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บทคัดย่อ

การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารประสานความร่วมมือนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ พัฒนาบริการเยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุแบบบูรณาการ 3 ภาคี (สุขภาพ
bon Administration
สังคม และชุมชน) พืน้ ทีศ่ กึ ษาคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลศิลาแลง ในบริบทความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
010). The whole
จังหวัดน่าน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2556–พฤษภาคม 2558 ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ 1) ระยะวิเคราะห์สถานการณ์ ผูร้ ว่ มวิจยั ประกอบด้วย
ney and spending
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ศิลาแลง จำ�นวน 7 คน รพร.ปัว 2 คน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำ�บลศิลาแลง จำ�นวน 7 คน ประธานผู้สูงอายุ กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน
ful to the farmers
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จำ�นวน 104 คน โดยบันทึกภาคสนาม สังเกตแบบมีส่วนร่วม และใช้
business. All the
แบบประเมินความต้องการดูแลระยะยาว ของผูส้ งู อายุส�ำ หรับ 3 ภาคี (ชุมชน/ท้องถิน่ สุขภาพและสังคม) 2) ระยะพัฒนาบริการเก็บข้อมูล
trategic plans จากเจ้
for าหน้าที่ รพ.สต. 2 คน รพร.ปัว 1 คน เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล 2 คน ประธานชมรมผูส้ งู อายุ 7 คน กำ�นัน 1 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�
d in a databaseหมู
as่บ้าน จำ�นวน 86 คน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จำ�นวน 28 คน ใช้วิธีบันทึกภาคสนาม การสนทนากลุ่ม และ 3) ระยะประเมินผลร่วมกัน
l plan of Nakhon
ระหว่าง 3 ภาคี จำ�นวน 140 คน ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
nt of agricultural
ผลการศึกษา ระยะที่ 1 ยังพบช่องว่างของนโยบาย สู่การปฏิบัติ คือการพัฒนาบริการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 3 ภาคี
(สุขภาพ สังคม และชุมชน) ดังนั้นในระยะที่ 2 ขั้นตอนของการพัฒนาระบบบริการ ประกอบด้วย 1) การสร้างทีมงานวิจัยในพื้นที่
in the areas both
2) การสร้างความตระหนัก 3) การจัดตั้งศูนย์กลางบูรณาการทำ�งานร่วมกันระหว่าง 3 ภาคี 4) ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการบริการ
hboring areas has
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 5) จัดทำ�สุนทรียสนทนา (Dialogue) 6) ดำ�เนินการลงพื้นที่ให้บริการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
tury.
te the creationการศึ
of กษาระยะที่ 3 ประเมินผลสะท้อน ข้อค้นพบชี้ให้เห็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) เกิดบริการและทีมเยี่ยมบ้านแบบบูรณาการโดยสามภาคี
ในการให้บริการสุขภาพผูส้ งู อายุในชุมชน 2) มีแนวทางปฏิบตั ใิ นการดำ�เนินการร่วมกัน ระหว่าง เทศบาล รพ.สต.ศิลาแลง ภาคีภาคประชาชน
ucts (egg product,
tion) as it can และ
be รพร.ปัว และ 3) ผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคเรื้อรังและมีปัญหาซับซ้อนต้องการการพึ่งพาได้รับบริการการดูแลระยะยาวที่บ้าน ทั้งบริการ
or promotion สุofขภาพและสังคม เช่น การปรับสภาพที่อยู่อาศัย ห้องส้วมจากแบบนั่งยองเป็นแบบชักโครก ข้อเสนอแนะ ยังต้องการการพัฒนาอย่าง
ต่อเนือ่ ง ด้วยฐานข้อมูลสุขภาพผูส้ งู อายุมกี ารเปลีย่ นแปลงตามวัยทีร่ า่ งกายเสือ่ มถอยและตามสภาพความเจ็บป่วย ดังนัน้ การนำ�ใช้บริการนี้
andard and Safe.’
