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Older in an Urban Society are affected by the environment as well as pollution, traffic jam, stress
and slums. Older are health behavior and characterized by lifestyle that changes according to the normal of
the urban society. So, Older had abnormal health condition. Gordon’s 11 Functional Health Patterns
was instruments for evaluating elderly’s health status can be used to access problems in all dimensions,
physical, mental, emotional and social. This data are used to plan and care for elderly in a comprehensive
and effect.
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บทนํา
ผู ้สูงอายุคือทร ัพยากรที�มีคุณค่า เนื� องจากทาํ

ประโยชนใ์หก้บัสงัคมไทยเป็นเวลานาน การใหค้วามสาํคญักบั
การดูแลสุขภาพผูสู้งอายุจึงเป็นสิ�งที�พึงกระ ทาํเพื�อคงไวซ้ึ�ง
การมีสุขภาพที� พึงมีพึ� งพาตนเองไดแ้ละไม่ เป็นภาระของ
ลูกหลาน จากสถานการณ์ผูสู้งอายุในประเทศไทยมสีดัส่วนที�
สูงขึ� นจากประชากรท ั�งหมดของประเทศ ในปี พ.ศ. ����
มสีดัส่วนรอ้ยละ ��.� และคาดวา่ในปี พ.ศ. ���� จะมสีดัสว่น
เพิ�มขึ�นรอ้ยละ �� ของประชากรท ั�งหมด ซึ�งจะทาํใหส้งัคมไทย

(บทความฟื� นฟูวิชาการ)

การดูแลผูสู้งอายุในชมุชนเมืองและแบบแผนสุขภาพ

กลัยภรณ ์เชยโพธิ�  พย.ม (การพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน)

คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย

ผูสู้งอายุในชุมชนเมอืง ไดร้บัผลกระทบจากสิ�งแวดลอ้ม การจราจรที�ตดิขดัภาวะความเครยีด รวมถงึชุมชนแออดั
ต่าง ๆ  ผูสู้งอายุจะมกีารดาํเนนิวถิชีวีติและพฤตกิรรมสุขภาพเปลี�ยนแปลงไปตามลกัษณะชมุชนเมอืง ส่งผลใหผู้สู้งอายุเกดิความ
เจบ็ป่วยและความเบี�ยงเบนทางสุขภาพได ้การใช ้�� แบบแผนสุขภาพ ของกอรด์อนเป็นเครื�องมอืในการประเมนิภาวะสขุภาพของ
ผูสู้งอายุทาํใหส้ามารถประเมนิปญัหาไดค้รอบคลุมท ั�งรา่งกาย จติใจ อารมณ์และสงัคม ขอ้มูลที�ไดน้ี�สามารถนาํไปวางแผนการดูแล
สุขภาพผูสู้งอายุไดต้รงปญัหาและความตอ้งการของผูสู้งอายุในชมุชนเมอืงไดอ้ย่างครอบคลุมและมปีระสทิธิภาพ
คาํสาํคญั : การดูแลผูส้งูอายุ, สงัคมเมอืง, แบบแผนสุขภาพ

