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This participatory action research was aimed developing an elderly day care model in a community, in Chon Buri Province. 
This research process consisted of two phases. Phase I: a system development by developing elderly day care model.  
Phase II: a model evaluation by evaluating the appropriation of elderly day care model. Fifty participants were purposively  
recruited for the first phase including, health care professionals, local government officials, health care providers from both 
government and private sectors, community leaders, village health care volunteers, elder with elderly care experiences  
and family members, and elderly care-givers . Fifteen health professionals and elderly care experts were purposively recruited 
for the second phase. Focused group, in-depth interview and observation were used in correcting data while an evaluation  
form was used in elderly day-care model evaluation. Content analysis was performed to analyze qualitative data. The research 
results revealed as following: The elderly day-care situation revealed that both governmental policies and standard guidelines 
of elderly day care model were not clear and practically stated. Stakeholders expected that elderly day care services should be 
established in the community and the service model should meet the elderly day- care’s philosophy, mission, vision and optimal 
goal and the needs of the elderly and relatives. Therefore, developing elderly day-care model by following the participants 
needed and the standard of adult day-care were included three major components; management of elderly day care policy 
clearly, participating of multidisciplinary teams and participating of elderly and family members in order to planning and creating 
the appropriated activities for them. The three components were interacted and related. After developing the day-care model 
for the elderly and evaluating its appropriateness by using the evaluation form for the appropriateness of the new model.  
The results showed that the elderly care model was appropriate for using in the community surrounding the university hospital 
context, which overall reliability was 0.93. To apply this model in other areas, health care providers should consider several  
issues including target population, health care service providers, other stakeholders’ expectations and needs and area contexts. 
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บทคัดย่อ
กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส ่วนร ่วมครั้งนี้มีวัตถุประสงค  ์

เพื่อ พัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับในชุมชน จังหวัดชลบุรี 
กำรวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1) กำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแล 
ผู้สูงอำยุแบบไปกลับ และ 2) ระยะประเมินควำมเหมำะสมของรูปแบบ 
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำในระยะที่ 1 ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชำญ 
ด้ำนกำรดูแลผู ้สูงอำยุในแต่ละสำขำวิชำชีพ ผู ้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ 
องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ให้บริกำรสุขภำพท้ังภำครัฐและเอกชน  
ผู้น�ำชุมชน อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู ่บ้ำน ผู ้สูงอำยุ สมำชิก 
ในครอบครัวและผู้ดูแลผู้สูงอำยุ โดยคัดเลือกแบบเจำะจง จ�ำนวน 50 คน 
ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่ำงในระยะที่ 2 ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญในกำรดูแล 
ผู้สูงอำยุในแต่ละสำขำวิชำชีพ และนักวิชำกำรด้ำนผู้สูงอำยุ โดยเลือก 
แบบเจำะจงจ�ำนวน 15 คน ด�ำเนินกำรวิจัยด้วยวิธีกำรสนทนำกลุ ่ม  
กำรสัมภำษณ์เชิงลึก และกำรสังเกต และประเมินควำมเหมำะสมของ 
รูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับโดยกำรใช้แบบประเมิน วิเครำะห์
ข้อมลูคณุภำพด้วยกำรวเิครำะห์เชงิเนือ้หำ ผลกำรศกึษำพบว่ำ สถำนกำรณ์
ปัจจุบัน รูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับ พบว่ำยังไม่มีควำมชัดเจน 
ทั้งในด้ำนของนโยบำยในกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนของรัฐ รวมทั้ง 
มำตรฐำนของกำรบรกิำรกำรดแูลผูส้งูอำยแุบบไปกลบั ส�ำหรบัควำมคำดหวัง

ของกลุ่มตัวอย่ำงพบว่ำ สถำนที่ให้บริกำรที่เหมำะในกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
แบบไปกลับควรเป็นกำรจัดตั้งในชุมชน โดยรูปแบบของงำนบริกำรควรมี
ควำมสอดคล้องกบับรบิทของปรชัญำ พนัธกจิ วสิยัทศัน์ และเป้ำหมำยของ
ศูนย์ผู้สูงอำยุดูแลแบบไปกลับ รวมทั้งควรจะเป็นตำมควำมต้องกำรของ 
ผู้สูงอำยุและญำติ ส�ำหรับรูปแบบดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับที่พัฒนำขึ้น 
ตำมควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสียและ 
ตำมมำตรฐำนกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
หลักทีส่�ำคัญคือ มกีำรก�ำหนดนโยบำยและขอบเขตหน้ำทีใ่นกำรจดักำรดแูล
ผู้สูงอำยุแบบไปกลับที่ชัดเจน มีกำรด�ำเนินกำรบริกำรเน้นกำรมีส่วนร่วม
ของทีมสหสำขำวิชำชีพที่มีทักษะและคุณลักษณะเฉพำะด้ำนในกำรให้
บริกำร ในกำรวำงแผนปฏิบัติงำนร่วมกัน และกำรมีส่วนร่วมของผู้สูงอำยุ
และญำติในกำรวำงแผนกำรดูแลและกำรจัดกิจกรรมเพื่อให้กำรบริกำร 
มีควำมเหมำะสมตำมบริบทของควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ โดยทั้ง 
สำมองค์ประกอบมีกำรเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน ส�ำหรับผลกำรประเมิน
ควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับพบว่ำรูปแบบ 
มีควำมเหมำะสมในกำรน�ำไปใช้ได้ โดยมีค่ำควำมเชื่อมั่นในภำพรวม 0.93 
ส�ำหรับผู้ให้บริกำรที่ต้องกำรน�ำรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับไปใช้
ควรพจิำรณำถงึ ควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของผูส้งูอำยกุลุม่เป้ำหมำย 
ผู้ให้บรกิำร และผู้ทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสีย และควำมเหมำะสมกับบรบิทของพืน้ที่
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ค�าส�าคัญ: กำรจัดบริกำรแบบไปกลับ ผู้สูงอำยุ ชุมชน

บทน�า
จำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันพบว่ำประชำกรผู้สูงอำยุทั่วโลกรวมทั้ง

ประเทศไทยมีจ�ำนวนเพิ่มมำกข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง1,2 ซึ่งมีกำรคำดกำรณ์ว่ำ 
ในปี พ.ศ. 2583 ประเทศไทยมีจ�ำนวนผู้สูงอำยุมำกถึงร้อยละ 32.1 ของ
ประชำกรรวมทัง้ประเทศ2 จำกปัญหำกำรเปลีย่นแปลงโครงสร้ำงประชำกร
ที่เกิดขึ้นท�ำให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้ำงทำงสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยกำรเปลีย่นแปลงจำกโครงสร้ำงทำงสงัคมกำรเกษตรไปสูส่งัคม
อุตสำหกรรม เกิดกำรเคลื่อนย้ำยของแรงงำนโดยเฉพำะคนหนุ่มคนสำว 
ที่ละทิ้งบ้ำนเกิดเข้ำไปสู่สังคมเมือง ท�ำให้ผู้สูงอำยุขำดคนดูแล ถูกทอดท้ิง
ให้อยู่โดดเดี่ยว และด�ำเนินชีวิตอยู่ตำมล�ำพัง ในขณะที่ผู้สูงอำยุต้องเผชิญ
กับปัญหำทำงด้ำนสขุภำพทีเ่กดิจำกกำรเสือ่มทัง้ทำงร่ำงกำยและจติใจตำม
วยัทีส่งูขึน้ เช่น สำยตำเริม่มองไม่ชดั กำรได้ยนิลดลง กำรเคลือ่นไหวทีช้่ำลง 
ผูส้งูอำยตุ้องเผชญิกบัปัญหำเรือ่งภำวะสขุภำพจำกโรคเร้ือรงัต่ำงๆ และอำจ
ส่งผลให้ควำมสำมำรถปฏบัิตกิิจวตัรประจ�ำวนัลดลง จำกกำรส�ำรวจทีผ่่ำนมำ
พบว่ำ ผูส้งูอำยทุีม่อีำย ุ65 ปีขึน้ไปถงึร้อยละ 40.8 ถงึร้อยละ 45 มกีำรเจ็บป่วย
ด้วยโรคเรื้อรังอย่ำงน้อย 2 โรคข้ึนไป3 และต้องรับประทำนยำตำมค�ำส่ัง
ของแพทย์อย่ำงน้อย 5 ชนดิ และหนึง่ในสีข่องผูส้งูอำยทุีม่ภีำวะทพุพลภำพ
จำกปัญหำสขุภำพเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถท�ำกจิกรรมท่ีเคยท�ำได้ โดยร้อยละ 18.9 
ของผู้สูงอำยุท่ีมีปัญหำสุขภำพเหล่ำนี้นำนกว่ำ 6 เดือน กลำยผู้ที่มีภำวะ
ทุพพลภำพระยะยำว เป็นเหตุให้มีค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลสูงและต้องกำร 
คนดูตลอดเวลำ4 นอกจำกนี้ ผู้สูงอำยุยังต้องเผชิญกับปัญหำทั้งทำงด้ำน
จิตใจ และสังคมอีกด้วย5-6 ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในผู้สูงอำยุ 
ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และสังคม เศรษฐกิจ ส่งผลให้คุณภำพชีวิตของ 
ผู ้สูงอำยุลดลง มีผลท�ำให้ผู ้สูงอำยุเป็นภำระในกำรดูแลมำกขึ้น จำก 
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ พบว่ำอัตรำพึ่งพิงวัยสูงอำยุของประเทศไทยมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงอย่ำงต่อเนื่อง โดยอัตรำพึ่งพิงวัยสูงอำยุมีถึงร้อยละ 18.1 ในป ี
พ.ศ. 2554 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 22.3 ในปี พ.ศ. 25577 นอกจำกนี้  
จำกผลกำรส�ำรวจยังพบว่ำ สัดส่วนของผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล�ำพังใน 
ครวัเรอืนมสีงูถงึร้อยละ 7.7 ในปี พ.ศ. 2550 ซึง่เพิม่สงูขึน้จำกปี พ.ศ. 2545 
ซึ่งมีเพียงร้อยละ 6.3 โดยร้อยละ 43.3 ของผู้สูงอำยุที่อยู ่ตำมล�ำพัง 
ในครัวเรือนอยู่ได้โดยมีปัญหำสุขภำพและไม่มีคนดูแลเมื่อเจ็บป่วย8 จำก 
กำรศกึษำปัญหำสขุภำพผู้สงูอำยทุีผ่่ำนมำพบว่ำ ผู้สงูอำยทุีมี่อำย ุ80 ปีขึน้ไป
ต้องมีคนดูแลบำงเวลำร้อยละ 52.2 และต้องมีคนดูแลตลอดเวลำ 
ร้อยละ 10.28 นอกจำกนีส้�ำนกังำนสถติแิห่งชำต7ิ ได้รำยงำนว่ำร้อยละ 11.1 
ของผูส้งูอำยไุทยทีมี่ควำมต้องกำรผูด้แูลในกำรช่วยเหลอืกำรปฏิบติักิจวตัร
ประจ�ำวันอีกด้วย จำกผลของกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ส่งผลกระทบต่อ
ภำวะสุขภำพและกำรด�ำรงชีวิตของผู้สูงอำยุ จึงส่งผลให้มีกำรด�ำเนินกำร
ค้นหำแนวทำงในกำรดูแลผู้สูงอำยุที่เหมำะสม โดยแนวทำงกำรพัฒนำงำน
บริกำรสุขภำพผู้สูงอำยุที่มุ่งเน้นในกำรช่วยเหลือให้ผู้สูงอำยุสำมำรถดูแล
ตนเองในกำรด�ำเนินกิจวัตรประจ�ำวันที่ผ่ำนมำนั้นมีควำมหลำกหลำย  
ส่วนใหญ่เป็นกำรบริกำรที่เน้นควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมป้องกันสุขภำพ 
ฟ้ืนฟูสภำพ ควบคูกั่บกำรดแูลรกัษำ มำกกว่ำกำรรกัษำโรคอย่ำงเดยีวเป็นหลกั 
และด้วยเหตุที่ป ัญหำสุขภำพของผู ้สูงอำยุส ่วนใหญ่มีควำมซับซ้อน 
และมีลักษณะเรื้อรังท�ำให้กำรบริกำรที่มีควำมเหมำะสมแก่ผู ้สูงอำยุ 
จึงต้องเป็นกำรบริกำรที่มีกำรด�ำเนินกำรที่เป็นระบบและมีกำรสนับสนุน 
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับกำรบริกำรปฐมภูมิ ไปจนถึงกำรบริกำรระดับตติยภูมิ 
และควรเป็นงำนบริกำรที่เน้นกำรท�ำงำนแบบมีส่วนร่วมกับทุกภำคส่วน  
ดงันัน้ ในกำรพฒันำรปูแบบบรกิำรสขุภำพส�ำหรับผูส้งูอำยุนัน้ ควรค�ำนงึถงึ
ทั้งควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและควำมพร้อมของ 
กำรให้บรกิำรควบคูก่นัไปด้วย โดยจดุมุง่หมำยทีส่�ำคัญของกำรดแูลผู้สูงอำยุ
คือกำรให้ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดีและด�ำรงไว้ซึ่งกำรมีคุณค่ำในตนเอง  