ในบริบทอื่นๆ ควรปรับใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ต่อไป
system has not
e past, but it has
คำ�สำ�คัญ : ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา ; การเยี่ยมบ้านแบบบูรณาการ ; การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
efforts based on
bjectives, mission
cken farms have
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เข้าไปสู่กระบวนการจัดการประสานความร่วมมือโดยพยาบาล
บทนำ�
The results of study revealed that egg distributing channels
comprised 4 channels in pattern 1 and 3
ปฏิบัติการขั้นสูงด้านผู้สูงอายุ
channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions
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culture of raising them by keeping their chickens in open
changed significantly from that of the past, but it has
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในพื้นที่ของผู้วิจัยเกี่ยวกับ
วชี้วofัดทางคลิ
นิก with
ซึ่งเน้นthatched
การมีส่วนร่roofs
วมครอบครั
และชุมชน
housesและตั
made
bamboo
whichวare
been improved with an integration of efforts based on
การบรูณาการการดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม วิจติ ร ศรีสพุ รรณ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน อุ ป สรรคที่ พ บคื อ บริ ก ารทางด้ า น
convenient and easy to manage in a tight budget. They
new plans with the well-defined objectives, mission
และกฤษดา แสวงดี (2555) ระบุวา่ การบริหารงานตามแผนบริการ การแพทย์อย่างเดียวไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการของ
also use the method of raising egg-laying chickens without
and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have
การดูแลระยะยาวซึง่ มีปจั จัยในการจัดบริการ ซึง่ มักจะประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่มีภาวะพึ่งพาทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและ
using highly expensive technology as compared to other
been supervised by certain companies from the private
บุคลากร ทั้ง 3 ภาคี (สุขภาพ สังคม และชุมชน) ซึ่งมีองค์ประกอบ สังคมได้ (ไพจิตรา ล้อสกุลทอง และวรรณภา ศรีธัญรัตน์, 2556)
private sector companies. This is to unite farmers by
sector that sell egg-laying breeds of chickens in order
ที่จำ�เป็นในบริการสุขภาพสำ�หรับผู้สูงอายุหลักๆ ได้แก่ อุปกรณ์ ทั้งนี้นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเน้นให้การทำ�งานร่วมกับ
having a career which begins with raising baby chicks
the standard
of theบัตchicken
แบบบูรณาการ
แต่ในแนวทางปฏิ
ิยังพบช่องว่products.
างของการนำ�
วัตถุดิบ เงินหรือทุน ปัจจัยในการจัดบริการตามแผนนี้จะถูกผ่าน to maintain
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

นโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม (สำ�นักงานส่งเสริมและ
pattern 1 andพัฒ3 นาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2556)
1 – by farmers,
ดังนัน้ การพัฒนาบริการเยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุแบบบูรณาการ
rs and consumers
3 ภาคี สำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน เดิมขาดการ
onsumers (4.16%).
บูรณาการของการเยี่ยมบ้านแต่ละภาคี ทำ�งานแยกส่วน ผู้บริหาร
mers, compilers,
ทัง้ 3 ภาคีมคี วามต้องการพัฒนาบริการเยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุสาธารณสุข
nsumers (32.61%)
ประจำ�หมู่บ้าน (อสม.) และจิตอาสาในชุมชน ให้บริการทางด้าน
nsumption within
สังคม เยี่ยมบ้าน ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่มี
mocratic Republic
ภาวะพึ่งพาในชุมชนที่มีฐานะยากจน ขาดคนดูแล
aht per day. This
หากพิจารณาของประเภทของบริการเยี่ยมบ้าน 3 ภาคี
ยังพบช่องว่างขององค์ความรู้ สำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ในชุมชน (สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์, 2557) ในเขตโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลศิลาแลง ภายใต้บริบทของโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว จังหวัดน่าน คือ ขาดการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุแบบ
bon Administration
บูรณาการ 3 ภาคี ฉะนั้นการศึกษานี้จะเป็นการพัฒนาบริการ
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุแบบบูรณาการเพื่อให้ผู้สูงอายุสำ�หรับผู้สูงอายุ
010). The whole
ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และคงอยู่ในบ้าน
ney and spending
หรือชุมชนตนเองได้นานที่สุด
ful to the farmers
business. All the
ตถุประสงค์การวิจัย
trategic plans วัfor
เพื่ อ พั ฒ นาบริ ก ารเยี่ ย มบ้ า นผู้ สู ง อายุ แ บบบู ร ณาการ
d in a database as
3 ภาคี (สุขภาพ สังคม และชุมชน) ภายใต้บริบทของโรงพยาบาล
l plan of Nakhon
สมเด็จพระยุพราชปัว อำ�เภอปัว จังหวัดน่าน
nt of agricultural
in the areas both
กรอบแนวคิดการวิจัย
hboring areas has
ผู้วิจัยได้กำ�หนดการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบประสาน
tury.
