
¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÃÐºººÃÔ¡ÒÃà¾×èÍÊÔ·¸ÔáÅÐÊØ¢ÀÒÇÐ¢Í§¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØÃÐ Ñ́ºªØÁª¹μ íÒºÅ»Ò¡¾Ù¹
ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊμÃ�áÅÐÊØ¢ÀÒ¾

Journal of Nursing Science & Health

»‚·Õè 36 ©ºÑº·Õè 4 (μ ØÅÒ¤Á-¸Ñ¹ÇÒ¤Á) 2556
Volume 36 No.4 (October-December) 2013

º·¤ÇÒÁÇÔ Ñ̈Â
ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊμÃ�áÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health
»‚·Õè 36 ©ºÑº·Õè 4 (μØÅÒ¤Á-¸Ñ¹ÇÒ¤Á) 2556
Volume 36 No.4 (October-December) 2013

*ÍÒ¨ÒÃÂ � ÊíÒ¹Ñ¡ÇÔªÒ¾ÂÒºÒÅÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÇÅÑÂÅÑ¡É³�

** ¹ÒÂ¡Í§¤ �¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹μ íÒºÅ»Ò¡¾Ù¹

***ÍÒÊÒÊÒÊÁÑ¤Ãª‹ÇÂÇÔ Ñ̈Â Ê¹ÑºÊ¹Ø¹â´Â¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ (ÊÊÊ.) áÅÐ ÁÙÅ¹Ô¸Ô¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢áË‹§ªÒμ Ô (ÁÊª.)

¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ÃÐºººÃÔ¡ÒÃà¾×èÍÊÔ·¸ÔáÅÐÊØ¢ÀÒÇÐ¢Í§¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ

ÃÐ Ñ́ºªØÁª¹μ íÒºÅ»Ò¡¾Ù¹

Propulsion Service Systems for the Rights and Health 

of Elders in Pakpoon Sub-District Community

ÍØäÃ ¨àÃ»ÃÐ¾ÒÌ ¾Â.Á.* ¸¹ÒÇØ²Ô ¶ÒÇÃ¾ÃË �Á³�** ¹ÔÊÒ¡Ã ¡ÐμÐ Ô̈μ¹Ð***

Urai Jaraeprapal MNS.* Thanawut Thawornpram.** Nisakorn Katajitna.***

บทคัดยอ

 การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีวนรวมเพือ่ขบัเคลือ่นระบบบรกิารทีส่งผลตอสทิธแิละสขุภาวะผูสงูอาย ุดาํเนิน

การ 3 ระยะ ดังน้ี 1)ศึกษาสถานการณ 2) ขับเคล่ือนระบบฯ 3) ประเมินผล เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีเชิงปริมาณ และ

เชงิคณุภาพ ไดแก การสํารวจ สมัภาษณ สนทนากลุม ในผูสงูอายุและผูจดับริการ วเิคราะหขอมลูดวยการแจกแจงความถ่ี

หาคารอยละ และวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาพบวาหลังการขับเคลื่อนฯ ผูสูงอายุรับรูสิทธิและมีสุขภาวะเพิ่มขึ้นจาก

การดําเนินงาน 7 ขั้นตอนคือ 1) คนหา และใชทุนทางสังคม 2) ตั้งคณะทํางาน 3) สํารวจขอมูล 4) ทําแผนพัฒนา

5) ดาํเนนิการขบัเคลือ่นระบบฯ 6) ประเมนิผล 7) นาํเสนอผลการศกึษา จงึเสนอใหเนนการคนหาและใชทนุทางสงัคม

สรางการมสีวนรวมกบัทกุภาคสวนในทุกขัน้ตอนการดาํเนนิงาน และสรางชองทางสือ่สารทีห่ลากหลายเพ่ือเพิม่การรับรู

ขอมูลของผูสูงอายุ

คําสําคัญ: กระบวนการขับเคล่ือนระบบบริการผูสูงอายุ สุขภาวะผูสูงอายุ สิทธิของผูสูงอายุ

Abstract
 This participatory action research aimed to study the propulsion service systems that affect the rights and 

health of the elders. The study is divided into three phases: the situation study, implementation and evaluation. 

Data collection, quantitative and qualitative methods, using survey, interview, focus group discussions to elicit 

data from the elders and healthcare service providers. Frequency distribution, percentage and content a nalysis were 

employed for data analysis. After the Propulsion Service Systems, elders recognized their right, resulting increase 

in good health condition because of seven operating steps: 1) searching and using social capital, 2) setting up 

the working group 3) surveying data 4) planning 5) following up on progress 6) evaluating 7) presenting the

fi nding. Therefore, putting emphasis on searching and using of social capital, establishing a partnership with every 

sector at every stage of the operation, and fi nally creating a variety of communication channels for the purpose of 

increasing awareness among the elderly is proposed. 

keywords: the services for the elders, elder’s health, elder’s right
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¤ÇÒÁà»š¹ÁÒáÅÐ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§»˜ÞËÒ
 ประเทศไทยมีแนวโนมผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นเปน

