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การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ PEMEC เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การดูแลผูส้ งู อายุกลุ่มพึ่งพาตาบลศรีเมืองชุม อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ปราณี จันธิมา* พรทิพย์ สารีโส**
บทคัดย่อ
บทนา : การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนต้องการการมีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีเครือข่าย เพื่อ
ขับเคลื่อนการดูแลผูส้ งู อายุกลุ่มพึง่ พาให้เกิดประสิทธิผล เข้มแข็งและยังยื
่ น
วัตถุประสงค์การวิ จยั : เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา และ
ทดสอบประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเปรียบเทียบคะแนน ADL ค่าเฉลีย่ การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและความพึงพอใจ
วิ ธี ก ารวิ จ ัย : การวิจ ัย เชิง ปฏิบ ัติ ก ารแบบมีส่ ว นร่ ว มด้ ว ยกลยุ ท ธ์ PEMEC มี 4 ขัน้ ตอน ดัง นี้
1) การศึกษาสถานการณ์ 2) การพัฒนารูปแบบ 3) ระยะดาเนินการ 4) การประเมินผลลัพธ์ ดาเนินการ
ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 124 คน คือ 1) ภาค
ประชาชน 2) ภาคท้องถิ่น และ 3) ภาคสุขภาพ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบบันทึกข้อ มูล ทัวไป
่ แนว
คาถามในการสนทนากลุ่ม แบบสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจและแบบสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นต่อการดูแลผูส้ ูงอายุกลุ่มพึง่ พา เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิ จยั : การใช้กลยุทธ์ PEMEC ทาให้เกิดการบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอย่างเป็ น
ระบบ ผูส้ งู อายุกลุ่มพึง่ พามีคะแนน ADL เพิม่ ขึน้ คะแนนเฉลีย่ ของการมีส่วนร่วมทุกด้านหลังดาเนินงาน
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ (p<.001) และคะแนนความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมก่อนการดาเนินงานน้อย
กว่าหลังการดาเนินงาน (p<.001)
สรุปผล : การนากลยุทธ์ PEMEC มาใช้ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในชุมชนช่วยให้ผสู้ งู อายุสามารถ
ทากิจวัตรประจาวันได้เพิม่ ขึน้
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชน ผูส้ งู อายุภาวะพึง่ พา การดูแลระยะยาว PEMEC
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Application of the PEMEC strategy to strengthen community participation
in for the care of dependent elderly in Srimuangchum sub-district
Mae Sai District Chiang Rai Province
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Abstract
Background: Long-term care (LTC) is for the care of dependent older people who require
community network partners to provide sound and sustainable care.
Objective: To drive and examine the effectiveness of community participation in LTC by
comparing ADL scores, a mean score of community participation, and satisfaction.
Methods: Participatory action research and the PEMEC strategy were used through the research
consists of Public guidance, Educating, Marking ideas, Empowerment, and Collective agreement
in the following four steps; 1) situation study, 2) model development, 3) action phase, and
4) outcome evaluation. This research was conducted from December 2019 to July 2020. The
purposive sampling method was used throughout the study, with 124 participants from 1) the
public sector, 2) the local government department, and 3) the health sector. The research
instruments included the interview forms for participation, satisfaction, and opinions of the network
partners. Data were collected through the interview and focus group discussion. The quantitative
data were analyzed using descriptive statistics, and the qualitative data were analyzed using
content analysis.
Results: The study showed that the mean score of comprehensive engagement was significant
(p<.001), that the score of satisfaction with participation was lower before the performance than
after the performance (p<.001), and the ADL score of the dependent elderly had increased after
the performance.
Conclusion: The PEMEC strategy was key to driving community engagement in LTC and
improving activities of daily living in older people.
Keywords: community participation, dependent older people, long-term care, PEMEC
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บทนา
ประเทศไทยจะมีสดั ส่วนประชากรสูงวัย
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 26.90 ของประชากรในปี พ.ศ.
25731 และใน 20 ปี ขา้ งหน้าจานวนผู้สูงอายุท่ี
อยู่ ใ นภาวะพึ่ง พิง มีแ นวโน้ ม ที่จ ะเพิ่ม สู ง ขึ้น
ดังนัน้ ประเทศจึงได้กาหนดตัวชี้วดั ให้ชุมชนมี
ระบบการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาว (Long Term Care;
LTC) เพื่อช่วยเหลือผู้ท่มี ภี าวะทุพพลภาพหรือ
มีภาวะเจ็บป่ วยเรื้อ รังปฏิบตั ิกิจวัต รประจาวัน
โดยไม่เ ป็ น ภาระของบุ ค คลในครอบครัว หรือ
ญาติพ่นี ้ อง ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2559 - 2579)2 และแผนยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒ นา
สุขภาพผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 12 (ปี 2554 –
2564) ทีใ่ ห้ผสู้ งู อายุ และผูท้ ต่ี อ้ งพึง่ พาได้รบั การ
ดู แ ลทั ง้ ในชุ ม ชนและที่ บ้ า นซึ่ ง เป็ นหนึ่ ง ใน
เป้ า หมายส าคัญ ของการพัฒ นาคุ ณ ภาพชีว ิต
ระดับอาเภอ (พชอ.)3
จังหวัดเชียงรายมีจานวนผูส้ ูงอายุทงั ้ หมด
220,720 คน เป็ น ผู้ ท่ีอ ยู่ใ นกลุ่ ม พึ่ง พาร้อ ยละ
6.004 ตาบลศรีเมืองชุม อาเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย จานวนผู้สูงอายุมแี นวโน้มสูงขึ้นทุกปี
และพบว่า ในปี 2562 มีกลุ่มพึง่ พา (คะแนนการ
ด าเนิ น กิ จ วั ต รประจ าวั น Activities of Daily
Living; ADL ต่ ากว่า 12) ถึงร้อยละ 7.115 ซึง่ สูง
กว่ า ของจัง หวัด เชีย งราย เมื่อ ผู้สูง อายุก ลุ่ ม ที่
พึ่งตนเองได้ส่ ว นหนึ่งมีอ ายุมากขึ้น ร่ว มกับ มี
ความเสื่ อ มของร่ า งกายและจิต ใจจากการ
เจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้อรัง ถ้าไม่มรี ะบบการดูแล
ช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ ที่มปี ระสิทธิภาพ
กลุ่ ม ผู้สูง อายุ ท่ีพ่ึง ตนเองได้ดี สามารถไปมา
สะดวก ก็จะกลายเป็ นผูส้ งู กลุ่มติดบ้าน และกลุ่ม
ติดเตียง ที่ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพาเพิม่ ขึ้น 6 จาก
การวิเคราะห์การปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีเ่ กีย่ วกับการ
มีส่ ว นร่ว มของชุมชนในการดูแ ลผู้สูงอายุกลุ่ ม

