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บทคัดย่อ

	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ	 (caregiver)	และกระบวนการในการดูแล 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน	หลังการมีนโยบายการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง	โดยคัดเลือกผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุแบบเจาะจง	กลุ่มตัวอย่าง	20	ราย	ที่ให้การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมากกว่า	
1	ปี	เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	พร้อมการบันทึก
เสียง	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ	โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
		 ผลการศึกษา	พบว่า	บทบาทของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและกระบวนการท�างานในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดหลังมีนโยบาย	คือ	ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุมีองค์ความรู้และทักษะต่างๆ	ในการดูแลผู้สูงอายุ
ภาวะพึง่พิงเพ่ิมมากขึน้	จากการฝึกอบรม	โดยเฉพาะอย่างยิง่	การช่วยดแูลผู้สูงอายตุามกจิวตัรประจ�าวนั	การแก้ปัญหาสุขภาพ	
การดแูลเรือ่งสขุาภบิาลและสิง่แวดล้อมทีบ้่านของผู้สูงอาย	ุมกีารท�างานเป็นทมีมากขึน้	โดยมรีะบบพีเ่ลีย้งและบดัดี	้มรีปูแบบ
ในการท�างานที่ชัดเจนข้ึน	เห็นได้ชัดจากการท�างานตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล	(care	plans)	ที่มีแผนการท�างาน	 
มีรายละเอียดของผู้สูงอายุท่ีให้การดูแล	รวมทั้งเป้าหมายในการช่วยเหลือบ�าบัดฟื้นฟูผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง 
ในชวีติประจ�าวันได้มากข้ึนตามความเหมาะสมกบัผูส้งูอายแุต่ละราย	ภายใต้การให้ค�าปรกึษาดแูลของผู้จดัการระบบการดแูล
ระยะยาวด้านสาธารณสุข	(care	managers)	และการท�างานร่วมทีมสหวิชาชีพ	ที่สอดคล้องกับความต้องการการรับบริการ
ของผู้สูงอายุแต่ละราย
		 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ	 มีบทบาทส�าคัญมากยิ่งขึ้น	ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง	โดยเฉพาะโรค 
เฉพาะทางที่ต้องการการดูแลอย่างสม�่าเสมอ	ดังนั้นเพื่อการธ�ารงรักษาให้ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุอยู่ในระบบอย่างยั่งยืน	จึง
ควรม	ี	นโยบายและมาตรการส่งเสริมความก้าวหน้าของผูช่้วยเหลอืดแูลผูส้งูอาย	ุอบรมพฒันาศกัยภาพของผูช่้วยเหลอืฯ	อย่าง
ต่อเนือ่ง	ส่งเสรมิศกัยภาพของผูช่้วยเหลอืฯ	ในการช่วยงานการจดับรกิารเชงิรกุของทมีสหวชิาชีพ	ส่งเสรมิบคุคลในครอบครวั
ของผูส้งูอายทุีม่คีวามพร้อมให้สามารถช่วยเหลอืดแูลผูสู้งอายทุีม่โีรคเฉพาะ	และพจิารณาค่าตอบแทน	รวมทัง้สวสัดกิารต่างๆ	
ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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เ  ป็นที่ทราบกันดีว่า	อีกไม่กี่ปีข้างหน้านั้น	ประชากรของ
ประเทศไทยจะก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายอุย่างเตม็ตวั	สว่น

ประชากรของโลกน้ัน	เมื่อพิจารณาแนวโน้มประชากรวัย	 
50	ปขีึน้ไป	จะคดิเปน็รอ้ยละ	40	และ	50	ในอกี	20	และ	30	ป ี
ข้างหน้า(1)	ซึ่งแต่ละประเทศได้มีความพยายามที่จะพัฒนา
รูปแบบหรือแนวทางต่างๆ	 เพื่อรองรับภาวะดังกล่าวนี้	
ส�าหรับประเทศไทย	จากข้อมูลประชากรล่าสุด	ในปี	พ.ศ.	
2556	ของส�านักบริหารงานทะเบียน	กรมการปกครอง	

รายงานว่า	มีจ�านวนประชากรที่มีอายุ	 60	ปีขึ้นไป	ถึง	
8,734,101	คน	โดยดัชนีการสูงวัย	อัตราส่วนประชากรสูง
อายุ	60	ปีขึ้นไป	(จ�านวน	8,734,101	คน)	ต่อประชากรวัย
เดก็ต่�ากวา่	15	ป	ี(จ�านวน	12,700,001	คน)	คดิเปน็	68.77	:	
100	(2)	จากสถานการณดั์งกลา่วท�าใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ต่างๆ	มีการเตรียมการเกี่ยวกับเร่ืองนี้ในหลายๆ	ด้าน	ทั้ง
ดา้นเศรษฐกิจ	สงัคม	สิง่แวดลอ้ม	และดา้นสขุภาพ	โดยหนึง่
ในนั้นคือการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะยาวในชุมชน	
(community	based	long-term	care)	ที่มีเป้าหมายมุ่ง

Community Care by Caregivers to Dependent Elderly under the Community-Based 
Long-Term Care Policy
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* Health Insurance System Research Office, Health Systems Research Institute 
† Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
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Abstract

 The	objective	of	this	study	was	to	examine	role	and	process	of	care	by	caregivers	to	dependent	
older	people	in	communities	after	the	long	term	care	(LTC)	policy	of	the	Universal	Coverage	Scheme	
was	developed.	This	study	used	a	purposive	sampling	method	to	select	20	caregivers	who	have	looked	
after	dependent	older	persons	in	communities	for	longer	than	one	year.	Research	tools	such	as	general	
information	questionnaires,	semi-structured	interviews	and	voice	recorders	were	used	to	collect	quali-
tative	data.	The	data	were	analyzed	by	content	analysis.	
	 The	findings	illustrated	that	after	LTC	project	was	implemented,	caregiver	role	and	process	of	care	
to	dependent	elderly	in	communities	have	evidently	changed.	Obviously,	the	knowledge	and	practice	
skills	of	the	caregivers,	especially	on	activity	of	daily	living	(ADL)	care,	health	issues,	sanitation	and	 
environment	management	in	the	elderly’s	home,	have	gained	considerably	through	training.	Team	works,	
coaching	and	mentoring,	and	care	buddy	matching	were	explicitly	formed,	including	a	clear	pattern	of	
work	namely	a	care	plan.	Details	of	elderly	persons	who	need	care,	care	goal	planning	or	rehabilitation	
program	and	relevant	information	have	been	included	in	the	care	plan.	 Interestingly,	ADL	levels	of	 
dependent	older	persons	under	the	guidance	of	care	managers	and	multidisciplinary	have	been	 
gradually	improved	or	there	was	an	appropriate	aspect	for	each	individual	need.
	 Caregivers	have	increasing	important	roles	particularly	being	care	assistants	to	dependent	older	
people	who	have	diseases	required	specific	care.	In	order	to	be	able	to	appropriately	and	sustainably	
providing	care	to	dependent	older	people	in	the	community,	policies	and	measures	to	promote	the	
advancement	opportunities	of	caregivers	and	the	continuous	training	for	development	of	potential	
caregivers	should	be	encouraged.	Stimulating	the	proactive	services	enhancement	of	caregivers	working	
together	with	multidisciplinary	teams,	motivating	family	members	having	the	potential	to	provide	care	
to	elderly	people	having	specific	disease,	and	finally,	the	compensation	and	welfare	policy	should	be	
appropriately	promoted.

 Keywords: caregivers, dependent older people, long-term care
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เน้นให้บ้านหรือชุมชนเป็นฐานในการให้บริการ	โดยการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวหรือคนในชุมชนในการ
จัดการบรกิารดแูลระยะยาว	ซึง่ในการด�าเนนิการเรือ่งนีน้ัน้	
ได้มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลัก
ที่เกี่ยวข้อง	มีการท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อสนับสนุน
การด�าเนนิงานจดัระบบการดแูลระยะยาวดา้นสาธารณสขุ
ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบบูรณาการของหน่วย
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	ระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขและส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(3) 
รวมทั้งมีบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องนี้ในพื้นที่ด้วย
		 การจัดบริการสาธารณสุขและบริการทางสังคมให้
กับกลุ่มผู้ที่ประสบภาวะยากล�าบาก	โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูง
อายุ	ที่มีภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรัง	ภาวะทุพพลภาพ	ภาวะ
พิการ	หรือชราภาพมากกระทั่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันได้นั้น	มีรูปแบบการดูแลทั้ง
แบบเป็นทางการจากบุคลากรสาธารณสุขและจากสังคม	
กับรูปแบบไม่เป็นทางการ	(ดูแลโดยคนในครอบครัว	อาสา
สมัคร	เพื่อนบ้าน	เป็นต้น)	โดยบริการทางด้านสาธารณสุข	
มักจะเป็นเรื่องของการพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ	
ส่วนบริการด้านสังคม	มักจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือใน
ชีวติประจ�าวนั	เชน่	อาหารการกนิ	สขุวทิยาสว่นบุคคล	รวม
ถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมของความเป็นอยู่(4)	ซึ่งหนึ่งในบุคลากร
ที่ถูกคาดหวังและก�าลังพัฒนาให้เกิดข้ึนในระบบ	คือ	ผู้
ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุภาคทางการ	(trained	caregiver)	
โดยเป็นบุคลากรที่ท�างานในระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในพ้ืนท่ี	ท่ีจ�าเป็นต้องให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง	
ดังนั้น	ผู้ช่วยเหลือฯ	จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และหรือมี
ประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ	บางคนอาจจะผ่านการ
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	หรือ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุมาก่อน	ผู้ช่วยเหลือฯ	เหล่านี้จะ
ได้รับการอบรมและได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นทางการ	
โดยจะต้องมีคุณสมบัติ	คือ	อายุไม่ต่�ากว่า	18	ปีบริบูรณ์	
จบการศึกษาไม่ต่�ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบ

เท่า	ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีล
ธรรมอันดีงาม	และไม่มีประวัติการกระท�าผิดต่อผู้สูงอายุ
หรือผู้ป่วย	มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง	ไม่
เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน	ไม่สมประกอบและไม่เป็น 
ผู้ติดยาเสพติด	มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสม
ท้ังด้านจิตใจ	อารมณ์และสังคม	มีความขยัน	ความอดทน
และมีความต้ังใจที่จะปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยความอ่อนโยน 
มีเมตตา	ซึ่งจะเอ้ืออ�านวยต่อการท�าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ
ได้อย่างเหมาะสม(5)	ส�าหรับหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
มี	2	แบบ	คือ	หลักสูตร	420	ชั่วโมงและหลักสูตร	70	
ชั่วโมง	หลักสูตร	 420	ชั่วโมงมีหลายหน่วยงานดูแล	
เช่น	กระทรวงสาธารณสุข	 (โดยกรมอนามัย)	กระทรวง
ศึกษาธิการ	กระทรวงแรงงาน	(โดยกรมแรงงาน)	เม่ือได้
รับการอบรมครบ	420	ชั่วโมงและสอบรับประกาศนียบัตร
แล้ว	ก็สามารถสอบขึ้นทะเบียนและได้รับการคุ้มครองทาง
ด้านแรงงาน	(ค่าตอบแทน)	ส่วนหลักสูตร	70	ชั่วโมงนั้น	 
ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจะต้องมีประสบการณ์ในการดูแล
ผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า	1	ปี	และมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน	
สถาบันหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งส่วนใหญ่
จะได้ผู้สมัครฯ	ที่เคยเป็น	อสม.	หรือเคยเป็นพนักงานผู้
ดูแลผู้สูงอายุมาก่อน	บทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยเหลือดูแล 
ผู้สูงอายุ	ได้แก่	1.	งานด้านการดูแลสุขภาพ	เช่น	การดูแล
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันของผู้สูงอายุ	กิจกรรมต่างๆ	
ในการสง่เสรมิสขุภาพของผูส้งูอาย	ุการดแูลสภาพแวดลอ้ม
ให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะเอื้อต่อการส่งเสริม 
สขุภาพผูส้งูอาย	ุ2.	ด้านอาหารและสิง่แวดลอ้ม	รวมถงึดา้น
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	3.	งานที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดตามดูแลและส่งต่อ	4.	งานด้านการเขียนรายงาน	โดย
จะต้องเขียนรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด	จัดท�ารายงานผลการดูแลผู้สูงอายุรายเดือนยื่น
ต่อผู้จัดการระบบการดูแลฯ	(care	managers)	การดูแล 
ผู้สูงอายุรายบุคคลนี้	จะเป็นไปในรูปแบบของอาสาสมัคร	
และหน่วยบริการจะจ่ายเงินสนับสนุนการท�างานไม่เกิน	
300	บาทต่อผู้ช่วยเหลือฯ	1	คนต่อเดือน	ในลักษณะการ
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จ้างเหมาตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงิน
บ�ารุงในหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	พ.ศ.	
2536(6)	ซึ่งแต่เดิมที่ผ่านมานั้น	งานสาธารณสุขในระดับ
ชุมชน	มีกลวิธีการด�าเนินการท่ีส�าคัญคือ	การสร้างอาสา
สมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	และผู้สื่อข่าวสาร
สาธารณสุข	(ผสส.)	 เพ่ือช่วยดูแลงานสาธารณสุขมูลฐาน	
เปน็รปูแบบส�าคญัของการมสีว่นรว่มของประชาชน	จุดแข็ง
ของ	อสม.	คือ	การแสดงบทบาทในกจิกรรมท่ีสามารถส�าเรจ็
ไดใ้นช่วงระยะเวลาสัน้ๆ	เชน่	การใหค้วามรูห้รอืแจง้ขา่วสาร
แก่ชาวบ้าน	การส�ารวจข้อมูลหมู่บ้าน	(ข้อมูลความจ�าเป็น
พืน้ฐานหรือ	จปฐ.	ขอ้มลูอนามยั	การฉดีวคัซนี	เปน็ตน้)	การ
รณรงค์เพื่อการควบคุมโรคท่ีเกิดเป็นครั้งคราวตามฤดูกาล	
เช่น	ไข้หวัดนก	ไข้เลือดออก	ส่วนงานที่ต้องท�าเป็นประจ�า
อยา่งตอ่เนือ่ง	เชน่	การดแูลผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พิง	จะเปน็
งานที่ไม่เหมาะสมกับ	อสม.	ดังนั้น	การพัฒนาบุคลากรใน
รูปแบบอื่นจึงมีความจ�าเป็น(7)	ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ 
ภาคทางการ	มีความส�าคญัประหนึง่ฟนัเฟอืงส�าคญัดา่นแรก
ในการจ�าแนก	คดักรอง	เฟน้หาผูส้งูอายทุีต่อ้งการรบับริการ
ทางกาย	จติ	สงัคมรว่มกบัทมีสหวชิาชพี	รวมทัง้รว่มส�ารวจ
ข้อมูล	วิเคราะห์และวางแผนการจัดบริการทางการแพทย์	
สาธารณสขุและสงัคมทีเ่หมาะสมกบัผูส้งูอายแุตล่ะรายและ
แต่ละกลุ่ม	ทั้งนี้	 โดยทั่วไปแล้ว	ได้มีการจ�าแนกผู้สูงอายุ
ออกเป็น	3	กลุ่ม(8)	ได้แก่	1.	ผู้สูงอายุติดสังคม	คือ	ผู้สูงอายุ
ทัว่ไปทีส่ามารถช่วยเหลอืตวัเองและดแูลตวัเองได	้ตอ้งการ
เข้าสังคม	2.	ผู้สูงอายุติดบ้าน	คือ	กลุ่มที่ไม่สามารถไปไหน
ได้	ไปไม่ไหวแต่สามารถดูแลตัวเองได้บ้าง	3.	ผู้สูงอายุติด
เตียง	คือ	กลุ่มที่ต้องอาศัยอยู่บนเตียง	ไม่สามารถดูแลตัว
เองได้เลย	โดยกลุ่มที่	2	และ	3	จัดเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง(9)	หรือคือกลุ่มที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการ
ด�าเนินชีวิตประจ�าวันตามดัชนีบาร์เธล	(Barthel	 index)	
ของกิจกรรมประจ�าวัน	(activity	of	daily	living)	เท่ากับ
หรือน้อยกว่า	11	คะแนน	ทั้งนี้ยังสามารถจ�าแนกออกเป็น	
4	กลุ่มย่อย	ได้แก่	กลุ่มที่	1	 เคลื่อนไหวได้บ้างและอาจ 
มีปัญหาการกิน	หรือการขับถ่ายแต่ไม่มีภาวะสับสนทาง

สมอง	กลุ่มท่ี	2	เหมอืนกลุม่ที	่1	แต่มภีาวะสับสนทางสมอง	กลุม่
ที่	3	เคลื่อนไหวเองไม่ได้	และอาจมีปัญหาการกินหรือการ 
ขับถ่าย	กลุ่มที่	4	เหมือนกลุ่มที่	3	และมีอาการเจ็บป่วย
รุนแรงหรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต
	 นโยบายการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง	ภายใต้ระบบ
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิมผีลในเชงิปฏบิตัอิยา่งไร	โดย
เฉพาะอย่างยิ่งบทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน	ที่เป็นฟันเฟืองส�าคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการนี้	
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร	จึงเป็นโจทย์ที่ผู้วิจัยสนใจจะ
ศึกษา	เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการดูแลผู้สูง
อายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนในล�าดับต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 เพื่อศึกษาบทบาทของผู้ช่วยเหลือฯ	รูปแบบ	และ
กระบวนการในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน	หลังจากการมี	
นโยบายการพฒันาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสขุ
ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	
	 ค�าถามในการวิจัย
	 1.	 วิธีการท�างานและบทบาทของผู้ช่วยเหลือดูแล									
ผู้สูงอายุ	หลังจากการมีนโยบาย	มีลักษณะอย่างไร
	 2.	 ลักษณะการจัดบริการ	รูปแบบการบริการที่ให้
บริการโดยผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ	มีลักษณะอย่างไร
	 3.	 ผลลพัธแ์ละผลกระทบทีไ่ด	้หลงัจากการมนีโยบาย	
มีอะไรบ้าง	มีลักษณะอย่างไร

ระเบียบวิธีศึกษา

		 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษา
บทบาทของผูช้ว่ยเหลอืฯ	และกระบวนการในการดูแลผูส้งู
อายุในชุมชน

ผู้ให้ข้อมูล

	 คัดเลือกแบบเจาะจง	 เป็นผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ	
(caregivers)	หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า	CG	จ�านวน	20	คน	

