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การพัฒนาการจัดบริการเพ่ือสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนแบบเครือข่าย 
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

 
บทคัดย่อ 

สถานการณ์ผู้สูงอายุในพ้ืนที่พ้ืนที่รับผิดชอบ อบต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น
ในอนาคต การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดบริการ และผลการพัฒนารูปแบบ
การจัดบริการ เพ่ือสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนแบบเครือข่าย ของภาคีในชุมชนทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถานบริการสาธารณสุข ผู้สูงอายุ และ อสม. กระบวนการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน 
การปฏิบัติตามแผน การสะท้อนคิด และการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ  

ผลการด าเนินงาน พบว่าภาคีในชุมชนมีการคืนข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุและสอบถามความต้องการของ
ผู้สูงอายุ เพื่อน ามาใช้วางแผนพัฒนาการจัดบริการร่วมกันนอกเหนือจากแผนงานปกติ ในประเด็นการมี ศูนย์
การเรียนรู้ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุมีการจัดกิจกรรมทุกเดือน และการประสานบริการเยี่ยมบ้านเพ่ือตรวจคัด
กรองและประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับการดูแลโดยสหวิชาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีต้องดูแลเป็นพิเศษ 
คือ กลุ่มติดเตียง กลุ่มติดสังคม ติดบ้าน/มีภาวะข้อเข่าเสื่อมร่วมด้วย และกลุ่มติดสังคม ติดบ้าน/มีภาวะข้อเข่า
เสื่อม/โรคเรื้อรัง(โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง) และโรคอื่นร่วมด้วย จากการด าเนินงานส่งผลให้ ผู้สูงอายุ ติด
บ้านเป็นติดสังคมผู้สูงอายุมีภาวะข้อเข่าเสื่อมดีข้ึน ร้อยละ 4.61 และ 63.68 ตามล าดับ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  คือ การที่ภาคีในชุมชนเรียนรู้ข้อมูลสถานะสุขภาพร่วมกัน และก าหนดนโยบายเพื่อ
วางแผนงาน โครงการที่ชัดเจน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เป็นผู้ประสานงาน และด าเนินการตามนโยบายและแผนงาน บทเรียนที่ได้รับ คือ การเรียนรู้ทุกกระบวนการ
ท างานร่วมกันของภาคีในชุมชน ทั้งสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ มีการปรับ
แผนการท างานที่ยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการและความพร้อมของชุมชน เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อน
งานได้อย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะ ควรน ารูปแบบการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ไปขยาย
ผลยังพ้ืนที่ต าบลอื่นต่อไป 
 