พึ่งพา พบว่า 1) ด้านคนและทีมงานมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานและความพึงพอใจต่อการดูแล
สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม พึ่ง พาอยู่ ใ นระดับ ปาน
กลาง ขาดการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุให้ม ี
สุ ข ภาวะกาย ใจ สัง คมและปั ญ ญาที่เ ข้ม แข็ง
โครงสร้างคณะทางานยังไม่มรี ูปแบบที่ชดั เจน
2) ขาดการสนับสนุ นวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ
ในการดูแลผู้สูงอายุท่ตี ่อเนื่อง 3) กระบวนการ
ทางาน การดาเนินงานไม่มรี ะบบการดูแลและ
ส่งต่อที่ชดั เจน ขาดความต่อเนื่อง จึงจาเป็ นที่
จะต้อ งขับ เคลื่อ นการมีส่ ว นร่ว มของชุม ชนใน
การดูแลผูส้ ูงอายุกลุ่มพึง่ พาซึง่ ต้องการการดูแล
และการจัด บริก ารที่ส ัง คมควรจัด ให้ ม ีข้ึน ใน
ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอันจะนาไปสู่
ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ที่ เ ผ ชิ ญ อ ยู่ ทั ้ ง ใ น ด้ า น
ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลของงาน เพื่อ
ความสาเร็จในการเปลีย่ นแปลงในระบบสุขภาพ
และนโยบายทางด้านสุขภาพ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การ
ขับ เคลื่อ นระบบสุ ข ภาพให้ บ รรลุ เ ป้ าหมาย
สุ ขภาวะที่ดีข องชุ ม ชน จาเป็ นต้อ งอาศัย พลัง
จาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พลังทางการเมือ ง
(ภาครัฐ) พลังทางวิชาการ (องค์ค วามรู้) และ
พลัง ทางสัง คม (ประชาชน) 7 และ กลยุ ท ธ์ 5
ประการหรือ PEMEC8 ประกอบด้วย 1) Public
guidance การชี้น าสาธารณะ หลัก การสร้ า ง
ความสัม พัน ธ์ ท่ีดีร ะหว่ า งราชการกับ ชุ ม ชน
2) Educating การให้ขอ้ มูลวิชาการ ข้อเท็จจริง
ครอบคลุ ม และเพีย งพอ 3) Marketing ideas
การประยุกต์ใช้แนวคิดทางการตลาดมาพัฒนา
กิจกรรมการให้บริการ (Service) ที่คานึงถึงความ
จาเป็ น (Need) ความต้องการ (Want) ของชุมชน
4) Empowerment การส่ ง เสริม พลัง อ านาจให้
บุคคล ครอบครัว ชุมชน มีส่วนร่วมในการสร้าง
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สุขภาพด้วยตนเอง และ 5) Collective agreement
การกากับดูแลโดยใช้ระเบียบแบบแผนที่ตกลง
ร่วมกันของชุมชนเป็ นเครื่องมือในการปฏิบตั ใิ ห้
บรรลุ เ ป้ า หมายที่ค าดหวัง ผู้ว ิจ ัย จึง เลือ กใช้
กรอบแนวคิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบ
สุขภาพ PEMEC มาประยุกต์ใช้และดาเนินการ
วิจยั โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบ
มี ส่ ว น ร่ ว ม (Participatory Action Research;
PAR)9 ซึ่งเป็ นการศึกษารวบรวม เพื่อให้ได้มา
ซึ่ง ข้อ สรุป ขอบเขตของการมีส่ ว นร่ว ม ตัง้ แต่
การศึกษาชุมชน วิเคราะห์ปัญหา วางแผนลงมือ
ปฏิบตั ิ และติดตามประเมินผล อันจะส่งผลให้
การดาเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มพึ่งพาเกิด
ประสิท ธิผ ล ในระยะสัน้ ผู้สู ง อายุแ ละผู้ดู แ ลมี
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพเพิม่ ขึ้น มีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดขี ้นึ ระยะยาวผู้สูงอายุได้รบั การดูแลที่
เป็ นระบบมีค วามต่ อ เนื่ อ ง ชุ ม ชนเกิด ความ
เข้มแข็งและยังยื
่ นต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่ อ ขับ เคลื่ อ นการมีส่ ว นร่ ว มของ
ชุมชนในการดูแลผูส้ งู อายุกลุ่มพึง่ พา
2. เพื่อทดสอบประสิทธิผลของการมีส่วน
ร่ว มของชุมชนในการดูแ ลผู้สูงอายุ ก ลุ่ มพึ่งพา
โดยเปรีย บเทีย บคะแนน ADL ค่ า เฉลี่ย การมี
ส่วนร่วมของชุมชนและความพึงพอใจระยะก่อน
และหลังดาเนินการ
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิก ารแบบมีส่ว นร่ว ม
ดาเนินการระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คัดเลือ กตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง จานวน 124 คน ประกอบด้ว ย
ส่วนที่ 1 ภาคประชาชน ได้แก่ ญาติผสู้ งู อายุทม่ี ี
ภาวะพึ่งพาจานวน 11 คน ผู้สูงอายุท่มี ีภ าวะ

