


สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ (สท .)
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย (พม.) ไดจดัการประชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดับชาต ิป ๒๕๕๒
เรือ่ง การดแูลผูสงูอาย ุขึน้เมือ่วนัที ่๗-๘ เมษายน ๒๕๕๒ ณ หองราชาบอลรมู โรงแรมปรนิซ พาเลซ กรงุเทพฯ
เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม สอดคลองกับยุทธศาสตรดานการสงเสริมผูสูงอายุ
ตามแผนผูสงูอายแุหงชาต ิฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔) และพระราชบญัญตัผิูสงูอาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ (๔)
ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม โดยผูเขารวมประชุมไดรวมกัน
เสนอแนะแนวทางการดาํเนนิงานเรือ่ง การดแูลผูสงูอาย ุ ในเวทกีารประชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดับชาต ิ ป ๒๕๕๒
อนัเปนแนวทางการดาํเนนิงานดานผูสงูอายรุะดบัชาตทิีเ่กดิจากความตองการจากกลุมผูสงูอายโุดยตรง ซึง่ผลการประชมุ
ดงักลาวไดนาํเสนอตอคณะกรรมการผูสงูอายแุหงชาต ิ (กผส.) เพือ่ผลกัดนัไปสูขอเสนอเชงินโยบายในการพฒันา
งานดานผูสูงอายุในอนาคต โดยมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุไปดําเนินการขับเคลื่อน
ใหเกดิผลในทางปฏบิตัอิยางเปนรปูธรรมตอไป

  ก ารจดัประชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดับชาต ิป ๒๕๕๒ สาํเรจ็ลลุวงตามวตัถปุระสงค และเปาหมายทีก่าํหนดไว
ทกุประการ โดยไดรบัความรวมมืออยางดยีิง่จากคณะกรรมการจดัประชมุสมชัชาผูสงูอาย ุป ๒๕๕๒ คณะทํางาน
ดานวชิาการ หนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชนผูเกีย่วของ อาท ินายแพทยบรรล ุ  ศริพิานชิ ประธาน
มลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูสงูอายไุทย นางกรรณกิาร  บรรเทงิจติร รองเลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแหงชาติ
นายแพทยวชิยั  โชคววิฒัน ประธานสมาคมสภาผูสงูอายแุหงประเทศไทยในพระราชปูถมัภสมเดจ็พระศรนีครนิทรา
บรมราชชนนี รศ.ศศิพัฒน ยอดเพชร แพทยหญิงลัดดา ดําริการเลิศ ผศ.ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ ์ สาสัตย
พนัโทสนุทร  นพกลุสถติย  นายธนาวฒุ ิ ถาวรพราหมณ  องคการบรหิารสวนตาํบลปากพนู จงัหวดันครศรธีรรมราช
นางเพญ็จนัทร  ทานแกว  โรงพยาบาลแมสรวย  จงัหวดัเชยีงราย  และนายชชูาต ิ นามขาน เปนตน  สาํนกังานสงเสรมิ
สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ จึงขอขอบพระคุณทุกทานไว ณ โอกาสนี้ และ
หวงัเปนอยางยิง่วารายงานผลการประชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดบัชาต ิ ป ๒๕๕๒ เรือ่ง “การดแูลผูสงูอายุ” ฉบบันี้
จะเปนประโยชนตอผูสงูอายแุละหนวยงานทีเ่กีย่วของตอไป

สาํนกัสงเสรมิและพทิกัษผูสงูอายุ
สาํนกังานสงเสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษเดก็  เยาวชน  ผูดอยโอกาส และผูสงูอายุ

มถินุายน  ๒๕๕๒

คํ านํ า



สวนที ่ ๑

สรปุผลการประชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดบัชาต ิป ๒๕๕๒

สวนที ่ ๒

ปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง “เตรยีมความพรอมรับสงัคมผูสงูวยั”
การอภปิราย เรือ่ง “รกัษผูสงูวยั  ใฝใจดแูล”
การนาํเสนอ กรณตีวัอยางการดแูลผูสงูอายใุน ๔ พืน้ที่

๑) สถานสงเคราะหคนชราเฉลมิราชกมุารี (หลวงพอเปนอปุถมัภ) จ.นครปฐม
๒) โรงพยาบาลแมสรวย  จ.เชยีงราย
๓) การดแูลผูสงูอายขุองชมุชนคลองเตยลอ็ก ๔ , ๕ , ๖
๔) องคการบรหิารสวนตาํบลปากพนู  จ.นครศรธีรรมราช

สวนที ่ ๓

บทความวชิาการ รปูแบบการดแูลระยะยาวในชมุชนและครอบครวั
(Good  Model  of  Elderly  Care  in  Family  and  Community)

บทความวชิาการ การดแูลผูสงูอายรุะยะยาวในสถานบรกิาร
(Institutional  Long-Term Care For Older Persons)

เอกสารการบรรยาย ความตองการกาํลงัคนดานสขุภาพในการดแูลผูสงูอายุ
เอกสารการบรรยาย สถานการณและแนวโนมการดแูลผูสงูอายไุทย

การประชมุสมชัชาผูสงูอาย ุ   เรือ่ง “การดแูลผูสงูอาย”ุ ใน  ๓  ประเดน็
ประเดน็ที่ ๑   “การดแูลผูสงูอายใุนครอบครวัและชมุชน”
ประเดน็ที่ ๒   “การดแูลผูสงูอายใุนสถาบนั”
ประเดน็ที่ ๓   “ผูดแูลผูสงูอายุ”
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ภาคผนวก
ความกาวหนาการดาํเนนิงานตามขอเสนอของมตทิีป่ระชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดบัชาต ิป ๒๕๕๑

กาํหนดการประชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดบัชาต ิ ป  ๒๕๕๒

คาํสัง่สาํนกังานสงเสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษเดก็  เยาวชน  ผูดอยโอกาส คนพกิาร และผูสงูอายุ
ที ่ ๓๑๒/๒๕๕๑  เรือ่ง แตงตัง้คณะกรรมการจดัประชมุสมชัชาผูสงูอาย ุป ๒๕๕๒

คาํสัง่คณะกรรมการจดัประชมุสมชัชาผูสงูอาย ุ ป ๒๕๕๒
ที ่๑ / ๒๕๕๑  เรือ่ง แตงตัง้คณะทาํงานดานวชิาการ

การประเมนิผลการจดัประชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดับชาต ิ ป ๒๕๕๒

ภาพรวมกจิกรรมการประชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดบัชาต ิ ป ๒๕๕๒

ห น า

ส า ร บั ญ  (ตอ)
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๖๖

๗๐



ส วนที่  ๑



ประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ ๖๓.๔
ลานคน  ในจาํนวนนีเ้ปนประชากรสงูอายปุระมาณ  ๗.๒
ลานคน หรือคิดเปนรอยละ ๑๑.๓ ของประชากรทั้ง
ประเทศ (ขอมลูจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ.๒๕๕๒) ซึ่งกลาวไดวาประเทศไทยไดเขาสูสังคม
สงูอายแุลว ประชากรมอีายคุาดหมายเฉลีย่สงูขึน้อยาง
ตอเนือ่งมผีูสงูอายทุีต่องอยูคนเดยีวเพิม่มากขึน้ โดยในป
พ.ศ. ๒๕๓๗  มรีอยละ  ๓.๖  พ.ศ. ๒๕๔๕  มรีอยละ ๖.๓
พ.ศ. ๒๕๔๘ มรีอยละ  ๗.๑  และ พ.ศ. ๒๕๕๐ มผีูสงูอายุ
ที่ตองอยูคนเดียวมีจํานวนสูงถึงรอยละ ๗.๗ หรือ
๕๓๘,๐๐๕ คน (รายงานการสํารวจประชากรผูสูงอายุ
ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ สํานักงานสถิติแหงชาติ)
ปญหาหลักที่สําคัญของผูสูงอายุก็คือ ปญหาสุขภาพ
และปญหาเศรษฐกจิ สาํหรับปญหา “การดแูล” กเ็ปน
อกีปญหาหนึง่ทีน่าเปนหวงและกงัวลมากทีส่ดุในขณะนี้

จากการเปลีย่นแปลงในโครงสรางประชากรของ
ประเทศไทยทีม่จีาํนวนผูสงูอายเุพิม่มากขึน้  แตการดแูล
ผูสงูอายซุึง่เปนหนาทีข่องบตุรหลานไดเปลีย่นแปลงไปจาก
ในอดีต เนื่องจากการที่บุตรหลานตองออกไปทํางาน
นอกบาน และนิยมแยกครอบครัวออกไปอยูตามลําพัง

เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ไดสงผลกระทบตอชวีติความเปนอยูของ
ผูสงูอายทุีม่จีาํนวนเพิม่มากขึน้  สงัคมไทยจงึควรตระหนกั
ถงึปญหาและความตองการอนัจาํเปนของผูสงูอาย ุจงึได
จดัทาํขอเสนอการดแูลผูสงูอายรุะยะยาว ดงัตอไปนี้

๑. การสงเสรมิใหผูสงูอายมุกีารชวยเหลอืตนเอง
ใหมากทีส่ดุและยาวนานทีส่ดุ  โดยการสงเสรมิใหผูสงูอายุ
สามารถมรีายไดใหพอเพยีงแกความจาํเปนในการดาํรงชพี
และสงเสรมิใหผูสงูอายมุกีารดแูลสขุภาพ ทัง้รางกายและ
จติใจ เชน การออกกาํลงักาย การรบัประทานอาหารทีเ่ปน
ประโยชนและเหมาะสมกับสุขภาพ จัดใหมีการอบรม

สรุปผลการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ
ป ๒๕๕๒

๖

หลกัสตูร  การเตรยีมตวักอนเปนผูสงูอาย ุการสงเสรมิการ
รวมกลุมของผูสงูอายแุละชมรมผูสงูอายใุหมคีวามเขมแขง็
รวมท้ังสงเสรมิใหสถาบนัศาสนามบีทบาทในการดแูลจติใจ
ของผูสงูอาย ุโดยมหีนวยงาน เชน กระทรวงสาธารณสขุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น.(อบต./เทศบาล) และ
กรงุเทพมหานคร เปนแกนในการดาํเนนิการ

๒. การสงเสรมิการดแูลผูสงูอายทุีบ่าน ในกรณทีี่
ผูสงูอายไุมสามารถชวยเหลอืตนเองได ควรสงเสรมิให



๗

มกีารดแูลผูสงูอายทุีบ่านเปนอนัดบัแรก  เพราะเปนระบบ
การดแูลทีเ่ปนประโยชนแกผูสงูอายมุากทีส่ดุ เนือ่งจาก
ไดอยูในครอบครวั ชมุชน และสิง่แวดลอมเดมิผูสงูอายุ
ไมตองมีการปรับตัวกับที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมใหม
รวมทั้งสามารถประหยัดคาใชจายไดดีที่สุด โดยการ
เสรมิสรางศกัยภาพของครอบครวัและผูดแูลใหมคีวามรู
และสามารถดูแลผูสูงอายุไดอยางมีคุณภาพ ไดแก
การชวยเหลือคาใชจายใหแกผูดูแลผูสูงอายุ การให
ความรูและฝกอบรมผูดูแล การสรางคานิยมสําหรับ
เยาวชนในการดแูลผูสงูอาย ุ การจดัใหมบีรกิารเยีย่มบาน
เชน การดแูลผูสงูอายทุีบ่าน (Home Care) การดแูล
สุขภาพที่บาน (Home Health Care) และการดูแล
สวนบคุคล (Personal Care) โดยเจาหนาทีส่าธารณสขุ
นักสังคมสงเคราะห และอาสาสมัครผูดูแล ทั้งนี้อาจ
มคีวามจาํเปนตองปรบัปรงุสิง่แวดลอม ทีอ่ยูอาศยั และ
จัดหากายอุปกรณและอุปกรณการดูแลที่จําเปนใหแก
ผูสูงอายุ โดยมีหนวยงาน เชน กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต./เทศบาล) และ
กรงุเทพมหานคร เปนแกนในการดาํเนนิการ

๓. การสงเสรมิการดแูลผูสงูอายใุนชมุชน ถดัจาก
การดแูลทีบ่าน หากจาํเปนควรสงเสรมิใหผูสงูอายไุดรบั
การดแูลในชมุชน โดยการสนบัสนนุใหชมุชน เชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อบต./เทศบาล) และสถาบัน
ศาสนา จดัใหมสีถานบรกิารผูสงูอายขุึน้ในชมุชนโดยการ
จดัสถานทีแ่ละระบบการรวมอปุกรณการดแูลขึน้ในชมุชน

ซึ่งรวมทั้งอุปกรณทางการแพทย การจัดใหมีนักสังคม
สงเคราะหเปนผูจดัการรายกรณ ี(Case Manager)  และ
เปนผูบรหิารงานสวสัดกิารในชมุชน จดัใหมยีานพาหนะ
รบัสงผูสงูอายทุีเ่จบ็ไขไดปวยไปยงัสถานบรกิารสขุภาพ
ควรมีการทบทวนกฎหมายและระเบยีบใหองคกรปกครอง
สวนทองถิน่จดัสรรงบประมาณสาํหรับผูสงูอายโุดยเฉพาะ
จดัใหมสีถานทีใ่นชมุชนสาํหรบัผูสงูอายเุพือ่ดแูลผูสงูอายุ
ครบวงจร รวมทัง้จดัใหมรีะบบขอมูลผูสงูอายใุนชมุชน
เพือ่ใชประโยชนในการจดับรกิารและพฒันางานผูสงูอายุ
โดยมหีนวยงาน เชน กระทรวงสาธารณสขุ  กรงุเทพมหานคร
องคกรปกครองสวนทองถิน่ (อบต./ เทศบาล) สถาบนั
การศึกษาในพื้นที่ และสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาตเิปนแกนในการดาํเนนิการ

๔. การดแูลผูสงูอายใุนสถานบรกิาร มคีวามจาํเปน
ตองจดัขึน้เพือ่เปนหลกัประกนัดานสขุภาพของผูสงูอายุ
โดยมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมให
หนวยงานทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และทองถิน่ดาํเนนิการ
จดัต้ังสถานบรกิารหรอืหนวยงานใหบรกิารดแูลผูสงูอายุ
ใหครอบคลุม โดยการกําหนดองคกรในการดูแลและ
รับขึ้นทะเบียนสถานบริการดูแลผูสูงอายุ กํากับและ
ควบคมุดแูลโรงเรยีนและสถานดแูลผูสงูอายใุหมมีาตรฐาน
สงเสรมิองคกรปกครองสวนทองถิน่ขนาดใหญ หรอืองคกร
ภาคเอกชนจดัใหมบีรกิารดแูลระยะยาวสาํหรบัผูสงูอายใุน
เขตพื้นที่รับผิดชอบกําหนดมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุ
ในระดับชาติ ตลอดจนมีการบูรณาการการดูแล
(Integration of Care) ทั้งดานสังคมและสุขภาพใน
สถานบรกิาร และจดัใหมกีารแบงกลุมผูพกัอาศยัตามระดบั



ความตองการการดแูล (Level of Care) เพือ่ใหสอดคลอง
กบัประเภทสถานบรกิาร โดยมหีนวยงานองคกรปกครอง
สวนทองถิน่เปนแกนหลกัในการดาํเนนิการ มกีระทรวง
สาธารณสขุ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย กระทรวงพาณิชย กระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงการคลงั ใหการสนบัสนนุ

๕. ผูดูแลผูสูงอายุ ควรจัดทําแผนสนับสนุน
การผลติและฝกอบรมกาํลงัคนทัง้อยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการใหเพียงพอทั้งจํานวน คุณภาพ และ
การกระจาย และมีการวางแผนการจัดการกําลังคน
อยางเชื่อมโยงระหวางกําลังคนทางการ เชน แพทย
พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข รวมทั้งกํากับดูแล
โรงเรยีนสอนดแูลผูสงูอายใุหมมีาตรฐาน และกาํลงัคน
ไมเปนทางการ ไดแก บคุคลในครอบครวั อาสาสมคัร
และผูดแูลผูสงูอาย ุ โดยใหกระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย รวมกับกระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงศกึษาธกิารเปนแกนนาํในการดาํเนนิการ
รวมท้ังใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทบทวน
กฎหมายและระเบียบเพื่อสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ใหมบีทบาทในการจดัระบบบรกิารสขุภาพและ
บริการทางสังคมสําหรับผูสู งอายุ ในชุมชนและ
สนบัสนนุงบประมาณ  รวมทัง้จดัใหมผีูชวยดแูลผูสงูอายุ
ทีบ่านและในชมุชน  เพือ่ใหเกดิการพฒันาระบบสขุภาพ
การดแูลผูสงูอายใุนชมุชนอยางตอเนือ่ง

กลาวโดยสรปุ ควรสงเสรมิใหผูสงูอายมุสีขุภาพ
ดแีละมรีายไดในระดบัทีส่ามารถพึง่ตนเองไดยาวนานทีส่ดุ
และเมื่อผูสูงอายุอยู ในสภาพที่ตองการการดูแล
ควรสงเสริมใหมีการดูแลในครอบครัวเปนอันดับแรก
หากครอบครวัไมสามารถดแูลได ควรสงเสรมิใหมกีารดแูล
ในชมุชน และในสถานบรกิารตามลาํดบั โดยจะตองมกีาร
พัฒนาระบบการดูแลอยางครบวงจรทั้ งสถานที่
งบประมาณ และบคุลากรทีท่าํหนาทีด่แูล เพือ่ใหระบบ
การดูแลมีความทั่วถึง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
ใหสงัคมไทยเปนสงัคมทีเ่อือ้อาทรตอผูสงูวยัอยางแทจรงิ
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เรื่อง “เตรียมความพรอมรับสังคมผูสูงวัย”
โดย นายประยงค  รณรงค   ประธานศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน

ตําบลไมเรียง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผมขอยกประเด็นขึ้นมาพูดคุย และเลาสูกันฟง
ประมาณ  ๒-๓ เรือ่ง  เกีย่วกบัการเตรยีมความพรอมรบั
สงัคมผูสงูวยั ผมคดิวาตอนนีเ้รามปีระสบการณคนละดาน
คนละเรื่องกัน ทําอยางไรจะใหประสบการณของทาน
ทัง้หลายทีผ่านมาแลว สิง่ด ีๆ ทีม่อียู เอามาเปดเผยและ
เลาสูกันฟงไดมากขึ้น เพราะฉะนั้น การที่จะเตรียม
ความพรอมตรงนี ้บางทพีวกเรากล็าหลงั เปนวยัทีล่วงเลย
ผานมาแลว ผานมากอนทีจ่ะเตรยีมความพรอม เนือ่งจาก
การเตรียมความพรอมตองเตรียมตั้งแตกอนที่จะเปน
ผูสงูอาย ุถาเราไดเตรยีมตวัมากอนเปนอยางดกีจ็ะทาํให
เราเปนผูสูงอายุที่สามารถชวยตนเองไดดีพอสมควร
สวนสาํคญัทีส่ดุกค็อื การทีเ่ราเปนผูสงูอายแุลวและยงัตอง
รับผิดชอบคอนขางเยอะ ความเครียดก็จะเกิดขึ้นและ
มคีวามเสีย่งตอเรือ่งสขุภาพ ผมจะขอยกตวัอยางตวัเอง
ที่ไดเตรียมความพรอมมา และสามารถบรรลุตรงนี้ได
ผมวางแผนไวตัง้แตอาย ุ๒๐ ป วาอายขุนาดนีค้วรทําอะไร
ทาํอยางไร ผมวางแผนมาตัง้แตอาย ุ๒๐ ปวาผมจะตอง
มคีรอบครวั จะตองแตงงานใหไดอายตุองไมเกนิ ๒๕ ป

เพราะคนโบราณเขาบอกวาถาแตงงานชาจะมลีกูไมทนัใช
ผมกเ็หน็ดวยกบัคาํสอนผูใหญขอนี ้และผมกพ็ยายามทีจ่ะ
หาอาชีพเตรียมความพรอมที่จะเปนผูมีครอบครัว
วาจะตองมอีาชพีอะไร ลองทาํงานมาหลายอาชพี ในทีส่ดุ
ผมกค็ดิวาอาชีพเกษตรกรเปนอาชพีทีเ่หมาะสมสาํหรับผม
แตการเกษตรที่ผมทําตองเปนการเกษตรที่ยั่งยืน
ไมใชปลกูพชืลมลกุทกุป  เมือ่ยามทีเ่ราทาํไมไหวทาํไมได
มนักจ็ะขาดตอนทาํใหไมมรีายได ผมจงึเลอืกทาํสวนยาง
ทาํสวนผลไม ปลกูตนไม ปลกูพชืทีอ่ายยุนื

ผมแตงงานเมือ่อาย ุ๒๔ ป และพออาย ุ๒๕ ป
ผมกไ็ดทาํตามแผนทีต่ัง้ไว และคดิวาจะตองทาํงานหนกั
สัก ๓๐ ป เพื่อหาเงินบํานาญไวใหตัวเองกินตอนแก
เพราะเพื่อนผมหลายคนเขาไดเรียนหนังสือ ผมก็ถาม
เขาวามนัไดดอีะไร เพราะผมไมมโีอกาสไดเรยีน ผมจบแค
ประถม ๔ กอ็อกมาชวยพอแมทาํมาหากนิสงนองเรยีน
เพราะผมเปนลกูคนโต และมนีองอกี ๕ คน ถาผมไปเรยีน