รอยละ 29.6 ในป พ.ศ.25681 ดังนั้นจึงตองเตรียมจัด

ระบบบรกิารใหครอบคลมุเพือ่ใหผูสงูอายมุสีขุภาวะตาม

รัฐธรรมนูญป 2550 ไดรับสิทธิตามพระราชบัญญัติผูสูง

อายุ พ.ศ.2546 ที่มีเจตนารมณ เพ่ือสงเสริม สนับสนุน

ใหผูสูงอายุไดรับสิทธิตามมาตรา 11 ที่หนวยงานทั้งภาค

รัฐ รัฐวิสาหกิจ ทองถิ่น ที่เกี่ยวของ มีหนาที่จัดบริการให

ผูสูงอายุไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมายฉบับนี้ แต

ยงัพบวาผูสงูอายรุบัรูสทิธใินระดบัตํา่ (72.3%) ใชบรกิาร

ตามสิทธินอย (12. 9%) และไมมีบริการตามกําหนดใน

พื้นที่ (61.8%)2 สอดคลองกับการศึกษานํารองโดยการ

สัมภาษณ สนทนากลุมผูสูงอายุ และผูที่เกี่ยวของในการ

จัดบริการผูสูงอายุในระดับชุมชนตําบลปากพูน พบวา

ผูสูงอายุบางคนรับรูวาจะไดรับการชวยเหลือเงินจัดการ

ศพรายละ 2,000 บาท ผูเล้ียงดูบิดา มารดาไดรับการลด

หยอนภาษีเงินได แตก็ไมรูวาส่ิงเหลานี้เปนสิทธิของตน

ตาม พรบ.ผูสูงอายุ พ.ศ.2546 และไมรูวาตนไดรับการ

คุมครองสทิธเิร่ืองใดบางตามกฎหมายนี ้สวนผูทีเ่กีย่วของ

กบัการจัดระบบบรกิารยงัดาํเนนิการไดไมครอบคลมุตาม

ที่กฎหมายกําหนด เชน รพ.สต.ไมไดจัดชองทางพิเศษ

เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ไมมี

ศูนยกายภาพบําบัดเพื่อฟนฟูสมรรถภาพ ไมมีหลักสูตร

การศึกษาเกี่ยวกับผูสูงอายุในระบบการศึกษาข้ันพื้น

ฐาน มีการฝกอบรมดานอาชีพแตมีผูสูงอายุสวนนอยเขา

รวมกิจกรรม และผูสูงอายุตองการใหมีการตรวจสุขภาพ

ประจําป เยี่ยมบานผูที่เจ็บปวย พิการครบทุกคน จัด

กองทนุดแูล ชวยเหลอืผูยากจน ไมมผีูดแูล และชวยเหลือ

ในการเดินทางไปรักษาตามแพทยนัด

  จากขอมูลสะทอนใหเห็นวาผูที่เกี่ยวของยังไม

สามารถจัดระบบบริการที่ตอบสนองตอปญหา ความ

ตองการของผูสงูอายุไดอยางครอบคลุม และยังไมเปนไป

ตามกฎหมายกําหนด ทั้งในระดับประเทศ และในระดับ

ชุมชน บริการสุขภาพของภาครัฐเนนดูแลผูสูงอายุใน

สถาบนัมากกวาในชมุชน จดับรกิารตามนโยบายทีเ่หมอืน

กันทั่วประเทศ3 แตการจัดบริการใหเปนที่พึงพอใจและ

เหมาะสมนัน้ ตองเปดโอกาสใหชมุชนมสีวนรวมออกแบบ

การดําเนินงาน 4 เน่ืองจากแตละพื้นที่มีวิถีชีวิต สังคม 

วัฒนธรรม ที่หลากหลาย แตกตางกัน แตความรูเรื่อง

แนวทางการจดัระบบบรกิารผูสงูอายทุีเ่หมาะสมกบับรบิท

ของแตละพืน้ทีย่งัมอียูอยางจาํกดั5 ผูวจิยัเลอืกตําบลปาก

พูนเปนพื้นที่ศึกษา เนื่องจากผูสูงอายุ และผูที่เก่ียวของ

ตองการพัฒนาระบบบริการฯใหสามารถตอบสนอง

ตอปญหา ความตองการของผูสูงอายุและเปนไปตาม

กฎหมายกําหนด ใชการวจิยัเชิงปฏบิตักิารแบบมีสวนรวม

จากผูสูงอายุและผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน ผูวิจัยเขาไป

รวมเรียนรูกระบวนการขับเคล่ือนฯ สังเกต และสะทอน

ขอมูลท่ีไดนําไปสูการพัฒนา ถอดบทเรียนกระบวนการ

ที่สงผลตอสิทธิและสุขภาวะของผูสูงอายุ ศึกษาปจจัยที่

มีผลตอการดําเนินงาน ผูที่มีบทบาทในการจัดการ เพื่อ

นําความรูที่ไดเปนขอมูลพื้นฐานในการขับเคลื่อนระบบ

บริการผูสูงอายุระดับชุมชนตอไป

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â  
 เพือ่พฒันาระบบบริการผูสงูอายุแบบมีสวนรวม

ของตําบลปากพูน 

¤íÒ¶ÒÁ¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â  
 คําถามหลักคือ ระบบบริการผูสูงอายุแบบมี

สวนรวมของตําบลปากพูน เพือ่ใหผูสงูอายุไดรบัการตอบ

สนองตอปญหา ความตองการ และไดรับสิทธิตาม พรบ.

ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 เปนอยางไร โดยมีคําถามรองคือ 

1) สถานการณการจัดระบบบริการกอนการขับเคลื่อนฯ 

เปนอยางไร 2) การดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนฯ เปน

อยางไร 3) ผลที่เกิดจากการขับเคลื่อนฯ เปนอยางไร 

4) ปจจัยที่สงผลตอการขับเคลื่อนฯ เปนอยางไร

ÇÔ¸Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Par-

ticipatory Action Research: PAR) ในพ้ืนทีตําบลปาก

พูน มีจํานวนผูสูงอายุรอยละ 11.395  และมีแนวโนม

เพิ่มขึ้น อาศัยอยูใน 12 หมูบานที่เปนทั้งชุมชนเมือง 
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กึ่งเมืองกึ่งชนบท และชนบท มีประเพณี วัฒนธรรมที่

หลากหลายจากความคิด ความเช่ือทั้งศาสนาพุทธ และ

มุสลิม มีการจัดระบบบริการผูสูงอายุภายใตการดําเนิน

งานขององคการบริหารสวนตําบลปากพูนที่รับถายโอน

สถานีอนามัยเขาสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําใหจัด

ระบบบรกิารอยางเปนเอกภาพ ดาํเนนิงานแบบเครอืขาย

รวมกับองคกรภายใน ภายนอกตําบล เชน อาสาสมัคร

สาธารณสุข อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ โรงพยาบาลชุมชน 

โรงพยาบาลจงัหวดั สาธารณสขุอาํเภอ สาธารณสขุจงัหวดั 

หนวยงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เปนตน

ผูใหขอมูลหลัก แบงเปน 3 กลุม ไดแก 1) ผูสูงอายุ 

ไดแก 1.1) ผูใหขอมูลสถานการณการจัดระบบบริการฯ

กอน-หลังการขับเคล่ือนฯ และผลการจัดระบบบริการฯ 

จํานวน 200 คน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย กําหนดขนาด

กลุมตวัอยางดวยตารางสําเรจ็รปูของทาโร ยามาเน 6 1.2) 

ตัวแทนผูสูงอายุ ใหขอมูลการสัมภาษณ สนทนากลุม 

เรือ่งนยิาม คาํสาํคญัทีเ่กีย่วของกบัผูสงูอายฯุ และการขบั

เคล่ือนระบบบริการฯ เลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

จํานวน 26 คน 2) ผูบริหารของ อบต.ปากพูน จํานวน 4 

คน 3) ผูที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริการฯ เลือกกลุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 22 คน ประกอบดวย 

หัวหนา รพ.สต. พยาบาลวิชาชีพ เจาหนาที่สาธารณสุข 

นักกายภาพบําบัด อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัคร

ดูแลผูสูงอายุ นักพัฒนาชุมชน นิติกร ตัวแทนครูตัวแทน

จากโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด สาธารณสุข

อําเภอ สาธารณสุขจังหวัด หนวยงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั คอื 1) เคร่ืองมือวจิยั 

ไดแก ผูวจิยัและอาสาสมัครชวยวจิยั จาํนวน 6 คน พฒันา

ศักยภาพโดยใหความรู ฝกทักษะการวิจัยเชิงคุณภาพ

กอนการวิจัย 2) เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบ

ดวย 2.1) แบบสํารวจสถานการณดานสิทธิและสุขภาวะ

ผูสูงอายุ สรางจากการระดมความคิดของผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 10 คน นําไปทดลองใชกับผูที่ไมใชกลุมตัวอยาง

จาํนวน 30 คน คาํนวณหาคาความเทีย่งไดคาสัมประสทิธิ์

แอลฟาของครอนบาคเทากับ 0.70  2.2) แนวทางการ

สัมภาษณ และสนทนากลุม เรื่อง “การจัดระบบบริการ

เพื่อสิทธิและสุขภาวะของผูสูงอายุกอนและหลังการขับ

เคลือ่นฯ” “นยิาม คาํสาํคญัทีเ่กีย่วกบัสทิธผิูสงูอาย”ุ และ 

“การขบัเคลือ่นระบบบรกิารฯ” สรางจากการระดมความ

คิดของผูทรงคุณวุฒิ 10 คน ทดลองใชและปรับปรุงให

เหมาะกับพื้นที่ 3) แบบบันทึกภาคสนาม 

ÇÔ¸Õ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â 
 ใชวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการของเคมมิสและ

แมคทักการท7 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน 2) การ

ปฏิบัติการ 3) การสังเกต 4) การสะทอน ในการรวมขับ

เคลื่อนระบบบริการฯ 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การเตรียม

การวิจัย ศึกษาสถานการณการจัดระบบบริการผูสูงอายุ 

และศึกษานิยาม คําสําคัญที่เกี่ยวของกับสิทธิผูสูงอายุ

ตามรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. 2550 ผูวิจัยรวมประชุมกับผูที่

เก่ียวของเพ่ือเตรียมทมีงานวจิยั สงัเกตการรวบรวมขอมลู 

วิเคราะหสถานการณการจัดระบบบริการฯ รวมสะทอน

ขอมูลใหผูที่เก่ียวของเพื่อเตรียมการนําขอมูลเขาสูเวที

ประชาคม (ธนัวาคม 2552-กมุภาพนัธ 2553) ระยะที ่2

ดําเนินการขับเคลื่อนระบบบริการฯ ผูวิจัยรวมเรียนรู 

สังเกตกิจกรรมในเวทีประชาคม เพื่อวางแผนจัดระบบ

บริการแบบมีสวนรวมจากผูสูงอายุ และผูที่เกี่ยวของทุก

ภาคสวน เผยแพรผลการศกึษานยิาม คาํสาํคญัฯ ทีไ่ดจาก

การศกึษาระยะที ่1 การดาํเนนิกจิกรรมตามแผนฯ สะทอน

ขอมลูการดําเนนิกิจกรรม รวมปรบัปรงุ และวางแผนการ

ดําเนินงานใหม รวมเรียนรู สังเกตการดําเนินกิจกรรม

ที่ปรับใหม สะทอนขอมูลการดําเนินกิจกรรมใหกับผูที่

เก่ียวของ (กุมภาพันธ 255-กันยายน 2553) ระยะท่ี 3 

ประเมินผล สรุปกระบวนการขับเคล่ือนระบบบริการฯ 

ผูวิจัยรวมประเมินผลการดําเนินโครงการ ประชุม

สรุป ถอดบทเรียนกระบวนการดําเนินงานท้ังหมด 

สะทอนผลการวิจัยที่ไดใหกับชุมชนไดรับรู (กันยายน 

2553-มกราคม 2554) 