พึง่ พาจานวน 9 คน (คะแนน ADL ต่ากว่า 12)
ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุจานวน 6 คน และคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุ 90 คน ส่วนที่ 2 ภาคท้องถิน่ จานวน
4 คน โดยอาศัย อยู่ใ นพื้น ที่ต าบลศรีเ มือ งชุ ม
อย่างน้อย 2 ปี ส่วนที่ 3 ภาควิชาการ จานวน 4
คน คัด เลือ กจากผู้ท่ีส มัค รใจและสามารถเข้า
ร่วมวิจยั อ่านออกเขียนได้ สามารถโต้ตอบและ
สื่อความหมาย เข้าใจในการตอบแบบสัมภาษณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั ประกอบด้วย
1. แบบบันทึกข้อมูลทัวไป
่ สถานภาพส่วน
บุคคล เช่น อายุ เพศ สถานภาพสมรส เป็ นต้น
2. แนวคาถามในการสนทนากลุ่ม สาหรับ
1) กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา 2) กลุ่มผู้ท่มี ี
ส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน และ 3) กลุ่มผู้ท่มี สี ่ว น
เกี่ยวข้องนอกชุมชน ผู้วจิ ยั พัฒนาขึ้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ครอบคลุมประเด็น การรับรู้
ปั ญหา การรับรูข้ อ้ มูลเกี่ยวกับการดูแลผูส้ ูงอายุ
กลุ่มพึง่ พา การให้การช่วยเหลือจากเครือข่ายที่
เกีย่ วข้อง การเข้าถึงบริการ ตรวจสอบความตรง
ด้านเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒ ิ 3 คน ได้ค่าดัชนี
ความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ .94 แล้วทดลองใช้
กับผู้สูงอายุ ท่ีมลี กั ษณะคล้า ยตัว อย่างจ านวน
3 คน เพื่อทดสอบความเป็ นไปได้และปรับปรุง
ข้อบกพร่อง
3. แบบสัมภาษณ์การมีส่วนร่ว มในการ
ดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มพึ่งพา สาหรับ ญาติผู้สูงอายุ
กลุ่มพึ่งพา ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
คณะกรรมการผู้สูง อายุ องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ ง ถิ่ น (อ ป ท .) แ ล ะ ผู้ ดู แ ล ด้ า น สุ ข ภ า พ
ผู้วจิ ยั พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม มี
จานวน 23 ข้อ โดยผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มีลกั ษณะเป็ นแบบ
เลือ กตอบ 3 ระดับ มีเ กณฑ์ก ารให้ค ะแนน 10
ดังนี้ 3 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมดาเนินการ
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มาก 2 คะแนน หมายถึง มีส่วนร่วมดาเนินการ
ปานกลาง 1 คะแนน หมายถึ ง มี ส่ ว นร่ ว ม
ดาเนินการน้อย การแปลผลระดับการมีส่วนร่วม
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.66 คะแนน หมายถึง มี
ส่ ว น ร่ ว ม ร ะ ดั บ ต่ า ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย
1.67-2.33 คะแนน หมายถึง มีส่ ว นร่ว มระดับ
ปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.00 คะแนน
หมายถึง มีส่วนร่วมระดับสูง
4.แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อการมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานการดูแลผูส้ ูงอายุกลุ่ม
พึ่งพา สาหรับ สัมภาษณ์ ต ัว อย่างเช่นเดียวกับ
แบบสัม ภาษณ์ ก ารมีส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลฯ
ผู้วจิ ยั พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม 10
ข้อคาถามมีจานวน 6 ข้อ เป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึ ง มาก 3 หมายถึ ง ปานกลาง 2
หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยทีส่ ุดการแปลผล
ระดับความพึง พอใจและความคิดเห็น เป็ น 5
ระดับ ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 4.51–5.00 คะแนน
หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากทีส่ ุด คะแนน
เฉลีย่ 3.51–4.50 คะแนน หมายถึง ระดับความ
พึงพอใจมาก คะแนนเฉลี่ย 2.51–3.50 คะแนน
หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง คะแนน
เฉลีย่ 1.51–2.50 คะแนน หมายถึง ระดับความ
พึงพอใจน้อย คะแนนเฉลีย่ 1.00–1.50 คะแนน
หมายถึงระดับความพึงพอใจน้อยทีส่ ุด
5. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของภาคี
เครือข่ายต่อการดูแลผูส้ งู อายุกลุ่มพึง่ พา สาหรับ
สัมภาษณ์ตวั อย่างเช่นเดียวกับ แบบสัมภาษณ์
การมีส่วนร่วมในการดูแลฯ ลักษณะข้อคาถาม
แบบปลายเปิ ดซึ่ ง ผู้ ว ิ จ ัย พัฒ นาขึ้น จากการ
ทบทวนวรรณกรรม มีจ านวน 5 ข้อ ค่ า ดัช นี
คว ามต รงต ามเนื้ อ หาเท่ า กั บ .92 น าไป
สัม ภาษณ์ ผู้สูง อายุท่ีม ีคุ ณ สมบัติเ ช่ น เดีย วกับ

