วารสารวิจยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี ท่ี 14 ฉบับที่ 2: พฤษภาคม – สิงหาคม 2563  93

การพัฒนาสมรรถนะผู้จดั การการดูแลผูส้ งู อายุ จังหวัดนนทบุรี:
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The competency development of elderly care managers in Nonthaburi
Province: A monitoring and evaluating research study
Yaowarat Rungsawang* Yupawan Tongtanunam** Jatupron Nusawat*** Sarunya Panpin****
Abstract
Background: Developing personnel competencies to enhance the capability of system management
is an important aspect of integrated care for the elderly.
Objectives: To evaluate the training program for care managers in Nonthaburi province.
Methods: A descriptive research was designed with involved samples. For evaluating the context,
input, and process, purposive sampling technique was used to recruit the sample of 4 training
committees and 51 trainees, while 74 trainees were randomly sampled for the product assessment.
The instruments included the dichotomous test about knowledge of elderly care, the attitudes towards
elderly care questionnaire, the perception of elderly care competency questionnaire, and the
satisfaction of the training program questionnaire. Semi-structured questions were used to ask the
sample opinion towards the training program. Quantitative data were analyzed by descriptive statistics
and content analysis was used to analyze qualitative data.
Results: 1) The context aspects, including policy and the objectives of this project, were clear,
applicable, and assessable. 2) The input aspects, consisting of the knowledge and capability of
lecturers, the content transferring ability of the lecturers and providing the opportunity for trainees to
ask questions and to express opinions, were at a good level ( x = 4.27, SD =0.60; x = 4.22, SD =0.57;
x = 4.25, SD = 0.59, respectively). 3) The process aspect showed that the palliative care topic
received the most satisfaction ( x = 4.29, SD= 0.54); and 4) the product aspects showed that 56.76%
of trainees gained knowledge at a very good level, and the trainees had attitude at a very good level
and competencies were at a high level ( x = 4.37, SD= 0.48 and x = 4.02, SD = 0.71).
Conclusions: The development of competencies and attitudes of the managers in elderly care should
be provided continuously and cover all sectors to refresh management knowledge of the care managers.
Keywords: care manager, competency, elderly
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บทนา
ประเทศไทยถือเป็ นประเทศสังคมสูงอายุ
(Aged society) ที่ม ีป ระชากรอายุ 60 ปี ขึ้น ไป
มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทัง้ หมด และใน
ปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุถึง
11,136,059 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 16.73 ของ
ประชากร1 โดยคาดการณ์ว่าผูส้ ูงอายุวยั ปลายที่ม ี
อายุมากกว่า 60 ปี จะเพิม่ มากขึน้ เป็ นร้อยละ 30
ในปี พ.ศ. 2581 ร่วมกับอัตราการเกิดทีน่ ้อยลง2
จากสถิติจงั หวัดนนทบุร ี พบว่ามีผู้สูงอายุ
มากถึง 231,419 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.29 ของ
ประชากร ซึง่ จัดเป็ นสังคมผูส้ ูงอายุและมีแนวโน้ม
สู่ ก ารเป็ น สังคมสู งอายุ แ บบสมบู รณ์ ใ นไม่ ช้ า 2
ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนผ่ านด้านภาวะสุ ขภาพ
(health transition) ซึ่ ง โรคที่ ม ัก พบในผู้ สู ง อายุ
น าไปสู่ ภาวะพึ่งพิงมากขึ้น ท าให้ อุ ปสงค์ ของ
ผูส้ งู อายุไทยต่อความต้องการ “ระบบการดูแลระยะ
ยาว (long term care)” มีแนวโน้มสูงขึน้ นอกจากนี้
สภาพสังคมของจังหวัดนนทบุรเี ป็ นสังคมกึ่งเมือง
ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านตามลาพัง ที่มคี วามเจ็บป่ วย
ด้วยโรคเรื้อรังและมีความความพิการ ทุพลภาพ
จังหวัดนนทบุรจี งึ มีความจาเป็ นต้องมีการพัฒนา
ระบบบริการด้านการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุ
กลุ่มพึง่ พิงผูพ้ กิ าร เพื่อความสามารถในการเข้าถึง
บริก ารด้ า นสุ ข ภาพได้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี
คุ ณ ภาพชีว ิต ที่ดี สอดคล้ อ งกับ แผนผู้ สู ง อายุ
แห่ งชาติฉ บับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) และฉบับ
ปรับปรุงครัง้ ที่ 2 (พ.ศ. 2561) ยุทธศาสตร์ท่ี 4
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ
อย่างบูรณาการระดับชาติและการพัฒนาบุคลากร
ด้านผู้สูงอายุ ได้ก าหนดมาตรการส่ งเสริมและ
สนับสนุ นการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ และ
