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ช่ือแผนงานวจิัย การพัฒนาระบบสนับสนุนการดแูลผูสงูอายุระยะยาวของประเทศไทยในชมุชนโดยการมีสวนรวม 
ของชุมชน                         

ชุดโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย  
Phase 1 เรื่อง การพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนภายใตกระบวนการสมัชชา 

สุขภาพ  
Phase 2 เรื่อง การพัฒนากลไกสนับสนุนการจัดบริการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนโดยชุมชน  
Phase 4 เรื่อง พัฒนาระบบประเมินคุณภาพระบบสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน 

          โดยชุมชน 
ผูเสนอแผนงานโครงการ: ศิราณี    ศรีหาภาค 
 

 
1. ความสําคัญและที่มาของปญหา  
 ภาวะพ่ึงพาระยะยาวเปนปญหาที่สําคัญในผูสูงอายุ ไดกอใหเกิดการสูญเสียปสุขภาวะ(DALYs)ใน
ผูสูงอายุ ดังพบวาในป 2548 ผูสูงอายุชายไทยมีการสูญเสียปสุขภาวะประมาณ 267,567 ปหรือรอยละ 5.0 
และผูสูงอายุหญิงมีการสูญเสียปสุขภาวะประมาณ 280,673 ป คิดเปนรอยละ 7.0 (The national 
commission on the elderly, 2006)  และยังทําใหผูสูงอายุประสบกับความยากลําบากในการดูแลตนเอง 
ทําใหอายุคาดหวังที่ดูแลตนเองได (ALE) หลัง 60 ปขึ้นไปลดลง  ยิ่งอายุขัยเพ่ิมขึ้นทั้งผูชายและผูหญิงจะมีอายุ
คาดหวังที่ดูแลตนเองไดลดลง ดังการศึกษาผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ป, 70 ป และ 80 ป พบวาเพศชายมีอายุ
คาดหวังที่จะดูแลตนเอง 18.52, 11.70 และ7.64 ตามลําดับ  สวนเพศหญิงอายุคาดหวังที่ดูแลตนเอง เทากับ 
20.29, 13.15 และ7.40 ตามลําดับ (The national commission on the elderly, 2006; Knodel and 
Chayovan, 2008)  อีกทั้งยังพบวาเพศหญิงมีอายุคาดหวังที่ปราศจากภาวะพ่ึงพา (DFLE)หลังจากอายุ 60 ป
ขึ้น 3.60 ป  สวนเพศชายพบอายุคาดหวังที่ปราศจากภาวะพ่ึงพาเพียง 1.82 ปตามลําดับ (Rakchanyaban, 
et al, 2005) ภาวะพ่ึงพาระยะยาวจึงเปนอุบัติการณที่มีโอกาสเกิดในผูสูงอายุที่มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นตาม
อายุขัยที่เพ่ิมขึ้นของประชากร และเปนภาวะที่สงผลกระทบตอสุขภาพและการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ
โดยตรงทําใหอัตราการรอดของชีวิตลดลง เกิดการพ่ึงพาผูอ่ืนสูงขึ้น(Marengoni, et al, 2008) 

ความตองการการพ่ึงพาระยะยาวสงผลตอภาระการดูแลของครอบครัว ซ่ึงพบวาผูสูงอายุไทยรอยละ 10.1 
ตองมีผูดูแลการทํากิจวัตรประจําวัน รอยละ 1.1 มีความตองการผูดูแลแตไมมีคนดูแล (สํานักงานสถติแิหงชาต,ิ 
2550; Knodel and Chayovan,2008) และยังมีผลตออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  ทาํให
เกิดการสูญเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลจํานวนมาก ดังจากการศึกษาคาใชจายในการดูแลระยะยาว
สําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ ในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา ฝร่ังเศส เยอรมัน ญี่ปุน เนเธอรแลนด 
สวีเดน อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา พบวาเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ(GDP) มีจํานวนรอยละ
ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศสวีเดนปค.ศ.2000 พบรอยละ 2.84 และคาดวาปค.ศ. 2020 จะ
เพ่ิมสูงเปนรอยละ 3.61(Jacobzone, Cambois, and Robine, 2000) ภาวะพ่ึงพาระยะยาวในผูสูงอายุจึงมี
แนวโนมเปนปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมตอไปในอนาคตหากไมไดรับการแกไข 