ค าส าคัญ: การจัดบริการ, สุขภาวะ, ผู้สูงอายุ, เครือข่าย 
 
ความเป็นมาของปัญหา 

ในระยะเวลา  30 ปีที่ผ่านมาโครงสร้างอายุของประชากรไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากประชากร
ไทยก าลังมีผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วสาเหตุที่ท าให้ประชากร ผู้สูงอายุข้ึนเป็นผลจากการที่อัตราเกิดของคน
ไทยลดลงอย่างมากและชีวิตของคนไทยที่ยืนยาวขึ้น (ปราโมทย์ , 2557) จากการส ารวจปี 2557 พบว่ามี
จ านวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)เมื่อผู้สูงอายุยิ่งมี
อายุมากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเป็นโรคเรื้อรังหรือโรคประจ าตัวอันเกิดจากพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่
ผ่านมา พันธุกรรมความเสื่อมถอยของสุขภาพร่างกาย(ปราโมทย์ , 2557; สัมฤทธิ์, และกนิษฐา , 2553)จาก
การการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยพ .ศ. 2554 ได้ท าการสอบถามผู้สูงอายุหรือผู้ใกล้ชิดเกี่ยวกับ
ความเจ็บปุวย พบว่า ผู้สูงอายุมีอาการเจ็บปุวยด้วยโรค ได้แก่ ความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงคลอ
เลสเตอรอลสูงคิดเป็นร้อยละ  17 รองลงมาคือโรคเบาหวานร้อยละ  8 โรคเก๊าท์รูมาตอยด์ปวดเข่าหลังคอ
เรื้อรังร้อยละ  5 โรคหัวใจร้อยละ  2 และอัมพฤกษ์อัมพาตร้อยละ  1 (ปราโมทย์ , 2557) ซึ่งผู้สูงอายุดังกล่าว
ต้องการการช่วยเหลือจากญาติพ่ีน้อง หรือคนดูแลอย่างใกล้ชิด  
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อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ  11.36 จากจ านวนประชากรทั้งหมด เมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง พบว่า พ้ืนที่ในเขต
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน มีสัดส่วนผู้สูงอายุเทียบกับจ านวนประชากรทั้งหมดมากที่สุดใน
อ าเภอตากใบ คิดเป็นร้อยละ 22.9 จาก จ านวนประชากรทั้งหมด (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ, 
2557) ถือได้ว่าอ าเภอตากใบได้ ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ตามนิยามของ องค์การสหประชาชาติ(ชมพูนุท, 
2556)และมีแนวโน้มที่ เพ่ิมข้ึนในอนาคต เมื่อพิจารณาถึงสถานะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน พบว่า จากผู้สูงอายุทั้งหมด 1,061 คน มีผู้สูงอายุที่ปุวยมีโรคประจ าตัว
สูงสุด 2 ล าดับแรก คือ ความดันโลหิตสูง 376 คน รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.44 และ 13.29 จากจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมดตามล าดับ และเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง จ านวน 118
ราย คิดเป็นร้อยละ 11.12จากจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ, 2557)  

การที่จะให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น จ าเป็นจะต้องพิจารณาให้
ครอบคลุมทั้งสุขภาพทางกาย ใจ สังคม และปัญญาท่ีดี สามารถวัดได้จาก 3 องค์ประกอบ คือ การมีสุขภาพดี
สมวัย การมีฐานะพอสมควรที่สามารถดูแลตนเองและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และเป็นผู้ที่ได้รับการ
ยอมรับจากสังคมและการมีส่วนร่วมทางสังคม จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการด าเนินงานเพ่ือดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุในระยะยาวพบว่าการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ควรมีการดูแลในลักษณะองค์รวม ภายใต้การจัดการ
เครือข่ายความร่วมมือของกลไกต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม (เกรียงศักดิ,์ เสาวภา, 
พัตธนี, สุพัตรา,กุศล, วิราพรรณ, และคนอื่นๆ, 2557) มีการบูรณาการ การจัดบริการระหว่างบริการทาง
การแพทย์และสังคมและในแต่ระดับของหน่วยบริการ  ที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงของบริการ  ทั้งระบบการ
เชื่อมประสานบริการที่เก่ียวข้องการเชื่อมโยงข้อมูลการสร้างเครือข่ายการด าเนินงานการจัดการภาวะแวดล้อม
ในบ้านและชุมชนและการจัดบริการฟ้ืนฟูเชิงรุกในชุมชน(สัมฤทธิ์, และกนิษฐา, 2553)  

การศึกษาครั้งนี้เลือกพ้ืนทีซ่ึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน นอกจากเป็น
พ้ืนที่ซึ่งมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากที่สุดในอ าเภอตากใบแล้ว ยังเป็นพ้ืนที่ซึ่งเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล พัฒนาชุมชน มีการด าเนินงานสนับสนุนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
อย่างต่อเนื่อง กระท่ังได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผู้สูงอายุต้นแบบด้านสุขภาพระดับ
จังหวัด ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น 2 ชมรม ตลอดจนมีผลการด าเนินงานซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็ง 
อาทิ วัดส่งเสริมสุขภาพรวม 2 วัด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานขับเคลื่อนดังกล่าวขาดการแต่ขาดการ
ประสานงานร่วมกัน เพ่ือร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุถึงการมีสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ ใน 4 มิติ 
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ทั้งท่ี ต่างมีบทบาทหน้าที่และศักยภาพซึ่งสามารถน ามาขับเคลื่อน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ได้ การวิจัยครั้งนี้จะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกภาค
ส่วน เพ่ือให้ประชาชนไม่ทอดทิ้งกัน มีส่วนร่วมในการรับรู้ และพัฒนา ตอบสนองต่อทุกขภาวะ และสุขภาวะของ
ผู้สูงอายใุนเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อนมีการจัดการความรู้เพ่ือยกระดับปฏิบัติการในพ้ืนที่
ให้เป็นองค์ความรู้ที่น าไปสู่การพัฒนาชุมชน พัฒนาองค์กร และพัฒนาคนไปพร้อมกัน 
 