ก าหนดแผนการผลิตบุ คลากรด้านผู้สูงอายุ ใ ห้

เหมาะสมและเพีย งพอต่ อ ความต้ อ งการของ
ประเทศและดาเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง3
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัด
นนทบุร ี ได้ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นนทบุร ี จัดทาโครงการอบรมผู้จดั การการดูแล
ผู้สูงอายุ (elderly care manager) เป็ นการอบรม
เชิง ปฏิบ ัติ จ านวน 70 ชัว่ โมง โดยอบรมภาค
ทฤษฏีและปฏิบตั ิ ตามหลักสูตรของสานักอนามัย
ผูส้ งู อายุ กรมอนามัย4 อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2558
เพื่อ ให้ ท ราบถึง บริบ ท ได้ แ ก่ นโยบาย
หลั ก การและเหตุ ผ ลในการจั ด ท าโครงการ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายและกิจกรรมของโครงการ
ปั จจัยนาเข้าของโครงการ ได้แก่ วิทยากร วัสดุ
อุปกรณ์ และสิง่ อานวยความสะดวกและ ผูเ้ ข้ารับ
การอบรม กระบวนการของโครงการ ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
เวลาที่ใ ช้ ใ นการจัด กิจ กรรม วิธ ีการถ่ า ยทอด
ความรู้ การบริการอาหารเครื่องดื่ม สถานที่จ ดั
กิจกรรม การอ านวยความสะดวกของผู้จ ดั การ
อบรม ผลผลิ ต ของโครงการ ได้ แ ก่ ความรู้
ทัศ นคติ และสมรรถนะการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ข อง
ผูจ้ ดั การระบบการดูแลผูส้ ูงอายุ ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั
จึงได้จดั ทาวิจยั ประเมินผลโครงการเพื่อนาผลที่
ได้ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูจ้ ดั การการดูแลผูส้ ูงอายุต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
เพื่อประเมินผลด้านบริบท ปั จจัยน าเข้า
กระบวนการ และผลผลิตของการจัดโครงการ
อบรมผู้ จ ัด การการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ข องจัง หวัด
นนทบุร ี
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การวิจยั ประเมินผลโครงการอบรมผู้จดั การ
ดู แ ลผู้ สู งอายุ ได้ น ารู ปแบบการประเมินซิปป์
(CIPP Model)5 มาประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการ
ประเมิน โดยการประเมินประกอบไปด้วย 1) การ
ประเมินบริบท(context evaluation) ของโครงการ
ได้แก่ นโยบาย หลักการและเหตุผลในการจัดทา
โครงการ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายและกิจกรรมของ
โครงการ 2) การประเมิน ปั จจัย น าเข้ า (input
evaluation) ของโครงการ ได้แก่ วิทยากร วัสดุ
อุปกรณ์ และสิง่ อานวยความสะดวกและผู้เข้ารับ
การอบรม 3) การประเมินกระบวนการ (process
evaluation) ของโครงการ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์
การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เวลาทีใ่ ช้ในการจัด
กิจกรรม วิธกี ารถ่ายทอดความรู้ การบริการอาหาร
เครื่องดื่ม สถานที่จดั กิจกรรม การอ านวยความ
สะดวกของผู้จดั การอบรม 4) การประเมินผลผลิต
(Product evaluation) ของโครงการ ได้แก่ ความรู้
ทัศ นคติ และสมรรถนะการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ของ
ผูจ้ ดั การการดูแลผูส้ งู อายุ
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ก า ร วิ จั ย ป ร ะ เ มิ น ผ ล ( Evaluation
research) ในรูปแบบพรรณา โดยใช้รปู แบบการ
ประเมิน CIPP Model
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผูจ้ ดั การการดูแลผูส้ ูงอายุ
จั ง หวั ด นนทบุ ร ี ที่ ผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต ร
ผู้จ ดั การการดู แลผู้สูงอายุ (Care manager) 70
ชัวโมง
่ จัดการอบรมมาแล้ว 2 รุน่ จานวน 202 คน
อาจารย์และเจ้าหน้ าที่ว ิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี จัง หวัด นนทบุ ร ี และบุ ค ลากร
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด นนทบุ ร ี ท่ี เ ป็ น
คณะกรรมการจัดโครงการอบรมจานวน 15 คน

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มตัวอย่างในการประเมินบริบท ปั จจัย
นาเข้าและกระบวนการ จานวน 55 คน กาหนด
ขนาดของกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้การประมาณจาก
จ านวนประชากรที่ร้อยละ 256 ประกอบไปด้ว ย
คณะกรรมการจัดโครงการอบรม จ านวน 4 คน
เลือ กแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
และผู้ เ ข้ า รับ การอบรม 51 คน เลือ กโดยการ
สุ่มอย่างง่าย (simple random sampling)
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการประเมิ น ผลผลิ ต
ก าหนดขนาดโดยใช้ ก ารประมาณจากจ านวน
ประชากรที่ร้อ ยละ306 และเพิ่มขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างร้อยละ10 เพื่อป้ องกันการไม่ตอบกลับ
หรือ ข้อ มูล ไม่ ส มบู ร ณ์ ท าให้ได้ขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่าง 81 คน เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่1) ผูจ้ ดั การระบบการดูแลผูส้ ูงอายุ ในจังหวัด
นนทบุร ี ทีผ่ ่านการอบรมหลักสูตร Care manager
70 ชัวโมง
่
2) เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมมากว่ า
