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10 
ทักษะการประเมิน 

วิเคราะหผูปวยสูงอายุ 

ศรีสุภา แกวประพาฬ 

 

 

 ทานทราบหรือไมวา มากกวาครึ่งของประชากรที่มีอายุเกิน 

65 ป จะมีอายุยืนยาวตอไปไดอีก ซ่ึงปญหาที่จะตามมาก็คือปญหาดาน

สุขภาพอนามัยของผูสูงอายุ มีโรคของผูสูงอายุหลายอยางที่ควรคํานึง

ดวยกัน เชน อัมพาต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง 

อาจเกิดโรคภาวะสมองเสื่อม  ความพิการจากอุบัติเหตุลมล่ืน  ปญหา

การนอนไมหลับ  ความเครียด ฯลฯ  นอกจากนี้ผูสูงอายุสวนหนึ่งยังถูก

ทํารายทั้งทางรางกายและจิตใจ (Abuse) โดยคนในครอบครัวทั้งโดย

เจตนาหรือไมก็ตาม 

 การแพทยจึงจําเปนตองจัดระบบการดูแลรักษาใหผูสูงอายุ

ไดรับการดูแลรักษาที่ดีท่ีสุดทั้งดานรางกายและจิตใจ  โรงพยาบาล

รามาธิบดีไดเปดคลินิคประเมินผูสูงอายุครบวงจรแบบ One Stop Unit 

เพื่อใหผูปวยไดรับการประเมิน ตรวจอาการที่นาสงสัยซ่ึงยากตอการ

วินิจฉัยทั่ วไป  จึงตองอาศัยผู เชี่ยวชาญดานการแพทย ผูสู งอายุ 

(Geriatric) โดยเฉพาะเปนผูประเมิน 

 คลินิคนี้มีแพทยผูเชี่ยวชาญและบุคลากรอื่นทางการแพทยซ่ึง

ทํางานแบบสหวิชาชีพ (Multidisciplinary)  ทําการประเมินผูปวยทั้ง

ทางรางกายและจิตใจโดยแพทย พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคม

สงเคราะห เภสัชกร  โดยเริ่มจากนักสังคมสงเคราะหทําการสัมภาษณ

ประวัติทางสังคม ทําประวัติครอบครัว (Family Tree Charts) ประเมิน

ปญหาสังคม จิตใจ ครอบครัว การดูแล และสภาพแวดลอม  พยาบาล



 
 
 
 
 
 

 
 

 
62 แกปญหาสังคมดวยวิชาชีพสังคมสงเคราะห 

 

ตรวจการมองเห็น ประเมินภาวะซึมเศรา (Depression) หรือ

ความเครียด (Stress)  นักจิตวิทยาทําแบบทดสอบทางจิตวิทยา 

ทดสอบความจํา เภสัชกรประเมินการใชยา ผลขางเคียงของการใชยา 

การใหยาซ้ําซอนหรือมากเกินความจําเปน เปนตน กอนที่จะพบแพทย 

 บทบาทของนักสังคมสงเคราะหในการทํางานในทีมสหวิชาชีพ

ในกรณีนี้ ก็คือในระหวางการประเมิน หากพบปญหาหรือความคับของใจ

ของผูปวยหรือผูดูแลผูปวย  นักสังคมสงเคราะหก็จะใหคําปรึกษาแนะนํา 

และสนับสนุนทางจิตใจ ตามกระบวนการใหคําปรึกษา และการชวยเหลือ 

ไปพรอมกัน เชน การปรับความสัมพันธระหวางผูปวยและผูดูแล  ให

เกิดความเขาใจอาการของผูปวย และการดําเนินของโรค เพราะโรคบาง

โรคทําใหพฤติกรรมของผูปวยเปลี่ยนไปจากเดิม  สรางปญหา และ

ความวุนวาย มาแทนที่ความสงบสุขของครอบครัวที่เคยมีมาแตเดิม 

เชน โรคภาวะสมองเสื่อม ท้ัง Dementia และ Alzheimer ทําใหผูดูแลมี

ความเขาใจในผูสูงอายุท่ีมีปญหาการเจ็บปวยในครอบครัวมากขึ้น 

 หลังการประเมินตรวจวินิจฉัย วันถัดมาทีมสหวิชาชีพจะนํา

กรณีของคนไขเขาประชุมรวมกัน โดยแตละนักวิชาชีพจะนําเสนอปญหา

และขอมูลของผูปวยในมุมมองของวิชาชีพตน  นักวิชาชีพแตละคนจะ

ไดรับขอมูลเกี่ยวกับประวัติผูปวยและปญหาทางสังคมจากรายงานของ

นักสังคมสงเคราะห  แพทยก็จะสัมภาษณเพิ่มเติมตอจากนักสังคม

สงเคราะหในประเด็นที่แพทยสงสัย  ขณะที่แพทยรายงานปญหาผูปวย

ก็มักจะมีการยกประเด็นทางสังคมขึ้นมาและเสนอความคิดเห็นโดยแต

ละวิชาชีพจะแสดงความคิดเห็นรวมกันในประเด็นทางสังคม   

 ปกติแพทยและพยาบาลจะมองตรงไปยังผูปวยและอาการของ

โรคเปนสําคัญ   แตนักสังคมสงเคราะหจะมองผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวยและจิตใจของคนในครอบครัว  จึงทําใหนัก

