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บทคัดย่อ
การวิิจัยั เชิิงเอกสารนี้้� มีีวัตั ถุุประสงค์์การวิิจัยั เพื่่�อศึึกษาและสัังเคราะห์์รููปแบบการบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับ
ผู้้�สููงอายุุในประเทศไทย โดยการรวบรวมเอกสารระดัับทุุติิยภููมิิที่่�ตรงกัับเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ ได้้แก่่ บทความ
วิิชาการ บทความวิิจััย และเอกสารเผยแพร่่ของภาครััฐและภาคเอกชน ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ.2552-2562 ที่่�ได้้รัับการ
ตีีพิิมพ์์และปรากฏในฐานข้้อมููลในระบบออนไลน์์ของวารสารวิิชาการในประเทศไทย วิิเคราะห์์ข้้อมููล
คุุณลัักษณะงานวิิจัยั โดยใช้้สถิิติเิ ชิิงพรรณา ได้้แก่่ ความถี่่� และร้้อยละ และสัังเคราะห์์รููปแบบการบริิการสุุขภาพ
สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุของไทย ผลการสืืบค้้นข้้อมููลเกี่่�ยวกัับรููปแบบการบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุของไทยจาก
ฐานข้้อมููลออนไลน์์ของวารสารวิิชาการในประเทศไทย ได้้จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 40 เรื่่�อง และผ่่านเกณฑ์์การคััดเลืือก
ตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดจะเหลืือจำำ�นวน 19 เรื่่�อง ผลการศึึกษา พบว่่า รููปแบบการบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
ของไทย สามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 รููปแบบ คืือ รููปแบบที่่� 1 การจััดการบริิการสุุขภาพในสถาบััน ประกอบด้้วย
โรงพยาบาล บ้้านพัักคนชรา สถานที่่�ให้้การช่่วยเหลืือในการดำำ�รงชีีวิิต สถานบริิบาล สถานดููแลระยะยาวใน
โรงพยาบาล และสถานดููแลผู้้�ป่่วยระยะสุุดท้้าย รููปแบบที่่� 2 การจััดบริิการสุุขภาพในชุุมชน ประกอบด้้วย การ
ดููแลผู้้�สููงอายุุในครอบครััว การดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�บ้า้ น การเยี่่�ยมบ้้าน ศููนย์์ดููแลผู้้�สููงอายุุในชุุมชน การดููแลผู้้�สููงอายุุ
ระยะยาวในชุุมชน และการส่่งเสริิมสุุขภาพของผู้้�สููงอายุุโดยองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ซึ่่�งผลการวิิจััยเชิิง
เอกสารในครั้้�งนี้้�จะเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�สููงอายุุและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง สามารถนำำ�ข้้อมููลไปเป็็นแนวทางในการพััฒนา
รููปแบบการดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�ดีี สอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้�สููงอายุุในบริิบทวััฒนธรรมของไทย และจะเป็็น
ข้้อมููลพื้้�นฐานที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การวางแผนและกำำ�หนดนโยบายในด้้านการบริิการสุุขภาพและสัังคมในประเทศไทย
เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพของการจััดบริิการสุุขภาพและพััฒนาระบบบริิการสุุขภาพให้้ครอบคลุุมต่่อเนื่่�องและเชื่่�อมโยง
ทั้้�งทางด้้านสัังคมและสุุขภาพของผู้้�สููงอายุุต่่อไป
คำำ�สำำ�คััญ : การบริิการสุุขภาพ; รููปแบบการบริิการสุุขภาพ; ผู้้�สููงอายุุ
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The Documentary Research to synthesize the pattern of Health services for the elderly in Thailand

