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บทคัดย่อ
ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเนื่องจากประชาชนมีอายุขัยเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้นจำนวนและสัดส่วน
ของผูส้ งู อายุจงึ เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ครัวเรือนมีขนาดเล็กลงมีลกั ษณะเป็นครอบครัวเดีย่ วมากขึน้ มีการเคลือ่ นย้าย
แรงงานจากชนบทสูเ่ มือง และ สตรีมบี ทบาทด้านเศรษฐกิจมากขึน้ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวส่งผลต่อศักยภาพ
ของครัวเรือนในการดูแลผู้สูงอายุ บ่งชี้ถึงความจำเป็นต้องศึกษาและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุใน
ชุมชนเพือ่ นำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพการดูแลผูส้ งู อายุ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ถอดบทเรียนการจัดบริการสุขภาวะสำหรับผูส้ งู อายุในชุมชนในพืน้ ทีก่ รณี
ตัวอย่าง และพัฒนาข้อเสนอในการพัฒนาระบบบริการสุขภาวะผู้สูงอายุในระยะยาวโดยชุมชน เป็นการศึกษา
เชิงคุณภาพ เลือกพื้นที่ที่มีการจัดบริการสุขภาวะผู้สูงอายุ 4 แห่ง คือ จังหวัดพะเยา จังหวัดยโสธร จังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พัฒนาสังคมจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุขและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ กลุ่ม
ผูส้ งู อายุและญาติผดู้ แู ล 
ผลการศึกษาพบว่า ครอบครัวยังมีบทบาทหลักในการดูแลผู้สูงอายุ ทุกพื้นที่มีการจัดบริการสุขภาวะ
สำหรับผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพและสังคม แต่ความครอบคลุมของบริการและความเข้มข้นต่างกัน บริบทของ
ชุมชน ศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน รวมถึงการเข้าถึงแหล่งทุนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา ขณะเดียวกัน
นโยบายการกระจายอำนาจและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเอือ้ ต่อการดำเนินงานของชุมชนในการพัฒนาบริการ
สุขภาวะผู้สูงอายุ มีการจัดบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะพึ่งพิงค่อนข้างครอบคลุมแต่ยังคงมีปัญหา
ด้านคุณภาพบริการ ส่วนบริการด้านสังคมยังมีลักษณะแบบสังคมสงเคราะห์เป็นหลัก ขาดความเชื่อมโยงและ
ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนั้น บริการที่เป็นรูปธรรมทั้งด้านสุขภาพและสังคม
ยังมีจำกัดมาก จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนทีต่ อ้ งพัฒนาให้มบี ริการสำหรับกลุม่ นี้
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Community care model
for older people in Thailand
Abstract
Thailand has been engaging ageing population,
life expectancy of the populations including older people
has been increasing. The numbers and proportion of the
elderly have rapidly increased. In addition, reduction in
family size and increasing of single family has been
observed. There has been migration of labor forces from
rural to urban areas and women have been increasing
their role in economic activities outside their homes.
Such changes inevitably deter individual household in
providing care to their older members and reflect the
need for studying and development of community care
for older people.
The study aimed to assess community care
models for older people in four studied provinces in
order to generate knowledge and propose appropriate
community care model for Thailand. The study employed
cases study conducted in 4 sites, Payoa in the North,
Yasothon in the Northeast, Supanburi in the Central and
Nakhonsrithammarat in the South. In-depth interviews
and focus group discussions were conducted among key
actors in the communities including formal and informal
community leaders, health workers, social workers,
volunteers, older persons and care givers.       
Results indicated that caring for older people
remained individuals’ responsibility. Community services,
both health and social, were available in all the studied
sites, but with different coverage and intensity. Contexts
of the community, i.e. culture, social networks,
community economy, and community capacities including
fund raising capacity are crucial in development of
community services. The government policies on
decentralization and universal coverage enabled
community financial capacity in providing care for older
people.   Coverage of health services for independent
elderly was quite adequate, but quality of care remained
need special attention. Social care was not systematically
developed and lack of integration and continuity of
services. Moreover, health and social services for
dependent elderly were very limited and urgent needed
for improvement.   

