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 กล่าวรายงาน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ : 
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แพทย์หญิงสุพัตรา  ศรีวณิชชากร

ก ารประชมุนีเ้ป็นกจิกรรมหนึง่ในการพฒันาเครอืข่ายสขุภาพระดบัอ�าเภอเพือ่น�าไปสู่ 
การสร้างระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยการขับเคลื่อนผ่านประเด็นเฉพาะ 

ในเรือ่ง “การดแูลผูส้งูอาย”ุ กจิกรรมคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือให้ “คนท�างานพืน้ที”่ มโีอกาส 
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิด และบทเรียนการพัฒนาระบบการดูแล 
ผู้สูงอายุ  ผ่านกิจกรรม การน�าเสนอเรื่องราวดีๆ จากพื้นที่ตัวอย่าง การพูดคุยประเด็น
ท�างานเฉพาะในกลุม่ย่อย เพือ่น�าไปสูก่ารขยายรูปแบบการพัฒนาระบบการดแูลผูส้งูอายุ 
บูรณาการท่ีเหมาะสมตามบริบทพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาการจัดบริการส�าหรับ 
ผู้สูงอายุ การท�างานเครือข่ายสุขภาพระดับอ�าเภอส�าหรับผู้สูงอายุ การจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อมและระบบสวัสดิการที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิตของผู้สูงอายุ  รวมทั้งยังเป็นการ
เชือ่มโยงการสนบัสนนุด้านนโยบายและมาตรการจากองค์กรเครอืข่ายการพฒันาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุในเชิงบูรณาการ นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน (สพช.) ก�าลังเปิดรับสมัครเครือข่ายอ�าเภอที่มีความสนใจในการพัฒนาระบบ
สุขภาพอ�าเภอ  โดยขับเคลื่อนผ่านประเด็นผู้สูงอายุ เป็นโอกาสของการสร้างเครือข่าย
ของคนท�างานด้านนี้ และกิจกรรมการประชุมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนหลักจาก
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และส�านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
และวิทยากรทุกท่าน 
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 บรรยายน�า 

“เครือข่ายอ�าเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุ
แบบบูรณาการ”

โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี 

ทุ กวันนี้ จ�านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก�าลังกลาย
เป็นปัญหาไปท่ัวโลก ขณะที่ระบบบริการสุขภาพ
ก�าลังเคลื่อนสู่ระยะวิกฤตเนื่องจากไม่มีเงินพอท่ีจะ

จัดบริการได้ ตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาท่ีใช้งบประมาณ
ถึงร้อยละ 17 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
ในการดูแลสุขภาพก็ยังดูแลได้ไม่ทั่วถึง มีความพยายามจะ
ปฏิรูประบบบริการสุขภาพของสหรัฐอเมริกา ต้ังแต่สมัย
ประธานาธิบด ีบลิ คลนิตนั มาจนถงึประธานาธบิดโีอบามา 
ที่เรียกว่า โอบามาแคร์ แต่ก็ยังไม่ส�าเร็จในการผ่านร่าง 
งบประมาณ จนเกดิ Government Shutdown ทีเ่ชือ่มโยงทัง้
เศรษฐกิจและการเมือง โดยยังหาทางออกไม่ได้ 
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 เป้าหมายการดูแลผู้สูงอายุ คือ ด�ารงสุขภาพดีให้ได้มากทีสุ่ด 
ถอืวา่ผู้สูงอายุเปน็ทรพัยากร (Asset) ไมใ่ช่ภาระ (Burden) ตอ้งท�าให ้
ผู้สูงอายุ Active ทางกาย ทางสังคม และทางปัญญา 

 ส�าหรับในประเทศไทย ในเขตเมือง 
พบว่ามีผู้สูงอายุที่ไปนอนรักษาที่โรงพยาบาล
เอกชนนานเป็นเดือนหรอืถงึปี เสยีค่าใช้จ่ายสูง 
เดือนละเป็นแสนบาท จนต้องสูญเสียเงินท่ี
เก็บสะสมไว้ รวมทั้งเงินของลูกหลาน หรือที ่
โรงพยาบาลศิริราชมีเนิร ์ส ซ่ิงโฮมซึ่งเสีย 
ค่าใช ้จ ่ายราวสี่ ถึงห ้าหมื่นบาทต่อเดือน 
ค่าใช้จ่ายที่สูงมากเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งท่ีคนทั่วไป

จะเข้าถึงได้ เพราะฉะนั้นการดูแลผู้สูงอาย ุ
ในระบบสุขภาพชุมชนจึงส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
สิง่ทีเ่ราก�าลงัพูดคยุกนัเป็นเรือ่งท่ีเกีย่วข้องกบั
ชวีติของผูค้น  ระบบเศรษฐกจิ และเกีย่วข้องกบั 
หลายเรื่อง สถานการณ์เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ
ในประเทศไทยจึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนต้องให้ความ
ส�าคัญและมีส่วนร่วม

โครงสร้างการท�างานผู้ สูงอายุในระดับ 
เครือข่ายอ�าเภอ 

 นับว่าโชคดีท่ีโครงสร้างของระบบ
บริการในประเทศไทย ได้วางโครงสร้างของ
บริการไว้อย่างทั่วถึง เรามีโรงพยาบาลศูนย์  
โรงพยาบาลทัว่ไป ครบทกุจงัหวดั มโีรงพยาบาล 
ชุมชนครบทุกอ�าเภอ ลงไปที่ระดับต�าบล 
ซึ่งมีประมาณ 8,000 ต�าบล ก็มีโรงพยาบาล 
ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล (รพ. สต.) ครบทกุต�าบล 
ประมาณ 10,000 แห่ง ลงไปถึงหมู่บ้านยังมี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) 
การทีเ่ราพูดถงึเครอืข่ายระดับอ�าเภอ ในแต่ละ
อ�าเภอโดยเฉลีย่จะมี 10 ต�าบล มี 100 หมู่บ้าน 
โดยโรงพยาบาลชุมชนสามารถเชื่อมต่อทาง

วิชาการไปที่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ท่ัวไป และเชื่อมต ่อไปท่ีอื่นๆ อีก เช ่น
ภาควิชาการหรือมหาวิทยาลัย จึงถือว ่า
ประเทศไทยมคีวามพร้อมมากในเชิงโครงสร้าง 
และเรามีบุคลากรมากมายท�างานอยู่ตรงนี้  
ซึง่เป็นคนท�างานจรงิทัง้ในระดบัอ�าเภอ ต�าบล 
หมู่บ้าน ที่รวมกันเป็นฐานการท�างานของ
ประเทศ ถือเป็นส่วนส�าคัญที่สุด 
 นอกจากนั้นเรายังมีองค ์กรที่มา
สนับสนุน ได ้แก ่ ส�านักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิ
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ภาพ  1 โครงสร้างเครือข่ายอ�าเภอ  
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) 
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 
(สพช.) เพราะฉะนั้น ขณะนี้จึงเป็นโอกาส
ของคนไทยที่จะท�าเร่ืองดีๆ โดยให้คุณค่ากับ
ระดับฐานล่าง จากระดับอ�าเภอลงไป ต�าบล 
หมู่บ้าน ครอบคลุมทุกตารางนิ้วของประเทศ 
และครอบคลุมคนเกือบทั้งหมดอยู ่ ตรงนี้
เป็นรากฐานของประเทศ ส่วนที่อยู่ด้านล่าง
เป็นการท�างาน การอยู่ร่วมกันของจริง เป็น
เนื้อหาหลัก ส่วนด้านบนเป็นเร่ืองอ�านาจ  
เป็นเรื่องของเงิน เป็นเรื่องของมายาคติ 
ดงันัน้จึงอยู่ทีพ่วกเราทีจ่ะเชือ่มโยงการท�างาน 
เครือข่ายในพื้นที่
 โรงพยาบาลชมุชนในขณะนีท้ีเ่ข้มแขง็ 
มีประมาณ 200 แห่ง ถ้าในอนาคตมีการ 
เช่ือมโยงท�างานร ่วมกันอย่างเป ็นระบบ 
ทั้งหมดหลายร้อยแห่ง จะกลายเป็นสถาบัน
สุขภาพที่ใหญ่และส�าคัญที่สุดของประเทศ 
ท�างานครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร ทุกเรื่อง 
สามารถท�าได้ทั้งด้านการบริการ ด้านการ
ศึกษาและการวิจัย เครือข่ายสุขภาพระดับ
อ�าเภอจึงเป็นการท�างานที่มีความส�าคัญและ

ใช้งบประมาณน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
โรงเรียนแพทย์ที่มีอยู่ โรงเรียนแพทย์บางแห่ง
ใช้เงินเป็นหมื่นล้าน ถ้าเงินส่วนนี้น�ามาใช้ใน
เครอืข่ายอาจท�าให้เกดิประโยชน์ได้มากกว่านี้ 
 เราจะเห็นตัวอย่างงานของหมอ
อนามัย ท่ีสร้างประโยชน์อย่างชัดเจนในการ
ท�างานด้านสุขภาพชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีอยู ่
จ�านวนกว่า 40,000 คน ที่ท�างานใน รพ.สต.  
การที่ประเทศไทยไม่มีการระบาดของโรคที่
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เรื่องนี้เป็นผลงานของ
หมออนามัยท่ีเป็นแนวหน้าในการป้องกันไว้ 
จนประเทศไทยปลอดโรคต่างๆ จนถงึทกุวนันี้ 
แต่โครงสร้างระบบสุขภาพไทย หมออนามัย
เป็นหมอในระบบทีอ่ยูล่่างสดุ (At The Bottom 
of Totem Pole) เป็นอีกหนึ่งเสาที่อยู่ด้านล่าง 
อยากให้พิจารณาวิธีคิดท่ีว่า “หมออนามัย
เหมอืนปลา ปลาจะมคีวามสขุเมือ่อยูก่บัน�า้ 
น�า้ก็คอืประชาชน ถ้าปลาขึน้บก บนบกล้วน
อนัตรายกบัปลา ปลาไม่มคีวามสขุ” ถ้ามอง
ไปข้างนอก ประชาชนก็ให้เกียรติหมออนามัย 
เหมือนค�าขวัญของสมาคมหมออนามัยว่า  
รกัประชาชน รกัหมออนามยั เพราะฉะนัน้จงึ
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ต้องสร้างเกียรติและศักดิ์ศรีของหมออนามัย
เอง อย่าไปน�าระบบซึ่งเป็นเกียรติและศักดิ์ศรี
ปลอมมา โดยให้ถอืว่า การท�างานหนกัเป็นของ 
ที่ดี การช่วยคนอื่นเป็นสิ่งที่มีเกียรติ การ
ท�างานเพื่อช่วยคนอ่ืนเป็นการพัฒนาตัวเรา
ด้วย เช่นที่อาจารย์หมอเสม พริ้งพวกแก้ว ซึ่ง
เป็นทีเ่คารพของพวกเราบอกว่า “ชวีติทีล่�าบาก  
เป็นชีวิตที่เจริญ”  
 การที่จัดให้พยาบาลรพ.สต.มาเล่า
เร่ืองการท�างานดูแลผู้สูงอายุแบบที่จัดวันนี้  
คนทีไ่ด้ฟังได้ยกระดับจิตขึน้หมดทกุคน  เพราะ
ฟังแล้วเป็นงานที่มีเกียรติ ได้ท�าสิ่งดีๆ ได้ช่วย

เหลือเพื่อนมนุษย์ หลายคนได้มีโอกาสไป
สัมผัสการท�างานของหมออนามัยแล้วเกิด 
ปิติมาก เพราะเห็นคนท�าเรื่องดีๆ จึงอยาก
เสนอให้ท�าภาพยนตร์ที่สะท้อนภาพให้เห็น 
คนท�างานจริงในชุมชน ให้คนที่ท�างานใน
ชมุชนได้เป็นพระเอกนางเอก นอกจากจะเพ่ิม
ความปิต ิยงัท�าให้เกดิการปลดปล่อยศกัยภาพ
แห่งตน เป็นจุดส�าคัญในการสร้างเครือข่าย
อ�าเภอหรือเครือข่ายระบบสุขภาพชุมชนนี้  
ให้เป็นสถาบัน ให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีอ�านาจ
ท่ีจะต่อรอง และจะเป็นตัวท่ีจะดึงทรัพยากร
หลายๆ อย่างที่จ�าเป็นเข้ามาด้วย 

ตัง้เป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมของเครือข่าย 

 จากภาพการท�างานในเชิงเครือข่าย 
เพ่ือให้เกิดการท�างานอย่างเช่ือมโยงกันและ
ท�าให้การขบัเคล่ือนของเครอืข่ายเป็นไปอย่าง
มีพลัง จ�าเป็นต้องท�าเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ร่วม โดยยังไม่จ�าเป็นต้องลงไปในระดับเทคนคิ 
เป้าหมายแรกท่ีต้องต้ังเป้าส�าหรับเครือข่าย
ระดับอ�าเภอ คือ ดูแลผู้สูงอายุหมดทุกคน 
ในอ�าเภอ ซึ่งจะต้องส�ารวจข้อมูลจนรู้หมด
ทุกอ�าเภอ ทุกชุมชน ว่ามีผู้สูงอายุอยู่ท่ีไหน 
จ�านวนเท่าไหร่ เช่นตัวอย่างการท�างานของ
อ�าเภอสารภี ที่จะมีข้อมูลผู ้สูงอายุทุกคน 
และรู้ว่าอยู่ที่ไหน อยู่ในสภาพอย่างไร ซึ่งเป็น 
ข้อมูลต้ังต้นที่เราจะน�าไปท�างานกับผู้สูงอาย ุ
ได้ ในการท�างานผู ้สูงอายุมีเป้าหมายและ 
วิสัยทัศน์ที่ควรตั้งเป้าไว้ร่วมกันคือ

 1. การให้ผู้สูงอายุด�ารงสุขภาพดี
ให้ได้มากที่สุด และยังคงรักษาความตื่นตัว 
ความมีชีวิตชีวาในตัวเองไว้ (Keep Active)  
มุมมองต ่อผู ้ สูงอายุต ้องมองว ่าเป ็นขุม
ทรัพยากรที่มีคุณค่า (Asset) ไม่ใช่มองว่าเป็น
ภาระ (Burden) ต้องท�าให้ผู้สูงอายุมีความ 
Active 3 อย่างหลักๆ คือ Active ทางกาย 
ทางสังคม และทางปัญญา ในด้านทางกาย 
มีการวิจัยพบว่าในกระแสโลหิตจะมีถุงเล็กๆ 
คล้ายถุงบรรจุเคร่ืองมือเรียกว่า เอ็กโซโซม 
(Exosome) ในถุงนี้จะบรรจุโปรตีนและ 
อาร์เอ็นเอ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยซ่อมแซม 
สมอง ซ่อมแซมดีเอ็นเอ (DNA) รวมท้ัง
ซ่อมแซมส่วนต่างๆ ในร่างกายทีเ่สยีหาย โดย
เอ็กโซโซม (Exosome) นี้จะพบว่ามีมากขึ้นใน
เวลาที่ร่างกาย สังคม ปัญญา มีการ Keep 
Active อยู่ (รายงานใน Scientific America)
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ภาพ   2   เป้าหมายและวสิยัทศัน์ในการดแูล
ผู้สูงอายุในอ�าเภอ 

ดังนั้นในชุมชนจึงไม่ควรปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่
อย่างเดยีวดาย ต้องมีการจดัตัง้ชมรมผู้สงูอายุ 
ให้ได้มาพบเจอกัน ให้ได้ท�ากิจกรรมทุกวัน  
เพือ่ช่วยให้ยงั Keep Active อยู ่จะเป็นการช่วย 
ด�ารงสุขภาพผู้สูงอายุให้ดีได้

 2. การรักษาและควบคุมโรคใน
ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูง ซึ่งตามโครงสร้างของรพ.สต. และ 
มอีสม. ที่มกีารคัดกรองข้อมลูส่วนนีไ้วอ้ยูแ่ล้ว 
ถ้าเราพบผู้สูงอายุที่เป ็นโรคและสามารถ 
ควบคุมให้อยู่ในระดับที่สมดุลได้ ก็จะเกิด 
สขุภาวะทีด่ไีด้แม้จะยงัเป็นโรคอยู ่และยงัช่วย 
ลดภาระของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นลงไปได้มาก 
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคนสงูอายมุกัจะปวดข้อเข่า 
ก็ให้ใช้ถุงทรายหนักสองกิโลกรัมวางที่ข้อเท้า
แล้วยกเท้าขึน้ลง จะช่วยให้กล้ามเนือ้ขาแขง็แรง 
และช่วยท�าให้หายปวดข้อเข่าได้ เพราะกล้ามเนือ้ 
แข็งแรงแล้วไปกดข้อเข่าท�าให้ข้อเข่าไม่ปวด 
การออกก�าลังกายง่ายๆ แบบนี้ถ้าเราไปสอน 
ผูส้งูอายใุห้ท�าได้ หรอืหาความรูอ้ืน่ๆ มาให้ผูส้งู 
อายุ ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุอยู่ได้อย่างสบายขึ้น 

 3. การดแูลทีบ้่าน สมยัก่อนผูส้งูอายุ
จะมีลูกหลานดูแลอยู่ท่ีบ้าน แต่สมัยน้ีจะเห็น
น้อยลง เพราะลูกหลานต้องออกไปท�างาน  
นอกบ้าน สิ่งส�าคัญที่เราต้องยึดถือคือ คนสูง 
อายุไม่เหมาะท่ีจะไปโรงพยาบาล ถ้าดูแล 
ที่บ ้านได้จะได้คุณภาพชีวิตที่แตกต่าง
ราวฟ้ากับดิน เช่น ลองนึกภาพคนสูงอายุ
ท่ีเป็นอัมพาตต้องใส่สายสวนแล้วต้องไป
เปล่ียนสายสวนท่ีโรงพยาบาลจะล�าบากมาก  
ทัง้การเคลือ่นย้าย เดนิทาง นัง่รถ ทัง้ค่าใช้จ่าย 
หลายๆ อย่าง แต่พอมพียาบาลไปเยีย่ม ไปดแูล 
ถึงบ้าน ไปเปลี่ยนสายสวนให้ที่บ้าน เขามอง
พยาบาลอย่างกบัเป็นนางฟ้า มนัเปลีย่นอย่าง
กับนรกเป็นสวรรค์ทันที เพราะฉะนั้นการ 
ดูแลท่ีบ้าน (Home Visit) นี้เป็นเรื่องส�าคัญ  
ทั้งพยาบาลและอาจจะมีลักษณะของอาสา-
สมคัรทีไ่ด้รบัการอบรมเข้ามาช่วย เช่นตวัอย่าง
ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ท่ีมีพยาบาลไป
เยี่ยมถึงบ้าน ซึ่งส่วนนี้ไปช่วยเพิ่มคุณภาพได ้
ค่อนข้างมาก หรอืตวัอย่างในต่างประเทศ เช่น 
ฮอลแลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กกว่า
ประเทศไทย  มีพยาบาลถึง 300,000 คนที่ไป
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ดูแลถึงบ้านคนไข้ ขณะที่ของเราตอนนี้ยังต้อง
ไปรอควิรกัษาทีโ่รงพยาบาล รอนานถงึขนาดมี
หนังสือพิมพ์ไปลงข่าวว่า มีการเอารองเท้าไป
เข้าคิวแทน ซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น แต่น่า
จะเป็น “บริการใกล้บ้านใกล้ใจ” หรือที่เรียกว่า 
Door Step คือ เข้าถึงประตูหน้าบ้าน 

 4. การมีนักดูแลสุขภาพประจ�า
ครอบครัว (นสค.)  ทีท่�าหน้าท่ีเป็น หมอประจ�า
ครอบครัว ซึ่งนายแพทย์นิทัศน์ รายยวา 
ได้น�าไปทดลองท่ีพืน้ทีอิ่สานเหนอืมาแล้ว โดย
นักสุขภาพครอบครัวนี้ อาจจะเป็นผดุงครรภ ์
เจ้าหน้าที่อนามัย หรือพยาบาลก็ได้ แต่ละคน
มีเครื่องมือสามชิ้นคือ รถจักรยานยนต์ 1 คัน 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง และมีโทรศัพท์
มือถือ 1 เครื่อง รับผิดชอบดูแลประชากร 
1,250 คน โดยจะมีข้อมูลของทุกคนที่ดูแลอยู่
ในโน้ตบุ๊ค ทราบข้อมูลสขุภาพทัง้หมด ดูแลกัน 
อย่างใกล้ชดิ ตดิต่อถงึกนั ตามไปเยีย่มถงึบ้าน 
ได้ สือ่สารกนัได้ตลอด เราใช้ค�าว่า “จากสามสบิ 
บาทรักษาทุกโรคสู ่บริการใกล้บ้านใกล้ใจ”  
ถ้าเราท�าให้คนไทยทุกคนมีหมอประจ�าตัว  
มีหมอที่ดูแลใกล้ชิดประดุจญาติ รู ้จักกัน 
ดูแลกันอย่างต่อเนื่องก็สามารถท�าได้ เพราะ 
ได้ทดลองท�ามาแล้ว รวมถึงการดูแลผู้สูงอาย ุ
ด้วย ตรงนีเ้ราอยูใ่นฐานะการเงินทีท่�าได้ ทีจ่รงิ 
ในสหรฐัอเมรกิามกีารวจิยัมาก่อนนานแล้ว
ว่าพยาบาลเวชปฏบิตั ิ(Nurse Practitioner) 
สามารถดูแลผู้ป่วยได้คุณภาพดีกว่าหมอ 
ที่ยุ ่งๆ และส�าหรับ นสค. ซึ่งมีเวลาดูแล 
อย ่ า งต ่ อ เนื่ อ งมากกว ่ า เมื่ อ เที ยบกั บ 
โรงพยาบาลใหญ่ ที่โรงพยาบาลใหญ่บางแห่ง
หมอดูคนไข้ 17 คนใช้เวลาเพียง 13 นาที

การมนัีกดแูลสุขภาพครอบครวัจึงเป็นการดแูล
ที่มีคุณภาพมากกว่า

 5. ระบบการดูแลระยะสุดท้าย 
(Palliative Care) โดยชุมชน
 ผู ้สูงอายุทุกคนต้องเดินทางมาถึง
ระยะสุดท้ายของชีวิต อาจเป็นโรคท่ีรักษา 
ไม่หาย เป็นโรคเรื้อรัง หรือโรคมะเร็ง ซึ่งต้อง
ใช้ชวีติอยูก่บัโรคเหล่านี ้อาจมอีาการท่ีทรมาน
บางอย่างแต่ยังมีชีวิตอยู ่ จึงเป็นการดูแล 
ที่ส�าคัญ อาจเรียกว่า Terminal Care ระบบ
สุขภาพชุมชนจะต้องมีการดูแลในส่วนนี้ 
ให้ครบทุกคน ให้ผู้สูงอายุที่มาถึงจุดนี้ได้รับ 
การดูแลท่ีดี และอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตโดย
มีท้ังมิติการดูแลกลุ่มผู ้ดูแล (Care Giver)  
การดูแลในมิติทางจิตวิญญาณ  
 ยกตัวอย่าง Palliative Care ใน
ชุมชนท่ีจังหวัดสกลนคร เป็นเด็กผู้หญิงอายุ 
11-12 ปี ที่เป็นมะเร็งตับอ่อน แล้วมารักษา
ท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อให้เคมีบ�าบัด
(Chemotherapy) และรักษาแบบต่างๆ แล้ว 
ยังไม่หาย พอเด็กกลับไปบ้านท่ีสกลนคร  
มีเพื่อนบ้านมาช่วยดูแล มีหมอยาไทยบ้าง 
หมอจีนบ้าง หมอแขกบ้าง และมีพระมาสอน
สมาธิ จนได้ฝึกให้จิตกับกายแยกออกจากกัน 
ท�าให้ไม่มีความทรมานอีกต่อไป อันนี้เป็น
ตัวอย่างของ Palliative Care ในชุมชนท่ี 
ทุกคนช่วยกัน โดยใช้หลายระบบเข้ามาช่วย 
 การดแูลระยะสดุท้ายในชมุชนในช่วง
เริ่มต้น (Primary Palliative Care) อาจเกิดขึ้น
ที่บ้านโดยผู้ดูแลที่บ้าน แต่เมื่ออาการของโรค
ลุกลามมากขึ้นจะเป็นการดูแลระยะสุดท้าย 
ซึ่งเกิดขึ้นท่ีโรงพยาบาลชุมชน (Secondary 
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ภาพ  3  ปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อน
อ�าเภอสุขภาวะ 

Palliative Care) หรือที่เรียกว่า Hospice 
เป็นการดูแลระดับปฐมภูมิ (Primary Care) 
ในโรงพยาบาล เพราะผู้ป่วยจะมีอาการของ
ความเจ็บปวดท่ีต้องได้รับยาลดความปวด  
จึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการรักษาจาก
โรงพยาบาลชุมชน เช่น การใช้มอร์ฟีน หรือ
อะไรต่างๆ ที่จะบ�าบัดความปวดตรงนี้ โดย
การท�า Hospice นัน้ต้องไม่ท�าเป็นการค้า และ
ใช้หลายระบบในทางที่เป็นกุศลเข้ามาช่วยกัน 
เช่น ใช้แพทย์แผนไทย การมีอาสาสมัครเข้า

ร่วมช่วย ท�าให้ความตายเป็นเรื่องของความ
ศักดิ์สิทธิ์ เป็นเรื่องของชีวิต ความเมตตา และ
จติวญิญาณ แม้คนยากจนทีเ่ข้ามาไม่มเีงนิกจ็ะ 
ได้รับการดูแลตรงน้ี ไม่ใช่ต้องเสียค่าบริการ
ให้กับเรื่องการตาย เช่น ก่อนตายเชิญพระ 
ให้มาสวดโพชฌงค์ 7 หรอืให้นกึถงึพระท่ีนบัถือ 
เป็นการดูแลในเรื่องของจิตใจ น้อมน�าจิต 
สู่ความสงบ ซึ่งเกี่ยวโยงกับความเชื่อความ
ศรัทธาของแต่ละบุคคลด้วย โรงพยาบาล
ชุมชนจะต้องเตรียมพร้อมที่จะดูแลตรงนี้ 

ปัจ จัยสนับสนุนการขับ เคลื่ อน 
อ�าเภอสุขภาวะ 

 ในด้านปัจจัยที่จะสนับสนุนในการ
ท�างานส�าหรับการขับเคลื่อนอ�าเภอสุขภาวะ
ประเดน็แรกคอืเรือ่ง ความเข้มแขง็ของชมุชน
ท้องถิน่ มหีลายชมุชนท่ีสามารถประกาศได้ว่า 
มกีารดแูลผู้สงูอายหุมดทุกคนในต�าบลของเขา 
สิ่งนี้จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ และจะมีทุกต�าบล  
เราจึงมีเป้าหมายที่ท�าให้ทุกต�าบลเข้มแข็ง 
ในการดูแลผู ้สูงอายุของตัวเองได้ทั้งหมด  
จากนัน้ยงัม ีการสนบัสนนุทางวชิาการ โดยมี 
แนวทางว่า 1 มหาวทิยาลยัต่อ 1 จงัหวดั โดย 
โรงพยาบาลชุมชนเป็นตวัเชือ่มส�าคัญทีจ่ะดึง 
ภาควิชาการเข้ามาร่วมกันพัฒนาการดูแล
สุขภาพในหลายกลุ่มรวมทั้งกลุ่มผู ้สูงอายุ  
ซึ่งต้องมีการเช่ือมต่อกันจึงจะช่วยให้ท�างาน
ได้ง่ายขึ้น

 
 ในส่วนของสถาบันการเงินของ
ชุมชนในระดับต�าบล เป็นปัจจัยสนับสนุน
อีกส่วนหนึ่ง นับเป็นเครื่องมือท่ีส�าคัญ เป็น
กลไกทางการเงินเพื่อจัดการเรื่องสวัสดิการ 
เรื่องอาชีพ และเรื่องต่างๆ ของชุมชน ขณะนี้ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) 
ได้เข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนในส่วนนี้อยู่
และตั้งเป้าระยะสั้นว่าภายใน 3 ปี จะท�าให้ได้ 
3,000 ต�าบล และถ้าสามารถท�าได้ขนาดนีจ้รงิ
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ภายใน 10 ปี แปลว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายท�าให้เกิด
สถาบันการเงินของชุมชนครอบคลุมครบทั้ง 8,000 ต�าบลได้ 
 กลไกการสนับสนุนที่เป็นหัวใจส�าคัญของการท�างาน 
คือ เครือข่ายสุขภาพอ�าเภอ ที่ปัจจุบันมีอยู่ 200-300 แห่ง  
ที่มีการท�างานเชื่อมโยงกัน โดยมีการสนับสนุนตรงจาก
ส�านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) และส�านกังาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เราจะเห็น 
การท�างานในเชิงเครือข่ายความร่วมมือที่มีความเข้มแข็ง  
ที่เป็นลักษณะของสถาบันสุขภาพชุมชนที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งจะต้อง 
ขยายไปอีกให้ครบทุกอ�าเภอ ให้มีความเข้มแข็งทั้งในด้าน
บรกิาร การศึกษา และการวจัิย โดยมีปัจจยัสนบัสนนุในส่วนอืน่ 
ทีเ่ข้ามาหนนุเสรมิอกี อาท ิสถาบนัวจิยัและพฒันาระบบสขุภาพ 
ชุมชน (สพช.) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย  
(มส.ผส.) หรืออาจมีที่อื่นๆ ที่คอยสนับสนุนทั้งในเชิงงานวิจัย
และในภาพรวมของการพัฒนาเครือข่ายทั้งหมด 

 สุดท้ายก่อนจบ อยากให้ก�าลังใจท่านทั้งหลายว่า “ตอนนี้เป็นโอกาสของเรา 
คนไทย ในประเทศไทยทีจ่ะท�าเรือ่งดีๆ  ให้เต็มพ้ืนท่ีทุกอ�าเภอ ทุกต�าบล ให้เป็นเครอืข่าย 
ของคนไทยท�าเรื่องดีๆ กันเต็มประเทศ ความชั่วจะเกิดได้ยาก ถ้ามีเครือข่ายความดี
ที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด และเป็นโอกาสดีของคนไทยที่มีมากกว่าคนอเมริกัน ที่ตอนนี้
ก�าลังล�าบากไม่รู้ว่าจะไปยังไง แต่คนไทยนี้มีโอกาสเปิดกว้างมาก ขออวยพรให้ท่าน
ทั้งหลายมีสุขภาพดี มีความสุข มีความส�าเร็จในการท�างานเพื่อเพื่อนมนุษย์ ขอให้
เป็นความงามที่ประดับไว้ในแผ่นดิน”
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 บรรยายน�า 

สถานการณ์ผู้สูงอายุ 
   และระบบบรกิารผู้สงูอายุ 

โดย แพทย์หญิงลัดดา ด�าริการเลิศ 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)  

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในประเทศไทยใช้เวลา
เพียงไม่ถึง 30 ปี ขณะทีต่่างประเทศใช้เวลาเปน็ 100 ปี อัตราเร่ง
ของประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วจึงเปน็ความท้าทายของ 

สังคมไทยทีต่้องเตรียมการรับมือ
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ปั
จจุบนัและแนวโน้มอนาคต โครงสร้าง
ประชากรของประเทศไทยมีการ
เปล่ียนแปลงจากอดีต หลังจากการ

วางแผนครอบครัว ท�าให้อัตราการเกิดลดลง 
และอตัราการตายลดลง คนไทยมอีายยืุนขึน้ 
ส่งผลให้ป ิรามิดประชากรเปลี่ยนแปลง
จากรูปทรงปิรามิดท่ีประชากรวัยเด็กเคยมี
จ�านวนมากทีส่ดุและเป็นส่วนฐานของปิรามดิ  

สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  

 ถ้าดูจากตัวเลขของผู้สูงอายุในอดีต
จะเห็นว่ามีร้อยละ 5.4 และไต่ระดับขึ้นไป
อย่างรวดเร็ว ณ ปัจจุบันอยู่ที่ราวละ 13  หรือ
ประมาณ  8  ล้านคนเศษของประชากรทัง้หมด 
จากภาพจะเห็นว่ากราฟค่อนข้างจะชันขึ้น
อย่างรวดเร็ว แสดงถึงอัตราเร่งของประชากร

สูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรในประเทศไทยนี้ใช้เวลา
เพียงไม่ถึง 30 ปี ซึ่งต่างจากในต่างประเทศ 
ทีก่ารเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรใช้เวลา
เป็นร้อยปี จึงเป็นความท้าทายของสังคมไทย
ที่ต้องเตรียมการรับมือ 

ภาพ  4 การเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างประชากรไทย
 

กลายเป็นมีจ�านวนน้อยลงท�าให้ฐานปิรามิด 
ค่อยๆ หดลง ขณะที่ส่วนบนยอดของปิรามิด 
ที่เคยเป็นมุมแหลมจะขยายเป็นป้านมากขึ้น 
สะท้อนถึงจ�านวนประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิม 
มากขึ้น และอนาคตอาจเปล่ียนรูปจากทรง 
ปิรามิดกลายเป็นกระถางฐานแคบส่วนบน
กว้าง
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สถานการณ์ด้านประชากร 

สถานการณ์ด้านประชากร

แผนภูมิที� 1.1 จํานวนและร้อยละประชากรอายุตั�งแต่60 ปีขึ�นไป
พ.ศ.2503-2573

จํา
นว
นป
ระ
ชา
กร
อา
ยุต
ั�งแ
ต่

60
ปี

(ต
่อ

1,
00

0)

ร้อ
ยล
ะป
ระ
ชา
กร
อา
ยุต
ั�งแ
ต่

60
ปี

ที�มา: ข้อมูลปี พ.ศ. 2503-2543 สํามะโนประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2503-2543 สํานักงานสถิติแห่งชาติ
ข้อมูลปี พ.ศ. 2543-2573 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2543-2573 (ข้อสมมติภาวะเจริญพันธุ์ปานกลาง)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 ภาพ  5  แผนภูมิจ�านวนและร้อยละประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2503 - 2573

จํานวนปีที�
ดูแลตนเอง
ได้

แผนภูมิที� 1.4 ประมาณการอายุคาดหวังที�พึ�งพาตนเองได้ที�อาย6ุ0 ปี
จําแนกตามเพศสําหรับประเทศไทย

จํานวนปีที�ไม่
อยู่ในภาวะ
ทุพพลภาพ

จํานวนปีที�
อยู่ในภาวะ
ทุพพลภาพ

อายุคาดหวังที�ทุพพลภาพ
ระยะยาว 2539-40

ที�มา: จอห์น โนเดล และ นภาพร ชโยวรรณ การสูงอายุทางประชากรและการอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย แนวโน้มในอดีต สถานการณ์ปัจจุบันและท้าทายในอนาคต. Paper in Population 
Aging No.5 กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย และสํานักงานภาคพื�นเอเชีย
และแปซิฟิก กรุงเทพฯ มีนาคม 2552 รูปที� 4.2 หน้า 40

จํานวนปีที�
ดูแลตนเอง
ไม่ได้

จํานวนปีที�
มีสุขภาพดี
พอควร

จํานวนปีที�มี
สุขภาพไม่ดี/
ทุพพลภาพ

อายุคาดหวังที�มีสุขภาพดี
2545

อายุคาดหวังที�ดูแล
ตนเองได้ 2539-40

ปี  2554  อายุคาดหมายเฉลี�ยเมื�อแรกเกดิ   ชาย  71.0  ปี หญิง  77.5  ปี

 
ภาพ  6 แผนภูมิประมาณการอายุคาดหวังพึ่งตนเองได้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป 
จ�าแนกตามเพศ ส�าหรับประเทศไทย
 

แผนภูมิที่ 1.4 ประมาณการอายุคาดหวังที่พึ่งพาตนเองได้ที่อายุ 60 ปี 

จ�าแนกตามเพศส�าหรับประเทศไทย
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 ข้อมูลจากการส�ารวจรอบล่าสุดโดย
ส�านักงานสถิติแห่งชาติในปี 2554 พบว่าอายุ
ค่าเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้น ผู้ชายเพิ่มเป็น 
71 ปี และผู้หญิงเพ่ิมขึ้นเป็น 77.5 ปี จาก 
ในอดีตที่มีอายุคาดหมายเฉล่ียไม่ถึง 60 ปี 

สรปุการประชมุเชงิปฏบิตักิาร เครอืขา่ยอําเภอเพื่อดแูลผูส้งูอายแุบบบรูณาการ  20-21 มนีาคม 2557 Page 12 
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ชาย

หญิง

จาํนวนปีที�อยู่ในภาวะทุพพลภาพ

ที�มา จอห์น  โนเดลและนภาพร ชโยวรรณ  2009,รัชนก   คชานบุาลและ Philip  Res  2552
  

ภาพ   7  จาํนวนปีทีอ่ยูใ่นภาวะทุพพลภาพ 

 

มขี้อมูลคาดการณ์ ของอาจารย์จอห์น โนเดล และ อาจารย์นภาพร ชโยวรรณ ที่ศกึษาในปี 

2539 – 2540  และ ปี 2545 คาดว่าจะพบภาวะทุพพลภาพในช่วงอายุที่ยนืยาวนี้ ประมาณ 5-6 ปี ซึ่ง

เป็นจํานวนปีที่มากขึน้จากเดมิ โดยประชากรในช่วงอายุ 60 ปีขึน้ไปจะเริม่มภีาวะคุกคามต่อสุขภาพ 

และทาํใหเ้กดิภาวะทุพพลภาพได ้ซึง่จะพบภาวะทุพพลภาพเพิม่ขึน้เมื่ออายหุลงัจาก 80 ปีไปแลว้  
 

แบบแผนการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในครัวเรือน
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แบบแผนการอยู่อาศยัของผูส้งูอาย(ุร้อยละ)

อยู่กบับุตร

อยู่คนเดยีว

อยู่ลาํพงักบัคู่สมรส

 
ภาพ   8   แบบแผนการอยูอ่าศยัของผูส้งูอายใุนครวัเรอืนไทย 

 

ภาพ  7 จ�านวนปีที่อยู่ในภาวะทุพพลภาพ
 

จึงเป็นการส่งสัญญาณว่าเรามีประชากรสูงวัย
เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ และพบว่าคนทีอ่าย ุ80 ปีขึน้ไป 
มีจ�านวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งการมี 
อายุท่ียืนยาวขึ้นนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมี 
สุขภาวะหรือเป็น Active Aging เสมอไป 

ภาวะพึง่พิงจะเกิดขึน้หรือไม่ หรือมากน้อยเพียงใด 
ขึน้อยู่กับการดูแลสุขภาพตนเองหรือการ Keep Active 

ตัง้แต่ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ

ที่มา จอห์น โนเดลและนภาพร ชโยวรรณ 2009, รัชนก คชานุบาลและ Philip Res 2552
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แบบแผนการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในครัวเรือน
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แบบแผนการอยู่อาศยัของผูส้งูอาย(ุร้อยละ)

อยู่กบับุตร

อยู่คนเดยีว

อยู่ลาํพงักบัคู่สมรส

 มีข ้อมูลคาดการณ์ ของอาจารย์
จอห์น โนเดล และอาจารย์นภาพร ชโยวรรณ 
ที่ศึกษาในปี 2539 – 2540 และปี 2545  
คาดว่าจะพบภาวะทุพพลภาพในช่วงอายุ 
ที่ยืนยาวนี้ ประมาณ 5-6 ปี ซึ่งเป็นจ�านวนปี 

ที่มากขึ้นจากเดิม โดยประชากรในช่วงอายุ 
60 ปีขึ้นไป จะเริ่มมีภาวะคุกคามต่อสุขภาพ 
และท�าให้เกิดภาวะทุพพลภาพได้ ซึ่งจะพบ
ภาวะทุพพลภาพเพิ่มขึ้นเมื่ออายุหลังจาก 
80 ปีไปแล้ว 

 ในด้านแบบแผนการอยู ่อาศัยของ
ผู้สูงวัยในครัวเรือน จากเดิมที่เป็นครอบครัว
ขยาย เปลี่ยนเป็นครอบครัวเด่ียวมากขึ้น  
บตุรหลานเมือ่แต่งงานกแ็ยกครอบครวัออกไป 
อัตราของผู ้สูงอายุท่ีอยู ่กับบุตรลดลงจาก 
ร้อยละ 72.8 ล่าสดุเหลอืร้อยละ 56.7 ในขณะที ่
การอยู่ล�าพัง 2 คนกับคู่สมรสเพิ่มสูงขึ้น และ

ภาพ   8   แบบแผนการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในครัวเรือนไทย

ผู ้สูงอายุที่อยู ่คนเดียวก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน 
เป็นการส่งสัญญาณว่าศกัยภาพของครอบครวั
ที่โอบอุ้มและเกื้อหนุนผู้สูงอายุไทยมีความ
เปราะบางมากข้ึน เพราะฉะนั้นชุมชนต้อง 
เข้ามามีบทบาทดูแล รวมถึงรัฐต้องเข้ามา 
สร้างระบบที่ช่วยดูแลด้วย
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 จากชุดข้อมูลที่ท�าขึ้นในปี 2550 – 
2552 โดยใช้ข้อมูลฐานประชากรปี 2547  
และมองคาดการณ์ไปถึงปี 2557 ว่าผู้สูงอายุ
จะมีความจ�ากัดในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน
และอยู่ในภาวะท่ีต้องพ่ึงพาผู้อื่นในระดับไหน 
ข้อมูลในปี 2557 พบว่า ผู้สูงอายุเพศชาย 
ที่จะต้องอยู่ในภาวะพึ่งพาในระดับรุนแรงและ
รนุแรงมาก จะอยู่ทีป่ระมาณ 80,000  คน และ
ผู้หญิงอยู่ที่ 100,000 คน รวมแล้วประมาณ 

ความจาํกดัใน

การทาํกิจวตัร

ประจาํวนั

ชาย หญิง

2547 2552 2557 2562 2567 2547 2552 2557 2562 2567

ไม่มี 2.36 2.87 3.55 4.42 5.35 2.51 3.46 4.49 5.67 6.91

เลก็น้อย 0.33 0.37 0.44 0.53 0.64 0.68 0.69 0.75 0.88 1.03

ปานกลาง 0.20 0.21 0.24 0.29 0.35 0.37 0.32 0.35 0.41 0.48

รนุแรง 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10

รนุแรงมาก 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07

ประชากรสงูอายุ 2.93 3.51 4.31 5.34 6.45 3.62 4.56 5.70 7.09 8.58
คาดการณ์จาํนวนผูส้งูอายทุี�มภีาวะพึ�งพงิระดบัต่างๆ ระหวา่งปี 2547 - 2567 (ลา้นคน)

ที�มา: Srithamrongsawat, S., Bundhamcharoen, K., Sasat, S. et al., (2009) Projection of demand and expenditure for 

institutional long-term care in Thailand

ภาพ   9   การคาดการณ์จ�านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ระดับต่างๆ ระหว่างปี 2547 - 2567 (ล้านคน)

180,000 คน หรอื 200,000 คน และในอนาคต
ข้างหน้าอีก 10 ปี จ�านวนผู้สูงอายุผู้ชายที่อยู่ 
ในภาวะพึ่งพาจะมีเพิ่มเป็น 110,000 คน   
ส่วนผู้หญิงจะประมาณ 170,000 คน รวมกัน 
แล้วประมาณ 3-4 แสนคน ในอีก 10 ป ี
ข้างหน้า ซ่ึงภาวะแบบนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่  
หรือเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการ
ดูแลสุขภาพตนเองหรือการ Keep Active 
ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ 
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ร้อยละผูสู้งอายทีุ�เป็นโรค/กลุ่มโรคเรื�อรัง
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ที�มา: สาํนักงานสถิติแห่งชาติ, การสาํรวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย  2554

 นอกจากนี้ยังมีการส�ารวจข้อมูล
เกี่ยวกับภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังของ
ผู้สูงอายุ ข้อมูลจากส�านักงานสถิติแห่งชาติ
ในรอบล่าสุด ปี 2554 พบว่าผู้สูงอายุไทย
ในกลุ่มที่ไม่มีโรคเรื้อรังเลยมีเกือบครึ่งหนึ่ง
ของประชากรผู้สูงอายุ คือ ไม่พบว่ามีโรคภัย

ภาพ  10  ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นโรคในกลุ่มโรคเรื้อรัง

ไข้เจ็บใดๆ ยังสามารถ Keep Active อยู่ได้  
ส่วนประชากรอกีครึง่หนึง่พบว่าเป็นโรคต่างๆ  
โรคท่ีมาเป็นอันดับแรกคือความดันโลหิตสูง 
และระดบัไขมนัในเลือดสูง ประมาณร้อยละ 35 
รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน โรคข้อเข่า หลงัและ 
คอ โรคหัวใจ สุดท้ายเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต  

สุขภาพจิตของผูสู้งอายุกบัการอยู่รว่มกบัสมาชิกในครวัเรอืน
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ตํ�ากว่าคนทั�วไป เทา่กบัคนทั�วไป สงูกว่าคนทั�วไป

ที�มา: สาํนักงานสถิติแห่งชาติ, การสาํรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย  2554

ภาพ  11 สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ 
กบัการอยูร่่วมกบัสมาชกิในครวัเรอืน

 ร้อยละของผู้สูงอายุที่เปน็โรคในกลุ่มโรคเรื้อรัง
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 ข ้อมูลอีกชุดหนึ่ งจากส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ ในด้านสุขภาพจิตกับแบบแผน 
ของการอยู่อาศัยในครัวเรือน พบว่าในกลุ่ม 
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ล�าพังคนเดียว มีระดับ 
คะแนนของสขุภาพจติต�า่กว่าคนทัว่ไปในกลุม่ 
ผู ้สูงอายุที่อาศัยอยู ่กับบุตร มีค่าคะแนน
สุขภาพดีกว่า ท�าให้เห็นสัญญาณว่าการที ่
ผู้สูงอายุต้องอยู่เพียงล�าพังคนเดียวส่งผลให้
มีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าคนที่มีครอบครัว
หรอืมญีาติพีน้่องดแูลอยูร่่วมด้วยในครวัเรอืน 
 ในแต่ละช่วงชีวิตจึงต้องมีการเตรียม
การเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ตั้งแต่การมี

ความรู้ มีทัศนคติดี มีกิจกรรมในด้านการดูแล
สุขภาพต่ออย่างเนือ่ง เร่ิมตัง้แต่ก่อนวยัสูงอาย ุ
จนถึงวัยสูงอายุ เช ่นการเตรียมการด้าน
ทรพัย์สนิ หรอืการมเีงนิจ�านวนพอทีจ่ะเลีย้งด ู
ตัวเองได้ หรือการเตรียมสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการด�ารงชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้อง 
เตรียมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ เช่น เรื่องสภาพ
แวดล้อม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ชอบอยู่บ้าน
คนอื่น แต่ชอบอยู่บ้านตัวเอง จึงต้องค�านึงถึง 
การเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดย
ออกแบบไว้ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวส�าหรับการใช้
ชีวิตอยู่ในช่วงสูงวัย

 ในกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ล�าพังคนเดียว มีระดับคะแนน
ของสุขภาพจิตต�า่กว่าคนทั่วไป ในกลุ่มผู้สูงอายุทีอ่าศัยอยู่กับบุตร

 

มีค่าคะแนนสุขภาพจิตดีกว่า ท�าให้เห็นว่าการที่ผู้สูงอายุต้องอยู่ 

เพียงล�าพังคนเดียวส่งผลให้มีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าคนที ่

มีครอบครัวหรือมีญาติพีน่้องดูแลอยู่ร่วมด้วย



เวทีเรียนรู้ เครือข่ายอ�าเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ18

สุข
ภ

าพ

ท
าํง

าน

คว
าม

มั�
น

คง

คุณ ภาพ ชีวติ
ความสุข

กาย            

จิต              

สังคม         

ปัญญา

ประโยชน์ตน

ประโยชน์ผู้อื�น 

ประโยชน์

สังคม

      เศรษฐกิจ                         

ปลอดภยั               

ครอบครัวชุมชนสิ�งแวดล้อม

ที�มา :  นพ.บรรลุ    ศิริพานิช     2552

คุณภาพชีวิตและสุขภาวะผู้สูงอายุ

ภาพ  12  สามเสาหลัก
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

 ในมุมมองต่อความสุขของผู้สูงอายุ 
อาจารย์บรรลุ ศิริพานิช ให้ข้อคิดไว้ว่า การจะ
ท�าให้ผูสู้งอายมุคีวามสขุต้องท�าให้เกิดคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีจะประกอบด้วย
สามเสาหลัก เสาหลักแรก คือ ด้านสุขภาพ 
หมายถงึการมสีขุภาพทีด่ทีัง้กาย  จติ สงัคม และ
ปัญญา เสาหลักที่สอง คือการที่ยังสามารถ
ท�างานหรือมีส่วนร่วมในงานโดยไม่อยู่ว่าง 
มีกิจกรรมทางกายที่ช่วยให้ Keep Active 
ตลอดเวลา และเป็นงานที่ท�าให้เกิดประโยชน์
ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคมได้ และเสาหลัก
ที่สามเป็นเรื่องของความมั่นคง ในด้าน
เศรษฐกิจ ทรัพย์สิน ความปลอดภัย ตลอดจน 

สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน�าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
เพราะฉะนั้นในการมองผู้สูงอายุจะต้องมอง
ให้เห็นมิติท่ีหลากหลายไม่ใช่มิติสุขภาพเพียง
อย่างเดียว แต่มีมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม การมี 
ส่วนร่วมของชุมชนด้วย และยังมีงานวิจัยที่ 
พยายามจะจัดกลุ่มเรื่องระบบข้อมูลในชุมชน 
ออกมาเป็นแผนที่ทางความคิด โดยแยกแยะ
และบ่งชีป้ระเดน็ปัญหาและความต้องการของ
ผู้สูงอายุท่ีมีความหลากหลาย ท้ังสถานภาพ 
ของร่างกายและจิตใจ การท�างานในสังคม
สุขภาพที่ดี  การมีความมั่นคง มิ ติด ้าน 
สวัสดิการสังคม ตลอดจนด้านอาชีพการงาน 

สถานการณ์ด้านประชากร 
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เป้าหมาย : ผู้สูงอายุมีสุขภาพที�ดี มีชีวิตชีวา ป้องกันการ

เจ็บป่วย/ภาวะแทรกซ้อน

ผูสู้งอายุ

ผูดู้แล/ครอบครัว

รูปแบบบริการ-เข้าถึง/ต่อเนื�อง/องค์รวม/ ผสมผสาน/ 

ประสานบริการโดยชุมชนมีส่วนร่วม  1A 4C

-ผู้ให้บริการ

-จัดการและประสาน

-เสริมศักยภาพ/สนับสนุน

-คดักรอง/ปรับพฤตกิรรมเสี�ยง

-ดูแลโรคเรื�อรัง/ภาวะทุพพลภาพ

-ดูแลต่อเนื�องที�บ้าน

-ดูแลระยะสุดท้ายชีวติ

-นโยบายที�เอื�อให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอย่างมีศักดิ�ศรี

และมีคุณภาพชีวิตที�ดี

-ส่งเสริมการเรียนรู้ ในการปรับตัว

- สนับสนุนการรวมกลุ่มและการทํางานของ

ผู้สูงอายุ

- สนับสนุนงบประมาณ

-เตรียมชุมชนเข้าใจ รู้คุณค่าสูงอายุ/โรค/ การ

ช่วยเหลือ/หาศักยภาพ 

-สร้างแกนนํา/อาสาสมัคร เครือข่าย/ชมรม

บทบาทผู้

ให้บริการ

บทบาทองค์กร

ปกครองท้องถิ�น

บทบาท

ชุมชน

ที�มา: คู่มอืการใหบ้รกิารในโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพป้องกนัโรค  2552

กรอบแนวคิดการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน 

ภาพ  13   กรอบแนวคิดการดูแลผู้สูง
อายุแบบบูรณาการในชุมชน

 ในการออกแบบการท� างานกับ 
ผู ้สูงอายุบนฐานของการท�างานในชุมชน 
เน้นให้ผู้สูงอายุและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง  
โดยให้ชุมชนเป็นฐานและให้ผู ้สูงอายุ 
เป็นตัวตั้ง เป้าหมายสุดท้ายท่ีต้องการคือ 
ให ้ผู ้ สู งอายุมีสุ ขภาพที่ ดี  มี ชี วิ ตชี วา 
ป้องกันเรื่องภาวะการเจ็บป่วยและภาวะ
แทรกซ้อน การท�างานที่ต้องมาจากฐานราก 
คือ มีบทบาทของชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วม 
ทั้ ง ในแง ่ ของการท� า ให ้ชุมชนมีความรู ้ 
การให้คุณค่ากับผู ้สูงอายุ และท�าให้เกิด 
การช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งท�าให้
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ทั้งหมดที่อยู่ในชุมชน โดยไม่ต่างคนต่างท�า