Abstract
This documentary research aimed to study and synthesize the pattern of health services
for the elderly in Thailand by collecting the secondary documents in accordance with the
designated criteria, these documents included academic articles, research articles, and
publications of the public and private sectors from 2009-2019 that had been published in
the online database of academic journals in Thailand. The characteristics of research studies
were statistically analyzed using descriptive statistics including frequency and percentage.
The researcher also synthesized the pattern of health services for the elderly in Thailand.
From 40 studies, only 19 passed the designated criteria. The review found two types of the
pattern of health services for the elderly in Thailand, these were Pattern 1: Institutional
health services including hospital, residential home, assisted living setting, nursing home,
long term care hospital and hospice care, and Pattern 2: Health services in the community
including family care, home health care, home visit, day care center, long term care and
health care by local government organization. The results of this documentary research will
benefit the elderly and the concerned people. The information could be used as a guideline
to develop good care models for the elderly in accordance to the needs of the elderly in
the Thai cultural context. And the information will lead to planning and policy setting on
health and social services in Thailand to increase the capacity of health services and to
develop health services extensively and continuously and connect both social and health
of the elderly.
Keywords : Health Service; the Pattern of Health Service; the Elderly
บทนำ�
	ปััจจุุบันั ประเทศไทยเข้้าสู่่�การเป็็นสัังคมผู้้�สููงอายุุ (Aging Society) ตามคำำ�นิยิ ามขององค์์การสหประชาชาติิ
แล้้ว นั่่�นคืือ การมีีสััดส่่วนผู้้�สููงอายุุเกิินร้้อยละ 10 ของประชากรทั้้�งหมด และจะก้้าวเข้้าสู่่�การเป็็นสัังคมสููงอายุุ
ระดัับสมบููรณ์์ (Completed Aged Society) ใน พ.ศ. 2564 ซึ่่�งหมายถึึง สัังคมที่่�มีีผู้้�สููงอายุุมากกว่่าร้้อยละ
20 ของประชากร คาดการณ์์ว่่า ใน พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะเป็็นสัังคมสููงอายุุระดัับสุุดยอด (Super Aged
Society) คืือ มีีผู้้�สููงอายุุไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 28 ของประชากร (กรมกิิจการผู้้�สููงอายุุ, 2562) จากแนวโน้้มการ
เปลี่่�ยนแปลงเข้้าสู่่�ประชากรสููงอายุุในสัังคมไทย ทำำ�ให้้ปััญหาด้้านสุุขภาพในผู้้�สููงอายุุเพิ่่�มขึ้้�นตามไปด้้วย ทั้้�งนี้้�
เนื่่�องจากวััยสููงอายุุมีีการเปลี่่�ยนแปลงในทางที่่�ถดถอยทั้้�งทางด้้านร่่างกาย จิิตใจ เศรษฐกิิจ และสัังคม
ความต้้องการการดููแลของผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะพึ่่�งพิิง ภาวะโรคเรื้้�อรััง และภาวะทุุพพลภาพ มีีแนวโน้้มเพิ่่�มมาก
ขึ้้�น ดัังนั้้�น การจััดระบบบริิการสุุขภาพที่่�สอดคล้้องกัับปััญหาและความต้้องการของผู้้�สููงอายุุจึึงเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็น
และมีีความสำำ�คััญ
การบริิการสุุขภาพในผู้้�สููงอายุุ เป็็นระบบบริิการการดููแลผู้้�สููงอายุุอย่่างต่่อเนื่่�องและครอบคลุุมสุุขภาพ
ภาวะระยะต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่ระยะเฉีียบพลััน ระยะกลาง และระยะยาวอย่่างบููรณาการ เพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุสามารถคืืน
สภาพ หรืือคงสภาพสุุขภาวะอย่่างดีีที่่�สุุด โดยมุ่่�งพััฒนาระบบบริิการสุุขภาพ 3 ระบบ ได้้แก่่ 1) ระบบการดููแล
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ระยะกลาง เป็็นระยะสำำ�คััญ ต่่อเนื่่�องจากระยะเฉีียบพลััน ช่่วยลดอาการเจ็็บป่่วย ลดการนอนโรงพยาบาลโดย
ไม่่จำำ�เป็็น ลดภาวะทุุพพลภาพ และเป็็นบริิการที่่�ลดจำำ�นวนผู้้�ป่่วยที่่�ต้้องดููแลระยะยาว 2) ระบบบริิการดููแล
ผู้้�สููงอายุุอย่่างต่่อเนื่่�องในแนวราบ คืือ การดููแลจากสถานบริิการสุุขภาพไปยัังบ้้านและชุุมชน ด้้วยทีีมสหวิิชาชีีพ
ช่่วยลดความซ้ำำ��ซ้้อนของการจััดบริิการดููแล ในด้้านเศรษฐกิิจ เวลา และกำำ�ลัังคน และ 3) ระบบบริิการดููแล
ผู้้�สููงอายุุอย่่างต่่อเนื่่�องในแนวดิ่่�ง คืือ การดููแลต่่อเนื่่�องหลัังการส่่งต่่อจากโรงพยาบาลศููนย์์ที่่�บริิการรัักษาโรค
ในระยะเฉีียบพลัันสู่่�โรงพยาบาลชุุมชน มีีการส่่งต่่อผู้้�ป่ว่ ยอย่่างสมบููรณ์์ด้ว้ ยข้้อมููลต้้นทางสู่่�ปลายทางด้้วยระบบ
การสื่่�อสารที่่�ครบถ้้วน ทั้้�งนี้้� เพื่่�อลดการเข้้าสู่่�ภาวะพึ่่�งพิิงการดููแลระยะยาวในผู้้�สููงอายุุ (มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและ
พััฒนาผู้้�สููงอายุุไทย, 2558) ดัังนั้้�น จึึงกล่่าวได้้ว่่าระบบบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ เป็็นระบบที่่�มุ่่�งเน้้นให้้
ผู้้�สููงอายุุได้้รัับบริิการป้้องกัันโรค ส่่งเสริิมสุุขภาพ ฟื้้�นฟููสภาพ และรัักษาพยาบาลอย่่างครบถ้้วนและมีีคุุณภาพ
เพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
	ทั้้�งนี้้� การเปลี่่�ยนแปลงสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุ ประกอบกัับปััญหาการขยายตััวของการเจ็็บป่่วยด้้วยโรคเรื้้�อรััง
และทุุพพลภาพมีีมากขึ้้�น ทำำ�ให้้ความต้้องการการดููแลผู้้�สููงอายุุมีแี นวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น ดัังนั้้�น ข้้อมููลพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับ
รููปแบบการบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุจึงึ มีีความสำำ�คัญ
ั เพื่่�อให้้สามารถจััดสถานบริิการสุุขภาพให้้เข้้าถึึงได้้
อย่่างเหมาะสม และตรงตามระดัับความต้้องการของผู้้�สููงอายุุ ซึ่่�งข้้อมููลที่่�ปรากฏมีีความหลายหลาย และมีี
ความซ้ำำ��ซ้้อน จึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งในการศึึกษาและสัังเคราะห์์รููปแบบการบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
ในประเทศไทยเพื่่�อให้้ได้้บทสรุุปที่่�มีีความชััดเจนเกี่่�ยวกัับรููปแบบการบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ ดัังนั้้�น
ผู้้�ศึกึ ษาจึึงมีีความสนใจที่่�จะศึึกษาเพื่่�อสัังเคราะห์์รููปแบบการบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุในประเทศไทย ผ่่าน
การรวบรวมข้้อมููลเกี่่�ยวกัับรููปแบบการบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�ได้้จากการสืืบค้้นเอกสารวิิชาการและ
งานวิิจัยั เพื่่�อจััดกลุ่่�มข้้อมููลองค์์ความรู้้ใ� ห้้เข้้าใจสถานการณ์์ปัจั จุุบันั รวมถึึงสัังเคราะห์์รููปแบบการบริิการสุุขภาพ
สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อใช้้เป็็นข้้อมููลพื้้�นฐานในการพััฒนารููปแบบการดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ อีีกทั้้�งยัังเป็็น
ข้้อมููลพื้้�นฐานในการพััฒนาคุุณภาพการบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ อัันจะนำำ�ไปสู่่�การวางแผนและกำำ�หนด
นโยบายในด้้านการบริิการสุุขภาพและสัังคมในประเทศไทยต่่อไป สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี (พ.ศ.
2561 – 2580)
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่่�อศึึกษาและสัังเคราะห์์รููปแบบการบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุในประเทศไทย
คำ�จำ�กัดความที่ใช้ในการวิจัย
	ผู้้�สููงอายุุ หมายถึึง บุุคคลซึ่่�งมีีอายุุเกิินหกสิิบปีีบริิบููรณ์์ขึ้้�นไปและมีีสัญ
ั ชาติิไทย (พระราชบััญญััติผู้ิ ้�สููงอายุุ
พ.ศ. 2546, 2546)
	ผู้้�สููงอายุุที่่�มีภี าวะพึ่่�งพิิง หมายถึึง ผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่สามารถช่่วยเหลืือตนเองได้้ในการปฏิิบัติั กิิ จิ วััตร ประจำำ�วันั
เป็็นผู้้�สููงอายุุหรืือผู้้�ป่่วยที่่�นอนติิดเตีียง หรืือติิดบ้้าน อาจต้้องได้้รัับการฟื้้�นฟููสมรรถภาพ การให้้การพยาบาล
บริิการด้้านสัังคม รวมถึึงการช่่วยเหลืือในชีีวิิตประจำำ�วััน (อััญชิิษฐฐา ศิิริิคำำ�เพ็็ง และ ภัักดีี โพธิ์์�สิิงห์์, 2560)
การดููแลระยะยาว หมายถึึง การจััดบริิการสาธารณสุุขและบริิการสัังคมเพื่่�อตอบสนองความต้้องการความ
ช่่วยเหลืือของผู้้�ที่่�ประสบภาวะยากลำำ�บาก อัันเนื่่�องมาจากภาวการณ์์เจ็็บป่่วยเรื้้�อรััง การประสบอุุบััติิเหตุุ
ความพิิการต่่าง ๆ ตลอดจนผู้้�สููงอายุุที่่�ชราภาพไม่่สามารถช่่วยเหลืือตััวเองได้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน โดยมีีรููปแบบ

การวิจัยเชิงเอกสารเพื่อสังเคราะห์รูปแบบการบริการสุขภาพสำ�หรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

The Documentary Research to synthesize the pattern of Health services for the elderly in Thailand