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจากปัจจัย
การลดลงของอัตราเกิดและอายุขัยเฉลี่ยของประชากรที่ยืนยาว
ขึน้ ขณะเดียวกันผูส้ งู อายุกม็ อี ายุยนื ยาวขึน้ อัตราการเพิม่ ของ
จำนวนผู้สูงอายุในปัจจุบันสูงกว่าของประชากรโดยรวม ขณะ
เดียวกันอัตราการเพิม่ ของจำนวนผูส้ งู อายุวยั ปลายก็สงู กว่าอัตรา
การเพิ่มของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น มีผลให้จำนวนและสัดส่วน
ประชากรผู้ สู ง อายุ ข องไทยเพิ่ ม สู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆโดยเฉพาะกลุ่ ม
ผูส้ งู อายุวยั ปลาย ในปี 2548 มีผสู้ งู อายุคดิ เป็นสัดส่วนร้อยละ
10.4 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าจะเพิ่มเป็นร้อยละ
13.4 ในปี 2558 ปัญหาการเพิม่ ของจำนวนผูส้ งู อายุคาดว่าจะ
ทวีความรุนแรงขึน้ ในอีกสิบปีขา้ งหน้า (สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ และ
คณะ, 2551; สำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2551)
การเพิ่ ม ของจำนวนและสั ด ส่ ว นผู้ สู ง อายุ มี ทิ ศ ทาง
ตรงกันข้ามกับสัดส่วนคนวัยทำงานทีม่ แี นวโน้มลดลงประกอบกับ
สภาพด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนจากภาคเกษตรกรรม
เป็นอุตสาหกรรมและบริการ มีผลให้เกิดการเคลือ่ นย้ายแรงงาน
จากชนบทสู่ เ มื อ ง อี ก ทั้ ง สตรี ซึ่ ง มี บ ทบาทหลั ก ในการดู แ ล
สุ ข ภาวะผู้ สู ง อายุ มี บ ทบาทด้ า นเศรษฐกิ จ เพิ่ ม มากขึ้ น จาก
การทำงานนอกบ้าน ทำให้ครอบครัวสามารถดำเนินบทบาทใน
การดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุได้ลำบากขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่า
สัดส่วนผูส้ งู อายุทอี่ ยูล่ ำพังกับคูส่ มรสเพิม่ ขึน้ อย่างชัดเจน 
ปั ญ หาสุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากการ
ถดถอยของสมรรถนะร่างกาย และภาวะเจ็บป่วยเรือ้ รังซึง่ เพิม่ ขึน้
ตามอายุ และโดยเฉลีย่ มีมากกว่าหนึง่ โรค ประมาณร้อยละ 5
ของผูส้ งู อายุมภี าวะพึง่ พิงในกิจวัตรประจำวัน และร้อยละ 15 มี
ภาวะพึง่ พิงด้านการทำงานบ้าน ขณะเดียวกันร้อยละ 0.8 และ
0.2 ของผูส้ งู อายุตอ้ งใช้รถเข็นและนอนติดเตียงตามลำดับ โดย
ภาพรวมมีผู้สูงอายุร้อยละ 30 และ 38 สำหรับเพศชายและ
หญิงตามลำดับทีต่ อ้ งการและมีผดู้ แู ล ในขณะทีร่ อ้ ยละ 6 ของ
ผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งการแต่ขาดผูด้ แู ลในบ้าน จำเป็นต้องพึง่ พาเพือ่ นบ้าน
ชุมชน หรือสวัสดิการจากรัฐ (เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม และ
พรพันธุ์ บุญยรัตพันธ์, 2550)  
การจัดบริการด้านสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนที่
ผ่านมา นอกจากครอบครัวแล้ว ยังมีหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นที่มีบทบาทในการจัดบริการสุขภาวะ
สำหรับผูส้ งู อายุ อย่างไรก็ตามการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า ระบบ
การดูแลสุขภาวะผูส้ งู อายุมลี กั ษณะแยกส่วน ขาดความเชือ่ มโยง
ต่อเนื่อง และครอบคลุม โดยเฉพาะบริการสำหรับผู้สูงอายุ
ที่ช่วยตนเองไม่ได้ ขาดคนดูแลรวมถึงบริการสำหรับผู้ดูแลใน
ครอบครัวยังมีจำกัด 
สถานการณ์ ดั ง กล่ า วบ่ ง ชี้ ถึ ง ความจำเป็ น ที่ ต้ อ งมี
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาวะของผูส้ งู อายุในชุมชน
ให้มคี ณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ ต่อเนือ่ งและยัง่ ยืนต่อไป  
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การดูแลสุขภาพสำหรับผูส้ งู อายุ
ในระยะยาวโดยชุมชน
มีศัพท์สองคำที่มักสับสนและใช้ปนกัน คือ บริการ
ชุมชน (Community care) และบริการที่มีชุมชนเป็นฐาน
(Community-based care) ทัง้ นี้ Community care เป็นคำ
เฉพาะทีใ่ ช้ในอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ เป็นบริการทีจ่ ดั ให้สำหรับผูท้ ี่
อาศัยในบ้านหรือชุมชน ไม่ใช่สถาบัน รวมถึงการดูแลไม่เป็น
ทางการ ซึ่งอาจเป็นการดูแลโดยเพื่อนสนิท ครอบครัว และ
เพื่ อ นบ้ า น เพื่ อ ป้ อ งกั น หรื อ ชะลอการเข้ า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาล (Walker, 1982) ส่วนใหญ่มกั หมายถึง บริการที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่ใช่บริการทาง
การแพทย์ เพื่อให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้ โดยนัย
แห่งความหมายนี้ บริการชุมชนจึงเป็นบริการที่จัดกันภายใน
ครอบครัวและชุมชนภาคไม่เป็นทางการ
สำหรับบริการทีม่ ชี มุ ชนเป็นฐาน (Community-based
care) องค์การอนามัยโลกให้ความหมายไว้คอื บริการทีใ่ กล้บา้ น
ที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถเข้ า ถึ ง ได้ เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของคนใน
ชุมชน เป็นบริการที่ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน
สอดคล้องกับวิถีชุมชนแบบดั้งเดิม โดยมีการกำหนดขอบเขต
รับผิดชอบทีช่ ดั เจน ตัวอย่างเช่น (1) การประเมินสุขภาพผูส้ งู อายุ
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (2) การพัฒนาแผนการรักษา (3) การ
ประเมินความต้องการทางด้านสุขภาพ และสังคมเป็นระยะๆ
เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลง การดูแลผู้สูงอายุแบบนี้ประกอบ
ด้วย การให้บริการด้านอาหารที่บ้าน การติดต่อประสานงาน
ผู้นำทางศาสนา การให้คำปรึกษาด้านยาและโภชนาการ การ
จ้างงาน การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ การเยีย่ มบ้านโดยอาสา
สมัคร การตรวจคัดกรองโรค และการให้บริการทำความสะอาด
บ้าน โดยนัยนี้การบริการที่มีชุมชนเป็นฐานจึงหมายถึงบริการ
สุขภาวะที่มีการจัดการในระดับชุมชน ทั้งนี้อาจเป็นการจัด
บริการของหน่วยงานในหรือนอกชุมชนก็ได้ 
ในที่นี้มิได้มีเจตนาที่จะแบ่งแยกระหว่างบริการชุมชน
และบริการทีม่ ชี มุ ชนเป็นฐาน หรือความรับผิดชอบระหว่างภาค
ไม่ เ ป็ น ทางการและทางการ เนื่ อ งจากแม้ บริ บ ทสั ง คมไทยที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีผลให้ศักยภาพของครอบครัวและ
ชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุลดลง จากขนาดครอบครัวที่เล็กลง
วัยแรงงานเคลื่อนย้ายเข้าสู่เมือง สตรีออกทำงานนอกบ้านมากขึ้น
อย่างไรก็ดีวัฒนธรรมไทยที่ยังคงให้ความสำคัญกับความกตัญญู
กตเวที ที่ ลู ก หลานพึ ง มี ต่ อ บุ พ การี (Knodel et al, 1995; 

ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร, 2545) ครอบครัวจึงยังคงเป็นผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ
เป็ น หลั ก (สำนั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ , 2551) ขณะเดี ย วกั น
ผูส้ งู อายุกพ็ งึ ประสงค์จะอยูก่ บั บุตรหลาน (วรรณลักษณ์ เมียนเกิด,
2549) ดังนั้นการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
จึ ง ควรผสานแนวคิ ด ในการดำรงไว้ ซึ่ ง การดู แ ลเกื้ อ กู ล กั น ใน

