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º·¤Ñ´Â‹Í
การวิจยั และพัฒนานีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนารูปแบบการดูแลผูสูงอายุโรคเรือ้ รังกลุมพึง่ พาตามแนวคิด
Chronic care model ของ Wagner และทดสอบประสิทธิผลของของรูปแบบการดูแล กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุโรค
เรื้อรังกลุมพึ่งพา 14 คน ผูดูแลหลัก 14 คน อสม. 2 คน พยาบาลวิชาชีพ 1 คน ประเมินความสามารถในการทํา
กิจวัตรประจําวัน คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในสัปดาหที่ 1 และ 8 วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่
และสถิติทดสอบ wilcoxon signed ranks พบวาความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน คุณภาพชีวิตโดยรวม
ความพึงพอใจของผูสูงอายุโรคเรือ้ รังและความพึงพอใจของผูดูแลหลักสูงกวากอนใชรูปแบบ (p<0.05) คุณภาพ
ชีวิตโดยรวมของผูดูแลหลักกอนและหลังใชรูปแบบ ไมมีความแตกตางกัน หนวยบริการสุขภาพปฐมภูมสิ ามารถใช
รูปแบบการดูแล เปนแนวทางการดูแลผูสูงอายุกลุมพึ่งพาได
คําสําคัญ : รูปแบบการดูแล ผูสูงอายุ กลุมพึ่งพา โรคเรื้อรัง