การดูแลผูสูงอายุระยะยาว จึงเปนเปาหมายที่สําคัญในการดูแลผูสูงอายุ ซ่ึงการศึกษาที่ผานมาพบวา 
พบวามี 2 รูปแบบ คือ การใหบริการโดยใชสถานบริการเปนฐาน และ การใหบริการโดยใชชุมชนเปนฐาน 
อยางไรก็ตามพบวาในประเทศไทยรูปแบบการดูแลผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไมไดมีจํากัดมากทั้งดานสุขภาพ
และสังคม ทั้งจากสภาพปญหาจํานวนบุคลากรสาธารณสุขตอประชากรและการกระจายบุคลากรในพ้ืนที่
ชนบท รวมทั้งระบบริการสุขภาพเพ่ือรองรับการรักษาพยาบาลการเจ็บปวยแบบเร้ือรังคอนขางจํากัด  การ
จัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุในสถานบริบาลในปจจุบันมีเพียงในสถานบริบาลภาคเอกชนเปนหลัก 
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ภาครัฐมีเพียงการจัดบานพักอาศัย (Residential home) เชน บานบางแค และรับเฉพาะผูสูงอายุที่ชวยเหลือ
ตนเองไดเทาน้ัน (สํานักงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา, 2556) การดูแลผูสูงอายุระยะยาวสวนใหญจึงมีฐาน
อยูในชุมชน ทําใหบทบาทหลักในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวเปนเร่ืองของครอบครัว (สัมฤทธิ์  ศรีธํารงสวัสดิ์ 
และคณะ, 2552) 

อยางไรก็ตามจากการศึกษาที่ผานมาพบวาผูดูแลสวนใหญมีปญหาสภาพความไมพรอมทางดาน
รางกาย โดยเกือบ 2 ใน 3 อยูในวัยสูงอายุ และ มีภาวะเจ็บปวยดวยโรคเร้ือรัง สวนใหญตองรับภาระดูแลเพียง
ลําพัง (ศิราณี  ศรีหาภาค, โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย และ คณิศร  เต็งรัง,2556) สวนอาสาสมัครที่มีอยูใน
ชุมชน ไดแก อสม. อผส . พบวามีความรูไมเพียงพอตอการใหบริการกับผูสูงอายุที่เจ็บปวยเร้ือรังหรือเปน
ผูสูงอายุที่อยูในภาวะพ่ึงพา (ศศิพัฒน  ยอดเพชร และคณะ, 2552) ทําใหสงผลกระทบตอผูดูแลและครอบครัว
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม อารมณ และสุขภาพ มากกวารอยละ 70.0 ทําใหผูดูแลเสียโอกาสในดานการประกอบ
อาชีพ มากกวา 1 ใน 4 โดยรอยละ 8 ตองลาออกจากงานหรือหยุดการประกอบอาชีพเดิม  ในขณะที่การ
สนับสนุนจากหนวยงานในชุมชนพบวาผูสูงอายุมากกวา 1 ใน 4 มีปญหาการดูแลดานการแพทยที่เกิน
ศักยภาพผูดูแลในครอบครัว และการดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่บานมีความลักลั่นขึ้นอยูกับเจาหนาทีผู่ปฏบิตังิาน 
ทําใหผูสูงอายุเกือบคร่ึงหน่ึงไมไดรับการฟนฟูสภาพ (ศิราณี  ศรีหาภาค, โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย และ คณิศร  
เต็งรัง,2556)  

แนวโนมสภาพปญหาการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในอนาคตของประเทศไทย ทําใหเกิดการขับเคลื่อน
ทางนโยบายที่เกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุไทย โดยเฉพาะสมัชชาสุขภาพแหงชาติ  ที่นําไปสูมติขอเสนอการ
ดูแลผูสูงอายุระยะยาว 5 ประการ ไดแก การสงเสริมใหผูสูงอายุมีการชวยเหลือตนเองใหมากที่สุดและยาวนาน
ที่สุด การสงเสริมการดูแลผูสูงอายุที่บาน การสงเสริมการดูแลผูสูงอายุในชุมชน การดูแลผูสูงอายุในสถาน
บริการตองมีหลักประกันดานสุขภาพของผูสูงอายุ และการพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ เพ่ือใหระบบการดูแลมีความ
ทั่วถึง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ใหสังคมไทยเปนสังคมที่เอื้ออาทรตอผูสูงวัยอยางแทจริง (สมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ, 2552) และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดกําหนด 6 ยุทธศาสตรการดําเนินงานระบบการ
ดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่อยูในภาวะพ่ึงพิง ไดแก การคัดกรองผูสูงอายุ และพัฒนาฐานขอมูลผูสูงอายุใน
ชุมชน การพัฒนาการจัดบริการในชุมชนเพ่ือการปองกัน การดูแล และฟนฟู ผูสูงอายุ โดยเชื่อมโยงกับระบบ
บริการในสถานบริบาล การพัฒนาระบบการเงินการคลัง และชุดสิทธิประโยชน การพัฒนากําลังคน การสราง 
การจัดการความรู และการติดตามประเมินผล และ การพัฒนากฎหมาย/ระเบียบ และการบริหารจัดการ
(สํานักงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา, 2556) 

