การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ

การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ
ศิริพันธุ์ สาสัตย์* Ph.D (Nursing studies-Gerontology)
ประนอม รอดคำดี* ค.ด.(อุดมศึกษา)
เตือนใจ ภักดีพรหม** พยม.

บทคัดย่อ: ความต้องการผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรค
เรื้อรัง มีภาวะทุพพลภาพ ภาวะพึ่งพาและต้องการการดูแลระยะยาว ในขณะที่ครอบครัว
มีศักยภาพการดูแลลดลง จึงมีการผลิตผู้ช่วยดูแลเพิ่มขึ้น แต่การผลิตบุคลากรกลุ่มนี้ยัง
ไม่มีการกำหนดมาตรฐาน ยังขาดระบบการติดตาม ทำให้การปฏิบัติกิจกรรมการดูแล
บางอย่างอาจเกินขอบเขตหน้าที่ ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพผู้ช่วยดูแล
ผู้สูงอายุจะเป็นประโยชน์ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาโดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ กลุ่มนักวิชาการและองค์กร
วิชาชีพ กลุ่มนักการศึกษาและครูผู้สอน กลุ่มผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ใช้บริการ โดย
ใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มในวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะของผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ
ด้านความรู้ ด้านเจตคติและด้านการปฏิบัติ รูปแบบการประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้น
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้สมัครเข้าศึกษา การรับเข้าศึกษา การเรียนการสอน
การบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณ ผู้สำเร็จการศึกษา การติดตามผู้สำเร็จการ
ศึกษา และระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ที่ต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก แต่ละองค์ประกอบยังแจกแจงเป็นดัชนีย่อย 3
ลักษณะ คือ ดัชนีเชิงบรรยาย ดัชนีเชิงลักษณะ และดัชนีเชิงปริมาณ
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย รัฐบาลควรสนับสนุนให้มกี ารผลิตและควบคุมการผลิต
ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ กำหนดกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพ ขึ้นทะเบียนศูนย์บริการ
ผู้ช่วยดูแล ปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้มีมาตรฐานเดียวกัน จัดทำหลักสูตรต่อเนื่อง
ส่งเสริมการขึน้ ทะเบียนผูช้ ว่ ยดูแล แบ่งระดับและกำหนดขอบเขตกิจกรรมการปฏิบตั ิ และ
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ เช่น ส่งเสริมให้โรงเรียนสอนผู้ช่วยดูแลนำรูปแบบการประกัน
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วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2553

ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และคณะ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
โรคเรื้ อ รั ง เป็ น ปั ญ หาสำหรั บ ผู้ สู ง อายุ ไ ทย1
เป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่ภาวะทุพพลภาพ มีภาวะ
พึ่งพา ต้องการการดูแลระยะยาวมากขึ้น2 ในขณะที่
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่ประชากร
วัยทำงานต้องทำงานนอกบ้าน อพยพย้ายถิ่นไปยัง
นิคมอุตสาหกรรมมากขึน้ ส่งผลให้ผสู้ งู อายุขาดผูด้ แู ล
ที่บ้าน ลักษณะการดูแลในครอบครัว ซึ่งเป็นรูปแบบ
การดูแลในสังคมไทยที่มีมาแต่เดิมเริ่มลดน้อยลง
ทำให้ผู้ช่วยดูแล (care assistant) หรือผู้ดูแลที่ได้รับ
การว่าจ้าง (paid caregiver) มีบทบาทในการดูแล
ผู้สูงอายุมากขึ้น
การจัดตั้งโรงเรียนอบรมผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ
ในปัจจุบนั สามารถขออนุญาตจดทะเบียนได้โดยไม่มี
ขั้นตอนที่ซับซ้อน ทำให้โรงเรียนเหล่านี้มีอยู่จำนวน
มาก แม้กระทั่งหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมผู้ช่วย
ดูแลผู้สูงอายุก็มีความหลากหลาย ขาดการประเมิน
และติดตามผล ขาดองค์กรทีค่ วบคุม ติดตามคุณภาพ
ทำให้การดูแลผู้สูงอายุโดยกลุ่มผู้ดูแลที่ได้รับการว่า
จ้างเริ่มมีปัญหา เช่น การกระทำเกินขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบ การดูแลบางครั้งส่งผลกระทบด้าน
ลบต่อผู้สูงอายุ3 ปัญหาที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจาก
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การควบคุมดูแล
ประเด็นเรื่องคุณภาพของผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุในทุก
ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการรับ คัดเลือกผู้สมัคร การ
เรียนการสอน ตลอดจนการกำกับดูแลผู้ช่วยดูแล
ภายหลังการฝึกอบรม4 การประกันคุณภาพผูช้ ว่ ยดูแล
ผู้สูงอายุ เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนด
มาตรฐานคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบ หรือการ
ประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐานมากน้อยเพียงใด
การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการประกันคุณภาพผู้ช่วย

ดูแลในครั้งนี้ ทำให้เกิดการเรียนรู้ข้อเท็จจริงจาก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยดูแล ตลอดจนการพัฒนา
รูปแบบการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้คุณภาพอย่าง
เป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วย
ดูแลผูส้ งู อายุ รูปแบบการประกันคุณภาพ การพัฒนา
ดัชนีชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ ตลอดจนการเสนอรูปแบบการ
ประกันคุณภาพผู้ช่วยดูแลที่ได้รับการว่าจ้างที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากทุกฝ่าย

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงพัฒนา โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประยุกต์
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
1. การสนทนากลุ่ม หัวหน้าโครงการวิจัยเป็น
ผูด้ ำเนินการสนทนากลุม่ ด้วยตนเอง คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล
โดยใช้วิธีแบบเฉพาะเจาะจง จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการดูแลผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล แบ่งออกเป็น 4 กลุม่ คือ 1) กลุม่ นักวิชาการ
และองค์กรวิชาชีพ จำนวนทัง้ หมด 10 คน เช่น พยาบาล
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านผูส้ งู อายุ นักสังคมสงเคราะห์ประธาน
ชมรมโรงเรียนการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ผู้แทนจาก
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พฒ
ั นาฝีมอื แรงงาน
กรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบ
ฝีมอื แรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนักส่งเสริมและพิทกั ษ์
ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ สถานสงเคราะห์คนชราสถาบันเวชศาสตร์
ผูส้ งู อายุ กรมการแพทย์ และจากสำนักส่งเสริมสุขภาพ