Abstract
The purpose of this research and development project was to develop a care model for dependent
chronically ill older persons, and to test its effectiveness. Chronic care model of Wagner was used as
conceptual framework to develop a care model in this study. The subjects were 14 dependent chronically ill
older persons, 14 primary caregivers, 2 village health volunteers and 1 registered nurse. Barthel activities
of daily living index, WHOQOL – BREF – THAI, and satisfaction assessment were applied to the study, and
to assess at week one and a week 8. The data were analyzed based on frequency and statistics using the
wilcoxon signed ranks test. The result show that dependent chronically ill older persons’ BADL, QOL,
satisfaction, and primary caregiver’s satisfaction increased signiﬁcantly (p<0.05). QOL of the primary
caregivers showed no signiﬁcant change. A primary care unit could be used as a care model for dependent
chronically ill older persons.
keywords: care model, older person, dependent older person, chronically ill
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ประเทศไทยจะกลายเปน “สังคมสูงวัยอยาง
สมบูรณ” (Complete aged society) ในป 2564 กลาว
คือเปนสังคมทีม่ ปี ระชากรอายุ 60 ปขึน้ ไป มากกวารอย
ละ 20 ของประชากรทั้งหมดและคาดวาจะเปนสังคม
สูงวัยระดับสุดยอด (super aging society) ในอีกไมถึง
20 ป เมือ่ ประชากรอายุ 60 ปขึน้ ไปมีสดั สวนถึงรอยละ
28 ของประชากรทัง้ หมด1การเพิม่ ขึน้ ของจํานวนประชากร
ผูสูงอายุนี้นํามาซึ่งภาวะเสี่ยงและปญหาดานสุขภาพ
โดยเฉพาะการเจ็บปวยดวยโรคเรือ้ รัง เนือ่ งจากวัยสูงอายุ
มีธรรมชาติของการเสื่อมลงทั้งทางรางกาย จิตใจและ
สังคม2โดยปจจุบันโรคเรื้อรังนี้ไดกลายเปนปญหาที่
สําคัญในผูสูงอายุและพบเพิ่มขึ้นตามอายุ ในป 2556
พบวาผูสูงอายุไทยเปนโรคความดันโลหิตรอยละ 41.4
โรคเบาหวาน รอยละ 18.2 และโรคขอเขาเสื่อม รอย
ละ 8.61
ผลกระทบที่เกิดตามมาจากโรคเรื้อรังและ
การถดถอยของสมรรถนะของรางกายที่เสื่อมลงตาม
ธรรมชาติ สงผลใหผูสูงอายุตองอยูในภาวะพึ่งพาและ
ตองการการดูแลในระยะยาวจากบุคคลในครอบครัว
และสังคมมากขึน้ โดยครอบครัวก็ยงั มีบทบาทหลักใน
การดูแลผูสูงอายุ3จากการสํารวจสุขภาวะผูสูงอายุไทย
ป 2556 พบวาผู สู ง อายุ ร อยละ 79 อยู ในสภาวะ
“ติดสังคม” คือสามารถทํากิจกรรมประจําวันได และ
สามารถออกนอกบานไปมีปฏิสมั พันธกับผูอืน่ ในสังคม
ไดรอยละ 19 อยูในสภาวะ “ติดบาน” คือมีปญหาใน
การเคลือ่ นไหว ไมสามารถออกจากบานไดโดยสะดวก
และรอยละ 2อยูในสภาวะ “ติดเตียง” คืออยูในสภาพ
พิการไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดและยังมีแนวโนม
เพิม่ สูงขึน้ 1แตในทางตรงกันขาม ระบบบริการสาธารณสุข
และบริการดานสังคมมุงใหบริการหลักแกประชาชน
สวนใหญทีไ่ มมีภาวะพึง่ พิง บริการในชุมชนสําหรับผูสูง
อายุที่มีภาวะพึ่งพิงยังมีจํากัดมาก อีกทั้งการจัดการ
บริการทางสุขภาพในผู สูงอายุกลุ มดังกลาวที่ยังขาด
มาตรฐานในการดูแล ขาดการกําหนดเปาหมายการ
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ฟนฟูและระบบขอมูลในการติดตาม ประเมิน ลักษณะ
การดูแลผูสูงอายุโรคเรื้อรังยังเปนแบบแยกสวนขาด
ความตอเนื่องของระบบและยังไมครอบคลุม อีกทั้ง
คุณภาพการบริการทีย่ งั คงมีปญหา รวมถึงบริการทีเ่ ปน
รูปธรรมทั้งทางดานสาธารณสุขและทางสังคมยังมี
จํากัด3 ซึง่ อาจเปนอุปสรรคตอการไดรับบริการสุขภาพ
ที่ของผูสูงอายุโรคเรื้อรังกลุมพึ่งพา
การทบทวนวรรณกรรม มีการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุทตี่ องพึง่ พา
ผูอื่นที่ใชชุมชนเปนฐาน ซึ่งนําไปทดลองใชในผูสูงอายุ
และผู ดูแล พบวาชวยใหผู สูงอายุและผู ดูแลเขาถึง
บริการได แตยังไมมีการทดสอบประสิทธิผลของรูป
แบบบริการ4หลายประเทศมีการนําแนวคิดการดูแล
โรคเรือ้ รัง (Chronic Care Model; CCM)ของ Wagner5
ทีเ่ นนการดูแลผูปวยโรคเรือ้ รังแบบองครวม ใหมีความ
ตอเนื่อง เชื่อมโยงตั้งแตครอบครัว ชุมชนและหนวย
บริการสุขภาพและเปนปฏิสมั พันธกับระหวางผูปวยและ
ผูดูแลอีกทัง้ ยังเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพือ่
ใหเกิดผลลัพธทางสุขภาพที่ดีขึ้น5ไปประยุกตใชให
สอดคลองกั บ ทรั พ ยากรและโครงสรางของระบบ
บริการของแตละประเทศ
สําหรับประเทศไทยมีการนําแนวคิด CCM
มาพัฒนาบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง
หลายโรคที่ ห น วยบริ ก ารปฐมภู มิ ในสั ง กั ด คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน6 อยางไรก็ตาม
การวิจยั ดังกลาวศึกษาในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งบริบททั้งทางสังคม วัฒนธรรม แหลงประโยชน
อาจมีความแตกตางจากภาคเหนือ นอกจากนี้ มีการ
ทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบเกีย่ วกับการจัดการ
ตนเองซึ่งเปนหนึ่งในองคประกอบของแนวคิด CCM
ในประเทศไทย พบวา สวนใหญเปนการศึกษาของนิสติ
นักศึกษาและอาจารยในมหาวิทยาลัยยังไมมีการนําการ
จัดการและการสนับสนุนการจัดการตนเองรวมทั้งรูป
แบบการดูแลผูปวยโรคเรือ้ รังไปใชในการดูแลผูสูงอายุ
โรคเรื้อรังกลุมพึ่งพาเพื่อพัฒนาคุณภาพอยางจริงจัง7
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ทีมวิจยั จึงมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบ
การดูแลผู สูงอายุโรคเรื้อรังกลุ มพึ่งพาตามแนวคิด
CCM ของ Wagner 5และทดสอบประสิ ท ธิ ผ ลของ
รูปแบบการดูแล เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันขั้นพื้นฐานของผูสูงอายุเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของผู สูงอายุโรคเรื้อรังและผู ดูแลหลัก รวมถึง
หนวยบริการสุขภาพมีระบบบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุขทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีระบบการติดตาม ประเมินผล
ที่ชัดเจน ตอบสนองผูใชบริการมากยิ่งขึ้น
กรอบแนวคิ ด ของการวิ จั ย การทดสอบ
ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแล ตามแนวคิดเชิงระบบ
ของ Donabedian8ประกอบดวย ปจจัยนําเขา (input)
