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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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การดูแลผูส้ ูงอายุในชุมชนเมืองและแบบแผนสุขภาพ
กัลยภรณ์ เชยโพธิ พย.ม (การพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน)
คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผู ส้ ูงอายุในชุมชนเมือง ได้รบั ผลกระทบจากสิงแวดลอ้ ม การจราจรทีติดขัดภาวะความเครียด รวมถึงชุมชนแออัด
ต่าง ๆ ผูส้ ูงอายุจะมีการดําเนินวิถชี วี ติ และพฤติกรรมสุขภาพเปลียนแปลงไปตามลักษณะชุมชนเมือง ส่งผลให้ผูส้ ูงอายุเกิดความ
เจ็บป่ วยและความเบียงเบนทางสุขภาพได้ การใช้ แบบแผนสุขภาพ ของกอร์ดอนเป็ นเครืองมือในการประเมินภาวะสุขภาพของ
ผู ้สูงอายุทาํ ให้สามารถประเมินปัญหาได้ครอบคลุมทังร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ข้อมูลทีได้นสามารถนํ
ี
าไปวางแผนการดูแล
สุขภาพผู ส้ ูงอายุได้ตรงปัญหาและความต้องการของผู ส้ ูงอายุในชุมชนเมืองได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ : การดูแลผูส้ งู อายุ, สังคมเมือง, แบบแผนสุขภาพ

บทนํ า

เป็ น สังคมผู ส้ ู งอายุ(1) สถานการณ์ทางสุ ขภาพของผู ส้ ู งอายุ
ผู ้สู ง อายุ คื อทรัพ ยากรที มี คุ ณค่ า เนื องจากทํา ส่ วนใหญ่เป็ นโรคความดันโลหิตสู ง เบาหวาน ข้ออักเสบ/
ประโยชน์ให้กับสังคมไทยเป็ นเวลานาน การให้ความสําคัญกับ ข้อเสื อม โรคถุงลมโป่ งพอง/หลอดลมปอดอุ ดกลันรื อรัง
การดู แลสุขภาพผู ส้ ู งอายุจึงเป็ นสิงทีพึงกระ ทําเพือคงไวซ้ ึง หลอดเลือดหัวใจตีบ(2) การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู ส้ ู งอายุ
การมี สุ ข ภาพที พึ ง มี พึ งพาตนเองได้แ ละไม่ เ ป็ นภาระของ เชิงนโยบายข้อหนึ งคื อการพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพแบบ
ลูกหลาน จากสถานการณ์ผูส้ ูงอายุในประเทศไทยมีสดั ส่วนที ไร้รอยต่อ (Seamless) เพิมโอกาสในการขา้ ถึงบริการ และ
สู งขึนจากประชากรทังหมดของประเทศ ในปี พ.ศ.
เพิมประสิทธิผล (Effectiveness) ของการดู แลผู ส้ ู งอายุที
มีสดั ส่วนร้อยละ . และคาดว่าในปี พ.ศ.
จะมีสดั ส่วน เจ็ บป่ วยนอกสถานพยาบาล โดยเฉพาะอย่ างยิ งการดู แ ล
เพิมขึนร้อยละ ของประชากรทังหมด ซึงจะทําให้สังคมไทย ระยะยาวทีบ้านและชุมชน(3)
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สังคมเมืองเป็ นศู นย์กลางความเจริญก้าวหน้าทัง
เทคโนโลยี ทางด้านเศรษฐกิจและการศึกษา ทําให้มีประชากร
เข้ามาอาศัยอย่างหนาแน่น ทังการจราจรทีติดขัด สิงแวดล ้อม
เป็ นพิษ มีการใช้ชีวติ ทีเร่งรีบ และสภาพจิตใจมีความเคร่ง
เครียด ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้สังคมเมืองมีแบบแผนสุขภาพ
ทีเปลียนแปลงไปทังการรับรู ก้ ารดู แลสุขภาพรวมถึงการดู แล
สุขภาพ การรับประทานอาหาร การเผาผลาญอาหาร การขับถ่าย