ครอบครัวและชุมชน และเสริมด้วยการจัดบริการภาคทางการ
ในชุมชนเพือ่ หนุนเสริมครอบครัวในการดูแลสุขภาวะผูส้ งู วัย 
ทั้ ง นี้ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนนั้ น ควร
เป็นการดูแลที่ชุมชนมีส่วนร่วมด้วย โดยเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันระหว่างครอบครัวกับหน่วยงานของรัฐ ซึง่ มีเป้าหมายคือ
การเพิม่ ความสามารถในการดูแลตนเอง ความเป็นอิสระในการ
ดำเนินชีวิต ไม่ต้องเป็นภาระหรือพึ่งพิงผู้อื่น และเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุและผูด้ แู ล (Department of Human
Services, 1998) โดยอุ ด มคติ แ ล้ ว การดู แ ลแบบชุ ม ชน มี
ความหมายถึงชุมชนทีม่ คี วามเอือ้ อาทร เป็นผลพวงของสถาบัน
ทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการทีเ่ ข้มแข็ง (Goldberg, 1982) มี
อิทธิพลจากรากฐานจากความคิดว่า บุคคลควรให้การช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน ทัง้ นีร้ ะบบการจัดการภาคทางการควรเข้าไปเพียง
จัดให้มีโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้ที่ไม่สามารถได้
รับการดูแลจากเครือข่ายตนเองได้ และมีหน้าที่หลักคือ การ
ทำให้ชุมชนสามารถให้การดูแลสมาชิกในชุมชนของตนเองได้
โดยเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั บทบาทของสถาบันต่างๆ ในสังคม คือ
(1) รัฐทัง้ ในระดับชาติและระดับท้องถิน่ (2) ชุมชนอันประกอบ
ไปด้วยบุคคลต่างๆภายในชุมชน และ (3) ครอบครัวซึง่ กล่าวได้
ว่าเป็นหน่วยย่อยทีส่ ดุ ของสังคม ทัง้ สามส่วนต้องมีการจัดความ
สัมพันธ์ทเี่ หมาะสม เพือ่ เอือ้ ให้ผสู้ งู อายุได้รบั การดูแลทีด่ ภี ายใน
ชุมชนทีอ่ าศัยอยู่
ในต่ า งประเทศ มี ก ารพั ฒ นาการดู แ ลระดั บ ชุ ม ชน
สำหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ที่ เ ป็ น ระบบในหลายรู ป แบบ 

ตัง้ แต่บริการในสถาบัน (Institutional care) เช่น สถานบริบาล
(Nursing home) สถานดูแลระยะสุดท้าย (End of life care)
จนถึงบริการแบบชุมชน (Community care) ทีม่ ตี งั้ แต่ศนู ย์ดแู ล
ช่วงกลางวัน (Day care) บริการพยาบาลชุมชน (Community
nursing) บริการดูแลที่บ้าน (Home care) บริการช่วยเหลือ
งานบ้าน (Home help) สถานดูแลชั่วคราว (Respite care)
ทั้งนี้บทเรียนสำคัญที่ได้จากการทบทวนประสบการณ์การจัด
ระบบการดูแลระยะยาวแบบชุมชนสำหรับผู้สูงอายุในประเทศ
ต่างๆ (สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และคณะ, 2550) ชีใ้ ห้เห็นถึง
ประเด็นร่วมกันในเรือ่ ง (1) การขาดการให้ความสำคัญกับการ
ดูแลชุมชนในคุณค่าที่แท้จริง ที่มีข้อดีมากกว่าเป็นแค่เพียงการ
ช่วยลดการเข้าสู่บริการแบบสถาบันเท่านั้น (2) การขาดการ
บูรณาการของบริการ และ (3) ความไม่เพียงพอของทรัพยากร
สำหรับประเทศไทย การดูแลผูส้ งู อายุเป็นบทบาทและ
ความรับผิดชอบของครอบครัว บริการทีจ่ ดั ให้แก่ผสู้ งู อายุยงั คงมี
ลักษณะการสงเคราะห์ผยู้ ากไร้ แนวนโยบายทีเ่ ป็นรูปธรรมของ
การดูแลทีค่ รอบคลุมมิตติ า่ งๆ ของสุขภาวะของผูส้ งู อายุ เริม่ ใน
แผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 1 จนถึงแผนระยะยาวฉบับที่ 2
ซึ่งมาตรการที่สามของแผนระยะยาวกำหนดให้มีการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการไว้อย่างชัดเจน โดยให้
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ความสำคัญกับสุขภาวะของผู้สูงอายุ จัดให้มีบริการที่หลากหลาย
ครอบคลุมในเรือ่ งของการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจสุขภาพและ
คัดกรองโรค การรักษาพยาบาลเมือ่ เจ็บป่วยและการฟืน้ ฟูสภาพ
การรวมกลุม่ และการนันทนาการ การจัดทีพ่ กั อาศัย การบริการ
ทางสั ง คม การช่ ว ยเหลื อ ด้ า นรายได้ อย่ า งไรก็ ดี ใ นกรณี ที่
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ซึ่งมีแนวโน้ม
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น นั้ น รั ฐ ยั ง ไม่ มี ม าตรการที่ เ ป็ น รู ป ธรรมที่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ นอกจากการลดหย่อน
ภาษีรายได้สำหรับบุตรที่ให้การดูแลบิดามารดา จะเห็นได้ว่า
การพัฒนาระบบบริการสุขภาวะผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงในชุมชน
แบบบูรณาการยังขาดรูปธรรมทีช่ ดั เจน

กรอบแนวคิด
การศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิดการให้การดูแลผู้สูงอายุของ
WHO (2001) มาเป็นกรอบในการศึกษา จากฐานปิรามิดที่มี
การจัดให้มบี ริการโดยชุมชน/ภายในชุมชน และในสถานบริการ
อย่างเป็นทางการที่จัดโดยภาครัฐ รวมทั้งมุ่งศึกษาบทบาทของ
ชุมชน และบทบาทภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่น
ที่ควรจะเป็นหลักในการสนับสนุนการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุ
ในระยะยาวโดยชุมชน หรือปีกด้านข้างของแผนภูมิที่ 1 เพื่อ
สนับสนุนครอบครัวในการให้การดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ
สามารถดำรงชี วิ ต อยู่ ใ นชุ ม ชนของตนได้ อ ย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี (ดูแผนภูมทิ ี่ 1)
การสนับสนุนจากองค์กรรัฐและองค์กรปกครองท้องถิ่น
เป็ น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ที่ ส ำคั ญ ในการส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนมี ค วาม
เข้มแข็ง บทบาทการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐทีผ่ า่ นมานัน้
เป็นในลักษณะของผูจ้ ดั บริการ อย่างไรก็ตามจากการทีป่ ระเทศ

ไทยมีพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจทำให้มีการถ่ายโอน
ภารกิ จ ด้ า นสั ง คมหลายๆ อย่ า งไปให้ ห น่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น เป็ น
ผูด้ ำเนินการ รวมทัง้ มีการจัดสรรงบประมาณไปผ่านไปยังองค์กร
ปกครองท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนา
บทบาทการดำเนินงานของท้องถิน่ และศักยภาพในการสนับสนุน
ให้ชมุ ชนสามารถจัดบริการทีต่ อบสนองความต้องการของชุมชน
ได้อย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุระยะยาว
โดยชุมชน

ระเบียบวิธกี ารวิจยั
การศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก โดย
ถอดบทเรียนกรณีตัวอย่าง ศึกษาการดำเนินการดูแลสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ 4 จังหวัดใน 4 ภูมิภาค ซึ่งคัดเลือกแบบ
เจาะจงจากพื้นที่ที่มีการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุค่อนข้างมาก
ประกอบด้ ว ย 1) จั ง หวั ด พะเยา (ต.บ้ า นปิ น , ต.บ้ า นถ้ ำ , 

ต.บ้านถ้ำ, และ ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้) 2) จังหวัดยโสธร
(ต.ศรี ฐ าน อ.ป่ า ติ้ ว ) 3) จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี (ต.บ่ อ กรุ
อ.เดิมบางนางบวช) และ 4) จังหวัดนครศรีธรรมราช (เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช และ ต.ปากพูน อ.เมืองฯ) การเก็บ
รวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ผู้ที่มี
บทบาทเกี่ยวข้อง โดยดำเนินการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม –
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

แผนภูมิ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา
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ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบด้วย นายกองค์การปกครองส่วน
ท้องถิน่ ผูน้ ำชุมชน พัฒนาสังคมจังหวัด เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ในพื้นที่ตัวอย่าง อาสาสมัครสาธารณสุขและอาสาสมัครดูแล
ผูส้ งู อายุ กลุม่ ผูส้ งู อายุและผูด้ แู ลในครอบครัว และนักวิชาการ
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประเด็นของการถอดบทเรียน ประกอบด้วย บริบท
และลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชน แนวคิดและความ
เป็นมาของการจัดบริการสุขภาะแก่ผสู้ งู อายุในชุมชน กิจกรรม/
บริการสำหรับผู้สูงอายุ รูปแบบการบริหารจัดการและบทบาท
ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การสนั บ สนุ น งบประมาณ การ
เชื่อมโยงบริการสุขภาพและสังคม ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ
และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
ข้อมูลที่ได้จากกรณีศึกษาจะนำมาสังเคราะห์วิเคราะห์
เปรียบเทียบลักษณะรูปแบบบริการในแต่ละกรณีการศึกษาพืน้ ที่
ตั ว อย่ า ง ความครอบคลุ ม เชื่ อ มโยงของบริ ก าร และจั ด ทำ
ข้อเสนอรูปแบบการดูแลระยะยาวโดยชุมชนสำหรับผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย

ผลการศึกษา
1. ลักษณะชุมชนทีเ่ อือ้ ต่อการจัดบริการสุขภาวะผูส้ งู อายุ
ลักษณะเด่นโดยรวมของพื้นที่ศึกษาคือ (1) ผู้นำมี
บทบาทเช้ ม แข็ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น ผู้ น ำภาคไม่ ท างการ (พะเยา
ยโสธร) หรือผูน้ ำภาคทางการ (ยโสธร นครศรีธรรมราช) (2)
การเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับนำมาพัฒนาท้องถิ่น กล่าวคือ ผู้นำ
ภาคไม่เป็นทางการของพะเยาเป็นบุคคลมีชอื่ เสียงเข้าถึงแหล่งทุน
ภายนอกทั้ ง ในและต่ า งประเทศ และมี ธ นาคารหมู่ บ้ า นและ
กองทุนสวัสดิการชุมชน ส่วนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(อบต.) ของยโสธรสามารถเข้าถึงแหล่งงบประมาณรัฐอื่นใน
และนอกจังหวัดเพื่อดึงมาพัฒนาพื้นที่เนื่องจากเคยเป็นอดีต
สมาชิกสภาจังหวัด และมีเกจิอาจารย์ดังๆ หลายท่านสามารถ
ระดมทุนจากภายนอกมาสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนได้
ส่วนองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ของนครศรีธรรมราช
ทั้งสองพื้นที่เป็น อปท.ขนาดใหญ่มีงบประมาณมาก การเมือง
ท้ อ งถิ่ น ค่ อ นข้ า งเสถี ย ร (3) มี ต้ น ทุ น ทางสั ง คม เช่ น มี
ทรัพยากรคนที่เข้มแข็ง (พะเยา) มีวัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็ง
(พะเยา ยโสธร สุพรรณบุร)ี เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง (ยโสธร)
รวมถึงการเป็นสังคมเครือญาติของพืน้ ทีใ่ นชนบท

ตารางที่ 1 บริบทและทุนทางสังคมของพืน้ ทีก่ รณีศกึ ษา
พะเยา
พืน้ ทีศ่ กึ ษา

ต.บ้านปิน, บ้านถ้ำ,
หนองหล่ม, และคือเวียง 
อ.ดอกคำใต้
ประชากร (คน)
5,525/ 3,742/ 4,982/ 
2,853 (ผูส้ งู อายุ 12%)
ระดับขององค์การ เทศบาลตำบล (บ้านถ้ำ) 
ปกครองส่วนท้องถิน่ 1 แห่ง ทีเ่ หลือเป็น 
อบต. ขนาดเล็ก
• ยากจน ปัญหาเอดส์ 
ลักษณะชุมชน/
  เด็กกำพร้า 
ทุนทางสังคม
• สังคมเครือญาติ 
ของชุมชน
• มีธนาคารหมูบ่ า้ น และ
  กองทุนสวัสดิการ 
• องค์กรเอกชนเข้มแข็งดึง
  เงินจากภายนอกได้มาก
  (ศูนย์รวมน้ำใจธนาคาร
  หมูบ่ า้ น) 
• มีกองทุนสุขภาพตำบล
• มีสถานีอนามัย 6 แห่ง
สถานพยาบาล
(บ้ า นถ้ ำ และหนองหล่ ม มี
2 สอ.)