Thai Journal of Nursing Council Vol. 25 No.1 January-March 2010

39

การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2) ครู
ผูส้ อนและนักการศึกษา จำนวน 10 คน เช่น ครูโรงเรียน
การดูแลเด็กและผูส้ งู อายุ อาจารย์พยาบาลด้านผูส้ งู อายุ
นั ก การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
และจากสำนักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ 3) ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ จำนวน
10 คน เช่น ผู้ช่วยดูแลที่จบการศึกษาและทำงานอยู่
ในโรงเรียนการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ โรงพยาบาล
สถานบริบาลและทีท่ ำงานตามบ้าน 4) ผูใ้ ช้บริการ เช่น
ผู้สูงอายุและญาติ และศูนย์บริการส่งผู้ดูแลตามบ้าน
จำนวน 9 คน
2. เชิญตัวแทนจากแต่ละกลุ่ม จำนวน 12 คน
มาให้ความเห็นต่อข้อสรุปที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
เพื่อจัดทำรูปแบบการประกันคุณภาพผู้ช่วยดูแล
3. จัดประชุมเวทีสาธารณะ โดยเชิญทุกภาค
ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากทั่ ว ประเทศ เช่ น ผู้ แ ทนจาก
สภาการพยาบาล โรงเรียนสอนการดูแลเด็กและ
ผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของ
มนุษย์และกระทรวงแรงงาน จำนวนทั้งหมด 96 คน
เพื่ อ วิ พ ากษ์ แ ละให้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ รู ป แบบการ
ประกันคุณภาพผู้ช่วยดูแลที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้วิจัย
นำไปปรับปรุง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง และเพือ่ ให้รปู แบบการประกัน
คุณภาพผู้ช่วยดูแลนี้ได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่าย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แนวคิดในการทำวิจยั ในขัน้ ต้น แนวคำถามมีลกั ษณะ
เป็นคำถามกึง่ ปลายเปิดประกอบไปด้วย 7 ข้อคำถาม
ใหญ่ๆ คือ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยดูแล
ผู้สูงอายุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผู้ช่วยดูแล
ผู้ สู ง อายุ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี แ ละองค์ ก รที่ รั บ รอง
มาตรฐานการผลิต ปัจจัยด้านตัวผู้ช่วยดูแลก่อนเข้า
ฝึกอบรม ปัจจัยด้านสถานฝึกอบรม ปัจจัยด้านหลักสูตร
ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนและปัจจัยด้าน
ผู้สำเร็จการศึกษา ตัวอย่างแนวคำถาม เช่น
1. ช่วยอธิบายคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุควรจะเป็นอย่างไร
2. ท่านคิดว่าการที่จะผลิตผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ
ซึ่งมีคุณลักษณะที่ดี จะต้องมีปัจจัยใดมาเกี่ยวข้อง
และควรมีใคร หรือองค์กรใดรับรองมาตรฐานการผลิต
3. ท่านคิดว่าปัจจัยด้านตัวผู้ช่วยดูแลก่อนเข้า
ฝึกอบรม ในด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ
ทำงาน เพศ อายุ ฯลฯ มีผลต่อคุณลักษณะที่ดีของ
ผู้ช่วยดูแลภายหลังการฝึกอบรมหรือไม่ อย่างไร
จากนัน้ นำไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ประกอบ
ด้วย อาจารย์พยาบาลทางด้านผูส้ งู อายุ นักการศึกษา
และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ความสอดคล้องกับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละพิ จ ารณาความเหมาะสมของ
สำนวนภาษา ตลอดจนให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไข เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย

เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ประกอบด้ ว ยตั ว
ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือหลัก แนวคำถามในการสนทนา
กลุ่มสร้างมาจากแนวคิดของ อุทุมพร จามรมาน4
ประกอบด้วย การรับเข้า การจัดการเรียนการสอน
การบริหาร การจบและการติดตาม และใช้เป็นกรอบ

โครงการวิจัยนี้ได้รับการอนุมัติการวิจัย จาก
คณะกรรมการพิจารณาจริธรรมการวิจัยในมนุษย์
และการใช้สัตว์ทดลองในการวิจัย กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ทำการคัด
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เลือกผู้เข้าร่วมการวิจัยตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และ
ตามความยินยอมอย่างสมัครใจของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั
ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย
การดำเนินการวิจัยอย่างละเอียด โดยแจ้งผู้เข้าร่วม
วิจัยทุกรายให้ทราบถึงกระบวนการสนทนากลุ่ม การ
ขออนุญาตบันทึกเสียงการสนทนากลุ่ม ระยะเวลาใน
การสนทนากลุม่ แต่ละครัง้ การรักษาความลับโดยการ
ทำลายเทปเมือ่ สิน้ สุดการวิจยั การปกปิดชือ่ และสถานที่
ของผู้ให้ข้อมูล การนำข้อมูลไปอภิปรายเผยแพร่ใน
ลักษณะภาพรวม และนำไปใช้เฉพาะการนำเสนอทาง
วิชาการเท่านัน้ ขณะสนทนากลุม่ ผูร้ ว่ มสนทนาสามารถ
ไม่ตอบคำถามใดๆ ที่รู้สึกไม่สะดวกใจ หรือยุติการ
ให้ความร่วมมือในการวิจัยได้ตลอดเวลา นอกจากนี้
ผู้ วิ จั ย ได้ อ ธิ บ ายข้ อ มู ล และเปิ ด โอกาสให้ ซั ก ถาม
ข้อสงสัย มีการลงนามใบยินยอมของประชากรตัวอย่าง
หรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย โดยเก็บใบยินยอมและ
ข้อมูลต่างๆ ไว้อย่างปลอดภัย

วิธีรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมด 3 เดือน มีวิธีการดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากการสนทนากลุม่
ทีละกลุ่ม ในช่วงเวลาที่ต่างกันจนครบ 4 กลุ่ม ใช้
เวลาสนทนากลุม่ ละ 1 - 1½ ชัว่ โมง ในห้องประชุมที่
เป็นสัดส่วน และมีการบันทึกเทประหว่างการสนทนากลุม่
2. เก็บรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากตัวแทนแต่ละกลุม่ ต่อข้อสรุปทีไ่ ด้จากการสนทนา
กลุ่มทั้ง 4 กลุ่ม เพื่อจัดทำร่างรูปแบบการประกัน
คุณภาพผู้ช่วยดูแล
3. เก็บรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ ที่มาร่วมใน
เวทีสาธารณะต่อร่างรูปแบบการประกันคุณภาพผูช้ ว่ ย
ดูแล เพือ่ ปรับปรุงก่อนเขียนรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ทำการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั น ที ห ลั ง การ
สนทนากลุ่มแต่ละครั้ง โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากบท
สนทนาที่ถอดออกมาเป็นตัวอักษร การจัดหมวดหมู่
ข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยมือโดยการกำหนด
รหัส (code) และการลงรหัส (code mapping) นำ
รายละเอียดของสาระที่อยู่ในหัวข้อเดียวกันมารวม
กันเป็นหมวดหมู่ จากนัน้ ทำการวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา
(content analysis)5