จำกกำรศึกษำทีผ่่ำนมำเก่ียวกับรปูแบบกำรดูแลผู้สูงอำยโุดยทัว่ไปนัน้ 
ส่วนใหญ่มุ ่งเน้นให้กำรบริกำรส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงระดับสูง 
และเน้นกำรบริกำรจำกสถำนพยำบำลที่ด�ำเนินกำรโดยบุคลำกรทำง 
กำรแพทย์และกำรพยำบำลเป็นหลัก แต่จำกสภำวกำรณ์ในปัจจุบันนั้น 
จ�ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงบำงส่วน หรือระดับต�่ำนั้น  
ส่วนใหญ่ยังต้องดูแลตนเองที่บ้ำนโดยเฉพำะในช่วงเวลำกลำงวัน แม้ว่ำ 
อำจเป็นช่วงเวลำส้ันๆ ในช่วงเวลำทีบ่ตุรหลำนมคีวำมจ�ำเป็นต้องไปท�ำงำน
เนื่องจำกเหตุผลทำงด้ำนเศรษฐกิจ ดังนั้น เมื่อผู้สูงอำยุที่มีปัญหำสุขภำพ 
ที่แม้ว่ำไม่มีควำมจ�ำเป็นที่ต้องกำรกำรดูแลอย่ำงใกล้ชิดจำกบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ แต่อำจมีภำวะพึ่งพิงที่ต้องกำรกำรดูแลเป็นบำงส่วน  
และมีควำมจ�ำเป็นต้องกำรควำมช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ จำกบุตรหลำน  
หรือญำติ กำรที่ผู ้สูงอำยุไม่มีผู ้ให้ควำมช่วยเหลือหรือให้กำรดูแลใน 
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรด�ำรงชีวิตระหว่ำงวันนั้น ส่งผลกระทบทั้ง 
ต่อผู้สูงอำยุในบริบทของกำรดูแลสุขภำพของตนเองทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย 
จิตใจ และสังคม รวมทั้งญำติผู้ดูแลเป็นอย่ำงมำก จึงท�ำให้ปัญหำกำรขำด
ผูดู้แลในช่วงกลำงวันของผูสู้งอำยุยงัเปน็ปัญหำทีต่้องกำรกำรแกไ้ขร่วมกนั
ทั้งในเชิงนโยบำย และในเชิงปฏิบัติ ส�ำหรับแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ 
กำรขำดผู้ดูแลผู้สูงอำยุที่มีควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรด�ำเนินชีวิต
ในระหว่ำงวัน ที่ผ่ำนมำได้มีกำรพัฒนำแนวทำงกำรให้บริกำรส�ำหรับ 
ผู้สูงอำยหุลำกหลำยรปูแบบ โดยแนวทำงหนึง่คอื รปูแบบกำรจดักำรบรกิำร
กำรดูแลแบบไปกลับ ซ่ึงกำรบริกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับหมำยถึง
รูปแบบกำรบริกำรที่พัฒนำขึ้นเพ่ือให้กำรดูแล และกำรช่วยเหลือ อย่ำง 
เอื้ออำทรในเรื่องกำรดูแลส่วนบุคคล กำรก�ำกับดูแล หรือกำรช่วยเหลือ  
ในช่วงกลำงวันเพ่ือให้ผู้สูงอำยุสำมำรถด�ำเนินกิจวัตรประจ�ำวันได้อย่ำง
ปกติ9  ซึ่งกำรบริกำรแบบไปกลับนั้น มีประโยชน์ทั้งต่อผู้สูงอำยุ และญำติ
โดยประโยชน์สูงสุดที่เกิดกับผู้สูงอำยคุือ กำรได้รบักำรดแูลจำกผู้ให้บรกิำร
ทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถและมปีระสบกำรณ์ในกำรดแูลผูส้งูอำย ุและส่งผลดี
ต่อญำติที่ได้รับประโยชน์จำกกำรให้บริกำรโดยญำติที่เป็นผู ้ดูแลหลัก
สำมำรถไปท�ำงำนได้ตำมปกต ิโดยไม่สญูเสยีรำยได้หรอืประโยชน์ทีค่วรได้รบั 
และญำติเกิดควำมมัน่ใจและไว้วำงใจในกำรบรกิำรท่ีได้รบัเนือ่งจำกผูส้งูอำยุ
ได้รับกำรดูแลจำกผู้ที่เชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ในกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
โดยเฉพำะ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำที่ผ่ำนมำจะมีกำรพัฒนำรูปแบบบริกำร 
กำรดูแลผู้สูงอำยแุบบไปกลับ แต่ส่วนใหญ่เป็นกำรพฒันำในบรบิทของสงัคม
และวัฒนธรรมของตะวันตก ซึ่งกำรให้กำรดูแลหรือกำรให้บริกำรผู้สูงอำยุ
นั้น อำจมีควำมแตกต่ำงจำกวัฒนธรรมของคนในเอเชียโดยเฉพำะคนไทย 
ประกอบกับกำรพัฒนำรูปแบบบริกำรแบบไปกลับในประเทศไทยนั้น  
แม้จะมีกำรพัฒนำขึ้นมำแล้วแต่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และยังไม่มี
ควำมแพร่หลำย จำกเหตผุลดงักล่ำว ผูว้จิยัจงึได้เหน็ควำมส�ำคญัของพฒันำ
รูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับขึ้น เพ่ือให้ได้รูปแบบกำรบริกำร 
ที่เหมำะสมตำมบริบทของคนไทย ทั้งนี้ เพื่อจุดมุ ่งหมำยสูงสุดคือให ้
ผู้สูงอำยุได้รับกำรดูแลอย่ำงเหมำะสมจำกบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะ เพื่อให้ผู ้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดี ข้ึน ซึ่งในกำรศึกษำคร้ังนี้  
ได้ประยุกต์แนวคิดรูปแบบกำรพัฒนำบริกำรสุขภำพอย่ำงต่อเนื่องของ  
The institute for citizen centered10 มำเป็นกรอบแนวคิดในกำรวเิครำะห์ 
ค้นหำ และศึกษำควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในกำรดูแลผู้สูงอำยุเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแล
ผู้สูงอำยุแบบไปกลับให้มีควำมเหมำะสมกับบริบทของสังคมไทย และน�ำ
ข้อมูลพื้นฐำนที่ศึกษำในเบื้องต้นมำบูรณำกำรกับมำตรฐำนและแนวทำง
ปฏบิตัขิองกำรบรกิำรแบบไปกลบัในผูใ้หญ่ของ The national adult day 
services association9 มำเป็นกรอบแนวคิดในกำรวิจัยครั้งนี้ 
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วัตถุและวิธีการ
กำรศึกษำน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำย ุ

แบบไปกลบั โดยกำรศกึษำครัง้นีเ้ป็นกำรวจิยัเชงิปฏบัิตกิำรแบบมส่ีวนร่วม 
(participatory action  research) โดยแบ่งกำรด�ำเนินกำรวิจัยออกเป็น 
2 ระยะคือ ระยะที่ 1 เป็นขั้นตอนของกำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุ
แบบไปกลับ และระยะที่ 2 คือ ขั้นตอนของกำรประเมินควำมเหมำะสม
ของรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับ ส�ำหรับประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรด�ำเนินกำรวิจัย และด�ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
แสดงรำยละเอียดในแต่ละระยะดังนี้ 

ระยะที่ 1 ระยะการด�าเนินการพัฒนารูปแบบดูแลผู ้สูงอาย ุ
แบบไปกลับ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษำได้เลือกแบบเฉพำะเจำะจง 
ตำมคณุสมบตัทิีก่�ำหนดซึง่เป็นกลุม่หลกัในกำรดแูล ส่งเสรมิสขุภำพผู้สงูอำยุ 
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุ ประกอบ
ด้วยผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุในแต่ละสำขำวิชำชีพ ผู ้บริหำร 
และเจ้ำหน้ำที่องค์กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคลำกรผู้ให้บริกำรในหน่วย
บริกำรสุขภำพปฐมภูมิ ผู้น�ำชุมชน อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมูบ้ำน 
ผู ้สูงอำยุ สมำชิกในครอบครัวและผู ้ ดูแลผู ้สูงอำยุจ�ำนวน 50 คน 
เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัในระยะที ่1 คอืค�ำถำมปลำยเปิดทีผู่ว้จิยัได้ประยกุต์ 
ข้อค�ำถำมจำกแนวคดิกำรพฒันำรปูแบบกำรบรกิำรของ The institute for 
citizen centered10 โดยใช้เป็นแนวทำงในกำรสนทนำกลุม่และสัมภำษณ์
เชงิลึกจ�ำนวน 17 ข้อ โดยก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรสมัภำษณ์ และด�ำเนนิกำร
สนทนำกลุ่ม ใน 3 ประเด็นหลักๆ คือ สถำนกำรณ์ และควำมคำดหวัง 
รูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับในปัจจุบันเป็นอย่ำงไร เป้ำหมำย 
ที่ต้องกำรในกำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับเป็นอย่ำงไร 
และจะด�ำเนินกำรอย่ำงไรให้รูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับไปถึง 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ โดยด�ำเนินกำรเชื่อมโยงทั้งสำมแนวคิดในกำรต้ัง
ค�ำถำม การด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมูลในระยะท่ี 1 ผูศึ้กษำได้ด�ำเนนิกำร
หลังจำกที่กำรศึกษำได้รับกำรพิจำรณำกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ มหำวิทยำลัยบูรพำด�ำเนินกำรเก็บรวบรวม
ข้อมลูโดยกำรสมัภำษณ์เชิงลกึ กำรสนทนำกลุม่และกำรสงัเกต ตำมแนวทำง
ค�ำถำมที่ได้ก�ำหนดไว้ จำกนั้นผู้วิจัยน�ำข้อมูลมำสรุป วิเครำะห์  สังเครำะห์ 
และน�ำเสนอข้อสรุปที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกและกำรสนทนำกลุ่ม  
ร่วมกับทีมผู ้วิจัยเพ่ือหำข้อสรุปร่วมกันและน�ำข้อมูลไปใช้ประกอบใน 
กำรพัฒนำร่ำงรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับ ร่วมกับมำตรฐำน 
และแนวทำงปฏบิติัของกำรบรกิำรแบบไปกลบัในผู้ใหญ่ของ The national 
adult day services association9 เมื่อพัฒนำร่ำงรูปแบบกำรดูแล 
ผู้สูงอำยุแบบไปกลับเสร็จแล้ว ผู้ศึกษำน�ำร่ำงรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
แบบไปกลับที่พัฒนำขึ้นไปพิจำรณำร่วมกับกลุ่มตัวอย่ำงอีก 1 ครั้ง เพื่อน�ำ
ข้อเสนอแนะจำกกลุม่ตวัอย่ำงมำปรบัปรงุแก้ไขร่ำงรูปแบบกำรดแูลผูส้งูอำยุ
แบบไปกลบัให้มีควำมเหมำะสมและเป็นไปตำมบรบิทของผูส้งูอำยมุำกทีส่ดุ 
ก่อนน�ำรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับไปประเมินควำมเหมำะสม 
ตำมหลักวิชำกำรต่อไป