ค าถามการวิจัย 

รูปแบบการจัดบริการเพ่ือสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนแบบเครือข่ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพกับภาคประชาชนในพ้ืนที่ศึกษาควรเป็นอย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดบริการเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนแบบเครือข่ายระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ กับภาคประชาชน ในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

2. เพ่ือศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการจัดบริการเพ่ือสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนแบบเครือข่ายระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ กับภาคประชาชน ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเปูาหมายในการศึกษา คือ ผู้มีบทบาทหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุใน
ต าบลที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เจ้าหน้าที่จาก
โรงพยาบาลชุมชน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และอาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Research)ระหว่างนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชุมชน สมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุ และอาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยใช้แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่ง
มี 4 ขั้นตอนคือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผนการสังเกต และการสะท้อนการปฏิบัติเพื่อประเมินแผน
ด าเนินงาน  เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผน ( Kemmis&McTaggart, 1988) โดยด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี ้

ขั้นที่ 1 การวางแผน  
 1. หลังจากประสานงานกับหน่วยงานในพื้นท่ี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล โรงพยาบาลชุมชน สมาชิกชมรมชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน คณะผู้วิจัย
ได้สร้างสัมพันธภาพด้วยการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง อธิบายเหตุผลที่เลือกพ้ืนที่ต าบลที่ศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ 
และพูดคุยถึงวัตถุประสงค์และกรอบการด าเนินงานกว้าง ๆ พร้อมทั้งขอความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมิน
ความเป็นไปได้ และด าเนินการทุกขั้นตอนด้วยความจริงใจ รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
และท าความเข้าใจในบริบทชุมชนในพื้นท่ีศึกษา 

 2. นัดหมายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพื่อร่วมท าความเข้าใจแนว
ทางการจัดบริการเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนแบบเครือข่ายในพ้ืนที่ ร่วมกันวิเคราะห์ท าความเข้าใจปัญหา 
และร่วมกันก าหนดเปูาหมายในการด าเนินงาน 

 3. ร่วมกันหาแนวทางการจัดบริการเพ่ือสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนแบบเครือข่าย วางรูปแบบใน
การด าเนินงานในพ้ืนที่ เช่น การก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ในการจัดบริการเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุใน
ชุมชนระยะยาว เนื่องจากการด าเนินงานรูปแบบเครือข่ายจ าเป็นต้องก าหนดเจ้าภาพหลัก ก าหนดตัวบุคลากร
ที่รับผิดชอบ การก าหนดแหล่งที่มาของงบประมาณ ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการในรูปเครือข่าย  

 4. ร่วมกันก าหนดรูปแบบการด าเนินงานเพ่ือให้ชุมชนมีกิจกรรมการจัดบริการเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ
ในชุมชน เช่น ก าหนดเจ้าภาพหลัก ก าหนดตัวบุคคลจุดเชื่อมในแต่ละภาคส่วน บทบาทผู้เกี่ยวข้อง  รูปแบบการ
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ประสานงาน แหล่งงบประมาณ แผนงานโครงการในพื้นท่ี แนวทางการประเมินผล และการใช้ประโยชน์จากการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้ข้ึนกับศักยภาพของชุมชน  โดยก าหนดรายละเอียดกิจกรรม สาเหตุที่ด าเนินกิจกรรม 
วิธีการด าเนินกิจกรรม ก าหนดวันเวลาและสถานที่ที่จัดกิจกรรม การประเมินผล และก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน  
ในขั้นตอนนี้ คณะผู้วิจัยได้ร่วมกันปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่แบ่งบทบาทความ

