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บทคัดย่อ

การศึกษาสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังจังหวัดเชียงราย
ตาม Chronic Care Model ของ Wagner สุ่มเลือกพื้นที่ศึกษาและเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้สูง
อายุโรคเรือ้ รัง ผูด้ แู ลหลัก ผูด้ แู ลในชุมชน บุคลากรสุขภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลและสนทนา
กลุ่ม ด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา กลุ่มตัวอย่าง 50 คน เป็นผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง 12 คน ผู้ดูแลหลัก 11 คน ผู้ดูแล
ในชุมชน 23 คน และบุคลากรสุขภาพ 4 คน ปัญหาในผู้สูงอายุโรคเรื้อรังคือการเคลื่อนไหว ส่วนผู้ดูแลหลักต้อง
ดูแลสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 1 คน นโยบายการดูแลผู้สูงอายุไม่ชัดเจนทั้งในชุมชนและหน่วยบริการสุขภาพ
ความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุ การเยี่ยมบ้าน การพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลและระบบบริการสุขภาพที่
สอดคล้องกับชุมชน ผลการศึกษาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังโดยเฉพาะ
กลุ่มผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติดเตียงในบริบทชุมชนเมืองภาคเหนือต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: ปัญหาสุขภาพ ความต้องการการดูแล ผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง

Abstract

The Chronic Care Model of Wagner was applied to study a health problem and care needs of older
persons with chronic illnesses. Random sampling was used to select area of the study. The samples were 12
older persons with chronic illnesses, 11 primary caregivers, 23 caregivers in community and 4 health
personnels. Data collection was done by in depth interview and focus group discussion through questionnaire
on demographic and semi-structure interviews. Descriptive statistics and content analysis were used. The
most of older persons were burdened with a movement problem and the primary caregivers need to care
other family members. The main problem of community and health service was unclear older persons support
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policy. A care need were a regular home visit, enhance caregiver skills and a community oriented health care
service. These finding can be used as basic data to create health care system for dependent older people group
in the Northern Thailand.
keywords: health problems, care needs, older persons, chronic illness

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

โรคเรื้อรังเป็นปัญหาส�ำคัญในผู้สูงอายุพบ
มากทีส่ ดุ คือ โรคความดันโลหิตสูง รองลงมาคือโรคเบา
หวาน และโรคข้อเข่าเสื่อม (ร้อยละ 41, ร้อยละ 18
และ ร้อยละ 8 ตามล�ำดับ) อีกทั้งยังพบว่า ผู้สูงอายุ
ร้อยละ 2 อยู่ในสภาวะติดเตียงและร้อยละ 19 ติดบ้าน
ผู้สูงอายุไทยประมาณ 2 ใน 3 ประสบปัญหาการเจ็บ
ป่วยเรื้อรังอย่างน้อย 1 โรค1,2 ผลกระทบที่เกิดตามมา
จากโรคเรือ้ รังท�ำให้ผสู้ งู อายุไม่สามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
ด้วยตนเองจนกลายเป็นบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในการ
ด�ำรงชีวิตและต้องการการดูแลในระยะยาวจากบุคคล
ในครอบครัวและสังคม3 ในปี พ.ศ. 2567 มีผู้สูงอายุ
ถึงร้อยละ 6 ของผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลแต่ขาด
ผู้ดูแลในบ้าน และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระดับสูงแต่
ต้องดูแลตนเองหรือไม่มคี นดูแลถึงร้อยละ 13 ในกลุม่
เดียวกัน4ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขใน
ปั จ จุ บั น เน้ น ดู แ ลการเจ็ บ ป่ ว ยเฉี ย บพลั น เป็ น หลั ก
จึงท�ำให้เกิดช่องว่างในการให้บริการ5 ขาดความต่อเนือ่ ง
เชื่อมโยง ซึ่งรวมถึงระบบการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง
ด้วย นอกจากนีก้ ารพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและ
บริการด้านสังคมทีผ่ า่ นมามุง่ ให้บริการหลักแก่ประชาชน
ส่วนใหญ่ทไี่ ม่มภี าวะพึง่ พิง ไม่วา่ จะเป็นบริการในชุมชน
หรือในสถานบริการ บริการในชุมชนส�ำหรับผูส้ งู อายุที่
มีภาวะพึ่งพิงยังมีจ�ำกัดมาก4นอกจากนี้ การศึกษาวิจัย
ในผู้สูงอายุในช่วงที่ผ่านมามีค่อนข้างมาก แต่การใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยยังไม่สามารถน�ำไปใช้ได้อย่าง
เต็มที่ องค์ความรู้ที่เกิดจากผลการวิจัยที่ผ่านมาการ
กระจัดกระจายไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับบริบท
ของปัญหา6 ไม่สามารถน�ำมาแก้ปัญหาในบริบทที่แตก
ต่างกันได้ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้ได้ผลดีนั้นต้อง