ภาวะพึ่งพาระยะยาวในผูสูงอายุเปนสําคัญที่กอใหเกิดความทุกขและสงผลกระทบโดยตรงตอความ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและครอบครัวของประเทศไทย  ซึ่งแนวโนมในอนาคตขนาดของปญหาจะมากสูงขึ้น
ตามจํานวนประชากรผูสูงอายุ  ในขณะทีแ่มจะเร่ิมมีนโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสังคมไทยที่
มุงเนนใหเกิดระบบการดูแลระยะยาวในชุมชน  แตอยางไรก็ตามพบวารูปธรรมของการดูแลผูสูงอายุระยะยาวใน
สังคมไทยยังขาดความชัดเจน และโดยเฉพาะในมิติของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมไทย ทําใหมี
ความจําเปนอยางยิ่งในการแสวงหาคําตอบของการนํานโยบายการดูแลผูสูงอายุระยะยาวสูการปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่สอดคลองกับแตละบริบทของชุมชนในสังคมไทย 
 แผนการวิจัย การพัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน เปนการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน การพัฒนารูปแบบการจัดบริการดูแลผูสูงอายุระยะยาว และ
สรางมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน ที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนที่เก่ียวของกับการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวในแตละสังคมของประเทศไทย ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ซ่ึงจะทําใหชุมชน
เกิดการเรียนรูและรวมเปนเจาของระบบสุขภาพดวยตนเอง ทําใหผูสูงอายุไดรับการดูแลที่เหมาะสมตามบริบท
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ของสังคม เกิดความยั่งยืนในชุมชน เพ่ือนําไปสูการรองรับปญหาการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในอนาคต  และ
เปนบทเรียนรูสําหรับพ้ืนที่อ่ืนๆ ตอไป 
 
2. วัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัย   
    2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนภายใตกระบวนการสมัชชาสุขภาพ  
    2.2 เพ่ือการพัฒนากลไกสนับสนุนการจัดบริการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนโดยชุมชน 
    2.4 เพ่ือประเมินคุณภาพระบบสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนโดยชุมชน 

 
3. ผลลัพธที่คาดหวังและตัวช้ีวัด    
Boundary Partner Outcome Challenge ตัวชี้วัด ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 
3.1 ผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพาระยะ

ยาวทุกคนในชุมชนไดรับการ
ดูแลจากผูดูแลอยางมีคุณภาพ 

1) ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา
ระยะยาวในชุมชนทั้ งหมด
ไดรับการดูแล 
2) ภาวะแทรกซอนจากการ
ดูแลของผูสู งอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพาระยะยาว 
3) ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา
ไ ด รั บ ก า รฟ น ฟู ส ภ า พ ใ ห
สามารถกลับมาชวย เหลือ
ตนเองได 
4) ผูสูงอายุที่ตองการการ
พ่ึงพาระยาวไดรับการเยี่ยม
บานตามเกณฑคุณภาพการ
ดูแล 

/ / / 

3.2 ผูดูแล 
   และครอบครัว 

ผูดูแลในครอบครัวมีทักษะ
การดูแลผูสูงอายุที่ตองพ่ึงพา
ระยะยาวและมีคุณภาพชีวิต 

1) การเตรียมความพรอมผูดูแล 
และครอบครัวกอนการจําหนาย 
จากโรงพยาบาล 
2) ผูดูแลมีความรูและทักษะ 
ในการดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
3) ผูดูแลและครอบครัวไดรับ 
การสนับสนุนชวยเหลือทางดาน 
สุขภาพและสวัสดิการทางสังคม 
4) ภาระและผลกระทบของ 
ผูดูแลผูสูงอายุระยะยาว 

