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Abstract 

 This study is a qualitative research with the objective to survey and analyze public 

health center’s services.  This is a case study of care managers and care givers of dependent 

elderly, in a municipality.  Samples were 81 public health personnel, or care managers and 

care givers.  Data collection was conducted through questionnaire and interview.  Data were 

analyzed by descriptive statistics and content analysis. 

Results indicated that public health personnel, or care managers and care givers, 

should receive continuing education at least once a year.  Annual financial support should 

facilitate personnel to obtain necessary materials such as adult diapers, and various physical 

rehabilitation equipment, in order to be able to work with dependent elderly.  There should 

be cooperation from various stakeholders, in order to achieve integrated teamwork, to 

increase efficiencies in elderly care services. 
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และผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในเขตเทศบาลนครแหงหน่ึงของ

ประเทศไทย  
 

จันจิรา อินทจิตร* ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ** 
 

วันที่รับบทความ 9 มิถุนายน 2563; วันแกไขบทความ 20 ธค. 2563 ; วันตอบรับบทความ 22 มค.2564 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชงิคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือสาํรวจและวิเคราะหการดําเนนิงาน

ผูสูงอายุของศูนยบริการสาธารณสุข “กรณีศึกษาผูจัดการระบบและผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ

พ่ึงพิง”ในเขตเทศบาลนครแหงหนึง่ กลุมตัวอยางเปนบุคลากรทางดานสาธารณสุขหรอืผูจัดการระบบการ

ดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข และผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง จํานวนทั้งสิ้น 81 คน โดยใช

แบบสัมภาษณและแบบสัมภาษณเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการ

วิเคราะหเชิงเนือ้หา 

ผลการวิจัย การดําเนนิงานผูสูงอายุของศูนยบริการสาธารณสขุในเขตเทศบาลนครแหงหนึง่ 

พบวากลุมบุคลากรทางดานสาธารณสขุหรือผูจัดการระบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขและกลุมผู

ชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ควรมีการฟนฟูความรูอยางนอยปละ 1  ครั้ง การสนับสนุน

งบประมาณที่เอื้อตอการจัดซื้อวัสดุเวชภณัฑ เชน ผาออมสําหรับผูใหญ แผนรองซับ  กายอุปกรณตางๆ  

เพ่ือใหครอบคลุมตอการดําเนนิงานผูสูงอายุและการไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนในการทาํงานเปน

ทีม จะสงผลใหผลในการดําเนินงานผูสงูอายุเพ่ิมสงูขึ้น  
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บทนํา 

ในสหราชอาณาจักร สัดสวนผูสูงอายุไดมากข้ึนตามลําดับ การดูแลสุขภาพผูสูงอายุใน

ระยะยาวไดเปล่ียนจากโรงพยาบาลไปอยูในชุมชนและบานพักอาศัย มีการเสนอความรวมมือซ่ึง

รวมถึงผูปฏิบัติงานท่ัวไปผูสูงอายุและเจาหนาท่ีชวยเหลือสังคมในการดูแลผูสูงอายุท่ีออนแอ (Clive 

Bowman, et al 1999)  ทางเลือกหนึ่งในการจัดการกับภาระงานในชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึนคือการวาจาง

ผูปฏิบัติงานท่ัวไป (หรือหนวยงานดานการดูแลสุขภาพหลัก) เพ่ือสรางความรวมมือการดูแลระหวาง

ผูเช่ียวชาญอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ส่ิงนี้จะใหการดูแลทางการแพทยท่ีครอบคลุมซ่ึงรวมถึงการสงเสริม

สุขภาพการจัดการโรคเร้ือรังการดูแลคนชราท่ีเพ่ิมข้ึน และ“ การรอคอยอยางระมัดระวัง” 

(Robinson R, et al 1998)  

ประสบการณของชาวอเมริกันในการดูแลเชิงรุก สําหรับผูอยูอาศัยในระบบการดูแล

สุขภาพเมื่อผูสูงอายุเสียชีวิตลง ช้ีใหเห็นวา การใชทรัพยากรของโรงพยาบาลลดลง จะชวยใหการ

พัฒนาพยาบาลผูสูงอายุ เสนทางการดูแลและปรับปรุงการดูแลผูสูงอายุรายบุคคล ผานการตรวจหา

ปญหาและการจัดการท่ีบานกอนสามารถทําได (Kane,  1998)  

ในประเทศญี่ปุน สถานการณของ "ผูจัดการการดูแล" เกิดข้ึนในป 2000 จากรายงาน

ของรัฐบาลเ ร่ือง Japan in the Year 2000 และมีความเห็นวาจะตองทบทวนนโยบายเก่ียวกับ

ผู สูงอายุ 3 เ ร่ือง คือ (1) เ ร่ืองระบบประกันสุขภาพ (2) โครงการบํานาญ (3) การปรับปรุง

สถานพยาบาลและสุขภาพอนามัย (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2558: 152) มีการนําระบบประกันการ

ดูแลระยะยาวของญี่ปุนมาใช ภายใตระบบนี้บทบาทของผูจัดการการดูแลคือการชวยลูกคาผูสูงอายุ

แตละรายครอบครัวและผูดูแลคนอ่ืน ๆ  ในการปรับตัวและรับมอืกับความทาทายของการสูงอายุหรือ

ความพิการโดยดําเนินการประเมินการวางแผนการดูแลเพ่ือระบุความตองการปญหาและคุณสมบัติ

ท่ีเหมาะสมสําหรับความชวยเหลือ การคัดกรองประสานงานและติดตามบริการดูแลท่ีบาน การให

การศึกษาและการสนับสนุนลูกคาและครอบครัว ใหคําปรึกษาและสนับสนุน การดูแลตองมีความรู

อยางกวางขวางเก่ียวกับตนทุน คุณภาพ และความพรอมในการใหบริการในชุมชนของตน นอกจากนี้

ผูจัดการดูแลยังตองรับผิดชอบในการไกลเกล่ียทางการแพทยและรวมมือกับผูใหบริการรา ยอ่ืน

รวมท้ังแพทยและพยาบาล ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของระบบการดูแลแบบบูรณาการในชุมชน (Hirakawa, 

Yoshihisa, 2016)   

ในประเทศฝร่ังเศส บางคร้ัง อาจเรียกผูจัดการระบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข

วา "นักสังคมสงเคราะห" และบทบาทท่ีถูกหลอมรวมเขากับหนาท่ีนั้น สามารถอธิบายไดจากมมุมอง

สามมิติของผูท่ีเขามาชวยในบาน เปนบุคลากรทางการแพทยท่ีเก่ียวของกับการรักษาทางกายภาพ
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หรือทางการแพทย ซ่ึงบางคร้ังสามารถชวยเรียกแพทย นักกายภาพบําบัด และพยาบาลใหมาเย่ียมท่ี

บานไดอยางงายดาย บางคร้ังก็มีบทบาทซอนกับผูชวยของพยาบาล นอกจากนียั้งเปน“ แมบาน” ซ่ึง

เปนผูดูแลและผูประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับอาหารและการดูแลทําความสะอาด 

สุดทายมีบทบาทเปน "นักสังคมสงเคราะห" คือคนท่ีเขาไปชวยเหลือในบาน และเปนผูท่ี "ดูแล

เอกสารท้ังหมด" ย่ิงไปกวานั้น เปนผูท่ี "จัดการปญหา" และคนหาวิธีจัดการกับปญหา รวมท้ังมีสวน

ชวยใหคล่ีคลายสถานการณและไมรู สึกโดดเด่ียวอีกตอไป เมื่อตองเผชิญกับความยากลําบาก 

(Frédéric Balard et al, 2016; 6) 

 ในประเทศไทย มีความจําเปนท่ีจะตองวางแผนจัดการการดูแลผู สูงอายุเชนกัน ดวยวา 

ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงเขาสู สังคมผู สูงอายุ (ageing society) ในปพ.ศ. 2551 และจะ

เปล่ียนแปลงอยางชัดเจนในป พ.ศ. 2573 (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2558; 151) เทศบาลนครเปน

องคกรปกครองสวนทอง ถ่ินมีภารกิจหนาท่ีตางๆ ตามพระราชบัญญัติการกระจายอํานาจให แก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยเทศบาลนครท่ีผูวิจัยจะศึกษานี้มศูีนยบริการสาธารณสุข 

4 แหง เพ่ือใหครอบคลุมประชาชนในพ้ืนท่ีและตอบสนองตอภารกิจงานท่ีไดรับการถายโอนมาจาก

กระทรวงสาธารณสุข และมีการดําเนินงานเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ ตอบสนองแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว รวมถึงนโยบายพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวฯในระดับ

ตําบลของกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกัน ดังนั้นการดําเนินงานผูสูงอายุของ

ศูนยบริการสาธารณสุขท้ัง 4 แหง ในกลุมเปาหมายผูสูงอายุท้ัง 2 กลุม ไดแก กลุมท่ีพอชวยเหลือ

ตนเองไดบางหรือกลุมติดบาน และกลุมท่ีชวยเหลือตนเองไมไดหรือกลุมติดเตียง จากภารกิจท่ีไดรับ

การถายโอนจึงทําใหเทศบาลนครแหงหนึ่งมีการเปดรับสมัครจิตอาสาภาคประชาชนท่ีอยูในรูปแบบ

ของผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ (Care giver, CG) ท่ีไดรับคาตอบแทน เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับการดูแล

อยางเหมาะสม โดยมีเจาหนาท่ีสาธารณสุขหรือผูจัดการระบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข 

(Care manager, CM) เปนผูดูแลระบบ กํากับ ติดตามการดําเนินงานผูสูงอายุของผูชวยเหลือดูแล

ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (Care giver, CG)  

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เร่ือง กําหนดหลักเกณฑเ พ่ือ

สนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน

ระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 เพ่ือใหการบริการสาธารณสุขบรรลุเปาหมาย จึงตองมี

การสํารวจขอมูลและจําแนกผูสูงอายุตามระดับความสามารถในการใชชีวิตประจําวัน เพ่ือใหสะดวก

ตอการดําเนินงานผูสูงอายุตามบทบาทหนาท่ีของแตละกลุม โดยกลุมของผูสูงอายุท่ีพอชวยเหลือ

ตนเองไดบางหรือกลุมติดบาน มักจะเปนผูสูงอายุชวยตนเองไดในบางเร่ือง ตองการการชวยเหลือ
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บางสวน อาจมีโรคเร้ือรัง และโรคท่ีมีผลตอการเคล่ือนไหว มีขอกําจัดในการเขารวมกิจกรรมทาง

สังคม สวนกลุมท่ีชวยเหลือตนเองไมไดหรือกลุมติดเตียง มักจะไมสามารถชวยเหลือตนเองได มีโรค

ประจําตัวหลายโรค มีโรคแทรกซอน หรือเจ็บปวยระยะสุดทาย ไมสามารถเขารวมกิจกรรมทาง

สังคมได จะไดรับการดูแลชวยเหลือจากเจาหนาท่ีสาธารณสุขหรือผูจัดการระบบการดูแลระยะยาว

ดานสาธารณสุข (Care manager, CM)  

โดยท่ีการประเมินระดับการพ่ึงพิงของผูสูงอายุแตละราย และประเมินความจําเปนท่ีตอง

ไดรับการดูแลดานสาธารณสุข และจัดการใหเขาถึงบริการท่ีจําเปน จากนั้นจะทําการประเมนิซํ้าและ

ติดตามเปนระยะเพ่ือดูการเปล่ียนแปลงและการเขาถึงบริการ และผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิง (Care giver, CG) เชน ทําการดูแลกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ สังเกตพฤติกรรมการเปล่ียน

ของรางกาย การทําแผลเบ้ืองตน การแนะนําการดูแลสุขภาพใหแกญาติผูสูงอายุ เปนตน รวมไปถึง

การสงตอผูสูงอายุกรณีท่ีพบวามีเหตุฉุกเฉิน (สํานักงานหลักประกันสุขภาพ, 2559: 8)  

จากการศึกษา ทบทวนเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเ ก่ียวของ พบประเด็นสําคัญท่ีมีความ

สอดคลองกันในดานการจัดบริการและการดําเนินงานผูสูงอายุของศูนยบริการสาธารณสุข ตลอดจน

ความรวมมือในการดําเนินงานดานสาธารณสุขระหวางศูนยบริการสาธารณสุขสังกัดองคกรปกครอง

สวนทอง ถ่ินกับสถานพยาบาลตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุข การวิจัยคร้ังนี้จึงศึกษาผลการ

ดําเนินงานผูสูงอายุของศูนยบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครแหงหนึ่ง เพ่ือนําผลการศึกษามา

พัฒนาการบริหารงานในศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีดังกลาว ซ่ึงจะนําไปสูการดําเนินงาน

ผูสูงอายุอยางมีประสิทธิผลตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 ศึกษาการดําเนินงานผูสูงอายุของศูนยบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครแหงหนึ่ง 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเลือกใชแบบ

สัมภาษณ (In-depth Interview) เปนเคร่ืองมือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบสัมภาษณมี

จํานวน 2 ชุด โดยแบบสัมภาษณชุดท่ี 1 ใชสัมภาษณบุคลากรทางดานสาธารณสุขท่ีเก่ียวของในการ

ดําเนินงานผูสูงอายุและผูจัดการระบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข (CM) และแบบสัมภาษณ
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ชุดท่ี 2 ใชสัมภาษณผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึง พิง (CG) โดยจะแตกตางกันออกไปท้ัง 2 

กลุม เนื่องจากบทบาทหนาท่ี ขอบเขตการทํางานของกลุมตัวอยางมคีวามแตกตางกัน  

การวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉล่ียเลขคณิต (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  

งานวิจัยนี้ไดรับการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

พิจารณาการวิจัยในมนุษย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เลขท่ีใบรับรอง COA. NO. 