ตัวอย่างจานวน 3 ท่านแล้วนาผลการประเมิน
มาพูดคุ ยทาความเข้าใจจนเข้าใจตรงกันหมด
ทุกข้อ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือแบบสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมใน
การดูแลฯ และแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อ
การมีส่วนร่ว มในการดาเนิน งานฯ ตรวจสอบ
คุ ณ ภาพโดยน าแบบสอบถามให้ ผู้เ ชี่ย วชาญ
จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาล
ที่เ ป็ น ผู้เ ชี่ย วชาญด้า น LTC ผู้ร บั ผิด ชอบงาน
LTC เครือ ข่ า ยบริก ารสุ ข ภาพอ าเภอแม่ ส าย
และพยาบาลวิชาชีพสาเร็จการศึกษาปริญญาโท
สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ แล้วนามาปรับปรุง
แก้ ไ ข ผลการวิเ คราะห์ค วามสอดคล้อ งตาม
เนื้อหา Index of Congruence (IOC)11 เท่ากับ
.66 และความสอดคล้องตามโครงสร้าง เท่ากับ
.66 หลั ง จากนั ้ น น าไปหาค่ า ความเ ที่ ย ง
(Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ความสอดคล้องตามเนื้อหา ด้านการมีส่วนร่วม
และด้านความพึงพอใจในการดูแลผูส้ ูงอายุ กลุ่ม
พึง่ พา เท่ากับ .96 และ .96 ตามลาดับ
ขัน้ ตอนในการวิ จยั
แบ่งเป็ น 4 ระยะ คือ 1) ระยะเตรียมการ
2) ระยะพัฒนา 3) ระยะดาเนินการ และ 4) ระยะ
ประเมินผล ดังนี้
1. ระยะเตรียมการ เป็ นการศึกษาชุมชน
และวิเคราะห์สถานการณ์ โดยสนทนากลุ่ม ใน
หัวข้อ “ใส่ใจ๋คนเฒ่า บ้านเฮาร่มเย็น ”เป็ นเวลา
2 ชัวโมง
่
เพื่อ ร่ว มกันค้นหาปั ญ หา จากผู้ดูแล
ผู้ สู ง อายุ ท่ี อ ยู่ ใ นภาวะพึ่ ง พา จ านวน 6 คน
ผูเ้ กีย่ วข้องในชุมชน ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น พระสงฆ์
จิต อาสา กลุ่ ม องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(อปท.) จ านวน 20 คน และผู้เ กี่ย วข้อ งนอก
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ชุ ม ชน ได้แ ก่ ทีม สหสาขาวิช าชีพ เจ้า หน้ า ที่
โ ร ง พ ย า บ า ล ชุ ม ช น ( ร พ ช . ) ส า นั ก ง า น
สาธารณสุ ข อ าเภอ (สสอ.) และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน 4 คน
รวมทัง้ สิ้น 30 คน ประยุก ต์ใ ช้ก ลยุท ธ์ Public
guidance ขับเคลื่อนการดาเนินงาน 8 โดยเชิญ
ตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแล
ผูส้ งู อายุ ได้แก่ ภาคประชาชนประกอบด้วยผู้นา
ชุมชน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ พระสงฆ์ ชมรมผู้สูงอายุ
และญาติทด่ี ูแลผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะพึง่ พา ภาคท้องถิน่
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลศรีเมือง
ชุมและภาควิชาการ ได้แก่ รพ.สต. รพช. และ
สสอ มาร่วมสนทนากลุ่ม ระยะดาเนินการ 1 เดือน
2. ระยะพัฒนาระบบการดู แลผู้สู งอายุ
ระยะยาว หลังจากได้ประเด็นปั ญหาและข้อค้นพบ
ในระยะที่ 1 ผู้ว ิจ ัยได้น าข้อมูลมาสนทนากลุ่ ม
ครัง้ ที่ 2 ใช้เวลา 2 ชัว่ โมง ประยุ กต์ ใช้กลยุ ทธ์
Public guidance และ Marketing ideas ก าหนด
แนวทางในการดาเนินงานดูแลผูส้ ูงอายุกลุ่มพึ่งพา
จัดตัง้ คณะกรรมการจากทุ ก ภาคส่ ว นที่ม ีส่ ว น
เกี่ ย วข้ อ งในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ แบ่ ง หน้ าที่
รับผิดชอบ สถานบริการ ประสานหน่ วยงานใน
การช่วยเหลือ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ส่วนชุมชน
จัดทาฐานข้อมูลผู้สูงอายุท่ีม ีภาวะพึ่งพา เสนอ
โครงการเพื่อขอรับงบประมาณในการจัดกิจกรรม
ให้บริการ ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงาน 1 เดือน
3. ระยะด าเนิ น การ ขับ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานโดยประยุกต์กลยุทธ์ Educating และ
Empowerment ดังนี้8
3.1 Educating มีก ารแลกเปลี่ ย น
ข้อมูลระหว่าง รพ.สต. อปท. และ รพช. รพ.สต.
สื่อสารนโยบายแผนกลยุทธ์ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ
ขององค์ก รและแผนงานให้ก ับ ทีม งานทราบ
มีการกระจายอานาจให้มผี ู้รบั ผิดชอบหลักของ