กระบวนการ (process) และผลลัพธ (outcomes) ใน
การวิจยั นี้ ปจจัยนําเขา หมายถึง ผูสูงอายุโรคเรือ้ รังกลุม
พึ่ ง พา ผู ดู แ ลและรู ป แบบการดู แ ลฯ กระบวนการ
หมายถึง การพัฒนารูปแบบการดูแลผูสูงอายุโรคเรือ้ รัง
กลุ มพึ่งพาตามแนวคิด CCM ของ Wagner 5 และ
สนับสนุนการจัดการตนเอง ดวยคูมือการดูแลผูสูงอายุ
กลุมติดบานและติดเตียงรวมทัง้ พัฒนาระบบบริการผูสูง
อายุโรคเรื้อรังกลุมพึ่งพาไดแก การดูแลที่ใชบานเปน
หอผูปวย (home ward care) สวนผลลัพธ หมายถึง
คุณภาพชีวติ ของผูสูงอายุและผูดูแลหลัก ความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันขั้นพื้นฐานของผูสูงอายุ
และความพึงพอใจของการนํารูปแบบการดูแลไปใช
วัตถุประสงคของการวิจัย 1) พัฒนารูป
แบบการดูแลผูสูงอายุโรคเรือ้ รังกลุมพึง่ พา 2) ทดสอบ
ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแล โดยเปรียบเทียบ
คุณภาพชีวติ ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจํา
วันขัน้ พืน้ ฐานและความพึงพอใจของผูสูงอายุโรคเรือ้ รัง
กลุ มพึ่งพา เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตและความพึง
พอใจของผูดูแลหลัก และเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของอาสาสมัครประจําหมูบาน (อสม.)และพยาบาล
วิชาชีพกอนและหลังการใชรูปแบบการดูแล
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การวิจยั และพัฒนานีม้ ปี ระชากรคือ ผูทีม่ อี ายุ
60 ปขึ้นไป ผูดูแลหลัก อสม.และพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในหนวยบริการสุขภาพ เขตเทศบาลใน
ความรับผิดชอบโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
เลือกหนวยตัวอยาง (sampling unit) โดยการสุมอยางงาย
มีเกณฑคัดเลือกคือ เปนหนวยบริการสุขภาพทีใ่ ชระบบ
JHCIS ในการบันทึกขอมูลสุขภาพไดหนวยตัวอยาง
เปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพ.สต.)
รอบเวียงอ.เมือง จ. เชียงราย กลุมตัวอยางใชการสุม
อยางงายจากผูทีอ่ าศัยในหนวยตัวอยางทีส่ มเลื
ุ อกและ
มีคุณสมบัติเชนเดียวกับกลุ มประชากรดังนี้ 1) ผู ที่
มีอายุ 60 ปขึ้นไป เจ็บปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง
หรือ เบาหวาน หรือ โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือโรค
หลอดเลือดสมองกลุมพึ่งพา 2) ผูดูแลหลักผูที่มีอายุ
60 ปขึ้นไป ที่เจ็บปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง หรือ
เบาหวาน หรือ โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคหลอด
เลือดสมองกลุมพึ่งพา 3) อสม. ในชุมชนที่อยูภายใต
การดูแลของรพ.สต.รอบเวียง อ.เมือง จ. เชียงราย 4)
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. รอบเวียง ผูที่
ไมสามารถอาน พูดและเขาใจภาษาไทยไดถูกคัดออก
จากการวิจยั เริม่ เก็บขอมูลตัง้ แตเดือน มิถนุ ายน 2559
ถึง เดือน ตุลาคม 2559 มีกลุมตัวอยางที่ผานเกณฑ
ดังนี้ ผูสูงอายุ 15 ราย ผูดูแลหลัก 16 ราย (มีผูสูงอายุ
จํานวน 1 รายที่มีผู ดูแลหลัก 2 ราย) อสม. 2 ราย
พยาบาลวิชาชีพ 1 ราย ในระหวางการทําวิจยั มีผสูู งอายุ
1รายเสียชีวิต ผูดูแลหลักขอถอนตัวออกจากการวิจัย
จํานวน 2 ราย จํานวนกลุมตัวอยางที่นํามาวิเคราะห
ขอมูลเปนผูสูงอายุจํานวน 14 ราย ผูดูแลหลัก 14 ราย
อสม. 2 ราย และ พยาบาลวิชาชีพ 1 ราย
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการการวิจยั ประกอบดวย
1. แบบบั น ทึ ก ขอมู ล สวนบุ ค คล เชน อายุ เพศ
สถานภาพสมรส ศาสนา ความเกี่ยวของกับผูสูงอายุ
ระยะเวลาที่ดูแลผูสูงอายุเปนตน 2. แบบบันทึกขอมูล
การเจ็บปวย เชน โรคประจําตัว ความสามารถในการ
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ทํ า กิ จ วั ต รประจํ า วั น การพึ่ ง พาอุ ป กรณการแพทย
กิจกรรมที่ตองดูแลตอเนื่อง เปนตน 3. แบบประเมิน
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันดัชนีบารเธล
(Barthel Activities of Daily Living Index, BADL)
เปนการวัดความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันขัน้
พื้ น ฐานวาผู ปวยทํ า อะไรไดบาง โดยสอบถามถึ ง
กิจกรรมที่ปฏิบัติใน 10 ดาน ในระยะ 24-48 ชั่วโมง
เพื่อประเมินระดับการพึ่งพิง คะแนนเต็ม 20 คะแนน
มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 0-4 คะแนน หมายถึง
ผู สูงอายุต องการพึ่งพาผู อื่นทั้งหมด 5-8 คะแนน
หมายถึง ผู สูงอายุต องการพึ่งพิงผู อื่นเปนสวนมาก
9-11 คะแนน หมายถึง ผูสูงอายุตองการพึ่งพิงผูอื่น
ปานกลาง และ 12 คะแนน ขึ้นไป หมายถึง ผูสูงอายุ
ตองการพึง่ พิงผูอืน่ เพียงเล็กนอย94.แบบบันทึกคุณภาพ
ชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย
(WHOQOL – BREF – THAI) เปนเครือ่ งมือทีพ่ ฒ
ั นา
มาจากเครือ่ งชีว้ ดั คุณภาพชีวติ ขององคการอนามัยโลก
100 ขอมีคาความเชือ่ มัน่ Cronbach’s alpha coefﬁcient
เทากับ 0.8406 คาความเทีย่ งตรง เทากับ 0.6515 โดย
เทียบกับแบบวัด WHOQOL – 100 ฉบับ ภาษาไทยที่
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WHO ยอมรับอยางเปนทางการ การใหคะแนนแบบวัด
คุณภาพชีวิต WHOQOL – 26 ขอคําถามที่มีความ
หมายทางบวก 23 ขอ และขอคําถามที่มีความหมาย
ทางลบ 3 ขอ คือขอ 2 9 11 แตละขอเปนมาตราสวน
ประมาณ คา 5 ระดับ ใหผูตอบเลือกตอบมีเกณฑการ
แบงระดับคุณภาพชีวิตตามองคประกอบ 5 ดาน10
(ตามตารางที่ 1) 5. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผูสูงอายุโรคเรื้อรังกลุมพึ่งพา ผูดูแลหลัก อสม. และ
พยาบาลตอการใชรูปแบบการดูแลการวิจยั นีน้ าํ ฉบับที่
สถานวิจยั ระบบการดูแลผูสูงอายุไทยคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร11 พัฒนามาใชเปนการ
ประเมินโดยใชมาตรวัดแบบตัวเลข (numerical rating
scale) มีคะแนนตัง้ แต 1-10 คะแนน แบงชวงคะแนน
ดั ง นี้ 0 คะแนน หมายถึ ง ไม มี ค วามพึ ง พอใจ
1-3 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย
4-6 คะแนน หมายถึ ง มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ
ปานกลาง 7-10 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจใน
ระดับมากมีคาความเที่ยงของพยาบาล อสม. ผูสูงอายุ
และผูดูแลเทากับ .93, .95, .90 และ .90 ตามลําดับ

