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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์              

ผลการวิจัยพบว่า กลไกของการพัฒนาผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี                 

ใช้เครือข่ายของชมรมผู้สูงอายุในการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม ลักษณะของ                   

การด�าเนินกิจกรรมจะเป็นการสร้างองค์ความรู ้เพื่อการดูแลตนเอง กลไกหลัก                             

เพื่อการพัฒนาดูแลผู้สูงอายุเกิดขึ้นระดับพื้นที่ หน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท                   

เพื่อการบูรณาการร่วมกันภายใต้โครงสร้างของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม                  

อาชีพผู ้สูงอายุ ซึ่งมีโครงการโรงเรียนผู ้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยมี                                    

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านและจิตอาสาเข้ามาเป็นกลไกปฏิบัติงาน             

เชิงพื้นที่ 

ค�าส�าคัญ: การพัฒนา, ผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุในท้องถิ่น, ชลบุรี
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Abstract

This research article aims to study the mechanism of elderly                          

development at the local level in Chonburi province. The study is a                           

quantitative research. The results revealed that the elderly development 

mechanism of Chonburi provincial administrative organization was driven 

by the network of elderly clubs and the self-care knowledge building                 

activities. The mechanism for development occurred at the local level.               

The local administrative units play a role in working together under                          

the quality of life development center which has programs for promoting 

elders’ professions, elderly schools, long-term care for the elderly.                         

In these schemes, Village Health Volunteers (VHV) and volunteers are                    

parts of the operating mechanism.

Keywords: Development, Elderly, Local Elderly, Chonburi Province

บทน�า

ความเปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม และความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์              

การสาธารณสุข ส่งผลให้โครงสร้างของประชากรไทยเริ่มเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก                 

จากเดิมที่เคยเป็นประเทศท่ีมีอัตราการเกิดของประชากรอยู่ในระดับสูงและอายุเฉลี่ย                  

ที่ค่อนข้างสั้น ได้เข้าสู่ในทิศทางตรงกันข้ามคือ การมีอัตราการเกิดที่ลดลงและอายุ                   

คาดเฉลีย่ทีย่นืยาวมากขึน้ จากการประมาณการของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการ

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้คาดการอัตราการพึ่งพิงของประชากรผู้สูงอายุ

ต่อวัยแรงงาน จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.6 ในปี พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 24.6 ในปี                   

พ.ศ. 2563 และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28.1 ในปี พ.ศ. 2568 สถิติการเพิ่มสูงขึ้นได้                     

ชี้ให้เห็นได้ว่าประเทศไทยก�าลังเคลื่อนตัวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลต่อ                 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ภาครัฐได้ให้ความส�าคัญเก่ียวกับการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุตั้งแต่ ปี 2525                  

ดังการเกิดขึ้นของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับแรก (พ.ศ. 2525-พ.ศ. 2544) พร้อมกับ
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แนวทางการด�าเนนินโยบายและมาตรการเพือ่สงเคราะห์ผูส้งูอายทุีป่รากฏในแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) การตระหนักถึงการก�าหนดนโยบาย       

เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เน่ืองจากสัดส่วนผู้สูงอายุของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น                

ถึงร้อยละ 7.8 ในปี พ.ศ. 2535 หน่วยงานภาครัฐได้จัดท�าโครงการและมาตรการ                        

ของผู้สูงอายุ เพื่อมาก�าหนดเชิงนโยบายและวางเป็นแนวทางที่ท�าให้ประเทศไทยมี

โครงการเพื่อผู้สูงอายุเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ดังปรากฏในส่วนที่ 4 แนวทางการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น การรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ เป็นต้น 

(ปิยากร หวังมหาพร, 2554)  

การกระจายอ�านาจที่เปิดโอกาสให้จังหวัดชลบุรี และท้องถิ่นสามารถจัดการ

ตนเองได้ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวกลไกของรัฐ เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในระดับ

ท้องถิน่ทีห่ลากหลาย เช่น หน่วยงานพฒันาสงัคมระดบัจงัหวดั หน่วยงานด้านสาธารณสขุ 

หน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ิน เครือข่ายและชมรมท่ีถูกจัดตั้งโดยประชาชน ตลอนจน

อาสาสมัครและจิตอาสาภายในชุมชนท่ีเข้ามามีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุของท้องถิ่น 

กอรปกบัสถานภาพองค์ความรูข้องการจดัการและการพฒันากลไกเพือ่การดแูลผูส้งูอายุ

ในท้องถิ่นที่ยังค่อนข้างจ�ากัด จึงเห็นความจ�าเป็นท่ีต้องศึกษาพัฒนากลไกเพื่อรองรับ              

สังคมผู้สูงอายุภายหลังจากการกระจายอ�านาจลงสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษากลไกการพัฒนาผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

2. เพ่ือศกึษาพฒันากลไกเพือ่ดแูลผูส้งูอายใุนท้องถิน่ของเทศบาลเมอืงหนองปรอื 

จังหวัดชลบุรี

การทบทวนวรรณกรรม

แนวทางการศึกษาผู้สูงอายุผู ้วิจัยได้ด�าเนินการทบทวนและจ�าแนกออกเป็น                    

2 กลุ่ม ได้แก่ การศึกษาผู้สูงอายุในมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการศึกษาผู้สูงอายุ               

กับการจัดการของท้องถิ่น
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การศึกษาในมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์

การศึกษาของ นณริฎ พิศลยบุตร และจิระวัฒน์ ปั ้นเปี ่ยมรัษฎ์ (2556)                               

ได้อธิบายว่าเป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง                      

อายุประชากร การออมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นประเด็นที่นิยมใช้                          

ในการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ โดยจะอาศัยแนวคิดของ Franco                    

Modigliani เร่ือง Life cycle hypothesis ทีอ่ธบิายว่า ผู้บรโิภคจะวางแผนการบรโิภค    

โดยพิจารณาถึงรายได้ท่ีจะได้รับตลอดชีวิต ซ่ึงจะเป็นการรักษาระดับการบริโภคให้คงที่

ตลอดชั่วอายุ โดยไม่ต้องการให้มีการลดการบริโภคต�่ามากเกินไปหรือสูงมากเกินไป                 

ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ดังน้ัน ช่วงชีวิตของการท�างานผู้บริโภคจะท�าการออม                 

เพื่อที่จะเก็บไว้ใช้จ่ายภายหลังจากการเกษียณอายุซ่ึงอาจไม่มีรายได้ การใช้จ่ายในช่วง

