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การพัฒนารู ปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุ มชน
Community Elderly Care Model
ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตสาขาการบริ หารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื องการพัฒนารู ปแบบการดูแลผูส้ ู งอายุ เพือเสริ มสร้ างสุ ขภาพและความสามารถผูส้ ู งอายุ
ในชุ ม ชน มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อศึ กษาการบริ หารจัดการดู แลผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบลศาลายา และพัฒนา
รู ป แบบการจัดการดู แลผูส้ ู ง อายุโ ดยชุ ม ชน การวิ จยั ครั งนี ใช้ระเบี ย บวิธี วิ จยั เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Methodology) โดยการประชุ ม กลุ่ ม ย่อย(Focus Group) และผ่า นเครื องมื อการแลกเปลี ยนเรี ย นรู ้
(Storytelling) รวมถึ งการสัมภาษณ์เจาะลึ ก (Indepth Interview) ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนารู ปแบบการ
จัดการดูแลผูส้ ู งอายุเพือเสริ มสร้างสุ ขภาพและความสามารถผูส้ ู งอายุในชุมชนขึนอยูก่ บั
1. ศักยภาพชุมชน เริ มจากผูน้ าํ สู งสุ ดของชุมชนและทีมบริ หารชมรมผูส้ ู งอายุ
2. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิน โดยนําความรู ้จากผูส้ ู งอายุมาใช้ให้เกิดประโยชน์
3. นโยบายสวัสดิการภาครัฐเป็ นตัวผลักดันให้มีการดําเนิ นการพัฒนารู ปแบบการดูแลผูส้ ู งอายุให้มี
ประสิ ทธิ ภาพซึ งมีผลต่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตของผูส้ ู งอายุ
4. ความต้องการของผูส้ ู งอายุ เป็ นตัวกําหนดรู ปแบบการดูแลผูส้ ู งอายุในชุมชน
5. ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
6. ความรู ้วชิ าการของชุมชน
คําสํ าคัญ :
การดูแลผู้สูงอายุ ชุ มชน รู ปแบบ
Abstract
This research employed a research and development which aimed to study the model of the
elderly care in Tumbon Salaya, Nakornpratom Province. This research by the methodology of quality
research by Focus Group through the storytelling and Indepth Interview.
The “Community Elderly Care Model” research result were as follow:
1. Community capacity: Starting point is intention of Chief Executive of the Subdistrict
Administrative Organization and Chairman of Elderly care Club.
2. Local knowledge from elder.
3. Health public policy for elder.
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4. Elderly Demand
5. Social and Economy of community
6. Community Knowledge
Key Words : Eldery care, Community, Model
บทนํา
รู ปแบบการจัดการดูแลผูส้ ู งอายุทีผ่านมา อาจถูกจํากัดอยูเ่ พียงการดูแลกันเองในครอบครัวและการ
ดูแลที รัฐจัดการให้ อาทิ การดูแลสุ ขภาพและความเจ็บป่ วยโดยภาระหน้าทีของกระทรวงสาธารณสุ ขที มี
จุ ดมุ่ง หมายเพือช่ วยลดภาระค่า ใช้จ่า ยทางด้านสุ ขภาพต่า งๆ ของผูส้ ู งอายุ การดู แลในมิ ติทางสังคมและ
วัฒนธรรมโดยภาระหน้าทีของกระทรวงมหาดไทยทีทําหน้าทีจัดสวัสดิ การแก่ผูส้ ู งอายุ ซึ งเป็ นการดูแลที
เหมื อนจะตอกยําถึ งภาพลักษณ์ ของผูส้ ู งอายุว่าเป็ นผูท้ ี ต้องพึงพาและลดคุ ณค่าศักดิt ศรี ผูส้ ู งอายุ ส่ วนการ
สนับสนุนให้ครอบครัวดูแลผูส้ ู งอายุทีบ้าน ซึ งเป็ นบรรทัดฐานทีดีในสังคมไทยนัน มีขอ้ ดีก็คือบุตรหลานได้
แสดงความกตัญuูกตเวที ผูส้ ู งอายุได้รับความรักความอบอุ่น แต่หากครอบครัวทีมีฐานะยากจน บุตรหลาน
ต้องดินรนทํามาหากินและหารายได้มาเลียงดูผสู ้ ู งอายุ บางครังต้องไปทํางานต่างถินและทอดทิงให้ผสู ้ ู งอายุ
อยูเ่ พียงลําพัง ปั ญหาการทําร้ายร่ างกายและจิตใจผูส้ ู งอายุโดยบุตรหลาน และปั ญหาความเครี ยดของผูด้ ูแล