ตารางที่ 1 เกณฑการแบงระดับคุณภาพชีวิตตามองคประกอบ 5 ดาน
องคประกอบ
ดานสุขภาพกาย
ดานจิตใจ
ดานสัมพันธภาพทางสังคม
ดานสิ่งแวดลอม
คุณภาพชีวิตโดยรวม

คุณภาพชีวิตไมดี
7– 16
6– 14
3– 7
8– 18
26 – 60

¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
1) การพัฒนารูปแบบการดูแล โดยการ
สัมภาษณเชิงลึกผูสูงอายุโรคเรื้อรังและผูดูแล
สนทนากลุมอสม. ประธานชุมชน และ
พยาบาลวิชาชีพ แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่มีแนวทาง

คุณภาพชีวิตปานกลาง
17-26
15 – 22
8 – 11
19 – 29
61 – 95

คุณภาพชีวิตดี
27– 35
23 – 30
12 – 15
30 – 40
96 – 130

การดูแลผูสูงอายุโรคเรื้อรังกลุมพึ่งพาที่ชัดเจนและมี
การจัดกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุอยางตอเนื่อง และ
กลุมทีย่ งั ไมมีแนวทางทีช่ ดั เจนในการดูแลผูสูงอายุโรค
เรือ้ รังกลุมพึง่ พาและการจัดกิจกรรมชมรมผูสูงอายุไม
ตอเนื่อง วิเคราะหสาเหตุและพิจารณาปญหาที่เปน
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ความตองการของชุมชน และวิเคราะหสถานการณ ปญหา
สุขภาพและความตองการการดูแลผู แลผู สูงอายุโรค
เรื้อรัง หลังจากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม
และการสัมภาษณเชิงลึก มาวิเคราะหและสังเคราะห
หารูปแบบหรือกิจกรรมในการดูแลผูสูงอายุโรคเรือ้ รัง
ที่เดนชัดและมีจุดแข็ง รวมกับการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ หลังจากนั้นไดนําขอมูลจากทั้ง 2
สวนมาสรางรูปแบบตามแนวคิด CCM ของ Wagner5
ไดรูปแบบการดูแล ดังนี้ 1) ทรัพยากรและนโยบายของ
ชุมชนทีด่ แี ละเขมแข็ง ในการวิจยั นีค้ อื อสม. 2) หนวย
งานบริการสุขภาพ ในการวิจัยนี้คือ รพ.สต. รอบเวียง
3) การสนับสนุนการจัดการตนเอง ในการวิจัยนี้คือ
คู มือการดูแลผู สูงอายุกลุ มติดบานและกลุ มติดเตียง
ที่บาน ที่พัฒนาขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษโดยสถาน
วิจัยระบบการดูแลผูสูงอายุไทย คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร114)การออกแบบระบบ
ใหบริการในการวิจัยนี้คือhome ward care ซึ่งเปนการ
ใชบานผูปวยเปนสถานที่ดูแลรักษาผูปวยเชนเดียวกับ
หอผู ปวย มีญาติเปนผู ดูแลหลักเสมือนผู ชวยเหลือ
คนไขในโรงพยาบาล มีพยาบาลติดตามเยีย่ ม ประเมิน
และวิเคราะหผลการรักษา12กําหนดสัดสวนพยาบาล
วิชาชีพ:อสม.:ผูสูงอายุโรคเรือ้ รังกลุมพึง่ พาและผูดูแล
หลักเทากับ 1:1-2:15 พยาบาลเปนหัวหนาทีมกําหนด
เกณฑการแบงกลุมผูสูงอายุโรคเรือ้ รังทีต่ องพึง่ พาเปน
3 กลุม แผนการดูแลที่บานตามกลุมผูสูงอายุ รวมถึงมี
การประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการดูแล 5) การ
สนับสนุนการตัดสินใจ ในการวิจัยนี้คือ การสอนการ
เยี่ยมบานโดยพยาบาล แนวปฏิบัติและแผนการดูแล
ผู สูงอายุตามกลุ มผู สูงอายุสําหรับอสม. และพยาบาล
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูดูแล 1 ครั้ง/ เดือน
เพื่อพัฒนาความรู และทักษะการดูแล ตลอดจนเปด
โอกาสใหมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูเกีย่ วกับประสบการณ
ในผูสูงอายุโรคเรื้อรังกลุมติดบานและติดเตียงใหกับ
อสม. และพยาบาลวิชาชีพ มีระบบการใหคําปรึกษาทาง
โทรศัพท 6) ระบบขอมูลทางคลินิก ในการวิจัยนี้คือ
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โปรแกรม Family Folder Collector; FFC+ V.2.1 ที่
พัฒนาขึน้ โดยวัชรากร หนูทองและคณะ13โปรแกรมจะ
ทํางานรวมกับฐานขอมูลโปรแกรมระบบงาน รพ.สต.
JHCIS ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทีมวิจัยไดนํารูป
แบบการดูแล ไปทดลองใชในผูสูงอายุโรคเรื้อรังกลุม
พึง่ พาจํานวน 2 ราย ผูดูแลผูสูงอายุโรคเรือ้ รังกลุมพึง่ พา
จํานวน 2 ราย อสม. จํานวน 2 ราย และพยาบาลวิชาชีพ
จํานวน 1 ราย เพื่อใหขอเสนอแนะและทดสอบความ
เปนไปไดของการใชรูปแบบฯ หลังจากนั้นนําขอเสนอ
แนะมาปรับปรุงรูปแบบการดูแล
2) การรวบรวมขอมูล หัวหนาโครงการวิจยั
และผูรวมวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองโดยมี
ขัน้ ตอนดังนีค้ อื ประสานกับผูอํานวยการ รพ.สต. รอบ
เวียงเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับโครงการวิจัยและขออนุญาต
เก็บขอมูลวิจยั หัวหนาโครงการวิจยั เลือกกลุมตัวอยาง
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑทีก่ าํ หนด อธิบายวัตถุประสงค
และขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย ใหกลุมตัวอยาง
พรอมทัง้ ใหลงนามในใบยินยอมการเขารวมวิจยั บันทึก
ขอมูลทั่วไปของกลุ มตัวอยาง และประเมิน BADL
คุณภาพชีวติ และความพึงพอใจแรกรับในกลุมผูสูงอายุ
โรคเรือ้ รัง ประเมินคุณภาพชีวติ และความพึงพอใจแรก
รับในกลุมผูดูแลหลัก ประเมินความพึงพอใจแรกรับ
ในกลุม อสม. และพยาบาลวิชาชีพหลังจากนั้นสัปดาห
ที่ 1 พยาบาลวิชาชีพลงทะเบียนผูปวยใน FFC program
ประเมินเมือ่ แรกรับและจําแนกลักษณะผูปวย มอบหมาย
หนาที่ในการติดตามเยี่ยม โดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
แผนการดูแลผู สูงอายุตามกลุ มที่ประเมินได จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางพยาบาลวิชาชีพ อสม. และ
ผูดูแลหลัก ในสัปดาห ที่ 4 และ 7 ในสัปดาหที่ 8 กลุม
ตัวอยางแตละกลุมทําแบบสอบถามชุดเดิมซึ่งเปนการ
สิ้นสุดการวิจัย
การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง โครงการ
วิจัยนี้ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เอกสารเลข
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ที่ 39/2556 และไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูลในเขต
เทศบาลภายใตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห จากคณะกรรมการพิจารณาดานจริยธรรม
ในการศึกษาวิจยั ทางชีวเวชศาสตร โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห กอนเก็บขอมูลผูวิจัยไดชี้แจงใหผูเขา
รวมวิจัยทราบถึง วัตถุประสงคการวิจัย ขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล สิทธิใ์ นการถอนตัว
ออกจากการวิจยั โดยไมมีผลกระทบตอการรักษาพยาบาล
ที่ควรไดรับ ขอมูลสวนตัวของผูเขารวมวิจัยจะถูกเก็บ
เปนความลับ ไมเปดเผยตอสาธารณะเปนรายบุคคล จะ
เปดเผยเฉพาะในรูปแบบของการสรุปผลการวิจยั ทีเ่ ปน
ภาพรวมเทานั้นและจะทําลายขอมูลเมื่อเสร็จสิ้นการ
วิจัย
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การวิเคราะหขอมูลวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยวิเคราะหลักษณะ
ขอมูลสวนบุคคลและลักษณะขอมูลการเจ็บปวยดวย
การแจกแจงความถี่ และเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคะแนนเฉลี่ย BAL คุณภาพชีวิต และความพึง
พอใจ ก อนและหลั ง การใช รู ป แบบฯ ด วยสถิ ติ
wilcoxon signed ranks test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (p
< 0.05)