ปาฐกถาพิเศษ

๑๐



ก็จะทําใหพวกนอง ๆ ไมไดเรียน พอแมจะเดือดรอน
เพราะพอแมผมยากจน ผมจงึตดัสนิใจออกจากโรงเรยีน
ผมคดิวาถาเปนขาราชการเมือ่ถงึอาย ุ๖๐ ป กจ็ะไดเงนิ
ภายหลังเกษียณอายุราชการ และมีเงินบํานาญกิน
ตลอดชีวิต ผมวาก็ดีเหมือนกันถาบั้นปลายชีวิตไดมี
บาํนาญกนิ แตเพราะผมไมไดเปนขาราชการ ผมกไ็มมี
สิทธิ์รับเงินบํานาญ ผมจึงมีความต้ังใจวาถึงแมจะไมมี
บาํนาญ แตถาผมเปนเกษตรกร ผมกจ็ะสามารถหาเงนิ
บาํนาญไว และสามารถเกษยีณอายจุากอาชพีเกษตรกร
ไดเหมอืนกนั ผมมสีทิธิท์ีจ่ะเกษยีณไดแตตองสรางบาํนาญ
ไวเอง ผมมแีผนทีจ่ะใชเวลา ๓๐ ป ในการสรางบาํนาญ
ทําเกษตรกรรม ปลูกตนไม อยางที่วาปลูกตนไม
หลายๆชนิด ใหเราสามารถมีรายไดในระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะยาว ผมทาํไวเสรจ็เรยีบรอยแลว
และผมก็เปนคนโชคดี ที่ไดวางแผนในการเลี้ยงลูก
ใหลกูเปนคนดดีวย

ลกูเปนทีพ่ึง่บัน้ปลายชวีติจะทาํประโยชนใหสงัคม ชมุชน
เทาทีจ่ะสามารถทาํได และไมตองการสิง่ตอบแทนใดๆ
ดวยความตัง้ใจของผมทีไ่ดทาํมา ปจจบุนันีผ้มไมตองทาํ
อะไรเลย ลกูผมดแูลบาํนาญใหผม ลกูคนทีม่อีาชพีอืน่ๆ
เขาชวยตัวเองไดแลว พวกเขาก็ชวยกันดูแลผมอยู
อยางมคีวามสขุ  จงึไมมคีวามจาํเปนทีจ่ะตองสรางฐานะ
ใหร่าํรวย และผมกใ็ชจายเงนินอยมาก ทาํใหผมคดิวา
การเตรียมความพรอมในการเปนผูสูงอายุ ทําใหชีวิต
บัน้ปลายชวีติไมลาํบาก

สวนสําคัญที่สุด ก็คือคนมีความสามารถ
ไมเหมือนกัน ไมเทากัน มีสวนประกอบแตกตางกัน
บางคนไมมลีกู ไมมคีรอบครวั ไมมผีูดแูล กจ็าํเปนตองมี
ความรวมมือกันระหวางชุมชนในสังคมกับหนวยงาน
ภาครัฐจะตองรวมมือกัน ผมเคยไดเห็นหลายพื้นที่
ที่ ไดทดลองทําอยางที่องคการบริหารสวนตําบล
บางขนุพรหม จงัหวดันครศรธีรรมราช ดาํเนนิการในเรือ่ง
สังคม ไมไดทําแตเรื่องโครงสรางพื้นฐานอยางเดียว
อบต.บางขนุพรหมสนใจในเรือ่งวถิชีวีติชมุชนของชาวบาน
ที่ทําใหทุกคนอยูดีกินดี มีความสุข ตั้งแตวัยเด็กจนถึง
วยัผูสงูอายุ

ผมเคยมีโอกาสไดทดลองทํางานดานสวัสดิการ
สังคมกับตัวเอง และมีประสบการณกับตัวเองมาแลว
และมาถายทอดสูคนอืน่ตัง้แตป ๒๕๓๕ เปนตนมา ผมได
จดัตัง้ศนูยการศกึษาและพฒันาชมุชนในโรงเรยีน โดยใช
ประสบการณ และวิธีการจัดการทํากิจกรรมของคน
ในชมุชนทีเ่ปนวยัเดก็จนถงึวยัผูสงูอาย ุสาํหรบัเดก็ทีข่าด
โอกาสทางการศึกษาสามารถเรียนหนังสือที่ศูนยการ
ศกึษาฯ โดยประสานขอความรวมมอืใหหนวยงานตาง ๆ

ผมมลีกู ๕ คน และลกูทัง้ ๕ คนเปนคนดหีมดทกุคน
และผมก็เบาใจเมื่อผมเปนผูสูงอายุ ผมไดเตรียม
ความพรอมไวสาํหรบัตวัผมและลกู โดยใหลกูทัง้ ๕ คน
ตกลงกันวาลูกคนใดที่จะมารับผิดชอบดูแลบํานาญ
สวนลกูคนอืน่ทีเ่ขาไปมอีาชพีใหม  ผมกเ็ชือ่วาเขาสามารถ
ชวยตวัเองได สาํหรับลกูคนทีจ่ะมาดแูลบาํนาญของผม
เปนผูที่มีความถนัดทําอาชีพอยางที่ผมทํามากอน
พอถงึป ๒๕๓๕ ผมมอีายคุรบ ๕๕ ป ในวนัที ่๑๓ เมษายน
๒๕๓๕ ลกูๆ มาพรอมท้ังลกูสะใภ ลกูเขย และหลานๆ
ก็มากันเต็มบาน ผมนึกสนุกขึ้นมาจึงประกาศวา
ตอไปนี้พอกับแมจะไมเปนที่พึ่งของลูกแลว แตจะเอา
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ที่รับผิดชอบ รวมกันกําหนดทิศทางการศึกษาของเด็ก
ทีข่าดโอกาส ทาํความเขาใจรวมกนั  ขอความรวมมอืจาก
ศนูยการศกึษานอกโรงเรยีนและการศกึษาตามอธัยาศยั
เปนเวลา ๓ ป มาแลว ผมเคยบอกกบัเดก็ๆ เหลานัน้วา
“ พวกเธอไมไดเปนผูดอยโอกาส แตเปนผูมโีอกาสดดีวย
ซ้ําที่ไดเรียนนอกระบบ เพราะการเรียนในระบบพบวา
จบมาแลวตองไปรับจางคนอื่น คนสวนนอยที่สามารถ
เปนเถาแก” ศนูยการศกึษาและพฒันาชมุชนในโรงเรยีน
เนนการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องของชนบท เพราะ
ประเทศไทยเราไมวาจังหวัดไหนของทุกภาคใน
ประเทศไทยมทีรพัยากรจาํนวนมาก แตปจจบุนัผูคนมกั
ไมสนใจทรัพยากร ทุนทางสังคมที่มีอยู และไขวควา
หาอาชีพอื่นสรางความสับสนวุนวายใหกับสังคมที่มัน
แตกตางจากเดมิ  คนทีเ่ปนลกูชนบททีม่พีืน้ฐานบรรพบรุษุ
จากอาชพีเกษตรกรรมกไ็มอยากทาํการเกษตร ผมกน็าํ
คนที่พลาดโอกาสจากการศึกษาเหลานี้พูดคุยทําความ
เขาใจวา “อาชพีการเกษตรไมใชอาชพีทีต่่าํตอย แตเปน
อาชีพที่มีความม่ันคง เราสามารถจะพึ่งพิงอาชีพนี้ได
ตลอดชวีติ จงึมคีวามม่ันคงมากกวาอาชีพอืน่ทีเ่ราตองเปน
ลูกจางเพราะเราเปนเถาแกเอง จัดการเอง และเรา
สามารถจางคนอื่นไดดวย” เปนสวนหนึ่งที่ผมยุใหคน
ผูอยูในวัยเยาวที่กําลังมองขามเรื่องตางๆ เหลานี้
หันกลับมาสนใจทรัพยากรที่เรามีอยูมากมาย ถาคนมี
ความรูความสามารถมองเห็นคุณคาของทรัพยากร
ทนุทางสงัคมทีม่อียูในชมุชนนัน้ๆ กจ็ะสามารถแปรเปน
มลูคาได ทาํใหเราสรางการพึง่พาตนเองตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง แตถาเราคิดวาทําแลวตองรวยก็จะ

เดือดรอน เพราะทําแลวอาจไมรวยก็ได ถาเกษตรกร
รายยอยในชนบทคดิเชนนีก้จ็บกนั คงไปไมรอด เพราะเรา
ไมสามารถกาํหนดอะไรไดเหตผุลขึน้อยูกบัดนิฟาอากาศ
ราคาผลติผลกย็งัขึน้อยูกบัตลาดโลก ความม่ันคงแนนอน
กย็งัขึน้อยูกบันโยบายรฐับาล เปนตน

ถาเราคิดวาจะทําอยางไรใหเราพออยูพอกินได
เมือ่เขาสูการพออยูพอกนิแลว เราจะกาวไปถงึการอยูดกีนิดี
เราก็สามารถทําไดเพราะพื้นฐานที่มีอยู เมื่อเขาสูการ
อยูดกีนิดแีลว ถาสาํรวจวาเรามคีวามสามารถเหลอือยู
เวลาเหลืออยู ทรัพยากรเหลืออยูก็สามารถกาวไปสู
ความม่ังมีศรีสุขได ผมทําตามขั้นตอนนี้เหมือนกัน
แตพอผมกาวขึ้นมาถึงขั้นอยูดีกินดีแลว ผมก็ไมยอม
ขามไปถงึความมัง่ม ีผมหยดุแคนี ้ เพราะผมรูสกึเพยีงพอ
ในการอยูดกีนิดแีลว เวลาทีย่งัเหลอือยูไดรบัประสบการณ
ความรูมามาก ไดลงทนุทัง้ชวีติ เสยีทัง้แรง เสยีทัง้เงนิ
ที่ผานมาถาผมตายไปและไมไดถายทอดใหคนอื่นก็คง

จะรูสกึเสยีดาย  แตโชคดทีีผ่มดาํเนนิการมาตัง้แตป ๒๕๓๕
กค็ดิวาทัง้เรือ่งการดแูลสขุภาพ เรือ่งการพฒันาเศรษฐกจิ
เรื่องสังคมตางๆเหลานี้มันเปนสวนเกี่ยวของกับเรื่อง
ความเปนอยูของคนทกุระดบั  เรือ่งสขุภาพเปนเรือ่งสาํคญั
สาํหรบัผูสงูอาย ุผูทีเ่ปนคนแก ผมคดิวาถาเราเปนผูสงูอายุ
แลวไมยอมเปนคนแกกไ็ด ผมพยายามไมใหเปนคนแกอยู
ตอนนี้ไมยอมใหใครดูแล ไปไหนมาไหนเขาบอกวา
“อาย ุ๗๒ แลวนะ ทาํไมไมใหใครดแูล ไมมผีูตดิตาม”
ผมคดิวา “ยงัทาํอะไรไดอยู ยงัชวยตวัเองไดอยู บางครัง้
ผมถอืกระเปา  กจ็ะมคีนมาชวยถอืกระเปา ผมกไ็มใหเขา
ชวยถอืพยายามจะทดสอบความสามารถ เพราะเรายงัมี
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ความเขมแขง็ และผมคดิวาความเขมแขง็ในจติใจของเรา
ก็จะทําใหเกิดความเขมแข็งไปถึงรางกายของเราดวย
ความเขมแข็งในตัวเราสามารถแกปญหาตางๆ ได
ผมไมใชไมเคยปวย ผมกเ็คยปวยเหมอืนกนั แตอาการปวย
ของผม ผมสามารถวิเคราะหไดเองพอสมควรแลวก็
ไปบอกกับผูที่ใหการรักษาอยางถูกตอง เพราะฉะนั้น
เรื่องนี้ผมคิดวา ผูสูงอายุมีความจําเปนที่จะตองไดรับ
ความรูในการวเิคราะหสภาพรางกายของตนเอง เพราะ
ผมคดิวา แพทยจะรูไมเทาตวัผูปวยรู เพราะเมือ่แพทย
ตรวจรางกายตองถามผูปวยทุกเรื่อง และถาเราไมรู
ไมเขาใจสภาพรางกายตนเองกจ็ะบอกแพทยผดิๆ และ
แพทยจะวนิจิฉยัโรคผดิดวย ระยะเวลาในการใหการรกัษา
กจ็ะเปลีย่นไปอาจลาชาไมทนัการณและเสยีชวีติได

ผูปวย ลูกผมเดินตามหลัง เมื่อไปถึงตึกผูปวยไปพบ
นางพยาบาลประจําตึก ผมไดแจงแกนางพยาบาลวา
ผมจะตองผาตัด แตผมไมพรอม เพราะไมไดเตรยีมตวั
ทีจ่ะมาเขาพกัทีโ่รงพยาบาลเลย ผมจงึขอกลบับานและ
ขอเวลา ๓ วนั พรอมขอยาแกปวดไปกนิกอน ในใจผม
คดิวา “ผมหน”ี นางพยาบาลจงึไดทาํเอกสารนดัใหผม
และใหยาแกปวดไปรบัประทานกอน พอออกจากประตู
โรงพยาบาล ผมก็บอกลูกวา “ผมจะไมมาอีกแลว”
ลกูกต็กใจกนั เพราะไดยนิแพทยบอกวา “อาการปวดหลงั
อยูในเกณฑอนัตรายแลว ถาไมผาตดัอาจจะเปนอมัพาต
ครึ่งซีกได” ผมจึงบอกลูกๆ วา “ผมยังไมเชื่อเทาไหร”
ลกูๆ จงึพาผมไปพบแพทยทีโ่รงพยาบาลอกีแหงหนึง่

ผมไดรับการตรวจรางกายอยางละเอียดยิบ
ตรวจทกุสวน และเอก็ซเรยหลายทา เจาหนาทีผู่ทาํการตรวจ
แจงผมวา “อกี ๔ วนัใหมารบัผลการตรวจรางกาย และ
มาพบแพทยอกีครัง้” ผมจงึกลบับานและกนิยาแกปวด
เพือ่บรรเทาอาการกอน จนกระทัง่ครบ ๔ วนั จงึไดไปรบั
ผลตรวจรางกายดังกลาว แพทยก็ชี้แจงวา “หมอน
รองกระดกูมนัสกึหมดแลว เสนประสาทตรงนีถ้าไมรบี
รักษาก็จะเปนอัมพาตได การรักษาโดยการผาตัด
ไมสามารถรักษาอาการนี้ได เพราะกระดูกสันหลัง
มีความเสื่อมถึง ๘๐% ตองทํากายภาพบําบัดโดยการ
ดงึหลงัเปนเวลาประมาณ ๓ เดอืน “ผมกต็กใจตวัเอง
เหมอืนกนั" ทาํไมโรงพยาบาลอยูใกลๆ  กนั วธิกีารตรวจ
ของแพทยกต็รวจเหมอืนกนั แตวธิกีารรกัษาแตกตางกนั
แพทยจากโรงพยาบาลแหงแรกแนะนาํผมวา  “ตองผาตดั
หมอนรองกระดู กสั นหลั งอย า ง เดี ยว เท านั้ น ”

เพราะฉะนัน้  ถาผูสงูอายไุดรบัความรูความเขาใจ
เกีย่วกบัเรือ่งสรรีะรางกายของผูสงูอายพุอสมควร เมือ่
ผูสูงอายุไปพบแพทยก็จะสามารถแจงอาการตางๆ
ใหแพทยทราบและวินิจฉัยไดถูกตอง การรักษาตรง
ตามโรคหรอืตามอาการทีผู่สงูอายปุวย ผมมปีระสบการณ
อยูครั้งหนึ่งปวดกระดูกสันหลังมากไปตรวจที่ไหน
เขาก็บอกวากระดูกสันหลังเสื่อม หมอนรองกระดูกสึก
แพทยแจงวา “ตองผาตดั มอีาการเรือ้รงัมากตองผาตดั
หมอนรองกระดกูสนัหลงัจะสามารถบรรเทาอาการ และ
หายได” แพทยจะใหผมเขาพักที่โรงพยาบาล ในวันที่
ตรวจผม ผมกต็กใจ แพทยบอกวา “จะผาตดักระดกูสนัหลงั”
ผมคดิวา “มนัไมใชเรือ่งเลก็ ๆ  สาํหรับผูปวยเปนเรือ่งใหญ”
ผมก็นึกในใจวา “ทําไมเขาวิเคราะหงายๆอยางนี้”
ผมกไ็มคอยเชือ่ ๑๐๐% มเีอกสารตางๆ ใหผมถอืไปตกึ
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แพทยจากโรงพยาบาลแหงที ่๒  แจงผมวา “รกัษาอาการ
ปวดหลงัของผมโดยดงึหลงัเปนเวลาประมาณ ๓ เดอืน”
และบอกวา  “ผาตดัไมไดแลว”  ผมกน็กึในใจวา “เอาอกี
แลวผมไมเชือ่อกีแลว” แลวแพทยกน็ดัฝายกายภาพบาํบดั
เพือ่ใหผมดงึหลงั  ผมไมไดพบแพทยตามนดั  เอกสารตางๆ
ฟลมเอก็ซเรยหอบกลบับานหมดเลย ลกูผมรองไหบอกวา
“พอจะทาํอยางไรอกีหละ”  ผมบอกวา  “วธิทีี ่๑ เขาบอกวา
ผาตัด วธิทีี ่๒ เตรยีมดงึหลงั ๓ เดอืน  ผมหาวธิทีี ่๓ กอน
ผมกก็ลบับาน วธิทีี ่๒ ผมกย็งัไมเชือ่” ลกูถามผมวา “พอจะ
ไปหาที่ไหนอีกนี้โรงพยาบาลแหงนี้ก็ดีที่สุดในประเทศ
แลวนะ” ผมบอกวา “ไปทีไ่มเรยีงไปรกัษาทีไ่มเรยีงผมจะ
กลบับาน” พอกลบับานกไ็ปทีศ่นูยแพทยแผนไทยสมนุไพร
เพื่อสุขภาพที่ผมตั้งขึ้นที่สถานีอนามัย มีหมอสมุนไพร
อายปุระมาณ ๗๐ - ๘๐ ป จาํนวนสองถงึสามคนทีม่า
สอนชาวบานใหมคีวามรู  ไมไดสอนใหชาวบานเปนแพทย
แตสอนใหชาวบานมีความเขาใจวาแตกอนเขารักษา
กนัอยางไร การรกัษาเบือ้งตนทาํอยางไร ผมกถ็ามหมอ
สมุนไพรแกๆ นั้นวา “ผมรูแลววา ผมเปนโรค
หมอนรองกระดูกเสื่อม กระดูกมันไปบีบเสนประสาท
ยาสมนุไพรสามารถรกัษาไดไหม” หมอสมนุไพรจงึบอกวา
“ยาสมุนไพรรักษาไดหมดทุกโรคทุกอยาง แตกอนไมมี
โรงพยาบาลเขากใ็ชยาสมนุไพรนีแ้หละรกัษา” ผมยอมให
หมอสมนุไพรรกัษาโดยใชวธิกีารนวด และรกัษาตามแบบ
แพทยแผนโบราณใชเวลา ๓ เดอืนเศษ ผมกห็ายขาด
จนถงึปจจบุนันีแ้ละไมเปนอกี การทีเ่ราจะสามารถดแูล
ตนเองไดมทีางเลอืกเยอะ ถาเราไมมทีางเลอืกและเชือ่
ขอ มูลทั้ งหมด ผมมั่นใจวา “ เรามีความเสี่ ยง”

ถาเรามคีวามรูเราจะสามารถตดัสนิใจไดเองวาจะเลอืก
รกัษาดวยวธิไีหน แตถาชวยตวัเองไมไดกเ็ปนเรือ่งของ
ลกูหลานดแูลจดัการอกีทางหนึง่ แตผมคดิวา การดแูล
ตนเองมคีวามจาํเปนทีจ่ะตองใชทัง้ ๓ สวน สวนแรกคอื
ตัวผูสูงอายุตองมีความพรอมท่ีจะดูแลตนเองเมื่อมีอายุ
มากขึ้น ตองสรางคานิยมของคนในชุมชน ผมเปนคน
ภาคใต ดใีจวาคนภาคใตแถวบานผมยงัมคีานยิมในการ
ดแูลตนเอง  ลกูหลานไมทอดทิง้คนแก ไมทอดทิง้ผูสงูอายุ
ยงัเปนครอบครวัทีอ่บอุนผูสงูอายอุยูกบัลกูหลาน ชมุชน
ไดรวมจดัสวสัดกิารด ีๆ  มใีหเหน็มากขึน้มาเรือ่ยๆ  ทาํให
ผูสูงอายุไมเครียด ไมใหผูสูงอายุอยูเฉยๆ ตองทําให
ผูสงูอายเุคลือ่นไหวตลอดเวลา  ทาํใหลดความเครยีดได

ผมไดพบกบัลงุคลาว  แกวเพชร ทีจ่งัหวดัสงขลา
ทานเปนประธานกลุมสจัจะออมทรพัยทีม่เีงนิทนุหมนุเวยีน
เปนรอยลาน มดีอกผลของกลุมฯ  ลงุคลาวดําเนนิโครงการ
ที่เปนสวัสดิการสําหรับคนในชุมชน คือใหผูสูงอายุที่มี