ผูส้ ู งอายุ ซึ งแสดงให้เห็นว่า การจัดการดูแลผูส้ ู งอายุเป็ นเรื องละเอียดอ่อน จึงต้องคํานึ งถึงบริ บทต่างๆอย่าง
ลึกซึ ง และไม่สามารถใช้รูปแบบใดรู ปแบบหนึง สําหรับการดูแลผูส้ ู งอายุในทุกครัวเรื อนในทุกชุมชนได้
ดังนัน จึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีสังคมไทยจะต้องมีการเตรี ยมความพร้ อมในเรื องของการจัดการ
ระบบการดูแลผูส้ ู งอายุ โดยใช้ฐานชุ มชนเป็ นหลัก รวมไปถึ งการส่ งเสริ มบทบาทครอบครัวและชุ มชนใน
การดูแลผูส้ ู งอายุ จึงมีความเหมาะสมและจําเป็ นอย่างยิงกับสภาพสังคมวัฒนธรรมและประเพณี ไทยหลักการ
พึงพาตนเอง รวมไปถึงความช่วยเหลือเกือกูลซึ งกันและกัน โดยเน้นการมีส่วนร่ วมและสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในท้องถิน สถานบริ การทางสุ ขภาพ องค์กรชุมชน และองค์กรอืนๆ โดยมีองค์กรภาครัฐมีบทบาท
ในการสนับสนุ น ทรั พยากรในการทํางานและส่ งเสริ มการจัดกิ จกรรมต่างๆ ในชุ มชน ซึ งเป็ นมาตรการ
ช่วยเหลือเพือให้ชุมชนและครอบครัวทําหน้าทีให้การดูแล และช่วยเหลือผูส้ ู งอายุได้เป็ นอย่างดี เพือรองรับ
ปั ญหาและผลกระทบทีจะเกิดขึนในอนาคตต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา มีวิทยาเขตตังอยู่ในเขตศาลายา การสร้ างเสริ มสุ ขภาพประชาชน
ชุ มชนศาลายาจึงเป็ นหน้าทีความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา โดยเฉพาะอย่างยิงการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุทีอาศัยอยูใ่ นชุมชน เพือให้สามารถดํารงชีวติ อยูไ่ ด้อย่างมีคุณภาพ ดังนัน ปั ญหาที
ต้องทําการวิจยั คื อ การทําให้คุณภาพชี วิตของผูส้ ู งอายุในชุ มชนศาลายาดี ขึน โดยชุ มชนมี ส่วนร่ วมและ
ผูส้ ู งอายุพึงพาตนเองได้มากขึน
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วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
1. เพือศึกษาสภาพทัวไป การบริ หารการจัดการดูแลผูส้ ู งอายุในเทศบาลตําบลศาลาย
2. สร้างรู ปแบบการจัดการดูแลผูส้ ู งอายุในชุมชนเพือแนวทางสําหรับชุมชนอืนๆต่อไป
ขอบเขตของโครงการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื อหาการวิจยั : ผูว้ ิจยั ใช้การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนรวม โดยผูว้ ิจยั ชุ มชน
และแกนนําชาวบ้านมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ตังแต่ร่วมคิดแบ่งบันประสบการณ์ ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วม
ทํา ควบคู่ไปกับกระบวนการเรี ยนรู ้ของชุมชนโดยยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้ าหมาย
1) กลุ่ ม เป้ าหมายในการสร้ า งความรู ้ และการถ่ า ยทอดความรู ้ จากการเล่ า เรื อง(Story
Telling) โดยเชิญผูช้ าํ นาญงานด้านผูส้ ู งอายุ อาทิ ผูแ้ ทนจากกระทรวงสาธารณสุ ข ผูแ้ ทนจากประธานชมรม
ผูส้ ู งอายุในชุ มชน ศูนย์ดูแลผูส้ ู งอายุเอกชนในพืนที ผูเ้ ชี ยวชาญทางด้านโภชนาการ ผูเ้ ชี ยวชาญทางด้าน
การออกกําลังกายผูส้ ู งอายุ ผูเ้ ชี ยวชาญทางด้านการใช้ยาสําหรับผูส้ ู งอายุ องค์กรอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
ผูส้ ู งอายุ
2) กลุ่มเป้ าหมายในการทํา Train the Trainer ได้แก่ กลุ่มแกนนําผูส้ ู งอายุ
3) ขอบเขตเวลา ตังแต่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2558
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิด ทฤษฎีเกียI วกับครอบครัว
แนวโน้มของสถานการณ์ครอบครัวเกิดจากอิทธิ พลของกระแสโลกาภิวตั น์ และภาวะความทันสมัย
ทีเน้นปั จเจกบุคลและบริ โภควัตถุนิยมมากขึนส่ งผลให้สังคมมีการแข่งขัน กระแสเศรษฐกิจของประเทศและ
โลกส่ ง ผลต่ อ ค่ า ครองชี พ และแบบแผนของครอบครั ว ส่ ง ผลให้ ค รอบครั ว มี แ นวโน้ม ประสบปั ญ หา
โครงสร้ างของครอบครัว ขนาดของครอบครัวเล็ก ประกอบด้วยบุคคลสองวัยคือผูส้ ู งอายุและเด็กจะมีมาก