MUPH 2018-159 

 

ผลการวิจัย 

 สวนท่ี 1 ศึกษาบุคลากรทางดานสาธารณสุขและผูจัดการระบบการดูแลระยะยาวดาน

สาธารณสุขกับการดําเนินงานผูสูงอายุของศูนยบริการสาธารณสขุในเขตเทศบาลนครแหงหน่ึง 

ลักษณะสวนบุคคล พบวา ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงานประสบการณ

ทํางาน ท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวนท้ังหมด 24 คน พบวา เปนเพศหญิง รอยละ 100 สวนใหญมีอายุ

ระหวาง 50-54 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 37.5 รองลงมามีอายุระหวาง 45-49 ป จํานวน 7 

คน คิดเปนรอยละ 29.2 ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 87.5 

รองลงมาระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 

จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 95.8 รองลงมาตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 คน คิดเปน

รอยละ 4.2 และมีประสบการณการในการทํางานอยูระหวาง 20-24 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 

37.5 รองลงมา 6-9 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 20.8 

ผลการศึกษาระดับการดําเนินงานผูสูงอายุ จากการศึกษาการดําเนินงานผูสูงอายุ ในเขต

เทศบาลนครแหงหนึ่งของกลุมตัวอยาง ในภาพรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาแยกรายดานพบวา 

การจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีสง เสริมความรูในการดูแลดานสุขภาพของผูสูงอายุ การสงเสริม 

สนับสนุน สถานท่ีออกกําลังกายในชุมชน เพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูสูงอายุ การใหบริการ

รักษาพยาบาลเบ้ืองตน การใหบริการรักษาพยาบาล จายยา/เวชภัณฑและวัสดุทางการแพทย ท่ี

จําเปนตอผูสูงอายุ การสนับสนุน จัดหาอุปกรณชวยในการดํารงชีวิตประจําวันตามจําเปน มีคาเฉล่ีย

สูงสุด    (x̄ = 2.87) และการใหคําปรึกษาท้ังทางดานสุขภาพรางกายและสุขภาพจิต มีคาเฉล่ียตํ่าสุด 

(x̄= 2.20) 
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ตารางท่ี 1  แสดงรอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการดําเนินงานผูสูงอายุของศูนย 

บริการสาธารณสุข ในสวนบุคลากรสาธารณสุขและผูจัดการระบบการดูแลระยะยาว

ดานสาธารณสุข (Care manager, CM) (n=24) 

รายการสัมภาษณ 
      ผลการดําเนนิงาน 

ตํ่า ปานกลาง สูง การแปลผล 

ดานการสงเสริมสุขภาพ     

1. โครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมใหผูสูงอายุสามารถ

เขาถึงบริการทางดานสุขภาพ 

- 20.8 79.2 สูง 

2. การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมความรูในการดูแล

ดานสุขภาพของผูสูงอายุ 

- 12.5 87.5 สูง 

3. ผูสูงอายุไดรับใหคําปรึกษาทั้งทางดานสุขภาพ

รางกายและสุขภาพจติ 

29.2 20.8 50.0 สูง 

4. ผูสูงอายุไดรับการดูแลขั้นพ้ืนฐานที่จําเปนตอการ

ดํารงชีวิต 

16.7 20.8 62.5 สูง 

5. การสนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับความรูและเขาถึ ง

ขอมูลขาวสาร  

- 29.2 70.8 สูง 

6. สงเสริม สนับสนุน สถานที่ออกกําลังกายในชุมชน  - 12.5 87.5 สูง 

ดานการปองกันโรค     

7. การสนับสนนุวัคซนีจาํเปนขั้นพ้ืนฐาน 8.3 16.7 75.0 สูง 

ดานการรักษาพยาบาล     

8. ระบบสงตอผูสูงอายุกรณีฉกุเฉิน 4.2 16.7 79.2 สูง 

9. การใหบริการรกัษาพยาบาลเบื้องตน  - 12.5 87.5 สูง 

10. การใหบริการรักษาพยาบาล จายยา/เวชภัณฑ

และวัสดุทางการแพทยที่จําเปน 

- 12.5 87.5 สูง 

ดานการฟนฟูสภาพ     

11. การฟนฟูสมรรถถภาพรางกาย เพ่ือชะลอความเสือ่ม

ของรางกายผูสูงอาย ุ

- 25.0 75.0 สูง 

12. การสนับสนุน จัดหาอุปกรณชวยในการดํารงชีวิต

ประจําวันตามจําเปน  

- 12.5 87.5 สูง 
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รายการสัมภาษณ 
      ผลการดําเนนิงาน 

ตํ่า ปานกลาง สูง การแปลผล 

13. การปรับปรุงสภาพบานใหเอื้อตอการดํารง ชีวิตของ

ผูสูงอายุ  

12.5 16.7 70.8 สูง 

14. การจัดต้ังและดําเนินงานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอาย ุ

- 25.0 75.0 สูง 

 

 จากการสัมภาษณเพ่ิมเติมแบบจําเพาะเจาะจง จํานวน 7 คน ในสวนของบุคลากร

สาธารณสุขและผูจัดการระบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข (CM) เก่ียวกับการดําเนินงาน

ผูสูงอายุของศูนยบริการสาธารณสขุ สรุปไดดงัตอไปน้ี  

 ดานการวางแผนงานผูสูงอายุ พบวามีการจัดต้ังคณะทํางานเปนลายลักษณอักษร 

โดยประกอบดวยคณะผูบริหาร คณะทํางานผูสูงอายุ ประธานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และ

ภาคเครือขาย มีการจัดประชุมประชาคม เพ่ือขอมูลท่ีสํารวจขอมูล ปญหา อุปสรรค เพ่ือนําขอมูลท่ี

ไดรับมาวางแผนใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ีและความตองการของประชาชน ซ่ึงการวางแผนจะ

สามารถบงบอกไดถึงผลการดําเนินงาน โดยการวางแผนในแตละคร้ังจะมีการรวบรวมปญหา 

อุปสรรคในการดําเนินงานในคร้ังท่ีผานมา เพ่ือนํามาปรับใหเหมาะสม และจัดทําโครงการท่ีเก่ียวกับ

การดูแลผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง ไดแก โครงการสรางสุขภาวะผูสูงอายุติดบาน ติดเตียงในเขต

เทศบาลนครแหงหนึ่ง โดยเ ร่ิมจากการสํารวจจํานวนผู สูงอายุท่ีติดบานติดเตียง เ พ่ือแบงกลุม

ผูสูงอายุตามศักยภาพโดยใชเกณฑการประเมิน ADL TAI และจัดกลุมบริการ จําแนกตามความเส่ียง

ตอการเจ็บปวย ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว แลวนํามาจัดทําแผนการดูแลสุขภาพ คือ Care plan 