ระยะเวลาดังกล่าวส่งผลให้เงินออมเริ่มลดน้อยลง ซ่ึงข้อจ�ากัดของการอธิบายจะเน้นถึง

พฤติกรรมการบริโภคเป็นหลัก โดยมิได้กล่าวถึงบริบททางสังคมหรือมิติด้านประชากร                  

ในเชิงมหภาค  

แนวทางการศึกษา ความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอายุประชากร ส่งผลต่อ               

การเติบโต การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย ดังในการศึกษาของ Solow 

(1956) อธบิายว่าความแตกต่างของการออมและการสะสมทนุ เป็นส่วนหนึง่ทีก่่อให้เกดิ

ความแตกต่างของรายได้ภายในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่มีอัตราการออมสูง

จะมีการสะสมทุนมาก และมีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสูงกว่าประเทศที่มี

การออมอยู่ในระดับต�่า และหากน�าไปพิจารณาร่วมกับแนวคิดการเจริญเติบโตทางด้าน

เศรษฐกิจจะพบว่า ปริมาณสัดส่วนของประชากรสูงอายุอาจจะมีความสัมพันธ์กัน                        

ในทางลบกับการเติบโตและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือการเพิ่มขึ้นของ

ประชากรสูงอายุมากยิ่งขึ้นส่งผลให้การออมลดน้อยถอยลง

นอกจากการศึกษาในมิติของการออมและการสะสมทุน การเปลี่ยนแปลง                      

เชิงโครงสร้างอายุประชากรได้ส่งผลทางด้านเศรษฐกิจในมิติของการเปล่ียนแปลงของ

แรงงานการผลติในภาพรวม ดงัในการศกึษาของ French (2005) ทีอ่ธบิายถงึความสัมพนัธ์

โครงสร้างอายุของแรงงานการผลิตกับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจว่า พลังแรงงาน                

จะมีลักษณะที่เลื่อนไหลและไม่คงท่ีเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงตามวัย โดยพลังแรงงาน 

จะสามารถเพิ่มขึ้นสูงข้ึนได้จนถึงช่วงอายุหน่ึงและมีแนวโน้มลดลงเมื่อผ่านช่วงอายุ                  
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ดังกล่าวไป ดังนั้นการเข้าสู ่สังคมสูงอายุในประเทศหนึ่ง ๆ ท�าให้มีบางช่วงเวลาที่                     

ประเทศนั้นมีพลังแรงงานอยู ่ในช่วงที่มีการผลิตในระบบอยู ่ในระดับสูงและท�าให้                  

ผลผลติโดยรวมทีม่าจากแรงงานสงูขึน้ และสามารถชะลอการหดตวัของระบบเศรษฐกจิ              

อันเนื่องมาจากการลดลงของการออมและการสะสมทุนได้ 

การศึกษาผู้สูงอายุกับการจัดการในท้องถิ่น

แนวทางการศึกษาการจัดสวัสดิการของผู ้สูงอายุและรัฐ มักจะนิยมศึกษา                             

ในกลุ่มของนักรัฐศาสตร์ นักการวางแผนและนโยบาย และกลุ่มนักศึกษาในระดับ                      

บัณฑิตศึกษา โดยทิ้งน�้าหนักการศึกษาไปท่ีบทบาทของรัฐในการจัดการสวัสดิการ                   

เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านสังคมดังในการศึกษาของ มลฤดี ศรีสุข (2544)                         

ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหาร ส่วนต�าบลในพื้นที่

จังหวัดชลบุรี มักเป็นการอธิบายถึงความพร้อมของหน่วยงานของรัฐในการด�าเนิน               

โครงการพัฒนาผูส้งูอาย ุ เช่น การวางแผนงานการบรหิารงาน การประสานความร่วมมอื                

กับหน่วยงานสาธารณสุข ระดับต�าบล อ�าเภอ และจังหวัด ตลอดจนการจัดสรร                           

งบประมาณโดยการอุดหนุนงบประมาณให้สถานีอนามัยต�าบล อ�าเภอ และจังหวัด                 

หรือการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตามวันส�าคัญ  

กิติพงษ์ เร่งถนอมทรัพย์ (2550) ได้ศึกษาถึงประสิทธิภาพการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�าบล 

จังหวัดเชียงใหม่ ได้อธิบายว่า การจัดบริการสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต              

ของกลุ่มผู้สูงอายุในเทศบาลต�าบล เป็นการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ของกลุ ่มผู ้สูงอายุ เพราะนโยบายของคณะผู ้บริหารท่ีให้ความส�าคัญการพัฒนา                      

คุณภาพชีวิตโดยการจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ซ่ึงสามารถแก้ไขปัญหาได้ในบางส่วน 

ดังนั้นผู้สูงอายุจึงควรได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐมากขึ้น 

การศึกษาของ วิทิต ตฤณตียะกุล (2550) ได้ศึกษาถึงปัญหาและความต้องการ

บริหารสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฉาง จังหวัด

ระยอง พบว่า ประชากรผู้สูงอายุยังไม่รู้ถึงศักยภาพของตัวเองว่า มีบทบาทและสิทธิ                     

ที่ควรจะได้รับจากการจัดบริการของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากการรับรู ้ข ้อมูล                  

ข่าวสารต่าง ๆ ยังได้รับไม่ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนปัญหาด้านสุขภาพอนามัยที่มี

ปัญหาในระดับมาก และยังไม่มีหน่วยงานใดได้เข้าไปให้บริการการส่งเสริมอาชีพที่               
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เหมาะสมเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ                        

ผู้สูงอายุต้องวางอยู่บนมาตรฐานของปัจจัยพื้นฐานทางสวัสดิการสังคม 

การศึกษาของ กวิน วันวิเวก (2551) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดสวัสดิการ

สังคมส�าหรับผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่เมืองจังหวัดขอนแก่น                  

ผลการศึกษาพบว่า การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ประกอบไปด้วย ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

ด้านนันทนาการ ด้านการส่งเสริม ชีพ และด้านการบริการทางสังคม และในประเด็น      

สภาพปัญหาการจัดสวัสดิการสังคมผู ้สูงอายุ เป็นปัญหามากที่สุดในสายตาของ                           

เจ้าหน้าที่รัฐและผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ ส่วนแนวทางการจัดสวัสดิการ 

สังคมส�าหรับผู้สูงอายุพบว่า เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต�าบล เห็นว่าควรมี              