มีระบบการดูแลสุขภาพที่มีการจัดองค์กรอย่างดีเชื่อม
โยงกับทรัพยากรทีห่ าได้จากชุมชนมีผนู้ ำ � แรงจูงใจ/สิง่
ตอบแทน และทรัพยากรในการช่วยเหลือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง7
เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีประชาชนจากหลาย
ชาติพนั ธ์ุ มีวฒ
ั นธรรมทีห่ ลากหลาย มีความเติบโตด้าน
เศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สภาพสังคม
และความเป็นอยู่ของประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะในเขตอ�ำเภอเมือง เชียงรายได้เข้าสู่สังคม
ผูส้ งู อายุ (aging society) โดยมีผสู้ งู อายุรอ้ ยละ 11.99
ของประชากรทั้งหมดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง4ข้อมูลการส�ำรวจเบื้องต้นในปี พ.ศ. 2554 จาก
งานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ชุ ม ชนเขตเทศบาลในความรั บ ผิ ด ชอบ 32 ชุ ม ชน
พบว่ามีผู้สูงอายุจ�ำนวน 3,591 คน ร้อยละ 36.23 มี
โรคเรือ้ รัง โดยโรคเรือ้ รังทีพ่ บ 3 อันดับแรก ได้แก่ โรค
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและภาวะไขมันในเลือด
ผิดปกติ และโรคหัวใจ ตามล�ำดับ และเมื่อแบ่งกลุ่ม
ตามระดับการช่วยเหลือตนเอง พบว่า ร้อยละ 82 เป็น
กลุ่มติดสังคม ร้อยละ 17 เป็นกลุ่มติดบ้านและร้อยละ
1 เป็นกลุม่ ติดเตียง อย่างไรก็ตาม การจัดการดูแลผูส้ งู
อายุโรคเรื้อรังในชุมชนเป็นเพียงการจัดตั้งชมรมผู้สูง
อายุขึ้นตามนโยบายของภาครัฐซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มสังคม
ข้อมูลเบื้องต้นนี้ชี้ให้เห็นว่าระบบการสร้างความเข้ม
แข็งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนยังมีปัญหาและต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะในกลุม่ ติดบ้านและ
ติดเตียงจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้เลือกพื้นที่
ชุมชนในเขตเทศบาลเชียงรายเป็นพื้นที่ในการศึกษา
และน�ำรูปแบบการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง (Chronic Care
Model; CCM) ของ Wagner8 มาใช้ เนื่องจากเป็นรูป
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แบบที่ เ น้ น การดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง แบบองค์ ร วม
การดูแลจะมีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงตั้งแต่ครอบครัว
ชุมชน และหน่วยบริการสุขภาพ และเป็นปฏิสัมพันธ์
กันระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแล อีกทั้งยังเน้นการท�ำงาน
อย่างมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทาง
สุขภาพที่ดีเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานในการน�ำมาพัฒนา
รูปแบบการดูแลผูส้ งู อายุโรคเรือ้ รัง ให้มคี วามครอบคลุม
และเชือ่ มโยงระหว่างบริการด้านสุขภาพและบริบททาง
สังคมเข้าด้วยกัน ทีมผู้วิจัยจึงเห็นความส�ำคัญว่า การ
ส�ำรวจปัญหาและความต้องการที่สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชนที่แท้จริงเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อน�ำไปเป็นข้อมูล
พื้นฐานส�ำคัญในการพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อ
การดูแลต่อเนื่องต่อไป

กรอบแนวคิดของการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการค้นหาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยว
กับ สถานการณ์ ปัญหาสุขภาพ ตลอดจนความต้องการ
การดูแลผูส้ งู อายุโรคเรือ้ รังในชุมชนเมืองจังหวัดเชียงราย
และได้ประยุกต์ใช้ CCM ของ Wagner8 มาใช้ ซึ่งศึกษา
ในทั้ง 6 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ
โรคเรื้อรัง คือ 1) ทรัพยากรและนโยบายของชุมชน
2) หน่วยงานบริการสุขภาพ 3) การสนับสนุนการจัดการ
ตนเอง 4) การออกแบบระบบให้บริการ 5) การสนับสนุน
การตัดสินใจ และ 6) ระบบข้อมูลทางคลินิก โดยทั้ง
6 องค์ประกอบเกิดขึ้นใน 3 หน่วยการดูแลที่ทับซ้อน
กัน คือ ชุมชน ระบบสุขภาพ และหน่วยบริการสุขภาพ
ในการศึกษานี้ ชุมชน หมายถึง ชุมชนเขตเทศบาลเมือง
เชียงราย ระบบสุขภาพ หมายถึง ระบบสุขภาพภายใน
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังและ
หน่วยบริการสุขภาพได้แก่ ศูนย์บริการชุมชนเมือง โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบลโดยทั้ง 3 หน่วย
เป็นทั้งปัจจัยเกื้อหนุนและเป็นอุปสรรคในการดูแล
ผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง

87

วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพือ่ ศึกษาสถานการณ์
ปัญหาสุขภาพและความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุ
โรคเรื้อรังในจังหวัดเชียงราย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ในการวิจยั ครัง้
นี้ประชากรคือ ผู้สูงอายุโรคเรื้อรังและผู้ดูแลผู้สูงอายุ
โรคเรือ้ รังใน32 ชุมชนเขตเทศบาลในความรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เลือกพื้นที่
การศึกษา โดยการสุ่มเลือกชุมชนจ�ำนวนร้อยละ 25
ของจ� ำ นวนชุ ม ชนภายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของโรง
พยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยการสุม่ อย่างง่าย9
ได้ชุมชนที่ต้องการศึกษา 8 ชุมชน โดยกลุ่มตัวอย่างมี
ลักษณะเดียวกับประชากร คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) ตามคุณสมบัติ ดังนี้1) เป็น
ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง หรือ
เบาหวาน หรือ โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคหลอด
เลือดสมอง ซึ่งเป็นโรคที่พบเป็น 5 อันดับแรกของ
ชุมชน ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ติดบ้านและติดเตียงเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
ที่ตรงประเด็น และมีประสบการณ์เฉพาะที่แสดงออก
ถึงผลกระทบจากการเจ็บป่วย จ�ำนวน 12 คน 2) ผูด้ แู ล
หลัก ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่
อยูใ่ นกลุม่ พึง่ พิงอย่างน้อย 2 ปี จ�ำนวน 11 คน 3) ผูด้ แู ล
ในชุมชน ได้แก่ ผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน 5 คน ผู้น�ำชมรม
ผู้สูงอายุ จ�ำนวน 5 คน และอาสาสมัครประจ�ำหมู่บ้าน
(อสม.) จ�ำนวน 13 คน ในชุมชนที่มีการจัดกิจกรรม
ชมรมผูส้ งู อายุอย่างต่อเนือ่ งและไม่ตอ่ เนือ่ ง มีประสบการณ์
เฉพาะในการจัดกิจกรรมและการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและชมรม และ 4) บุคลากรสุขภาพโรง
พยาบาลแม่ ข ่ า ยและ รพ.สต. จ� ำ นวน 4 คน ที่ มี
ประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังอย่างน้อย
2 ปี กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่สามารถอ่าน พูดและเข้าใจภาษา
ไทยได้ถูกคัดออกจากการวิจัย แบ่งจ�ำนวนกลุ่มตาม
ลักษณะร่วมและลักษณะต่างดังกล่าวข้างต้นได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 50 คน
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เครื่องมือในการการวิจัย

ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วน
บุคคลเช่น อายุ เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ ข้อมูลด้าน
สุขภาพ จ�ำนวนสมาชิกทีต่ อ้ งดูแล ประสบการณ์ในการ
ดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง เป็นต้น 2) แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึกแบบกึง่ โครงสร้าง ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ตามกรอบแนวคิด
ของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังของ Wagner8 เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนา
กลุม่ ดังนี้ 2.1)แบบสัมภาษณ์การดูแลตนเองผูส้ งู อายุ
โรคเรือ้ รัง มีขอ้ ค�ำถามทัง้ หมด 7 ข้อ โดยมีตวั อย่างแนว
ข้อค�ำถาม เช่น ตัง้ แต่เจ็บป่วยชีวติ ของท่านเปลีย่ นแปลง
ไปหรือไม่ อย่างไร การเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลกระทบ
ต่อท่านอย่างไรบ้าง ท่านดูแลตนเองขณะอยู่ที่บ้าน
อย่างไร ท่านต้องการให้ชุมชน ผู้น�ำชุมชน หรือหน่วย
งานสุขภาพ ช่วยเหลือท่านในการดูแลตนเองอย่างไร
เป็นต้น 2.2) แบบสัมภาษณ์การดูแลผูส้ งู อายุโรคเรือ้ รัง
ส�ำหรับผู้ดูแลหลัก มีข้อค�ำถามทั้งหมด 7 ข้อตัวอย่าง
แนวข้อค�ำถาม เช่น ผูส้ งู อายุทที่ า่ นดูแลมีปญ
ั หาสุขภาพ
อะไรบ้าง ท่านมีปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุหรือไม่
อย่างไร ท่านได้รบั การช่วยเหลือจากทีมสุขภาพ ในการ
ดูแลผูส้ งู อายุอะไรบ้าง เป็นต้น 2.3) แบบสัมภาษณ์การ
ดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังส�ำหรับผู้ดูแลในชุมชนมีข้อ
ค�ำถามทัง้ หมด 6 ข้อ ตัวอย่างแนวข้อค�ำถาม เช่น ชุมชน
ของท่านมีนโยบาย/แนวทางในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุโรคเรื้อรังหรือไม่ อย่างไร มีปัญหา/อุปสรรค
ในการดูแลผูส้ งู อายุโรคเรือ้ รังหรือไม่อย่างไร และมีวธิ ี
การแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ อย่างไร ต้องการความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง
อย่างไร เป็นต้น 2.4) แบบสัมภาษณ์การให้บริการ
สุขภาพส�ำหรับบุคลากรสุขภาพจ�ำนวน 7 ข้อ ตัวอย่าง
แนวข้อค�ำถาม เช่น หน่วยงานมีนโยบายการให้บริการ
สุขภาพผูส้ งู อายุโรคเรือ้ รังหรือไม่อย่างไร ระบบบริการ
สุ ข ภาพผู ้ สู ง อายุ โ รคเรื้ อ รั ง ในปั จ จุ บั น เป็ น อย่ า งไร
มีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่อย่างไร เป็นต้น
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการ

หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยพยาบาล
ผู้ปฏิบัติการขั้นสูงสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ อาจารย์
พยาบาลทีเ่ ชีย่ วชาญและมีประสบการณ์ในการสอนและ
การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ตรวจ
สอบและปรับปรุงแนวค�ำถามให้มีความตรงตามเนื้อ
และน�ำเครือ่ งมือไปสัมภาษณ์กบั กลุม่ ทีม่ คี วามคล้ายคลึง
กับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 6 ราย เพื่อหาความสอดคล้อง
(objectivity) ของเครื่องมือ