 การจดับรกิารในส่วนของสาธารณสขุ 

จะมีการคัดกรองผู้สูงอายุ คัดกรองกลุ่มที่มี

พฤติกรรมเสี่ยง เพื่อจะให้บริการได้ตรงกับ

ปัญหาและความต้องการของแต่ละกลุ่ม โดย

มีบริการหลายรูปแบบ ทั้งให้บริการท่ีสถาน

บริการ บริการในชุมชน และส่งเสริมการดูแล

จัดการตนเอง ส�าหรับกลุ่มผู ้สูงอายุท่ีเป็น

โรคเรื้อรังและมีภาวะทุพพลภาพ ต้องมีการ

ออกแบบบริการใหม่เพื่อที่จะสามารถรับมือ

กับปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้จริง ท�าให้เกิดการดูแล

ต่อเนื่อง มีการเตรียมการหากมีการเจ็บป่วย

เฉียบพลันหลังออกจากโรงพยาบาลแล้วว่า

ครอบครัวและสถานบริการในชุมชนจะรับมือ

อย่างไร ส่วนนี้ต้องออกแบบให้เหมาะสมกับ

พื้นที่ บนหลักการของ 1A 4C  

 สุ ดท ้ าย เมื่ อหมดความหวั งกั บ 

การหายแล้ว เช่น มะเร็งระยะสุดท้ายก็ต้อง

ดแูลแบบประคบัประคอง ซึง่เริม่มคีวามส�าคัญ

มากขึ้น ขณะนี้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลก�าลังจะ

พัฒนาระบบการดูแลระยะสุดท้าย เพ่ือเป็น 

Model ต้นแบบ และเป็นศูนย์ความรู้ท่ีจะ

สามารถเผยแพร่ให้กบัทีอ่ืน่ๆ ได้ สิง่นีเ้ป็นงาน

ที่ท้าทายสังคมไทยอยู่  

มีระบบแกนน�าอาสาสมัครเข ้ามามีส ่วน 

เกื้อหนุนผู ้สูงอายุที่อยู ่ในชุมชน ในส่วน 

ผู ้สูงอายุเองก็ต ้องพยายามพึ่งพาตนเอง 

ให้มากที่สุดทั้งด้านสุขภาพและสังคม การ

ท�างานในชุมชนยงัต้องอาศัยการมส่ีวนร่วม 

ทั้งจากองค์กรในท้องถ่ิน หรือองค์กรใน 

ชุมชนเข้ามามีบทบาทเป็นระบบสนับสนุน 

ท�าให้เกิดนโยบายที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิต 

ของผูสู้งอายุ ส่งเสรมิให้เกิดการเรยีนรูใ้นการ 

ปรบัตัวของผู้สงูอายุ ท�าให้เกดิการรวมกลุม่ใน

การท�างาน ท�าให้มีการเข้าสังคมของผู้สูงอายุ 

โดยบทบาทของท้องถิ่นนี้มีทั้งโครงสร้าง

อ�านาจและแหล่งงบประมาณสนับสนุนให้

เกิดกิจกรรม  

 นอกจากองค์ประกอบทั้งจากชุมชน

ฐานราก และจากบทบาทโครงสร้างอ�านาจ

ที่ท�าหน้าที่ที่อยู่ในชุมชนแล้ว ยังมีบทบาท

ส�าคัญของผู้ให้บริการ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ

ในพื้นที่ที่จะท�าหน้าที่จัดบริการ และเชื่อม

ประสานการจัดการต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพ

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังท้องถ่ินเพื่อดูแล

พึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งท�าให้หน้าที่จัดบริการ 

ทีซ่บัซ้อน ทัง้หมดนีอ้ยูภ่ายใต้การบรกิารระดับ

ปฐมภูมิ ที่ประกอบด้วย 1A 4C คือสามารถ

เข้าถึงได้ง่าย มีความต่อเนื่อง ดูแลแบบเป็น

องค์รวม มีการผสมผสานกันทุกมิติทางด้าน

สขุภาพและสงัคม  รวมทัง้มกีารเสรมิพลงัของ 

ชุมชนท่ีต้องประสานการบริการของแต่ละ 

ภาคส่วน ทัง้หน่วยงานด้านสาธารณสขุ  สงัคม 

และมหาดไทย ที่ท�างานกับกลุ่มเป้าหมาย

เดยีวกนั ให้เชือ่มโยงบรูณาการกนัในเชิงระบบ
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โอกาสการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะต่อไป  

 แนวคิดการดูแลผู ้สูงอายุในชุมชน 
เริ่มมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่สมัชชาสุขภาพ
ในปี 2552 เพ่ือที่จะขับเคลื่อนการดูแล
ระยะยาวส�าหรับผู ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
โดยใช ้ชุมชนท ้องถิ่นเป ็นฐาน จากการ
ขับ เคลื่ อนนั้ นส ่ งผลให ้ เกิ ดการพัฒนา
ต้นแบบจากหลายหน่วยงาน รวมทั้งมีการ
เคลื่อนไหวความร ่วมมือระหว่างรัฐบาล
ไทยกับไจก้า ประเทศญี่ปุ ่น ในการพัฒนา 
ต้นแบบขึ้นมา 4 แห่ง จาก 4 จังหวัด และได้มี 
การเผยแพร่ต้นแบบออกไป มีการจัดท�า
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในประเด็นการ
ดูแลผู ้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงของสังคมไทย 
และต่อมาเริ่มมีการเกิดขึ้นของยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบการดูแลในระยะยาว

ส�าหรบัผูสู้งอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ (2557-2561)  
จากคณะกรรมการของส�านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ มีระยะเวลาด�าเนินการ 5 ปี 
เพือ่ทีจ่ะท�าให้โครงการน�าร่องท้ังหลายน�าไปสู ่
การปฏิบัติที่เป็นจริงทั้งประเทศ ในปีนี้จะเป็น 
จดุเริม่ต้นระยะแรก โดยจะเริม่จ�านวนหนึง่ก่อน 
แล้วค่อยๆ ทยอยไปเตม็พืน้ที ่ยทุธศาสตร์นีไ้ด้
น�าเสนอไปท่ีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ซึ่งมีองค์ประกอบจากหน่วยงานรัฐหลายแห่ง 
ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวง
ศกึษาธกิาร กระทรวงคมนาคม และอกีหลายๆ 
กระทรวง เพื่อที่จะท�าให้เกิดการบูรณาการ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้

ประเด็นส�าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการดูแล 
ในระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (2557-2561)

 เป้าประสงค์หลักของยุทธศาสตร์นี้
ต้องการให้บคุคล คอืตวัผูส้งูอาย ุครอบครวั และ
ชมุชน ได้รบัการสนบัสนนุให้มขีดีความสามารถ
ในดูแลผู้สูงอายุ ให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่าง
มีศักดิ์ศรีในครอบครัวและชุมชน โดยการ 
เช่ือมโยงบริการสุขภาพและบริการทางสังคม
เข ้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ม ี
เป้าหมายเฉพาะ คือ 
 (1) ผู ้สูงอายุทุกคนจะได ้รับการ 
คัดกรอง เพื่อแยกปัญหาและความต้องการ 

ท�าให้เกดิระบบส่งเสริมป้องกนั พืน้ฟ ูในการ 
ดูแลระยะยาวในชุมชน ตามระดับความ
จ�าเป็น ท�าให้ผู ้สูงอายุในชุมชนด�ารงชีพได้
อย่างมีศักดิ์ศรี
 (2) ก�าหนดให้มีเป้าหมายในการจัด
ระบบการเงินการคลังที่ยั่งยืน ในการดูแล 
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงอย่างครบวงจร (ท่ีมา
ของเป้าหมายนี้เนื่องมาจากมองว่า ที่ผ่านมา
การขับเคลื่อนเรื่องผู้สูงอายุยังไปไม่ได้มาก 
เพราะขาดระบบการเงินการคลังรองรับ) 
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 (3) ให้ทุกชุมชนมีระบบสนับสนุน
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ให้อยู่ใน
ครอบครัวได้อย่างมีความสุข เช่น มีการดูแล
ชั่วคราว (Respite Care) หรือ สถานบริบาลที่
น�าผู้สงูอายมุาฝากไว้ชัว่คราว (Nursing Home) 
ซึ่งข้อมูลจากรายงานจะเห็นว่าศักยภาพของ
ครอบครัวลดน้อยถอยลง เพราะฉะนั้นจึงต้อง
มีระบบสนับสนุนจากนอกครอบครัว ให้เข้าไป

ช่วยพัฒนาระบบสนับสนุนที่ท�าให้ผู ้สูงอายุ 
อยู่ในครอบครัวได้อย่างมีความสุข
 (4) สถานพยาบาลทุกแห่งมีระบบ
สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ในชมุชนและครอบครวั ซึง่เป็นระบบสนบัสนนุ
จากภายนอกที่ จะเข ้าไปช ่วยสนับสนุน
ครอบครัว 

6 ยุทธศาสตร์การดูแลระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุ 
ที่มีภาวะพึ่งพิง

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคัดกรองผู้สูง- 
อายุและพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู ้สูงอายุ 
ในชุมชน
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ
การดูแลระยะยาวเพื่อส่งเสริมและป้องกัน 
ไม่ให้เกิดภาวะพึ่งพิง ตลอดจนท�าให้เกิด 
การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบ 
การเงินการคลัง และชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้
การเงินการคลัง
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาก�าลัง 
คนเพ่ือพัฒนาการจัดการบริการระยะยาว 
ในชุมชน 

 ยทุธศาสตร์ที ่5 การสร้างการจดัการ
ความรู้ และการติดตามประเมินผล เพื่อจะน�า
ไปสู่การขยายให้เต็มพื้นที่ของประเทศไทย 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันากฎหมาย/
ระเบียบ/มาตรฐาน และการบริหารจัดการ 
เพื่อให้เกิดการจัดการดูแลระยะยาวในชุมชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 ทัง้หมดเหล่านีเ้ป็นความเคลือ่นไหวในความพยายามจัดระบบบรกิารผูสู้งอายุ 
ซึ่งมีการเคลื่อนตัวในสถานการณ์เหล่านี้มาประมาณ 5-6 ปีแล้ว และคาดหวังว่าจะ 
ขับเคลื่อนให้เกิดการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลทั้งระบบได้ต่อไป 
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 เสวนา 

การพัฒนาผู้สูงอายุ: 
หลักคิด รูปธรรม และบทเรียนจากพื้นที่กรณีศึกษา

ระบบสุขภาพอ�าเภอทีเ่ข้มแข็งจะเปน็อนาคต
ของการดูแลผู้สูงอายุ

ก ารพัฒนาผู ้สูงอายุในหลายบริบทพื้นที่มีการด�าเนินงานท่ีเข ้มแข็ง 
โ ดด เด ่ น  โ ดย เฉพาะ ในภาพการบู รณากา ร ในระดั บอ� า เ ภอ 

กรณีตัวอย่างของอ�าเภอห้างฉัตร จังหวัดล�าปาง จะน�าเสนอระบบบริการ 
ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชุมชนในการเป็นแม่ข่ายการบูรณาการงาน 
ผูส้งูอายทุีมี่ความเข้มแข็ง กรณีอ�าเภอแกด�า จงัหวัดมหาสารคาม จะมองต่อจาก 
การเชือ่มเครอืข่ายบรกิารสาธารณสุข โดยมุง่เน้นการท�างานในมติขิองความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน สุดท้ายเป็นกรณีศึกษาจากจังหวัดพิจิตร  
ซึ่งเน้นเรื่องการเปิดพื้นที่ทางสังคมและการท�างานเชื่อมเครือข่ายในยุคสมัยใหม่

นายแพทย์สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์  
ผู้ด�าเนินรายการ
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กรณีอ�าเภอห้างฉัตร จังหวัดล�าปาง : 
การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในสถานพยาบาลและชุมชน

โดย นายแพทย์นพรัตน์ วัชระขจรกุล 
หัวหน้ากลุ่มบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลห้างฉัตร
ประธานคณะด�าเนินงานผู้สูงอายุ อ�าเภอห้างฉัตร

ใ นฐานะตัวแทนของทีมงานเครือข่ายในอ�าเภอที่จะน�าเสนอเรื่องราว
ของการพฒันาระบบดแูลผูส้งูอายขุองอ�าเภอห้างฉตัร จากทีไ่ด้ท�างาน

ในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2549 การพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอ�าเภอห้างฉัตร 
นับว่าที่มีต้นทุนเดิมที่ดีอยู่มาก เพราะมีชมรมผู้สูงอายุที่ค่อนข้าง
จะเข้มแข็งและครอบคลุมทุกต�าบล ในทุกพ้ืนท่ีมีกิจกรรมท่ีท�าอย่าง 
ต่อเนือ่ง หลายต�าบลมีประธานชมรมทีเ่ข้มแข็งมาก ด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ 
โดยทีไ่ม่เกีย่วกบัโรงพยาบาลเลย เช่น การมศีนูย์ฟ้ืนฟผููส้งูอายใุนชมุชน 
เริม่พฒันาจากหลวงพ่อซึง่เป็นเจ้าอาวาส ท่ีต้องการให้มคีนดแูลญาตแิละ
แม่ที่สูงอายุ ด้วยภาวะผู้น�าท่ีสูงท�าให้สามารถพัฒนาวัดเป็นศูนย์ฟื้นฟู
ขนาดใหญ่มีผู้ใช้บริการมากมายท้ังในอ�าเภอและต่างจังหวัด มีบริการท่ี
หลากหลาย ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่ดีของอ�าเภอห้างฉัตรที่มี
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จุดเริ่มต้นพัฒนาจากปัญหางานประจ�าร่วมกับข้อมูลจากชุมชน

ร่วมวางเป้าหมายเพื่อเผชิญความท้าทายเรื่องผู้สูงอายุ

 โรงพยาบาลห้างฉัตร เริ่มพัฒนาจาก
งานประจ�าไม่ต่างจากพืน้ทีอ่ื่นๆ คอื แยกกลุม่ 
ผู ้สูงอายุตามความสามารถในการด�าเนิน
กิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน (ADL) เป็นกลุ่มที่
ช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือสังคมได้ กลุ่มที่
ติดบ้าน และกลุ่มที่ติดเตียง ซึ่งกลุ่มสุดท้ายนี้ 
มีร้อยละ 1 (98 คน) และยิ่งท�างานไปพบว่า
ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงมีแนวโน้ม 
สูงขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาที่พบบ่อย คือ นอน 
โรงพยาบาลซ�า้ๆ โรคประจ�าตวัเยอะ ไม่มผีูดู้แล 

 ในปี 2553 มีแนวคิดรวมทุกภาคส่วน 
ในอ�าเภอมาท�างานพัฒนาระบบสุขภาพ 
ผู้สูงอายุ โดยเชิญนายอ�าเภอเป็นประธาน
อ�านวยการ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลชุมชน
เป็นประธานด�าเนนิการ  มีการประชมุต่อเนือ่ง
ปีละสองครั้ง มีชมรมผู้สูงอายุ/ผู้พิการเข้าร่วม
เสนอความคิดเห็น และได้ข้อสรุปว่า ความ
ท้าทายทีต้่องการพัฒนาในเรือ่งผูสู้งอาย ุคอื 
(1) ไม่ให้เกิดความพิการและท�าให้มีภาวะพ่ึง
พิงน้อยที่สุด (2) เมื่อพิการหรือมีภาวะพึ่งพิง 

ถกูละเลย บรกิารทีโ่รงพยาบาลมยีงัไม่เพยีงพอ 
และยังไม ่สามารถตอบโจทย ์ได ้ทั้ งหมด  
การเข้าถึงบริการท่ีค่อนข้างยาก องค์ความรู้ 
ของผู้สูงอายุในการส่งเสริมป้องกันดูแลรักษา
สุขภาพยังมีจ�ากัด การเยี่ยมบ้านยังไม่ครบ
วงจร และความพยายามท่ีจะช่วยเหลือจาก
แต่ละฝ่ายแม้จะมีต้นทุนที่มาก แต่ยังต่างคน
ต่างท�า ไม่ประสานเป็นเนื้อเดียวกัน จึงเกิด
เป็นความท้าทายของพืน้ทีท่ีจ่ะแก้ไขปัญหา
โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

แล้วต้องไม่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวและ
ชุมชน (3) การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ดูแล และครอบครัว ภายใต้แผนงาน 
และเป้าหมายเดียวกัน จะเน้นส่งเสริมให้
ครอบครัวเป็นหลักในการดูแล แล้วจึงพัฒนา
เรือ่งอาสาสมคัรให้เป็นพีเ่ลีย้งหรอืผูช่้วยเหลอื
ในชมุชนพร้อมกบัทมีในชมุชน (รพ.สต. อปท. 
โรงพยาบาล ชมรม ผูน้�าชมุชน) ทีส่นบัสนนุให้
กิจกรรมต่างๆ ด�าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง 



เวทีเรียนรู้ เครือข่ายอ�าเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ26

 

 

กระบวนการพัฒนา

รูปธรรมในการดูแลโดยการมีส่วนร่วม

 การด�าเนินงานเร่ิมจากการศึกษา 
ดงูานศนูย์ฟ้ืนฟทูีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ และเรือ่งการ 
เยี่ยมบ้านที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช- 
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์  โดยคณะ
กรรมการแต่ละทีม มีการออกแบบวางระบบ
ดูแล โดยไม่ได้ท�าใหม่ทั้งหมด ระบบปัจจุบัน
สามารถรองรับได้ส่วนหนึ่ง แต่มีการปรับเพิ่ม
ในส่วนที่ยังขาด และยังต้องอาศัยองค์ความรู้
ในเรือ่งผู้สงูอายุเพิม่เตมิ ซึง่หลงัจากการศึกษา
ดูงานเติมองค์ความรู้ต่างๆ แล้ว ทีมเครือข่าย
ระดับต�าบล ระดับชุมชนมีการน�านโยบายไป
พัฒนาต่อเนื่อง
 นอกจากการเตรียมเรื่องระบบแล้ว  
สิ่งส�าคัญเป็นการเตรียมก�าลังคนคืออาสา

สมคัรดแูลผูส้งูอายใุนชมุชน เพราะอาสาสมคัร 
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ อสม. และจิตอาสา ซึ่ง
จ�าเป็นต้องใช้องค์ความรูใ้นการดแูล ในเบือ้งต้น 
ทางโรงพยาบาลเป็นเจ้าภาพในการอบรมให้ 
และในระยะหลังเมื่อท้องถิ่นเห็นความส�าคัญ 
ทางอปท. เข้ามารับเป็นเจ้าภาพอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครทั้งด้านกายภาพบ�าบัด 
กิจกรรมบ�าบัด และอื่นๆ  จากนั้นมี 2-3 ต�าบล
ที่เริ่มมีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพในต�าบล โดยอปท. 
เป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างศูนย์ฟื้นฟูขึ้นที่วัด 
และทางสาธารณสุขช่วยสนับสนุนทางวิชาการ 
ส่งนักกายภาพบ�าบัด นักนวดแผนไทยเข้าไป
ช่วยให้ด�าเนินการได้ต่อเนื่อง

 สุดท้ายแล้วมีการปรับการดูแลรักษา 
โดยเน้นให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และ
ปรับให้เหมาะสมกับของเดิม ซึ่งในมุมมอง 
ด้านการแพทย์ท่ีมีการแบ่งผูส้งูอายเุป็น 3 กลุม่ 
จะวางรูปแบบการดูแลผู ้สูงอายุไว้เป็นการ
รักษาทั่วไป การรักษาแบบเฉียบพลัน และ 

การดูแลระยะยาวของผู ้มีภาวะพ่ึงพิง แต่
จริงๆ ในระหว่างน้ีจะมีการดูแลระยะกลาง 
ซึ่งเป็นระยะส�าคัญและเป็นช่วงต่อระหว่าง 
โรงพยาบาลกับชุมชน หากดูแลระยะนี้ได ้
ค่อนข้างดกีจ็ะท�าให้ภาวะพึง่พงิของผูส้งูอายนุี้ 
ลดลงได้
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ดูแลระยะยาว

ผู้สูงอายุกลุ่ม 1,2,3

ในชุมชน

ดูแลรักษาทั�วไป ดูแลเฉียบพลนั

ระยะกลาง ระยะกลาง

ภาพ   14  กรอบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่ม 1 2 3 แบบชุมชนมีส่วนร่วม 

 ส�าหรับผู้สูงอายุ การดูแลระยะกลาง นับเป็นระยะส�าคัญ 
และเป็นช่วงต่อระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชน หากดูแลระยะนีไ้ด ้
ค่อนข้างดีจะท�าให้ภาวะพึง่พิงของผู้สูงอายุลดลงได้

 การดูแลรักษาท่ัวไป ท�าจากระบบ
เดิมคือ เรื่องการคัดกรองที่หน่วยบริการ
ระดับต่างๆ เมื่อคัดกรองได้แล้วส่งเข้าคลินิก 
ผู้สูงอายุ มีช่องทางด่วน มีแบบคัดกรองง่ายๆ 
และมกีารประสานงานต่อ Home Health Care 
รวมทั้งมีนักสุขภาพครอบครัว (นสค.) ไปให้
บรกิารถงึบ้าน โดยมีทมี อผส. และอสม.ไปช่วย 
 การดูแลระยะกลาง (Intermediate  
Care) จะมีหลายระบบในการรองรับผู้ป่วย
กลบัจากโรงพยาบาลใหญ่สูโ่รงพยาบาลชมุชน 
และการเตรียมตัวกลับบ้าน (Discharge Plan)  
มเีรือ่งกายภาพบ�าบดัฟ้ืนฟ ูต้องมีการประเมนิ

โดยทีมสหวิชาชีพ ทั้งกาย จิต สังคม เพื่อ
วางเป้าหมายการดแูลเพือ่ลดภาระพึง่พงิก่อน
จ�าหน่าย การสอนผู้ดูแล ท้ังเรื่องการใช้ยา 
กายภาพบ�าบัด การท�าแผล การดูแลชีวิต
ประจ�าวัน โดยเฉพาะนักกายภาพบ�าบัดและ
เภสัชกร ต้องมีส่วนร่วมเรื่องการสอนและ
ประเมินทักษะของผู ้ดูแลก่อนจะกลับบ้าน  
โดยต้องสอนผู้ดูแลให้สามารถดูแลครอบครัว
ตนเองให้ได้มากท่ีสุด ท่ีส�าคัญการพัฒนา
ระบบ Home Health Care ที่มีผู้รับผิดชอบ
ท�างานเต็มเวลา 
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 เมือ่ลงสู่ชุมชนแล้ว ทมี Home Health 
Care ส�าคญัทีส่ดุ คอื 1) ทมีจากส่วนกลางของ
โรงพยาบาล 2) ทีมของรพ.สต. และ 3) ทีม 
อาสาสมัคร ที่ต ้องรับรู ้ข ้อมูลของผู ้ป ่วย 
พร้อมกันเพื่อทราบเป้าหมายและแผนการ
ดูแล โดยโรงพยาบาลจะติดตามต่อเนื่องว่า 
Care Giver ในครอบครวั และอาสาสมัครท�าได้
หรือไม่ ติดปัญหาอะไร โดยเป็นการเรียนรู้ 
ในพื้นที่ร่วมกัน พร้อมกับมี อปท. เข้ามาช่วย 
เรื่องการปรับปรุงสภาพบ้าน สิ่งแวดล้อม  
การประเมินของทีมที่ท�างานในชุมชนซึ่งไม่ได้
ประเมินเฉพาะด้านสุขภาพอย่างเดียว เพราะ
มีทีมของอปท. และของผู้น�าชุมชน ที่ดูแล 
เรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมีทีมของ อผส. อปท.  
ที่ผู ้น�าชุมชนจะเข้ามาประสานดูแล ซึ่งถ้า
กระบวนการวางแผนการช่วยเหลือด�าเนินมา
อย่างดี ผลลัพธ์การดูแลช่วยให้ผู้สูงอายุดูแล
ตนเองดีขึ้นก็จะช่วยแบ่งเบาภาระญาติไป
ได้ หรือรายที่ดูแลไม่ดีจะมีช่องทางพิเศษการ
ดูแลเฉพาะที่บ้าน โดยแจ้งไปที่ รพ.สต. ถ้า 
รพ.สต. จัดการไม่ได้ ก็ส่งต่อให้ทีมอื่นเข้ามา
ดแูลถงึบ้าน หรอือาจประเมินว่าจ�าเป็นต้องมา 
โรงพยาบาล
 บทบาทอสม.และภาคี เมื่อผู้สูงอายุ
เข้าสู ่ภาวะพึ่งพิงถาวรอสม.จะช่วยส�ารวจ
ข้อมูลทุก 6 เดือน และรวบรวมข้อมูลส่งให้ 

รพ.สต. เพ่ือดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ท่ีควร
จะได้ทั้งด ้านสุขภาพและด้านสังคม เช่น  
เบีย้ยงัชพี โดยรพ.สต. อผส. อปท. ผูน้�าชมุชน 
จะเยีย่มประเมนิความต้องการ/สทิธปิระโยชน์ 
ถ้ากลุ่มไหนยังได้ไม่ครบ จะมีการประสาน 
จัดการช่วยเหลือ 
 กจิกรรมส�าหรบัผูส้งูอายุแตล่ะกลุม่ 
ส�าหรบัผูส้งูอายกุลุม่ 1 ทีช่่วยตวัเองได้และตดิ 
สงัคม มกีารด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง 
โดยชมรมผู ้สูงอายุค ่อนข ้างจะรวมกลุ ่ม 
ได้ดีส่วนกลุ่มที่ 2 กลุ่มติดบ้าน มีกิจกรรม 
เยี่ยมบ ้านและการปรับสภาพแวดล ้อม 
ซึ่งอาจต้องพัฒนาให้เต็มพื้นที่ โดยพัฒนา 
จากศูนย์ฟื ้นฟูเป็น Day Care ให้อปท. 
เข ้ ามา เป ็น ผู ้ สนับสนุนซึ่ งอยู ่ ร ะหว ่ า ง 
ด�าเนินการ และส�าหรับกลุ่มที่ 3 กลุ่มติดเตียง 
จะเป็นกิจกรรมต่อเนือ่งเรือ่งการเยีย่มบ้านโดย
สหวิชาชีพ การจัดสวัสดิการทางสุขภาพ และ
การจดัการอบรมช่วยเหลอืสนบัสนนุผูด้แูล ซึง่
เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่อปท.ให้การสนับสนุน  

 สรุป ในการท�างานผู้สูงอายุ จิตอาสาและภาคีเครือข่ายที่เป็นเจ้าภาคร่วม 
ในการท�างานเป็นสิง่ส�าคัญท�าให้เกดิการดแูลทีต่่อเนือ่ง สิง่นีเ้ป็นความภมูใิจอนัหนึง่ และ
ที่ภูมิใจยิ่งกว่า คือการได้เห็นผู้สูงอายุในอ�าเภอมีความสุข ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือ 
ตนเองได้ แม้ในกลุ่มที่ต้องพึ่งพิงก็มีความสุขท่ีได้รับการช่วยเหลือดูแลตามสมควรไม่ถูก
ทอดทิง้ ทัง้หมดเป็นภาพรวมของการพฒันาจากฐานทนุเดมิ ส�าหรบัพืน้ทีอ่ืน่ๆ ขอให้ภาคี
เครอืข่ายผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีได้มาคุยกนั ได้ฟังความต้องการของผูส้งูอายุ ผู้พกิาร นีเ่ป็นจดุ
ส�าคัญของการพัฒนางานที่ต่อเนื่องร่วมกันได้
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กรณีอ�าเภอแกด�า จังหวัดมหาสารคาม
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม

โดย นายแพทย์สมพงษ์  จันทร์โอวาท

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลแกด�า 

บรบิท CUP แกด�า วิ สยัทศัน์ CUP แกด�า ต้ังไว้ว่า “ภายในปี 2558  ประชาชน 
CUP แกด�า มีสุขภาพดี  มีความสุข  ทุกภาคีมีส่วนร่วม  

ในการจัดระบบบริการสุขภาพท่ีได้มาตรฐาน ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งตอนนี้ประเมินว่าในเรื่อง
มาตรฐานท�าได้ดีแล้ว เพราะผ่าน HA มาสองรอบ แต่สิ่งที่ 
ต้องการให้เกดิต่อไป คอืท�าให้ประชาชนมสีขุภาพดแีละ 
มีความสุข  
 บริบทของอ�าเภอแกด�ามีอยู่ 5 ต�าบล และบวกอีก 
1 ต�าบลคือ หนองแสงจากอ�าเภอวาปีปทุม (ซึ่งเป็นรอยต่อ) 
มีประชากรจ�านวน 33,850 คน เป็นโรงพยาบาลชุมชน
ขนาด 30 เตียง ซึ่งมีขนาดเล็กและยากจนที่สุดในจังหวัด
มหาสารคาม มี รพ.สต. อยู่ 8 แห่ง มี อบต. 7 แห่ง ทั้งนี้
รวมกับต�าบลหนองแสง ของวาปีปทุมด้วย จ�านวนหมู่บ้าน 
ที่รับผิดชอบดูแลทั้งหมด 98 หมู่บ้าน
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 เริม่เดนิจากขอ้มูล ใช้พลงัการมีสว่นรว่มของเครอืขา่ยขบัเคลือ่น 

ทัง้อ�าเภอ โดยค�านงึถงึการสรา้งหลกัประกนัทีม่ั่นคงส�าหรบัผูส้งูอายุ

 ผู ้สูงอายุของอ�าเภอแกด�าต้ังแต่ปี 
2553 เป็นต้นมา มีจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ จาก
ร้อยละ 10.4 ของจ�านวนประชากรทั้งหมด 
กลายเป็นร้อยละ 13.4 ในปัจจบุนั จงึนบัว่าเข้าสู ่
Aging Society แล้ว เพราะฉะนัน้กลุม่ผูส้งูอาย ุ
จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้การดูแลเป็น
พเิศษ โดยในกลุม่ผูส้งูอายรุาว 4,500 คน พบว่า 
เป็นโรคเรื้อรัง 1,078 คน หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ทีม่ ี2,026 คน ท้ังของอ�าเภอเป็นกลุม่ผูส้งูอายุ 
กว่าครึง่หนึง่ โดยโรคเบาหวานจะพบมากทีส่ดุ 
รวมทั้งมีกลุ ่มที่เป็น โรคหลอดเลือดสมอง 
ตีบตัน (Stroke) และมะเร็ง (Cancer) เข้ามา
ร่วมด้วย 
 ในกลุ่มผู้สูงอายุพบว่ามีความพิการ
อยู่จ�านวนหนึ่ง จากผู้พิการทั้งหมด 261 คน 

เป็นผู้สูงอายุท่ีพิการ 201 คน (หรือคิดเป็น
ร้อยละ 77) ส่วนใหญ่เป็นความพิการทางการ
เคลื่อนไหว รองลงมาคือ พิการทางการได้ยิน
คอืหตูงึ และการมองเหน็ หากจ�าแนกผูส้งูอายุ
ตามความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองใน
ชวีติประจ�าวนั (ADL) พบว่ามผีูส้งูอายกุลุม่ที ่1 
คือกลุ ่มติดสังคมมากที่สุด ร ้อยละ 95.9   
กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ร้อยละ 3.6  
และกลุ่ม 3 คือกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง ร้อยละ  
0.5 
 กลุ่มอายุของผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่
ในกลุ่ม 60-69 ปี ส่วนกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป 
มีประมาณร้อยละ 8 ซึ่งถือว่าเป็นจ�านวนที่
มากพอสมควร

 ทุนเดิมประเด็นหนึ่ง คือ การมี
หัวหน้าพยาบาลที่ท�างานมาตั้งแต่เริ่มสร้าง
โรงพยาบาลและมีความสมัพันธ์อันดีกบัชมุชน 
และยังเป็นสะใภ้ในพื้นที่ และประเด็นที่สอง 
การมีพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญด้านการ

สถานการณ์ของผู้สูงอายุ

แนวทาง กิจกรรมการด�าเนินงานและเงื่อนไขส�าคัญ

ดูแลผู้สูงอายุ จึงเป็นต้นทุนของบุคลากรใน
การเชื่อมโยงกับชุมชนและพ้ืนท่ี และทุนท่ี
ส�าคัญ คอื เครือข่ายรพ.สต. ทีม่อียู ่7-8 แห่ง
โดยผู้อ�านวยการรพ.สต. เป็นคนที่อยู่ในวัย
เดยีวกนั ท�าให้สือ่สารกนัได้ง่าย ในส่วนของ
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ครบวงจรทั้งหมดในพื้นที่ สุดท้ายพัฒนาฐาน
ข้อมูลสุขภาพ โดยให้ รพ.สต.เป็นผู้ส�ารวจ
ข้อมูลกลุ่มผู้สูงอายุ ท�าให้รู ้ว่าแต่ละพื้นที่มี
จ�านวนมากน้อยเท่าไร ซึง่จะได้ข้อมลูภาพรวม
ระดับอ�าเภอ และน�าข้อมูลไปวางแผนด�าเนิน
การ และพัฒนาไปในเชิงงานวิจัยด้วย
 หลังจากได้ข้อมูลของทุกพื้นที่และ
ข้อมูลภาพรวมระดับอ�าเภอเรียบร้อยแล้ว ใน
การด�าเนนิงานจะมกีระบวนการสร้างเครอืข่าย 
โดยมีการประชุมคืนข้อมูลให้กับเครือข่าย
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง มีทั้งผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
อาสาสมัคร องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) 
รวมท้ังคุณคร ูและหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที ่จากนัน้ 
จัดเวทีร่วมระดมความคิด ในประเด็นความ
ต้องการด�าเนินงานผู้สูงอายุ ต้องการให้มี
กิจกรรมอะไร อย่างไร แล้วจึงจัดท�าแผนงาน 
โครงการฯ และขอรบัการสนบัสนนุจาก อบต. 
เทศบาล ของแต่ละพื้นที่ โดยที่อบต.จะมี 
กองทุนสุขภาพต�าบล ท่ีจะมารองรับการ
ด�าเนินงานในส่วนนี้
 การให้บรกิารและการเยีย่มบ้านใน
ชุมชนเป็นการท�างานโดยทีมสหวิชาชีพและ
อาสาสมัคร  มีทั้งพยาบาล นักกายภาพบ�าบัด 
ทันตแพทย์ และแพทย์ โดยมกีารอบรม ท�าแผน 
ร่วมกนั สร้างแกนน�าในการดแูลสุขภาพ (อผส.) 
ออกเยี่ยม มีการอบรมฯ และออกปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ในกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองได้ 
จะเป็นอาสาสมัครเยี่ยมเอง ส่วนในกลุ่มท่ี 
ติดบ้าน ติดเตียงจะมีเจ้าหน้าที่ รสพต.ออก
เยี่ยม บางครั้งมีพระเข้าร่วมทีมเยี่ยมด้วย 
ส�าหรับการดูแลระยะสุดท้าย โรงพยาบาล
จะมีการท�าบุญประจ�าปี โดยนิมนต์พระไป 
พรมน�้ามนต์ให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตาม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารมีการ
สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระดับอ�าเภอ
อย่างต่อเนื่องท�าให้สามารถคุยกันได้ง ่าย
เพราะได้รับความร่วมมือ รวมทั้งเชื่อมโยงกับ
ชุมชนให้ได้ 
 ในฐานะผู้บรหิาร การด�าเนนิงานของ
โรงพยาบาล ใช้หลัก Input Process Output/
Outcome ใช้ชุมชนเป็นฐาน เริ่มจากการ 
ท�างานกับกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังก่อน เพราะ
พบว่ามีผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังมาก โดยจัด 
บรกิารให้ผูป่้วยโรคเร้ือรังไปรบับรกิารที ่รพ.สต. 
เพื่อความสะดวกในการดูแลและเป็นการ
พัฒนาศักยภาพกับผู้ท�างานใน รพ.สต. ให้มี 
ศักยภาพในการดูแลผู ้ป ่วยโรคเรื้อรังและ 
ผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึน จากนั้นจึงต่อยอดมาที่ 
การดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ท�างานเชื่อมกับ 
เครือข่ายต่างๆ ทั้งระดับอ�าเภอ และ ท้องถิ่น 
คอื วดั ชมรมผูส้งูอาย ุเครอืข่ายภายนอก เช่น 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามที่เป็นความ
ร่วมมือทางวิชาการ และองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) ศูนย์อนามัย และส�านักงาน
กองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาด�าเนิน
งานในพื้นที่
  ในการด�าเนินงานมีการลงนามใน 
MOU ในการดูแลผู ้สูงอายุในระดับพื้นท่ี
แต่ละต�าบล โดยเชิญนายอ�าเภอร่วมลงนาม
เพื่อประกาศนโยบายเช่นเดียวกับนโยบาย
ระดบัประเทศ คือ ดูแลผู้สงูอายใุห้ครบทัง้สีม่ติิ 
พัฒนาบุคลากรและอาสาสมัครให ้มี 
องค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ และสร้าง
ความเข ้มแข็งให ้ กับชุมชนในการดูแล 
ผู้สูงอายุ บริหารจัดการแบบบูรณาการให้
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ความเชื่อของท้องถิ่น 
 เมือ่มกีารด�าเนนิงานไปสกัระยะ จะมี
การประกวดหมู่บ้านต้นแบบ ต�าบลต้นแบบ 
ในการดูแลผู้สูงอายุ โดยให้ผู้สูงอายุแต่ละ
พ้ืนที่มาแสดงศักยภาพ ในเวทีการประกวด 
การแสดงผลงาน เช่นการสานหัตถกรรมที่
ช่วยสร้างรายได้และฝึกสมาธิ เปิดพื้นที่ให้มี
การแลกเปลี่ยน สร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ 
บรรยากาศเป็นไปอย่างมีความสุข สนุกสนาน  
 ผลจากการด�าเนินงานท�าให ้มี
หมู่บ้านต้นแบบ 9 แห่ง มี 4 ต�าบลต้นแบบใน
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว มีนวัตกรรมดูแล 
ผู้สูงอายุ 10 เรื่อง และได้รับการประเมินเป็น
อ�าเภอ 80 ปียังแจ๋วดีเด่นระดับเขต และชมรม
ผู ้สูงอายุเทศบาลต�าบลแกด�าได้รับรางวัล 
ชนะเลิศระดับจังหวัด 

 นวตักรรมการดแูลสขุภาพในชุมชน
ท่ีเด่นๆ มีมากมาย เช่น “แฝดนวดเท้า” ใช้
ส�าหรับนวดเท้า “ขอรอร้องทุกข์” เป็นการส่ง
สัญญาณขอความช่วยเหลือในท่ีอับสัญญาณ  
“พพุลังปอด” เป็นอปุกรณ์ยงิสัตว์น�ามาใช้เป่าดู
สมรรถนะทางปอด  “ธงสีรุ้ง”  “พิณ แคน ซอ”  
“ล้อเล่ือน” ใช้เทียบท่าในการเคล่ือนย้ายผูป่้วย
ติดเตียง “ขวดน�้าและกะลาฝึกก�าลังกล้ามมือ
เพือ่สขุภาพ” “สมดุนบัฟัน” “น�า้ยาอมบ้วนปาก
สมุนไพรใบฝรั่ง” เป็นต้น

 

กิจกรรมการพัฒนาด้านความมั่งคงและองค์กรท�างานร่วม

 ความมั่นคงด ้านสุขภาพ  ทาง 
โรงพยาบาลแกด�าจะมีการตรวจประเมิน
สขุภาพผู้สงูอายทุุกปี โดยการฝึกให้อาสาสมัคร 
ทั้ง อสม. และอผส. มาฝึกการตรวจสุขภาพ 
โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นพี่เล้ียง การประเมินเรื่อง

ความพิการ เพ่ือจะเพ่ิมรายได้ในเรือ่งเบีย้ยงัชพี
และเบี้ยคนพิการ ให้ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
เป ็นการช ่วยเสริมให ้มีความม่ันคงด้าน
เศรษฐกิจมากขึ้น โดยโรงพยาบาลเป็น 
ผู้ด�าเนินการท้ังหมด แต่ใช้พื้นท่ีของรพ.สต.
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ผลลัพธ์

ปัญหาอุปสรรค

ในการตรวจประเมินปีละ 1 ครั้ง เมื่อได้ข้อมูล
ทางโรงพยาบาลจะส่งต่อให้กับส�านักงาน
พฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวดั 
(พมจ.) ด�าเนินการต่อให้ โดยผู้สูงอายุไม่ต้อง
ไปตดิต่อเอง เป็นบทบาทโรงพยาบาลท่ีอ�านวย
ความสะดวกให้ผู้สูงอายุในพื้นที่และผลท�าให้
ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในชุมชน
มีศูนย์แบ่งปันความสุข ตั้งอยู ่ที่ รพ.สต.  
ในต�าบลหนองกุง เป็นการบริการด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย์ของทีมสหวิชาชีพร่วมกับ
ชมุชน จดัหาอุปกรณ์ช่วยเหลอืผูส้งูอาย ุกลุม่ 2 
กลุ่ม 3 หากขาดเหลืออะไรจะมาบอก รพ.สต.
ช่วยจัดสรรให้ เช่น คนไข้พิการขอบริจาค 
เตียงนอน  หรือกายอุปกรณ์ ทางโรงพยาบาล
ก็จะน�าไปมอบให้พร้อมกับการไปเยี่ยมบ้าน 
และสอนการใช้ บางส่วนได้รับงบสนับสนุน
จากอบต.ด้วย  

 นอกจากนี ้ความมัน่คงด้านเศรษฐกจิ
ของผู้สูงอายุยังมี กองบุญสัจจะ (ของต�าบล 
วงัแสง)  ซึง่จะเก็บเงินผูสู้งอายคุนละ 360 บาท
ต่อปี รวบรวมเป็นกองทุนส�าหรับเป็นหลัก
ประกันให้กับผู้สูงอายุ ท้ังเรื่องการเจ็บป่วย  
เสียชีวิต ทุนกู้ยืม โดยมีกรรมการระดับอบต.
เป็นผู ้ดูแล โดยต่อมา พมจ. ได้สนับสนุน 
งบประมาณเพิ่มมาอีก 1 ล้านบาท ส�าหรับ
ต�าบลอ่ืน เช่น หนองกุงมีกองทุนวันละบาท
เหมอืนทีอ่ืน่ แต่ข้อเด่นคอืม ีExcellent Center 
ในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเป็นความร่วมมือกับ
วทิยาลยัพยาบาลศรมีหาสารคาม ทมีอาจารย์
เข้ามาท�างานร่วมกับรพ.สต. มีการท�าวิจัยใน
พื้นที่ผู ้สูงอายุ และมีการส่งนักศึกษาเข้ามา 
มีการเยี่ยมบ้านร่วมกัน งบประมาณในการ 
ด�าเนินงานส่วนหนึ่งได้จากวิทยาลัยพยาบาล 
ศรีมหาสารคาม สปสช. และ สสส. 

 โดยรวมท�าให้อาสาสมัครดแูลผูส้งูอายมุทีกัษะในการดแูล
ผู้สูงอายุและการเยี่ยมบ้านมากขึ้นรวมทั้งกระบวนการเยี่ยมบ้าน
จะท�าเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมีเจ้าหน้าท่ีและมีทีม 
สหวิชาชีพออกไปร่วมด้วย

 ปัญหาอุปสรรคในการท�างานที่พบ
ส่วนใหญ่มาจากผูส้งูอายเุป็นโรคเรือ้รงัจ�านวน
มาก แต่ผู้ดูแลผู้สูงอายุยังมีน้อยจึงดูแลได้ไม่
ทั่วถึง ไม่มีคุณภาพเพียงพอ ในส่วนบุคลากร
ที่มีความเช่ียวชาญในการดูแลผู้สูงอายุจริงๆ 

ยังมีน้อย ประชาชนยังขาดความตระหนักใน
การดูแลผู้สูงอายุ มีปัญหาเรื่องส่ิงแวดล้อมท่ี
ไม่เหมาะสม เช่นบางพื้นที่เป็นพื้นบ้านชั้นยก
สงูข้างล่างเป็นพืน้ดนิ  ผูส้งูอายเุดนิสะดดุบ้าง
หรือหกล้ม มีผลกระทบต่อสุขภาพผู้สูงอายุ
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ปัจจัยความส�าเร็จ

บทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการท�างาน

 ปัจจยัความส�าเรจ็ มาจาก 3 ปัจจยัหลกั คอื (1) ส่วนของเจ้าภาพ 
คอื การมีบคุลากรและทมีงานในระดบัอ�าเภอ/ต�าบลทีม่ขีวญัและก�าลังใจ 
(2) ส่วนของเจ้ามือ คือ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้การสนับสนุน
อย่างเหมาะสมและเพยีงพอ โดยเฉพาะการมงีบสนบัสนนุจากภายนอก 
ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนให้งานด�าเนินไปได้ และ (3) ส่วนของเจ้าของ คือ 
การมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและดูแล 
ผู้สูงอายุของชุมชน

 สิง่ทีค่นท�างานได้เรยีนรู ้คอืเข้าใจปัญหาของผูส้งูอายมุากขึน้ว่ามี
หลายมติ ิโดยเห็นว่า ปัจจยัทางเศรษฐกจิและสงัคมมส่ีวนส่งผลต่อสขุภาพ
ของผู้สูงอายุด้วย การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเป็นงานที่ต้องได้รับความ 
ร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง การจัดกิจกรรมในการ
ดแูลผูส้งูอายจุงึควรตัง้อยูบ่นฐานความรู ้ข้อมลู และความร่วมมอืเป็นหลกั 
รวมทั้งการเปิดพื้นที่ที่จะรับฟังความต้องการ หรือการเปิดเวทีให้ผู้สูงอายุ
ได้แสดงศักยภาพเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง

 ส�าหรบัการด�าเนนิงานผูส้งูอายใุนอนาคตนบัว่ายิง่เป็นความท้าทายในการท�าให้ 
การด�าเนินงานเป็นไปได้อย่างยั่งยืน หากโรงพยาบาลลดบทบาทการช่วยเหลือลง 
หรอืต้องถอนตวัออกมาแล้วชมุชนกย็งัสามารถอยูไ่ด้ด้วยตวัเอง โดยมหีน่วยงานในระดบั
ท้องถิ่นมาร่วมในการจัดการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพต่อไป ส่วนทางโรงพยาบาลเอง 
เน้นไปดูแลในมิติของทางการแพทย์เป็นหลกั ตรงนีย้งัเป็นเรือ่งท้าทายว่าจะต้องด�าเนนิงาน 
ต่อไปอย่างไร  
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กรณีจังหวัดพิจิตร : การเปิดพื้นที่ทางสังคม 

โดย นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์   

มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร 
 

น ำเสนอข้อคิดบทเรียนของการเปิดพื้นที่ทางสังคม
ส�าหรับผู้สูงอายุ ส่วนหนึ่งแสดงผ่านหน้า Facebook 

ของกลุ ่มร ่วมพัฒนาพิจิตร และชมรมผู ้สูงอายุพิจิตร  
ที่มีการบันทึกภาพและเขียนแบ่งปันประสบการณ์บางส่วน
ของการท�างานผู้สูงอายุของจังหวัดพิจิตร พร้อมกิจกรรม
ความเคลื่อนไหวต่างๆ หลากหลายรูปแบบ
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 จังหวัดพจิติรจะมีการจดังานผู้สงูอายุ
ขึน้ทุกปี ซ่ึงเป็นงานใหญ่ประจ�าปีของผู้สงูอายุ 
โดยชมรมผู้สูงอายุจะผลัดกันท�าหน้าที่เป็น 
เจ้าภาพหลักสลับกับทางอ�าเภอ งานผู้สูงอายุ
ของที่นี่ ผู ้สูงอายุจะมีบทบาทเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดงานไม่ใช่เป็นเพียงผู้ได้รับเชิญมา 
ร่วมงาน แต่เป็นเจ้าภาพตัวจริงและท�าหน้าที่
เชญิแขกท่ีเป็นข้าราชการภายในจงัหวดั รวมทัง้ 
เคยเชิญปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข
มาร่วมงานในฐานะท่ีเป็นคนพิจิตรและสร้าง
กระแสจากระดับนโยบาย
 นอกจากงานผู้สูงอายุประจ�าปีแล้ว 
กลุ่มผู้สูงอายุพิจิตรยังก�าหนดให้ทุกวันที่ 14 
ของเดือนเป็นวันแห่งความรักตลอดทั้งปี  
ให้เป็นสังคมไม่ทอดทิ้งกันทั้งปี โดยในแต่ละ
เดือนจะมีการสัญจรไปยังหนึ่ งอ�าเภอ  
หน่ึงต�าบลต้นแบบ เป็นลกัษณะของ Social 
Movement เป็นการเคล่ือนขบวนทางสังคม 
ไปดูจริงและไปช่ืนชม จนเมื่อเคลื่อนพื้นที่ไป
ครบ 12 เดือน ก็จะเริ่มปักธงโดยน�าสิ่งดีๆ ที่ 
ได้เห็นมาสรุปเป็นแนวนโยบายของชมรม 
ผู้สงูอายใุนระดบัจงัหวดัว่าจะมทีศิทางเคล่ือน
งานไประดับไหน โดยกลุ่มผู ้สูงอายุจะเป็น
คนคิดนโยบายและเชิญชวนให้ข้าราชการใน
จังหวัดมาร่วมเคลื่อนไปด้วยกัน สิ่งส�าคัญ
คือ การที่ผู้สูงอายุต้องเป็นคนคิดริเริ่มเอง  
เริม่จากตัวอย่างดีๆ  และชวนคนทีมี่ใจมาท�า
ร่วมกนั ในปัจจุบนั หลงัจากด�าเนนิงานมาได้ 2 ปี 
สามารถเคลื่อนไปได้ครบ 22 ต�าบล ใน 12 
อ�าเภอ ในการเดินทางทุกเดือนที่ไปในแต่ละ
อ�าเภอ โรงพยาบาลทุกแห่งให้การสนับสนุน
รถตู้กับผู้สูงอายุ

 กลุ่มผู้สูงอายุที่นับเป็นคลังสมอง  
มีการแบ่งกลุ่มคลังสมองออกเป็น 4 สาขา  
คือ (1) สุขภาพดี  (2) เกษตรปลอดสารพิษ  
(3) ศิลปวัฒนธรรม (4) พุทธศาสนาดีเด่น  
โดยมีการมอบรางวัลให้ผู ้สูงอายุท่ีดีเด่นใน
แต่ละด้าน และยังมีการมอบรางวัลให้กับ 
ผู ้สนับสนุนงานชมรม คือกลุ่มอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ี
ต้องให้คุณค่า กลุ่มผู้น�าอบต. ที่ให้ความใส่ใจ
เข้ามาช่วยสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง 
ผูส้งูอาย ุรวมทัง้กลุม่บคุลากรสาธารณสขุ เช่น 
หมออนามัย รวมแล้วทั้งหมด 7 สาขา ชมรม
ผู้สูงอายุเป็นคนคัดเลือก ใช้วิธีการให้ชมรม 
ผูส้งูอายทุกุต�าบลมาประชมุกนั เสนอชือ่ บอก
เหตผุล และให้คัดเลือกตดัสิน คนท่ีได้ต�าแหน่ง
คุณหมอดีเด่นท่ีได้รับการคัดเลือก มีต้ังแต ่
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ�าเภอ 
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในโรงพยาบาล ผู้รับ
ผิดชอบงานผู้สูงอายุในส�านักงานสาธารณสุข
อ�าเภอ  (สสอ.)  ผูอ้�านวยการ รพ.สต. พยาบาล 
หมออนามัย ซึ่งเป็นไปตามท่ีชมรมผู้สูงอายุ
ของอ�าเภอมองเห็นและชื่นชมในความดี  โดย
มอบให้ทั้ง 12 อ�าเภอ อ�าเภอละ 7 คน ซึ่งเป็น 
ความภาคภูมิใจของคนท�างานที่ได้รับรางวัล
เพราะมาจากการเสนอและลงมติของ 
ผู้สูงอายุท่ีเห็นคุณค่า ในการท�างานของท่าน
เหล่านัน้  โดยมเีวทีให้ท้ังหมดได้มานัง่พูดคยุกนั 
ในกลุ่มเล็กๆ 
 การสญัจรของกลุม่ผูส้งูอายจุงัหวดั
พิจิตร ที่จัดข้ึนในแต่ละเดือนตลอด 2 ปี 
ที่ผ่านมา มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ได้รับการ
ยอมรบั เป็นท่ีรูจั้ก และได้รบัการสนบัสนนุจาก
หลายภาคส่วน จากเดิมที่มีกลุ่มเริ่มต้นสัญจร
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เพียง 30 คน แต่ปัจจบุนัเม่ือจดัเวทแีต่ละเดือน 
ผู้สูงอายุที่เป็นพื้นที่เจ้าภาพมีการเตรียมงาน
อย่างดีโดยจัดของดีของชุมชนมาน�าเสนอ 
ทั้งอาหารสุขภาพ การแสดง ศิลปวัฒนธรรม
นวัตกรรม โดยกรรมการชมรมผูส้งูอายจุะเป็น
คนพดูน�าเปิดงาน เป็นงานท่ีคนในชุมชนเข้ามา 
ร่วมงานโดยไม่ต้องเชิญ เช่น นายกอบต. 
หมออนามัย และภาคีท้องถิ่นยังมีส่วนช่วย
สนับสนุนงบประมาณ การด�าเนินงานของ 
ผู้สูงอายุลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นพลัง
ขบัเคลือ่นท่ีส�าคัญ ดังนัน้ เป็นเรือ่งส�าคัญทีเ่รา 
ต้องฟังเสียงของผู้สูงอายุ  
 ถ้าประเมินความเข้มแข็งของชมรม 
ผู้สงูอายุในปัจจบุนัทีมี่อยูท่ัว่ประเทศ มองว่าท่ี

เข้มแข็งและมีคุณภาพจริงๆ จะมีประมาณ 
ร้อยละ 10-15 เข้มแขง็ลกัษณะท่ีจดัการตวัเอง 
ได้ หาทุนได้ด้วยตวัเอง จากประสบการณ์ชมรม 
ผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรที่เข้มแข็งจัดกิจกรรม 
ได้เองมากที่สุดราวร้อยละ 10-20 โดยมองว่า 
กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นกลุ่มท่ีเข้ามา
เป็นพ่ีเล้ียงท่ีดีท่ีช่วยสนับสนุนให้เกิดความ
เข้มแข็งได้ แต่จะท�าอย่างไรให้หมออนามัย
ได้คืนสู ่ชุมชนมากข้ึนแทนท่ีจะนั่งท�างาน
กรอกข้อมูลตัวเลขอยู่หน้าจอ ท�าให้มีเวลาลง
ชุมชนพูดคุยกับผู้สูงอายุน้อยลง จึงเป็นงาน
ท่ีต้องไปเคล่ือนระดับนโยบายส่วนหน่ึงด้วย  
ในระดับชุมชนที่ต้องให้หมออนามัยได้กลับสู่
ชุมชนมากขึ้นก็ต้องท�างานคู่ขนานกันไป

 เปน็โจทยท์ีท่า้ทายวา่ จะท�าอยา่งไรใหห้มออนามยัไดค้นืสูชุ่มชน
มากขึน้แทนการท�างานกรอกข้อมูลหน้าจอ และต้องเปลีย่นระบบการ
คิดใหม่ให้หมออนามัยซ่ึงท�างานจริงอยู่ในชุมชนมีส่วนคิดก�าหนด
นโยบายการท�างานเองมากขึน้แทนทีจ่ะตอ้งรอท�าตามค�าสัง่อยา่งเดียว
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 ตอนนี้การท�างานระดับพื้นที่ตั้งธงว่า 
การคิดว่างานผู้สูงอายุในชุมชนควรเป็น
อย่างไร น่าจะให้หมออนามัยซ่ึงอยู ่ใน
ชุมชนเป็นคนมีส่วนคิดก�าหนดเองมากขึ้น 
มากกว่ารอสสจ.หรือกระทรวงส่ังมาว่า
ต้องท�าอะไร เป็นโจทย์ทีท้่าทายทีต้่องเปลีย่น
ระบบการคิด เปลี่ยนใหม่ให้ระบบคิดนโยบาย
และขับเคลื่อนต้องมาจากคนข้างล่างที่มี
ประสบการณ์และมคีณุค่าซึง่เป็นของจรงิ สิง่นี ้
ไม่ว่ากระทรวงจะเปลี่ยนหรือไม่แต่ได้ท้าทาย
หมออนามัยว่าอนาคตของเรา ให้เราก�าหนด
เองได้หรือไม่? อนาคตผู้สูงอายุให้ผู้สูงอาย ุ
คดิเองท�าเองได้หรอืไม่? เป็นการท�าให้ราชการ
เขามองเหน็ว่าเรามศีกัยภาพ และมคีวามมุง่มัน่ 
ต้ังใจที่จะสร้างสังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้นมาได้  
สิ่งนี้จะเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับเราได้เอง
 โจทย์หลกัมข้ีอเดยีว คอื เราจะสร้าง 
สังคมดีงามได้อย่างไร? สังคมเรามีคนดีและ
คนเก่งอยู่มาก แต่เรายังขาดช่างเชื่อมที่จะไป
เชื่อมให้คนเหล่านี้ได้มาคุยกัน ได้มาท�าดีด้วย