 / / 

3.3 ชุมชน ไดแก  
อปท. แกนนําชุมชน 
อาสาสมัครในชุมชน 
องคกรตางๆในชุมชน 
ประชาชนทั่วไป  

ชุมชนมีระบบสนับสนุนการ
ดู แ ลผู สู งอ ายุ ร ะย ะย าวที่
ตอบสนองความตองการของ
ครอบครัว  

1) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีนโยบายสาธารณะการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน 
2) มีฐานขอมูลการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุที่
ตองพ่ึงพาระยะยาวในชุมชน 

/ / / 
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Boundary Partner Outcome Challenge ตัวชี้วัด ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 
3.3 ชุมชน ไดแก  
อปท. แกนนําชุมชน 
อาสาสมัครในชุมชน 
องคกรตางๆในชุมชน 
ประชาชนทั่วไป (ตอ)  

 3) มีการบูรณาการแหลง
งบ ป ระม า ณใน ชุ ม ช น เ พ่ื อ
ส นับส นุนส นับส นุน ให เ กิ ด
กองทุนการดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาวในชุมชน 
4) มีระบบกองทุนดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาวเพื่อสนับสนุนผูดูแล
และครอบครัว 
5) การเขาถึงบริการการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนของ
ผูดูแลและครอบครัว 
6) กองทุนดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาวตอบสนองความตองการ
ของผูดูแลและครอบครัว  

/ / / 

อาสา ส มัค รชุ ม ชนให ก า ร
สนับสนุนการดูแลผูสูงอายุที่
ตองพ่ึงพาระยะยาวในชุมชน  
 

1) มีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาวในชุมชน 
2) อาสาสมัครในชุมชนมี
ศักยภาพชวยเหลือการปฏิบัติ
กิจกรรมการดูแลขั้นพ้ืนฐานแก
ผูสูงอายุที่ตองการการพ่ึงพา
ระยะยาว 

 / / 

3.4 โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล
และโรงพยาบาลใน
เ ค รื อ ข า ย บ ริ ก า ร
สุขภาพ 
 

ส ถ า น บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ มี
มาตรฐานการดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาวในสถานบริการและ
ในชุมชน 
 

1) มีฐานขอมูลจําแนกประเภท
ผูผูสูงอายุในชุมชนเพ่ือใชในการ
วางแผนการดูแลระยะยาวตาม
ผลการคัดกรองภาวะพ่ึงพา
ระยะยาว  
2) มีการพัฒนามาตรฐานการ
ดูแลผูสูงอายุระยาวในชุมชนพ 
3) มีบุคลากรในรพสต.ที่มีผาน
การอบรมเก่ียวกับการจัดการ
ดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
4) มีบุคลากรในรพสต . มี
ศักยภาพในการดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาวอยางมีคุณภาพ 
5) โรงพยาบาลทุกระดับมีระบบ
การสงตอและเตรียมผูดูแลและ
ครอบครัวอยางมีคุณภาพ 

/ / / 
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Boundary Partner Outcome Challenge ตัวชี้วัด ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 
3.5 ส ถ านบั น
การศึกษาในชุมชน 

มีองคความรูในการพัฒนา
กําลังคนดานสาธารณสุขและ
ผูดูแลเพ่ือสนับสนุนการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน 

1) มีการพัฒนาหลักสูต ร
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า รดู แ ล
ผู สู ง อ า ยุ ร ะ ย ะ ย า ว  (Care 
Management) ในชุมชน
สําหรับบุคลาการสาธารณสุข
และผูดูแล 
2) มีการจัดทําชุดความรูเพ่ือ
สนับสนุนการดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาวในชุมชน 
3) มีการพัฒนาองคความรูเพ่ือ
ตอบ สนองปญห าก ารดู แ ล
ผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน  

/ / / 

 
4. กลุมเปาหมาย 
  ในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม กลุมเปาหมายของการศึกษาเปดกวางให
ผูที่เก่ียวของและผูที่สมัครใจเขารวมกระบวนการวิจัยสามารถเขารวมไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ซึ่งกลุม
ประชากรเปาหมายในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดวย 2 กลุมดังตอไปน้ี 