การรวบรวมข้อมูล

หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัยด�ำเนิน
การเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกใน
ผู้สูงอายุโรคเรื้อรังและผู้ดูแลหลักก่อน เมื่อเสร็จสิ้น
แล้วจึงเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มผู้ดูแลในชุมชน
และบุคลากรทางสุขภาพโดยมีขนั้ ตอน ดังนี้ 1) หัวหน้า
โครงการวิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่ก�ำหนด เข้าไปแนะน�ำตัว หลังจากนั้นผู้ร่วม
โครงการวิจยั แจ้งวัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการวิจยั
และขออนุญาตบันทึกเทปข้อมูลในระหว่างการเก็บ
ข้อมูล รวมถึงสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วม
โครงการวิจัย เมื่อกลุ่มตัวอย่างตกลงเข้าร่วมโครงการ
วิจัยหัวหน้าโครงการวิจัยได้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
ลงนามในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยและหนังสือ
แสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั โดยได้รบั การ
บอกกล่าวและเต็มใจแยกกันอย่างละ 1 ฉบับ 2) การ
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยหัวหน้าโครงการ
วิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
1 คน/ 1 ราย เริ่มจากการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
และสัมภาษณ์เชิงลึก เมื่อสัมภาษณ์เสร็จเปิดโอกาสให้
กลุ่มตัวอย่างสอบถามในประเด็นที่สงสัยและกล่าว
ขอบคุณกลุม่ ตัวอย่าง 3) การเก็บข้อมูลโดยกระบวนการ
กลุม่ กระท�ำ 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 สนทนากลุม่ ผูด้ แู ลในชุมชน
และบุคลากรทางสุขภาพในชุมชนทีม่ กี ารด�ำเนินกิจกรรม
การดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 สนทนากลุ่ม
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ผู้ดูแลในชุมชนและบุคลากรทางสุขภาพในชุมชนที่มี
การด�ำเนินกิจกรรมการดูแลผูส้ งู อายุทไี่ ม่ตอ่ เนือ่ ง เพือ่
ให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายเริ่มกระบวนการกลุ่มโดยให้
แต่ละคนเล่าถึงประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ หลัง
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั สอบถามตามแนวค�ำถามทีส่ ร้างไว้ โดยใช้
ระยะเวลาในการสนทนากลุ่ม ครั้งละ 1 ชั่วโมง ถึง 1
ชั่วโมง 30 นาที หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้กลุ่ม
ตัวอย่างได้สอบถามในประเด็นทีส่ งสัยและกล่าวขอบคุณ
กลุ่มตัวอย่างเมื่อสิ้นสุดการสนทนากลุ่ม
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โครงการ
วิจัยนี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสาร
เลขที่ 39/2556 และได้รบั อนุญาตให้เก็บข้อมูลในเขต
เทศบาลภายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ จากคณะกรรมการพิจารณา
ด้ า นจริ ย ธรรมในการศึ ก ษาวิ จั ย ทางชี ว เวชศาสตร์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ก่อนเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมวิจัยทราบถึง วัตถุประสงค์
การวิจัย ขั้นตอนและระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สิทธิในการถอนตัวออกจากการวิจัย โดยไม่มี
ผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลทีค่ วรได้รบั ข้อมูลส่วน
ตัวของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั จะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล จะเปิดเผยเฉพาะในรูป
แบบของการสรุปผลการวิจัยที่เป็นภาพรวมเท่านั้น
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ข้อมูลทีอ่ มิ่ ตัว
แล้วไปวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) โดยมี
ขั้นตอนคือ10-111) ถอดเทปข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ชนิดค�ำต่อค�ำ (verbatim) รวมถึงตรวจทานข้อมูลที่ได้
จากการถอดเทป 2) จ�ำแนกกลุ่มย่อย (categories)
ข้อมูลตามข้อมูลทีม่ อี ยูจ่ ริงทีม่ คี วามหมายตรงประเด็น
กับการวิจยั 3) ก�ำหนดรหัสข้อมูล (coding) ตามกรอบ
แนวคิดของแต่ละข้อค�ำถาม 4) สรุปความ (interpreted)
โดยการน�ำข้อมูลที่ได้จัดกลุ่มย่อยและก�ำหนดรหัส
ข้อมูลมารวมกันและจัดกลุ่มใหม่ เพื่อให้ครอบคลุม
ตามกรอบแนวคิดการวิจัย และ 5) วิเคราะห์หาค่า
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ความถีแ่ ละร้อยละ ของข้อมูลทีไ่ ด้จากการจัดกลุม่ ใหม่