ร้อยละ 80 ของกิจกรรมการอบรมทัง้ ภาคทฤษฏี
และปฏิบตั ิ 3) ทีย่ นิ ดีตอบแบบสอบถาม เลือกโดย
การสุ่มอย่างง่าย จากประชากรที่มคี ุณสมบัติตาม
เกณฑ์โดยมีผู้ตอบกลับแบบสอบถามที่ส มบู รณ์
74 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.36
เครื่องมือในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ใ นการเก็บรวบรวมข้อ มูล
จากผูเ้ ข้ารับการอบรมได้แก่ แบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ แบบประเมินทัศนคติ
แบบประเมินสมรรถนะการดูแลผูส้ งู อายุ
ส่วนที่ 1 แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการ
ดูแลผู้สูงอายุ เป็ นการตอบ “ถูก” หรือ “ผิด” ของ
กรมอนามัย4 ค่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index
of item-objective congruence: IOC) = .81 ความ
เชื่อมันของเครื
่
่องมือ KR-20 = .634 แบ่งคะแนน
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เป็ น 3 ระดับได้ แก่ ดี มาก (คะแนนมากกว่ า 28
คะแนน) ดี ( 25-28 คะแนน) ปานกลาง (22-24 คะแนน)
ส่ วนที่ 2 แบบประเมินทัศนคติเป็ นแบบ
มาตราส่ วน ประมาณค่ า (rating scale) 5 ระดับ
ของกรมอนามัย 4 ค่ า ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง
(Index of item-objective congruence: IOC) = .67
ค่าความเชื่อมันโดยหาค่
่
าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของ
คอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) = .98
ส่วนที่ 3 แบบประเมินสมรรถนะการดูแล
ผูส้ งู อายุเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
สร้างโดยยุพาวรรณ ทองตะนุ นาม7 ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) = .88 ค่าความเชื่อมันโดยหาค่
่
า
สัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค = .80
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การอบรมของผูเ้ ข้ารับการอบรม ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดย
งานพัฒนาบุคคลากร สถาบันพระบรมราชชนก
เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อการบรรยาย
เนื้ อ หาในการบรรยายแต่ ล ะหั ว ข้ อ การฝึ ก
ปฏิบ ัติการดูแลช่ วยเหลือผู้สูงอายุระยะยาวใน
ชุมชนและสถานบริการ วิทยากร และการดาเนิน
โครงการ จานวน 30 ข้อ
ส่ วนที่ 5 เป็ นแบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง
(Semi-structure) ประกอ บ ด้ ว ย ข้ อ ค า ถ า ม
ปลายเปิ ดที่ใช้ในการประชุม เพื่อประเมินผลการ
จัดโครงการ (After Action Review: AAR) และใช้
ในการประเมินบริบท ปั จจัยนาเข้า กระบวนการ
และผลผลิตของโครงการ โดยคณะผู้ว ิจ ัยเป็ น
ผูส้ ร้างขึน้ และนาไปทดลองใช้กบั โครงการอบรม
อื่นที่มลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน และนามาปรับข้อ
คาถามให้ครอบคลุมและเข้าใจได้งา่ ยขึน้
ข้อพิ จารณาด้านจริ ยธรรม
งานวิจยั นี้ผ่านการพิจารณาความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจ ยั ใน

มนุษย์ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัด
นนทบุร ี เลขที่ 5/2561 วันที่ 15 มิถุนายน 2561
วิ ธีเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้ว ิจยั ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการวิจ ยั ให้
กลุ่มตัวอย่างทราบ และขอความยินยอมในการให้
ข้อมูล และอนุ ญาตให้ผู้ว ิจ ัยเข้าถึงข้อ มู ล ขณะ
อบรมของกลุ่มตัวอย่าง
2. การรวบรวมเก็ บ ข้ อ มู ล แบ่ ง ออกเป็ น
2 ส่วน ได้แก่
1) ข้ อ มู ล การประเมิ น ผลโครงการ
เกี่ยวกับบริบท ปั จจัยน าเข้าและกระบวนการ
จากการประชุม เพื่อประเมินผลการจัดโครงการ
ของกลุ่มผูจ้ ดั โครงการ 1 วันหลังเสร็จสิน้ โครงการ
ใช้เวลา 90 นาที และให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อปั จจัยนาเข้า และ
กระบวนการจานวน 30 ข้อ ใช้เวลา 20 นาที ใน
วันสุดท้ายของการจัดการอบรม
2) ข้ อ มู ล การประเมิ น ผลผลิ ต ของ
โครงการ ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติและสมรรถนะ
ของผูเ้ ข้ารับการอบรม ผูว้ จิ ยั ส่งแบบสอบถามไป
ยังกลุ่ มตัวอย่างทางไปรษณีย์พร้อ มไปรษณี ย์
ตอบกลับ 1 เดือนหลังเสร็จสิ้นการอบรม โดยใช้
เวลาในการตอบแบบสอบถาม ประมาณ 45 นาที
การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิง คุ ณ ภาพจากการ
ประชุ มกลุ่ ม หลัง การจัดโครงการ ด้ว ยวิธ ี ก าร
วิเคราะห์เชิงเนื้อ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
และแบบสอบถามความรู้ ทัศนคติและสมรรถนะ
ของผู้เข้ารับการอบรม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่ าความถี่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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ผลการวิ จยั
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ผูจ้ ดั การการดูแลผูส้ ูงอายุเป็ นเพศหญิง
ทัง้ หมด อายุต่าสุด 23 ปี สูงสุด 58 ปี อายุเฉลีย่
46.47 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี 65 คน คิด
เป็ นร้อยละ 87.84 ปริญญาโท จานวน 9 คน คิด
เป็ นร้อยละ 12.16 ปฏิบตั ติ าแหน่งพยาบาล 65 คน