รับผิดชอบว่าใครท าอะไร โดยในกระบวนการจะมีการสังเกตและบันทึกผลการจัดกิจกรรม และบันทึกภาพ 
และเสียงในการด าเนินการในแต่ละกิจกรรม 

ขั้นที่ 3 การสะท้อนคิด 
ประชุมเพ่ือสรุปผลหลังจากปฏิบัติกิจกรรมแต่ละอย่างว่ามีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ มีอะไรที่จะต้อง

ปรับปรุงเพื่อการพัฒนาต่อไป สัมภาษณ์กลุ่มเปูาหมายที่ร่วมด าเนินการ เพื่อสะท้อนการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรม เพ่ือสรุปจุดเด่น (ปัจจัยที่สนับสนุนการด าเนินงาน) จุดที่ต้องพัฒนา (ปัญหาอุปสรรค) พร้อมทั้งให้
ผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินกิจกรรมอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  

ขั้นที่ 4  การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ร่วมกันวิเคราะห์ผลที่ได้จากการปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบกับเปูาหมายที่

วางไว้ ประเมินสิ่งที่ได้จากการสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของแต่ละคน เพื่อใช้ในการปรับปรุงแผนการ
ปฏิบัติงาน และร่วมกันวางแผนการด าเนินงานต่อไป จนกระทั่งได้ผลเป็นที่พอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสรุป
บทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ 
 
การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือจากเอกสารต าราที่เก่ียวข้องกับการการจัดบริการเพ่ือสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน
แล้วก าหนดขอบเขตโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์และแนวค าถามในการสนทนากลุ่มจากนั้นท าการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือด้วยการหาความตรงเชิงเนื้อหา 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลจากทะเบียนสถิติรายงานการเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้แบบ คัดกรอง
และประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การสัมภาษณ์เชิงลึกการสนทนา
กลุ่มและการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือท าความเข้าใจปรากฏการณ์ในการจัดบริการเพ่ือสุขภาวะผู้สูงอายุใน
ชุมชนของพ้ืนที่วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยการแจกแจงความถี่และร้อยละส่วนข้อมูล 
เชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)  
 
การพิทักษ์สิทธิของผู้ร่วมวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดบริการเพ่ือสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนแบบเครือข่ายเป็นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยด าเนินการในเรื่องของการพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัยโดยผู้เข้าร่วมในการ
วิจัยเข้าร่วมในโครงการด้วยความสมัครใจ มีสิทธิถอนตัวได้ทุกกรณีโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผล ในรายงานการ
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วิจัยจะไม่ระบุชื่อ สกุล เพื่อมิให้บุคคลที่เข้าร่วมในการศึกษาเสียชื่อเสียง และผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลในทางท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่น าไปใช้ในทางมิชอบ 

ผลการวิจัย 
1. สถานการณ์การจัดบริการเพ่ือสุขภาวะผู้สูงอายุในพ้ืนที่  
 1.1 ผู้สูงอายุทั้งหมด792 คน เป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม  632 คน ติดบ้าน 147 คน ติด

เตียง 13 คน คิดเป็นร้อยละ 79.80, 18.56 และ 1.64 ตามล าดับ มีโรคประจ าตัว (โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง) 507 คน คิดเป็นร้อยละ 64.01 มีภาวะข้อเข่าเสื่อมต้องได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 214 คน ต้องได้รับการส่งตัวพบแพทย์ 13 คน และต้องเข้ารับการรักษา 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.02, 2.90 และ 1.39 ตามล าดับ 