เป็นสงัคมผู สู้งอายุ(1) สถานการณ์ทางสุขภาพของผู สู้งอายุ
ส่วนใหญ่เป็นโรคความดนัโลหิตสูง เบาหวาน ขอ้อ ักเสบ/
ขอ้เสื� อม โรคถุงลมโป่งพอง/หลอดลมปอดอุดกล ั�นรื� อร ัง
หลอดเลอืดหวัใจตีบ(2) การเขา้ถงึบริการสุขภาพของผูสู้งอายุ
เชิงนโยบายขอ้หนึ� งคือการพฒันาระบบบริการสุขภาพแบบ
ไรร้อยต่อ (Seamless) เพิ�มโอกาสในการขา้ถงึบริการ และ
เพิ�มประสิทธิผล (Effectiveness) ของการดูแลผูสู้งอายุที�
เจ็บป่วยนอกสถานพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ� งการดูแล
ระยะยาวที�บา้นและชมุชน(3)
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สงัคมเมืองเป็นศูนยก์ลางความเจริญกา้วหนา้ท ั�ง
เทคโนโลย ีทางดา้นเศรษฐกจิและการศึกษา ทาํใหม้ปีระชากร
เขา้มาอาศยัอยา่งหนาแน่น ท ั�งการจราจรที�ตดิขดั สิ�งแวดลอ้ม
เป็นพิษ มีการใชช้ีวติที�เร่งรีบ และสภาพจิตใจมีความเคร่ง
เครยีด ลกัษณะดงักลา่วสง่ผลใหส้งัคมเมอืงมแีบบแผนสขุภาพ
ที�เปลี�ยนแปลงไปทั�งการรบัรูก้ารดูแลสุขภาพรวมถงึการดูแล
สขุภาพ การรบัประทานอาหาร การเผาผลาญอาหาร การขบัถา่ย
การมกีจิกรรม การออกกาํลงักาย การพกัผ่อน การนอนหลบั
สตปิญัญา การรบัรู ้ การรบัรูต้นเอง และอตัมโนทศัน ์บทบาท
และสมัพนัธภาพ เพศและการเจริญพนัธุ์ การปรบัตวัและ
การเผชิญความเครียด คุณค่าและความเชื�อ ท ั�งนี� ผูสู้งอายุ
ที�อาศัยในชุมชนเมืองมกัมีแบบแผนสุขภาพที�เบี�ยงเบนจาก
ภาวะปกติส่งผลกระทบต่อปญัหาสุขภาพ พยาบาลชุมชนซึ�ง
เป็นบคุคลสาํคญัทางดา้นสาธารณสุขจาํเป็นตอ้งมคีวามเขา้ใจ
ในเรื� องเกี� ยวกบัลกัษณะของส ังคมเมืองแบบแผนสุขภาพ
ผูสู้งอายุในสงัคมเมืองและแนวทางการดูแลผูสู้งอายุในแต่ละ
แบบแผน ดงันั�นการคน้หาความเสี�ยงในการเกิดโรคท ั�งทาง
ร่างกาย จิตใจ สงัคม จึงมคีวามจาํเป็นเพื�อจดัรูปแบบการดูแล
ผูสู้งอายุในชุมชนเมืองที�มีแบบแผนการดาํเนินชีวติประจาํวนั
แตกต่างจากชนบท ท ั�งนี� แบบแผนสุขภาพของกอรด์อนเป็น
เครื�องมอืที�สามารถนาํมาประยุกต ์ ใชด้งันี�

ลกัษณะสงัคมเมอืง
สงัคมไทยในปจัจุบนัเปลี�ยนแปลงจากชนบทเป็น

ส ังคมเมื องมากขึ� น จากการพ ัฒนาทางด ้านเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรม การศึกษาและเทคโนโลย ี สงัคมเมอืง (urban
society) คือบรเิวณที�มปีระชากรอาศยัรวมกนัเป็นจาํนวนมาก
ท ั�งจากประชากรเดิมและการเคลื�อนยา้ยของประชากรที�เขา้สู่
สงัคมเมอืงมากขึ�น ท ั�งนี�สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลประชาชน
ที�อยูใ่นสงัคมเมอืงจะมสีมัพนัธภาพหรอืตดิตอ่กนัดว้ยตาํแหน่ง
หนา้ที�การงาน ลกัษณะความสมัพนัธส์่วนตวัมนีอ้ย ลกัษณะ
ครอบครวัเป็นแบบครอบครวัเดี�ยว ในปี ���� ขนาดของ
ครวัเรือนเหลือเพียง � คน ผูสู้งอายุมีโอกาสอยู่ตามลาํพงั
มีแนวโนม้สูงขึ�น(2) ผู สู้งอายุที�อาศัยอยู่ในสงัคมเมืองมกัมี
ลกัษณะการดาํเนินชีวิตที� เปลี�ยนแปลงไปตามสิ� งแวดลอ้ม
ที�มีผลกระทบต่อสุขภาพทาํใหม้ีการเบี� ยงบนไปจากปกติ
การนาํแบบแผนสุขภาพแต่ละแผนมาเป็นเครื� องมือในการ