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561



ทีอ่ยูภ่ายใตน้โยบายการพัฒนาระบบการดแูลระยะยาวดา้น
สาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	ส�านักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ	พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล
น�าร่อง	จาก	2	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดเชียงใหม่	จ�านวน	4	
แห่ง	และจังหวัดเชียงราย	จ�านวน	2	แห่ง	คุณสมบัติของผู้ให้	
ข้อมูล	คือ	1.	เป็นผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านหลักสูตร
การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ	หลักสูตร	70	ชั่วโมง	
หรือ	420	ชั่วโมง	ของกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	
2.	เปน็ผูท้ีป่ฏิบตังิานดแูลชว่ยเหลือผูส้งูอายใุนชมุชน	ไมต่่�า
กว่า	1	ปี		3.	สมัครใจเข้าร่วมวิจัยและสามารถให้ข้อมูลได้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ภายหลงัการแจง้วตัถปุระสงคข์องการศกึษา	การแจ้ง
การพทิกัษ์สทิธแิกผู่ใ้หข้อ้มลู	และผูใ้หข้อ้มลูยนิยอมเขา้รว่ม
การวจิยัแลว้	ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูโดยใชว้ธีิการสัมภาษณเ์ชิงลกึ	
(in-depth	interview)	และการสนทนากลุม่	(focus	group	
discussion)
 1.	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล	
	 ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	แนวค�าถามเป็นแบบ
ปลายเปิด	โดยให้ผู้ให้ข้อมูลเล่าประสบการณ์	บทบาทของ
ตน	กระบวนการในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นท่ี	หลังจากมี	
นโยบายการพฒันาระบบการดูแลระยะยาวดา้นสาธารณสขุ
ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	รวมทั้งประเด็นต่างๆ	ที่
เกี่ยวข้อง
 2.	วิธีการเก็บข้อมูล
	 มีการจดบันทึกประเด็นต่างๆ	ที่ได้จากการสัมภาษณ์	
รวมทั้งการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์	การสนทนากลุ่มโดย
ใช้เครื่องบันทึกเสียง	ใช้เวลาในการสัมภาษณ์	ประมาณ	1	
ช่ัวโมงตอ่	1	กลุม่	ประมาณ	3-4	คน	และประมาณ	30	นาท	ี
ในการสมัภาษณเ์ชงิลกึบางราย	สถานท่ีสมัภาษณ์	คอืหนว่ย
บริการในพื้นที่	ได้แก่	ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุข-
ภาพต�าบล	ในจังหวดัเชียงใหมแ่ละจงัหวดัเชยีงราย	โดยเปน็
สถานทีท่ีมี่ความเปน็สว่นตวัและไมร่บกวนตอ่การใหข้อ้มูล
ของผู้ให้ข้อมูล

 3.	วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการ
จดบันทึกประเด็นและการถอดเทปบทสัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูล	จัดการแยกแยะประเด็นข้อมูลและจัดหมวดหมู่
ข้อมูลท่ีมีความคล้ายคลึงกัน	และวิเคราะห์ข้อสรุปพร้อม
กับการยกตัวอย่างค�าพูดของผู้ให้ข้อมูล

จริยธรรมในการวิจัย

	 การวิจัยคร้ังนี้	 ผู้วิจัยยึดหลักการพิทักษ์สิทธิของผู้ให้
ข้อมูล	โดยแจ้งแก่ผู้ให้ข้อมูลว่า	ข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูล
จะได้รับการน�าเสนอในภาพรวม	ข้อมูลส่วนตัวจะเก็บเป็น
ความลับอยา่งเคร่งครัด	ผู้ใหข้อ้มูลมสิีทธทิีจ่ะไมต่อบค�าถาม
ใดๆ	ที่ไม่อยากตอบก็ได้	และผู้ให้ข้อมูลสามารถออกจาก
การวิจัยกลางคันได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ	ต่อผู้ให้ข้อมูล

ผลการศึกษา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 1.	ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
	 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เคยเป็นจิตอาสา	อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมูบ่า้น	(อสม.)	หรืออาสาสมคัรดแูลผูส้งู
อายุที่บ้าน	(อผส.)	มาก่อน	ซึ่งในพื้นที่มีการด�าเนินงานผู้สูง
อายมุาก่อนหนา้นีใ้นรปูแบบของชมรมผูส้งูอาย	ุซึง่เป็นงาน
สว่นหนึง่ของสถานอีนามัยหรอืโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ต�าบล	(รพ.สต.)	ตั้งแต่ปี	2545	แต่ยังไม่มีแผนการดูแลผู้สูง
อายุในระยะยาวที่ชัดเจน	เป็นเพียงการจัดสวัสดิการต่างๆ	
ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีการตรวจสุขภาพหรือการไปเยี่ยมบ้าน	
แต่ไม่ได้เน้นเรื่องการให้การดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง	โดย 
ผู้ให้ข้อมูลมีจ�านวน	20	คน	(ตารางที่	1)	เป็น	ผู้ช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุ	จากพื้นที่โครงการน�าร่องในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต�าบลในจังหวัดเชียงใหม่	14	คน	และจังหวัด
เชียงราย	6	คน
 2.	ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ตัวอย่างที่ศึกษา
	 ภาวะผูน้�าของผูน้�าในพืน้ทีฯ่	คอ่นขา้งเข้มแขง็	มคีวาม
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พร้อมที่จะพัฒนา	ร่วมกับความร่วมมือที่ดีของคนในชุมชน
และภาคสว่นตา่งๆ	ผลพวงจากการด�าเนนิการตามนโยบาย
จากส่วนกลางหรือระดับจังหวัด	 ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย 
หมอครอบครัว	นโยบาย	Primary	care	cluster	หรือ
นโยบายเขตสุขภาพ	เป็นต้น	ที่เกี่ยวข้องกับงานการดูแล 
ผูส้งูอาย	ุมสีว่นชว่ยให้พืน้ท่ีมคีวามโดดเดน่	และถูกเลอืกขึน้
มาเป็นพื้นที่น�าร่องในการด�าเนินนโยบายการพัฒนาระบบ
การดแูลระยะยาวดา้นสาธารณสขุส�าหรบัผูส้งูอายทุีมี่ภาวะ
พึ่งพิง	ของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

ส่วนที่ 2 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังการ

มีนโยบาย

 สามารถจ�าแนกได้เป็น	4	ประเด็น	ดังนี้
 ประเด็นที่	1	หลักสูตรการฝึกอบรม
	 อาสาสมัครในพื้นท่ี ท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
จะได้รับคัดเลือกโดย	 รพ.สต.	 เพื่อส่งไปอบรม	 โดย
ในปี	พ.ศ.	 2559	การอบรมนี้ใช้งบประมาณจากกรม
อนามัยเป็นหลัก	และอาจมีงบฯ	เสริมจากหน่วยงานอื่นๆ	
เช่น	ส�านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย	 (กศน.)	 เพื่ออบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ

ให้มีปริมาณที่เพียงพอ	ศูนย์อนามัยเขต	 (อาจร่วมมือ
กับวิทยาลัยพยาบาล)	ท�าหน้าที่จัดอบรมผลิตผู้จัดการ
ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข	และร่วมมือกับ
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดในการผลิตผู้ช่วยเหลือดูแล 
ผู้สูงอายุ	ส่วนการส�ารวจผู้สูงอายุเพื่อจัดท�าแผนการดูแล
ผู้สูงอายุรายบุคคลนั้น	ใช้งบประมาณจากส�านักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	ที่จัดสรรให้โรงพยาบาล
แห่งละ	1	แสนบาท	นอกจากนี้	ยังมีงบประมาณในส่วน
ของเงินกองทุนต�าบล	ที่จะได้มาเมื่อผู้จัดการระบบการ
ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขน�าแผนการดูแลผู้สูงอายรุาย
บคุคลไปเสนอตอ่คณะกรรมการกองทนุเพือ่พจิารณาอนมัุติ
เป็นรายโครงการ
	 หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย	3	หลักสูตร	
โดยเป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดยกรมอนามัย	กระทรวง
สาธารณสุข	2	หลกัสตูร	ได้แก	่หลกัสตูร	70	ชัว่โมง	(ส�าหรบั
ผู้มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ	 ไม่น้อยกว่า	1	ปี)	และ
หลักสูตร	420	ชั่วโมง	ส่วนอีก	1	หลักสูตร	คือหลักสูตร	
420	ชัว่โมง	ทีพั่ฒนาโดยกระทรวงแรงงาน	หลักสูตรทัง้หมด
ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 ซ่ึงเนื้อหาจะ
ครอบคลุมแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุ	เช่น	การช่วยเหลือ

ตารางที่ 1	 จ�านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	จ�านวนผู้ช่วยเหลือฯ	ปี	2559	และจ�านวนผู้ให้ข้อมูลในแต่ละพื้นที่ตัวอย่าง

	 จำานวน	(คน)

จังหวัด	 พื้นที่	 ผู้สูงอายุที่มี	 ผู้ช่วยเหลือ	 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง/	 ผู้ให้
	 ตัวอย่าง	 ภาวะพึ่งพิง	 ดูแลผู้สูงอายุ		 ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ		 ข้อมูล

เชียงใหม ่ อบต.	1	 89	 10	 8.9	 3
 อบต.	2	 45	 15	 3	 3
 อบต.	3	 61	 52	 1.17	 4
 อบต.	4	 78	 55	 1.42	 4
	 รวม	 	 	 	 14