กนั ในฐานะทีม่องภาพระดบัจงัหวดั การทีไ่ปจดั 
เวทีสัญจรไปทุกอ�าเภอ เมื่อไปแล้วทุกอ�าเภอ
มีการเปลี่ยนแปลง และระดับอ�าเภอจะมีเวที 
สัญจรไปตามต�าบล ส่วนชมรมผู้สูงอายุต�าบล
จะมีเวทีสัญจรไปตามหมู่บ้าน เพราะฉะนั้น
แสดงว่าสังคมมกีารตืน่ข้ึนมาแล้ว ส่ิงส�าคญัคอื 
เรามโีรงเรยีนผูน้�าผูส้งูอาย ุ มกีารตัง้เป้าหมาย
ว่า เราจะท�าอย่างไรให้ผู้สูงอายุมีจิตวิญญาณ  
มีพลัง โดยเขาสามารถท่ีจะพัฒนาแกนน�าใน
หมู่บ้านและร่วมกันขับเคลื่อนระดับต�าบล จน
ท�าให้นายก อบต. ต้องฟังเสียงของผู้สูงอายุ 
ท�าให้หมออนามัยมาร่วมมือ และให้เขาน�า 
สมาชิกท�ากจิกรรมเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม 
และวฒันธรรมได้ ทัง้หมดนีต้้องอาศยัการสร้าง 
ผู้น�าสูงอายุ 
 ที่ผ่านมา การจัดหลักสูตรผู้น�าผู้สูง
อายุ ขึ้นเป็นเวลา 2 วัน 2 คืน โดยมียายยิ้ม 
ผู้สูงอายุที่ 80 กว่ายังแจ๋วมาเป็นครู เป็นคนที่ 
เคยออกรายการคนค้นคน ท�างานสร้างป่าที่
พิษณุโลก โดยเชิญมาทางออนไลน์ให้เห็นว่า 
ยายยิ้มใช้ชีวิตอย่างไร ท�าเพื่อป่าไม้ เพื่อโลก
อนาคต ซ่ึงต้องสร้างมิติจิตวิญญาณไม่ใช่
แค่ความรู ้ ขณะนี้จังหวัดก�าลังพัฒนาผู้น�า 
รุ่นใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงาน
ผู้สูงอายุทุกต�าบลให้เข้มแข็ง ให้สังคมไม่
ทอดทิ้งกัน ซึ่งต้องขยันเดินไปหาภาคีต่างๆ  
มีขบวนการสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด 
อ�าเภอ ต�าบล ประเด็นผู้สูงอายุก็เคลื่อนด้วย
แต่ไม่สามารถท�าอย่างนี้ได้ทุกอ�าเภอ กลไก
ของอ�าเภอจึงส�าคัญว่าจะเคล่ือนอย่างไรให้
เกดิความร่วมมอืของทกุภาคมีส่ีวนร่วมซึง่เป็น
โจทย์ส�าคญัเราต้องตัง้หลกัให้ได้ และต้องมคีน
ท�าหน้าที่เป็นช่างเชื่อม
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อภิปรายสรุป
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ  วะสี

 1. แรงบันดาลใจ เราจะท�าอย่างไร
ให้แต่ละพื้นที่มีแรงบันดาลใจ เพราะแรง
บันดาลใจเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท�าให้เกิดฉันทะ
และวิริยะอย่างแรงกล้า เป็นพลังท�าให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลง 
 2. การมคีวามคดิเชงิระบบ เป็นการ
มองภาพเชิงระบบ มองเห็นการเช่ือมโยง  
ไม่ใช่เพียงคิดเชิงเทคนิค
 3. การมีข้อมูล เพื่อช่วยท�าให้เห็น
ภาพระบบของทั้งหมด และน�าไปคิดต่อได้ 

 4. การท�าให้รู้ปัญหา ซึ่งต่อเนื่อง 
มาจากข้อ 3 
 5. การตัง้เป้าหมาย และจดัท�าแผน
 6. การเตรียมก�าลังคน การวางแผน
พัฒนาคน
 7. การเชื่อมเครือข่ายชุมชน เพื่อ
ร่วมกันท�างานในชุมชน 
 8. การจัดบริการ ที่มีทั้งการดูแล 
ระยะยาว ระยะกลาง และเฉียบพลัน 

 มีประเด็นที่ชวนคิด ประเด็นท่ีหนึ่ง คือการศึกษาของก�าลังคนด้านสุขภาพ  
ต้องเปลี่ยนแปลงจาก Technical Oriented เป็น System Oriented (Health Education 
Reform) ประเด็นที่สอง ต้องให้ความส�าคัญกับพลังพลเมือง ที่สามารถช่วยสะท้อนความ
เป็นสังคมเข้มแข็ง การร่วมกันท�าเรื่องดีๆ และส่ิงนี้น่าจะเป็นดัชนีวัดความสุขโดยรวมว่า 
จะช่วยให้เพิม่ขึน้หรอืไม่ ความรนุแรงและการฆ่าตวัตายลดลงหรอืไม่ ประเดน็ทีส่าม สิง่ดีๆ  
เรือ่งดีๆ  เหล่านีค้วรได้รบัการเผยแพร่ในวงกว้าง น่าจะมวีารสารทีเ่ขียนเผยแพร่ ให้ประเทศ 
อื่นๆ ได้รับรู้ ประเด็นที่สี่ ในการจัดท�าสื่อ น่าจะหาสื่อมวลชนมาลงพื้นที่แล้วน�าเรื่องราว
มาสื่อสารเพื่อเปลี่ยนวิธีคิด ท�าให้เห็นคุณค่าของคนที่ท�างานจริงๆ จัดเป็นทัวร์ความดีใน
แผ่นดิน ให้เห็นคณุค่าคนท�างานในชมุชน ประเด็นทีห้่า การสร้างสงัคมเข้มแขง็เป็นเนือ้แท้ 
ของประชาธิปไตย การเลือกตั้งเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของประชาธิปไตย ประเด็นท่ีหก  
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การใช้ประสบการณ์ปฏิบัติแล้วน�ามารวมกัน

 การไดฟั้งเร่ืองราวดีๆ  ที่เป็นบทเรยีนจากพ้ืนท่ี ท�าใหแ้น่ใจว่า ความดมีีจริงบนแผน่ดินไทย 

โดยสรุปได้ 8 ขัน้ตอนของการสร้างสิ่งดีๆ ในการท�างานผู้สูงอายุ ดังนี้
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เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องย่อย 

การจัดการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย : Palliative Care 

เครือข่ายสุขภาพอ�าเภอดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยอย่างไรให้เหมาะสม

การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในบ้านและในชุมชน

พื้นที่ทางสังคมและการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

การจัดสวัสดิการสังคม ความมั่นคงในชีวิต และกองทุนต�าบล
เพื่อสนับสนุนการท�างานผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
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การจัดการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
: Palliative Care

โดย ดร.นพ.สกล  สิงหะ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รศ.พญ.ศรีเวียง  ไพโรจน์สกุล 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ก ารเรียนรู้ในเรื่องการจัดการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
หรือ Palliative Care เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้

ผ่านสื่อวิดีโอ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มย่อย เป็น 
กระบวนการกลุ่มท่ีชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดและ
ฟังอย่างใส่ใจ โดยมีเนื้อหาหลักในการเปิดและน�าประเด็น
จากวิทยากร พร้อมเนื้อหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม 
สรุปได้ดังนี้  

ดร.นพ.สกล  สิงหะ 
 เป้าหมายของการดูแลคนไข้ระยะ
สุดท้าย (Palliative Care) คือท�าอย่างไรให้การ
พูดคุยกับคนไข้เป็น “การเยียวยา” ไปในตัว 
สร้างให้เกดิความไว้เนือ้เชือ่ใจ เป็นการช่วยให้ 
คนไข ้พบกับความรู ้ สึก สงบ สันติในใจ  
โดยไม่ต้องใช้ภาษาทางการแพทย์มากนัก  
โดยทัว่ไปแพทย์กบัพยาบาลมกัจะท�างานโดย
ขึ้นกับการวินิจฉัยเป็นส่วนใหญ่ แต่ส�าหรับ
การดแูลคนไข้ระยะสดุท้าย ส่ิงส�าคญัข้ึนอยู ่
กับว่า เรามองตัวเองอย่างไรและเราคิดว่า
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คนท่ีเราต้องดูแลเป็นอย่างไร ซึ่งส่งผลต่อ
ท่าทใีนการท�างานของเรา ถ้าเราต้ังเป้าหมาย
ว่าการท�างานของเราคือการพูดคุยกับคนไข้
และท�าให้กระบวนการนี้เป็นการเยียวยาหรือ
ดูแลอาการไม่ให้ทุกข์ทรมาน เราควรต้องท�า
อะไรบ้าง หรือท�าอย่างไรบ้าง ซึ่งต้องกลับมา
ดูทรัพยากรต้นทุนที่เรามี ตลอดจนบริบทของ 

 แหล่งของความสุขในชีวิตแต่ละคน อาจไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ ์

แบบ เราทุกคนล้วนอยู่ในความไม่สมบูรณ์แบบ การแสวงหาความ 
สมบูรณ์แบบในทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตอาจเป็นสิ่งที่ยากจนถึง 

ขนาดเปน็ไปไม่ได้ จริงๆ แล้ว เคล็ดลับของการใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุขอาจเป็นเรื่องของการอยู่กับความไม่สมบูรณ์แบบ
อย่างมีความสุขมากกว่า

แต่ละแห่งซึ่งแตกต่างกัน และการเยียวยา 
ไม่ใช่เรื่องที่จ�ากัดอยู่เฉพาะในวงการแพทย์
เพียงอย่างเดียว ใครๆ ก็สามารถช่วยเยียวยา
กนัได้ การเยยีวยานัน้ข้ึนอยูก่บัจติใจของเรา 
มีอะไรบางอย่างและปรารถนาให้คนอื่น 
ได้รับการบรรเทาทุกข์ลงได้

 ก่อนออกจากบ้านตอนเช้า พ่อกบัแม่ 
ก็คงจะบอกกับน้องสาวตัวเล็กว่า “วันนี้พ่อ
กับแม่จะไปรับพี่ชายกลับมาบ้าน พี่ชายหน ู
ไม่สบาย อยู่โรงพยาบาลมาหลายวัน เป็นโรค
บางอย่างและโรคนีต้้องใช้ยารกัษา แต่ยานีม้นั
แรงมากพี่ชายจะไม่เหมือนเดิม ยานี้ท�าให้ผม
ของพีช่ายร่วง หนตู้องช่วยดูแลพีน่ะลกู อย่าไป
ล้อเลียน อย่าท�าให้พี่เขาเสียใจ”  เมื่อน้องสาว
ที่อายุ 4 – 5 ขวบ ต้องช่วยเยียวยาพี่ จะท�า

เรียนรู้เรื่องราวจากวิดีโอ

อย่างไรถงึจะเยยีวยาพีไ่ด้  พ่อแม่บอกว่าอย่าให้ 
พีเ่ขาทกุข์ อย่าให้พีเ่ขาเสยีใจ คนเราจะท�าอะไร 
ก็ขึ้นอยู ่กับว่าเรามีอะไร เด็กคนน้ีไม่ได้มี
ความรู้ทางการแพทย์ ไม่ได้มี Sign Symptom 
Treatment หรืออะไรต่างๆ แต่เด็กคนนี้มี
อะไรบางอย่างซึง่เยยีวยาพี่ชายได้ พอ่บอกว่า 
ผมร่วงอย่าไปล้อพี่เขา อย่ากระนั้นเลย เรา
ก็ผมสั้นเหมือนพี่ก็แล้วกัน เหมือนกันแล้วก็
คงจะไม่แปลกอีกต่อไป
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 เป้าหมายของการดูแลคนไข้ระยะสุดท้าย คือท�าอย่างไร 
ให้การพูดคุยกับคนไข้เปน็ “การเยียวยา” ไปในตัว สร้างให้คนไข้ 
เกดิความไวเ้นือ้เช่ือใจ ช่วยใหพ้บกบัความรูส้กึ สงบ สนัตใินใจ โดยไมต่อ้ง 

ใช้ภาษาการแพทย์มากนัก  

กระบวนการเรียนรู้

 ฉะน้ัน Healing หรอืการเยยีวยาผูค้น 
มันอาจจะไม่ขึ้นอยู่กับวิชาการสาธารณสุข
แค่เพียงอย่างเดียว แต่มันขึ้นอยู ่กับว่า 
ในหัวใจของเรา เราอยากจะให้คนข้างหน้า
ทุกข์น้อยที่สุด สุขมากที่สุดอย่างไร ถ้า 
ตั้งโจทย์แบบนี้เราจะพบว่า เรามักมีอะไร
บางอย่าง ทุกคนมักมีอะไรบางอย่างท่ีจะ 
มอบให้คนข้างหน้าเสมอ Palliative Care 
เป็นเรื่องของ Context Based คือบริบทมา
เกี่ยวข้องสูงมาก เพราะฉะนั้นโอกาสท่ีเราจะ 
Standardize พยายามที่จะให้ทุกคนได้รับการ

บริการท่ีดีท่ีสุด เหมือนๆ กันหมด อันนั้น 
คงเป็นสิ่งที่เราจะพยายามท�า แต่พวกเรา 
ได ้ไปมองส่ิงท่ีพวกเรายังไม่มีมากเกินไป  
สิง่ส�าคญัทีส่ดุคอืเรามองสิง่ทีเ่รามคีรบถ้วน
แล้วหรือยัง แล้วเราต้องมองเห็นให้ได้ว่า
เราสามารถใช้สิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เรามอง
เห็นได้อย่างไรบ้าง Palliative Care คงไม่ใช่
เป็นสิ่งที่เราจะตั้ง KPI ขีดกฎไว้ตาม Indicator  
ว่าเป็นอย่างไรถึงจะเรียกว่าดี แต่คงจะเป็น
เรื่องของมีอะไรกันบ้างมากกว่า

 ให้จับกลุ่ม 5 คน โดยมีชุดของค�าถาม
เพ่ือให้แต่ละคนตอบและแลกเปลี่ยนภายใน
กลุ ่ม อันดับแรกหากท�าได้ก็ขอให้ตอบจาก
ประสบการณ์ตรงที่เราได้พบเจอจริงๆ ส่วน
เรื่องเล่าท่ีเราเคยได้ยินได้ฟังถือเป็นเรื่องรอง
ลงมา และสิ่งที่เราคิดเองถือเอาไว้เป็นหลังสุด 

 ส�าหรับคนท่ีเล่าเรื่องให้รู้สึกว่าเรื่องน้ี
เราอยากจะมอบให้กบัคนทีอ่ยูต่รงหน้า และคน
ทีเ่หลือทีก่�าลังฟังให้ลองฟังเหมือนกบัว่าเราเกดิ
มาทัง้ชวีติเพือ่ทีจ่ะได้ยนิเร่ืองน้ี เพราะเม่ือเวลาที่
มคีนฟังดีๆ  คณุภาพการเล่าเรือ่งจะดตีามไปด้วย 
และให้ฟังอย่างตั้งใจโดยไม่ต้องจด
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ค�าถาม

1. ตายดีจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง  
2. ตายไม่ดีเป็นอย่างไร 
3. คนที่ต้องดูแล คนที่ก�าลังจะเสียชีวิต เขามีความทุกข์เรื่องอะไร อย่างไรบ้าง

 น�าประเด็นนี้เป็นโจทย์เพ่ือ
บางทีเราอาจจะช่วยดูแลคนดูแลได้ดี
ยิ่งขึ้นโดยลองนึกถึงกรณีท่ีเกิดขึ้นจริง
ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคนท่ีอยู่รอบข้าง
บ้างเวลาท่ีมคีนท่ีใกล้เสียชวีติ มนัท�าให้
เกิดความทุกข์ในบ้านหลังนั้นอย่างไร
บ้าง? 
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อะไรคือการตายดี? 

รศ.พญ. ศรีเวียง ไพโรจน์สกุล

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยน

 “การตายดี คือการที่มีเวลาเตรียมตัวตาย ไม่ใช่ตายอย่างกะทันหัน 
แต่มีโอกาสเตรียมตัวเพื่อท�าใจยอมรับ ได้จัดการกับภารกิจของชีวิตที่ยังไม่
เสร็จสิ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเวลาที่ยังเหลืออยู่”  

 จากการฟังและสรุปสิ่งที่ผู ้เข้าร่วม
ประชุมทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ค�าถาม 
ข้อแรกสุดเราคุยกันว่า “อะไรคือการตายดี?”  
สิ่งที่เราพบว่ามีคนตอบกันมากคือ การตายดี 
คือการที่มีเวลาเตรียมตัวตาย ไม่ใช่ตาย
อย่างกะทันหัน หากเราจะพูดถึงการที่คนจะ 
เตรียมตัวตายได้ เราจะต้องรู ้ความจริงว่า
สภาวะโรคของเขาเป็นอย่างไร ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับแพทย์ที่ดูแลคนไข้ที่จ�าเป็นต้องบอกความ
จริงกับคนไข้ และญาติ  เพื่อเขาจะได้มีโอกาส
ทราบระยะเวลาชวีติของตัวเอง ได้ทบทวนและ
มองเห็นถึงคุณค่าในสิ่งต่างๆ จัดเรียงความ
ส�าคญัของสิง่ทีจ่ะท�าว่าจะท�าอะไรบ้างในเวลา
ทีเ่หลอืน้อยแล้ว นอกจากนัน้การท่ีคนไข้ได้มี
โอกาสรับรู้ความจริงก่อน จะท�าให้เขาได้มี
โอกาสเตรียมตัวเพื่อท�าใจยอมรับ และได้
จัดการกับภารกิจของชีวิตที่ยังไม่เสร็จสิ้น 

 อีกประเด็นหนึ่งของการตายดีที่มี 
การพูดถึงคือ การตายแบบไม่ทรมาน 
ทุรนทุราย ในส่วนนี้เราต้องยอมรับว่า คนที่ 
เป็นบคุลากรทางการแพทย์ เรามกัจะเห็นผูป่้วย 
ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลตายไม่ดีเลย ทรมาน
ตายท่ามกลางคนแปลกหน้า โดยมีสายระโยง
ระยาง ซึ่งในระบบการแพทย์ต้องเข้าใจว่า
เมื่อใส่สายอะไรเข้าไปแล้วหมอจะไม่ยอม
เอาออก ถ้าจะเอาออก ต้องกลับบ้านไป 
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เอาออกเอง อันนี้คือหลักความจริงที่เกิดขึ้น 
ในโรงพยาบาล ฉะนั้นการที่จะตายแบบ
ไม่ทรมาน ไม่ทุรนทุราย ส่วนหนึ่งที่ส�าคัญ
เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ความจริง ถ้าเรารับรู ้ 
ความจริง เราคิดทบทวนแล้วว่าเราจะไม่ให้
หมอท�าอะไรที่มารุกรานกับร่างกายโดยที่ 
ไม่คิดว่ามันจะก่อเกิดประโยชน์ 
 ในคนทีก่่อนจะเสยีชวีติบางทร่ีางกาย
เขาไม่สขุสบาย อาจจะมคีวามเจบ็ปวด หายใจ
ไม่ออก มีก้อนอยู่ในปอด มีน�้าอยู่เต็มในท้อง 
หายใจไม่ได้ กระวนกระวาย เราจ�าเป็นทีจ่ะต้อง 
มีวิธีการจัดการให้เขาสุขสบายในช่วงใกล  ้
เสียชีวิต นอกจากอาการทุรนทุรายหรือความ
ไม่สุขสบายทางกายในระยะสุดท้าย สภาวะ
ทางจิตใจก็เป็นส่วนท่ีส�าคัญ คนไข้อาจจะมี
ภารกิจที่จะยังไม่ได้จัดการ ต้องช่วยให้คนไข้
ไปแบบจิตสงบ ไม่มีอะไรติดค้าง ไม่ควรอยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่มองดูแล้วไม่รู ้จักใครเลย 
แต่ครอบครัว บ้าน เป็นสิ่งที่คนไข้ต้องการ
มากกว่าในระยะสุดท้าย
 เพราะฉะนั้น การตายดี คือเขามี
โอกาสเตรียมตัวตาย และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีในเวลาที่เขาเหลืออยู่ ในส่วนน้ีมีความ
ส�าคัญ คือเมื่อคนไข้รับรู้เวลาของเขา ทางการ
แพทย์ต้องจัดการให้คนไข้สขุสบายไม่เจบ็ปวด 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และที่ส�าคัญคือให้เขาได้มี
โอกาสใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในที่ท่ีเขาต้องการ
จะอยู่ เช่น อยู่ที่บ้าน ในส่วนของบุคลากร
ทางการแพทย์ต้องยอมรบัว่าเราควรจะมีระบบ
บรกิารทีล่งไปถงึทีบ้่านได้  ผูป่้วยระยะสดุท้าย
ไม่ได้ต้องการเทคโนโลยทีีส่งู และพวกเขาไม่ได้ 
ต้องการที่จะไปจัดการกับตัวโรคที่รักษาไม่ได ้
เพียงแต่จัดการให้เขาสุขสบาย ไม่ให้ปวด  

ไม่ให้หอบ ตรงนีเ้ป็นส่ิงท่ีเราท�าได้ท่ีบ้าน  ซึง่เป็น 
ระบบสุขภาพที่ต้องจัดบริการให้คนไข้ได้รับ 
เมื่ออยู่บ้านให้มากท่ีสุด ได้ใช้เวลากับคนที ่
เขารัก
 คุณภาพชีวิตท่ีดีในเวลาท่ีเหลืออยู ่
ที่ฟังจากทุกๆ คน คือ การที่ไม่ได้อยู่อย่าง
โดดเดี่ยว ผู้ป่วยระยะสุดท้ายเขาจะมีความ
รู้สึกว่าเขาโดดเด่ียวจากการที่เขาไม่สามารถ 
มีกิจกรรมอะไรต่างๆ ได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้
เป็นส่วนส�าคัญที่จะมีคนเข้ามาช่วยดูแล ไม่ว่า
จะเป็นลูกหลาน คนที่รัก
 ส�าหรับกลุ่มผู้ดูแล (Care Giver)  
อาจเกิดเป็นปัญหามากขึ้น เพราะในอีกไม่กี่ปี 
ข้างหน้าจะมีจ�านวนผู ้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น  
โดยมีผู้สูงอายุจ�านวนมากที่ลูกหลานไม่ได ้
อยู ่ด ้วย แต่อยู ่กันสองคนตายาย พออยู่
ในระยะสุดท้ายท่ีต้องช่วยเหลือตัวเองจะ
ล�าบาก จุดนี้เป็นจุดที่ระบบสุขภาพต้องมอง
ถึงว่าเราจะให้การดูแลผู้ป่วยสูงอายุท่ีอยู่ใน 
ระยะสุดท้ายท่ีอาจไม่มีผู ้ดูแลได้อย่างไร  
ซึง่ระบบนีต้้องอยู่ในระบบสุขภาพของประเทศ 
จากการท่ีได้ท�าเรื่องดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
พบว่าปัญหานี้เป็นปัญหาท่ีเริ่มพบบ่อยขึ้น 
ในพ้ืนท่ีอีสานจะยังดีตรงท่ียังอยู ่กันแบบ 
เครอืญาต ิแต่ในกรงุเทพฯ และในเมอืงใหญ่ๆ 
เริ่มเป็นปัญหามากขึ้น
 จากท่ีได้กล่าวมาท้ังหมด เมือ่เชือ่มโยง 
กบัการดแูลตามศาสตร์ของ Palliative Care 
ก็คือยอมรับว่าจัดการกับโรคน้ันๆ ไม่ได้  
เราไม่พยายามท่ีจะไปยื้อเวลาของเขา  
เวลาที่เหลือมีเท่าไหร่ ให้เขาอยู ่อย่าง 
Active ที่สุด และมีคุณภาพชีวิตดีที่สุด 
เท่าที่เราจะท�าได้ เพราะฉะนั้น การดูแลแบบ 
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 การตายทีด่ทีีส่ดุคอืการตายทีบ้่าน ในฐานะบุคลากรทางการแพทย ์
เราจะจัดระบบอย่างไรที่จะท�าให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายที่บ้าน 

ให้นานทีสุ่ด และสามารถท�าให้ผู้ป่วยมีโอกาสตายทีบ่้านของเขาเองได้

Palliative Care จึงดูแลเรื่องคุณภาพชีวิต  
หน่วยของการดูแลไม่ได้ดูที่ตัวผู ้ป่วยเพียง
อย่างเดียว แต ่ต ้องดูแลกลุ ่มผู ้ดูแลและ
ครอบครัวของผู้ป่วยด้วย เป็นการดูแลแบบ
องค์รวมในทุกมิติ ตั้งแต่ร่างกาย จิตใจ สังคม 
และลงลกึไปกระทัง้ถงึจติวญิญาณของคนป่วย 
ทัง้หมดนีค้อืหลกัการของ Palliative นอกจากนี ้
ยังอาจต้องดูแลไปถึงความสูญเสียหลังจาก 
ที่สูญเสียคนรักไปแล้วด้วย
 หลักการของ Palliative ท�าให้เรา
มองเหน็ว่า จะช่วยท�าให้คนตายดไีด้อย่างไร 
ต้ังแต่การยอมรบัความจรงิ ไม่ยดืหรือเร่งเวลา
ที่เหลือ แพทย์หรือพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคบัประคองในระยะสุดท้ายจ�าเป็นต้องให้
ข้อมูลของโรค ทั้งบอกว่าโรคอยู่ในระยะไหน  
มีการพยากรณ์โรคอย่างไร  ทางเลือกของการ
รกัษาขณะน้ีเป็นอย่างไร แต่ละทางเลอืกมีข้อดี 
ข้อเสยีอย่างไร เหล่านีเ้ป็นสิง่ที ่Palliative Care 
จะต้องให้ข้อมูลกับคนไข้ หลังจากนั้นจะต้อง
ให้คนไข้มีโอกาสไปคิดทบทวนว่าต้องการการ
ดูแลแบบไหน อย่างไร และวางแผนการดูแล
ชีวิตในช่วงสุดท้ายของตัวเองไว้ก่อน ซึ่งการ
วางแผนนั้นต้องเป็นตัวผู้ป่วยและครอบครัว
เป็นผู้วางแผนร่วมกับทีมสุขภาพ เหล่านี้เป็น
หัวใจที่ส�าคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

 คณุภาพของการตาย เป็นสิง่ส�าคญั
ส�าหรับ Palliative Care เราต้องยอมรับว่า
คนไม่กลัวตาย แต่คนกลัวว่าก่อนตายจะ
ทรมาน และเราพบว่าความตายของคนๆ หนึง่ 
มีผลกระทบต่อผู ้ช ่วยเหลืออย่างมากโดย
เฉพาะหากการตายนั้นเป็นการตายของเด็ก 
เพราะฉะนั้นการจัดการในช่วงก่อนเสียชีวิต
เป็นหัวใจส�าคัญ มีคนไข้จ�านวนมากที่ไม่
ต้องการยาหรือการรักษาโดยทางการแพทย์
เลย แต่กม็คีนไข้จ�านวนมากทีก่่อนตายอาจจะ 
ทรมานจากอาการต่างๆ ที่จ�าเป็นต้องได้รับ 
การดูแล ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนท่ี Palliative  
จะมีบทบาทส�าคัญ 
 และอีกประเด็นหนึ่งคือการตาย 
ท่ีบ้าน ซึง่หากเลือกได้คนส่วนใหญ่ไม่อยากตาย 
ในโรงพยาบาล เพราะโรงพยาบาลมีแต่คน
แปลกหน้า มีการเยี่ยมเป็นเวลา ซึ่งคนไข้อาจ
เสียชีวิตในช่วงที่ญาติไม่อยู่ สิ่งแวดล้อมใน 
โรงพยาบาลมกัก่อให้เกดิความหดหู่ ไม่คุน้เคย 
น่ากลัว เพราะฉะนั้นการตายท่ีดีท่ีสุดคือ 
การตายที่บ้าน ในฐานะที่เป็นบุคลากร
ทางการแพทย์เราจะจัดระบบอย่างไรท่ีจะ
ท�าให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายที่บ้านให้
นานที่สุด และสามารถให้คนไข้ได้มีโอกาส
ตายที่บ้านของเขาเองได้
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ดร.นพ.สกล  สิงหะ 
 การต้องจ�าหน่ายคนไข ้ออกจาก 
โรงพยาบาล (Discharge Planing) อาจนบัเป็น 
วิกฤติอีกช่วงหนึ่งที่จะท�าให้เกิดความทุกข์ 
บางอย่างเกดิขึน้ เพราะขณะอยูใ่นโรงพยาบาล
ระยะหนึ่ง เร่ิมปรับตัว มีพยาบาลที่คุ้นเคย  
มคีณุหมอทีเ่ริม่คุ้นหน้าคุ้นตา รูจ้กักระบวนการ 
รู้จักระเบียบวิธีในโรงพยาบาลแล้ว เม่ือเรา
พยากรณ์ได้ว่าอาจจะมีวิกฤติเกิดขึ้นได้ สิ่งที่ดี
ที่สุดคือการท�า Discharge Planning
 ในบรกิารสขุภาพชมุชน (Community 
Health Care) ที่จะต้องมีการดูแลท่ีต่อเนื่อง  
กรณีคนไข้ Palliative ซึ่งมักจะไม่หายขาดจาก 
โรงพยาบาล แปลว่าเขาได้รบัการรกัษาบางอย่าง 
บางคนท�าแผล บางคนมีทวารเทียม ฉะน้ัน 
ถ้าเราไม่ได้เตรยีมคนไข้ และไม่ได้เตรยีมผูดู้แล
ให้ดี การจ�าหน่ายคนไข้ออกจากโรงพยาบาล  
เม่ือต้องกลับไปบ้าน อาจท�าให้เหมือนตก
สวรรค์ ในทีส่ดุอาจท�าให้มกีาร Re-Admission  
การท่ีคนไข้กลับมาโรงพยาบาลเป็นข้อบ่งชี้
อย่างหนึ่งว่าเรามีการเตรียมคนไข้กลับไปไม่ดี 
ฉะนั้นการเตรียมให้ดีต ้องมีการวางแผน 
ล่วงหน้า โดยท�าให้ญาติดูแลคนไข้ได้ บางที
ญาติไม่อยากจะดูแล การที่เขาไม่อยากจะ
ดแูลเพราะอะไร เขาไม่อยากจะดูแลเองหรอืว่า 
ไม่มใีครสอนเขา ถ้าเป็นอย่างหลงั ความผดิอยู่
ทีเ่รา ฉะนัน้ส่วนหนึง่ทีเ่ราจะต้องเตมิเข้าไปคือ 
ระหว่างท่ีเขาอยู่โรงพยาบาล ในยุคปัจจุบันท่ี
มีโรคเรื้อรังเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ต้องรีบมี 
Care Giver เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลคนไข้ 
โดยลงมือปฏิบัติจริง 

 ตัวอย ่างที่การด�าเนินการของ 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เคยท�าส่งเข้า
ประกวดท่ี Ward ระบบประสาท โดยก่อน 
Discharge จะมีการ Discharge ไปยังบ้าน
เลขที่ 2 ซึ่งเป็นเตียงที่อยู่ใน Ward โดยเตียงนี้ 
จะไม่มพียาบาล แต่ต้องให้ผูด้แูลตวัจรงิเข้ามา 
นั่งท�างานแทนพยาบาลตั้งแต่เช้าจนถึงเข้า
นอน จากการด�าเนนิงานนี ้พบว่าสามารถท่ีจะ 
Detect ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นท่ีบ้านได้อย่าง
แม่นย�า แล้วน�ามาแก้ปัญหา จนในท่ีสุดจึง
ท�าการ Discharge จากบ้านเลขที่ 2 กลับไป
บ้านจริง หลังจากการด�าเนินงานแล้วมีการวัด 
KPI พบว่ามีการ Re-admission ลดลงมา  
80% ส่ิงส�าคัญท่ีบอกได้ตรงนี้คือ เราจะต้อง
ช่วยท�าให้ Care Giver ดูแลได้ดี และการ 
Empower Care Giver เป็นสิ่งหน่ึงท่ีต้อง 
อยู่ใน Discharge Planning และไม่ควรท�า
เฉพาะ Care Giver ที่เป็นลูก หลาน แต่ต้อง
ดูภาคปฏิบัติว่า คนที่ดูแลคนไข้จริงๆ เป็นใคร 
ต้องน�าคนๆ นั้นมาอบรมและเสริมศักยภาพ 
จากการท�างานเราพบว่า ความสามารถของ 
Care Giver สัมพันธ์โดยตรงกับ End of Life 
ของคนไข้ที่บ้าน 
 อีกส่วนหนึ่งคือการปรับตัว การปรับ 
วิถีชีวิตของคนไข้ท่ีต้องอยู ่ใน Discharge 
Planning สภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป 
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เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต ท�าให้คนไข้สูญเสีย 
ความม่ันใจ และรู้สึกสูญเสียคุณค่าในตัวเอง  
วธิหีนึง่ทีเ่ราจะสามารถช่วยได้คือ เราน�าความรู้ 
ทีเ่ราเรยีนมาไม่ว่าจะเป็นความรูท้างการแพทย์ 
ความรู้ทางการพยาบาล ความรู้ทางกายภาพ 
บ�าบัด ความรู้ทางโภชนาการต่างๆ น�ามา 
ช่วยกันวาดอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป
บ้าง เพื่อให้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ยกตัวอย่าง
เช่น คนไข้ที่เริ่มขยับตัวไม่ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป 
เขาอาจจะข้อต่างๆ ติด ท�าให้เหยียดหรือ
เคลื่อนไหวร่างกายล�าบาก ฉะนั้นเราต้อง
อธิบายอย่างชัดเจนว่าถ้าเราพยากรณ์โรค
แล้วยังมีโอกาสที่จะดูแลไม่ให้ข้อติด ต้องท�า
อย่างไรบ้าง โดยต้องน�าความรู้ทางการแพทย์
และพยาบาลมาใช้เพื่อที่จะได้รู ้ว่าโรคนั้นๆ 
สามารถดูแลและป้องกันอย่างไรบ้าง ต้องน�า 
เรื่องเหล่านี้มาถ่ายทอดให้กับคนไข้และญาติ 
เพื่อให้คนไข้ข้อไม่ติด หรือต่อให้คนไข้ไม่ฟื้น 
เ ม่ือท�าให ้ข ้อไม ่ติด ข ้อก็จะดูสวยงามดูมี 
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า จะท�าความสะอาดและ 
เปล่ียนเสื้อผ้าก็ท�าได้ง่ายขึ้น ดีกว่าปล่อยให้
คนไข้นอนเฉยๆ 
 สดุท้ายคอื ทัง้การตายดแีละตายไม่ดี 
ที่ได้แลกเปลี่ยนในกลุ่ม บางส่วนเป็นข้อสรุป 
แต่แม้ส่วนที่ไม่ได้เป็นข้อสรุปก็ไม่ควรทิ้งไป  
ทกุอย่างทีเ่ราได้ยินในกลุม่คือของจรงิทกุเรือ่ง 
การตายดีหรือตายไม่ดีเป็นเรื่องของส่วนตัว 
แม้คนที่อยู ่ในกลุ่มอาจไม่เห็นด้วย ก็ไม่ได้ 
แปลว่าของเราผดิ เพราะฉะนัน้การตายดีไม่ได้
มีข้อบ่งชี้และไม่มีค�าจ�ากัดความ แต่เราทุกคน
ควรจะรับรู้ให้มากที่สุดว่าการตายดีมันมีอะไร
ได้บ้าง รับมาให้มากที่สุด เพราะนิยามเรื่องนี้
มีเยอะมาก 

 อกีอย่างหนึง่คือการเล่าเรือ่ง ชีวติเรา 
จะดหีรอืไม่ดีขึน้อยูก่บัการทีเ่ราเล่าเรือ่ง บางคน 
มีความเศร้าเสียใจจากการสูญเสีย (Grief and 
Bereavement) เพราะว่าเขามองต่อไม่ได้ว่า 
ชีวิตที่ปราศจากคนๆ นี้จะอยู ่ได ้อย่างไร 
อาการทีเ่ศร้าจนเกดิพยาธสิภาพคอืไม่สามารถ
ที่จะด�ารงชีวิตได้ตามปกติ โดยท่ัวไปเราจะใช้ 
เวลามากทีส่ดุ 2 ปี แต่ถ้ายงักลบัไปสูส่ภาพปกติ 
ไม่ได้แสดงว่ามีพยาธิสภาพเกิดขึ้น วิธีที่ดี 
ที่สุดคือต้องป้องกันตั้งแต่ก่อนที่คนไข้จะ 
เสยีชวีติ ช่วยกนัเตรยีมวาดภาพไว้ก่อนว่าชวิีต 
ของคนใกล้ชิดคนไข้ต่อไปจะเป็นอย่างไร  
อกีอนัหนึง่ทีจ่ะมปีระสทิธภิาพสงูในการช่วยคือ 
ให้เขาได้ลงมอืปฏบิตัจิริงในการดูแล คนท่ีได้ดแูล 
โดยปฏบิติัจรงิเราพบว่ากระบวนการการเกดิ 
ความเศร้าเสยีใจจากการสูญเสยี (Grief and 
Bereavement ) มน้ีอยมาก เพราะเขารูแ้ล้วว่า 
ต่อให้คนไข้เสียไปเขาได้ท�าทุกสิ่งทุกอย่าง 
ซึ่งเขาควรจะท�าแล้ว กลุ่มที่มีปัญหาคือคนที่ 
ดูแลแบบโทรศัพท์มาสั่งเพราะว่าเขารู้สึกผิด
ในสิ่งที่เขาควรจะดูแลและท�าด้วยตนเองแต่ไม่
ได้ท�าแบบนีจ้ะฟ้ืนจากความสูญเสียได้ยากกว่า 
 และในส่วนของกระบวนการท่ีให้มี 
การฝึกการเล่าเรือ่ง หากเป็นไปได้เราต้องฝึกฟัง 
เรือ่งก่อน เมือ่ไหร่กต็ามทีเ่รามองเหน็คณุค่าของ
เรื่องราว เราจะเริ่มใช้การเล่าเรื่องราวมาเป็น 
โอสถอีกขนานหนึ่ง และใน Palliative Care  
พวกเราได้ยนิเรือ่งราวสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะ 
ล้มเหลวหรือส�าเร็จก็ตาม เราสามารถที่จะน�า 
มาใช้ต่อยอดจากเรือ่งราวเหล่านีไ้ด้ อย่ากรอง
จนกระทัง่ไม่เหลอือะไรเลย ทกุเรือ่งท่ีเราได้ยนิ
เป็นเรือ่งทีเ่จาะจงมาว่าเราควรจะได้ยนิ เพราะ
มันสวยงามจริงๆ 
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รศ.พญ.ศรีเวียง  ไพโรจน์สกุล
 ผู้สูงอายุจะมีจุดหนึ่งท่ีเขาต้องอยู่ใน
ระยะสุดท้าย อาจด้วยปัญหาแทรกซ้อน เช่น 
สมองเสื่อม ลุกเดินไม่ไหว ช่วยเหลือตัวเอง 
ไม่ได้ ในกรณีท่ีผู้สูงอายุถูกวินิจฉัยว่าอาจมี 
ภาวะสมองเสื่อม จะต้องมีการเตรียมตัวไว้ 
เพราะเรารู ้ว ่าโรคนี้จะต้องด�าเนินไปตาม
ทิศทางของมัน ถ ้ าถึ งจุดที่ อั ล ไซเมอร ์ 
จนถงึช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้ จะต้องคิดไว้เสมอ 
ว่าต้องมีการใส่ท่อสายยางอาหารหรือไม ่
หรอืผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นระยะสดุท้ายและมีอาการ
ติดเช้ือเมื่อต้องเข้ารับการรักษามักมีโอกาส 
ที่จะต้องใช้สายพยุงชีพและมีโอกาสเสียชีวิต
สูงมาก เพราะฉะน้ันตรงนี้จะต้องคิดเอาไว้
ล่วงหน้าว่าถงึจดุตรงนีจ้รงิๆ จะต้องท�าอย่างไร 
และผู้สูงอายุจ�าเป็นต้องสั่งเสียลูกหลานไว้  
ซึ่งในปัจจุบันเรามีกฎหมายที่ช ่วยให ้เรา 
สามารถวางแผนได้ว่าหากเราอยู ่ในระยะ 
สุดท้ายหากมีอะไรเกิดข้ึน เราต้องการให ้
ดูแลอย่างไร หากเราท�าเป็นเอกสารเอาไว ้
หรือสั่งเสียลูกหลานให้รู้ว่าจะให้ท�าการรักษา
อย่างไร เหล่านีจ้�าเป็นต้องมีการคุยไว้ล่วงหน้า 
ปัจจุบันจะพบว่าคนไข้ที่ถูกท�าอะไรเยอะ 
เกินความจ�าเป็น เกิดขึ้นจากการที่ไม่มีการ 
วางแผนล่วงหน้าและไม ่มีการสั่ งเสียไว ้  
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความทรมานต่อคนไข้ได้
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เครือข่ายสุขภาพอ�าเภอ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
 

น�าเสนอโดย
เครือข่ายบริการโรงพยาบาลล�าปาง 

และโรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดล�าปาง   
เครือข่ายสุขภาพอ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

เครือข่ายสุขภาพอ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ด�าเนินรายการโดย 

แพทย์หญิงวนาพร  วัฒนกูล โรงพยาบาลขอนแก่น 
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การพฒันาระบบการดแูลผูส้งูอายุในสถานพยาบาลและชุมชน
โรงพยาบาลศูนย์ล�าปางและเครือข่ายโรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดล�าปาง   

รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวจังหวัดล�าปาง 

 โรงพยาบาลล�าปางในปัจจบุนั มผีูส้งูอายรุ้อยละ 17.7 ในปี 2553 
มีประชากรผู ้สูงอายุจ�านวนมากจัดอยู ่ในล�าดับท่ี 5 ของประเทศ  
พบร้อยละของผูส้งูอายทุีม่ารบับริการทีโ่รงพยาบาลมากขึน้ โดยมีแนวโน้ม 
ค่าใช้จ่ายกลุ่มผู้สูงอายุใน IPD สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ 
ค่าใช้จ่ายในการรับบริการต่อครั้งของผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า

 รู ปแบบการดู แล ผู ้ สู ง อ ายุ ขอ ง 
โรงพยาบาลล�าปาง จะมช่ีองทางพเิศษส�าหรบั
ผู้สูงอายุ และถ้าอายุเกิน 75 ปี จะมีประเมิน
แยกพเิศษ มกีารให้บรกิารคลนิกิผูส้งูวัยอบอุน่
ในโรงพยาบาล  ส�าหรับผู้สูงอายุที่ยังสามารถ
เดนิทางมาพบได้หรอืทีต้่องการ Tertiary Care 
รวมทัง้มคีลนิิกเคล่ือนที ่(Mobile Clinic) ออกไป 
ให้บริการที่พัฒนาสังคม (พม.) ส�าหรับ IPD 

โดยให้ความส�าคญักบัการวางแผนจ�าหน่าย
ผู้ป่วย มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็น
โปรแกรมแบบ Real time เชื่อมข้อมูลระหว่าง
โรงพยาบาลศูนย์ล�าปางและทีมเครือข่าย
บรกิารชมุชน คอืเชือ่มจาก โรงพยาบาลล�าปาง 
ไปโรงพยาบาลชุมชน และเชื่อมไป รพ.สต.  
ไปสูค่รอบครวัและชมุชน ท�าให้ชมุชนรบัทราบ
ข้อมูลด้วย

ภาพ  15   ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายและชุมชน
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 ระบบข้อมูลเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยได้
มากในการดแูลระยะกลาง (Intermediate care) 
ที่โรงพยาบาลชุมชนต้องรับผู้ป่วยกลับไปดูแล 
ซึ่งที่โรงพยาบาลชุมชนไม่มีแพทย์เฉพาะทาง 
ขณะทีก่ารดแูลผู้สงูอาย ุต้องการความรูเ้ฉพาะ 
บางครัง้โรงพยาบาลชมุชนไม่สามารถประเมนิ
ได้ โรงพยาบาลล�าปางก็จะช่วยประเมินและส่ง
ข้อมูลให้ไปเก็บที่ระดับอ�าเภอ การมีข้อมูลจะ
ช่วยให้มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลไว้ 
ก่อนที่ผู้ป่วยจะถูกส่งกลับ เช่น ถ้าคนป่วยมี 
ADL ไม่ดี ต�่ากว่า 12 ต้องมีแนวทางการ
จัดการเป็นเอกสาร ข้อมูลชุดนี้ต้องส่งกลับไป
ที่ทีมชุมชน คือ โรงพยาบาลชุมชน รพ.สต. 
และครอบครัวให้ได้รับทราบข้อมูลด้วย โดย
โรงพยาบาลชุมชนต้องมีการประเมินปัญหา
ด้านร่างกาย จิต สังคม วางเป้าหมายในการ
ดูแล เพื่อลดภาระพึ่งพิงก่อนจ�าหน่ายออก  

จะมีแบบประเมินโดยทีมสหวิชาชีพ ดูว่ามี 
การวางแผนอย่างไร และด�าเนินการเป็นตาม
แผนหรือไม่ แล้วส่งต่อข้อมูลให้ทีม Home 
Health Care เตรียมประสานลงสู่ชุมชนท้ัง 
รพ.สต. อผส. หากมีข้อมูลและน�าไปสู่การ 
เตรียมการที่ดี โอกาสที่ผู้ป่วยจะเกิดอาการ
อย่างเฉียบพลันก็จะลดลง รวมทั้งประเมิน
เรื่องการใช้ยา ซึ่งถ้ามีปัญหาก็จะแก้ไขตั้งแต่
อยูใ่นโรงพยาบาล  นอกจากนีย้งัมกีารประเมนิ
ผู้ดูแล (Care Giver) เวลาคนป่วยกลับไปใน
ชุมชน จะเน้นไปที่บทบาทของ รพ.สต. และ
อาสาสมัครในชุมชน นอกเหนือจากการจัด
พยาบาลเต็มเวลาจ�านวนสองคน ระบบส่งต่อ
ในกรณีเร่งด่วนใช้โทรศัพท์ แต่ถ้าไม่เร่งด่วนใช้
เอกสารและอเีมล์ เพือ่ป้องกนัการสูญหายและ
ท�าให้มีความครอบคลุม

 การมีข้อมูลจะช่วยให้มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลไว ้
ก่อนทีผู้่ป่วยจะถูกส่งกลับ หากมีข้อมูลและน�าไปสู่การเตรียมการทีด่ี 
โอกาสทีผู่้ป่วยจะเกิดอาการอย่างเฉียบพลันก็จะลดลง
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1.
การดแูลโดย

สถานบริการ

โรงพยาบาล

ชุมชน

รพสต./

ศูนย์สุขภาพชุมชน

(Primary Care 
Unit)

ศูนย์ฟื�นฟู

สุขภาพที�วัด

บ้าน

2. การดูแล
โดย

ใช้ชุมชน

เป็นฐาน

ฐานข้อมูล

สุขภาพ

โรงพยาบาล

ลําปาง&ศูนย์ส่ง

ต่อ

ระบบ
ฐานข้อมูล

2.3 การ
ดแูล

ระยะฟัก

ฟื�น

ศูนย์ประสานงาน

ระดับอาํเภอ

การดูแล
ระยะ

กลาง

การจาํหน่าย/

การส่งต่อ

2.1 งานบริการ

เยี�ยมบ้าน&
งานบริการ

ประคับประคอง

2.2 การ
ดูแล

กลางวันฐานข้อมูล

สุขภาพ

ฐานข้อมูล

สุขภาพ

คณะกรรมการ

บริหารระดับ

อาํเภอ

ทมีสหสาขาวิชาชีพ

   การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการเชื�อมโยงจากสถานบริการสู่ชุมชนจ.ลาํปาง

ภาพ  16  การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการ
เชื่อมโยงจากสถานบริการสู่ชุมชนจังหวัดล�าปาง  

 การดูแลที่เชื่อมโยงจากสถานบริการ
สู่ชุมชน จ.ล�าปาง เป็นการท�างานที่ใช้ชุมชน
เป็นฐาน เช่นที่โรงพยาบาลห้างฉัตร มีทุนทาง
สังคม คือ ชมรมผู้สูงอายุและการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน มีศูนย์ประสานงานระดับอ�าเภอ 
ที่มีผู ้ประสานงาน คือ Care Manager  
ท�าหน ้าที่ เป ็นกลไกในการประสานภาคี 
เครือข่ายเพื่อให้เกิดการท�างานเชิงบูรณาการ 
อาทิประสานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ที่เป็นเหมือน Manager ทางสังคม  

และมีการแบ่งประเภทของผู้ดูแลออกเป็น  
3 กลุ่ม ตามความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจ�าวัน ซึ่งแบ่งตามกรอบแนวทาง
ที่กรมอนามัยก�าหนด เพื่อท�าให้ชัดเจนว่า 
แต่ละกลุ่มจะดูแลอะไรบ้าง ซึ่งต้องบูรณาการ
ไปด้วยกันกับการดูแลทางสังคม และต้องให้ 
ผู้สูงอายุเข้ามาช่วยคิดช่วยท�า ผ่านรูปแบบ
คณะกรรมการระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ 
(District Health System : DHS) 
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 การท�างานระดับชุมชน ที่บูรณาการ
งานร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยมองเชิงระบบ 
เป็นการท�างานที่ไม่จ�ากัดเฉพาะเรื่องสุขภาพ
เท่านั้น แต่ต้องมีประเด็นทางสังคม เช่นที่มี
การเชือ่มกบัพฒันาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ในระดับจังหวัด (พมจ.) สุดท้ายต้อง 
ตั้งเป้าให้เห็นชัดว่าผู้สูงอายุต้องเข้าถึงบริการ
ที่เราจัดท�าให้ได้เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และมีความพึงพอใจ โดยต้องเป็นการดูแลท่ี
มีความต่อเนื่อง (Management Continuity 
of care) มกีรอบแนวคิดท่ีชดัเจนคือมีนโยบาย 
มีทีม มีศูนย์/โครงสร้าง มี Flow งานที่ชัดเจน 

การพฒันาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถานบริการสู่ชุมชนโดยใช้

Management Continuity of care
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          ManagementContinuity of care

มี HHC Center / HHC Manager ศูนย์ฟื้นฟู 
ชุมชน มีโครงสร้างทีมระดับต�าบลรองรับ 
ต่อจากโครงสร้างระดับอ�าเภอ โดยรพ.สต. 
เป็นศูนย์ประสานงาน มีภาคีเครือข่ายท�างาน  
มีการประชุมต่อเนื่อง มีกลุ ่มอาสาสมัคร 
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น 
การมองท่ีผลลัพท์ด้วย ในส่วนการสนับสนุน
มาจากกองทุนสุขภาพระดับต�าบล ท�าให้ม ี
งบประมาณบูรณาการทั้งจากพัฒนาสังคม
จงัหวัด (พมจ.) และจากส�านกังานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
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การดูแลต่อเนื�องในชุมชน

ศนูย์ประสานงาน(HHC center)

รพสต.(HHC manager)

ศนูย์ฟื�นฟใูนชมุชน

วางแผนการดแูลตอ่เนื�อง

โดยเครือขา่ย

การดูแลต่อเนื�องในชุมชน

ศนูย์ประสานงาน(HHC center)

รพสต.(HHC manager)

ศนูย์ฟื�นฟใูนชมุชน

วางแผนการดแูลตอ่เนื�อง

โดยเครือขา่ย

 การดูแลผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มมีกิจกรรม
ที่แตกต่างกัน แบ่งเป็นกลุ่มติดบ้าน ติดสังคม 
ติดเตียง กิจกรรมในแต่ละกลุ่มต้องมีความ
ชัดเจน ส�าหรับกลุ่มติดเตียงเน้นย�้าที่บทบาท
ของผู ้ดูแล (Care Giver) อาสาสมัครดูแล 
ผู้สูงอายุ (อผส.) โดย Care Giver จะได้รับ 
การสอนและการแนะน�าจากทีมสหสาขา
วิชาชีพในการดูแลผู ้สูงอายุติดเตียง เช่น  
เรื่องการท�ากายภาพบ�าบัด การดูแลภายใน
ชุมชน มีการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนที่ร ่วมกันดูแลในรูปแบบร่วมสมทบ 
(สมาชิกจ ่ายหนึ่งบาท ท้องถิ่นหนึ่งบาท 
พมจ.หนึ่งบาท) การจัดบริการของชุมชนใน 
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ เช่นที่วัดต้นซ้อ 
มีการนวด อบ ประคบ ซึ่งมีนักกายภาพบ�าบัด 
มีพยาบาลวิชาชีพ ไปจัดบริการ บางครั้งไปจัด 
บริการที่บ ้าน มีการจัดพยาบาลวิชาชีพ 
รับผิดชอบรายหมู่ให้ค�าแนะน�าจัดจ่ายยา 

ที่หมู่บ้าน ร่วมกับอสม. และอผส. เพื่อเพิ่ม
คุณภาพการเข้าถึงบริการ
 ในกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีภาวะทุพพลภาพ 
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ได้รับการฟื้นฟูสภาพ
โดยท�ากายภาพบ�าบัดจากอผส. ที่ผ่านการ
อบรม รวมทัง้มกีารเยีย่มบ้านโดยอาสาสมคัร 
ดูแลผู้สูงอายุ ท่ีเรียกว่า เพื่อนเยี่ยมเพื่อน 
โดยเฉพาะการดูแลระยะสุดท้าย ในท้องถิ่น 
จะมคีลงัอุปกรณ์ให้ยมืไปใช้แล้วน�ากลบัมาคนื 
ในการเยี่ยมบ้านของอาสาสมัครจะมีการ 
บันทึกข้อมูลจากการเย่ียมบ้านเป็นเอกสาร 
และจะมีการคืนป ัญหาให ้ชุมชนเพื่อให ้ 
ชุมชนช่วยกัน การท�างานของศูนย์ฟื ้นฟู 
จะมีเครือข่ายวัดทุ ่งป่าแป้น ท่ีช่วยในการ 
ฟ ื ้น ฟู โดยมีการบริการ เรื่ อ ง ทันตกรรม 
เข้ามาร่วมด้วย สุดท้ายแล้วจะมีการสรุปผล 
การดูแลทั้ งหมดในชุมชนและน�าข ้อมูล 
ไปพัฒนางานต่อ