ระยะที่ 2 ระยะการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการดูแล 
ผู้สูงอายุแบบไปกลับ

ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกำรดแูลผูส้งูอำยุ 
และนักวิชำกำรด้ำนผู้สูงอำยุที่เลือกแบบเฉพำะเจำะจงตำมคุณสมบัต ิ
ที่ก�ำหนดจ�ำนวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในระยะที่ 2 คือ 
แบบประเมินควำมเหมำะสมของรูปแบบดูแลผู ้สูงอำยุแบบไปกลับซึ่ง 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินที่ประยุกต์มำจำกหลักกำร The appraisal of 
guidelines research and evaluation11 โดยข้อค�ำถำมครอบคลุม 6 ด้ำน
ได้แก่ ด้ำนขอบเขตและเป้ำหมำย ด้ำนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ด้ำนควำมน่ำเชือ่ถอื
ในกำรพฒันำรูปแบบ ด้ำนควำมชดัเจนและกำรน�ำเสนอรปูแบบ ด้ำนกำรน�ำ
รูปแบบไปใช้ ด้ำนอิสระในกำรพัฒนำรูปแบบจ�ำนวน ทั้งสิ้น 16 ข้อ 

การด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะที่ 2 ผู้ศึกษำน�ำรูปแบบ 
ที่พัฒนำข้ึนน�ำไปให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ และนักวิชำกำร 
ด้ำนผู้สูงอำยุจ�ำนวน 15 คน ประเมินควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรดูแล
ผู้สูงอำยุแบบไปกลับโดยใช้วิธีกำรประเมินเป็นรำยบุคคล 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ส�ำหรับเครื่องมือที่ใช้ใน 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้ง 2 ระยะผู้ศึกษำได้น�ำเครื่องมือที่สร้ำงขึ้นไป 
ตรวจสอบหำควำมตรงเชิงเนื้อหำ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่ำน  
ตรวจสอบควำมถูกต ้องและควำมครอบคลุมเนื้อหำและพิจำรณำ 
ควำมสอดคล้องของสำระของข้อค�ำถำม ควำมถูกต้องของเนื้อหำตำม
โครงสร้ำงที่ก�ำหนดไว้ และควำมเหมำะสมของภำษำ โดยเครื่องมือที่ใช ้
ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูในระยะที ่1 และ 2 มค่ีำดชันคีวำมตรงของเนือ้หำ
เฉล่ียเท่ำกับ 0.82 และ 0.87 ตำมล�ำดับ วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติ 
เชิงพรรณนำ โดยใช้ค่ำร้อยละ ส�ำหรับข้อมูลเชิงคุณภำพ ผู้ศึกษำท�ำ 
กำรสรุป รวบรวมประเด็นที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกและสนทนำกลุ่ม 
และน�ำมำวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ 

ผล
ผลกำรวิจัยน�ำเสนอโดยแบ่งเป็น 2 ระยะดังนี้ 
ระยะที่ 1 ระยะกำรด�ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบดูแลผู้สูงอำยุแบบ 

ไปกลับ ผลจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพที่ได้จำกกำรสัมภำษณ ์
เชิงลึกและสนทนำกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่ำ 

การรับรู้สภาพการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการดูแล
ผู้สูงอายุแบบไปกลับ พบว่า ผู้บริหำรองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บุคลำกรด้ำนสุขภำพที่ปฏิบัติงำนท้ังในส่วนของสถำนบริกำรปฐมภูมิ  
ทุติยภูมิ รวมทั้งส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับรู้เกี่ยวกับนโยบำย 
กำรพฒันำรปูแบบกำรดแูลผูส้งูอำยแุบบไปกลบัว่ำยงัไม่มคีวำมชดัเจน ทัง้นี้
เนื่องจำกสภำพกำรณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับนโยบำยของประเทศไทยต่อ 
กำรพฒันำรปูแบบกำรดแูลผูส้งูอำยแุบบไปกลบันัน้ แม้ว่ำหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง
ภำยในประเทศไทยนั้นจะให้ควำมสนใจในกำรพัฒนำโครงสร้ำงท้ัง 
ทำงกำยภำพ และด้ำนสุขภำพ เพือ่เอือ้ต่อกำรเป็นสังคมผู้สูงอำยผุ่ำนกลวิธี
ต่ำงๆ เช่น กำรรณรงค์ให้ผู้สูงอำยุมีสุขภำพดีผ่ำนโครงกำรส่งเสริมสุขภำพ
โดยกำรออกก�ำลังกำยของส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรสร้ำงเสรมิสขุภำพ 
(สสส.) กำรพฒันำงำนต่ำงๆ ผ่ำนกำรศกึษำวจิยัด้ำนผู้สูงอำยโุดยมสี�ำนกังำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ เป็นผู้ให้กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำวิจัย   
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เริม่มกีำรวำงแผนกำรด�ำเนนิงำนกำรจัดต้ัง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอำยแุบบไปกลับในบำงพ้ืนที ่และมแีผนในกำรน�ำงบประมำณ
ท้องถ่ินเพือ่พัฒนำโครงสร้ำงสถำนทีต่่ำงๆ เช่น สถำนทีท่่องเทีย่ว หรือสถำนที่
รำชกำรที่เอื้อต่อกำรเข้ำถึงบริกำรของผู้สูงอำยุมำกขึ้น แต่นโยบำยส�ำหรับ
กำรพัฒนำหรือสนับสนุนให้มีสถำนบริกำรที่จัดรูปแบบบริกำรแบบไปกลับ
ส�ำหรับผู้สูงอำยุในระดับประเทศอำจยังไม่มีควำมชัดเจน ดังตัวอย่ำง

“นโยบายการพัฒนาเรื่องการจัดบริการแบบไปกลับในผู้สูงอายุนั้น
ยงัไม่เหน็การสนบัสนนุทีช่ดัเจน แต่เรือ่งการพฒันาองค์ความรูจ้ากการวจัิย
ในเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุน 
เรื่องทุนวิจัยมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปี” 

“ส่วนใหญ่หน่วยงานต่างๆ มุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริม สนับสนุนใน 
การจัดกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่น การออกก�าลังกาย 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งการสนับสนุนนั้นทางส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนโดยผ่านทาง 
หน่วยงานบริการสุขภาพ และชมรมผู้สูงอายุมากกว่า ไม่เคยทราบว่าม ี
การสนับสนุนเรื่องการพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบไปกลับ” 

“ปัจจบุนัทางเทศบาลได้จดังบประมาณเพือ่พัฒนาห้องส้วมในสถานที่
ท่องเที่ยว บันได ทางลาด เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าไปใช้ได้สะดวกซึ่ง 
เริม่ท�าไปบางส่วนแล้ว ส�าหรบัในอนาคตเทศบาลมแีผนการพฒันาศนูย์ดแูล
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ผู้สูงอายุแบบไปกลับซึ่งก�าลังอยู่ในช่วงวางแผนการด�าเนินการและศึกษา 
ดูงานการจัดบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจากประเทศญี่ปุ่นแล้วบางส่วน”

ขณะที่ผู้น�ำชุมชน อสม. รวมทั้ง บุคลำกรด้ำนสุขภำพที่ปฏิบัติงำน
ทัง้ในส่วนของสถำนบริกำรปฐมภมู ิทุตยิภมู ิและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ส่วนใหญ่รับรู้ปัญหำเกี่ยวกับ สภำวะแวดล้อมและวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของ 
ผู้สูงอำยุมีผลต่อกำรจัดรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับ โดยพบว่ำ  
จำกกำรที่วิถีชีวิตปัจจุบันของคนไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไป คนวัยท�ำงำนต้อง
ออกไปท�ำงำนในช่วงกลำงวันเนื่องจำกเหตุผลของภำวะเศรษฐกิจ ขณะที่
สังคมไทยเป็นสังคมที่ลูกหลำนมีบทบำทหน้ำที่ในกำรดูแลผู้สูงอำยุที่เป็น
บิดำและมำรดำหรือปู่ ย่ำ ตำยำย ดังนั้น เมื่อมีควำมจ�ำเป็นเรื่องปัญหำ
เศรษฐกิจ ลูกหลำนที่อยู ่ในวัยท�ำงำนจึงออกไปท�ำงำนและทอดทิ้งให ้
ผู้สูงอำยุอยู่บ้ำนในช่วงกลำงวันเพียงล�ำพัง ขณะที่ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่นั้น  
มีปัญหำภำวะสุขภำพด้วยโรคเรื้อรัง และมีภำวะเสื่อมของร่ำงกำยตำมวัย
จึงมีควำมต้องกำรในกำรดูแลทั้งในด้ำนร่ำงกำย เช่น กำรดูแลกิจวัตร 
ประจ�ำวนั กำรรบัประทำนอำหำร กำรดแูลสขุภำพและกำรป้องกันกำรเกิด
ปัญหำสุขภำพจำกภำวะเสี่ยงต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงวัน เช่น 
กำรรบัประทำนยำผดิ กำรรบัประทำนยำไม่ตรงเวลำ กำรเกดิอบุตัเิหตจุำก
กำรหกล้ม เมื่อเกิดกำรหกล้มแล้วอำจเกิดปัญหำเรื่องข้อจ�ำกัดของ 
กำรด�ำเนินชีวิต และมีปัญหำสุขภำพอื่นๆ ตำมมำ ดังตัวอย่ำง

“ตอนนี้แถวบ้านมีแต่ผู้สูงอายุ อยู่ที่บ้านคนเดียว กลางวันลูกหลาน
ออกไปท�างานกันหมด กว่าจะกลับบ้านบางทีก็ค�่าเลยก็มี”  

“จากสถานการณ์การหกล้มในผู้สูงอายุสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่วนหนึ่ง
เพราะส่วนใหญ่อยู่บ้านคนเดียว พอหกล้มบางคนต้องกลายเป็นคนไข ้
ติดเตียง คุณภาพชีวิตก็เสีย” 

“ถ้าดจูากปัญหาสขุภาพโดยเฉพาะโรคเรือ้รงัจะเหน็ว่าบางทผู้ีสูงอายุ
ลืมทานยา จะประเมินได้จากการให้น�ายามาด้วยทุกครั้งท่ีมาพบแพทย์  
เมื่อสอบถามจะบอกว่าลืมกินยา”

บคุลำกรด้ำนสขุภำพทีป่ฏบิติังำนทัง้ในส่วนของสถำนบรกิำรปฐมภมูิ 
ทุติยภูมิ รวมทั้งส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รับรู้เก่ียวรูปแบบ 
กำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับว่ำยังไม่มีควำมชัดเจน อย่ำงเป็นรูปธรรม  
รูปแบบส่วนใหญ่ที่มีอยู ่ในปัจจุบันจะเป็นกำรดูแลตนเองของผู้สูงอำยุ  
หรือเป็นกำรดูแลโดยญำติ หรือผู้ดูแลจำกศูนย์ดูแลเอกชนมำดูแลที่บ้ำน 
กรณีที่เป็นกำรให้บริกำรจะเป็นรูปแบบกำรเฉพำะเรื่อง ดังตัวอย่ำง

“จากรายงานการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในเขตที่รับผิดชอบพบว่ามี 
ผู้สูงอายุหลายๆ คนที่ต้องดูแลใกล้ชิด หรือเป็นผู้สูงอายุที่มีความต้องการ
ความช่วยเหลอื ญาตจิะจ้างผูด้แูลมาดแูลทีบ้่าน เพราะว่าไม่อยากเอาพ่อ แม่
ไปไว้ตามโรงพยาบาลท่ีรับดูแลแบบพักค้างคืน และผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็น 
ชาวต่างชาตแิล้วเอามาสอนให้ช่วยเหลอืผูส้งูอาย ุช่วยป้อนข้าว พาไปห้องน�า้ 
และคอยอยู่เป็นเพื่อน บางทีญาติก็จ้างผู้ดูแลบางคนมาจากศูนย์บริการ  
ส่วนใหญ่ก็จะไม่เคยได้รับการอบรมจากหลักสูตรใดๆ ศูนย์ที่จัดผู้ดูแลมา 
จะสอนวิธีการดูแลพอให้สามารถมาดูแลผู้สูงอายุตามบ้านได้” 

“ปัจจุบันถ้าถามหาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แบบศูนย์ดูแลเด็กเล็กแบบ 
เช้าไปเย็นกลับในพ้ืนที่จะไม่มี แต่จะมีแบบดูแล 24 ชั่วโมงที่พักใน 
โรงพยาบาลเลย ในส่วนของบรกิารของโรงพยาบาลทีท่�าปัจจบัุนทีใ่ห้บรกิาร
ช่วงกลางวัน จะเป็นการให้บริการในส่วนของการท�ากายภาพบ�าบัด  
เช้าญาติจะมาส่ง และมารับกลับเมื่อท�ากายภาพเสร็จ”

ส�าหรบัรปูแบบการดแูลผูสู้งอายแุบบไปกลบัท่ีคาดหวังว่าควรเป็น
อย่างไรนั้น กลุ่มตัวอย่ำงทุกกลุ่มมีข้อคิดเห็นสอดคล้องกันว่ำ กำรพัฒนำ
รูปแบบดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับนั้น มีควำมส�ำคัญมำกส�ำหรับกำรดูแล 
ผูส้งูอำยใุนชมุชน เนือ่งจำก ปัจจบุนัมผีูส้งูอำยอุยูค่นเดยีวในบ้ำนโดยเฉพำะ
ช่วงกลำงวันเพิ่มมำกขึ้น โดยพื้นที่ในกำรจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุแบบ 
ไปกลับนั้น ควรเน้นกำรจัดตั้งชุมชนมำกกว่ำในสถำนพยำบำล เนื่องจำก 
มีควำมสะดวกในกำรเดินทำงและมีสิ่งแวดล้อมคล้ำยคลึงกับบ้ำน ซึ่งจะ

ท�ำให้ผู ้สูงอำยุไม่รู ้สึกถึงกำรถูกทอดทิ้งจำกลูกหลำน ส�ำหรับในส่วน 
กำรพัฒนำศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับนั้น ต้องอำศัยควำมร่วมมือของ 
ทุกภำคส่วน ในกำรผลักดันให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม  โดยศูนย์ดูแล 
ผู้สูงอำยุแบบไปกลับ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) นโยบำย 
ในกำรจัดบริกำรของศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับที่ชัดเจน 2) กำรม ี
ส่วนร่วมของผู้ให้บริกำรในกำรวำงแผนปฏิบัติงำนร่วมกันของทีมสหสำขำ
วชิำชพีทีม่ทีกัษะและคณุลกัษณะเฉพำะด้ำนในกำรให้บรกิำร และ 3) กำรมี
ส่วนร่วมของผู้ป่วยและญำติในกำรวำงแผนกำรดูแลและกำรจัดกิจกรรม 
เพื่อให้กำรบริกำรมีควำมเหมำะสมตำมบริบทของควำมต้องกำรของ 
ผู้สูงอำยุ โดยทั้งสำมองค์ประกอบมีกำรเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน

โดยรำยละเอียดของศูนย์ดูแลผู ้สูงอำยุแบบไปกลับในแต่ละ 
องค์ประกอบนั้น มีรำยละเอียดดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 นโยบำยในกำรให้บริกำรของศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุ
แบบไปกลับ ในกำรจัดต้ังศนูย์ดูแลผู้สูงอำยแุบบไปกลับ จะต้องมกีำรด�ำเนนิ
กำรจัดท�ำแผนงำนและกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ในกำรจัดบริกำรศูนย์ดูแล 
ผู้สูงอำยุแบบไปกลับอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยควรด�ำเนินกำรให้ครบ 
องค์ประกอบย่อยทั้ง 11 ด้ำน ดังนี้

1)  ก�ำหนดปรัชญำ พันธกิจและวิสัยทัศน์ของศูนย์ดูแลผู้สูงอำย ุ
แบบไปกลับในกำรบริกำรให้ชัดเจน โดยต้องก�ำหนดตำมบริบทของ 
งำนบรกิำรเป็นหลัก เนือ่งจำกบรบิทกำรดูแลในแต่ละรปูแบบมคีวำมแตกต่ำง
กัน ทั้งนี้ ในกำรศึกษำครั้งนี้ รูปแบบกำรบริกำรหลักนั้น ทีมผู ้วิจัย 
และผู้พัฒนำสรุปข้อคิดเห็นร่วมกันว่ำรูปแบบกำรบริกำรของศูนย์ดูแล 
ผู้สูงอำยุแบบไปกลับที่เหมำะสมของพื้นที่ที่พัฒนำ คือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุ
แบบไปกลับที่เน้นกำรดูแลทำงสังคมเป็นหลักและผสมผสำนกำรดูแล
ทำงกำรแพทย์ที่ไม่ซับซ้อน

2) ก�ำหนดมำตรฐำนงำนบริกำรของศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับ 
ทมีผูว้จิยัและผูพ้ฒันำสรปุข้อคดิเหน็ร่วมกนัว่ำ ก�ำหนดมำตรฐำนงำนบริกำร
ควรเป็นไปตำมบริบทของสหสำขำวิชำชีพ ทั้งนี้ เพื่อให้กำรดูแลผู้สูงอำย ุ
ที่มีประสิทธิภำพ โดยลดภำวะเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรให้กำรดูแล 
และเกดิควำมปลอดภยัสงูสดุ นอกจำกนี ้กำรบรกิำรทีม่กีำรปฏบิตังิำนเป็น
ไปตำมมำตรฐำนของแต่ละวชิำชพีท�ำให้สำมำรถควบคมุ ก�ำกบักำรปฏบิตังิำน 
เพือ่ให้ได้ตำมมำตรฐำนทีก่�ำหนดได้ง่ำย และยงัสำมำรถทบทวนกระบวนกำร
กำรดูแลตำมแนวปฏิบัติได้ ทั้งนี้ กำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรให้บริกำรของ
ศนูย์ดแูลผูส้งูอำยแุบบไปกลบัว่ำครอบคลมุงำนบริกำรของกลุม่วชิำชพีใดนัน้ 
ขึ้นกับขอบเขตของงำนที่ก�ำหนดไว้ในส่วนของนโยบำยและพันธกิจ  
ของศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับนั้นเป็นหลัก

3)  บริหำรและจัดกำรควำมปลอดภัยและควำมเสี่ยงของศูนย์ดูแล
ผู ้สูงอำยุแบบไปกลับ ส�ำหรับกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมปลอดภัย 
และควำมเสี่ยงนั้น ศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับ ต้องด�ำเนินกำรจัดท�ำ
แผนกำรบริหำรควำมเส่ียงของศูนย์ฯ โดยกำรจัดท�ำแผนรองรับกำรเกิด
อุบัติเหตุและควำมปลอดภัยทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร 

4)  ก�ำหนดมำตรฐำนกำรรับบุคลำกรที่เข้ำปฏิบัติงำนในศูนย์ดูแล 
ผู้สูงอำยุแบบไปกลับ ส�ำหรับบุคลำกรของศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับ 
ควรมีกำรก�ำหนดคุณสมบัติหรือเกณฑ์ในกำรรับบุคลำกรท่ีมำปฏิบัติงำน 
เช่น กรณทีีเ่ป็นผูป้ฏบิตังิำนกำรให้ควำมช่วยเหลอืกจิวตัรประจ�ำวนัควรได้รบั
กำรอบรมก่อนเข้ำท�ำงำน หรือรับเฉพำะผู้ท่ีผ่ำนกำรอบรมผู้ช่วยพยำบำล 
หรอืผู้ดูแลจำกศูนย์ทีผ่่ำนกำรรบัรองมำตรฐำน กรณีทีเ่ป็นงำนบรกิำรทีเ่ป็น
งำนวชิำชพี ผูป้ฏิบติังำนต้องมใีบประกอบโรคศิลป์ และรบัผดิชอบงำนตรงกบั
ควำมเชี่ยวชำญงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมวิชำชีพ

5) ก�ำหนดมำตรฐำนของโครงสร้ำงสถำนที่ของศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุ
แบบไปกลับที่เหมำะสม เนื่องจำกส่วนของโครงสร้ำงอำคำรสถำนที่และ 
สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนส�ำคัญต่อกำรให้กำรดูแล และช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุ
มคีวำมสำมำรถในกำรด�ำเนนิกิจกรรมต่ำงๆ ได้ด้วยตนเอง ดังนัน้ โครงสร้ำง
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สถำนที่หรืออำคำรควรเป็นไปตำมกฎหมำยกำรสร้ำงอำคำรของท้องถิ่น 
และสอดคล้องกบักฎหมำยกำรจดัสร้ำงอำคำรส�ำหรบัผูส้งูอำย ุอย่ำงไรกต็ำม 
พืน้ทีภ่ำยในอำคำรควรจดัสรรให้มพีืน้ทีส่�ำหรบับคุลำกรในกำรท�ำงำน รวมทัง้ 
พ้ืนทีส่�ำหรบักำรท�ำกจิกรรมส�ำหรบัผูส้งูอำยทุัง้ทีเ่ป็นพืน้ทีส่่วนตัวและพืน้ที่
ที่ใช้ท�ำกิจกรรมส่วนรวม กรณีที่จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับจำก 
กำรปรับโครงสร้ำงของอำคำร หรือปรับปรุงจำกพื้นที่เดิมภำยในส่วนหน่ึง
ของอำคำรควรปรับโครงสร้ำงให้เป็นไปตำมมำตรฐำนข้ันต�่ำของกฎหมำย
ควำมปลอดภัยของอำคำรส�ำหรับผู้สูงอำยุ 

6) ก�ำหนดคณุสมบัตกิลุม่เป้ำหมำยทีจ่ะเข้ำรบับรกิำรของศูนย์ดูแล
ผู้สูงอำยุแบบไปกลับให้ชัดเจน ศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับ ควรระบุ
คุณสมบัติผู้สูงอำยุที่จะมำรับบริกำรให้สอดคล้องกับนโยบำยและพันธกิจ
ของกำรบรกิำรทีศ่นูย์ฯ ได้ก�ำหนดไว้ โดยคณุสมบติัของกลุม่เป้ำหมำยต่ำงๆ 
ที่ก�ำหนดขึ้น ควรเขียนเป็นแนวปฏิบัติในกำรรับผู้สูงอำยุเมื่อเข้ำมำรับ
บรกิำรและใช้เป็นข้อมลูเบือ้งต้นส�ำหรบัชีแ้จงญำตแิละผูสู้งอำยใุห้รับทรำบ
ก่อนเข้ำรับบริกำร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงในขั้นตอนกำรรับผู้สูงอำยุ
ที่มำรับบริกำรที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับกำรบริกำรที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุ 
แบบไปกลับสำมำรถรองรับได้