55

ทั้้�งที่่�เป็็นทางการ (ดููแลโดยบุุคลากรด้้านสาธารณสุุขและสัังคม) และไม่่เป็็นทางการ (ดููแลโดยครอบครััว
อาสาสมััคร เพื่่�อน เพื่่�อนบ้้าน) (สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพ, 2559)
การสัังเคราะห์์เอกสารงานวิิจัยั หมายถึึง ระเบีียบวิิธีที่่�ี ใช้้ในการศึึกษาหาข้้อเท็็จจริิงเพื่่�อตอบปััญหาการ
วิิจััยที่่� โดยทำำ�การรวบรวมงานวิิจััยหลาย ๆ เรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปััญหานั้้�น ๆ มาวิิเคราะห์์เพื่่�อหาข้้อสรุุปที่่�แท้้
จริิงซึ่่�งจะเป็็นคำำ�ตอบให้้กัับปััญหาวิิจััยนั้้�น
การสัังเคราะห์์รููปแบบ หมายถึึง การรวบรวมเอกสารและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง และนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้มา
วิิเคราะห์์ สรุุปองค์์ความรู้้�และข้้อค้้นพบเพื่่�อให้้ได้้รููปแบบหรืือวิิธีีในการบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุใน
ประเทศไทย
การบริิการสุุขภาพ หมายถึึง การจััดบริิการทางการแพทย์์และการสาธารณสุุขในรููปแบบต่่าง ๆ เพื่่�อแก้้
ปััญหาความต้้องการของประชาชนในเรื่่�องสุุขภาพ
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การวิิจััยนี้้� เป็็นการวิิจััยเอกสาร โดยผู้้�วิิจััยได้้ศึึกษาบทความวิิชาการ บทความวิิจััย และเอกสารเผยแพร่่
ของภาครััฐและภาคเอกชน เกี่่�ยวกัับรููปแบบการบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุของไทย ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2552
- 2562 ที่่�ได้้รัับการตีีพิิมพ์์และปรากฏในระบบฐานข้้อมููลออนไลน์์ของห้้องสมุุดมหาวิิทยาลััย และฐานข้้อมููล
ออนไลน์์ของวารสารวิิชาการในประเทศไทย โดยกำำ�หนดเกณฑ์์การคััดเลืือกงานวิิจััย (Inclusion criteria)
บทความวิิชาการ บทความวิิจััย และเอกสารเผยแพร่่ของภาครััฐและภาคเอกชน โดยผู้้�วิิจััยได้้กำำ�หนดเกณฑ์์
ตามแนวทางของ Scott (1990; 2006) (วิิญญา โพธิ์์�คานิิช, 2561) ดัังนี้้�
1) ความจริิง (Authenticity) หมายถึึง ต้้องเป็็นเอกสารที่่�แท้้จริิง (Origin) เมื่่�อตรวจสอบข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
ผู้้�เขีียนหรืือหน่่วยงานที่่�เขีียนเอกสารต้้องมีีตััวตนจริิงและมีีความน่่าเชื่่�อถืือ
2) ความถููกต้้องน่่าเชื่่�อถืือ (Credibility) หมายถึึง เอกสารนั้้�นจะต้้องไม่่มีีข้้อมููลที่่�ผิิดพลาด บิิดเบืือนหรืือ
คลาดเคลื่่�อนไปจากความเป็็นจริิง
3) การเป็็นตััวแทน (Representativeness) หมายถึึง เอกสารที่่�พบต้้องสามารถใช้้แทนหรืือเป็็นแบบ
ฉบัับที่่�แทนเอกสารประเภทเดีียวกัันได้้ และข้้อมููลในเอกสารที่่�จะนำำ�มาวิิเคราะห์์นั้้�นจะต้้องเป็็นข้้อมููลที่่�เป็็น
ตััวแทนของประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่างได้้
4) ความหมาย (Meaning) หมายถึึง เอกสารต้้องมีีความชััดเจนและเข้้าใจได้้ง่า่ ย โดยการพิิจารณาข้้อมููล
ในเบื้้�องต้้นว่่าเอกสารที่่�นำำ�มาพิิจารณามีีข้้อมููลใดที่่�เป็็นนััยสำำ�คััญหรืือมีีความหมายให้้กัับการวิิจััย การตีีความ
เอกสารบางประเภทจึึงสามารถที่่�จะตีีความทั้้�งในระดัับที่่�เป็็นข้้อเท็็จจริิงและตีีความข้้อมููลที่่�เป็็นนััยที่่�ซ่่อนแฝงอยู่่�
และผู้้�วิิจััยยัังกำำ�หนดเกณฑ์์ในการคััดเลืือกงานวิิจััยเพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�
1) เป็็นงานวิิจััยที่่�ศึึกษารููปแบบการบริิการสุุขภาพ รููปแบบการดููแล การพััฒนาระบบบริิการสุุขภาพ
สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุในประเทศไทย
2) เป็็นงานวิิจััยที่่�ได้้รัับการตีีพิิมพ์์และเผยแพร่่เป็็นภาษาไทย
3) เป็็นงานวิิจััยที่่�มีีการตีีพิิมพ์์เผยแพร่่ระหว่่างปีี พ.ศ. 2552 - 2562
4) เป็็นงานวิิจััยที่่�ศึึกษาเฉพาะกลุ่่�มตััวอย่่างประชากรไทย
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
	ขั้้�นตอนการรวบรวมข้้อมููลมีี ดัังนี้้�
1) สืืบค้้นรายงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรููปแบบการบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุของไทย โดยกำำ�หนดคำำ�
สำำ�คััญ (Keywords) ได้้แก่่ รููปแบบการบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ รููปแบบการดููแลผู้้�สููงอายุุ การพััฒนา
ระบบบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ และเข้้าสืืบค้้นจากฐานข้้อมููลออนไลน์์ของห้้องสมุุดมหาวิิทยาลััย และ
ฐานข้้อมููลออนไลน์์ของวารสารวิิชาการในประเทศไทย เฉพาะฉบัับที่่�เป็็นภาษาไทย ได้้งานวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้องรวม
40 เรื่่�อง
2) นำำ�งานวิิจััยจำำ�นวน 40 เรื่่�อง มาอ่่าน และพิิจารณาคััดเลืือกงานวิิจััยที่่�มีีคุุณลัักษณะตรงตามแนวทาง
ของ Scott (1990; 2006) และตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ข้้างต้้น ได้้งานวิิจััยจำำ�นวน 19 เรื่่�อง โดยใช้้แบบสรุุป
เอกสารตามเกณฑ์์การคััดเลืือกงานวิิจััย
3) ผู้้�วิิจััยอ่่านรายงานวิิจััยทั้้�ง 19 เรื่่�อง รอบที่่�หนึ่่�ง โดยพิิจารณาชื่่�อเรื่่�องและบทคััดย่่อ และอ่่านรายงาน
การวิิจััยรอบที่่�สองอย่่างละเอีียดเพื่่�อสกััดข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวััตถุุประสงค์์งานวิิจััย โดยใช้้ตารางจำำ�แนกตาม
ประเด็็นที่่�ทำำ�การสัังเคราะห์์
4) ตรวจสอบคุุณภาพงานวิิจััย และทำำ�การสัังเคราะห์์เนื้้�อหาของงานวิิจััย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงเอกสาร ใช้้แนวทางของ Scott (1990; 2006) ประกอบด้้วย 1) ความจริิง
(Authenticity) 2) ความถููกต้้องน่่าเชื่่�อถืือ (Credibility) 3) การเป็็นตััวแทน (Representativeness) และ
4) ความหมาย (Meaning) ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล กล่่าวคืือ วิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวกัับคุุณลัักษณะของงาน
วิิจััยโดยใช้้สถิิติิพรรณนา คืือ ความถี่่�และร้้อยละ จากนั้้�นทำำ�การสัังเคราะห์์รููปแบบการบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับ
ผู้้�สููงอายุุด้้วยการวิิเคราะห์์เนื้้�อหา (Content analysis )
ผลการศึกษา
จากการศึึกษาและสัังเคราะห์์งานวิิจััยรููปแบบการบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุในประเทศไทย ที่่�มีี
คุุณลัักษณะตรงตามเกณฑ์์การคััดเลืือกงานวิิจััยที่่�กำำ�หนด จำำ�นวน 19 เรื่่�อง พบว่่า ประเภทงานวิิจััยมากที่่�สุุด
คืือ บทความวิิจัยั คิิดเป็็นร้้อยละ 47.37 รองลงมา เป็็นบทความวิิชาการ คิิดเป็็นร้้อยละ 21.05 ตีีพิมิ พ์์ระหว่่าง
พ.ศ. 2552 - 2557 คิิดเป็็นร้้อยละ 52.63 รองลงมา ตีีพิมิ พ์์ระหว่่างปีี พ.ศ. 2558 - 2562 คิิดเป็็นร้้อยละ 47.37
ไม่่ปรากฏระยะเวลาในการศึึกษา คิิดเป็็นร้้อยละ 52.63 รองลงมา มีีระยะเวลาในการศึึกษา 1 - 6 เดืือน
คิิดเป็็นร้้อยละ 36.84 ทำำ�การศึึกษาในชุุมชน คิิดเป็็นร้้อยละ 63.16 รองลงมา ทำำ�การศึึกษาแบบบููรณาการ
คิิดเป็็นร้้อยละ 26.31 และผู้้�ดำำ�เนิินการวิิจััยเป็็นบุุคลากรทางการแพทย์์ คิิดเป็็นร้้อยละ 84.21 รองลงมาเป็็น
หน่่วยงาน คิิดเป็็นร้้อยละ 15.79 ดัังแสดงใน ตารางที่่� 1
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ตารางที่่� 1 ความถี่่�และร้้อยละของงานวิิจััยจำำ�แนกตามคุุณลัักษณะของงงานวิิจััย
คุณลักษณะของงงานวิจัย
ประเภทงานวิจัย
บทความวิชาการ
บทความวิจัย
เอกสารเผยแพร่ของภาครัฐและภาคเอกชน
รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. ที่ตีพิมพ์
2552 - 2557
2558 - 2562
ระยะเวลาในการศึกษา
1-6 เดือน
7-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
ไม่ปรากฏ
สถานที่ทำ�การศึกษา
ในสถานบริการ
ในชุมชน
บูรณาการ
ผู้ดำ�เนินการวิจัย
บุคลากรทางการแพทย์
หน่วยงาน

