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การบริการสุขภาพสำหรับผูส้ งู อายุไทยในระดับปฐมภูมิ
รศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย

ภาควิชาเวชศาสตร์ปอ้ งกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

ปัจจุบันผู้สูงอายุในสังคมไทยเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วในอดีต โดยระยะเวลาที่สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 14 ของประเทศอังกฤษและเวลส์ จะใช้เวลานานถึง 107 ปี ขณะทีป่ ระเทศไทยจะใช้เวลาเพียง
30 ปีเท่านัน้ 1 ผลคือ ทำให้สดั ส่วนประชากรผูส้ งู อายุของไทยเพิม่ จากร้อยละ 4.8 ในปี พ.ศ. 2498 เพิม่ ขึน้
เป็นร้อยละ 5.6 (ปี พ.ศ. 2528) ร้อยละ 7.6 (ปี พ.ศ. 2538) ร้อยละ 9.3 (ปี พ.ศ. 2543) และคาดว่าจะเป็น
ร้อยละ 12 (ปี พ.ศ. 2553)2 ซึง่ ตามเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติได้กำหนดว่า สังคมใดมีสดั ส่วนประชากร
ผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุ 65 ปีขนึ้ ไปมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทัง้ หมด ถือว่าสังคมนัน้ เข้าสูภ่ าวะทีเ่ รียกว่า “ภาวะ
ประชากรสูงอายุ” หรือ population ageing3 สาเหตุสำคัญสองประการที่ทำให้สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มจำนวนขึ้น
อย่างรวดเร็ว ได้แก่ อัตราการเกิดลดลงขณะทีอ่ ตั ราการเสียชีวติ ของประชากรโดยรวมก็ลดลงด้วย
สำหรับปัญหาสุขภาพโดยทัว่ ไปของผูส้ งู อายุไทย พบว่า ร้อยละ 72-80 มีโรคประจำตัวเรือ้ รัง มีอาการ
ปวดข้อต่างๆ (ร้อยละ 43-48) มีโรคความดันเลือดสูง (ร้อยละ 14-27) มีโรคเบาหวาน (ร้อยละ 3-9) 

มีอาการหลงลืมง่าย (ร้อยละ 8-12) มีปญ
ั หาทางการได้ยนิ เสียง (ร้อยละ 8-15) มีปญ
ั หาการมองในระยะใกล้
(ร้อยละ 50-66) มีปัญหาการมองในระยะไกล (ร้อยละ 22-36) จำเป็นต้องได้ยารับประทานเป็นประจำ 

(ร้อยละ 40-55) สูบบุหรีเ่ ป็นประจำ (ร้อยละ 12-26) ดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ (ร้อยละ 9-21) มีปญ
ั หา
เกีย่ วกับเท้าทำให้เดินไม่สะดวก (ร้อยละ 16) มีปญ
ั หาหกล้ม (ร้อยละ 10) โดยหกล้มนอกบ้านมากกว่าในบ้าน
4-9
และมักเกิดจากการสะดุดสิง่ กีดขวางหรือพืน้ ลืน่   
ผลจากการที่ผู้สูงอายุไทยเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันประชากรกลุ่มนี้ก็มีปัญหา
สุขภาพเนื่องจากความเสื่อมของสภาพร่างกายตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
สำหรับผู้สูงอายุ (preventive geriatrics) จึงมีความสำคัญอย่างมากที่บุคลากรทางด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุข ทัง้ ในระดับนโยบายและในระดับผูป้ ฏิบตั ิ เห็นแนวโน้มทีก่ ำลังจะเกิดขึน้ ในอนาคตอันใกล้ พร้อมทัง้ มี
มาตรการต่างๆ ในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพือ่ ให้ประชากรผูส้ งู อายุไทยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ด้วย
การใช้ทรัพยากรด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค อาจแบ่งออกได้
เป็นสามระดับ ดังนี้ 10