ภาพ   18   การดูแลต่อเนื่องในชุมชน
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การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุอ�าเภอสันทราย
เครือข่ายสุขภาพอ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
นางจีรนันท์  วงศ์มา โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  

 แนวคิด เกี่ ยวกับจิตอาสาในการดู แลสุ ขภาพประชาชน 

ที่ ม า รั บบริ ก าร เ ป็น แนวทางส� า คัญในการพัฒนา เ จ้ าห น้ า ท่ี 

ศูนย์สุขภาพชุมชน

 การพัฒนาการบริการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชมชนของโรงพยาบาลสันทรายโดย
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพในขณะนั้นเริ่มต้นแบบ 
ค่อยเป็นค่อยไปเม่ือ 20 ปีทีผ่่านมาร่วมกบัท่าน
พระครูสุธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดห้วยเกี๋ยง 
โดยการ จัดตั้ งชมรมผู ้สูงอายุในระดับ
หมู ่บ ้านซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 
ให้มีชมรมผู้สูงอายุหนึ่งหมู่บ้านต่อหนึ่งต�าบล 
โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีให้ผู้สูงอายุมารวมกลุ่ม
พูดคุย แลกเปลี่ยนทั้งมิติด้านสุขภาพ สังคม
วัฒนธรรมประเพณีและร่วมกิจกรรมสานต่อ
วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน  ทางโรงพยาบาล

มีการจัดบริการเข้าถึงสุขภาพผู้สูงอายุและ 
เจ้าอาวาสมีแนวคิดดึงคนเข้าวัดเพื่อให้มี
สขุภาพจติทีด่ ีและจดักจิกรรมร่วมกนัเดอืนละ 
1 ครัง้หลังจากนัน้ 2 ปี ได้ขยายชมรมครอบคลุม 
ทั้งต�าบล (12 หมู่บ้าน) โดยใช้สถานที่วัด 
ห้วยเกี๋ยงเป็นพื้นที่ท�ากิจกรรมของชมรม 
และมีคณะกรรมการผู ้สูงอายุซึ่งประกอบ
ด้วยกรรมการผู้สูงอายุ พระครูสุธรรมานุสิฐ  
เจ้าหน้าท่ีศนูย์สุขภาพชมุชน (ฝ่ายส่งเสรมิเดมิ) 
โรงพยาบาลสนัทราย ได้พฒันารปูแบบการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สมาชกิชมรม โดยจดักจิกรรมต่อเนือ่งเดอืนละ 
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ครัง้ ซึง่มกิีจกรรมทางศาสนา การออกก�าลงักาย 
การบริการตรวจสุขภาพ การให้ความรู้ด้าน
สขุภาพ ด้านส่งเสรมิอาชพีจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เริ่มเข้ามา
ให้นโยบายการดูแลผู้สูงอายุและหนุนเสริม 
งบประมาณต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
 ป ี 2547 ได ้ป ิดบริการพีซียูใน 
โรงพยาบาล และย้ายไปเปิดให้บริการใน
ชุมชน (ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ 
ของเทศบาลเมืองแม่โจ้) โดยมีผู้สูงอายุ ผู้น�า
ชุมชน อสม. ผู ้บริหารท้องถิ่นมีส่วนร่วม
เสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะใน
รูปแบบการจัดบริการเช่น ก�าหนดสถานท่ี 
ประชาสัมพันธ์ และร่วมจัดเตรียมสถานที่ 
เมือ่ทางทีมงานศูนย์สขุภาพชมุชนไปให้บริการ
ในพื้นที่ โดยมีอสม.ร่วมให้บริการทุกคร้ัง  
ทั้งบริการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ บริการ
ตรวจรักษาโรคเรื้อรัง งานเย่ียมบ้าน และ
งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟู
สมรรถภาพ รูปแบบการจัดบริการดังกล่าวให้
ความสะดวกต่อประชาชน ท�าให้เข้าถึงได้ง่าย  
ลดการขาดนัดลง โดยเฉพาะกลุ่มผู ้สูงอายุ 
ที่พ่ึงพาตนเองได้ไม่ต้องพึ่งลูกหลานมาส่ง  
มีเวลาที่จะพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่าง
สบายใจ ไม่พะวักพะวงเพราะเกรงกลัวเป็น
ภาระของลูกหลาน ท�าให้เกิดความรู้สึกดีๆ 
เป ็นอิสระ มีความภาคภูมิใจ มีศักด์ิศรี 
และมีแรงจูงใจที่มาร่วมกิจกรรมในชุมชน  
รวมทั้งต่อยอดไปเรื่องอื่นๆ เช่นการรวมกลุ่ม 
เสริมสร้างรายได้ การท�าดอกไม้ประดิษฐ์ 
ดอกไม้จันทน์ โคมไฟ การท�าตุงขายในช่วง
เทศกาล กจิกรรมกาดก้อมคนเมืองเพือ่สขุภาพ
เชือ่มโยงกบัวิถชีวีติในมิติอ่ืน ซึง่ล้วนแลวัแต่ขบั
เคลื่อนโดยกลุ่มผู้สูงอายุ 
 ขณะเดยีวกนัเครอืข่ายวดัห้วยเก๋ียง 

ซึ่งเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ได้จัดบริการ
ครอบคลมุในมติอิืน่ๆ ทีใ่ห้ประชาชนเข้าถึงง่าย 
เช่น บริการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย 
เพื่อสุขภาพท่ีมีการใช้สมุนไพรร่วมในการ
รักษา การคัดกรองเบาหวาน การให้บริการ 
ฟื้นฟูผู้พิการในชุมชน ร่วมกับทีมกายภาพ 
บ�าบดัโรงพยาบาลสนัทราย รวมทัง้ยงัเป็นศูนย์
การเรียนรู้ ICTของชุมชน บรรยากาศภายใน
วัดมีความร่มรื่น และมีผู้ป่วยมาใช้บริการซ�้า
จ�านวนมาก และยังมีการวางแผนตั้งสถานท่ี 
ปฏิบัติธรรม ซึ่งท่านพระครูสุธรรมานุสิฐ  
ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับจิตอาสาในการดูแล
สุขภาพประชาชนท่ีมารับบริการเป็นแนวทาง
พฒันาตนเองของเจ้าหน้าท่ีศนูย์สขุภาพชมุชน  
โดยโรงพยาบาลสันทรายเป็นพี่เลี้ยงและ 
ให้ค�าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง อนาคตจะมีการ
พฒันาเป็น “ศนูย์ชราบาล” คล้ายเป็นศนูย์ดแูล
ผู้สูงอายุแบบไปกลับ ที่ท�างานร่วมกันระหว่าง 
วัด โรงพยาบาล และอาสาสมัครของชุมชน
 ในการด�าเนนิการขับเคลือ่นชมรมฯ 
คณะกรรมการผูสู้งอายวุางแผนร่วมกนั การจัด 
บริการให้เข ้าถึงครอบคลุมทุกชุมชนโดย 
จัดให้มีกิจกรรมผู้สูงอายุสัญจรหมุนเวียนไป
ตามหมู่บ้านทุกหมู่เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ติดสังคม  
ติดบ้านมาร่วมกิจกรรมได้สะดวกและแสดง 
ให้เห็นการมีส ่วนร่วมของชุมชนในระดับ
หมู่บ้าน ผลจากการด�าเนินการดังกล่าว สร้าง
ให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกกลุ่มองค์กรใน
หมู่บ้าน ซึ่งมีพระสงฆ์ ผู้น�าชุมชน กลุ่มอสม. 
กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี โรงเรียน อปท. มาร่วม 
ให้บริการหนุนเสริมในกิจกรรมของผู้สูงอายุ
อย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการชมรมมี
คณะกรรมการท่ีเข้มแข็งมีการประชุมต่อเนื่อง 
ทุกเดอืนก่อนจะมกีจิกรรมชมรมสัญจร ปัจจุบนั
คณะกรรมการชมรมจดัท�าแผนพฒันากจิกรรม
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ภาพ  19   การพัฒนาทีม
งานในการด�าเนนิงานแบบ
บูรณาการ

เสริมทักษะสุขภาพกายใจได้โดยทางทีมงาน
ศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นที่ปรึกษา ผู ้บริหาร 
ท้องถิ่นหนุนเสริมงบประมาณและอ�านวย
ความสะดวกในการจดัท�าพืน้ทีก่ารจดักจิกรรม  
ปีทีผ่่านมาทางชมรมฯได้จัดกจิกรรมข่วงผญ๋า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ซึ่งเป็นความภาค
ภมูใิจและเสรมิคุณค่าให้คณะกรรมการชมรมฯ

 ในปีที่ผ่านมารัฐบาลโดยกระทรวง
สาธารณสุข มีนโยบายการดูแลผู ้สูงอายุ
ระยะยาวโดยได้มีเกณฑ์ประเมิน ตาม 6  
องค์ประกอบคือ 
 1. มีข้อมลูผูส้งูอายตุามกลุม่ศักยภาพ
ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจ�าวัน (Barthel Activity of Daily Living : 
ADL)
 2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรม
ผู้สูงอายุคุณภาพ
 3. มีอาสาสมัครดูแลผู ้สูงอายุใน 
ชุมชน

 4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอาย ุ
ท่ีบ้านท่ีมีคุณภาพ (Home Health Care)  
โดยบุคลากรสาธารณสุข
 5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันต-
สุขภาพในระดับต�าบล
 6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่ม 2 ติดบ้าน และกลุ่ม 3 ติดเตียง

   ซึ่งทีมสหวิชาชีพได้รับนโยบายมา
พร้อมกัน เพื่อจะดูแลสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกัน 
ถือเป็นโอกาสพัฒนาท่ีจะเชื่อมโยงระบบ
การดูแลผู ้สูงอายุระหว่างโรงพยาบาลและ
ชุมชน   ที่ส�าคัญเป็นการพัฒนาทีมงานของ 
โรงพยาบาลและเครือข่ายในชุมชนโดย 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นผู ้เชื่อมประสาน 
ให้เกิดการบริการ การดูแลสุขภาพร่วมกันโดย
เสรมิทกัษะสขุภาพ กายใจ และเรยีนรูก้ารดแูล 
ผู ้ป ่วยตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว 
เชือ่มโยงสูร่ะบบการส่งต่อ ท�าให้ผูส้งูอายไุด้รบั 
บริการที่ดีข้ึนและต่อเนื่อง และยังวางแผน
พัฒนาการดูแลผู ้สูงอายุที่ เป ็นโรคเรื้อรัง  
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ภาพ  20  กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบการดูแลระยะกลาง / ระยะยาวในพื้นที่  

         ปัจจัยแห่งความส�าเร็จนั้นเป็นผล
จากนโยบายของผู้บริหาร ความมุ่งเน้นของ
ทีมงานที่ปฏิบัติงานในชุมชนที่มีมุมมองการ
เชื่อมโยงเชิงระบบ ความสนใจและมุ่งมั่นที่จะ 
เรียนรู ้ของทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล 
ที่พัฒนางานที่รับผิดชอบให้แตกต่างจากเดิม  
โดยชุมชนมีต้นทุนทางสังคมที่ดีที่เสริมพลัง 
ซึง่กนัและกนัอย่างต่อเนือ่ง ทีส่�าคญัการท�างาน 

Primary Care ของศูนย์สุขภาพชุมชนใช ้
แนวคิด 1A 4 C A = บริการใกล้บ้านใกล้ใจ 
(Accessability) C1 = การดูแลอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Care) C2 = บริการแบบ 
ผสมผสาน&องค์รวม (Comprehensive Care) 
C3 = ประสานความร่วมมือทุกหน่วยงาน 
(Coordinatted Care) C4 = การมีส่วนร่วม 
ของชุมชน (Community Involvement)

(เบาหวานและความดันโลหิตสูง)  มีเป้าหมาย
การควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดและระดับ
ความดันโลหิตให้ได้เพื่อลดการเกิดภาวะ
แทรกซ้อน โดยมีรูปแบบการดูแลที่บูรณาการ
ร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย  
สมาธิบ� าบัดร ่ วมกับทีมสหวิชาชีพและ 
เครือข่ายในชุมชนโดยน�าร่องที่บ้านห้วยเกี๋ยง

 การร้อยเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้สูง
อายุในชุมชนเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
สันทรายโดยใช้แนวคิดเมื่อเทียบเคียงเกณฑ์
การประเมนิการดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว 6 องค์
ประกอบ และกรอบแนวคิดการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวตามกรอบแนวคิดภาพที่ 3 ถือว่า
ประสบผลส�าเร็จในระดับหนึ่ง
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Long Term Care ทีมไม้เลื้อย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

นงคราญ เติมวุฒิ  นักกายภาพบ�าบัด 
อรุณวรรณ แสงฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ

ก ารท�างานดูแลผู ้สูงอายุระยะยาวของเครือข ่าย 
โรงพยาบาลสมเ ด็จพระยุพราชกุฉินารายณ ์

มีทีมท�างานท่ีเรียกว่า “ทีมไม้เล้ือย” ท�างานให้บริการ 
เชิงรุกเข้าไปในชุมชนอย่างท่ัวถึงทุกบ้าน เน้นการดูแล 
ในเชิงป้องกันและการฟื ้นฟูให้ดีที่สุด มีโมเดลในการ 
ท�างานดูแลระยะยาว (Model of Long Term Care) 
ประกอบด้วย 4 บริการหลัก คือ (1) บริการทางการแพทย์ 
(Medical Care) (2 ) การดูแลกลุ ่มผู ้ ดูแล (Care  
Giver Care) ท่ีต ้องค ้นหากลุ ่มผู ้ดูแลในทุกปัญหา 
(3) การดูแลในมิติจิตสังคม (Psycho – Social )  
และ (4) การดูแลเรื่องการท�ากิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน  
(Activity of Daily Living : ADL) โดยดูแลอยู่บนฐานของ
ปัจจัยพื้นฐานคือการมีปัจจัย 4 ที่ครบสมบูรณ์ การได้รับ
สิทธิของผู้สูงอายุอย่างครบถ้วน และการมีสุขอนามัยที่ดี  
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 การเข้าไปท�างานดูแลผู ้สูงอายุใน
ชมุชนจึงไม่ใช่ดแูลเพียงมติสิขุภาพกายเท่าน้ัน 
เริม่แรกเมือ่เข้าไปท�างานกบัชมุชน จะมองเหน็
สภาพบ้านที่อาจไม่เอ้ือต่อการดูแลผู้สูงอายุ
อย่างเหมาะสม จึงมีการเข้าไปท�างานในเรื่อง
ปัจจยัพืน้ฐาน คอืช่วยปรบัสภาพบ้านและปรบั
สิ่งแวดล้อมในบ้าน มีการท�าสวนผักฮักแพง 
แบ่งปัน โดยดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วย  

ท้ังกลุ่มผู ้ป่วยเอง ครอบครัว คนในชุมชน  
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่นองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) อ�าเภอ พัฒนาสังคมจังหวัด 
โดยโรงพยาบาลท�าหน้าท่ีเชื่อมประสาน 
หน่วยงานต่างๆ การเข้ามาของภาคท้องถิ่น 
นอกจากสนับสนุนทุนช ่วยเหลือในเรื่อง
กายภาพแล้ว ยังมีการดูแลต่อเนื่องเรื่อง 
การประกอบอาชีพเสริมด้วย

 ในการท� า ง านไม่ เ พี ย ง ช่ วย เ หลื อ ผู้ สู ง อ า ยุ โ ดยตรง  
แต่ ให้ การ ดูแลคนในครอบครัว ที่มี บทบาทหลักในการ เป็น  

“ผู้ดูแลผู้ป่วย” (Care Giver) ด้วย โดยตระหนักว่า การดูแลผู้ดูแลก็
คือการดูแลผู้ป่วยนั่นเอง

บริการทางการแพทย์ : Medical Care 

 Medical Care เป ้าหมายหลัก 
ในการดูแลผู้ป่วยระยะยาว ต้องการให้ผู้ป่วย 
ดีข้ึนจากโรค หรือถ้าโรคเต็มที่แล้วก็ช่วย 
ให้คงสภาพ ให้มากที่สุด การลงไปให้บริการ
ในชุมชน เป ็นการท�างานเชิงรุกโดยทีม 
สหวิชาชีพที่ลงพ้ืนที่ร ่วมกันทั้งการใช ้ยา 
และการท�ากายภาพบ�าบัด ลงเยี่ยมรักษาที่
บ้านทุกสัปดาห์ ส่วนหนึ่งการท�างานที่ต้อง
ดูแลแต่ละกรณีที่มีสภาพแตกต่างกันน�าไปสู่
การพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับ
ผลการรักษาที่ดี  

	 การดูแลกลุ่มผู้ดูแล : Care Giver 
Care
 ก า รท� า ง านกั บผู ้ ป ่ ว ย ไม ่ เ พี ย ง 
ช่วยเหลือผู ้สูงอายุโดยตรง แต่ให้การดูแล
คนในครอบครวัทีม่บีทบาทหลกัในการเป็น “ผู้
ดูแลผู้ป่วย” (Care Giver) ด้วย โดยตระหนัก
ว่า การดูแลผู ้ดูแลก็คือการดูแลผู ้ป่วยด้วย  
จงึต้องมกีารค้นหาผูท้ีด่แูลให้พบก่อน  ในขณะ
เดียวกันการท่ีทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลผู้ป่วย 
ที่บ้านยังมีส่วนในการลดหรือแบ่งเบาภาระ
ของผู้ดูแลลงได้ การท�างานส่วนนี้จะมีการ
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Activity of Daily Living : ADL

ประชุมร่วมกับครอบครัวอยู่เป็นระยะ เพื่อ
รับทราบข้อมูลจากผู้ดูแล รวมทั้งสนับสนุน
ครอบครวัในการดแูลผูป่้วยทัง้ในทางกายภาพ 
ทางด้านจิตใจ   
	 การดแูลในมิตจิติสังคม	: Psycho – 
Social  
 นอกจากการรักษาแบบถึงบ้านเพียง
ในบ้านแล้ว การดูแลผู ้สูงอายุที่ส ่วนใหญ ่
ต้องนอนอยู่แต่ในบ้าน การช่วยให้ผู้สูงอาย ุ
ได้สามารถออกมานอกบ้าน เดินทางไปบ้าน
ใกล้เคยีงได้ ยังเป็นส่วนหนึง่ของการเสรมิพลงั
ให้กับผู้สูงอายุได้อย่างดี เป็นการดูแลอย่าง
ใส่ใจในด้านจิตใจและสังคม ช่วยให้ผู ้ป่วย 
ได้ออกไปพบปะและสามารถท�ากิจกรรม 
เล็กๆ น้อยๆ ร่วมกับเพื่อนผู้สูงอายุคนอื่นๆ 
กลุ ่มเพ่ือนช่วยดูแลคนสูงอายุ  เป็นการ
ตอบสนองความต้องการทางด้านสังคมของ

ผู้สูงอายุ และใช้พลังสังคมมาช่วยเยียวยา 
น� าพลังแห ่ งการกอดมาใช ้  รวม ท้ังมิติ
วัฒนธรรมเช่นการผูกแขน ซึ่งไม่ใช ่เพียง 
การดูแลแต่เพียงร่างกายอย่างเดียว 
 แต่การที่จะท�าให้ผู ้สูงอายุก้าวข้าม
ความคิดความเชื่อเดิม ที่อาจคิดว่าตัวเอง 
ไม่สามารถหรือไม่อยากพบปะผู้คนได้ ก็ต้อง
อาศัยการท�างานอย่างหนักของทีมสหวิชาชีพ
ร่วมกับผู้ดูแลท่ีช่วยเสริมก�าลังใจให้กล้าท่ีจะ 
เปลีย่น นบัเป็นการปรบัพฤตกิรรมในเชงิสงัคม 
อย่างหนึ่ง โดยหัวใจส�าคัญของการดูแล 
ผู้สูงอายุในชุมชนท่ีทีมผู้ปฏิบัติงานได้สรุปไว้ 
คือ การดูแลอย่างต่อเนื่อง ประสานงาน 
ต่อเนื่อง ไม่นิ่งเฉย เอาใจใส่เหมือนญาติ 
คนหนึ่งที่ไม่สบาย ใช้ใจซื้อใจ	 เพราะคนจะ
ยอมเปลี่ยนได้ถ้าเขาเชื่อใจ ไว้ใจ

 เป้าหมายส�าคัญของการดูแลผูส้งูอายุ
ที่บ้าน คือการช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายของ 
ผู ้สูงอายุให้ยังสามารถด�าเนินกิจกรรมตาม
ปกติในชีวิตประจ�าวันได้ ทีมเยี่ยมบ้านจึง
เข้าไปท�างานถงึในบ้านอย่างต่อเนือ่งเพือ่ช่วย 
ฟื้นฟูกระตุ้นการท�างานของร่างกายในส่วน
ส�าคัญที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว เช่น แขน ขา 
จากผู้สูงอายุท่ีนอนอยู่กับเตียงเฉยๆ อาจ 
สามารถขยับช่วยตัวเองได้ จากผู้สูงอายุที่ขา
เดินไม่ได้ ไม่มีแรง หรือมีอาการข้อติด เหยียด
ยาก ช่วยให้ลุกเดินได้มากขึ้น จนสามารถท�า 
กิจกรรมที่ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ�าวัน 

เช่น กินข้าวเองได้ แปรงฟันเองได้ เดินได้เอง
โดยใช้อุปกรณ์ช่วย หรือท�าหน้าที่บางอย่าง 
ในครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจ โดยไม่ต้องรอ
ให้ใครมาช่วยเหลือทุกอย่าง 
 การช่วยฟ้ืนฟสูภาพร่ายกายโดยทัว่ไป
ต้องอาศัยกายอุปกรณ์ที่ต้องออกแบบและ
ผลิตขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
คนป่วย เช่น การติดรอกออกก�าลังกายเพ่ิม
ก�าลังกล้ามเนือ้และช่วยการเคล่ือนไหว ราวจับ 
ฝึกเดินท่ีท�ายาวไปถึงห้องน�้าช่วยให้คนป่วย
เดินไปที่ห้องน�า้ได้เอง  การท�าที่นั่งในห้องน�า้
ให้สามารถช่วยตัวเองได้ การใช้จักรยานเก่า
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มาผลิตเป็นจักรยานสามล้อเพื่อช่วยในการ
เดินทาง การดูแลของเจ้าหน้าที่เข้าท�างานใน
ชุมชนจึงยังรวมถึงการท�ากายอุปกรณ์ การ
ซ่อมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ หรือการปรับ
ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในบ้าน และรอบบ้าน  
โดยอาศัยการประสานความร่วมมือกับคนใน
ชุมชนให้มาช่วยกันคนละไม้ละมือ
	 กระบวนการเยี่ ยมบ ้ าน มีการ 
บูรณาการหลายๆ อย่าง เน้นการเสริมพลังใจ 
ให้ผู้ป่วยมีก�าลังใจที่จะอยู่ต่อ โดยจะเริ่มจาก
การแนะน�าการเข้าเย่ียม การถามทุกข์สุข 
เช่ือมโยงสู่ปัญหาสุขภาพ ไปสู่การคัดกรอง 
มีการเสริมก�าลังใจตามวัฒนธรรมคือผูกแขน 

อวยพร/ขอพร มีการถ่ายภาพรวมกัน เน้น
การเชือ่มโยงความรูสึ้กร่วมกนัเสมอืนหนึง่เป็น
ญาต ิเชือ่มโยงความรูสึ้กท้ังกลุ่มเพือ่นผูสู้งอายุ
ด้วยกนั คนในชมุชน และเครอืข่ายส่วนท้องถิน่ 
เช่น อปท. ที่เข้ามามีบทบาทสนับสนุนด้วย 
	 ผลลัพธ์	 ที่เกิดขึ้นจากการท�างาน
อย่างต่อเนื่องท�าให้เกิดก�าลังใจในชีวิตทั้ง 
ผู้ป่วยและครอบครัวรวมท้ังทีมงาน มีการท�า
กจิกรรมร่วมกนั ทุกคนเบกิบาน อ่ิมเอม มกีาร
สัมผัสกันและกอดกัน ผู้ป่วยหลายรายจากท่ี
เคยเป็นคนป่วยติดเตียงหรือติดบ้านได้เพิ่ม
การออกสู่สังคมมากขึ้น    

ภาพ		21   กระบวนการของการดูแล (Process of Care)

ให้การดูแล

ที�เหมาะสม

ทีม
สหวชิาชีพ/ครอบครัว

ชุมชน/เครือข่าย

องค์ความรู้

วชิาการ/

กระบวนการแลกเปลี�ยน

เรียนรู้

Process of Care

Process of Care

รู้จักผู้ป่วย

รู้จักครอบครัว

Background

Family 

meeting

Conference

วางแผน

เรียนรู้
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 กระบวนการของการดูแล เร่ิมจาก
การรู้จักผู้ป่วยและครอบครัว โดยศึกษาจาก
ประวัติข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลการรักษา และ
อาศัยข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยในการลงพื้นท่ี 
เยี่ยมบ้าน ที่มีการประชุมครอบครัว และน�า 
ข้อมูลทั้งหมดมาประมวลเพ่ือวางแผนการ
ดูแลโดยมีการ Conference จากนั้นจึงให ้
การดูแลที่เหมาะสมไปตามแผนที่วางไว้ซึ่ง

เป็นการท�างานร่วมกันระหว่างทีมสหวิชาชีพ 
ครอบครัว ชุมชน และเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
ในระหว่างการด�าเนนิงานมกีารประชมุปรกึษา
ในทีมท่ีเกีย่วข้องเป็นระยะตามพฒันาของการ
ดแูล  สดุท้ายมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่ถอด
บทเรียนการท�างานออกมาเป็นองค์ความรู้
เพื่อพัฒนางานต่อไป 

การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (CQI: Continuous Quality 
Improvement) จนเกิดกระบวนการเยี่ยมที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ค�าถาม

	 1.	อะไรทีท่�าให้วัดห้วยเก๋ียงมศัีกยภาพในการให้บรกิารได้มากมายหลายกจิกรรม?
 ปัจจยัส�าคัญเนือ่งจากภาวะผูน้�าของเจ้าอาวาส ท่ีเหน็ความส�าคญั และเปิดโอกาสให้ท�า  
ส่วนท่ีถามถึงความยั่งยืนการด�าเนินงาน ตราบใดท่ียังมีคนรับผิดชอบก็จะยั่งยืนต่อไปได้ 
โดยต้องมีการท�างานสานต่อจากเดิมที่ริเริ่มมา และมีการสร้างทายาทเตรียมไว้ด้วย 

	 2.	แนวคิดของการท�างานศูนย์สุขภาพที่วัดห้วยเกี๋ยงริเริ่มมาได้อย่างไร	?		
 ผู้สูงอายุมาวัด แล้วมีความสุข มีความเป็นกัลยาณมิตร ไม่ต้องรอคิวนาน จึงยอมที่จะ
มารับบริการที่วัด ในส่วนคนท�างานมีการทบทวนกิจกรรม กระบวนการอยู่เสมอ บางครั้งก็มี
ความรู้สึกท้อ แต่ต้องอาศัยการช่วยเติมพลังใจกัน

 - แนะน�าการมาเยี่ยม 

 - ถามทุกข์สุขเชื่อมโยงมาเรื่องสุขภาพเพื่อคัดกรองเบื้องต้น 

 - ผูกแขนอวยพร ให้พบแต่สิ่งดีงามโดยมีเพื่อนๆ มาล้อมวง

     และส่งใจไปกับค�าอวยพรนั้น 

 - ถ่ายภาพเพื่อเป็น Photo Therapy

 - ให้สะท้อนความรู้สึกจากการที่เพื่อนมาเยี่ยมเพื่อตอกย�า้

            และเก็บอารมณ์แห่งสุขนั้นไว้ในความทรงจ�า 

 - จากลา (ในขณะที่เปี่ยมล้นด้วยความสุข)
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      ฐานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
วิทยากร และทีมจัดกระบวนการเรียนรู้

ทพญ.สุปราณี ดาโลดม ผู้อ�านวยการส�านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
ทพญ.วรางคนา  เวชวิธี กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีทางทันตสุขภาพวัยท�างาน

และผู้สูงอายุ ส�านักทันตสาธารณสุข
ทพ.ประเสริฐ สิทธิผลวนิชกุล ทันตแพทย์ช�านาญการ  

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
นางสาวพรณภา สุวรรณวิชณีย์  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช�านาญงาน

พื้นที่จังหวัดชัยนาท 
นายบุญเหลือ เจริญสุข พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ รพ.สต.โพนางด�าออก
นางอุษา บุญมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ชมรม อสม. 

ต�าบลโพนางด�าออก

การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยอย่างไร
ให้เหมาะสม

เ	ป้าหมายหลักของการเรียนรู ้ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยที่ 
 เหมาะสม เพือ่สร้างการเรยีนรูจ้ากรูปแบบ ประสบการณ์ และบทเรยีน 

การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ และเพื่อให้เกิดการขยายรูปแบบ 
การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุบูรณาการที่เหมาะสมตามบริบทพื้นที่ 
 กระบวนการเรียนรู้จัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ 2 ฐาน 
โดยผสมผสานทั้งการให้ความรู้ตามเนื้อหาหลัก และทดลองฝึกปฏิบัติ 
เพื่อน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและฟื ้นฟู
สมรรถภาพผู้สูงอายุแบ่งฐานละ 1 ชั่วโมง พร้อมสรุปร่วมกัน แลกเปลี่ยน 
ซักถาม สุดท้ายให้ตัวแทนในแต่ละกลุ่มได้สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยสรุป
เนื้อหาหลักของแต่ละฐานกิจกรรมได้ดังนี ้
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สถานการณ์สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุไทย

 การน�าเสนอและการแลกเปลี่ยน 
ในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ 
เริ่มเปิดประเด็นจาก	 สถานการณ์การดูแล
สุขภาพฟันของผูส้งูอาย	ุเนือ่งจากการสญูเสยี 
ฟันยังคงเป็นปัญหาหลักในกลุ ่มผู ้สูงอายุ  
และหากมองภาพรวมสุขภาพช่องปาก 
ผูส้งูอายุไทย พบว่ามผีูส้งูอายถุงึร้อยละ 88.3 
มีการสูญเสียฟันบางส่วน และร้อยละ 7.2  
ที่ต้องเสียฟันทั้งปาก  มีผู้สูงอายุราวครึ่งหนึ่ง 
ทีม่ฟัีนแท้เหลอืน้อยกว่า 20 ซี ่ ขณะทีผู้่สงูอายุ
ที่ยังมีฟันอยู่ก็พบว่าเป็นโรคปริทันต์อักเสบ
รุนแรงและมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟัน 
ถึงร้อยละ 11.4 มีฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษา 

ร้อยละ 48.3 และรากฟันผุ ร้อยละ 17.2  
 ส�าหรับการดูแลสุขภาพช่องปาก
ของผู้สูงอายุ	พบว่ามีร้อยละ 34.5 ที่ไม่ได้
แปรงฟันก่อนนอน มีการใช้ไหมขัดฟันเพียง
ร้อยละ 2.7 และมพีฤตกิรรมการแปรงซอกฟัน 
เพยีงร้อยละ 1.1 และจากข้อมลูการรบับรกิาร 
ด้านสุขภาพฟันในช่วงปีที่ผ่านมา ผู้สูงอายุ
มารับบริการร้อยละ 34.2 ส่วนใหญ่เป็นการ
ถอนฟันและรับบริการเก็บรักษาฟัน ซึ่งพบว่า
มีความยุ่งยากซับซ้อนหลายขั้นตอน ท�าให้ไม่
สะดวกในการรบับรกิารท่ีต่อเนือ่ง และผูสู้งอายุ 
มีความต้องการรับบริการที่อยู่ใกล้บ้าน เพื่อ
ช่วยลดการสูญเสียฟัน

 ในผูส้งูอายุทีม่คีวามสามารถเคีย้วอาหารได้ดี สง่ผลให้มีความ
สามารถในการประกอบกิจวัตรประจ�าวัน (ADL) ได้ดีกว่าผู้สูงอายุที่

สูญเสียฟันและมีปัญหาการเคีย้วอาหาร
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ท�าไมต้องดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ   

 การดแูลสขุภาพช่องปากของผูส้งูอายุ
เป็นสิ่งส�าคัญต่อคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุ  
ในผู้สูงอายุที่มีความสามารถเคี้ยวอาหารได้ดี 
ซึ่งแสดงว่าจ�านวนฟันที่เหลือยังใช้งานได้ดี
จะส่งผลให้มีความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจ�าวัน (ADL : Activities of Daily 
Living) ได้ดีกว่าผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันและมี
ปัญหาการเคี้ยวอาหาร ข้อมูลจากการวิจัยใน
ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นที่อายุยืนยาวและสุขภาพด ี
พบว่า การเคี้ยวอาหารได้ดี จะส่งผลต่อ
การรับรู้ทางสมองที่ดีกว่า	 ขณะที่เช้ือโรค
ที่เกิดในช่องปากและท�าให้ฟันผุในผู้สูงอายุ
หรือคนที่มีโรคทางระบบเช่นเบาหวาน จะมี
ความสัมพันธ์กับ ภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
ติดเชื้อ (Infective Endocarditis) ด้วย  
โดยมีข ้อมูลจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจ
อเมริกันว่า ถ้าผู้สูงอายุมีการแปรงฟันร่วม
กับใช้ไหมขัดฟันสม�่าเสมอซึ่งท�าให้อนามัย 
ช่องปากดีจะช่วยป้องกนัการเกิดโรคหวัใจและ
หลอดเลอืดสมอง เพราะแบคทเีรยีในช่องปาก
และ Toxin สามารถเข้าสู่กระแสเลือด อุดตัน
เส้นเลือดสมองและเส้นเลือดหัวใจ
	 ในผู้สูงอายุที่ต้องสูญเสียฟัน	 หรือ
จ�านวนฟันที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอ	ส่งผลต่อ
ปัญหาเรื่องการเค้ียวกัด	 กลืน	ท�าให้เค้ียว
อาหารไม่ได้ หรือฟันที่มีอยู่สึกจนท�าให้กัด
อาหารไม่ขาด  ตลอดจนการมีต่อมรับรสที่ลิ้น
เสือ่ม ท�าให้กนิอาหารไม่ได้ กนิไม่อร่อย รวมถงึ 
การมีโรคทางช่องปากต่างๆ อาทิ โรคฟันผุ 

โรคปริทันต์อักเสบ และผลข้างเคียงจากการ
กนิยารกัษาโรคทางระบบ ทีส่่วนใหญ่ผูส้งูอายุ 
ต้องกิน ซึ่งท�าให้น�้าลายแห้ง กล้ามเน้ือท่ีคอ
เคล่ือนที่ไม่ดี กลืนล�าบาก สภาวะที่เกิดขึ้น
ส่งผลให้ผู้สูงอายุกินอาหารไม่ได้ กินไม่อร่อย 
หรอืเพือ่แก้ปัญหาให้ตวัเอง ท�าให้ต้องเลือกกนิ
บางอย่างจนขาดสารอาหาร และมอีาการอืน่ๆ 
ตามมา เช่น ท้องผูก ท้องอืด มะเร็งล�าไส้ หรือ
ภาวะภูมิคุ้มกันต�่า  (Low Immune) ติดเชื้อได้
ง่าย สิ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้น 
จากการสูญเสียฟันของผู้สูงอายุ นอกจากน้ี 
อาการเจบ็ปวดจากฟัน ยงัมีผลกบัการพกัผ่อน
นอนหลบั การท�างาน การท�ากจิกรรมประจ�าวนั 
ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วย
 โดยสรุปแล้วสุขภาพช่องปากจึงมี
ความสัมพันธ์กับโรคทางระบบ	 ท้ังในการ
เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคทางระบบ	 และเพิ่ม
ความเส่ียงต่อโรคในช่องปาก หรอืเป็นปัจจัย
เส่ียงร่วมกัน สุขอนามัยท่ีดีจึงช่วยลดปัจจัย
เส่ียงนี้ได้มาก และการสูญเสียฟัน มีผลต่อ 
การเคี้ยว กัด กลืน อาหาร การเลือกชนิด
อาหาร ภาวะโภชนาการ ปัจจัยเสริมต่อการ
เกิดโรค รวมทั้งการเจ็บปวดจากฟัน มีผลกับ
การพักผ่อนนอนหลับ การท�างาน การท�า
กิจกรรมประจ�าวัน ท�าให้การดูแลสุขภาพ 
ช่องปากให้มีสุขอนามัยที่ดีจะเป็นส่วน
ส�าคัญที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพโดยรวม
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
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การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุระยะยาว

 ในงานทันตสาธารณสุขเพื่อดูแล
สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุมีการบูรณาการกับ
การส่งเสริมสุขภาพ โดยในมาตรฐานสุขภาพ
ผูส้งูอายทุีพ่งึประสงค์ในด้านทนัตกรรม มกีาร
วางเป้าหมายว่า  “ผูส้งูอายคุวรมฟัีนแท้หรอื
ฟันเทียมใช้เคี้ยวอาหาร	20	ซี่	หรือ	4	คู่สบ” 
แนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในระยะยาว 
จงึมแีนวทางว่า ต้อง มบีรกิารส่งเสรมิป้องกนั
ทันตสุขภาพในระดับต�าบล โดยการท�างาน
ร่วมกับชมรมผู ้สูงอายุในด้านการส่งเสริม 
สุขภาพช่องปาก และการให้บริการทันตกรรม
ตามชุดสิทธิประโยชน์ ควบคู่ไปกับการดูแส
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในมิติอื่นๆ และ 
แนวทางอืน่ๆ คอื การมข้ีอมลูผูส้งูอายตุามกลุ่ม 
ศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบ
กจิวัตรประจ�าวนั (Activities of Daily Living : ADL) 
การมีชมรมผู ้สูงอายุที่ผ ่านเกณฑ์ชมรม 
ผู ้สูงอายุคุณภาพ การมีอาสาสมัครดูแล 
ผู ้สูงอายุในชุมชน และการมีบริการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home 
Health Care) โดยบุคลากรสาธารณสุข และ 
มีระบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 (ติดบ้าน) 
และกลุ่มที่ 3 (ติดเตียง)
 โดยมีกรอบในการวัดการส่งเสริม 
สุขภาพช่องปาก แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
	 ระดับพื้นฐาน	 (มีความรู ้ 	 ดูแล
ตนเอง)	 ระดับนี้ก�าหนดกรอบให้ผู้สูงอายุมี

ความรู้เรื่องทันตสุขภาพ (ทั้งผ่านสื่อ สิ่งพิมพ์ 
การประชุม และการเรียนรู้ด้วยตนเอง) โดย
สามารถดูแลอนามัยช่องปากของตนเอง  
เช้าและก่อนนอนได้ทุกวัน 
	 ระดบัก้าวหน้า	(สนบัสนนุญาตโิยม	
พบทันตบุคลากร) ระดับนี้จะมีการสนับสนุน
การจดักจิกรรมสร้างเสรมิสขุภาพช่องปาก เช่น 
แปรงสีฟัน ยาสีฟัน มุมความรู้ เอกสาร ฯลฯ 
และมีการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อย 
ปีละครั้ง และรับบริการตามความเหมาะสม 
	 ระดบัยัง่ยนื	(Key	person)	สุดท้ายใน
ระดบัยัง่ยนื คอื สามารถมบีคุคลต้นแบบทีเ่ป็น
แหล่งเรียนรู้ หรือมีแกนน�าในการจัดกิจกรรม 
เช่นบางชมุชนมพีระสงฆ์เป็นแกนน�าในการจดั
กิจกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากของคนในชุมชน 
 นอกจากน้ียังมีแนวทางด�าเนินงาน 
อื่นๆ ท่ีทันตสาธารณสุขด�าเนินการคือ 
การมีห ลัก สูตรส� าหรับผู ้ ดู แลผู ้ สู งอาย ุ
(อสม.  อผส.  ญาติ  อื่ นๆ)  การตรวจ 
สุขภาพช่องปากในผู ้สูงอายุท่ีเป็นกลุ่มโรค
เรื้อรัง (NCD) เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
(DM / HT) และการร่วมกันท�างานในการลด
ปัจจยัเสีย่งร่วมต่างๆ  (Common Risk Factor ) 
ด้วยการใช้หลัก 3อ. 2ส. 1ฟ. 
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แนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยแยกตามกลุ่ม 

1) การส่งเสริมป้องกนัด้านสขุภาพช่องปากด้วยตนเอง

2) การจดับริการป้องกนัรายบุคคล

-risk group, early detection & prevention

3. การจดับริการรกัษาทางทนัตกรรมทั �วไป

-อดุฟัน ถอนฟัน ขดูหินนํ�าลาย ฯลฯ

4. การจดับริการรกัษาทางทนัตกรรมเฉพาะทาง

- ปริทนัต์ /- รกัษาคลองรากฟัน / - ศลัยกรรมช่องปาก / 

- เวชศาสตรช่์องปาก

5.การฟื� นฟสูภาพช่องปาก

- ฟันเทียม / - รากฟันเทียม / - Prostheses อื�น ๆ

โดยภาคประชาชน / ท้องถิ�น

โดยรพ.สต.

โดยรพช. /รพท. /รพศ./รพม.

    

ผสมผสานการส่งเสรมิ ป้องกนั รกัษา ฟ้ืนฟูสภาพช่องปาก

สํานกัทนัตสขุภาพ กรมอนามยั 

กระทรวงสาธารณสขุ

ภาพ		22  แนวทางการผสมผสานการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ
ช่องปากผู้สูงอายุ 

	 การดูแลกลุ่ม	 1:	 ผู ้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  
จะเน้นในเรื่อง 
	 1.	การดูแลความสะอาด การแปรงฟันแบบถูกวิธี : 2 x 2 x F
	 2.	อาหาร : 2	ให้	3	ไม่  คือ ให้กินครบ 5 หมู่ ให้กินผัก ผลไม้  
ไม่กินข้าวและแป้งมาก ไม่กินหวานมาก มันมาก ไม่กินจุบจิบ
	 3.	2	ส. ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และเลิกกินหมาก
 4. กรณีที่ปากแห้ง เสริมน�้าลายเทียม หรือจิบน�า้บ่อยๆ
	 5.	พบทันตแพทย์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



เวทีเรียนรู้ เครือข่ายอ�าเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 71

	 การดูแลกลุ่ม	 2	 :	 ผู้สูงอายุกลุ่มที ่
ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง
 กิจกรรมต้องเน้น ให้ดูแลด้วยตนเอง
ให้มากทีส่ดุ  ในส่วนทีต้่องให้การช่วยเหลอื คอื
ช่วยปรบัอปุกรณ์ให้เหมาะสม ช่วยประคองให้
ท�าด้วยตนเอง และช่วยท�าซ�้าในบางต�าแหน่ง
ที่จ�าเป็น
	 การดูแลกลุ ่ม	 3	 :	 ผู ้สู งอายุ ท่ี 
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
 1. การดแูลความสะอาดต้องยดืหยุน่ 
แปรงอย่างน้อยทีส่ดุวนัละ 1 ครัง้ ด้วยยาสฟัีน
ผสมฟลูออไรด์
 2. การแปรงฟันต้องใช้อปุกรณ์เพิม่ขึน้ 
จากปกต ิและท�าตามล�าดบั คอื แปรงเพิม่ 1 ด้าม 
ผ้าขนหน ูชามรอง ถงุมอื ผ้ากอ็ซ ฯลฯ หลงัจาก 
ผูส้งูอายนุอนตะแคง หรอื ให้หนุนตกั มลี�าดบั
ขั้นตอนดังนี้ 

 1) เอาเศษอาหารก้อนใหญ่ออกก่อน 
โดยใช้ Oral Swab หรือ ผ้าก็อซ 
 2)   แปรงด้านนอก หรอื ด้านกระพุ้งแก้ม 
ก่อน ใช้อุปกรณ์ช่วยอ้าปาก
 3) แปรงด้านใน ค่อยๆ หาวิธีให้ผู้ 
สูงอายุอ้าปาก ระวังนิ้ว
 4) คอยซับน�า้ลาย เศษอาหาร ตลอด
เวลา โดยเฉพาะผู ้ป ่วยมีปัญหาการกลืน  
การส�าลัก
 5) มุมปากที่แห้ง ทาด้วยวาสลิน
 6) อย่าลืมสังเกตความผิดปกติอื่นๆ
เช่น ฟันเทียมแตก บิ่น มีแผล ฝ้าขาว เชื้อรา 
เนื้องอก ฯลฯ

 ข้อสังเกต  
 - ใช้แปรงขนนุ่ม หัวเล็ก หรือแปรงไฟฟ้า 
 - ถ้าใส่ฟันเทียม ต้องถอดออกก่อน และท�าความสะอาดฟันเทียมด้วย 
 - การใช้น�้ายาบ้วนปาก และวาสลิน ต้องระวังส�าลักหรือกลืน 
 - ต้องสื่อสารกับญาติหรือผู้ดูแลให้เข้าใจว่าท�าเพื่ออะไร
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บทเรียนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลโพนางด�าออก 
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

บทบาทการท�างานส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ 
ผ่านภารกิจด้านสุขภาพช่องปาก

ก ารท�างานของ รพ.สต. ในงานด้านสุขภาพช่องปาก มีการ 
บูรณาการลงไปกับงานส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ รวมทั้งท�างาน

ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ มีเป้าหมายการจัดบริการโดยแบ่งตาม
กลุ่มผู้สูงอายุ คือ กลุ่มท่ีช่วยเหลือตนเองได้ดี (กลุ่มติดสังคม) 
(Well Elder) เป้าหมายจะเน้นท่ีการส่งเสริมสุขภาพ และชะลอ 
ความเสือ่ม	กลุม่ตดิบ้าน (Home Bound Elder) เน้นทีก่ารควบคมุโรค 
การป้องกันภาวะแทรกซ้อนและภาวะทุพพลภาพ	 และกลุ ่ม 
ติดเตียง (Bed Bound Elder) เน้นการควบคุมอาการ การประคับ
ประคอง และการดูแลระยะสุดท้าย
	 กิจกรรมหลัก	 3	 ด้านของ	 รพ.สต.	 ในการดูแลและ 
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	 คือ	 การจัดบริการสุขภาพ		 
ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และช่วยให้จากไปอย่าง
สงบ	 การพัฒนาศักยภาพ	 ทั้งกลุ ่มอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ�าหมู่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ ครอบครัว และตัวผู้สูงอายุเอง 
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และการประสานบริการ โดยเช่ือมประสานภาคีเครือข่ายท่ีท�างานเกี่ยวข้อง คือ 
โรงพยาบาลแม่ข่ายชมรมผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พระสงฆ์  
ตลอดจนภาคีเครือข่ายอื่นๆ  ในการท�างานจึงเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายและการ 
บูรณาการเป็นหัวใจส�าคัญของการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ภาพ	 23  การบูรณาการโดยเชื่อมโยง
เครอืข่ายในชมุชน รพ.สต. โพนางด�าออก 

	 แนวทางการให้บริการส่งเสริม 
สุ ข ภ า พ ผู ้ สู ง อ า ยุ โ ด ย อ า ส า ส มั ค ร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	จะยึดหลัก 4 อ. 
คือ อาหาร ออกก�าลังกาย อารมณ์ และ
อนามัย  3 ส. คือ สมอง สิ่งแวดล้อม และสิทธิ 
1 ย. คือ ยา	โดยแนวทางของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จะยึดหลัก 4 H คือ
 1. Health Promotion : การส่งเสริม 
สุขภาพ 
 2. Home Visit : การเยี่ยมบ้าน
 3. Home Health Care : การดูแล
สุขภาพที่บ้าน
 4. Home Ward : การดูแลระยะ
สุดท้ายที่ใช้บ้านเป็นเรือนนอน
 รพ.สต. เน้นการเชือ่มโยงชมุชนอย่าง
ใกล้ชดิ ท�างานร่วมกบัแกนน�าผูสู้งอายทุ�างาน
เชิงรุกในการให้บริการ และให้สุขศึกษาต่างๆ

ในบ้าน และสถานที่ในชุมชน ผสมผสาน  
บูรณาการการท�างานร่วมไปกับทีมสหวิชาชีพ
ท่ีลงเยี่ยมบ ้านตามปกติ มี กิจกรรมและ
โครงการท่ีน่าสนใจ เช่น โครงการส่งเสริม 
สุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ	
และคู ่หูต ่างวัยฟ ันดี	 (ด�า เนินการในป ี
งบประมาณ 2555) เป็นการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากในชมรมผู ้สูงอายุ โดยให้ความรู ้
การดแูลสขุภาพช่องปาก การก�าหนดข้อตกลง
ด้านทันตกรรม การฝึกทักษะสุขภาพช่องปาก 
การตรวจฟันโดยทันตแพทย์ เจ ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข อสม. และผู้สูงอายุด้วยกันเอง  
และมีการจัดส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริม 
สุขภาพ รวมท้ังน�าความรู ้ไปให้ค�าแนะน�า 
ลูกหลานในบ้าน พร้อมมกีารบนัทกึพฤตกิรรม
สุขภาพช่องปากคนในครอบครัว เป็นต้น 
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การสงเสรมิสขุภาพชองปากในชมรมผูสูงอายุ

๑.กิจกรรมสงเสริมสุขภาพชองปาก(ตอ)

ภาพ		24 ข้อตกลงด้านทันตกรรมของชมรมผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 จากการด�าเนินงานที่ต่อเนื่องเกิด
ผลการด�าเนินงาน	ที่ท�าให้มีผู้สูงอายุมาร่วม
กิจกรรมในชมรมเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุที่มีปัญหา
สุขภาพช่องปากได้รับการดูแลรักษาและมีฟัน
ชุดที่ 2 ใช้งาน เกิดภาคีเครือข่ายด้านการดูแล 
สุขภาพช่องปากทุกชมรมในเขตรับผิดชอบ  
มีแกนน�าผู้สูงอายุ และอสม. เชี่ยวชาญสาขา
การส่งเสริมด้านทันตสุขภาพ โดยคนท�างาน
สะท้อนปัจจัยความส�าเร็จ ส�าคัญมาจาก
ครอบครัวผู้สูงอายุและเด็กให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี การมีแกนน�าผู้สูงอายุ	 อสม. 
อสม.เช่ียวชาญสาขาการส ่ง เสริมด ้าน 
ทันตสุขภาพ และ อผส.ที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งมี 

เครือข่ายในชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุน
แรงกาย แรงใจ งบประมาณ และภาคส่วน 
เช่น วัด โรงเรียน รพ.สต.โพนางด�าออก  
โรงพยาบาลชมุชน กองทนุหลกัประกนัสขุภาพ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมือง 
ท้องถิน่ พฒันาสงัคมฯ และบรษิทัต่างๆ ซึง่เกดิ 
บทเรียนท่ีชัดเจนในการท�างานท่ีมีหัวใจอยู่ท่ี 
การเชื่อมประสานเครือข่ายท�างานร่วมเชิง
บูรณาการ โดยจะมีการต่อยอดการท�างาน
และขยายผลการบูรณาการงานทันตกรรม
เข้ากับระบบการดูแลสุขภาพระยะยาว
ของผู้สูงอายุในชุมชน	( Long  Term  Care)  
ในทุกชุมชนต่อไป 
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ฐานส่งเสริมสุขภาพทางกาย
“การประเมินความเสี่ยง ประเมินสภาพผู้สูงอายุ 
สู่การป้องกันการหกล้ม” 

วิทยากร และทีมจัดกระบวนการเรียนรู้
อาจารย์สุวัฒน์ จิตรด�ารงค์ และอาจารย์จินตนา ตันหยง  

สาขากายภาพบ�าบัด  คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  งที่จะบ่งชี้ว่าผู้สูงอายุมีสมรรถภาพทางกายมากน้อย 
แค่ไหน อาจประเมินได้ง่ายจากการใช้ชีวิตประจ�าวัน

ของผู้สูงอายุแต่ละท่าน เช่น ความสามารถดูแลตนเองได้
ตามปกติ สามารถเดิน ขึ้นบันได ลุกจากเก้าอี้ ถือของได้  
ซือ้ของได้อย่างคล่องแคล่ว ท�างานในบ้าน หรอืท�าสวนท�าไร่
แบบทีเ่คยท�าได้ หรอืบางท่านอาจเล่นกฬีาส�าหรบัผูส้งูอายุ 
หรอืมีการเดนิทางท่องเทีย่ว ซึง่การสามารถด�าเนนิชวีติตาม
ปกตเิหล่านีไ้ด้อาจสะท้อนถงึสมรรภาพร่างกายได้ส่วนหนึง่
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 ในทางการแพทย์มีการออกแบบการ
ทดสอบ สมรรถภาพร่างกาย	 (Physical	
Fitness) ที่จะช่วยให้ทราบระดับสมรรถภาพ
ทางร่างกายของผู้สูงอายุได้ โดยอาศัยการ
ประเมนิใน 5 ประเดน็หลกั คอื ความแขง็แรง	
ความทนทานในการออกก�าลังกาย	 ความ
ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ	 ความคล่องตัวและ
การทรงตัว	สุดท้ายคือดัชนีมวลกาย โดยจะ 
เน้นไปที่การประเมินเพื่อป้องกันความเสี่ยง 

ในการหกล้ม เพราะการหกล้มเป็นปัจจัยเสี่ยง
ที่ส่งผลต่อสมรรถภาพของร่างกายโดยรวม  
รวมทั้งกระทบกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
ในระยะต่อมา 
 หากมุ ่งเน้นการทดสอบสมรรถนะ
ร่างกาย ที่ใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการล้ม  
จึงมี 2 การทดสอบท่ีส�าคัญคือ การประเมิน
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และการ
ประเมินความคล ่องตัวและการทรงตัว 
(ตัวอย่างดังรูป) 

ภาพ		25  การทดสอบเพื่อประเมินความต้องการของกล้ามเนื้อขา 
ความคล่องตัวและการทรงตัว

 1. ผู้ทดสอบฝึกซ้อมวิธีการทดสอบ
 2. การคัดกรองผู้ถูกทดสอบ 
    ผู้ที่ไม่สามารถรับการทดสอบได้คือ  
	 •	 ผู้ที่ได้รับค�าแนะน�าจากแพทย์ไม่
ให้ออกก�าลังกายเพราะภาวะทางการแพทย ์