ผลการวิจัย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย นักวิชาการและองค์กร
วิชาชีพ ครูผสู้ อนและนักการศึกษา ผูช้ ว่ ยดูแลผูส้ งู อายุ
และผู้รับบริการจากผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ ผลการวิจัย
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ และรูปแบบ
การประกันคุณภาพ ดังนี้
1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยดูแล
ผู้สูงอายุ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้านด้วยกัน คือ
		 1.1 ด้านความรู้ (knowledge) ผู้ช่วยดูแล
ควรมีความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความ
รู้ความเข้าใจในการดูแลและมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ เช่นความเจ็บป่วย โรคเรื้อรัง
พฤติกรรม ผู้สูงอายุและหลักโภชนาการ นอกจากนี้
ควรมีความรู้ตรงกับโรคที่ผู้ป่วยเป็น
		 1.2 ด้านเจตคติ (attitude) ผู้ช่วยดูแลควร
มีความชอบหรือรักในอาชีพ มีจิตใจดี เอื้ออาทร มี
ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ มองผู้ป่วยเสมือนญาติ มีใจ
ให้บริการและเต็มใจปฏิบัติงาน ควรมีการคัดกรอง
เกี่ ย วกั บ เจตคติ ข องผู้ ช่ ว ยดู แ ลเกี่ ย วกั บ การดู แ ล
ผู้สูงอายุด้วย
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การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ

		 1.3 ด้านการปฏิบตั ิ (practice) ผูช้ ว่ ยดูแล
ควรมีความสามารถในการทำงาน การป้องกันการ
พลัดตกหกล้ม อุบัติเหตุและภาวะเสี่ยงต่างๆ การ
ปฏิบตั กิ ารดูแลขัน้ พืน้ ฐาน สามารถในการแก้ไขปัญหา
และรับมือกับสถานการณ์ตา่ งๆ หรือสามารถตัดสินใจ
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ควรเป็นผู้ที่มี
ความรอบรู้ รอบคอบ มีความมั่นใจในการทำงาน
เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะ ทราบขอบเขต
ในการดูแล สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูร้ บั บริการได้ มีความสามารถในการสือ่ สาร สามารถ
ปรับตัวได้ มีความซื่อสัตย์ เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี และมี
กิริยามารยาทดี

2. รูปแบบการประกันคุณภาพ การศึกษา
ครัง้ นีค้ ณะผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นารูปแบบการประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ
ได้แก่ ผู้สมัครเข้าศึกษา การรับเข้าศึกษา การเรียน
การสอน การบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณ
ผูส้ ำเร็จการศึกษา การติดตามผูส้ ำเร็จการศึกษา และ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ควรมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก แต่ละองค์ประกอบยังแจกแจงเป็นดัชนี
ย่อย 3 ลักษณะ คือดัชนีเชิงบรรยาย ดัชนีเชิง
ลักษณะ และดัชนีเชิงปริมาณ ดังรายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบการประกันคุณภาพผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุของไทย
องค์ประกอบ

ดัชนีเชิงบรรยาย

ดัชนีเชิงคุณลักษณะ

ดัชนีเชิงปริมาณ

1. ผู้สมัครเข้า		 ผู้ ส มั ค รมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ผูส้ มัครมีวฒ
ุ ภิ าวะทางอารมณ์ 1. ร้ อ ยละของผู้ ส มั ค รมี อ ายุ
ศึกษา	
 ระบุในหลักสูตรของกระทรวง มีสขุ ภาพแข็งแรง มีความสามารถ ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
ศึกษาธิการ
ในการสื่อสาร
2. จำนวนผู้สมัคร:ผู้ผ่านการ
คัดเลือก
2. การรับเข้า มีการสอบคัดเลือกโดยคณะ การสอบคัดเลือกมีความยุตธิ รรม อัตราของผูส้ มัครทีผ่ า่ นการสอบ
ศึกษา	
 กรรมการทีแ่ ต่งตัง้ เป็นทางการ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	
 ตามเกณฑ์อย่างต่ำตามที่ระบุ
3. การเรียน 1. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
การสอน	
2. มีการจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม
3. มีหอ้ งเรียน และห้องปฏิบตั ิ
การเหมาะสม
4. มีห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน
5. ผูเ้ รียนมีสว่ นในการประเมิน
การสอนโดยใช้แบบประเมิน
ที่เป็นที่ยอมรับ	
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1. หลั ก สู ต รสอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของสังคม
2. อาจารย์ มี ค วามรู้ ค วาม
ชำนาญตรงตามวิชาที่สอน
3. จัดการเรียนการสอนโดย
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
4. มี อุ ป กรณ์ ค รบแสงสว่ า ง
เพียงพอ ขนาดห้องเรียน
เหมาะสม

1. ค่าเฉลีย่ ผลประเมินการสอน
2. สั ด ส่ ว นของครู ต่ อ ผู้ เ รี ย น
ไม่ต่ำกว่า 1 : 20
3. ผู้ เ รี ย นต่ อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ น
การสาธิต
4. คอมพิ ว เตอร์ มี จ ำนวนไม่
ต่ำกว่า 1 เครื่องต่อผู้เรียน
10 คน
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องค์ประกอบ

ดัชนีเชิงบรรยาย

ดัชนีเชิงคุณลักษณะ
5. ห้องสมุดเปิดให้บริการทั้ง
ในและนอกเวลาราชการ
6. มีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน
ค้นคว้า
7. ผลการประเมิ น การสอน
อยู่ในระดับที่พึงพอใจ	

ดัชนีเชิงปริมาณ

4. การบริหาร	
 มีผู้บริหารมืออาชีพตามที่ มีการบริหารงานแบบมี
1. จำนวนครั้งการประชุม
จัดการ
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ส่วนร่วมยุติธรรมและปร่งใส	
 คณะกรรมการ
2. จำนวนชั่วโมงเรียน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3. ผลการประเมินการเรียน
ทั้งภาคทฤษฎี &ปฏิบัติ
5. การเงินและ มีการบริหารการเงินโดยยึด 1. มีฐานข้อมูลด้านการเงินที่ 1. ค่ า ใช้ จ่ า ยการผลิ ต ผู้ ช่ ว ย
งบประมาณ หลักการประหยัด/คุ้มค่า
ทันสมัย
ดูแล/คน
2. มีแผนการเงินและการ 2. ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงาน
งบประมาณที่ ส ามารถ รายงาน/เดือน
ตรวจสอบได้	
6. ผู้สำเร็จการ ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษามี ค วามรู้ ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษามี ค วามรู้ 1. จำนวนผูส้ ำเร็จแต่ละปี
ศึกษา
ทักษะและเจตคติสอดคล้อง ทักษะและเจตคติสอดคล้อง 2. จำนวนผูเ้ รียนทีอ่ อกกลางคัน
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	
 กับความต้องการของสังคม 3. จำนวนผูเ้ รียนทีส่ อบผ่านเกณฑ์
7. การติดตามผู้ 1. มีการติดตามผลการปฏิบตั ิ 1. ผู้ช่วยดูแลมีผลการปฏิบัติ 1. ความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง
สำเร็จการศึกษา งานผู้ช่วยดูแล
งานเป็นทีพ่ งึ พอใจของผูว้ า่ จ้าง ไม่ตำ่ กว่าระดับ 3 จาก 4 ระดับ
(ผู้ช่วยดูแล)	
 2. มีการขึน้ ทะเบียนผูช้ ว่ ยดูแล 2. ผูช้ ว่ ยดูแลทีผ่ า่ นการประเมิน	
 2. ผู้ ช่ ว ยดู แ ลได้ รั บ การขึ้ น
ทะเบียนไม่ตำ่ กว่าร้อยละ 75
3. มีการอบรมฟืน้ ฟูผชู้ ว่ ยดูแล ได้รับการขึน้ ทะเบียน
3. ผูช้ ว่ ยดูแลพึงพอใจต่อหัวข้อ 3. ความพึงพอใจของผู้เรียน
ไม่ตำ่ กว่าระดับ 3 จาก 4 ระดับ
ที่ได้รับการอบรม	
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องค์ประกอบ