แนวทางการจัดการสวัสดิการทางด้านจิตใจ

การศึกษาของ ปิยากร หวังมหาพร (2554) เรื่อง ผู้สูงอายุไทย: พัฒนาการ                  

เชิงนโยบายภาครัฐจากอดีตสู่ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ที่ได้อธิบายในประเด็น               

เกี่ยวกับการเมืองของการก�าหนดนโยบายการพัฒนาผู ้สูงอายุ และการศึกษาเรื่อง                    

บทบาทอาสาสมคัรดแูลผูส้งูอายทุีบ้่าน: การเปลีย่นแปลงจากการปกครองสูก่ารปกครอง

สาธารณะ (2559) และเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดูแล                       

ผู้สูงอายุของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (2560) ได้ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญและ                 

บทบาทของอาสาสมัครดูแลผู ้สูงอายุที่บ้าน ที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับ                   

การเกิดขึ้นของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ และคณะ (2560) เรื่องทิศทางและการพัฒนา               

นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย เป็นการศึกษาโดยวิธีการเก็บ

ข้อมูลทางสถิติ และการสัมภาษณ์ ภาพรวมของประเทศที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้ของ                 

ผูส้งูอาย ุ ได้แก่ ระบบจติอาสา ผูน้�าชมุชน ความชดัเจนของนโยบายรฐั และการสนบัสนนุ                   

ทางด้านทรัพยากรท่ีท�าให้รูปแบบหรือกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะ                   

การสร้างพื้นที่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ซ่ึงจะส่งผลต่อเป้าหมายของการเรียนรู้ของ              

ผู้สูงอายุที่มีลักษณะความต้องการแตกต่างกัน

สถานภาพองค์ความรู้จากการส�ารวจการศึกษาผู้สูงอายุได้ชี้ให้เห็นว่า การศึกษา

ในมิติทางเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางด้านประชากร                      

ผู้สูงอายุจะส่งผลต่อการออมและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และกลุ่มการศึกษา             
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ผู ้สูงอายุกับการจัดการในท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ เช่น                             

การบริหารงานประสิทธิภาพของท้องถิ่น ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ                          

ในท้องถิ่น ซึ่งนโยบายและกลไกเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุยังไม่หลากหลายมีเพียงโครงการ            

เบี้ยยังชีพ และการศึกษานโยบายผู้สูงอายุเชิงพัฒนาการของ ปิยากร หวังมหาพร               

(2554) เรื่องผู ้สูงอายุไทย: พัฒนาการเชิงนโยบายภาครัฐจากอดีตสู ่ปัจจุบันและ                        

แนวโน้มในอนาคต การศึกษาของนภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ และคณะ (2560)                         

เรื่องทิศทางและการพัฒนานโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย 

เป็นการศึกษาในภาพกว้าง จ�าแนกตามภูมิภาคเพื่อน�ามาสู ่การสร้างแบบจ�าลอง                     

(Model) 

ขณะที่ภายหลังการกระจายอ�านาจสู ่ท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบได้ก่อให้เกิด                   

กลไกเชิงสถาบัน เช่น ส�านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด                               

หน่วยงานสาธารณสุขในชุมชน และกลไกทางสังคมจ�านวนมากที่เข้ามามีบทบาทกับ                 

การพัฒนาผู้สูงอายุ เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัคร จิตอาสาท้องถิ่น

และชุมชน กลไกระดับท้องถิ่นเหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนที่ใกล้ชิดกับประชาชนและ                         

ผู้สูงอายุจ�านวนมากที่จะมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาสู่สังคมผู้สูงอายุในสังคมไทย

วิธีการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะท�าการศึกษาเชิงคุณภาพ ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากเอกสาร คือ เอกสารช้ันต้น (Primary data) ได้แก่ เอกสารเชิงสถิติทางราชการ 

เอกสารรายงานของท้องถ่ิน เอกสารเผยแพร่โดยเจ้าของผลงานเป็นผู้บันทึกโดยตรง                   

และเอกสารชั้นรอง (Secondary data) ได้แก่ หนังสือพิมพ์ ต�าราวิชาการ บทความ                    

งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ข้อมูลจากระบบอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อใช้เป็น                      

ข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการวิเคราะห์กลไกเชิงโครงสร้างท่ีน�ามาสู่การก�าหนดนโยบาย

แนวทางการพัฒนา และการเตรียมความพร้อมส�าหรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับ                      

ท้องถิ่น

การเกบ็ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เจาะลกึ (In-dept interview) จะเป็นการสัมภาษณ์

แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or guided interview) เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล   

ทีห่ลากหลาย ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าทีข่องรฐั ผูม้ส่ีวนการน�านโยบายไปปฏบิตัใิห้เกดิผล                
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เป็นรูปธรรม ได้แก่ นายกเทศบาลเมืองหนองปรือ ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม             

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเจ้าหน้าท่ีของท้องถิ่นในส่วนของฝ่ายปฏิบัติงาน 

เป็นต้น 

ผลการวิจัย

บทความจะแบ่งการน�าเสนอออกเป็น 2 ส่วน คือ หนึ่งแนวทางและการพัฒนา

สังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และสองพัฒนากลไกเพื่อดูแล                     

ผู้สูงอายุในท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี

1. แนวทางและการพฒันาสงัคมผูส้งูอายขุององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชลบรุี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุของ

จังหวัด ในยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้                    

บริการด้านสุขภาพแก่ เด็ก สตรี คนชรา คนด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง การพัฒนาระบบ

สวัสดิการสังคมเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยมีฝ่ายสวัสดิการสังคม มีหน้าที่                          

ความรบัผดิชอบเกีย่วกบังานส่งเสรมิสนบัสนนุการจดับรกิารสวสัดกิารสงัคม การประสาน

การจดัการให้บริการสงัคมการประสานการจดัให้บรกิารสวสัดกิารสังคมกบัหน่วยงานอืน่ ๆ                  

ทีเ่กีย่วข้อง งานส่งเสรมิสวสัดกิารเดก็และเยาวชน งานการสังคมสงเคราะห์ งานช่วยเหลอื                 

ผูป้ระสบปัญหาสงัคมต่าง ๆ งานการประสานหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องในการจดัสวสัดกิาร

สังคมตามกฎหมายงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต งานคุ้มครองสวัสดิการเด็ก สตรี                    

คนชรา และผู้ด้อยโอกาสงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

ลกัษณะการด�าเนนิงานขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชลบรุ ี ค่อนข้างมข้ีอจ�ากดั