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวามี
กลุมตัวอยาง จํานวน 31 ราย เปนผูสูงอายุจํานวน 14
รายและผูดูแล จํานวน 14 ราย (ตารางที่ 2) อสม. 2 ราย
พยาบาลวิชาชีพ 1 ราย ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ

ตารางที่ 2 จํานวนคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะสวนบุคคลของผูสูงอายุและผูดูแลหลัก
ลักษณะสวนบุคคล
เพศ
ชวงอายุ (ป)

สถานภาพสมรส

ชาย
หญิง
21-59
60-69
70-79
มากกวาหรือเทากับ 80

คู
โสด/หมาย/หยา/แยก

2. ลักษณะการเจ็บปวยของกลุมตัวอยาง
2.1 กลุมผูสูงอายุ พบวา 12/14 คน
มีโรคประจําตัว โรคทีพ่ บ 3 อันดับแรก คือ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคพารคินสัน โดย
1/14 คน มีปญหาทางสุขภาพจิต 2/14 คน มีอปุ กรณ
การแพทยที่ตองดูแลตอเนื่อง 4/14 คนมีกิจกรรมที่
ตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง และ12/14 คนมียาตองรับ
ประทานเปนประจํา

ผูสูงอายุ n=14
6
8
0
1
7
6
Min= 66, Max=90,
Mean±SD=796.67±
3
11

ผูดูแลหลัก n=14
3
11
10
1
2
1
Min=24, Max=87,
Mean±SD=56.1516.15±
10
4

2.2 กลุมผูดูแลหลัก พบวา 8/14 คน
มีโรคประจําตัว โรคที่พบเปน 3 อันดับแรก คือ โรค
ความดันโลหิตสูง โรคไตเรือ้ รัง และโรคเบาหวาน ความ
สัมพันธกับผูอายุสวนใหญเปนบุตร รองลงมาคือ ภรรยา
และหลาน ตามลําดับ (7,6,1) ระยะเวลาในการดูแล
ผูสูงอายุสูงสุดคือ 40 ป นอยที่สุดคือ 3 เดือน เฉลี่ย
10.28 ป (13.58)
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3. ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลผู สูง
อายุโรคเรื้อรังกลุมพึ่งพา
3.1 เปรียบเทียบความสามารถในการ
ทํากิจวัตรประจําวันขั้นพื้นฐาน คุณภาพชีวิตโดยรวม

