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คํานํา 
 

รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ เร่ือง “รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถาน
บริการในประเทศไทย” เปนการดําเนินการวิจัยตอในระยะที่สอง หลังจากที่ไดทําการศึกษาสถานดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวในประเทศไทย ในระยะที่ 1 เสร็จสิ้นลงแลว การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษา
การปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการท่ีมีอยูแลวในประเทศไทย และเพ่ือใหขอเสนอ
รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย และหวังเปนอยางยิ่งวาจะ
เปนประโยชนสําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนามาตรฐานการดูแลผูสูงอายุในสถานดูแลระยะยาว
และแนวทางในการกํากับดูแล รวมทั้งการวางแผนและกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว
ในสถานบริการสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา ตอไป 
 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่กรุณาใหการสนับสนุนทุน
วิจัยอยางตอเน่ือง และขอขอบพระคุณ พญ. ลัดดา ดําหริการเลิศ ผูจัดการชุดโครงการวิจัย คุณธนภร ทอง
ศรี ผูประสานงานโครงการวิจัยและเจาหนาที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ที่กรุณาใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวก
และใหการสนับสนุนในทุกๆ ดานแกคณะผูวิจัยเปนอยางดีมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิที่
ใหความกรุณาในการตรวจเครื่องมือวิจัย นักวิชาการที่กรุณาใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
สนทนากลุม ขอบคุณคณะผูชวยวิจัย รวมทั้งขอขอบพระคุณผูใหความรวมมือในการสัมภาษณ ผูมีสวน
ในการผลักดันนโยบาย ผูบริหารองคกร บุคลากรทุกระดับ และผูสูงอายุและญาตผิูสูงอายุในสถานบริการ
ดูแลผูสูงอายุระยะยาวทุกทาน ที่กรุณาใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ีเปนอยางดียิ่ง 
 
 
 
                                                                                            คณะผูวิจัย 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 ความตองการการดูแลในสถานบริการมีแนวโนมเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากการขยายตวัของโรคเรื้อรัง
และภาวะทุพพลภาพในขณะที่ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลผูสูงอายุลดลง ประกอบกับยงัไมมีระบบ
การกํากับดูแลสถานบริการระยะยาวที่ชดัเจน ขาดแนวทางการปฏบิัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่ดี จึงมี
ความจําเปนที่จะตองมีการศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการดูแล
ผูสูงอายุในสถานบริการในประเทศไทยใหดียิ่งขึ้นตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย  ก็เพ่ือศึกษาการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการและ
เพ่ือใหขอเสนอรูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย ใชระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึก ผูเชี่ยวชาญทางดานการดูแล
ผูสูงอายุ จํานวน 10 คน สัมภาษณเชิงลึก ตัวแทนผูใหบริการ ผูรับบริการ ผูที่มีอํานาจทางดานนโยบาย 
จากสถานบริการ 5 ประเภทๆ ละ 10 คน รวม 50 คน รวม 60 คน นําขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดมาวิเคราะห
เชิงเนื้อหา 
ผลการศึกษา   
 บานพักคนชรา ดูแลผูสูงอายุทั้งที่ชวยเหลือตนเองไดและชวยเหลือตนเองไมได มีจุดเดนคือ 
บริการสวัสดิการสังคม การดูแลดานสุขภาพ การฟนฟูสภาพ การสงตอ การปรับปรุงสิ่งแวดลอมและภูมิ
ทัศน ใชกลไกการตั้งมูลนิธิฯ เพ่ือเอ้ือในการบริหารจัดการ ผานการรับรองมาตรฐานการปฏิบตัิงานดาน
การจัดสวัสดิการสังคม บริการที่มีคุณภาพ เชน ระบบการปองกันการติดเชื้อ การสงตอ บุคลากรสห
สาขาวิชาชีพ การจัดการดานคุณภาพที่เปนจุดเดน เชน การประชุมทีม แบงงาน ตรวจสอบการทํางาน
และรายงาน ผูบริหารสนใจติดตามงานอยางใกลชิด สงเสริมใหผูสงูอายุรวมกิจกรรมตางๆ ไมสามารถ
ประเมินความคุมคาคุมทุนไดเน่ืองจากเปนบริการแบบสงเคราะห นโยบายสาธารณะที่จําเปน เชน การ
เลี้ยงดูบุพการี การจัดบริการดูแลผูสูงอายุระยะยาว  

สถานดูแลชวยเหลือการดํารงชวีิต มีปรัชญาการดูแลที่มาจากความเชื่อในศาสนาคริสตทีใ่ห
การชวยเหลือโดยไมหวังผลกําไร ใหบรกิารชวยเหลอืการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและฟนฟูสภาพ ได
ขอมูลจุดเดนคุณภาพการดูแล ปจจัยสงเสริมและปญหาอุปสรรค การบริการไมไดอิงหลักของนโยบาย
สาธารณะที่ชดัเจน แตดําเนินงานภายใตหลักปรัชญาทางศาสนา  
 การดูแลผูสูงอายุในสถานบริบาล ใหการดูแลสุขภาพ ฟนฟูสภาพ ติดตามอาการอยางใกลชิด 
และการสงตอกรณีที่มีอาการซับซอน โดยบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ ที่รวมถึง แพทย เภสัชกร พยาบาล 
นักกายภาพบําบัด จุดเดนการดูแล คือ การบริการ คุณภาพการบริการ คือ การตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการ การจัดการดานคุณภาพ เชน มีวัฒนธรรมองคกร มีกิจกรรมที่มุงเนนการแกไขปญหา
และตอบสนองความตองการของผูสูงอายุรายบุคคล และมีระบบการติดตามอาการ ความคุมคาคุมทุน
ขึ้นอยูกับอาการและระดับการดูแล นโยบายสาธารณะที่จําเปน เชน การเพ่ิมเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุที่
ตองการการดูแลระยะยาว จัดหลักสูตรใหครอบคลุม การสนับสนุนจากภาครัฐ กําหนดหนวยงานควบคุม
มาตรฐานและกํากับดูแลและออกกฎหมายเพ่ือคุมครองผูบริโภค  
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 สถานดูแลผูปวยระยะยาวในโรงพยาบาล ผูสูงอายุที่สวนใหญมีปญหาการเคลื่อนไหว 
ตองการการฟนฟูสภาพ การรักษามีความหลากหลายและครบวงจร ปรับจากการดูแลระยะยาวไปเปน
การฟนฟูสภาพ เนนการผสมผสานการแพทยแผนปจจุบันและแพทยทางเลือก โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
มีบริบทแวดลอมที่เอ้ือตอการฟนฟูสภาพ ผูนําองคกรมีวิสัยทศัน บุคลากรที่ยึดเปาหมายองคกรเปนหลัก
ในการทํางาน ดานกระบวนการ มีการวางแผนกลยทุธในการจัดการบุคลากรใหมีความสามารถในการ
ดูแลและขยายผลงานในดานการรักษาทัว่ไป พัฒนาตามคุณภาพการพยาบาลตามมาตรฐาน HA และ
พัฒนางานใหเหมาะสมกับลักษณะของหนวยงาน  
 สถานดูแลผูปวยระยะสุดทาย ใหบรกิารผูปวยที่สวนใหญจะเปนผูปวยมะเร็งในระยะสุดทาย 
แบงเปนกลุมที่ชวยเหลือตวัเองไดและไมได บริการที่เปนจุดเดน คือ ดูแลกลุมผูปวยเฉพาะ ปรับปรุง
สิ่งแวดลอมใหคลายวัด ดูแลแบบองครวม โดยสหสาขาวชิาชีพ มุงเนนการดูแลทางดานจิตวิญญาณ การ
ฟนฟูสภาพ คุณภาพบริการอาจประเมินจาก ความพึงพอใจจากญาติ ผูปวยทุกขทรมานลดลง ญาติมี
สวนรวมในการดูแลและผูปวยมีความภูมิใจในการชวยเหลือตนเองไดมากขึ้น เสียชีวติอยางสงบ ไมโดด
เด่ียว นโยบายที่จําเปนตอการดําเนินงาน เชน ปลูกฝงคานิยมดูแลบุพการีผูมีพระคุณ การจัดตั้งสถาน
บริการที่ชัดเจน มีระบบการประเมินคุณภาพ  
อภิปรายผล   

1. ระดับของการดูแล สถานบริการทุกประเภทไดใหบริการกับผูสงูอายุที่มีระดับความตองการ
การชวยเหลือตั้งแตนอยที่สดุไปจนถึงมากที่สุด ทุกสถานบริการมีการแบงผูสูงอายุตามระดับความ
ตองการการชวยเหลือ ออกเปน 2 กลุมคือ ผูสูงอายุที่ยังชวยเหลือตนเองไดและผูสูงอายุทีช่วยเหลือ
ตนเองไมได ในสถานบริบาล สถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวในโรงพยาบาลและสถานดูแลผูปวยระยะ
สุดทายมีสัดสวนของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาพบเกือบทัง้หมด การดูแลจะมุงเนนการฟนฟูสภาพ การ
พยาบาล การรกัษาเพ่ือประคับประคอง ในขณะที่บานพักคนชราและสถานชวยเหลือในการดําเนินชีวติมี
ภาวะพึงพาประมาณรอยละ 50 บานพักคนชราและสถานดูแลชวยเหลือในการดํารงชีวิต การดูแลจะ
มุงเนนการดูแลทางดานสังคม การชวยเหลือในกิจวัตรประจําวันและการดูแลสุขภาพเบื้องตน  

 
2. บริการที่เปนจุดเดนและจดุดอย บริการท่ีเปนจุดเดน ไดแก การมีบุคลากรสหสาขา

วิชาชีพ และการปรับปรุงสภาพแวดลอม ปจจัยสงเสริมคือ ความรวมมือของบุคลากรทกุฝายและ/หรือ
การมีทัศนคตแิละจิตสํานึกที่ดีตอการบริการและตอผูสงูอายุ บริการที่เปนจุดดอย ไดแก ความรูและ
ความชํานาญในการปฏิบตังิาน มักพบในสถานบริการท่ีไมใชตั้งอยูในโรงพยาบาล เชน บานพักคนชรา 
สถานชวยเหลือในการดํารงชีวิตและในสถานบริบาล ปจจัยที่ทําใหการบริการน้ันเปนจุดดอย เชน ระดับ
การศึกษาของบุคลากร ความรูความชํานาญของบคุลากรทางดานไอที จํานวนบคุลากรไมเพียงพอ 
ประเด็นปญหาการขาดแคลนบุคลากร เชน นักกายภาพบําบัด และนักกิจกรรมบําบัด 3. คุณภาพ
ในการดูแล ยังไมมีการพัฒนามาตรฐานการดูแลระยะยาวทีเ่ปนทางการ ขึ้นอยูกับแตละองคกร เชน มี
การพัฒนามาตรฐานการใหบริการผูสูงอายุในสถานสงเคราะห ตอมาพัฒนาเปน “มาตรฐานการจัด
สวัสดิการสังคมขององคกรสวัสดิการสังคม (มสก.)” สถานบริการดูแลระยะยาวทีต่ั้งอยูในโรงพยาบาล
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ของรัฐ ก็ไดมีการดําเนินการเพ่ือใหการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล แตอยางไรก็ตามดัชนีชี้วัดยังไม
เฉพาะเจาะจงกับการดูแลระยะยาวในสถานบริการ ปจจัยที่ทําใหการดูแลมีคุณภาพ ที่พบบอย คือ 
บุคลากรมีใจรกั มีเมตตาและใหการดูแลเสมือนญาติ และการใชเงินบริจาคผานมูลนิธิ  

4. การจัดการดานคุณภาพ ไดแก การที่สถานบริการมีระบบรักษาความปลอดภัย การ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอม ภูมิทัศน จัดสวนปลูกตนไมใหรมร่ืนและตกแตงทาสีอาคารใหมีสภาพดีขึ้น การ
จัดการคุณภาพดานปจจัยนําเขาที่พบมากที่สุดคือ การคัดเลือกบุคลากร ดานกระบวนการ ไดแก การมี
ระบบการพัฒนาบุคลากรและสงเสริมการพัฒนาตนเอง และดานผลลัพธ พบวามีบางสถานบรกิารเทาน้ัน
ที่มีระบบการจัดการที่ชัดเจน  
 5. ความคุมคาคุมทุน จากการศึกษาพบวา ไมสามารถหาขอสรุปเร่ืองความคุมคาคุมทุนได
อยางเปนรูปธรรม เน่ืองจากผูใหบริการภาครัฐสวนใหญไมไดมองเรื่องกําไรขาดทุน สวนภาคเอกชนก็จะ
มองในเชิงของภาวะสุขภาพของผูรับบรกิารและบริการท่ีให สวนผูบริโภคก็จะมองความคุมคาคุมทุนใน
เชิงผลลัพธมากกวา  

6. นโยบายสาธารณที่จาํเปน มีความแตกตางในระหวางสถานบริการที่เปนของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ภาครัฐจะมุงเนนนโยบายลดการยายเขาไปอยูในสถานบริการโดยไมจําเปนซึ่งอาจเกิดจาก
การที่ลูกหลานทอดทิ้งไมดูแลผูสูงอายุ จึงเรียกรองใหมีการสรางความตระหนักหรือรณรงคในการดูแล
ผูสูงอายุ รวมทั้งเรียกรองใหมีการออกฎหมายการเลี้ยงดูบุพการี สวนในสถานบริการของภาคเอกชน 
พบวามีการเรยีกรองใหมีการกําหนดหนวยงานในการขึน้ทะเบียน กํากับดูแลใหชัดเจนเพ่ือที่จะไดปรับ
รูปแบบการทาํงานและดําเนินการใหถูกตอง พรอมทั้งตองการใหภาครัฐใหเงินชวยเหลือสําหรับผูสูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพา และการสงเสริมภาคเอกชนใหมีสวนรวมในการจัดบริการ 

7. ปญหาอุปสรรค ในการดําเนินงานพบวาสถานบรกิารประสบปญหาในการดําเนินงานที่ความ
แตกตางกันไป อยางไรก็ตามพบวาปญหาท่ีทุกสถานบริการประสบ คือ ความรูความชํานาญและทักษะ
ของบุคลากร อัตรากําลังไมเพียงพอ และมีขอจํากัดในการสืบคนขอมูล เก่ียวกบัปจจัยที่เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติการดูแลระยะยาวที่ดีในสถานดูแลระยะยาวแตละประเภท ที่มักจะกลาวไวในภาพรวมคือสถาน
ดูแลระยะยาวเทาน้ัน ทั้งน้ีอาจเปนความลับขอบหนวยงานหรือความลับในเชิงธุรกิจบริการจึงไมมีการ
เปดเผยขอมูลที่ชัดเจน 

 
รูปแบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทย 

1. รูปแบบการดูแลผูสูงอายุระดับต่ํา (low care) เปนการดูแลทีก่ารชวยเหลือการดํารงชีวิต
และการดูแลทางสังคม ไมเนนการรักษาจากแพทย ไดแก บานพักคนชรา สถานดูแลชวยเหลือเพ่ือการ
ดํารงชีวิตและสถานดูแลผูปวยระยะสุดทาย มีบุคลกร เชน นักสังคมสงเคราะห พยาบาลและเจาหนาที่
ระดับต่ํากวา นักกายภาพบําบัด นักอาชีวบําบัด และนกัโภชนากร  
      2 รูปแบบการดูแลผูสูงอายุระดับสูง (high care) เปนการดูแลผูสูงอายุมีการเจ็บปวยเรื้อรังที่
ตองการการชวยเหลือดูแล การพยาบาล ติดตามอาการและการรักษาจากแพทย สถานดูแลระยะยาวที่มี
การดูแลในระดับสูง ไดแก สถานบริบาล สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล และสถานดูแลระยะสุดทาย  
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องคประกอบที่เก่ียวของกับการใหการดูแลยังตองประกอบ ดวยปรัชญาการดูแล ที่ชวยให
ทิศทางของการดูแลและกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของการดูแล  
 
ขอเสนอแนะ 

1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ การดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการ แบงออกเปน 2 
รูปแบบ คือ การดูแลในระดับต่ําและการดูแลในระดับสงู การขึ้นทะเบียนแบงออกเปน 2 ระดับคือ สถาน
ดูแลระยะยาวระดับต่ํา ทีเ่นนการดูแลดานสังคมและกจิวัตรประจําวนัทั่วไปขึ้นทะเบยีนและกํากับดูแลกับ
กระทรวง พม. และสถานบริการดูแลระยะยาวระดับสงู ที่มีการพยาบาลและ/หรือการรักษาขึน้ทะเบียน
กับกองการประกอบโรคศลิปะ กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําที่เปนมาตรฐานกลางในระดับประเทศ สงเสริม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดใหญและมีความพรอมจัดตั้งสถานบริบาลและสงเสริมและสนับสนุน
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดบริการเพ่ิมเพ่ิมการเขาถึงการบริการ และสงเสริมใหสถานดูแล
ระยะยาวในโรงพยาบาลทตุยิภูมิมุงเนนใหบริการดูแลฟนฟูสภาพ เปนการดูแลระยะกลาง (Intermediate 
care)  

2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิคือ การจัดตั้งสถานบริบาลควรมีเกณฑทีช่ัดเจน จัดทําแบบประเมิน
ภาวะพึ่งพาที่เปนที่ยอมรับและเขาใจตรงกนัของทุกฝาย ใหขอมูลที่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐกับ
หนวยงานที่เก่ียวของ สงเสริมอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพื่อดูแลผูสูงอายุ การเสนอขาวของงานวิจัยของ
สื่อในเชิงสรางสรรค 
 



 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย  

ฉ

บทคัดยอ 
  
 ความตองการการดูแลในสถานบริการที่มีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น พบวายังไมมีแนวทางการ
ปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่ดีและยงัไมมีระบบการกํากับดูแลทีช่ัดเจน วัตถุประสงคการวิจัย 
เพ่ือศึกษาการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการและใหขอเสนอรูปแบบการปฏบิตัิการ
ดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย ใชระเบียบวิธกีารวิจัยเชิงคณุภาพ โดยการ
สนทนากลุม และการสัมภาษณเชิงลึก กลุมผูเชี่ยวชาญ ผูใหบริการ ผูรับบริการ และผูที่มีอํานาจ
ทางดานนโยบาย รวมทั้งหมด 60 คน 
 ผลการศึกษาพบวา การดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการ แบงออกเปน 2 รูปแบบคือ 
1) รูปแบบการดูแลผูสูงอายุระดับต่ํา (low care) เปนการดูแลผูสูงอายุที่ไมเนนการรักษาจากแพทย 
แตเนนการดูแลทางสังคม การชวยเหลือการดํารงชีวิตและการดูแลสขุภาพเบื้องตน เชน บานพัก
คนชรา และสถานดูแลชวยเหลือเพ่ือการดํารงชีวิต บุคลากรประกอบดวย นักสังคมสงเคราะห 
พยาบาลและเจาหนาที่ระดับต่ํากวา นอกจากนี้อาจมีนักกายภาพบําบัด นักอาชีวบําบัด และนัก
โภชนากร 2) รูปแบบการดูแลผูสูงอายุระดับสูง (high care) เปนการดูแลผูสูงอายุมีอาการเจ็บปวย
เรื้อรัง หรือมีภาวะเปราะบาง ตองการการชวยเหลือดูแล ติดตามอาการอยางตอเน่ือง การพยาบาล 
และการรักษาจากแพทย เชน สถานบริบาล สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล และสถานดูแลระยะ
สุดทาย การดูแลจึงเนนการดูแลความสขุสบายทัว่ไป การฟนฟูสภาพ การทุเลาจากความทุกข
ทรมาน และการดูแลแบบองครวมที่มีความมุงเนนที่การดูแลจิตวิญญาณ องคประกอบที่เก่ียวของกับ
การใหการดูแลยังตองประกอบ ดวยปรัชญาการดูแล และการกําหนดมาตรฐานขัน้ต่ําของการดูแล  
ขอเสนอแนะ 

1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ การดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการ แบงออกเปน 2 
รูปแบบ คือ การดูแลในระดับต่ําและการดูแลในระดับสงู การขึ้นทะเบียนแบงออกเปน 2 ระดับคือ 
สถานดูแลระยะยาวระดับต่าํ ที่เนนการดูแลดานสังคมและกิจวตัรประจําวันทัว่ไปขึ้นทะเบียนและ
กํากับดูแลกับกระทรวง พม. และสถานบริการดูแลระยะยาวระดับสงู ที่มีการพยาบาลและ/หรือการ
รักษาขึ้นทะเบียนกับกองการประกอบโรคศิลปะ กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําที่เปนมาตรฐานกลางใน
ระดับประเทศ สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดใหญและมีความพรอมจัดตั้งสถาน
บริบาลและสงเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดบริการเพ่ิมเพ่ิมการเขาถึงการ
บริการ และสงเสริมใหสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาลทตุิยภูมิมุงเนนใหบริการดูแลฟนฟูสภาพ 
เปนการดูแลระยะกลาง (Intermediate care)  

2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ คือ การจัดตั้งสถานบริบาลควรมีเกณฑที่ชัดเจน จัดทําแบบ
ประเมินภาวะพ่ึงพาที่เปนที่ยอมรับและเขาใจตรงกันของทุกฝาย ใหขอมูลที่มีการปรับเปลี่ยน
นโยบายของรัฐกับหนวยงานที่เก่ียวของ สงเสริมอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพ่ือดูแลผูสูงอายุ การเสนอ
ขาวของงานวิจัยของสื่อในเชิงสรางสรรค  
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Abstract 
 
 While there is an increasing need for institutional long-term care, however, there is 
still lack of neither good practice guideline nor registration bodies to regulate institutional 
long-term care. This study aims to explore the caring practice and to recommend model of 
institutional long –term care in Thailand.  Qualitative research method, such as focus group 
discussion and in-dept interviews were carried out for seeking opinion and practice 
experience from the academic expertise, care providers, care receivers and policy maker of 
60 participants. 
 It was revolved that there were 2 models of Institutional long-term care; 1) low care 
model for older person who need social care and assisted living with minimal health care 
such as, residential home and assisted living. The staff included social worker, nurse, care 
assistant, physiotherapist and occupational therapist and 2) high care model for older 
person who need continuing care, nursing care and somewhat medical care, due to being 
frail or chronically ill, thus the staff included nurses, care assistant and medical doctors.  
This type of institution were nursing home, long-term care hospital and hospice care unit.  
The caring would focus on holistic care, comfort and spiritual care.  In each model need to 
include philosophy of care and minimum care standard.  
  Policy recommendation are: to divide institutional long-term care into two levels, 
low care and high care; assigning low care institution to register with Ministry of Social 
Development and Human Security and the high care facility to register with Ministry of 
Public Health; to develop a minimum care standard at national level; to establish nursing 
home by local authority and encourage the private sector to particulate in providing care; 
and encourage community hospital to provide intermediate care. For practice 
recommendation, to have a clearer criteria for nursing home setting, to develop a 
dependent assessment tools, to provide sufficient information related to national policy on 
private setting, encourage volunteer in caring for older person, and media communication in 
a positive way. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําวิจัย 

การดูแลระยะยาววา เปนสวนสําคัญทีข่าดไมไดของระบบสขุภาพและบริการสังคม (WHO, 
2000) นอกจากน้ีการดูแลระยะยาว (Long-Term Care: LTC) ยังเปนการใหบรกิารที่ครอบคลุมตั้งแต
การบริการทางดานการแพทยและการบริการทางดานสังคม ที่ออกแบบเพื่อชวยผูที่มีภาวะทุพพลภาพ
หรือมีภาวะเจ็บปวยเรื้อรังที่ตองการการดูแล การบริการอาจเปนไดทั้งในระยะสั้น หรือในระยะยาวก็ได 
และอาจเปนการใหบริการทีบ่าน ในชุมชน หรือในสถานที่พักอาศัยของผูสูงอายุ  
 การดูแลในสถานบริการหรือในสถาบัน (institutional care) เปนการดูแลสําหรับบุคคลที่ปวย
เรื้อรังหรือมีความพิการหรือทุพพลภาพ ความเจ็บปวยเรื้อรัง สูญเสียความสามารถในการประกอบ
กิจกรรมอันเนื่องมาจากความเจ็บปวยหรอืความพิการ (กนิษฐา บญุธรรมเจริญ และ ศิริพันธุ สาสัตย, 
2551) นอกจากน้ียังเปนการใหบริการดูแลในสถานบรกิาร หรือใหบริการ ณ ที่สถานที่ตั้ง สถานบริการ
สําหรับผูสูงอายุมีหลายประเภท การดูแลในสถาบนัแบงตามลักษณะการบริการท่ีใหและแบงตามระดับ
ความตองการการดูแลของผูสูงอายุ (Ribbe et al., 1997; Lassey & Lassey, 2001; ศิริพันธุ สาสัตย, 
2551) ดังน้ันในกลุมผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา ที่ตองการความชวยเหลือในระดับมากถึงมากที่สุด แตขาด
คนดูแล หรือญาติไมสามารถใหการดูแลตอไปไดเน่ืองจากมีระดับความตองการการดูแลในระดับปาน
กลางถึงระดับมาก ที่จําเปนตองใชทักษะทางการพยาบาล และตองการการดูแลในระยะยาว จึงเปน
สิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ผูสูงอายุกลุมน้ีควรไดรับการดูแลในสถานบริบาล 
 การเปลี่ยนแปลงเขาสูประชากรสูงอายุในสังคมไทย ประกอบกับปญหาโรคเร้ือรัง สงผลทําให
ผูสูงอายุอยูในภาวะพึ่งพาและตองการการดูแลมีจํานวนมากขึ้น จากการศึกษาพบวาอุบตัิการณภาวะ
ทุพพลภาพของผูสูงอายุไทย พบ 1 ใน 4 ของผูสูงอายุ อัตราความชุกเพ่ิมขึ้นเม่ืออายุมากขึ้นและพบใน
ผูหญิงมากกวาชาย (สุทธิชยั จิตะพันธกุล และไพบลูย สุริยะวงศไพศาล, 2542) รอยละ 7 ของผูสูงอายุ
ไทย ตองพ่ึงพาในการปฏบิัติกิจวตัรประจําวัน และมีการพยากรณวา ป พ.ศ. 2553, 2563 และ 2573 จะ
มีผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพาจํานวนถึง 499,837 คน 741,766 คนและ 1,103,754 คนตามลําดับ (วรรณ
ภา ศรีธัญรัตน และผองพรรณ อรุณแสง, 2545) สอดคลองกับการศึกษาความตองการผูดูแลผูสูงอายุที่
ชวยตนเองไมไดในอีก 2 ทศวรรษหนา ของ สุวิทย วิบลูผลประเสรฐิ พินทุสร เหมพิสุทธิ์ และ ทพิวรรณ 
อิสรพัฒนสกุล (2540) พบวาผูสูงอายุทีช่วยเหลือตนเองไมไดจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นและมีความตองการการ
ดูแลเพ่ิมขึ้น โดยผูสูงอายุตองการการดูแลเพ่ิมขึน้ทั้งการดูแลภายในครอบครัวและการดูแลในสถาน
บริการ ในสวนของการดูแลในสถานบรกิารพบวา จํานวนผูสูงอายุที่ตองการการดูแลในระดับปานกลาง
และระดับมากโดยเฉลี่ย เพ่ิมขึ้นจาก 5,780 คนในป พ.ศ. 2538 ไปเปน 35,302 คนในป พ.ศ. 2548 และ
คาดวาจะเพ่ิมขึ้นเปน 101,192 คนในป พ.ศ. 2558 คิดเปน รอยละ 47.5 ของจํานวนของผูสูงอายุที่
ตองการการดูแลทั้งหมด และคาดวาความตองการการดูแลในระดับมากจะเพ่ิมสูงขึ้นมากกวา 3 เทาของ
ความตองการการดูแลในระดับปานกลาง  
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จากการสํารวจสถานบริการดูแลผูสูงอายุระยะยาวทั่วประเทศ ของ ศิริพันธุ สาสตัย และคณะ 
(2552) พบวา มีจํานวนสถานบริการทัง้หมด 138 แหง พบมากท่ีสุดในเขตกรงุเทพมหานคร 68 แหง 
(รอยละ 49.28) รองลงมาคือภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต เม่ือแบง
ออกเปนแตละประเภทพบวามีสถานบรบิาลมากที่สุด 60 แหง (รอยละ 43.48) รองลงมาคือสถาน
สงเคราะหคนชรา สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล สถานที่ใหการชวยเหลือในการดํารงชีวิต และ
สถานดูแลผูปวยระยะสุดทาย กรุงเทพมหานครและภาคกลางมีสถานบริการดูแลระยะยาวครบทุก
ประเภท รอยละ 45.5 ของสถานบรกิารไมไดขึ้นทะเบียน ไมพบวามีสถานบริบาลของภาครัฐแตพบ
บริการดูแลในระดับสูงในบานพักคนชรา ที่ใหบริการทกุระดับยกเวนการสงผูชวยดูแลไปดูแลทีบ่าน ซ่ึง
รอยละ 45 ไมมีพยาบาลประจํา ในขณะที่รอยละ 9 ของสถานบริบาลไมมีพยาบาลประจํา รอยละ 55.5 
ของผูสูงอายุในบานพักคนชรามีความตองการการดูแลในระดับปานกลางถึงสูงสุด สถานบริบาลมี
คาบริการในอยูระหวาง 15,000-52,500 บาท สวนสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาลมีคาใชจายเฉลี่ย 
12,000-48,000 บาท  

ดานผูรับบริการ จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 486 คน รอยละ 73.5 พักอยูในบานพักคนชรา รอย
ละ 61.3 เปนเพศหญิง รอยละ 47.3 มีอายุระหวาง 60-74 ป รอยละ 42.4 สถานภาพสมรสเปนหมาย 
รอยละ 46.3 ไมมีบุตร และรอยละ 62.3 ของสาเหตุของการยายเขามาอยูในสถานบริการคอืไมมีผูดูแล 
ปญหาสุขภาพที่พบบอยคอื โรคความดันโลหิตสูง โรคขอเขาเสื่อม ปวดขอ โรคเบาหวานและโรคหัวใจ 
รอยละ 60.3 มีภาวะพึ่งพาในระดับปานกลางถึงพ่ึงพาทั้งหมด คิดเปนรอยละ 60.3 ซ่ึงพบมากที่สุดใน
สถานดูแลผูปวยระยะสุดทายรอยละ 100 และในบานพักคนชราพบสูงถึง รอยละ 55.6 มีภาวะสมอง
เสื่อมคิดเปนรอยละ 41.6 พบมากที่สุดในสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล และเกือบ 1 ใน 3 มีภาวะ
ซึมเศราปานกลางถึงรุนแรง (รอยละ 29.5) 

ผูใหบริการ รอยละ 84.5 เปนเพศหญิงคดิเปน รอยละ 39.5 มีอายุอยูในชวง 15-30 ป สวนใหญ
มีสถานภาพสมรส และมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.หรือเทียบเทา รอยละ 30 เปน
ผูชวยดูแล ในบานพักคนชราผูใหบริการเปนพ่ีเลี้ยงมากที่สุด นักกิจกรรมบําบัดสวนใหญจะทํางานใน
สถานบริบาล พบวานักสังคมสงเคราะหทั้งหมดเปนบุคลากรในบานพักคนชรา และพยาบาลเปน
บุคลากรในสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาลมากที่สดุ พบวาอัตราสวนพยาบาลตอผูสูงอายุในสถาน
บริบาลมีอัตราสูงสุดคือ 1 : 5.7 รองลงมาคือสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาลคอื 1 : 6.2 ในขณะที่พบ
อัตราต่ําสุดในบานพักคนชราคือ 1 : 187.3 ผูใหบริการสวนใหญเคยอบรมเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ มี
การอบรมปละ 1 คร้ัง 
 จากความตองการการดูแลในสถานบริการท่ีมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับมีจํานวนสถาน
บริการเพ่ิมมากขึ้นแตยังไมมีระบบการกํากับดูแลที่ชัดเจน ขาดแนวทางการปฏิบตัิการดูแลผูสงูอายุระยะ
ยาวที่ดี จึงตองตระหนักถงึคุณภาพในการดูแล คุณภาพชีวิต และสิทธิของผูสูงอายุในสถานบริการเปน
อยางยิ่ง ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการศึกษา รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวใน
สถานบริการในประเทศไทยขึ้น เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการดูแล
และสงเสริมคณุภาพชีวิตผูสูงอายุในสถานบริการในประเทศไทยใหดียิ่งขึ้นตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. ศึกษาการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการที่มีอยูแลวในประเทศไทย 
2. ใหขอเสนอรูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่ดีในสถานบริการในประเทศไทย 

 
แนวเหตุผลและสมมุติฐาน 
 สถานดูแลผูสงูอายุระยะยาว (institutional long-term care) จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามี
ทั้งหมด 5 ประเภท เชน บานพักคนชรา (residential home) สถานที่ใหการชวยเหลือในการดํารงชีวิต 
(assisted living setting) สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล (long-stay hospital) สถานบริบาล 
(nursing home) และสถานดูแลผูปวยในระยะสุดทาย (hospice care) ในประเทศไทยพบวามีบริการอยู
ในสถานบรบิาล ที่เปนของภาคเอกชน และแฝงการบริการอยูในโรงพยาบาลเอกชน สถานสงเคราะห
คนชราของภาครัฐ และสถานรับดูแลผูสูงอายุที่ยากไรขององคกรการกุศล สําหรับการบริการท่ีใหเริ่ม
ตั้งแตการดูแลขั้นพ้ืนฐานจนถึงการดูแลในระดับที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น เชน บริการที่พักอาศัย การดูแลสุข
วิทยาสวนบคุคล การชวยเหลือกิจวตัรประจําวันทัว่ไปและการเคลื่อนไหว การดูแลที่ตองใชทักษะ
ทางการพยาบาล การฟนฟูสภาพ การบริการดูแลกลางวัน การบริการดูแลระยะสั้น และการดูแลในระยะ
สุดทาย (ศิริพันธุ สาสัตย และเตือนใจ ภักดีพรหม, 2550)  

อยางไรก็ตามการดูแลผูสูงอายุระยะยาวทีดี่ในสถานบรกิาร จะตองคํานึงถึงปจจัยในดานตางๆ 
ดังตอไปน้ี  

1. คุณภาพในการดูแลผูสูงอายุในสถานบริการ (quality of institutional geriatric care) 
ประกอบดวย การดูแลโดยใหผูปวยเปนศูนยกลาง การพิทักษสิทธแิละคุมครองผูปวยมิใหถูกละเมิด กล
ยุทธการดูแลที่ครอบคลุม มาตรฐานการดูแล ระดับความตองการการดูแล ความผาสุกของบุคลากร 
อัตรากําลังของบุคลากรตอผูพักอาศัย (Isola, Backman, Voutilainen & Rautsiala, 2006) 

2. การจัดการทางดานคุณภาพ (quality management) ประกอบดวย การปกปองทางดาน
สุขภาพและความปลอดภัยของบุคคล มาตรฐานขั้นต่ําและสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานทีต่องการของผูใหบริการ 
และการประกนัคุณภาพและทางเลือกของผูพักอาศัย (United States General Accounting Office, 
1994) 

3. ความคุมคาคุมทุนในการบริการ (cost and efficacy) ควรคํานึงถงึ คาใชจาย ความคุมทุน 
และภาวะการขาดเตียง (Scanlon, 1988)  

4. นโยบายสาธารณะ (public policy) ดวยการดูแลระยะยาวสามารถทาํใหเกิดภาวะลมละลาย
ไดเพราะวาความตองการการดูแลสวนใหญไมสามารถคาดการณได ดังน้ันทุกประเทศตองให
ความสําคัญกับการดูแลระยะยาว โดยการพัฒนาตอและปฏิรูประบบสุขภาพและการสงเคราะห (WHO, 
2003) นโยบายสาธารณะที่จําเปนประกอบดวย การดูแลผูสูงอายุในสถานบรบิาลสําหรับผูที่มีความ
จําเปน และบรูณาการการดูแลทางดานสุขภาพเรื้อรังและการบริการทางสังคม  
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 การที่จะพัฒนาการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่ดีในสถานบริการในประเทศไทยนั้น มี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษารปูแบบการดูแลผูสูงอายุในสถานบริการประเภทตางๆ ที่มีอยู
แลว เพ่ือนําไปสูขอเสนอรูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่ดี และแนวทางในการพัฒนา
มาตรฐานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึงพาในสถานบรกิาร ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศและเปนที่
ยอมรับของทุกฝายตอไป 
 
คําถามวิจัย 

1. การปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทยที่มีอยูแลวมีอะไรบาง มี
ลักษณะการปฏิบัติการที่เหมาะสมกับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในแตละระดับเปนอยางไร  

2. แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่ดีในสถานบริการในประเทศ
ไทยที่จะนําไปสูการกําหนดมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาควรเปนอยางไร  
 
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
 ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปบริบูรณขึ้นไปทั้งชายและหญิงโดยนับอายุตาม
ปฏิทินมาตรฐานสากลในการเปนผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพา พักอาศัยในสถานบริการดูแลระยะยาวอยาง
ตอเน่ืองอยางนอย 3 เดือนขึ้นไป 

ผูเชี่ยวชาญทางดานผูสูงอายุ หมายถึง ผูที่จบการศึกษาหรือผานการฝกอบรมทางดาน
ผูสูงอายุ นักวิชาการหรือนักวิจัยที่เก่ียวของกับการดูแลผูสูงอายุ ประกอบไปดวย แพทยทางดานเวช
ศาสตรผูสูงอายุ อาจารยพยาบาลทางดานการพยาบาลผูสูงอาย ุ คณาจารยทางดานสังคมสงเคราะห
ศาสตร รวมทัง้หมด 10 คน 
 ผูใหขอมูลในสถานบริการแตละประเภท หมายถึง ผูใหบริการ ผูรับบริการและผูที่มีอํานาจใน
การกําหนดนโยบายและทศิทางของสถานบริการและภาคีเครือขายที่เก่ียวของ รวม 3 กลุม คือ 

1) ผูใหบริการ เชน ผูบริหาร แพทย พยาบาล นักสังคมสงเคราะห และผูชวยดูแล/พ่ีเลี้ยง  
2) ผูรับบริการ เชน ผูสูงอายุและญาติผูสูงอายุ  
3) ผูที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบายและทิศทางของสถานบริการและภาคีเครือขายที่

เก่ียวของ เชน ผูอํานวยการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขาธิการ สคบ. ผูอํานวยการสถาบันเวช
ศาสตรผูสูงอายุ สาธารณสุขจังหวัดและผูบริการขององคกรการกุศล เปนตน  
 สถานบริการดูแลระยะยาว (institutional long-term care) หมายถึง สถานที่ใหบริการ
ทางเลือกตามชีวิตความเปนอยู (life style) เพ่ือตอบสนองความตองการการดูแลของผูสูงอายุและความ
ตองการของผูสูงอายุตลอดกระบวนการสูงอายุ โดยมีศักยภาพใหบริการดูแลผูสูงอายุเปนระยะเวลาอยาง
นอย 3 เดือนขึ้นไป ผูใหบริการอาจมาจากภาครัฐ เชน กระทรวงสาธารณสุข กรมประชาสงเคราะห 
องคกรบริหารสวนทองถิ่น หรือภาคเอกชนทั้งที่หวังผลกําไรและองคกรการกุศล แบงออกเปน 5 
ประเภทดังน้ี 
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1. บานพักคนชรา (residential home) หรือ ชุมชนสําหรับผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองได 
(independent living communities) หรือชุมชนผูเกษียณอายุ (retirement communities) หมายถึง 
สถานที่ใหบริการหองพักสําหรับผูที่ยังชวยเหลือตัวเองได ผูพักอาศัยจะตองสามารถเดินเองได เดินโดย
ใชไมเทา (cane) ไมเทาชวยเดิน (crutches) หรือ อุปกรณชวยเดิน (walker) แตผูพักอาศัยไมไดตองการ
การดูแลจากพยาบาลวิชาชีพหรือผูชวยดูแล ใหบริการชวยเหลือในดานการดานดูแลสวนบุคคล เชน การ
อาบนํ้า แตงตัว 

2. สถานที่ใหการชวยเหลือในการดํารงชีวิต (assisted living setting) เปนสถานที่
พักอาศัยสําหรับผูที่มีขอจํากัดทางดานรางกายที่เก่ียวของกับอายุหรือความพิการที่ตองการชวยเหลือใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันบางอยาง ไมสามารถพักอาศัยอยูที่บานไดอยางปลอดภัยแตตองการอยูอยาง
อิสระมากที่สุดเทาที่จะมากได มีบริการการดูแลสวนบุคคล และการดูแลที่เก่ียวของกับสุขภาพ ผูพัก
อาศัยสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ไดโดยไมตองมีผูที่คอยกํากับดูแลและไมตองการการดูแลที่ตองใช
ทักษะทางดานการแพทยหรือการพยาบาล มีหองรับประทานอาหารรวมและมีระบบการขอความ
ชวยเหลือฉุกเฉิน  

3. สถานบริบาล (nursing home) หมายถึง เปนสถานท่ีใหการดูแลระยะยาวสําหรับ
ผูปวยที่มีอาการปวยไมมากที่จะตองรับการรักษาอยูในโรงพยาบาลแตไมสามารถอยูที่บานได และเปน
สถานที่ใหบริการการดูแลที่ตองใชทักษะทางการพยาบาล 24 ชั่วโมงตอวัน หรือใหบริการกํากับดูแลใน
ดานการรับประทานยา การรับประทานอาหารและการชวยเหลือดานการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
บางอยาง แกผูสูงอายุที่มีภาวะเปราะบางและ/หรือมีโรคเรื้อรัง  มีความพิการทางดานรางกาย หรือ
ทางดานการรับรูดานเชาวนปญญา (สมองเส่ือม) หรือพิการทั้งสองอยาง  

4. สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล (long-term care hospital) หมายถึง สถานที่ให
การรักษาพยาบาลทั่วไป ที่ใหบริการการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพาเปนระยะเวลา
อยางตอเน่ืองอยางนอย 3 เดือนขึ้นไป ซ่ึงอาจเปนโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน 

5. สถานดูแลผูปวยระยะสุดทาย (hospice care) หมายถึง สถานที่ใหการดูแลผูปวย
กอนเสียชีวิต เพ่ือชวยในการดูแลลดอาการเจ็บปวด หรืออาการอ่ืนๆ โดยมุงเนนการใหความสุขสบาย
และเปดโอกาสใหมีเวลาอยูกับครอบครัวและเพื่อนๆ เปาหมายในการดูแลก็คือ สงเสริมคุณภาพชีวิตมาก
ที่สุดเทาที่จะมากได เพ่ือชวยใหผูปวยไปอยางสงบในวันสุดทายของชีวิตโดยไมใหการรักษา 
 
ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 

1. ไดรูปแบบการดูแลผูสูงอายุในสถานบริการระยะยาวในประเทศไทย 
2. เปนแนวทางในพัฒนารูปแบบการปฏบิัตกิารดูแลผูสูงอายุระยะยาวทีดี่ และนําไปสูการ

กําหนดมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพาในสถานบริการในประเทศไทย 
3. เพ่ือเปนขอมูลสําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของในดานการวางแผนและการกําหนดนโยบายในดาน

การบริการสุขภาพและสังคมในประเทศไทยตอไป 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษารูปแบบการดูแลผูสูงอายุในสถานดูแลระยะยาวในประเทศไทย 

ผูวิจัยไดคนควาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของ สรุปสาระสําคัญโดยกําหนดเปนหัวขอตามลําดับ ดังน้ี 
1. สถานดูแลระยะยาว 
2. คุณภาพในการดูแลผูสูงอายุในสถานบริการ   
3. การจัดการทางดานคุณภาพ (quality management)  
4. ความคุมคาคุมทุนในการบริการ (cost and efficacy)  
5. นโยบายสาธารณะ (public policy) 
6. งานวิจัยที่เก่ียวของ   
 

1. สถานดูแลระยะยาว 
 
 1.1 คํานิยาม 
  1.1.1 คํานิยามการดูแลระยะยาว 

 ไดมีผูใหความหมายของการดูแลระยะยาวไวหลากหลาย เชน 
 องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO, 2000) กลาววา “การดูแล

ระยะยาว (long-term care: LTC) ถือวาเปนสวนสําคัญที่ขาดไมไดของระบบสุขภาพและบริการสังคม 
นอกจากน้ีการดูแลระยะยาวยังเปนการใหบริการที่ครอบคลุมตั้งแตการบริการทางดานการแพทยและ
การบริการทางดานสังคม ที่ออกแบบเพ่ือชวยผูที่มีภาวะทุพพลภาพหรือมีภาวะเจ็บปวยเรื้อรังที่ตองการ
การดูแล การบริการอาจเปนไดทั้งในระยะสั้น หรือในระยะยาวก็ได และอาจเปนการใหบริการที่บาน ใน
ชุมชน หรือในสถานที่พักอาศัยของผูสูงอายุ  

 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และ ศิริพันธุ สาสัตย (2551) ใหความหมายการดูแลระยะยาวไว
วา เปนการดูแลสําหรับบุคคลที่ปวยเรื้อรังหรือมีความพิการหรือทุพพลภาพ ความเจ็บปวยเรื้อรัง สูญเสีย
ความสามารถในการประกอบกิจกรรมอันเนื่องมาจากความเจ็บปวยหรือความพิการ รวมถึงบริการทั้งใน
สถาบันหรือในชุมชนในหลายระดับ ไมวาจะเปน สถานดูแลกลางวัน บริการสุขภาพที่บาน การดูแลที่พัก
ชั่วคราว การดูแลระยะเปลี่ยนผาน บริการฟนฟูสภาพ การดูแลที่ตองอาศัยทักษะทางการพยาบาล การ
ดูแลระยะสุดทาย และการดูแลแบบประคับประคอง ซ่ึงมักจะเปนการดูแลที่แยกตางหากจากสถาน
บริการสุขภาพปฐมภูมิ  
  Kodner (2003: 91) ใหคํานิยามไววา การดูแลระยะยาว สวนหนึ่งเปนการดูแลทางดาน
สุขภาพและอีกสวนหนึ่งเปนการบริการทางดานสังคม ที่แวดลอมไปดวยการบริการที่หลากหลายที่ใช
เทคนิคในระดับต่ํา (low-tech service) โดยบุคลากรทัง้ที่เปนวิชาชพีและไมใชวิชาชีพ รวมทั้งสมาชิกใน
ครอบครัวที่ใหการดูแลโดยไมหวังสิ่งตอบแทน (unpaid family members) และผูใหการชวยเหลือที่ไม
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เปนทางการ (informal helper) แกบุคคลท่ีปวยเรื้อรัง มีภาวะทุพพลภาพที่ตองการการดูแลในกิจวัตร
ประจําวันในชวงเวลาที่ยาวนาน  

ที่ผานไดมีการใชคํานิยามการดูแลระยะยาวของ WHO เปนหลัก พบวามีการตีความแตกตางกัน
หรือเขาใจไมตรงกันและยังไมมีคํานิยามการดูแลระยะยาวในบริบทของประเทศไทย ดังน้ัน คณะทํางาน
เพ่ือจัดทําขอเสนอระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง ภายใตคณะกรรมการจัด
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2552 จึงไดใหคํานิยามการดูแลระยะยาวที่ปรับปรุงจาก WHO (2000) 
เพ่ือใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเพื่อใหเขาใจตรงกันมากยิ่งขึ้น ดังน้ี 

 
 “การดูแลผูสูงอายุระยะยาว หมายถึง การดูแลที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งสังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ

และสภาพแวดลอมสําหรับผูสูงอายุที่ประสบภาวะยากลําบาก อันเนื่องมาจากการเจ็บปวยเรื้อรัง หรือมี
ความพิการทุพพลภาพ ชวยเหลือตนเองไดบางสวนหรือไมสามารถชวยตนเองไดในชีวิตประจําวัน โดย
ผูดูแลที่เปนทางการ (บุคลากรดานสุขภาพและสังคม) และไมเปนทางการ (ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบาน) 
รวมถึงการบริการในครอบครัว ชุมชนหรือสถานบริการ” 

 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงยึดคํานิยามของคณะทํางานเพ่ือจัดทําขอเสนอระบบการดูแลระยะยาวสําหรับ

ผูสูงอายุที่อยูในภาวะพ่ึงพิง ที่มุงเนนการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพหรือมีภาวะเจ็บปวยเรื้อรังที่
ตองการการดูแลเปนสําคัญ ในงานวิจัยน้ี 

 
ประเภทของการดูแลระยะยาว 
 การดูแลระยะยาวสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ (Australia of Health 

and Welfare, 2005; Lassey & Lassey, 2001 อางอิงใน ศิริพันธุ สาสัตย, 2551)  
  1) การดูแลในสถานบริการหรือในสถาบัน (institutional care) เปนการใหบริการดูแล
ผูสูงอายุในสถานบริการ ซ่ึงอาจมีลักษณะเปน  

1.1) สถานพยาบาลฉุกเฉิน (acute care) เชน โรงพยาบาลตาง ๆ ใหบริการใน
กรณีที่ผูปวยสูงอายุมีอาการเจ็บปวยอยางเฉียบพลันหรือมีภาวะแทรกซอนที่จําเปนตองการการรักษา
แบบรีบดวน เชน ภาวะปอดบวม หรืออาการของโรคเรื้อรังที่เปนอยูมีอาการเปลี่ยนแปลง และตองการ
พักรักษาตัวระยะยาวในโรงพยาบาล 

1.2) สถานพยาบาลก่ึงฉุกเฉิน (sub-acute care) ใหบริการในรายที่พนภาวะวิกฤติ 
แตยังตองการการฟนฟูสภาพกอนกลับไปอยูที่บาน 

1.3) สถานดูแลระยะยาว (institutional long-term care) หรือเรียกวา Long-term 
facility care อาจเปนสถานบริการที่ตองการการพยาบาลบางสวน เชน สถานบริบาลผูสูงอายุ (nursing 
home) สถานดูแลผูปวยกอนเสียชีวิต (hospice care) สถานดูแลชั่วคราว (respite care) หรือตองการ
เพียงที่พักอาศัยเทาน้ัน เชน บานพักคนชรา (residential home) 
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2) การบริการดูแลในชุมชน (community care services) การดูแลที่บาน (home care) 
หรืออาจเรียกวา Long-term home care เปนสวนหนึ่งของการดูแลในชุมชนโดยที่ผูสูงอายุตองการ
ชวยเหลือดูแลในกิจกรรมและความตองการขั้นพ้ืนฐาน เชน การชวยดูแลการทํากิจกรรมสวนตัวใน
ชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหาร หรือการปรับปรุงที่พักอาศัยเพ่ือใหเหมาะสมกับผูสูงอายุและเปน
การปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยมีบริการท่ีสนับสนุนการดูแลที่บาน เชน บริการการเยี่ยมบาน 
บริการชวยเหลืองานบาน บริการสงอาหารถึงบาน ศูนยบริการสุขภาพ โรงพยาบาลกลางวัน ศูนยบริการ
กลางวัน เปนตน 
  ซ่ึง Stone (2000) ไดระบุความแตกตางระหวางการดูแลที่บานและสถานบริการไววา
สถานบริบาล (nursing home) วาเปนสถานที่ทีมี่ความเขมงวดมากที่สุด สวนการดูแลที่บานวาเปน
สถานที่ที่มีความเขมงวดนอยที่สุด 
 
 1.1.2 คํานิยามการดูแลระยะยาวในสถานบริการ (institutional long-term care) 
  ดวยที่ผานมายังมีความสับสนวา การบริการดูแลระยะยาวในสถานบริการคืออะไร 
เพ่ือใหเกิดความชัดเจน ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ควรใหความหมายที่ชดัเจนวาสถานดูแลระยะ
ยาวหมายถึงอะไร และสถานดูแลระยะยาวน้ันใหกิจกรรมบริการดูแลอะไรบาง 

  Medical Dictionary (2009) ใหคํานิยามไววา สถานบริการดูแลระยะยาว (long-term 
care facility) หมายถึง สถานบริการดานการฟนฟูสภาพ ธํารงรักษาสุขภาพ และ/หรือใหการดูแลที่ตอง
ใชทักษะทางการพยาบาลแกผูปวยหรือผูพักอาศัย (residents) ที่ตองการการชวยเหลือในการกระทํา
กิจวัตรประจําวัน สถานบริการดูแลระยะยาว (long-term care facilities) จะรวมถึงสถานบริบาล 
(nursing home) สถานบริการฟนฟูสภาพ (rehabilitation facilities) สถานดูแลผูปวยในดานพฤติกรรม
สุขภาพ และสถานดูแลภาวะเรื้อรังระยะยาวในโรงพยาบาล  

  ในประเทศอังกฤษและเวลส หลังจากมีพระราชบัญญัตดิานมาตรฐานการดูแล ป ค.ศ.
2000 (Care Standard Act., 2000) ไดมีการรวมบานพักคนชรา (residential care home) และสถาน
บริบาล (nursing home) เขาดวยกันเรียกวาบานพักดูแล (care homes) และในพระราชบัญญัติดาน
มาตรฐานการดูแล น้ีไดใหคํานิยามวา  

  บานพักดูแล (care homes) เปนสถานที่กอตั้งขึ้นเพ่ือใหบริการทีพั่กอาศัยรวมกับการ
พยาบาลหรือการดูแลสวนบุคคล (Care Standard Act., 2000) และจะตองขึ้นทะเบียนเพ่ือใหบริการสวน
บุคคล (personal care) หรือบรกิารดูแลสวนบคุคลรวมกับการพยาบาล (nursing care) อีกทั้งยัง
สามารถระบุความตองการใหบริการกับผูสูงอายุที่มีความตองการดูแลที่เฉพาะได เชน ผูปวยสมองเสื่อม 
ผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพจิต หรือผูปวยในระยะสุดทายได (Netten, Darton & Williams, 2005: 204-
205) 
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กิจกรรมบริการดูแล 
 การดูแลระยะยาว Stone (2000) และ WHO & Milbank Memorial Fund (2000 cited by 
Kodner, 2003) กลาววา กิจกรรมการชวยเหลือดูแลประกอบไปดวย 
 1) การชวยเหลือดานกิจวัตรประจําวัน (basis activities of daily living: ADL) หรือ การดูแล
สวนบุคคล (personal care) อ่ืนๆ เชน การอาบน้ํา การแตงตวั การรับประทานอาหาร 
 2) การชวยเหลือดานการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตอเน่ือง (instrumental activities of daily 
living: IADLs) รวมถึง 
  2.1) งานบานตางๆ (household chores) เชน การเตรียมอาหาร และการทําความ
สะอาดบานเรือน 
  2.2) การจัดการในชีวติ (life management) เชน การซ้ือสิ่งของ การจัดการเร่ืองยา
และเวชภัณฑ 
  2.3)  การชวยเหลือในการเดินทาง 
 3) การชวยเหลือทางดานสุขภาพแกผูปวยหรือผูพักอาศัย (Medical Dictionary, 2000) เชน 
  3.1) บริการดานการฟนฟูสภาพ (rehabilitation)  
  3.2) การธํารงรักษาสุขภาพ (restoration) และ/หรือ 
  3.3) การดูแลที่ตองใชทักษะทางการพยาบาล (skill nursing) ซ่ึงคําวา “การพยาบาล” 
มีผูใหความหมายไววา เปนการดูแลที่ใหโดยมีการวางแผนและกํากับดูแลหรือมอบหมายงานใหโดย
พยาบาลผูขึ้นทะเบียนแลวเทาน้ัน (Health and Social Care Act. 2001, s. 49 cited by (Netten, 
Darton & Williams, 2005) 
   4) บริการอ่ืนๆ เชน การดูแลภายหลังภาวะฉุกเฉิน (intermediate care) เปนบริการดูแล
ผูปวยใหมีความพรอมกอนกลับบาน สวนใหญจะมีบริการฟนฟูสภาพ ใหการดูแลที่เหมาะสมใน
ระยะเวลาทีเ่หมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุมีความเปนอิสระ (independence) สามารถชวยเหลือ
ตัวเองได ซ่ึงเปนกิจกรรมการดูแลเพ่ือสนับสนุนผูที่แพทยใหกลบับานเร็วขั้น (early discharge) การ
ปองกันการนอนโรงพยาบาลโดยไมจําเปน และเปนการปองกันหรือการชะลอการยายเขาไปอยูในสถาน
ดูแลระยะยาว (Department of Health, 2001) 
 
 1.2 วิธีการชวยเหลือดแูล  
  ในดานวิธีการชวยเหลือดูแล Stone (2000) ไดแบงออกเปน 4 ประเภทดังน้ี 
   1.2.1 การชวยเหลือที่อยูในรูปแบบการลงมือทํา (hands-on) การอยูเปนเพ่ือนเพ่ือคอยให
ความชวยเหลอื (stand-by) หรือเปนการนิเทศ (supervision) 
   1.2.2 การชวยเหลือโดยใชเคร่ืองมือ (assistive devices) เชน ไมเทา (cane) เคร่ืองชวย
เดิน (walker)  
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   1.2.3 การชวยเหลือโดยใชเทคโนโลย ี (technology) เชน คอมพิวเตอรชวยเตือนในการ
รับประทานยา ระบบแจงเตือนฉุกเฉิน เปนการแจงเตือนสมาชิกในครอบครัวหรือผูที่เก่ียวของอ่ืนๆ ใน
กรณีที่ผูสูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพขาดการตอบสนอง 
   1.2.4 การปรับปรุงบานเรือน (home modifications) เชน การสรางทางลาด ราวจับ ลูกบิด
ประตูใหงายตอการใชงาน เปนตน 
 
 1.3 ประเภทของสถานดูแลระยะยาว 
 การดูแลระยะยาวสามารถใหบริการไดหลายสถานที ่ ขึ้นอยูกับความตองการและความจํานง
ของผูที่ตองการการดูแล การมีอยูของผูใหการชวยเหลือที่ไมเปนทางการ และแหลงใหการสนับสนุน
ทางดานคาใชจาย สามารถแบงไดดังน้ี 
 1.3.1 แบงตามการดูแลแบบตอเน่ือง (continuum of care) 
  จากการทบทวนวรรณกรรมที่เปนศาสตรทางดานผูสูงอายุ มักจะใหความหมายการดูแล
ระยะยาววาเปนการดูแลแบบตอเน่ือง (continuum of care) และ Stone (2000) ไดใหแบงการดูแลระยะ
ยาว ดังน้ี 
 1) บานพักคนชรา (residential home) การดูแลในบานพักคนชรามักเปนทางเลือก
สําหรับบุคคลที่ไมตองการการชวยเหลือดูแลในสถานบริบาล แตอาจไมสามารถอยูที่บานตามลําพังได 
เปนที่พักอาศยัแทนที่บานของตนเอง และเปนสถานทีร่องรับเม่ือมีภาวะสุขภาพเสือ่มถอยลงกอนยายเขา
ไปอยูในสถานบริบาล 
 2) สถานที่ชวยเหลือในการดํารงชีวิต (Assisted living) Stone (2000) ไดใหคําจํากัด
ความวาเปนสถานที่มีจํานวนเตียงตั้งแต 11 เตียงขึ้นไป ใหการดูแลขั้นพ้ืนฐานแกประชากรผูสูงอายุ ให
การดูแลอยูภายในสายตาตลอด 24 ชั่วโมง การชวยเหลือดูแลงานบาน บริการอาหารอยางนอยวันละ 2 
ม้ือ และใหการชวยเหลือการดูแลสวนบคุคลรวมกับอยางนอย 2 กิจกรรมจากกิจกรรมตอไปน้ี เชน การ
รับประทานยา การอาบน้ําและการแตงตวั 
 3) สถานบริบาล (nursing home or nursing facility) เปนสถานบรกิารหลักในการดูแล
ระยะยาว  
 นอกจากนี้ Stone (2000) ไดระบุวาสถานบริบาล (nursing home) เปนสถานที่ที่มีความ
เขมงวดมากทีสุ่ด สวนการดูแลที่บานวาเปนสถานที่ทีมี่ความเขมงวดนอยที่สุด (Stone, 2000) 
 
 1.3.2 แบงตามลักษณะการบริการที่ใหและตามระดบัความตองการการดูแลของ
ผูสูงอายุ (Ribbe, et al., 1997; Lassey & Lassey, 2001; ศิริพันธุ สาสัตย, 2551) คือ  
  1) โรงพยาบาล (hospitals) เปนสถานที่ใหบริการรักษาทางการแพทย ที่อาจมีทั้ง 
คลินิกผูสูงอายุ หอผูปวยสงูอายุ  
  2) สถานบริบาลผูสูงอาย ุ (nursing home) เปนสถานที่ใหบริการพยาบาลตลอด 24 
ชั่วโมงตอวัน ใหการชวยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวนั การเคลื่อนไหว การดูแลทางดานจิตสังคมและ
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การดูแลสวนบุคคล การดูแลสนับสนุนทางการแพทยรวมทั้งบริการหองพักและอาหาร สถานบริการน้ีมัก
ใหการดูแลทีมี่ลักษณะ “การดูแลในระดับสูงสุด (highest level of care)”  
  3) บานพักคนชรา (residential homes) ใหบริการ “ดูแลในระดับต่ํากวา (lower level of 
care)”  
  4) สถานทีพั่กอาศัยประเภทใหเชาหองพักสําหรับผูสงูอายุ (hostels) บริการใหการ
ชวยเหลือสําหรับผูที่มีขอจํากัดในการทํากิจวัตรประจําวัน  
  5) ที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ (sheltered housing) 
  
 1.3.3 แบงตามระดับความตองการการดูแลของผูสูงอายุและสังกัด 
  จากการศึกษาสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวในประเทศไทย ของ ศิริพันธุ สาสัตย และ
คณะ (2552) พบวาประกอบไปดวย บานพักคนชรา สถานที่ใหการชวยเหลือในการดํารงชีวิต 
โรงพยาบาลทีใ่หบริการดูแลระยะยาว สถานบริบาลและสถานดูแลผูปวยระยะสุดทายของทั้งภาครัฐ เชน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภาคเอกชนทัว่ไปทีใ่หบริการแบบหวงัผลกําไรและองคกรการกุศลทีใ่หบริการโดยไมหวังผล
กําไร มีการใหบริการตามระดับการดูแลของผูสูงอายุ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1) บานพักคนชรา (residential home) หรือ ชุมชนสําหรับผูสูงอายุที่ชวยเหลือ
ตัวเองได (independent living communities) หรือชุมชนผูเกษียณอายุ (retirement communities) 
หมายถึง สถานที่ใหบริการหองพักสําหรับผูที่ยังชวยเหลือตัวเองได ผูพักอาศัยจะตองสามารถเดินเองได 
เดินโดยใชไมเทา (cane) ไมเทาชวยเดิน (crutches) หรือ อุปกรณชวยเดิน (walker) แตผูพักอาศัยไมได
ตองการการดูแลจากพยาบาลวิชาชีพหรือผูชวยดูแล ใหบริการชวยเหลือในดานการดูแลสวนบุคคล เชน 
การอาบนํ้า แตงตัว ในประเทศไทยพบวาบานพักคนชราสวนใหญใหบริการโดยภาครัฐเปนประเภทการ
สงเคราะห ตั้งอยูในสถานสงเคราะหคนชราทั้งหมด 25 แหงทั่วประเทศ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ในป พ.ศ. 2546 ไดมีการโอนภารกิจของสถานสงเคราะหคนชราและ
ศูนยบริการทางสังคมใหไปอยูในความดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอมจํานวน 12 
แหงและกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 แหง สวนที่เหลือจํานวน 12 แหง ไดพัฒนารูปแบบของการบริการ
และกิจกรรมตางๆ รวมทั้งขยายบทบาทของสถานสงเคราะหใหทํางานเชิงรุกกับชุมชนภายนอกมาก
ยิ่งขึ้นและไดเปลี่ยนชื่อไปเปน “ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ” เพ่ือเปนศูนยสาธิตดาน
ผูสูงอายุ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2550) 

2) สถานที่ใหการชวยเหลือในการดํารงชีวิต (assisted living setting) เปน
สถานที่พักอาศัยสําหรับผูที่มีขอจํากัดทางดานรางกายที่เก่ียวของกับอายุหรือความพิการที่ตองการ
ชวยเหลือในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันบางอยาง ไมสามารถพักอาศัยอยูที่บานไดอยางปลอดภัยแต
ตองการอยูอยางอิสระมากที่สุดเทาที่จะมากได มีบริการการดูแลสวนบุคคล และการดูแลที่เก่ียวของกับ
สุขภาพ ผูพักอาศัยสามารถทํากิจกรรมตางๆ ไดโดยไมตองมีผูที่คอยกํากับดูแลและไมตองการการดูแล
ที่ตองใชทักษะทางดานการแพทยหรือการพยาบาล มีหองรับประทานอาหารรวมและมีระบบการขอ



 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย  

12

ความชวยเหลือฉุกเฉิน ในประเทศไทยจะพบในสวนของภาคเอกชนและในสถานสงเคราะหคนชราของ
ภาครัฐบางแหงที่ใหบริการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะทุพลภาพหรือพิการตองการการดูแลในระดับสูงขึ้น 

3)  สถานบริบาล (nursing home) หมายถึง เปนสถานที่ใหการดูแลระยะยาวสําหรับ
ผูปวยที่มีอาการปวยไมมากที่จะตองรับการรักษาอยูในโรงพยาบาลแตไมสามารถอยูที่บานได และเปน
สถานที่ใหบริการการดูแลที่ตองใชทักษะทางการพยาบาล 24 ชั่วโมงตอวัน หรือใหบริการกํากับดูแลใน
ดานการรับประทานยา การรับประทานอาหารและการชวยเหลือดานการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
บางอยาง แกผูสูงอายุที่มีภาวะเปราะบางและ/หรือมีโรคเรื้อรัง  มีความพิการทางดานรางกาย หรือ
ทางดานการรับรูดานเชาวนปญญา (สมองเส่ือม) หรือพิการทั้งสองอยาง ผูใหบริการเกือบทั้งหมดเปน
ภาคเอกชน ยกเวนในสถานสงเคราะหคนชราของภาครัฐบางแหงที่ใหบริการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะทุพล
ภาพตองการการดูแลในระดับสูงจนจึงกระทั่งถึงในวาระสุดทายของชีวิต 

4)  สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล (long-term care hospital) หมายถึง 
สถานที่ใหการรักษาพยาบาลทั่วไป ที่ใหบริการการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาเปน
ระยะเวลาอยางตอเน่ืองอยางนอย 3 เดือนขึ้นไป ซ่ึงอาจพบทั้งในโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาล
เอกชนแตพบมากในโรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  

5) สถานดูแลผูปวยระยะสุดทาย (hospice care) หมายถึง สถานที่ใหการดูแล
ผูปวยกอนเสียชีวิต เพ่ือชวยในการดูแลลดอาการเจ็บปวด หรืออาการอ่ืนๆ โดยมุงเนนการใหความสุข
สบายและเปดโอกาสใหมีเวลาอยูกับครอบครัวและเพื่อนๆ เปาหมายในการดูแลก็คือ สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตมากที่สุดเทาที่จะมากได เพ่ือชวยใหผูปวยไปอยางสงบในวันสุดทายของชีวิตโดยไมใหการรักษา ซ่ึง
อาจตั้งอยูในโรงพยาบาลหรือในสถานที่ทําการทางศาสนา เชน ในหอผูปวยประคับประคองใน
โรงพยาบาลสงฆ และศูนยมหาวชิราลงกรณ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ วัดคําประมง จ.สกลนคร 
เปนตน 
 
2. คุณภาพในการดูแลผูสูงอายุในสถานบริการ 

การพิจารณาคุณภาพการดูแลผูสูงอายุในสถานบริการ (quality of institutional geriatric 
care) 

      มุมมองการพิจารณาคุณภาพการดูแลผูสูงอายุในสถานบริการมีหลากหลาย บางมุมมองเนนที่
ความบกพรอง ความไมพอเพียงในการดูแล การไมมีปญหาการดูแล หรืออาจพิจารณาจากผลลัพธการ
ดูแลที่ดี (Wunderlich & Kohler, 2001) บางที่เนนคุณภาพการจัดการเก่ียวกับกระบวนการจดัการดูแล
มากกวาผูรับบริการ   หรือที่เรียกวาเนนระบบการดูแล ซ่ึงระบบการดูแลเนนคุณภาพของการ
ออกแบบการจัดการดูแลและการปฏบิัตกิารที่มีคุณภาพ ซ่ึงการออกแบบน้ันตองตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการสวนใหญ สวนการปฏิบัติน้ันใหความสําคัญกับคาใชจายทีต่่ํา แตมีการจัดการอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธภิาพ (Dana, 2004)   

       Organization for Economic Cooperation and Development; OECD (2005) ซ่ึงเปนองคกร
ที่เกิดจากการรวมตวัของผูแทนจากประเทศตาง 30 ประเทศ คือประเทศออสเตรเลีย ออสเตรีย        
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เบลเยี่ยม แคนาดา เดนมารค ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญ่ีปุน สวีเดน และอีก 
18 ประเทศทัว่โลก ไดเสนอมิติการพิจารณาคุณภาพการดูแลระยะยาวไว 3 ดาน คือ  
 1) คุณภาพเชิงโครงสราง ไดแก คุณภาพและความปลอดภัยของอาคาร สภาพแวดลอม 
ขนาดของหอง สัดสวนของบุคคลากรกับผูอาศัย  
 2) คุณภาพเชิงกระบวนการ ไดแก กลไกในการปกปองสิทธิผูอาศัย กระบวนการสงตอและ
จําหนาย มีการประเมินและการวางแผนการดูแล จัดหาบริการตามความตองการเพ่ือใหผูอาศัยสามารถ
คงความสามารถในการทําหนาที่ของรางกาย ใหอาหารที่มีความสมดุล จัดการบริการไปยังสถานบริการ
ชั่วคราวอ่ืนทีจํ่าเปน มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ  
 3) คุณภาพของผลลัพธ ไดแก ความชกุของแผลกดทับ ทุพโภชนาการ ความสามารถใน
การทํากิจวัตรประจําวัน หรือการปฏิบัติกิจกรรมทางสังคม การจัดการความเจ็บปวยที่ไมเหมาะสม การ
ผูกยึด การติดเชื้อ การใหอาหารทางสายยาง การปองกันการหกลม การกลั้นปสสาวะไมได การ
ปฏิสัมพันธและการเขารวมกิจกรรมทางสังคม 
             การพิจารณาคุณภาพการดูแลยังมีการใชมิตอ่ืินๆ มาพิจารณา เชน การศึกษาเพ่ือพัฒนาขอ
บงชี้คุณภาพการดูแลระยะยาวในสถานบริการในประเทศเกาหลี ของ Wang, Chang, Liu, & Chen 
(2007) ที่ใชแนวทางการประเมินคุณภาพของ Deming 5 ประการ พบวาขอบงชีคุ้ณภาพการดูแลที่ดีใน
แตละมิติ ไดแก  

1) ความจับตองได (tangible) ไดแก การมีเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอํานวยความสะดวกที่
ทันสมัย สามารถจัดกิจกรรมสันทนาการตามความตองการของผูสูงอายุ  

2) มิติความเที่ยง (reliability) ไดแก ความนาเชื่อในการดูแลที่ไมมีความผิดพลาด มีการ
บันทึกที่ถกูตอง  

3) มิติการตอบสนอง (responsiveness) ไดแก การดูแลตอบสนองความตองการทันทีที่
ตองการ เม่ือเกิดอุบัติเหตุ มีแรงจูงใจในการใหบริการ มีเวลาเพียงพอในการดูแล  

4) มิติการประกนั (assurance) ไดแก บุคลากรมีความนาเชื่อถือผูอาศัยมีความเชื่อม่ัน 
สุภาพ กระตือรือรน มีความรูและทักษะดี  

5) มิติความเอ้ืออาทร (empathy)  ไดแก ใหการดูแลแกผูอาศัยทุกคน ใหการบริการทุก
เวลา สอดคลองความตองการ และมีสวนรวมในการดูแล 
              นอกจากน้ียังมีการศึกษาคุณภาพการดูแลที่ตอบสนองตอความตองการของผูสูงอายุ โดย
ประเมินจากผูรับและผูใหบรกิาร ไดแก ผูสูงอายุ ครอบครัว ผูใหบริการ หรือผูประเมินอ่ืน ซ่ึงมีจุดออน
และจุดแข็งแตกตางกัน  ทัง้น้ีเพราะการประเมินคุณภาพโดยผูสูงอายุในบางวัฒนธรรม มักพบวาจะไม
คอยไดขอเท็จจริงเทาไร ทัง้น้ีเพราะผูสูงอายุไมกลาแสดงความคิดเห็นตอผูที่ใหการดูแลตนเองเนื่องจาก
ตองพ่ึงพาผูดูแล (Voutilainen, 2004 cited in Voutilainen et al, 2006) และมีวฒันธรรมที่มีความรูสึกที่
ดีแมไดรับการชวยเหลือเพียงเล็กนอย (Gould, 1992; Backman et al, 2001 cited in Isola et al., 
2008) ดังน้ันการประเมินคุณภาพจึงตองประเมินรอบดานทั้งผูรับและผูใหบริการ ตลอดจนผูที่มีสวน
เก่ียวของอ่ืนๆ 
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               สวนการศึกษาคุณภาพการดูแลผูสูงอายุ ในมุมมองของพยาบาลเพื่อใชในการปรับปรุง   
คุณภาพการพยาบาลนั้น มีการศึกษาในประเทศฟนแลนดที่มีประชากรผูสูงอายุที่ตองการการดูและระยะ
ยาวในหอผูปวยสูงอายุเปนจํานวนมาก โดยประเมินประเด็นคุณภาพการดูแลผูสูงอายุเก่ียวกับ ความรู
และทักษะการดูแลของพยาบาลทีต่อบสนองความตองการของผูสูงอายุ การปฏิบัตทิี่ไมถูกตอง และ
ความผาสุกของพยาบาล พบวา พยาบาลสวนใหญตอบสนองความตองการดานรางกายดี แตใหการดูแล
ดานจิตสังคมนอย เจตนาและไมเจตนาในการละเลยการดูแลมากกวาการดูแลดวยกริยากาวราว และ
พบวาพยาบาลมีความเหนือ่ยลาทั้งดานรางกายและอารมณ (Isola et al, 2008) ซ่ึงแตกตางการศึกษา
ของ (Murphy, 2005) ในประเทศฟนแลนดที่พบวา การดูแลที่มีคณุภาพคือการพยาบาลทีเ่ปนองครวม 
เนนการดูแลเปนรายบุคคล และการสงเสริมใหพ่ึงพาตนเอง และเลือกรับบริการได 
        สวนการประเมินคุณภาพการดูแลโดยครอบครัวน้ัน Voutilainen, Backman, Isola,  & 
Laukala (2006) เห็นวาครอบครัวผูสูงอายุจะเปนผูประเมินคุณภาพการดูแลในสถานบริการไดดีที่สุด จึง
ไดศึกษาคุณภาพการดูแลในมุมมองของครอบครัวในหอผูปวยผูสูงอายุระยะยาว โดยใชแบบสัมภาษณ
คุณภาพการดูแลที่ไดจากการทบทวน โดยประเด็นที่ใชในการประเมินไดแก การสนองความตองการดาน
สังคมการสนับสนุนครอบครัว การมีสวนรวมในการตัดสินใจและการวางแผนการพยาบาล และการไดรับ
การสนับสนุนจากพยาบาลใหมีสวนรวมในการดูแล พบวา คุณภาพการดูแลมีความสัมพันธกับการมีสวน
รวมของญาติในการวางแผนการดูแล การมีสวนรวมของญาติในการตัดสินใจ  ขอมูลที่ไดรับและการ
สนับสนุนใหมีสวนรวมในการดูแลตามลําดับ แตการสนับสนุนทางจิตสังคมมีนอย ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา
พยาบาลเนนการดูแลดานรางกายมากกวาดานจิตใจ และจากการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยมีขอคิดเห็นการ
ประเมินคุณภาพการดูแลโดยครอบครัวน้ันมีปจจัยที่มีผลตอการแปลผล คือ ระยะเวลาทีเ่ขามาอยูใน
สถานบริการของผูสูงอายุ ทัศนคติของผูสูงอายุที่มาอยู และความบอยคร้ังของการมาเยี่ยมของครอบครัว         
          จะเห็นไดวาการพิจารณาคุณภาพการดูแลผูสูงอายุที่ปฏิบัติอยู พิจารณาจากคุณภาพเชิงโครง 
สราง กระบวนการและผลลพัธ ทั้งน้ี สามารถประเมินไดจาก ผูสูงอายุ ครอบครัว และผูมีสวนเกี่ยวของ 
โดยคุณภาพการดูแลที่ผานมาพบวา พยาบาลยังใหความสําคัญการดูแลดานรางกายมากกวาทางดาน
จิตใจ  

จากการอภิปรายกันมากมายเกี่ยวกบัคณุภาพการดูแลระยะยาววา ควรใชหลกัเกณฑใดเปน
มาตรฐาน สวนใหญกําหนดคุณภาพเปน 2 ดานคือ ดานการดูแลหรือดานการใหบริการและดานคุณภาพ
ชีวติของผูรับบริการ (Wunderlich & Kohler, 2001) หรือบางแนวคิดมองวา การดูแลที่มีคณุภาพตอง
ประเมินจาก สถานที่ (settings) และกระบวนการ (process) (National Commission for Quality Long 
Term Care, 2007) อยางไรก็ตามเม่ือจัดขอกําหนดการประเมินคุณภาพเปนรายขอตาม The Outcome 
and Assessment Information Set (OASIS)  

สรุปประเด็นทีต่องประเมิน ดังน้ี  
1) ความปลอดภัย (safe)   
2) ประสิทธผิล (effective)  
3) ความคุมคา (efficient)  
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4) คุมตอเวลา (timely)  
5) ดูแลแบบยดึคนเปนศูนยกลาง (person- centered)  
6) ความเสมอภาค (equitable) 

ตอมาไดมีการปฏิรูปวัฒนธรรมการดูแลระยะยาวในสหรฐัอเมริกา ไดขอสรุปวา การดูแลโดยเนน
ผูปวยเปนศูนยกลาง เปนหลักสําคญัยิ่งที่จะนํามาสูซ่ึงการดูแลที่มีคุณภาพในรูปแบบตางๆ และ
เสริมสรางพลงัอํานาจใหกับผูสูงอายุ รวมทั้งตองมีการคํานึงถึงการจัดสภาพแวดลอมใหเปนเสมือนบาน 
(National Commission for Quality Long Term Care, 2007)  

ดังน้ันคุณภาพในการดูแลผูสูงอายุในสถานบรกิาร (quality of institutional geriatric care) จะ
ประกอบไปดวย การดูแลโดยใหผูปวยเปนศูนยกลาง การพิทักษสิทธิและคุมครองผูปวยมิใหถูกละเมิด 
กลยุทธการดูแลที่ครอบคลมุ มาตรฐานการดูแล ระดับความตองการการดูแล ความผาสุกของบุคลากร 
อัตรากําลังของบุคลากรตอผูพักอาศัย (Isola, Backman, Voutilainen, & Rautsiala, 2006) มี
รายละเอียดดังน้ี 

 
2.1 การดูแลโดยใหผูปวยเปนศูนยกลาง 

การดูแลโดยใหผูปวยเปนศนูยกลาง เปนความเห็นทีต่รงกันของผูเชี่ยวชาญดานการดูแล
ผูสงูอายุจากนานาประเทศ พบวาการดูแลโดยใหผูปวยเปนศูนยกลางมาจากพ้ืนฐานของการ
ตั้งเปาหมายวา ผูปวยหรือผูสูงอายุตองไดรับ (United States General Accounting Office, 1994) คือ 

1) การคงไวซ่ึงการทําหนาที่ของรางกาย (maintain functional capacity)  
2) มีอํานาจในการตัดสินใจและมีการปรับเปลี่ยนได  
3) ประกันความปลอดภัย  
4) ปองกันการบริการทดแทนที่ไมเหมาะสม  
5) ใหความพึงพอใจแกผูรับบริการ  
6) ลดภาระการดูแลที่ไมเปนทางการ คือ การดูแลจากญาติ  
7) ลดคาใชจายสาธารณะ  
จากรายงานประกันคุณภาพการดูแลระยะยาวในประเทศสหรฐัอเมริกา (United States General 

Accounting Office, 1994) มีประเด็นทีน่าสนใจเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุในสถานบริบาลใหมีคุณภาพ
โดยใหผูสูงอายุหรือผูปวยเปนศูนยกลาง คือการ ประเมินผูใหบริการและผูรับบริการวามีความเห็นตอ
เปาหมายการดูแลยางไร พบวาผูใหบริการกับผูรับบริการมีมุมมองและความคาดหวงัที่แตกตางกัน
เก่ียวกับการดูแล ดังน้ี (United States General Accounting Office, 1994) 

ผูใหบริการ 
1) มีความรวมมือกันระหวางบุคลากรและผูสูงอายุรวมทั้งญาต ิ
2) มีแผนการดูแล รักษาที่เหมาะสม 
3) ผูสูงอายุอยูในสถานที่ดูแลทีเ่หมาะสม  
4) ผูดูแลมีความรูและประสบการณในการดูแลผูสูงอายุ 
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ผูรับบริการ 
1) ผูดูแลมาใหบริการตรงตามวันและเวลา 
2) ผูดูแลปฏิบตัิงานตามหนาที่ 
3) ใหบริการอยางสมํ่าเสมอ 
4) ผูดูแลมีลักษณะที่ดูสะอาดเรียบรอย 
5) ผูดูแลใหการดูแลและปองกันอันตรายที่อาจเกิดกับผูสูงอายุ เชน ชวยเหลือเวลาลุก น่ัง 

เคลื่อนยาย 
6) ดูแลขาวของเคร่ืองใชของผูสูงอายุ 

 
2.2 การพิทักษสิทธิและคุมครองผูสูงอายุในสถานดูแลระยะยาว 

รัฐบาลกลางของประเทศออสเตรเลีย ไดวางแนวทางในการพิทักษสิทธิและคุมครองผูสูงอายุที่
อาศัยในสถานดูแลระยะยาวไวดังน้ี (Commonwealth of Australia, 2001) 

1) การเคารพสิทธิสวนบุคคล 
2) การพิทักษสิทธิชีวติและความปลอดภัยของบุคคล 
3) การเคารพตอสิทธิทางศาสนาและวัฒนธรรมของบุคคล 
4) การมีสิทธิในการตัดสินใจ 
5) การมีสิทธิที่จะไดรับการดูแลตามมาตรฐานตามความตองการของบุคคล 
6) การพิทักษสิทธิในความเปนสวนตวัและการรักษาความลับ 
7) การเคารพตอความตองการของบุคคลในทั้งดานปจเจกและดานสังคม 
การกระทําใดที่เปนการละเมิดตอสิทธิขอใดขอหน่ึง เชน การถายภาพผูสูงอายุในสถานดูแลระยะ

ยาว โดยมิไดขออนุญาตหรือไดรับการยินยอมจากผูสูงอายุ เปนการละเมิดตอสิทธิสวนบุคคล และการ
กระทําอ่ืนใดใหตีความจากการกระทําน้ันวามีการละเมิดตอสิทธิขอใด 
 

2.3 กลยุทธของการดูแลทีค่รอบคลุม 
การดูแลที่ครอบคลุมเปนเปาหมายที่สถานบริการระยะยาวไดพยายามปรับปรุงมาตลอด สถาน

บริการหลายแหงไดสรางมาตรฐานการดูแล และปรบักลยุทธตางๆโดยความรวมมือของสหสาขาวิชาชีพ 
บุคคลที่สําคญัไดแก แพทย พยาบาล ซ่ึงในสหรัฐอเมริกาสวนใหญเปนพยาบาลเวชปฏิบตัิ และบุคลากร
อ่ืนที่ทํางานในคลินิกผูสูงอายุ รูปแบบการดูแลที่เรียกวา “Evercare” เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่ระบุกลยุทธ
หลักๆ ที่จําเปนในการดูแลครอบคลุมความตองการของผูสูงอายุในสถานบริบาลไวดังน้ี (Larson, 2008) 

1) เปาหมายและแผนการดูแลตองมาจากพยาบาลเวชปฏบิัติ และมีเปาหมายที่ความผาสุกของ
ผูสูงอายุ 

2) ทีมสุขภาพมีการติดตาม “ภาพใหญ (big picture)” ของความตองการดานรางกาย สังคม 
จิตใจของผูสูงอายุ 
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3) โปรแกรมการดูแลรักษามาจากองคความรูและประสบการณดานพฤฒาวิทยา (geriatric 
medicine) และบุคคลตองมีความสนใจดูแลผูสูงอายุที่มีความเสื่อมลงทางดานสุขภาพ 

4) การดูแลตองสามารถลดอัตราการโยกยายผูสูงอายุไปสูการดูแลที่มากขึ้น ไดแก การโยกยาย
ผูสูงอายุจากการดูแลในสถานบริบาล ซ่ึงเปนสถานดูแลระยะยาวไปสูการดูแลใน extended 
care หรือโรงพยาบาลซึ่งเปนการดูแลแบบเฉียบพลัน 

5) ทีมสุขภาพตองมุงใหการปองกันรวมกับทมีทํางานของสถานบริบาลในการชวยประเมินและ
สืบคนหาปญหาของผูสูงอายุตั้งแตเน่ินๆ 

6) ทีมผูดูแลจะสงเสริมหรือสนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับประโยชนจากสิทธิประกันสขุภาพมาก
ที่สุด  

7) ใหการสนับสนุนครอบครัวใหมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุและมีการติดตอสื่อสารกันระหวาง
ครอบครัวกับทีมผูดูแล  

การดูแลที่ครอบคลุมจากขอเสนอของสถานบริการอ่ืน รวมทั้งจากผูเชี่ยวชาญดานการ 
ดูแลผูสูงอายุอีกจํานวนมากที่ไมระบุรายละเอียดของกลยุทธ แตสวนใหญสรุปวาตองเปนการดูแลแบบ
องครวม ตอบสนองความตองการการดูแลของผูสงูอายุ เพราะผูสูงอายุหรือผูปวยตองเปนศูนยกลางการ
ดูแล ตองอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต มีความปลอดภัยในสถานที่ที่ดูแล ผูสูงอายุไดรับการดูแล
อยางมีศักด์ิศรี มีอํานาจในการรวมตัดสินใจดูแล มีสุขภาวะ และมีความพึงพอใจตอการดูแลที่ไดรับ 
(Capitman, Leutz, Bishop, & Casler, 2005) 
                                              

2.4 มาตรฐานการดูแล  
สถานดูแลระยะยาวแตละแหงมีบริการที่แตกตางกัน แตสวนใหญมีบริการหลักที่คลายคลงึกัน 

หลายประเทศไดจัดทํามาตรฐานขั้นต่ําเพือ่เปนกฎหมายเบื้องตนในการใหบริการในขอบเขตที่ควรจะเปน 
ซ่ึงมาตรฐานขัน้ต่ําของแตละรัฐหรือประเทศมักกําหนดไวกวางๆ เพ่ือใหสามารถจัดกระทําตามความ
เหมาะสมของบริบทน้ันๆ โดยใหลักษณะดังน้ี เชน   

1) มีการดูแลที่เหมาะสมและเพียงพอ 
2) ใหการรักษาพยาบาล 
3) มีการสนับสนุนดานอาชีพและกิจกรรมบนัเทิง 
4) เปนสถานที่อยูอาศัย 
5) มีความปลอดภัย 
6) มีหองครัว 
7) จัดใหมีความเหมาะสมดานสุขวทิยาและสิ่งแวดลอม 
8) บริการดานวชิาการ 
9) มีความเปนสวนตวัและเคารพในสิทธขิองบุคคล 
10) มีเสรีภาพ 
11) มีการสนับสนุนดานศาสนา 
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12) มีความปลอดภัยในทรัพยสนิสวนบุคคล 
13) มีบริการดานขอมูล ขาวสารที่เปนปจจุบนัแกผูอาศัย 
14) เปดใหมีการเยี่ยมเยียนจากญาติและบุคคลภายนอกได 
15) จัดระบบการจําหนายออกใหกับผูอาศัย 
16) มีการดูแลผูสูงอายุระยะสุดทายรวมทั้งการเสียชีวติ 
17) มีการบันทึกกิจกรรมการดูแล 
นอกจากนี้ประเทศไอรแลนด (Health Information and Evaluation Authority, 2009) ไดจัดทํา

มาตรฐานการดูแลผูสูงอายุในสถาบัน ที่สัมพันธกับกฎหมายและอยูบนพ้ืนฐานของแนวปฏิบัต ิ
ผลการวิจัย และการปฏบิัตทิี่ดีที่สุด ไดแก  

หมวดที่ 1 สิทธิ 
มาตรฐานที่ 1  ขอมูล ผูอาศัยตองเขาถึงขอมูล และความตองการของบุคคล เพ่ือชวยในการ

ตัดสินใจ 
มาตรฐานที่ 2  การปรึกษาและมีสวนรวม ผูอาศัยทุกรายมีสิทธิในการปรึกษาและมีสวนรวมใน

การจัดการของสถานบริการ และการปฏิบตัิและนโยบายของสถานบริการ 
มาตรฐานที่ 3  การยินยอม ผูอาศัยแตละรายยินยอมในการรักษาและการดูแลที่เปนไปตาม

กฎหมายและแนวปฏิบตัิทีดี่ที่สุด 
มาตรฐานที่ 4  ความเปนสวนตัวและศกัด์ิศรี ผูอาศัยทุกรายมีสิทธไิดรับความเคารพตอความ

เปนสวนตัวและไดรับการยอมรับในบุคคล 
มาตรฐานที่ 5  สิทธิพลเรือน การเมืองและศาสนา ผูอาศัยทุกรายรวมปฏิบัตติามสทิธิการเปน

พลเรือน การเมืองและศาสนาอยางมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่ 6  การรองเรียน คํารองของผูอาศัยทุกราย ครอบครัว และผูมาเย่ียมไดรับการรบั

ฟงและตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่ 7  การทําเง่ือนไข ผูอาศัยทกุรายตองลงนามหรือเขียนคํารับรองตอสภาวะของตน

กับผูดูแล หรือตอสถานบรกิารน้ันๆ 
หมวดที่ 2 การปองกัน 

มาตรฐานที่ 8  การปองกัน ผูอาศัยทุกรายไดรับการปองกันการถูกทํารายในทุกรูปแบบ 
มาตรฐานที่ 9  การเงิน เงินของผูอาศัยทุกรายไดรับการปองกันความปลอดภัย 

หมวดที่ 3 ความตองการการดูแลดานสุขภาพและสังคม  
มาตรฐานที่ 10  การประเมิน ผูอาศัยทุกรายไดรับการประเมินความตองการอยางเต็มรูปแบบ

กอนยายเขาพักอาศัยในสถานบริการ และประเมินตามความจําเปนเปนระยะ 
มาตรฐานที่ 11  แผนการดูแล  มีการจัดแผนการพบปะกับผูอาศัยทุกราย พรอมทั้งลงความ

เห็นชอบรวมกันกับผูอาศัย หรือรวมกับผูแทนผูอาศัย 
มาตรฐานที่ 12  การสงเสริมสุขภาพ ผูอาศัยไดรับประโยชนจากนโยบายและการปฏิบัต ิ และ

การฟนฟูสุขภาพ 
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มาตรฐานที่ 13  การดูแลสุขภาพ ผูอาศัยประเมินความตองการดานสุขภาพ และดําเนินการ
ปรึกษากับผูอาศัย   

มาตรฐานที่ 14  การจัดการเร่ืองยา ผูอาศัยไดรับการปกปองดานการจัดการดานยาจากสถาน
บริการอยางเหมาะสม 

มาตรฐานที่ 15  การติดตามเร่ืองยาและมีการทบทวนยา ผูอาศัยไดรับการเพ่ิมคุณภาพชีวิต  
และไมควรไดรับความทุกขทรมานจากการเจ็บปวยเรือ้รังอันเกิดจากการไดรับ
ยามากเกินไปหรือไดยาไมเพียงพอ    

มาตรฐานที่ 16  การดูแลระยะสุดทาย  ผูอาศัยทุกรายไดรับการดูแลจนถึงวาระสดุทายโดย
เปนไปตามความตองการดานรางกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ และมีศักด์ิศรี 
และอํานาจในตนเอง  

หมวดที่ 4 คุณภาพชีวติ  
มาตรฐานที่ 17  การมีอํานาจและมีความเปนอิสระ ผูอาศัยทุกรายสามารถเลือกและควบคุม

ชีวติตนเองและไดรับการกระตุนและเปนอิสระในการคิด 
มาตรฐานที่ 18  งานประจําและความคาดหวัง ผูอาศยัทุกรายมีวิถชีีวติในสถานบริการอยาง

สมํ่าเสมอ เชนเดียวกบังานประจําที่ทํามากอน เชนเดียวกับความชอบพอ 
ความพึงพอใจ วัฒนธรรม ภาษา ศาสนาและงานอดิเรก หรือความสนใจ 

มาตรฐานที่ 19  อาหารและเวลารับประทานอาหารผูดูแลไดรับประทานอาหารในสถานที่ดีและ
ตรงตามเวลา  

มาตรฐานที่ 20  การติดตอกับสังคม ผูอาศัยสามารถคงการติดตอกับครอบครัว เพ่ือน ผูแทน
ของชุมชนไดตามตองการ 

มาตรฐานที่ 21  การตอบสนองตอพฤติกรรมที่ทาทาย ความตองการของผูอาศัยกับพฤติกรรม
ที่ทาทาย รวมทั้งพฤติกรรมที่เสี่ยงตอตนเองและผูอ่ืน 

มาตรฐานที่ 22  การรับบุคลากร การรับผูทํางานเปนไปโดยการจัดการดานทรัพยากรมนุษยที่
ดีที่สดุ 

หมวดที่ 5 ผูปฏิบัติงาน 
มาตรฐานที่ 23  ผูปฏิบัติงานและคุณสมบตัมีิผูปฏิบัติงานที่มีทักษะและคุณสมบัติที่ดีพอในการ

ใหบริการแกผูอาศัยดวยมาตรฐานและความตองการ 
มาตรฐานที่ 24  การฝกและนิเทศ ผูปฏบิัติงานไดรับการพัฒนาความกาวหนาอยางตอเน่ือง

จากผูนิเทศทีมี่ความเหมาะสม 
หมวดที่ 6 การดูแลสิง่แวดลอม 

มาตรฐานที่ 25  สิ่งแวดลอมดานกายภาพ สถานบริการไดรับการออกแบบเลือกพ้ืนที่ของที่อยู
อาศัยมาอยางเหมาะสมกบัวัตถุประสงค มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 

มาตรฐานที่ 26  สุขภาพและความปลอดภัย ผูอาศัยและผูดูแลรวมทัง้ผูมาเย่ียมผูอาศัยไดรับ
การสงเสริมและปองกัน  
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หมวดที่ 7 รัฐบาลและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 27  การจัดการ การบริการผูอาศัย ดําเนินการโดยพยาบาลที่มีคณุสมบัติและ

ประสบการณ และมีอํานาจตามบทบาทหนาที่ในการใหบริการ 
มาตรฐานที่ 28  วัตถุประสงคและหนาที ่ สถานบริการไดเขียนวตัถุประสงคและหนาทีต่างๆ

เก่ียวกับการบริการไวอยางชัดเจน 
มาตรฐานที่ 29  ระบบการจัดการ มีการจัดระบบการจัดการที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนและ

สงเสริมคุณภาพการใหบริการ 
มาตรฐานที่ 30 การประกันคณุภาพและพัฒนาอยางตอเน่ือง มีการติดตามดูคุณภาพการดูแล 

และประสบการณของผูดูแลอยางตอเน่ือง 
มาตรฐานที่ 31 ดานการเงิน มีการจัดการดานบัญชีและการเงินของสถานบริการอยาง

นาเชื่อถือ 
มาตรฐานที่ 32 การบันทึกและลงทะเบียนของผูอาศัย ผูอาศัยทุกรายไดรับการประกันความ

ปลอดภัยโดยการจัดบันทึกแผนและการกระทําตางๆ  
    
 2.5 ระดับความตองการการดูแล (level of care) 

2.5.1 การแบงระดับความตองการการดูแล 
ใน British Columbia ประเทศแคนนาดา มีการแบงระดับการดูแลออกเปน 5 ระดับคือ 

(Hébert, et al., 2001)  
ระดับ 1 การดูแลสวนบุคคล (personal care) 
ระดับ 2 การดูแลระยะกลาง ขั้นที่ 1 (intermediate care 1: IC 1)  
ระดับ 3 การดูแลระยะกลาง ขั้นที่ 2 (intermediate care 2: IC 2)  
ระดับ 4 การดูแลระยะกลาง ขั้นที่ 3 (intermediate care 3: IC 3) 
ระดับ 5 การดูแลระยะยาวหรือเรื้อรัง (extended care or chronic) เทียบเทากับการดูแล

ในสถานบรบิาลท่ีใหการพยาบาลทีต่องใชทักษะขั้นสูง (skilled nursing homes) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ผูที่อยูในระดับ 3 และ 4 มักจะถูกสงตอไปอยูในสถานบริบาล (nursing homes) หรือสถาน
ดูแลระยะยาว (long-term-care facilities) 

 
2.5.2 เครื่องมือในการประเมินระดับความตองการการดูแล (level of care) 

 การประเมินระดับความตองการการดูแล จากเดิมที่ใชเพียงแบบประเมินการปฏบิัติกิจวตัร
ประจําวัน (activities of daily living: ADLs) เทาน้ันตอมา Desrosiers, Bravo, Hébert, & Dubuc 
(1995) กลาววาควรใชแบบประเมินอ่ืนรวมดวยในการประเมินเพ่ือปองกันการเสื่อมหนาที่ของรางกาย
และภาวะทุพพลภาพ ดังน้ันการประเมินระดับความตองการการดูแลควรประกอบไปดวย 2 เคร่ืองมือ
ดังน้ี  
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1) แบบประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน (activities of daily living: ADLs) 
2) เคร่ืองมือประเมินระบบการการทําหนาที่ของรางกาย (Functional Autonomy 

Measurement System: SMAF) พัฒนาขึ้นโดย Hébert, Carrier & Bilodeau (1988)  โดยมีพ้ืนฐานจาก 
World Health Organization's Classification of Disabilities (WHO, 1980) ประกอบไปดวย 29 คําถาม
ที่วัดความตองการเก่ียวกับความสามารถในการทําหนาที่โดยอิสระ 5 ดานคือ ADL (7 ขอ), Mobility (6 
ขอ), Communication (3 ขอ), Mental function (5 ขอ) และ Instrumental ADL (IADL) (8 ขอ) แตละ
ขอมีคะแนนตัง้แต 0-3 (0=independent, 3=dependent) คะแนนมากที่สุด 87 คะแนน มีคา Test-retest 
และ Interrater reliability เทากับ .95 และ .96 ตามลาํดับ ความตองการการดูแล แบงออกเปน 5 ระดับ 
คือ  

ระดับ 1 ชวยเหลือตัวเองได (somewhat independent) มีคะแนน SMAF 14.0–22.5 
ระดับ 2 ชวยเหลือตัวเองไดเล็กนอย (slightly independent) มีคะแนน SMAF 23.0–35.0 
ระดับ 3 มีภาวะพึ่งพาเล็กนอย (slightly dependent)  มีคะแนน SMAF 35.5–45.5 
ระดับ 4 มีภาวะพึ่งพา (somewhat dependent) มีคะแนน SMAF 46.0–61.0 
ระดับ 5 มีภาวะพึ่งพามาก (largely dependent) มีคะแนน SMAF 61.5–68.5 

 
2.5.3 ประเภทกิจกรรมการดูแล 

กิจกรรมการดูแล แบงออกเปน 7 ประเภทใหญๆ คือ 
1) การดูแลทางคลินิกที่จําเปน (clinical necessities) 
2) การดูแลที่พักอาศัย (housekeeping) 
3) การเตรียมอาหาร (meal preparation) 
4) การบํารุงรักษา (maintenance) 
5) กิจกรรมทางทางดานจิตใจและสังคม (psychological–social activities) 
6) การดูแลระยะสั้นๆ (respite) 
7) การอยูเปนเพ่ือน (companionship) 

                           
2.6 ความผาสุกของบุคลากร 

บุคลากรที่ดูแลผูสูงอายุในสถานดูแลระยะยาวสวนใหญเปนพยาบาล และบคุลากรที่มีคุณวุฒิต่าํ
กวา ไดแก ผูชวยพยาบาลหรือบุคลากรอ่ืนที่ไดรับการฝกทักษะมาระดับหน่ึง บุคลากรที่เปนแรงงานใน
การดูแลผูสูงอายุทั้งที่เปนผูดูแลที่เปนทางการ (formal caregiver) และผูดูแลที่ไมเปนทางการ (informal 
care) ลวนแตมีจํานวนลดลง ผูสูงอายุที่เกิดมาในยุค Baby boom เคยมีพ่ีนองหลายคน และชวยกันทํา
หนาที่ดูแลพอแมของตนมากอน แตเม่ือเขาสูวัยสูงอายกุลับพบวาตนเองมีบุตรหลานจํานวนนอยลง เกิด
ภาวะขาดแคลนผูดูแล จึงเกิดเปนชองวางในการดูแลของคนที่อยูในสองยุค ความผาสุกของผูสูงอายุใน
อดีตกับปจจุบนัจึงมีความแตกตางกัน 
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ในดานผูดูแล จากปญหาแรงงานผูดูแลที่ลดลง พบวา พยาบาลวชิาชีพแมจะไดรับการศึกษาใน
วิชาชีพหลายป แตทักษะในการดูแลผูสูงอายุมีนอยมาก ในบุคลากรระดับตอไป คือ ผูชวยพยาบาลยิ่ง
ไดรับการเรียนและฝกฝนทกัษะทางดานดูแลผูสูงอายุนอยกวาพยาบาล บุคลากรท่ีดูแลผูสูงอายุทุกระดับ
จึงมักขาดความม่ันใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ 2-3 เดือนแรกของการทํางาน นอกจากนี้รายไดจาก
การทํางานดานการดูแลผูสูงอายุเปนรายไดที่คอนขางต่ํา และลักษณะงานคอนขางหนัก บุคลากรเหลาน้ี
มักไมคอยพึงพอใจหรือมีความผาสุกมากนัก จึงมักออกจากหนาที่ภายหลังปฏิบตัิเพียงไมก่ีป (National 
Commission for Quality Long Term Care, 2007)   

ดังน้ันจึงสรุปประเด็นแรงงานในสถานดูแลระยะยาวไดเปนประเด็นใหญๆ ดังน้ี คือ 
1) การลาออกจากงานที่คอนขางสูง ทําใหเปลี่ยนแปลงผูทาํงานบอย หลังการพิจารณา 

ปรับคาจางใหสูงขึ้น ทําใหอัตราการลาออกจากงานลดนอยลง  
2) ความไมพรอมดานการเตรียมและฝกอบรมบุคลากร ผูที่มีบทบาทสําคัญในการดูแล 

ผูสูงอายุอยางมีคุณภาพในสถานดูแลระยะยาว ไดแก แพทย พยาบาล ผูบรหิาร และผูดูแลผูสูงอายุ
โดยตรงซึ่งหมายถึงผูชวยพยาบาลและอื่นๆ  

ในประเทศสหรัฐอเมริกา สถานบริการระยะยาวแตละประเภทมีความพรอมของบุคลากรในระดับ
ตางๆ กัน ไดแก สถานบริบาล (nursing home) มีความตองการพยาบาลวิชาชีพและผูชวยพยาบาลที่
ผานการอบรมและไดประกาศนียบตัรการดูแลผูสูงอายุมาแลว คือ Certified Nursing Assistant (CNAs) 
สวนในสถานบริการที่ชวยเหลือการดํารงชีวติ (assisted living) มีการตองการบุคลากรระดับต่ํากวา คือ 
สวนใหญเปนผูที่ไมเคยฝกอบรมมากอน ทําใหทํางานแบบขาดความพรอม และมักออกจากงานในเวลา
ไมก่ีเดือน เพราะไมพรอมที่จะทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย อยางไรก็ตามในรัฐ North Carolina
ไดจัดทําหลักสูตรอบรม 33 ชั่วโมง แกผูดูแลที่เปนทางการซ่ึงไดรับคาจาง พบวา สามารถพัฒนาความรู 
ทักษะ ทําใหผูทํางานมีความม่ันใจในการทํางานมากขึ้น มีความพึงพอใจในงานของตนเองมากขึ้น 
(National Commission for Quality Long Term Care, 2007)   
 

2.7 อัตรากําลังของบุคลากรตอผูพักอาศัย  
การศึกษาของ Harrington & Kovner (อางใน Zhang et al., 2006) ไดขอเสนอแนะวา ทุกสถาน

บริบาล (nursing home) ควรมีผูบริหารดานการพยาบาลและพยาบาลที่ปฏบิัติการ ดังน้ี 
ฝายบริหาร 

- หัวหนาฝายการพยาบาลที่เปนพยาบาลวชิาชีพ (RN director of nursing) 1 คน  
- ผูตรวจการทีเ่ปนพยาบาลวชิาชีพ (RN supervisor)                            1 คน 
โดยบุคลากรทั้งสองตองอยูเวรตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดทั้ง 7 วันตอสัปดาห 

