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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการด�าเนินงานผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาล

นครนครสวรรค์	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครสวรรค์	กลุม่ตวัอย่างคอืผูจ้ดัการระบบการดแูลระยะยาวด้านสาธารณสขุ	(Care	manager,	

CM)	ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	(Care	giver,	CG)	และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	จ�านวน	353	คน	

โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูล	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

และการวิเคราะห์ด้วยความถดถอยโลจิสติค

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผลการวิจัยพบว่า	ประสิทธิผลการด�าเนินงานผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์	 ภาพรวมอยู่ในระดับสูง	 กลุ่มผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข	 ด้านการอบรมฟื้นฟูความรู้ในการดูแล								

ผูส้งูอายทุัง้ด้านสขุภาพและสขุภาพจติมค่ีาเฉลีย่ในระดบัต�า่	( 	=	2.20)	กลุม่ผูช่้วยเหลอืดแูลผูส้งูอายท่ีุมภีาวะพึง่พงิ	ด้านการแนะน�า

โภชนาการทางด้านอาหารท่ีเหมาะสมกับโรคมีค่าเฉลี่ยในระดับต�่า	 ( 	 =	 2.50)	 ในกลุ่มของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	

พบว่าการพาผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติดูแลหรือไร้ญาติไปพบแพทย์	 มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	 ( 	 =	 3.25)	 และจากการวิเคราะห์ความถดถอย										

โลจิสติค	การจัดการองค์กรมีผลต่อประสิทธิผลการด�าเนินงานผู้สูงอายุสูงขึ้น	1.151	เท่า
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บทน�า
	 เทศบาลนครนครสวรรค์	 มีจ�านวนผู้สูงอายุท้ังหมด	

16,530	คน	จากการประเมนิความสามารถในการดแูลตนเองใน

การประกอบกิจวัตรประจ�าวันผู้สูงอายุ	จ�านวนผู้สูงอายุที่ได้รับ

การคัดกรอง	 จ�านวน	 8,901	 คน	 ผู้สูงอายุในกลุ่มท่ีช่วยเหลือ

ตนเองได้หรือกลุ่มติดสังคม	จ�านวน	8,628	คน	คิดเป็นร้อยละ	

96.93	 กลุ ่มที่พอช่วยเหลือตนเองได้บ้างหรือกลุ ่มติดบ้าน			

จ�านวน	234	คน	คดิเป็นร้อยละ	2.66	และกลุม่ทีช่่วยเหลอืตนเอง

ไม่ได้หรือกลุ่มติดเตียง	 จ�านวน	 39	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 0.441         

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางด้านสุขภาพ	 เป็นโรคไม่

ติดต่อเรื้องรังเพิ่มขึ้น	 จึงส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและ									

ส่วนใหญ่จะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่แต่ไม่มีผู ้ดูแลท่ีชัดเจน	

นอกจากนี้สถานที่ออกก�าลังกาย	 ท�ากิจกรรมในชุมชนมีน้อย	

ท�าให้ไม่มีแรงกระตุ้นให้ผู้สูงอายุออกมาท�ากิจกรรมนอกบ้าน							

ผูส้งูอายจุงึจ�าเป็นต้องได้รบัการสนับสนุนการบรกิารด้านสขุภาพ

และสังคม	 อีกทั้งยังมีความเหลื่อมล�้า	 ความไม่เท่าเทียมกันใน

การเข้าถึงบริการสุขภาพอนามัย	 เนื่องมาจากข้อจ�ากัดในการ

เดนิทาง	และการรบัรูส้ทิธขิองผูส้งูอายใุนกลุม่ต่างๆ	การส่งเสริม

พฤติกรรมสุขภาพที่ดี	เช่น	การมีกิจกรรมทางสังคม	เป็นต้น2 

	 เทศบาลนครนครสวรรค์	จึงได้มกีารจัดตัง้ศนูย์บรกิาร

สาธารณสุขขึ้นมา	 4	 แห่ง	 เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่	

และมีการด�าเนินงานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	 โดยการด�าเนิน

งานผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง	 4	 แห่ง	 ในกลุ่ม									

เป้าหมายผู้สูงอายุทั้ง	3	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มที่ช่วยตนเองได้ดีหรือ

กลุม่ตดิสงัคม	กลุม่ทีพ่อช่วยเหลอืตนเองได้บ้างหรอืกลุ่มตดิบ้าน	

และกลุ่มทีช่่วยเหลือตนเองไม่ได้หรอืกลุม่ติดเตยีง	เทศบาลนคร

นครสวรรค์มกีารเปิดรบัสมคัรจติอาสาภาคประชาชนทีอ่ยูใ่นรูป

แบบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 ผู้ช่วย

เหลือดูแลผู้สูงอายุ	(CG)	ที่ได้รับค่าตอบแทน	เพื่อให้ผู้สูงอายุได้

รับการดูแลอย่างเหมาะสม	 โดยมีผู้จัดการระบบการดูแลระยะ

ยาวด้านสาธารณสุข	(CM)	เป็นผู้ดูแลระบบ	ก�ากับ	ติดตามการ

ด�าเนินงานผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	

(อสม.)	 และผู้ช่วยเหลือดูแลผู ้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง	 (CG)												

โดยกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยตนเองได้ดีหรือติดสังคม	 มักจะ										

เป็นผู้สูงอายุท่ีสุขภาพท่ัวไปดี	 ช่วยเหลือตนเองได้	 อาจมีโรค

เรือ้รงั	แต่ควบคมุได้และสามารถเข้าร่วมกจิกรรมทางสงัคมช่วย

เหลือคนอื่นได้	 ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	

ในการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ	 การเฝ้าระวังทางด้านสุขภาพ	

การแนะน�าให้ข้อมลู	ความรูท้างด้านสขุภาพการลงเยีย่มบ้านใน

กรณีที่ผู้สูงอายุมีโรคติดต่อไม่เรื้อรังและมีการจัดตั้งชมรมผู้สูง

อายุ3	 ในกลุ่มของผู้สูงอายุอีก	 2	กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มที่พอช่วยเหลือ

ตนเองได้บ้างหรือกลุ่มติดบ้าน	มักจะเป็นผู้สูงอายุช่วยตนเองได้

ในบางเรื่อง	 ต้องการการช่วยเหลือบางส่วน	 อาจมีโรคเรื้อรัง							

Abstract
	 This	study	is	a	quantitative	research	to	studying	the	efficiency	of	services	for	the	elderly	provided	by	

public	health	centers	in	Nakhon	Sawan	Municipality,	Muang	Nakhon	Sawan	District,	Nakhon	Sawan.	The	subjects	

were	353	public	health	personnel	or	long-term	public	health	care	managers	(CM),	caregivers	of	dependent	

elders	(CG)	and	village	health	volunteers	(VHV).	Data	were	collected	using	questionnaires	and	interview	forms.	

Data	were	analyzed	using	statistics,	mean,	percentage,	standard	deviation	and	logistic	regression	analysis.

	 According	to	the	findings,	the	overall	efficiency	of	the	services	for	the	elderly,	provided	by	public	

health	centers	 in	Nakhon	Sawan	Municipality	was	high.	Public	health	personnel	or	long-term	public	health									

care	managers	had	a	 low	mean	score	 in	 training	 to	 review	knowledge	on	healthcare	 for	 the	elderly	both	

physical	and	mental	health	 ( 	=	2.20).	Caregivers	of	dependent	elders	had	a	 low	mean	score	 in	nutrition												

appropriate	for	diseases	( 	=	2.50).	village	health	volunteers	had	the	lowest	in	taking	the	elderly	who	did	not	

have	caregivers,	or	relatives,	to	see	a	doctor	( 	=	3.25).	According	to	logistic	regression	analysis,	knowledge	

management	had	an	effect	on	efficiency	of	services	for	the	elderly	increase	by	1.151	times.

Keywords:	 Service	Effectiveness,	Long	 term	Public	Health	Care,	System	Manager,	Caregiver	of	Dependent/ 

Elders,	Village	Health	Volunteers
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และโรคที่มีผลต่อการเคลื่อนไหว	 มีข้อก�าจัดในการเข้าร่วม

กิจกรรมทางสังคม	 ส่วนกลุ ่มที่ช ่วยเหลือตนเองไม่ได้และ									

กลุ ่มติดเตียง	 มักจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้	 มีโรค											

ประจ�าตวัหลายโรค	มโีรคแทรกซ้อน	หรอืเจบ็ป่วยระยะสดุท้าย	

ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้	 จะได้รับการดูแล									

ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุหรอืผูจ้ดัการระบบการดแูล	

ระยะยาวด้านสาธารณสุข	 (CM)	 โดยผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ 

ที่มีภาวะพึ่งพิง	(CG)	จะดูแล	เช่น	ท�าการดูแลกิจวัตรประจ�าวัน

ของผู้สูงอายุ	 การท�าแผลเบื้องต้น	การแนะน�าการดูแลสุขภาพ

ให้แก่ญาติผู้สูงอายุ	 เป็นต้น	 รวมไปถึงการส่งต่อผู้สูงอายุกรณี									

ที่พบว่ามีเหตุฉุกเฉิน4 

	 จากการศึกษา	 ทบทวนเอกสารและผลงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง	 พบประเด็นส�าคัญที่มีความสอดคล้องกันในด้าน									

การจัดบริการและการด�าเนินงานผู ้สูงอายุของศูนย์บริการ

สาธารณสุข	 ตลอดจนความร่วมมือในการด�าเนินงานด้าน

สาธารณสุขระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นกับสถานพยาบาลต่างๆ	 ของกระทรวง

สาธารณสุข	 การวิจัยครั้งนี้จึงจะศึกษาประสิทธิผลการด�าเนิน

งานผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์	อ�าเภอเมอืง	จังหวดันครสวรรค์	เพือ่น�าผลการศกึษา

มาต่อยอดประยุกต์ใช้พัฒนาการบริหารงานในศูนย์	 บริการ

สาธารณสุขในพื้นท่ีของตนเอง	 ซึ่งจะน�าไปสู่การด�าเนินงาน								

ผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 ศึกษาระดับประสิทธิผลการด�าเนินงานผู้สูงอายุ							

ของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครนครสวรรค	์

อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์

	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล								

(เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 ต�าแหน่งงาน	 อาชีพอิสระ	

ประสบการณ์การท�างาน)	 การบริหารจัดการ	 (การวางแผน	 

การจัดการองค ์กร	 การบังคับบัญชา	 การประสานงาน 

การควบคุม) 	 กับประสิทธิผลการด�า เนินงานผู ้สู งอาย ุ

ของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครนครสวรรค	์

อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์

	 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการด�าเนินงาน								

ผู ้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 บุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน											

ผู้สูงอายุ	 จ�านวน	 20	 คน	 ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาว										

ด้านสาธารณสุข	 (CM)	 จ�านวน	 4	 คน	 เลือกตัวอย่างแบบ 

ทั้งหมด	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	24	คน

	 ผู ้ช ่วยเหลือดูแลผู ้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง	 (CG)								

จ�านวน	 57	 คน	 เลือกตัวอย่างแบบทั้งหมดและอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 จ�านวน	 696	 คน	 ก�าหนด

ตัวอย่างโดยการค�านวณโดยใช้สูตรของ	Krejcie	and	Morgan5	

เนื่องจากประชากรที่น�ามาสุ่มตัวอย่างมีจ�านวนแน่นอน	 ได้

จ�านวน	272	คน	เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

แบบชั้นภูมิ	 กลุ่มตัวอย่างที่ได้ทั้ง	 2	 กลุ่ม	 รวมจ�านวนทั้งสิ้น										

329	คน

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบสอบถาม

ประสทิธผิลการด�าเนนิงานผูส้งูอายขุองศนูย์บรกิารสาธารณสขุ

ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	 ประกอบด้วย	 3	 ส่วน	 คือ 

ส่วนที่ 	 1	 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล 

เฉพาะบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ส่วนที่	 2	 แบบสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของศูนย์บริการ

สาธารณสุขในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	 ประกอบด้วย 

การวางแผน	การจดัการองค์	การบงัคบับญัชา	การประสานงาน

และการควบคุม	 ตามกรอบแนวคิดของ	 Henri	 J.	 Fayol 

ซึ่งผู ้วิจัยก�าหนดเกณฑ์วัดระดับการให้คะแนนข้อค�าถาม 

โดยใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า	(Ratting	Scale)	และส่วนที่	3	

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการด�าเนินงาน

ผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข	โดยแบบสอบถามส่วนที่	3	

จะแตกต่างกันออกไปทั้ง	 3	 กลุ ่ม	 เนื่องจากบทบาทหน้าที	่

ขอบเขตการท�างานของกลุ ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกัน 

และมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	 ด้านความตรงเชิง 

เนื้อหา	 (content	 validity)	 โดยน�าแบบสอบถามไปปรึกษา									

กับผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี่ยวชาญแล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไข 

เพิ่มเติมเพื่อความถูกต้อง	 เพื่อให้ผลการวิจัยที่ได้ตรงตาม

วัตถุประสงค ์และมีตรวจสอบคุณภาพ	 ด ้านความเท่ียง 

(reliability)	 โดยน�าไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรท่ีใกล้เคียง	

จ�านวน	30	ชดุ	โดยใช้สมัประสทิธิ	์แอลฟา	(Alpha-Coefficient)	

ของครอนบาช	(Cronbach)	ค�านวณค่าความเชื่อมั่นได้	0.78
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การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
	 ผู ้ วิจัยเข ้ารับการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย	์												

โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการวิจัย										

ในมนุษย์	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล																	

เลขที่ใบรับรอง	COA.	NO.MUPH	2018-159

	 การวิเคราะห์ข ้อมูล	 โดยใช ้สถิติ เชิงพรรณนา													

(Descriptive	Statistic)	ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	

(Percentage)	 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	 (Mean)	 ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	(Standard	Deviation)	ค่าสงูสดุของชดุข้อมลู	(Max)	

และค่าต�่าสุดของชุดข้อมูล	 (Min)	 และใช้การวิเคราะห์ด้วย						

ความถดถอยโลจิสติค	(Logistic	regression)	เพื่อหาปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผล	 การด�าเนินงานผู้สูงอายุในกลุ่ม

ตัวอย่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าบ้าน	(อสม.)

ผลการวิจัย
	 ส่วนที่	 1	 ศึกษาบุคคลากรทางด้านสาธารณสุข										

และผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข	 (CM)												

กับการด�าเนินงานผู ้สูงอายุของศูนย ์บริการสาธารณสุข 

ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	

	 ลักษณะส่วนบคุคล	พบว่า	เป็นเพศหญงิ	ร้อยละ	100	

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง	50-54	ปี	 คิดเป็นร้อยละ	37.5	 ระดับ

การศกึษาสูงสดุระดบัปรญิญาตร	ีคดิเป็นร้อยละ	87.5	ต�าแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ	 คิดเป็นร้อยละ	 95.8	 และมีประสบการณ์							

การในการท�างานอยู่ระหว่าง	20-24	ปี	คิดเป็นร้อยละ	37.5		

	 ผลการศึกษาระดับการด�าเนินงานผู้สูงอายุ	จากการ

ศึกษาการด�าเนินงานผู้สูงอายุ	 ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