และความพึงพอใจตอการไดรับบริการกอนและหลัง
การใชรูปแบบฯ ของผูสูงอายุโรคเรื้อรังพบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดัง
ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบจํานวนและคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันขั้นพื้นฐาน คุณภาพ
ชีวิต ความพึงพอใจตอการไดรับบริการกอนและหลังการใชรูปแบบฯ ของผูสูงอายุ
ตัวแปร
BADLmean(SD)
0-4 คะแนน
5-8 คะแนน
9-11 คะแนน
12 คะแนนขึ้นไป
คุณภาพชีวิต
ดานสุขภาพรางกายmean(SD)
ไมดี
ปานกลาง
ดี
ดานจิตใจmean(SD)
ไมดี
ปานกลาง
ดี
ดานสัมพันธภาพทางสังคม mean(SD)
ไมดี
ปานกลาง
ดี
ดานสิ่งแวดลอมmean(SD)
ไมดี
ปานกลาง
ดี
คุณภาพชีวิตโดยรวมmean(SD)
ไมดี
ปานกลาง
ดี
ความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับmean(SD)

กอน (n=14)
7.36(4.088)
4
3
7
0

หลัง (n=14)
12.50(5.748)
1
3
1
9

p-value
0.001S

22.64(2.706)
(2.706)
0
7
7
19.07(4.665)
1
5
8
9.29(2.091)
1
7
6
26.43(5.155)
0
6
8
81.50(13.894)
0
7
7
7(1.177)

23.29(2.894)
(2.894)
0
8
6
19.50(4.800)
0
7
7
9.71(1.858)
0
10
4
27.43(4.718)
0
6
8
84.21(13.605)
0
7
7
9.21(0.802)

0.324NS

0.352NS

0.131NS

0.136NS

0.041S

0.001NS

NS ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ, S มีนัยสําคัญทางสถิติ
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3.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ คุณภาพ
ชีวิตกอนและหลังการใชรูปแบบฯ ของผูดูแลหลักพบ
วาไมมี ความแตกตางกั นอยางมีนั ยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความพึง
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พอใจตอการไดรับบริการกอนและหลังการใชรูปแบบฯ
ของผู ดูแลหลัก พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบจํานวนและคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจตอการไดรับบริการกอนและหลัง
การใชรูปแบบ ของผูดูแลหลัก
ตัวแปร
คุณภาพชีวิต
ดานสุขภาพรางกาย mean(SD)
ไมดี
ปานกลาง
ดี
ดานจิตใจ mean(SD)
ไมดี
ปานกลาง
ดี
ดานสัมพันธภาพทางสังคม mean(SD)
ไมดี
ปานกลาง
ดี
ดานสิ่งแวดลอม mean(SD)
ไมดี
ปานกลาง
ดี
คุณภาพชีวิตโดยรวม mean(SD)
ไมดี
ปานกลาง
ดี
ความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับmean(SD)

กอน (n=14)

หลัง (n=14)

p-value

25.07(3.605)
0
12
2
22.50(3.632)
2
8
4
10.79(1.847)
4
8
2
29.14(4.167)
2
8
4
93.57(12.635)
1
11
2
5.43(1.869)

25.79(4.003)
0
13
1
25.79(4.003)
2
7
5
10.79(0.975)
2
10
2
30.64(3.875)
1
7
6
96.21(12.813)
1
9
4
7.29(2.463)

0.442NS

0.754NS

0.672NS

0.181NS

0.271NS

0.003S

NS ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ, S มีนัยสําคัญทางสถิติ

3.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
อสม. และพยาบาลวิชาชีพตอการใชรูปแบบการดูแล
พบวา หลังการใชรูปแบบการดูแลฯ มีคะแนนเฉลี่ย

ความพึงพอใจสูงกวากอนใชรูปแบบการดูแล ดังตาราง
ที่ 5
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ตารางที่ 5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของอสม. และพยาบาลวิชาชีพ ตอการใชรูปแบบการดูแล
กลุมตัวอยาง

กอน

หลัง

อสม. (n=2)

4.5(0.707)

9.5(0.707)

พยาบาลวิชาชีพ(n=1)

6(NA)

9(NA)