การมีกจิ กรรม การออกกําลังกาย การพักผ่อน การนอนหลับ
สติปญั ญา การรับรู ้ การรับรูต้ นเอง และอัตมโนทัศน์ บทบาท
และสัมพันธภาพ เพศและการเจริญพันธุ ์ การปรับตัวและ
การเผชิญความเครียด คุณค่ าและความเชือ ทังนี ผู ส้ ู งอายุ
ทีอาศัยในชุมชนเมืองมักมีแบบแผนสุ ขภาพทีเบียงเบนจาก
ภาวะปกติส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ พยาบาลชุมชนซึง
เป็ นบุคคลสําคัญทางด้านสาธารณสุขจําเป็ นต้องมีความเขา้ ใจ
ในเรื องเกี ยวกับลักษณะของสัง คมเมื องแบบแผนสุ ขภาพ
ผู ส้ ูงอายุในสังคมเมืองและแนวทางการดู แลผู ส้ ูงอายุในแต่ละ
แบบแผน ดังนันการค้นหาความเสียงในการเกิดโรคทังทาง
ร่างกาย จิตใจ สังคม จึงมีความจําเป็ นเพือจัดรูปแบบการดูแล
ผู ส้ ู งอายุในชุมชนเมืองทีมีแบบแผนการดําเนินชีวติ ประจําวัน
แตกต่างจากชนบท ทังนี แบบแผนสุขภาพของกอร์ดอนเป็ น
เครืองมือทีสามารถนํามาประยุกต์ ใช้ดงั นี

ลักษณะสังคมเมือง
สังคมไทยในปัจจุบนั เปลียนแปลงจากชนบทเป็ น
สั ง คมเมื องมากขึ น จากการพั ฒ นาทางด้านเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม การศึกษาและเทคโนโลยี สังคมเมือง (urban
society) คือบริเวณทีมีประชากรอาศัยรวมกันเป็ นจํานวนมาก
ทังจากประชากรเดิมและการเคลือนย้ายของประชากรทีเข้าสู่
สังคมเมืองมากขึน ทังนีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลประชาชน
ทีอยูใ่ นสังคมเมืองจะมีสมั พันธภาพหรือติดต่อกันด้วยตําแหน่ง
หน้าทีการงาน ลักษณะความสัมพันธ์ส่วนตัวมีนอ้ ย ลักษณะ
ครอบครัวเป็ นแบบครอบครัวเดียว ในปี
ขนาดของ
ครัวเรือนเหลือเพียง คน ผู ส้ ู งอายุมีโอกาสอยู ่ตามลําพัง
มีแนวโน้มสู งขึน(2) ผู ส้ ู งอายุทีอาศัยอยู ่ ในสังคมเมืองมักมี
ลักษณะการดํา เนิ นชี ว ิตที เปลียนแปลงไปตามสิ งแวดล อ้ ม
ที มี ผ ลกระทบต่ อสุ ข ภาพทํา ให้มี การเบี ยงบนไปจากปกติ
การนําแบบแผนสุ ขภาพแต่ ละแผนมาเป็ น เครื องมื อในการ
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วิเคราะห์ปญ
ั หาสุขภาพทีอาจเกิด ขึนและหาแนวทางการดู แล
จะทําให้ลดความเสียงหรือความรุนแรงของปัญหาสุขภาพได้

แบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน (Functional Health
Pattern) สําหรับผูส้ ูงอายุในสังคมเมืองและแนวทาง
การดูแล
องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า สุขภาพคือภาวะความ
สมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และการดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมด้วยดี
ไม่ใช่เพียงแค่ ปราศจากโรคหรือทุพพลภาพเท่านัน การดู แล
สุขภาพผู ้สูงอายุให้มีสขุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรงเป็นต้นทุนของสุขภาพ
ทีดี ผู ส้ ู งอายุมีสุขภาพทีเปลียนแปลงตลอดเวลา พยาบาลที
ปฏิบตั ิงานในชุมชนควรมีความเข้าใจปัญหาของผู ส้ ู งอายุใน
