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บทคัดย่อ
การจั ด บริ ก ารสาธารณะในรู ป แบบเครื อ ข่ า ยมี ลั ก ษณะการจั ด การ
ที่แตกต่างจากการให้บริการสาธารณะในระบบราชการ เนื่องจากขึ้นอยู่กับลักษณะ
ตามธรรมชาติและโครงสร้างของตัวแสดงในเครือข่าย ดังนั้น การพัฒ นาบริการ
สาธารณะที่ให้บริการในลักษณะเครือข่ายจึงต้องศึกษาเป็นรายกรณี การศึ กษาครั้ง
นี้เลือกศึกษาการจัดการเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเลือก
พื้นที่เทศบาลเมืองวารินช้าราบ และเทศบาลต้าบลน้้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็น
กรณีศึกษาตามเป้าประสงค์
จากการส้ารวจเอกสาร การสัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องและการสนทนากลุ่ม
พบว่า ตัวแสดงในเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในกรณีศึกษานั้นมีทั้งตัวแสดงภาครัฐ
ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังมีภาค
ประชาสังคมที่ท้าหน้าที่ส่งเสริมและเติมเต็มข้อจ้ากัดของโครงสร้างและระบบการ
ท้ า งานของภาครั ฐ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อย่ า งไรก็ ตาม เมื่ อ พิ จ ารณ า
กิจกรรมการบริหารในภาพรวม พบว่า ยังเป็นลักษณะการบริหารจัดการแบบสั่ง
การจากบนลงล่าง เนื่องจากเป็นบริการที่จ้าเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทาง
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ค้ า ส้ า คั ญ : เครื อ ข่ า ยนโยบายสาธารณะ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ การจั ด บริ ก าร
สาธารณะ
Abstract
Network-based approach in public service management is
different from the approach of public service by bureaucratic system
because the former relies on the nature and structure of actors
within the network. Therefore, developing public services that
provide network-based service requires case-by-case studies. This
study chooses to look at the network management of elderly care in
Ubon Ratchathani province; it specifically studies the management in
Warin Chamrap and Nam Yuen Municipality.
From document surveys, interviews with relevant actors,
and focus groups, the study found that the actors in elderly care
networks came from both state sector, whether central, regional, and
local administration agencies, and civil society sector who effectively
promote and fulfill the working structure and system of the state.
However, considering overall management, it is still top-down
management because this service requires specific knowledge.
Keywords: Policy network, Elderly care, Public services
บทน้า
โครงสร้างประชากรของไทยได้เคลื่อนตัวเข้าสู่สังคมสูงวัย อันเกิดจาก
สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2557
สัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรวัยท้างานอยู่ที่ 1:4.3 และแนวโน้มในปี พ.ศ. 2573
สั ด ส่ ว นผู้ สู งอายุ ต่ อ ประชากรวั ย ท้ า งานจะอยู่ ที่ 1:2.2 และจะลดลงถึ ง 1:1.7
ใ น ปี พ .ศ . 2 5 8 3 ( Foundation of Thai Gerontology Research and
development Institute, 2015: 22) ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ฉบั บ ที่ 12 จึ ง ให้ ค วามส้ า คั ญ กั บ การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์
โดยเฉพาะสุ ข ภาวะและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ สู งอายุ โดยใน พ.ศ. 2564 เราจะมี
สัดส่วนผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 19.8 ของจ้านวนประชากรทั้งหมด (Office of the
National Economics and Social Development Council, 2016) อั น ท้ า ให้
ภารกิจของรัฐในการดูแลเพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
อย่างไรก็ ต าม ทิ ศ ทางการจัด บริก ารสาธารณะในศตวรรษที่ 21 มิได้
ผูกขาดโดยตัวแสดงภาครัฐอีกต่อไป เนื่องจากข้อจ้ากัดด้านทรัพยากรภาครัฐไม่ว่า
จะเป็ น งบประมาณหรื อ จ้ า นวนบุ ค ลากร และศั ก ยภาพที่ จ้ า กั ด ของรั ฐ ในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่แตกต่างหลากหลาย การให้ตัวแสดงต่าง ๆ
นอกเหนือจากรัฐมาร่วมเป็นเครือข่ายในการให้บริการสาธารณะจึงเป็นทางออกที่
ได้ รั บ การยอมรั บ ในการบริ ห ารจั ด การสมั ย ใหม่ (Pestoff, Osborne and
Brandsen, 2006; Kamolvej, 2015; Tamronglak, 2013) โดยเฉพาะการเปิ ด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้รับผลประโยชน์จากบริการรัฐมาร่วมจัดบริการนั้นเอง นอกจาก
จะท้าให้การด้าเนินการตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังช่วยส่งเสริม
คุ ณ ค่ า และศั ก ยภาพของพลเมื อ งที่ ม าร่ ว มด้ า เนิ น การกั บ รั ฐ ด้ ว ย (Boyle and
Harris, 2009; Considine, 1994)
ทั้งนี้ บริก ารการดูแลผู้สูงอายุของไทยสามารถแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง
คือ การรักษาโรค และ การป้องกั นโรค โดยแนวทางการรัก ษาโรคเป็นการดูแล
ผู้สูงอายุเมื่อเกิดภาวะโรคแล้ว จึงต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน
การดูแลรักษา ดังนั้น ผู้ให้บริการหลัก จึงเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์
พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข เป็นต้น ในขณะที่แนวทางการป้องกัน