NA ไมสามารถคํานวณได

¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å
1. รูปแบบการดูแลผูสูงอายุโรคเรือ้ รังกลุม
พึง่ พาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มี 6 องคประกอบตามแนวคิด CCM
คือ 1) ทรัพยากรและนโยบายของชุมชนที่ดีและเขม
แข็งของชุมชนคือ อสม. 2) หนวยงานบริการสุขภาพ
คือ รพ.สต. 3)การสนับสนุนการจัดการตนเอง โดยการ
ใชคูมือการดูแลผูสูงอายุกลุมติดบานและกลุมติดเตียง
ทีบ่ าน 4)การออกแบบระบบใหบริการใชระบบการให
บริการแบบ home ward care โดยการใชบานผูปวยเปน
สถานที่ดูแลรักษาเชนเดียวกับหอผู ปวย ญาติที่เปน
ผู ดูแลหลักเสมือนผู ชวยเหลือคนไขในโรงพยาบาล
พยาบาลทําหนาทีเ่ ปนหัวหนาทีมติดตามเยีย่ มประเมิน
และวิเคราะหผลการรักษารวมถึงมีการประชุมปรึกษา
หารือเพื่อวางแผนการดูแลมีสัดสวนพยาบาลวิชาชีพ:
อสม.: ผูสูงอายุโรคเรื้อรังกลุมพึ่งพาและผูดูแลหลัก
เปน 1:1-2:15มีเกณฑการแบงกลุมผูสูงอายุโรคเรือ้ รัง
ที่ตองพึ่งพาที่ชัดเจน ตลอดจนใชแผนการดูแลที่บาน
ตามกลุมผูสูงอายุที่ประเมินได5) การสนับสนุนการ
ตัดสินใจ โดยการสอนการเยีย่ มบานโดยพยาบาลวิชาชีพ
แนวปฏิบัติและแผนการดูแลผูสูงอายุตามกลุมผูสูงอา
ยุสาํ หรับอสม. และพยาบาลวิชาชีพ จัดเวทีแลกเปลีย่ น
เรียนรูระหวางผูดูแล 1 ครั้ง/ เดือน เพื่อพัฒนาความรู
และทักษะการดูแล ตลอดจนเปดโอกาสใหมีการแลก
เปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับประสบการณในผู สูงอายุโรค
เรื้ อ รั ง กลุ มติ ด บานและติ ด เตี ย งใหกั บ อสม. และ
พยาบาลวิชาชีพ มีระบบการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท
6) ระบบขอมูลทางคลินกิ คือ FFC+ V.2.1 จากการใช
รูปแบบการดูแลฯ นี้ทําใหผู รับบริการและ อสม. มี
ความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลกลุ มผู สูง