คิดเป็ นร้อยละ 87.84 เจ้าพนักงานทันตาภิบาล
6 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.10 เจ้าพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.05
2. ข้อมูลความคิ ดเห็นต่ อบริ บท ปั จจัย
นาเข้า กระบวนการของโครงการ
2.1 บริ บทของโครงการ กลุ่มตัวอย่าง
ผู้จดั การอบรม และผู้เข้ารับการอบรมเห็นด้ว ย
เกี่ยวกับ นโยบายรวมทัง้ หลัก การและเหตุ ผ ล
วัต ถุ ประสงค์ เป้ าหมายและกิจกรรมของการ
จัดการอบรม โดยมีผู้เ ข้ารับการอบรมร้อ ยละ
96.10 บอกว่าความรู้และประสบการณ์ท่ไี ด้จาก
การอบรมสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ จ ริ ง
สอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของผู้ เ ข้า รับ การ
อบรม และจากการประชุมประเมินผลของคณะ
ผู้จดั การอบรม ให้ความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของ
โครงการมีค วามชัด เจน สามารถปฏิบ ัติ แ ละ
ประเมินได้จริง เป้ าหมายสอดคล้องกับนโยบาย
การผลิตบุคลาการในการดูแลผู้สูงอายุ ตามแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) และ
ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 2 (พ.ศ. 2561) ยุทธศาสตร์ท่ี 4
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ
อย่างบูรณาการระดับชาติและแผนการพัฒ นา
บุคลากรด้านผูส้ ูงอายุ ของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนนทบุร ี และเขตสุขภาพที่ 4
2.2 ปั จจัยนาเข้าของโครงการ ผู้เข้า
รับการอบรมมีค วามเห็นว่ าวิท ยากรมีค วามรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น เ นื้ อ ห า ที่ บ ร ร ย า ย มี

ความสามารถในการถ่ ายทอดเนื้อหา และเปิ ด
โอกาสให้ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับมาก ( x =4.27, SD=0.60; x =4.22, SD=0.57
และ x = 4.25, SD= 0.59 ตามลาดับ) โดยมีความ
พึงพอใจต่อความเหมาะสมของเอกสารและสื่อที่
ใช้ ใ นการอบรมและประสิท ธิภ าพของเครื่อ ง
คอมพิว เตอร์ และโสตทัศ นู ปกรณ์ อ ยู่ใ นระดับ
ปานกลาง ( x =3.82, SD=0.79 และ x = 3.90,
SD= 0.75 ตามล าดั บ ) และจากการประชุ ม
ประเมินผลของคณะผู้จดั การอบรม ให้ความเห็น
ว่ า ผู้ เ ข้ า รับ การอบรมเป็ นผู้ จ ัด การการดู แ ล
ผู้สูงอายุซ่ึงเป็ นกลุ่ มเป้ าหมายที่สอดคล้อ งกับ
วัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายของโครงการ โดย
ภายหลัง การอบรมผู้ เ ข้า รับ การอบรมต้ อ งน า
ความรู้ ท่ี ไ ด้ ร ับ ไปใช้ ใ นการจัด การการดู แ ล
ผู้สูงอายุ จริงในพื้นที่ วิทยากรทัง้ หมดเป็ นผู้ ม ี
ความรู้ในเรื่องที่สอนดีมากและมีความตัง้ ใจใน
ถ่ ายทอดความรู้ แต่ ส่ วนใหญ่ ว ิทยากรจะไม่ ได้
จัดทาเอกสารและส่ งให้ผู้เข้ารับการอบรมก่ อ น
การสอน และส่ ว นใหญ่ จ ะให้ เ ป็ นเอกสารการ
น าเสนอ คณะจัดการอบรมจึงเสนอว่ า ในการ
จั ด การอบรมครั ง้ ต่ อ ไปควรจั ด ท าคู่ ม ื อ ที่ ม ี
รายละเอียดเนื้อหาของเรื่องที่จะสอนให้กบั ผู้เข้า
รับการอบรมในการลงทะเบียน
2.3 กระบวนการ ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความคิดเห็นว่าการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างล่าช้า
เวลาทีใ่ ช้ในการจัดกิจกรรมการอบรมภาคทฤษฎี
10 วัน นานเกินไป เนื่องจากยังคงมีภาระงานที่
ต้องทาที่ทางาน ทาให้บางชัวโมงไม่
่
สามารถเข้า
ร่วมการอบรมได้ หัวข้อการบรรยายที่ผู้เข้ารับ
การอบรมพึงพอใจมากที่สุ ดคือ การดูแลผู้ป่วย
แบบประคับประคอง (palliative care) ( x = 4.29,
SD= 0.54) รองลงมาคือ ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน
เพื่อจัดการระบบการดูแลผูส้ งู อายุ และการจัดการ
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สิ่งแวดล้อ มและภู ม ิส ถาปั ต ย์ส าหรับ ผู้สู ง อายุ
( x = 4.24, SD= 0.51; x = 4.24, SD= 5.13) โดย
หัวข้อบรรยายที่ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจน้ อย
ที่สุด คือ กองทุนเพื่อการดูแลระยะยาว สปสช.
เขต 4 ( x = 3.92, SD = 0.52) ความพึงพอใจต่อ
การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.45, SD = 0.73) และมีพงึ พอใจ
ต่อความเหมาะสมของห้องทีใ่ ช้ในการอบรมอยู่ใน
ระดับ มาก ( x = 4.24, SD = 0.58) มีค วามพึ ง
พอใจเกี่ยวกับการฝึ กปฏิบตั ิการดูแลช่วยเหลือ
ผู้ สู ง อายุ ร ะยะยาวในชุ ม ชนและสถานบริก าร
ได้แก่ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบตั งิ านการดูแล
ผู้สูงอายุ การฝึ กปฏิบตั ิความเข้าใจในประเด็น
ปั ญหาการด ารงชีว ิตของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับ
มากทั ้ง หมด ( x =4.20, SD=0.53; x = 4.12,
SD = 0.47; x = 4.14, SD = 0.40 ตามลาดับ)
จากการประชุ ม ประเมิ น ผลของคณะ
ผู้จ ัดการอบรม พบว่ าทุ ก กิจกรรมที่ร ะบุ ไ ว้ ใ น
โครงการได้ม ีการด าเนิ นการครบถ้วนและตรง
ตามเวลาที่กาหนด จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัง้
ภาคทฤษฏี การศึก ษาดูง าน และภาคปฏิบ ัติ
เป็ นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ใ นหลัก สู ต รและ