เช ่น ผู ้ ท่ีมีภาวะหัวใจล ้มเหลว (หัวใจ 
ล้มเหลวห้องขวา มีอาการบวมปลายมือ–
ปลายเท้า และมีอาการหอบเหนื่อยมาก 
ในขณะท�ากิจวัตรประจ�าวัน เช่น อาบน�้า 
แต่งตัว ส่วนหัวใจล้มเหลวข้างซ้าย มีอาการ

ขัน้ตอนการทดสอบสมรรถนะร่างกาย 

การประเมิน	
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
(30-Second Chair Stand Test)

การประเมิน	
ความคล่องตัว	และการทรงตัว

(8-Foot Up-and-Go Test)
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หอบเหนื่อย ฟังเสียงปอดมีเสียง กรอบแกรบ
(Crackle ) เนือ่งจากมีภาวะ Pulmonary Edema 
 •	ผู้ที่มีอาการปวดข้อ วิงเวียน หรือ
มีอาการเจ็บ หรือแน่นหน้าอกระหว่างท�า
กิจกรรม
	 •	 ผู ้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง 
(มากกว่า 160/100 mmHg)
     3. ข้อแนะน�าก่อนการทดสอบ 
	 •	 หลีกเลี่ยงการออกแรง หรือการ
ออกก�าลงัอย่างหนกั 1 –2 วนัก่อนการทดสอบ 
	 •	งดการดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง
ก่อนการทดสอบ
	 •	รบัประทานอาหารก่อนการทดสอบ
อย่างน้อย 2 ชั่วโมง

	 •	 สวมใส่เ ส้ือผ้า และรองเท้าท่ี 
เหมาะสม
	 •	 เตรียมอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น แว่น
สายตา 
 4. เตรียมอุปกรณ์ และเคร่ืองมือส�าหรับ
ทดสอบ
	 •	เก้าอี้ 
	 •	นาฬิกาจับเวลา
	 •	ไม้บรรทัดยาว
	 •	เครื่องชั่งน�้าหนัก วัดส่วนสูง
	 •	 เครื่องวัดสัญญาณชีพ (เครื่องวัด
ความดัน อัตราการเต้นหัวใจ และปริมาณ
ออกซิเจนในเลือด)
	 •	แบบบันทึกข้อมูล 

อาการที่แสดงถึงการออกก�าลังกายที่หนักเกินไป
ที่ต้องหยุดการทดสอบทันที 

 1. อ่อนล้า หรือหายใจไม่ทัน
 2. เวียนศีรษะ 
 3. แน่นหรือเจ็บหน้าอก
 4. หัวใจเต้นผิดปกติ
 5. มีอาการเจ็บปวดเกิดขึ้นทุกประเภท
 6. มีอาการชา หรือชามากขึ้น

 7. สูญเสียการทรงตัวหรือการควบคุม   
    กล้ามเนื้อ
 8. คลื่นไส้หรืออาเจียน
 9. สับสน
 10. ตาพร่ามัว

ข้อความระวังในการทดสอบ 

 ต้องให้ผู้ถูกทดสอบยืดกล้ามเนื้อที่เก่ียวข้องกับการทดสอบ

ทั้งก่อนและหลังการทดสอบเสมอ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และลด

อาการล้าของกล้ามเนื้อที่ใช้ทดสอบ
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	 โดยมข้ีอสงัเกต	เกีย่วกับความถีข่อง
การทดสอบที่เหมาะสมซึ่งขึ้นกับวัตถุประสงค์
ของการวัด เช่น ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม

การออกก�าลังกาย รวมทั้งการสังเกตว่า 
ออกก�าลังมากเกินไป โดยพิจารณาว ่า 
กล้ามเนื้อส่ัน หรือมีอาการปวดกล้ามเนื้อ  

ตัวอย่างการทดสอบ	
ประกอบด้วยการประเมินทั้ง 5 ด้าน และ 7 การทดสอบ (Test) ดังนี้ 

ภาพ		26	  การทดสอบสมรรถนะร่างกายด้วยการประเมิน 5 ด้าน และ 7 การทดสอบ

ข้อควรระวัง 
  ในการทดสอบไม่ต้องเรียงตามล�าดับ แต่ต้องระวังการใช้

กล้ามเนื้อชนิดเดียวกันทดสอบต่อกัน
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ภาพ		26	  การทดสอบสมรรถนะร่างกายด้วยการประเมิน 5 ด้าน และ 7 การทดสอบ

การประเมินทัง้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 

ภาพ		27			การประเมินด้านที่ 1 
: ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา

ภาพ			29		 การประเมินด้านที่ 3 : 
ความยืดหยุน่ของกล้ามเนือ้ส่วนบน 
ของร่างกาย

การประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา 
(30-Second Chair Stand Test)

การประเมินความคล่องตัวและการทรงตัว
(8-Foot Up-and-Go Test)

การประเมินความยืดหยุ่นของ
กล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกาย

(Back Scratch Test)

ภาพ		28		 การประเมินด้านที่ 2  
: ความคล่องตัวและการทรงตัว
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การประเมินความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อส่วนล่างของร่างกาย
 (Chair Sit-and-Reach Test)

การประเมิน	การประเมินดัชนีมวลกาย (BMI)
 (Height and Weight)

ภาพ	 	 30	 	  การประเมินด้านที่ 4 : 
ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อส่วนล่าง
ของร่างกาย

ภาพ		31   การประเมินท่าที่ 5 
: การประเมินดัชนีมวลกาย

BMI = kg/m2
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ภาพ		32		ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูล  : การทดสอบสมรรถภาพร่างกายในผู้สูงอายุ
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การจดัสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุในบ้านและในชุมชน

องค์การบริหารส่วนต�าบลล�าสนธิ อ�าเภอล�าสนธิ จังหวัดลพบุรี

บ ริบทของอ�าเภอล�าสนธิ เป็นอ�าเภอชายแดนของ
จังหวัด มีระยะห่างจากอ�าเภอเมืองมากท่ีสุดคือ 

120 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ท�าอาชีพเกษตรกร เช่น 
ท�าไร่ ท�านา เล้ียงสัตว์ และรับจ้างท่ัวไป ฐานะค่อนข้าง
ยากจน จากประชากรทั้งสิ้น 2,703 คน (จาก 6 หมู่บ้าน 
669 หลังคาเรือน) มีประชากรผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 14 
ของประชากรทั้งหมด คือ ราว 376 คน โดยส่วนใหญ่กว่า 
ร้อยละ 90 จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม กลุ่มผู้สูงอาย ุ
ติดบ้านมี 32 คน และกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงมีเพียง 5 คน

บริบทชุมชน
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 การปรับปรุงสภาพบ้านและสิง่แวดล้อมมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุ
ด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิศ์รีมากยิง่ขึน้

การจัดสภาพแวดล้อมส�าหรับผู้สูงอายุ

 การปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
กบัผูส้งูอายขุองอ�าเภอล�าสนธ ิเน้นการส�ารวจ
ความต้องการ ความจ�าเป็นของผูใ้ช้งาน โดยใช้ 
ฐานข้อมูลจากข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.) ข้อมูลด้านสุขภาพ และข้อมูลจาก
แผนพัฒนาต�าบล โดยเทคนิควิธีการท�างาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วน ในการประเมินจะใช้ 
ทีมบริหารพิจารณาพื้นที่เอง ร ่วมกับการ
ปรึกษาก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งนอกจากจะช่วย
ประเมินพื้นที่ได้ดีในฐานะผู ้น�าชุมชนแล้ว  
ยังเป็นอีกก�าลังส�าคัญในการส่งแรงงานมา 

 ส ่วนใหญ่สภาพบ้านที่ ได ้รับการ
ประเมินในการช่วยเหลือจะเป็นสภาพบ้านที่
ไม่ค่อยมคีวามม่ันคงปลอดภัย มีสภาพห้องน�า้
หรือสิ่งแวดล้อมในบ้านและนอกบ้านไม ่
เหมาะสม ซึง่ท�าให้เกดิความเสีย่งในการด�าเนิน
ชีวิตหรือไม่เอื้อต ่อคุณภาพชีวิตของผู ้สูง
อายุ การปรับปรุงสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม 
จึงมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
มีศักดิ์ศรีมากยิ่งขึ้น ในการปรับสิ่งแวดล้อม
ที่เหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุจะพิจารณาจาก
กลุ่มของผู้สูงอายุด้วย เช่น ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน  

ช่วยเหลือเรื่องการสร้างหรือจัดสิ่งแวดล้อม  
โดยเป็นการท�างานร่วมกบั Care Team ท่ีจะมา 
ช่วยประเมินว่าควรช่วยเหลืออย่างไร ในส่วน
ขององค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.) จะมกีาร
จัดสรรงบประมาณไว้ บวกกับงบประมาณที ่
ขอเพ่ิมเติมจากกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนษุย์ และยงัมีการช่วยเหลอื
ในด้านวัสดุต่างๆ ด้วย สุดท้ายจึงต้องอาศัย
การร่วมมือจากคนในชุมชนในการร่วมลงแรง
ในการสร้าง เช่น มกีารปรับปรงุสวนสาธารณะ
โดยผู้สูงอายุเองมีส่วนร่วมลงแรง เป็นต้น 

ตดิเตยีง อาจเน้นทีก่ารปรบัสภาพบ้าน ขณะท่ี 
ผู ้สูงอายุกลุ ่มติดสังคมจะมีการปรับสภาพ
แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการได้ท�ากจิกรรมสร้างสรรค์
ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุในชุมชน เช่น จัด
สภาพแวดล้อมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได้ การปรับปรุงสวนสาธารณะ ส�าหรับ
ผู ้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีใหญ่
ท่ีสุด เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการปรับ 
สิง่แวดล้อมในสถานทีส่าธารณะ เช่น ทางลาด
ในท่ีต่างๆ เพื่อผู้สูงอายุหรือผู้พิการสะดวก 
ในการเดินทางโดยช่วยเหลือตัวเองได้  



เวทีเรียนรู้ เครือข่ายอ�าเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ84

การซักถามและแลกเปลี่ยน

	 หลั กการของการปรั บสภาพ
แวดล้อมจะพิจารณาจากความเหมาะสม
ตามบริบททางสังคม พิจารณาความจ�าเป็น
ของแต่ละพื้นที่ พยายามใช้ทุนทางสังคมเดิม
ทีม่อียู ่รวมทัง้มกีารขอทนุจากภาคเอกชนร่วม
ด้วยบางส่วนด้วย มีตัวอย่างของ บ้านต้นแบบ 
ที่สร้างให้ผู้สูงอายุ “บ้านเทิดไท้องค์ราชันย์” 
สร้างโดยใช้หลกั มีความปลอดภัยทางกายภาพ  
สามารถเข้าถงึได้ง่าย สามารถสร้างแรงกระตุน้ 
ไม่ให้เกิดภาวะซึมเศร้า และดูแลรักษาง่าย 
เป็นต้น 

 สุดท้ายแล้วจากการสรปุบทเรยีนของ
ผู้ด�าเนินงาน พบว่าปัญหาส�าคัญ 2 ประเด็น
ของการด�าเนินงานคือ การมีงบประมาณ
สนับสนุนท่ีไม่เพียงพอ และการขาดองค์ 
ความรู้ในการจัดการ เนื่องจากการจัดการกับ
สิ่งแวดล้อมหรือการปรับสภาพบ้านค่อนข้าง
ต้องใช้งบประมาณจ�านวนมาก อาจไม่เพยีงพอ 
ต่อความต้องการของทุกบ้าน ซึ่งจะต้องรอ 
งบประมาณในแต่ละปี และทยอยด�าเนินการ
ไปตามความจ�าเป็นเร่งด่วน  

 ในห ้องประชุมมีการแลกเปลี่ยน 
วิธีการท�างานขององค์การบริหารส่วนต�าบล
ในการจัดการเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งมีความ
แตกต่างตามแต่ละบริบทชุมชน นอกจากนี้
ยังมีการแลกเปลี่ยนในประเด็นเพิ่มเติมอ่ืนๆ  
เช่น  สมุทรสงครามเล่าถึงการด�าเนินการเรื่อง
กองทุนผู้สงูอาย ุโดยใช้วธีิการหกัเงินกองกลาง
ไปร่วมสมทบ เป็นต้น
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หลักคิดในการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุ

•	 ติดป้ายเตือนความปลอดภัยของผู้สูงอายุในสถานที่ต่างๆ

•	 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องน้�าและห้องส้วม โดยอ�านวย 

ความสะดวกส�าหรบัผูส้งูอาย ุ เชน่  แสงสวา่ง  ความสะอาด  อปุกรณ์ชว่ยเกาะ 

หรือพยุงตัว ปูพื้นกระเบื้องและสุขภัณฑ์ให้เหมาะสม

•	 ติดตั้งราวจับ อุปกรณ์พยุงตัว ภายในอาคาร	ที่เป็นพื้นที่เส่ียงอันตราย

เช่น  บันได  ทางลาด ห้องน้�า

•	 ทางลาดส�าหรับผู้สูงอายุที่ดีควรอยู่ข้างบันไดและสร้างให้มีความแข็งแรง

•	 จัดให้มีที่จอดรถส�าหรับผู้สูงอายุ เพื่อที่เวลาลงจากรถจะได้เดินเข้าอาคาร

โดยสะดวก

•	 จัดให้มีราวจับ อุปกรณ์พยุงตัว บริเวณภายนอกอาคาร หรือระยะการ 

เดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

•	 ติดตั้ง กร่ิง สัญญาณช่วยเหลือ ส�าหรับผู้สูงอายุ ในกรณีฉุกเฉิน เช่น  

บริเวณห้องน้�า ห้องนอน

•	 ติดต้ังประตูภายในบ้าน แบบปิด-เปิดเอง แบบเล่ือน และใช้อุปกรณ์

ที่ติดตั้งอย่างเหมาะสม เพื่ออ�านวยความสะดวกในการใช้งานส�าหรับ 

ผู้สูงอายุ

ห้องน้�าส�าหรับผู้สูงอายุ	 เป็นส่ิงส�าคัญมาก เราพบว่าผู้สูงอายุจ�านวนมาก

ประสบอุบัติเหตุจากการลื่นล้มในห้องน้�า และส่งผลให้มีอาการเจ็บป่วยที่มากขึ้น 

ตามมา 

หลกัการออกแบบหอ้งน้�าส�าหรบัผูส้งูอาย/ุผูพ้กิาร ควรมพีืน้ฐานท่ัวไปดงันี ้

1. พื้นไม่ลื่น มีราวจับที่สามารถเดินได้ทั่วห้องน้�า 

2. ประตูห้องน้�าเป็นแบบเปิดให้ผู้อื่นสามารถเข้าไปได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

3. ความกว้างประมาน 1.50 - 2.00 เมตร

4. มีพื้นที่วางภายในห้องไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร
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การจดัสภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุในชุมชน
กรณีศึกษา RANGSIT MODEL

ก รณีศึกษา RANGSIT MODEL เป็นการออกแบบพื้นที่
สาธารณะ อยูบ่นแนวคิด	การออกแบบเพือ่คนท้ังมวล 

(Universal Design) ซึ่งเป็นแนวคิดในการออกแบบสภาพ
แวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวก ตลอดจนสิ่งของ
เครื่องใช้ โดยมีหลักในการออกแบบเพื่อการใช้งานที ่
สะดวกสบาย ปลอดภัย ครอบคลุมส�าหรับทุกคน และต้อง
ไม่มีการดัดแปลงพเิศษหรอืเฉพาะเจาะจงเพือ่บุคคลกลุม่ใด 
กลุ ่มหนึ่ง เน้นออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการอยู ่
ร่วมกันอย่างมีความสุขและเท่าเทียมกันของทุกคน

อาจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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 แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทัง้มวล (Universal Design)   

เน้นออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการอยู่รวมกันอย่างมีความสุข 

และเท่าเทียมกันของทุกคน

กรณีศึกษาเทศบาลนครรังสิต : RANGSIT MODEL

 การปรับพื้นที่สาธารณะต่างจาก
การปรับพ้ืนท่ีบ้าน คือ ถ้าเป็นบ้านสามารถ
ตามใจผู้อยู่อาศัยได้ขอเพียงไม่เป็นอันตราย 
การปรับสภาพบ้านต้องดูให้เหมาะสมกับ
ความต้องการและวัย เช่น บันได ราวจับ กริ่ง
สัญญาณ แต่การปรับพื้นที่สาธารณะที่อยู่บน 
หลักการการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล
ต ้องค�านึ งถึ งความหลากหลายของคน  
ต้องเข้าใจสังคมเศรษฐกิจ เข้าใจพื้นที่และ
สภาพแวดล้อม เข้าใจและรู ้ถึงสาเหตุของ

ปัญหา เข้าใจมาตรฐาน ข้อก�าหนด กฎหมาย 
โดยเข้าใจจริงๆ อย่าคิดไปเอง และทุกคนต้อง
รูส้กึเป็นเจ้าของร่วมกนั  กระบวนการท�างาน
จึงเริ่มจากการท�าประชาพิจารณ์ เพ่ือดูพ้ืนท่ี
ท่ีควรต้องปรับเป็นอันดับแรกก่อนว่าควรเป็น
จุดไหน ซึ่งต้องมีการคุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหมด เช่นกรณีของ RANGSIT MODEL  
ที่ด� า เนินการปรับพื้นที่ วัด  มีการคุยกับ 
เจ้าอาวาส ช่างสถาปนิก ผู้ดูแลสุขภาพ เพื่อน 
ช่างเทคนิค ชุมชน ผู้ที่จะมาช่วยเหลือ ฯลฯ

 ตัวอย่างจากการท�างานปรับสภาพ
แวดล้อมในพื้นที่สาธารณะ ในเขต เทศบาล
นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นท่ี
ต ้นแบบที่ มูลนิ ธิสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ให้การสนับสนุนเพื่อ 
ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงวัยในหลายมิติ หนึ่งในนั้นคือการ 
สร้างพื้นที่ท่ีเป็นมิตรกับผู ้สูงวัยในพื้นที่
สาธารณะ	 โดยเริ่มต้นจากพ้ืนที่วัด คือ  
วดัคลองหนึง่ (แก้วนมิิต) ซึง่เป็นพืน้ทีส่�าคัญท่ีผู้

สงูอายมุาใช้บรกิารร่วมกนั นอกเหนอืจากการ
มาร่วมกิจกรรมที่ว้ด ส่วนหนึ่งยังเป็นสถานที่ 
ประชุมของชมรมผู้สูงอายุที่มีสมาชิกมาร่วม
ประชุมกันทุกเดือน
 การริเริ่มการด�าเนินงานนี้มาจากท่ี
ประชมุของชมรมผูส้งูอายเุองร่วมกบัเครอืข่าย
ที่เห็นว่า การปรับพื้นที่ให้เป็นมิตรส�าหรับ
ผู ้สูงอายุควรจะเริ่มจากพื้นที่สาธารณะ 
โดยในขั้นตอนนี้มีการเชิญอาจารย ์จาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาช่วยในการ
วางแผนว่าจะปรบับรเิวณไหน อย่างไร สดุท้าย
มีการปรับใน 3 จุดคือ ปรับสภาพห้องน�้า
ส�าหรับผู้สูงอายุ ท�าทางลาดขึ้นอุโบสถ และ
ทางลาดขึ้นศาลาการเปรียญ ในกระบวนการ
ท�างานจะให้ความส�าคัญกับ การมีส่วนร่วม 
ของคนในชุมชนแต่ละภาคส่วน โดยมีการเชิญ 
ทุกภาคส่วนในชุมชนเข้ามาร่วมรับฟัง แสดง
ความคดิเหน็ สามารถแบ่งกลุ่มทีมี่บทบาทหลกั 
ได้ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

ภาพ	 33	 ภาคีภาคส่วนหลัก 4 กลุ่ม  
ในการท�างานปรับพื้นที่สาธารณะ

	 1.	กลุ่มเจ้าของพื้นที่	(Site	Owner)	
 ในที่นี้ คือ วัด ซึ่งมีหน้าที่น�าเสนอ 
ข้อเทจ็จรงิ ปัญหา สถานการณ์ แนวโน้มการใช้ 
พื้นที่ ตลอดจนร่วมวางแผนงาน และจัดหา
งบประมาณ 
	 2.	 กลุ ่มผู ้บริหารระดับท้องถิ่น	
(Local Government) 
 ในทีน่ี ้คอื เทศบาลนครรงัสติ มหีน้าที่ 
ส่งเสริมต้ังแต่ระดับแผนนโยบาย ผลักดัน
นโยบายให้เกดิเป็นรปูธรรม เชือ่มโยงประสาน 
ช่องว่างในการท�างานให้มีความราบรื่นในการ
ด�าเนินงาน ช่วยเหลือด้านงบประมาณ ซึ่งใน
ระดับนี้ต้องสร้างกลไกระดับปฏิบัติการ คือ 
ผู้ประสานงานและติดตามผล นับเป็นกุญแจ
ส�าคัญในการที่จะไขไปสู ่ความส�าเร็จ (Key 
Performance) 
	 3.	ผู้ใช้งาน	(User)	
 ในที่นี้ คือ คนในชุมชนใกล้เคียง 
วดัคลองหน่ึง	(แก้วนิมติ)	และชมรมผู้สูงอาย ุ
ในชุมชน ซึ่งเป็นผู้ท่ีต้องเข้ามาใช้งานพื้นท่ี
โดยตรง ผูใ้ช้งานนัน้ไม่ได้มีหน้าทีเ่พยีงน�าเสนอ

ความต้องการหรือเล่าปัญหาท่ีประสบเท่านั้น 
แต่ต้องร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไป
พร้อมๆ กันกับผู้มีส่วนร่วมกลุ่มอื่นๆ 
	 4.	ผู้สนบัสนุน	(Supporter)	ในกรณนีี้ 
แบ่งย่อยได้ ดังนี้ 
	 -	 ผู ้สนับสนุนทางวิชาการการ
ออกแบบ	
 ท�าหน้าท่ีให้ความรู้ ตรวจสอบความ
ถูกต้อง เสนอแนะแนวทางการแก้ไข และ
จัดการ เพื่อให้เกิดการออกแบบที่ถูกต้องและ
เหมาะสมที่สุด ในที่นี้ได้รับการสนับสนุนจาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต 
	 -	 ผู ้สนับสนุนทางวิชาการด้าน
สุขภาพ	
      ท�าหน้าที่ตรวจสอบความเหมาะสม 
กับการใช้งานส�าหรับผู้ท่ีมีข้อจ�ากัดทางด้าน
ร่างกาย เพือ่ให้เกดิการออกแบบท่ีไม่ท�าให้เกดิ
ผลเสียต่อสุขภาพ ในที่นี้ได้รับการสนับสนุน
จากกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล ้อม	
เทศบาลนครรังสิต
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สรุปบทเรียนส�าคัญ
	 	 	 	 •	 สิ่งส�าคัญคือการมีส่วนร่วม ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
โดยให้ความส�าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และในทุกขั้นตอน
ของการด�าเนินงาน และยังมีการมีส่วนร่วมระดมทุนในการก่อสร้างโดยท�า
ลักษณะผ้าป่า ได้เงินกว่า 1 แสนบาทส�าหรับเป็นทุนในการด�าเนินการ ไม่ได ้
รอแต่เพียงงบประมาณจากเทศบาลเพียงอย่างเดียว 
						•	ปัญหาส�าคัญคือ	การคิดว่าตนเองท�าไม่ได้		
						•	ต้องมีการประเมินผล	และขยายผลต่อ
					•	ต้องมีการเสริมศักยภาพ	(Empower)	เพื่อเตรียมให้มีความพร้อมใน 
การเป็นผู้สูงอายุ

ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากชุมชน	/	ให้ความรู้

	RANGSIT	MODEL

ส�ารวจพื้นที่ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ออกแบบ	(ทบทวนองค์ความรู้/ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ)

ภาพ	34  ขัน้ตอนการด�าเนนิการ 
RANGSIT MODEL

น�าเสนอรูปแบบการแก้ไขปัญหากับชุมชน

พัฒนาแบบ

น�าเสนอต่อชุมชนขั้นสุดท้าย

ลงมือก่อสร้าง

ประเมินผล

ขยายผล
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พืน้ที่ทางสังคมและการเสรมิศกัยภาพ
ผู้สูงอายุ

ใ นกระบวนการเรียนรู้พื้นที่ทางสังคมและการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ  
ผู้จัดได้แบ่งกลุ่มเรียนรู้ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ระดับจังหวัด กรณีศึกษา

สมาคมชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดกาญจนบุรี ระดับอ�าเภอ กรณีศึกษา 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวและเครอืข่ายสขุภาพอ�าเภอปัว จงัหวัด
น่าน ระดับต�าบล กรณีศึกษา (1) เทศบาลต�าบลบางสีทอง อ�าเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี และ (2) องค์การบริหารส่วนต�าบลบางน�้าผึ้ง 
อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ
เลือกเข้าร่วมเรยีนรูใ้นกลุม่ใดกลุ่มหนึง่เพยีงกลุ่มเดยีว (อาจเปล่ียนกลุ่มได้) 
ใช้เวลาเรียนรู้ประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้น แต่ละกลุ่ม (พื้นที่) มาสรุป
ภาพรวมพร้อมกัน

กระบวนการเรียนรู้ :

ระดับจังหวัด 
กรณีศึกษา สมาคมชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดกาญจนบุรี

นางเพ็ญพิมล  ศิริปโชติ 
สมาคมชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดกาญจนบุรี

บริบทประชากรและปัญหาผู้สูงอายุ

 จังหวัดกาญจนบุรีมีประชากรท้ังหมด  
838,914 คน (ชาย 421,782 คน หญงิ 417,132 คน) 
มผู้ีสูงอายุท้ังหมด 96,374 คน คิดเป็นร้อยละ 11 .48 
ของประชากร โดยพบปัญหาผู้สูงอายุที่ส�าคัญ 
ได้แก่ ผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่ตามล�าพังไม่มีผู้ดูแล 
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ซึ่งพบมากที่สุดถึงร้อยละ 38.35 รองลงมาคือ 
ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านต่างๆ 
ที่เป็นสิทธิของตนเองได้ ราวร้อยละ 21.35 
และยงัพบว่ามผีูส้งูอายทุีไ่ม่ได้แจ้งจดทะเบยีน 
เพื่อรับเบี้ยยังชีพอีกกว ่าร ้อยละ 19.40 
มีผู ้สูงอายุที่ฐานะยากจนแต่ต ้องมีภาระ 
ในการเลี้ยงดูลูกหลานอีกราวร้อยละ 16.07 
นอกจากนี้ยังมีส่วนหนึ่งที่ไม่มีชื่อในทะเบียน
บ้าน พบร้อยละ 3.68 และมีผู้สูงอายุที่ต้อง
ประสบปัญหาการถูกท�าร้ายร่างกายจิตใจ 
พบราวร้อยละ 0.65 (ที่มาของข้อมูลจาก
เอกสารวิชาการ พมจ. ฉบับที่ 1/2555)

ริเริ่มศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้ สูงอายุ
จังหวัดกาญจนบุรี
 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ
จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งขึ้นจากพระประสงค์
ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยา- 
ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
ที่มีพระประสงค ์ให ้ผู ้สูงอายุรวมตัวเพ่ือ 
ช ่วยเหลือซึ่ งกันและกันในแต ่ละจังหวัด  
ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดแรกที่มีการ
จัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขึ้น  
มีบทบาทเป็นศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุของ
จังหวัด คนท�างานคือข้าราชการและผู้อาวุโส
จากกระทรวงต่างๆ มารวมตัวกัน โดยม ี
หน่วยงานทีอ่ยูภ่ายในศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติ 
ผู้สงูอายจัุงหวดักาญจนบรุ ีได้แก่ สมาคมชมรม 
ผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรี	 สาขาสภาผู้สูง
อายแุห่งประเทศไทย ประจ�าจังหวดักาญจนบรุี 
ชมรมข ้ าราชการบ� านาญและผู ้ อาวุ โส 
จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์ดูแลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) 

 ในส่วนของสมาคมชมรมผู้สูงอายุ
จังหวัดกาญจนบุรี เกิดข้ึนจากการรวมตัว
ของแกนน�าชมรมผู้สูงอายุเป็นคณะด�าเนิน
การจดัตัง้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ทีเ่ป็น 
นิติบุคคล ในรูปแบบสมาคม โดยมีสมาชิก
สมาคมจากเครอืข่ายชมรมผูส้งูอายใุนพืน้ทีท่ัง้
จังหวัด อ�าเภอ ต�าบล และหมู่บ้าน ในจังหวัด
กาญจนบุรีท้ังหมด ก่อนท่ีจะรวมเครือข่ายได้  
มีการเชิญทั้งหมดมาประชุมร ่วมกันก่อน  
ได ้รับใบอนุญาตจัดตั้ งสมาคมเมื่อวันที่  
14 ตลุาคม 2551 ในการบรหิารจดัการสมาคม 
ด�าเนินการโดย อาสาสมัครผู ้มีจิตอาสา 
ประกอบด ้วย ผู ้ สู งอายุที่พึ่ งตนเองได ้
คนหนุ่มสาวที่เห็นความส�าคัญของผู้สูงอาย ุ
ข ้าราชการบ�านาญ เด็กและเยาวชนที่มี 
เวลาว่าง ฯลฯ นายกสมาคมชมรมผู้สูงอาย ุ
จั งหวัดกาญจนบุรี  คนแรกคือ ร ้อยตร ี
ณรงค์ แสงสุริยงค์ (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด)  
ปี 2551-2554 ปัจจบุนัคอื นางเพ็ญพมิล  ศริปิโชติ 
(ปี 2554-ปัจจุบัน)
 วัตถุประสงค ์ของศูนย ์พัฒนา
คณุภาพชวีติผูสู้งอายจัุงหวดักาญจนบรุ ีเป็นไป 
เ พ่ือการจัดตั้ ง ศูนย ์ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุต้นแบบในระดับจังหวัด และจะเป็น 
การสร้างเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนางาน
ของชมรมผู ้สูงอายุทั้งในจังหวัดและต่าง
จังหวัด พร้อมท้ังเพือ่เป็นการส่งเสรมิสนับสนนุ
กิจกรรม และการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี สู่ลูกหลาน สุดท้ายเน้นการส่งเสริม 
สุขภาพ ช่วยเหลือ ดูแล ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
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 แนวทางการด�าเนินงาน

 กิจกรรมที่ด�าเนินงาน

 การด�าเนินงานของสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุร ี
เน้นการท�างานแบบบูรณาการ โดยท�างานร่วมกับสภาผู้สูงอายุฯ ชมรม 
ผูส้งูอายขุองทัง้จงัหวดั พฒันาสงัคมฯ สาธารณสขุและภาคเีครอืข่ายอืน่ๆ 
มีการท�าแผนขอสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดกาญจนบุรี มีแนวทาง 
ในการสร้างแกนน�าผูส้งูอายรุะดับอ�าเภอ ต�าบล หมูบ้่าน รวมทัง้การพัฒนา
แกนน�าเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดับอ�าเภอ

 งานด้านส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่  
การนวดเพื่อสุขภาพ การผลิตและจ�าหน่าย
น�้า M-RET การตรวจสุขภาพส�าหรับสมาชิก   
การออกก�าลังกายและกีฬาประเภทต่างๆ  
การร้องเพลง และการอบรมการเล่านิทาน
พื้นบ้าน
	 งานด้านวชิาการ ได้แก่ การฝึกอบรม
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) เกี่ยวกับ 
ธรรมานามัยและการพัฒนาอาชีพ การเป็น 
วิทยากรเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผู ้ สู งอายุ  
การให้ความรู้ทางวิชาการที่จ�าเป็น เช่นการ
เขียนโครงการส�าหรับขออนุมัติงบประมาณ  
การเป็นท่ีปรึกษาของชมรมผู ้สูงอายุและ 
หน่วยงานอืน่ๆ การพฒันาชมรมโดยการเยีย่ม 
ให ้ค�าแนะน�าด ้านการบริหาร ตลอดจน 
จัดกิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ
	 งานด้านการสงเคราะห์ผู ้สูงอายุ
และผู้ป่วย	 ในส่วนน้ีมีการเยี่ยมผู ้สูงอายุ  
ผู้ป่วยในแต่ละชุมชน เพื่อให้ก�าลังใจ พร้อม

มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็น โดยจะมีการ
ค้นหาผู้สูงอายุท่ียากไร้เพ่ือจะไปเยี่ยมและ 
อาจให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษด้วย 
	 งานส่งเสริมด้านการกีฬาส�าหรับ 
ผู้สูงอายุ	โดยมีการจัดกีฬาต่างๆ ส�าหรับผู้สูง
อาย ุได้แก่ กฬีาวูด้บอล เปตอง และกฬีาอืน่ๆ 
เช่น การร้องเพลง
	 ง านส ่ ง เสริ มด ้ าน ภูมิ ป ัญญา
ประเพณีวัฒนธรรม	 ได้แก่ การจัดงานวัน
ผู ้สูงอายุ การส่งเสริมภูมิปัญญาผู ้สูงอายุ 
การค้นหาผู ้สูงอายุดีเด่น มอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุ 
100 ปีขึ้นไป
 รวมทั้งยังมีงานในส่วนของการหา
รายได้ คือ การให้บริการห้องประชุม การ
จ�าหน่ายน�้า M-RET การจ�าหน่ายของที่ระลึก 
การรับบริจาค การจัดตลาดนัดทุกวันศุกร์
สุดท้ายของเดือน และการจัดทอดผ้าป่า 
การกุศล 
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	 ผลของการด�าเนินงานที่ผ่านมา		
ในเชิงกลไกการขับเคลื่อนงานท�าให้เกิดการ
พัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุจ�านวน 113 
ชมรม มีการบูรณาการงานผู ้สูงอายุของ
สภาผู้สูงอายุและสมาคมชมรมผู้สูงอายุของ 
จังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และ
กลายเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของ 
ผู้สงูอายทุัง้จงัหวดั โดยสามารถท�างานร่วมกนั 
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือ 
ผู้สูงอายุ ตลอดจนการพัฒนาชมรมเครือข่าย 
และยังได ้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ 
ประจ�าปี 2556 องค์กรขนาดเล็ก จากงาน 
THAILAND NGO AWARDS 2013 ที่ผ่านมา 
 ส�าหรับผลการด�าเนินงานในมิติ
ของผู้ท�างานและประโยชน์ต่อผู้สูงอายุเอง  
พบว่า ผู้เข้ามาร่วมท�างานเกิดความสุขในการ
ท�างานที่ได้ท�าประโยชน์ให้กับสังคม เกิดการ 
พัฒนาผู ้ร ่วมงานให้มีการด�ารงวิถีชีวิตท่ีม ี
ความสุขมากขึ้น ในส่วนของผู้สูงอายุได้ช่วย
กระตุ้นให้เกิดการตื่นรู้ และเข้ามามีส่วนร่วม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการแลกเปลี่ยน  
เรียนรู้ การด�าเนินงานองค์กรผู้สูงอายุ ทั้ง
ภายในและระหว่างจังหวัด ท�าให้เกิดความ
ตระหนักในการสร้างความเข้มแข็งของผู้สูง

อายุ โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้สูงอายุท่ี
ช่วยเหลือตัวเองได้ เข้าร่วมช่วยเหลือสังคม 
นอกจากนี้ ยังท�าให้เกิดกระบวนการรวมตัว 
เสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูง
อายุต่อหน่วยงานของรัฐ และผู้เกี่ยวข้อง เป็น
องค์ประกอบส�าคญัในการร่วมงานของภาครฐั  
ทั้งการพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดด้วย 

 การขับเคลื่อนงานเพื่อเปิดพื้นที่ให้
กับการท�างานด้านผู้สูงอายุในระดับจังหวัด  
ต้องอาศัยการท�างานกับภาคีเครือข่ายทุก 
ระดบัภายในจงัหวดั โดยมภีาคเีครอืข่ายหลกั
ที่ท�างานร่วมกัน คือ (1) สาขาสภาผู้สูงอาย ุ
แห่งประเทศไทยฯ ประจ�าจังหวัดกาญจนบุรี 
(2) ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 
(3) ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี (4) แรงงาน
จังหวัดกาญจนบุรี (5) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี  เหล ่ากาชาดจังหวัด  
(6) เทศบาล อบต. กศน. ศนูย์ดูแลครฯู (สกสค.)  
(7) โรงพยาบาลพหลฯ โรงพยาบาลมะการักษ์ 
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง (8) เหล่ากาชาด
จังหวัด (9) กลุ่มต้นน�า้แคว  สภาเด็ก  เป็นต้น 
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 ประเด็นส�าคัญทีจ่ะน�าไปสู่ความส�าเร็จ คือ การท�างานเปน็ทีม 
การมีบุคลากรที่มีจิตอาสามาท�างานเปน็อาสาสมัคร ปฏิบัติหน้าที่

อย่างเข้มแข็ง ตัง้ใจจริง และมีความภาคภูมิใจในการท�างาน

ปัจจัยความส�าเร็จของการท�างาน

 จากการด� า เนินการที่ ต ่ อ เนื่ อ ง 
สามารถสรปุปัจจยัความส�าเรจ็ของการท�างาน
ได้ดังนี้
 คนท�างาน ในส่วนของคนท�างาน/ 
คณะท�างาน ประเด็นส�าคัญที่จะน�าไปสู ่
ความส�าเร็จ คือ การท�างานเป็นทีม การมี
บุคลากรที่มีจิตอาสาท�างานเป็นอาสาสมัคร 
ซึ่งยังต้องการจ�านวนอาสาสมัครเพิ่มมากขึ้น 
นอกจากนีค้ณะท�างานต้องมีความรบัผิดชอบ 
และมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่  
มคีวามตัง้ใจจรงิและมีความภาคภมิูใจในการ
ท�างาน สุดท้ายต้องมีการประสานงานที่ด ี
ทั้งภายในและภายนอกสมาคมฯ และมีการ
วางแผนร่วมกันในทีมคณะท�างาน 
 งบประมาณ เป็นส่วนส�าคัญทีจ่ะช่วย
ขับเคลื่อนการท�างานได้อย่างราบรื่น ประสบ

ความส�าเร็จ ในส่วนนี้มีการของบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ คือ พัฒนา
สังคมจังหวัด (พมจ.) องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั (อบจ.) รวมท้ังจากการบรจิาคและอืน่ๆ 
การได้รับสนับสนุนอย่างต่อเนื่องท�าให้งาน
ด�าเนินไปได้อย่างไม่สะดุด  
 การเลอืกกลุม่เป้าหมายตรงกบัการ
พัฒนา
 บทบาทการเป็นศูนย์ประสานงาน 
การท่ีสมาคมชมรมผู ้สูงอายุท�าหน้าท่ีเป็น
ศูนย์กลางการท�างานและการประสานงาน
ด้านผู้สูงอายุของจังหวัด ซึ่งเป็นบทบาทท่ี
ส�าคัญ ชัดเจน โดดเด่น เป็นที่รู้จักและสนใจ 
ทั้งขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาค
ประชาชน
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ระดับอ�าเภอ 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
และเครือข่ายสุขภาพอ�าเภอปัว
การพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ในระบบบริการการดูแลระยะยาว
ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในชุมชน โดยชุมชนเปน็เจ้าของ

ดร.ไพจิตรา  ล้อสกุลทอง พยาบาลปฏิบัติการขัน้สูงด้านผู้สูงอายุ 
นางสารภี  วงศ์สิทธิ์ พยาบาล Home Health Care 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
คุณพ่อกิตติกุล  คุณศิรินันทกุล ประธานชมรมผู้สูงอายุต�าบลป่ากลาง

คุณแม่ถนอม  สุวรรณประชา อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) บ้านปรางค์

บ ริบทอ�าเภอปัว มีจ�านวน 12 ต�าบล พ้ืนท่ีรวม 
1,233 ตารางกิโลเมตร ประชากร 66,718 คน  

มีจ�านวน 14,398  คนหรือคิดเป็นร้อยละ 21.58 ของ
ประชากรทัง้หมด ซึง่เป็นประชากรบนพืน้ทีส่งู คอื กลุม่
ชาติพันธุ์ ม้ง เมี่ยน ถิ่น ลเวื้อ และไทลื้อ จึงมีประชากร
หลากหลายกลุ่มชาตพินัธุ ์ประชากรกลุ่มนีม้รีายได้เฉล่ีย 
15,500 ต่อปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม และ
ไม่ได้เรียนหนังสือ 



เวทีเรียนรู้ เครือข่ายอ�าเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ96

 จากสภาพผู ้สูงอายุที่ เพิ่มมากขึ้น  
ตามมาด้วยโรคเรือ้รงัต่างๆ ซึง่มีความต้องการ
ดูแลสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 
ที่ มีภาวะพึ่ งพาหรือมีภาวะทุพพลภาพ  
สภาพปัญหาของผู้สูงอายุ	ที่พบในชุมชนคือ
ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ติดบ้านส่วนใหญ่ขาด
การดูแล ได้รับบริการในเรื่องการดูแลรักษา 
ที่ไม่เพียงพอ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีรายได้  
มีปัญหาการเคลื่อนไหว ขณะที่สภาพบ้านมี
บันไดสูงชัน และผู้สูงอายุยังมีความเครียด 
และมภีาวะความเจบ็ป่วย ทัง้ระยะวกิฤติ ระยะ
เรื้อรัง และระยะสุดท้าย ยังมีปัญหาส�าคัญ
เรื่องภาษาและการสื่อสารท่ีเข้าใจไม่ตรงกัน 
โดยเฉพาะในผู ้สูงอายุที่เป็นกลุ ่มชาติพันธุ ์ 
สุดท้ายส่วนหนึ่งเป็นปัญหาจากเจ้าหน้าที่  
ทั้งทีมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวและ
เจ้าหน้าท่ีระดบั รพ.สต. ทีม่ภีาระงานค่อนข้าง
มาก และมีบุคลากรจ�ากัด 

 การท�างานด้านผู ้สูงอายุในพื้นท่ี
อ�าเภอปัว มีจึงมีแนวคิดในการดึงศักยภาพ
ของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล กลไก
การท�างานหนึ่งคือ ชมรมผู ้สูงอายุซึ่งเป็น
ชมรมท่ีมีความเข้มแข็งและมีผลงานดีเด่น 
มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539-ปัจจุบัน ล่าสุดได้รับ
รางวัลชมรมผู ้สูงอายุดีเด่นระดับประเทศ
สาขาการจัดการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่ม
กรรมการของชมรมเป็นผู้ที่คนส่วนใหญ่ให้
ความเคารพนับถือ และเป็นผู้ที่รู ้จักใกล้ชิด
กับคนในชุมชน หมู่บ้าน ต�าบลของตนเอง
เป็นอย่างดี รู้จักท้ังสภาพครอบครัว สภาพ
เศรษฐกจิของผูป่้วยโรคเรือ้รงั และมโีครงสร้าง
การท�างานในลกัษณะเครอืข่ายทีเ่ข้มแขง็ โดยมี
ชมรมผู้สูงอายุครบทุกต�าบล / หมู่บ้าน

ดร.ไพจิตรา  ล้อสกุลทอง

 แนวคิดของอ�าเภอปัวนับเป็นต้นแบบของการ
ดแูลผู้สงูอายรุะยะยาว ทีม่กีารดงึศกัยภาพของชมุชนเข้ามา 
ร่วมเป็นเครือข่ายในการดูแล โดยท�างานเชื่อมประสาน  
3 ภาคี คือ ภาคีสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จ- 
พระยพุราชปัว   รพ.สต.   ภาคภีาคสงัคม ได้แก่ อบต./เทศบาล 
และภาคีภาคประชาชน ประกอบด้วยแกนน�าผู้สูงอายุ 
อผส. อสม. เยาวชน คร ูพระ จติอาสา  มกีารวางแนวทาง 
แก้ปัญหาร่วมกัน โดยเดินในลักษณะ การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีหุ้นส่วน	 (Mutual	 Collaboration)  
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีกระบวนการพัฒนาตาม 
ขั้นตอน คือ 
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 (1) การท�าพันธะสัญญาร่วมกับ 
ภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการท�างานร่วมกัน   
 (2) การส�ารวจความต้องการการ
ดูแลผู ้สูงอายุโรคเรื้อรังโดยประเมินผู ้สูง
อายุที่บ้าน วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล และ
สะท้อนข้อมูลผู ้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม 
เลือกพื้นที่น�าร่องที่จะด�าเนินการก่อน พร้อม
ลงส�ารวจข้อมูลลงลึกเฉพาะพื้นที่เพื่อการ
ปฏิบัติการ
 (3) การจัดท�า	 Dialogue	 แนวคิด
การดูแลระยะยาวและการเยี่ยมบ้านแบบ
บูรณาการ	กับ	3	ภาคี จ�านวน 6 ครั้ง
 (4)  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
 (5) การเลือกพื้นที่ในการทดลอง
และด�าเนินการ พื้นที่ที่เลือก คือ ชุมชนบ้าน
ป่าหัด ต�าบลปัว โดยมีการเยี่ยมบ้านของทีม
สหสาขาวิชาชีพจาก รพร.ปัว ซึ่งประกอบด้วย 
แพทย์ พยาบาล ประธานชมรมผู ้สูงอายุ
หมู่บ้าน ร่วมทีมเยี่ยมบ้าน
 (6)           การประเมนิผล มกีารเปรยีบเทยีบ
ผลก่อนและหลงัมีการบริหารจดัการเย่ียมบ้าน 
แบบบูรณาการ 3 ภาคี (สุขภาพ สังคม และ
ชุมชน)
 (7) สุดท้ายคือ การสรุปผล (ในทุก
กระบวนการมีการร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมวางแผน 

และประเมนิผลร่วมกนัตลอดกระบวนการ โดย
ผู้วิจัยท�าหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุน) 
	 ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินพบว่า 
ชุมชนมีความเข้มแข็งในการดูแลผู้สูงอายุมาก
ขึน้ จากกลุม่ผูส้งูอายทุีมี่ภาวะพึง่พาด้านกจิวัตร
ประจ�าวัน มีฐานะยากจน และขาดคนดูแล
เริม่ได้รบัการดแูลโดยม ีอผส. และ อสม. เข้ามา 
ช่วยดูแลจดัยา บรรยากาศการท�างานบูรณาการ 
3 ภาคี ท�าให้เกิดทีมงานท่ีมาร่วมมือช่วยกัน 
ทั้งภาคสุขภาพ ภาคประชาสังคมและภาค 
ประชาชน ท�าให้ผู้ให้บริการท�างานได้อย่างม ี
ความสุขมากย่ิงขึ้น ช่วยให้ผู ้สูงอายุเข้าถึง 
บรกิารได้มากขึน้ ส่งผลดต่ีอการดแูลระยะยาว 
ของกลุ่มผู้สูงอายุ ท�าให้ชุมชนดูแลกันเองได ้
มากขึ้นด้วยความเต็มใจ และภาคภูมิใจ มีพระ 
เข้ามาช่วยร่วมดูแล ท�าให้ผู ้ป่วยมีความสุข 
มีกิจกรรมถวายสายออกซิเจนแด่พระเป็น 
ความภูมใิจก่อนเสียชวีติ จากการท�างานนีย้งัม ี
การมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู ้มีผลงานดูแล 
ผูสู้งอายุดเีด่น และมกีารขยายพืน้ท่ีในการดแูล 
ผู้สูงอายุให้ขยายและต่อยอดไป
	 ปัจจยัความส�าเรจ็อยูท่ี่ผูน้�าท้ัง 3 ภาค ี
ทีม่วีสิยัทศัน์ทีต้่องการพฒันา โดยเฉพาะแกนน�า 
ชมรมผูส้งูอาย ุเป็นแกนน�าหลกั ภาคภีาคสุขภาพ 
เป็นผู้สนับสนุน เป็นการร่วมกันท�างานสร้าง
ระบบ เพือ่รองรบัคนท่ีจะเป็นผูส้งูอายใุนอนาคต

คณุแม่ถนอม	สวุรรณประชา ในฐานะอาสาสมคัรดแูลผูส้งูอาย ุ
ของชุมชน เล่าว่า ทีมงานมี อผส. จ�านวน 310 คน และ อสม. 
จ�านวน 200 คน มีการท�ากิจกรรมช่วยดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน  
ช่วยจดัยา ทีมงานภาคเีครอืข่ายภาคประชาชนมกีารเรยีนรูเ้รือ่งยา 
กบัทมีเภสชักร มกีจิกรรมส่งเสรมิอาชพี ผลจากการท�างานท�าให้
ประชาชน ผูส้งูอาย ุคนท�างาน และเจ้าหน้าทีม่คีวามสุขใจ ทมีงาน 
3 ภาคีสุขภาพมีความสุข
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คุณพ่อกิตติกุล	 คุณศิรินันทกุล ในบทบาทของประธาน
ชมรมผู้สูงอายุต�าบลป่ากลาง เล่าว่า ได้มีส่วนช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
มองว่าปัจจัยความส�าเร็จของการท�างาน  คือ ผู้น�ามีวิสัยทัศน์ 
ผู้สูงอายุ/ อผส. ท�างานเก่ง มีทีมงานดี มีทุนทางสังคม และ
ชุมชนเข้มแข็ง

นางสารภี	 วงศ์สิทธิ ์ พยาบาล Home Health Care เล่าว่า 
กิจกรรมที่ท�า ได้แก่ การเตรียมจ�าหน่ายผู้ป่วย การร่วมตรวจ
ผู้ป่วยกับทีมแพทย์ ใช้เครื่องมือในการเยี่ยมบ้าน รู้สึกภูมิใจ 
ที่ได้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงครบร้อยละ100 

 เราท�างานกับผู้สูงอายุ เรามองเห็นสิ่งที่มีคุณค่าของเขา  

ขอเพียงให้เรามีทัศนคติที่ดี มองถึงทรัพยากรหรือศักยภาพที่เขามี  

เราอยูก่บัผูส้งูอายุเพยีงไมกี่ว่นั ยิง่กวา่อา่นต�าราหลายรอ้ยเลม่ เพราะ
ถอดมาจากชีวิตจริง ซ่ึงหาได้ยาก  

ดร.	ไพจิตรา		ล้อสกุลทอง		
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ระดับต�าบล 
กรณีศึกษาเทศบาลต�าบลบางสีทอง

นายพรเทพ  ชมชู 
เทศบาลต�าบลบางสีทอง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ก ารด�าเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว พ้ืนท่ีต�าบล
บางสีทอง (LTOP MODEL) เกิดจากปัญหาของ 

ผูส้งูอาย ุได้แก่ ผู้สงูอายลืุมกนิยา ครอบครวัมีภาระ และ
การควบคมุโรคเรือ้รงั ผู้สงูอายไุม่ด ี วตัถุประสงค์หลกั 
ในการด�าเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จึงเป็นไป 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุกินยาอย่างต่อเนื่อง และสม�่าเสมอ  
เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุใช้ความคิด ป้องกันภาวะสมอง
เสื่อมก่อนวัยอันควร และเพ่ือลดภาระครอบครัวด้าน
การดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนเพื่อการลดรายจ่ายค่ายา
ภาพรวมของภาครัฐในระยะยาว
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นวัตกรรมของผู้สูงอายุ ปี 2557

ตารางมหศัจรรย์

ตารางยามหศัจรรย์กนัลมื

 นวัตกรรมด้านผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลบางสีทอง คือ ตารางยา
มหัศจรรย์กันลืม ผลการด�าเนินงานท�าให้ผู้สูงอายุและครอบครัวมีความพึงพอใจ

ภาพ	 	 35	 	 ตารางยามหัศจรรย์
กันลืม นวัตกรรมของผู ้สูงอายุ
เทศบาลต�าบลบางสีทอง        

  การด�าเนินงานที่โดดเด่นอีกด้านหนึ่ง
ของเทศบาลต�าบลบางสีทอง คือ มีการให้
บริการในศูนย์	Day	Care  ซึ่งเป็นสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆ ส�าหรับผู้สูงอายุในตอนกลางวัน  
มีให้บริการเตียงจ�านวน 2 เตียง โดยมีกิจกรรม 
เช่น ลานกะลา ฟ้ืนฟกูายภาพด้วยอุปกรณ์ต่างๆ  
ร้องเพลง ฝึกอาชีพ กีฬาเปตอง หมากตาราง 
หมากรกุ หมากฮอส เป็นต้น ซึง่ผู้สูงอายสุามารถ
เลือกใช้บริการตามความพึงพอใจ

 ส�าหรับงานด้านการเยี่ยมบ้าน 
ผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมหลักท่ีท�างานร่วมกัน 
โดยทีมเจ ้าหน ้าที่ เทศบาล เจ ้ าหน ้าที่
สาธารณสขุ และชมุชน การท�างานมกีารประชมุ 
วางแผนก่อนออกเยี่ยมผู้สูงอายุ โดย ผู้ก�ากับ
ดูแลงานการดูแลผู ้สูงอายุในชุมชน (Care 
Manager) ประชุมวางแผนร่วมกับ ผู ้ดูแล 
ผู้สูงอายุ (Care Giver)

 1) มีการจัดระบบบริการชัดเจนด้วย Care Plan
 2) ประเมินในผลสัมฤทธิ์ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
 3) การมี Care Plan ให้ครอบครัวผู้สูงอายุมีส่วนร่วม
 4) ผู้สูงอายุและครอบครัวมีความพึงพอใจ
 5) Care Giver มีความรู้ มีความมั่นใจในการดูแลผู้สูงอายุ
 6) ลดภาระเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการท�างาน เจ้าหน้าที่ไปท�างานส่งเสริมได้มากขึ้น
 7) เกิด Teamwork และ Rotation (ท�างานทดแทน)
 8) ชุมชนเห็นความส�าคัญการด�าเนินงานดูแลผู้สูงอายุ ท�าให้อปท.ให้งบประมาณและ
ปรับปรุงศูนย์ จนมีการขยายศูนย์เพิ่มอีก 1 แห่ง มีการท�าจิตอาสาในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น