และตองสอดคลองกับชุดสิทธิประโยชนตามความเหมาะสม อีกท้ังควรมีการพัฒนาความรูท่ีใชในการ

ดูแลผูสูงอายุอยางนอยปละ 1  คร้ัง เพ่ือใหการดําเนินงานมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 

 การจัดการองคกร พบวา มีการกําหนดโครงสราง แบงงาน และกําหนดขอบเขต

หนาท่ีในการดําเนินงานอยางชัดเจน ตามความรูความสามารถท่ีมีอยู โดยแตละศูนยบริการฯจะมี 

Care manager และผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุในการดําเนินงานผูสูงอายุใหสําเร็จลุลวงตามแผนท่ี

วางไว รวมถึงมกีารจัดทําคูมือการปฏิบัติงานหรือการสงมอบงานท่ีคอนขางเปนระบบ ในขณะท่ี

เจาของงานไมสามารถปฏิบัติงานได เจาหนาท่ีอ่ืนสามารถปฏิบัติงานตอเนื่องไดเลย และมีการ

แตงต้ังภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานศูนยพัฒนาคุณชีวิตผูสูงอายุท้ัง 4 ศูนยเพ่ือ

กําหนดขอบเขตการดําเนินงานในแตละพ้ืนท่ี เ พ่ือใหผูสูงอายุท่ีอยูในพ้ืนท่ีไดรับการดูแลอยาง
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ครอบคลุมและเจาหนาท่ีสาธารณสุขสามารถติดตามผลการดําเนินงานของผูชวยเหลือผูสูงอายุท่ีมี

ภาวะพ่ึงพิง (CG) และเบิกจายงบประมาณใหแกผูชวยเหลือผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (CG) ศูนยผาน

คุณชีวิตผูสูงอายุท้ัง 4 ศูนยภายใตหลักเกณฑและกฎหมายท่ีไดจัดทําไว 

 การบังคับบัญชา พบวา การบังคับบัญชาจะอยูในรูปแบบของการส่ังงาน โดยท่ี

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามคําส่ังใหสําเร็จลุลวง หากพบปญหาอุปสรรค ผูใตบังคับบัญชาก็จะ

รายงานตอผูบังคับบัญชาเพ่ือแกไข ปรับปรุงตอไป 

 การประสานงาน พบวา มีการประสานงานท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือใหผล

การดําเนินงานผูสูงอายุสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพและสงผลตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุมากข้ึน 

และไดรับการติดตอประสานงานจากภาคประชาชนและภาคเอกชนในการรับมอบหมายของบริจาค 

เชน Walker 3 ขา ไมเทา แพมเพิส และอ่ืนๆ เพ่ือสงมอบใหกับคนไขติดบานติดเตียงท่ียากไรไมมี

ญาติดูแล 

 การควบคุมการดําเนินงานผูสูงอายุ พบวา มีการกําหนดตัวช้ีวัด ระเบียบ ขอบังคับ 

กฎเกณฑตางๆ ในการดําเนินงานผูสูงอายุ และการติดตามผลการดําเนินงานผูสูงอายุเปนระยะๆ 

เพ่ือปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับริบทในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด 

 

สวนท่ี 2 ศึกษาผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (CG) กับการดําเนินงาน

ผูสูงอายุของศูนยบริการสาธารณสขุในเขตเทศบาลนครแหงหน่ึง  

ลกัษณะสวนบุคคล พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษาท่ีสําเ ร็จสูง สุด ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติการและอาชีพหลักกับการดําเนินงานผูสูงอายุ ท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 57 คน สวนใหญ

เปนเพศหญิง จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 93.0 และเพศชาย จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 7.0 มี

อายุอยูระหวาง 50-59 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 57.9 รองลงมามีอายุอยูระหวาง 45-49 ป 

จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 21.1 และอายุ 60 ป ข้ึนไป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 14.0 

ตามลําดับ ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุดสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน 14 คน คิดเปน

รอยละ 24.6 รองลงมาอยูในระดับมธัยมศึกษาตอนตนและระดับปริญญาตรี จํานวน 13 คน คิดเปน

รอยละ 22.8 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยูระหวาง 1-4 ป จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 100 และ

อาชีพหลักของผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (Care giver, CG) ไดแก รับจางท่ัวไป จํานวน 

24 คน คิดเปนรอยละ 42.1 และ อ่ืนๆ เชน ขาราชการบํานาญ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 35.1 

ผลการศึกษา จากการวิเคราะหระดับการดําเนินงานผูสูงอายุของผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ

ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (CG) ในเขตเทศบาลนคร ในภาพรวมมคีาเฉล่ียอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาแยกราย
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ขอ พบวาการสังเกตพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงตางๆ ของผูสูงอายุ ทางดานสุขภาพรางกายและ

จิตใจ พรอมท้ังรายงานใหญาติและเจาหนาท่ีทราบ มีคาเฉล่ียสูงสุด (x̄= 3.00) รองลงมาคือการสง

ตอผูสูงอายุท่ีพบวามีเหตุฉุกเฉินการเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนกับผูสูงอายุตามระบบสงตอท่ี

ถูกตองและจัดทํารายงานผลการดูแลผู สูงอายุ เ พ่ือรายงานตอผูจัดการระบบการดูแลสุขภาพ

ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง มีคาเฉล่ีย (x̄= 2.98) การแนะนําการประกอบอาหารใหผูสูงอายุในการ

เตรียม ปรุงอาหาร ประกอบอาหาร พรอมท้ังการดูแลเคร่ืองมือเคร่ืองใชใหสะอาดอยูเสมอ มีคาเฉล่ีย

ตํ่าสุด (x̄= 2.50)  

ตารางท่ี 2 รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการดําเนินงานผู สูงอายุของผู

ชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (Care giver, CG) ในเขตเทศบาลนครแหงหนึ่ง (n=57) 

รายการสมัภาษณ 
ผลการดําเนินงาน การแปลผล 

ตํ่า ปานกลาง สูง 

1. การดูแลกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ  1.8 5.3 93.0 สูง 

2. การสงัเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของ

ผูสูงอาย ุ

- - 100.0 สูง 

3. การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ตามความเหมาะสม - 3.5 96.5 สูง 

4. การจดบันทึกการปฏิบติังานดูแลผูสูงอาย ุ 1.8 3.5 94.7 สูง 

5. การแนะนําการประกอบอาหารใหผูสูงอายใุนการ

เตรียม ปรงุอาหาร ประกอบอาหาร พรอมทั้งการ

ดูแลเครื่องมือเครื่องใชใหสะอาดอยูเสมอ 

19.3 3.5 94.7 สูง 

6. การจัดเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอยที่เกิดจากการดูแล