ดัชนีเชิงบรรยาย

ดัชนีเชิงคุณลักษณะ

8. ระบบและกลไก	
 โรงเรี ย นมี ร ะบบและกลไก 1. มีการประกาศนโยบายประกัน
การประกัน ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร คุณภาพของโรงเรียน
คุณภาพ
ดำเนินงาน
2. มีการสร้างความเข้าใจเรือ่ ง
การประกันคุณภาพการศึกษา
3. มีการตรวจประกันคุณภาพ
ภายใน
4. มี ก ารเตรี ย มตั ว รั บ การ
ประเมินคุณภาพ

การอภิปรายผล
การศึกษาในครั้งนี้ ทำให้ได้มุมมองเกี่ยวกับ
คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ช่ ว ยดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ พึ ง ประสงค์
ตลอดจนการพั ฒ นารู ป แบบการประกั น คุ ณ ภาพ
สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้
1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยดูแล    
ผูส้ งู อายุ จากการศึกษาพบว่า ผูช้ ว่ ยดูแลควรมีคณ
ุ ลักษณะ
ที่พึงประสงค์ใน 3 ด้านคือ ด้านความรู้ ด้านเจตคติ
และด้านการปฏิบตั ดิ งั ทีร่ ายงานไว้ในผลการวิจยั แล้วนัน้
ผลที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษามี ส อดคล้ อ งกั บ วรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง เช่นในด้านความรู้ ด้วยความรู้เป็น
กระบวนการเกีย่ วข้องกับการคิด ทีเ่ กิดจากการทีบ่ คุ คล
รับรู้เรื่องราวต่างๆ จากการศึกษาหรือประสบการณ์
แล้วมีการนำมาใช้ในการแก้ปัญหา6 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Bergerner & Shimer7 ที่พบว่าผู้ดูแล
ในสถานบริบาลที่มีความรู้เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม จะมีความสามารถ
ในการจัดการกับปัญหาพฤติกรรมของผู้สูงอายุได้
อย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับการศึกษาของ เตือนใจ
ภักดีพรหม และศิริพันธุ์ สาสัตย์8 ที่พบว่า ความรู้
ของผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะสมองเสื่ อ มมี ค วาม
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ดัชนีเชิงปริมาณ
1. จำนวนคูม่ อื ประกันคุณภาพ
ที่ตีพิมพ์
2. จำนวนครัง้ การประชุมเกีย่ ว
กับการประกันคุณภาพ
3. จำนวนครัง้ การตรวจคุณภาพ
ภายใน
4. จำนวนการประเมินภายนอก
อยู่ในเกณฑ์ผ่าน

สัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการดูแล ดังนั้น
หากผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
กับการดูแลจะทำให้สามารถให้การดูแลผู้สูงอายุได้
อย่างเหมาะสมเช่นกัน ในด้านเจตคติ เนื่องจากการ
ดูแลผู้สูงอายุต้องอาศัยผู้ช่วยดูแลที่มีเจตคติที่ดีต่อ
ผูส้ งู อายุ มีจติ ใจเอือ้ อาทรและรักในอาชีพดูแลผูส้ งู อายุ
ซึ่งเจตคติที่ดีของผู้ช่วยดูแลนั้นจะทำให้มองปัญหา
การดูแลในเชิงบวก สามารถควบคุมผลทีต่ ามมาและ
มีความหวังทีจ่ ะช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสม สิง่ เหล่านี้
จะทำให้ผู้ช่วยดูแลปฏิบัติการดูแลที่ดี มีคุณภาพ ลด
การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้การมีเจตคติที่
ดีต่อผู้สูงอายุจะทำให้ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุอยู่ในอาชีพ
นี้อย่างยั่งยืนได้ และในด้านการปฏิบัติ จากผลการ
ศึกษาที่พบว่าผู้ช่วยดูแลควรมีความสามารถในการ
ทำงาน การปฏิบัติการดูแลขั้นพื้นฐาน การแก้ไข
ปัญหาและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ และอื่นๆ
นั้น สอดคล้องกับการศึกษาของ อุมา จันทรวิเศษ
และคณะ9 ที่พบว่า ทักษะในการปฏิบัติเป็นความ
สามารถเฉพาะตัวทีจ่ ะนำเอาประสบการณ์ สติปญ
ั ญา
และความรูม้ าใช้ในการแก้ปญ
ั หาการดูแล เช่น ความ
สามารถในการค้นหาข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ การจำแนก

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2553

ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และคณะ

วิเคราะห์ปญ
ั หา ตลอดจนการค้นหาทางเลือกทีเ่ หมาะสม
ได้ ดังนัน้ ความรู้ เจตคติและการปฏิบตั จิ งึ เป็นคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้ช่วยดูแลที่ดีที่โรงเรียนต่างๆ ควร
พิจารณานำไปปรับใช้เพือ่ ให้ได้ผชู้ ว่ ยดูแลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สามารถให้การดูแลที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้สูงอายุได้
2. รูปแบบการประกันคุณภาพผู้ช่วยดูแล   
ผู้สูงอายุ ด้วยการประกันคุณภาพ เป็นการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การวางแผนและจัดระบบแล้ว
ในกระบวนการบริหารคุณภาพที่จะช่วยสร้างความ
มั่นใจว่าได้คุณภาพตามที่กำหนดไว้10 อย่างไรก็ตาม
การประกั น คุ ณ ภาพผู้ ช่ ว ยดู แ ลผู้ สู ง อายุ ข องไทย
ทีผ่ า่ นมายังไม่มรี ปู แบบทีช่ ดั เจน ผูว้ จิ ยั จึงได้นำเสนอ
รูปแบบการประกันคุณภาพผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ โดย
อาศัยข้อมูลพื้นฐานจากมุมมองของภาคเครือข่าย
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง เพือ่ นำไปสูก่ ารประยุกต์ใช้ในการผลิต
ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการ รูปแบบการประกันคุณภาพผู้ช่วยดูแล
ผู้สูงอายุ จากการศึกษาในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการ
พัฒนา เนื่องจากระบบการศึกษาของไทยได้กำหนด
ให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
อุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา แต่ยงั ไม่มกี ารกำหนด
ให้มีการประกันคุณภาพของการศึกษาของการผลิต
ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาหลายๆ
ด้านเกี่ยวกับการผลิตผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ เช่นความ
หลากหลายของหลักสูตร ขาดการควบคุม ติดตาม
การผลิตผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ ในขณะที่แนวโน้มความ
ต้องการผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุของสังคมไทยกลับเพิ่ม
สูงขึ้น ดังนั้นรูปแบบการประกันคุณภาพในครั้งนี้น่า
จะช่วยลดปัญหาคุณภาพการผลิตการติดตามผู้ช่วย
ดูแลผู้สูงอายุในทุกขั้นตอนได้