โรค หรือ “สร้างน้าซ่อม” เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมควบคุมโรคในการป้องกัน
โรคติดต่อต่าง ๆ กรมอนามัยที่ดูแลสุขอนามัยของผู้สูงอายุเพื่อป้องกันมิให้เกิดโรค
ต่าง ๆ และกรมสุขภาพจิตที่ดูแลและป้องกันมิให้ผู้สูงอายุซึมเศร้า และวิตกกังวล
แนวทางนี้เปิดโอกาสให้ตัวแสดงในภาคส่ว นอื่นนอกจากรัฐสามารถเข้า
มามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดบริการสร้างน้าซ่อมได้ เนื่องจากภาคส่วนอื่นที่
ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุย่อมเข้าใจความต้องการจ้าเป็นของผู้สูงอายุมากกว่ารัฐ และยัง
ช่วยให้การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุมีการพัฒนาไปอย่างรอบด้านตามมุมมองของผู้มี
ส่ ว นร่ ว มในเครื อ ข่ า ยมากขึ้ น (Needham, 2007; Meijer, 2011) และคงไว้ ซึ่ ง
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เป้าหมายเดีย วกั น คือเพื่อให้ผู้สูงอายุมี คุณ ภาพชีวิตที่ดีทั้ งด้านร่างกาย อารมณ์
และจิตใจ
การพั ฒ นาการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุ จะไม่สามารถด้าเนินการได้ส้าเร็จหากเรา
ไม่เข้าใจหรือไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกลไกการจัดการภายในของเครือข่ายตัวแสดงต่าง ๆ
ที่มาร่วมกั นจัดบริก ารดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ผู้เชี่ย วชาญ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และอาสาสมัคร เนื่องจากความส้าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของการดูแลผู้สูงอายุนั้นขึ้นอยู่กับตัวแสดงในเครือข่าย (Peterson
2003 cited in Kamolvej, 2015: 124) ซึ่งมีธรรมชาติและกลไกที่แตกต่างกันแต่
ต้อ งมาร่ว มกั น ท้ างานเพื่ อ บรรลุ เป้ าหมายเดี ย วกั น ดั งนั้ น ประเภทของสมาชิ ก
การพึ่ งพาทรัพยากร โครงสร้าง และวิธีก ารในการบริห ารจัดการเครือข่าย เป็ น
ปั จ จั ย ส้ า คั ญ ที่ จ ะท้ า ให้ เครื อ ข่ า ยสามารถท้ า งานให้ บ รรลุ เป้ า หมายร่ ว มกั น ได้
(Tamronglak, 2013)
Rhodes (2003) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายนโยบาย
หรื อ ชุ ม ชนนโยบายโดยเสนอให้ ค้ า นึ ง ถึ ง ปั จ จั ย 4 ประการ คื อ ชนิ ด ของ
ผลประโยชน์ ข องตั ว แสดง การบู ร ณาการหรื อ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แสดง
ในเครือข่าย ทรัพยากร และความสัมพันธ์เชิงอ้านาจ
ในขณะที่ Kamolvej (2015) เสนอว่าการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม
ควรให้ความส้าคัญกับปัจจัย 4 ด้าน คือ (1) ตัวแสดง หรือผู้กระท้าว่ามีความเป็น
อิสระต่อ กั น หรือไม่ (2) ความสัม พั น ธ์ระหว่างตัวแสดงในเครือข่ าย ซึ่งจะท้าให้
เราทราบช่องทางการสื่อสารและการไหลของทรัพยากร ตลอดจนสถานะของตัว
แสดงในเครือข่ายด้วย (3) การวิเคราะห์บทบาท ความส้าคัญ และข้อจ้ากัดของการ
กระท้าในระดับปัจเจกบุคคล และ (4) รูปแบบของเครือข่าย อันหมายถึงรูปแบบ
ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงในเครือข่าย
ดังนั้น บทความนี้จึงน้าข้อเสนอของ Rhodes (2003) และ Kamolvej
(2015) มาเป็นกรอบในการศึกษาโดยจะน้า เสนอผลการส้ารวจบทบาทหน้าที่ของ
ตัวแสดงในเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในระดับปฏิบัติ ตลอดจนกระบวนการบริหาร
จัดการภายในเครือข่ายซึ่งจะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงอ้านาจระหว่างตัวแสดง
และการสื่อสารของเครือข่าย และผลประโยชน์ที่แต่ละตัวแสดงในเครือข่ายได้รับ
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จากการดูแลผู้สูงอายุร่วมกัน โดยเลือกศึกษาเฉพาะพื้นที่อ้าเภอวารินช้าราบ และ
อ้าเภอน้้ายืน จังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น
วิธีการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เลื อ กศึก ษาการดู แ ลผู้ สู งอายุ ในจั งหวั ด อุ บ ลราชธานี
เนื่ อ งจากเป็ น จั ง หวั ด ที่ มี พื้ น ที่ ข นาดใหญ่ มี ผู้ สู ง อายุ ในปี พ.ศ. 2557 จ้ า นวน
273,687 คน นั บ ว่ามากเป็ น อั น ดั บ ที่ 4 ของประเทศ (Statistical Forecasting
Bureau, 2014) ในขณะที่ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ในจังหวัด มี เพี ย ง 4 แห่ ง และ
ตั้งอยู่ในอ้าเภอเมืองอุบลราชธานีและอ้าเภอวารินช้าราบเท่านั้น
Table 1 Basic information on the number of elderly person per
district
District
Percent
Number of
Area
of elderly Elderly club (Km2)
Urban Mueang Ubon
11
168
406.4
Ratchathani
Warin Chamrap
11
206
619
Rural
Nam Yuen
7
83
854.5
Khemarat
10
114
526.75
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถศึกษาเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุม
จึงเลือกพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีจ้านวนผู้สูงอายุจ้านวนมากเป็นเกณฑ์ในการเลือก
อันจะช่วยให้สามารถค้นหาตัวแสดงนอกเหนือจากภาครัฐได้มากที่สุด และเห็นถึง
การจั ด การกรณี ที่ รั ฐ มี ข้ อ จ้ า กั ด มากที่ สุ ด ซึ่ ง เป็ น การ เลื อ กพื้ นที่ ศึ ก ษ า
ที่เฉพาะเจาะจงตามเป้าประสงค์ของการศึกษา (Babbie, 2007) ดังนั้น จากตาราง
ที่ 1 ผู้เขียนแบ่งเกณฑ์ลักษณะพื้นที่เป็นเขตเมืองและเขตชนบท เพื่อให้เห็นบริบท
ทางสังคมและเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงเลือกพื้นที่อ้าเภอวารินช้าราบ และ