ขึนโดยเฉพาะชนบท ผูส้ ู งอายุและเด็กมากขึน ผูส้ ู งอายุในชนบทรับภาระมากขึน ทําหน้าทีแทนพ่อแม่เด็ก ซึ ง
ภาระดังกล่าวส่ งผลต่อภาวะสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุทงสุ
ั ขภาพร่ างกายและจิตใจ
ทฤษฎีพฒ
ั นาการครอบครัว วงจรชีวติ ครอบครัวมี 9 ระยะคือ เริ มสมรส แรกตังครรภ์ เริ มต้นเป็ น
บิดามารดา ระยะการมีบุตร ระยะบุตรเข้าโรงเรี ยน ระยะบุตรเข้าสู ้วยั รุ่ น ระยะบุตรแยกครอบครัว ระยะ
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บ้านว่างเปล่า และระยะปั จฉิ มวัย ซึ งระยะปั จฉิ มวัยเป็ นระยะทีสมรรถภาพทางกายของคู่สมรสเริ มเสื อมลง
ไม่สามารถทีจะทํากิจกรรมทีเคยทํามาก่อนได้ทงงาน
ั
ทางด้านร่ างกายและทางด้านการใช้สติปัญญา รวมทัง
อาจเกิ ดความเจ็บ ป่ วยเป็ นครั งคราวหรื อเจ็บ ป่ วยเรื อรั ง ขึ นอยู่ก ับ การปฏิ บ ตั ิ ตนในวัย ผูใ้ หญ่ จากทฤษฏี
พัฒนาการครอบครัวทีได้กล่าวมาข้างต้นนี สามารถชี ให้เห็นถึ งการเปลี ยนแปลงแบบแผนความสัมพันธ์ที
เกิดขึนภายในครอบครัวในช่วงระยะต่างๆ (Hill & Hanson)
แนวคิดของการดูแลผู้สูงอายุ
การดูแลผูส้ ู งอายุโดยครอบครัวเป็ นการดูแลจัดหาสิ งของ จัดหาทีอยู่อาศัย ให้เงิ น ดูแลสุ ขภาพ ให้
กําลังใจ ให้ความรั กความเข้าใจ สําหรั บการดู แลผูส้ ู งอายุในสถาบัน เป็ นการจัดสถานสงเคราะห์ คนชรา
สวัสดิการ เบียยังชี พผูส้ ู งอายุ การรักษาพยาบาลโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย บริ การประกันสังคมหลักประกัน
สุ ขภาพถ้วนหน้า และการประกันกับบริ ษทั เอกชน รวมไปถึ งสวัสดิ การด้านการศึกษา อาชี พ และบริ การ
สังคม การศึกษานอกโรงเรี ยน การฝึ กอาชีพ การกูย้ มื เงินทุนประกอบอาชี พ ศูนย์บริ การผูส้ ู งอายุ อาสาสมัคร
ดูแลผูส้ ู งอายุทีบ้าน การจัดให้มีสิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูส้ ู งอายุและการลดหย่อนค่าโดยสารขนส่ ง
มวลชน จึงเป็ นประเด็นทีควรให้ความสําคัญ การสร้างหลักประกันรายได้ การเพิมโอกาสในการทํางาน การ
พัฒนาระบบเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพ รวมทังการพัฒนารู ปแบบบริ การในชุ มชนโดยชุ มชนเพิมมากขึน เพือ
ส่ งเสริ มการดูแลในบ้านและครอบครัว ตลอดจนการสร้ างระบบดูแลร่ วมกันในชุ มชน (มูลนิ ธิสถาบันวิจยั
และพัฒนาผูส้ ู งอายุไทย,2554 , สายฤดี วรกิ จโภคาทร และคณะ, 2550 และนารี รัตน์ จิตรมนตรี และคณะ,
2552)
การดูแลโดยชุ มชน ปั จจุบนั มีแนวคิดสําหรับการดูแลสุ ขภาพผูส้ ู งอายุโดยชุ มชน ทีเน้นเกียวกับการ
เข้าถึงระบบบริ การ การดูแลอย่างต่อเนื อง การบริ การแบบผสมผสาน การดูแลแบบองค์รวม การประสาน
การดูแล และการเสริ มพลังชุ มชน (สุ พตั รา ศรี วณิ ชชากร และคณะ,2552 ) การสนับสนุ นจากท้องถินและ
ชุมชน การสนับสนุนศักยภาพผูส้ ู งอายุ และการดูแลต่อเนื องทังในแง่ ระบบและผูด้ ูแล การมีนโยบายชุ มชน
เข้มแข็ง และการจัดบริ การเฉพาะในกลุ่มด้อยโอกาสโดยชุมชน ( สิ รินทร ฉันศิริกาญจน์, มปป. )
การดูแลผูส้ ู งอายุ (Elderly care & Elder care) มีลกั ษณะและความต้องการทีแตกต่างกัน (พวงทอง
ไกรพิบูลย์, 2555) ทังอาหาร การเคลือนไหวร่ างกายและการออกกําลังกาย การขับถ่ายจึงต้องใส่ ใจในเรื อง
จัดห้องพักอาศัยให้ใกล้ห้องนํา เครื องนุ่งห่ มต้องใส่ /ถอดได้ง่าย การป้ องกันอุบตั ิเหตุในบ้านต้องจัดบ้านให้
ปลอดภัยต่อการลื นหรื อสะดุ ด การติดเชื อและโรคประจําตัว สุ ขภาพจิตต้องให้ความรักความนับถื อให้
ความเข้าใจ ด้านสิ งแวดล้อม
แนวคิดความต้ องการผู้สูงอายุ
ความต้องการของผูส้ ู งอายุต่อการดํารงชี วิต เช่ น การดู แลในชี วิตประจําวัน เศรษฐกิ จ ที อยู่อาศัย
ข้อมูลข่าวสาร และสิ งของทีจําเป็ นในการดํารงชี วิต เพือคงไว้ซึงศักดิtศรี และคุณค่าของผูส้ ู งอายุ (อุทยั สุ ดสุ ข
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และ คณะ, 2552, อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์, 2543, 75 – 82. , ผิดพลาด! การอ้ างอิงการเชืI อมโยงหลายมิติไม่ ถูกต้ อง