ผูสูงอายุและระวังปองกันไม ให เกิดการ

ปนเปอนกับอาหาร 

12.3 10.5 77.2 สูง 

7. การสงตอผูสูงอายุที่พบวามีเหตุฉุกเฉินการ

เจ็บปวยตามระบบสงตอที่ถกูตอง 

- 1.8 (1) 98.2 สูง 

8. การจัดทํารายงานผลการดูแลผูสูงอายุ เพ่ือ

รายงานตอผูจดัการระบบฯ 

- 1.8 (1) 98.2 สูง 
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 ในสวนของผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (Care giver, CG) เก่ียวกับการ

ดําเนินงานผูสูงอายุของศูนยบริการสาธารณสุข ไดมีการสัมภาษณเพ่ิมเติม จํานวน 7 คน สรุป

ไดดังน้ี  

1) บทบาทหนาท่ีของผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (Care giver, CG) 

เก่ียวกับการดําเนินงานผูสูงอายุของศูนยบริการสาธารณสุขในชุมชน พบวา ผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ

ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (CG) จะมีการสํารวจผูสูงอายุในชุมชนท่ีรับผิดชอบของตนเองแลวจดรายช่ือ สงให

ผูดูแลระบบการดูแลผูสูงอายุ (CM) ของแตละพ้ืนท่ี เพ่ือใหผูดูแลระบบการดูแลผูสูงอายุ (CM) ลง

พ้ืนท่ีประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน (Barthel Activities of Daily Living: 

ADL) การประเมินสภาวะผูสูงอายุ (Typology of Age with Illustration) และการจัดกลุมบริการ

ท้ัง 4 กลุม และลงเย่ียมผูสูงอายุในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบตามแผนการเย่ียมผูจัดการระบบการดูแลระยะ

ยาวดานสาธารณสุข (CM) กําหนดใหและจดบันทึกขอมูลตามแบบฟอรมตามท่ีไดรับมอบหมาย ใน

การลงพ้ืนท่ีเย่ียมผูสูงอายุในชุมชนผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (CG) จะเปนการทํางาน

รวมกันกับเจาหนาท่ี ทีมสหวิชาชีพ คณะผูบริหาร รวมถึงองคกรภายนอก หรือถาหากผูสูงอายุราย

ใดท่ีสามารถลงเย่ียมเองได ก็ลงเย่ียมติดตามอาการตามบทบาทหนาท่ี หากพบปญหา อุปสรรค ก็ทํา

การจดบันทึกขอมูลและรายงานใหบุคคลากรสาธารณสุขรับทราบหรือผูจัดการระบบการดูแลระยะ

ยาวดานสาธารณสุข (CM) ตอไป ดังผลการสัมภาษณตอไปนี้ 

“ในแตละปจะมีสํารวจผูสูงอายุในชุมชนหรือไมก็ cg จะไดรับขาวสารแจงจาก อสม.

หรือคนในชุมชนวามีผูสูงอายุติดบาน ติดเตียงเพ่ิมข้ึนมาในชุมชน เราก็จะเขาไปพูดคุยสอบถามอาการ

เบ้ืองตน แลวแจงรายละเอียดในเจาหนาท่ีท่ีศูนยเพ่ือลงเย่ียมประเมินอาการผูสูงอายุตอไป”  

 “การลงเย่ียมประเมินผูสูงอายุในชุมชน บางคร้ังเปนการลงเย่ียมแบบสหวิชา ชีพ

และมีผูบริหาร หนวยงานภายนอก เชน โตโยตา มาลงเย่ียมเพ่ือมอบของใหแกญาติและผูสูงอายุ 

เพ่ือสรางขวัญกําลังใจ” 

 “ทุกคร้ังท่ีลงเย่ียมคนไขติดบาน ติดเตียง เราก็จะมีการจดบันทึกขอมูล และประเมิน

คนไขเบ้ืองตนทุกคร้ังวามีอาการดีบางมั้ย มีอาการผิดปกติอะไรเพ่ิมเติมหรือเปลา เพ่ือรายงาน

ใหกับหมอท่ีเทศบาลตอไป” 

 

2) การดูแลผูสูงอายุติดบาน ติดเตียงในชุมชนทําอะไรบาง 

 การดูแลชวยเหลือทางดานสุขภาพและส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน ไดแก การดูแลกิจวัตร

ประจําวัน เชน การรับประทานอาหารใหเหมาะสม การนอนหลับ การขับถายใหถูกสุขลักษณะ การ
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ดูแลแผลกดทับ การพลิกตะแคงตัวสําหรับผูสูงอายุท่ีติดเตียง การใหคําแนะนําการรับประทานยา

ตามแพทยส่ัง กายภาพบําบัดเบ้ืองตน แนะนําการใชอุปกรณ เชน การใชไมเทา เปนตน การนวด

บรรเทาอาการปวดเมื่อย การจัดการส่ิงปฏิกูลมูลฝอย ปรับปรุงสภาพแวดลอมและบริเวณบานให

เหมาะสมกับตัวผูสูงอายุ แนะนําดานโภชนาการใหเหมาะสมกับผูสูงอายุและวิธีการท่ีสงตอกรณีมี

เหตุฉุกเฉินหรือการปวย บาดเจ็บตามระบบการสงตอถูกตอง รวมไปถึงการสรางขวัญกําลังใจใหแก

ผูสูงอายุและญาติผูดูแล ดังผลการสัมภาษณตอไปนี้ 

 “ผูปวยอายุ 72 ป มีโรคประจําตัวเปนความดันกับเบาหวาน ล่ืนลมใหหองน้ําทําให

แขนขาขางขวาใชงานไมได กลายเปนผูปวยติดเตียง ไมมีญาติลูกหลานดูแล ทําใหอาการไมดีข้ึน

เกิดเปนแผลกดทับเลยไปลางแผลใหทุกวันรวมเดือน พรอมกับทํากายภาพบําบัดตามขอมือ ขอเทา 

ตอนนี้แผลกดทับหายดีข้ึน เร่ิมขยับปลายมือปลายเทาได” 

 “ผูสูงอายุติดบานในชุมชนบางคนไมมญีาติพ่ีนองดูแล เวลาท่ีคนไขถึงเวลาท่ีหมอนดั

หรือรับยา เราก็จะเปนคนพาไป แตถาแครับยาอยางเดียวเราก็จะไปรับใหตลอด” 

 “คนไขบางคนเปนอัมพฤกษ เราก็จะแนะนําการใชอุปกรณในการชวยเหลือตัวเอง 

แนะนําการกายภาพบําบัด เวลาเราไปแกก็จะชอบในเรานวดให นวดไปดวยพูดคุยกันไปดวย ตอนนี้

เร่ิมลุกข้ึนนั่งไดบางแลว แตยังใชอุปกรณชวยอยู” 

 “ถาผูสูงอายุติดบานติดเตียงท่ีมีญาติดูแลอยู เราก็จะชวยแนะนําญาติ ในการพลิก

ตะแคงตัวปองกันแผลกดทับทุก 2 ช่ัวโมง การจัดการเช็ดทําความสะอาดกรณีมีแผลกดทับ 

แนะนําเร่ืองการกินยาตามแพทยส่ัง การรับประทานอาหารใหเหมาะสมตามโรคประจําตัว ชวยกันกับ

