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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็น
โรคเรือ้ รังเชิงรุก ใช้แนวคิดบูรณาการการบริการสุขภาพ (Integrated Care) การมีสว่ นร่วมของชุมชนในระบบ
บริการสุขภาพ (Community involvement in health care system) และนโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขใน
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 10 ทีน่ อ้ มนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนา
วิธดี ำเนินการวิจยั ประกอบด้วย การวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ โดย การวิจยั เชิงปริมาณ
เป็นการสำรวจสภาวะสุขภาพและความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี จำนวน 379 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชัน้ โดยอำเภอทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ อำเภอบ่อทอง อำเภอพนัสนิคม และอำเภออ่าวอุดม และการวิจยั
เชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตพฤติกรรมการจัดการดูแลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในการดูแล
สุขภาพของผูส้ งู อายุและผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง การตรวจร่างกาย ภาวะโภชนาการ การให้คำปรึกษา การสร้างแนวทาง
การจัดการร่วมกันจากกระบวนการ Focus group ระหว่างผูส้ งู อายุ ครอบครัว และบุคลากรทางด้านสุขภาพ 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบและแนวทางการจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง 2 โรค ได้แก่
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ประกอบด้วยส่วนประกอบ 5 ด้าน คือ   1) การจัดการดูแลสุขภาพ
ตนเองแบบพอเพียงด้านสุขภาพจิต 2) ด้านโภชนาการ 3) ด้านการใช้ยา 4) ด้านการออกกำลังกาย 5) ด้าน
การรับบริการจากระบบบริการสุขภาพและชุมชน โดยมีผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับใช้รูปแบบการ
จัดการดูแลสุขภาพตนเองแบบพอเพียงของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง มีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี (ค่า
เฉลีย่ 3.89) และมีคา่ ความมีประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง อยูใ่ นระดับดีมาก
(ค่าเฉลีย่ 3.76)
ผลการสัมภาษณ์และ Focus group ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพดีภายใต้การเจ็บป่วยเป็นโรค
เรือ้ รังทีป่ ราศจากโรคแทรกซ้อน และมีการปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสมและได้มสี ว่ นร่วมในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
จากผลของการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ พบว่า ผู้สูงอายุสามารถใช้หลักความพอเพียงในการจัดการ
ดูแลสุขภาพตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและให้ความหมายดังนีค้ อื  
ความพอประมาณ คือ การรักษาความสมดุลของความมีสขุ ภาพดี กับความเจ็บป่วย ซึง่ หมายความว่า
การใช้ชวี ติ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการดูแลตนเองทางด้านจิตใจ อารมณ์ของผูส้ งู วัย จะใช้หลักความสมดุลไม่มาก ไม่
น้อยจนเกินไป
ความมีเหตุผล คือ การใช้ชวี ติ อย่างมีเหตุผล ตามความจำเป็น ไม่ใช้สงิ่ ทีเ่ กินฐานะและกำลัง ใช้อย่าง
คุม้ ค่า ประหยัด
มีภูมิคุ้มกัน คือ มีการดูแลสุขภาวะให้อยู่ในสภาพที่ดี สามารถเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นได้ สามารถ
ช่วยเหลือผูอ้ นื่ ได้บา้ งตามสมควร
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มีความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม การทีผ่ สู้ งู อายุมโี รคประจำตัวทีเ่ ป็นโรคเรือ้ รัง ทำให้เกิดความตระหนักในเรือ่ งของ
การดูแลสุขภาพของตนเอง ทำให้ใฝ่หาความรู้ เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ให้ความสำคัญกับการนำความรู้ไปปฏิบัติ
และ หมัน่ ทบทวนตรวจสอบตนเองว่านำไปใช้กบั ตนเองได้จริงหรือไม่ ส่วนความรูเ้ ท่าทันโรคภัย เป็นเรือ่ งของสติ
ที่ต้องเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้เท่าทัน เมื่อรู้สติจะทำให้ไม่เกิดความหวั่นวิตก อยู่กับโรคนั้นได้อย่างมีความสุข
และเกิดความสมดุล สามารถดูแลตนเองได้อย่างเท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงและพึง่ ตนเองได้
สิ่งสำคัญยิ่งที่ผู้สูงอายุให้ความหมายและความสำคัญคือ การอยู่รวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องแรงสนับสนุนทางสังคม ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า มีกำลังใจในการต่อสู้กับความ
เปลีย่ นแปลงต่างๆ ทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณทีจ่ ะค่อยๆ เสือ่ มถอยไปตามวัย ให้มโี อกาสใช้ชวี ติ
ทีอ่ ดุ มไปด้วยความสุขสมบูรณ์ในวัยสูงอายุนอี้ ย่างพอเพียง  

