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บทนำ 
พื้นท่ีสุขภาวะ (Healthy space) ตามความหมายของส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือ พื้นที่ถูกวางแผน  
ออกแบบ และ ด�าเนินการโดยตั้งใจ (intentional design) ทั้งพื้นที่
ทีเ่ป็นส่วนทีม่นษุย์สร้าง (built environment) และ ส่วนทีเ่ป็นธรรมชาติ 
(natural environment) โดยพืน้ท่ีดงักล่าวเป็นปัจจยัท่ีส่งเสรมิให้เกดิ
พฤตกิรรมทางสขุภาพท่ีดใีนทุกมติ ิท้ังทางกาย ทางจติใจ ทางสตปัิญญา 
และ ทางสังคม ของประชาชนที่อยู่ในละแวกพื้นที่นั้น ผ่านโครงสร้าง
ทางกายภาพท่ีสร้างข้ึน กิจกรรมท่ีเกิด และ การบริหารจัดการ 
อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ พ้ืนที่ 
สุขภาวะตั้งอยู่บนฐานคิดและเป้าหมายส�าคัญ 3 เรื่องคือ การส่งเสริม
ให้เกิดกิจกรรมทางกาย (physical activity) การส่งเสริมให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีของสังคม (social inclusion) และ การส่งเสริม 
การบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืน 

การด�าเนินงานในโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านกลไกสนับสนุน 
ทางวิชาการเพื่อน�าสู ่การสร้างพื้นท่ีสุขภาวะ (Healthy Space) 
ระหว่างสถาบันอาศรมศิลป์และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ 
สร้างเสริมสุขภาพ ได้ท�าให้เกิดพื้นท่ีต้นแบบของการพัฒนาชุมชน 
โดยคนในชุมชนเอง ชุมชนหลายพื้นที่รู้จักเครื่องมือการส�ารวจชุมชน
อย่างเป็นระบบที่ท�าให้สามารถเข้าใจปัญหาของชุมชนตนเอง เห็นถึง
ศกัยภาพและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนตนเองได้  เกิดการท�างาน
ประสานร่วมกัน ระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เกิดพื้นที่ต้นแบบ
สุขภาวะองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ปัญญา ในหลายพื้นที่ 



สถาบันอาศรมศิลป์และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สขุภาพ ได้เหน็ความส�าคญัของปัญหาเรือ่งผูส้งูอายใุนชมุชนทีข่าดการ
เหลียวแล และเป็นปัญหาร่วมของสังคม

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้จัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุ 
เขาทองขึ้นเพื่อดูแลผู ้สูงอายุในพื้นท่ี ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี 
จ.นครสวรรค์ ที่มีประชากรผู้สูงอายุเป็นประชากรหลักและขาดการ
ดูแลที่ทั่วถึง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อ
การด�ารงชีวิตของผู้สูงอายุ สถาบันอาศรมศิลป์ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การออกแบบอาคารศูนย์ผู้สูงอายุ และสนับสนุนการท�างานพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ในการพัฒนา 
“พ้ืนทีส่ขุภาวะเพือ่สงัคมผูสู้งอาย”ุ ท�าให้เกดิแนวทางการท�างานทีด่งึ
เอาชุมชนและภาคีท้องถิ่นเข้ามาร่วมรับรู้ปัญหาและส่งผลให้เกิดการ
ปรับปรุงบ้านของผู้อายุด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
โดยงบประมาณจากการบริจาคของคนในท้องถิ่น สร้างความ 
ภาคภูมิใจแก่คนในพื้นที่เป็นอย่างมาก รวมถึงผู้สูงอายุและครอบครัว
ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนที่
เป็นต้นทุนส�าคัญในการดูแลช่วยเหลือกัน จากการท�างานนี้ จึงท�าให้
เกิดการขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ อีกหลายแห่ง

หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นการรวบรวมองค์ความรูใ้นการพฒันา “พ้ืนทีสุ่ขภาวะ
เพือ่สงัคมผูส้งูอาย”ุ ท่ีเกดิจากประสบการณ์ตรงท่ีได้รบัจากการท�างาน 
ที่มีฐานจากความร่วมมือในชุมชนท้องถิ่นที่จะสามารถขยายแนวคิด
ไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เกิด 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งในสังคมไทยยังมีองค์กรที่ให้ความส�าคัญ 
ในการพฒันาพืน้ทีส่ขุภาวะผู้สงูอายอุกีหลายแนวทาง เพือ่ให้ผูส้งูอายุ
ในสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน
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1
ตามหาความหมายของ

“สังคมผู้สูงอายุ”

8 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม



9ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์



ในปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว คาดการณ์ว่า

ในอีกเพียง 6 ปี ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” อย่าง

สมบูรณ์ ในขณะที่การเพิ่มจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น อัตรา

การเกิดกลับสวนทางกัน จำนวนการให้กำเนิดและคนในวัยแรงงาน

มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป 

ส่งผลให้รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนก็เปลี่ยนแปลง เราจะพบว่า 

ในแต่ละครอบครัวมีจำนวนลูกๆ น้อยลงและมีคนท่ีเลือกท่ีจะไม่ม ี

ลกูเลยเพิม่ขึน้ ภาพของครอบครวัขยาย และการพึง่พาอาศยักนัของ

คนในครอบครัวและชุมชนค่อยๆ เลือนหายไปกลายเป็นครอบครัว

ขนาดเล็กและมีการพึ่งพาตนเองมากขึ้น รวมท้ังการย้ายถิ่นของ 

คนหนุ่มสาววัยแรงงานเพื่อเข้ามาทำงานในเมือง ความเปล่ียนแปลง

เหล่านี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คน รวมทั้ง “ผู้สูงอายุ”

วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุ 
อย่างมาก มผีูส้งูอายจุ�านวนมากทีไ่ม่ได้อาศยัอยูก่บัลูกของตน แต่เป็น 
การอาศัยอยู่ร่วมกับคนต่างรุ่นเช่นหลานหรืออาศัยอยู่กับคู่สมรสตาม
ล�าพัง ผู้สูงอายุเหล่านี้ต่างต้องเผชิญกับปัญหาทั้งทางด้านสุขภาพ
ร่างกายและปัญหาทางสงัคม เช่น อาการเจ็บป่วย การเสีย่งต่ออุบตัเิหต ุ
บริการสาธารณะที่ไม่เอื้อต่อวัยที่เปลี่ยนไป การไม่มีงานท�า ความไม่
เข้าใจและไม่เหน็คุณค่าของผูส้งูอาย ุจนน�าไปสูก่ารสร้างความรูส้กึเป็น
ภาระและไร้บทบาทในครอบครัวตลอดจนสังคม

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทย และในประเทศของเรา 
ยงัไม่มรีะบบการจัดการสงัคมผูส้งูอายอุย่างเป็นรปูธรรม อย่างไรกต็าม 
ได้มีคนจ�านวนไม่น้อยเร่ิมเล็งเห็นเห็นปัญหาและสถานการณ์ที่เรา 
ทุกคนต่างต้องเผชิญร่วมกันในอนาคตอันใกล้โดยมิอาจปฏิเสธได้

10 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม



ต�าบลเขาทอง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นอีกพื้นท่ีหนึ่งเผชิญหน้ากับ
ปัญหาเหล่านี้อย่างชัดเจน จากสถิติประชากรพบว่า ในต�าบลเขาทอง
มีจ�านวนประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 21.69 ของประชากร
ทั้งหมด ในจ�านวนเหล่าน้ีมีผู้สูงอายุท่ีเผชิญปัญหาป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 
และผูป่้วยตดิเตียงท่ีไม่ได้รบัการดแูลทีเ่หมาะสม ท�าให้คนในชมุชนได้
เล็งเห็นปัญหาและเริ่มต้นแสวงหาแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูส้งูอายใุนชมุชนด้วยตนเอง จนเกดิความร่วมมอืและกระบวนการ
ท�างานอย่างมส่ีวนร่วมในหลายภาคส่วน ภายใต้โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
สุขภาวะเพื่อสังคมผู้สูงอายุ ต�าบลเขาทอง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อ
หาแนวทางเตรยีมความพร้อมเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติผูสู้งอายใุห้ดีขึน้
ต่อไป

ใครคือ... ผู้สูงอายุ 

ค�าว่า “ผู้สูงอาย”ุ นัน้มหีลกัเกณฑ์การแบ่งช่วง
วัยแตกต่างกันไปตามแต่ละสังคม ส�าหรับใน
สังคมไทย ผู้สูงอายุหมายถึง “บุคคล หรือกลุ่ม
ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็น
เกณฑ์อายุเริ่มต ้นเดียวกับค�าแนะน�าของ
องค์การอนามัยโลกที่ใช้ในการก�าหนดช่วงอายุของผู้สูงอายุ” และใน
ทางกฎหมายได้มีการก�าหนดนิยามผู้สูงอายุไว้อย่างเป็นทางการตาม 
พระราชบญัญตัผู้ิสงูอาย ุพ.ศ. 2546 ว่า “ผู้สงูอาย”ุ หมายถงึ บคุคลซ่ึง
มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ที่จะได้รับสิทธิของ
การดแูลผูส้งูอาย ุได้แต่ในหลายประเทศก็มกีารก�าหนดเกณฑ์ผูสู้งอายุ
ไว้ที่ 65 ปี
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การก�าหนดเกณฑ์ผู้สูงอายุด้วยตัวเลขอายุที่แตกต่างกันนั้น ก็พอจะ
ท�าให้เราเหน็ได้ว่า อนัทีจ่รงิค�าว่าผูส้งูอายนุัน้เป็นเพียงตัวเลข ในทุกวันน้ี
ยังมีผู้คนอีกจ�านวนมากที่เมื่ออายุเกินกว่า 60 ปี แต่ยังคงมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง ยังสามารถดูแลตัวเอง เป็นผู้น�าองค์กร มีบทบาท 
ในสงัคม หรือท�ากจิกรรมช่วยเหลอืสงัคมต่างๆ ในหลายประเทศจงึให้
ความส�าคญัต่อผู้สงูอายอุย่างมาก เนือ่งจากเหน็คณุค่าในประสบการณ์ 
การผ่านร้อนผ่านหนาว การสัง่สมความรูแ้ละความช�านาญในองค์ความรู้
แขนงต่างๆ ซึ่งมีความสามารถที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ญี่ปุ่นเป็น
อกีประเทศทีนั่บว่าเป็นเมอืงตวัอย่างทีใ่ห้ความส�าคญักบัชวีติความเป็น
อยู่ของผู ้สูงอายุจนกลายเป็นต้นแบบส�าหรับหลายๆ ประเทศ  
โดยให ้ความส�าคัญและคุณค่าของผู ้สูงอายุ และไม ่มีมองว ่า 
ผู้สูงอายุคือกลุ ่มคนที่เป็นภาระหรือไร้สมรรถภาพ เราจึงจะเห็น 
ผู้สูงอายุในสังคมญี่ปุ่นยังคงท�างานด้วยความสุข หรือร่วมท�ากิจกรรม
ต่างๆ ในสงัคมไม่ต่างกบัคนในวยัอืน่ สิง่เหล่าน้ีเป็นความแตกต่างจาก
ในสังคมไทยที่เราจะเห็นว่าพื้นท่ีท�ากิจกรรมรวมท้ังโอกาสในการ
ท�างานของผู้สูงอายุนั้นมีน้อยมาก พื้นที่ของผู้สูงอายุไทยจึงหนีไม่พ้น
บ้านและโรงพยาบาล ทัง้ทีผู่ส้งูอายจุ�านวนมากกย็งัคงมคีวามสามารถ
และศักยภาพทีจ่ะท�าประโยชน์ให้แก่ชมุชนได้เช่นกนั ดงันัน้เราจงึต้อง
หันกลับมาทบทวนมุมมองต่อผู้สูงอายุ และร่วมกันสร้างความเข้าใจ
เพื่อลดช่องว่างของคนต่างวัย เพื่อท�าให้คนในสังคมเห็นว่า การมี
ตัวเลขอายุที่เพิ่มขึ้นไม่ได้หมายถึงการเป็นภาระให้กับครอบครัวและ
สังคม หากแต่สังคมจะต้องช่วยสร้างพ้ืนที่ให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีพ้ืนท่ี 
ที่จะได้แสดงศักยภาพของตนเองและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนา
สังคมในอนาคตต่อไป

12 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม



“สังคมผู้สูงอายุ” เป็นอย่างไร

สงัคมผูส้งูอาย ุหมายถึง สงัคมท่ีประชากรก�าลงัมอีายสุงูขึน้ และสดัส่วน
ของจ�านวนประชากรสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยมีการจัดล�าดับของ
สังคมผู้สูงอายุไว้ดังนี้
 

คือ สังคมท่ีมี

ประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป

จำ นวนมากกว่า

ร้อยละ 10 ของประชากร

ท้ังหมด

หรือประชากร

ท่ีมีอายุ 65 ปีข้ึนไป 

มีอัตราส่วนมากกว่า

ร้อยละ 7 ของประชากร

ท้ังหมด 

สังคมผู้สูงอายุ 

(Aged society)

..สังคมโลกของเราในช่วงปี พ.ศ.2558 มีประชากรประมาณ 7,349 ล้านคน 

ประกอบด้วยประชากรท่ีอายุเกิน 60 ปีข้ึนไป ท้ังหมด 901 ล้านคน คิดเป็น 

ร้อยละ 12 ของประชากรโลก ตัวเลขน้ีเป็นส่ิงยืนยันอย่างหน่ึงว่าสังคมโลก 

ของเราได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว..

ประชากร

ที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป

ประชากรโลก

12%

13ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์



สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ 

(Complete ages society)

สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด 

(Super ages society) 

คือสังคมท่ีมี

ประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป

จำ นวนร้อยละ 20 

ของประชากรท้ังหมด

คือสังคมท่ีมี

ประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป

จำ นวนร้อยละ 28 

ของประชากรท้ังหมด

หรือประชากร

ท่ีมีอายุ 65 ปีข้ึนไป 

โดยมีอัตราส่วนมากกว่า

ร้อยละ 14

หรือประชากร

ท่ีมีอายุ 65 ปีข้ึนไป 

โดยมีอัตราส่วนมากกว่า

ร้อยละ 20

สถานการณ์การสูงวัยของประชากรไทย : ในปี 2558 ประชากรไทยมีจำ นวน 

65.1 ล้านคน (ไม่นับรวมแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพ่ือนบ้านอีกประมาณ 

3 ล้านคน) ในจำ นวนน้ีเป็นประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป 11 ล้านคน หรือคิดเป็น

ร้อยละ 16 ของประชากรท้ังหมด

ประชากรไทย

ที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป

ประชากรไทย

16%

20%

28%

14%+

20%+

14 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม



ประเทศไทยก�าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ (Complete ages society) โดยจากข้อมูลของ United 
Nations World Population Ageing พบว่าหลังจากปี 2552 
ประชากรทีอ่ยูใ่นวยัพึง่พงิ ได้แก่ เดก็และผูส้งูอาย ุจะมจี�านวนมากกว่า
ประชากรในวัยแรงงาน และในปี 2560 จะเป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ สถานการณ์นี้เป็น
ผลมาจากการอัตราการเกิดของประชากรเด็กท่ีลดลง และการลดลง
อย่างต่อเนือ่งของระดบัการตายของประชากรหรอืจะกล่าวอย่างง่ายๆ 
ว่าคนในปัจจบุนัอายยุนืขึน้ ท�าให้จ�านวนและสดัส่วนประชากรสงูอายุ
ของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งให้เกิดผลกระทบทั้งในระดับ 
ส่วนบุคคล และระดับภาพรวมของประเทศ 

ผลกระทบในระดบัส่วนบคุคลหรือระดับครวัเรอืน เป็นปัญหาในการ
ใช้ชวีติประจ�าวนัของผูส้งูอายทุีไ่ม่สามารถใช้ร่างกายได้เหมอืนแต่ก่อน 
ร่างกายเสือ่มสภาพ เกดิโรคภยัไข้เจบ็ง่ายและฟ้ืนตัวช้า ท�าให้ไม่สามารถ
ท�างานหนักและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ อีกทั้งยังขาดผู้ดูแล 
และช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจ�าวัน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและ
การเสียชีวิต ผลกระทบเร่ืองสภาพจิตใจ ที่ผู ้สูงอายุอาจรู้สึกเหงา 
น้อยใจที่ไม่สามารถท�างานได้อย่างเดิม น�าไปสู่ความรู้สึกว่าเป็นภาระ
ต่อลูกหลานและสังคม และรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า 

ผลกระทบในระดับภาพรวมของประเทศ คือการที่ส่งผลให้จ�านวน
ประชากรแรงงานลดลง เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน และอาจท�าให้
ค่าแรงสูงขึ้น ประเทศต้องรับหน้าที่ดูแลและจัดสรรงบประมาณด้าน
สวัสดิการสุขภาพ ที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้น สวนทางกับเงินรายได้ที่ลดลง 
เนื่องจากมีจ�านวนวัยท�างานสัดส่วนน้อยกว่าผู้สูงอายุและเด็ก
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ประเทศไทย...สู่...สังคมผู้สูงอายุ

การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงเป็นการกระตุ้นให้
สังคมเห็นถึงความส�าคัญของการก้าวเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุอย่างมี
คุณภาพ นั่นคือการที่ผู ้สูงอายุจะต้องใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นและมี 
ความสุข การเตรียมความพร้อมด้านการอยู่อาศัยจึงเป็นเรื่องส�าคัญ 
ทัง้บ้านเรอืนทีเ่หมาะสม ครอบครวั ชมุชน อาคารสิง่ก่อสร้างสาธารณะ
และถนนหนทาง ให้เอือ้ต่อการใช้ชวีติของผูส้งูอายทุีก่�าลงัเพิม่ขึน้อย่าง
รวดเร็ว จากข้อมูลของมส.ผส. ได้ระบุว่าการอยู่อาศัยที่ดีที่สุดของ 
ผู้สูงอายุคือ ให้ผู้สูงอายุอยู่อาศัยในที่เดิมกับครอบครัว ชุมชนและ 
สิง่แวดล้อมเดมิทีคุ้่นชนิ ทัง้นีต้้องมกีารปรบัสภาพบ้านเรือนท่ีอยูอ่าศยั
เดมิให้เหมาะกับการใช้ชวีติของผูส้งูอาย ุไม่ว่าจะเป็นทางเข้าออกบ้าน 
พื้นบ้าน ห้องที่ผู้สูงอายุใช้เป็นประจ�า ห้องนอน ห้องน�้า ห้องส้วมบ้าน
ที่ไม่ตัดขาดออกจากพื้นท่ีสาธารณะจนเกินไป เพื่อให้คนในชุมชน 
หรอืบ้านใกล้เรอืนเคียงสามารถช่วยดแูลและสร้างความปลอดภยัของ
ผู้อยู่อาศัย และระบบการเฝ้าระวังดูแลผู้อายุท่ีอยู่ในภาวะต้องพ่ึงพา 
รวมถึงการสร้างระบบเอื้ออ�านวยให้ผู ้สูงอายุสามารถด�าเนินชีวิต 
ไปด้วยความกระฉับกระเฉงในด้านด้านต่างๆ เช่น 

การดูแลให้ผูสู้งอายสุามารถออกก�าลงักาย หรอืท�ากจิกรรมประจ�าวนั
ด้วยตนเอง มีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนวัยเดียวกัน และท�ากิจกรรม
ร่วมกับสังคม ถือเป็นสิ่งที่สามารถช่วยลดปัญหาภาวะความเหงา  
ส่งเสริมสขุภาพทางร่างกายและจติใจของผูส้งูอาย ุพร้อมกนันีย้งัสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อการดูแลซึ่งกันและกันในบริเวณบ้านใกล้
เรือนเคียง เป็นส่วนช่วยในการป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงที่
เป็นอันตรายต่อชีวิต
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การเดินทางที่สะดวกในชุมชน ช่วยส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ของ 
ผู้สูงอายุกับคนอื่นๆ ในชุมชน ผ่านการได้พบปะ พูดคุย รวมทั้งการ
ดูแลในเรื่องการท�าทางเดินเท้า ทางเดินรถ ที่เป็นสัดส่วน มีความ
ปลอดภัยมีความสะดวกสบายในการเดินทาง สามารถรองรับการใช้
งานที่หลากหลาย สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้ง่าย สิ่งเหล่านี้ 
ก็เป็นส่วนท่ีท�าให้ผู้สูงอายุสามารถด�าเนินชีวิตได้ด้วยตนเองอย่าง
ปลอดภัยและมีความสุข

การดูแลด้านสขุภาพทีด่ ีต้องดแูลทัง้สขุภาพกายและสุขภาพใจควบคูก่นั 
ตัง้แต่ดแูลเรือ่งอาหารท่ีมปีระโยชน์ จดัพืน้ทีอ่อกก�าลงักายทีเ่หมาะสม 
จดัหาสถานท่ีท่ีผูส้งูอายสุามารถได้พบปะพดูคยุหรอืท�ากจิกรรมใหม่ๆ 
ร่วมกัน และมคีณะท�างานหรอืสญัญาณเตือนภัยท่ีสามารถเข้าช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย

การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งไม่เพียงจะ
เกิดประโยชน์กบัผูส้งูอายเุท่าน้ันแต่เป็นการให้กลับคนืแก่สังคม จากการ
แบ่งปันภมูปัิญญาและทกัษะประสบการณ์ทีไ่ด้สะสมอยูใ่นตัวผู้สูงอายุ 

การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และเครือข่าย
ในชุมชน มีส่วนร่วมในการสร้างกลไกเฝ้าระวังดูแลผู้สูงอายุ เช่น  
มีระบบอาสาสมัครเยี่ยมบ้าน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน 
เป็นต้น สนับสนุนให้กลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุมีบทบาทเข้มแข็ง

ทัง้หมดนีถ้อืได้ว่าเป็นจดุหมายในการพฒันาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายุ 
เพื่อน�าไปสู่การสร้างสังคมผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาวะ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุเช่นนี้จึงต้องเป็นการร่วมมือจากผู้คนในหลายภาคส่วน 
ทัง้ทางด้านสาธารณสขุ การศกึษา การปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมไปถงึ 
ผู้น�าทางศาสนา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดขึ้นจริง
และเกิดการขับเคลื่อนพร้อมกันทั้งสังคม
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สังคมผู้สูงอายุที่เขาทอง 

ต�าบลเขาทองถอืเป็นสงัคมเกษตรกรรมท่ียงัคงมช่ีวยเหลอืคนในชมุชน 
แต่ละครอบครัวมีความสัมพันธ์เป็นญาติ พี่ น้อง คอยช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ในแต่ละครัวเรือนยังคงอยู ่ร่วมกันแบบครอบครัวขยาย
ประกอบด้วยคนหลายรุ่นอยูร่่วมกนั และท�าให้รุน่ทีม่อีายมุากสดุมักมี
สถานภาพเป็นผู้สูงวัย ข้อมูลในแผนพัฒนาสามปี (2553-2555) ของ
องค์การปกครองส่วนต�าบลเขาทอง พบว่าต�าบลเขาทองมีประชากร
ทั้งสิ้น 5,337 คน เป็นผู้สูงอายุถึง 1,158 คน คิดเป็นร้อยละ 21.69 
ของประชากร มีประชากร ผู้สูงอายุมากขึ้น กล่าวได้ว่า กว่าหนึ่งในสี่
เป็นประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และในจ�านวนเหล่านี้มีผู้สูงอายุ
ทีป่่วยด้วยโรคเรือ้รงั และผูป่้วยตดิเตยีงทีไ่ม่ได้รบัการดแูลทีเ่หมาะสม 
อยูจ่�านวนหนึง่ ภาพผู้สงูอายทุีเ่จบ็ป่วย นอนตดิเตยีงและผู้สงูอายทุีเ่ริม่ 
หายหน้าและขาดปฏิสมัพันธ์กบัคนในชมุชน เป็นสิง่สะท้อนถงึคณุภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุที่ก�าลังแย่ลง จากสถานการณ์เช่นนี้คนในชุมชนจึง
เร่ิมหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีของ
ตนเอง ด้วยใจทีจ่ะช่วยเหลอืและไม่ปล่อยให้ปัญหาผูส้งูอายเุป็นปัญหา
เฉพาะของแต่ละครอบครัว แต่ถือว่าเป็นปัญหาของชุมชนที่จะต้อง
ร่วมกันแก้ไข 

เมื่อคนในชุมชนเห็นปัญหาและทางผู้น�าเห็นความส�าคัญเลยท�าให้
ประเดน็เรือ่งการพัฒนารปูแบบการดูแลผูส้งูอาย ุเป็นหนึง่ในประเดน็
ท่ี ได ้ รับความส� าคัญเพื่ อ เตรียมพร ้อมเข ้ าสู ่ สั งคมผู ้ สู งอายุ 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ท่ีต้ังอยู่ที่ต�าบลเขาทอง 
อ�าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ คือหน่วยงานแรกที่เร่ิมเข้ามา
ท�างานเกีย่วกบัผูส้งูอายใุนจงัหวดันครสวรรค์ โดยเน้นการท�างานเกีย่ว
กับการพัฒนารูปแบบการดูแลผู ้สูงอายุอย่างผ่านกระบวนการมี 
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ส่วนร่วมของคนในต�าบลเขาทอง และนับเป็นอกีหนึง่โครงการตวัอย่าง
ที่ศึกษาเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุได้อย่างน่าสนใจ

การท�างานเกี่ยวกับผู้สูงอายุในต�าบลเขาทองจึงมีความโดดเด่นที่
เป็นการท�างานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายประชาสังคม และ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ในรูปแบบของการด�าเนิน
งานอย่างมีส่วนร่วม มีการก�าหนดทิศทางในการท�างานร่วมกัน และ
ขยายเครือข่ายการท�างานเพิ่มข้ึนกับหน่วยงานท้องถิ่น มีการจัดตั้ง 
“ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง” โดยมหาวิทยาลัยมหิดลฯ รวมถึงจัดตั้งคณะ
กรรมการบริหารศูนย์ผู ้สูงอายุซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีของ
มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แกนน�าชุมชน พระครูนิภาธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดเขาทอง และกลุ่ม 
ผู ้อาวุโสในต�าบล และสถาบันอาศรมศิลป์ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการออกแบบศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง

วัด

อบต.

ผู้อาวุโส

และผู้นำ 

ชุมชน

ม.มหิดล

โรงเรียน
รพ.สต.

ศูนย์

ผู้สูงอายุ

ผู้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการบริหารศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง
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กิจกรรมผู้สูงอายุเขาทองจัดที่ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทองประจ�าทุกเดือน

อาคารศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง
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หลงัจากได้รบัหน้าท่ีในการออกแบบศนูย์ผูส้งูอาย ุสถาบนัอาศรมศลิป์
เล็งเห็นถึงความส�าคัญของต�าบลเขาทองว่าเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะ
พัฒนาให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับสังคมในด้าน “พื้นที่สุขภาวะเพื่อ
สังคมผู้สูงอายุ” เพื่อการรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงได้น�า
โครงการพฒันาความร่วมมอืด้านกลไกสนบัสนนุทางวชิาการเพือ่น�าสู่
การสร้างพืน้ท่ีสขุภาวะ ท่ีทางสถาบันได้ริเริม่ร่วมกับส�านกังานกองทนุ
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาด�าเนินการในพ้ืนท่ีนี้  
เพื่อส่งเสริมเป้าหมายของศูนย์ผู้สูงอายุในการพัฒนาต�าบลเขาทอง 
ให้เป็นต้นแบบของการจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชน ท้ังในเร่ือง 
การจัดพื้นที่การดูแลผู้สูงอายุที่เน้นการพ่ึงพาตัวเอง และการดูแล 
สุขภาวะของคนในชุมชน
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“ถอดกระบวนการคนทำ งาน”
โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ

เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ตำ บลเขาทอง 

จังหวัดนครสวรรค์
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การปรบัปรงุพืน้ทีใ่ห้เป็นศนูย์ผูส้งูอายเุขาทองท�าให้เกิดความพยายาม
ในการแก้ปัญหาสุขภาวะของผู้สูงอายุทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกิดการวางแผนแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการและ
พัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบเรื่องการสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะเพ่ือ
สังคมผู้สูงอายุในอนาคต

โครงการพฒันาพืน้ทีสุ่ขภาวะเพือ่สงัคมผูส้งูอาย ุต�าบลเขาทอง จังหวดั
นครสวรรค์ เริม่ด�าเนนิงานในปีพทุธศักราช 2556 และสิน้สดุโครงการ
เมื่อปีพุทธศักราช 2558 มีจุดมุ ่งหมายเพื่อสร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วมในการพฒันาพ้ืนท่ีต�าบลเขาทองให้กลายเป็น “ต้นแบบของ
การจดัการสภาพแวดล้อมเพือ่รองรบัความเป็นสงัคมผู้สูงอายใุนบริบท
สงัคมเกษตรกรรมชนบทของประเทศไทย” การจัดการในทีน่ี ้หมายรวม
ทั้งการจัดการด้านกายภาพท่ีสร้างความเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
เพื่อไปสู่ความมีสุขภาวะที่ดี และในด้านการบริหารจัดการโดยชุมชน 
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและน�าไปสู่ความเป็นพื้นที ่
สุขภาวะอย่างยั่งยืน

โครงการมกีระบวนการท�างาน 2 ระยะ ระยะแรกเป็นการท�างานที ่“เรา” 
ซึ่งในท่ีน้ีหมายถึง“สถาบันอาศรมศิลป์และศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง”  

การทำ งานพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายเุปน็ประเดน็ทีห่ลายประเทศ

ให้ความสนใจ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยที่กำ ลังเผชิญกับสถานการณ์

การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เราจึงอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์

การทำางานในพ้ืนที่ภายใต้โครงการ “พื้นที่สุขภาวะเพื่อสังคม 

ผูส้งูอาย ุตำ บลเขาทอง จงัหวดันครสวรรค”์   ใหผู้ท่ี้สนใจการทำ งาน

ท่ีเก่ียวเนื่องกับสังคมผู้สูงอายุ ได้เห็นถึงตัวอย่างของกระบวนการ 

และเครื่องมือในการทำ งาน สำ หรับนำ มาเป็นแนวทางในการทำ งาน

ด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ต่างๆ
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เป็นฟันเฟืองหลักในการท�างาน เพื่อสร้าง “กระบวนการน�าร่อง” 
ส�าหรับเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อสังคมผู้สูงอาย ุ
ของชุมชน หลังจากนั้นการท�างานในระยะที่ 2 จะเป็นการต่อยอด
กระบวนการจากระยะแรกโดยพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อ 
ผลักดัน “ชุมชน” ให้เป็นแกนหลักในการด�าเนินงานมากยิ่งขึ้น

ระยะแรก 
กระบวนการนำ ร่อง ต้นแบบสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1) ศกึษาและรู้จักชุมชน: ก้าวแรกทีส่�าคญัของการท�างานกับชุมชน 
“ชมุชน” ให้ความหมายกว้างกว่าประชากรทีอ่าศยัในขอบเขตเดยีวกนั 
แต่หมายถงึ การรวมตวัมปีฏสิมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัด้วย การศกึษาและ
รู้จักชุมชนจึงเปรียบเสมือนก้าวแรกของการท�างานกับชุมชนนั่นเอง

“คนท�างาน” หากศกึษาและรู้จกัชมุชนท่ีตนท�างานอยู ่กย่็อมจะเข้าใจ 
เห็นถึงปัญหาและศักยภาพของชุมชนอย่างแท้จริง อันจะส่งผลดีต่อ
การท�างานทีจ่ะเป็นประโยชน์กบัชมุชนอย่างสูงสุด การศกึษาพ้ืนทีจึ่ง
นบัเป็น “จดุเร่ิมต้นส�าคัญ” ทีจ่ะท�าให้การท�างานนัน้ๆ เริม่ต้นได้ด้วยดี

“โครงการพัฒนาพื้นท่ีสุขภาวะเพื่อสังคมผู้สูงอายุ ต�าบลเขาทอง”  
เริ่มการท�างานด้วยการศึกษาและท�าความรู้จักกับชุมชนเช่นกัน และ
จากการศึกษาท�าให้เห็นถึงศักยภาพท่ีซ่อนอยู่ของพื้นที่ต�าบลเขาทอง 
โดยเฉพาะศักยภาพในการด�าเนินการเรื่องสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจาก
พื้นที่ต�าบลเขาทองได้เริ่มเข้าสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งมีการ 
เตรียมความพร้อมโดยหน่วยงานและภาคีในท้องถิ่น ด้วยการจัดตั้ง
ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทองมาก่อน จึงนับได้ว่าเป็นพื้นที่มีศักยภาพในการ
เริ่มต้นพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุเชิงรุกโดยชุมชนอย่างยิ่ง
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2) สร้างกระบวนการน�าร่อง
จุดมุง่หมายในการสร้างต้นแบบในการพฒันาพืน้ทีส่ขุภาวะเพ่ือสังคม
ผู้สูงอายุของชุมชน การเริ่มสร้างกระบวนการในระยะแรก เน้นการ
สร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เห็นผลอย่าง 
ชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นความส�าคัญของชาวชุมชน  
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในกรณีน�าร่อง เพื่อใช้เป็นต้นแบบของ 
การท�างานในระยะต่อไป

2.1 ร่วมกจิกรรมการเยีย่มเยอืนผูส้งูอาย ุชมุชนเขาทอง มกีระบวนการ 
การท�างานกับชุมชนอยู่แล้วผ่านการริเริ่มของศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง 
ได้แก่ “กิจกรรมการเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ” เป็นตัวอย่างของกิจกรรม
ของศูนย์ผู้สูงอายุที่เกิดจากกระบวนการท�างานแบบสหวิชาชีพใน
ชุมชน เนื่องจากกิจกรรมนี้เกิดจากการร่วมมือของอาสาสมัครจาก
หลายภาคส่วน ทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีตัวแทนจากหน่วยงานท้องถิ่น 
เจ้าอาวาสวัดเขาทอง ผู้สูงอายุในชุมชนและจิตอาสาในชุมชน

การเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ถือเป็นการเปิดประตูสู่ชุมชนและเปิดโอกาส
ในการเก็บข้อมูลให้กับเราในฐานะคนท�างาน การเข้าร่วมพูดคุย 
เยี่ยมเยือนผู้สูงอายุกับเหล่าอาสาสมัคร ท�าให้ได้รับรู้ข้อมูลและความ
จรงิทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่ซึง่ช่วยให้เราเข้าใจสภาพความเป็นอยูแ่ละปัญหา
ท่ีแท้จริงของผู้สูงอายุในชุมชน ท�าให้เราพบว่าผู ้สูงอายุในชุมชน 
เขาทองหลายราย มปัีญหาทางสภาพร่างกาย รวมทัง้มกีารอยูใ่นทีพั่ก
อาศัยท่ีไม่เหมาะสม ท้ังตัวบ้านท่ีทรุดโทรม เสี่ยงต่ออุบัติเหตุและ
อปุสรรคต่อการดแูลตวัเองและครอบครวั นอกจากนีย้งัพบว่าผูส้งูอายุ
จ�านวนมากต้องอยู่บ้านโดยล�าพังในตอนกลางวันเนื่องจากลูกหลาน
ต้องออกไปท�างานข้างนอกบ้าน จากข้อมลูในการเข้าร่วมกจิกรรมการ
เยีย่มเยอืนผูส้งูอาย ุเราได้หารอืในกลุม่คนท�างานและตัดสินใจคดัเลือก
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กลุ่มน�าร่องที่มีปัญหาอย่างรุนแรงจ�านวน 10 รายเพ่ือท�าการส�ารวจ
และเก็บข้อมูลเชิงลึกต่อไป
  
2.2 เสนอข้อมูล คัดเลือก ปรับปรุง สู่การเป็นต้นแบบที่ไม่สมบูรณ์
แบบ จากกจิกรรมการเยีย่มเยอืนผูส้งูอาย ุซ่ึงนบัเป็นกจิกรรมแรกของ
การเริ่มสร้างกระบวนการต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อ
สังคมผู้สูงอายุของชุมชน เราได้ส�ารวจและเก็บข้อมูลเชิงลึกกลุ่ม 
เป้าหมายน�าร่องจ�านวน 10 ราย เพื่อน�าเสนอข้อมูลต่อทางคณะ
กรรมการศนูย์ผูส้งูอาย ุอนัเป็นกระบวนการกระตุน้ให้สมาชกิในชมุชน
ได้เห็นความส�าคัญและรู้สึกร่วมกันที่ต้องการให้ความช่วยเหลือกับ 
ผูส้งูอาย ุโดยเราร่วมกบัคณะกรรมการช่วยกนัคดัเลอืกผูส้งูอายรุายแรก 
ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีความจ�าเป็นต้องให้การช่วยเหลือเร่งด่วนที่สุด 
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กิจกรรมเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ

จากการเตรยีมความพร้อมทัง้ด้านการส�ารวจข้อมลูและการเสนอเร่ือง
ไปยังคณะกรรมการชุมชนก็ได้เดินทางมาถึงกระบวนการปรับปรุง
บ้านหลังแรก โดยอาศัยความร่วมมือกันของคณะกรรมการ แกนน�า
หมู่บ้าน คนในชุมชน สถาปนิกและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากศูนย์ 
ผู ้สูงอายุ โดยใช้งบประมาณทั้งหมดจากการร่วมกันบริจาค 
ภายในชุมชน 

ผูส้งูอายรุายแรกทีไ่ด้ร่วมกนัท�าการปรบัปรงุบ้านได้แก่ ยายฟัก ซ่ึงเป็น
กรณีของผู้สูงอายุที่มีปัญหาอัมพาต ไม่สามารถเคล่ือนท่ีด้วยตัวเอง 
ได้เลย ต้องอยู่คนเดียวในเวลาที่ลูกชายซึ่งเป็นผู้ดูแลหลักออกไป
ท�างานในช่วงเวลากลางวัน โดยตัวบ้านมีปัญหาทรุดโทรม มีความ 
ร้อนจัดในช่วงกลางวัน อีกท้ังผู ้ดูแลต้องอุ้มผู ้สูงอายุเข้าออกจาก 
ห้องนอนมาอยู่ที่ชานในช่วงกลางวันทุกวัน ซึ่งจากทั้งสภาพปัญหา  
ความยากล�าบากในการดูแลและความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุต่อผู้สูงอายุ 
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ยายฟัก

สภาพเดิมภายนอกก่อนปรับปรุง

สภาพเดิมภายในบ้าน

กรณีนี้จึงได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับแรก โดยทางสถาปนิกและ 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์ผู ้สูงอายุได้เข้าไปเก็บข้อมูลการใช้งานกับผู ้ดูแล  
และร่วมกันออกแบบการปรับปรุงชานบ้านให้ยายฟักสามารถใช้อยู่
อาศัยได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน เพิ่มเติมห้องน�้าบนตัวบ้าน 
ปรับปรุงโครงสร้างให้มีความแข็งแรง เพิ่มการระบายอากาศและ
ป้องกันความร้อนจากแสงแดด 
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การออกแบบและปรับปรุงบ้านหลังนี้ ท้ังทางผู้ออกแบบและชุมชน 
ได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการท�างานซึ่งกันและกัน เช่นทางสถาปนิก
ได้เรียนรู้การปรับปรุงที่ใช้รูปแบบและวัสดุง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพ
และราคาถูก ส่วนทางชุมชนก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าการปรับปรุง
บ้านให้เหมาะสมกบัผูส้งูอายุจรงิๆ นัน้ต้องมกีารเก็บข้อมลูและท�าการ
ออกแบบอย่างละเอียด และต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์  
อีกท้ังเกิดความเข้าใจและเห็นความส�าคัญร่วมกันถึงแนวทาง 
การท�างานที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม การระดมทุน การบริหาร 

การระดมทุน การหารือกับลูก

บ้านหลังการปรับปรุง
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และจัดการการก่อสร้างภายในชุมชน นอกจากนี้ ชุมชนควรวางแผน
การบริหารงบประมาณภายในชุมชน ในกรณีของชุมชนเขาทองหลัง
จากการปรับปรุงบ้านหลังแรกแล้วเสร็จ ยังคงมีเงินจ�านวนหนึ่งเหลือ 
จึงเกิดมติให้มีการจัดตั้งกองทุนกลางโดยอาศัยเงินบริจาคเบ้ืองต้น 
จากสมาชิกคณะกรรมการและวัดเขาทองเพื่อเป็นกองทุนส�ารอง
หมุนเวียนส�าหรับการดูแลและปรับปรุงบ้านหลังต่อไป

หลังจากเกิดการปรับปรุงบ้านหลังแรกขึ้น น�าไปสู่การปรับปรุงบ้าน 
ในกลุ่มน�าร่องที่เหลืออีก 6 หลัง1 เรียงล�าดับจากการพิจารณาความ 
เร่งด่วนของสภาพปัญหาและความพร้อมของผู้สูงอายุและครอบครัว 
ตวัอย่างเช่น การปรบัปรงุบ้านยายเสงีย่มซ่ึงมปัีญหาการมองเหน็และ
ข้อเข่าติด สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยการถัดตัวไปบนพื้นและการคล�า
ร่องไม้เพื่อน�าทาง แต่เนื่องจากอาศัยอยู่บนบ้านยกพ้ืนสูง ท�าให้ต้อง
อาศัยอยูบ่นบ้านตลอดเวลาโดยขับถ่ายผ่านร่องพืน้ลงไปยงัใต้ถนุบ้าน
โดยตรง สภาพบ้านมีความทรุดโทรม มีปัญหาร้อนจัดและการระบาย
อากาศเนื่องจากหลังคาและฝาผนังเป็นสังกะสี อีกทั้งช่องระบาย
อากาศอยู่ในระดับต�่า ท�าให้ต้องถูกปิดเพื่อป้องกันคุณยายพลัดตก 
การออกแบบในครั้งนี้เราได้นักกายภาพบ�าบัดมาร่วมทีมในการ
ทดสอบและออกแบบ ท�าให้เราได้ข้อมูลที่จ�าเป็นหลายอย่างส�าหรับ
น�ามาใช้ในการปรับปรุงที่นั่งเพื่อการยืดข้อเข่าเพ่ือชะลอความเส่ือม
ของอาการข้อเข่าติด การทดสอบและออกแบบส้วมท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถในการเคลื่อนที่ของยาย2

1กลุ่มน�าร่อง 10 หลัง ท�าการปรับปรุง 7 หลัง อีก 3 หลังไม่พร้อมส�าหรับการ
ปรับปรุง
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ในช่วงแรกการท�างานเริ่มจากกรณีที่ครอบครัวมีความเข้าใจและ 
เหน็ความส�าคญัของการปรบัปรงุบ้าน แต่ในช่วงท้ายๆ บางกรณกีต้็อง
อาศัยการสร้างความเข้าใจและความไว้เนื้อเชื่อใจของครอบครัว  
ดังเช่นกรณียายแทน3 ซึง่เป็นผูส้งูอายทุีเ่คยประสบอบุติัเหตุสะโพกหกั 
เคยผ่าตดัแล้วแต่ยงัมสีภาพพกิาร อาศยัการเคลือ่นทีบ่นบ้านด้วยการ
ถดัตวัและการใช้ไม้เท้าช่วยเดนิในบรเิวณบ้าน โดยบ้านมลัีกษณะเป็น
เพิงที่ปลูกคร่อมต้นมะม่วงโดยมีกิ่งมะม่วงทะลุผ่านหลังคาข้ึนไปใน
ส่วนพื้นที่นอนของยาย ซึ่งจะเกิดปัญหาน�้ารั่วซึมอยู่เสมอเมื่อฝนตก  
มีพื้นที่อาบน�้านอกตัวเรือนที่ในอีกฟากหนึ่งของบริเวณบ้าน อีกทั้ง 
คุณยายเป็นคนไม่ชอบอยู่เฉย ถ้ามีเวลาว่างจะถัดตัวลงจากบ้านเพื่อ
ลงไปกวาดใบไม้ โดยการขึ้นลงบ้านต้องอาศัยการยึดเกาะวัตถุที่อยู่
ใกล้ตัว ซึ่งไม่มีความมั่นคง อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความพิการ 
ซ�้าซ้อนขึ้นได้ ตัวคุณยายมีความต้องการที่จะปรับปรุงบ้าน ทางคณะ
ท�างานจึงได้ท�าทดลองและออกแบบการปรับปรุงบ้าน โดยท�าการ 
ปรับย้ายต�าแหน่งที่นอนออกจากใต้ต้นมะม่วง ปรับปรุงส้วมบน 
ตัวเรือนที่เหมาะสมกับสภาพอาการ และปรับทางขึ้นลงจากตัวบ้าน
ให้มีความปลอดภัย แต่ทางครอบครัวบางส่วนเกิดความไม่มั่นใจ 
กบัการทีค่นนอกจะเข้าไปช่วยและได้เริม่การปรบัปรุงในแนวทางของ
ตัวเอง ทางเราจึงแก้ปัญหาด้วยการไปลงมือช่วยการปรับปรุงด้วย 
ตัวเอง เพื่อสร้างความไว้วางใจ ค่อยๆ หารือถึงแนวทางการปรับปรุง
ทีไ่ด้ท�าไปแล้วให้เหมาะสมยิง่ขึน้ และขอเพิม่เตมิส่วนประกอบทีจ่�าเป็น 
ได้ส�าเร็จ ซึ่งถึงแม้การปรับปรุงจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เราได้หารือ 
เอาไว้กับผู้สูงอายุแต่แรก แต่ก็สามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ 
ผู้สูงอายุได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังการช่วยเหลือปรับปรุงบ้านของผู้มี
ปัญหาสภาพร่างกายอื่นๆ ในชุมชน ได้แก่การปรับปรุงบ้านให้กับ 
ผู้พิการและผู้ป่วยโรคไต รวมทั้งหมด 2 ราย
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ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้อย่างชดัเจนคอืชมุชนได้เห็นผลจากการปรบัปรงุทีเ่ป็น
รูปธรรม และได้เรียนรู้เรื่องการจัดการและรูปแบบการท�างานพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน กระบวนการท�างานในระยะแรก
จึงเปรียบเสมือนต้นแบบการท�างาน แม้อาจจะพบปัญหาและ 
ข้อผดิพลาด แต่กน็บัเป็นต้นแบบทีน่�าไปสูก่ารท�างานกบัชมุชนอืน่ๆ 
ต่อไปได้เป็นอย่างดี

“ต้นแบบไม่จ�าเป็นต้องสมบรูณ์แบบ ต้นแบบคอืจดุเร่ิมต้นของการ
พัฒนา เหมือนเป็นฐานให้คนท�างานตรวจทานและพัฒนางาน 
จากส่ิงทีเ่ป็นรปูธรรม ความเป็นต้นแบบจงึไม่ควรหยดุนิง่แต่จะต้อง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

ทีมนักกายภาพบ�าบัด และทีมออกแบบเข้ามาทดสอบ
เพื่อปรับปรุงส้วมของยายเสงี่ยม
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การที่เราคิดต่างจากคนอื่นก็คือ แทนท่ีจะเป็นบุคลากรสายวิชาการเป็นหลัก 
เราใช้ทกุฝ่ายเลย ทัง้พระ ทัง้ผูน้�าชมุชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ มทีีมนกัวิชาการสาย
สถาปนิกมาร่วม มันเกิดการข้ามมิติในการท�างาน มาบวกกับพลังของชุมชน  
และก็ทีส่�าคญัทีผ่มคิดวา่เป็นมิตทิี่น่าสนใจมาก คอืมติิของศาสนธรรมของวดัมา
มีบทบาทในการขับเคลื่อนชุมชน ระดมก�าลังมาช่วยกัน ท�าให้เห็นว่าความเชื่อ
เราน่าจะมาถูกทางและก็มีความเป็นไปได้ ใช้ทุนทรัพย์ไม่มาก ใช้การมีส่วนร่วม
ของชมุชนอย่างเข้มข้น หน้าทีข่องเราคอืเราจะต้องสร้างองค์ความรูฐ้านวิชาการ 
และเพิ่มส่งเสริมระบบการดูแลที่ชุมชนนี่แหละ แล้วอาจจะลองหาเพื่อนที่อื่นๆ 
หมูบ้่านอืน่ ต�าบลอืน่ ลองท�ากนัดใูนแนวทางเดยีวกันแล้วมาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั 
เราอาจจะยังมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะ 

นายแพทย์สมพงษ์ ยูงทอง 
หัวหน้าโครงสร้างศูนย์การแพทย์ มหิดลนครสวรรค์

ผู้ริเริ่มการสร้างระบบดูแลศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง
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พระครูนิภาธรรมวงศ์ (หลวงน้า)
เจ้าอาวาสวัดเขาทอง ผู้นำ ทางจิตวิญญาณ ผู้ผลักดันโครงการจน

เกิดการขับเคลื่อนในชุมชน

หลวงพ่อได้ท�างานกับศูนย์ผู้สูงอายุมาตั้งแต่เบ้ืองต้น ได้เคยไปร่วมเยี่ยมผู้ป่วย
ติดเตียงและไปเยี่ยมผู้สูงอายุซึ่งไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้แล้ว ไม่สะดวกที่
จะมาวัดฟังเทศน์ฟังธรรม ปรากฏว่าโยมที่สูงอายุหรือโยมผู้ป่วยติดเตียงก็ดี  
ต่างก็ปิติว ่ามีหลวงพ่อไปเย่ียมไปเยียนไปถามสารทุกข์สุกดิบให้ก�าลังใจ  
บางท่านถึงกับน�้าตาไหล พอได้เห็นหลวงพ่อไปก็พอจะมีขวัญก�าลังใจ บางคนก็
อุทานว่าคิดว่าจะไม่ได้พบหลวงพ่อเสียแล้ว นกึว่าคงตายอย่างไร้ทศิทาง เราไป
เยีย่มเยยีนเขากเ็หน็ประโยชน์ตรงนัน้ กท็�างานร่วมกนัมากบัศนูย์ผูส้งูอายตุลอดมา 
เพราะเหน็อานิสงส์ตรงนี้มาก 