ด้วยปัจจุบัน ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบการ
ประกันคุณภาพผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุทั้งระบบอย่าง
เป็นทางการ หรือกำหนดเป็นกฎหมายที่ชัดเจนว่ามี
การลงโทษระดับใด หากโรงเรียนหรือสถาบันผู้ผลิต
ผู้ ช่ ว ยดู แ ลผู้ สู ง อายุ ไ ม่ ส ามารถดำเนิ น การผลิ ตได้
มาตรฐาน ดั ง นั้ น ควรมี ก ารกำหนดหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบที่ชัดเจน และควรกำหนดระยะเวลาของ
การประเมินคุณภาพโดยกรรมการจากภายนอกปีละครัง้
เพื่อให้คงมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
อย่ า งไรก็ ต ามการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
ทุกระดับที่มีอยู่ในปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบหลักอยูแ่ ล้ว เช่นสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แต่ในการ
ประกันคุณภาพผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ ใ นครั้ ง นี้ ยั ง ไม่
สามารถระบุวา่ สมศ.ควรเป็นหน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบ
เกีย่ วกับระบบการประกันคุณภาพเช่นเดียวกันกับการ
ศึกษาในระดับอื่น ทั้งนี้เนื่องจากผู้เข้าร่วมสนทนา
กลุ่ ม ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เห็นว่าหน่วยงานควรเป็น
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) สมศ. และองค์กรวิชาชีพ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งสภาการพยาบาล ที่ควรร่วมมือกันใน
การกำหนดบทบาทในระบบการประกันคุณภาพผู้ช่วย
ดูแลผู้สูงอายุขึ้นในอนาคต
รูปแบบการประกันคุณภาพผูช้ ว่ ยดูแลผูส้ งู อายุ
ที่พัฒนาขึ้นนี้ คณะผู้วิจัยไม่สามารถนำเสนอถึงข้อดี
และข้อด้อยของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นได้เนื่องจากยัง
ไม่มีการทดลองใช้ อีกทั้งไม่สามารถหารูปแบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพที่ ดี ที่ สุ ด มานำเสนอให้ เ ห็ น เป็ น
ตัวอย่างได้ แต่อย่างไรก็ตามเป็นการเริ่มต้นที่ดีใน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู้ ช่ ว ยดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ น
อนาคต โดยการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้อง