 
ฝายบริการ ในสถานบริบาลที่มีจํานวนเตียง 100 เตียงหรือมากกวา ควรมี 

-   พยาบาลวชิาชีพที่ทํางานเต็มเวลาเปนผูชวยหัวหนาฝายการพยาบาล 1 คน 
     (full-time RN assistant director of nursing) 
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- พยาบาลวิชาชีพทํางานเตม็เวลาทีเ่ปนหัวหนาพัฒนาวชิาการ 1 คน 
(full-time RN director of in-service education) 

ในสถานบรบิาลท่ีมีจํานวนเตียงนอยกวา 100 เตยีง ใหปรับจํานวนพยาบาลเหลาน้ีตามความ
เหมาะสม แตใหมีเวลาทํางานเปนอัตราสวน คือ 

- พยาบาลวิชาชีพ (RN) ใชเวลา 1.15 ชม./ผูอาศัย 1 คน 
- พนักงานผูชวยพยาบาลที่มีใบประกอบวชิาชีพ (LPN) 0.70 ชม.ผูอาศัย 1 คน 
- ผูชวยพยาบาล (NA)  2.70 ชม./ผูอาศัย 1 คน 
โดยรวมทีมพยาบาลควรมีเวลากับผูสูงอายุ 4.55 ชม./ผูอาศัย 1 คน/วัน อยางไรก็ตาม 

ขอเสนอแนะนี้สูงกวาคาเฉลี่ยของรายงานของ Online Survey Certification and Reporting System 
(OSCAR) (RN = Registered Nurse, LPN = Licensed practical Nurse, NA = Nurse Assistant) 

 
รายงานของ Centers of Medicare and Medicaid Services (CMS) เสนอใหมี  
- พยาบาลวิชาชีพ (RN) ทํางาน 0.75 ชม./ผูอาศัย 1 คน ในสถานดูแลระยะยาว 
- ผูมีใบประกอบวิชาชีพ 1.3 ชม./ผูอาศัย 1 คน 
- ผูชวยพยาบาล 2.8 ชม./ผูอาศัย 1 คน 
ซ่ึงขอเสนอดังกลาวน้ีจัดเปนมาตรฐานขัน้สูง 

 
ขอเสนอแนะที่ดูงายตอการประมาณอัตรากําลังอีกแหงหน่ึงและเปนมาตรฐานขั้นต่ํา ในสถาน

บริบาล คือ  
- RN หรือพยาบาลเวชปฏบิตัิทําหนาที่หัวหนาทีม (in-charge)  1 คน  
- ผูดูแล (care staff)       2 คน 
การจัดสัดสวนผูดูแลตอผูสงูอายุ (ผูอาศัย) มีสัดสวนดังน้ี 
- ชวงเชา (06.00 น.- 12.00 น.)     1: 5 
- ชวงบาย (หลงั 12.00 น.- 24.00 น.)     1: 7 
- ชวงดึก (หลัง 24.00 น.- 06.00 น.)     1: 10  
โดย 1 ใน 3 ของทีมผูดูแลตองเปนพยาบาลวชิาชีพ นอกจากนี้ใหพิจารณามีผูดูแลเรื่องการซัก

ผา ดูแลเรื่องเส้ือผา ผาปูที่นอนตางๆ ตามความเหมาะสม 
  

2.8 อุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพในสถานดูแลระยะยาว 
อุปสรรคของการพัฒนาคุณภาพการดูแลระยะยาวมีแตกตางกันบางในแตละสวนของสถาน

บริการระยะยาว เชน สถานบริบาลพบวาในดัชนีผลลัพธของ OBQI (the outcome-based quality 
indicators) ทีใ่ชทดสอบแลวพบวา การดูแลบางอยางมีคุณภาพดีขึ้น เชน มีการผูกยึด (restraints) ลดลง 
แตก็ยังไมสามารถทําใหบานที่ไมคอยมีคุณภาพเปนบานที่มีคุณภาพดีขึ้น อยางไรก็ตามการพัฒนา
ผลลัพธใหดีในการดูแลระยะยาวเปนสิ่งทีย่ากกวาในโรงพยาบาลที่เปนการดูแลแบบเฉียบพลัน สวนใหญ
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จึงเปนการหลีกเลี่ยงมิใหไดผลลัพธออกมาไมดี และมีการนําแนวปฏิบัติ (guideline) และการปฏิบัตทิี่ดี
ที่สุด (best practice) หรือแผนผังการปฏิบัติ (protocol) ตางๆ มาใช ซ่ึงมีประโยชนมาก การดูแลระยะ
ยาวในสถานบริการมีปญหาที่สามารถสรปุไดดังตอไปน้ี  

2.8.1 บุคลากร (personnel barrier) 
ในชวงประมาณ 10 ป ที่ผานมา มีความสนใจปญหาดานบุคลากรที่ทาํงานในสถานดูแล 

ระยะยาวมากขึ้น เน่ืองจากตําแหนงงานในสถานดูแลระยะยาว มักไดคาจางต่ํา ผลประโยชนนอย มีคน
ลาออกมาก สภาพการทํางานแย แมในภาวะเศรษฐกิจดีก็ตาม สภาพงานการดูแลระยะยาวมีสภาพแย
กวาการดูแลเฉียบพลัน บคุลากรสวนใหญเปนผูหญิง ในประเทศสหรัฐอเมริกาสวนใหญไมใชชาวผิวขาว 
มีระดับการศกึษาต่ํา คาแรงต่ํากวาผูชวยพยาบาลในโรงพยาบาล บุคลากรสวนนอยที่พอใจกับ
ผลตอบแทนที่ไดรับ เชน ประกันสุขภาพ เงินบํานาญ การลาปวย การลาพักรอน และสวนใหญมีเวลา
ทํางานไมแนนอน สิ่งเหลาน้ีทําใหอัตราเปลี่ยนบคุลากรทํางานมีบอยและทํางานในระยะเวลาทีส่ั้นมาก 

ในการวิเคราะหของกรรมการสถาบันทางการแพทย (institute of medicine หรือ IOM) 
พบวามีปจจัย 4 อยาง ที่อธิบายไดวาทําไมคาจางของบุคลากรในสถานดุแลระยะยาวถึงต่ํา ไดแก  

1) มีความจํากัดของการเบิกเงินจากกองทุนประกันสุขภาพ (เชน Medicare และ  
Medicaid ในประเทศสหรัฐอเมริกา)  

2) ผูปวยเชื่อถือในการจายเองไดสูงในขณะที่มีความจํากัดของการเงิน  
3) ผูบริการจํานวนมากที่ไดรับการบอกถงึผลตอบแทนที่จะไดรับ  
4) ปญหาจากองคกร  

นอกจากนี้จากการคาดการณในป ค.ศ. 2001 ของ IOM ระบุวา ชวงระหวางป ค.ศ. 1996-
2006 จะมีความตองการแรงงานในสถานดูแลระยะยาวเพิ่มเปนรอยละ 53 เหตุผลของความตองการ
ผูดูแลที่เปนทางการ (formal caregiver) มากขึ้นเพราะอัตราการแตงงานต่ํา ครอบครัวอาศัยอยูหางไกล 
และความตองการการดูแลทีต่องใชทักษะและเทคนิคการดูแลผูสูงอายุมีมากขึ้น 

2.8.2 อุปสรรคของสถานบริบาล (nursing home barrier)  
สถานบริบาลมีรายละเอียดเก่ียวกับอุปสรรค 4 อยาง คือ 
1) แนวคิดดานการแพทยและกฎระเบียบคุณภาพของสถานบริบาลหลายประการ ที่มา 

จากแนวคิดของชุดขอมูลขั้นต่ํา (minimum data set) ซ่ึงสรางไวเพ่ือปองกันและติดตามมิใหเกิดปญหา
คุณภาพต่ํามานาน 20 ปแลว ไดมีการวัดผลลัพธดานคณุภาพชีวิต ความพึงพอใจ พบวาผูอาศัยในสถาน
บริการระยะยาว และครอบครัวไมไดใหคาํตอบวาบริการท่ีไดรับมีคุณภาพ  สุขภาพ แมวาจะไดรับการ
ดูแลในระดับความถี่คอนขางมากกวาที่อ่ืน สันนิษฐานวาอาจเน่ืองจากผูอาศัยจํานวนไมนอยที่มีปญหา
ดานสติปญญา การรับรู ไมสามารถจัดระดับคุณภาพใหได รวมทั้งผูอาศัยไมนอยที่ขาดความรูวาตนเอง
ควรไดรับบริการอะไร จึงมีความคาดหวังนอยและไมไดมองอยางลึกซ้ึง 
 การศึกษาของมหาวิทยาลยั Minnesota เก่ียวกับคณุภาพชีวิตของผูอาศัยในสถานบริบาล 
โดยการสัมภาษณบุคคล 4 กลุม คือ ผูอาศัย ผูดูแล ผูสังเกตการณภายนอก และครอบครวัผูอาศัย ผล
พบวาความพงึพอใจในชีวติยังไมดีมากนัก ซ่ึงเปนผลสะทอนจากความยุงยากทางเทคนิค ขาดความ
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สอดคลองกัน การพยายามพัฒนาคุณภาพการดูแลใหดี มีความผิดพลาดนอยที่สุดในกิจกรรมตางๆ โดย
เนนที่การดูแลและความปลอดภัยน้ันยังไมเพียงพอ ยังตองมีการคํานึงถึงการใหผูสูงอายุมีอิสระและ
อํานาจในการตัดสินใจตอการดูแลรักษา อยางไรก็ตามการมีความพอดีในการใหอํานาจดวย เพราะการที่
ผูสูงอายุมีอิสระ และอํานาจมากเกินไปก็เปนดาบสองคมที่อาจนํามาซ่ึงผลเสียดวย     

2) อุปสรรคดานเทคโนโลย ี (technology barrier) ความพึงพอใจในบริการของสถานบริบาล
ไมเพียงแตมีผูดูแลมาทําหนาที่ใหสมบูรณเทาน้ัน การใชอุปกรณ เทคโนโลยตีางๆ ในปจจุบันมีความ
ทันสมัยมากขึน้ และมีการใชการผูกยึดลดลง ยกเลิกการใชวิธีการดูแลหรืออุปกรณอยางเดียวกันกับ
ผูสูงอายุทุกคน แตหันมาพิจารณาถึงองครวมมากขึ้น ยอมรับตอความเชือ่ของบุคคล และการ
เปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรม การใหโอกาสผูสูงอายุในการรวมตดัสินใจตอการรักษา แนวคดิตางๆน้ี
แมจะตั้งอยูบนแนวคิดที่ดี แตพบวายังเปนการยากในการปฏิบัติ แตก็เปนการเริ่มตนที่ตองทาํรวมกันกับ
เทคโนโลยตีางๆ 

2.8.3 อุปสรรคดานทรัพยากร (resource barriers) 
ปญหาดานทรัพยากรเกิดจาการที่บุคคลไดคาตอบแทนนอย ไมคุมคากับงานที่ทําซ่ึง 

คอนขางหนัก พบวาระดับการทํางานอยางต่ําของผูชวยพยาบาล (assistant nurse) คือ 2.8 ชม./ผูอาศัย 
1 คน/วัน และพยาบาลวิชาชีพ (registered nurse) ทํางาน 1.3 ชม./ผูอาศัย1 คน/วัน และพบวาสถาน
ดูแลระยะยาวหลายแหงมีผูชวยทางการพยาบาล (nurse aid) ซ่ึงทําหนาที่ระดับต่ํากวาผูชวยพยาบาล
จํานวนมากประมาณรอยละ 40 แตยังไมพอกับความตองการ การขาดแคลนทรัพยากรบุคคลเกิดขึ้นมา
อยางตอเน่ือง เพราะลักษณะงานที่หนัก คาตอบแทนนอย ไมมีลําดับขั้นการเติบโตในหนาที่การงาน 
(career ladders) ขาดการอบรมความเชีย่วชาญ รวมทั้งขาดความพึงพอใจตอการบริหารจัดการที่ดี จึง
ไมสามารถดึงดูดความสนใจใหปฏิบัตใินอาชีพไดนาน นอกจากน้ียังพบวาบคุลากรมีความกดดันตอ
ระบบการจัดการซ่ึงมีความจํากัดดานการใชทรัพยากรอื่นๆ ดวยเพราะสถานบริบาลตองควบคุม
คาใชจายมิใหสูงเกินไป ทําใหมีผลตอการใหคาจางบุคลากรที่ยังคอนขางต่ําอยู การพัฒนาดานทรัพยากร
ใหมากขึ้นเพียงพอทั้งบุคคล และอุปกรณจึงยังไมประสบผลสําเร็จมากนัก 

2.8.4 ขาดความตั้งใจจริงในการเปลี่ยนแปลง (lack of strong impetus for change)  
พบวาแรงจูงใจในวิชาชีพ และ/หรือวัฒนธรรมวิจัยไมมีอิทธิพลที่จะใหสถานบริการ 

นําเอา Protocol มาใช 
2.8.4 อุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพการดูแลในชุมชน  

5.1) ขาดพันธะสัญญาระดับชาตใินดานการดูแลในชุมชน 
5.2) รูปแบบระบบการดูแลแบบทางเลือกใหมในชุมชน 
5.3) แนวคิดแขงขนัดานคุณภาพ  

2.8.6 อุปสรรคในสถานบริการและรูปแบบบริการ 
6.1) ความหลากหลายของกฎระเบียบและรูปแบบ 
6.2) ความหลากหลายของแหลงทรัพยากร 
6.3) ขาดการวิจัย 
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2.8.7 อุปสรรคในรูปแบบการตลาดสําหรับคุณภาพในระดับตอไป 
 
3. การจัดการทางดานคณุภาพ (quality management)    
 
       คุณภาพการดูแล หมายถึง การดูแลที่สนองความตองการหรือมากกวาความตองการของ
ผูรับบริการตามมุมมองที่กําหนดโดยเนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง ทั้งน้ีผูรับบริการครอบคลุมผูปวย 
ครอบครัว (Dana, 2004)  
         การจัดการคุณภาพในการดูแลผูสูงอายุมีความสําคัญ เพราะความตองการของผูสูงอายุในสถาน
บริการมีมากขึ้น อีกทั้งตองการการดูแลที่ปลอดภัย การปองกันการเกิดอันตราย การดูแลที่มีคุณภาพ 
(Tumlinson & Woods, 2007) ในขณะที่การปฏิบตัิทีเ่ปนอยูขาดความตระหนักความเปนผูสูงอายุ ทําให
ปญหาสุขภาพบางประการถูกละเลย ทีพ่บมาก คือ ภาวะทุพโภชนาการ เปนตน จากการที่งบประมาณ
ดานสุขภาพลดลง พบวาการจัดการดานคุณภาพทําใหสถานบริการมีคุณภาพมากขึ้น ดังน้ันผูสูงอายุที่
เปนกลุมที่มีปญหาเสี่ยงมากจึงตองมีการจัดการควบคุมคุณภาพ (Miller, Coe & Morley, 1997) 
 การจัดการทางดานคุณภาพ (quality management) ประกอบดวย การปกปองทางดานสุขภาพ
และความปลอดภัยของบุคคล มาตรฐานขั้นต่ําและสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานที่ตองการของผูใหบรกิาร และ
การประกันคณุภาพและทางเลือกของผูพักอาศัย (United States General Accounting Office, 1994) มี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

3.1 การปกปองทางดานสุขภาพและความปลอดภัยของบุคคล 
 การดูแลความปลอดภัยของผูรับบริการ เปนสวนสําคัญในการดูแลคุณภาพการพยาบาล 

โดยเฉพาะผูทีต่องดูแลระยะยาว เน่ืองจากสวนใหญมีความซับซอนของโรคและอยูในภาวะพึ่งพา การ
ดูแลดานสุขภาพและความปลอดภัยของผูรับบริการ จะมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการดูแลดานนี้ 
อยางเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีองคกรรวมที่ทําหนาที่เก่ียวกบัการรับรองคุณภาพการดูแลสุขภาพที่
เรียกวา Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization ที่รับผิดชอบดูแลดานนี้
พัฒนาเปาหมายการดูแลความปลอดภัย ซ่ึงจะมีการพัฒนาเปนระยะใหตามทันสถานการณ อยางเชน
เปาหมายการดูแลความปลอดภัยของ สถานบริการระยะยาว โรงพยาบาล สถานบริบาล น้ัน กําหนด
เปาหมายใหดําเนินการครอบคลุมเปาหมายที่ 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 ในป ค.ศ. 2008 ขยาย
เปาหมายที่ 15, 16 ในป ค.ศ. 2008 (Joint Commission on Accreditation of Healthcare 
Organization, 2008, 2009) 
              เปาหมายที่ 1 พัฒนาความถูกตองในการระบุตวัผูปวย   
 1.1 การทํากิจกรรมไดแก การดูแลรักษา ตองมีบุคคล 2 อยางรวมกันดูแล 
(โรงพยาบาล, สถานบริการการดูแลระยะยาว ที่บาน) 
 1.2 การทํากิจกรรมไดแก การดูแลรักษา การบริการการตรวจทางหอง ปฏิบัติการ 
ตองมีบุคคล 2 อยางรวมกันดูแล (หองปฏิบัติการ) 
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 1.3 ในกรณีที่มีการใหการดูแลที ่ Invasive ตองมีการตรวจสอบวาถูกตวัผูปวย ถูก
เวลา ตําแหนง และตองมีการส่ือสารเร่ืองเทคนิคน้ันๆ (หองปฏิบัติการ) 
 1.4 ในกรณีทีรั่กษาดวยการผาตัดหรือหัตถการที ่Invasive ตองมีการตรวจสอบวาถูก
ตัวผูปวย ถูกเวลา ตําแหนง และตองมีการส่ือสารเร่ืองเทคนิคน้ันๆ (โรงพยาบาล สถานบริการการดูแล
ระยะยาว ที่บาน) 
 1.5 พยายามลดความคลาดเคลื่อนในการระบุผิดตวั (โรงพยาบาล) 
              เปาหมายที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพในการสื่อสารระหวางผูดูแล 
      2.1 การใหคําสั่งการรักษาทางโทรศัพทหรือวาจา ตองมีการทวนคําสั่งของผูรับคําสั่ง 
(โรงพยาบาล สถานบริการการดูแลระยะยาว ที่บาน) 
 2.2 ตองมีรายการคํายอ คําเหมือน สัญลักษณ ขนาดยา ใหเปนที่เขาใจกันทั่วองคกร 
(โรงพยาบาล สถานบริการการดูแลระยะยาว ที่บาน) 
 2.3 การประเมิน การวัดคา หรือความตองการ ตองกําหนดระยะเวลาดําเนินการและ
การรายงานผลชัดเจน รวมทั้งในกรณีที่ผูปวยอยูในภาวะวิกฤต (โรงพยาบาล สถานบริการการดูแลระยะ
ยาว ที่บาน) 
 2.4 การประกาศใชมาตรฐานการดูแล ไมควรใชเพียงลายลักษณอักษรแตตองมีการ
สื่อสารที่ใหโอกาสซักถาม (โรงพยาบาล สถานบริการการดูแลระยะยาว ที่บาน) 
  เปาหมายที่ 3 พัฒนาความปลอดภัยในการใชยา 
 3.1 ในหนวยงานตองมีการระบุยาทีใ่ชบอย เปนระยะ เพ่ือปองกันขอผิดลาดในการ
ใหยา (โรงพยาบาล สถานบริการการดูแลระยะยาว ที่บาน) 
 3.2 ระบุชื่อยาไวในภาชนะทีใ่สยา ไดแก กระบอกฉีดยา แกวยา อาง หรือสารละลาย
อ่ืนๆ (โรงพยาบาล สถานบริการการดูแลระยะยาว ที่บาน) 
 3.3 ลดอันตรายจากการใหยาปองกันการแข็งตัวของเลือด (โรงพยาบาล สถาน
บริการการดูแลระยะยาว ทีบ่าน) 
              เปาหมายที่ 7 ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ 
 7.1 ใหปฏิบัตติามแนวปฏิบัตขิององคการอนามัยโลกหรือศูนยควบคุมและปองกัน
การติดเชื้อเก่ียวกับความสะอาดมือ (โรงพยาบาล สถานบริการการดูแลระยะยาว ที่บาน) 
 7.2 เฝาติดตามกรณีที่มีเสียชีวติหรือสูญเสียการทําหนาที่ของรางกายจากการติดเชื้อ 
(โรงพยาบาล สถานบริการการดูแลระยะยาว ที่บาน) 
 7.3 ใชหลักฐานเชิงประจักษในการปองกันการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการติดเชื้อจาก
เชื้อที่ด้ือยา (โรงพยาบาล) 
 7.5 ใชหลักฐานเชิงประจักษและแนวปฏบิัติในการปองกันการติดเชื้อจากการสอดใส
สายเขาหลอดเลือดสวนกลางและปลาย (โรงพยาบาล สถานบริการการดูแลระยะยาว ที่บาน) 
 7.6 ใชหลกัฐานเชงิประจักษในการปองกันการติดเชื้อของแผล (โรงพยาบาล)             
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 เปาหมายที่ 8 ใหยาอยางถูกตองและสอดคลองกับยาที่ไดรับอยูอยางตอเน่ือง 
 8.1 มีกระบวนการเปรียบเทียบยาที่ไดรับอยูเดิม และที่ไดรับใหม (โรงพยาบาล 
สถานบริการการดูแลระยะยาว ที่บาน) 
 8.2 เม่ือผูปวยที่ไดรับการสงตอไปยังสถานบริการอ่ืน ตองมีการรวบรวมรายการชื่อ
ยาใหสมบูรณ และตองการสื่อสารโดยลายลักษณอักษร และในรายที่สงตอกลบับาน ตองสื่อสารใหกับ
ผูดูแลหลัก (โรงพยาบาล สถานบริการการดูแลระยะยาว ที่บาน) 
 8.3 เม่ือผูปวยออกจากสถานบริการอ่ืน ตองมีการรวบรวมรายการชื่อยาใหสมบูรณ 
ในรายที่สงตอกลับบาน ตองสื่อสารใหกับผูปวย ครอบครัว พรอมใหคําอธิบาย (โรงพยาบาล สถาน
บริการการดูแลระยะยาว ทีบ่าน) 
              เปาหมายที่ 9 ลดความเสี่ยงจากอันตรายจากการหกลม 
 9.1 หนวยงานตองมีโปรแกรมการปองกันการหกลม (โรงพยาบาล, สถานบริการ 
การดูแลระยะยาว, ที่บาน) 
              เปาหมายที่ 10 ลดความเส่ียงจากการเปนไขหวัดใหญ และการติดเชื้อนิวโมคอกไค
ในสถานบริการผูสูงอายุ 
 10.1 มีแนวปฏิบัตใินการใหวัคซีนไขหวัดใหญ (สถานบริการการดูแลระยะยาว) 
 10.2 มีแนวปฏิบัตใินการใหวัคซีนนิวโมคอกไค (สถานบริการการดูแลระยะยาว) 
 10.3 มีแนวปฏิบัตใินการคนหาผูที่ติดเชือ้ไขหวัดใหญและนิวโมคอกไค (สถานบริการ
การดูแลระยะยาว) 
              เปาหมายที่ 11 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อของแผลผาตัด 
 11.1 หนวยงานตองใหความรูแกบุคลากร ที่ตองเก่ียวของกับการดูแลการผาตัด การ
ดมยา การควบคุมอุณหภูมิ การลดการใชออกซิเจน (โรงพยาบาล) 
              เปาหมายที่ 13 สงเสริมใหมีสวนรวมในการดูแลตนเองใหปลอดภัย 
 13.1 ระบวุิถทีางที่ผูปวยและครอบครวัสามารถรายงานที่เก่ียวของกับความปลอดภัย
และสงเสริมใหดูแลเอง (โรงพยาบาล สถานบริการการดูแลระยะยาว ที่บาน) 
              เปาหมายที่ 14 ปองกันการเกิดแผลกดทับ  
 14.1 ประเมินความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับ และระบุปจจัยเปนระยะๆ (สถาน
บริการการดูแลระยะยาว) 
              เปาหมายที่ 15 ระบุความเสี่ยงที่เกิดกับผูปวยในหนวยงาน  
 15.1 ระบุผูปวยที่เสีย่งฆาตัวตาย (โรงพยาบาล) 
                เปาหมายที่ 16 พัฒนาการตระหนัก และการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ผูปวย 
 16.1 หนวยงานตองเลือกวิธีทีเ่หมาะสม ในการสนับสนุนบุคลากรในการฝกอบรม 
ตอเน่ืองเม่ือการทํางานเลวลง (โรงพยาบาล) 
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3.2 มาตรฐานขั้นต่ําและสมรรถนะข้ันพ้ืนฐานที่ตองการของผูใหบริการ 
 การที่จะใหคําจํากัดความของมาตรฐานการใหบริการทีดี่ เพ่ือใชเปนเกณฑในการตัดสินวา
เปนอยางไรนั้น  ยังเปนที่ถกเถียงกันอยู ที่ผานมาขอบงชี้มาตรฐานการดูแลการบริการผูสงูอายุเนน
ปจจัยนําเขาและประสทิธิภาพการบริการ (efficiency) ที่ใหมากกวาคุณภาพการดูแล (quality of care)  
เพราะหากประเมินการบริการท่ีสะทอนคณุภาพการบริการที่ผานมา เชน ระยะเวลานอนในโรงพยาบาล 
การบริการพยาบาลในโรงพยาบาลนั้นยงัไมสามารถดําเนินการประเมินไดอยางจริงจัง ทําใหการกําหนด
มาตรฐานคุณภาพยังไมเปนแนวทางเดียวกัน 
 กรอบแนวคิดที่ใชกันอยางแพรหลายในการพัฒนาคุณภาพการดูแล คือ แนวคิดของ 
Donabedian (1980 cited in Denham, 1991) ที่กลาววาในการพัฒนาตัวบงชีค้ณุภาพของการดูแลตอง
ครอบคลุม 3 องคประกอบ 1) โครงสราง ไดแก จํานวนและความสามารถของบุคลากร อาคาร สถานที่ 
เคร่ืองมืออุปกรณตางๆ เปนตน 2) กระบวนการ ไดแก วิธีการใชทรัพยากรตางๆ เปนตน 3) ผลลัพธ 
ไดแก ประโยชนที่ผูรับบริการไดรับ เปนตน ซ่ึง National Association of Health Center (NAHA) 
ภายใต National Health Service (NHS) ของสหราชอาณาจักรอังกฤษกําหนดตัวบงชี้มาตรฐานการ
บริการผูสูงอายุ ตามกรอบแนวคิดของ Donabedian เพ่ือใชในการดูแลผูสูงอายุระยาว ในสถานบริการ
ตางๆ ในภาพใหญ ดังน้ี (Denham, 1991) 
 
ตารางที่ 2.1 การดูแลระยะยาวในผูสูงอายุ: ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลพัธ 
 
ตัวบงชี้การประเมินปจจัยนําเขาและโครงสราง 
            บุคลากรพยาบาล (จํานวน ประเภท) 
               การเขาถึงนักกายภาพบําบัด ทันตแพทย นักอาชีวบําบัด นักอรรถบําบดั 
             ครอบคลุมการรักษา (medical cover) 
            โอกาสการฝกอบรมบุคคลากร 
               ระบบการบันทึก 
             สิ่งแวดลอมเชิงกายภาพ 
            การใชอาสาสมัครในการชวยเหลือ   
            สิ่งแวดลอมสวนตวัของผูอาศัย 
ตัวบงชี้กระบวนการ 
           กระบวนการพยาบาล 
           จํานวนเวลาที่พักอาศัยยืดหยุนได 
           มีตัวเลือกในเร่ืองอาหาร 
           มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
           ความสามารถในการเขาถึงผูเยีย่ม 
           มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ 
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ตัวชี้วัดผลลพัธ 
           การเคลื่อนไหว
           การดูแลตนเอง 
           สถานภาพทางดานรางกาย 
           การกลั้นปสสาวะไมได 
           ภาวะไมพ่ึงพา 
           การปฏิสัมพันธกับสังคม 
           
 ทั้งน้ีการควบคุมคุณภาพดานตางๆ จะตองเร่ิมจากการตระหนักถึงสิทธิของผูปวยใน
องคประกอบตางๆ ตั้งแตปจจัยนําเขา กระบวนการและผลลัพธ ตวัอยางเชน NAHA กําหนดสิทธิของ
ผูสูงอายุในบานพักคนชรา ดังน้ี 
 
ตารางที่ 2.2 กําหนดสิทธิของผูสูงอายุในสถานบริการในบานพักคนชรา 
 

1. ไดรับการคงไวซ่ึงศักด์ิศรีและความเปนอิสระตามระดับความรุนแรงความเจ็บปวย
ทางดานรางกายและจิตใจ 

2. ไดรับการดูแลที่ใชทักษะที่ไวตอปญหา ทีมี่คุณภาพที่ดี 
3. ไดรับการตอบสนองความตองการทางดานสังคม อารมณ ศาสนา วัฒนธรรมการเมือง 

และเพศสัมพันธ 
4. มีความเปนสวนตวั 
5. ไดรับการปรึกษาในการจัดการกิจวัตรประจําวันในบานพัก เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงปรับ

กิจวัตร 
6. มีสวนรวมและตองไดรับความยินยอมในประเมินความตองการ 
7. ตองไดรับการแจงและสามารถเลือกแผนการดูแลในอนาคต 
8. ตองไดรับการปรับปรุงสิ่งแวดลอมที่อาศัย และการอยูอาศัย 
9. ตองไดรับการแจงถึงบริการที่ไดรับในสถานบริการ 
10. มีสิทธิเลือกแพทยหรือบุคคลากรผูรักษา และมีสิทธิปรึกษาเปนการสวนตวั 
11. รับผิดชอบในการไดรับการรักษาดวยยา เลือกยาที่ใชในการรักษา 
12. จัดการดานการเงินและสวัสดิการดวยตนเอง 
13. มีความสามารถในการเขาถงึสถานบริการอื่นๆ เทาเทียมกับประชาชนอ่ืน 
14. ไมเคลื่อนยายที่อยูโดยไมปรึกษา 
15. มีสิทธิเขาถึงแหลงที่สามารถใหการปรึกษา ซ่ึงรวมถึงเพ่ือนหรือที่ปรึกษาที่ผูสูงอายุ

ตองการ 
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3.3.1 มาตรฐานการดูแลผูสูงอายุ 
 ดวยประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ และเนื่องจากผูสูงอายุมีปญหาและความ
ตองการที่แตกตางไปจากบุคคลวัยอ่ืนๆ เพ่ือใหการจัดบริการเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานความ
พรอมของผูใหบริการ และจัดบริการทีต่อบสนองความตองการของผูสูงอายุ มีความคุมคาคุมทุนในการ
บริการ เน่ืองจากที่ผานมายังไมมีการกําหนดมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุกลาง ที่เปนที่ยอมรับของทุก
ฝายที่เก่ียวของที่ชัดเจน จึงควรมีการกําหนดมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุในบริบทตางๆ ทั้งในสถาน
บริการและในชุมชนขึ้น 
 จากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทย พบวามีเพียงบางหนวยงานที่กําหนดมาตรฐาน
การดูแลผูสูงอายุบางประเภท เชน มาตรฐานการใหบรกิารผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา มาตรฐาน
การดูแลผูสูงอายุในสถานพยาบาล และมาตรฐานสถานดูแลผูปวยระยะสุดทาย สวนในสถานดูแลระยะ
ยาวประเภทอ่ืนๆ นํามาจากตางประเทศ ดังตอไปน้ี 

       3.3.1.1 มาตรฐานการใหบริการผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา 
  ในประเทศไทย ไดมีการพัฒนามาตรฐานการใหบริการผูสูงอายุในสถานสงเคราะหมา
อยางตอเน่ือง มาตรฐานเดิมประกอบไปดวย 5 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานการบริหารจัดการ สุขภาพ 
ผูใชบริการ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพและระบบความปลอดภัย และระบบมาตรฐานภายใน ซ่ึง
ระบบมาตรฐานการบริการผูสูงอายุในสถานสงเคราะหเปนไป เพ่ือการควบคุมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานโดยตนเองเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว เพ่ือการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง 
  ตอมาไดมีพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการ พ.ศ. 2546 ที่มีเจตนารมณในการ
สงเสริมและสนับสนุนใหองคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะหและอาสาสมัคร มีความสามารถใน
การจัดสวัสดิการสังคมใหแกผูรับบริการสวัสดิการสังคมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และไดรับการพัฒนา
มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสามารถชวยเหลือ
ผูรับบริการสวสัดิการสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งตนเองไดอยางทั่วถึง เหมาะสมและเปนธรรม 
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ จึงไดออก “ขอกําหนดคณะกรรมการสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ วาดวยมาตรฐานการจัดสวสัดิการสังคม พ.ศ. 2550” และ
ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาต ิ วาดวยการรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550 รวมทัง้ใหความเห็นชอบตวัชีว้ัดและเกณฑการ
ประเมินมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ดานการจัดสวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคม นักสังคม
สงเคราะห และอาสาสมัคร  
  “มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม” ในที่น้ีหมายถึง ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ
คุณภาพที่พึงประสงคและตองการใหเกิดขึ้น เพ่ือใชเปนหลักในการสงเสริม สนับสนุน รับรอง ติดตาม
ประเมินผลและการประกันคณุภาพในการจัดสวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคม นักสังคม
สงเคราะห และอาสาสมัคร 
  ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดานการจัดสวัสดิการสังคม
ขององคการสวัสดิการสังคม มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานในการปฏิบตัิงานของ
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องคการสวัสดิการสังคม และเพ่ือใชเปนแนวทางการประเมินและพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง   เพ่ือ
พัฒนาสูการบริการที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวกที่ 5) 
  เกณฑการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ 

1) กําหนดใหมีการประเมินองคประกอบ ตวัชี้วัด และระดับคุณภาพมาตรฐาน  
ดาน คือ 

1.1) ดานการจัดองคกรและการบริหาร 
1.2) ดานการใหบริการ 
1.3) ดานคุณภาพการใหบริการ 

2) ผูไดรับการรับรองตองผานเกณฑการประเมิน   โดยไดคะแนนระดับคุณภาพ   
ดังน้ี 
2.1) คะแนนระดับคุณภาพแตละขอตองมากกวา 0 
2.2) ผลรวมคะแนนระดับคุณภาพแตละดานคดิเปนไมนอยกวารอยละ 60 
2.3) และผลรวมคะแนนระดับคุณภาพทั้ง 3 ดานคิดเปนไมนอยกวารอยละ 75 

  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ (สํานักงาน ก.ส.ค.) 
ไดจัดทํา คูมือการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคม 
ที่มีรายละเอียด ตัวชีว้ัดและเกณฑการประเมินมาตรฐานการปฏิบัตงิาน ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐาน
ขององคการสวัสดิการสังคม และรายละเอียดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัด
สวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคม (มสก.) (Standard of Social Welfare Organization: 
SSWO) วามีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด โดยองคการสวัสดิการสังคมที่จะไดรับเครือ่งหมาย
น้ีตองผานการตรวจประเมินจากคณะผูตรวจประเมิน และผานการพิจารณาทบทวนจากคณะทบทวนวามี
คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด โดยองคการสวัสดิการสังคมสามารถแสดง
เคร่ืองหมายนี้ปรากฏที่ปายชื่อองคกร (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ, 
2551) 
 
              3.3.1.2 สถานที่ใหการชวยเหลือในการดํารงชวีิต (assisted living setting) 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวายังไมมีการกําหนดมาตรฐานการดูแลสถานที่ให
การชวยเหลือในการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในประเทศไทย สวนตางประเทศก็ไมพบหลักฐานการกําหนด
มาตรฐานการดูแลที่ชัดเจน แมแตประเทศสหรฐัอเมริกาเองยังไมสามารถสรุปมาตรฐานกลางของ
ประเทศในสถานที่ใหการชวยเหลือในการดํารงชีวิต ทั้งๆ ที่มีความตองการมาตรฐานเพ่ือในการประเมิน
คุณภาพ (Resnick & Mitty 2009)  แตมีการกลาวถึงคุณภาพการดูแลในมุมมองของครอบครัวทีใ่ช
บริการ วาครอบครัวใหความสําคัญ วาตองประกอบดวยบุคลากร สิง่แวดลอม การบริการและการจัดการ 
ดานบุคลากร จะพิจารณาถึงประเภทของบุคลากร จํานวน การฝกอบรมโดยเฉพาะการดูแลผูที่มีอาการ
สมองเส่ือม การปฏิสัมพันธซ่ึงใหความสําคัญมาก ทัศนคติ การดูแล ความรับผดิชอบ ความตอเน่ืองใน
การดูแลของผูดูแล (ไมเปลีย่นผูดูแลบอย) เพ่ือใหเกิดความคุนเคยกัน  สิ่งแวดลอมที่สรางความผูกพัน
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กัน เหมือนบาน การบริการท่ีใหเหมือนอยูบาน การจัดหองน้ํา หองนอน การตกแตงหองดวยของใชที่
นํามาจากบาน การนําสัตวเลี้ยงมาอยูดวย มีความเปนสวนตวั สามารถปดล็อกหองได ดานการจัดการมี
นโยบายที่ใหจางผูดูแลเอง การติดตามอาการเปลี่ยนแปลง การดูแลรักษา เปนตน 

นอกจากนี้พบวา มีการกําหนดมาตรฐานเฉพาะสวนที่เปนการพยาบาลในสถานที่ให
การชวยเหลือในการดํารงชีวิต ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบดวย 6 มาตรฐาน ไดแก 
(Alnursing.org, 2005) 
  มาตรฐานที่ 1 การประเมิน 
 พยาบาลตองมีความสามารถในการใชเคร่ืองมือ และมีเทคนิคในการรวบรวม
ขอมูลสุขภาพ ทั้งน้ีเพ่ือวางแผนการดูแลผูรับบริการไดอยางครอบคลุมทั้งสิ่งที่ผูรับบริการมีความพึง
พอใจ ความหวัง ความตองการ และการคงไวซ่ึงคุณภาพชีวิต 
 เกณฑการประเมิน 

1) มีนโยบายที่กําหนดตารางและความถี่ในการประเมิน 
2) สิ่งที่ประเมินตองเก่ียวของกับบริการที่กําหนดไวของสถานบริการน้ัน

ตลอดจนลักษณะของผูรับบริการ ไดแก ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวนั การปฏิบัติกิจกรรม
ทางสังคม ความตองการการดูแลเรื่องยา ความตองการการดูแลดานความปลอดภัย ประวัตทิี่บอก
รายละเอียดครอบคลุมความเจ็บปวย แบบแผนสุขภาพ การทําหนาที่และกิจวัตรประจําวันที่ผานมา 
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง เปนตน การดํารงชีวิต การรับรูและความเชื่อดานสุขภาพ ความ
เชื่อทางดานจิตวิญญาณและวัฒนธรรม เครือขายทางสังคมที่มีอยู ทั้งน้ีการประเมินจะตองทําอยาง
ตอเน่ือง 

3) การตัดสินใจดูแลสุขภาพ กระบวนการตดัสินใจเปนอยางไร ใครเปนผู
ตัดสินใจ หรือวางแผนการดูแล 

4) ตองประเมินจากแหลงขอมูลหลายแหลง 
5) มีการบันทึกขอมูลและเก็บเปนความลบั 
6) มีการใชงานวจัิยและหลักฐานเชิงประจักษในการพัฒนาการรวบรวม

ขอมูล 
7) ตองประเมินการปฏิบัติการประเมินเปนระยะ 

  มาตรฐานที่ 2 การวินิจฉยั  
พยาบาลจะรวมกับทีมดูแลในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมิน เพ่ือใหมี

ความเที่ยงตรง รวมกันวินิจฉัยปญหาและวางแผนการดูแล และในฐานะพยาบาลผูบริหารสถานบริการ
ตองใหการสนับสนุนการดําเนินงานของพยาบาล แนะนําทีมพยาบาลในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือคนหา
ปญหาและวินิจฉัยและรวมแลกเปลีย่นปญหาและวางแผนการดูแลกับทีมสหสาขาวชิาชีพ 

เกณฑการประเมิน 
1) การวินิจฉัยตองระบุบนพ้ืนฐานความรู ความเขาใจเกีย่วกับ

กระบวนการชราที่ปรากฏตามขอมูลที่ไดรับ 
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2) การวินิจฉัย วางแผนและการรักษา ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก
การรักษาตองมีการอภิปรายรวมกันในทมีสหสาขา 

3) การวินิจฉัยการพยาบาล ตองระบุถึงปญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได
บอยที่มีผลตอความสามารถของผูสูงอายุ เชน การดูแลตนเองและความสามารถที่จะทํากิจกรรมตางๆ
อยางอิสระ คงไวซ่ึงสุขภาพที่เปนอยู จัดการไมใหเกิดความบกพรองหรือขอจํากัด สนองความตองการ
ดานรางกาย อารมณ สังคม และสิ่งแวดลอมที่กดดัน คงไวซ่ึงจิตวญิญาณ วัฒนธรรมการสันทนาการและ
คุณภาพชีวิต 

4) ตองบันทึกและทบทวนขอวนิิจฉัยการพยาบาลเปนระยะ และตอง
สะทอนถึงระยะความเจ็บปวยหรือความบกพรองที่มีอยู เชน ความจําบกพรอง ความเจ็บปวยระยะ
สุดทาย 

5) ขอวินิจฉัยตองบันทึกเก่ียวกับเปาหมายและแผนการดูแล ที่สอดคลอง
กับกันระหวางผูใหการดูแล ผูสูงอายุและครอบครัว 

6) การวินิจฉัยตองเปนผลจากการแลกเปลีย่นขอคิดเห็นระหวางวิชาชีพ 
7) ประเมินวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางาน ทีเ่ก่ียวของกับผูให

บริการ  ผลลพัธการดูแล ความตอเน่ือง และการพัฒนาการ 
  มาตรฐานที่ 3 การระบุผลลัพธ 
 พยาบาลตองระบุผลลัพธการดูแลที่สะทอนถึงสภาวะสุขภาพ การรับรูและการ
แสดงออกถึงความผาสุกของผูสูงอายุ ทั้งพยาบาลที่เปนผูบริหาร ตองพัฒนาใหการสนับสนุน และ
ประเมินระบบการจัดการดูแลที่เก่ียวกับผูอาศัย บุคลากร และผลลัพธขององคกร ทั้งน้ีเพราะผลลัพธชวย
สะทอนและแสดงใหเห็นวาไดตอบสนองความตองการดานสุขภาพ ความสามารถของรางกาย คุณภาพ
ชีวติ ความสุขสบายในระยะสุดทายของชวีิต 

เกณฑการประเมิน 
1) ผลลัพธตองสมัพันธกับขอวนิิจฉัยการพยาบาล การมีตวับงชีถ้ึงสิ่งที่

ความเปนจริง ผลประโยชนที่เกิดขึ้น ผลกระทบ และความเสี่ยง ระบถุึงผลลัพธระยะกลาง ระบถุึงความ
ตองการที่เพ่ิมเติม คาใชจายที่เพ่ิมขึ้นถามี 

2) สนับสนุนผูอาศัยและบุคลากรในการระบปุญหาและผลลัพธทีเ่กิดขึ้น 
3) ประสานงานกับบุคลากรตางๆ หรือหนวยงานอ่ืนเพ่ือบูรณาการระบบ

ขอมูล 
  มาตรฐานที่ 4 การวางแผน 
 พยาบาลตองมีการวางแผนการพยาบาลที่ใหการดูแลครอบคลุมสาขาวิชาชีพ และ
เปนการดูแลภายใตแนวทางการพยาบาลหรือการติดตามของพยาบาลเพื่อใหบรรลุผลลัพธ ทั้งน้ีเพราะ
แผนการดูแลจะบงบอกถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบ และแผนการดูแลตองประกอบดวย
เปาหมายการฟนฟูสภาพและหรือการคงไวซ่ึงการทําหนาที่ของรางกายสูงสุดและคณุภาพชีวิต 
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เกณฑการประเมิน 
1) การวางแผนรายบุคคลประกอบดวย การจัดลําดับความสําคัญของ

ปญหา ระบุกิจกรรมการดูแล ที่ครอบคลมุการสอน การใหคําแนะนาํผูพักอาศัย ครอบครัว หรือบุคคลที่
เก่ียวของ รายละเอียดที่ทําใหประสบความสําเร็จ ระบุเง่ือนไขการดูแล ความเสีย่ง ไมเนนเฉพาะความ
ตองการดานสุขภาพแตตองตอบสนองเรื่องวัฒนธรรม จิตวิญญาณ  และความตองการอยางเปนองครวม 

2) ระบุแหลงประโยชนที่ตองการและตองทบทวนเปนระยะ 
3) สงเสริมการพัฒนาการ กระบวนการทีส่นับสนุนความคิดริเริ่ม การ

พิทักษสิทธิ์ จริยธรรมในการรักษา 
4) สงเสริมใหบุคคลากรมีสวนรวมในการวางแผนและการจัดการ

ทรัพยากร 
  มาตรฐานที่ 5 การปฏิบัตกิาร 
 ใหการดูแลตามแผนการพยาบาลและมีการพัฒนาการดูแลอยางตอเน่ือง 

เกณฑการประเมิน 
1) ตองตอบสนองความปรารถนา วัฒนธรรมของผูสูงอายุอยางมีจริยธรรม 
2) การปฏิบัตติองสะทอนถึงการปฏิบัติการที่เปนวทิยาศาสตรและทําได 
3) ผูใหการดูแลตองไดรับการฝกฝน มีความรูเฉพาะในการดูแลเปนระยะ 
4) ลักษณะการดูแลควรเนนการดูแลตนเอง การสอน การปองกันความ

เจ็บปวย การติดตามโรค การรวบรวมขอมูล การดูแลประคับประคอง และการจัดการอาการ 
5) การปฏิบัติการตองมีการทบทวน ผลลพัธการปฏิบตัเิปนระยะ ความรู

ใหม การตอบสนองและประสิทธิภาพของผูรับบริการ 
6) ตองบันทึกการปฏิบัต ิ
7) สรางนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัตทิี่สะทอนการกํากับ การปฏิบตักิาร

ที่เปนเลศิ  แนวปฏิบตัิทางคลินิก 
8) ติดตามการปฏิบัตใิหเปนไปตามแผนการดูแล 

  มาตรฐานที่ 6 การประเมินผล 
  ตองมีการประเมินความกาวหนาของผูสูงอายุ ใหเปนไปตามเปาหมาย 
สอดคลองกับแผนการพยาบาล ทั้งน้ีเพราะพยาบาลตองรับผิดชอบในการประเมิน รวบรวม และ
วิเคราะหขอมูล เพ่ือทบทวนแผนการพยาบาล 

เกณฑการประเมิน 
1) มีหลักฐานวามีการประเมินอยางเปนระบบ เปนระยะ  
2) การบันทึกสะทอนใหเห็นถงึการตอบสนองของผูรับบริการตอการรักษา 

การดูแล  
3) มีการบันทึกถงึการมีสวนรวมของผูรับบรกิาร ครอบครัว หรือบุคคลากร

ในการดูแล 
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4) บันทึกการทบทวนแผนการดูแล การวินิจฉัยใหม เปาหมายการดูแล 
5) ติดตามระบบขอมูลที่สามารถแสดงใหเห็นไดเม่ือตองการ 
6) ใหความรูแกเจาหนาที่ตามขอมูลที่ไดจากการประเมิน 
7) จัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการประเมิน 
8) สงเสริมการนําการวิจัยมาใชในการปฏิบตัิการ 

 
              3.3.1.3 สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล (long- term care hospitals) 
 ในประเทศอังกฤษ มาตรฐานการดูแลในโรงพยาบาลไดระบุวาโรงพยาบาลทีใ่หการ

ดูแลผูสูงอายุจะตองใหการดูแลตามมาตรฐานการดูแล ครอบคลุมการประสานการดูแลของวิชาชีพตางๆ 

การจัดทําโปรแกรมการดูแล การทํางานรวมกันเพ่ือสงเสริมประสบการณการดูแลในประเด็นปญหา

สุขภาพที่พบบอยในผูสูงอายุ ไดแก (Department of Health, 2002) 

1) การดูแลฉุกเฉนิ (emergency response) 
2) การจัดการความปวด (pain management) 
3)  การดูแลแผลกดทับ (pressure sore) 
4)  การดูแลบาดแผล (wound care) 
5)  การดูแลการควบคุมขับถายไมได (continence service) 
6)  การดูแลโภชนาการ (nutrition) 
7)  การดูแลเรื่องการติดเชื้อ (healthcare associated infections) 
8)  การดูแลระยะสุดทายของชีวติ (end of life care) (the essence care) 
9)  การดูแลสิ่งแวดลอม (hospital environment) 
10)  ความสะอาดของโรงพยาบาล (clean hospitals) ตองมีโปรแกรมที่รับประกันวา

โรงพยาบาลสะอาด 
11) ประเด็นการพยาบาล (nursing issue) เชน การไดรับการยอมรับ ใหเกียรติใน

หอผูปวย การใหคําแนะนํา เปนตน 
  

สําหรับในประเทศไทย กองการประกอบโรคศลิปะ กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสขุ 
ไดริเริ่มกําหนดมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุในสถานพยาบาล โดยไดมีการยกรางประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการบรกิารผูสูงอายุในสถานพยาบาล (ดูภาคผนวก 4) สาระสําคัญ
ประกอบดวย 
 1 คําจํากัดความ 
 “ผูสูงอายุ” หมายความถึงผูรับบริการทีมี่อายุ 60 ป บริบูรณขึน้ไป ที่มาขอรับบริการใน
สถานพยาบาล หรือผูที่ไดรับการวินิจฉัยทางการแพทยวามีปญหาดานสุขภาพเกี่ยวของกับความชรา 
โดยแบงเปน  

(1) ผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองได  
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(2) ผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไดบางสวน ไมสามารถทํากิจวัตรประจําวันได 1-2 อยาง 
ไมมีภาวะสมองเสื่อม 

(3) ผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไมได ไมสามารถทํากิจวตัรประจําวันได 3 อยาง ขึ้นไป 
หรือมีภาวะสมองเสื่อมชัดเจน 

 “การบริการผูสูงอายุในสถานพยาบาล” หมายความถงึ การจัดใหมีบริการผูสูงอายุในดาน 
สงเสริม ฟนฟูสุขภาพและรักษาโรคทัว่ไป สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและเกื้อหนุน และบริการพิเศษเฉพาะ
ผูสูงอายุ 

(1) การบริการแกผูสูงอายุดานการสงเสริม ปองกัน ฟนฟูสภาพ และรักษาโรคทัว่ไป 
เพ่ือคุณภาพชีวติที่ดีแกผูสงูอายุ 

(2) สิ่งแวดลอมทีป่ลอดภัยและเก้ือหนุน และบริการพิเศษเฉพาะผูสูงอายุ 
 2. ผูไดรับอนุญาตและผูดําเนินสถานพยาบาลที่จัดใหมีหนวยดูแลผูสูงอายุ ตองจัดใหมี
ขอกําหนดวาดวยการรับผูสงูอายุไวในสถานพยาบาล และบริการทีผู่สูงอายุไดรับขั้นพ้ืนฐาน 
  2.1 มีการประเมินความสัมพันธในครอบครัว ญาติ ผูดูแลหลัก 
  2.2 มีการประเมินผูสูงอายุ (Geriatric assessment) 
  2.3 มีขอกําหนดบริการขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานวชิาชีพที่ผูสูงอายุตองไดรับดังน้ี 
   2.3.1 บริการที่จัดสําหรับผูสูงอายุคือ โภชนาการผูสูงอายุ ศูนยสุขภาพ 
กายภาพบําบดั จิตวิทยาบําบัด และ Speech and language therapy  
   2.3.2 บริการตามมาตรฐานวิชาชพีสําหรับผูสูงอายุแตละสาขา โดยมีการบันทึก
ผลการประเมิน ตามขอ 2.2 และมีการกําหนดเปาหมายและวางแผนดูแลรวมกันโดยสหสาขาวิชาชีพ 
และจัดใหมีการดูแลอยางเหมาะสม 
   2.3.3 กรณีที่ตองมีการใชอุปกรณหรือผาเพ่ือยึดตรึง หรือผูกมัด ตองจัดใหมี
บริการใหคําปรึกษากับญาตผิูปวย และญาติผูปวยยินยอมใหกระทํา 
   2.3.4 ในกรณีที่สถานพยาบาลมีการระบุชือ่หรือมีการโฆษณาวาเปนสถาน 
พยาบาลผูสูงอายุหรือมีแผนกผูสูงอายุโดยเฉพาะ ตองมีแพทยผูใหบริการที่ผานหลักสูตรดานเวชศาสตร
ผูสูงอายุที่แพทยสภารับรองอยางนอย 1 คน 
  2.4 เม่ือมีเกณฑ หรือขอบงชี้ของสัญญาณอันตรายของผูสูงอายุ ไดแก มีการแสดงของ
การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพที่อยูในภาวะวิกฤต ผูสูงอายุควรไดรับการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพ
และภาวะของโรคผูสูงอายุตามรายละเอียดที่กําหนดดังน้ี 
   2.4.1 จัดใหมีแพทยและพยาบาลดูแลใกลชิดสมํ่าเสมอ และมีการบันทึกรายงาน
ความกาวหนาอยางนอยวันละ 1 คร้ัง และทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง 
   2.4.2 มีระบบการรายงานแพทยเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินเรงดวน ที่มีประสิทธิภาพ 
   2.4.3 มีการดูแลผูปวยทีกํ่าลังจะเสียชวีิตอยางเหมาะสมทั้งการบรรเทาอาการ 
การดูแลความตองการทางดานจิตสังคม อารมณ และจิตวิญญาณ โดยเคารพในศาสนา และวฒันธรรม
ของผูปวย 
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  2.5 มีการกําหนดขอมูลที่จําเปนและแจงใหผูสูงอายุและหรือญาติรับทราบ ดังน้ี 
   2.5.1 ผลการตรวจทีช่ัดเจน เชื่อถือไดและครบถวน เปนขอมูลอยางนอยวา พบ
อะไร มีลักษณะเชนไร หรือไมพบอะไร 
   2.5.2 ผลการวินิจฉัยเบื้องตนที่สรุปไดจากการตรวจทีช่ัดเจน เขาใจงาย ใหรูวา
คลายหรือเปนอะไรหรือไม และคาดวานาจะมีอาการอยางไรตอไป โดยคํานึงถึงความพรอมทางดาน
จิตใจ ศักด์ิศรีความเปนมนษุยและสิทธขิองผูปวยในการไดรับขาวสารน้ันๆ 
   2.5.3 ผูสูงอายุและหรือญาติ ไดรับทราบความกาวหนาของการรักษาทุกคร้ัง
เม่ือแพทยมาเย่ียม 
   2.5.4 ผูสูงอายุและหรือญาติ ไดรับทราบความเห็นหรือคําแนะนํา และ/หรือ
แผนการรักษาความความจาํเปนอยางเพียงพอจากแพทยผูใหการรักษา เพ่ือใหทราบอยางชดัเจนถึงสิ่ง
ที่ตองปฏิบตัิของผูสูงอายุและญาติ ขอหาม ขอควรระวัง ลักษณะอาการที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งวิธีแกไข
ปองกันเบื้องตนสําหรับอาการเชนนั้น 
   2.5.5 ผูสูงอายุและหรือญาติ ไดรับขอมูลอยางเพียงพอวา ฤทธิ์ของยาที่ใหที่
ตองการคืออะไร เวลาทีค่าดวาจะเกิดผลดังกลาว วิธกีารที่ตองปฏิบัติ ขอหาม ขอควรระวัง อาการแพ
หรือผลขางเคยีง ลักษณะทีค่วรรีบแจงแพทยหรือพยาบาล คําแนะนาํในการใชยา ฉลากยา วธิีการใช วธิี
เก็บรักษา 
 3 ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการสถานพยาบาลที่จัดใหมีหนวยบริการดูแลผูสูงอายุ ตองจัดใหมี
ขอกําหนดวาดวยการปองกันและควบคมุการติดเชื้อ ใหครอบคลุมทั้ง 4 ดานดังน้ี 
  3.1 ดานการบริการ  
   3.1.1 โครงสรางการควบคุมการตดิเชื้อ 
   3.1.2 การจัดตั้งองคกรปองกันและควบคุมการติดเชื้อ 
   3.1.3 การประเมินการปองกันและควบคุมการตดิเชื้อ 
  3.2 ดานการเฝาระวัง 
   3.2.1 การเฝาระวังการติดเชื้อ 
   3.2.2 การจัดการระบาดของโรคตดิเชื้อ 
  3.3 ดานการปองกัน 
   3.3.1 การปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อ 
   3.3.2 การปองกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจสวนลาง 
   3.3.3 การปองกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ ในผูปวยทีค่าสายสวน
ปสสาวะ 
   3.3.4 การปองกันการติดเชื้อในกระแสโลหิต ในผูปวยทีใ่สสายสวนเขาหลอด
เลือด 
  3.4 ดานกิจกรรมสนับสนุน 
   3.4.1 การลางมือ 
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   3.4.2 การดูแลทําความสะอาดหอง อุปกรณการแพทย เคร่ืองใชและสิ่ง
อํานวยความสะดวก 
   3.4.3 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อดานโภชนาการ การปองกันการ
ปนเปอน อาหารเหลว 
 4 ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการสถานพยาบาลที่จัดใหมีหนวยบริการดูแลผูสูงอายุ ตองจัดใหมี
ระบบการตอบสนองหรือแกไขปญหาไดทันทวงทเีม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน เชน มีคูมือแนวปฏิบตัิ มีการ
เตรียมความพรอมของเจาหนาที่และเครือ่งมือ 

5 ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการสถานพยาบาลที่จัดใหมีหนวยบริการดูแลผูสูงอายุ ตองจัดใหมี
ขอกําหนดระบบการสงตอที่เหมาะสม ในดานตางๆ เชน ตองมีการส่ือสาร ประสานงานแจง
สถานพยาบาลที่รับไวลวงหนา พรอมขอมูลและเอกสารที่เก่ียวของกับผูปวย ตลอดจนขอมูลทาง
การแพทยที่จําเปน และจะตองจัดใหมีผูประกอบวชิาชีพหรือบุคลากรที่มีความสามารถในการดูแลผูปวย
ที่เหมาะสมกับโรคและความรุนแรงของโรคไปพรอมกับผูปวย  
 6 ใหผูปวยหรือญาติมีสิทธิเลือกสถานพยาบาล หรือสถานที่ที่ตองการใหสถานพยาบาลนําสง 
รวมทั้งวธิีการนําสง เวนแตเปนการเกินขีดความสามารถของสถานพยาบาลที่นําสง หรือเปนการนําสง
ของสถานพยาบาลนั้นอาจเปนอันตรายตอผูปวย ใหสถานพยาบาลผูสงสามารถเลือกสถานที่อ่ืน รวมทั้ง
วิธีการนําสงทีเ่หมาะสมได 
 7 ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการสถานพยาบาลที่จัดใหมีหนวยบริการดูแลผูสูงอายุ ตองจัดใหมี
การใหขอมูลแกผูปวยหรือญาติเก่ียวกับเหตุผลและความจําเปนในการสงตอ 
 8 ผูรับอนุญาตและผูดําเนินการสถานพยาบาลที่จัดใหมีหนวยบริการดูแลผูสูงอายุ ตองจัดใหมี
อาคารสถานที่และสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ที่เก้ือหนุนใหผูสูงอายุในการเคลือ่นไหว การมองเห็นและ
การไดยิน ใหเปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการ หรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 ซ่ึงออกตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2543 
 9 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับน้ี ใหใชบังคับตั้งแตวันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุ 
เบกษา เปนตนไป 

โดยใหผูรับอนุญาตและผูดําเนินการสถานพยาบาล ดําเนินการใหถูกตองภายในหนึ่งรอยแปด
สิบวัน นับแตวันที่ประกาศฉบับน้ีใชบังคบั 

 
      3.3.1.4 สถานบริบาล (nursing home) 

  ประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยตระหนักถึงคุณภาพในการดูแลในสถานบริบาล 
(nursing home) จึงนําไปสูการปฏิรูปขอบังคับของสถานบริบาลและออกพระราชบัญญัติ เรียกวา 
Omnibus Budget Reconciliation Act. (OBRA) เม่ือป ค.ศ. 1989 หลังจากน้ันมีการปฏิรูปอีกหลาย
ประเด็นสงผลตอการเพ่ิมคุณภาพการดูแลในสถานบริบาล และ OBRA ไดพัฒนาเครื่องมือในการ
ประเมินมาตรฐาน ที่มีชื่อวา Minimum Data Set-Resident Assessment Instrument (MDS-RAI) เพื่อ
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ใชเปนเคร่ืองมือมาตรฐานในการประเมินผูสูงอายุในสถานบริการระยะยาวที่มีความครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 
เปนรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา และยังถูกนําไปใชในประเทศแคนนาดา ประเทศไอรแลนด 
และหลายประเทศในยุโรป ซ่ึงการนําดัชนีชี้วัดคุณภาพไปใชอยางเปนระบบ จะทําใหทราบถึงสภาพและ
ตนเหตุของปญหาทางคุณภาพสําหรับทั้งบุคลากรและผูประเมิน ผูพักอาศัยและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ชวยในการพัฒนาวางแผนการดูแลโดยสหสาขาวิชาชีพเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติการทางคลินิก และการ
ดูแลและสถานบริบาลทุกแหงถูกกําหนดใหนําเครื่องมือน้ีไปใชในการประเมิน และบรรจุไวในโปรแกรม
การปรับปรุงคุณภาพสถานบริบาลของตนเอง เปนเคร่ืองมือที่มีความครอบคลุม 
 
 การประเมินคุณภาพสถานบริบาล 
  การประเมินคุณภาพของสถานบริบาล ตามแนวคิดของ Donabedian (1980) 
ประกอบไปดวย 3 สวนคือ  

1. โครงสราง (structure)  
2. กระบวนการ (process) และ 
3. ผลลัพธ (outcome)  
ที่ผานมาการประกันคุณภาพและขอบังคับในสถานบริบาลไดมุงความสนใจไปที่

มาตรฐานของโครงสรางและกระบวนการ ทําใหยังไปไมถึงคุณภาพการดูแลที่แทจริง ทําใหมีการปฏิรูป
กฎหมายของสถานบริบาล เพ่ือใหผูพักอาศัยมีความผาสุกทั้งในดานรางกาย จิตใจ และจิตสังคมภายใน
สิ่งแวดลอม ที่ผูพักอาศัยมีสิทธิของตนเอง ในขณะที่ผลลัพธในปจจุบัน จะถูกติดตามโดยวิธีการสํารวจซึ่ง
ไมไดการประเมินคุณภาพการดูแลที่แสดงออก อยางไรก็ตามถึงแมผลลัพธที่ประเมินไดจะอยูในเกณฑดี 
แตยังไมไดหมายความวาการดูแลจะอยูในเกณฑดีตามไปดวย  

การขอใบอนุญาต ในแตละรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดกําหนดใหสถานบริบาล 
ตองขอทั้งใบอนุญาตใหประกอบสถานบริการ (licensing) เปดใหบริการ และใบประกาศนียบัตรสถาน
บริการ (certificate) เพ่ือแสดงวาสถานบริการน้ันมีคุณสมบัติในการไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุน
สาธารณะ Medicare และ Medicate ซ่ึงตองมีมาตรฐานเฉพาะตามที่กําหนด แตหากพบวาสถานบริการ
น้ันไดรับการรองเรียนมาก รัฐบาลสามารถยุติขอตกลงกับผูใหบริการและไมยอมจายเงินชดเชยนั้นๆ ได 
นอกจากน้ียังตองขอขึ้นทะเบียนผูประกอบการ (registration) จากองคกรบริหารดานสุขภาพ (The 
Agency for Health Care Administration: AHCA) ผูสมัครจะไดรับอนุญาตใหประกอบสถานบริการเปน
ระยะเวลา 2 ป (Agency for Health Care Administration, 2006) ซ่ึงองคกรบริหารดานสุขภาพ 
(AHCA) จะเปนผูรับผิดชอบออกใบอนุญาตใหกับสถานบริการดานสุขภาพ (health care licensure) การ
ตรวจสอบ (inspection) และการบังคับใชกฎหมาย การสอบสวนขอรองเรียนที่เก่ียวกับสถานบริการดาน
สุขภาพและการจัดการแผนการรักษา การดําเนินการเปนศูนยเก็บรวบรวมสถิติของรัฐ การออกใบรับรอง
โปรแกรมตามความตองการ การจัดการโปรแกรม Medicaid การรับรองศูนยดํารงสุขภาพและการคลินิก
ที่จายคาบริการลวงหนา และบริการอ่ืนๆ ตามที่ตกลงไว 
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   ในประเทศอังกฤษ ไดมีการพัฒนามาตรฐานขั้นต่ําแหงชาติ (National Minimum 
Standard: NMS) สําหรับผูพักอาศัยในบานพักคนชรา และสถานบริบาลสําหรับผูสูงอายุ ในป ค.ศ.1998 
และมีผลบังคับใชตั้งแต ป ค.ศ. 2002 ซ่ึงมาตรฐานนี้ไดถูกออกแบบใหสามารถวัดได ใชบังคับได มีความ
คงเสนคงวา และพิจารณาวาสถานบริบาลใดสามารถใหการยอมรับไดเม่ือเทียบกับมาตรฐาน (CPA, 
1999) โดยมาตรฐานมีเปาหมาย เพ่ือปกปองผูที่มีภาวะเปราะบางจากการแสวงหาประโยชน การทารุณ
กรรมและการละเลยไมดูแลเอาใจใสที่อาจเกิดขึ้นได เพ่ือใหม่ันใจวาผูใหบริการมีมุมมองที่ชัดเจนและ
เขาใจวาขอกําหนดคืออะไร เพ่ือใหม่ันใจวาผูตรวจสอบ (inspectors) ไดกระทําหนาที่อยางเทาเทียมกัน
และมีความคลองตัว ปกปองเจาหนาที่ในการทํางาน และเพื่อใหแนใจวาการดูแลดวยคุณภาพได
ใหบริการในสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพดวย 
   ตอมาไดมีการจัดทําหนังสือมาตรฐานแหงชาติใหมมีชื่อวา Care Homes for Older 
People: National Minimum Standards เพ่ือชวยใหสามารถระบุไดวาสถานบริบาลนั้นๆ ไดตอบสนอง
ความตองการได รวมถึงความม่ันคงดานสังคมและสวัสดิการของผูที่พักอาศัย มีการกําหนดมาตรฐาน
หลักที่สามารถนําไปใชไดกับทุกสถานบริการที่ใหบริการที่พักอาศัยและใหการพยาบาล หรือการดูแล
สวนบุคคลสําหรับผูสูงอายุ แตจะไมนําไปใชกับโรงพยาบาล สถานดูแลผูปวยในระยะสุดทาย (hospices) 
คลินิก หรือสถานที่ควบคุมอาการผูปวยที่ขึ้นทะเบียนภายใตพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (Mental Health 
Act. 1983) 
   ในปจจุบันไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑของการปฏิบัติที่ดี (code of good practice) 
และคูมือการประเมินตนเอง (self-assessment manual) เพ่ือเตรียมสถานบริบาลสําหรับระบบการ
ตรวจสอบแบบใหมที่อยูภายใต พระราชบัญญัติมาตรฐานการดูแล ป ค.ศ. 2000 (Care Standards Act 
2000: CSA) กฎหมายไดเห็นความสําคัญของอัตราเจาหนาที่ตอจํานวนผูพักอาศัยวามีผลตอคุณภาพ
การดูแลเปนอยางยิ่ง จึงไดมีการกําหนดอัตรากําลังของเจาหนาที่ (Masterson, 2004) คือ 

เวรเชา จะตองมีอัตราเจาหนาที่ตอผูพักอาศัยเปน 1: 5 
เวรบาย จะตองมีอัตราเจาหนาที่ตอผูพักอาศัยเปน 1: 6/7 
เวรดึก จะตองมีอัตราเจาหนาที่ตอผูพักอาศัยเปน 1: 10 

  อยางไรก็ตามจากการศึกษาของ Perry et al (2003) เสนอแนะวาควรมีการวัดระดับ
การชวยเหลือตนเองหรือภาวะพึ่งพาของผูพักอาศัยกอนนาจะเปนวิธีการที่ดีที่สุด ที่จะบอกไดวาวาควร
ใชเจาหนาที่ในระดับไหนจํานวนเทาใด 
  ในประเทศญี่ปุน จากการทบทวนวรรณกรรมยังไมพบขอมูลที่ชัดเจนในดาน
มาตรฐานการดูแลผูสูงอายุในสถานบริการ สิ่งที่พบเปนเรื่องกวางๆ เชน มาตรฐานของจํานวนผูปวยตอ 
1 หองรวม ไมเกิน 4 คน อัตราพยาบาลตอผูพักอาศัย 1 : 35 จะตองมีแพทยที่ทํางานบางเวลา (part-
time) 1 คนตอผูพักอาศัย 100 คน (Lassey & Lassey, 2001) สถานบริบาลที่มีคุณภาพสูงมักจะมี
แพทย และพยาบาลที่ไดรับการอบรมโดยเฉพาะ 
  ในประเทศสิงคโปร การใหการรับรองคุณภาพการบริการดูแลที่ตอบสนองความ
ตองการของผูสูงอายุและมีมาตรฐานตามความตองการของวิชาชีพที่เก่ียวของมีความสําคัญอยางยิ่งใน



 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย  

42

การปกปองประชาชนท่ัวไป ดวยบริการดูแลระยะยาวที่หลากหลายและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน 
ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่กระทรวงสุขภาพ (Ministry of Health) จะตองแนใจไดวาการบริการน้ันๆ มี
มาตรฐานข้ันต่ํา (minimum standard) (Inter-Ministerial Committee, 1997) ที่ไดรับการรับรองและ
รัฐบาลใหการยอมรับเพ่ือใหเงินอุดหนุน เพ่ือใหมีสถานบริบาลเพ่ิมมากข้ึนเปนทางเลือกใหกับครอบครัว 
(Sitoh, 2003)  
  เพ่ือเปนการปรับปรุงมาตรฐานการดูแล ใหดีขึ้น กระทรวงสุขภาพไดออกแนวปฏิบัติ
สําหรับสถานบริบาล สถานพักฟนกลางวัน โดยมุงเนนไปที่ สิ่งอํานวยความสะดวกและบุคลากร
เจาหนาที่ เพ่ือใหผูใหบริการตอบสนองความตองการและมีแหลงประโยชนที่เหมาะสม การปรับปรุง
มาตรฐานการดูแลระยะยาวในสถานบริบาล ควรมีการปรับปรุงกระบวนการ (process) และผลลัพธการ
ดูแล (outcome of care) สําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะเปราะบางและผูสูงอายุที่มีภาวะเจ็บปวย และ
คณะกรรมการระหวางกระทรวงไดใหเสนอแนะใหกระทรวงสุขภาพ ดําเนินการเก่ียวกับคุณภาพการดูแล 
3 ประเด็น (Inter-Ministerial Committee, 1997) คือ  
  1) การออกกฎขอบังคับและใหการยืนยันคุณภาพของสถานดูแลระยะยาว รวมถึง
การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ  
  2) ปรับปรุงหนังสือคูมือการดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่มีอยู โดยใหเพ่ิมหัวขอเร่ืองการ
เทียบเคียงมาตรฐานการดูแล และใชเปนแนวทางในการดูแลระยะยาวชนิดตางๆ  
  3) สถานบริบาลนําโปรแกรมการประกันคุณภาพมาใชเพ่ือปรับปรุงกระบวนการและ
ผลลัพธในการดูแล 
 

3.3.1.5 สถานดูแลผูปวยระยะสุดทาย (hospice care) 
ในประเทศไทยยังไมมีการกําหนดมาตรฐานการดูแลผูปวยระยะสุดทายกลางของ

ประเทศ แตเริม่มีการพัฒนาข้ึนในโรงพยาบาลบางแหง เชน 
 

มาตรฐานการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ของโรงพยาบาลรามาธิบดี (2551) มีดังน้ี 
1) การใหการวินิจฉัย การพยากรณโรค และการวางแผนการรักษา  

1.1) การวินิจฉัยผูปวยระยะสุดทาย ตองกระทาํโดยแพทยหรือคณะแพทยโดยมี
อาจารย แพทยเจาของไขอยางนอย 1 ทานเปนผูรับผดิชอบ 

1.2) เม่ือใหการวินิจฉยัแลวควรมีการประชุมทีมผูดูแลเพ่ือกําหนดแนวทางและ    
เปาหมายในการดูแลผูปวยรวมกัน โดยมีอาจารยแพทยผูรับผิดชอบผูปวยเปนหลักและควรคํานึงถึง
ความตองการของ ผูปวยและญาติในการกําหนดแนวทางการรักษาดวย 

1.3) มีการประเมินและทบทวนปญหาและความตองการของผูปวยอยางตอเน่ืองและ
ปรับแผนการดูแลตามที่เหมาะสม  

2) การใหขอมูลแกผูปวยและญาต ิ 
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 2.1) แพทยผูดูแลตองใหขอมูลที่เก่ียวของกับสถานภาพทางคลนิิก แนวทางการ
รักษาพยาบาล ความคาดหมายการรอดชีวิต ความทุกขทรมานตางๆ รวมทั้งขอมูลเก่ียวกบัคาใชจาย
และปจจัยอ่ืนๆ แกผูปวยเพื่อใหญาติ/ผูเก่ียวของรวมรบัรูโดยคํานึงถงึความเหมาะสม   
 2.2) ควรมีการใหขอมูลและกําหนดแนวทางการดูแลผูปวยรวมกับตวัผูปวยและญาต ิ
หรือผูที่เก่ียวของตามความเหมาะสม โดยวิธีที่ดีที่สุดถาสามารถทําไดคือ การนัดพบผูเก่ียวของทั้งหมด
พรอมกันเพ่ือใหขอมูลและอภิปรายแนวทางการ ดูแลรวมกัน สวนในกรณีที่ผูปวยอยูในสภาวะที่ไม
สามารถรับรูความจริงไดใหแจงแกญาติ หรือผูที่เก่ียวของแลวแตกรณี อน่ึงการใหขอมูลและกาํหนดแนว
ทางการดูแลน้ีอาจไมสามารถทําใหหมดภายใน 1 คร้ัง แตควรมีการดําเนินการที่ตอเน่ืองตลอดระยะเวลา
ของการเจ็บปวยจนผูปวยเสียชีวติ  

3) การบรรเทาความเจ็บปวดและความทุกขทรมานทางกาย  
3.1) มีการประเมินความปวดและใหการบําบัดความปวดอยางเต็มที่ ตามมาตรฐาน

ทางการแพทย  
 3.2)  ใหการรักษาพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการตางๆ ที่ทําใหเกิดความทุกขทรมาน
 3.3)  ใหการดูแลตางๆ เพ่ือใหมีความสุขสบายมากท่ีสุด เชน การดูแลดานอาหาร 
ความสะอาดของรางกาย การนอนหลับพักผอน การขับถาย การทํากิจกรรมประจําวัน และ
สภาพแวดลอม เปนตน  

4) การใหการดูแลดานจิตใจสังคมและจิตวิญญาณ  
4.1) สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางทีมผูรักษาผูปวยและญาติหรือผูใกลชดิ 
4.2) มีการประเมินสภาพจิตใจและสภาวะทางอารมณของผูปวยอยางสมํ่าเสมอ  
4.3)  ใหการชวยเหลือดานจิตใจโดยการพูดคุย สนับสนุนใหกําลังใจ เปดโอกาสให

ผูปวยแสดงความรูสึกนึกคดิของตนและใหคําแนะนําหรือใหการ ปรึกษาตามที่เหมาะสม  
 4.4)  ใหการบําบัดรักษาอาการทางจิตเวช เชน อาการซึมเศราขั้นรุนแรง อาการ

สับสน (delirium) เปนตน  
 4.5) อํานวยความสะดวกใหญาติหรือบุคคลใกลชิดไดมีโอกาสดูแลผูปวย 

4.6)  จัดสภาพแวดลอมใหสะอาด สงบ หากเปนไปไดควรมีสิ่งที่สรางความอบอุนใจ
ใหแกผูปวยตามที่ผูปวยตองการ เชน ภาพครอบครัว สญัลักษณทางศาสนา เปนตน 

4.7) ชวยใหผูปวยไดมีโอกาสตระเตรียมสิ่งตางๆ ที่ยังหวงกังวล เชน ครอบครัวที่
เหลืออยู บุคคลท่ีตองการพบ ทรัพยสิน เปนตน  

4.8)  อํานวยความสะดวกใหแกญาติและผูปวยในการปฏิบตัิตามความเชือ่ทาง
วัฒนธรรมและศาสนา  

5) การใหผูปวยจากไปอยางสงบโดยคํานึงถึงศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษย  
5.1)  ใหการดูแลและชวยเหลือดานจิตใจใหผูปวยจากไปอยางสงบโดยคํานึงถึงความ 

เชื่อทางศาสนา วัฒนธรรมและศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษยตั้งแตระยะที่ผูปวยอาการหนัก ระยะใกล
เสียชีวติ ขณะผูปวยเสยีชีวติและหลังผูปวยเสียชีวติ  
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5.2) ใหผูปวยเสียชวีิตและจัดการศพอยางสมศกัด์ิศรีแหงความเปนมนุษย  
6) การดูแลครอบครัวและผูทีมี่ความผูกพันใกลชิดกับผูปวย  

6.1)  ใหคําแนะนําและชวยเหลือในการดูแลผูปวย 
6.2) ควรทําการประชุมครอบครวัเพ่ือทําความเขาใจใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและ

ลด ความขัดแยงหรือความตองการที่ไมตรงกัน ตลอดจนกําหนดแนวทางการดูแลผูปวยรวมกัน 
6.3) การดําเนินการหลังผูปวยเสยีชีวติ ควรมีขัน้ตอนที่ชัดเจนและมีการชวยเหลือ

ญาติใหสามารถจัดการส่ิงตางๆ ได โดยไมรูสึกสับสนหรือเครียดเพ่ิมขึ้นจากการสูญเสีย เชน การจัดการ
เรื่องศพ พิธีกรรมตางๆ การจายคารักษาพยาบาล 

6.4)  มีระบบติดตามและญาติภายหลังการสูญเสีย เพ่ือชวยในการปรบัตวักับการ
สูญเสีย 
 

ขอบเขตการรับผูปวยไวในความดูแลของหอผูปวยประคับประคอง (critera for 
palliative care) ของโรงพยาบาลสงฆ 

1. ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ทีมี่การแพรกระจายไปยังอวัยวะสําคัญอ่ืนๆ  ที่คาดวาจะ
เสียชีวติภายใน 3 เดือน 

2. เปนผูปวยที่เคยไดรับการดูแลรักษาจากแพทยเฉพาะทางอยางตอเน่ืองมาเปนเวลานาน 
ถูกปรับเปลี่ยนสถานะภาพจากการบําบดัรักษาโรคใหหายขาดมาเปนเพียงการดูแลรักษาตามอาการ   
เพ่ือใหสามารถใชชวีติที่เหลืออยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันเนื่องมาจากโรคที่เปนอยู (เชน มะเร็ง) ได
ลุกลามไปมากแลว 

3. เปนผูปวยที่ไดรับการพิจารณาแลวเห็นวา มีความเส่ียงสูงมากตอการควบคุมความปวด 
เชน Cancer pain พบวามีความตองการยาแกปวด เพ่ือบรรเทาความปวดที่เพ่ิมขึน้อยางรวดเร็ว และมี
ความเปนไปไดที่ตองปรับเปลี่ยนวธิีการใหยารูปแบบอ่ืน 

4. ผูปวยที่ไดรับการสงตอมาจากสถาบันทางการแพทยอ่ืน ๆ โดยโรคที่เปนอยูลุกลามไป
มากเกินกวาจะใหการบําบัดใด ๆ เปนการเฉพาะ และคาดวาจะมีชีวติอยูตอไปไดไมเกิน 3 เดือน 

5. ผูปวยไมไดใสทอชวยหายใจและไมไดใชเคร่ืองชวยหายใจ 
6. กรณีที่แพทยเจาของไขไมอยูหรือติดตอไมได ไมวาจะเปนดวยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม 

แพทยในหนวยงานการดูแลแบบประคับประคองจะตองชวยใหการรับผิดชอบในการดูแลผูปวยแทน 
 

ในประเทศสกอตแลนด รัฐบาลไดจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหน่ึงคือ  National Care 
Standard Committee (NCSC) มีหนาที่จัดทํามาตรฐานการดูแลระดับชาต ิ (National Standard) ใน
หนวยงานที่ใหการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ซ่ึงจากการดําเนินการไดมีการพัฒนามาตรฐานการพยาบาล
ผูปวยระยะสดุทาย 22 ประการดังน้ี (The Scottish Government Publications, 2008)   
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        ก. มาตรฐานการกอนรับบริการ 
             มาตรฐานการดูแลที่ 1 การบอกกลาวและการตัดสินใจ 
 ผูปวยรูและเขาใจขอมูลขาวสารที่ไดรับ จุดมุงหมายและปรัชญาการดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย หลักเกณฑในการเขารับบริการทัง้เปนผูปวยในและไป-กลับ บุคลและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอ
ได การจัดการเร่ืองการเดินทางและการเยี่ยมผูปวย ความรับผิดชอบตอสถานพยาบาล อาจไปดูสถานที่
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
            มาตรฐานการดูแลที่ 2 ตรงตามความตองการที่จําเปน 

ผูปวยรวมกับทีมผูดูแลในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขาวสาร แผนการรักษาและ
ดูแล ที่ตรงกับความตองการที่จําเปนและความชอบของผูปวย ครอบครัว  กอนตัดสินใจเขารับการรักษา 
           มาตรฐานการดูแลที ่3 คําแนะนําและกฎหมาย 
          ผูปวยม่ันใจวาไดรับการปกปองทางกฎหมายและตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
ไดรับบริการตามที่กฎหมายกําหนด เชน ระบบความปลอดภัย สิ่งแวดลอม อาหาร อุบัติเหตุ  ความลบั
ผูปวย 
            มาตรฐานการดูแลที ่4 สถานที่ใหการดูแล 
            ผูปวยรูสึกปลอดภัยและสบายใจเม่ืออยูในสถานที่ดูแล ม่ันใจวาไดรับสิทธใินการรับ
การดูแล ยา การบําบัด วัสดุ อุปกรณที่จําเปนสําหรับผูปวยหรือบรกิารอ่ืนๆ  มีสิ่งแวดลอมและสังคมที่ดี  
มีความเปนสวนตวั เชน หองพัก การพบญาติ ของใชสวนตวั เปนตน   
            มาตรฐานการดูแลที่ 5 คุณภาพในการดูแลและรักษา 
          ผูปวยไดรับการบอกกลาวถึงทีมผูดูแล กระบวนการวัดผลและทบทวนการดูแลและ
รักษา เปรียบเทียบกับมาตรฐานการปฏบิัติงานที่หนวยงานกําหนด (รวมทั้งที่รัฐบาลกําหนด)  
 
 ข. ความม่ันใจในการดูแล 
            มาตรฐานการดูแลที่ 6 เจาหนาที่ 
          ผูปวยม่ันใจวาไดรับการดูแลจากทีมสหวชิาชีพ ที่มีความรู  คุณสมบัติ ผานการ
คัดเลือกตามกระบวนการงานบุคคลากร ไดรับการฝกอบรมอยางตอเน่ือง 
            มาตรฐานการดูแลที่ 7 การควบคุมการติดเชื้อ 
          ไดรับการดูและปกปองจากการติดเชื้อ เจาหนาที่ปฏิบัตติามระเบียบการปองกันการ
ติดเชื้อกอนดูแลผูปวยทุกคร้ัง  กรณีที่ผูปวยติดเชื้อ  จะมีเจาหนาที่วิชาชีพใหการดูแลและปฏิบัติอยาง
เทาเทียม เคารพในศักด์ิศรีความเปนมนษุยของผูปวย 
            มาตรฐานการดูแลที่ 8 ยา 
          ยาที่ผูปวยตองรับประทาน   เจาหนาที่จะจัดและเก็บรักษาอยางปลอดภัย ถูกตอง
ตามแนวปฏบิตัิ   เม่ือผูปวยกลบับานเจาหนาที่จะจัดยาและอุปกรณที่จําเปน อธิบายวธิีการใชพรอมให
เอกสารกํากับยาไปดวย กรณีเปนผูปวยนอกหรือการดูแลผูปวยที่บานเจาหนาที่จะทําเชนเดียวกัน หากมี
การเปลี่ยนยาจะแจงและปรกึษาแพทยที่รับผิดชอบ 
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           มาตรฐานการดูแลที่ 9 อุปกรณในการรักษาและการติดตามผล 
          จัดอุปกรณที่จําเปนแกผูปวย อธิบายวธิีการและฝกการใช ตรวจสอบอุปกรณเปน
ระยะ 
           มาตรฐานการดูแลที่ 10 การดูแลผูปวยเด็ก 
          การจัดการดูแลผูปวยเด็กเปนเรื่องละเอียดออน ตองดูแล ปกปอง เคารพสิทธ ิ
 

ค. ไดรับการดูแลที่ดีที่สุดในชวงชีวติทีเ่หลืออยู  
            มาตรฐานการดูแลที่ 11 การมีชีวิตอยูกับการเจ็บปวย 

 ผูปวยไดรับการผลักดันและสนับสนุนใหใชศักยภาพของตนเอง  มีความเปนอิสระ  
แลกเปลีย่นความคิดเห็นตัง้เปาหมายในการดูแลรวมกัน พรอมปรับเปลีย่นตามสถานการณและความ
ตองการของผูปวย โดยมุงเนนการฟนฟูคุณภาพชีวิตของผูปวย รวมทั้งการชวยเหลือดานการเงิน 
กฎหมาย อาชีพเสริมที่ตองการหากมีความพรอม  
            มาตรฐานการดูแลที่ 12 ความเปนอยู  
          ผูปวยตองไดรับการยอมรับ และเคารพในดานตางๆ เชน กาย ใจ จิตวิญญาณ เพศ 
ศาสนา ความเชื่อ ผิวหรือชาติพันธุ ความคิดเห็นและอื่นๆ 
           มาตรฐานการดูแลที่ 13 ชีวิตสวนตัว 
         ผูปวยตองไดรับสิทธคิวามเปนสวนตัว เชน รับแขกของตนเอง  อยูกับญาติ มีงาน
อดิเรกที่สามารถทําได  
           มาตรฐานการดูแลที่ 14 การใชชวีิตประจําวัน 
         สามารถแลกเปลี่ยนความคดิเห็น เลือกรูปแบบการดําเนินชีวติของตนเองและ
สภาพแวดลอม 
           มาตรฐานการดูแลที่ 15 เลน การศึกษา การพักผอน 
         ในกรณีผูปวยเด็ก  เจาหนาที่มีทักษะในการจัดการละเลนพรอมอุปกรณ สันทนาการ 
การศึกษาและอุปกรณที่เหมาะกับสิ่งแวดลอม ประสานกับสถานศึกษาของผูปวยในการจัดการศึกษา 
           มาตรฐานการดูแลที่ 16 สิทธิในการติดตอเพ่ือนฝูง  
          ผูปวยมีสิทธิใชโทรศัพทและออกไปเย่ียมเยียนเพ่ือนได หากสภาพรางกายอํานวย 
           มาตรฐานการดูแลที่ 17 การดูแลเรื่องอาหาร  
         ผูปวยสามารถเลือกไดตามที่ชอบ ถูกโภชนาการ เหมาะกับสภาวะของโรค ไมขัดกับ
ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรมของผูปวย เจาหนาที่จะดูแลใหอาหารดวยวธิีตางๆกรณีผูปวยไมสามารถ
รับประทานได   
           มาตรฐานการดูแลที่ 18 การดูแลครอบครัว เพ่ือน ผูดูแล 
         ครอบครัว เพ่ือน ผูดูแลของผูปวยจะไดรับดูแลจากทีมสหวิชาชีพของสถานพยาบาล 
เชน การใหขอมูลเก่ียวโรคและตวัผูปวย การเก็บความลับของผูปวยและขอบเขตการใหขอมูลแกบุคคล
อ่ืนตามความตองการของญาต ิ
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           มาตรฐานการดูแลที่ 19 ผูปวยจะไดรับการสนับสนุนและการดูแลเฉกเชนเดียวกับสมาชิก
ในครอบครวั 
 
          ง. การกลับบาน 
            มาตรฐานการดูแลที่ 20 การวางแผนจําหนาย 
          วางแผนการออกจากสถานบริการเม่ือผูปวยสามารถกลบับานได ตัวผูปวยเอง 
ครอบครัว ผูดูแลผูปวย เจาหนาที่ในสถานบริการ พยาบาลชุมชน นักสังคมสงเคราะห จะรวมในการวาง
แผนการดูแลเม่ือจะออกจากสถานบริการและเม่ือไปอยูที่บานพรอมกับการจัดเตรียมยาแกผูปวย 
            

จ. แสดงความคิดเห็น 
        มาตรฐานการดูแลที่ 21 รับฟงขอคิดเห็น 
         เจาหนาที่เชิญชวนและยินดีรับฟงขอคิดเห็น คํารองทุกข ความกังวลของผูปวยและ
ครอบครัว หรือผูที่เก่ียวของกับผูปวย  เพ่ือนําไปปรับปรุง ผูปวยและญาติจะไดรับคําอธิบายและไดรับ
รายงานหากตองการ 
 
        ฉ.การดูแลในระยะสดุทายของชีวติ 
         มาตรฐานการดูแลที่ 22 การเลือกที่ตาย 
       ผูปวยสามารถแจงความจํานง เลือกวาจะตายที่ไหน ตองการอยูกับใครในระยะ
สุดทาย จะใหจัดงานศพอยางไร  รวมทั้งครอบครวัจะไดรับการดูแลหลังการตายของผูปวย 
(bereavement care) 

 
3.3  การประกันคุณภาพและทางเลือกของผูพักอาศัย  

3.3.1 ความหมายการประกันคุณภาพ 
การประกันคณุภาพ หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงไดรับการวางแผนและจัดระบบแลวใน

กระบวนการบริหารคุณภาพที่ชวยสรางความม่ันใจวาจะไดคุณภาพตามที่กําหนดไว (Harrington & 
Mathers, 1991) 

การประกันคุณภาพ หมายถึง กลไก  (mechanisms)   และกระบวนการ (processes)  
ตางๆ ที่นําไปสูการรักษาและปรบัปรุงคุณภาพของผลลัพธ เพ่ือชวยใหผูเก่ียวของ 
(stakeholders)   ม่ันใจในวิธีควบคุมคุณภาพและม่ันใจในมาตรฐานของผลผลติอีกทั้งเปนการรบัประกัน
หรือรับรองวาจะไดมาตรฐานตามที่ระบุ (Harman, 1996) 
 

3.3.2 รูปแบบของการประกันคุณภาพ 
        ในวงการอุตสาหกรรมไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพขึ้นหลายระบบ เพ่ือประกันผลผลติ

ใหไดคุณภาพและมาตรฐาน ไดมีการดัดแปลงระบบประกันคุณภาพดังกลาวประยกุตใชกับระบบประกัน
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คุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะในการตรวจสอบและประเมินตนเองที่สาํคัญ ไดแก ระบบ ISO ระบบ TQM 
ระบบ IPO ระบบ CIPOO และกิจกรรมพ้ืนฐานของการพัฒนาคุณภาพ ไดแก กิจกรรม 5 ส. โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ ดังน้ี (ประดิษฐ มีสุข, 2548) 

 
  1) ระบบ IPO และระบบ CIPOO 
 ระบบ IPO (input process output) เปนระบบพ้ืนฐานที่ใชกับกระบวนการผลิตทุก
วงการ ในวงการศึกษาสามารถใชระบบนี้โดยพิจารณาวาปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) 
และปจจัยผลผลิต (output) คืออะไร 
 สวนระบบ CIPOO มาจากหลักการเดียวกับ IPO โดยขยายการพิจารณาบริบท 
(context) ปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) ปจจัยผลผลติ (output) และผลลัพธ (outcome)  
 ระบบ IPO และระบบ CIPOO หรือเรียกวา ระบบ QA เปนระบบประกันคุณภาพที่
ใชรูปแบบทฤษฎีระบบมาอธิบายกระบวนการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน โดยการกําหนดองคประกอบของระบบยอยแตละระบบที่มีผลตอการ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมของสถาบัน แลวใหมีแนว
ทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
 
  2) ระบบ ISO 
 ระบบ ISO เปนมาตรฐานระบบคุณภาพที่เนนหลักการ เปาหมาย และจุดประสงค
สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิต หรืองานบริการที่รวมการประกันคุณภาพ
และการควบคุมคุณภาพ เพ่ือสรางความม่ันใจวาผลิตภัณฑของผูผลิตหรือบริการเปนไปตามความ
ตองการทางคุณภาพของลูกคา โครงสราง ISO 9000 ประกอบดวย ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 
และ ISO 9004 ซ่ึง ISO 9001 ไดรับการยอมรับวามีความเหมาะสมที่สามารถนํามาประยุกตใชกับระบบ
การประกันคณุภาพการศึกษามากที่สุด 
 
  3) ระบบ TQM (Total Quality Management)  
 ระบบ TQM ยึดหลักการพันธกิจที่พนักงาน/ เจาหนาที่ทุกคน ทุกระดับ ทกุ
หนวยงานทําหรือรวมกันทําเปนกิจวัตร เพ่ือปรับปรุงงานอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ืองโดยมีเปาหมาย
เพ่ือใหลูกคาพึงพอใจ TQM เปนระบบที่ปรับปรุงวางแผน การจัดองคกร และการทําความเขาใจใน
กิจกรรมที่เก่ียวของกันแตละบุคคลในแตละระดับ เพ่ือปรับปรุงประสิทธภิาพ ใหมีความยืดหยุนเพ่ือให
สามารถแขงขนัได TQM เปนระบบที่สามารถนําไปใชกับทุกองคกร ประสิทธิภาพของการจัดองคกรใน
ระบบน้ีขึ้นอยูกับการปฏิบตัติามบทบาทหนาที่ของทุกคนในการนําองคกรไปสูเปาหมาย 
 แกนสําคัญของระบบ TQM คือ ความสัมพันธระหวางผูผลิตและผูบริโภค สวน
สําคัญของกระบวนการอยูที่การจัดการที่จําเปนสําหรับระบบ เคร่ืองมือ และทีมงาน ระบบนี้ไดเตรียม
ขอบขายความกาวหนาของงานไวเพ่ือความพรอมสําหรับการตรวจสอบ 



 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย  

49

           3.3.3 การควบคุณภาพในการดูแลผูสูงอายุ  
 1) ระบบ TQM การเลือกใชระบบน้ีในการดูแลผูสูงอายุ Miller, Coe & Morley (1997) 
ใหเหตุผลวา การดูแลผูสูงอายุมีปญหาขอผิดพลาดในการดูแลทางคลินิก ทําใหตระหนักวาตองมีการ
พัฒนาคุณภาพ ในขณะทีค่าตอบแทนการดูแลผูสูงอายุเพ่ิมมากขึ้น รัฐเองก็ตองการจํากัดคาใชจายใน
การดูแลผูสูงอายุมากขึ้น และระบบการประกันคณุภาพระบบนี้มีการพัฒนาเพ่ือการประกันคุณภาพใน
โรงพยาบาลอยางตอเน่ือง บคุคลากรมีประสบการณ ความคุนเคย กับการประเมินนี้ ที่สําคัญคือ ปรัชญา 
TQM และปรชัญาการดูแลผูสูงอายุสมัยใหมมีความคลายคลึงกัน เกิดความเชื่อมประโยชนของ TQM กับ
ระบบการดูแลรักษาผูสูงอายุ ซ่ึงจากการสํารวจการใชระบบ TQM  ในการควบคมุคุณภาพการดูแล โดย
ใหผูเชี่ยวชาญแสดงขอคิดเห็นเก่ียวกบัวธิีการควบคุมคุณภาพ 4 แนวทาง คือ การใชแนวปฏิบัตทิาง
คลินิก TQM ผลลัพธการดูแล การทบทวนแนวทางการรกัษา และ การจัดระบบขอมูล ในประเด็น ความ
เหมาะสม และความคุมคาเชิงคาใชจาย-ประสิทธิภาพ ในการดูแลที่บาน คลนิิก โรงพยาบาล สถาน
บริบาล พบวา สวนใหญเห็นวา ระบบ TQM เหมาะสมและคุมคา ทัง้น้ีการใช TQM ในสถานบริบาล ชวย
ลดความผิดพลาดในการใชยาปรับอารมณที่ไมเหมาะสม ลดความเสี่ยง และภาวะแทรกซอนตางๆ เชน 
แผลกดทับ การผูกยึด การตาย เปนตน (Zinn et al, 1993 cited in Miller, Coe & Morley, 1997) 
  2) ระบบ ISO ไดมีการนํามาใชในการรับรองคุณภาพ และเปนระบบที่มีการใชมาก โดย
การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในการบริการ ซ่ึงระบบน้ีใชในการรบัรองคุณภาพของสถาน
บริการผูสูงอายุแพร และเปนหนึ่งในการเกณฑการพิจารณาการเลือกเขาพักในสถานบริการ (Ministry of 
Health and Long- Term Care, Ontario, 2009) 
 
              3.3.4 ทางเลือกของผูพักอาศัย 
 การเลือกเขาพักอาศัยในสถานบริการระยะยาว มีความแตกตางกันขึ้นกับระบบการ
บริการสุขภาพของแตที่ ตัวอยางเชน ประเทศสหรัฐอเมริกามีขอเสนอแนะในการเลือกเขาอยูในสถาน
บริการระยะยาวที่มีอยูหลายลักษณะ จากการรวบรวมของ Kunkel & Wellin (2006) พบวา ลักษณะการ
พิจารณาที่เปนอยูพิจารณาจาก 3 ประเด็น คือ การไดรับการรับรองและตรวจสอบจากรัฐ มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการรับการรองทุกข และมีการประเมินภายในเอง ทั้งน้ีสิ่งที่คณะกรรมการรองทุกขรับเรื่องสวน
ใหญเก่ียวกบัการสิทธิเรื่องการไดรับการยอมรับนับถือ การจัดการดูแลยา การดูแลเรื่องอาหาร การ
จําหนาย เปนตน  
 ประเภทของการดูแลระยะยาว มีอยู 6 ประเภท ไดแก (Agency for Healthcare 
Research and Quality: AHRQ)  
 1) การดูแลทีบ่าน (home care) โดยผูดูแล คือ ครอบครัว เพ่ือน อาสาสมัคร ผูดูแลที่
เปนวิชาชีพ กิจกรรมการดูแลมีความตางตั้งแตชวยเหลือในการจับจายของถึงการดูแลรักษาทีบ่าน โดย 
Medicare เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  
 2) การบริการของชุมชน (community service) เปนการบริการที่ครอบคลุมการผูแล
ผูสูงอายุกลางวัน (adult day care) การบริการสงอาหาร ศูนยบริการผูสูงอายุ การเดินทาง หรืออ่ืนๆ 
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เปนการชวยผูที่มีความบกพรอง เชน ผูที่มีอาการสมองเสื่อม ที่ตองการอยูที่บาน หรือใหการดูแลแทน
ผูดูแลในระยะสั้นในรายที่ผูดูแลไมสามารถดูแลได  
 3) บริการดูแลบาน (supportive housing programs) ไดแก การทําอาหารที่บาน การ
ทําความสะอาดบาน การจับจายของ การทําความสะอาดเส้ือผา ทั้งน้ีมักอาศัยอยูที่บาน  
 4) สถานที่ใหการชวยเหลือในการดํารงชีวิต (assisted living) เปนบริการตลอด 24 
ชั่วโมง กิจกรรมการบริการครอบคลมุ การชวยเหลือรับประทานอาหาร อาบนํ้า แตงตวั เขาหองน้ํา ดูแล
ใหไดรับยา การเดินทาง การทําความสะอาดเส้ือผา การพาไปรวมกิจกรรมทางสังคม  
 5) ชุมชนผูสูงอายุหลังเกษียณ (continuing care retirement communities) 
ใหบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานที่ตอเน่ืองตัง้แตสามารถดูแลตนเองได ชวยเหลือบางสวน และตองพ่ึงพา   
 6) สถานบริบาล ใหการดูแลชวยเหลือผูที่ไมสามารถดูแลที่บานหรือในชุมชนได 
ลักษณะบริการท่ีให คอื การบริการที่ตองใชทักษะการพยาบาล การฟนฟูสภาพ การใหอาหาร กิจวัตร
ประจําวัน โดยอาจใหเปนการชั่วคราวได สถานบริบาลน้ีสามารถทดแทนการดูแลที่โรงพยาบาล หรือ
หลังออกจากโรงพยาบาล เพ่ือผูดูแลหรือครอบครัวสามารถพักการดูแลได  
  
 เกณฑการเลอืกประเภทสถานบริการระยะยาว Agency for Healthcare Research 
and Quality (AHRQ) บอกวาใหพิจารณาโดยคํานึงถึง  
  1) ประเภทบริการที่ตองการ ผูเลือกใชบริการตองคํานึงถึงวา ตองการการ
ชวยเหลือกิจวตัรประจําวันเรื่องใดบาง เชน การจับจายของ การเตรียมอาหาร การรับประทานอาหาร 
อาหาร อาบนํ้า แตงตัว เขาหองน้ํา ดูแลใหไดรับยา การเดินทาง การทําความสะอาดเส้ือผา การแตงตวั 
การเดิน การจัดการเร่ืองการเงินที่ธนาคาร เปนตน  ความตองการการดูแลรักษาสุขภาพหรอืไม เชน 
การฟนฟูสภาพ การฝกพูด อาชีวบําบัด  การทํากายภาพบําบัด การใหยา การใหออกซิเจน การดูแล
แผลกดทับ การดูแลผูที่มีอาการสมองเสื่อม การสังเกตอาการ การพยาบาล หรือการรักษาอ่ืนตามแนว
การรักษาของแพทย เปนตน หรือตองการทั้งสองอยาง 
  2) คาใชจายของบริการแตละประเภท ตองพิจารณาคาใชจายของสถานบริการแต
ละประเภท โดยคิดตั้งแตคาใชจายทีต่่ําสุดถึงสูงสดุ วาประมาณเทาใด มีความสามารถในการจาย
คาบริการน้ันหรือไม โดยพิจารณาวาผูใชบริการมีแหลงเงินจากสวนใดบาง เชน ระบบประกนัสุขภาพที่
ใหแกผูสงูอายุ หรือในผูที่มีรายไดต่ํา จากเงินออม จากการประกันสุขภาพสวนบุคคล เปนตน  
  3) ความสามารถในการเลือกบริการที่ดีที่สุด มีตวัอยางขอเสนอแนะแนวทางการ
เลือกระหวางสถานบริบาลและบาน ดังน้ี หากตองการดูแลที่บานใหศึกษาวา รัฐที่อยูมีองคกรที่ใหการ
ดูแลที่บานที่ไดรับการรับรองจากรัฐหรือไม สามารถใชระบบการเงิน การประกันสุขภาพอะไร มี
ตรวจสอบภูมิหลังการบริการขององคกรน้ัน มีประวัติการรองเรียนหรือไม สวนสถานบริบาลใหพิจารณา
วาสามารถใชระบบการเงิน การประกันสุขภาพอะไร ผลการตรวจสอบคณุภาพลาสุดเปนอยางไร 
เปรียบเทียบหลายๆ แหงไดรับการรับรองคุณภาพหรือไม ควรไปเยีย่มชมกอนตัดสินใจ สังเกตวาผูอาศัย
มีความสุขในการรับประทานอาหารหรือไม ความสะอาดของสถานที่ การแตงตวั ของผูอาศัย กิจกรรม
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ตางๆ ที่ทํา พูดคุยกับบุคลากรเกี่ยวกับบริการที่ใหและที่ตองการ มีพ้ืนที่สําหรับการฟนฟูสภาพรางกาย
หรือไม ความความชํานาญเฉพาะดานการดูแลใด เชน การกลืนลําบาก ใครเปนผูใหยา โรงพยาบาลใน
เครือขายที่ใหบริการเปนอยางไร  
 สําหรับ Organization for Economic Cooperation and Development (OCED) 
(2005) ไดศึกษาทศิทางการเลือกใชบริการการดูแลระยะยาวโดยเนนใหมีการดูแลผูสูงอายุทีบ่าน ให
ขอเสนอแนะสิง่ที่ตองพิจารณาในการเลือกลักษณะบริการระยะยาว 3 ประการเพ่ือสงเสริมใหมีการดูแล
ระยะยาวที่บาน คือ  
 1) งบประมาณที่มีอยู และลักษณะความตองการการชวยเหลือ  
 2) คาจางที่ผูตองการไดรับการดูแลสามารถจายได โดยมีเง่ือนไขการดูแล  
 3) จายใหผูดูแลเทารายไดที่มี 
  จะเห็นไดวาลกัษณะสําคัญในการเลือก คอื ลักษณะบรกิารที่ตองการ สถานที่ทีต่องการ
ดูแลที่บานหรอืสถานบริการ ระดับความสามารถในการจายคาบริการท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด 
    
4. ความคุมคาคุมทุนในการบริการ (cost and efficacy)  
 การประเมินความคุมคาคุมทุนการบริการมีความสําคญัอยางยิ่ง เน่ืองจากสภาพความเปนจริงที่
ทรัพยากรในโลกมีอยูจํากัด ความคุมคาคุมทุนจึงเปนความจําเปนที่มนุษยตองคํานึงถึงเพ่ือใหการ
กระจายทรัพยากรเปนไปไดอยางเปนธรรม และโดยเฉพาะทรัพยากรดานสุขภาพของประเทศในปจจุบัน
ที่อาจกลาวไดวาอยูในภาวะขาดแคลน ดังน้ันการกําหนดผลลัพธจากบริการสุขภาพจึงจําเปนตองแสดง
วามีความคุมคาหรือไม ไมวาจะเปนความคุมคาตอผูใชบริการ และผูที่เก่ียวของ ผูใหบริการ หรือสังคมก็
ตาม (จินนะรัตน ศรีภัทรภิญโญ, 2551) 