ของกลุ่มตัวอย่าง	 ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง	 เมื่อพิจารณาแยก

รายด้านพบว่า	 การจัดโครงการ/กิจกรรม	 ที่ส่งเสริมความรู้ใน

การดูแลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ	 การสนับสนุนสถานท่ีออก

ก�าลังกายในชมุชน	เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการของผูส้งูอาย	ุ

การให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น	 การให้บริการรักษา

พยาบาล	 อุปกรณ์ช่วยในการด�ารงชีวิตประจ�าวันตามจ�าเป็น									

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 ( 	 =	 2.87)	 และการให้ค�าปรึกษาทั้งทางด้าน

สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต	มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	( 	=	2.20)

	 ส่วนที่	 2	 ศึกษาผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ								

พึ่งพิง	 (CG)	 กับการด�าเนินงานผู ้สูงอายุของศูนย์บริการ

สาธารณสุขในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	

	 ลักษณะส่วนบุคคล	 พบว่า	 เป็นเพศหญิง	 คิดเป็น								

ร้อยละ	93.0	และเพศชาย	คิดเป็นร้อยละ	7.0	มีอายุอยู่ระหว่าง	

50-59	ปี	คิดเป็นร้อยละ	57	ระดับการศึกษาที่ส�าเร็จสูงสุดส่วน

ใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา	คิดเป็นร้อยละ	24.6	ระยะเวลา

ในการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง	1-4	ปี	คิดเป็นร้อยละ	100	และ

อาชีพหลักของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง	 (CG)	

ได้แก่	รับจ้างทั่วไป	คิดเป็นร้อยละ	42.1	

	 ผลการศึกษาระดับการด�าเนินงานผู้สูงอายุ	จากการ

วิเคราะห์ระดับการด�าเนินงานผู้สูงอายุของผู้ช่วยเหลือดูแล											

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง	 (CG)	 ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์		

ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง	 เมื่อพิจารณาแยกรายข้อ	

พบว่าการสงัเกตพฤตกิรรมการเปลีย่นแปลงต่างๆ	ของผูส้งูอายุ	

ทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ	 พร้อมทั้งรายงานให้ญาติ							

และเจ้าหน้าที่ทราบ	มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	( 	=	3.00)	รองลงมาคือ

การส่งต่อผูส้งูอายทุีพ่บว่ามเีหตุฉกุเฉนิการเจ็บป่วยหรือการบาด

เจ็บท่ีเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุตามระบบส่งต่อท่ีถูกต้องและจัดท�า

รายงานผลการดูแลผู้สูงอายุ	มีค่าเฉลี่ย	( 		=	2.98)	การแนะน�า

การประกอบอาหารให้ผู ้สูงอายุในการเตรียม	 ปรุงอาหาร	

ประกอบอาหาร	 พร้อมท้ังการดูแลเครื่องมือเคร่ืองใช้ให  ้

สะอาดอยู่เสมอ	มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	( 	=	2.50)	

	 ส่วนที	่3	ศกึษาอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	

(อสม.)	 กับการด�าเนินงานผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข

ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

	 ลักษณะส่วนบุคคล	 พบว่า	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง							

คิดเป็นร้อยละ	 82.0	 มีอายุอยู่ระหว่าง	 60	 ปีข้ึนไป	 คิดเป็น										

ร้อยละ	 58.8	 ระดับการศึกษาที่ส�าเร็จสูงสุด	 อยู ่ในระดับ											

ประถมศึกษา	คิดเป็นร้อยละ	53.7	ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขสูงสุดอยู ่ที่	 10-14	 ปี	 คิดเป็น														

ร้อยละ	 24.6	 และอาชีพหลักส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ											

คิดเป็นร้อยละ	33.1	

	 ผลการศึกษาระดับการด�าเนินงานผู้สูงอายุ	จากการ

วิเคราะห์ระดับการด�าเนินงานผู ้สูงอายุของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู ่บ ้าน	 (อสม.)	 ในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์	 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง	 เมื่อพิจารณา

แยกรายข้อ	 พบว่า	 การเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุขของผู ้สูง														

อายุในชุมชนที่รับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสูงสุด	( 	=	4.15)	รองลงมา

คือการให ้ค�าแนะน�าเรื่องอาหารการกินให ้ถูกตามหลัก

โภชนาการ	 มีค่าเฉล่ีย	 ( 	 =	 4.05)	 และการพาผู้สูงอายุที่ไม่มี

ญาติดูแลหรือไร้ญาติไปพบแพทย์	มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	( 	=	3.25)	

	 ส ่ วนที่ 	 4 	 การศึกษาความสัมพันธ ์ ระหว ่ าง																

ลักษณะส่วนบุคคลกับการด�าเนินงานผู้สูงอายุของศูนย์บริการ
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สาธารณสุขในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	 อ�าเภอเมือง										

จังหวัดนครสวรรค์

	 ความสัมพันธ ์ระหว ่างลักษณะส ่วนบุคคลกับ														

การด�าเนินงานผู ้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขต

เทศบาลนครนครสวรรค์	 กลุ่มบุคลากรทางด้านสาธารณสุข											

ผู ้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข	 (CM)													