เชียงราย	 อบต.	1	 60	 36	 1.67	 3
	 อบต.	2	 30	 16	 1.88	 3
	 รวม	 	 	 	 6

	 รวมทั้งสิ้น	 	 	 	 20

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561



เบื้องต้น	การใช้ยา	การส่งเสริมสุขภาพ	สุขภาพจิต	การจัด
สภาพแวดล้อม	กิจกรรมนันทนาการ	ทั้งนี้	ผู้ให้ข้อมูลได้
กล่าวถึง	หลักสูตรการฝึกอบรม	ว่า
 “ตอนนีง้บประมาณมา เขากใ็ห ้caregiver อบรม 70 
ชั่วโมง โดยใช้งบประมาณของท้องถิ่น” (CG1)
 “ไม่มีความรู้นี้เลย ไม่ได้เป็น อสม. พอดีทำางานเป็น
ครู ได้ไปอบรมกับ 420 ชั่วโมง หลังเกษียณ” (CG2)
 “ผู้สูงอายุเราก็จะดูเป็นกลุ่ม กลุ่มไหนต้องการฝึก
อาชีพเราก็จะหาวิทยากรฝึกอาชีพให้ ถ้าในผู้สูงอายุภาวะ
พึ่งพิง มีงบประมาณมาให้จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ก็จะมี
การจัดอบรม 70 ชั่วโมง” (CG3)
 ประเด็นท่ี	2	บทบาทของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
และวิธีการทำางาน	
	 บทบาทของผูช้ว่ยเหลอืดแูลผูส้งูอายใุนชมุชนนัน้	เริม่
ตัง้แตก่ารส�ารวจผูส้งูอายใุนชุมชนเพ่ือจดัท�าเป็นฐานข้อมลู
ของแต่ละพื้นท่ี	แล้วจ�าแนกผู้สูงอายุตามความสามารถ
ในการประกอบกิจวัตรประจ�าวัน	 (ซึ่งประยุกต์โดยกรม
อนามัย)	จ�าแนกได้เป็น	3	กลุ่ม	คือ	ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัว
เองได้แต่ต้องการสังคม	(ติดสังคม)	ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัว
เองได้ปานกลาง	(ติดบ้าน)	และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้	(ติดเตียง)	จากนั้นจึงจัดท�าแผนการดูแลผู้สูงอายุราย
บุคคลที่เหมาะสมกับแต่ละราย	มีการท�างานร่วมกันกับทีม
สหวิชาชีพ	ก�าหนดผู้ช่วยเหลือฯ	ให้การดูแลผู้สูงอายุแต่ละ
ราย	มกี�าหนดการออกตดิตามเยีย่มบ้านผูส้งูอายอุยา่งนอ้ย	
1	ครัง้/คน/2	สปัดาห	์(2	ครัง้/เดอืน)	พรอ้มทัง้บนัทกึขอ้มลู
การเยี่ยมบ้านตามแบบฟอร์มที่ก�าหนดให้	ทั้งนี้ผลจากการ
เยีย่มบา้นท�าใหส้ามารถจ�าแนกผูสู้งอายตุามการดแูลไดเ้ปน็	
4	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มที่	1	เคลื่อนไหวได้บ้างและอาจมีปัญหา
การกินหรือการขับถ่ายแต่ไม่มีภาวะสับสนทางสมอง	กลุ่ม
ที่	2	เหมือนกลุ่มที่	1	แต่มีภาวะสับสนทางสมอง	กลุ่มที่	3	
เคลือ่นไหวเองไม่ไดแ้ละอาจมปีญัหาการกนิหรอืการขบัถา่ย	
แตย่งัไมม่อีาการเจบ็ปว่ยรนุแรง	กลุม่ที	่4	เหมอืนกบักลุม่ที	่
3	และมีอาการเจ็บปว่ยรนุแรงหรอือยูใ่นระยะทา้ยของชวีติ
	 มกีารท�างานเปน็ทมี	เปน็เครอืขา่ย	ท�างานตามแผนที่

เรียกว่า	แผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล	เป็นข้อมูลท่ีผู้ให้
ข้อมูลมักกล่าวถึง	ผู้ให้ข้อมูลเน้นย้�าเรื่องของกฎเกณฑ์หรือ
หลกัการท�างานทีเ่ปน็รปูแบบมากขึน้	เปน็การเปลีย่นแปลง
ไปที่เห็นได้ชัดเจน
	 นอกจากนี้	ยังมีการท�างานเฉพาะด้านมากขึ้น	 เป็น
ผลมาจากการอบรมซึ่งท�าให้มีความมั่นใจมากขึ้น	การร่วม
คัดแยกประเภทผู้ป่วยตามกลุ่ม	การให้การดูแลตามความ
ต้องการของผู้สูงอายุ	 เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ช่วยยืนยันใน
เรื่องเหล่านี้	ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวถึงการท�างานเป็นทีม	ดังนี้
 1.	วิธีการทำางาน	ไม่มีการไปเดี่ยว	ทำางานร่วมกัน
เป็นทีม
 “ทำางานกันเป็นทีม เพ่ือไปดูว่าในหมู่บ้านนี้มีคนไข้ 
กี่คน กี่ราย ก็เยี่ยมทั้งหมดและเก็บข้อมูลมาสรุปร่วมกัน
ว่าจะทำาอย่างไร ปฏิบัติอย่างไร แก้ไขอย่างไร คนไหน ถ้า
มีข้อมูลจาก รพ. สต. ว่าคนนี้มีอาการเกี่ยวกับจิต ทางด้าน
เร่ืองจิตกจ็ะมเีจ้าหนา้ท่ีไปด้วย เปน็พยาบาลจิตเวช” (CG1)
 “เขตพื้นที่มี 3 เขต ในแต่ละเขตจะมี CG รับผิดชอบ
โดยแบ่งเป็นโซนรับผิดชอบ การลงเยี่ยมบ้านคือ CG 5 คน 
รุมดู 1 case เพื่อช่วยกันดูแล และ CG ออกพร้อม care 
manager (CM) ออกเดือนละ 1 ครั้ง” (CG 12)
 2.	มีระบบพี่เลี้ยง	
 “เราจะลงไปด้วยและคล้ายๆ ไปเป็นพี่เลี้ยงด้วย (ให้
กบั caregiver รุ่นใหม)่ เรารับความรู้มาจากหมอ พยาบาล 
เพราะว่าตอนนั้นอบรมโดยมีโรงพยาบาลชุมชน XXX เป็น
วิทยากร สปสช. เป็นผู้จัดอบรม” (CG3)
 3.	การจับคู่การทำางานในรูปแบบบัดดี้	
 “ตอนนีม้คีนไข้ติดบา้นติดเตียงของหมู ่3 ท่ีต้องตวัเอง
ดูแลอยู่ 2 คน มี CG 3 คน เวลาไปดูแลก็จะไปร่วมกัน CG 
บางคนมีหลายเคส ใช้การจับคู่บัดดี้กัน เขาก็จะทำางานได้
สะดวกขึ้นและมีเวลาในการดูแลมากขึ้น” (CG7)
 “ในกรณท่ีีมหีลายเคส CG กจ็ะมกีารจบัคูบ่ดัดีกั้น เพือ่
ทีจ่ะไปดว้ยกนัและชว่ยกนัทำางาน เพือ่ใหม้กีารพบปะผูป้ว่ย
ได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น” (CG9)
 ประเด็นที่	3 ลักษณะการจัดบริการ
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	 การท�างานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ	มีรูปแบบที่
ชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่ผ่านการฝึกอบรม	โดยผู้ให้ข้อมูล
กลา่วถงึบทบาทหนา้ทีข่องตนทีเ่ปลีย่นแปลงไปในลักษณะ
ของการจัดบริการ	ดังนี้
 1.	มีการวิเคราะห์จัดกลุ่มผู้สูงอายุ เ พ่ือเขียน
แผนการดูแลให้เหมาะสมกับแต่ละราย
 “หลงัจากไปอบรมมา เรากร็ว่มกบั รพ.สต. ในการจดั
กลุ่มผู้ป่วยว่าอยู่ในกลุ่มไหน แล้วเราก็จะทำางานตาม care 
plan ทีคุ่ณหมอ เจ้าหนา้ที ่รวมทัง้หลายๆ ฝา่ยไดว้เิคราะห์
กันว่า ใครป่วยหนักป่วยขนาดไหน แต่ละกลุ่มจัดอยู่ใน
ประเภทไหน 1-2-3-4 แล้วเราก็จะแยกกันทำางาน” (CG4)
 “มีการบรหิารจดัการแบ่งตามเขตการดูแลและรบัผดิ
ชอบของแต่ละ รพ.สต. CG ก็จะใช้แต่ละบ้านดูแลกัน เรา
กเ็อาปญัหาทกุอยา่งมาคยุแลกเปลีย่นกนัจากการอบรมมา 
เสรจ็กร็ว่มกบัทางอนามยัและเจา้หนา้ทีใ่นการจดัศนูยฟ์ืน้ฟู
สมรรถภาพคนพกิารและผูอ้ายใุนพืน้ท่ีของเรา และแบง่การ
ทำางาน และจัดกลุ่มผู้ป่วย และทำางานตาม care plan ที่
มีการจัดทำาจากเจ้าหน้าที่หลายๆ ฝ่ายร่วมกันวิเคราะห์ 
คัดแยกกลุ่มผู้ป่วย” (CG 7)
 2.	มรีปูแบบบรกิารทีใ่หบ้รกิารโดยผูช้ว่ยเหลอืดูแล
ผู้สูงอายุ	
	 ผูช้ว่ยเหลอืดแูลผูส้งูอายจุะเป็นบุคลากรท่ีใหก้ารดูแล
ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ	เป็นต้นว่า	การวัดความดัน	
การเจาะเลอืดดเูบาหวาน	รวมทัง้การลา้งแผล	การดแูลแผล
กดทับ	รวมไปถึงการแนะน�าการใช้อุปกรณ์ต่างๆ	การนวด	
หรือการช่วยท�ากายภาพบ�าบัด	นอกจากนี้มีการแนะน�า
ญาติหรือผู้ดูแลประจ�าบ้าน	ในเรื่องของการใช้ยา	อาหาร
ส�าหรับผู้ป่วย	การปรับสภาพแวดล้อม	การออกก�าลังกาย	
รวมทัง้การใหก้�าลงัใจ	เปน็ตน้	โดยผูใ้ห้ขอ้มลูกลา่วเก่ียวกบั
บริการที่จัดให้	ดังนี้
  2.1	การวัดความดัน	การเจาะเลือดดูเบาหวาน
  “ดูแลผู้ชายอายุ 80 มองไม่เห็น ไปวัดความดัน” 
(CG 5) 
  “เปน็อมัพฤกษ ์ลม้ในหอ้งน้ำา ไปเจาะเบาหวาน ไป

