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	 ระบบบริการปฐมภูมิเป็นแกนกลางส�าคัญในบทบาทงานสุขภาพ

ภาคประชาชนในชุมชน	 เป็นระบบที่เช่ือมโยงการบริหารจัดการ 

เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อให้เกิดชุดบริการที่ตอบสนองปัญหา

และความต้องการของประชาชนในชุมชนด้วยหลักการทางเวชศาสตร์

ครอบครัวที่เน้นบริการสุขภาพที่เป็นองค์รวมในทุกมิติทั้งทางด้าน 

สุขภาพและสังคม	 มีความต่อเน่ืองของการดูแลในทุกช่วงวัยและ 

ทุกระยะของความต้องการ	ตลอดจนเป็นบริการที่ผสมผสานทั้งการดูแล

ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค	 การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ	 

ที่ส�าคัญกลไกในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในระดับต�าบล	 อ�าเภอ 

ยังมีบทบาทเชื่อมโยง	 หนุนเสริม	 และต่อยอดการพัฒนาความร่วมมือ 

ของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่	 โดยเฉพาะกับกลไกองค์กร	 ผู ้น�า 

ชุมชน	 บุคลากรทางด้านสาธารณสุข	 สังคมและการศึกษาท้ังจาก 

ภาครัฐ	 ภาคเอกชนทั้งท่ีแสวงหาก�าไรและไม่แสวงหาก�าไร	 รวมทั้งภาค 

ประชาสังคม	 ทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการ

ท�างานที่เหมาะสมและเท่าทันเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคคล	ศักยภาพ

ชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ	 ในสังคมท่ีส่งผลต่อ 

สุขภาวะของทุกคนในปัจจุบันได้

บทน�า
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	 สถานการณ์	 บทเรียนและข้อเสนอการท�างานผู้สูงอายุในมิติการสร้างเสริม 

สุขภาพในบริบทระบบบริการปฐมภูมิฉบับนี้มาจากการทบทวนผลงานวิชาการของ

เครือข่ายการท�างานผู้สูงอายุบูรณาการ	 ประกอบกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

กบัผู้เชีย่วชาญ	ผูป้ฏบิติังานในพืน้ทีท่ีด่�าเนนิงานสร้างเสรมิสขุภาพผูส้งูอายใุนชมุชน	

โดยขอบเขตเนื้อหาสาระส�าคัญในเอกสารนี้	ประกอบด้วย

	 1)	 สถานการณ์ผู ้สูงอายุและกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงาน 

เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ	

	 2)	 สรุปประเด็นกลไกการด�าเนินงานพื้นที่	 แนวทางและมาตรการสนับสนุน

การด�าเนินงานขององค์กรภาคีส ่วนกลาง	 และกรณีศึกษาพื้นที่ด�าเนินงาน 

สร้างเสริมสขุภาวะผูสู้งอายใุนชมุชน	โดยเฉพาะมติิของเครอืข่ายหน่วยบรกิารสขุภาพ

ปฐมภูมิ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์กรผู้สูงอายุและกลุ่มจิตอาสา	

	 3)	 ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา	 และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานผู ้สูงอายุ 

บูรณาการโดยหน่วยบริการปฐมภูมิและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน 

สุขภาวะของผู้สูงอายุ
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	 ข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ	 พ.ศ.2559	 (World	 Population	 Prospects,	

United	Nations.	2015)		มจี�านวนผูส้งูอายทุีม่อีาย	ุ60	ปีขึน้ไป	จ�านวน	10,774,701	

คน	 คิดเป็นร้อยละ	 16	 ซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	

(Complete	aged	society)	ในปี	พ.ศ.2564	หรอือกี	4	ปีข้างหน้า	ประชากรสงูอายุ

จะมีถึง	1	ใน	5	และเป็น	“สังคมสูงวัยระดับสุดยอด”	(super	aged	society)	ในอีก	

20	 ปี	 (พ.ศ.2578)	 โดยประมาณว่าจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มเป็นร้อยละ	 30	 ของ

จ�านวนประชากรท้ังหมด	ซึง่โครงสร้างอายขุองประชากรทีเ่ปลีย่นไปนีเ้ทยีบเท่าการ

เปลี่ยนโครงสร้างของสังคมไทยโดยรวมด้วย	 (ข้อมูลจากสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย	

พ.ศ.2557)

	 โดยจ�านวนผู้สูงอายทุัง้หมดประมาณ	11.13	ล้านคนจากรายงานสถานการณ์

ผู ้สูงอายุไทย	 ประจ�าปี	 พ.ศ.2562	 พบว่า	 ส่วนใหญ่เป็นผู ้สูงอายุอยู ่ในวัยต้น	 

60-69	ปี	ร้อยละ	60.4	ตามด้วยวัยกลาง	70-79	ปี	ร้อยละ	28	และวัยปลาย	80	ปี

ขึ้นไป	ร้อยละ	11.6	ของจ�านวนผู้สูงอายุทั้งหมดตามล�าดับ	และจากการส�ารวจของ

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (ตุลาคม	2562)	พบว่า	ผู้สูงอายุทั้งหมด	มี

จ�านวนที่มีภาวะพึ่งพิงสูง		ร้อยละ	0.39	ติดบ้านมีภาวะพึ่งพิงบ้าง	ร้อยละ	1.54	และ

มากที่สุด	คือ	ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้	ช่วยเหลือผู้อื่นได้บ้าง	ร้อยละ	98.06
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	 สถานการณ์ดังกล่าว	บ่งบอกว่า	ปีนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดย

สมบูรณ์ (Completed-aged Society) ซึ่งหมายถึง	 สังคมท่ีมีจ�านวนผู้สูงอาย	ุ

อายุ	60	ปีขึ้นไป	มากกว่าจ�านวนประชากรทุกช่วงวัย	ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่า

ร้อยละ	20	ขึ้นไป	โดยจังหวัดที่มีร้อยละของจ�านวนผู้สูงอายุมากที่สุด	5	จังหวัดแรก

ได้แก่	 ล�าปาง	 ร้อยละ	 24.4	 สิงห์บุรี	 ร้อยละ	 24.2	 ล�าพูน	 ร้อยละ	 24.1	 แพร่	 

ร้อยละ	24.0		ชัยนาท	ร้อยละ	23.2	ตามล�าดับ	ขณะที่จังหวัดที่มีจ�านวนผู้สูงอายุ

มากที่สุด	5	จังหวัดแรก	คือ	กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	19.8	นครราชสีมา	ร้อยละ	

18.0	 เชียงใหม่	 ร ้อยละ	 19.6	 ขอนแก่น	 ร้อยละ	 18.2	 และอุบลราชธาน	ี 

ร้อยละ	15.5	ตามล�าดับ	(ข้อมลูจากกรมการปกครอง	จดัท�าโดยกรมกจิการผูส้งูอาย,ุ	

31	ธันวาคม	2563)

	 สังเกตได้ว่าในระยะเวลา	30	ปี	นับจากปี	พ.ศ.	2548-2578		ประเทศไทยจะ

มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ	20	ซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มขึ้นที่รวดเร็วมาก	ดังนั้น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน	 (พ.ศ.2560-2564)	 จึงได้ให้

ความส�าคญักบัการพฒันาคุณภาพชวีติ	และการพฒันาคนทกุช่วงวัยเพือ่เตรยีมความ

พร้อมรับสู่สังคมผู้สูงอายุ



- 11 -

บทเรียนการสร้างเสริมสุขภาพ :  ประเด็นผู้สูงอายุ

ข้อเทจ็จรงิและผลกระทบท่ีเกิดขึน้หลงัประเทศไทยเข้า
สู่สังคมสูงอายุ
	 สาเหตุที่ท�าให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุในปัจจุบัน	 คือ	 ในอดีตคน

ไทยนยิมมลีกูหลายคน	โดยเฉลีย่ครอบครวัหน่ึงจะมลีกูประมาณ	6-8	คน	ในยคุ	Baby	

Boomer	 ท�าให้เกิดปัญหาครอบครัวยากจน	 เนื่องจากต้องเลี้ยงลูกหลายคนจาก

นโยบายเก่ียวกับการวางแผนครอบครวั	ระหว่างปี	พ.ศ.2513	จนถงึปัจจบุนั	จงึท�าให้

คนไทยคุมก�าเนิดกันมากขึ้น	แต่ประชากรที่เกิดในยุค	Baby	Boomer	ก็ยังถือว่ามี

จ�านวนมาก	ประกอบกับความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขไทยที่พัฒนา

ขึ้นเรื่อยๆ	ท�าให้ประชากรที่เกิดในยุค	Baby	Boomer	มีอายุยืนยาวมากขึ้น	เฉลี่ย

อายุ	77	ปี	ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ	อย่างรวดเร็วและรุนแรง

	 ขณะที่ปัจจุบันครอบครัวไทยนิยมมีลูกน้อยลง	 ท�าให้ในอนาคตประเทศไทย

จะมีประชากรกลุ่มคนวัยท�างาน	อายุ	15-59	ปี	น้อยลง	แต่คนกลุ่มนี้ต้องรับผิดชอบ

ดูแลผู้สูงอายุ	ที่มีอายุมากกว่า	60	ปี	เพิ่มมากขึ้น	

	 โดยสถิติในปัจจุบันพบว่า	คนวัยท�างาน	5	คน	จะดูแลผู้สูงอายุ	1	คน	และ

เด็กเล็ก	2	คน	แต่ในอนาคต	กลุ่มวัยท�างาน	2	คน	จะดูแลผู้สูงอายุ	1	คน	และเด็ก

เล็กอีก	1	คน	การศึกษาเชิงลึกในระดับครอบครัวพบว่า	ครอบครัวที่มีความพร้อม

มักจะไม่มีบุตร	หรือมีเพียง	1	คน	 ในขณะที่พ่อแม่วัยใสที่ยังไม่มีความพร้อมกลับมี

ลูกเร็วและมีลูกจ�านวนมาก	 ซึ่งอาจท�าให้คุณภาพของกลุ่มวัยท�างานในอนาคต 

ตกต�่าลง	 และหากไม่มีการแก้ไขในเรื่องนี้	 ประเทศไทยจะเกิดวิกฤติทางการคลัง	 

ภาษีอากร	และระดบัการออมจะลดลง	ส่งผลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ

เป็นอย่างมาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การระบาด

ของโควิด-19	 ซึ่งท�าให้ปัญหาซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น	 ทั้งทางด้านการบริหาร

จัดการและการบริการทั้งระบบสุขภาพ	 ระบบในชุมชน	 สังคม	 ระบบการเมือง	 

โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจท�าให้ประชาชนทุกคนมีความยากล�าบากเพิ่มมากข้ึน	

อนาคตการเผชิญปัญหาสังคมสูงอายุจึงเป็นความท้าทายของการท�างานฐานราก	 

ในการสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน	และสงัคมวงกว้าง	ด้วยกระบวนการทีส่ร้างการ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อคุณภาพชีวิตของทุกคน	
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	 ภาพรวมของสถานการณ์และความท้าทายในการท�างานผูส้งูอายใุนมติต่ิางๆ

น�าเสนอโดยสรุปได้	ดังตารางที่	1

 

ตารางที่ 1 สรุปความท้าทายในการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ

มิติการท�างาน สถานการณ์ผู้สูงอายุ

ด้านสุขภาพ u	 ผู ้สูงอายุไทยเป็นโรคความดันโลหิต	 ร้อยละ	 41.4	 โรค 
เบาหวาน	ร้อยละ	18.2	และโรคข้อเข่าเสื่อมสูง	ร้อยละ	8.6	
และมีภาวะสมองเสื่อม	ร้อยละ	6	ความชุกโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง

u	 ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังและอยู่ในภาวะพึ่งพิง	 (ติดบ้าน/ 
ติดเตียง)	ประมาณ	ร้อยละ	20

u	 ความจ�ากัดในการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอาศัยโดยล�าพัง	 หรือประสบความยาก
ล�าบากในการเดินทาง	มากกว่าครึ่งของผู้สูงอายุอยู่นอกเขต
เทศบาล

u	 ผู้สูงอายุสิทธิบัตรทอง	 มีโอกาสเข้าถึงบริการน้อยกว่าสิทธิ
สวัสดิการข้าราชการ

ด้านเศรษฐกิจ u	 ผู้สูงอายุประมาณร้อยละ	40	ยังคงท�างานและส่วนใหญ่เป็น
แรงงานนอกระบบ	ท�าในภาคเกษตร	รายได้น้อย

u	 ร้อยละ	34.3	มรีายได้ต�า่กว่าเส้นความยากจน	(ต�า่กว่า	2,667	
บาทต่อเดือน)

u	 รายได้ผูส้งูอาย	ุ(พ.ศ.2560)	พบว่า	รายได้เฉลีย่ต่อปีน้อยกว่า	
20,000	 บาท	 ในเพศชายร้อยละ	 21.9	 และในเพศหญิง 
ร้อยละ	 29.5	 และมีแนวโน้มแหล่งรายได้หลักมาจากบุตร 
ลดลง

u	 เงินออมของผู้สูงอายุ	 ผู้สูงอายุเพศหญิงมีสถานภาพไม่มีเงิน
ออม	ร้อยละ	27.30	ในเพศชายไม่มีเงินออมร้อยละ	22.10	

u	 เบี้ยคนชรา	 พบว่าผู้รับเบ้ียยังชีพมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นหญิง
สงูอาย	ุและเบีย้ยงัชีพเป็นรายได้หลกัของกลุม่นี	้จงึท�าให้เบีย้
ยังชีพมีแนวโน้มไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
หรือหลุดพ้นจากภาวะความยากจน	 และเพิ่มภาระทางการ
คลัง
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มิติการท�างาน สถานการณ์ผู้สูงอายุ

ด้านสภาพแวดล้อม	 u	 ผูส้งูอายเุกอืบครึง่ของผูส้งูอายวัุยปลาย	ยงัใช้ส้วมแบบนัง่ยอง
u	 ร้อยละ	6-7	เคยหกล้มภายในบ้าน
u	 ข้อมูลสถานที่สาธารณะจ�านวนมากยังขาดอุปกรณ์อ�านวย

ความสะดวกส�าหรับ	 ผู้สูงอายุ	 และบางแห่งมีอุปกรณ์แต่ไม่
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ด้านเทคโนโลยี u	 ผู ้สูงอายุมีแนวโน้มการใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างก้าว
กระโดด	(จากไม่ถึงร้อยละ	1	ในปี	2551	เป็นร้อยละ	12	ใน
ปี	พ.ศ.2561	และผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นเขตเทศบาลใช้อนิเทอร์เนต็ 
(ร้อยละ	20.1)	มากกว่าผูส้งูอายนุอกเขตเทศบาล	(ร้อยละ	6)
มากกว่า	3	เท่า	

u	 ปี	2561	พบว่าสามอนัดบัแรกทีใ่ช้อนิเทอร์เนต็เพือ่สือ่สารใน
สงัคมออนไลน์	(ร้อยละ	97.7)	ใช้ดาวน์โหลดรปูภาพ	สือ่	หนงั	
เพลง	 เกมส์	 (ร้อยละ	 66.6)	 และค้นหาสินค้า/บริการด้าน
สุขภาพ	(ร้อยละ	51)

u	 ข้อมูลผู้สูงอายุเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีและนวตกรรมเพื่ออ�านวย
ความสะดวกในการใช้ชีวิต	 ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ	 รวมทั้ง	
ข้อมลูการได้รับข้อมลูข่าวสารปลอมและสญูเสียทรพัย์สนิจาก
การหลอก	จากข้อมูลการส�ารวจโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ	
ในปี	พ.ศ.2560	พบว่า	มีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ	4.2	ที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต	หรือโซเชียล 
มีเดีย
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ระเบยีบวาระแห่งชาต ิ: แนวนโยบายและการขบัเคล่ือน
สังคมสูงอายุ
	 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่สอง	พ.ศ.2545-2564	ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า	

“ผู ้สูงอายุเป็นหลักชัยของสังคม”ผู ้สูงอายุจะเป็นเช่นนั้นได้ต้องมีสุขภาพท่ีดี	

(Healthy)	มีความมั่นคงทางสังคม	(Social	Security)	และมีส่วนร่วมในครอบครัว	

ชุมชน	และสงัคม	(Participation)	รวมถงึการยงัประโยชน์ต่อบคุคลอืน่ในครอบครวั	

ชุมชนและสังคมด้วย

	 จากสถานการณ์ผู้สูงอายุและปัญหาที่สังคมไทยก�าลังเผชิญต่อสังคมสูงอายุ

และการให้ความส�าคัญในระดับนโยบายรวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	 ท�าให้

เกิดวาระผู้สูงอายุแห่งชาติของประเทศไทยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง

กระทรวงหลักและ	 2	 องค์กรที่ด�าเนินการในระยะที่ผ่านมาอย่างชัดเจน	 ได้แก	่

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์	กระทรวงสาธารณสขุ	กระทรวง

มหาดไทย	 กระทรวงศึกษาธิการ	 รวมทั้งกระทรวงแรงงาน	 กระทรวงการคลัง	

กระทรวงยุติธรรม	 และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม	 ปัจจุบันเป็น 

กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม.	 ร่วมกับส�านักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	และส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิ 

สุขภาพ	 (สสส.)	 โดยมีคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยรองนายกรัฐมนตรีทางด้านสังคม

ขณะนั้น	นายยงยุทธ	ยุทธวงศ์	ที่ท�าหน้าที่ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงาน

ด้านผู้สูงอายุร่วมกัน	 และน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติในเกิดผลในระดับพื้นที่ผ่าน

ภารกจิและกลไกทีม่บีรูณาการงานในระดับพืน้ที	่ร่วมกบัภาคส่วนต่าง	ๆ 	ทีต่่างพร้อม

ด�าเนนิการสร้างสขุภาวะผูส้งูอาย	ุดงักรอบความเชือ่มโยงองค์กร	และมาตรการการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบูรณาการในแผนภาพที่	1
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แผนภาพที่ 1 องค์กรและมาตรการด�าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

บูรณาการระดับประเทศ
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	 สืบเน่ืองจากองค์กรนโยบายและมาตรการการขับเคลื่อนงานผู ้สูงอายุ

บูรณาการ	 ในแต่ละระดับได้ก�าหนดกลไก	 บทบาทและภารกิจท่ีสอดคล้องและ 

เช่ือมโยงการด�าเนนิงานทัง้ในแนวราบและแนวด่ิงแต่ละระดบั	ดงัแสดงได้ในแผนภาพ

ที่	2	

แผนภาพที่ 2 กลไกและบทบาทหลักในการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุแต่ละระดับ
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	 นอกจากน้ี	ในเชิงวชิาการระดับองค์กรส่วนกลางและองค์กรในพืน้ทีไ่ด้อ้างองิ

กรอบคิดการท�างานสร้างเสริมพฤฒพลังจากกฎบัตรออตตาวา	(Ottawa	Charter)	

ที่มีการประกาศใช้ทั่วโลก	ในปี	พ.ศ.	2529	โดยประเทศต่างๆ	รวมทั้งประเทศไทย

ได้น�าหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ในรูปแบบการจัดท�านโยบาย	แนวทางและที่ส�าคัญ

น�าไปใช้เพ่ือพัฒนาตวัชีว้ดัผลความส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้	นอกจากนี	้พบว่ามงีานศกึษาวจิยั

ที่วิเคราะห์ข้อมูลจากหลายผลการศึกษา	 ถึงปัจจัยก�าหนดการท�างานผู้สูงอายุใน

ชุมชนจากลักษณะงานวิจัยหลากหลายท้ังที่เป็นงานวิจัยพื้นฐาน	 งานวิจัยประยุกต	์

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	งานวิจัยและพัฒนา		รวมทั้งงานวิจัยจากงาน

ประจ�าฯลฯ	โดยมอีงค์ประกอบและปัจจยัก�าหนดทีเ่พิม่เตมิจากกรอบคดิการท�างาน

สร้างเสริมพฤฒพลังขององค์การอนามัยโลก	แสดงได้	ดังแผนภาพที่	3	และ	4

แผนภาพที ่3 แนวการด�าเนนิงานของกฎบตัรออตตาวาในงานสร้างเสรมิสขุภาพ

 

The Ottawa 
Charter on 

Health 
Promotion 
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แผนภาพท่ี 4 กรอบประเดน็และปัจจยัก�าหนดในการท�างานสร้างเสรมิพฤฒพลงั

ที่มีรูปธรรมและข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส�าเร็จ (WHO	 Active	 Ageing	 and	 

empirically	achieved	Model,	2020)

 

	 การด�าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพฤฒพลังถือเป็นส่วนหนึ่งของการ

ท�างานกลุม่ประชากรเฉพาะ	ดงันัน้จ�าเป็นต้องมหีลกัคดิเชือ่มโยงกบัหลกัของการจดั

ระบบบริการปฐมภูมิร่วมด้วย	 คือ	 ดูแลรายบุคคลและกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ 

เป้าหมายทีช่ดัเจน	โดยทีพ่จิารณาถงึปัจจัยก�าหนดทีเ่กีย่วข้องอนัจะส่งผลต่อสขุภาวะ

ทั้งในยามป่วยและไม่ป่วย	ความสมดุลในการรับบริการในระบบสุขภาพที่เหมาะสม

และการดูแลตนเอง	 ทั้งนี้	 เพ่ือมุ่งเป้าหมายไปสู่ความสามารถของผู้สูงอายุที่จะ

สามารถเข้าใจเง่ือนไข	 สามารถจัดการตัวเอง	 พึ่งตนเองและพึ่งพากันเองได้อย่าง

เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการตามสภาพบริบทของพื้นที่นั้นๆ	ได้ต่อไป

Active 
Ageing
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สรุปกลไกการด�าเนินงานพื้นที่ แนวทาง
และมาตรการสนับสนุนการด�าเนินงาน
ขององค์กรภาคีส่วนกลาง และกรณี
ศึกษาพื้นท่ีด�าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ

ส่วนที่ 2:
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กลไกการท�างานในพื้นที่
	 การท�างานสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจะเชื่อมต่อกันกับบทบาทที่เป็นกลไก

การท�างานของแต่ละต้นสังกัดขององค์กรในแต่ละภาคส่วน	 แตกต่างกันได้	 กลไก

ส�าคัญขององค์กรที่ท�างานด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	ประกอบด้วย