Abstract
Background

According to increasing of elderly people in Thailand that was estimated in 2000, 2010
and 2020 will be rising 9.19 , 11.36 and 15.28 percentage of Thai’s population. The important of
physical psychological and social problems in elderly were recognized by the government for a long
time from public policy since The National Economic and Social development Act 5 (1982-1986) to
the currently Act 10(2007-2011). The focusing of the Act 9 was promoted “All for Health” by
developing health system and trying to use the sufficiency economic philosophy of Thai Royal King
Bhumiphol. In order to clarify the vision in Act 10 is “Green and Happiness Society” for reforming
the sufficiency health system. The development guideline and model for health management in
elderly and chronic patients were necessary to collaborate seriously among the government, private
sector and others, especially for improving the quality of their life in good environment and
conducting with happiness.     

Objective

The purpose of this research were designed to develop guideline and model of health
management in elderly and chronic patients. 

Methods

1. Quantitative: Survey by using the health status and needs of health care in elderly and
chronic patients’ questionnaires. The 379 samples from stratified random sampling older in Chonburi
province.
2. Qualitative: Focus group for developing guideline and model of health management in
elderly and chronic patients.
- The conceptual framework of integrated care and community involvement in health
care system were used with the health policy of sufficiency economic philosophy of
Thai Royal King Bhumiphol.  
- The  participants were the sample from eastern region of Thailand. 
- The collecting data were used by indept-interview, questionnaire and observing their
health management and behavior including the general and nutritional examination to
consider guideline and model in multidisciplinary group of health science. 
- The initiative guideline and model of health management in elderly and chronic 

patients were considered by 3 experts before use with the participants.  
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Results

It was found that
1. The components of Guideline and Model of Health management in Elderly and Chronic
patients are 5 components; mental health, nutrition,  drug using compliance, exercise and choosing
health service system in community.
2. The quality of using Guideline and Model of Health management in Elderly and Chronic
patients was in good level (Xbar = 3.89) and the average of the benefit, the feasibility, the
appropriation and the accuracy were 3.76 
3. By interviewing the elderly with chronic patients always have the conceptual of the
middle way for balancing their life between healthy and illness in body, mind, emotion and spirit.
The key success of this behavior was “discipline”. The effective behavior is the best basic of health
protector. The concerning of illness is effected to cognitive thinking for learning, practicing and
improving their life. The most factor that help them was the bonding of their group for help each
other such as the social supportive for the rest of their life.

Conclusion

The sufficiency health system is appropriate applying in Thai elderly context. Social support
was still needful and discipline in self care achieve their healthy.

บทนำ
จากการเพิม่ จำนวนผูส้ งู อายุ พบว่าจำนวนผูส้ งู อายุกำลังเพิม่ สัดส่วนขึน้ อย่างรวดเร็ว คำนวณไว้วา่ ในปี
2543, 2553 และ 2563 จำนวนประชากรผูส้ งู อายุในประเทศไทย จะเพิม่ เป็นร้อยละ 9.19, 11.36 และ 15.28
ของประชากรทัง้ หมด สภาพปัญหาของผูส้ งู อายุทงั้ ทางด้านความเสือ่ มของร่างกาย สภาพจิตใจและสังคม ทำให้
รัฐบาลตระหนักว่าควรจะได้เตรียมการช่วยเหลือผูส้ งู อายุในกรณีตา่ งๆ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ มาตัง้ แต่ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) จนถึงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึง่
เป็นฉบับปัจจุบนั ในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 9 ได้มงุ่ เน้นการพัฒนาสุขภาพประชาชนและการระดม
พลังทั้งสังคมเพื่อสร้างคุณภาพ (All for Health) โดยการพัฒนาระบบสุขภาพทั้งระบบซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กร
ประชาคม และสถาบันต่างๆ ทัง้ ในภาคสาธารณสุขและนอกภาคสาธารณสุข เป็นการปรับทัง้ บทบาทภารกิจและ
โครงสร้างองค์กร/กลไกของรัฐในการพัฒนาสุขภาพ ซึ่งในการดำเนินการตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่
9 นี้ ได้กล่าวถึงการนำแนวคิดหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสุขภาพแล้ว แต่ยังไม่มีการนำมาประยุกต์
อย่างเป็นรูปธรรม เพียงกล่าวถึงระบบสุขภาพพอเพียง สำหรับแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 มี
วิสัยทัศน์ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” (Green and Happiness Society)
โดยมุ่งสู่ระบบสุขภาพพอเพียง เพื่อสร้างให้สุขภาพดี บริการดี สังคมดี ชีวิตมีความสุขอย่างพอเพียง ดังนั้น 

การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลสุขภาพทีเ่ น้นการส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุ จึงมีความจำเป็นอย่างยิง่ ทีท่ กุ ฝ่าย
จะต้องเข้ามาร่วมมือกันอย่างจริงจัง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเน้นการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ในเรือ่ งของการป้องกัน ส่งเสริม ฟืน้ ฟูและรักษาสุขภาพของตนเอง เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุ
เหล่านั้น มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า
และมีความสุข มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และจากไปอย่างสมศักดิศ์ รี ซึง่ คณะผูว้ จิ ยั ได้สนใจการศึกษารูปแบบการดูแล
ผูส้ งู อายุโดยนำแนวทางแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 10 มาใช้เป็นกรอบในการดำเนินการ และทำการศึกษา
โดยใช้กลุม่ ผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคเรือ้ รัง 2 โรค คือ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง มาพัฒนารูปแบบการ
จัดการดูแลสุขภาพในจังหวัดชลบุรเี ป็นต้นแบบก่อนเพือ่ ศึกษาความเป็นไปได้ และประสิทธิผลของโปรแกรมการ
ดูแลสุขภาพทีค่ ณะผูว้ จิ ยั ศึกษา
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคเรือ้ รัง (โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง)

ผลการศึกษาวิจยั
1. การศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลจากรายงานผลการศึกษาวิจยั ในแผนงานวิจยั ย่อยที่ 1 เรือ่ ง “การสำรวจ
ภาวะสุขภาพ การรับรู้ภาวะสุขภาพ การดูแลตนเองและการสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังใน
ภาคตะวันออก” (เวธกา กลิ่นวิชิตและคณะ, 2549) และทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุและผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง เพือ่ นำไปใช้เป็นแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ
ผลการวิเคราะห์ ได้ศึกษาหลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี ดังต่อไปนี้ ไปใช้ในการพัฒนารูปแบบ ได้แก่
แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการสุขภาพ นวลักษณ์ 9 ประการ, แนวคิดเกีย่ วกับการดูแลตนเองของโอเร็ม, การดูแล
ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะโรคและการเจ็บป่วยเรือ้ รัง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง, ผลการวิเคราะห์สถานการณ์และ
การพัฒนาคุณภาพผูส้ งู อายุไทย ด้านการเจ็บป่วยและโรค ด้านพฤติกรรมเสีย่ ง ด้านการดูแลสุขภาพ และด้าน
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสุขภาพ และผลการศึกษาวิจัยในระยะที่ 1 จากผล
การศึกษาดังกล่าว สามารถนำองค์ประกอบทีค่ ล้ายคลึงกัน มาหลอมรวมกัน เป็นองค์ประกอบทีใ่ ช้เป็นกรอบใน
การพัฒนารูปแบบ ดังต่อไปนี้ คือ       
การนำกรอบแนวคิดของ “ระบบสุขภาพพอเพียง” มาใช้รว่ มกับการจัดการดูแลสุขภาพตนเองของผูป้ ว่ ย
ที่เป็นโรคและภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยพิจารณาในกรอบของการจัดการสุขภาพตนเองแบบพอเพียงด้าน
สุขภาพจิต ด้านโภชนาการ ด้านการใช้ยา ด้านการออกกำลังกายและด้านการรับบริการจากระบบบริการสุขภาพ/
ชุมชน โดยเน้นตามคุณลักษณะของระบบสุขภาพพอเพียง ดังนี้ (1) มีรากฐานทีเ่ ข้มแข็งจากการมีความพอเพียง
ทางสุขภาพในระดับครอบครัวและชุมชน (2) มีความรอบคอบและรู้จักความพอประมาณอย่างมีเหตุผลในด้าน
การเงินการคลังเพื่อสุขภาพในทุกระดับ (3) มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และใช้อย่างรู้เท่าทัน โดยเน้น
ภูมิปัญญาไทยและการพึ่งตนเอง (4) มีการบูรณาการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล 