ทางด้านบุคคลากรที่น้อยแต่ต้องดูแลรับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด 11 อ�าเภอ รูปแบบ                       

การจัดกิจกรรมจึงเป็นไปในทิศทางของการหนุนเสริม หรือการสนับสนุนประสานงาน                

การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในท้องถิ่นเพื่อด�าเนิน

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผ่านปฏิบัติการของเครือข่ายการพัฒนาผู้สูงอายุใน

จังหวัด

ชมรมผู ้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีภายใต้สมาคมผู ้สูงอายุ                          

แห่งประเทศไทย มจี�านวนสมาชิกถงึ 8,895 ราย จงึท�าให้ชมรมผูส้งูอายฯุ เป็นกลไกหลกั          
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ในการขับเคลื่อนเครือข่ายการพัฒนา และมีบทบาทส�าคัญท่ีจะก�ากับทิศทางการด�าเนิน

งานพัฒนาผู้สูงอายุระดับจังหวัด โดยวางปรัชญาของชมรมว่า “สูงวัยอย่างมีพลัง” 

ประกอบไปด้วย ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม วิญญาณ และการมีส่วนร่วมทางสังคม 

และวสัิยทศัน์ว่า “ผูส้งูอายมุสีมรรถนะ (Performance) มคีวามสามารถ (Competency)        

และศักยภาพสูง สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” แนวทางการพัฒนา

ศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้ความส�าคัญ 4 ด้าน                  

คือ หนึ่งด้านร่างกาย ได้แก่ การออกแบบกิจกรรมจะเน้นการสร้างองค์ความรู้ทางด้าน

สุขภาพ สองด้านจิตใจ คือ การก�าหนดกิจกรรมเพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้สูงวัย                

ในการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ดังในโครงการ “ก้าวอย่างมีคุณค่าสูงวัยอย่างมีความสุข”                    

สามด้านอารมณ์ คือ การสร้างให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดป้องกันโรคซึมเศร้า                

เช่น โครงการ “หัวเราะบ�าบัดกาย เสริมใจ” และสี่ด้านสังคม ได้แก่ การสร้าง                               

การมีส่วนร่วมและเครือข่ายผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์  

นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ด�าเนินการจัดท�ายุทธศาสตร์                  

ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินส�าคัญ เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้

ของผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการคลังปัญญาของผู้สูงอายุ2 จังหวัดชลบุรี

โครงการ “คลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 

พัฒนาและการใช้ศักยภาพผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและบทบาททางสังคม 

นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสให้ผูส้งูอายทุีม่ศีกัยภาพให้เข้ามามส่ีวนร่วมพฒันาสงัคม การจดัท�า

ทะเบียนภูมิปัญญาผู ้สูงอายุให้กับชุมชนและสังคม โดยมีหน่วยงานที่เข้ามาร่วม                             

ขับเคลื่อนโครงการ ได้แก่ ส�านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ             

2 คลังปัญญาผู้สูงอายุ หมายถึง แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และอาศัย               
อยู่ในเขตพื้นที่นั้น ๆ ที่มีภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายในแต่ละสาขาวิชา และมีความพร้อม                   
ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ของตนเอง เพื่อประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ โดยไม่หวัง                    
ผลตอบแทนส่วนตัว ซ่ึงจังหวัดจะเป็นแหล่งรวบรวม หรือเป็นคลังแห่งปัญญาผู้สูงอายุ เป็นศูนย์กลาง
ความพร้อมจะกระจายงาน และสนับสนุนงบประมาณให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพออกไปสร้างความมั่นคง
ในระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาคนและสังคมยั่งยืน 
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ผู้สูงอายุ (ศพอส.) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม              

ด้านผู้สูงอายุ และภาคประชาสังคมในระดับชุมชน (จันจิรา ไทยบัณฑิตย์, สัมภาษณ์,               

22 มิถุนายน 2561)

กระบวนการจะเปิดการรบัสมคัรหรอืเสนอผูส้งูอายทุีม่ปีระสบการณ์ การประกอบ

อาชีพ หรือการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น มาขึ้นทะเบียนคลังปัญญาผ่านชมรม                

ผู้สูงอายุประจ�าจังหวัด เป็นสมาชิกกลุ่มคลังปัญญาจังหวัดชลบุรี แล้วตั้งขึ้นเป็นกลุ่ม                 

ตามความถนัด เช่น อาหารไทยโบราณ การท�าพวงมะโหด การท�าดอกไม้ประดิษฐ์จาก

กระดาษทิชชู เป็นต้น

รูปแบบกจิกรรมโครงการคลงัปัญญาผูส้งูอาย ุ จงัหวดัชลบรุ ี จะมลัีกษณะการจดัเวที

เผยแพร่กิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถภูมิปัญญาของตนเองตามความถนัด 

เช่น การจัดกิจกรรมการอบรมการท�าพวงมะโหดให้กับเด็กนักเรียน และบุคลากรทาง             

ด้านการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา หรอืการจดัอบรมอาชพีให้กบัผูส้งูอายใุนชมุชนอืน่ ๆ                  

ซึง่จะเชญิผูส้งูอายทุีข่ึน้ทะเบยีนอยูใ่นระบบคลงัปัญญา มาเป็นวทิยากรอบรมการปฏบิตัิ       

เพื่อให้ผู ้เข ้ามาร่วมอบรมสามารถน�ากลับไปประยุกต์ใช้และประกอบเป็นอาชีพ                          

เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง และมีการรวบรวมยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็น

ผลผลิตและสินค้าเพื่อจัดจ�าหน่าย สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ท้องถิ่น และ                       

ผู้ประกอบการต่าง ๆ (สมชาย บุญศิริ, สัมภาษณ์, 5 กรกฎาคม 2561) 

การสงเคราะห์และการช่วยเหลือผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

จะด�าเนนิงานภายใต้โครงการ “อบจ. ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน” ทีห่มนุเวยีนไปทกุอ�าเภอ 

และครอบคลุมทุกต�าบลท่ัวท้ังจังหวัดชลบุรี โดยจะมีการเตรียมงานร่วมกับองค์การ           

บริหารส่วนท้องถิ่น คัดเลือกหากลุ่มเป้าหมายที่มีความขาดแคลนและความต้องการ                 

ในด้านต่าง ๆ เพื่อเข้ารับความช่วยเหลือ เช่น การมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน                            

มอบไม้เท้า แว่นตาแก่ผู้สูงอายุ หรือการมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจโรค ตรวจตา               