7) ก�ำหนดแนวทำงกำรประเมนิผลลพัธ์และกำรปรบัปรงุระบบงำน
บริกำรของศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับ กระบวนกำรประเมินผลผลลัพธ์ 
หมำยควำมถึง กำรประเมินประสิทธิภำพของกำรให้บริกำรว่ำเป็นไปตำม
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรให้บริกำรภำยในศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุ 
แบบไปกลับ โดยมีกำรวำงแผนกำรประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อน�ำข้อมูล
ไปปรับปรุงรูปแบบกำรบริกำร 

8) ก�ำหนดแนวทำงกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลของ
ศนูย์ดแูลผูส้งูอำยแุบบไปกลบั ควรมกีำรพฒันำกำรช่องทำงกำรสือ่สำรและ
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู ้รับบริกำรและผู ้ให้บริกำร รวมท้ัง
ประชำชนทั่วไปที่มีประสิทธิภำพ โดยกำรใช้กลวิธีกำรพัฒนำและ 
กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนหลำยช่องทำง โดยกำรสื่อสำรข้อมูลของศูนย์ฯ นั้น
ควรมีแนวปฏิบัติ หรือขั้นตอนที่ชัดเจน ส�ำหรับข้อมูลที่มีควำมส�ำคัญที่จะ
ต้องสื่อสำรไปสู่สำธำรณชนนั้นควรครอบคลุม ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ของศูนย์ฯ ขั้นตอนกำรเข้ำรับบริกำร ข้อมูลของผู้ให้บริกำร ข้อมูลเรื่อง 
ค่ำใช้จ่ำย ข้อมูลกิจกรรมที่ให้บริกำร รวมทั้งกิจกรรมทำงสังคม กิจกรรม
ทำงศำสนำ และกจิกรรมกำรให้ควำมรู ้ข้อมลูแผนที ่สถำนทีต่ัง้ และข้อมลู
กำรติดต่อกับศูนย์ฯ ซึ่งข้อมูลต้องมีกำรปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ

9)  ก�ำหนดมำตรกำรจดักำรระบบเอกสำรและฐำนข้อมลูผูร้บับรกิำร
ของศนูย์ดแูลผูส้งูอำยแุบบไปกลบั ศนูย์ดแูลผูส้งูอำยแุบบไปกลบัควรจดัท�ำ
ระบบกำรบันทึกรำยงำน หรือฐำนข้อมูล ของผู้สูงอำยุที่มำรับบริกำรเป็น
รำยบคุคล ทัง้ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสขุภำพของผูส้งูอำย ุ ข้อมลูกำรวำงแผน
กำรกำรดูแล และบันทึกกำรดูแลและควำมก้ำวหน้ำในกำรดูแลจำกผู้ให้
บริกำรในแต่ละวิชำชีพ รวมทั้งข้อมูลผู้รับผิดชอบหลักในกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
ทั้งนี้ ควรมีฐำนข้อมูลทั้ง ฮำร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ และควรจัดท�ำระบบ
กำรเข้ำถึงข้อมูลของผู้สูงอำยุ โดยจัดท�ำเป็นนโยบำยกำรเก็บควำมลับของ
ผู้รบับรกิำร ส�ำหรับเอกสำรข้อมลูในกำรรับผูส้งูอำยเุข้ำมำรบับริกำรทีศ่นูย์ฯ 
ควรจัดท�ำส�ำเนำให้กับญำติผู้สูงอำยุที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักด้วย

10)   พัฒนำแนวปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของศูนย์ดูแลผู้สูงอำย ุ
แบบไปกลับ ควรมีกำรก�ำหนดแนวปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำนในกำร 
ให้บริกำรเพื่อให้ผู้ให้บริกำรได้มีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนไปในทิศทำง
เดยีวกนั ทัง้นี ้กำรด�ำเนนิในขัน้ตอนต่ำงๆ นัน้ ควรน�ำมำทบทวนและพฒันำ
อย่ำงต่อเนือ่งเพ่ือกำรคงไว้ซึง่กำรประกนัคุณภำพงำนบรกิำร และลดโอกำส
กำรเกิดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

11)   พัฒนำกิจกรรมกำรบริกำรให้เหมำะสมกับปรัชญำ วิสัยทัศน์
และพันธกิจของศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับ โดยรูปแบบของศูนย์ดูแล 
ผู้สูงอำยุแบบไปกลับที่พัฒนำข้ึน ได้มุ่งเน้นกำรดูแลทำงสังคมเป็นหลัก 

และผสมผสำนกำรดูแลทำงกำรแพทย์ที่ไม่ซับซ้อน ดังนั้น ในกำรด�ำเนิน
กิจกรรมกำรบริกำรภำยในศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับที่เหมำะสม 
จงึประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ประกอบด้วย 1) ขัน้ตอนก่อนการเข้ารบับรกิาร
ของผูสู้งอาย ุซึง่ในขัน้ตอนนี ้กิจกรรมกำรบรกิำรประกอบด้วย กำรประเมนิ
สุขภำพขั้นพื้นฐำนของผู้สูงอำยุ รวมทั้งกำรซักประวัติภำวะสุขภำพและ 
กำรเจ็บป่วย ซึ่งในขั้นตอนนี้ยังรวมขั้นตอนของกำรให้ข้อมูลกำรเข้ำรับ
บริกำรที่ส�ำคัญให้แก่ผู้สูงอำยุและญำติ เช่น กำรให้ข้อมูลงำนบริกำร หรือ
กิจกรรมกำรบริกำรท่ีด�ำเนินกำรภำยในศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับ   
กำรให้ข ้อมูลของผู ้ให ้กำรบริกำรสุขภำพ กำรให้ข ้อมูลส่ิงอ�ำนวย 
ควำมสะดวกต่ำงๆ รวมทัง้กำรเซน็ยนิยอมก่อนกำรเข้ำรับบรกิำร 2) ขัน้ตอน
เมื่อเข้ามารับบริการภายในศูนย์ดูแลแบบไปกลับ กิจกรรมกำรบริกำร 
ที่ให้บริกำรในระหว่ำงวัน ประกอบด้วย กิจกรรมกำรดูแลขั้นพื้นฐำน 
ในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน รวมทั้งกิจกรรมที่พัฒนำสมรรถนะทำงกำย  
จิตและสังคม นอกจำกนี้กิจกรรมกำรบริกำรยังครอบคลุมถึงกำรบริกำร 
ในกรณีที่ผู้สูงอำยุต้องกำรกำรช่วยเหลือหรือต้องกำรกำรดูแลเฉพำะ เช่น
กำรฉีดยำ หรือกำรท�ำควำมสะอำดบำดแผลเล็กๆ ที่ไม่ต้องกำรใช้อุปกรณ์
ที่ซับซ้อนมำกอีกด้วย และ 3) ขั้นตอนการด�าเนินการก่อนจ�าหน่าย  
ผู้สูงอำยุออกจำกศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับ กิจกรรมกำรบริกำรที่ให้
บริกำรในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย กำรประเมินผลลัพธ์ของกำรดูแลจำก 
ผู้สูงอำยุและญำติ รวมทั้งกำรประเมินควำมพึงพอใจของกำรให้บริกำร 
ทั้งในด้ำนของสถำนที่ สิ่งแวดล้อมภำยในและภำยนอก และควำมพึงพอใจ
ในภำพรวมในกำรบริกำร ทั้งนี้ เพ่ือน�ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำ
งำนบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง

องค์ประกอบที่ 2 กำรมีส่วนร่วมของผู้ให้บริกำรในกำรวำงแผน
ปฏบิติังำนร่วมกันของทมีสหสำขำวชิำชพีท่ีมทีกัษะและคณุลักษณะเฉพำะ
ด้ำนในกำรให้บริกำร องค์ประกอบนี้ เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญในกำร
จดักำรบรกิำรให้ศนูย์ดแูลผูส้งูอำยแุบบไปกลบัมปีระสทิธิภำพ เนือ่งจำกทมี
สหสำขำวชิำชพีทีเ่ข้ำมำปฏบัิติงำนในส่วนของงำนบรกิำรของศูนย์ดแูลผูส้งู
อำยุแบบไปกลับจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ มีทักษะเฉพำะสำขำวิชำชีพ  และ 
ผูใ้ห้บรกิำรในแต่ละวชิำชพี มส่ีวนในกำรน�ำควำมรูห้รอืศำสตร์เฉพำะสำขำ 
มำใช้ในกำรวำงแผนกำรดูแลผู้สูงอำยรุ่วมกันกับทมีผู้ให้บรกิำรสุขภำพอ่ืนๆ 
ทั้งนี้ เพื่อให้กำรบริกำรหรือกำรดูแลผู้สูงอำยุท่ีเข้ำมำรับบริกำรศูนย์ดูแล 
ผู้สูงอำยุแบบไปกลับได้รับกำรดูแลแบบองค์รวม ซึ่งส่งผลให้ผู้สูงอำยุได้รับ
กำรดูแลทีม่ปีระสิทธภิำพในทีสุ่ด นอกจำกกำรมส่ีวนร่วมในกำรวำงแผนใน
กำรดแูลผูส้งูอำยรุ่วมกันของทมีสหสำขำวชิำชพีแล้ว กำรพฒันำองค์ควำมรู้
ในกำรดูแลผู้สูงอำยุร่วมกันของทีมสหสำขำวิชำชีพผ่ำนกำรศึกษำแบบรำย
กรณีหรอืกำรประชมุ สัมมนำร่วมกัน จะท�ำให้เกิดกำรพฒันำระบบกำรดแูล
ผู้สูงอำยุที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

องค์ประกอบที ่3 กำรมส่ีวนร่วมของผู้สูงอำยแุละญำติในกำรวำงแผน
กำรดูแลและกำรจดักิจกรรมเพือ่ให้กำรบรกิำรมคีวำมเหมำะสมตำมบรบิท
ของควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ องค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญ 
ในควำมส�ำเรจ็ของกำรบรหิำรจดักำรในกำรดูแลผู้สูงอำยทุีเ่ข้ำมำรบับริกำร 
เพรำะผู ้สูงอำยุมำรับบริกำรในศูนย์ดูแลผู ้สูงอำยุแบบไปกลับอำจมี
บุคลิกลักษณะเฉพำะที่แตกต่ำงกัน และผู้สูงอำยุอำจมีปัญหำจำกภำวะ
สุขภำพที่แตกต่ำงกัน ดังนั้นกำรให้ผู้สูงอำยุและญำติมีส่วนร่วมในกำร 
ให้ข้อมูลเบื้องต้น รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน ในกำรจัดแนวทำง 
กำรให้กำรดูแลที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุจะท�ำให้ผู้สูงอำยุได้รับกำรดูแล 
ได้อย่ำงครอบคลุม และมีประสิทธิภำพ 