te the creationความร่
of วมมือร่วมมือ (Mutual Collaborative Action Research)
วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารของ Kemmis and McTaggart (1990)
ucts (egg product,
tion) as it can เป็beนแนวคิดเชิงกระบวนการ เพื่อการทำ�งานร่วมกัน ระหว่างผู้วิจัย
และผูร้ ว่ มวิจยั ในการพัฒนาบริการเยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุแบบบูรณาการ
or promotion of
3 ภาคี (สุขภาพ สังคม และชุมชน) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยในการ
andard and Safe.’
พัฒนาระบบบริการการดูแลระยะยาวสำ�หรับผู้สูงอายุในชุมชน
system has not
ภายใต้บริบทของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
e past, but it has
ปัจจัยนำ�เข้า ประกอบด้วยแนวคิดการดูแลระยะยาว (Long Term
efforts based on
Care) Sherwood, 1975 ; Kaufman, 1980 ; WHO, 2000) ทีต่ อ่ ยอด
bjectives, mission
จากบริการ (Home Health Care) ทุนทางสังคม (Social Capital)
cken farms have
และการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Community Based
s from the private
Age Care) นโยบายเชิงรุกแบบบูรณาการ 3 ภาคี (สุขภาพ สังคม
chickens in order
และชุมชน) วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ประกอบด้วย
hicken products.
1) การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธี เชิ ง ปริ ม าณและ
chicken farm in
Phanom province
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เชิ ง คุ ณ ภาพ 2) การดำ � เนิ น การพั ฒ นาบริ ก าร ศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธี
เชิงคุณภาพ 3) การประเมินผล ศึกษาด้วยวิธีเชิงคุณภาพเพื่อ
วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ประสานความร่วมมือ
(Mutual Collaborative Action Research) ที่เป็นการค้นหา
องค์ความรูท้ เี่ ชือ่ มโยงกับทฤษฎีและการปฏิบตั ไิ ปด้วยกัน ผูร้ ว่ มวิจยั
สร้ า งองค์ ค วามรู้ ข องตนเอง และเรี ย นรู้ กั น เองในกลุ่ ม นั ก วิ จั ย
สร้างความร่วมมือกันระหว่างคณะผูว้ จิ ยั และ ผูว้ จิ ยั ด้วยกัน (เคมมิส
และเมคทาจจาร์ท (Kemmis and McTaggart, 1990) โครงการ
ได้ รั บ จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ โ ดยคณะกรรมการจริ ย ธรรม
การวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลน่าน การเก็บข้อมูลวิจัยเลือกพื้นที่
รพ.สต.ศิ ล าแลง ห่ า งจากโรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราชปั ว
4-5 กม. เทศบาลศิ ล าแลง 1 แห่ ง ทั้ ง นี้ มี ห ลั ก ฐานยื น ยั น ว่ า
ความสำ�เร็จของการพัฒนาว่าผู้ร่วมวิจัยมีความพร้อม และสมัครใจ
ยินดีที่จะร่วมพัฒนา (Chandler & Turbert, 2003) นอกจากนั้น
ผู้ร่วมวิจัยและผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ จำ�นวน 145 คน
ประกอบด้วย
(1) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำ�เนินงานด้านผู้สูงอายุ
ภาคีภาคสุขภาพ คือ รพ.สต.ศิลาแลง 7 คน โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว จำ�นวน 2 คน รวม 9 คน
(2) องค์กรภาคีภาคสังคมได้แก่ เทศบาลตำ�บล 7 คน
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเทศบาล 1 คน รองนายกเทศมนตรี
เทศบาล 1 คน ผู้รับผิดชอบงานด้านสูงอายุ 2 คน และเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข 3 คน
(3) องค์กรภาคีภาคประชาชน ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ
7 คน อสม. 86 คน กำ�นัน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน 7 คน อผส. 28 คน