ท�าฟัน บริการให้กับประชาชน เป็นต้น ตลอดจนการลงพื้นที่ของคณะผู ้บริหาร                             

สมาชิกสภาฯ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนปัญหา

ความคดิเหน็ ร่วมกบัผูบ้รหิารและสมาชกิสภาในท้องถ่ินเพือ่รบัทราบปัญหาและแสวงหา

แนวทางแก้ไขในลักษณะต่าง ๆ 
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2. การพัฒนากลไกเพื่อดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหนองปรือ 

จังหวัดชลบุรี

กลไกรัฐระดับท้องถิ่นได้ปรับแนวคิด นโยบายสู่การปฏิบัติ เทศบาลเมืองหนอง

ปรอืได้มกีารสร้างกลไกเพือ่พฒันาดแูลผูส้งูอายใุนพืน้ทีข่องตนเองได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

โดยใช้แนวทางจากสาธารณสุขเป็นหลัก หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม ล�าดับแรกเริ่มจะต้องด�าเนินการคัดกรองระดับภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ 

ส�าหรับการวางยุทธศาสตร์ วางแผนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุเฉพาะรายอย่างเหมาะสม               

ระบบการคดักรองมไิด้ก�าหนดเพือ่แจ้งข้อมลูทางตวัเลขทางสถติเิพยีงเท่านัน้ แต่กระบวนการ 

คัดกรองจะพิจารณาในเชิงคุณภาพเพื่อก�าหนดแนวทาง และวิธีการด�าเนินการคัดกรอง            

จะใช้แบบคัดกรองผู้สูงอายุท่ีปรับปรุงและพัฒนามาโดยตลอดจากแบบคัดกรองของ               

กรมอนามัยที่ได้ผ่านการทดสอบความน่าเชื่อถือ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน (อสม.)3 หรือผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุเป็นผู้รวบรวมข้อมูล แล้วจึงน�าข้อมูล                    

มาวิเคราะห์จ�าแนกผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหนึ่งผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้                

(กลุ่มติดสังคม) กลุ่มสองผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน) ช่วยเหลือตนเอง               

ได้บ้าง กลุ่มสามผู้สูงอายุท่ีเคลื่อนไหวเองไม่ได้ พึ่งตนเองไม่ได้ พิการ หรือทุพพลภาพ 

(กลุ่มติดเตียง)

กระบวนการคัดกรองผู้สูงอายุจะต้องท�าการตรวจประเมินควบคู่ไปกับศักยภาพ

ของครอบครัวที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดูแลรักษาผู้สูงอายุว่าอยู่ในระดับใด 

และการวิเคราะห์ระดับความจ�าเป็นส�าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มติดบ้าน และติดเตียง                

ที่อาจจะต้องได้รับการดูแลเฉพาะราย จากการประเมินโดยผู้จัดการระบบการดูแล                      

ระยะยาวด้านสาธารณสุข (สุรพล ขลึมประเสริฐ, สัมภาษณ์, 5 กรกฎาคม 2561;                   

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2559, หน้า 6-7)

3 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) มีระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความชัดเจน                  
ผ่านกระบวนการอบรมความรู้ทางด้านสาธารณสุขให้เป็นไปตามมาตรฐานของการเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุข จึงมีความรู้ความสามารถทางด้านการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่ดีกว่าอาสาสมัครในกลุ่มอื่น ๆ 
หรือกลุ่มจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือ 
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  2.1 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ (กลุ่มติดสังคม)

  การตระหนักถึงแนวโน้มปริมาณผู้สูงอายุในชุมชนที่มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น 

ประกอบกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2454-2564) และพระราชบัญญัติ                

ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และแผนระดับชาติหลายฉบับ ที่ให้ความส�าคัญกับการศึกษา                    

การเรียนรู ้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ผู ้บริหารเทศบาลเมือง                     

หนองปรือจึงได้มีความคิดจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นในชุมชน โดยเปิดอาคารเรียนและ

การเรียนการสอนในวันท่ี 2 มิถุนายน 2559 ในแนวคิดที่ว่า “ผู้สูงอายุรู้จริง ปฏิบัติได้ 

ถ่ายทอดเป็น” หมายความว่า โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองปรือ คือ การจัด                

การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ สามารถประมวลความรู้ที่ได้รับจากโรงเรียน                    

น�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนได้ 

วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุมี 3 ข้อ ดังนี้ (เทศบาล                

เมืองหนองปรือ, ม.ป.ป.)

  1.  เพ่ือให้ผูส้งูอายมุคีวามรู ้ ความเข้าใจ พฒันาปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมในการดแูล

สุขภาพของตนเอง ด้านโภชนาการการฟื้นฟู สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

  2.  การสร้างขวัญและก�าลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ         

ให้แข็งแรงด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และมีคุณภาพ

  3.  เพื่อสร้างจิตส�านึกและปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่มีทัศนะคติที่ดีและเห็นคุณค่า              

ผู้สูงอายุ ช่วยกันดูแลผู้สูงอายุให้ด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน

  หลักสูตรการเรียนการสอนมี 1 หลักสูตร ระยะเวลาเรียน 2 ปีการศึกษา               

ปีการศึกษาละ 3 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 2 เดือน โดยจัดการเรียนทุกวันพฤหัสบดี                      

ในทุกสัปดาห์ รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนจ�าแนกออกเป็น 2 กลุ่มตามชั้นปี ได้แก่ 

  ชัน้ปีที ่1 เน้นการเรยีนการสอนในระดบัพืน้ฐานทัว่ไป ประกอบกบัการฝึกปฏบิตัิ 

ประกอบด้วย รายวิชาการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

จิตอาสา

  ปีที่ 2 เน้นการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การประมวล           

ความรู้ และน�ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ประกอบด้วย รายวิชา                

สุขภาพจิต เศรษฐกิจพอเพียง และวิชาเลือกเสรี สาขาคหกรรม
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  กระบวนการประเมินและการวัดผล จะมีการใช้คะแนนมาเป็นเครื่องมือใน

การตดัสนิ โดยทัง้หมดม ี100 คะแนน เป็นการวดัผลจากการลงมอืปฏบิตั ิการแสดงออก

ทางด้านกจิกรรม และการแสดงออกทางด้านร่างกาย โดยผูบ้รรยายหลกัและบรรยายร่วม

จะเป็นผูใ้ห้คะแนน ภายหลงัจากการเรยีนจนครบจ�านวนตามหลกัสตูร นกัเรยีน (ผูส้งูอาย)ุ              

จะได้เข้าสู่พิธีการมอบประกาศนียบัตร ปริญญาชีวิต4

  2.2 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน)

  กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน คือ ผู้สูงอายุท่ีมีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้

ระดับหนึ่ง การดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงให้ความส�าคัญทางด้านการสร้างเสริม  

สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจท่ีเหมาะสม เพื่อผลักดันผู้สูงอายุจากกลุ่มติดบ้านสู่ผู้สูงอายุ                

กลุ่มติดสังคมให้มีบทบาทช่วยเหลือดูแลสังคมต่อไป

  อาสาสมคัรดแูลผูส้งูอายใุนชมุชน5 ถกูปรบัใช้เป็นกลไกหลกัเพือ่ขบัเคลือ่นงาน 

ผ่านการประสานงานความร่วมมือระหว่าง ชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม               

เทศบาลเมืองหนองปรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) หน่วยงานภาครัฐ 

เช่น พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ จงัหวดัชลบรุ ี กลุม่อาสาสมคัรดแูลผูส้งูอายุ              

ในชุมชนจะมีหน้าที่หลักดังนี้ 

  1.  การเยีย่มผูส้งูอายทุีบ้่าน อาสาสมคัรดแูลผูส้งูอายใุนชมุชนทกุรายจะมคีูม่อื            

เพื่อท�าบันทึกข้อมูลของผู้สูงอายุ และการสังเกตการณ์เพื่อน�ามาประกอบเป็นข้อมูล             

พื้นฐานของผู้สูงอายุแต่ละราย เช่น ลักษณะที่อยู่อาศัย อยู่ร่วมกับบุคคลใดในครอบครัว 

หรืออยู่ตัวคนเดียว ฯลฯ รวบรวมไว้เป็นข้อมูลในเบื้องต้น ล�าดับต่อมาอาสาสมัคร                

จะต้องท�าการประเมินสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุเพ่ือก�าหนดระยะเวลาตาราง               

การตรวจเยี่ยมตามความเหมาะสมของผู้สูงอายุแต่ละราย 

  2.  การเก็บข้อมูล อาสาสมัครจะต้องท�าการเก็บข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูล                    

แล้วแจ้งให้ทางเทศบาลเมืองหนองปรือทราบ ข้อมูลพื้นฐานที่จะต้องด�าเนินการเก็บ                          

4 โรงเรยีนผูส้งูอายเุทศบาลเมอืงหนองปรอื ได้เริม่เปิดจัดการเรยีนการสอนมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2559 
มผีูส้�าเรจ็การศกึษาในรุน่ทีห่นึง่จ�านวน 35 ราย และในปี พ.ศ. 2560 มผีูท้ีก่�าลงัศกึษาอยูจ่�านวน 40 ราย 

5 อาสาสมัครดูแลผูส้งูอายใุนชมุชน (อผส.) มปีระมาณ 400-500 คน อาสาสมคัรดแูลผูส้งูอายุ 
ประมาณร้อยละ 90 เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ                        
1 ราย จะรับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน 8-15 ครัวเรือน

 

 

 

 

 

 

 

 



133
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีที่ 28  ฉบับที่ 1

มกราคม - เมษายน  2563

ได้แก่ ชื่อผู้สูงอายุ อายุ ที่อยู่ อาชีพที่สร้างรายได้ จ�านวนสมาชิกในครอบครัว (เฉพาะที่

อาศัยอยู่ร่วมกันในบ้านพัก) ลักษณะที่อยู่อาศัย การได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ การได้รับ

ความช่วยเหลือ สภาพปัญหาความเดือดร้อนหรือความต้องการของผู้สูงอายุ วิธีการให้

ความช่วยเหลือตามปัญหาความเดือดร้อน สิ่งท่ีหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้                  

ความช่วยเหลือ ช่วยบริการ และเก็บข้อมูลการด�าเนินกิจกรรมการดูแลผู ้สูงอายุ              

ตามก�าหนด 

  3.  การตรวจคัดกรองสุขภาพ6 เพื่อจ�าแนกผู้สูงอายุออกเป็นกลุ่มตามเกณฑ์

ของการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยจ�าแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ หนึ่งกลุ่มสีแดง                 

เป็นผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือ เช่น ไร้คนดูแล ถูกทอดทิ้งให้อยู่              

ตามล�าพัง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ถูกละเลย ได้รับการดูแลไม่ถูกต้อง และมีฐานะยากจน 

สองกลุ่มสีเขียวคือ ผู้สูงอายุที่ไม่อยู่ในกลุ่มสีแดง ซึ่งอยู่ในการดูแล สอดส่อง เพื่อป้องกัน

มิให้ผู ้สูงอายุกลุ่มน้ีไปสู่กลุ่มสีแดง ข้อมูลการคัดกรองจะเก็บข้อมูลทางด้านสุขภาพ                    

และข้อมูลเกี่ยวกับตรอบครัว ได้แก่ ด้านร่างกาย ปกติ เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือพิการ                    

จ�านวนสมาชิกของครัวเรือน และสถานะภาพความเป็นอยู่ เช่น อยู่คนเดียว อยู่กับ                        

คู่สมรส อยู่กับบุตรหลาน อยู่กับญาติ หรืออยู่กับบุคคลอื่น เป็นต้น

  4.  การดูแลทุกข์สุขความเป็นอยู่ คือ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ต้องดูแล            

และพัฒนาที่ครอบคลุมในชีวิตประจ�าวัน เช่น การเยี่ยมเยียนดูแลการใช้ชีวิต การดูแล

เรื่องอาหารการกิน การรับประทานยา และการพาไปพบแพทย์ การพาออกก�าลังกาย  

หรือการท�ากิจกรรมร่วมกับครอบครัวและชุมชน การให้ค�าปรึกษาและการให้ความรู้               

ผู้สูงอายุ เป็นต้น

  5.  การให้ข้อมูลความรู้เก่ียวกับสิทธิและการเข้าถึงสิทธิในด้านต่าง ๆ เช่น   

สิทธิการรักษาพยาบาล การเข้าเป็นสมาชิกกองทุนต่าง ๆ การประสานหน่วยงานให้             

ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ หรือการให้ข้อมูลบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุ

ดังนั้นอาสาสมัครดูแลผู ้สูงอายุในชุมชนเป็นหน่วยปฏิบัติการระดับพื้นที่                   

ด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถ่ินสอดประสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ               