1. การป้องกันโรคในระดับปฐมภูมิ (primary prevention)
หมายถึง การป้องกันโรคโดยการส่งเสริมสุขภาพ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีตามควรแก่อัตภาพ โดยคง
ระยะเวลาทีม่ สี ขุ ภาวะทางกาย (physical well-being) สุขภาวะทางจิต (mental well-being) สุขภาวะทางสังคม
(social well-being) และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (spiritual well-being) ให้ยาวนานทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำได้ โดยการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตัง้ แต่ยงั ไม่มโี รค ซึง่ มีหวั ข้อ 7 ประการดังต่อไปนี 
้
1. การหลีกเลีย่ งพฤติกรรมเสีย่ งต่างๆ
2. การออกกำลังกายสม่ำเสมอ
3. การมีภาวะโภชนาการทีเ่ หมาะสม
4. การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมครอบครัวและสังคม
5. การมีสขุ ภาพจิตทีด่ อี ยูเ่ สมอ
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6. การหลีกเลีย่ งปัจจัยเสีย่ งเฉพาะโรค ทีส่ ำคัญได้แก่ 
6.1 ภาวะหกล้ม
6.2 โรคกระดูกพรุน
6.3 โรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด
6.4 การหลีกเลีย่ งการใช้ยาทีไ่ ม่จำเป็น
6.5 โรคมะเร็งทีพ่ บบ่อยในผูส้ งู อายุ
7. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ ทีม่ คี วามสำคัญในผูส้ งู อายุ

2. การป้องกันโรคในระดับทุตยิ ภูมิ (secondary prevention)
หมายถึง การป้องกันโรคที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ป้องกันไม่ให้พยาธิสภาพลุกลามมากขึ้นด้วยการตรวจ
คัดกรองสุขภาพเป็นระยะ เพือ่ ตรวจหาโรค และให้การดูแลรักษาโรคตัง้ แต่ในระยะแรก 

3. การป้องกันโรคในระดับตติยภูมิ (tertiary prevention)
หมายถึง การป้องกันภาวะแทรกซ้อน การป้องกันการเกิดโรคซ้ำ ตลอดจนการป้องกันความพิการ
ภาวะทุพพลภาพระยะยาว ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ภายหลัง  
ดังนั้น บทบาทการบริการทางด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ที่บุคลากรทางสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ
สามารถทำได้ จึงควรมุ่งไปที่การป้องกันโรคในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ่งอาจใช้ความรู้ความชำนาญที่มีอยู่
มาประยุกต์ใช้กับประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ โดยบุคลาการทางสาธารณสุขควรเข้าใจลักษณะของผู้ป่วยสูงอายุที่
แตกต่างจากผูป้ ว่ ยทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า ดังคำช่วยจำทีว่ า่ R-A-M-P-S11
R – reduced body reserve ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายวิภาคและทางสรีรวิทยา
เนือ่ งจากความชรา ย่อมส่งผลให้ผปู้ ว่ ยสูงอายุมลี กั ษณะทางเวชกรรมแตกต่างจากผูป้ ว่ ยวัยอืน่ เช่นเดียวกับการ
ดูแลผูป้ ว่ ยวัยเด็ก ทีไ่ ม่ควรคิดเสมือนว่าเป็นผูใ้ หญ่ทวั่ ไปทีม่ ขี นาดเล็ก การดูแลผูป้ ว่ ยสูงอายุกไ็ ม่ควรคิดเสมือนว่า
เป็นผู้ใหญ่ทั่วไปที่มีเพียงเส้นผมที่หงอกขาว การทราบตัวอย่างการประยุกต์ความรู้ด้านนี้กับการนำมาใช้ใน
เวชปฏิบตั ปิ ระจำวันจึงมีความสำคัญอย่างยิง่ 10, 12
A – atypical presentation ผลจากการเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยาเนือ่ งจากความชรา ทำให้ผปู้ ว่ ย
สูงอายุอาจมีลกั ษณะทางเวชกรรมทีไ่ ม่จำเพาะทัง้ อาการและอาการแสดง ในสองลักษณะดังต่อไปนี้
1. อาการและอาการแสดงที่เป็นลักษณะจำเพาะของโรคที่พบในผู้ป่วยทั่วไป อาจไม่พบในผู้ป่วย
สูงอายุได้ เช่น อาการปัสสาวะบ่อย ดืม่ น้ำบ่อยในผูป้ ว่ ยทัว่ ไป มักบ่งถึงโรคเบาหวาน ขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยสูงอายุทเี่ ป็น
โรคเบาหวาน อาจไม่แจ้งอาการดังกล่าวกับแพทย์ หรือผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไป
(hyperthyroidism) อาจไม่มอี าการกระสับกระส่าย หงุดหงิด หรือเหงือ่ ออกง่ายอย่างทีพ่ บในผูป้ ว่ ยทัว่ ไป ทีเ่ รียก
ลักษณะแบบนีว้ า่ apathetic hyperthyroidism
2. อาการทีพ่ บบ่อยในผูป้ ว่ ยสูงอายุแต่ไม่จำเพาะต่อระบบอวัยวะใดชัดเจน ทีเ่ รียก geriatric giant
เนื่องจากผู้สูงอายุที่มีปัญหาเหล่านี้ จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตอย่างมาก โดยอาการเหล่านี้
อาจเกิดจากโรคต่างๆ ได้มากมายหลายระบบ ทำให้ยากต่อการวินิจฉัยแยกโรค อาการเหล่านี้อาจเรียกว่า 