ความถี่

ร้อยละ

4
9
3
3

21.05
47.37
15.79
15.79

10
9

52.63
47.37

7
1
1
10

36.84
5.26
5.26
52.63

2
12
5

10.53
63.16
26.31

16
3

84.21
15.79

ผลการสัังเคราะห์์รููปแบบการบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุของประเทศไทย
จากเอกสารเชิิงวิิชาการที่่�เกี่่�ยวกัับรููปแบบการบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุในประเทศไทย จำำ�นวน
19 เรื่่�อง ระหว่่างปีี 2552 - 2562 พบว่่า รููปแบบการบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุในประเทศไทย สามารถ
แบ่่งได้้เป็็น 2 รููปแบบ ดัังนี้้�
	รููปแบบที่่� 1 การจััดการบริิการสุุขภาพในสถาบััน (Institutional care) เป็็นการให้้บริิการดููแล
ผู้้�สููงอายุุในสถานบริิการ ตามลัักษณะการบริิการหรืือระดัับความต้้องการการดููแลของผู้้�สููงอายุุ เช่่น ให้้บริิการ
ในกรณีีที่่�ผู้้�สููงอายุุมีีอาการเจ็็บป่่วยอย่่างเฉีียบพลัันหรืือมีีภาวะแทรกซ้้อนที่่�จำำ�เป็็นต้้องการการรัักษาแบบรีีบ
ด่่วน สถานบริิการที่่�ต้้องการการพยาบาลบางส่่วน หรืือต้้องการฟื้้�นฟููสภาพร่่างกายก่่อนกลัับไปอยู่่�บ้้าน และ
การดููแลระยะยาวสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ (ศิิริพัิ ันธุ์์� สาสััตย์์ และคณะ, 2552) ซึ่่�งรููปแบบการบริิการแสดง ดัังภาพที่่� 1
โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

4

รักษาแบบรีบด่ว น สถานบริการที� ต้องการการพยาบาลบางส่ว น หรือต้องการฟื � นฟู สภาพร่างกายก่ อ น
กลับไปอยู
่บา้ นมหาวิ
และการดู
าหรับผูส้ ูงอายุ (ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และคณะ, 2552) ซึ�งรู ปแบบการ
มพฤกษ์
ทยาลัยเกริแลระยะยาวสํ
ก
58 วารสารร่
ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2563
บริการแสดงดังภาพที� 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี �
การจัดการบริการสุขภาพในสถาบัน
(Institutional care)
สถานที�ให้การ

บ้านพักคนชรา ช่วยเหลือในการ สถานบริบาล
โรงพยาบาล
(Residential
(Nursing
ดํารงชีวิต
(Hospital)
home)
(Assisted
home)
living setting)

4

สถานดูแล

สถานดูแล

ระยะยาวใน
โรงพยาบาล

ผูป้ ่ วยระยะ
สุดท้าย

(Long term
care hospital)

(Hospice
care)

ภาพที
ภาพที่่�� 11 การจั
การจััดดการบริ
การบริิกการสุ
ารสุุขภาพในสถาบั
ขภาพในสถาบัันน
สัังสัเคราะห์์
งเคราะห์โดยผู้้
โดยผู�วิิจัว้ ัยิจยั