	 1)	 หน่วยบริการปฐมภูมิที่ดูแลระบบสุขภาพของทุกกลุ่มวัยในชุมชน	 โดยมี

ศักยภาพและความพร้อมในบริบทที่แตกต่างกัน	 โดยโครงสร้างการท�างานและอาจ

มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันประกอบด้วยศูนย์สุขภาพชุมชน	 ศูนย์แพทย์ชุมชน	 คลินิก

อบอุ่น	 เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 คลินิกหมอครอบครัว	 โรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 หรือหน่วยอื่นๆ	 ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูม ิ

ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

	 2)	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งถือเป็นหน่วยยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที ่

ที่ท�างานวางแผนและปฏิบัติการ	 ดูแลรับผิดชอบสวัสดิการสังคมและศูนย์พัฒนา

คณุภาพชวิีตและส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอาย	ุรวมทัง้เป็นแกนกลางในการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมายและมีภารกิจทั้งในบทบาทของกระทรวงมหาดไทย	 และ	

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

	 3)	 องค์กรผู้สูงอายุที่อยู่ในรูปแบบทางการและไม่ทางการก็ได้	 โดยมีหลาย

ชื่อเรียกประกอบด้วยกลุ่มคลังปัญญา	 กลุ่มผู้สูงอายุ	 ชมรมผู้สูงอายุ	 หรือโรงเรียน 

ผู้สูงอายุ	ซึ่งเป็นกลไกการท�างาน

	 4)	 กลุ่มอาสาสมัคร	 กลุ่มจิตอาสา	 ทั้งที่มีค่าตอบแทนและไม่มีค่าตอบแทน

ประกอบด้วยอาสาสมัครสุขภาพ	 อาสาสมัครดูแลคนพิการ	 อาสาสมัครป้องกัน

สาธารณภยั	ผูด้แูลทีผ่่านการอบรม	70	ชัว่โมง	และผู้ดูแลท่ีผ่านการอบรม	420	ช่ัวโมง

ในโครงการอบรมผูด้แูลของกระทรวงศกึษาธกิาร	และกระทรวงสาธารณสขุในระบบ

การดูแลระยะยาว	 รวมทั้งนักบริบาลที่มีรายได้เป็นค่าจ้างประจ�าเดือนจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ภายใต้ส�านกัสาธารณสขุท้องถิน่	กระทรวงมหาดไทย	ตลอดจน

แกนน�าทางการและไม่ทางการขององค์กรชุมชน	
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	 นอกจากกลไกหลักดังที่กล่าวในการท�างานผู้สูงอายุในระดับพื้นที่	 ส่วนใหญ่

จะมีกลุ่มประชาสังคม	หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ที่มีในพื้นที่	 องค์กรการศึกษา

ทั้งในและนอกพื้นที่	มาร่วมด�าเนินการเพิ่มเติมด้วย	

	 ทั้งนี้	สถานการณ์การท�างานในเชิงนโยบายและแนวทางขององค์กรนโยบาย

ที่ดูแลรับผิดชอบหลัก	 ที่ส่งผลกับรูปแบบ	 แนวทางและบทบาทของหน่วยบริการ 

ปฐมภูมิ	ที่เชื่อมต่อกันในแต่ละกลไกจะมีความแตกต่างกัน	ดังตารางที่	2	ประกอบ

กับการท�างานสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	 บุคลากรจากหน่วยงาน 

ที่ด�าเนินงานในพื้นที่อย่างบูรณาการ	แสดงได้	ดังตารางที่	3

ตารางที่ 2 สถานการณ์การท�างานแต่ละกลไกหลักและรูปแบบงานที่เกิดขึ้น

กลไกหลัก ข้อมูลจากแนวนโยบาย/
แนวทางด�าเนินการเพื่อ
เพิ่มความครอบคลุม

รปูแบบ/แนวทาง/บทบาทของหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข ่ ายที่
เกี่ยวข้องในงานผู้สูงอายุ

องค์กรรับผิดชอบ

หน่วยบริการ					
ปฐมภูมิ	
(Primary	
Care)

u	 ตรวจคัดกรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุประจ�าปี

u	 ในบรกิารรักษาท่ีหน่วย
บริการ	 และส่งเสริม 
สุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน

u	 จนท.	 มีศักยภาพในการท�างาน	
(หลกัสตูรการพฒันาในการท�างาน
ด้าน	ผส.)

u	 พัฒนาศักยภาพความพร้อมของ
อาสาสมัครประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	
ให ้มีศักยภาพในการดูแลผู ้แล 
ผู ้สู งอายุตามความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน	

u	 อบรม	และพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล
ผู้สูงอายุร่วมกับ	กศน.

กระทรวง
สาธารณสุข

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

u	 เป็นหน่วยยุทธศาสตร์
ใ น ก า รดู แ ล พัฒนา
คุณภาพชีวิต

u	 จั ดสวั สดิการสั งคม
(เบี้ยยังชีพ)	 และอ่ืนๆ
ตามแนวทางกระทรวง	
พม.ครอบคลุมผู้สูงอายุ
ในพื้นที่

u	 สร้างความร่วมมือของชุมชนใน
การท�างานดูแลคุณภาพชีวิต
โครงการที่ เกี่ยวข ้อง	 (กปท.-	
สปสช.)

u	 เป็นที่ปรึกษาผู ้บริหาร/ผู้ปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่อปท.

u	 เชื่อมต่อข้อมูลสวัสดิการสังคม	
(เบี้ยผู้สูงอายุ)

กระทรวง
มหาดไทย
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กลไกหลัก ข้อมูลจากแนวนโยบาย/
แนวทางด�าเนินการเพื่อ
เพิ่มความครอบคลุม

รปูแบบ/แนวทาง/บทบาทของหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข ่ ายที่
เกี่ยวข้องในงานผู้สูงอายุ

องค์กรรับผิดชอบ

(ต่อ) u	 สร ้างและสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่ง
เสริมอาชีพผู้สูงอายุ

u	 จัดท�าโครงการอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น
เพื่อดูแลผู้สูงอายุ

u	 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อ
ดแูลผู้สูงอายเุป็นการอบรมพฒันา
ศักยภาพผู้ดูแล	 70	 ชั่วโมงเพ่ือ
ปฎิบัติหน้าท่ีดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิง	 เดือนละ	 20	 วัน	 
วันละ	8	ชั่วโมง	ได้รับค่าตอบแทน	
5,000	บาท/คน/เดือน	เป็นระยะ
เวลา	12	เดือน

องค์กรผูส้งูอายุ u	 ชมรมผู ้สูงอายุครอบ	
คลุมทุกต�าบล	

u	 โรงเรียนผู้สูงอาย	ุ และ
กิจกรรมท่ีเหมาะสม
กับผู้สูงอายุ

u	 คลังปัญญาผู้สูงอายุ

 u	 โ ร ง เ รี ย น ผู ้ สู ง อ า ยุ คุ ณ ภ าพ	 
โดยบูรณาการร ่วมกับท้องถิ่น	
สาธารณสุข	พัฒนาสังคมฯ	กศน.	
ในระดับพื้นที่

u	 เสริมวิชาการในกิจกรรมศูนย ์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ	

u	 สนับสนุนการท�างานโครงการ 
ขององค์กรผู้สูงอายุโดยกองทุน 
ผู้สูงอายุ

กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์

อาสาสมัคร u	 อาสาสมัครประจ� า
หมู่บ้าน	(อสม.)

u	 อาสาสมคัรดแูลผูพ้กิาร
(อพก.)/สงูอาย	ุ	(อผส.)

u	 ผู้ดูแลที่ผ่านการอบรม	
70	 ชั่วโมงและผู้ดูแล 
ที่ผ่านการอบรม	 420	
ชั่วโมง

u	 นักบริบาล

ดูแล	 พัฒนาศักยภาพ	 เสริมพลังการ
จัดการเครือข่ายอาสาสมัครสุขภาพ	
อาสาสมัครดูแลคนพิการ	 อาสาสมัคร
ป้องกันสาธารณภัย	 ผู้ดูแลที่ผ่านการ
อบรม	70	ชั่วโมงและผู้ดูแลที่ผ่านการ
อบรม	420	ชั่วโมงในโครงการอบรมผู้
ดูแลของกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสขุในระบบการดแูล
ระยะยาว	รวมทั้งนักบริบาลที่มีรายได้
เป็นค่าจ้างประจ�าเดือนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้ส�านัก
สาธารณสุขท ้ อ งถิ่ น 	 กระทรวง
มหาดไทย

u	 ก ร ะ ท ร ว ง
มหาดไทย

u	 ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข

u	 กระทรวงการ
พัฒนาสั งคม
แ ล ะ ค ว า ม
มั่ น ค ง ข อ ง
มนุษย์
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ตารางที่ 3 แนวทางกิจกรรมการด�าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับ

พื้นที่

บทบาทสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ

กลุ่มเป้าหมาย
ในการเข้าถึง

บริการ

กิจกรรม
การด�าเนินงาน

หน่วยงานรบัผิดชอบ

1)	 ส ่ ง เ สริ มสนับสนุ น 
การบริการสุขภาพ 
ผูส้งูอายโุดยการตรวจ
คั ด ก ร อ ง / บ ริ ก า ร 
ทันตกรรม	 ประเมิน	
และส ่งต ่อเพื่อดูแล
อย่างบูรณาการ

2)	 ก า ร จั ด ระบบดู แล
ระยะยาวส�าหรับผู้สูง
อายุที่มีภาวะพึ่งพิง

3)	 มีทีมหมอครอบครัว	
(Family	care	team)	
สนับสนุนการสร ้าง
เ ส ริ ม สุ ข ภ าพและ
ป้องกนัโรคในผูส้งูอายุ	
การเยีย่มบ้านผู้สูงอายุ
ติดเตียง	 และส่งต่อ
เพื่อการบ�าบัดรักษา

4)	 การฝึกอบรมผู้จัดการ
ก า รดู แ ลผู ้ สู ง อ า ย	ุ
(Care	 manager)	
และฝึกอบรมผู้ดูแล 
ผูส้งูอาย	ุ(Care	giver)	
ในชุมชน

5)	 การเตรยีมความพร้อม
ด้านสุขภาพส�าหรับผู้
เตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ

u	 	 ผู้สูงอายุทุก
กลุ่ม

u	 ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง
บ้าง

u	 ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง
สูง

u	 เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข	
เจ้าหน้าที่	
อปท./ 
ท้องถิ่น	
อาสาสมัคร
ในชุมชน

u	 ผู้ก�าลังเข้าสู่
วัยสูงอายุ

1)	 รพ.สต.จดับรกิารในการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ 
ผู้สูงอายุในชุมชน	 การ
ส่งต่อผู้สูงอายุเพ่ือการ
รักษา	และดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะติดบ้าน	 ติด
เตียงร่วมกับอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ

2)	 การจัดให้มีระบบดูแล
ระยะยาวส�าหรับผู ้สูง
อายุที่มีภาวะพึ่งพิง	โดย	
รพ.สต.จดัทมีสหวชิาชพี	
และอาสาสมัครผู ้ดูแล 
ผู ้ สู ง อ ายุ ที่ ผ ่ า นการ
อบรม	 โดยใช ้งบจาก
กองทุน	สปสช.