เป้ าหมายของโครงการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม
ได้ ฝึ ก ปฏิ บ ัติ ท่ี ห น่ ว ยงานของตนเองและน า
ประเด็ น ปั ญหาในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ แ ละการ
ด าเนิ นงานในบทบาทผู้จ ัดการระบบการดู แ ล
ผู้สูงอายุมาปรึกษาอาจารย์พ่เี ลี้ยงภาคปฏิบตั ิท่ี
โครงการจัดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ในการฝึ กปฏิบตั ิ วัสดุอุ ปกรณ์ ท่เี ตรียมไว้ใช้ใน
การอบรมมีอย่างเพียงพอ และผู้จดั การอบรมมี
ความเห็นว่าการจัดกิจกรรมการอบรมภาคทฤษฏี
บางหั ว ข้ อ สามารถน ามารวมกั น ได้ และ
หน่ วยงานต้นสังกัดควรลดภาระงานของผูเ้ ข้ารับ
การอบรมในช่วงของการอบรม และในบางหัวข้อ

อาจให้ผู้เ ข้ารับการอบรมศึกษาจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือการเรียนผ่ านระบบ
ออนไลน์เพื่อให้โอกาสในการศึกษานอกเวลาและ
ลดการใช้เวลาในการเดินทาง
3. ข้ อมูลผลผลิ ตของโครงการ ได้ แก่
ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้สมรรถนะในการ
ดู แ ลผู้สู ง อายุ ข องผู้จ ัด การระบบการดู แ ล
ผูส้ งู อายุ
ผูจ้ ดั การระบบการดูแลผูส้ ูงอายุ มีค่าเฉลี่ย
ของความรู้ใ นการดู แ ลผู้ สู ง อายุ สู ง สุ ด อยู่ใ น
ระดับดี (25-28 คะแนน) ร้อยละ 56.76 และระดับ
ดีมาก (มากกว่า 28 คะแนนขึน้ ไป) ร้อยละ 17.57
และมีท ัศนคติในการดู แลผู้สู งอายุ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.37, SD= 0.48) โดยมีค่ าเฉลี่ ย
สูงสุดใน 3 ข้อแรกคือ ผู้สูงอายุเป็ นผู้มคี ุณค่ าเป็ น
ปูชนียบุคคลทางสังคม รองลงมา การอบรมหลักสูตร
ดูแลผู้สูงอายุม ีประโยชน์ ต่ อตัวเองและครอบครัว
และการโอบกอดหรื อ การสั มผั ส ผู้ สู งอายุ เ พื่ อ
ถ่ายทอดความรูส้ กึ ทีด่ เี ป็ นสิง่ สาคัญอยู่ในระดับมาก
ทัง้ หมด ( x = 4.81, SD = 0.39, x = 4.72, SD = 0.73
และ x = 4.77, SD = 0.51 ตามลาดับ) ส่วนทัศคติท่ี
ต่ าสุดคือผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาจขีบ้ ่น จูจ้ บ้ี ้าง ไม่น่า
ร าคาญ ไม่ ยากในการดู แลอยู่ในระดับปานกลาง
( x = 3.74, SD = 1.09) และมีการรับรูส้ มรรถนะการ
ดูแลผูส้ ูงอายุโดยรวมของผูจ้ ดั การ การดูแลผูส้ ูงอายุ
พบว่า อยู่ในระดับสูง ( x = 4.02, SD = 0.71) และ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ าด้านที่ม ีค่ าเฉลี่ยสูง
ที่สุ ดคือ การควบคุ มอาการที่ ม ีอยู่ และป้ องกั น
ภาวะแทรกซ้ อนและเสียชีว ิต ( x = 4.09, SD =
0.88) อยู่ในระดับสูง และการรับรูส้ มรรถนะการดูแล
ผู้สูงอายุด้านที่มคี ่ าเฉลี่ยต่ าที่สุ ดคือ การพัฒ นา
คุณภาพการรักษาพยาบาลผูส้ ูงอายุกลุ่มติดเตียง
( x = 3.81, SD = 0.92) อยู่ใ นระดับปานกลาง
ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าความรู้ ทัศนคติ และการรับรูส้ มรรถนะในการดูแลผูส้ งู อายุของผูจ้ ดั การการดูแลผูส้ งู อายุ
โดยรวมและรายข้อ (n=74)
ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้สมรรถนะในการดูแลผู้สงู อายุของผูจ้ ดั การ
SD
x
การดูแลผูส้ งู อายุ
27.05 2.95
ความรู้ในการดูแลผูส้ งู อายุ โดยรวม
ด้านสถานการณ์และประเด็นปั ญหาทีพ่ บบ่อยในผูส้ งู อายุ
3.51 0.88
ด้านหลักการพืน้ ฐานการบริหารจัดการดูแลผูส้ งู อายุ
7.68 0.91
ด้านการคัดกรองและประเมินความต้องการของผูส้ งู อายุ
8.07 1.35
ด้านเทคนิคการสื่อสารกับผูส้ งู อายุ
2.04 0.75
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางสังคมเพื่อผูส้ งู อายุ
5.74 1.25
4.37 0.48
ทัศนคติ ในการดูแลผูส้ งู อายุ โดยรวม
ผูส้ งู อายุเป็ นผูม้ คี ุณค่า เป็ นปูชนียบุคคลทางสังคม
4.81 0.39
การอบรมหลักสูตรดูแลผูส้ งู อายุมปี ระโยชน์ต่อตัวเองและครอบครัว
4.72 0.73
การดูแลผูส้ งู อายุไม่ใช่สงิ่ ทีน่ ่าเบื่อหน่าย
4.30 0.92
ผูส้ งู อายุส่วนใหญ่อาจขีบ้ ่น จูจ้ บ้ี า้ ง ไม่น่าราคาญ ไม่ยากในการดูแล
3.74 1.09
การดูแลผูส้ งู อายุเป็ นอาชีพทีด่ ี มีเกียรติ มีรายได้
3.86 0.78
การอบรมหลักสูตร Care manager ทาให้มเี พื่อนมีสงั คม
4.28 0.67
ผูส้ งู อายุมคี วามเสื่อมถอยทัง้ ร่างกายและจิตใจ จาเป็ นต้องให้ความรัก ใส่ใจ ดูแล
4.62 0.70
ผูส้ งู อายุทถ่ี ่าย ปั สสาวะอุจจาระเรีย่ ราดต้องลงโทษว่ากล่าว
4.35 1.07
ผูส้ งู อายุชอบหลงลืม การอาบน้าทาความสะอาดไม่จาเป็ นต้องทาทุกวันก็ได้
4.26 1.15
การโอบกอดหรือการสัมผัสผูส้ งู อายุเพื่อถ่ายทอดความรูส้ กึ ทีด่ เี ป็ นสิง่ สาคัญ
4.77 0.51
4.02 0.71
การรับรู้สมรรถนะในการดูแลผูส้ งู อายุ โดยรวม
สมรรถนะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรค
4.05 0.69
สมรรถนะที่ 2 การให้บริการป้ องกัน ควบคุมโรคและกลุ่มอาการ
4.06 0.68
สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ รพสต.
4.07 0.76
สมรรถนะที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผูส้ งู อายุทช่ี ่วยเหลือตนเองได้ดี 3.95 0.81
สมรรถนะที่ 5 การเยีย่ มบ้านเพื่อให้คาแนะนาเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพ
4.21 0.73
สมรรถนะที่ 6 การดูแลสุขภาพทีบ่ า้ น
4.02 0.74
สมรรถนะที่ 7 การพัฒนาศักยภาพ รพสต.