ยโสธร

สุพรรณบุรี

นครศรีธรรมราช

ต.ศรีฐาน อ.ป่าติว้

ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช เทศบาลนครฯ 
และ ต.ปากพูน อ.เมืองฯ

6,333 (ผูส้ งู อายุ 10%)

3,068 (ผูส้ งู อายุ 19%)

อบต. ขนาดเล็ก นายก
อบต. ดึงเงินจาก อบจ.
มาลงในพืน้ ทีไ่ ด้
• เศรษฐกิจดี หัตถกรรม
  ครัวเรือน “หมอนขิด” 
• สังคมเครือญาติ 
• มีประเพณีทำบุญร่วมกัน
  ทุกเดือน 
• มีเกจิอาจารย์ดงั หลายท่าน
  ระดมทุนได้มาก 
  กลุม่ ประชาคมเข้มแข็ง 
• มีกองทุนสุขภาพตำบล

106,022/ 40,000 
(ผูส้ งู อายุ 12.2%)
มีทงั้ เทศบาลตำบล 
เทศบาลนครฯ 
และ อบต. ขนาดเล็ก
และอบต.ขนาดใหญ่ 
มีงบประมาณมาก
• เศรษฐกิจดี ทำนา ไร่ออ้ ย • พืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจและ
• ชาวลาวครัง่ ตัง้ ถิน่ ฐาน   กึง่ เมือง เศรษฐกิจดี 
  มาร้อยกว่าปี 
  คนหลากหลาย 
• สังคมชนบทแบบเครือญาติ • นักการเมืองท้องถิน่ มี
• การเมืองระดับชาติมี
  บทบาทสูงในการพัฒนา
  อิทธิพลสูง
  ชุมชน

• มีโรงพยาบาลตำบล มีเจ้า • สถานี อ นามั ย 1 แห่ ง • รพ.ค่าย/ รพ.ท่าศาลา/ 
หน้าที่ 13 คน เป็นพยาบาล PCU 2 แห่ง
  สถานีอนามัย 2 แห่ง
วิชาชีพ 4 คน
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2. การดูแล/จัดบริการสุขภาวะผูส้ งู อายุในชุมชน
ในทุ ก พื้นที่พบว่า ครอบครัวยังคงมีบทบาทหลั ก ใน
การดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุ อย่างไรก็ดีบริบทของชุมชนมีผลต่อ
การดำเนินบทบาทของครอบครัวในการดูแล กล่าวคือ ชุมชนที่
มีการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกชุมชนน้อย และมีเศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็ง (ยโสธร) ย่อมเอื้อต่อการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุ
โดยลูกหลานในครัวเรือน การมีประเพณีวัฒนธรรมชุมชนที่
เข้มแข็งก็ส่งเสริมบทบาทผู้สูงอายุ เอื้อต่อการรวมกลุ่ม และ
ดำรงสถานภาพของผู้สูงอายุในชุมชน อย่างไรก็ตามลักษณะ
ดั ง กล่ า วพบเห็ น ได้ ใ นพื้ น ที่ จ ำกั ด การมี ผู้ น ำชุ ม ชนทั้ ง ภาค
ทางการและไม่ทางการ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งทุนเป็นปัจจัย
สำคัญอีกประการทีส่ ง่ ผลเชิงบวกต่อการดำเนินงานด้านสุขภาวะ
สำหรับผูส้ งู อายุในชุมชน
สำหรับการดูแลสุขภาวะที่มีการจัดการในชุมชนมีอยู่
ทุกพืน้ ที่ เพียงแต่มคี วามครอบคลุมและเข้มข้นในการดำเนินการ
ต่างกัน กิจกรรมดูแลด้านสังคมประกอบด้วย (1) การส่งเสริม

อาชีพ (2) การบริการสังคมสงเคราะห์แก่ผสู้ งู อายุ ในลักษณะ
ของการบริจาคสิง่ ของ การจัดหน่วยเคลือ่ นที่ ซ่อมแซมบ้านพัก
ทีท่ รุดโทรมของคนยากจน เกือบทุนพืน้ ทีม่ กี ารเพิม่ จำนวนคนได้
รับเบี้ยยังชีพ และบางแห่งมีการเพิ่มวงเงิน มีเพียงหนึ่งพื้นที่
ทีจ่ ดั ให้ตามจำนวนทีไ่ ด้รบั จากส่วนกลาง (อบต.บ่อกรุ) ทัง้ นีข้ นึ้
กับความสามารถด้านการเงินของ อปท. และศักยภาพด้านข้อมูล
(พะเยามีการขึน้ ทะเบียนผูส้ งู อายุทงั้ หมดทำให้เกือบทัง้ หมดของ
ผูส้ งู อายุได้รบั เบีย้ ยังชีพ) สำหรับพืน้ ทีท่ มี่ ี อปท.มากกว่าหนึง่ แห่ง
และมีศักยภาพด้านการเงินต่างกัน (สุพรรณบุรี) ส่งผลให้เกิด
ความเหลื่อมล้ำในการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ (3) การจัดสวัสดิการ
แก่ ป ระชาชนในชุ ม ชน ในรู ป แบบกองทุ น สวั ส ดิ ก าร หรื อ
อปท.อุดหนุนเงินให้กรณีต้องไปเฝ้าไข้ผู้ป่วยที่ส่งต่อไปรักษาตัว
นอกจังหวัด (เทศบาลนครฯ) (4) การเยีย่ มผูส้ งู อายุ (5) การ
จั ด กิ จ กรรมตามประเพณี วั ฒ นธรรม (6) การจั ด กิ จ กรรม
สันทนาการ และ (7) กองทุนณาปนกิจศพ

ตารางที่ 2  กิจกรรมบริการทางสุขภาพ ทีจ่ ดั โดยหน่วยงานหรือองค์กรจำแนกตามจังหวัด
กิจกรรมบริการทางสุขภาพ

พะเยา

ยโสธร

สุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช

ออกกำลังกาย

/

/

/

/

ตรวจคัดกรองโรค DM HT

/

/

/

/

จัดค่าย/ชมรมผูป้ ว่ ยเบาหวาน

-

/

/

/

ออกกำลังกายเพือ่ ควบคุมปัจจัยเสีย่ ง

-

-

-

/

2. บริการรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น

/

/

/

/

คลินกิ เบาหวาน ความดัน 

/

/

/

/

แพทย์แผนไทย

-

/

-

/

เยีย่ มบ้าน

/

/

/

/

ดูแลสุขภาพทีบ่ า้ น 

-

-

-

/ (เทศบาล)

4. บริการรถฉุกเฉินเพือ่ ส่งต่อผูป้ ว่ ย

-

/

-

/ (เทศบาล)

5. สายด่วนให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

-

-

-

/ (เทศบาล)