6 เบ้ืองต้นทางเทศบาลเมืองหนองปรือจะจัดโครงการอบรมให้แก่กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
โดยเชิญวิทยากรทางการแพทย์มาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น การคัดกรอง            
สุขภาพผู้สูงอายุ
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กลุ่มอาสาสมัครฯ มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุแทบทุกกลุ่ม แต่จะให้ความส�าคัญในการดูแล                

ผู้สูงอายุเบื้องต้นอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน และผู้สูงอายุติดเตียง

  2.3 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวเองไม่ได้ (กลุ่มติดเตียง)

  การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงของเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ด�าเนินการ               

ผ่านการใช้ระบบการดูแลระยะยาว (Long term care) เป็นเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับ                    

งานสาธารณสขุโดยตรง ผ่านกลไกของศนูย์พฒันาคณุภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผู้สูงอายุ                

ที่เป็นลักษณะการจัดสวัสดิการสังคมส�าหรับผู้สูงอายุในชุมชนรูปแบบหนึ่ง ที่ให้ชุมชน              

เป็นฐานรากและเปิดโอกาสให้ผู ้สูงอายุ แกนน�า อาสาสมัคร องค์กรเครือข่ายจาก                    

ภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               

ให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อน เป้าหมายหลัก คือ ให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่รวมกลุ่มกัน                

เพื่อจัดกิจกรรมและบริการที่ครอบคลุมทุกมิติในทุกด้าน ได้แก่ สุขภาพ สังคม จิตใจ                

และเศรษฐกิจ ในมิติทางเศรษฐกิจได้ให้ความส�าคัญกับการสร้างรายได้และการมีงานท�า

ที่เหมาะส�าหรับผู้สูงอายุ (ส�านักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ส�านักงานส่งเสริม          

สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, 2556, หน้า 1-2)

  ระบบการดแูลระยะยาว หมายถงึ การจดับรกิารสาธารณสขุ และการบรกิาร            

สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการความช่วยเหลือของผู้ที่ประสบภาวะยากล�าบาก                   

ซึ่งต้องพิจารณาความพร้อมขององค์ประกอบระดับท้องถิ่น ได้แก่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) อาสาสมัครหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชนและ

ครอบครัว7

  ผู ้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care manager)                            

มีบทบาทหลักในการบริหารจัดการและประสานให้ผู ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับ                  

บริการด้านสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ โดยจัดท�าแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล 

(Care plan) ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการดูแลระยะยาว (LTC)                

ในการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องที่ และจัดให้มี 

7 โปรดอ่านเพิ่มเติมใน “คู ่มือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาว                       
ด้านสาธารณสุข ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. ส�านักงาน                
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)” การเข้าร่วมด�าเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ส�าหรับ   
ผู้สูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิงของหน่วยบริการและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 
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ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ตลอดจนการประสานงานกับกลุ่มสหวิชาชีพ    

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการจัดบริการตามแผน               

การดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล

  ผูจ้ดัการระบบการดแูลระยะยาวด้านสาธารณสขุ จะต้องมคีวามรูค้วามสามารถ     

ทางด้านการแพทย์ การพยาบาล หรือด้านสาธารณสุข ท�าหน้าที่ประเมินคัดกรอง                

ความสามารถในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน การจัดท�าข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการดูแล             

ช่วยเหลอืทัง้เชงิรบัและรกุ การจดัท�าแผนดแูลรายบคุคลและแผนรายสปัดาห์ จดัประชมุ

กลุม่เพือ่ปรกึษาปัญหารายกรณ ี การประสานเครอืข่าย บรหิารจดัการ และก�ากบัตดิตาม

การด�าเนินงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุในการดูแลของตน ประเมินและทบทวน

แผนการดูแลให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในแต่ละราย ประเมินผลการปฏิบัติเพื่อน�ามาสู่            

การปรับปรุงและพัฒนา

  ผูช่้วยเหลอืดแูลผูส้งูอาย ุ จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร ตามข้อก�าหนด 

ของคณะอนุกรรมการการดูแลระยะยาว หรือตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ   

ได้ก�าหนดไว้ หน้าที่ของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ คือ การดูแลกิจวัตรประจ�าวันของ                

ผูส้งูอาย ุ เช่น การรบัประทานอาหาร การนอนหลบัพกัผ่อน การเคลือ่นย้าย การขบัถ่าย  

การสงัเกตพฤตกิรรมต่าง ๆ ของผูส้งูอาย ุ รวมทัง้สขุภาพ และต้องแจ้งต่อญาตขิองผู้สูงอายุ                 

การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุทุกด้าน ตลอดจนดูแลสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย               

ถูกสุขลักษณะ การจัดการการความสะอาด ขยะมูลฝอย ระวังป้องกันการปนเปื้อน               

และการแพร่กระจายของเชื้อโรค กรณีฉุกเฉิน การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บกับผู้สูงอายุ               

จะต้องด�าเนนิการส่งต่ออย่างถกูต้อง การเขยีนรายงานการปฏิบตังิานเสนอต่อหน่วยงาน                

ต้นสังกัด การจัดท�ารายงานผลการดูแลผู้สูงอายุรายเดือนต่อผู้จัดการระบบการดูแล             

ระยะยาวด้านสาธารณสุข 

  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน เป็นกลุ่มปฏิบัติงานในระดับพื้นที่             

คอยท�าหน้าที่เยี่ยมเยียนบ้าน การเก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุ และการให้การดูแล                 

ระดับเบื้องต้น เช่น การให้ค�าแนะน�าปรึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การคัดกรอง                          

การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพ เป็นต้น นอกจากการดูแลผู้สูงอายุ               

และการเยี่ยมบ้าน กลุ่มอาสาสมัครมีบทบาทในการก�าหนดแผนสุขภาพของท้องถิ่น                 

หรือการจัดท�าแผนของชุมชน
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  ภายใต้การดแูลโดยระบบของการดแูลระยะยาว จะใช้อาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน หรือผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการช่วยเหลือ                   

ผูส้งูอายใุนพ้ืนทีช่มุชน การรายงานและการประเมนิผูส้งูอายเุพ่ือการส่งต่อไปรบัการรกัษา

ในสถานพยาบาลที่เหมาะสม หรือการรักษาในโรงพยาบาลระดับพื้นที่ จะต้องผ่าน                  

การประเมินร่วมกันโดยการประชุมร่วม หรือการประชุมกลุ่มเพื่อน�าเสนอแนวทาง                

การด�าเนินการและการแก้ปัญหาต่อไป

สรุปผลการวิจัย

รูปแบบการพัฒนากลไกดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่                  

การด�าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พัฒนาผู้สูงอายุ                      

ผ่านเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดับจังหวัด ให้ความส�าคัญกับการสร้างองค์ความรู ้                        