3.97 0.81
สมรรถนะที่ 8 การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลกลุ่มติดบ้าน
3.95 0.78
สมรรถนะที่ 9 การควบคุมอาการทีม่ อี ยูแ่ ละป้ องกันภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวติ
4.09 0.88
สมรรถนะที่ 10 การดูแลสุขภาพผูป้ ่ วยสูงอายุทช่ี ่วยเหลือตนเองไม่ได้ทบ่ี า้ น
3.91 0.85
สมรรถนะที่ 11 การพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผูส้ งู อายุกลุ่มติดเตียง
3.81 0.92
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ผู้จดั การการดูแลผู้สูงอายุ มีทศั นคติในการ
ดูแลผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.37,
SD= 0.48) โดยมีค่ าเฉลี่ยสู งสุ ดใน 3 ข้อแรกคือ
ผู้สูงอายุเป็ นผู้มคี ุณค่า เป็ นปูชนียบุคคลทางสังคม
รองลงมา การอบรมหลั ก สู ต รดู แ ลผู้ สู ง อายุ ม ี
ประโยชน์ต่อตัวเองและครอบครัว และการโอบกอด
หรือการสัมผัสผู้สูงอายุเพื่อถ่ายทอดความรู้สกึ ที่ดี
เป็ นสิ่งส าคัญอยู่ในระดับมากทัง้ หมด ( x = 4.81,
SD= 0.39, x = 4.72, SD= 0.73 และ x = 4.77,
SD=0.51 ตามลาดับ) ส่วนทัศคติทต่ี ่าสุดคือผูส้ งู อายุ
ส่วนใหญ่อาจขีบ้ ่น จูจ้ บ้ี ้าง ไม่น่าราคาญ ไม่ยากใน
การดูแลอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x =3.74, SD=1.09)
การรับรู้สมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุโดยรวม
ของผูจ้ ดั การ การดูแลผูส้ ูงอายุ พบว่า อยู่ในระดับสูง
( x = 4.02, SD=0.71) และเมื่อพิจารณารายด้ าน
พบว่าด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุดคือ การควบคุมอาการ
ที่มอี ยู่และป้ องกันภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวติ ( x
= 4.09, SD=0.88) อยู่ ในระดับสู ง และการรับรู้
สมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุด้านที่มคี ่าเฉลี่ยต่ าที่สุด
คือ การพัฒ นาคุ ณ ภาพการรัก ษาพยาบาล
ผูส้ งู อายุกลุ่มติดเตียง ( x = 3.81, SD=0.92) อยู่
ในระดับปานกลาง
อภิ ปรายผล
1. บริ บ ทของโครงการ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี
ความเห็นว่า นโยบาย หลักการและเหตุผลในการ
จัดโครงการอบรมสอดคล้องกับความต้องการใน
ปั จจุบนั ของสังคม เนื่องจากปั จจุบนั ประเทศไทย
และจังหวัดนนทบุ ร ี เป็ นสังคมผู้ สู งอายุ และมี
แนวโน้มทีจ่ ะก้าวสู่สงั คมผูส้ ูงอายุโดยสมบูรณ์ การ
ดู แลระยะยาว จึงเป็ นการบริการสาธารณสุ ขที่
สาคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีอยู่ใน
ภาวะพึ่งพิง โดยหลักในการจัดการดูแลระยะยาว
ประกอบไปด้วย การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ

ครอบคลุ มทัง้ บริการสุ ขภาพและสังคม ความ
ต่ อเนื่ องของการดูแล ตอบสนองกับวิถีชีว ิตและ
บริบทของพื้นที่ และเป็ นระบบบริการที่เป็ นธรรม8
ดังนัน้ ผู้จดั การการดูแลผู้สูงอายุจงึ มีความสาคัญ
อย่างยิง่
2. ปั จจัยนาเข้าของโครงการ จากการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า วิทยากรมีความรู้
ความสามารถในเนื้อหาที่บรรยาย มีความสามารถ
ในการถ่ายทอดเนื้อหา และเปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม
และแสดงความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 100 มีประสบการณ์ ใน
การทางานด้านสุขภาพ และสาเร็จการศึกษาขัน้ ต่ า
ระดับปริญญาตรี ท าให้ต้องการการเรียนรู้แบบ
ผูใ้ หญ่ เน้นการแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์และ
เชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบ ัติ วิทยากรที่ม ีความ
เชีย่ วชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านด้าน
ผูส้ ูงอายุจงึ สามารถถ่ายทอดความรูใ้ ห้ผเู้ ข้ารับการ
อบรมเกิดความเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของ
ตนเองได้ดี
3. กระบวนการของโครงการ จากการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าหัวข้อการ
บรรยายที่ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจมากที่สุดคือ
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รองลงมาคือ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการระบบการดูแล
ผู้ สู ง อายุ และการจัด การสิ่ ง แวดล้ อ มและภู ม ิ
สถาปั ตย์สาหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็ นความรูท้ ม่ี ี
ความจ าเป็ นที่ผู้ จ ัดการการดู แลผู้ สู งอายุ ต้ อ ง
น าไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง
ระยะยาวและการทางานเป็ นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ
เพื่อให้ผสู้ งู อายุมคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ อุมาพร นิ่มตระกูล และพิมพาภรณ์
พรหมใจ9 ทีพ่ บว่า ผูจ้ ดั การการดูแลผูส้ งู อายุเห็นว่า
ปั จจัยแห่งความสาเร็จของการดาเนินงานคือ การ
ทางานเป็ นทีม มีความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจ นโยบายชัดเจน
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ได้รบั ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย มีเป้ าหมาย
ผู้สูงอายุเป็ นศูนย์กลาง อาศัยกลไกการขับเคลื่อน
โดยใช้ทมี สหวิชาชีพ
4. ผลผลิตของโครงการ ผลจากการศึกษา
พบว่ า ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ข อง
ผู้จดั การการดูแลผู้สูงอายุ อยู่ในระดับดีเนื่องจาก
ในผู้การจัดการอบรมได้น าหลักสูตรการจัดการ
อบรมผู้จดั การระบบของกรมอนามัยมาวิพากษ์
โดยผู้ท่เี กี่ยวข้องเชิงนโยบาย การจัดการศึกษา
และการดูแลผู้สู งอายุในพื้นที่ เพื่อให้หวั ข้อและ