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล

ประกอบด้วย	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 ต�าแหน่งงาน	

ประสบการณ์ท�างานกับการด�าเนินงานผู้สูงอายุของศูนย์								

บริการสาธารณสุข	 ของบุคลากรทางด ้านสาธารณสุข																										

ผู ้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข	 (CM)										

จ�านวนทั้งหมด	24	คน	ภาพรวมอยู่ในระดับสูง	พบว่า	เพศหญิง

มีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานในระดับสูง	 เป็นส่วนใหญ่คิด

เป็นร้อยละ	 91.7	 ในด้านอายุ	 พบว่า	 ช่วงอายุ	 50-54	 ปี															

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานอยู ่ในระดับสูง														

คิดเป็นร้อยละ	 88.9	 ในด้านระดับการศึกษาสูงสุด	 พบว่า																	

ผู ้ที่จบระดับปริญญาตรีส ่วนใหญ่มีความคิดเห็นต ่อการ														

ด�าเนินงานอยู่ในระดับสูง	 ร้อยละ	 90.5	 ในด้านต�าแหน่งงาน							

พบว่า	 พยาบาลวิชาชีพส ่วนใหญ่มีความคิดเห็นต ่อการ															

ด�าเนินงาน	 อยู่ในระดับสูง	 91.3	 ส�าหรับในด้านระยะเวลา											

ในการปฏิบัติงาน	 พบว่า	 ผู ้ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน												

อยู่ในช่วง	 20-24	 ปีส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงาน	

อยู่ในระดับสูง	ร้อยละ	88.9		

	 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับการ

ด�าเนินงานผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาล

นครนครสวรรค์	 กลุ่มผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	

(CG)	 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล	

ประกอบด้วย	เพศ	อาย	ุระดบัการศกึษา	อาชพีหลกั	ประสบการณ์

ท�างาน	กับการด�าเนินงานผู้สูงอายุ	ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ช่วย

เหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	(CG)	จ�านวนทั้งหมด	57	คน	

พบว่าภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู	เพศหญิงส่วนใหญ่	มคีวามคดิเหน็

ต่อการด�าเนินงานในระดับสูงร้อยละ	 90.6	 ในด้านอายุ	 พบว่า	

ช่วงอายุ	 50-59	 ปี	 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงาน										

อยู่ในระดับสูง	 คิดเป็นร้อยละ	 87.9	 ในด้านระดับการศึกษา	

สูงสุด	 พบว่า	 ผู ้ที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ส่วนใหญ่มี										

ความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานอยู่ในระดับสูง	 ร้อยละ	 92.3	

ส�าหรบัในด้านระยะเวลาพบว่า	ผูท้ีม่รีะยะเวลาในการปฏิบตังิาน

อยู่ในช่วง	 1-4	 ปีส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงาน											

อยูใ่นระดบัสงู	ร้อยละ	91.2	ส�าหรบัด้านอาชพี	พบว่า	ผู้ท่ีมอีาชีพ

ข้าราชการบ�านาญ	 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงาน	

อยู่ในระดับสูงร้อยละ	90		

	 ความสัมพันธ ์ระหว ่างลักษณะส ่วนบุคคลกับ																	

การด�าเนินงานผู ้สูงอายุของศูนย ์บริการสาธารณสุขใน																				

เขตเทศบาลนครนครสวรรค์	 กลุ ่มอาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ

ลักษณะส่วนบุคคล	ประกอบด้วย	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	

อาชีพหลัก	 ประสบการณ์ท�างานกับการด�าเนินงานผู้สูงอายุ	 

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	

พบว่า	ภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู	เพศหญงิส่วนใหญ่	มคีวามคดิเหน็												

ต่อการด�าเนนิงานในระดบัสงูร้อยละ	ร้อยละ	75.8	ส่วนเพศชาย

มีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานอยู่ในระดับสูง	 ร้อยละ	 79.6		

ในด้านอายุ	 ช่วงอายุ	 60	 ปีข้ึนไป	 ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ 

การด�าเนินงานอยู่ในระดับสูงคดิเป็นร้อยละ	80.0	ในดา้นระดับ								

การศึกษาสูงสุดพบว่าผู ้ที่จบระดับประถมศึกษาส่วนใหญ	่														

มีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานอยู่ในระดับสูง	 ร้อยละ	 82.9	

ส�าหรับในด้านระยะเวลา	 พบว่าระยะเวลาในการปฏิบัติงาน														

อยู่ในช่วง	15-19	ปี	ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงาน

อยู่ในระดับสูง	ร้อยละ	84.8

	 ส่วนที	่5		การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการบรหิาร

จัดการกับการด�าเนินงานผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข	

ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์

	 ความสัมพันธ ์ระหว ่างการบริหารจัดการกับ 

การด� า เนินงานผู ้ สู งอายุของศูนย ์บริการสาธารณสุข 

ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค ์	 กลุ ่มบุคลากรทางด ้าน

สาธารณสุข	 ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข	

(CM)	
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ตาราง 1	 แสดงความสัมพันธ์การบริหารจัดการกับประสิทธิผลการด�าเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์	(n	=	24)	