อายเุกนิกวา ๖๐ ปขึน้ไปเขารวมโครงการโดยใหปลกูพรกิ
๓ ตน กลุมฯจะจายคาดแูลตนพรกิเดอืนละ ๒๐ บาท
ปลกูมะเขอื ๓ ตน ผูสงูอายจุะไดรบัคาดูแล ตนมะเขอื
เดอืนละ ๒๐ บาท ปลกูตะไคร ๓ ตน กจ็ะไดรบัคาดแูล
เชนกัน มีเกณฑในการดูแล ถาใครปลูกตนไมไดรวม
๕ ชนิด อยางละ ๓ ตนก็ไดรับเงินเดือนๆ ละ
๑๐๐ บาท การจดัการผลผลติ คอืนาํไปผลติเครือ่งแกง
ทําใหกิจกรรมเหลานี้เกิดขึ้นมาแทนที่จะนําเงินไปแจก
ผูสูงอายุเฉยๆ ทําใหผูสูงอายุไมรูสึกประทับใจอะไร
มันคอนขางเสียศักดิ์ศรี ผูสูงอายุตองแบมือรับเงิน
ชวยเหลอืทกุเดอืน แตถาเขาไดทาํงานแลกเปลีย่นจะเปน

๑๔



สวนหนึง่ทีท่าํใหเขาเกดิการเคลือ่นไหวและไดชวยเหลอื
ครอบครวั สงัคม ชมุชนดวย เพราะฉะนัน้การจดัการ
หลายๆ วธิกีารอาจแตกตางกนัไป คนทีม่กีารเคลือ่นไหว
ในการทาํงานกจ็ะลดความเครยีด สขุภาพกจ็ะแขง็แรง

การที่รัฐบาลมีสวัสดิการชวยเหลือผูสูงอายุ
ผูสงูอายมุสีทิธไิดรบัเงนิเบีย้ยงัชพี ๕๐๐ บาท นัน่กเ็ปน
สวนหนึง่ทีท่าํใหเขารูสกึวาไมไดถกูทอดทิง้ ทางรฐับาล
ไดดูแลอยู แตถาหวังพึ่งเพียงเงินเดือนละ ๕๐๐ บาท
ทีท่างราชการแจกผูสงูอายกุไ็มพอกนิ อยางผมกบัภรรยา
กไ็มคอยไดใชเงนิ ผมกจ็ะชวยเหลอืคนอืน่เทาทีผ่มชวยได
เพราะผูสูงอายุบางคนก็สามารถชวยเหลือผูอื่นได
และผูสูงอายุคนอื่นที่เขาดอยโอกาสทางการจัดการ
ตนเอง สังคมก็มีสวนรวมชวยดูแลจัดสวัสดิการตาม
ความเหมาะสม

จังหวัดสงขลาเปนอีกจังหวัดหนึ่งที่ตองมีการ
ผลกัดนัในเรือ่งของการจดัสวสัดกิารชมุชน เพราะกลุม
สจัจะออมทรพัยดาํเนนิการอยูทัว่ประเทศ และสวสัดกิาร
ชุมชนจากกลุมสัจจะออมทรัพยที่ดําเนินการอยูแลว
จะทาํอยางไรทีส่วนราชการมาสมทบทนุหรอืงบประมาณ
เขาไปเกื้อหนุน รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพือ่สรางประโยชนตอชมุชนทกุแหงไดอยางกวางขวาง
และเกดิจากความรวมมอืของทกุฝายทีจ่ะดแูลในทกุเรือ่ง
ทกุดานของผูสงูอาย ุซึง่จะมจีาํนวนเพิม่มากขึน้ในอนาคต

ถาเราเตรียมความพรอมรับสังคมผูสู งวัย
เตรยีมความรวมมอือยางจรงิจงั  ความรวมมอืกบัชมุชน
และบางเรื่องก็ชวยผลักดันใหเปนนโยบาย ผมคิดวา

เรายังพอมีเวลาที่จะทําตรงนี้ได ฝายใดที่จะใหความ
รวมมือกันในการใหความรูในเรื่องการดูแลตนเอง
ซึง่ผมคดิวาเปนเรือ่งทีส่าํคญั  ฝายใดทีจ่ะใหสนบัสนนุการ
ดแูลในชมุชน สดุทายการผลกัดนันโยบายทีเ่ปนประโยชน
สาํหรบัผูสงูอาย ุ ทกุฝายตองชวยกนัทาํเพราะทานทัง้หลาย
เปนผูมีประสบการณสูงมาก และในเวทีการประชุม
สมัชชาผูสูงอายุระดับชาติครั้งนี้ก็เปนชองทางหนึ่งที่มี
ผูรับฟงคอนขางเยอะ เพราะฉะนั้นผูสูงอายุควรใช
โอกาสนี้สะสมพลังความเขมแข็งของกลุมผูสูงอายุ
เพือ่อนาคตในวนัขางหนาดวย

๑๕



“รักษผูสูงวัย ใฝใจดูแล”
โดย : รศ. ศศิพัฒน  ยอดเพชร และ ผศ.ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ  สาสัตย

รศ.ศศิพฒัน  ยอดเพชร
การดูแลผูสูงอายุเราจะแบงตามภาวะการพึ่งพา

คือถาเราเปนผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไดทุกอยาง
สามารถไปไหนมาไหนไดดวยตนเอง การดูแลก็เปนอีก
แบบหนึง่  ผูสงูอายทุีอ่ยูในภาวะทีต่องพึง่พาผูอืน่จะเปน
เรื่องลําบากของครอบครัว เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง
เราทุกคนก็จะตองเขาสูภาวะพึ่งพาแนนอน ฉะนั้นเรา
ตองมาดวูาเราจะตองดแูลตวัเองอยางไร และลกูหลาน
ตองดแูลผูสงูอายอุยางไร

การดูแลผูสูงอายุที่พึ่งพาตนเองได นอกจาก
บุตรหลานจะตองดูแลแลว ผูสูงอายุก็จะตองดูแล
ตนเองดวย ตองสรางดวยตนเอง ประกอบดวย
๑. พฤตกิรรมของตวัเราเองใสใจในการใชชวีติประจาํวนั

เรือ่งการออกกาํลงักาย  อาหาร การจดัทีอ่ยูอาศัย
จากการศกึษา  พบวา  ผูสงูอายไุทยไมคอยใสใจในเรือ่ง
ทีอ่ยูอาศัยของตนเองเทาไรนกั อาจจะสรางบานตอนอายุ
๒๐ - ๓๐ ป พออายุ ๖๐ ป บานก็จะเริ่มทรุดโทรม
เกิดปญหาในการดูแลมาก ในชวงเชาอาจารยประยงค
รณรงค ทานบอกวา “คนแกถาลมไปอาการจะแย”
เพราะฉะนัน้  การดแูลใสใจในชวีติประจาํวนัไมวาจะเปน
เรื่องการออกกําลังกาย อาหาร การจัดที่อยูอาศัย
เปนเรือ่งทีต่วัเราและลกูหลานจะตองดแูล
๒. อารมณและจติใจของผูสงูอายุ

มีผูสูงอายุหลายคนที่มีภาวะทางอารมณไมดี
สงผลใหจติใจไมปกต ิ เพราะฉะนัน้ผูสงูอายจุะรูสกึเหงา
มีความเศราสรอย และความเจ็บปวยตามมา ขณะนี้
จะเหน็วาในชนบทไทยจะมปีระเดน็ในการดแูลเยอะแยะ

ไปหมด  ภาพแรกทีด่ฉินัประทบัใจมาก  คอื  ภาพยนตร
โฆษณาออกมาหลายเรือ่ง  ยิง่ใกลวนัสงกรานต ถาบอกรกั
คุณปู คุณยาไมเปน บอกรักคุณตาคุณยายไมเปน
ก็บอกรักดวยผลิตภัณฑเสริมสุขภาพชนิดหนึ่งแลวกัน
เปนการแสดงความรักโดยใชสัญลักษณ ดิฉันกลัววา
เดก็สมยัใหมจะเปนอยางนัน้ แตการทีล่กูหลานกอดพอแม
เปนเรื่องของการดูแลจิตใจ ฉะนั้น เราก็ควรจะสราง
วัฒนธรรมตรงนี้ในครอบครัวของเราภาพนี้เปนภาพ
ครอบครวัของคณุลอรา อาจจะเคยเหน็ในทวี ีและทราบวา
คณุลอราเลีย้งดมูารดาวยั ๙๘ ป กบัลกูสาวเลก็ ๆ   ดวยกนั
ก็ทําใหคุณยายมีความสุขมาก ภาพนี้เปนภาพชนบท
ทีด่ฉินัภมูใิจมากกค็อื ผูสงูอายใุนภาพมอีาย ุ๗๐ ป  และ
๘๐ ป แตราํวงรอบวดัโดยไมแสดงความเหนด็เหนือ่ยเลย
เปนการออกกาํลงักาย ไดรบัความสนกุสนาน และทาํให
จติใจเบกิบาน  การดแูลและใหความสาํคญัเรือ่งอารมณ
และจติใจของผูสงูอาย ุ เปนสิง่หนึง่ทีเ่ราจะตองดแูลดวย

การอภิปราย เรื่อง
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๓. การมสีวนรวมทางสงัคม
เปนเรือ่งสาํคญัมากอกีเรือ่งหนึง่ อาจจะเรยีกวา

เปนบทบาทเดนของผูสูงอายุเลยก็วาไดที่ผูเกี่ยวของ
จะตองดูแลใหผูสูงอายุมีสวนรวมทางสังคมมากๆ
ภาพนีเ้ปนภาพคณุยายสอนหลาน  นีก่ค็อืกลุมของผูสงูอายุ
นัง่ทาํกจิกรรมในรม  กลุมนีก้เ็ปนกลุมผูสงูอายท่ีุเกษยีณอายุ
ราชการแลว ดฉินัถายภาพนีท้ีม่หาวทิยาลยั คดิวาคงเปน
ศษิยเกาคณะหนึง่ มอีายปุระมาณ ๗๐ -๘๐ ป มารวม
สังสรรคกัน ทุกคนดูมีความสุข ทานเหลานั้นบอกวา
เพื่อนรวมรุนของทานเหลืออยูเพียง ๑๐ กวาชีวิต
เทานัน้เอง  ภาพนีก้เ็ปนภาพผูสงูอายทุีม่กีจิกรรมถายทอด
ภมูปิญญา

ถาทกุคนปฏบิตัติาม  ๓  ประการนีก้จ็ะทาํใหชะลอ
ภาวะการเขาสูการพึ่งพิงผูอื่นไดนานมากขึ้น สําหรับ
กลุมของผูสงูอายทุีต่องการการดแูล  เราจะพบวาในกลุม
ของคนทีเ่ขาสูภาวะผูสงูอายทุีต่องการการชวยเหลอืจาก
ผูอืน่ มอียูถงึ ๑๐% แตในป ๒๕๖๓ คาดวาจะมผีูสงูอายุ
นอนตดิเตยีงและพึง่พงิผูอืน่ คดิเปน ๖.๙% หรอื ๗%
ฉะนัน้ เรามาดวูาลกัษณะของผูสงูอายทุีต่องพึง่พาผูอืน่
ทีเ่ราพบในสงัคมไทยนีเ้ปนอยางไร

ผูสงูอายทุีต่องพึง่พาผูอืน่ คอืกลุมคนทีช่วยตนเอง
ไดนอยจนถงึชวยตนเองไมไดเลย ภาพนีเ้ปนตวัอยางที่
ดฉินัทาํการศกึษาวจิยั  พบวา คณุยายทานนีอ้าย ุ๘๐ ป
เดนิไมได แตยงัตาํหมากไดเกง ผูสงูอายคุนที ่๒ อายุ
๘๖  ป  นอนตดิเตยีงมา ๔  ปแลว  ผูสงูอายคุนที ่๓ อายุ
๖๖ ป เปนมะเรง็สมอง ชวยตวัเองไมได สามารถนัง่ได้
อยางเดยีว ผูสงูอายคุนที ่๔ นอนตดิเตยีง ผูสงูอายคุนที ่๕

เดินไมไดเลย รายสุดทาย อายุ ๙๐ ป นอนติดเตียง
เพราะฉะนัน้ผูสงูอายทุกุทานเมือ่เขาสูวยัสงูอายจุะประสบ
ภาวะเชนนีท้กุคน

สถติขิองผูสงูอายทุีต่องพึง่พาผูอืน่ของประเทศไทย
ในขณะนี้มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น เพราะฉะนั้นจึงมี
ความจําเปนและตองการการดูแลระยะยาวสําหรับ
ผูสงูอาย ุการดแูลระยะยาวคอือะไร มนีกัวชิาการพดูไว
หลายอยางวา คอื การจดับรกิารเพือ่ทดแทนความตองการ
ขัน้พืน้ฐานของคนทีส่ญูเสยีความสามารถในการทาํหนาที่
ฉะนัน้กห็มายความวา จะมกีารดแูลทัง้ในเรือ่งสขุภาพและ
สงัคมเขาไปสูกลุมบคุคลเหลานี ้ เพราะวาพึง่ตนเองไมได

ในสังคมไทยผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไดนอย
ถึงปานกลาง เราจะพบมากขึ้น อาทิ ผูสูงอายุที่ตอง
นั่งรถเข็น ชวยตนเองไดบางบางเรื่อง บางคนก็จะ
ชวยตนเองไมไดเลย และญาติจะตองใหการดูแล
ผูสูงอายุหลากหลายวิธีที่แตกตางกัน และมีอุปกรณ

สวนใหญที่จะดูแลเปนอุปกรณดานการแพทยทั้งนั้น
เมือ่เราเขาสูจดุนีแ้ลวจงึจาํเปนทีจ่ะตองมกีารคดิแลววา
เราจะดูแลผูสูงอายุในครอบครัวที่ดีไดอยางไรเพราะ
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลจะไมรับดูแลระยะยาว
สาํหรบัผูสงูอายทุีช่วยเหลอืตนเองไดนอย  หรอืชวยเหลอื
ตนเองไมไดเลยที่ตองพึ่งพาผูอื่น และผูสูงอายุมักจะ
ถูกสงกลับบาน ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของสมาชิกใน
ครอบครวัทีจ่ะตองดแูล การศกึษาวจิยั พบวาการดแูล
ผูสงูอายทุีด่นีัน้จะตองขึน้อยูกบัผูดแูล  เครอืขายการดแูล
และบรกิารในชมุชน
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จากงานวิจัยก็ยังพบอีกวา ผูดูแลสวนใหญ
ทีเ่ขาสูบทบาทของการเปนผูดแูลพอแมนัน้ เปนบทบาท
ที่เราไมไดเตรียมตัวมากอนลวงหนาเมื่อเขาสูภาวะ
พึง่พงินอนตดิเตยีง สมาชกิในครอบครวักจ็ะตกลงรวมกนั
วาใครจะมาดูแลพอแม ในที่สุดก็คือ ผูที่มีอํานาจ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมนอยกวาสมาชิกคนอื่น
ในครอบครัวจะตองเปนผูดูแลพอแม เชน หาเงินสู
สมาชกิอืน่ไมได  รายไดนอย  ผูทีป่ระกอบอาชพียากลาํบาก
ผูทีม่สีตปิญญานอยกวาพีน่องคนอืน่ หรือมภีาวะพกิาร
และออกไปสูสงัคมไมคอยได เพราะฉะนัน้เราจงึพบวา
ผูดูแลผูสูงอายุมีภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมดอยกวา
สมาชิกอื่น ในขณะเดียวกันสมาชิกคนอื่นก็จะออกไป
ทาํงานหาเงนิมาชวยครอบครวั นอกจากนีผู้ดแูลยงัเปน
บุตรท่ีเปนผูหญิงมากกวาบุตรชาย ในขณะนี้เราจะพบ
ผูชายมีจํานวนเพิ่มขึ้น และผูชายที่เปนโสดจะตอง
รบัภาระดแูลพอแม เพราะวาครอบครวัมองวาไมมปีญหา
ในการดูแลลูกหลาน ดังนั้นจึงตองดูแลพอแม แตก็มี
บางครอบครัวที่ดูแลดวยความรักความผูกพันกตัญญ
ทั้งนี้อาจจะเปนลูกคนเดียวในครอบครัวที่ไมมีทาง
ทีจ่ะยกพอแมใหใคร เพราะฉะนัน้ลกูคนเดยีวกจ็ะตองดแูล
ดงักลาวแลว

ครอบครัวที่ดูแลผูสูงอายุ อาจเปนครอบครัวที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจทางสังคมดีกวาคนอื่น คือมีความ
พรอมในการที่จะดูแลสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ให
จะเหน็วาในครอบครวัเมือ่พอแมเขาสูภาวะพึง่พงิ  ผูดแูล
เปนเรือ่งสาํคญัมาก ๆ   เราจงึตองเตรยีมวาใครจะมาดแูล
ผูสูงอายุเรามักมีคํากลาวอยูเสมอวา “ใครมีสมบัติ

ก็อยาเพิ่งใหลูกเก็บไว ใครมาดูแลเราคอยใหตอนทาย”
เพราะฉะนั้น สิ่งนี้ก็เปนอํานาจตอรองไดเหมือนกัน
ถาผูดูแลมีฐานะยากจน ขาดความรู ลักษณะการดูแล
ก็จะไมดีเทาที่ควร ภาพนี้ก็เปนอุปกรณตางๆ เชน
เครื่องออกซิเจน เครื่องใหอาหาร ถาผูดูแลผูสูงอายุ
ทีม่ฐีานะยากจน ครอบครวัจะมอีาหารอยูเพยีงนอยนดิ
อาหารอาจไมเพียงพอสําหรับทุกคนในครอบครัว
นอกจากนีผู้สงูอายบุางรายยงัตดิหมาก ภาพนีเ้ปนภาพ
ตายาย ตาดูแลยาย ซึง่สวนใหญจะเหน็แตยายดแูลตา
เปนสวนใหญ ภาพนี้บุตรเปนบุตรคนเดียวที่ตองดูแล
แมของตนเองทั้งวันและไมสามารถทํางานอื่นได
ภาพเหลานี้คือ อุปกรณการดูแลตางๆ ที่คนยากจน
ไมสามารถหาซือ้มาได กจ็ะนาํขวดน้าํมาดัดแปลงประยกุต
ใชในการดแูลของตนเอง

เพราะฉะนั้นผูสูงอายุและครอบครัวตองดูแล
ตวัเองและพึง่พาตนเองอยางมาก  แตวาในองคการบรหิาร
สวนตาํบลขนาดใหญ เชน อบต.ปากพนู ไดใหการดแูล

ผูสูงอายุในชุมชนโดยมีการประสานกับโรงพยาบาล
อยางใกลชดิมรีะบบการดาํเนนิงานทีเ่ปนระบบการสงตอ
ผูสงูอายทุีเ่จบ็ปวยไปยงัสถานอีนามยั หรอืโรงพยาบาล
บางครัง้  อบต.เขาไปเยีย่มผูสงูอาย ุไดรบัความรวมมอืจาก
อสม. / อผส. / พยาบาลชมุชนใหบรกิารผูสงูอายทุีบ่าน
แตถาไมมบีรกิารจากชมุชน ลกูหลานกต็องชวยกนัดแูล
ผูสงูอาย ุ และในอนาคตเราทัง้หลายกาํลงัยางเขาสูวยันี้
จะทาํอยางไร  ดงันัน้ การดแูลผูสงูอายเุปนชวงบัน้ปลาย
ของชวีติทีด่ ี จงึควรตองมผีูดแูล มเีพือ่นบาน / อสม. /
อผส. /พยาบาลชมุชน และหนวยงานราชการทัง้หลาย มา
ชวยในการดแูล

๑๘



ดฉินัจงึขอนาํเสนอขอคดิเหน็ไววา ถาเราจะใหเกดิ
ระบบทีด่ใีนการดแูล  “รกัษผูสงูวยั ใฝใจดแูล” จะตองมี
การพฒันานโยบายอยางเรงดวน โดยรฐับาลจะตองมกีาร
สรางระบบบริหารการดูแลที่ดีและมีทีมงานดูแล
ไมใชปลอยใหผูสูงอายุและครอบครัวดูแลกันเอง และ
ควรเพิม่ระบบบรกิารเขาไปในครอบครวั

เมื่อตอนเชาไดอานหนังสือพิมพก็มีขาวของ
โรงพยาบาลศรนีครนิทรรวมมือกบั สปสช.  ทาํวจิยัในกลุม
ของผูปวยทีเ่ปนหลอดเลอืดสมอง  พบวาคนไทย จาํนวน
๑๕๐,๐๐๐ คน  จะปวยดวยโรคหลอดเลอืดสมอง จาํนวน
๑ คน โดยคาใชจายในการดแูลผูปวยหลอดเลอืดสมอง
๑ คน ราคาประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๑,๐๐๐,๐๐๐
บาทตอป ฉะนัน้จะเสยีคาใชจายหมืน่หาพนัลานบาทตอป

แตครอบครัวไมสามารถดูแลทานได ทั้งนี้สมาชิกใน
ครอบครัวอาจจะตองไปทํางานนอกบาน หรือวาความ
ตองการการดแูลเกนิกวาสมาชกิในครอบครวัจะดแูลได
มีความซับซอนมากขึ้น ตองใหอาหารทางสายยาง
ตองดดูเสมหะ ตองพลกิตะแคงตวัทกุ ๒ ชัว่โมงเกนิกาํลงั
ทีญ่าตพิีน่องจะทาํได ดงันัน้  ทางเลอืกหนึง่ทีจ่ะตองม ีคอื
การดแูลในสถานบรกิาร มกีารถกเถยีงกนัวา สถานบรกิาร
เหมาะสมไหมกับสังคมไทย ซึ่งที่ผานมาก็ดูเหมือนวา
เราผลกัภาระใหกบัครอบครวัมาตลอดและปจจบุนัเรากย็งั
สงเสรมิใหมกีารดแูลครอบครวัในชมุชน แตเรากต็องมี
ที่วางไวสําหรับคนที่ไมมีครอบครัวใหเขามีชองทางที่จะ
ไดรับการดูแลที่ เหมาะสม และมีคุณภาพที่ดี ใน
บั้นปลายของชีวิต ถาจะพิจารณาผูสูงอายุอยางที่ดิฉัน
กลาวมา  ถงึแมวาผูสงูอายตุองการการดแูล  แตผูสงูอายุ
สวนใหญก็ยังตองการการดูแลจากครอบครัว ปจจุบัน
ผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตามผูสูงอายุ
ทีต่องการการดแูล พบวา การดแูลมกัจะอยูในสถานบรกิาร
เนื่องจากสภาพของผูสูงอายุมีความตองการการดูแล
ทีม่ากเกนิกวาญาตดิแูลได และมแีนวโนมทีส่งูขึน้