ผลการด�าเนินงานของ Care Manager
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สรุป
	 หลักการท�างานผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลบางสีทองคือ ดูแลผู้สูงอายุให้
ดีที่สุด ภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน 
ตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรุ ีสาธารณสขุอ�าเภอเมอืง โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบางสีทอง เทศบาลต�าบลบางสีทอง และพ้ืนท่ี 
   ส�าหรับการดูแลผู ้สูงอายุ	 หัวใจส�าคัญคือผู ้น�าให้ความส�าคัญกับ 
การดูแลสุขภาพผู ้ สูงอายุ ถ ้าผู ้น�าให ้ความส�าคัญ ท้ังนโยบาย โครงการ 
งบประมาณ สามารถผลักดันและเดินไปได้ตลอดเวลา ที่ส�าคัญการท�างานเดินไป
คนเดียวเดินไปไม่ได้	ต้องเดินไปพร้อมๆ	กันทุกองค์กร ถ้าใครเป็นเจ้าภาพหลัก
จึงต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่สุดในการประสานงานให้สามารถบูรณาการงานร่วมกัน
ทั้งในเรื่องวิชาการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรที่จะมาช่วยกันท�างาน 
 ในการดูแลผู้สูงอายุให้ความส�าคัญกับผู้สูงอายุทุกกลุ่ม	แต่ควรให้การดูแล 
ผูส้งูอายรุะดบัที	่3	คือกลุ่มผูสู้งอายทุีต่ดิเตยีง	ช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้ก่อน และขยบั
มาดกูลุม่ที ่2 คอืผู้สงูอายทุีช่่วยเหลือตนเองได้ แต่ช่วยเหลอืสงัคมไม่ได้ ส่วนกลุม่ที่ 1 
คือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ ช่วยเหลือสังคมได้ ให้การดูแลอย่างเท่าเทียม หาก
มีการจัดกิจกรรมเชิญผู้สูงอายุให้เข้าร่วมกิจกรรม หลักส�าคัญคือการท�างานต้องมีจิต
สาธารณะ จะท�าให้การท�างานผู้สูงอายุประสบความส�าเร็จอย่างแน่นอน
	 สุดท้าย ขอฝากทกุท่านว่าต่อไปอนาคตข้างหน้าเราต้องเป็นผูส้งูอายแุน่นอน 
ก่อนที่เราจะถึงวันนั้น เราต้องพยายามสร้างรุ่นใหม่ท่ีต่อจากเราให้มาท�างานแทน  
ตอนที่เราเป็นผู้สูงวัยแล้วจะได้มีคนมาดูแลแทนเรา

 หลกัการท�างานผู้สงูอายุของเทศบาลต�าบลบางสทีองคอื ดแูลผูส้งูอายุใหด้ ี
ที่สุด ภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน 
เพราะการท�างานเดินไปคนเดียวเดินไปไม่ได้ ต้องเดินไปพร้อมๆ กันทุกองค์กร
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ระดับต�าบล 
องค์การบริหารส่วนต�าบลบางน�้าผึ้ง 

นางสมศรี มัจฉากล�่า  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นางอุทัยรัตน์ คงสมบัติ ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดบางน�้าผึ้งใน  

องค์การบริหารส่วนต�าบลบางน�้าผึ้ง อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

บ	ริบทพื้นที่ต�าบลบางน�้าผึ้ง เป็นเมืองกึ่งชนบท ใกล้แม่น�้า
เจ้าพระยา มี 11 หมู่บ้าน อาชีพดั้งเดิมคือท�าสวน ปัจจุบัน

มีบางส่วนท่ีรับราชการ ส�าหรับ ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัด
บางน�้าผึ้งใน ตั้งอยู่ในวัดบางน�้าผ้ึงใน ใกล้ตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง 
ขึน้ตรงกบัองค์การบรหิารส่วนต�าบลบางน�า้ผึง้ เริม่ก่อตัง้มาตัง้แต่
ปี 2542 โดยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขส�าราญ ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้ประกาศแต่งตั้งศูนย์ผู้สูงอายุขึ้นใน  
3 อ�าเภอ คือ อ�าเภอบางพลี อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ และอ�าเภอ
พระประแดง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนม์มายุครบ 72 พรรษา 
และทรงครองสิริราชสมบัติครบ 53 พรรษา เพื่อให้สอดคล้อง
ตามเจตนารมณ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 8 ว่าด้วยการพัฒนาประชากรกลุ่มผู้สูงอายุให้อยู่ดีมีสุข 
มีคุณค่าสมควรแก่อัตภาพ และเพื่อเป็นการฉลองปีสากลว่าด้วย
ผู้สูงอายุปี 2542 ที่ทั่วโลกต้องการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมีคุณค่า

 ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดบางน�า้ผึง้ใน มีบริการรับฝาก 
ผูส้งูอายุตอนกลางวนั ดแูลใหต้ัง้แตเ่ช้าจรดเยน็ โดยไมค่ดิคา่บรกิาร 
และมีการน�างบประมาณบางส่วนไปจ้างแพทย์จากโรงพยาบาล 
มาดูแลผู้สูงอายุทุกสัปดาห์
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 ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดบางน�้าผึ้งใน 
มีบริการรับฝากผู้ป่วยที่จ�าเป็นต้องมีคนอยู่
ด้วย เช่น ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ อัมพฤกษ์ อัมพาต 
ทีล่กูหลานหรอืญาตไิม่อยูบ้่าน ออกไปท�างาน
ตอนกลางวัน ศูนย์ดูแลให้ต้ังแต่เช้าจรดเย็น 
ตอนเย็นลูกหลานมารับกลับบ้าน โดยไม่คิด
ค่าบริการ มีผู้ดูแลที่เป็นเจ้าหน้าที่องค์การ
บรหิารส่วนต�าบลจ�านวน 2 คน (จดัจ้างปีต่อปี) 
ส�าหรับผู้สูงอายุที่มาใช้เครื่องออกก�าลังกาย 
เสียค่าท�าบัตร 30 บาท ส�าหรับผู้สูงอายุที ่
ช่วยเหลือตัวเองได้มีการรวมกลุ่มท�ากิจกรรม 
เช่น ท�าน�้ายาซักผ้า ปลูกต้นไม้ ท�าสวน (คน
บางน�้าผึ้งท�าสวนมะม่วงน�้าดอกไม้) 
	 การด�าเนินงานของศูนย์ฯ บทบาท
หลักอยู ่ที่กลุ ่มผู ้สูงอายุต�าบลบางน�้าผึ้งซึ่ง
เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง ประธานชมรมเป็น
ข้าราชการเกษียณ มีโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้น
มาเรื่อยๆ ส่วนใหญ่ผู ้สูงอายุเป็นผู้คิดและ
เขยีนโครงการเอง อบต.มหีน้าทีส่นบัสนนุและ
ดูแล ผู้สูงอายุและ/หรือเจ้าหน้าที่จะช่วยกัน
เขียนโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุน
จากองค์การบริหารส่วนต�าบลบางน�้าผึ้ง ซึ่ง
สนับสนุนงบประมาณปีละ 3 แสนกว่าบาท 
และยังของบสนับสนุนจากส�านักงานหลัก
ประกันสุขภาพ (สปสช.) ด้วย
 งบประมาณจากสปสช.  อบต.
บางน�้าผึ้งได้รับต้ังแต่ปี 2549 ในฐานะเป็น
พ้ืนที่น�าร่อง โดยงบส่วนนี้น�าไปจ้างแพทย์
จากโรงพยาบาลบางจากมาดูแลผู้สูงอาย ุ
ให้บริการตรวจคัดกรองและรักษาโรค ทุกวัน
พฤหัสบดี (5 โมงเย็น ถึง 2 ทุ่ม) แพทย์จาก
โรงพยาบาลบางจากจะผลัดเปลี่ยนเวรกันมา
ให้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

บางน�้าผึ้ง เช่น หมอโรคเรื้อรัง โรคข้อ โรคตา 
ฯลฯ โดยอบต. จ่ายค่าจ้างให้ 3,000 บาท/วัน 
หากมีการเจาะเลือด เจ้าหน้าที่จากรพ.สต.
บางน�า้ผึง้เป็นคนเจาะ ให้โรงพยาบาลรบัเลอืด
ไปตรวจ และน�าผลเลือดส่งให้แพทย์วินิจฉัย 
วันที่มาตรวจรักษา 
 ส�าหรับผู ้สูงอายุท่ีป ่วยติดเตียง	 
เจ้าหน้าท่ีอบต.	เจ้าหน้าท่ี	รพ.สต.	และ	อสม.	 
ลงไปเยี่ ยมบ ้ านสัปดาห ์ละ 	 1 	 ครั้ ง 
ตอนนี้มีผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่ที่บ้าน 15 ราย 
ทุกสัปดาห์เจ ้าหน้าท่ีลงไปดูแลด้านจิตใจ  
สอนออกก�าลั งกาย ช ่วยดูแลท�าความ
สะอาดบ้าน และยังมีการด�าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การทัศนศึกษา การจัดกิจกรรม 
วันพ่อ วันแม่ วันสงกรานต์ ในทุกวันอาทิตย์ 
จะมีการรวมตัวกันท่ีลานกีฬาของโรงเรียน 
ประธานชมรมแจ้งข่าวสาร ร่วมกันออก- 
ก�าลังกายและเดินตามหมู่บ้าน เชิญชวนให้
มาร่วมกิจกรรม และจบด้วยการรับประทาน
อาหารร่วมกัน เส้นทางเดินแล้วแต่ก�าหนด  
เป็นต้น  
 ส�าหรับการเข้าเป็นสมาชิกชมรม 
ผูสู้งอายุต�าบลบางน�า้ผ้ึงนัน้สามารถเข้าร่วมได้ 
ตั้งแต่เกิดจนสูงวัย ไม่มีจ�ากัดอายุ รวมทั้งยัง
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เปิดรับสมาชิกชมรมที่อยู่ในต�าบลใกล้เคียง
ด้วย โดยต้องเสียค่าสมาชิก แต่มีสวัสดิการ
ส�าหรับสมาชิกเ ม่ือเสียชีวิต (ฌาปนกิจ
สงเคราะห์) เพื่อให้มีการท�ากิจกรรมร่วมกัน 
ดแูลช่วยเหลอืกนั มีการเล้ียงผูส้งูอาย ุในวนัเกดิ 
ของเด็กๆ ด้วย 
	 ปัจจัยความส�าเร็จ ของการท�างาน
ที่ส�าคัญคือการมีใจของคนท�างาน เพราะผู้
ท�างานดแูลผูส้งูอายตุ้องเริม่ท�าโดยไม่ได้รบัเงิน
เดือนเป็นเวลา 6 เดือน เม่ือท�าไปสกัระยะหนึง่
และยังท�าอยู่ต่อไปได้จะเกิดเป็นความผูกพัน  

มใีจในการท�างาน เห็นความส�าคญั และพร้อม
ท่ีจะร่วมมอืในการท�างาน อกีประเดน็ทีส่�าคญั
คือการมีผู ้น�าที่ให้ความส�าคัญเรื่องการ
ดูแลผู้สูงอายุ เช่นนายกองค์การบริหารส่วน
ต�าบลบางน�้าผึ้ง ที่นอกจากจะให้ความส�าคัญ
แล้วยังมีการด�าเนินงานได้ต่อเนื่อง เนื่องจาก
ด�ารงต�าแหน่งยาวถึง 4 สมัย ซึ่งเป็นส่วนท่ี
ช่วยในการหารายได้เข้าศูนย์ฯ นอกจากได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากอบต. และสปสช.  
มีการทอดผ้าป่าร่วมด้วย เหล่านี้เป็นปัจจัย
ความส�าเร็จที่สะท้อนได้จากการท�างาน

สรุปภาพรวม  
พื้นที่ทางสังคมและการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ  

นางสาวอรอนงค์  ดิเรกบุษราคม
 ส�านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 3 นครสวรรค์ 

 จากการน�าเสนอของท้ัง 4 พ้ืนท่ี สรุปประเด็นร่วมกัน
ของการท�างานเพือ่การเปิดพืน้ท่ีทางสังคมและการเสรมิศกัยภาพ 
ผู้สูงอายุได้ดังนี้
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1.		การท�างานผู้สูงอายุทั้งได้ให	้	ได้รับ	และ 
ได้เรียนรู้ 
 ในฐานะคนท�างาน ลองตัง้ค�าถามกบั
ตัวเองว่างานผู้สูงอายุสร้างคุณค่ากับชีวิตเรา
อย่างไร พื้นที่อ�าเภอปัวบอกว่า การท�างาน
เหมือนเป็นพุทธะเดินดิน เป็นงานที่สร้าง
คุณค่า เวลาท�างานกับผู้สูงอายุส่วนใหญ่
เราคิดว่าเราเป็นผู้ให้ แต่ภายใต้การให้เรา
ก็ได้รับด้วย บางกรณีเล่าว่าได้รับอะไรจาก 
ผู้สูงอายุด้วย และได้เรียนรู้ชีวิตจากผู้สูงอายุ  

2.	 การท�างานเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้น 
 ในฐานะเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ ม ี2 บท 
คือ บทแรกคือผู้ให้บริการ บทที่ 2 คือการ
เสริมสร้างศักยภาพ เวลาท�างานกับผู้สูงอายุ 
ต ้องทบทวนว่าเราเห็นศักยภาพของผู ้สูง
อายุอย่างไร เราเห็นแล้วหรือยัง และเราได้น�า 
ศักยภาพนั้นมาใช้หรือไม่ เช่นที่คุณเพ็ญพิมล 
จังหวัดกาญจนบุรีบอกว่า ถ้าชวนผู้สูงอายุ
มาท�าต้องรู้ว่าจะเข้ามาจุดไหน ปัวรู ้ว่าจะ
ท�าอย่างไร โดยมีแผ่นเล็กๆ แค่ 8 บาท 
(ประกาศนียบตัร) สร้างความภูมิใจกบัผูส้งูอายุ
ได้ บางน�า้ผ้ึงบอกว่าท�างานตามค�าสัง่ผูส้งูอายุ 
แสดงว่าเหน็ถงึพลงัของผูส้งูอาย ุและสามารถ
ใช้พลงัผู้สงูอายไุด้เยอะ ดงันัน้ เราควรท�างาน
เสริมสร้างศักยภาพมากกว่างานบริการ

3.	การน�าศาสนาเข้ามาช่วยงานผู้สูงอายุ 
 เวลาท�าเรื่องผู้สูงอายุเหมือนกับเรา
ท�างานกับคนที่มีชีวิตปลายทาง ผ่านเรื่องราว
มาดี ของพื้นท่ีอ�าเภอปัวมีการเตรียมส่งคน 
เดินทาง ส่วนใหญ่คนไทยไม่ค่อยมีใครท�า

เตรยีมส่งคนเดนิทาง ยกเว้นพระไพศาล วสิาโล 
แต่ปัวน�าศาสนาเข้ามาช่วย ตุ๊เจ้าจะเข้ามา 
น้อมน�าให้จติวญิญาณนกึถงึความด ีช่วยท�าให้
ชีวิตผู้ป่วยไปดีได้ 

4.	การใช้เรื่องข้อมูลผู้สูงอายุ 
 ในด้านสาธารณสุข ข ้อมูลระดับ
บุคคล มี 2 แบบคือข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น 
ADL และข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ครอบครัวนี้ 
เป็นอย่างไร ซึ่งแกนน�าผู้สูงอายุจะมีข้อมูล
เหล่านี้เยอะ ส�าหรับข้อมูลผู ้สูงอายุระดับ
ชุมชน ในการท�างานเสริมสร้างศักยภาพผู้สูง
อายุ การมีข้อมูลชุดสุขภาพด้านใดด้านหนึ่ง 
เช่น ด้านอาหาร ผู้สูงอายุกับอาหารถือว่า
เป็นภูมิปัญญา ผู้สูงอายุที่มีอายุยืนจะเห็น
ฐานของอาหาร มคีวามมัน่คงทางอาหาร ด้าน
สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูง
อายุเป็นอย่างไร ด้านภูมิปัญญา คลังสมอง 
ระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ และระดับต�าบลมี
ชดุข้อมลูคลงัสมองอย่างไร อกีเรือ่งหนึง่คอืใน
ชุมชนมีพื้นที่ไหนที่เป็นที่รวมตัวของผู้สูงอายุ 
เช่น วัด เป็นต้น



เวทีเรียนรู้ เครือข่ายอ�าเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ106

นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์  มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร ผู้ด�าเนินรายการ 

“ท�าทุกอย่างต้องมีใจ ไม่ว่าจะเป็นผู้น�า หรือเป็นอะไรก็ได้ ไม่จ�าเป็นต้องเป็นนายก 
เป็นปลัด รองปลัด เป็นหมออนามัย เป็นผู้สูงอายุก็ได้ แต่ใจต้องมาก่อน”

“วันนี้เรามาฟังเรื่องดีๆ เยอะ ถามตัวเองว่า ท�าแล้วเรามีความสุขเพ่ิมข้ึน มีความรู้
เพิม่ข้ึน เปน็คนดมีากขึน้ เกง่ขีน้ และมเีพือ่นเพิม่ขึน้หรอืไม ่นีเ่ปน็ตวัชีว้ดั ไมต่อ้งถามคนอ่ืน  
ถา้ตอบตวัเองไดแ้สดงวา่เรามาถกูทศิถกูทาง ไมใ่ช่เรายงัโดดเดีย่วอยู ่ดอียูค่นเดียว เกง่อยูค่นเดยีว  
ต้องถามตัวเองเยอะๆ” 

“ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ ประมาณ 12.5% คือเดินมา 10 คน ผู้สูงวัย 1 คน ประเทศไทย
จึงมีพลังของผู้สูงอายุ ที่มีสติปัญญา มีความรักบ้านรักเมือง ห่วงลูกหลาน ตรงนี้เป็นพลังของ
การสร้างสรรค์ประเทศไทย” 

“เมื่อถามว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ย้อนไปสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้ามีอาจารย์ 
ปัญจวัคคีย์ 5 รูป 1+5 ขยายไปจนถึง 1,250 รูป และมาถึงพวกเรา 2,700 ปี เราท�าอย่างนั้น  
คือเริ่มจากตัวเรา มองหาว่าใครอยู่รอบบ้านเรา อยู่ในชุมชนของเรา ไม่ว่าเราจะเป็นใคร? เป็น
นายกอบต. เป็นหมออนามัย พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แกนน�าผู้ใหญ่บ้าน ทั้งหมดเป็น
ผู้น�าท่ีมีใจอยากช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ หน้าที่เรามีข้อเดียวคือ ไปรวบรวมคนดีดีเหล่านั้นมา
ช่วยกันท�าความดี บ้านเมืองจะดีขึ้น ตัวเราครอบครัวเราจะมีความสุข ที่ท�างานเราจะดีขึ้น  
ท่านเห็นด้วยหรือไม่?”   

ค�าถามจากเวที  
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ท�าอย่างไรให้ยั่งยืน?  
ตอบโดย ดร.ไพจิตรา ล้อสกุลทอง ผู้แทนจากอ�าเภอปัว

 เจ้าหน้าที่เป็นกลไกหลักในการท�างานของอผส. จากการท�างานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว มี
การสอบถามการเย่ียมบ้านของอผส. ว่าเดินไปเยี่ยมบ้านคนเดียวเป็นอย่างไร อผส. มักพบค�าถาม
ชาวบ้านว่ามาท�าอะไร ไม่ใช่หมอ ไม่มีความรู้ ชาวบ้านโดยเฉพาะข้าราชการบ�านาญไม่ยอมรับ 
ดังนั้น ก่อนท่ี	 อผส.	 จะออกไปเยี่ยมชาวบ้าน	 จ�าเป็นต้องน�าอผส.	 มาพัฒนาศักยภาพ	 ให้
ความรู้และมอบประกาศนียบัตร	 ลงนามโดยผู้น�าจากทั้ง	 3	 ภาคี จากการเยี่ยมบ้านคนเดียว 
โดยมพีีเ่ลีย้งทีเ่ป็นสหสาขามาเยีย่มด้วย ค่อยๆ เริม่มอบหมายงานให้อผส. ดแูลผูสู้งอายตุามศักยภาพ 
ไม่ให้ดแูลผูส้งูอายุทีป่่วยซบัซ้อน  กลุม่ผูส้งูอายรุะยะยาว แบ่งเป็น 3 ประเภทคอื ระยะที ่1 ระยะวกิฤติ 
คือกลุ่มคนไข้ที่เข้าๆออกๆ โรงพยาบาล มีอาการก�าเริบ ระยะที่ 2 ระยะเรื้อรัง เป็นโรค แต่ไม่มีอาการ 
กลุ่มนี้ อผส. ควรเยี่ยม ระยะที่ 3 คือระยะสุดท้าย ระยะนี้ อผส. เป็นแค่ผู้ประสานงาน บทบาทจะ
เป็นของพระในชุมชน เราจึงควรก�าหนดบทบาท	อผส.	ให้ชัดเจนว่า	อผส.	เป็นแค่ผู้ดูแลเบื้องต้น	
ไม่ใช่พยาบาลปฏบิตักิาร	ซ่ึงจะท�าให้อผส.	มคีวามสขุ	และม่ันใจในการท�างาน นอกจากนี ้ควรเตมิ
ท่อน�้าเลี้ยง ขวัญและก�าลังใจ หากมีงบประมาณอาจให้ค่าน�า้มันและค่าเสียเวลาเล็กๆ น้อยๆ (เพราะ
ตอนนี้อผส. ไม่มีค่าตอบแทน)
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การจัดสวัสดิการสังคม 
ความมั่นคงในชีวิต และกองทุนต�าบล
เพื่อสนับสนุนการท�างานผู้สูงอายุ
แบบบูรณาการ 

วิทยากร
นายพูลสวัสดิ์ นาทองค�า นายกเทศมนตรี เทศบาลต�าบลร่องค�า 

อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธุ์ 
นายประสิทธ์  สุนาตุ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยแร้ง 

อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด

ด�าเนินรายการโดย 
นายไพศาล เจียนศิริจินดา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

อภิปรายและให้ความเห็นโดย 
นายแพทย์ชลอ ศานติวรางคณา ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เขต 4 สระบุรี 
นายชาติชาย เหลืองเจริญ สภาองค์กรชุมชนเนินฆ้อ อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง  

เทศบาลต�าบลร่องค�า อ�าเภอร่องค�า จังหวัดกาฬสินธ์ุ
นายพูลสวัสดิ์ นาทองค�า
นายกเทศมนตรี เทศบาลต�าบลร่องค�า

	 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของทุกพื้นท่ีในสังคม	 รวมท้ัง 
สภาพปัญหาที่ซับซ้อนของผู ้สูงอายุ	 ท�าให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นตระหนักถึงปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 รวมท้ัง
ยังตระหนักถึงบทบาทท่ีส�าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่จะต้องท�างานเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ
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บริบทชุมชน

สถานการณ์ผู้สูงอายุของเทศบาลต�าบลร่องค�า

การขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

	 เทศบาลต�าบลร่องค�าเป็นเทศบาล
ขนาดกลาง	 ประกอบด้วย	 13	 ชุมชน	 1,769 
ครัวเรือน	 จ�านวนประชากร	 6,082	 คน	 เป็น
ต�าบลแห่งการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่อง	โดยได ้
เข้าร่วมโครงการร่องค�าเมืองน่าอยู่	 และมี
นายกเทศมนตรีที่อยู ่มาถึง	 4	 สมัย	 ตั้งแต่
ปี	 2542	 ซึ่งมีการท�างานผู้สูงอายุในพื้นที่มา 
ต่อเนือ่งกว่า	10	ปี	เทศบาลต�าบลร่องค�ามกีองทนุ 
จ�านวนมากและมีความหลากหลาย	หนึง่ในนัน้

	 ผู้สูงอายุในเทศบาลต�าบลร่องค�า	 มี	
914	 คน	 เกินกว่าครึ่งหนึ่งเป็นหญิง	 คือ	
427	คน	และเป็นชาย	387	คน	แบ่งตามช่วง
อายุ	ส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างอายุ 60-69 ปี 
(จ�านวน	538	คน)	และผูส้งูอายทุีมี่อายมุากขึน้	
มน้ีอยลงตามล�าดับ	คอื	อายรุะหว่าง	70-79	ปี 
จ�านวน	 270	 คน	 อายุระหว่าง	 80-89	 ปี	 
มจี�านวน	100	คน	และอาย	ุ90	ปี	มจี�านวน	6	คน 

 การจดัระบบเพือ่การดแูลผู้สงูอายุ
ในชุมชนเทศบาลต�าบลร่องค�า	 มีการตั้ง 
เป้าหมายว่า	“ให้การคุม้ครอง ดแูลผู้สงูอายุ
ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ควบคู่กับการจัด
สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้สูงอายุ 
มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น โดยน�าการ

เป็นกองทุนออมทรัพย์สวัสดิการประชาชน 
ที่ก�าลังเชื่อมโยงกองทุนทางเศรษฐกิจเพื่อน�า
มาใช้ส�าหรับสวัสดิการชุมชน	 เน้นการจัดการ
เพื่อท�าให้กองทุนนั้นด�ารงอยู่ได้ด้วยตัวเอง	
ตรงกบัเป้าประสงค์ของการจดัตัง้แต่ละกองทนุ	
โดยมเีป้าหมายสดุท้ายคอืการไม่พ่ึงพาภาครฐั	
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระ	 
ไม่ต้องติดอยู่กับโครงสร้างและนโยบายท่ีอาจ
ไม่เอื้ออ�านวยในการบริหารจัดการ

โดยอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรวัยสูงอายุ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	 8	 ต่อปี	 ปัญหาของ 
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�าบลร่องค�า	 ได้แก่	 
(1)	ปัญหาสุขภาพ	(2)	ปัญหาด้านจิตใจ	เหงา		
โดดเดี่ยว	 	 (3)	 ต้องรับภาระเล้ียงดูลูกหลาน	 
(4)	มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมน้อยลง	
(5)	 ขาดการเอาใจใส่จากบุตรหลาน	 (6)	 ขาด
ผู้ดูแล

พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ 
มาเป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข” 
	 กระบวนการด�าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย	 อาศัยการท�างานผ่านกลไก	
“ชมรมผู้สูงอายุ”	 ซึ่งเทศบาลได้จัดตั้งขึ้นและ
สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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กิจกรรมหลักที่ด�าเนินการ 

ทุกปี	 (โดยมีผู้สูงอายุทุกคนของต�าบลร่องค�า
เป็นสมาชิก)	 รวมทั้งการเช่ือมโยงกับภาคี
เครือข่ายทั้งภายในและนอกชุมชน	 ชมรม 
ผู้สูงอายุเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในปี	 2552	
โดยมรีะเบยีบชมรม	มโีครงสร้างคณะกรรมการ
บริหารจัดการชมรม	
	 ในส่วนงบประมาณในการด�าเนิน
งานได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลร่องค�า
ปีละ	 50,000	 บาท	 และมีการจัดท�าผ้าป่าวัน

กตัญญูผู้สูงอายุ	 (ตั้งแต่ปี	 2553	 เป็นต้นมา	
โดยได้จ�านวนปีละ	 3-4	 แสนบาท)	 รวมทั้ง
ส่วนหนึ่งเป็นเงินบริจาคของสมาชิกชมรมผู้มี
จิตศรัทธาเช่น	 ปันเงินจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
มาร่วมสมทบ	 นอกจากน้ีชมรมผู้สูงอายุยังมี
การหารายได้ในงานประเพณีต่างๆ	เช่น	ร�าวง
ย้อนยุคในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	การ
เซิ้งบั้งไฟ	เป็นต้น		

	 การเปิดพื้นท่ีส�าหรับชมรมผู้สูงอายุ	
จะมีการจัดกิจกรรมประจ�าทุกเดือน	 เดือนละ	
1	 ครั้ง	 โดยใช้โอกาสของการแจกเบี้ยยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัด
กิจกรรม	 	 กิจกรรมจะเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้สูงอายุเป็นส�าคัญ	 เพื่อการส่งเสริม	 พัฒนา 
ผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ	 ตลอด
จนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในด้านต่างๆ 
รวมทั้งการสร้างจิตส�านึกเพื่อพัฒนาชุมชน 
ในหมู่บ้านโดยผู้สูงอายุและคนในชุมชนเอง		
ซึ่งคณะกรรมการของชมรมผู้สูงอายุจะเป็น
แกนกลางในการประสานด�าเนินการ	 ทั้งนี้	 
มีการท�างานร่วมกับเครือข่ายของการดูแล
ในชุมชน	 คือ	 กลุ่มอาสาสมัครออกก�าลังกาย	
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	
อาสาสมคัรดแูลผูส้งูอาย	ุ(อผส.)		โดยเป็นกลุม่
ที่มีลักษณะการท�างานแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน	
หรอืจติอาสา	ซึง่ในต�าบลร่องค�ามีทัง้สิน้	4	กลุ่ม
จิตอาสา	 มีกลุ่มของโครงการ/กิจกรรมหลักท่ี
ด�าเนินการ	ดังนี้		

 โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุ	 เช่น	 การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
องค์ความรูต่้างๆ	ออกมาเป็นรูปเล่ม	ผ่านระบบ 
โรงเรียนของเทศบาล	 (ศูนย์เด็กและโรงเรียน
เทศบาลในพืน้ท่ี)	การแสดงภมูปัิญญาท้องถิน่/
ความสามารถของผู้สูงอายุในงาน/ประเพณี
ต่างๆ	และการจดักจิกรรมท่ีให้ผูสู้งอายเุป็นผูน้�า 
ในการพัฒนาชุมชน	ช่วยเหลอืกจิกรรมของชุมชน
 โครงการเพื่อจัดกิจกรรมทาง
ประเพณี	 เป็นการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณตีามโอกาสส�าคญัอย่างต่อเนือ่ง	อาทิ	
โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม	่ โครงการ
ผู้สูงอายุเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันส�าคัญทาง
พระพุทธศาสนา	 โครงการเชิดชูพระคุณแม่	
โครงการร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	
โครงการสู่ขวัญสู่ใจในวันเกิดผู้สูงอายุ
 โครงการเพื่อสร้างสัมพันธ์และ
สร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ	 และ
ระหว่างผู้สูงอายุกับกลุ่มอื่นๆ		เช่นงานผ้าป่า
วันกตัญญูผู้สูงอายุ	โครงการทัศนศึกษาดูงาน	
โครงการผู้สูงวัยกายใจแข็งแรง
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 โครงการอืน่ๆ	เช่น	โครงการมอบเงิน
สงเคราะห์ศพผู้สูงอายุจากกองทุนโดยตรง	
การสร้างคลังปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน		
การเย่ียมเยียนผู้สูงอายุ	 การอบรมให้ความรู้
พร้อมจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ร่วมกับกิจกรรมของกองทุนสุขภาพของผู้สูง
อายุ	 โดยให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน	
และใช้งบประมาณจากแหล่งต่างๆ	 เฉลี่ย 
งบประมาณภาพรวมที่ใช้ประมาณ	 2.5	 ล้าน
ต่อปีจากทุกกองทุนในต�าบล

	 การด�าเนินกิจกรรมของชมรมผู ้ 
สูงอายุเทศบาลต�าบลร่องค�าท้ังหมดมุ่งหวัง
ผลให้ผู้สูงอายุมีความตระหนักถึงคุณค่า
และความส�าคัญของตนเอง	 ได้รับการดูแล
เอาใจใส่จากสังคม	 สร้างความอบอุ่นเข้มแข็ง		
ส่งเสรมิสายใยรกัแห่งครอบครวั	ท�าให้ผูสู้งอายุ 
มบีทบาทในการพฒันาชมุชน/ท้องถิน่	รวมท้ัง 
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ		
สังคม	 และสามารถด�ารงชีวิตอยู ่อย ่างม ี
ความสุขได้	

กองทุนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ 

	 นอกเหนือจากกองทุนสนับสนุน
ชมรมผู้สูงอายุแล้ว	 ในต�าบลร่องค�ายังมีอีก	 
2	กองทุนส�าคัญ	คือ	
	 1.	 กองทุนออมทรัพย์สวัสดิการ
ประชาชนเทศบาลต�าบลร่องค�า	ในปัจจบุนัมี
เงินหมุนเวียนประมาณ	2	ล้านบาท	กองทุนนี ้
เป็นกองทุนสวัสดิการส�าหรับการให้ความ 
ช่วยเหลือในทุกเรื่องรวม	 25	 สวัสดิการ	
ครอบคลุมตั้งแต่การเกิด	 การศึกษา	 การบวช	
การเกณฑ์ทหาร	การท�าบญุ	ผูส้งูวยั	การเจบ็ป่วย 
และการเสียชีวิต	
	 2 . 	 กองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลต�าบลร่องค�า 
น�าไปใช้ในโครงการเยี่ยมผู้ป่วย	 เยี่ยมบ้าน 
ผู้สูงอายุ	และการตรวจ	ให้ค�าแนะน�าการดูแล
สุขภาพ	 โดยท�างานเป็นทีมร่วมกันระหว่าง
เทศบาล	(ปัจจุบนัมีพยาบาล	3	คนและเภสชักร	
18	คน)	กับเจ้าหน้าทีร่พ.สต.	ซ่ึงหากพบปัญหา

เรื่องสภาพแวดล้อมร่วมด้วยจะมีการรายงาน
และพิจารณาจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู ่อาศัย	
โดยใช้งบของเทศบาลซ่ึงตั้งงบประมาณไว้
ประมาณ	3	แสนบาทต่อปี	 โดยเน้นเรื่องการ
ปรับสภาพแวดล้อมในบ้านให้เหมาะสม	 หรือ
อาจมีการสร้างบ้านขึ้นใหม่หากจ�าเป็น

	 เทศบาลมีการประสานงานกับ 
โรงพยาบาลร่องค�าในเรื่องการบริการดูแล 
ผู ้สูงอายุ	 โดยประสานงานผ่านเจ้าหน้าท่ี
คลินิกผู ้สูงอายุของโรงพยาบาลร่องค�าซึ่งมี
การท�างานร่วมกบัทีมสหวชิาชพี	กลุม่จติอาสา	
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนและอสม.ในการประชุม
ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนในการดูแล
รักษาสุขภาพ ในส่วนของเทศบาลต�าบล
ร่องค�าโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จะเป็นแกนน�ารับผิดชอบหลักในเรื่องการ
ออกเยีย่มบ้านผูส้งูอายกุลุม่ตดิบ้านและตดิ
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เตียง	 โดยจัดท�าโครงการส่งสุขภาพถึงบ้าน 
บริการผู้ป่วยด้วยใจ เป็นการเยี่ยมผู้สูงอายุ 
ดูแลสุขภาพ ให้ก�าลังใจ และให้ค�าแนะน�า
ปรกึษาต่างๆ ร่วมกบัทมีสหวชิาชพี	เครอืข่าย
มิตรภาพบ�าบัด	นักจัดการเบาหวาน	ความดัน 
โลหิตสูง	 เครือข่ายจิตอาสา	 กลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อนและอาสาสมัครดูแลผู ้สูงอายุที่บ้าน
(อผส.)	 
	 ในการท�างานมีการแบ ่งบทบาท
หน้าที่	 เช่น	 งานด้านวิชาการและการดูแลจัด
บริการเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาล	 ส่วนการ
เยี่ยมเยียนเพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจจะเป็น
งานของกลุ่มจิตอาสาชุมชน	 กลุ่มจิตอาสา
ในพื้นที่จะเป็นผู ้แทนของแต่ละชุมชนและ 
รั บผิ ดชอบ ในชุ มชนของตน เอง 	 โดย 
โรงพยาบาลร ่องค�าเป ็นเครือข ่ายที่ช ่วย
สนับสนุนทางวิชาการ	 เช่น	 การจัดอบรม
เครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน	
จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ผู้สูงอายุท่ีเป็นโรค
ความดันโลหิตสูง	 โรคเบาหวาน	 และการให้
ค�าแนะน�าการดูแลรักษาสุขภาพ	 ร่วมกับทีม 
สหวชิาชพี	เครอืข่ายมิตรภาพบ�าบดั	นกัจดัการ

เบาหวาน	ความดันโลหติสงู	เครอืข่ายจติอาสา	
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
	 นายกเทศบาลต�าบลร่องค�าสะท้อน
แนวทางการท�างานตลอดระยะเวลา	10	กว่าปี 
ท่ีผ่านมา	 ว่าส่ิงท่ีท�าส่วนหนึ่งเป็นการปลูกฝัง
วฒันธรรมองค์กรส�าหรบัพนกังานของเทศบาล
ต�าบลร่องค�าให้มีวิธีคิดในเชิงตรรกะ	 เหตุผล	
คิดเชิงระบบ	 มองเห็นเป้าหมายร่วมกัน	 โดย
ไม่เอาเปรียบ	 และมีความตั้งใจในการท�างาน
ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน
มาก่อน	ที่ต้องพัฒนางานพร้อมกับต้องท�าให้
องค์กรเดินต่อไปข้างหน้าได้	 รวมทั้งให้ความ
ส�าคัญในการสร้างผู้น�า	การสร้างคนรุ่นใหม่ใน
ชุมชน	และการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมชุมชนที่
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

 การใช้เงินที่ได้มาจากเทศบาลจะเกิดผลน้อยกว่าการร่วมมือ
ร่วมใจของพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการดูแล
สุขภาพตนเอง และร่วมมือในการท�างานในประเด็นต่างๆ
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บทเรียนและปัจจัยความส�าเร็จ 

ความท้าทายในการพัฒนา 

	 การมองไปข้างหน้าของเทศบาลเน้น
การพัฒนาคนให้ขับเคลื่อนงานการพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยจะมีการจัดตั้ง
และพฒันาระบบการดแูลผู้สูงอายรุะยะยาว
ในชุมชนที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุได้มากขึ้น 
เน ้นพัฒนาการศึกษาของคนในชุมชน  
โดยจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ร วมทั้ ง ก า รพัฒนาภู มิ ป ัญญาท ้ อ งถิ่ น	 
องค์ความรู้ต่างๆ	 และน�ามาสร้างมูลค่าทาง 

เศรษฐกิจ	 โดยยังอยู่บนฐานเดิมของชุมชน 
ที่ค่อนข้างมีคุณธรรม	มีความรัก	สามัคคีและ 
มีความยึดโยงทางศาสนา	 จึงใช้บริบทนี้เป็น 
เง่ือนไขส�าคัญในการพัฒนาในพ้ืนท่ีซึ่งต้อง 
ปรับประยุกต์ให้เหมาะสม	 และจะเน้นการมี 
ระบบการจัดสวัสดิการแก่ผู ้สูงอายุอย่าง 
ทัว่ถงึ และเหมาะสม รวมท้ังการจัดหา/ปรบัปรงุ/
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย	 และสภาพแวดล้อมท่ีมี
ความเหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุด้วย

	 •	การเน้นกิจกรรม/โครงการท่ีเป็นความต้องการและเป็นประโยชน์
ส�าหรับผู้สูงอายุอย่างแท้จริง	 ไม่เน้นผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือทรัพย์สิน	 
เป็นปัจจัยส�าคัญแรกของความส�าเร็จในการด�าเนินงาน
 •	การใช้เงินทีไ่ด้มาจากเทศบาลจะเกิดผลน้อยกว่าการร่วมมอืร่วมใจ
ของพีน้่องประชาชนในชมุชนทีมี่ความเข้าใจและให้ความร่วมมอืกบัท้องถิน่ในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง	และร่วมมือในการท�างานในประเด็นต่างๆ	
 •	 ให้ความส�าคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจแก่ 
ผู้สูงอายุ และกิจกรรมนันทนาการร่วมกันเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด และ
เพื่อสร้างความผูกพัน	ความสมัครสมานสามัคคี	แก่สมาชิกชมรมฯ
 •	 การท�ากิจกรรมร่วมกับลูกหลานหลากหลายกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
ความสมัพนัธ์ของคน 3 วยั		ท�าให้สงัคมของผูส้งูอาย	ุ	และสงัคมของชาวต�าบลร่องค�า 
เป็นสังคมที่อบอุ่น		มีชีวิตชีวา		ท�าให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตัวเอง	และด�ารงชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 •	จัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ
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เป้าหมายระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

องค์กรบริหารส่วนต�าบลห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด
นายประสิทธ์  สุนาตุ
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยแร้ง

 บรบิทพืน้ทีข่องต�าบลห้วยแร้งมีพืน้ที่
กว้างใหญ่	เนือ้ทีร่วม	187	ตารางกโิลเมตร	หรอื	
116,875	 ไร่	 ครอบคลุมพื้นที่	 11	หมู่บ้าน	มี
จ�านวนครวัเรอืน	2,909		ครวัเรอืน	มปีระชากร
ทั้งสิ้น	 7,089	 คน	 ประชากรค่อนข้างยากจน	
ส่วนเป็นเกษตรกร	 มีรพ.สต.ในต�าบลจ�านวน	 
3	แห่ง	แนวโน้มของผูส้งูอายใุนต�าบล พบว่า 

มีมากขึ้น	 จากข้อมูลในเดือนมีนาคม	 2557	 
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีมีจ�านวน	 849	 คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	11.96		ของประชากรทั้งหมดในต�าบล
ห้วยแร้ง	 ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุระหว่างอาย	ุ
60-69	 คิดเป็นร้อยละ	 6.61	 อายุระหว่าง	 
70-79	มีร้อยละ	3.79		และอายุระหว่าง	80	ปี
ขึ้นไป	มีร้อยละ	1.56

 ระบบสวัสดิการของชุมชนเริ่มจากแนวคิดที่ว่า ต้องการดูแล
คนทุกกลุ่มให้ได้รับการคุ้มครองความมั่นคงในชีวิตด้านต่างๆ โดยยึด 

หลกัการมสีว่นรว่ม ใหม้กีารรว่มสบทบจากชมรมหรอืกลุ่มจิตอาสาตา่งๆ

	 การวางเป้าหมายระบบการดูแล 
ผู้สูงอายุในชุมชนแบ่งเป็น	 5	 ระบบหลักใน
การดูแล	คือ														
 1. การส่งเสริมอาชีพ	 โดยจะมีการ 
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ	ที่มีอยู่	 ไม่ได้เฉพาะ
เจาะจงว่าเป็นอาชีพเฉพาะของผู้สูงอาย	ุ
 2.  การสร้างความมัน่คงด้านรายได้ 
โดยการดูแลเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 3. การส่งเสริมสถานภาพผู้สูงอายุ 
โดยทุกปีจะจัดให้มีการส่งเสริมด้านประเพณี

วัฒนธรรม	 ศาสนา	 ภูมิป ัญญาท้องถิ่น/ 
ภูมิป ัญญาผู ้สูงอายุ	 และกิจกรรมชมรม 
ผู้สูงอายุ
 4. การให้บริการช่วยเหลือสังคม 
โดยเน้นที่การดูแลกลุ ่มผู ้สูงอายุ	 และกลุ ่ม 
คนพิการ 
 5. การบริการด้านสุขภาพส�าหรับ
ผู้สูงอายุ โดยจะมีการตรวจสุขภาพทุกวันที่	1 
ของเดือน	โดยเจ้าหน้าท่ีจาก	รพ.สต.	และอสม. 
ของชุมชน
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กองทุนสวัสดิการชุมชนเครือข่ายต�าบลห้วยแร้ง 

	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลได้คิด 
ถึงระบบสวัสดิการของชุมชนต้ังแต่ปี	 2549	 
ซึ่ งมีแนวคิดในการดูแลคนทุกกลุ ่มให ้ 
ได ้รับการคุ ้มครองความมั่นคงในชีวิต 
ด้านต่างๆ	 โดยที่มาของกองทุนสวัสดิการ 
ชุมชนของต�าบลห้วยแร้ง	 เริ่มพัฒนามาจาก 
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์	 ที่ด�าเนินการมาก่อน 
หน้านี้ตั้งแต่ปี	 2532	 โดยมีสิทธิประโยชน ์
แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องมาจนกระทั่งพบว่า 
“หากเรามีแต่ให้ วันไหนไม่รู ้ที่เราจะหมด” 
“น�้าในตุ ่มถูกน�าไปใช ้  วันหนึ่ งก็จะหมด 
หากเราไม่ได้เติมน�้า”	 จึงมีการปรับวิธีคิด
ในการท�างานระบบสวัสดิการ โดยได้รวม
กองทนุเดิมทัง้หมดทีมี่อยู	่11	กองทนุมาจัดตัง้
กองทุนสวัสดิการชุมชน	 มีการแต่งตั้งตัวแทน
กลุม่กองทุนเดมิร่วมเป็นคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนฯ	 มีการบูรณาการรายชื่อจากสมาชิก
ของทั้งสองกองทุน	 (กองทุนสัจจะออมทรัพย์	
และ	 กองทุนสวัสดิการชุมชนจากทั้ง	 11	
หมู่บ้าน)	 ให้มีการบริหารจัดการงบประมาณ
แยกกองกันหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนฯ	
ใช้ระบบของกองทุนเดิม	 แต่ใช้ฐานรายชื่อ
สวัสดิการร่วมกัน	 ไม่ให้ซ�้าซ้อน	 สวัสดิการ
ต่างๆ	ก�าหนดโดยคณะกรรมการกองทุนฯ	
 ประโยชน์ที่สมาชิกกองทุนได้รับ 
เป็นสวัสดิการ	ตัง้แต่เกดิจนตาย	ตามหลกัเกณฑ์ 
ที่ก�าหนดร่วมกันขึ้นมา	 ครอบคลุมตั้งแต  ่
การเกิด	 การเจ็บป่วย	 ผู้สูงอายุ	 สวัสดิการ
บ�านาญ	 การเสียชีวิต	 การช่วยเหลือผู้ด้อย
โอกาสและสวัสดิการอื่นๆ	 มีกระบวนการ
ท�างานทีด่งึบทบาทของภาคีเครอืข่ายเข้ามามี

ส่วนร่วม	คอืมอีบต.	และหน่วยงานภาคีเข้ามา 
สนับสนุนงบประมาณ	 และร่วมพัฒนาพื้นท่ี
สาธารณะประโยชน์ในต�าบลเพ่ือการเพาะ
ปลูกปาล์ม	 รายได้จากผลผลิตน�าเข้ากองทุน
เดิม	11	กองทุน	และน�าส่วนนี้มาจัดสวัสดิการ
บ�านาญแก่ผูส้งูอาย	ุผลตอบแทนจากกองทนุ
สู่ชุมชน	 แบ่งวงเงินเป็นสัดส่วน	 คือ	 55% 
เพื่อการจัดสวัสดิการตามชุดสิทธิประโยชน์		
15%	 เป็นทุนการศึกษา	 (โดยมีเงื่อนไขให ้
กลบัมาท�างานในชมุชน)	5%	เป็นพืน้ทีส่�าหรบั
การปลูกป่า	และ	25%	เพื่อการบริหารจัดการ	
 แนวคิดการท�างานในพ้ืนที่ยึดตาม
ความต้องการของผู้สูงอายุเป็นหลัก	 อบต.
มีบทบาทในการสนับสนุนด้านงบประมาณ		
ชุมชนต้องเป ็นผู ้คิดโครงการเอง	 โดยมี 
ผูใ้หญ่บ้าน	ผูน้�าชมุชน	อสม.	เจ้าหน้าทีร่พ.สต.	
มาร่วมเป็นที่ปรึกษาและตกลงร่วมกัน	 อบต.
ช่วยจัดการให้การใช้งบประมาณอยูใ่นระเบยีบ	
และยังเน้นยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยให้ม ี
การร่วมสบทบงบประมาณจากชมรมหรือ
กลุ่มจิตอาสาต่างๆ	ด้วย	กรณีที่ผู้สูงอายุไม่มี
ก�าลังสมทบให้ใช้งบประมาณกองทุนมาร่วม
จ่ายแทน	
	 การท� างานผู ้ สู งอายุของชุมชน
นอกจากเรือ่ง	กองทนุสวสัดกิาร		ยงัมกีจิกรรม
การเยีย่มบ้านผูป่้วยทีเ่ป็นผูส้งูอายตุดิเตยีง 
โดยเน้นท่ีการดูแลจิตใจ	 ซึ่งในกระบวนการ
ของการเยี่ยมบ้านที่ต่อเนื่องยังเป็นการสร้าง
บรรยากาศของความสัมพันธ์	 และได้เกิด
การเรียนรู้หลายๆ	 อย่างจากผู้สูงอายุด้วย 
นอกจากนี้ยังมีการประสากับองค์กรภายนอก 
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การอภิปรายและให้ความคิดเห็น 

เช่น	 บริษัทซีพี	 ธนาคารออมสิน	 องค์กร
อุตสาหกรรมป่าไม้ที่จะเป็นแหล่งสนับสนุน 
ในอนาคตเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพบางส่วนส�าหรับ
ผู้สูงอายุที่พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
จ�าเป็นในรายที่ยากไร้หรือด้อยโอกาส
 บทเรียนความส�าเร็จของการ
ด�าเนินงานส่วนหน่ึง	 สะท้อนให้เห็นจากการ 
มีความร ่วมมือของภาคีเครือข ่าย	 เช ่น	 
นักกฎหมาย	 แพทย์	 อาสาสมัคร	 ฯลฯ	 และ
จ�านวนสมาชิกของกองทุนฯ	 ที่มีถึงครึ่งหน่ึง
ของประชากร	คือ	3,632	คน	คิดเป็นร้อยละ 
51.23	 ของประชากรทั้งต�าบล	 และสามารถ

บูรณาการกลุ่มกองทุนท่ีมีความเข้มแข็งใน
ต�าบลเพือ่พฒันาทีส่าธารณะประโยชน์นบัเป็น
แนวทางของการจัดการสวัสดิการและน�าไปสู่
ความส�าเร็จที่ยั่งยืนได้		
 สิง่ท่ีเป็นความท้าทายในการท�างาน
ต่อไป	 คือ	 การสนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุที่มี 
ฐานะและไม่ได้มีความจ�าเป็นต้องรับเบี้ย
ยังชีพ	 ส่งต่อเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่
ด้อยโอกาส	ยากไร้	 เพื่อน�าไปรวบรวมให้เป็น 
กองทุนผู้สูงอายุ	 โดยให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม
ดแูลกนัเองได้	ซึง่เป็นทัง้การเตรยีมในการดูแล
ผู้สูงอายุในอนาคตและเป็นความย่ังยืนของ
การจัดการในชุมชนต่อไป

	 การกระตุ ้นและสร้างบทบาทของ
ผู้สูงอายุที่มีพลัง	 มีต้นทุน	 และศักยภาพอยู	่
เป็นประเดน็ทีต้่องให้ความส�าคญั	ส่วนในการ
ใช้กองทุนต่างๆ	 มาเพื่อเป็นสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุบางครั้งมีข้อจ�ากัดด้วยข้อก�าหนด	
ระเบียบต่างๆ	 ที่บางครั้งท้องถิ่นต้องช่วย
สนับสนุนเงินบางส่วนให้กับทางโรงพยาบาล
เพื่อให้สามารถท�างานในเชิงรุกได้	 และเพื่อ
ขบัเคลือ่นให้การท�างานร่วมกบัชมุชนท้องถิ่น

ท�าได้มากขึน้	และเป็นไปได้อย่างไม่สะดุด	โดย
ต้องมกีารท�างานร่วมขององค์กรภาคเีครอืข่าย
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วย
	 ในเรื่องการจัดการตนเองของ 
ท้องถ่ินมีความส�าคัญมาก	 กรณีของต�าบล
ร่องค�าสะท้อนให้เห็นโอกาสของการจัดการ
กองทุนต่างๆ	 แสดงให้เห็นภาพจ๊ิกซอว์ของ
การพฒันาให้กบัผูส้งูอายแุละการเพิม่คณุภาพ
ชวีติของผู้สูงอายไุด้ดีมากขึน้	โดยความร่วมมอื 
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ของโรงพยาบาลที่อยู ่ใกล้พื้นที่	 เจ้าหน้าที่
รพ.สต.	 และท้องถิ่น	 ชุมชน	 ตลอดจนชมรม
ผู ้สูงอายุ	 และภาคีเครือข่าย	 ที่มีบทบาท
ร่วมพัฒนา
	 หากมองถึงความยั่งยืนและอนาคต
ในการท�างานต่อเนื่องส�าหรับกลุ่มผู้สูงอาย	ุ
ยังมีค�าถามถึงความไม่แน่นอนเมื่อมีการ
เปลีย่นแปลงฐานหรอือ�านาจของผูน้�า	หากยงั 
ไม่มีการฝังรากของระบบการพัฒนาในพื้นที่
อย่างแท้จริง	 เพราะจากสถานการณ์ผู้สูงอายุ
ในพ้ืนทีป่ระมาณร้อยละ	15		ทีย่งัไม่ได้ก�าหนด
เป้าหมายในการดูแลแต่ละกลุ ่มเป้าหมาย	 
ท่ีต้องแยกระดบัของปัญหาและความต้องการ	
ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องการให้ท้องถิ่นเข้ามามี 
ส่วนร่วมและร่วมเป็นเจ้าของ	นอกจากนีย้งัเป็น 

ความท้าทายของการมองภาพของสังคมใน
อนาคต	 ทั้งเรื่องพื้นที่ของชุมชน	 กองทุนที่
หลากหลายและการบริหารจัดการภายใต้
ความเสีย่งต่างๆ	ของกลุม่คนในชมุชน	รวมทัง้ 
เรือ่งการสนบัสนนุการศกึษาทีมุ่ง่ให้คนท้องถิน่
กลับมาท�างานและคงอยู่ในชุมชนให้ได้ด้วย
	 สุดท้าย	มีหลักคิดของการบูรณาการ 
กองทุนต่างๆ	 ในชุมชนว่าอาจน�ามาปฏิบัติ
ไม่ได้ในชีวิตจริง	 เนื่องจากแต่ละกองทุนมีเป้า 
ประสงค์และธรรมชาตท่ีิแตกต่างกนั	และบรบิท 
แต่ละพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกัน	 และมีแนวคิด 
ในเรื่องการรวมตัวเป็นกลุ่มกิจกรรมว่าจะต้อง 
มีความหลากหลายของกิจกรรม	 และท�าให้
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	แล้วความมั่นคง 
จะเกิดขึ้นได้	 โดยให้ตั้งเป้าหมายถึงสุขภาวะ
ของผู้สูงอายุเป็นหลักส�าคัญ	

การอภิปรายและให้ความคิดเห็น 

 คุณธีระ ลีลาชัย ประธานชมรม 
ผู ้สูงอายุ และประธานสภาองค์กรชุมชน 
จากอุบลราชธานี	 ซึ่งถือเป็นตัวแทนภาค
ประชาชน	 ในฐานะคณะจัดท�าแผนพัฒนาของ
ต�าบล	เสนอว่า	จากกรณีศึกษา	2	พื้นที่นี้คิดว่า	
การท�างานเรื่องกองทุนและสวัสดิการต่างๆ 
หากผู้บริหารองค์กรท�าเองจะประสบความ
ส�าเร็จมากกว่าที่ภาคประชาชนจะท�าเอง 

“มีปัญหาตั้งแต่เขียนโครงการไม่เป็น”  
“ท�างานคนแก่ไม่มีความสามารถ” 
“ข้อบญัญตัขิองท้องถิน่ทีร่่วมกนัจัดท�ายงัไม่ได้
น�าไปใช้จริง” 
”ถ้ามีเรื่องต้องเจรจาต่อรอง การมีผู ้น�าพา
ไปด�าเนินการจะประสบผลดีกว ่าให ้ภาค
ประชาชนน�าไปเอง ที่เสมือนเข็นครกขึ้นภูเขา

ค�าถาม	พระภิกษุสงฆ์ได้รับเบี้ยยังชีพหรือไม่?		
ค�าตอบ	ส�าหรบัพืน้ทีอ่บต.ห้วยแร้ง	จงัหวดัตราด	เบีย้ยงัชพีของพระภกิษสุงฆ์จะน�าไปถวายทีว่ดั	
ส�าหรับการด�าเนินงานเรื่องกองทุนสวัสดิการที่ได้ด�าเนินงานมา	พบว่า	การบริหารเรื่องรายรับ	
รายจ่าย	จะต้องมกีารท�าให้โปร่งใส	รายงานได้ทกุเดือน	เพ่ือท�าให้เกดิความน่าเชือ่ถอื	ความมัน่ใจ 
และเหน็โอกาสความยัง่ยนืของการบรหิารจดัการกองทุน	ประเดน็ความโปร่งใสนีห้ากจัดการไม่ด ี
อาจน�าไปสู่ความขัดแย้งในระหว่างคนท�างานได้
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 เสวนา 

“การสนับสนุนเครือข่ายอ�าเภอ
เพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ” 

วิทยากร
นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

นางสาวศริวิรรณ อรุณทิพย์ไพฑรูย์ กระทรวงพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์ 
นายประกาศิต กายะสิทธิ์ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
นายแพทย์พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข  ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ด�าเนินรายการโดย 
แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  

นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

ช่วง	 7-8	 ปีที่ผ่านมา	 ที่เราก�าลังก้าวเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอาย	ุ

กระทรวงสาธารณสุขให้ความส�าคัญกับการท�างานผู้สูงอายุมากขึ้น	 

ทัง้การดูแลสขุภาพผู้สูงอายตุัง้แต่กลุ่มท่ีแขง็แรงดจีนกระท่ังกลุ่มท่ีมภีาวะ

พึ่งพิง	 โดยมีการตั้งเป้าอายุเฉล่ียของประชาชนคนไทยท่ีมีสุขภาพดี 

ไม่น้อยกว่า	72	ปี	และยงัตัง้เป้าในอีก	10	ข้างหน้า	ทีอ่ยากจะเห็นคนอายยุนื 

ถึง	 80	 ปีโดยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี	 การที่เราจะมีอายุยืนจนถึง	 80	 ปี 

อย่างมีคุณภาพได้	 หมายความว่าจะต้องมีกระบวนการดูแลท่ีดีตั้งแต่ 

อยู่ในครรภ์	เป็นเด็กที่เติบโตมีพัฒนาการสมวัย	สูงใหญ	่สมองดี	ในช่วง
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วัยท�างานก็มีสุขภาพที่ดี	 ปราศจากโรค	 NCD		

มีต้นทุนที่ดีตั้งแต่ต้น	 การจะเป็นผู้สูงอายุที่ม ี

คุณภาพจึงต้องมีการเตรียมการท่ีดีตั้งแต่เด็ก	

หลายๆ	โครงการทีก่ระทรวงสาธารณสขุได้ท�า 

เช่น	 โครงการอ�าเภอสุขภาพดี	 80	 ปียังแจ๋ว	

โครงการฟันเทยีมพระราชทาน	คลนิกิผูส้งูอาย ุ

ทีมุ่ง่เน้นคณุภาพในโรงพยาบาลของรฐัทกุแห่ง 

ซึ่งในระยะ	2	ปีที่ผ่านมามีการก�าหนดตัวชี้วัด 

ที่ เกี่ยวข ้องกับกลุ ่มเป ้าหมายและบริบท 

การท�างานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

กระทรวงมีการต้ังเป้าในการท�างาน

โดยแบ่งผู ้สูงอายุเป็น	 3	 กลุ ่ม	 กลุ ่มที่ 1 

Independent Elderly Person คือกลุ ่ม 

ผู้สงูอายุทีแ่ข็งแรงดี	ไม่ต้องพึง่คนอ่ืน	ในกลุม่นี ้

มุ ่งหวังว่าเขาจะมีอายุยืน	 แข็งแรงดี	 และ

สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่น	คือ	กลุ่มชมรม

ผู้สูงอายุ	และมีโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน	ที่ให้ 

ผู ้สูงอายุที่แข็งแรงดีไปช่วยผู ้สูงอายุที่ไม ่

แข็งแรง	 กลุ ่มที่สอง คือ	 กลุ ่ม	 Partially 

Dependent Elderly Person เป็นกลุ่ม 

เร่ิมติดบ้าน	เริม่มีภาวะโรคเรือ้รงั	กลุม่นีจ้ะเน้น 

ส่งเสริมให้มีกาย	ใจ	เป็นสุข	หากต้องติดเตียง 

หรือมีโรคแทรกซ้อน	 ก็ช่วยให้กลับมาสู่สังคม	

มีสุขภาพที่แข็งแรง	 และกลุ ่มสุดท้ายคือ

กลุ่ม Dependent Elderly Person ซึ่งเป็น 

กลุ่มพ่ึงพา	 แบบติดเตียง	 จะดูแลอย่างไรให้

เขามีภาวะแทรกซ้อนให้น้อยท่ีสุด	 และหาก

เขาจะต้องถึงวาระสุดท้ายของชีวิตให้จากไป 

อย่างมีศักดิ์ศรี	มีคุณภาพชีวิตอย่างสูงสุด	

ส�าหรับนโยบายในการจัดท�างบ

ประมาณของกระทรวงสาธารณสุขในปี	2558	

จะมุ่งเน้นส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า

ของผู้สูงอายุและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูง

อายุ	(Healthy	&	Active	Life	for	Thai	Elderly)	 

กรอบแนวคิด	3	ยทุธศาสตร์หลักในการท�างาน 

ผูสู้งอาย	ุทีเ่น้นตวัผูสู้งอายตุามชุดสิทธิประโยชน์ 

หลกัของส�านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

:	(Services)	การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมี 

คุณภาพเชื่อมโยงจากสถานบริการสู่ชุมชน	

:	 (Setting)	 และการมีส่วนร่วมเพ่ือการดูแล

ผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน	 :	 (Community)	 

แนวยุทธศาสตร์นี้จะต่อเนื่องไปถึงปี	2560		

  

ภาพ  36   กรอบแนวคิ ด	 
3	ยุทธศาสตร์การท�างานผู้สูงอายุ
ของกระทรวงสาธารณสุข		
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ยุทธศาสตร์แรก (Services)	 เป็น 

การส่งเสริมป้องกันสุขภาพที่พบบ่อย

ในผู ้สูงอายุและการคัดกรอง Geriatric 

Syndrome ซ่ึงเป็นกลุ่มโรคเฉพาะของ 

ผู้สูงอายุ	 เน้นการดูแลที่ตัวผู้สูงอายุเอง	 การ

คัดกรองปัญหาของผู้สูงอายุจะใช้	 Service	

Package	 ชุดสิทธิประโยชน์ของ	 สปสช.	