1.1 โรงพยาบาล (Hospital) การบริิการสุุขภาพในโรงพยาบาล เน้้นการจััดการบริิการรัักษาพยาบาลใน
ลัักษณะเฉีียบพลััน (Acute care) มากกว่่าการบริิการที่่�ต้้องอยู่่�เป็็นเวลานาน หรืือการรัักษาพยาบาลการ
เจ็็บป่่วยแบบเรื้้�อรััง นอกจากนี้้�โรงพยาบาลบางแห่่งยัังมีีบริิการคลิินิิกผู้้�สููงอายุุที่่�ให้้บริิการเกี่่�ยวกัับผู้้�สููงอายุุ ใน
การส่่งเสริิมสุุขภาพ ให้้คำำ�ปรึึกษา บริิการดููแลป้้องกัันโรค รัักษาพยาบาล รวมถึึงการบริิการข้้อมููลข่่าวสาร
สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อลดภาวะพึ่่�งพิิงของผู้้�สููงอายุุต่อ่ ผู้้�อื่่�น และให้้ผู้้�สููงอายุุสามารถดำำ�รงชีีวิติ ได้้อย่่างมีีคุณ
ุ ค่่าและ
มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น (ศิิริิพัันธุ์์� สาสััตย์์ และคณะ, 2552)
1.2 บ้้านพัักคนชรา (Residential home) หรืือชุุมชนสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�ช่ว่ ยเหลืือตััวเองได้้ (Independent
living communities) เป็็นสถานที่่�ให้้บริิการห้้องพัักและรัับผู้้�ที่่�สามารถช่่วยเหลืือตััวเองได้้หรืือช่่วยเหลืือตััว
เองได้้บ้้าง ซึ่่�งผู้้�สููงอายุุที่่�พัักอาศััยจะต้้องสามารถเดิินเองได้้หรืืออาจใช้้อุุปกรณ์์ช่่วยเดิินหรืือใช้้ไม้้เท้้า โดย
ผู้้�สููงอายุุไม่่ได้้ต้้องการการดููแลจากพยาบาลวิิชาชีีพหรืือผู้้�ช่่วยดููแล (ศิิริิพัันธุ์์� สาสััตย์์ และคณะ, 2556)
1.3 สถานที่่�ให้้การช่่วยเหลืือในการดำำ�รงชีีวิิต (Assisted living setting) เป็็นสถานที่่�พัักอาศััยสำำ�หรัับ
ผู้้�สููงอายุุที่่�ต้้องการการดููแลระยะยาวที่่�พึ่่�งพาตััวเองได้้ ไม่่ต้้องการการรัักษาพยาบาล โดยเน้้นการดููแลเพื่่�อ
อำำ�นวยความสะดวกในการทำำ�กิจิ วััตรประจำำ�วันั เพื่่�อการดำำ�รงชีีวิติ ในสัังคม มีีบริิการการดููแลส่่วนบุุคคล มีีบริิการ
ดููแลสุุขภาพทั้้�งด้้านร่่างกายและจิิตใจ มีีการจััดสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�ออำำ�นวยให้้ผู้้�สููงอายุุสามารถช่่วยเหลืือตนเอง
หรืือทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้ด้้วยตนเองให้้มากที่่�สุุด (ศิิริพัิ ันธุ์์� สาสััตย์์, 2556)
1.4 สถานบริิบาล (Nursing home) หมายถึึง สถานที่่�ให้้การดููแลระยะยาวสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการป่่วย
ไม่่มาก แต่่ไม่่สามารถอยู่่�ที่่�บ้้านได้้ เป็็นสถานที่่�ให้้บริิการทางการพยาบาล 24 ชั่่�วโมงต่่อวััน ให้้บริิการช่่วยเหลืือ
ด้้านการปฏิิบััติิกิิจวััตรประจำำ�วััน การรัับประทานอาหาร การรัับประทานยา การดููแลสนัับสนุุนทางการแพทย์์
เช่่น กายภาพบำำ�บััด และกิิจกรรมบำำ�บััด การดููแลทางด้้านจิิตใจและสัังคม ให้้บริิการแก่่ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะการ
เจ็็บป่่วยเรื้้�อรััง มีีความพิิการทางด้้านการรัับรู้้�ด้า้ นเชาว์์ปัญ
ั ญา (สมองเสื่่�อม) หรืือมีีความพิิการทางด้้านร่่างกาย
หรืือพิิการทั้้�งสองอย่่าง (ศิิริิพัันธุ์์� สาสััตย์์, 2556)
1.5 สถานดููแลระยะยาวในโรงพยาบาล (Long term care hospital) บริิการการดููแลระยะยาวสำำ�หรัับ
ผู้้�สููงอายุุที่่�มีภี าวะพึ่่�งพาเป็็นระยะเวลาอย่่างต่่อเนื่่�องนานกว่่า 90 วััน (เบญจพร สุุธรรมชััย และคณะ, 2558)

การวิจัยเชิงเอกสารเพื่อสังเคราะห์รูปแบบการบริการสุขภาพสำ�หรับผู้สูงอายุในประเทศไทย
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ทั้้�งในโรงพยาบาลทั้้�งภาครััฐและเอกชน เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการ ฟื้้�นฟููสภาพ และ/หรืือทัักษะการ
พยาบาลเพื่่�อการดููแลผู้้�ป่ว่ ยหรืือผู้้อ� าศััยที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือใน กิิจวััตรประจำำ�วันั การดููแลจิิตใจ การดููแล
รัักษาภาวะแทรกซ้้อน รวมไปถึึงเป็็นการลดภาระครอบครััวในการดููแลผู้้�สููงอายุุ ในครอบครััวที่่�ทำำ�งานและไม่่
สามารถดููแลผู้้�สููงอายุุได้้ (ศิิริิพัันธุ์์� สาสััตย์์ และคณะ, 2552)
1.6 สถานดููแลผู้้�ป่่วยระยะสุุดท้้าย (Hospice care) เป็็นสถานที่่�ดููแลผู้้�ป่่วยก่่อนเสีียชีีวิิต มัักจะมาควบคู่่�
กัับสามารถตอบสนองต่
การดููแลแบบประคััอบการรั
ประคอง
care)
ริิสููงเนิิวนิตให้
และคณะ,
โดยเน้้นที่่�การ
การ
กษา (Palliative
เป้าหมายของดู
แลคื(จิิ
อส่รงประภา
เสริมคุณศิิภาพชี
มากที�สดุ 2561)
เท่าที�จะมากได้
ดููแลมิิใช่่รัักษาเพื่่�อบรรเทาความเจ็็บปวดหรืืออาการของโรคที่่�รุุนแรง จะดำำ�เนิินการให้้แก่่ผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่สามารถ
ทําให้ผปู้ ่ วยสุขสบายเท่าที�จะเป็ นไปได้ในช่วงวันสุดท้ายของชีวิต (ศิรพิ นั ธุ์ สาสัตย์, 2556)
ตอบสนองต่่อการรัักษา เป้้าหมายของดููแลคืือส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิติ ให้้มากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะมากได้้ การทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ย
2 การจั
ขภาพในชุ
care services) เป็ นรู ปแบบการ
สุุขสบายเท่่รูาปที่่�แบบที
จะเป็็น� ไปได้้
ในช่่วดงวัับรินกสุุดารสุ
ท้้ายของชีี
วิิต (ศิิมริชน
ิพัันธุ์์�(Community
สาสััตย์์, 2556)
ดูแลผู
ูงอายุท�ี2มีลการจัั
ัก ษณะในการช่
�งพิงของผูส้ ูงอายุcare
ลง เน้services)
นการส่งเสริเป็็มสุนขรููปแบบการดููแล
ภาพ ป้องกัน
รููปส้ แบบที่่�
ดบริิการสุุวขยลดภาวะการพึ
ภาพในชุุมชน (Community
ผู้้�สููปังญอายุุ
ที่่�มีขลัี ภาพ
กั ษณะในการช่่
ยลดภาวะการพึ่่�
งของผู้้
�สููงอายุุโดยการดู
ลง เน้้นการส่่
เสริิมสุุขภาพ
ป้้องกัั
นปััมญชนนั
หาสุุน� ขควร
ภาพ
หาสุ
และการส่งวเสริ
มคุณภาพชีวิตงพิิของผู
ส้ งู อายุ
แลสุขงภาพของผู
ส้ งู อายุ
ในชุ
และการส่่
ภาพชีี
ขภาพของผู้้
�สููงอายุุ
ในชุุมชนนั้้�
นการดููแลที่่�
เป็ นการดูงเสริิ
แลทีม�ชคุุุมณชนมี
ส่ววินร่ิตวของผู้้
มด้วย�สููงอายุุ
โดยเป็โดยการดููแลสุุ
นความรับผิดชอบร่
วมกันระหว่
างครอบครั
วกันบควรเป็็
หน่วยงานของรั
ฐ
ชุุมซึชนมีี
ส่
่
ว
นร่่
ว
มด้้
ว
ย
โดยเป็็
น
ความรัั
บ
ผิิ
ด
ชอบร่่
ว
มกัั
น
ระหว่่
า
งครอบครัั
ว
กัั
บ
หน่่
ว
ยงานของรัั
ฐ
ซึ่่�
ง
มีี
เ
ป้้
า
หมาย
�งมีเป้าหมายคือการเพิ�มความสามารถในการดูแลตนเอง ความเป็ นอิสระในการดําเนินชีวิต ไม่ตอ้ งเป็ นคืือ
การเพิ่่�มความสามารถในการดููแลตนเอง ความเป็็นอิิสระในการดำำ�เนิินชีีวิิต ไม่่ต้้องเป็็
นภาระหรืือพึ่่�งพิิงผู้้�อื่่�น
ภาระหรือพึ�งพิงผูอ้ �ืน และเพื�อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุและผูด้ แู ล (สัมฤทธิ� ศรีธาํ รงสวัสดิ� และคณะ
และเพื่่�อส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุและผู้้�ดููแล (สััมฤทธิ์์� ศรีีธำำ�รงสวััสดิ์์� และคณะ, 2552) ซึ่ง่� รููปแบบการ
ซึ�งรูดััปงแบบการบริ
การแสดงดั
งภาพที
บริิ, ก2552)
ารแสดง
ภาพที่่� 2 โดยมีี
รายละเอีี
ยด ดัั� ง2นี้้�โดยมีรายละเอียด ดังนี �
การจัดบริการสุขภาพในชุมชน (Community care services)
การดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว (Family care)
การดูแลผูส้ งู อายุท�บี า้ น (Home health care)
การเยี�ยมบ้าน (Home visit)

ศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุในชุมชน (Day care center)
การดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวในชุมชน (Communitybased Long term care)
การส่งเสริมสุขภาพของผูส้ งู อายุโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น

ภาพที่่� 2 การจััดบริิการสุุขภาพในชุุมชน
ภาพที� 2 สััการจั
ดบริกโารสุ
งเคราะห์์
ดยผู้้ข�วิภาพในชุ
ิจััย มชน
สังเคราะห์โดยผูว้ ิจยั

2.1 การดููแลผู้้�สููงอายุุในครอบครััว (Family care) เป็็นการดููแลผู้้�สููงอายุุโดยสมาชิิกในครอบครััว โดยมีี
วััตถุุประสงค์์
อ ป้้อแงกัั
�บััดในครอบครั
รัักษา ฟื้้�นฟููสภาพร่่
ตใจ และเพื่่�
แก้้ไโขปัั
ญหาของผู้้
�สููงอายุุที่่�เจ็็วบ
2.1เพื่่�การดู
ลผูนส้ ูงบำำอายุ
ว (Familyางกายและจิิ
care) เป็ นการดู
แลผูส้ ูงออายุ
ดยสมาชิ
กในครอบครั
ป่่วโดยมี
ยเรื้้�อรััวงัตให้้
คุี ณ
ุ ภาพชีี
บางครอบครัั
วที่่�มีีปัตญ
ั ใจหาในการดููแลผู้้
อันั เนื่่�อง
ถุปมีระสงค์
เพื�อวิติ ป้ที่่�ดีี
องกัพึ่่�นงพาตนเองได้้
บําบัดรัก ษานอกจากนี้้�
ฟื � น ฟูส ภาพร่
างกายและจิ
และเพื� อแก้ไ�สููขปังอายุุ
ญ หาของ
มาจากสภาพเศรษฐกิิจ สัังคม หรืือปััญหาด้้านภาวะอารมณ์์ จิิตใจ ความเครีียด และการขาดความรู้้ใ� นการดููแล
ผูส้ ูงอายุท�ีเจ็บป่ วยเรือ� รัง ให้มีคุณภาพชีวิตที�ดี พึ�งพาตนเองได้ นอกจากนีบ� างครอบครัวที�มีปัญหาในการ
(รััถยานภิิศ พละศึึก และ เบญจวรรณ ถนอมชยธวััช, 2560) ทั้้�งนี้้�อาจมีีการจััดให้้มีีผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�มีีความรู้้�
ดูแลผูส้ งู อายุอนั เนื�องมาจากสภาพเศรษฐกิ
สังคม หรื
อปัญหาด้
านภาวะอารมณ์
ความเครี
ด และ
ความสามารถในการดููแลผู้้
�สููงอายุุที่่�บ้า้ น การมีีจอาสาสมัั
ครดููแลผู้้
�สููงอายุุ
และการจััดจ้้าจิงผู้้ต�ดููใจแลผู้้
�สููงอายุุจยากสถาน
แล (รัถยานภิ
ศ พละศึ
ก และสุุธเบญจวรรณ
ถนอมชยธวั
บริิการขาดความรู
การ โรงเรีียนผู้้ใ้ �สููนการดู
งอายุุ มาดููแลผู้้
�สููงอายุุ
(เบญจพร
รรมชััย และคณะ,
2558)ช, 2560) ทัง� นีอ� าจมีการจัด
ให้มีผดู้ แู ลผูส้ งู อายุท�ีมีความรูค้ วามสามารถในการดูแลผูส้ งู อายุที�บา้ น การมีอาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุ และ
การจัดจ้างผูด้ ูแลผู้สูงอายุจากสถานบริการ โรงเรียนผูส้ ูงอายุ มาดูแลผูส้ ูงอายุ (เบญจพร สุธรรมชัย และ
คณะ, 2558)
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2.2 การดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�บ้้าน (Home health care) เป็็นระบบบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ สำำ�หรัับผู้้�
ป่่วยที่่�ได้้รับั การส่่งกลัับไปดููแลต่่อที่่�บ้้าน เป็็นการจััดดููแลสุุขภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง ที่่�มีีแบบแผนการดููแลให้้บริิการ
ที่่�เป็็นทางการสม่ำำ��เสมอ โดยทีีมสุุขภาพ (สหวิิชาชีีพ) ซึ่่�งดำำ�เนิินการโดยโรงพยาบาลทั่่�วไป หรืือโรงพยาบาล
ชุุมชน โดยการติิดตามดููแลเป็็นระยะ ๆ ให้้คำำ�แนะนำำ� ประเมิินอาการ เฝ้้าระวัังร่่วมและประสานข้้อมููลการดููแล
กัับทีีมรัักษา (จิินตนา อาจสัันเที๊๊�ยะ และ พรนภา คำำ�พราว, 2557)
2.3 การเยี่่�ยมบ้้าน (Home visit) เป็็นรููปแบบการบริิการที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการบริิการดููแลสุุขภาพที่่�
บ้้าน โดยทีีมบุุคลากรสุุขภาพ โดยทีีมเยี่่�ยมบ้้าน ควรจะต้้องมีีความรู้้�ทักั ษะและเจตคติิที่่�ดีต่ี อ่ การเยี่่�ยมบ้้านด้้วย
ซึ่่�งการเยี่่�ยมบ้้านจะต้้องเกิิดจากความยิินยอมของสองฝ่่ายคืือฝ่่ายผู้้�เยี่่�ยมและฝ่่ายผู้้�ถููกเยี่่�ยมมีีความยิินยอม
พร้้อมใจกััน (จิินตนา อาจสัันเที๊๊�ยะ และ พรนภา คำำ�พราว, 2557)
2.4 ศููนย์์ดููแลผู้้�สููงอายุุในชุุมชน (Day care center) เป็็นการจััดให้้มีีสถานที่่�ในชุุมชนเป็็นศููนย์์สำำ�หรัับ
ดููแลผู้้�สููงอายุุโดยเฉพาะ โดยบริิการดููแลผู้้�สููงอายุุช่่วงกลางวััน หรืือแบบเช้้ามาเย็็นกลัับ (สััมฤทธิ์์� ศรีีธำำ�รงสวััสดิ์์�
และ กนิิษฐา บุุญธรรมเจริิญ, 2553) โดยมีีบุคุ ลากรทางการแพทย์์เข้้ามาให้้คำำ�แนะนำำ� ดููแลปรึึกษาอย่่างสม่ำำ��เสมอ
หรืือให้้กลุ่่�มอาสาสมััครที่่�ผ่า่ นการฝึึกอบรมดููแลผู้้�สููงอายุุสลัับผลััดเปลี่่�ยนมาดููแลหรืือจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพ
และฟื้้�นฟููสมรรถภาพของผู้้�สููงอายุุ โดยการประสานความร่่วมมืือกัับภาคีีเครืือข่่าย เช่่น อปท. วััด โรงเรีียน
ชมรม สมาคม หรืือบริิการเอกชน เป็็นต้้น (เบญจพร สุุธรรมชััย และคณะ, 2558)
2.5 การดููแลผู้้�สููงอายุุระยะยาวในชุุมชน (Community-based Long term care) หรืือเป็็นบริิการที่่�มีี
ชุุมชนเป็็นฐาน โดยเป็็นการดููแลที่่�ใช้้บ้า้ นและชุุมชนเป็็นฐานในการให้้บริิการ โดยการมีีส่ว่ นร่่วมของครอบครััว
และสมาชิิกในชุุมชน อาจจััดโดยหน่่วยบริิการที่่�อยู่่�ในหรืือนอกชุุมชน โดยการดููแลผู้้�สููงอายุุในชุุมชนนั้้�น ควร
เป็็นการดููแลโดยการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน เป็็นความรัับผิิดชอบร่่วมกัันระหว่่างครอบครััว ชุุมชน และหน่่วย