 
4.1. ความหมายของความคุมคาคุมทุน 

จินนะรัตน ศรีภัทรภิญโญ (2551) ไดใหความหมายโดยแยกคําวาคุมคาและคุมทุนใหเห็น
ชัดเจนดังน้ี 

คุมคา คือ ไดมากกวา ที่ “ตีคา” ไว 
คุมทุน คือ ไดมากกวา ที่ “ลงทุน” ไว 

ความคุมคา เปนการเปรียบเทียบระหวางผลที่เกิดจากวิธีการหรือการปฏิบัต ิ ที่แตกตางกัน 
ซ่ึงตองอาศัยการคิด วิเคราะห และการตัดสินใจ ที่จะเลือกกลวิธีหรือวิธีการปฏบิัติใหเกิดผลดีมากที่สุด 
ซ่ึงอาจสรุปเปนสมการไดดังน้ี 
 

สัดสวนของความคุมคา = คาใชจายของวิธีการใหม – คาใชจายวธิีการปจจุบัน 
      ผลจากวิธีการใหม – ผลจากวิธีการปจจุบัน 
 



 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย  

52

อยางไรก็ตาม การที่พบวาวิธีการปฏบิัตอิยางหนึ่งประหยัดเงินมากกวา ไมไดหมายความวา 
วิธีการน้ันจะ “คุมคา” เน่ืองจากการจะตัดสินความ “คุมคา” น้ัน ตองอาศัยการตัดสินคุณคาของผลที่
เกิดขึ้น ซ่ึงอาจจะคุมคาสําหรับคนหนึ่ง แตไมคุมคาสําหรับอีกคนหน่ึง เชน วิธีการรักษาแบบหนึ่งอาจไม
คุมคา สําหรับโรงพยาบาลเนื่องจากตนทุนสูง แตอาจคุมคา สําหรับผูปวยเนื่องจากทําใหเจ็บปวดลดลง 
(จินนะรัตน ศรีภัทรภิญโญ, 2551) 

 
4.2 การประเมินความคุมคาคุมทุน 

ความคุมคาคุมทุน เปนกระบวนการประเมินทางเศรษฐศาสตร เพ่ือหาประสิทธิภาพของการ
รักษาทางการแพทย หรือ โครงการสาธารณสุข วาผลลัพธที่ได คุมคากับตนทุนที่ใสเขาไปหรอืไม  

วัตถุประสงคของการประเมินความคุมคาคุมทุนก็เพ่ือ ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
(cost effectiveness) ตั้งแต 2 รูปแบบขึ้นไปหรือระหวางหนวยงาน ประเมินประสิทธิภาพขององคกร
หรือหนวยงานในการบริหารจัดการ การใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรที่มีจํากัด และวิเคราะห
ประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรใหมีความครอบคลมุ เชื่อมโยงทุกหนวยงาน และใหเกิดประโยชน
สูงสุด ซ่ึงมีวิธีการประเมินทางเศรษฐศาสตรดังน้ี (ศุภสทิธิ ์พรรณนารุโณทัย, 2544)  

1) เปรียบเทียบระหวาง ตนทุน กับ ผลลพัธ 
2) เปรียบเทียบระหวางทางเลอืกตั้งแต 2 ขึ้นไป 

 
4.3 ประเภทการประเมิน 

 ในทางเศรษฐศาสตร ศุภสทิธิ ์พรรณนารุโณทัย (2544) และ Hollander (1999) กลาววา 
ประเภทการประเมินขึ้นกับการวัดผลลัพธ แบงออกเปน 4 ประเภทดังน้ี 

1) ตนทุนต่ําสดุ (cost minimization analysis) 
2) ตนทุนประสิทธิผล (cost effectiveness analysis) 
3) ตนทุนประโยชน (cost benefit analysis) 
4) ตนทุนอรรถประโยชน (cost utility analysis)  

 
อยางไรก็ตาม ผูเชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตรบางทานใหทรรศนะหรอืมุมมองในการประเมิน

ประสิทธิภาพของการรักษาพยาบาลวา การประเมินความคุมคาคุมทุนของการรักษาพยาบาล ควร
คํานึงถึงผูที่เก่ียวของที่มีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน โดยประเมินความคุมคา คุมทุน ทั้งตอผูใหบริการ 
ผูปวย ญาติ สังคมรวมทั้งผูจายเงินดวย (เชน ประกันสงัคม รัฐบาล) (จินนะรัตน ศรีภัทรภิญโญ, 2551) 
  

4.4 ความคุมคาคุมทุนในการบริการ  
ความคุมคาคุมทุนในการบริการ (cost and efficacy) ควรคํานึงถงึคาใชจาย ความคุมทนุ 

และภาวะการขาดเตียง (Scanlon, 1988) ดังน้ี 
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1) คาใชจาย (cost) คือ มูลคาเงินที่ใชเปนคาบริการหรือสินคาตองจายเม่ือทํากิจกรรมใดๆ 
โดยอาจจายในรูปแบบเงินสดหรือเครดิต (จินนะรัตน ศรีภัทรภิญโญ, 2551) แบงออกเปน 5 กลุมคือ 

1.1) คาผลิตภัณฑทางการแพทย (medical supply costs) 
1.2) คากิจกรรมตางๆ (activity costs) 
1.3) คาบริการที่เก่ียวของกับการดูแล (care-related service costs) 
1.4) คาอุปกรณตางๆ (equipment costs) 
1.5) คาใชจายอ่ืนๆ เชน คาทําฟน คารถฉุกเฉินและคาเดินทางตางๆ 

สําหรับคาใชจายของการดูแลระยะยาวในสถานบริการ Hollander (1999) บอกวาสามารถ
ประเมินไดจาก 

 1) คาใชจายของการดูแลตอเน่ือง เชน ผูชวยดูแล พยาบาลประจําการ บุคลากรในการ
บําบัด และบคุลากรสนับสนุน  

 2) คาใชจายของบริการสุขภาพอ่ืนๆ เชน บริการทางการแพทย และบริการใน
โรงพยาบาลฉกุเฉิน 

 3) คาใชจายของคาสถานที่  
4) คาใชจายออกจากกระเปาของผูปวย ผูดูแล หรือญาติ (out-of-pocket expenditures 

by clients or informal caregivers)  
 5) คาใชจายจากการชวยเหลือจากผูดูแลที่ไมเปนทางการ   
 
2) ความคุมทุน (efficacy) 

คุมทุน คือ การท่ีไดมากกวา ที่ “ลงทุน” ไว ดวยการเพิ่มขึ้นในดานคาใชจายในสถาน
บริบาลจากการใชบริการในสถานบริบาลที่เกินความจําเปน และการขึ้นราคาคาใชจายตอวันทีไ่มจําเปน 
จึงนําไปสูการจํากัดการขยายตัวของคาใชจายที่ไมพึงปรารถนาขึ้น (cost containment) การใชจาย
ทางดานสุขภาพจะไดรับอิทธิพลอยางมากจากประสิทธิภาพการดูแลที่สรางขึ้น รวมทั้งการใชบริการ
ทั้งหมด แตอยางไรก็ตามการท่ีสถานดูแลระยะยาวไดรับแรงกดดันจากการควบคุมราคา อาจสงผล
กระทบตอการเขาถึงการบริการ (access to care) และคุณภาพการดูแล (quality of care) แทนที่จะเปน
การสรางประสิทธิภาพตามที่ตองการ เน่ืองจากอัตราการเขาพักสูงทาํใหสถานดูแลระยะยาว เชน สถาน
บริบาล ไมมีความจําเปนที่จะตองไปแขงขนักับใคร  

ซ่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา การที่รัฐใชวธิีการจายเงินชดเชยคาบริการลดลงเพื่อ
ควบคุมคาบรกิาร สิ่งที่จะไดรับตอบแทนก็คือ การลดจํานวนของบุคลากรและสิ่งอํานวยความสะดวก
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการใหบริการได  สําหรับการดูแลในภาคเอกชน ดวยคาใชจายการบริการที่อาจจะ
เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาคุณภาพการดูแล จึงทําใหสถานบริการไมสนใจปรับปรุงการบริการดูแลเน่ืองจาก
เห็นวาทําใหไดกําไรลดลงได (Scanlon, 1988) 
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3) ภาวะการขาดเตียง  
  ภาวการณขาดเตียงที่เกิดขึน้ มีความสัมพันธกับความตองการการดูแลในสถานบริการที่
สูงขึ้น และพบวาประสบปญหาความยากลําบากในการรับเขานอนในสถานบริการและความแตกตางของ
ผูสูงอายุที่เขาไปพักอาศัย ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการเขาถึงการบริการได มีรายงานการวิจัยหลายชิ้นที่
พบหลักฐานเชิงประจักษวามีผูปวยในชุมชนไมไดรับการบริการอยางที่ควรจะเปน (under service in the 
community) 

จากความเขาใจผลกระทบจากภาวการณขาดเตียง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ควรมีการ
พัฒนานโยบายดานการดูแลระยะยาวขึ้น ภาวการณขาดเตียงจะสงผลกระทบตอผูใชบริการและผูไมใช
บริการในการดูแลหลายประเภท จากการสังเกตโปรแกรมและงานวิจัยในอดีตที่ผานมาพบวาไดรับ
อิทธิพลมาจากขอจํากัดในการเลือก (constrain choices) และผลลพัธ (outcomes) ดังน้ันในการวางแผน
โปรแกรมและนโยบายใหมๆ ควรนําการเรียนรูจากประสบการณในอดีตมาปรับใช โดยการคํานึงถึง 
อุปทาน (supply) ของการบริการที่จะมีอยูเปนสําคัญดวย (Scanlon, 1988) 
 
5. นโยบายสาธารณะ (public policy)  

5.1  ความหมายของนโยบายสาธารณะ 
พีรธร บุณยรตัพันธุ (2552) ไดใหความหมายเก่ียวกบันโยบายสาธารณะไวดังน้ี 

นโยบาย (policy) คือ แนวทางที่มีลักษณะเปนคําพูด ลายลักษณอักษร หรือเปนนัยที่
กําหนดไวเพ่ือบงชี้ ทิศทางและเง่ือนไขหรือขอจํากัดของการกระทําดานการบริหารจัดการ ที่จะชวย
นําไปสูการบรรลุผลตามที่ตองการ 

สาธารณะ (public) คือ ประเด็นกิจการหรือกิจกรรมที่เก่ียวของกับการดํารงอยูรวมกันและ
มีความเก่ียวพันกับคนจํานวนมาก หรือมหาชน รวมทั้งอาจกระทบกระเทือนตอสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่
ของบุคคล ซ่ึงจําเปนตองอาศัยอํานาจสวนรวม หรือรัฐเขามาเกี่ยวของ โดยทําหนาที่แทรกแซง จัดการ 
จัดระเบียบ หรือดําเนินการใหเปนการทัว่ไป 

ดังน้ัน นโยบายสาธารณะ (public policy) จึงหมายถึง แนวทางกิจกรรม การกระทํา หรือการ
เลือกตัดสินใจของรัฐบาล ซ่ึงรัฐบาลไดทําการตัดสินใจและกําหนดไวลวงหนา เพ่ือชี้นําใหมีกิจกรรมหรือ
การกระทําตาง ๆ เกิดขึ้น เพ่ือใหบรรลเุปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยมีการวางแผน การจัดทําโครงการ 
วิธีการบริหารหรือกระบวนการดําเนินงาน ใหบรรลวุตัถุประสงคในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง ดวยวธิีปฏิบัติงานที่
ถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกับสภาพความเปนจริง และความตองการของประชาชน ผูใชบรกิารในแต
ละเรื่อง 

 
5.2  ความสําคัญของการดูแลระยะยาวกับนโยบายสาธารณะ 

 โดยทั่วไปแลวปญหาสาธารณะ (public issue/problem) ซ่ึงเปนที่มาของนโยบาย (พีรธร 
บุณยรัตพันธุ, 2552) ผูอํานวยการทัว่ไปของรายงานสุขภาพของโลก ป ค.ศ. 2000 กลาววา การดูแล
ระยะยาวสามารถทําใหเกิดภาวะลมละลายได เพราะวาความตองการการดูแลสวนใหญไมสามารถ
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คาดการณได ดังน้ันสิ่งสําคัญที่สุดก็คอื การปองกันประชาชนจากการที่จะตองเลือกระหวางปญหา
ทางดานการเงินกับการสูญเสียสุขภาพ ดวยระบบสขุภาพมีความรับผิดชอบไมเพียงแตการพัฒนา
สุขภาพของประชาชน แตยงัตองปองกันคาใชจายที่มีราคาแพงจากความเจ็บปวยอีกดวย (World Health 
Report, 2000 cited by WHO, 2003) เพ่ือใหบรรลุวตัถุประสงคดังกลาว ดังน้ันทุกประเทศตองให
ความสําคัญกับการดูแลระยะยาว โดยการพัฒนาตอและปฏิรูประบบสุขภาพและการสงเคราะห (health 
and welfare system) (WHO, 2003)  
 
 5.3 การสรางของนโยบายทางดานสุขภาพ 

 การสรางของนโยบายทางดานสุขภาพ (Health care policy) ประกอบดวยสามเสาหลัก คือ 
คุณภาพ (quality) การเขาถึงการบริการ (access) และราคา (cost)  

แสดงออกของแตละมิติจะสงผลกระทบตอมิติอ่ีนๆ เชน ราคาอาจสงผลกระทบตอการเขาถงึ
บริการหรือคุณภาพ ดังน้ันขอมูลดานคุณภาพควรจะแปลความหมายรวมกันระหวางขอมูลดานการ
เขาถึงการบริการและราคา เพราะฉะนั้นทางเลือกของนโยบายขึ้นอยูกับการติดตามและพิจารณาทั้ง 3 
ดานของการบริการน้ี (United States General Accounting Office, 1994) 

 
 5.4 องคประกอบของนโยบายสาธารณะกับการดแูลระยะยาวในสถานบริการ 

นโยบายสาธารณะ (public policy) ประกอบดวย 2 ประการ คือ 
5.4.1 การดูแลผูสูงอายุในสถานบริบาลสําหรับผูทีมี่ความจําเปน  

  ภาวะประชากรสูงอายุ (population ageing) มักสงผลกระทบตออุปสงค (demand) และ
อุปทาน (suppy) ตอการบริการดูแลระยะยาวและตอแหลงบริการที่ใหบริการและมักนําไปสูจุดสนใจใน
การวิพากษวจิารณของสาธารณะและดานโยบายตอประชากรสูงอายุ จึงจัดวาเปนภาวะทาทายดาน
สุขภาพกับระบบการดูแลระยะยาวในปจจุบัน นอกจากนี้ ภาวะประชากรสูงอายุยังสงผลกระทบตอ
ระบบการดูแลสุขภาพ 2 ทางดวยกัน (Department of Economic and Social Affairs, 2007) คือ 
  1) การเพ่ิมขึน้ของจํานวนผูที่ปวยดวยโรคเรื้อรังและมีผูที่มีภาวะทพุพลภาพจํานวนมาก 
ที่ตองการบุคลากรทั้งที่เปนวิชาชีพและไมใชวิชาชีพดานสุขภาพที่มีทักษะใหมๆ ดังน้ันจึงเปนภาวะที่ทา
ทายเปนอยางยิ่งสําหรับประเทศกําลังพัฒนา ที่มีประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วและมีคาใชจายตอ
ประชากรสูงอายุดานสุขภาพคอนขางต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว สวนหนึ่งจะสะทอนให
เห็นถึงภาวะขาดแคลนพยาบาลและการดูแลแบบประคบัประคอง ที่จะมุงเนนไปที่การรักษาอยาง
ครบถวน ซ่ึงมักเปนคุณลักษณะของการบริการท่ีมีอยูทั่วไปสําหรับผูสูงอายุที่พบไดในประเทศกําลัง
พัฒนา 
  2) การเริม่ตระหนักถึงวิธีการที่จะใหการดูแลระยะยาวสําหรับผูที่มีภาวะสุขภาพที่ไม
สามารถกลับคืนมาดีดังเดิมได ซ่ึงเปนภาวะทาทายที่จะตองการหาทางออกเพื่อรักษาไวซ่ึงความมี
ศักด์ิศรี (dignity) และความเปนอิสระ (independence) ของผูที่ตองการการดูแล โดยการอนุญาตใหอยู
ในสิ่งแวดลอมที่คุนเคย แตอยางไรก็ตามโครงสรางของครอบครัวที่มีมาตั้งแตในอดีตและบทบาทของ
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ผูหญิงมีมักจะเปนผูดูแลหลกัเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการลดลงของจํานวนบตุรในครอบครัวเกือบทุกสวน
ของโลก กอใหเกิดความยากลําบากตอประเทศกําลงัพัฒนาในการธํารงรักษารปูแบบการดูแลระยะยาว
แบบไมเปนทางการมากยิ่งขึ้น 
 

5.3.2 บูรณาการการดูแลทางดานสุขภาพเร้ือรังและการบริการทางสังคม 
 แนวทางในการพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาว อาจตองมีการบูรณาการการดูแล

ทางดานสุขภาพเร้ือรังและการบริการทางสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการทุกมิติของผูที่มีภาวะทุพพล
ภาพและตองการการดูแล อยางไรก็ตามเน่ืองจากในประเทศไทยหนวยงานทีใ่หการชวยเหลือทางดาน
สุขภาพและสงัคมอยูคนละกระทรวง วธิกีารที่จะชวยในการเอ้ือตอการพัฒนาก็คือ 
  1) การปรับปรุงนโยบายดานสุขภาพ 
  ถึงแมวาภาวะประชากรสูงอายุจะสงผลกระทบตอคาใชจายดานการดูแลสุขภาพ 
(health-care expenditures) แตไมจําเปนตองใชจายในสัดสวนจํานวนมากจากรายไดในอนาคตที่ไม
ยั่งยืน องคประกอบของการใชจายดานสุขภาพอาจตองดําเนินการภายใตการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน 
ดังน้ันผูมีสวนในการกําหนดนโยบาย ควรดําเนินการตอไปน้ี (Department of Economic and Social 
Affairs, 2007) 

1.1) ใหความสําคญัตอการใหบริการดานการรักษาและการดูแลระยะยาวเพิ่มขึ้น 
1.2) พิจารณามุงความสนใจไปที่กิจกรรมในการปองกันโรคและการใหความรู 

เชน การไมสนับสนุนใหสูบบุร่ี ด่ืมสุรา แตสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือลดภาวะอวน เปนตน เพ่ือเปน
การลดภาวะเสี่ยงตอการเปนโรคเรื้อรัง เชน มะเร็ง เบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือดในวยัสูงอายุ  

1.3) ใหความสําคญัตอการฟนฟูสภาพ เน่ืองจากคาใชจายในการดูแลดานสุขภาพ
เพ่ิมขึ้นมีความสัมพันธกับภาวะประชากรสูงอายุ เพ่ือชวยในการชะลอความกาวหนาของโรคและภาวะ
ทุพพลภาพ  
  2) สนับสนุนใหองคกรภาคเอกชนทั้งที่หวงัผลกําไรและไมหวังผลกําไร เชน หนวยงาน 
องคกร หรือมูลนิธิการกุศลหรือทางศาสนาตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดบริการ เพ่ือใหมีหนวยงาน
ใหบริการจํานวนมากพอ สามารถใหบริการที่ทัว่ถึงและประชาชนสามารถเขาถึงการบริการไดมาก
ย่ิงข้ึน 
  5) สงเสริมจัดสวัสดิการทางสุขภาพและสังคมแกผูสูงอายุ 
   ภาครัฐควรมีมาตรการสงเสริมการจัดสวัสดิการทางสุขภาพและสังคมแกผูสูงอายุ 
ตัวอยางเชน การพัฒนาโปรแกรมการดูแลระยะยาว 
  
 โปรแกรมการดูแลระยะยาว 
  กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และศิริพันธุ สาสัตย (2552) ไดเสนอแนวทางในการพัฒนา
โปรแกรมดูแลระยะยาวของประเทศไทยวา สามารถริเริ่มบริการทั้งสองทางคือ ทั้งบริการแบบสถาบัน
หรือสถานบริการและแบบชุมชน โดย 
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1) มุงเนนใหผูปวยสามารถดํารงชีวิตอยางมีการพ่ึงพานอยที่สุด และเม่ือเขาสูภาวะที่
ตองการการพ่ึงพาก็สามารถไดรับการดูแลในครอบครัวเทาที่จะเปนไปได  

2) กลุมที่มีภาวะพึ่งพา ในการจัดบริการดูแลระยะยาวอาจแบงเปน 3 ลักษณะคือ 
 2.1) กลุมที่มีครอบครัว ควรใหการสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกครอบครัวเขา

มามีสวนรวมในการดูแล 
 2.2) กลุมที่ไมมีครอบครัวหรือไมมีญาติ ควรสนับสนุนสงเสริมชุมชนใหเขามามี

บทบาท  
 2.3) กลุมทีมี่ความจําเปนที่มีภาวะพึ่งพาในระดับมาก ที่เกินความสามารถของ

ครอบครัวในการดูแลหรือไมมีผูดูแลก็ควรไดรับการสนับสนุนจากรัฐในการเขารับการดูแลในสถาบัน 
 3) พัฒนารูปแบบการบรกิารดูแล เพ่ือชวยเหลือสนับสนุนผูดูแลในครอบครัวที่เปน

รูปธรรมและเขาถึงกลุมเปาหมาย 
 4) กําหนดบทบาทที่ชดัเจนของหนวยบริการปฐมภูมิในระบบบริการสุขภาพของไทย   

ในการใหการสนับสนุนดูแลผูปวยที่มีภาวะทุพพลภาพ และผูปวยเรื้อรังที่อยูในครอบครัว 
 5) การจัดบริการระยะยาวตองมีการประสานหรือบรูณาการระหวางสองหนวยงานหลัก

คือหนวยงานดานสุขภาพและหนวยงานดานสังคม เน่ืองจากลักษณะของการดูแลระยะยาวประกอบดวย
การดูแลทั้งทางการแพทย การดูแลสวนบุคคลและการดูแลทางสังคม และในการถายโอนภารกิจที่
เก่ียวของแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จําเปนตองมีการกําหนดบทบาทที่ชัดเจน ตลอดจนกลไกการ
จัดการที่ดีระหวางสวนราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค กับองคกรสวนทองถิ่นเพ่ือใหเกิดการบูรณา
การของบริการที่มีคุณภาพ 

 6) การไดมาของงบประมาณจึงมี 3 แนวทาง ไดแก  
  6.1) การใชภาษีทัว่ไป  โดยระบบการจัดเก็บภาษเีปนกลไกการกระจาย 
(redistribution) ทรัพยากรที่เหมาะสม 
  6.2) การจัดตั้งกองทุนระดับประเทศเพื่อการดูแลระยะยาว โดยการสมทบเงินจาก
ภาคสวนตางๆ ที่ขึ้นกับระดับของฐานะทางเศรษฐกิจ ซ่ึงการจัดตั้งกองทุนที่แยกตางหากและมีขอบเขต
งบประมาณของตนเอง เปนแนวทางหนึ่งที่รัฐบาลใชในการเสริมสรางความยั่งยืนทางการเงิน หลาย
ประเทศจัดตั้งกองทุนเพ่ือการดูแลระยะยาวขึ้นโดยแยกออกจากกองทุนประกันสขุภาพ เพ่ือเปนการ
ประกันความมั่นคงของงบประมาณวาจะไมถูกนําไปใชเพ่ือบริการอ่ืน นอกจากนั้นยังเปนการสราง
ความชอบธรรมในการที่จะระดมทุนเพ่ิมขึน้ในการจัดบริการ 
  6.3)   การระดมทรัพยากรภายในชุมชนและองคกรการกุศลตางๆ เพ่ือใหการ
คุมครองทางสังคมสําหรับผูที่ไมสามารถจัดหาบริการสําหรับตนเองได 

ทั้งน้ีก็เพ่ือเปนหลักประกันวา ทุกคนจะไดรับการดูแลระยะยาวในวยัสูงอายุสําหรับผูที่ไม
มีผูดูแล ผูที่เปนโสดหรือผูที่ไมตองการใหเปนภาระของครอบครัว  
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ตัวอยาง โปรแกรมการชวยเหลือเพื่อความม่ันคงของรายได  
 ในประเทศประเทศสหรัฐอเมริกามี โปรแกรมการชวยเหลือเพ่ือความม่ันคงของรายได 

(Supplemental Security Income: SSI) ซ่ึงเปนแหลงพ้ืนฐานสําหรับคาใชจายสาธารณะในการเขาพัก
อาศัยในสถานบริการ (residential board) และโปรแกรมการดูแลที่ใหหลักประกันแกผูที่มีรายไดต่ําจนถึง
ผูมีรายไดนอยทุกชวงอายทุี่มีภาวะทุพพลภาพอาจตองการการดูแลระยะยาว (United States General 
Accounting Office, 1994). 
   
6. งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ   

อังคณา ตัณฑเอกคุณ (2545) ศึกษาคุณภาพการดูแลตามความคาดหวังของผูสูงอายุที่พักอาศัย
ในสถานสงเคราะหคนชรา โดยใชเทคนิคการสนทนากลุม (focus group discussion) ในผูสูงอายุที่พัก
อาศัยอยูในสถานสงเคราะหคนชราประเภทสามัญจํานวน 7 แหง รวม 58 คนผลการวิจัยพบวาคุณภาพ
การดูแลตามความคาดหวังของผูสูงอายุที่พักอาศัยในสถานสงเคราะหคนชรามี 4 ประเด็นหลัก ไดแก 1) 
อาหาร  2) การดูแล 3) สิ่งแวดลอม และ 4) บุคลากร ผลจากการวิจัยคร้ังนี้ทําใหทราบถึงคุณภาพการ
ดูแลความคาดหวังของผูสูงอายุที่ตองรับการดูแลจากสถานสงเคราะหคนชรา เพ่ือเปนแนวทางในการ
วางแผนจัดบริการ และพัฒนาการดูแลใหมีคุณภาพตามความคาดหวังของผูสูงอายุ และในการวิจัย
ทางการพยาบาลเพื่อใหผูสูงอายุไดรับการดูแลอยางมีคุณภาพตอไป 

กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และ ศิริพันธุ สาสัตย (2551) ศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบระบบบริการ
การดูแลระยะยาวใน 10 ประเทศ เพ่ือเปนขอมูลเสนอแนะตอการพัฒนาและวางนโยบายการบริการการ
ดูแลระยะยาวที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวาพัฒนาการและแนวคิดในการ
จัดระบบการดูแลระยะยาวของประเทศตางๆ น้ัน ภาครัฐมีบทบาทในระดับตางกันขึ้นอยูกับแนวคิด
พ้ืนฐานทางสังคมของแตละประเทศ การจัดบริการมีความครอบคลุมทั้งความตองการการดูแลสวนบุคคล
และความเปนอยูทั้งในสถานบริการและในชุมชน สิทธิประโยชนอาจอยูในรูปแบบของเงินสด รวมทั้งการ
ใหการสนับสนุนผูดูแลในครอบครัวในดานการเงิน แหลงที่มาของการเงินการคลังของระบบประกอบดวย
ภาษีทั่วไป การจายเงินสมทบจากสามฝายและจากกระเปาผูใชบริการ การควบคุมคาใชจายที่พบบอยคือ
การจายรวม ดานการบริหารจัดการมีการกําหนดการไดรับสิทธิจากการประเมินภาวะพึ่งพารวมกับ
ระยะเวลาที่ตองใชในการดูแล ดานการชวยเหลือครอบครัวและเครือขายนอกระบบมีหลายรูปแบบ 
ขอเสนอแนะคือ การพัฒนาระบบดูแลระยะยาวตองมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมและคุณคาของ
สังคมไทย การบริการควรเนนใหครอบครัวมีบทบาทหลักในการดูแล รัฐมีบทบาทในการเปนผูสนับสนุน 
ใหความรู และเปนตัวแทนดูแลกํากับคุณภาพของบริการและการดูแล โดยมีระบบที่รองรับสําหรับผูที่
ครอบครัวไมสามารถดูแลได 

ศิริพันธุ สาสัตย และเตือนใจ ภักดีพรม (2552) ไดทบทวนองคความรูเร่ือง ระบบสถานบริบาล
ผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุตอนปลายที่มีภาวะเปราะบางและสวนใหญเปนโรคเร้ือรัง พบวาสถาน
สงเคราะหสงเคราะหคนชรามีการดูแลผูสูงอายุที่มีความเจ็บปวยเรื้อรังแฝงอยูดวย การดูแลในสถาน
บริบาลเนนการดูแลผูสูงอายุที่มีการเจ็บปวยเรื้อรังตองการการดูแลระยะยาวและผูดูแลไมสามารถใหการ
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ดูแลในครอบครัวได จึงทําใหมีความตองการการดูแลในสถานบริบาลเพ่ิมมากขึ้น แตยังไมพบวามีการ
แบงระดับความตองการการดูแลของผูสูงอายุในสถานบริบาล ยังไมมีการรับรองมาตรฐานของสถาน
บริบาล รวมทั้งสวัสดิการดานการรักษาฟรีในผูสูงอายุยังไมครอบคลุมในสถานบริบาลเอกชน 
ขอเสนอแนะคือควรมีการจัดแบงประเภทการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล แบงระดับความตองการการ
ดูแลของผูสูงอายุ สงเสริมองคกรบริหารสวนทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการจัดบริการ จัดทํามาตรฐาน
การดูแลและมาตรฐานสถานบริการผูสูงอายุ จัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบในการรับรองมาตรฐานและ
สงเสริมใหมีการรับรองมาตรฐานสถานบริบาล รวมทั้งควรมีการฝกอบรมบุคลากรเจาหนาที่ทุกระดับกอน
และขณะปฏิบัติงาน สงเสริมการเรียนรูอยางตอเน่ือง  

ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ และคณะ (2550) ศึกษาการดูแลผูสูงอายุที่ตองพ่ึงพาในสถานสงเคราะห
คนชรา พบวา สถานสงเคราะหตองรับภาระในการดูแลผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพ มีโรคเรื้อรังและมีภาวะ
ทุพพลภาพ และการดูแลผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพที่ซับซอนภายหลังออกจากโรงพยาบาล อยู
ทามกลางความไมพรอมของเจาหนาที่ซ่ึงไมใชบุคลากรทางดานสุขภาพ รวมทั้งขาดแคลนอุปกรณที่
จําเปน 

พันธุทิพย วรวาท (2551) การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา ในกลุมผูสูงอายุที่พักอาศัยในสถาน
บริบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 140 คน ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุที่พัก
อาศัยในสถานบริบาล สวนใหญเปนเพศหญิงหมาย มีอายุระหวาง 60 – 74 ป ไมไดประกอบอาชีพ ใช
เงินเก็บสะสม รอยละ 48.6 มีจํานวนบุตร 5 คนขึ้นไป คิดเปนรอยละ 24.2 อาศัยอยูกับผูดูแลที่เปนบุตร 
หลาน และญาติ ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง คิดเปนรอยละ 54.3 สาเหตุที่เขาพักในสถานบริบาล
เน่ืองมาจากญาติไมสามารถใหการดูแลได/ตองการผูดูแลที่มีทักษะ เพราะมีความตองการการดูแลทาง
การแพทยและการพยาบาล และตองการผูดูแลชวยเหลือในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน รอยละ 46.4 มี
ระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันในระดับพ่ึงพาผูอ่ืนทั้งหมด รอยละ 72.9 มีการรับรู
ดานเชาวนปญญาปกติ รอยละ 67.1 อยูในระดับภาวะซึมเศราปกติ และไมสามารถประเมินได สวนใหญ
มีระดับความตองการการดูแลในระดับมากเนื่องจากมีภาวะนอนติดเตียงและไมสามารถสื่อสารได ระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันที่แตกตางกันมีระดับความตองการการดูแลที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

Srithamrongsawat, et al. (2009) ศึกษาการคาดการณความตองการและคาใชจายสําหรับการ
ดูแลผูสูงอายุในสถานบริการในประเทศไทย ผลการศึกษาประมาณการณไดระหวางป ค.ศ. 2004-2024 
จะมีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา รอยละ 1.4-1.9 และพบในผูสูงอายุหญิงถึง รอยละ 1.7-2.0 และหาก
ผูสูงอายุเหลาน้ีตองเขาพักอาศัยในสถานดูแลระยะยาวแลวจะมีคาใชจาย ประมาณ 908-11,354 ลาน
บาท ในป ค.ศ. 2009 และจะเพิ่มขึ้นเปน 2,766-34,573 ลานบาท ในป ค.ศ.2024 งานวิจัยน้ีไดให
ขอเสนอแนะวา ควรแยกการดูแลระยะยาวออกจากการดูแลฉุกเฉิน ควรพัฒนาศักยภาพของสถาน
สงเคราะหผูสูงอายุของภาครัฐเพ่ือรองรับความตองการของประชากรที่มีภาวะพ่ึงพา พัฒนามาตรฐาน
การดูแล รวมทั้งพัฒนาอาคารและส่ิงแวดลอม คาบริการสําหรับการบริการที่ไมมีในชุมชนจะสูงมาก เพ่ือ
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สงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดังน้ันจึงควรเสริมสรางความเขมแข็งระบบการดูแลระยะยาวที่บาน
และในชุมชน 
 ศิริพันธุ สาสตัยและคณะ (2552) ศึกษาสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวในประเทศไทยที่ใหบริการ
แกผูที่มีอายุเกิน 60 ปบรบิูรณขึ้นไป โดยใชวธิีวิจัยเชิงสํารวจ ผลการศึกษาพบวามีจํานวนสถานบริการ
ดูแลผูสูงอายุระยะยาวทั้งหมด 138 แหง รอยละ 49.28 อยูในเขตกรุงเทพมหานคร รอยละ 43.48 เปน
สถานบริบาล รอยละ 45 ของสถานสงเคราะหไมมีพยาบาลประจํา รอยละ 45.5 ของสถานบรกิารไมได
ขึ้นทะเบียน สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาลเอกชนเก็บคาบริการสูงสุด ผูพักอาศัยสวนใหญเปนเพศ
หญิง มีอายุระหวาง 60-74 ป ปญหาสุขภาพที่พบบอยคือ โรคความดันโลหิตสูง โรคขอเขาเสื่อม ปวดขอ 
โรคเบาหวานและโรคหัวใจ รอยละ 41.6 มีภาวะสมองเสื่อม รอยละ 29.5 มีภาวะซึมเศราปานกลางถึง
รุนแรง รอยละ 52.3 มีภาวะพึ่งพาปานกลางถึงพ่ึงพาผูอ่ืนทั้งหมดถึง รอยละ 55.6 พบในสถาน
สงเคราะหคนชรา ผูใหบริการสวนใหญเปนเพศหญิง บุคลากรสวนใหญเปนผูชวยดูแล สวนใหญผานการ
อบรมเก่ียวกบัการดูแลผูสงูอายุแตพบวายังมีทัศนคตเิชิงลบตอผูสูงอายุ สวนใหญ ใหความสาํคัญในดาน
ความรู การพัฒนาดานบุคลกิลักษณะและวิธีการดูแลใหมีมาตรฐานสูงขึ้น 
  วรเวศม สุวรรณระดา และคณะ (2552) ศึกษาเรื่อง “การเงินการคลังสําหรับการดูแลระยะยาว
ของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณปจจุบันเก่ียวกับความ
ตองการระบบการดูแลผูสูงอายุ และการจัดใหมีบริการโดยสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 
รวมถึงการวิเคราะหตนทุนคาใชจายของผูดูแลในระยะยาวของผูสูงอายุ เพ่ือประมาณการดานภาระทาง
การเงินการคลัง ที่ตองแบกรับทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาเปน
ผูสูงอายุชาย รอยละ 41.1 และ ผูสูงอายุหญิง รอยละ 53.3 สวนใหญปวยเปนโรคเรื้อรัง บุคคลใน
ครอบครัวมีบทบาทในการดูแลลดลง ในขณะที่บคุคลนอกเขามามีบทบาทในการดูแลเพ่ิมมาก คูสมรสที่
ทําหนาที่เปนผูดูแลหลักมากที่สุด รอยละ 29.5 ผูสูงอายุที่มีผูดูแลคดิเปนรอยละ 46.2 สวนรอยละ 53.8 
สามารถดูแลตัวเองไดโดยไมตองมีผูดูแลหลัก  ผูใหบริการดูแลระยะยาวแกผูสูงอายุ พบวามีจํานวน
ทั้งหมด 190 แหง แบงเปนโรงพยาบาลเพียงรอยละ 10.0 สถานดูแลผูสูงอายุ รอยละ 17.4 (33 แหง) 
และศูนยบริการจัดสงผูดูแลผูสูงอายุมีมากถึง รอยละ 72.6 (138 แหง) มักไมกําหนดระดับความ
ชวยเหลือตนเองของผูขอเขาใชบริการบริการ สวนใหญจะรับดูแลผูสูงอายุในหลายอาการ เชน การให
อาหารทางสายยาง ผูเปนอัมพฤกษและอัมพาต ตนทุนในการดูแลระยะยาวของผูสงูอายุในเขต
กรุงเทพมหานครมีคาเฉลี่ยเทากับ 33,035 บาทตอคนตอป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ดวยที่ผานมายังไมมีการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่ดีในสถานบริการ 
ในประเทศไทย จากการทบทวนวรรณกรรมในตางประเทศ พบวา การดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่ดีในสถาน
บริการจะตองคํานึงถึงปจจัย 4 ดานใหญ คือ คุณภาพในการดูแล (Isola, Backman, Voutilainen & 
Rautsiala, 2006) การจัดการทางดานคุณภาพ (United States General Accounting Office, 1994) 



 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย  

61

ความคุมคาคุมทุนในการบริการ (Scanlon, 1988) และนโยบายสาธารณะ (WHO, 2003) ดังรายละเอียด
ในบทที่ 1  

เพ่ือเปนเรียนรูการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการท่ีมีอยูแลวในประเทศไทย ดังน้ันผูวิจัย
จึงไดยึดปจจัย 4 ดาน ทีร่วบรวมจากหลายๆ แนวคิดขางตนมาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี โดย
ศึกษารายละเอียดปจจัยทั้ง 4 ดานนี้ในสถานดูแลระยะยาวที่แบงออกเปน 5 ประเภทคือ บานพักคนชรา 
(residential home) สถานชวยเหลือในการดํารงชีวิต (assisted living) สถานบริบาล (nursing home) 
สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล (long-stayed hospital) และสถานดแูลระยะสุดทาย (hospice care) 
โดยที่สถานดูแลเหลาน้ีอาจจัดบริการโดยหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน การบริการที่ใหมีความ
หลากหลาย เชน การบริการท่ีพักและอาหาร (room & boarding) การดูแลสวนบุคคล (personal care) 
การชวยเหลือกิจวัตรประจําวันและการเคลื่อนไหว (ADL & mobility) การพยาบาล (skill nursing care) 
การฟนฟูสภาพ (rehabilitation) การดูแลกลางวัน (day care) การดูแลแบบชั่วคราว (respite care) และ
การดูแลระยะสุดทาย (end of life care) เปนตน ดังภาพที่ 2.1  
 
แผนภาพที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยที่ใชรูปแบบการวิจัยคุณภาพ โดยใชวธิีการสนทนากลุม ที่

มุงเนนการมีสวนรวมของผูเชี่ยวชาญทางดานการดูแลผูสูงอายุ ในการเสนอขอคิดเห็นผานการ
สนทนากลุมเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอสรุปที่เห็นพองตองกัน และวิธีการสัมภาษณเชิงลึกผูใหบริการ 
ผูรับบริการและผูที่มีอํานาจทางดานนโยบาย เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอเสนอรูปแบบการปฏิบัติการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวที่ดีในประเทศไทย นําไปสูการผลักดันทางนโยบายเพื่อชวยใหเกิดการพัฒนา
มาตรฐานการดูแลผูสูงอายุในสถานบริการดูแลผูสูงอายุระยะยาวตอไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษารูปแบบดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการ ที่เลือกสรรจาก
สถานบริการดูแลผูสูงอายุระยะยาวแตละประเภท โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) ดังน้ี 

1. การสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ (focus group discussion) เปนวิธีการอยางหน่ึงในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ  ซ่ึงเปนเทคนิคในการวิจัยที่เก็บรวบรวมขอมูลจากการมีปฏิสัมพันธกันในกลุมใน
ประเด็นที่ผูวิจัยตองการศึกษา มีองคประกอบสําคัญ 3 ประการไดแก ความชัดเจนในปรากฏการณ
น้ันๆ การเก็บรวบรวมขอมูลไดมาจากการสนทนาและการมีปฏิสัมพันธภายในกลุม และผูวิจัยมี
บทบาทอยางมากในจัดกลุมสนทนาใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนาใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย (Morgan, 1996) ในการวิจัยน้ีไดจัดใหมีการสนทนากลุมนักวิชาการและ
นักวิจัยที่เก่ียวของกับการดูแลผูสูงอายุ ณ คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 1 
คร้ังใชเวลา 3  ชั่วโมง เพ่ือหาเกณฑในการเลือกสถานบริการที่มีการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาวตามเกณฑที่ผูทรงคุณวุฒิระบุ  

2. การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เปนวิธีที่ทําใหไดขอมูลที่เจาะลึก โดยการ
สนทนา ซักถามผูใหขอมูลหลักบางคนในสถานที่ที่นักวิจัยเลือกมา  เน่ืองจากบุคคลน้ันมีคุณสมบัติ
พิเศษที่จะใหขอมูลเฉพาะเจาะจงที่นักวิจัยตองการได หรือมีประสบการณพิเศษที่แตกตางไปจากคน
อ่ืนๆ (ศิริพร จิรวัฒนกุล, 2549) ในการวิจัยน้ี ไดมีการสัมภาษณผูใหบริการ ผูรับบริการ ผูที่มีอํานาจ
ทางดานนโยบายและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ทั้ง 3 กลุม โดยสัมภาษณตัวแทนแตละกลุมทีละคน
ใชเวลาคนละ ประมาณ 1- 11/2 ชั่วโมงและทําการบันทึกเทป สวนกําหนดวัน-เวลาและสถานที่ ขึ้นอยู
กับความพรอมและความตองการของผูใหสัมภาษณ  

3.  การสนทนากลุมโดยมุงเนนการมีสวนรวมจากตัวแทนผูใหขอมูลของทั้ง 3 กลุม ในการ
เสนอขอคิดเห็นตอขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกผานการสนทนากลุม ใชเวลา 3 ชั่วโมง เพ่ือให
ไดมาซ่ึงขอสรุปที่เห็นพองตองกัน  
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ผูดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก คือคณะผูวิจัยทั้ง 3 ทานซ่ึงผานการอบรมในดานวิจัยเชิง
คุณภาพขณะที่ศึกษาในระดับปริญญาเอกและมีประสบการณในการทําวิจัยเชิงคุณภาพในการทํา
วิทยานิพนธในระดับปริญญาเอกและมีประสบการณทําวิจัยภายหลังจบการศึกษาทุกคน สวนการ
สนทนากลุมจะดําเนินการโดยหัวหนาโครงการวิจัย ซ่ึงมีประสบการณการทําสนทนากลุมที่เปนสวน
หน่ึงของการศึกษาวิจัยภายหลังจบการศึกษาทั้งหมด 4 เรื่อง 
 
กลุมประชากรหรือผูมีสวนรวมในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางในการศึกษาในครั้งน้ีมีทั้งหมด 60 คน แบงเปน กลุมผูเชี่ยวชาญ และกลุม
ตัวแทนผูใหขอมูลจากสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาว 5 ประเภทๆ ดังน้ี 

1. กลุมผูเชีย่วชาญทางดานผูสูงอายุ หมายถึง ผูที่จบการศึกษาหรือผานการฝกอบรม
ทางดานผูสูงอายุ นักวิชาการหรือนักวิจัยที่เก่ียวของกับการดูแลผูสูงอายุ ประกอบไปดวย แพทย
ผูเชี่ยวชาญทางดานเวชศาสตรผูสูงอาย ุ อาจารยพยาบาลทางดานการพยาบาลผูสูงอายุ คณาจารย
ทางดานสังคมสงเคราะหศาสตร รวมทั้งหมด 10 คน 

2. กลุมตัวแทนผูใหขอมูลจากสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาว 5 ประเภท คือ บานพักคนชรา 
สถานที่ใหการชวยเหลือในการดํารงชีวิต สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล สถานบริบาล และสถาน
ดูแลผูปวยในระยะสุดทายในประเทศไทย และ โดยเลือกมาประเภทละ 1 แหง รวมจํานวนสถานบริการที่
จะศึกษาทั้งหมด จํานวน 5 แหงๆ ละ 10 คน ดังน้ันจะมีผูใหขอมูลจากสถานบริการทุกประเภทรวม
ทั้งหมด 50 คน 
 ผูใหขอมูลในสถานบริการแตละประเภท ประกอบดวย 3 กลุม คือ 

 1) ผูใหบริการ เชน ผูบริหาร แพทย พยาบาล นักสังคมสงเคราะห และผูชวยดูแล/พ่ี
เลี้ยง สถานบริการละ 5 คน เกณฑในการคัดเลือกคือ เปนผูที่ปฏบิตัิงานในสถานบริการแหงน้ันๆ 
อยางตอเน่ืองไมนอยกวา 6 เดือนและมีความยินดีใหความรวมมือในการใหขอมูล 

 2) ผูรับบริการ เชน ผูสูงอายุและญาติผูสูงอายุ สถานบริการละ 4 คน เกณฑในการ
คัดเลือกคือ เปนผูสูงอายุที่อยูระหวางการรับบริการในสถานบริการแหงน้ันๆ พูดไทยได ไมมีความ
ผิดปกติในการสื่อสาร ไมมีอาการหลงลืมหรืออาการผิดปกติทางจิตประสาท และมีความยินดีในการ
ใหขอมูล โดยไดรับการอนุญาตจากผูสูงอายุและผูมีอํานาจสูงสุดของสถานบริการนั้นๆ สวนเกณฑใน
การคัดออกคือผูสูงอายุอาการเปลี่ยนแปลงตองการรับการรักษาตอจากแพทย นอกจากนี้ขอความ
รวมมือจากญาติผูสูงอายุในการสัมภาษณที่เปนไปโดยสมัครใจ 

 3) ผูที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบายและทศิทางของสถานบรกิาร และภาคี
เครือขายที่เก่ียวของ เชน ผูอํานวยการกรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ผูอํานวยการสถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ สาธารณสุขจังหวัด
และผูบริการขององคกรการกุศล จํานวนทั้งหมด 5 คน เกณฑในการคัดเลือกคือ เปนผูที่ยังปฏิบัติ
หนาที่หรือดํารงตําแหนงที่เก่ียวของกับการกําหนดนโยบายและทิศทางของสถานบริการ อยาง
ตอเน่ืองไมนอยกวา 6 เดือนและมีความยนิดีใหความรวมมือในการใหขอมูล  
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การเลือกกลุมตัวอยาง  

 ผูวิจัยแบงสถานบริการออกเปน 5 ประเภทคือ บานพักคนชรา สถานที่ดูแลชวยเหลือในการ
ดําเนินชีวิต สถานบริบาล สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาลและสถานดูแลผูปวยระยะสุดทาย 
จากน้ันดําเนินการคัดเลือกสถานบริการประเภทละ 1 แหง รวมเปน 5 แหงเพ่ือศึกษาโดยใชเกณฑ
ในการคัดเลือกที่ไดจากการสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญดานการดูแลผูสูงอายุดังน้ี  
 

เกณฑการเลอืกสถานบริการ 

จากการทําสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย แพทยผูเชี่ยวชาญทางดานเวชศาสตร
ผูสูงอายุ อาจารยพยาบาลทางดานการพยาบาลผูสูงอายุ คณาจารยทางดานสังคมสงเคราะหศาสตร 
รวมทั้งหมด 10 คน เม่ือวนัจันทร ที่ 13 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.30-14.30 น. ณ คณะพยาบาล
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดขอเสนอแนะเพ่ือนําไปสูการหาเกณฑในการเลือกสถานบริการ 
ผูวิจัยไดบันทกึเทปการสนทนาและถอดเทปแบบคําตอคํา พอสรุปประเด็นไดดังน้ี 

 1. ความหมายของ สถานบริการที่ดี ควรระบุใหชัดเจนวา ดี อยางไร และในการประเมิน
สถานบริการอาจประเมินไดจาก กระบวนการ (บรกิาร) สภาพแวดลอมและดานสังคมของแตละ
สถานบริการ 

 2. กลุมผูเชี่ยวชาญไมเห็นดวยกับการใชคําวา บริการที่ดี เพราะแตละสถานบริการมี
ระดับบริการที่ตางกัน เชน ในโรงพยาบาล มีบุคลากรที่เปน แพทยและพยาบาล ในขณะทีส่ถาน
สงเคราะหไมมีแพทย จึงเสนอใหใชคําวา มาตรฐานบรกิารขั้นต่ํา (minimal standard) แทน 

 3. โดยสรุปบริการหรือสิ่งที่ควรตองมีในแตละสถานบรกิาร คือ 
3.1 ดานการบริการ ตองมีกระบวนการดแูลที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน เชน มีการระบุ

วัตถุประสงคและผลลัพธของการดูแล (outcome) มีการติดตามประเมินผลและบันทึกขอมูล ใหการ
ดูแลแบบองครวม คือ ดูแลทั้งทางดานรางกาย จิตใจและสังคม สงเสริมใหมีการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น มี
บริการสงเสรมิสุขภาพ ฟนฟูสภาพ และการดูแลระยะสุดทาย ดูแลผูสูงอายุอยางมีศักด์ิศรีโดย
คํานึงถึงพ้ืนฐานทางดานสังคมและวัฒนธรรมของผูรับบริการ สงเสริมใหญาติมีสวนรวมในการดูแล
และไดรับขอมูลเก่ียวกบัผูสูงอายุที่ไปรับบริการอยางเพียงพอ เชน ขอมูลเก่ียวกับปญหาสุขภาพ 
การดูแล การรักษาและขอจํากัดตางๆ 

3.2 ดานผูใหบริการ คํานึงถึงระดับความตองการการดูแลของผูสูงอายุ เปดโอกาส
ใหผูสูงอายุมีอิสระในการเลอืกและตดัสินใจ และมีการประเมินความพอใจของผูรับบริการ (ทั้งผูปวย
และญาติ) และ/หรือ มีการประเมินภาวะสุขภาพ คุณภาพชีวิต ความผาสุกในชีวติของผูสูงอายุ 

3.3 ดานสภาพแวดลอมตองดี มีความสะดวกสบาย การเดินทางสะดวก  
3.4 ดานบุคลากร จะตองมีการพัฒนาบุคลากรที่ใหการดูแลผูสูงอายุ 
3.5ดานอาคารสถานที ่ ตองมีโครงสรางและตัวอาคารของสถานบริการที่ม่ันคง

ปลอดภัย เหมาะสําหรับใหบริการดูแลผูสูงอายุ มีราวจับในหองน้ํา ทางลาดตองไดระดับที่ถูกตอง 
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ประตูหองน้ําตางๆ Wheelchair สามารถเขา-ออกได ตัวอาคารอาจมีหลายชั้นได แตละชั้นสามารถ
ใหบริการสําหรับผูสูงอายุทีมี่ความตองการการดูแลในระดับเดียวกัน เชน ชั้นหนึ่งเปน Assisted 
living เม่ือผูสูงอายุอาการทรุดลงตองการการดูแลที่มากกวาการทํากิจวัตรประจําวนัก็จะสามารถยาย
ไปอยูชั้นที่เปนบริการแบบ Nursing home แตหากอาการดีขึ้นก็สามารถยายไปชั้นอ่ืนๆ ที่ตองการ
การดูแลในระดับที่ต่ํากวาได นอกจากนี้ สถานบริการที่ใหบริการการพยาบาล (nursing care) ตองมี
การขึ้นทะเบียน  

 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญ เชน ประเทศไทยไมควรทํา Nursing home ที่มี
ขนาดใหญเน่ืองจากจะทําใหมีคาใชจายสงู ในตางประเทศมีการสงเสริมใหมีบริการในสถานบรบิาลที่
มีขนาดเล็กและมีการจัดสภาพแวดลอมใหคลายบาน 

 
แบบประเมินสถานบริการดูแลผูสูงอายุระยะยาว  

 ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสนทนามาวิเคราะหเชิงเนื้อหาและจัดหมวดหมูเน้ือหา แบง
ออกเปน 5 ดาน คือ ดานการบริการ ดานผูใหบริการ ดานสภาพแวดลอม ดานบุคลากร และดาน
อาคารสถานที่ จากน้ันนําไปสรางแบบประเมินสถานบริการดังแสดงในตารางที่ 3.1 (ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดที่ภาคผนวก 3) ดังตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 3.1 แสดงเกณฑประเมินสถานบริการ 
 

เกณฑการประเมิน RH AL NH LTCH HC 
1. ดานการบริการ      

1.1 ตองมีการระบุวัตถุประสงค มีการระบุ outcome      
1.2 ตองมีการติดตามประเมินผล และบันทึกขอมูล      
1.3 ตองเปนองครวม คือ ดูแลท้ังรางกาย จิตใจ สังคม      
1.4 ตองสงเสริมใหมีการพ่ึงตนเองไดมากขึ้น สงเสริม

สุขภาพ 
     

1.5 ญาติตองไดรับขอมูลเพียงพอเกี่ยวกับผูสูงอายุท่ีไปใช
บริการ ท้ังขอมูลการดูแล รักษา ขอจํากัด ปญหา
ตางๆ 

     

1.6 ดูแลผูสูงอายุอยางมีศักด์ิศรี      
1.7 มีบริการฟนฟูสภาพ การดูแลระยะสุดทาย      
1.8 ญาติมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ      

2. ดานผูใหบริการ      
2.1 ตองคํานึงถึงผูรับบริการ วามีความตองการการดูแล

ในระดับใด 
     

2.2 ผูรับบริการตองมีอิสระ มีทางเลือก (choice) และ
ตัดสินใจ 
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เกณฑการประเมิน RH AL NH LTCH HC 
2.3 ตองมีการประเมินความพอใจของผูรับบริการ (วัด

ความพึงพอใจ) วัดภาวะสุขภาพ วัดคุณภาพชีวิต 
หรือมีเกณฑวัดความสุข 

     

2.4 คํานึงถึงวัฒนธรรม สังคมเดิมของผูสูงอายุ      
3. ดานสภาพแวดลอมตองดี มีความสะดวกสบาย การ

เดินทางสะดวก 
     

4. ดานบุคลากร ตองมีการพัฒนาบุคลากรท่ีดูแลผูสูงอายุ      
5. ดานอาคารสถานที่       

5.1 ตองจัดการใหมีราวจับในหองน้ํา ทางลาดตองได
ระดับท่ีถูกตอง ประตูหองน้ําตางๆ Wheelchair ตอง
เขาได 

     

5.2 ใหผูรับบริการรูสึกมั่นคง ปลอดภัย      
5.3 สถานบริการมีการใหการพยาบาล (nursing care) 
     ตองมีการจดทะเบียน 

     

5.4 สถานบริบาล (nursing home) ไมจําเปนตองมีขนาด
ใหญๆ เพราะคาใชจายสูง 

     

5.5 สถานบริการอาจเปนท่ีเดียว/อาคารเดียวกันแตมีการ
แบงระดับบริการ ในแตละชั้น เชน ชั้นหนึ่งเปน 
Assisted living หากผูสูงอายุอาการทรุดลงตองการ
การดูแลมากกวาการทํากิจวัตรประจําวันก็ยายไปอยู
ชั้นท่ีเปนบริการ Nursing home หากคนไหนท่ี 
Nursing home อาการดีขึ้นก็ยายไปชั้นอื่นท่ีตองการ
การดูแลท่ีลดลง 

     

รวม (19) 12 13 14 13 18 

 
เน่ืองจากที่ผานมายังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานสถานบริการมากอน และจากขอมูลที่

ไดจากผูเชี่ยวชาญสามารถนํามาสรางเครื่องในการประเมินสถานบรกิารไดทั้งหมด 19 ขอ และผูวิจัย
ไดกําหนดเกณฑผานการประเมินที่รอยละ 50 ดังน้ันสถานบริการท่ีจะถูกเลือกตองไดคะแนนการ
ประเมินตั้งแต รอยละ 50 ขึ้นไป (หรือไดคะแนน 10 คะแนนขึ้นไป) และสถานที่ไดรับการคดัเลือก
เพ่ือศึกษา มีดังตอไปน้ี 

1. บานพักคนชรา อยูในเขตกรุงเทพมหานคร 1 แหง 
2. สถานที่ใหการชวยเหลือในการดํารงชีวิต ตั้งอยูในเขตจังหวัดเชียงใหม 1 แหง 
3. สถานบริบาลของเอกชน อยูในเขตกรุงเทพมหานคร 1 แหง 
4. สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล อยูในเขตจังหวัดนครราชสีมา 1 แหง 
5. สถานดูแลผูปวยระยะสุดทาย อยูในเขตกรุงเทพมหานคร 1 แหง 

 



 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย  

67

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ีเปนแบบสัมภาษณ มีทั้งหมด 2 ชุด (ดู
รายละเอียดแนวคําถามในภาคผนวก 1) คือ 

ชุดที่ 1 แนวคําถามในการสนทนากลุม ผูเชี่ยวชาญทางดานผูสูงอายุ เปนแนวคําถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้น เพ่ือใชเปนแนวทางในการสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อใหไดมาซ่ึงเกณฑในการ
คัดเลือกสถานบริการที่จะเขาไปศึกษา 

ชุดที่ 2 แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก กลุมตัวแทนผูใหขอมูลจากสถานดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว เปนแนวคําถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพ่ือใชเปนแนวทางในการสัมภาษณเชิงลึก
สําหรับผูใหขอมูลที่มาจากกลุมตัวแทนสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาว ทั้ง 5 ประเภท ประกอบไปดวย 
3 สวน คือ 
 สวนที่ 1. แนวคําถามสําหรับผูใหบริการ 
 สวนที่ 2. แนวคําถามสําหรับผูรับบริการ 

สวนที่ 3. แนวคําถามสําหรับผูที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบายและทิศทางของ
สถานบริการ 

 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 
 1. ผูวิจัยนําแนวคําถามในการสนทนากลุม และแนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก กลุม
ตัวแทนผูใหขอมูลจากสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาว ไปขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหาและสํานวนภาษาจากผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ประกอบดวยแพทยผูเชี่ยวชาญดานผูสูงอายุ 
1 ทาน  อาจารยพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานการพยาบาลผูสูงอายุ 2 ทาน และนักสังคมสงเคราะห 1 
ทาน ผูเชี่ยวชาญทางดานการวิจัยเชิงคุณภาพ 1 ทาน เม่ือผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสมบูรณของ
เน้ือหา ความสอดคลองกับวัตถุประสงค และพิจารณาความเหมาะสมของสํานวนภาษา ตลอดจนให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข 
 2. ผูวิจัยนําเคร่ืองมือที่สรางขึ้นทั้งหมดหลังผานการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา และ
ปรับปรุงแกไขดานเน้ือหาและภาษาแลว ไปทดลองใชกับประชากรที่มีลักษณะเดียวกับกลุมตวัอยาง
จํานวน 3 ราย เพ่ือจะไดทราบถึงขอบกพรองของแนวคําถาม ในดานการสื่อความหมาย ความ
ตอเน่ือง ความลื่นไหลและลําดับหัวขอของคําถาม และความเหมาะสมของระยะเวลาทีใ่ชในการ
สัมภาษณ ซ่ึงจะไดนําผลการทดสอบมาปรับปรุงแบบการประเมินการเก็บขอมูลจรงิ   
 

การนําเครื่องมือไปทดลองใช 
จากการนําเคร่ืองมือไปทดลองสัมภาษณ ผูใหบริการที่เปนพยาบาล มีประสบการณ 22 ป 

ในภาพรวมพบวาใชเวลาประมาณ 1.30 ชม (รวมเวลาที่ผูใหสัมภาษณยอนถามคําถามที่ไมเขาใจ) 
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เน้ือหาที่ไดเจาะลึกไมไดมาก เพราะผูใหสัมภาษณไมคอยเขาใจคาํถาม สวนใหญตองยกตัวอยาง 
(ตามแนวคําถามตัวอยาง) ผูใหสัมภาษณจึงจะตอบได แตไมสามารถขยายความเขาใจมากกวา
ตัวอยางที่ให ตองใชเวลาตะลอมมากจึงจะไดขอมูลบาง ทําใหใชเวลามาก 
 การสัมภาษณผูรับบริการทีเ่ปนผูสูงอายุและญาติ สามีอายุ 68 ป และภรรยาอาย ุ 62 ป ซ่ึง
ทั้งสองทานมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี พบวาใชเวลาในการสมัภาษณ ประมาณ 45 นาท ี
ปรากฏวาเริ่มไมคอยสนใจคําถาม ตองการเลาเพียงประสบการณที่ไดรับการดูแลเทาน้ัน ดังน้ันในขอ
หลังๆ จะไมไดรับความสนใจในการตอบเทาที่ควร 
 คณะผูวิจัยจึงไดนําปญหาและอุปสรรคจากการนําเคร่ืองมือวิจัยไปทดลองใช ไปจัดทําคูมือ
การสัมภาษณสําหรับผูวิจัยและผูชวยวิจัยที่มีตัวอยางในการสัมภาษณ เพ่ือชวยใหการสัมภาษณมี
ความลื่นไหลของคําถาม ไดคําตอบตามที่ตองการ เปนไปตามวตัถปุระสงคของการวิจัย และยงัชวย
ใหการสัมภาษณเปนไปในแนวทางเดียวกัน (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ภาคผนวก 2) 
 
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 

1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ เพ่ือใหไดมาซ่ึงแนวทางในการเขียนโครงราง
วิจัยการ และกําหนดเกณฑในการคดัเลือกสถานบริการระยะยาวในแตละประเภทโดยการสนทนา
กลุมผูเชี่ยวชาญ 

2. สรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแนวคําถามก่ึงโครงสรางเพ่ือใชในการ
สัมภาษณและการสนทนากลุม และสงเคร่ืองมือไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และนาํไปทดลองใช 

3. สงโครงรางวิจัย เขารับการพิจารณาอนุมัติในแงจริยธรรมใหดําเนินการศึกษาวจัิย 
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

4. ดําเนินการสนทนากลุมผูเชีย่วชาญทางดานผูสูงอาย ุ เพ่ือใหไดมาซ่ึงเกณฑในการ
คัดเลือกสถานบริการที่จะเขาไปศึกษา 

5. ทําหนังสือถึงผูอํานวยการหรือผูบริหารสถานบริการดูแลระยะยาว ที่ไดรับการ
เลือกสรรตามเกณฑของผูเชี่ยวชาญ เพ่ือขอความรวมมือในการสัมภาษณ โดยชี้แจงวัตถุประสงค
ของการวิจัย รายละเอียดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย และลกัษณะของผูใหขอมูล 
โดยใชเวลาในการเก็บขอมูลประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมงตอคน 

6. ดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลรายบุคคล โดยผูวิจัยแนะนําตนเอง สราง
สัมพันธภาพ ชี้แจงใหผูใหขอมูลทราบวตัถุประสงคของการวิจัย และขอความรวมมือในการ
สัมภาษณเพ่ือใหไดขอมูลตรงตามความเปนจริงที่สุด โดยคํานึงถึงความยินยอมของกลุมตัวอยาง
เปนหลัก ชี้แจงการพิทักษสทิธิใหแกผูใหขอมูล และหากในระหวางการการสัมภาษณ หากผูใหขอมูล
มีขอสงสัยเก่ียวกับการวิจัย สามารถสอบถามจากผูวิจัยได 

7.  นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณรายบุคคลมาวิเคราะห ไดรูปแบบการดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาวและไดรางขอเสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบการปฏบิตัิการดูแลผูสงูอายุระยะยาวที่ดีใน
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สถานบริการ หลังจากน้ันนําขอมูลที่ไดมาใหตัวแทนของผูใหขอมูลจากทั้ง 3 กลุม เสนอขอคิดเห็น
ผานการสนทนากลุม เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอสรุปที่เห็นพองตองกัน (ดังแสดงในแผนภาพที่ 3.1) 
 
ระยะเวลาในการศึกษา 8 เดือน (มีนาคม – ตุลาคม 2552) 
 
การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง 
 

ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บขอมูลหลังจากไดรับการพิจารณาอนุมัติในแงจริยธรรมการวิจัยในคน
ใหดําเนินการวิจัยเรื่องนี้ โดยไดรับอนุมัติจากจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
กลุมสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนที่เรียบรอยแลว เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 
2552 ผูวิจัยพิทักษสิทธิ์ของผูใหขอมูล โดยแนะนําตัวและอธิบายวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 
วิธีการวิจัย ประโยชนของการวิจัยในการพัฒนารูปแบบการบริการและมาตรฐานการบริการผูสูงอายุ
ในสถานดูแลระยะยาวตอไป รวมทั้งขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ชี้แจงใหทราบสิทธิใน
การเขารวมในการวิจัยครั้งน้ีวา การตอบรับหรือปฏิเสธจะไมมีผลใด ๆ ตอผูประกอบการ ผูสูงอายุ 
คําตอบหรือขอมูลทุกอยางผูวิจัยจะถือเปนความลับ และนํามาใชตามวัตถุประสงคของการศึกษาครั้ง
น้ีเทาน้ัน จะลบทําลายเทปที่บันทึกขณะการสัมภาษณทิ้งหลังสิ้นสุดการวิจัย ผลการวิจัยจะนําเสนอ
ในภาพรวม ไมมีการเปดเผยชื่อและนามสกุลที่แทจริงของสถานประกอบการและผูสูงอายุ และหากมี
ขอสงสัยเก่ียวกับการทําวิจัยสามารถสอบถามผูวิจัยได โดยระหวางการตอบคําถาม ถากลุมตัวอยาง
ไมพอใจหรือไมตองการตอบคําถาม สามารถปฏิเสธการเขารวมวิจัยไดตลอดเวลา โดยการกระทํา
ดังกลาวไมมีผลใด ๆ ตอผูใหขอมูล 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 

นําขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม และจากการสัมภาษณแบบเชิงลึกรายบุคคล มาถอด
ความแบบคําตอคํา นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (content analysis) เพ่ือ
จัดหมวดหมูของขอมูลและเชื่อมโยงความหมายของขอมูล (McLaughlin & Marascuilo, 1990) และ
นําเสนอแบบบรรยาย 
 
 



 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย  

70

แผนภาพที่ 3.1 แสดงข้ันตอนการดําเนินการศึกษาวิจัย 
 

 
 
 

เกณฑการเลือกสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาว  

  รูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว  

  ขอเสนอแนวทางในการพัฒนา การปฏิบัติการดแูล
ผูสูงอายุระยะยาวที่ดีในสถานบริการ 

บานพัก
คนชรา 
(10 คน) 

สถาน
บริบาล 
(10 คน) 

สถานท่ีใหการ
ชวยเหลือในการ

ดํารงชีวิต 
(10 คน) 

สถานดูแล
ผูปวยระยะ
สุดทาย 
(10 คน) 

สถานดูแลระยะ
ยาวใน

โรงพยาบาล 
(10 คน) 

สัมภาษณเชิงลึก 

 ลักษณะการบริการท่ีเปนจุดเดนและนาสนใจ  
 ความคุมคาคุมทุนในการใหบริการ 
 การจัดการทางดานคุณภาพ 
 คุณภาพในการดูแล 
 นโยบายสาธารณะที่จําเปน 

สนทนากลุมตัวแทน
ผูใหขอมูล 

สนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ 
(10 คน) 
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บทที่ 4 
การดูแลผูสูงอายุในบานพักคนชรา 

 
1. บริบท 

บานพักคนชราแหงหน่ึงเปนสถานสงเคราะหผูสูงอายุของรัฐ ตอมาไดปรับเปลี่ยนภารกิจและชื่อ
เปน ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ แตยังคงอยูในสงักัดกรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มีพ้ืนที่กวา 21 ไร มีผูสูงอายุพักอาศัยอยู รวม 204 
คน เปนเพศชาย 50 คนที่เหลือเปนเพศหญิง ดําเนินงานดวยงบประมาณจากรัฐ และการบริจาคผาน
มูลนิธิฯ สําหรับเง่ือนไขการเขารับการสงเคราะหของผูพักอาศัย คือ มีสัญชาติไทย อายุ 60 ปขึ้นไป มี
ความสมัครใจ ไมเปนผูพิการทุพพลภาพหรือจิตฟนเฟอน ไมเปนโรคเรื้อรังหรือโรคติดตออันตราย 
ประสบปญหาความเดือดรอน เชน ฐานะยากจน ไมมีที่อยูอาศัย ขาดผูอุปการะดูแล หรืออยูกับครอบครวั
ไมมีความสุข และตองไมอยูระหวางการดําเนินคดีอาญา อยางไรก็ตาม พบวามีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
เปนสัดสวนครึ่งหน่ึงของจํานวนผูสูงอายุทั้งหมดในศูนยฯ และเจ็บปวยดวยโรคเรือ้รัง มีภาวะทุพพลภาพ 
มีภาวะหลงลมืหรือปญหาพฤติกรรมตองการดูแลใกลชิด นอกจากนี้ยังตองรองรับผูปวยสูงอายุจาก
โรงพยาบาลทีไ่มมีญาติมารับกลับ หรืออาจมีภาระคารักษาสูงมากจนถูกทอดทิ้ง ผูสูงอายุเรรอนเจ็บปวย 
ในขณะทีศู่นยขาดแคลนบคุลากรดานการแพทยและพยาบาลที่จะใหการดูแลอยางถูกตอง  

บริการภายในศูนยฯ เชน บริการพ้ืนฐานการดํารงชีวิต ดานสังคมและสวัสดิการ ดานฟนฟู
สมรรถภาพ ดานการรักษาพยาบาล ตลอดจนบริการดานการมีสวนรวมทางสังคม จากการสัมภาษณ
พบวาสาเหตทุี่ผูสูงอายุยายเขามาอยูในสถานบริการมีหลายปจจัยดวยกัน ไดแก ครอบครัวประสบ
ปญหาทางดานเศรษฐกิจและยากจน  บางรายที่ครอบครัวไมมีปญหาเศรษฐกิจแตกลับพบวาลูกหลานไม
มีเวลาดูแลเวลาเจ็บปวย ไมตองการเปนภาระกับลูกหลาน เปนความชอบสวนตัว หรือตองการเพ่ือน 
สําหรับบางรายที่ไมมีครอบครัว ไมมีลูกหลานเนื่องจากไมไดแตงงาน ถึงแมจะมีฐานะที่เลี้ยงตัวเองได 
เชน เปนขาราชการบํานาญ บอกวาสาเหตุที่ยายเขามาอยูก็เน่ืองมาจากเปนหวงความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิน เปนตน  

บุคลากรในศนูยฯ รวม 68 คน ประกอบไปดวย นักสังคมสงเคราะห นักพัฒนาสังคม นัก
กายภาพบําบดั พยาบาล นักจิตวิทยา และพ่ีเลีย้ง โดยผูใหการดูแลผูสูงอายุที่ใกลชิดที่สุดคือพ่ีเลี้ยงมี
ทั้งหมด 33 คน สวนพยาบาลวิชาชีพมี 1 คนและผูชวยพยาบาล 2 คน จากการสัมภาษณพบวาสวนใหญ
เขามาทํางานในบานพักคนชราแหงน้ีก็เน่ืองมาจาก เปนสถานบริการน้ีกอตั้งมานานจึงเปนที่รูจักดีของ
คนทั่วไป มีความชอบทํางานกับผูสูงอายุ คิดวาตนเองสามารถทํางานกับผูสูงอายุได เปนงานที่ทาทาย
และสนุกกับงาน พ่ีเลี้ยงบางคนมีคุณพอคุณแมทํางานที่สถานบริการแหงน้ีมากอน เกิดที่น่ี จึงมีความซึม
ซับเหมือนสืบสายเลือดในการทํางานที่น่ีตอไป บางรายทํางานที่น่ีตั้งแตเริ่มรับราชการ บางรายทํางาน
ยาวนานถึง 35 ป 
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2. ระดับของการดูแล 
ผูสูงอายุทุกรายกอนเขามาอยูในบานพักคนชรา จะตองไดรับการประเมินความสามารถในการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันกอนทุกคร้ัง โดยจะถูกแยกออกเปน 2 กลุมคือ กลุมที่ชวยเหลือตนเองได มี
สุขภาพแข็งแรง และกลุมที่ชวยเหลือตนเองไมได ทั้งน้ีเพ่ือที่จะสามารถวางแผนการใหการดูแลและ
ชวยเหลือในระยะยาวดังน้ี 

1) ผูที่สามารถชวยเหลือตนเองได จะไดรับคําปรึกษาการดูแลสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพและ
การปองกันโรค เชน สงเสรมิการออกกําลังกาย การดูแลตนเอง 

2) ผูที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได ก็จะรับการฟนฟูสภาพและการวางแผนการดูแลรักษา เชน 
ผูสูงอายุที่นอนติดเตียงหรอืผูปวยสมองเสื่อมจะไดรับการแลแบบทัง้หมด เชน การอาบน้ํา เปลี่ยนแพม
เพิสและเปลี่ยนผาปูที่นอนใหทุกวัน การปอนอาหารหรือการใหอาหารทางใสยางตามความจําเปน และ
หากมีแผลกดทับ จะไดรับการพลิกตะแคงตัวทุก 2 ชัว่โมง 

3) ผูสูงอายุที่มีปญหาทางดานจิตใจ เชน เหงา เศรา หรือวาเหว ก็จะไดรับการเอาใจใสและหา
วิธีการดูแลชวยเหลือ  
 
3. คุณภาพการดูแล (quality of care) 
  จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูใหขอมูลกลาวถึง คุณภาพการดูแลไว 3 ประเด็นหลัก คือ 
จุดเดนจุดดอย คุณภาพการดูแลผูสูงอายุในสถานบรกิารและความพึงพอใจของผูสูงอายุ มีรายละเอียด
ดังน้ี 
 

3.1 จุดเดนจุดดอยของบานพักคนชรา 
จุดเดนของบานพักคนชรา 

จากการรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหบริการและผูรับบริการ สามารถ
จัดแบงจุดเดนของบานพักคนชราเปนหมวดหมูได ดังน้ี 

1) ดานบุคลากร 
ในสถานบริการแหงน้ี มีบุคลากรครบทุกตําแหนงที่จําเปนสําหรับการดูแลผูสงูอายุใน

ระยะตน ตามมาตรฐานสากลตามอัตราทีท่างกรมฯ ระบุไว และมีบุคลากรที่เปนสหสาขาวิชาชพี ดังน้ี 
ดานการรักษา บานพักคนชราไดทําโครงการรวมกับมูลนิธิปอเต็กตึ้งใหสงแพทยจะเขา

มาตรวจรักษาผูสูงอายุอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง  
 ดานการพยาบาล บานพักคนชรามีพยาบาลวชิาชีพ 1 ตําแหนง ผูชวยพยาบาล 2 

ตําแหนง รวมทั้งหมด 3 คน ใหการดูแลสุขภาพอนามัยผูสูงอายุทุกคนในบานพักคนชรา นอกจากน้ียังได
ทําโครงการรวมกับคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ เพ่ือใหการสงเสริมสุขภาพและการพยาบาล
ผูสูงอายุในบานพักคนชรา 

 ดานการฟนฟูสภาพ บานพักคนชรามีนักกายภาพบําบดัจํานวน 2 คน มีผูชวยอีก 1 คน
เปน 3 คน เพ่ือใหบริการฟนฟูสภาพแกผูสูงอายุที่มีปญหาระบบกลามเน้ือและกระดูก หรือใหบริการ
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กายภาพบําบดัหลังจากผูสูงอายุไปรับการผาตัด นอกจากนี้ที่ผานมาทางบานพักคนชราไดรับการ
สนับสนุนอาสาสมัครที่ดูแลในเรื่องกายภาพบําบัดจาก องคการความรวมมือระหวางประเทศจากญี่ปุน 
(Japan International Cooperation Agency: JICA)  

 ดานสุขภาพจิต บานพักคนชรามีนักจิตวิทยาทีค่อยใหคําปรึกษา คัดกรองและดูแลดาน
สุขภาพจิตแกผูสูงอายุ มีการสงเสริมความภาคภูมิใจในตนเองโดยสนับสนุนใหผูสูงอายุถายทอดภูมิ
ปญญาไปชวยเหลือผูอ่ืนหรือการสอนหนังสือ ใหมีกิจกรรมทําอยูตลอดเวลาเพ่ือใหคลายเหงา และ
จัดการใหผูสูงอายุพักอาศัยอยูกับคนในวยัเดียวกัน ทําใหมีเพ่ือน มีสังคมมากขึ้น เปนตน ดังที่ผูใหขอมูล
ระบุถึงจุดเดนของบานพักคนชรา เชน 

 
...เรามีทีมงานที่เปนสหวิชาชีพ ... เชน เรามีนักสังคมสงเคราะห เรามีพยาบาล เรามี

นักจิตวิทยา เรามีนักพัฒนาชุมชน เรามีหลายๆ ตําแหนงที่ดูคอนขางพรอมกวาสถาน
สงเคราะหหรือบานพักที่อ่ืน... แลวอีกอยางหนึ่งที่เราเห็นก็คือนอง ๆ ทีมงานมีความเขมแข็งที่
จะพัฒนาวิชาชีพแตละสวน (RH3) 

 
2) ดานการบริการ 

การบริการ ในบานพักคนชราแหงน้ีมีบริการทั้งทางดานสังคมและดานสุขภาพ จึงเปน
บริการพ้ืนฐานการดํารงชีวิต ดานสังคมและสวัสดิการ ดานฟนฟูสมรรถภาพ ดานการรักษาพยาบาล 
ตลอดจนบริการดานการมีสวนรวมทางสังคม มีรายละเอียดดังน้ี 

 2.1) บริการดานสังคม บานพักคนชราแหงน้ีเปนตนแบบการจัดสวัสดิการในสถาบัน
และการจัดสวสัดิการในชุมชน โดยที่การบริการในสถานบริการจะใหบริการปจจัยสี่ เชน ผูสงูอายุที่ไม
สามารถอยูกับลูกหลานไดอยางมีความสุข จะไดรับบริการส่ิงจําเปนขั้นพ้ืนฐาน คือ ที่พักอาศัย อาหาร 
การใหการดูแลชวยเหลือในกิจวัตรประจําวันและการจัดใหมีกิจกรรมกระตุนตางๆ เปนตน มีบริการ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชวีติ การใหคําปรึกษา กิจกรรมสันทนาการ ทัศนศกึษาและกิจกรรมดานจิต
วิญญาณ  

 สําหรับการจัดสวัสดิการในชุมชน นักสังคมสงเคราะหจะมีบทบาทในการบริหารจัดการ
และลงมือปฏบิัติ โดยจะมีบริการออกไปเย่ียมผูสูงอายุหรือวาคนพิการในชุมชน ใหความชวยเหลือดาน
กายอุปกรณหรือเคร่ืองชวยเดินตางๆ การอบรมอาสาสมัครที่อยูในพ้ืนที่ การซอมแซมบานพักผูสูงอายุ 
ลานกีฬา การออมเงิน รวมทั้งใหเงินสงเคราะหครอบครัวเพ่ือบรรเทาปญหาเฉพาะหนา  

 2.2) บริการดานสุขภาพ การดูแลดานสุขภาพ บานพักคนชราใหความสําคัญตอการ
สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและภาวะแทรกซอน การฟนฟูสภาพ และการสงตอเพ่ือรับการรักษาในระดับ
ที่สูงขึ้นใหกับผูสูงอายุ ดังน้ี 
   การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและภาวะแทรกซอน มีการสงเสริมให
ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะและเพ่ือผอนคลาย สงเสริมการออกกําลังกายและดูแลตนเอง
เพ่ือปองกันโรค บริการเสียงตามสาย เพ่ือใหความรูและทราบความเคลื่อนไหวของสังคมและการ
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เปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก กิจกรรมการบริการตางๆ จะมุงเนนความสมัครใจและความพงึพอใจของ
ผูสูงอายุเปนสําคัญ นอกจากนี้ยังบริการจัดหาอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและเหมาะสมสําหรับ
ผูสูงอายุ และปองกันไมใหอาการที่ผูสูงอายุมีอยูเลวลงไปกวาเดิม 
   การฟนฟูสภาพ มีบริการฟนฟูสภาพแกผูสูงอายุที่มีปญหาเร่ืองระบบกลามเน้ือและ
กระดูก หรือใหบริการกายภาพบําบัดหลงัจากผูสูงอายุไปรับการผาตดั นอกจากนี้ที่ผานมาทางบานพัก
คนชราไดรับการสนับสนุนอาสาสมัครที่ดูแลในเรื่องกายภาพบําบัด จากองคการความรวมมือระหวาง
ประเทศของญี่ปุน  

       ระบบการสงตอ ในกรณีที่ผูสูงอายุตองไดรับการรักษาในระดับทีซั่บซอนมากยิ่งขึ้น 
บานพักคนชราจะมีระบบการสงตอผูปวยโดยจะประสานกับศูนยบริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือนําผูสูงอายุไปพบแพทย และหากมีอาการมากก็จะนําตัวสงตอเพ่ือรักษาในโรงพยาบาลตามลําดับ 
โดยจัดใหมีทีมที่รับผิดชอบในการสงตอโดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง และหลงัจากกลับจากโรงพยาบาลจะมี
ทีมสหสาขาวชิาชีพ เชน พยาบาล นักกายภาพบําบดัและอ่ืนๆ ชวยดูแลในการดานการฟนฟูสภาพ จน
อาการดีขึ้นกอนยายกลับไปอาคารที่พักเดิม 

 ปจจัยที่สงเสริมการบริการ 
1) มีนโยบายของภาครัฐและนโยบายในระดบัหนวยงานทีช่ัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

นโยบายใหพัฒนาสถานสงเคราะหใหเปนศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ที่มีภารกิจ 6 ดาน คือ เปน
ศูนยขอมูลและสารสนเทศงานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ศูนยฝกอบรมและพัฒนา ศูนยการเรียนรู ศูนย
การจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุแบบสถาบัน ศูนยการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุในชุมชน และ
ศูนยบริการใหคําแนะนําปรึกษาและสงตอ รวมทั้งยังเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาดูงานทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ เปนแรงกระตุนใหสถานบริการเรงปรับปรุงตนเองและพัฒนาใหเปนตัวอยางแก
สถานบริการอื่นๆ อยางมาก เชน  
 

พ่ีเลี้ยง … เปลี่ยนทศันคติเยอะขึ้น การใหเขาออกไปดูขางนอกบางแลวก็ใหหัด
ใฝหาความรูในเร่ืองเก่ียวกบัผูสูงอายุบาง เขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลง แลวก็เริ่มกลับมาทําให
ผูสูงอายุเน่ียเขามีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น หรืออีกเร่ืองหน่ึงที่เรามองวา ทํายังไงถึงเปนเรื่องของ
การปองกันไมใหเขาเดินเขาสูระบบบานบางแคอยางเน้ีย พ่ีเลีย้งหรือวาเจาหนาที่ก็เริ่มมี
ความเขาใจวาเราตองปองกันเขา ใหเขาอยูกับบานใหได ตองมีการทํางานเชิงรุกอะไรมาก
ขึ้น …(RH3) 

 
 แมวานโยบายการพัฒนาเปน ศูนยการจัดสวัสดิการสังคมและการสงเสริมใหผูสงูอายุอยู
ในชุมชน แตนโยบายดังกลาวทําใหมีการจํากัดจํานวนผูสูงอายุเขามาพักอาศัยบานพักคนชราลง จึง
พบวามีผูสูงอายุลงชื่อเขาควิรอยายเขามาในบานพักคนชราสูงถึง 200-300 คน ดวยเหตุน้ีทําใหญาติและ
ผูสูงอายุบางรายมองวาเปนจุดดอยของการบริการ 
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2) ความรวมมือจากชุมชน บุคลากร และผูบริหาร โดยมีการติดตอประสานงานกับ 
บุคคล กลุม องคกรตางๆ เชน เครือขายชมรมผูสูงอายุ และการประสานขอรับบริจาค บุคลากรมีความ
พรอมตอการเปลี่ยนแปลงทัง้เจตคติและการปฏิบัตติน ใหความรวมมือในการทํางานเพิ่มมากขึ้น 
ผูบริหารมีวิสยัทัศนในการพัฒนาคุณภาพการบริการ  

3) ความสะดวกสบาย เชน สถานที่ตั้งอยูในชุมชน มีรถเมลผานหลายสายทําให
เดินทางสะดวก มีบานพักสําหรับเจาหนาที่ ใหบริการดานปจจัยสี่ มีเจาหนาที่คอยใหความชวยเหลือ
ตางๆ รวมทั้งพาไปพบแพทยที่โรงพยาบาลเวลาเจบ็ปวย 

4) การมีชื่อเสียงของสถานที ่ เน่ืองจากเปนสถานสงเคราะหคนชราของรัฐ เปนสถานที่
เกาแกทําใหเปนที่รูจักของคนทั่วไป จึงมักจะไดรับความรวมมือ หรือการบริจาค จากภาคเอกชนและ
กลุมองคกรตางๆ  

5) การตั้งมูลนิธฯิ เพ่ือใหงานดําเนินไปอยางคลองตัวมากย่ิงขึ้น มีระบบการทํางานที่
ชัดเจน ผูนําองคกรมีวิสัยทศัน มีการทํางานเปนทีม และพูดคุยพบปะกันในทีมอยางสมํ่าเสมอ 

6) บุคลากรมีองคความรูดานผูสูงอายุและมีความเชี่ยวชาญในการทํางาน จึงทําใหการ
ใหบริการดังกลาวเปนจุดเดน 

3) ดานบริหาร 
จากการสัมภาษณพบวา บานพักคนชราแหงน้ีมีจุดเดนดานบริหารที่ประกอบไปดวย 

งบประมาณ วสัดุอุปกรณ สิ่งแวดลอมและการประเมินคณุภาพ ดังน้ี 
3.1) งบประมาณ การบรหิารจัดการดานงบประมาณ บานพักคนชราแหงน้ีเปนองคกร

ของภาครัฐทีน่อกจากไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการจากภาครัฐแลว ยังมีการตั้งมูลนิธิฯ เพ่ือ
รองรับเงินบริจาค ชวยลดขอจํากัดของการบริหารแบบราชการทาํใหมีความสะดวกและมีความคลองตัว
ในการบริหารจัดการมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งขอจํากัดดานงบประมาณในการจางบุคลากร สามารถ
นํามาพัฒนาการบริการ โดยนําเงินจากสวนนี้ไปจางบคุลากรตําแหนงงานตางๆ เพ่ิมเติม เชน พ่ีเลี้ยง 
พยาบาล นักกายภาพบําบดั และอ่ืนๆ ใหเพียงพอในการดูแลผูสูงอายุได 

3.2) วัสดุอุปกรณ สถานบริการแหงน้ีมีจุดเดนๆ ที่มีเคร่ืองมือและอุปกรณคอนขาง
พรอมโดยเฉพาะอยางยิ่ง กายอุปกรณชวยเดินสําหรับผูสูงอายุ และเครื่องมือสําหรับใหบริการดานการ
ฟนฟูสภาพ เปนตน 

3.3) ส่ิงแวดลอม มีการพัฒนาสิ่งแวดลอมและสงเสรมิใหผูสูงอายุมีชีวิตที่ดีขึ้น ดังน้ี 
การพัฒนาทั้งสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางชีวภาพ  ในดานทางกายภาพ มี

การปรับภูมิทศันใหมมีความเปนสัดเปนสวน สะอาดและปลอดภัย เชน การปรับปรุงและทาสีอาคารที่
ทรุดโทรม และตกแตงอาคารที่พักอาศัยเพ่ิมเตมิใหดูดีขึ้น มีการยกผิวถนนเพื่อปองกันน้ําทวมเพ่ือ
ผูสูงอายุจะเดินไดสะดวก จัดใหมีทางเดินที่มีหลังคาคลุมผูสูงอายุจะไดไมเปยกหรือปองกันแสงแดด ใน
ดานชีวภาพมีการปรับปรุงสิง่แวดลอมใหความรมร่ืน โดยการปลูกตนไมและจัดทําสวนหยอมใหมีความ
เปนธรรมชาตแิละมีบรรยากาศดีขึ้น ทั้งน้ีก็เพ่ือใหเกิดความรมร่ืนและการผอนคลาย เชน ผูบริหารกลาว
วา 
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เราปรับภูมิทศันใหมนาอยูนาอาศัยมันทําใหผูสูงอายุน่ีมีความสดชื่นเชา ๆ เย็น ๆ 

นะครับเขา (ผูสูงอายุ) จะออกมาเดินกัน น่ังคุยกันเย็น ๆ จนพลบค่ําหกโมงทุมหน่ึงเขาก็
กลับไปนอนนีค่รับ มันทําเหมือนชีวิตบั้นปลายท่ีมันแบบมีความสุขนะ ... (RH1) 

 
 การใหผูสูงอายุมีชีวติที่ดีข้ึน การที่จัดใหผูสูงอายุพักอาศยัอยูกับคนในวัยเดียวกัน 

ทําใหไดสังคมและไดมีเพ่ือนเพ่ิมขึ้น มีสภาพชีวิตและความเปนอยูดีขึ้น เชน ผูสูงอายุกลาววา 
 

จุดเดนก็คือ คนแกสวนมากบางคนก็ไมมีลูกหลาน บางคนก็ชวยเหลือตนเองไมได
ไรญาติขาดมิตร ไมมีที่อยู อะไรอยางน้ี มาอยูก็มีคนดูแล เปนสถานสงเคราะหที่อบอุนนะ เคา
ดูแลดี อาหารการกินก็ดี ฝนตกฟารองก็มีทานไมตองกลัวอด พรอมทุกอยาง บรรยากาศกดี็ 
อะไรก็ดี (RH9) 

 
3.4) มาตรฐานการบริการ บานพักคนชราแหงน้ีเปนหนวยงานที่มีมาตรฐาน โดยไดรับ

การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดานการจัดสวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคมจาก
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ ป พ.ศ. 2551 นอกจากนี้มีระบบการตรวจสอบ
มาตรฐานทั้งภายในและภายนอก โดยไดรับการตรวจสอบมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) และเปนหนวยงานเดียวในระดับกรม ที่ผานการตรวจสอบและไดรับรางวัลใหเปน
หนวยงานดีเดนระดับกรม ประจําป 2552 

 
จุดดอยของบานพักคนชรา 

ผูใหขอมูลไดระบุสิ่งที่ทําใหการบริการน้ันเปนจุดดอย แบงออกเปน 4 ประเด็นใหญๆ  ก็คือ 
1) การพัฒนาบุคลากร บานพักคนชรามีขอจํากัดในดานการพัฒนาบุคลากรเน่ืองมาจาก

บุคลากรสวนหนึ่งมีอายุคอนขางมาก เริ่มทํางานชาลง ไมกระฉับกระเฉง จากที่ทาํงานมานานทําใหสวน
ใหญทํางานตามความเคยชนิ ขาดความกระตือรือรนและทุมเทใหกับการบริการ มีความสนใจหาความรู
เพ่ิมเติมนอย พ่ีเลี้ยงมีการศึกษาคอนขางนอย สวนใหญจบประถมศึกษาปที่ 4 บางรายไมไดเรียน
หนังสือ เขียนชื่อตัวเองไมได นอกจากน้ีแลวยังมีขอจํากัดในดานความรูความชํานาญดูแลผูสูงอายุเฉพาะ
ดาน เชน ผูที่มีภาวะหลงลืม ผูปวยจิตเวชและผูสูงอายุที่ปวยหลังที่อยูในระยะพักฟนหลังออกจาก
โรงพยาบาล ขาดทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนา เกิดความเครียดเน่ืองจากตองอยูใกลชิดกับ
ผูสูงอายุตลอดเวลา และมีผูที่มีความเชีย่วชาญทางไอทีนอย ปจจัยเหลาน้ีอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
องคกร ใหเปนตนแบบของการจัดสวัสดิการที่มีคุณภาพและมาตรฐานได ดังกลาววา 

 
“เขาทํางานกนัคนละนาน ๆ คือทํางานมาตั้งแตสาวจนแกวาง้ันเถอะ เพราะฉะนัน้น่ีไอ

การทํางานทุกวันบางทีพอหลัง ๆ ในปลาย ๆ น่ีมันแผวแตเราวิสยัทัศนของเรานะเราจะเปน
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ตนแบบของการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน เพราะฉะนั้นเราตอง
พัฒนาตัวองคความรูของบคุลากรของเรานี่ ตองมองวิสัยทัศนของเราใหออกวาเราตองเปน
ตนแบบนะตวัโมเดล ถึงแมคุณเรียนมานอยจริง แตคุณตองแผวไมไดนะ คนมาดูงานคุณทุก
วันนะ ถาคุณแผวนะเขาจะยอมรับวาเราเปนตนแบบไดยังไง” (1RH) 

 
 “อยางคุณยายเนี่ย ... คือเปนคนเดินเห็นปกติ แตมาวนัหนึ่งลมเปนลมลงเมื่อ

กลางเดือนที่แลว ... ก็ไปรักษากลับมากลายเปนเหมือนวาตาขวาง แตเขาก็จําบางคนได แตใน
ขณะเดียวกันก็เอาอึตัวเองมาเลน ปาย เดินแกผาแกผอน แตพอถามอะไรรูเรื่อง แลวทุกคนก็
บอก เฮย แกลง ก็คือน่ังเถยีงกันอยู ก็คือมันเปนขอมูลที่วาเราไมเคยเจอแบบน้ี บางครั้งวาตก
ลงแกลงหรือไมแกลง แลวเราจะจัดการยังไง อันนี้มันก็เปนความทาทายของเจาหนาที่วาเรา
จะดูแลยังไง” (RH3) 

 
2) จํานวนบุคลากร ที่ผานมาบานพักคนชรามีจํานวนบุคลากรไมเพียงพอเน่ืองจาก

ขอจํากัดดานงบประมาณจากภาครัฐทําใหเพ่ิมอัตรากําลังไมได ถึงแมวาจะมีแผนพัฒนากําลังคนแลวก็
ตาม เชน นักกายภาพบําบดั ในโรงพยาบาลทัว่ไป จะมีอัตราสวนนกักายภาพ 1 คน ตอผูปวยประมาณ 
10 คน ในขณะที่บานพักคนชราจะมีผูที่เขารับการรกัษาวันละประมาณ 40 - 50 คน โดยตองใหบริการ
แกผูสูงอายุทั่วไปและผูสูงอายุที่ปวยตามตึกตางๆ ในดานพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพ 1 คน ที่ตองใหการ
ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะนอนติดเตียง ผูปวยสมองเสื่อมในเรือนคนหลง หรือผูสูงอายุที่มีภาวะเจ็บปวยที่
ยายมาจากโรงพยาบาลในอาคารปวย และยังตองไปเยีย่มดูแลผูสูงอายุตามตึกตางๆ อีกดวย นอกจากนี้
ในดานพ่ีเลี้ยง อัตราสวนทีเ่หมาะสมของจํานวนพี่เลี้ยงตอผูสูงอายุคือประมาณ 1 : 5 ดวยขอจํากัดของ
งบประมาณ ทําใหพ่ีเลี้ยง 1 คนตองดูแลผูสูงอายุถึง 20 - 30 คน ที่ผานมาทางบานพักคนชราตองแกไข
ปญหาโดยการใชเงินมูลนิธฯิ จางพยาบาลพิเศษเพ่ิมจากภายนอก ฝกอบรมพี่เลีย้งใหมีทักษะในการดูแล
ผูสูงอายุที่มีความตองการในการดูแลในระดับมาก รวมทั้งเชิญชวนอาสาสมัครเขามาชวยดูแล แตอยางไร
ก็ตาม ควรมีการกําหนดจํานวนบุคลากรใหชัดเจนเพ่ิมขึ้น โดยพิจารณาจากภาระงานใหเปนรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 

3) รูปแบบการทํางาน พบวามีวธิีการทํางานแบบแบงงานกันอยางชัดเจนระหวางบุคลากร
ในสถานบริการ ไมกาวกายหนาที่กัน ถึงแมบางสวนจะเปนจุดดีแตพบวาในบางครั้งทําใหการส่ือสาร
ตางๆ มีความคลาดเคลื่อน มีการประชาสัมพันธไมทั่วถึง และกิจกรรมบางอยางขาดการวางแผน
ลวงหนา รวมทั้งปญหาในการปกครองเน่ืองจากบุคลากรสวนใหญทํางานมานาน มีการนําลูกหลานและ
ญาติพ่ีนองเขามาใหทํางานดวย อาจกอใหเกิดปญหาในการปกครองได  
  4) การใหบริการดานอาหาร ดวยผูสูงอายุสวนใหญจะมีโรคประจําตัว เชน โรคไต 
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ทําใหนักโภชนากรตองระมัดระวังในการประกอบอาหาร จึงทําใหไมสามารถ
ใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของแตละบุคคลไดอยางทั่วถึง  
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3.2 คุณภาพการดูแลผูสูงอายุในบานพักคนชรา 
ส่ิงที่บงบอกวาบริการมีคุณภาพ  
 ผูใหขอมูลไดแสดงความเห็นวา สิ่งที่ทําใหเห็นวาบานพักคนชราแหงน้ีใหบริการทีมี่คุณภาพ

คือ 
1) การประเมินคณุภาพการบริการ พบวาผลการประเมินตนเองตามตวัชี้วัดมาตรฐาน ได

คะแนน 70 ใน 100 และหนวยงานไดการผานการตรวจมาตรฐาน PMQA เชนผูบริหารกลาววา 
 

ตอนนี้ที่กระทรวงผมนะครบั เขามีตรวจมาตรฐานองคกรนะ ที่จะใหใบรับรองเหมือน
ตราสัญลักษณแบบ ม.อ.ก.อะไรอยางง้ี เรานี่ 100 คะแนนนี่เราพึ่งไดรับการตรวจไปนี่ได 97 
เพราะฉะนั้นน่ีก็ยัง Confirm (ยืนยัน) อยูวาไมใชเรามองตัวเองเราวาเราเกง เราดี เราพรอม
นะ คนอ่ืนเขาก็มองอยางง้ัน (RH1) 

 
2) มีกลุมหรือคณะบุคคล ขอเขาเยี่ยมชมหนวยงานเปนประจําทุกวัน 
3) มีผูสูงอายุประเภทเสียคาบริการเขาคิวเพ่ือรอเขามาอยูในบานพักคนชราจํานวนมาก 

จากที่มีจํานวนหองพักทั้งหมด 40 หอง แตมีคิวจองถึง 300-400 คน 
4) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบรกิารไดคะแนน 90 ใน 100 เน่ืองจาก

ผูรับบริการไดรับการบริการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด ใหความเห็นอกเห็นใจและมีเมตตา 
5) ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ มีอายุยืนยาวขึ้น ประเมินจากอยูไดนานขึ้น 20-30 ป 

กอนเสียชีวติ 
6) แพทยจากภายนอกที่ตรวจผูสูงอายุชื่นชมวา ใหการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะนอนติดเตียง

ไดดี โดยไมมีแผลกดทับ 
7) ผูสูงอายุและเจาหนาที่ไดรับความปลอดภัยในการพักอาศัยภายในบานพักคนชราแหงน้ี 
8) มีระบบการสงตอที่ไดรับความรวมมือกับศูนยบริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร 

และโรงพยาบาลที่อยูใกลเคยีง รวมทั้งมีระบบการดูแลในระยะฉุกเฉินสามารถนําสงโรงพยาบาลได
ภายใน 10 นาที 

 
ลักษณะของการบริการที่มีคุณภาพ ตวัอยางเชน 

1) มีระบบการปองกันการติดเชื้อ โดยพยาบาลจะเปนผูคัดกรองและแยกผูสูงอายุเพ่ือ
ปองกันการแพรกระจายเชือ้ลุกลามในบานพักคนชรา  

2) มีระบบการสงตอเพ่ือรับการรักษาในระดับที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น โดยจะประสานกับ
ศูนยบริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เพ่ือพาผูสูงอายุไปพบแพทย และหากมีอาการมากก็จะนําตัว
สงตอเพ่ือรักษาในโรงพยาบาลตามลําดับ และหลังจากกลับจากโรงพยาบาลจะมีนักกายภาพบําบัดชวย
ดูแลในการดานการฟนฟูสภาพ จนอาการดีขึ้นกอนยายกลับไปอาคารที่พักเดิม 
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3) มีระบบการดูแลแบบฉุกเฉนิ ที่สามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็ว ใหการปฐมพยาบาลได
ทันทวงที หากอาการไมดีขึ้นก็จะนําสงโรงพยาบาลที่ใกลที่สุด ทําใหผูสูงอายุไดรับความปลอดภัยและมี
โอกาสรอดชีวิตไดสูงขึ้น เชน ผูรับบริการกลาววา 

 
ถาเจ็บปวยขึน้มาเนี่ย ขางหองยายเนี่ยกินขาวตมอยู ตาแข็ง ไมขยับเลย หองนี้อยูสอง

คนผัวเมีย คณุตา คุณตาเปนอะไรอะ คณุตาตาคางตาเหลือก ใน 5 นาทีเทาน้ัน แมบาน ปลุก
พยาบาลมา 2 พ่ีเลี้ยงอีก 3 ภายใน 10 นาที รถพาคุณตาออกนอกประตูไปโรงพยาบาล เรื่อง
น้ีแจวมาก (RH7) 

 
4) มีความพรอมในทุกๆ ดาน เชน มีบุคลากรครบทกุวิชาชีพตามกรอบอัตรากําลัง มี

อาคารสถานที่รองรับทั้งผูสูงอายุที่แข็งแรง มีอาคารพยาบาลเพื่อดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปวยหรือมีภาวะ
ทพุพลภาพ มีอาคารสําหรับดูแลผูปวยที่มีอาการหลงลืม มีอุปกรณชวยเหลอืในการดํารงชีวติและเพ่ือ
การฟนฟูสภาพ 

5) มีการดูแลและใหความสําคญัตอผูสูงอายุทุกคนเทาเทยีมกัน 
6) มีสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและเปนมิตรกับผูสูงอายุ เชน มีราวจับตามผนังและหองน้ํา มี

ทางลาด เปนตน 
7) ใหการดูแลผูสงูอายุไดพักอาศัยอยางมีความสุข ดูแลเอาใจใส พูดคุยหวงใยดูแลกัน ให

ความเห็นอกเห็นใจ และดูแลใหผูสูงอายุไดรับความสะดวกสบายมากที่สุดในบัน้ปลายของชวีิต เชน 
ผูบริหารกลาววา 
 

อยางคุณยายปวยอะไรอยางนี้ ลุกไมไดเดินไมไดอะไรอยางน้ี คือ และเราเขาไปเอาใจใส 
ดูแลเคานิดหนอยอยางน้ีหรือวาแกอาบนํ้าไมได ตองพาแกไปอาบน้ําอะไรอยางน้ี แตงตัวใหแกอะไร
อยางน้ี คือลักษณะพี่เลีย้งทีน่ี่ก็สวนมากจะเปนลักษณะนั้น ถาเราแบบวาเราทําดวยความเต็มอกเต็ม
ใจเราไมรังเกียจอะไรอยางน้ี มันก็คือคุณภาพ (RH8) 
 
ปจจัยที่ทําใหการดูแลมีคุณภาพ 

ปจจัยที่ทําใหการดูแลมีคุณภาพ คือ 
1) การติดตามประเมินผลการใหบริการ ดําเนินการอยางตอเน่ือง 

2) ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรและผูสูงอายุทุกคน โดยใหอิสระแกบคุลากรแตละ
วิชาชีพและผูสูงอายุที่พักอาศัยในการเสนอความคิดเห็น พูดคุยสะทอนความรูสกึได และหาแนว
ทางแกไขปญหารวมกัน เชน ผูใหบริการกลาววา 

 
การทํางานหรือการบริหารจัดการ คอนขางที่จะใหอิสระแกแตละวชิาชีพ ใชไหมคะ 

เพราะวาถาอยูในทบวงหรอืวาโรงพยาบาลของรัฐก็จะเปนสายบังคบับัญชา อยาง ผ.อ. แพทย 
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หัวหนา Ward (หอผูปวย) ประมาณนี้หรือวาเราตองลอตาม อยางแพทยน่ีนิสัยอยางน้ี (ที่น่ี) 
สายบังคับบัญชาคอนขางแบบราบ แบนราบก็คือทุกคนทุกวิชาชีพสามารถเสนอความคิด
สะทอนมุมมองจากเบื้องลางตรงนี้ หรือสามารถคุยกับ Boss โดยตรงคอนขางอิสระ (RH2) 

 
3) การใหความรูเรื่องโรคการปฏิบัตติวัที่ถกูตอง และสงเสริมใหผูสูงอายุดูแลตนเอง 

4) การจางเจาหนาที่เพ่ิมเพ่ือสามารถใหการดูแลผูสูงอายุไดอยางทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยใชเงินจาก
มูลนิธิฯ 

5) ผูใหบริการมีใจรักงานบริการ มีเมตตาและใหการดูแลผูสูงอายุเปรียบเสมือนการดูแลคุณ
พอคุณแมของตนเอง 

6) การเปนศนูยตนแบบการจัดสวัสดิการ มีสวนผลักดันทําใหสถานบริการมีการพัฒนาคุณภาพ
การบริการใหดียิ่งๆ ขึ้นไป 

 
3.3 ความพึงพอใจการบริการ 

  ผูใหขอมูลสวนใหญใหคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมตั้งแตปานกลางถึงมาก โดยที่
ผูบริหารไดใหคะแนนในระดับปานกลางเนือ่งจากมีงานอีกหลายดานทีย่ังตองพัฒนา ในขณะที่ผู
ใหบริการอ่ืนๆ บอกวามีความสุขกับการทํางาน มีความตั้งใจและรักในงาน สวนผูรับบริการที่เปน
ผูสูงอายุที่พักอยูในบานพักคนชราก็บอกวามีความสุขมากและพึงพอใจกับสวัสดิการที่ไดรับ และให
คะแนนถึง รอยละ 70-80 เน่ืองจากยังมีสิ่งที่ควรปรบัปรุงสิ่งบกพรองและการบริการใหดียิ่งๆ ขึ้น เชน ผู
ใหบริการกลาววา 

 
ก็ชอบคะ ก็จริงๆ แลวเนี่ยเรามีโอกาสเปลี่ยนงานเยอะ แตดวยความที่วาอยูตรงนี้ก็คือ

มันลงตัวทุกอยาง ไมวาจะเปนเรื่องของการเดินทางที่บานอยูไมไกล แลวก็ในเรื่องของกลุม
ผูรับเองซึ่ง คือจริง ๆ ไมไดปฏิเสธผูรับกลุมอ่ืนหรือวา คือเรามีความสุขกับความเปนอยู กับ
การทํางาน แลวก็ทุกวันที่ออกมาจากบาน เรามีความรูสึกวาเราอยากทํางาน (RH3) 

 
ถึงแมวาผูสูงอายุประเภทรับการสงเคราะหจะมีความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับคอนขางมาก 

อยางไรก็ตามในสวนผูสูงอายุประเภททีเ่สยีคาบริการบางราย ที่มีความตระหนักถึงการอยูอยางมีศักด์ิศรี 
ผูสูงอายุบางทานเปนอดีตขาราชการ หรือมีตําแหนงหนาที่การทํางานที่ดีและเม่ือไดรับการปฏิบัตทิี่คลาย
กับผูสูงอายุประเภทสามัญที่ไดรับสงเคราะหทั่วไปจึงเกิดความไมพึงพอใจได เชนกลาววา 

 
จะวาคนไรทีพ่ึ่ง สภาพเรามันก็ไมไดจนถึงขนาดนั้นนี่ เราทํางานเปนราชการ มี

บํานาญกิน เราก็ไมไดถึงกับไปไรที่พ่ึง คําวาไรที่พ่ึงมันตองไปนอนฟุบอยูขางฟุตบาท เกาะ
กลางถนนโนน (7 RH) 
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4. การจัดการทางดานคณุภาพ 
ความหมายของคุณภาพ   

ผูใหขอมูลไดใหความหมายของคําวาคุณภาพแตกตางกัน เปนทั้งปจจัยนําเขาคือผูใหบริการ 
เปนกระบวนการคือการบริการ และเปนผลลัพธคือ การบรรลุถึงเปาหมายตามตัวชี้วัด ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและสิ่งดีๆ ที่เปนองครวม เชน  
  คุณภาพ หมายถึง การบริการพ้ืนฐานเพ่ือการดํารงชีวิตและการอํานวยความสะดวกของ
เจาหนาที่  
  คุณภาพ หมายถึง ผลลัพธการประเมินวามีประสิทธิผลดี การบรรลถุึงเปาหมายตามตัวชีว้ัด 
หรือตามมาตรฐานทีว่างไว เชน การผานการตรวจมาตรฐาน การไดรับการคดัเลือกใหเปนหนวยงาน
ดีเดน หรือการไดรับการยกยอง 
  คุณภาพ หมายถึง การดูแลใหผูสูงอายุไมใหมีภาวะพึ่งพา หรือไมถดถอยมากไปกวาเดิม 
เชน การฟนฟูสภาพ หรือการสงเสริมการถายทอดภูมิปญญา 
  คุณภาพ หมายถึง ผูใชบริการมีความพึงพอใจ 
  คุณภาพ หมายถึง ผูใหบริการมีความกระตือรือรน ใฝรูและมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอๆ 
  คุณภาพ หมายถึง สิ่งดีๆ ที่เปนองครวม ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม ชีวิตความเปนอยู 
สิ่งแวดลอม และระบบบริหาร 
  สรุป คุณภาพตามการรับรูของผูใหบรกิาร ผูรับบริการและผูมีอํานาจทางดานนโยบาย 
หมายถึง การที่ผูใหบริการมีความกระตอืรือรน ใฝรูและมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอๆ ใหบริการพ้ืนฐาน
เพ่ือการดํารงชีวติและการอํานวยความสะดวก เพ่ือไมใหผูสูงอายุมีภาวะพึ่งพาหรือไมถดถอยลงไป
กวาเดิม เกิดส่ิงดีๆ ที่เปนองครวม ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม ชีวิตความเปนอยู สิ่งแวดลอมและระบบ
บริหาร ผูรับบริการมีความพึงพอใจ มีประสิทธผิล บรรลุถึงเปาหมายตามตวัชี้วัดหรือตามมาตรฐานที่วาง
ไว  
 

วิธีการจัดการดานคุณภาพที่เปนจุดเดน 
จากการสัมภาษณพอสรุปการจัดการดานคุณภาพที่เปนจุดเดนออกเปน 9 ดาน ดังน้ี 
1) ดานการทํางาน มีการประชุมทีมอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคในการทํางาน

และหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน มีการแบงงานกัน มีผูตรวจสอบการทํางาน มีระบบการ
รายงานตามลาํดับขั้น ผูบริหารใหความสนใจทํางานและสนใจติดตามงานอยางใกลชดิ เชนผูใหบริการ
กลาววา 
 

คือตองมองเรื่องของระบบบริหารงานขององคกร ก็ตองจัดใหเปนระบบ ระบบน้ีขึน้ตรง
กับใคร ใครเปนผูดูแล มีการตรวจสอบอยางไร มีการรายงานม๊ัย ถาเกิดเหตุการณแบบน้ีเขา
จะตองติดตอใคร ใครทําอันดับแรก อันน้ีมันก็ตองเปนการวางแผนที่ดีขององคกรเรา ซ่ึง
ปจจุบันเราก็มีเปนขั้นเปนตอนอยู (RH3) 
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2) ดานการดูแล สงเสริมใหผูสูงอายุรวมกิจกรรมเสริมทักษะและเพื่อความผอนคลาย สงเสริม

การออกกําลังและดูแลตนเองเพื่อปองกันโรค สงเสริมการเรียนรูตลอดชีพ จัดหาอาหารที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะและเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ และปองกันไมใหอาการที่ผูสูงอายุมีอยูทรุดลงไปกวาเดิม เชน 
ผูใหบริการกลาววา 
 

ถาเขามาเขาตองไมมีเปนแผลกดทับเพ่ิม หรือเขาจะตองไมแยลงกวาเดิม แตถาเขาแย
ลงกวาเดิมคณุตองมีคําตอบที่ฟงแลวดี แตไมบกพรองตอหนาที่ อันนั้นหนึ่ง เร่ืองของจิตใจ 
มาแลวตองแฮปปกวาเดิม คือถาไมแฮปปเน่ีย สาขาวชิาชีพคุณตองคุยกันวาทําไมเขาถึงเศรา
ลงกวาเดิม เศราลงกวาเดิมเพราะอะไร (RH3) 

 
3) ระบบการสงตอ บานพักคนชราไดจัดใหมีทีมที่รับผดิชอบในการสงตอโดยตรงตลอด 24 

ชั่วโมง เชน มีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการนําผูสูงอายุไปรับการรักษาตอกับสถานพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลขางนอก โดยมีเจาหนาที่ประจําที่เตรียมพรอมในการนําสงตลอดเวลา เชน ผูใหบริการกลาว
วา  
 

พอคุณยายเปนอะไรปบ โทรปบไปโรงพยาบาลเลยมันไว โอกาสที่คุณยายจะเปนอะไร
ไปมากกวาน้ีนอยคะ เพราะทุกอยางเราเร็วเราพรอม จัดเปนทีมเลย น่ี 10-20 นะเวรนี่ ขับรถ
พาคุณยายไปโรงพยาบาล ... ไปไหนไมไดเลย คนขับรถตองพรอมขับบนรถตลอดเวลา 
อยางเชน บอกวาคุณยายไมสบายนี่ อยูๆ เปนอะไรไมรู คนนี้ตองอยู ถาไมอยูโดนทุกคน เคา
จัดเปนคิว (RH5) 

 
4) ระบบการรักษาความปลอดภัย ดวยบานพักคนชราตั้งอยูในชุมชนติดถนนใหญจึงจัดใหมี

ยามที่หนาประตูเพ่ือตรวจผูเขามาติดตอราชการตลอดเวลา และมีการลงนามผูเขาออกและกําหนดเวลา
การเขาออกอยางเปนระบบ เชน ผูสูงอายุจะหามเขาออกหลังเวลา 18.00 น. สวนบุคลากรจะหามเขา
ออกหลังเวลา 21.00 น. 