ส�ำหรับรูปแบบดูแลผู ้สูงอำยุแบบไปกลับที่พัฒนำขึ้นนี้  เป ็น 
กำรพัฒนำขึ้นเพื่อน�ำไปใช้ในเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรจัดตั้ง 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอำยแุบบไปกลับตำมบริบทของผู้สูงอำยใุนพืน้ที ่ในกรณทีีจ่ะน�ำ 
รปูแบบศนูย์ดแูลผูส้งูอำยแุบบไปกลบัไปประยกุต์ใช้ในกำรด�ำเนนิกำรจดัตัง้
ในพ้ืนที่อื่นๆ นอกจำกกำรด�ำเนินกำรในแต่ละองค์ประกอบให้ครบถ้วน 
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ตำมมำตรฐำนกำรดูแลในแต่ละองค์ประกอบย่อย รวมทั้งกำรเช่ือมโยง 
กำรท�ำงำนร่วมกันของทีมสหสำขำวิชำชีพแล้ว กำรมีส่วนร่วมของผู้สูงอำยุ
และญำติในกำรให้ข้อมูลหรือวำงแผนในกำรจัดบริกำร หรือกิจกรรม 
ในกำรดูแลผู้สูงอำยุนั้นมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของรูปแบบ  

ระยะที ่2 กำรประเมนิควำมเหมำะสมของรปูแบบกำรดแูลผูสู้งอำยุ
แบบไปกลับ ส�ำหรับผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรดูแล 
ผู้สูงอำยุแบบไปกลับ ภำยหลังจำกที่ผู้ศึกษำได้น�ำรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุ
แบบไปกลบัทีผ่่ำนกำรแสดงควำมคิดเห็นของผูพ้ฒันำ รวมทัง้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี
ทุกกลุ ่มแล้ว ไปประเมินควำมเหมำะสมของรูปแบบจำกผู ้เชี่ยวชำญ  
ผลกำรประเมินพบว่ำ ร้อยละ 100 ของผู้ประเมิน เห็นด้วยกับรูปแบบ 
กำรดแูลผูส้งูอำยแุบบไปกลบัทีพ่ฒันำข้ึน โดยมค่ีำควำมเชือ่มัน่ในภำพรวม 
0.93 สำมำรถอธิบำยเป็นค่ำควำมเช่ือมั่นในแต่ละด้ำนดังนี้ ด้ำนขอบเขต
และเป้ำหมำย 0.92 ด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีค่ำควำมเชื่อมั่น 0.92   
ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือของรูปแบบ มีค่ำควำมเชื่อมั่น 0.91 ด้ำนควำมชัดเจน
และกำรน�ำเสนอ มีค่ำควำมเชื่อมั่น 0.94 ด้ำนกำรน�ำรูปแบบไปใช้  
มีค่ำควำมเชื่อมั่น 0.91 ด้ำนควำมเป็นอิสระมีค่ำควำมเชื่อมั่น 0.97  
และโดยสรุปเห็นว่ำรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับมีควำมเหมำะสม
และสำมำรถน�ำไปใช้ได้จริง

วิจารณ์
สถานการณ์และความคาดหวังของรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ 

แบบไปกลับนั้น จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้รับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในกำรพัฒนำรูปแบบกำรดแูลผูส้งูอำยแุบบไปกลบั ส่วนใหญ่มคีวำมคิดเห็น
ไปในทำงเดียวกันคือ ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหำของอัตรำ
กำรสูงอำยุเพิ่มขึ้น จ�ำนวนผู้สูงอำยุที่เพิ่มขึ้นนั้นจ�ำเป็นต้องได้รับกำรดูแล
มำกขึน้เนือ่งจำกผูส้งูอำยสุ่วนใหญ่มักมกีำรเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังอย่ำงน้อย 
1 โรค และด้วยควำมเสื่อมตำมวัยที่สูงขึ้นผู ้สูงอำยุจึงมีควำมต้องกำร 
กำรพึง่พำจำกลกูหลำน ขณะเดยีวกนัลกูหลำนมคีวำมจ�ำเป็นในกำรออกไป
ท�ำงำนนอกบ้ำนโดยเฉพำะเวลำกลำงวัน ดังนั้น เมื่อผู้สูงอำยุต้องกำร 

กำรจัดบริกำรหรือกิจกรรมในกำรดูแลผู ้สูงอำยุในแต่ละพื้นที่อำจมี 
ควำมแตกต่ำงกนั ท้ังนีข้ึน้อยูก่บัสภำวะสุขภำพของผูส้งูอำยุบรบิทของสังคม
และวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของผู้สูงอำยุในพื้นที่นั้นๆ อีกด้วย 
โดยสำมำรถอธิบำยรูปแบบดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับ (ภาพที่  1)

ภาพที่ 1 รูปแบบการดูแลส�าหรับผู้สูงอายุแบบไปกลับ

ควำมช่วยเหลือจึงขำดผู้ดูแลให้ควำมช่วยเหลือ ประกอบกับเมื่อผู้สูงอำย ุ
อยู่ที่บ้ำนคนเดียวในระหว่ำงวันอำจเกิดอุบัติเหตุ เช่น กำรหกล้ม หรืออำจ
เกิดควำมผิดพลำดในกำรด�ำเนนิชวีติประจ�ำวนั เช่น กำรรบัประทำนอำหำร 
หรือกำรรับประทำนยำซึ่งมีโอกำสเกิดควำมผิดพลำดสูงมำก12 เป็นต้น  
ดงันัน้ กำรพฒันำรปูแบบกำรดแูลผูส้งูอำยแุบบไปกลบัจงึเป็นควำมคำดหวงั
ของญำติและผู้ดูแล เพรำะญำติหรือผู้ดูแลที่เป็นบุตรหลำนจะสำมำรถ 
ไปท�ำงำนในช่วงเวลำกลำงวันได้ และผู้สูงอำยุมีผู้ดูแลที่มีสมรรถนะที่ดี 
มปีระสทิธภิำพ ส่งผลท�ำให้บตุรหลำนลดควำมวติกกงัวลได้ ซึง่ควำมคำดหวงั
กำรมศีนูย์ดแูลผูส้งูอำยทุีม่รีปูแบบไปกลบัทีเ่หมำะสมนัน้มคีวำมสอดคล้อง
กับกำรพัฒนำศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ที่เห็นว่ำ กำรพัฒนำศูนย์ดูแลแบบไปกลับ จะสำมำรถช่วยให้ผู้สูงอำย ุ
ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือบำงส่วนและไม่ต้องกำรไปอำศัยในบ้ำนพักของ 
ผู้สูงอำยุแบบถำวร หรือไม่ต้องกำรจ้ำงคนมำดูแลที่บ้ำน ในขณะเดียวกัน
ญำติหรือสมำชิกในบ้ำนสำมำรถออกไปท�ำงำนได้13 นอกจำกนี้ ศูนย์ดูแล
แบบไปกลับยังเป็นแหล่งสนับสนุน หรือช่วยท�ำให้ผู้ดูแลหลักที่บ้ำนได้มี
โอกำสในกำรพกับำงช่วงเวลำเพือ่ท�ำกิจกรรมส่วนตัว หรือผู้ดูแลหลกัอำจมี
ภำรกิจส�ำคัญของชีวิตที่ต้องกำรพักจำกกำรดูแลผู้สูงอำยุ14 นอกจำกนี้  
บำงศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับยังช่วยให้ควำมรู้กับผู้ดูแลด้วย

จำกปัญหำควำมต้องกำรของผู้ทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสียในกำรพฒันำรปูแบบ
กำรดูแลผู้สูงอำยุ ประกอบกับสถำนกำรณ์ปัญหำของประชำกรผู้สูงอำย ุ
ที่เพิ่มมำกข้ึน เมื่อสืบค้นนโยบำยของรัฐบำลในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 
รูปแบบกำรดูแลแบบไปกลับนั้นพบว่ำ นโยบำยในกำรสนับสนุนให้ม ี
กำรด�ำเนินกำรนั้นไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน เนื่องจำกนโยบำยต่ำงๆ นั้นมุ่งเน้น
กำรส่งเสรมิ กำรป้องกัน และกำรดูแลทีบ้่ำนเป็นหลัก แม้จะเริม่มหีน่วยงำน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่บำงแห่งเริม่ด�ำเนนิกำรจดัตัง้ศนูย์ดแูลแบบไปกลับ 
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แต่ในกำรก�ำหนดเป็นนโยบำยที่จะพัฒนำให้เป็นรูปธรรมนั้นยังไม่พบว่ำ 
มีหน่วยงำนใดด�ำเนินกำรซึ่งสำมำรถสนับสนุนแนวคิดนี้ จำกกำรทบทวน
แผนผู้สูงอำยุแห่งชำติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1  
ปี พ.ศ. 255215 พบว่ำในแต่ละยทุธศำสตร์ของแผนผู้สงูอำยแุห่งชำตฉิบับนี้
ได้มุ่งเน้นเรื่องของกำรสนับสนุนกำรดูแลระยะยำว ระบบประคับประคอง 
กำรดูแลโรคเรื้อรังในชุมชน กำรจัดสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกพื้นฐำน เช่น  
กำรปรับปรุงระบบขนส่งสำธำรณะเพือ่ผูส้งูอำย ุกำรปรบัปรงุทำงเดนิ ถนน 
ห้องน�้ำให้เหมำะกับผู้สูงอำยุ และกำรส่งเสริมสุขภำพ เช่น กำรสนับสนุน
สถำนที่ออกก�ำลังกำย รวมทั้งกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีจ�ำนวนเพียงพอ 
ในกำรดูแลผู้สูงอำยุ โดยในยุทธศำสตร์ของแผนฯ ไม่ระบุถึงมำตรกำร 
ในกำรพัฒนำกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับ ส�ำหรับทิศทำงของนโยบำย
กระทรวงสำธำรณสขุ เรือ่งกำรดแูลผูส้งูอำยไุทยรองรบัสงัคมสงูวยั กระทรวง-
สำธำรณสุขมุ ่งเน้นกำรพัฒนำหมอครอบครัวที่จะเข้ำไปดูแลผู ้สูงอำยุ 
ที่อยู่ในชุมชน และกลุ่มผู้สูงอำยุที่ติดบ้ำนและติดเตียง ซึ่งรูปแบบของหมอ
ครอบครัวยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเพรำะก�ำลังอยู ่ในระยะเวลำของ 
กำรพัฒนำรูปแบบหมอครอบครัว ส�ำหรับแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อม
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุของรัฐบำล ปัจจุบันพบว่ำ แม้ว่ำรัฐบำลจะให้ 
ควำมส�ำคัญกับปัญหำผู้สูงอำยุ แต่มำตรกำรกำรรองรับนั้น จะเน้นในเรื่อง
ของกำรดูแลปัญหำสุขภำพฟัน กำรจัดสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับ 
ผู้สูงอำยุ กำรจ้ำงงำน และกำรสร้ำงที่พักอำศัยที่เหมำะสมให้กับผู้สูงอำยุ
เป็นหลัก16 ซ่ึงผลจำกกำรศึกษำครั้งนี้ พบว่ำนโยบำยในกำรสนับสนุน 
เรื่องกำรดูแลผู ้สูงอำยุแบบไปกลับจำกทั้งภำครัฐและหรือหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องนั้นในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรของญำติ
และปัญหำควำมต้องกำรกำรดูแลของผู้สูงอำยุ 