1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

3. บริการทีบ่ า้ น

สำหรับกิจกรรมด้านสุขภาพก็มีทั้งกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค บริการรักษาพยาบาล บริการเยีย่ ม
บ้าน บริการรักษาพยาบาลทีบ่ า้ น บริการรถฉุกเฉินส่งต่อผูป้ ว่ ย
และสายด่วนให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
เมือ่ พิจารณาภาพรวมของการจัดกิจกรรมด้านสุขภาวะ
ผู้สูงอายุจะเห็นว่า กิจกรรมการดูแลสุขภาวะสำหรับผู้ที่สุขภาพ
แข็งแรงและผู้มีโรคเรื้อรังนั้น ค่อนข้างครอบคลุมทั้งบริการด้าน

สุขภาพและบริการสังคม แต่บริการที่จัดในชุมชนสำหรับกลุ่ม
ผูส้ งู อายุทมี่ ี (ทีก่ ล่าวมาใช้คำว่าภาวะพึง่ พิง) ภาวะทุพพลภาพและ
ต้องการความช่วยเหลือนั้นมีน้อยมาก หากมีก็มักเป็นลักษณะ
สังคมสงเคราะห์เฉพาะเรือ่ ง บริการสุขภาพสำหรับคนกลุม่ หลัง
นีก้ ม็ จี ำกัด ขาดระบบข้อมูลทีแ่ สดงความครอบคลุมและขาดการ
เชื่อมโยงของบริการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริการสนับสนุนที่จัดให้
สำหรับญาติดแู ลผูส้ งู อายุทชี่ ว่ ยตนเองไม่ได้ในชุมชนก็ไม่มเี ลย
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ตารางที่ 3 สรุปการจัดบริการสุขภาวะผูส้ งู อายุในพืน้ ทีศ่ กึ ษาจำแนกตามกลุม่ ผูส้ งู อายุ
กิจกรรมดูแลสุขภาวะ
ผูส้ งู อายุทสี่ ขุ ภาพแข็งแรง
ผูส้ งู อายุทมี่ โี รคเรือ้ รัง

กิจกรรมด้านสังคม
อาชีพ/รายได้, เบีย้ ยังชีพ, สวัสดิการ, 
การเยีย่ มผูส้ งู อายุ, วัฒนธรรม/ประเพณี, 
สันทนาการ/ศึกษาดูงาน

กิจกรรมด้านสุขภาพ
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
ส่งเสริม ป้องกัน รักษา

ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะทุพพลภาพ 
 ไม่ได้มกี จิ กรรม/บริการจำเพาะสำหรับผูด้ แู ล มีจำกัดมากไม่วา่ บริการ ส่งเสริม 
- มีผดู้ แู ลในครอบครัว 
และผูม้ ภี าวะทุพลภาพชัดเจน
ป้องกัน รักษา และฟืน้ ฟูสภาพทีบ่ า้ น
- ไม่มผี ดู้ แู ลในครอบครัว

คุ ณ ภาพบริ ก ารที่ จั ด ในชุ ม ชนสำหรั บ ผู้ สู ง อายุ โดย
เฉพาะบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพเป็ น อี ก ประเด็ น ที่ ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษา
ต่อไป เนือ่ งจากขาดข้อมูลด้านนี้ และบริการทีจ่ ดั ในสถานพยาบาล
ปฐมภูมิในชุมชนมิได้จัดโดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการดูแล
สุขภาพผูส้ งู อายุโดยตรง
3. การบริหารการจัดบริการสุขภาวะในชุมชน
รู ป แบบการบริ ก ารการจั ด บริ ก ารในชุ ม ชนในพื้ น ที่
ศึกษา สามารถจำแนกเป็นสามรูปแบบหลักๆ คือ (1) การ
บริหารแยกส่วนของแต่ละหน่วยงาน สธ. พม. และ อปท. (2)
การบริหารภายใต้ อปท. พบทีเ่ ทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึง่
เทศบาลรับผิดชอบเบ็ดเสร็จทั้งดูแลในเรื่องสุขภาพและสังคม
(3) การบริ ห ารจั ด การในรู ป คณะกรรมการ เช่ น กองทุ น
สุขภาพตำบล กองทุนโรงพยาบาลตำบลของยโสธร กองทุน
สวัสดิการชุมชน ทัง้ นีร้ ปู แบบแรกนัน้ พบเห็นทัว่ ไป ส่วนรูปแบบ
ที่ ส องนั้ น พบเฉพาะในพื้ น ที่ เ ทศบาลที่ มี ส ถานพยาบาล
สาธารณสุขของตนเอง ส่วนรูปแบบที่สามพบในพื้นที่ที่ชุมชน
มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ อย่างไรก็ดีไม่สามารถสรุปได้ว่า
รูปแบบใดมีประสิทธิภาพมากกว่า
4. การเงินการคลังสำหรับการจัดบริการ
แหล่งเงินสำหรับการจัดบริการมาจากหลายภาคส่วน
ด้วยกัน เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ องค์การปกครองท้องถิน่ และ การระดม
ทุนในชุมชน ทั้งนี้พบว่า จากนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าที่มีการจัดสรรตามรายหัวให้แก่สถานพยาบาล มีผลให้มี
งบประมาณลงไปทีส่ ถานพยาบาลในชุมชนมากขึน้ จากนโยบาย
การกระจายอำนาจและการมีองค์การปกครองท้องถิ่นกระจาย
ไปทัว่ ทำให้ชมุ ชนมีงบประมาณสำหรับการแก้ปญ
ั หาของตนเอง
ขณะเดียวกันก็พบว่า ท้องถิน่ มีแนวโน้มสนับสนุนงบประมาณใน
การดำเนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพเพิ่ ม ขึ้ น สำหรั บ ในพื้ น ที่ ที่ ชุ ม ชน
เข้ ม แข็ ง และมี ก ารระดมทุ น จากชาวบ้ า นก็ พ บว่ า ความรู้ สึ ก
เป็นเจ้าของและส่วนร่วมในการบริหาร/กำกับ/และร่วมในการจัด
บริการของชุมชนมีมากขึน้  

5. การเชือ่ มโยงกับบริการสุขภาพและสังคม
ระบบบริการปฐมภูมเิ ป็นหัวใจสำคัญของการจัดบริการ
สุขภาพในชุมชน เป็นแกนหลักสำคัญในการให้บริการที่เป็น
ทางการและสนับสนุนระบบการดูแลที่ไม่เป็นทางการ บุคลากร
มีทกั ษะด้านชุมชนค่อนข้างดี แต่ศกั ยภาพด้านการรักษาพยาบาล
เฉพาะสาขาผู้สูงอายุยังมีจำกัด การส่งต่อบริการระหว่างสถานี
อนามั ย และโรงพยาบาลเป็ น สิ่ ง จำเป็ น ภายใต้ เ ครื อ ข่ า ย
บริ ก ารปฐมภู มิ ร ะบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ปั จ จุ บั น
สถานีอนามัยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ เวชภัณฑ์ วิชาการ
และบุ ค ลากรจากโรงพยาบาลแม่ ข่ า ย นอกจากนั้ น อปท. 