โดยคัดกรองสามเรื่องคือ	 1.คัดกรองการท�า

กิจวัตรประจ�าวัน	 (ADL)	 ซึ่งจะแบ่งผู้สูงอายุ

ออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 2.คัดกรองโรคที่พบบ่อย

โดยเน้น	 4	 โรค	 คือ	 เบาหวาน	 ความดัน	 

โรคทนัตกรรม	และโรคทางตา	3.คัดกรองภาวะ	

Geriatric	 Syndrome ซึ่งให้ความส�าคัญเรื่อง

สมองเส่ือม	 เข่าเสื่อม	 ภาวะหกล้ม	 การกลั้น

ปัสสาวะไม่ได้	 การนอนไม่หลับ	 โดยหลังจาก

คัดกรองแล้วพบความเสี่ยงต่างๆ	 จะน�ามาสู่

การพัฒนา	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือพัฒนา

ทักษะให้มีความเสี่ยงต�่าที่สุด	 และป้องกันโรค

แทรกซ้อน	(Complication)	ต่างๆ	ที่จะเกิด	

ยุทธศาสตร์ที่สอง (Setting)	 เป็น 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เชื่อมโยง

จากสถานบริการสู ่ชุมชน	 งานส่วนนี้จะ

ด�าเนินการในระยะ	5	ปีนี	้ที่รู้จักกันดีคือเรื่อง

การพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ	 ที่จะให้มีครบทุก

โรงพยาบาลชุมชน	การพัฒนาระบบ Home 

Health Care ให้มคีณุภาพ การท�าระบบ	Refer		

โครงการ	70	ปี	ไม่มคีวิ	การท�าระบบฐานข้อมลู 

สุขภาพของผู้สูงอายุที่ให้สามารถเชื่อมต่อ

ตัง้แต่ระดบัต�าบล	อ�าเภอจนไปถงึจงัหวดั	และ

ก�าลังพัฒนาเรื่อง	 ผู ้จัดการการดูแล	 (Care	

Manager)	ซึง่จะมคีวามส�าคัญเป็นผูค้วบคมุใน

ระดับต่างๆ	ตั้งแต่ในระดับต�าบลจนถึงอ�าเภอ	

ประสานการดูแลในฐานะตัวแทนภาครัฐที่จะ

ดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มท่ีติดบ้านติดเตียงและ 

จะเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ	
ยุทธศาสตร์สุดท้าย	 (Community)	

เป็นการสนับสนุนชุมชน	 โดยเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายชุมชน	 District	 Health	 System	
เน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว	
ชุมชน	 และท้องถิ่น	 ในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและสุขภาพของชุมชน	 ส�าหรับสุขภาพ
ผู้สูงอายุจะเน้นระบบการดูแลระยะยาวใน
ระดับต�าบล	 และรวมไปจนถึงการดูแลจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกับผู้สูงอายุ	 ท่ีตอนนี้ 
เราจะเร่ิมต้นที่ห ้องน�้าเพราะผู ้สูงอายุจะ
หกล้มที่ห้องน�้ามากที่สุด	 และท�าสุขาแบบ 
นั่งห้อยขา	ป้องกันเรื่องเข่าเสื่อม	เป็นต้น		

 “กระทรวงสาธารณสุขในปี 2558 มุ่งเน้นส่งเสริมการใช้ชีวิต
อย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
(Healthy & Active Life for Thai Elderly)”
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ยุทธศาสตร์ทั้ง	 3	 ส่วนที่ได้กล่าวไป	 

จะมาตอบโจทย์ตามแผนงานอ�าเภอสุขภาพดี 

80	 ปียังแจ๋ว	 ที่สาธารณสุขเองได้ด�าเนิน

โครงการมาตั้งแต่ป	ี2556		โดยก�าหนดเกณฑ์	

อ�าเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว (วัยสูงอายุ) 

หมายถึง	 อ�าเภอที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม

กระบวนการ	และด�าเนนิงานตามองค์ประกอบ

การด�าเนินงาน	อ�าเภอสุขภาพด	ี	80	ปียังแจ๋ว	

(วัยสูงอายุ)	โดยบูรณาการ	3	องค์ประกอบ		

องค ์ประกอบที่  1 ผู ้สูงอายุมี

มาตรฐานสุขภาพที่พึงประสงค	์(ร้อยละ	30) 

จะเป็นการพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ

ให้สูงที่สุด	 และสอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุ

แห่งชาติในเร่ืองส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 

ที่พึงประสงค์	 ทั้งเร่ือง	 3	 อ.	 ออกก�าลังกาย	 

อาหาร	 อารมณ์	 การไม่กินเหล้า	 ไม่สูบบุหรี ่

ซึ่งจากการส�ารวจเมื่อปี	 2554	 พบตัวเลข 

โครงการ/แผนงานอ�าเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว (วัยสูงอายุ)
 

ที่น่าตกใจว่า	ผู้สูงอายุ	50%	อยู่ในภาวะ	BMI 

เกิน	 23	 และคร่ึงหนึ่งของกลุ่มท่ีน�้าหนักเกิน 

จะเป็นกลุ่มที่เป็น	NCD	

 

องค์ประกอบที่ 2	มีการด�าเนินงาน 

ตามองค ์ประกอบต�าบลต ้นแบบดูแล

สุขภาพผู ้สูงอายุระยะยาว	 (ร้อยละ	 20)	 

ซึ่งมีเกณฑ์อีก	6	ข้อ

 

 องค์ประกอบที่ 3 มีการด�าเนินงาน

วัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน	

(ร้อยละ	20)	ซึ่งมองว่า วัด	 เป็นภาคประชา- 

สงัคมทีม่บีทบาทส�าคญัในการทีจ่ะหล่อหลอม

รวมคนชุมชนและผู้สูงอายุให้มาท�ากิจกรรม	 

รวมท้ังมีส ่วนผลักดันเรื่องเครือข ่ายของ 

ผู้สูงอายุ	 เช่นชมรมผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็ท�า

กิจกรรมกันที่วัด

6 เกณฑ์ต�าบลต้นแบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว

(Model	Tambol	on	Long-Term	Care)

ในขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขผลักดันให้มีต�าบลเข้าร่วมขบวนการ	

1000	ต�าบล	โดยมีการด�าเนินการ	6	ข้อต่อไปนี้
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เงื่อนไขความส�าเร็จของต�าบลต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

จากการด�าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ท�าเรื่องต�าบล

ต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุต่อเนื่องมาจนถึงอ�าเภอ	 80	 ปียังแจ๋ว	 

พบเง่ือนไขความส�าเรจ็ของพืน้ท่ีต้นแบบท่ีประสบผลส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน

ในหลายประเด็นคือ

1.	 มีการใช้ข้อมูล ADL แบ่งกลุ่ม 

ผู้สูงอายุเป็น	 3	 กลุ่ม	 และจากข้อมูลนี้บอก

ได้ว่าจะมีการน�าไปท�าอะไรต่อ	 ไม่ใช่เพียง 

การแบ่งกลุ่มไว้เฉยๆ	โดยไม่ได้น�าไปท�าอะไร

2.	 การมีชมรมผู ้สูงอายุคุณภาพ 

คือ	มีเกณฑ์ส�าหรับชมรมผู้สูงอาย	ุมีกรรมการ

ชมรม	 มีกฎกติกา	 มีการระดมทุน	 มีกิจกรรม 

ที่ท�าอย่างสม�า่เสมอ	

3.	 การมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอาย ุ

ซึ่งจะสอดคล้องกับงานของกระทรวงพัฒนา

สังคมด้วย	ที่มีอสผส.	ท�างานร่วมมือกับ	อสม.	

ในการดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มที่ติดบ้านติดเตียง

4.	การมีระบบ	Home Health Care  

ที่ดี	เชื่อมโยงสหสาขาวิชาชีพจากโรงพยาบาล

ชุมชน	 จากรพ.สต.	 มาจนถึงองค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่น	ร่วมมือกันดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน	

5.	 การมรีะบบการดูแลผู้สูงอายุใน

ต�าบล ทีท่�าหน้าทีด่แูลผู้สงูอายกุลุม่ติดบ้าน

ติดเตียง	(กลุ่ม	2	และกลุ่ม	3)	ในรูปแบบของ 

การฟื้นฟูหรือกายภาพบ�าบัดโดยชุมชนเอง

เป็นเจ้าภาพ	เป็นเจ้าของ

6.	 สุดท้ายที่เพิ่มเข ้ามาเป็นเรื่อง 

ของฟันซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญท่ีท�าให้ผู ้สูงอายุ 

มสีขุภาพทีด่	ีโดยให้มกีารส่งเสรมิและป้องกัน

สุขภาพฟันในระดับชุมชน

เพื่ อ ตอบ โจทย ์ สิ่ ง เ หล ่ านี้ ท า ง

กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ผลิตสมุดบันทึก

สุขภาพผู ้ สู งอายุออกมาเริ่ มทดลองใช ้ 

ในปี	 2557	 เป็นปีแรก	 ว่าได้ผลดีในการ 

คัดกรองผู้สูงอายุตามเกณฑ์ท่ีได้ก�าหนดไว้ 

หรือไม่	 โดยจะบันทึกข้อมูลท้ังการคัดกรอง	 

ADL	 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ	 Geriatric	

Syndrome	 รวมถึงการตรวจสุขภาพประจ�าปี 

ก า ร ใ ห ้ วั ค ซี น ป ้ อ ง กั น โร ค แล ะบั นทึ ก 

การเยี่ยมบ้าน	 ท้ัง	 Home	 Visit	 ทั้ง	 Home	

Health	 Care	 ของเจ้าหน้าท่ี	 อยู ่ในสมุด 

บันทึกสุขภาพผู ้ สู งอายุ 	 ซ่ึ งถ ้ าดีจริ งจะ 

สนับสนุนงบประมาณท่ีจะแจกจ่ายให้กับ 

ผู้สูงอายุทั่วประเทศภายในสองปีข้างหน้า
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•	 การมีความเป็นเจ้าของระดับพื้นที ่

(Local Owner Ship) คือทุกภาคส่วน 

ที่อยู ่ในชุมชนรู้สึกมีส่วนร่วม	 และ

เป็นเจ้าของที่จะผลักดันโครงการ	 

มีจิตใจที่จะท�า	

•	 การ เข ้ า ใจป ัญหาและความ

ต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง 

ไม่ใช่ท�างานบนความต้องการของ 

ผู้ให้บริการ	 แต่เป็นความต้องการ

ของผู้รบับรกิารว่าผูส้งูอายแุละชมุชน

ต้องการอะไร		

•	 การบูรณาการและไม่แยกส่วน 

(Integration Approach)	 มีการ 

บู รณาการงานทุ ก เรื่ อ งของ ทุก

กระทรวง	ทกุหน่วยงาน	มากลายเป็น 

เรื่องเดียวกัน	 การดูแลผู ้สูงอาย ุ

ในชุมชนไม่มีการแยกส่วน	

•	 การท�างานแบบครบวงจร มีการ

ปรับปรุงพัฒนาอย ่างต ่อเนื่อง 

(Cyclical Management)

ภาพ  37   กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ของกระทรวงสาธารณสุข		

กรอบแนวคดิในการท�าเรือ่งเครอืข่าย

อ�าเภอสขุภาพผูส้งูอายเุป็นสิง่ส�าคัญ		โดยทาง 

กระทรวงสาธารณสุขได้มีการท�าวิจัยและ

ทดลองน�ากรอบแนวคิดนี้ไปน�าร่องการดูแล

ผู้สูงอายุแบบทั้งจังหวัดใน	 4	 จังหวัด	 (พังงา	

กาญจนบุรี	 อุดรธานี	 ล�าปาง)	 โดยทุกอ�าเภอ

ต้องมีการท�าไปพร้อมๆ	 กัน	 มีการประกาศ

นโยบายผู ้สูงอายุที่ เกี่ยวข้อง	 และต้องมี
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ภาพ  38  รปูแบบการบรกิารด้านสาธารณสขุในแต่ละระดบัของกระทรวงสาธารณสขุ		

การพัฒนาทีมคณะกรรมการขึ้นมาในระดับ

จังหวัด	 ในระดับอ�าเภอ	 หรือระดับต�าบล	

แนวคิดในการขับเคลื่อน	เน้นเรื่องการสื่อสาร	

ชุมชน	สภาวะแวดล้อม	รวมไปถึงการบริหาร

จัดการที่เชื่อมโยงกระทรวงต่างๆ	 เข้าด้วยกัน		

กระทรวงทีเ่ก่ียวข้องเช่น	กระทรวงสาธารณสขุ	

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย	์ และ

มหาดไทย กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	

ตลอดจนทุกหน่วยงานภายในจังหวัด	 ตั้งแต่

ระดับจังหวัด	 จนถึงอ�าเภอ	 องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 รวมถึงชุมชนและครอบครัว	 

ร่วมกันเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการ 

ในการดูแลผู้สูงอายุ	

แนวคดิในการดูแลมุ่งเน้นให้ผูส้งูอายุ

พึง่ตนเองได้มากทีส่ดุ	ส�าหรบัในครอบครวัให้มี

คนดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย	1	คน	ให้ผู้สูงอายุ

สามารถพึ่งครอบครัวก่อนพ่ึงชุมชน	 ส่วนใน

ชุมชนให้มีอบต.หรือเทศบาลเป็นเจ้าภาพใน

การดูแล	 อาจมีรูปแบบศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ	 

มีกลุ่มอาสาสมัครที่ท�างานคือ	 อสม.	 อผส.	

และอาจมีการจ้าง	 Care	 Giver	 บทบาท

ในระดับอ�าเภอหรือระดับจังหวัดจะต้องท�า 

หน้าที่ในการควบคุมมาตรฐาน	ก�ากับติดตาม

ประเมินผล	 และสนับสนุน	 โดยให้การอบรม 

กลุ ่มอาสาสมัครและกลุ ่ม	 Care	 Giver	 

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ	กระทรวงสาธารณสุข

ที่เป็นส่วนกลาง	หรือ	สสส.	สปสช.	มีบทบาท

สนับสนุนเรื่องงบประมาณ	 เรื่องมาตรฐาน

ต่างๆ	เรื่องนโยบายและกฎหมาย 
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ภาพ  39  กรอบแนวคิดการแบ่งบทบาทในการดูแลผู้สูงอาย	ุ		

ในด้านรูปแบบบริการสาธารณสุข	 

ถ้าระดับ	 รพสต.	 ควรมีความเข้มแข็งเรื่อง	

Home	 Health	 Care	 และเช่ือมโยงไปถึง	

Community	 Care	 และในอนาคตถ้ามี 

ผู้จัดการการดูแล	 (Care	Manager)	 นี้อาจจะ 

อยู่ที	่รพ.สต.	หรือทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนจ้าง	 แต่มองว่า	 Care	

Manager	 หรือ	 Care	 Worker	 ในอนาคตนี้ 

ควรจะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่	จ้างโดยเงินของ	อบต.	หรอืเทศบาลเอง 

ในระดับอ�าเภอก็จะเป็นศูนย์ที่อบรมให้กับ

อาสาสมัครหรือ	ผู้ดูแลผู้สูงอาย	ุในครอบครัว	

ส่วนที่โรงพยาบาลอ�าเภอในอนาคตนอกจาก

เรื่อง	 Home	 Health	 Care ท่ีเชื่อมโยงกับ	

รพ.สต.	แล้วน่าจะเป็น	Intermediate	Care	ที่

ควรมแียกหน่วยหนึง่ออกมาดแูลผูสู้งอายกุ่อน 

ส่งต ่อมาที่บ ้าน	 เพราะการ	 Discharge	 

ออกจากโรงพยาบาล	 ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งยังไม่

พร้อมท่ีจะกลับไปนอนที่บ้าน	 Intermediate	

Care	 นี้น ่าจะตั้งอยู ่ ท่ีโรงพยาบาลชุมชน	 

ส่วนโรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาลจังหวัด 

จะท�าหน ้าที่ช ่วยสนับสนุนในการอบรม	

บุคลากรระดับ	 Professional	 ท่ีสูงขึ้นกว่าท่ี 

โรงพยาบาลชุมชน
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ในการแบ ่ งบทบาทหน ้ าที่ เพื่ อ

ท�างานผู้สูงอายุร่วมกัน	 มีแนวคิดว่าในระดับ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเองควรจะม ี

คณะกรรมการหนึ่งชุดซึ่งประกอบไปด้วย	

ประธานที่น่าจะเป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

อ�าเภอหรือนายอ�าเภอ โดยมีคณะกรรมการ

มาจาก	 รพ.สต.	 ต่างๆ	 ที่มีความเข้มแข็ง	 

รวมทั้งเทศบาลหรืออบต.	 ที่มีความเข้มแข็ง	

โดยเลขานุการอาจจะเป็น	 Care	 Manager	 

ของอ�าเภอ	 ในระดับต�าบลก็อาจจะเป็น 

รปูแบบนีเ้ช่นกนั	ส่วนด้านงบประมาณส่วนหนึง่ 

มาจากกระทรวงสาธารณสุข	 จากกองทุน

สขุภาพประจ�าต�าบล	จากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่	(อปท.)	หรอือาจมาจาก		สปสช.	สสส.	

คิดไปไกลกว่านั้นว่าอาจมาจากสลากกินแบ่ง

รัฐบาลที่จะแบ่งเงินมาใส่กองทุน	Long	Term	

Care	ในอนาคต

ประเด็น ท่ีส� าคัญในการท� างาน 

เครือข่ายอ�าเภออยากจะให้ความส�าคัญใน

การพัฒนาให้	 “ผู ้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี	 

อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี	เข้าถึงบริการอย่าง 

ถ้วนหน้าและเท่าเทียม”	 โดยมีตัวชี้วัดหลักที ่

ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีเข้าถึงบริการสุขภาพ	

และร้อยละของความพงึพอใจในระบบบรกิาร

ดูแลสุขภาพผู ้สูงอายุ	 ซึ่งขณะนี้กระทรวง

สาธารณสุขก�าลังน�าร่องตรวจประเมินอยู ่ 

1	 เขตตรวจราชการต่อหนึ่งอ�าเภอ	 โดยมี

ประเด็นพิจารณาส�าคัญ	 5	 ประเด็น	 คือ	

1.เรื่อง	 Service Package	 ของผู ้สูงอายุ	 

ว่าสามารถเข้าถึงได้หรือยัง	 ได้รับบริการ 

อย่างเท่าเทียมหรือเพียงพอหรือไม่ 2.เรื่อง	

Man Power	คือการผลิตบุคลากรในการดูแล

ผู ้สูงอายุและอาสาสมัครให้เพียงพอต่อไป 

ในอนาคต  3.	เรือ่ง	Financial System		4.เรือ่ง	

Management System	 คือระบบบริหาร

จัดการตั้งแต่ระดับต�าบล	 ขึ้นถึงระดับอ�าเภอ	

ระดับจังหวัด	 แล้วสุดท้าย	 5.เรื่อง Public 

Communication	 คือการมีส ่วนร ่วมกับ 

เครือข่ายอื่นๆ	 ในการสร้างคุณค่าความ

ส�าคัญของผู ้สูงอายุในฐานะเป็นคลังสมอง	

คลังปัญญา	 ปูชนียบุคคลของท้องถิ่นนั้นๆ	 

ตลอดจนการสร้างขวัญและก�าลังใจให้ผู้ดูแล

ในครอบครัว	 ในการดูแลผู ้สูงอายุร ่วมกัน	 

รวมไปถึง	Social	Media	ในการสื่อสารให้ผู้คน

เกดิความตระหนกัในความส�าคญัของผูส้งูอาย	ุ
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นางสาวศิริวรรณ  อรุณทิพย์ไพฑูรย ์ 
ส�านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  

ภายใต้โครงสร้างของกระทรวงพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 จะมีหน่วยงาน 

รับผิดชอบด้านผู้สูงอายุอยู่	 2	 หน่วยงานคือ

ส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก	

เยาวชน	ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอาย	ุ(สท.)	และ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	(พส.)	ชื่อเดิม

คือ	กรมสังคมสงเคราะห	์โดยบทบาทของสท. 

ในงานด้านผู้สูงอายุ	 คือส�านักส่งเสริมและ

พทิกัษ์ผู้สงูอาย	ุ(สทส.)	จะเป็นหน่วยงานระดบั

ชาติท่ีก�าหนดแผนและนโยบายในการดูแลผู ้

สงูอาย	ุตลอดจนก�ากับดูแลการท�างานผูส้งูอายุ	

พันธกิจส�าคัญคือ	 การสร้างและพัฒนาองค์

ความรูโ้ครงการน�าร่องระดบัพืน้ที ่การบรูณาการ 

ความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อการ

ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน	 และสนับสนุนให้กลไก

ท้องถิ่นมีศักยภาพการท�างานได้ดีมากขึ้น	

ส่วนกลไกลการท�างานในระดับพ้ืนท่ี	

ซึง่จะมสี�านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คง

ของมนุษย์จังหวัด	 (พมจ.)	 ทั้ง	 77	 จังหวัด 

ท�างานทุกอย่างทุกกลุ่มเป้าหมาย	 แต่ไม่มี

หน่วยงานในระดับท้องถิ่น	 ที่อยู ่ในระดับ

ต�าบล	 ระดับอ�าเภอ	 แบบของกระทรวง

สาธารณสุข	 จึงต้องท�างานทุกระดับ	 ตั้งแต่

นโยบายระดับจังหวัด	 จนถึงงานน�าร่องใน

ท้องถิ่น	 โดยการท�างานระดับท้องถิ่นจะลง

ไปเชื่อมต่อท�างานร่วมกับหน่วยส่วนท้องถิ่น 

เช่น	อบต.	เทศบาล	โดยจะไปน�าเสนอกจิกรรม

ตามนโยบายหลักๆ	 โดยหลายจังหวัดมีการ

ท�างานฝังตัวที่ค ่อนข้างแนบแน่นในพื้นท่ี	 

โดยส่วนกลาง	 คือ	 ส�านักส่งเสริมและพิทักษ์

ผู้สูงอายุ	 (สทส.)	 มีบทบาทสนับสนุนความรู	้

ทรัพยากรและงบประมาณ	

กิจกรรมหลักที่ได้ด�าเนินการ คือ 

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ ้าน 

(อผส.)	 เริ่มมีตั้งแต่ปี	 2547	 และท�าครบทุก 

อบต.	มอีาสาสมัครครอบคลมุพีน้ที	่8,000	กว่า 

แห่ง	 มีการประเมินผลการท�างานระยะกลาง 

โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปแล้ว	1	ครั้ง 

และในปี	2557	จะมกีารประเมนิผลงานอผส.ทัง้ 

ประเทศอีกครั้งโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เพื่อดูว่า	ผลลัพท	์ผลผลิต	(output/outcome) 

ของงาน	 อผส.	 ท่ีลงทุนท�าตั้งแต่ปี	 2547 

จนถงึปัจจบุนั	ได้ส่งผลกระทบต่องานผูส้งูอายุ

อย่างไรบ้าง	 โดยแต่ประเด็นที่ประเมินจะพบ

ประเด็นด้านสังคมมากกว่าด้านสุขภาพ



เวทีเรียนรู้ เครือข่ายอ�าเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 127

คลังปัญญาผู ้สูงอายุในชุมชน/ 

ตลาดนัดภมูปัิญญา	เป็นเรือ่งทางปัญญาของ

ผูส้งูอายใุนชมุชน	หลายท่านเป็นระดับปราชญ์

ชาวบ้านที่มีความรู ้ความช�านาญมากมาย	 

จึงได้มีการจัดท�าทะเบียนผู้สูงอายุในระดับ

ท้องถิ่นแล้วส่งเสริมให้ใช้ภูมิปัญญาของท่าน

เหล่านัน้ถ่ายทอดให้กบัคนรุน่หลงั	รวมทัง้ยงัท�า 

อย่างต่อเนือ่งมาถงึปัจจบุนัเป็นเรือ่ง	ตลาดนดั 

ภูมิปัญญา	 ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก	 

มีการตอบรับค่อนข้างด	ีผู้สูงอายุเองก็มีความ

ภาคภูมิใจท่ีได้มาถ่ายทอดความรู ้ที่มี	 คน 

รุ ่นหลัง	 ก็ได้เรียนรู้และสามารถน�าไปสร้าง 

รายได้	 มีอาชีพเสริมให้กับตนเองและกับ

ครอบครัว	

การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ปลอดภยั  โดยให้มีการขยายพ้ืนทีเ่พือ่จดับ้าน

ที่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เป็น

มิตรกับผู้สูงอายุ	 ท�างานร่วมกับจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั	ผ่านอปท.	โดยได้น�าร่องขยายผล 

ไป	 23	 อบต.	 มีการอบรมให้ความรู้ในพื้นท่ี

รวมแล้วประมาณ	 30	 กว่าแห่ง	 ซึ่งมีทั้งการ

ติดตั้ง	ปรับสภาพแวดล้อม	และการปลูกสร้าง

บ้าน	 มีการปรับสภาพห้องน�้าให้กับผู้สูงอายุ	 

เป็นห้องน�า้แบบนัง่ได้	ในบ้านทีใ่ต้ถนุสงู	จะปรบั 

สภาพบันไดให้ขึ้นลงง่ายข้ึน	 รวมทั้งติดตั้ง 

ราวจับในบ้านโดยใช้วัสดุที่ไม่แพง	 ซึ่งทาง	

อปท.	มีการสมทบเข้ามาช่วย	 ในปัจจุบันการ

เคหะแห่งชาติกมี็นโยบายการสร้างบ้านยายตา

ที่ปลอดภัยและมีความสุขด้วยเช่นกัน

การส�ารวจข้อมูลผู ้สูงอายุตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ   

จะมีแบบสอบถามง่ายๆ	 ในการเก็บข้อมูล

ทั้งด้านสุขภาพ	 ADL	 และด้านคุณภาพชีวิต

ที่ครอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจ	 สภาพแวดล้อม	 

การถ่ายทอดภมูปัิญญา	ความปลอดภยัในชวีติ

และทรัพย์สิน	ซึ่งเริ่มท�ากับอปท.	รวมจ�านวน	

64	 แห่งที่ได้น�าข้อมูลไปใช้ในการท�างาน	 

ตามนโยบายและแผนการท�างานของผูส้งูอายุ	

เป้าหมายของการท�าข้อมูลต้องการให้อปท.

ชมรมผู้สูงอายุ	 และอสม.ได้ใช้ฐานข้อมูลจริง

ท่ีได้จากการส�ารวจมาออกแบบการท�างาน 

ผู้สูงอายุให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น	 เป็นการ

ท�างานกับผู ้สูงอายุอย่างเป็นมืออาชีพใน

ข้อมูลที่เป็นจริง	 ให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์

ในเชิงตัวเลข	 โดยจะมีคู่มือท่ีมีแบบสอบถาม

ข้อมูลทั้งด้านสุขภาพและสังคมที่เร่ิมพัฒนา

มาตั้งแต่ปี	2550	จนกระทั่งปัจจุบัน	ซึ่งล่าสุด

ได้เตมิเนือ้หาการส�ารวจข้อมลูในประเดน็เรือ่ง

สภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุด้วย	 เพื่อเป็น

ข้อมูลให้อบต.ได้ทราบข้อมูลบ้านที่มีความ

เสี่ยงและไปช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ

ผู้สูงอายุให้มีความปลอดภัยมากขึ้นได้

กองทนุชมรมสงูอาย	ุมวีตัถปุระสงค์

ครึ่งหนึ่งเพ่ือให้กู ้ ยืมเงินส�าหรับประกอบ

อาชีพ	 โดยไม่มีดอกเบี้ย	 อีกครึ่งหนึ่งเป็นการ

สนบัสนุนโครงการเพือ่พฒันางาน	โดยให้เขยีน

โครงการเข้ามา	 แสดงถึงข้อมูลสถานการณ์	

และเป้าประสงค์การด�าเนินงาน	 ซึ่งจะมีการ 

กลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการฯ	ที่พิจารณา

ตามขั้นตอนทุกเดือน	 ระยะเวลาพิจารณาไม่

มากก็จะสามารถได้งบประมาณเพื่อด�าเนิน

การได้		ส่วนใหญ่จะเป็นชมรมผูสู้งอายท่ีุเข้ามา 



เวทีเรียนรู้ เครือข่ายอ�าเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ128

ขอเพ่ือไปท�ากิจกรรมต่างๆ	 อาทิ	 กิจกรรมที่

ครอบคลุมการส่งเสริมอาชีพ	 สุขภาพ	 การใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในชุมชน	ผู้ที่ท�างาน

กับชมรมผู้สูงอายุสามารถกระตุ ้นให้ชมรม

ของบเข้ามาที่กองทุนนี้ได้	 เพราะเป็นแหล่งที่

พร้อมจะให้เงินอยู่แล้ว

ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ	 จะได้รับ

จ�านวน	2,000	บาทถ้วนหน้าทุกรายผ่านการ 

บริหารจัดการของพมจ.	 สามารถไปยื่น 

ความจ�านงได้ที่อ�าเภอ	หรือที่	อบจ.	

ศูนย ์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เริ่มต้ังแต่ปี	 2547 

ปรับจากชื่อเดิมคือ	 ศูนย์เอนกประสงค์	 เน้น

การส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ	 และท�าให้เกิด

ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจชุมชน/สินค้า	

OTOP	และให้เป็นพ้ืนทีแ่สดงสนิค้าทีมี่คุณภาพ

ของผู้สูงอายุด้วย	 เพื่อเป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุมา

ท�ากจิกรรมร่วมกันได้อีกพืน้ทีห่น่ึง	โดยก�าหนด

เป้าหมายให้เกิด	 1	 อ�าเภอ	 1	 ศูนย์ฯ	 โดย 

พมจ.	 จะร่วมคัดเลือกพื้นที่ต�าบลเป้าหมาย	

อ�าเภอละ	1	แห่ง	 เพื่อให้มีพื้นที่กลางส�าหรับ

การขับเคล่ือนงานผู้สูงอายุในระดับต�าบลได้

ทุกมิติงาน	 ถ้าท�าได้อย่างยั่งยืนจะเป็นการ 

ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุในอนาคต 

การเตรียมความพร้อมประชากร

เข ้าสู ่วัยผู ้สูงอายุที่มีคุณภาพ	 จากการ

ประเมินในการศึกษาฯ	 มีเพียงร้อยละ	 28	

เท่าน้ันที่มีการเตรียมตัวเองเพื่อเข้าสู่การเป็น

ผู ้สูงอายุท่ีมีคุณภาพ	 โดยพบว่ายังมีสภาพ

ปัญหาการใช้เงินฟุ่มเฟือย	 มีภาวะหนี้สิน 

ครัวเรือนท่ีเพ่ิมมากขึ้น	 การออมเงินน้อย	 

หากเทียบกับประเทศในอาเซียน	 มีระดับการ

ออมเทียบเท่ากบัประเทศเวยีดนาม	ซึง่จ�าเป็น 

ต้องมีการวางแผนด้านการเงินเพื่อเป็นการ

เตรียมตัว	 ท�าให้มีการพัฒนาหลักสูตรพร้อม

คู ่มือประกอบการอบรม	 (Training	 Kit )	 

เพื่อเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่านไปสู่การ

เป็นผู้สูงอายุคุณภาพในทุกด้าน	ประเด็นหลัก

ของการอบรม	 อาทิ	 การส่งเสริมองค์ความรู้ 

สุขภาพแบบองค์รวม	 การใช้ชีวิตหลังวัย 

เกษียณ	การเปลี่ยนแปลงด้านการเงิน	สภาพ

แวดล้อม	เป็นต้น

สุดท้าย	 ในการท�างานผู้สูงอายุที่ต้องท�างานร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ	 

เราต้องให้ความรู	้และบรูณาการความร่วมมอื	หน่วยงานหลกัๆ	ท่ีเราต้องส่ือสารกนั 

คือกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเครือข่ายองค์กรผู้สูงอายุในระดับ

ชุมชน	ให้มีการท�าแผนดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกัน		ให้ท้องถิ่น

มีความสามารถในการท�างานมากขึ้น	บนฐานของการท�างานร่วมกันเป็นสิ่งส�าคัญ

ที่ต้องเน้นย�้า		
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แนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นายประกาศิต กายะสิทธิ์ 
ส�านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ส�านัก 9 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การท�างานด้านผู้สูงอายุของสสส.	

จะเชื่อมโยงบทบาทการสนับสนุนจากหลาย

ส�านักใน	 สสส.	 ปัจจุบันมี	 9	 ส�านัก	 ซึ่งงาน 

ผู้สงูอายจุะเชือ่มโยงอยูใ่นทกุส่วน	แต่ในส�านกั

ล่าสุด	 คือส�านัก	 9	 ส�านักสนับสนุนสุขภาวะ

ประชากรกลุ่มเฉพาะ จะดูแลประชากรกลุ่ม

เฉพาะจ�านวน	7	กลุ่ม	(ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	เด็ก	

ผู้หญิง	แรงงาน	กลุ่มมุสลิม	ผู้มีปัญหาสถานะ

บุคคล)	 ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุจะอยู่ในส่วนนี้ด้วย 

แต่จะเน้นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเฉพาะและ

ด้อยโอกาสลงไปกว่าปกติอีก	 เช่น	ผู้สูงอายุที่

ไม่มสีญัชาต	ิผูส้งูอายใุนกลุม่แรงงาน	ผูส้งูอายุ

ที่เป็นผู้ต้องขัง	รวมทั้งผู้สูงอายุในระดับทั่วไป	

หลักการท�างานขับเคลื่อนของ	สสส.	

ที่สืบทอดกันมาจะยึดแนวทาง	สามเหล่ียม

เขยือ้นภเูขา	โดยเน้นในการสร้างองค์ประกอบ 

ให้ครบก่อนที่จะขับเคลื่อน	 เพราะถ้าองค์-

ประกอบไม่ครบ	 ภาคประชาชนยังไม่พร้อม	

นโยบายลงไปก็ไม่สามารถจะขับเคลื่อนได้		

หรือหากองค์ความรู้ที่จะสร้างนโยบายไม่พอ 

นโยบายที่ส่งออกมาก็อาจจะมีช่องโหว่ได	้

เพราะฉะน้ันจึงให้ความส�าคัญในการท�างาน 

เชิ งวิชาการให ้มีความพร ้อมก ่อนจึงจะ 

ขับเคลื่อนและน�าไปสู ่ การผลักดันเป ็น 

นโยบายเพ่ือส่งต่อไปสู่ชุมชน	 แต่ถ้าวิชาการ

ยังไม่พร้อม	สสส.	จะมี	Model	Development	

เป็นการพัฒนารูปแบบก่อน	 โดยลงไปท�าท่ี

ภาคประชาสังคมในระดับพ้ืนท่ีเลย	 ซ่ึงท้ัง 

สามส่วน	(สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา)	จะท�างาน

คู ่ขนานร ่วมกันไปโดยท่ีมีการตรวจสอบ	 

ปรับเปลี่ยน	 และเปิดช่องว่างของการสะท้อน

ข้อมูลกลับไปกลับมาท้ังมิตินโยบาย	 วิชาการ	

และภาคประชาสังคม

ส�าหรับการท�างานด้านผู ้ สูงอายุ	 

ในส่วนของยทุธศาสตร์กจ็ะเป็นไปตามเจ้าภาพ

หลัก	 คือกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวง

พัฒนาสังคมฯ	โดยน�ายุทธศาสตร์นั้นมาลงไป 

ท�างานในพื้นที่	 งานที่สสส.	 ด�าเนินการอยู่

จะผสมผสานกัน	 คือ ด้านวิชาการในเรื่อง

การพัฒนาเครือข่ายการให้บริการเทคโนโลยี 

ทีอ่�านวยความสะดวก	(โดยเฉพาะกรณฉีกุเฉนิ	

โดย	NECTEC)	การพฒันาองค์ความรูเ้กีย่วกบั

มโนทัศน์ใหม่ของผู้สูงอายุและผู้เกษียณ	 โดย

ท�าร่วมกับ	 มส.ผส.	 การปรับสภาพแวดล้อม	
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช้พื้นที่

เป็นตัวตั้ง	 เป็นการปรับสภาพแวดล้อมโดยมี

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านการด�ารง

ชีวิต	 เน้นไปเรื่องอ�านวยความสะดวกเมื่อเกิด

ภาวะฉุกเฉิน	Emergency	ให้สามารถเชื่อมต่อ 

ขอความช่วยเหลือได	้โดยกดรีโมทเล็กๆ	ที่จะ 

พกติดตัวซึ่งจะมีข้อความมาที่ระบบกลาง

เพื่อจะส่งไปท่ีศูนย์นเรนทรหรือชุมชนได้ซึ่ง

อยู่ในระหว่างการทดลอง	 ได้เริ่มต้นน�าร่อง 

ที่พื้นที่รังสิต

ด้านนโยบาย	มีการสร้างและจัดการ

ความรู้เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนา

สังคมผู้สูงอายุซึ่งเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อน

กับประชาสังคม	คือ	การปรับสภาพแวดล้อม	

ไม่ได้เน้นแค่การปรับในเชิงกายภาพ	 เช่น 

ปรับทางราบ	ปรับห้องน�้า	(ซึ่งเป็น	“ของตาย” 

ออกแบบส�าหรับทุกคน	 (Universal	 Design) 

และต้องมี	”ของเสริม”	Assistive	Technology	 

ซึ่ งท� า เฉพาะรายบุคคลควบคู ่กับการมี

ระบบรองรับควบคู ่กันด้วย	 Reasonable	

Accommodation	 “ของเป็น”)	 มีการส่ือสาร

สังคมเพ่ือสะท้อนพลังสูงวัย	 รวมท้ังโครงการ

เชิงรับต่างๆ	เช่น	กรณีโครงการอริยสถาปัตย์

ซึง่พยายามสือ่สารพืน้ทีส่าธารณะท่ีเหมาะสม

กับผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ	 เป็นต้น ในเชิงนโยบาย 

ส่ิงท่ีท�าเสรมิขึน้มาในพืน้ท่ีเพราะเห็นประโยชน์	

คือเรื่องการท�ากองทุนเงินออม	 เพื่อให้เป็น 

กองทุนเงินออมแห่งชาติ	 ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่

ต้องมีการเตรียมตัว	 ได้เคยพยายามผลักดัน

แต่ไม่มีการน�าออกมาปฏิบัติ	 แต่ก็จะมีการ 

ผลักดันส่วนนี้ต่อไป

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและกลไกที่เกี่ยวข้อง 

ลั กษณะกา รท� า ง านขอ งสสส .	 

ในชุมชนจะท�างานโดยมี	 Node	 หรือจุด 

เชื่อมต่อในพื้นที	่ในเรื่องผู้สูงอาย	ุจะม	ีNode	

หรือกลไกในการเชื่อมต่อ	 3	 จุดด ้วยกัน	 

จุดที่	 1	 เป็นส่วนของชุมชนเอง	 อาจจะเป็น

ชมรมผู้สูงอายุ	 หรือภาคประชาชนที่ออกมา

ช่วยกันท�างานเพื่อสังคม	 จุดที่	 2	 เป็นอปท.	

หรือแหล่งนโยบายในการขับเคลื่อนผลักดัน

ในแต่ละระดับ	 เช่นถ้าระดับชุมชนอาจเป็น

ภาคท้องถิน่	ถ้าระดบัชาตอิาจจะเป็นกระทรวง

สาธารณสุขหรือ	สปสช.	ส่วนจุดที่	 3	 จะเป็น

ภาคบริการ	 Service	 คือหน่วยงานและระบบ

บริการสุขภาพเช่น	รพสต.	โรงพยาบาลชุมชน	

หรือถ้าเน้นด้านสังคมก็จะเป็น	 กระทรวง

พัฒนาสังคมฯ	หรืออาจจะเป็นชุมชนก็ได้
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3

คุณภาพ
ชีวติ

ผู้สูงอายุ

ชุมชน

อปท.

รพ.

สต./
รพช.

การเตรียม

ความพร้อม

ระบบ

ฐานข้อมูล

การสร้างรายได้และ

กิจกรรมทางสังคม

การปรับ

สภาพแวดล้อม

ระบบการ

ดูแลระยะยาว

กรอบแนวคดิการพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและกลไกที่เกี่ยวข้อง

ภาพ  40 กรอบแนวคิด
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ

ในเรื่องของคุณภาพผู้สูงอายุที่ได้ท�า

ไปแล้ว	 เป็นเรื่องการดูแลระยะยาว	การสร้าง

รายได้และกจิกรรมทางสงัคม	การเตรียมความ

พร้อม	 การปรับสภาพแวดล้อม	 โดยท�างาน 

บนฐานข้อมลูซึง่มีการเกบ็ข้อมูลอยูห่ลายแบบ 

ซึง่เราสามารถใช้ฐานทีเ่ราสะดวก	และไปเชือ่ม

ต่อกับเจ้าภาพในระดับพื้นที่	 เช่น	 สสส.เอง 

มีงานด้านผู้สูงอายุอยู่	 4	 ส�านัก	 ก็จะมีการ

เชื่อมต่อข้อมูลกัน	 เช่น	 ข้อมูลพื้นฐานและ

ความต้องการของพื้นที่จะเร่ิมจากส�านัก	 3	 

ที่ท�าเรื่องต�าบลสุขภาวะและได้สร้างเครือข่าย

ในพื้นที่เอาไว้	 มีอยู่ประมาณ	 2,000	 ต�าบล	 

โดยมี	500	ต�าบล	ที่สนใจท�างานด้านผู้สูงอายุ	

ซึง่เท่ากบัม	ีNode	ในพืน้ทีน่ัน้ๆ	ครบ	3	จดุแล้ว	

ท้ังส่วนชมุชน	นโยบาย	และหน่วยระบบบรกิาร	

เมื่อจะมีการพัฒนางานที่เป็นประเด็นเฉพาะ

ก็เชื่อมมาที่ส�านัก	9	ช่วยหนุนเสริมขับเคลื่อน

การเป็นต�าบลต้นแบบผู้สูงอายุ	 มีการลงไป

ประเมิน	เมื่อตัวแม่ข่ายมีความพร้อม	ก็จะไป

สนบัสนุนต�าบลลูกข่ายขึน้มาอีก	โดย	1	แม่ข่าย

จะมี	20	ลูกข่าย	ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือกันใน

ระดับเครือข่าย	ได้หนุนเสริมกันเอง	แม่ข่ายนี้

ใช้พืน้ทีข่องส�านกั	3	ต�าบลสขุภาวะ	แต่แม่ข่าย

ใช้งบโครงการจากส�านัก	 9	 ท�างานเพ่ิม	 ส่วน

ลกูข่ายนีจ้ะมาจากส�านกั	6	ซึง่เปิดรบัโครงการ

ทั่วไป	 จึงเป็นการท�างานและบริหารจัดการ 

งบประมาณที่เชื่อมต่อกัน  
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ด้านสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นภาครัฐ	

ส�านกั	7	ทีจ่ะช่วยดูแลและวางระบบ	ทัง้ในเรือ่ง

การพฒันาก�าลงัคน	การดแูลผูส้งูอาย	ุสถาบนั

การศกึษา	สภาการพยาบาล	หรอืทางการแพทย์ 

รวมทั้ง	รพ.สต.	รพช.	เพื่อจะช่วยรองรับความ

ต้องการในพืน้ที	่ถ้าสามารถเชือ่มโยงประกอบ

ร่างได้ก็จะมีเพื่อนช่วยไม่โดดเดี่ยว	 ท�าให้การ 

เตรียมความพร้อมในเรื่องก�าลังคนและผู้ดูแล	

ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรขณะนี้มีการอบรม

เรือ่งการดแูลผูส้งูอายปุระมาณ	400	-	500	ชัว่โมง 

ส�าหรบัอสม.	ทีช่่วยให้มีความสามารถในระดับ

หนึ่ง	แต่หากต้องการความสามารถที่สูงขึ้นใน

ระดบั	Intermediate	Care		ได้		ตอนนีพ้ยายาม

หาแนวทางสนับสนุน	 โดยเริ่มจากส�านัก	 3	 

ได้ท�าคู่มือส�าหรับการอบรมแบบ	 1	 ปี	 ที่ให้

ท้องถิ่นเป็นคนสอนให้กับผู้เรียน	เมื่อเรียนจบ

ให้ท�างานในท้องถิ่นโดยอัตราจ้างของท้องถิ่น	

ซึ่งเป็น	 Model	 ท่ีพัฒนาอยู่	 สิ่งนี้เป็นความ

ต้องการในท้องถิ่นมาก	หรืออาจเป็นการรวม

กลุ่มของคนในชุมชนสัก	 2-3	 ท่าน	 รวมกัน 

เป็นศูนย์บริการเราสามารถที่จะให้บริการ

ในเชิงธุรกิจท่ีไม่หวังผลก�าไรสูง	 เพียงเก็บค่า

บริการให้อยู่รอดได้	 แล้วมีเงินสนับสนุนจาก

ภาครฐัส่วนหนึง่	จากผูร้บับรกิารส่วนหนึง่	อันนี้ 

กอ็าจเป็น	Model	หน่ึงท่ีทดลองในพืน้ท่ีท่ี	สสส.	

ได้ด�าเนินการอยู่

ภาพ 41 กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

การดแูลผูส้งูอายุ

ตาํบลเครือข่ายสถาบนัการศึกษา

ผูด้แูลผูสู้งอายุ (Care giver)
- หลกัสูตรดูแลผูสู้งอายุที�เป็นมาตรฐาน

- ระบบคดัเลอืกผูเ้ขา้รบัการอบรมของพื�นที�

- การสนบัสนุนทนุจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

ตาํบลแม่ข่าย 

(ต้นแบบ)

Social 

enterprise
รพช. รพ.สต. สธ.