รวม 129 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในระยะวิเคราะห์สถานการณ์
ความต้องการดำ�เนินการ มีนาคม 2556 ครั้งนี้ คือ แบบประเมิน
ความต้องการดูและระยะยาวของผูส้ งู อายุ สำ�หรับ 3 ภาคี (สุขภาพ
สังคม และชุมชน) ฐานข้อมูลความต้องการดูแลระยะยาวสำ�หรับ
ผู้สูงอายุ ซึ่งใช้ในระยะการวิเคราะห์สถานการณ์ (กันยายน 2556)
โดยประเมินผู้สูงอายุทั้งหมด คือผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่ตำ�บล
ศิลาแลงที่มีความสมัครใจเข้าร่วมบริการ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
7 หมู่บ้าน จำ�นวน 591 คน ทั้งนี้แบบประเมินพัฒนาโดยไพจิตรา
ล้อสกุลทอง และ วรรณภา ศรีธัญรัตน์ (2556) ทีพ่ ัฒนาขึ้นจากการ
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สังเคราะห์จากกรณีศึกษาของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ศิลาแลง 2) กำ�นัน และ 3) นายกเทศมนตรีเทศบาลตำ�บล แบบ
The results of study revealed that egg distributing channels
comprised 4 channels in pattern 1 and 3
แบบประเมิน ซึ่งแบ่งเป็น 6 ส่วน คือ
สัมภาษณ์ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ
channels in pattern
were:
channel
– by่ยวกัfarmers,
ส่วนที่ 12.ข้อThe
มูลทั4่วไปchannels
จำ�นวน 15ofข้อpattern
ประกอบด้1วยforอายุdomestic
สมรส distributions
อายุ วุฒิการศึกษา
และประเด็
นคำ�1ถามเกี
บ นวัตกรรม
compilers,
middlemen,
retailers
and
consumers
(51.98%),
channel
2
–
by
farmers,
compilers,
retailers
and
consumers
เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา สภาพเศรษฐกิจและรายได้ น้�ำ หนัก การบริหารจัดการเยี่ยมบ้านแบบบูรณาการ 3 ภาคี นโยบาย
(26.73%),
channel
3 – by
farmers,บretailers
and่มสุconsumers
(17.13%),
channel
4 –�เนิ
byนfarmers
และส่
วนสูง พฤติ
กรรมการสู
บุหรี่ การดื
รา ผู้ดูแลประจำ
� เป้and
าหมาย
ผลการดำ
งาน and consumers (4.16%).
Patternที่โรงพยาบาล
2 had 3 channels
and
foreign
distribution
of eggs:
channel 1 – by farmers,
ผู้ดูแลประจำin�ทีdomestic
่บ้าน สภาพบ้
านและสิ
่งแวดล้
อม
2. แนวทางในการสนทนากลุ
่ม แบ่งเป็นcompilers,
2 ชุด ดังนี้
middlemen,
retailers
consumersาน)(39.83%),
– by farmers, compliers,
retailers and consumers
(สภาพภายในบ้
าน and
และสภาพนอกบ้
สิทธิการรักchannel
ษา การคัด2กรอง
ชุดที่ 1 แนวทางในการสนทนากลุ
ม่ แกนนำ�(32.61%)
ชมรมผูส้ งู อายุ
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the form of cooperative in Nakhon Phanom province

มษายน 2559
- April 2016

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

1) สนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้ดูแลทีมงาน 3 ภาคี หมู่บ้านละ
pattern 1 and8 3คน รวม 37 คน
1 – by farmers,
rs and consumers
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คือ โดยการวิเคราะห์เนือ้ หา (Thematic Analysis) ทีท่ �ำ ไปกับการ
ให้รหัสที่มาของข้อมูล อ่านข้อมูลแล้วให้ดัชนี จากนั้นรวบรวมดัชนี
ให้เป็นประเด็นย่อย (Sub-theme) เมื่อพบประเด็นซ้ำ � บ่อยๆ
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bjectives, mission
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2. เกิ ด การบู ร ณาการข้ อ มู ล ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง
s from the private
ที่ต้องการเยี่ยมบ้านหรือเกิดผลของผู้ให้บริการ 3 ภาคี ผลการ
chickens in order
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hicken products.