ฟื้นฟูสภาพและคุ้มครองผู้บริโภค (5) มีระบบภูมิคุ้มกันที่ให้หลักประกันและคุ้มครองสุขภาพของประชาชน 

(6) มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม คือ ความซือ่ ตรง ไม่โลภมาก และรูจ้ กั พอ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการการจัดการดูแลผู้สูงอายุที่เป็น
โรคเรือ้ รัง ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่ผสู้ งู อายุมสี ภาวะสุขภาพและความต้องการการดูแลในแต่ละด้าน ดังนี้
ด้าน

คะแนนเฉลีย่ , SD

ด้านสุขภาพจิต
• รูส้ กึ ผิดหวัง
• รูส้ กึ โกรธ กลัว วิตกกังวลไม่สามารถควบคุมสิง่ ต่างๆ ได้
• รูส้ กึ ไม่มคี วามสุขและเศร้าหมอง

3.17 (0.68)

ด้านโภชนาการ
• กินอาหารต้ม นึง่ อบ
• กินผักเป็นประจำ
• กินผลไม้ทไี่ ม่หวานจัด

3.25 (0.80)

ด้านการใช้ยา
- พฤติกรรมทีเ่ หมาะสม
• กินยาตรงตามชนิดและปริมาณทีแ่ พทย์สงั่

2.43 (0.69)

ร้อยละ
54.88
51.19
51.08
64.38
58.31
49.97

59.20
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ด้าน

คะแนนเฉลีย่ , SD

- พฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม
• โรคเบาหวาน/กินยาเกินขนาดบางครัง้ เกิดอาการแทรกซ้อน
• โรคความดันโลหิตสูง/การขาดยา กินยาไม่ตอ่ เนือ่ ง ทำให้เกิดอาการ
ของความดันโลหิตสูง เช่น มึนศีรษะ ตาลาย ปวด ต้นคอ

ร้อยละ
56.60
48.00

ด้านการออกกำลังกาย
• ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 ครัง้
• ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 1-2 ครัง้
• ไม่ออกกำลังกายเลย

3.11 (0.94)

ด้านการรับบริการจากระบบบริการสุขภาพ/ชุมชน
• ไม่เคยเจ็บป่วยจนถึงขัน้ เข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
• เคยเจ็บป่วยจนถึงขัน้ เข้านอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
- โรคระบบทางเดินหายใจ
- โรคระบบไหลเวียน
- โรคระบบต่อมไร้ทอ่
• เคยได้รบั อุบตั เิ หตุ
• ไม่เคยได้รบั อุบตั เิ หตุ
- จราจร
- การทำงาน
- ภายในบ้าน
• การได้รบั คำแนะนำทางสุขภาพ
- แพทย์
- พยาบาล
- สือ่ วิทยุ โทรทัศน์ และสิง่ พิมพ์ตา่ งๆ
• สิทธิการรักษา
- ประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- ชำระเงินเอง
- เบิกได้ (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/อืน่ ๆ)
• เลือกปฏิบตั อิ ย่างไรเมือ่ เจ็บป่วย
- ไปโรงพยาบาล
- ไปสถานีอนามัย
- ซือ้ ยามากินเอง
• ต้องการใครดูแลเมือ่ เจ็บป่วย
- บุตร/ธิดา
- คูส่ ามี/ภรรยา
- ดูแลตนเอง
• การสูบบุหรี่
- ไม่สบู เลย
- สูบเป็นครัง้ คราว
- สูบเป็นประจำ
• การดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
- ไม่ดมื่ เลย
- ดืม่ เป็นครัง้ คราว
- ดืม่ เป็นประจำ

3.28 (0.88)

50.40
36.41
9.76
67.81
32.19
39.17
23.68
23.53
62.80
37.20
32.45
13.98
9.50
41.01
29.49
14.29
86.81
7.92
3.96
71.82
13.63
8.31
57.94
24.94
8.06
78.36
14.25
5.02
70.71
25.33
1.32
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3. คณะผู้วิจัย ได้จัดประชุมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ วิชาชีพ แพทย์ พยาบาล พยาบาลชุมชน 