5) การจัดหาอุปกรณชวยเหลอืตางๆ เชน รถเข็น ถังออกซิเจน หากไมมีงบประมาณในการ
จัดซ้ือก็จะดําเนินการขอรับบริจาคหรือใชเงินจากมูลนิธฯิ มาจัดซ้ือ  

6) การปรับปรุงสิง่แวดลอม ที่ผานมามักจะมีนํ้าทวมถนนภายในบานพักคนชราเวลามีฝนตก 
รวมทั้งตึกและอาคารตางๆ คอนขางทรุดโทรม จึงมีการยกผิวถนนเพื่อปองกันนํ้าทวมผูสูงอายุจะเดินได
สะดวก จัดใหมีทางเดินที่มีหลังคาคลุมผูสูงอายุจะไดไมเปยกหรือปองกันแสงแดด ปรับปรงุและทาสี
อาคารที่ทรุดโทรม รวมทั้งปลูกตนไมและจัดทําสวนหยอมเพ่ือความรมร่ืนและผอนคลาย 

7) ระบบการตรวจสอบคุณภาพ บานพักคนชราแหงน้ีมีการจัดการคุณภาพที่ดีเดนเปนที่
ประจักษ กลาวคือมีระบบการตรวจสอบทั้งภายในและการตรวจสอบภายนอก  สําหรับการตรวจสอบ
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ภายใน ผูบรหิารไดแตงตั้งคณะกรรมการระดับหัวหนาเปนผูตรวจสอบภายใน โดยทําการตรวจเกือบทุก
เดือน สวนการตรวจสอบภายนอก จะมีการตรวจมาตรฐานการพฒันาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ซ่ึงบานพักคนชราแหงน้ีเปนหนวยงานเดียวในระดับกรมที่ผานการตรวจสอบและไดรับรางวัล
ใหเปนหนวยงานดีเดนระดับกรม ประจําป พ.ศ. 2552  
  8) การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการทุกแผนก ตามวิธีการจัดการดานคุณภาพของรัฐ  
  9)  การจัดใหมีเวทีประชาพิจารณ โดยเชิญหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เจาหนาที่ ผูสูงอายุ 
และผูที่มีสวนไดสวนเสียเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอเสนอแนะ ปละ 1 คร้ัง   
 

วิธีการจัดการคุณภาพดานปจจัยนําเขา 
1) ดานบุคลากร โดยทั่วไปแลวจะมีการคัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติที่กําหนด แมวาเดิม

บานพักคนชรามักจะรับบุคลากรที่เปนญาติพ่ีนองของเจาหนาที่มาทํางานและประสบปญหาเรื่อง ระดับ
การศึกษา การปกครองและการพัฒนา แตหลังจากกลุมเจาหนาที่เหลาน้ีเริ่มทยอยเกษยีณอายุและไมมี
ตําแหนงเพ่ิม ทางบานพักคนชราจึงใชวธิจีางแบบลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินจากมูลนิธิฯ และจากเงินนอก
งบประมาณเพ่ือทดแทนตําแหนงที่วางลง ซ่ึงการจางแบบน้ีจะสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีสมรรถนะ
ตามที่ตองการไดมากขึ้น มีการสอบถามความชอบในการทํางานกับผูสูงอายุ โดยใหขอมูลลกัษณะงาน 
วิธีการทํางานและวธิีการปฏบิัตติัวตอผูสูงอายุใหผูสมัครรับทราบกอน พรอมทั้งยกตัวอยางสิง่ที่ควรทํา
และไมควรทํา หลังจากนั้นจะสอบถามผูสมัครวาสามารถทํางานแบบน้ีไดหรือไม เพ่ือที่จะไดผูที่พรอม
ทํางานกับผูสงูอายุไดจริงๆ  

2) ผูสูงอายุ สําหรับผูสูงอายุทุกรายกอนเขามาอยูในบานพักคนชราจะตองไดรับการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบตักิิจวัตรประจําวันกอนทุกคร้ัง โดยจะถูกแยกออกเปน 2 กลุมคือ กลุมที่
ชวยเหลือตนเองไดมีสุขภาพแข็งแรงและกลุมที่ชวยเหลือตนเองไมได ทั้งน้ีเพ่ือที่จะสามารถวางแผนการ
ใหการดูแลและชวยเหลือในระยะยาวตอไป เชน ผูใหบริการกลาววา  

 
นับตั้งแตแรกรับเลยคือเราตองประเมินทกุทาน เรื่องของกิจวัตรประจําวัน เรื่องของ

ความเจ็บปวย หรือการชวยเหลือตัวเองอะไรตาง ๆ ทีส่ามารถทําได หรือไมไดอะไร เราก็
ตองประเมิน แลวก็มันจะแยกเปนสองสวน ในสวนที่ชวยเหลือตวัเองไมได เราก็ตองจัด
กิจกรรมอะไรที่จะสงเสริมฟนฟูในเรื่องของสุขภาพ เรื่องของกายภาพ แลวก็รักษาโรคไป
ดวย สําหรับคนที่แข็งแรงเดินได เคาก็จะมาหาเราเอง ที่แผนก มาปรึกษา มีอาการเจ็บปวย
อะไรก็จะมารับการรักษาโดยตรง  (RH4) 

 
วิธีการจัดการคุณภาพดานกระบวนการ 

เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีคุณภาพ และมาตรฐาน  บานพักคนชราไดมีวิธีการจัดกระทํา
ดังตอไปน้ี 

1) ดานบุคลากร มีการปฏิบัติดังตอไปน้ี 
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1.1) มีการประเมินผลบคุลากรทุก 6 เดือน เปนการประเมินแบบ 3 ฝาย คือ ประเมินตนเอง 
เพ่ือนรวมงานประเมินและผูสูงอายุประเมิน 

1.2) บุคลากรทุกคนจะตองไดรับการพัฒนาตนเองปละหนึ่งหลักสูตรแยกกันไปตามวิชาชีพ 
ตามเกณฑของ PMQA เชน พยาบาล นักกายภาพบําบัด นักสงคมสงเคราะห สําหรับกลุมพ่ีเลี้ยง จะ
ไดรับการเสรมิความรูเก่ียวกับทักษะในการจัดการแกไขปญหา การส่ือสาร การดูแลผูสูงอายุ และการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน อยางไรก็ตามทางบานพักคนชราก็มีการจัดอบรมและสัมมนาอยูบอยๆ มากกวา 1 
คร้ังตอป 

1.3) บุคลากรตองใหการดูแลผูสูงอายุตามมาตรฐานของแตละวชิาชพี 
1.4) บุคลากรทุกคนจะถกูปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและความมีเมตตาในการดูแลผูสูงอายุ

และจะตองปฏิบัตติาม “มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของเจาหนาที่ศูนยพัฒนาจัดสวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุบาน...” ที่ไดมาจากการระดมสมองของบุคลากรทั้งหมด มีทั้งหมด 5 ขอ คือ  

 1.4.1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตอง เปนธรรม มีจิตสํานึกดี เสยีสละ อดทน และมี
ความรับผิดชอบตองานในหนาที่ 

 1.4.2) มุงม่ันใหเกิดผลสัมฤทธิข์องงาน ปรับปรุง และพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ
และประสทิธภิาพในการทํางาน โดยคํานึงถึงความประหยัด ความคุมคา ความโปรงใส การประสาน
สัมพันธและการทํางานรวมกันเปนทีม 

 1.4.3) ใหบรกิารดวยไมตรีจิตและบุคลิกภาพที่สุภาพ ออนนอม และคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของผูสูงอายุเปนหลัก 

 1.4.4) รักษาชื่อเสียงและเกียรติของบาน... สงเสริมภาพพจนและศักด์ิศรีที่ดีใหปรากฏ
ตอสาธารณะ 

 1.4.5) ปฏิบัตติอผูสูงอายุดวยความรัก คามเมตตา ตามหลักสิทธิมนุษยชน หลักเมตตา
ธรรมและมนษุยธรรม 

2) ดานผูสูงอายุ จะไดรับการปฏิบัติดังตอไปน้ี 
2.1) สงเสริมคุณคาของผูสูงอายุ เชน สงเสริมใหผูสงูอายุถายทอดความรูและภูมิปญญาสู

ชุมชน โดยออกไปกับกลุมนักสังคมสงเคราะหที่ออกเย่ียมและใหการชวยเหลือชุมชน ดังผูใหบริการ
กลาววา 

 
ถาเขาบอกเขามีความรู มีภูมิปญญาในเรื่องตาง ๆ ก็ใหนักอาชีวะไปชวยสนับสนุนเขา 

พวกบริการเหลาน้ันหรือวาเขามีความรูในการที่จะไปถายทอดใหคนขางนอก เขาก็จะเปนภูมิ
ปญญาของเราที่จะไปถายทอดใหในชุมชนอะไรอยางง้ีนะครับ...ผูสูงอายุที่มาน่ีมีการพัฒนา
คณุภาพชีวิตทั้งหลายอยางตามที่เจาหนาที่ของเรา (RH1) 

 
2.2) ไดรับการดูแลตามมาตรฐาน แบงออกเปน ผูสูงอายุที่สามารถชวยเหลือตนเองได จะ

ไดรับคําปรึกษาการดูแลสขุภาพ การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค เชน สงเสริมการออกกําลังกาย 
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และการดูแลตนเอง ผูสูงอายุที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได ก็จะรับการฟนฟูสภาพและการวาง
แผนการดูแลรักษา เชน ผูสูงอายุที่นอนติดเตียงหรือผูปวยสมองเสื่อมจะไดรับการดูแลแบบทั้งหมด โดย
ดูแลดานการอาบน้ํา เปลีย่นแพมเพิสและเปลี่ยนผาปูที่นอนใหทุกวัน การปอนอาหารหรือการใหอาหาร
ทางใสยางตามความจําเปน และหากมีแผลกดทับ จะไดรับการพลกิตะแคงตัวทกุ 2 ชั่วโมง และผูสูงอายุ
ที่มีปญหาทางดานจิตใจ เชน เหงา เศรา หรือวาเหว ก็จะไดรับการเอาใจใสและหาวิธีการดูแลชวยเหลือ 
ดังผูใหบริการกลาววา 

 
มาแลวตอง Happy กวาเดิม คือถาไมHappy เน่ีย สาขาวิชาชีพคุณตองคุยกันวาทําไม

เขาถึงเศราลงกวาเดิม เศราลงกวาเดิมเพราะอะไร คิดถึงลูกคิดถึงหลานเราชวยไดไหม เชน 
โทรบอกหลานใหไดไหม ก็คือจะตองตามเรื่องนี้ตลอด หรือพาไปเยี่ยมบานไดไหม ถาในกรณี
ที่พอจะเปนไปได แลวก็มีที่มาที่ไปที่อยูอะไรประมาณนี้ หรือกลุมคนที่หลง ๆ น่ังเศราน่ังอะไร
อยางน้ี ก็คือตองมีกิจกรรมใหเขาไดผอนคลายความเครียดไหม (RH3) 

 
วิธีการจัดการคุณภาพดานผลลัพธ 

การจัดการกับผลลัพธขึ้นอยูกับปญหาเปนกรณีๆ ไป ตัวอยางเชน  
1) ความไมพึงพอใจของผูรับบริการ เชน กรณีผูสูงอายุไมพึงพอใจเจาหนาที่ในการใช

คําพูด ผูบริหารจะเรียกเจาหนาที่ที่ถูกรองเรียนไปสอบถาม แจงขอมูลแวดลอมที่ไดรับและจากการ
สอบสวนเบื้องตน กลาวตกัเตือนใหปรับปรุงความประพฤติและตกัเตือนในภาพรวมในที่ประชุม หลังจาก
น้ันจะเสนอทางเลือกหากตกัเตือนแลวไมไดผล อาจถูกปรับไปอยูในตําแหนงไปอยูในสวนทีเ่หมาะสม
และมีการติดตามประเมินผล หากทํางานดีขึ้นก็จะเปดโอกาสใหปรับยายกลับมาทําทีเ่ดิมไดแตตอง
ยอมรับขอแมในการปรับปรุงการปฏิบัตติน เชน ผูบริหารกลาววา 
 

ก็ปรับเปลี่ยนงาน ก็ถามตรง ๆ วาผมวาคุณทํางานลักษณะนี้ไมไดแลวแหละคุณเปนพ่ี
เลี้ยงคุณไปดุดาผูสูงอายุแลวเขาก็ไมพอใจ ไมใชคนเดียวนะที่ผมรบัรูมาน่ีมันหลายคน ทั้ง
ผมเจอเอง ฟงจากเพ่ือนคนอ่ืน ฟงจากเพ่ือนรวมงานของคุณ ผมฟงจากผูสูงอายุไมใชคร้ัง
เดียวไมใชคนเดียว แลวผมก็วอนนิ่งมาตั้งสองวอนแลวตอไปน้ีคุณอยากทําอะไร ไปเปนแม
ครัวไหม เออคือปรับตําแหนงกันไปหรือคุณอยากจะเปนคนงานเหรอ ก็ไดนะ หรือคุณอยาก
ไปชวยกายภาพบําบัดไหมละ ไปเตรียมอุปกรณใหเขานะ เชามาคุณก็เตรียมเจลเตรียมปน
นํ้าไวอะไรอยางง้ีคือคุณไมอยากกระทบกับคนใชไหม คุณเบื่อใชไหม คุณทํางานมานานนะ
คุณลาแลวนะโอเคเพราะวาถาคุณยังเปนพ่ีเลี้ยงนะ พ่ีเลี้ยงนี่มันก็ตองทํางานหนักนะ เพราะ
บางตึกน่ีตองอาบนํ้าตองอะไร แลวก็มันเปนงานจุกจิกนะ งานดูแลผูสูงอายุนะครับถาคุณไม
น่ันก็ผมวาก็เปลี่ยนเถอะ....แลวเราก็ตองติดตามเขาดวยไง เปนไงละไปอยูคนสวนแลวดีกวา
เปนพ่ีเลีย้งไหมละ โอยผมวาพ่ีเลี้ยงดีกวา อาวกลับมาอีกไดนะแตตองขอนะหนึ่งสองสามสี่
หาอยางง้ีนะ ไมไดนะ คุณไมทําอีกนะ (RH1) 
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  และกรณีผูสูงอายุไมพอใจการใหรอรับบรกิาร คณะผูบริหารจะพยายามหาสาเหตุวามา
จากอะไร เชน มีบัตรคิวหรือไม จะพูดคุยกับทีมที่ใหบริการวาจะหาแนวทางในการแกไขปญหา เปนตน 

2) ผูรับบริการมีภาวะสุขภาพแยลงกวาเดิม เชน กรณีทีผู่สูงอายุมีอาการขอไหลตดิหรือมี
แผลกดทับเกิดขึ้นภายหลังเขามาอยูในบานพักคนชรา ผูบริหารจะสอบถามนักกายภาพบําบัดและ
วิชาชีพที่เก่ียวของเพ่ือสอบถามสาเหต ุ และใหวิชาชีพที่เก่ียวของตองไปหาแนวทางในการแกไขปญหา 
เชน คณะผูบริหารกลาววา 

 
เชน ถาเคส (ผูสูงอายุรายกรณี) เขามาวันหนึ่งตอนนั้นเขามายังพอขยับได แตวันหนึ่ง

ที่มารูวาแขนติดขอติด คุณตองมีคําอธิบายวา นักกายภาพบําบัดทําอะไร แลวทําไมเคสที่
เขามาถึงไหลติดขอติด ตองมีคําตอบ ก็คือจะมายดกับเรื่องนี้ วาถาเขามาแลวแย แย เพราะ
อะไรคุณตองมีเหตุผลที่ดี ... ถาเขามาเขาตองไมมีเปนแผลกดทับเพ่ิม หรือเขาจะตองไมแย
ลงกวาเดิม แตถาเขาแยลงกวาเดิมคุณตองมีคําตอบที่ฟงแลวดี แตไมบกพรองตอหนาที่ 
(RH3) 

   
5. ความคุมคาคุมทุนในการบริการ 

ความคุมคาคุมทุนในแตละบริการ 
  จากการสัมภาษณพบวา ทางหนวยงานยังไมเคยมีการคิดเร่ืองตนทุนการบริการ เน่ืองจากเปน
บริการของภาครัฐที่สวนใหญเปนการใหบริการฟรีแบบสงเคราะหแกผูสูงอายุที่ยากไร สวนผูสูงอายุ
ประเภทเสียคาบริการแบบหอพักจะถูกเรียกเก็บคาบริการคอนขางถูก โดยผูที่เขามาพักอาศัยกอนป 
พ.ศ. 2551 จะเสียคาใชจายเพียงเดือนละ 550 บาท และผูที่เขามาพักอาศัย ป พ.ศ. 2551 เปนตนไป 
หองเด่ียว คาบริการคนละ 1,500 บาทตอเดือน และหองคูเดือนละ 2,000 บาท (มีบริการเพียง 40 หอง) 
และเสียคานํ้าคาไฟประมาณเดือนละ 100-200 บาทตอคน การบริการอ่ืนๆ เชน มีพยาบาลอยูเวร 24 
ชั่วโมง มีพ่ีเลีย้งประจําในแตละตึก หากมีปญหาสุขภาพมีบริการพาไปพบแพทย มีบริการอาหาร 3 ม้ือ 
บริการกิจกรรมสันทนาการ การฟนฟูสภาพและมีบรกิารพาทัศนศกึษาตามสถานที่ตางๆ เชนผูสูงอายุ
กลาววา 

 
เหมาะสมนะสําหรับยุคสมัยน้ี เพราะมาคิดดูน่ีถาเราไปเชาหองอยู ไหนจะอะไรตอมิ

อะไรอีก คาอาหารอีกสามม้ือ พอเจ็บปวยแลวใครจะดูแล บางทีตายคาหองก็ไมมีใครรู บางที
เจ็บปวยอยูในหองก็ไมมีใครรู ที่น้ีเคามีเจาหนาที่คอยดูแลตลอดเลย (RH9) 

 
เม่ือสอบถามความคุมคาคุมทุนในแตละบริการ ตามมุมมองของผูรับบริการและผูใหบรกิาร 

พบวามีความเห็นแตกตางกันดังน้ี 
1) ความคุมคาคุมทุนมุมมองของผูรับบริการ ผูที่ไดรับบริการแบบสงเคราะหและแบบเสีย

คาบริการจะใหคําตอบวาคุมคาเหมือนๆ กัน ผูที่ไดรับแบบสงเคราะหจะบอกวาคุมคามากๆ เน่ืองจาก
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ตนเองไมตองเสียคาใชจายอะไรเลย ขณะเดียวกันผูที่เสียคาใชจายก็มองวาคุมคามากเชนกันเม่ือ
เปรียบเทียบกับคาบริการรายเดือนตอบริการที่ไดรับ 

2) ความคุมคาคุมทุนมุมมองของผูใหบริการ อาจแบงไดเปน 2 สวนก็คือ 
2.1) มุมมองในเชิงเศรษฐศาสตร หากรวมคาใชจายทั้งคาอาหาร คานํ้า คาไฟ ในแตละเดือน 

เม่ือเทียบกับงบประมาณที่ไดรับมาตอปพบวาไมเพียงพอ แสดงวามีรายจายที่คอนขางสูงมากไมคุมคา
คุมทุน ที่ผานมาตองใชเงินบริจาคที่อยูในรูปของมูลนิธิฯ ไปจางบุคลากรเพ่ิม เชน พยาบาล นัก
กายภาพบําบดัและพ่ีเลี้ยงทีส่วนหนึ่งถูกตดัตําแหนงออกไปหลังเกษยีณ เชน ผูบรหิารกลาววา 

 
คานํ้าคาไฟผมก็เดือนหนึ่งก็วาเกือบไปสองแสนแลวอยางง้ีพอหารเปนคนออกมานี่มัน

ก็อะไรอยางง้ี คาอาหารอีกนะครับ คาเจาหนาที่ที่ดูแลบางครั้งก็ตองจางเจาหนาที่เพ่ิม เชน พ่ี
เลี้ยงที่เขาออกไปอะไรอยางง้ี แกเกษียณไปอะไรอยางง้ี ตองจางพ่ีเลี้ยงก็สวนใหญใชเงิน
มูลนิธิฯ ตอนหลังน้ีใชเงินมูลนิธิฯ จางใหมหมดเลย พวกที่เกษียณไปเขากต็ัดตําแหนงไปอะไร
อยางง้ี โอมันคาใชจายมันก็สูงนะครับถาคิดออกมาแลวผมวาเยอะนะ…ไมพอหรอกครับผมก็
ใชเงินสนับสนุนจากมูลนิธิฯ อยูหรือวาขอรับบริจาคโดยตรงจากแขกเลย (RH1) 

 
2.2) มุมมองในเชิงศาสนาและศลีธรรมจรรยา ผูใหบริการหลายรายบอกวาเปนสิ่งที่คุมคาที่

ใหบริการดูแลแกผูสูงอายุ โดยถือวาเปนการทําบุญ เปนการทดแทนผูสูงอายุที่ทํางานมานานจะไดอยูสุข
สบาย หรือเปนการทดแทนในสิ่งที่ผูสูงอายุขาดไป เชน ผูใหบริการกลาววา 

 
เพราะที่น่ีเราก็อยูฟรี ที่จายก็จายนิดหนอยเทาน้ันเองมีอยูตึกหน่ึงที่จายคร่ึงราคาก็

พันหารอยแตนอกน้ันก็ฟรีหมด ... เราชดเชยสิ่งที่ผานมา เปนคนชราก็เหมือนกับวา ทํางานมา
ใหประเทศก็เยอะแลวอยากชดเชยตรงนีใ้หทานไง ใหสุขสบาย เปนทหาร ตํารวจ เปนครู อะไร
มาคิดวาทํางานใหประเทศมาเยอะแลว เปนบุคลากรที่สําคัญนะ ทุกคนทุกอาชีพน่ีชวงบัน้
ปลายของชวีติไดมาพักผอน ก็บริการเตม็ที่ (5 RH) 

 
คอืยังไงละ ลกูหลานเคาบางตนอาจไมตองการ เราทดแทนสิ่งที่เคาขาด คุม (5 RH) 
 

การประเมินความคุมคาคุมทุน 
 ดวยสถานบรกิารแหงน้ีเปนของภาครัฐ และยังไมเคยมีการคํานวณตนทุนหรอืการประเมินเชิง
เศรษฐศาสตรมากอนทําใหการประเมินความคุมคาคุมทุนนั้นทําไมได ผูใหบริการบางรายบอกวาไมเคย
นําเรื่องเงินมาเปนตวัตั้งในการใหบริการและไมคิดเร่ืองขาดทุนกําไร ดังน้ันความคุมคาคุมทุนอาจ
ประเมินไดจากการที่ผูสูงอายุมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกหรือจากการ
รับรูของผูสูงอายุเองวามีความสุข มีความเปนอยูที่ดีขึน้ ไดรับความสะดวกสบายมากขึ้น มีความม่ันคง
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ปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน ไมถูกกระทําทารุณกรรมและไดรับการดูแลสุขภาพอยางตอเน่ือง เชน มี
คนพาไปพบแพทยเม่ือมีอาการเจ็บปวย ดังผูรับบริการกลาววา 

 
ก็ประเมินจากไอความเปนอยูของเราเอง เชน หนูอยูบาน หนูจะกินแกงซักถวยนงึ หนู

จะกินผัดกินทอด กินไกยางสักชิ้นหนึ่ง หนูตองเดินออกไปซื้อ ตองแตงตวั ขางบานก็ไมมีขาย 
น่ีเฉพาะยายคนเดียวนะ คนอ่ืนเขาก็อยูที่ตลาด เขากข็ายที่หนาบานเขา ยายไมไดอยูในตลาด 
ยายตองออกไปซ้ือ เสียทั้งเวลาเสยีทั้งคารถ ไอคารถไมก่ีตังคหรอก แตไอเวลาที่เสียไปตั้งสอง
ชั่วโมงแนะวันนึง ไปกลับอยางละหนึ่งชั่วโมง มันก็ไมเหมือนกับอยูที่น่ี แสนจะคุมคา ปนโตมา
วางอยูหนาประต ู(RH7) 

 
6. นโยบายสาธารณะ 

นโยบายสาธารณะที่จําเปนตอการดําเนินงาน แบงออกเปน 2 ดานใหญๆ ไดแก 
6.1 นโยบายที่เก่ียวกบัครอบครัว ชุมชนและสังคม เชน 
 1) การรณรงคใหสังคมตระหนักเร่ืองการดูแลผูสูงอายุ ผูใหขอมูลเห็นวาควรมีชองทางในการ

รณรงคเรื่องนโยบายเกี่ยวกบัการดูแลผูสงูอายุ การปลูกจิตสํานึกของลูกหลานไมใหทอดทิ้งผูสูงอายุ การ
รณรงคใหมีความตื่นตวัในเรื่องการดูแลผูสูงอายุเม่ือยามเจ็บปวย ซ่ึงที่ผานมาเคยมีกิจกรรมน้ีอยูแต
ภายหลังหายไป 

 2) การออกกฎหมายเก่ียวกับเรื่องการเลีย้งดูบุพการี เพ่ือปองคนไมใหผูสูงอายุถูกลูกหลาน
ทอดทิ้งไมดูแล 

 6.2 นโยบายที่เก่ียวกบัสถานบริการ เชน 
 1) การจัดบริการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการ เน่ืองบานพักคนชรายงัไมมีแพทย 

และพยาบาลที่เพียงพอ และยังไมมีศักยภาพที่จะรับดูแลผูสูงอายุที่นอนติดเตียง ดังน้ันการดูแลระยะยาว
อาจตองมีการพูดคุยในระดับนโยบาย ระหวางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยกับ
กระทรวงสาธารณสุข ในเรือ่ง งบประมาณ บทบาทและความรับผดิชอบของแตละฝาย เชน ผูมีสวนใน
การผลักดันนโยบายกลาววา 
 

ออ ถานอนติดเตียง Nursing home ตรงนี้ เรายังไมมีเชิงที่วารับแบบรอยเปอรเซ็นต 
เน่ืองจากวาโดยอันนั้นตองเปนระยะยาว ที่สาธารณสุขตองคุยกันวาใน Long term ที่วานะ 
โอเคถากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแลวก็งบประมาณรัฐบาลในเชิงนโยบาย ใหกรม
จัดการเร่ืองน้ีโดยมีอาคารเหมือนโรงพยาบาลเลย แลวใหนอนระยะยาว ชวยเหลือตัวเอง
ไมได สาธารณสุขตองชวยอะไร อันนี้ยังไมมีการพูดคุยในนโยบาย (RH10) 
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  นอกจากนี้ผูใหขอมูลบางรายใหความเห็นวาควรพิจารณาแยกสถานบริบาลออกจาก
สถานบริการจัดสวัสดิการสังคม โดยท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับผดิชอบจัดบริการการดูแลแบบสถาน
บริบาลหรือการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในระยะยาว 

2) การเพ่ิมแรงจูงใจใหบุคลากร เชน แพทย พยาบาล ในเรื่องความกาวหนา และสวัสดิการ 
เชนผูใหบริการกลาววา 

 
อยากใหรัฐบาลใหความสําคญัตรงนี ้ เพ่ิมแรงจูงใจใหแพทยมากขึ้น หรือเพ่ิม

ความกาวหนา หรือชองทางใหแพทยกาวหนาเทียบเทาโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย (RH2) 
 

3) การจัดตั้งสถานรองรับผูสูงอายุที่อยูระหวางโรงพยาบาลกับบาน เชน สถานฟนฟูสภาพ 
ผูใหบริการกลาววา 

 
ถาพูดถึงวาโดยหลักการของงบประมาณ เขาบอกวาคุณตาคุณยายที่อยูกลุมสาม 

(ชวยเหลือตนเองไมได) ไมใชหนาที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปนหนาที่ของ
สาธารณสุข แตพอทางสาธารณสุขบอกวาทางน้ีสิ้นสุดการรักษาแลว จะไมมีที่อยูอาศัยตอง
เปนหนาที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แตเราบอกวาเราไมมีความชํานาญการในการ
ดูแลฟนฟูในการพัฒนาทานหรอกนะ สาธารณสุขก็บอกไมเปนไร เพราะฉะนั้นเราจะ
เชื่อมโยงกัน เราประสานการดูแลกัน (RH10) 

 
4) การจัดตั้งสถานดูแลเฉพาะกลุม เชน กลุมผูที่ไมมีบานไมมีชุมชน รวมทั้งผูที่มีภาวะ

หลงลืมไมทราบวาตนเองมาจากไหนและคนตางดาว ที่ยังมีความจําเปนตองมีที่พักอาศัย เปนตน 
5) การพัฒนามาตรฐานการดูแลในสถานบริการ ควรทําควบคูกับการสงเสริมใหชุมชนดูแล

กันเอง เชนกลาววา 
 

นโยบายในเรือ่งของการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของประเทศไทยวาจะเปนยังไง…สวน
ใหญเน่ียก็ใหความเห็นวาตองดูแลที่บาน แลวก็ตองมีคนไปที่บาน หรือถาไมใหดูที่บานก็ตองมี
โรงพยาบาลประจําชุมชนตําบลซึ่งมันจะใกล คือทุกคนก็กําลังพยายามจะมองวา บานเปนทีท่ี่
ดีที่สุดยังไงผูสูงอายุก็อยากจะอยูที่บาน…แลวกลุมคนท่ีไมมีบานจะกลับละ แลวไมมีชุมชนที่
จะไปละ อยางบางคนมันหลงมาไมรูแมกระทั่งวาตัวเองอยูตรงไหน ที่อยูตรงไหน หรือกลุมคน
ที่เปนตางดาวละ แลวกลุมพวกนี้จะไปตรงไหน มันก็ตองมีการถามแบบอยางน้ีอยู… (RH3) 

 
6) การขยายกรอบอัตราบคุลากรใหเพียงพอสําหรับสถานดูแลผูสูงอายุและเพิ่มงบประมาณ 

ที่ผานมาบานพักคนชราประสบปญหาขอจํากัดดานงบประมาณทําใหเพ่ิมอัตรากําลังไมได ถึงแมจะมี
แผนพัฒนากําลังคนแลวก็ตาม เชน ผูบริหารกลาววา 
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จริงๆ สํานักวางแผนในทางเชิงบุคลากรในแตละดานออกมา แตก็ตองยอมรับวา

ขอจํากัดในเรื่องงบประมาณ หรือเรียกวาการคุมกําเนิดภาคราชการ รัฐบาล นโยบายตรงนี้
ทําใหอัตรากําลังเราก็ไมไดเพ่ิม (RH10) 

 
7) การปรับนโยบายการรับในสถานดูแลผูสูงอายุใหสอดคลองกับความตองการ เน่ืองจาก

ปจจุบันรับลดลงและถายโอนบางสวนไปยังสถานบริการอ่ืนที่ผูสูงอายุมีภูมิลําเนาอยู แตปรากฏวามีผูที่
ยื่นความจํานงขอเขามาพักอาศัยมากกวาจํานวนเตียงที่จะรองรับได 

8) นโยบายการถายโอนสถานสงเคราะหจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีการพิจารณาใหเหมาะสมกับจํานวนบุคลากรของทองถิ่นที่
มีอยูดวย 

9) นโยบายการจัดบริการบานพักคนชราสําหรับผูทีมี่กําลังจายที่ไมแพงมาก ใหมีระบบ
รักษาความปลอดภัย มีระบบสงตอกับโรงพยาบาล และมีการอํานวยความสะดวกเรื่องบริการอาหาร ดัง
ผูสูงอายุกลาววา  

 
อยูบานฝนตก ฟารองเปรี้ยงปราง ฝนตกสาดเสียงหนาบานหลังบาน  โหยทั้งบานมีไข

อยูฟองเดียว ยายก็ตองมาตมไขฟองกิน ชีวติเหมือนรอดเพราะไอไขฟองน้ัน บางครั้งนํ้าก็ทวม 
ออกก็ไมได มันมีมามาอยูหอหน่ึงเพราะวาเขาใหมามาซองมา ทีน้ีเพ่ือนฝูงก็ถามวาแลว
ทําไมอะ ทําไมไมซ้ือมาไวเยอะ ๆ เลา ทําไมมีไขอยูลูกเดียว มีมามาอยูซองเดียว ก็เวลาซื้อ
เน่ีย ก็ไอหางที่มันอยูริมคลองเนี่ยมันไมมีรถ หนูตองลงรถเมลที่ปายรถเมล แลวหนูก็ห้ิว 
ระยะทางจากตรงนี้เทากับปายระเมลหน่ึง หนูยังตองห้ิวไขมา 10 ฟอง  ห้ิวนํ้าปลามาซักขวด
หน่ึง เอาสมมาอีกกิโลหนึ่ง เอานมอีก 2 กระปอง หนูห้ิวไมไหวนะ เหน่ือยทีเดียว หิวดวยนะ 
อยูคนเดียวเนีย่  ใสถุงยามดวย ไอถุงยามน่ีตองเอามาซอนไหล ก็หนักไปขางหนึง่ ไหลลูไป
ขางหนึ่ง นํ้าปลาขวดหนึ่งก็หนักแลว (RH7) 

 
7. ประเด็นอ่ืนๆ 

7.1 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 1) การตอบสนองความตองการของปจเจกบุคคล ผูใหบริการประสบปญหาในการจัดบริการที่จะ
ตอบสนองความตองการของผูสูงอายุแตละบุคคลท่ีมีความแตกตางกัน เชน ผูบริหารกลาววา 

 
...ความตองการของผูสูงอายุน่ีมันไมเหมือนกันในแตละคน น่ีปจเจกน่ี ทําใหการ

ใหบริการเราน่ีคอนขางมีปญหาแลวแกกจ็ะบอกวาไมเห็นดีเลยอะไรอยางง้ีฮะ ทน้ีีเวลาเรา
ประเมินความพึงพอใจเรามักจะดูในองครวมนะ สมมุติเรามีผูสูงอายุที่เราประเมินซัก 100 คน
ตอครั้งน่ีไดถา 90 เราก็คิดวาเออยังไง ไอหน่ึงสองคนที่ยังมีไอติง ๆ ขอเสนอแนะนี่ก็จะเก็บมา
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เปนประเด็นมาคุยตอไปคิดวาน่ีไอการใหบริการผูสูงอายุน่ี เน่ืองจากตัวผูรับบรกิารของเรามี
ลักษณะพิเศษหลายอยางทําใหผมคิดวามันเปนปญหาทําใหเรารูสึก เอะเราก็ยังทําตอบสนอง
ความตองการไมครบรอยเปอรเซ็นตอยางง้ี (RH1) 

 
2) การออกแบบอาคารในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึง่พา ไมเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เชน 

อาคารคนปวยที่ถูกออกแบบใหมีเคานเตอรพยาบาลอยูชั้น 1 มีหอผูปวยที่นอนติดเตียงอยูชั้น 3 และมี
หอผูปวยสมองเสื่อมอยูคนละอาคาร ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความยากลาํบาก  

3) บุคลากรประสบความยากลําบากในการดูแลผูปวยสมองเส่ือม จากปญหาพฤติกรรมและ
ภาวะบกพรองทางเชาวนปญญา ดังผูใหบริการกลาววา “ดูแลยาก เพราะผูสูงอายุ (dementia) ด้ินไดไมรู
เรื่องดวยดูแลยาก (RH2)” หรือกลาววา “บางทีผูสูงอายุฉี่ อึ พ่ีเลี้ยงเคาจะไปทํา ทาํไมเสร็จซะท ีทําแลวก็
ถายอีก ปาฉี่ ปาอึ ปาแพมเพิส หรือบางทีพ้ืนไมแหงผูสูงอายุเดินก็จะหกลม... (RH2)” 

4) สถานดูแลผูสูงอายุ ไดถูกปรับเปลี่ยนภารกิจใหเปนศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุทําใหมีภารกิจเพ่ิมขึ้นทําใหมีเวลาบริการผูสูงอายุในสถาบันลดลง เชน ตองออกไปทํางาน
รวมกับชุมชนเพ่ิมขึ้นจากเดิมที่มุงเนนเฉพาะการบริการในสถานบริการเทาน้ัน 

5) บุคลากรไมเพียงพอ ดวยภารกิจที่เพ่ิมขึ้นแตไมสามารถบรรจุบุคลากรใหมทดแทนผูที่
เกษยีณอายุได ตองแกไขปญหาโดยจางบุคลากรจากเงินบริจาคที่เขามูลนิธ ิ

6) สวัสดิการของบุคลากรทางการแพทยและพยาบาลไมเพียงพอ ขาดชองทางในการพัฒนา
ความกาวหนาในอาชีพ เชน ผูใหบริการกลาววา 

 
เดิมสมัยกอนจะมีแพทยดาน…เคาก็ไปเรยีนตอตางประเทศ เพ่ือนําความรูมาปรับปรุง

พัฒนา…พอกลับมาสวสัดิการไมเพ่ิมเคาก็ตองไป (RH2) 
 

 7) การคํานึงถึงความมีศักด์ิศรีและการลวงละเมิดอิสรภาพของผูสงูอายุ เปนประเด็นที่ออนไหว
ตอความรูสึก การที่บุคลากรบางคนทํางานมานานจนเปนความเคยชินอาจละเลยประเด็นเหลาน้ีไปได
 8) ผูสูงอายุขาดความรูความเขาใจในเรื่องโรค จึงไมใหความรวมมือในการปฏิบตัิตนในการดูแล
ตนเองใหถูกตอง 

 9) ปญหาการสงตอและรบัผูสูงอายุที่เจ็บปวย เชน การสงตอเม่ือผูสูงอายุปวยฉุกเฉินที่มี
คาใชจายคอนขางแพงเนื่องโรงพยาบาลทีอ่ยูใกลที่สุดจะเปนโรงพยาบาลเอกชน การที่ตองรับผูปวย
สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในโรงพยาบาลที่ยังมีอาการไมคงที่ มีแผลกดทับหรือมีสายยางใหอาหารเขามาพักใน
บานพักคนชราในขณะทีบ่านพักคนชราไมมีศักยภาพเพียงพอ เชน ผูใหบริการกลาววา 

 
ปญหาอยูวาบานพ่ีกับโรงพยาบาลทะเลาะกันเยอะ ในเรื่องของการตีโจทยไมแตกวา 

ผูสูงอายุที่ปวย...ไปนอนรักษาตวัอยูในโรงพยาบาลแลวถูกทิ้งนะ …  ไมมีคนดู เปนแผลกดทับ
เปนอะไรเรื้อรัง เปนอะไรตาง ๆ ก็ถามวาแลวผูสูงอายพุวกนี้จะเดินไปอยูตรงไหน ตอนนี้รัฐยัง
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ไมมีกลุมงานอะไรอยางน้ีนะ หมายถึงวานอนติดเตียงมาเลย เปนแผลอะไรทีต่องดูแลตอเน่ือง
อะไรไมมี แตในกรณีที่ปวยธรรมดา อัมพาต อัมพฤกษยังพอได หรือวารักษาเบื้องตนอะไรได 
บานพักผูสูงอายุยังพอรับไดอยูก็คือมา แตตอนนี้ทีม่าไมไดเพราะวามันเปนแผลเรื้อรัง เปน
การที่ตองรับการพยาบาลอยางสูงเนี่ย รัฐไมไดคุย ทน้ีีพอรัฐไมไดคุย ไมมีที่ไป โรงพยาบาล 
นักสังคมโรงพยาบาลไมเขาใจ ก็มาคาดหวังกับบานพักคนชรา (RH3) 

 
7.3 ภาพลักษณของบานพักคนชรา สิ่งที่ผูใหสัมภาษณตองการบอกหรือตองการฝาก เชน บานพัก

คนชราควรเปนบานหลังสุดทายที่ใหผูสูงอายุอยูอยางมีความสุข ในชวงสุดทายของชีวติหลังจากที่ทํางาน
หนักมานาน ควรคํานึงถึงทางเลือกของผูสูงอายุ เชน การรับประทานอาหาร การอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุที่อยูแบบเสียคาบริการในเรื่องตางๆ และการสนับสนุนใหทองถิ่นจัดบริการสถานดูแล
ระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ เชน Group home สําหรับผูสูงอายุ 10-20 คน ที่สามารถใหบริการทัง้ระยะยาว
และการดูแลแบบชัว่คราว (respite care) การดูแลกลางวัน (day care) รวมทั้งเปนศูนยฟนฟูสภาพที่
ชวยสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถกลับไปอยูที่บานได โดยมีกระทรวง พม. เปนผูใหการสนับสนุนทั้งดาน
องคความรู วชิาการและการฝกปฏิบตัิจากศูนยพัฒนาสังคมและสวสัดิการที่มีอยูทุกภาคทั่วประเทศ  

 
สรุป 
 บานพักคนชราแหงหน่ึงเปนสถานสงเคราะหผูสูงอายุ ตอมาไดเปลี่ยนชื่อไปเปนศูนยพัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่มาพักอาศัยจะถูกแบงออกเปน กลุมที่ชวยเหลือตนเองได และกลุม
ที่ชวยเหลือตนเองไมได จุดเดนในการบริการแบงเปน ดานบุคลากร ดานการบริการและดานการบริหาร 
มีระบบการตรวจสอบคุณภาพ และหนวยงานไดการผานการตรวจมาตรฐานการพฒันาคณุภาพบริหาร
จัดการภาครัฐ การจัดการทางดานคุณภาพที่เปนจุดเดน เชน มีการประชุมทีมอยางสมํ่าเสมอ การแบง
งาน การสอบการทํางาน การรายงานตามลําดับขั้น ผูบริหารใหความสนใจและสนใจติดตามงานอยาง
ใกลชิด มีการสงเสริมใหผูสงูอายุรวมกิจกรรมเสริมทักษะและเพ่ือความผอนคลาย สงเสริมการออกกําลัง
และดูแลตนเองเพื่อปองกันโรคและสงเสรมิการเรียนรูตลอดชีพ มีระบบสงตอตลอด 24 ชั่วโมง ถึงแม
หนวยงานไมเคยมีการคํานวณตนทุนการบริหาร แตผูใหบริการบอกวามีความคุมคาคุมทุนในเชิงศาสนา
และศลีธรรมจรรยา สําหรับนโยบายสาธารณะที่จําเปนตอการดําเนินงาน แบงออกเปนนโยบายดาน
ครอบครัว ชุมชนและสังคมและนโยบายดานสถานบริการ  
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บทที่ 5 
การดูแลผูสูงอายุในสถานชวยเหลือในการดํารงชีวติ 

 
1. บริบท 

สถาบันเพ่ือการฟนฟูสภาพแหงหน่ึง ตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 2451)  โดยมิชชันนารี 
ศาสนาคริสตเพรสไบทีเรียน เปนสถานบริการที่ไมหวังผลกําไร ดําเนินการโดยมูลนิธิสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาผูปวยโรคเรื้อน (leprosy) ซ่ึงเปนโรคที่ระบาดอยางมากในขณะนั้น 
และผลจากโรคทําใหเกิดภาวะทุพพลภาพ เปนที่รังเกียจของบุคคลทัว่ไป ผูปวยโรคเรื้อนไมสามารถอยู
ในสังคมตามปกติได และถูกทอดทิ้ง ชื่อที่กอตั้งในขณะนั้น คือ ชุมชนโรคเร้ือน (Leprosy Colony) 
กลาวคือ มีการซ้ือที่ดินและรับบริจาคพ้ืนที่ซ่ึงอยูหางจากชุมชนเมือง มีลักษณะคลายเกาะโดยมีลํานํ้าอยู
ลอมรอบ มีพ้ืนที่มากกวา 500 ไร บริการใหการรักษาและสรางบานขนาดเล็กใหเปนที่อยูอาศยั) และมี
บริการดานกายภาพบําบัดเพ่ือชวยเหลือผูหายจากโรคแตมีภาวะทุพพลภาพ ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน 
โรงพยาบาล และเปลี่ยนเปนสถาบนัเพ่ือการฟนฟูสภาพ เม่ือจํานวนผูปวยโรคเรือ้นลดลงอยางมาก จึง
ไดรับผูปวยทัว่ไป การบริการไดแยกอาคารตามระดับการดูแล ไดแก อาคารที่เปนหอผูปวยทั่วไป แต
ตองการการดูแลคอนขางมาก มีลักษณะการดูแลที่คลายกับสถานบริบาล (nursing home) อาคารที่ดูแล
ผูสูงอายุที่สวนใหญชวยตวัเองได เชน ผูสูงอายุที่หายจากโรคเรื้อนแตมีภาวะทุพพลภาพบางประการ 
รวมทั้งผูสูงอายุโรคอ่ืน เชน หลอดเลือดสมอง แตอยูในภาวะที่ปลอดภัยจากภาวะวิกฤติ ซ่ึงลักษณะ
บริการสวนใหญเปนแบบเนนการดูแลชวยเหลือการดํารงชีวิต (assisted living) และบริการลาสุดที่เปด
ดําเนินการ  คือ การสรางอาคารใหมขนาด 25 หอง โดยจัดเปนหองพักจํานวน 15 หอง เพ่ือรับผูสูงอายุ
ที่ชวยเหลือตวัเองไดในลักษณะของ residential home และอีกจํานวน 10 หองสําหรับรับดูแลผูสูงอายุที่
มีปญหาสมองเสื่อม ซ่ึงจะเปดดําเนินการอยางเปนทางการในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ปจจุบัน
สถาบันเพ่ือการฟนฟูสภาพแหงน้ี มีแนวโนมที่จะปรับเปลีย่นบริการที่เนนดูแลผูสูงอายุแบบครบวงจร 
ไดแก บริการผูสูงอายุทุกระดับ ทั้งที่ยังมีสุขภาพดี ผูสูงอายุสมองเส่ือม ผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคตางๆ 
และผูสูงอายุในระยะสุดทาย โดยไมจํากัดเชื้อชาติ ศาสนา  

ดังน้ันจึงกลาวไดวาสถาบนัเพ่ือการฟนฟูสภาพ มีบริการที่ดูแลผูสูงอายุระยะยาวอยูหลาย
ประเภทภายในสถาบันเดียวกัน คือ มีสถานบริบาล สถานดูแลชวยเหลือในการดํารงชีวิต และมีลักษณะ
ที่แฝงอยู คอื บานพักคนชราที่คิดคาบริการ สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล เพราะไดมีการ          
ขอใบอนุญาตจัดตั้งเปนโรงพยาบาล และรับรักษาผูปวยทัว่ไปในชวงเวลาที่โครงการ 30 บาทรักษา     
ทุกโรคเร่ิมดําเนินการใหม แตบริการน้ีคาดวาจะหมดไปในเร็วๆ น้ี เพราะประสบกับความขาดทุนและ
สถาบันตองการขอปรับใบอนุญาตจากโรงพยาบาลเปน สถานพยาบาล นอกจากนี้มีบริการชวยเหลือ
ผูสูงอายุในระยะสุดทายที่ไมไดวางระเบยีบขอกําหนดอยางชัดเจน แตมีการปฏิบัติอยูดวย การเก็บ
รวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยครั้งน้ีไดเจาะจงเลือกเฉพาะสวน การดูแลชวยเหลอืในการดํารงชีวติเทาน้ัน 
ขอมูลจึงไมครอบคลุมบริการท้ังหมดที่ดําเนินการจริงของสถาบัน แตการวิจัยน้ีตองการนําขอมูลบริการ
ในสวนอ่ืนจากสถานบริการอ่ืนมารวมกันใหเห็นภาพรวมทั้งหมดอีกคร้ังหน่ึง 
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2. ประเภทของการดูแล 

ประกอบไปดวยการดูแลที่ไมซับซอน ซ่ึงสอดคลองกับสภาพของผูสูงอายุที่อาศัยอยูในสถานดูแล

ชวยเหลือการดํารงชีวิต  ดังน้ี  

2.1 การจัดการพื้นฐานชีวิต (basic life management) 
หนวยงานที่เปนสวนการดูแลชวยเหลือในการดํารงชีวิต (assisted living) เปนหนวยงานที่

ดูแลผูสูงอายุที่อยูในภาวะที่ไมตองการการดูแลใกลชดิ ผูสูงอายุบางคนชวยเหลือตัวเองไดดีพอสมควร 
เพียงแตมีความพิการบางสวน เชน ไมมีน้ิวมือ น้ิวเทา เดินไมสะดวก บางคนใชรถเข็น (wheelchair) แต
บางคนเคลื่อนไหวดวยตนเองไมได นอนอยูบนเตียงเปนสวนใหญ ตองพ่ึงพาผูดูแลเกือบตลอดเวลา การ
ดูแลจึงมีความแตกตางกัน แตการดูแลระยะยาวโดยภาพรวมเปนการดูแลดานพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต
มากกวาการดูแลสุขภาพโดยตรง ผูใหบรกิารและผูรับบริการตางใหขอมูลในทางเดียวกัน คือ การใหที่อยู
อาศัยและปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือการดํารงชีวิต แมวาผูสูงอายุที่อาศยัอยูสวนใหญมีปญหาที่ตองการการพ่ึงพา
ผูดูแลในระดับตั้งแตนอยไปจนถึงมาก ไมสามารถทํากิจวัตรประจําวันไดครบถวนทุกอยาง สถานบริการ
ไดใหการดูแลที่จําเปน คือ การชวยเหลือการทํากิจวตัรประจําวัน ไดแก การรับประทานอาหาร การ
อาบนํ้า แตงตัว เปนกิจกรรมหลัก และมีการชวยเหลือดานการฟนฟูสภาพตามแตปญหา โดยเปนการ
ชวยบริหารรางกาย แขน และขาทีท่ําโดยพยาบาลเทคนิคและเจาหนาที่ดูแลที่ทํางานมานาน ในรายที่
ตองการการฟนฟูโดยนักกายภาพบําบัด ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากแพทยรวมกับการตัดสินใจจากญาติ
ผูสูงอายุในการเสียคาใชจายเพ่ิมจากการดูแลตามปกตแิลวเทาน้ันจึงจะใหการฟนฟูสภาพโดยนัก
กายภาพบําบดัจากหนวยการดูแลระยะยาวสวนที่เปนงานบริบาล (nursing home) ซ่ึงเปนอีกหนวยงาน
หน่ึงในสถานดูแลระยะยาวแหงเดียวกันนี้ การดูแลสวนใหญจึง ไดแก 

 
หลักของเราเลยตั้งแตตนมาคือ 1) เรื่องใหที่พัก 2) เรื่องอาหาร 3) สุขอนามัย เร่ือง

เสื้อผา คือวาเรียกวา วงจรชวีิตทั้งหมด (AL2) 
 
เลี้ยงดูก็มีการหาอาหาร จัดเตรียมอาหารให 3 ม้ือ บริการสุขภาพให อาบนํ้าให 

เหมือนกับโรงพยาบาลผูปวยที่ชวยเหลือตัวเองไมไดทกุอยางนะครับ ปอนขาวปอนนํ้า
อาบนํ้าจัดยาทุกอยาง ที่จะดูแล (AL10) 

 
ตื่นเชาก็ตองมีเอาไปอาบน้ําอะไร เปลี่ยนผาออม ก็ดูแลเหมือนเด็กเลยครบั ดูแลทุก

อยาง ถึงเวลา 7 โมงเชา 11 โมง และ 4 โมงเย็น กินขาว ไดทานขาว 3 ม้ือ เขาจัดผาออมให 
(AL9) 

 

เปนกิจกรรม Nursing care ทุกอยาง เชน อาบนํ้า เช็ดตวั ดูแลสายสวนปสสาวะ 
อาบนํ้า เตรียมจัดทาทานอาหาร ยกอาหารไปใหที่เตยีง ปอนอาหารที่เตียงเกือบจะทุกราย 
ในการอาบน้ําตองยกผูสูงอายุน่ังลอเข็นไปอาบน้ําที่หองน้ําทุกราย นอกจากนี้ก็มีอานหนังสือ
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ใหฟง ซ้ือขนมมาใหรับประทาน ถามีกรณีฉุกเฉินจะทาํไมทัน นอกจากนี้เรายังตองดูแลบาน
ทุกหลังที่ตองมีการหยอดยาตา กิจกรรมตอนบาย ทํา exercise ให เพราะวาถาไปทําที่ 
ALT/OT จะทาํใหเพ่ิมคาใชจายของญาติเพ่ิมขึ้น ทําใหญาติมีปญหาเรื่องคาใชจาย … (AL4) 

 
2.2 การฟนฟูสภาพ (rehabilitation) 

รูปแบบการดูแลที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การฟนฟูสภาพ ซ่ึงมีหลายวธิีและใหบริการ

โดยทั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาคือ นักกายภาพบําบัด และนักกิจกรรมบําบัด รวมทั้งพยาบาลและผูดูแล

ที่มีประสบการณการทํางานมานาน การฟนฟูสภาพโดยผูดูแลสวนใหญเปนการฟนฟูที่ใชอุปกรณใน

สถานที่ หรือกระทํากับผูสงูอายุที่เตียง แตการฟนฟูสภาพที่ผูสูงอายุกระทําเองเปนการฟนฟูที่ผูสูงอายุ

ชวยเหลือตวัเองได สามารถยืน เดินได จึงเปนการออกกําลังกายในที่โลง และใชอุปกรณงายๆ เชน ไม

กระบอง ดังขอมูลตอไปน้ี 
 

จุดเดน คือ การฟนฟูสภาพ สําหรับที่น่ีเรามีอุปกรณ มีบุคลากรทีพ่รอม สามารถให

เวลากับคนไขได  ของรัฐมีเวลาจํากัดจะใหเวลาประมาณ 1ชั่วโมงนะ แตที่น่ีสามารถใหเวลา

กับคนไขไดถงึ 2 ชั่วโมง บางทีชั่วโมงนี้อาจน่ังอยูเฉยๆ ก็ได ซ่ึงผูสูงอายุจะตองใชเวลา เขา

จะไมเหมือนคนอายุนอย ตองออกกําลังดวย พักดวย ถาใหออกกําลงัไปเรื่อยๆไมพักจะไม

เกิดประโยชน ผูสูงอายุบางทีเลิกเร็ว จะทาํหนักไมได ตองเบาๆ ตองพักเปนชวงๆ (AL5) 

 

ตอนนี้ก็มีรํากระบอง จะมีวันอังคาร พุธ ศุกร ออกกําลัง บริหารรางกาย… (AL8) 

 

2.3 การสนับสนุนภาวะจิตวญิญาณ (spiritual support) 
เน่ืองจากสถานดูแลระยะยาวแหงน้ีเปนขององคกรทางศาสนา ซ่ึงมีเปาประสงคในการ

ใหบริการโดยไมหวังผลกําไร แตตองการชวยเหลือชีวติมนุษยทีข่าดแคลน โดยถือวาเปนการใหเพ่ือน

มนุษยดวยกัน การดูแลจึงไมไดมุงเนนแตเพียงการใหที่อยูอาศัยและดูแลดานรางกายเทาน้ัน แตยังมีการ

ดูแลดานจิตวญิญาณ ซ่ึงทั้งผูดูแลและผูรับบริการตางมีความพึงพอใจในการดูแลในฐานะผูใหและผูรับ 

รวมทั้งยังมีผูเยี่ยมเยียนจากกลุมตางๆซ่ึงสวนใหญเปนกลุมคริสเตยีนจากในประเทศและตางประเทศ 

นอกจากการดูแลจากผูใหบริการและผูเยี่ยมเยียนแลว การดูแลโดยผูสูงอายุดวยกันเองก็เปนอีกทางหนึง่

ที่ดําเนินอยูในบริบทของสังคมไทย เปนความเอ้ืออาทรตอกัน และดูแลกันในยามที่เจ็บปวย ดังขอมูล  

 

…จะมีทีมที่จะไปเยี่ยมทุกวนั จะไปเลาเรือ่งความรักของพระเจาใหเขาเขาใจ ใหเขามี
ที่พ่ึง ตองการเพ่ือน เราก็รูวาตามความเชื่อของคน เชือ่วาผูที่จะอยูกับเราไปตลอดก็คือพระ
เจา (AL4) 



96 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย  

 
เคาก็มีโครงการเยี่ยมผูสูงอายุเหมือนกัน และก็น่ีอยางเกาหลี (ผูเยี่ยมเยียนจาก

ประเทศเกาหลี) ที่มาน่ี พอเคาแสดงเสร็จเคาก็จะสวดอะไรก็ไมรูกัน ผูสูงอายุง้ีนํ้าตาไหล
พรากๆ แตฟงไมรูเรื่องหรอกนะคะ พ่ีวามันคงมีอะไรบางอยางที่สื่อถึงกันได (AL6) 

 
คือเขาจะจัดกลุมไปเยี่ยมไขกัน พอใครไมสบายตองไปนอนที่เรือนพยาบาล เขาก็จะ

ไปเยี่ยมกัน พวกของเยี่ยมทางโรงครัวเราก็จะเตรียมไวให (AL6) 

 

3. คุณภาพการดูแล (quality of care)  
จากการวเิคราะหขอมูล พบวา ผูใหขอมูลกลาวถึง คุณภาพการดูแลไว 2 ประเด็นหลัก คือ 

จุดเดนจุดดอย และคุณภาพการดูแลผูสูงอายุในสถานชวยเหลือในการดํารงชีวิต มีรายละเอียดดังน้ี 
 

3.1 จุดเดนจุดดอยของสถานชวยเหลอืในการดํารงชวีิต 
จุดเดนของสถานชวยเหลอืในการดํารงชวีิต 

1) บริการดานกายภาพบําบัด  

จากขอมูลสวนใหญกลาวถงึขอดีของสถานบริการแหงน้ีในเรื่องบริการดานกายภาพบาํบัด 
เน่ืองจากไดมีแพทยและนักกายภาพบําบดัจากตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญมาริเร่ิมงานไวในอดีต จึง
เปนที่รูจักของผูสูงอายุและคนในพื้นที่มานาน และการที่มีผูรับบริการจํานวนไมมากนัก ทําใหเจาหนาที่
สามารถใหเวลาในการทําฟนฟูผูสูงอายุไดโดยไมเรงรีบ  

 
ถือไดวางานกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัดเปนงานเดนของที่น่ี เม่ือกอนยอนไป 

10 ป มีหมอเวชศาสตรฟนฟูกายภาพบําบัดชื่อ… มาวางรูปแบบไวดี หัวหนาแผนกบําบัด 
ตอนนี้ออกไปอยูกับมูลนิธิขาเทียม นองคนนั้นก็ทําดีมาก จากน้ันมีแพทยทางเวชศาสตร
ฟนฟูมาอยูที่น่ีสัก 2-3 ป … (AL3) 

 
สามารถใหเวลากับคนไขได  ของรัฐมีเวลาจํากัดจะใหเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงนะ แต

ที่น่ีสามารถใหเวลากับคนไขไดถึง 2 ชั่วโมง (AL5) 
 

2) สถานที่  

สถานดูแลระยะยาวแหงน้ีมีพ้ืนที่กวางขวางมากกวา 500 ไร มีตนไมรมร่ืน อากาศเย็นสบาย 
ทําใหผูอาศัยและผูใหบรกิารมีความเห็นรวมกันวา เปนจุดเดนของสถานดูแลที่หาไดยาก แตเน่ืองจาก
เปนสถานบรกิารที่ตั้งตนจากการบริการโรคเรื้อน และเปนสถาบนัคริสตเตียน จึงทําใหบุคคลภายนอก
สวนใหญไมทราบขอมูลในลกัษณะของบรกิารผูสูงอายุระยะยาวมากนกั ในทางตรงกันขามผูที่รูจัก
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สถาบันแมคเคนกลับกลายเปนชาวตางประเทศ ซ่ึงอาจเนื่องจากมีเวปไซดที่เปนภาษาอังกฤษมานาน 
รวมทั้งมีการติดตอดานความชวยเหลือและเปนสถานที่ดูงานของชาวตางชาติจํานวนมาก 

 
3) บริการครอบคลุม  

การบริการที่ใหมีทั้งสวนที่เปนอาคารที่ดูแลผูสูงอายุทีต่องการการดูแลคอนขางมาก เปรียบ
ไดกับสถานบริบาล (nursing home) และอาคารที่ใหบริการแบบชวยเหลือการดํารงชีวิตซ่ึงเปนพ้ืนที่    
เก็บรวบรวมขอมูลของภาคเหนือในครั้งน้ี นอกจากนี้ยังรับดูแลผูสูงอายุไปจนวาระสุดทายของชวีิต แมจะ
ไมไดจัดแยกอาคารที่ดูแลผูสูงอายุระยะสุดทาย แตทางสถานบรกิารไดใหการดูแลผูสูงอายุที่เสียชวีิตมา
ตลอด และในชวงระยะเวลาที่ศึกษา ไดมีการกอสรางและเปดอาคารหลังใหมเพ่ือรับผูสูงอายุที่พ่ึงพา
ตัวเองไดสวนหนึ่ง ซ่ึงเปนลักษณะของ Residential home และอีกสวนหนึ่งของอาคารจะรับผูสงูอายุที่มี
ภาวะสมองเสื่อม ซ่ึงนาจะเขากับลักษณะของ Nursing home จึงกลาวไดวาสถานบริการแหงน้ีใหบริการ
ระยะยาวทุกประเภทดังขอมูล  

 
ทุกประเภท All in one คือผูสูงวัยเนี้ย ยนิดีรับ ดูแลไปจนถึงวันสุดทายของชีวติ.... ใช 

รวมไปถึง Hospite (สถานดูแลผูปวยใกลตาย) ดวย เหมาหมดเลย ทํามาตลอด กอนคําน้ีจะ
ถูกกําหนดขึ้นมา เราดูแลจนตาย แลวก็ทาํพิธีศพ ทําอะไร มีโบสถ มีอะไรหมดเลย ที่... จะไม
ทอดทิ้งใคร เม่ือเขาไปแลวจะมีความสุขมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง โบสถรมร่ืน (AL1)  

 
ปจจัยสงเสริมจุดเดนหรือการบริการที่ดี 

ดานปจจัยที่สงเสริมการบริการที่ดีพบวามีขอมูลดานเดียว คือ การบริการดวยใจรัก เพราะ
คิดวาผูสูงอายุเปรียบเสมือนพอแมและผูใหบริการมีความเชื่อในองคพระผูเปนเจา ที่เห็นวา การบริการ
ใหผูอ่ืนมีความสุข คือพระประสงคของพระเจาดังคํากลาว  

 
เรายังยึดปณิธานแลวก็อุดมการณของมิสชันนารีที่มากอตั้ง.... ถือวามนุษยทกุคน

เปนลูกของพระเจา ...แลวถาเราบอกวาเราเปนพ่ีนองกัน แลวพ่ีนองเรามีความทกุขยาก เรา
ไมชวย เรากไ็ดชื่อวาเปนคนใจจืดใจดํา เพราะฉะนั้นนีค่ือกรอบท่ีวาเราจะตองชวยชีวติเขา 
(AL1) 

 
คิดวาเปนเรื่องที่เราใหบริการดวยใจนะคะ เราดูแลเคาเหมือนเปนปูยาตายาย แลวเรา

ก็เปนลูกๆ หลานๆ ที่มาดูแล ผูสูงอายุที่น่ีเขาจะอยูกันนาน มันก็มีความผูกพันกัน (AL6) 

 

จุดดอยของสถานชวยเหลือในการดํารงชวีิต 
1) อุปกรณ ปญหาอุปกรณบางอยางไมเพียงพอ และคอนขางเกา เปนปญหาหน่ึงที่ตองการ

การปรับปรุง สวนใหญเปนของใชทัว่ๆไปในอาคาร ไดแก พัดลม เคร่ืองวัดความดันโลหิต เตียง และ
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สัญญาณเรียกเจาหนาที่ สวนอุปกรณดานกายภาพบําบัด สวนใหญบอกวามีมาก แตบางรายบอกวามี
การชํารุดไปบาง ควรมีการซ้ือใหมเพ่ิมเติม 

 
... ปญหาที่มีคือเรื่องอุปกรณ ความสะดวกยังไมดีพอ เชน พัดลมเสยี ไมมีที่ดูดอากาศ

ทําใหมีกลิ่นเหม็นอับ อุปกรณที่น่ีไมเอ้ืออํานวย ทําใหเทคนิคการปฏิบตักัิบคนไขก็ไม
เทาไหร เชน เคร่ืองวัด BP มีเคร่ืองเดียวที่ใชได (หัวเราะ) แลวใชมากดวย (AL4) 

 
... ในสหรัฐฯ บางคนถาเริ่มลุกจากเตียง เขาจะมี alarm มีอุปกรณเยอะ ที่น่ีจะไมคอยมี 

(AL3) 
 

2) บุคลากร ผูสูงอายุที่อยูในสถานที่ชวยเหลือการดํารงชีวิตแหงน้ีสวนใหญเปนผูสูงอายุที่หาย
จากโรคเร้ือน แตมีความพิการหลงเหลืออยู ทําใหตองการการชวยเหลือจากสถานดูแลในระดับหน่ึง แต
เหตผุลหลักคอื การที่ไมสามารถกลับไปอยูในสังคมเดิมไดจากความรังเกียจ และรูสึกอายตอการเปน  
โรคเรื้อนและมีภาวะทุพพลภาพ การดูแลจึงไมใชลักษณะทีต่องดูแลใกลชิด เพราะสวนใหญชวยเหลือ
ตัวเองในการทํากิจวัตรประจําวันได อยางไรก็ตามปจจุบันไดมีผูสูงอายุที่เปนโรคหลอดเลือดสมอง สมอง
เสื่อม และโรคเรื้อรังอ่ืนๆ แตพนระยะเฉียบพลันมาแลว จึงตองการการดูแลมากกวากลุมผูสูงอายุที่อยูมา
นานตั้งแตอดีต ดังน้ันจึงมีความตองการดูแลมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการชวยฟนฟูสภาพผูสูงอายุ 
ดังน้ันจึงเห็นวา ขาดบุคลากร แตผูใหขอมูลไมไดแสดงความเครียด ดังขอมูล 

 
ควรมีเจาหนาที่ PT/OT โดยตรงมาอยูประจําเลยเพราะเจาหนาที่น่ีงานเยอะอยูแลว คิด

วาอยูไปกอน ... แตถาคิดดานภาระงานควรจะเพิ่ม ... แลวจํานวนเจาหนาที่กับคนไขก็ไม
สมดุลกัน (AL4) 

 
3) ความรูและทักษะการดูแล ผูใหการดูแลโดยตรงเปนพยาบาลเทคนคิเพียงคนเดียว 

นอกจากนั้นเปนเจาหนาที่ที่ทํางานมานาน และไมมีนักกิจกรรมบําบัด หรือนักกายภาพบําบัดที่อยูใน
หนวยงานหรืออาคารน้ี แตจะมาใหการฟนฟูไดหากจําเปน ดังน้ัน การดูแลจึงเปนบทบาทหนาที่ของ
บุคลากรที่ไมใชพยาบาลวิชาชีพ ผูรับบรกิารและบุคลากรอ่ืนไดสะทอนความเห็นวา    ผูดูแลควรเปนผูที่
มีความรู หรือไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ เพ่ือใหการดูแลที่มากกวาการทําหนาที่ตามภารกิจ
ประจําวัน ดังขอมูล 
 

การเอาใจใส พูดตามตรงคือเจาหนาที่เขาทําตาม routine ทําตามหนาที่ที่จะตองทํา 
เปนวัน แตยงัขาดการดูแลเอาใจใส  ....กายภาพบําบัดใหครบถวนหนอย .... เรื่องของ
เจาหนาที่ผูดูแลตองมีจิตใจที่อยากดูแลจริงๆ ไมใชดูแลแบบ Routine ซ่ึงถาไมเปนแบบน้ัน
รูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวก็จะไมดี (AL9) 
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ควรจะ More structure เรือ่งนี้ ในตึกใหม ทุกๆ คนที่มีหนาที่ชวยคนไขตองเรียน 12 

ชั่วโมงตอปทกุปตองจดวาไดพัฒนาเรื่องอะไรบาง อยากให More definite เพราะที่น่ี แบบ
งายๆ สงสัยวาถากําลังเขยีนกฎ นาจะมีเรื่องนี้ กําหนดวาทุกป ควรไดรับการอบรมเทาไร 
พัฒนาเทาไร.... ควรมีนโยบายที่จะอบรม Nurse Aide ในเรื่องตาง ๆ หลายเรื่องเปลี่ยนไป
เรื่อยเพ่ือเพ่ิมความรู อยางในสหรัฐอเมริกา Nurse Aide ตองอบรม 12 ชั่วโมงตอป (AL3) 

 

3.2 คุณภาพการดูแลผูสูงอายุของสถานชวยเหลือในการดํารงชวีิต 
ผูใหการดูแลโดยตรงเปนพยาบาลเทคนคิเพียงคนเดียว นอกจากนั้นเปนเจาหนาที่ที่ทํางาน    

มานาน และไมมีนักกิจกรรมบําบัด หรือนักกายภาพบําบัดที่อยูในหนวยงานหรืออาคารน้ี แตจะมาใหการ
ฟนฟูไดหากจําเปน ดังน้ัน การดูแลจึงเปนบทบาทหนาทีข่องบุคลากรที่ไมใชพยาบาลวิชาชีพ 
ผูรับบริการและบุคลากรอ่ืนไดสะทอนความเห็นวา ผูดูแลควรเปนผูที่มีความรู หรือไดรับการพัฒนา
ความรู และทกัษะ เพ่ือใหการดูแลที่มากกวาการทําหนาที่ตามภารกิจประจําวัน ดังขอมูล 
 

การเอาใจใส พูดตามตรงคอืเจาหนาที่เขาทําตาม Routine ทําตามหนาที่ที่จะตองทํา 
เปนวัน แตยังขาดการดูแลเอาใจใส  ....กายภาพบําบัดใหครบถวนหนอย (AL9) 

 
 

เรื่องของเจาหนาที่ผูดูแลตองมีจิตใจที่อยากดูแลจริงๆ ไมใชดูแลแบบ Routine ซ่ึงถา
ไมเปนแบบน้ันรูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวก็จะไมดี (AL9) 

 
ควรจะ More structure เรื่องนี้ ในตึกใหม ทุกๆ คนที่มีหนาที่ชวยคนไขตองเรียน 12 hr 

ตอปทุกป ตองจดวาไดพัฒนาเรื่องอะไรบาง อยากให More definite เพราะที่น่ี แบบงายๆ 
สงสัยวาถากําลังเขียนกฎ นาจะมีเรื่องนี้ กําหนดวาทุกป ควรไดรับการอบรมเทาไร พัฒนา
เทาไร.... ควรมีนโยบายที่จะอบรม Nurse Aide ในเรื่องตาง ๆ หลายเรื่องเปลี่ยนไปเรื่อยเพ่ือ
เพ่ิมความรู อยางในสหรัฐอเมริกา Nurse Aide ตองอบรม 12 ชั่วโมงตอป (AL3) 

 
4. การจัดการทางดานคณุภาพ 

4.1 มีสหสาขาวิชาชีพ 

การจัดการดานคุณภาพที่เก่ียวกับการดูแลโดยตรงประกอบดวยทีมผูดูแลที่เปนสหสาขา

วิชาชีพ มีการประชุมทีมเพ่ือปรึกษาหารือและมีการปรึกษาขามสาขาในกรณีที่มีความจําเปน ดังขอมูล 

 

จะมีแพทยตรวจอยูแลว ถามีอาการฉุกเฉิน ที่ไมไดเตรียมการไว สามารถใหแพทย

ขึ้นมาดูได ถาไมเรงรีบจะมีการเขียนใบ Consult ถึงแพทยได พยาบาลได ถึงกายอุปกรณ 
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ได ถามีอะไรที่ตองเพ่ิมเติมเขาไป มีการสงตอคนไข มีการประชุมอยูแลว ทุกอาทิตยจะ มี

แพทย พยาบาล นักจิตบาํบัด นักกายภาพบําบัด จนถึง นักสังคมสงเคราะห ฝายออก

ชุมชน มาประชุมรวมกันอยูแลว มีการติดตามเย่ียมบาน สําหรับคนไขที่กลับไปอยูบาน 

(AL5) 

 

4.2 การประเมินผลลัพธการดูแล                                                                       
การประเมินผลลัพธทางการพยาบาลหรอืการดูแลอ่ืนเปนไปแบบงานประจํา ผูดูแล      

สวนใหญทํางานมาเปนเวลานาน มีความรูในการประเมินปญหาได แตไมมีมาตรฐานที่เปนแนวปฏิบตัิ
อยางเปนรูปธรรม เชน การประเมินแผลกดทับ การประเมินภาวะพลดัตกหกลม ดังขอมูล  

 
ก็ไมไดบันทึกอะไรมาก แตที่ผานมาก็ไมมีอุบัติเหตุพลดัตกหกลมอะไร และไมมีแผล

กดทับดวย แตมีมาจากบานแลว เราก็ประเมินโดยการวัดเราก็ทําแผลให แผลพวกนั้นก็เลก็
ลง หรือหายไป แตถาไมมีเราก็พยายามอยาใหมี (AL5) 

 

4.3 มีการประเมินความพึงพอใจจากผูรับบริการ 

การจัดการดานคุณภาพอีกประการหน่ึง คือ การรับขอคิดเห็นจากผูรับบริการ โดยการใช

แบบสอบถามความพึงพอใจในบริการ อยางไรก็ตามไมมีการกลาวถึงการประเมินโดยวิธีอ่ืน ดังขอมูล 

 

โดยประเมิน Feedback จากญาติ ๆ จากแบบสอบถามความพึงพอใจ (AL5) 

 

4.4 มีการจัดกิจกรรม 

     การจัดกิจกรรมของสถานดูแลมีหลากหลายประเภท ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมการใช

กลามเน้ือสวนตางๆ ของรางกาย เปนกิจกรรมที่ไดทั้งความแข็งแรง มีความบนัเทิงและสงเสริม

ปฏิสัมพันธของผูสูงอายุดวยกันและกับผูดูแล ไดแก กิจกรรมออกกําลังกาย กิจกรรมบันเทิงในวันพิเศษ

ตางๆ และกิจกรรมที่ไดผลผลิตที่นํามาใชได และสามารถขายเปนรายไดเล็กๆ นอยๆ ดังขอมูล 

 

เขาก็จัดกิจกรรมใหเชน กิจกรรมวันคริสตมาส ออกกําลังกาย เชน รํากระบอง รํามวย

จีน ทํากลุมดอกไมจันทน นํ้ายาปรับผานุม งานฝมือ ก็ดีคะทําใหคนแกมีกิจกรรมรวมกัน 

หรือมีกิจกรรมดูงานนอกสถานที่ แลวแตงบประมาณแตกอนก็ไปทะเลกัน แตตอนนี้ไมไดไป 

เพราะงบไมมี แตถาออกไปเขาก็มีความสขุดี หรือดูสวนสมุนไพร (AL4) 
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4.5 การจัดสภาพแวดลอม (environmental management) 
สถานที่ตั้งและสภาพแวดลอมของสถานดูแลระยะยาวเปนสิ่งที่สงเสริมบรรยากาศของความ

นาอยู และสรางความประทับใจแกผูอาศัย ญาติและผูมาเย่ียมเสมอ แมแตผูใหบริการที่ทํางานอยูก็มี

ความภาคภูมิใจ พึงพอใจกับสถานทีท่ี่กวางขวางหลายรอยไร มีตนไมมาก เกิดความรมร่ืน และเงียบ

สงบเนื่องจากอยูหางไกลจากชุมชนเมืองที่มีคนอาศัยมาก โดยบุคลากรหลายคนบอกวาเปนจุดเดนของ

สถานดูแลระยะยาวแหงน้ี ดังขอมูล 

 

ผมเปนคนทํางานในนี้มองวา… มีศักยภาพมากพอที่จะพัฒนาตอไป เพราะมีพ้ืนที่ 
มากกวา 500 ไร (AL10) 

 
สถานที่เราก็จะเนนเรื่องความรมร่ืน พ่ีมีเจาหนาที่ดูแลสถานที่สามคน คนหนึ่งดูแลตัด 

หญา ตัดแตงตนไม อีกคนคอยดูแลซอมแซมบานพักที่ใหผูสูงอายุอยูเพราะบางทีหลังที่ไมมี

คนอยูก็เกามาก ตองซอมบอยๆ บางครั้งก็สงสารผูสูงอายุเหมือนกัน เพราะบานมันเกามาก 

ถาซอม ทาสี บางทีก็นาอยูขึ้นมาหนอย เจาหนาที่อีกคนจะดูแลเรือ่งเก็บขยะ นอกน้ันถามี

ปญหาเรื่องไฟฟา นํ้าประปาอะไรพวกนี้ ที่น่ีเราก็มีชางของเราหมดแลว ถาอะไรเสีย ผูสูงอายุ

ก็จะมาบอก พ่ีก็ประสานงานใหเขามาซอม แตสวนใหญแลวผูสูงอายุเขาจะอยูนาน ถาเปน

บานหลังที่มีคนอยู เขาก็จะดูแลของเขาเอง ตัดหญา ปลูกตนไม (AL6) 

 

4.6 การบริการสงและรับ (transportation)  
ขอมูลการดูแลพบวาไมเพียงแตจํากัดอยูเฉพาะในสถานบริการเทาน้ัน แตยังมีการ

ชวยเหลือผูสูงอายุที่มีความเจ็บปวยที่มากกวาบริการทีมี่อยู จําเปนตองพบแพทยเฉพาะทาง หรือเกิด

ภาวะฉุกเฉินขึ้น รวมทั้งไปตรวจรกัษากับแพทยประจําตามนัด โดยมีบริการรับสงผูสูงอายุไป

โรงพยาบาล ซ่ึงเปนความประทับใจของผูสูงอายุเปนอยางมาก ดังขอมูล   

 

บริการรับสงตลอด เวลาหมอนัดก็ไปสงทุกคร้ัง เสร็จแลวก็โทรเรียกใหไปรับ ที่น่ีเขา 

บริการด๊ีดี เขาดูแลดี ดีที่สุดแลว .... เม่ือกอนไปผาตา ใสเลนส ทีส่วนดอกเขากบ็ริการไปสง  

เอาไปสงตวัจากใกลหมอ (AL7) 

 

.... มีการ refer ไปที่ไหน บัตรทองไปที่ไหนจะโยกยายใหทั้งหมด มีเจาหนาที่ดูแล 

(AL3) 
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5. ความคุมคาคุมทุนในการบริการ  
ความเห็นเรื่องความคุมคา คุมทุน เปนไปในทางเดียวกันวา สถานบริการไมไดใหความสําคัญ

เรื่องนี้มากนัก เพราะเปนองคกรทางศาสนา ไมไดหวังกําไร และในอดีตที่ผานมาสถานบริการไดรับเงิน
สนับสนุนจากองคกรศาสนาจากตางประเทศคอนขางมาก ปจจุบันน้ีความชวยเหลอืดังกลาวไดลดนอยลง 
จึงเห็นวา แมจะไมหวังผลกําไรแตก็ควรมีรายรับที่สามารถรองรับภารกิจได ดังน้ัน หากจะมองที่ความคุม
ทุนจะพบวา ไมคุมทุนในดานการเงิน แตถือวาคุมทุนในดานมนุษยชนที่ไดชวยเหลือคนและสังคม   
 

เราเปนองคกรที่ไมหวังกําไร ตลอดเวลาที่ผานมาเราไดรับการสนับสนุนจากสภา
คริสตจักรในแหงประเทศไทย และองคกรตางประเทศ แตขณะน้ีการชวยเหลือจาก
ตางประเทศลดลงไปมาก ตอไปน้ีเราก็ตองคิดใหม ปรับวิธีการทีใ่หเราอยูไดดวย (AL3) 

 
ถาพูดถึงเรื่องความคุมคา คุมทุน ถาจะพูดในเชงิของธุรกิจไมคุม แตถาพูดถึงเรือ่ง

คุณภาพชีวิตมันคุมคามาก การที่จะชวยใหตามความเชื่อของคริสตศาสนาของพวกเรา เรา
เชื่อวาการที่จะชวยใหใครสกัคน เขาใจความหมายของความเปนคน คุณคาของคน มันคุมคา
และคุมทุน แตจริงๆ แลว ถาเรามาเทียบดู เม่ือเทียบกันระหวางคาใชจายที่ใชไปในสงคราม 
ผมจําตัวเลขไมได ใชเงินจํานวนมาก เพราะฉะนั้นถาพูดถึงเรื่องความคุมคาของสภาที่
จัดเน้ีย เราคุมคาคุมทุน เพราะวาในเชงิคุณคาของความเปนมนุษย การที่เราสามารถชวยให
คนหนึ่งคนตั้งตัว ตั้งชวีิตไดใหม... เพราะฉะนั้นในเรือ่งของความคุมคาคุมทุน เราไดรับเงิน
สนับสนุนจากคนทั่วโลก ซ่ึงในปจจุบันการสนับสนุนจากตางประเทศลดลง แตในประเทศเรา
ยังคงไดรับนํ้าใจจากคนไทยก็มีมากขึ้น ถือวาคุมคาและคุมทุน.... ไมไดคิดถึงเรื่องกําไร กําไร
ไมมาสู... แตกําไรจะกลับไปสูสังคม ถามีกําไรก็จะทําใหขยายบริการใหมากขึ้น เพราะวา
เปาหมายก็คอืเพ่ือประชาชนไทยจะไดมีชีวติที่ครบบรบิูรณ กลับไปสูพ่ีนองคนไทยหรือคน
ตางชาตทิี่เขามาอาศัยอยูในประเทศไทย (AL1) 

 
6. นโยบายสาธารณะ 

สถานที่ใหการชวยเหลือในการดํารงชีวิตแหงน้ีเปนสถาบันที่กอตั้งโดยมิชชันนารีในศาสนาคริสต
เตียนเพลสไบทีเรียน โดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทางศาสนาคริสตเตียนทั้งในประเทศไทยและ
ทั่วโลก การบริการที่ดําเนินมาโดยตลอดไมไดพ่ึงนโยบายสาธารณะ แตในชวงระยะเวลา 10-20 ป มาน้ี
ไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพในสถานบริการดวย นอกเหนือจากน้ี
สถาบันยังไมมีการใชนโยบายสาธารณะใดในการดําเนินการ จึงกลาวไดวา นโยบายสาธารณะมีความ
เก่ียวของกับสถานบริการนอยมาก แตไดบริหารจัดการโดยยึดถือหลักปรัชญาทางศาสนา คือ การรับใช
พระเจาในการชวยเหลือเพ่ือนมนุษย ดังน้ันสถานดูแลจึงยึดถือหลักปรัชญาการดูแลแทนนโยบาย
สาธารณะ ดังคํากลาว 

  



103 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย  

เรายังยึดปณิธานแลวก็อุดมการณของมิสชินนารีที่มากอตั้ง…ไวก็เพราะวาตามพระ 
วัจนะของพระเยซูคริสต หรือบันทึกไวในยอนขอ 10 ที่วา พวกเขาทัง้หลายซึ่งใหชวีิต ก็จะได
ชีวติที่ครบบรบิูรณ ฉะนั้นอันนี้เปนกรอบแหงความคิด ซ่ึงนําการบริการที่น่ัน และโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง … เปนผูกอตั้ง ก็ถือวามีภาระตอเรื่องนี้มาก ผูปวยโรคเรื้อนที่อยูใตสะพาน ตอนนั้น
ทานแปลกใจในครั้งแรก มีอยูคืนทานก็ไปเที่ยวดูลํานํ้าปง แลวทานก็เห็นวามันมีอะไร
เคลื่อนไหวอยูใตคอสะพาน ทานก็เลยลงไปดู ทานก็พบผูปวยโรคเรื้อน เม่ือ 100 ปที่แลวยัง
ไมมีใครรูวิธีรักษาตายอยางเดียว คุณหมอ… ก็เลยจะรักษาพยาบาล ถือวามนุษยทุกคนเปน
ลูกของพระเจา ฉะนั้นในฐานะที่เราเปนพ่ีนอง เม่ือพระเจาสรางเรา พระเจาก็สรางคนอ่ืนดวย 
เปนพ่ีนองกัน แลวถาเราบอกวาเราเปนพ่ีนองกัน แลวพ่ีนองเรามีความทุกขยาก เราไมชวย 
เราก็ไดชื่อวาเปนคนใจจืดใจดํา เพราะฉะนั้นน่ีคือกรอบท่ีวาเราจะตองคืนไปใหเขา.... แลวก็
ไดยึดถือ ทฤษฎีพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาโดยตลอด อยูแบบพอเพียง 
ไมใชเพียงแตวาเราจะดูแลเขา เพ่ือเขาเปนผูรับบรกิาร แตจะเปนการชวยฟนฟูสภาพ
รางกายและจิตใจใหกลบัมาเปนคนทีค่รบทั้งในดานรางกาย อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ 
จะมีการฝกหัตถกรรม การฝกอาชีพ การฝกกายภาพบําบัดเพ่ือจะไดชวยตัวเองได (AL1) 

 
สรุป  

การดูแลเพ่ือชวยเหลือการดํารงชีวิตที่เดิมเปนบริการสวนหนึ่งของสถาบันเพ่ือการฟนฟูสภาพ
เพ่ือการดูแลรักษาผูปวยโรคเรื้อน มีปรัชญาการดูแลทีม่าจากความเชื่อในศาสนาคริสตทีใ่หการชวยเหลือ
โดยไมหวังผลกําไร หลังจากที่อุบัตกิารณโรคเรื้อนลดลงอยางมาก ทําใหภารกิจของสถาบันเริ่มเปลี่ยนไป
เปนใหบริการผูสูงอายุทั้งที่อยูในภาวะเจ็บปวยที่ตองการการดูแลใกลชิด และผูสงูอายุที่เปนโรคเรื้อรัง ที่
ไมตองการการดูแลมากนักแลมีอาการคงที่ แตตองการการชวยเหลอืในการทํากิจวัตรประจําวันและการ
ฟนฟูสภาพ ดานของคุณภาพในการดูแลไดขอมูลดานจุดเดน ปจจัยที่สงเสริมบรกิารที่เปนจุดเดน และ
ปญหาอุปสรรคของการดูแลดวย นอกจากน้ีพบวาในสวนที่เก่ียวกับนโยบายสาธารณะ สถานที่ชวยเหลอื
การดํารงชีวิตแหงน้ีไมไดใหบริการโดยอิงหลักของนโยบายสาธารณะที่ชัดเจน แตดําเนินงานอยางอิสระ
ภายใตหลักปรัชญาทางศาสนามากกวา อยางไรก็ตาม แมขอมูลที่ไดบอกไดถึงระดับบริการที่ไมตองการ
การดูแลมากนัก แตสถาบันโดยรวมมีบริการที่สามารถรับยายผูสูงอายุที่มีอาการเปลีย่นแปลงและ
ตองการการดูแลที่มากขึ้น โดยการยายไปอีกอาคารหนึ่งซ่ึงมี แพทย พยาบาลวชิาชีพและบุคลากรอ่ืนที่
ใหบริการแบบสถานบริบาลได หรือสงผูสูงอายุไปโรงพยาบาลทีเ่ปนการดูแลเฉียบพลันไดเชนกัน  
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บทที่ 6 
การดูแลผูสูงอายุในสถานสถานบริบาล 

 
1. บริบท 

จากแนวโนมผูสูงอายุที่เปนโรคเร้ือรังและตองการการดูแลที่หลากหลายมีมากขึ้น  และบางกลุม
ก็ตองการการดูแลที่เฉพาะทาง  สงผลทําใหการดูที่บานไมสามารถทําไดอยางครอบคลุม  จึงตองมีการ
กอตั้งสถานบริบาลขึ้นมาเพ่ือใหมีการดูแลที่เฉพาะและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  และเทาที่พบสถานพยาบาล
ในประเทศไทยที่ใหการดูแลผูสูงอายุแบบน้ี  ที่มีแพทย  พยาบาล  นักกายภาพบําบัด  เภสัชกร  แบบ
ครอบคลุมยังมีนอย  ก็เลยมีการกอตั้งสถานพยาบาลนี้ขึ้น  เพ่ือใหมีการดูแลประเภทนี้ขึ้นมา สาเหตุที่
ผูสูงอายุมารับบริการในสถานบริบาลแหงนี้ก็เน่ืองมาจาก ปญหาดานสุขภาพและการชวยเหลือตนเองที่
ลดลง เชน สมองเส่ือมขั้นปานกลางหรือรุนแรง เกิดแผลกดทับ มีภาวะติดเชื้อ ชวยเหลือตนเองไมได 
รับประทานอาหารเองไมไดตองใหอาหารทางสายยาง สวนปสสาวะวันละ 2 คร้ัง บางรายญาติไม
สามารถใหการดูแลดวยตนเองได การดูแลในระดับสูงเปนภาระที่หนักมากสําหรับญาติ เกรงวาจะใหดูแล
ไดไมดีพอหรือดูแลเองไมได ทําเองไมได ทางบานไมสะดวกเนื่องจากมีภารกิจอ่ืนที่ตองดูแล หรือเกรงวา
จะใหการดูแลเอาใจใสไมถี่ถวนมากพอ นอกจากน้ีการออกแบบอาคารสถานที่ก็เปนอีกปจจัยหน่ึงที่ใช
ประกอบในการตัดสินใจเลือกสถานบริบาล สวนใหญญาติจะเปนผูที่เสาะแสวงหาสถานบริบาลสําหรับ
ผูสูงอายุเองหรือบางรายรูจักสถานบริบาลผานจากเพ่ือนๆ ที่มีญาติผูใหญเคยมารับบริการในสถาน
บริบาลแหงนี้ และปจจัยที่ชวยในการตัดสินใจเลือก เชน อยูใกลที่ทํางาน สะอาด ตัวอาคารที่โลงโปรง 
หรือมีบรรยากาศดี เปนตน สําหรับผูใหบริการ ประกอบไปดวยผูกอตั้งสถานบริบาลและเจาหนาที่
ที่สวนใหญเปนบุคลากรทางดานสุขภาพ มีทั้งแพทย พยาบาล นักจิตวิยา นักกายภาพบําบัด และผูชวย
ดูแล มีระยะเวลาในการทํางานในสถานบริบาลแหงน้ีมาประมาณ 1 – 13 ป เพ่ือใหบริการดูแลที่เฉพาะ
และมีความเหมาะสมกับผูสูงอายุ 

 
2. ระดับของการดูแล 

ผูสูงอายุที่มารับบริการสวนใหญมีภาวะที่ชวยเหลือตนเองไมไดหรือเปนอัมพาต ตองการการ
ดูแลในระดับสงู ผูสูงอายุจะไดรับการประเมินอยางเปนระบบโดยแตละวชิาชีพ ตรวจสอบส่ิงที่อาจจะเปน
ปญหา ขณะเดียวกันก็ตรวจสอบส่ิงที่ผูสงูอายุและญาติบอกวาเปนปญหา เพ่ือนํามารวบรวมเพื่อหาทาง
แกไขปญหา บริการที่จะไดรับ เชน 

1) การดูแลดานกิจวัตรประจําวัน เปนการดูแลชวยเหลือผูสงูอายุในการดูแลสขุวิทยาสวน
บุคคลและในการทํากิจวัตรประจําวัน เชน การอาบน้ํา การเช็ดตัว การแตงตวั ดูแลดานการขบัถาย การ
เปลี่ยนผาออมผูใหญ และดูแลชวยเหลอืการรับประทานอาหาร 3 ม้ือ เปนตน 

2) ดูแลดานสุขภาพ มีบริการประเมินภาวะสุขภาพ วางแผนการดูแล การใหยา การให
ออกซิเจน และใหการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง 
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3) การติดตามอาการของอยางใกลชิดและตอเน่ือง ทีมดูแลจะติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของอาการของผูสูงอายุทุกวันๆ ละ 3 คร้ัง และมีการรับ-สงเวรกบัเจาหนาที่ในแตละเวร 

4) การฟนฟูสภาพ ผูสูงอายุจะไดรับการทํากายภาพบาํบัดคนละ 2 คร้ังตอสัปดาหและใช
ผูชวยกายภาพบําบัดใชวันอ่ืนๆ ของสัปดาห และมีกิจกรรมพาไปออกกําลังกายตอนเชา 

5) การสงตอ ไปยังโรงพยาบาลที่ญาติผูปวยตองการ ในกรณีที่ผูสูงอายุมีปญหาทางดาน
สุขภาพฉุกเฉนิและเรงดวน  
 
3. คุณภาพการดูแล (quality of care) 
 จากการสัมภาษณ พบวา ผูใหขอมูลไดใหขอมูลที่กลาวถึงคุณภาพการดูแลไว 3 ประเด็นหลัก คือ 
จุดเดนจุดดอยของสถานบริบาล คุณภาพการดูแลผูสูงอายุในสถานบริบาล และความพึงพอใจของ
ผูรับบริการทีป่ระกอบไปดวยผูสูงอายุและญาติ มีรายละเอียดดังน้ี 
 
    3.1 จุดเดนจุดดอยของสถานบริบาล 

 จดุเดนของสถานบริบาล 
จากการรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหบริการและผูรับบริการ พบวาไดขอมูล 

สามารถจัดแบงบริการที่เปนจุดเดนและนาสนใจออกเปนหมวดหมูได ดังน้ี 
1) ดานบุคลากร สถานบริบาลแหงน้ีมีแพทยซ่ึงเปนแพทยผูเชี่ยวชาญทางดานผูสูงอายุเปน

เจาของ มีบุคลากรที่เปนสหสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ เชน เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบําบัด นัก
กิจกรรมบําบัด นักจิตวทิยา นักโภชนากรและผูชวยเหลือดูแลใหการดูแลผูสูงอายุ  

2)  ดานการบริการ  ผูใหบริการมีเปาประสงค ที่จะใหบริการที่ตอบสนองความตองการของ
ผูสูงอายุและญาติมากที่สุด จัดบริการดูแลที่ครอบคลุมทั้งในดานสุขภาพ การจัดใหมีกิจกรรมกระตุน
ตางๆ และดานสังคมโดยจัดใหมีกิจกรรมนอกสถานที่ รวมทั้งมีรูปแบบการบริการท่ีหลากหลาย โดย
มุงเนนใหบริการทางดานสุขภาพสําหรับผูสูงอายุที่มีความตองการการดูแลในระดับสูง ดังน้ี 

 2.1) บริการดานสุขภาพ ผูสูงอายุที่มารับบริการสวนใหญมีภาวะที่ชวยเหลือตนเองไมได 
เปนอัมพาต ตองการการดูแลในระดับสูง บริการที่ใหสวนใหญจึงเปนบริการทางดานสุขภาพ โดยมีแพทย
และพยาบาลคอยควบคุมการดูแลอยางใกลชิด เชน 
  บริการดูแลดานกิจวัตรประจําวัน เปนการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุในการดูแล     
สุขวทิยาสวนบุคคลและในการทํากิจวัตรประจําวัน เชน การอาบน้ํา การเช็ดตัว การแตงตวั ดูแลดานการ
ขับถาย การเปลี่ยนผาออมผูใหญ และดูแลชวยเหลือการรับประทานอาหาร 3 ม้ือ เปนตน 
   บริการดูแลสุขภาพ โดยมีบริการประเมินภาวะสุขภาพ วางแผนการดูแล ดูแลดาน
กายภาพบําบดั การดูแลเรื่องการรับประทานยา การใหออกซิเจน และใหการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง 
   โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการประเมินผูสูงอายุโดยแตละวิชาชีพอยางเปนระบบ โดยแตละ
วิชาชีพทําการตรวจสอบสิ่งที่อาจจะเปนปญหา ขณะเดียวกันก็ตรวจสอบส่ิงที่ผูสงูอายุและญาติบอกวา
เปนปญหา เพ่ือนํามารวบรวมเพื่อหาทางแกไขปญหา หลังจากนั้นมีการชี้แจงประเด็นปญหาที่พบ 
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อธิบายใหเขาใจ และเปดโอกาสใหผูสูงอายุและญาติมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยคํานึงถึงประโยชนที่
ผูสูงอายุและญาติจะไดรับดวย เชนกลาววา 
 