โครงการและผูร้ บั ผิดชอบส่วนย่อยของโครงการ
ที่จ ะท าให้บ รรลุ เ ป้ า หมายตามตั ว ชี้ว ัด เกณฑ์
คุ ณ ภาพและผลงานบริก ารปฐมภู ม ิ (Quality
Outcome Framework; QOF)12 บูรณาการแนว
ปฏิบตั ใิ ห้อยู่ในระบบการบริการประจาวัน เช่น
ผู้สูงอายุท่มี โี รคเรือ้ รังหลายโรคมีการเตือนการ
ใช้ ย าและผลข้า งเคีย งที่อ าจเกิด ขึ้น เป็ นต้ น
พัฒนาความรูข้ องผูใ้ ห้บริการอย่างต่อเนื่ อง โดย
ให้ส่วนราชการสนับสนุ นด้านความรูก้ ระบวนการ
การดู แ ลผู้ สู ง อายุ อบรมผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ต าม
เกณฑ์แ ละอบรมเชิง ปฏิบ ัติก ารอย่ า งเข้ม ข้น
รพ.สต.ให้การดูแลต่อเนื่องทีไ่ ร้รอยต่อ จัดระบบ
การเยีย่ มบ้านร่วมกับจิตอาสา อสม. และผูด้ ูแล
ผูส้ ูงอายุ บูรณาการการแพทย์ทางเลือกและภูม ิ
ปั ญญาพื้ น บ้ า นในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ รพช.
รพ.สต. และผู้ดูแลผู้สูงอายุ จัดทาแนวปฏิบตั ิ
(clinical practice guideline; CPG) ทีเ่ ป็ นแนวทาง
ของเครือ ข่ า ยบริก ารอ าเภอแม่ ส าย การใช้
โปรแกรม Family Folder Collector13 และสูงวัย
Fighting ในการประเมิน ADL และติดตามเยีย่ ม
ดู แ ล ผู้ สู ง อ ายุ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ าหล ว ง
สนั บ สนุ น ทางวิช าการ สร้า งความรอบรู้ท าง
สุขภาพ (Health Literacy) ให้ประชาชนทดลอง
คิด ปฏิบตั ิ เชื่อมการดูแลระหว่างภาครัฐกับภาค
ประชาชน ด้ว ยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่ว มกัน
ของทีมผูใ้ ห้บริการและชุมชนใช้เวลาดาเนินการ
2 เดือน
3.2 Empowerment ส่งเสริมพลังอานาจ
ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน อปท. และ รพ.สต.
ส นั บ ส นุ น สื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ
ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูง อายุ
(self-efficacy) โดยใช้ 5As ได้แก่ การถามเพื่อ
ประเมิ น ปั จจั ย ( ask/assess) การแนะน า
(advice) การให้ผู้ป่วยตัง้ เป้ าหมาย และมีส่วน

วารสารวิจยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี ท่ี 15 ฉบับที่ 3 : กันยายน – ธันวาคม 2564  65
ร่วมเลือกวิธปี ฏิบตั ิ (agree) และการช่วยเหลือ
(assist) การให้ ผู้ สู ง อายุ เ ป็ นผู้ ส อนผู้ สู ง อายุ
ด้วยกันเอง (aid leader) การให้คาปรึกษาแบบ
สร้างแรงจูงใจภายในตนเอง (motivation) ให้ม ี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น โ ร ค ข อ ง ต น เ อ ง
(knowledge) ทัก ษะในการดาเนินชีว ิต ตามวัย
(problem solving skill) ครอบครัว ชุ ม ชน ทุ ก
ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องร่วมสร้างแนวปฏิบตั กิ ารรับ/
ส่งต่อ ระยะดาเนินการ 3 เดือน
4. ระยะประเมินผล ประยุกต์ใช้กลยุทธ์
Collective agreement ทุก ภาคส่ ว นก ากับดูแล
โดยใช้ร ะเบีย บแบบแผนที่ต กลงร่ ว มกัน ของ
ชุมชน สร้างความเข้าใจให้ก ับทุก ภาคส่ ว นใน
เรื่อ งนโยบายและแนวทางปฏิ บ ัติ ก ารดู แ ล
ผูส้ ูงอายุกลุ่มพึง่ พา เชื่อมต่อข้อมูลระบบการส่ง
ต่ อ ผ่ า นโปรแกรม Smart COC รพช.แล ะ
รพ.สต.ปรึกษาส่งต่อทางไลน์กลุ่ม โดยประเมิน

ตัง้ แต่เริม่ ดาเนินการและหลังดาเนินการแล้ว 3
เดือน โดยการสังเกตและบันทึกการสนทนากลุ่ม
การประชุ ม แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ แ ละการถอด
บทเรียน การสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม
ข้อพิ จารณาด้านจริ ยธรรม
การพิจารณาและให้ค วามเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริย ธรรมการวิจ ัย ในมนุ ษ ย์
สานักงานสาธารณสุ ข จัง หวัด เชีย งราย เลขที่
การรับรอง 0053/2562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 วัน หมดอายุ 14 กันยายน พ.ศ. 2563
วิ ธีเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากได้รบั อนุ ญาตให้ดาเนินการวิจยั
ผู้วจิ ยั ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนการวิจ ยั และ
ระยะเวลาในการศึกษาแก่ผู้ร่ว มวิจยั ขณะเข้า
ร่วมวิจยั ตัวอย่างสามารถยกเลิกการให้ขอ้ มูล

ระยะเตรียมการ

สนทนากลุ่ม (2 ชม.)