บางแห่ง (เทศบาลนครฯ และ อบต.ศรีฐาน) มีการจัดรถรับส่ง
ผู้ ป่ ว ยกรณี ฉุ ก เฉิ น และผู้ ป่ ว ยหนั ก ระหว่ า งสถานีอนามัยและ
โรงพยาบาล การเชือ่ มต่อกันของบริการสุขภาพจึงมีระบบรองรับ
ความครอบคลุมและเชื่อมต่อบริการที่ยังค่อนข้างมี
ปัญหาคือ การรักษาผูป้ ว่ ยเรือ้ รังทีม่ ภี าวะทุพพลภาพไม่สามารถ
มารับบริการทีส่ ถานพยาบาลได้ เทศบาลนครฯ มีบริการรักษา
พยาบาลทีบ่ า้ น (Home Health Care) มีทมี แพทย์และพยาบาล
ออกไปให้บริการ แต่จำกัดเฉพาะรายที่โรงพยาบาลให้ผู้ป่วย
กลับบ้านและมีใบส่งต่อให้เจ้าหน้าทีไ่ ปให้การรักษาพยาบาลต่อที่
บ้าน แต่บริการทีข่ าดคือบริการกายภาพบำบัด
บริการด้านสังคมที่ อปท. จัดส่วนใหญ่ยังมีลักษณะ
แบบสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมเฉพาะเรือ่ ง และไม่มที ใี่ ดจัด
บริการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเอง
ไม่ ไ ด้ แ ละไม่ มี ค นดู แ ล เนื่ อ งจากผู้ สู ง อายุ ต้ อ งการทั้ ง บริ ก าร
สุขภาพและสังคมที่ครอบคลุมและเชื่อมโยง แต่การดำเนินงาน
ในพื้นที่สี่จังหวัด ยังพบปัญหาการขาดความเชื่อมโยงบริการ
ระหว่างด้านสุขภาพและสังคมในกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้
ขาดองค์กรในการสนับสนุนและเชื่อมโยงการดำเนินงานของ
อาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน และไม่ มี ห น่ ว ยงานให้
คำปรึกษาทีช่ ดั เจนเมือ่ พบปัญหาในการทำงาน  
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
มิติด้านสุขภาพของชุมชนกว้างกว่ามิติสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่มักจำกัดในบริการทางการ
แพทย์และสาธารณสุข มิตสิ ขุ ภาพของชุมชนเป็นเรือ่ งของสุขภาวะทีม่ ปี จั จัยต่างๆ เข้ามาเกีย่ วข้องมากและเป็นสิง่
ทีช่ มุ ชนสามารถดำเนินการได้ เช่น เรือ่ งการสร้างเสริมสุขภาพกาย จิต สังคม เป็นต้น มิตสิ ขุ ภาพของชุมชน
เหมาะกับการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน เนื่องจากผู้สูงอายุต้องการบริการในมิติที่กว้างกว่าที่บริการทางการ
แพทย์และสาธารณสุขจะจัดให้ได้ เช่น การดำรงชีวติ ประจำวัน การดำรงสถานภาพและใช้ชวี ติ ในชุมชน เป็นต้น 
องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนและมีภารกิจในการดูแลสุขภาวะของ
ประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุ ประกอบกับมีรายได้ทั้งจากงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและ
รายได้จากการจัดเก็บในชุมชน จึงมีความเหมาะสมที่ต้องพัฒนาบทบาทให้สามารถจัดบริการสุขภาวะผู้สูงอายุ
ปัจจุบนั อปท. มีบทบาทในการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาวะในท้องถิน่ ระดับหนึง่ อยูแ่ ล้ว ซึง่ ขึน้ กับปัจจัยหลาย
ประการ ทั้งขนาดและศักยภาพขององค์กรในการสนับสนุนงบประมาณ ศักยภาพในการดึงทรัพยากรจาก
ภายนอก วิสัยทัศน์ของผู้นำ อปท. และความพร้อมของปัจจัยพื้นฐานในชุมชน พื้นที่ที่มีความพร้อมของปัจจัย
พืน้ ฐานแล้วการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ ย่อมมีความสำคัญมากขึน้  
ปัจจุบันสถานพยาบาลในชุมชนและ อปท. มีบทบาทหลักในการจัดบริการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน
ทั้งนี้บริการที่จัดสำหรับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงและผู้มีโรคเรื้อรัง ค่อนข้างครอบคลุมในประเภทกิจกรรมทั้ง
ด้านสุขภาพและสังคม แต่อาจยังคงมีปัญหาด้านคุณภาพบริการ แต่บริการสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพลภาพ
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และผู้ดูแลนั้นยังมีจำกัดมากทั้งด้านสุขภาพและสังคม บทบาทในการดูแลหลักยังเป็นเรื่อง
ของครอบครัว แม้ปัจจุบันจะมีอาสาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในบางพื้นที่แต่ส่วนใหญ่เป็นการดูแลทั่วไป และขาด
หน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนการทำงานของอาสาสมัคร นอกจากนั้นการจัดบริการมีลักษณะแยกส่วน ขาดการ
บูรณาการของบริการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาวะผู้สูงอายุสำหรับกลุ่มนี้ให้มีความครอบคลุมและเชื่อมโยง
และบูรณาการจึงเป็นสิง่ จำเป็น 
แหล่งเงินสำหรับจัดบริการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนในปัจจุบันมาจากหลายแหล่ง แนวนโยบายรัฐทั้ง
ในเรื่องการกระจายอำนาจ และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทำให้มีทรัพยากรลงในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ปัญหา
อุปสรรคด้านนี้จึงลดลง ศักยภาพของ อปท. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน รวมถึงการระดมส่วนร่วมของชุมชนมาเป็นหุ้นส่วนและบริหาร
จัดการโครงการ เพื่อให้บริการที่จัดตอบสนองต่อความคาดหวังของคนในชุมชน ขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป 
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ข้อเสนอการดูแลสุขภาวะผูส้ งู อายุในระยะยาวโดยชุมชน
1. แนวคิดในการจัดบริการ คือ มุง่ ให้ผสู้ งู อายุมสี ขุ ภาพทีด่ ที งั้ กายและจิต   มีครอบครัวและสังคมทีด่ ี
อยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม ได้รบั สวัสดิการและการบริการทีเ่ หมาะสม  อยูอ่ ย่างมีคณ
ุ ค่า มีศกั ดิศ์ รี พึง่ ตนเอง
ได้ และมีสว่ นร่วม โดยทีค่ รอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันหลักในการเกือ้ หนุนผูส้ งู อายุ รัฐบาลและหน่วยงานรัฐที่
เกีย่ วข้องส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชนมีศกั ยภาพในการจัดบริการสุขภาพและสังคมทีเ่ หมาะสม และ
จัดบริการเสริมในส่วนทีเ่ กินความสามารถของชุมชน เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผสู้ งู อายุได้อยูใ่ นชุมชนอย่างมี
สุขภาวะและได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสม
2. หลักการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะผูส้ งู อายุระยะยาวโดยชุมชน ควรประกอบด้วย 