“big I’s”13  ได้แก่ 
2.1 instability หมายถึง ภาวะหกล้ม
2.2 immobility หมายถึง การสูญเสียความสามารถในการเดิน
2.3 incontinence หมายถึง อาการปัสสาวะราดหรืออุจจาระราด
2.4 intellectual impairment หมายถึง ความสามารถทางสติปญ
ั ญาบกพร่อง ถ้าเป็นในระยะเฉียบพลัน 

			 จะบ่งถึงภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน (delirium) และถ้าเป็นเรือ้ รังจะบ่งถึงภาวะสมองเสือ่ ม (dementia)
2.5 iatrogenesis หมายถึง โรคที่เกิดจากการปฏิบัติทางการแพทย์ โดยเฉพาะการเกิดผล
ไม่พงึ ประสงค์จากยา (adverse drug reaction)
2.6 inanition  หมายถึง  ภาวะขาดสารอาหาร
38 วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
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M – multiple pathology นอกจากผูส้ งู อายุจะมี

พยาธิสภาพหลายชนิดในหลายระบบอวัยวะในเวลาเดียวกันแล้ว
พยาธิสภาพเหล่านั้นยังมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว
ถ้าไม่ได้รบั การรักษาอย่างทันท่วงที และมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะเกิด
ภาวะแทรกซ้อนทั้งจากพยาธิสภาพเองและจากการดูแลรักษา14
โดยทัว่ ไป กลุม่ โรคทีพ่ บได้บอ่ ยในคลินกิ ผูส้ งู อายุจะมี 3 กลุม่ โรค
ทีส่ ำคัญ ได้แก่
1. กลุม่ โรคในระบบกล้ามเนือ้ กระดูก และข้อ (musculoskeletal disorder) เช่น โรคข้อเสือ่ ม (osteoarthritis) โรคผลึก
เกลือสะสมที่ข้อ (crystal-associated arthritis) โรคกระดูกพรุน
(osteoporosis) ภาวะกระดูกหัก เป็นต้น
2. กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับภาวะหลอดเลือดแดงแข็งกระด้าง
(atherosclerosis) เช่น โรคความดันเลือดสูง โรคเบาหวาน ภาวะ
ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอด
เลือดสมอง โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน (peripheral
arterial disease) เป็นต้น 
3. กลุ่มโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาท
(neurodegenerative disease) เช่ น โรคพาร์ กิ น สั น
(Parkinson’s disease) ภาวะสมองเสื่อม ซึ่งอาจเกิดจากโรค
ชนิดต่างๆ เช่น โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) ภาวะ
สมองเสื่อมเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมอง (vascular dementia)
เป็นต้น ภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน (delirium) และกลุม่ โรคทาง
จิตประสาท เช่น ภาวะซึมเศร้า (depression) 
P – polypharmacy ผลจากการที่ผู้ป่วยสูงอายุมี
พยาธิสภาพหลายชนิดในหลายระบบอวัยวะในเวลาเดียวกัน
ทำให้ผสู้ งู อายุมกั ได้รบั ยาหลายขนานในเวลาเดียวกันด้วย แม้วา่
สาเหตุทที่ ำให้เกิดผลไม่พงึ ประสงค์จากยาในผูส้ งู อายุจะเกิดจาก
หลายสาเหตุ ได้แก่ การใช้ยาหลายขนานร่วมกัน (polypharmacy)
การเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics)
และทางเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics) เนือ่ งจากความ
ชราและความผิดพลาดเนือ่ งจากมนุษย์ (human error) พบว่า
การใช้ยาหลายขนานร่วมกันเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดต่อการ
เกิดผลไม่พงึ ประสงค์จากยาในผูป้ ว่ ยสูงอายุ ส่วนสาเหตุอนื่ ๆ ที่
ทำให้ผสู้ งู อายุมกี ารใช้ยาหลายขนานร่วมกัน ได้แก่ การได้รบั ยา
โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่เหมาะสม และระบบการเข้าถึง
ยาที่ประชาชนสามารถซื้อยาได้เองจากร้านขายยาโดยไม่จำเป็น
ต้องมีใบสัง่ ยาจากแพทย์15
S – social adversity ผลจากการเปลีย่ นแปลงทาง
ด้านสังคมหลังจากที่ผู้สูงอายุจำเป็นต้องเกษียณอายุจากการ
ทำงาน การแยกบ้านของลูกทีเ่ ติบโตขึน้ เนือ่ งจากการย้ายบ้าน
ไปใกล้ที่ทำงานหรือการออกเรือนไปตั้งครอบครัวของตนเอง
หรือการจากไปของคู่ครองของผู้สูงอายุ ล้วนส่งผลต่อสุขภาพ
โดยรวมของผู้สูงอายุ ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพของ
ผู้สูงอายุที่สำคัญที่แพทย์ควรประเมิน ได้แก่ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
(care giver) เศรษฐฐานะ และปัจจัยด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม
รอบตัวผูส้ งู อายุ  ควรครอบคลุมประเด็นทีส่ ำคัญ ตัง้ แต่ลกั ษณะ