การดูแลตนเอง ให้กับเครือข่ายผู้สูงอายุที่เข้าร่วม และการมอบสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ

ภายใต้โครงการ “อบจ. ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน” ขณะท่ีกลไกหลักในการพัฒนาดูแล               

ผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจะเกิดขึ้นในพื้นที่การปกครองในระดับท้องถิ่น ดังกรณี                 

ของเทศบาลเมอืงหนองปรอื เป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่ขนาดใหญ่ ซึง่มคีวามพร้อม

รองรับและสนับสนุนร่วมกับกลไกต่าง ๆ ของรัฐที่มาพร้อมกับการด�าเนินนโยบายได้                

อย่างรวดเร็ว ได้แก่ การเกิดข้ึนของโรงเรียนผู้สูงอายุ การด�าเนินงานดูแลผู้สูงอายุ                 

ระยะยาว ร่วมกับการพัฒนากลไกด้านก�าลังคนสู่การจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน                 

ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน และกลุ่มจิตอาสาที่เข้ามามีบทบาทดูแล              

ผู้สูงอายุ

อภิปรายผลการวิจัย

บทความเร่ือง “กลไกของการพฒันาผูส้งูอายใุนท้องถิน่ กรณศีกึษาจงัหวดัชลบรุ”ี 

สามารถน�ามาอภิปรายผล และได้เพิ่มเติมในประเด็นของกลไกต่าง ๆ ของหน่วยงาน             

ภาครัฐที่สร้างขึ้นมาเพื่อการพัฒนาเชิงนโยบายจากรัฐบาลส่วนกลางและกระจายมาสู่               

ท้องถิ่น บทความวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นการเชื่อมโยงระหว่างนโยบายสู่แนวทางการปฏิบัติ                

เชิงรูปธรรมระดับพื้นที่ ซึ่งงานการศึกษาแบบเดิมที่มักจะมองการจัดการสังคมผู้สูงอายุ  

ในท้องถิ่นเพียงมิติเดียว ดังในการศึกษาของ กิติพงษ์ เร่งถนอมทรัพย์ (2550)                    
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เรื่องประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�าบล จังหวัดเชียงใหม่ ที่มองว่าการจัดสวัสดิการสังคม               

เพือ่การพัฒนาตอบสนองกบัความต้องการของผูส้งูอาย ุการศกึษาของ วทิติ ตฤณตยีะกลุ 

(2550) ศึกษาถึงปัญหาและความต้องการบริหารสวัสดิการสังคมของผู ้สูงอายุ                               

ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาชี้ว่าผู้สูงอายุ                      

ยงัไม่รู้ถงึศกัยภาพของตนเอง การมบีทบาทและการได้รบัการพฒันาศกัยภาพในด้านใดบ้าง 

โดยเป้าหมายที่ผู ้สูงอายุต้องการ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ตั้งอยู ่บนมาตรฐาน                    

ของสวัสดิการสังคม และการศึกษาของ กวิน วันวิเวก (2551) ได้ศึกษาเรื่องแนวทาง                            

การจัดสวัสดิการสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่เมือง              

จังหวัดขอนแก่น การจัดสวัสดิการประกอบไปด้วย ด ้านการส่งเสริมสุขภาพ                                       

ด้านนันทนาการ ด้านการส่งเสริมอาชีพ และด้านการบริการสังคม ที่มองว่าปัญหาของ

การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เป็นประเด็นส�าคัญของการจัดการปัญหา 

การอภปิรายร่วมกับการศกึษาของ ปิยากร หวงัมหาพร (2554) เรือ่งผู้สูงอายไุทย: 

พัฒนาการเชิงนโยบายภาครัฐจากอดีตสู่ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ที่ได้อธิบาย                  

ในประเดน็เกีย่วกบัการเมอืงของการก�าหนดนโยบายการพฒันาผูส้งูอาย ุ และการศกึษาเรือ่ง 

บทบาทอาสาสมคัรดแูลผูส้งูอายทุีบ้่าน: การเปลีย่นแปลงจากการปกครองสูก่ารปกครอง

สาธารณะ (2559) และเรือ่งปัจจยัเชิงสาเหตทุีส่่งผลต่อการมส่ีวนร่วมในการดแูลผูส้งูอายุ               

ของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน (2560) ได้ช้ีให้เห็นถึงความส�าคัญและบทบาทของ

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับการเกิดขึ้นของ                   

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน บทความวิจัยน้ีได้ขยับขยายพรมแดนการศึกษาเกี่ยวกับ     

ผู้สูงอายุ โดยแสดงให้ว่ากลไกของหน่วยงานรัฐถูกพัฒนาขึ้นมาจากการด�าเนินนโยบาย

อย่างสลับซับซ้อน มิได้มีเพียงกลไกของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเท่านั้น หากแต่                              

การด�าเนนินโยบายผูส้งูอายไุด้เข้ามาพยายามสร้างกลไกเชงิสถาบนัเพือ่การดแูลผูส้งูอายุ

ระดับท้องถิ่น คือ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เป็นลักษณะ                     

การจดัสวสัดกิารสงัคมส�าหรบัผูส้งูอายใุนชมุชนรปูแบบหนึง่ มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่                  

เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักร่วมกับผู้สูงอายุ แกนน�าในชุมชน อาสาสมัคร องค์กรเครือข่าย              

จากภาครัฐและภาคเอกชน 
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ข้อเสนอแนะ

1. สนับสนุนให้มีการศึกษาเพื่อประเมินผลทั้งในรูปแบบเชิงปริมาณ และ                     

เชิงคุณภาพ กับการด�าเนินการจัดการผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น โดยหลักการประมิน                  

จะต้องมาจากผู้สูงอายุที่ได้รับผลประโยชน์จากการด�าเนินนโยบายหลายภาคส่วนของรัฐ

2. ควรมีการศึกษาความต้องการและการเข้าถึงสวัสดิการของผู้สูงอายุที่อยู่                 

ในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง หรือผู้สูงอายุยากจน เพื่อสร้างระบบสวัสดิการที่ทั่วถึง                  

และครอบคลุมผู้สูงอายุทุกชั้นชน

กิตติกรรมประกาศ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่องศักยภาพและทิศทางการพัฒนาสังคม

สูงอายุในเขตเมืองภาคตะวันออก ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาล                  

(งบประมาณแผ่นดิน) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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