1) ผูสูงอายุที่ตองการการดูแลระยะยาว 

          เปนกลุมประชากรศึกษาที่เปนเปาหมายของการดูแลระยะยาว  ในการวิจัยคร้ังน้ีกลุมผูสูงอายุที่
ตองการการพึ่งพาระยะยาวทั้งหมด เปนกลุมประชากรผูสูงอายุจากโครงการวิจัย เร่ือง ผลกระทบและภาระ
การดูแลผูสูงอายุระยะยาว ในป 2555 – 2556  ซึ่งมีอายุ 60 ป ขึ้นไป อาศัยอยูในชุมชนพ้ืนที่เปาหมายทั้งเพศ
ชายและหญิง เปนผูที่กําลังประสบภาวะความยากลําบาก มีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมขั้นพื้นฐานในการ
ดูแลตนเอง ซ่ึงประเมินจากเคร่ืองมือ Barthel index ในระดับทุพพลภาพรุนแรง มีคาคะแนนต่ํากวา 12 
คะแนน หรือ มีภาวะบกพรองทางเชาวปญญา ที่เรียกวา ภาวะสมองเสื่อม ซ่ึงประเมินจาก เคร่ืองมือ MMSE – 
Thai version 2002 และเปนผูที่มีตองการการภาวะพ่ึงพาระยะยาว 

2) ผูดูแลและครอบครัว  
 ผูดูแลเปนผูทําหนาที่ดูแลหลักในดานการทํากิจกรรมขั้นพ้ืนฐานการดูแลตนเองของผูสูงอายุที่ตองการ

การดูแลระยะยาวในขางตน   
3) กลุมประชาชน ไดแก 
3.1) กลุมแกนนําในชุมชน ไดแก ผูนําชุมชน แกนนําผูสูงอายุ ผูนําทางศาสนา ผูนําชมรม ประธาน/

กรรมการกองทุนตางๆใน ชุมชน 
 3.2) กลุมอาสาสมัครในชุมชน ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุข , อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ และ 

อาสาสมัครอื่น ๆ  
 3.3) ประชาชนทั่วไป ไดแก ประชาชนทุกคน ทุกวัยในชุมชน  

 4) กลุมเจาหนาที่ภาครัฐในชุมชน ไดแก ผูบริหารและเจาหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูบริหารและเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.), ผูบริหารและเจาหนาที่โรงพยาบาลชุมชน, 
ผูบริหารและเจาหนาที่หนวยกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย และ ผูบริหารและเจาหนาที่
หนวยอ่ืนๆ ในพื้นที่ 
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 5) องคกรสนับสนุนจากภายนอก หมายถึง บุคลากรจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน หรือ กลุมองคกร
อ่ืนๆ ที่ไมไดตั้งอยูในพ้ืนที่และทําหนาที่ในการสนับสนุนกระบวนการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก สถาบันการศึกษา เชน 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ขอนแกน สํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต หนวยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ไดแก โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด หนวยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย เชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัด เจาหนาที่ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการทางสังคม
ผูสูงอายุ 
 
5. พ้ืนที่วิจัย  

 พ้ืนที่การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีเปาหมายเพ่ือสะทอนภาพระบบการสนับสนุนการดูและระยะยาวในชุมชน
ซ่ึงหนวยงานและองคกรที่มีบทบาทดูแลผูสูงอายุ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพ
ตําบล ดังน้ันพื้นที่เปาหมายของการวิจัยจึงมีหนวยเปนตําบล จะสามารถสะทอนภาพของการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการดูแลผูสูงอายุในชุมชนของหนวยงานไดชัดเจน สอดคลอง และครอบคลุมวัตถุประสงคของการ
วิจัย และในการคัดเลือกพ้ืนที่วิจัยคร้ังน้ี อาศัยพ้ืนที่การวิจัยโครงการภาระและผลกระทบการดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาว ซึง่เปนพื้นที่เขตชนบท และมีความหลากหลายทางชาติพันธุ และกระจายครอบคลุมทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุม 13 
ตําบล 9 จังหวัด ครอบคลุม 5 ภูมิภาค และพ้ืนที่เขตรับผิดชอบของสปสช. เขต 7 จํานวน 1 จังหวัด
รายละเอียดในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 พื้นทีเ่ปาหมายการวิจัย 
จังหวัด อําเภอ จํานวนตําบล 
    1) จังหวัดเชียงราย เวียงปาเปา 2 