วิเคราะห์สภาพปั ญหาและความต้องการด้วย
แบบสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมฯ และแบบ
สัมภาษณ์ความพึงพอใจฯ (ระยะเวลา 1 เดือน)

ระยะพัฒนา

สนทนากลุ่ม
(2 ครัง้ ครัง้ ละ 2 ชม)

กาหนดแนวทาง จัดตัง้ คณะกรรมการ ประสาน
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เสนอโครงการ
(ระยะเวลา 1เดือน)

Empowerment

ระยะดาเนินการ

ลงมือปฏิบตั ิ

Collective
agreement

ระยะประเมินผล

การประเมินผลลัพธ์

Public guidance
Marketing ideas
Educating

1. แลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
ในชุมชน
2. ผสานแนวปฏิบตั ใิ ห้อยู่ในระบบการบริการ
ประจาวัน
3. อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ให้ความรูแ้ ละฝึกทักษะ
ในการดูแลผูส้ งู อายุกลุ่มพึง่ พาแก่ Care giver
อาสาสมัครประจาหมูบ่ า้ น (อสม.) และจิตอาสา
4. สร้างความรอบรูท้ างสุขภาพ (Health
Literacy) จัดทาแนวปฏิบตั ิ (CPG) การดูแล
ผูส้ งู อายุตามกลุ่มพึง่ พา จัดระบบการดูแลและ
ส่งต่อ (ระยะเวลา 2 เดือน)
ติดตามประเมินผลการดาเนินการ หลัง
ดาเนินการแล้ว 3 เดือน โดยสนทนากลุ่ม

ภาพที่ 1 ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั
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ระหว่ า งการวิจ ัย ได้ โ ดยไม่ ม ีผ ลกระทบใดๆ
ค าตอบและข้อ มู ล ทุ ก อย่ า งถือ เป็ นความลับ
ผูร้ ว่ มวิจยั ลงลายมือชื่อไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ลกั ษณะข้อมูลทัวไปของตั
่
วอย่าง
โดยใช้ ค่ าร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ย และส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่าง การมีส่วน
ร่วมและความพึงพอใจของผู้มสี ่ วนเกี่ยวข้องใน
การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม พึ่ ง พา ก่ อ นและหลั ง
ด าเนิ น การ โดยใช้ ส ถิ ติ ก ารทดสอบ paired
t-test ที่ระดับนัยสาคัญ .05 ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้
วิธวี เิ คราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)14
ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไปของตั
่
วอย่าง ผลการขับเคลื่อน
การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยใช้กลยุทธ์ PEMEC
และ ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การดูแลผูส้ งู อายุกลุ่มพึง่ พา ดังนี้
1. ข้อมูลทัวไป
่ ตัวอย่าง จานวน 124 คน
เป็ นเพศชาย 57 คน มีอายุเฉลี่ย 68.3 ปี (SD=
16. 50) ร้ อ ย ล ะ 66. 90 จ บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
ร้ อ ยละ 76.20 มี ส ถานภาพสมรสคู่ ร้ อ ยละ
72.58 เป็ นผูส้ งู อายุ
2. ผลการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนโดยใช้กลยุทธ์ PEMEC
2.1 เชิงโครงสร้าง มีการจัดตัง้ กองทุน
ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
อาชีพ ด้านสังคม ศาสนา และสิง่ แวดล้อม ชุมชน
มีการจัดทาผ้าป่ าขยะ โดยให้นาขยะมาแลกเป็ น
ของอุปโภคและบริโภคเพื่อใช้ในครัวเรือน ชุมชน
สนั บสนุ นการใช้พ้ืนที่ใ นการอบรมและการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ และทุ ก ภาคส่ ว น
ร่ ว มสร้า งธรรมนู ญ สุ ข ภาพเกี่ย วกับ การดู แ ล