ญาติทํากายภาพบําบัดการยกแขนยกขา” 

 “การดูแลสภาพแวดลอมใหสะอาดอยูสม่ําเสมอ รวมถึงการพูดใหกําลังคนไขและ

ญาติไมใหทอแท” 
 

3) การไดรับความรวมมือจากเจาหนาท่ีและหนวยงานภายนอก 

 มีการไดรับความรวมมอืจากเจาหนาท่ีและชุมชน มีการจัดต้ังศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ รวมถึงมีระบบการสงตอระหวางชุมชนและโรงพยาบาลดีท่ีดวย หากเกิดปญหาระหวางการ

ปฏิบัติหนาสามารถแจงเจาหนาท่ีสาธารณสุขไดโดยตรงและปญหาท่ีเกิดข้ึนสามารถแกไขไดรวดเร็ว 

ดังผลสัมภาษณดังนี้ 

“ถาคนไขในชุมชนอาการไมดี เราก็จะรับแจงเจาหนาท่ีท่ีเทศบาลใหรับทราบ ถาหากดวน 

เราก็จะโทร 1669 ใหรถโรงพยาบาลมารับเลย” 
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4) ความภาคภูมิใจในการทํางาน  

 นอกจากการปฏิบัติตามนโยบายท่ีไดรับการถายโอนมาจากกระทรวงสาธารณสุขแลว ไม 

ไดมีเพียงแตพัฒนารูปแบบระบบการดูแลผูสูงอายุ การรางกฎหมายใหรองรับกับการดําเนินงานและ

การดูแลใหผูสูงอายุมีอาการหรือสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึนเทานั้น ผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิง (Care giver, CG) ยังไดรับการตอบแทนในรูปของคําชมและการยอมรับนับถือ ทําใหผูชวย

เหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (Care giver, CG) มีขวัญกําลังใจสามารถดูแลผู สูงอายุอยาง

ตอเนื่อง ถือเปนรางวัลอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสรางพลังในการทํางานได ดังผลสัมภาษณดังนี้ 

“การคนไขนอนติดเตียง ลุกไมข้ึน เราก็เขาไปดูแล แนะนําญาติคนไขวาตองทําแบบ

ไหน แลวก็ดูเขาทํา คอยชวยเหลือเขา จนอาการคนไขดีข้ึนเร่ือยๆ” 

 “ตอนกอนท่ีทํางานเปน อสม. ต้ังแตยังไมได รับเงินเดือน พอมาสมัครเปน cg ก็มี

คาตอบแทน เราก็ใชคาตอบแทนนั้นเปนคาน้ํามนัในการออกเย่ียมคนไขติดบานติดเตียง แมวาจะไมมี

เร่ืองคาตอบแทนเขามาเราก็ยังจะทําในจุดนี้ดวยใจ” 

 “เราทําตรงนี้ดวยใจรัก ไมรังเกียจคนไข เช็ดข้ี เช็ดเย่ียว เช็ดตัวให” 

 “ประทับใจคนไขติดบานคนหนึ่ง แกไมมีกําลังใจในการมีชีวิตตอ เนื่องจากแก

สูญเสียลูกชายท่ีเปนเสาหลักของบาน เราก็ไปมาหาสูแกบอย หยอกเหยาแกเลน ใหกําลังใจแก

บอยๆ ไปวัดความดัน แนะนําการกินขาว กินยา วันไหนไมไปหาแก แกก็จะบนกับคนขางบาน

ประจํา ตอนนี้แกกลับมาใชชีวิตดวยตัวเองไดแลว” 
 

5) ปญหา อุปสรรคและประเด็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการทํางาน 

 การดําเนินงานผูสูงอายุ มีปจจัยตางๆ เขามาเก่ียวของ หากมีการแกไข สงเสริม สนับสนนุ

อยางเหมาะสมก็จะสงผลใหการดําเนินงานผูสูงอายุมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการไดรับ

ความรวมมือ การประสานงาน การสนับสนุนงบประมาณ รวมถึงการพัฒนาความรูอยางนอยปละ 1 

คร้ังและการสนับสนุนเคร่ืองมอืท่ีเพียงพอในการทํางาน ดังผลสัมภาษณดังนี้ 

 “บางทีจะติดขัดเร่ืองการเบิกอุปกรณทําแผล เพราะเราตองไปขอตาม PCU. ท่ีเปน

เจาของพ้ืนท่ีเวลาไปขอก็ตองรอนานพอสมควร เวลาเรารีบๆ เราก็ไปซ้ือเองสะดวกกวา” 

 “ญาติคนไขบางคนก็ไมใหความรวมมือในการดูแลรักษา เวลาท่ีเราเขาไปดูแลตรง

นี้ เขาก็จะคิดวามันเปนหนาท่ีของเรา ไมใชหนาท่ีญาติ เวลาท่ีเราแนะนําเขาก็ไมคอยปฏิบัติตาม

เทาไหรจะรอเราเขาไปเย่ียมอยางเดียว” 
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 “คนไขยากไรบางคนก็ไมมีอันจะกินเลย เวลาท่ีไปเย่ียมเราก็ซ้ือของกิน ของใชเขา

ไปใหแกทุกคร้ัง พอมีเงินคาดูแลเขาตรงนี่ก็พอทุนไปไดบาง แตบางท่ีก็ไมเพียงพอเพราะสง สาร

คนไข”  
 

การอภิปรายผล 

 ระดับการดําเนินงานผูสูงอายุของศูนยบริการสาธารณสขุในเขตเทศบาลนครแหงหน่ึง 

1. จากผลการวิจัย ความสัมพันธขอมูลลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรทางดาน

สาธารณสุขและผูจัดการระบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข (CM) ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ประสบการณทํางานกับการดําเนินงานผู สูงอายุผูสูงอายุของ

ศูนยบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครแหงหนึ่ง พบวา บุคลากรทางดานสาธารณสุขและ

ผูจัดการระบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข (CM) ท้ังหมดเปนเพศหญิงมีอายุเฉล่ียอยูท่ี 50-54 

ป ระดับการศึกษาสูงสุดสวนใหญ อยูในระดับปริญญาตรี ดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ รองลงมา

คือ นักวิชาการสาธารณสุขและระยะเวลาการปฏิบัติงานสวนใหญเฉล่ียอยูท่ี 20-24 ป  

 ระดับการดําเนินงานผูสูงอายุของศูนยบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครแหงหนึ่ง ใน

ภาพรวมอยูในระดับสูง ซ่ึงจากการสัมภาษณบุคลากรทางดานสาธารณสุขและผูจัดการระบบการ

ดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข (CM) พบวาเจาหนาท่ีมีความรูและความเขาใจ รวมถึงบทบาทหนาท่ี

ในการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว รวมถึงมีการนําขอมูลท่ีสํารวจ รวมถึงปญหา อุปสรรค มา

วางแผนใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี และมีการรายงานผูบังคับบัญชาและติดตามประเมินผลงาน

ตนเองเพ่ือพัฒนางานผูสูงอายุใหดีมากข้ึน ซ่ึงบงบอกไดถึงประสิทธิผลในการดําเนินงานผูสูงอายุ ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ Faye L. Hagerling (2558) ศึกษาเร่ืองทัศนคติของพยาบาลท่ีมีตอการ

ดูแลผูปวยสูงอายุท่ีมีภาวะผิดปกติทางจิต พบวาประสิทธิผลการดูแลผู สูงอายุท่ีมีภาวะทางจิต

ผิดปกติ ประกอบดวยปจจัยตางๆ ไดแก ความรูความเขาใจและความสามารถในการดูแลผูสูงอายุท่ี

มีอาการทางจิต ระยะเวลาและการสนับสนุนดานงบประมาณ เคร่ืองมือในการดูแลผูปวยสูงอายุท่ีมี

อาการทางจิต และสอดคลองกับงานวิจัยของ Elaina r. tate (2557) เ ร่ืองการจัดการการดูแล

ผูสูงอายุมีผลตอผลลัพธดานสุขภาพของผูปวยสูงอายุในโรงพยาบาล พบวา ระบบการดูแลสุขภาพ

ของผูสูงอายุท่ีออกแบบเพ่ือรับรองกับจํานวนผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน ผูใหบริการดานการดูแลสุขภาพควร

ไดรับการอบรมความรูและฝกฝนอยางพอเพียงในการดูแลผูสูงอายุ พรอมกับมีการวางระบบการ

บริหารจัดการอยางมีระบบจึงจะสงผลใหคาใชจายดานการดูแลสุขภาพผู สูงอายุลดลง และเมื่อ

พิจารณาแยกเปนรายดานแลว พบวา ระดับการดําเนินงานผูสูงอายุของศูนยบริการสาธารณสุขใน

เขตเทศบาลนครแหงหนึ่ง ไดแก การจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมความรูในการดูแลดานสุขภาพ
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ของผูสูงอายุ การสงเสริม สนับสนุน สถานท่ีออกกําลังกายในชุมชน เพ่ือตอบสนองตอความตองการ

ของผูสูงอายุการใหบริการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน การใหบริการรักษาพยาบาล จายยา/เวชภัณฑ

และวัสดุทางการแพทย ท่ีจําเปนตอผู สูงอายุ การสนับสนุน จัดหาอุปกรณชวยในการดํารงชีวิต

ประจําวันตามจําเปน มีคาเฉล่ียสูงสุด (x̄ =2.87) ซ่ึงสอดคลองกับการสัมภาษณวา ศูนยบริการ

สาธารณสุขของเทศบาลนครแหงหนึ่งไดรับงบประมาณการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลนครแหงหนึ่ง ในการจัดทําโครงการท่ีสงเสริม ปองกัน รักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพ รวมถึง

การสนับสนุนสถานท่ีออกกําลังกายในชุมชน และการใหคําปรึกษาท้ังทางดานสุขภาพจิต มีคาเฉล่ีย

ตํ่าสุด (x̄= 2.20) เมื่อพิจารณาดานการใหคําปรึกษาท้ังดานสุขภาพจิต จากการสัมภาษณบุคลากร

ทางสาธารณสุขและผูจัดการระบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข (CM) พบวา บุคลากรทาง

สาธารณสุขและผูดูแลระบบการดูแลผูสูงอายุ (CG) ยังมีความรูไมเพียงพอตอการใหคําปรึกษาในเชิง

ลึกดานสุขภาพจิตตอผูสูงอายุท่ีมารับคําปรึกษา รวมไปถึงการใหคําปรึกษาญาติท่ีดูแลผูสูงอายุท่ี

บาน ติดเตียง จึงทําใหทุกคร้ัง ท่ีมีการลงพ้ืนท่ีเย่ียมผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง ท่ีมีปญหาทางดาน

สุขภาพจิตดวย จึงตองมีการประสานงานนักจิตทยาท่ีเปนภาคีเครือขายในการลงพ้ืนท่ีทุกคร้ัง  

2.จากผลการวิจัย ความสัมพันธขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมี

ภาวะพ่ึงพิง (CG) ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติการและอาชีพหลัก กับการดําเนินงานผูสูงอายุของศูนยบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนคร

แหงหนึ่ง พบวาผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (CG) มากกวาคร่ึงสวนใหญเปนเพศหญงิ มี

อายุเฉล่ียอยูท่ี 50-59 ป มีระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด คือ ระดับ ประถมศึกษา ระยะเวลา

ปฏิบัติงานเฉล่ียอยูท่ี 1-4 ป อาชีพหลักของผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (CG) คือ รับจาง

ท่ัวไป  

 ระดับการดําเนินงานผูสูงอายุของศูนยบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครแหงหนึ่ง ใน

ภาพรวมอยูในระดับสูง จากการสัมภาษณผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (CG) พบวา การ

ดําเนินงานผูสูงอายุมีการสํารวจขอมูลผูสูงอายุชุมชนสงให ผูจัดการระบบการดูแลระยะยาวดาน

สาธารณสุข (CM) ของแตละพ้ืนท่ี เพ่ือใหผูจัดการระบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข (CM) ลง

พ้ืนท่ีประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน (Barthel Activities of Daily Living: 

ADL) การประเมินสภาวะผูสูงอายุ (Typology of Age with Illustration) และปฏิบัติตามบทบาท

หนาท่ีของผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (CG) ตามท่ีกรมอนามยัไดกําหนดไว ซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยของถนอมรัตน ประสิทธิเมตตและเพชรา ชวนะพันธุ (2559) ศึกษาเร่ืองประสิทธิผลของ

ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ในระบบการดูแลผูสูงอายุในเขตสุขภาพท่ี 4 พบวา ภาพรวมอยูในระดับดี 
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ผูดูแลผูสูงอายุสวนใหญเมื่อประเมินทักษะความรูพบวามิติดานการดูแลสุขภาพรางกาย สังคมและ

ส่ิงแวดลอมคะแนนอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 80 เมื่อพิจารณาระดับการดําเนินงานผูสูงอายุของ

ศูนยบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครแหงหนึ่ง แยกเปนรายดานแลวพบวา การสังเกต

พฤติกรรมการเปล่ียนแปลงตางๆ ของผูสูงอายุ ทางดานสุขภาพรางกายและจิตใจ พรอมท้ังรายงาน

ใหญาติและเจาหนาท่ีทราบ มีคาเฉล่ียสูงสุด (x̄= 3.00) ซ่ึงมีความสัมพันธสูงกับคุณลักษณะสวน

บุคคลมากกวาดานอ่ืนๆ สอดคลองกับบทสัมภาษณวา ผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (CG) 