วเิคราะหป์ญัหาสุขภาพที�อาจเกิดขึ�นและหาแนวทางการดูแล
จะทาํใหล้ดความเสี�ยงหรือความรุนแรงของปญัหาสุขภาพได ้

แบบแผนสขุภาพของกอรด์อน (Functional Health
Pattern) สาํหรบัผูสู้งอายใุนสงัคมเมอืงและแนวทาง
การดูแล

องคก์ารอนามยัโลกกลา่ววา่ สุขภาพคือภาวะความ
สมบูรณ์ของร่างกาย จติใจ และการดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมดว้ยดี
ไม่ใช่เพียงแค่ปราศจากโรคหรือทุพพลภาพเท่านั�น การดูแล
สขุภาพผูสู้งอายใุหม้สีขุภาพสมบรูณแ์ขง็แรงเป็นตน้ทนุของสขุภาพ
ที�ดี ผูสู้งอายุมีสุขภาพที�เปลี�ยนแปลงตลอดเวลา พยาบาลที�
ปฏิบตัิงานในชุมชนควรมีความเขา้ใจปัญหาของผูสู้งอายุใน
ชุมชนเมืองโดยใช ้กรอบแบบแผนสุ ขภาพของกอร์ดอน
(Functional Health Pattern) มาเป็นแนวทางในการประเมนิ
ภาวะสุขภาพเพื�อใหก้ารดูแลผูสู้งอายุและครอบครวัไดอ้ย่าง
เป็นองคร์วม ซึ�งแบบแผนสุขภาพของผูสู้งอายุในสงัคมเมือง
และแนวทางการดูแลมีดงันี�

แบบแผนที� � การรบัรูแ้ละการดูแลสขุภาพ (Health Per-
ception/Health Management)
              การรบัรูสุ้ขภาพของอายุของผูสู้งอายุในชมุชนเมอืง
มกีารเปิดรบัขา่วสารเกี�ยวกบัสุขภาพโดยรวม(4) การรบัรูสุ้ขภาพ
มีผลต่อการดูแลสุขภาพของแต่ละบุคคล ผูสู้งอายุที�มีอายุ
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพ ดา้นการป้องกันโรค
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ และดา้นการฟื� นฟูสุขภาพสมัพนัธ์
กบัระดบัการศึกษา ผูท้ี�มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึ� นไป
มพีฤตกิรรมการดูแลสุขภาพการป้องกนัโรค ดา้นการส่งเสรมิ
สุขภาพผูสู้งอายุ มีพฤติกรรมหลีกเลี�ยงการกล ั�นปัสสาวะ
นอนหลบัพยีงพอ มกีารคลายเครยีดโดยการทาํกจิกรรมต่าง ๆ
การรกัษานํ�าหนกัของตนองมกีารออกกาํลงักายที�เหมาะกบัวยั
ยดืเสน้ยดืสายวนัละ �� -�� นาท ีมรีะดบัตํ �า(5)

การดูแล : สนับสนุนใหผู้สู้งอายุมีการรบัรูภ้าวะ
สุขภาพและการดูแลตนองใหเ้หมาะสมตามอายุ ส่งเสรมิใหเ้ขา้
ถงึขอ้มูลสุขภาพจากช่องทางต่าง ๆ เช่น สื�อโทรทศัน ์บคุลากร
สาธารณสุข จดักจิกรรมสรา้งเสรมิสุขภาพในชมุชน รวมถงึการ
ใหค้าํแนะนาํจากบคุลากรทางสาธารณสุข สนบัสนุนใหแ้สดง
ความคิดเหน็แลกเปลี�ยนเรียนรู ้ เนน้ความสนุกสนาน สอด
แทรกสาระการออกกาํลงักายในชวีติประจาํวนั
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แบบแผนที� � โภชนาการและการเผาผลาญ (Nutrition/
Metabolic)