ประโยชน์ที่ชุมชนมาร่วมกันท�า 
หลวงพ่อได้ไปเยี่ยมหลายๆ หมู่บ้าน ก็ไปเห็นความจริงว่าผู้ป่วยก็ดี ผู้สูงอายุก็ดี 
บางบ้านถูกลูกหลานเหินห่างทอดทิ้ง ก็ไม่ใช่หรอกเพราะเขาต้องไปท�ามาหากนิ 
เหน็สภาพของคนป่วยผูส้งูอายคุวามเป็นอยูล่�าบากมาก เช่น ห้องน�า้ห้องท่า ทีน่ัง่เล่น 
ที่นั่งกินอาหาร กไ็ม่ค่อยจะถูกสขุลกัษณะนกั เป็นทีล่�าบากกายล�าบากใจไม่น่าจะ
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มคีวามสขุ ก็มาปรกึษาหารอืกนัว่าเราควรจะดแูลทางกายเขาด้วย และให้ทีพ่กัพิง
ทางใจกใ็ห้ธรรมมะเขาด้วย เขาจะได้มขีวญัมกี�าลงัใจ นอกจากจะรกัษาด้วยวธิี 
ให้ยารกัษาโรค กป็รกึษากันว่าจะท�าบ้านให้ด้วย

เมื่อทุกคนเห็นด้วยว่าน่าจะท�าแล้วจะเอาตังค์ตรงไหนดี ทางหลวงพ่อกเ็ลยคดิ 
อ่านว่าไปท�าประชาคมกัน เราจะไปท�าหมูไ่หนก่อนล่ะ ท�าหมู่ 1 เชิญผู้ใหญ่บ้าน 
เชิญผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขามา ส�าหรับผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนั้นเชิญมานั่งคุยรวมกันว่า 
เราจะสร้างบ้านให้คุณยาย สมมุติชื่อ คุณยาย ก. มีบ้านอยู่ไม่ค่อยสุขสบายนัก
ล�าบากผุๆ พังๆ นี่ แล้วจะขึ้นจะลงบันไดเล็กๆ ไม่สะดวกอันตราย พอไปท�า
ประชาคมผู้ใหญ่บ้านเห็นด้วยผู้ช่วยเขาเห็นด้วย คหบดีในหมู่บ้านนั้นเห็นด้วย 
เหน็ด้วยกท็�าอย่างไรด ี หลวงพ่อกอ็อกกศุโลบายว่า เอาอย่างนีเ้ราช่วยกนัหาตงัค์  
พอเห็นด้วยหลวงพ่อน�าก่อน หลวงพ่อช่วยสัก 3,000-4,000 บาท คนอื่นเขาก็จะ
ช่วยคนละ 2,000 5,000 บาท รวมกันไป ไม่มีจริงๆ กค็นละร้อย คนละยีส่บิ 
รวมๆ กนัให้ ทกุคนในหมูบ้่านนัน้เหน็ดเีหน็งามแล้วแต่ละคนก็ศรัทธาที่จะช่วย 
เพราะว่าการช่วยให้คนมีความสุขในบั้นปลายชีวิตนี่ เขามีความสุข เขาปีติ  
เราก็น่าจะดีกว่าสร้างวัด โบสถ์ที่มันเกินความจ�าเป็น วัดก็มีพระไม่กี่รูปแต่สร้าง
ซะใหญ่โตมโหฬาร ทุกคนก็เห็นด้วยและก็ศรัทธาก็บริจาค ปรากฏว่าได้รับ
บริจาคสักสี่หมื่นห้าหม่ืน ก็ปรับปรุงได้หลังนึงเหลือก็ไปหมู่ที่ 2 ต่อไป ก็ไป
ประชาคมอีก คนนั้นช่วยคนนี้ช่วย เหลือก็ไปหมู่ที่ 3 ต่อไปทุกคนก็เห็นด้วยได้
อานิสงส์ตรงนี้ คนที่ได้รับบ้านเขาก็ยินดี ลูกหลานก็ยินดี จากที่ลูกหลานไม่เคย
มาเยี่ยมมาเยียน ไม่เคยมาดู เห็นว่าหลวงพ่อไปด้วยเจ้าหน้าที่ไปด้วย ก�านัน 
ผูใ้หญ่บ้าน อบต. ไปร่วมกนัสร้างบ้านคุณแม่เรา คณุยายเรา ลกูหลานก็จะกลบัมา
ปองดองสามคัค ีผนกึก�าลงักนัดแูลอย่างอบอุน่ นีอ่านสิงส์เหน็ชดั เหน็ทนัตาเป็น
อย่างนั้นเลย เขาก็หันกลับมาดูแลของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายาย ก็เลยท�าให้
สงัคมนีอ่ยูกั่นอย่างมคีวามอบอุ่นในครอบครวั และจากนัน้ทกุหมูบ้่านเขาจะมอง
เหน็ความส�าคญัของวดั ว่าวดัยงัอตุส่าห์มาช่วย หลวงพ่อก็มาช่วย หมอกม็าช่วย 
เจ้าหน้าที่ก็มาช่วย ก็ท�าให้ผนึกพลังกันจะท�าให้เกิดพลังสามัคคีปรองดองกัน  
วดัเป็นแกนน�าตรงนีเ้หน็ได้ชัดมาก และปัจจบุนัทกุองค์กรจะท�าอะไร จะช่วยเหลอื
อะไรใครก็เอาวัดมาเป็นแกนน�า และประสบความส�าเร็จเห็นดีเห็นงามด้วย
อานิสงส์จะเกิดขึ้นได้มาก 
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ระยะที่สอง 
จากต้นแบบสู่กระบวนการมีส่วนร่วมที่ชุมชนเป็นฟันเฟืองหลัก

กุญแจส�าคัญในกระบวนการท�างานกับชุมชนคือ “การมีส่วนร่วม”  
โดยเฉพาะในชุมชนท่ีมีการท�างานร่วมกันของคนในและคนนอก  
การมีส่วนร่วมคือสิ่งส�าคัญที่จ�าเป็นในการท�างาน การแลกเปล่ียน 
ความรู้และความคิดเห็น การตัดสินใจ วางแผน จนไปถึงการลงมือ
ปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม เป็นกุญแจส�าคัญที่จะน�าไปสู่การสร้างความ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนได้อย่างแท้จริง 

แล้วใน “โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อสังคมผู้สูงอายุ ต�าบล
เขาทอง จงัหวัดนครสวรรค์” เราสร้างกระบวนมส่ีวนร่วมกับชุมชน
อย่างไร?
เราเข้ามาท�าโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพ่ือสังคมผู้สูงอายุ ต�าบล
เขาทอง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยจุดมุ่งหมายในการสร้างกระบวนการ
การมีส่วนร่วมเพื่อน�ามาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 
เพื่อสังคมผู ้สูงอายุของชุมชน ในระยะแรกเป็นเหมือนการสร้าง
กระบวนการน�าร่องโดยที่เราเป็นฟันเฟืองหลักในการด�าเนินการ  
ส่วนในระยะที่สองนั้น คือการต่อยอดจากการกระบวนการน�าร่อง 
เพื่อพัฒนาให้เป็น “ต้นแบบ” ท่ีแท้จริง โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
ที่เน้นให้ “ชุมชน” เป็นฟันเฟืองหลักในการด�าเนินการ

3) จากคนนอกสูค่นใน : ฟันเฟืองหลกัทีเ่ปลีย่นไป ขยายผล สร้างทาง
ที่ยั่งยืนแก่ชุมชน
หลงัจากการด�าเนนิการปรบัปรงุบ้านในกลุม่น�าร่อง เราจงึเกดิแนวคดิ
เร่ืองการพฒันาคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายใุห้รอบด้านผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมจากชุมชน ซึง่เป็นแนวทางทีจ่ะท�าให้เกดิความยัง่ยนืภายใน
ชุมชนเอง การท�างานหลังจากนี้จึงเน้นไปยังการสร้างให้ชุมชนเป็น 
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ฟันเฟืองหลักในการด�าเนินงาน เกิดจากความมุ่งหวังท่ีจะขยาย
ขอบเขตการท�างานทั้งในด้านประเด็นที่ต้องการขยายผลสู่การสร้าง
ระบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างสม�่าเสมอและรอบด้าน รวมทั้งสร้าง
แนวทางการท�างาน ที่สามารถน�าไปใช้เป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ

เราได้ประเมินศักยภาพของแต่ละหมู่บ้านในต�าบลเขาทองจ�านวน  
12 หมู่ โดยพิจารณาจากการด�าเนินกิจกรรมทางสังคมของแกนน�า 
ในแต่ละหมู่บ้าน และพบว่า หมู่บ้านหมู่ที่ 5 มีการจัดกิจกรรมสุขภาพ 
ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านอย่างสม�่าเสมอ และเป็นหมู่บ้านที่มี
ศักยภาพในการบริหารจัดการและสามารถสร้างความต่อเน่ืองใน
กจิกรรมได้ “หมูบ้่านหมูท่ี ่5” จงึมศีกัยภาพในการเป็นชมุชนต้นแบบ
ในการน�ากระบวนการมส่ีวนร่วมเข้ามาเป็นหลกัในการด�าเนนิการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุอย่างรอบด้าน โดยมีกระบวนการ 
ท�างาน ดังนี้

3.1 สร้างคณะท�างานย่อย เพื่อการช่วยเหลืออย่างครอบคลุมและ
ตรงจุด จากความมุ่งหวังที่จะขยายขอบเขตการท�างานเพื่อให้เกิด
แนวทางการท�างาน ที่สามารถน�าไปใช้เป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ 
ขั้นตอนของการท�างานในระยะท่ีสอง หลังจากคัดเลือกหมู่บ้าน
ต้นแบบในการสร้างกระบวนการท�างาน จึงเป็นการพัฒนาคณะท�างาน
ย่อยระดับหมู่บ้าน เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้ส�ารวจข้อมูลและดูแลคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุในหมู่บ้านอย่างรอบด้าน

“หมู่บ้านหมู่ที่ 5” ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการสร้าง
กระบวนการท�างาน และเกดิการพฒันาคณะท�างานย่อยระดบัหมูบ้่าน 
โดยมีเป้าหมายคือ “การสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น”  
ขั้นตอนในการพัฒนาคณะท�างานย่อยระดับหมู่บ้าน เป็นการพูดคุย
ระหว่างกัน เพื่อสร้างความร่วมมือในการท�างาน จนเกิดเป็นการ  
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จัดตั้งคณะอนุกรรมการประจ�าหมู่บ้านหมู่ที่ 5 อันประกอบไปด้วย
ทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ใหญ่บ้าน 
และผู้มีจิตอาสาในชุมชน ผ่านการจัดต้ังอย่างเป็นทางการโดย 
คณะกรรมการบริหารศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง

ภาพการจัดตั้งคณะอนุกรรมการประจ�าหมู่บ้านหมู่ที่ 5

3.2 เกบ็ข้อมลูชมุชนโดยคนในชมุชน : การส�ารวจเกบ็ข้อมลูผู้สงูอายุ
ในหมู่บ้านของตนเอง การเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุใน
ระยะแรก มกีารเข้าไปเกบ็ข้อมลูโดยเราเป็นแกนหลักในการเกบ็ข้อมลู
ร่วมกับอาสาสมัครจากชุมชน ท�าให้เราพบเห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
ของการเก็บข้อมูล โดยในระยะที่สองได้แนวคิดที่จะให้การเก็บข้อมูล
เป็น “การเก็บข้อมูลชุมชนโดยคนในชุมชน” ด�าเนินการโดย 
คณะอนุกรรมการที่ได้จัดตั้งขึ้น รวมทัง้เกิดการพัฒนาแบบสอบถาม
ส�าหรับส�ารวจข้อมูลผู้สูงอายุ เพื่อใช้แบบสอบถามชุดนี้ในการเก็บ
ข้อมูลเชิงลึกของผู้สูงอายุทุกรายในหมู่บ้าน (ดูตัวอย่างแบบส�ารวจใน
ภาคผนวก)
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การพัฒนาแบบสอบถามส�าหรับ
ส�ารวจข ้อมูลผู ้สูงอายุในหมู ่บ ้าน 
หมู ่ที่  5 เป็นการจัดกระบวนการ
ระหว่างอาศรมศิลป์กับศูนย์ผู้สูงอายุ
เขาทอง โดยมเีป้าหมายให้อาสาสมคัร
จากชุมชนได ้มี ส ่ วนร ่ วมในการ
ออกแบบและพัฒนาแบบสอบถาม
ส�าหรบัส�ารวจข้อมลูผูส้งูอายใุนชุมชน 
และสามารถใช้แบบสอบถามชุดน้ีเป็น
หลักในการเก็บข้อมูลได้ในระยะยาว
ต่อไปในอนาคต โดยในการเกบ็ข้อมลู
ครั้งนี้ เราพยายามที่จะขยายประเด็น
ในการเก็บข้อมูลให้กว้างขึ้นไปกว่าการปรับปรุงบ้าน เพื่อสร้าง 
ฐานข้อมูลส�าหรับการสร้างระบบการดูแลสุขภาพ การพัฒนา 
กิจกรรมทางสังคมหรือการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในชุมชน 
ได้อีกด้วย 

การเก็บข้อมูลโดยทีมงาน
ในชุมชนหมู่ที่ 5

การประชุมหารือเพื่อจัดท�าแบบส�ารวจข้อมูลผู้สูงอายุ 
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การเก็บข้อมูลโดยทีมงาน
ในชุมชนหมู่ที่ 5

ภาพแบบส�ารวจข้อมูลของชุมชนที่ได้ปรับแก้ให้เหมาะสมกับชุมชน 

จะถามอะไรในแบบสอบถาม?

• ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ สถานภาพสมรส จ�านวน 
ผู้อยู่อาศัยในครอบครัวรวมทั้งการใช้ชีวิตประจ�าวัน
• ข้อมลูด้านสขุภาพ ประกอบด้วย สภาพร่างกาย และความสามารถ
ในการดูแลตัวเอง โรคประจ�าตัว การรับประทานอาหารและการออก
ก�าลังกาย
• ข้อมลูด้านสงัคม ประกอบด้วยการเป็นสมาชกิกลุม่หรอืการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมที่มีความสนใจ รวมถึงความรู้สึกเหงาและการ
ต้องการพบเพื่อนหรือคนที่ห่างหายไปนาน 
• ข้อมลูด้านการสัญจร ประกอบด้วยความถีแ่ละความสามารถในการ
เดินทางนอกบ้าน เช่น การเดินทางเพื่อไปตลาด หรือ รับบริการ
สุขภาพตามสถานพยาบาล
• ข้อมลูสภาพการอยู่อาศยั ประกอบด้วย ลกัษณะและสภาพของบ้าน 
ต�าแหน่งพ้ืนทีใ่ช้งานหลกัของผูส้งูอาย ุสภาพปัญหาและความเสีย่งต่อ
อบุตัเิหต ุความเหมาะสมของพืน้ทีข่บัถ่ายต่อสภาพร่างกายของผูส้งูอายุ
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3.3 ประมวลผล ส่งต่อข้อมูลสู่ชุมชม เพื่อข้อมูลที่หลากหลายและ
เพือ่การก�าหนดเป้าหมายการท�างาน ข้ันตอนหลงัจากการเกบ็ข้อมลู
ผู้สูงอายุในชุมชน คือการรวบรวมข้อมูลท่ีได้มาประมวลผล ซึ่งการ
ประมวลนั้น เราเป็นแกนหลักในการช่วยเหลือชุมชนโดยน�าข้อมูลที่
คณะอนุกรรมการรวบรวมได้มาประมวลผล จัดท�าเป็นกราฟและ
ตารางข้อมูล ก่อนจะส่งกลับคืนชุมชน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้รับ
ทราบร่วมกัน และเพ่ือน�ามาหารอืในการก�าหนดเป้าหมายการท�างาน
ต่อไป ความส�าคัญของการท�างานในขั้นตอนนี้คือเราได้รู้ว่าความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้สูงอายุในชุมชนคืออะไร

ส�าหรบัการประมวลผลจากการเกบ็ข้อมลูผูส้งูอายขุองหมูบ้่านหมูท่ี ่5 
ต�าบลเขาทอง จังหวัดนครสวรรค์ ท�าให้เห็นว่า 

• ผูส้งูอายุในหมูบ้่านมแีนวโน้มจะขาดผูด้แูลท่ีเหมาะสม โดยมผีูส้งูอายุ
อยูค่นเดียว อยูร่่วมกบัคูส่มรสหรอืครอบครวัท่ีมแีต่ผู้สงูอายรุ้อยละ 27 
ของผู้สูงอายุทั้งหมด 

***เป็นกรณีที่ผู้สูงอายุดูแลกันเอง 

      หรืออยู่คนเดียว ประมาณ 27%

***ข้อมูลระดับประเทศปี 2550

ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว 7.7%

ผู้สูงอายุอยู่กับคู่สมรส 16.3%

อาศัยอยู่ร่วมกับ

36%

ครอบครัวใหญ่

คนเดียว

10%

4% ลูก

16%
คู่สมรส

(44)

(50)
(22)

(1)

(6)

(13)

1% ครอบครัวที่มีแต่ผู้สูงอายุ

32%
ครอบครัวลูก
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• ปัญหาผูป่้วยตดิเตยีงและตดิบ้านรวมร้อยละ 28 ของผูส้งูอายทุัง้หมด

• ปัญหาโรคเรื้อรัง ได้แก่เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมัน
หลอดเลือด