topic002.php สื บค้นเมือวันที 8 สิ งหาคม 2556 )
ความต้องการผูส้ ู งอายุ แบ่งเป็ นความต้องการทางด้านร่ างกาย สุ ขภาพร่ างกายทีแข็งแรง สมบรู ณ์
ผูช้ ่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด ความต้องการทางด้านจิตใจ การเปลี ยนแปลงทีเกิ ดขึนในวัยสู งอายุ มีผลต่อ
จิตใจผูส้ ู งอายุมาก ลักษณะการเปลี ยนแปลงของจิ ตที พบ คือ การรั บรู ้ ผูส้ ู งอายุจะยึดติ ดกับความคิ ด และ
เหตุผลของตนเอง ท้อแท้ น้อยใจ โดยรู ้สึกว่าสังคมไม่ให้ความสําคัญกับตนเองเหมือนทีเคยเป็ นมาก่อนทําให้
ผูส้ ู งอายุ มีอารมณ์ ไม่มนคง
ั
และความต้องการทางสังคม – เศรษฐกิจทีต้องการได้รับความสนใจจากผูอ้ ืน
ครอบครัว สังคมและหมู่คณะ (รุ่ งโรจน์ พุม่ ริ ว, 2545 : 30-32 วิรัตน์ คําศรี จนั ทร์ และคณะ, 2550: 115-116 )
ความเสีI ยงในผู้สูงอายุ
ความเสี ยงด้านสุ ขภาพทีเผชิ ญกับปั ญหาสุ ขภาพต่างๆ การหกล้ม กระดูกพรุ น การมองเห็น ความ
เสี ยงของผูส้ ู งอายุทีไม่สามารถทํากิจวัตรประจําวันและการดูแลชี วิตประจําวันได้ ความเสี ยงของผูส้ ู งอายุ
ด้านสังคมและไม่สามารถบริ หารจัดการเงิ น การทําธุ รกรรมทางการเงิ น ตลอดจนการทํานิ ติกรรมสัญญา
ความเสี ยงที ทําให้ผูส้ ู งอายุไม่ สามารถเข้า ร่ วมกิ จกรรมของหมู่บ ้านหรื อชุ มชน รวมถึ ง การที ผูส้ ู งอายุไ ม่
สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ดว้ ยตนเอง (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสํานักงาน
ส่ งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูส้ ู งอายุ, 2553 )
แนวคิดเกียI วกับผู้สูงอายุอยู่ตามลําพัง
ในศตวรรษที 21 ประชากรโลกได้กา้ วเข้าสู่ วิกฤตการณ์ผสู ้ ู งอายุ แนวโน้มประชากรโลกมีผสู ้ ู งอายุ
เพิมขึนอย่างต่อเนื องและคาดว่าในปี ค.ศ.2050 ประชากรโลกจะมีมากกว่า 9 พันล้านคน ทําให้การดูแล
ผูส้ ู งอายุกลายเป็ นภาระหนักมากขึนแก่ครอบครัว และภาครัฐ ปั จจุบนั ผูส้ ู งอายุในประเทศแถบเอเชี ยและ
ละตินอเมริ กา ยังอาศัยอยูก่ บั ลูกหลาน คิดเป็ น ร้อยละ 75 ในขณะทีประเทศในยุโรปออสเตรเลีย และอเมริ กา
เหนื อ ผูส้ ู งอายุมากกว่าร้ อยละ 70 ต้องดําเนิ นชี วิตตามลําพัง และมีแนวโน้มจะต้องอยูต่ ามลําพังตนเองมาก
ขึน สําหรับประเทศไทย โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มเข้าสู่ สังคมสู งอายุเช่นเดียวกับประเทศอืนๆ ทัวโลก
และเพิมขึนอย่างต่อเนื อง โดยเพิมจากร้อยละ 5 ในปี พ.ศ.2493 เป็ นร้อยละ 10.1 ในปี พ.ศ.2543 และเพิมขึน
เป็ นร้อยละ 10.7 ในปี พ.ศ.2550 และส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 58.3) ยังอาศัยอยูก่ บั ลูกหลานในครอบครัวขยาย
ร้อยละ 3.1 อยูใ่ นครอบครัวเดียว และทีเหลือร้อยละ 31.0 ผูส้ ู งอายุอยูต่ ามลําพัง ซึ งในจํานวนนีส่ วนใหญ่ร้อย
ละ 56.7 ไม่มีปัญหาต่อการอยูต่ ามลําพังคนเดียว แต่ร้อยละ 2 1.8 มีความรู ้สึกเหงา
ดังนันการให้ความรู ้และกําลังใจแก่ผสู ้ ู งอายุทีอยูต่ ามลําพัง ส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุดาํ เนิ นชี วิตได้อย่างมี
ความสุ ข มีคุณค่า มีศกั ดิtศรี และมีหลักประกันได้
นโยบาย แผน กฎหมาย เพือI การพัฒนาผู้สูงอายุของประเทศไทย
นโยบายของรัฐบาลต่อการส่ งเสริ มพัฒนาระบบดําเนินงานผูส้ ู งอายุไทย แผนผูส้ ู งอายุแห่ งชาติ ฉบับ
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ที 2(พ.ศ.2545-2564) : เป็ นแผนระยะยาวทีต่อเนื องมาจากแผนแรกแต่มีการปรับเปลียนแนวคิดจากการมอง
งานผูส้ ู งอายุแยกในแต่ละด้าน มาเป็ นองค์รวม กล่าวคือพิจารณาว่างานทุกด้านทีกําหนดไว้ในแผนฉบับแรก
ทีมีผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ และมีผลต่อยุทธศาสตร์ แต่ละยุทธศาสตร์ ไม่อาจแยกส่ วนจากกันได้
จากนโยบายของรัฐบาลทีกําหนดไว้ มีการตืนตัวในการหาแนวทางในการรับมือกับประชากรสู งอายุ