เราลองพจิารณาดวูาในป ๒๕๓๕  เริม่จากการดแูล
ในครอบครวั ๗๐,๐๐๐ กวาราย และเปรยีบเทยีบการดแูล
ในสถานบริการประมาณ ๕,๗๐๐ราย และคาดวา
อกีไมกีป่ขางหนา คอืป ๒๕๕๘ การดแูลโดยครอบครวั
เพิม่ขึน้เปน ๑๐๐,๐๐๐ กวาราย ในขณะเดยีวกนัการดแูล
ในสถานบริการก็เพิ่มขึ้นเปน๑๐๐,๐๐๐รายเหมือนกัน
อนันีน้าตกใจมาก เปรยีบเทยีบดกูไ็ดจากกราฟเสนสนี้าํเงนิ
คือผูสูงอายุที่ตองการการดูแลในครอบครัว ซึ่งเพิ่มขึ้น

ถาเรามีความรูโรคนี้แลวสงผูปวยถึงมือแพทยทันเวลา
ผูปวยกจ็ะไมถงึขัน้เปนอมัพฤกษ อมัพาต  ดงันัน้ การดแูล
ของครอบครัวโดยการใหความรูเปนสิ่งจําเปน และมี
ความสาํคัญ ดฉินักข็อปดทายตรงนีว้า การดแูลระยะยาว
ทีด่นีัน้จะตองมผีูดแูล มเีครอืขาย มบีรกิาร มคีวามรวมมือ
รวมใจ แลกเปลี่ยน และตองเคลื่อนเปนระบบ ถาไม
ขับเคลื่อนเปนระบบภายใตความรวมมือขององคกรรัฐ
และภาคประชาชน มันจะเกิดระบบตรงนี้ไมได และ
เราจะขบัเคลือ่นกลไกเหลานีไ้ดอยางไร

ผศ.ร.อ.หญงิ ดร.ศริพินัธุ   สาสตัย
การประกันคุณภาพสถานบริการ คือ การดูแล

ในสถานบริการ การประกันคุณภาพของสถานบริการ
มีความจําเปนมากนอยแคไหน บางทานไมไดแตงงาน
หรือบางทานมีฐานะยากจน หรืออาจจะมีครอบครัว

๑๙



อยางชาๆ เมื่อเปรียบเทียบกับผูสูงอายุที่ตองการดูแล
ในสถานบริการเพิ่มขึ้นเสนคอนขางจะชันขึ้นเรื่อยๆ
แลวจะมาบรรจบกันสวนเสนสีแดงเปนเสนผูสูงอายุ
ทีต่องการการดแูลทัง้หมด ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ กวาราย
ในป ๒๕๕๘ การดแูลในครอบครวัประมาณ ๑๐๐,๐๐๐
กวาราย การดูแลในสถานบริการประมาณ ๑๐๐,๐๐๐
กวารายเชนกนั ตรงนีเ้สนนีจ้ะตองขึน้ไปเรือ่ยๆ ถาเรา
ไมทาํอะไร  แตถาเราชวยกนัสงเสรมิการดแูลในครอบครวั
ในชมุชนทีม่ศีกัยภาพทาํไดอยู เสนนีก้จ็ะลดลงไปเรือ่ยๆ
ไมเพิ่มสูงมากเกินไป สิ่งที่ผูสูงอายุตองการการดูแล
มากขึ้น เนื่องจากภาวะทุพพลภาพของผูสูงอายุเอง
เชนบางรายไมสามารถออกนอกบานตามลาํพงัได

เราจะใหการดูแลผูสูงอายุระยะยาวอยางไร
ก็คงเริ่มมาจากฐานคิดอันหนึ่งก็คือ ผูสูงอายุสวนใหญ
ทานยงัโชคดยีงัไปไหนมาไหนได สามารถมารวมประชมุได
ผูสงูอายสุวนใหญจะอยูอยางอสิระในชมุชนกบัครอบครวั
บางรายก็มีคนดูแลอยูที่บาน บางรายอยูคนละบานกัน
แตอยูในละแวกเดยีวกนัหรอืคนละหมูบาน คนละจงัหวดั
แตบางรายไมมีผูดูแล พอเริ่มเจ็บปวยมาแลวจะทํา
อยางไร กต็องมกีารปรบัตวักนั ตองมกีารแจกแจงกนัวา
ใครจะเปนคนดูแล ในรายที่มีผูดูแลก็ตองมีระบบยังไง
ที่จะตองไปเสริมศักยภาพผูดูแลใหสามารดูแลผูสูงอายุ
ตอไปมีการไปเยี่ยมบาน ใหความรูใหการสนับสนุน
แตในรายทีไ่มมผีูดแูล ตรงนีเ้รากต็องหาระบบการดแูล
เหมอืนกนัทีจ่ะมาทดแทนได แลวถาเกดิในรายมผีูดแูล
แตวาอาการเหลานัน้เริม่ซบัซอนมากขึน้ในตางประเทศ
เขากจ็ะมชีดุบรกิารดแูล คนนีต้องการฟนฟสูภาพรางกาย

๓ วนัตออาทติยกจ็ะตองสงนกักายภาพบาํบดัดแูล หรอื
ผูชวยนกักายภาพบาํบดัออกไปใหคาํแนะนาํ มพียาบาล
เยี่ยมบานกี่ครั้งตอวัน ตองมาพบแพทยยังไง จะให
ชุดบริการที่ซับซอน แตในรายที่ ไมมีคนดูแลเลย
แลวอาการทรดุลงมากยิง่ขึน้ ดงันัน้จะตองมสีถานทีร่องรบั
ใหไปอยูนอนพกัรกัษาไดรบัการดแูล มทีีพ่กั มอีาหารให
ถาเกิดมีอาการเจ็บปวยมากยิ่งขึ้นตองไปโรงพยาบาล
จากโรงพยาบาลแลวไมสามารถกลบัไปบานได สถานที่
สดุทายทีต่องอยู คอื สถานบรบิาล หรอืเนอรสซิง่โฮม
(Nursing  Home) ยังไมมีของภาครัฐ มีแตของ
ภาคเอกชน  อยางไรกต็าม ยงัโชคดทีีม่สีถานสงเคราะห
ใหการดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปวยอยูแตก็มีประเด็นอยู
เหมอืนกนัวาเราจะพฒันาอะไรบางอยางไรตอไป

สถานบริการดูแลระยะยาว หมายถึงอะไร
เราจะใหคาํนยิาม เปนสถานทีบ่รกิารทางเลอืกสาํหรบัผูที่
ไมสามารถที่จะไดรับการดูแลที่บานได บางรายอาจจะ
ไมอยากเปนภาระของลูกหลาน ถาพอมีเงินอาจจะ
ไปอยูบานพักคนชรา เพราะมีกําลังจาย ก็มีหลายแหง
ทัง้ของภาครฐัและเอกชนทีเ่ปดบรกิารอยู  แลวกต็อบสนอง
ความตองการการดูแลของผูสูงอายุตามระดับความ
ตองการของเขา  สาํหรบัการบรกิารระยะยาว จรงิๆ แลว
แบงออกเปน  ๓  ประเภททีม่บีรกิารอยู  บรกิารแหงแรก
กค็อื บรกิารฉกุเฉนิ ซึง่สวนใหญจะพบอยูในโรงพยาบาล
และโรงพยาบาลในประเทศไทยบางแหงที่เปนเอกชน
เปดบริการการดูแลระยะยาวดวย สวนอีกบริการหนึ่ง
เปนบริการกึ่ งฉุกเฉิน หลังจากที่แพทยอนุญาต

๒๐



ใหผูสงูอายกุลบับานได แตจรงิๆ ผูสงูอายอุาจยงัไมสามารถ
ชวยเหลอืตนเองไดมากนกั ในตางประเทศจะมบีรกิารที่
รองรบัคอื  บรกิารกึง่ฉกุเฉนิทีจ่ะใหการฟนฟสูภาพเตรยีม
ความพรอมกอนกลบับาน

ทีเ่ราพบในปจจบุนักค็อืเตยีงมจีาํกดั หมอตองให
คนไขกลับบานเร็วๆ จะไดมีเตียงวางใหกับคนอื่น
ขณะออกไปปรากฏวายงัปวยอยู เมือ่กลบัไปบานกย็งัไมมี
คนดูแล ไมมีความรู เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะกลับมา
โรงพยาบาลก็มีไดสูง ดังนั้นการบริการกึ่งฉุกเฉินอยูใน
ระหวางกาํลงัพฒันาการบรกิาร ดงักลาว  ประเภทสดุทาย
กค็อื การบรกิารระยะยาว ทีด่ฉินั กลาวมาอาจจะแบงเปน
บานพกัคนชราทีใ่หการเลีย้งดผููสงูอาย ุ ชวยเหลอืในการ
ดํารงชีวิต  มีสถานบริบาลบางแหงก็มีการดูแลผูปวย

สมองเสือ่มดวย มบีรกิารดแูลระยะสัน้ และมกีารดแูล
ระยะสดุทาย  ใครบางดแูลระยะยาว มาดูของภาครฐั
แบงออกเปน กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสงฆ
จะมีหนวยหนึ่งที่ใหบริการดูแลระยะสุดทาย สําหรับ
พระสงฆทีอ่าพาธปวยเปนโรคมะเรง็  ศนูยมหาวชิราลงกรณ์
ก็จะมีสวนหนึ่งที่ดูแลระยะสุดทายและก็มีโรงพยาบาล
แมทะ จ.ลาํปาง ทีด่แูลผูสงูอายทุีม่พีระเจบ็ปวยไมมผีูดแูล

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนษุย  กจ็ะมสีวนหนึง่ทีเ่ปนบานพกัคนชรา บานพกั
คนชราบางแหงถูกโอนยายใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดูแล สําหรับภาคเอกชนมีทั้งภาคเอกชน
ที่หวังผลกําไรและไมหวังผลกําไร ถาหวังผลกําไรก็มี

โรงพยาบาลเอกชนหลายแหงใหการดแูลผูสงูอายแุลวกร็บั
ดแูลเลีย้งดผููสงูอาย ุ สวนอกีองคกร  คอื องคกรการกศุล
ไมหวังผลกําไรเปนองคกรทางศาสนาทั้งพุทธ คริสต
อสิลาม  และองคกรอาสาสมคัร  อยากจะนาํทานไปเทีย่ว
เชยีงใหม สถาบนัแมค็เคน เปนสถาบนัเวชศาสตรฟนฟู
สาํหรบัผูสงูอายขุองจงัหวดัเชยีงใหม เปนของศาสนาครสิต
ตัง้อยูตดิแมน้าํปง มเีนือ้ทีห่ลายรอยไร ซึง่เดมิใหการดแูล
ผูสงูอายทุีเ่ปนโรคเรือ้น ภายหลงัผูปวยโรคเรือ้นมภีาวะ
รางกายผดิปกต ิถกูตดัแขนตดัขา มคีวามพกิารบางสวน
จึงมีอาสาสมัครที่เปนพยาบาลชาวตางประเทศและ
ชาวไทยใหการดแูลผูปวยดงักลาว จงึเปนสวนหนึง่ทีใ่ห
การชวยเหลอืในการดาํรงชวีติผูสงูอายทุีม่ภีาวะความพกิาร
ในเวลาตอมา

นอกจากนี ้ กย็งัมกีารฟนฟทูีจ่ดัวาเปนการบรกิาร
ทีด่อีนัหนึง่กค็อื การตดัรองเทาใหเหมาะสม บางรายทีม่ี
ภาวะโรคเรื้อนที่ตองตัดนิ้วโปงเทา ทํายังไงไมใหแผล
ถูกกดทับ ปจจุบันเนื่องจากภาวะโรคเรื้อนลดลงมาก
สถาบนัจงึใหความสนใจในการดแูลผูสงูอายทุีม่คีวามพกิาร
ที่มีภาวะเบาหวาน ตัดแขน ตัดนิ้วเทา สามารถ
มาตัดรองเทาให เหมาะสมกับผู สู งอายุคนนั้นๆ
ไดมบีรกิารทาํเทาปลอมซึง่คอนขางจะครบวงจร

ในบานพักอาศัยรูปแบบตางๆ สวนหนึ่งเปน
โรงพยาบาล อีกสวนหนึ่งใหดูแลผูสูงอายุที่คลายๆ
สถานบรบิาล  หรอืเนอรสซิง่โฮม เปนสถานทีด่แูลผูสงูอายุ
ทีผู่สงูอายยุงัสามารถดแูลตนเองไดอยูบานพกัเปนหลงัๆ

๒๑



ซึ่งตอนนี้กําลังปรับปรุง เพื่อจะใหคนเขาไปเชาอยู
ใครที่วางจะเขาไปอาศัย ฟนฟูสภาพจิตใจ คลายๆ
บานพักตากอากาศ กําลังจะเปดอยู อีกสวนหนึ่งเปน
อาคารช้ันเดยีว ขางในจะมเีตยีงนอน

อีกสวนหนึ่ง คือ เนอรสซิ่งโฮมที่ตั้งอยูที่จังหวัด
กาญจนบุรี เปนสถานบริการของภาคเอกชนที่รับดูแล
ผูสงูอายทุีม่อีาการทางจติและไมสามารถอยูกบัลกูหลานได
บางสวนไมสามารถชวยเหลอืตวัเองได เลยใหการดแูล
คอนขางดพีอสมควร อกีแหงหนึง่เปนของกระทรวง พม.
คอื สถานสงเคราะหคนชราวาสนะเวศม์ อยูที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หลายทานคงรูจักกันดีอยูแลวเปน
สถานสงเคราะห แตสวนหนึง่ทีเ่หน็อยูเปนหองพกัแยก
มมีุงลวด และมหีองนอนแยกออกไป ใหการดแูลผูสงูอายุ
ทีม่สีภาวะสมองเสือ่ม ผูสงูอายบุางรายยงัแขง็แรงดอียู
เดนิได บางทานอาจจะเหงาตองการคนไปเยีย่ม  สาํหรบั
สถานสงเคราะหคนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพอเปน
อุปถัมภ) จังหวัดนครปฐม ก็เชนเดียวกันจะรับเฉพาะ
ผูสูงอายุที่เปนผูหญิงสวนใหญที่ยังมีสุขภาพรางกาย
แขง็แรงอยู บางสวนตองการการดแูล เพราะฉะนัน้  สถาน
สงเคราะหหลายแหงจะแบงออกเปนสวนเปนโซนวาดูแล
ผูสงูอาย ุทีม่ภีาวะเจบ็ปวยตองการการดแูลระยะยาว

ดิฉันไดรับทุนจาก สวรส. เพื่อทําวิจัยเกี่ยวกับ
สถานดแูลผูสงูอายรุะยะยาวในประเทศไทย เพราะทีผ่านมา
ยังไมมีขอมูลพื้นฐานวา มีจํานวนสถานดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาวในประเทศไทยกี่แหง แบงเปนกี่ประเภท
แตละประเภทดูแลผูสูงอายุแบบไหน ก็ประสบปญหา
คอนขางยากเหมอืนกนั ดานขอมลูทีจ่ะนาํเสนอในวนันี้
กอนอื่นเราตองไปทบทวนกอนวาสถานดูแลผูสูงอายุ

ระยะยาวแบงเปนกีป่ระเภท แตละประเภททาํหนาทีอ่ะไร
ใหการดแูลผูสงูอายปุระเภทไหนบาง

อนัดบัแรก คอื บานพกัคนชรา ทกุคนกร็ูจกัดกีนั
อยูแลว สวนใหญก็ใหการชวยเหลือการดูแลชีวิต
ประจาํวนั  ดแูลดานกจิกรรมทางสงัคม  มพียาบาลเยีย่ม
เมื่อตองการ มีบริการอาหารและที่พัก ฉะนั้นผูสูงอายุ
สวนใหญยังชวยเหลือตนเองได อาจจะมีฐานะยากจน
ขาดคนดแูล ไมสามารถอยูกบัครอบครวัได ระดับความ
ตองการดแูลคอนขางจะต่าํ

อันดับที่ ๒ คือ สถานดูแลชวยเหลือชีวิตที่ให ้
บริการที่พักและอาหาร  มีระบบขอความชวยเหลือ
ฉกุเฉนิ มนีกัสงัคมสงเคราะหเยีย่มเมือ่ตองการ  ฉะนัน้
ผูสงูอายทุีร่บับรกิารคลาย ๆ  กบัแมค็เคนทีไ่ดกลาวไปแลว
ดงันัน้ระดบัความตองการการชวยเหลอืบางสวน

อนัดบัที ่๓ คอื สถานบรบิาลหรอืเนอรสซิง่โฮม
สวนใหญตองการการดแูลมากยิง่ขึน้ ตองการการพยาบาล
มากขึน้ มพียาบาลประจาํ ๒๔ ชัว่โมง ชวยเหลอืเรือ่ง
กจิวตัรประจาํวนั   การเคลือ่นไหว  ดแูลทางดานจติสงัคม
การฟนฟสูภาพ และมทีีพ่กั มอีาหาร  ผูสงูอายทุีร่บับรกิาร
ก็จะเปนผูสูงอายุที่มีภาวะเปราะบาง (เปราะบาง
หมายถึง ผูสูงอายุที่เริ่มมีอายุประมาณ ๗๐ ปขึ้นไป
ถงึแมจะแขง็แรงดมีาตลอด พอไปถงึจดุนัน้แลวจะเริม่
มคีวามเสือ่มถอยลง  จะมภีาวะออนแรงลงหรอืเริม่เขาสู
ภาวะหงอม) ตองมีคนคอยอยูเปนเพื่อน หรือวาเปน
ผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง มีภาวะทุพพลภาพทางรางกาย
หรอืมีความบกพรองทางการรบัรู และมสีภาวะสมองเสือ่ม
เปนตน

อนัดบัที ่๔  คอื  สถานดแูลระยะยาว สวนใหญ
จะพบในภาคเอกชน ซึ่งใหบริการดานการแพทยและ
พยาบาลในรายทีไ่มสามารถกลบับานได  ญาติไมสามารถ
ดูแลไดเองตามลําพัง ผูสูงอายุจะอยูที่โรงพยาบาลได
แตมคีาใชจายสงู ผูสงูอายสุวนใหญอยูภาวะหลงัวกิฤต
แลวอยูระยะพกัฟน อาการดขีึน้ แตไมสามารถกลบับานได

อนัดบัสดุทาย คอื การดแูลระยะสดุทาย ซึง่ตอง
การดูแลทางการแพทยพยาบาล ดูแลทางดานจิตใจ
การดูแลแบบทางเลือก สวนใหญก็จะเปนโรคมะเร็ง

๒๒



หรอืโรคสมองเสือ่ม  เพราะฉะนัน้ความตองการการดแูล
มรีะดบัสงูสดุ

เราทําความเขาใจการดูแล ๕ ประเภท ฉะนั้น
ถาเราเรยีงลาํดบัการดแูลจากต่าํไปสงู จากต่าํกค็อืตองการ
การดแูลโดยทัว่ไปในชวีติประจาํวนัในเรือ่งความตองการ
ไปจนถึงชวยเหลือในเรื่องของการพยาบาลตองการ
การรกัษาทางการแพทย  เพราะฉะนัน้ถาผูสงูอายเุขาไป
ในสถานสงเคราะหคนชรา  มภีาวะความเจบ็ปวยเรือ้รงั
เพิม่มากขึน้ ตองการการดแูลมากขึน้

สําหรับการดูแลของตางประเทศจะเริ่มตองยาย
ไปอกีสวนหนึง่ทีม่กีารดแูลชวยเหลอืในบางสวนเมือ่มีภาวะ
ความเจ็บปวยเพิ่มมากขึ้นก็ยายไปอยูสถานบริบาลหรือ
เนอรสซิ่งโฮม ซึ่งจะมีบางสวนดูแลผูปวยสมองเสื่อม
หรอืดแูลผูปวยระยะสดุทาย  รวมท้ังถาบางรายตองการ
การรักษาทางการแพทยอยูบาง ก็จะถูกยายไปที่
โรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลบางแหงดูแลผูปวยเรื้อรัง
ผูปวยระยะสดุทายอยูดวย

อีกสวนหนึ่งที่ดิฉันพยายามแยกการดูแลผูปวย
ระยะสุดทายออกมาอีกสวนหนึ่ง เพราะตางประเทศ
การดูแลระยะสุดทายอาจจะแบงอยูในสถานบริบาล
บางสวนจะอยูในโรงพยาบาล แตเนื่องจากบานเรามี
วดัใหการดแูลระยะสดุทายรวมดวย

เราสํารวจพบวามีสถานบริการทั่วประเทศ
ประมาณ ๑๓๘ แหง เทา ท่ีสํารวจไดแบงออก
แตละภาค  จะพบวาในเขตกรงุเทพมหานคร  แบงออกวา
เขาใหบรกิารอะไรบาง  พบวากรงุเทพฯ สวนใหญจะให
การดูแลระยะยาวในโรงพยาบาลแลวก็มีสถานบริบาล
มากทีส่ดุ อนันีจ้ะบอกเหตผุลวาทาํไมเมอืงใหญๆ  จงึมี
ความตองการการดูแลระยะยาวคอนขางสูงเพราะ
วาลูกหลานตองออกไปทํางานนอกบานและเปนหวง
ไมมี ใครดูแลทําใหบริบทในภาคอื่นๆมองไมคอย
เหน็เทาไหร

