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บทคัดย่อ
	 การวจัิยครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิส�ารวจ	เพือ่ศกึษาการดแูลอย่างต่อเน่ืองส�าหรบัการเจบ็ป่วยด้วยโรคเรือ้รงั

ของผูส้งูอายใุนชมุชน	โดยใช้กรอบแนวคิดตามมาตรฐานการบรกิารด้านสขุภาพขององค์การอนามยัโลก	กลุม่ตัวอย่าง

เป็น	ผูส้งูอายทุีเ่จบ็ป่วยด้วยโรคเรือ้รงัในชุมชนเมอืง	จ�านวน	53	ราย	เกบ็ข้อมลูด้วยแบบสอบถามมค่ีาความเทีย่งตรง

และความเชื่อมั่นของเครื่องมือผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ	3	ท่าน	ได้ค่าความสอดคล้อง	(IOC)	0.98		ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาคเท่ากับ	0.96	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบน	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 การรับรู้ของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังด้านการรับรู้เกี่ยวกับการดูแลต่อเนื่อง

ตามกรอบแนวคิดตามมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลก	 ฉบับ	 2018	 พบว่า	 สัมพันธภาพ

ระหว่างผู้ดแูลและผูร้บับรกิารในภาพรวมมค่ีาเฉลีย่รายด้านในระดบัดทีีค่่าเฉลีย่		4.03	จากระดบัคะแนนเตม็	5	ด้าน

การดูแลต่อเนื่องระยะยาว	พบว่า	ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรายด้านในระดับพอใช้มีค่าเฉลี่ย	3.90	ด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อ

การสนับสนุนการดูแลต่อเนื่องพบว่า	 ภาพรวมมีค่าเฉล่ียรายด้านในระดับพอใช้มีค่าเฉลี่ย	 3.95	 ส่วนการรับรู้ของ 

ผู้สูงอายุด้านระดับการรับรู้ของผู้รับบริการ	 ต่อการได้รับการดูแลต่อเนื่องโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง	 พบว่า 

ค่าเฉลี่ยรายด้านรวมอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ย	 4.07	 นอกจากนี้ในภาพรวมของระดับความพึงพอใจในบริการด้าน 

การดูแลต่อเนื่องที่ผู้สูงอายุได้รับอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ย	4.21	
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ดังนั้นจากผลการวิจัยการดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชนของผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังตามกรอบแนวคิดตาม

มาตรฐานการบริการด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลกจะเป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับทีมสุขภาพเพื่อน�าไปพัฒนา

รูปแบบการดูแลต่อเนื่องตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกต่อไป		

ค�ำส�ำคัญ:  การดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชน   ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง   องค์การอนามัยโลก

Abstract
 This survey research aimed to study the situation of the continuity and coordination of cares 

in community of chronic illness by using WHO Framework which was based on healthcare services. 

Samples were the older adults with chronic illness in urban area. Fifty-three cases were collected. 

Questionnaires were tested by content validity and reliability with 3 experts with IOC of 0.98 and 

Cronbach’s alpha coefficient of 0.96. Descriptive analysis was analysed in percentage, mean and 

standard deviation. 

          The results found that the perception of the continuing care framework of WHO 2018 of the 

opinion of patients, relationship and trust among providers were good at 4.03 out of 5. The longitu-

dinal continuity in over view had the level of perception at 3.90. The informational continuity was 

fair at, 3.95. The integrated people-centered health services were good, at 4.07. The satisfaction 

with health care was good, at 4.21.

         Thus, continuing care in community of the older adults with chronic illness following WHO 

framework will be the background information for healthcare providers to develop the continuing 

cares which follow the standard of World Health Organization.

Keywords:  Continuing cares in community, older adults with chronic illness, WHO 

บทน�า
	 ป ัจจุบันพบว ่าโรคเรื้อ รังส ่วนมากเกิดจาก

พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการปฏิบัติตัวที่

เปลี่ยนไป	 มีอุบัติการณ์สูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ	

จนเป็นปัญหาใหญ่ของสาธารณสุขทั่วโลก	(Alonso, J., 

Ferrer, M., Gandeck, B.& et al., 2004)	 ส�าหรับ

ประเทศไทยก�าลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ

ตามการแบ่งระดับการเข้าสู่สังคมสูงอายุขององค์การ

สหประชาชาติคือมีประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปร้อยละ	 

10	 โดยในประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะมีการเพิ่มข้ึนของ 

ผู้สูงอายุช้ากว่าประเทศที่ก�าลังพัฒนา	 ท�าให้ประเทศที่

พัฒนาแล้วมีเวลาปรับตัว	 ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

และสังคมเพื่อรองรับสังคมผู ้สูงอายุอย่างเพียงพอ 

(Department of Economic and Social Affairs of 

the United Nations, 2017)	ผู้สูงอายุในชุมชนที่ป่วย

เป็นโรคเรือ้รงัควรได้รบัการดแูลต่อเนือ่งซึง่ประกอบด้วย

การติดตามจากทีมสหวิชาชีพตามระดับความเหมาะสม	
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มีระบบการประสานงาน	การสื่อสาร	การเชื่อมโยงและ

ส่งต่อเพื่อการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการส่งกลับ

ชุมชนภายใต้การดูแลของ	อสม.ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

	 การดูแลต่อเนื่อง	 เป็นการดูแลที่มีเป้าหมาย

เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ป่วยในการดูแลตนเอง

ตามศักยภาพที่มีอยู่เน้นให้ผู้ป่วยแสวงหาและใช้แหล่ง

ประโยชน์ต่างๆ	 ที่มีอยู่ในการดูแลตนเอง	 มีทีมสุขภาพ	

ท่ีให้การดูแลผู้ป่วย	 มีการวางแผนจ�าหน่ายร่วมกับผู้

ป่วยและครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านเป็นการดูแล

ท่ีผู้ป่วยต้องการหลังจากจ�าหน่าย	 รูปแบบการดูแลจะ

ประกอบไปด้วยการติดต่อประสาน	 การส่งข้อมูลการ

รักษา	ปัญหาสุขภาพที่ต้องการให้พยาบาลดูแลต่อเนื่อง

กันในแต่ละระดับสถานบริการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการ

รักษาต่อเน่ือง	 เตรียมผู้ป่วย/ญาติมีความพร้อมในการ

ดูแลตนเองที่บ้านได้ภายใต้บริบทและทรัพยากรที่เป็น

ไปได้	(Emmett, B Keeler, 2005)

	 การดูแลต่อเนื่องตามกรอบแนวคิดขององค์การ

อนามัยโลก	 (WHO)	 มีการเน้นความส�าคัญของ	 ความ

ต่อเนือ่งของการดแูลท่ีสะท้อนถงึการมปีระสบการณ์ด้าน

การดูแลสุขภาพที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันกับความ

ต้องการด้านสุขภาพและความพึงพอใจของผู้รับบริการ	

และ	 การประสานงานการดูแลพื่อเป็นแนวทางของการ

ดูแลสุขภาพเชิงรุก	 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลและผู้

ให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อ

ให้เกดิความมัน่ใจและได้รบัการดูแลแบบบรูณาการ	การ

เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมีความจ�าเป็นและส�าคัญที่ต้อง