อายุที่ต องพึ่งพา เนื่องจากเปนกลุ มที่ต องใชทักษะ
ปฏิบตั ทิ คี่ อนขางซับซอน อีกทัง้ ยังทําใหผูดูแลผูสูงอายุ
มีความมั่นใจในการปฏิบัติการดูแลเมื่อมีการเขาไป
เยี่ยมที่บ านของ อสม. เปนเพราะ อสม. ไดรับการ
สนับสนุนการตัดสินใจกลาวคือมีคมืู อทีไ่ ดจากหลักฐาน
เชิงประจักษและผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒใิ น
การดูแลผู สูงอายุรวมถึงยังมีการกําหนดระยะเวลาที่
ชัดเจนในการเยี่ยมบาน ซึ่งทําใหผู สูงอายุโรคเรื้อรัง
กลุมพึง่ พา ไดรับการดูแลทีส่ มํา่ เสมอและตอเนือ่ งและ
ยังมีพยาบาลที่ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง ใหคําปรึกษาและ
เขาถึงไดงาย แตอยางไรก็ตาม ระบบขอมูลทางคลินิก
ในรูปแบบการดูแลที่พัฒนาขึ้น เปนการนํา FFC มาใช
ในการจัดเก็บขอมูลพบวายังมีขอจํากัด เนือ่ งจากความ
ไมชํานาญในการใชเทคโนโลยีของผูใชงาน อีกทั้งการ
จัดเก็บขอมูลผูสูงอายุใน FFC ยังไมครอบคลุมเกีย่ วกับ
การประเมิน BADL เพือ่ ใชในการแบงกลุมผูสูงอายุอกี
ทั้งการบันทึกขอมูลในระบบ JCIH ของหนวยบริการ
สุขภาพไมครบถวน ทําใหขอมูลที่ไดมาไมครบถวน
ทําใหจําเปนตองมีการบันทึกลงในแบบสอบถามควบคู
กันไป
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแล พบวา
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันขัน้ พืน้ ฐานของ
ผูสูงอายุโรคเรื้อรังกลุมพึ่งพากอนและหลังใชรูปแบบ
การดู แ ลแตกต างกั น อย างมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) คุณภาพชีวติ โดยรวมของผูสูงอายุโรคเรือ้ รัง
กลุมพึง่ พากอนและหลังใชรูปแบบการดูแลฯ แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตคุณภาพชีวิตโดยรวม
ของผูดูแลหลักกอนและหลังใชรูปแบบการดูแลไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติคะแนน
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เฉลี่ยความพึงพอใจของผูสูงอายุโรคเรื้อรังกลุมพึ่งพา
และความพึงพอใจของผู ดูแลหลักกอนและหลังใช
รูปแบบการดูแลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ อสม.
และพยาบาลวิ ช าชี พ หลั ง การใชรู ป แบบการดู แ ล
สูงกวากอนการใชรูปแบบการดูแล ซึง่ สอดคลองกับการ
วิจัยเรื่องการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสําหรับผูสูง
อายุที่ต องพึ่งพาผู อื่นเปนรูปแบบบริการสุขภาพที่มี
สวนรวมระหวางครอบครัว ชุมชน และองคกรรัฐ และ
นํารูปแบบบริการไปทดลองใชพบวา ผูสูงอายุมีความ
พึงพอใจสูงกวากอนใหบริการอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p<0.05) และสามารถเขาถึงบริการไดสูงกวากอนให
บริการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)7สามารถ
อธิบายไดวาการบริการสุขภาพในชุมชนสําหรับผู สูง
อายุกลุมพึง่ พาในปจจุบนั ยังขาดความชัดเจน กอปรกับ
ลักษณะการจัดรูปแบบการบริการดูแลสุขภาพของผูสูง
อายุที่มี 2 สวนหลัก คือ 1)การบริการดูแลผูสูงอายุใน
สถานบริการซึง่ เปนการบริการดูแลในดานสุขภาพ การ
ดูแล รักษา และการฟนฟูสภาพ โดยผูใหบริการเปน
บุคลากรดานสุขภาพเปนผูดําเนินการหลัก และ 2) การ
บริการดูแลผูสูงอายุในชุมชน ซึ่งเปนกิจกรรม ที่เนน
การสงเสริ ม สุ ข ภาพ ปองกั น การเจ็ บ ปวย การจั ด
กิจกรรมที่สนับสนุนดานการใชเวลาวางของผูสูงอายุ
การเรียนรูพัฒนาตนเอง กิจกรรมถายทอดภูมิปญญา
ของผูสูงอายุ การสรางอาชีพ และรายได รวมถึงการสง
เสริมศิลปวัฒนธรรม มีผดํู าเนินการหลักไดแก ผูสูงอายุ
กลุมผูสูงอายุ อันไดแก ชมรม ผูสูงอายุ ภาคีเครือขาย
หนวยงานในพื้นที่14 แตในปจจุบันผูสูงอายุโรคเรื้อรัง
กลุ มพึ่งพามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอีกทั้งโรงพยาบาลยังมี
แนวทางในการจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลโดย
เร็ว ทําใหผูสูงอายุโรคเรื้อรังกลุมพึ่งพาตองกลับมาอยู
ในชุมชน จึงอาจทําใหผู สูงอายุกลุ มดังกลาวอาจถูก
ละเลยในการดูแล7 นอกจากนี้บทบาทการใหบริการ
ดานสุขภาพของหนวยบริการปฐมภูมิในปจจุบันจํากัด
อยูเฉพาะบริการทางการแพทยและสาธารณสุขเทานั้น
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ในขณะที่มิติดานสุขภาพของผูสูงอายุนั้นกวางกวามิติ
ทางการแพทยและสาธารณสุข กลาวคือจะรวมไปถึงมิติ
ทางดานสังคมและวัฒนธรรมดวย15 และกิจกรรมใน
ชุมชนมุงเนนเฉพาะในกลุมผูสูงอายุทชี่ วยเหลือตนเอง
ได จากขอมูลดังกลาวยิง่ สนับสนุนใหเห็นชัดวาการดูแล
ผู สูงอายุในชุมชนเนนเฉพาะกลุ มที่พึ่งพาตนเองได
ดังนัน้ เมือ่ ผูสูงอายุโรคเรือ้ รังกลุมพึง่ พาไดรับการดูแล
ตามรู ป แบบการดู แ ลจึ ง ทํ า ใหมี ค วามพึ ง พอใจและ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
อยางไรก็ตาม มีการวิจัยกอนหนาที่ขัดแยง
กับการวิจยั ครัง้ นี้ ทีพ่ บวาภาวะสุขภาพของผูสูงอายุและ
ความพึงพอใจในบริการของผูดูแลไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งการวิจัยดังกลาวได
ทดลองใชรูปแบบระบบบริการในชวง 3 เดือน ผูดูแล
ไมไดรับการอบรมศักยภาพผูดูแลทําใหผูดูแลไมไดรับ
ความรูในการดูแลผูสูงอายุตามที่ตองการ7นอกจากนี้
สถานวิจัยระบบการดูแลผูสูงอายุไทย คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร11 ไดพัฒนาแนว
ปฏิบัติในการดูแลผูสูงอายุที่บานจากการใชหลักฐาน
เชิงประจักษ ซึง่ เปนแนวปฏิบตั ทิ ใี่ ชดูแลผูสูงอายุในเขต
เมืองใหญเชนเดียวกับในการวิจัยนี้ แตอยางไรก็ตาม
แนวปฏิบัติดังกลาวยังไมไดศึกษาถึงประสิทธิผลของ
การนําไปใช ซึ่งพออธิบายไดวาการวิจัยนี้ไดทําการ
วิเคราะหสถานการณปญหาและความตองการของ
ชุมชนกอนทําใหทราบความตองการที่สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน รวมถึง อสม. ไดผานการ
อบรมจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขในการดูแล
ผู สูงอายุ อีกทั้งยังมีคู มือและแนวปฏิบัติในการดูแล
ผู สูงอายุโรคเรื้อรังกลุ มพึ่งพา ที่ช วยใหผู ดูแลหลัก
สามารถปฏิบตั ติ ามได ตลอดจนมีการกําหนดระยะเวลา
ในการติดตามเยี่ยมและผูรับผิดชอบที่ชัดเจนจึงทําให
ผู สูงอายุโรคเรื้อรังกลุ มพึ่งพาและผู ดูแลหลักไดรับ
บริการสุขภาพที่ต อเนื่อง จึงอาจทําใหผลการวิจัยมี
ความแตกตางกัน โดยเฉพาะดานสุขภาพ พบวาผูสูง
อายุมี BADL สูงกวากอนใชรูปแบบอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติ (p<0.05)
ขอเสนอแนะ 1) ดานการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
รูปแบบการดูแลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถนําไปเปนแนวทาง
สําหรับหนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในการดูแล
ผู สูงอายุกลุ มพึ่งพาได 2) ดานการวิจัย ควรมีการ
พัฒนาระบบขอมูลทางคลินกิ ทีส่ ามารถบันทึกขอมูลผู
สูงอายุโรคเรื้อรังรวมถึงแผนการดูแล เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการดูแลและเปนการจัดเก็บขอมูลที่เปน
ระบบมากขึ้นและควรศึกษาเปรียบเทียบความคุมคา
คุมทุนของรูปแบบนี้ กับรูปแบบอื่นๆ

¡ÔµµÔ¡ÃÃÁ»ÃÐ¡ÒÈ
คณะผูวิจยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ที่สนับสนุนทุนในการวิจัยครั้งนี้
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