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chicken farm in
Phanom province
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สำ�หรับผูส้ งู อายุในชุมชนทีม่ ที กุ ฝ่ายเข้าร่วมคือทีมงานระหว่าง 3 ภาคี
(สุขภาพ สังคม และชุมชน) ได้มีข้อมูลการบริการเยี่ยมบ้านแบบ
บูรณาการและสามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทขององค์กร
3. องค์กรภาคประชาชน ในการดูแลผูส้ งู อายุทมี่ โี รคเรือ้ รัง
และมีภาวะพึ่งพาในชุมชน ให้อยู่ในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพชีวิต
และสามารถจัดการให้การช่วยเหลือผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง ขาดคน
ดูแลในชุมชนของตนเองได้ อาจกล่าวได้วา่ ได้เสริมสร้างความเข็มแข็ง
ให้ชุมชน นอกจากนั้นชุมชนมีบทบาทสำ�คัญของการเยี่ยมบ้าน
ซึง่ เป็นทีมปฏิบตั งิ านเยีย่ มบ้านเบือ้ งต้นในช่วงแรกก่อนจะมีทมี งาน
จากทีมภาคสุขภาพลงไปเยีย่ มผูส้ งู อายุในชุมชน จะสะท้อนให้เห็นว่า
เรื่องสุขภาพ ทุกคนมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบร่วมกันจาก
กระบวนทัศน์ สุขภาพใหม่
จากการพัฒนาบริการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
ซึง่ มีลกั ษณะของ การทำ�งานเป็นทีมระหว่าง 3 ภาคี (สุขภาพ สังคม
และชุมชน) นั้นทีมประกอบด้วย แกนนำ�หลักคือภาคประชาชน
ได้แก่ อสม และผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวหลัก ทีมสนับสนุนคือภาครัฐ
ในแต่ละกิจกรรม เช่น การเยี่ยมบ้าน ทีมงานของพื้นที่ในระดับ
ตำ�บลได้แก่ รพ.สต.ศิลาแลง และทีมชุมชน ทีมงานจากเจ้าหน้าที่
HHC และกลุ่มการพยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพ ทีมจาก
ภาคสังคม ได้แก่ ทีมงานเทศบาล และพมจ.น่าน โดยลักษณะ
ของทีมงานนั้นขึ้นอยู่กับบริการต่างกัน เช่น บริการการเยี่ยมบ้าน
ประกอบด้วย ทีมแกนนำ� ทีมดำ�เนินงาน และทีมสนับสนุน
4. มีการนำ�ใช้แนวปฏิบตั กิ ารเยีย่ มบ้านสามภาคี ทีน่ กั วิจยั
สังเคราะห์ขนึ้ จากกรณีศกึ ษา 18 กรณีทที่ ดลองบริการเยีย่ มระหว่าง
3 ภาคี และการนำ�ใช้คู่มือปัวโมเดลการดูแลระยะยาวสำ�หรับ
ผู้ สู ง อายุ ชุ ม ชน ภายใต้ บ ริ บ ทของโรงพยาบาลระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ
ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีแนวทางปฏิบตั ใิ นการดำ�เนินการร่วมกัน ระหว่าง
เทศบาล รพ.สต. และ รพร.ปัว เช่น
		 4.1 เทศบาลรั บ ข้ อ มู ล ของผู้ สู ง อายุ ที่ มี ปั ญ หาด้ า น
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และนำ�ข้อมูลประสานงานกับ พมจ.