***ติดเตียง 2 คน มี 1 คน อายุ 49 ปี

ประเภทผู้สูงอายุ

โรค/กลุ่มโรค

72%
ติดสังคม

26%
ติดบ้าน

(35) 2%
ติดเตียง

(2)

(95)

จำ นวนผู้สูงอายุ

อื่นๆ

กระเพาะ

มะเร็ง

ไต

หัวใจ

เบาหวาน

ความดันโลหิตสูง/ไขมันในเส้นเลือดสูง/คลอเรสเตอรอลสูง

22

3

3

3

18

7

22

69

เก๊าท์/ปวดขา หลัง เข่า กระดูก
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และเม่ือส่งข้อมูลกลับคืนชุมชน เกิดเป็นวงสนทนาหารือระหว่างเรา
และคณะท�างานชุมชนได้ข้อสรปุร่วมกันว่า ทางคณะท�างานอยากจดั
กิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มาพบเจอกัน หลังจากการ
ประมวลผลข้อมูล และได้ทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน 
รวมถึงก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินการแล้วนั้น อีกหนึ่งขั้นตอนที่
จ�าเป็นต้องท�า คือ การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีมีปัญหา ที่ท้ังคณะ
ท�างานหมู่บ้าน สถาบันอาศรมศิลป์ และศูนย์ผู้สูงอายุ เห็นร่วมกันว่า
สมควรเข้าไปส�ารวจเก็บข้อมูลรายละเอียดเพื่อวางแนวทางการ 
ช่วยเหลือผู้สูงอายุแต่ละรายให้มีความเหมาะสม โดยพบว่ามีผู้สูงอายุ
จ�านวน 21 ราย ทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายในการเข้าสูก่ระบวนการช่วยเหลอื 

3.4 วางกลไกการท�างาน ด�าเนินการตามเป้าหมาย 
จากข้อมูลผู้สูงอายุที่ผ่านการประมวลผลและหารือร่วมกับสมาชิกใน
ชุมชนแล้ว พบว่ามเีป้าหมายของการท�างานทีท่างคณะอนกุรรมการย่อย 
ศูนย์ผู้สูงอายุและสถาบันอาศรมศิลป์ ได้ร่วมกันด�าเนินงาน คือ

• ผู้สูงอายุจ�านวนมาก มีความต้องการท�ากิจกรรมเพื่อออกมาพบเจอ
กับผู้สูงอายุรายอื่นๆ

ประเภทกิจกรรมท่ีสนใจ

(51)

(32)

(20)

(10)45%
พบเจอกัน

9%
อาชีพเสริม

28%
ออกกำ ลังกาย

18%
วัฒนธรรม
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กจิกรรมสานสมัพนัธ์ผูส้งูอาย ุเป็นการทดลองจัดกจิกรรมให้ผู้สูงอายุ
ได้มาพบเจอกนัท่ีศาลาอเนกประสงค์ประจ�าหมูบ้่าน ส�าหรบักจิกรรมนัน้ 
มีความหลากหลายตามความต้องการของผู้สูงอายุที่ประมวลได้จาก
การเกบ็ข้อมลูเบ้ืองต้น ไม่ว่าจะเป็นการร�าวง ตรวจสุขภาพ การฟังเทศน์ 
เม่ือวัดผลการจัดกิจกรรมจากจ�านวนผู้สูงอายุในหมู่บ้านที่เข้าร่วม
จ�านวนมาก และต้องการให้มีการจัดงานอีก ก็ถือได้ว่ากิจกรรมนี้
ประสบความส�าเร็จ

การดูแลผู ้สูงอายุอย่างรอบด้านยิ่งขึ้น ในจ�านวนผู้สูงอายุกลุ ่ม 
เป้าหมาย 21 ราย ที่ถูกคัดเลือกว่ามีสภาพปัญหา คณะท�างานของ
ชุมชนได้ลงไปส�ารวจเก็บข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ในเชิงลึก เมื่อน�า
กลบัมาหารอืกนัอกีครัง้ กพ็บว่าควรมกีารดแูลผู้สูงอายอุย่างรอบด้าน
และต่อเนื่อง เช่น การแนะน�าการดูแลเบื้องต้นทั้งแก่ตัวผู้สูงอายุและ 
ผูด้แูล การตดิตามผลต่อเนือ่ง การช่วยเหลอืเพือ่ให้ได้รบัสทิธกิารรกัษา
ทีถ่กูต้อง รวมท้ังการปรบัปรงุบ้าน พร้อมท้ังมีการประชมุประจ�าเดือน
เพื่อติดตามความก้าวหน้า

ภาพการจัดเวทีคืนข้อมูลผู้สูงอายุให้กับอนุกรรมการหมู่ 5 
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กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุหมู่ 5  

การให้ค�าแนะน�าแก่ผูส้งูอายถุงึแนวทางการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ให้ความรู้
และเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกหลักวิชาการแก่ผู้ดูแล
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ปรบัปรงุบ้านโดยกระบวนการออกแบบอย่างมส่ีวนร่วม การปรับปรุง 
ทีพ่กัอาศยัเป็นหน่ึงในแนวทางการพฒันาพืน้ทีส่ขุภาวะส�าหรบัผูส้งูอายุ
ที่มีความส�าคัญ เพราะหากท่ีพักอาศัยของผู้สูงอายุมีความเหมาะสม 
ก็ย่อมจะส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ และกระบวนการ
ออกแบบอย่างมีส่วนร่วมก็เป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะท�าให้การปรับปรุงท่ีพัก
อาศัยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้สูงอายุ

หลังจากเก็บข้อมูลเชิงลึกในกลุ่มเป้าหมาย 21 รายของหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 คณะท�างานได้เลือกปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการจ�านวน 
2 ราย โดยมีขั้นตอนในการปรับปรุงบ้านผ่านการใช้กระบวนการ
ออกแบบอย่างมีส่วนร่วม ดังนี้

ดำ เนินการปรับปรุงอย่างมีส่วนร่วม

1. คัดเลือกบ้าน

จากกลุ่มนำ ร่อง

2. เก็บข้อมูลและ

ทดสอบการใช้งาน

3. ออกแบบ 

และจัดทำ แบบ

4. ระดมทุนภายใน

ชุมชน

5. ปรับปรุงบ้าน

6. คัดเลือกบ้าน

หลังต่อไป

คณะกรรมการบริหารศูนย์

ผู้สูงอายุ (แกนนำาชุมชน)

คณะกรรมการAบริหารศูนย์ฯ

(แกนนำาชุมชน)

/สมาชิกชุมชน

คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ/จนท. สาธารณสุข

/สถาบันอาศรมศิลป์ (สถาปนิก) 

สถาบันอาศรมศิลป์ (สถาปนิก) 

/ครอบครัวผู้สูงอายุ (ชุมชน)

เจ้าหน้าที่ศูนย์

ผู้สูงอายุ 

(จนท. สาธารณสุข) 

/สถาบันอาศรมศิลป์

(สถาปนิก)
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1) คัดเลือกบ้านที่จะปรับปรุง
หลกัเกณฑ์ของการคดัเลอืกบ้านทีจ่ะปรบัปรงุ พจิารณาจากความรนุแรง 
ความจ�าเป็นและความเร่งด่วนของการแก้ไขปัญหา ทั้งในเรื่องการ
ป้องกนัอบุตัเิหตหุรอืเป็นเหตุให้สภาพปัญหาทางด้านร่างกายทีเ่ป็นอยู่
ทรุดลงหรือเกิดโรคแทรกซ้อน รวมทั้งพิจารณาจากความพร้อมและ
ความเข้าใจของครอบครวัผูส้งูอาย ุและระดบัความขาดแคลนทาง
เศรษฐกิจ

2) เก็บข้อมูลเชิงลึก
เมื่อคัดเลือกบ้านท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายส�าหรับการปรับปรุงได้แล้ว  
การเก็บข้อมูลอีกครั้งนับว่าเป็นสิ่งจ�าเป็น โดยในครั้งนี้ เป็นการเก็บ
ข้อมูลเชิงลึกที่มีสถาปนิกชุมชนจากสถาบันอาศรมศิลป์ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและนักกายภาพบ�าบัดจากศูนย์ผู้สูงอายุเข้าร่วมลงพ้ืนที่
เก็บข้อมูลอย่างละเอียด

3) ออกแบบร่วมกับผู้สูงอายุและครอบครัว
ข้ันตอนที่สามในการปรับปรุงบ้านคือการออกแบบร่วมกับผู้สูงอายุ
และครอบครัว โดยอาศัยการประเมินและเก็บข้อมูลวิถีชีวิต สภาพ
ร่างกายของผู ้สูงอายุ สภาพปัญหาของบ้านที่ส ่งผลต่อสุขภาพ  
แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของโรคท่ีเป็นอยู่ฯลฯ เป็นการออกแบบ 
ร่วมกนัระหว่างผูส้งูอาย ุครอบครวัเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข และสถาปนกิ 
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พร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นจากทั้งผู ้สูงอายุและครอบครัว  
เพือ่ท�าการทดสอบรปูแบบการปรบัปรงุและจดัท�าแบบการปรับปรุงบ้าน 
โดยเน้นความประหยัด การใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบช่างชาวบ้าน
และใช้วัสดุท้องถิ่นในชุมชน

4) ประเมินราคาและระดมทุนจากคนในเพื่อคนใน
เม่ือจัดท�าแบบการปรบัปรงุบ้านเรยีบร้อย สมาชกิคณะกรรมการศนูย์
ที่มีความรู้ด้านช่างจะช่วยประเมินราคาท่ีใช้ในการปรับปรุง และน�า
เสนอในการประชาคมหมู่บ้านเพื่อระดมทุนส�าหรับการปรับปรุง โดย
การระดมทุนนั้นเป็นการระดมทุนบริจาคจากคนในชุมชนเป็นหลัก 
เพ่ือเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลเพื่อนบ้านใน
ชุมชนเดียวกัน

5) ด�าเนินการปรับปรุง
หลังจากระดมทุนได้เพียงพอในการปรับปรุงแล้ว คณะกรรมการศูนย์
และคณะอนุกรรมการหมู่บ้านฯ จะท�าการปรับปรุงบ้านโดยอาศัย 
การบริหารจัดการ การจัดหาวัสดุในท้องถ่ินและการจัดซ้ือวัสดุ 
ก่อสร้างด้วยตัวเอง โดยลูกหลานของผู้สูงอายุมักมาช่วยกันออกแรง
ท�างาน เป็นข้ันตอนสุดท้ายในการปรับปรุงบ้าน ที่แสดงให้เห็นถึง 
“การมีส่วนร่วม” ที่แท้จริงของคนในชุมชน

ภาพกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม 
หารือถึงต�าแหน่งพื้นที่และลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมร่วมกับผู้สูงอายุ
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ตัวอย่างการท�างานอย่างรอบด้าน เช่น ในกรณีของพี่มานะ ซึ่งเป็น
ผูพ้กิารจากปัญหาทางสมอง ท�าให้ไม่สามารถควบคมุกล้ามเนือ้ได้ ต้อง
รับประทานยากันชักเป็นประจ�าและใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นตลอดเวลา 
ถึงแม้การทดสอบจะพบว่าพี่มานะมีก�าลังแขนดีพอท่ีจะเคลื่อนที่บน
รถเข็นได้ด้วยตัวเอง แต่เนื่องจากความไม่เหมาะสมของบ้าน พี่มานะ
จึงต้องพึ่งพาการดูแลของผู้ดูแลหลักซึ่งเป็นผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก  
ทั้งในเรื่องของการเคลื่อนย้ายจากเตียงไปยังรถเข็น การพยุงตัว 
จากประตูหลังบ้านผ่านพื้นท่ีซักล้างไปยังห้องน�้านอกตัวเรือน  
การดแูลอย่างรอบด้านมีตัง้แต่การสอบถามเก็บข้อมลูประวตักิารรกัษา
กับญาติ พาไปตรวจร่างกายและลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการรักษา 
ทีเ่หมาะสม การทดสอบและออกแบบปรบัปรุงบ้าน เช่น การออกแบบ
ราวจับเป็นพเิศษเพือ่ให้พีม่านะสามารถเคลือ่นย้ายตวัเองจากเตยีงไป
ยังรถเข็น การปรับปรุงประตูเพื่อให้รถเข็นสามารถผ่านออกไปยัง
ห้องน�้าได้ อีกทั้งปรับปรุงห้องน�้าทั้งหมด ทั้งความกว้างของพื้นที่ ทาง
ลาด ประตูเข้าออกและราวยึดเกาะเพื่อให้พี่มานะสามารถพยุงตัวเอง
จากรถเข็นไปยังโถส้วมได้ ซึ่งท�าให้พี่มานะสามารถพ่ึงพาตัวเองใน
ระดับพื้นฐานได้ และช่วยลดภาระของผู้ดูแลจนสามารถใช้เวลาออก
ไปประกอบอาชีพได้อีกครั้ง

ปัจจัยส�าเร็จในการด�าเนินการปรับปรุงจนแล้วเสร็จ มาจากการระดม
ทรัพยากรและความรู้จากชุมชน
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การทดสอบและออกแบบ ราวจับเพื่อให้พี่มานะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

นายมานะ ผู้พิการทางสมอง มีปัญหาเรื่อง
การควบคุมกล้ามเนื้อท�าให้ต้องใช้ชีวิตบน
รถเขน็ อาศยัอยูก่บัครอบครวัโดยมีผู้สูงอายุ 
(พี่สาว) เป็นผู้ดูแลหลัก มีสภาพบ้านที่
ไม่เหมาะสมต่อการใช้รถเข็น 

ผลการปรับปรุงห้องน�้าหรับรถเข็นเข้าไปได้พร้อมราวจับส�าหรับการช่วยเหลือ
ตัวเองในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน
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โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ

เพื่อสังคมผู้สูงอายุ 

มากกว่าการปรับปรุงบ้านคือปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่าง
รอบด้าน
การท�างานในโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อสังคมผู้สูงอายุ ต�าบล
เขาทอง จังหวัดนครสวรรค์ ท�าให้เราพบว่าการท�างานร่วมกันใน 
หลายภาคส่วนของชมุชน ท�าให้เกดิรปูแบบการปรบัปรุงคณุภาพชวีติ
ผูส้งูอาย ุรวมทัง้เกดิกลไกและกระบวนการท�างานทีส่ามารถน�าไปปรบัใช้
กับพื้นที่อื่นได้เป็นอย่างดี

นอกจากนัน้ “คณะอนกุรรมการศนูย์ผูส้งูอายปุระจ�าหมบู้าน” ยงัเป็น 
กลุ่มคนส�าคัญที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพองค์รวมของผู้สูงอายุใน
หมู่บ้านหลายระดับ ได้แก่ 

• การให้ค�าแนะน�าและความรูใ้นการดแูลสขุภาพ เป็นการช่วยเหลอื
เบื้องต้นแก่ผู ้สูงอายุที่มีปัญหาเพียงเล็กน้อย เราพบว่าสมาชิก
อนุกรรมการที่เป็นพยาบาลเกษียณอายุ สามารถช่วยท�าการตรวจ
ร่างกายและให้ค�าแนะน�าเบือ้งต้น เช่น การรบัประทานอาหารทีเ่หมาะ
กบัผูส้งูอายทุีมี่ปัญหาอ่อนแรง การให้ค�าแนะน�าแก่ผูด้แูลในการเคลือ่น
ย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้อง 

• การหนุนเสริมการดูแลของครอบครัว ในกรณีผู้สูงอายุมีปัญหา
สภาพร่างกายอย่างรุนแรง ต้องพึ่งพาการดูแลจากครอบครัวอย่างสูง 
การด�าเนนิการช่วยเหลอืจากคณะอนกุรรมการ ทัง้การจดัหาอปุกรณ์
ร่วมกับหน่วยงานาธารณสุขท้องถ่ิน และการให้เทคนิคในการดูแลที่
ถกูต้องจงึเป็นอกีสิง่ส�าคญัทีส่่งผลต่อการดแูลสขุภาพของผูส้งูอายเุช่นกัน

52 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม



• เกิดระบบการดูแลช่วยเหลือที่รอบด้าน ในกรณีที่มีปัญหาซับซ้อน
ทัง้ทางสขุภาพและทีอ่ยูอ่าศยั คณะอนกุรรมการย่อยมส่ีวนช่วยต้ังแต่
การเก็บข้อมูล ประเมินอาการ ทดสอบร่างกายและการออกแบบ
ปรบัปรงุบ้านร่วมกนั รวมทัง้การจดัหาทนุเพ่ือการด�าเนนิการปรับปรุง
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 

ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเพื่อ
สงัคมผูส้งูอาย ุต�าบลเขาทอง จงัหวดันครสวรรค์ ท�าให้เราเกดิบทเรียน
จากการท�างานในประเด็นผู้สูงอายุว่า “การเริ่มต้นจากเป้าหมายของ
ศูนย์ผูส้งูอายท่ีุวางไว้ในเรือ่งการสร้างระบบการดแูลผูส้งูอายุโดยชมุชน 
ผ่านการน�าเอาการปรับปรงุบ้านมาเป็นเครือ่งมอืในการสร้างระบบนัน้ 
ถือเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมที่ดี เนื่องจากเป็นงานที่ต้อง
อาศยัเทคนคิความเชีย่วชาญและการระดมแรงงานอย่างมส่ีวนร่วมจาก
ชุมชน อีกทั้งท�าให้เห็นผลด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม การปรับปรุงบ้านอาจเป็นเพียงจุด 
เริ่มต้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากสถานการณ์จริง ซ่ึงส่งผลต่อการ
สร้างความสนใจและดงึความทุ่มเทจากคนในชมุชน โดยมกีระบวนการ
ส�าคัญคือการเปิดพื้นที่ให้มีการพูดคุย และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กบัคนกลุม่ต่างๆ ในชมุชน เพือ่รบัข้อมลูและวธิกีารจัดการจากมมุมอง
ทีห่ลากหลาย แต่ในขณะเดยีวกนัการพยายามขยายผลออกไปสู่เร่ือง 
อื่นๆ เช่น การสร้างระบบอาสาสมัครการดูแลอย่างต่อเนื่องและ 
เป็นประจ�า การสร้างกจิกรรมและพืน้ทีท่างสังคม แท้จริงแล้วอาจเป็น
สิ่งส�าคัญกว่า ดังนั้น มากกว่าการปรับปรุงบ้าน สิ่งที่จะช่วยพัฒนา
พื้นที่สุขภาวะในสังคมผู้สูงอายุได้ดี อาจหมายรวมถึงการปรับปรุง
คณุภาพชวีติผูส้งูอายอุย่างรอบด้านนัน่เอง 
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ซึง่การท�างานทีผ่่านมาถือว่าประสบความส�าเรจ็ในการสร้างความมส่ีวน
ร่วมจากชุมชนเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามการสร้างชุมชนเพื่อตอบ
สนองการเป็นสงัคมผูส้งูอายตุ้องอาศยัการจดัตัง้ระบบการท�างานอย่าง
เป็นรูปธรรม ในปัจจุบันเราจึงยังคงท�างานอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุด้วยการสร้างบุคลากรส่วนกลาง ทั้ง
ต�าแหน่งแคร์เมเนเจอร์เพือ่ดแูลภาพรวมทัง้ต�าบลและเพิม่เตมิต�าแหน่ง
ผูช่้วยแคร์เมเนเจอร์ เพือ่เป็นผู้บรหิารการท�างานและจดัการฐานข้อมลู
ผูส้งูอายรุ่วมกบัคณะท�างานหมูบ้่าน ซึง่คาดว่าจะเป็นการยกระดบัการ
ท�างานให้เกิดความต่อเน่ือง น�าไปสูการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนอย่าง
ยัง่ยนืต่อไป 

อบต.

แคร์เมเนเจอร์

ผู้ว่าจ้าง

พยาบาลวิชาชีพ

ผู้ช่วยพยาบาล

อนุกรรมการ (อาสาสมัคร) +แคร์กีฟเวอร์ประจำ หมู่

หมู่ 1

หมู่ 3

หมู่ 2

หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 7หมู่ 6 หมู่ 8 หมู่ 9

หมู่ 11

หมู่ 10

หมู่ 12

ผู้ช่วย

แคร์เมเนเจอร์

ผู้ช่วย

แคร์เมเนเจอร์

ผู้ช่วย

แคร์เมเนเจอร์
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ศศิธร มารัตน์ 
พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเขาทองโครงการจัดตั้ง

วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้มีบทบาทสำ คัญในการทำ งานการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน

ต่างสาขาวิชาชีพมาผนึกก�าลังกัน
เร่ิมแรกรูส้กึแปลกใจทีอ่ยู่ๆ สถาปนิกจะมาท�างานร่วมกับพยาบาลได้อย่างไร  แต่
เมือ่เริม่ท�างานและลงพืน้ทีท่�างานร่วมกนั ท�าให้เหน็ถงึการท�างานทีส่อดรบัและ
ประสานการท�างานข้ามศาสตร์ของวชิาชีพ ต่างได้เรยีนรูแ้ละแชร์ความรูเ้ฉพาะ
ด้านท�าให้เกิดผลงานท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง ยิ่งท�าให้รู้สึกดีใจและ
ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ

ความยั่งยืนเริ่มที่ชุมชน
หากเราเป็นลูกหลานคนหน่ึงท่ีต้องไปท�างานท่ีอื่นซึ่งไม่มีเวลามาดูแลบุพการีได้
ตลอดเวลา  ระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเป็นการตอบโจทย์ดังกล่าวได้เป็น
อย่างด ีหากผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นชมุชนได้รบัการดแูลทัว่ถงึ ลกูหลานก็สามารถวางใจ 
ท�างานเต็มความสามารถ ประเทศชาติก็พัฒนา ท�าให้เราต้องมาท�างานที่ฐาน
ของชุมชน มองเรื่องผู้สูงอายุเป็นเรื่องท่ีต้องดูแลร่วมกันในชุมชน ไม่ใช่มองว่า
เป็นเรื่องของครอบครัวท่ีต้องแก้ปัญหาเองเพียงอย่างเดียวและต้องมีจิตอาสา 
ศรัทธาในการดูแลผู้สูงอายุอย่างจริงใจ
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เสริมพงษ์  คุณาวงศ์ 
นักวิชาการ โครงการจัดต้ัง วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เจ้าหน้าท่ีศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง ผู้มีบทบาทสำาคัญในด้านการดูแล 

ผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative care) 

การท�าโครงการนี ้ท�าให้เหน็ปัญหาและหนทางแก้ไขปัญหาของผูสู้งอายใุนชนบท
ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ต้องอยู่กันล�าพังเป็นส่วนใหญ่ การได้ร่วมงาน
แบบสหวิชาชีพกับทีมอาศรมศิลป์ ท�าให้เกิดคุณภาพใหม่ในการสร้างสุขภาวะ
ให้กับผู้สูงอายุและส่งผลกระทบที่ดีต่อชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดีในมุมสุขภาวะ
ของชุมชน ที่ส�าคัญคือความสุขใจของทุกคนที่เห็นผู้สูงอายุมีความสุข

ปัญหาของผู้สูงอายุที่ต้องอยู่โดยล�าพัง เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อและนับวันก็จะแผ่
ขยายมากขึ้นตามสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น การจัดสร้างกลไกการดูแลผู้สูงอายุ
โดยชุมชนมีส่วนร่วมเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะชดเชยการดูแลผู้สูงอายุในระบบ
ครอบครัวที่คนวัยท�างานต้องไปท�างานไกลบ้าน ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุที่เขาทอง
เป็นแบบอย่างของการดูแลเพ่ือสุขภาวะท้ังสี่ ท่ีน�าเอาวิทยาศาสตร์สุขภาพมา
ผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและพระพุทธศาสนา สร้างความคุ้นเคยยอมรับ
ประดุจคนในครอบครัวเดียวกัน และมีการท�างานในลักษณะสหวิชาชีพอย่าง
ผสมกลมกลืน ท�าให้เกิดนวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน สร้างสุขภาวะ
หลากหลายมิติให้กับผู้สูงอายุ ครอบครัวและชุมชน ซ่ึงจะพัฒนาอย่างสมดุลท่ี
เปลี่ยนแปรตามบริบทที่เปลี่ยนไปของชุมชนต่อไป

56 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม



นนทน์ เจิดอำ ไพ
สถาปนิกชุมชน สถาบันอาศรมศิลป์ 

สถาปนิกผู้มีบทบาทสำ คัญในการ

ขับเคล่ือนกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม

 “ชุมชนเขาทองยังมีความสัมพันธ์และ
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพียงพอที่จะลุก
ขึ้นมาช่วยเหลือกัน”

ผมท�างานในพื้นที่เขาทองมานาน เริ่มตั้งแต่ท�าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการ 
ควบคมุการพฒันาพืน้ท่ีโดยรอบมหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตนครสวรรค์ ท�าให้
รูส้กึคุน้เคยกบัพืน้ทีน่ีม้าก เมือ่ได้ท�างานต่อเนือ่งจนกระทัง่เข้าสู่การท�างานชมุชน 
กร็ูส้กึว่าเป็นโอกาสดมีากทีไ่ด้ท�างานโครงการนีต้ัง้แต่เริม่ต้น เพราะเราได้ฝึกอะไร
หลายอย่าง ตั้งแต่การเริ่มจุดประเด็นความสนใจแก่ชุมชนไปสู่การเริ่มต้นปฏิบัติ
ให้เกิดผลทีจ่บัต้องได้เพือ่วางระบบทีก่ารท�างานอย่างต่อเนือ่ง การขยายผลและ
การสร้างความยั่งยืนต่อไป เป็นครั้งแรกส�าหรับผมที่ได้ท�างานแบบรอบด้าน 
ทัง้การวางยทุธศาสตร์และผลกัดนัแนวทางการท�างานอย่างจรงิจังขนาดนี ้ ผมว่า
จริงๆ แล้วก็เป็นความโชคดีที่องค์ประกอบอื่นเป็นใจด้วย เช่น สสส.วางกรอบ
ของโครงการอย่างเปิดกว้างพอที่เราจะสามารถคิดและวางแนวทางการท�างาน
ของตวัเองได้ มหาวทิยาลัยมหดิลนครสวรรค์ซึง่มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเป็นมหาวทิยาลัย 
ที่ใส่ใจการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างจริงจัง อีกท้ังชุมชนเขาทองยังมีความสัมพันธ์
และความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่เพยีงพอทีจ่ะลกุขึน้มาช่วยเหลือกนั สรปุคอืเครอืข่ายที่
เกีย่วข้องท้ังหมดเป็นองค์ประกอบทีล่งตวั ทัง้ด้านทกัษะความสามารถและความ
มุ่งมั่นตั้งใจที่จะท�างานเพื่อประโยชน์ของผู้สูงอายุจริงๆ

แต่อย่างไรก็ตาม ความส�าเร็จของโครงการนี้ก็ยังสร้างความกังวลว่างานแบบน้ี
จะสามารถด�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่งและเกดิผลอย่างเป็นรปูธรรมแก่สังคมได้จริงๆ 
แค่ไหน เพราะที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าเรายังเป็นแกนหลักในการผลักดันการท�างาน
เป็นส่วนใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันเราก็เป็นองค์กรภายนอกที่ไม่สามารถท�างาน
อยู่ในชุมชนตลอดไปได้ ผมไม่อยากให้การท�างานแบบน้ีเกิดได้เฉพาะเม่ือมี
โครงการแล้วก็หายไป เลยคิดว่าจะท�างานกับชุมชนน้ีต่อเน่ืองไปอีกสักพักให้
ชัดเจนว่า ที่หวังไว้มันจะเป็นไปได้จริงแค่ไหน
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วิศรุต ขวัญสง่า
สถาปนิกชุมชน 

สถาบันอาศรมศิลป์

เข้าใจความแก่ชรา 
ย้อนมองสู่ตนเองและครอบครัว
รู้สึกว่าเป็นโชคดีของการได้ลงไป
ท�างานกบัประเดน็ทีเ่ป็นความจรงิ
ของทุกคน หมายความว่าทุกคน
ต้องเดินไปสู ่ความแก่ การได ้
ท�างานนี้ ท�าให้เราเข้าใจความแก่
ทีม่ากกว่าการรบัรูแ้ค่เพียงผวิทีเ่หีย่ว ตาทีพ่ร่ามวั หรอืความแก่เพยีงผิวเผินอย่าง
ที่คนหนุ่มสาวพอจะเข้าใจ แต่เม่ือลงไปท�างานคลุกคลีกลับท�าให้เข้าใจความ 
ไม่มั่นคงของทัง้ร่างกายและจติใจมากกว่าที่เห็น สิ่งนี้ย้อนกลับมาที่ตัวเราตรงๆ 
ว่าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับการแก่ ของตา ยาย พ่อ แม่ เราได้อย่างไร ท�าให้
เราอยากเป็นคนได้ดูแลท่านเอง ได้ปรนนบิตัท่ิานในยามป่วยไข้ เหมอืนทีเ่ราได้ไป
ดแูลผูส้งูอายใุนพืน้ทีท่�างาน อนันีเ้ป็นประโยชน์ที่สุดที่ได้กับตัว 

ในแง่การออกแบบเองซึง่มกัเป็นไปเพือ่ความงามและสถานะ แต่กบัโครงการนีเ้รา
ได้ใช้กระบวนการนัน้มาเพือ่รบัใช้ความจรงิของชีวติ การได้ออกแบบที่ช่วยให้ย่า
ยายสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้น เข้าห้องน�้าได้ง่ายขึ้น เข้าครัวท�ากับข้าวได้ง่าย
ขึ้น เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ ในฐานะนักออกแบบผมถือว่าได้ท�ามันอย่างเต็ม
ที่ที่นักออกแบบคนหนึ่งจะท�าได้แล้ว และดีใจที่ได้ท�ามัน

งานที่ได้ลงไปท�านั้น ถือเป็นให้คนในชุมชนเห็นว่าสามารถท�าได้เองโดยไม่ต้อง
พึ่งพาใคร ใช้ทรัพยากร และเครือข่ายในชุมชนก็สามารถช่วยให้ชีวิตผู้สูงอายุดี
ขึ้นได้ การท�า นี่แหละเป็นตัวอย่างที่ชุมชนอื่นๆ จะสามารถมาเรียนรู้แล้วน�าไป
ปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของชุมชนตัวเองได้ และอาจสามารถท�าไป
ได้ดียิ่งกว่าด้วยซ�้า หากทุกชุมชนมาลองท�า ชีวิตผู้สูงอายุไทยต้องดีขึ้นแน่ๆ 
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โฉม ทับทิมศรี 
กรรมการศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง 

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

ผมมาตอนช่วงนั้นมีงบประมาณ 15,000 บาท
ให้ผมตี ก็ตีไป 30,000 กว่าบาท ต่อน�้าประปา
ปพ้ืูน ท�าหน้าต่าง ส่วนมากผมก็ใช้วธิขีอ เราเป็นครู
เข้าไปตรงไหนเจอลูกศิษย์เขาก็ทัก อาจารย์
บอกพวกลูกศิษย์ว่า เฮ้ย ใครมีไม้หน้าต่างบ้าง ก็จะบอกไปเอาบ้านโน้นบ้านนี้ 
ท�าหลงัแรกเรากเ็หนือ่ยนะ แต่ท�าไปท�ามาได้รบัความภมูใิจ พวกเขาร่วมมอืจรงิๆ 
ผูใ้หญ่บ้าน ก�านนั ผูช่้วยก�านนั มาด ูบางบ้านลกูเขาดมีาช่วยหลายคน มช่ีางด้วยนะ 
ส่วนใหญ่เป็นลกูศษิย์ลกูหาเรา สามารถคยุกบัมนัได้ บอกมนัได้ มนักไ็ม่เอาอะไร
แพงด้วย กเ็ป็นกศุลเหมอืนกนั เรากก็ลายเป็นจติกศุล กลายเป็นกท็�าบญุรวมกนั
ไปด้วย คนอยูเ่หมอืนกบัได้ชีวติใหม่ มคีนมาดแูล มนัเป็นขวญัและก�าลงัใจ

พฤฒิพล  อักษรกุล
สถาปนิกชุมชน สถาบันอาศรมศิลป์

โครงการเขาทองสูป่ระโยชน์ในการเรยีนรู้
โครงการเขาทองเป็นโครงการที่ได้ลงไป
เรียนรู้ เก็บข้อมูล สรุปข้อมูล วิเคราะห์
ปัญหา ทดลองหาความเป็นไปได้ ท�าทกุอย่าง
เพือ่ทีจ่ะช่วยแก้ปัญหา ให้กบัผูส้งูอายใุนแต่ละราย จนค้นพบความซ�า้ของกรณ ี
ผูป่้วยผูส้งูอาย ุและสรปุออกมาเป็นองค์ความรู ้ผ่านการท�างานร่วมกนักบัคนใน
ต่างสาขาวิชาชีพ เป็นต้นแบบในการออกแบบปรับปรุงบ้านให้กับผู้สูงอายุที่มี
ลักษณะเฉพาะของสภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละราย ท�าให้งานตอบโจทย ์
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุในสังคมชนบท และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ในการถ่ายทอดชุดความรู้ให้กับผู้คนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน  
และผู้ที่มีความสนใจ
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เทือง เปี่ยมสุข
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (ลูกสาวยายเสง่ียม)