เนื้ อ หาในการอบรมครอบคลุ ม ความต้ อ งการ
การดูแลของผู้สูงอายุ เพราะความรู้และความ
เข้ า ใจในธรรมชาติ แ ละการเปลี่ย นแปลงของ
ผู้สูงอายุทาให้ผู้ท่ที าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุสามารถ
ปฏิบ ัติ ก ับ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมเพื่ อ ให้
ผู้ สู ง อายุ ม ี ค วามสุ ข และมี คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ที่ ดี
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกวลี เชียรวชัย10 กล่าว
ว่าพยาบาลผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวต้องมีความรู้
ความเข้าใจทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจของผูส้ ูงอายุ
ตลอดจนสามารถแยกแยะความผิดปกติ และหาแนว
ทางแก้ไขได้อย่างทันท่วงที เช่นเดียวกับงานวิจยั
ของ จอนห์สนั 11 กล่าวว่า การประเมินความก้าวหน้า
อย่ างต่ อเนื่ องเป็ นการช่ วยวางแผนการดู แลที่
เหมาะสม และลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูป้ ่ วย
ได้ รวมถึงการศึกษาของ วรรณลักษณ์ เมียนเกิด12
พบว่า ผู้สูงอายุท่ไี ด้รบั การประเมินความต้องการ
บริการสุขภาพและสังคม โดยมีพยาบาลผู้จดั การ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบแบ่งกลุ่มความต้องการทางสุขภาพ
ทาให้สามารถวางแผนการดูแลได้อย่างเหมาะสม
ส่ งผลให้ผู้สูงอายุมภี าวะพึ่งพิงที่น้อยกว่าและลด
อัตราการเจ็บป่ วยด้วยโรคเฉียบพลันได้
ทัศนคติ ของผู้จดั การการดูแลผู้สูงอายุ
ผลการวิ จ ัย พบว่ า มี ท ั ศ นคติ ท่ี ดี ต่ อ การดู แ ล
ผูส้ ูงอายุอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ สูงสุดในข้อ

การอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ม ีประโยชน์ ต่ อ
ตัวเองและครอบครัว ผูส้ ูงอายุเป็ นปูชนียบุคคลทาง
สังคมและการโอบกอดหรือการสัมผัสผูส้ ูงอายุเพื่อ
ถ่ายทอดความรูส้ กึ ทีด่ เี ป็ นสิง่ สาคัญ สอดคล้องกับ
ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่ อ
หัวข้อบทบาทและจริยธรรมของ Care manager
และหัวข้อการดูแลด้วยหัวใจความเป็ นมนุ ษย์ ใน
ระดับมาก ซึง่ ทัง้ สองหัวข้อนี้มุ่งเน้นให้ผเู้ ข้ารับการ
อบรมเกิ ด ทั ศ นคติ ท่ี ดี ต่ อ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของบุษยา วงษ์ชวลิตกุล
และคณะ13 พบว่า ประชาชนชาวไทย มีทศั นคติเชิง
บวกกับผูส้ ูงอายุโดยเห็นว่าผูส้ ูงอายุ เนื่องเป็ นเป็ น
ตัวอย่างที่ดีแก่ รุ่นลูกหลาน และมีคุ ณค่า ซึ่งควร
ได้ร ับการดู แลเอาใจใส่ ดังนั น้ ผู้จ ัดการสามารถ
จัดการการดู แลผู้สู งอายุ โดยประสานงาน และ
จัดหาทรัพยากรที่เอื้อต่ อการการด ารงชีว ิตของ
ผู้ สู งอายุ ตามศักยภาพสู งสุ ดของตนเอง ท าให้
ผู้สูงอายุมคี วามภาคภูมใิ จในตนเอง ไม่รู้ส ึกเป็ น
ภาระต่อครอบครัวและสังคม จากผลดังกล่าวการทา
ความเข้าใจถึงทัศนคติหรือ มุมมองของผู้ท่ีต้อง
รับผิดชอบดูแลผูส้ ูงอายุจงึ มีความ จาเป็ นทีจ่ ะเป็ น
ข้อมูลพืน้ ฐานช่วยในการกาหนด แนวทาง ตลอดจน
นโยบายด้านผูส้ งู อายุอย่างรอบด้าน
สมรรถนะการดูแลผูส้ งู อายุของผูจ้ ดั การ
การดูแลผูส้ งู อายุ ผลการวิจยั พบว่าสมรรถนะการ
ดูแลผู้สูงอายุของผู้จดั การการดูแลผู้สูงอายุ อยู่ใน
ระดับสูง และมีค่ าเฉลี่ยสมรรถนะการเยี่ยมบ้าน
ผูส้ งู อายุเพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ที่ไม่มปี ั ญหาสุขภาพที่ซ้าซ้อนสูงที่สุด เนื่องจาก
หัวข้อการจัดการอบรมทัง้ ภาคทฤษฏี การศึกษาดู
งานและภาคปฏิบตั คิ รอบคลุมและส่งเสริมให้ผเู้ ข้า
รับการอบรมมีความรู้ ทัศนคติและทักษะในการ
เยี่ยมบ้านและดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง
นอกจากนัน้ ผูจ้ ดั การการดูแลผูส้ งู อายุ เป็ นพยาบาล
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ร้อยละ 87.84 ซึง่ พยาบาลเป็ นบุคลากรสาธารณสุข
ที่ม ีบทบาทตามสมรรถนะที่ส ภาการพยาบาล
กาหนดในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน8 สอดคล้อง
กับแนวคิดของกิตติพร เนาว์สวรรณ ประไพพิศ
สงหเสม และวัลทณี นาคศรีสงข์14 ทีว่ ่าสมรรถนะที่
จาเป็ นต่อการดูแลผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ
เมื่อเข้าสู่การเป็ นสังคมผู้สูงอายุประกอบด้วย1)
สมรรถนะด้านจริยธรรม 2) สมรรถนะด้านการ
พยาบาล แบบองค์ รวม 3) สมรรถนะด้ า นการ
ส่งเสริมสุขภาพและ การป้ องกันโรค 4) สมรรถนะ
ด้านการจัดการดูแลรายกรณี 5) สมรรถนะด้านการ
เสริมสร้างพลังอานาจและ 6) สมรรถนะด้านการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นว่าการจัดการ
อบรมสามารถส่ งเสริมสมรรถนะที่จาเป็ นในการ
เป็ นผู้จ ดั การการดูแลผู้สูงอายุของผู้เข้ารับการ
อบรม สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของ
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวั ด นนทบุ ร ี และ
ตอบสนองต่อความต้องการของระบบสาธารณสุข
ทัง้ นี้ สถานพยาบาลทุ กระดับควรน าสมรรถนะ
ดังกล่าวไปใช้ เป็ นกรอบในการพัฒนาสมรรถนะ
การพยาบาล ผูส้ ูงอายุแก่พยาบาลวิชาชีพทีส่ าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี
สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป
ควรสนับสนุ นการพัฒนาสมรรถนะและ
ทั ศ นคติ ข องผู้ จ ั ด การการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ ห้
ครอบคลุ ม ทุ ก พื้น ที่ และจัด อบรมเพื่อ ฟื้ นฟู
ความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
ด้านการบริ หาร พบว่าผู้เข้ารับการอบรบ
ยัง มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการรัก ษาพยาบาล