 การบริหารจัดการ ประสิทธิผลการด�าเนินงาน รวม (%)

 ระดับปานกลาง ระดับสูง 

 จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ 

การวางแผนงาน	 2	 8.3	 22	 91.7	 100

การจัดการองค์กร	 5	 20.83	 19	 79.17	 100

การบังคับบัญชา	 3	 12.5	 21	 87.5	 100

การประสานงาน	 4	 16.7	 20	 83.3	 100

การควบคุม	 2	 8.3	 22	 91.7	 100

ตาราง 2 แสดงความสัมพันธ์การบริหารจัดการกับประสิทธิผลการด�าเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์	(n	=	57)	

 การบริหารจัดการ ประสิทธิผลการด�าเนินงาน รวม (%)

 ระดับปานกลาง ระดับสูง 

 จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ 

การวางแผนงาน	 5	 8.8	 52	 91.2	 100

การจัดการองค์กร	 8	 14.04	 49	 85.96	 100

การบังคับบัญชา	 18	 31.58	 39	 68.42	 100

การประสานงาน	 14	 24.56	 43	 75.44	 100

การควบคุม	 7	 12.28	 50	 87.72	 100

	 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการกับการด�าเนินงานผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์	ภาพรวมอยู่ในระดับสูง	การวางแผนและการควบคุมอยู่ในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ	91.7	การบังคับบัญชา	ร้อยละ	87.5	

การประสานงาน	ร้อยละ	83.3	ดังแสดงในตารางที่	1

	 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการกับการด�าเนินงานผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์	กลุ่มผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	(CG)	

	 พบว่า	ความสมัพนัธ์ระหว่างการบรหิารจดัการกบัการด�าเนนิงานผูส้งูอายขุองศนูย์บรกิารสาธารณสขุในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์	 พบว่า	 ภาพรวมอยู่ในระดับสูง	 โดยการวางแผนอยู่ในระดับสูง	 คิดเป็นร้อยละ	 91.7	 การควบคุม	 ร้อยละ	 87.72 

การจัดการองค์กร	ร้อยละ	85.96	การประสานงาน	ร้อยละ	75.44	และการบังคับบัญชา	ร้อยละ	68.94	ดังแสดงในตารางที่	2

	 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการกับการด�าเนินงานผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์	กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	



389
วารสารพยาบาลทหารบก

Journal of The Royal Thai Army Nurses
The Effectiveness of Services to The Elderly in Public Health Center at Nakhon Sawan Municipality, 
Muang Nakhon Sawan District, Nakhon Sawan Province

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
Vol. 22 No.2 May - August 2021

	 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการกับการด�าเนินงานผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์	พบว่า	ภาพรวมอยู่ในระดับสูง	โดยการวางแผนอยู่ในระดับสูง	ร้อยละ	76.5	การควบคุมอยู่ในระดับสูง	ร้อยละ	58.46	

การบังคับบัญชาอยู่ในระดับสูง	 ร้อยละ	 53.68	 การจัดการองค์กรอยู่ในระดับสูง	 ร้อยละ	 51.10	 และการประสานงานอยู่ในระดับ			

ปานกลาง	ร้อยละ	51.47	ดังแสดงในตารางที่	3

	 ส่วนที่	 6	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการด�าเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครนครสวรรค	์														

อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์

ตาราง 3	 แสดงความสัมพันธ์การบริหารจัดการกับประสิทธิผลการด�าเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์	(n	=	272)	

การบริหารจัดการ ประสิทธิผลการด�าเนินงาน รวม (%)

 ระดับต�่า ระดับปานกลาง ระดับสูง 

 จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ 

การวางแผนงาน	 2	 7.1	 62	 22.8	 208	 76.5	 100

การจัดการองค์กร	 3	 1.11	 130	 47.79	 139	 51.10	 100

การบังคับบัญชา	 2	 0.74	 124	 45.59	 146	 53.68	 100

การประสานงาน	 6	 2.21	 140	 51.47	 126	 46.32	 100

การควบคุม	 5	 1.84	 108	 39.71	 159	 58.46	 100

ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	กับประสิทธิผลการด�าเนิน

งานผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	

 ตัวแปรอิสระ B S.E. Wald Sig. Exp (B)

เพศ	 0.342	 1.209	 6.864	 0.291	 1.408

อายุ	 0.035	 0.016	 4.639	 0.031	 1.035

ระดับการศึกษา	 -0.131	 0.094	 1.974	 0.160	 0.877

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน	 0.019	 0.018	 1.115	 0.291	 1.019

อาชีพหลัก	 0.141	 0.070	 4.011	 0.045	 1.152

Constant	 -3.167	 1.209	 6.864	 0.09	 0.042

Cox	&	Snell	R	Square	=	0.054	Nagelkerke	R	Square	=	0.072

	 คุณลักษณะส่วนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 กับการด�าเนินงานผู้สูงอายุ	 ได้แก่	 เพศ	 อาย	ุ

ระดับการศึกษาที่ส�าเร็จสูงสุด	 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและอาชีพหลัก	 กับการด�าเนินงานผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข						

ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	
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	 พบว่า	 อายุ	 มีค ่าสัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติค 