นักโภชนาการ เภสัชกร และนักวิจยั โดยได้รว่ มประชุม สรุปผลการการศึกษาวิจยั จากการสำรวจ สัมภาษณ์
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และศึกษาผลการทบทวนแนวคิดทฤษฎีในการจะนำมาใช้เพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดการดูแลผูส้ งู อายุ โดยได้สรุปประเด็นสำคัญ เพือ่ ให้สามารถง่ายต่อการนำไปใช้และมีความสะดวก
ต่อการจดจำเพือ่ นำไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้
4. ทำการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง แต่มีผลการตรวจร่างกายและมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ทีด่ ี จำนวน 10 ท่าน เพือ่ ทำ Focus group 2 รอบ โดยใช้กระบวนการ dialogue เพือ่ ค้นหาและบันทึกคำบอกเล่า
ของผู้สูงอายุเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการดูแลสุขภาพตนเองที่ดี และนำผลสรุปมาพิจารณาร่วมกันอีก เพื่อ
นำมาใช้เป็นประเด็นสำคัญในการสร้างรูปแบบในขัน้ ตอนต่อไป
5. พัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคเรือ้ รัง ใช้แนวคิดการบูรณาการการบริการสุขภาพ (Integrated Care)
การมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบบริการสุขภาพ (Community involvement in health care system) และ
นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 10 ทีน่ อ้ มนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางการพัฒนาสุขภาพ โดยนำรูปแบบและแนวทางการจัดการดูแลสุขภาพ ทีผ่ า่ นการประชุมทีมสหสาขา
วิชาชีพ และผ่านการ Focus group ในกลุม่ ผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคเรือ้ รังทีม่ ผี ลการดูแลสุขภาพตนเองในระดับดีมาก  
ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะเป็นผู้ให้ค่าคะแนนและค่าน้ำหนักของการจัดการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง
โดยทุกๆ ด้านจะให้ค่าคะแนนและค่าน้ำหนักมากที่สุด ในส่วนของความรู้คู่คุณธรรม (น้ำหนัก ร้อยละ 40) 

ซึ่งต้องมีสติ รู้เท่าทันโรค มีความฉลาด รู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง มีวินัยและขยัน รู้วิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง 

มีความสุข รูค้ ณ
ุ ค่าในชีวติ ของตนและผูอ้ นื่ ส่วนด้านอืน่ ๆ ให้คา่ คะแนนและค่าน้ำหนักเท่าๆ กัน (ร้อยละ 20)
อันได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมคิ มุ้ กัน รายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบมีดงั นี้
ด้าน

ความพอประมาณ (20)

สุขภาพจิต - การยึดหลักทางสายกลาง 
- การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง 
- การแบ่งปันและไม่เบียดเบียนใคร 
- การมีเครือข่ายและเข้าร่วมสังคม 
  ชุมชน

ความมีเหตุผล (20)

การสร้างภูมคิ มุ้ กัน (20)

- การสร้างและฝึกความเข้มแข็งทาง
จิตใจและอารมณ์อย่างสม่ำเสมอ 
- การตรวจสอบภาวะสุขภาพจิต
และอารมณ์ของตนเองอยูต่ ลอด
เวลา

- การมีสงิ่ ยึดเหนีย่ วจิตใจทำให้มี
  กำลังใจ 
- การให้เวลาในการฟืน้ ฟูสขุ ภาพจิต
  และการเห็นความสำคัญของการ
  พักผ่อนหย่อนใจ 
- การอาสาสมัครช่วยงานในชุมชน/
  ช่วยครอบครัวลูกหลาน

- การเสาะแสวงหาความรูเ้ กีย่ วกับ - มีทปี่ รึกษา/ให้ขอ้ มูลความรู/้ เป็นที่
โภชนาการ - การยึดหลักทางสายกลาง 
- การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง 
การบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับ พึง่ ทางความรูด้ า้ นโภชนาการ 
- การให้ความสำคัญกับการเลือก
่
ทานอาหารเฉพาะโรคทีม่ ปี ระโยชน์ โรคทีเ่ ป็นอยู 
รับประทานอาหาร 
- การตรวจสอบภาวะโภชนาการ
ต่อร่างกาย 
- การเลือกปรุงอาหารรับประทานเอง
- การแบ่งปันและไม่เบียดเบียนใคร 
 ตนเองอยูต่ ลอดเวลา
- การมีเครือข่ายและเข้าร่วมสังคม
  ชุมชน
การใช้ยา