 1.2 อสม. ทั้งหมด106 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 100 คน คิดเป็นร้อยละ 94.34 ส่วน
ใหญ่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 55 คน คิดเป็นร้อยละ 51.89 เป็น อสม. มากกว่า 10 
ปี 80 คน คิดเป็นร้อยละ 75.47 และท้ังหมดได้รับการอบรมเกี่ยวกับการประเมินและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  

 1.2เครือข่ายสถานบริการสุขภาพในพ้ืนที่ ประกอบด้วย บริการระดับปฐมภูมิ มีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 แห่ง ให้บริการในพ้ืนที่ ต.พร่อน และกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ 
โรงพยาบาลตากใบ ให้บริการในพ้ืนที่ ต.เจ๊ะเห โดยมีทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลตากใบ ออกให้บริการใน
พ้ืนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพร่อนทุกวันอังคารของเดือน และบริการระดับทุติยภูมิ มีคลินิกผู้สูงอายุ 
โรงพยาบาลตากใบ ให้บริการผู้สูงอายุระดับอ าเภอ 

 1.3บุคลากรรับผิดชอบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นพยาบาลวิชาชีพ มีบทบาทในการ
ให้บริการเยี่ยมบ้าน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน
เยี่ยมบ้านของ อสม. 

 1.4ทุกชุมชนมีการจัดตั้งชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกชมรม  
 1.5องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านสุขภาพ

ของผู้สูงอายุในภาพรวม ทั้งในมิติด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ การสนับสนุนงบประมาณให้ชมรมผู้สูงอายุ 
การสนับสนุนทางสังคมผ่านกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ 

2. กระบวนการและผลการพัฒนาการจัดบริการเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนแบบเครือข่าย 
 ประเด็นปัญหาหรือความต้องการในการจัดบริการ เพ่ือสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนแบบ

เครือข่ายตามแนวคิดองค์ประกอบของระบบสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ดังนี้ 
  1. การบริหารจัดการพบว่า ทางหน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ประชุมร่วมกันเพื่อท าความเข้าใจถึงเปูาหมายเพื่อพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือสุขภาวะผู้สูงอายุร่วมกัน ทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีการทบทวนแผนการด าเนินงานของทั้งสองหน่วยงานร่วมกับ
ภาคีท่ีเกี่ยวข้องทั้ง อสม. แกนน าผู้สูงอายุ เพื่อให้เห็นภาพการด าเนินงานตอบสนองเปูาหมายของสุขภาวะใน
แต่ละมิติที่ชัดเจน 

 2. ทรัพยากรสุขภาพ  
 2.1 ก าลังคนพบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง 2 แห่ง และโรงพยาบาลตากใบ มี

พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน มีการประสานงานร่วมกันระหว่างนัก
กายภาพบ าบัด และแพทย์แผนไทย จากโรงพยาบาลตากใบ ร่วมให้บริการส่งเสริมสุขภาพในการจัดบริการใน
ชมรมผู้สูงอายุ และการออกให้บริการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ในรายที่ต้องได้รับการติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพท่ีบ้าน  
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 2.2 สถานบริการพบว่า เครือข่ายการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่ ในระดับปฐมภูมิ มี 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้บริการในพ้ืนที่ ต.พร่อน 2 แห่ง และมีกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและ
บริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลตากใบ ให้บริการในพ้ืนที่ ต.เจ๊ะเห ขณะที่องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน ได้
ส่งเสริมบริการด้วยการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพของ อปท. เพ่ือให้บริการส่งต่อผู้สูงอายุในพ้ืนที่ และมีแผนการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ อบต.พร่อน 

 2.4 องค์ความรู้  
  2.4.1 การมีและใช้ประโยชน์ชุดข้อมูลสุขภาพ เจ้าหน้าที่หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ 