 การรวบรวมขอมูล ดวยการสาํรวจสถานการณฯ 

สัมภาษณเชิงลึก สังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม

ในการดําเนินงาน สนทนากลุมและบันทึกขอมูลภาค

สนาม 
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 วิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ

ดวยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละสวนขอมูลเชิง

คุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา โดยวิเคราะหไปพรอม

กับการเก็บขอมูล และวิเคราะหเพ่ือสรุปผลหลังการเก็บ

ขอมูลในภาพรวมอีกครั้งเพื่อสรางขอสรุปจากการวิจัย

  ความเช่ือถือไดของการวิจัย ใชวิธีตรวจสอบ

สามเสา (triangulation)7 เพื่อดูความถูกตองของขอมูล

ตามแหลงทีไ่ดมา เวลา สถานที ่และบคุคล ตรวจสอบสาม

เสาดานนักวิจัยเพื่อดูวาขอมูลที่ไดจากแตละคนมีความ

แตกตางอยางไร และการตรวจสอบสามเสาดานวิธีการ

รวบรวมขอมลูเพือ่ดวูาขอมลูไดจากการสงัเกต สมัภาษณ 

มีความตางกันหรือไม

 งานวิจัยนี้ผานการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เลข

ที่ 09/055 อนุมัติ ณ วันที่ 21 กันยายน 2552 ภายใต

โครงการการวิจัยเร่ือง “การศึกษาองคความรูและการ

ประเมินผลการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น”

¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
 1.  สถานการณการจัดระบบบริการผูสงูอายุ

ของตําบลปากพูนกอนการขับเคลื่อนระบบบริการฯ 

จากการสํารวจสิทธิและสุขภาวะผูสูงอายุ มีรายละเอียด

ดงันี ้1) ขอมูลท่ัวไป ผูสงูอายสุวนใหญอยูกบับตุรหลาน 

(65%) ชวยเหลือตัวเองไดมาก(48.5%) ชวยเหลือ

ตัวเองไดนอย(รอยละ36)และชวยเหลือตัวเองไมได 

(11.5%) มีผูที่ยังทํางานอยู (55.5%) และผูที่ไมทํางาน

สวนใหญอายุมากกวา 70 ป มีบุตรหลานเลี้ยงดู (41%) 

แมไมไดประกอบอาชีพแตมีรายได(87.5%) มาจาก

เบี้ยยังชีพของ อบต.ปากพูนและลูกหลานสงเสียให ใช

จายในชีวิตประจําวันไดเพียงพอ (64 %) 2) การรับรู

ขอมูลเก่ียวกับสิทธิของผูสูงอายุ พบวามีการรับรูสิทธิ

ตาม พ.ร.บ.สขุภาพแหงชาต ิพ.ศ. 2550 (51%) และรบั

รูสิทธิตาม พรบ.ผูสูงอายุ พ.ศ.2546 (44%) 3) ขอมูล

ดานสุขภาวะ พบวา ดานรางกายมีปญหาสุขภาพจาก

โรคเร้ือรัง (38%) ไดแก ความดันโลหิตสูง(39 %) ไข

มันในเลือดสูง (32.5 %) ขอเขาเสื่อม/เกาท (25.5 %) 

และเบาหวาน (14%) การปวยดวยโรคท่ัวไปพบวาเปน

ไขหวัด (73 %) ตอมน้ําตาอักเสบ (54.5 %) กระเพาะ

อาหารอักเสบ (16%) ผูที่มีความเส่ือมตามวัยตองใช

อปุกรณชวยเหลือ (73%) ดานจิตใจพบผูมภีาวะซึมเศรา 

(15.5%) ดานสิ่งแวดลอมพบวาสวนใหญมีหองนอนอยู

ชัน้ลาง หรือมีบานชัน้เดยีว (89.5 %) มหีองน้ําอยูในบาน 

(82.5 %) หองนํ้าแบบนั่งหอยขา (43.5 %) สวนดาน

สังคมพบวามีความเหงาจากการอยูบานคนเดียว มีผูเขา

รวมกิจกรรมกลุมนอย(16.5%) และเปนสมาชิกชมรม

ผูสงูอายใุนระดบัตําบลเพยีงรอยละ 29 เทานั ้น 4) ขอมลู

ดานการจัดบรกิารของตําบลปากพูน พบวาผูสงูอายุสวน

ใหญไดรับการดูแลและเขาถึงบริการของรัฐ (97.5) รับ

รูวามีและเคยใชบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน (21.5 %) มี