3)	 จดัการฝึกอบรมผูจ้ดัการ
การดูแลผู้สูงอายุ	(Care	
manager ) 	 และฝ ึก
อบรมผู ้ดูแลผู ้สูงอาย	ุ
(Care	 g iver ) 	 โดย
หลักสูตรกรมอนามัย

4)	 ด�าเนินการอบรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมด้าน
สุ ข ภ า พ ส� า ห รั บ ผู ้ ที่
เตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ	

u	 โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล

u	 โรงพยาบาล
ชุมชน

u	 ส�านักงาน
สาธารณสุข
อ�าเภอ

u	 ส�านักงานพัฒนา
สังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์
จังหวัด

u	 ส� า นักงานหลัก
ประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

u	 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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จดุเน้น วธิกีาร เครือ่งมอืเพือ่สนบัสนนุการด�าเนินงาน
สร้างเสรมิสขุภาพของหน่วยงานหลกั
	 สรุปภาคีระดับนโยบายท่ีมีการก�าหนดจุดเน้น	 วิธีการเครื่องมือหลักและ 

ข้อสังเกตในประเด็นความครอบคลุม	 คุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

ในการด�าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในภาพรวม	แสดงได้	ดังตารางที่	4

ตารางที่ 4  จุดเน้นของเครื่องมือ วิธีการท�างานสร้างเสริมสุขภาพ

หน่วยงาน จุดเน้น/วิธีการด�าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ

ส�านักอนามัยผู้สูงอายุ	
กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

1.	หลกัสตูรการอบรมผูจ้ดัการการดแูลผูสู้งอาย	ุ(Care	Manager)	
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	(Caregiver)	หลักสูตร	70	ชั่วโมงและ	420	ชั่วโมง	
2.	 แผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล	 (Care	 Plan)	 ในระดับพื้นที่	
โดย	Care	Manager	1	คนต้องจัดท�า	Care	Plan	เฉลี่ย	40	-	50	
คน

ส�านักอนามัยผู้สูงอายุ
กรมอนามัย	
กระทรวงสาธารณสุข

สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นบันทึกด้านสุขภาพ	และประวัติ
ส่วนตัวของผู้สูงอายุ	เนื้อหามี	4	ส่วน	ได้แก่	
ส่วนที่ 1 บันทึกการประเมินด้วยตนเอง	 ครอบครัว	 หรืออาสา
สมัคร	ในเรื่อง	สุขภาพ	พฤติกรรมการบริโภคอาหาร	ตรวจเต้านม
ตนเอง	ประเมนิสญัญาณเตอืนของโรคมะเรง็	บนัทกึด้านเศรษฐกจิ	
สังคม	คัดกรองเรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา	2019
ส่วนที่ 2	 บันทึกการประเมินโดยบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข	 ในเร่ือง	 ความสามารถในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	
คัดกรองสุขภาวะทางตา	ช่องปาก	ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดสมอง	 ข้อเข่าเสื่อม	 ภาวะหกล้ม	 ทดสอบสมอง	
ประเมินการได้ยิน	 ประเมินปัญหาการนอน	 สุขภาพอนามัย 
ที่พึงประสงค์
ส่วนที่ 3	 บันทึกการประเมินผู้สูงอายุท่ีต้องได้รับการดูแลระยะ
ยาว	 ในเรื่องทางสังคม	 สภาวะสมองเบื้องต้น	 ภาวะกลืนล�าบาก	
ภาวะซึมเศร้า	(9Q)	
ส่วนที่ 4	 บันทึกการตรวจรักษาพยาบาล	 (โดยบุคลากรทางการ
แพทย์)	 ในเรื่อง	 ผลการตรวจสุขภาพประจ�าปี	 บันทึกการตรวจ
ร่างกายและรักษาพยาบาล	 บันทึกการได้รับวัคซีนป้องกันโรค	
บันทึกการเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	หรืออาสาสมัคร
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หน่วยงาน จุดเน้น/วิธีการด�าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ

สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
กรมการแพทย์	 กระทรวง
สาธารณสุข

ข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ
คูม่อืการคดักรอง/ประเมนิผูส้งูอาย	ุเป็นเครือ่งมอืของกรมอนามยั	
ทีม่แีนวคดิในการด�าเนนิงานเพือ่พฒันา	“ระบบบรกิารสขุภาพเพือ่
การดูแลผู้สูงอายุ”	ดังนี้
1.	 พัฒนาระบบการคัดกรอง	 ประเมิน	 และจัดท�าแนวทางดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุในเรื่องโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ	ได้แก่	เบาหวาน	
ความดันโลหิตสูง	 ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง	
สายตา	สุขภาพช่องปากและฟัน	
2.	กลุม่โรคผูส้งูอาย	ุได้แก่	สมรรถภาพสมอง	ภาวะซมึเศร้า	ข้อเข่า
เสื่อม	 ภาวะหกล้ม	 การกลั้นปัสสาวะ	 ภาวะโภชนาการ	 ปัญหา 
การนอน	
การประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล	ได้แก่	ความสามารถ
ในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน	การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	เป็นต้น

ก ร มกิ จ ก า ร ผู ้ สู ง อ า ย	ุ
กระทรวงพฒันาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

โรงเรียนผู้สูงอายุ	เป็นการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ต้องการให้
ผูส้งูอายมีุความรู	้ความเข้าใจในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิชวีติ	
เป็นรปูแบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	เพือ่ให้ผูส้งูอายไุด้เรยีนรู	้พฒันา
ทักษะในการดูแลตนเอง	 โดยสาระเรียนรู้จะต้องให้ผู ้สูงอายุ
สามารถน�าไปใช้ในชวิีตประจ�าวนัได้จรงิ	เพิม่โอกาสในการรวมกลุม่

ส� านั กสนับสนุนระบบ
บ ริกา ร สุ ขภาพ ชุมชน	
(สปสช.)

กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) เป็นงบประมาณที่
จดัสรรแบบmatching	fundร่วมกบัท้องถิน่	และท�าให้เกดิการจดั
บรกิารสาธารณสขุในชมุชนท้องถิน่	เตบิโต	เข้มแขง็ได้มาเป็นระยะ
ตลอดเวลา	 14	 ปีโดยใช้กลไกท�างานร่วมของภาคประชาชน	 
ท้องถิ่น	 หน่วยงานรัฐที่ท�างานโดยยึดพื้นที่และประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง	เพิ่มการเข้าถึงบริการ	สร้างพลังชุมชนและเครือข่ายที่
เข้มแข็ง
กองทุนการดูแลระยะยาว (LTC)	 เริ่มปี	 พ.ศ.2559	 รัฐบาลได้
จัดสรรงบประมาณให้กับ	 สปสช.	 ในการด�าเนินโครงการฯ	 ขับ
เคลือ่นโดยการใช้	โครงสร้างการด�าเนนิงานของกปท.โดยอปท.เพือ่
ท�าหน้าทีเ่ป็นผูซ้ือ้บรกิารแทนผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิในพืน้ที	่และ
จดัสรรงบประมาณให้แก่หน่วยบรกิาร	สงักดักระทรวงสาธารณสขุ
ในฐานะผู้จัดบริการ	 เพื่อเตรียมความพร้อมของระบบบริการ	
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประเมินคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง	 ตามแบบการประเมินความสามารถโดยการใช้เครื่องมือ
ประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน
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หน่วยงาน จุดเน้น/วิธีการด�าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ

โดยมีเป้าหมายให้ครอบคลุมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างน้อย	 
4	 ประเภท	 คือ	 1)	 ติดบ้าน	 2)	 ติดบ้านและมีภาวะสมองเสื่อม	 
3)	 ติดเตียงและ	 4)	 ติดเตียงและมีภาวะสมองเสื่อม	 มีการจัดท�า
แผนการดูแล	 (care	 plan)	 ส�าหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงแต่ละราย 
ตามชุดสิทธิประโยชน์ที่สปสช.ก�าหนด	และ	มีระบบการเบิกจ่าย
ตามข้อก�าหนด

ส�านักงานกองทุนสร้าง
เสริมสุขภาพ	(สสส.)

เป้าหมายการด�าเนินงาน	 4	 ประเด็น	 คือ	 1)	 ร่างกายท่ีแข็งแรง	 
2)	สภาพจิตสมบูรณ์	3)	อายุยืนยาว	และ	4)	คุณภาพชีวิตที่ดี
5 ประเด็นการขับเคลื่อนส�าคัญ	คือ	1.	ความรอบรู้ด้านสุขภาพ	
2.	 ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสริมเพ่ือลด	 NCDs	 3.	 เมืองสุขภาวะ	
(พื้นที่สุขภาวะ)	4.	การบาดเจ็บจากการจราจร	และ	5.	ลดความ
เหลื่อมล�้าทางด้านสุขภาพ
ที่ผ่านมาในการท�างานงานผู้สูงอายุเป็นบทบาทหลักของส�านัก
สุขภาพกลุ ่มประชากรเฉพาะและมีการท�างานร่วมกับกลไก 
ขับเคลื่อนงานส�านักสุขภาวะชุมชนที่ท้องถิ่นเป็นกลไกน�า	รวมทั้ง
ส�านักพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ท�างานประเด็นงานผู้สูงอายุ
และส�านักเป ิดรับทั่วไปเพื่อพัฒนารูปแบบ	 โดยสนับสนุน 
งบประมาณโครงการเพือ่พัฒนากลไกกระตุ้นการขบัเคลือ่น	สร้าง
องค์ความรู้	 สร้างพื้นที่รูปธรรมเป็นต้นแบบและการเช่ือมโยง
นโยบายเพื่อการขยายผลสู่ระบบ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 กระทรวง
มหาดไทย

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเป็นการ
อบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินเพื่อดูแลผู้สูงอายุเป็นการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแล	 70	 ชั่วโมงเพื่อปฎิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพ 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	 เดือนละ	 20	 วันละ	 8	 ชั่วโมง	 ได้รับ 
ค่าตอบแทน	5,000	บาท/คน/เดือน	เป็นระยะเวลา	12	เดือน
เป้าหมายคือเพิ่มอัตราการจ้างงานและเกิดนักบริบาล	 ซึ่งเป็น
อาชีพใหม่ในท้องถิ่นจ�านวน	15,548	อัตรา
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ตารางที่ 5 กลยุทธ์ รูปแบบการท�างานสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุตามหลัก

ออตตาวาในแต่ละกลุ่มเป้าหมายของผู้สูงอายุตามระดับการช่วยเหลือตนเองได้

Key Actor s
บทบาท/ภารกิจหลัก

ชุมชน	ท้องถิ่น	รพ.สต.	
(ข้อมูลพื้นฐาน/ 
คัดกรองสุขภาพดูแล
สุขภาพและสิทธิ
สวัสดิการสังคม/ 
ส่งต่อเมื่อจ�าเป็น)

รพช.	(ศูนย์ข้อมูล 
ผู้สูงอายุ/จัดระบบ
ดูแลบริการและ 
ส่งต่อเมื่อจ�าเป็น)

รพท./รพศ.	
(จัดระบบดูแลบริการ 
ผู้สูงอายุเฉพาะทาง)