และ อสม. มีบทบาทส าคัญในการรวบรวมข้อมูลภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ และน าข้อมูลมาใช้สะท้อนสถานะ
สุขภาพให้กับผู้สูงอายุได้ทราบสถานะสุขภาพของตน และการสะท้อนข้อมูลสุขภาพให้กับภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยบริการสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. ได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยเครื่องมือ คือ ปิงปองจราจร 7 สี และการใช้แบบคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุของกรม
อนามัย ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว ได้มีการน ามาทบทวนแนวทางการจัดบริการเยี่ยมบ้านในรูปแบบของทีมสหวิชาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ 3 ประเภทในชุมชน รวม 396 คน จากจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด 792 คน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้สูงอายุแต่ละประเภทที่ต้องได้รับการเยี่ยมบ้าน 
 

ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ผู้สูงอายุติดสังคม ติดบ้าน/ภาวะข้อเข่าเสื่อม 235 29.67 
2. ผู้สูงอายุติดสังคม ติดบ้าน/ภาวะข้อเข่าเสื่อม/ โรคเรื้อรัง/ โรคอ่ืน ๆ 148 18.69 
3. ผู้สูงอายุติดเตียง 13 1.64 

รวม 396 50.00 
  
  2.4.2 การมีกลไกและกระบวนการเรียนรู้รวมถึงจัดการความรู้พบว่า การขับเคลื่อน

การด าเนินงาน 2 ส่วนด้วยกัน คือ  
   1) การมีเวทีเรียนรู้ผลการด าเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนน าผู้สูงอายุ และ อสม. อย่างต่อเนื่องทุก 2-3 เดือน ท าให้เห็นความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานร่วมกัน  

   2) การศึกษาดูงานในพ้ืนที่ต าบลต้นแบบ เพื่อเรียนรู้กระบวนการท างาน
ร่วมกันของทีมบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แกนน าผู้สูงอายุ และ อสม. 

   3) การทบทวนความรู้ให้กับ อสม. ในพ้ืนที่ เพื่อให้สามารถประเมินภาวะ
สุขภาพและการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้นขณะเยี่ยมบ้านได้ ผลการด าเนินงาน พบว่า อสม. 92 คน 
สามารถประเมินภาวะสุขภาพได้ถูกต้อง 79 คน คิดเป็นร้อยละ 85.87) และประเมินภาวะสุขภาพไม่ถูกต้อง 
13 คนคิดเป็นร้อยละ 14.13 

 3. งบประมาณพบว่า งบประมาณส าหรับด าเนินการจัดบริการนั้น จะมาจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพร่อน ทั้งในส่วนงบประมาณตามแผนงานปกติขององค์กร และการระดมทุนจากพ้ืนที่ ด้วยการจัด
คอนเสริ์ตการกุศล เพ่ือน ารายได้จากการจัดงาน มาสนับสนุนให้กับการด าเนินงานของชมรมส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุทุกชมรมอีกทางหนึ่ง 
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 4. บริการสุขภาพ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีการ
สนับสนุนและมีการวางแผนพัฒนาเพิ่มเติมจากแผนงานที่ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร่อนมีแผนงานปกติอยู่แล้ว ภายใต้การก าหนดความต้องการร่วมกัน จากการสอบถามความต้องการ
และปัญหาด้านสุขภาพ กับผู้สูงอายุทั้ง 10 ชุมชน พบประเด็นซึ่งเป็นการต้องการด าเนินงานร่วมกัน คือ มีศูนย์
ฟ้ืนฟูร่างกาย ชมรมผู้สูงอายุมีการจัดกิจกรรมทุกเดือน และการตรวจสุขภาพประจ าปี จากประเด็นความ
ต้องการด าเนินงานในการจัดบริการเพ่ือสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชน มีการจัดระบบบริการสุขภาพ ดังนี้ 
 4.1 การจัดบริการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี โดยได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของทีมสหวิชาชีพในการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่ม ดังภาพที่  1-3 
 
ภาพที่ 1 แสดงแนวทางการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ติดสังคม ติดบ้าน (ภาวะข้อเข่าเสื่อม) โรคเรื้อรัง (เบาหวาน  