ของประเทศไทย ได้มีการพัฒนาระบบการดําเนิ นงานในด้านต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาในด้านหลัก ๆ ได้แก่
ระบบการสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิ จเพือยามสู งอายุ ระบบบริ การทางสังคมและสวัสดิการสังคม ปี
พ.ศ.2546 พรบ. ผูส้ ู งอายุ มุ่งทีจะเพิมรายได้และหาทางลดรายจ่ายของผูส้ ู งอายุและผูท้ ีเกียวข้องกับผูส้ ู งอายุ
ในเรื อง กองทุ นสวัสดิ การชุ มชน กองทุ นผูส้ ู งอายุส่งเสริ มสนับสนุ นผูส้ ู งอายุในการประกอบอาชี พโดย
กระทรวงแรงงาน การให้เงินช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือเป็ นค่าจัดการศพแก่ผสู ้ ู งอายุฐานะยากจน
ระบบการดูแลผู้สูงอายุในต่ างประเทศ
การจัดบริ การดูแลระยะยาวผูส้ ู งอายุในต่างประเทศ สามารถแบ่งได้เป็ น 15 รู ปแบบ คือโรงพยาบาล
ทีให้บริ การดูแลระยะยาว (Long-stay Hospital) เป็ นการรักษาพยาบาล สถานบริ บาล (Nursing Home)
สถานดูแลผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย (Hospice Care) การดูแลสุ ขภาพทีบ้าน (Home Health Care) บริ การดูแล
กลางวัน (Adult Day Care) สถานดูแลระยะสัน (Respite Care or short-term stay service) ทีอยูอ่ าศัย
เฉพาะผูส้ ู งอายุ (Housing) ศูนย์ฟืนฟูสภาพ (Rehabilitation Center) ศูนย์ดูแลผูป้ ่ วยสมองเสื อม (Home for
Dementia Patients) บริ การดูแลสุ ขภาพฟั น (Dental Care) บริ การให้เช่ าอุปกรณ์ (Loan Equipment)
บริ การช่วยเหลืองานบ้าน (Home Help) บริ การซ่ อมแซมทีอยูอ่ าศัย (Home Repair) บริ การด้านการขนส่ ง
(Transportation Service) บริ การสายด่วนและติดตังสัญญาณบอกเหตุ เป็ นต้น
2. งานวิจัยทีเI กีIยวข้ อง
โครงการวิจยั ระบบการดู แลระยะยาวเพื อเสริ มสร้ างความมันคงเพื อวัย สู ง อายุ ศึ ก ษาโดยคณะ
เศรษฐศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย และสํ า นัก งานส่ ง เสริ ม สวัส ดิ ภ าพและพิ ท ัก ษ์ เ ด็ ก เยาวชน
ผูด้ ้อยโอกาสและผูส้ ู งอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์ (2553) ว่าสถานการณ์
ปั จจุบนั ของความมันคงของผูส้ ู งอายุ คือกลุ่มรายได้ปานกลางขึนไปในเขตเมือง ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์
สําหรับการดูแลระยะยาวผูส้ ู งอายุมีความต้องการบริ การดูแลผูส้ ู งอายุจากนอกครัวเรื อนเป็ นบริ การดูแลระยะ
ยาวแก่ผสู ้ ู งอายุในกรุ งเทพมหานคร
โครงการทิศทางการให้บริ การของธุ รกิจบริ การสําหรับผูส้ ู งอายุ ทีสอดคล้องกับความต้องการของผู ้
ทีจะก้าวเข้าสู่ วยั ผูส้ ู งอายุ ศึกษาโดยสํานักงานส่ งเสริ มและสนับสนุ นวิชาการ 1 – 12 (2556) ผลการศึกษา
พบว่า ลักษณะธุ รกิจทีให้บริ การแก่ผสู ้ ู งอายุ แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ ธุ รกิ จบริ การด้านสร้ างเสริ มสุ ขภาพ
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สันทนาการ การรักษาและบริ การผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ ซึ งจะช่วยให้ผสู ้ ู งอายุมีสุขภาพทางด้านร่ างกายและจิตใจที
ดี ขึน สามารถดํารงชี วิตประจําวันได้อย่างปกติและลดการเป็ นภาระให้แก่บุคคลในครอบครัว ส่ วน
การศึกษาลักษณะและแนวโน้มของธุ รกิจบริ การในอีก 10 ปี ข้างหน้าตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี ยวชาญนัน
รู ปแบบการดําเนิ นธุ รกิจบริ การสําหรับผูส้ ู งอายุจะต้องคํานึ งถึงความต้องการของผูส้ ู งอายุ รายได้ กําลังซื อ
บริ การและศักยภาพของผูส้ ู งอายุเป็ นสําคัญ โดยผูป้ ระกอบการจะต้องให้บริ การทีมุ่งเน้นทางด้านสุ ขภาพ
ของผูส้ ู งอายุเป็ นหลัก รองลงมามุ่งเน้นการให้ผูส้ ู งอายุมีส่วนร่ วมทางสังคม ดังนันธุ รกิจบริ การสําหรับ
ผูส้ ู งอายุทีเหมาะสมสําหรับผูส้ ู งอายุ ซึ งจะต้องเป็ นธุ รกิ จบริ การทีสามารถทําให้ผูส้ ู งอายุมีสุขภาพดี มี