ก็มาจากการประเมินอยางเปนระบบ เคาไดประโยชนจากตรงนี้ม้ัย เคาตองการมั้ย 
คือแตละบริการก็ตองผานการประเมินแบบเดียวกัน เชน คุณอาจจะอยากพาใครสักคน
ออกไปเที่ยวขางนอก ก็ตองคํานึงถึงวาเคาจะไดประโยชนจากการออกไปม้ัย มันอาจจะ
ทําใหเคามีความสุขมากขึ้นแตญาติเคาไมมีตังคจายที่จะใชสําหรับการออกไปเพราะฉะนั้น
ทุกบริการที่เราใหเราตองประเมินทุกอยางทั้งผูรับบริการและญาต ิ และประเมินในฐานะ
วิชาชีพ  แลวก็ชี้แจงจุดที่มีปญหาไมเขาใจ แลวก็ตัดสินใจรวมกันวาจะเลือกบริการน้ัน
หรือไมใชบริการน้ันอยางไร (NH1) 

 
   มีระบบติดตามอาการของผูสูงอายุอยางใกลชิดและตอเน่ือง โดยใหบริการดูแล
อยางใกลชิด ตลอด 24 ชั่วโมง มีบุคลากรติดตามความกาวหนาเก่ียวกบัอาการของผูสูงอายุอยาง
ตอเน่ือง โดยการบันทึกตดิตามการเปลีย่นแปลงของอาการทุกวันวันละ 3 คร้ัง และมีการรับ-สงเวร
ระหวางเจาหนาที่ในแตละเวร นอกจากนี้การที่สถานบริบาลแหงน้ีมีแพทยเปนเจาของทําใหผูรับบริการมี
ความรูสึกวาอยูใกลชิดกับแพทย มีความเชื่อและไววางใจ 
   บริการฟนฟูสภาพ มีนักกายภาพบําบดัทํากายภาพใหผูสูงอายุคนละ 2 คร้ังตอ
สัปดาหและใชผูชวยกายภาพบําบัดใชวนัอ่ืนๆ ของสัปดาห มีกิจกรรมพาไปออกกําลังกายตอนเชา หรือ
ชวงเวลาทีเ่หมาะสม พาเดินเลน ผูสูงอายุบางคนตองการออกกําลังกายเฉพาะกลามเน้ือบางมัด 
นอกจากนี้มีกิจกรรมพัฒนาสมอง ฝกใหผูปวยสมองเสื่อมสามารถดูแลตวัเองไดมากขึ้นเทาที่จะทําได  
   บริการกิจกรรมบําบัด มีการพูดคุยกับผูสูงอายุ บริการจัดกิจกรรมกลุม ทําให
ผูสูงอายุมีความรูสึกใกลชิดกับทุกคน ใหความสนใจและดูแลเอาใจใสจนผูสูงอายุบางรายมีอาการดีขึ้น 
สามารถชวยเหลือตนเองไดเพ่ิมขึ้น 
   มีระบบการสงตอ ไปยังโรงพยาบาลที่ญาติผูปวยตองการ ในกรณีที่ผูสูงอายุมีปญหา
ทางดานสุขภาพฉุกเฉินและเรงดวน โดยพยาบาลจะโทรศพัทติดตอญาติแจงอาการของผูสูงอายุและ
ประสานกับโรงพยาบาลที่ผูปวยและญาตติองการใหสงรถฉุกเฉินมารบัเพ่ือไปทําการรักษาตอ และเม่ือ
ผูสูงอายุมีอาการดีขึ้นแลวก็จะถูกสงตวักลับมารบัการดูแลจากสถานบริบาลตามเดิม 
  2.2) การดูแลทางดานสงัคม เชน พาผูสูงอายุไปทัศนศึกษานอกสถานที่ จัดกิจกรรมใน
วันสําคัญทางศาสนา และกิจกรรมในโอกาสตางๆ 
  2.3) บริการดูแลหลายรปูแบบ เชน การดูแลกลางวัน (day care) ใหบรกิารสําหรับ
ผูสูงอายุที่ยังพักอาศัยอยูที่บาน โดยท่ีญาติจะพามารับการดูแลแบบเชาไป-เย็นกลับ การดูแลแบบ
ชั่วคราว (respite care) เปนบริการรับฝากดูแลผูสูงอายุในระยะสัน้ๆ และการดูแลระยะยาว (long-term 
care) เปนบรกิารที่ผูสูงอายุจะยายเขามาพักอาศัยอยูในสถานบริบาล ในระยะเวลายาวนานตามอาการที่
ตองการการดูแลของผูสูงอายุ 
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  ผูใหบริการกลาววา 
 

สามารถตอบสนองความตองการที่หลากหลาย ... ก็คือวาคนเราตองการไมเหมือนกัน  
บางคนอาจจะตองการคนอยูเปนเพ่ือน  บางคนอาจจะตองการอยูคนเดียว  บางคนตองการ
การพยาบาลระดับสูง บางคนไมตองการการพยาบาล บางคนตองการอาหารประเภทหนึ่ง
บางคนตองการอีกประเภทหนึ่ง  บางคนตองการการดูแลแบบ Protective บางคนตองการ
แบบสงเสริม Independent นะครับน่ีคือความหลากหลาย และตองมีการเปลีย่นแปลงอยู
เสมอ บางคนอาจจะมีหายปวยเปนคนที่แข็งแรงขึ้น บางอาจจะแข็งแรงแลวกลายเปนไม
แข็งแรง มันจะไมเหมือนเด็กพิการ เด็กพิการก็คือเด็กพิการ เราตองประเมินความตองการ
ใหได (NH1) 

 
 3) ดานการบริหาร  

3.1) อาคารสถานที่ มีการออกแบบอาคารสถานที่โดยเฉพาะที่เหมาะสมสําหรับใชเปน
อาคารดูแลผูสูงอายุ มีลักษณะเปนอาคารสูง 5 ชั้น แตละชั้นแบงออกเปน 2 ฟาก และแตละฟากจะมี
หองพักรวมแยกหญิง-ชาย ประมาณ 10 เตียง รวมถึงหอผูปวยเพ่ือสังเกตอาการ รวมจํานวนเตยีง
ใหบริการตั้งแตชั้น 2 ถึงชั้น 4 จํานวน 60 เตียง ผนังอาคารทาสีขาว แลดูสะอาดตา มีแมบานคอยทํา
ความสะอาดเชา-เย็น มีการออกแบบใหดูโลงโปรง อากาศถายเทดี ไมมีกลิ่นและมีบรรยากาศดี 

3.2 การดูแลดานความปลอดภัย ในที่น้ี หมายถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งการ
ปองกันการตกเตียง การพลัดตกหกลม โดยจัดใหมีผูชวยดูแลคอยดูแลอยางใกลชิด และเนื่องจาก
ผูสูงอายุบางรายมีอาการสมองเสื่อม สถานบริบาลแหงน้ีจึงมีระบบรกัษาความปลอดภัยโดยการปดประตู
เขาออก และผูสูงอายุจะออกมาไดโดยตองมีเจาหนาที่พาออกมาเทาน้ัน 
 

 มีปจจัยสงเสริมการบริการที่ดี 
ปจจัยที่ทําใหบริการดังที่กลาวมาแลวเปนจุดเดนก็คือ 

1) นโยบายขององคกร หนวยงานมีนโยบายที่ใหบรกิารดูแลผูสูงอายุเปรียบเสมือน
ญาติและตอบสนองความตองการของผูรับบริการ  

2) ความรูและทกัษะของบุคลากร บุคลากรมีความสามารถในการประเมินปญหาและ
ความตองการของผูสูงอายุไดอยางเปนระบบ แตอยางไรก็ตามผูใหขอมูลบางรายบอกวา มีบุคลากรบาง
คนยังขาดความรูในเรื่องเทคนิคการปลอดเชื้อและขาดความตระหนักในการดูแล เชน เปดเผยรางกาย
ของผูสูงอายุ เปนตน 

3) รูปแบบการทาํงาน มีการใหการดูแลเปนทีมและเปนทีมที่เปนสหสาขาวิชาชีพ โดย
มีแพทยและพยาบาลคอยควบคุมการดูแลอยางใกลชิดทําใหญาติเกิดความไววางใจ เชน ญาติผูสูงอายุ
กลาววา 
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พ่ีคิดวา สวนหนึ่งก็เปนหมอนะ และก็พยาบาลที่มาดูแลใกลชิด อยางเชน คุณพอน่ี

... ตอง Feed อาหาร เด๋ียวเปนโนนเปนเนี่ย เราก็ไมรูจะทําอะไร อยางนอยอยูที่น่ี เราก็อุน
ใจ อยูใกลหมอใกลพยาบาล เขามาดูแลใกลชิดทุกวัน (NH9) 

 
4) บุคลากรมีอัธยาศัยดี ใหการตอนรับผูสูงอายุและญาติเปนอยางดี มีความเปนกันเอง 

ยิ้มแยมแจมใส ชวนพูดคุย และทักทายผูสูงอายุและญาติอยูเสมอๆทํางานดวยใจและมีใจใหบริการ เชน 
ดูแลเอาใจใสผูสูงอายุเปนอยางดี กุลีกุจอใหบริการ บริการดวยความเต็มใจและมีใจกับผูสูงอายุ เชน 
ญาติผูสูงอายุกลาววา 

 
เด็กที่ดูแลที่น่ีดี เขาทําดวยความเต็มใจ ไมมีวาทําแลวแสดงหนาตาไมชอบหรือวา

อะไร ยิ้มแยมแจมใส ถึงแมวาผูสูงอายุจะเลอะเทอะก็ไมบน ทําดวยใจรัก (NH8) 
 
ก็ดีนะ ความสะอาดของสถานบริการ การบริการ บุคลากร ดูแลดี โดยรวมก็ดูแล

ผูปวยดี คือ มีใจกับผูปวย ดูดวยความเต็มใจ ไมมีการบังคับ หรือหวังเงิน หรือสิ่งตอบแทน
อะไรตาง ๆ เราดูเราก็รูนะ ก็พอใจนะ พยาบาลเขาก็ยิ้มแยม พูดคุย ทักทาย สนใจผูปวยดี 
เปนกันเอง เราก็ชอบ (NH9) 

 
จุดดอยของสถานบริบาล 

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลทั้งผูใหบริการและผูรับบรกิาร ไดระบุสิง่ที่ทําใหการบริการน้ันเปน 
จุดดอย คือ 

1) จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งนักกายภาพบําบดัและผูชวยดูแล ที่
ผานมามีนักกิจกรรมบําบัดลาออกเม่ือ 5 เดือนกอนจนถึงปจจุบันยังไมหาบรรจุทดแทนได และเนื่องจาก
สถานบริบาลมีหลายสาขา จึงไมสามารถจัดใหมีนักกายภาพบําบัดอยูประจําตึกได จะใชวธิีเวียน
ใหบริการในแตละสาขา บางสาขาจะไปชวงเย็นๆ อาทติยละ 2-3 วนั ทําใหไมสามารถใหบริการไดอยาง
ตอเน่ือง จึงตองฝกอบรมใหผูชวยดูแลมาชวยงาน อยางไรก็ตามตองมีการควบคุมดูแลอยางใกลชิด
เพราะอาจทําใหผูสูงอายุเกิดการบาดเจ็บได 

2) ความถี่การตรวจเยีย่มของแพทย นอยเกินไป โดยปกติแลวแพทยจะออกตรวจเยี่ยม
ผูสูงอายุในตอนเย็นและเม่ือมีการแจงดวนจากพยาบาลเวร แตญาติผูสูงอายุตองการใหตรวจเยี่ยม
บอยคร้ังขึ้น 

3) วุฒิภาวะของบุคลากร บุคลากรบางรายที่ไมมีวุฒิภาวะในการควบคุมกิริยามารยาท
ของตนเอง เชน พูดคุยเลนกันไมสนใจดูแลผูสูงอายุ การพูดไมมีหางเสียง ตะโกนคุยขามเตยีงผูสูงอายุ
และบางครั้งแสดงพฤติกรรมที่ขาดความเคารพและใหเกียรติผูสูงอายุ ซ่ึงผูบริหารทราบก็ไดกลาว
ตักเตือนไปแลว เชน ผูสูงอายุกลาววา  
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คือบางทีเด็กก็ยังเด็กนะ คุยเลนกัน ม่ัวสมุกันอยูแหลงหน่ึง หันหลังใหเรา เรา

ตองการบริการจะเรียก ก็ไมเห็นนะ” (16 NH) 
 
 4) การจัดการดานสิ่งแวดลอม เชน ใชวิธีการทําความสะอาดไมเหมาะสมในการปดหยากไย
บนเพดาน ซ่ึงจะยายเฉพาะผูสูงอายุที่สามารถเดินหรือน่ังรถเข็นไดเทาน้ัน สวนผูสูงอายุที่นอนลุกไมไดก็
จะเลื่อนเตียงหลบแตยังนอนอยูในหองที่กําลังปดกวาดอยู ซ่ึงอาจมีฝุนผงฟุงกระจาย ทําใหผูสูงอายุที่
เปนโรคภูมิแพบางรายอาจเกิดอาการแพได  

5) อ่ืนๆ เชน อุปกรณบางอยางไมครบ เชน รถเข็นไมเพียงพอกับจํานวนผูสูงอายุที่
ตองการใช ทําใหชวงที่ตองเคลื่อนยายผูสูงอายุเขารวมกิจกรรม ผูสูงอายุจะตองรอคิวรถเข็นอยูเสมอๆ
และกับขาวบางม้ือมีรสจัดไมเหมาะสมกับผูสูงอายุ  

 
ปจจัยที่ทําใหการบริการเปนจุดดอย 

ปจจัยที่ทําใหการบริการที่กลาวมาแลวเปนจุดดอย เชน 
1) มีผูสนใจทํางานในสถานดูแลระยะยาวคอนขางนอย หรือมีการผลิตบุคลากรในบางสาขา

อาชีพไมเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งนักกิจกรรมบําบัด เน่ืองจากพบวา สถานบริบาลมีการเปดรับสมัคร
ในตําแหนงนักกิจกรรมบําบัดที่วางลงมานานถึง 5 เดือนแตไมมีใครมาสมัครงาน จึงทํากิจกรรมบําบัด
บางอยางตองงดไป 

2) ชวงเวลาการทํางานที่ยาวนาน เวรละ 12 ชั่วโมง ทําใหบุคลากรมีความเหนื่อยลาและ
เครียด และอาจเปนสาเหตุทําใหแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมได ผูใหขอมูลเสนอแนะวาควรแบงเวลา
การทํางานออกเปน 3 เวร เวรละ 8 ชัว่โมง เปนตน 
 

3.2. คุณภาพการดูแลผูสูงอายุในสถานบริบาล 
ส่ิงที่บงบอกวาบริการมีคุณภาพ 
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลทั้งผูใหบริการและผูรับบริการเห็นวาส่ิงที่บงบอกวาสถาน

บรบิาลใหบริการที่มีคุณภาพ แบงออกเปน 2 ดานใหญๆ คือ 
1) ดานผูใหบริการ พบวา สิ่งที่บงบอกวาบริการมีคณุภาพ คือ ความสามารถตอบสนอง

ความตองการที่หลากหลาย การดูแลเอาใจ การชวยเหลือกรณีฉุกเฉนิ การสงตอ สถานที่ และการบริหาร
จัดการ มีรายละเอียดดังน้ี 

 สามารถตอบสนองความตองการทีห่ลากหลาย แกผูสูงอายุที่สามารถชวยเหลือ
ตนเองไดและชวยเหลือตนเองไมได ตองการมีคนอยูเปนเพ่ือน ตองการการพยาบาล มีบรกิารดูแล
กลางวันสําหรับผูที่ลูกหลานออกไปทํางานนอกบานและตองการพักอาศัยอยูที่บาน บริการแบบชั่วคราว 
หรือบริการดูแลระยะยาว 



 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย  

110 

 สามารถใหการชวยเหลือกรณีฉุกเฉินได เน่ืองจากมีแพทยและพยาบาลประจํา มี
เคร่ืองใหออกซิเจนพรอมใหบริการ 

 บุคลากรใหบริการดูแลเอาใจใสดี ยิ้มแยมแจมใส ดูแลเสมือนญาติผูใหญ ใหความ
เคารพ และใหเกียรติผูสูงอายุที่มาพักอาศัยทุกคน และใหบริการดูแลอยางเทาเทยีมกัน 

 มีระบบการสงตอ เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับการรักษาในโรงพยาบาลที่ญาติผูสงูอายุ
ตองการในกรณีฉุกเฉิน 

 สถานที่ สะอาด ไมมีกลิ่น ตัวอาคารถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ โลงโปรง 
 การบริหารจัดการ ไมมีกฎขอบังคับในการบริการมากเกินไป เชน ญาติสามารถนํายา

และอุปกรณในการดูแลตางๆ มาเองจากบานได ไมจําเปนตองซื้อจากสถานบริบาลเทาน้ัน 
2) ดานผูรับบริการ พบวา สิ่งที่บงบอกวาบริการมีคณุภาพ คือ การกลับมารับบริการการ

บอกตอๆ กันแบบปากตอปาก และผูรับบริการมีอาการดีขึ้นหรือมีความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น ดังน้ี 
 การกลับมารับบริการ จากผูที่เคยมาใชบริการมากอน เชน ลูกของผูสูงอายุเคยพาคุณ

พอมารับบริการในสถานบรบิาลแหงน้ีมากอน และหลังจากคุณพอเสียชีวติและคุณแมมีความตองการการ
ดูแลอยางใกลชิดจึงไดพาคุณแมมารับบริการอีก เชน ผูใหบริการกลาววา 

 
สมัยกอนแมมักจะสาวกวา เม่ือ 4 ปกอนพอเคยมาตายที่น่ี ตอนนี้แมเริ่มแก ก็มาอยู

ที่น่ีใหดูแล หรืออาจจะเตียงนี้เปนญาติกับเตียงนั้น เตียงนั้นเปนเพ่ือนบานกันอะไรอยางน้ีนะ 
เคาก็จะโฆษณาบอกตอ มันก็ดี (NH1) 

 
 การบอกตอๆ กันแบบปากตอปาก จากผูที่เคยมีประสบการณมาใชบริการมากอน 

เชน จากเพ่ือน พ่ี หรือ ญาติพ่ีนองของผูรับบริการ 
 ผูรับบริการมีอาการดีข้ึนหรือมีความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน เชน ผูสงูอายุภาวะสขุภาพดี

ขึ้น สามารถชวยเหลือตนเองไดมากขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับอาการแรกรับ มีสุขภาพจิตดีขึ้นจากการที่มี
คนคอยดูแล ชวนพูดคุย เขารวมกิจกรรมกลุมตางๆ รวมทั้งการฟนฟูสภาพ และผูสูงอายุบางรายที่ตอง
ยายเขามาอยูในสถานบรบิาลแหงน้ีเน่ืองจากตกเตียงทีบ่านอยูบอยๆ ถึงแมมีคนเฝา แตภายหลังจาก
ยายเขามาอยูไมเคยตกเตียงไดรับอันตรายอีกเลย 

 
ลักษณะของการบริการที่มีคุณภาพ   

จากการสัมภาษณ ผูใหบรกิารและผูรับบริการไดใหขอมูลลักษณะของการดูแลที่มีคุณภาพดังน้ี 
1) การบริการดูแลสุขภาพ บุคลากรแตละสาขาวิชาชีพทําการประเมินปญหาและความ

ตองการของผูสูงอายุแตละราย จากน้ันนําขอมูลที่ไดจากการประเมินมารวมกัน มีการวางแผนการดูแล
รวมกันระหวางสหสาขาวิชาชีพ ที่มุงเนนการแกไขสาเหตุของปญหา หรือชวยทําใหอาการดีขึ้น มีการ
ตัดสินใจรวมกันระหวางทมีสหสาขา ใหการดูแลอยางใกลชิด โดยไมปลอยใหผูสงูอายุอยูตามลําพัง และ
จะไมสนับสนุนใหผูสูงอายุนอนอยูบนเตยีงเฉยๆ ผูที่เดินไดจะมีเจาหนาที่พาเดิน มีแนวปฏิบัติปองกัน
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การพลักตกหกลม  และติดตามอาการเปลี่ยนแปลงทุกวัน เชน ตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย ทุก 4 ชั่วโมง 
โดยเจาหนาที่จะมีสมุดพกติดตัวเพ่ือบันทกึอาการและอาการแสดงตามที่ไดรับมอบหมาย สําหรับผูปวย
สมองเส่ือม มีแผนจัดทํากิจกรรมกระตุน และมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ เชน สงเสริมการออกกําลังกาย 

2) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยมีระบบพยาบาลพีเ่ลี้ยงและประเมินผลบุคลากรตามชวง
ระยะเวลาที่กําหนด มีการสงเวรและมีแพทยประจําเวลาฉุกเฉิน  

3) มีบุคลากรพรอมทุกสาขาวชิาชีพที่เก่ียวของ ใหการดูแลผูสูงอายุเสมือนญาติผูใหญ ยิ้ม
แยม เต็มใจใหบริการ และใหการดูแลทกุคนอยางเทาเทียมกัน 

4) การดูแลดานความปลอดภยั เชน มีระบบการปองกันการแพรกระจายเชื้อ ไมมีการพลัด
ตกหกลม เชน ญาติผูสูงอายุกลาววา 

 
ที่น่ีเขาก็คอยระวังนะ เพราะคุณพอยังไมเคยตกเตียง ตั้งแตเร่ิมฟนตัว มีแรงลุก ก็ไม

คอยอยูกับที่นานเทาไหร อยางที่เห็นแหละ แตเขาก็ระวังดีนะ ยังไมเคยตกเตียง  (NH9) 
 
ปจจัยที่ทําใหการดูแลมีคุณภาพ 
 ปจจัยที่ทําใหการดูแลน้ันๆ มีคุณภาพ เน่ืองมาจาก 

 1)  บุคลากรมีความสามารถและมีมาตรฐานวิชาชีพในการเขาถึงปญหาของผูรับบริการ และ
การประเมินปญหาความตองการของผูสูงอายุ 

 2) มีการพัฒนาความรูและทักษะบุคลากร เพ่ือชวยเสริมการทํางานของบุคลากรที่มีจํานวนไม
เพียงพอ เชน การฝกอบรมผูชวยนกักายภาพบําบัดจากผูชวยดูแล เพ่ือบรรเทาในสถานการณที่มี     
นักกายภาพบําบัดไมเพียงพอสามารถใหบริการไดอยางครอบคลมุมากยิ่งขึ้น 

 3) มีการติดตอประสานงานกันและการประชุมทีมอยูเสมอๆ เพ่ือรวมกันพิจารณาแนวทางใน
การดําเนินงานและตัดสินใจรวมกัน  

 4) มีแพทยและพยาบาลใหการดูแลผูสูงอายุที่มีอาการเปลี่ยนแปลงอยางใกลชิด และควบคุม
การดูแลทั่วไป ซ่ึงเปนสิ่งที่ทําใหผูรับบริการที่เปนลูกหลานของผูสูงอายุเกิดความไววางใจและเกิดความ
อุนใจในการบริการที่ให 

6) ใหบริการดูแลผูสูงอายุตลอด 24 ชัว่โมง โดยการดูแลเอาใจใสการทํากิจกรรมตางๆ เชน 
ดูแลการรับประทานอาหารและยา  

เชนญาติผูสูงอายุกลาววา 
 

แผลกดทับของคุณตา ดีขึ้นนะ ดีขึ้นเยอะเลย คิดวาจากหลายอยางนะ หน่ึงไดอาหาร
บํารุงเต็มที่ สองบริการดูแลดี ทําความสะอาดแผลดี มาพลิกตัวดูแลดี เชา – กลางวัน – เย็น  
และสามยาทา มีประสิทธิภาพดี (NH9) 
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3.3 ความพึงพอใจการบริการ 
ผูใหขอมูลใหทัศนะวามีความพึงพอใจกับบริการที่ไดรับดังน้ี 
1) ผูใหขอมูลสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบรกิารและการจัดกิจกรรมกระตุน ในระดับ  

ปานกลางจนถึงพึงพอใจมาก (รอยละ 50 ขึ้นไป)  โดยท่ีผูใหบริการมีความพึงพอใจตอบริการท่ีใหวาได
ใหการดูแลเปนอยางดี มีจัดกิจกรรมกระตุนเพ่ือไมใหผูสูงอายุรูสึกเหงาและเปนการสรางความใกลชิดกับ
เจาหนาที่อีกดวย สําหรับผูรับบริการก็มีความพึงพอใจจากการบริการที่ไดรับเชนกัน ญาติพึงพอใจที่
ผูสูงอายุมีอาการดีขึ้น และการใหบริการก็เปนแบบสบายๆ ไมจุกจิก 
 2) สําหรับประเด็นที่มีความพึงพอใจนอยตองการใหมีการปรับปรุง เชน กิจกรรมการบริการใน
การดูแลกลางวันมีนอยเกินไปควรเนนใหบริการเพ่ิมขึ้น การพัฒนาความรูความกาวหนาทางวิชาชีพการ
ดูแลผูสูงอายุ กฎหมายที่เก่ียวของยังไมชัดเจน ยังขาดการสงเสริมจากภาครัฐ และรายไดของผูสูงอายุยัง
ไมเพียงพอ แตที่สถานบริการยังสามารถเปดใหบริการไดก็เน่ืองมาจาก มีจํานวนผูสูงอายุที่ตองการการ
ดูแลคอนขางมากในสังคม 
 
4. การจัดการทางดานคณุภาพ 

ความหมายของคุณภาพ   
ผูใหขอมูลไดใหความหมายเก่ียวกับคําวา “คุณภาพ” ที่แตกตางกัน คือเปนทั้งปจจัยนําเขาและ

กระบวนการ และเปนผลลพัธ เชน  
“คุณภาพ” คือ การตอบสนองความตองการได ผูรับบริการพึงพอใจ 
“คุณภาพ” ก็คือ ความสะอาด ความสุภาพออนโยนกับคนไข ไมใชอยากจะทําอะไรก็เปนเหมือน

ตุกตา กระโชกโฮกฮาก”  
“คุณภาพ” คือ การทําใหลูกหมดหวง 
“คุณภาพ” ก็คือ ความสะอาดของสถานบริการ การบริการ บุคลากร ดูแลดี โดยรวมก็ดูแลผูปวย

ดี คือ มีใจกับผูปวย ดูดวยความเต็มใจ ไมมีการบังคับ หรือหวังเงิน หรือสิ่งตอบแทนอะไรตางๆ บุคลากร
ยิ้มแยม พูดคุย ทักทาย สนใจผูปวยและเปนกันเอง  

“คุณภาพ” คือ ผูรับบริการไดประโยชนสูงสุด 
 

 เชน ผูใหขอมูลบางทานกลาววา  
 คุณภาพมีการพัฒนาไปตามความตองการของผูรับบริการ และเม่ือใดที่คน

ตองการในสิ่งที่ดีแลว มีการยอมรับมากขึ้น คุณภาพก็จะมีการพัฒนาขึ้น “เราตองเขา
ใจความตองการของเขา เราถึงจะใหการบริการที่มีคุณภาพได” (NH1) 

   
  คุณภาพคงจะตองดูตั้งแตสถานที่ ที่ผูบริโภคติดตอขอใชบริการก็ควรที่จะมีสถานที่ที่ดู
ดี เปนอาคารมีพนักงานคอยอํานวยความสะดวก คอยรับติดตอ ปจจุบันเทาที่ทราบมาเปน
ลักษณะของการเชาหองแถวเล็กธรรมดา มีคนคอยติดตออยู คนสองคน แลวก็ปดหนีหายไป
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งายๆ ซ่ึงดูแลคุณภาพก็คงไมคอยมี และอีกประการหนึ่ง คนที่ไปใหบริการตองมีคุณภาพ
ดวย มีความรูในแตละเรื่อง เชน ดูแลเด็ก คนปวย คนชรา ตรงนี้ ก็ควรจะตองมีคุณภาพ 
ไมใชวาเอาใครก็ไมทราบ บางครั้งคนตางดาวดวยซ้ําไป (NH10) 

 
สรุป คณุภาพ ตามการรับรูของผูใหบริการ ผูรับบริการและผูมีอํานาจทางดานนโยบาย หมายถึง 

การตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ ที่ผูใหบริการตองมีความรู ใหการดูแลที่ดี มีความสุภาพ
ออนโยน เต็มใจดูแลและเอาใจใสเสมือนญาติ มีสถานที่ที่ดูดี มีอาคารที่ม่ันคง และมีเจาหนาที่คอยอํานวย
ความสะดวกและติดตอประสานงาน ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ผูรับบริการไดประโยชนสูงสดุ และการ
ที่ทําใหลูกหลานของผูสูงอายุหมดหวง 
 

วิธีการจัดการดานคุณภาพที่เปนจุดเดน  
ตัวอยางวธิีการจัดการดานคุณภาพที่เปนจุดเดน เชน 
1) การมีวัฒนธรรมองคกร โดยที่มีการปลกูฝงคานิยมการอยูกันเหมือนครอบครัวที่นารัก ทุก

คนลวนมีจิตใจดี มีความสุขที่ไดพูดคุยกับผูอ่ืน ซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการที่จะใหบุคลากรนั้นๆ สามารถ
พัฒนาคุณภาพได 

2) การมีกิจกรรมที่มุงเนนการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของผูสงูอายุรายบุคคล 
เชน ผูใหบริการกลาววา 

 
พาไปออกกําลังกายตอนเชา หรือแลวแตชวงเวลาวาชวงเวลาไหนจะเหมาะสมกับ

คนไข แตวาเราก็ตองดูใหตรงกับแตละทาน พาเดินเลน ผูสูงอายุบางคนตองการกลามเน้ือ
เฉพาะที่คะ กลามเน้ือมัดน้ีก็จะแข็งแรง (NH3) 

  
3) มีระบบการตดิตามอาการของผูสูงอายุอยางใกลชิดและตอเน่ือง เชน ผูใหบริการกลาววา 

 
ถาโรงพยาบาลทั่วไปนะคะ นักกายภาพก็จะไมไดเขาทุกวันนะคะ อยูที่เรามีโอกาสได

ใกลชิดผูปวย ไดรูวาผูปวยคนนี้เปนยังไง Program ไปถึงไหนแลวคะ (NH3) 
  

วิธีการจัดการคุณภาพดานปจจัยนําเขา 
1) ผูบริหาร การที่ผูบริหารเปนแพทยผูเชีย่วชาญทางดานเวชศาสตรผูสูงอายุและเปนเจาของ 

นาจะไดรับการยอมรับมากกวาและบริหารจัดการไดดีกวา เม่ือเปรียบเทียบกับสถานบริการที่มีระบบการ
ดําเนินการแบบธุรกิจใหญๆ ที่จะตองมีระบบการคดัเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีระดับ
การศึกษาสูงๆ และมีระบบการฝกอบรมที่เปนทางการ เพ่ือที่จะไดมีรูปแบบการบริการที่ดีและไดรับการ
ยอมรับ  
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2) มีบุคลากรทีเ่ปนสหสาขาวชิาชีพครบทุกตําแหนง เชน แพทย เภสัชกร พยาบาล นัก
กายภาพบําบดั นักกิจกรรมบําบัด นักจิตวิทยา นักโภชนากร ผูชวยเหลือดูแล เปนตน 

3) มีอุปกรณทางการแพทยพรอม เชน ออกซิเจน เคร่ืองดูดเสมะ ที่นอนลม เปนตน 
4) มีหอผูปวยที่สามารถสังเกตอาการไดอยางใกลชิด 
5) มีนโยบายที่ชดัเจน คือ การตอบสนองความตองการของผูรับบริการและญาต ิ

 
วิธีการจัดการคุณภาพดานกระบวนการ 

หลังจากที่มีปจจัยนําเขาแลว ทางสถานบริบาลมีกระบวนการจัดการดังตอไปน้ี 
1) ดานการดูแล ในดานการดูแลเปนกิจกรรมหลักในการใหบริการ มีกระบวนการจัดการที่

คอนขางมากและซับซอนดังน้ี 
1.1) มีระบบการประเมินผูสูงอายุแรกรับ และมีหอผูปวยแรกรับเพ่ือสังเกตอาการกอนยาย

ไปอยูในหอพักที่เหมาะสมตอไป เชน การรับผูปวยมาวนัแรก จะใหนอนดูอาการที่ชั้น 4 หากอาการคงที่
ไมเปลี่ยนแปลงก็จะใหยายลงมาชั้น 3 หรือชั้น 2 แตถามีอาการปวยติดเชื้อ ก็จะถูกยายขึ้นชั้น 4 
ตามเดิม เพ่ือใหยาฆาเชื้อหรืออะไรการรักษาพยาบาล ในการประเมินจะใชวธิีที่ใหแตละวิชาชพีประเมิน
ผูสูงอายุ เพ่ือรวบรวมขอมูลทั้งทางดานรางกาย จิตใจ รวมถึงประเมินญาตแิละแหลงประโยชนตางๆ 
ของครอบครัว 

1.2) มีการวางแผนรวมกันระหวางสหสาขาวิชาชีพ โดยมุงเนนไปที่การจัดการสาเหตุของ
ปญหา และเปดโอกาสใหผูสูงอายุและญาติเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ 

1.3) ใชกลยทุธและเทคนิคในการดูแล เชน ใหการเอาใจใส ชวนผูสูงอายุพูดคุยเปนเพ่ือน 
มีมนุษยสัมพันธที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูสูงอายุที่ไมมีญาติหรือญาติมาเย่ียมนานๆ คร้ัง สําหรับ
ผูสูงอายุที่มีอารมณโมโหราย อาระวาด ไมใหความรวมมือ ผูใหการดูแลจะปลอยใหผูสงูอายุอยูคนเดียว
เงียบๆ สักพัก จนมีอารมณเย็นลงแลวจะกลับเขาไปใหม เพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงการปะทะอารมณกัน 

1.4) พยาบาลจะเปนผูที่คอยกํากับดูแลบุคลากรในทีม เชน ผูชวยดูแล โดยมีการติดตาม
อาการทุกวันทุกเวร มีการ Conference ชวงเชาเพ่ือชวยในการวางแผนการดูแลในแตละวัน จากน้ันจะมี
การสรุปกิจกรรมที่ทําไปแลวในชวงเย็นวาผลเปนอยางไรบาง 

1.5) มีระบบการสงตอผูสูงอายุในกรณีที่มีปญหาทางดานสุขภาพฉุกเฉินและเรงดวน เชน 
ผูใหบริการกลาววา 
 

การวางแผน และเราตองใหนํ้าหนักการจัดการสาเหตุ ซ่ึงแตละคนสาเหตุอาจจะไม
เหมือนกันใชไหม ทีน้ีเราอาจจะตัดสินไมเหมือนกัน ใครคนใดคนหนึง่ตัดสินอาจจะผิด ฉะนั้น
คือตองใชการตัดสินรวมกัน เชน พยาบาลอาจจะรูเรื่องเก่ียวญาติดวย วา Case (ผูปวยราย
กรณี) น้ีเปนยังไง ๆ ไมยอมใหมัดมือ หมอเองอาจจะไมรู หมออาจจะตัดสินวา Case น้ีตองผูก
ไวกอน ถาคณุไมผูกแลวเกิดตะแคงกลบัแลวจะเปนแผล แตพยาบาลอาจจะรูวา Case น้ีลูกไม
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ยอมใหมัด เพราะฉะนั้น Care plan (แผนการดูแล) อาจจะออกมาวาง้ัน Case น้ีใหน่ังหลับไป” 
(NH1) 

 
2) การพัฒนาบุคลากร ผูบริหารคอนขางใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร โดยการใหทุน

บุคลากรเรยีนตอในระดับทีสู่งขึ้น เชน สนับสนุนพยาบาลวชิาชีพใหเรียนตอในระดับปริญญาโท สาขา
การพยาบาลผูสูงอายุ สนับสนุนใหบุคลากรไปศึกษาดูงานยังตางประเทศ เพ่ือเรียนรูวาการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพนั้นเปนอยางไร จะไดนําความรูและแนวคดิที่ไดมาปรับใชกับสถานบริบาลได 

3) การบริหารจัดการดานกําลังคน เน่ืองจากบุคลากรทางดานกายภาพบําบัดมีจํานวนจํากัด 
ถึงแมทางสถานบริบาลเปด รับสมัครมานานหลายเดือนแต ก็ ไม มี ใครมาสมัครเพื่ อชวยให                   
นักกายภาพบําบัดสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีการเปดรับสมัครผูชวยดูแลที่
สนใจมาฝกอบรมวิธีการฟนฟูสภาพเบื้องตน เพ่ือเปนผูชวยนักกายภาพบําบัดใหสามารถดูแลผูสูงอายุได
ครอบคลุมและใหบริการไดบอยคร้ังมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ีพยายามจัดใหมีจํานวนบุคลากรใหเพียงพอตอ
ความตองการการดูแลของผูสูงอายุ โดยมีอัตราสวนดังน้ี 

แพทย 1 : 200 (ผูสูงอายุที่ยังชวยเหลือตนเองได - ตองการการชวยเหลือในระดับเล็กนอย) 
พยาบาล 1 : 30 (เฉพาะในสวนของสถานบริบาลที่ผูสูงอายุที่ตองการการดูแลในระดับปาน

กลาง - มากที่สุด) 
นักกายภาพบําบัด 1 : 80 (รวมผูสูงอายุที่อยูในสาขาอ่ืนๆ) 
ผูชวยดูแล 1 : 5 

4) ระบบการปองกันและแพรกระจายเชื้อ เชน ในชวงที่ไขหวัด 2009 ระบาด ทางสถานบริบาล
บุคลากรและญาติผูสูงอายุสวมหนากากอนามัยเวลาใหกิจกรรมการพยาบาลหรือเขาเยี่ยมผูสูงอายุ 

5) การบริหารจัดการดานวัสดุอุปกรณ โดยบริหารใหมีพอดี ไมขาด และไมใชใหสิ้นเปลืองโดย
เปลาประโยชน 
 

วิธีการจัดการคุณภาพดานผลลัพธ 
ตัวอยางการจัดการกับผลลพัธ เชน 
1) ดานการสงเสริมทําหนาที่ของรางกายของผูสูงอายุ ในทีมดูแลจะตั้งเปาหมายรวมกันวา

จะตองปองกันขอติดยึดในผูสูงอายุ ดังน้ันบุคลากรทุกคนจะพยายามไมใหผูสูงอายุนอนอยูแตบนเตียง 
แตจะพยายามพาผูสูงอายุลงเดินหรือเปลี่ยนอิริยาบถอยูบอยๆ ใหมีกิจกรรมออกกําลังกายเพ่ือปองกัน
ขอติดยึด บนัทึกความถีข่องการออกกําลังกายของแตละคน และนักกายภาพบําบัดก็มีการตั้งเปาหมาย
วาจะใหผูสูงอายุทุกรายปฏบิัติอยางนอยอาทิตยละ 3 คร้ัง เปนตน เชนผูใหบริการกลาววา 
 

มีคะ ตั้ง (เปาหมาย) ไวคะ ออกกําลังกายไมใหขอติด เราก็เช็คไววาวันละกีค่ร้ังๆ จด
ไว แลวก็ทําภายในวันน้ัน ปฏิบัตติาม (NH5) 
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2) การจัดการแผลกดทับ จะมีการประเมินภาวะเสีย่งตอการเกิดแผลกดทับกอนในรายที่ยังไม
เปน จากน้ันก็ใหดูแลโดยพลิกตวัทุก 2 ชั่วโมง สําหรับผูที่มีแผลกดทับแลว ในทีมจะตั้งเปาหมายรวมกัน
วาจะทําใหแผลกดทับหายไปภายในกี่อาทิตย จะใหการดูแลทําแผล ปายยาเพ่ือรักษาแผลอยางดี และสง
เวรใหบุคลากรในทุกเวรทราบความกาวหนาของแผลกดทับ 

3) การจัดการเร่ืองการพลัดตกหกลม ในทีมดูแลจะตัง้เปาหมายรวมกัน เชน ไมใหมีอุบัติการณ
การเกิดพลัดตกหกลมในเดือนนี้ และมีขอปฏิบัตทิี่ชดัเจนวาใหใชสายยูโดรัดเอวผูสูงอายุทุกคร้ังที่พาเดิน
เพ่ือปองกันการพลัดตกหกลม นอกจากนี้ทางนักกายภาพบําบัดยังเขามาดูแลดานการออกกําลังกายเพ่ือ
เสริมสรางความแข็งแรงของกลามเน้ือขา เพ่ือเสริมความม่ันคงในการยืนและเดินได 

 
5. ความคุมคาคุมทุนในการบริการ 

ความคุมคาคุมทุนในแตละบริการ 
 จากการสัมภาษณผูใหขอมูลไมไดใหขอมูลเชิงเศรษฐศาสตรที่เปนตวัเลขที่ชัดเจน แตไดใชการ
เปรียบเทียบความคุมคาคุมทุน โดยพิจารณาจากคาบริการและผลลัพธการบริการ และพิจารณาจาก
คาใชจายที่เพ่ิมขึ้นและบริการท่ีไดรับ สามารถแบงออกเปน 2 กลุม คือกลุมที่บอกวาบริการที่ไดรับมี
ความคุมคาคุมทุน และกลุมที่บอกวาไมคุมคาคุมทุน ดังตอไปน้ี  

1) กลุมที่บอกวาบริการที่ไดรับมีความคุมคาคุมทนุ สวนใหญจะพิจารณาจากคาบริการ
และผลลัพธการบริการ  
 คาบริการ ผูรับบริการหลายรายบอกวาคาใชจายไมแพง อยูในระดับที่พอใจ มีความ
สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสถานบริการอ่ืนๆ โดยปกติแลวกอนที่ญาติจะพาผูสูงอายุเขามาพักอาศัย 
สวนใหญมักสืบราคาคาบริการสถานบริบาลตางๆ มากอน บางแหงอาจจะมีคาใชจายถูกกวาแตอาจเห็น
วาสภาพสิ่งแวดลอมไมเหมาะสม ไมสะอาด อาคารสถานที่ไมปลอดโปรง บรรยากาศไมดี ที่สําคัญก็คือ
ในสถานบรบิาลแหงน้ีใหการบริการบางอยาง เชน การทํากายภาพบําบัด เปนสวนหนึ่งในการดูแล
พยาบาลโดยที่ผูรับบริการไมตองจายเพ่ิม ยกเวน ยาบางโรค ออกซิเจน ที่อาจตองจายเพ่ิม และเม่ือ
เปรียบเทียบกับการดูแลโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญแลวญาติจะตองจายคาบริการเพ่ิมเกือบ 500 บาทตอ
คร้ัง  
 ผลลัพธการบริการ ผูรับบริการบอกวา ผูใหบริการไดดูแลเอาใจใสผูสงูอายุอยางใกลชิดจน
ทําใหอาการดีขึ้นและชวยเหลือตนเองไดมากขึ้นเม่ือเทียบกับตอนทีย่ายมาอยูใหมๆ ญาติผูสูงอายุ
เหลาน้ีจึงตอบวาคุมคาคุมกับเงินคาบริการท่ีเสียไป 

เชน ญาติผูสูงอายุกลาววา 
 

ก็โอเคนะ สําหรับเรา แตคนอ่ืนในอัตรานี้เราก็ไมรูเหมือนกัน แตเทาที่ฟงจากคนอ่ืน 
ที่มาเย่ียมญาติ มาคุยกัน ราคานอยกวาน้ีก็มี สูงกวาก็มี นองสาวก็เคยไปดูมาเหมือนกัน
แตไมไหว สถานที่ไมสะอาด บรรยากาศไมนาอยู ไมโลง ไมโปรง ที่น่ีดีกวาเยอะ ถึงจะแพง
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กวานิดหนอย เราก็โอเค นะ เพราะวาถาแนนเกินไป ก็ไมนาอยู ก็ตองเลือกที่ดีที่สุด 
สําหรับญาติเรา (NH9) 

 
2) กลุมที่บอกวาบริการที่ไดรับไมคุมคาคุมทุน สวนใหญพิจารณาจากคาใชจายที่เพ่ิมขึ้น

และบริการที่ไดรับ  
คาใชจายเพ่ิม ที่นอกเหนือจากคาการพยาบาลทีมี่ราคากําหนดไวแลว ซ่ึงผูรับบริการ

จะตองรับผิดชอบจายคาวสัดุอุปกรณที่เจาหนาที่ใชกับตนเอง เชน ถูงมือ ผูใหขอมูลเห็นวาสถานบริบาล
ควรเปนผูรับผิดชอบคาใชจายสวนนี้เองเนื่องจากเปนวัสดุอุปกรณทีเ่จาหนาที่จําเปนตองใช เปนตน 

บริการที่ไดรับ เชน บริการดูแลกลางวันมีกิจกรรมใหผูสูงอายุคอนขางนอย ผูใหขอมูลเห็น
วาควรจัดใหมีกิจกรรมเพ่ิมมากกวาที่มีอยู  

เชน ญาติผูสูงอายุกลาววา 
 

”คอนขางแพงนะ ถาพูดไปอะ เห็นก็ใหมๆ ก็ 24,000 ก็ตายตวั คานอนที่เตียงกบั
คาอาหาร 3 ม้ือตายตัวน้ี 24,000 ไปมาเด๋ียวนี้นะคะ ถุงมือยางของพนักงานที่น้ีก็คิดกับ
คนไข ซ่ึงควรจะเปนเรื่องของโรงพยาบาล เพราะคนของตัวใช คิดเดือนหนึ่งรวม 3000 ใช
ไหมเนี้ย กลองละประมาณ 95 ถึง 100 บาท/กลอง ใสถุงมือยาง เดือนหนึ่งเกือบสามพัน
บาท จะไปแลวสามหม่ืน” (NH6) 

 
การประเมินความคุมคาคุมทุน 

ผูใหขอมูลที่เปนผูใหบริการและผูรับบริการ ใชวธิีการการประเมินความคุมคาคุมทุนที่
แตกตางกัน ดังน้ี 

1) ผูใหบริการ มักจะใชวธิีการสังเกตพฤตกิรรมการบริการของผูรับบรกิาร โดยสังเกตจาก
ผูที่เคยมาใชบริการมีการกลับมาใชบริการอีก เชน พอเคยมาใชบริการและเสียชีวติในสถานบรบิาล
แหงน้ีมากอน และเม่ือแมมีอายุมากขึ้นชวยเหลือตัวเองไดนอยลง ลกูๆ ก็พาแมมารับบริการอีก เปน
ตน 

2) ผูรับบริการ จะใชวธิกีารสังเกตพฤติกรรมการใหบริการ ผลลัพธการบรกิารและ
สิ่งแวดลอม เชน ดูจากสีหนาและความเต็มใจบริการและการเอาใจใสของผูใหบรกิาร ความสะอาด
ของสถานที ่ ผูสงูอายุมีอาการดีขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับอาการกอนมารับบริการ มีสภาพจิตใจดีขึ้น 
ไมบนตองการกลับบาน และญาติผูสูงอายุเกิดความไววางใจและอุนใจที่ใหผูสูงอายุอยูในสถาน
บริบาลแหงน้ี เชน ญาติของผูสูงอายุกลาววา 

 
คิดวาคุมคะ จากที่ดูของแม เอาใจใส รูสึกอาการจะดีขึ้น ตอนนี้พยายามจะเดินเอง 

จากแตแรกไมเดินเลย ก็พยายามชวยตวัเองมาเร่ือยๆ จากที่ขาตั้งไมได ตั้งปุบลม เด๋ียวนี้ตั้ง
ขาเองได ยกขาเองได (NH8) 
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6. นโยบายสาธารณะ 
นโยบายที่จําเปนในการดําเนินงานใหบริการดูแลระยะยาวในสถานบริการ ผูใหขอมูลสวนใหญจะให

ความสําคัญไปที่บทบาทของภาครัฐในการพัฒนาระบบการบริการใหมีความครอบคลุมและเปนรูปธรรม
มากย่ิงขึ้น ไดแก  

1) มีมาตรการใหการชวยเหลือแกผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา เชน  
การพิจารณาเพิ่มเบี้ยยังชีพ สําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา ตองการการดูแลระยะยาว 

เชน ผูรับบริการกลาววา 
 

”จะมาชวยอะไรเราได ก็มีเรื่องคาใชจายอะนะ แตจะชวยยังไงบางคนลูกหลานตอง
จายเดือนละ 4 หม่ืน 5 หม่ืนไมเคยเห็นเคาชวยคนแก ลูกโต เคาไดเงินแค 500” (NH6) 

 
2)  มีมาตรการใหการชวยเหลือแกสถานประกอบการ เชน 
 การอุดหนุนหรือชดเชยสวนตางคาบรกิารที่เพ่ิมข้ึน การจัดบริการที่มีคณุภาพและ

มาตรฐานจะทาํใหผูประกอบการมีคาใชจายที่เพ่ิมขึ้น และสวนใหญผูประกอบการจะนําไปเปนตนทุนการ
ใหบริการทําใหคาบริการสูงเพ่ิมขึ้น จะสงผลใหโอกาสการเขาถึงบริการสําหรับผูสูงอายุที่มีความจําเปน
ลดลงไปดวย ดังน้ันผูใหขอมูลเห็นวารัฐบาลควรพจิารณาชดเชยคาใชจายทีเ่พ่ิมขึ้นควบคูไปกับการ
ประเมินหรือตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งใหการสนับสนุนคาใชจายสาํหรับลูกหลานที่ตองซื้อบรกิารจาก
ภาคเอกชน การสนับสนุนอุปกรณในการดูแลที่จําเปน และคาเดินทาง เชน ผูใหบรกิารกลาววา 

 
ในเรื่องของ Long term care (การดูแลระยะยาว) เน้ียถาเกิดรัฐบาลเขามาควบคุม

คุณภาพเนี้ย ก็จะมีคนสวนหนึ่งที่ไมสามารถจายเงินในระดับที่จะซือ้คุณภาพน้ันๆ ได ในเม่ือรัฐบาล
มาควบคุมคณุภาพไมใหต่ําไปกวาน้ัน รัฐบาลก็ควรจะเปนผูชดเชยคาใชจายในสวนนั้น ... เพราะวา
ตอนนี้รัฐบาลจะเขามาวางคุณภาพ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีคาใชจายที่สูงขึ้น ซ่ึงจะมีคนที่ไมสามารถที่
จะจายเงินตรงนั้นได ในเม่ือรัฐบาลจะเขามาควบคุมคณุภาพรัฐบาลก็นาจะมีสวนเกี่ยวของในการจาย
คาชดเชยตรงนั้น (NH1) 

 
การสนับสนุนทางดานการเงินแกผูประกอบการ ที่ผานมาผูประกอบการตางๆ ดําเนิน

กิจการโดยไมไดรับการสนับสนุนใดๆ จากภาครัฐ ทําใหการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการตางๆ 
เปนไปอยางลาชา ดังน้ันผูใหขอมูลเห็นวา ภาครัฐควรสนับสนุนภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดบริการที่รัฐไมสามารถจัดบริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยจัดหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา หรือใหเงิน
สนับสนุนสถานประกอบการของภาคเอกชนที่ไมหวังผลกําไรที่ดําเนินการโดยมูลนิธิหรือองคกรการกุศล
ตางๆ เปนตน 

3) มีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุในแตละระดับ ใหมีเน้ือหาสาระและ
จํานวนชั่วโมงเรียนที่เหมาะสม ไมควรมุงเนนเทคโนโลยีในการดูแลผูสูงอายุมากจนเกินไป ผูเรียนควร
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สามารถแยกความแตกตางระหวางผูใหญและผูสูงอายุได ควรมีการสอนวิธีการประเมิน การวางแผน
ปองกันและการแกไขปญหารายบุคคล วิธีการที่จะใหผูสูงอายุมีความสุขและมีการปลูกฝงความรูที่
ถูกตอง เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและทักษะในการดูแลและสามารถตอบสนองความตองการของผูสูงอายุได
ดียิ่งขึ้น  

4) การจัดใหมีบริการสถานบริบาลโดยภาครัฐ เพ่ือใหบริการดูแลผูสูงอายุที่ดอยโอกาส หรือใน
รายท่ีญาติไมมีเงินมากพอที่จะไปซื้อบริการจากภาคเอกชน โดยเปนบริการแบบเสียคาใชจายในราคาที่
เหมาะสม ควรจัดใหมีบริการครอบคลุมทุกจังหวัดเพ่ือที่ญาติจะไดไมตองเดินทางไกล ทั้งนี้อาจปรับปรุง
หนวยงานของภาครัฐที่มีอยูแลว อยางไรก็ตามผูใหขอมูลเห็นวารัฐบาลอาจใชวิธีซ้ือการบริการจากสถาน
บริการเอกชนเพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเลือกผูใหบริการดวยตนเองได รวมทั้งสงเสริมใหมี
อาสาสมัครเขามามีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุในสถานบริการเพ่ิมมากขึ้น 

5) มีการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐาน ผูรับบริการใหขอเสนอแนะวาภาครัฐควรเขาไปดูแล
โครงการที่เปนของภาคเอกชน วามีการจัดใหบริการมีคุณภาพมาตรฐานมากนอยเพียงไร โดยกําหนด
หนวยงานที่รับผิดชอบในควบคุมมาตรฐานและกํากับดูแลสถานบริการ ใหปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนด 
และดําเนินการโดยมีกฎหมายรองรับ เชน จํานวนบุคลากรที่เหมาะสม และความครอบคลุมของกิจกรรม
การดูแล เปนตน 

6) มีการออกกฎหมายใหครอบคลุม และเอ้ือตอการเขียนขยายความในอนาคตได เน่ืองจากหาก
เขียนกฎหมายที่ตีกรอบมากจนเกินไป จะทําใหการบริการที่อยูนอกขอบเขตของกฎหมายไมสามารถ
กําหนดหนวยงานหรือองคกรเขาไปดูแลหรือรับผิดชอบได หรือหากเขียนแยกรายละเอียดปลีกยอยมาก
จนเกินไปก็จะสงผลทําใหหากฎกติกามารองรับยากขึ้น  เชน ผูมีสวนในการผลักดันนโยบายกลาววา 

 
ผมอยากใหมีหนวยงานใดรับผิดชอบ ใหแปลความหมายใหกวาง ใหครอบคลุมไปเลย 

ไมวาจะเปนผูสูงอายุเจ็บปวย หรือธรรมดา ก็ตองอยูภายใตการควบคุมของหนวยงานเนี้ย 
มีกฎระเบียบกติกาอยางเน้ีย ตองมีคนมีคุณภาพเขาไปดูแล มีคุณสมบัติอยางน้ีๆ ตองให
กวาง ไมใชตีกรอบอยางเน้ียๆ (NH10) 

 
 บทบาทของคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) จากเดิมที่มีขอบเขตความรับผิดชอบ

เก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคในเรื่องเก่ียวกับสินคา เชน สินคาที่บกพรอง ไมมีมาตรฐาน หรือสินคาที่ใช
แลวจะเกิดอันตรายตอผูบริโภคและหากทําใหผูบริโภคไดรับความเดือดรอนเสียหายตอชีวิตรางกาย จะ
ถือวาเปนละเมิดสิทธิทั้งสิ้นซ่ึงเปนคดีอาญา ผูบริโภคสามารถขอความชวยเหลือจาก สคบ. เพ่ือฟองรอง
คดีได และตอมาทางสคบ.พบวาไดรับการรองเรียนเก่ียวกับการบริการมากขึ้นและยังไมมีกฎหมาย
รองรับ จึงไดเสนอขอแกไข พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (พรบ.คุมครองผูบริโภค) มาตรา 39 ฉบับ
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เพ่ิมคําวาบริการ ในขอวงเล็บ 2 เปนสินคาหรือบริการอาจเปนอันตรายตอ
ผูบริโภคเพ่ือใหผูใชบริการตางๆ ไดรับความคุมครองเพ่ิมขึ้น รวมทั้งเปนผูประสานหาหนวยงานที่
เก่ียวของเขามารับผิดชอบในการกํากับดูแลสถานบริการ เชนกลาววา 
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พรบ.คุมครองผูบริโภคมาตรา 39 อันนี้เปนมาตรารวม ถาผูบริโภคถกูละเมิดสิทธิ์ แจง

มาที่ สคบ. ได สคบ. ก็จะเสนอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเพื่อขอความเห็นชอบแลวก็
จะแตงตั้งเจาหนาที่ซ่ึงเปนทนายความทาํเรื่องฟองศาล อันนี้กฎหมายใหม ฉบับคุมครอง
ผูบริโภคเพิ่งแกไขเก่ียวกับ สินคาหรือบริการอาจเปนอันตรายตอผูบริโภค (NH10) 

 
7. ประเด็นอ่ืนๆ 

7.1 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานในสถานบริบาล 
จากการดําเนินงานเพ่ือใหบริการสถานบรบิาลสําหรับผูสูงอายุมามากกวา 10 ป ทัง้ผูบริหาร ผู

ใหบริการและผูรับบริการไดใหขอมูลเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานดังน้ี 
1) ภาครัฐใหการสงเสริมไมเพียงพอและไมตอเน่ือง ที่ผานมาภาครัฐบาลผานกระทรวงแรงงาน

เคยสนับสนุนใหทุนกูยืมเรยีนในหลักสูตรผูชวยดูแลเด็กเลก็และผูสูงอายุ แตตอมาไดถูกยกเลิกไปทําใหมี
คนมาเรียนในหลักสูตรนอยลง สงผลกระทบตอการสรรหาผูชวยดูแลมาทํางานในสถานบริบาล 
นอกจากนี้ ผูสูงอายุสวนใหญไมมีรายไดประจํา ดังน้ันคาใชจายในการรับบริการในสถานบรกิารของ
เอกชนก็จะมาจากลูกหลานเปนสวนใหญ สงผลกระทบตอโอกาสเขารับบริการของผูสูงอายุในรายที่ญาติ
มีขอจํากัดในการจายได  

2) ปญหาทางดานบุคลากร เชน บุคลากรบางรายมีขอจํากัดของในการเขาถึงความตองการของ
ผูสูงอายุ เชน พยาบาล นักกายภาพบําบดั ที่จบใหม ทีไ่มเคยผานการฝกงานในสถานดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาวมากอน ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการของผูสูงอายุใหอยางครอบคลุมได   

นอกจากนี้สถานบริการมักประสบปญหา ไมสามารถจัดหาบุคลากรใหเพียงพอตอความ
ตองการได ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในสถานดูแลระยะยาวไมทาทาย หรือไมมีความกาวหนา
เหมือนกับโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ รวมทั้งภาวะขาดแคลนบุคากรในบางวิชาชีพทีมี่การผลิตไม
เพียงพอตอความตองการของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งสาขานักกิจกรรมบําบัดและนักกายภาพบําบัด 
ทําใหสถานบริการไมสามารถใหบริการฟนฟูสภาพไดอยางตอเน่ือง และไมสามารถจัดใหมีกิจกรรม
กระตุนไดบอยครั้งตามทีต่องการได  

3) สถานบรบิาลผูสูงอายยุังขาดกฎหมายรองรับและยังไมหนวยงานรับขึ้นทะเบยีนที่ชัดเจน ที่
ผานมาผูใหบริการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาสวนหนึ่งไปขึ้นทะเบียนเปนสถานพยาบาล แบบผูปวยพัก
คางคืนกับกองประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการ
จัดอัตราบุคลากรและการจัดใหมีบริการอ่ืนๆ เชน จะตองจัดใหมีแผนกผูปวยนอกและมีเภสัชกรประจํา
ตามขอกําหนดสถานพยาบาลที่ไมเหมาะสมกับสถานบริบาล ทําใหตนทุนคาใชจายในการจัดบริการ
สูงขึ้นสงผลใหมีการเก็บคาบริการสูงขึ้นตามไปดวย นอกจากน้ีพบวาผูประกอบการสวนหนึ่งไปจด
ทะเบียนกบักรมพัฒนาธุรกิจการคา ที่รับจดทะเบียนนติิบุคคลในการประกอบธุรกิจเทาน้ันแตจะไมมีสวน
ในการควบคมุกํากับดูแลสถานบริการแตอยางใด ดังน้ันยังไมเปนที่ชัดเจนวาสถานบริการประเภทน้ีควร
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อยูในความดูแลของหนวยงานใด จึงมีความจําเปนตองมีการกําหนดหนวยงานเฉพาะเรื่องที่จะเขาไป 
เชน สคบ.กลาววา 

 
ทาง สคบ. ก็เปนหวง เพราะวาผูสูงอายุก็คือผูบริโภค ตองไดรับการบริการดวยความ

เปนธรรม คดิวาถาไมมีเจาภาพหรือวากฎหมายเขาไปดูแลตั้งแตตน ก็ตองเขาไปเพ่ือที่จะ
หาวิธีการที่จะใหมีหนวยงานเขาไปดูแลรบัผิดชอบ อาจจะตองเปนเรื่องที่นําเสนอ
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคหรือคณะรัฐมนตรี ... ถาหากวาไมสามารถหาหนวยงานใด
รับผิดชอบได จะเสนอวาควรใหหนวยงานใดรับ เพราะวาปจจุบันไมมีหนวยงานไหนรับ 
(NH10) 

 

เม่ือเร็วๆ น้ีถงึขั้นการฟองรองมี 2 ราย มีศูนยพยาบาล ... อันนี้เปนลักษณะ มี
วัตถุประสงคดูแลคนปวย คนชรา พนักงานแมบาน เด็กแรกเกิดใหแกประชาชน เขาโฆษณา
ครอบคลุม บริการคนปวย คนชรา เสร็จแลวก็ไมดําเนินการใหเขา ตกลงทําสัญญาจะรับ
สภาพหนี้ใหแกผูฟองรองแตก็เพิกเฉย ถอืวาละเมิดสิทธิ์ผูรองก็ฟองคดีให (NH10) 

 
 

4). เรื่องอ่ืนๆ เชน วัสดุอุปกรณบางอยางไมเพียงพอ ผูสูงอายุมีความตองการรสชาดอาหาร
แตกตางกัน การจัดการเร่ืองความสะอาดไมเหมาะสม  การจัดเวร 12 ชั่วโมงและบางครั้งอาจตองมีการ
ตอเวรยาวนานถึง 24 ชั่วโมงในกรณีที่ขาดคนฉุกเฉนิ ทําใหบุคลากรเกิดการออนเพลีย เหน่ือยลาไม
สามารถทํางานไดเต็มที่ได เชน ผูใหบริการกลาววา 

 
ใชคะ คือนองบางคนอาจจะเหนื่อยคะ อยางเขา 10 เชา ออก 10 เชาอีกวัน ถาเทยีบ

กับที่อ่ืน อยางเอกชนจะเปน 3 กะ ใชไหมคะ คือทําใหพนักงานเพลีย ออนลา ทํางานไดไม
เต็มที่คะ นองเหนื่อยคะ  (NH3) 

 
7.2 ประเด็นที่ผูใหขอมูลตองการบอกหรือตองการฝาก เชน การทํางานบุคลากรควรคํานึงถงึความ

ผาสุกในการทาํงาน หากทํางานแลวมีความสุข ผลงานก็จะออกมาดี ก็จะทําใหญาติผูสูงอายุพึงพอใจ 
และควรมีการการสงเสรมิการเรียนรูตลอดชีวิต โดยจัดใหมีกิจกรรมทัศนศึกษา ทําความรูจักสถานที่
สําคัญๆ เชน พิพิธภัณฑ สนามหลวง พระราชวัง องคกรสหประชาชาต ิ เพ่ือเปนการเปดโลกทัศนและ
เพ่ิมพูนความรูและมีความรูรอบตัวแกผูสงูอายุมากย่ิงขึ้น 
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สรุป 
แนวโนมผูสูงอายุที่เปนโรคเร้ือรัง ที่ตองการการดูแลหลากหลายและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น สงผล

ทําใหการดูทีบ่านไมสามารถทําไดอยางครอบคลุม  จึงมีการกอตั้งสถานบริบาลแหงน้ีขึ้นมาเพ่ือใหมีการ
ดูแลที่เฉพาะและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยมีบุคลากรสหสาขาวิชาชพี ที่รวมถึง แพทย เภสัชกร พยาบาล 
นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด นักจิตวิทยา นักโภชนากร และผูชวยเหลอืดูแล ใหบรกิารดูแล
ผูสูงอายุที่มีระดับการชวยเหลือตนเองในระดับตางๆ โดยใหการชวยเหลือดูแลในกจิวัตรประจําวนั การ
ดูแลดานสุขภาพ การฟนฟูสภาพ การตดิตามอาการอยางใกลชิด และการสงตอกรณีที่มีอาการซับซอน
เพ่ิมมากขึ้น คุณภาพการดูแลประเมินไดผูใหบริการ เชน จากความสามารถตอบสนองความตองการที่
หลากหลาย การดูแลเอาใจ การชวยเหลือกรณีฉุกเฉนิ การสงตอ สถานที่ และการบริหารจัดการ และ
ผูรับบรกิาร เชน การกลับมารับบริการ การบอกตอๆ กันแบบปากตอปาก และผูรับบริการมีอาการดีขึ้น
หรือมีความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น การจัดการดานคุณภาพที่สําคัญ เชน การมีวัฒนธรรมองคกร การมี
กิจกรรมที่มุงเนนการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ และมีระบบการติดตาม
อาการอยางใกลชิดและตอเน่ือง ความคุมคาคุมทุนในการบริการยังไมสามารถบอกไดชัดเจน แตมักจะ
เปรียบเทียบกับ คาบริการกับผลลัพธทีเ่กิดขึ้น และเปรียบเทียบคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นกับบริการท่ีไดรับ 
นโยบายสาธารณะที่จําเปน เชน มาตรการใหการชวยเหลือผูสูงอายุที่มีภาวะพึง่พา มาตรการใหการ
ชวยเหลือผูประกอบการ การกําหนดหนวยงานควบคุมมาตรฐานและกํากับดูแล และการออกกฎหมาย
ใหครอบคลุมเพ่ือคุมครองผูบริโภค เปนตน 
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บทที่ 7 
รูปแบบการดูแลผูสูงอายุในสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล 

 
1. บริบท  

โรงพยาบาลชมุชนขนาด 60 เตียงแหงน้ี ตั้งอยูในเขตอีสานตอนกลาง ในอําเภอขนาดเล็กที่มี
ประชากรประมาณสี่หม่ืนเศษ หางจากถนนมิตรภาพที่เปนถนนสายหลักของภาคอีสานประมาณ 60 
กิโลเมตร มีขอบเขตหนาที่เชนโรงพยาบาลชุมชนทัว่ไปที่เปนศูนยบริการและวชิาการทางดานสงเสริม
สุขภาพ การรักษาพยาบาล การควบคมุปองกันโรค การปรับปรุงสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอมชุมชน และ
การฟนฟูสภาพในระดับอําเภอ แตพบวาผูมาใชบริการสวนใหญเปนผูปวยเรื้อรังและสูงอายุจํานวนมาก
และมีแนวโนมมากขึ้นเรื่อยๆ    
  ดวยลักษณะความเจ็บปวยเรื้อรังที่มารับการรักษา กอปรกับกระแสการแพทยทางเลือกซ่ึงเปน
การรักษาที่มีการกลาวถึงและนํามาใชในการรักษารวมกับการแพทยแผนปจจุบัน ผูอํานวยการแพทย
โรงพยาบาลปจจุบันซ่ึงยายมาเปนผูอํานวยการตั้งแตป พ.ศ. 2536 จึงเขาอบรมการฝงเข็ม ทําใหเปน
จุดเร่ิมตนของการดูแลผูปวยซึ่งสวนใหญเปนผูสูงอายุที่ปวยเรื้อรังที่เนนการฟนฟูสภาพ และเกิดความ
ตระหนักรูถึงปญหาของผูปวยมากขึ้นวาผูปวยไมไดรับการดูแลเพ่ือฟนฟูสภาพ โรงพยาบาลทีใ่หการ
ดูแลรักษาฟนฟูสภาพมีไมพอ จําเปนที่โรงพยาบาลตองมุงเข็มที่จะใหการดูแลผูปวยกลุมน้ีอยางตอเน่ือง 
เพ่ือใหมีชีวิตที่ดี ดังที่ผูอํานวยการโรงพยาบาลกลาววา “ไมมี hospital care ที่ไหนที่ดูแลกลุมน้ีจริงๆ …
พอ discharge จากโรงบาลใหญแลว เขาจะบอกวาไปทํากายภาพนะแลวก็กลับไปบาน แลวก็สอน 
caregiver ใหทําใหแลวก็จบไป จบที่บาน...caregiver เองบางทีก็ตองไปทํามาหากิน คนไขก็จะถูกทอดทิ้ง
อยูที่บาน  ถาเราใหเขาสามารถ rehabกลับมา functionได...อยางนอยเขาชวยตวัเองไดบาง เขาก็ยังมี
กําลังใจสูชีวติตอ ” (LH1) 
           เม่ือมุงเนนใหบริการดานนี้โรงพยาบาลแหงน้ี จึงกลายเปนโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในเรื่องการ
ฟนฟูสภาพดวยการแพทยทางเลือกดังที่ผูสูงอายุที่มารักษาอาการอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง บอก
วา “ไมนาเชื่อเลย วาโรงบาลเล็ก ๆ  อยูกลางปา อยูตางจังหวัด เปนอําเภอเล็กๆ แบบวาไมนาเชื่อเลยวา
จะมีดานฝงเข็มอะไรแบบนี้...”(LH4) ทําใหโรงพยาบาลชุมชนแหงน้ี มีความแตกตางจากโรงพยาบาล
ชุมชนอ่ืน และจากการดําเนินงานการดูแลเฉพาะทางดานนี้มานานกวาสิบปเศษ ทําใหชื่อเสยีงเปนที่
เลื่องลือ เลาตอกันปากตอปากวาสามารถรักษาคนอัมพาตใหเดินได ทําใหมีผูใชบรกิารที่มาจากตางพ้ืนที่
เขามารับการรักษาเพ่ิมมากขึ้นจากทั่วทกุภาคของประเทศโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
ตั้งใจมารักษาเพ่ือฟนฟูสภาพหลังอาการของโรคคงที่ “คงจะเปนปากตอปาก” (LH1) นอกจากชื่อเสียง
ดานการรักษายังดึงดูดชาวตางชาตบิางกลุมที่มีปญหาสุขภาพมารักษาที่น่ี “พอดีขึ้นทุเลาขึ้นเขาก็จะบอก
ตอๆ คะแมแตตางประเทศที่มีทัวรสขุภาพเขาก็เขามา...ของแขกซาอุคะ” (LH3)   
  จากแนวคิดการฟนฟูสภาพรางกายผูปวยกลุมน้ีที่รักษาแพทยทางเลอืกดวยการฝงเข็มที่ริเริ่ม
เพียงอยางเดียวก็ไดมีการขยายแนวทางการรักษาเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ไดแก การนวดแผนไทย การอบ
ประคบสมุนไพรโดยผูที่จบมาทางอายุรเวช รวมกับการรักษาฟนฟูแผนปจจุบันที่เนนการทํากายภาพ
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และกิจกรรมบําบัด ธาราบําบัด ในที่เพ่ิงเริ่มในการรักษาไดไมนานคือการจัดกระดูก “ผมมีเรื่องจัด
กระดูก…เขามาเสริมในสวนที่มีปญหา…คนไขพึงพอใจมากขึ้น...ฝงเข็มแลวมานวดจัดกระดูกนะแลวมัน
ก็ลดอาการที่คุกคามเขาลงไป เขาก็สามารถมีชีวติปกติสุขไดบาง” (LH1) ทําใหนํามาซ่ึงคํากลาวขานใหม
ในการฟนฟูสภาพรางกายวาที่น่ีมี “การรักษาแบบครบวงจร” และเปนที่นิยมมากขึ้น       

 เม่ือรัฐมีการปรับเปลีย่นระเบียบการอยูรักษาในโรงพยาบาล มีการจํากัดระยะเวลาการอยูรักษา
ในโรงพยาบาล ทําใหผูปวยกลุมน้ีไดรับผลกระทบ มีปญหาเรื่องคาใชจายหากอยูรักษาในโรงพยาบาล
ตอเน่ืองนานเชนเดิม สามารถเบิกรักษาได เพียงคร้ังละ 10  วัน “มีปญหาคาใชจาย เพราะ 10 วันน่ีเรา
สามารถเบิก DRG ไดเบิกในใชสิทธิ์บตัรตาง ๆ ของรัฐบาลได คนเบกิได ก็เบิก แตถาเกินมันจะไมได ถา
เกินก็มีกรณี caseที่มากกวา 3 เดือน ตองมีคณะกรรมการแพทยรับรองถึงจะมีสิทธิ์เบิกได” (LH3) และ
เพ่ือแกปญหาคาใชจายของผูปวย แนวทางการรักษาจึงไดปรับเปลีย่นใหสอดคลองกับระเบียบที่
เปลี่ยนไป และถือเปนโอกาสของการปรับรูปแบบการดูแลใหมเปนโปรแกรมการดูแลฟนฟูสภาพผูปวย
อยางตอเน่ืองระยะยาว โดยอยูรักษาในโรงพยาบาลเปนระยะครั้งละ ประมาณ 10 วัน นานประมาณ 10 
เดือน หรือมากกวาตามปญหาและความตองการของผูปวย“ผูอํานวยการทานก็เลยวาอยากใหทําเปน
คอรสมากกวา จะไมมีผลกระทบดานคาใชจาย...คอรสหน่ึง ประมาณ 10 วันแลวแตโรค...บูรณาการวา
การดูแลผูสูงอายุบวกกบัการบริการฟนฟูสุขภาพในดานแพทยทางเลือกไปเลย” (LH3) 

 
ลักษณะและความตองการของผูสูงอายุที่ตองการฟนฟูสภาพระยะยาว 

ลักษณะผูสูงอายุที่เขารับการฟนฟูสภาพระยะยาว สวนใหญเปนกลุมผูสงูอายุโรคเรื้อรังที่มี 
ความบกพรองทางดานการเคลื่อนไหว “เปนเพียง Impairment เฉย ๆ...ทุพลภาพบาง” (LH1) เปนกลุม
ผูปวยที่โรงพยาบาลเห็นความสําคัญและใหการบริการ ทั้งพบวาในกลุมน้ีเปนผูสูงอายุเปนสวนใหญ 
“สวนใหญใน 10 case จะมีผูสูงอายุ ที่มีโรคที่จะตองมาฟนฟู เกือบทั้งหมดเปนผูสูงอายุ 60 ปคอนขาง
มากกวาวัยอ่ืน...สวนใหญเก่ียวกับระบบกลามเน้ือ ประสาท ปวดหลังปวดเขาชา พวกภาวะแทรกซอน
จากCVAเปนสวนใหญ” (LH3) ไดแก 

1) ผูที่เปนสโตรคเปนกลุมผูรับบริการที่มากท่ีสุด “สวนใหญจะเปนดาน CVA คอนขาง 80  
เปอรเซ็นต” (LH3) เน่ืองจากการเปนโรงพยาบาลของรัฐที่ไมสามารถจํากัดการรักษาเฉพาะวยัผูสูงอายุ
ได “ไมใช Aging อยางเดียว แตพบผูสูงอายุมากอันดับ” (LH1) 
 ผูปวยกลุมน้ีทีเ่ขาดูแลรักษาที่น่ีมีเปาหมายวาตองการมาฟนฟูสภาพเพื่อใหสามารถเดิน 
ชวยเหลือตนเองได “เปาหมาย ก็ตองการใหชวยเหลือตวัเองได อยางนอยก็กินขาวไดเอง เดินเขาหองน้ํา
ได...ไมเปนภาระคนอื่น” (LH9) โดยลักษณะของผูปวยสวนใหญจะมีปญหาการเคลื่อนไหว ไม
สามารถเดินไดเอง เคลื่อนไหวไดบนเตียง เดินโดยใชอุปกรณชวยเดิน ทําใหชวยเหลือตนเองเร่ืองการ
ขับถายที่หองน้ําไดลําบาก บางรายไมสามารถรับประทานอาหารได นอกจากน้ียังมีปญหาจิตใจที่เปน
ผลกระทบจากโรค ผูปวยมักจะมีอาการซึมเศรา เปนตน 

2) โรคทางออรโธปดิกส ไดแก Cervical spondylosis ที่ปฏิเสธการรักษาดวยการผาตัด 
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และตั้งใจมารกัษาดวยการแพทยทางเลอืก “พวก Cervical spondylosis…คนไขก็มาฝง (เข็ม) แลวเขาไม
ตองผาตัด...แลวเขาสามารถใชชีวติปกตสิุขได” (LH1) ดังผูสูงอายุรายหน่ึงมารักษาที่น่ี กลาววา“เดินได 
ไปหองน้ําทําอะไรไดสวนตวัของเขา” และบอกวามีอาการดีขึ้น “ดีขึ้น แตลูกสาวก็วาดีขึ้นคะกําลังก็มี ได
ออกกําลังกายอยูบานก็ขาวกินไมไดอยูน่ีก็กินไดหนอยหนึ่ง” (LH5)  

3) ผูที่มีอาการปวด ปวดหลัง เขา มีอาการชาฝาเทา และตองการการรักษาดวยการนวด “กลุม  
Pain หรือกลุมที่มีอาการชาฝาเทาชา เขา (โรงพยาบาลทัว่ไป) มีแค Rehab ธรรมดาดึง Traction แค
น้ันเองหรือไมก็ประคบ Ultrasound แตที่น่ีมีตรงนี้เรามานวดจากกระดูกที่วาอันน้ีเหมือนกับเสริมเรื่องนี้
เขาไป” (LH5)  
 

ประเภทการบริการ 
การบริการที่ใหแกผูสูงอายุที่มารับบริการครอบคลุมตามประเภทดังน้ี 
1) การบริการฟนฟูภาพอยางหลากหลายตอเน่ืองครบวงจร  มีเปาหมายเพื่อการฟนฟูให 

สามารถเคลื่อนไหวไดเปนการดูแลรักษาฟนฟูสภาพอยางตอเน่ืองระยะยาว  
การดูแลรักษาฟนฟูสภาพอยางหลากหลาย  เปนการดูแลรักษาที่ผสมผสานการรักษาดวย 

การแพทยแผนปจจุบันรวมกับการแพทยทางเลือก โดยผูสูงอายุที่ไดรับการรักษาจะคงการรักษา
การแพทยแผนปจจุบัน ผูรับบริการเคยไดรับการรักษาดวยยาประเภทใด จะคงการรักษานั้นไวหรือ
โปรแกรมกายภาพบําบัดที่ไดรับการดูแลอยู “ที่น่ีผมใหการรักษาดวยยาที่เขาไดรับมา เหมือนไม
เปลี่ยนแปลง...บูรณาการกับแพทยแผนปจจุบัน” (LH1) ในการฟนฟูสภาพยังมีการทํากายภาพบําบัด
โดยนักกายภาพบําบัด การทําอาชีวบําบัดโดยนักอาชีวบัด “เราหองกายภาพ บําบัดนะ มีนองกายภาพ
และกิจกรรมชวยดูแลฟนฟูดวย” (LH1) และในดานการแพทยทางเลือกมีกิจกรรมการรักษาฟนฟู
หลากหลาย “แพทยทางเลือกที่น่ีที่พูดกันก็คือแพทยทางเลือกครบวงจรไมใชเฉพาะฝงเข็ม สวนใหญ
หลักก็จะเร่ืองของการฝงเข็ม นวดทํากายภาพ นวดประคบ อบ สมุนไพร นวดตัว นวดฝาเทา วารบีําบัด ก็
จะรวมหมด” (LH3) และยังมีกิจกรรมการรักษาที่เพ่ิงริเร่ิมมาไมนาน คือ “การจัดกระดูก” (LH1)   
 การบริการฟนฟูสภาพมีทั้งแผนกผูปวยนอกและใน การรักษาในแผนกผูปวยนอกจะมีการนัด
ผูสูงอายุมาฟนฟูสภาพตามโปรแกรมที่กําหนดรวมกับแพทยในผูสูงอายุที่ไมอยูรักษาในโรงพยาบาล 
สวนการฟนฟูสภาพแผนกผูปวยใน สวนใหญเปนผูสูงอายุที่ไมสามารถเดินทางไปกลับไปทุกวัน ตองการ
อยูรักษาในโรงพยาบาล กระบวนการฟนฟูในโรงพยาบาลเริ่มตั้งแต 1) การเขารับการตรวจและวาง
แผนการรักษารวมกับแพทย เม่ือแพทยรับเขาอยูรักษาแลว 2) การรับเขาหอผูปวยฟนฟู พยาบาลจะ
ดําเนินการจัดการจัดหอผูปวยตามความตองการของผูสูงอายุตามความเหมาะสมกับความสามารถใน
การเสียคาใชจายขณะอยูรักษา และความสามารถของญาติในการอยูดูแลผูปวยทีโ่รงพยาบาล หอผูปวย
ที่รับผูปวยฟนฟู จะมี 3 หอผูปวย คือ หอผูปวยฟนฟูสามัญ “25 เตียง” ที่กําหนดวาตองมีญาติมาดูแล จึง
เฝาได หอผูปวยฟนฟูพิเศษรวม “10 เตียง” ซ่ึงสวนใหญเบิกคารักษาได หากไมมีญาติดูแลตองจางผูชวย
เหลือดูแลของโรงพยาบาล (หรือที่เรียกวาหอผูปวยสูงอายุ) หอผูปวยพิเศษเด่ียวที่มีญาติเฝา หรือจางผู
ชวยเหลือดูแล   “คนไขที่เขามา จะประเมินโดยแพทยกอนวา เปนโรคนี้จะรักษาโดยปกเขม็ที่ไหน ใช



126 
 

รางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย  

เวลาเทาไหร คาใชจายเทาไหร คอรสละเทาไหร พอแพทยไดพูดคุยกับคนไข  ทางทีมพยาบาลก็จะสาน
(ประสาน) ตอใหมีโอกาสเลือกระบบการนอน (ในโรงพยาบาล)” (LH3)  3) เขาโปรแกรมฟนฟูสภาพ 
“โปรแกรมการฟนฟูมี 3 โปรแกรมใหเลอืก ฝงเข็มทกุวันรวมกับนวดแผนไทย 5 คร้ัง กายภาพ 5 คร้ัง 
สลับกันแตละวัน  ฝงเข็มทุกวันรวมกับกายภาพ 5 คร้ัง ตอดวยนวดแผนไทย 5 คร้ัง ไมฝงเข็ม แตทํา
กายภาพบําบดัสลับกับนวดแผนไทย” (LH4)   

สวนขั้นตอนสดุทายคือ การจําหนายออกจากโรงพยาบาล เพ่ือใหการรักษามีความตอเน่ือง จะมี
การนัดญาติมารับทราบขอมูลความรูในการดูแลเม่ือกลับบานเพ่ือใหญาติดูแลตอเน่ือง มีระบบการ
โทรศัพทติดตามภายหลังออกจากโรงพยาบาล 1 สัปดาห “ตอนกลับเราก็จะถามวา เราก็จะมีระบบวาใคร
จะเปน caregiver เราก็จะเลาปญหาสุขภาพใหฟงวาขณะที่อยูน่ีน่ี คนไขมีปญหาอะไร การนอนหลับเปน
ยังไง การขบัถายเปนยังไง การรับประทานอาหารเปนยังไง กลับไปตองระวังเรือ่งอะไร เราก็จะเนนให
ความรูเรื่องสขุภาพ การปฏิบัตติัว หลังคนไขกลบับานนี่เราตั้งเกณฑไววา ภายใน 1 สัปดาหเราตองโทร
เยี่ยมทางโทรศัพท” (LH4)    

2) การดูแลกิจวตัรประจําวัน การดูแลกิจวัตรประจําวันเปนเรื่องสาํคัญที่ตองใหการดูแล 
เน่ืองจากผูปวยไมสามารถชวยเหลือตนเองได กิจวัตรประจําวันที่ใหการดูแลน้ัน สวนใหญดูแลการให
อาหาร การดูแลเรื่องการอาบน้ํา แตงตวั การเคลื่อนไหว และไปหองนํ้า 
 

  “แจกขาวใหกับคนที่ชวยตัวเองได หลังจากน้ันจะไปปอนขาวคนทีช่วยตวัเองไมได... 
กินขาวเสร็จก็เก็บถาด...เอาคนไขอาบนํ้า บางทีการยกขยับตัว เวลาจะลุก จะไปหองน้ํา 
ตองตามไป กลัวลม...” (LH10) 
 
3) การดูแลดานจิตใจ เน่ืองจากสวนใหญของผูสูงอายุตองพ่ึงพาลูกหลานเนื่องจากบางตั้ง 

สามี/ภรรยาเสียชีวติ การดูแลจึงจําเปนตองใหกําลังใจในการการฟนฟูสภาพ 
 

 “ผูสูงอายุน่ียอมรับวาลําบากเพราะวายอมรับวาคูผวัตวัเมียน่ีสวนใหญจะตายจากไป
แลว สวนใหญนะที่มาน่ีจะเปนลูกหลานพา ผมวามัน need ทาง psycho...ตองพูดคุยให
กําลังใจ พยาบาล ผูดูแลตองรูจักปฏิสัมพันธ” (LH1)   
 
4) การดูแลรักษาภาวะแทรกซอน เชน แผลกดทับ ที่ผานมาก็มีผูปวยเขามารักษาแผลกดทับ  

“ก็มาอยูนาน” และพบปญหาน้ีมากขึ้น ทําใหสนใจในการตอยอดการรักษาที่มีอยูในกลุมผูปวยเร้ือรังที่มี
ปญหาการเคลื่อนไหว  “อีกอันหนึ่งก็จะทํา คือ เรื่องแผล bed sore…ที่วาจะมารกัษาคนไขที่มีปญหาเรื่อง
paraplegia ที่มี bed sore เปนตวัหนอนที่มาจากประเทศเยอรมัน...  ใหคนไขมานอนในน้ําตรงนี้แลวให
หนอนตรงนี้มาชวยกินเนื้อตายก็ทําใหเน้ือตายหลุดไปแลวเนื้อดีก็จะมีขึ้นมาแลว healing จะเร็ว ” (LH1)  
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5) สถานพักฟน เปนแนวคิดที่จะรับผูปวยเขารักษาพยาบาลพักฟน ซ่ึงกําลังเตรียมการ เชน
กลาววา “อนาคตทานผูอํานวยการจะทําเหมือน home stay ผูปวยและญาตินอนไดดวย…อยูดานหลัง
ตอนนี้ก็ถมทีแ่ลว กําลังจะริเริ่มนาจะปสองปน้ี” (LH3)    

6) การจัดตั้งศนูยฝกอบรมการดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลแหงน้ีมีแนวคิดในการจัดการ 
สุขภาพผูปวย/ผูสูงอายุที่ปวยเร้ือรังใหมีความสามารถในการสงเสริมสุขภาพตนเอง ดูแลตนเองได เพ่ือ
ไมเปนภาระของผูอ่ืน  

“ผมเคย defend เรื่องศูนยฝกน่ี...ผมมองวาคุม เพราะเราสามารถจัดเปนกลุม help 
age ได จะชวยทําใหกลุมน้ีเขามีสถานที่ใหเขาไดออกกําลังกาย ไดธรรมชาติสมัผัสแลวสิ่ง
ที่มันเปนเหมือนกับhome เลย” (LH1) 

 
7) หนวยคลินิกชุมชนเคลื่อนที่ เปนการบริการตรวจรักษาโรคกลุมไมติดตอ “ก็มีพวก DM  

hypertension มาก…heart มีนอย” ตามนโยบายการดูแลแบบใกลบาน ใกลใจ “เครือขายCMU ดูแล
คนไขคลินิก NCD ที่ดูแลไดดีระยะหนึ่ง เราก็จะเอาพยาบาลมาอบรมแลว เม่ือไรจะสงคนไขกลับ เราจะมี 
Guidelineที่ชดัเจนวาเม่ือไรสงคนไขกลบั เม่ือไรสงเขามา เรามีระบบ refer ระบบอะไรที่ชัดเจน สวนหนึ่ง
จะเห็นแบบวา OPD คนจะนอยลง” (LH1)  
 
2. ระดับของการดูแล 
  สถานบริการนี้มีการแบงระดับของการดูแลเปน 2 ลักษณะ คือ 

2.1) แบงตามความสามารถในการชวยเหลอืตนเอง โดยใชแบบประเมินความสามารถใน 
การชวยเหลือตนเอง เพ่ือเปนแนวทางในการฟนฟูสภาพ จะแบงผูปวยออกเปน ระดับ 0 ชวยเหลือ
ตัวเองไมไดเลย ระดับ 1 ชวยเหลือตัวเองไดเคลื่อนยายตัวเองไดบนเตียง ระดับ 2 ลุกน่ังบนเตียงไดทรง
ตัวได ระดับ 3 ลุกยืนไดแตตองมีคนชวยพยุงเดิน ระดับ 4 เดินไดเองโดย เดินไดโดยใชกายอุปกรณ และ
ระดับ 5 ชวยเหลือตัวเองไดหมด  
 

“ระดับ 0 คือชวยเหลือตัวเองไมไดเลย 0 คือชวยเหลือตัวเองไมไดนะคะ 1 ก็คือ
อยางที่พ่ีบอกชวยเหลือตวัเองไดเคลื่อนยายตัวเองไดบนเตียง 2 ก็คือลุกน่ังบนเตียงไดทรงตัว
ได 3 ก็คือ ตองมีลุกยืนไดแตตองมีคนชวยพยุงเดินนี่คะ 4 เดินไดเองโดย เดินไดโดยใชกาย
อุปกรณ 5 ก็คอืชวยเหลือตวัเองไดหมด...” (LH4) 

 
2.2) แบงตามความตองการการชวยเหลือจากผูดูแล โดยใชแนวทางการประเมินเพ่ือจัดหาผู 

ชวยเหลือดูแลผูปวย (ที่จัดจาง) แบงออกเปน 3 ระดับ 1 ชวยเหลอืตนเองไดนอย ชวยเหลือทกุกิจกรรม 
ระดับ 2 น่ังทรงตัวได รับประทานอาหารไดเอง พาเดินเขาหองน้ํา ลึกน่ังไดแตเดินไมได และระดับ 3 
ชวยเหลือตนเองไดเกือบทั้งหมด 
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“แบงระดับคนไขตามประเภทที่ชวยเหลือตัวเอง...ไดนอย ตองดูแลกิจกรรมเกือบทุกอยาง 
ดูแลทั้งการขบัถาย การรับประทานอาหาร พลิกตะแคงตัว มีแผล bed sore อะไรพวกนี้ อันนี้ 1 
ตอ 1 คนดูแล... ดูแลเรื่องปองกันอุบัติเหตุ แบบที ่ 2 ชวยเหลือตนเองไดบาง หรือแบบที่ 3 
ชวยเหลือตนเองไดเกือบทั้งหมด จะทรงตัวไดเอง ทานขาวไดเอง เราแคจัดเตรียมอาหาร 
จัดเตรียมยาไวให แลวก็พาเดินเขาหองน้ํา เราก็จะให คนไข 2 ผูดูแล 1 คน...สวนใหญก็จะเปน
แบบที่ 3 ” (LH4) 

 
3. คุณภาพการดูแล (quality of care) 

คุณภาพการดูแลของสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล เห็นไดจากจุดเดนจุดดอยของสถาน 
บริการ และคณุภาพการดูแล 

   3.1   จุดเดนจุดดอยของสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล 
     จุดเดนของสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล 

บริการที่เปนจุดเดนมีดังน้ี  คือ การฟนฟูสภาพอยางหลากหลายตอเน่ืองครบวงจร การ 
ดูแลรักษาพยาบาลที่เนนผูปวยเปนศูนยกลาง ความสะดวกในการรกัษาฟนฟูสภาพ และสภาพแวดลอม 

1) การฟนฟูสภาพอยางหลากหลายตอเน่ืองครบวงจร เปนการดูแลรักษาทีเ่ปนที่
กลาวขานถือเปนจุดบริการที่เดนที่สุด เน่ืองจาก 

1.1) สามารถใหการดูแลฟนฟูสภาพดวยแพทยทางเลือกครบวงจร ที่ใหการ
ดูแลในโรงพยาบาลได ซ่ึงตางจากที่อ่ืนๆที่ใหรักษาแบบผูปวยนอกซึง่ไมสะดวก “ที่โรงพยาบาล...ก็มี แต
มันไกล ไปมาไมสะดวก” (LH5)  แตที่โรงพยาบาลน้ีสามารถไดกิจกรรมการรักษาครบถวนตามโปรแกรม
ในผูปวยในได  

 
“จุดเดนก็คือใชแพทยทางเลือกที่เนนในการที่จะดูแลผูปวยกลุมเปาหมายกลุมน้ี  เชนใน

เรื่องของการปกเข็ม เรื่องของการกายภาพ  การนวดรักษา แลวก็เร่ืองของการใชสมุนไพรนะ
ครับเชนอบสมุนไพร...เรื่องของการใหบรกิารที่เปนระบบครบวงจรครบั” ( LH2) 

 
1.2) ผลการรักษาทําใหหาย/ดีข้ึน ผูที่มารับบริการสวนใหญบอกวาที่มารักษา

ที่น่ีเพราะมีคนบอกวารักษาแลวหาย และเม่ือมารักษาก็ทําใหอาการดีขึ้น ซ่ึงไมเหมือนที่อ่ืน โดยเฉพาะ
การฝงเข็ม เพราะคิดวาไปกระตุนระบบประสาทใหแขง็แรงขึ้น รวมกับการรักษาทางเลือกอ่ืน ที่สามารถ
รักษาไดที่น่ีในเวลาเดียวกนั 
 

“เสนเลือดในสมองแตก แตไมดีขึ้น กลับบานยังเดินไมได ก็ไปทํากายภาพบําบัดที่
โรงพยาบาลทกุวัน ไมอยากเดินทางไกล...พอดองเขาบอกมาวา มีคนรักษาที่น่ีแลวดีขึ้น...
ลูกพามารักษามันก็คอยๆ ดีขึ้น ก็เดินได...ที่น่ีไมเหมือนที่อ่ืน มีฝงเข็มแลวก็นวด นวดแลวก็
กายภาพบําบดั มันคลายๆผอนคลาย...ที่น่ีนะเขามบีําบัดพรอมกัน...มันมีครบ…” ( LH6)  
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“กระดูกทับเสนประสาท...ผาตัดแลว จะผาอีก ก็ไมอยาก...มีบอกมาสองทาง...วา
รักษาแลวเดินได ก็อยากมา ไปที่...ก็รอ (กายภาพทุกวนั) นาน เบื่อ...เดนคือฝงเข็ม...รูสึก
เบาตวัเบาขา... นวดไมรูสึกเบาเหมือนกับปกเข็ม” (LH5)  

 
      ทั้งน้ีในมุมมองของผูใหบริการก็รับรูวาไมแตกตางผูรับบริการ  

1.3)  คุณภาพชีวติดีข้ึน การรักษาดวยวิธีน้ี เปนการรักษาทางเลือก ทาํให
สามารถเคลื่อนไหวไดเอง  กลับมาใชชีวติไดเหมือนเดิม สามารถเลือกใชแทนการรักษาโดยการผาตัด 
ทําใหคุณภาพชีวติดีขึ้น 

“พวก cervical spondylosis…พอเขามาฝงแลวเขาไมตองผาตัด เขาสามารถใชชีวติ
ปกติสขุได” (LH1) 

“ใบขอเสนอแนะของเขา (ผูรับบริการ) ที่เขาสงกลับมาใหเรา ที่เรารูสึกวาส่ิงที่เราทาํ
อยูนะมันมีประโยชน ก็คือหน่ึงคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นโรคเขาดีขึ้นแลวก็เขา” (LH2) 

 
1.4)  เปนการลดภาระครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุ  ในครอบครวัที่ทํางาน

และไมสามารถดูแลผูสูงอายุได การที่ผูสูงอายุเขารักษาโปรแกรมนี้ นอกจากชวยใหผูสูงอายุมีอาการดี
ขึ้นแลว ยังชวยลดภาระการดูแลผูสูงอายุไดระยะเวลาหนึ่ง  
 

 “อยากใหเดินได... ตัวเขาก็ลําบากยายก็ลําบากชวยเหลือกันตลอด...เหน่ือย ผอม
นํ้าหนักลด ชีวิตเปลีย่นไป... มาน่ี (ตา) ดีขึ้น เดินได มีกําลังขึ้น อยูบานก็กินไมได มาน่ีกินได
หนอยหนึ่ง” (LHR2) 

“ปาสามารถทํากิจกรรมของตัวเองไดเหมือนเดิม โดยไมตองมาหวง...รับภาระของเรา
ออกไปคร่ึงหน่ึง” (LHR3)   

 
2) การดูแลรกัษาพยาบาลที่เนนผูปวยเปนศูนยกลาง  

ลักษณะการดูแลรักษาพยาบาลที่เนนผูปวยเปนศูนยกลาง “คนไขเปนจุดศูนยกลาง” (LH1;2) 
เปนนโยบายที่ผูอํานวยการโรงพยาบาลกําหนดไวและบุคลากรยึดถือปฏิบัต ิ เนนใหบริการตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการ การมีสวนรวมในการตัดสินใจดูแลรักษา ใหญาติมีสวนรวมในการดูแล    

2.1)  ตอบสนองความตองการ มีการดูแลที่ตอบสนองความตองการการดูแลรักษา 
ของผูสูงอายุตามสิ่งที่ผูสูงอายุและญาติคาดหวัง หรือใหดูแลแกใจปญหาตามที่ตองการอยางรวดเร็ว  
 

 “เราก็ดูแลเขาแบบคอนขางตามใจ เขา Need อะไร เราพยายามเสิรฟใหเอาตามนั้น 
วันนี้อยากกายภาพนะอยากทําอะไรคือเราพยายามไมไปบล็อกเขาวาตองไปตามโปรแกรม
น้ันโปรแกรมนี้เพราะวาเราเคยบล็อกแลวมันปรากฏวาความไมพึงพอใจมันเกิด” (LH1) 
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 “เรามีฉุกเฉินอะไร ก็มาถามมาดูแลเราบอกวาเราเปนอะไรเจ็บตรงไหนเออเปนอะไร
ก็บอกไปเขากเ็อายามาใหครับ ดีครับ...เราบอกเขา เขากลับมาแกไขใหเรา” (LHR4) 

 
2.2)  มีสวนรวมในการตัดสินใจดูแลรักษา ในกระบวนการดูแลรักษาผูสูงอายุและ 

ครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกโปรแกรมการรักษา สามารถเปลี่ยนตารางการรักษาไดตาม
ความจําเปน 
 

“ใหเขาเปนคนเลือกเองวาที่น่ีเขามีสิทธิ์เลือก ใหเขามีโอกาสเลือกอยางวันน้ีจะนวดตัว
หรือนวดฝาเทาก็เลือกได ใหเขาเลือกก็แลวแตคือพยายามใหโอกาสเขาเปนคนเลือก เปน 
Choice ใหเขาเลือกได...ไมใชเปนการตัดสินใจของหมอวาจะตองอยางน้ีๆ...ใหเขามีสวน
รวมในการตัดสินใจ” (LH1) 

 
2.3) ดูแลแบบญาติมิตร มีการจัดการผูดูแลผูสูงอายุดวยทีมที่เดิมเพ่ือความคุนเคย 

เหมือนญาติใหการดูแลดวยความรูสึกวาผูสูงอายุเปนญาติพ่ีนอง  
 

“ใชทีมงานเดิมนะครับคือเราไมไดเปลี่ยนทีมไมไดเปลี่ยนคนคือใชตวัหลักเดิม แลว
พยาบาลพยายามใชคนเดิม  นองกลุม nurse aide หรือกลุมผูชวยเหลือคนไขน่ีจะเปนกลุมที่
เราคอนขางจะวาคนเดิม ๆ ไมใชเปลี่ยนคนบอยแลวมองวาเขากลบัมาเขาก็มาทีไรเขาจะเจอ
คนกลุมน้ีถูกไหม  หมายความวาก็จะรูสึกคุนเคยเหมือนกับเปนญาตมิิตร ” (LH1)  

“เหมือนพ่ีนองก็จะเอาใจเขามาใสใจเราไมใชเฉพาะวาเออรักษาตามหนาที่” ((LH10) 
 

2.4)  ไววางใจได ผูรับบริการรับรูวาการใหบริการที่ทําใหญาติไววางใจได เกิดความ 
ม่ันใจในการเขาอยูรักษา   
 

“หลายๆ คนขอมาอยูที่น่ีเพราะมองวามีคนดูแลให ดูแลไวใจได ...ติดตอสื่อสารวา
มีการเปลี่ยนแปลงอะไร...ผิดปกติหรืออะไรก็ตาม...ก็จะบอกกับญาตก็ิได คือเขาเกิดความ
ม่ันใจ สามารถดูแลแทนญาติได...มีหลาย ๆ คนแตแรกที่มา เขาก็จัดหาผูดูแลมาเฝาซ่ึง
คาใชจายจะสงูกวา ...พอเห็นความแตกตางวาไมเหมือนกับที่เราดู  คือเราทําน่ีเราทําได
หมดคือไมไดรังเกียจ... เขา OK ... ผูรับบริการก็พึงพอใจในสวนนี้อันหนึ่ง แลวก็ม่ันใจตรง
น้ี” (LH1) 

 
2.5)  มีความเปนกันเอง การดูแลมีลักษณะใหความเปนกันเอง ดังที่แพทย

ผูอํานวยการ พยาบาล และผูดูแลกลาววา  
 



131 
 

รางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย  

“จุดเดน...ในการบริการผูสูงอายุ คิดวาเปนในเรื่องทีผู่ใหบริการมีความเปนกันเอง” 
(LH1)  

“ชอบหมอ ชอบหมอรักษาดีหรืออะไรดีเปนกันเองเลยหมอ...ก็ชอบพนักงานที่น่ีทุก
แผนกเลย ไปที่ไหนก็เปนกันเองหมดเลย” (LH3) 

“ก็บอกเขาวาโรงบาลนี้รักษาดีหมอก็ดียาก็ดีพนักงานเจาหนาที่ก็เปนกันเองหมด ดี
หมดทุกอยางเลยคะไมมีที่ตเิลยคะ” (LH6) 

 
2.6)  เอ้ืออาทร เอาใจใสดูแล มีกริยามารยาทดี พูดเพราะ อัทธยาศัยดี เสียสละ  

พบวาพฤติกรรมการดูแลของบุคลากรทัง้แพทย พยาบาล ผูชวยเหลือดูแลเปนจุดที่สรางความพอใจ
ใหแกผูสูงอายุ 
 

 “เจาหนาที่น่ี สวนหนึ่งก็คือมารยาทวาจา มีอัธยาศัยที่ดีแลวก็ใหบริการไดตามทีเ่ขา
คิดวาเขาจะไดรับนะครับ” (LH1) 

“แบบเอ้ืออาทร คนไขจะบอกวา ไมดุไมอะไรเหมือนที่อ่ืนที่เขาเคยเจอมาวาเจาหนาที่
นารักทุกคน Nurse aide ถาเขาประทับใจเขาก็จะเขียนชื่อมา” (LH3)    

“เขาก็ติดใจ เจอเจาหนาที่ พูดเพราะ” (LH10) 
 

3) ความสะดวกในการรักษาฟนฟูสภาพ ความสะดวกเริ่มตั้งแตการเขาถึงการรักษา 
สามารถแจงความประสงคในการรักษาทางโทรศัพท “ก็โทรมาบอก เราก็นัดมาที่ OPD ใหแพทยตรวจ 
แพทยรับก็สามารถรับการรกัษาได” (LH3) หรือในกรณีที่ไมสามารถมาเองได ก็สงรถไมรับ    “ระบบ
สนับสนุนของที่น่ีใหคนไขเชนคนไขไมมีรถระบบการสนับสนุนผูอํานวยการก็จะใหรถโรงพยาบาลไปรับ
ถงึบานเลย...บริการตามกิโล” (LH4) ความสะดวกในการเขาถึงการรักษาแตละแผนกในระหวางการอยู
รักษาการ มีการจัดพ้ืนที่การรักษาฟนฟูสภาพ มีการวางแผน ปรับปรุงขยายพื้นทีท่ี่ใชในการฟนฟูสภาพ
ใหสะดวกแกการเคลื่อนยาย ซ่ึงตอบสนองความตองการของผูปวยกลุมน้ี  

 
“ตรงนี้(หอผูปวย)ก็อยูติดกับฝงเข็มเลยคนไขสะดวกดีไมตองไดเคลื่อนยายไปไหน

คือหมอเปนคนมาทําใหถึงที่เลย... เหลือขั้นตอนแคกระบวนการเรื่องกายภาพหรือการนวด
ซ่ึงอาจจะมีการเคลื่อนยายนดิหนอย” (LH1) 

 
ความสะดวกในการจองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลในคอรสตอเน่ือง ทาง

โรงพยาบาลจะพยายามจัดผูชวยเหลือดูแลทีมเดิม เพ่ือใหผูสูงอายุคุนเคย  
 

“เตียงเขาไดอยูอยางน้ีตลอดประจําไมใชวาเด๋ียวยายไปยายมา ก็ fix เตียง หลาย ๆ คนจะ
มองวาเวลามาทีไรจะขอจองเตียงนี้นะเตยีงนี้ขอตรงนี้ เปนสวนหนึ่งที่เขา OK ...เรามองวาให
ความเชื่อม่ันม่ันใจมากขึ้นในเรื่องทั้งผูใหบริการและผูรับบริการก็พึงพอใจ” (LH1)  
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4) สภาพแวดลอม สภาพแวดลอมที่เปนชนบทในหมูบานเล็ก หางไกลชุมชน ทาํใหมี

อากาศ ปลอดโปรง โลง สบาย สะอาด มีพ้ืนที่ในการเดินออกกําลังกาย ทําใหสุขภาพดีขึ้น มีรานอาหาร 
รานสหกรณขายของเครื่องใชตางๆ อาหารทั่วไป และอาหารสุขภาพใหแกผูปวยและญาต ิเพ่ือผูปวยและ
ญาติหาซ้ือไดงายในราคาถกู เน่ืองจากโรงพยาบาลอยูหางจากชุมชน  