ความดันโลหิตสูง) และโรคอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จนท.รพ.สต./จนท.ฝ่ายเวชฯ 
ตรวจร่างกาย ประเมินภาวะสุขภาพ 
ให้การพยาบาลติดตามผลการรักษา 

 

ต.เจ๊ะเห 
 

รพท., รพศ. 
ผ่าตัด 

 
 

ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 

แพทย์แผนไทย 
(บวม แดง ร้อน) 

 

กายภาพบ าบัด 
 (ปรับองศาเข่า) 

ต.พร่อน 
 

รพ.ตากใบ 
 

รต.สต.พร่อน 

ปกติ 

ส่งตรวจเพิ่มเติม 

อสม. 
เยี่ยมบ้าน  คัดกรองภาวะสุขภาพ  รายงานสถานะสุขภาพประสานเจ้าหน้าที ่

จนท.รพ.สต./จนท.ฝ่ายเวชฯ 
(30-90 วัน/ครั้ง) 

- เยี่ยมบ้าน 
- ประเมินภาวะสุขภาพ  
- ประเมิน ADL 
- ประเมินสภาพข้อเข่าเส่ือม 
- ประเมินสภาพแวดล้อมให้
ค าแนะน าการปรับสภาพแวดล้อม 
 

อปท./แกนน าชุมชน 
พิจารณาสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อม 
 

ภาวะสุขภาพปกติ 
 

ภาวะสุขภาพผิดปกติ 
 

พบแพทย์ (45-90 วัน) 
ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือดรับยาต่อเนื่อง 

ต.เจ๊ะเห : รพ.ตากใบ 
 

ต.พร่อน: รพ.สต.พร่อน 
 

ปกติ 

ผิดปกติ/พบภาวะเข่าเส่ือม ส่งต่อพบแพทย์  
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ภาพที่ 2แสดงแนวทางการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ติดสังคม ติดบ้าน (ภาวะข้อเข่าเสื่อม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3แสดงแนวทางการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปกติ 
ส่งต่อพบแพทย์  ผิดปกติ/พบภาวะเข่าเส่ือม 

ปกติ 

รพท., รพศ.
ผ่าตัด 

 
 

แพทย์แผนไทย 
(บวม แดง ร้อน) 

 

กายภาพบ าบัด 
(ปรับองศาเข่า) 

ต.เจ๊ะเห 
 

ต.พร่อน 
 

รพ.ตากใบ 
 

รต.สต.พร่อน 
มีปัญหาฐานะการเงิน 

อสม.(เยี่ยมบ้าน 1-2 สัปดาห์/ครั้ง) 
เยี่ยมบ้าน คัดกรองภาวะสุขภาพ รายงานสถานะสุขภาพ ประสานเจ้าหน้าที ่

 

จนท.รพ.สต./จนท.ฝ่ายเวช (ทุก 3 เดือน) 
- เยี่ยมบ้าน 
- ประเมินภาวะสุขภาพ  
- ประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน 
- ประเมินสภาพข้อเข่าเส่ือม 
- ประเมินสภาพแวดล้อมและให้ค าแนะน าการปรับ
สภาพแวดล้อม 
 

อปท./แกนน าชุมชน 
พิจารณา สนับสนุน การปรับสภาพแวดล้อม 

ภาวะสุขภาพปกติ 
 

ภาวะสุขภาพผิดปกติ 
 

จนท.รพ.สต./จนท.ฝ่ายเวช 
ตรวจร่างกายประเมินภาวะสุขภาพ 
ให้การพยาบาลติดตามผลการรักษา 

 

ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 

ผิดปกติ 

ปกติ 

อสม. (เยี่ยมบ้าน 1 ครั้ง/สัปดาห์) 
- ให้ค าแนะน า/สอน วิธีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้กับญาติ/ผู้ดูแล 
- ประเมินทักษะญาติ/ผู้ดูแล เบื้องต้น 
- รายงานสถานะสุขภาพ ประสานงานกับเจ้าหน้าที ่
 