ที่นาสนใจคือ ภาคใตไมมี เลย มีแตสถาน
สงเคราะหคนชราเทานัน้  มเีพยีงแค ๕ แหง และภาคใต
มกีารดแูลในครอบครวั  มกีารดแูลในชมุชน  อนันีน้าศกึษา
เปนตัวอยาง พบวาผูพักอาศัยที่ไปสํารวจ ๔๘๖ คน
คิดเปน ๗๓.๕% หรือผูสูงอายุจํานวน ๓๕๗ คนพัก

อยูในสถานสงเคราะหคนชรามากที่สุด สวนใหญเปน
เพศหญิง ๖๑% อยูในชวงอายุ ๖๐-๗๔ ป ๔๗%
มสีถานภาพหมาย  พบไดทัง้ผูชายและผูหญงิ  สวนใหญ
คูครองเสียชีวิตก็ตองหาที่อยูอื่น ถามวากอนเขามาอยู
สถานบรกิารอยูกบัใคร  เขาบอกวาอยูกบับตุรหลาน  แสดง
วาบตุรหลานไมสามารถดแูลไดอกีตอไป ถงึไดตองยายเขา
มาอยูในสถานสงเคราะหคนชรามคีาํถามวาทาํไมตองยาย
เขามาอยู  เขาบอกวาไมมผีูดแูล  ดงันัน้เหตผุลของการ
ตดัสนิใจ เขาพกัอนัดบัแรก  คอื ไมมผีูดแูล ๖๒% รอง
ลงมา  ญาตไิมสามารถดแูลได  ตองการการดแูลทีม่ทีกัษะ
และตองการการพยาบาลเขาไป  ผูสงูอายเุปนคนตดัสนิ
ใจเองถงึ ๖๒% อกี ๓๐% อาจเปนลกูหลานตดัสนิใจ
กไ็ด

เมื่อถามวาภาวะพึ่งพาทานไมสามารถทําอะไร
ไดบาง พบวา การขึน้ลงบนัได  ทาํไมไดมากทีส่ดุ ๖๐.๙%
หรือ ๖๑% รองลงมาคือ การเขาหองน้ําหองสวม
มปีญหาถงึ ๕๙%  รองลงไป  คอืไมสามารถเคลือ่นยาย
เดินไปนั่งระหวางเกาอี้ได ไมสามารถแตงตัวเองได
รองลงมากค็อืการเดนิ  สวนนอยจะพบวาการอาบน้าํให
ตัวเองยังทําไดอยู การทําความสะอาดสวนตัวยังพอ
ทาํได

จากการที่เราศึกษาวิจัยคัดกรองภาวะซึมเศรา
พบวา ผูสงูอายมุภีาวะซมึเศราถงึเกอืบ ๓๐%  คดิเปน
๑ ใน ๓ ของผูสงูอายใุนสถานบรกิารทีม่ภีาวะซมึเศรา
๔๑% เริม่มสีภาวะสมองเสือ่ม แพทยกไ็ดวนิจิฉยัอยาง
ชัดเจน โดยใชแบบประเมินในการคัดกรองสภาวะ
สมองเสือ่ม

ใครคือผูดูแล เราพบวาสถานดูแลระยะยาวใน
โรงพยาบาลมีอัตราของเจาหนาที่พยาบาลจํานวน
๑ คนตอผูสงูอายทุีต่องดแูลจาํนวน  ๑๑  คน  เปนอตัรา
ที่ดีที่สุด รองลงมาก็คือ ผูชวยพยาบาล ๑ คน
ตอผูสงูอาย ุ ๑๓  คน  ถาบานพกัคนชราจะพบวามอีตัรา
เจาหนาที่ คือพยาบาล ๑ คนตอผูสูงอายุ ๒๘ คน
ในสถานบรบิาล  พบสิง่ทีน่าสนใจกค็อื  มนีกักายภาพบาํบดั
และนกักจิกรรมบาํบดัคอยชวยผูสงูอาย ุ เมือ่ผูสงูอายอุยู
ในสถานบริการ จะไมไดดูแลแตเรื่องอาหารเทานั้น
ตองมกีารกระตุนเพือ่ชะลอความเสือ่มถอย จะดแูลอยางไร
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ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ดังนั้นผูใหบริการเปนใครบาง
เปนแพทยคอนขางนอยเนือ่งจากเปนสถานบรกิารเรือ้รงั
พบมากที่สุดเปนผูชวยดูแลหรือผูดูแลผูสูงอายุที่ไดผาน
การอบรมความรูจากกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร
ประมาณ   ๓  เดอืน  เมือ่ถามวาทานเคยไดรบัการอบรม
เกีย่วกบัการดแูลผูสงูอายไุหม  ๑  ใน  ๓  ตอบวาไมเคย

ดังนั้นอาจจะเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหคนในสังคม
ทีอ่ยูในวยัทาํงานมมีมุมองผูสงูอายเุชงิลบ เชน มองวา
ผูสงูอายนุาสงสาร นาเหน็ใจ  เปนผูดอยโอกาสทางสงัคม
เปนผูขาดโอกาสการดแูลจากครอบครวั บอกวามปีญหา
ทางพฤติกรรม ทําตัวเหมือนเด็กดื้อรั้นไมเชื่อฟง
เปนบุคคลที่ไมสมประกอบ ทั้งทางดานรางกาย และ
สตสิมัปชญัญะ

อตัราคาบรกิารทัง้ของภาครฐัและเอกชน จะเหน็
วาการดแูลระยะยาวในโรงพยาบาลภาคเอกชน ประมาณ
เดอืนละ ๒๙,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บาท ราคาคอนขางสงูเมือ่
เทียบกับการใชจายในบานพักคนชรา อีกสวนหนึ่ง
ก็คือสถานบริบาลที่มีแตของภาคเอกชน ประมาณ
เดือนละ ๒๗,๐๐๐ - ๒๘,๐๐๐ บาท ที่นาสนใจก็คือ
การขึน้ทะเบยีนเปนสถานบรบิาลคอนขางยุงยาก

แนวโนมของผูสูงอายุทุพพลภาพเพิ่มขึ้น
ความตองการผูดูแลก็เพิ่มขึ้น แตจํานวนคนดูแลลดลง
เนื่องจากมีบุตรคอนขางนอยยังขาดกฎหมายเขามา
ควบคุม การขึ้นทะเบียนกฎเกณฑในการจัดตั้งสถาน
บรกิารในภาคเอกชนยงัไมชดัเจน  ยงัไมมมีาตรฐานการดแูล
ผูสงูอายใุนสถานบรกิาร  และสถานบรกิารผูสงูอายมุแีต
ของภาคเอกชนยงัไมมขีองภาครฐั

ขอเสนอแนะก็คือ นาจะมีนโยบายที่ชัดเจนที่
จะสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกร
ภาคเอกชน มูลนิธิตางๆ มีบทบาทสวนรวมใน
การจดับรกิารเหลานี ้ นอกจากนีต้องมกีารพฒันาระบบ
การดแูลระยะยาวทีค่รอบคลมุทุกสภาวะตัง้แตมสีขุภาพ
คอนขางดี จนถึงสุขภาพเสื่อมถอย รวมท้ังตองมี
การกําหนดมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน กําหนดองคกรกํากับดูแลและขึ้นทะเบียน
สถานบรกิารทีช่ดัเจน  การทีเ่ราจดัสถานบรกิารบางครัง้

ตองใชพละกําลังคอนขางเยอะ สวนที่มีอยูแลว ก็คือ
สถานสงเคราะหคนชราของภาครัฐของกระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ บางสวนถูกโอนยายไปใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่  จดับรกิารอยู   ถาผูสงูอายมุภีาวะ
ความตองการระดับสูงอาจจะยายไปอยูอีกสถานที่ให
การดแูลทกุระดบั

ฉะนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถ
จัดบริการนี้ตอไปได โดยที่ไดรับการสนับสนุนความรู
จากกระทรวงสาธารณสขุ การสนบัสนนุจากกระทรวง
พัฒนาสังคมฯ งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงาน
หลกัประกนัสขุภาพแหงชาต ิ  รวมทัง้สงเสรมิภาคเอกชน
ใหมาจัดบริการเหลานี้ได แตควรไดรับการดูแลเรื่อง
มาตรฐานมคีณุภาพในการดแูล

อีกสวนหนึ่งก็คือวา เราถึงเวลาแลวหรือยังที่
เรานาจะมีจัดการดูแลระยะยาว โปรแกรมการดูแล
ระยะยาว เราควรมกีารจดัต้ังการดแูลระยะยาว  เพือ่เปน
หลักประกันสําหรับผูสูงอายุที่มีฐานะปานกลาง แตไม
สามารถจายเดอืนละ ๒๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บาท ไดเมือ่
เขารบับรกิารในสถานบรกิารตางๆ  กองทนุเหลานีอ้าจมา
จากภาครฐั  นายจาง  หรอืภาษทีัว่ไป  หรอือกีสวนมา
จากการระดมทรพัยากรชมุชน  บางแหงเริม่มกีารประกนั
การดูแลในชุมชนแลว ตรงนี้ก็จะไปชวยบทบาทของ
ครอบครวัในการดแูลผูสงูอายุ
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กรณีตัวอยางใน ๔ พื้นที่

สถานสงเคราะหชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพอเปน
อปุถมัภ) จ.นครปฐม
โดย นายชชูาต ิ นามขาน

สถานสงเคราะหคนชราเฉลมิราชกมุารี (หลวงพอ
เปนอปุถมัภ) จ.นครปฐม  อยูภายใตการดแูลขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครปฐมสามารถดูแลผูสูงอายุหญิง
ที่มีฐานะยากจน ไมมีลูกหลานดูแล จํานวน ๗๐ คน
ในปจจบุนัมผีูสงูอายจุาํนวน ๖๙ คน โดยผูทีเ่ขารบัการดแูล
ตองเปนผูทีม่อีาย ุ๖๐ ป  ขึน้ไป  ไมมปีระวตัเิปนโรคตดิตอ
รายแรงใดๆ

สถานสงเคราะหฯ  ใหความสาํคญัในเรือ่งการรกัษา
ความสะอาดของสถานที ่ การสงเสรมิกาํลงัใจ  และทาํ
ใหผูสงูอายทุีอ่ยูอาศยัคดิวาสถานสงเคราะหเปรยีบเสมอืน
บานหลังหนึ่งของตนเอง รวมท้ังดําเนินกิจกรรมตางๆ
ทีส่งเสรมิใหผูสงูอายไุดมสีวนรวม  และเปนสมาชกิคนหนึง่
ของชมุชน

ทัง้นีใ้นปจจบุนัมผีูสงูอายหุญงิทีแ่ขง็แรงสามารถ
ชวยเหลอืตนเองไดด ี จาํนวน  ๓๔  คน และผูทีไ่มสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ จำนวน ๒๕ คน ผู้สูงอายุที่พอ
ชวยเหลอืตนเองไดบางจาํนวน ๑๐ คน

กจิกรรมของสถานสงเคราะห ฯ  ประกอบดวย
๑. เวลา  ๐๕.๐๐ น.  ผูสงูอายจุะชวยกนัทาํความ

สะอาดสถานที่ตางๆ เชน เรือนนอน บริเวณโดยรอบ
สถานสงเคราะหฯ เปนการออกกําลังกาย และรักษา
สขุอนามยัตางๆ

๒. เวลา ๐๖.๐๐ น. ทําบุญตักบาตรพระสงฆ
ทีม่าบณิฑบาตรทกุเชาภายในสถานสงเคราะห ฯ

๓. เวลา ๐๗.๐๐ น. ทําวัตรสวดมนต เพื่อให
ผูสงูอายมุจีติใจผองใส  จติใจสงบ  ทาํใหสามารถดาํเนนิ
กิจวัตรประจําวันตางๆ ได โดยยึดคํากลาวของ
นายแพทยบรรลุ ศิริพานิช “รางกายตองเคลื่อนไหว
แตจติใจตองนิง่”

๔. เวลา ๐๘.๐๐ น.  เขาแถวเคารพธงชาตแิละรบั
ประทานอาหารเชา

๕. เวลา ๐๙.๐๐ น. ออกกําลังกายทาไมพลอง
โดยมีวิทยากรนําออกกําลังกายจากชมรมผูสูงอายุ
วดัสาํโรง จ.นครปฐม สงเสรมิสขุภาพผูสงูอายใุหแขง็แรง

การนําเสนอ
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สําหรับผูสูงอายุที่ไมสามารถเคลื่อนไหวได เจาหนาที่
จะพาผูสงูอายขุึน้รถเขน็ออกมาสดูอากาศภายนอกเรอืน
นอนทีอ่ยูประจาํของตนเอง

๖. หลังจากนั้นจะมีกิจกรรมอานหนังสือพิมพ
โดยมนีกัศกึษาฝกงานสรปุขาวเหตกุารณปจจบุนั เกรด็
ความรูตาง ๆ  ใหผูสงูอายไุดรบัทราบ   ในขณะเดยีวกนั
ผูสงูอายจุะมโีอกาสไดรวมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ตางๆ

๗. กจิกรรมอาชวีบาํบดั   เชน การทาํพรมเชด็เทา
การทาํดอกไมประดษิฐ ดอกไมจนัทน   สถานสงเคราะห
มุงเนนการฝกสมอง  การออกกาํลงักายกลามเนือ้นิว้มือ
สงเสรมิการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  ผลติภณัฑของ
ผูสูงอายุที่ทําเสร็จแลวจะจําหนายใหแกแขกที่มา
เยีย่มเยยีน

การดําเนินโครงการของสถานสงเคราะหฯ
ไดรวมกับสถานีอนามัยและผูสูงอายุ เชน โครงการ
ใจประสานใจผูสงูวยัสูชมุชน  โดยนาํสิง่ของทีผู่สงูอายไุด
รบับรจิาคจากผูทีเ่ยีย่มเยีย่นมอบใหแกคนในชมุชนบรเิวณ
ใกลเคยีงสถานสงเคราะหฯ   ในขณะเดยีวกนั  เจาหนาที่
สถานอีนามยักจ็ะตรวจสขุภาพ  วดัความดันใหแกคนใน
ชมุชนทีไ่ปเยีย่มเยยีน  ดาํเนนิการปละ  ๒  ครัง้

โครงการใจประสานใจผูสูงวัยสูโรงพยาบาล
สถานสงเคราะหฯ  และผูสงูอายจุะดาํเนนิการคลายคลงึ
กบัโครงการใจประสานใจผูสงูวยัสูชมุชน แตผูสงูอายจุะ
นาํสิง่ของตางๆ  มอบใหผูเดอืดรอนยากไรทีน่อนพกัรกัษา
ตัวอยูในโรงพยาบาล พรอมทั้งเปนการใหกําลังใจ
แกผูปวย

โครงการกจิกรรมธรรมะเพือ่ผูสงูอาย ุ ดาํเนนิการ
เดือนละ ๑ ครั้ง โดยนิมนตพระภิกษุที่มีความรูเรื่อง
ธรรมะใหขอคิด ขอปฏิบัติในการดําเนินชีวิตในชวง
บัน้ปลาย  การวปิสสนาทาํจติใจใหสงบ

โครงการสองยายใจรวมกัน เปนการดําเนิน
กจิกรรมของสถานสงเคราะหฯรวมกบัโรงเรยีนโสตศกึษา
ซึง่มเีดก็ทีม่คีวามพกิารทางห ู โดยผูสงูอายจุะไดมโีอกาส
พบกับเด็กๆที่โรงเรียน และไดมีโอกาสทํากิจกรรม
ตางๆ รวมกนัของคนตางวยั

โครงการยายหลานประสานใจ  สถานสงเคราะหฯ
ดําเนินโครงการรวมกับสถานสงเคราะหเด็กหญิง
บานราชวถิ ี  เปนการเตมิเตม็ระหวางผูสงูอายทุีไ่มมหีลาน
และเด็กหญิงที่ ไมมีคุณยาย สถานสงเคราะหฯ
จะพาผูสงูอายไุปเยีย่มหลานทีส่ถานสงเคราะหเดก็หญงิ
บานราชวิถี ปละ ๑ - ๒ ครั้ง เพื่อทํากิจกรรมตางๆ
รวมกนั  เชน  ไปทศันศกึษาไหวพระทีว่ดัตางๆในกรงุเทพฯ

กจิกรรมทศันศกึษา จดัทศันศกึษา ปละ ๓ ครัง้
เชน พาผูสงูอายไุปไหวพระ ไปเทีย่วทะเล การเดนิทาง
โดยรถไฟฟาใตดนิและรถไฟฟาบทีเีอส

กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน จัดปละ ๑ ครั้ง
ผูสูงอายุจะมีโอกาสเยี่ยมเพื่อนที่ศูนยพัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางแค ทําใหผูสูงอายุ
ไดแลกเปลี่ยนประสบการณ เปลี่ยนบรรยากาศ
ทัศนศึกษานอกสถานที่รวมถึงการทัศนศึกษาที่สถาน
สงเคราะหคนชราบานบางแค ๒
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กิจกรรมกายภาพบําบัด โดยเชิญวิทยากรที่เปน
นกักายภาพบาํบดัใหความรูเกีย่วกบัการสงเสรมิสขุภาพ
กายและจติใจ  สปัดาหละ ๒ ครัง้

กจิกรรมออกกาํลงักายไมพลอง และราํไทเกก็
กิจกรรมอื่นๆ ที่สงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุได

มีสวนรวมกับชุมชนตามโอกาสจะเอื้ออํานวย เชน
กจิกรรมหรอืประเพณสีาํคญัตางๆ ภายในวดั ผูสงูอายุ
จะมโีอกาสไดรวมกจิกรรมอยางสม่าํเสมอ หรอืสมาชกิ
ในชุมชนสามารถรวมกิจกรรมกับผูสูงอายุภายในสถาน
สงเคราะหฯไดเชนเดียวกัน ทําใหผูสูงอายุและชุมชน
อยูรวมกนัอยางมคีวามสขุเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนั

โรงพยาบาลแมสรวย  อ.แมสรวย  จ.เชยีงราย
โดย นางเพญ็จนัทร  ทานแกว

โรงพยาบาลแมสรวย อ.แมสรวย จ.เชียงราย
เนนเรื่องเครือขายการดูแลผูสูงอายุ โดยมีกลไก
ขับเคลื่อน คือ เครือขายอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
กับซิสเตอร ซึ่งเปนนักบวชหญิงขององคกรเอกชน
นับถือศาสนาคริสต มีบทบาทรวมกับโรงพยาบาล
หแมสรวยในการชวยกนัดแูลผูสงูอาย ุโดยซสิเตอรไมได
ปฏิบัติตอผูสูงอายุที่ตนเองใหการดูแลไมวาจะนับถือ
ศาสนาใด

สําหรับกรณีตัวอยาง คือ คุณยายหอม อายุ
ประมาณ  ๗๓  ป  ไดหกลมและปวยเปนอมัพาตครึง่ซกี
เมือ่ ๔  ปกอน ไมสามารถเดนิได  โดยคณุยายหอมได
พักอาศัยอยูรวมกับสามี เมื่อคุณยายหอมลมปวยลงได
ประมาณ ๑ เดือน สามีของคุณยายก็เสียชีวิตดวย
โรคประจาํตวัของตนเอง  ทัง้สองตายายไมมบีตุรจงึไมมี

ใครสามารถใหการดูแลคุณยายหอมได ญาติเคย
คดิจะแจงเรือ่งราวความเดอืดรอนของคณุยายหอมใหแก
หนังสือพิมพ เพื่อขอรับความชวยเหลือจากผูเมตตา
แตทางชมุชนไมเหน็ดวย  และคดิวาสามารถใหความชวย
เหลอืคณุยายดวยพลงัของชมุชนเอง  องคการบรหิารสวน
ตาํบลไดสนบัสนนุเงนิ  จาํนวน  ๒,๐๐๐ บาท  เพือ่ปลกู
สรางบานใหคุณยายหอม เมื่อระยะเวลาผานมา ๒ ป
สภาพบานของคุณยายหอมไดทรุดโทรมลงมาก
หลงัคารัว่  ยามฝนตกคณุยายหอมจะเปยกปอนไปหมด
แตยังโชคดีที่มีหลานสะใภคอยดูแล เมื่อเจาหนาที่
โรงพยาบาลแมสรวยไปเยีย่มจงึพยายามหาทางชวยเหลอื
และปรกึษากบัซสิเตอร  ซสิเตอรไดขอรบับรจิาคหญาคา
จากพอคาทาํฟารมทีอ่ยูในตวัจงัหวดัเชยีงราย  ในขณะ
เดยีวกนั  คณุเพญ็จนัทร  ทานแกว  พยาบาลวชิาชีพ
ของโรงพยาบาล  ร วมกับประชาสัมพันธ ของ