น่านเพื่อขอความสนับสนุนงบประมาณในการปรับสิ่งแวดล้อม
		 4.2 ทีมนำ�จาก รพร.ปัว มีการนำ�เสนอปัญหาและ
ความต้องการของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังและมีภาวะพึ่งพา และ
ร่วมระดมสมองกับ อผส. อสม. ทีมงานจาก รพ.สต ก่อนออก
ให้บริการ และนำ�เสนอผลการให้บริการ และนัดหมายการให้
บริการครั้งต่อไป เป็นผู้จัดการการดูแลประสานงาน กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน และดำ�เนินการตามแผนงานบูรณาการ
ร่ ว มกั น กั บ ที ม 3 ภาคี เ ครื อ ข่ า ย ได้ แ ก่ ที ม เทศบาล รพ.สต.
ทีมสหสาขาวิชาชีพจาก รพ.ทุติยภูมิ พมจ.น่าน และแกนนำ�ชุมชน
ทั้ง อผส. อสม. และประธานศูนย์รวมใจสายใยศิลาแลง
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		 4.3 ผู้สูงอายุและครอบครัวใช้ศักยภาพของตนเอง ผู้ดูแล โดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์ในการปฏิบัติกิจกรรม
The results of study revealed that egg distributing channels
comprised 4 channels in pattern 1 and 3
ในการดูแลกิจวัตรประจำ�วันและการรับประทานยา
การดูแล เพือ่ ให้การดูแลมีประสิทธิภาพและคุณภาพ และสอดคล้อง
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4.4 อผส.
อสม.4และแกนนำ
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chicken farmers preserve the original identity and
The current layer chicken feeding system has not
Prevention เป้าหมายคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุมภี าวะพึง่ พิงในชุมชน
นพระนั
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ขภาพ with
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ั หา การบริการ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
also use the method of raising egg-laying chickens without
and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have
ที่แยกส่วนระหว่างบริการด้านสุขภาพ และด้านสังคม ที่ช่วยให้
using highly expensive technology as compared to other
been supervised by certain companies from the private
ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่มีภาวะพึ่งพาด้านกิจวัตรประจำ�วันเข้าถึง ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้
private sector companies. This is to unite farmers by
sector that sell egg-laying breeds of chickens in order
บริการการเยีย่ มบ้านแบบบูรณาการ ทีส่ อดคล้องกับการศึกษาของ
1. บริการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุแบบบูรณาการ 3 ภาคี
having a career which begins with raising baby chicks
to
maintain
the standard of the chicken products.
สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์ (2557) ที่พบว่าการปฏิบัติการดูแลของ (สุขภาพ สังคม และชุมชน) ยังต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
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ด้ ว ยฐานข้ อ มู ล สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามวั ย และ
pattern 1 andตามสภาพความเจ็
3
บป่วย การนำ�ใช้บริการนีใ้ นบริบทอืน่ ๆ ควรปรับใช้
1 – by farmers,
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ต่อไป
rs and consumers
2. ภาคีภาคสังคม (เทศบาล) ควรสนับสนุนงบประมาณ
onsumers (4.16%).
ในการให้การช่วยเหลือผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาโรคเรื้อรัง
mers, compilers,
และทุพพลภาพในชุมชน
nsumers (32.61%)
3. ภาคีภาคประชาชน ควรนำ�แนวคิดการเยี่ยมบ้าน
nsumption within
ผู้ สู ง อายุ แ บบบู ร ณาการ 3 ภาคี นี้ เ ป็ น นโยบายในระดั บ ชุ ม ชน
mocratic Republic
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
aht per day. This
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. การพัฒนาฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายต้องมีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาร่วมกันระหว่างทีมงาน 3 ภาคี ข้อมูล
ที่นำ�ใช้ต้องเป็นปัจจุบัน เป็นระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจน
2. ควรศึกษาวิจัยการขยายผลการให้บริการเยี่ยมบ้าน
แบบ 3 ภาคี (สุขภาพ สังคม และชุมชน) ให้ครอบคลุมพื้นที่
อำ�เภอปัว
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