 
“ดานหลังโรงบาลคนไขก็จะเดินไปออกกําลังกาย อากาศมันดี  บางคนมาไมเคยเจอ

อากาศแบบน้ี...ความสะดวกสบายตางๆ เราก็พยายาม Support ให เชน รานอาหาร
สหกรณ เพราะวาเปนโรงพยาบาลที่หางจากตลาด 2 กิโล” (LH3) 

“หองที่เราอยูน่ีคอนขางจะโปรง โลงขึ้น อากาศตางๆ ถายเทแลวก็ดูสถานที่ก็ปลอด
โปรง” (LH10) 
 

     ปจจัยที่ทําใหบริการเปนจุดเดน   
1) นโยบายรัฐบาล ที่สนับสนุนใหมีการรักษาแบบแพทยแผนไทย โดยสนับสนุนการ

ฝกอบรม 
 “ผมมองวามันขึ้นอยูกับนโยบายเบื้องบน ถาสนับสนุนใหเราทํางานตรงนี้ ก็จะมีสวน

ชวยเหลือ ผมมองตรงแพทยแผนไทยแพทยทางเลอืกก็เปนตวัหน่ึงที่จะพัฒนาการตอยอด 
ตรงนี้ก็เปนวาถานโยบายขางบนเปดกวางแลว เราสงคนสนใจสงไปแลวกลับมาใชงานไดเรา
ก็เลือกมาตรงนี้” (LH1) 

 
2) มีวิสัยทศัน นโยบายและแผน องคกรชัดเจน ผูนําองคกรมีนโยบาย มีการกําหนด

วิสัยทศันและวางแผนกลยุทธชัดเจน และดําเนินการจริง สงผลใหมีแนวปฏิบตัิดี  
 

 “ที่น่ีทําได...ผูบริหารนะครบั..วิสัยทศันดี.” (LH2)  
  “ผูอํานวยการคือผูบริหารสูงสุดเลนเอง นโยบายชัดเจน เอาจริง ก็ไปไดโลด(ไปไดดี) 
อยางเราเปนระดับกลาง ก็ตองสอดคลองกับนโยบาย  มันก็ไปได ...ถาผูอํานวยการลงเลน
เอง มันไมมีทางจะไมสําเร็จหรอก...เราเพ่ิงทําแผน วิสัยทศันพันธกิจกันใหมวาเราจะเปน
โรงพยาบาลทีเ่ปนเลศิ ทางดานการแพทยทางเลือก ทีเ่ปนเลศิในประเทศไทยในภาคอีสาน” 
(LH3)  
  

3) บุคลากรมีทศันคติดี จติสํานึกดี กระตือรือรน  ดูแลจากใจ ดวยความรัก ความเขาใจ
ผูสูงอายุ ดังที่ผูชวยเหลือดูแลผูปวย กลาววา  
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“มาจากใจเรา ลําดับแรกแลวอีกอยางก็คือวามันเปนหนาที่ ตองรับผิดชอบอยาง
เต็มที่ เราก็รักงานของเรา  หนวยงานตรงนี้ก็เปรียบ เสมือนวาเปนบานเรา เราก็ตองอยาก
ดูแลบานเราใหดีที่สุด” (LH10)  

“จิตสํานึก...สมมุติวาหัวหนาไมอยูหรือพยาบาล ไมอยูเราอยูคนเดียว  เราตองการ
อยากใหหัวหนาเราแบบวาเวลาเกิดวามีธุระแบบไปน่ัน ไปนี่อะไรไดโดยที่วาไมตองกังวล
งานที่เก่ียวกบัตรงนี…้ก็ทําแทนให ดูแลแทนให” (LH10) 

 
4) หัวหนาองคกรเปนแบบอยางที่ดี  สถานบริการน้ีมีหัวหนาองคกรระดับตางๆ ที่

ทํางานเปนแบบอยางที่ดีในการบริการการดูแลผูปวย  
 

“หัวหนาดี เขาจะใหเราทํางานอะไร ๆ เขาก็นึกถึง จิตใจวา คิดยังไงคือ  เขามองหมด   
มองจิตใจผูรวมงาน อบอุนเปนกันเองเขาไมไดแบบวาสั่งงานอยางเดียว...การดูแลคนไขเขาก็ทาํ
เหมือนที่แบบเราทํา” (LH1)  

 
5) ความสามารถของบุคลากร แมโรงพยาบาลใกลเคียงมีบริการแพทยทางเลือก  

เชนกัน แตผูรับบริการยังตองการมารักษาที่น่ีและมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งน้ีเพราะมีความเชี่ยวชาญในดานการ
ฝงเข็มและคณุภาพการชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ เชนกลาววา “ที่น่ีมีชื่อเสียงเร่ืองฝงเข็ม...ก็คือ
ความสามารถของคุณหมอและพนักงานทีเ่ขาดูแลคะ” (LH2)    

6) งบประมาณเพียงพอ จากการบริการในสวนการฟนฟูสภาพที่มีงบประมาณจาก 
รัฐบาลแลวยังไดรับการสนับสนุนจากเอกชน มูลนิธิตางๆในการขยายอาคารฟนฟู อุปกรณการรักษา 
 

“มีเงินมีงบประมาณ มีบุคลากร มีของ มันคาใชจายก็ไมมีปญหา...งบประมาณก็ได
จากของรัฐ และที่ผูปวยจาย...จากการบริจาคของคหบดี...อยางตึกพิเศษ 15 ลานก็ไดมา
จากการบริจาคพอเรามาทําแพทยทางเลอืกหองพิเศษเยอะเราก็มีเงินในการบริหารของเรา
เอง...จากของเอกชนมีอันหนึ่งก็คือของมูลนิธิทาว” (LH1)  

 
จุดดอยของสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล 
ดวยลักษณะการบริการที่ประทับใจขางตน จึงทําใหผูรับบริการสวนใหญไมกลาวถึงความดอย  

ของการบริการเลย “...ดีหมด” (LH6) “ไมมีหรอกคะยังเคยพูดกับคุณ   ผ.อ.น่ี เม่ือกอนน้ีคนปวยจะตองลง
มารอ ผ.อ.แตเชาเด่ียวนีว้ามาปกถึงเตยีง ก็ดีอยูแลวคะ” (LH6) “ไมอยากใหมีบริการแบบไหนอีกหรอก
เทาที่บริหารอยูน่ีก็ดีแลว” (LH7) อยางไรก็ตามมีขอเสนอวาใหมีการปรับปรุงบางเร่ือง 
 

1) หองน้ําไมเหมาะสมกับลักษณะความเจ็บปวยของผูสูงอายุ คอนขางคับแคบ ผูสูงอายุ
สวนใหญชวยเหลือตนเองไมได จึงตองการผูดูแลเขาไปในหองน้ําเพ่ือชวยเหลือ ความคับแคบทาํใหขยับ
ตัวยาก ชวยเหลือไมคอยสะดวก ไมมีมีราวจับปองกันการลื่นลม  
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“หองน้ําก็สะอาดใชไดครับ แตนากลวัครบั...มันลื่น  อยากใหมีแนวเหล็กที่สําหรับให

คนไขที่เดินไมสะดวกไดเกาะไดเดินได ไดเกาะเขาหองน้ําได จะไดพลาดไมลมครับ...คน
ปวยกต็ัวใหญแมบานก็ตัวเล็กอยางง้ี แลวถามันลื่นไปปุบมันสูแรงกนัไมไหวฮะ...ถาปรับปรุง
หองน้ําน่ีสุดยอดเลยครับใหมีราวเหล็กพอไดเกาะสวนทีมั่นจะเดินเขาไปฮะสะดวกขึน้นะผม
วา” (LH5) 

 
2) จํานวนบุคลากรและความรูบุคลากรยังไมเพียงพอ   มีการขาดแคลนบุคลากรแพทย 

จํานวนไมพอเพียง ขาดแพทยเฉพาะทางดานอายุกรรมที่สามารถใหการรักษาโรคทางดานผูสูงอายุไดดี 
ขาดแคลนพยาบาล มีการใชพยาบาลรวมกันระหวางหอผูปวยและขาดความรูเฉพาะในการดูแลเพ่ือการ
ฟนฟูสภาพดานผูสูงอายุ ทําใหขาดความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดกับผูสูงอายุ ปญหาเฉพาะที่เกิด
ในผูสูงอายุ มีแนวคิดเก่ียวกับภาวะเจ็บปวยเรื้อรังและภาวะทุพลภาพ    
 

 “จุดดอย คือ...แพทยไมพอ  แพทยโรงบาลชุมชน ตองตรวจคนไขมาก หมออีกคน
หน่ึงก็ Round ward เหลือหมออีกคนหน่ึงตรวจคนเดียวคือแพทยมี 4 คนจะอยู…คุณหมอ...
ตองมาฝงเข็มแตเชา แตแพทยอีกทานหนึ่งตื่นเชาก็ตองไป Round ward ตึกโนน ก็มีแพทย
คนเดียว เกิดฉุกเฉินเกิดอะไรอีกก็ตองไป....พยาบาลจะมีปญหาเวรนอกเวลาบางทพียาบาล
ก็ควบ” (LH3) 

 
3.2 คุณภาพการดูแลผูสูงอายุในสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล 

สิ่งที่สะทอนใหเห็นใหเห็นการบริการที่มีคุณภาพ คือ    
              1) ผลการรักษาทําใหหาย/ดีข้ึน ทั้งผูรับบริการและผูใหบริการตางมีความเห็นพองกันวา
ผลการรักษาเปนไปตามเปาหาย คือ หายจากความเจ็บปวย คอืสามารถดูแลชวยเหลือตนเองไดเชน 
การรับประทานอาหาร การออกกําลังกายการทํากิจวัตรประจําวันอ่ืนๆ ไมเปนภาระครอบครวั  
 

“ถาเขาสามารถเรียนรูวาโรคที่เขาเปนน่ีเขาสามารถกลบัไปดูแลตัวเองที่บานอยาง
ถูกตอง ไมวาจะเปนเรือ่งอาหารการกิน การออกกําลังกายหรือการปฏิบตัิตวัภารกิจ
ประจําวันตางๆ น่ี…แลวก็เปนProgress ดีขึ้น…เราก็มองวาน่ันคือคําวาคุณภาพเขาสามารถ
ชวยตัวเองไดระดับดีขึ้นกวาเดิม improve ขึ้นกวาเดิม” (LH1) 

 
2) ผูใหบริการใหการบริการที่ประทับใจแกผูรับบริการ การบริการที่ประทบัใจ ไดแก  

การดูแลที่ใหดวยใจ ความรัก เปนกันเอง   ใหความสนใจ ดูแลผูรับบริการเสมือนญาติ โดยพูดดี พูดคุย
ใหกําลังใจ เพราะกําลังใจจะชวยใหจิตใจดขีึ้น    ลักษณะของผูใหบริการตองพูดจาไพเราะ มีความเปน
กันเอง ดังที่กลาวไวดังน้ี 
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“ตองบริการดวยใจคือ บริการดวยคือความรัก...ก็พยายามคุยกับพยาบาลวาเรา
พยายามใหเขาเปรียบเสมือนเขาเปนญาติคนหนึ่งเพราะวาเขามาอยูน่ีเขามาจากที่ไกลแลวก็
บางทีก็มาคนเดียวไมมีญาติถาเขาตรงนีแ้ลวเราเจอกับเราซึ่งแบบชวนคุย ใหความเปน
กันเอง เขาจะสบายใจเหมือนกับวาเปนบานหลังที่สองหลังที่สามแลว ” (LH1) 

 “เขาพูดจาดีกับเรา ใหกําลังใจ เขาใหความสนใจ เปนอะไรเราก็เรียกเขาเขาก็มานะ         
ไมใชวาใหบรกิารใหเราดีอะไร เหมือนอยางวาเราเออนะนอนไมหลับนะ เขาก็เออเขา             
ก็สนใจมาดูแลวาเอายานอนหลับไหม” (LHR4) 

 
3) การดูแลอยางเปนองครวม เปนการดูแลที่ครอบคลุม การดูแลดานสถานที่  

สิ่งแวดลอมใหคลายบาน เชน ทางลาด ราวจับ หองน้ําทีมี่ชักโครก การดูแลดานรางกาย ไดแก  การดูแล
กิจวัตรประจําวันเชน การอาบนํ้า การแตงตวั การกินอาหาร การดูแลตัวเองอ่ืน ๆ และ การปองกัน
อุบัติเหต ุ ดูแลดานจิตใจและสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่ียวของกับกิจกรรมทางดานศาสนา เชน 
การทําบุญ สวดมนต   โดยมีบุคคลากรหลากหลายอาชีพบุคคลากรควรประกอบดวยแพทย พยาบาล 
ผูดูแล 
 

“เราตองดูแลคนไของครวมอยูแลว กาย จิต สังคมอยูดวย กันอยูแลว ดึง Caregiver 
เขามาดูแล ...เราดูแลเรื่องขบัถาย การกินการอยู การอุบัติเหตุหกลม” (LH4) 

“ ตององครวม...สถานที่เอ้ืออํานวย... มีทางลาดมีราวจับ หองน้ําก็ควรจะเปนหองน้ํา
แบบที่เขาเรียกชักโครก เพราะวาผูสูงอายุจะไปนั่งอยางก็ลุกเดิน บคุลากร มีบุคลากรตั้งแต
แพทย พยาบาล ผูดูแลตัง้แตเรื่องการใหบริการ ตั้งแตเรื่องอาหารการกิน การบริการการ 
Nursing care...การชวยเหลือกิจกรรมพ้ืนฐานในชวีิตประจําวันของผูสูงอายุ เชนการอาบนํ้า 
การแตงตวั การกินอาหาร การดูแลตัวเองอ่ืน ๆ การจัดการอุปกรณชวยในการทํากิจวัตร
ประจําวัน เชนอุปกรณในบาน การเดินทาง รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอม เชน การทํา
ที่ยึดเกาะทางลาด...ดานขนบธรรมเนียมประเพณี.อยากใหมีตักบาตรทุกวันพระหรือวาสวด
มนตกอนนอน...หอง ไมอยากอยูในหองโดดเด่ียวบางทีถาญาตไิมไปเยี่ยมเขาจะเหงาก็
อยากใหนอนกันรวมๆ...สิ่งแวดลอม ตองทําคลายบาน มีสวนใหสวย” (LH10)  

 
4) การใหบริการตามมาตรฐานวิชาชพี เปนมุมองของบุคลากรที่มองการดูแลที่เปนไปตาม

มาตรฐานของวิชาชีพ หากไดปฏิบัตติามมาตรฐานวชิาชีพแหงตนแลวคุณภาพตองดี เชน มีความรู ให
การพยาบาลตามมารฐานคณุภาพของการดูแลผูปวยทัว่ไป ทั้งน้ีเพราะวายังไมมีการกําหนดมาตรฐาน
การดูแลผูสูงอายุหรือการดูแลผูสูงอายุระยะยาว ดังผูใหขอมูลที่เปนผูใหบริการกลาวไวดังน้ี 
 

 “ผูใหบริการตองมีความรู...อยากใหเจาหนาที่มีความรูเก่ียวกับเรื่องผูสูงอายุทุกๆ 
ดาน วามาตรฐานของผูสูงอายุที่จะทํา ตรงนี้เขาก็จะเนนเก่ียวกับเรื่อง Long term care … 
ถาผูสูงอายุมันนาจะมีมาตรฐานซักอยาง เก่ียวกับเกณฑคุณภาพ เอาตามเกณฑน้ัน” (LH1) 
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“คุณภาพมองอยู 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือเรื่องของมาตรฐานการบริการของแต                 
ละวชิาชีพชีพ สองคือสามารถตอบสนองความตองการผูรับบริการได มาตรฐานของแตละ
วิชาชีพตองมีอยูแลว ของวิชาชีพแพทย พยาบาล เภสัช ทันตแพทย…อีกอยางหนึ่งก็คือ
คุณภาพคือสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการได” (LH3) 

 
ปจจัยที่ทําใหการดูแลมีคุณภาพ 
  1) มีใจรัก มีความรับผิดชอบ บุคลากร สวนใหญมีใจรักในการการดูแลผูสูงอายุ 
มีความตั้งใจทีจ่ะทําการดูแลผูปวยกลุมน้ี ผูชวยเหลือดูแลที่ไดรับการชื่นชมจากหัวหนา 
ผูสูงอายุและญาติ และพยาบาลที่ปฏบิตังิานอยูในหอผูปวย 

“มาจากใจเรา...จากใจรักลําดับแรกแลวอีกอยางก็คือวามันเปนหนาทีข่องเราคือที่เรา
ตองรับผิดชอบอยางเต็มที ่ เราก็รักงานของเราอยูเพราะวา หนวยงานตรงนี้มันก็เปรียบ 
เสมือนวาเปนบานเรา เราก็ตองอยากดูแลบานเราใหดีที่สุด” (LH10)  

   
4. การจัดการดานคุณภาพ 

การจัดการดานคุณภาพที่เปนจุดเดน  
1) มีการกําหนดนโยบายชดัเจนในการพัฒนาการโรงพยาบาล มีการกําหนดวิสัยทัศน 

นโยบายและแผนงานโรงพยาบาลชัดเจน  รวมทั้งการสนับสนุนการทํางานของบุคคลากร  
 

“เราพึ่งทําแผน วิสัยทัศนพันธกิจกัน  วาเราจะเปนโรงพยาบาลทีเ่ปนเลิศทางดาน
การแพทย... เปนเลศิในประเทศไทย ในภาคอีสาน” (LH4)    

 
2) มีทีมสหสาขาที่จําเปนในการฟนฟูสมรรถภาพทั้งแผนปจจุบันและทางเลือก  ไดแก 

แพทย พยาบาล ผูดูแล อายุรเวช นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด เปนตน และที่มีการทาํงานเปน
ทีมวางแผนการทํางานรวมกันในการฟนฟูสภาพผูปวย  
 

“เรามีครบนะ ทีมสหสาขา แพทย พยาบาล ทันต เภสัช อายุรเวช นักกายภาพ นัก
กิจกรรม บําบัด...ทํางานรวมกัน ... มีการดูแลฟนฟูผูปวยติดตามการดูแล รวมกัน” (LH1) 
 

3) มีการติดตามการรักษาตอเน่ือง แพทยผูใหการรักษาจะมีการติดตามอาการ
ความกาวหนาของผูปวยอยางตอเน่ือง โดยการถายภาพวิโอเทป และในดานการพยาบาลมีระบบการ
ติดตามอาการเม่ือผูปวยกลับบานทางโทรศัพท หรือในรายที่ถึงกําหนดนัด จะมีการโทรติดตาม 
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“ผม update เปนถายวีดีทัศน ใส CD ถายเก็บหมดแตละครั้งมาแลวครั้งตอไปเปน
ยังไงแลวสัมภาษณจากคนไขเองวา  หลงัจากเราทําไปแลวเขาดีขึ้นอยางไรอยางมีบางคนนี่
ตอนคอรสแรกมานอนมาคอรดหลังน่ีเดินแลว” (LH1) 

“เราตั้งเกณฑไววาภายใน 1 สัปดาหเราตองโทรเยีย่มทางโทรศพัท...กรณีที่คนไขมี
ปญหาใหเขาโทรกลับมา consult เราได” (LH4)  

     
4) มีการดูแลความปลอดภยัจากอุบัติเหตุหรืออาการแทรกซอนทีเ่กิดจาก 

ความเจ็บปวยและผูสูงอายุ สิ่งหนวยงานพยายามจัดดําเนินการปองกัน คือการดูแลเรื่องการปองกัน
อุบัติเหต ุโดยผูอํานวยการจะประกาศเนนใหระมัดระวังในเรื่องการหกลม ตกเตยีง หรือ อาการทองผูกใน
ผูสูงอายุ 
 

“ถาแบบลมลงหรือตกเตียงลงไปนี่คนไขจะเปนมากกวาเกาอีกคะ  เราตองระวังตรงนี้ 
...นาน ๆ ทีจะเจอ แลวทาน ผ.อ.ทานจะเนนตรงนี้มาก ๆ เลย” (LH10) 

 
5) การปรับปรุงสิ่งแวดลอม ในการใหความสะดวกสบายในการบริการ 

ฟนฟูสภาพ โดยการปรับปรุงหอผูปวยและแผนกกายภาพบําบัดใหมีอยูใกลสะดวกในการเคลื่อนยาย  
“คนไขที่มา Rehab ฟนฟูนะไปนอนเพ่ือที่จะทํากายภาพบําบัดแลวก็มาปกเข็ม มานวด

แผนไทยเพ่ือ Rehab กับ COPD มันไขคนละประเภทอยูแลวไปอยูรวมกันบางทีตีสามตีสี่มา
พนยาฟอ... คนไขเราพลอยไมไดนอนดวย” (LH3)  

 
วิธีการจัดการคุณภาพดานปจจัยนําเขา  

มีการดําเนินการเก่ียวกับการคดัเลือกตวับคุลากรที่ใหการดูแล มีการประเมินคุณภาพการดูแล 
จากแบบประเมินผูรับบริการเม่ือเขารักษาในโรงพยาบาล เคร่ืองมือ อุปกรณ มีการใหนโยบายในการ
ดูแลชัดเจนในเร่ืองการใหการดูแลผูรับบรกิาร 

1) การคัดเลือกบุคลากร ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดูแลผูสูงอายุที่ปวยเรื้อรัง คือ มี
ความรู ทักษะ ใจรักงานดูแล ใจเย็น และเปนบุคคลในพ้ืนที่ที่มีความเขาใจในการทํางานรวมกันบุคลากร
สวนใหญเปนคนพื้นที่  
 

“คนที่อยูสวนใหญ ถาเปนพยาบาลหรืออยางอ่ืนก็จะเปนคนพื้นที่ อยางตัวเองก็คือไป
อยูที่อ่ืน เม่ือน้ันก็กลับมาอยูบานของเจาของก็เปนคนพื้นที่ แตวานักกิจกรรมบําบัดก็อยาง
อายุรเวชหรือวานวดหมอนวดนี่ก็เปนคนพื้นที่หมด...ทํางานเต็มที่”  (LH3) 

“พยาบาลทีเ่ลอืกมาเขาก็คอนขางเขากับทมีงาน สวนใหญก็จะเลือกคนที่คอนขางจะมี
Positive thinking ในสวนนี้เขามาคนแกหลายๆ คนมีความรูสกึวาอยากไดการดูแล
รักษาพยาบาลดวย แลวก็ในเร่ืองการทํากิจกรรมอะไรตางๆ” (LH1) 

 



138 
 

รางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย  

2) การจัดการดานเครื่องมือการตรวจสอบ มีการสอบเทียบคุณภาพของเครื่องมือ เชน 
กลาววา “เคร่ืองมือมันก็จะมีระบบสอบเทียบ มีกรรมการเคร่ืองมือ มีคณะกรรมการเครื่องมือ
คณะกรรมการอีพียู ตัวเต็มจําไมได” (LH3)  

 
วิธีการจัดการคุณภาพดานกระบวนการ 

1) มีการประเมินผูสูงอาย ุแนวทางการประเมินผูสูงอายุใชรูปแบบเดียวกับผูปวยวัยอ่ืนๆ ไมได
มีการประเมินเฉพาะผูสูงอายุ การประเมินเปนสวนหนึ่งของการใชกระบวนการพยาบาลในการดูแล
ผูสูงอายุ มีการประเมินเก่ียวกับ ความสามารถในการชวยเหลือตนเอง ความตองการของผูสูงอายุ 
รูปแบบผูดูแลที่ใหการชวยเหลือ กาจางผูดูแลผูสูงอายุ 

 
“เรา (พยาบาล) ประเมินตั้งแตแรก... ยังไมไดแบงการดูแลผูสูงอายุนองเขาก็จะ 

Assess คือประเมินตัง้แตแรก วามีญาติมาเฝาไหมคะหรือตองการเรามีบริการแบบน้ีญาติ
ตองการยังไง” (LH3) 

“มีการใชกระบวนการพยาบาล “Nursing process ประเมินคนไขเราประเมินความ
ตองการเขากอน เราจะใหการดูแลแบบไหน...ระบบที่จางคนเฝา...ในการ Assess ของ
กระบวนการพยาบาลแสดงปญหาผูสูงอายุมันจะมีนอนไมหลับ ปญหาการหกลม” (LH 4) 

 
2) การพัฒนาบุคลากร มีการจัดการคุณภาพโดย 

2.1)  การอบรมบุคคลากรใหม บุคลากรใหมตองผานการฝกอบรมและประเมิน
ความสามารถตามลักษณะงาน เชน ผูชวยเหลือดูแลตองมีความสามารถในการเคลื่อนยาย การดูแลผูที่
ไดออกซิเจน มีพฤติกรรมการดูแลดี  
 

“สําหรับ Nurse aide ใหม เราก็ train ใหแลวเราก็มีการประเมิน 2 เร่ือง ก็คือ กําหนด
วาคนที่จะขึ้นมาน่ีหน่ึงตองมีทักษะในเรื่องของการเคลือ่นยาย รูเรื่องรูระบบของโรงพยาบาล
ทุกอยางนะ ความเสี่ยง IC การ CPR เคร่ืองมือ หมอนวดนี่ตอง train ก็คืออันดับแรกใหเอา
มาฝกแบบเทรนนิ่ง…ฝกงานกอนฝกงานรวมกับพ่ีเกาประเมินกอนถึงจะใหขึ้นเวร” (LH3) 

 
2.2) สงเสริมการศึกษาตอและการฝกอบรม สงเสริมใหพยาบาลศึกษาตอและการอบรม

พยาบาลเฉพาะทางระยะสัน้ทางดานผูสูงอายุ การพยาบาลจิตเวช พยาบาลเวชศาสตรฟนฟู 
 

“ตอนนี้เรามุงเนนใหหัวหนางานไปกอน หัวหนางานก็คือในหวอดเขาจบบรหิาร
ขอนแกน ...คุณ (หัวหนาหอผูปวยฟนฟู) ก็กําลังเรียนตอ ”(LH3) 
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“พยาบาล ผมอยากจะไดพยาบาลที่คอยดูแลโดยตรงคือเหมือนกับวาเฉพาะทางที่
จะตองดูแลในกลุมพยาบาลฟนฟู..แลวก็ aging แลวก็จิตวทิยาที่อยากไดน่ีเขามา 3 อันนี้เปน
จุดใหญที่อยากไดเปนทีม” (LH1) 

 
3) การรับเปนสถานที่ฝกปฏิบัติงานและดูงานของ แพทย พยาบาล ผูดูแล เปนตน การที่รับ

เปนสถานที่ฝกงานนั้น ทําใหบุคลากรตางๆ มีความกระตือรือรน ตองมีการเตรียมการสอน ทําใหมีการ
พัฒนาตนเอง  
 

   “มีคนมาดูงาน...ที่น่ีรับฝกงานมาแพทยจาก.. แพทย ผูดูแล ดี ครับผมชอบเวลามา
ผมก็สอน ทําใหเราตองเตรยีมตัว ตองอานหนังสือ ดีครับ” (LH2) 

  “ใครมาดูงานหรือฝกงานจากประเทศจีน หรือวานักเรียนที่ไปฝงเขม็คอรสฝงเข็มจาก
องคการแพทย ทานก็จะเอาอาจารยจากเมืองจีนนะพามาฝกที่น่ีเลย” (LH3) 

 
4) การพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน สวนใหญเปนหนาที่ของพยาบาลในการพัฒนา

คุณภาพงาน ไดแก มีการพัฒนาการคิดกลุมเวร  
4.1) มีการพัฒนาการคิดกลุมเวร เพ่ือการจัดการผูดูแล ที่ใชรวมกันระหวาง แผนก 

พยาบาลกายภาพ และอายุเวช 
 

        “การพัฒนาแลวก็คิดกลุมคิดเวรขึน้มาคิดวาจะโปรแกรมคิดอะไร เกณฑขึ้นมา
ควบคูกับนักกายภาพนี่น่ีฮะกับโปรแกรมนวดแผนไทยวาเขาจะทําอะไรใหไดกับคนไขยังไง 
แลวเขาก็คิดโปรแกรมวาเขาจะทําอะไรขึน้มานะ แตผมก็เพียงแตวาปรับพอคุณเลอืกมาคือ
ผมไมสามารถจะไปทํา ใหเขาคิดกันแลวก็เสนอที่ปรึกษา” (LH1) 

 
 4.2) การพัฒนาระบบนัดผูปวยเขาอยูรักษาเพื่อการฟนฟูไดอยางตอเน่ือง โดย

คํานึงถึงความสามารถในการจัดผูดูแลผูสูงอายุในขณะอยูรักษาในโรงพยาบาล 
 
 “มีระบบนัดคนไข เรานะมันมีแค 10 เตยีง เราตองจัดระบบใหคนไข คนไขเราเด่ียวนี้

ที่หมุนเวียนประมาณ 20 คน แลวมีคนไขอ่ืนอีกที่มา แบบ case คนไขเกา 20 คนเราตอง
หมุนเวียนใหเขาอยู ล็อกเตยีงมันครองเตียง 10 วัน ตองจัดล็อกเรามีสมุดนัด” (LH2) 

 
 4.3) การติดตามอาการที่บาน โดยการใชโทรศัพท หลังจําหนายออกจากโรงพยาบาล 1 

สัปดาห 
“ผูสูงอายุ โดยเฉพาะถามี underling เปน hypertension อยางง้ี เราก็จะเนนใหความรู

เรื่องสุขภาพ การปฏิบตัิตวัแลวก็ใหความรูกับคนดูแล เราก็จะมีเบอรโทรติดตอญาติหลังคนไขกลับ
บานนี่เราตั้งเกณฑไววาภายใน 1 สัปดาหเราตองโทรเยี่ยมทางโทรศัพท (LH4) 
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4.4) การจัดระบบผูดูแล การเขาหอผูปวยฟนฟูและไมมีญาติดูแล ครอบครัวจะตองวาจาง

ผูดูแลในโรงพยาบาล การจัดระบบผูดูแลจะแบงผูปวยเปน 3 แบบทีต่องการกิจกรรมการดูแลที่
แตกตางกัน เปนพ้ืนฐานการจัดผูดูแลใหเพียงพอกับผูสูงอายุ 

 
         “แบบ 1 ตองปอน (อาหาร)  แบบ 2 จัดเตรียม(อาหาร) ให แบบ 3 ก็แคไปดูใหไดแม
ครัวจายดูเราก็ดูวาจะตองกินไดกินยาไดดูแลไดทํากิจกรรมไดดูแลเรื่องการขับถายนอนหลับ 
ปองกันอุบัติเหตุ ที่ไมมีญาติดูแล แบบ 2 มา 5 ถามี 10 คนแบบ 2 มาก็ตอง 5 คนตอวัน ใชคะ 
แบบ 3 มาหมดก็ เราก็ตองดูแลเราตั้ง Rate ไววาถาคนไข 2 คนนี่อยางนอยผูดูแล 1 คน แต
ถาคนไข 3 คนขึ้นไปน่ีผูดูแล 2 เรามี Rateวา ถาอยางนอย 1 น่ี อยางนอย คนไข 1 คนผูดูแล 
1 คน 1 ถึง 2 น่ี PT (หมอนวดที่ทําหนาทีผู่ดูแล) 1 ถึง 2 น่ีผูดูแลน่ี 1  แตถา PT 3 คน ถึง 3 
ถึง 5 น่ี 3 ถึง 4 น่ีผูดูแล 2 5 ขึ้นไป เลขขีข่ึ้นไปน่ีผูดูแลจะเพ่ิมถาเปนประเภทนี้นะ  คะถาเลข
ขี่ขึ้นไปผูดูแลจะเพ่ิม 5 คนก็อาจจะ 4 คนคือสูงสุดที่พ่ีเคยจัดขึ้น 4 คน 4 คนนี่เฉพาะเวรบาย
ดึก” (LH4) 
 

4.5) การปองกันภาวะแทรกซอน มีมาตรฐานการปองกันภาวะแทรกซอนชัดเจน เชน 
การฝงเข็ม การติดเชื้อทางเดินปสสาวะ การหกลม นอกจากนี้ยังมีการจัดการเก่ียวกับสิ่งแวดลอมเพ่ือลด
การหกลม  การสรางความตระหนักใหระวังเรื่องการหกลม 
 

“มีมาตรฐานการดูแลผูปวยที่ฝงเข็ม...ดูสัญญาณชีพ ดูเรื่องของการพยาบาลทุกอยาง 
ถาผิดปกติก็คอืตองรายงานแพทยประจํา...มีใบเสี่ยง...ฝงเข็มแลวเข็มคา หรือไปนวดผูปวย
นวดแลวแผลฟกช้ํามากขึ้นอยางง้ีก็จะมี หรือแมกระทั่งผูปวย Bed sore นอนนานแลวเกิด
แผล Bed sore” (LH4)  

“หกลมงายนี่สําคัญที่สุดเลย...ผอ.จะเนนตรงนี้มากๆเลย...แลวก็คนไขตกเตยีง...ตอง
ระวัง บางทีคนไขพยุงตวัไมดี..สวนมากก็จะเปนผูสูงอายุ  ...ถาคนไขเขาหองน้ําทาํธุระอะไร
เสร็จ เราก็ไปรับในหองน้ํา ตองดูตลอด...”( LH10) 

 
4.6)  มีการพัฒนาระบบการพฒันาคุณภาพงาน โดยการจัดตั้งเปนศนูยประสานงานเพื่อ

พัฒนางานคุณภาพ  
 

“เปนนโยบายของโรงบาล ที่จะทําแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป ปหน่ึงทําแผนคร้ัง
หน่ึง หัวหนาแตละหัวหนาน่ีทบทวนวาลกูนองตัวเอง  ขาดทักษะอะไร แลวจะพัฒนาดานใด 
ปน้ี...เราจัดตั้งศูนยประสานงานเพื่อที่จะใหระบบน่ีคะแกไขปญหาระบบที่มันตองประสาน
หลายจุด  สองก็คือพัฒนาเชิงสราง” (LH4)  
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  4.7) การบริหารอัตรากําลัง เน่ืองจากมีการขยายตกึมากขึ้น จํานวนพยาบาลปฏิบัติการ

ไม 
เพียง จึงตองมีการจัดอัตรากําลังพยาบาลในการดูแลผูปวยใหไดทุกเวร ทุกหอผูปวย  
 

“เราคละกัน คอื   พยาบาลเราจัดเวร แค 2 โซน โซนท่ีเปนคนไขทีม่า Admit แพทย
แผนปจจุบันกับโซนที ่admit ฝงแพทยทางเลือกฝงแพทยทางเลือกก็มี 3 ตึก ตึกวีไอพีกับตึก
ที่ไปสัมภาษณตอนนั้น แลวก็ตึกน้ี 3 ตึก 3 ตึกน้ีใชอัตรากําลังรวมกัน 3 ตึกน้ีใชอัตรากําลัง
รวมกัน แตวาเขาจะแยกเลยวามีคนคละกันอยู พยาบาลคละกัน 10 คน พยาบาลคละกันน่ีทั้ง
ฝายนี้กับตรงนี้คละกันน่ี 15 คนแตเปนของคนที่มาสังกัดกลุมโครงสรางน้ีแหละ 5 คนคะแต
เวลาขึ้นเวรเอามาคละกัน” (LH4)  

 
วิธีการจัดการคุณภาพดานผลลัพธ 

โรงพยาบาลจะเนนเรื่องการปองกันการหกลมเปนกรณีพิเศษ โดยมีการย้ําเนนตั้งแตระดับ
ผูอํานวยการ นําไปสูการตระหนักใหมีการจัดการในระดับผูปฏิบตั ิ ไดแก เรื่องการปองกัน การหกลม 
การกลั้นปสสาวะไมได และหากมีปญหาจะมีการททบทวนเพื่อแกไขปญหาตอไป  

1) การประเมินภาวะเส่ียง การประเมินความเยงที่ปฏบิัติอยูใชมาตรฐานการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล ยังไมมาตรฐานนี้ในผูสูงอายุ เชนกลาววา “ใชมาตรฐาน QA การดูแลผูปวยในเรือ่งความ
ปลอดภัย การบริหารจัดการความเส่ียงคะ ใชอันกลางเลยคะ” (LH4)  

 
2) การสอบสวนหาสาเหต ุมีระบบทบทวนปญหาเพ่ือใชในการคนหาสาเหตุและแกไขปญหาดวย

วิธีการพูดคุยกัน  
 

“มีปญหาเราก็จะมีระบบทบทวนคะ หรือจะมีใบความเสี่ยงถานองเขาไมอยากพูด ไม
อยากอะไร เขาก็จะเขียนใบความเสีย่งระบบโรงบาล ความเสี่ยงเปนเรื่องขอเสนอแนะก็ได 
ไมใชวาอุบตัิการณที่เกิดหรือเปนเชิงรุกก็ได นองเขาจะเขียนๆ แลวเราก็จะมาทบทวนคนไข
รองเรียนเก่ียวของกับอะไรเราก็น่ังคุยกัน แลวก็หาแนวทาง” (LH4) 

 
3) การวากลาวตักเตือน บุคลากรที่ปฏบิัติงานบกพรองจําไดรับการประเมิน และตักเตือนเพ่ือ

การแกไข เชนกลาววา “Nurse aide คนหนึ่งเขาจะพูดจาไมเพราะเลยเรากเ็รียกมาพูดคุยวาปญหาที่
เกิดขึ้นดวยบคุลิกเขา...ถูก Feed back มาสองครั้ง เราก็เลยขอใหเขาปรับจากนั้นเขาก็ดีขึ้น” (LH3)  
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4) ดูแลความปลอดภัยเพ่ือปองกันภาวะเสี่ยงในผูสูงอายุ ไดแก การลม การตกเตยีง การ
ปสสาวะเล็ด การติดเชื้อทางเดินปสสาวะ อาการทองผูก ดวยการเฝาระวัง ภาวะฟกช้ําจากการนวด
รักษาดวยการดูแลอยางใกลชิด วิธีการฝงเข็ม  
 

“เรื่องการลมน่ีเราพยายาม Care คนไข ผมเนนเลยวาอยาใหมีหกลมเกิดขึ้นนะคอืวา
ตองดูแลถาเกิดหกลมมันเปนความเสี่ยงทีเ่กิดจากเราน่ีเราตองแกไข” (LH1) 

 “เอาใบความเสี่ยงแลวก็มีการเขาประชุมเปนทีมของหนวยงาน แลวก็ไดรับการ
ดําเนินการแกไข …มีการมาประเมินแลวก็ปรับปรุง” (LH2) 

 
5) มีแนวปฏิบตัเิพื่อปองกันหรือแกไขชัดเจน มีการกําหนดแนวปฏิบัติการดูแล เชน การ

ปองกันความเสี่ยงจากทางการดูแลผูปวยที่ใสสายสวนปสสาวะ หารปองกันการเกิดแผลกดทบั การ
พยาบาลขณะฝงเข็ม 

 
“มีแนวทางปฏิบัติ แนวทางปฏิบัตใินการดูแลผูปวย ทมี PTT ที่ดูแลองคกรแพทย เขา

จะดูแลทั้งหมด เขาจะมีแพทย ทันตแพทย ครอบคลุมวิชาชีพทกุอันแนวทางปฏิบตัิ แนว
ทางการดูแลผูปวยที่ใสสายสวนปสสาวะแนวทางการดูแลผูปวยที่ใส cath แนวทางการ
ปองกันการเกิดแผลกดทับ” (LH4)   

 “มาตรฐานการดูแลการพยาบาล เชน กอนปกเข็มตองมีการวัดสัญญาณชีพนะครบั 
หลังถอดเข็มตองมีการวัดสัญญาณชีพอีกคร้ัง ตรวจสอบเรื่องของเข็ม ถาเกิดภาวะฉุกเฉินน่ี
เราจะตองมีมาตรฐานการดูแล การ CPR จะมีรถ emergency เตรียมพรอมนะครับ” (LH2)  

 
6) การติดตามประเมินผล ติดตามการประเมินผลการดูแล มีหลายวิธี คือ ประเมินผลจาก

การผูปวยโดยการซักถาม ตรวจดูอาการ ถายวิดีโอผูปวยโดยตรง เพ่ือดูความกาวหนา และปรบัแผนการ
ดูแลรักษาเปนระยะ นักกายภาพบําบัดและพยาบาลมีการใชเคร่ืองในการประเมินความกาวในการฟนฟู
กิจวัตรประจําวันของผูปวย  และการประเมินจาการใชแบบสอบถามผูปวยและญาติ เพ่ือนํามาปรับปรุง
แกไขคุณภาพการดูแลเชนกัน  
 

“จากการถายวีดีทัศน... ดูวามันดีขึ้นอยางไร เดินไดแบบบางทบีางคนก็เห็นชัดวาคร้ัง
แรกมา Walker คร้ังสอง Walker คร้ังสามเปนไมสามขาแลวสี่หาไมสามขา พอคร้ังที่หกเปน
ไมขาเดียว...กายภาพก็มี ของพยาบาลเขาพยายามทาํ Bathel อยู ใช Bathel index ดูวาเขา 
Improve ชวยตัวเองอะไรไดมากขึ้น จากคร้ังน้ีคร้ังกอน เราเห็นไดวาเขาสามารถชวยตัวเอง
ไดมากขึ้น” (LH1) 

 
7) มีการตรวจประเมินผลการภายใน ในโรงพยาบาลมีคณะกรรมการตรวจประเมินผล

ภายใน ตรวจสอบวามีการปฏิบัตติามาตรฐานหรือไม 
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“เราจะตรวจประเมินคุณตามมาตรฐานแผนไทย กายภาพบําบัด มามาตรฐานวชิาชีพ

ของนักกายภาพ คุณตองใหไดสแตนดาสตามมาตรฐานที่คุณวานะทันตแพทยมีวิชาชีพ
ของทัตแพทย  ถาคุณเปนพยาบาลคุณใชพยาบาลนะ ใช  Nursing process ...” (LH4) 

 
8) การจัดการตามมาตรฐานการพยาบาล เปนการจัดการตามมาตรฐานการพยาบาล

โดยทั่วไป  โดยใชมาตรฐานการดูแลที่สถาบันรับรองคุณภาพกําหนดไว แตเน่ืองจากในกลุมผูสูงอายุยัง
ไมมีมาตรฐานการดูแลเฉพาะผูสูงอายุ ซ่ึงไมใชกลุมผูสงูอายุเฉพาะ  ทั้งน้ีหอผูปวยฟนฟูมีการแยกหอ
ผูปวยชัดเจนจึงใชมาตรฐาน 6 ดาน  
 

   “เราใช QA 6 ดาน คือเรื่องการบริหารจัดการ เรื่องทรัพยากร เรื่องผลลัพธผูปวย 
มาตรฐานการพยาบาล เรื่องความเส่ียง ความพรอมของเคร่ืองมือ แลวก็มาตรฐานดาน
วิชาการ” (LH4) 

  “เปนมาตรฐานเหมือน Ward ทั่วไปแตเพียงแตวาตองเนนในเรือ่งของวัสดุอุปกรณ 
เรื่องของเตียง เรื่องของหองน้ํา เรื่องของกิจกรรมที่อยูใน ward ใหเหมาะสมนะครับเชนเตียง
ก็อาจจะไมสูงมาก ในหองน้ําก็ตองมีที่จับมีใหเหมาะสมกับผูสูงอายุ” (LH2) 

 
5. ความคุมคาคุมทุนในการบริการ   
 ความคุมคาคุมทุนในการบริการของผูที่มีสวนเกี่ยวของ พอสรุปไดดังน้ี 

5.1 หาย-เดินได-ชวยเหลือตนเองเอง ได คุณภาพชีวติดีข้ึน 

ความคุมคาทีม่ารับบริการที่น่ี คือ “การหาย-เดินได-ชวยเหลือตนเองได” ไมไดเปรียบเทยีบความ 

คุมคาของคาใชจายกับสุขภาพที่ไดรับ แตเปนการมองเพียงผลการรักษาที่ทําใหหาย คือ สามารถ
ชวยเหลือตนเองได ไมตองเปนภาระของญาติ ญาติสามารถไปประกอบอาชีพไดตามปกติ  
 

“ยายคิดวามันก็คุมเกินคุมเลยละ..หน่ึงเดินไดโดยไมตองใชไมเทา สองใสเสื้อผาเอง 
สาม เขาหองน้ําได” (LH7) 

 “คุมคะ ก็ไมเปนภาระของเรา..ชวยเหลือตนเองได ไมตองมาเปนหวงไมเหมือนเดิมก็
ตามก็ยังรับภาระของเราออกไปไดคร่ึงหน่ึง...ไปทํามาหากินได.” (LH4) 

 
5.2 คุมคา-อยูได แพทยเห็นวา ความคุมคาไมไดเนนที่กําไรขาดทุน เพราะโรงพยาบาลรัฐไมได

มองที่กําไรขาดทุนและคุมคาจริงที่สามารถอยูได เชนกลาววา “ภาครัฐเราไมไดเนนกําไรขาดทุน 
เพราะเรามองวาเราทําใหคนไขพึงพอใจและประสิทธภิาพใหดีที่สุดแตไมคํานึงถึงกําไรหรือขาดทุนผมคิด
วาเปนนโยบายที่ทําอยางน้ีลงไป...เราไมไดหวังกําไร เราหวังแคเราอยูได” (LH1)   
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5.3 คุมคาเชิงจติใจ การที่ผูสูงอายุมีภาวะจิตใจที่ดีขึ้น หลังเกิดภาวะเจ็บปวยถือวาคุมคา เชน
กลาววา “คุมคาผมมองวาในเชิงจิตใจ ผมมองวาจิตใจนี่เปนตวัใหญเลย ผมวาเพราะคนไขที่มาสวนใหญ
เปนคนไขที่เหมือนกับถูกคัดออกเปนคนไขกลุมที่แบบวาเขา Treat ไมไดแลวโรงบาลเขาทําไมไดแลวเขา
สงมาอยางน้ี โรงบาลอําเภอ… เขายังมีความหวังในการ treatment มีความหวงัที่จะกลับมาชวยเหลือ
ตัวเองไดบางหรือมีความหวังในการรักษาพยาบาลจากที่เขาถูกปฏิเสธมาจากหลาย ๆ ที่ คือผมมองวา
อันนี้คือทางจิตใจวาเขาไดตรงนี้แลว” (LH1) 

 
5.4 ความเตบิโตของสถานบริการ “มีความคุมคาอยู... ผมมองวาความคุมคาน่ีมี เพราะที่เรา 

เติบโตมาถึงทกุวันน้ีก็เพราะตรงนี้แหละฮะอาจารยที่เรามีอาคารมีอะไรเพ่ิมเติมมาก็จากตรงนี้แหละ  วา
ถาลําพังเราtreat เฉพาะ general  เราก็คงจะมีแคน้ันมาคือจุดหน่ึง ” (LH1) 
 
6 นโยบายสาธารณะที่จําเปน 
 ผูใหขอมูลทั้งที่เปนผูใหและผูรับบริการใหขอเสนอแนะไวดังน้ี 

6.1  การเพิ่มเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุและญาติเห็นวา รัฐควรเพ่ิมเบีย้ยังชีพผูสูงอายุ  
เน่ืองจากคาใชจายไมเพียงพอเม่ือเจ็บปวย เชนกลาววา “เงินที่ใหไมพอ ถาเพ่ิมไดก็ดี เพราะมีคาใชจาย
มาก จะไดเอามาชวยรักษา” (LH5) 

6.2  การเพิ่มสวสัดิการการรักษา ผูใหบริการ ไดแก แพทยเห็นวาควรมีสวัสดิการดานสุขภาพ 
มากขึ้นโดยเพ่ิมวงเงินคาใชจายการรักษามากขึ้น และควรเพ่ิมระยะเวลาการอยูรักษาเปนผูปวยใน
โรงพยาบาลมากขึ้น เพ่ือใหคุณภาพของผูสูงอายุดีขึ้น 
 

  “ผมมองวารัฐบาลใหแคเพียง 500 บาทตอเดือนคือผมวาอันน้ีมันเพียงแค
คาใชจายเฉย ๆ แตถาเปนสวัสดิการที่เหมาะสําหรับผูสูงอายุจัดเปนแพ็กเกจของผูสงูอายุ
เลย น่ีหมายความวาจะมีแพ็กเกจอะไรใหผูสูงอายุ ใหเขามีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น...” (LH1) 

 
6.3  สนับสนุนคาใชจายสวนเกิน การเขารักษาดวยการฝงเข็มที่น่ี ผูสงูอายุตองจายเงินคา

ฟงเข็มที่เปนสวนเกินจากสวัสดิการการรกัษาที่กําหนดให คร้ังละ 200 บาท ทําใหผูสูงอายุตองจาย
เพ่ิม ซ่ึงทําใหผูสูงอายุบางรายไมสามารถมารักษาได 
 

“อยากใหชวยเหลือเสียเงินไมใหไดเสียเยอะน่ีแหละ  สมมุติวันละ 200 ก็อยางนอยก็
วันละ 100 ก็ยังดีคะ” (LHR1)  

“ชวยตรงที่วา ถามารักษาน่ีเหมือนใชบัตรทองไมตองออกอะไรเลย...บางคนไปแนะ 
นําใหเขามาบอกวามารักษาที่น่ีสิเขาก็บอกวาเขาไมมีเงินที่จะมาเสียคาใชจาย คาอยูคากิน
อะไรอยางน้ี...” (LHR4)  
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6.4  พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเพ่ือใหการดูแลผูสูงอายุมากข้ึนหรือเฉพาะทางการฟนฟู
สภาพ จากการที่ผูสูงอายุมีโรคเรื้อรังมากขึ้นและผูสูงอายุเม่ือเจ็บปวยตองการอยูใกลบาน ใกลครอบครัว  
 

“Tertiary  ไมเหมาะดูผูสูงอายุ...ไกลบาน...ตอนนี้ถาศักยภาพที่พอจะเปนไปไดก็เริ่ม
จากโรงบาลชมุชน สถานีอนามัยก็ยังศักยภาพไมพอ โรงบาลชุมชนพอจะเปนไปได...มี
บุคลากรพรอมสามารถจะถามีสิ่งสนับสนุนพอสมควรก็เขาสามารถจะเปด...เพราะใกลบาน
ใกลใจ” (LH11) 

 
6.5 การปรับโครงสรางทางกายภาพของโรงพยาบาลใหเหมาะสม  ควรมีงบประมาณใหมี

การปรับโครงสรางโรงพยาบาลใหเหมาะสมกับผูสูงอายุ  
 

“โรงพยาบาลที่ดูแลผูสูงอายุ  ระบบมันจะตองมีตั้งแตสถานที่ คน เคร่ืองมือ ของ ตอง
เอ้ือหมด คือตอนนี้พอบางทีเอามาใหเรา เราปรับ...บริบทของผูสูงอายุเชนหองน้ําตองปรับ 
พ้ืน...ราวตองปรับ ทําอยางน้ี มีคาใชจายเพ่ิม” (LH3)  

 
6.6 นโยบายการฝกอบรมบุคลากรดานผูสูงอายุ บุคลากรทั้งแพทยและพยาบาล เห็นวา การ

พัฒนาการดูแลผูสูงอายุน้ัน บุคลากรจําเปนตองมีความรู ความเขาใจในการดูแลผูสูงอายุแตบคุลากรที่มี
อยูยังไมไดมีความรูในการดุแลผูสูงอายุ จึงเห็นวาควรมีนโยบายที่สงเสริมใหบคุคลากรที่ผูดูแลผูสูงอายุ
ผานการอบรมดานผูสูงอายุ  
 

      “พยาบาลที่มีความรูเก่ียวกับดานนี้โดยเฉพาะ” (LH11)  
     “คน...ก็อบรมแพทยดูแลเรื่องผูสูงอายุใหมีความรู...พยาบาลที่จะเขามา...ตองการไป 
อบรมไมมีที่ไป...มันจะตองมีระบบตั้งแตประเทศ..นโยบายกระทรวง.” (LH3)   

 
7. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

7.1 บุคลากรไมเพียงพอและขาดความความรูเฉพาะทาง จํานวนบุคลากรมีไมเพียงพอ 
บุคลากรตองทํางานหนัก เน่ืองจากจํานวนไมเพียงพอ แพทยพยาบาลตองทํางานหนัก โดยเฉพาะแพทย
ตองเร่ิมทํางานตั้งแตเชากอนเวลาทํางาน และยังตองทํางานนอกเวลา นอกจากนี้ยังขาดบุคคลากรที่มี
ความชํานาญเฉพาะทางดานอายุกรรมและผูสูงอายุ  

 
“ถาผมไดแพทยพอเพียงนี่ผมสามารถจะทําไดดีกวาน้ีปญหาใหญ คือ เรื่องแพทย

เพราะวาแพทยเราหมุนคือ Overload มันเยอะไง ...ผมอยากไดแพทย Med ตรงนี้ก็แปลวาถาผม
สามารถมีหมอ Med มาคนหนึ่งน่ีผมจะ Happy กวาน้ีเพราะคนไขทีม่า Aging ลักษณะมันเปนพวก 
Medทั้งน้ันเลย...พยาบาล คือตอนนี้ติดเร่ืองอัตรากําลัง...ขยายงานไมได” (LH1)    
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  7.2 ขาดการสนับสนุนการดําเนินงานจากผูที่เก่ียวของ ผูบริหารเห็นวาดวยลักษณะการ

ใหบริการเนนการฟนฟูสภาพที่เปนการดูแลเฉพาะทาง ไมตรงบทบาทความรับผดิชอบของโรงพยาบาล 
ทําใหการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพดานการดูแลรักษา ไมวาการขอขยายจํานวนแพทย พยาบาล 
หรือบุคลากรไมไดรับการสนับสนุน ระเบียบการเงินไมเอ้ือในการดําเนินงานการฟนฟูสภาพที่ดําเนินการ
อยู ไมสามารถเบิกคาใชจายการฝงเข็มไดตามจริงเนื่องจากขัดกับระเบียบการเบิกจายคารักษา ทําให
ตองคิดคารักษาบางสวนจากผูรับบริการ  
 

“ สวนราชการถาเบื้องบนสัง่มาจริง เปดชองวางใหเบกิ (คาฝงเข็ม) ไดเฉพาะโรงบาล
รัฐบาลเทาน้ัน ผมวาจะย่ิงทาํใหตรงนี้ Boom มากขึ้น แตคราวนีเ้ขาเปดกวางวาเอกชนก็เบิก
ได…ผมเคยถกู comment จากคนอ่ืน...วาเหมือนกับวาเราทําเกินตัวเอง หมายความวาเรา
โรงบาลชุมชนเราควรจะทําแคน้ีแตผมนี่ไปทําเกินหนาที่เองไป ทําแบกรับหนาที่ของนาจะ
เปนของโรงพยาบาลที่ care เฉพาะ เราไปทําบทบาทซึ่งมันคนละบทบาท…ซ่ึงผมมองจะ
ตางจากเขา ผมมองอนาคตวาผมตองทําอยางน้ีแหละ แตเขามองวาหนาที่เขาคือจะแคดูแล
ใหหายกลับบาน เขาไมไดมองระยะยาว...”          ( LH1)    

 
สรุป 
 การดูแลผูสูงอายุโรงพยาบาลแหงน้ี เปนการดูแลผูสูงอายุที่มีปญหาการเคลื่อนไหวจากความ
ผิดปกติของกลามเน้ือและระบบประสาทเปนสวนใหญ ที่ตองการการฟนฟูสภาพดานการเคลื่อนไหว 
และเนื่องดวยนโยบายรัฐ ที่สงเสริมการแพทยทางเลือกในดูแลรักษารวมกับศักยภาพของบุคลากรดาน
การแพทยทางเลือกดานการฝงเขม็ในระยะแรกและขยายการรักษาจนกระทั่งมีความหลากหลาย ครบวง 
และในปจจุบนัปรับเปนการดูแลที่เขารับการฟนฟูสภาพในโรงพยาบาลเปนระยะๆ ตอเน่ืองระยะยาว 
รูปแบบการจัดการบริการของโรงพยาบาลแหงน้ี เปนรูปแบบของสถานบริการที่ทําหนาที่ของการดูแล
สงเสริม และรักษาการการฟนฟูสภาพตอเน่ืองที่หลากหลายครบวงจร ที่เกิดจากแนวปฏิบตัิการบริการที่
เนนการผสมผสานการแพทยแผนปจจุบนัและแพทยทางเลือก โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่พรอมในบริบท
แวดลอมที่เอ้ือตอการฟนฟูสภาพ โดยมีผูนําองคกรที่มีวิสยัทศันดี เปนตวัอยางที่ดี มีบุคลากรที่ยึด
เปาหมายองคกรเปนหลักในการทํางาน  ดานกระบวนการจัดการคุณภาพการบริการ  มีการวางแผนกล
ยุทธในการจัดการบุคลากรใหมีความสามารถในการดูแลผูรับบริการเฉพาะกลุมน้ี และยังสามารถขยาย
ผลงานในดานการรักษาทัว่ไปไดเปนอยางดี  บุคลากรมีการปฏิบัตติามแผนงาน พัฒนาตามคุณภาพการ
พยาบาลตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และยังการพัฒนางานใหเหมาะสมเปน
ลักษณะเฉพาะของหนวยงาน ทั้งน้ี การปฏิบัติการคุณภาพการบริการมีอุปสรรคเร่ืองนโยบาย และ
กําลังคนในการสงเสริมการทํางานใหมีประสิทธิภาพขึ้น 
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      บทที่ 8  
การดูแลผูสูงอายุในสถานดูแลระยะสุดทาย 

 
1. บริบท 

หอผูปวยประคับประคองแหงหน่ึง ตั้งอยูในโรงพยาบาลที่ใหบรกิารเฉพาะพระสงฆที่มีกิจวตัร
ปฏิบัติแตกตางกับฆราวาสเนื่องจากตองประพฤติตามหลักแหงพระวินัยนิยมบรมพุทธานุญาต การ
พัฒนาหอผูปวยประคับประคองเริ่มจาก มีพยาบาลประจําการทานหนึ่งไดไปรับการฝกอบรมการดูแล
ผูปวยระยะสดุทาย หลังจากนั้นก็ไดเขียนโครงการจัดใหมีบริการดูแลผูปวยแบบประคับประคองขึ้น 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลใหความสนใจและสนับสนุนการกอตั้ง โดยมอบหมายใหแพทยอาวุโสทานหนึ่ง
มาเปนหัวหนากลุมงานประคับประคองเพือ่พัฒนาดานวิชาการและงานบริการ มีการหาแนวรวมจาก
วิชาชีพอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เชน แพทย พยาบาล นักกายภาพบําบดั โภชนากร ผูชวยพยาบาล และ
พนักงานผูชวย เปนตน จากน้ันก็มีการสนับสนุนใหบุคลากรไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 
และไดจัดตั้งหอผูปวยประคบัประคองขึ้น เม่ือป พ.ศ. 2550 โดยแพทยมีบทบาทในการตรวจรักษา ดูแล
ใหยาบรรเทาอาการปวด และแกไขปญหาในการเขานอนและการอนุญาตกลับบานของผูปวย พยาบาล
ใหการดูแลใหเกิดความสุขสบายลดความเจ็บปวดทุกขทรมาน และการดูแลทางดานจิตวิญญาณ 
โภชนากรมีสวนในการจัดอาหารใหเหมาะสมกับผูปวย สวนนักกายภาพบําบัดก็จะมีบทบาทในการฟนฟู
สภาพ 
 
2. ระดับของการดูแล 

ผูปวยที่มารบับริการสวนใหญจะเปนผูปวยมะเร็งในระยะสุดทาย จะตองเปนผูที่แพทยคาดวาจะ
มีชีวิตอยูไดไมเกิน 3 เดือน ผูปวยจะไดรับการประเมินและแบงตามระดับการชวยเหลือตนเองออกเปน 2 
กลุม คือ กลุมที่สามารถชวยเหลือตวัเองไดและกลุมทีไ่มสามารถชวยเหลือตวัเองได ดังน้ี 

1) ผูปวยทีย่ังชวยเหลือตวัเองได จะไดรับการฝกเดินและฝกยืน การใชกลุมของความรอนตื้น
เพ่ือชวยในการบรรเทาปวด  

2) ผูปวยทีช่วยเหลือตัวเองไมได จะไดรับการฟนฟูสภาพโดยเร็ว กรณีที่มีการติดขัดของขอตอก็
จะชวยเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของขอตอของผูปวยทีข่างเตียงคนไข ถากรณีที่มีความเจ็บปวดรุนแรง
มาก ๆ จนกระทั่งขยับแลวมีปวด  ก็จะใชวิธีการเคลื่อนไหวอยางนุมนวล เพ่ือปองกันไมใหผูปวยทุกข
ทรมานมากเกินไป 

จากน้ันจะมีการวางแผนใหการดูแลตามความเหมาะสม ตามบทบาทของแตละสาขาวิชาชีพ
แพทยจะพูดคยุกับผูปวยและญาติและผูทีเ่ก่ียวของ เพ่ือชวยในการวนิิจฉัยปญหาและวางแผนการใหการ
ชวยเหลือ รวมทั้งดูแลทางดานการใชยาเพ่ือบรรเทาอาการปวด พยาบาลจะดูแลเรื่องการใหยาตาม
แผนการรักษาของแพทย ความสะอาดของรางกายและการกระทํากิจวตัรประจําวนั ดูแลความสุขสบาย 
ใหการดูแลดวยความนุมนวลและประสานงานกับวิชาชพีอ่ืนเพ่ือแกไขปญหาของผูปวย โภชนากร ก็จะ
ประเมินลักษณะและความตองการทางดานสานอาหารของผูปวย ปรับพลังงานสารอาหารและมื้ออาหาร
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ใหเหมาะสม สวนนักกายภาพบําบัด จะประเมินระดับการชวยเหลือตนเองของผูปวยและวางแผนการให
การชวยเหลือใหเหมาะสม 

นอกจากนี้จะมุงเนนที่การดูแลผูปวยทางดานจิตวิญญาณ โดยมีบุคลากรที่มีความผานการอบรม
ในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย โดยจะประเมินตั้งแตภูมิหลังของผูปวย วาเคยทํางานอะไรกอนบวช แลว 
ณ ขณะน้ียังมีความตองการอะไร ยังมีอะไรบางอยางที่ยังหวงหรือกังวลหรือไม ยังมีสิ่งที่คางคาใจหรือ
เปลา ยังรูสึกวามีความรูสึกวาทําอะไรผิดหรือเปลาแตไมกลาแสดงออกมา ผูที่ดูแลดานจิตวิญญาณก็จะ
พยายามคนหา แลวก็จะดูวาจริง ๆ แลวผูปวยตองการจะทําแบบไหน ทําอะไรและทําอยางไร เชน 
ตองการถวายสังฆทานไหม หรือวาตองการจะกลับไปทีว่ัดหรือกลับไปที่บานเพ่ือไปทําอะไรซักอยางหนึ่ง
หรือวาตองการเจอใคร อาจจะตองการพบใคร ทางเจาหนาที่ก็จะพยายามคนหาแลวก็จะหาทาง
ชวยเหลือเปนตน 
 
3. คุณภาพการดูแล (quality of care) 
 จากการสัมภาษณ พบวา ผูใหขอมูลไดใหขอมูลที่กลาวถึงคุณภาพการดูแลไว 3 ประเด็นหลัก คือ 
จุดเดนจุดดอยของสถานดูแลผูปวยระยะสุดทาย คุณภาพการดูแลผูสูงอายุในสถานดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย และความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีประกอบไปดวยผูสูงอายุและญาติ มีรายละเอียดดังน้ี 
 

3.1 จุดเดนจุดดอยของการบริการ 
 บริการที่เปนจุดเดนของสถานดูแลผูปวยระยะสุดทาย 

จากการรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหบริการและผูรับบริการสามารถจัดแบง
บริการที่เปนจุดเดนและนาสนใจในสถานดแูลผูปวยระยะสุดทายเปนหมวดหมูไดดังน้ี 
 1) ดานการบริการ หอผูปวยระยะสุดทายทีใ่หบริการดูแลแบบองครวม ดังตอไปน้ี 
  1.1) บริการดูแลกลุมผูปวยเฉพาะ หอผูปวยประคบัประคองนี้ตัง้อยูในโรงพยาบาลที่
ใหบริการสําหรับพระสงฆโดยเฉพาะและเปนที่รูจักกันดีในกลุมของพระสงฆและบุคคลทั่วไป ผูปวยบาง
รูปรูจักโรงพยาบาลนี้มานาน 50 ป ตั้งแตยังบวชเปนสามเณร บางรูปมีพระอาจารยผูใหญแนะนําใหมา
รับการรักษาตอที่น่ี เน่ืองจากมีบริการดูแลผูปวยที่เปนพระสงฆทีอ่ยูในระยะสุดทายที่แพทยคาดวาจะมี
ชีวติอยูไดไมเกิน 3 เดือน ซ่ึงสวนใหญจะเปนผูปวยมะเร็งในระยะสุดทาย 
  1.2) บริการดูแลผูปวยแบบองครวม  
  การดูแลทางดานรางกาย การบริการจะมุงเนนไมใหผูปวยไดรับความทกุข
ทรมาน โดยดูแลการไดรับยาบรรเทาอาการปวดและยาอื่นๆ การบาํบัดกลุมอาการและภาวะแทรกซอน
ตามแผนการรักษาของแพทย ดูแลความสะอาดของรางกายและกิจวัตรประจําวัน เชน การชวยในการ
ฉันทอาหาร ด่ืมนํ้า การขับถาย ชวยพาไปตรวจนอกสถานที่  
  การดูแลทางดานจิตใจ บคุลากรจะพูดคุยกับผูปวยมากขึ้น ใหความเห็นใจและให
กําลังใจและเปนหอผูปวยแหงเดียวในโรงพยาบาลที่อนุญาตใหญาติผูปวยอยูเฝาไดตลอด 24 ชั่วโมง  
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    การดูแลทางดานจิตวญิญาณ สถานดูแลผูปวยระยะสุดทายจะใหความสําคัญใน
การดูแลทางดานจิตวิญญาณเปนอยางมาก โดยมีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะที่ผานการอบรมใน
การดูแลผูปวยระยะสุดทาย ที่จะประเมินตั้งแตภูมิหลังของผูปวย วาเคยทํางานอะไรกอนบวช แลว ณ 
ปจจุบันยังมีความตองการอะไร ยังมีอะไรบางอยางที่ยังหวงหรือกังวลหรือไม ยังมีสิ่งที่คางคาใจหรือไม 
หรือยังมีความรูสึกวาตนเองเคยทําอะไรผดิแตยังไมกลาแสดงออกมา หรือการสอบถามเร่ืองความกลวั 
ผูดูแลทางดานจิตวิญญาณจะพยายามคนหาในสิ่งที่ผูปวยตองการจะทํา วาตองการทําอะไร ทําแบบไหน
และทําอยางไร แลวหาทางชวยเหลือใหผูปวยไดบรรลุในสิ่งที่ตองการ เชน ตองการถวายสังฆทาน หรือ
วาตองการจะกลับไปที่วัดหรือกลับไปทีบ่านเพ่ือไปทําอะไรซักอยางหนึ่ง หรือวาตองการพบใคร ที่อาจ
เปนญาติทีไ่มพบกันมานาน เปนตน นอกจากนี้ยงัจัดใหมีพิธีรดนํ้าศพ พิธีการเคารพศพและพิธี
อโหสิกรรมในหอผูปวยได โดยคํานึงถึงสถานะทางสงัคมและศักด์ิศรีของสมณะเพศ เชน ผูใหบริการ
กลาววา 

  
เปนหวอดเดียวที่เราใหคนไขมีญาติเฝาได  แลวก็เปนหวอดเดียวที่มีพิธีมรณานุสติ 

คือ พิธีเรียกวาสวดมนตในหวอดเออใหพระสวดมนตในหวอด แลวเวลาพระมรณภาพแลว
เราก็ใหความเคารพศพนะ มีการรดนํ้าศพ เพราะหวอดธรรมดาจะไมมีครับทําไมได (PC1) 

 
  ในบริการการดูแลโดยทั่วไปแลว แตละสาขาวชิาชีพจะมีบทบาทในการประเมินปญหา
และความตองการของผูปวยและญาติตามความเชี่ยวชาญของตน โดยใชวธิีการสอบถาม สังเกตอาการ 
และการใชแบบประเมิน จากน้ันก็จะนําผลการประเมินมาวิเคราะห เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหา
และวางแผนการดูแลรวมกัน บุคลากรใหการดูแลเอาใจใสและสนใจผูปวยเปนอยางดี ปฏิบัติดวยความ
เคารพ สอบถามปญหาและความตองการอยูเสมอๆ หากพบวาญาติไมเขาใจก็จะพยายามพูดคุยและ
อธิบายใหฟง  
  1.3) บริการฟนฟูสภาพ นักกายภาพบําบัดจะประเมินและแบงผูปวยตามระดับการ
ชวยเหลือตนเองหลังจากนั้นก็จะมีการวางแผนการใหการดูแลตามความเหมาะสม เชน การทํางานของ
นักกายภาพบําบัด ที่มีบทบาทในการดูแลผูปวยระยะสดุทาย เริ่มจากการรับใหคําปรึกษา (consult) แลว
จะมีการแบงผูปวยออกเปนกลุมที่สามารถชวยเหลือตวัเองได และกลุมที่ไมสามารถชวยเหลอืตัวเองได 
ในสวนทีช่วยเหลือตัวเองได ก็จะใหฝกเดินและฝกยืน แลวมีการใชกลุมของความรอนตื้นเพ่ือชวยในการ
บรรเทาปวด สวนกลุมผูปวยที่ชวยเหลอืตัวเองไมได จะตองรีบใหมีการฟนฟูสภาพ กรณีที่มีการติดขัด
ของขอตอก็จะชวยเพ่ิมองศาการเคลื่อนไหวของขอตอของผูปวยทีข่างเตียงคนไข ถากรณีที่มีความ
เจ็บปวดรุนแรงมาก ๆ จนกระทั่งขยับแลวมีปวด  ก็จะใชวธิีการเคลื่อนไหวอยางนุมนวล เพ่ือปองกัน
ไมใหผูปวยทกุขทรมานมากเกินไป การฟนฟูน้ีจะชวยใหผูปวยชวยเหลือตนเองไดดีขึ้น มีความภูมิใจใน
ตนเองมากขึ้น และยิ่งในกรณีที่ญาตดูิแลอยูตลอดอยูแลว จะยิ่งชวยทําใหผูปวยรับรูวาตนเองไมเปน
ภาระของญาติมากขึ้น มีความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้นซ่ึงจะชวยใหผูปวยมีสุขภาพจิตดีขึ้นตามไป
ดวย 
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  1.4) ญาติมีสวนรวมในการดูแล โดยปกติแลวทางโรงพยาบาลจะไมอนุญาตใหญาติ
นอนเฝาผูปวยในโรงพยาบาล แตเน่ืองจากไดเล็งเห็นความสําคัญที่ตองการใหผูปวยจากไปอยางมี
ความสุขทามกลางญาติพ่ีนอง ดังน้ันทางโรงพยาบาลจึงอนุญาตใหญาตใินหอผูปวยประคบัประคอง
สามารถอยูดูแลผูปวยไดตลอด 24 ชั่วโมง มีการสอนญาติใหมีความรูในการดูแลผูปวย เชน การจัด
ทําอาหารปนใหผูปวย เปดโอกาสใหญาติผูปวยพบปะแลกเปลีย่นประสบการณในการดูแลผูปวยและ
สนับสนุนทางดานจิตใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งประสานการตดิตอญาติที่ผูปวยตองการพบใหมาเย่ียม
ผูปวยในวาระสุดทายของชวีิต 
  1.5) บริการโทรศัพทติดตามเย่ียม ภายหลังผูปวยไดรับอนุญาตจากแพทยใหกลับได 
ทางโรงพยาบาลจะมีบริการโทรศัพทติดตามเย่ียมอาการความเจ็บปวยที่วัดอยางนอย 2 คร้ัง  

2) ดานบุคลากร เน่ืองจากเปนที่ของสงฆดังน้ัน 
2.1) บุคลากรจึงมีความเขาใจในธรรมเนียมปฏิบตัติอพระสงฆดี แพทยมีความเปน

กันเองกับพระสงฆ และบุคลากรทุกระดับคอยดูแลความสะดวกสบาย เอาใจใสดี ไมเลือกปฏิบัติ ไม
ปลอยปละละเลย ใหบริการชวยเหลือทุกอยาง นอกจากน้ีใหการดูแลผูปวยแบบองครวมโดยทมีสหสาขา
วิชาชีพ ประกอบดวย แพทย จิตแพทย พระภิญญาธิการ   พยาบาล นักกายภาพบําบัด โภชนากร 
พนักงานผูชวยผูปวยและจิตอาสาดานจิตวิญญาณ 
  2.2) มีบุคลากรที่เปนสหสาขาวิชาชีพ คือมี แพทย จิตแพทย พระภิญญาธิการ 
พยาบาล นักกายภาพบําบดั โภชนากร ผูชวยพยาบาลและพนักงานผูชวยและจิตอาสาดานจิตวิญญาณ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ผานการอบรมในการดูแลผูปวยระยะสดุทาย 
  2.3) มีแผนการพัฒนาบุคลากร ที่ผานมาบุคลากรเกือบทุกคนไดมีโอกาสไปศึกษาดู
งานทั้งในและตางประเทศ เพ่ือนําความรูที่ไดมาปรับใชใหเขากับบรบิทของพระภกิษ ุ
 3)  ดานการบริหาร  มีประเด็นดานงบประมาณ การปรับปรุงสิ่งแวดลอมและการจัดการ
ดานคุณภาพ ดังน้ี 
  3.1) มีการทํางานเปนทมี การประชมุปรึกษาหารือเพ่ือปรับปรุงแกไขวิธีการทํางาน
รวมกันอยางสมํ่าเสมอ และมีใชทรัพยากรอยางคุมคา 
  3.2) งบประมาณ เน่ืองจากใหบริการดูแลรักษากลุมเฉพาะคือพระสงฆเทาน้ัน (ยกเวน
เจาหนาที่และญาติของเจาหนาที่ของโรงพยาบาล) ดังน้ันจึงเปนการใหบริการรักษาฟรีโดยใช
งบประมาณสนับสนุนสวนหนึ่งจากทางราชการ และจากเงินรับบริจาคจากเครือขายผูบริจาคและจาก
บุคคลทั่วไป 
  3.3) มีการปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหมีลักษณะคลายวัดและมีพิธีกรรมทางศาสนา 
เพ่ือใหเหมาะสมกับกลุมผูรับบริการที่เปนพระสงฆ โดยจัดหอผูปวยใหมีความเงียบสงบ ไมพลุกพลาน มี
โตะหมูบูชาและอนุญาตใหมีการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เชน มีการสวดมนต จัดใหมีเจาหนาที่
ชวยเหลือในการปลงผมในวนัโกน มีนํ้าตกจําลองเพ่ือใหเกิดความผอนคลาย มีอุปกรณในการฟนฟู เชน 
ราวฝกเดิน เกาอ้ีไฟฟาสะอาด สิ่งแวดลอมสะอาด ไมมีกลิ่น มีเตียงผูปวยเพียง 10 เตียง ตั้งอยูหางๆ กัน 
ไมแออัด เพ่ือใหผูปวยมีความเปนสวนตวัมากขึ้น นอกจากนี้ยังจัดใหมีหองแยกสําหรับพระที่ใกล
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มรณภาพเพื่อใหมีความเปนสวนตวั มีญาติอยูรอบๆ เพ่ือชวยใหจากไปอยางสงบ เชน ผูใหบรกิารกลาว
วา 
 

เรามีหองแยกนะ เรามีหองแยกสําหรับพระที่ใกลจะถึงมรณภาพจริง ๆ นะ เรามีหอง
แยกไป แลวก็ใหอยูกับญาติเลย อยูตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหเกิดภาพพจนแลวก็ความพึง
พอใจ คนอ่ืนมาดูเขาเห็นเขาก็พึงพอใจวา พระน่ีจะมรณภาพก็ไดมรณภาพเปนสวนตวั เออ
ไมมีใครพระองคอ่ืนมาเห็นดวยหรือวาญาติโยมที่อ่ืนมาเห็นพระก็จะมรณภาพอยางสงบ คน
เห็นเขาก็ชื่นชม (PC1)  

 
  3.4) การพัฒนาคุณภาพหนวยงาน ทางโรงพยาบาลไดจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) และมีระบบการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 
(Continue Quality Improvement: CQI) เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพการบริการ จัดทําแนวทางเวช
ปฏิบัติการดูแลแบบประคบัประคอง (Clinical practice guideline) โดยสงเผยแพรไปทั้งประเทศ 
ถึงแมวา ยังไมมีการคํานึงถึงประเด็นการดูแลผูปวยทีเ่ปนผูสูงอายุหรือแนวทางการดูแลระยะยาว
โดยเฉพาะก็ตาม 
    

ปจจัยสงเสริมการบริการที่ดี 
สําหรับปจจัยที่ทําใหการบรกิารที่ใหเปนจุดเดนมี 3 ประการใหญๆ  คือ ความสนใจของ

บุคลากร ความรวมมือรวมใจของบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ และการบริหารจัดการที่ดี มีรายละเอียดดังน้ี 
1) ความสนใจและความรวมมือรวมใจของบุคลากร จากการสัมภาษณพบวาบคุลากรเปน

หัวใจสําคัญในการบริการ หอผูปวยประคับประคองเกิดขึ้นจากความสนใจของบุคลากรและการพัฒนา
งานบริการรวมกัน โดยเริ่มจากพยาบาลวชิาชีพทีท่ํางานอยูมีความสนใจเรื่องการดูแลผูปวยในระยะ
สุดทาย และมีโอกาสไปเขารับการอบรมแลวจึงไดเขยีนโครงการขึ้น มีการหาแนวรวมผูสนใจในเรื่อง
เดียวกัน จากน้ันผูบริหารใหความสนใจ และใหการสนับสนุนโดยสงบุคลากรทีเ่ก่ียวของไปศกึษาดูงาน
จากทั้งในและตางประเทศ หลังจากน้ันจึงมีการจัดตั้งหอผูปวยประคบัประคองขึ้น นอกจากนี้โครงการนี้
ยังไดรับความรวมมือที่ดีจากบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ เชน แพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัด 
โภชนาการ พนักงานผูชวยและบุคลากรอ่ืนๆ ทุกระดับ 

3) การบริหารจัดการที่ดี ผูบริหารไดมอบหมายใหแพทยอาวุโสทานหนึ่งใหเปนหัวหนากลุม
งานเพื่อชวยพัฒนาดานวิชาการและการบริการ จัดใหมีการอบรมใหความรูแกบุคลากร ประชุม
ปรึกษาหารือกันอยางสมํ่าเสมอ ติดตอประสานงานกันและแบงงานกันทํา มีแนวปฏิบัตทิี่ชัดเจนในกลุม
ผูปวยเฉพาะ ทํางานเปนทมีเพ่ือพัฒนาการบริการอยูเสมอๆ เชน ผูใหบริการกลาววา 

 
คอยประชุมอยูเรื่อย ๆ และคอยประสานงาน อบรมเราก็จะไปกันเปนทีมของเราและมี

การทํางานอยางตอเน่ือง แลวก็เอามาประชุมกัน แลวแบงงานกันทํา สวนงานดานผูปวยที่ดู
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กันเปนทีมก็คอืจะสงตองานกัน ตอนแรกก็คือหมอดูกอน พยาบาลก็จะสงใหนักกายภาพและ
โภชนากรดู (PC3) 

 
จุดดอยสถานดูแลผูปวยระยะสุดทาย     
 ผูใหความรวมมือในการสัมภาษณไดระบสุิ่งที่ทําใหบรกิารน้ันเปนจุดดอย คือ 

1) ความครอบคลุมของการบริการ เน่ืองจากระบบการดูแลผูปวยระยะสุดทายยังพัฒนาได
ไมสมบูรณ ทําใหไมสามารถใหการดูแลผูปวยระยะสุดทายในโรงพยาบาลไดครอบคลุมทุกรายไดทั้งน้ี
เน่ืองมาจาก 

 1.1) ขอจํากัดดานจํานวนเตียง เน่ืองจากหอผูปวยประคับประคองนี้มีเพียง 10 เตียง 
และมีพระมรณภาพที่น่ีประมาณ 30 รูปตอป ในขณะที่มีพระมรณภาพทั้งโรงพยาบาลประมาณ 240 รูป
ตอป ดังน้ันจึงมีพระมากกวา 200 รูปที่ยังไมไดรับการดูแลกอนมรณภาพ ซ่ึงผูใหบริการบอกวาเปนงาน
ที่ทาทายที่จะหาวิธีการที่จะใหผูปวยมาเสียชีวติที่หอผูปวยประคับประคองมากขึ้น และตองการพัฒนา
ระบบการดูแลผูปวยแบบประคับประคองใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 1.2) มีบุคลากรไมเพียงพอที่จะดําเนินการใหบริการเต็มรูปแบบ ปจจุบันมีจิตแพทย
เพียง 1 คน มีพยาบาลที่ผานการอบรมการดูแลผูปวยประคับประคองเพียง 1 คน ยังขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถนําผูปวยไปสูการตายที่ดีและบุคลากรทีใ่หคําปรึกษา เน่ืองจากพบวามีบุคลากรท่ีใหความ
สนใจในดานการดูแลแบบประคับประคองและการฟนฟูสภาพคอนขางนอย รวมทั้งบุคลากรมีภาระงาน
ดานเอกสารเก่ียวกับการประกันคุณภาพโรงพยาบาล และภาระอ่ืนๆ คอนขางมากทําใหมีเวลาในการ
พูดคุยกับผูปวยและญาตินอยลง และยังทําใหไมสามารถติดตามเยี่ยมผูปวยทางโทรศัพทหลงัออกจาก
โรงพยาบาลไดครบทุกราย 

 1.3) ทีมทํางานยังไมไดมีการใหบริการเชิงรุก ถึงแมมีการสํารวจในโรงพยาบาลพบวามี
จํานวนผูปวยที่ตองการไดรับการดูแลระยะสุดทาย แตไมมีการดําเนินการประสานงานเพื่อติดตอ
ใหบริการออกไป สวนใหญที่ผานมาจะเปนการรอใหแพทยเจาของไขเปนผูประสานเขามาเพ่ือขอใหรับ
ผูปวยเทาน้ัน 

 1.4) อุปกรณที่ใชในการฟนฟูสภาพยังมีไมเพียงพอ 
2) ยังขาดการประเมินความเห็นของผูรับบริการ เชน มีการจัดใหมีการบําบัดดวยกลิ่นหอม

และการจัดใหมีนํ้าตกในหอผูปวย แตยังไมมีการประเมินความพึงพอใจตอบริการทีไ่ดรับ เชนกลาววา 
 
กิจกรรมเชนวา สรางกลิ่นหอมใหใน Ward (หอผูปวย) คือ  ... ผมบอกชวยประเมิน

หนอยเพราะวาผมก็ไมแนใจใชไหมวาพระ 10 รูปน่ีจะชอบไอกลิ่นตระไครเหมือนกันหมดทุก
รูปหรือเปลาใชไหม บางครั้งทานอาจจะนอนไมหลับก็ไดนะ ... คือเขาก็ปรารถนาดี ง้ันก็
พยายามหาจุด Optimal การตกแตงหวอดก็เปนจุดที่นาจะพัฒนา การเอาของ เอานํ้าตกที่มี
เสียงดังปอกแปก ๆ มาไวในตึกน่ีพระจะรูสึกยังไงไหม เออเขาก็ยังไมไดประเมินพระ คือเขา
คิดวาไอน่ีดีไอน่ีสวยอาวใสเขาไปกอน คือเราก็ตองคอย ๆ เรียนรูกันไป (PC1) 
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3) ทักษะในการสื่อสารและการจัดการของบุคลากรบางรายยังมีไมเพียงพอ ผูปวยบางราย

บอกวาไมไดรับขอมูลสาเหตุความเจ็บปวยและอาการที่เปนอยู ในขณะที่ผูใหบริการบอกวาสาเหตทุี่
ไมไดใหขอมูลแกผูปวย เน่ืองจากการรักษาที่ยังไมประสบความสําเร็จและไมทราบสาเหตวุามาจากอะไร 
นอกจากนี้ผูปวยยังมีความเชื่อวา การจะมีชีวิตอยูตอไปไดน้ันขึน้อยูกับเรื่องบุญและวาสนา ใน
ขณะเดียวกันผูใหบริการการบอกวา รูสึกหนักใจที่ไมสามารถแกไขปญหาใหกับผูปวยไดทุกสถานการณ
ได เปนตน 

 
ปจจัยที่ทําใหการบริการเปนจุดดอย 

1) ความรวมมือของทีมแพทยในโรงพยาบาล ในการสงผูปวยเขามาพักรักษาในหอผูปวย
ประคับประคอง โดยปกติแลวแพทยประจําหอผูปวยประคับประคองจะไมสามารถยายผูปวยที่ตองการ
การดูแลในระยะสุดทายเขามาอยูในหอผูปวยประคับประคองได หากแพทยเจาของไขไมขอคําปรึกษา
เขามา ถึงแมพบวามีผูที่อยูในเกณฑที่ควรไดรับการดูแลระยะสุดทายก็ตาม เชน กลาววา 
 

เปาหมายสูงสุดผมคือจะดูแลพระที่จะมรณภาพทุกรูปน่ีในโรงบาลสงฆน่ีทุกรูปแตยัง
ทําไมไดเพราะวาเจาของไขแตละคนเขากเ็ปนผูเชี่ยวชาญของเขาทั้งน้ันก็ไมมาเห็นคลอย
ตามเรางายๆ หรอก (PC1) 

 
 นอกจากนี้ความรวมมือของทีมแพทยในการพิจารณา สงผูปวยเขามาพักรักษาในหอ

ผูปวยประคับประคองควรเปนไปตามกฎระเบียบทีต่ั้งไว ก็คือ ตองเปนผูปวยทีค่าดวาจะมีชีวติอยูไดไม
เกิน 3 เดือน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 6) แตพบวาที่ผานมาโดยเฉลี่ยแลวผูปวยแตละคนนอนอยูใน
หอผูปวยนี้ประมาณ 6 เดือน ทําใหผูปวยคนอ่ืนมีโอกาสเขามารับการดูแลในระยะสุดทายลดลง ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับดุลพินิจของแพทยเจาของไขที่สงผูปวยมาเพ่ือขอรับการปรึกษาเทาน้ัน ซ่ึงแพทยหัวหนาหอ
ผูปวยประคับประคองไมมีอํานาจในการคัดเลือกวาใครที่เหมาะสมมากกวาที่ควรยายเขามาอยู เชน 
กลาววา 
 

เออจัดระเบียบพูดคุยกับแพทยที่จะนําผูปวยไปอยู Ward (หอผูปวย) ประคบัประคอง
เพราะวาคนไขที่ Ward ประคับประคองนี่ก็คือ คนไขที่แพทยสงมาจาก Ward อ่ืน เห็นวา
รักษาไมหายแลวก็สงมานอน ทีน้ีตามกติกาน่ีเราบอกวาควรจะเปนคนไขที่คาดวาจะมีชีวติ
อยูไดไมเกิน 3 เดือนแตปจจุบันนี้น่ีระยะเวลาเฉลี่ยของการนอนเตียงของผูปวยนี่ 6 เดือน 
180 วัน ก็ทําใหมีผูปวยผาน Ward นอย ถาเกิดนอน 6 เดือน ๆ น่ี 10 เตียงนี่ยังไง ๆ มันก็ไม
พอใชไหมเพราะฉะนั้นมันถงึคางอยูที่หวอดอ่ืนมาก แตถาเราใหนอนไดคนละเดือนนะ เดือน
หน่ึงแลวตาย คนไขน่ีจะอยูไดเปนรอยเลย (PC1) 
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2) ความเหมาะสมของบริการท่ีให บางครั้งทํากิจกรรมหรือใสอุปกรณหรือกิจกรรมตางๆ ให
ผูปวยมากเกนิไปและไมมีการประเมินผลจากผูรับบรกิาร 

 3) อัตรากําลังของบุคลากรไมเพียงพอ มีแพทยที่ปรึกษา 1 คน แพทยเจาของไขขึ้นอยูกับ
ผูปวยแตละคน พยาบาล 6 คน ผูชวยเหลือ 5 คน และคนงาน 1 คน  ทําใหดูแลผูปวยไมทัว่ถงึและไม
สามารถใหบรกิารเต็มรูปแบบได 

  อัตรากาํลังในแตละเวร มีดังน้ี 
เวรเชา พยาบาล  2 คน  ผูชวยเหลือผูปวย  1 คน  คนงาน 1 คน 
เวรบาย พยาบาล  1 คน  ผูชวยเหลือผูปวย  2 คน  คนงาน  - คน 
เวรดึก  พยาบาล   1 คน  ผูชวยเหลือผูปวย  2 คน  คนงาน  - คน    

 
3.2 คุณภาพการดูแลผูสูงอายุของสถานดูแลผูปวยระยะสุดทาย  
 ส่ิงที่บงบอกวาบริการมีคุณภาพ 

การที่จะบอกไดวาสถานบรกิารแหงน้ันๆ ใหบริการทีมี่คุณภาพ อาจดูไดจากความพึงพอใจ
จากญาติ เชน การกลาวคําชื่นชมจากการดูแล ความเชื่อถือและความศรัทธาของญาติ การที่ผูปวยไดรับ
ความทุกขทรมานลดลง ญาติมีสวนรวมในการดูแลมากขึ้น และจากการที่ผูปวยมีความภูมิใจในการ
ชวยเหลือตนเองไดมากขึ้น ไมเปนภาระของผูอ่ืน มรณภาพอยางสงบ ไมโดดเด่ียวมีญาติพ่ีนองอยูรอบๆ 
เชน ผูใหบริการกลาววา  

 
...สิ่งที่เราทําไปน่ีมันจะมีผลตอบรับมาในรูปของความพึงพอใจ ความเชื่อถือจากญาติ 

ความศรัทธาจากญาติโยมทัว่ไปทีเ่ห็นน่ีก็จะมีสูง สวนความคุมทุนน่ีเราไมไดคิดหรอกเพราะ
เราไมไดมีสิ่งตอบแทนจากการกระทําอันนี้มัน จะบอกวาขาดทนุหรือกําไรน่ีเราไมไดคิด 
(PC1) 

  
ลักษณะของการบริการที่มีคุณภาพ 

ลักษณะของการบริการที่มีคณุภาพ ตัวอยางเชน  
1) การพูดคยุกับคนไขแบบองครวม เชน แพทยผูใหบริการกลาววา การพูดคุยกับคนไข

นอกจากจะถามความทุกขความสุขของทานแลว ยงัถามความทกุขความสขุของญาติพ่ีนองผูเก่ียวของ
ของทาน แลวก็ดูทั้งเรื่องโรคภัยไขเจ็บ สงเสริมใหญาติพ่ีนองใหรูจักการตอบแทนบุญคุณของผูใหญใน
วาระสุดทายของชีวิต หากทานมีความจําเปนตองการอะไร แลวเราสามารถจัดหาใหไดก็ควรจะให โดย
ความเปนจริงแลวพระสวนใหญไมตองการมากหรอก ที่ตองการมากที่สุดก็คือ จิตใจความดูแลความเอา
ใจใส การมาแสดงความเห็นอกเห็นใจ 

2) การประเมินและแบงผูปวยตามระดับการชวยเหลอืตนเอง และวางแผนการใหการดูแล
ตามความเหมาะสมตามบทบาทของแตละสาขาวิชาชพี เชน การทํางานของนักกายภาพบําบัด ที่มี
บทบาทในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย เร่ิมจากการรับใหคําปรึกษา (consult) แลวจะมีการแบงผูปวย
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ออกเปนกลุมที่สามารถชวยเหลือตวัเองได และกลุมที่ไมสามารถชวยเหลือตวัเองได ในสวนที่ชวยเหลือ
ตัวเองได ก็จะใหฝกเดินและฝกยืน แลวมีการใชกลุมของความรอนตื้นเพ่ือชวยในการบรรเทาปวด สวน
กลุมผูปวยที่ชวยเหลือตัวเองไมได จะตองรีบใหมีการฟนฟูสภาพ กรณีที่มีการติดขัดของขอตอก็จะชวย
เพ่ิมองศาการเคลื่อนไหวของขอตอของผูปวยทีข่างเตียงคนไข ถากรณีที่มีความเจ็บปวดรุนแรงมาก ๆ 
จนกระทั่งขยบัแลวมีปวด  ก็จะใชวิธกีารเคลื่อนไหวอยางนุมนวล เพ่ือปองกันไมใหผูปวยทุกขทรมาน
มากเกินไป การฟนฟูน้ีจะชวยใหผูปวยชวยเหลือตนเองไดดีขึ้น มีความภูมิใจในตนเองมากขึ้น และยิ่งใน
กรณีที่ญาติดูแลอยูตลอดอยูแลว จะยิง่ชวยทําใหผูปวยรับรูวาตนเองไมเปนภาระของญาตมิากขึ้น มี
ความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้นซึ่งจะชวยใหผูปวยมีสุขภาพจิตดีขึน้ตามไปดวย 

3) การดูแลทางดานจิตวิญญาณ จะมีบุคลากรที่มีความผานการอบรมในการดูแลผูปวยระยะ
สุดทาย โดยจะประเมินตั้งแตภูมิหลังของผูปวย วาเคยทํางานอะไรกอนบวช แลว ณ ขณะน้ียังมีความ
ตองการอะไร ยังมีอะไรบางอยางที่ยังหวงหรือกังวลหรือไม ยังมีสิ่งที่คางคาใจหรือเปลา ยังรูสึกวามี
ความรูสึกวาทําอะไรผิดหรือเปลาแตไมกลาแสดงออกมา ผูที่ดูแลดานจิตวิญญาณก็จะพยายามคนหา 
แลวก็จะดูวาจริง ๆ แลวผูปวยตองการจะทําแบบไหน ทําอะไรและทําอยางไร เชน ตองการถวาย
สังฆทานไหม หรือวาตองการจะกลับไปที่วัดหรือกลับไปทีบ่านเพ่ือไปทําอะไรซักอยางหนึ่งหรือวา
ตองการเจอใคร อาจจะตองการพบใคร ทางเจาหนาที่ก็จะพยายามคนหาแลวก็จะหาทางชวยเหลือเปน
ตน  
 

ปจจัยที่ทําใหการดูแลมีคุณภาพ 
 ปจจัยที่ทําใหการดูแลที่ใหมีคุณภาพ เชน 

1) มีบุคลากรที่เปนสหสาขาวิชาชีพ ประกอบไปดวย แพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัด 
โภชนากร และพนักงานผูชวย เปนตน 

2) มีการทํางานเปนทีม โดยมีการประชุมกลุมอยูเสมอๆ ปรึกษาหารือและหาแนวทางในการ
ดําเนินการหรือแกไขปญหา การพูดคุยแลกเปลี่ยนกันภายในทีม กับผูปวยและญาตเิพ่ิมขึ้นและหา
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการรวมกัน เชนกลาววา 

 
เรามีทีมสหวชิาชีพอยูปจจุบัน เวลาทําอะไรเราทํากันเปนทีม คอยประชุมอยูเรื่อย ๆ 

และคอยประสานงาน อบรมเราก็จะไปกันเปนทีมของเราและมีการทํางานอยางตอเน่ือง เชน 
ลาสุดที่เราเพ่ิงไปอบรมมาคะ เราก็ไดรูวาตัวชีว้ัดมันเพ่ิมขึ้นแลวนะ คือจาก 17 ตัวเปน 20 
ตัวอะไรเง้ีย แลวก็เอามาประชุมกัน แลวแบงงานกันทํา สวนงานดานผูปวยที่ดูกันเปนทีมก็
คือจะสงตองานกัน ตอนแรกก็คือหมอดูกอน พยาบาลก็จะสงใหนักกายภาพและโภชนากรดู 
(PC3) 

 
3) มีความรวมมือระหวางแพทยและบุคลากรอ่ืนๆ ทุกระดับ 
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4) การนําความรู ประสบการณและทกัษะของบุคลากรในการปฏบิัติงาน ไปใชในการจัด
กิจกรรมกลุมใหกับผูปวยมากยิ่งขึ้น เชน กิจกรรมการเสริมสรางพลงัอํานาจ (empowerment) การเขา
กลุมสนับสนุนผูปวยหรือผูดูแล (self help group, support group) 

5) การลดภาระงานทางดานเอกสารลง หรือเพ่ิมจํานวนบุคลากรใหเพียงพอในการใหบริการ
ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

6) การสนับสนุนจากผูบริหารในการดําเนินงานและนโยบาย 
7) มีคณะกรรมการชวยกันผลักดันการดูแลผูปวยแบบประคับประคองใหเปนนโยบายใน

ระดับชาต ิ
 

 3.3 ความพึงพอใจการบริการ 
จากการสัมภาษณพบวา ผูใหขอมูลที่เปนผูใหบริการและผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการ

บริการ แตมีความแตกตางกันตรงที่ผูรับบริการมีความพึงพอกับการบริการมากกวาผูใหบริการ ดังน้ี 
1) ดานผูใหบริการ ตามมุมมองของผูใหบริการพบวาสวนใหญจะมีความพึงพอใจกับการ

บริการในระดับปานกลาง บางรายกลาววาเน่ืองจากยังไมสามารถสรางระบบการดูแลระยะสุดทายใหกับ
พระที่ใกลมรณภาพในโรงพยาบาลไดครอบคลุมทุกรูป บางรายบอกวายังตองการจะทาํอะไรใหมากกวา
น้ี หรือบอกวายังตองการพัฒนาอีกหลายอยาง และบางรายบอกวาปจจุบันยังมีภาระงานดานเอกสาร
มากกวาการไปน่ังพูดคุยกับผูปวยขางเตียง เปนตน 

2) ดานผูรับบริการ ในมุมมองของผูรับบริการบอกวามีความพึงพอใจตอการบริการที่ไดรับ
ในระดับมาก มีความประทบัใจในการดูแลเอาใจใส การชวยเหลืออุปถัมภ ใหบริการดี รวดเร็ว เจาหนาที่
เปนกันเอง ใหบริการที่ไวใจได และบางรายบอกวาประทับใจในทุกๆ อยาง และมีอุปกรณพรอมทุกอยาง 
  เชนผูใหบริการกลาววา 
 

ของโรงบาล...น่ีนะ ขณะนี้น่ีนะพึงพอใจอยูระดับปานกลางแลวกัน เออยังไมมาก
เพราะวาผมยงัไมสามารถที่จะสรางระบบที่จะดูแลพระที่จะมอรณภาพทุกรูปในโรงบาลสงฆ
ได เปาหมายสูงสุดผมคือจะดูแลพระที่จะมรณภาพทุกรูปน่ีในโรงบาล...น่ีทุกรูปแตยังทํา
ไมได (PC1) 

 
4. การจัดการทางดานคณุภาพ 

ความหมายของคุณภาพ  
ผูใหขอมูลไดใหคํานิยามของคําวาคุณภาพ ที่เปนทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการและผลลัพธการ

บริการ ดังน้ี 
“คุณภาพ” คือ ความพึงพอใจของผูรับบรกิาร ไมจําเปนตองใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
“คุณภาพ” คือ การบริการ ที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการบริการ ใหบริการที่ดี ดูแลดี ใหการ

ดูแลอยางใกลชิด ตามเกณฑที่เปนไปได 
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“คุณภาพ” คือ การทํางานตามตัวชีว้ัด ทํางานตรงตามเปาหมายที่วางไว และตรงตาม
มาตรฐาน 

“คุณภาพ” คือ เคร่ืองมืออุปกรณ และใชของที่มีอยูใหเต็มศักยภาพ 
“คุณภาพ” คือ ทุกส่ิงทุกอยางตองพรอม ตองใหเพียงพอกับผูปวย ทัง้ทางดานการบริการ 

เคร่ืองมือ และบุคลากร 
เชนกลาววา 

 
จริง ๆ คุณภาพมองเปนสองแนวครับ คุณภาพดานของบริการกับเรื่องของคุณภาพ

เรื่องเครื่องมือและอุปกรณอะไรพวกน้ี ... พยายามจะจัดรูปแบบของการใหบริการน่ีอาคือ มอง
เรื่องของความพึงพอใจของคนไขน่ีเปนหลัก แลวก็รวมทั้งจัดรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทที่เรา
มี เชน อุปกรณหรืออะไรตาง ๆ ที่เรามีเราก็พยายามจะใชใหเต็มที่ ... แลวก็อีกอยางหนึ่งก็คือ 
ตอนนี้เราก็พยายามที่จะปรับปรุงเรื่องของพฤติกรรมการบริการอะไรอยางง้ีครับ เร่ืองเก่ียวกับ
การใหเพ่ือนรวมงานนี่เหมือนกับสะทอนกันเองวาโอเคไหมคนอ่ืนเขามองยังไง แลวก็ผูที่อยู
เปนผูบังคับบัญชามองยังไงก็คือเอาพวกน้ีเอามารวมกัน แลวก็สง Feedback กลับไปให
ผูรวมงานทุกคน คือทุกคนนี่มีสิทธิ์ในการที่จะ Comment กันได (PC4) 

 
ดังน้ันคําวา “คุณภาพ” ที่ผูใหขอมูลกลาวไว หมายถึง ความพรอมของเคร่ืองมืออุปกรณ และ

บุคลากรที่ความเพียงพอกับความตองการของผูปวย การปฏิบัติงานและพฤติกรรมการบริการของผู
ใหบริการทีต่ามเปาหมายตามตัวชีว้ัด และความพึงพอใจของผูรับบรกิาร  
 

วิธีการจัดการดานคุณภาพที่เปนจุดเดน 
วิธีการจัดการดานคุณภาพที่เปนจุดเดน ตัวอยางเชน 

1) ดานการดูแล บุคลากรจะพูดทําความเขาใจกับผูปวยและญาติ โดยพูดคุยใชวาจาที่
นุมนวลและใชวิธีการสัมผัส มีการนัดพบปะพูดคุยกับญาติผูปวยทุกวันศุกร เพ่ือเปดโอกาสใหญาติเลา
และแลกเปลี่ยนประสบการณ ปญหาและความตองการ โดยบุคลากรจะใหการดูแลตามความสามารถที่
เปนไปได ปฏบิัตติอผูปวยดวยความเคารพ และดูแลตามคานิยมของโรงพยาบาล เพ่ือใหเกิดการยอมรับ
ในเรื่องโรค การรักษาและชีวติที่ยังเหลอือยู ผูปวยจะไดไมรูสึกกระวนกระวาย ไมกระสับกระสาย หรือ
เกรงกลัวความตายที่จะเผชญิ ซ่ึงจะชวยทําใหผูปวยมรณภาพอยางสมศักด์ิศรี เชน ผูใหบริการกลาววา 

 
Palliative care น่ีไมใชเคร่ืองมืออะไรมากหรอก แตวาใช Soft ware นะ คือ ใชการ

ติดตอทางจิตใจนะ ใชจิตใจนะมากกวาใชเคร่ืองมือ คือการพูด แลวก็การทําความเขาใจกับ
คนไขแลวก็ญาติคนไขจะตองใชมากกวาผูปวยทั่วๆ ไป ทํายังไงเราจะพูดใหคนไขแลวก็
ญาติคนไขน่ีรูตัววา อีกไมเกินสามเดือนจะตายแลวก็โดยท่ีใหเขายอมรับดวยคนไขบางคน
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ยังไมยอมรับ ญาติบางคนก็ยังไมยอมรับ ซ่ึงเราก็ตองพัฒนาวิธีการพูดของเราน่ีใหเขา
ยอมรับเขาใจมันก็จะไดเกิดความสุข แลวก็จะปฏิบตัิตวัไดถูกไดงาย (PC1) 

 
การพัฒนาพฤติกรรมการบรกิารของบุคลากร จะใชวิธีการประเมินบุคลากรทุกคนจาก

ผูบริหาร เพ่ือนรวมงานและจากผูใตบังคบับัญชา หลังจากน้ันจะสงผลการประเมินกลับไปที่ผูถกูประเมิน
เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมการบริการของบุคลากรนั้น รวมทั้งใชวธิีการถายทอด
ประสบการณดีๆ จากบุคลากรที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญใหกับพนักงานผูชวยเพื่อใชเปน
แนวคิดและนาํไปปฏิบตัิกับผูปวยตอไป เชนผูใหบริการกลาววา 

 
ใช ๆ คะแลวก็แมแตผูชวยเหลือคนไขของเรา เราก็ปลูกฝง แลวก็ถายทอดสิ่งดี ๆ 

จากเรานี่ไปสูนองเราก็สอนประสบการณจากการที่เขาดูแลผูปวย เพราะวานองเขามาจาก
อายุ 19, 20 กัน แลวประสบการณตรงนี้เขาจะนอย แตเราพยายามใหประสบการณตรงนี้
คะ… เพราะวาการที่จะมารับอารมณของผูปวยหรือการยอมรับผูปวย หรือการยอมรับญาติ
ไดทุกคนนี่พยาบาลจะนอย ... จะปลอยใหนองนะระบายๆ ใหหมดเสร็จเรียบรอยเราคอยถึง
จะใสอะไรลงไป … แตพอผูปวย Dead ปุบ เราจะบอกนองเลยวาเห็นไหมคะผลทีสุ่ดทานก็
จากเราไปถา ณ วันนั้นเราไมไปใสอารมณกับทานเราก็จะไมมีเวรมีกรรมตอกันเพราะวาเรา
ไมไดไปยืนอยูในจุดของทานคือเราไมไดเปนคนคนที่กําลังจะตาย เราไมไดเปนคนที่ไปยืน
อยูปากเหวเราก็ไมรูความรูสึกหรอกวามันเปนยังไง แตซักวันหนึ่งถาเราไปยืนอยูตรงนั้น
เราถึงจะรูแต ... ผลที่สุดตอนหลังน่ี พฤติกรรมตรงนี้นองก็ทนได แลวนองจะรูเลย ถาคน
ไหนที่ไมมีญาติจะตองไปอยูดวย ... นองก็จะรับรูเลยวาทานจะเรียกทกุ 15 นาที เด๋ียวเรียก 
ๆ นองก็จะไมโมโหแลวก็จะหัวเราะ ... แลวผลที่สดุน่ี ตอนหลังน่ี พ่ีจะพาเขาทําพิธี
อโหสิกรรมกับผูปวยดวยเพราะกลัววาจะมีเวรมีกรรมตอกัน พ่ีก็จะพาทํา คะเราก็จะใช
ประสบการณสอนเขา (PC2) 