    2) จังหวัดราชบุรี บางแพ 1 

    3) จังหวัดขอนแกน ซําสูง 2 

    4) จังหวัดพิจิตร บางมูลนาก 2 

    5) จังหวัดศรีสะเกษ ราศีไศล 1 

    6) จังหวัดนครศรีธรรมราช ลานสกา 1 

    7) จังหวัดเลย ดานซาย 1 

    8) จังหวัดจันทบุรี แกงหางแมง 2 

    9) จังหวัดยะลา รามัน 2 

    10) จังหวัดกาฬสินธุ ยางตลาด 2 

รวม  10 จังหวัด 10 อําเภอ 16 ตําบล 

 
6. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือ กรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย   
 การดูแลระยะยาวเปนการดูแลที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งสังคมสุขภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดลอม
สําหรับผูสูงอายุที่ประสบภาวะยากลําบาก อันเน่ืองมาจากการเจ็บปวยเร้ือรัง หรือมีความพิการทุพพลภาพ 
ชวยเหลือตนเองไดบางสวนหรือไมสามารถชวยตนเองไดในชีวิตประจําวัน โดยผูดูแลที่เปนทางการ (บุคลากร
ดานสุขภาพและสังคม) และไมเปนทางการ (ครอบครัวเพ่ือน เพ่ือนบาน) รวมถึงการบริการในครอบครัว ชุมชน
หรือสถานบริการ (สมัชชาสุขภาพแหงชาติ, 2552) การดูแลระยะยาว จึงเปนการดูแลที่สําคัญสวนหน่ึงของ
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ระบบสุขภาพและบริการทางสังคม โดยมีผูดูแลจึงเปนหัวใจสําคัญของการดูแลระยะยาว โดยเฉพาะผูดูแลใน
ครอบครัวในสังคมไทยที่มีฐานการดูแลระยะยาวอยูที่ครอบครัวในชุมชน 

อยางไรก็ตามจากการศึกษาที่ผานมาพบวาการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในปจจุบันไดสงผลกระทบตอ
ผูดูแลและครอบครัวทีส่วนใหญมีปญหาสภาพความไมพรอมทั้งอยูในชวงวัยที่ตองการการพึ่งพา รวมทัง้ประสบ
ปญหาภาวะโรคเร้ือรังที่ตองการการดูแลเชนกัน นอกจากน้ีพบวาการดูแลในครอบครัวเปนการดูแลเองเพียง
ลําพัง ไมมีระบบสนับสนุนผูดูแลในชุมชน ทั้งจากอาสาสมัครที่มีอยูในชุมชนที่พบวามีความรูไมเพียงพอตอการ
ใหบริการกับผูสูงอายุที่เจ็บปวยเร้ือรังหรือเปนผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพา ในขณะที่พบปญหาเก่ียวกับระบบ
การดูแลตอเนื่องในชุมชนและการดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่บานมีความลักลั่นขึ้นอยูกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
ทําใหผูสูงอายุไมไดรับการเยี่ยม ขาดการสงตอขอมูล และขาดการเตรียมครอบครัวและผูดูแล รวมทั้ง
ภาวะแทรกซอนจากการนอนโรงพยาบาลทีจ่ากการดูแลดานการแพทยที่เกินศักยภาพผูดูแลในครอบครัว ทํา
ใหผูสูงอายุไมไดรับการฟนฟูสภาพ ผูดูแลและครอบครัวตองแสวงหาทางออกดวยตนเอง ซึ่งสงผลกระทบตอ
ผูดูแลและครอบครัว ทําใหผูดูแลเสียโอกาสในดานการประกอบอาชีพ หรือตองลาออกจากงานหรือหยุดการ
ประกอบอาชีพเดิม ทําใหเกิดผลกระทบตอดานอารมณ ดานสังคม และ ภาวะสุขภาพของผูดูแล   

แนวโนมสภาพปญหาการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในอนาคตของประเทศไทยที่เพ่ิมสูงขึ้นตามสังคม
ผูสูงอายุ ทําใหเกิดการขับเคลื่อนทางนโยบายที่เกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุไทยทั้งมติของสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติและสํานักงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซ่ึงมีจุดเนนที่สําคัญคือการดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่มีฐาน
อยูในชุมชนซ่ึงเปนตนทุนทางสังคมของวัฒนธรรมไทย และเปนรูปแบบการดูแลที่ตอบสนองความตองการของ
ผูสูงอายุที่ยังสามารถอยูในชุมชนที่คุนเคย อยูในความดูแลของลูกหลาน อีกทั้งยังมีตนทุนการดูแลที่ต่ํากวาการ
ดูแลในสถาบัน อยางไรก็ตามกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติที่เก่ียวของกับการดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาวยังขาดความชัดเจน และเปนสิ่งที่ตองการการแสวงหาคําตอบที่เหมาะสมและตอบสนองกับบริบทของ
สังคมไทย  