กับทีมงาน เป็นญาติกันด้วย” (CG 5)
  “ของผมมีต้องดูแลอยู่ 2 เคส เคสแรกเป็นผู้ชาย 
อายุ 63 ปี เป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตก ที่ลงไปก็ดูแล
ในเรื่องของการรับประทานอาหาร วัดความดัน นวดผ่อน
คลายให้กับผู้ป่วย” (CG 8)
  2.2	การล้างแผล	การดูแลแผลกดทับ
  “ดูแลผู้ปว่ยสองคนเปน็ผู้ปว่ยติดเตียง เปน็กระดกู
สะโพกหัก อายุ 82 ปี สามถึงสี่เดือนแล้ว ตอนนี้อาการไม่ดี 
พูดไมช่ดั เปน็แผลกดทับ ลุกไมข้ึ่นแล้ว ไปล้างแผลใหท้กุวนั 
เราเข้าไปช่วยเหลือล้างแผลให้ทุกวันเลย ทำามาเกือบเดือน
แล้ว แผลแห้งบ้างแล้ว มีอาการดีขึ้น” (CG6)
  2.3	การแนะนำาการใช้อุปกรณ์ต่างๆ	การนวด
และการช่วยทำากายภาพบำาบัด
  “คนไข้อยู่บ้านเฉยๆ caregiver ไม่ไปดูก็จะมี
อาการทรุดลงเรื่อยๆ พอ caregiver ไปเห็น ก็จะแนะนำา
มา (มาร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ) ลองมาที่นี่ซิ (ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพกิารและผูส้งูอาย ุศนูยพ์ฒันาคณุภาพชีวติ
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) อย่างโน้นอย่างนี้ แล้ว
ก็เป็นกำาลังใจให้เขาและก็ดีขึ้นมาเร่ือยๆ จะมีนักกายภาพ
ลงไปด้วยและแนะนำาการบริหารข้อมือข้อเท้า แล้วก็ฝึกให้ 
caregiver และจิตอาสาทำา รวมทั้งญาติ” (CG 4)
  “ผู้ป่วยมีอาการเอ็นยึดติด เราก็ทำาตามที่หมอ
แนะนำาเรื่องการทำากายภาพบำาบัด แกช่วยเหลือตัวเองได้ 
แต่เวลาทานข้าว ญาติต้องป้อนอาหาร เพราะตามองไม่
เห็น แขนขาขยับได้แต่ลุกไม่ได้ แกลุกไม่ได้เท่าไหร่เพราะ
ขาไม่ค่อยดี ไม่ค่อยได้ลุกบ่อย” (CG 5)
  “ผู้หญงิอาย ุ60 กวา่ป ีเปน็อมัพฤกษ ์ล้มในหอ้งน้ำา  
เข้าไปแนะนำาในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ตอนนี้เริ่มพูดชัดแล้ว 
ไปนวด แกชอบนวด นวดให้เป็นชั่วโมง แต่ก่อนแกลุกไม่ได้ 
ตอนนี้เริ่มลุกได้แล้ว ให้ลองยืน ลองเดิน แต่ต้องใช้อุปกรณ์
ช่วย” (CG 5)
  “Caregivers จะมีการลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ทุก
อาทิตย์ เวลาเราลงไปแล้ว เราก็สอบถามผู้ป่วยตามที่เรา
อบรมมา เราก็ไปช่วยในการทำากายภาพ ในการฟื้นฟู พลิก
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ตัว ดูแลเรื่องต่างๆ” (CG 7)
  “ทำางานร่วมกับนักกายภาพบำาบัด ซึ่งเขาจะมี
ตารางลงเยี่ยมบ้านคนไข้ มีโปรแกรมระหว่างผู้ป่วย ญาติ 
โดย caregivers จะช่วยดูแลในระดับหนึ่งท่ีบ้าน เรา
สอบถามญาติแล้วว่าเขาต้องการแบบนี้ แล้วมาดูว่า care-
givers ที่ดูแลแต่ละบ้านจะดูแลกันยังไง ให้อยู่ในระดับท่ี
ญาติรับได้ และเราช่วยเหลือคนไข้ได้” (CG 13)
  2.4	การแนะนำาญาติ	(ในเรื่องต่างๆ	เช่น	การ
แนะนำาบำาบัดฟื้นฟู	การรับประทานยา	อาหาร	การจัด
สภาพแวดล้อม	การออกกำาลังกาย	รวมทั้งการให้กำาลัง
ใจ)
  “ถ้าคนไข้ที่มีผู้ดูแลเป็นญาติ เราก็จะช่วยแนะนำา
ญาติ ในการพลิกตัวทุก 2 ช่ัวโมง และมีการตะแคง การ
จัดการเช็ดแผล ก็ช่วยทำา ในเรื่องของการกินยาว่ากิน
อย่างไร ช่วยกายภาพก็ในเรื่องของการยกแขนยกขา ช่วย
กันร่วมกับญาติในการทำากายภาพ” (CG7)
  “ช่วยดูแลสภาพแวดล้อมให้ และร่วมพูดคุยให้
กำาลังใจ แนะนำาให้เขาออกกำาลังกายตอนเช้า แนะนำาให้มี
การพูดคุยกับเพื่อนบ้าน ก็มีการช่วยเหลืออื่นๆ เช่น เรื่อง
ของอาหารบ้าง เคสที่สองเป็นผู้หญิง อายุ 90 ปี ช่วงที่ผม
ไปดูแล ช่วงลา่สดุกอ่นเข้าไปอยูท่ี่โรงพยาบาล มอีาการออ่น
แรง อ่อนล้า ก็มีการตรวจเช็คสมอง ความจำา เรื่องการทาน
อาหาร” (CG 8)
  2.5	เวลาในการใหบ้รกิาร	การเยีย่มบา้นผูส้งูอายุ
	 	 ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยเหลือดูแล 
ผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ป่วยท่ีต้องดูแล	และ
กิจกรรมการให้การดูแล	รวมทั้งตารางเยี่ยมที่ถูกวางไว้ให้
ตรงกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหรือ
ท้องถิ่น	โดยผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า
  “เคสแรกเป็นผู้ชาย อายุ 63 ปี เป็นโรคเส้นเลือด
ในสมองแตก ทกุวนัจะไปวนัละ 1 ชัว่โมง ประมาณ 15.00-
17.00 น. เคสที่สองเป็นผู้หญิง อายุ 89 ปี เป็นความดัน  
ไขมันในเลือดสูงและความจำาไม่ดี จะไปเยี่ยมช่วง จันทร์ 
พุธ ศุกร์ ในช่วงเย็น ประมาณ 17.00-18.00 น.” (CG 8)