ความเปลี่ยนแปลงของยายเสงี่ยม 
หลังจากปรับปรุงบ้าน
หน้าตาแม่เขาแจ่มใสผิดกับแต่ก่อนเยอะ 
เมื่อก่อนนี้เขาบอกกูอยากตายอย่างเดียว 
ไม่อยากอยู่ กลัวล�าบากพวกมึง เดี๋ยวน้ีเขาไม่เคยพูดไม่มีบ่น พอหลานขึ้นมา 
กเ็ล่นด้วยหวัเราะ ฉนัรูส้กึปลืม้ใจ ตอนแรกแม่เขาหลง ถ่ายทีน่ัน่บ้าง ทีน่ีบ้่าง ทนีี้
พอเขาท�าห้องน�้าให้ก็ไม่ค่อยหลง ไม้ตรงระบียงน้ีพอแม่เขาเห็นก็ออกมาตั้งแต่
แรกนะ ตอนนั้นเขามาน่ังห้อยขาดูเด็กๆ อยู่หน้าบ้าน ฉันรู้สึกดีใจที่สุดเลย  
เราไม่มีเงินที่จะสร้างบ้านให้แม่แต่เขามีกะจิตกะใจช่วยกันสร้าง เราก็มีกะจิต 
กะใจหุงข้าวให้เขากินที่เขามาสร้างบ้านให้แม่นะ เราก็ดีใจอย่างนั้น

บังอร คงหอม
คณะอนุกรรมการหมู่ 5 พยาบาลเกษียณ

ที่ เราท�าและลงมือมากก็คือครอบครัว 
ของป้าระเบยีบและมานะ อนันัน้ได้ทัง้ดแูล 
ผู ้สูงอายุ ดูแลผู ้พิการ และก็ออกแบบ
ปรับปรุงบ้านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เปล่ียน
ให้การด�าเนินชีวิตของเขาได้สะดวกขึ้น  
มันเหมือนเป็นการอยู่ร่วมกันนะ ในชุมชน
พอมีใครเกิดอะไรข้ึน เราจะให ้ความ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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กรณีนี ้...ที  ่
“เขาทอง”

4

หลังจากการที่เราได้ทำ�งานพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ�ณ�ตำ�บลเขาทอง�

จังหวัดนครสวรรค์�มาตลอดระยะเวลา�2�ปีกว่า� � โดยเข้าไปช่วยเหลือ 

ในเรื่องการออกแบบ�ปรับปรุงที่อยู่อาศัยเป็นหลัก� เพราะเราเชื่อว่า�

“บ้านที่ดี...เปรียบเสมือนกำาลังใจของการมีชีวิตท่ีดี”� หลายบ้าน�

หลายครอบครวัทีเ่ราไดพู้ดคยุ�รว่มออกแบบ�รบัฟงัความคดิเหน็�และ

แลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน�จนบางคร้ังเราก็กลายเป็นผู้ท่ีได้รับ�ไม่ว่าจะเป็น
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ความใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยในการออกแบบ�ประสบการณ์ในการ

สร้างความเชื่อมั่นระหว่างเรากับเจ้าของบ้าน�หรือแม้กระทั่งกำ�ลังใจ

ในยามท้อ�ซึง่ทำ�ใหง้านพฒันาท่ีเขาทองดำ�เนนิมาดว้ยดจีนถงึทุกวนันี้

และนี.่.�คอืกรณตีวัอยา่งจากผูส้งูอายกุลุม่เปา้หมาย�4�ทา่น�ซึง่มรีาย

ละเอียดในการทำ�งานที่น่าสนใจ�และเป็นต้นแบบที่ดีของการพัฒนา

พื้นที่สุขภาวะในสังคมผู้สูงอายุ
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คุณยายเสงี่ยม

คุณยายเสงี่ยม ในขณะท่ีด�าเนินการโครงการ อายุ 90 ปี มีอาการ
สายตาพร่ามัว การได้ยินไม่ชัดเจน ขาทั้งสองข้างอ่อนแรงและข้อเข่า
ติดขัดท�าให้ต้องนั่งชันเข่าตลอด ในแต่ละวันคุณยายเสง่ียมมัก 
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในตัวบ้าน มีบางครั้งที่ออกมานั่งเล่น กินหมาก  
หรือเก็บผ้าที่ตากไว้บริเวณส่วนชานหน้าบ้าน โดยคุณยายไม่สามารถ
ขึ้น-ลง หรือออกจากตัวบ้านได้ 

การเคลื่อนที่ภายในบ้านและบริเวณชานบ้านของคุณยายใช้การถัด
ด้วยมือทั้งสองข้างและการแตะพื้นบ้าน โดยคุณยายสามารถอาบน�้า
และขับถ่ายได้เอง รวมทั้งสามารถช่วยเหลือตัวเองในการทานข้าว  
ซึ่งมีอาหารที่จัดเตรียมโดยลูกสาวที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง 

บ้านคุณยายเสง่ียม เป็นบ้านยกใต้ถนุเรอืน ขนาดหนึง่ห้อง มชีานหน้าบ้าน 
หลังคาและผนังบ้านท�าจากสังกะสี เมื่อเราได้เข้าเยี่ยมบ้านคุณยาย 
พบว่าภายในบ้านค่อนข้างมดืทึบ อากาศไม่ถ่ายเท เพราะหน้าต่างเพยีง
บานเดยีวทีม่อียูต้่องปิดไว้ป้องกันการพลดัตกเรอืน ช่องทางเข้า-ออกบ้าน
ต้องลดขนาดลงเพื่อการป้องกันลมในหน้าหนาว และการที่คุณยาย 
ไม่สามารถออกจากบ้านด้วยตนเองได้ ท�าให้ต้องท�าการขับถ่ายผ่าน
ร่องไม้ลงยงัพืน้ใต้ถนุบ้าน บางครัง้กใ็ช้พืน้ท่ีบริเวณชานหน้าบ้าน หรอื
พ้ืนท่ีข้างที่นอน นอกจากนี้โครงสร้างและบันไดมีสภาพทรุดโทรม  
เสาบางต้นผุพัง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการอยู่อาศัย

ก่อนการออกแบบ เราได้รับความเห็นจากทางนักกายภาพบ�าบัดว่า 
“คณุยายเสงีย่มมีก�าลงัแขนท่ีแข็งแรงและถือเป็นอวยัวะหลกัในการใช้
ชีวติและดแูลตนเอง ส่วนอาการข้อเข่าติดนัน้ อาจรกัษาให้หายขาดไม่ได้ 
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แต่ควรป้องกันไม่ให้แย่ลง โดยการให้ยายนั่งเหยียดเข่าได้เต็มที่ และ
ควรมีอุปกรณ์เพ่ือการออกก�าลังกายแขนและขา” ค�าแนะน�านี้เป็น
ประเด็นส�าคัญหนึ่งที่เราใช้ประกอบในการออกแบบ

ภาพบ้านยายก่อนการปรับปรุง

ภาพบ้านยายก่อนการปรับปรุง

ภาพประกอบจากซ้ายไปขวา: การประเมนิสภาพร่างกายโดยนกักายภาพบ�าบดั, 
การระบุพฤติกรรมท่ีดีต่อสภาพอาการและเงื่อนไขการปรับปรุงบ้าน, ทดสอบ 
รูปแบบการปรับปรุงที่เหมาะสม
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เมือ่เริม่ลงมอืออกแบบการปรบัปรงุบ้านของคณุยาย เราได้อออกแบบ
ไปพร้อมกับให้คุณยายได้ลองใช้อุปกรณ์ใหม่ที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมใน
บ้าน เช่น รูปแบบของสุขภัณฑ์ที่ต้องมีลักษณะแบนราบไปกับพื้นแต่
กย็งัมรีะบบการเก็บกกัของเสียและสามารถท�าความสะอาดได้โดยง่าย 
ความสงูของราวจบั ขนาดความสงูของชานทีเ่หมาะสมกบัการเหยยีด
ข้อเข่าเพื่อชะลอความเสื่อมของอาการข้อเข่าติดของยาย นอกจากนี้
ยังมีการปรับแก้แบบจากการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากผู้ที่
ดูแลคุณยาย ที่แนะน�าเรื่องพื้นบ้าน “ที่ต้องปูให้มีระยะห่างระหว่าง
แผ่นเพราะร่องไม้นี้เป็นเสมือนเส้นน�าทิศทางการเคลื่อนที่ของ 
คุณยายภายในบ้าน และชานบ้าน”

ภาพผลการปรับปรุง เพื่อชะลอการเสื่อมของสภาพร่างกาย

ภาพการปรับปรุงพื้นที่ต่างระดับระหว่างชานและพื้นที่ภายในบ้าน
ให้เป็นที่นั่งเพื่อยืดข้อขา
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หลงัจากการระดมทนุทีเ่พยีงพอต่อการด�าเนนิงานปรับปรุง รวมถงึได้
แบบบ้านที่เห็นพ้องกันทุกฝ่ายท้ังจากคุณยายเสงี่ยม ผู้ดูแลคุณยาย 
และนักกายภาพบ�าบัดแล้ว บ้านยายเสงี่ยมจึงได้เริ่มปรับปรุงจริง 
ตั้งแต่ส่วนของหลังคา ผนังเรือน เสาบริเวณใต้ถุน ชานหน้าบ้าน ให้มี
ความแข็งแรง มีพื้นที่ให้ยายเสงี่ยมสามารถนั่งห้อยขาเพื่อพยุงอาการ
ข้อเข่า และเพิ่มเติมพื้นที่ห้องน�้าบนตัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ 

ภาพการปรับปรุงพื้นที่ขับถ่าย: ทดสอบลักษณะส้วมที่เหมาะสม
กับสภาพอาการ

การเก็บข้อมูลและทดลอง
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การปรบัปรงุบ้านยายเสงีย่มในครัง้นี ้“สิง่ส�าคญัอย่างหนึง่ทีท่�าให้เรา
เรียนรู้คือ การออกแบบพื้นท่ีสุขภาวะในผู้สูงอายุ นอกเหนือจาก
ความตั้งใจสร้างพื้นที่สุขภาวะที่ดีแล้ว เราต้องมีความใส่ใจใน 
รายละเอยีดเล็กน้อยของการด�าเนนิชวีติของผูส้งูอายใุนแต่ละบคุคล 
เพื่อให้พื้นที่ที่เราออกแบบหรือปรับปรุงตอบสนองความต้องการ
ของผู้สูงอายุได้อย่างเต็มที่”

ภาพภายในบ้านหลังปรับปรุงส้วม

บ้านยายเสงี่ยมก่อนปรับปรุง บ้านยายเสงี่ยมหลังปรับปรุง

ผลการปรับปรุง บ้านเย็นขึ้น อากาศ 
ถ่ายเทดีขึน้ ยายสามารถเข้าส้วมเองได้ 

ส้วมราบเสมอพื้น ส�าหรับยายที่ต้อง 
ถัดตัวไป
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คุณยายแทน

คุณยายแทน ในขณะที่ด�าเนินการโครงการอายุ 78 ปี เคยประสบ
อุบัติเหตุหกล้มสะโพกหัก ท�าให้ต้องใส่เหล็กดามขา ขาทั้งสองข้าง 
มีอาการชา โดยขาข้างขวาไม่สามารถงอได้ สามารถเดินด้วยการใช ้
ไม้เท้าช่วยเดนิ (Walker) และการถัดตวัในการเคลือ่นทีบ่รเิวณตัวบ้าน

คุณยายแทนสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างดี สามารถท�าอาหาร  
ซักผ้า อาบน�้า และการขับถ่าย ถึงแม้จะมีปัญหาในการเคล่ือนไหว
ร่างกาย แต่กย็งักระตอืรือร้นท�ากจิกรรมต่างๆ ในบ้าน เช่น ออกไปนัง่
มองผู้คนที่แคร่หน้าบ้าน กวาดใบไม้ในบริเวณบ้านเป็นประจ�า

บ้านที่คุณยายแทนอาศัยอยู่น้ัน มีลักษณะเป็นกระต๊อบ กลางบ้าน 
มีต้นมะม่วงแผ่ก่ิงก้านทะลุส่วนของหลังคาขึ้นไป ตัวเรือนเปิดโล่ง  
กัน้ผนงัเพียงพืน้ทีห้่องนอนเท่าน้ัน พืน้ท่ีบนบ้านใช้เป็นทีก่นิ นอน และ
ท�าอาหาร ส่วนการอาบน�้า ยายแทนจะใช้การเดินด้วยไม้เท้าจาก 
ตวับ้านไปยงัก๊อกน�า้ทีร่มิรัว้อกีฝ่ัง และใช้ซอกระหว่างกระต๊อบกบัแคร่
เป็นที่ส�าหรับขับถ่ายใส่กระโถน

สภาพปัญหาทีเ่ราเหน็ว่าเป็นประเดน็ส�าคัญในการปรับปรุงบ้านยายแทน 
คือ พืน้ทีน่อนทีม่คีวามอบัทบึเนือ่งจากเป็นพืน้ทีม่ผีนงัปิดทัง้สามด้าน
ไม่มช่ีองเปิดส�าหรบัรบัแสงและช่องถ่ายเทอากาศ ตวับ้านท่ีปลกูคร่อม
ต้นมะม่วง กิ่งก้านมะม่วงสูงทะลุพื้นหลังคาเกิดรอยรั่วซึมของน�้าลงสู่
บริเวณที่นอนเวลาฝนตก เนื่องจากคุณยายต้องใช้การถัดตัวในการ
เคลื่อนไหวร่างกาย และอาศัยการยกตัวเกาะขอบพนักเก้าอี้บ้าง  
เกาะขอบโอ่งน�้าบ้างเพื่อพยุงร่างกาย บางพื้นท่ีอาจมีของแหลมคม 
หรือรอยช�ารุดท�าให้เสี่ยงอันตราย นอกจากนี้พ้ืนท่ีทางเดินระหว่าง 
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ตัวบ้านกับพื้นที่ส�าหรับอาบน�้าที่บางช่วงไม่สม�่าเสมออาจท�าให้เกิด
สะดดุ หรอืเสีย่งต่อการเกดิอบัุตเิหตไุด้ และยงัมปัีญหาเรือ่งสขุอนามยั
ในเรื่องการขับถ่ายปัสสาวะผ่านร่องไม้ลงพื้นใต้ถุน ซ่ึงพื้นที่ใต้ถุนน้ีก็
เป็นพืน้ทีเ่กบ็ของและเศษไม้ต่างๆ พืน้ท่ีใต้ถุนจงึกลายเป็นแหล่งสะสม
สิ่งสกปรกไม่เหมาะต่อสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ

สภาพบ้านเดิมยายแทน

ภาพภายในบ้านยายแทน ท่ีน�้าฝนรั่วลงจาก
หลังคา

ปัญหาของสภาพร่างกายของ
ยายที่ต้องถัดตัวลงจากบ้าน
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ทดลองการใช้ส้วมแบบต่างๆ และ
สอบถาม ความเห็นยายเพื่อประเมิน
ลักษณะส้วมที่ยายสามารถใช้ได้จริง

การออกแบบอย่างมส่ีวนร่วม ทดลอง
การขึน้-ลงเรอืน และรูปแบบทางขึน้-ลง

สร้างเครื่องมือ โมเดลแบบให้ยายดู
เพื่อที่จะเข้าใจได้ง่าย 

แบบปรับปรุงทางขึ้นลงและกั้นผนังกันฝน
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ขั้นตอนการออกแบบปรับปรุงบ้านยายแทน เราได้เก็บข้อมูลการท�า
กิจกรรมต่างๆ ของยายแทนอย่างละเอียด เช่น ลักษณะการถัดตัว
ขึ้น-ลงบันไดที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ทดลองแบบสุขภัณฑ์ที่
สามารถใช้ได้จริง เป็นต้น ก่อนน�าไปสู่เป้าหมายการออกแบบเพือ่ช่วย
ให้ยายสามารถพึ่งพาตัวเองได้ดีขึ้น และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ

แต่เมื่อแบบปรับปรุงเสร็จสิ้น เราก็พบกับปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์
เอาไว้คอื การสือ่สารระหว่างเรากบัลกูๆ ของยายแทนทีเ่ข้าใจไม่ตรงกัน 
ความกังวลเรื่องงบประมาณการปรับปรุง และการที่เรายังไม่ได้รับ
ความไว้วางใจจากลูกๆ ของคุณยาย ท�าให้ทางลูกชายของคุณยาย
ด�าเนินการปรบัปรงุบ้านด้วยตวัเองโดยไม่ได้เป็นตามแบบทีเ่ราเสนอให้ 
ในตอนแรก เราและศูนย์ผู ้สูงอายุจึงขอเข้าช่วยเหลือยายแทนใน
ลักษณะของจิตอาสาอีกครั้ง ด้วยการช่วยเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงห้องน�้าจากที่ทางลูกชายได้เริ่มต้นไปแล้ว และลงมือช่วย
ก่อสร้าง เพื่อค่อยๆ สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ จนสามารถ

บ้านยายแทนก่อน-หลังการปรับปรุง
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ช่วยเหลือในการปรับปรุงตัวเรือนเพิ่มเติม จนได้บ้านที่เหมาะสมต่อ 
สุขภาวะที่ดีของยายแทน ท�าให้ยายแทนสามารถพึ่งพาตนเองได้ดีขึ้น
ในการเข้าห้องน�้าหรือท�ากิจกรรมต่างๆ บนบ้าน ลดความเสี่ยงจาก
อุบัติเหตุในการข้ึน-ลงเรือนใน 2 ลักษณะทั้งการปีนขึ้นลงเพ่ือไป 
ถัดตัวกวาดใบไม้และการใช้ไม้เท้าช่วยเดิน รวมถึงตัวเรือนมีความ
มิดชิดปลอดภัย