ชุ ม ชนเมื องโดยใช้กรอบแบบแผนสุ ข ภาพของกอร์ ด อน
(Functional Health Pattern) มาเป็นแนวทางในการประเมิน
ภาวะสุ ขภาพเพือให้การดู แลผู ส้ ู งอายุและครอบครัวได้อย่าง
เป็ นองค์รวม ซึงแบบแผนสุขภาพของผู ส้ ู งอายุในสังคมเมือง
และแนวทางการดูแลมีดงั นี
แบบแผนที การรับรูแ้ ละการดูแลสุขภาพ (Health Perception/Health Management)
การรับรูส้ ุขภาพของอายุของผูส้ ูงอายุในชุมชนเมือง
มีการเปิ ดรับข่าวสารเกียวกับสุขภาพโดยรวม(4) การรับรู ้สุขภาพ
มีผลต่อการดู แลสุขภาพของแต่ละบุคคล ผู ส้ ู งอายุทีมีอายุ
แตกต่ างกันมี พฤติกรรมดู แลสุ ขภาพ ด้านการป้ องกันโรค
ด้านการส่งเสริมสุ ขภาพ และด้านการฟื นฟูสุขภาพสัมพันธ์
กับระดับการศึ กษา ผู ท้ ีมีการศึ กษาระดับปริญญาตรีข ึนไป
มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพการป้ องกันโรค ด้านการส่งเสริม
สุ ขภาพผู ส้ ู งอายุ มีพฤติกรรมหลีกเลี ยงการกลันปัสสาวะ
นอนหลับพียงพอ มีการคลายเครียดโดยการทํากิจกรรมต่าง ๆ
การรักษานําหนักของตนองมีการออกกําลังกายทีเหมาะกับวัย
ยืดเส้นยืดสายวันละ - นาที มีระดับตํา(5)
การดูแล : สนับสนุ นให้ผู ส้ ู งอายุ มีการรับรู ภ้ าวะ
สุขภาพและการดูแลตนองให้เหมาะสมตามอายุ ส่งเสริมให ้เข้า
ถึงข้อมูลสุขภาพจากช่องทางต่าง ๆ เช่น สือโทรทัศน์ บุคลากร
สาธารณสุข จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน รวมถึงการ
ให้คาํ แนะนําจากบุคลากรทางสาธารณสุข สนับสนุ นให้แสดง
ความคิดเห็นแลกเปลียนเรียนรู ้ เน้นความสนุ กสนาน สอด
แทรกสาระการออกกําลังกายในชีวติ ประจําวัน
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แบบแผนที โภชนาการและการเผาผลาญ (Nutrition/
Metabolic)
จากงานวิ จ ั ยการสํา รวจพฤติ กรรมการบริ โ ภค
อาหารของผู ส้ ู งอายุ ในชุมชนเมืองพบว่ามีโภชนาการเกินกว่า
มาตรฐานจํานวนมาก(6) มีการรับประทานอาหารครบ หมู่
แต่พฤติกรรมการบริโภคอาหารทีเป็นประเด็นปัญหามากทีสุดคือ
การดืมเครืองดืมธัญพืชสําเร็จรู ป การรับประทานอาหารว่าง
ประเภท โยเกิรต์ ผลไม้ ของทอด และชอบผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร เช่น รังนก ซุปไก่สกัด เป็ นต้น(2)
การดู แ ล : ให้ค วามรู ้ แ ก่ ผู ้ สู งอายุ เ รื องการ
รับประทานอาหารสําหรับผู ส้ ู ง อายุ ทีมีสารอาหารครบถ้วน
นําตาลทีแฝงมากับอาหาร โดย กระตุนให้ครอบครั
้
วมีสว่ นร่วม
กระตุน้ ให ้มีความสนใจกับการเลือกซืออาหาร การรับประทาน
ในปริมาณทีเหมาะสม กลุม่ อาหารแลกเปลียน นอกจากนียัง
ส่ ง เสริ มให้ร ับประทานผักและผลไม้ที มามี รสหวานจัด ให้
มากขึน
แบบแผนที การขับถ่าย (Elimination)
ผู ส้ ู งอายุ มกั มีความผิดปกติดา้ นการขับถ่าย จาก
อายุทีมากขน้ การรับกลินรับรสในผู ส้ ู งอายุ ลดน้อยลง จึงส่ง
ผลต่ อระบบขับถ่ายอายุ ทีเพิ มขึนมี การเลี ยนแปลงของการ
หลังกรดในกระเพาะอาหารที ช่ ว ยในการย่ อยอาหารลดลง