มีระบบการดูแลต่อเนื่องที่จะเป็นระบบที่จะช่วยเพ่ิม

คุณภาพการดูแลและคุณภาพชีวิตที่ดี	จากผลการศึกษา

การดแูลต่อเน่ืองของการดูแลผูส้งูอายุทีเ่จ็บป่วยด้วยโรค

เรือ้รงัในชมุชนพบว่ามรีปูแบบการดูแลทีห่ลากหลายตาม

ที่หน่วยงานต่างๆจะก�าหนดขั้นตอนและรูปแบบและ

น�ามาใช้ในการดูแลต่อเนื่องที่บ้านและในชุมชน	 (หน่วย

บรกิารปฐมภมูเิครอืข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม,	2560	

;	หน่วยการพยาบาลต่อเนื่องโรงพยาบาลศิริราช,	2559)	

ท่ีมีรูปแบบตามท่ีโรงพยาบาลก�าหนด	 รูปแบบส่วนใหญ่

จะประกอบด้วยการประเมินผู้ป่วยและครอบครัว	 การ

ติดตามเยี่ยมบ้าน	 และการประเมินผล	 ซ่ึงการดูแลต่อ

เนื่องท่ีมีความหลากหลายนั้นผู้วิจัยจึงสนใจน�าการดูแล

ต่อเนือ่งตามมาตรฐานขององค์การอนามยัโลก	มาศกึษา

เพื่อพัฒนารูปแบบของการดูแลต่อเนื่องในชุมชน	 โดย

เฉพาะในกลุม่ของการเจบ็ป่วยด้วยโรคเรือ้รงัในผูส้งูอาย	ุ

ว่าการดูแลต่อเนื่องในชุมชนเป็นอย่างไร	 เพื่อเป็นข้อมูล

ในการพัฒนาเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ได้จะเป็นการพัฒนา

ต่อยอดเป็นนโยบาย	 ปรับปรุงระบบการดูแลอย่างต่อ

เนื่องในชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 ดงันัน้การศกึษาการดแูลผูส้งูอายใุนชมุชนทีป่่วย

เป็นโรคเรื้องรังอย่างต่อเนื่อง	 ตามมาตรฐานการบริการ

ด้านสขุภาพขององค์การอนามยัโลกมีความจ�าเป็นทีต้่อง

ศึกษาให้ทราบและเป็นหลักฐานของการศึกษาระบบ

การดูแลต่อเนื่องในชุมชนตามกรอบแนวคิดของ	WHO 

ซึ่งงานวิจัยในรูปแบบการศึกษาการดูแลต่อเนื่องตาม

แนวคดิขององค์การอนามยัโลก	(WHO)	ยงัไม่มหีลกัฐาน

ปรากฏชัดเจน	 การศึกษานี้จึงเป็นการส�ารวจท่ีได้ข้อมูล

ตามเกณฑ์มาตรฐานของ	WHO ท่ีจะใช้เป็นมาตรฐาน

การดูแลต่อเนื่องในระดับชาติหรือนานาชาติเพื่อพัฒนา 

รูปแบบการดูแลต่อเนื่องท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	

และเป็นแนวทางการพัฒนาการดูแลต่อเนื่องส�าหรับ

ชุมชนในการดูแลผู ้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 

ที่ยั่งยืนต่อไป

ค�าถามการวิจัย 
										การดแูลผูส้งูอายใุนชมุชนทีเ่จบ็ป่วยด้วยโรคเรือ้รงั

อย่างต่อเนือ่ง	ตามมาตรฐานการบรกิารด้านสขุภาพของ

องค์การอนามัยโลกเป็นอย่างไร														
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วัตถุประสงค์
	 เพ่ือศึกษาการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่เจ็บป่วย

ด้วยโรคเร้ือรังอย่างต่อเนื่อง	 ตามมาตรฐานการบริการ

ด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลก

กรอบแนวคิดการวิจัย	

	 การศึกษาน้ีใช้การดูแลต่อเนื่องภายใต้กรอบ

แนวคิดขององค์การอนามัยโลก	 ฉบับ	 2018	 (WHO 

2018)	 ที่ประกอบด้วยการรับรู้การดูแลต่อเนื่องและ

ความร่วมมอืในการดแูลในชมุชนทีป่ระกอบด้วยการรับรู้

เก่ียวกบัการดแูลต่อเนือ่ง	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านสมัพนัธภาพ

ระหว่างผู้ดูแลและผู้รับบริการ	 	 ด้านการดูแลต่อเนื่อง

ระยะยาว		และด้านข้อมลูข่าวสารเพือ่การสนบัสนนุการ

ดูแลต่อเนื่อง	และยังวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ	

                                                                                            

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 รปูแบบการวจัิยและระเบยีบวิธวีจัิย		รปูแบบการ

วิจัยเชิงส�ารวจ	(survey method research)

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

	 ประชากรคือผูส้งูอายทุีเ่จบ็ป่วยด้วยโรคเรือ้รงัใน

ชุมชนเมือง	

	 ในกรณีที่ประชากรมีจ�านวนแน่นอน	 (Finite 

population) Yamane (1973)	 ได้คิดสูตรที่ใช้ในการ

ค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	คือ	133	คน	ในงานวิจัย

มีการแบ่งพื้นที่และสัดส่วนการเก็บข้อมูลเป็น	 2	 ส่วน	

ส่วนหน่ึงเก็บข้อมูลที่ประเทศอินโดนีเซีย	 อีกส่วนหนึ่ง

เก็บข้อมูลที่ประเทศไทย	 จ�านวน	 53	 รายโดยค�านวณ

สัดส่วนจากสัดส่วนประชากร	 จึงน�าเสนอกลุ่มตัวอย่าง

ที่เป็นตัวแทนศึกษาจ�านวน	53	ราย

	 เกณฑ์การคัดเข้า	 เป็นผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วย

โรคเรื้อรังได้แก่		Arthritis, Cancer, Kidney Disease, 

Diabetes, Epilepsy, Heart Disease, HIV/AIDS, 

Mental Disorders, Lung Diseases, Stroke, 

เป็นผู้สูงอายุที่พักอาศัยในชุมชนเมือง	 และเป็นผู้ได้รับ

การดแูลทางสขุภาพจากศนูย์บรกิารสาธารณสขุหรอืโรง

พยาบาลส่งเสริม		สุขภาพในพื้นที่ก�าหนด	

	 เกณฑ์การคดัออกคอื	ผูส้งูอายมุอีาการโรคก�าเรบิ

รุนแรงจนไม่สามารถให้ข้อมูลได้หรือไม่ได้อยู่อาศัยใน

ชุมชนในวันที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูล	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามชนิด

ผู้ตอบเลือกค�าตอบด้วยตนเองจ�านวน	 1	 ชุด	 แบ่งออก

เป็น	 2	 ส่วน	 เป็นแบบสอบถามการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วย

เป็นโรคเรือ้รงัอย่างต่อเนือ่งทีพ่ฒันามาจากแบบสอบถาม

มาตรฐานการบรกิารด้านสขุภาพขององค์การอนามยัโลก

ที่ประกอบด้วย

	 ส่วนท่ี	 1	 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล	 มีข้อ

ค�าถาม	จ�านวน	7	ข้อ	ถามเกี่ยวกับ	เพศ	อายุ		การศึกษา	

อาชพี	รายได้		รปูร่าง	และโรคประจ�าตวั	ลกัษณะของค�า

ตอบเป็นแบบเติมค�าในช่องว่าง

	 ส่วนที่	 2	 แบบสอบถามการดูแลต่อเนื่องภายใต้

กรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลก	 ฉบับ	 2018	 มี

ข้อค�าถาม	 จ�านวน	 30	 ข้อ	 ถามเกี่ยวกับ	 สัมพันธภาพ

ระหว่างผูด้แูลและผูร้บับรกิาร	การดแูลต่อเนือ่งระยะยาว

ด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อการสนับสนุนการดูแลต่อเนื่อง	

การบูรณาการการดูแลต่อเนื่องโดยยึดผู้รับบริการเป็น

ศนูย์กลาง		และความพงึพอใจในบรกิาร		ลกัษณะของตวั

เลือกมี	5	ระดับ	มากที่สุด	(5	คะแนน)	มาก	(4	คะแนน)	

ปานกลาง	(3	คะแนน)	น้อย	(2	คะแนน)	และน้อยที่สุด	

(1	คะแนน)	

	 แบบสอบถาม	 ประกอบด้วยค�าถามเก่ียวกับ

ระดับการรับรู้ในการดูแลต่อเนื่องของผู้รับบริการ	 ภาย

ใต้กรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลก	 ฉบับ	 2018	

(WHO 2018)	มีลักษณะให้เลือกตอบเป็นระดับคะแนน

ตั้งแต่	1-5			โดยมีเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย	คือ	ระดับ

ต้องปรบัปรงุคอืค่าเฉลีย่	<	3.50		ระดบัพอใช้คอืค่าเฉลีย่	
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ตั้งแต่	3.51-3.99		ระดับดีคือค่าเฉลี่ย	ตั้งแต่	4.00-4.50	

และระดับดีมาก	คือค่าเฉลี่ย	ตั้งแต่	4.51-5.00		

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
	 แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงตาม

เนื้อหา	 (content validity)	 และความสอดคล้องของ

ข้อค�าถามกับประเด็นที่ต้องการศึกษ	 (index of item 

objective congruence: IOC)	จากผู้ทรงคุณวุฒิ	3	ท่าน	

ได้ค่าเท่ากับ	0.98	และน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ

กลุ่มท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้ค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ	0.96	

                      

จริยธรรมงานวิจัย 
	 งานวจัิยนีข้อจรยิธรรมการวจิยัจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนของวิทยาลัยเซนต์หลุยส	์

หมายเลขหนังสือรับรอง	 E.007	 /2563	 ให้ไว้	 ณ	 วันที่ 

18	มถินุายน	2563	ผูว้จัิยช้ีแจงรายละเอยีดในการด�าเนิน

วิจัยแก่กลุ่มตัวอย่าง	 ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องเซ็น

ยินยอมโดยสมัครใจโดยข้อมูลที่ตอบของกลุ่มตัวอย่าง

ผู้วิจัยจะเก็บรักษาเป็นความลับ	 น�าเสนอผลการวิจัยใน

ภาพรวมและไม่สามารถสืบถึงตัวผู้ให้ข้อมูลได้	 ผู้วิจัย

จะท�าลายเอกสาร	 แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องทิ้งทันที

เมื่อบทความวิจัยได้รับการเผยแพร่	 โดยกลุ่มตัวอย่าง

สามารถถอนตัวออกจากโครงการได้ตลอดเวลาซึ่งจะ

ไม่มีผลต่อการดูแลตามปกติที่ผู้สูงอายุต้องได้รับบริการ

ทางสาธารณสุข

             

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	เสนอโครงร่างการวจิยัเพือ่ขอรบัการพจิารณา

จริยธรรมการวิจัยของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์	

	 2.	 ผู้วิจัยท�าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลไปยังผู้

อ�านวยการส�านักอนามัย	 และผู้อ�านวยการศูนย์บริการ

สาธารณสขุ	และโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพระดบัต�าบล	

(รพ.สต.)	เพื่อเก็บข้อมูลในชุมชน

	 3.ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาสาสมัคร	

ติดไว้ท่ีศูนย์สุขภาพชุมชน	 เชิญชวนอาสาสมัครโดยผู้

วิจัยและผู้ร่วมวิจัย	อธิบายขั้นตอนและขอความยินยอม	

เมื่ออาสาสมัครตกลงเข้าร่วมโครงการวิจัย	 ผู้วิจัยเป็นผู้

ชี้แจงรายละเอียด	 	 เตรียมอาสาสมัครที่เป็นผู้สูงอายุที่

เจบ็ป่วยด้ยโรคเรือ้รงัเพือ่ชีแ้จงรายละเอยีดวตัถุประสงค์	

พร้อมขออนุญาตให้ท�าการทดลอง	อธิบายเป็นรายกลุ่ม

หรือรายบุคคลตามความสะดวกและเหมาะสมของ

สถานการณ์

	 4.	เก็บข้อมูลชี้แจงรายละเอียดของโครงการวิจัย	

ได้แก่	 วัตถุประสงค์	 วิธีการ	 ข้ันตอนการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	 และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

และด�าเนินการเก็บข้อมูล	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ

ใช้แบบสอบถามขององค์การอนามัยโลก	(WHO 2018) 

ฉบับแปลเป็นภาษาไทยซึ่งผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยด�าเนิน

เก็บรวบรวมข้อมูล		

การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 การวิเคราะห์และน�าเสนอข้อมูลขากการส�ารวจ

ด้วยสถิติเชิงพรรณา	 โดยน�าเสนอข้อมูลการเจ็บป่วย

ด้วยโรคเรือ้รงัของผูส้งูอาย	ุ	ระบบบรกิารสขุภาพทีไ่ด้รบั			

ปัจจัยส่วนบุคคล	การรับรู้การดูแลต่อเนื่องของผู้สูงอายุ

ตามกรอบแนวคิด	WHO	 ความพึงพอใจในการดูแลต่อ

เนื่องด้วยค่า		ร้อยละ	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน	
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ผลการวิจัย
 ส่วนที่ 1	ข้อมูลทั่วไป	ลักษณะข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง

เพศ
	 -	 ชาย
	 -	 หญิง
อายุ
	 -	 61-70
	 -	 >70
การศึกษา
	 -	 มัธยมศึกษาตอนต้น
	 -	 มัธยมศีกษาตอนปลาย/ปวช.
	 -	 ระดับอนุปริญญา/ปวส.
	 -	 ระดับปริญญาตรี
	 -	 ไม่ได้ศึกษา
อาชีพ 
	 -	 เกษตรกร
	 -	 รับจ้าง/พนักงานออฟฟิต
	 -	 ธุรกิจส่วนตัว	ค้าขาย
	 -	 ว่างงาน	แม่บ้าน	
รายได้ต่อเดือน
	 -	 <	5,000	บาท
	 -	 5,000	-10,000
	 -	 10,001	-15,000
	 -	 >15,000		
รูปร่างของผู้สูงอายุไทย
	 -	 อ้วน
	 -	 ปกติ
	 -	 ผอม
ด้านโรคประจ�าตัว
	 -	 เบาหวาน
	 -	 ความดันโลหิต
	 -	 เบาหวานและความดัน
	 -	 อื่นๆ

7
46

26
27

36
3
5
1
8

1
7
11
34

13
29
9
2

18
24
11

3
23
21
6

13
87

49
51

67.9
5.7
9.4
1.9
15.1

1.9
13.2
20.8
64.1

24.5
54.7
17
3.8

34
45.3
20.7

5.7
43.4
39.6
11.3

ตารางที่ 1.		แสดงลักษณะข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูล จ�านวนและร้อยละ

 จ�านวน ร้อยละ
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	 จากตารางที่	 1	 ลักษณะกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่

เจบ็ป่วยด้วยโรคเรือ้รงัต่างๆ	เป็นเพศ	ชาย	จ�านวน	7	คน	

ร้อยละ	13	และเพศหญงิ	จ�านวน	46	คน	ร้อยละ	87			อายุ

อยู่ระหว่าง	60-69	ปี	จ�านวน	26	คน	ร้อยละ	49.0	และ

อายุ		70		ปี	ขึ้นไปจ�านวน	27	คน	ร้อยละ	51	ระดับการ

ศกึษา	ส่วนใหญ่ระดับมธัยมศึกษาตอนต้นจ�านวน	36	คน 

ร้อยละ	67.9	

	 ส�าหรับอาชีพ	 ธุรกิจส่วนตัว	 ค้าขายจ�านวน	 11	

คน	ร้อยละ	20.7	และ	อื่นๆว่างงานเป็นแม่บ้านจ�านวน	

34	คน	ร้อยละ	64.1	

	 ด้านรายได้ต่อเดือน	<	5,000	บาท	ร้อยละ	24.5		

รายได้	5,000	-10,000	บาท	ร้อยละ	54.7	ด้านการป่วย

ด้วยโรคความดันโลหิตสูงของญาติสายตรง	 (ปู่-ย่า-ตา-

ยาย-พ่อ-แม่-พี่-น้อง)	 มีจ�านวน	 24	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	

45.3	คน	

	 ด้านรปูร่างของผูส้งูอายไุทยท่ีพบ	อ้วนจ�านวน	18	

คน	คดิเป็นร้อยละ	34	รปูร่างปกตจิ�านวน	24	คน	คดิเป็น

ร้อยละ	45.3	และรูปร่างผอม	จ�านวน	11	คน	คดิเป็นร้อย

ละ	20.8	ด้านโรคประจ�าตัวที่พบ	เบาหวานร้อยละ	5.7	

ความดันโลหิตร้อยละ	43.4	เป็นทั้งเบาหวานและความ

ดันร้อยละ	 39.6	 และโรคอื่นๆท่ีเรื้อรังเช่นหัวใจ	 เก๊าท์	

จ�านวนร้อยละ	11.3	

 ส่วนที่ 1	การดูแลต่อเนื่องภายใต้กรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลก	ฉบับ	2018	(WHO	2018)

1) ด้านสัมพันธภาพ

ระหว่างผู้ดูแลและ

ผู้รับบริการ 

2) ด้านการดูแล

ต่อเนื่องระยะยาว

1.1	 ระดับสัมพันธภาพและความไว้วางใจที่มีต่อผู้ดูแล

1.2	 ผู้ดูแลปฏิบัติการและมีการวางแผนการดูแลร่วมกัน

1.3	 การดูแลครบถ้วน	และครอบคลุมตามเกณฑ์การรักษา

	 ที่ก�าหนดไว้

1.4	 ระดับความสัมพันธ์ส่วนบุคคล	ระหว่างผู้ดูแล

1.5	 การดูแลโดยค�านึงถึงบริบทด้านวัฒนธรรมประเพณี	

	 และความเชื่อ

ค่าเฉลี่ยรายด้านรวม

2.1	 ชุมชนที่อาศัยอยู่มีการจัดระบบการดูแลต่อเนื่องระยะยาว

2.2	 มีการดูแลและติดตามจากทีมสหวิชาชีพตามระดับ

	 ความเหมาะสม

2.2	 มีระบบการเชื่อมโยงและส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องจาก

	 ผู้เชี่ยวชาญในการดูแล

4.13

4.01

4.00

4.07

3.96

4.03

3.98

3.71

3.81

.73

.66

.70

.61

.58

.65

.77

.60

.53

ดี

ดี

ดี

ดี

พอใช้

ดี

พอใช้

พอใช้

พอใช้

ตารางท่ี 2.	 	 แสดงการรับรู้ของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังด้านการรับรู้เก่ียวกับการดูแลต่อเนื่องตามกรอบ 

	 แนวคิดขององค์การอนามัยโลก	ฉบับ	2018

ด้านพิจารณา ประเด็นตามกรอบองค์การอนามัยโลก ค่าเฉลี่ยจากระดับ

5 คะแนน

ระดับ

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
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ด้านพิจารณา ประเด็นตามกรอบองค์การอนามัยโลก ค่าเฉลี่ยจากระดับ

5 คะแนน

ระดับ

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน

3) ด้านข้อมูล

ข่าวสารเพื่อ

การสนับสนุน

การดูแลต่อเนื่อง

2.3	 ในชุมชนมีผู้ประสานงานส�าหรับการเชื่อมประสาน

	 ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการดูแลต่อเนื่อง	

	 เช่น	อสม.	อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	เป็นต้น

2.4	 ระหว่างการดูแล	ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากทีม

	 สุขภาพอื่นๆ	หรือมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายสุขภาพอื่นๆ

