
1.  ส่งเสริมนกัวจิัยที่มคุีณภาพ มีความช านาญ

ให้สามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ผู้สูงอาย ุ

2.  สรา้งทีมนกัวจิัยด้านผู้สูงอายุทีแ่ข็งแกร่ง

ระดับชาต ิ

3.  สร้างประเด็นการวจิัยด้านผู้สูงอายุบน

ฐานความรูท้ี่เป็นอัตลักษณ์ 

4.  ส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยให้มีการด าเนนิการวจิัย

ที่มีลักษณะบรูณาการและเป็นเครือขา่ย

ภายในมหาวทิยาลยัและระหว่าง

สถาบันการศกึษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชน 

5.  จัดระบบการบรหิารจัดการงานวิจัยอย่าง

บูรณาการให้เกดิประโยชน์สูงสุด  เพือ่

ผลักดนัให้เกิดความเปน็เลิศทางการวจิัยด้าน

ผู้สูงอาย ุ
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อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

 

       คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ

ทางการพยาบาลผู้สูงอายุขึ้นในปี พ.ศ. 2546 โดยมุ่งที่จะ

เป็นศูนย์รวมของนักวิจัยและผู้เช่ียวชาญทางด้านผู้สูงอายุ

และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินกิจกรรมด้านการวจิัย

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ การเรียนการสอน 

และการปฏิบัติด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ  ในระยะแรกได้

ใช้ชื่อว่า “ศูนย์ความเช่ียวชาญทางด้านผู้สูงอายุ” (Center 

of Excellence on Aging)  และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “ศูนย์

ค ว าม เป็ น เลิ ศทา งการดู แลผู้ สู ง อ ายุ ”  (Center of 

Excellence on Elderly Care) ทั้ ง นี้ เ นื่ อ ง จ ากหลั กสู ต ร

พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล

ผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เล็งเห็นความส าคัญ

ของประชากรผู้สูงอายุ ซึ่งก าลังกลายเป็นประชากรกลุ่ม

ใหญ่ของประเทศตลอดจนผลกระทบต่อประเทศชาติจาก

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว โดยสาขา

เห็นว่าการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจ าเป็นที่จะต้องใช้องค์

ความรู้เฉพาะ เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุมีลักษณะเฉพาะที่

แตกต่างจากประชากรกลุ่มอื่น การจัดบริการส าหรับ

ผู้สูงอายุจะต้องมุ่งสนองความต้องการของผู้สูงอายุอย่าง

ครอบคลุมทุกด้านโดยค านึงถึงความเป็นองค์รวมของ

ผู้สูงอายุ และปฏิบัติการโดยอิงหลักฐานทางการวิจัยเป็น

ส าคัญ   

 

 

 

 

ศูนยว์ิจัยและนวัตกรรม 

ด้านการดูแลผู้สูงอาย ุ

คณะพยาบาลศาสตร์   

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 



110 Intavaroros Road, Sriphum, 
Muang, Chiang Mai, Thailand 50200 

 

Research area 
• Health promotion and disease prevention for 

older persons 

• Care of older persons with NCDs 

• Long term care/palliative care for older persons 

• Enhancing quality of life of older persons with 

dementia and caregivers 

Current Research Activities (2016-2018) 

1. Enhancing quality of life of older persons with 

dementia and  caregivers 

2. Prevalence of symptoms of dementia in Thailand 

3. Discharge planning for hospitalized patients with 

COPD 

4. Community based long term care for dependent 

elderly 

5. Community awareness and engagement for early 

recognition and immediate action in stroke 

6. Situation of drug used in elderly with chronic illness 

in Chiang Mai province 

7. Food innovation for older persons with dysphagia  

8. VOICES of older people with NCDs during the end 

of life: Needs and health service preferences. 

9. Development of Good Death Index and Quality of 

Palliative Care Index in northern Thai context 
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The Center for Research and Innovation 

in Elderly Care, Faculty of Nursing, Chiang Mai 

University was established in 2003. The major 

aim of establishment was to enhance research 

capability and support research activities of 

faculty member s on challenging ageing issues.  

Strategies used to achieve the aim are: (1) 

setting research mapping, (2) networking 

among researchers nationally and 

internationally, (3) enhancing members’ 

capacities in writing proposal for grants from 

various funding agencies and (4) mentoring 

junior researchers and graduate students in 

conducting research. 

 