งานภาครััฐ (วิิราพรรณ วิิโรจน์์รััตน์์ และคณะ, 2557) ให้้ประชาชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการดููแลสุุขภาพของ
ตนเอง ครอบครััว และชุุมชน การสนัับสนุุนให้้เกิิดการดููแลโดยชุุมชนเพื่่�อชุุมชน เป็็นวิิธีกี ารที่่�ยั่่�งยืืนและจะช่่วย
ลดภาระของระบบบริิการสาธารณสุุขซึ่่�งมีีทรััพยากรต่่าง ๆ จำำ�กััดได้้ (ยุุทธนา พููนพานิิช และ แสงนภา อุุทััย
แสงไพศาล, 2557) โดยเปิิดโอกาสให้้ประชาชนมีีส่่วนร่่วมตั้้�งแต่่การกำำ�หนดปััญหา การวางแผน การกำำ�หนด
วิิธีีและกิิจกรรมในการดำำ�เนิินงาน (ฉวีีวรรณ อุุปมานะ, 2560) โดยมีีหน่่วยงานภาครััฐให้้การสนัับสนุุน ทั้้�งนี้้�
บริิการสัังคมเป็็นการทำำ�เพื่่�อมุ่่�งเน้้นในด้้านการฟื้้�นฟูู บำำ�บััด (สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพ, 2559) รวมถึึงการ
ส่่งเสริิมสุุขภาพให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุที่่�มีภี าวะพึ่่�งพิิงในชุุมชนอย่่างสม่ำำ��เสมอและต่่อเนื่่�อง (ปาณิิศา บุุณยรััตกลิิน, 2561)
2.6 การส่่งเสริิมสุุขภาพของผู้้�สููงอายุุโดยองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เป็็นการดำำ�เนิินงานโดยหน่่วยงาน
ที่่�รัับผิิดชอบด้้านสาธารณสุุขในระดัับพื้้�นที่่� ได้้แก่่ เทศบาล องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล และโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุข
ภาพตำำ�บล ในการส่่งเสริิมสุุขภาพ ป้้องกัันและควบคุุมโรค รัักษา ฟื้้�นฟููสุุขภาพ และคุ้้�มครองผู้้บ� ริิโภค (กระทรวง
สาธารณสุุข, 2562) ตลอดจนการจััดการปััจจััยเสี่่�ยงที่่�จะส่่งผลต่่อสุุขภาพของประชาชนในพื้้�นที่่�หรืือท้้องถิ่่�นให้้
เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยมีีการดำำ�เนิินการและจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้แก่่ อาสาสมััครดููแลผู้้�สููงอายุุ โครงการ
เพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน กองทุุนสวััสดิิการชุุมชน (ปะราลีี โอภาสนัันท์์ และคณะ, 2560) นอกจากนี้้�ยัังมีีการสนัับสนุุน
การจััดกิิจกรรมทางสาธารณสุุขในหมู่่�บ้้าน การจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการออกกำำ�ลัังกาย หรืือกิิจกรรมส่่งแสริิม
สุุขภาพจิิตในชุุมชน การจััดการอบรมให้้ความรู้้�การดููแลสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ จััดกิิจกรรมการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
ประสบการณ์์ในการดููแลสุุขภาพ เป็็นต้้น (พิิทยา ทองหนููนุ้้�ย, 2561)
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บทสรุป
	รููปแบบการบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุในประเทศไทย ระหว่่างปีี 2552-2562 พบว่่า รููปแบบการ
บริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุในประเทศไทย สามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 รููปแบบ คืือ รููปแบบที่่� 1 การจััดการ
บริิการสุุขภาพในสถาบััน ประกอบด้้วย โรงพยาบาล บ้้านพัักคนชรา สถานที่่�ให้้การช่่วยเหลืือในการดำำ�รงชีีวิิต
สถานบริิบาล สถานดููแลระยะยาวในโรงพยาบาล และสถานดููแลผู้้�ป่ว่ ยระยะสุุดท้้าย รููปแบบที่่� 2 การจััดบริิการ
สุุขภาพในชุุมชน ประกอบด้้วย การดููแลผู้้�สููงอายุุในครอบครััว การดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�บ้า้ น การเยี่่�ยมบ้้าน ศููนย์์ดููแล
ผู้้�สููงอายุุในชุุมชน การดููแลผู้้�สููงอายุุระยะยาวในชุุมชน และการส่่งเสริิมสุุขภาพของผู้้�สููงอายุุโดยองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น แสดงให้้เห็็นว่่า จากการเพิ่่�มขึ้้�นของประชากรผู้้�สููงอายุุ ทำำ�ให้้ความต้้องการดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะ
พึ่่�งพามีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น ประกอบกัับปััญหาโรคเรื้้�อรััง และศัักยภาพของครอบครััวในการดููแลผู้้�สููงอายุุลดลง
ทำำ�ให้้ความต้้องการการดููแลในสถาบัันมีีแนวโน้้มเพิ่่�มมากขึ้้�นตามไปด้้วย ดัังนั้้�นจะเห็็นว่่า การจััดบริิการสุุขภาพ
ในสถาบัันยัังคงมีีความจำำ�เป็็นสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�ต้อ้ งการความช่่วยเหลืือและต้้องการการดููแลทางการพยาบาล
ที่่�ครอบครััวไม่่สามารถดููแลได้้ ทั้้�งนี้้�การจำำ�แนกสถานบริิการตามระดัับความต้้องการของผู้้�สููงอายุุ จะช่่วยบ่่งชี้้�
ประเภทของสถานบริิการตามความต้้องการได้้อย่่างเหมาะสม สอดคล้้องกัับ ศิิริิพัันธุ์์� สาสััตย์์ และ เตืือนใจ
ภัักดีีพรหม (2550) ที่่�ได้้สังั เคราะห์์องค์์ความรู้้เ� รื่่�องระบบสถานบริิบาลผู้้�สููงอายุุ พบว่่า การบริิการดููแลผู้้�สููงอายุุ
ที่่�ช่่วยเหลืือตนเองไม่่ได้้ของภาครััฐที่่�มีีอยู่่�ได้้แฝงอยู่่�ในสถานสงเคราะห์์คนชราที่่�ให้้บริิการเฉพาะผู้้�พัักอาศััยซึ่่�ง
ต่่อมามีีปััญหาทางด้้านสุุขภาพ ต้้องการการดููแลทั้้�งในระดัับปานกลางและระดัับมาก และเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีความ
ต้้องการการดููแลทางด้้านสุุขภาพมากกว่่าการดููแลทางด้้านสัังคม แต่่เนื่่�องจากยัังขาดระบบการประเมิินระดัับ