2.5	 มีการจัดการด้านการดูแลต่อเนื่องระยะยาวอย่างยั่งยืน

2.6	 การจัดการดูแลต่อเนื่องที่ได้รับ	มีการเชื่อมประสาน

	 ข้ามพื้นที่หรือภาคส่วนต่างๆมาร่วมดูแล

2.7	 ทีมผู้ดูแลมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภายใต้

	 หลักวิชาการหรือหลักฐานเชิงประจักษ์พิสูจน์

2.8	ชุมชนมีการค้นหากลุ่มเสี่ยงและการจัดการภาวะเสี่ยง/	 	

	 วิกฤติรุนแรงเป็นรายกรณี

2.9	 มีการดูแลเชิงรุกถึงระดับระดับบุคคล	ครอบครัว	

	 และชุมชน

2.10		มีระบบติดตามเฝ้าระวังเพื่อให้เกิดการดูแลระยะยาว

	 	และต่อเนื่อง

2.11	มีการใช้แผนการดูแลรายกรณีอย่างครบถ้วน	รวมถึง

	 	มีการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา

ค่าเฉลี่ยรายด้านรวม

3.1	 มีการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้ดูแล

3.2	 มีการแจ้งและการให้ความยินยอม	เมื่อมีการปลี่ยนแปลง	

	 แผนการดูแล

3.3	 มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกันในลักษณะ

	 การแบ่งปันข้อมูลในการดูแลร่วมกัน

3.4	 มีระบบการบันทึกข้อมูลร่วมและตรงกันระหว่างผู้ดูแล

3.5	 ผู้ดูแลยึดมาตรฐานและใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดูแล

	 ค่าเฉลี่ยรายด้านรวม

4.01

3.75

4.01

3.73

3.79

3.94

4.13

4.07

3.88

3.90

4.03

3.98

3.86

3.90

4.00

3.95

.77

.61

.69

.62

.63

.66

.71

.70

.69

.66

.61

.57

.62

.59

.65

.61

ดี

พอใช้

ดี

พอใช้

พอใช้

พอใช้

ดี

ดี

พอใช้

พอใช้

ดี

พอใช้

พอใช้

พอใช้

ดี

พอใช้
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	 จากตารางที	่2	การรบัรูเ้กีย่วกบัการดแูลต่อเนือ่ง

ตามกรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลก	 ฉบับ	 2018	

ของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง	 เมื่อพิจารณาราย

ด้านพบว่า	 ด้านสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลและผู้รับ

บริการอยู่ในระดับดี	( 	=	4.03,	SD =	.65)	โดยคะแนน

เฉลีย่รายข้อสงูสดุ	คอื	สมัพนัธภาพและความไว้วางใจทีม่ี

ต่อผู้ดูแล	รองลงมาคือ	ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่าง

ผูดู้แล	และน้อยท่ีสดุคอื	การดแูลโดยค�านงึถงึบริบทด้าน

วฒันธรรมประเพณแีละความเชือ่	( 	=	4.13		SD	=	.73	, 

	=	4.07		SD	=	.61	และ	 	=	3.96		SD	=	.58	ตามล�าดบั)	

	 ด้านการดแูลต่อเนือ่งระยะยาวอยูใ่นระดบัพอใช้	

( =	3.90,	SD	=	.66)	โดยคะแนนเฉลี่ยรายข้อสูงสุด	คือ	

มีการดูแลเชิงรุกถึงระดับบุคคล	 ครอบครัว	 และชุมชน	

รองลงมาคอื	มรีะบบตดิตามเฝ้าระวงัเพือ่ให้เกิดการดแูล

ระยะยาวและต่อเนื่อง	และน้อยที่สุดคือ	มีการดูแลและ

ตดิตามจากทมีสหวชิาชพีตามระดบัความเหมาะสม	( = 

4.13		SD	=	.71	,	 	=	4.07		SD	=	.70	และ	 =	3.71		

SD	=	.60	ตามล�าดับ)	

	 ด้านข้อมูลข่าวสารเพือ่การสนบัสนนุการดูแลต่อ

เนือ่งอยูใ่นระดบัพอใช้	( =	3.95,	SD	=	.61)	โดยคะแนน

เฉล่ียรายข้อสงูสดุ	คอื	มกีารสือ่สารทีด่รีะหว่างผูด้แูล	รอง

ลงมาคอื	ผูด้แูลยดึมาตรฐานและใช้แนวทางปฏิบัตทิีด่ใีน

การดูแล	 และน้อยที่สุดคือ	 มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร

ระหว่างกันในลักษณะการแบ่งปันข้อมูลในการดูแลร่วม

กัน	( =	4.03		SD	=	.61	,	 =	4.00	SD =	.65	และ	

=	3.86		SD	=	.62	ตามล�าดับ)	

ตารางที่ 3	 แสดงการรับรู้ของผู้สูงอายุด้านระดับการรับรู้ของผู้รับบริการ	 ต่อการได้รับการดูแลต่อเนื่องโดยยึด 

	 ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง	และความพึงพอใจ

1) การบูรณาการ

การดูแลต่อเนื่อง

โดยยึดผู้รับบริการ

เป็นศูนย์กลาง

2) ความพึงพอใจ

ในบริการ

1.1	 การได้รับการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

1.2	 การได้รบัการจดัการทีด่	ีและมกีารส่งมอบการดแูลต่อเนือ่ง

1.2	 การได้รับการป้องกันโรค	และการจัดการเกี่ยวกับโรค

	 ที่เป็นอยู่	ทั้งวินิจฉัยโรคและให้การรักษา

1.4	 การได้รับการฟื้นฟูสภาพ	และการดูแลประคับประคอง

1.5	 การประสานเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือกับผู้ดูแล

	 หรือผู้ให้บริการทุกระดับ

1.6	 การดูแลต่อเนื่องทั้งในทีมสุขภาพ	และการได้รับ

	 การดูแลจากภาคีเครือข่ายภายนอก

1.7	 ความคาดหวังต่อการได้รับการตอบสนอง

	 ต่อความต้องการในการดูแลอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต

ค่าเฉลี่ยรายด้านรวม

ระดับความพึงพอใจในบริการด้านการดูแลต่อเนื่องที่ได้รับ

4.84

4.05

4.00

3.84

3.84

3.84

4.11

4.07

4.21

.52

.71

.67

.66

.66

.69

.66

.65

.74

ดีมาก

ดี

ดี

พอใช้

พอใช้

พอใช้

ดี

ดี

ดี

ด้านพิจารณา รายการตามองค์การอนามัยโลก ค่าเฉลี่ยจากระดับ

5 คะแนน

ระดับ

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
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	 จากตารางที	่3	ระดับการรบัรู้ของผูส้งูอายตุ่อการ

ได้รับการดูแลต่อเนื่องโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง	

และความพงึพอใจในบรกิาร	พบว่า	มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดับ

ดี	( 	=	4.07,	SD	=	.65)	โดยคะแนนเฉลี่ยรายข้อสูงสุด

คอื	การได้รับการส่งเสรมิสขุภาพอย่างต่อเนือ่ง	รองลงมา

คือ	 ความคาดหวังต่อการได้รับการตอบสนองต่อความ

ต้องการในการดแูลอย่างต่อเนือ่งไปตลอดชวีติ	( =	4.84		

SD	=	.52,	 =	4.11,	SD	=	.66	ตามล�าดับ)	ส่วนข้อที่

คะแนนน้อยที่สุดและคะแนนเท่ากันมี	 3	 ข้อคือ	 การได้

รับการฟื้นฟูสภาพ	 และการดูแลประคับประคอง	 การ

ประสานเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือกับผู้ดูแลหรือ

ผู้ให้บริการทุกระดับ	 การดูแลต่อเนื่องทั้งในทีมสุขภาพ		

และการได้รับการดูแลจากภาคีเครือข่ายภายนอก 

( =	3.84,	SD	=	 .66)	ส�าหรับความพึงพอใจในบริการ 

ด้านการดูแลต่อเน่ืองที่ได้รับอยู่ในระดับดี	 ( =	 4.21,	

SD	=	.74)	

 

อภิปรายผล 
	 จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ ่ม

ตัวอย่างผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังพบว่าเป็นเพศ	

ชาย	ร้อยละ	17	และเพศหญิง	ร้อยละ	83	คน	อายุอยู่

ระหว่าง	60-69	ปี	คดิเป็นร้อยละ	49.0	และอาย	ุ70	ปี	ขึน้

ไป	คิดเป็นร้อยละ	51	ด้านรายได้ต่อเดือน	ส่วนใหญ่ราย

ได้	5,000	-10,000	บาท	ร้อยละ	54.7	ระดับการศึกษา 

ส่วนใหญ่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ	67.9	

และไม่ได้รับการศึกษา	 คิดเป็นร้อยละ	 15.1	 อภิปราย

ได้ว ่า	 ผู ้สูงอายุหญิงให้ความใส่ใจต่อเรื่องราวทาง

สขุภาพ	สนใจเข้ากลุ่มตวัอย่างมากกว่าชาย	และปัจจบุนั 

ผู้สูงอายุมีอายุไขเฉลี่ยยาวนานขึ้น	 จึงพบกลุ่มตัวอย่าง

อายุมากกว่า70	 ปีเป็นส่วนใหญ่	 รายได้ของผู้สูงอาย ุ

พออยู่ได้ในสังคมไทย	 ส่วนใหญ่มีรายได้มาจากเงินจาก

บตุรหลาน	เงินสนับสนนุของภาครฐั	ผูส้งูอายมุรีะดับการ

ศึกษาส่วนใหญ่มัธยมศึกษาต้น	 และบางส่วนยังไม่ได้รับ

การศึกษาอยู่จากคนในยุคกลุ่ม	Baby boomer	คือ	กลุ่ม

คนท่ีเกดิระหว่างปี	พ.ศ.	2489	–	2507	สอดคล้องกบัการ

ศกึษาคณุภาพชวิีตผูส้งูอายทุีม่โีรคเรือ้รงัในอ�าเภอสชีมพู	

จงัหวดัขอนแก่น	(Apichet and Others, 2017)	ทีพ่บว่า	

ผูส้งูอายทุีม่โีรคเรือ้รงัส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิร้อยละ	73.8	

และเพศชาย	 ร้อยละ26.2	 มีระดับการศึกษาชั้นประถม

ศึกษามากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	88.1	มีรายได้	น้อยกว่า	

5,000	บาท	ร้อยละ	88.7	ผูส้งูอายทุีม่โีรคเรือ้รงัส่วนใหญ่

มีระยะเวลาในการเจ็บป่วย	1-10	ปีร้อยละ	67.3	และผู้

สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังไม่มีภาวะแทรกซ้อน	ร้อยละ	88.1ผู้

สูงอายุร้อยละ	30.8	ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง	ร้อย

ละ36.5	ป่วยเป็นโรคความดนัโลหติสงูและโรคเบาหวาน	

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีผลต่อการรับรู้ของผู้สูงอายุ	ในชุมชนที่

ป่วยเป็นโรคเรือ้รงั	ตามมาตรฐานการบรกิารด้านสขุภาพ

ขององค์การอนามัยโลก

	 จากผลการศกึษาการรบัรูข้องผูส้งูอายทุีเ่จบ็ป่วย

ด้วยโรคเรื้อรังด้านการรับรู้เกี่ยวกับการดูแลต่อเนื่อง

ตามกรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลก	 ฉบับ	 2018	

พบว่า	 สัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลและผู้รับบริการใน

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรายด้านในระดับดี	 ที่ค่าเฉลี่ย	 4.03	

และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าส่วนใหญ่มีระดับ

สัมพันธภาพและความไว้วางใจที่มีต่อผู้ดูแลในระดับด	ี

มีค่าเฉลี่ย	 4.13	 และรองลงมาคือ	 ระดับความสัมพันธ์

ส่วนบคุคล	ระหว่างผูด้แูลในระดบัด	ีมค่ีาเฉลีย่	4.07	และ

น้อยท่ีสุดคือการดูแลโดยค�านึงถึงบริบทด้านวัฒนธรรม

ประเพณี	และความเชื่อ	ในระดับพอใช้	มีค่าเฉลี่ย	3.96	

นัน้อภิปรายได้ว่า	การรบัรูข้องผูส้งูอายท่ีุเจบ็ป่วยด้วยโรค

เรือ้รงัด้านการรบัรูเ้กีย่วกบัการดแูลต่อเนือ่งผูส้งูอายสุ่วน

ใหญ่รู้สึกดีที่มีทีมสุขภาพมาเยี่ยมบ้าน	ให้ค�าแนะน�าช่วย

เหลือในการดูแลกิจวัตรประจ�าวัน	และการจัดการต่างๆ	

สอดคล้องกับการลงส�ารวจเก็บข้อมูลท่ีผู้สูงอายุ	 จะใช้

เวลาพูดคุยด้วยเป็นเวลานาน	ให้ความเป็นกันเอง	ซึ่งใน

ระบบการดูแลมีพยาบาลเย่ียมบ้าน	 อาสาสมัครสุขภาพ
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คอยดูแลอย่างใกล้ชิด	 ส่วนในประเด็นของการค�านึงถึง 

บริบทด้านวัฒนธรรมประเพณี	 และความเชื่อนั้นทีม

สุขภาพให้ความส�าคัญอันดับรองเนื่องจากในสภาพ

ปัญหาทีมผู้ดูแลเน้นการดูแลพื้นฐานของชีวิตก่อน	 และ

ประเด็นการดูแลแบบประคับประคองหรือการดูแลทุก

มิติจึงตามมาภายหลัง	 สอดคล้องกับการศึกษาบทบาท

พยาบาลในการดแูลด้านจติใจของผูดู้แลผูป่้วยระยะท้าย	

(จินตนา	อาจสันเที๊ยะ,	สมศรี	สุเมธ	และสุภาพร	ดาวดี,	

2563)	 พบว่าการดูแลที่บ้านในชุมชนจึงมีความส�าคัญ

มีการจัดโดยทีมสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ที่ไปติดตามดูแล 