อ้าเภอน้้ายืน เนื่องจากมีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่ต้องการทรัพยากรในการดูแลผู้สูงอายุ
จ้านวนมาก
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ในการเก็ บ ข้ อ มู ล นั้ น ผู้ เ ขี ย นใช้ วิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพ (qualitative
method) ได้แก่ (1) การส้ารวจเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นแผนพัฒนาสามปี รายงาน
ผลการด้าเนินงานโครงการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (2) การสัมภาษณ์ทั้งอย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการกั บตัวแสดงในเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุรวม 15
คน แบ่งเป็นตัวแสดงภาครัฐที่เกี่ ยวข้อง 4 คน ผู้สูงอายุในพื้นที่เมือง 6 คน และ
พื้นที่ชนบท 5 คน ซึ่งได้รับค้าแนะน้าจากตัวแสดงภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และ (3) การ
สนทนากลุ่มกั บกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้านและอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ
ผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาการจัดการเครือข่ายผู้ สูงอายุในพื้ น ที่ก รณี ศึ ก ษาจังหวัด
อุบลราชธานีจะน้าเสนอในลักษณะการเล่าเรื่อง (story-telling) ภาพรวมของการ
จัด บริ ก ารดู แ ลผู้ สู งอายุ จ้ าแนกตามลั ก ษณะการดู แ ลเป็ น 3 กลุ่ ม เพื่ อ ให้ ท ราบ
บทบาทและการปฏิสัมพันธ์ ของตัวแสดงในเครือข่าย จากนั้นจะอธิบายบทบาทตัว
แสดงในเครือข่ายตามกิจกรรมทางการบริหาร และผลประโยชน์ที่ตัวแสดงได้รับ
จากการเข้ามาอยู่ในเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุ
การด้าเนินงานของเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ
เครือข่ายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี สามารถแบ่งได้
ตามลักษณะการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจึงจ้าแนกผู้สูงอายุออกเป็น
3 กลุ่ ม ตามลั ก ษณะของผู้ สู ง อายุ แ ต่ ล ะบุ ค คลต้ อ งการการดู แ ลที่ แ ตกต่ า งกั น
(Bureau of Health Promotion, 2009) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่ ม 1 กลุ่ ม ติ ด เตี ย ง คื อ ผู้ สู งอายุ ที่ ป่ วยและช่ ว ยเหลื อ ตนเองไม่ ได้
พิการ หรือทุพพลภาพ ต้องพึ่งคนอื่น จึงต้องการการบริการทางการแพทย์ และ
การดูแลกาย ใจ และสังคม ผู้ที่รับผิดชอบหลักในการดูแลผู้สูงอายุก ลุ่มติดเตีย ง
คือ (1) กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ท้าหน้านี้บริการ
โรคเรื้อรัง ดูแลสมรรถนะ และระบบส่งต่อไปยังสถานพยาบาลเฉพาะทาง และ (2)
ผู้ช่วย หรือผู้ดูแลที่บ้าน ซึ่งจะต้องผ่านการอบรมการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงก่อน ท้า
หน้าที่ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน เช่น ท้ากายภาพในผู้สูงอายุ การพลิกตัวกรณี
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เป็นแผลกดทับ ดูแลอาหารที่ เหมาะสม ตรวจประเมินสุขอนามัยในบ้าน เป็นต้น
ซึ่งผู้ช่วยนี้ส่วนใหญ่จะเป็น อสม. ที่ท้าหน้าที่เยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ ชมรมผู้สูงอายุที่มาเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อให้ก้าลังใจ
และดูแลสุขลักษณะที่บ้านผู้สูงอายุติดเตียง
การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงของเทศบาลเมืองวารินช้าราบ และเทศบาล
ต้าบลน้้ายืนนั้น ไม่แตกต่างกัน จากการสัมภาษณ์สมาชิก อสม. และการสัมมนา
กลุ่ม อสม. ทั้งสองเทศบาล ได้ข้อมูลตรงกันว่า การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงนั้น อสม.
ท้ าหน้ าที่ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ อาหารที่ เหมาะสมกั บ โรคของผู้สู งอายุ การรัก ษา
สุขลักษณะภายในบ้านส้าหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ไปเยี่ยมผู้สูงอายุสัปดาห์ละ 2
ครั้ ง พร้ อ มตรวจสุ ข ภาพพื้ น ฐาน และน้ า ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วมาเขี ย นรายงานส่ ง
เจ้ า หน้ า ที่ รพ.สต. กรณี เทศบาลต้ า บลน้้ า ยื น และส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข กรณีเทศบาลเมืองวารินช้าราบ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลจาก อสม. ก็จะ
วิเคราะห์อาการของผู้สูงอายุติดเตียงรายดังกล่าว หากต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่ม ก็
จะมอบหมายให้ อสม. มารับจากโรงพยาบาลไปมอบ และสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุใช้
เครื่องมือดังกล่าว เช่น “พอทราบว่าเขาเป็นแผลกดทับ หมอก็ให้เอาเตียงที่ ปรับ
ระดั บ ได้ ม าให้ ใ ช้ เราก็ ต้ อ งไปสอน” (Village health volunteer in Warin
Chamrap Municipality, interview, 25 September 2014)
ในกรณี ที่ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุก ลุ่มติ ดเตีย งเบื้อ งต้ นและพบอาการ
ผิดปกติ ก็จ ะรีบโทรแจ้งแพทย์ที่ดูแลเพื่อให้แพทย์ตัดสินใจด้าเนินการขั้นต่ อไป
หากไม่สามารถติดต่อแพทย์ที่รับผิดชอบได้ ก็จะปฐมพยาบาลเบื้องต้น แล้วใช้รถ
ส่วนตัวของตนเอง หรือเพื่อนบ้าน พาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล โดย อสม. คนหนึ่ง
กล่าวว่า “ไม่อยากใช้รถเทศบาล เพราะไม่ค่อยว่าง งานเทศบาลเขาเยอะ เราเลย
ใช้ รถเราเองหรือ ให้ เพื่ อ นบ้ านพาไปโรงพยาบาลแทน มั น เร็ว กว่ า ” (Buatum,