การดูแลท่ีบาน (53.5 %) การใหบริการความรู/อาชีพ

แกผูสูงอายุ (75 %) บริการดานกีฬา และการออกกําลัง

กาย(70.5 %) และบริการสาธารณะที่ตําบลจัดเพื่อผูสูง

อายุ คือ 1) ดานการศึกษา มีการสงเสริมใหเรียนรูตาม

อัธยาศัย จัดอบรมเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพและการ

ถายทอดความรูสูคนรุนหลัง 2) ดานการรักษาพยาบาล 

จัดบริการที่ รพ.สต. สนับสนุนกลุมอาสาสมัครดูแลผูสูง

อายุ (อผส.) เยี่ยมบาน ตรวจคัดกรองสุขภาพ ประสาน

ความชวยเหลือกรณีขาดแคลนเงินรักษาพยาบาล จัดหา

อุปกรณกายภาพบําบัด 3) การขนสงคมนาคม มีการจัด

รถบริการรับสงกรณีทั่วไป และฉุกเฉิน 4) บริการการ

พักผอนหยอนใจ โดยจัดใหมีสวนสาธารณะ จัดทัศนาจร

ประจาํป 5) บรกิารการสงเสรมิดานกฬีาโดยจดัมหกรรม

กีฬาของ อบต.และสนับสนุนอุปกรณกีฬา 6) บริการ

ดานศิลปวัฒนธรรม โดยสงเสริมการถายทอดภูมิปญญา

ทองถิ่น 7) บริการดานอาชีพโดยการพัฒนาทักษะ และ

สนับสนุนเงินลงทุน 8) การคุมครองผูบริโภคโดยการ

ตรวจรานอาหารใหสะอาดผานเกณฑมาตรฐาน

 การศึกษานิยาม คําสําคัญท่ีเกี่ยวของกับ

สิทธิผูสูงอายุตามรัฐธรรมนูญป พ.ศ.2550 ในบริบท

ตําบลปากพูน สรุปไดวา ผูสูงอายุที่ถูกทอดท้ิง คือ ผู

ที่ลูก ญาติ สังคม และรัฐไมเอาใจใสดูแล หรืออยูอยาง
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โดดเดี่ยว ไดแก 1) ผูที่ชวยตัวเองไมไดแตไมมีลูก หลาน 

และญาติใหการดูแล 2) ผูที่ชวยตัวเองไดแตไมมีลูก 

หลาน ญาติอยูดูแล 3) ผูสูงอายุตามขอที่ (1),(2) ที่ไม

ไดรบัสทิธขิัน้พืน้ฐานของสังคม และรัฐ ผูสงูอายุทีย่ากไร 

คอื ผูทีล่าํบาก ยากจนและขาดแคลนดานปจจยัสี ่มปีญหา

เศรษฐกิจ หรือดานสิ่งแวดลอม ขาดการดูแลดานสังคม 

สมศกัด์ิศรคีอื การจัดบริการใหผูสงูอายุอยางสมศักดิศ์ร ี

ในดาน 1) ความเปนมนุษย 2) ดานกฎหมายที่เทาเทียม 

โดยไมถูกเลือกปฏิบัติ 3) การไดรับการสนองตอบความ

ตองการขัน้พืน้ฐานอยางทัว่ถงึ 4) การอยูอยางภาคภมูใิจ

ความเทาเทยีม คอื การจัดระบบบริการผูสงูอายุตามสิทธิ

อยางเทาเทียม ในดาน 1) ตามกฎหมายกําหนด 2) การ

ไดรับการปฏิบัติจากชุมชน สังคม ทองถิ่น และรัฐ อยาง

เสมอภาคโดยเฉพาะอยางยิ่งความเทาเทียมทางสังคม

ซึ่งเปนกติกาที่สังคมกําหนดขึ้นมาตามบริบทของพื้นที่ 

3) การไดรับบริการจากรัฐ 4) การประกอบอาชีพที่ถนัด 

และมีสิทธิในการเขาทํางานตามความสามารถ 5) ดาน

การศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้มีการระบุใหผูสูงอายุ

ปฏิบัติหนาท่ีใหเทาเทียมตามกฎหมายกําหนด เชน การ

เสียภาษี ทําหนาที่ตามกฎเกณฑของสังคม เชน ศีลธรรม 

จารีตประเพณี ความเปนธรรม คือการบริการท่ีควรได

รบัตามสิทธอิยางเทาเทียม ดานสิทธคิวามเปนมนุษย ดาน

สังคม ดานกฎหมายดานการไดรับบริการขั้นพื้นฐานจาก

สังคม และรัฐ ดานการประกอบอาชีพที่ถนัด ตลอดจน

การไดเขาทํางานตามความสามารถ และ ดานการไดรับ

การศึกษาตามอัธยาศัย

 2.  การดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนระบบ

บริการฯ มีการจัดเวทีประชาคมเพื่อเสนอขอมูลจาก

สถานการณในระยะที่ 1 ใหกับผูสูงอายุ และผูที่เกี่ยวของ

ไดทราบและรวมเสนอความคิดเห็นเพ่ือกําหนดแนวทาง

การขับเคลื่อนระบบฯ ซึ่งผูเขารวมในเวทีไดเสนอความ

ตองการ ดังน้ี 1) ตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง

อายุของตําบลจากตัวแทนทุกภาคสวนเพื่อเปนผูนําขับ

เคลือ่นระบบบรกิารฯ 2) จดัใหมบีรกิารดานสขุภาพ เชน 

กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนโดยการมีสวนรวมของทุกกลุม

อายุ ตั้งศูนยออกกําลังกาย อบรมใหความรูเรื่อง “การ

เตรียมเขาสูวยัสงูอาย ุและการดูแลผูสงูอาย”ุ แกผูสงูอายุ

และครอบครัว 3) พัฒนาชมรมผูสูงอายุแตละหมูบาน

ใหเขมแข็งเพื่อเปนฐานการรวมตัวจัดกิจกรรมเพื่อผูสูง

อายุทุกดาน 4) จัดตั้งศูนยอเนกประสงคเพื่อเปนศูนย

รวมติดตอประสานงานของผูสูงอายุระดับตําบล ดังนั้น

คณะทํางานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ จึงจัด

ทําแผนงานโดยบูรณาการรวมกับแผนการดูแลผูสูงอายุ

ที่มีอยูแลวของตําบล ประกอบดวย 4 โครงการคือ 1) 

จัดทําขอมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ 2) คนหา

และพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 3) การพัฒนาชมรมผูสูง

อายุ และ 4) จัดตั้งศูนยสงเสริมและฟนฟูสมรรถภาพผู

สงูอาย ุนอกจากนีค้ณะทาํงานไดรวมกนัแกปญหาการไมรู

สิทธิผูสูงอายุตามกฎหมาย โดย 1) จัดทําคูมือใหบริการ

ผูสูงอายุสําหรับเจาหนาที่ของตําบลเพื่อความเขาใจตรง

กันในการใหบริการ 2) จัดทําคูมือสิทธิการรับบริการ

สําหรับผูสูงอายุตาม พรบ.ผูสูงอายุ พ. ศ. 2546 เพื่อ

ใหนําใชประโยชนจากระบบบริการ ได และ 3) จัดทําขอ

บัญญัติทองถ่ินผูสูงอายุเพื่อใหมีแนวทางการทํางานที่มี

ความตอเน่ือง 

 3. ผลทีเ่กดิขึน้หลังจากการขับเคลือ่นระบบ

บริการฯ มีรายละเอียดดังน้ี

  1)  ผลการขับเคลื่อนระบบบริการฯ 

เพือ่แกปญหาและตอบสนองความตองการดานสทิธผิู

สงูอายุตามกฎหมาย หลงัการขบัเคลือ่นระบบฯ ผูสงูอายุ

รบัรูสทิธติาม พรบ. สขุภาพแหงชาต ิพ.ศ. 2550 เพิม่ขึน้

จาก รอยละ 51 เปนรอยละ 69 และรบัรูเรือ่งสทิธผิูสงูอายุ

ตาม พรบ.ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 44 

เปนรอยละ 89 

  2)  ผลการขับเคลื่อนระบบบริการฯ 

เพื่อแกปญหาและตอบสนองความตองการดาน

สุขภาวะของผูสูงอายุ มีผลการดําเนินงานโครงการดังน้ี 

2.1) โครงการจัดทําขอมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพผูสูง

อายุ มีการจัดทําขอมูลผูสูงอายุออกเปน 3 กลุม คือ 1) 

กลุมชวยเหลือตนเองและชวยเหลือสังคมได 2) กลุมที่

ชวยตนเองไดชวยสังคมไมได 3) กลุมที่ไมสามารถชวย

เหลือตนเองได แลวสนับสนุนใหกลุมแรกทํากิจกรรม
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เพื่อนชวยเพื่อนโดยมีกลุม อผส. อสม.ชวยสนับสนุน

กจิกรรม พบวามผีูสงูอายเุขารวมกจิกรรม จาํนวน 40 คน 

คนกลุมน้ีใหขอมูลวารูสึกมีความภูมิใจในตนเองเพิ่มขึ้น

ที่ไดรวมกันเย่ียมผูสูงอายุที่ปวยติดเตียง และชวยตนเอง

ไดนอย 2.2) โครงการคนหาและพฒันาศกัยภาพผูสงู

อาย ุมกีารจัดทาํขอมลูผูสงูอายุทีเ่ชีย่วชาญ จาํนวน 60 คน 

เผยแพรใหคนสวนใหญไดรบัรู และนาํใชประโยชน ม ี12 

คน ชวยสอนในศนูยเดก็เล็ก และไดรบัการแตงตัง้ใหเปน

ที่ปรึกษาในดานที่ตนเชี่ยวชาญ 2.3) การพัฒนาชมรม

ผูสูงอายุระดับหมูบานเพื่อแกปญหาผูสูงอายุที่มีความ

รูสึกเหงาเพราะอยูบานคนเดียว ไมมีเพ่ือนคุย และไมได

เขารวมกิจกรรมทางสังคม หลงัการพัฒนา มผีูสงูอายุเปน

สมาชิกของชมรมในภาพรวมของตําบลเพิ่มขึ้นจากรอย

ละ 29 เปน รอยละ 51.5 และมผีูเขารวมทํากจิกรรมกลุม

เพิ่มขึ้นจากรอยละ 16.5 เปน รอยละ 68 พรอมใหขอคิด

เห็นวาการเขารวมกิจกรรมชวยสรางเสริมกําลังใจใหกัน

และกัน ชวยใหตนคลายความเหงาลงได (100%) 2.4) 

โครงการจดัตัง้ศนูยสงเสรมิและฟนฟสูมรรถภาพผูสงู

อายุเพื่อใหมีสถานที่ อุปกรณสําหรับสงเสริม และฟนฟู

สมรรถภาพ ปองกนัและลดการเจบ็ปวยทีส่ามารถปองกนั

ได ผลการประเมินพบวาผูสูงอายุสวนใหญ (88.5%)

ทราบวามีการจัดตั้งศูนยดังกลาว และเขามาใชบริการ 

(47%) แลวนําความรูกลับไปใชที่บานได (51.5%) 

  3) การสรุปกระบวนการขับเคลื่อน

ระบบริการฯที่สงผลตอสิทธิและสุขภาวะผูสูงอายุอยาง

เปนรูปธรรมประกอบดวย 7 ขั้นตอน คือ1) คนหาและ

ใชทุนทางสังคม เพื่อหาคนสําคัญขับเคล่ือนระบบฯ 2) 