ภาวะสุขภาพปกติ 
 

ภาวะสุขภาพผิดปกติ 
 

จนท.รพ.สต./จนท.ฝ่ายเวช (1-2 ครั้ง/เดือน) 
- ตรวจร่างกาย 
- ประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน 
- ให้การพยาบาล 
- สนับสนุนอุปกรณ์ของใช้ที่จ าเป็น 
- วางแผนการรักษา/ส่งต่อ 
- ประสานความช่วยเหลือจากชุมชน/ท้องถิ่น 
 

จนท.ท้องถิ่น/ผู้น าชุมชน 
- สนับสนุนสิทธิประโยชน ์
- ประสานข้อมูลสถานการณ์ครัวเรือน 
 

ทีมสหวิชาชีพ (ทุก 3 เดือน) 
 

จนท.รพ.สต./จนท.ฝ่ายเวช  
- ตรวจร่างกาย, ประเมินภาวะสุขภาพ 
- ให้การพยาบาล 
- ประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน 

- ส่งต่อ รพ.ตากใบ 
 

ปกติ 
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 4.2 การจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ อบต.พร่อน ภายใต้การด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพร่อน เพื่อให้บริการส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุในพ้ืนที่ เพื่อเพ่ิมการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของผู้สูงอายุ โดยเชื่อมโยงและใช้ทรัพยากรร่วมกันกับทางโรงพยาบาลตากใบ 
 4.3 การด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ พบว่า มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพ่ิมเติมจาก
กิจกรรมที่มีอยู่ โดยให้นักกายภาพบ าบัดและแพทย์แผนไทย เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกกายบริหารชะลอภาวะ
ข้อเข่าเสื่อม และการใช้ยาสมุนไพรพอกเข่าเพ่ือลดอาการปวด บวม ของข้อเข่าเสื่อม ขณะเดียวกันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการสนับสนุนงบประมาณและเครื่องวัดความดันโลหิตส าหรับใช้ตรวจคัดกรองให้กับ
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
 3. ผลการด าเนินงานจากการด าเนินงานพบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านมีการเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในกลุ่มติด
สังคม จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.61 ผู้สูงอายุมีภาวะข้อเข่าเสื่อมดีข้ึน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 63.68ดัง
ตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการด าเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
 

ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ผู้สูงอายุ ติดบ้าน เป็น ติดสังคม 6 4.61 
2. ผู้สูงอายุ ติดเตียง เป็น ติดบ้าน 0 0.00 
3. ผู้สูงอายุภาวะข้อเข่าเสื่อมดีข้ึน 135 63.68 
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 
 ควรน ารูปแบบการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ขยายผลไปยังพื้นท่ีต าบลอื่น ๆ ใน
พ้ืนที่อ าเภอตากใบต่อไป 
 
บทเรียนที่ได้รับ 
 การเรียนรู้ทุกกระบวนการท างานร่วมกันเป็นประจ าของทุกภาคส่วน ทั้งสถานการณ์ปัญหาและความ
ต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ มีการปรับแผนการท างานที่ยืดหยุ่นเพ่ือตอบสนองความต้องการและความพร้อม
ของแต่ละภาคส่วนในชุมชน เป็นสิ่งส าคัญท่ีช่วยขับเคลื่อนงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1. การที่หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนน าผู้สูงอายุ และ อสม. ซึ่งเป็นภาคี
หลักมีการเรียนรู้ข้อมูลสถานะสุขภาพร่วมกัน และก าหนดนโยบายเพื่อวางแผนงาน โครงการ ที่ชัดเจน 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้
ประสานงาน และด าเนินการตามนโยบายและแผนงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และชมรมผู้สูงอายุ 
 
การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร 
 การวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากใบ และสาธารณสุขอ าเภอตากใบ เป็น
อย่างดี ทั้งในส่วนของงบประมาณ และทีมงานที่ร่วมกันด าเนินงานและประสานการปฏิบัติงานร่วมกันกับพ้ืนที่
ศึกษาเป็นอย่างดี 
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