interview, 11 March 2014)
กลุ่ม 2 กลุ่มติดบ้าน คือ ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง จึงต้องการการ
ดูแลด้านกาย จิตใจ และสังคม ผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน คือ
ผู้ สู ง อายุ ติ ด สั งคม วั ด ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ อสม. และชมรมผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง การดู แ ล
ผู้สูงอายุติดบ้านนี้จะคล้ายกับการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง โดยติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ
ติดบ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่ไม่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางมากนัก ซึ่ง อสม. สามารถ
ดูแล และคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุในระดับพื้นฐานได้ เช่น การวัดความดัน
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โลหิต การชั่งน้้าหนัก การหาดัชนีมวลกาย การตรวจระดับน้้าตาล และการวัด
อุณหภูมิร่างกาย เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ลดระยะเวลาการรอบริการที่โรงพยาบาลได้
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้สูงอายุติดบ้าน และติดเตียงต้องการ คือ การดูแล
ทางสั ง คม ซึ่ งในกรณี ข องเทศบาลต้ า บลน้้ า ยื น และเทศบาลเมื อ งมี ก ารดู แ ล
ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวไม่แตกต่างกัน จากการสัมภาษณ์และการสัมมนากลุ่มย่อย
พบว่า ผู้ สูงอายุ ก ลุ่ มติ ดบ้ าน และติด เตีย งมี อาการดีใจแบบเห็น ได้ ชัด เมื่อ เห็ น
อสม. มาเยี่ยมที่บ้าน โดยผู้สูงอายุติดเตียงบางคน “ถึงกับน้ำตำไหล เมื่อเห็นเรำไป
เยี่ยม...บำงคนลูกหลำนเขำฝำกไว้กับเรำก็ มี ” (Julanee, interview, 11 March
2014) หรือ “หากถึงก้าหนดเวลาที่ เราจะต้องไปเยี่ยมเขา แล้วเราไม่ไป เขาก็จะ
คอย มี ถ ามว่ า ท้ า ไมไม่ ม า ก็ มี ค วามผู ก พั น ” (Village health volunteer in
Warin Chamrap Municipality, interview, 25 September 2014)
กลุ่ม 3 กลุ่มติดสังคม คือ ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ และช่วยเหลือคนอื่น
ได้ ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวท้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง และกลุ่มติดบ้าน
ผู้สูงอายุก ลุ่มติ ดสั งคมบางคนเป็ น อสม. และเป็ น สมาชิ ก หรือคณะท้ างานเพื่ อ
สาธารณะอื่น ๆ เช่ น ชมรมผู้ สูงอายุ กรรมการชุม ชน (หรือ กรรมการหมู่ บ้ าน)
กรรมการการเลือกตั้งระดับหมู่บ้าน กรรมการกองทุนหมู่บ้าน วุฒิอาสาธนาคาร
สมองฯ เป็นต้น ซึ่งการเป็นสมาชิกหรือเป็นคณะท้างานต่าง ๆ ในชุมชนนั้น ส่วน
หนึ่งคือ การหากิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุคลายเหงา รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในสังคม และ
สามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ นอกจากนี้ ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมบางคนเป็น อสม.
มาก่ อนที่จ ะเข้าสู่ช่วงวัย ผู้สูงอายุ จึงสามารถดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีได้ โดย
ผู้สูงอายุกลุ่มที่เป็น อสม. ก่อนเข้าสู่ช่วงผู้สูงอายุระบุตรงกัน ว่า “เราอบรมมาแล้ว
เราก็ มี ค วามรู้ ว่ า พออายุ เท่ านี้ เราควรตรวจอะไรบ้ า ง ก็ เป็ น การดู แ ลตั ว เอง ”
(Tongpa, interview, 27 February 2014) “เราไม่ต้องรอให้ถึงช่วงวัยที่เขาบอก
เราก็ ไปตรวจก่ อ นได้ รู้เร็วก็ ห ายเร็ว ” (Buatum, interview, 11 March 2014)
“เราดู แ ลตั ว เองได้ เราก็ ไ ม่ ต้ อ งเป็ น ภาระใคร” (Kamsaman, interview, 5
February 2014)
จากการสัมภาษณ์ และสัมมนากลุ่มย่อย พบว่า ผู้สูงอายุติดสัง คม ของ
เทศบาลเมืองวารินช้าราบ และเทศบาลต้าบลน้้ายืน มีกิจกรรมและรูปแบบการ
ท้างานเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแตกต่างกัน โดยผู้สูงอายุติดสังคมในเขตเทศบาล
เมื องวาริน ช้าราบ ส่ว นใหญ่ เป็น ข้าราชการเกษี ย ณอายุ อ าสามาช่วยเหลือและ
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พัฒ นาชุ มชน ซึ่งส่วนใหญ่ เป็น สมาชิก ชมรมผู้ สูงอายุ และสามารถเป็ นตั วแทน
ชมรมผู้สูงอายุในระดับอ้าเภอวารินช้าราบ เพื่อเข้าร่วมประชุมในสาขาสมาคมสภา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ประจ้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ โดย
อดีตข้าราชการทหาร สมาชิกชมรมผู้สูงอายุระดับอ้าเภอวารินช้าราบ และ อดีต
คณะกรรมการชุมชนชลประทาน ระบุว่า
“พ่อก็ไปร่วมประชุมสภำผู้สูงอำยุด้วย แล้วเรำก็
เป็นวุฒิอำสำฯ ด้วย เรำก็คุยกันในกลุ่มเพื่อนผู้สูงอำยุ ว่ำใคร
มีปัญ หำอะไร หรือ อยำกให้ จังหวัดอุ บลรำชธำนี พั ฒ นำไป
ทำงใด เรำก็ไปเสนอในที่ประชุมคลังปัญญำผู้สูงอำยุ ที่มีรอง
ผู้ ว่ ำ ร ำ ช ก ำ ร จั ง ห วั ด เป็ น ป ร ะ ธ ำ น ” (Kamsaman,
interview, 5 February 2014)
นอกจากนี้ ผู้สู งอายุติ ดสั งคมในเขตเทศบาลเมื องวาริน ช้ าราบยังได้
ก่ อ ตั้ งกลุ่ ม เฉพาะของตนเองขึ้ น มา เรี ย กว่า “กลุ่ ม รากแก้ ว ” มีบ ทบาทในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดอุบลราชธานีด้วย ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกองทุนผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีระบุว่า “กลุ่มรำกแก้ว
เขำเข้ ม แข็ ง มำก” (Social Development Technical Officer, interview, 14