ผู้สูงอายุในพื้นที่โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ
ป้ องกัน โรคและการลดปั จ จัย เสี่ย งต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้อง ผู้สูงอายุและครอบครัวมีความเข้าใจ
ในการดูแ ลตนเองเกิด ทัก ษะ มันใจในตนเอง
่
มากขึ้น (รู้จกั สนใจ สอบถาม ตัดสินใจปฏิบตั ิ
แนะนาบอกต่อ) เรียนรูร้ ว่ มกันสู่ความสาเร็จ
2.2 เชิงกระบวนการ 1) มีการแยกบริการ
ให้ ม ีค วามเหมาะสมตามกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ กลุ่ ม
ผูส้ ูงอายุตดิ บ้านและติดเตียง ผูส้ ูงอายุกลุ่มพึ่งพา
ได้ร บั การดู แลครบทุ กคน (เกณฑ์ร้อยละ 100)
และผู้สูงอายุ กลุ่ มพึ่งพาที่ได้รบั การดูแลมีระดับ
ADL ดีขน้ึ ร้อยละ 30.26 (เกณฑ์รอ้ ยละ 30) 2) มี
ข้อมูลผู้สูงอายุท่มี คี วามเสี่ยงตามแบบคัดกรอง
ผู้สูงอายุ 10 ด้าน5 และมี CPG ที่เป็ นแนวทาง
ของเครือข่ายบริการอาเภอแม่สาย 3) มีระบบการ
ให้ค าปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
และสหสาขาวิ ช าชี พ ส าหรั บ รพช. ผ่ าน
แอพพลิเคชันไลน์
่
4) มีการฟื้ นฟูสุขภาพด้วยภูม ิ
ปั ญญาท้องถิน่ การนวด ประคบ อบสมุนไพร จน
เกิดนวัตกรรมลูกบอลผ่ อนคลายสบายมือ และ
ผ่ อนคลายสบายเท้ าด้ ว ยกาบมะพร้าวในบ้ า น
5) มีการเปลี่ย นวิธ ีก ารดูแลผู้สูงอายุแ บบตาม
สะดวก มาเป็ นตามแผนการดู แ ล (planned
care) ผู้สูงอายุได้รบั การดูแลอย่างครอบคลุ ม
ตรงปั ญหาและตามเวลาทีก่ าหนด และ 6) มีการ
ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการบันทึก ข้อมูลการเยีย่ ม
บ้านสามารถเชื่อ มไปยังโปรแกรม JHCIS ซึ่ง
เป็ นโปรแกรมที่ใช้บนั ทึกผลการปฏิบตั งิ านของ
รพ.สต.ลดความซ้าซ้อนในการลงข้อมูล
3. ประสิ ท ธิ ผ ลของการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของชุมชนในการดูแลผูส้ งู อายุกลุ่มพึ่งพา
3.1 ระดั บ ความสามารถในการท า
กิจวัตรประจาวัน หลังการดาเนินงาน 8 เดือน
พบว่ า กลุ่ ม พึ่ง พามีจ านวนลดลงจาก 76 คน
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เป็ น 43 คน ในจานวนนี้เป็ นกลุ่มติดบ้านลดลง
จาก 62 คนเป็ น 39 คน และกลุ่มติดเตียงลดลง
จาก 14 คน เป็ น 4 คน15
3.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของการมี
ส่วนร่วมและความพึงพอใจในการดูแลผูส้ ูงอายุ
กลุ่มพึ่งพาก่อนและหลังดาเนินการพบว่า ก่ อ น

ดาเนินงานระดับการมีส่วนร่วมในการดูแลในทุก
ด้านในระดับปานกลางหลังดาเนินงานระดับการ
มี ส่ ว นร่ ว มอยู่ ใ นระดับ สู ง ทุ ก ด้ า น และเมื่อ
เปรีย บเทีย บคะแนนเฉลี่ย ของการมีส่ ว นร่ ว ม
พบว่าหลังดาเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
(p<.001) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในดูแลผูส้ งู อายุกลุ่มพึง่ พาก่อนและหลังดาเนินงาน (N=124)
การมีส่วนร่วมของตัวอย่างสามภาคส่วน
-การมีสว่ นร่วมในการวางแผน
-การมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
-การมีสว่ นร่วมในการนิเทศติดตาม สนับสนุน
การดาเนินงาน
-การมีสว่ นร่วมในการสะท้อนผลการดาเนินงาน

การติดตามประเมินผลระดับความพึง
พอใจในการดูแลโดยรวมพบว่า ก่อนดาเนินงาน
มีความพึงพอใจระดับมากและหลังดาเนินการมี
ความพึงใจระดับมากทีส่ ุด และเมื่อเปรียบเทียบ

ก่อนการ
ดาเนิ นการ

หลังการ
ดาเนิ นการ

95% Confidence
Interval of the
Difference

p

1.96 (0.54)
1.99 (0.55)
1.99 (0.62)

2.55 (0.22)
2.59 (0.23)
2.56 (0.37)

2.47 - 7.22
2.52 - 5.57
1.35 - 4.39

<.001*
<.001*
<.001*

1.92 (0.63)

2.53 (0.30)

1.32 - 4.38

<.001*

คะแนนเฉลี่ย ของความพึง พอใจพบว่ า หลัง
ดาเนินงานเพิ่ม ขึ้นอย่า งมีนัยส าคัญ (p<.001)
ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการดูแลผูส้ งู อายุกลุ่มพึง่ พาก่อนและหลังดาเนินงาน( N=124)
ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มตัวอย่างสามภาคส่วน

ก่อนการ
ดาเนิ นงาน

หลังการ
ดาเนิ นงาน

95% CI

p

ความพึงพอใจในการดาเนินงาน
การดูแลผูส้ งู อายุกลุ่มพึง่ พาโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม

3.87 (0.87)

4.14 (0.62)

2.29 - 6.48

<.001*

อภิ ปรายผล
การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม พึ่ง พาโดยใช้ ก ลยุ ท ธ์
PEMEC ท าให้ เ กิ ด ความไว้ ว างใจในชุ ม ชน
การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และการมีความ
กระตือรือร้นของฝ่ ายต่างๆ ทาให้เกิดการบูรณา
การการดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาวอย่างเป็ นระบบ