ส�ำหรับกำรศกึษำรปูแบบกำรดแูลผูส้งูอำยแุบบไปกลบัช่วงกลำงวนั
ในปัจจบุนัพบว่ำ รปูแบบกำรดแูลผูส้งูอำยแุบบไปกลบัทีใ่ห้กำรดแูลเหมอืน
ศนูย์ดแูลแบบไปกลบัส�ำหรบัเดก็นัน้ พบว่ำยงัไม่เหน็เป็นรปูธรรม แต่พบว่ำ
รปูแบบกำรดูแลผูส้งูอำยใุนช่วงระยะเวลำกลำงวนั ผูส้งูอำยสุ่วนใหญ่จะดแูล
ตนเองขณะที่ลกูหลำนออกไปท�ำงำน โดยเฉพำะกรณขีองผู้สงูอำยสุำมำรถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ แม้ว่ำผู้สูงอำยุจะมีอำกำรเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรัง หรือ
กำรเจ็บป่วยที่เกิดจำกควำมเสื่อมตำมวัยของผู้สูงอำยุก็ตำม และบำง
ครอบครัวลูกหลำนอำจจ้ำงผู้ดูแลจำกศูนย์ดูแลมำดูแลผู้สูงอำยุ ซึ่งผู้ดูแล 
ที่จ้ำงมำดูส่วนใหญ่เป็นชำวต่ำงชำติที่ไม่ได้ผ่ำนกำรอบรมตำมหลักสูตร
มำตรฐำนที่กระทรวงศึกษำธิกำรก�ำกับ จึงท�ำให้ญำติ หรือบุตรหลำนเกิด
ควำมวิตกกังวลขณะที่ต้องออกไปท�ำงำน17  

ส�ำหรับรูปแบบกำรดูแลผู ้สูงอำยุแบบไปกลับท่ีคำดหวังว่ำควร 
เป็นอย่ำงไร ผู้ให้ข้อมูลเน้นว่ำ ในส่วนของสถำนที่ตั้งของศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุ
แบบไปกลับนั้น ควรจัดตั้งอยู่ในชุมชนมำกกว่ำในสถำนพยำบำล เพรำะว่ำ
มีควำมสะดวกในกำรเดินทำง และมีสิ่งแวดล้อมคล้ำยคลึงกับบ้ำน  
ซึง่แนวคดินีส้อดคล้องกบั Moore18 ท่ีเสนอแนะ เกีย่วกับแนวทำงกำรก่อตัง้
ศูนย์ดูแลผู ้สูงอำยุแบบไปกลับนั้น มีหลำกหลำยแนวทำงเนื่องจำก 
มีควำมแตกต่ำงกันตำมบริบทของพื้นที่และสังคมวัฒนธรรมของผู้สูงอำยุ 
อย่ำงไรก็ตำม สถำนที่ในกำรจัดตั้งศูนย์ดูแลผู ้สูงอำยุแบบไปกลับนั้น  
ควรมีขนำดหรือมีบริเวณกว้ำงขวำงเพียงพอต่อกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ 
ส�ำหรับผู้สูงอำยุ ควรเป็นสถำนที่สำมำรถมองเห็นได้ง่ำยจำกภำยนอก 
เพื่อให้ผู้สูงอำยุและบุคคลภำยนอกมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลำ 

ส�ำหรับรูปแบบกิจกรรมของศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับควรเน้น
ให้เป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอำยุสำมำรถท�ำร่วมกันเพ่ือให้ผู้สูงอำยุได้มีโอกำส 
ในกำรมำพบปะพูดคุยกัน เน้นกิจกรรมที่สนุกสนำน เช่น กำรเล่นดนตรี  
กิจกรรมนันทนำกำรต่ำงๆ และควรมีกิจกรรมทำงศำสนำที่ท�ำร่วมกัน  
เช่น กำรสวดมนต์ หรือกำร นั่งสมำธิ รวมทั้งควรมีกิจกรรมกำรให้ควำมรู้
ในกำรดูแลสุขภำพ และกิจกรรมกำรตรวจสุขภำพเบ้ืองต้น ส�ำหรับ 
กำรดูแลเรื่องกำรรับประทำนอำหำรนั้น อำจมีกำรจัดอำหำรให้ตำม 

ควำมเหมำะสมทำงศนูย์ดแูลผูส้งูอำยแุบบไปกลบัอำจจดัเตรยีมอำหำรว่ำง 
เครื่องด่ืมร้อน หรือเย็น ส�ำหรับอำหำรกลำงวันอำจให้ผู้สูงอำยุน�ำมำ 
รับประทำนเอง จะเห็นได้ว่ำรูปแบบที่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียคำดหวังนั้น  
มีควำมคล้ำยคลึงกับศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับที่เน้นกำรดูแลแบบ 
ผสมผสำนทั้งศูนย์ดูแลที่มีรูปแบบกำรดูแลทำงกำรแพทย์ รวมกับกำรดูแล
ที่เน้นกิจกรรมทำงสังคม14 ส�ำหรับช่วงเวลำในกำรให้บริกำรของศูนย์ดูแล
ผู้สูงอำยุแบบไปกลับนั้น ควรเปิดให้บริกำรในช่วงเวลำกลำงวัน และควร
เปิดให้บรกิำรก่อนเวลำท�ำกำรรำชกำร ส�ำหรบัระยะเวลำกลับบ้ำน ควรปรบั
ตำมควำมเหมำะสมของผู้สูงอำยุและญำติแต่ไม่เกิน 6 โมงเย็น ทั้งนี้ เพื่อ 
เปิดโอกำสให้บตุรหลำนสำมำรถไปส่งผูส้งูอำยกุ่อนไปท�ำงำน และรบักลบับ้ำน
หลังเลิกงำนตำมเวลำรำชกำรปกติได้ ซึ่งแนวคิดดังกล่ำว มีควำมคล้ำยคลึง
กบัศูนย์ดแูลผูส้งูอำยใุนประเทศสหรฐัอเมรกิำ ทีศ่นูย์ดแูลผูส้งูอำยแุบบไปกลับ
จะเปิดท�ำกำรในช่วงเวลำกลำงวัน โดยมีระยะเวลำกำรให้บริกำรจะต้อง 
น้อยกว่ำ 24 ชั่วโมง และเปิดท�ำกำรเพียง 5 วันท�ำกำรและหยุดในวันหยุด
สดุสปัดำห์19  ส�ำหรบักำรจดัตัง้ศนูย์ดแูลผูส้งูอำยแุบบไปกลบันัน้ ผูใ้ห้ข้อมลู
ทุกกลุ่มได้เน้นเรื่องของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกภำคส่วนทั้งในชุมชน หน่วยงำนสนับสนุนทั้งภำครัฐและเอกชน รวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควรมีกำรวิเครำะห์ปัญหำ โดยเฉพำะ
ประเด็นที่เป็นอำจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ อย่ำงรอบด้ำน อีกทั้งกำรด�ำเนิน
กำรพัฒนำแนวทำงในกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรให้บริกำรต่ำงๆ ควรมี
มำตรฐำนตำมสหสำขำวชิำชพี และกำรออกแบบกิจกรรมกำรดแูลผูสู้งอำยุ
ควรให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุแต่ละบุคคล 

ส�ำหรบัเป้ำหมำยของกำรพฒันำรปูแบบกำรดแูลผูส้งูอำยแุบบไปกลับ
ที่คำดหวังนั้น รูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับที่พัฒนำข้ึนคร้ังนี้
สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ รูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับมีองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญ 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) นโยบำยขอบเขตและเป้ำหมำยของ 
กำรบริกำรของศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับนั้นควรมีควำมชัดเจน 
ซึ่งในองค์ประกอบนี้ครอบคลุมแผนงำนและกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์  
2) กำรมีส่วนร่วมของผู้ให้บริกำรในกำรวำงแผนปฏิบัติงำนร่วมกัน 
โดยเฉพำะทีมสหสำขำวิชำชีพที่มีทักษะและคุณลักษณะเฉพำะด้ำนใน 
กำรให้บรกิำร 3) กำรมส่ีวนร่วมของผู้ป่วยและญำติในกำรวำงแผนกำรดแูล
และกำรจัดกิจกรรมเพื่อให้กำรบริกำรมีควำมเหมำะสมตำมบริบทของ 
ควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุมีควำมต้องกำรเฉพำะ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 
3 องค์ประกอบนี้มีควำมเชื่อมโยงกัน โดยรูปแบบที่พัฒนำขึ้นมำนี้เป็น 
รูปแบบที่มีควำมสอดคล้องกับกำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบ 
ไปกลับที่พัฒนำขึ้นในประเทศไอร์แลนด์20 ท่ีพบว่ำกำรก�ำหนดนโยบำย 
ขอบเขตและเป้ำหมำยของรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับนั้น 
มคีวำมจ�ำเป็นทีต้่องก�ำหนดขึน้ให้ชดัเจนก่อนกำรด�ำเนนิกำรจดัตัง้ศนูย์ดแูล
ผู้สูงอำยุแบบไปกลับ เนื่องจำกในกำรดูแลในแต่ละรูปแบบมีจุดมุ่งหมำยที่
แตกต่ำงกัน ดังนัน้ ควรมกีำรต้ังเป้ำหมำยให้ชดัว่ำจะให้บรกิำรในรปูแบบใด 
เช่น รปูแบบกำรดูแลทีใ่ห้บริกำรส�ำหรบัผู้สูงอำยุทีเ่ตรยีมควำมพร้อมจะเข้ำสู่
ระบบกำรดูแลระยะยำว ซึ่งรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุรูปแบบนี้ อำจให้ม ี
ผูช่้วยเหลอืในกำรช่วยเหลอืกจิวตัรประจ�ำวนัและกำรดูแลสขุภำพส่วนบคุคล 
ขณะที่รูปแบบกำรดูแลท่ีเป็นชมรมผู้สูงอำยุที่เน้นกิจกรรมทำงสังคม  
เป็นรูปแบบกำรดูแลที่เน้นกำรมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ และกับสังคมผ่ำน
กำรท�ำกิจกรรม สนบัสนนุในแต่ละบุคคลได้พฒันำตนเอง โดยจะครอบคลมุ
กิจกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพด้วย จำกแนวคิดกำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแล 
ผูส้งูอำยแุบบไปกลบัของไอร์แลนด์ได้ชีใ้ห้เห็นถงึรูปแบบกำรดูแลผู้สงูอำยน้ัุน 
จะต้องสอดคล้องกับนโยบำยของกำรจัดตั้งศูนย์ดูแลแบบไปกลับ ว่ำมี 
นโยบำยในกำรให้บริกำรรูปแบบไหน เพรำะกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำมำรับ 
บริกำรมีควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้น กำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำย ุ
แบบไปกลบัท่ีชดัเจนและมีมำตรฐำนจ�ำเป็นต้องอยูภ่ำยใต้นโยบำยกำรจดัตัง้
ศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับ เมื่อมีรูปแบบกำรดูแลที่ชัดเจน ข้ันตอน 
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กำรพัฒนำแนวปฏิบัติต่ำงๆ ซ่ึงประกอบด้วย แนวปฏิบัติในกำรด�ำเนิน
กิจกรรมในขั้นตอนก่อนเข้ำรับบริกำร แนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินกิจกรรม 
ทีต้่องด�ำเนนิกำรในขัน้ตอนกำรให้บรกิำรระหว่ำงวนั แนวปฏบิตักิำรด�ำเนนิ
กิจกรรมที่ให้บริกำร แนวปฏิบัติกำรบันทึกข้อมูลของผู ้เข้ำรับบริกำร  
แนวปฏิบัติกำรสื่อสำร กำรให้ข้อมูลกับผู้รับบริกำรและระหว่ำงผู้ให้บริกำร 
แนวปฏิบัติกำรประกันคุณภำพของงำนบริกำร แนวปฏิบัติกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสีย่ง รวมทัง้กำรพฒันำแนวปฏบิตังิำนในเรือ่งกำรรบับคุลำกร
ที่เข้ำมำท�ำงำน และแนวปฏิบัติในเรื่องกำรก�ำหนดมำตรฐำนของบุคลำกร
ทีเ่ข้ำมำปฏบิตังิำน ซึง่แนวปฏิบตัต่ิำงๆ เหล่ำนีจ้ะพัฒนำตำมกรอบมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน14,21 ส�ำหรับองค์ประกอบที่ส�ำคัญอีกสององค์ประกอบ คือ 
กำรมีส่วนร่วมของผู ้ให้บริกำรในกำรวำงแผนปฏิบัติงำนร่วมกันของ 
ทีมสหสำขำวิชำชีพ และกำรมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและญำติในกำรวำงแผน
กำรดแูลและกำรจดักจิกรรมเพือ่ให้กำรบริกำรมคีวำมเหมำะสมตำมบรบิท
ของควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุรำยบุคคล ซ่ึงรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำย ุ
แบบไปกลับในองค์ประกอบของกำรสนับสนุนให้ญำติและให้บุคลำกร 
ในแต่ละสำขำวชิำชพีได้เข้ำมำมส่ีวนร่วมในกจิกรรมในกำรวำงแผนกำรดแูล
นัน้ มคีวำมสอดคล้องกบัรูปแบบกำรดแูลของศูนย์ดแูลผูส้งูอำยแุบบไปกลบั
ของประเทศสหรัฐอเมริกำ ที่มีกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรดูแลที่เน้นให้
สมำชิกในครอบครัวได้มีส่วนร่วมในกำรให้ข้อเสนอแนะ ให้ข้อมูลเก่ียวกับ
กิจกรรมที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ และสนับสนุนให้สมำชิกในครอบครัว 
เข้ำมำเรียนรู้กำรท�ำกิจกรรมร่วมกันกับผู้สูงอำยุ ทั้งในเรื่องควำมรู้กำรดูแล
ผู้สงูอำย ุและกำรส่งเสรมิสขุภำพ เป็นต้น22 เพรำะกำรให้ญำติ หรอืสมำชกิ
ในครอบครัวมส่ีวนร่วมในกำรดูแลผูส้งูอำย ุส่งผลให้ผูส้งูอำยมุคีวำมรูส้กึถงึ
ควำมไม่ถูกทอดทิ้งจำกญำติและสมำชิกในครอบครัว อีกทั้งกำรที่ญำต ิ
ได้เข้ำมำมส่ีวนร่วมจะท�ำให้ญำตไิด้เข้ำมำรบัรูถ้งึแนวทำงในกำรดแูลระหว่ำง
มำรับบริกำร พัฒนำกำรของผู้สูงอำยุ รวมทั้งปัญหำสุขภำพของผู้สูงอำยุ 
เพื่อญำติสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรดูแลผู้สูงอำยุขณะที่อยู่บ้ำน 
ทั้งนี้ เพื่อผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุด

การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการดูแลผู ้สูงอายุ 
แบบไปกลับ จำกผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรดูแล 
ผู้สูงอำยุแบบไปกลับจำกผู ้เชี่ยวชำญพบว่ำ รูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
แบบไปกลับที่พัฒนำขึ้นนั้นได้รับกำรยอมรับว่ำ มีควำมเหมำะสมและมี
ควำมเป็นไปได้ในกำรน�ำไปด�ำเนินกำรได้จริงซึ่งมีควำมเชื่อมั่นภำพรวมถึง 
0.93 ทั้งนี้ เนื่องจำกกำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับครั้งนี้ 
เป็นกำรพัฒนำที่เริ่มจำกกำรศึกษำควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรเป็นหลัก
คอื ผูส้งูอำย ุสมำชกิในครอบครวั ผูด้แูลผูส้งูอำย ุรวมทัง้ผูบ้รหิำรจำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ผูน้�ำชมุชน และผูใ้ห้บรกิำรสขุภำพจำกสหสำขำวชิำชพี 
กำรน�ำข้อมูลมำวิเครำะห์และพัฒนำรูปแบบบริกำรโดยเชื่อมโยงกับ
มำตรฐำนกำรบรกิำรผู้สูงอำยแุบบไปกลบัของประเทศสหรฐัอเมรกิำ ซึง่เป็น
ประเทศที่มีกำรพัฒนำงำนบริกำรของศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุมำช้ำนำน กำรที่
บุคลำกรจำกหลำกหลำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลผู้สูงอำยุ ได้มี
โอกำสในกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลจึงท�ำให้เห็นถึง 
ควำมส�ำคัญของกำรจัดบริกำรกำรดูแลที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุได้  
ส่งผลให้มีผู้ที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับ
มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ และด�ำเนินกำรมีส่วนร่วมอย่ำงจริงจัง จึงท�ำให้งำน
ส�ำเร็จดังที่คำดหวัง ซึ่งรูปแบบกำรพัฒนำโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำ 
มีส่วนร่วมนั้น มีควำมสอดคล้องกับกำรศึกษำของ  Winitsorn 23 ที่ท�ำกำร
พัฒนำรปูแบบกำรดแูลผูส้งูอำยโุรคเรือ้รงัในชมุชนเมอืง ทีพ่บว่ำกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุนั้น หำกบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแล รวมทั้ง 
ผู้ป่วยและญำติเข้ำมำมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของกำรพัฒนำรูปแบบ 
กำรดแูลจะท�ำให้ผลลพัธ์ทีไ่ด้ตรงกับควำมต้องกำรของผูพ้ฒันำ และท้ำยทีสุ่ด
ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตที่ดีของผู้สูงอำยุอีกด้วย

สรุป 
กำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับซึ่งจะมีประโยชน ์

ต่อกำรน�ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำทั้งในเชิงนโยบำย กำรบริหำร
จัดกำรเพื่อให้มีประสิทธิภำพ และยังสำมำรถน�ำรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุ
แบบไปกลับที่พัฒนำขึ้นไปประยุกต์ใช้ต่อได้ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำก 
กำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับนั้น ผู้ที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่
เป็นผู้ทีอ่ำศยัในบรบิทของพืน้ทีจ่งัหวดัชลบรีุเป็นหลัก ดังนัน้ กำรน�ำรปูแบบ
กำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับที่พัฒนำขึ้นไปใช้ ควรน�ำไปประยุกต์ใช้ 
ให้เหมำะสมกับบริบทของพื้นที่ และควรน�ำรูปแบบไปผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในกำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับ
ทีส่�ำคัญ รวมทัง้ผูส้งูอำยแุละญำต ิเพือ่พจิำรณำควำมเป็นไปได้ต่ำงๆ ก่อนน�ำ
รูปแบบไปใช้ต่อไป นอกจำกนี้ ในกำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
แบบไปกลับครั้งนี้ ได้กรอบแนวคิดในกำรพัฒนำซึ่งเป็นโครงสร้ำงหลัก 
ในกำรจะด�ำเนนิกำรสร้ำงศนูย์ดแูลผูส้งูอำยแุบบไปกลบั หำกมกีำรน�ำไปใช้จริง 
กำรน�ำองค์ประกอบต่ำงๆ ในกรอบแนวคิดนี้ไปจัดท�ำแนวปฏิบัติ รวมทั้ง 
แนวทำงในกำรประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนและสือ่สำรขัน้ตอนต่ำงๆ ทัง้หมด
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะผู้ให้บริกำรรับรู้และน�ำไปปฏิบัติต่อไป ทั้งนี ้
เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำ แนวปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติที่เป็น 

ผูส้นบัสนนุทนุวจิยั และขอขอบคณุผูท้ีม่ส่ีวนร่วมในกำรให้ข้อมลูในกำรวจิยั
ทุกท่ำน ท�ำให้ข้อมูลในกำรศึกษำครั้งนี้มีควำมสมบูรณ์และเป็นประโยชน์
ต่อกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบไปกลับต่อไป

References
  1.  United Nations Population Fund. Ageing in the twenty-first 

century: a celebration and a challenge. New York:  
The United Nations Population Fund; 2012.

  2.  The Foundation of Thai Gerontology Research and  
Development Institute. Annual report situation of Thai  
elderly 2012. Nonthaburi:  The National Committee on the 
Elderly; 2012.

  3.  Freid VM, Bernstein AB, Bush MA. Multiple chronic conditions 
among adults aged 45 and over : trends over the past  
10 years. [Internet]. 2012. [cited 2014 September 6].  
Available from: http://www.cdc.gov, 2014.

  4.  Mauk KL. Gerontological nursing: competencies for care  
(3rd edition). Burlington, MA: Jones & Bartlett; 2014.

  5. Moon OR. Outcome and recommendations of International 
meeting on community health care for older persons in 
urban areas. Paper presented at the International meeting 
on community health care for older person in urban areas, 
Paper presented at the WHO Kobe Center; 2001.

  6.  Moriki-Durand Y. Health status of Thai elderly: current  
situation, problem and policy implications. Paper presented 
at the Seminar on emerging issues of health and mortality; 
2004.

  7.  National Statistic Office. The 2014 survey of the older  
persons in Thailand. Bangkok: National Statistic Office; 2014.

  8.  National Statistic Office. The 2007 survey of the older  
persons in Thailand. Bangkok: National Statistic Office; 2007.



วารสารกรมการแพทย์

74

  9.  The National Adult Day Services Association. Standard and 
guideline for adult day services. Seattle, WA: The National 
Adult Day Services Association; 2010.

10. Treasury Board of Canada. A how–to guide for service  
improvement initiatives. Canada: Institute for Citizen Center 
Service; 2001. 

11. Brouwers M, Kho ME, Browman GP, Cluzeau F, Feder G, 
Fervers B, Hanna S, Makarski J. Appraisal of guidelines  
for research & evaluation II. Can Med Assoc J 2010; 
182: E839-42. 

12.  Marek KD, Antle L. Medication management of the  
community-dwelling older adult In R. G. Hughes (Ed), Patient 
safety and quality: an evidence-based handbook for  
nurses. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and 
Quality; 2008. p. 503-40.  

13.  Pandya SM. Adult day services. [Internet]. 2004 [cited 2016 
Feb 10]. Available from:http://www.aarp.org/ppi.

14. National Adult Day Services Association. About adult  
day services. [Internet]. 2010 [cited 2013 November 15]. 
Available from: http://www.nadsa.org/knowledgebase/ 
col.php?pid=29&tpid=15

15. The National Committee on the Elderly. The 2nd National 
Plan on the Elderly 2002-2021, 1st Revision 2009. Bangkok: 
Theppenwanis; 2009

16. The Secretariat of the Cabinet. Cabinet resolution:  
 Preparation for supporting the elderly society of General 
Prayut Chan-o-cha government .[Internet]. 2018. [cited 2018 
October 4]. Available from http://www.soc.go.th/acrobat/
aging_society.pdf

17. Piboon K, Inchai P, Phitaksil M, Piriyaphan P. Assessing needs 
for the elderly day care services. The Public Health Journal 
of Burapha University 2016; 11:44-52.

18. Moore KD. Design guideline for adult day services. [Internet]. 
2005 [cited 2015 August 1].  Available from: www.aia.org/
aiaucmp/groups/ek_public/.../aiap080051.pdf.

19.  Kronkosky Charitable Foundation. Adult day services.  
[Internet]. 2005 [cited 2015 December 12]. Available  
from: http:// kronkosky.org/Research/Foundation.../ 
DownloadReasearch.

20.  McGivern Y. The role and future development of day  
services for older people in Ireland. Report no. 79 National 
Council on Ageing and Older People; 2004.

21.  Wilson K. The changing face of day hospital for older  
people with mental illness. Liverpool: Royal College of 
Psychiatrists; 2008.

22.  Jarrott SE, Zarit SH, Berg S, Johansson L. Adult day care for 
dementia: a comparison of programs in Sweden and the 
United States. Journal of Cross-Cultural Gerontology 1998; 
13: 99-108. 

23.  Winitsorn N, Tangchitmeti P, Yuenyong N, Panbun S.  
The development of chronic care model for urban  
older adults by community participation : a case study  
of Bangkhayaeng community. Journal of Nursing and  
Education 2015; 8:14-32.