March 2015) ขณะที่ ผู้สูงอายุก ลุ่มติดสังคมรายหนึ่งระบุ ในการสนทนากลุ่ม ว่า
“จริงๆ กำรดูแลผู้สูงอำยุที่เห็นคือ กลุ่มรำกแก้ว ... เป็นคนตังเรื่อง เขียนโครงกำร
เสนอ สสส. และสมำคมผู้สูงอำยุฯ โดยเอำเครือข่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุ
มำท้ำงำนให้ควำมรู้ผู้สูงอำยุร่วมกัน”
ลักษณะพิเศษของผู้สูงอายุติดสังคมในเขตเทศบาลเมืองวารินช้าราบคือ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นอดีตข้าราชการที่มีบ้านพักในเขตเทศบาลเมืองวารินช้าราบ
ซึ่ งเมื่ อ เกษี ย ณอายุ ร าชการแล้ ว ก็ ยั งอาสามาเป็ น คณะท้ างาน ที่ ป รึ ก ษา หรื อ
กรรมการของส่ วนราชการต่ าง ๆ ในจังหวัด อุ บ ลราชธานี ท้ าให้ มี เครือ ข่ ายใน
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด เมื่อชมรมผู้สูงอายุ หรือผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมใน
พื้นที่เสนอโครงการใดก็มั กได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ (Kotruro,
interview, 21 January 2015)
ในขณะที่ ผู้ สู ง อายุ ติ ด สั ง คมในเขตเทศบาลต้ า บลน้้ า ยื น ส่ ว นใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และค้าขาย ท้าให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ
ประโยชน์ของผู้สูงอายุติดสังคมในเขตเทศบาลต้าบลน้้ายืนมีไม่มากนัก จากการ
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สัมมนากลุ่มย่อย พบว่า ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต้าบลน้้ายืนมักจะพบปะพูดคุยกัน
ช่วงเย็นของทุกวัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายในชุมชน แต่ก็เป็นการพูดคุย
กลุ่มเล็กๆ เรื่องส่วนตัวมากกว่าเรื่องปัญหาในชุมชนหรือภาพรวมในจังหวัด เช่น
การตายของเพื่อนผู้สูงอายุ การปรับทุกข์ในเรื่องครอบครัว เป็นต้น แม้เทศบาล
ต้าบลน้้ายืน มีชมรมผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2557 รวม 83 ชมรม แต่เมื่อพิจารณาผล
การด้าเนินงาน พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้มแข็งจริงๆ มีน้อย ส่วนใหญ่ ยังต้องหาเลี้ย ง
ครอบครัว ยังต้องท้างานอยู่ การรวมกลุ่มเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุก็มักเป็นการ
สร้างอาชีพ ตามที่ เจ้าหน้ าที่ เทศบาลแนะน้ าเท่ านั้ น (Sangkum, interview, 18
March 2014)
การจัดการภายในเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ
จากการดูแลผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่มข้างต้น สามารถวิเคราะห์กระบวนการ
จัดการภายในเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุได้ ตามกิจกรรมทางการบริหาร ดังนี้
1. การวางแผน โดยทั่วไป อสม. จะท้าหน้าที่เยี่ยมและติดตามผู้สูงอายุ
กลุ่มติดบ้านและติดเตียง เป็นประจ้าตามความจ้าเป็นตามมาตรฐานของตัวชี้วัด
การปฏิ บั ติ งานของ อสม. ที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ก้ าหนด ซึ่ งต้ อ งรายงานต่ อ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือเทศบาลเมืองที่รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่จะต้องมาลงพื้นที่
เยี่ยมผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน และติดเตียงด้วยตนเองด้วยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมในการก้าหนดแผนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนั้น มักจะ
เกิดขึ้นในระดับการปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชนหรือระดับต้าบล เนื่องจากแผนด้าน
การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องเฉพาะทาง ซึ่งเจ้าหน้ าที่สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
คนหนึ่ง ระบุว่า “เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขเป็นผู้สั่งกำร เพรำะมันเกี่ยวข้องกับควำมรู้
เฉพำะทำง ไม่งันคุณหมอเขำจะเสียเวลำเรียนมำท้ำไมหลำยปี จังหวัดก็ท้ำหนำที่
ติดตำมตรวจสอบ ถำมกำรประเมินที่รวบรวมจำกระดับต้ำบลขึนมำ” (Public
Health Technical Officer, interview, 27 February 2014)
2. การจั ด การทรั พ ยากร ส้ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
(สปสช.) จัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้กับ
องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ในอัตรา 45 บาทต่อประชากรหนึ่งคน นอกจากนี้
องค์ ก รปกครอส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น ศู น ย์ ส าธารณสุ ข มู ล ฐานชุ ม ชน
(ศสมช.) ชุมชนละ 15,000 บาท โดย อสม. หรือ คณะกรรมการชุมชน สามารถ
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เสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากนั้นจึงตั้งเป็นเทศบัญญัติรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจึงน้ามา
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องชั่งน้้าหนัก เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม จากการสนทนากลุ่ม พบว่า กรณีที่เงินอุดหนุนข้างต้นไม่
เพี ย งพอที่ จ ะด้าเนิ นโครงการของชุมชนได้ทั้งหมดอาสาสมัคร หรือ อสม. ก็ ใช้
วิธีการเรี่ยรายเงินทุนกันเองเพื่อท้าให้ภารกิจ บรรลุตามเป้าประสงค์ นอกจากนี้
กรณี ที่ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ที่ อสม.ใช้ ในการตรวจเยี่ ย มผู้ สู ง อายุ ห ากมี ไ ม่
เพียงพอก็จะใช้วิธีการบริหารจัดการระหว่างกลุ่ม อสม. พื้นที่ อื่น เนื่องจาก อสม.