ผู้สูง อายุก ลุ่ ม พึ่ง พาได้ร บั การดูแ ลครบทุ ก คน
และมีระดับ ADL ดีข้นึ ระดับการมีส่วนร่วมใน
ทุ ก ด้ า นและความพึ ง พอใจมี ค ะแนนเฉลี่ ย
เพิม่ ขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p <.001)16
มี แ นว ปฏิ บ ั ติ (CPG) ที่ เ ป็ นแนว ทางขอ ง
เครือ ข่ายบริการอ าเภอแม่ส าย การจัดบริการ
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ตรงความต้องการของชุมชน ตอบสนองความ
ต้องการของผู้สูงอายุการมีส่วนร่วม และความ
พึ ง พอใจในการด าเนิ น งานเพิ่ ม ขึ้น การใช้
โปรแกรมและข้ อ มู ล ด้ า นสารสนเทศในการ
ติดตามเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มพึ่งพา สามารถ
เชื่อมไปยังโปรแกรม JHCIS ซึง่ เป็ นโปรแกรมที่
ใช้บนั ทึกผลการปฏิบตั งิ านของรพ.สต.ลดความ
ซ้ า ซ้อ นในการลงข้อ มูล ผู้สู ง อายุ ครอบครัว
ชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลผูส้ งู อายุ เกิดทักษะ
มันใจในตนเอง
่
ชมรมผูส้ ูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรม
ผู้สูงอายุคุณภาพระดับดีเด่น ทุกภาคส่วนร่วม
สร้างธรรมนูญสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลผูส้ ูงอายุ
ในพื้นที่โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้ องกัน
โรคและการลดปั จจัยเสีย่ งต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึง่
ในการดาเนิ นงานดังกล่ าวนี้ ย งั สามารถน าไป
พัฒนาแนวทางการดูแลกลุ่มวัยอื่น ๆ ที่มภี าวะ
พึ่ง พาได้เ ช่ น กัน ทัง้ ยัง สามารถปรับ การดู แ ล
สุขภาพทัง้ กลุ่มสุขภาพดีและกลุ่ มเสี่ยงได้ด้ว ย
การปรับโครงสร้างบริการให้มคี วามเหมาะสม
ตามกลุ่ ม ผู้สูง อายุ ท่ีพ่ึงตนเองได้ ติด บ้า นและ
ติด เตีย ง การจัด ระบบการเฝ้ า ระวัง ปรับ ปรุง
และนาข้อค้นพบจากการวิจยั มาขับเคลื่อนการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการดู แ ลผู้สู ง อายุ ก ลุ่ ม
พึ่งพา นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง ทาให้ผู้สูงอายุ
ได้รบั การดูแลทัง้ ในชุมชนและที่บ้าน จากภาคี
หลัก 3 ส่ วน ประกอบด้วยภาคประชาชน ภาค
ราชการ และภาคท้องถิ่นที่เข้ามามีส่ว นร่ว มใน
การกาหนดนโยบายสาธารณะตามยุทธศาสตร์17
ได้รบั การช่วยเหลือดูแลแบบองค์รวมเกิดชุมชน
ต้นแบบการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาว มีระบบเยีย่ ม
บ้ า น ฝึ ก ทัก ษะผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นครอบครัว
ระบบส่ ง ต่ อ ฉุ ก เฉิ น โดยชุ ม ชนมีส่ ว นร่ ว ม 18
ผูส้ ูงอายุกลุ่มพึง่ พาสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ
และมีความพึงพอใจในบริการสวัสดิการที่มอี ยู่

ไม่มภี าวะซึมเศร้าและมองเห็นคุณค่าในตนเอง
เพิม่ มากขึ้น19 ผู้สูงอายุและจิตอาสาออกเยี่ยม
เยีย นดู แ ลผู้สู ง อายุ ใ นลัก ษณะ มิต รช่ ว ยมิต ร
เพื่อ นช่ ว ยเพื่อ น และเกิด กิจ กรรมโรงเรีย น
ผู้สูงอายุท่มี กี ารดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ช่วย
ให้ผสู้ งู อายุมคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ลดจานวนกลุ่ม
ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง จิตอาสา ครอบครัว
ชุมชนเจ้าหน้ าที่ มีความสุขใจในการทางาน มี
สัมพันธภาพทีด่ ตี ่อกัน20 ข้อพึงระวังในการวิจยั
นี้คอื การร่วมแรง ร่วมใจและการดาเนินงานใน
ทุกขัน้ ตอนต้องให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ใ นการ
ด าเนิ น งานโดยชุ ม ชนเอง ภาครัฐ และภาค
ท้อ งถิ่น เป็ น เพีย งผู้ส นั บ สนุ น ระบบการดู แ ล
ผู้สูงอายุระยะยาวต้อ งชัด เจนสามารถวัด และ
ประเมินผลได้อย่างเป็ นรูปธรรม
สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป
การน ากลยุ ท ธ์ PEMEC มาใช้ ใ นการ
ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในชุมชน ผูส้ ูงอายุกลุ่ม
พึ่ ง พามี ค ะแนน ADL เพิ่ ม ขึ้ น และจ านว น
ผู้สูงอายุ กลุ่ มพึ่ง พาตามความต้อ งการบริก าร
ด้ า นสาธารณสุ ข ลดลง กลยุ ท ธ์ น้ี ส ามารถ
นาไปใช้ในการดูแลกลุ่มพึ่งพาในช่วงอายุอ่นื ได้
โดยใช้ ADL เป็ นเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ดาเนินงานได้เช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการวิจยั ควรมีการขยายเวลาใน
การศึกษาเชิงคุณภาพและเก็บข้อมูลเชิงลึก เพื่อ
การจัด กิจ กรรมพัฒ นาให้ต รงตามที่ผู้สู ง อายุ
ต้ อ งการและทัว่ ถึ ง โดยเน้ น การใช้ ก ลยุ ท ธ์
Marketing ideas และกลยุ ท ธ์ Empowerment
ให้มคี วามชัดเจนเพื่อ ให้เ กิดการด าเนิน งานที่
ต่อเนื่องและยังยื
่ น
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2. ด้านการปฏิบตั ิ การดูแลระยะยาวใน
ผู้สูงอายุก ลุ่ มพึ่งพา ควรมีก ารขยายลงสู่พ้ืน ที่
อื่นๆ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุท่พี ่งึ พาตนเองไม่ได้
ได้ ร ับ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ โดยอปท. ควรมี
บทบาทหลักและควรนากลยุทธ์ PEMEC มาใช้
ในการดาเนินงาน
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