จะมีการสังเกตพฤติกรรมความเปล่ียนแปลงทางดานรางกาย จิตใจและอารมณของผูสูงอายุท่ีตนเอง

รับผิดชอบโดยอาศัยความรูท่ีไดรับการอบรมและมีการรายงานผลตอผูจัดการระบบการดูแลระยะ

ยาวดานสาธารณสุข (CM) เพ่ือปรับปรุงแผนการดูแลสุขภาพผูสูงอายุใหเหมาะสมกับพยาธิสภาพท่ี

เปนอยูตอไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Ji Yeon Park and Kyung Ja June (2554) ศึกษาเร่ือง 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความรูเร่ืองสุขภาพเชิงหนาท่ีของผูดูแลผูสูงอายุในชนบท พบวา คะแนนเฉล่ีย

ของความรูดานสุขภาพโดยรวมของการทํางานเทากับ 6.66 ± 3.31 การคํานวณมีคาเทากับ 3.52 ± 

1.76 และความเขาใจเทากับ 3.41 ± 2.10 จากกลุมตัวอยาง 39.1% มีคะแนนตํ่ากวาคามัธยฐาน ใน

ผลลัพธของการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนปจจัยท่ีมีผลตอความรูเร่ืองสุขภาพการทํางานคือความรู

พ้ืนฐานอายุ จํานวนโรคเร้ือรัง สถานะสุขภาพท่ีรายงานดวยตนเอง ปจจัยเหลานี้คิดเปน 33.0% ของ

ความรูเร่ืองสุขภาพ ซ่ึงทําใหการท่ีผูชวยเหลือดูแลผู สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึง พิง (CG) สามารถสังเกต

พฤติกรรมการเปล่ียนแปลงตางๆ ของผูสูงอายุไดมากนั้นสงผลการจากการอาศัยประสบการณในการ

ทํางานและไดจากการฝกฝน อบรมจากเจาหนาท่ี รองลงมาการสงตอผูสูงอายุท่ีพบวามีเหตุฉุกเฉิน

การเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนกับผูสูงอายุตามระบบสงตอท่ีถูกตองและจัดทํารายงานผลการ

ดูแลผูสูงอายุ เพ่ือรายงานตอผูจัดการระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง มีคาเฉล่ีย (x̄= 

2.98) จากการสัมภาษณผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (CG) พบวา การดําเนินงานผูสูงอายุ

ในชุมชนตองอาศัยความรู ความเขาใจรวมถึงประสบการณในการดูแลผูสูงอายุทางดานรางกายและ

ดานส่ิงแวดลอม ไดแก การดูแลกิจวัตรประจําวัน เชน การรับประทานอาหารใหเหมาะสม การนอน

หลับ การขับถายใหถูกสุขลักษณะ การดูแลแผลกดทับ การใหคําแนะนําการรับประทานยาตาม

แพทยส่ัง การปรับปรุงสภาพแวดลอมและบริเวณบานใหเหมาะสมกับตัวผูสูงอายุ และวิธีการท่ีสงตอ

กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือการปวย บาดเจ็บตามระบบการสงตอถูกตอง ซ่ึงสอดคลองการงานวิจัยของ

นายประสิทธ์ิ พิริยะไพบูลย (2559) เร่ืองการศึกษาการดูแลสุขภาพดวยตนเองของครอบครัวในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ผูดูแลผูสูงอายุมีความรูในเร่ืองระบบสงตอผูปวยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

คิดเปนรอยละ 87.50 แตเปนท่ีสังเกตวาการแนะนําการประกอบอาหารใหผูสูงอายุในการเต รียม 
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ปรุงอาหาร ประกอบอาหาร พรอมท้ังการดูแลเคร่ืองมือเคร่ืองใชใหสะอาดอยูเสมอ มีคาเฉล่ียตํ่าสุด 

(x̄= 2.50) เมื่อพิจารณาดานการแนะนําการประกอบอาหารใหผูสูงอายุในการเตรียม ปรุงอาหาร 

ประกอบอาหาร พรอมท้ังการดูแลเคร่ืองมือเคร่ืองใชใหสะอาดอยูเสมอ จากการสัมภาษณผูชวย

เหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (CG) มักจะเพียงแนะนําการประกอบอาหารท่ีลดหวาน มัน เค็ม 

ใหกับญาติหรือผูดูแลผูสูงอายุติดบาน ติดเตียงเทานั้น เพราะดวยเศรษฐานะของบานแตละหลังไม

เทากัน รวมถึงบางครอบครัว ญาติผูดูแลสวนใหญจะทํางานนอกบานมักจะซ้ืออาหารเขามาให

ผูสูงอายุหรือจางบุคคลภายนอกเขามาดูแลผูสูงอายุ จึงทําใหซ่ึงไมสามารถเลือกรสชาติอาหารเองได 

รวมถึงการไมมีความรูในการเลือกซ้ืออาหารท่ีเหมาะสมโรคท่ีผูสูงอายุเปนอยู  ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของณปภัช สิงหเถ่ือน (2561) เร่ืองกิจกรรมการดูแล แรงจูงใจในการดูแล และความพึง

พอใจในงานของผูดูแลท่ีไดรับการวาจางในการดูแลผูสูงอายุท่ีติดเตียง พบวากลุมตัวอยางรอยละ 

69.4 ไมไดผานการเตรียมความรูจากหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุ กิจกรรมการดูแลผูสูงอายุท่ีติดเตียง

ทางดานรางกายประกอบดวย กิจกรรมดานกิจวัตรประจําวันเฉล่ีย 8.17 กิจกรรม กิจกรรมการดูแล

เฉพาะเฉล่ีย 6.50 กิจกรรม กิจกรรมทางดานจิตใจ อารมณ และดานสังคม และสอดคลองการทฤษฎี

ของ A. Eertmans, et al (2001) กลาววา พฤติกรรมการกินของมนุษย การเลือกอาหารเพ่ือการ

บริโภค ซ่ึงมีความเก่ียวของกับปจจัยภายในบุคคล เชน ความชอบอาหาร ประสารทสัมผัส และ

ปจจัยภายนอก เชน บริบททางสังคม สภาพแวดลอมทางกายภาพ และการเรียนรู ซ่ึงสงผลใหเกิด

การบริโภคอาหารเกิดข้ึนและมคีวามเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ 
 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

ผูบริหารและเจาหนาท่ีสาธารณสุขควรมีการกําหนดนโยบาย การพัฒนาศักยภาพของผู

ชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (CG) ดานการทํางานผูสูงอายุ เพ่ือเปนการสรางความพรอมใน

ดานการปฏิบัติงานและความเปนผูเช่ียวชาญดานดูแลสุขภาพ ตลอดจนการสรางความนาเช่ือถือและ

ความเช่ือมั่นใหประชาชนมตีอผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (CG) ใหมากข้ึน เพ่ือเปนขวัญ

และกําลังใจใหผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุท่ีมภีาวะพ่ึงพิง (CG) ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางสมบูรณตอไป 
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