ที่อยู่อาศัย ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เพื่อนบ้าน รวมทั้ง
องค์กรท้องถิน่ เช่น ชมรมผูส้ งู อายุ บ้านพักคนชรา เป็นต้น 
ผลจากการที่ ผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ มี ลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งจาก
ผูป้ ว่ ยวัยอืน่ ดังกล่าวแล้วข้างต้น รวมทัง้ สุขภาพพืน้ ฐานในแต่ละ
คนก็แตกต่างกันอย่างมาก แม้จะมีอายุเท่ากัน (heterogeneity)
การดูแลผูป้ ว่ ยสูงอายุตามแบบทีป่ ฏิบตั ทิ วั่ ไปในผูป้ ว่ ยทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า
จึงมักไม่พอเพียงกับการดูแลรักษาให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ ทำให้มีการพัฒนาการประเมิน
ผูป้ ว่ ยสูงอายุให้ครบถ้วนในทุกมิติ ดังต่อไปนี้

1. การประเมินสุขภาพด้านกาย
(physical assessment)
นอกจากการซักประวัติต่างๆ ได้แก่ อาการสำคัญ
ประวัตปิ จั จุบนั ประวัตอิ ดีต ประวัตสิ ว่ นตัวแล้ว ประวัตยิ าเป็น
สิ่งที่แพทย์ต้องได้ข้อมูลโดยละเอียด เพราะอาจเป็นสาเหตุที่
ทำให้ผู้สูงอายุต้องมาพบแพทย์ในครั้งนี้ได้ นอกจากนั้น ข้อมูล
ด้านโภชนาการ (เช่น น้ำหนักตัว เครื่องมือ Mini-Nutritional
Assessment: MNA) การประเมินท่าเดิน (เช่น get-up-and-go
test) ประวัตหิ กล้มและอาการในกลุม่ “big’s I” อืน่ ๆ การตรวจ
ความคมชัดของการมองเห็น (visual acuity) การได้ยิน แผล
กดทับ ล้วนมีความสำคัญทีต่ อ้ งได้รบั การประเมินเป็นระยะเสมอ

2. การประเมินสุขภาพด้านจิต
(mental assessment)
เนื่องจากผู้ป่วยสูงอายุมักมีพยาธิสภาพในระบบจิต
ประสาทร่วมกับพยาธิสภาพทางกาย แพทย์จึงควรประเมิน
สภาวะทางจิต (mental status) โดยอาจใช้เครือ่ งมือทีไ่ ด้มาตรฐาน
ต่างๆ เช่น Thai Mental State Examination (TMSE), Chula
Mental test (CMT) และ Mini-Mental State ExaminationThai version (MMSE-Thai) เพือ่ ตรวจคัดกรองสภาวะทางจิต
ถ้ามีความผิดปกติ ค่อยพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล
ในระดับสูงขึ้น เพื่อให้ได้การวินิจฉัยแยกโรคที่จำเพาะต่อไป
เช่น ภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน (ใช้ Confusion Assessment
Method: CAM) ภาวะซึมเศร้า (ใช้ Geriatric Depression
Scale: GDS) หรือภาวะสมองเสื่อม (เช่น clock drawing
test, Modified Short Blessed test, ADAS-cog) เป็นต้น