ลักษณะสิ งแวดล้อมทีเหมาะสม ทําให้ผูส้ ู งอายุสามารถอยู่กบั ครอบครัวได้และทีสําคัญจะต้องมีมาตรฐาน
สําหรับผูใ้ ช้บริ การ
โครงการวิจยั วิเคราะห์สถานการณ์ และศึกษานโยบายมาตรการในการจัดระบบสวัสดิ การสังคมที
จําเป็ นสําหรับครอบครัวผูส้ ู งอายุทีประสบสภาวะยากลําบาก กรณี ศึกษา : ครอบครัวผูส้ ู งอายุเลียงดูเด็กตาม
ลําพัง และครอบครัวผูส้ ู งอายุอาศัยตามลําพัง ศึกษาโดย แพทย์หญิงสุ พตั รา ศรี วณิ ชชากร และคณะ (2556)
ผลการศึกษาพบว่า
1) ปั จจัยเสี ยง สภาพปั ญหา และความต้องการความช่วยเหลื อของครอบครัวผูส้ ู งอายุทีประสบ
สภาวะยากลําบาก
2) นโยบายและมาตรการในการจัดระบบสวัส ดิ ก ารสั ง คมที จํา เป็ นสํ า หรั บ ครอบครั วผูส้ ู ง อายุ ที
ประสบสภาวะยากลําบาก
3) แนวทางในการจัดระบบสวัส ดิ การสัง คมที จําเป็ นสําหรั บครอบครั วผูส้ ู งอายุที ประสบสภาวะ
ยากลําบาก
มุมมองใหม่ของการสร้างเสริ มสุ ขภาพภายใต้ปรากฏการณ์ประชากรผูส้ ู งอายุ ศึกษาโดย สุ ทธิ ชยั จิ
ตะพันธ์กุล (2545) พบว่า การมีคุณภาพชี วิตทีดี ของผูส้ ู งอายุนบั เป็ นปั จจัยสําคัญทีผูส้ ู งอายุทุกคนต้องการ
ดังนันการมี คุณภาพชี วิตที ดี จึงเป็ นเป้ าหมายของชี วิตของผูส้ ู ง อายุ ซึ งตังอยู่บนเสาหลัก ที สําคัญ จากผล
การศึกษาของ สุ ทธิ ชยั จิตะพันธ์กุล และคณะ (2545) เพือให้บรรลุ ในการนําไปสู่ เป้ าหมายหลักเพือการมี
คุณภาพชีวติ ทีดีในวัยสู งอายุ ประกอบด้วย หลักประกันด้านสุ ขภาพ หลักประกันด้านการเงิน หลักประกัน
ด้านทีอยูอ่ าศัยและสิ งแวดล้อม ผูส้ ู งอายุทุกคนมุ่งหวังทีจะอยูอ่ าศัยในบ้านและในชุ มชนของตนโดยเฉพาะ
อย่างยิงอยูก่ บั ครอบครัว หลักประกันด้านผูด้ ูแล ทีเป็ นบุตรหลาน หรื อการใช้บริ การต่าง ๆ จากภาครัฐ
และภาคเอกชน หลักประกันด้านความปลอดภัยและสิ ทธิ มนุษยชน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบ หลักประกันการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพือให้ได้มีโอกาสในการพัฒนาการดํารงชีวติ การเข้าถึงบริ การ เข้าถึงสิ ทธิ ต่างๆ
ปั จจัยทีสัมพันธ์กบั ความสําเร็ จด้านสุ ขภาพองค์รวมในผูส้ ู งอายุชาวไทย เป็ นผลจาก งานวิจยั ของ
มุฑิตา พ้นภัยพาล สมพร เตรี ยมชัยศรี และไพลิน นุ กูลกิจ (2545) จากกลุ่มตัวอย่างเป็ นอาสาสมัครผูส้ ู งอายุ
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ชมรมผูส้ ู งอายุ 8 แห่ ง ในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 325 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประสบความสําเร็ จในด้าน
สุ ขภาพองค์รวมร้ อยละ 32 โดยประกอบไปด้วยด้านกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ทังนี ในการศึกษายัง
พบว่า ปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ความสําเร็ จในด้านสุ ขภาพองค์รวมได้แก่สถานภาพสมรส การรับรู ้ เรื อง
สุ ขภาพของตนเอง การมีบา้ นอยูใ่ กล้กบั ตลาด การไปวัด การได้รับการสนับสนุ นด้านการดูแลสุ ขภาพตนเอง
จากเจ้าหน้าทีชมรมผูส้ ู งอายุ และบุคลากรทางการแพทย์ จากการวิเคราะห์วรรณกรรมดังกล่าว พบว่า การ
บรรลุเป้ าหมายการอยูต่ ามลําพังของผูส้ ู งอายุ ได้อย่างมีความสุ ข มีคุณค่า มีศกั ดิtศรี และมีหลักประกันได้นนั
จําเป็ นต้องอาศัยอํานาจทางกฎหมาย การดําเนิ นงานและขับเคลือนของทังภาครัฐ เอกชน องค์กร และชุ มชน
ทีเกียวข้อง รวมถึงตัวผูส้ ู งอายุเอง
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั ภาคสนามทีใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) และใช้
หลักการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research) ทีผูว้ ิจยั ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมและลง
มื อวิจยั ด้วยตนเอง เพือวิเคราะห์ ข ้อมูล เกี ยวกับผูส้ ู งอายุ รวมทังแผนและระเบี ยบวิธี การปฏิ บตั ิ เกี ยวกับ