เท่ากับ	 0.035	 ให้ผลเป็นบวก	 กล่าวคือ	 อายุแปรผันตรงกับ

ประสิทธิผลการด�าเนินงานผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 และเมื่อพิจารณาค่า	 Exp	 (B)	 จากผล 

การทดสอบ	 อายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	

(อสม.)	 มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการด�าเนินงานผู้สูงอายุ	

1.035	 เท่า	 แสดงว่า	 อายุของอาสาสมัครสาธารณสุขสามารถ

ท�าให้ประสิทธิผลการด�าเนินงานผู้สูงอายุสูงขึ้น	 1.035	 เท่า							

และอาชีพหลัก		มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติคเท่ากับ	0.141	

ให้ผลเป็นบวก	กล่าวคือ	อาชีพหลักแปรผันตรงกับประสิทธิผล

การด�าเนินงานผู ้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมูบ้่าน	(อสม.)	และเมือ่พจิารณาค่า	Exp	(B)	จากผลการทดสอบ	

อาชีพหลักของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)						

มีความสัมพันธ ์กับประสิทธิผลการด�าเนินงานผู ้ สูงอายุ 

1.152	 เท่า	 แสดงว่า	 อาชีพหลักของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 มีผลต่อประสิทธิผลการด�าเนินงาน 

ผู้สูงอายุสูงขึ้น	1.152	เท่า	ดังแสดงในตารางที่	4

	 การบริหารจัดการองค์กร	 ได้แก่	 การวางแผน													

การจัดการองค ์กร	 การบังคับบัญชา	 การประสานงาน																						

การควบคุม	 มีผลต่อประสิทธิผลการด�าเนินงานผู ้สูงอายุ 

ของ	ศูนย์บริการสาธารณสุข	

ตาราง 5	แสดงผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการองค์กรของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	กับผลการด�าเนินงาน							

ผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	

 ตัวแปรอิสระ B S.E. Wald Sig Exp (B)

การวางแผน	 0.116	 0.104	 1.243	 0.265	 1.123

การจัดการองค์กร	 0.140	 0.061	 5.306	 0.021	 1.151

การบังคับบัญชา	 0.247	 0.114	 4.725	 0.300	 1.281

การประสานงาน	 0.053	 0.050	 1.091	 0.296	 1.054

การควบคุม	 0.099	 0.075	 1.750	 0.186	 1.104

Constant	 -10.382	 1.360	 58.239	 0.000	 0.000

Cox	&	Snell	R	Square	=	0.329	Nagelkerke	R	Square	=	0.440

	 พบว่า	 การจัดการองค์กร	 มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 

โลจิสติคเท่ากับ	 0.140	 ให้ผลเป็นบวก	 กล่าวคือ	 การจัด 

การองค์กรแปรผันตรงกับประสิทธิผลการด�าเนินงานผู้สูงอายุ

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 และเมื่อ

พจิารณาค่า	Exp	(B)	จากผลการทดสอบ	การจดัการองค์กรของ

อาสา	สมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	มีความสัมพันธ์

กับประสิทธิผลการด�าเนินงานผู้สูงอายุ	 1.151	 เท่า	 แสดงว่า							

การจัดการองค ์กร	 ของอาสาสมัครสาธารณสุขมีผลต ่อ

ประสิทธิผลการด�าเนินงานผู ้สูงอายุสูง ข้ึน	 1.151	 เท ่า 

ดังแสดงในตารางที่	5

การอภิปรายผลการวิจัย 
	 ระดับการด�าเนินงานผู ้สูงอายุของศูนย์บริการ

สาธารณสุขในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	 อ�าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์	 จากผลการวิจัย	 ความสัมพันธ์ข้อมูล							

ลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและ														

ผู ้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข	 (CM) 

ระดับการด�าเนินงานผู ้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข 

ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	 ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง 

พบว่าเจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจ	รวมถึงบทบาทหน้าที่

ในการปฏิบัติงานตาม	 แผนงานท่ีวางไว้	 รวมถึงมีการน�าข้อมูล 

ที่ส�ารวจ	 รวมถึงปัญหา	 อุปสรรค	 มาวางแผนให้สอดคล้องกับ

บริบทของพื้นท่ี	 และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาและติดตาม

ประเมินผลงานตนเอง	 เพื่อพัฒนางานผู้สูงอายุให้ดีมากขึ้น	 ซึ่ง

บ่งบอกได้ถึงประสทิธผิลในการด�าเนนิงานผู้สูงอาย	ุซึง่สอดคล้อง

กบัทัศนคตขิองพยาบาลท่ีมต่ีอการดแูลผู้ป่วยสงูอายท่ีุมภีาวะผิด

ปกติทางจิต6	 พบว่าประสิทธิผลการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะทาง

จิตผิดปกติ	ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ	ได้แก่	ความรู้ความเข้าใจ
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และความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการทางจิต	 ระยะ

เวลาและการสนับสนุนด้านงบประมาณ	 เครื่องมือในการดูแล						

ผู้ป่วยสูงอายุที่มีอาการทางจิต

	 ความสัมพันธ์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ช่วย

เหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	 (CG)	 กับการด�าเนินงาน										

ผู ้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์	พบว่าผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	(CG)	