Thai Journal of Nursing Council Vol. 25 No.1 January-March 2010

45

การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ

กับการผลิตผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุจากทุกภาคส่วน ที่มา
ร่วมในการอภิปรายเวทีสาธารณะ ต่างมีความเห็น
ตรงกันว่าควรกำหนดให้มีการประกันคุณภาพผู้ช่วย
ดูแลผูส้ งู อายุขนึ้ และแสดงความยินดีทจี่ ะนำรูปแบบ
การประกันคุณภาพผูช้ ว่ ยดูแลผูส้ งู อายุไปทดลองใช้ โดย
สามารถเริ่มต้นทำได้ในทุกองค์ประกอบและทุกดัชนี
ทีค่ ณะผูว้ จิ ยั ได้นำเสนอไว้แล้วในตอนต้น จะเห็นได้วา่
ระบบการประกันคุณภาพผูช้ ว่ ยดูแลผูส้ งู อายุทพี่ ฒ
ั นา
ขึน้ โดยอาศัยข้อมูล และความเห็นจากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการผลิตผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุในครั้งนี้ น่าจะเป็น
แนวทางในการสร้างคุณภาพของระบบการผลิตและ
ติดตามผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุที่ดีได้	
3. คุณสมบัตขิ องผูท้ สี่ มัครเข้าอบรมหลักสูตร
ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ จากการวิจัย พบว่า การกำหนด
คุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้าอบรมในหลักสูตรผู้ช่วย
ดูแลผูส้ งู อายุในเรือ่ งอายุ มีการกำหนดทีไ่ ม่สอดคล้อง
กัน กล่าวคือในบางแห่งกำหนดอายุขั้นต่ำ 18 ปี บาง
แห่งกำหนด 15 ปี เมือ่ พิจารณาการกำหนดคุณสมบัติ
ของผู้ ที่ ส มั ค รเข้ า เรี ย นในหลั ก สู ต รของกระทรวง
ศึกษาธิการกำหนดให้ผู้สมัครมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
บริบูรณ์ ในขณะที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 กำหนดห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำ
กว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง ส่วนการจ้างเด็กทีม่ อี ายุตำ่ กว่า
18 ปีนั้นได้มีข้อกำหนดหลายเรื่องด้วยกัน เช่น
มาตรา 46 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็น
เด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงติดต่อ
กันหลังจากที่ลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกินสี่ชั่วโมง
แต่ ใ นสี่ ชั่ ว โมงนั้ น ให้ ลู ก จ้ า งซึ่ ง เป็ น เด็ ก ได้ มี เ วลา
พักตามที่นายจ้างกำหนด
มาตรา	  48 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่ง
เป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทำงานล่วงเวลาหรือ
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ทำงานในวันหยุด
จะเห็นได้วา่ การกำหนดอายุของผูส้ มัครเข้าอบรม
หลักสูตรผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ กับกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานอาจไม่สอดคล้องกันนัก เนื่องจากการดูแล
ผู้ สู ง อายุ ใ นบางรายที่ มี อ าการเจ็ บ ป่ ว ยเรื้ อ รั ง อาจ
ต้องการการดูแลต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ติดต่อกัน
หลายชั่วโมง ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
อายุมีความสัมพันธ์กับวุฒิภาวะด้านอารมณ์11 ผู้ช่วย
ดูแลที่มีอายุน้อยจะมีความอดทนอดกลั้นน้อยกว่า
ผูช้ ว่ ยดูแลทีม่ อี ายุมากกว่า สอดคล้องกับผลการศึกษา
ครั้งนี้พบว่า ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มต้องการให้มีการ
กำหนดอายุขั้นต่ำของผู้สมัครเข้าศึกษาจากอายุไม่
ต่ำกว่า 15 ปี ไปเป็น อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
นอกจากนี้อีกทั้งยังพบว่า การคัดเลือกผู้ที่เข้า
สมั ค รนอกจากกำหนดตามคุ ณ สมบั ติ ที่ ก ระทรวง
ศึกษาธิการระบุไว้แล้ว การทดสอบแรกเข้าในแต่ละ
แห่งยังมีลักษณะไม่เหมือนกัน กล่าวคือบางแห่งมี
การทดสอบ บางแห่งไม่มีการทดสอบ และในการ
ทดสอบยังเป็นลักษณะที่ยังไม่มีเกณฑ์หรือมาตรฐาน
กลางที่กำหนดให้โรงเรียนสอนผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุใช้
ทดสอบผู้ที่สมัครที่มีมาตรฐานเหมือนๆ กัน หน่วย
งานที่รับผิดชอบจึงควรเป็นหน่วยงานกลางที่จัดทำ
หลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ และ
ควรกำหนดเป็นระเบียบให้มีการบังคับใช้ เพื่อช่วย
ให้ ก ารคั ด เลื อ กผู้ ส มั ค รเข้ า อบรมเป็ น มาตรฐาน
เดียวกัน
4. หลักสูตรในการอบรมผูช้ ว่ ยดูแลผูส้ งู อายุ
จากการวิจัยพบว่า หลักสูตรในการอบรมผู้ช่วยดูแล
ผู้ สู ง อายุ ใ นปั จ จุ บั น ยั ง เป็ น หลั ก สู ต รที่ ร วมกั น ของ
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก เนื่องจากเด็ก
เล็กมักจะเป็นเด็กที่ปกติและมีสุขภาพดี แต่ผู้สูงอายุ
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จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านร่างกายและจิตสังคมที่
หลากหลาย ส่วนใหญ่มโี รคประจำตัวและมีระดับความ
ต้องการการดูแลที่แตกต่างกัน12 ดังนั้นในหลักสูตร
การดูแลผู้สูงอายุจึงควรมีการเพิ่มเติมเนื้อหาในบาง
หัวข้อ เช่น การป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้สูงอายุ
การดูแลสุขภาพของตนเองสำหรับผู้ช่วยดูแลและ
การจัดการความเครียด ตลอดจนการเพิ่มความรู้
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อช่วยในการอ่านฉลากยา
และจั ด ยาให้ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี โ รคประจำตั ว และต้ อ ง
รับประทานยาเป็นประจำ นอกจากนี้ยังพบว่าหากมี
ลดจำนวนชั่วโมงที่มีมากเกินไป เช่น อาหารและ
โภชนาการ และอุปกรณ์เครือ่ งใช้ภายในบ้านทีค่ วรรูจ้ กั
ลงแล้ว จะสามารถเพิม่ ชัว่ โมงการฝึกปฏิบตั ไิ ด้มากขึน้
ซึง่ จะช่วยให้ผดู้ แู ลผูส้ งู อายุมที กั ษะในการปฏิบตั ไิ ด้ดขี นึ้
ในประเทศที่มีหลักสูตรมาตรฐานเดียวและ
ไม่มกี ารแบ่งระดับสมรรถนะของผูช้ ว่ ยดูแล เช่น ประเทศ
แคนาดา จะมีจำนวนชัว่ โมงและระยะเวลาในการเรียน
การสอนค่อนข้างนาน โดยจัดให้มีการเรียนการสอน
ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ จำนวนทั้ง
420 ชม. และหากรวมทั้งหลักสูตรการดูแลเด็กและ
ผูส้ งู อายุจะใช้เวลาในการเรียนนานถึง 24 - 39 สัปดาห์13
ส่วนในประเทศที่หลักสูตรมีจำนวนชั่วโมงและระยะ
เวลาในการเรียนการสอนค่อนข้างสัน้ มักจะมีการแบ่ง
ระดั บ สมรรถนะของผู้ เ รี ย นและกำหนดบทบาทที่
ชัดเจน14 เพือ่ เอือ้ ประโยชน์ในการศึกษาเพิม่ เติมเช่น
ในประเทศอังกฤษ หรือมีการกำหนดให้มีการสอบ
เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ช่วยพยาบาล และกำหนดให้หน่วย
งานที่ว่าจ้างต้องให้การอบรมแก่ผู้ช่วยดูแลเหล่านี้
เพิ่มอย่างน้อยปี 12 ชั่วโมง15 ดังเช่นในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นต้น ส่วนในประเทศไทย หลักสูตร
การฝึกอบรมผูด้ แู ลผูส้ งู อายุของทัง้ กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงแรงงานกำหนดไว้ 420 ชั่วโมงหรือ

12 สัปดาห์ สำหรับดูแลผู้สูงอายุที่ไม่เจ็บป่วย ซึ่งได้
แนวคิดในการสร้างหลักสูตรมาจากประเทศแคนนาดา
ที่ได้มีการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ ดังนั้นไม่จำเป็น
ต้องแบ่งระดับหรือลดจำนวนชั่วโมงการเรียนการ
สอนลง
แต่ผลจากการศึกษา พบว่า หลักสูตรทีม่ อี ยูใ่ น
ปัจจุบนั ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผูส้ งู อายุที่มี
ความเจ็บป่วยเรื้อรัง มีภาวะช่วยเหลือตัวเองลดลง
และต้องการการดูแลระยะยาว จึงควรมีการปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภค
โดยระมัดระวังการก้าวล้ำในวิชาชีพอืน่ ๆ เช่นวิชาชีพ
พยาบาล แต่อาจเปิดช่องทางให้มีหลักสูตรเรียนรู้
เพิ่มเติม เช่น อาจเป็นหลักสูตรต่อเนื่องที่เทียบเคียง
ได้กับหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ที่รับรองโดย
สภาการพยาบาล เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยได้เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้
ก็เพือ่ เป็นการส่งเสริมการผลิตผูช้ ว่ ยดูแลให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม โดยที่สภาการพยาบาล
ให้การพิจารณาและรับรองหลักสูตร และเปิดโอกาส
ให้โรงเรียนที่สอนอยู่เดิมสามารถยกระดับมาตรฐาน
การเรียนการสอนได้ นอกจากนีอ้ าจต้องมีการพิจารณา
แบ่งระดับผู้ช่วยดูแลตามสมรรถนะการดูแล จาก
ขั้นพื้นฐานไปถึงระดับซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งจัดให้
มีการขึน้ ทะเบียนภายหลังการจบหลักสูตร เพือ่ ประโยชน์
ในการกำกับดูแลและติดตามภายหลังการศึกษาได้
ทัง้ นีเ้ พือ่ ช่วยให้สามารถจัดหลักสูตรทีส่ ามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างเหมาะสมตามระดับ
ความต้องการของผู้สูงอายุ
5. การติดตามผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากการ
วิจยั พบว่า ไม่มหี น่วยงานหลักการติดตามการปฏิบตั ิ
ของผู้ ช่ ว ยดู แ ลผู้ สู ง อายุ ห ลั ง จากจบการศึ ก ษา
ปัจจุบนั การติดตามการปฏิบตั ขิ องผูช้ ว่ ยดูแลผูส้ งู อายุ
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การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ

เป็นการติดตามจากโรงเรียนทีส่ อนผูช้ ว่ ยดูแลผูส้ งู อายุ
ที่จะติดตามผู้ช่วยดูแลที่อยู่ในสังกัดของตนเอง เพื่อ
ติดตามการปฏิบัติงานและประเมินปัญหาที่เกิดขึ้น
จากปัญหาทีข่ าดระบบการติดตามผูช้ ว่ ยดูแลดังกล่าว
ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น มีการใช้งาน
เกิดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ช่วยดูแล
ผู้ ช่ ว ยดู แ ลบางรายเกิ ด ปั ญ หาเรื่ อ งการปรั บ ตั ว
ความเครียดจากการทำงาน เกิดการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กิน
ขอบเขตทั้งจากที่ไม่ทราบหรืออาจทราบแต่ต้องการ
ทดลองทำ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อคุณภาพ
การดูแลต่อผู้สูงอายุ ส่งผลทำให้เกิดการร้องเรียนไป
ยังคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและสภาการพยาบาล
อยู่เสมอๆ ทั้งนี้หากมีการกำหนดขอบเขตการปฏิบตั ิ
ทีช่ ดั เจนสำหรับผูช้ ว่ ยดูแลผูส้ งู อายุ จะทำให้การติดตาม
การปฏิบตั ิ ตลอดจนการกำกับดูแลและควบคุมมาตรฐาน
การปฏิบัติเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
อย่างไรก็ตามการติดตามผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ
เป็นไปได้ยาก ปัญหาอย่างหนึ่งเกิดจากไม่มีการขึ้น
ทะเบียนผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งการผลวิจัยพบว่า
หน่วยงานที่น่าจะรับผิดชอบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
น่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน
ในส่วนของการติดตามการปฏิบัติซึ่งจากการวิจัยใน
ครัง้ นีย้ งั พบอีกว่า ผูร้ ว่ มวิจยั ส่วนใหญ่ตอ้ งการให้องค์กร
เกีย่ วกับวิชาชีพเข้ามามีบทบาทในการติดตามการปฏิบตั ิ
ซึ่งควรเป็นองค์กรด้านวิชาชีพด้านการพยาบาล โดย
เฉพาะสภาการพยาบาล เนื่องจากเป็นการติดตาม
การปฏิบัติการดูแลด้านสุขภาพ
คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.
2537 - 2540 ได้มบี ทบาทเกีย่ วข้องกับหลักสูตรการ
ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ จากการขอความร่วมมือของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาหลักสูตร ผู้แทน
สภาการพยาบาลได้ร่วมประชุมและจัดทำหลักสูตร
48

ดังกล่าวให้กระทรวงศึกษาธิการนำไปใช้ โดยทีห่ ลักสูตร
ดังกล่าวนี้จะเน้นที่การผลิตบุคคลที่ให้การดูแลเด็ก
ผู้สูงอายุ ที่ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยอยู่ตามบ้านหรือเข้ารับ
การรักษาพยาบาลทีส่ ถานบริการสุขภาพ จึงเป็นหลักสูตร
ที่ไม่ต้องส่งให้สภาการพยาบาลพิจารณา หรือให้การ
รับรองใดๆ ทั้งสิ้น และไม่มีการฝึกปฏิบัติในสถาน
บริการสุขภาพ การจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบตั ิ ก็ไม่มคี วามจำเป็นต้องดำเนินการและควบคุม
โดยผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
แต่ในสถานการณ์การดูแลผูส้ งู อายุในปัจจุบนั
ที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง
ต้องการการดูแลระยะยาว ดังนั้นการปฏิบัติการดูแล
ของผูช้ ว่ ยดูแลผูส้ งู อายุทผี่ า่ นการอบรมจากหลักสูตร
ดังกล่าว จึงเลีย่ งไม่ได้ทจี่ ะต้องดูแลผูส้ งู อายุทเี่ จ็บป่วย
ตามบ้านหรือแม้แต่สถานพยาบาลต่างๆ ซึง่ น่าจะเป็น
การดูแลที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น
องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องร่วมมือกันใน
การกำหนดบทบาทของผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ เพื่อไม่
ให้มีการปฏิบัติเกินขอบเขตหน้าที่ หรือมีการก้าวล้ำ
วิชาชีพเกิดขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรมในต่าง
ประเทศพบว่า ผูช้ ว่ ยดูแลส่วนใหญ่จะทำงานภายใต้
การนิเทศของพยาบาลวิชาชีพ เช่น ประเทศแคนาดา
และประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนในประเทศอังกฤษ
ได้มีการอภิปรายเรื่อง ข้อบังคับของผู้ช่วยทางด้าน
สุขภาพในการประชุมสมาคมพยาบาลแห่งชาติ เมื่อ
ปี ค.ศ. 2002 และได้ข้อสรุปว่าผู้ช่วยดูแลทางด้าน
สุขภาพ (health care assistant) ควรอยู่ภายใต้การ
ดูแลของสภาการพยาบาลและผดุงครรภ์ หรือขึ้นอยู่
กับสถานที่ปฏิบัติงาน เช่น สภาการดูแลทางด้าน
สังคมเป็นต้น14 ทั้งนี้อาจต้องมีการปรับโครงสร้าง
การบริการพยาบาลและผดุงครรภ์ (restructuring of
nursing/midwifery services) ซึ่ง Keeney et al.16
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กล่าวว่าวิธกี ารนีอ้ าจได้รบั การต่อต้านได้จากพยาบาล
วิชาชีพได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากผู้ช่วยดูแล
ทำงานในสถานบริบาลทำงานภายใต้การนิเทศและกำกับ
ดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ หรือวิชาชีพทางด้านสุขภาพ
อื่นๆ ยกเว้นผู้ที่ไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้านซึ่งยังไม่มี
กฎหมายหรือข้อบังคับอะไรรองรับ เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน พยาบาล
วิชาชีพในชุมชนรวมทั้งพยาบาลเวชปฏิบัติ สามารถ
ให้การนิเทศผูช้ ว่ ยดูแลเหล่านีไ้ ด้ขณะให้การเยีย่ มบ้าน
6. การนำรู ป แบบการประกั น ผู้ ช่ ว ยดู แ ล    
ผู้สูงอายุไปประยุกต์ใช้ การวิจัยในครั้งนี้ มีข้อจำกัด
ในเรือ่ งเวลาและกระบวนการประกันคุณภาพ เนือ่ งจาก
เป็นการศึกษาในระยะที่ค่อนข้างสั้น คณะผู้วิจัยไม่
อาจนำรูปแบบการประกันคุณภาพไปทดลองใช้ใน
สถานการณ์จริงได้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. นโยบายสำหรับภาครัฐ
		 1.1 สนับสนุนให้มกี ารดำเนินการในการผลิต
ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุในระดับนโยบาย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคมในปัจจุบนั และในอนาคต
		 1.2 ส่ ง เสริ ม การควบคุ ม การผลิ ต ผู้ ช่ ว ย
ดูแลที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น องค์กรที่ควรมีส่วนร่วม
ในการรับรองมาตรฐาน เช่นกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายองค์กรผูส้ งู อายุ กระทรวง
แรงงาน สภาการพยาบาล และ สมศ.
		 1.3 สนับสนุนให้มีการกำหนดกฎหมาย
เกีย่ วกับอาชีพผูช้ ว่ ยดูแลผูส้ งู อายุ เพือ่ จะได้มกี ารคุม้ ครอง
ผูร้ บั บริการและผูช้ ว่ ยดูแลผูส้ งู อายุอย่างเป็นรูปธรรม
		 1.4 กำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบใน
การขึ้นทะเบียนและตรวจสอบมาตรฐานการบริการ
และการดำเนินงานของศูนย์บริการผู้ช่วยดูแล เพื่อ