ผูส้ ู งอายุ และค้นหาวิธีการปฏิ บตั ิ นโยบายในการบริ หารจัดการ รวมทังปั ญหาอุปสรรคในการปฏิ บตั ิ โดย
การจัดประชุมเพือแลกเปลียนเรี ยนรู ้ และถอดบทเรี ยน (story telling)
2. ขันตอนการวิจยั
กลุ่มเป้ าหมายในการทํา Story Telling ผูว้ ิจยั ได้เชิ ญผูท้ ีมีความรู ้ ความเชี ยวชาญ ชํานาญงาน
ทางด้านผูส้ ู งอายุ ในแขนงต่างๆ มาให้ความรู ้และแลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกัน ได้แก่ ประธานชมรมผูส้ ู ง อายุ
ในชุ มชน ศูนย์ดูแลผูส้ ู งอายุมณฑลสายสี เนอสซิ งโฮม (เอกชน) โภชนากร นักกายภาพบําบัด เภสัชกร
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
กลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั ครังนี คือ
1) นายกเทศบาลตําบลศาลายา นายณัฐวัฒน์ ปริ ยพาณิ ชย์
2) ประธานชมรมผูส้ ู งอายุ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล บ้านสาลวัน นาวาโทสุ จินต์ นาคผจญ
3) ผูอ้ าํ นวยการสาธารณสุ ขเทศบาลตําบลศาลายา คุณวราภรณ์ ชนะสุ ข
4) ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลบ้านสาลวัน นางหทัยรัตน์ นาคเรื องศรี
5) ผูส้ ู งอายุเทศบาลตําบลศาลายาทีเป็ นสมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุ
การศึกษาจากหลักฐานเอกสารการบริ หารจัดการดูแลผูส้ ู งอายุ จาก สํานักงานสาธารณสุ ข เทศบาล
ตําบลศาลายา สํานักงานปลัดเทศบาล งานพัฒนาสังคม โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล บ้านสาลวัน
ชมรมผูส้ ู งอายุโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล บ้านสาลวัน
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ขอบเขตด้านพืนที ชมรมผูส้ ู งอายุในชุ มชนตําบลศาลายา จังหวัดนครปฐม จํานวน 15 ชุ มชน ณ
เดือนกุมภาพันธ์ 2557 มีจาํ นวนประชากรทังสิ น 11,166 คน
สําหรับเนือหาสาระ จะประกอบไปด้วยส่ วนต่างๆ ดังนี
1) เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือกระบวนการจัดการความรู ้ (Knowledge Management) โดย
จัดประชุม Story Telling 3 ครัง (เดือนละ 1 ครัง ตังแต่ 18 มิถุนายน 2558, 16 กรกฎาคม 2558, 13 สิ งหาคม
2558 และสรุ ปผลการศึกษาในวันที 17 กันยายน 2558)
2) การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการบันทึก
เทป จดบันทึก สังเกต และถ่ายภาพการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ (Storytelling) ทุกครัง จากนันจึงนําข้อค้นพบมา
ทําการถอดบทเรี ยน เรี ยบเรี ยงและวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุ ประสงค์ และผลทีได้รับนํามาตรวจทานอีกครัง
เพือรวบรวมองค์ความรู ้ทีได้ในแต่ละครัง เมือได้ขอ้ มูลทีถอดบทเรี ยนในแต่ละครัง ผูว้ ิจยั จะเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิ
เข้าร่ วมวิพากษ์แสดงความคิดเห็น และให้ขอ้ เสนอแนะ ทีมีประโยชน์ต่อการวิจยั
3) การประมวลผล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล คณะผูว้ ิจยั จะทําการประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ ขอ้ มูลแบบเนื อหา (Content Analysis) เพือกําหนดหัวข้อ กลุ่ มหัวข้อ
แนวคิ ด ที สํ า คัญ (Topic /Category) และแบบแผนแนวคิ ด สํ า คัญ อัน เป็ นแก่ น สารของการวิ จ ัย
(Pattern/Themes) เพือถอดบทเรี ยน ข้อค้นพบจากเวทีการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ และนํามาวิเคราะห์ให้อยู่ใน
รู ปแบบการพรรณนา เพือให้เกิดระบบ และองค์ความรู ้ได้มากยิงขึน
ผลการวิจัย
จุดเด่นของระบบการดูแลผูส้ ู งอายุเทศบาลตําบลศาลายา พบว่าชมรมผูส้ ู งอายุตาํ บลศาลายา หรื อ
เรี ยกเป็ นทางการว่า ชมรมผูส้ ู งอายุโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล บ้านสาลวัน มีการบริ หารจัดการอย่างมี
เป้ าหมาย การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ น การใช้ศกั ยภาพของบุ คลากรในชุ มชน ความร่ วมมื อร่ วมใจกัน ทําให้