จากงานวิจ ัยการสาํรวจพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผูสู้งอายุในชุมชนเมืองพบว่ามีโภชนาการเกินกว่า
มาตรฐานจาํนวนมาก(6) มีการรบัประทานอาหารครบ � หมู่
แตพ่ฤตกิรรมการบรโิภคอาหารที�เป็นประเดน็ปญัหามากที�สดุคอื
การดื�มเครื�องดื�มธญัพืชสาํเร็จรูป การรบัประทานอาหารว่าง
ประเภท โยเกริต์ ผลไม ้ ของทอด และชอบผลติภณัฑเ์สรมิ
อาหาร เช่น รงันก ซุปไก่สกดั เป็นตน้(2)

การดู แล : ให ค้วามรู ้แก่ ผู ้ สู งอายุ เรื� องการ
รบัประทานอาหารสาํหรบัผูสู้งอายุ ที�มีสารอาหารครบถว้น
นํ�าตาลที�แฝงมากบัอาหาร  โดย กระตุน้ใหค้รอบครวัมสีว่นรว่ม
กระตุน้ใหม้คีวามสนใจกบัการเลอืกซื�ออาหาร การรบัประทาน
ในปรมิาณที�เหมาะสม กลุม่อาหารแลกเปลี�ยน นอกจากนี�ยงั
ส่งเสริมใหร้ ับประทานผักและผลไมท้ี� มามีรสหวานจัดให ้
มากขึ�น

แบบแผนที� � การขบัถ่าย (Elimination)
ผูสู้งอายุมกัมีความผิดปกติดา้นการขบัถ่าย จาก

อายุที�มากขน้การรบักลิ�นรบัรสในผูสู้งอายุลดนอ้ยลง จึงส่ง
ผลต่อระบบขบัถ่ายอายุที�เพิ� มขึ�นมีการเลี�ยนแปลงของการ
หล ั �งกรดในกระเพาะอาหารที�ช่วยในการย่อยอาหารลดลง
ลาํไสเ้ล็กบีบตวัเคลื�อนไหวนอ้ยลง ลาํไสใ้หญ่ บีบตวัชา้ลง
เช่นกันมีผลใหอุ้จจาระค ้างในลาํไส ใ้หญ่มากขึ� น รวมถึง
พฤติกรรการรบัประทานอาหารที�มีไฟเบอร์หรือการใยนอ้ย
พฤติกรรมการดื�มนํ�า � – 10 แกว้อยู่ในระดบั ปานกลาง(4)

ส่งผลใหม้อีาการทอ้งผูกตามมา
การดูแล : การปรบัรูปแบบอาหารที�รบัประทาน

ในแต่ละมื� อ เลอืกรบัประทานอาหารที�มีกากใยสูง ประมาณ
วนัละ �� – 60 กรมั ควรเลอืกวธิีตม้ใหส้กุทาํใหร้บัประทานงา่ย
ดื�มนํ�าให ้วนัละ � – 10 แกว้ เพิ�มการออกกาํลงักาย(7)

แบบแผนที� � กิจกรรมและการออกกาํลงักาย (Activity/
Exercise)

ผูสู้งอายุในสงัคมเมืองมกัใชส้ื�ออิเลคโทรนิคค่อน
ขา้งมาก เช่น โทรศัพทม์ือถือ เนื� องจากตอ้งอยู่บา้นลาํพงั
เพราะลูกหลานตอ้งออกไปประกอบอาชพีและเสยีเวลาจากการ
เดินทางบนทอ้งถนน การใชส้ื�ออิเลคโทรนิคเป็นเวลานาน