ลําไส้เล็กบีบตัวเคลือนไหวน้อยลง ลําไส้ใหญ่ บีบตัวช้าลง
เช่ น กัน มี ผลให้อุ จจาระค้างในลํา ไส้ใหญ่ ม ากขึ น รวมถึง
พฤติกรรการรับประทานอาหารทีมี ไฟเบอร์หรือการใยน้อย
พฤติกรรมการดืมนํา – 10 แก้วอยู ่ในระดับ ปานกลาง(4)
ส่งผลให้มอี าการท้องผู กตามมา
การดูแล : การปรับรู ปแบบอาหารทีรับประทาน
ในแต่ละมือ เลือกรับประทานอาหารทีมีกากใยสู ง ประมาณ
วันละ – 60 กรัม ควรเลือกวิธีต ้มให ้สุกทําให้รับประทานง่าย
ดืมนําให้ วันละ – 10 แก้ว เพิมการออกกําลังกาย(7)
แบบแผนที กิจกรรมและการออกกําลังกาย (Activity/
Exercise)
ผู ส้ ู งอายุในสังคมเมืองมักใช้สืออิเลคโทรนิคค่อน
ข้างมาก เช่ น โทรศัพท์มือถือ เนื องจากต้องอยู ่ บา้ นลําพัง
เพราะลูกหลานต้องออกไปประกอบอาชีพและเสียเวลาจากการ
เดิ นทางบนท้องถนน การใช้สื ออิเลคโทรนิ คเป็ นเวลานาน
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ยังพบว่า ร้อยละ ไม่ออกกําลังกาย ส่วนหนึงจากปัญหา
สุขภาพ เช่นโรคความดันโลหิตสู ง โรคหัวใจ ปวดเข่า ขาด
ทักษะในการออกกําลังกาย กลัวการบาดเจ็บ(8)
การดูแล : ส่งเสริมให้ผูส้ ู งอายุมกี จิ กรรมทางกาย
รวมถึงการใช้พลังงานทีเหมาะสมทีจะทําให้ร่างกายมีเหงือออกและ
หัวใจเต้นแรงขึนอย่างต่อเนือง เช่น เดินเร็ว การออกกําลังกาย
ในนํา เป็ นเวลา – 30 นาที เป็นเวลา วันต่อสัปดาห์ แนะนํา
ให้หลีกเลียงการใช้สออิ
ื เลคโทรนิคทีเป็ นเวลานานติดต่อกันเกิน
(9)
ชัวโมง หรือการมีกจิ กรรมทางกายทีต่อเนืองทุกวันเพือให้
ร่างกายแข็งแรง
แบบแผนที การพักผ่อนนอนหลับ (Sleep/Rest)
ผู ส้ ู งอายุมี คุ ณภาพการนอนที ไม่ ดี ร อ้ ยละ .
ซึงเกียวข้องกับ การดูแลสุขภาพ สิงแวดล ้อม ภาวะสุขภาพของ
แต่ละคน ทังนีในงานวิจยั เดียวกันยังพบว่าผู ้สูงอายุเข้านอนเร็ว
ระหว่างเวลา . น. – 21.00 น. ร้อยละ . และตืนนอน
เวลา . – 05.00 น. ร้อยละ . มีระยะเวลาการนอน
หลับ - ชัวโมง ร้อยละ . (10)
การดูแล : บุคคลในครอบครัวควรพาผูส้ ูงอายุเข้า
รวมกิจกรรมของชุมชนในช่วงเวลากลางวัน รวมถึงการอ่าน
หนังสือสวดมนต์ และควรส่งเสริมให้ผู ส้ ูงอายุมีการพักผ่อน
นอนหลับให้เพียงพอ – 9 ชัวโมงต่อวัน(11) งดการดืมชา กาแฟ
เครืองดืมทีมีคาเฟอีนในตอนคํา
แบบแผนที สติ ปั ญ ญาและการรับรู ้ (Cognitive –
Perceptual)
การรับรู ข้ องผู ส้ ู งอายุจะมีความเสื อมในการมอง
เห็นสีลดลง ความจําแย่ลง ปฏิกริ ยิ าตอบสนองต่าง ๆ ลดลง
ความคิดเชืองช้า ความสามารในการเรียนรูล้ ดลง รวมถึงการ
ได้ยนิ การรับรูค้ วามร้อนเย็น
การดูแล : ควรป้ องกันสาเหตุททํี าให้เกิดอันตราย
จากความเสือมของร่างกาย ได้แก่ การพลัดตกหกล ้ม ควรจัด
แสงสว่างในบ้านให้เพียงพอ บันไดควรมีลวดลายไม่แคบเกินไป
เก้าอีไม่ตาเกิ
ํ นไป พืนไม่เปี ยก ตรวจดู ความผิดปกติของเท้า
และขา
แบบแผนที การรับรูต้ นเองและอัตมโนทัศน์ (Self-Perception/Self-Concept)
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