- การใช้ยาตามความจำเป็นต่อ
  ความเจ็บป่วย

- การเสาะแสวงหาความรูเ้ กีย่ วกับ - มีทปี่ รึกษา/ให้ขอ้ มูลความรู้
การใช้ยาและยาทีไ่ ด้รบั อย่างถูกต้อง   เกีย่ วกับการใช้ยา 
และเหมาะสมกับโรคและอาการที่ - การป้องกันความเสีย่ งในการใช้ยา
เป็นอยู 
่
โดยใช้ให้ถกู ต้อง และศึกษาผล
- การตรวจสอบการใช้ยาของตนเอง ข้างเคียงของการใช้ยา
อย่างสม่ำเสมอ
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ด้าน
ออกกำลัง
กาย

ความพอประมาณ (20)

ความมีเหตุผล (20)

การสร้างภูมคิ มุ้ กัน (20)

- การออกกำลังกายและการเลือก - การเสาะแสวงหาความรูเ้ กีย่ วกับ - มีที่ปรึกษา/ให้ข้อมูลความรู้
ทำกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับสุขภาพ
การออกกำลั ง กายและการทำ เกีย่ วกับการออกกำลังกาย 
ของตนเอง
กิจกรรมที่เหมาะสมกับโรคและ - การให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย 
อาการทีเ่ ป็นอยู่
- ความมีวนิ ยั ในการออกกำลังกาย - การเลือกประเภทการออกกำลังกาย
และการประเมิ น ตนเองอย่ า ง ทีเ่ หมาะสม
สม่ำเสมอ

- เลือกสถานบริการสุขภาพ
การ
รับบริการ   ทีใ่ กล้บา้ น และมีความน่าเชือ่ ถือ 
ด้านสุขภาพ - เข้าไปมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
  เครือข่าย 
- เข้าร่วมชมรมผูส้ งู อายุของ
  โรงพยาบาล

- การศึกษา สอบถาม บอกต่อ
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานสถานบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ บริการสุขภาพ 
- การให้เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม
ได้มาตรฐาน
- ศึกษาระบบบริการ พฤติกรรม
ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์
บริ ก ารของงานบริ ก ารสุ ข ภาพ ต่อสุขภาพของตนที่สถานบริการ
ประกอบการตัดสินใจในการดูแล
สุขภาพจัดให้

6. ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการจัดการดูแลสุขภาพตนเองแบบพอเพียงของ
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังพบว่า มีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 3.89) และมีค่าความ
มีประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 3.76) 

อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังพบว่า พื้นฐาน
ทีส่ ำคัญของแต่ละองค์ประกอบของการดูแลสุขภาพตนเอง คือ ความรู้ การรับรู้ และความสามารถในการเลือก
ประเภทและกิจกรรมในการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุในการปฏิบัติตนเพื่อจัดการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของโอเร็ม (Orem, 1991)   เกีย่ วกับความสามารถในการดูแลตนเอง ซึง่ มีระดับการดูแล
ตนเอง 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ความสามารถและคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน (foundation capabilities and
disposition)   เป็นความสามารถพืน้ ฐานของมนุษย์ทจี่ ำเป็นสำหรับการกระทำอย่างจงใจโดยทัว่ ๆ ไป ระดับที่ 2
คือ พลัง 10 ประการ (10 power components) เป็นความสามารถทีเ่ ป็นตัวกลางในการเชือ่ มการรับรู้ และ
การกระทำทีจ่ งใจเพือ่ การดูแลตนเองของมนุษย์ และระดับที่ 3 คือ ความสามารถในการปฏิบตั กิ ารเพือ่ การดูแล
ตนเอง เป็นความสามารถที่จำเป็นและใกล้ชิดโดยตรงที่จะใช้ในการดูแลตนเองในขณะนั้น เช่น การคาดการณ์
(estimate operation) การปรับเปลีย่ น(transitional operation)และการลงมือปฏิบตั ิ (productive operation)
ส่วนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความต่อเนื่อง สม่ำเสมอในการปฏิบัติตัว เป็นสิ่งที่สำคัญรองลงมา 

ในมุมมองของผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคเรือ้ รัง ใช้คำว่า “มีวนิ ยั ” ซึง่ ปัจจัยทีจ่ ะช่วยให้ผสู้ งู อายุมวี นิ ยั ในการปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ การรับรู้ของตนเอง และแรงสนับสนุนจากสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในเกี่ยวกับ
แบบแผนความเชือ่ ด้านสุขภาพของ Rosenstock (1974) ซึง่ ได้อธิบายพฤติกรรมป้องกันของบุคคล โดยบุคคล
จะกระทำหรือเข้าใกล้สงิ่ ทีต่ นพอใจ และคิดว่าสิง่ นัน้ จะก่อให้เกิดผลดีแก่ตน และจะหนีหา่ งจากสิง่ ทีต่ นไม่ปรารถนา
โดยมีองค์ประกอบของแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 3 ด้าน คือ 1) ด้านการรับรู้ของบุคคล (Individual
perception) ซึง่ เป็นการรับรู้ โอกาสเสีย่ งของการเป็นโรค ความรุนแรงของโรค ภาวะคุกคาม 2) ด้านปัจจัยร่วม
(Modifying Factors) ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะประชากร จิตสังคม และโครงสร้างทางความรูห้ รือประสบการณ์
เกี่ยวกับโรคนั้น 3) ด้านปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นไปได้ของการปฏิบัติ ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้
อุปสรรค ส่วนแรงสนับสนุนจากสังคมส่วนใหญ่ เป็นแรงสนับสนุนในการร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายของกลุ่ม
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บุคคลที่ติดต่อกัน มีกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุเพื่อให้ความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และบางครั้งมีการ
ขยายขอบเขตไปสูก่ ารสร้างความสัมพันธ์กบั สถาบันทางสังคม เช่น กลุม่ ชมรมผูส้ งอายุภายในจังหวัด กลุม่ ชมรม
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือของสถานพยาบาลที่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุในชุมชนนั้นๆ ซึ่งผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกมากกว่า 1 ชมรม ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของกอทต์ลบิ (Gottlieb, 1985:5-12) ซึง่ เป็น
นักพฤติกรรมศาสตร์ทไี่ ด้แบ่งระดับของการสนับสนุนทางสังคมเป็น 3 ระดับ คือ ระดับกว้าง (Macro Level) 

