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ผลงำนทำงกำรแพทย์
• Lab Rehab (Singapore)

• Growing Analysis System (PEZZ, Zurich)
• Parasite egg detection by AI

• Detect and Classify Liver Lesions
using Deep Learning

• OV-CCA Screening Application
• Laboratory Management System

• Etc.
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ดำ้นสขุภำพและ
กำรเสรมิสรำ้งสขุภำพ

ส ำหรับผูส้งูอำยุ

ดำ้นกำรจัดกำร
ควำมเครยีด
และอำรมณ์

ดำ้นกำรรว่มกจิกรรม
ในสงัคม

ดำ้นควำมมัน่คงและ
สวสัดกิำรของผูส้งูอำยุ



ผูส้งูอำยทุีต่อ้ง
ไดรั้บกำรดแูล



ดำ้นรำ่งกำย
- เหนือ่ย, เมือ่ยลำ้
- ปวดกระดกู, กลำ้มเนือ้
- ออ่นเพลยี, นอนไมห่ลบั
- โรคภัยไขเ้จ็บ

ดำ้นอำรมณ์
- วติก, เครยีด, หงุดหงดิ
- ทอ้แท,้ เบือ่หน่ำย
- นอ้ยใจ, เกรงใจ
- ทะเลำะ, ท ำรำ้ยกนั

ดำ้นเศรษฐกจิ
- คำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ
- หยดุท ำงำน, ออกจำกงำน
- มหีนีส้นิ
- เงนิไมพ่อใช ้

ดำ้นสงัคม
- โอกำสพบปะเพือ่นฝงู
- ขอ้ขดัแยง้
- ไมม่เีวลำ
- เดนิทำงล ำบำก



พัฒนำชมุชนตน้แบบ
ทีม่คีณุภำพสงู

ตำมดชันพีฤฒพลงัผูส้งูอำยไุทย (Active Aging)

ต
น้
น
 ้ำ ศกึษำระดบัดชันี

ส ำรวจควำมตอ้งกำร เพือ่
รองรับกำรพัฒนำชมุชน ก

ล
ำง
น
 ้ำ จัดท ำฐำนขอ้มลู

พัฒนำเครอืขำ่ยระดบั
ชมุชน

พัฒนำกจิกรรมตำมดชันี

ป
ล
ำ
ย
น
 ้ำ กจิกรรมสง่เสรมิสขุภำพ

กจิกรรมสง่เสรมิกำรมสีว่น
รว่ม

กจิกรรมสง่เสรมิดำ้นควำม
มัน่คง

กจิกรรมสง่เสรมิดำ้น
สถำนที่

ประเมนิผล



Thai

Active Ageing

Community



สขุภำพดี มสีว่นรว่ม
ตวัชีว้ดั

ดชันพีฤฒพลงั





MOOC vs E-Learning



Massive

Open

Online

Course
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กำรคดิระดบัสงู กำรยอมรบั

ระหวำ่งวฒันธรรม
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ควำมฉลำด

ทำงสงัคม

04
กำรคดิวเิครำะห ์

แปลควำมหมำย 
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Two Core Differences

ฟีเจอร ์รำคำ



Bitnami

https://bitnami.com/stack/edx

Native on Ubuntu

https://openedx.atlassian.net/wiki/spaces/OpenOPS/pages/

146440579/Native+Open+edX+platform+Ubuntu+16.04+64

+bit+Installation

Docker Devstack

https://github.com/edx/devstack

https://bitnami.com/stack/edx
https://github.com/edx/devstack


https://kasira.xyz/
https://kasira.biz/

WordPress 

https://kasira.xyz/
https://kasira.xyz/
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วชิ

ำ สมดุบนัทกึสขุภำพ NCD

ทันตกรรม โภชนำกำร ยำกนัลม้
(สสส.)

Digital Literacy



กำรพฒันำ

สือ่ดจิทิลั
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กำรออกแบบ

กำรพัฒนำ

กำรประเมนิ



ผ
ูเ้ช
ี ย่
วช

ำญ
ใน
ส
ำข

ำต
ำ่ง
ๆ

แพทย์

พยำบำล

บคุลำกร
ดำ้นสำธำรณสขุ

อำสำบรบิำล

อสม.

วศิวกร

ไอที

พระสงฆ์

CM, CG

นักกำยภำพ

นักโภชนำกำร



ตอ้งเขำ้ใจงำ่ย
กจิกรรมกำรเรยีนรู ้

สือ่ประกอบ
อปุกรณ์

เนือ้หำ

วเิครำะหผ์ูเ้รยีน
วเิครำะหปั์ญหำ

น ำไปสู.่..
ก ำหนดวตัถปุระสงค์

คณุภำพ









กจิกรรมและวธิกีารอบรม

1. กำรชีแ้จงสำระส ำคญัเกีย่วกบั
วตัถปุระสงคก์ำรอบรม

ขอบเขตเนือ้หำ

วธิกีำรอบรม 

กำรวดัและประเมนิผล

2. มกีำรตรวจสขุภำพหรอืไม่ (ถำ้ม)ี
3. กำรบรรยำย หรอืยกตวัอย่ำงกรณีศกึษำ เพือ่น ำเขำ้สูบ่ทเรยีน

4. กำรมอบหมำยงำน อภปิรำยกลุม่ย่อย จดัท ำกรณีศกึษำ

5. สรปุสำระส ำคญัจำกกรณีศกึษำ และน ำเสนอผลกำรประชมุกลุม่

6. กำรเสวนำแลกเปลีย่นประสบกำรณ ์กำรปฏบิตัติวั



ชะลอ ชรา ชวีา ยนืยาว