ผู ้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน	 หรือให้ค�าแนะน�าเรื่องการดูแล

สุขภาพให้แก่ประชาชนกลุ่มต่าง	 ๆ	 ในชุมชนที่เป็นรูป

แบบการดแูลผู้สงูอายใุนชมุชนด้วยใจอย่างมคีวามสขุ	รปู

แบบบริการที่ใส่ใจผู้สูงอายุบุคลากรควรมีใจที่เอื้ออาทร

ต่อผู้สูงอายุ	 ผู้ให้บริการที่มีเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ	 และ

เข้าใจในความสูงอายุ	 มีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุและ

มีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุนอกจากน้ียังมีประเด็นการ

จัดบริการสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ	

	 จากผลการศึกษาด้านการดูแลต่อเนื่องระยะ

ยาว	 พบว่า	 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรายด้านในระดับพอใช้มี

ค่าเฉล่ีย	 3.90	 โดยมีระบบติดตามเฝ้าระวังเพื่อให้เกิด

การดูแลระยะยาวและต่อเนื่องในระดับดี	 มีค่าเฉลี่ย	

4.07	 ส่วนระดับรองลงมาคือในชุมชนมีผู้ประสานงาน

ส�าหรับการเชื่อมประสานภาคส่วนที่เก่ียวข้องเพื่อให้

เกิดการดูแลต่อเน่ือง	 เช่น	 อสม.	 อาสาสมัครดูแลผู้สูง

อายุระยะยาว	 เป็นต้นและมีการจัดการด้านการดูแล

ต่อเนื่องระยะยาวอย่างยั่งยืนอยู่ในระดับดี	 	 มีค่าเฉลี่ย	

4.01	 และล�าดับน้อยท่ีสุดคือมีการดูแลและติดตามจาก

ทีมสหวิชาชีพตามระดับความเหมาะสม	 ในระดับพอใช้	

มีค่าเฉลี่ย	 3.71นั้นอภิปรายได้ว่า	 ในชุมชนมีระบบการ

ท�างานของทีมสุขภาพที่ดี	 แต่ในภาพรวมของการก�ากับ

ติดตามอาจยังไม่ชัดเจน	 ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้สูงอายุ

ในการติดตามโดยรวมจากทีมสหวิชาชีพยังมีน้อยกว่า

ด้านอืน่ๆ	ตรงกับสภาพความเป็นจริงในภาระงานของเจ้า

หน้าที่ที่รับผิดชอบในการดูแลยังไม่เพียงพอ	 สอดคล้อง

กับการศึกษารูปแบบการดูแลส�าหรับผู้สูงอายุในชุมชน	

(จินตนา	 อาจสันเที๊ยะ	 และรัชณีย์	 ป้อมทอง,	 2561)		

และ	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเก้ือหนุนทาง

สังคม	 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชน	 (Raveewan 

Kaewyoo, Phatchararin Niamkerd & Supranee 

Promsukhan, 2020)	 พบว่าการเจ็บป่วยที่มีความ

บกพร่องทางกาย	ท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ�า

วันบางอย่างได้เอง	 จึงต้องมีคนคอยช่วยเหลือ	 การ

สนับสนุนด้านอารมณ์และจิตใจ	 โดยการปลอบใจให้

ก�าลังใจ	 และยกย่องเชิดชู	 ท�าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเอง

เป็นที่รัก	 และไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระแก่ลูกหลาน	มี

คนคอยดูแลเอาใจใส่ดูแล	 ในขณะเดียวกันการให้ข้อมูล

ข่าวสารหรือการให้ค�าแนะน�าท่ีถูกต้องเก่ียวกับการดูแล

สขุภาพ	จะส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการดแูล

สุขภาพ	 ผู้สูงอายุที่ได้รับการเกื้อหนุนทางสังคมที่ดีจะ

ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมและน�า

ไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไปและยังสอดคล้องกับรูป

แบบการดูแลส�าหรับผู้สูงอายุในชุมชนที่พบว่า	แผนการ

ดูแลให้บริการท่ีเป็นทางการ	 สม�่าเสมอ	 โดยบุคลากร

ทางการแพทย์เช่นพยาบาลชุมชน	 ที่ติดตามผู้ป่วยที่มี

ปัญหาสขุภาพทีต้่องตดิตามดแูลเป็นระยะๆอย่างใกล้ชดิ

โดยศูนย์บริการสาธารณสุขจะด�าเนินการติดตามเยี่ยม

เป็นประจ�า	 โดยใช้บ้านเปรียบเสมือนเป็น	Ward	 เตียง

ทีบ้่านเป็นเตยีงผูป่้วย	เน้นครอบครวัเป็นหลกัในการดแูล	

คอยเป็นผูใ้ห้ค�าแนะน�า	ประเมนิอาการเป็นระยะๆ	อาสา

สมคัรสาธารณสขุเป็นผูช่้วยพยาบาลในการเฝ้าระวงัร่วม

และประสานข้อมลูการดแูลกบัทมีงาน	(	จนิตนา	อาจสนั

เที๊ยะ	และพรนภา	ค�าแพรว,	2557)

	 จากผลการศึกษาด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อการ

สนับสนุนการดูแลต่อเนื่องพบว่า	 ภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
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รายด้านในระดับพอใช้มีค่าเฉลี่ย	3.95	มีการสื่อสารที่ดี

ระหว่างผู้ดูแลในระดับดี	 มีค่าเฉลี่ย	 4.03	 รองลงมาคือ

ผู้ดูแลยึดมาตรฐานและใช้แนวทางปฏิบัติท่ีดีในการดูแล

ในระดับดี	มีค่าเฉลี่ย	4.00	มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร

ระหว่างกันในลักษณะการแบ่งปันข้อมูลในการดูแลร่วม

กันในระดบัพอใช้	มีคา่เฉลี่ย	3.86	ซึ่งน้อยทีสุ่ด	อภิปราย

ได้ว่าการประชาสมัพนัธ์ให้ผูส้งูอายรุบัรูถ้งึข้อมลู	ข่าวสาร

เพื่อการสนับสนุนการดูแลต่อเน่ืองต้องใช้หลากหลาย

ช่องทางในการสร้างความเข้าใจ	และส่วนผูใ้ห้ข้อมลูต้อง

มีระบบการให้ข้อมูลที่ดีตามแนวปฏิบัติจะช่วยให้การ

สือ่สารมปีระสิทธภิาพดขีึน้ในชุมชนจะมหีอกระจายข่าว

ทีต้่องสือ่สารกันต่อเน่ือง	สอดคล้องกับการศึกษารูปแบบ

การดูแลสุขภาพ	ส�าหรับผู้สูงอายุในระยะยาวโดยชุมชน 

(Samrit Srithamrongsawat, Kanitta Bundhamcharoen, 

Siriphan Sasat & Kwanjai Amnatsatsue, 2009) 