ที่เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันในสังคมด้วยความสมัครใจ เพื่อช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ระดับกลุ่มเครือข่าย (Mezzo Level) เป็นกลุ่มบุคคลใกล้ชิดสนิทเสมือนญาติ และระดับแคบ
(Micro level) เป็นความสัมพันธ์ทใี่ กล้ชดิ มากทีส่ ดุ เช่น สามี ภรรยา และสมาชิกในครอบครัว
จะเห็นได้วา่ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และสอบถามผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคเรือ้ รัง เมือ่ ไม่มภี าวะแทรกซ้อน
และไม่มีอาการของการเจ็บป่วย ระดับการสร้างแรงสนับสนุน เป็นไปเพื่อการป้องกันตนเอง และเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพให้อยู่ในสภาวะสุขภาพที่สมดุล แต่เมื่อเข้าสู่ภาวการณ์เจ็บป่วย และหากต้องได้รับการรักษาพยาบาล
บุคคลทีผ่ สู้ งู อายุตอ้ งการแรงสนับสนุนในการดูแลตนเอง และการให้ความช่วยเหลือ คือ แรงสนับสนุนในระดับ
แคบ ได้แก่ บุคคลในครอบครัว เช่น บุตร ธิดา และคูส่ ามีหรือภรรยา ส่วนการให้คา่ คะแนนและค่าน้ำหนักของ
การพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมสุขภาพเป็นการให้คะแนนโดยผูส้ งู อายุเอง ซึง่ ถือว่าเป็น Subjective อาจทำให้
ผลการวิจัยมีความลำเอียงได้ ดังนั้นหากนำรูปแบบนี้ไปใช้ควรพัฒนาแบบประเมินผลในแต่ละองค์ประกอบเพื่อ
วัดผลลัพธ์ทเี่ กิดการนำรูปแบบไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. รัฐบาลควรสนับสนุน กลุม่ องค์กร เครือข่ายเพือ่ ผูส้ งู อายุในด้านงบประมาณ ช่องทางการสือ่ สาร
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าไปมีส่วนร่วมวางแผนช่วยเหลือองค์กรต่างๆ สร้างและเชื่อมต่อสังคมฐานความรู้   
พัฒนาศักยภาพในการจัดการดูแลสุขภาพในหมู่มวลสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุที่นับวันจะเพิ่ม
ปริมาณมากขึน้ ในลักษณะของโครงสร้างประชากร
2. ควรสร้างเครือข่าย ช่องทางการสือ่ สารเพือ่ ให้ผสู้ งู อายุทเี่ ป็นโรคเรือ้ รังสามารถเข้าถึงการรับบริการ
ได้งา่ ย เช่น การสร้างแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน การแสวงหาบุคคลต้นแบบ ให้กลุม่ ผูส้ งู อายุได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์
และส่งเสริมให้สหสาขาวิชาชีพ มีสว่ นร่วมในชุมชนเพิม่ พูนองค์ความรูท้ ถี่ กู ต้อง และเป็นการทวนสอบซึง่ กันและ
กันในการตัดสินใจ แล้วนำไปสูก่ ารปฏิบตั ติ นทีถ่ กู ต้องเหมาะสมต่อไป เนือ่ งจากผลการวิจยั พบว่า ผูส้ งู อายุทเี่ ป็น
โรคเรือ้ รัง ต้องการให้มที ปี่ รึกษาให้คำแนะนำทีถ่ กู ต้องเหมาะสม เป็นการสร้างความมัน่ ใจ และสามารถเป็นทีพ่ งึ่
ได้เมือ่ ต้องการการสนับสนุนด้านข้อมูลความรู้ ข่าวสารต่างๆ เป็นการสร้างภูมคิ มุ้ กันทีด่ ใี นการดำเนินชีวติ
3. ควรให้ข้อมูล ข่าวสาร คำแนะนำ คำปรึกษาแก่ผู้สูงอายุเชิงรับและเชิงรุก ทั้งภายในสถาน
พยาบาล ชุมชน และรวมไปถึงบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว
มากยิง่ ขึน้ การรับรูข้ องผูส้ งู อายุตอ่ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้ รัง ทำให้เป็นแรงกระตุน้ ให้ผสู้ งู อายุเกิดความตระหนัก
ในการดูแล เอาใจใส่พฤติกรรมสุขภาพเพิม่ มากขึน้
4. การสนับสนุนทางอารมณ์ เช่น การให้การยอมรับนับถือ การแสดงถึงความห่วงใย เป็นปัจจัยที่
ผู้สูงอายุต้องการมากที่สุดในด้านการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง
ที่มีสภาวะสุขภาพที่สมดุล ส่วนใหญ่จะมีแรงสนับสนุนจากการดูแลซึ่งกันและกัน ทำกิจกรรมร่วมกันในชมรม
และมีความเข้มแข็งขึ้นเมื่อได้รับการยอมรับนับถือในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันและเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ เกิด
แรงกระตุ้ น ทำให้ มี วิ นั ย ในการดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง ทำให้ ส ภาวะสุ ข ภาพดี ขึ้ น ดั ง นั้ น ในด้ า นการปฏิ บั ติ
ควรสนับสนุนทางอารมณ์ให้ผสู้ งู อายุมกี ำลังใจในการปฏิบตั ติ นได้ดยี งิ่ ขึน้
20 วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
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5. การนำรู ป แบบการจั ด การดู แ ลสุ ข ภาพแบบพอเพี ย งของผู้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ น โรคเรื้ อ รั ง ไปใช้ ใ น
การปฏิบตั ิ อาจต้องมีการสร้างแนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นพฤติกรรมทีค่ วรปรากฏเพิม่ เติมขึน้ มา เพือ่ ให้สามารถนำไปใช้ใน
การตรวจสอบ ประเมินผล ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิง่ ขึน้

ข้อเสนอแนะในการทำวิจยั ครัง้ ต่อไป
ในการทำวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษาผลการนำรูปแบบการวิจยั ครัง้ นีไ้ ปใช้ในการเพือ่ ทดสอบรูปแบบ และ
ประเมินผล ความยัง่ ยืนของพฤติกรรมของผูส้ งู อายุในการจัดการดูแลตนเองต่อไป
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