โรงพยาบาลแมสรวยไดขอความชวยเหลือจากบริษัท
โรงงานแมรวย  จาํกดั  ซึง่เปนบรษิทัทาํถัว่ลสิงเคลอืบ
กะทิ  “โกแก” บริจาคเงินสด จํานวน ๗,๐๐๐ บาท
คุณเพ็ญจันทร ไดประชุมเครือขาย ประกอบดวย
ผูใหญบาน จ.เชยีงราย  ม ีอบต. ชวยเหลอืพฒันาชมุชน
พฒันากรอาํเภอ  พฒันาสงัคมอาํเภอ  ซึง่พฒันาสงัคม
อําเภอรวมบริจาคเงินสด จํานวน ๑ ,๐๐๐ บาท
อบต .รวมสนับสนุนปูน หิน ดิน ทราย และ
โครงสรางบานที่ทําดวยไมไผ ผูใหญบานสนับสนุน
ลูกบาน ชางในหมูบานเปนผูลงมือลงแรงในการ
สรางบาน อผส. ชวยทํากับขาวใหแกทุกคนที่มาชวย
สรางบาน ทุกคนชวยกันลงมือลงแรงคุณยายหอมจึง
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ไดบานใหม แตคุณยายหอมพักอาศัยอยูในบานใหมได
เพยีง ๔ เดอืนคณุยายกเ็สยีชวีติ  เนือ่งจากอากาศหนาว
เย็นมากคุณยายทนความหนาวไมไหว เมื่อวันที่ ๕
ธนัวาคม ๒๕๕๑ ทัง้หมดนีเ้ปนการทาํงานรวมกบัเครอืขาย
และการบรกิารดวยหวัใจของความเปนมนษุย

กรณตีวัอยางอกีราย  คอื  คณุตาแกว เปนโรค
ตอมลูกหมากโต ตองใสสายสวนปสสาวะเปนเวลา
๑๔  วนั  โดยใสเมือ่อยูโรงพยาบาล  ๒  วนั  จงึกลบับาน
ใสสายสวนปสสาวะตออกี  ๑๒  วนั  พยาบาลจงึจะเยีย่ม
ผูปวยและเปลีย่นสายสวนปสสาวะอนัใหมให   ในขณะนัน้
คุณเพ็ญจันทร เปนเจาหนา ท่ี ในการเปลี่ ยนสาย
ปสสาวะใหมใหคณุตาแกว   แตเนือ่งจากคณุตาแกวไดแจง
แกพยาบาลวาเมื่อใสสายปสสาวะไมสามารถขยับ

เคลื่อนไหวได และมีอาการปวด ดังนั้นพยาบาลจึง
ตัดสินใจถอดสายปสสาวะออกทั้งๆที่จะตองใสตอ
คุณเพ็ญจันทรก็ตระหนักดวยวาหากคุณตาแกวอาการ
ไมดขีึน้และตองถกูนาํสงโรงพยาบาลอกีครัง้  เพือ่ใสสาย
ปสสาวะ คุณเพ็ญจันทร คงโดนตําหนิจากคุณหมอ
และพยาบาลทานอืน่  แตในทีส่ดุเมือ่ถอดสายปสสาวะให
คณุตาแกว  คณุตาแกวอาการดขีึน้  เคลือ่นไหวสะดวก
และปสสาวะไดปกติ คุณเพ็ญจันทรชี้ใหเห็นถึงความ
ใสใจในการทํางาน การตัดสินใจโดยคํานึงถึงผูสูงอายุ
ผูรบับรกิารดวยหวัใจของความเปนมนษุย

ชมุชนคลองเตยลอ็ก  ๔,๕,๖  กรงุเทพมหานคร
โดยนางอามนีะ  บดีลิและ

ชุมชนคลองเตยล็อก ๔,๕,๖ กรุงเทพมหานคร
เปนแหลงทีม่คีวามโดดเดนในเรือ่งการตอตานยาเสพตดิ
เมือ่กลาวถงึสถานทีช่ือ่วา “คลองเตย” คนทีไ่ดยนิชือ่มกั
จะกลัว คลองเตยมีเนื้อที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร เปน
พืน้ทีข่องการทาเรอืทีช่าวบานในละแวกนัน้ขออาศยัอยูกนั
อยางแออดั

นางอามีนะ เปนชาวมุสลิมที่มีภูมิลําเนาเดิม
ในอําเภอหนองจอก กรุงเทพมหานคร ประกอบ
อาชีพทํานา ไดยายภูมิลําเนามาอยูที่คลองเตย เมื่อ
ป พ.ศ.๒๕๑๕  ผูพกัอาศยัในคลองเตยยงัไมมากเทาทกุวนันี้
ไมมสีาํนกังานเขต  ไมมโีรงเรยีน ในสมยันัน้การทาเรอื
ยงัไมออกสญัญาเชาอาศัย  มผีูเขามาจบัจองพืน้ทีอ่ยูอาศัย
กนัตามแตจะเลอืกได  หากวนัใดการทาเรอืตองการใหยาย
กต็องยายออกโดยไมมพีนัธะสญัญาใดๆ  จนเวลาผานไป
กรุงเทพมหานครไดจัดตั้งสํานักงานเขต และโรงเรียน
ประชาบาล จํานวน ๔ แหง นานวันนางอามีนะฯ
พบปญหาภายในชมุชนคลองเตยมากมาย  ไมวาจะเปน
ยาเสพติด ที่อยูอาศัยสิ่งแวดลอม โรคติดตอรายแรง
โรคเอดส  การศกึษา  รวมถงึผูสงูอาย ุ ซึง่นางฯ กลาววา
ชาวมุสลิมจะมีความเชื่ออยางหนึ่ง คือ เมื่อมีฐานะ
พอมกีนิมใีชตองรูจกัแบงปนชวยเหลอืผูอืน่ดวย ชาวมุสลมิ
เริม่เขามาปกหลกัทีค่ลองเตย  จนมมีสัยดิสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ์
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ในการทาํพธิกีรรมตาง ๆ   ของชาวมสุลมิ การเขามาชวย
เหลอืสงัคม  นางฯเลง็เหน็วาในชมุชนมอีงคกรทีต่อตาน
ยาเสพตดิ  แตงานตอตานยาเสพตดิตองทาํดวยจติสาํนกึ
ดวยหัวใจ กอนที่จะทําตองตั้งใจลดการเสพยาเสพติด
ของคนในชมุชนใหได ไมใชทาํเพราะมเีงนิแลวทาํหมด
เงนิแลวเลกิ

ป  พ.ศ.  ๒๕๓๘  จดัตัง้ศนูยกายภาพบาํบดัสาํหรบั
ผูสงูอาย ุ  ในบรเิวณลอ็ก ๔,๕,๖ ดาํเนนิการ ชวงแรก
โดยมีเจาหนาที่พยาบาล ภายหลังมีแพทยมารวม
ดาํเนนิการ  ตอมาคณุพอไบเออร  มลูนธิดิวงประทปีได
สรางตกึสาํหรบัทาํกายภาพบาํบดั  มมีลูคา ๑๐ ลานบาท
เปนตกึสองชัน้อยูในพืน้ทีข่องการทาเรอืแหงประเทศไทย
ขณะเดียวกัน มีชาวบานที่พอมีความรูในการชวยทํา
กจิกรรมกายภาพบาํบดัได  จาํนวน ๓ คน  นางอามนีะฯ
จงึวางมอืจากศนูยกายภาพบาํบดั  แตยงัใหความชวยเหลอื
ตามโอกาส  ขอดขีองการจดัตัง้ศนูยแหงนี ้ทาํใหลดภาระ
รายจายสาํหรบัคนในชมุชน  เรือ่งการดแูลสขุภาพไดเปน
อยางดี คนในชุมชนมีสวนชวยเหลือกิจกรรมกายภาพ
บาํบดั  มนีายแพทยตรวจสขุภาพในวนัองัคารทกุสปัดาห
ศูนยกายภาพบําบัดจึงเปนสถานที่ดูงานของนักศึกษา
พยาบาล  มกีจิกรรมออกกาํลงักาย

องคการบรหิารสวนตาํบลปากพนู จ.นครศรธีรรมราช
โดยนายธนาวฒุ ิ ถาวรพราหมณ

องคการบรหิารสวนตาํบลปากพนู จ.นครศรธีรรมราช
มผีูสงูอายปุระมาณ ๔,๐๐๐ คน  อกี ๑๐  ปขางหนา จะมี
ผูสงูอาย ุ จาํนวนประมาณ  ๘,๐๐๐  คน

งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน แบงเปน
๑๐% เปนโครงสรางพืน้ฐาน งบประมาณทีเ่หลอืสวน
ใหญมีแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งหมด และหนวย
งานมนีโยบายในการเพิม่จาํนวนประชากรทีเ่ปนวยัเดก็ให
มากขึ้นขับเคลื่อนสังคมไมทอดท้ิงกัน เปนสังคมที่มี
คุณธรรม และชุมชนที่เขมแข็ง ทําใหคนทุกชวงวัย
ประกอบดวย  ๓  อยู  คอื

๑. อยูดกีนิดี
๒. อยูเยน็เปนสขุ
๓. อยูรอดปลอดภยั
อบต.ปากพูน จึงคํานึงถึงสวัสดิการผูสูงอายุ

โดยมีเงื่อนไขใหผูสูงอายุตองออมวันละ ๑ บาท โดย
ออมจากรายจาย  อาจออมจากขยะ  จากเศษวสัดเุหลอื
ใชตางๆ เปนกองทุนสวัสดิการชุมชน ผูสูงอายุ
จะไดรับเบี้ยยังชีพสําหรับผูสู งอายุมี เงินเริ่มตน

จาํนวน   ๒๐๐  บาท  จนถงึ  ๒,๗๐๐  บาท  เมือ่เจบ็ปวย
เขาโรงพยาบาลจะไดรับสวัสดิการ คืนละไมเกิน
๒๐๐ บาท  ปละไมเกิน ๑๐ คืน เสียชีวิตเมื่อเปน
สมาชิก ๖ เดือนขึ้นไป จะไดเงินชวยเหลือคาทําศพ
จํานวน ๕ ,๐๐๐ บาท เสียชีวิตเมื่อเปนสมาชิก
๑ ปขึ้นไป จะไดเงินชวยเหลือคาทําศพ จํานวน
๑๐,๐๐๐  -  ๒๐,๐๐๐  บาท

อบต.ปากพนู  จดัทาํซอฟตแวร  เพือ่ประเมนิสขุ
ภาวะของผูสงูอาย ุ  ผูสงูอายมุคีวามสขุระดบัใด  อกีทัง้
ยงัไดมกีจิกรรม  “ธนาคารความด”ี  เชน  การทาํกจิกรรม
ไหวพระเขาวัด ไปวัด ๑ ครั้งไดรับความดี ๑ ครั้ง
เลนนิทานใหหลานๆฟง ประชุมประชาคม ประชุมใน
หมูบาน  ออกกาํลงักาย  ผูสงูอายทุาํความดีสะสมไปเรือ่ยๆ

๒๙



สามารถเปลีย่นเปนคาของเงนิไมตองจายเงนิออมวนัละ
๑  บาท  ทาํความดปีระมาณ  ๓๐  -  ๔๐  เรือ่งกแ็ลกกบั
การรกัษาพยาบาลทีไ่ดรบัคารกัษาคนืละ  ๒๐๐  บาทได

ธนาคารเวลา ตองเปนผูที่ทํางานเพื่อชุมชนจะ
ไดรบัเวลาจากธนาคารเวลา  ใครเปนเจาหนีข้องธนาคาร
เวลาสามารถนาํชัว่โมงเวลาแลกกบัสวสัดกิารตางๆ ได

มสีถานอีนามยั  ๒  แหง   ใหการดแูลดานกายภาพ
บําบัดที่ถูกถายโอนสังกัด อบต. ปากพูน อาสาสมัคร
๘๐  คน  โดยอาสาสมคัร  ๑  คน  ดแูลผูสงูอาย ุ ๕  คน
มสีมดุบนัทกึดแูลผูสงูอาย ุอาสาสมคัรจะมรีถจกัรยานเพือ่
สะดวกในการเยี่ยมเยียนผูสูงอายุ เชิญผูสูงอายุ
เลานิทานใหลูกหลานในศูนยเด็กเล็ก/โรงเรียน โดยให

คาตอบแทนรายชัว่โมง รองเพลงกลอมเดก็สรางความ
สัมพันธไมทอดทิ้งกัน ถายทอดหนังตะลุง จักสาน
องคความรูที่ผูสูงอายุสามารถถายทอดไดชั่วโมงละ
๕๕ บาท

การจัดค ายผู สู งอายุที่ เปนกลุ ม เสี่ ยงและ
กลุมปวย  คายเบาหวาน  คายความดนัโลหติสงู  คนทีเ่ปน
เบาหวาน  และความดนัโลหติสงูคดิเปนประชากรผูสงูอายุ
ประมาณ ๗๑ %  ของผูสงูอายทุัง้หมดในตาํบลปากพนู
กจิกรรมของคายเปนลกัษณะเพือ่นชวยเพือ่น  ในกรณทีี่
ผูปวยเบาหวานตองพึง่พาอนิซลูนิจะตองฉดีอนิซลูนิเขาใน
กระแสเลอืด  ผูทีฉ่ดียาไดจะชวยผูปวยสงูอายทุานอืน่ที่
รวมกจิกรรมในคายนีด้วย  นอกจากองคการบรหิารสวน
ตําบลปากพูนจะมีนายกเทศมนตรีตําบลปากพูนแลว

ยังมีรัฐมนตรีภาคประชาชน จํานวนเกือบ ๓๐ คน มี
รฐัมนตรผีูสงูอายดุแูลเรือ่งผูสงูอาย ุ รฐัมนตรเีบาหวาน
ดูแลเรื่องโรคเบาหวาน รวมท้ังมีการจัดรายการสาระ
ความรูในรายการวทิยชุมุชนดวย

การจัดกิจกรรมวันอาทิตยซึ่งเปนกิจกรรม
สําหรับครอบครัว จะเปนวันที่มี เอกภาพสําหรับ
ครอบครัว เปนกิจกรรมสําหรับคน ๓ วัย ผูสูงอายุ
ปู ยา ตาทวด ลูกหลานมารวมกิจกรรมรวมกัน
เลนเกมที่สงเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัว
เปนตน

การดาํเนนิกจิกรรมศนูย  ๓  วยั  ดาํเนนิกจิกรรม
รวมกันของคนหลายวัย เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน
ผูสูงอายุ คนพิการในชุมชน และจัดต้ังพิพิธภัณฑ
ตําบลภายในวัดโดยวาจางผูสูงอายุจํานวน ๒ คน
ดแูลพพิธิภณัฑดงักลาว เปนการสงเสรมิอาชีพ รายได
สาํหรบัผูสงูอายุ

ทศันศกึษาเขาคายธรรมะ  ศกึษาเรยีนรูพระพทุธ
ศาสนา ทัศนศึกษานอกสถานที่ปละ ๑ ครั้ง ทําให
ผูสงูอาย ุมโีอกาสพบประสบการณใหมๆ

การสงเสริมเรื่องอาชีพและรายไดทุกอาชีพ
มคีวามหลากหลายตามความถนดั รวมถงึการจดัตัง้สถาน
ทีอ่อกกาํลงักายสาํหรบัผูสงูอายอุอกกาํลงักายดวยไมพลอง
มีนักกายภาพบําบัดใหการดูแลผูสูงอายุ และการดูแล
เมือ่ผูสงูอายถุงึวาระสดุทาย

๓๐



ส วนที่  ๓



รปูแบบการดแูลระยะยาวในชมุชนและครอบครวั
(Good  Model  of  Elderly  Care  in  Family  and  Community)

รศ. ศศพิฒัน  ยอดเพชร คณะสงัคมสงเคราะหศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

การดแูลผูสงูอายรุะยะยาวในครอบครวัสาํหรบัผูสงูอายุ
เปนลักษณะของการดําเนินงาน หรือกิจกรรม

ใหบรกิารดแูลในครอบครวัอยางเปนระบบและตอเนือ่ง
เพื่อแกไขปญหาของผูสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรัง ชวยให
ผูรบับรกิารสามารถมคีณุภาพชวีติท่ีด ี พึง่พาตนเองไดดี
และชวยใหครอบครัวไดดําเนินชีวิตไปไดอยางปกติ
ดงันัน้ การดแูลผูสงูอายใุนครอบครวัจงึหมายถงึ  การดแูล
สมาชกิครอบครวัทัง้หมด ใหสามารถใชชวีติรวมกนักบั
ผูสงูอายทุีเ่จบ็ปวยไดอยางมคีณุภาพทีด่ ี โดยมวีตัถปุระสงค
เพือ่ปองกนั  บาํบดัรกัษา  และฟนฟสูภาพรางกาย  จติใจ
ของผูสงูอาย ุ  ดวยเหตนุีว้ธิกีารดแูลในครอบครวัจงึเปน
การดแูลทัง้การเจบ็ปวย (Diseased  Approach) การดแูล
เฉพาะราย (Case  Approach) และการดแูลสมาชกิทัง้
ครอบครวั (The  Whole  Approach)

จะเห็นวาจุดสําคัญของการดูแลระยะยาวใน
ครอบครัว คือ การจัดบริการสําหรับบุคคลที่มีปญหา

การเจ็บปวยเรื้อรัง ใหสามารถดูแลตนเองใหมีชีวิต
ความเปนอยูทีด่ทีีส่ดุเทาทีจ่ะทาํได  ดงันัน้  การบรูณาการ
ระบบบริการจึงเปนเรื่องที่สําคัญในระบบการดูแล
ระยะยาว  เพราะการบรูณาการวธิกีารดแูลใหเปนอนัหนึง่
อนัเดยีวกนั จะทาํใหเกดิผลดใีนดานการรกัษาพยาบาล
เกดิประสทิธภิาพในการใหบรกิาร  และสามารถลดคาใช
จายของครอบครวัและภาครฐัไดมาก
การจดับรกิารดแูลระยะยาวในประเทศไทย

การดูแลระยะยาวสําหรับประเทศไทยยังคงเปน
หนาทีห่ลกัของครอบครวั  โดยเฉพาะการดแูลสวนบคุคล
ทีไ่มใชพยาบาลวชิาชพี  ขณะนีก้ารดแูลสขุภาพมลีกัษณะ
ครอบคลมุถวนหนา  แตยงัไมไดใหความครอบคลมุไปถงึ
การดแูลระยะยาว  ขณะทีบ่รกิารทางสงัคมจดัใหเฉพาะ
ผูทีส่ามารถดแูลกจิวตัรสวนบคุคลได  การดแูลระยะยาว
สาํหรบัผูมภีาวะพึง่พงิจงึเปนบทบาทของครอบครวัเทานัน้
ซึ่งตองใหการดูแลทางกายและจิตใจ และใหการ

บทความวชิาการ
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สนบัสนนุทางดานการเงนิอกีดวย  แมวาบรกิารทางการ
แพทยที่รับผิดชอบโดยกระทรวงสาธารณสุข และ
สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหงชาตเิปนหลกั   ไดขยาย
ขอบเขตครอบคลุมไปถึงการใหบริการสุขภาพที่บาน
(Home Health Care) ที่ประกอบดวยทีมแพทย
พยาบาล  นกัสงัคมสงเคราะห  และนกักายภาพบาํบดั
แตกย็งันบัวาอยูในระหวางการรเิริม่ดาํเนนิการ ยงัมไิดมี
รปูแบบทีเ่หมาะสมในสงัคมไทย
ตวัแบบการดแูลทีด่ใีนครอบครวัและชมุชน

การจดับรกิารดแูลระยะยาวทีด่ใีนครอบครวัและ
ชมุชนนัน้ควรประกอบดวยปจจยัตาง ๆ  ทีส่มัพนัธกนัหลาก
หลายปจจัย สําหรับสังคมไทยปจจัยสําคัญที่สุดไดแก
“เครือขายการดูแล” โดยเริ่มจากสมาชิกในครอบครัว
แตละครอบครวัมกัมผีูทาํหนาท่ีในการดแูล  ผูสงูอายเุปน
หลักอยูอยางนอย ๑ คน คุณภาพการดูแลจะดีมาก
นอยเพยีงใด  ขึน้อยูกบัจาํนวนสมาชกิในครอบครวั  โดย
ครอบครวัทีม่สีมาชกิจาํนวนมากยอมมเีครอืขายการดแูล
ทีม่ากกวา  นอกจากนีย้งัขึน้อยูกบัความเชือ่  และทศันคติ
ของสมาชกิในครอบครวัเกีย่วกบัหลกัศาสนา  คานยิมเรือ่ง
ความกตัญญ และบาปบุญคุณโทษ สัมพันธภาพของ
สมาชกิ  และทรพัยากรทีม่อียูในครอบครวั  ไมวาจะเปน
ความรู  เงนิ  การจดัการ  และเครือ่ขายอืน่ ๆ

ในสวนของ  “ผูดแูล”  นัน้  ถงึแมจะเปนตวัหลกั
ในการดแูลผูสงูอายกุต็าม  แตบางครัง้ผูดแูลมกัมปีญหา
ในการดแูล  โดยเฉพาะอยางยิง่  ปญหาดานภาวะอารมณ
จิตใจ ความเครียด และการขาดความรูในการดูแล
ซึ่งหากผูดูแลคนใดมีทุนเดิมในดานดังกลาวในระดับสูง
การดแูลยอมดไีปดวย

“ระบบบริการในชุมชน”  เป็นส่ิงท่ีช่วยให้การดูแล-
ผูสงูอายสุมบรูณยิง่ขึน้  บรกิารดแูลในชมุชนประกอบดวย
บริการสุขภาพที่บาน การดูแลที่บาน การเยี่ยมบาน
การสงเคราะหเบีย้ยงัชพี  ศนูยบรกิารผูสงูอาย ุ การฟนฟู
สุขภาพ และการสงเคราะหอื่นๆ ซึ่งหากชุมชนมีการ
จัดบริการเหลานี้อยางเปนระบบ ตั้งแตการริเริ่มการ
บริการ การจัดทีมงาน การจัดสรรทรัพยากร การให
ขอมูลขาวสาร และการติดตามประเมินผล จะทําให
บริการในชุมชนมีความสอดคลองกับความตองการของ
ผูสงูอาย ุ แกไขปญหาและสนบัสนนุใหการดแูลผูสงูอายุ
ทีบ่านดยีิง่ขึน้