        กลุ่มเป้าหมาย

มิติงาน

ผู้สูงอายุที่ช่วยตนเอง
ได้ดี และบางส่วน
ช่วยเหลือผู้อื่นได้

ผู้สูงอายุที่ช่วย
เหลือตนเองได้/

มีภาวะพึ่งพิงบ้าง

ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ
ตนเองได้น้อย/มีภาวะ

พึ่งพิงสูง

Health	Service	
Reorientation

u				Package	Service	
   v		Geriatric	syndromes	(สมรรถภาพ	 

			สมอง/ภาวะซึมเศร้า/ข้อเข่าเสื่อม		 
			ภาวะหกล้ม/การกลั้นปัสสาวะ/ภาวะ 
			โภชนาการ/ปัญหาการนอน)

   v			ประเมินความสามารถในการท�า 
			กิจวัตร	ประจ�าวัน	(ADL)

u				นโยบาย	60	ปีไม่มีคิว
u				ปรับพื้นที่สาธารณะ	(ทางลาด	ราวจับ				

ห้องน�้าให้หน่วยบริการ)
u				สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลโดย

ชุมชน		จิตอาสา	ภาคีอื่น

ดูแลที่หน่วยบริการ
(Institutional	based)
ดูแลที่ชุมชน	
(Community	based)
u	 promote	primary	

care
u	 home	visit/home	

care
u	 intermediate/	

LTC
u	 palliative	care
พัฒนารูปแบบใหม่ภาย
ใต้	พชอ.เสริมด้วย	
ระบบรายงาน/MIS/
มาตรฐาน/คู่มือ/การ
ประเมินและการดูแล
ตนเอง
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Key Actor s
บทบาท/ภารกิจหลัก

ชุมชน	ท้องถิ่น	รพ.สต.	
(ข้อมูลพื้นฐาน/ 
คัดกรองสุขภาพดูแล
สุขภาพและสิทธิ
สวัสดิการสังคม/ 
ส่งต่อเมื่อจ�าเป็น)

รพช.	(ศูนย์ข้อมูล 
ผู้สูงอายุ/จัดระบบ
ดูแลบริการและ 
ส่งต่อเมื่อจ�าเป็น)

รพท./รพศ.	
(จัดระบบดูแลบริการ 
ผู้สูงอายุเฉพาะทาง)

        กลุ่มเป้าหมาย

มิติงาน

ผู้สูงอายุที่ช่วยตนเอง
ได้ดี และบางส่วน
ช่วยเหลือผู้อื่นได้

ผู้สูงอายุที่ช่วย
เหลือตนเองได้/

มีภาวะพึ่งพิงบ้าง

ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ
ตนเองได้น้อย/มีภาวะ

พึ่งพิงสูง

Build	Healthy	
Public	policy

แนวทางระดับประเทศ-พื้นที่	รวมทั้งการกระจาย	จัดสรรทรัพยากร
(ระบบสวัสดิการสังคมและระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าผ่านกลไกที่
เกี่ยวข้อง:	ท้องถิ่นและเครือข่ายบริการสุขภาพ	สธ.)
u	 กรมอนามัย/กรมการแพทย์	 “ไม่ล้ม	 ไม่ลืม	 ไม่ซึมเศร้า	กินข้าวอร่อย”	

“อายุยืน	 80	 ปียังแจ๋ว”:	 ชมรมคุณภาพตามเกณฑ์/แนวทางประเมิน 
ชมรมฯ

u	 กรมกิจการผู้สูงอายุ:	 สงเคราะห์ฉุกเฉิน	 ช่วยเหลืองานศพ	 กองทุน 
ผู้สูงอายุ

u	 สปสช.:	กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	 (กปท.)/matching	fund	
อปท./กองทนุฟ้ืนฟสูมรรถภาพเพือ่คนพิการ(ระดบัจงัหวดั)	การบริหาร
จัดการกองทุนอื่นๆเพื่อเติมเต็มการขับเคลื่อนนโยบาย	มาตรการพื้นที่

u	 ระบบสวัสดิการสังคม	เบี้ยยังชีพ	กองทุนการออมแห่งชาติ/	ระบบเงิน
ออมผู้สูงอายุในชุมชน	กองทุนอื่นๆ	ที่จัดตั้ง	ด�าเนินการโดยชุมชน

u	 ธนาคารความดี/ธนาคารเวลา

กรณีศึกษาของการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เป็นประเด็นที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของชุมชนวงกว้าง

Build	Healthy	
Public	policy

ระดับชุมชนผ่านโยบาย/
มาตรการดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง	(ในระบบ	
LTC	:	สปสช.)	
u		สังคม/ชุมชนเกื้อกูล
			ผู้สูงอายุ-ชุมชนไม่	
			ทอดทิ้งกัน
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Key Actor s
บทบาท/ภารกิจหลัก

ชุมชน	ท้องถิ่น	รพ.สต.	
(ข้อมูลพื้นฐาน/ 
คัดกรองสุขภาพดูแล
สุขภาพและสิทธิ
สวัสดิการสังคม/ 
ส่งต่อเมื่อจ�าเป็น)

รพช.	(ศูนย์ข้อมูล 
ผู้สูงอายุ/จัดระบบ
ดูแลบริการและ 
ส่งต่อเมื่อจ�าเป็น)

รพท./รพศ.	
(จัดระบบดูแลบริการ 
ผู้สูงอายุเฉพาะทาง)

        กลุ่มเป้าหมาย

มิติงาน

ผู้สูงอายุที่ช่วยตนเอง
ได้ดี และบางส่วน
ช่วยเหลือผู้อื่นได้

ผู้สูงอายุที่ช่วย
เหลือตนเองได้/

มีภาวะพึ่งพิงบ้าง

ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ
ตนเองได้น้อย/มีภาวะ

พึ่งพิงสูง

u	 ก า ร พั ฒ น า ภ า ค
ประชาชนกับการ 
ขับเคลื่อนพลเมือง 
จิตอาสา

u	 สร ้างความร ่วมมือ
ภาคประชาสั งคม	
สื่อสารสาธารณะ

Strengthen	
community	
actions

u	 การรูจ้กัต้นทนุและศกัยภาพชมุชน	(ทนุคน
และองค์กรชุมชน	 ทรัพยากร	 ความรู	้
ภมูปัิญญา	การจดัการภายในทีเ่ชือ่มโยงกบั
ทุนภายนอก)

u	 ความสามารถการจัดท�าแผน	 ล�าดับความ
ส�าคัญ	 นโยบายมุ ่งเป้าช่วยเหลือกลุ ่ม 
เปราะบางในพื้นที่	 รวมมทั้งการตัดสินใจ 
ด�าเนินการแบบ	collective	actions

ส่วนใหญ่มาจากโครงการพัฒนาจากแหล่ง
ทนุภายนอกมากกว่าเป็นการท�างานประจ�า
(จ�านวนหนึง่เป็นบทบาทและศกัยภาพอาสา
สมัครสาธารณสุข	และ	ผู้น�าองค์กรชุมชน)
u	 พัฒนาศักยภาพชุมชนและเสริมศักยภาพ

ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาที่ส ่งผล 
กระทบวงกว้างในพืน้ที	่เช่น	ประเดน็สภาพ
แวดล้อม	มลพิษ	สารเคมี	ฯลฯ

u	 พัฒนาระบบผูด้แูลใน
ชุมชน	 (จิตอาสา/ค่า
ตอบแทนให้ผู้บริบาล	
ห รื อ ให ้ กั บ ผู ้ ดู แ ล 
ที่ ผ ่ า น ก า ร อบ ร ม
ทางการ)

u	 ระบบสนับสนุนอื่นๆ	
(แรงจูงใจ)	

u	 รูปแบบการจัดการ
สงเคราะห์/ออกแบบ
ร ะ บ บ ส วั ส ดิ ก า ร
ส�าหรับกลุ ่มเปราะ
บาง	 (ผู้สูงอายุ)	 โดย
ชุมชน	เพื่อชุมชน

u	 บริหารจัดการโดย
ท้องถิ่น	 (กลไกพม.
แ ล ะ ภ า ค ป ร ะ ช า
สังคม)
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Key Actor s
บทบาท/ภารกิจหลัก

ชุมชน	ท้องถิ่น	รพ.สต.	
(ข้อมูลพื้นฐาน/ 
คัดกรองสุขภาพดูแล
สุขภาพและสิทธิ
สวัสดิการสังคม/ 
ส่งต่อเมื่อจ�าเป็น)

รพช.	(ศูนย์ข้อมูล 
ผู้สูงอายุ/จัดระบบ
ดูแลบริการและ 
ส่งต่อเมื่อจ�าเป็น)

รพท./รพศ.	
(จัดระบบดูแลบริการ 
ผู้สูงอายุเฉพาะทาง)

        กลุ่มเป้าหมาย

มิติงาน

ผู้สูงอายุที่ช่วยตนเอง
ได้ดี และบางส่วน
ช่วยเหลือผู้อื่นได้

ผู้สูงอายุที่ช่วย
เหลือตนเองได้/

มีภาวะพึ่งพิงบ้าง

ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ
ตนเองได้น้อย/มีภาวะ

พึ่งพิงสูง

Develop	personal	
skills

u	 ส่งเสริม	สนับสนุนกิจกรรม	ชมรมผู้สูงอายุ	
/โรงเรียนผู้สูงอายุ	 (ศักยภาพ	 เงื่อนไข	ข้อ
จ�ากัด	บทบาทท่ีชมรมผูสู้งอาย	ุ/โรงเรียนผู้
สงูอายดุ�าเนนิการส่งผลต่อสมาชกิและผูน้�า
ชมรม/โรงเรียน/คนในชุมชน)	

u	 ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้บบlife-long	learning	
(ทัศนคติ	ความรู้	ทักษะ)

u	 การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลที่จ�าเป็น	(หลีก
เลี่ยงผลกระทบด้านลบ)

u	 คลงัปัญญาผูส้งูอาย/ุการถ่ายทอดสูก่ลุม่คน
สามวัย/	 การสร้างอาชีพและรายได้	 การ
สือ่สารออนไลน์ฐานะเจ้าของเพจ	หรอื	คน
ต้นแบบ	 หรือ	 influencer	 สื่อสังคม
ออนไลน์ในฐานะผู้มีประสบการณ์
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา และสนับสนุน
การขบัเคลือ่นงานผูส้งูอายุบรูณาการ 
โดยหน่วยบริการปฐมภูมิ

ส่วนที่ 3: 
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แนวทางการท�างานส�าหรับผู้ปฏิบัติงานเครือข่าย
หน่วยบริการในพื้นที่
 1.  ยึดหลักการท�างานสร้างเสริมสุขภาพของผู ้สูงอายุในฐานะเป็น 

กลุ่มประชากรที่มีปัญหา มีความจ�าเป็นและต้องการที่เฉพาะและถือเป็นกลุ่ม 

เปราะบางกลุ่มหนึ่งในชุมชน	หลักส�าคัญของการท�างานประกอบด้วย	

	 1)	 เน้นสถานะและผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีขึ้น	

	 2)		มีปฏิสัมพันธ์ที่สามารถจัดการกับปัจจัยก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ	