ชมรมผูส้ ู งอายุตาํ บลศาลายาประสบความสําเร็ จ ผูส้ ู งอายุในชุ มชนมาร่ วมกิ จกรรมจํานวนมาก มีความสุ ข
และพึงพอใจในกิ จกรรม รวมถึ งพึงพอใจในตัวผูน้ าํ ซึ งสามารถสรุ ปประเด็นทีเป็ นจุ ดเด่นของระบบการ
ดูแลผูส้ ู งอายุเทศบาลตําบลศาลายา ดังนี
1. ผูน้ าํ สู งสุ ดของชุ มชน คื อ นายกเทศบาลตําบลศาลายา (นายณัฐวัฒน์ ปริ ยพาณิ ชย์) เป็ นผูข้ บั
เคลือนและสนับสนุนกิจกรรมผุส้ ู งอายุอย่างเป็ นรู ปธรรมชัดเจนรวมถึงกิจกรรมทางตรงของผูน้ าํ เอง การไป
พบปะเยียมเยียนความเป็ นอยูข่ องผูส้ ู งอายุ
2. ความเข้มแข็งของคณะกรรมการชมรมผูส้ ู งอายุ จะเห็ นได้จากกิจกรรมต่างๆ ทีถูกออกแบบและ
จัดบริ การผูส้ ู งอายุทุกวันและทุกเดือน การทํางานประสานความร่ วมมือกันกับทุกส่ วนงานได้อย่างลงตัวและ
ตอบโจทย์การให้บริ การได้อย่างครบถ้วนครอบคลุม
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3. ความมุ่งมันของผูอ้ าํ นายการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ชุมชน ซึ งเป็ นงานในหน้าที แต่ผลงานทีปรากฏสะท้อนถึงความมุ่งมันในผลสัมฤทธิtของงาน
4. ความร่ ว มมื อร่ ว มใจของส่ ว นราชการในชุ ม ชน ชมรมฯ และคณะกรรมการชมรม รวมถึ ง
คณะกรรมการชมรมส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการเกษียณจึงมีสัมพันธภาพทีดีกบั ส่ วนราชการต่างๆ ประกอบกับ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งของชุ มชนคือ นายกเทศบาลตําบลให้ความสําคัญกับผูส้ ู งอายุและเชื อมประสานขอความ
ร่ วมมือกับส่ วนราชการเอง
5. การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาในชุมชน
6. มีกิจกรรมบริ การผูส้ ู งอายุทุกวันและเป็ นกิจกรรมทีผูส้ ู งอายุพอใจซึ งเห็นได้จากการมาใช้บริ การ
สมําเสมอทุกวัน พร้อมบริ การรถรับส่ ง เป็ นการปิ ดข้อจํากัดของการเดินทาง
อภิปรายผลการวิจัย
การจัดการดูแลผูส้ ู งอายุในชุ มชนต้องสร้างการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มผูส้ ู งอายุให้
เกิดการจัดการตนเองและการมีส่วนร่ วมของชุมชน ใช้ทุนชุมชนและวัฒนธรรมชุ มชนเป็ นฐานในการพัฒนา
โดยการสนับสนุ นและส่ งเสริ มของภาคีเครื อข่ายทังผูน้ าํ ชุ มชน ผูน้ าํ ศาสนา กลุ่มภาคประชาสังคม องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิน และหน่วยงานของรัฐในชุมชน การดําเนินกิจกรรมของชมรมผูส้ ู งอายุทียังยืน ต้องเกิด
จากกระบวนการคิ ดและเรี ย นรู ้ อย่า งต่อเนื องของผูส้ ู ง อายุและกลุ่ ม จิ ตอาสาทังนี นโยบายของรั ฐรวมถึ ง
เจ้าหน้าทีรัฐต้องปรับบทบาทเป็ นวิทยากรกระบวนการเรี ยนรู ้เพือส่ งเสริ มการพัฒนาของชมรมผูส้ ู งอายุอย่าง
ต่อเนื อง ดังนี ศักยภาพชุ มชนภูมิปัญญาท้องถิน นโยบายสวัสดิการภาครัฐ ความต้องการของผูส้ ู งอายุ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ความรู ้ทางวิชาการ
ข้ อเสนอแนะ
ผูว้ ิจยั พบว่าผูส้ ู งอายุไทยต้องการครอบครัว การศึกษาวิจยั เรื องรู ปแบบการดูแลผูส้ ู งอายุแบบ Day
Care ในรู ปแบบศูนย์ดูแลผูส้ ู งอายุกลางวัน เช้าไป เย็นกลับบ้านไปอยู่กบั ลูกหลาน น่ าจะเป็ นรู ปแบบที
สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยและบริ บทสังคมยุคใหม่ทีลูกหลานไปทํางานนอกบ้าน ซึ งรู ปแบบการดู แล
ผูส้ ู งอายุแบบ Day Care รู ปแบบใดทีสอดคล้องกับความต้องการ และเกิดความพึงพอใจทังของท่านผูส้ ู งอายุ
และลูกหลาน จึงเป็ นหัวข้อทีน่าศึกษาวิจยั ต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
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คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ และสํานักงานส่ งเสริ มสวัสดิ ภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และ
ผูส้ ู งอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์(พ.ศ. 2553). โครงการวิจยั ระบบการ
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