ยงัพบว่า รอ้ยละ �� ไม่ออกกาํลงักาย ส่วนหนึ�งจากปญัหา
สุขภาพ เช่นโรคความดนัโลหติสูง โรคหวัใจ ปวดเข่า ขาด
ทกัษะในการออกกาํลงักาย กลวัการบาดเจ็บ(8)

การดูแล : ส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุมกีจิกรรมทางกาย
รวมถงึการใชพ้ลงังานที�เหมาะสมที�จะทาํใหร้า่งกายมเีหงื�อออกและ
หวัใจเตน้แรงขึ�นอยา่งต่อเนื�อง เช่น เดนิเรว็ การออกกาํลงักาย
ในนํ�า เป็นเวลา �� – 30 นาท ีเป็นเวลา � วนัตอ่สปัดาห ์แนะนาํ
ใหห้ลกีเลี�ยงการใชส้ื�ออเิลคโทรนิคที�เป็นเวลานานตดิตอ่กนัเกนิ
� ช ั�วโมง(9) หรอืการมกีจิกรรมทางกายที�ต่อเนื�องทกุวนัเพื�อให ้
ร่างกายแขง็แรง

แบบแผนที� � การพกัผ่อนนอนหลบั (Sleep/Rest)
ผู สู้งอายุมีคุณภาพการนอนที� ไม่ดีรอ้ยละ ��.�

ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบั การดูแลสุขภาพ สิ�งแวดลอ้ม ภาวะสุขภาพของ
แต่ละคน ท ั�งนี� ในงานวจิยัเดยีวกนัยงัพบวา่ผูสู้งอายเุขา้นอนเรว็
ระหวา่งเวลา ��.�� น. – 21.00 น. รอ้ยละ ��.� และตื�นนอน
เวลา ��.�� – 05.00 น. รอ้ยละ ��.�� มรีะยะเวลาการนอน
หลบั �-� ช ั �วโมง รอ้ยละ ��.��(10)

การดูแล : บคุคลในครอบครวัควรพาผูสู้งอายุเขา้
รวมกิจกรรมของชุมชนในช่วงเวลากลางวนั รวมถงึการอ่าน
หนงัสือสวดมนต ์ และควรส่งเสริมใหผู้สู้งอายุมีการพกัผ่อน
นอนหลบัใหเ้พยีงพอ � – 9 ช ั �วโมงตอ่วนั(11) งดการดื�มชา กาแฟ
เครื�องดื�มที�มีคาเฟอนีในตอนคํ �า

แบบแผนที�  � สติปัญญาและการร ับรู ้ (Cognitive –
Perceptual)

การรบัรูข้องผูสู้งอายุจะมีความเสื� อมในการมอง
เหน็สลีดลง ความจาํแยล่ง ปฏกิริยิาตอบสนองต่าง ๆ ลดลง
ความคิดเชื�องชา้ ความสามารในการเรยีนรูล้ดลง รวมถงึการ
ไดย้นิ การรบัรูค้วามรอ้นเยน็

การดูแล : ควรป้องกนัสาเหตทุี�ทาํใหเ้กิดอนัตราย
จากความเสื�อมของร่างกาย ไดแ้ก่ การพลดัตกหกลม้ ควรจดั
แสงสวา่งในบา้นใหเ้พยีงพอ บนัไดควรมลีวดลายไมแ่คบเกนิไป
เกา้อี� ไม่ตํ �าเกินไป พื�นไม่เปียก ตรวจดูความผิดปกตขิองเทา้
และขา

แบบแผนที� � การรบัรูต้นเองและอตัมโนทศัน์ (Self-Percep-
tion/Self-Concept)
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สขุภาพที�เปลี�ยนแปลงสง่ผลใหเ้กดิความเจ็บป่วยได ้ดว้ยเหตนุี�
พยาบาลชมุชนควรประเมนิภาวะสขุภาพผูสู้งอายุใหค้รบทกุมติิ
เพื�อนาํขอ้มลูมาวางแผนการพยาบาลใหค้รอบคลมุตามบรบิทของ
แต่ละชุมชนต่อไป
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