๓๓
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ขอ้เสนอแนะการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว



การดแูลผูสงูอายรุะยะยาวในสถานบรกิาร
(Institutional  Long-Term  Care  For  Older  Persons)

ผศ.รอ.หญงิ ดร.ศริพินัธุ  สาสตัย  คณะพยาบาลศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

สถานบรกิารดแูลระยะยาว  (Institutional  long-
term  care)  หมายถงึ  สถานทีใ่หบรกิารทางเลอืกตาม
ชีวิตความเปนอยู (Life style) เพื่อตอบสนองความ
ตองการการดูแลของผูสูงอายุ และความตองการของ
ผูสูงอายุตลอดกระบวนการสูงอายุ โดยมีศักยภาพ
ใหบรกิารดแูลผูสงูอายเุปนระยะเวลาอยางนอย ๓ เดอืนขึน้ไป
ผูใหบรกิารอาจมาจากภาครฐั  เชน  กระทรวงสาธารณสขุ
กรมประชาสงเคราะห องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรอืภาคเอกชนทัง้ทีห่วงัผลกาํไร  และองคกรการกศุล

สถานบรกิารสาํหรบัผูสงูอายมุหีลายประเภท  แบง
ตามลกัษณะการบรกิารและแบงตามระดบัความตองการ
การดแูลผูสงูอาย ุ ไดดงันี้

บานพกัคนชรา  (Residential  home)  หรอื
ชมุชนสาํหรบัผูสงูอายท่ีุชวยเหลอืตนเองได  ไมไดตองการ
การดแูลจากพยาบาลวชิาชพีหรอืผูชวยดแูล

สถานที่ ใหการชวยเหลือในการดํารงชีวิต
(Assisted  living  setting)  เปนสถานทีพ่กัอาศยัสาํหรบั
ผูทีม่ขีอจาํกดัทางดานรางกายทีต่องการความชวยเหลอื
บางอยาง  โดยไมตองมผีูทีค่อยกาํกบัดแูลและไมตองการ
การดูแลที่ตองใชทักษะทางดานการแพทยหรือ
การพยาบาล

โรงพยาบาลทีใ่หบรกิารดแูลระยะยาว (Long-
stay  hospital)  สวนใหญจะเปนโรงพยาบาลเอกชน

สถานบริบาล (Nursing  home) หมายถึง
สถานทีใ่หการดแูลระยะยาวสาํหรบัผูปวยทีม่อีาการปวย
ไมมาก  เปนสถานทีใ่หบรกิารการดแูลทีต่องใชทกัษะทาง
การพยาบาล  ๒๔  ช่ัวโมงตอวนั

สถานดแูลผูปวยระยะสดุทาย  (Hospice  care)
หมายถงึ  สถานทีใ่หการดแูลผูปวยกอนเสยีชวีติ  เพือ่ชวย
ในการดแูลลดอาการเจบ็ปวด  หรอือาการอืน่ๆ เพือ่ชวยให
ผูปวยไปอยางสงบในวันสุดทายของชีวิตโดยไมให

๓๕

บทความวชิาการ



การรกัษา สถานบรกิารในลกัษณะนีพ้บทัง้โรงพยาบาล
และในสาํนกัสงฆ
ความจาํเปนทีต่องมสีถานดแูลระยะยาว

จากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเขาสูประชากร
สูงอายุในสังคมไทย ประกอบกับปญหาโรคเรื้อรัง
สงผลทาํใหผูสงูอายอุยูในภาวะพึง่พาและตองการการดแูล
จํานวนมาก โดยผูสูงอายุตองการการดูแลเพิ่มขึ้นทั้ง
การดแูลภายในครอบครวั  และการดแูลในสถานบรกิาร

ในสวนของการดแูลในสถานบรกิารพบวา  จาํนวน
ผูสูงอายุที่ตองการการดูแลในระดับปานกลาง และ
ระดับมาก โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก ๕,๗๘๐ คน ในป
พ.ศ.๒๕๓๘ ไปเปน ๓๕,๓๐๒ คน ในป พ.ศ.๒๕๔๘
และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน ๑๐๑ ,๑๙๒ คน ในป
พ.ศ. ๒๕๕๘  คดิเปนรอยละ ๔๗.๕  ของจาํนวนผูสงูอายุ
ทีต่องการการดแูลทัง้หมด  และคาดวาความตองการการ
ดูแลในระดับมากจะเพิ่มสูงขึ้นมากกวา ๓ เทาของ
ความตองการการดแูลในระดบัปานกลาง

จากการสงัเคราะหองคความรูเรือ่ง ระบบสถาน
บริบาลผูสูงอายุพบวาการบริการผูสูงอายุที่ชวยเหลือ
ตนเองไมไดของภาครัฐที่มีอยูในปจจุบันไดแฝงอยูใน
สถานสงเคราะหคนชราทีใ่หบรกิารเฉพาะผูพกัอาศยัซึง่ตอ
มามปีญหาทางดานสขุภาพ  ตองการการดแูลทัง้ในระดบั
ปานกลางและระดบัมาก  และเปนกลุมทีม่คีวามตองการ
การดแูลทางดานสขุภาพมากกวาการดแูลทางดานสงัคม
แตเนือ่งจากยงัขาดระบบการประเมนิระดบัความตองการ
การดูแลของผูสูงอายุที่ชวยบงชี้ประเภทสถานบริการที่
เหมาะสม และยังขาดสถานบริบาลของภาครัฐรองรับ
จงึพบวาผูทีม่คีวามตองการการดแูลในระดบัปานกลางถงึ
สูงสุดยังคงพักอาศัยอยูในบานพักคนชราแทนที่จะเปน
สถานบรบิาลผูสงูอาย ุ ซึง่เจาหนาทีไ่มใชบคุลากรทางดาน
สขุภาพ และยงัขาดแคลนอปุกรณทีจ่าํเปน

ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ
ศกึษาการดแูลผูสงูอายรุะยะยาวในสถานบรกิารแบบครบ
วงจรในประเทศไทยขึน้ เพือ่เปนแนวทางในการพฒันา
คณุภาพและยกระดบัมาตรฐานการดแูลผูสงูอายใุนสถาน
บรกิารในประเทศไทยใหดยีิง่ขึน้ตอไป
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เอกสารการบรรยาย   ความตองการกาํลงัคนดานสขุภาพในการดแูลผูสงูอายุ
ดร.นงลกัษณ  พะไกยะ  สาํนกังานวจิยัและพฒันากาํลงัคนดานสขุภาพ   สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ
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เอกสารการบรรยาย  สถานการณและแนวโนมการดูแลผูสูงอายุ
ทพญ. กนิษฐา  บุญธรรมเจริญ
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การประชมุสมชัชาผูสงูอายุ
เรือ่ง “การดแูลผูสงูอาย”ุ

ประเดน็ที ่๑ “การดแูลผูสงูอายใุนครอบครวัและชมุชน”
โดย: พนัโทสนุทร  นพกลุสถติย ประธาน
      รศ. ศศพิฒัน  ยอดเพชร นกัวชิาการ
      รศ. เลก็  สมบตัิ นกัวชิาการ
ขอเสนอแนะแนวทางในการดแูลผูสงูอายใุนครอบครวั
และชมุชน

รฐัควรมรีะบบการดแูลผูสงูอายทุีช่ดัเจน โดย
ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่เปนเจาภาพหลกั

ออกกฎหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จดัตัง้งบประมาณเพือ่จดัสวสัดกิารผูสงูอายโุดยกาํหนด
สดัสวนทีแ่นนอนจากงบประมาณทัง้หมด

ดําเนินการตามนโยบายและแผนงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ
ดานตาง ๆ

ใ ห อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถิ่ น จ า ง
ผูดแูลผูสงูอายปุระจาํทองถิน่ทีเ่ปนผูจบการศกึษาระดบั
ปริญญาต รีและผ านการอบรมที่ ไ ด ม าตรฐาน
อยางนอย  ๑  คน  พรอมทัง้จายคาตอบแทนใหประจาํ

จัดตั้งศูนยพยาบาลในชุมชนสําหรับผูสูงอายุ
โดย  องคกรปกครองสวนทองถิน่

ระบบการดแูลควรมทีัง้การดแูล และการสราง
รายไดใหผูสงูอายุ

 ใหความรูและสรางจติอาสาแกผูดแูลผูสงูอายุ
ทัง้ในครอบครวัและในชมุชน

จัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ
ในชมุชน

ใหมีศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ
ในชมุชนทกุตาํบลและสงเสรมิการมสีวนรวมของผูสงูอายุ
ในกิจกรรมในชุมชน เชน เปนคณะกรรมการ
ศนูยอเนกประสงคสาํหรบัผูสงูอายใุนชมุชน

จดัใหมรีถพยาบาลในชมุชน
จัดใหมีโครงการสนับสนุนอุปกรณชวยเหลือ

ผูสงูอายุ
 จดัทาํทะเบยีนผูสงูอายใุนชมุชนและทะเบยีน

ผูดแูล  เพือ่รบับรกิารตางๆ
สงเสริมและใหกําลังใจกับผูดูแลผูสูงอายุ

ทีม่จีติอาสา
จดัใหมหีนวยงาน  การอบรม  หรอืมีหลกัสตูร

ใหความรูทีถ่กูวธิใีนการดแูลผูสงูอาย ุความรูเกีย่วกบัโรค
ตางๆ กบัผูดแูลในครอบครวัและชมุชน

จัดใหมีหลักสูตรการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
เบือ้งตนในโรงเรยีนตางๆเพือ่นาํกลบัไปดแูลผูสงูอายใุน
ครอบครวัได

จัดใหมีศูนยสงตอผูสูงอายุที่ เจ็บปวยใน
ชุมชน ที่มีระบบการสื่อสารที่รวดเร็วเพื่อสงตอไปยัง
โรงพยาบาลได

ใหอาสาสมัครที่มีในชุมชนเขามาชวยเปน
กลไกหนึง่ในการสงตอผูสงูอายทุีเ่จบ็ปวยจากชมุชนไปยงั
สถานพยาบาล

ปลูกฝงคุณธรรมแกอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
(อสม.)

มกีารคดัเลอืก อสม.ใหมคีณุภาพและความรู
ตรวจสอบติดตามการดําเนินงานของอาสา

สมคัรดูแลผูสงูอายทุีบ่าน
สงเสรมิความรูพฒันาศกัยภาพใหกบัผูสงูอายุ

ในชมุชน เพือ่เสรมิสรางความเขมแขง็ใหกบัผูสงูอายใุห
สามารถชวยเหลอืตวัเองและเพือ่นผูสงูอาย ุในชมุชนได

สงเสรมิการดแูลดานสขุภาพของคนในชมุชน
เพื่อเตรียมพรอมเรื่องสุขภาพและการเจ็บปวย โดย
สงเสรมิกจิกรรมการออกกาํลงักาย สงเสรมิความรูเรือ่ง
อาหารการกนิ

๔๘



๔๙

สนับสนุนการจัดตั้ งและมีงบประมาณ
ในการจดักจิกรรมของชมรมผูสงูอายใุนชมุชน

ใหชมรมผูสูงอายุในชุมชนพิจารณาความ
เขมแขง็ของชมรมผูสงูอายทุีอ่ยูในชมุชน

ปลูกฝงคุณธรรมแกเด็กใหมีตอผูสูงอายุใน
ครอบครวัและชมุชน

ประกาศเกียรติคุณใหกับผูดูแลบิดามารดา
(ลกูกตญัญ)ระดบัจงัหวดั

เพิ่ มระบบติดตามการดํา เนินงานดาน
ผูสงูอายขุองภาครฐั

จัดใหมีการสัมมนาเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ
ขึ้นในระดับภาค อยางนอย 3 เดือน/คร้ังเพื่อติดตาม
สถานการณ  ผลการดาํเนนิงาน

สงเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
เพือ่จดัสวสัดกิารใหกบัผูสงูอาย ุ และหนนุเสรมิกจิกรรม
ตางๆ ของผูสงูอายใุนชมุชน

มีคณะกรรมการดูแลผู สู งอายุที่ มีส วน
รวมจากประชาชน มีอาคารสถานที่และงบประมาณ
ในการดแูลผูสงูอายใุนชมุชน

สรางศูนยสาธารณสุขชุมชนและสราง
ระบบการประสานงานทีด่ี

ควรใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อนในการดูแล
ผูสงูอายุ

จั ด ใหมี โครงการประสานสามวัย เพื่ อ
ทาํกจิกรรมรวมกนัในครอบครวัและชมุชน

จัดใหมีโครงการพัฒนาผูสูงอายุในชุมชน
ใหมคีณุคา มศีกัยภาพ และมอีาชพี

ประเดน็ที ่ ๒ “การดแูลผูสงูอายใุนสถาบนั”
โดย : ศ.นพ. แพทยพงษศริ ิ ปรารถนาด ี  ประธาน

ผศ.ร.อ.หญงิดร.ศริพินัธุ   สาสตัย นกัวชิาการ
ผศ.ดร.ทศันา  ชวูรรธนะปกรณ นกัวชิาการ

ขอเสนอแนะแนวทางในการดแูลผูสงูอายใุนสถานบรกิาร
รัฐควรจัดใหมีบานพักคนชราทุกจังหวัด

และใหมกีารวางหลกัเกณฑการดแูลผูสงูอายทุีช่ดัเจน
รัฐจัดบุคลากรที่มีความรูด านการดูแล

ผูสงูอายใุนระยะยาว  เชน  ความรูดานสขุภาพรางกาย
และจิตใจ ถารัฐไมสามารถจัดหาบุคลากรไดควร
มอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ดาํเนนิการ  และ
ใหมมีาตรฐานเดยีวกนั

รัฐควรผลิตบุคลากรทางการแพทย ให
เพยีงพอรวมถงึใหทนุการศกึษา  การฝกอบรมหลกัสตูรการ
ดแูลผูสงูอายุ

พม. ไดมกีารจดัทาํมาตรฐานการดแูลผูสงูอายุ
โดยปจจบุนัอยูระหวางการใหองคกรขอใบรบัรอง

กาํหนดมาตรการใหรฐั ทองถิน่ เอกชนรวมมือ
กนัในการจดับรกิารใหกบัผูสงูอายุ

การดูแลผูสูงอายุตองการความครอบคลุม
ทัง้การดแูลและรกัษาจงึควรคดิรปูแบบการดแูลผูสงูอายุ
รวมกนั

การบรหิารจดัการทีด่ ีตองบรหิารจดัการภายใต
ทรัพยากรที่มีการทํางานควรบูรณาการการทํางาน
รวมกัน ทั้ง พมจ. สาธารณสุข และองคกรปกครอง
สวนทองถิน่

องคการบรหิารสวนจงัหวดัสนบัสนนุองคการ
บริหารสวนตําบลขนาดเล็ก ที่ตั้งอยูชายแดนภาคใต
จดัสรรงบประมาณในการดแูลผูสงูอาย ุ และสนบัสนนุ
ใหเปนหนวยจดับรกิารดแูลผูสงูอายุ

อบจ.อาจมงีบประมาณดาํเนนิงานตางๆ แตก็
ยงัขาดบคุลากรทีจ่ะมาใหบรกิารดแูลผูสงูอายุ

ทองถิ่นควรเปนหนวยที่จัดบริการ และดูแล
ผูสงูอายรุะยะยาว ซึง่จะตองมกีารบรหิารจดัการทีต่อเนือ่ง

ทองถิ่นควรผลิตบุคลากรที่จะมาเปนผูดูแล
ผูสงูอาย ุโดยสนบัสนนุงบประมาณในการศกึษาตอของคน
ในชมุชน

ควรมีการจัดสรางสถานบริบาลใหครอบคลุม
ทกุจงัหวดั เพือ่เชือ่มโยงกบัระบบบรกิารระดบัชมุชน



ควรจัดสถานบริการอยู ในชุมชนโดยใช
สถานที่ที่มีอยู ในชุมชน เชน วัด มัสยิด ศาลา
อเนกประสงค สถานทีเ่อกชน สถานทีส่าธารณะ หรอื
โรงเรยีน

จัดใหมีสิ่งของเครื่องใช เครื่องมืออุปกรณ
ทีก่ระตุนชะลอความเสือ่ม และคาํนงึถงึความปลอดภยั
ของผูสงูอายุ

โรงพยาบาลควรมีตึกดูแลและรักษาผูสูงอายุ
ทีม่ปีญหาโดยเฉพาะ

จั ด ที มสุ ขภ าพที่ ค ร อบคลุ ม (พยาบาล
นกักายภาพบาํบดั จติแพทย) ซึง่อาจจะจดัใหมเีปนของ
ตนเอง หรือประสานความรวมมือกับสถานบริการ
สาธารณสขุ ทีอ่ยูใกล

จําแนก และแบงประเภทการดูแลผูสูงอายุ
ตามสภาพปญหาและความตองการ

จดัตัง้สถานอีนามยัรวมกบัวดัในชมุชน  เพือ่ให
การบริการและดูแลผูสูงอายุโดยเฉพาะรวมทั้งให
คนในครอบครวัมารวมในการดแูลดวย

ผูสูงอายุที่สุขภาพดีแตไมมีคนดูแล สถานี
อนามัย องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลควรให
การดูแลผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพระยะยาว และ
ควรมีอาสาสมคัรในการดแูล  รวมถงึการอบรมความรู
สาํหรบัผูดแูลผูสงูอายุ

จัดกลุมการดูแลผูสูงอายุเปนกลุมกอนปวย
และฟนฟ ู ซึง่แตละกลุมจะมกีารดแูลทีแ่ตกตางกนั เชน
กอนปวยเนนสงเสริมการดูแลสุขภาพ การออมทรัพย
และกจิกรรมตางๆ ทีท่าํใหผูสงูอายรุูสกึมคีณุคา เปนตน

จัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุโดยใชสถานที่
สาธารณะในชมุชน เชน ศาลาอเนกประสงค  จนพฒันา
สถานทีส่าธารณะนัน้ๆ  เปนสถานทีด่แูลผูสงูอายตุอไป

สรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ และใหการดูแล
สขุภาพผูสงูอาย ุ  โดยม ี  อสม. เปนผูมสีวนรวมในการ
ดแูลผูสงูอายุ

ผูดูแลผูสูงอายุตองมีความรู ความสามารถ
และรฐั หรอืผูมจีติศรัทธาจะตองสรางสถานทีใ่นการดแูล
รวมถึงควรมีการตรวจสอบคุณสมบัติผูสูงอายุกอนการ
รบัมาดแูลดวย

บุ คลากรที่ สํ า คัญที่ จะ เปนผู ใ ห บริ ก าร
ผูสูงอายุในสถานสงเคราะห คือ พยาบาล นักสังคม
สงเคราะห และนกักายภาพบาํบดั

สถานที่ดูแลผูสูงอายุตองใหอยูใกลชุมชน
มากทีส่ดุ

การชวยเหลือเรื่องคาใชจายอื่นๆ สําหรับ
ผูสงูอาย ุ เชน คาเดนิทาง  การฟนฟ ูเปนตน

สรางเครือขายผูสูงอายุทุกระดับ (จากระดับ
ตําบลไปอําเภอ จากอําเภอไปจังหวัด) และขยาย
เครอืขายชมรมผูสงูอายใุนระดบัหมูบาน

แบงการดแูลผูสงูอายเุปน ๓ รปูแบบ ไดแก
๑) ดแูลผูสงูอายอุยูทีบ่าน ใหบรกิารถงึบาน
๒) เปนทีพ่กัชัว่คราว
๓) สถานบรบิาล

ควรปรับปรุงสถานที่ราชการที่ไมไดใชงาน
แลว เชน อาคารเรยีน เพือ่ใชเปนสถานทีใ่หบรกิารดาน
ตางๆ แกผูสงูอาย ุ เชน จดักจิกรรมออกกาํลงักายหรอื
ปรบัปรงุเปนศนูยอเนกประสงค เปนตน

ควรมีการจัดกิจกรรมใหผูสูงอายุมีการพบ
ปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ทาํกจิกรรมรวมกนั เพือ่ให
มคีณุคาในตนเอง เกดิความสามคัค ีเปนตวัอยางของเดก็
และเยาวชน

ประเดน็ที ่๓  “ผูดแูลผูสงูอาย”ุ
โดย : พญ.ลดัดา   ดาํรกิารเลศิ ประธาน

ดร.นงลกัษณ  พะไกยะ นกัวชิาการ
ทพญ.กนษิฐา  บญุธรรมเจรญิ นกัวชิาการ

ขอเสนอแนะแนวทางเกีย่วกบัผูดแูลผูสงูอายุ
๑. สนบัสนนุการผลติและฝกอบรมกาํลงัคนทัง้อยาง

เปนทางการและไมเปนทางการใหเพียงพอทั้ง จํานวน
คณุภาพ  และการกระจาย

การผลิตเชิงวิชาการ ฝกอบรมทักษะความ
สามารถตางๆ และมโีอกาสฝกปฏบิตัจิรงิใน โรงพยาบาล
หรือสถานบริการตางๆ แลวจึงนํามาใชปฏิบัติดูแล
ผูสงูอายใุนชมุชน

๕๐



๕๑

อปท. / พม. ควรสนบัสนนุการจดัฝกอบรมแกน
นาํอาสาสมคัรในชมุชนทองถิน่  ขยายผล โครงการ "เพือ่น
ชวยเพือ่น" ทาํตอเนือ่ง และขยายผลใหครบทกุตาํบล

มีโรงเรียนอบรมหลักสูตรการเตรียมความ
พรอมการเปนผูสงูอายุ

การใชสถานที่โรงเรียนที่ยุบ หรือลดจํานวน
นกัเรยีน มาปรบัปรงุพฒันาเปนบานพกัผูสงูอาย ุโดยใช
งบประมาณของ อบต./อบจ. และจัดสรรกําลังคน
บคุลากรมาดแูลผูสงูอายทุีโ่รงเรยีนได

การปลูกฝงจิตสํานึกผูสูงอายุในการดูแล
และพึง่พาตนเองกอน

การกระตุนจิตสํานึก “กตัญญ” ควบคูกับ
การดแูลผูสงูอายใุนครอบครวั และชมุชน  เชน การใช
กจิกรรมคายคณุธรรมจรยิธรรมสาํหรบัเดก็และเยาวชน

สถาบันการศึกษา จัดหลักสูตรในการผลิต
ผูดแูลผูสงูอาย ุ เปนวชิาชพีทีส่ามารถมาทาํงานตอไปใน
อนาคตได

การจดักลุม แยกประเภท / ระดบัการพึง่ตนเอง
ของผูสงูอาย ุเพือ่ใหเหน็กลุมสภาพปญหาท่ีชดัเจนขึน้

สนับสนุนอาสาสมัครใหอยูไดภายใตภาระ
งานทีแ่บกรบัเพิม่มากขึน้

การตระหนกัถงึบรบิท/สถานการณผูสงูอายไุทย
สวนใหญยากจน ไมเหมอืนกบัตางประเทศ เชน ญีปุ่น

หนวยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐ(สาธารณสุข)
และภาคการเมือง(อปท.)/ควรมีความรูความเขาใจ
ผูสงูอายทุีต่รงกนั มกีารฝกอบรมรวมกนั

การจดัทําหลกัสตูร อผส. ใหชดัเจน บรูณาการ
ในระดบัพืน้ที่

จากมต ิครม. ป ๒๕๕๐ ใหขยาย อผส. ออกไป
ทัว่ประเทศ  และในเรือ่งการพฒันาศกัยภาพ/คณุภาพของ
อผส. ยงัเปนขอจาํกดัอยู

การใชขอมูลพื้นฐานผูสูงอายุในชุมชนเพื่อ
คนหาผูสงูอายทุีม่ศีกัยภาพ ชวยเหลอืผูอืน่ได ควรจดัอบรม
เสรมิความรู ยกยองใหเขาทาํงานตอได  แตขอมลูหนวย
งานไมตรงกนั จดุศนูยรวมขอมลูนาจะอยูที ่อบต.