พบว่าระบบบริการปฐมภูมิเป็นหัวใจส�าคัญของการจัด

บรกิารสขุภาพในชมุชน	บคุลากรมทีกัษะด้านชมุชนค่อน

ข้างดีแต่ศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะสาขาผู้

สงูอายยุงัมจี�ากดั	การส่งต่อบรกิารระหว่างสถานอีนามยั

และโรงพยาบาลเป็นสิ่งจ�าเป็นภายใต้เครือข่ายบริการ

ปฐมภูมริะบบหลกัประกันสขุภาพถ้วนหน้า	การเชือ่มต่อ

กันของบริการสุขภาพจึงมีระบบรองรับที่ดี	

	 จากผลการศกึษาการรบัรูข้องผู้สงูอายดุ้านระดับ

การรับรู้ของผู้รับบริการต่อการได้รับการดูแลต่อเน่ือง

โดยยดึผู้รบับรกิารเป็นศนูย์กลาง	พบว่าค่าเฉลีย่รายด้าน

รวมอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ย	 4.07	 ส่วนใหญ่การได้รับ

การส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับดีมากมีค่า

เฉลี่ย	4.84	รองลงมาคือความคาดหวังต่อการได้รับการ

ตอบสนองต่อความต้องการในการดูแลอย่างต่อเนื่องไป

ตลอดชวิีตอยู่ในระดบัดีมค่ีาเฉลีย่	4.11	และค่าเฉลีย่น้อย

สุด	 คือ	 การได้รับการฟื้นฟูสภาพ	 และการดูแลประคับ

ประคอง	การประสานเชือ่มโยงและสร้างความร่วมมอืกบั

ผู้ดูแลหรือผู้ให้บริการทุกระดับ	และการดูแลต่อเนื่องทั้ง

ในทีมสุขภาพ	 และการได้รับการดูแลจากภาคีเครือข่าย

ภายนอกอยู่ในระดับพอใช้มีค่าเฉลี่ย	3.84	นอกจากนี้ใน

ภาพรวมของระดบัความพงึพอใจในบรกิารด้านการดแูล

ต่อเนื่องที่ได้รับอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ย	 4.21	 อภิปราย

ได้ว่าในชุมชน	ได้รับการดูแลต่อเนื่องโดยยึดผู้รับบริการ

เป็นศูนย์กลางดี	 เนื่องจากการวางแผนงานของภาครัฐ	

มี่วางระบบไว้อย่างต่อเนื่อง	 ส่วนระบบการฟื้นฟูและ

การดูแลแบบประคับประคองมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้าน

อื่นๆ	เนื่องจากขาดอัตราก�าลังของทีมสุขภาพที่สามารถ

ให้การดูแลอย่างท่ัวถึง	 เนื่องจากกิจกรรมการดูแลต้อง

ใช้เวลาและความต่อเนื่องในการดูแล	สอดคล้องกับการ

ศกึษา		รปูแบบการบรหิารจดัการเพือ่การพัฒนาคุณภาพ

บรกิารพยาบาลผูป่้วยระยะท้ายแบบประคบัประคองใน

โรงพยาบาลสงขลา	(วาสนา	สวสัดนีฤนาท,	อมรพนัธุ	์ธานี

รัตน์	และธารทิพย์	วิเศษธาร,	2557	;	จิ	นตนา	อาจสัน

เที๊ยะ,	สมศรี	สุเมธ	และสุภาพร	ดาวดี,	2563	;	WHO,	

2016)	พบว่าสภาพปัญหาและความต้องการการบรหิาร

จัดการคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ

ประคับประคอง	 คือ	 โครงสร้างและการบริหารจัดการ

ไม่ชัดเจน	 บุคลากรมีความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วย

ระยะท้ายแบบประคับประคองไม่เพียงพอ	 ขาดการ

ก�ากับ	 นิเทศการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานและ

จรยิธรรมวชิาชพีอย่างต่อเนือ่ง	มข้ีอจ�ากดัด้านภาระงาน

และการประสานการส่งต่อ

ข้อเสนอแนะจากการวิจยัในการวจิยัครัง้ต่อไป
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย

	 1.1		จากผลการวจิยัทีพ่บว่าการดแูลโดยค�านงึถงึ

บริบทด้านวัฒนธรรมประเพณี	 และความเช่ือ	 ในระดับ

พอใช้นั้น	ผู้ดูแลสุขภาพควรน�าผลการดูแลนี้มาปรับปรุง

การดูแลต่อเนื่องในชุมชนให้ครอบคลุมบริบทด้านนี้ให้

มากขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลต่อเนื่องต่อไปโดย

การบูรณาการการดูแลต่อเนื่องโดยยึดผู้รับบริการเป็น
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ศูนย์กลางและวางแผนการดูแลระยะยาว

	 1.2	 จากผลการวิจัยที่พบการแบ่งปันข้อมูล

ข่าวสารระหว่างกันในลักษณะการแบ่งปันข้อมูลในการ

ดูแลร่วมกันในระดับพอใช้นั้น	 ผู้ดูแลสุขภาพควรน�าผล

การดแูลนีม้าปรบัปรงุการดแูลต่อเนือ่งในชมุชนให้มกีาร

ส่งต่อหรือระบบการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นพื้นฐานในการ

ดูแลให้มีการเชื่อมโยงกันให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การดูแลต่อเนื่องต่อไป

 2  ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 2.1	 จากข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากวิจัยเชิงส�ารวจนี้	

ชี้ให้เห็นว่าการจัดการดูแลต่อเนื่องที่ได้รับ	 มีการเชื่อม

ประสานข้ามพ้ืนที่หรือภาคส่วนต่างๆมาร่วมดูแลนั้นยัง

มค่ีาคะแนนน้อยดังนัน้จึงควรศึกษาการพฒันาระบบการ

ดูแลต่อเนื่องให้มีการเชื่อมประสานงานให้มากข้ึนให้ได้

ตามมาตรฐานขององค์การอนามยัโลก	โดยสร้างรปูแบบ

การดูแลต่อเนื่องอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น	

	 2.2	 จากข้อมูลพื้นฐานที่ได้ในภาพรวมที่ยังมีค่า

คะแนนน้อย	ควรน�ามาศึกษาปัจจัยสู่ความส�าเร็จในการ

พัฒนาการดูแลต่อเนื่อง	ให้ลงสู่รากหญ้าทุกพื้นที่เพื่อยก

ระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและมาตรฐานการดูแลต่อเน่ือง

ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกต่อไป

	 2.3	 การศึกษานี้เป็นการศึกษาผู้สูงอายุในสังคม

เมือง	 การศึกษาครั้งต่อไป	 ควรศึกษาในสังคมชนบทว่า

มีการดูแลต่อเนื่องอย่างไรตามกรอบแนวคิดของ	WHO
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