แผนงานวิจัย การพัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน เปนแผนงานวิจัยที่มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในครอบครัวอยางมี
คุณภาพโดยการสนับสนุนจากทุกภาคสวนในชุมชน ซ่ึงประกอบดวย 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 เปนการพัฒนา
รูปแบบกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนภายใตกระบวนการสมัชชา ซึ่งเร่ิมตนจากการวิเคราะหขอมูลที่
เกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุระยะยาวจากโครงการวิจัยภาระและผลกระทบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว และ
เพ่ิมเติมขอมูลเก่ียวกับกองทุนสวัสดิการในชุมชน เพ่ือเปนขอมูลนําเขาสูการพัฒนาเครือขายสมัชชาสุขภาพ 
การขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพพ้ืนที่ การขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และการสรางนโยบาย
สาธารณะกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาว ระยะที่2 เปนการพัฒนากลไกสนับสนุนการจัดบริการดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาวในชุมชนโดยชุมชนของกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวและระบบบริการสุขภาพและสังคมในชมุชน ซ่ึง
ประกอบดวย คน (Man) ไดแก ผูดูแลในครอบครัว อาสาสมัครในชุมชน บุคลากรดานสุขภาพในระบบริการ
ปฐมภูมิ กองทุน (Money) ไดแก การระดมทุนในชุมชนเพ่ือสนับสนุนระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
อุปกรณ และเคร่ืองมือที่ใชในการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Material) ไดแก แพมเฟรส เตียงนอน และ วิธีการ
หรือมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Method) ไดแก หลักสูตรการพัฒนาผูดูแล คูมือ แนวทางปฏิบัติ 
และระยะที่ 3 เปนการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพระบบสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน 
เพ่ือใหเกิดมาตรฐานและคุณภาพระบบสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน 
 อยางไรก็ตามสุขภาพเปนสิทธิและหนาที่ของประชาชน การพัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาวในชุมชนอยางยั่งยืน จึงตองอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทั้งผูสูงอายุ และผูมีสวนเก่ียวของ
ทั้งหมดในชุมชน ดวยการรวมเรียนรูและตัดสินใจดําเนินกระบวนการเพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการดูแล
ผูสูงอายุในชุมชนดวยตนเอง ดังน้ันการแผนการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจึงอาศัยแนวคิดการมีสวนรวมของภาค



 

 

8

ประชาชนดานสุขภาพที่แสดงผานเคร่ืองมือ สมัชชาสุขภาพ เพ่ือทําใหเกิดกระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะและกําหนดและตัดสินใจออกแบบระบบสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนเปนของ
ประชาชนดวยตนเอง ภายใตหลักการพ้ืนฐานของ ความเปนประชาธิปไตย (Democratic) การมีสวนรวม 
(Participatory) และ การเสริมพลังอํานาจ (Empowering) ซ่ึงจะทําใหเกิดกระบวนการรวมคิด รวมแสวงหา
ทางออก รวมการตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติดวยตนเอง ทําใหชุมชนเกิดการเรียนรูในการจัดการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมของแตละพืน้ทีข่อง
สังคมไทย กรอบแนวคิดในแผนงานวิจัยคร้ังน้ีจึงมีรายละเอียดดังแผนภาพที่ 1 ดังตอไปนี้  

 