  การสรางแรงจงูใจใหคนทาํงานอยางมจีติอาสา
ทาํใหเกดิความยัง่ยนืมากขึน้

เนนการพัฒนากําลังคนแบบไมเปนทางการ
โดยการฝกอบรมใหความรู และมรีะบบสนบัสนนุใหทาํ
งานจติอาสาไดตอเนือ่ง

เปดโรงเรียนบริบาลผูสูงอายุระดับชุมชน
มหาวทิยาลยัชมุชน

๒. กาํกบัควบคมุผูดแูลอาชพีใหมกีารดแูลผูสงูอายุ
ใหมมีาตรฐาน

การใชกลุมแกนนํา อาสาสมัครที่มีอยูแลว
พฒันาทกัษะเปนวทิยากรและเปนผูชวยควบคมุมาตรฐาน

กระบวนการมสีวนรวม โดยใชวงจรคณุภาพ ซึง่
มกีารประเมนิ ปรบัปรงุ และพฒันาการดแูลผูสงูอายอุยาง
ตอเนือ่ง

ใหหนวยงานสาธารณสุขเปนเจาภาพใน
การฝกอบรม และประเมนิผล

การจดัทาํระบบขึน้ทะเบยีนทัง้ผูประกอบการ
และผูดแูล/อาสาสมคัร เพือ่ใหมมีาตรฐานมากขึน้

การจดัทาํเกณฑประเมนิทกุป
การทํางานอยางประสานสัมพันธกับอบต.

ควรสนบัสนนุงบประมาณกระทรวงสาธารณสขุเปนผูให
ความรู และผูดูแลมีหนาที่ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน
ในพืน้ที่

๓. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทบทวน
กฎหมายและระเบยีบ  เพือ่สนบัสนนุองคกรปกครองสวน
ทองถิน่  ใหมบีทบาทในการจดัระบบบรกิารสขุภาพและ
บรกิารทางสงัคมสาํหรบัผูสงูอายใุนชมุชน

อปท. ควรเพิม่พนูความรูดานกฎหมายทีเ่กีย่ว
ของกบัผูสงูอาย ุ เพือ่ทีจ่ะสงเสรมิสนบัสนนุผูสงูอายใุน
ชมุชนทองถิน่ได

สวนกลางควรออกกฎหมาย ระบุการใช
งบประมาณของทองถิน่ เพือ่ไมใหนกัการเมอืงเอาไปใช
อยางอสิระเกนิไป เชน การใชงบประมาณเพือ่เพิม่อัตรา
กาํลงัคนดานสาธารณสขุในทองถิน่  และ อปท.สามารถ
เลอืกบคุคลากรไดเอง



การกําหนดสัดสวนการใชงบประมาณเพื่อ
แผนงานพฒันาคณุภาพชวีติสาํหรับผูสงูอายนุาจะมคีวาม
เปนไปได มกีฎหมายเอือ้ใหทาํ จะไดไมทาํตามความรูสกึ
และจะไดครอบคลมุทกุแหงทัว่กนั

การมีสวนรวมในการลงทุนรวมระหวาง
ภาครฐัสวนกลาง สวนทองถิน่ และภาคประชาชน โดย
ควรมกีารศกึษาในเรือ่งนี้

๔.  จดัใหมผีูชวยดแูลผูสงูอายทุีบ่านและในชมุชน
เพือ่ใหเกดิการพฒันาระบบสขุภาพการดแูลผูสงูอายใุน
ชมุชนอยางตอเนือ่ง

การจดัฝกอบรมอยูในชมุชน/พืน้ที ่ไมจาํเปนตอง
ลงทนุมาก แตเนนการใหความรูเปนหลกั

ควรมีผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุอยู่ในชุมชน
สถาบันการศึกษาทองถิ่นจัดทําหลักสูตร

เสริมทักษะ  ความรู  ไมวาจะเปนหลักสูตรระยะสั้น
อนุปริญญา หรือมีประกาศนียบัตรวิทยากรถายทอด
ความรูตอได

ควรมีกฎหมายรองรบัผูดแูล ใหสามารถทาํงาน
รวมกบัทมีวชิาชีพได

อปท. ควรออกขอบญัญตัริองรบัผูดแูลผูสงูอายุ
ฝายวชิาชพีเสนอกฎหมายตอรฐั
ผูดแูลผูสงูอายคุวรคํานงึถงึหลกัมนษุยธรรม
สรางกระบวนการตอรองระหวางผูดแูลอาชพี

(ไมเปนทางการ) กับนักวิชาชีพถึงบทบาทหนาที่ที่จะ
กระทาํได ทัง้นีเ้พือ่สรางขอตกลงรวมกนัทีเ่อือ้ตอการทาํงาน

๕๒



๕๗

ภาคผนวก



ความกาวหนาการดาํเนนิงาน
ตามขอเสนอของมตทิีป่ระชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดบัชาต ิป  ๒๕๕๑

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสงูอาย ุ(สท.) กระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย (พม.) รวมกบั
คณะกรรมการจัดประชุมสมัชชาผูสูงอายุ ป ๒๕๕๑
ไดจดัประชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดบัชาต ิป ๒๕๕๑ เรือ่ง
"การเพิม่รายได  การสงเสรมิการออม  และระบบบาํนาญ
ผูสูงอายุไทย" ที่ประชุมสมัชชาผูสูงอายุฯ มีขอเสนอ
เชิงนโยบายตอรัฐบาลและหนวยงานที่ เกี่ยวของ
หลายประการ มปีระเดน็ทีส่าํคญั ไดแก การเพิม่โอกาส

ประเดน็ สาระสาํคญั

๑. การเพิม่รายได
         ๑.๑  การเพิม่โอกาสในการทาํงานของผูสงูอายุ

๑. กระทรวงแรงงาน
ไดฝกอบรมพฒันาทกัษะอาชพี  และการประกอบ

อาชพีอสิระใหแกผูสงูอาย ุและจดัทาํโครงการนาํรองศกึษา
ความเหมาะสมในการทาํงานของแรงงานหลงัเกษยีณอายุ
เพื่อศึกษาลักษณะงานอาชีพ และเงื่อนไขการทํางาน
ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ เพื่อใหไดขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
ความเปนไปได ความเหมาะสม และเงื่อนไขที่จําเปน
เพือ่ใชในการบรหิารจดัการใหแรงงานทีเ่กษยีณมงีานทาํ
อยางเหมาะสม
๒. กระทรวงมหาดไทย

ดาํเนนิการตามแผนงานสงเสรมิอาชพี หรอืรายได
ของผูสูงอายุและคนพิการ โดยการฝกอาชีพและอบรม
ใหความรูในอาชพีตางๆ

ในการทาํงานของผูสงูอาย ุ การสงเสรมิกองทนุการออม
ชมุชนใหมคีวามมัน่คง  การรวมผลกัดนัใหมรีะบบการออม
เพือ่การชราภาพในลกัษณะกองทนุระดบัชาตทิีค่รอบคลมุ
แรงงานทัง้ในระบบ และนอกระบบ ซึง่คณะกรรมการ
ผูสงูอายแุหงชาตใิหความเหน็ชอบขอเสนอของทีป่ระชมุ
สมชัชาผูสงูอายฯุ และมอบหมายหนวยงานทีเ่กีย่วของ
นาํไปปฏบิตั ิ มคีวามกาวหนาของการดาํเนนิงานโดยสรปุ
ดงันี้

๕๖



ประเดน็ สาระสาํคญั

๓. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย
สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพแกผูสูงอายุ และ

ใหเงินสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่มีผูสูงอายุเปนแกนนํา
โดยขอรบังบประมาณจากกองทนุผูสงูอายุ
๔. กระทรวงเกษตรและสหกรณ

โดยกรมสงเสรมิสหกรณขอใหสหกรณรานคา และ
สหกรณประเภทอืน่ๆ ทีม่รีานคาใหความรวมมอืรบัผลติภณัฑ
จากสมาคม/ชมรมผูสงูอาย ุ เพือ่จดัจาํหนาย

๑.  สถาบนัพฒันาองคกรชมุชน
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดสงเสริมให

ชมุชนจดัตัง้กองทนุสวสัดกิารชมุชน เพือ่ใหคนในชมุชนรวม
กลุมกันออมเพื่อนําดอกผลมาจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก
ขณะนีม้กีองทนุสวสัดกิารชมุชนทีส่ามารถจดัสวสัดกิารดแูล
สมาชกิไดแลว จาํนวน ๒,๓๓๘ ตาํบล กระจายในทกุภาค
๒. กระทรวงการคลงั

ไดจัดทําแผนแมบทการเงินระดับฐานรากชวยให
การบริหารกองทุนการออมชุมชนมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น
และเตบิโตอยางมัน่คง

คณะกรรมการผูสู งอายุแหงชาติ ไดแตงตั้ ง
คณะอนุกรรมการผลักดันระบบการออมเพื่อวัยสูงอายุ
แห งชาติ  มีปลั ดกระทรวงการคลั ง เปนประธาน
คณะอนกุรรมการไดประชมุรวมกนั ๓ ครัง้ ครัง้สดุทายเมือ่
วนัที ่๒๘ เมษายน  ๒๕๕๒  เพือ่พจิารณาเลอืกระบบบาํนาญ
ทีเ่หมาะสมสาํหรบัประเทศไทย  โดยพจิารณาจากผลการ
ศึกษาเรื่อง “การออกแบบระบบบํานาญแหงชาติ”
ของ ผศ.ดร.วรเวศม  สุวรรณระดา และ ดร.วรวรรณ
ชาญดวยวทิย เปรยีบเทยีบกบัผลการศกึษาเรือ่ง“โครงการ
กองทนุบาํเหนจ็บาํนาญแหงชาต ิสาํหรับแรงงานนอกระบบ”
ของสาํนกังานคณะกรรมการเศรษฐกจิการคลงั ขณะนีอ้ยู
ระหวางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเลือก
รปูแบบทีเ่หมาะสม

๒. การสงเสรมิการออม

๑. การเพิม่รายได  (ตอ)
         ๑.๑  การเพิม่โอกาสในการทาํงานของผูสงูอายุ

๓. ระบบบํานาญผูสูงอายุไทย

๕๗



๕๘



๕๙



๖๐



๖๑



๖๒



๖๓



วธิกีารประเมนิผลการจดัประชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดบัชาต ิป ๒๕๕๒  โดยการสอบถามประชาชนกลุม
ตวัอยาง ๒๘๘ คน จากประชาชนทีม่ารวมประชมุ  จาํนวน ๓๖๓ คน

ขอมลูสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม  เปนชายรอยละ ๗๐.๕ เปนหญงิรอยละ ๒๙.๕ อายสุวนใหญ
๖๐  ปขึน้ไป  มรีอยละ ๗๒.๒ รองลงมาคอื  อาย ุ ๒๖ - ๔๙  ป  และอาย ุ ๕๐ - ๕๙  ป  มรีอยละ ๑๔.๙ และรอยละ
๑๒.๕ ตามลาํดบั (ตารางที ่๑)

ตารางที ่๑
จำนวนและร้อยละของประชาชน จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล

ขอมลูสวนตวั จาํนวน รอยละ
เพศ

ชาย
หญงิ

อายุ
ต่าํกวา ๑๘ ป
๑๘ - ๒๕ ป
๒๖ - ๔๙ ป
๕๐ - ๕๙ ป
๖๐ ปขึน้ไป

๒๐๓
๘๕

๗๐.๕
๒๙.๕

๑
-

๔๓
๓๖
๒๐๘

๒.๘
-

๑๔.๙
๑๒.๕
๗๒.๒

การประเมนิผลการจดัประชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดบัชาต ิป ๒๕๕๒

๖๔



ความพึงพอใจในการจัดประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ  ผูเขารวมประชุมสวนใหญระบุวา
มคีวามพงึพอใจในภาพรวมของการจดัประชมุสมชัชาอยูในระดบัมาก คดิเปนรอยละ ๘๐.๒ โดยมคีวามพงึพอใจ ใน
รปูแบบของการจดัประชมุสมชัชา และปาฐกถาพเิศษ  เรือ่ง เตรยีมความพรอมรับสงัคมผูสงูวยั อยูในระดบัมาก  คดิเปน
รอยละ ๘๗.๘ และรอยละ ๘๗.๒ ตามลาํดบั (ตารางที ่๒)

ตารางที ่๒
จาํนวนและรอยละของประชาชน

จาํแนกตามความพอใจในการจดัประชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดบัชาต ิป ๒๕๕๒

ความพงึพอใจ
ระดบัความพงึพอใจ

มาก ปานกลาง นอย
จาํนวน รอยละ จาํนวน รอยละ จาํนวน รอยละ

ท่ี

วดีทิศัน เรือ่ง  "การดแูลผูสงูอาย"ุ
ปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง“เตรยีมความพรอม
รบัสงัคมผูสงูวยั”
การอภปิราย เรือ่ง “รกัษผูสงูวยั
ใฝใจดแูล”
การนาํเสนอ  กรณตีวัอยางการดแูล
ผูสงูอายจุากพืน้ทีต่างๆ
รปูแบบของการจดัประชมุสมชัชา
ผูสงูอายรุะดับชาติ
ภาพรวมในการจดัประชมุสมชัชา
ผูสงูอายรุะดับชาติ

๑
๒

๓

๔

๕

๖

๒๑๐
๒๕๑

๒๒๔

๒๑๖

๒๕๓

๒๓๑

๗๒.๙
๘๗.๒

๗๗.๘

๗๕.๑

๘๗.๘

๘๐.๒

๗๘
๓๗

๖๓

๖๕

๓๐

๕๗

๒๗.๑
๑๒.๘

๒๑.๙

๒๒.๕

๑๐.๕

๑๙.๘

-
-

๑

๗

๕

-

-
-

๐.๓

๒.๔

๑.๗

-

๖๕



ประโยชนทีไ่ดรบัจากการเขารวมประชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดยัชาต ิ ผูเขารวมประชมุสวนใหญ  ระบวุา
ในภาพรวมของการจัดงานสมัชชาไดรับประโยชนมาก  คิดเปนรอยละ ๘๐.๒ โดยไดรับประโยชนจากการฟง
ปาฐกถาพเิศษ  เรือ่ง เตรยีมความพรอมรับสงัคมผูสงูวยั คดิเปนรอยละ ๙๐.๓ และไดรบัประโยชนจากการนาํเสนอ
ตวัอยางการดแูลผูสงูอายขุอง ๔ พืน้ที ่ (จงัหวดันครศรธีรรมราช จงัหวดัเชยีงราย จงัหวดันครปฐม และกรงุเทพ
มหานคร) คดิเปนรอยละ ๘๑.๓ (ตารางที ่๓)

ความพงึพอใจ
ระดบัความพงึพอใจ

มาก ปานกลาง นอย
จาํนวน รอยละ จาํนวน รอยละ จาํนวน รอยละ

ท่ี

ความรูทีไ่ดจากการชมวดีทิศัน
เรือ่ง  “การดแูลผูสงูอาย”ุ
ความรูทีไ่ดจากการฟงปาฐกถาพเิศษ
เรือ่ง “เตรยีมความพรอมรบัสงัคม
ผูสงูวยั”
ความรูทีไ่ดจากการฟงอภปิราย
เรือ่ง “รกัษผูสงูวยั  ใฝใจดแูล”
ความรูทีไ่ดจากการนาํเสนอตวัอยาง
การดแูลผูสงูอายจุากพืน้ทีต่างๆ
ความรูทีไ่ดในภาพรวมจากการจดั
ประชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดบัชาติ

๑

๒

๓

๔

๕

๒๐๕

๒๖๐

๒๒๕

๒๓๔

๒๓๑

๗๑.๒

๙๐.๓

๗๘.๑

๘๑.๓

๘๐.๒

๘๐

๒๔

๖๑

๕๐

๕๗

๒๗.๘

๘.๓

๒๑.๒

๑๗.๓

๑๙.๘

๓

๔

๒

๔

-

๑

๑.๔

๐.๗

๑.๔

-

๖๖

ตารางที ่๓
จาํนวนและรอยละของประชาชน

จาํแนกตามประโยชนทีไ่ดรบัจากการจดัประชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดบัชาต ิป ๒๕๕๒



ลาํดบัที่ ความถี่ รอยละ

ขอคดิเหน็ของผูเขารวมประชมุ  เรือ่ง  หวัขอการจดัประชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดบัชาต ิครัง้ตอไป ในป ๒๕๕๓
มผีูใหขอคิดเหน็ในหวัขอของการจดัประชมุสมชัชาคร้ังตอไป มจีาํนวนทัง้สิน้ ๑๙๗ คน คดิเปนรอยละ ๕๔.๓ เมือ่
นาํหวัขอการจดัประชมุสมชัชามาจดัลาํดบัความถี ่๕ อนัดบัแรก ผลแสดงในตารางที ่๔

ตารางที ่๔
ลําดับความถี่ของหัวขอการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติในป ๒๕๕๓

การเสรมิสรางผูดแูลผูสงูอาย ุการดแูลผูสงูอายใุนชมุชน
และดานสขุภาพ
สทิธผิูสงูอายุ
การออกกาํลงักายของผูสงูอายุ
สวสัดกิารผูสงูอายุ
แนวทางการปฏบิตัอิยางเปนรปูธรรมในเรือ่ง
การเพิม่รายได  การสงเสรมิการออม  และระบบบาํนาญ
ผูสงูอายไุทย

หวัขอ
๑

๒
๓
๔
๕

๖๙

๓๗
๓๖
๓๑
๒๔

๓๕.๐

๑๘.๘
๑๘.๓
๑๕.๗
๑๒.๒

๖๗



๖๘

ภาพรวมกจิกรรมการประชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดบัชาติ
ป ๒๕๕๒



๖๙

ภาพรวมกจิกรรมการประชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดบัชาติ
ป ๒๕๕๒



๗๐

ภาพรวมกจิกรรมการประชมุสมชัชาผูสงูอายรุะดบัชาติ
ป ๒๕๕๒
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คณะผูจัดทําหนังสือ

ทีป่รกึษา

นางสนุทร ี พวัเวส ผูอาํนวยการสาํนกัสงเสรมิและพทิกัษผูสงูอายุ

คณะผูจดัทาํ

นางคนงึ  นาคประยรู นกัพฒันาสงัคมชาํนาญการพเิศษ
นางสาวรพพีรรณ  กลิน่เจรญิ นกัพฒันาสงัคมชาํนาญการพเิศษ
นางสาวสนุนัทนา  จนัทนยิง่ยง นักพฒันาสงัคมชาํนาญการพเิศษ
นางวนัทน ี อบุลแยม นกัสงัคมสงเคราะหชาํนาญการ
นางสาวผึง้พนัธ  เผาจนิดา นกัพฒันาสงัคมชาํนาญการ
นางสาวไกรฤกษ  ฤกษดี นกัพฒันาสงัคม
นางสาววภิารตัน  วรรณเวช ผูประสานงานโครงการ