ทุกคนรู้จักกันดีผ่านการไปศึกษาดูงานหรือการอบรมร่วมกันก่อนหน้านี้
3. การติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน กระทรวงสาธารณสุข
ในฐานะผู้ มีค วามรู้ ความเชี่ย วชาญเป็ น ผู้ ก้ าหนดกรอบตัว ชี้วัด และจั ด ท้ าคู่ มื อ
ปฏิบัติงานของ อสม. เพื่อผู้สูงวัย สายใยรักครอบครัว ชุมชน เพื่อเป็นแนวทางและ
กลไกการติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของ อสม. ทั้ ง นี้ อสม. จะมี ส มุ ด
ประจ้าตัวที่บันทึกรายละเอียดการลงพื้นที่ ซึ่งจะต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับต้าบล (รพ.สต.) หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขตรวจ
ประเมิน เพื่อให้คะแนนแก่ อสม. ทุกเดือน ซึ่งในการรายงานผลการปฏิบัติงานจะ
มีการแลกเปลี่ยนปัญหาที่พบในการท้างานแต่ละเดือน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดท้า
รายงานสรุปผลการด้าเนินงานดังกล่าวไปยังสาธารณสุขอ้าเภอเพื่อรวบรวมผลการ
ด้าเนินงานไปยังสาธารณสุขจังหวัด เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
ที่กระทรวงก้าหนดตามสายการบังคับบัญชา
ทั้งนี้ ระบบการประเมินผลการดูแลผู้สูงอายุของ อสม. ในเขตเทศบาล
เมืองวารินช้าราบ จะสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขข้างต้น แต่
ส้าหรับ อสม. ในเขตพื้นที่เทศบาลต้าบลน้้ายืน ซึ่งการเดินทางเป็นปัญหาของคน
ในพื้นที่จึงมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมครัวเรือนสองลัก ษณะ คือ
การรายงานผลการปฏิบัติง านต่อประธานชุมชน โดย อสม. ในแต่ละหมู่บ้านมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหา และแนวทางแก้ไขภายในกลุ่มเป็นประจ้า
ทุก เดือน และการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพระดับต้าบลที่ตนสังกัด การรายงานต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุขภาพระดับ
ต้าบลนี้ อสม. จะประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่ อส่งผลการปฏิบั ติงานตามตัวชี้วัด
รายบุคคลที่ก้าหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข และรับค่าตอบแทน
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4. โครงสร้ างและการปฏิ สัม พั น ธ์ ลั ก ษณะโครงสร้างสายการบั งคั บ
บัญชาในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั้งเทศบาลเมืองวารินช้าราบ และเทศบาลต้าบล
น้้ายืน มีลักษณะที่ถูกก้าหนดมาแล้วจากส่วนกลาง กล่าวคือ ขึ้นตรงต่อกระทรวง
สาธารณสุขตามสายการบังคับบัญชาของการบริหารราชการส่วนกลางและภูมิภาค
แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มอาสาสมัครที่ดูแลผู้สูงอายุพบว่ามีลักษณะแตกต่างกัน
ไปตามธรรมชาติของสมาชิกกลุ่ม กล่าวคือ อาสาสมัครในเขตเทศบาลเมืองวาริน
ช้าราบมีลักษณะเพื่อนร่วมงาน ไม่มีหัวหน้า ไม่มีลูกน้อง ใช้การพูดคุยปรึกษาหารือ
กัน เพื่อหาข้อสรุปของปัญหาต่าง ๆ และหากเกิดความไม่ลงรอยกัน ก็จะใช้วิธีการ
ลงคะแนนเสียง (vote) เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน ในขณะที่ โครงสร้างความสัมพันธ์
ภายในกลุ่ ม อาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ เ ทศบาลต้ า บลน้้ า ยื น มี ก าร จั ด ล้ า ดั บ
ความสัมพันธ์ค่อนข้างชัดเจน โดยกลุ่ม อสม. จะมีประธาน และรองประธาน อสม.
เป็น “แกนน้า” ที่ท้าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมติดต่อประสานงานกับเทศบาลต้าบลน้้ายืน
5. การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ โดยทั่วไป อสม. ทุก คนต้องได้รับการ
อบรมเกี่ยวกั บการป้องกันโรค การคัดกรองผู้ป่วย และการดูแลสุขอนามัยอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง จากเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลที่ตนสังกัด ซึ่งหน่วยที่ท้าหน้าที่
อบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแก่ อสม. ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
คือ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด ท้าหน้าที่นิเทศ และติดตามการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และให้ความรู้เ กี่ยวกับวิชาการการ
ป้องกันโรค การดูแลสุขลักษณะในบ้าน การจัดท้าคู่มือต่าง ๆ
ผลประโยชน์ของตัวแสดงในเครือข่าย
การดู แ ลผู้ สู งอายุ ซึ่ งเป็ น ภารกิ จ หนึ่ งของกระทรวงสาธารณสุ ข และ
หน่วยงานในสังกัดและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่ง
การบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบเครือข่าย นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ชนบทแล้ว ยังท้าให้ก ระทรวงสาธารณสุข
สามารถด้าเนินนโยบายสร้างน้าซ่อมได้ ซึ่งหากไม่มีอาสาสมัคร หรือ อสม. ก็จะไม่
มีบุคลากรที่จะเข้าตรวจเยี่ยมและดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ในแต่ละครัวเรือนได้ และ