	 3)		ตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ชัดเจนและเชื่อถือได้	

	 4)		ให้ความส�าคัญกับการประเมินสถานการณ์แบบมีส่วนร่วมก่อนตัดสินใจ 

	 	 ด�าเนินการ	

	 5)	ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย	

	 6)	สร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ	ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง	

	 7)	ให้สาธารณชนตระหนักและมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ

 2.   ยึดหลักการให้คุณค่า ให้ความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการมี 

ส่วนร่วม เรียนรู้และเติบโตไปร่วมกัน	 รวมทั้งสร้างเสริมความม่ันใจในการร่วมมือ

ท�างานทั้งในส่วนของผู้สูงอายุ	 ครอบครัว	 กลุ่มองค์กรในชุมชน	 กลุ่มจิตอาสาและ

บุคลากรจากภาครัฐและเอกชน	 รวมทั้งภาคประชาสังคมในพื้นที่	 โดยสร้างความ 

ร่วมมือแนวราบและแนวด่ิงร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้ในบริบทของการท�างาน

จ�าเป็นต้องพ่ึงพาตนเองจากบริบทภายในพื้นที่มากกว่าพึ่งพาบุคคลหรือองค์กร

ภายนอก

 3.  ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมบริการสุขภาพผู้สูงอายุและสร้างการม ี

ส่วนร่วมกับภาคีและพันธมิตรในพื้นท่ี	 โดยเน้นให้เกิดคุณภาพบริการส�าหรับ 

รายบุคคลโดยเฉพาะมิติการป้องกันความเสี่ยง	 การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและ

ครอบครัว	 ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลและความครอบคลุมตามชุดกิจกรรม	 รวมท้ังมี

การจัดระบบข้อมูลเพื่อการก�ากับติดตาม	 ประเมินผลในแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจน

ส�าหรับทั้ง	3	กลุ่มเป้าหมาย
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กลุ่ม กิจกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพพื้นฐานส�าหรับผู้สูงอายุ

กลุม่เตรยีมพร้อมก่อน
เข้าสู่วัยสูงอายุ

ลักษณะกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ	 คัดกรองกลุ่มเสี่ยง	 เช่น	 1)	 ตรวจ
สขุภาพประจ�าปี	2)	คดักรอง	7	กลุม่เสีย่ง	3)	สนบัสนนุพืน้ทีส่าธารณะ
ส�าหรับออกก�าลังกาย	ส่งเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีในพื้นที่

กลุ ่มผู ้สูงอายุท่ีช ่วย
เหลือตนเองได้ดี

สนบัสนนุการบรกิารเชงิรกุในชมุชน	ทัง้ทีเ่ป็นรปูแบบการส่งเสรมิ	และ
ดแูลรกัษาสขุภาพผูส้งูอายใุห้มสีขุภาพทีด่	ี/ส่งเสริมให้ผู้สงูอายสุามารถ
เข้าถึงบริการในสถานพยาบาลได้อย่างสะดวก	สบาย	เท่าเทียม	เช่น
1)	 ตรวจคัดกรองสุขภาพผู ้สูงอายุประจ�าปีอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งที ่

ชุมชนและสถานบริการ	 โดยครอบคลุมการซักประวัติ	 ประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ	 ตรวจร่างกาย	 วัดดัชนีมวลกาย	 วัดรอบเอว	
และจัดท�าสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ

2)	 ตรวจและส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ
3)	 วัดและคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมอง

เห็น/การได้ยิน/ภาวะสมองเสื่อม
4)	 กิจกรรมส่งเสริมเรื่องอาหาร	และสนับสนุนการออกก�าลังกาย	
5)	 กิจกรรมสนับสนุนพฤติกรรมสุขภาพ	 ปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง	

สร้างนวตกรรมส่งเสรมิสขุภาพ	และประยกุต์งานแพทย์แผนไทย
6)	 กิจกรรมส่งเสริมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน	

การเรยีนรูต้ลอดชวีติในรูปแบบทีผู้่สูงอายุสนใจรวมทัง้การเรยีนรู้
ด ้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการเรียนรู ้	 
การพัฒนาอาชีพ	รายได้และความสุข

7)	 เสริมพลังองค์กรผู้สูงอายุในพื้นที่โดยท�างานร่วมกับภาคีภาครัฐ
และเอกชนที่สนับสนุนงานผู้สูงอายุ

กลุ ่มผู ้สูงอายุท่ีช ่วย
เหลือตนเองได้บ้าง

สนบัสนนุกจิกรรมเชงิรกุ	การดูแลเยีย่มบ้าน	และให้บรกิารด้านสขุภาพ
แก่ผู้สูงอายุ	
1)	 จัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน	(เน้นการดูแลร่างกาย	จิตใจ)
2)	 คัดกรอง	 และแก้ไขปัญหาในกรณีภาวะซึมเศร้า	 สมองเสื่อม 

ในผู้สูงอายุ
3)	 เยี่ยมบ้าน	 ให้ความรู้	 ให้ค�าแนะน�าและติดตามดูแลสุขภาพ 

อย่างสม�่าเสมอ	ต่อเนื่อง

4)	 จัดบริการศูนย์ผู้สูงอายุ	(Day	Care)	ภายในพื้นที่ที่เหมาะสม	
5)	 ใช้แพทย์แผนไทยเป็นทางเลือกในการดูแลผู้สูงอายุ
6)	 รูปแบบการออกก�าลังกายแบบยืดเหยียด
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กลุ่ม กิจกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพพื้นฐานส�าหรับผู้สูงอายุ

กลุ ่มผู ้สูงอายุท่ีช ่วย
เหลือตนเองได้น้อย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัว	 ชุมชน	 มีบทบาทในการดูแล 
ผู้สูงอายุร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสา	
1)	 บริการรถรับส่ง	 24	 ชั่วโมงเพื่อการรักษา	 ช่วยเหลือในกรณ ี

เร่งด่วน	ฉุกเฉิน
2)	 จดับรกิารดแูลผูส้งูอายทุีบ้่าน	(เน้นการดูแลทัง้ร่างกายและจติใจ)
3)	 จัดระบบบริการฟื้นฟูที่เหมาะสมส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความ

ต้องการดูแลเฉพาะ
4)	 มีทีมดูแลสุขภาพแบบบูรณาการในพื้นที่	 รูปแบบกิจกรรมดูแล

แบบมีส่วนร่วม	 “เพื่อนช่วยเพ่ือน”	 เช่น	 กลุ่มติดสังคมร่วมกับ	
รพ.สต.	 /อสม.	 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ดูแลในครอบครัวของ 
ผู้สูงอายุ

 4.  นอกจากการจัดชุดบรกิารและกิจกรรมของผูส้งูอายโุดยตรงแล้ว จ�าเป็น

ต้องศกึษาและเข้าใจปัจจัยก�าหนดด้านสขุภาพท่ีส่งผลกระทบต่อผูสู้งอายใุนพืน้ที่

อย่างชดัเจน เพ่ือการวางแผนแบบมส่ีวนร่วมในการจดัการลดความเสีย่งหรอืจดัการ

กับปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์	 รวมท้ังบางกรณีอาจต้อง

ผลักดันนโยบายในประเด็นเฉพาะเพื่อแก้ไข	 เฝ้าระวังปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 

ร่วมด้วย	เช่น	ปัญหาอบุติัเหตุในบ้านของผูส้งูอาย	ุปัญหาการกนิทีไ่ม่ถกูต้องตามหลกั

โภชนาการของผู้สูงอายุ	 ปัญหาการใช้สารเสพติดหรือยาบางประเภทเกินจ�าเป็น	

ปัญหาสภาพแวดล้อมทีไ่ม่ปลอดภัยในบ้าน	หรอืทีส่าธารณะ	ในชมุชน	รวมทัง้ปัญหา

ความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นของสมาชิกในกลุ่มผู้สูงอายุ	หรือ	สมาชิกในครัวเรือน

 5. ผลักดันนโยบายท้องถิ่นและพันธมิตรในพ้ืนท่ีควรเสริมพลังและ

ศักยภาพองค์กรผู้สูงอายุ ควรยึดหลักการจัดกิจกรรมส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วย

เหลือตนเองได้โดยยึดประโยชน์อันจะเกิดกับผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลาง	และมีส่วนร่วม	

มทีางเลอืกในการตดัสนิใจให้เหมาะสมกบับรบิทและศกัยภาพ	ตลอดจนสามารถเข้า

ถึงและรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งนี้	จ�าเป็นต้องปรับ

ตัวการจัดการองค์กรผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่ท่ีเกิดข้ึน	 รวมท้ัง	

แสวงหาบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ด้วย
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 6. สร้างกลยุทธ์การส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิผู ้สูงอายุภายใต้กลไก 

คณะกรรมการ กปท. โดยให้องค์กรผู้สูงอายุในพื้นที่ได้เรียนรู้	 มีส่วนร่วมและผลัก

ดันให้เกิดเป็นวาระของชุมชน	ท้องถิ่นด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะ

 

 7. ขับเคลื่อนกระบวนการจิตอาสาของผู้สูงอายุร่วมกับคนทุกช่วงวัยใน

พืน้ที ่โดยใช้ประเดน็การเรยีนรูต้ลอดชวีติโดยเชือ่มโยงสูม่ติปิระเพณ	ีวฒันธรรมของ

ชุมชน	 รวมทั้งมิติการท�างานร่วมกับองค์กรต่างๆ	 ในชุมชนเพื่อเป็นการพัฒนา

ศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุและคนต่างวัย	รวมทั้งเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงอายุ

 สรปุส่งท้ายข้อเสนอเชิงกระบวนการท�างานสร้างเสรมิสขุภาพผูส้งูอายโุดย

หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย
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ภาคผนวก 

ประเด็นสถานการณ์จากบางกรณีศึกษา	
ฐานข้อมูล	และงานวิจัยจากงานประจ�า
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ประเด็นสถานการณ์จากบางกรณีศึกษา ฐานข้อมูล และงานวิจัยจากงานประจ�า

1.  ประเด็นค้นพบจากการทบทวนเอกสารโครงการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ 

ผู้สูงอายุ

เป้าหมาย ลักษณะกิจกรรม รูปแบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

เป้าหมาย	มทีัง้	กลุม่ผูส้งูอายุ 
แบ่งตามภาวะสขุภาพ		4	กลุม่	
คือ	 1.กลุ่มเตรียมพร้อมก่อน
เข ้ าสู ่ วั ยสู งอายุ 	 2 .กลุ ่ ม 
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้
ดี	 3.กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ
ตนเองได้บ้าง	 และ	 4.กลุ ่ม 
ผู ้สูงอายุที่ช ่วยเหลือตนเอง 
ได้น้อย

ผู ้ที่ เกี่ยวข ้องในการดูแล 
ผู้สูงอายุ	 ประกอบด้วยผู้น�า
อย่างเป็นทางการ	 คือ	 ผู้น�า
ชุมชน	 อบต.	 และผู ้น�าที่ 
ไม่เป็นทางการ ได้แก่	 อสม.	 
ที่มีการเรียนรู้ร่วมกันในการ
ดแูลผูส้งูอาย	ุคนในครอบครวั