1. พัฒนาเครือขาย

สมัชชาสุขภาพในพ้ืนที่

วิเคราะหกองทุนในชุมชนและ
การดูแลผูสูงอายุระยะยาว

พัฒนานโยบายสาธารณะ
กองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาว

พัฒนากลไกสนับสนุนการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน

สถานการณผูสูงอายุท่ีพ่ึงพา 

- ความชุก/จํานวน

- ประเภทของผูสูงอายุ

- ระดับความพ่ึงพา
- ปญหาและความตองการ

กองทุนตางๆในชุมชน
- ลักษณะกองทุน

- การดําเนินกิจกรรม

- ปญหาและความตองการ

ระบบการดูแลผูสูงอายุระยาว
- การดูแลตอเนื่องในชุมชน

- การดูแลในสถานบริการ

- การดูแลผูสูงอายุรูปแบบอื่น

กลุมผูดูแลผูสูงอายุในชุมชน
- ประเภท / จาํนวน

- กิจกรรมการดูแล

- ประสบการณดูแล/อบรม

2. ขับเคล่ือนสมัชชาสุขภาพ
พื้นท่ี”กองทุนดูแลผูสูงอายุฯ”

3. ขับเคล่ือนสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น “กองทุนฯ”

4. สรางนโยบายสาธารณะ
กองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาว

1. พัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ

ระยะยาวในชุมชน

2. ระดมทุนในชุมชนและ
พัฒนาระบบการคลังฯ

3. พัฒนาระบบสนับสนุน
เครื่องมือและอุปกรณ

4. พัฒนามาตรฐานดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว

พัฒนาระบบประเมินคุณภาพ
ระบบสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุฯ

1. การประเมินและติดตาม
ระบบสนับสนุนการดุแล

ผูสู้งอายุระยะยาวของกองทุน

ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

3. การประเมินมาตรฐาน
มาตรฐานการดูแลผูสู้งอายุ

ระยะยาวในสถานบริการ

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3

กระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชน

2. การประเมินคุณภาพการ

ดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน

4. พฒันามาตรฐานและ
คณุภาพระบบสนับสนุนการ

ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวใน

ชมุชน

 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดแผนงานวิจัย การพัฒนาระบบสนับสนุนการดแูลผูสงูอายุระยะยาวของประเทศไทยในชมุชน 
      โดยการมีสวนรวมของชุมชน                         

 
7. การนําผลการศึกษาวิจัยไปใชประโยชน 

ผลของการศึกษาวิจัยคาดวาจะสามารถนําไปใชไดทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  ของ 
หนวยงานที่เก่ียวของ  ไดแก  กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานภายใตสังกัด เชน สํานักงานสาธารณสุข  
โรงพยาบาล  สถานีอนามัย  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและหนวยงานภายใตสังกัด เชน  
ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ  องคการปกครองสวนทองถิ่น  รวมถึงหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ  
และ ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งสามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปใชประโยชน ไดแก 
        7.1 ดานการจัดการปญหาในระดับนโยบาย 
        1) เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหารและผูที่เก่ียวของเชิงนโยบายระดับประเทศในการวางแผนจัดการ 
พัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
       2) เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหารและผูที่เกี่ยวของเชิงนโยบายระดับประเทศในการจัดสรร
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ทรัพยากรอยางเทาเทียมในระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการดานสังคมเพ่ือสนับสนุนการดูแลผูสงูอายรุะยะ
ยาวสําหรับประเทศไทย 

3) เพ่ือใชเปนขอมูลในการออกแบบพัฒนาคุณภาพระบบสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุระยะยาวใน
ชุมชนและสถานบริการที่เกี่ยวของ 

          
 7.2 ดานการจัดการปญหาในระดับพ้ืนที ่

1) มีกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่ระบบสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในครอบครัวโดย 
ชุมชน  

2) คณะทํางานกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาว ผูดูแลผูสูงอายุ และบุคลากรทางการสาธารณสุข 
 มีศักยภาพในการดูแลผูสูงอายุระยะยาว 

3) ชุมชนเกิดการเรียนรูในการจัดการดูแลผูสูงอายุระยะยาวโดยชุมชน และเกิดเครือขายสมัชชา 
สุขภาพขับเคลื่อนกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวขึ้นในประเทศไทย 

4)  ผูสูงอายุและครอบครัวที่มีภาวะดูแลระยะยาวไดรับการสนับสนุนจากชุมชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
       5) นําไปสูกระบวนการขับเคลื่อนของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ประเด็นกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
ป2561 - 2562 
 

 7.3 ดานวิชาการ 

1) องคความรูเก่ียวกับการพัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน 
2) สรางนวัตกรรมกองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาวสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุในชุมชน 
3) หลักสูตรสําหรับการพัฒนาการสมรรถนะผูดูแลผูสูงอายุ บุคลากรดานสุขภาพในระดับปฐมภูมิใน 

การดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน  