ผู้วิจัยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยตรวจ
สอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) และน�ำข้อมูล
ที่วิเคราะห์แล้วกลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการดูแลผู้สูงอายุตรวจสอบอีกครั้งแล้วจึงน�ำมา
สรุปผล
ผลการวิจยั แบ่งการน�ำเสนอเป็น 2 ส่วน คือ
1) ข้อมูลเชิงปริมาณและ 2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ ได้แก่ ลักษณะข้อมูล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง 50 คน 12/50
คน เป็นผูส้ งู อายุโรคเรือ้ รัง7/12 คน เป็นเพศหญิงและ
มีสถานภาพสมรสคู่ อายุเฉลี่ย 71.23 ปี (SD 23.41)
6/12 มีภาวะการเงินในครอบครัวมั่นคงดี และ 3/12
มีปัญหาค่าใช้จ่าย 8/12 คน เป็นกลุ่มติดบ้าน 4/12
คนเป็นกลุม่ ติดเตียงทัง้ หมดมีโรคประจ�ำตัวมากกว่า 1
โรค11/50 คน เป็นผูด้ แู ลหลัก 9/11 คน เป็นเพศหญิง
อายุ เ ฉลี่ ย 58.91 ปี (SD 10.46) 7/11 คน มี
สถานภาพสมรสคู่ และ 8/11 คนมีโรคประจ�ำตัว ผูด้ แู ล
มีสถานะเป็นบุตรหลานผู้สูงอายุ คู่สมรสและพี่/น้อง
(7/11 คน, 3/11 คน และ 1/11 คน ตามล�ำดับ) และ
6/11 คน ต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 1 คน
มี 23/50 คน เป็นผู้ดูแลในชุมชน 13/23 คน เป็น
อสม. 5/23 คน เป็นประธานชุมชน และ 5/23 คน เป็น
ประธานชมรมผู้สูงอายุ จ�ำนวน 18/23 คน เป็นเพศ
หญิ ง อายุ เฉลี่ ย 57.73 ปี (SD 7.8) ส่ วนใหญ่ มี
สถานภาพสมรสคู่และไม่ได้ประกอบอาชีพ 8/23 คน
จบระดับประถมศึกษา 6/23 คน จบประกาศนียบัตร
และ 6/23 คน จบมัธยมศึกษา มีประสบการณ์ในการ
ดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังเฉลี่ย 9.52 ปี (SD 9.57)
จ�ำนวน 4/50 คน เป็นผูด้ แู ลทีเ่ ป็นบุคลากรสุขภาพ3/4
คนเป็นพยาบาลวิชาชีพ และ1/4 คน เป็นนักวิชาการ
สาธารณสุข ทั้งหมดเป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 40.67 ปี
(SD 2.08) 3/4 คน มีสถานภาพสมรสคู่ ทั้งหมดจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การดูแล
ผู้สูงอายุโรคเรื้อรังมากกว่า 10 ปี
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ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลของสถานการณ์
ปัญหาสุขภาพและความต้องการการดูแล น�ำเสนอตาม
มิติของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
มิตขิ องผูส้ งู อายุโรคเรือ้ รัง พบว่า ทัง้ หมดมี
ปัญหาด้านการเคลื่อนไหว 4/12 คน รู้สึกเครียดและ
อึดอัดในช่วงแรกของการเจ็บป่วยด้านผลกระทบของ
การเจ็บป่วย พบว่า 8/12 คน มีผลกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพ 4/12 คน ไม่สามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำ
วันได้ด้วยตนเองการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ พบว่า
10/12 คน ไม่มีปัญหาในการดูแลตนเอง โดยให้
เหตุผลว่า มีคนดูแล/มีเพื่อนบ้านดูแล/จ้างคนดูแล
ท�ำงานทุกอย่างเองได้ นักกายภาพมาท�ำให้ และไม่ระบุ
เหตุผล (7/10 คน, 2/10 คน, 2/10 คน และ 4/10
คน ตามล�ำดับ) รูปแบบการดูแลตนเองขณะอยู่ที่บ้าน
ของผู้สูงอายุ พบว่า 9/12 คน ไปพบแพทย์ตามนัด
ทุกครั้ง มี 3/12 คน ที่ไม่ได้ไปพบแพทย์ตามนัด 3/3
คน ให้เหตุผลว่าไม่มีคนดูแล/ ไม่มีคนไปส่ง 2/3 คน
บอกว่าการเดินทางล�ำบาก ไม่สะดวก และ 2/3 คน ไม่มี
เงินในการเดินทางไปพบแพทย์
มิติของกลุ่มผู้ดูแลหลัก พบว่า 10/11 คน
ไม่ มี ป ั ญ หาในการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ โ รคเรื้ อ รั ง โดยให้
เหตุผลว่า จ้างคนมาช่วยดูแล ปรับตัวได้ คิดว่าเป็น
หน้าทีข่ องลูก และมีนกั กายภาพมาช่วย (4/10, 3/10,
1/10 และ 1/10 ตามล� ำ ดั บ )มี เ พี ย ง 1/11 คน
มีปัญหาในการดูแล ลักษณะการช่วยเหลือการดูแล
ผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่ได้รับพบว่า 8/11 คน มีอสม. มา
เยีย่ มบ้าน 4/11 คน ทีมสุขภาพมาเยีย่ มทีบ่ า้ นบางครัง้
แต่ไม่สม�่ำเสมอ 3/11 คนพยาบาลมาเยี่ยมบ้านทุก
เดือนผลกระทบจากการดูแลผูส้ งู อายุโรคเรือ้ รัง พบว่า
ผู้ดูแล 6/11 คน ได้รับผลกระทบจาการดูแลผู้สูงอายุ
โดยมี 5/6 คน รูส้ กึ เครียด/เหนือ่ ย/หงุดหงิด 4/6 คน
ขาดรายได้/ไม่มงี านท�ำ และ 1/6 คน ไม่ได้ไปเทีย่ วแต่
เต็มใจท�ำ
มิติของผู้ดูแลในชุมชน พบว่า 19/23 คน
นโยบายขาดความชัดเจน 18/23 คน ภาระงานเกิน