ตั้งคณะทํางาน 3 คณะ คือ 2.1) คณะขับเคล่ือนระบบฯ 

ไดแก นายก อบต. และคณะผูบริหารมอบหมายงานให

กับฝายตางๆ ทําตามแผน ติดตามการขับเคล่ือนระบบฯ 

2.2) ฝายวิชาการ รวมเรียนรูกระบวนการขับเคล่ือน

ระบบฯ เก็บขอมูล ถอดบทเรียน วิเคราะห สังเคราะห 

สะทอนขอมูลใหทมีงานไดรบัรูเพือ่ปรับเปล่ียนใหเหมาะ

สม 2.3) กรรมการจากหนวยงานนอกตําบล เชน พัฒนา

สังคมและความมั่นคงในมนุษย โรงพยาบาลจังหวัด 

เปนตน เพื่อใหขอคิดเห็นในการวางแผนงานท่ีเกี่ยวของ

กบัหนวยงานของตน 3) ศึกษาสถานการณ การจัดระบบ

บริการฯ และจัดทําคํานิยาม คําสําคัญที่เก่ียวของกับสิทธิ

ผูสูงอายุตามรัฐธรรมนูญฯ ในบริบทตําบลปากพูน เพื่อ

นาํขอมูลมาเสนอในเวทีประชาคม 4) ทาํแผนขบัเคลือ่น

ระบบฯ โดยจัดเวทีประชาคม นําเสนอขอมูลจากการ

ศกึษาสถานการณใหกบัผูสงูอาย ุและผูทีเ่กีย่วของไดรวม

แสดงความคิดเหน็ จดัทาํแผนบรูณาการรวมกับแผนการ

ดูแลผูสูงอายุที่มีอยูแลวของตําบล 5) การดําเนินงาน

ตามแผนฯ โดยเจาหนาทีข่อง อบต. เปนผูดาํเนนิกิจกรรม

โครงการภายใตแผนที่พัฒนาขึ้น กระตุน หนุนเสริมการ

ทํางานของผูสูงอายุและครอบครัว ตัวแทนของหมูบาน

ในการดําเนินงาน 6) ประเมนิระบบบรกิารฯ โดยสาํรวจ

ขอมูลหลังการขับเคล่ือนระบบฯ และหาขอสรุปรวม จุด

เดน จุดดอย ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการ และ สะทอนผลการปฏบิตั ิ7) การสรุปและ

นาํเสนอผลการดําเนินงาน โดยนําผลการประเมนิเสนอ

ใหกบัผูทีเ่ก่ียวของไดรบัรูเพือ่ดาํเนินการอยางตอเน่ืองจน

เปนวิถีของชุมชนตอไป

  4)  ปจจัยความสําเ ร็จในการขับ

เคลื่อนระบบบริการฯ เกิดจาก 1) ผูนํา อบต. มีความรู 

ความสามารถในการจัดการชุมชน 2) การมีสวนรวมจาก

ทุกภาคสวนท้ังในตําบลและนอกตําบล 3) คณะทํางาน

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในตําบลมีความรู ความ

สามารถ เขามารวมในการขับเคลื่อนระบบฯ 4) มีนัก

วิชาการในพื้นที่สงผลใหมีการศึกษาวิจัยอยางตอเน่ือง 

ถอดบทเรียนการขับเคล่ือนไดตรงกับบริบท 5) การ

สนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากหนวยงานภายนอก 

¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å
 สถานการณดานสทิธแิละสขุภาวะผูสงูอายตุาํบล

ปากพูนกอนการขับเคลื่อนระบบบริการฯ นั้น มีผูสูงอายุ

จํานวนนอยที่รับรูขอมูลสิทธิตาม พรบ.ผูสูงอายุ ป พ.ศ. 

2546 ดานสุขภาวะสวนใหญปวยดวยโรคเร้ือรัง เหงา

เนื่องจากอยูบานคนเดียว สวนผูที่เกี่ยวของยังจัดบริการ

ไมสอดคลองกับปญหาและความตองการของผูสูงอายุ

ในพืน้ที ่และไมครอบคลมุตามกฎหมายกาํหนด2 เมือ่ทกุ
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ภาคสวนไดรวมกันคิด ออกแบบแผนงาน โครงการเพ่ือ