ความต้้องการการดููแลของผู้้�สููงอายุุที่่�จะช่่วยบ่่งชี้้�ประเภทสถานบริิการที่่�เหมาะสมและยัังขาดสถานบริิบาลของ
ภาครััฐรองรัับ จึึงพบว่่า ผู้้�ที่่�มีคี วามต้้องการการดููแลในระดัับปานกลางถึึงสููงสุุดยัังคงพัักอาศััยอยู่่�ในบ้้านพัักคน
ชรา แทนที่่�จะเป็็นสถานบริิบาลผู้้�สููงอายุุ สำำ�หรัับการจััดบริิการในชุุมชน ซึ่่�งมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งในสัังคมไทย
ปััจจุุบัันเป็็นการส่่งเสริิมให้้ผู้้�สููงอายุุสามารถดููแลสุุขภาพของตนเองได้้ เพิ่่�มศัักยภาพในการพึ่่�งพาตนเอง
ให้้ผู้้�สููงอายุุมีคุี ณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่่�ดีี สามารถดำำ�เนิินชีีวิติ อย่่างอิิสระเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้ ลดภาวะการพึ่่�งพา และลดการ
เข้้าสู่่�สถานบริิการ ทั้้�งนี้้�ต้้องอาศััยความร่่วมมืือของครอบครััว ชุุมชน และการสนัับสนุุนจากหน่่วยงานภาครััฐ
สอดคล้้ อ งกัั บ การศึึ ก ษารููปแบบการดููแลสุุ ข ภาพสำำ� หรัั บ ผู้้�สูู งอายุุ ใ นระยะยาวโดยชุุ ม ชนของ สัั ม ฤทธิ์์�
ศรีีธำำ�รงสวััสดิ์์� และคณะ (2552) พบว่่า สถานการณ์์ปัจั จุุบันั ของไทยครอบครััวเป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบหลัักในการดููแล
ผู้้�สููงอายุุ แต่่รัฐั ยัังขาดการสนัับสนุุนสำำ�หรัับครอบครััวที่่�ไม่่สามารถให้้การดููแลสมาชิิกผู้้�สููงอายุุได้้ จึึงจำำ�เป็็นต้้อง
พััฒนาระบบการสนัับสนุุนครอบครััวให้้สามารถดููแลสุุขภาวะผู้้�สููงอายุุได้้อย่่างเหมาะสม ขณะเดีียวกัันก็็พัฒ
ั นา
ศัักยภาพของชุุมชนและองค์์การปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นให้้สามารถจััดบริิการสนัับสนุุนแก่่ผู้้�สููงอายุุและผู้้�ดููแลใน
ครอบครััวตลอดจนบริิการที่่�ครอบครััวไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้เองในชุุมชน รััฐบาลและหน่่วยราชการที่่�
เกี่่�ยวข้้องจำำ�เป็็นต้้องมีีนโยบายและยุุทธศาสตร์์ในการสนัับสนุุนและพััฒนาชุุมชนและองค์์กรปกครองส่่วนท้้อง
ถิ่่�นให้้มีีในการดำำ�เนิินบทบาทของตนเอง ตลอดจนสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการดำำ�เนิินงานของท้้องถิ่่�น ชุุมชน และ
ครอบครััว นอกจากนี้้�ยัังสอดคล้้องกัับ รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย ปีี พ.ศ. 2540 ที่่�กำำ�หนดให้้รัฐั กระจาย
อำำ�นาจให้้แก่่ท้้องถิ่่�น และในปีี พ.ศ. 2542 มีีการประกาศใช้้พระราชบััญญััติิกำำ�หนดแผนและขั้้�นตอน
การกระจายอำำ�นาจให้้แก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (อปท.) ซึ่ง่� ในแผนการกระจายอำำ�นาจให้้แก่่ อปท. ฉบัับที่่�
1 ในปีี พ.ศ. 2543 และฉบัับที่่� 2 ในปีี พ.ศ. 2551 ซึ่่�งตาม พ.ร.บ.กำำ�หนดแผนและขั้้�นตอนการกระจายอำำ�นาจฯ
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ดัังกล่่าว กํําหนดให้้ อปท. มีีอำำ�นาจและหน้้าที่่�ในการจััดระบบบริิการสาธารณะเพื่่�อประโยชน์์ของประชาชน
ในท้้องถิ่่�นของตนเองที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพโดยตรง ได้้แก่่ แผนภารกิิจด้้านการสาธารณสุุข ประกอบด้้วย การ
สร้้างเสริิมสุุขภาพและการป้้องกัันโรค และการรัักษาพยาบาล รวมทั้้�งแผนภารกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพ เช่่น
แผนภารกิิจด้้านสาธารณููปโภคและสาธารณููปการ แผนภารกิิจด้้านสวััสดิิการสัังคม แผนภารกิิจด้้านการคุ้้�มครอง
ผู้้� บ ริิ โ ภค แผนภารกิิ จ ด้้ า นการป้้ อ งกัั น และบรรเทาสาธารณภัั ย และแผนภารกิิ จ ด้้ า นการอนุุ รัั ก ษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิ เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ยัังมีีกฎหมายอื่่�นที่่�กำำ�หนดบทบาทของท้้องถิ่่�นในด้้านสาธารณสุุข
(กระทรวงสาธารณสุุข, 2562) ดัังนั้้�น จะเห็็นได้้ว่่าองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีบทบาทในการจััดการด้้าน
สาธารณสุุขเพิ่่�มมากขึ้้�น
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ประโยชน์ของงานวิจัย
1. ได้้รููปแบบการบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุของประเทศไทย
2. สามารถช่่วยลดความซ้ำำ��ซ้้อนของงานวิิจััยที่่�เป็็นรููปแบบเดีียวกััน
3. ใช้้เป็็นแนวทางต่่อยอดให้้ตรงรููปแบบและเฉพาะเจาะจงเชิิงลึึกในแต่่ละรููปแบบ
ข้อเสนอแนะ
1. งานวิิจััยเอกสารนี้้� นัักวิิจััย นัักวิิชาการ หน่่วยงานภาครััฐ หรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง สามารถนำำ�รููป
แบบการบริิการสุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุของประเทศไทย ไปเป็็นแนวทางในการพััฒนารููปแบบการบริิการ
สุุขภาพสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุของประเทศไทยให้้สอดคล้้องกัับบริิบททางสัังคม วััฒนธรรมและวิิถีชีี วิี ติ ของผู้้�สููงอายุุไทย
2. สามารถนำำ�ข้้อมููลจากงานวิิจััยเอกสารนี้้� ไปเป็็นข้้อมููลพื้้�นฐานในการศึึกษาเชิิงลึึกเพื่่�อปรัับปรุุงและ
พััฒนาศัักยภาพการจััดบริิการของรููปแบบการบริิการแต่่ละรููปแบบ
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