ผูส้ ูงอายุกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียงอยู่ในระดับ
ปานกลางต่ ากว่าสมรรถนะอื่นๆ ซึง่ เป็ นสมรรถนะ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้

ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการรั ก ษาพยาบาล
สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรทีย่ งั ขาดเรือ่ งการ
เน้ นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้บริหาร
และผู้จ ัดท าหลักสู ต รควรพัฒ นาหลักสู ต รให้ ม ี
เนื้ อ หาการอบรมและจัด ประสบการณ์ ใ นการ
ส่งเสริมสมรรถนะของผู้จดั การการดูแลผู้สูงอายุ
เกี่ยวกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการเรียน
การสอนทฤษฎีและปฏิบตั ิ
ด้ านการปฏิ บ ตั ิ การพยาบาล ผู้เ ข้ารับ
การอบรมยังมีสมรรถนะด้านการพัฒนาคุ ณภาพ
การรักษาพยาบาลและด้านการพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลซึง่ เกี่ยวข้องกับ
การเสริมสร้างพลังอานาจผู้ดูแล (Care giver) ใน
การดูแลผู้สูงอายุ การประสานงานบริการสาหรับ
การดู แลผู้ สู งอายุ การปฏิบ ัติ ง านในฐานะที ม
สุ ข ภาพและการประสานความร่ ว มมื อ กั บ
ครอบครัวและเครือข่ายในชุ มชนอยู่ในระดับต่ า
กว่าสมรรถนะอื่น ดังนัน้ ผู้จดั การการดูแลควรให้
ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของตนเองใน
สมรรถนะดังกล่าวเพื่อให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ด้ านการศึ กษาวิ จยั ควรศึกษาวิจยั ติดตาม
สมรรถนะของผูเ้ ข้ารับการอบรมเพื่อเป็ นแนวทางการ
จัด พัฒนาหลักสู ต รผู้ จ ัดการการดู แลผู้ สู ง อายุ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการดูแลผู้สูงอายุ ของ
ผูจ้ ดั การการดูแลผูส้ งู อายุให้เพิม่ มากขึน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
คณะผู้ว ิจ ยั ขอขอบคุ ณ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรที ใ่ี ห้ทุนสนับสนุ นการ
วิจ ัยในครัง้ นี้ และขอขอบคุ ณ ผู้จ ัดการการดู แล
ผูส้ งู อายุทใ่ี ห้ความร่วมมืออย่างดียงิ่
References
1. Department of Older Persons. Statistics of
Thai Older Persons from 77 Provinces at
December, 31, 2019. [cited 2020 Jul 18];

104  JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH Volume 14 No. 2: May – August 2020
Available from: http://www.dop.go.th/ down
load/knowledge/th1580099938-275_1.pdf.
(in Thai).
2. Foundation of Thai Gerontology Research
and Development Institute. Situation of The
Thai Elderly. Nakhonprathom: Printery LTD;
2018. (in Thai).
3. National Elderly Committees, Department of
Older Persons, & Ministry of Social
Development and Human Security. National
Elderly Plan. 2nd Education. 2nd Revised.
2018 [cited 2020 Jul 18]; Available from:
http://www.dop.go.th/download/laws/th1573
721522-816_0.pdf.
4. Bureau of the Elderly Health Department of
Health Ministry of Public Health. The Care
Manager Training Manual for Ministry of
Public Health. Bangkok: Kaew-Joa-Joam
publishing center Suan Sunandha Rajabhat
University; 2015. (in Thai).
5. Warju W. Educational program evaluation
using CIPP model. Innov Vocat Technol
Educ. 2016;12(1):36-42.
6. Jirojkul P. Research in Nursing: Concept
Principle and Guideline. 3rd edition. Academic
welfareproject. Nonthaburi: Praboromarajchanok
Institute; 2013. (in Thai).
7. Thongtanunam Y. The research report
developed the evaluation form for caring for
the elderly of nurses working in primary care.
Nonthaburi: Boromarajonani College of Nursing
Changwat Nonthaburi; 1997. (in Thai).
8. Boonyaratkalin P. Long-term Care for the
Dependent Elderly in the Community: The

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Nurse’s Role. Thai Red Cross Nursing
Journal. 2018;11(1):47-59. (in Thai).
Nimtrakul U, Pomjai P. Development of
Operational Capacity, Elderly Care Manager
In Long Term Care District, Health Promotion
Region 1. Journal of Graduate Studies Review
Mahachulalongkornrajavidyalaya University,
Phrae Campus. 2019;5(2):101-13.
Chianwichai K. Roles of nurse care manager
in long term care for older persons in
community. [Master thesis] Bangkok:
Chulalongkorn University; 2017. (in Thai).
Johnson C. Role of the nurse care manager
in a patient-centered medical home. CMSA
Today. 2013;2:8-11.
Miankerd W. The social care system for
elderly. Journal of Social Work. 2016;24(2):
150-77. (in Thai).
Vongchavalitkul B, Sngwnwngswan W,
Chatchaisucha S,Limsrany T, Thaismak S.
Knowledge and Attitude of the elderly
caregivers: a case study of Thammapakorn
Phoklang and Watmuang Elderly Care
Center Nakhonratchasima province. Journal
of Business Administration. The Association
of Private Higher Education Institutions of
Thailand. 2016;5(2):74-91. (in Thai).
Nawsuwan K. Singhasem P. & Naksrisang
W. Essential Competencies of Registered
Nurses for the Care of the Elderly in an
Aging Society. Nursing Journal of The
Ministry of Public Health. 2017;27(1):1-11.
(in Thai).