  “เราจะลงทุกวันศุกร์ เราก็ลงไปประเมินความ
เสีย่งเบือ้งต้น วดัความดัน ชัง่น้ำาหนกั ทำาทกุอยา่งในบรเิวณ
บ้านของผู้สูงอายุ ถ้าเข้าไปตอนเที่ยงก็ป้อนอาหาร ผมยาว
ก็ตัดผม ตัดเล็บ วันศุกร์ไปทั้งวันพร้อมกัน 5 คน มีผู้สูงอายุ
ประมาณ 6 คนที่ต้องดูแล คุณหมอที่เทศบาลจะมีตาราง
งานเยี่ยมบ้านให้” (CG 12)
 ประเด็นที่	4	ผลลัพธ์
	 ท่ีเห็นได้ชัดคือ	 ผู้ช่วยเหลือฯ	สามารถท�างานดูแล
ช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนได้หลากหลายและเฉพาะทาง
มากขึ้น	ที่ส�าคัญคือมีความม่ันใจมากขึ้นจากการฝึกอบรม	
นอกจากนี้	การมีรูปแบบการท�างานและแผนการท�างาน
ที่ชัดเจน	มีการวางแผนการดูแลที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
แต่ละราย	หรือที่เรียกว่า	care	plans	มีการท�างานเป็นทีม	
มีการจับคู่บัดดี้ในการท�างาน	หรือการท�างานร่วมกับวิชา
ชีพอื่นๆ	รวมทั้งมีเครือข่ายการท�างานที่หลากหลาย	ช่วย
ท�าให้บทบาทการท�างานในพื้นที่ของคนในชุมชนสามารถ
ดูแลคนในชุมชนได้ดีมากยิ่งขึ้น	ส่งผลให้มีทรัพยากรจาก
ภายนอกเข้ามาหนุนเสริมการท�างานมากขึ้น ผู้ให้ข้อมูลได้
กล่าวเกี่ยวกับผลลัพธ์ไว้ดังนี้
 1.	ผลลัพธ์ด้านศักยภาพของผู้ช่วยเหลือฯ
 “Caregivers ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จากเดิมท่ี
เปน็ อสม. ธรรมดา จนกระท่ังสามารถเข้าไปชว่ยดูแลผูป้ว่ย
ได้มากขึน้ เชน่ ในเร่ืองของการทำาแผล การดูแลแผลกดทบั 
การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม เป็นต้น” (CG 10)
 2.	ผลลัพธ์ด้านอื่นๆ
	 	 2.1	ด้านหลักเกณฑ์การทำางาน	
	 	 มีการเยี่ยมบ้านตามแผนการดูแลผู้สูงอายุราย
บุคคล	รวมทั้งมีกระบวนทัศน์ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
ที่เปลี่ยนแปลงไป	โดยผู้ให้ข้อมูลได้ให้รายละเอียดว่า
  “ก่อนหน้านี้ก็ไปเยี่ยมทั่วไปไม่มีหลักเกณฑ์ ไปดู
สภาพร่างกายโดยรวม แต่พอชมรมผู้สูงอายุไปด้วยก็จะมี
หลักเกณฑ์ว่าจะต้องรู้อะไรบ้าง หลักเกณฑ์จะมีมากกว่า 
คือ ตอนแรกเราไปแบบไม่รู้ เราไปเยี่ยม ก็จะแค่ประสาน 
รพ.สต. คัดกรองเบาหวานความดัน โดยทั่วไปจะไปดู
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สุขภาพร่างกายว่าเป็นอย่างไร มีโรคประจำาตัวอะไร ให้คำา
แนะนำาว่า โรคประจำาตัวแบบนี้ควรทานอาหารประเภท
ไหน ถ้าร่างกายสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง ให้ออกกำาลังกาย
แบบไหน แล้วพอหลังจากนั้นไปอบรมมาแล้วความรู้จะ
กว้างขึ้นจะมีแบบประเมิน ตามชนิดของ care plans ซึ่ง
มี 15 รายการ ตอนที่เป็น อสม. ไม่ได้ทำาตามแบบฟอร์มนี้ 
อันนี้ทำาหลังจากที่เราไปอบรมแล้ว” (CG2)
  “ส่วนใหญ่เป็น อสม. มาก่อน การทำางานในพื้นที่
กจ็ะเกิดความไวว้างใจกนั เพราะรูจ้กักนัมากอ่น โดยเราจะ
ไดร้บัความรูเ้พิม่จากหมออนามยัทีน่ี ้เชน่ ความรูพ้ืน้ฐานใน
การดูแลการเจ็บป่วย และเราก็จะแบ่งการเยี่ยมบ้านตาม 
care plans ที่เราตั้งไว้” (CG4)
  “ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่มากขึ้นจากการที่ อสม. 
ลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ทำาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
สุขภาพดีขึ้น ได้รับการดูแลมากขึ้น และเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์จากเป็นชุมชนที่ต่างคนต่างดูแลกันเองในครอบครัว 
แล้วก็มีจิตอาสาเข้าไปดูแล ซึ่งใหม่ๆ นี่ไม่ได้รับการยอมรับ 
แต่ตอนนี้ได้รับการยอมรับ” (CG 12)
  “เรื่องของการดูแลเคสประจำาอันนี้มีอยู่แล้ว และ
แต่ละเดือนในการเย่ียมบ้าน เราจะมีการเยี่ยมใหญ่โดยมี
หมอครอบครัวเยี่ยมด้วยทุกครั้ง ก็จะให้ CG ลงไปด้วยทุก
คร้ังและช่วงบ่ายหลังจากการเยี่ยมบ้าน เราก็จะมาคอน
เฟอเรนซ์เรื่องเคสและมีการจัดทำาแฟ้มประวัติเยี่ยมใหญ่” 
(CG 8)
  “การทีม่ชีดุสสีม้ (เส้ือทีม) ทำาใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัในตำาบล
ว่าเส้ือสีส้มคืออะไร เขามองเห็นว่าเป็นทีมเวิร์คท่ีดี มีการ
แบ่งการทำางานในพื้นที่ ทุกคนทำาอย่างเต็มที่เพราะมีความ
เป็นจิตอาสา ทำางานตาม care plans และได้รับเสียงตอบ
รบัจากญาตผิู้ปว่ยกช็ืน่ชม เพราะเขาเกดิความเครยีด เขาก็
เปลี่ยนแปลงไป เช่น ช่วยสอนเขาให้ทำาโน่นนี่นั่นเป็น ให้ผู้
ดแูลออกไป relax ขา้งนอก ใหห้ายเครยีดไดบ้า้ง” (CG 10)
  2.2	ด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย	
	 	 ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

ต่างๆ	ในชุมชน	เริ่มมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้น	ตัวอย่างเช่น	
บทบาทของศูนย์การศึกษานอกระบบ	การมีศูนย์จิตอาสา
ดแูลผูป้ว่ยทีเ่ชือ่มโยงเครอืขา่ยตา่งๆ	รวมทัง้ระบบการสง่ตอ่
และการส่งกลับระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
กับโรงพยาบาลระดับสูงกว่า	โดยผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า
		 	 “หลังจากไปอบรมมาแล้ว	420	ชั่วโมง	มีภาคี
เครือข่ายมาท�างานด้วยกัน	นัดกันท้ังชมรมผู้สูงอายุ	นัก
กายภาพบ�าบัด	นักกิจกรรมบ�าบัดและทีมพยาบาลจาก
อนามัย	ไปด้วยกันมีหมอจิตวิทยา	หมอฟัน”	(CG1)	
  “การศึกษานอกระบบ กศน. มีประจำาตำาบลทุก
ตำาบลคอยสนับสนุนกิจกรรม เป็นผู้จัดกิจกรรมของทุก
กลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน แถมยังมีน้องเป็น
เจ้าหนา้ทีป่ระจำาศนูย ์กศน. ประจำาตำาบลทีน่ี ่โดยสว่นใหญ่
กลุม่เปา้หมายก็จะเปน็ผูส้งูอาย ุกจ็ะคอยสนบัสนนุกิจกรรม
ต่างๆ จะเป็นด้านจิต กาย อาชีพ”(CG3)
  “มีการสร้างระบบใหม่ คือเราสร้างศูนย์จิตอาสา
ดูแลผู้ป่วย ซึ่งเป็นศูนย์ที่เรามีอยู่เดิมแต่มีงบประมาณเข้า
มาหลอ่เลีย้งในการทำางาน การสรา้งเครอืขา่ยวชิาชพี เครอื
ขา่ยสถาบนัการศกึษา ซึง่ทกุฝา่ยสามารถเชือ่มตอ่ไดง้า่ยกบั
นโยบายตรงนี้” (CG10)
  “มีการอบรมให้ความรู้สำาหรับผู้ที่มีจิตอาสา ก็จะ
เข้าไปแนะนำาผู้ดูแล ถ้าดูแล้วมีอาการผิดปกติก็ประสาน 
รพ.สต. และทาง รพ.สต. ก็จะส่งต่อ รพ. เป็นสิ่งที่ดีที่ช่วย
ดูแลคนในชุมชน คือทุกคนก็รู้จักกันหมด คือพอเข้าบ่อยๆ 
เราก็เข้าไปช่วยเสริมว่าเขาขาดเหลืออะไรบ้าง เพราะญาติ
เขาดูแลอยู่แล้ว” (CG 11)
  2.3	ด้านความภาคภูมิใจ
	 	 ผลลัพธ์จากการปฏิบัติตามนโยบาย	 ไม่ได้มี
เพียงพัฒนาการของการให้การดูแลที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุมี
อาการหรือสภาพที่ดีขึ้นเท่านั้น	ผู้ช่วยเหลือฯ	ยังได้รับการ
ตอบแทนในรปูของค�าชมและการยอมรบันบัถอื	ตอ้งการให้
ผู้ช่วยเหลือฯ	ได้ดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง	ถือเป็นรางวัล
อีกรูปแบบหนึ่งที่สร้างพลังในการท�างานได้	โดยผู้ให้ข้อมูล
ได้กล่าวไว้ว่า
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  “ชาวบ้านเขาเรียกเราว่า “คุณหมอปลอม” 
(หวัเราะชอบใจ) เราเขา้ไปเหน็เขาวา้เหวม่าก เราตอ้งเขา้ไป
กอด เขาก็นอนพิงเรา เราก็ทำาด้วยใจรัก ไม่รังเกียจ เช็ดขี้ 
เช็ดเยี่ยวให้” (CG6)
  “ผู้ป่วยนอนติดเตียง จากลุกไม่ได้แล้วกลับมาลุก
เดินได้เหมือนเดิม เราเข้าไปประเมินญาติ และประเมิน 
ผู้ป่วยว่าป่วยอยู่ระดับไหน และแนะนำาว่าเขาต้องทำาแบบ
ไหน แลว้กใ็หเ้ขาลองทำาดู กม็กีารตดิตามผล กเ็ปลีย่นแปลง
ดีขึ้น” (CG 12)
  “ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะความจำาเสื่อม เมื่อก่อน
จากที่ว่าแกจำาอะไรไม่ค่อยได้ เราจะกระตุ้นเรื่องเก่าๆ หนู
ก็ประทับใจว่า ช่วงหลังที่ไป พอเราสวัสดีเขา เขาก็สวัสดี
ตอบ เขาก็เริ่มจะจำาได้นิดๆ ว่า เราเข้ามาอีกแล้ว เราก็รู้สึก
ภูมิใจที่ได้ไปดูแล ก็จะดูแลไปเรื่อยๆ” (CG 13)
  “ทีผ่า่นมามคีนท่ีเราดแูลท่ีเราประทับใจคอื ปา้งาม 
(นามสมมุต)ิ เกิดจากการทีส่ามป่ีวยและไมม่กีำาลงัใจในการ
สูชี้วติจงึเกดิการลม้ปว่ย คอื สามเีปน็มะเร็ง แต่ตอนนีย้งัไม่
เสีย มะเร็งก็หายไปเลย มีอาการดีขึ้น สภาพป้างามจากลุก
ไม่ได ้ตอนนีล้กุได ้เกบ็ผกัได ้เกบ็ดอกอญัชญัไปขายได้ เดิน
ไปวัดได้แล้ว ดีขึ้นทั้งสองคน อายุ 82 ปีแล้ว เราเข้าไปพูด
ให้กำาลังใจ วัดความดัน ช่วยดูแลต่างๆ” (CG 6)
 ประเด็นที่	5 อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการทำางาน
	 ในการท�างานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ	มีปัจจัย
ต่างๆ	เข้ามาเก่ียวข้อง	หากมีการส่งเสริมอย่างเหมาะสม
ก็จะช่วยให้เขาเหล่านั้นท�างานได้อย่างยั่งยืน	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง	ประเด็นเรื่องค่าตอบแทน	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ
ต่างๆ	ที่เอื้อต่อการท�างานในพื้นที่	หรือแม้กระทั่งเรื่องของ
อุปกรณ์	เครื่องมือต่างๆ	ส�าหรับการท�างานที่เพียงพอ	โดย
ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า
 “ถ้ามีการจ้างงาน CG เป็นเวลา ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี 
เพราะว่าถ้าเขาสามารถทำางานได้วันละ 6 ชม. เขาก็จะมี
รายได้ เพราะว่า 50 บาท คูณ 6 ชม. ก็เป็นเงิน 300 บาท 
ต่อวัน แต่ตอนนี้การเบิกจ่ายเงินค่อนข้างช้ามากเพราะติด
ระเบียบต่างๆ” (CG 1)