ลักษณะกิจกรรม	 จะมุ่งเน้น
เร่ือง	 เวทีประชาคม เพ่ือหา
ปัญหา	และความต้องการด้าน
สุขภาพของผู้สูงอายุ	การให้
ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ 
โดยมักจะใช้วิธีการอบรมให้
ความรู	้การจดัเวทแีลกเปล่ียน
ป ร ะสบก า รณ ์ ข อ ง ก ลุ ่ ม 
ผู้สูงอายุ	 ซ่ึงหลักๆ	 เป็นการ
อบรมแกนน�าที่อยู ่ในชมรม 
ผู้สูงอายุ	อบรมผู้ดูแลที่เป็น
สมาชิก อสม.  อบรมคน 
ในครอบครัวที่ เป ็นผู ้ดูแล 
กิจกรรมบริการ ส่วนมาก 
ที่พบ	คือ	การเยี่ยมบ้าน	โดย
เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ	แกนน�า	
อสม.	แกนน�าสมาชิกในชมรม 
ผู้สูงอายุ	 การตรวจสุขภาพ 
ผู ้สูงอายุ	 โดยทีมเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข	 ร่วมกับ	 อสม.	
กิจกรรมประ เพณี  หรื อ
กจิกรรมส�าคญัในชมุชน	เช่น	
วันผู ้สูงอายุ	 วันสงกรานต์	
กิจกรรมวิถีพุทธ	

รูปแบบการดูแลสุขภาพ 
ผู้สูงอายุที่พบ	นอกเหนือจาก
การจัดอบรมแกนน�ากลุ ่ม	
อบรมแกนน�าผู้ดูแล	แล้วยังมี
รู ปแบบการ ดูแล สุขภาพ	 
4	รูปแบบหลักๆ	คือ
การดูแลทางคลินิก	 เป ็น 
รูปแบบการให้บริการดูแล
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่จ�าเป็น
ต้องได้รับการรักษาต่อเนื่อง 
ที่บ้าน	 ซึ่งรูปแบบคือ	 การให ้
ค�าแนะน�า	แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
การดูแลสุขภาพ จะเป ็น 
รูปแบบการให้บริการตรวจ
รักษาเบื้องต้นของ	 รพ.สต.	
รายที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่พบ
บ่อย	เช่น	เป็นไข้	ปวดหวั	ปวด
ท้องซึ่งรูปแบบคือ	 การให  ้
ค�าแนะน�าแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ		
การให้ค�าปรึกษา	 อบรมให้
ค ว า ม รู ้ ก า ร ดู แ ล ตน เ อ ง	
ติดตามเยี่ยมบ้าน	 ซึ่งกลุ่มนี้
สามารถด�าเนินการโดย	อสม.	
หรือผู ้ดูแลโดยน�าข้อมูลมา
ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้
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เป้าหมาย ลักษณะกิจกรรม รูปแบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

การสนับสนุนกิจกรรมด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ส่วนใหญ่
เป็นรูปแบบของการอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอาย	ุ
และผูด้แูล	ทัง้อสม.	และคนใน
ครอบครัว	 ให้การอบรมดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุเอง	 รวม
ทัง้มกีารจดักจิกรรมวนัส�าคัญ
ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ	
การส่งเสรมิการออกก�าลงักาย	
การสนับสนุนสวัสดิการและ
อืน่ๆ ในรปูแบบการช่วยเหลอื
ด ้ านการ เ งิ น 	 ส วัส ดิการ	 
เบี้ยยังชีพ

2. ตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับพื้นที่โดยโรงเรียนผู้

สงูอายแุละการใช้งบประมาณกปท. ในพืน้ท่ีเพือ่การด�าเนนิงานโครงการผูส้งูอายุ

จุดเน้น/เครื่องมือ และรูปแบบ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

โรงเรียนผู้สูงอายุ/ชมรม
ผู้สูงอายุ

การออกแบบ :	 หลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐาน	 และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู ้สูงอายุ	 มุ ่งเน้นการพัฒนา
ศกัยภาพ	แนวทางป้องกันความเสีย่งต่อการเกดิโรคต่างๆ	การดแูล
สุขภาพกายและใจอย่างถูกวิธี	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสังคม
ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง
ความถี่ :	1	ครั้งต่อสัปดาห์	หรือ	1	ครั้งต่อเดือน
ลักษณะกิจกรรม :	 ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ	 
ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเชิงวิชาการตามหลักสูตร
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จุดเน้น/เครื่องมือ และรูปแบบ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ตัวอย่างกิจกรรม
1.	 ประเภทกจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพร่างกาย	อารมณ์	จติใจ	สงัคม	

ได้แก่	 ร�าไม้พลอง	 ร�าวงพื้นบ้าน	 ร�าวงย้อนยุค	 จี้กง	 แอโรบิค	
เปตอง	โยคะ	กายบริหาร	เป็นต้น

2.	 ประเภทกิจกรรมให้ความรู้	 ได้แก่	 การดูแลสุขภาพร่างกาย	
ความรู้เรื่องสุขภาพช่องปาก	 ยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน	 การรับ
ประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ	

3.	 ประเภทกิจกรรมการตรวจสุขภาพ	 ได้แก่การตรวจสุขภาพ
ประจ�าปีโดยด�าเนินงานร่วมกัน	รพ.สต.

4.	 ประเภทกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัย	 เช่น	อุ๊ยสอน
หลาน

5.	 ประเภทกิจกรรมนนัทนาการ	เช่น	ร้องเพลงพืน้บ้าน	ร้องเพลง
ร่วมสมัย	หัวเราะบ�าบัด	ดนตรีบ�าบัด	ศิลปะบ�าบัด	

6.	 กิจกรรมเยี่ยมบ้านเพื่อนสูงอายุ	“ติดบ้าน”
7.	 กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ	“ติดเตียง”
8.	 กิจกรรมทัศนศึกษา	เรียนรู้นอกสถานที่
9.	 กิจกรรมส่งเสริมการมีรายได้	และการมีงานท�าของผู้สูงอายุ
10.	กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวัฒนธรรม	ภูมิปัญญา
หน่วยงานสนับสนุน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล/โรงพยาบาลชุมชน/กศน.
วิทยากร	จากหน่วยงานในชุมชน	ได้แก่
พระสงฆ์ :	การฝึกสมาธิ	อานาปานสติ	การแสดงธรรมเทศนา	
นกักายภาพบ�าบดั :	ให้บริการและฝึกปฏบิตักิารท�ากายภาพบ�าบดั
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) :	ความรู้เรื่อง
สิทธิสุขภาพ	
วิทยาลัยนาฎศิลป์:	การสอนร�าไทย	และการเต้นลีลาศ

ลักษณะโครงการกปท.* 
ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู ้สูง
อายุ

ลักษณะโครงการด้านผู้สูงอายุ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการ
ด�าเนินงาน	 ได้แก่	 โครงการคัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ/
โครงการป่ันจกัรยานเยีย่มเยอืนผูส้งูอาย/ุโครงการให้ความรูแ้พทย์
แผนไทย/โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(โรงเรียนชราบาล)/โครงการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน/โครงการอบรมฟื้นฟูการ
ดูแลผู้สูงอายุผู้พิการ/กิจกรรมสัญจรชมรมผู้สูงอายุ/โครงการส่ง
เสริมป้องกันโรคในช่องปากของผู้สูงอายุ/โครงการป้องกันภาวะ
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จุดเน้น/เครื่องมือ และรูปแบบ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

สมองเสื่อมและเสี่ยงหกล้ม/โครงการห่างไกลโรคข้อเข่าเสื่อม/
โครงการออกก�าลงักายไทเก๊ก/ส�ารวจพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ของ
ผู ้สูงอายุ/โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน�าผู้สูงอายุ/โครงการ
ส�ารวจความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ�าวัน	 (ADL)/
โครงการสื่อนวัตกรรมสร้างสุขภาพและความจ�าในผู้สูงอายุ/
โครงการคัดกรองความผิดปกติทางการมองเห็น/โครงการ 
ออกก�าลงักายแบบ	นาฎลลีา/โครงการลด	ละ	เลกิบหุรีใ่นผูส้งูอายุ

LTC ผู้สูงอายุ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

คก.ทั้งหมด 838 747 673

ด�าเนินการเสร็จแล้ว 688 386 8

อยู่ระหว่างด�าเนินการ 122 303 655

ยุติโครงการ 24 41 6

ระงับโครงการ 4 17 4

*จากระบบฐานข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น,	 ส�านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 

3. โครงการ R2R พ้ืนที่ที่การด�าเนินงานผู้สูงอายุในการพัฒนางานสร้างเสริม 

สุขภาพ

	 การทบทวนส่วนนี้ประกอบด้วย	หลักการ/กรอบแนวคิด	กระบวนการ	และ

ผลลัพธ์การด�าเนินงานผู้สูงอายุในการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพท่ีเช่ือมโยงกับ

ศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต�าบล	 (รพ.สต.)	 /ระบบบริการปฐมภูมิ	

(PPC)	และการท�างานสร้างเสริมสุขภาพ	(PP)	ส�าหรับผู้สูงอายุ
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ชื่อโครงการ ชุมชนนวัตกรรมป้องกันผู้สูงอายุหกล้ม อ�าเภอหนองโดน จังหวัด

สระบุรี 

วัตถุประสงค์

	 นวัตกรรมในการส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุออกก�าลังกายป้องกันการหกล้ม	 

โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วม	 และศึกษาผลของนวัตกรรม	 รวมถึงสร้างนักฟื้นฟูให้มี

ส่วนร่วมในการติดตาม	 สามารถประเมินและพาผู้สูงอายุออกก�าลังกาย	 ป้องกัน 

การหกล้มจนผู้สูงอายุมีความสามารถในการทรงตัวดีขึ้น	และผู้สูงอายุไม่หกล้ม

กรอบแนวคิด
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 รูปแบบการด�าเนินงาน

  

ชื่อโครงการ พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโรงพยาบาลขอนแก่น  

2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส 

	 ผู ้สูงอายุ	 มักจะมีภาวะข้อเข่าเสื่อม	 นับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญ	 

มแีนวโน้มเพ่ิมสูงขึน้อย่างต่อเนือ่ง	สอดคล้องกบัข้อมลูโรงพยาบาลขอนแก่น	2	สาขา

วัดศิริธรรมิกาวาส	ปี	 พ.ศ.2561	 มีผู้ป่วยท่ีมีความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและ

กระดูก	มารับบริการจานวน	1,051	ราย	อยู่ในอันดับ	2	ของการเจ็บป่วย	ผู้ที่มีภาวะ

ข้อเข่าเสื่อมถ้าไม่ได้รับการรักษา	 หรือปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมจะท�าให้มีความ 

เจ็บปวด	 ข้อเข่าผิดรูป	 เดินได้ไม่ปกติ	 การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันต่างๆ	 ท�าได ้

ไม่สะดวก	จะมีความทุกข์ทรมาน	ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ	การรักษาในระยะ