การพฒันาคณุภาพชีวิต 

ผูส้งูอายุ

- ระบบฐานข้อมลู

- ระบบดแูลระยะยาว

- การสร้างความมั �นคงทาง

รายได้และกิจกรรมทางสงัคม

-การปรบัสภาพแวดล้อม

- การเตรียมความพร้อม

กาํลงัคน

กรอบแนวคดิการพัฒนาระบบดูแล

ผู้สูงอายุโดยใช้พื �นที�เป็นตัวตั �ง
4
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ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 ระบบฐานข้อมูล

 ระบบการดูแลระยะยาว 

	การจัดหาผู้ดูแลผู้สูงอายุ	หรืออาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ

	การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอาย	ุ

	บริการสุขภาพเชิงรุกเพื่อดูแลผู้สูงอาย	ุเช่น	การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

	บริการผสมผสานในการดูแลสุขภาพ	เช่น	การนวด	การกายภาพบ�าบัด

 การสร้างความมั่นคงทางรายได้และกิจกรรมทางสังคม 

	การจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ

	การจัดตั้งกลุ่ม	และฝึกอาชีพเสริม

	การจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม

 การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวก

	การปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุ

	การปรับสภาพแวดล้อมและจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกในสถานที่

			สาธารณะ	เช่น	วัด	ศาสนาสถาน	สถานที่ราชการ	

 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

	การส่งเสริมการออมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ	

	การสนับสนุนการรักษาสุขภาพ

	การให้องค์ความรู้ต่างๆ	เพื่อเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
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นายแพทย์พงษ์พิสุทธิ์  จงอุดมสุข   
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

 ส� านั ก งานหลั กประกั นสุ ขภาพ 

แห่งชาติ		(สปสช.)		ก�าลงัเริม่น�าร่องยทุธศาสตร์ 

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	ซึ่งมีเป้าประสงค์

หลักให้	บุคคล ครอบครัว และชุมชน ได้รับ

การสนับสนุนให้มีขีดความสามารถในการ

ดูแลผู้สูงอายุ	 ให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมี

ศักดิ์ศรีในครอบครัวและชุมชน	โดยเชื่อมโยง

บริการสุขภาพและบริการทางสังคม อย่าง

มีประสิทธิภาพ	โดยมี เป้าหมายเฉพาะ คือ

1.		ผูส้งูอายทุกุคน	ได้รับการคดักรอง	

และมีระบบ ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและการ

ดูแลระยะยาวในชุมชน ตามระดับความ

จ�าเป็นในการดูแลระยะยาว	 ให้สามารถด�ารง

ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี	

2.		มีระบบ	การเงินการคลังที่ยั่งยืน 

ในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงอย่างครบ

วงจร	 ซึ่งในส่วนของระบบบริการทางด้าน

สขุภาพ	สปสช.	มส่ีวนเกีย่วข้องทีต้่องรบัผดิชอบ 

แต่ในการดูแลบริการทางสังคมจะต้องท�า 

ความเข้าใจกันว่าความรับผิดชอบจะอยู่ท่ีใคร

ส่วนไหนบ้าง	เช่น	ครอบครัวต้องดแูลส่วนหนึง่ 

แต่ถ้าเกนิกว่าท่ีครอบครวัจะดแูลได้ควรจะเป็น

หน้าที่ของใคร	 จะเป็นของกระทรวงพัฒนา

สังคม	หรือกรมอนามัย	หรือใคร	จะต้องท�าให้

ชัดเจน	

3.	 ทุกชุมชนมีระบบสนับสนุน

การดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ให้อยู่ใน

ครอบครัวได้อย่างมีความสุขเช่น	 มี	 Respite	

Care	 /	 Nursing	 Home	 	 ซึ่ง	 ณ	 ปัจจุบัน	 

คาดหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้

ท�าหน้าท่ีดูแลทางสังคมให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ที่ไม่มีความสามารถ		

4.  สถานพยาบาลทุกแห่งมีระบบ

สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงใน

ชุมชนและครอบครัว	

ทั้งหมดเป็นภาพโดยรวมที่ได้เขียนไว้ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ	 โดยในเบ้ืองต้น 
ผู ้สูงอายุจะต้องได้รับการคัดกรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เมื่อประเมินแล้ว 
จึงแบ่งลักษณะการดูแลว่าจะเป็นการดูแลระยะยาว	 ในเชิงการส่งเสริมป้องกันหรือ 
การดูแลทางสังคมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	 การให้บริการอุปกรณ์ช่วยเหลือ	 
ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และทางสังคม	 ในการแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น	3	กลุ่ม	 แต่ละกลุ่ม 
ก็ได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันออกไป
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กรอบแนวคิดการดําเนินงานจัดบริการระยะยาวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

3
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ระเม

นิ

ก
ารจดั

แย
ก

ก
ลุม่

และข
ึ�นท

ะเบ
ยี

น
ผ

ูสู้งอาย
ตุ

าม
ค

วาม
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ก
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ร้บั
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รกิ
ารด

แูลระย
ะย

าว

ชุดบรกิาร
ป้องกนั

○ บรกิารในสถานบรกิาร
・nursing home
・palliative care
• respite care

○ บรกิารที�บา้น
・Home-visit long-term care
・Home-visit nursing/ rehabilitation
・ Home care 
○ บรกิารในชุมชน
・rehabilitation center
・Day care center
・ศูนย์เอนกประสงค์/ รร.ผู้สูงอายุ/ ศูนย์
    พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ etc.

C
are plan for the use
of Long term

 care

○ กิจกรรมชุมชนที�ผู้สูงอายุมี
บทบาทในชุมชน
○ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
○ วัด

ชุดบรกิาร
ดูแลระยะ

ยาว

ไมม่ภีาวะ
พึ�งพงิ

○ Preventive long-term care 
services
・OP preventive long-term care
・OP rehabilitation preventive 

long-term care
・Home-visit service for preventive      

long- term care, etc.
○ Community-based services 
・ศูนย์อเนกประสงค์
・บริการป�องกันในผู้ป�วย สมองเสื�อม etc.

○ Long-term care prevention
projects

C
are plan for preventive

long term
 care

Lon
g-term

 care
b

en
efits

P
reven

tive
lon

g-term
 care b

en
efits

C
om

m
unity

support
projects

ผ
ูส้งูอาย

ุ

ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย/
ไม่ได้เลย ต้องการความ
ช่วยเหลือ 100%
(Total long term care)

ช่วยเหลือตัวเองได้ปาน
กลางต้องการความ
ช่วยเหลือบางส่วน
(Partial  long term care + 
Prevention)

ช่วยเหลือตัวเองได้ดี
ไม่ต้องการความ
ช่วยเหลือ
(Prevention)

กระทรวง สธ. กระทรวง พม.กระทรวง มท. สปสช.

กองทุน
ตาํบล

สสจ./ รพ.รพ.สต.

อสม.

อผส.
อพก ชผส

ระเบียบ/ ภารกิจ
วัดรร.

ศูนย์ 3 
วัย

ภาพ 42 กรอบแนวคิดการด�าเนินงานจัดบริการระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

	 ในด้านระบบบริการ	 เป้าหมายใน
เบื้องต้นจะให้ความส�าคัญกับกลุ ่มติดบ้าน
และกลุ่มติดเตียงก่อนเพราะว่ามีจ�านวนน้อย
ที่สุด	 แต่จ�านวนน้อยที่สุดนี้ก็มีจ�านวนเกือบ	 
8	แสนคน	ในปี	2558	และจะเพิ่มจ�านวนขึ้น
เป็นเกือบล้านคนในปี	2562	ในการจัดบริการ
ตามสิทธิประโยชน์เบื้องต้น	 เรามองถึงใคร
ที่ควรเป็นผู้ดูแล	 (Care	 Worker)	 คนกลุ่มนี้	

เช่นเป็นญาติ	 เป็นลูกหลาน	ซึ่งอาจจะไม่ได้มี
ความรู้ในการดูแลโดยตรง	 หรือจะเป็นผู้ช่วย 
ผูด้แูลผูส้งูอายุ	ซึง่ผูช่้วยผูด้แูลผูส้งูอายุควรจะมี 
หลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน	 รวมถึงกลุ่ม	 อสม.	
อผส.	 ท่ีต้องมีหลักสูตรมาตรฐาน	 มีผู้รับรอง
มาตรฐานการอบรม	มกี�าหนดระยะเวลาขัน้ต�า่
ในการอบรม	 ซึ่งในส่วนนี้ยังมีความไม่ชัดเจน
ของนโยบาย
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ชุดบริการ กิจกรรม

๑.ชุดบริการดูแลระยะยาวสาํหรับผูมีภาวะพ่ึงพิง งานบาน ,การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ,บริการสุขภาพ ,บริการอุปกรณ

ชวยเหลือ ,กิจกรรมนอกบาน

๒. ชุดบริการสุขภาพดานการสงเสริมปองกันและ

ฟนฟูสภาพ
๒.๑ บรกิารสุขภาพและการฟนฟูสมรรถภาพ

๒.๒ บริการสงเสรมิปองกันและฟนฟูตามความจําเปนของผูสูงอายุ

๒.๓ บริการสงเสรมิปองกันทั่วไป

4

ชุดสิทธิประโยชนในการจัดบริการระยะยาวท่ีบานและในชุมชน

กลุมผูสูงอายุ เปาหมาย สิทธิประโยชน

กลุมที่มีภาวะพ่ึงพิงรนุแรง

และทั้งหมด

เพ่ือสงเสรมิ สนบัสนนุ ชวยเหลือครอบครัว

และชมุชนใหสามารถดํารงชีวิตอยูได

• บริการดแูลระยะยาว

• บริการสุขภาพและการฟนฟูสมรรถภาพ

กลุมที่มีภาวะพ่ึงพิงบางสวน เพ่ือใหสามารถกลับมาชวยเหลือตัวเองได และ

ไมเขาสูภาวะพ่ึงพิง

• การสงเสรมิคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

• บริการสงเสริมปองกนัและฟนฟูตามความ

จําเปนของผูสูงอายุ

กลุมที่ไมมีภาวะพ่ึงพิง เพ่ือสงเสรมิคุณภาพชีวิตและคงศักยภาพใน

การดูแลตนเองและปองกันไมใหเขาสูภาวะ

พ่ึงพิง

• การสงเสรมิคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

• บริการสงเสริมปองกนัทั่วไป

ภาพ  43  ชุดสิทธิประโยชน์ในการจัดบริการระยะยาวที่บ้านและในชุมชน

เมื่อเรามีการแบ่งผู้สูงอายุตามกลุ่ม

แล้วเราต้องมีการระบุให้ชัดเจนว่าแต่ละกลุ่ม	

จ�าเป็นต้องได้รับการดูแลอะไร	อย่างไร	ซึ่งคน

ที่เป็น	 Care	 Manager	 ที่อาจเป็นเจ้าหน้าที่

สาธารณสขุ	จะต้องเป็นคนวเิคราะห์	และบอก

ว่าผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลอะไร	 และควร

ให้ใครเป็นผู้ดูแล	 ซึ่งนอกจากจะเป็นบุคลากร

ด้านสาธารณสุขแล้วก็มีการส่งเสริมให้	 Care	

Worker	 ที่มีศักยภาพแล้วมาอบรมเพิ่มเติม	

โดยหวังว่าโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุข

อ�าเภอจะช่วยได้มากเพราะมีบุคลากรที่มี

ความสามารถ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์และ

พยาบาลทีท่�างานเกีย่วข้อง	ในส่วนภาคท้องถ่ิน 

และภาคส่วนต่างๆ	ก็จะมีบทบาทช่วยในด้าน

ของงบประมาณ	และการบริหารอื่นๆ	

ในบทบาทของ	 รพ.สต.	 สิ่งท่ีท�าคือ

การพัฒนาระบบข้อมูลผู ้สูงอายุ	 ท่ีจะต้อง

มีการเก็บข้อมูลจากสมุดบันทึกสุขภาพของ 

ผูสู้งอาย	ุอาจท�าบันทึกในรปูแบบอเิล็กทรอนิค	

หรือมีระบบ	Software	เข้ามาจัดการข้อมูล	ให้

สามารถวเิคราะห์ข้อมลูได้โดย	Care	Manager	ที่

สามารถตรวจสอบได้ว่า	ผูส้งูอายผุ่านการดแูล 

อะไรมาบ้างและต้องการบริการสุขภาพอะไร	

แต่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าถ้าพัฒนา	 Software	

แล้วต้องมีการคีย์ข้อมูลใครควรจะเป็นผู้คีย์

ข้อมูลให้ได้	 ประเด็นต่อมาในเรื่องเครื่องมือ

ในการคัดกรองควรใช้เครื่องมือของใคร	 และ

มีเรื่องการก�ากับคุณภาพของ	Care	Manager	

และ	Care	Worker	ที่ต้องมีมาตรฐานมาก�ากับ	

มีหลายเรื่องที่ต้องท�าไปพร้อมๆ	กัน
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ในมุมมองของส�านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาต	ิ(สปสช.)	น�าเสนอเชงิหลกัการ 

9	ประเด็น

1.		Long	Term	Care	Model	ต้องไม่

เน้นการดูแลที่โรงพยาบาลเป็นฐาน	 (Hospital	

Care)	แต่เน้นการดูแลทีบ้่านและชมุชน	(Home	

Care	/Community	Care)	ให้มากที่สุดเท่าที่จะ

เป็นไปได้

2.	 ไม่ใช้บุคลากรด้านสาธารณสุขที่มี

ความเชีย่วชาญ	(Health	Personal	Professional)	

เป็นหลักในการดูแล	แต่บุคลากรหลักในระบบ

การดูแลระยะยาว	 คือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ใน

ชมุชน	(Care	Worker)	เพือ่สามารถรองรับความ

ต้องการ	(Need	of	service)	ทีเ่พิม่ขึน้อย่างมาก 

ซึ่งยังต้องพิจารณาว่า	 Care	Worker	 ที่อยู่ใน

ชุมชนนี้ควรจะเป็นใคร	จะต้องผ่านการอบรม

อะไรอย่างไรจึงจะสามารถดูแลผู ้สูงอายุได้

อย่างปลอดภัย	

3.	เราจ�าเป็นต้องผลิตผู้ดูแลผู้สูงอาย	ุ

(Care	Worker)	อย่างเพยีงพอ	จากระดบัมธัยม

ต้น/ปลาย	 เช่น	 คนในครอบครัว	 อาสาสมัคร	 

ผู้สูงอายุท่ีแข็งแรงและมีศักยภาพ	 แรงงาน 

ต่างชาติที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว	ฯลฯ	

4.	การสนับสนุนการเงินจาก	สปสช.

ต้องไม่ท�าลาย/ชะลอ	 ระบบการช่วยเหลือ 

ตัวเอง	ของครอบครัว	ชุมชน	ท้องถิ่น	แต่เป็น 

การสนับสนุนร่วมกันอย่างต่อยอด	 โดยให้

กองทุนชมุชนดแูลในด้านการบรกิารทางสังคม	

และให้	 สปสช.	 ดูแลในแง่ของการจัดการใน

บางด้าน

Scenario of Long Term Care model 

ผูสูงอายุกลุมเปาหมายของระบบบริการ 

•ผส.เปาหมายคือ ผส.ที่มีภาวะพ่ึงพิงระดับปานกลาง ระดบัมาก และระดบัทั้งหมด

•ผส.ที่ไมมีภาวะพ่ึงพิง และมีผส.ที่มีภาวะพ่ึงพิงระดับเล็กนอย ใหอยูในความดูแลของกองทุนอปท. 

กลุม ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

 ผส.ท้ังหมด (ลานราย) ๑๐.๐๑ ๑๐.๔๙ ๑๐.๙๘ ๑๑.๔๖ ๑๑.๙๕

 ผส.ท่ีมีภาวะพ่ึงพิงทุกระดับ 

 (ลานราย) 
๒.๐๐ ๒.๑๐ ๒.๒๐ ๒.๒๙ ๒.๓๙

 ผส.ท่ีเปนกลุมเปาหมายท้ังประเทศ      

 (๑๐๐%) (ลานราย)
๐.๘๐ ๐.๘๔ ๐.๘๘ ๐.๙๒ ๐.๙๖

ผูสูงอายุกลุมเปาหมายของระบบบริการ 

•ผส.เปาหมายคือ ผส.ที่มีภาวะพ่ึงพิงระดับปานกลาง ระดบัมาก และระดบัทั้งหมด

•ผส.ที่ไมมีภาวะพ่ึงพิง และมีผส.ที่มีภาวะพ่ึงพิงระดับเล็กนอย ใหอยูในความดูแลของกองทุนอปท. 

กลุม ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

 ผส.ท้ังหมด (ลานราย) ๑๐.๐๑ ๑๐.๔๙ ๑๐.๙๘ ๑๑.๔๖ ๑๑.๙๕

 ผส.ท่ีมีภาวะพ่ึงพิงทุกระดับ 

 (ลานราย) 
๒.๐๐ ๒.๑๐ ๒.๒๐ ๒.๒๙ ๒.๓๙

 ผส.ท่ีเปนกลุมเปาหมายท้ังประเทศ      

 (๑๐๐%) (ลานราย)
๐.๘๐ ๐.๘๔ ๐.๘๘ ๐.๙๒ ๐.๙๖

ผูสูงอายุกลุมเปาหมายของระบบบริการ 

•ผส.เปาหมายคือ ผส.ที่มีภาวะพ่ึงพิงระดับปานกลาง ระดบัมาก และระดบัทั้งหมด

•ผส.ที่ไมมีภาวะพ่ึงพิง และมีผส.ที่มีภาวะพ่ึงพิงระดับเล็กนอย ใหอยูในความดูแลของกองทุนอปท. 

กลุม ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

 ผส.ท้ังหมด (ลานราย) ๑๐.๐๑ ๑๐.๔๙ ๑๐.๙๘ ๑๑.๔๖ ๑๑.๙๕

 ผส.ท่ีมีภาวะพ่ึงพิงทุกระดับ 

 (ลานราย) 
๒.๐๐ ๒.๑๐ ๒.๒๐ ๒.๒๙ ๒.๓๙

 ผส.ท่ีเปนกลุมเปาหมายท้ังประเทศ      

 (๑๐๐%) (ลานราย)
๐.๘๐ ๐.๘๔ ๐.๘๘ ๐.๙๒ ๐.๙๖

ภาพ 44 ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายของระบบบริการ
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5.	 ผู ้สูงอายุเป ้าหมายที่จะได้รับ

บรกิาร	Long	Term	Care	คอื	ผูส้งูอายทุีมี่ภาวะ

พึง่พงิระดบัปานกลาง	มาก	และทัง้หมดเท่านัน้	

ส�าหรับผู้สูงอายุที่แข็งแรงและมีภาวะพ่ึงพิง

ระดับเล็กน้อย	 ให้เป็นความรับผิดชอบดูแล

ของครอบครัวและท้องถิ่น	 โดยมีงบประมาณ

ของท้องถิ่นและกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน

เป็นผู้สนับสนุน

6.	 ก�าหนดให้มีมาตรฐานของการ

ด�ารงชีวิต	(Standard	of	Living)	และมาตรฐาน

ของการดูแล	(Standard	of	Care)	

7.	 มาตรฐานของการด�ารงชีวิต	

(Standard	of	Living)	ได้แก่	มาตรฐานด้านทีอ่ยู่ 

อาศัยและสิ่งแวดล้อมรอบบ้านเพื่อส่งเสริม 

ให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุด	 และ

หรือ	ท�าให้	Care	Worker	 ให้การบริการตาม

ความจ�าเป็น	 โดยมุ่งเน้นต้องการให้ผู้สูงอายุ

อยู่กับลูกหลานที่บ้านได้

8.	การพัฒนามาตรฐานของการดูแล	

(Standard	 of	 Care)	 โดยต้องมีการทดสอบ	

(National	 Test)	 เพื่อจัดระดับการพึ่งพิงของ 

ผูส้งูอายแุละคดักรองผูส้งูอายทุีต้่องการผู้ดแูล	

Care	Worker	แล้วจึงท�าแผนการดแูลมาตรฐาน	

(Standard	Care	Plan)	ส�าหรับผู้สูงอายุโดยให้

สอดคล้องกับระดับการพึ่งพิง

9. สรุปหลักการคือ	 ครอบครัวไหน

ช่วยตัวเองได้	 ให้ช่วยตัวเองก่อน	 ซึ่งต้องมี

การก�าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนใน

การสนับสนุนจากท้องถิ่นและส�านักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	และในการจัดบริการ

ที่ได้จะเป็นเพียง	Standard	(Basic)	of	Care	:	

ตาม	Package	ที่ก�าหนด		และมีลักษณะการ

ช่วยแชร์	 โดยบทบาทท้องถิ่นอาจมีส่วนร่วม 

ในรูปของเงิน	 หรือในการจัดปรับสิ่งแวดล้อม

ของบ้าน	ชุมชน	(Standard	of	Living)	ให้

กรอบแนวทางการด�าเนนิงานน�ารอ่งโครงการพัฒนาระบบ
การดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน

กลยุทธ์หลัก :	จะมีการ	Scaling up 

รูปแบบการด�าเนินงานที่ดีที่มีอยู่แล้วในพื้นที	่ 

ที่มีรูปแบบแตกต่างหลากหลายตามบริบท	

เช่น	อ�าเภอล�าสนธ	ิจังหวัดสระบุรี	อ�าเภอกุฉิ- 

นารายณ์	 จังหวัดกาฬสินธุ ์	 อ�าเภอสิรินทร	

อ�าเภอบ้านไผ	่จังหวัดขอนแก่น	อ�าเภอโนนสูง 

อ�าเภอจักราช	 อ�าเภอปากช่อง	 จังหวัดนคร- 

ราชสีมาในปีงบประมาณ	 2557-2558	 โดย 

เน้นการพัฒนาระบบการดูแลในชุมชน 

แต่จะให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาระบบ

สนับสนุนในระดับอ�าเภอ (District Health 

System, DHS)  จังหวัด และเขตด้วย  

มีเป้าหมายผู้รับบริการ	 :	 ผู้สูงอายุติดเตียง 

และติดบ้าน (ประมาณร้อยละ	10)

กระบวนการให้บรกิาร ประกอบด้วย 

การคัดกรองภาวะพึ่งพิง	 การประเมินความ
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จ�าเป็นที่จะต้องรับการดูแลระยะยาว	 การ

วางแผนให้บริการฯ	 (Care	 Plan)	 และการให้

บริการตามแผน	 รวมทั้งการติดตามประเมิน

ผลลัพธ์การดูแลอย่างต่อเนื่อง	 อย่างน้อย 

ทุก	6	เดือน

กจิกรรมการพฒันาระบบ	ประกอบ

ด้วย การพัฒนาเครื่องมือและระบบข้อมูล

รองรับการดูแลต่อเนื่องในชุมชน  การพัฒนา

ศักยภาพก�าลังคน	เช่น	Case	Manager,	Care	

Giver  สนบัสนนุการพฒันานวตักรรมการดูแล

ระยะยาวในชุมชนตามบริบทพื้นที่ พร้อมท้ัง

ติดตามศึกษาผลลัพธ์ระยะกลาง-ยาว/การ

ศึกษาต้นทุนการดูแลทั้งด้าน	 Health	 และ	

Non-Health	 ที่เกิดขึ้นโดยการสนับสนุนของ

ทุกแหล่งงบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง	 คือต้องการให้ 

ผู ้สูงอายุในชุมชนได้รับการคัดกรองภาวะ 

พึง่พงิ	ร้อยละ	100 ให้ผูส้งูอายใุนกลุม่ตดิเตยีง 

และติดบ้านทุกคนได้รับการประเมินความ

จ�าเป ็นท่ีจะต ้องได ้รับการดูแลระยะยาว	

(ประมาณร้อยละ	10)	และให้ผู้สูงอายุติดบ้าน 

ติดเตียงทุกคนมีแผนการดูแลเฉพาะราย	

สามารถแสดง	ร้อยละผู้สงูอายท่ีุมภีาวะพึง่พงิ 

ดีขึ้น	 เช่น	 เปลี่ยนจากติดเตียงเป็นติดบ้าน	

หรือเปลี่ยนจากติดบ้านเป็นติดสังคมได้		ช่วย

ท�าให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	

และผู้ดูแลในครอบครัว	 ดีขึ้น	 และท�าให้มี

ข้อมูลการกระจายต้นทุนการดูแลระยะยาว	 

(% Financial Contribution)	 จ�าแนกตาม

ประเภทการดแูล		การบรกิาร	และแหล่งต้นทนุ	

เพ่ือพัฒนาข้อเสนอด้านการคลังระบบการ

ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุได้

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทางสปสช.ได้คิด	 เตรียมการ	 และด�าเนินการบางส่วน		

หลายอย่างอยูร่ะหว่างการพฒันายงัไม่มคีวามชดัเจน	แต่หวงัว่าผูท่ี้ท�างานเกีย่วกบั 

สุขภาพของผู้สูงอายุทุกคนจะช่วยจัดการความไม่รู้ให้มีความกระจ่างชัดยิ่งขึ้นได ้

โดยเร็วเพื่อสุขภาพและคุณภาพของผู้สูงอายุในอนาคต	
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ประเด็นแลกเปลี่ยน

จิตรา รอดบุญโพ 
จังหวัดน่าน

ขอแลกเปลี่ ยนในประเด็นที่ ว ่ า 

ผลลัพท์สุดท้ายที่ผู้สูงอายุติดเตียงจะสามารถ

พัฒนาขึ้นมาได้	 จากการที่ได้ท�าวิจัยเรื่อง 

การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวส�าหรับ 

ผู ้สูงอายุในชุมชน	 ได ้สังเคราะห์ข ้อมูล

กลุ่มผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงออกมาได้ 

3	ประเภท	คอื	กลุม่วกิฤต กลุม่ทีเ่ป็นโรคเรือ้รงั 

และกลุ ่มระยะสุดท้าย	 โดยในกลุ ่มวิกฤต 

จะเป็นบทบาทของโรงพยาบาล	ในกลุ่มเรื้อรัง

ดูแลโดย	อสม.	และกลุ่มระยะสุดท้าย	จากตัว

ชี้วัดที่บอกว่าจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นน่าจะเป็น

สิ่งที่เป็นไปได้ยาก	 เพราะเป็นระยะสุดท้ายที่ 

เตรยีมการจากไปแล้ว	เพราะฉะนัน้การตัง้ผลลพัท์ 

นี้อาจจะขึ้นกับบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วย	

อกีประเด็นหนึง่	คือ	ข้อมลูในเรือ่งของ 

เครื่องมือของกรมอนามัยท่ีให้ประเมิน	 ADL	

แล้วมี	 KPI	 ว่าจะต้องจัดการบริการให้กับ 

ทุกกลุ่มวยั	แต่ไม่ได้บอกเลยว่าจะให้ท�าอย่างไร 

ส�าหรบับรบิทในพ้ืนท่ีของอ�าเภอปัว	จะมคีวาม

เข้มแข็งของชุมชน	 แต่	 อปท.	 หรือเทศบาลนี ้

มีเงินแต่ไม่รู ้วิธีการว่าจะเอาไปใช้อย่างไร	 

ในขณะที่	โรงพยาบาลปัวเอง	มีบุคลากร	เช่น 

พยาบาลปฏิบัติการท่ีค่อนข้างมีความรู้ความ

สามารถสูงแต่มีจ�านวนน้อย	 เพราะเดิม 

โรงพยาบาลจะเน้น	Hospital	Base	งานส่วนรกุ

ทีไ่ปในชมุชนมน้ีอยมาก	บรกิารเชงิรกุต้องการ

ก�าลังคนมาก	แตก่�าลงัคนที่ท�าตรงนีม้ีแค่เพยีง	

10%	จึงขอฝากเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายด้วย
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นางสาวนันชรินทร์ อรณพ ณ อยุธยา
โรงพยาบาลบางน�้าเปรีย้ว อ�าเภอบางน�้าเปรีย้ว ฉะเชิงเทรา

มข้ีอเสนอว่าควรมกีารคดัเลอืกอสม.ทีม่จีติอาสาให้มาเป็น	Care	

Giver	โดยต้องมีการเพ่ิมศกัยภาพของอสม.	เพิม่เตมิให้มคีวามพร้อมมาก

ขึ้น	เพราะหลายคนมาท�าหน้าที่นี้อยู่แล้ว	แต่ควรท�าให้มีกฎหมายมาร่วม

ควบคุมก�ากับเพ่ือป้องกันการปฏิบัติเกินบทบาทหน้าท่ีและควบคุมความ

เสี่ยง

นพ.สมควร หาญพัฒนากูล 
สสจ.ชัยภูมิ

ขอให้ความเห็นว ่าในการท�างาน

เชิงระบบ	 ควรเชื่อมโยงเรื่องระบบตัวชี้วัด

ของกระทรวงสาธารณสุขและพัฒนาสังคม	

(พม.)	 และให้มีการรวมกันของสิทธิประโยชน์

ต่างๆ	ทัง้เรือ่งบรกิารสขุภาพและบรกิารสงัคม	 

เพ่ือให้พื้นที่ด�าเนินการได้ง่ายขึ้น	 และน่าจะ

ช่วยให้ผู ้สูงอายุได้รับรู ้และเข้าถึงบริการได้

ง่ายขึ้น

ในเรื่องการใช้ค�าส�าหรับผู้ดูแล	คิดว่า

ส�าหรับประเทศไทยควรใช้ค�าว่า	 Care	 Giver	

จะดีกว่า	 Care	Worker	 เพราะหากใช้	 Care	

Worker	อาจจะสับสนกับ	Help	Worker	ที่เป็น

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและค�าว่า	 Care	 Giver	

เป็นค�าสากลที่ทั่วไปใช้กัน	

ส่วนการอบรมส�าหรับ	 Care	 Giver	

ซึ่งปัจจุบันมีมาตรฐานการอบรมที่แตกต่าง

หลากหลาย	มีตั้งแต่อบรม	1	สัปดาห์ไปจนถึง 

1	เดือน	หรือหลายเดือน	เราควรต้องท�าให้ได้ 

มาตรฐานเดียวส�าหรับประเทศไทย	 ไม่ใช่

มาตรฐานแค่เฉพาะกลุ่ม	 และเป็นมาตรฐาน 

ท่ีไม่สูงมากจนเกินไป	 เพราะเรื่องผู ้สูงอายุ 

เป็นปัญหาระยะยาว	 และความต้องการ 

Care	Giver	มีจ�านวนมาก

จากประสบการณ์การท�างานด้าน 

ผู้สูงอายุในพื้นท่ี	 	 มีการประสานงานความ 

ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 และ

พัฒนาสังคม	 เพื่อร ่วมสนับสนุนในระดับ

จังหวัด	ซึ่งมีส่วนท�าให้	District	Health	Team	

ท�างานได้ต ่อเนื่องมากขึ้น	 มีตัวอย่างใน 

จังหวัดชัยภูมิ ท่ีมีการน�าร ่อง	 6	 อ�าเภอ 

ในการด�าเนินการบูรณาการเพื่อผู้สูงอายุ	
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 บรรยายพิเศษ 

“ทิศทางการพัฒนา สานพลัง 
เพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ”

โดย นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช 
ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

  
ทิศทาง	หมายถึง	แนวทาง	วิถีทาง	วิธีการ
การพัฒนา	หมายถึง	ท�าให้ดีขึ้น
สานพลัง	หมายถึง	ร่วมมือกันให้มีก�าลังมากขึ้น
เพื่อสุขภาวะผู้สูงอาย	ุ หมายถึง	สุขภาวะเพื่อผู้ที่มีอายุ	
60	ปีขึ้นไปมีความสุข			

เบิกโรง

ความสุขคืออะไร

	 สิ่งที่มาเล่าต่อไปนี้	ไม่ได้มาจากต�ารา	
ไม่ได้มาจากการวิจยั	แต่เป็นความเหน็	“ส่วนตัว” 
ของผมเอง	ผมผ่านส่ิงแวดล้อมในชวีติมา	89	ปี	
มชีวีติ	4	รชักาล	ตัง้แต่รชักาลที	่6		ถงึรชักาลที	่9 

ผ่านสงครามโลกคร้ังท่ี	2		ผ่านน�า้ท่วมกรงุเทพฯ 
มาหลายครั้ง	ท่วมมากกว่าปี	พ.ศ.	2554	ผม
ผ่านมาหมดแล้ว	สิ่งที่ผมจะเล่าต่อไป	อาจจะ
ผดิ	อาจจะถูกกไ็ด้	ท่านอย่าเช่ือผม	ให้ท่านเชือ่
ปัญญาของท่านเอง

	 เราก�าลังจะหาแนวทาง	 ทิศทาง	
พัฒนา	 สานพลัง	 เพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ	
เพื่อความสุข	 ทุกคนต้องการความสุขด้วยกัน 
ทั้งนั้น	 แต่ความสุขคืออะไร?	 ความสุขคือ  
เป้าหมายปลายทาง (Destination)	 เราจึงต้อง
รู้จักความสุขที่เป็นปลายทางก่อน	 เราจึงจะ 

ไปหาทิศทางสานพลงัได้		พระพทุธเจ้า	ตรสัว่า								
“นพิานงั	ปรมงั	สุขงั”	นพิพาน	เป็นยอดบรมสุข 
เราจะท�าให้ผู้สูงอายุมีความสุข	 แล้วบอกให้
ผู้สูงอายุนิพพานหมดคงเป็นไปไม่ได้	 เพราะ
ฉะนั้น	 ความสุขที่พูดนี้เป็นความสุขของคน 
ธรรมดาๆ	ไม่ใช่ยอดบรมสุข
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 ความสุขคอื ผลรวม ของทกุสิง่ทกุอยา่งในชีวติ แลว้ท�าใหชี้วติ
มีคุณภาพ ชีวิตทีม่ีคุณภาพต้องมี 3 อย่างคือ สุขภาพ การท�างาน 
และความมั่นคง บางทหีมอพูดแตเ่รือ่งสขุภาพอยา่งเดยีว แตชี่วติทีม่ี
คุณภาพต้องประกอบทัง้ 3 ส่วน ไม่เฉพาะเรือ่งสุขภาพอย่างเดียว

ผลรวมของความสุข

	 ผมเชื่อว ่า	 ความสุขคือ ผลรวม 
ของทุกส่ิงทุกอย่างในชีวิต แล้วท�าให้ชีวิต
มีคุณภาพ	 เช่น	 ผมซื้อรถยนต์	 ถ้ารถยนต์มี
คุณภาพ	ท�าให้ผมมีความสุข	ชีวิตเราก็เหมือน
กัน	 เราจะมีความสุขได้	 ชีวิตต้องมีคุณภาพ	
ชีวิตที่จะมีความสุข	 ผลรวมของทุกสิ่งในชีวิต	
และชีวิตมีคุณภาพนั้น	ประกอบด้วย	
 (1) สุขภาพดี (สุขภาพกาย จิต 
สังคม ปัญญา)	 ถ้าคนสุขภาพไม่ดี	 แล้วจะมี
ความสุขได้อย่างไร	
  (2) มีการท�างาน	–	เกิดมาเป็นคนมี
สุขภาพดีแล้ว	 ต้องท�างาน	 ทุกคนต้องท�างาน	
ประกอบสมัมาอาชีพ	ชวีติจงึมีคุณภาพ	ท�างาน
เพื่อตนเองได้ลาภ	 ท�างานเพื่อผู ้ อ่ืนได้ยศ	
ท�างานเพื่อสังคมได้สรรเสริญ	
  (3) มีความมั่นคง – ชีวิตต้องมีความ
มั่นคง	4	อย่างคือ	เศรษฐกิจ	ครอบครัว	ความ
ปลอดภยัในชีวติและทรพัย์สนิ	และสิง่แวดล้อม
   เศรษฐกิจ	 คือมีสตางค์	 ต้องมีเงิน
พอสมควร	 เศรษฐกิจดีท�าให้ชีวิตม่ันคง	 แต่
เศรษฐกิจ	 (เงิน)	 ให้ความสุขอยู ่ระดับหน่ึง	

อย่างผมสมมุติมีเงินหนึ่งร้อยล้านไม่รู้จะเอา
ไปท�าอะไร	อาจเป็นทุกข์ว่าจะเก็บเงินอย่างไร	
ครอบครัว	 ต้องมั่นคง	 ต้องร่มเย็น	 อยู่เย็น
เป็นสุข	 ชีวิตจึงมีคุณภาพ	 ถ้าครอบครัวไม่ดี	
ไม่มีความสุข	 ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน	 ถ้าไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินไม่มีความมั่นคง	 สิ่งแวดล้อม	 มี
ความส�าคัญ	 วันนี้มีไฟไหม้กองขยะ	 ท�าให ้
สิ่งแวดล้อมแย่	ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดี	ก็ยากจะมี
ความสุขได้
  ผลรวมท่ีจะท�าให้ชีวิตมีคุณภาพ 
จึงต้องมี 3 อย่างคือ สุขภาพ การท�างาน 
และความมั่นคง	 บางทีหมอพูดแต่เรื่อง
สุขภาพอย่างเดียว	 แต่ชีวิตที่มีคุณภาพต้อง
ประกอบทั้ง	3	ส่วน	ไม่เฉพาะเรื่องสุขภาพ	
	 ถ้าคิดแบบนักคณิตศาสตร์	 ความ
สุขคือ “สิ่งที่เกิดขึ้นจริง” ลบด้วย “สิ่งที่
คาดหวัง” ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงลบสิ่งที่คาดหวัง	
ติดลบไม่มาก	 ชีวิตมีความสุข	 แต่ถ้าคาดหวัง
มาก	กิเลสเยอะ	ต้องการมาก	ติดลบมาก	จะ
ไม่มีความสุข
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 ความส�าเรจ็ของงานผูส้งูอายุอยู่ทีช่มรมผูส้งูอายุ ตอ้งเปน็ 
ชมรมของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ และเพื่อผู้สูงอายุ ไม่ใช่ของ 

นกัวชิาการและหน่วยงานใด และจะน�ามาประกวดเทยีบกนัว่าทีใ่ดดกีวา่
กันไม่ได้ เพราะแต่ละทีต่่างมีวิถีทีจ่ะมีความสุขกันคนละแบบ ทีส่�าคัญ
ต้องดูว่าผู้สูงอายุต้องการอะไร แล้ว ‘ตัดเกือกให้พอดีตีน’ 

ความส�าเร็จจากการท�างาน

	 ความส�าเร็จของการท�างาน	 จาก
ประสบการณ์ของผม	ประกอบด้วย		5	ประเดน็
หลัก	คือ 
  (1) ต้องรูก้ฏหมายเกีย่วกบัเรือ่งน้ัน 
การท�างานต้องท�าให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 
ถ้าไม่ถูกกฎหมาย	ท่านจะโดนฟ้อง	กฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่องผู ้สูงอายุคือ	 พระราชบัญญัต ิ
ผู้สงูอาย	ุปี	พ.ศ.	2546	ถ้าต้องท�างานผูส้งูอายุ
ต้องรู้เรื่องพระราชบัญญัติผู้สูงอาย	ุ
 (2) ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น 
(นักวิชาการ)	ถ้าท่านท�าอะไรก็ตาม	ท่านต้อง 
มีความรู ้ในเรื่องน้ัน	 คือต้องมีความรู ้เรื่อง 
ผู้สูงอาย	ุ
 (3) มีทุน	 คือ	 มีทุนเรื่องเงินเพื่อจะ
ท�างานได้	 ต้องมีผู ้รู ้ในเรื่องนั้น	 และต้องมี
ต้นทุนทางสังคม	
 (4) มีการบริหารจัดการที่ดี	คือ	ท�า
อะไรก็ตาม	การบริหารจัดการต้องด	ีผมได้คุย

กบันกัธรุกจิท่านหน่ึง	(เจ้าของซพีี)	บอกว่า	“ผม
ไม่มีความรู้หรอก ทุนก็มีไม่มาก ส่วนใหญ่กู้
ธนาคาร แต่ผมรู้จักบริหารจัดการ ผมบริหาร
จัดการพวกนักวิชาการทั้งหลาย”	 ดังนั้น	 การ
ประกอบการงานท่ีจะประสบความส�าเร็จต้อง
อยูท่ีก่ารบรหิาร	หากจะท�าเรือ่งผู้สงูอาย	ุแต่ถ้า 
บริหารจัดการไม่ดีก็อาจไม่ส�าเร็จ	
	 (5)	สุดท้ายความส�าเร็จในการงานอยู่
ที่การมีความเป็นธรรม	 ผมสังเกตว่า	 ทุกสิ่ง
ทุกอย่างถ้าไม่เป็นธรรมไม่ส�าเร็จ	 ยกตัวอย่าง	
สมัยนี้เศรษฐกิจทุกประเทศเป็นแบบทุนนิยม	
คือเอาเงินเป็นตัวตั้ง	 ทุนนิยมมี	 3	 แบบคือ	 
(1)	 คนมีเงินหรือคนรวยได้เปรียบคนจน	 
(2)	 คนฉลาดได้เปรียบคนโง่	 (3)	 คนแข็งแรง
ได้เปรียบคนอ่อนแอ	 แต่ท่ามกลางความได้
เปรียบแล้วยังเอาเปรียบอีก	 คือไม่เป็นธรรม	
ถ้าเมื่อไหร่ไม่เป็นธรรม	จึงไม่ส�าเร็จ	อยู่ไม่ได้
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ทิศทางการท�างานสานพลัง

 สานพลัง คือ ความร่วมมือกัน
ระหว่างนักวิชาการ ทุน และการบริหาร
จัดการ	 เราต้องสานพลังเป็นเครือข่ายผู้ให้
บริการผู้สูงอายุ	 (Age	 Net)	 ให้ได้	 ถ้าต่างคน 
ต่างท�าคงจะล�าบาก	และการจะท�างานสานพลงั 
ได ้ต ้องมองเห็นทิศทางการพัฒนางาน 
ผู้สงูอาย	ุถ้าเราท�าเรื่องผู้สูงอายุ	ต้องไปตลาด
ผู้สูงอายุ	 คือ	 ชมรมผู้สูงอายุ	 ในชุมชน	 ใน
หมู่บ้าน	 ถ้าไปหาผู้สูงอายุทีละคนๆ	 คงไม่ได้ 
เดี๋ยวนี้มีชมรมผู้สูงอายุทั่วประเทศถึง	25,000	
ชมรม	 ส�าหรับจังหวัดอุบลราชธานีมีชมรม
ผู ้สูงอายุทุกหมู ่บ้าน	 ธรรมดาหมู่บ้านหน่ึง
มีประชากรประมาณ	 1,000	 กว่าคน	 สถิติ 
ผู้สงูอายุมี	12	เปอร์เซน็ต์	เพราะฉะนัน้หมู่บ้าน
หนึ่งมีผู้สูงอายุ	ประมาณ	100	กว่าคน	ดังนั้น	
คน	100	คนท่ีจะเข้าเป็นสมาชกิชมรมผูส้งูอายุ	
นั่นคือตลาดที่นักวิชาการจะเอาของไปขายที่
นั่น	ดังนั้น	เราต้องเข้าใจอุดมการณ์ของชมรม
ผู้สูงอายุ	 คือเป็นของผู้สูงอายุ	 โดยผู้สูงอายุ	
และเพื่อผู้สูงอายุ	และสังคม	
 ท่านทัง้หลายทีเ่ป็นนกัวชิาการอย่า
ตั้งชมรมผู้สูงอายุเป็นของตัวเองหรือเป็น
ของหน่วยงานตวัเอง	เช่น	โรงพยาบาลชมุชน
ตัง้ชมรมผูส้งูอายเุป็นของหน่วยงานของตัวเอง	
และไม่ควรประกวดชมรม	 ผมมีประสบการณ์
ไปเย่ียมชมรมทั่วประเทศ	 ครั้งหนึ่งไปเยี่ยม

ชมรมผู้สูงอายุวัดไผ่หูช้าง	อ�าเภอก�าแพงแสน	
จังหวัดนครปฐม	 	 คนในชมรมมีแต่ชาวนา	 
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ท�าอะไร	 นั่งคุยกันท่ีศาลา	
คุยเรื่องการท�านา	 ต่อจากนั้น	 ผมเดินทาง 
ไปท่ีท่ามะกา	เป็นชมรมของคนท่ีตลาด	สมาชกิ
ชมรมเป็นเถ้าแก่	 เป็นคนมีสตางค์	 สมาชิก
ชมรมบอกว่ามีกิจกรรมไปเที่ยวเมืองนอก	 
เราจะบอกว่าชมรมที่ท ่ามะกาดีกว ่าที่วัด 
ไผ่หูช้างไม่ได้	 หรือจะบอกว่าชมรมผู้สูงอายุ
ที่วัดไผ่หูช้างดีกว่าชมรมผู้สูงอายุท่ีท่ามะกา 
ก็ไม่ได้	 แต่ต้องเข้าใจว่าตลาดเป็นอย่างนี้	 
ของใครของมัน	 เทียบกันไม่ได้	 ต่างคนต่างมี
ความสุขคนละแบบกัน	ไม่ควรไปเปรียบเทียบ
กับคนอื่น	 ถ้าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจะมี
กิเลส	ไม่มีความสุข	
	 ถ้าจะเอาของไปขายในตลาดต้อง		
“ตัดเกือกให้พอดีตีน อย่าตัดตีนให้พอดี
เกือก”	 ถ้าจะเอาของไปขายชมรมผู้สูงอายุ	
ต้องเอาของไปขายให้พอดกีบัชมรมนัน้ๆ	และ
ต้องเข้าใจตลาดของผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน
ว่าส่วนใหญ่จบประถมศึกษาปีที่	4	(ป.4)	หรือ
เรียนสูงกว่า	 ป.	 4	 ประมาณ	 16	 เปอร์เซ็นต	์
หรอืไม่ได้เรยีนหนงัสอืกม็	ีนีค่อืตลาดทีเ่ราต้อง
เข้าใจ	 เป็นการชี้ทิศทางการพัฒนา	 และเมื่อ
นักวิชาการลงไปในชมรมใด	 ต้องสานพลังกัน	
ไม่ใช่ต่างคนต่างท�า	เหมือนทุกวันนี้
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 ปัจจุบนันีผู้ส้งูอายุมากขึน้เรือ่ยๆ ถ้าไม่ช่วยตนเอง จะไปไม่รอด 
ดงันัน้ ผูส้งูอายุตอ้งพยายามพึง่ตนเองใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะมากได้ และ
นักวิชาการทีจ่ะท�างานกับผู้สูงอายุต้องเข้าใจจุดนี ้ ถ้าเอาอะไรไปให้ 

ไม่ใช่วิธีทีด่ีทีสุ่ด

	 ผมคดิว่า	ความส�าเรจ็ของงานผูส้งูอาย ุ
อยู่ที่ชมรมผู ้สูงอายุ	 พระพุทธเจ้าสอนว่า	 
“อตัตาห ิอตัโนนาโถ”	ตนนัน้เป็นทีพ่ึง่แห่งตน 
ผูสู้งอายตุ้องพยายามพึง่ตนเองให้มากทีสุ่ด
เท่าที่จะมากได	้ เพราะฉะนั้นถ้าลงไปท�างาน
กบัผูส้งูอาย	ุอย่าเอาของไปให้	ถ้าเอาของไปให้	
เป็นการสปอยด์	(Spoil)	ท�าให้เสยีนสิยั	ปัจจบุนันี้ 
ผู้สูงอายุมากขึ้น	 มากข้ึนเรื่อยๆ	 เพราะว่า
สุขภาพดขีึน้	ถ้าผูส้งูอายไุม่ช่วยตนเอง	จะไปไม่
รอด	ดงันัน้	นกัวชิาการทีจ่ะไปขายของทีต่ลาด
ต้องเข้าใจจุดนี้	 ผมเองอายุ	 89	 ปี	 ลูกไม่เคย 
ช่วยผมเลย	 แม้แต่เรื่องการเงิน	 หรือท�าอะไร
ต่างๆ	 ผมไม่ได้ว่าเขา	 ผมต้องช่วยตัวเอง	 ถ้า
เม่ือไหร่ผมช่วยตัวเองไม่ได้	 เขาถึงจะช่วยผม	
เราต้องยึดหลักนี้	 ถ้าเอาอะไรไปให้	 ไม่ใช่วิธี
ที่ดีที่สุด	
	 แต่ก่อนน้ีในต่างประเทศมีการสร้าง
บ้านพักให้ผู ้สูงอายุไปอยู่รวมกันที่บ้านพัก	
สมัยจอมพลแปลก	 (ป.)	 พิบูลสงคราม	 ไป 
ต่างประเทศเห็นว่าต่างประเทศมีบ้านพัก 
ผู้สูงอายุ	 เมื่อกลับมาจึงได้สร้างบ้านผู้สูงอายุ
ที่บางแค	 ในขณะที่เปิดป้ายบ้านบางแคให ้
ผู้สงูอาย	ุเลขาท่านผูห้ญงิละเอยีด	พบิลูสงคราม 
คือ	 นิลวรรณ	 ปิ่นทอง	 บรรณาธิการสตรีสาร	

กระซิบบอกท่านผู้หญิงละเอียดว่า	จอมพล	ป. 
ท�าผิด	 เพราะผู้สูงอายุไทยอยากอยู่ที่บ้าน 
อยากอยูก่บัครอบครวั ถ้าจะตายขอให้ตาย
ท่ีบ้าน	นัน่คอืลักษณะของผูสู้งอาย	ุดงันัน้	ถ้าท�า 
เรื่องผู้สูงอายุ	 ต้องรู้ว่าผู้สูงอายุเป็นอย่างไร	 
จึงจะไปท�าให้ผู้สูงอายุมีความสุขได้	 เดี๋ยวนี้
ความจริงได้ปรากฏแล้วว่าการสร้างบ้านพัก 
ให้ผู้สูงอายอุยูห่มดสมยัแล้ว	เพราะรัฐบาลไม่มี
เงนิให้ผูสู้งอาย	ุผูส้งูอายตุ้องอยูใ่นครอบครวั 
อยู่ในชุมชน 
	 เมื่อปี	พ.ศ.	2525	ผมเดินทางดูงาน
ผู้สูงอายุรอบโลก	 ครั้งหน่ึงไปประเทศอังกฤษ	
เขาส่งให้ไปนอนบ้านผู ้สูงอายุ	 เพื่อดูเรื่อง 
ผู้สูงอายุ	 ผมอยู่ได้คืนเดียว	 ผมนอนไม่หลับ	
เพราะว่าบรรยากาศไม่ดี	 ตื่นเช้าเขาเข็นรถมา
แล้วเอาข้าวมาวางให้	 กินไม่กินก็ตามใจ	 ถึง
เวลาเอาข้าวกลับคืนไป	 ชีวิตไม่มีความหมาย	
ผมมีความเศร้า	ดังนั้น	ผมเห็นว่าในเมืองไทย
ดีที่สุด	ดังนั้น	ถ้าใครจะศึกษาต่อเรื่องผู้สูงอายุ
ให้ศึกษาต่อท่ีเมืองไทย	 ไม่ต้องไปศึกษาต่อ 
ต่างประเทศ	ดงันัน้	ผมเหน็ว่าความส�าเรจ็ของ
งานผู้สูงอายุอยู่ท่ีชมรมผู้สูงอายุ ท่ีส�าคัญ
ให้ท่านไปศึกษาดูว่าผู้สูงอายุต้องการอะไร 
แล้ว “ตัดเกือกให้พอดีตีน”  
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ประเด็นค�าถาม

ดร.ไพจิตรา ล้อสกุลทอง 
พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว	จังหวัดน่าน
ถาม:	อาจารย์มีการเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าอย่างไร	?

นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช
ตอบ:	 เมื่อสงครามโลกครั้ งที่ 	 2	 จบลง	
สหประชาชาติชนะ	 มีคนไปถามวินส ์ตัน	 
เชอร์ชิลล์	(Winston	Churchill)	นายกรัฐมนตรี
อังกฤษว่า	 ท่านชนะสงครามได้อย่างไร	 ท่าน
ตอบว่า	 Well Prepare, Win the War  
เตรียมตัวด	ีชนะสงคราม	ชีวิตเราก็เหมือนกัน	
ถ้าท่านเตรียมตัวดี ท่านชนะชีวิต
		 ผมเตรียมตัวอย่างไร	 ผมอายุ	 89	 ปี	
ผมสนใจเรื่องผู้สูงอายุและติดตาม	วันหนึ่งผม
ไปเดนิออกก�าลงักายทีส่วนสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต	์ผมไปเดินทุกวัน	ยกเว้นติดธุระ	วันหนึ่ง	
มีชายคนหนึ่งอายุมากแล้ว	ผมเกรียน	 ใส่เสื้อ
คอกลม	ท่าทางอ่อนน้อมถ่อมตน	ผมเข้าไปหา 
ถามว่า	“ท่านครบั	ท่านอายเุท่าไหร่”	ผมตอบว่า 
“ผมอายุ	 89	 ปี”	 เขาถามว่า	 “ท่านท�ายังไง”	
เหมือนค�าถามที่คุณถามผม	 ผมคิดว่าถ้าจะ
พูดเรื่องนี้ให้ยาวเป็นชั่วโมงก็ได้แต่เวลาจ�ากัด	 
ดังนั้น	พูดให้สั้นที่สุด	ผมตอบง่ายๆ	3	อย่าง	
คือ	 (1) กินน้อย (2) ต่อยมาก (3) พวกมาก 
ท�าให้ผมมีความสุข

 กินน้อย	ผมกินน้อย	ผมมีกติกาในใจ
ว่าผมตื่นขึ้นมาผมไม่สีฟัน	 ผมบ้วนปาก	 และ
กินจนเต็มเหยียด	 แล้วผมสีฟัน	 หลังจากนั้น
ผมไม่กินอะไรอีกเลย	 จนถึงเที่ยง	 เพราะฟัน
ผมสะอาด	ไม่อยากให้อะไรไปตดิฟัน	พอเทีย่ง	
ผมกนิแล้ว	หลังจากนัน้	ตอนเยน็ผมจะกนิน้อย	
กินผลไม้	เมืองไทยกินมาก	อ้วนมาก	
 ต่อยมาก	 ท�า	 ท�าทุกอย่าง	 ท�าเพ่ือ
ตนเอง	 ได้ลาภ	 ตามอัตภาพ	 ท�าเพ่ือผู้อื่น	 
ท�าเพื่อสังคม	
 พวกมาก	 ผมพวกเยอะ	 ในประเทศ 
ไทย	77	จงัหวดั	ไม่มใีครทีผ่มไม่รูจั้ก	เพราะผม
ไปเย่ียมชมรมผูสู้งอายท่ัุวประเทศ	มคี�าพงัเพย
ค�าหนึ่งว่า	 “นกไม่มีขน คนไม่มีพวก บินสูง 
ไม่ได้”	 ไม่รู ้ว ่าท่านจะเห็นด้วยหรือเปล่า	 
แต่ผมเชื่อว่าคนต้องมีพวก	
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 กล่าวปิด 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ : 
เครือข่ายอ�าเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุ
แบบบูรณาการ

โดย นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช 
ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) 

 ดนี้	 ได้เวลาอันสมควรแล้วที่ท่านทั้งหลายมาประชุมเชิงปฏิบัติการ: 
เครือข่ายอ�าเภอเพ่ือดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	 เพ่ือให้ผู้สูงอาย ุ

มีความสุข	 จัดโดย	 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน	 (สพช.) 
ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ดี	 ท�าให้ท่านทั้งหลายเกิดความรู้เพื่อปฏิบัติการต่อไป	
ในชีวิตของเรานั้น	พระพุทธเจ้าสอนว่า	 “กรรมมุนาวัตตีโลโก”	 สัตว์โลกต้อง
เป็นไปตามกรรม	ใครท�าดีได้บุญ	ใครท�าชั่วได้บาป	บุญกับบาปหักกลบลบกัน
ไม่ได้	 (ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา)	 บุญและบาปจะเข้าไปสู่กระแสจิตและ
ไปออกในทวารทั้ง	3	มโนทวาร	คือ	คิดดี	ท�าดี	คิดชั่ว	ท�าชั่ว	วจีทวาร	ท�าดี	 
พูดดี	 ท�าชั่ว	 พูดชั่ว	 ออกทางการกระท�า คือ	 ท�าดี	 ท�าชั่ว	 ทางพุทธศาสนา
แบ่งคนออกเป็น	4	ประเภท	คือ	 (1)	มนุสสเทโว	คือมนุษย์ที่มีเมตตา	กรุณา	
(2)	 มนุสสมนุสโส	 คือ	 คนอื่นชมก็ดีใจ	 คนอื่นด่าก็โกรธ	 (3)	 มนุสเดรัสฉาโน 
มนุษย์สัตว์เดรัจฉาน	ท�าชั่ว	และ	(4)	มนุสสเปโต	คือ	กิน	คอรัปชั่น	จึงขอให้
ท่านทั้งหลายกลับไปแล้วไปเป็นมนุสสเทโว	ท่านท�าได้แล้ว	ท่านจะมีความสุข	
ท�าได้หรือไม่ได้กรรมมุนาวัตตีโลโก	ขอจบและปิดการประชุมเพียงเท่านี้



 

ภาคผนวก
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