3. การประเมินด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม
(social assessment)
ประเด็ น ที่ ต้ อ งทำการประเมิ น คื อ ผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ
เศรษฐฐานะ และสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้สูงอายุ ดังกล่าว
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แล้วข้างต้น เนื่องจากผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความสำคัญอย่างมาก
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความพิการ การประเมินลักษณะของผู้ดูแล
ประจำตัวของผู้สูงอายุ และการให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษา ย่อมเป็นการป้องกันการทอดทิง้ ผูป้ ว่ ยสูงอายุ 

4. การประเมินด้านความสามารถในการประกอบ
    กิจวัตรประจำวัน (functional assessment)
อาจกล่ า วได้ ว่ า การประเมิ น ความสามารถด้ า นนี้ ใ น
ผู้สูงอายุ เป็นความก้าวหน้าอย่างสำคัญในเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
เนื่องจากทำให้บุคลากรทางสุขภาพสามารถรับรู้ปัญหาที่แท้จริง
จนนำไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาทีต่ รงจุด ทำให้ผปู้ ว่ ยสูงอายุจำนวนมาก
สามารถกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านได้อีกครั้ง เพราะแม้ผู้ป่วยสูงอายุ
จะเจ็บป่วยจากพยาธิสภาพที่เป็นความเสื่อมตามอายุที่รักษาไม่
หายขาด และยังมีหลายพยาธิสภาพในเวลาเดียวกัน การทำให้
ผูป้ ว่ ยสูงอายุสามารถกลับมาประกอบกิจวัตรประจำวันได้ ทัง้ ทีม่ ี
โรคประจำตัวเรือ้ รังดังกล่าว ถือเป็นเป้าหมายทีส่ ำคัญทีบ่ คุ ลากร
ทางสุขภาพควรตระหนัก โดยทัว่ ไป อาจแบ่งระดับความสามารถ
ออกเป็นสองระดับ ได้แก่
ก. ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน
(basic activity of daily living, basic ADL) เช่น การลุกจาก
ทีน่ อน การล้างหน้าแปรงฟัน การเดิน เป็นต้น ซึง่ เหมาะทีจ่ ะใช้

ประเมินผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องเข้าพักรับการรักษาในโรงพยาบาล
เพื่อใช้ติดตามผลการรักษาและยังใช้เป็นเป้าหมายของการดูแล
รักษาผู้ป่วยสูงอายุก่อนกลับบ้านด้วย โดยพยายามให้ผู้สูงอายุ
สามารถทำกิจวัตรให้ได้เท่ากับก่อนเกิดการเจ็บป่วยในครัง้ นี้
ข. ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันทีต่ อ้ งใช้
อุปกรณ์ (instrumental ADL) เป็นระดับความสามารถใน
การดำเนินชีวิตประจำวันที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การปรุงอาหาร
รับประทานเอง การไปจ่ายตลาด การใช้จ่ายเงิน เป็นต้น ซึ่ง
เหมาะที่ จ ะใช้ ป ระเมิ น ผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ ที่ รั บ การติ ด ตามที่ แ ผนก
ผูป้ ว่ ยนอก
ผลจากการประเมินสุขภาพของผู้สูงอายุแบบครบถ้วน
ทั้งสี่ด้านดังกล่าวข้างต้น ทำให้มีการค้นพบปัญหาต่างๆ ที่มีผล
ต่อสุขภาพของสูงอายุ ไม่เพียงปัญหาทางสุขภาพโดยตรงแต่
อย่างเดียว การแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความรู้
ความชำนาญ และทักษะจากบุคลากรหลายฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องจึงจะ
ประสบผลสำเร็จ ทำให้เกิดรูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุแบบ
สหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary team approach) บุคลากร
ในกลุ่มสหสาขาวิชาชีพควรประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์
เภสั ช กร พยาบาลประจำหอผู้ ป่ ว ย พยาบาลเยี่ ย มบ้ า น 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด 

นักอรรถบำบัด โภชนากร นักสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนญาติ
หรือเพือ่ นของผูส้ งู อายุเอง
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