กรณีของยายแทนให้บทเรียนส�าคัญต่อการท�างานอย่างมีส่วนร่วม 
และการท�างานด้านพฒันาว่า การสือ่สารทีม่ปีระสิทธภิาพ การแสดง 
ความจรงิใจในการท�างาน และการได้รบัความไว้วางใจ ไม่เพยีงจะ
ต้องได้รับจากตัวผู้สูงอายุเท่านั้น ยังต้องได้รับจากครอบครัวและ 
ผูด้แูลผูส้งูอายปุระกอบกนั การด�าเนนิการจงึจะประสบความส�าเรจ็
อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางขึ้นลงก่อน-หลังการปรับปรุง
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คุณยายตู๋�

คุณยายตู๋ ในขณะที่ด�าเนินการโครงการอยู่ในวัย 64 ปี เป็นอัมพฤกษ์
ซีกซ้าย มือข้างซ้ายพอเคลื่อนไหวได้ ขาซ้ายอ่อนแรงยืดเหยียดได้ 
แต่จะมีอาการชาและรู้สึกหนัก ส่วนซีกขวาทั้งแขนและขาสามารถ 
ใช้งานได้ปกติ คุณยายตู๋อาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกับสมาชิกคนอ่ืนๆ  
ในครอบครัว คุณยายสามารถช่วยเหลือตนเองได้ทั้งการท�าอาหาร  
ซักผ้า ล้างจาน โดยคุณยายจะอาศัยอยู่บริเวณใต้ถุนเรือนท่ีมีการ
ปรบัปรงุให้มลีกัษณะเป็นแคร่และพืน้ไม้กระดานยกสูง ใช้สงักะสแีละ
แผ่นป้ายหาเสียงท�าเป็นผนังกั้น ภายในประกอบด้วยที่นอน ห้องส้วม 
และพืน้ทีซั่กล้าง ซ่ึงแต่ละส่วนไม่มกีารกัน้ห้องเป็นสัดส่วน คณุยายจะ
ใช้การเคลือ่นทีโ่ดยการถดัตวับนแคร่ จะลงมาทีพ่ืน้ได้เฉพาะเมือ่มกีาร
ยึดเกาะราวบริเวณที่ฝึกเดินที่มีลักษณะเป็นราวจับที่ถูกยึดไว้ระหว่าง
เสา 2 ต้นเท่านั้น

พ้ืนที่พักอาศัยของคุณยายตู๋ ถึงแม้จะเป็นท่ีราบในระดับเดียวกัน 
สะดวกต่อการใช้งาน แต่พื้นที่แต่ละส่วนไม่มีการแบ่งห้องเป็นสัดส่วน 
พืน้ดนิบางส่วนโดยเฉพาะใต้พืน้ท่ีซกัล้างไม่มรีะบบระบายน�า้ และการ
จดัการขยะ อีกทัง้ใต้ถนุเรอืนกเ็ป็นสถานทีเ่กบ็ข้าวของเครือ่งใช้ มกีาร
เลี้ยงไก่ท�าให้พื้นที่ใต้ถุนไม่มีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนไม่เหมาะสมต่อ
การอยู่อาศัย และถูกต้องตามสุขลักษณะที่ดี 

สภาพบ้านเดมิของยายตู ๋ปัญหาเรือ่งความความปลอดภยั
 เนือ่งจากต้องอาศยัอยูท่ี่ใต้ถนุเปิดโล่งตลอดเวลาทัง้กลางวนัและกลางคนื
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สภาพบ้านเดมิของยายตู ๋ปัญหาเรือ่งความความปลอดภยั
 เนือ่งจากต้องอาศยัอยูท่ี่ใต้ถุนเปิดโล่งตลอดเวลาทัง้กลางวนัและกลางคนื
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สร้างเครือ่งมือในการส่ือสารเรือ่งแบบบ้านกับคนในครอบครวัยายตู๋ ด้วยการใช้
โมเดลเพ่ืออธบิายแบบบ้าน

ในการออกแบบบ้านยายตู ๋มกีารใช้เครือ่งมอืเป็นกระดาษสี สญัลกัษณ์
แทนพืน้ท่ีแต่ละส่วนของบ้านชกัชวนให้คณุยายร่วมวางผงับ้านตาม
ความต้องการของคุณยาย พอได้ผังบ้านท่ียายต้องการ เราก็น�ามา
พฒันาต่อร่วมกบัการสอบถามความคดิเหน็จากตากอป (สาม)ี พ่ีสมนกึ 
(ลูกสาว) และยายทุเรียน (น้องสาว) ก่อนที่เราจะเร่ิมทดสอบการใช้
งานจรงิในแต่ละพืน้ท่ีท่ีเราออกแบบ พืน้ท่ีใช้งานหลกัทีส่ามารถใช้งาน
ได้ง่ายด้วยการถดัตวัตัง้แต่พืน้ท่ีห้องน�า้ การเลอืกใช้รปูแบบของประตู
ที่เหมาะสม และโดยเฉพาะการใช้ราวฝึกเดินของคุณยาย เนื่องจาก
คุณยายสามารถใช้งานมือได้เพยีงข้างเดยีว แต่ต้องขึน้ลงจากเรอืนและ
ฝึกเดินด้วยตัวเอง ดังนั้นการออกแบบราวฝึกเดินจึงต้องอยู่ในระยะที่
สามารถเอื้อมมือเพื่อยึดเกาะได้จากบนเรือนและมีลักษณะออกแบบ
เป็นวงรี เพื่อให้ยายตู๋สามารถเดินออกก�าลังกาย โดยที่ไม่ต้องกลับตัว 
เพราะอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
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กระบวนการออกแบบวางผงับ้านร่วมกบัยายตู๋

เกบ็ข้อมลูและทดลองระยะการใช้งานราวหดัเดนิทีเ่หมาะสม
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ภาพหลงัปรบัปรุงชาน

ภาพหลงัปรบัปรุงราวกายภาพบ�าบดั

แบบการปรับปรุง
บ้านและราวฝึกเดนิ
เพือ่กายภาพบ�าบดั
เดนิ
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ยายตู๋ถือเป็นนักสู้ก�าลังใจดีที่ต้องการใช้ชีวิตประจ�าวันได้ตามปกติ  
และไม่อยากเป็นภาระของสมาชกิในครอบครัว คณุยายย้ายลงมาอยู่
บริเวณใต้ถุนบ้านเพราะไม่ต้องการให้คุณตาต้องล�าบากในการอุ้ม 
ขึ้นลงจากบ้าน รวมทั้งมีความพยายามในการฝึกเดิน และในทุกวันก็

ยังช่วยดูแลคนในบ้านด้วยการท�างาน
บ้านอย่างเต็มความสามารถ

การเข้าพัฒนาพื้นที่สุขภาวะให้คุณยาย
ตู๋ อาจไม่ได้เพียงแค่การดูแลในเร่ือง
สุขภาพทางกายให้มีสุขลักษณะที่ดี
เท่านั้น แต่การปรับปรุงพื้นที่ให้เป็น
สัดส่วน สะอาดสะอ้าน ก็เสมือน
เป็นการเสริมสร้างสุขภาพจิตท่ีดีให้
กับคุณยายนักสู้ผู้น้ีอีกส่วนหน่ึงด้วย
เช่นกันภาพหลงัปรบัปรุงห้องนอน

ยายตู๋รู้สึกดีใจที่ได้ปรับปรุงบ้านใหม่ รู้สึกว่าชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมาก
สามารถใช้ราวฝึกเดินได้สะดวกด้วยตัวเอง
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พี่มานะ

พี่มานะในขณะที่ด�าเนินการโครงการอยู่ในวัย 51 ปี เคยเป็นลมชัก
ตั้งแต่เด็กและมีอาการทางสมอง ท�าให้มีปัญหาด้านการควบคุม 
กล้ามเนื้อ ส่งผลให้ไม่สามารถพูดคุย เดิน หรือการท�ากิจวัตร 
ประจ�าวันได้อย่างปกติ ต้องระวังเร่ืองการเกิดลมชักโดยต้องทานยา
รักษาอาการตลอดชีวิต พี่มานะยังมีก�าลังแขนที่ดี สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองในการเคลื่อนที่โดยรถเข็น และสามารถทานข้าวได้ด้วยตนเอง 
ส่วนการอาบน�้า จัดเตรียมอาหาร การข้ึนลงรถเข็น และไปห้องน�้า 
ยงัต้องพ่ึงพาอาศัยคนในครอบครวัคอื ป้าระเบยีบ จนัทร์ทา มคีวาม
สมัพนัธ์เป็นพี่สาวคุณมานะ เป็นผู้ดูแลหลักซึ่งเป็นผู้สูงอายุเหมือนกัน 
ท�าให้คุณภาพชีวติทัง้ผูป่้วยและผูด้แูลไม่เป็นอสิระในการใช้ชวีติประจ�าวนั

ในช่วงกลางวันพี่มานะใช้ชีวิตบนรถเข็น ส่วนพื้นที่การใช้ชีวิตของ 
พ่ีมานะในบ้านมีสองส่วนใหญ่ๆ คือ พื้นท่ีนอนบริเวณต่ังชั้นล่างฝั่ง 
หน้าบ้าน อีกส่วนหนึง่คือพืน้ทีห้่องน�า้ ทีเ่ป็นส่วนแยกออกจากตวับ้าน 
และระหว่างทางเป็นพื้นท่ีซักล้าง ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้าย 
พี่มานะไปยังห้องนอน เนื่องจากมีธรณีประตูที่หลังบ้านและประตู
ห้องน�้า ท�าให้รถเข็นไม่สามารถเข็นผ่านได้ จึงต้องใช้การพยุงจากรถ
เข็นแทน ด้วยอุปสรรคดังกล่าวท�าให้พี่มานะไม่สามารถดูแลตัวเอง 
แม้ในเร่ืองพ้ืนฐานเช่นการขึน้ลงจากเตยีงนอน หรอืการขบัถ่ายได้ด้วย
ตัวเอง อีกจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายภายใน
บ้านคือบริเวณทางเดินหน้าบ้านที่มีพื้นที่ต่างระดับ ท�าให้ป้าระเบียบ
ซ่ึงเป็นผูดู้แลหลกัหกล้มอยูห่ลายครัง้ ลกัษณะการใช้ชวีติและจุดเส่ียง
ที่เราพบ ท�าให้เราวางเป้าหมายส�าคัญในการปรับปรุงบ้านพ่ีมานะ 
ในครัง้นีว่้า เพ่ือเป็นการลดภาระของผูด้แูลซึง่เป็นผูส้งูอาย ุโดยช่วยให้
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การใช้ชีวิตประจ�าวันต้องพึ่งพาผู้ดูแลในการช่วยเหลือ

การเข้าห้องน�้าเดิมต้องรอผู้ดูแลพยุงเข้า

84 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม



พีม่านะสามารถช่วยเหลอืตนเองให้ได้มากทีส่ดุ ซึง่พีม่านะมคีวามตัง้ใจ
อย่างยิ่งที่ต้องการจะช่วยเหลือตัวเองให้ได้ และยังมีก�าลังแขนท่ีดี 
ที่จะสามารถพยุงตัวเองได้

หนึ่งในขั้นตอนการออกแบบปรับปรุงบ้าน ตัวแทนอนุกรรมการฯ 
หมู่ที ่5 ได้เข้ามาช่วยเหลอืในการรบัพ่ีมานะไปตรวจสขุภาพ พร้อมท้ัง
ตรวจสอบสิทธิการรับการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลเขาทอง มีการทดสอบความสามารถการใช้งานราว การเคลื่อน
ตวัใช้งานชกัโครก ความสามารถในการเขน็รถเข้า-ออกห้องน�า้ ซึง่การ
ตรวจสุขภาพและการทดสอบร่างกาย สุดท้ายจึงได้สรุปพ้ืนท่ีท่ีจะ
ปรับปรุงจ�านวน 5 จุด คือ ได้แก่

1. บันไดหน้าบ้าน ปรับระดับให้ไม่สูงเกินไปพร้อมกับติดราวเพิ่มเติม
เพื่อการพยุงตัว

2. พื้นท่ีนอน มีการเปลี่ยนเตียงนอน เพิ่มเบาะ และติดตั้งราว 
ช่วยพยุงตัวที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้พี่มานะสามารถ
เคลื่อนย้ายร่างกายจากเตียงนอนไปยังรถเข็นด้วยตนเอง

3. ประตูหลังบ้าน รื้อส่วนธรณีประตูออก และเปลี่ยนบานประต ู
เป็นแบบบานเลื่อน เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับพี่มานะในการเข็น
รถเข้า-ออก

4. หลังคาบริเวณห้องน�้า มีการขยายแนวหลังคาต่อเนื่องตั้งแต่ 
ตัวบ้านไปยังห้องน�้า เพื่อป้องกันแดดและฝน
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5. ห้องน�้า ปรับปรุงขนาดให้เหมาะสมต่อการใช้รถเข็น เปลี่ยนประตู
เป็นบานเลื่อน ท�าทางลาดเข้าห้องน�้า และออกแบบราวช่วยพยุงตัว
เพือ่ให้พีม่านะสามารถเคลือ่นย้ายตัวเองระหว่างรถเขน็และโถส้วมได้

การใช้งานพื้นที่ในบ้าน

จุดที่มีปัญหาต้องการปรับปรุง
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ภาพการทดสอบระยะ ในการออกแบบราวจบัเพ่ือพยงุตวัไปรถเขน็
คณะอนุกรรมการ ฯ ร่วมสงัเกตการณ์และให้ความเห็นจนได้แนวทางในการปรบั
แบบให้สอดคล้องกบัสภาพร่างกาย 

การทดสอบความสามารถในการใช้รถเข็นเข้า–ออกจากห้องน�้า ระยะที่ใช้
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การปรับพื้นและความสูงบันไดให้เหมาะสม และติดตั้งราวจับ

ติดตั้งราวจับและปรับปรุงเตียงให้พี่มานะสามารถขึ้นลงจากเตียงไปยังรถเข็น
ด้วยตัวเองได้

เปลี่ยนประตูหลังบ้านเป็นบานเลื่อนรื้อธรณีประตูเพื่อใช้รถเข็นได้
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การปรับปรุงส่งผลให้พี่มานะสามารถดูแลตัวเองในเรื่องส�าคัญๆ  
เช่นการขึ้นลงจากเตียง การเคลื่อนที่ไปมาภายในบ้านและไปยัง 
จุดขับถ่ายได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการท�าให้พี่มานะสามารถดูแลตัวเอง 
ในระหว่างวันได้แทบทุกอย่าง ท�าให้ผู้ดูแลมีอิสระมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง 
ลดความเสี่ยง และเสริมสร้างสุขภาพจิตให้กับผู้ดูแลอย่างคุณป้า
ระเบียบซึ่งถือเป็นผู ้สูงอายุ นับว่าเป็นการพัฒนาพ้ืนท่ีสุขภาวะ 
เพือ่คณุภาพชวิีตของผูส้งูอายแุลผูที้ม่ปัีญหาสภาพร่างกายไปพร้อมกนั

การปรบัปรุงห้องน�า้และส้วมให้พีม่านะสามารถใช้รถเข็นและช่วยเหลอืตนเองได้

ผลการด�าเนินงานหลังการปรับปรุงบ้านเสร็จ บ้านไม่เป็นอุปสรรคต่อรถเข็น
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90 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม



91ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์



1.�แบบสำ�รวจข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้มีปัญหาสภาพร่างกาย

92 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม



93ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์



2.�แบบประเมินผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ�ตามความสามารถ

ในการประกอบกิจวัตรประจำ�วัน�

(Barthel Activities of daily Living: ADl)

94 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม



95ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์



3.�คู่มือการสำ�รวจเก็บข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชน

96 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม



97ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์



98 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม



99ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์



100 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม



101ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์



102 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม



103ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์



104 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม



105ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์



106 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม



107ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์



108 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม



109ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์



4.�แบบบ้านที่ดำ�เนินการปรับปรุง

แบบปรับปรุงบ้านยายฟัก

110 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม



ภาพรวม Perspective

ภาพรวม Perspective

111ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์



แบบปรับปรุงบ้านยายเสงี่ยม

ภาพรวม Perspective ทีน่ัง่ยดืข้อเข่า

112 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม



ห้องน�า้ 1 ห้องน�า้ 2

113ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์



แบบปรับปรุงบ้านยายแทน

ภาพรวม Perspective

114 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม



รายละเอยีดทางข้ึนลงบ้าน 2 แบบ ทัง้การถดัข้ึนลงขัน้บนัไดและการใช้ walker

ทีน่อน

115ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์



แบบปรับปรุงบ้านยายตู๋

ภาพรวม Perspective

ภาพรวม Perspective

116 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม



117ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์



แบบปรับปรุงบ้านพี่มานะ

118 กระบวนการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม



ภาพรวม Perspective เตยีงและห้องน�า้

119ศูนย์ผู้สูงอายุเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
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