แรกจะมุ่งเน้นเพ่ือลดอาการปวด	 หรือลดการอักเสบ	 และท�าให้ข้อเข่าเคลื่อนไหว 

ได้ปกต	ิโดยมแีนวทางในการรกัษา	ได้แก่	การใช้ความร้อนท�าประคบรอบๆ	เข่า	เพือ่

ลดอาการ	 ปวดเกร็ง	 บริหารกล้ามเนื้อเข่าให้แข็งแรง	 การใช้ยา	 การผ่าตัด	 การท�า

กายภาพบ�าบัด	แพทย์ทางเลือก	การฝังเข็ม	การนวด	การประคบสมุนไพร	เพื่อลด

อาการปวดและลดการอักเสบ	(ปานเนตร	ปางพุฒิพงศ์,	2562)	จากภาวะเสื่อมถอย

ส่งผลต่อสุขภาพด้านร่างกาย	การท�ากิจกรรมต่าง	ๆ 	ในชีวิตประจ�าวันได้ไม่ดีเหมือน

เดิม	 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์	 และจิตใจ	 บางรายจะรู้สึกท้อแท	้ 

เบ่ือหน่าย	 หมดหวัง	 ความมีคุณค่าในตนเองลดลงเกิดภาวะซึมเศร้าได้	 จากการ 
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คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในไทย	 ปี	 พ.ศ.2556	 พบว่าผู้สูงอายุท่ีเข้าข่ายมีภาวะ 

ซึมเศร้าถึงร้อยละ	 33	 ผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้ามากๆ	 อาจมีอาการของโรคจิต 

เข้าแทรกซ้อน	เช่น	หวาดระแวง	หูแว่ว	(สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,	2559)	

วัตถุประสงค์การวิจัย พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม	

กรอบคิดการวิจัย
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ผลลัพธ์

	 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า	 ความสามารถในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของ 

ผูส้งูอายดุขีึน้	กลุ่มตดิบ้านน้อยลง	กลุม่ตดิสงัคมมมีากขึน้	ไม่มกีลุม่ตดิเตยีง	ด้านการ

ท�าหน้าที่ด้านต่างๆ	ของสมองได้ดีขึ้นทุกด้าน	ได้แก่	ความตั้งใจ	สมาธิ	การบริหาร

จัดการ	 ความจ�า	 มิติสัมพันธ์	 ความคิดรวบยอด	 การคิดค�านวณ	 สภาวะรอบตัว	 

มภีาวะข้อเข่าเสือ่มลดลดลง	ด้านจติใจมภีาวะซมึเศร้าน้อยลง	ผูส้งูอายตุ้องเผชญิกบั

ความเสือ่มของระบบต่างๆ	ในร่างกาย	ความคิด	ความจ�า	การหลงลมื	ข้อเสือ่ม	ปัญหา

สุขภาพอื่นๆ	 ดังน้ันผู้ให้บริการต้องเข้าใจ	 ใส่ใจในการดูแลร่วมกันทุกสหสาขา 

วิชาชีพ	 เพื่อการดูแลที่ครอบคลุมทุกด้าน	 ที่ส�าคัญผู้สูงอายุต้องให้ความร่วมมือ 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมสม�่าเสมอและต่อเนื่อง	

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ 

	 1.	ควรด�าเนินกิจกรรมในผู้สูงอายุต่อเนื่อง

	 2.	ควรน�าไปพัฒนาและขยายผลไปใช้ในกลุ่มผู้รับบริการกลุ่มอื่นๆ	

	 3.	ควรบูรณาการกับงานหรือ	กิจกรรมอื่นๆ	ของโรงพยาบาล	

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป 

	 การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ	 ดังเช่นการสัมภาษณ์เชิงลึกในการจัดท�ารูปแบบ

การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุตามความต้องการของผู้สูงอายุและบริบทของ

ชุมชน	
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ชื่อโครงการ การพัฒนาแนวทางอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ในการ

ดูแลระยะยาว ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

วัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อศึกษาสถานการณ์สถานะสุขภาพผู้สูงอายุและพัฒนา

แนวทางการดูแล	 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในระบบการ

ดูแลระยะยาวในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์แพทย์ประชาสโมสร	 อ�าเภอเมือง

ขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	

กรอบคิดการวิจัย
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การน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

	 แนวทางที่เกิดจากการวิจัยครั้งนี้สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการจัดกิจกรรม	

การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวตามหลัก	 3	 C	 Care	Manager	 :	 Care	

Giver	:	Care	plan	โดยความร่วมมือกับกลุ่มทางสังคม	องค์กรชุมชน	หน่วยงาน	ที่

มีภารกิจใกล้เคียงกัน	 ท�าให้พื้นที่ศูนย์ประชาสโมสร	 เป็นพื้นที่ต้นแบบจัดตั้งศูนย	์

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและน�าไปพัฒนาทุกต�าบลในอ�าเภอเมือง	 จ.ขอนแก่น	

เครือข่ายเทศบาลนคร	ขอนแก่น	

บทเรียนที่ได้รับ 

	 การส่งเสริมสมรรถนะอาสาสมคัรสาธารณสขุ	หรอืผูด้แูลจะส่งผลต่อการดแูล

ทีต่่อเน่ือง	ท�าให้ผูส้งูอายุได้รบัการฟ้ืนฟสูภาพทีบ้่านอย่างต่อเนือ่ง	และได้รบัการดแูล

ในทุกด้าน	 รวมถึงการส่งต่อข้อมูลเพ่ือการดูแลต่อเน่ืองไปยังหน่วยงานภายนอก	 

ก่อให้เกิดการดูแลท่ีครอบคลุมปัญหาหรือความต้องการที่หลากหลายมิติทั้งด้าน

สุขภาพและด้านสังคม	ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนและชุมชนมีความพึงพอใจ	

 

สรุปแนวทางการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในระบบการดูแลระยะยาวโดย 

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร จ.ขอนแก่น 

	 การพัฒนาแนวทางอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	(Care	giver)	ในการดูแลระยะ

ยาว	ส�าหรบัผู้สงูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ	ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร	จงัหวดัขอนแก่น	แสดง

ให้เห็นงานบริการที่ต้องด�าเนินการให้เกิดความเชื่อมโยงกัน	ทั้งแบบท�าเดี่ยวผ่าน

ระบบการจดัการแผนการดูแล	งานทีต้่องท�าร่วมกนั	เช่น	การตดิตามดแูลทีบ้่านกรณี

ที่เป็นการเจ็บป่วยที่ต้องดูแลพิเศษ	 ซับซ้อน	 ยุ่งยาก	 และงานที่ท�าเชื่อมโยงจนเป็น

เนือ้เดียวกนั	เช่น	การดูแลต่อเนือ่ง	ทีต้่องประการดูแลช่วยเหลอืจนครอบคลมุทกุมติิ	

การประสานความช่วยเหลือ	 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	 เป็นต้น	 ส่วนกลุ่ม

เป้าหมายทีต้่องให้การดูแล	ซึง่จ�าแนกความต้องการบรกิารตามภาวะสขุภาพ	ผลวจิยั	

ชี้น�าการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	 ตามปัญหา 

และความต้องการ	 ประกอบด้วย	 กลุ่มที่ต้องการการดูแลเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน	 
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กลุ่มที่เจ็บป่วยเร้ือรังติดเตียงมีลักษณะไป-มาเองไม่ได้	 ต้องช่วยทั้งหมด	 มีโรคหรือ

อาการแทรกซ้อน	และกลุ่มที่เจ็บป่วยหนัก	มีเครื่องมือ	อุปกรณ์ติดตัว	เช่น	สายสวน

ปัสสาวะ	สายยางให้อาหาร	มีช่องถ่ายอุจาระทางหน้าท้อง	ใช้ออกซิเจนที่บ้าน	ล้าง

ไตทางหน้าท้อง	แผลขนาดใหญ่	น�้าหนักถ่วงกระดูก	มีท่อเจาะคอ	 เป็นต้น	และให้

บริการครอบคลุม	 อย่างน้อย	 3	 บริการหลัก	 ได้แก่	 (1)	 การให้การดูแลที่บ้าน	 (2)	

ให้การดูแลต่อเนื่องและ	(3)	การดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวทางการดูแลในระบบการดูแลระยะยาวของ	สปสช.	แผนผู้สูงอายุแห่งชาติและ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 โดยความร่วมมือกับกลุ่มทาง

สังคม	องค์กรชุมชน	หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน	ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้อง

กับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี

	 จากผลการวิจัย	 ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจมากต่อการมีผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มิใช้

ญาติในครอบครัว	เข้าไปแบ่งเบาภาระการดูแลผู้สูงอายุ	มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้ดูแล

ทีเ่ป็นญาตมิคีณุภาพชวีติด้านสขุภาพทีด่ขีึน้	น�าไปสูก่ารฟ้ืนฟสูขุภาพผูส้งูอายทุีด่ขีึน้	

สิง่ทีส่�าคญัในกระบวนการพฒันาแนวทาง	คือ	การวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่ไปสะท้อนกลบั

ให้กบัชมุชน	และบคุคลภายนอก	ไม่ว่าจะเป็นภาครฐั	หรอืภาคเอกชน	และการมส่ีวน

ร่วมของชุมชน	สร้างการมีส่วนร่วม	ผ่านกระบวนการหาและใช้ทุนทางสังคมทั้งทุน

ภายในและภายนอกชุมชน	 โดยการเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนที่มีจิตอาสาเข้ามา

มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานได้รับความร่วมมือสนับสนุน	 เกื้อกูลซึ่งกันและกันจาก

คนในชมุชนซ่ึงเป็นส่ิงส�าคญัทีส่ดุ	กระบวนการดแูลสขุภาพชมุชน	เน้นทีก่ระบวนการ

ศึกษาชุมชนโดยใช้หลักการของการดูแลสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

	 การประเมินความสามารถในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันก่อนและหลังการ

พัฒนาแนวทางการดแูล	ผูส้งูอายทุีมี่ภาวะพึง่พงิ	แสดงให้เหน็ว่าในภาพรวมผูส้งูอายุ

สามารถพ่ึงพาตนเองได้ดีขึน้	เนือ่งจากเกดิกระบวนการขับเคลือ่นของทมีงาน	3	ส่วน	

ได้แก่	ทมีผูบ้ริหารหรือผูป้ฏบัิติงานทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการออกนโยบายกองทุนดแูล

ผู้สูงอายุระยะยาว	 ทีมปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการ

ดูแล	ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิในพ้ืนที	่และทมีสหสาขาวชิาชพี	ทีส่นบัสนนุด้านวชิาการ

แก่ทีมปฏิบัติการ	 และทีมนโยบายในพื้นที่และสอดคล้องกับการศึกษาของ	 
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วรัญญา	จติรบรรทดั	และคณะพบว่า	การส่งเสรมิ	สมรรถนะอาสาสมคัรสาธารณสขุ	

หรือผู้ดูแลจะส่งผลต่อการดูแลที่ต่อเนื่อง	ท�าให้ผู้สูงอายุได้รับการฟื้นฟูสภาพที่บ้าน

อย่างต่อเนื่อง	และได้รับการดูแลในทุกด้าน	รวมถึงการส่งต่อข้อมูลเพื่อการดูแลต่อ

เนื่องไปยังหน่วยงานภายนอก	 ก่อให้เกิดการดูแลท่ีครอบคลุมปัญหาหรือความ

ต้องการทีห่ลากหลายมติทิัง้ด้านสขุภาพ	และด้านสงัคม	ไม่เกดิภาวะแทรกซ้อนและ

ชุมชนมีความพึงพอใจ	
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