จะไม่สามารถป้องกันโรคต่าง ๆ ที่ป้องกันได้ จากการตรวจประเมินของส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า การมีชมรมผู้สูงอายุท้าให้อัตราผู้ป่วยด้าน
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จิ ตใจ ข อ งผู้ สู ง อ ายุ ลด ลง (Public Health Technical Officer, interview,
27 February 2014)
นอกจากนี้ เครือข่ายยังช่วยให้เกิดระบบติดตามและตรวจสอบสุขภาพ
และอาการต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ และมารายงานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ช่วยดูแล
เรื่องความเข้าใจในการใช้ยาของผู้สูงอายุหลังจากกลับจากโรงพยาบาลแล้ว และ
ช่วยให้ทราบถึงความต้องการทางการแพทย์ที่จ้าเป็นแท้จริงเมื่อผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน
ซึ่งโดยปกติบุคลากรทางการแพทย์จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เนื่องจาก
ปัญหาการขาดบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกล และที่ส้าคัญการใช้ระบบ
เครือข่ายแม้บางครั้งจะเป็นภาระของอาสาสมัครที่เข้ามามีบทบาทในเครือข่าย แต่
สิ่งที่การจัดการแบบเครือข่ายช่วยการจัดบริการสาธารณสุขได้มากคือ การจัดการ
ที่รวดเร็วและยืดหยุ่นในการจัดการทรัพยากรระหว่างพื้นที่เป็นการลดข้อจ้ากั ด
ของระบบบริหารงานภาครัฐที่ต้องอิงตามสายการบังคับบัญชาและขั้นตอนอย่าง
เป็นทางการ
ตัวแสดงในเครือข่ายที่เป็นอาสาสมัครผู้สูงอายุเองก็สามารถน้าความรู้
ที่ได้ จ ากการอบรมเพื่ อท้ าหน้ าที่ อสม. มาปรับ ใช้กั บ สุข ภาพตนเองและบุ คคล
ใกล้ชิดได้ และได้รับความภาคภูมิใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ส่วนผู้สูงอายุติด
เตียงและติดบ้านที่อยู่กับหลานหรือสมาชิกวัยท้างานย้ายไปท้างานในเมืองก็จะมี
เพื่ อ นผู้ สู งอายุ ด้ ว ยกั น เป็ น ที่ ป รึก ษาปั ญ หา และดู แ ลกั น และกั น ท้ าให้ เกิ ด การ
เยียวยาสภาพจิตใจของผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวได้
ในขณะที่ ตั ว แสดงในเครื อ ข่ า ยที่ เป็ น อาสาสมั ค รแต่ ไม่ ใช่ ผู้ สู ง อายุ
นอกจากจะได้สวัสดิการและเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแล้ว การเป็นอาสาสมัคร
ในเรื่องต่าง ๆ ก็ ช่วยพัฒนาตนเองด้วย โดย อสม. ส่วนใหญ่ ระบุตรงกันว่า “ทุก
หน่วยงำนรำชกำรเขำเอำเรำไปช่วยงำนหมดเลย ค่ำตอบแทนก็น้อยมำก แต่เรำได้
ก้ ำ ลั ง ใจจำกชุ ม ชน ผลที่ ไ ด้ ก็ เป็ น ผลดี ต่ อ ตั ว เอง เรำรู้ ว่ ำ อำยุ เท่ ำ นี ต้ อ งตรวจ
อะไรบ้ ำ ง ไม่ ต้ อ งรอให้ ถึ ง วั ย ” หรื อ “งำนทุ ก อย่ ำ งมั น ลงมำที่ อสม. หมด
ผู้ใหญ่ บ้ำนบำงคนยังท้ำงำนสู้ อสม. ไม่ได้เลย” หรือ “อย่ำงน้อยเรำก็ได้พัฒ นำ
ตัวเอง เพรำะเรำท้ ำเท่ ำที่ ท้ ำได้ แต่ เรำจะไม่ ห ยุดนิ่ ง เพรำะกำรอยู่กั บ ที่ คื อไม่
พัฒนำแล้ว”
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สรุป และข้อเสนอแนะ
การจัดการเครือข่าย การดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่กรณีศึกษาพบว่า ตัวแสดง
ที่เกี่ ยวข้องมีทั้งระดับส่วนกลาง คือ กระทรวงสาธารณสุขและส้านัก งานกองทุน
สุขภาพต่าง ๆ ที่ท้าหน้าที่จัดสรรงบประมาณและองค์ความรู้ตามลักษณะเฉพาะ
ของบริก ารด้น สุขภาพที่ต้อ งมีค วามเชี่ย วชาญเฉพะด้ าน ตั วแสดงระดับ ภูมิภ าค
ที่ท้าหน้าที่ก้ากับติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งป้อน
ข้อมูล ส่งกลับ (feedback) ให้ กั บ ผู้มีอ้ านาจในการตัด สิน ใจในการปรับปรุงหรือ
พั ฒ นาบริก ารในส่ว นกลาง และตั วแสดงระดั บ ท้ อ งถิ่น ที่ มีห น้ าที่ ในการส่ งมอบ
(delivery) การดูแลผู้สูงอายุในมิติของการส่งเสริมสุขภาพ
ในขณ ะที่ ภ าคประชาสั ง คมที่ เป็ น ตั ว แสดงส้ า คั ญ ในเครื อ ข่ า ย
คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่ บ้าน (อสม.) ซึ่งท้าหน้าที่ในการสนับสนุนและ
รับช่วงต่อจากการบริการในสถานพยาบาลของรัฐ ท้าให้การดูแลผู้สูงอายุสามารถ
เข้าถึงกลุ่มผลประโยชน์ได้มากขึ้นและท้าให้การออกแบบบริการส้าหรับผู้สูงอายุ
ตรงต่อความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละคนได้ดี เนื่องจากโครงสร้างความสัมพันธ์
ของกลุ่มอาสาสมัครนั้นมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากกว่าระบบราชการ ท้าให้
สามารถทดแทนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ระบบการท้างานตามสายการบังคับ
บัญชาและการท้างานอย่างเป็นทางการไม่สามารถจัดการได้ ส่งผลให้การจัดบริการ
ดูแลผู้สูงอายุสามารถด้าเนินการได้มีประสิทธิผลมากขึ้น ท้าให้เห็นว่าปัจจัยเรื่อง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงตามที่ Rhodes (2003) เสนอนั้น ในการดูแลผู้สูงอายุ
ไม่ควรเป็นรูปแบบระบบราชการ
การศึกษาระหว่างกรณีศึกษาที่อยู่ในเขตเมืองและเขตชนบท พบว่าด้วย
ธรรมชาติ ข องอาสาสมั ค รที่ แ ตกต่ า งกั น ท้ า ให้ โ ครงสร้ า งการสื่ อ สารและการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายแตกต่างกันเล็กน้อย แต่สิ่งที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก
คืออาสาสมัครในเขตชนบทที่เป็นกรณีศึกษานั้นมีฐานะที่ยากจนจึงไม่สามารถแบ่ง
ทรั พ ยากรของตนเองให้ กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารได้ บ่ อ ยนั ก จึ ง แก้ ปั ญ หาด้ ว ยการยื ม
ทรัพ ยากรจากอาสาสมั ค รพื้ น ที่ อื่ น ซึ่ งอาจแก้ ไขปั ญ หาเฉพาะหน้ าได้ ดี แต่ ห าก
พิจารณาในลักษณะความพร้อมแล้วเรื่องสุขภาพย่อมเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมพร้อม
ตลอดเวลา ดังนั้ น เมื่อ พิ จ ารณาข้ อเสนอของ Rhodes (2003) และ Kamolvej
(2015) ที่ ร ะบุ ว่ า ทรั พ ยากรและความสั ม พั น ธ์ เป็ น ปั จ จั ย ส้ า คั ญ ในการจั ด การ
เครื อ ข่ ายนั้ น เป็ น เรื่ อ งที่ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ งส้ าหรั บ การศึ ก ษาครั้งนี้ พบรายละเอี ย ดว่ า
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ในความสั ม พั น ธ์ ที่ เอื้ อ ให้ ก ารดู แ ลผู้ สู ง อายุ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลนั้ น เป็ น
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการเป็นหลัก
ในมิติของกิจกรรมทางการบริหารพบว่า การวางแผนนั้นถูกก้าหนดโดย
ผู้มีความรู้เฉพาะทางในกระทรวงสาธารณสุขในลักษณะการสั่งการแบบบนลงล่าง
(top-down) เช่นเดียวกับการจัดสรรทรัพยากรของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อ
การให้บริก ารเกิดปัญหาเครือข่ายในระดับปฏิบัติการโดยเฉพาะกลุ่มอาสาสมัค ร
จ้าเป็นต้องใช้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อท้าให้ภารกิจนั้นส้าเร็จลุล่วง ซึ่งมัก
ใช้เครือข่ายความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการหรือทรัพยากรส่วนตัวในการแก้ ไข
ปัญหา
การติดตามประเมินผลในปัจจุบันมีลักษณะของการให้ข้อมูลย้อนกลับ
(feedback) ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งกั บผู้สูง อายุที่ได้รับการดูแลที่จ ะได้ปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามค้าแนะน้าและสะท้อนความต้องการของตนเองผ่านตัวแสดงอาสาสมัคร
ได้ และเป็นประโยชน์กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่สามารถรวบรวมข้อมูลในระดับ
ปฏิบัติการขึ้นไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในส่วนกลางได้
ทั้งนี้ การปฏิสัมพันธ์ภายในเครือข่ายนั้นเป็นไปตามลักษณะเฉพาะของ
ตัวแสดง เช่น ตัวแสดงภาครัฐย่อมใช้โครงสร้างการสื่อสารที่เป็นทางการ ตรงข้าม
กั บ ตั ว แสดงอาสาสมั ค รในเมื อ งที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น มากกว่ า แต่ ส้ า หรั บ ตั ว แสดง
อาสาสมัค รในพื้ นที่ชนบทในกรณี ศึก ษากลับมีโครงสร้างผสมเนื่องจากข้อจ้ากั ด
ด้านทรัพยากร เป็นต้น
จากผลการศึก ษาสามารถยืน ยัน ตามแนวคิด ของ Needham (2007)
Meijer (2011) Peterson (2003) และ Tamronglak (2013) ได้ เ นื่ อ งจาก
ความส้ า เร็ จ ในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ในพื้ น ที่ ก รณี ศึ ก ษานั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ทุ ก ตั ว แสดง
ในเครือข่าย หากขาดความรู้ในวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติและทรัพยากรจาก
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ ย วข้องย่อมไม่สามารถให้ก ารดูแลได้ถูก ต้อง และเพีย งพอ
ในขณะที่หากขาดอาสาสมัครที่ท้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุต่อจากสถานพยาบาลและ
ติดตามประเมินผลย่อมไม่มีทางทราบข้อมูลจริงของผู้ สูงอายุและไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันที อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว ลักษณะการ
จัดการการดูแลผู้สู งอายุนั้ นเป็น เพี ย งการร่วมน้านโยบายตามแนวทางที่ภ าครัฐ
ผู้รับผิดชอบหลักก้าหนดมาเท่านั้น การก้าหนดแผนงานและการออกแบบบริการยัง
ถูกผูกขาดโดยตัวแสดงในเครื อข่ายที่มีความรู้ความช้านาญเฉพาะทาง แม้ตัวแสดง
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อาสาสมัครจะท้าหน้าที่ส่งข้อมูลป้อนกลับ แต่การตัดสินใจยังอยู่ที่ตัวแสดงภาครัฐ
ในการบริ ห ารส่ ว นกลางเท่ า นั้ น ซึ่ ง ต่ า งจากข้ อ ค้ น พบของ Needham (2007)
และ Meijer (2011) ที่ผู้มีส่วนร่วมในการจัดบริการแบบเครือข่ายจะมีอิทธิ พลต่อ
การตัดสินใจในการพัฒนาและออกแบบบริการสาธารณะมากขึ้น
ดังนั้ น เพื่ อ พั ฒ นาประสิท ธิภ าพและประสิ ท ธิ ผลในการดู แลผู้ สู งอายุ
การศึ ก ษาครั้งนี้ จึ งเสนอให้ ตัว แสดงที่ มี ห น้ าที่ วางแผนและจัด สรรทรัพ ยากรได้
รวบรวมและถ่ายทอดบทเรียนความส้าเร็จของแต่ละพื้นที่เพื่อให้เป็นตัวอย่างและ
แนวปฏิบัติที่ดีส้าหรับพื้นที่อื่นๆ ที่มีลักษณะปัญหาใกล้เคียงกัน และควรสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเครือข่ายอาสาสมัครโดยให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ที่มี
บริบทแตกต่างกัน
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