 
2) การปรับปรุงสิง่แวดลอมใหคลายกับวัด เน่ืองจากพระสวนใหญจะตองการความเงียบ

สงบเพื่อชวยในการทําสมาธิ ดังน้ันทางหอผูปวยก็จะมีเตียงผูปวยเพียง 10 เตยีง ไมแออัดมากเกินไป 
ตั้งเตียงหางกันพอสมควรเพื่อใหเกิดความเปนสวนตัว จัดใหมีโตะหมูบูชาและอนุญาตใหมีการสวดมนต
ภายในหอผูปวยดวย 

 
วิธีการจัดการคุณภาพดานปจจัยนําเขา 

ผูใหขอมูลจากหอผูปวยประดับประคองไดใหขอเสนอแนะการจัดการกับปจจัยนําเขาวา ควรมี
วิธีการดังตอไปน้ี  

1) ดานบุคลากร ควรมีการการคัดเลือกที่มีคุณภาพและมีประสบการณทํางานดานการดูแล
ผูปวยระยะสดุทาย เชน มีใจใหบริการ มีความรูเฉพาะโรค มีความเชี่ยวชาญในการพูดคุยกับญาติและ
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สามารถเรียนรูรวมกันและประสานงานกันได และควรมีเคร่ืองในการประเมินบุคลากรเพ่ือใชทดสอบ
ความรูและมีรูปแบบการประเมินที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

เชนกลาววา 
 

จัดการกับปจจัย ก็ปจจัยที่ทําใหเกิดคุณภาพที่สําคัญที่สุด ก็คือ บุคลากรสําคญัที่สุด
เพราะวา ในอดีตที่ผานมานี่โรงพยาบาลเราไมเคยมีการประเมินคณุภาพ มันมาถูกประเมิน
คุณภาพก็ไอชวงนี้น่ี แลวทีน้ีมันมาหลายรูปแบบเหลอืเกิน มาจนกระทั่งบุคลากรงงเลย การ
ประเมินน่ีไมรูจะประเมินยังไง เพราะฉะนั้นเราจะตองจัดรูปแบบการประเมินนีใ่หมันเปน
ทิศทางเดียวกัน ใหเหมือนกันหมดทุกคนจะไดทําถูก (PC1) 

   
2) ดานอุปกรณ โดยปกติแลวการดูแลผูปวยแบบประคับประคองไมมีความจําเปนตองใช

เคร่ืองมือหรืออุปกรณที่ตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีราคาแพงแตอยางไร และอุปกรณที่ใชสวนใหญจะ
สามารถนํามาใชไดอีกไมใชวัสดุสิ้นเปลือง เชน เคร่ืองบรรเทาอาการปวด หรือกลุมของผารอน เปนตน 

3) ดานนโยบาย นโยบายเปนสิ่งสําคัญทีใ่ชเปนแนวทางในการปฏิบตัิงานและการใหบริการ
ของหนวยงาน ดังน้ันหนวยงานควรมีนโยบายการจัดการดานคุณภาพ มีแผนและนโยบายพัฒนา
บุคลากรใหชดัเจน เชน การฝกอบรมและการศึกษาดูงานที่เก่ียวของทั้งในและตางประเทศ มีการประเมิน
พฤติกรรมการบริการเปนระยะๆ อยางตอเน่ือง ดําเนินการวิจัยควบคุมกับการบริการเพ่ือพัฒนาระบบ 
และมุงเนนการมีสวนรวมของผูปวยและญาติ เปนตน 

 
วิธีการจัดการคุณภาพดานกระบวนการ 

การหนวยงานมีการจัดการกับกระบวนการดังน้ี 
1) การพัฒนาคุณภาพหนวยงาน ทางโรงพยาบาลไดจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ

โรงพยาบาล (hospital accreditation: HA) และมีระบบการพฒันาคุณภาพอยางตอเน่ือง (Continue 
Quality Improvement: CQI) เพ่ือแกไขปญหาในการดําเนินงาน เชน การคนหาสาเหตุและการแกปญหา
หลังตรวจพบเชื้อในอาหารของผูปวย เปนตน 

2) การบริหารจัดการดานกําลังคน เชน มีระบบเจาหนาที่อาสาสมัครทางดานจิตวญิญาณ
มาปฏิบัตงิานแทนในกรณีทีพ่ยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญดานนี้ติดภารกิจอ่ืน 

3) การพัฒนาบุคลากร ทางโรงพยาบาลไดสงเสริมบุคลากรไปศึกษาทัง้ในและตางประเทศ 
เชน พยาบาลทุกคนไดไปศกึษาดูงานการดูแลผูปวยในระยะสุดทายที่ประเทศสิงคโปร เปนตน 

4) การดูแลผูปวยแบบองครวม ดังน้ี 
4.1) การดูแลทางดานรางกาย บุคลากรสหสาขาวิชาชีพมีบทบาทตางๆ ในการดูแล

ผูปวย เชน แพทยจะพูดคุยกับผูปวยและญาติและผูที่เก่ียวของเพื่อชวยในการวินิจฉัยปญหาและวาง
แผนการใหการชวยเหลือ รวมทั้งดูแลทางดานการใชยาเพ่ือบรรเทาอาการปวด พยาบาลจะดูแลเร่ืองการ
ใหยาตามแผนการรักษาของแพทย ความสะอาดของรางกายและการกระทํากิจวัตรประจําวนั ดูแล
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ความสุขสบาย ใหการดูแลดวยความนุมนวลและประสานงานกับวิชาชีพอ่ืนเพ่ือแกไขปญหาของผูปวย 
โภชนากร ก็จะประเมินลักษณะและความตองการทางดานสานอาหารของผูปวย ปรับพลังงานสารอาหาร
และม้ืออาหารใหเหมาะสม สวนนักกายภาพบําบัด จะประเมินระดับการชวยเหลือตนเองของผูปวยและ
วางแผนการใหการชวยเหลอืใหเหมาะสม  
 4.2) การดูแลทางดานจิตใจ มีเจาหนาที่ที่คอยพูดคุยและใหกําลังใจแกผูปวยและญาติ 
สงเสริมใหผูปวยทํากิจกรรมที่ยังประโยชนตอสังคม เพ่ือเสริมสรางความมีคุณคาในตนเอง เชน ผูปวย
พระที่ยังสามารถเทศนไดก็จะถูกกระตุนใหกลับไปจําวัด เพ่ือโปรดสัตวหรือบิณฑบาตแทนการอยูเฉยๆ 
ในโรงพยาบาล กระตุนใหลกูหลานมีสวนรวมในการดูแล โดยอนุญาตใหมีญาติเฝาตลอด 24 ชัว่โมง และ
จัดมีหองแยกสําหรับผูปวยที่ใกลเสียชวีิตเพ่ือใหมีความเปนสวนตัวและจากไปอยางสงบ  

4.3) การดูแลทางดานจิตวิญญาณ เชน จะมีการคนหาปญหาและความตองการของ
ผูปวยในสิ่งทีค่างคาจิตใจ ในสิ่งที่ตองการทําและชวยใหผูปวยไดบรรลุความสําเรจ็ การอนุญาตใหผูปวย
สวดมนตและทํากิจของสงฆ หรือพิธีกรรมตามความเชื่อ 

เชนกลาววา 
 

การดูแลทางดานจิตวิญญาณนี่มันคอนขางจะยากนะ ... เราจะดูถึงภูมิหลังของทาน
ดวยคะ ... วาทานเคยทํางานอะไรกอนบวช  แลวตอนนี้ ณ ขณะนี้ทานยังมีความตองการ
อะไร ยังมีบางอยางยังหวงหรือกังวลกับอะไรไหม คะ แลวก็ยงัมีอะไรมีสิ่งที่คางคาใจหรือ
เปลา ถามีเราก็จะชวยหาคนมาชวยขจัดส่ิงที่คางคาใจ หรือวาทานยังรูสึกวามีความรูสึกวา
ทําอะไรผิดหรือเปลาแตไมกลาแสดงออกมาอะไรอยางง้ีคะ เราก็จะพยายามคนหา คนหา
แลวก็จะดูวาจริง ๆ แลวทานอยากจะทําแบบไหน อยากจะทําอะไร อยากถวายสังฆทานไหม 
หรือวาอยากจะกลับไปทีว่ัดหรืออยากจะกลับไปที่บานเพ่ือไปทําอะไรซักอยางหนึ่ง หรือวา
อยากจะเจอใคร อาจจะมีคะอยากจะพบใครเราก็จะพยายามคนหา (PC2) 

  

วิธีการจัดการคุณภาพดานผลลัพธ 
ผูใหขอมูลไดยกตัวอยางวิธกีารจัดการดานคุณภาพดานผลลัพธไวสัน้ๆ เชน การเพ่ิมตัวชีว้ดั

เรื่องการมรณภาพ การลดระยะเวลาในการนอนในหอผูปวยประคบัประคอง การลดการปนเปอนใน
อาหารเหลวของผูปวย โดยใชวธิี CQI การประเมินความพึงพอใจของผูปวยและญาต ิ การดูแลทางดาน
รางกายและจิตใจจากอาการปวดที่เกิดจากโรคมะเร็ง และการประเมินคุณภาพอยางตอเน่ือง 

เชน ผูใหบริการกลาววา 
 
เราจะใหพยาธิตรวจใหเราทกุ 1 เดือน โดยตรวจตั้งแตแรกคือวตัถดิุบที่รับมา อาหารที่

ปรุงเสร็จแลว แลวก็ Blender light (อาการเหลว) เรากต็องตรวจเดือนละ 2 คร้ัง เคยเจอนะ
คะ แตวาเม่ือเราทํา CQI (การพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง) ขึ้นมาตรงนี้ก็หายไปเลย เราก็
มาประชุมวาเกิดจากอะไร มีการปนเปอนจากอะไร จากนั้นมาก็ไมเกิด เดือนสิงหาคมที่ตรวจ
มาก็ไมมี (PC3) 
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5. ความคุมคาคุมทุนในการบริการ 
 สถานดูแลผูปวยระยะสุดทายแหงน้ี ยังไมมีแนวคิดในการดานความคุมคาคุมทุนในการบริการกับ
ผูปวยทีช่ัดเจน เน่ืองจากเปนสถานบรกิารของภาครัฐ ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากรัฐบาล 
และมีเงินบริจาคเพ่ือใชในการดําเนินงานอยางเพียงพอ  

ความคุมคาคุมทุนในแตละบริการ 
 ผูใหขอมูลไดใหขอมูลดานความคุมคาคุมทุนในแตละบริการทั้งมุมมองในเชิงศาสนาและศีลธรรม 

และในเชิงเศรษฐศาสตรโดยคราวๆ ดังน้ี 
1)  มุมมองในเชิงศาสนาและศีลธรรม ผูใหบริการสวนใหญบอกวามีความคุมคามากที่เห็นคุณคา

ของพระสงฆ ถึงแมวาจะใหบริการฟรี ไมเสียคาใชจายใดๆ เพราะถือวาเปนการทําบุญกับพระ และบาง
รายบอกวาไมเคยคิดเร่ืองกําไรขาดทุน 

2) มุมมองในเชิงเศรษฐศาสตร ผูใหบริการบอกวาการดูแลแบบประคับประคองมีคาใชจายไม
แพงมาก เน่ืองจากไมมีการชวยฟนคืนชพี (CPR) ไมมีการยายเขาไปอยูในหองผูปวยอาการหนัก (ICU) 
ทําใหไมมีการใชยาราคาแพงๆ ไมใชเทคโนโลยีที่มากเกินไป ไมใชวัสดุสิ้นเปลอืงมากเกินไป แตจะให
การรักษาตามกลุมอาการ มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาสามารถนํากลับมาใชไดอีก เชน เคร่ืองบรรเทา
อาการปวด หรือกลุมของผารอน นอกจากนี้บุคลากรยังใหการดูแลทางดานจิตใจโดยใชวิธีพูดคุยกับ
ผูปวยและญาติ ใหเวลากบัผูปวยและญาติมากขึ้น เปดโอกาสใหญาติเขามามีสวนรวมในการดูแลโดย
อนุญาตใหญาติเฝาไดตลอด 24 ชั่วโมง ชวยใหผูปวยไดรับความเขาใจและเห็นใจ รูสึกอบอุน มีสมาธิ 
ควบคุมอารมณ ความกลัวได และจากไปอยางสงบ 

เน่ืองจากคาบริการสวนใหญไดจากการรับบริจาค และทางโรงพยาบาลก็มีเครือขายผูบริจาค 
โรงพยาบาลจึงไมมีปญหาเรื่องคาใชจายในการบริการจึงไมมีการคํานึงถึงความคุมคาคุมทุนมากนัก เชน
ผูใหบริการกลาววา 

 
Palliative care (การดูแลแบบประคบัประคอง) คุมคาคุม ผมวาคุมมากดวยนะ 

เพราะวา เราใหคุณคาของพระสงฆน่ีมากขึ้นนะแลวก็ญาติก็จะเห็นดวยคลายๆ กับวาเรา
ทําบุญนะ เราทําบุญกับพระระยะสุดทายน่ีมากขึ้นกวาที่เคยทํามา ฉะนั้นสิ่งที่เราทําไปน่ี
มันจะมีผลตอบรับมาในรูปของความพึงพอใจ ความเชื่อถือจากญาติ ความศรัทธาจาก
ญาติโยมทั่วไปที่เห็นน่ีก็จะมีสูง สวนความคุมทุนน่ี เราไมไดคิดหรอกเพราะเราไมไดมีสิ่ง
ตอบแทนจากการกระทําอันน้ีมันจะบอกวาขาดทุนหรือกําไรน่ีเราไมไดคิด (PC1) 

 
การประเมินความคุมคาคุมทุน 

ความคุมคาประเมินไดหลายประเด็น เชน ประเมินจาก 
1) จุดที่มีประโยชนมากที่สุด ซ่ึงเปนจุดที่เหมาะสมตามความตองการของผูปวยและญาต ิ
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2) การเกิดภาพพจนที่ดีในการดูแล เชน จากการที่จัดใหมีหองแยกสําหรับพระสงฆที่ใกล
มรณภาพ ทําใหผูปวยและญาติมีความเปนสวนตัวและจากไปอยางสงบ เปนที่ชืน่ชมแกผูพบเห็น 

3) ผูปวยมีสมาธิ สามารถทาํจิตใจใหสงบ ไมเกิดความกลัวตอความตาย  
4) ผูปวยมีสภาพจิตใจดีขึ้น ยิ้มแยมแจมใสมากขึ้น และใหอภัย 
4) ผูปวยมรณภาพอยางสมศักด์ิศรี ซ่ึงก็เปนไปตามปฏิญญาผูสูงอายุไทย ที่ผูสูงอายุจากไปตาม

ความเหมาะสม ตามคตินิยมไมจําเปนตองความหรูหราเปนตน 
 
6. นโยบายสาธารณะ 

สําหรับนโยบายที่จําเปนตอการดําเนินงานของสถานดูแลผูปวยระยะสุดทาย เชน 
6.1 นโยบายที่เก่ียวกับประชาชนและสังคม คือ การปลูกฝงคานิยมการดูแลบุพการี ผูมีพระคุณ 

ถึงแมจะอยูในสมณะสงฆก็ตาม  
6.2 นโยบายที่เก่ียวกับภาครฐั เชน  

 1) การเตรียมแผนในการรองรับดูแลระยะสุดทายสําหรับผูปวยสูงอายุ เน่ืองจากมีพระสงฆ
ที่มาบวชตอนมีอายุมากเพ่ิมขึ้น 

เชนกลาววา 
 

แผนในอนาคตก็เปนผูสูงอายุอยูแลว เพราะวาคนทีจ่ะมาบวชน่ี ที่จะบวชตั้งแตเด็ก
จริงๆ น่ีจะลดลง แตมาบวชทีหลังน่ีจะเยอะขึ้น เน่ืองจากสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลง 
นอกจากกรณีที่วาสังคมมีเหมือนกับวามีเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ คนก็จะหันมาบวชมากขึ้น
อาจจะเห็นเด็กๆ มาบวชเยอะขึ้น แตเด็ก ๆ จะไมคอยมาโรงพยาบาล (PC4) 

 
 2) สงเสริมใหพระสงฆ มีบทบาทในการรบัความรูและถายทอดความรูทางดานสุขภาพใหกับ
ประชาชนมากขึ้น 
 3) การใหเบีย้ยังชีพแกพระสงฆสูงอายุเชนเดียวกบัผูสูงอายุทั่วไปดวย เน่ืองจากมีคาใชจาย
ตางๆ ในการเดินทางไปพบแพทย เชน ผูรับบริการกลาววา 
 

ทั่วไปก็เด๋ียวนี้เขาใหเดือนละหารอยบาทนะ แตวาไมใหพระนะ ฆราวาสโดยทั่วไป ถา
ฆราวาสมาปวยเคาก็ใหในนามของฆราวาส อยางอาตมาเนี่ยเปนสัญญาบัตร มีเงินเดือน  
พอหมดหนาที่การปกครองเคาก็ไมให  ยังสูฆราวาสที่เคาอายุเทาน้ันเทาน้ีไมไดนะ (PC7) 

 
4) มีนโยบายสนับสนุนคาโดยสารหรือใหไดรับการยกเวนคาโดยสารแกพระภิกษุสงฆที่มี

ความจําเปนตองเดินทาง เชนการเดินทางไปพบแพทย เปนตน 
5) นโยบายทางดานสถานบริการ เชน 
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 5.1) สงเสริมใหมีการจัดบริการการดูแลผูปวยระยะสุดทายในทุกโรงพยาบาล โดย
คํานึงถึงความเชื่อทางศาสนาดวย เชน ศาสนาอิสลามจะตองพาผูปวยไปเสียชวีิตทีบ่าน 
  5.2) มีการจัดตั้งสถานดูแลแบบประคับประคองที่ชัดเจน มีระบบการประเมินคุณภาพ 
มีการพัฒนาบุคลากรและการเตรียมบคุลากรในระยะยาว 

5.3) สงเสริมใหบุคลากรใหมีความรูความเขาในในการดูแลผูปวยระยะสุดทายเพ่ิมมาก
ขึ้น 

5.4) เพ่ิมอัตรากําลังใหเพียงพอเพ่ือใหสามารถจัดบริการไดมากย่ิงขึ้น 
 5.5) ควรมีระบบ Re-imbursement โดยมี สํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
เขามามีสวนรวมในการจายคาบริการ 
 6.6)  มีระบบการตดิตามประเมินผลการนํานโยบายไปปฏบิัต ิ
 
7. ประเด็นอ่ืนๆ 

7.1 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
1) ความรูความเขาใจในกฎเกณฑและระเบียบของผูปฏบิัติงาน เชน เกณฑการยายผูปวยเขามา

อยูในหอผูปวยประคับประคองที่จะตองคาดวาจะมีชีวติอยูไดไมเกิน 3 เดือน แตที่ผานมาโดยเฉลี่ยผูปวย
คนหนึ่งๆ จะอยูนานถึง 6 เดือน จากการรับรูและเขาใจไมตรงกันกอใหเกิดความขดัแยงระหวางแพทย
และพยาบาลกับบุคลากรในหอผูปวยอ่ืนๆ ได 
 2) ความรวมมือของแตละฝาย เชน  

2.1) ความรวมมือของญาติ ดวยความตองการจัดสภาพแวดลอมใหเงียบสงบไมพลุกพลาน
เพ่ือใหผูปวยมีสมาธิ และเนื่องจากมีการอนุญาตใหญาติเฝาผูปวยไดตลอด 24 ชัว่โมง ปรากฏวามีญาติ
ของผูปวยบางรายไมปฏิบตัิตามกฎระเบยีบของโรงพยาบาล มีการออกไปขางนอกแลวกลบัมาพักกับ
ผูปวยดึกๆ และมีจํานวนญาติมาเฝามากกวา 2-3 คน ไมเปนไปตามที่กําหนดไว มักจะกีดขวางการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน ขณะใหการพยาบาล หรือจัดการกับศพผูปวย มีญาติบางรายไมเขาใจ จะ
ความตองการสิ่งที่ดีที่สุด ทันสมัยที่สุด ที่อาจมีคาใชจายสูง ซ่ึงไมไปดวยกันกับนโยบายของหอผูปวยที่
ตองการใหผูปวยไปอยางสงบ สมศักด์ิศรี ไมทุกขทรมานจึงจะไมมีการชวยฟนคืนชพี (CPR) หรือการสง
เขารับการรักษาตอในหองผูปวยอาการหนัก (ICU) แตญาติผูปวยบางรายพบวา ไมใหความรวมมือใน
การฝกปฏิบตัใินการเตรียมอาหารใหผูปวยหลังจากออกจากโรงพยาบาล เน่ืองจากบางรายไมใชญาติจริง
แตเปนโยมอุปฐาก นอกจากนี้มีลูกหลานบางรายไมใหความสนใจมาเย่ียม นําผูปวยมาทิ้งไวกับ
โรงพยาบาลไมสนใจ หรือดูแลแมกระทั่งทางโรงพยาบาลพยายามติดตอไปเพ่ือใหมาพบผูปวยกอน
เสียชีวติก็ตาม ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากผูปวยมีความสัมพันธกับสมาชกิครอบครัวภายหลังจากบวชเรียน ซ่ึง
ผูที่ไปบวชไดละทิ้งทุกส่ิงทกุอยางเพ่ือเขาไปบวชในขณะที่ญาติก็อาจรูสึกวาตนเองถูกทอดทิ้งไป ดังผูให
ขอมูลกลาววา 
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คือพระนี่นาสงสารอยูอยาง คือ ทานเปนสาวกพระพุทธเจานะ แลวก็มีความ
คิดเห็นสอดคลองกับพระพุทธเจานะถึงแมวาสวนมากจะออกบวชตอนแกแลว แตวาก็ยัง
ปฏิบตัิตามกฎตามระเบียบของพระพุทธเจาคือ ตัดขาดจากโลกภายนอกไปอยูโลกทาง
ธรรม คือไมยุงเก่ียวกับกิเลสทั้งหลายแหล เพราะฉะนัน้ความโลภ ความโกรธ ความหลง 
ความรัก ความเกลยีดอะไรนี่เปนสิ่งทีพ่ระจะตองไมมี จะตองพยายามตัด ฉะนั้น
ความสัมพันธระหวางพระกับญาติน่ีมันถงึหมด ก็หมด... พระพุทธเจายังสละลูกสละเมียให
หมดเลยนะเพราะฉะนั้นพระนี่ก็ตองทําตาม พระน่ีจะไมหวงลูก ไมหวงเมีย ไมหวงญาติพ่ี
นองไปอยูในวดัอยูในโลกของพระ แตพอพระแกลงไมสบายจะเรียกลกู เรียกเมียเรียกลูก
เรียกหลานไปชวยดูแลมันก็ไมไดแลว (PC1) 

 
 2.2) ความรวมมือของบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรใหมๆ ที่อาจมีความรูและความเชื่อใน

แนวปฏิบตัิที่แตกตางกัน ที่ตองใชเวลาในการทําความเขาใจใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการ
อบรม การฝกปฏิบัติงานและการเรียนรูจากประสบการณจากดวยตนเอง 

3) การบริหารจัดการในการดูแล เชน การติดตอประสานงานภายในทีมและกับภายนอก 
เพ่ือที่จะชวยใหผูปวยไดรับการบริการแบบเต็มรูปแบบ ระยะเวลาในการใหการรักษาของผูปวยแตละคน
ไมเทากัน ขอจํากัดในเรื่องเวลาของบคุลากรที่จะตองไปทําภาระงานอ่ืนๆ ดวยทําใหมีเวลาในการพูดคุย
กับผูปวยลดลง แผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อทดแทนผูที่ใกลเกษียณอายุยังไมชดัเจน บุคลากรในองคกร
อีกจํานวนมาก ที่ยังขาดความรูเรื่องการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ขาดฐานขอมูลพระภิกษุที่ควร
ดําเนินการวิจัยมากขึ้น 

4) อัตรากําลังไมเพียงพอทําใหไมสามารถใหบริการทีเ่ต็มรูปแบบตามที่ควรจะเปนได เชน กลาว
วา 

 
ก็เหมือนที่อัตรากําลังไมพออยางง้ีคะมันก็ถือเปนจุดดอยของพวกเราเหมือนกันคือเรา

ทํางานกันหนักอยู ก็เยอะเหมือนกันนะคะแลวคนไมพออยางง้ีคะ มันก็จะแบบงานมันก็จะ
โหลดมันก็จะบางทีอยางเราทํางานเยอะ ๆ หลาย ๆ ชัว่โมงอยางง้ีมันก็จะไมมีประสิทธิภาพ
นาจะ... (PC5) 

 
7.2 ประเด็นอ่ืนๆ ที่ผูใหขอมูลตองการบอกหรือตองการฝาก เพ่ิมเติมที่นอกเหนือจากที่กลาว

มาแลว คือ 
1) บุคลากรทกุคนที่ทํางานในสถานดูแลผูปวยแบบประคับประคอง ควรมีความรูความเขาใจ

ในเรื่องการดูแลผูปวยระยะสุดทาย และมีแนวคิดและทศิทางในการดูแลที่สอดคลองกัน 
2) การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะสดุทายในโรงพยาบาล โดยไมแบงแยกผูปวยวาเปน

ผูปวยอายุกรรมหรือศัลยกรรม ผูปวยทุกคนที่เขาเกณฑที่จะตองไดรับการดูแลก็ควรไดรับการดูแล
เหมือนกันและเทาเทยีมกัน ผูปวยทุกคนควรไดรับกําลงัใจ ไมกลัวความตาย แตยอมรับความตาย 
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สรุป 

หอผูปวยประคับประคองตัง้อยูในโรงพยาบาลแหงหน่ึง ที่ใหบริการสําหรับพระสงฆโดยเฉพาะ 
เน่ืองจากมีกิจวัตรปฏิบตัิแตกตางกับฆราวาสโดยทั่วไป ผูปวยที่มารบับริการสวนใหญจะเปนผูปวยมะเร็ง
ในระยะสุดทายที่แพทยคาดวาจะมีชีวติอยูไดไมเกิน 3 เดือน ผูปวยจะไดรับการประเมินและแบง 
ออกเปนกลุมที่สามารถชวยเหลือตวัเองไดและกลุมทีไ่มสามารถชวยเหลือตวัเองได คุณภาพการดูแล
ประเมินไดจากความพึงพอใจจากญาติ ผูปวยไดรับความทุกขทรมานลดลง ญาติมีสวนรวมในการดูแล 
และผูปวยมีความภูมิใจในการชวยเหลือตนเองไดมากขึ้น ไมเปนภาระของผูอ่ืน มรณภาพอยางสงบ ไม
โดดเด่ียว การจัดการดานคุณภาพที่สําคัญคือ การพูดคุยทําความเขาใจกับผูปวยและญาตใิหมากขึ้น 
และการปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหคลายวัด ความคุมคาคุมทุนที่ผานมาไมมีการประเมิน เน่ืองจากใหบริการ
ฟรี ไมเสียคาใชจายใดๆ แตถือวาคุมคามากที่เห็นคุณคาของพระสงฆ นโยบายสาธารณะที่จําเปนตอการ
ดําเนินงาน แบงเปนนโยบายที่เก่ียวกับประชาชนและสงัคม และนโยบายที่เก่ียวกับภาครัฐ ที่สําคัญ เชน
เชน การปลกูฝงคานิยมการดูแลบุพการีและผูมีพระคุณ การเตรียมแผนในการรองรับดูแลระยะสุดทาย
สําหรับผูปวยสูงอายุที่มีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นและการจัดตั้งสถานดูแลผูปวยระยะสดุทายที่ชัดเจน มีระบบ
การประเมินคณุภาพ มีการพัฒนาบุคลากรและการเตรียมบุคลากรในระยะยาว 
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บทที ่9 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
1. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 
 การขยายตวัของโรคเรื้อรังและภาวะทุพพลภาพ และศกัยภาพของครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุ
ลดลง ทําใหความตองการการดูแลในสถานบริการที่มีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับมียังไมมีระบบ
การกํากับดูแลที่ชัดเจน ขาดแนวทางการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่ดี ทีต่องตระหนักถงึคุณภาพ
ในการดูแล คุณภาพชีวิต และสิทธขิองผูสูงอายุในสถานบริการเปนอยางยิ่ง ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่
จะตองมีการศึกษา รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทยขึน้ เพ่ือ
เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการดูแลและสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน
สถานบริการในประเทศไทยใหดียิ่งขึ้นตอไป 
 

1.1 วัตถุประสงคการวิจัย   
1. ศึกษาการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการที่มีอยูแลวในประเทศไทย 
2. ใหขอเสนอรูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่ดีในสถานบริการในประเทศไทย  

 
1.2 วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษารูปแบบดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการ ที่เลือกสรรจากสถาน
บริการดูแลผูสูงอายุระยะยาวแตละประเภท โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) ดังน้ี 

1) การสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ (focus group discussion) เชน นักวิชาการและนักวิจัยที่
เก่ียวของกับการดูแลผูสูงอายุ ณ คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ครั้ง ใชเวลา 
3 ชั่วโมง เพ่ือหาเกณฑในการเลือกสถานบริการทีมี่การปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวตามเกณฑที่
ผูทรงคุณวุฒิระบ ุ 

2) การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ผูใหบริการ ผูรับบริการ ผูที่มีอํานาจทางดาน
นโยบายและภาคีเครือขายที่เก่ียวของ ทัง้ 3 กลุม โดยสัมภาษณตวัแทนแตละกลุมทีละคนใชเวลาคนละ 
ประมาณ 1- 11/2 ชัว่โมง และทําการบันทึกเทป สวนกําหนดวัน-เวลาและสถานที่ ขึ้นอยูกับความพรอม
และความตองการของผูใหสัมภาษณ  

3) การสนทนากลุมโดยมุงเนนการมีสวนรวมจากตัวแทนผูใหขอมูลของทั้ง 3 กลุม ในการเสนอ
ขอคิดเห็นตอขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกผานการสนทนากลุม ใชเวลา 3 ชั่วโมง เพ่ือใหไดมาซ่ึง
ขอสรุปที่เห็นพองตองกัน  
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1.3 ผลการศึกษาและอภปิราย  

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลในสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวทีเ่ลือกสรร จากทั้ง 5 ประเภท สรุป
ไดดังน้ี  

1) บานพักคนชรา  สถานที่ศึกษาเดิมเปนสถานสงเคราะหคนชราของภาครัฐแหงหน่ึง ที่
ตอมาไดเปลี่ยนชื่อไปเปน ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ผูพักอาศัยจะถูกแบงออกเปน 2 
กลุมใหญๆ คอื กลุมที่ชวยเหลือตนเองไดและกลุมทีช่วยเหลือตนเองไมได จุดเดนในการบริการแบงเปน 
ดานบุคลากร ดานการบริการและดานการบริหาร มีระบบการตรวจสอบคุณภาพ และหนวยงานไดการ
ผานการตรวจมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ การจัดการทางดานคุณภาพที่เปน
จุดเดน เชน มีการประชุมทีมอยางสมํ่าเสมอ การแบงงาน การสอบการทํางาน การรายงานตามลําดับขั้น 
ผูบริหารใหความสนใจและสนใจติดตามงานอยางใกลชิด สงเสริมใหผูสูงอายุรวมกิจกรรมเสริมทักษะและ
เพ่ือความผอนคลาย สงเสริมการออกกําลังและดูแลตนเองเพื่อปองกันโรคและสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีพ มีระบบสงตอตลอด 24 ชั่วโมง ถึงแมหนวยงานไมเคยมีการคํานวณตนทุนการบริหาร แตผูใหบริการ
บอกวามีความคุมคาคุมทุนในเชิงศาสนาและศลีธรรมจรรยา สําหรับนโยบายสาธารณะที่จําเปนตอการ
ดําเนินงาน แบงออกเปนนโยบายดานครอบครัว ชุมชนและสังคมและนโยบายดานสถานบริการ 
 จากการศึกษาพบวา สวนมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคม สํานักบริการสวัสดิการ
สังคม  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ไดจัดทํา 
มาตรฐานการจัดบริการผูสูงอายุในสถานสงเคราะห พ.ศ.2550 โดยมีตัวชีว้ัดและเกณฑการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคมที่ชัดเจน (ดูรายละเอียด
ในภาคผนวก 5)  และบานพักคนชราแหงน้ีไดนําเกณฑมาตรฐานนี้มาใชในหนวยงาน และพบวาเปน
หนวยงานเดียวในกรมที่ผานการประเมิน แตอยางไรก็ตามเนื่องจากผูสูงอายุสวนใหญมีโรคประจําตัว 
เม่ือพักอาศัยอยูในสถานสงเคราะหเปนระยะเวลานานๆ อาจเกิดการเจ็บปวย ความสามารถในการ
ชวยเหลือตนเองลดลง ทําใหผูสูงอายุสวนใหญที่อยูในสถานสงเคราะห ตองการการดูแลในระดับที่สูงกวา
การดูแลชวยเหลือในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน และตองการการดูแลดานสุขภาพมากขึ้นอยางเลี่ยง
ไมได (ศิริพันธุ สาสัตย และเตือนใจ ภักดีพรหม, 2552) จากขอมูลบานพักคนชราแหงน้ี เม่ือป พ.ศ. 
2552 พบวามีผูสูงอายุทั้งหมด 204 คน มีจํานวนหนึ่งที่มีภาวะพึ่งพานอนพักอยูอาคารผูปวย และมี
ผูสูงอายุจํานวน 32 คน ที่มีภาวะสมองเสื่อมพักอยูในเรือนคนหลง ซ่ึงเปนกลุมทีต่องการทักษะทางการ
พยาบาลในการดูแลเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ศิริพันธุ สาสัตย และคณะ (2552) ที่
พบวาเกือบครึ่งหน่ึงของผูสูงอายุที่พักอยูในบานพักคนชรามีภาวะพึ่งพา 
 ถึงแมวาที่ผานมาบานพักคนชราแหงน้ีจะมีบุคลากรครบทุกวชิาชีพครบทุกตําแหนง ตามที่
กําหนดไวสําหรับภารกิจทางดานการจัดสวัสดิการสังคม ซ่ึงจํานวนบุคลากรทางดานสุขภาพที่มีอยูคือ 
พยาบาลวิชาชีพ 1 คน ผูชวยพยาบาล 2 คน พ่ีเลี้ยง 33 คน นักสังคมสงเคราะห นักกายภาพบําบัด 2 
คน อาจไมเพียงพอตอภาระความรับผิดชอบในการดแูลผูสูงอายุทีมี่ภาวะพึ่งพาได เม่ือเปรียบเทียบกับ
The Office of Disability, Aging and Long-Term Care Policy (DALTCP) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได
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กําหนดสัดสวนอัตรากําลังของผูใหบริการขั้นต่ําในสถานบริบาล ใน Arkansas ป ค.ศ. 2001 โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสัดสวนพยาบาลตอผูสูงอายุเปน 1 : 40 ในการปฏิบัติงานชวงกลางวัน และ 1 : 80 ในการ
ปฏิบัติงานชวงกลางคืน เปนตน (Tilly, Black, & Ormond, 2003) แตอยางไรก็ตามไมสามารถคํานวณ
ตัวเลขเพ่ือหาอัตราสวนบคุลากรตอผูสูงอายุที่มีภาวะพึง่พาที่ชัดเจนได เน่ืองจากบุคลากรเหลาน้ีตอง
ดูแลผูสูงอายุทั้งหมดในบานพักคนชราทีร่วมทั้งผูที่สามารถชวยเหลอืตนเองไดและผูที่มีภาวะพึง่พา ดวย
ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินมาตรฐานการจัดบริการผูสูงอายุในสถานสงเคราะห พ.ศ.2550 ที่ใชอยูใน
ปจจุบันจะมุงเนนทางดานสวัสดิการสังคมซึ่งเปนภารกิจหลักของหนวยงาน แตยังไมครอบคลุมกับ
มาตรฐานการใหการดูแลผูสงูอายุที่มีภาวะพึ่งพาได ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีการพัฒนาตัวชีว้ัดและ
เกณฑการประเมินมาตรฐานที่สอดคลองกับผูสูงอายุทีมี่ภาวะพึ่งพาเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือเปนการพัฒนา
มาตรฐานการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวติของผูสูงอายุกลุมน้ีดวย 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบตัวอยางรายการดัชนีชี้วัดคุณภาพ (quality indocators: QI) 
ในสถานดูแลระยะยาวที่ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพา ที่สามารถเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
ดัชนีชี้วัดคุณภาพเพื่อนํามาใชกับบริบทของประเทศไทย ประกอบดวย การเกิดอุบัติเหตุ (accidents) 
รูปแบบพฤตกิรรมหรือภาวะทางอารมณ (behavioral/emotional patterns) การจัดการทางคลินิก 
(clinical management) รูปแบบเชานปญญา (cognitive patterns) การขับถาย/การกลั้นอุจจาระปสสาวะ
ไมได (elimination/incontinence) การควบคุมภาวะติดเชื้อ (infection control) โภชนาการและการ
รับประทานอาหาร (nutrition/eating) การทําหนาที่ของรางกาย (physical functioning) การใชยาทางจิต
เวช (psychotropic drug use) คุณภาพชีวิต (quality of life) และการดูแลผิวหนัง (skin care) 
(Capitman, Leutz, Bishop, & Casler, 2005)  
 

2) สถานดูแลชวยเหลือในการดํารงชีวติ สถานบริการแหงน้ีเดิมเปนสวนหนึ่งของสถาบัน
เพ่ือการฟนฟูสภาพในการดูแลรักษาผูปวยโรคเรื้อน มีปรัชญาการดูแลจากความเชื่อในศาสนาคริสตทีใ่ห
การชวยเหลือโดยไมหวังผลกําไร หลังจากที่อุบัติการณโรคเรื้อนลดลงอยางมากทําใหมีการปรับเปลี่ยน
ภารกิจไปใหบริการผูสูงอายุ ทั้งผูที่มีภาวะเจ็บปวยตองการการดูแลอยางใกลชิดและผูสูงอายทุี่เปนโรค
เรื้อรังที่มีอาการคงที่ แตตองการการดูแลบางสวน เชน การชวยเหลือในกิจวตัรประจําวันและการฟนฟู
สภาพ ในดานคุณภาพการดูแล ไดขอมูลดานจุดเดน ปจจัยที่สงเสริมบริการท่ีเปนจุดเดนและปญหา
อุปสรรคของการดูแล นอกจากนี้พบวา ในสวนทีเ่ก่ียวกับนโยบายสาธารณะ สถานที่ชวยเหลือการ
ดํารงชีวิตแหงน้ีไมไดใหบริการที่อิงหลักของนโยบายสาธารณะที่ชัดเจน แตดําเนินงานอยางอิสระภายใต
หลักปรัชญาทางศาสนามากกวา 

เน่ืองจากสถานชวยเหลือในการดํารงชีวิต เปนสถานบริการทีพั่กอาศัยสําหรับผูสูงอายุที่
ตองการความชวยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวัน มากกวาความตองการการดูแลจากบุคลากรทางดาน
สุขภาพ ผูสูงอายุสวนใหญยังพ่ึงพาตนเองไดและไมตองการการดูแลบําบัดในระดับที่สูงหรือซับซอน ซ่ึง
สถานบริการแหงน้ีไดใหบริการที่สอดคลองกับวตัถุประสงค และมีเกณฑการรับผูสูงอายุที่ชัดเจน บริการ
ที่เปนจุดเดนที่สําคัญก็คือ หากผูสูงอายุมีอาการเปลี่ยนแปลงและตองการการดูแลที่มากขึ้น จะสามารถ
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ยายไปรับการดูแลในระดับที่สูงขึ้นไดในโรงพยาบาลที่ใหบริการฉุกเฉนิ การฟนฟูสภาพและมีบรกิารดูแล
ระยะยาวในโรงพยาบาล ทีอ่ยูบริเวณเดียวกันและอยูภายใตองคกรทางศาสนาคริสเหมือนกัน แตอยางไร
ก็ตามยังไมพบวามีการกําหนดมาตรฐานการดูแล  

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา ยังไมมีการกําหนดมาตรฐานการดูแลสถานชวยเหลือใน
การดํารงชีวิตของผูสูงอายุในประเทศไทย และในตางประเทศก็ไมพบหลักฐานการกําหนดมาตรฐานการ
ดูแลที่ชัดเจน แมแตในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังไมสามารถสรุปมาตรฐานกลางของประเทศในสถานที่
ใหการชวยเหลือในการดํารงชีวิตได ทั้งๆ ที่มีความตองการมาตรฐานเพื่อในการประเมินคุณภาพ 
(Resnick & Mitty 2009) ดวยความตระหนักวามีสถานดูแลชวยเหลือในการดําเนินชีวติเพ่ิมมากขึน้แตยงั
ไมมีระบบการกํากับดูแลที่ชดัเจน Capitman & Bishop (2005) จึงไดเสนอวาควรมีการขยายมาตรฐาน
การดูแล โดยใชดัชนีผลลพัธหรือดัชนีชี้วัดคุณภาพโดยใชผลลัพธเปนฐาน (outcome-based quality 
indicators: OBQI) ที่คํานึงถึงการวัดคณุภาพที่กระบวนการและผลลัพธการดูแล จากเดิมที่ใชกับสถาน
บริบาล (nursing home) เทาน้ันจึงควรขยายการกําหนดมาตรฐานการดูแลไปยังสถานดูแลชวยเหลือใน
การดําเนินชีวติและสถานบริการตางๆ ที่ใหบริการในลักษณะเดียวกันดวย และหลักฐานการกําหนด
มาตรฐานสถานชวยเหลือในการดํารงชีวิตของประเทศสหรัฐอเมริกาทีผู่วิจัยสืบคนได พบในเฉพาะสวนที่
เปนการพยาบาล ประกอบดวย 6 มาตรฐาน (ดูรายละเอียดหนา 33-36) ไดแก (Alnursing.org, 2005) 
 มาตรฐานที่ 1 การประเมิน พยาบาลตองมีความสามารถในการใชเคร่ืองมือ และมีเทคนิคใน
การรวบรวมขอมูลสุขภาพ 

มาตรฐานที่ 2 การวินิจฉัย พยาบาลจะรวมกับทีมดูแลในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการ
ประเมิน เพ่ือใหมีความเที่ยงตรง รวมกันวินิจฉัยปญหาและวางแผนการดูแล 
 มาตรฐานที่ 3 การระบุผลลัพธ พยาบาลตองระบุผลลัพธการดูแลที่สะทอนถึงสภาวะสุขภาพ 
การรับรูและการแสดงออกถึงความผาสุกของผูสูงอายุ 
 มาตรฐานที่ 4 การวางแผน พยาบาลตองมีการวางแผนการพยาบาลทีใ่หการดูแลครอบคลมุ
สาขาวิชาชีพ และเปนการดูแลภายใตแนวทางการพยาบาลหรือการติดตามของพยาบาลเพื่อใหบรรลุผล
ลัพธ 
 มาตรฐานที่ 5 การปฏิบัติการ ใหการดูแลตามแผนการพยาบาลและมีการพัฒนาการดูแล
อยางตอเน่ือง 
 มาตรฐานที่ 6 การประเมินผล การประเมินความกาวหนาของผูสูงอายุ ใหเปนไปตาม
เปาหมาย สอดคลองกับที่วางแผนการดูแลไว 
  ดังน้ันเพ่ือเปนการยกระดับมาตรฐาน การดูแลผูสูงอายุในสถานชวยเหลือในการดํารงชีวิตใน
ประเทศไทย ผูใหบริการและหนวยงานที่เก่ียวของอาจตองศึกษามาตรฐานขางตนอยางชัดเจนอีกคร้ัง 
เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาเกณฑมาตรฐานและเกณฑการประเมิน ที่สอดคลองกับความ
ตองการของผูสูงอายุในบริบทวัฒนธรรมของไทยตอไป 
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3) สถานบริบาล จากแนวโนมผูสูงอายุที่เปนโรคเรื้อรัง ที่มีตองการการดูแลหลากหลายและ
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น สงผลทําใหการดูที่บานไมสามารถทําไดอยางครอบคลุม  จึงมีการกอตั้งสถาน
บริบาลของภาคเอกชนแหงน้ีขึ้นมาเพ่ือใหการดูแลผูสูงอายุที่เฉพาะและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยมี
บุคลากรสหสาขาวิชาชีพ ประกอบดวย แพทย เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด 
นักจิตวิทยา นักโภชนากร และผูชวยเหลือดูแล ใหบริการดูแลผูสูงอายุที่มีระดับการชวยเหลือตนเองใน
ระดับตางๆ โดยใหการชวยเหลือดูแลในกจิวัตรประจําวนั การดูแลดานสุขภาพ การพยาบาล การฟนฟู
สภาพ การตดิตามอาการอยางใกลชิด และการสงตอกรณีที่มีอาการซับซอนเพ่ิมมากขึ้น คุณภาพการ
ดูแลที่ประเมินจากผูใหบริการ เชน จากความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูสูงอายุที่
หลากหลาย การดูแลเอาใจ การชวยเหลือกรณีฉกุเฉิน การสงตอ สถานที่ และคุณภาพการดูแลที่
ประเมินไดจากผูรับบริการ เชน การกลับมารับบรกิาร การบอกตอๆ กันแบบปากตอปาก และ
ผูรับบริการมีอาการดีขึ้นหรือมีความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น การจัดการดานคุณภาพที่สําคัญ เชน การมี
วัฒนธรรมองคกร การมีกิจกรรมที่มุงเนนการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ และ
มีระบบการตดิตามอาการอยางใกลชิดและตอเน่ือง สวนความคุมคาคุมทุนในการบริการยังไมสามารถ
บอกไดชัดเจน แตมักจะเปรียบเทยีบจากคาบริการกับผลลัพธทีเ่กิดขึ้น และเปรยีบเทียบคาใชจายที่เพ่ิม
ขึ้นกับบริการที่ไดรับ นโยบายสาธารณะที่จําเปน เชน มาตรการใหการชวยเหลอืผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา 
มาตรการใหการชวยเหลือผูประกอบการ การกําหนดหนวยงานควบคุมมาตรฐานและกํากับดูแล และการ
ออกกฎหมายใหครอบคลุมเพ่ือคุมครองผูบริโภค เปนตน 
 ดวยสถานบรบิาล เปนสถานบริการทีผู่พักอาศัยมักมีความเสื่อมหลายดานและมีปญหาโรค
เรื้อรังที่นําไปสูภาวะพึ่งพา ตองการการดูแลแบบตอเน่ือง (Ribbe, et al., 1997) แตยังเปนการบริการ
รูปแบบใหมสาํหรับประเทศไทย ถึงแมพบวามีบริการในลักษณะเดียวกันในบานพักคนชราทั้งของภาครัฐ
และเอกชนทัว่ไป (ศิริพันธุ สาสัตย และเตือนใจ ภักดีพรหม, 2552) แตผูใหบริการไมไดรับรูวาเปนการ
ใหบริการดูแลในระดับสูง จึงยังไมมีการบัญญัติคํานิยามที่ชัดเจน ไมมีหนวยงานใดเปนเจาภาพในการขึ้น
ทะเบียนหรือกํากับดูแล และไมมีการกําหนดมาตรฐานการดูแลในสถานบริบาลโดยเฉพาะ แตเน่ืองจาก
สถานบริบาลที่ศึกษามีขนาดคอนขางใหญ เพ่ือใหมีการดําเนินกิจการที่ถูกตองตามกฎหมายที่เก่ียวของ
ที่มีอยูในปจจุบัน จึงไปขึ้นทะเบียนเปนสถานพยาบาลผูปวยเรื้อรัง กับกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวง
สาธารณสุข ที่จะตองมีอัตราสวนของแพทย พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรตางๆ ตอจํานวนผูปวย และ
ตองมีแผนกผูปวยนอกตามระเบียบของสถานพยาบาลที่กําหนดไว ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามลักษณะของการ
ใหบริการแลวพบวาระเบียบบางประการอาจไมจําเปนสําหรับสถานบริบาล และอาจสงผลทําใหตนทุน
การบริการมีราคาสูงขึ้นโดยไมจําเปนได จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนามาตรฐานการ
ดูแลในสถานบริบาลที่ชัดเจนมากขึ้น  
 สําหรับพัฒนาการของคุณภาพการดูแลในสถานบริการระยะยาวในตางประเทศ พบวา จาก
เดิมการประเมินคุณภาพของสถานบริบาลจะใชแนวคิดของ Donabedian (1980) ประกอบไปดวย 3 
สวนคือ โครงสราง (structure) กระบวนการ (process) และผลลัพธ (outcome) ตอมาไดใหความสําคัญ
ที่กระบวนการดูแล (ตัวชี้วดั เชน การผูกมัดทางกายหรือโดยใชยาหรือสารเคมี) และผลลัพธการดูแล 
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(ตัวชี้วัด เชน การเปลี่ยนแปลงดานการทําหนาที่ของรางกาย) ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการการ
พัฒนาดัชนีชี้วัดคุณภาพ (quality indicators: OIs) โดยสรางเครื่องมือที่ชื่อวา Minimum Data Set-
Resident Assessment Instrument (MDS-RAI) เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือมาตรฐานในการประเมนิผูสูงอายุ
ในสถานบริการระยะยาวทีมี่ความครอบคลุม เปนรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ และยังถูกนําไปใชใน 
ประเทศแคนนาดา ประเทศไอรแลนด และหลายประเทศในยุโรป  
 พัฒนาการการประเมินคุณภาพในระยะตอมา ไดใหความสําคัญกับคุณภาพชวีิตของผูพัก
อาศัยในสถานดูแลระยะยาวเพิ่มขึ้น เชน พัฒนาดัชนีชี้วัดคุณภาพ (quality indocators: QI) 
ประกอบดวย การเกิดอุบัติเหตุ รูปแบบพฤติกรรมหรอืภาวะทางอารมณ การจัดการทางคลินิก รูปแบบ
เชานปญญา (การขับถาย/การกลั้นอุจจาระปสสาวะไมได การควบคุมภาวะติดเชือ้ โภชนาการและการ
รับประทานอาหาร การทําหนาที่ของรางกาย การใชยาทางจิตเวช คุณภาพชีวติ และการดูแลผิวหนัง 
และปจจุบันการประเมินคณุภาพไดมุงเนนไปที่ผลลัพธการดูแลมากขึ้น จึงเริ่มพัฒนาดัชนีผลลัพธหรือ
ดัชนีชี้วัดคุณภาพโดยใชผลลัพธเปนฐาน (outcome-based quality indicators: OBQI) ในสถานบริการ 
นอกจากนี้ยังไดรับอิทธิพลจากระบบ Total Quality Management (TQM) ที่พยายามใหหนวยงานและ
องคกรที่ใหบริการ มีการติดตามการจัดกระทําตางๆ อยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง เพ่ือสงเสริม
กระบวนการดแูลและปรบัปรุงผลลัพธของการดูแล (Capitman, Leutz, Bishop, & Casler, 2005) ซ่ึง
การนําดัชนีชี้วัดคุณภาพไปใชอยางเปนระบบ จะทําใหทราบถึงสภาพและตนเหตุของปญหาทางคุณภาพ
สาํหรับทั้งบุคลากรและผูประเมิน ผูพักอาศัยและสิ่งอํานวยความสะดวกๆ เพ่ือสามารถนําไปปรับปรุง
คุณภาพการดูแลไดอยางเปนระบบมากยิง่ขึ้น 
 

4) สถานดูแลผูปวยระยะยาวในโรงพยาบาล โรงพยาบาลทีศ่ึกษาไดใหบริการดูแลผูสูงอายุที่
สวนใหญมีปญหาการเคลือ่นไหวจากความผิดปกติของกลามเน้ือและระบบประสาท ตองการการฟนฟู
สภาพ และจากนโยบายรัฐที่สงเสริมการแพทยทางเลอืกในดูแลรักษา รวมกับศักยภาพของบุคลากร
การแพทยทางเลือกดานการฝงเข็มในระยะแรก และขยายการรักษาจนกระทั่งมีความหลากหลาย ครบ
วง และในปจจุบันไดมีการปรับใหเปนการดูแลเขารับการฟนฟูสภาพในโรงพยาบาลเปนระยะๆ อยาง
ตอเน่ืองระยะยาวทั้งในรูปแบบผูปวยนอกและผูปวยใน โดยใหบริการดูแลสงเสริมและรักษา และการ
ฟนฟูสภาพตอเน่ืองที่หลากหลายครบวงจร ที่เกิดจากแนวปฏิบตัิการบริการที่เนนการผสมผสาน
การแพทยแผนปจจุบันและการแพทยทางเลือก โดยมีทีมสหสาขาวชิาชีพที่มีความพรอมในบริบท
แวดลอมที่เอ้ือตอการฟนฟูสภาพ มีผูนําองคกรที่มีวิสยัทัศนดี เปนตัวอยางที่ดี มีบุคลากรที่ยดึเปาหมาย
องคกรเปนหลักในการทํางาน ดานกระบวนการจัดการคุณภาพการบริการ มีการวางแผนกลยทุธในการ
จัดการบุคลากร ใหมีความสามารถในการดูแลผูรับบริการเฉพาะกลุมน้ี และยังสามารถขยายผลงานใน
ดานการรักษาทั่วไปไดเปนอยางดี บุคลากรมีการปฏิบัตติามแผนงาน พัฒนาตามคุณภาพการพยาบาล
ตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และยังมีการพัฒนางานใหเหมาะสมเปนลักษณะเฉพาะ
ของหนวยงาน ทั้งน้ีการปฏิบัติการคณุภาพการบริการมีอุปสรรคเร่ืองนโยบาย และกําลังคนในการ
สงเสริมการทํางานใหมีประสิทธิภาพขึ้น 
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   ลักษณะการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในโรงพยาบาลชุมชนแหงน้ี เปนการฟนฟูสภาพผูสูงอายุ
ปวยเรื้อรังภายหลังเกิดความเจ็บปวยเฉียบพลันที่จําหนายจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ที่ตองการ
ทักษะการดูแลทั้งดานการรักษาและการพยาบาล โดยใหการดูแลทั้งแผนกผูปวยนอกและผูปวยใน 
ตลอดจนการดูแลที่บาน ซ่ึงการบริการดูแลรักษาในโรงพยาบาลชุมชนทัว่ไปใหเปนโรงพยาบาลทีเ่นน
การฟนฟูสภาพนี้ มีลักษณะคลายการพัฒนาโรงพยาบาลระยะยาวในประเทศอเมริกา(Maramatsu, 
2000; Medpac, 2004) ประเทศไอรแลนดและประเทศอังกฤษ (Derrick, 1998; National Council on 
Aging and Older People, 2001) ที่จัดใหมีโรงพยาบาลระยะยาวขึ้นเพ่ือฟนฟูสภาพผูสูงอายุหลัง
เจ็บปวยเฉียบพลันที่ยังตองการการดูแลทีใ่ชทักษะทางการพยาบาล หรือทักษะทางการดูแลกิจวัตร
ประจําวันทีต่องอยูภายใตการดูแลของพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง แทนการอยูรักษาในโรงพยาบาลทัว่ไป 
เพ่ือลดปญหาการอุดก้ันของเตียง แตลักษณะการใหการบริการของโรงพยาบาลนีมี้ความเฉพาะและเดน
กวาคือ มีการใหการดูแลรักษาแบบแพทยทางเลือกที่สามารถสนองความตองการและเปนที่พึงพอใจของ
ผูสูงอายุ และสะทอนใหเห็นถึงการดูแลเปนองครวม 

สําหรับมาตรฐานการดูแลที่ใชในขณะนี้ แมดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานการดูแลของ 
โรงพยาบาลชมุชนทั่วไปกต็าม แตพบวาลักษณะการดูแลผูสูงอายุในหอผูปวยฟนฟูสวนใหญก็สอดคลอง
กับมาตรฐานการดูแลของกระทรวงสาธารณสุขประเทศอังกฤษ ที่ระบุวา โรงพยาบาลทีใ่หการดูแลผูสูง 
อายุจะตองใหการดูแลตามมาตรฐานการดูแลที่ครอบคลุมการประสานการดูแลของวิชาชีพตางๆ การ
จัดทําโปรแกรมการดูแล การทํางานรวมกันเพ่ือสงเสริมประสบการณการดูแลในประเด็นปญหาสุขภาพที่
พบบอยในผูสงูอายุ ไดแก การดูแลฉุกเฉนิ  การจัดการความปวด   การดูแลแผลกดทับ   การดูแล
บาดแผล การดูแลการควบคุมขับถายไมได การดูแลโภชนาการ การดูแลเรื่องการติดเชื้อ การดูแลระยะ
สุดทายของชวีิต การดูแลสิ่งแวดลอม ความสะอาดของโรงพยาบาล ตองมีโปรแกรมที่รับประกันวา
โรงพยาบาลสะอาด และการพยาบาลตองครอบคลุม การใหการยอมรับและการใหคําแนะนาํ เปนตน 
(Department of Health, 2002)  
 

5) สถานดูแลผูปวยระยะสุดทาย สถานบริการทีศ่ึกษาตั้งในหอผูปวยประคบัประคองใน
โรงพยาบาลแหงหน่ึง ไดใหบริการเฉพาะผูปวยที่สวนใหญเปนโรคมะเร็งในระยะสดุทาย และคาดวาจะมี
ชีวติอยูไดไมเกิน 3 เดือน ผูปวยจะไดรับการประเมินและแบงตามระดับการชวยเหลือตนเอง ออกเปน 2 
กลุมคือ กลุมที่สามารถชวยเหลือตวัเองไดและกลุมทีช่วยเหลือตวัเองไมได บริการที่เปนจุดเดน คือ เปน
บริการสําหรับสําหรับกลุมผูปวยเฉพาะคอืพระสงห มีการปรับปรุงสิง่แวดลอมใหคลายวัด การดูแลผูปวย
แบบองครวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ มุงเนนที่การดูแลทางดานจิตวิญญาณ การฟนฟูสภาพและการ
พัฒนาคุณภาพหนวยงาน คุณภาพการดูแลอาจประเมินไดจากความพึงพอใจจากญาติ ผูปวยไดรับ
ความทุกขทรมานลดลง ญาติมีสวนรวมในการดูแล และผูปวยมีความภูมิใจในการชวยเหลอืตนเองได
มากขึ้น ไมเปนภาระของผูอ่ืน มรณภาพอยางสงบ ไมโดดเด่ียว ความคุมคาคุมทุนที่ผานมาไมมีการ
ประเมิน เน่ืองจากเปนบริการของรัฐที่ใหบริการแบบไมเสียคาใชจายแกพระสงฆ ผูใหบริการเห็นวามี
ความคุมคามากเน่ืองจากเปนการใหคุณคาแกพระสงฆ นโยบายที่จําเปนตอการดําเนินงาน เชน การ
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ปลูกฝงคานิยมการดูแลบุพการี ผูมีพระคุณ การเตรียมแผนในการรองรับดูแลระยะสุดทายสําหรับผูปวย
สูงอายุที่มีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น และมีการจัดตั้งสถานบริการดูแลระยะสุดทายที่ชัดเจน มีระบบการ
ประเมินคุณภาพ มีการพัฒนาบุคลากรและการเตรียมบุคลากรในระยะยาว 
  ที่ผานมาในประเทศไทย มีการพัฒนามาตรฐานการดแูลผูปวยระยะสุดทายที่คอนขางรุดหนา
และมีการนําไปปรับใชอยางเปนรูปธรรม ถึงแมวาสถานบริการแหงน้ีก็ไดมีการกําหนดขอบเขตการรบั
ผูปวยไวในความดูแลที่ชัดเจน (ดูภาคผนวกที่ 6) และอยูระหวางพัฒนาตัวชีว้ัดที่สอดคลองกับงานเพ่ิม
มากขึ้น และมีการนําเกณฑประเมินคณุภาพโรงพยาบาลมาใชและไดผานการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) แลว มาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ประกอบไป
ดวย 6 หมวด คือ (สถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการ, 2552). 

หมวดที่ 1 ความมุงม่ันในการพัฒนาคุณภาพ เชน การนําองคกร ทิศทางนโยบาย 
หมวดที่ 2 ทรัพยากรและการจัดการทรัพยากร เชน การบริหารทรัพยากรและประสานบริการ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบรหิารส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย เคร่ืองมือและการ
จัดการเก่ียวกบัเครื่องมือ และระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 

หมวดที่ 3 กระบวนการคณุภาพ เชน กระบวนการคณุภาพทั่วไป กระบวนการคุณภาพดาน
คลินิกบริการ การปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
 หมวดที่ 4 การรักษามาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ เชน องคกรแพทย การบริหารการ
พยาบาล 
  หมวดที่ 5 สิทธิผูปวยและจรยิธรรมองคกร เชน สิทธิผูปวย จริยธรรมองคกร 
  หมวดที่ 6 การดูแลรักษาผูปวย เชน การทํางานเปนทีมในการดูแลผูปวย การเตรียมความ
พรอมสําหรับผูปวยและครอบครัว การประเมินและวางแผนดูแลรักษา กระบวนการใหบริการ/ดูแลรักษา
ผูปวย การบนัทึกขอมูลผูปวย และการเตรียมจําหนายและการดูแลตอเน่ือง 

แตอยางไรก็ตามการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจะมุงเนนที่การประเมินระบบงาน ไมไดมุง
ประเมินการทาํงานในระดับบุคคลหรือวิธกีารดูแลรักษาผูปวยแตละราย ระบบงานที่กําหนดไวจะสงเสริม
ใหมีการนํามาตรฐานวชิาชพีมาปฏิบัติมากขึ้น และในมาตรฐานที่เก่ียวของกับทรัพยากร เชน คน 
สถานที่ เคร่ืองมือ และจะเนนหนักในเรือ่งการบริหารจัดการที่เก่ียวของกับทรัพยากรเหลาน้ัน เพ่ือใหมี
ทรัพยากรที่มีคุณภาพและพรอมที่จะใชงาน และตอบสนองความตองการของผูปวย มากกวาที่จะดู
เฉพาะปริมาณของทรัพยากรเพียงอยางเดียว และจํากัดขอบเขตในโรงพยาบาลที่เนนใหบรกิารรักษา
ผูปวยภาวะฉกุเฉิน แตยังไมครอบคลุมประเด็นการดูแลระยะยาวและกลุมประชากรเปาหมายคือผูสงูอายุ
ที่มีภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง ดังน้ันโรงพยาบาลทีใ่หบริการดูแลระยะยาวรวมดวย ควรมีการพัฒนาตัวชีว้ัด
มาตรฐานใหสอดคลองกับลกัษณะของงานและกลุมผูรับบริการใหชดัเจนมากยิ่งขึ้น 
 
2. ความเหมือนและความแตกตางของแตละสถานบริการ 

      จากการศึกษา พบวา ทุกสถานบริการใหการดูแลผูสูงอายุที่เขามารับบริการในลักษณะ
คลายคลึงกัน คือ การชวยเหลือการทํากิจวัตรประจําวนั การฟนฟูสภาพ ดูแลแบบองครวม การจัดหรือ
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ปรับปรุงสิ่งแวดลอม และใหบริการโดยบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ รองลงมาคือ มีการใหบริการกับ
ผูสูงอายุที่มีการชวยเหลือตนเองในระดับตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานดูแลผูปวยในระยะสุดทายจะ
เนนใหการบรกิารดูแลทางดานจิตวิญญาณเปนสําคัญ ทั้งน้ีในบานพักคนชราและสถานดูแลชวยเหลือใน
การดํารงชีวิตจะเนนใหบริการดานสวัสดิการสังคมและการดูแลสุขภาพเบื้องตนเทาน้ัน สวนสถาน
บริบาล สถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวในโรงพยาบาลและสถานดูแลผูปวยระยะสดุทายจะมุงเนนการดูแล
รักษา มีระบบการติดตามอาการอยางใกลชิดและตอเน่ือง สถานบริการ 3 ใน 5 แหง ที่มีการดําเนินการ
เก่ียวกับระบบประกันคุณภาพ และ 2 แหงใหบริการเฉพาะกลุม คือ กลุมผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคมะเร็ง
ระยะสุดทายและที่พักสําหรับผูปวยสมองเส่ือม ซ่ึงสถานบริการแหงสุดทายยังไมพบวามีรูปแบบการดูแล
ที่ชัดเจน 

  
2.1 ระดับการดูแล (level of care) 

  จากการศึกษามีประเด็นสําคัญที่พบก็คือ สถานบริการทกุประเภทไดใหบริการกับผูสูงอายุทีมี่
ระดับความตองการการชวยเหลือดูแลตั้งแตระดับต่ําสุดไปจนถึงระดับสูงสุด จึงเห็นไดวาเกือบทุกสถาน
บริการมีการแบงผูสูงอายุตามระดับความตองการในการดูแล ที่พบบอยที่สุดคือ แบงออกเปน 2 กลุม คือ 
กลุมผูสูงอายุที่ยังชวยเหลอืตนเองไดและผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไมได ยกเวนในสถานดูแลระยะยาว
ในโรงพยาบาลที่ปรับเปลีย่นภารกิจใหบริการที่เนนการฟนฟูสภาพมากขึ้น จึงมีการแบงกลุมผูสูงอายุ
โดยละเอียดเพิ่มขึ้นเพ่ือประโยชนในการวางแผนในการฟนฟูสภาพ แตที่พบแตกตางกันก็คือ สัดสวน
ของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาจะพบไดมากในสถานบรบิาล สถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวในโรงพยาบาล
และสถานดูแลผูปวยระยะสดุทาย ในขณะที่บานพักคนชราและสถานชวยเหลือในการดําเนินชีวิตอาจพบ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึงพาถึงรอยละ 50 (ศริิพันธุ สาสัตย และคณะ, 2552) สอดคลองกับการศึกษาของ 
Srithamrongsawat,et al. (2009) พบวาสถานบริบาลและสถานรับเลี้ยงดูแลผูสูงอายภุาคเอกชนมี
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาแบบทั้งหมดและมีภาวะพึ่งพิงในระดับรุนแรง คิดเปนรอยละ 69 และรอยละ 65 
ตามลําดับ ในขณะที่ในบานพักคนชราของภาครัฐมีผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รอยละ 36 ในดานกิจกรรม
การบริการ พบวา บานพักคนชราและสถานดูแลชวยเหลือในการดํารงชีวิตจะมุงเนนการดูแลทางดาน
สังคม การชวยเหลือในกิจวตัรประจําวันและการดูแลสขุภาพเบื้องตน ในขณะที่สถานบริบาล สถานดูแล
ระยะยาวในโรงพยาบาล และสถานดูแลระยะสุดทาย จะมุงเนนการฟนฟูสภาพและการพยาบาลและการ
รักษาเพ่ือประคับประคองอาการ เปนตน 

  เม่ือพิจารณาแนวโนมการพัฒนาสถานดูแลระยะยาวในตางประเทศ พบวา ในประเทศอังกฤษ
และประเทศสก็อตแลนด จากเดิมมีการแบงประเภทสถานดูแลระยะยาวตางๆ ออกเปน สถานบริบาล
และบานพักคนชรา ตอมาไดเรียกชื่อสถานดูแลระยะยาวตางๆ เหลาน้ีรวมกันวา “บานที่ใหบริการดูแล 
(Care Home)” หมายถึง สถานที่ใหบริการท่ีพักอาศัย การพยาบาลและการดูแลสวนบุคคล และแบงการ
ขึ้นทะเบียนออกเปน 2 ประเภทคือ 1) บานที่ขึ้นทะเบยีนเปนสถานที่ใหการดูแลสวนบุคคล และ 2) บาน
ที่ใหบริการพยาบาลรวมดวย โดยที่บานที่ขึ้นทะเบียนเปนสถานทีใ่หการดูแลสวนบุคคล จะใหบริการ
ดูแลสวนบคุคลเทาน้ัน สวนบานที่ขึ้นทะเบียนเปนสถานที่ใหบริการพยาบาล จะสามารถใหบริการท้ังการ
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ดูแลสวนบคุคลและมีพยาบาลอยูเวรตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือใหการพยาบาล (Department of Health, 
2003)  ซ่ึงพัฒนาการนี้ คอนขางสอดคลองกับสภาพความเปนจริงเม่ือเปรียบเทียบกับการ
ใหบริการของสถานบริการประเภทตางๆ ในประเทศไทย ที่พบวา สถานดูแลระยะยาวเกือบทกุประเภท
มีการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่มีความตองการการดูแลเกือบทุกระดับ และหากแบงประเภทสถานบริการ
ตามวตัถุประสงคการใหบรกิารตั้งไว เชน บานพักคนชรา สถานชวยเหลือในการดํารงชีวิต สถานบริบาล 
สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาลและสถานดูแลผูปวยระยะสุดทาย จะเปนไปไดยากเน่ืองจากขอจํากัด
เรื่องงบประมาณและบุคลากร จึงควรพิจารณารูปแบบจากตางประเทศมาศึกษาในรายละเอียดเพ่ือให
เกิดความชัดเจนและใชเปนแนวทางในการปรับใชกับบริบทของไทย การพัฒนามาตรฐานการดูแลควร
คํานึงถึงสัดสวนของบุคลากรทางดานสุขภาพ ใหเหมาะสมกับการบริการที่ใหสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพาตองการการดูแลระยะยาว และควรการแบงระดับการขึ้นทะเบียนใหถูกตอง ทั้งน้ีเพ่ือเปนการ
ยกระดับมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุระยะยาวตอไป 

2.2. คุณภาพในการดูแลในสถานบริการ 
บริการที่เปนจุดเดน สําหรับบริการที่เปนจุดเดนที่พบในทุกสถานบริการ คือ การทีมี

บุคลากรที่เปนสหสาขาวิชาชีพ การปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับกับผูสูงอายุ รองลงมาคือ 
การใหบริการที่ดี มีความพรอมของเคร่ืองมือและอุปกรณ และบริการท่ีครบวงจร 

ปจจัยสงเสริมที่ทําใหบริการนั้นเปนจุดเดนที่พบเกือบทกุสถานบริการก็คือ ความรวมมือ
ของบุคลากรทุกฝายและ/หรือการมีทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีตอการบริการและตอผูสงูอายุ รองลงมาคือ 
ความรูความเชี่ยวชาญของบุคลากร การทํางานเปนทมี วิสัยทัศนของผูนําองคกร ชื่อเสียงของหนวยงาน 
ความสะดวก ความเปนกันเองของบุคลากร มีแพทยและพยาบาลควบคุมในการดูแล และมีระบบ
สนับสนุนการบริการที่ดี เปนตน 

บริการที่เปนจุดดอย  บริการที่เปนจุดดอยที่ผูใหขอมูลระบุไว ที่พบ 3 ใน 5 สถาน
บริการ คือ ความรูและความชํานาญในการปฏิบัติงาน มักพบในสถานบรกิารที่ไมใชตั้งอยูในโรงพยาบาล 
เชน บานพักคนชรา สถานชวยเหลอืในการดํารงชีวติและสถานบริบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถาน
บริบาลที่ระบไุวชัดเจนวาจะพบในบุคลากรท่ีไมเคยมีประสบการณในการดูแลผูสูงอายุมากอน จึง
เรียกรองใหมีการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับการนําไปใชในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น บริการที่เปน
จุดดอยที่พบรองลงมาก็คือ จํานวนบุคลากรที่ไมเพียงพอ และการสื่อสารหรือการประชาสัมพันธที่ไม
ทั่วถึง 
  ปจจัยที่ทําใหการบริการน้ันเปนจุดดอย เชน ระดับการศึกษาของบุคลากรบางกลุมคอนขาง
ต่ํา ความรูความชํานาญของบุคลากรทางดานไอที ทําใหเปนอุปสรรคในการพฒันาศักยภาพ เปนตน 
ขอสังเกตบริการท่ีเปนจุดดอยและปจจัยที่ทําใหบริการเปนจุดดอย จะพบในสถานบรกิารที่อยูใน
โรงพยาบาลคอนขางนอย แตอยางไรก็ตามทั้งผูใหขอมูลในบานพักคนชราและในสถานดูแลผูปวยระยะ
สุดทายในโรงพยาบาลประสบปญหาเชนเดียวกัน คือ การท่ีมีอัตราของบุคลากรไมเพียงพอสงผลทําให
ความสามารถใหบริการลดลง ไมสามารถใหบริการที่ไมครอบคลุมในส่ิงที่ควรจะมีได นอกจากน้ีจาก
การศึกษาพบวา ปญหาเกิดจากการขาดแคลนบุคลากร เชน นักกายภาพบําบัด และนักกิจกรรมบําบัด 
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เปนปญหาหลกัของสถานบริการภาคเอกชน ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากมีผูที่สนใจทาํงานในสถานดูแลระยะ
ยาวคอนขางนอย อีกทั้งมีการผลิตบุคลากรสาขานี้ไมเพียงพอตอความตองการของสังคม 

คุณภาพในการดูแล ในดานคุณภาพการดูแลผูสูงอายุในสถานบริการที่ผานมา ยังไมมีการ
พัฒนามาตรฐานการดูแลระยะยาวทีเ่ปนทางการ ยกเวนมาตรฐานการใหบริการผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหที่มีการพัฒนามาอยางตอเน่ือง และตอมามีการพัฒนา “มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมของ
องคกรสวัสดิการสังคม (มสก.)” สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาต,ิ 2551) 
สวนสถานบรกิารดูแลระยะยาวทีต่ั้งอยูในโรงพยาบาลของรัฐ ก็ไดมีการดําเนินการเพ่ือใหไดรับการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ขึ้น ซ่ึงหนวยงานของรัฐสวนใหญจะไดรับการรับรอง แตอยางไรก็ตาม
ดัชนีชี้วัดยังไมเฉพาะเจาะจงกับกลุมผูสงูอายุที่ปวยเรือ้รัง มีภาวะพึ่งพาและตองการการดูแลระยะยาวใน
สถานบริการ สําหรับหนวยงานของภาคเอกชน ถึงแมวายังไมมีระบบประกันคุณภาพการบริการ
โดยเฉพาะเชน ในสถานบริบาลหรือสถานดูแลชวยเหลือในการดํารงชีวิต แตหนวยงานเหลาน้ีก็จัดใหมี
ระบบการดูแลภาวะสุขภาพ ปองกันการติดเชื้อ การปองกันการหกลม การปองกันการเกิดแผลกดทับ 
ระบบสงเพ่ือรักษาตอ และการสงเสริมใหญาติมีสวนรวมในการดูแล ซ่ึงก็เปนการเร่ิมตนที่ดี 

ปจจัยที่ทําใหการดูแลมีคุณภาพน้ันจากการศึกษา พบวา การทีบุ่คลากรมีใจรัก มีเมตตาและให
การดูแลเสมือนญาติ และการใชเงินบรจิาคผานมูลนิธิเพ่ือชวยในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาการบริการ
เปนสิ่งที่ไดรับการกลาวถึงบอย นอกน้ันเปนปจจัยคอนขางเฉพาะตามประเภทของสถานบริการ  
  

2.3 การจัดการดานคุณภาพ 
จากขอมูลพบวาการจัดการคุณภาพที่เปนจุดเดนที่พบไดบอย ไดแก การที่สถานบริการมีระบบ

รักษาความปลอดภัยและการปองกันอันตรายตอผูสูงอายุ รวมทั้งการปรับปรุงสิง่แวดลอม ปรับภูมิทัศน 
จัดสวนปลูกตนไมใหรมรื่นและตกแตงทาสีอาคารใหมีสภาพดีขึ้น รองลงมาคือการที่มีทีมเปนสหสาขา
วิชาชีพ จัดใหบริการสงเสรมิสุขภาพ ปองกันโรคและมีกิจกรรมกระตุนตางๆ บคุลากรใหความเอาใจใสมี
การพูดคุยกับผูสูงอายุและญาติเพ่ิมขึ้น การจัดการใหมีระบบการสงตอที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บาง
แหงจัดหาอุปกรณเพ่ิมเติมใหเพียงพอกับความตองการของผูสูงอายุ รวมทั้งมีระบบการประเมินโดย
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเพ่ือนํามาปรับปรุงการบริการใหดียิ่งขึ้น 

สําหรับการจัดการคณุภาพดานปจจัยนําเขา ที่พบมากที่สุด คือ มีการคัดเลือกบุคลากรพบใน
สถานบริการ 3 ใน 5 แหง เน่ืองจากตองการบุคลากรที่มีความรูและประสบการณ หรือมีทัศนคติที่ดีใน
การใหบริการผูสูงอายุ รองลงมาก็คือ การที่สถานบริการน้ันๆ มีนโยบายที่ชัดเจน การที่มีอุปกรณทาง
การแพทยที่ครบพรอมและไมใชวัสดุที่สิ้นเปลือง 

การจัดการคุณภาพดานกระบวนการ สถานบริการเกือบทุกแหงมีระบบการพัฒนาบุคลากร ซ่ึง
อาจเปนการสนับสนุนใหเขารับการประชมุวิชาการ การฝกอบรมตางๆ ตามสาขาวิชาชีพ รวมทั้งสงเสริม
การพัฒนาตนเอง รองลงมาคือ มีการวางแผนรวมกันระหวางวิชาชีพในการดุแล มีระบบการสงตอที่
ชัดเจน ซ่ึงจะพบไดบอยในบานพักคนชรา สถานดูแลชวยเหลือดํารงชีวติและสถานบริบาล นอกจากนี้ยัง



 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย  

177 

พบวามีการดูแลแบบองครวม  การบรหิารจัดการดานกําลังคน และการจัดใหมีผูรับผิดชอบกํากับดูแล
การทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในดานการจัดการคุณภาพดานผลลัพธ จากการศึกษาพบวา มีบางสถานบริการเทาน้ันที่มีระบบ
การจัดการที่ชัดเจน เชน มีระบบการสอบสวนหรือหาสาเหตุของปญหา การติดตามประเมินผลหลังจาก
แกไขปญหาไปแลว รวมทั้งการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนตน 

วิธีการจัดการคุณภาพดานนําเขา กระบวนการและผลลัพธที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ี สามารถ
นําไปพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการดูแลในสถานดูแลผูสงูอายุระยะยาวในอนาคตได ถึงแมวาจากการ
เปรียบเทียบการศึกษาของ Denham (1991) กับตวับงชี้ที่ไดจากการศึกษาในครั้งน้ี (ตารางที่ 9.1) ได
ตัวบงชี้ที่แตกตางกันก็ตาม แตควรนําตวับงชีคุ้ณภาพการดูแลที่ไดจากตางประเทศที่มีการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการดูแลแลวเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการดูแลในประเทศไทยตอไป 
 
ตารางที่ 9.1 ตัวบงชี้การประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลพัธ การดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
 

ตัวบงชี้การประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลพัธ 
ตัวบงชี้จาก Denham (1991) ตัวบงชีท้ี่ไดจากการวิจัยน้ี 

ตัวบงชี้การประเมินปจจัยนําเขาและโครงสราง ตัวบงชี้การประเมินปจจัยนําเขาและโครงสราง 
      บุคลากรพยาบาล (จํานวน ประเภท) การคัดเลือกบคุลากร 

การเขาถึงนักกายภาพบําบดั ทันตแพทย         
นักอาชีวบําบดั นักอรรถบําบัด 

หนวยงานมีนโยบายที่ชัดเจน 

ความครอบคลุมการรักษา (medical cover) มีอุปกรณทางการแพทยพรอม 
     โอกาสการฝกอบรมบุคคลากร ไมใชวัสดุทีส่ิน้เปลือง 
      ระบบการบันทึก  
      สิ่งแวดลอมเชิงกายภาพ  
     การใชอาสาสมัครในการชวยเหลือ    
     สิ่งแวดลอมสวนตวัของผูอาศัย  
ตัวบงชี้กระบวนการ ตัวบงชี้กระบวนการ 
      กระบวนการพยาบาล การพัฒนาบุคลากร/พัฒนาตนเอง 
      จํานวนเวลาที่พักอาศยัยืดหยุนได การวางแผนการดูแลรวมกันระหวางสหสาขา

วิชาชีพ 
      มีตัวเลือกในเรื่องอาหาร มีระบบสงตอ 
      มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การดูแลแบบองครวม 
      ความสามารถในการเขาถึงผูเยี่ยม การบริหารจัดการดานกําลังคน 
      มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที ่ มีผูรับผิดชอบกํากับดูแลการทํางาน 
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ตัวบงชี้จาก Denham (1991) ตัวบงชีท้ี่ไดจากการวิจัยน้ี 
ตัวชี้วัดผลลพัธ ตัวชี้วัดผลลพัธ 
      การเคลื่อนไหว ระบบการตรวจสอบหรือหาสาเหตุของปญหา 
      การดูแลตนเอง การติดตามประเมินผล 
      สถานภาพทางดานรางกาย การประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ 
      การกลั้นปสสาวะไมได  
      ภาวะไมพ่ึงพา  
      การปฏิสัมพันธกับสังคม  
  
 2.4 ความคุมคาคุมทุน 
  จากการศึกษาพบวา ไมสามารถหาขอสรุปเร่ืองความคุมคาคุมทุนที่เปนตัวเลขไดอยางเปน
รูปธรรม เน่ืองจากผูใหบริการสวนใหญที่เปนของภาครัฐจะไมไดมองเรื่องการใหบริการเปนเรื่องของ
กําไรขาดทุน สวนในภาคเอกชนก็จะมองในเชิงของภาวะสุขภาพของผูรับบรกิารและบริการท่ีให และ
ผูบริโภคก็จะมองความคุมคาคุมทุนในเชิงผลลัพธมากกวา  
  จากการสัมภาษณผูใหขอมูลในสถานบรกิารของภาครัฐโดยเฉพาะอยางยิ่ง บานพักคนชราและ
สถานดูแลผูปวยระยะสุดทาย ผูใหบริการบอกวาไมเคยมีการคิดตนทุนการบริการและเห็นวาบริการที่ให
น้ีไมควรคิดเร่ืองกําไรขาดทุน เพราะเปนเรื่องของมนุษยธรรมและศีลธรรมจรรยาที่ภาครัฐควรใหความ
ชวยเหลือแกบุคคลที่ประสบปญหาความเดือดรอนและตองการการชวยเหลืออยูแลว แตอยางไรก็ตาม
เม่ือใหพิจารณาในมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร โดยใชวธิีเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดในแตละปจะ 
พบวาไมเพียงพอตอการดําเนินการ ดังน้ันสถานบริการของภาครัฐทัง้สองแหง จะตองใหเงินจากกองทุน
ในรูปของมูลนิธิที่ไดรับจากการบริจาคมาใชในการบรหิารจัดการ เชน การจางบุคลากรใหเพียงพอตอ
ความตองการการดูแลของผูสูงอายุ และการจัดซ้ืออุปกรณที่จําเปนและการปรับปรุงสภาพแวดลอม ใน
ดานผูรับบริการสวนใหญจะมีความพอใจในการบริการในระดับที่มากถึงมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับผูที่ไดรับบริการโดยไมเสียคาใชจาย ที่มองวาบริการที่ไดรับมีความครบถวนสมบูรณทุกอยาง 
และผูรับบริการแบบเสียเงินในบานพักคนชราก็มีความเห็นเปนไปในแนวทางเดียวกันวา สิง่ที่ไดรับมี
ความคุมคามากเม่ือเปรียบเทียบกับเงินที่จองจายไปในแตละเดือน  
  สําหรับผูใหบริการของภาคเอกชนมองวา ตนทุนเปนเรื่องของภาวะสุขภาพและการบริการ 
ดังน้ันตนทุนในแตละการบรกิารจะมีความหลากหลาย ตามภาวะสขุภาพของผูรับบริการและการบริการ
ที่ไดรับ และสถานบริการแตละแหงมีการตั้งเกณฑการบริการของตนเอง ตัวอยางเชน ผูใหขอมูล กลาว
วา “เม่ือเปรียบเทียบกับการบริการของโรงแรมวาจะเปนโรงแรมที่ใหบริการในระดับก่ีดาว ทั้งน้ีเพ่ือให
ผูบริโภครับรูระดับของการบริการที่ไดรับและจะชวยใหผูบริโภคสามารถเปรียบเทยีบวา การบริการที่
ไดรับคุมคากับคาบริการทีจ่ายไปหรือไมไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น” จากการศึกษานี้พบวา ผูรับบริการประเมิน
ความคุมคาคุมทุนในเชิงผลลัพธจากการบริการ เชน จากภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ วามีสุขภาพกายและ
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สุขภาพจิตดีขึน้ ความเต็มใจของผูใหบรกิาร ความไววางใจความอุนใจและความพึงพอใจตอบริการที่
ไดรับและความสะอาดของสถานที่ เปนตน 
  อยางไรก็ตาม จากการสํารวจจากสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวทั้งหมด 138 แหงทั่วประเทศ ของ 
ศิริพันธุ สาสตัยและคณะ (2552) พบวามีจํานวนเตียงที่สามารถรองรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา เพียง
จํานวน 11,602.5 เตียง เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนผูสูงอายุที่มีความพิการทั่วประเทศ 1.06 ลานคน 
(รอยละ 15.3) แบงออกเปนผูที่มีความลาํบาก/ปญหาสุขภาพ 1.06 ลานคน (รอยละ 15.2) มีความ
ยากลําบากในการดูแลตัวเองอยางนอย 1 อยาง 2.3 แสนคน (รอยละ 3.4) และมีลักษณะความบกพรอง
อยางนอย 1 ลักษณะ 7.1 แสนคน (รอยละ 10.2) (สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2550: 55 อางอิงใน สมศักด์ิ 
ชุณหรัศม์ิ และคณะ, 2552) ดวยภาวการณขาดเตียงมีความสัมพันธกับความตองการการดูแลในสถาน
บริการที่สูงขึน้ อาจสงผลกระทบตอการควบคุมราคาคาบริการ สงผลกระทบตอเขาถึงการบริการและ
คุณภาพการดูแลอันเนื่องมาจากสภาพขาดการแขงขันได  (Scanlon, 1988) 
 

2.5 นโยบายสาธารณที่จาํเปน 
สําหรับนโยบายที่จําเปนสําหรับในการดําเนินงานพบวา มีความแตกตางในระหวางสถานบริการ

ที่เปนของภาครัฐและภาคเอกชน โดยที่ในสวนของภาครัฐจะมุงเนนนโยบายลดการยายเขาไปอยูใน
สถานบริการโดยไมจําเปน ซ่ึงสาเหตุอาจเกิดจากการที่ลูกหลานทอดทิ้งไมดูแลผูสูงอายุ จึงเรียกรองใหมี
การสรางความตระหนักหรือรณรงคในเรื่องการดูแลผูสูงอายุ รวมทั้งเรียกรองใหมีการออกฎหมายการ
เลี้ยงดูบุพการี สวนในสถานบริการของภาคเอกชน พบวา มีการเรียกรองใหมีการกําหนดหนวยงาน
รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนและกํากับดูแลใหชัดเจน เพ่ือที่จะไดปรับรูปแบบการทํางานและดําเนินการให
ถูกตอง พรอมทั้งตองการใหภาครัฐใหเงินชวยเหลือสําหรับผูสงูอายุที่มีภาวะพึ่งพาที่ไมเพียงพอตอ
คาใชจายในการดูแลระยะยาว และการสงเสริมภาคเอกชนใหมีสวนรวมในการจัดบริการโดยภาครัฐอาจ
ใหการสนับสนุนแหลงทุนในการดําเนินการดวย นอกจากนี้ยังเรียกรองใหมีนโยบายการจัดบริการดูแล
ระยะยาวของภาครัฐสําหรับผูมีภาวะสมองเส่ือมและผูที่มีรายไดปานกลาง เน่ืองจากเปนกลุมที่ญาติไม
สามารถใหการดูแลตามลําพังและญาติไมสามารถซื้อบริการจากภาคเอกชนที่มีราคาแพงได 

 
2.6 ปญหาอุปสรรค 

ในการดําเนินงานพบวา สถานบริการประสบปญหาในการดําเนินงานที่แตกตางกันไป อยางไรก็
ตามพบวาปญหาที่ทุกสถานบริการประสบก็คือ ความรูความชํานาญและทักษะของบุคลากร ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากการดูแลผูสูงอายุเปนงานที่ตองใชความรูทีเ่ฉพาะดาน เปนงานที่คอนขางใหมสําหรับ
สังคมไทยทําใหมีบุคลากรทีมี่ความรูความชํานาญในดานนี้เฉพาะคอนขางนอย หลักสูตรทีผ่านมายังมี
เน้ือหาองคความรูที่จําเปนยังไมครอบคลมุ ถึงแมไดรับฝกอบรมมาแลวแตยังตองการประสบการณใน
การทํางานดวย นอกจากนี้ยังพบปญหาอัตรากําลังไมเพียงพอโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาครัฐ ที่มีขอจํากัด
ในเรื่องการบรรจุบุคลากรเขารับราชการและงบประมาณในการจางบุคลากรที่ลดลง ดังน้ันสถานบริการ
บางแหง เชน บานพักคนชรา และสถานดูแลผูปวยระยะสุดทายที่มีหนวยรับบริจาค ก็จะใชชองทางนี้ใน
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การนําเงินที่ไดรับจากการบริจาค ไปจัดจางเจาหนาที่ใหเพียงพอกับความตองการในการดูแลผูสูงอายุ 
ในขณะทีใ่นภาคเอกชนที่ไมหวังผลกําไรกลับพบวา ไดรับเงินชวยเหลือบริจาคจากตางประเทศลดลง
ตองบริหารจัดการองคกรเพ่ือใหดํารงอยูไดจึงอาจจํากัดจํานวนบุคลากรลง สวนของภาคเอกชนที่หวังผล
กําไรกลับประสบปญหา ไมสามารถหาบุคลากรเขามาทํางานในตําแหนงที่ตองการได อาจเนื่องมาจาก
ภาวะขาดแคลนบุคลากรรวมทั้งคานิยมของบุคลากรในการทํางานในสถานดูแลระยะยาว 
 
3. รูปแบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทย 

จากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลทัง้หมดที่ไดจากการศึกษาวจัิย สามารถแบงรูปแบบการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวในประเทศไทยได 2 รูปแบบดังน้ี 

 
3.1. รูปแบบการดูแลผูสูงอายุระดับต่ํา (low care) 

      เปนการดูแลผูสูงอายุที่เนนการดูแลทางดานสังคมและสวัสดิการ การชวยเหลือในกิจวัตร
ประจําวันหรือชวยเหลือการดํารงชีวิต โดยที่ไมเนนการรักษาจากแพทย แตจะเนนการดูแลการ
รับประทานอาหาร การชวยเหลือดานการเคลื่อนไหว และการใชอุปกรณชวยการเคลื่อนไหว การดูแล
ระยะยาวที่อยูในระดับน้ีไดแก บานพักคนชรา (residential home) และสถานชวยเหลือเพ่ือการดํารงชีวิต 
(assisted living) การดูแลระดับน้ีสวนใหญไมมีแพทยประจํา หนาที่หลักเปนของนักสังคมสงเคราะห นัก
อาชีวบําบัด นักโภชนากร อาจมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 1-2 คน เจาหนาที่ระดับต่ํากวาพยาบาล และ
อาจมีนักกายภาพบําบัด การดูแลระดับต่ําแมไมมีแพทยใหการรักษาโดยตรง แตผูสูงอายุไดรับยาที่
รับประทานประจําตามโรคเรื้อรังที่ไดรับการรักษามากอนอยางสมํ่าเสมอ หากมีการเจ็บปวยที่มากขึ้น ก็
จะไดรับการสงตอเพ่ือการวนิิจฉัยและรักษา รวมทั้งไดรับบริการสงผูสูงอายุไปรับยา หรือตรวจตาม
แพทยนัด (ดูตารางที่ 9.2) 

 
      3.2 รูปแบบการดูแลผูสูงอายุระดับสูง (high care) 

เปนการดูแลที่ตองการการดูแลคอนขางมาก ผูสูงอายุมีการเจ็บปวยเรื้อรังที่ยังตองการการชวยเหลือ
ดูแล การพยาบาล การติดตามอาการและการรักษาจากแพทย สถานดูแลระยะยาวที่มีการดูแลใน
ระดับสูง คือ สถานบริบาล (nursing home) และสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล (long stay hospital) 
และสถานดูแลผูปวยในระยะสุดทาย (hospice care) ที่ใหการดูแลเพื่อฟนฟูสภาพ การคงสภาพการทํา
หนาที่ของรางกายและการดูแลแบบประคบัประคอง เชน ใหยาแกปวด ยาคลายเครียด ยาบรรเทาอาการ
ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการดูแลระยะสุดทาย ซ่ึงเปนการดูแลแบบประคับประคองในผูสูงอายุที่ปวย
เรื้อรังและอยูในระยะสุดทายที่ไมสามารถรักษาใหหายได จะไมมีการใหเลือด ใหยาเพ่ือการรักษา ผาตัด
หรือใสอุปกรณตางๆ เพ่ือแกไขปญหารบีดวน ไดแก ไมใสเคร่ืองชวยหายใจ ไมใหยาปฏิชวีนะ หรือ
ชวยชวีติ (do not resuscitation หรือ DNR) การดูแลจะเนนการดูแลความสขุสบายทั่วไป การทุเลาจาก
ความทุกขทรมาน และการดูแลแบบองครวมที่มีความมุงเนนที่การดูแลจิตวญิญาณคอนขางมาก ที่ตองมี
ผูที่ความรูและประสบการณการทํางานมาพอสมควร (ดูตารางที่ 9.2) 
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ตารางที่ 9.2 เปรียบเทียบรูปแบบการดูแลในระดบัต่ําและในระดับสูง 
ประเด็นเปรยีบเทียบ การดูแลในระดับต่ํา การดูแลในระดับสูง 
1. กิจกรรมบริการ - การดูแลดานสังคมและสวสัดิการ 

- การชวยเหลือกิจวัตรประจําวัน 
- การดูแลสุขภาพเบื้องตน 
- การสงตอเพ่ือการรักษา 

- การชวยเหลือกิจวัตรประจําวัน 
- การพยาบาล 24 ชั่วโมง 
- การติดตามอาการอยางตอเน่ือง 
- การรักษาทางการแพทย 
- การสงตอเพ่ือการรักษาโรคฉุกเฉิน
หรือสงกลับไปยังสถานบรกิารใน
ระดับที่ต่ํากวาเม่ืออาการดีขึ้น 

2. คุณภาพในการดูแล
ผูสูงอายุ 

  

2.1 บริการที่เปน
จุดเดน 

- บุคลากรสหสาขาวิชาชีพ 
- สภาพแวดลอม/สถานที่ 
- ความรวมมือของทุกฝาย 
- ทํางานเปนทมี 
- ชื่อเสียงของหนวยงาน 

- บุคลากรสหสาขาวิชาชีพ 
- สภาพแวดลอม/สถานที่ 
- ความรวมมือของทุกฝาย 
- ทํางานเปนทมี 
- มีแพทย พยาบาลควบคุมในการดูแล 

2.2 คุณภาพการดูแล - มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมของ
องคกรสวัสดิการสังคม (มสก.) 