		 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูส้ งู อายุในการดำรงชีวติ ในชุมชนอย่างมีศกั ดิศ์ รี และมีสว่ นร่วม
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนผูด้ แู ลในครอบครัว เป็นแกนหลักในการดูแลผูส้ งู อายุ 
2.3 บริการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนมีความครอบคลุม และบูรณาการทั้งด้านสุขภาพและสังคม
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ 
2.4 องค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น มี ศั ก ยภาพในการบริ ห ารระบบบริ ก ารสุ ข ภาวะในชุ ม ชนและภาค
ประชาชนมีบทบาทร่วมในการบริหารภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ 
2.5 ระบบบริการสุขภาวะแก่ผสู้ งู อายุในชุมชนสามารถพัฒนาและดำเนินการได้อย่างมีความยัง่ ยืน 
3. กิจกรรมบริการสุขภาวะผูส้ งู อายุในระยะยาว โดยชุมชนควรมีความครอบคลุม มีคณ
ุ ภาพ เชือ่ มโยง
และบูรณาการ สำหรับผูส้ งู อายุทกุ กลุม่ ทัง้ ผูส้ งู อายุทยี่ งั มีสขุ ภาพดี ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะโรคเรือ้ รัง และผูส้ งู อายุทมี่ ี
ภาวะทุพลภาพต้องการการดูแล บริการด้านสุขภาพที่จำเป็นต้องพัฒนาเพิ่มเติมคือ บริการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
การรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ น และบริการกายภาพบำบัดในชุมชน สำหรับบริการด้านสังคมทีจ่ ำเป็นต้องพัฒนา
เพิ่มเติมคือบริการเสริมสนับสนุนและทดแทนการดูแลของครอบครัวในชุมชน ทั้งนี้ควรต้องมีการพัฒนาส่งเสริม
ความเข้มแข็งของระบบการดูแลทั้งภาคที่ไม่เป็นทางการและภาคที่เป็นทางการโดยชุมชน การพัฒนาความ
เข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน จะเอือ้ ต่อการดูแลสุขภาวะผูส้ งู อายุภาคทีไ่ ม่เป็นทางการ ส่วนการพัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุภาคทางการ อาจดำเนินการได้โดยการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพและสังคม
เพิ่มเติมในชุมชน หรือการขยายบทบาทของสถานีอนามัยให้ครอบคลุมบริการสุขภาวะผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน
และเพื่อให้ระบบบริการที่จัดมีธรรมาภิบาลและตอบสนองต่อความคาดหวังของชุมชน การบริหารจัดการระบบ
บริการควรมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนในรูปคณะกรรมการบริหาร โดยการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้อง ส่วนการคลังของระบบการดูแลภาคทางการยังคงมาจากทั้งหน่วยงานในส่วนกลาง ท้องถิ่น และ
ภาคประชาชน โดยท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบูรณาการงบประมาณในระดับชุมชน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ หากมีการถ่ายโอนสถานพยาบาลให้ทอ้ งถิน่  
4. ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาวะผู้สูงอายุในระยะยาวโดยชุมชนให้มีความยั่งยืน รัฐบาลโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ควรมีบทบาทในการกำหนด
ทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุโดยชุมชน ร่วมกับหน่วยงานหลัก
ที่เกี่ยวข้องคือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุข และควรต้องมี
ยุทธศาสตร์สำคัญ 4 ด้านคือ 
4.1 พัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ทุนทางสังคมทีม่ ใี นสังคมไทย ทัง้ ในด้าน คน สถาบัน (ครอบครัว ชุมชน ศาสนา) วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญา
โดยให้มกี องทุนชุมชนในการดูแลสุขภาวะผูส้ งู อายุระยะยาว ระดมการมีสว่ นร่วมของประชาชนโดยกระบวนการ
ประชาคม ส่งเสริมการรวมกลุม่ ของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมสาธารณะ โดยมีการจัดการและบูรณาการ
งานอาสาสมัคร ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาระหว่างกัน ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมใน
การเกื้อกูลกันในชุมชน จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะและส่งเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน
30 วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
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4.2 พัฒนาศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดบริการสุขภาวะผู้สูงอายุ โดย
ส่งเสริมการกระจายอำนาจและกำหนดสัดส่วนงบประมาณที่ชัดเจนในการนี้ ส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการระบบการดูแลสุขภาวะผูส้ งู อายุ พัฒนาองค์ความรูแ้ ละศักยภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ใน
การบริหารจัดการและจัดสิง่ แวดล้อมให้เอือ้ ต่อการมีสขุ ภาวะของประชาชนในชุมชน
4.3 การวางแผนและพัฒนากำลังคนทั้งด้านสุขภาพและสังคม เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัด
บริการสุขภาวะผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ โดยกำลังคนที่สำคัญคือ พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

ผูช้ ว่ ยนักกายภาพบำบัด และผูช้ ว่ ยเหลือ ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ 
4.4 พัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาวะผู้สูงอายุระยะยาวโดยชุมชน ให้มีความครอบคลุม มี
คุณภาพ มีความเชือ่ มโยง และบูรณาการ สำหรับผูส้ งู อายุทกุ กลุม่ โดยควรดำเนินการในลักษณะของการนำร่อง
ที่มีความหลากหลายของรูปแบบ สอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาพและบริบทของชุมชนแต่ละแห่ง ทั้งด้าน
สุขภาพ สังคม และกลไกในการบริหารจัดการ บริการทดแทนการดูแลของครอบครัวในชุมชน พร้อมทัง้ ให้มกี าร
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ ก่อนจะขยายไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ ต่อไป เพือ่ ให้ได้รปู แบบการดูแลทีเ่ หมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพของสังคมไทย
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