มากกว่าครึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่	 50-59	 ปี			

มีระดับการศึกษาที่ส�าเร็จสูงสุด	คือ	ระดับประถมศึกษา	ระยะ

เวลาปฏบิติังานเฉลีย่อยูท่ี	่1-4	ปี	อาชพีหลกัของผู้ช่วยเหลอืดแูล

ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ	(CG)	คอื	รบัจ้างทัว่ไป	ระดบัการด�าเนนิ

งานผู้สูงอายุ	ภาพรวมอยู่ในระดับสูง	พบว่า	การด�าเนินงานผู้สูง

อายุมีการส�ารวจข้อมูลผู้สูงอายุชุมชนส่งให้	 ผู ้จัดการระบบ									

การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข	 (CM)	 ของแต่ละพื้นท่ี											

และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู ้ช่วยเหลือดูแลผู ้สูงอายุ									

ที่มีภาวะพึ่งพิง	 (CG)	 ตามที่กรมอนามัยได้ก�าหนดไว้	 ซ่ึง

สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องประสิทธิผลของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ

พ่ึงพิง	 ในระบบการดูแลผู้สูงอายุในเขตสุขภาพท่ี	 47	 พบว่า								

ภาพรวมอยู่ในระดับดี	 ผู้ดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่เม่ือประเมิน

ทักษะความรู้พบว่ามิติด้านการดูแลสุขภาพร่างกาย	 สังคมและ

สิ่งแวดล้อมคะแนนอยู่ในระดับดี	คิดเป็นร้อยละ	80

	 ความสัมพันธ์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของอาสา

สมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 กับการด�าเนินงาน											

ผู ้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์	 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 มีอายุเฉลี่ยอยู่ท่ี													

60	 ปีขึ้นไป	 ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษา					

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน	 เฉลี่ยอยู่ที่	 20	ปีขึ้นไปและส่วนใหญ่

มักจะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป	และพบว่าอายุ	อาชีพหลักมี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการด�าเนินงานผู้สูงอายุของศูนย์

บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ซ่ึงสอดคล้อง

กับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของ

อาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชน	ในการควบคมุโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั8	

พบว่า	ปัจจัยส่วนบุคคล	ได้แก่	เพศ	อาชีพ	มีความ	สัมพันธ์กับ

การปฏบิตังิานของอาสาสมัครสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	

ในการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	.05	

ระดับการด�าเนินงานผู ้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข													

ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	 ในภาพรวมอยู ่ในระดับสูง												

ซึ่งสอดคล้องกับสุขภาพและคุณภาพการดูแลผู ้สูงอายุและ										

มุมมองของผู้ดูแลอย่างเป็นทางการ9	 พบว่า	 การดูแลสุขภาพ										

ผู้สูงอายุต้องอาศัยประสบการณ์ด้านสุขภาพ	 ความรู้ที่ได้รับ								

การฝึกฝนและอบรมจากสถาบนั	มกีารรายงานการดแูลสุขภาพ

ผู้สูงอายุต่อผู ้ดูแลระบบ	 และจากการวิเคราะห์การบริหาร		

จัดการกับการด�าเนินงานผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข	

ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	พบว่า	การวางแผน	การบังคับ

บัญชาและประสานงาน	 ไม่มีความสัมพันธ์กับด�าเนินงาน																

ผู ้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์	 และการจัดการองค์กร	 มีความสัมพันธ์กับด�าเนิน

งานผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนคร

นครสวรรค์	 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์	 พบว่ากลุ่มอาสา

สมัครสาธารณสุข	 เป็นกลุ่มอาสาสมัครดังนั้นการจัดระเบียบ

กิจกรรมต่างๆ	 การมอบหมายงานให้อาสาสมัครสาธารณสุข	

ปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานจึง

เป็นไปได้ไม่เท่าที่ควร	 ซึ่งไม่สอดคล้องกับการแนวทางส่งเสริม

การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน	 อ�าเภอชาติตระการ	 จังหวัดพิษณุโลก10	 พบว่า	

การบริหารจัดการ	 ได้แก่	 การวางแผน	 การบังคับบัญชา 

การจัดการองค์กร	 การประสานงานและการควบคุมงาน 

กบัการปฏบัิตงิานตามบทบาทหน้าท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุข	

อ�าเภอชาติตระการ	จังหวัดพิษณุโลก	อยู่รวมอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
	 ผู ้บริหารควรมีการก�าหนดนโยบาย	 การพัฒนา

ศักยภาพของผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข	

(CM)	ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	 (CG)	และอาสา

สมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 เพ่ือเป็นการสร้าง						

ความพร้อมในด้านการปฏิบัติงานและความเป็นผู้เชี่ยวชาญ							

ด ้านดูแลสุขภาพตลอดจนการสร้างความน่าเชื่อถือและ 

ความเชื่อมั่นให้ประชาชน	

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 ควรมีการศึกษาการด�าเนินงานผู ้สูงอายุในระดับ

อ�าเภอหรือจังหวัด	เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผล	การด�าเนินงาน

ผู้สูงอายุ	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนางานผู้สูงอายุ

ต่อไป
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