แกปญหา รวมดาํเนนิกจิกรรม ประเมนิผลการดาํเนนิงาน

ผานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สงผลใหผูสูง

อายุรับรูสิทธิของตนตามกฎหมายและมีสุขภาวะเพิ่มข้ึน 

ดวยการที่ไดรวมกันเย่ียมเพื่อนที่ปวยติดเตียง และชวย

ตนเองไดนอย จนเกิดความภูมิใจ เห็นคุณคาในตนเอง

เพิม่ขึน้8 การพฒันาชมรมผูสงูอายใุนระดบัหมูบานทีเ่กดิ

จากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนกอใหเกิดความพึง

พอใจ ทาํใหมจีาํนวนสมาชกิกลุม และมผีูเขารวมกจิกรรม

กลุมเพิม่ข้ึน ชวยสรางกาํลังใจใหกนัและกนัจนคลายความ

เหงาลงได เนือ่งจากอิทธพิลจากเพ่ือนมผีลตอการจัดการ

ความเครียดของบุคคลได9 นาํไปสูการเรียนรูกจิกรรมการ

ดําเนินงานของกลุมอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการขยาย

เครือขายผูสูงอายุในชุมชนขึ้น10 ทําใหเกิดการพัฒนาที่

ยั่งยืนและตอเนื่อง11 นอกจากนี้การจัดตั้งศูนยสงเสริม

และฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ ทําใหผูเขามาใชบริการ

แลวนําความรูกลับไปปฏิบัติที่บานได เนื่องจากมีทีมงาน

ทีเ่ขมแขง็ในศนูยฯ มรีะบบดูแลทีโ่ดยสหวิชาชพี และจาก

อาสาสมัคร เปนการใชทุนทางสังคมใหเปนประโยชน 2 

จึงเสนอให องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกับหนวย

บรกิารสุขภาพสนับสนนุใหองคกรชมุชนและประชาชนได

พฒันาชมรมผูสงูอายใุนระดบัหมูบานใหเขมแขง็ และจดั

ตั้งศูนยสงเสริมและฟนฟูสมรรถภาพข้ึนเพ่ือเปนฐานใน

การดําเนินกิจกรรมดูแลสูงอายุใหมีสุขภาวะ

 จากการศึกษาสะทอนใหเห็นกระบวนการ

ขับเคล่ือนระบบบริการฯ ที่สงผลตอสิทธิและสุขภาวะ

ผูสูงอายุในชุมชนน้ัน ตองใหความสําคัญกับการคนหา 

และนําใชทุนทางสังคมที่มีอยูในตําบลกอนเปนอันดับ

แรกเพื่อใหทราบเครือขายการทํางานที่สัมพันธกันของ

บุคคล กลุม องคกรที่มีศักยภาพในการบริการผูสูงอายุ

อยูแลว4 เพ่ือสรางการมีสวนรวมกับชุมชน4,12 ทั้งนี้การ

ทําความเขาใจขอมูลผูนําชุมชนชวยใหวางแผนการ

บริการไดตรงกับบริบทเพิ่มขึ้น13นําไปสูการแตงตั้งคณะ

ทํางานอยางเหมาะสม สงผลใหสํารวจและวิเคราะห

ขอมลูชมุชนไดอยางถูกตองท้ังนีถ้าผูเกบ็ขอมลูเปนคนใน

ชุมชน รูจักคน เขาใจบริบทพื้นที่แลวจะชวยใหไดขอมูล

ที่ถูกตองมากกวา4นอกจากน้ีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือ

คืนขอมูลใหแกผูสูงอายุและผูที่เกี่ยวของเปนการสราง

กระบวนการเรียนรูใหชุมชนรับรูขอมูลระบบบริการและ

ระบบสนับสนุนการจัดบริการท่ีมีอยูชวยใหชุมชนคิด

ออกแบบกิจกรรมตางๆ ที่ชวยตอบสนองตอปญหาผูสูง

อายุได14 สามารถจัดทําแผนพัฒนาผูสูงอายุที่บูรณาการ

กับแผนพัฒนาที่มีอยูของตําบล และปฏิบัติตามแผนฯ

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยการมีสวนรวม

ของผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน ใชการประสานงาน

เพื่อบูรณาการบริการทางการแพทยกับการสนับสนุน

บริการของชุมชน จะชวยใหสามารถคงไวซึ่งสมรรถนะ

ดานรางกาย จติใจเพ่ือลดภาวะพ่ึงพงิของผูสงูอายุลงได14

ปจจัยความสําเร็จที่ชวยใหผูสูงอายุรับรูขอมูลสิทธิตาม 

พรบ.ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 เพิ่มขึ้นเกิดจากคณะทํางาน

พฒันาคุณภาพชีวติผูสงูอายุตาํบลปากพูนเปนผูทีม่คีวาม

รู ความสามารถ ไดเพิ่มชองทางการส่ือสารที่หลากหลาย

มากขึ้น ไดแกการใหคําแนะนํา15 คูมือการรับบริการ

สาํหรับผูสงูอาย ุการใหขอมลูขาวสารผานชมรมผูสงูอายุ16 

การจัดเวทีประชาคม การประชาสัมพันธผานวิทยุชุมชน

เปนตน ดังน้ันองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยบริการ

สุขภาพ องคกรภาคประชาชนจึงควรจัดชองทางเผยแพร

ขอมูลสิทธิผูสูงอายุใหหลากหลายชองทาง เนนการบอก

ปากตอปากซ่ึงเปนการสื่อสารที่ผูสูงอายุรับรูไดมากท่ีสุด 

เพือ่ใหสูงอายแุละครอบครวัไดรบัรูขอมลูอยางทัว่ถึง ชวย

สงเสริมใหผูสูงอายุไดรับบริการตามสิทธิเพิ่มขึ้น 

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 1)  แนวทางการขับเคลื่อนระบบบริการฯจาก

การศึกษาคร้ังน้ี ชวยใหผูสงูอายุไดรบัรูสทิธ ิและมสีขุภาวะ

เพ่ิมข้ึนในบริบทของตําบลปากพูน จึงยืนยันไดวาชุมชน

อื่นที่มีบริบทคลายคลึงกัน สามารถนําไปประยุกตใชได 

2) การขับเคล่ือนระบบบริการควรดําเนินการแบบมีสวน

รวมจากทุกภาคสวน ซึง่ควรประกอบดวย องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น หนวยบริการสุขภาพ องคกรภาคประชาชน 

เชน กลุมอาสาสมัคร กลุมดานเศรษฐกิจ เปนตน และ

ผูนําทองท่ี ไดแก ผูใหญบาน กํานัน 3) องคกรปกครอง
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สวนทองถิ่นควรเปนเจาภาพหลักประสานกับหนวยงาน

ทุกภาคสวนเพ่ือดูแลผูสูงอายุ เพราะเปนองคกรที่มีหนา

ที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตอยูแลว 

¡Ôμμ Ô¡ÃÃÁ»ÃÐ¡ÒÈ
 ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ศศิพัฒน ยอด

เพชร หวัหนาทีมงานวจิยัในระดบัประเทศ ทีใ่หคาํปรกึษา 

แนะนาํจนทาํใหงานวจิยัชิน้นีล้ลุวงไปดวยด ีและขอบคณุ

คณะทาํงานขบัเคลือ่นระบบบรกิารตาํบลปากพนูทกุทาน

ที่ใหความรวมรวมมือในการทําวิจัย
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