 “การออกเยี่ยมผู้สูงอายุ บางครั้งก็ต้องออกค่าใช้จ่าย
เอง ค่าน้ำามันรถ ค่าโน่นนี่” (CG 2)
 “เมื่อก่อนตอนที่เข้ามาตรงน้ี ไม่มีค่าตอบแทนเร่ือง
นี้ แต่พอมาถึงตอนนี้ ถ้าเกิดมีค่าตอบแทน ก็อาจจะใช้เป็น
ค่าน้ำามัน เพื่อช่วยในการทำางานตรงนี้” (CG 7)
 “เรื่องที่ต้องการฝาก อยากฝากเรื่องกฎระเบียบ และ
รวมท้ังเร่ืองเอกสารต่างๆ อยากใหท้ำาเหมอืนกนัท่ัวประเทศ 
มีความชัดเจน น่าจะมี pattern มาเลย แบบรายงาน แบบ
ฟอร์มต่างๆ ควรมีคู่มือมาให้ น่าจะดี” (CG 6)
 “CG อยากไดเ้คร่ืองมอืและอปุกรณบ์างอยา่งเพิม่เตมิ 
คอื เวลาลงพืน้ทีเ่ราตอ้งมกีารคัดกรอง เราตอ้งมอีปุกรณน์ดิ
หนึ่ง เช่น เครื่องวัดความดัน อุปกรณ์ตอนนี้เบิกที่ รพ.สต. 
แต่ถ้าเอาไปท่ี รพ.สต. ก็จะไม่มีใช้ เลยอยากได้เพิ่ม” 
(CG 5)

วิจารณ์

		 บทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุมีการ
เปลี่ยนแปลงไป	ศักยภาพของการท�างานในชุมชนมีเพิ่ม
ขึ้นจากประสบการณ์และการผ่านการฝึกอบรมจากหน่วย
งานทีเ่กีย่วขอ้ง	จากการศกึษาพบวา่	การมหีลกัสตูรการฝกึ
อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ	70	ชั่วโมงและ	420	ชั่วโมง	ช่วยให้ผู้
ช่วยเหลือดูแลได้รับการพัฒนาศักยภาพมากข้ึน	ส่งผลให้
บทบาทผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ	รวมท้ัง
มรูีปแบบการจัดบริการทีชั่ดเจนขึน้	จากการเกบ็ขอ้มูล	พบ
วา่	มกีารวเิคราะหจ์ดักลุม่ผูส้งูอายแุละเขยีนแผนการดแูลให้
เหมาะสมกบัแตล่ะรายไดอ้ยา่งชดัเจน	มกีารแบง่เขตช่วยกัน
ดูแล	ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายบวกกับ
ความต้องการผู้ดูแลในชุมชน	ที่ผลักดันและส่งเสริมให้เกิด
กลุม่ผูม้จีติอาสาอาสาสมคัรดงักลา่วขึน้	ในเรือ่งของบทบาท
และวิธีการท�างานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีเห็นได้ชัด
จากการศึกษา	คือไม่ไปเดี่ยวแต่ท�างานร่วมกันเป็นทีม	มี
ระบบพี่เลี้ยงและการจับคู่กันท�างาน	มีตารางเยี่ยมประจ�า
ของแต่ละคนและตารางท่ีถูกวางไว้ตรงกับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหนา้ท่ีของโรงพยาบาลหรอืทอ้งถิน่	ผูใ้หข้อ้มลูกลา่ว
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ว่า	มีการท�างานเชื่อมโยงกับทีมหมอครอบครัวด้วย
	 ทีมสหวิชาชีพมีการลงเยี่ยมบ้านคร้ังใหญ่พร้อมกัน	
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ป่วยซึ่งกันและกัน	 ถือเป็นการ
พฒันาองคค์วามรูร้ว่มกนั	หรอื	integrated	care	package	
ท่ีเป็นกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุกับบุคลากรทางการแพทย์	ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาของเบลเยี่ยมที่มีข้อเสนอจากงานวิจัยชิ้นหนึ่ง	ใน
เรือ่งการเขา้ถึงข้อมลูทีเ่ชือ่ถอืไดเ้กีย่วกบัการใหบ้รกิาร	เปน็
หนึง่ในกุญแจส�าคัญทีต่อ้งมข้ีอมลูสนบัสนนุการท�างานของ
ผูช้ว่ยเหลอืดแูลผูส้งูอายใุหส้ามารถดแูลผูส้งูอายไุด	้งานวิจยั 
ดงักลา่วเสนอใหเ้ปน็หน่ึงในนโยบายของภาครฐัท่ีตอ้งมกีาร
เช่ือมข้อมูลระหว่างคนท�างานกับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ	
ในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านอย่างเป็นชุด(10)

		 บคุคลในครอบครวัของผูส้งูอายสุว่นหนึง่มสีมรรถนะ
สามารถพฒันาเปน็ผูช่้วยเหลอืท่ีใหก้ารดแูลผูส้งูอายเุฉพาะ
โรคได้	ซึ่งจากผลการศึกษา	พบว่า	สมาชิกในครอบครัวจะ
ได้รับการแนะน�าเรื่องต่างๆ	ในการดูแลผู้สูงอายุ	รวมทั้งได้
รบัก�าลงัใจจากผูช้ว่ยเหลอืฯ	และสหวิชาชพีดว้ย	แนวทางดงั
กลา่วจะชว่ยเสรมิความยัง่ยนืของการด�าเนนิงานได้อกีทาง
หนึ่ง	ตัวอย่างการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพเฉพาะ
ด้านให้กับบุคคลในครอบครัว	 เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือดูแลผู้
สูงอายุเฉพาะด้านและส่งผลดีในแง่ต่างๆ	เช่น	การดูแลผู้
ปว่ยจติเภทในประเทศญีปุ่่นและเกาหล	ีบุคคลในครอบครวั
จะดูแลผู้ป่วยให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม(11) 
หรือการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในประเทศแถบตะวัน
ตก	ที่จ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจลักษณะอาการของ
โรคและให้การดแูลไดอ้ยา่งเหมาะสม	คอืการดแูลแบบประ
คับประคองและบูรณาการ(12)	อย่างไรก็ตามผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวและต้องให้การดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพาระยะยาวและเป็นผู้สูงอายุท่ีมีอายุมากกว่า	
80	ปี	ผู้ให้การดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวมักจะเกิด
ความเครียด	ส่งผลท�าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายใน
ครอบครัวและญาติพี่น้องได้(13)	งานวิจัยในสหรัฐอเมริกา
รายงานว่า	กว่าร้อยละ	50	ของผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องประสบ

กบัปญัหาทางสขุภาพจติสงูกวา่คนทัว่ไป(14)	รายงานวิจยัใน
ประเทศโปรตุเกส	พบวา่	ภาวะเครียดและซึมเศร้า	มกัจะเกดิ
กับเพศหญิงท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว(15) 
ส�าหรับในการศึกษานี้	ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า	สมาชิกใน
ครอบครัวจะเกิดภาวะเครียดต่อการดูแลผู้สูงอายุที่ต้อง
ให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง	อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ�ากัดของ
การศึกษานี้	จึงยังไม่ได้ศึกษาเชิงลึกเรื่องปัญหาสุขภาพจิต
ของผู้ชว่ยเหลือดูแล	ซ่ึงเปน็ค�าถามวจัิยทีน่า่จะท�าการศึกษา
ต่อไป	อีกรูปแบบหนึ่งของการดูแลผู้สูงอายุโดยสมาชิกใน
ครอบครัวน่าท่ีสนใจ	คือ	การดูแลผู้สูงอายุในประเทศจีน	
ซึ่งก็มีลักษณะใกล้เคียงกับนโยบาย	long-term	care	ใน
ประเทศไทย	โดยการดูแลผู้สูงอายุในขั้นแรกจะเป็นหน้าที่
ของสมาชิกในครอบครัวหรืออาสาสมัครอื่นๆ	ที่ไม่ใช่ญาติ	
ซ่ึงเป็นการดูแลแบบสมัครใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย	 (home	
care	volunteer)	ซึ่งมักจะเป็นผู้สูงอายุที่มีความล�าบาก
ในการเคลื่อนไหว	อีกระดับหนึ่งคือการดูแลผู้สูงอายุที่
บ้านโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ	(home	care	professional)	
ส�าหรับผู้สงูอายทุีติ่ดบา้น	ไมส่ามารถออกนอกบา้นได	้หรอื
กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการสังคม	สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
และท้ังสองรูปแบบจะเป็นการดูแลผ่านชุมชนหรือที่เรียก
ว่า	community	care(16)