เป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ช่วยดูแลและผู้รับบริการ
2. นโยบายสำหรับผู้จัดทำหลักสูตร
		 2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้มมี าตรฐานเดียวกัน
รวมทั้งจัดทำมาตรฐานในการฝึกอบรม และมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
		 2.2 จัดทำหลักสูตรต่อเนือ่ ง ทีเ่ ทียบเคียง
ได้กับหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่รับรองโดย
สภาการพยาบาล เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยได้เพิ่มขึ้น และ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การผลิ ต ผู้ ช่ ว ยดู แ ลให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของสังคมและส่งเสริมความก้าวหน้า
ในอาชีพ
3. นโยบายสำหรับผู้ช่วยดูแล
		 3.1. ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนผู้ช่วยดูแล
เพื่อให้สามารถติดตามประเมินผลการทำงาน และ
วางแผนการพัฒนาความรู้ เจตคติและทักษะที่ยังไม่
อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ อีกทั้งยังเป็นการป้องกัน
การละเมิ ด สิ ท ธิ ผู้ รั บ บริ ก ารและปกป้ อ งสิ ท ธิ ข อง
ผู้ช่วยดูแล
		 3.2. มีการแบ่งระดับผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ
ตามสมรรถนะทีพ่ งึ ประสงค์ เพือ่ ช่วยให้สามารถกำหนด
ค่าตอบแทนได้เหมาะสมตามสมรรถนะ และช่วยให้
ผูร้ บั บริการเลือกใช้บริการได้ตามสมรรถนะทีต่ อ้ งการ
และสามารถในการตอบสนองตรงความต้องการของ
ผู้รับบริการมากขึ้น
		 3.3 สนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่าง
องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดขอบเขต
การปฏิบตั ขิ องผูช้ ว่ ยดูแลผูส้ งู อายุ เพือ่ สามารถควบคุม
และติดตามคุณภาพการปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น
		 3.4 ส่งเสริมให้ศูนย์บริการผู้ช่วยดูแลจัด
ให้สวัสดิการต่างๆ แก่ผู้ช่วยดูแล
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การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ในระดั บ หน่ ว ยงานหรื อ โรงเรี ย นที่ ผ ลิ ต
ผูช้ ว่ ยดูแล ส่งเสริมให้ทกุ ฝ่ายมีสว่ นร่วมในการพิจารณา
การนำรูปแบบการประกันคุณภาพไปปรับใช้ในหน่วยงาน
ให้เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
2. สร้างจิตสำนึกการมีวฒ
ุ ภิ าวะและความยึดมัน่
ผูกพันในอาชีพ ให้แก่ผู้ช่วยดูแลที่สำเร็จการศึกษา
จากหลักสูตร
3. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมหรือสมาคม
ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพ
ด้วยตนเอง และมีโอกาสในการพิทักษ์สิทธิต่างๆ
ของอาชีพผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น
4. ส่งเสริมให้ผชู้ ว่ ยดูแลมีโอกาสในการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพ เช่นเปิดโอกาสให้เข้าศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น จัดให้มีการพัฒนาความรู้ และการ
เรียนรู้แบบต่อเนื่อง หรือมีการสอบขึ้นทะเบียนที่มี
การรับรองคุณภาพอย่างชัดเจน
5. จัดทำ Website ประชาสัมพันธ์การทำงาน
ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่ให้บริการดูแล
ผู้สูงอายุตามบ้าน เพื่อสังคมรับรู้ถึงการบริการและ
แหล่งบริการประเภทนี้ รวมทั้งทราบบทบาทและ
ขอบเขตการทำงานในอาชีพที่ชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูล
ที่สำคัญช่วยให้ผู้ที่ต้องการรับบริการในการตัดสินใจ
ใช้บริการ ทีส่ อดคล้องกับระดับความต้องการการดูแล
ของผู้สูงอายุ

การทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สมรรถนะของ
ผูช้ ว่ ยดูแล หลังจบออกไปประกอบอาชีพ เพือ่ นำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการผลิต
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2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง ทดลองเพื่ อ เปรี ย บ
เที ย บระหว่ า งคุ ณ ภาพผลผลิ ต ของโรงเรี ย นผลิ ต
ผู้ช่วยดูแลที่มีระบบการประกันคุณภาพการจัดการ
ศึกษาและโรงเรียนทีย่ งั ไม่ได้ใช้ระบบประกันคุณภาพ
การจัดการศึกษา
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Development of a quality assurance model for
older people’s care assistants
Siriphan Sasat*Ph.D (Nursing studies-Gerontology)
Branom Rodcumdee* Ph.D (Higher Education)
Tuanjai Pukdeeprom**MNS.
Abstract : The increasing need for care assistants for older people is a result of
increasing numbers of older people in Thailand with chronic illnesses, who are
disabled, dependent, and in need of long-term care, at the same time the
family has less capacity to provide care. The lack of quality assurance and a
follow up system could allow care assistants to function beyond the scope of
their abilities. Therefore, a model of quality assurance for care assistants
would be beneficial to ease this problem. Qualitative research was carried out
with stakeholders who participated in 4 focus group discussions: academic
professional organizations, educators and teachers, care assistants, and care
receivers.
It was found that the characteristics of care assistant for older people
consisted of 3 components; knowledge, attitude and practice. A quality
assurance model for care assistants can be developed into 8 components;
application, admission procedure, teaching and learning, management,
financing and funding, graduators, follow-up system, and quality assurance
system and methods, which includes internal and external assessment. Each
component can be explained by means of 3 indicators: a descriptive indicator,
a characteristic indicator and a quantitative indicator.
Policy recommendations for the government are that they should support
and monitor the quality of care assistant education and training, enact the
related professional law, care assistant agency registration, improve care
assistant curriculum standard, create continuing curriculum study, encourage
qualified care assistant registration, classify level of care assistant and
designate their practice restrictions. Practice recommendations would
encourage schools for care assistants to apply this model in their institutions,
support the establishment of an association for care assistants, and promote
career development.
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