ศักยภาพของผู้ดูแลในชุมชน 16/23 คน กิจกรรม
ภายในชุมชนมุง่ เน้นกลุม่ ผูส้ งู อายุทชี่ ว่ ยเหลือตัวเองได้
12/23 คน วิถชี วี ติ คนในชุมชนเป็นแบบต่างคนต่างอยู่
4/23 คน ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพโดยมี
ข้อมูลสนับสนุน เช่น “นโยบายนี่ยังไม่มีหนา ก็มีแค่ซื้อ
ของไปเยี่ยมเวลาเจ็บป่วยเฉยๆ” “คิดว่ามันเยอะที่
จ� ำ นวนที่ เ ราดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบมั น มาก มั น ไม่ ทั่ ว ถึ ง
เพราะ อสม. น้อย เพราะว่าบางทีเป็นหอพัก เป็นบ้าน
เช่า ข้างในๆเราก็ไม่ถงึ ” “ตอนนีใ้ นชุมชนต่างคนก็ตา่ ง
ท�ำงาน ไม่ได้มาพบปะพูดคุยกัน มันไม่เหมือนเมือ่ ก่อน
มันเป็นแบบต่างคนต่างอยู่”
มิติของบุคลากรสุขภาพ พบว่า 3/4 คน
นโยบายของหน่วยบริการสุขภาพยังไม่มีแนวทางที่
ชัดเจน2/4 คนขาดการน�ำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 2/4
คน บอกว่าการจัดกิจกรรมยังไม่สอดคล้องกับบริบท
หรือความต้องการของชุมชน 2/4 คน บอกว่าระบบการ
จัดเก็บข้อมูลไม่ตอบสนองความต้องการของบุคลากร
ในหน่วยบริการสุขภาพ ทัง้ 4 คน บอกว่าลักษณะชุมชน
เปลีย่ นแปลง เป็นชุมชนต่างคนต่างอยูข่ อ้ มูลสนับสนุน
เช่น “ในชุมชนในแต่ละบ้านเค้าก็จะให้ความส�ำคัญกับ
กิจกรรมไม่เหมือนกัน แล้วก็ผนู้ ำ� ทางด้านกองทุนเค้าก็
เปลี่ยน นโยบายก็จะเปลี่ยนไป เราก�ำหนดไม่ได้เราอยู่
ตรงนั้นตรงนี้ที่จะต้องอาศัยบริบทหลายอย่าง อย่างปี
หน้าเราบอกเราจะท�ำแบบนีเ้ ราก็พอถึงจุดหนึง่ มันไม่ใช่
แล้ว เราก็เข้าไปเปลี่ยน” “ความรู้สึกเวลาจะไปเยี่ยม
มันล�ำบาก เขาจะปิดประตูบ้าน ความไว้เนื้อเชื่อใจคน
ที่จะเข้าไปวางแผนมันมีน้อย แล้วเราก็อาจจะเป็นคน
แปลกหน้าที่เยี่ยมบ้านหลังคลอด เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
จะไม่ค่อยได้คุยอะไรเลย แต่เวลาคุยก็จะเป็นประมาณ
เร่งรีบ แล้วบางคนเขาก็จะล็อคบ้าน ไม่ให้เข้า”
ความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุโรค
เรือ้ รัง พบว่าผูส้ งู อายุโรคเรือ้ รังและผูด้ แู ลหลักต้องการ
ให้มีคนมาเยี่ยมที่บ้าน พบปะพูดคุยที่บ้าน (10/12
และ 9/11 ตามล�ำดับ) ข้อมูลสนับสนุน เช่น“มีอสม.
มาช่วยดูแลก็ดีมีคนมาชวนคุยกับยาย ยายชอบเวลามี
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คนมาคุยด้วย” ความต้องการของผู้ดูแลในชุมชน พบ
ว่า 15/23 คน ต้องการให้พฒ
ั นาศักยภาพผูส้ งู อายุโรค
เรื้ อ รั ง ในการดู แลตนเองโดยการให้ความรู้จากทีม
สุขภาพ 14/23 คน ต้องการให้เพิ่มศักยภาพในการ
ดูแลผู้สูงอายุให้ทีม อสม. โดย การอบรมให้ความรู้
และ18/23 คน ต้องการให้หน่วยบริการสุขภาพช่วย
เหลื อ ในกรณี ผู ้ สู ง อายุโรคเรื้อ รัง ที่ซับ ซ้อ นและเกิน
ศักยภาพชุมชนในการดูแล ได้แก่ การเยีย่ มบ้านร่วมกับ
อสม. ในผูป้ ว่ ยทีซ่ บั ซ้อนและกลุม่ ผูป้ ว่ ยติดเตียงทีไ่ ม่มี
คนดูแล การเข้ามาเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ
การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ รวมถึงการตรวจ
สุ ข ภาพประจ� ำ ปี ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ โ รคเรื้ อ รั ง ข้ อ มู ล
สนับสนุน เช่น “ถ้าคุณหมอลงมาอย่างเช่นว่ามาเยี่ยม
ให้ความส�ำคัญบางบ้านลูกเค้าไม่สะดวกในการให้เยีย่ ม
เราต้องโทรบอกเค้าก่อน พูดง่าย อสม. ไม่มีความรู้อี้
เต๊อะ เปิ้นไม่ค่อยให้ความเชื่อถือ บางครั้งลูกเปิ้นเป็น
พยาบาลเป็นอะหยังเอี๊ยะ มันชุมชนในเองบ่ใจ้ชุมชน
นอกเมือง ชุมชนในเมืองนี่อู้ยากกว่าคนนอกเมืองหนา
อสม. ไม่ มี ค วามรู ้ เ ราต้ อ งอู ้ ซื่ อ ๆจะอี้ เ น๊ า ะ”ความ
ต้ อ งการของผู ้ ดู แ ลที่ เ ป็ น บุ ค ลากรสุ ข ภาพ พบว่ า
ทั้งหมดต้องการระบบริการสุขภาพควรสอดคล้องกับ
บริบท ความคาดหวังและตัวชี้วัดของของชุมชนในปีที่
ผ่านมา 2/4 คน บอกว่าโครงการที่จัดขึ้นควรพัฒนา
จากสิง่ ทีเ่ ป็นปัญหาของชุมชน 3/4 คน บอกว่าโดยควร
มีการวิเคราะห์บริบทของชุมชนก่อนเริ่มกิจกรรมหรือ
โครงการ 3/4 คน บอกว่าควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
ทุกกิจกรรมให้มากที่สุด ให้คนในชุมชนเป็นตัวขับ
เคลื่อนกิจกรรม บุคลากรสุขภาพเป็นเพียงพี่เลี้ยงหรือ
ที่ปรึกษา โดยมีข้อมูลสนับสนุน เช่น“ที่เราไปศึกษา
ตัวแปรมันก็มีหลากหลายมันไม่เข้ากับบริบทของบ้าน
เรา บางทีดีมาก แต่ไม่เหมาะกับเรา บางทีคนบ้านนอก
ทีเ่ ค้าจอยกับเราดีๆ แต่ถา้ เป็นในเมืองหรือรอบๆก็ตอ้ ง
เอามาคละกันบอกไม่ได้ว่าอะไรดีที่สุดส�ำหรับเรา มัน
ต้องค่อยเป็นค่อยไปเน๊าะ มันต้องเป็นของที่ใดที่หนึ่ง
เราจะเอาของกันไปใช้ทั้งหมดในเขตเทศบาลไม่ได้”
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สถานการณ์ ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุโรค
เรื้อรัง พบว่า ผู้สูงอายุโรคเรื้อรังส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน
การเคลื่อนไหว ทั้งหมดมีโรคประจ�ำตัวมากกว่า 1 โรค
ซึ่งสอดคล้องกันกับการส�ำรวจปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ
ไทย ปี 2556 พบว่าปัญหาการเคลื่อนไหว พบเป็น
อันดับแรก รองลงมา คือ ปัญหาการได้ยินหรือการสื่อ
ความหมาย การมองเห็นและการเรียนรู้ (ร้อยละ 58,
ร้อยละ 24 ร้อยละ 19 และร้อยละ 4 ตามล�ำดับ)1 ซึ่ง
อาจอธิบายได้วา่ วัยสูงอายุมธี รรมชาติของการเสือ่ มลง
ของการท�ำหน้าที่ของอวัยวะในร่างกายจึงท�ำให้เกิด
ปัญหาสุขภาพดังกล่าว ส่วนใหญ่ไม่มปี ญ
ั หาในการดูแล
ตนเอง มีเพียง 1 ราย ที่มีปัญหาการท�ำกายภาพบ�ำบัด
ไม่ถกู ต้อง ซึง่ อธิบายได้วา่ โรงพยาบาลมีนโยบายการเตรียม
ความพร้อมก่อนกลับบ้านส�ำหรับผูป้ ว่ ยทุกราย พยาบาล
จะเป็นผู้ให้ข้อมูลบ้างและแพทย์เป็นผู้ให้ความรู้เรื่อง
โรคทีผ่ ปู้ ว่ ยเป็น แต่จะมีเวลาไม่มากเนือ่ งจากภาระงาน
ประจ�ำที่มีมาก นอกจากนี้ ผู้ป่วยและผู้ดูแลในกลุ่ม
ผู้ป่วยติดเตียงจ�ำเป็นต้องได้รับการฝึกทักษะการช่วย
เหลือกิจวัตรประจ�ำวันให้แก่ผู้ป่วยที่อาจต้องใช้เวลา
นาน จนกว่าผู้ป่วยและญาติจะมีความพร้อม ในขณะ
ที่อัตราเตียงและจ�ำนวนผู้ป่วยของโรงพยาบาลศูนย์
มีสัดส่วนที่ไม่เหมาะสม มีผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤติ
จ�ำนวนมากที่จ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
ดังนั้น ผู้ป่วยเรื้อรังที่พ้นภาวะวิกฤติต้องเร่งจ�ำหน่าย
ออกจากโรงพยาบาลโดยที่ผู้ดูแลยังไม่พร้อม จึงท�ำให้
ขาดความต่อเนือ่ งของการดูแล โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ ง
การดูแลผูส้ งู อายุมกี ารศึกษาก่อนหน้านีท้ พี่ บว่า ผูป้ ว่ ย
โรคหลอดเลือดสมองเพียง 2 ใน 3 ที่ได้รับการท�ำ
กายภาพบ�ำบัดภายหลังจ�ำหน่ายและส่วนใหญ่เป็นการ
ท�ำให้โดยญาติ4,12
ผู้ดูแลหลักมีอายุโดยเฉลี่ย 58.91 ปี (SD
10.46) และมีโรคประจ�ำตัว ส่วนใหญ่ต้องรับผิดชอบ
ดูแลสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 1 คน และไม่มปี ญ
ั หา
ในการดูแลผูส้ งู อายุโรคเรือ้ รัง โดยให้เหตุผลว่า จ้างคน
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มาช่วยดูแล ปรับตัวได้ คิดว่าเป็นหน้าทีข่ องลูก ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ผู้ดูแลรับรู้ว่าการดูแล
ผูป้ ว่ ยเป็นภาระน้อย และเหตุผลในการท�ำหน้าทีผ่ ดู้ แู ล
คือ เป็นหน้าทีท่ ตี่ อ้ งรับผิดชอบ เป็นการตอบแทนบุญคุณ13
การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ท�ำให้เกิดผลกระทบด้าน
เศรษฐกิ จ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นอารมณ์ ทั้ ง นี้
อาจเนือ่ งมาจาก ลักษณะครอบครัวทีเ่ ปลีย่ นจากครอบครัว
ขยายมาเป็นครอบครัวเดีย่ ว คนในวัยแรงงาน ต้องออก
จากบ้านเพือ่ ไปประกอบอาชีพ จึงท�ำให้การดูแลผูส้ งู อายุ
ที่มีสถานะคู่ต้องดูแลกันเองตามล�ำพัง หรือผู้สูงอายุที่
สถานภาพสมรสหม้ายต้องอยู่เพียงล�ำพัง อีกทั้งเมื่อ
ต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังโดยเฉพาะ
ในกลุ่มติดบ้านและติดเตียง ซึ่งต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ท�ำให้ผู้ดูแลต้องออกจากงานจึงอาจส่งผลต่อภาระค่า
ใช้จา่ ยในครอบครัวให้เพิม่ ขึน้ แต่รายได้ลดลง จึงส่งผล
ให้ผดู้ แู ลมีความเครียดเกิดขึน้ ได้ มีการศึกษาก่อนหน้านี้
ทีพ่ บว่า ผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการดูแลผูส้ งู อายุยงั คงเป็น
ครอบครัว เช่นเดียวกัน โดยผู้ดูแลร้อยละ 81.2 เป็น
บุตรหลานและญาติ อีกทั้ง บุคคลในครอบครัวซึ่งเป็น
ผู้ที่ให้การดูแลผู้สูงอายุจ�ำนวนมากต้องอยู่ในสถานะ
“บทบาทเชิงซ้อน” (sandwich role) คือต้องรับบทบาท
หลายด้าน โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจนต้องประสบ
ปัญหาในการดูแลทั้งการขาดความรู้ มีปัญหาด้าน
สุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมทัง้ ด้านเศรษฐกิจของผูด้ แู ล
หากต้องดูแลผู้สูงอายุเป็นเวลานาน4,14
การดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังขาดนโยบายที่
ชัดเจนทั้งในชุมชนและหน่วยบริการสุขภาพ บุคคลที่
เป็นแกนน�ำส�ำคัญในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนคือ
อสม. ซึ่งต้องรับภาระในการดูแลด้านสุขภาพในชุมชน
ในภาพรวม ท�ำให้ภาระงานเกินศักยภาพ มีขอ้ จ�ำกัดใน
การดูแลกลุ่มติดเตียงที่มีปัญหาซับซ้อน กิจกรรมการ
ดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนส่วนใหญ่เป็นการ
ติดตามเยี่ยมบ้าน กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการจัดส�ำหรับ
ผู้สูงอายุติดสังคม ลักษณะชุมชนมีการเปลี่ยนเป็น
ชุมชนเมืองที่เป็นสังคมแบบต่างคนต่างอยู่ อาจเนื่อง