	 แนวโน้มผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพในชุมชน	จะมี
จ�านวนเพิ่มมากขึ้น	เนื่องจากการมีโรคประจ�าตัว	เช่น	โรค
ความดันโลหิตสูง	ไขมันในเลือดสูง	โรคเบาหวาน	ฯลฯ(17) 
และท่ีส�าคัญคือ	ภาวะทุพพลภาพจะจ�ากัดการท�ากิจวัตร
พ้ืนฐานประจ�าวนั	รวมทัง้การกล้ันปสัสาวะหรืออจุจาระไม่
ได้(18)	ผูส้งูอายบุางรายหากไดร้บัการดูแลทีด่ก็ีสามารถฟืน้ฟู
สภาพใหก้ลบัมาชว่ยเหลอืตวัเองไดม้ากขึน้และน่ันกค็อืตอ้ง
มกีารท�ากายบ�าบดัหรอืฟืน้ฟสูภาพ	ซึง่จากการศกึษา	พบวา่
ในการด�าเนินงานในปัจจุบันมีศูนย์ต่างๆ	ในชุมชนที่ใช้เป็น
สถานที่ให้บริการในเรื่องนี้	ได้แก่	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการและผู้สูงอายุ	หรือโรงเรียนผู้สูงอายุ	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
แต่ละท้องถิ่น	 ดังนั้นสถานที่ที่ให้บริการกายภาพบ�าบัดก็
เปน็สถานทีท่ีส่�าคญัและควรมบีคุลากรใหบ้ริการ	โดยเฉพาะ
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ที่เป็นผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีได้รับการอบรมจากนัก
กายภาพบ�าบัด(19)	ซึ่งผลการศึกษาพบว่าผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุ	 มีส่วนในการช่วยดูแลในเรื่องนี้ได้ในระดับหนึ่ง	
นอกจากนี้	ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุยังสามารถท�าหน้าที่
ประสานงานกับคลินิกเวชศาสตร์ครอบครัวหรือชมรม 
ผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้รับการ
ดูแลอย่างต่อเนื่อง	โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเพ่ือ
รับการรักษาพื้นฐาน	เช่น	เจาะเลือด	วัดความดัน	รับยา
แบบเดิม	และการอบรมกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเพ่ือป้องกัน
โรคเบาหวาน	โรคความดันโลหิตสูง	เป็นต้น(15)	สอดคล้อง
กับผลการศึกษาครั้งนี้	ซึ่งพบว่าการบริการวัดความดัน	
เจาะเลือด	หรือการช่วยล้างแผล	การดูแลแผลกดทับ	เป็น
บทบาทหนึ่งที่ส�าคัญของผู้ช่วยเหลือฯ	ที่สามารถให้บริการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นในชุมชนได้	นอกจากนี้ประเด็นเรื่องของ
การสรา้งทศันคตทิีด่ใีนการท�างานให้การช่วยเหลอืดูแลผู้สูง
อายุท่ีมภีาวะพึง่พิงของผูช้ว่ยเหลอืดแูลผูส้งูอายแุละสมาชิก
ในครอบครัวของผู้สูงอายุก็มีความส�าคัญ(20)

	 ภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพต่างๆ	ทั้งปัญหาสุขภาพ
กายและสขุภาพจิต	มกัจะเกิดในผูส้งูอายุและแปรตามอายุ
ที่มากขึ้น(21)	บุคคลที่มีสุขภาพจิตไม่ดี	มักจะมีอารมณ์เศร้า
หมอง	กังวล	ท้อแท้	 เบื่อหน่าย	ซึ่งจะส่งผลท�าให้ร่างกาย
ทรุดโทรมตามไปด้วย(22)	รายงานอัตราการฆ่าตัวตายของ
ประชากรอาย	ุ60	ปขีึน้ไปสงูถงึเกือบ	8	ตอ่ประชากรแสนคน	
และยิง่ไปกวา่นัน้ในกลุม่อาย	ุ70-79	ป	ีสงูถงึ	15	ตอ่ประชากร
แสนคน(23)	สขุภาพจติของผูส้งูอายเุปน็เรือ่งส�าคญั	ความสุข
ส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุมาจากการมีสุขภาพจิตดี	อารมณ์
ดี	และความสุขที่ได้จากการพูดคุยเรื่องในอดีตที่มีความ
ประทับใจ	อีกทั้งญาติก็จะรู้สึกดีที่มีคนมาเยี่ยมอีกด้วย(24) 
นอกจากนี้	การท�าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าเขายังมีคุณค่าหรือมี
ประโยชน์	ไม่ใช่เป็นเพียงคนที่คอยรับความช่วยเหลือจาก
คนอ่ืนอย่างเดียว	ก็เป็นอีกเรื่องหน่ึงท่ีส�าคัญ	ดังน้ันจึงต้อง
มีการสร้างคุณค่าตรงนี้ด้วย(25)

		 ประเด็นอื่นๆ	ที่ส�าคัญส�าหรับการท�างานของผู้ช่วย
เหลือดูแลผู้สูงอายุก็คือ	ประเด็นเรื่องค่าตอบแทนที่เหมาะ

สม	และระเบียบการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นและส่วนกลาง	เพ่ือส่งเสริมให้มีคนท�างานในระบบได้
อย่างต่อเนื่อง	ยั่งยืน	และเกิดประสิทธิภาพต่อไปได้
		 ในเรือ่งความรว่มมอืและการมสีว่นรว่มของภาคีเครอื
ขา่ยนัน้	ผลการศึกษาพบวา่	เร่ิมมกีารสร้างระบบการท�างาน
แบบบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆ	ซ่ึงน่าจะมีส่วนช่วย
ลดการท�างานซ้�าซ้อนและท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพ
สูงสุด	สอดคล้องกับจ�านวนบุคลากรและงบประมาณที่มี
อยา่งจ�ากัด	ภายในระบบบรกิารดูแลผูส้งูอายทุีบ่า้น	home	
health	care	(HHC)(26)	โดยมีการจัดต้ังศูนย์ประสานงาน 
ผู้สูงอายุในอ�าเภอเพ่ือเชื่อมโยงระบบการดูแลผู้ป่วยจาก 
โรงพยาบาลผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน	เป็นตัวอย่าง
หนึ่งของการท�างานอย่างบูรณาการ	HHC-center	 เป็น
ศูนย์ประสานงานระหว่างเครือข่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชน	ในต�าบลที่มีความพร้อมก็จะสามารถรับนโยบายไป
ปฏบิตัผิา่นคณะกรรมการ	ซึง่มอีงคก์รปกครองสว่นท้องถิน่
เปน็เจา้ภาพ	เชน่เดียวกบัระบบการดูแลในพ้ืนทีแ่บบบรูณา
การในญี่ปุ่น	เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงได้
รบับรกิารทีเ่หมาะสมในพืน้ทีท่ีต่นเองอาศยัมาแตด้ั่งเดิม(27)

ข้อเสนอแนะ

	 ผลจากการศึกษา	มีข้อเสนอแนะดังนี้
	 1.	 ควรมีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ช่วย
เหลือดูแลผู้สูงอายุอย่างชัดเจน	
	 2.	 ควรมีการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ช่วยเหลือฯ	
อย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ใน
ดา้นนีแ้ละสง่เสรมิใหม้กีารเชือ่มโยงขอ้มลูกนัอยา่งตอ่เนือ่ง
ระหวา่งทมีสหวชิาชีพกับผู้ชว่ยเหลือดูแลผู้สูงอาย	ุตลอดจน
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
	 3.	 ควรมีแผนที่ชัดเจนในการส่งเสริมบุคคลใน
ครอบครัวของผู้สูงอายุให้สามารถพัฒนาเป็นผู้ช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุที่ให้การดูแลผู้สูงอายุเฉพาะโรคได้	รวมทั้งมี
งบประมาณสนับสนุนในงานการส่งเสริมนี้ด้วย
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	 4.	 ควรสง่เสรมิการจดับรกิารเชงิรกุของทมีสหวิชาชีพ
ให้มากขึ้น	โดยเฉพาะในด้านกายภาพบ�าบัด
	 5.	 ควรศึกษาปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นระหว่างการน�า
นโยบายดังกลา่วไปสูก่ารปฏิบตั	ิเชน่	ระเบยีบขอ้บังคบัตา่งๆ	
ท่ีไมเ่อือ้ตอ่การท�างาน	การขาดแคลนปจัจยัตา่งๆ	ทีจ่�าเปน็	
และแกไ้ขปญัหาอยา่งจรงิจงัเพือ่ธ�ารงรกัษาผูช้ว่ยเหลือฯ	ให้
อยู่ในระบบได้อย่างยั่งยืน
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