- ระบบการปองกันการติดเชื้อ 
- ระบบสงเพ่ือรักษาตอ 

- การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
- การดูแลภาวะสุขภาพ 
- ระบบปองกันการหกลม 
- ระบบปองกันการเกิดแผลกดทับ 
- ญาติมีสวนรวมในการดูแล 

3. การจัดการดาน
คุณภาพ 

- การคัดเลือกบคุลากร 
- วางแผนรวมกันระหวางสหสาขา
วิชาชีพ 

- การดูแลองครวม (กาย จิต สังคม จิต
วิญญาณ) 

- ดูแลความปลอดภัย ปองกันอันตราย 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การประเมินความพึงพอใจ 
- สงเสริมสุขภาพปองกันโรค 
- การฟนฟูสภาพ 
- กิจกรรมสันทนาการ 
- มีระบบการสงตอ 

 

- การคัดเลือกบคุลากร 
- วางแผนรวมกันระหวางสหสาขา
วิชาชีพ 

- การดูแลองครวม (กาย จิต สังคม จิต
วิญญาณ) 

- ดูแลความปลอดภัย ปองกันอันตราย 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การประเมินความพึงพอใจ 
- การพยาบาล และ/หรือการรักษา 
- ฟนฟูสภาพ 
- การดูแลแบบประคับประคอง 
- สงตอในกรณีตองการการรักษาที่
ซับซอนขึ้น 
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ประเด็นเปรยีบเทียบ การดูแลในระดับต่ํา การดูแลในระดับสูง 
4. ความคุมคาคุมทุนใน

การบริการ 
- องคกรภาครัฐ และองคกรการกุศลไม
เนนกําไรขาดทุน เปนเรื่องของศีลธรรม 
มนุษยชน 

- ประเมินจากมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

- องคกรภาครัฐไมเนนกําไรขาดทุน เปน
เรื่องของศีลธรรม มนุษยชน 

- องคกรภาคเอกชนขึ้นอยูกับภาวะ
สุขภาพและระดับการบริการ 

- ประเมินจากภาวะสุขภาพดีขึ้น  
  ทุกขทรมานลดลง 

5. นโยบายสาธารณะ - รณรงคการดูแลผูสูงอายุ 
- กฎหมายเลี้ยงดูบุพการี 

- กําหนดหนวยงานรับผิดชอบขึ้น
ทะเบียน กํากับดูแลใหชัดเจน 

- การสนับสนุนภาคเอกชนเขามีสวน
รวมจัดบริการ 

- การสนับสนุนดานนโยบายและทุนใน
การดําเนินการแกภาคเอกชน 

 
นอกจากรูปแบบการดูแล 2 ระดับแลว องคประกอบที่เก่ียวของกับการใหการดูแลยังตอง

ประกอบดวย ปรัชญาการดูแล ซ่ึงเปนวัฒนธรรมพื้นฐานที่ชวยใหทศิทางของการดูแลดําเนินไปไดอยางมี
เปาหมายที่ชดัเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของการดูแลจะชวยใหเกิดกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพ การจัดการดานทรัพยากรบุคคล อุปกรณ งบประมาณและการจัดการอ่ืนๆ ควบคูกันไป
ดวย จึงจะชวยใหระบบการดูแลระยะยาวประสบผลสําเร็จไดอยางมีคุณภาพ  
 

 3.3 ปรัชญาการดูแล (philosophy of care) 
แตละสถานดูแลระยะยาวมีหลักพ้ืนฐานความเชื่อ หรือประวัตศิาสตรความเปนมาที่

แตกตางกัน จึงมีการบริการการดูแลที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความเชื่อ และเปาหมายทีไ่มเหมือนกัน ดังเชน 
สถานดูแลผูสงูอายุประเภทบานพักคนชรา เปนสถานที่ตั้งขึ้นมาจากงานบริการสังคม โดยกรม
ประชาสงเคราะหในอดีต ปรัชญาการดูแลเปนเรื่องของการใหที่อยูอาศัยแกผูสูงอายุที่ไมมีบานหรือไมมี
ใครดูแล แตการดูแลไดขยายขอบเขตกวางขึ้นเปนการดูแลดานสุขภาพดวยตามสภาพความตองการการ
ที่เปนจริง สวนสถาบันเพ่ือการฟนฟูสภาพกอตั้งขึ้นจากหลักความเชื่อและปฏบิัตทิางศาสนาครสิต ที่
ตองการชวยเหลือเหลือเพ่ือนมนุษยใหมีชวีิตที่รอดโดยไมหวังผลกําไร และสถานดูแลระยะสุดทาย เชน 
หอผูปวยประคับประคอง จากเดิมเปนโรงพยาบาลทีส่รางขึ้นเพ่ือดูแลพระสงฆที่เจ็บปวยทัว่ไป ตอมาได
ขยายขอบเขตการดูแลผูปวยระยะสุดทายซ่ึงสวนใหญเปนพระสงฆท่ีอาพาตดวยโรคมะเร็ง แมพระสงฆ
จะศึกษาและปฏิบัตธิรรมมามาก แตการปวยที่ไมมีโอกาสหายและการถือครองสมณะเพศ เปนการละ
จากทางโลกมานาน ทําใหมีสัมพันธภาพกับครอบครวัและญาติทีเ่ปนฆราวาสลดลง ลวนเปนปจจัยที่ทํา
ใหการดูแลมีอุปสรรค หลักการดูแลในสถานบริการแหงน้ีมีความแตกตางจากสถานดูแลระยะยาว
ประเภทอ่ืน มีการจัดสภาพแวดลอมที่มีลกัษณะคลายวดั ในขณะที่สถานดูแลระยะสุดทายแหงอ่ืนๆ สราง
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ขึ้นเพ่ือบริการผูสูงอายุทั่วไป แตอยางไรก็ตามอาจมีทั้งความเหมือนและความแตกตางของการดูแล
ขึ้นอยูกับกลุมเปาหมายและปรัชญาการดูแลของสถานที่น้ันๆ  

สถานบริบาลขององคกรเอกชน เปนสถานดูแลระยะยาวที่สรางขึ้นตามแนวบริการธุรกิจที่
ใหบริการดูแลผูสูงอายุ ซ่ึงหากมีการขึ้นทะเบียนมักเปนประเภทสถานพยาบาลผูปวยเร้ือรังกับกอง
ประกอบโรคศลิปะ ดําเนินการภายใตกรอบสถานพยาบาลที่กําหนด มีหลักการทางธุรกิจที่ตองมีผลกําไร
เพ่ือสามารถดําเนินการอยูได อยางไรก็ตามสถานบรบิาลมีลักษณะการใหบริการและกิจกรรมการดูแลที่
แตกตางไปจากสถานพยาบาล ที่จะสงผลใหมีอัตราบุคลากรแตกตางจากสถานพยาบาลไปดวย ดังน้ันใน
อนาคตควรแยกประเภทขึน้ทะเบียนของสถานบริบาลใหชัดเจน 

 
3.4 มาตรฐานขั้นต่ํา (minimum standard care) 

สถานดูแลระยะยาวที่มีอยูในปจจุบันและเปนสถานบรกิารที่ศึกษาคร้ังน้ี พบวายังไมมี
มาตรฐานการดูแลที่มีแผนการจัดดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาที่เปนรูปธรรม ดังน้ันควรมี
มาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนดโดยรัฐ เพ่ือชวยในการจัดบริการและประกนัคุณภาพใหกับสถานบริการทุกแหง 
การกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําน้ีควรมีมาตรฐานในดานตางๆ ตอไปน้ี  

1) การดูแลที่เปนองครวม 
2) การฟนฟูสภาพ 
3) การดูแลโดยสหสาขาวชิาชีพ 
4) การจัดสภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัย นาอยู และคลายบาน 
5) มีพยาบาลวิชาชีพดูแลในสถานดูแลระดับต่ํา และมีแพทยและพยาบาล รวมทั้ง      

สหสาขาวิชาชีพรวมกันดูแลในสถานดูแลระดับสูง 
6) ใหการดูแลผูสูงอายุอยางมีศักด์ิศรี  
7) เคารพในสทิธิของผูสูงอายุ 
8) ยอมรับวัฒนธรรมและความเชื่อดานศาสนา และความเชื่ออ่ืนตามความเหมาะสม 
9) มีระบบการสงตอเพ่ือรับการรักษาในระดับที่จําเปน 
10) มีบริการรับสงผูสูงอายุเพ่ือทํากิจธุระที่จําเปน 
12) ใหผูสูงอายุ และญาติมีสวนรวมในการดูแลและวางแผนการดูแลรักษา 
13) มีระบบประเมินความพงึพอใจใหกับผูรับบริการ 

ขอมูลที่ไดจากแตละประเภทของการดูแลระยะยาวแมจะมีความแตกตางกันบาง แตสามารถ
สรุปมาตรฐานขั้นต่ําไดดังกลาว ซ่ึงมีความสอดคลองกับมาตรฐานของประเทศไอรแลนดดังผลการ
ทบทวนวรรณกรรมที่กําหนดใหมีมาตรฐานการดูแลเปนหมวดใหญและมาตรฐานรายขอ แมมาตรฐาน
บางขอที่ไดจากงานวิจัยอาจไมตรงกับมาตรฐานของประเทศไอรแลนด (Health Information and 
Quality Authority, 2009) แตก็มิไดหมายถึงวาเปนเรื่องที่ไมสําคัญ เพราะแตละประเทศก็มีบริบทที่
แตกตางกัน หรือประเทศน้ันๆ ไดดําเนินการเปนเรื่องปกติแลว จึงไมไดระบุไว เชน การดูแลแบบองค
รวมไดกลาวไวถึงการดูแลทั้งรางกาย จิตใจ สังคม ดังมาตรฐานที่ 16 การฟนฟูสภาพไดกลาวไวที่
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มาตรฐานที่ 12 การจัดส่ิงแวดลอมตรงกับมาตรฐานที่ 25-26 การดูแลผูอาศัยอยางมีศักด์ิศรี ตรงกับ
มาตรฐานที่ 4 การเคารพตอสิทธขิองผูสูงอายุตรงกับมาตรฐานที่ 1-7 การยอมรับวัฒนธรรม ความเชื่อ 
ศาสนา ตรงกบัมาตรฐานที่ 5 เปนตน 
 
4. แนวทางในการพัฒนา 
 4.1 การพัฒนาสถานฟนฟูสภาพในโรงพยาบาลชมุชน 

การศึกษาการดูแลระยะยาวในโรงพยาบาลทุตยิภูมิแหงน้ีสะทอนใหเห็นชองวางการสงตอ การ
ดูแลผูสูงอายุภายหลังการจําหนายออกจากโรงพยาบาลหลังเจ็บปวยเฉียบพลันวา โรงพยาบาลระดับ
ตติยภูมิไมสามารถใหบริการการดูแลรักษาฟนฟูสภาพผูสูงอายุทุกรายได  ทําใหผูสูงอายุทุกรายไม
สามารถฟนฟูสภาพใหสมบูรณจนพ่ึงพาตนเองได การใหบริการดูแลระยะยาวในโรงพยาบาลทีผ่านมาก็
เผชิญปญหาขอการเบิกจายที่จํากัดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล และการจําหนายกลับบานทันที
หลังการรักษาความเจ็บปวยเฉียบพลันเปนผลใหการฟนฟูสภาพขาดความตอเน่ือง เน่ืองจากผูดูแลที่
บานขาดความรู ทักษะ และความเขาใจในการฟนฟูสภาพผูสูงอายุที่มีลักษณะแตกตางจากวัยอ่ืน ซ่ึง
ลักษณะการขยายงานและพัฒนางานดานการฟนฟูของโรงพยาบาลชุมชนที่ศึกษา ทําใหเห็นวา
โรงพยาบาลระดับทุตยิภูมิสามารถแกไขฟนฟูสภาพผูสูงอายุใหสามารถพ่ึงพาตนเองในกิจวัตรประจําวัน
ได อีกทั้งลักษณะบรบิทของโรงพยาบาลเหมาะสมกบัลักษณะความเจ็บปวยของผูสูงอายุที่ตองการอยูใน
สถานที่ที่กวางขวาง โลง โปรง ไมแออัด อีกทั้งอยูใกลครอบครัวซ่ึงมีความสําคัญตอผูสูงอายุ สะดวกตอ
ครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุ  
 ดังน้ันการพัฒนาการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในโรงพยาบาลทตุิยภูมิ เพ่ือรองรับผูสูงอายุที่
จําหนายออกจากโรงพยาบาลหลังเจ็บปวยเร้ือรังระยะหนึ่งกอนกลับบาน เปรียบเสมือนสถานบริการท่ี
เชื่อมตอการดูแลระหวางโรงพยาบาลและบาน โดยใหการดูแลฟนฟูสภาพผูสูงอายุจนสามารถพึ่งพา
ตนเองได  สงเสริมความตอเน่ืองในการดูแลรักษาไดดี  แตอยางไรก็ตามเนื่องจากสภาพปจจุบันของ
โรงพยาบาลระดับทุตยิภูมิทั้งเชิงโครงสรางอาคารและระบบการบริการ ยังไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูสูงอายุ รวมทั้งยังไมปลอดภัยกับผูสูงอายุบางประการ จึงควรพัฒนาตอไป  ซ่ึงแนวทาง
การพัฒนาโรงพยาบาลระดบัทุติภูมิทีเ่คยใหบริการดูแลระยะยาว ไปเปนสถานบริการใหการฟนฟูสภาพ
สําหรับผูสูงอายุมีดังน้ี 

1) ควรมีนโยบายในการขยายบทบาทการดูแลของโรงพยาบาลระดับทตุิยภูมิใหมีหนวยบริการ
ฟนฟูสภาพผูสูงอายุเต็มรูปแบบในโรงพยาบาลได หรือเปนโรงพยาบาลที่ใหการบริการ
เฉพาะดานการฟนฟูสภาพเต็มรูปแบบสําหรับผูสูงอายุ 

2) สรางระบบการสงตอการดูแลผูสูงอายุที่ตองการการฟนฟูสภาพระหวางโรงพยาบาลระดับ
ตติยภูมิและทตุยิภูมิ เพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองในการรักษาพยาบาล 

3) พัฒนาระบบการบริการฟนฟูสภาพทั้งในลักษณะที่อยูไดอยางเน่ืองระยะยาวหรือเปนระยะๆ
ดังโรงพยาบาลที่ศึกษา เพ่ือตอบสนองความตองการของผูสูงอายุไดตามความเหมาะสม 



 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย  

185 

4) จัด/ปรับสถานที่และสิ่งแวดลอมโรงพยาบาล รวมทั้งอุปกรณที่จําเปนในการดูแลใหเหมาะสม
กับสภาพของผูสูงอายุ 

5) พัฒนาบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพในการฟนฟูสภาพผูสูงอายุ โดยการจัดอัตรากําลังคนใน
สาขาวิชาชีพที่เก่ียวของใหเพียงพอ 

6) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการดูแลผูสูงอายุรวมกับหลกัการฟนฟู โดยเฉพาะ
พยาบาลและผูดูแล ซ่ึงเปนบุคคลากรหลักในทีมสหสาขาวิชาชพีที่ใหการดูแลฟนฟูสภาพ
ผูสูงอายุ 

7) พิจารณาสทิธิการรักษาในโรงพยาบาลเพือ่การฟนฟูสภาพใหครอบคลุมมากขึ้น 
8) สงเสริมใหครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลในกระบวนการฟนฟูในโรงพยาบาล 

 
 4.2 การข้ึนทะเบียนสถานดูแลระยะยาว 
 เพ่ือใหสอดคลองกับแนวโนมการขึ้นทะเบียนสถานดูแลระยะยาวในตางประเทศ แนวทางการ
พัฒนากับการแบงการดูแลผูสูงอายุในสถานดูแลระยะยาวออกเปน 2 รูปแบบ ดังขางตน ดังน้ันการขึ้น
ทะเบียนสามารถแบงไดเปน 2 ระดับคือ  
 1) สถานดูแลระยะยาวที่ใหบริการดูแลในระดับต่ํา (ระดับ 1) ที่เนนการดูแลผูสูงอายุทางดาน
สังคมและการดูแลชวยเหลอืกิจวัตรประจําวันทั่วไป ควรขึ้นทะเบียนและกํากับดูแลโดยกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย   
 2) สถานบริการดูแลระยะยาวที่ใหบริการดูแลในระดับสงู (ระดับ 2)  ที่นอกจากใหการดูแล
ชวยเหลือกิจวตัรประจําวันแลว ยังดูแลทางดานสุขภาพที่มีการใหการพยาบาลและ/หรือใหการรักษารวม
ดวย ควรขึ้นทะเบียนกบักองการประกอบโรคศลิปะ  
 โดยที่ผูที่ขึ้นทะเบียนในระดับสูง (ระดับ 2)  จะสามารถใหการดูแลผูสงูอายุระดับต่ํา (ระดับ 1) 
ได แตสถานบริการที่ขึ้นทะเบียนในระดับต่ํา (ระดับ 1) จะไมสามารถใหบริการในระดับสูง (ระดับ 2)  ได 
 

4.3 การพัฒนามาตรฐานขั้นต่ําในระดับประเทศ 
ในการดูแลผูสงูอายุระยะยาวในสถานบรกิารควรมีการพัฒนามาตรฐานขึ้นต่ํา ที่เปน

มาตรฐานกลางในระดับประเทศขึ้น เน่ืองจากที่ผานมาผูสูงอายุสวนใหญจะอยูในสถานบรกิารสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) และกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานของ
กระทรวง พม. จะเนนการจัดสวัสดิการทางสังคมเปนสวนใหญ ในขณะเดียวกันสถานดูแลระยะยาวที่
ตั้งอยูในโรงพยาบาลก็จะยดึมาตรฐานเพือ่ใหไดรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ที่ไมไดมุงเนน
การดูแลผูปวยระยะยาว แตผูสูงอายุที่อยูในระบบบริการจากทั้งสองกระทรวงมีความคาบเกี่ยวกันอยู 
เชน สถานสงเคราะหคนชราหรือศูนยการจัดสวัสดิการสังคมจะมีผูสูงอายุที่แขง็แรงชวยเหลอืตัวเองได
จนถึงนอนติดเตียง ดังน้ันควรมีการบูรณาการพัฒนามาตรฐานขั้นต่ํารวมกัน เพ่ือใหเกิดความครอบคลุม
การบริการทั้งทางดานสุขภาพและสังคม และเพื่อรองรับสถานบริการที่ตองการใหการดูแลผูสูงอายุทั้ง
สองระดับใหมีมาตรฐานการดูแลมากยิ่งขึ้น 
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5. ปญหาอุปสรรคศึกษาวิจัย 

5.1 ดวยงานวิจัยเปนเรื่องที่ออนไหวตอความรูสึก ผูใหสัมภาษณหลายทานมีความกังวลเรื่อง
ผลกระทบตอหนวยงาน หรือการดําเนินธุรกิจ เพ่ือใหเกิดความสบายใจทั้งสองฝาย ผูวิจัยจึงตองนําบท
สัมภาษณที่ถอดเทปแลวนําไปใหผูใหผูบริการสถานบริการใหความเห็นชอบกอนนํามาเผยแพร และไม
เปดเผยชื่อสถานบริการที่ศกึษาเพ่ือปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง 

5.2 คณะผูวิจัยพบวา การตดิตอประสานงานเพ่ือดําเนินการเก็บขอมูลจากสถานบริการมีความ
ยากลําบากมากย่ิงขึ้น ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากในงานวิจัยที่ผานมาไดถูกหยิบยกไปนําเสนอเปนขาวในสื่อ
สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน และขาวสาร On-line ที่มีเน้ือหาในเชิงลบตอสถานประกอบการ นอกจากนี้
สังเกตพบวาใน Website มีการโฆษณาบริการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบตางๆ มีการงดโฆษณาหรือถอด
การโฆษณาจาก Website น้ันอยางผิดปกต ิ

5.3  จากความเคลื่อนไหวในการรางประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการบริการ
ผูสูงอายุในสถานพยาบาล (ดูภาคผนวกที่ 4) ที่กองการประกอบโรคศิลปะกําลังดําเนินการอยู รวมทั้ง
กรมอนามัยไดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ มาตรฐาน กิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุ และจะ
ดําเนินการประกาศเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตาม พรบ.สาธารณสุข ป พ.ศ. 2553 การ
ขับเคลื่อนทางนโยบายเหลาน้ี อาจเปนอีกสาเหตหุน่ึงที่ทําใหการเขาถึงแหลงขอมูลเปนไปดวยความ
ยากลําบาก 

5.4 ผูวิจัยพบขอจํากัดในการสืบคนขอมูล เก่ียวกับปจจัยทีเ่ก่ียวของกับการปฏิบัติการดูแลระยะ
ยาวที่ดีในสถานดูแลระยะยาวแตละประเภท ทั้งดานคุณภาพในการดูแลผูสูงอายุในสถานบริการ การ
จัดการทางดานคุณภาพ ความคุมคาคุมทุนในการบรกิารและนโยบายสาธารณะ ขอมูลที่สืบคนไดสวน
ใหญไมมีรายละเอียดปลีกยอยในแตละประเด็น แตมักจะกลาวไวในภาพรวมคือสถานดูแลระยะยาว
เทาน้ัน ทั้งน้ีอาจเปนความลับขอบหนวยงานหรือความลับในเชิงธุรกิจบริการจึงไมมีการเปดเผยขอมูล 
ดังน้ันผูวิจัยจึงไมสามารถนําขอมูลดังกลาวมาเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากการศกึษาเพ่ือไปสูการเสนอ
รูปแบบการปฏิบัติการดูแลระยะยาวที่ดีของสถานบริการในแตละประเภทได ผูวจัิยจึงไดเสนอขอมูลแนว
ทางการปฏิบตัิการดูแลระยะยาวในสถานบริการในภาพรวมเทาน้ัน 
 
6. ขอเสนอแนะ 

6.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) แบงรูปแบบการดูแลผูสงูอายุระยะยาวในสถานบรกิารในประเทศไทย ออกเปน 2 รูปแบบ คือ 

การดูแลในระดับต่ําและการดูแลในระดับสงู 
 1.1) การดูแลในระดับต่ํา เปนการใหบรกิารที่เนนการดูแลผูสูงอายุทางดานสังคมและการ

ดูแลชวยเหลอืกิจวัตรประจําวันทั่วไป 
 1.2) การดูแลในระดับสูง เปนการใหบริการที่นอกจากการดูแลชวยเหลือกิจวตัรประจําวัน

แลว ยังใหการดูแลทางดานสุขภาพที่มีการใหการพยาบาลและ/หรือใหการรักษารวมดวย  



 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย  

187 

2) การขึ้นทะเบียน สามารถแบงออกเปน 2 ระดับ คือ  
 2.1) สถานดูแลระยะยาวที่ใหบริการดูแลในระดับต่ํา ที่เนนการดูแลผูสูงอายุทางดานสังคม
และการดูแลชวยเหลือกิจวตัรประจําวันทัว่ไป ควรขึน้ทะเบียนและกํากับดูแลโดยกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย และ  
 2.2) สถานบริการดูแลระยะยาวทีใ่หบริการดูแลในระดับสูง ที่มีการใหการพยาบาลและ/หรือ
ใหการรักษารวมดวย ควรขึน้ทะเบียนกบักองการประกอบโรคศิลปะ  
 2.3) ผูที่ขึ้นทะเบียนในระดับสูงจะสามารถใหการดูแลผูสูงอายุระดับต่ําได แตสถานบริการที่
ขึ้นทะเบียนในระดับต่ําจะไมสามารถใหบริการในระดับสูงได 
 อยางไรก็ตามในประเด็นผูรับขึ้นทะเบียนนี้ อาจจัดตั้งหนวยงานกลางที่ประกอบดวยผูแทน
หนวยงานและองคกรที่เก่ียวของมาหนาที่รับขึ้นทะเบยีนและกํากับดูแลได 

3) กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการดูแลระยะยาวในสถานบริการ ที่เปนมาตรฐานกลางใน
ระดับประเทศ ที่สามารถใชไดกับสถานบริการดูแลระยะยาวทกุประเภท ที่มีการบูรณาการทั้งการดูแล
สุขภาพและสงัคมและมีขอกําหนดเพ่ิมเติมในสถานดแูลที่ตองการการดูแลในระดับที่สูงขึ้น 

4) สงเสริมใหสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงพยาบาลทตุิยภูมิของ
ภาครัฐและเอกชน ใหปรับเปลี่ยนภารกิจไปใหบริการฟนฟูสภาพ (rehabilitation) เพ่ือเตรียมผูปวยกอน
กลับบาน (intermediate care) และชวยใหผูปวยมีระดับการชวยเหลือตนเองไดเพ่ิมขึ้นไมเปนภาระของ
ผูดูแล และเปนการลดการยายผูสูงอายุเขาสูการดูแลในสถานบริการ 

5) เพ่ิมการเขาถงึการบริการดูแลระยะยาวในสถานบริการสําหรับบคุคลท่ีมีความจําเปนโดย 
5.1) สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดใหญ และมีความพรอมจัดตั้งสถาน

บริบาล เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงการบริการสําหรับประชาชนบางกลุมที่มีฐานะปานกลางถึงยากจน ที่มีความ
จําเปนที่ตองไดรับการดูแลในระดับสูงที่ญาติไมสามารถตอบสนองได โดยอาจเปนการใหบรกิารแบบ
ประเมินรายได (mean test) 

5.2) การสงเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดบริการสําหรับกลุมที่
มีฐานะปานกลางขึ้นไป เน่ืองจากแนวโนมความตองการการดูแลระยะยาวในสถานบริการเพ่ิมมากขึ้น 
และภาครัฐไมสามารถจัดบริการใหครอบคลุมกับความตองการได จึงควรใหการสงเสริมและสนับสนุน
ภาคเอกชนมากขึ้นเพ่ือใหการจัดบริการเปนไปอยางครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยมีมาตรการใหการ
ชวยเหลือและสนับสนุนการจัดบริการ เชน การงดการเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) เพ่ือเปนแรงจูงใจให
ผูใหบริการดูแลระยะยาวในสถานบริการที่ไมใชสถานพยาบาลที่ดําเนินการไมถูกกฎหมาย มาขึ้น
ทะเบียนเปนผูประกอบการเพ่ิมมากขึ้น การลดหยอนภาษีเงินไดสําหรับกิจการบริการสุขภาพ เพ่ือให
การดําเนินการควบคุมคาบริการมีความเปนธรรม และสนบัสนุนเงินกูยืมแกผูประกอบการภาคเอกชนที่
ประสบปญหาแหลงเงินทุน เพ่ือนําไปพัฒนาโครงสราง และการบริการใหมีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นและยัง
เปนการเพ่ิมการเขาถึงการบริการสําหรับบุคคลชั้นกลางมากยิ่งขึ้น 
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6.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏบิตัิ 
1) การจัดตั้งสถานบริบาลควรมีเกณฑที่ชัดเจน ทั้งอาคารสถานที่ ระบบการประเมินคุณภาพ 

และสงเสริมพัฒนาบุคลากรใหเตรียมความพรอมและแลวใหความสําคัญกับความกาวหนาในอาชีพของ
บุคลากร 

2) จัดทําแบบประเมินภาวะพึ่งพาที่เปนที่ยอมรับและเขาใจตรงกันของทุกฝาย เพ่ือใชในการแบง
ระดับความตองการการดูแลของผูสูงอายุ เปนเกณฑในการรับบริการในสถานบริการท่ีมีระดับการดูแลที่
แตกตางกัน รวมทั้งสิทธิประโยชนในการรับความชวยเหลือในอนาคต 

2) ใหขอมูลกับหนวยงานทุกภาคสวน รวมทั้งหนวยงานเอกชนที่มีสถานที่ดูแลผูสูงอายุที่อยู
ภายใตการจัดการขององคกรศาสนาคริสต คาทอลิก อิสลาม และมูลนิธิตางๆ ทั้งของจีน อินเดียที่ทํา
หนาที่เก่ียวของกับผูสูงอายุในประเทศไทย เพราะมูลนิธิเหลาน้ียังเขาไมถึงขอมูลเก่ียวกับแผน นโยบาย
ดานผูสูงอายุของรัฐที่มีการปรับเปลี่ยนอยางมากในปจจุบัน การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวตอง
ดําเนินการไปพรอมๆ กันทั้งหนวยงานของรัฐและหนวยงานที่ไมใชของรัฐ 

2) สงเสริมอาสาสมัครหรือจิตอาสาเพื่อดูแลผูสูงอายุ โดยอาจใหผลประโยชนบางอยาง เชน การ
ใหเกียรติยกยอง การสะสมแตมเพ่ือรับการลดหยอนภาษี การไดตั๋วรถโดยสารฟรีที่จําเปน หรืออ่ืนๆ 

3) การเสนอขาวของงานวิจัยของสื่อตางๆ ควรเปนไปในเชิงสรางสรรค โดยนําเสนอขอคนพบ
จากการวิจัย และขอเสนอแนะเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนา 
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ภาคผนวก 1 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการดูแลผูสูงอายุในสถานดูแลระยะยาวในประเทศไทย ใชวิธวีิจัยเชิง
คุณภาพ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแนวคําถามทั้งหมด 2 ชุดคือ แนวคําถามสนทนากลุม
ผูเชี่ยวชาญ และแนวคําถามการสัมภาษณเชิงลึก โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ชุดที่ 1 แนวคําถามสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ 
 

ผูเชี่ยวชาญทางดานผูสูงอายุ หมายถึง ผูที่จบการศกึษาหรือผานการฝกอบรมทางดาน
ผูสูงอายุ นักวิชาการหรือนักวจัิยที่เก่ียวของกับการดูแลผูสูงอายุ ประกอบไปดวย แพทยทางดานเวช
ศาสตรผูสูงอายุ อาจารยพยาบาลทางดานการพยาบาลผูสูงอายุ คณาจารยทางดานสังคมสงเคราะห
ศาสตร เปนตน 
  

แนวคําถาม 
1. ทานคิดวาการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุทีดี่หมายความวาอยางไร 
2. ทานคิดวาการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุทีดี่ควรประกอบไปดวยอะไรบาง  
3. เกณฑที่ระบวุามีการปฏิบัตกิารดูแลผูสงูอายุที่ดีในแตละสถานบริการ ไดแกอะไรบาง 

1.1 บานพักคนชรา (residential home) 
1.2 สถานที่ใหการชวยเหลือในการดํารงชีวิต (assisted living setting) 
1.3 สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล (long-stay hospital) 
1.4 สถานบริบาล (nursing home) 
1.5 สถานดูแลผูปวยระยะสุดทาย (hospice care) 

 
ชุดที่ 2 แนวคําถามการสัมภาษณเชิงลึก 

 
ผูใหสัมภาษณในสถานบริการแตละประเภท ประกอบดวย 3 สวน คือ 

สวนที่ 1. ผูใหบริการ เชน ผูบริหาร แพทย พยาบาล นักสังคมสงเคราะห และผูชวย
ดูแล/พ่ีเลี้ยง  

สวนที่ 2. ผูรับบริการ เชน ผูสูงอายุและญาติผูสูงอายุ และ  
สวนที่ 3. ผูทีมี่อํานาจในการกําหนดนโยบายและทิศทางของสถานบริการและภาคี

เครือขายที่เก่ียวของ เชน ประธานสภาผูสงูอายุ ผูบริหาร สวรส. และ สคบ. 
เปนตน  
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สวนที่ 1. แนวคําถามสําหรับผูใหบริการ 
 คําถามเกริ่นนํา 

1. ทานทํางานในสถานบริการแหงน้ีมานานมากนอยเพียงไร 
2. ทานมีสวนเกีย่วของในการดําเนินงานสถานบริการแหงน้ีอยางไรบาง 

 คําถามหลัก 
1. สถานบริการของทานมีการบริการอะไรบางที่เปนจุดเดนและนาสนใจ  

1.1 อะไรที่ทําใหทานคิดวาการบริการน้ันๆ เปนจุดเดน 
1.2 แตละบริการที่เปนจุดเดนมีลักษณะอยางไร 
1.3 มีปจจัยอะไรบางที่ทําใหการบริการดังกลาวเปนจุดเดน 

2. สถานบริการของทานมีการบริการอะไรบางที่เปนจุดดอยที่ตองการใหปรับปรุง  
2.1 อะไรที่ทําใหทานคิดวาการบริการน้ันๆ เปนจุดดอย 
2.2 แตละบริการที่เปนจุดดอยมีลักษณะอยางไร 
2.3 มีปจจัยอะไรบางที่ทําใหการบริการดังกลาวเปนจุดดอย 

3. มีบริการอะไรบางที่ทานคิดวามีความคุมคาคุมทุนในการใหบริการ 
3.1 แตละบริการมีความคุมคาคุมทุนอยางไร 
3.2 ความคุมคาคุมทุนประเมินจากอะไร 

4. สถานบริการของทานมีการจัดการทางดานคุณภาพอะไรบาง อยางไร 
4.1 คําวา “คุณภาพ” ในความคดิของทานหมายถึงอะไร 
4.2 วิธีการจัดการดานคุณภาพอะไรบางที่ทานเห็นวาเปนจุดเดน 
4.3 มีวิธีการในจัดการดานคุณภาพอยางไร 

4.3.1 มีการจัดการกับปจจัยนําเขาอยางไร เชน คน (มีการคัดสรร การพัฒนา
อยางไร) เคร่ืองมือ อุปกรณ นโยบาย 

4.3.2 มีการจัดการกับกระบวนการอยางไร เชน การใหการดูแล การจัดกระทํา
และรูปแบบการบริการ 

4.3.3 มีการจัดการกับผลลัพธอยางไร เชน รอยละของผูสูงอายุที่ไมมีแผลกด
ทับ  

5 ทานมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง 
6 ทานคิดวาสถานบริการของทานใหการบรกิารในการดูแลอะไรบางที่มีคุณภาพ 

6.1 อะไรที่ทําใหทานจึงคิดวาการบริการน้ันๆ มีคุณภาพ 
6.2 บริการในการดูแลที่มีคุณภาพมีลักษณะอยางไร 
6.3 มีปจจัยอะไรบางที่ทําใหการดูแลน้ันๆ มีคุณภาพ 

7 ทานคิดวานโยบายสาธารณะอะไรบางที่จําเปนตอการดําเนินงาน 
8 ในภาพรวมแลวทานมีความพึงพอใจกับบริการที่ไดรับอยางไรบาง 
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สวนที่ 2. แนวคําถามสําหรับผูรับบริการ 
คําถามเกริ่นนํา 
a. ทานรูจักในสถานบริการแหงน้ีมานานมากนอยเพียงไร 
b. ทานไดรับการบริการจากสถานบริการแหงน้ีอะไรบาง 

 คําถามหลัก 
1. สถานบริการแหงน้ีมีการบริการอะไรบางที่เปนจุดเดนและนาสนใจ  

1.1 อะไรที่ทําใหทานคิดวาการบริการน้ันๆ เปนจุดเดน 
1.2 แตละบรกิารที่เปนจุดเดนมีลักษณะอยางไร 
1.3 มีปจจัยอะไรบางที่ทําใหการบริการดังกลาวเปนจุดเดน 

2. สถานบริการแหงน้ีมีการบริการอะไรบางที่เปนจุดดอย ที่ตองการใหปรับปรุง 
2.1 อะไรที่ทําใหทานคิดวาการบริการน้ันๆ เปนจุดดอย 
2.2 แตละบริการที่เปนจุดดอยมีลักษณะอยางไร 
2.3 มีปจจัยอะไรบางที่ทําใหการบริการดังกลาวเปนจุดดอย 

3. มีบริการอะไรบางที่ทานคิดวามีความคุมคาคุมทุนในการใหบริการ 
1.1 แตละบริการมีความคุมคาคุมทุนอยางไร 
1.2 ความคุมคาคุมทุนประเมินจากอะไร 

4. สถานบริการแหงน้ีมีการจัดการทางดานคุณภาพอะไรบาง อยางไร 
4.1 คําวา “คุณภาพ” ในความคดิของทานหมายถึงอะไร 
4.2 วิธีการจัดการดานคุณภาพอะไรบางที่ทานเห็นวาเปนจุดเดน 
4.3 มีวิธีการในจัดการดานคุณภาพอยางไร 

4.3.1 มีการจัดการกับปจจัยนําเขาอยางไร เชน คน (มีการคัดสรร การพัฒนา
อยางไร) เคร่ืองมือ อุปกรณ นโยบาย 

4.3.2 มีการจัดการกับกระบวนการอยางไร เชน การใหการดูแลแบบองครวม ที่
คํานึงถึงการดูแลทั้งทางรางกาย จิตใจและ จิตวิญญาณ การจัดกระทํา
และรูปแบบการบริการ 

4.3.3 มีการจัดการกับผลลัพธอยางไร เชน รอยละของผูสูงอายุที่ไมมีแผลกด
ทับ  

5 ทานเห็นวาสถานบริการแหงน้ีมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานอะไร บาง อยางไร 
6 ทานคิดวาสถานบริการแหงน้ีใหการบริการในการดูแลอะไรบางที่มีคณุภาพ 

6.1 อะไรที่ทําใหทานจึงคิดวาการบริการน้ันๆ มีคุณภาพ 
6.2 บริการในการดูแลที่มีคุณภาพมีลักษณะอยางไร 
6.3 มีปจจัยอะไรบางที่ทําใหการดูแลน้ันๆ มีคุณภาพ 

7 ทานคิดวานโยบายสาธารณะอะไรบางที่จําเปนตอการดําเนินงาน 
8 ในภาพรวมแลวทานมีความพึงพอใจกับบริการที่ไดรับอยางไรบาง 
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9 ทานมีประเด็นอะไรที่อยากจะบอกที่นอกเหนือจากที่ถามไปแลวหรอืไม อยางไร 
 

สวนที่ 3. แนวคําถามสําหรับผูที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบายและทิศทางของสถาน
บริการ 

คําถามเกริ่นนํา 
1. ทานรูจักในสถานบริการแหงน้ีมานานมากนอยเพียงไร 
2. ทานมีสวนเกีย่วของในการดําเนินงานสถานบริการแหงน้ีอยางไรบาง 

 คําถามหลัก 
1. สถานบริการแหงน้ีมีการบริการอะไรบางที่เปนจุดเดนและนาสนใจ  

1.1 อะไรที่ทําใหทานคิดวาการบริการน้ันๆ เปนจุดเดน 
1.2 แตละบรกิารที่เปนจุดเดนมีลักษณะอยางไร 
1.3 มีปจจัยอะไรบางที่ทําใหการบริการดังกลาวเปนจุดเดน 

2. มีบริการอะไรบางที่ทานคิดวามีความคุมคาคุมทุนในการใหบริการ 
2.1 แตละบริการมีความคุมคาคุมทุนอยางไร 
2.2 ความคุมคาคุมทุนประเมินจากอะไร 

3. สถานบริการแหงน้ีมีการจัดการทางดานคุณภาพอะไรบาง อยางไร 
3.1 คําวา “คุณภาพ” ในความคดิของทานหมายถึงอะไร 
3.2 วิธีการจัดการดานคุณภาพอะไรบางที่ทานเห็นวาเปนจุดเดน 
3.3 มีวิธีการในจัดการดานคุณภาพอยางไร 

3.3.1 มีการจัดการกับปจจัยนําเขาอยางไร เชน คน (มีการคัดสรร การพัฒนา
อยางไร) เคร่ืองมือ อุปกรณ นโยบาย 

3.3.2 มีการจัดการกับกระบวนการอยางไร เชน การใหการดูแล การจัดกระทํา
และรูปแบบการบริการ 

3.3.3 มีการจัดการกับผลลัพธอยางไร เชน รอยละของผูสูงอายุที่ไมมีแผลกด
ทับ  

4. ทานคิดวาสถานบริการแหงน้ีมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานอะไรบาง อยางไร 
5. ทานคิดวาสถานบริการแหงน้ีใหการบริการในการดูแลอะไรบางที่มีคณุภาพ 

5.1 อะไรที่ทําใหทานจึงคิดวาการบริการน้ันๆ มีคุณภาพ 
5.2 บริการในการดูแลที่มีคุณภาพมีลักษณะอยางไร 
5.3 มีปจจัยอะไรบางที่ทําใหการดูแลน้ันๆ มีคุณภาพ 

6. ทานคิดวานโยบายสาธารณะอะไรบางที่จําเปนตอการดําเนินงาน 
 

_____________________________ 
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 ภาคผนวก 2 
คูมือสําหรับผูชวยวิจัย 

ในการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) 
 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการดูแลผูสูงอายุในระยะยาวในประเทศไทย เปนการวิจัยที่มี
วัตถุประสงคในการศึกษาการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในสถานบริการตางๆ ที่มีอยูในประเทศไทย 
เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุที่ปฏิบตัิอยู และการปฏบิัตทิี่ดี  
 
อุปกรณและสิ่งที่ตองเตรยีม 

1. ในกรณีที่ไดติดตอกับสถานบริการเพ่ือเก็บขอมูลแลวแตยังไมไดสงหนังสือ ใหนํา หนังสือ
ขออนุญาตเก็บขอมูล พรอมกับนัดวัน เวลา เขาพบกับผูบริหารของสถานบริการ 

2. หนังสืออนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
3. หนังสือชี้แจงโครงการวิจัย 
4. แบบยินยอมเขารวมการวิจัย 
5. แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึก  
6. เทปบันทึกเสียงพรอมแบตเตอรี่ เพ่ือใชในการสัมภาษณ 

 
กลุมตวัอยาง 

กลุมตัวอยางประกอบดวยบุคคล 3 กลุม ที่ไมมีขอจํากัดในการสื่อสาร และมีความยินดีเขา
รวมการวิจัย รวมจํานวน 10 รายตอหน่ึงสถานบริการ ไดแก  

1. ผูใหบริการ หมายถึง ผูบริหารของสถานบริการ แพทย พยาบาล นักสังคมสงเคราะห นัก
กายภาพบําบดั นักอาชีวะบาํบัด หรือผูชวยดูแล/พ่ีเลี้ยง รวม 5 ราย   

2. ผูรับบริการ ไดแก ผูสูงอายุ ญาติผูสูงอายุ รวม 4 ราย 
3. ผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและทิศทางของสถานบริการ 1 ราย 
 

เก็บรวบรวมขอมูล 
เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเชงิลึก โดยปฏิบตัิดังตอไปน้ี  
1. แนะนําตัวเองกับผูที่คาดวาจะเปนกลุมตวัอยาง 
2. ชี้แจงวัตถปุระสงคของการวจัิย จริยธรรมการวิจัย 
3. ถามความสมัครใจของผูที่คาดวาจะเปนกลุมตัวอยาง พรอมกับใหเซ็นชื่อแสดงการ

ยินยอมเขารวมการวิจัย 
4. สัมภาษณเชงิลึกโดยใชเวลาประมาณ 1 ชม./ราย และใชเทปบันทึกเพ่ือชวยการจํา โดย

ใชแนวคําถามดังที่แนบมาเปนกรอบในการสัมภาษณ ผูสัมภาษณสามารถปรับคําพูด 
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5. เพ่ือใหงายตอการเขาใจไดโดยคงความหมายเดิมไว และถามเพิ่มเตมิในรายละเอียดใน
แตละขอคําถามไดตามความเหมาะสม   

6. ถอดเทปแบบคําตอคํา พรอมสงใหนักวิจัยที่รับผิดชอบในแตละพ้ืนที ่ 
 
แนวการตัง้คาํถามเพ่ือกระตุนใหผูถูกสัมภาษณใหขอมูลรายละเอียดไดมากข้ึน 
 “ที่ทาน/คุณตา-ยาย..... พูดวา..... น้ันหมายความวาอยางไรคะ” 
 “หากพูดคําวา....(ตัวอยางเชนคําวา คุณภาพ)... ทาน/คุณตา-ยาย นึกถึงอะไร” 
 “อะไรทําใหทาน/คุณตา-ยาย…. นึก/คิด อยางน้ัน” 
 “กรุณาชวยเลา... (ในเรื่อง/ประเด็นที่เราตองการทราบความเปนมาหรือรายละเอียด).... ให

ฟงหนอยซิคะ” 
 “ทาน/คุณตา-ยาย มีอะไรที่อยากเลา/อยากบอกอีกไหนคะ” 

-------------------------------------------- 
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ตัวอยางการสัมภาษณผูใหบริการ 
สวนที่ 1. แนวคําถามสําหรับผูใหบริการ 

แนวคําถาม แนวการสัมภาษณ 

คําถามเกริน่นํา 
3. ทานมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานสถานบริการแหงนี้

อยางไรบาง 
 

ตัวอยางการสัมภาษณ 
สวัสดีคะคุณ …. ดิฉันชื่อ … วันนี้จะมาคุยดวยเกี่ยวกับงานที่คุณทําอยูกับผูสูงอายุที่นี่ อยาคิดวา

เปนการสัมภาษณอะไรที่เปนทางการเลยนะ เราคุยกันเรื่อยๆ ตามประสบการณที่ทําอยู และตามความ
คิดเห็น ไมมีอะไรผิดอะไรถูกหรอก แลวขอมูลที่ไดก็จะเอาไปเขียนในภาพรวมเทานั้น ไมมีการระบุชื่อคน 
หรือสถานบริการหรอก เพื่อจะไดนําเสนอในสวนที่จะชวยดูแลผูสูงอายุในวันขางหนากับหนวยงานของ
รัฐ คุณ … ทํางานที่นี่มานานหรือยังคะ ดูแลผูสูงอายุมากี่ปแลว ทําในหนาที่อะไรคะ … ชอบไหม…   

2. ทานทํางานในสถานบริการแหงนี้มานานมากนอยเพียงไร 

คําถามหลัก 
5. สถานบริการของทานมีการบริการอะไรบางที่เปนจุดเดนและ

นาสนใจ  
1.4 อะไรที่ทําใหทานคิดวาการบริการนั้นๆ เปนจุดเดน 
1.5 แตละบริการที่เปนจุดเดนมีลักษณะอยางไร 
1.6 มีปจจัยอะไรบางที่ทําใหการบริการดังกลาวเปนจุดเดน 
 

 
 

 ชวยเลาลักษณะงานบริการแกผูสูงอายุที่นี่วามีอะไรบาง  
 คิดวางานที่ทําอยูมีอะไรที่ดีๆ เปนประโยชนและเปนจุดเดนหรอืจุดแข็งบาง   
 แลวมีอะไรที่ชวยเสริมใหงานบริการเหลานี้เปนงานเดนไหม (ลองยกตัวอยางใหดูหนอย) 

 

6. สถานบริการของทานมีการบริการอะไรบางที่เปนจุดดอยที่
ตองการใหปรับปรุง  
2.4 อะไรที่ทําใหทานคิดวาการบริการนั้นๆ เปนจุดดอย 
2.5 แตละบริการที่เปนจุดดอยมีลักษณะอยางไร 
2.6 มีปจจัยอะไรบางที่ทําใหการบริการดังกลาวเปนจุดดอย 

สวนงานที่ใหบริการกับผูสูงอายุแลว แตรูสึกวายังทําไดไมคอยดีมีไหม เชนอะไร ชวยยกตัวอยางหนอย 
 ทําไมถึงเปนอยางนั้น  
 มีอะไรเปนปญหาอุปสรรคหรอื ถึงทําไดไมดี  

        (** ตรงนี้อาจขยายความ หรือย้ํา หากไดคําตอบที่ไมชัดเจน)  
(ตรงนี้อาจใชวา คิดวานาจะมีการพัฒนาใหดีกวาที่เปนอยู นาจะไดคําตอบที่กวาง) 
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7. มีบริการอะไรบางที่ทานคิดวามีความคุมคาคุมทุนในการ
ใหบริการ 
3.3 แตละบริการมีความคุมคาคุมทุนอยางไร 
3.4 ความคุมคาคุมทุนประเมินจากอะไร 
 

มีงานในสวนไหนที่คิดวาทําแลวคุมคา คุมทุน (คือไมเปลืองงบ เสียเวลา หรือเสียกําลังคนนะ) 
 

8. สถานบริการของทานมีการจัดการทางดานคุณภาพอะไรบาง 
อยางไร 
8.1 คําวา “คุณภาพ” ในความคิดของทานหมายถึงอะไร 
8.2 วิธีการจัดการดานคุณภาพอะไรบางที่ทานเห็นวาเปน

จุดเดน 
8.3 มีวิธีการในจัดการดานคุณภาพอยางไร 

8.3.1 มีการจัดการกับปจจัยนําเขาอยางไร เชน คน (มี
การคัดสรร การพัฒนาอยางไร) เครือ่งมือ อปุกรณ 
นโยบาย 

8.3.2 มีการจัดการกับกระบวนการอยางไร เชน การให
การดูแล การจัดกระทําและรูปแบบการบริการ 

8.3.3 มีการจัดการกับผลลัพธอยางไร เชน รอยละของ
ผูสูงอายุที่ไมมีแผลกดทับ  

ที่นี้เรามาพูดเรื่องคุณภาพกันหนอยนะ คุณคิดวา คุณภาพ คํานี้ หมายถึงอะไร (เอาตามความเห็นของ
คุณนะ) 

 แลวที่นี่เขามีการจัดการเรื่องคุณภาพของการบริการอยางไรบาง คิดวาดีหรือยัง หรือคดิวา
นาจะมีอะไรที่ดีกวานี้ ไหม ลองยกตัวอยางซิ  

 การจัดการดานควบคุมคุณภาพคิดวาควรมีดานไหนบาง เชน  
o ดานกําลังคนควรเปนอยางไร  
o ดานอุปกรณเครื่องมือตางๆ เปนอยางไร  
o แลวดานวิธีการ กระบวนการตางๆ เปนมาอยางไร หรือควรเปนอยางไร  

 นอกจากที่พูดมาแลวคิดวายังตองมีปจจัยอื่นๆ อีกไหม ที่เกี่ยวของกับการจัดการดาน
คุณภาพของบริการแกผูสูงอายุ  

 เคยมีการตั้งเปาหมายเอาไวหรือเปลาวา คุณภาพที่ดีของบริการดานตางๆ (เชนดาน
ควบคุมการหกลม การเกิดแผลกดทับ การขาดสารอาหาร ฯลฯ) จะตองเปนอยางไร คอืตั้ง
เปาผลลัพธวาตองไมมีเหตุการณนั้น หรือ มีไดไมเกินกี่เปอรเซน็ตอะไรอยางนี้นะ มีไหม  
o แลวไดวัดผลไหมวาเปนอยางไร  
o บรรลุเปาหมายที่ตั้งไวไหม 

               (ถายังไมบรรลุ คดิวาจะตองปรับปรุงอะไร) 
(ที่ดําเนินการไป จะเอาไปตอจาก 2 เลย เพราะลื่นไหลกวา และผูใหสัมภาษณจะเชื่อมโยงกับขอเดนได
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ดี) 
 

9. ทานมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง 
 

เทาที่ทํางานมาหรือเหน็มาตลอด คิดวายังมีอุปสรรค ปญหาในการบริการอยางไรบาง  
(ขอนี้อาจตอบขอคําถามมากอน รวมอยูในตนๆ แลวก็ได แตผูสัมภาษณควรถามย้ําอีกรอบ อาจได
รายละเอียดเพิ่ม) 
(เห็นดวยเพราะจะไดคําตอบในคําตอบเมื่อถามปจจัยในขอที่ผานๆมา) 

6. ทานคิดวาสถานบริการของทานใหการบริการในการดูแล
อะไรบางที่มีคณุภาพ 
6.1 อะไรที่ทําใหทานจึงคิดวาการบริการนัน้ๆ มีคุณภาพ 
6.2 บริการในการดูแลที่มีคุณภาพมีลักษณะอยางไร 
6.3 มีปจจัยอะไรบางที่ทําใหการดูแลนั้นๆ มีคณุภาพ 
 

นาจะไดคําตอบจากขอ1-2 แลว 
(ที่ดําเนินการไป จะเอาไปตอจาก 4 เลย เพราะลื่นไหลกวา แลวจึงถามเรือ่งอุปสรรคในการดําเนินงาน) 
(ผูใหสัมภาษณจะไมไดตอบคําตอบตามลําดับรายขออยูแลว เพราะวาจะฟงคําถามเราในขณะนั้น
มากกวา) 

7. ทานคิดวานโยบายสาธารณะอะไรบางที่จําเปนตอการ
ดําเนินงาน 

คิดวาปจจุบันนี้ บานเมืองเรามีนโยบายเพื่อสวนรวมอะไรบางที่เอื้อตอการทํางานดานดูแลผูสูงอายุบาง 
   

8. ในภาพรวมแลวทานมีความพึงพอใจกับบริการที่ไดรับ (นาจะ
เปน ที่ให) อยางไรบาง 

 

ถาจะสรุปในภาพรวมนะ คุณพอใจกับบริการที่ทําอยูในปจจุบันหรอืยัง 
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ตัวอยางการสัมภาษณผูรับบริการ 
สวนที่ 2. แนวคําถามสําหรับผูรับบริการ 

แนวคําถาม แนวการสัมภาษณ 
คําถามเกริน่นํา  
1. ทานรูจัก(ใน)สถานบริการแหงนี้ไดอยางไรและรูจักมากนอย
อยางไร(มานานมากนอยเพียงไร) 

 สวัสดีคะ  คุณยาย/ตา วันนี้ดิฉัน (หนู) มาขอคุยกับคุณ....หนอยนะคะ วาทําไมคุณ....ถึงไดมา
อยู (รักษา) ที่นี่ (เปนอะไรมา รพ.) และทําไมถึงไดเลือกมาอยู (รักษา)ที่นี่ 

2. ทานไดรับการบริการจากสถานบริการแหงนี้อะไรบาง  
คําถามหลัก 

1.สถานบริการแหงนี้มีการบรกิารอะไรบางที่เปนจุดเดนและ
นาสนใจ  
1.1 อะไรที่ทําใหทานคิดวาการบริการนัน้ๆ เปนจุดเดน 
1.2 แตละบริการที่เปนจุดเดนมีลักษณะอยางไร 
1.3 มีปจจัยอะไรบางที่ทําใหการบริการดังกลาวเปนจุดเดน 

 คุณยาย/ตาชวยเลาใหฟงๆไดไหมคะวาการดูแลที่ไดรับตั้งมาอยูที่นี่ มีอะไรที่ดีมาก / ที่
ถูกใจ/ที่ชอบใจ/ที่ประทับใจ(เลือกใชไปเรือ่ยเพราะแตละทานจะเขาใจคําตางกัน) 
บางคะ และมันเปนอยางไร (ลักษณะอยางไร) คะถึงบอกวาดีมาก / ทีถู่กใจ/ที่ชอบ
ใจ/ที่ประทับใจ 

 คุณยาย/ตาชวยบอกอีกนะคะวา มีอะไรที่มผีลทําใหการดูแลที่ไดรับนั้นดี 

2.สถานบริการแหงนี้มีการบรกิารอะไรบางที่เปนจุดดอย ที่
ตองการใหปรับปรุง 
2.1 อะไรที่ทําใหทานคิดวาการบริการนัน้ๆ เปนจุดดอย 
2.2 แตละบริการที่เปนจุดดอยมีลักษณะอยางไร 
2.3 มีปจจัยอะไรบางที่ทําใหการบริการดังกลาวเปนจุดดอย 

 

ทํานองเดียวกับขอ 1 แตใชคําวายังไมพอใจ/อยากใหปรับปรุง 

3.มีบริการอะไรบางที่ทานคิดวามีความคุมคาคุมทุนในการ
ใหบริการ 
3.1 แตละบริการมีความคุมคาคุมทุนอยางไร 

*ลําดับคําถามตั้งแตขอนี้ปรับเหมือนชุดที่ 1 
 คุณตา/ยาย .....คิดวาการดูแลที่นี่ มีอะไรบางที่คิดวา คุมคา (ใชคําวาคุมคาก็พอ เพราะจะไดคําตอบ
แลว จะบอกมาเอง แตพอถามคุมทุน จะทําไมใหคิดนาน รูสึกยาก เบื่อตอบได เพราะวา ถามมา
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3.2 ความคุมคาคุมทุนประเมินจากอะไร 
 

หลายขอแลวความสนใจลดลง ) 

4.สถานบริการแหงนี้มีการจัดการทางดานคุณภาพอะไรบาง 
อยางไร 
4.1 คําวา “คุณภาพ” ในความคิดของทานหมายถึงอะไร 
4.2 วิธีการจัดการดานคุณภาพอะไรบางที่ทานเห็นวาเปน

จุดเดน 
4.3 มีวิธีการในจัดการดานคุณภาพอยางไร 

4.3.1 มีการจัดการกับปจจัยนําเขาอยางไร เชน คน (มีการ
คัดสรร การพัฒนาอยางไร) เครื่องมือ อุปกรณ 
นโยบาย 

4.3.2 มีการจัดการกับกระบวนการอยางไร เชน การให
การดูแลแบบองครวม ที่คํานึงถึงการดูแลทั้งทาง
รางกาย จิตใจและ จิตวิญญาณ การจัดกระทําและ
รูปแบบการบรกิาร 

4.3.3.มีการจัดการกับผลลัพธอยางไร เชน รอยละของ
ผูสูงอายุที่ไมมีแผลกดทับ  

ที่นี้เรามาพูดเรื่องคุณภาพ/สิ่งที่ดีๆ /(ใชคํานี้ผูสูงอายุจะเขาใจ) กันหนอยนะ  
  คําวาการดูแลที่ดีๆ หรอืที่มคีุณภาพนี้ หมายถึงอะไร (เอาตามความคิดของคุณ...นะ) 

 แลวที่นี่เขามีการจัดการการดูแลคุณตา/ยายอยางไรบาง คดิวาดีหรือยัง หรือคิดวา
นาจะมีอะไรที่ดีกวานี้ ไหม ลองยกตัวอยางซิ  

 แลวการจัดการดานควบคุมการดูแลใหดีนั้น คุณ.....คิดวาตองควบคุมดูแลอะไรบางคะ 
เชน (ถามตอไปทีละขอ เพราะวาจะจําไมได) 
o ควรจัดการเรื่องคนดูแลอยางไร  
o อุปกรณเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการดูแลรักษาควรเปนอยางไร  
o แลวดานวิธีการ กระบวนการตางๆ เปนมาอยางไร หรือควรเปนอยางไร  

 นอกจากที่พูดมาแลว คิดวาจะมีสิ่ง/เรื่องอื่นๆ อีกไหม ที่ทาํใหจัดการดูแลดีขึ้น  
 คิดวาเมื่อเขามาดูแลรักษาที่นี่แลว ไมอยากใหมีปญหาแทรกซอนอะไรบาง หรืออยาก

ใหมีการปรับปรุงใหดีๆขึ้น และที่อยากใหดีๆขึ้นนี ้อยากใหดีขึ้นมากแคไหน  
 

 

9 ทานเห็นวาสถานบริการแหงนี้มีปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานอะไร บาง อยางไร 

*ขอ 5-6 เหมอืนสวนที่ 1 

10 ทานคิดวาสถานบริการแหงนีใ้หการบริการในการดูแล
อะไรบางที่มีคณุภาพ 
6.1 อะไรที่ทําใหทานจึงคิดวาการบริการนั้นๆ มีคุณภาพ 
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6.2 บริการในการดูแลที่มีคุณภาพมีลักษณะอยางไร 
6.3 มีปจจัยอะไรบางที่ทําใหการดูแลนั้นๆ มีคุณภาพ 

7. ทานคิดวานโยบายสาธารณะอะไรบางที่จําเปนตอการ
ดําเนินงาน 

 คิดวารัฐบาลควรมีนโยบายชวยเหลือใหโรงพยาบาลดูแลคนสูงอายุที่เขามารักษายังไง (ที่
สัมภาษณ ก็ตอบไดไมตรงเทาใด จะตอบไดเพียงวาจะชวยตนเองอยางไร เชน ดูแลฟร ี
เปนตน) 

8.ในภาพรวมแลวทานมีความพึงพอใจกับบรกิารที่ไดรับอยางไร
บาง 
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ภาคผนวก 3 
เกณฑการเลอืกสถานบริการ 

 
 จากการทําสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญ เม่ือวันจันทร ที่ 13 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.30-14.30 
น. ณ คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดขอเสนอแนะเพ่ือนําไปสูการหาเกณฑใน
การเลือกสถานบริการ และผูวิจัยไดนําไปสรางเปนแบบประเมินเพ่ือคดัเลือกสถานบริการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวดังตอไปนี้ 
 

 แบบประเมินเพื่อการเลือกสถานบริการ 
 

เกณฑการประเมิน RH AL NH LTCH HC 
1. ดานการบริการ      

1.1 ตองมีการระบุวัตถุประสงค มีการระบุ outcome      
1.2 ตองมีการติดตามประเมินผล และบันทึกขอมูล      
1.3 ตองเปนองครวม คือ ดูแลท้ังรางกาย จิตใจ สังคม      
1.4 ตองสงเสริมใหมีการพ่ึงตนเองไดมากขึ้น สงเสริม

สุขภาพ 
     

1.5 ญาติตองไดรับขอมูลเพียงพอเกี่ยวกับผูสูงอายุท่ีไปใช
บริการ ท้ังขอมูลการดูแล รักษา ขอจํากัด ปญหา
ตางๆ 

     

1.6 ดูแลผูสูงอายุอยางมีศักด์ิศรี      
1.7 มีบริการฟนฟูสภาพ การดูแลระยะสุดทาย      
1.8 ใหญาติมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ      

2. ดานผูใหบริการ      
2.1 ตองคํานึงถึงผูรับบริการ วามีความตองการการดูแล

ในระดับใด 
     

2.2 ผูรับบริการตองมีอิสระ มีทางเลือก (choice) ในการ
ตัดสินใจ 

     

2.3 ตองมีการประเมินความพอใจของผูรับบริการ (วัด
ความพึงพอใจ) วัดภาวะสุขภาพ วัดคุณภาพชีวิต 
หรือมีเกณฑวัดความสุข 

     

2.4 คํานึงถึงวัฒนธรรม สังคมเดิมของผูสูงอายุ      
3. ดานสภาพแวดลอม ตองดี ไปมาสะดวก อยูสะดวกสบาย      
4. ดานบุคลากร ตองมีการพัฒนาบุคลากรท่ีดูแลผูสูงอายุ      
5. ดานอาคารสถานที่       

5.1 ตองจัดการใหมีราวจับในหองน้ํา ทางลาดตองได
ระดับท่ีถูกตอง ประตูหองน้ําตางๆ Wheelchair ตอง
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เขาได 
5.2 ใหผูรับบริการรูสึกมั่นคง ปลอดภัย      

5.3 สถานบริการมีการใหการพยาบาล (nursing care) 
     ตองมีการจดทะเบียน 

     

5.4 สถานบริบาล (nursing home) ไมจําเปนตองมีขนาด
ใหญๆ เพราะคาใชจายสูง 

     

5.5 สถานบริการอาจเปนท่ีเดียว/อาคารเดียวกันแตมีการ
แบงระดับบริการ ในแตละชั้น เชน ชั้นหนึ่งเปน 
Assisted living หากผูสูงอายุอาการทรุดลงตองการ
การดูแลมากกวาการทํากิจวัตรประจําวันก็ยายไปอยู
ชั้นท่ีเปนบริการ Nursing home หากคนไหนท่ี 
Nursing home อาการดีขึ้นก็ยายไปชั้นอื่นท่ีตองการ
การดูแลท่ีลดลง 

     

 

หมายเหต ุ RH = บานพักคนชรา  AL = สถานทาใหการชวยเหลือในการดํารงชีวิต 
  NH = สถานบริบาล  LTCH = สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล 
  HC = สถานดูแลผูปวยระยะสุดทาย 
 
รายชื่อผูเขารวมสนทนากลุม 
 

ลําดับที ่ ช่ือ-สกุล หนวยงาน 
1. พ.อ.นพ.เฉลิมชาติ  วรรณพฤกษ โรงพยาบาลเดอะซีเนียร  

และแพทยผูเชีย่วชาญดานเวชศาสตรผูสูงอายุ 
2. รศ.ประคอง  อนิทรสมบัติ 

 
ภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลรามาธิบดี  

3. รศ.ไตรรัตน   จารุทัศน คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 

4. รศ.เล็ก  สมบัติ 
 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

5 คุณ สุวรรณี   หอวิวัฒน สํานักบริการสวัสดิการสังคม  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

6 คุณ ศิริวรรณ   อรุณทิพยไพฑูรย สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

7. ผศ.ดร.นารีรัตน  จิตรมนตร ี
 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

8 ผศ.ดร. วิราพรรณ   วิโรจนรตัน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   
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9 ผศ. ดร. ขวัญใจ  อํานาจสัตยชื่อ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
10 อาจารยสมพร  สมสุข โรงเรียนศึกษาบริบาล  

และประธานชมรมโรงเรียนผูดูแลเด็กเล็กและผูสูงอายุ 
11 ผศ.ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ  สาสัตย คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
12 
 

ผศ.ดร.ทัศนา  ชูวรรธนะปกรณ คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 4 
รางประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับที่ (พ.ศ.25.......) 
เรื่อง มาตรฐานการบรกิารผูสูงอายุในสถานพยาบาล 

 
 โครงสรางประชากรของประเทศไทยไดเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ ซึง่มีผูสูงอายุมีความตองการ
ดานการรักษาพยาบาลและการดูแลที่แตกตางจากกลุมบุคคลทั่วไป ดังนั้นเพื่อใหการจัดการของ
สถานพยาบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในดานการจัดเตรียมของผูใหบริการ ตรงตามความตองการ
ของผูสูงอายุ การใชทรพัยากรเฉพาะกลุมเปนไปอยางคุมคา จงึเปนการสมควรกําหนดการใหบริการ
ผูสูงอายุในสถานพยาบาลเปนไปอยางมีมาตรฐาน สามารถคุมครองผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 6 และมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 อันเปน
พระราชบัญญติัที่มีบทบัญญติับางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรวีาการ
กระทรวงสาธารณสุข โดยคาํแนะนําของคณะกรรมการสถานพยาบาล ออกประกาศกําหนดมาตรฐานการ
บริการผูสูงอายุในสถานพยาบาล ดังนี้ 
 
 ขอ 1 ในประกาศฉบับนี้ 
  คําจํากัดความ 
 “ผูสูงอายุ” หมายความถึงผูรับบริการท่ีมีอายุ 60 ป บริบูรณขึ้นไป ที่มาขอรบับริการใน
สถานพยาบาล หรือผูที่ไดรับการวินิจฉัยทางการแพทยวามีปญหาดานสุขภาพเกี่ยวของกับความชรา โดย
แบงระดับดังนี ้ 

(1) ผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองได  
(2) ผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไดบางสวน ไมสามารถทํากิจวัตรประจําวันได 1-2 อยาง 

ไมมีภาวะสมองเส่ือม 
(3) ผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไมได ไมสามารถทํากิจวัตรประจําวันได 3 อยาง ขึ้นไป 

หรือมีภาวะสมองเสื่อมชัดเจน 
 

 “การบริการผูสูงอายุในสถานพยาบาล” หมายความถึง การจัดใหมีบริการผูสูงอายุในดาน  
(1) การบริการแกผูสูงอายุ ดาน การสงเสริม ปองกัน ฟนฟสูภาพ และรักษาโรคทั่วไป 

เพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีแกผูสูงอายุ 
(2) ส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยและเกื้อหนนุ และบรกิารพิเศษเฉพาะผูสูงอายุ 

  
 “สถานพยาบาล” หมายความถึง สถานพยาบาลตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 และเปนสถานพยาบาลที่มุงดูแลผูสูงอายุระยะยาว โดยมีการจัดระบบพิเศษ
สําหรับผูสูงอายุ หรือประกาศรับดูแลผูสูงอายุ 
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 ขอ 2 ผูไดรับอนุญาตและผูดําเนินสถานพยาบาลที่จัดใหมีหนวยดูแลผูสูงอายุ ตองจัดใหมี
ขอกําหนดวาดวยการรับผูสูงอายุไวในสถานพยาบาล และบริการท่ีผูสูงอายุไดรับขั้นพืน้ฐาน 
 
  2.1 มีการประเมินความสัมพันธในครอบครวั ญาติ ผูดูแลหลัก 
  2.2 มีการประเมินผูสูงอายุ (Geriatric assessment) 
   2.2.1 การไดยิน การมองเห็น การพูดส่ือสาร 
   2.2.2 ความจําและภาวะสมองเสื่อม 

2.2.3 ภาวะซึมเศราและวิตกกังวล พฤติกรรมที่กอปญหาตอผูดูแลและผูรวมพัก
อาศัย 

2.2.4 ความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวันขั้นพื้นฐาน (ADL) และขั้นสูง 
(IADL) 

2.2.5 ศักยภาพในการฟนฟสูมรรถภาพ 
2.2.6 การเดิน และความเส่ียงตออุบัติเหตุ หรือหกลม 
2.2.7 การควบคุม และการขบัถายอุจจาระปสสาวะ 
2.2.8 ความเจ็บปวดเรื้อรัง 
2.2.9 ปญหาในการกลืน สุขภาพชองปาก ภาวะทุพโภชนาการ 
2.2.10 สภาพผิวหนัง และแผลกดทับ 
2.2.11 การใชอุปกรณ หรือผาเพื่อตรึง หรือผูกมัด 
 

  2.3 มีขอกําหนดบริการข้ันพื้นฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพที่ผูสูงอายุตองไดรับดังนี้ 
 

 ใหมีบันทึกผลการประเมินตามขอ 2.2 และมีการกําหนดเปาหมายและการ
วางแผนการดุแลรวมกัน โดยมีสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของกับผลการประเมิน และจัดใหมีบริการตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สําหรับผูสูงอายุแตละสาขา 

 บริการท่ีจัดสําหรับผูสูงอายุ ตามขอ 2.3.1 เชน การพยาบาลผุสูงอายุ 
โภชนาการผูสูงอายุ กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด จิตวิทยาบําบัด Speech and language therapy 
รวมทั้งการบรกิารอ่ืนๆ ตามขอบงชี้ในผลการประเมินตามขอ 2.3.1  
   2.3.3 กรณีทีต่องมีการใชอุปกรณหรือผาเพื่อยึดตรึง หรือผูกมัด ตองจัดใหมี
บริการใหคําปรึกษา (Counceling) กับญาติผูปวย และญาติผูปวยยินยอมใหกระทํา 
 2.3.4 ในกรณีที่สถานพยาบาลมีการระบุชื่อ หรอืมีการโฆษณาวาเปน
สถานพยาบาลผูสูงอายุหรือมแีผนกผูสูงอายุโดยเฉพาะ ตองมีแพทยผูใหบริการท่ีผานการอบรมหลักสูตร
ดานเวชศาสตรผูสูงอายุที่แพทยสภารับรองอยางนอย 1 คน และพยาบาลที่ผานการอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลผูสูงอายุ ที่สภาการพยาบาลรับรอง อยางนอย 1 คน 
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  2.4 เมื่อมีเกณฑ หรือขอบงชี้ของสัญญาณอันตารายของผูสูงอายุ ไดแกมีการแสดงของ
การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพที่อยูในภาวะวิกฤต ผูสูงอายุควรไดรบัการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพและ
ภาวะของโรคผูสูงอายุตามรายละเอียดที่กําหนดดังนี ้
   2.4.1 จัดใหมีแพทยและพยาบาลดูแลใกลชิดสม่ําเสมอ และมีการบันทกึรายงาน
ความกาวหนา (Progress report) อยางนอยวันละ 1 ครั้ง และทุกครั้งที่มกีารเปลี่ยนแปลง 
   2.4.2 มีระบบการรายงานแพทยเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินเรงดวนที่มีประสทิธิภาพ 
   2.4.3 มีการดูแลผูปวยที่กําลังจะเสียชีวิตอยางเหมาะสมท้ังการบรรเทาอาการ 
การดูแลความตองการทางดานจิตสังคม อารมณ และจิตวิญญาณ โดยเคารพในศาสนา และวัฒนธรรมของ
ผูปวย 
 
  2.5 มีการกําหนดขอมูลที่จําเปนและแจงใหผูสูงอายุและหรือญาติรับทราบ ดังนี ้
   2.5.1 ผลการตรวจที่ชัดเจน เชื่อถือไดและครบถวน เปนขอมูลอยางนอยวาพบ
อะไร มีลักษณะเชนไร หรอืไมพบอะไร 
   2.5.2 ผลการวินิจฉัยเบื้องตนที่สรุปไดจากการตรวจที่ชัดเจน เขาใจงาย ใหรูวา
คลายหรือเปนอะไรหรือไม และคาดวานาจะมีอาการอยางไรตอไป โดยคํานึงถึงความพรอมทางดานจิตใจ 
ศักด์ิศรีความเปนมนุษยและสิทธิของผูปวยในการไดรับขาวสารนั้นๆ 
   2.5.3 ผูสูงอายุและหรือญาติ ไดรับทราบความกาวหนาของการรักษาทุกครั้งเมื่อ
แพทยมาเย่ียม 
   2.5.4 ผูสูงอายุและหรือญาติ ไดรับทราบความเห็นหรอืคําแนะนํา และ/หรือ
แผนการรักษาความความจําเปนอยางเพียงพอจากแพทยผูใหการรักษา เพื่อใหทราบอยางชัดเจนถึงส่ิงที่
ตองปฏิบัติของผูสูงอายุและญาติ ขอหาม ขอควรระวัง ลักษณะอาการที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งวิธีแกไขปองกัน
เบื้องตนสําหรบัอาการเชนนัน้ 
   2.5.5 ผูสูงอายแุละหรือญาติ ที่ไดรับยาไดรับทราบอยางเพียงพอวาฤทธ์ิของยาที่
ใหที่ตองการคืออะไร เวลาที่คาดวาจะเกิดผลดังกลาว วิธีการท่ีตองปฏิบัติ ขอหาม ขอควรระวัง อาการแพ
หรือผลขางเคียง ลักษณะที่ควรรีบแจงแพทยหรือพยาบาล คําแนะนําในการใชยา ฉลากยา วิธีการใช วิธี
เก็บรักษา 
 
 ขอ 3 ผูรับอนญุาตและผูดําเนินการสถานพยาบาลที่จัดใหมีหนวยบริการดูแลผูสูงอายุ ตองจัดใหมี
ขอกําหนดวาดวยการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ ใหครอบคลุมทั้ง 4 ดานดังนี้ 
  3.1 ดานการบริการ  
   3.1.1 โครงสรางการควบคุมการติดเชื้อ 
   3.1.2 การจัดต้ังองคกรปองกนัและควบคุมการติดเชื้อ 
   3.1.3 การประเมินการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ 
  3.2 ดานการเฝาระวัง 
   3.2.1 การเฝาระวังการติดเชื้อ 
   3.2.2 การจัดการระบาดของโรคติดเชื้อ 
  3.3 ดานการปองกัน 
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   3.3.1 การปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อ 
   3.3.2 การปองกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจสวนลาง 

3.3.3 การปองกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ ในผูปวยที่คาสายสวน
ปสสาวะ 

3.3.4 การปองกันการติดเชื้อในกระแสโลหิต ในผูปวยที่ใสสายสวนเขาหลอด
เลือด 

  3.4 ดานกิจกรรมสนับสนุน 
   3.4.1 การลางมือ 

3.4.2 การดูแลทําความสะอาดหอง อุปกรณการแพทย เครื่องใชและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

3.4.3 การปองกันและควบคุมการติดเชื้อดานโภชนาการ การปองกันการ
ปนเปอน อาหารเหลว 

 
 ขอ 4 ผูรับอนญุาตและผูดําเนินการสถานพยาบาลที่จัดใหมีหนวยบริการดูแลผูสูงอายุ ตองจัดใหมี
ระบบการตอบสนองหรือแกไขปญหาไดทันทวงทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน เชน มีคูมือแนวปฏิบัติ มีการเตรียม
ความพรอมของเจาหนาที่และเครื่องมือ 
 
 ขอ 5 ผูรับอนญุาตและผูดําเนินการสถานพยาบาลที่จัดใหมีหนวยบริการดูแลผูสูงอายุ ตองจัดใหมี
ขอกําหนดระบบการสงตอที่เหมาะสม ในดานตางๆ ดังนี ้

5.1 การสงตอผูปวยจากสถานพยาบาลแหงหนึ่งไปยังสถานพยาบาลอีกแหงหนึ่ง ตอง
มีการส่ือสาร ประสานงานแจงสถานพยาบาลที่รับไวลวงหนาพรอมขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกบัผูปวย 
ตลอดจนขอมูลทางการแพทยที่จําเปน 

5.2 ผูรับอนญุาตและผูดําเนินการสถานพยาบาลจะตองจัดใหมีผูประกอบวิชาชีพหรอื
บุคลากรท่ีมีความสามารถในการดูแลผูปวยที่เหมาะสมกับโรคและความรุนแรงของโรคไปพรอมกับผูปวย 
เพื่อใหผูปวยมีความปลอดภัยในระหวางการสงตอ 
 
 ขอ 6 ใหผูปวยหรือญาติมีสิทธิเลือกสถานพยาบาล หรือสถานท่ีที่ตองการใหสถานพยาบาลนําสง 
รวมทั้งวิธีการนําสง เวนแตเปนการเกินขีดความสามารถของสถานพยาบาลที่นําสง หรือเปนการนําสงของ
สถานพยาบาลนั้นอาจเปนอันตรายตอผูปวย ใหสถานพยาบาลผูสงสามารถเลือกสถานที่อื่น รวมทั้งวิธีการ
นําสงที่เหมาะสมได 
 
 ขอ 7 ผูรับอนญุาตและผูดําเนินการสถานพยาบาลที่จัดใหมีหนวยบริการดูแลผูสูงอายุ ตองจัดใหมี
การใหขอมูลแกผูปวยหรือญาติเกี่ยวกับเหตุผลและความจําเปนในการสงตอ 
 
 ขอ 8 ผูรับอนญุาตและผูดําเนินการสถานพยาบาลที่จัดใหมีหนวยบริการดูแลผูสูงอายุ ตองจัดใหมี
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ที่เกื้อหนุนใหผูสูงอายุในการเคล่ือนไหว การมองเห็นและการ
ไดยิน ใหเปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการ หรอืทุพพลภาพ
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และคนชรา พ.ศ.2548 ซึ่งออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.
2543 
 
 ขอ 9 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
 
 ใหผูรับอนญุาตและผูดําเนินการสถานพยาบาล ดําเนินการใหถูกตองภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
นับแตวันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ 
 
     ประกาศ ณ วันที่ ....................พ.ศ....... 
      (ลงชื่อ).............................. 
      (.........................................) 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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ภาคผนวก 5 
ตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคม 

ขององคการสวัสดิการสงัคม 

 
1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานในการปฏิบัติงานขององคการสวัสดิการสังคม 
1.2  เพ่ือใชเปนแนวทางการประเมินและพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง   เพ่ือพัฒนาสูการบริการท่ีมี

คุณภาพอยางย่ังยืน 
2. เกณฑการประเมิน 

2.1 กําหนดใหมีการประเมินองคประกอบ   ตัวชี้วัด   และระดับคุณภาพมาตรฐาน 3 ดาน คือ 
1) ดานการจัดองคกรและการบริหาร 
2) ดานการใหบริการ 
3) ดานคณุภาพการใหบริการ 

2.2 ผูไดรับการรับรองตองผานเกณฑการประเมิน   โดยไดคะแนนระดับคุณภาพ   ดังนี้ 
1) คะแนนระดับคุณภาพแตละขอตองมากกวา 0 
2) ผลรวมคะแนนระดับคุณภาพแตละดานคิดเปนไมนอยกวารอยละ 60 
3) และผลรวมคะแนนระดับคุณภาพท้ัง 3 ดานคิดเปนไมนอยกวารอยละ 75 

3. องคประกอบ   ตัวชี้วัด   และระดับคุณภาพมาตรฐานองคการสวัสดิการสังคม 
ดานท่ี 1  การจัดองคกรและการบริหาร 
 

องคประกอบ ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
1.1 วิสัยทัศนและ

พันธกิจ 
- มีการกําหนดวิสัยทัศน   และพันธกิจ   ซึ่งสอดคลองกับขอบเขต   กฎหมาย
และลักษณะของสาขาการจัดสวัสดิการสังคมขององคกร   โดยผูบริหารระดับสูง
และบุคลากร   มีการถายทอดใหบุคลากรทุกระดับและบุคคลากรสวนใหญรับรู 

- มีการกําหนดวิสัยทัศน   และพันธกิจ   ซึ่งสอดคลองกับขอบเขต   กฎหมาย
และลักษณะของสาขาการจัดสวัสดิการสังคมขององคกร   โดยผูบริหารระดับสูง
และบุคลากร   และมีการถายทอดใหบุคลากรทุกระดับแตบุคลากรสวนใหญไม
รับรู 

- มีการกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ   ซึ่งสอดคลองกับขอบเขต   กฎหมายและ
ลักษณะของสาขาการจัดสวัสดิการสังคมขององคกร   โดยผูบริหารระดับสูงและ
บุคลากร   แตไมมีการถายทอดใหบุคลากร 

- มีการกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ  แตไมสอดคลองกับขอบเขต กฎหมาย   
และลักษณะของสาขาการจัดสวัสดิการสังคมขององคกร 

- ไมมีการกําหนดวิสัยทัศน   และพันธกิจ 

5 
 
 
 

 
 
 
 
3 
 

 
2 

 
0 

1.2 นโยบาย - มีการกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ   และมีการ
ถายทอดใหบุคลากรทุกระดับและบุคลากรสวนใหญรับรู 

- มีการกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ   และมีการ

5 
 

4 
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ถายทอดใหบุคลากรทุกระดับและบุคลากรสวนใหญไมรับรู 

- มีการกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ   แตไมมีการ
ถายทอดใหบุคลากร 

- มีการกําหนดนโยบายแตไมสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ 
- ไมมีการกําหนดนโยบาย 

 
3 
 
2 
0 

1.3 วัตถุประสงค/
เปาหมาย 

- มีการกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับทุกกรอบนโยบาย และมี
การประชุมชี้แจง 

- มีการกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับทุกกรอบนโยบาย แตไม
มีการประชุมชี้แจง 

- มีการกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย  ไมครบทุกกรอบนโยบาย  และมีการ
ประชุมชี้แจง 

- มีการกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย  ไมครบทุกกรอบนโยบาย   และไมมีการ
ประชุมชี้แจง 

- ไมมีการกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย 
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1.4  แผนงานและ
โครงการ 

- มีการกําหนดแผนงานหรือโครงการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายอยาง
ครบถวน และมีการประชุมชี้แจง 

- มีการกําหนดแผนงานหรือโครงการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายอยาง
ครบถวน   แตไมมีการประชุมชีแ้จง 

- มีการกําหนดแผนงานหรือโครงการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายไม
ครบถวน   และมีการประชุมชี้แจง 

- มีการกําหนดแผนงานหรือโครงการท่ีสอดคลองกับนโยบายเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงค/เปาหมายไมครบถวนและไมมีการประชุมชี้แจง 

- ไมมีการกําหนดแผนงานและโครงการ 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
0 

1.5 การปฏิบัติตาม
แผนงานและ
โครงการ 

- นําแผนงานและโครงการไปปฏิบัติในรอบปท่ีผานมาคิดเปนไมนอยกวารอยละ 
80 

- นําแผนงานและโครงการไปปฏิบัติในรอบปท่ีผานมา คิดเปนไมนอยกวารอยละ 
70 

- นําแผนงานและโครงการไปปฏิบัติในรอบปท่ีผานมา คิดเปนไมนอยกวารอยละ 
60 

- นําแผนงานและโครงการไปปฏิบัติในรอบปท่ีผานมา คิดเปนไมนอยกวารอยละ 
50 

- ไมมีการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการ 
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1.6 การติดตาม
ประเมินผล 

  

1.6.1 การติดตาม
ประเมินผล
แผนงานและ
โครงการ 

- มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ แลวนํามา
วิเคราะห วางแผน แกไขปญหาและปองกันไมใหเกิดปญหาซ้ํา อยางนอยคิด
เปนรอยละ 90 ของการดําเนินการตามแผน 

- มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงามตามแผนงานและโครงการ แลวนํามา

5 
 
 
4 
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วิเคราะห วางแผน แกไขปญหาและปองกันไมใหเกิดปญหาซ้ํา อยางนอยคิด
เปนรอยละ 75 ของการดําเนินการตามแผน 

- มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ แลวนํามา
วิเคราะห วางแผน แกไขปญหาและปองกันไมใหเกิดปญหาซ้ํา อยางนอยคิด
เปนรอยละ 50 ของการดําเนินการตามแผน 

- ไมมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการที่ชัดเจน
แตมีการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นบางเรื่อง 

- ไมมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ และไมมี
การแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น 
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2 
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1.6.2 การรับขอ

รองเรียน 
- มีระบบหรือกระบวนการรับขอรองเรียน  และนําขอรองเรียนมาวิเคราะห 
วางแผน แกไขปญหา และปองกันไมใหเกิดปญหาซ้ํา และแจงใหผูเกี่ยวของ
และผูรองเรียนทราบ อยางครบถวน 

- มีระบบหรือกระบวนการรับขอรองเรียน แตนําขอรองเรียนบางสวนมาวิเคราะห 
วางแผน แกไขปญหาและปองกันไมใหเกิดปญหาซ้ํา   แตแจงใหผูเกี่ยวของและ
ผูรองเรียนทราบไมครบถวน 

- มีระบบหรือกระบวนการรับขอรองเรียน และนําขอรองเรียนมาวิเคราะห 
วางแผน แกไขปญหา แตดําเนินการไมครบทุกขอรองเรียน และมีการแจงใหผูท่ี
เกี่ยวของและผูรองเรียนทราบ 

- มีระบบหรือกระบวนการรับขอรองเรียน และนําขอรองเรียนมาวิเคราะห 
วางแผน แกไขปญหา แตดําเนินการไมครบทุกขอรองเรียน และไมมีการแจงให
ผูเกี่ยวของและผูรองเรียนทราบ 

- ไมมีระบบหรือกระบวนการรับขอรองเรียน 
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1.7 โครงสรางและ
บทบาทหนาท่ี 

- มีการกําหนดโครงสรางองคกร และมอบหมายบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ
แกบุคลากรอยางครบถวนอยางเปนลายลักษณอักษร  และบุคลากรมีความ
เขาใจ บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเอง 

- มีการกําหนดโครงสรางองคกร และมอบหมายบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ
แกบุคลากรอยางครบถวนแตไมเปนลายลักษณอักษร  และบุคลากรมีความ
เขาใจ บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเอง 

- มีการกําหนดโครงสรางองคกร และมอบหมายบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ
แกบุคลากรอยางครบถวนอยางเปนลายลักษณอักษร  และบุคลากรมีความ
เขาใจ บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเอง 

- มีการกําหนดโครงสรางองคกรและมอบหมายบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ
แกบุคลากรอยางไมครบถวนไมเปนลายลักษณอักษร และบุคลากรบางสวนยัง
ไมความเขาใจบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเอง 

- ไมมีการกําหนดโครงสรางองคกรและบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบแก
บุคลากร 
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1.8 บุคลากรผู
ใหบริการ 
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1.8.1 คุณสมบัติของ

บุคลากรผู
ใหบริการ 

- มีบุคลากรผูใหบริการท่ีมีวุฒิการศึกษา ประสบการณตรงตามตําแหนง คิดเปน
ไมนอยกวารอยละ 100 

- มีบุคลากรผูใหบริการท่ีมีวุฒิการศึกษา ประสบการณตรงตามตําแหนง คิดเปน
ไมนอยกวารอยละ 90 

- มีบุคลากรผูใหบริการท่ีมีวุฒิการศึกษา ประสบการณตรงตามตําแหนง คิดเปน
ไมนอยกวารอยละ 80 

- มีบุคลากรผูใหบริการท่ีมีวุฒิการศึกษา ประสบการณตรงตามตําแหนง คิดเปน
ไมนอยกวารอยละ 70 

- มีบุคลากรผูใหบริการท่ีมีวุฒิการศึกษา ประสบการณตรงตามตําแหนง คิดเปน
นอยกวารอยละ 70 
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1.8.2 การคัดสรร
เตรียมความ
พรอม และ
ประเมินผลงาน
บุคลากรผู
ใหบริการ 

- มีการประเมินอยางเปนระบบเพ่ือเล่ือนตําแหนงท่ีสูงขึ้นของบุคลากรผู
ใหบริการ 

- มีการทดลองงานและประเมินผลงานกอนบรรจุบุคลากรผูใหบริการ 
- มีการปฐมนิเทศพนักงานผูใหบริการทุกราย 
- มีหลักเกณฑในการคิดเลือกผูสมัครเปนบุคลากรอยางชัดเจน และปฏิบัติตาม
หลักเกณฑนั้น 

- มีการประกาศรับสมัครบุคลากรผูใหบริการอยางเปนทางการ 

ตัวชี้วัดนี้มี
ท้ังหมด 5 ตัว 
แตละตัวจะได 1 

คะแนน 

1.8.3 การพัฒนา
บุคลากร 

- มีแผนการพัฒนาบุคลากร การใหความรู ฝกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรใน
รูปแบบอื่น ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู   ทักษะ ประสบการณ จิตสํานึก ในการ
ใหบริการตามสาขาสวัสดิการสังคมขององคกรอยางนอย 1 หลักสูตรตอ 1 คน 
ตอ 1 ป และดําเนินการไดครบถวน 

- ไมมีแผนการพัฒนาบุคลากร แตมีการใหความรูฝกอบรมหรือการพัฒนา
บุคลากรในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ จิตสํานึกใน
การใหบริการตามสาขาสวัสดิการสังคมขององคกรอยางนอย 1 หลักสูตรตอ 1 
คน ตอ 1 ป และดําเนินการไดครบถวน 

- ไมมีแผนงานการพัฒนาบุคลากร แตมีการใหความรูฝกอบรม หรือการพัฒนา
บุคลากรในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสบการณ จิตสํานึกใน
การใหบริการตามสาขาสวัสดิการสังคมขององคกรอยางนอย 1 หลักสูตรตอ 1 
คน ตอ 1 ป และดําเนินการได 
คิดเปนไมนอยกวารอยละ 90 ของบุคลากร หรือ 
- ไมมีแผนการพัฒนาบุคลากร และการใหความรูฝกอบรม หรือการพัฒนา
บุคลากรในรูปแบบอ่ืน ๆ  
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3 
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1.8.4 การเสริมสราง
ขวัญและกําลังใจ
ของบุคลากรผู
ใหบริการ 

- มีระบบการประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีเปนธรรมและเปนท่ียอมรับของบุคลากร
ผูใหบริการ 

- บุคลากรผูใหบริการมีอํานาจในการติดสินใจตามบทบาทหนาท่ี 
- มีการใหรางวัลแกบุคลากรผูใหบริการอยางเปนธรรมและเปนท่ียอมรับของ
บุคลากรผูใหบริการ 

- มีเบ้ียเล้ียง คาตําแหนงแกบุคลากรผูใหบริการ 

ตัวชี้วัดนี้มี
ท้ังหมด 5 ตัว 
แตละตัวจะได 1 

คะแนน 
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- มีสวัสดิการในการทํางานตามท่ีกฎหมายกําหนดแกบุคลากรผูใหบริการ 

1.9 ระบบบัญชีและ
การเงิน 

- มีการตรวจสอบระบบบัญชีและการเงินโดยผูสอบบัญชี 
- มีการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายเปนลายลักษณอักษร 
- มีการกําหนดอํานาจการอนุมัติในการเบิกจายเงิน 
- มีการจัดทํางบประมาณประจําปตามแผนงานและโครงการอยางครบถวน 
- มีการจัดทํางบประมาณประจําป 

ตัวชี้วัดนี้มี
ท้ังหมด 5 ตัว 
แตละตัวจะได 1 

คะแนน 

1.9 ระบบบัญชีและ
การเงิน 

- มีการตรวจสอบระบบบัญชีและการเงินโดยผูสอบบัญชี 
- มีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายเปนลายลักษณอักษร 
- มีการกําหนดอํานาจการอนุมัติในการเบิกจายเงิน 
- มีการจัดทํางบประมาณประจําปตามแผนงานและโครงการอยางครบถวน 
- มีการจัดทํางบประมาณประจําป 

ตัวชี้วัดนี้มี
ท้ังหมด 5 ตัว 
แตละตัวจะได 1 

คะแนน 

1.10 ระบบขอมูล
สารสนเทศ 

  

1.10.1 ขอมูล
เกี่ยวกับ
กฎหมาย 
กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวกับ สาขา
สวัสดิการสังคมท่ี
องคกรจัดบริการ 

- มีการรวบรวม จัดเก็บขอมูลท่ีถูกตอง เปนปจจุบันและสามารถนํามาใชอางอิง
ได และเผยแพรใหบุคลากรในหนวยงานรับทราบ 

- มีการรวบรวม จัดเก็บท่ีถูกตอง เปนปจจุบันและสามารถนํามาใชอางอิงได แต
ไมมีการเผยแพรใหบุคลากรในหนวยงานรับทราบ 

- ไมมีการรวบรวม จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับสาขา
สวัสดิการสังคมท่ีองคกรจัดบริการ 
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1.10.2 ขอมูล
เกี่ยวกับ
ผูใชบริการ 

- มีการรวบรวม จัดเก็บขอมูลท่ีถูกตอง เปนปจจุบันและสามารถนํามาใชอางอิง
ไดอยางครบถวน และใหบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถนํามาใชได 

- มีการรวบรวม จัดเก็บขอมูลท่ีถูกตอง ทันสมัยและสามารถนํามาใชอางอิงได 
แตไมครบถวน และแจงใหบุคลากรที่เกี่ยวของรับทราบ 

- มีการรวบรวม จัดเก็บท่ีถูกตอง ทันสมัย และสามารถนํามาใชอางอิงไดอยาง
ครบถวน แตไมแจงใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของรับทราบ 

- มีการรวบรวม จัดเก็บขอมูลท่ีถูกตอง ทันสมัยและสามารถนํามาใชอางอิงได 
แตไมครบถวน และไมมีการแจงใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของรับทราบ 

- ไมมีการรวบรวม จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการ 
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1.10.3 การรักษา
ความลับของ
ขอมูล 

- มีระบบหรือกระบวนการการรักษาความลับขอมูลของผูใชบริการและ
ดําเนินการตามระบบการรักษาความลับ 

- ไมมีระบบหรือกระบวนการการรักษาความลับขอมูลของผูใชบริการ หรือมี
ระบบหรือกระบวนการแตไมดําเนินการตามระบบหรือกระบวนการ 

5 
 
0 

1.10.4 ระบบ
สารสนเทศ 

- มีการจัดทําระบบสารสนเทศ ฐานขอมูลท่ีถูกตองและทันสมัย ซึ่งอาจอยูในรูป
ของเอกสาร หรืออิเล็กโทรนิกส เกี่ยวกับองคกรและการบริหาร การใหบริการ 
บุคลากร และผลการดําเนินงานอยางครบถวนและสามารถสืบคนนํามาอางอิง

5 
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ได 

- มีการจัดทําระบบสารสนเทศ ฐานขอมูลท่ีถูกตองและทันสมัย ซึ่งอาจอยูในรูป
ของเอกสารหรืออิเล็กโทรนิกส เกี่ยวกับองคกรและการบริหาร การใหบริการ 
บุคลากร และผลการดําเนินงานแตไมครบถวน และสามารถสืบคนนํามาอางอิง
ได 

- ไมมีการจัดทําระบบสารสนเทศ แตมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับองคกรและการ
บริหาร การใหบริการ บุคลากรและผลการดําเนินงาน และสามารถนํามาอางอิง
ได 

- มีการจัดทําระบบสารสนเทศ ฐานขอมลูท่ีถูกตองและทันสมัย เกี่ยวกับองคกร
และการบริหารการใหบริการ บุคลากร และผลการดําเนินงานไมครบถวนและ
บางขอมูลไมสามารถสืบคนนํามาอางอิงได 

- ไมมีการจัดทําฐานขอมูล 
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1.10.5 การปองกัน
ขอมูลสูญหาย 

- มีระบบการปองกันความสูญหาย ความเสียหายของขอมูล 
- ไมมีระบบการปองกันความสูญหาย ความเสียหายของขอมูล 

5 
0 

1.11 การ
ประชาสัมพันธ 

- มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับสาขาการจัดสวัสดิการสังคมขององคกร ขอบเขต
การใหบริการ รูปแบบและลักษณะการใหบริการ บุคลากรผูใหบริการ สิทธิและ
หนาท่ีของผูใชบริการ และกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ และผูใชบริการ 
และบุคลากรท่ัวไปรับทราบ 

- มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับสาขาการจัดสวัสดิการสังคมขององคกร ขอบเขต
การใหบริการ รูปแบบและลักษณะการใหบริการ บุคลากรผูใหบริการ สิทธิและ
หนาท่ีของผูใชบริการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ แตผูใชบริการ และ
บุคคลท่ัวไปสวนใหญไมรับทราบ 

- ไมมีการประชาสัมพันธ 
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1.12 อาคารสถานท่ี
(ในกรณีท่ีมี
สถานใหบริการ) 

  

1.12.1 ความ
พอเพียง 

- มีการแยกพ้ืนท่ีฝายการบริหารออกจากพ้ืนท่ีการใหบริการอยางเปนสัดสวน 
- มีพ้ืนท่ีสําหรับผูใชบริการนั่งรอ 
- พ้ืนท่ีสําหรับใหบริการท่ีไมแออัด 
- มีการบํารุงรักษาพ้ืนท่ีสําหรับใหบริการใหอยูในสภาพใชได 
- มีพ้ืนท่ีท่ีเพียงพอตอการจัดบริการตาง ๆ  

ตัวชี้วัดนี้มี
ท้ังหมด  

5 ตัว แตละตัว
จะได  

1 คะแนน 
1.12.2 ความ

ปลอดภัย 
 - มีการจัดการความปลอดภัยของสถานที่ใหเหมาะสมกับบริการท่ีให หรือสภาพ
การใชงาน 

- มีการจัดการความปลอดภัยของสถานที่ใหเหมาะสมกับบริการที่ให 
- ไมมีการจัดการความปลอดภัยของสถานที่ท่ีเหมาะสม 

5 
 
3 
0 

1.12.3 ส่ิงอํานวย
ความสะดวก 

- มีทางลาดชันสําหรับรถเข็น 
- มีแสงสวางท่ีเพียงพอ 
- มีหองน้ําท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ 

ตัวชี้วัดนี้มี
ท้ังหมด  

5 ตัว แตละตัว
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- มีราวจับตามทางเดิน 
- มีเครื่องมือเทคโนโลยีอํานวยความสะดวก 

จะได  
1 คะแนน 

1.12.4 
สภาพแวดลอม 

- มีความเปนระเบียบเรียบรอย 
- มีความสะอาด 
- มีปายชื่อ ปายเตือน และปายสัญลักษณท่ีจําเปน 
- มีการจัดการท่ีถูกสุขลักษณะ 
- มีสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม และบํารุงรักษาใหอยูในสภาพใชงานได 

ตัวชี้วัดนี้มี
ท้ังหมด  

5 ตัว แตละตัว
จะได  

1 คะแนน 
1.13 เครื่องมือและ

อุปกรณ (ในกรณี
ท่ีมีความ
จําเปนตองมี
เครื่องมือและ
อุปกรณเพ่ือการ
บริการ) 

- มีแผนงานและการดําเนินการตามแผนในการบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ
ใหอยูในสภาพใชงานได และมีเครื่องมือและอุปกรณพียงพอตอการใหบริการ 

- ไมมีแผนงานการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ แตมีเครื่องมือและอุปกรณ
อยูสภาพท่ีดี ใชงานไดและเพียงพอตอการใหบริการ 

- มีการบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณใหอยูในสภาพที่ดีใชงานไดแตเครื่องมือ
และอุปกรณไมเพียงพอตอการใหบริการ 

- ไมมีการบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณใหอยูในสภาพใชงานได หรือ
เครื่องมือและอุปกรณไมเพียงพอตอกาใหบริการ 
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1.14 หลักปฏิบัติท่ีดี - มีการกําหนดหลักปฏิบัติท่ีดีท่ีพึงปฏิบัติในการบริหารและการใหบริการเปนลาย
ลักษณอักษร และมีวิธีการในการควบคุม เพ่ือใหมีการบังคับใช และมีการ
ปฏิบัติตาม 

- มีการกําหนดหลักปฏิบัติท่ีดีท่ีพึงปฏิบัติในการบริหารและการใหบริการเปนลาย
ลักษณอักษร มีการปฏิบัติตามแตไมมีวิธีการในการควบคุมใหบังคับใช 

- มีการกําหนดหลักปฏบัิติท่ีดีท่ีพึงปฏิบัติในการบริหารและการใหบริการเปนลาย
ลักษณอักษร มีมาตรการควบคุม แตมีการปฏิบัติแตเพียงบางสวน 

- ไมมีการกําหนดหลักปฏิบัติท่ีดีท่ีพึงปฏิบัติในการบริหารและการใหบริการเปน
ลายลักษณอักษร แตมีการปฏิบัติเพียงบางสวน 

- ไมมีการกําหนดหลักปฏิบัติท่ีดีท่ีพึงปฏิบัติในการบริหารและการใหบริการเปน
ลายลักษณอักษร และไมมีการปฏิบัติ 
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ดานท่ี 2 การใหบริการ  

องคประกอบ ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
2.1 รูปแบบการ

ใหบริการ 
- มีรูปแบบการใหบริการท่ีสอดคลองกับนโยบายและแผนงาน มีการประเมิน
รูปแบบการใหบริการอยางนอยปละ 1 ครั้ง และปรับปรุงรูปแบบการใหบริการ 

- มีรูปแบบการใหบริการท่ีสอดคลองกับนโยบายและแผนงาน มีการประเมิน แต
ไมมีความถ่ีท่ีแนนอนและปรับปรุงรูปแบบการใหบริการ 

- มีรูปแบบการใหบริการท่ีสอดคลองกับนโยบายและแผนงาน แตไมมีการ
ประเมิน และไมมีการปรับปรุงรูปแบบการใหบริการ 

- มีรูปแบบการใหบริการท่ีไมสอดคลองกับนโยบายและแผนงาน แตมีการ
ประเมิน และปรับปรุงรูปแบบการใหบริการ 
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4 
 
3 
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องคประกอบ ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
- มีรูปแบบการใหบริการท่ีไมสอดคลองกับนโยบายและแผนงาน และไมมีการ
ประเมิน และไมมีการปรับปรุงรูปแบบการใหบริการ 

 
0 

2.2 กระบวนการ
ใหบริการ 

- มีการกําหนดกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และวิธีการใหบริการตามหลักการ
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  และสอดคลองกับนโยบายและแผนงาน 
อยางเปนลายลักษณอักษร 

- มีการกําหนดกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และวิธีใหบริการ ตามหลักการ
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห แตไมสอดคลองกับนโยบายและแผนงาน 
อยางเปนลายลักษณอักษร 

- ไมมีการกําหนดกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และวิธีการใหบริการ ตามหลักการ
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห อยางเปนลายลักษณอักษรและ
กระบวนการสอดคลองกับนโยบายและแผนงานแตผูปฏิบัติงานรับทราบ
ครบถวน 

- ไมมีการกําหนดกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และวิธีการใหบริการ ตามหลักการ
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหอยางเปนลายลักษณอักษร และ
กระบวนการสอดคลองกับนโยบายและแผนงานแตผูปฏิบัติงานรับทราบ
บางสวน 

- ไมมีการแสดงกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และวิธีการใหบริการ ตามหลักการ
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห อยางเปนลายลักษณอักษร และ
ผูปฏิบัติงานไมรับทราบ  
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2.3 การปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการ
ใหบริการ 

- มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการใหบริการอยางครบถวน และมีการประเมิน
และปรับปรุงการปฏิบัติงานตามกระบวนการใหบริการและมีรายงานอยางนอย 
1 เรื่องตอป 1 ป 

- มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการใหบริการอยางครบถวนและมีการประเมิน
และปรับปรุงการปฏิบัติงานตามกระบวนการใหบริการ 

- มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการใหบริการอยางครบถวนและมีการประเมิน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการใหบริการ 

- มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการใหบริการอยางครบถวน 
- มีการปฏิบัติงานไมเปนตามกระบวนการใหบริการ 
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2.4 การสงเสริม และ
สนับสนุนให
บุคคลครอบครัว 
ชุมชน องคกร 
และสถาบันมี
สวนรวมในการ
จัดสวัสดิการ
สังคม 

- มีการประชุมปรึกษาหารือกับภาคีเครือขายในชุมชนอยางนอย ปละ 1เรื่อง 
- มีภาคีเครือขายในชุมชนรวมเปนคณะกรรมการบริหารองคกร 
- มีการสงเสริมอาสาสมัครเขารวมในการใหบริการ 
- มีกิจกรรมรวมกับประชาคมในชุมชนท่ีองคกรต้ังอยูอยางนอย ปละ 1 ครั้ง 
- มีชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหบริการ 

ตัวชี้วัดนี้มี
ท้ังหมด  

5 ตัว แตละตัว
จะได  

1 คะแนน 
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ดานท่ี 3 คุณภาพการใหบริการ       
องคประกอบ ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 

3.1 การใหบริการ
ภายในกรอบ
เวลาท่ีกําหนด 

- มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการใหบริการในกรณีปรกติ อยางเปนลาย
ลักษณอักษร และผูใชบริการรับทราบ และมีการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว คิด
เปนไมนอยกวารอยละ 100 

- มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการใหบริการในกรณีปรกติ อยางเปนลาย
ลักษณอักษร และผูใชบริการรับทราบ และมีการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว คิด
เปนไมนอยกวารอยละ 90 

- มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการใหบริการในกรณีปรกติอยางเปนลาย
ลักษณอักษร และผูใชบริการรับทราบ และมีการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว คิด
เปนไมนอยกวารอยละ 80  
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 - มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการใหบริการในกรณีปรกติอยางเปนลาย
ลักษณอักษร และผูใชบริการรับทราบ และมีการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว คิด
เปนไมนอยกวารอยละ 70 

- ไมมีการกําหนดกรรอบระยะเวลาในการใหบริการในกรณีปกติ อยางเปนลาย
ลักษณอักษร 

2 
 
 
0 

3.2 การใหบริการ
อยางตอเนื่อง 

- มีการติดตามผลการใหบริการ และมีการนําผลการติดตามมาทําการประเมิน 
และวางแผนการดําเนินงานตอไป และมีการปรบัปรุง หรือใหบริการซ้ํา ในกรณี
ท่ีมีปญหาในการใหบริการเดิม 

- มีการติดตามผลการใหบริการ และมีการนําผลการติดตามมาทําการประเมิน
และวางแผนการดําเนินงานตอไป 

- ไมมีการติดตามผลการใหบริการ 
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3.3 การใหบริการท่ี
ทันสถานการณ 

- มีความพรอมท่ีจะใหบริการ หรือสงตอ คิดเปนไมนอยกวา รอยละ 90 
- มีความพรอมท่ีจะใหบริการ หรือสงตอ คิดเปนไมนอยกวา รอยละ 80 
- มีความพรอมท่ีจะใหบริการ หรือสงตอ คิดเปนไมนอยกวา รอยละ 70 
- มีความพรอมท่ีจะใหบริการ หรือสงตอ คิดเปนไมนอยกวา รอยละ 60 
- มีความพรอมท่ีจะใหบริการ หรือสงตอ นอยกวา รอยละ 60 

5 
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3.4 ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ 

- มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการและผู ใช 
บริการมีความพึงพอใจคิดเปน ไมนอยกวารอยละ 90 
- มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการและผู ใช 
บริการมีความพึงพอใจคิดเปน ไมนอยกวารอยละ 80 
- มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการและผู ใช 
บริการมีความพึงพอใจคิดเปน ไมนอยกวารอยละ 70 
- มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการและผู ใช 
บริการมีความพึงพอใจคิดเปน ไมนอยกวารอยละ 60 
- ไมมีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 
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3.5 การใหบริการท่ี
เปนประโยชนใน
ระดับสังคม 

- มีสวนรวมในการผลักดันนโยบายระดับประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการสังคม 

- มีสวนรวมในการขับเคล่ือนทางสังคมเกี่ยวกับประเด็นปญหาทางสังคม 

ตัวชี้วัดนี้มี
ท้ังหมด  

5 ตัว แตละตัว
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องคประกอบ ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ 
- มีสวนรวมในการผลักดันใหประชาชนเขามาทําความดีแบบจิตอาสา 
- มีสวนรวมในการผลักดันใหสังคมเห็นความสําคัญของจิตอาสา 
- นําขอมูลไปเผยแพรใหกับสังคม 

จะได  
1 คะแนน 

   
  

หมวด2 
มาตรฐานองคการสวัสดิการสังคม 

 
 ขอ 9  ใหองคการสวัสดิการสังคมดําเนินการจัดสวัสดิการสังคมใหเปนไปตามหลักคุณธรรม

ความโปรงใส การมีสวนรวม ความรับผิดชอบ และความคุมคา 
 ขอ 10  ใหองคการสวัสดิการสังคมดําเนินการจัดองคกร และการบริหาร การใหบริการ และ

คุณภาพการใหบริการ ดังตอไปนี้ 
(1)  การจัดองคการและการบริหาร   ตองมีการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ นโยบาย 

วัตถุประสงค ขอบเขต เปาหมาย  สาขาการจัดสวัสดิการสังคม  โครงสรางและกระบวนการบริหารจัดการแผนงาน  
โครงการ   ระบบการพัฒนาบุคลากร  ระบบบัญชีและการเงิน   ระบบขอมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ  
ระบบการติดตามประเมินผล  อาคารสถานท่ี   เครื่องมืออุปกรณ   และสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการปฏิบัติงาน   
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2) การใหบรกิาร   ตองมีการกําหนดรูปแบบและวิธีการในการใหบริการ  มี
กระบวนการใหบริการท่ีชัดเจน   และมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล   ครอบครัว   ชุมชน  องคกรและ
สถาบันตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมอยางเต็มท่ี 

(3) คุณภาพการใหบริการ   ตองมีการใหบริการที่มีคุณภาพ   รวดเร็ว  ตอเนื่องและ
ทันสถานการณ   ตอบสนองตอความจําเปนของผูรับบริการ   รวมท้ังเกิดความพึงพอใจของผูรับบริการหรือมี
ประโยชนตอสังคมโดยรวม  (หนา 39)  

 
หมวด 1  

การรับรองมาตรฐานองคการสวัสดิการสังคม 
 

ขอ 5 องคการสวัสดิการสังคมแหงใดไดปฏิบัติงานเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานการจัด
สวัสดิการสังคม   อาจย่ืนคําขอรับรองมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมตามระเบียบนี้ได 

ขอ 6  การยื่นคําขอรับรองตามขอ 5 ในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานครใหย่ืนคําขอที่สํานักพัฒนา
สังคม   กรุงเทพมหานคร  และใหสําหนักพัฒนาสังคม   กรุงเทพมหานครตรวจสอบความถูกตอง   แลวสงคํา
ขอใหสํานักงานภายในเจ็ดวันทําการ 

ในเขตทองท่ีอ่ืนใหย่ืนคําขอที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแหง
ทองท่ีท่ีองคการสวัสดิการสังคมนั้นตั้งอยู   และใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดท่ีรับคํา
ขอตรวจสอบความถูกตอง   แลวสงคําขอใหสําหนักงานภายในเจ็ดวันทําการ 

เมื่อสํานักงานไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง  และมีหลักฐานถูกตองครบถวนใหสํานักงาน   เสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาใหเสร็จส้ินภายในเกาสิบวัน 
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ขอ 7  ใหคณะอนุกรรมการทําหนาท่ีสรางเครื่องมือ  เกณฑการประเมิน   กําหนดแนวทาง
และดําเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ไดมีการยื่นคําขอรับรองมาตรฐาน   และใหความเห็นชอบ   
เพ่ือใหผูอํานวยการออกเครื่องหมายการรับรองตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ 

ขอ 8  เมื่อองคการสวัสดิการสังคมแหงใดไดรับการรับรองมาตรฐาน   ใหผูอํานวยการออก
เครื่องหมายการรับรอง   และใหสํานักงานเผยแพรตอสาธารณชนตอไป 

ขอ 9  ในกรณีปรากฏวาองคการสวัสดิการสังคมแหงใด ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานแลวไม
ปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมในขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอตามท่ีไดรับการรับรอง ซึ่งเชื่อ
วาจะมีผลเสียหายตอผูรับบริการสวัสดิการสังคม   และผูอํานวยการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายไดใหคําแนะนําและ
ตักเตือนเปนหนังสือแลว   หากองคการสวัสดิการสังคมแหงนั้นยังไมแกไขโดยไมมีเหตุอันควร   ใหผูอํานวยการ
โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการสาขาท่ีใหการรับรองมีหนังสือเพิกถอนการรับรองมาตรฐานได  (หนาท่ี 42 
- 43) 

 

    
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาต.ิ (2551). 
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ภาคผนวก 6 
ขอบเขตการรับผูปวยไวในความดูแลของหอผูปวยประคับประคอง 

(Criteria for Palliative Care) 
__________________________________________________________________________ 

1. ผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ที่มีการแพรกระจายไปยังอวัยวะสําคัญอ่ืนๆ  ที่คาดวาจะเสียชีวติ
ภายใน 3 เดือน 

2. เปนผูปวยที่เคยไดรับการดูแลรักษาจากแพทยเฉพาะทางอยางตอเน่ืองมาเปนเวลานาน ถูก
ปรับเปลี่ยนสถานะภาพจากการบําบัดรักษาโรคใหหายขาดมาเปนเพียงการดูแลรักษาตาม
อาการ   เพ่ือใหสามารถใชชีวติที่เหลืออยางมีคุณภาพชีวติที่ดี อันเนื่องมาจากโรคที่เปนอยู 
(เชน มะเร็ง) ไดลุกลามไปมากแลว 

3. เปนผูปวยที่ไดรับการพิจารณาแลวเห็นวา มีความเสี่ยงสูงมากตอการควบคุมความปวด เชน 
Cancer pain พบวามีความตองการยาแกปวด เพ่ือบรรเทาความปวดที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 
และมีความเปนไปไดที่ตองปรับเปลี่ยนวธิีการใหยารูปแบบอ่ืน 

4. ผูปวยที่ไดรับการสงตอมาจากสถาบันทางการแพทยอ่ืน ๆ โดยโรคที่เปนอยูลุกลามไปมาก
เกินกวาจะใหการบาํบัดใด ๆ เปนการเฉพาะ และคาดวาจะมีชีวติอยูตอไปไดไมเกิน 3 เดือน 

5. ผูปวยไมไดใสทอชวยหายใจและไมไดใชเคร่ืองชวยหายใจ 
6. กรณีที่แพทยเจาของไขไมอยูหรือติดตอไมได ไมวาจะเปนดวยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม แพทยใน

หนวยงานการดูแลแบบประคับประคองจะตองชวยใหการรับผิดชอบในการดูแลผูปวยแทน 
 
 

ที่มา: หอผูปวยประคับประคอง โรงพยาบาลสงฆ
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ภาคผนวก 7 
สําเนาใบอนุมัติจริยธรรมการวิจัย 

 