มาจากภาระการดูแลของหน่วยบริการสุขภาพในระบบ
ประกันสุขภาพนั้น ครอบคลุมการดูแลสุขภาพในภาพ
รวมของชุมชนในทุกกลุ่มอายุและการเจ็บป่วยรวมถึง
อสม. ที่เป็นแกนน�ำในการดูแลสุขภาพต้องรับผิดชอบ
งานทุกด้านแต่จำ� นวนของผูท้ จี่ ะมาเป็น อสม.มีจำ� กัด มี
การสั ง เคราะห์ ร ะบบการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ใ นระยะยาว
ส�ำหรับประเทศไทย พบว่า ระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
ปัจจุบนั โดยเฉพาะในโรงพยาบาลยังเน้นการดูแลแบบ
การเจ็บป่วยเฉียบพลันเป็นหลัก ระบบบริการปฐมภูมิ
มีขอ้ จ�ำกัดด้านบุคลากรทัง้ จ�ำนวนและศักยภาพในการ
ให้บริการทีเ่ หมาะสมแก่ผสู้ งู อายุ แม้โรงพยาบาลชุมชน
หลายแห่งมีการพัฒนาระบบบริการเชิงรุกเข้าไปใน
ชุมชนเพื่อให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่
ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง แต่ ยังขาดมาตรฐานในการดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ ขาดการก�ำหนดเป้าหมายการฟื้นฟูและ
ระบบข้อมูลในการติดตามประเมินและยังคงมีลกั ษณะ
แยกส่วนขาดความเชือ่ มโยงของระบบไม่สามารถตอบ
สนองต่อความต้องการของผูป้ ว่ ยกลุม่ นีไ้ ด้5 หรือแม้จะ
มีการจัดบริการโดยองค์กร ภาคีตา่ งๆ ทีค่ รอบคลุมตาม
ความต้องการของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แต่ยังมี
บริการเฉพาะบางพื้นที่และยังขาดความต่อเนื่อง ขาด
การบูรณาการกันระหว่างกัน15
สถานการณ์ความต้องการการดูแลของ
ผูส้ งู อายุโรคเรือ้ รัง พบว่า ผูส้ งู อายุโรคเรือ้ รังและผูด้ แู ล
หลักต้องการบริการสุขภาพที่บ้าน คือ การเยี่ยมที่บ้าน
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเยี่ยมบ้านเป็นบริการสุขภาพที่
จัดให้โดยรัฐ และสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
โดยเฉพาะในกลุม่ ผูส้ งู อายุและผูด้ แู ลทีอ่ ยูใ่ นวัยสูงอายุ
ที่เป็นกลุ่มบุคคลในสังคมเดิมที่สังคมยังมีความรัก
ความผูกพัน ความห่วงใยซึ่งกันและกัน ซึ่งนับเป็นการ
สนับสนุนทางสังคมอีกอย่างหนึง่ สอดคล้องกับแนวคิด
ของเฮ้าซ์16 ทีร่ ะบุวา่ การสนับสนุนทางสังคมเป็นปฏิสมั พันธ์
ระหว่างบุคคลซึ่งประกอบด้วย ความรักใคร่ ห่วงใยไว้
วางใจ ความช่วยเหลือด้านเงินทอง สิง่ ของและแรงงาน
สอดคล้องกับการศึกษาความต้องการชุดบริการการ
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ดูแลระยะยาวของผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงทีอ่ าศัยอยูใ่ น
ชุมชน พบว่าภาวะพึ่งพิงและการขาดผู้ดูแลของผู้สูง
อายุท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงบริการสุขภาพ จึงจํา
เป็นต้องการการดูแลสุขภาพถึงทีบ่ า้ นโดย พยาบาลและ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ15 และการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
ความต้องการการดูแลผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงของ
ญาติผดู้ แู ล พบว่า ร้อยละ 66.4 ของญาติผดู้ แู ลมีความ
ต้องการความช่วยเหลือในระดับปานกลาง โดยต้องการ
ข้อมูลและบริการ การดูแลผูป้ ว่ ยมากทีส่ ดุ แต่การศึกษา
ดังกล่าวเป็นการศึกษาในผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นภาวะพึง่ พิงและ
ไม่พึ่งพิง13 ซึ่งจะเห็นว่าการบริการสุขภาพที่บ้านเป็น
บริการทีจ่ ำ� เป็นโดยเฉพาะผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะพึง่ พิง เพือ่
ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้ ซึ่งจาก
การวิจัยยังพบว่า เหตุผลที่ท�ำให้ผู้สูงอายุไม่ไปพบ
แพทย์ตามนัด คือ ไม่มคี นดูแล/ ไม่มคี นไปส่ง การเดิน
ทางล�ำบาก ไม่สะดวก และ ไม่มีเงินในการเดินทางไป
พบแพทย์
ความต้องการการช่วยเหลือของชุมชนในการ
ดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง คือ การพัฒนาศักยภาพของ
อสม. ซึง่ อธิบายได้วา่ ผูส้ งู อายุมโี รคประจ�ำตัวทีเ่ ป็นโรค
เรื้อรังที่ซับซ้อนมากขึ้น อาจท�ำให้ทักษะความรู้ของ
อสม.ไม่เพียงพอต่อความต้องการการบริการที่จ�ำเป็น
ต้องการการดูแลที่ต่อเนื่องรอบด้านและบูรณาการทั้ง
ทางด้านการแพทย์และด้านสังคม17 จึงอาจท�ำให้ อสม.
ขาดความมัน่ ใจในการดูแล จากการศึกษาเรือ่ งรูปแบบ
การดูแลสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุในระยะยาวโดยชุมชน18
พบว่าการดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงยังมีขอ้ จ�ำกัดมาก
ทั้งบริการสุขภาพและสังคม แม้จะมีอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุบางพื้นที่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการดูแลทั่วไป
และขาดหน่วยงานสนับสนุนอาสาสมัคร ดังนัน้ เมือ่ อสม.
เข้าไปเยี่ยมบ้านหรือให้ค�ำแนะน�ำจึงอาจไม่เชื่อถือ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงอาจท�ำให้ต้องการพัฒนาทักษะ
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในการดูแล
ส�ำหรับความต้องการของผูด้ แู ลทีเ่ ป็นบุคลากรสุขภาพ
พบว่า จ�ำนวนทั้งหมดต้องการระบบริการสุขภาพควร
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สอดคล้องกับบริบทและควรให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในทุก
กิจกรรมให้มากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่าน
มา18 พบว่า ระบบการบริการผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงยัง
อยู่ลักษณะแยกส่วนขาดการบรูณาการระหว่างเครือ
ข่ายการดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ และควรพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุข
ภาวะผูส้ งู อายุระยะยาวโดยชุมชนทีม่ คี วามหลากหลาย
สอดคล้องกับความจ�ำเป็นด้านสุขภาพและบริบทของ
ชุมชนแต่ละแห่ง รวมถึงได้มีการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน โดยมีอาสาสมัครเป็นผู้ประสานความร่วมมือ
ในการดูแลผูส้ งู อายุ ระหว่าง ครอบครัว ชุมชน และศูนย์
บริการสาธารณสุขไปทดลองใช้พบว่า ผู้สูงอายุมีความ
พึงพอใจสูงกว่าก่อนให้บริการอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(p<0.05) ผูส้ งู อายุและผูด้ แู ลเข้าถึงบริการได้สงู ขึน้ กว่า
ก่อนให้บริการอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)19
จะเห็นว่าระบบบริการสุขภาพที่เกิดจากชุมชนและ
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน มีประสิทธิภาพและ
สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ตรงประเด็นด้วย
ข้อเสนอแนะ 1) ด้านการพัฒนาระบบ/ การ
พยาบาลควรพัฒนาศักยภาพผูด้ แู ลหลักและผูด้ แู ลในชุมชน
เช่น อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การฝึกปฏิบตั คิ วบคูไ่ ปกับการ
ท�ำงานโดยมีพยาบาลเป็นพี่เลี้ยง ปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการเยีย่ มบ้านให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เช่น
จัดท�ำแผนการเยี่ยมบ้านโดยก�ำหนดลักษณะผู้สูงอายุ
ระยะเวลาความถี่ในการเข้าเยี่ยมอย่างชัดเจน เป็นต้น
ก� ำ หนดแนวทางการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ โ รคเรื้ อ รั ง อย่ า ง
ชัดเจน เช่น ทีมการดูแลขอบเขตหน้าที่ของ อสม. จัด
ท�ำแผนและระบบข้อมูลของชุมชนทีง่ า่ ยต่อการวางแผน
ในการดูแล พร้อมมีการประเมินการปฏิบัติเพื่อน�ำมา
ปรับปรุงในทุกๆ ปี 2) ด้านการวิจยั ผลการวิจยั สามารถ
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูง
อายุโรคเรือ้ รังโดยเฉพาะกลุม่ ผูส้ งู อายุทตี่ ดิ บ้านและติด
เตียง ในบริบทชุมชนเมืองภาคเหนือต่อไป
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