สังคมสงเคราะหชวยเสนอขอคิดในประเด็นปญหาที่ควรตระหนักเพื่อ

ชวยผูปวยและครอบครัว  เพื่อชวยใหแพทยมีขอวินิจฉัยที่ครอบคลุม

ย่ิงขึ้นและ นําไปปรับแผนการรักษาใหเปนประโยชนกับผูปวยสมกับที่

เรียกวาการรักษาแบบองครวม (holistic) อยางแทจริง 

 ปญหาของผูสูงอายุยังเกี่ยวของกับ ผูท่ีทําหนาที่ดูแลผูสูงอายุ ซ่ึง
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อาจประสบปญหาและความคับของใจ ท่ีจําเปนตองใหการชวยเหลือดูแล

เปนพิเศษเชนกัน  ผูท่ีดูแลผูสูงอายุเองก็จําเปนตองมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับผูสูงอายุวา ธรรมชาติของมนุษยเราเมื่อเขาสูวัยชรา จะตองเกิด

การเปลี่ยนแปลงหลายอยาง  ท้ังอารมณ จิตใจ ทัศนคติ พฤติกรรม ความ

เชื่อ  ตลอดจนสภาวะการดําเนินของโรคที่ทําใหพฤติกรรมของทาน

เปลี่ยนไปจากเดิม  เชน ผูปวยสมองเสื่อมไมสามารถจดจําเรื่องราว 

ขอตกลง สัญญาที่ตกลงกันไว ลืมทานยา ทานขาวแลวจําไมได  ลืมชื่อ

ตัวเอง ชื่อลูกหลาน จําไมไดแมวาสามีหรือภรรยาเสียชีวิตไปแลว ยังคง

ถามหาอยูทุกๆวันซ่ึงสรางความสะเทือนใจใหลูกหลานมาก 

 หากไมมีความเขาใจสิ่งท่ีเกิดขึ้น ความทุกขทรมานก็จะเกิดแก

ผูดูแล (Caregiver Burden) ไปอีก  การดูแลผูสูงอายุท่ีเปนพอ แม ปู ยา 

ตา ยายจะตางกับดูแลเด็กตรงที่ เด็กบางครั้งอาจใชวิธีลงโทษดุ  หรือวา

กลาวไดเตือนได เพราะเด็กจะเกรงกลัวและยุติการกระทําไดในระดับหนึ่ง 

แตผูสูงอายุ มักจะไมเชื่อฟงลูกหลาน เพราะทานใหการเลี้ยงดูมา 

 

 กรณีศึกษาที่ 1  

 ผูสูงอายุมีอาการมือสั่น เครียด นอนไมหลับ จากการสัมภาษณ

พบวาเคยถูกบุตรสาวของตนเองไลออกจากบาน โดยพูดกับมารดาวา 

“ไมเอาแลว ไมใหอยูดวยแลว”  ผูเปนแมจดจําคําพูดนี้ไวฝงใจ นึกในใจ

วาถาตนพูดคํานี้กับลูกบางวา “ไมเอาแลว” ตั้งแตลูกเกิดมา เขาก็คง

เปนเด็กกําพราในสถานสงเคราะหไปแลว  ผูปวยจึงตองออกจากบานไป

อยูกับญาติซ่ึงก็อยูกันไมไดจนตองหอบเสื้อผากลับมานั่งรอลูกสาวหนา

บานเปนเวลาหลายชั่วโมงจนค่ํา  พอลูกกลับมา ผูปวยก็ออนวอนลูก

สาวขอกลับมาอยูดวย  แตลูกสาวไมพูดและปลอยใหยืนรอหนาบานอีก

เปนชั่วโมงกวาจะเรียกใหเขาบาน 

 หลังจากนั้น แมจึงตองอยูอยางเจียมเนื้อเจียมตัว ทํางานใหทุก

อยางแมแตซักกางเกงใน  ความทุกขทรมานจึงเกาะกินใจผูปวยจน

เครียด  นักสังคมสงเคราะหขอใหผูปวยใหอภัยลูกสาวเพราะลูกปวย

เปนโรคไต ตองฟอกไต และเปนโรคไทรอยดเปนพิษ จึงมีอารมณ

หงุดหงิด  แตผูปวยก็บอกวาทีคนรับใชลูกยังพูดดวยดีๆ ไดเลยไมเห็น
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ตวาดเลย  ลูกกลัวคนรับใชลาออกมากกวากลัวแมออกจากบาน 

 นักสังคมสงเคราะหจึงตองใชเวลาสวนหนึ่งคุยเรื่องปญหาและ

ใหการสนับสนุนทางจิตใจแกผูปวย  และขอใหผูปวยอดทนและเห็นใจ

ลูกสาวที่เจ็บปวยทุกขทรมานและมีอาการที่นาเปนหวง   ขอใหผูปวย

เลิกคิดเรื่องในอดีต และกลับไปดูแลบุตรใหดีในฐานะแมในเวลาที่

เหลืออยู  นักสังคมสงเคราะหยังไดนําเสนอกับทีมวาปญหาการเจ็บปวย

รายนี้เกิดขึ้นมาจากปญหาทางอารมณจิตใจมากกวาปญหาทางรางกาย 

 หลังจากนั้นผูปวยไมมาตามนัดในครั้งท่ี 2  แตมาในนัดครั้งท่ี 

3 โดยแจงใหนักสังคมสงเคราะหทราบวาที่ตนไมไดมาตามนัดเพราะ

บุตรสาวเสียชีวิตแลว  ตองไปเผาศพ และไปลอยอังคาร  และบอกวาตน

ไดอโหสิกรรมใหบุตรไปแลวตั้งแตบุตรยังมีชีวิต  หลังจากเสียชีวิตก็ได

ทําบุญใสบาตรไปให และคอยดูแลหองพักอาศัยใหเหมือนกับวาบุตร

ยังคงอยู   ผูปวยเขาใจความทุกขทรมานของบุตร และยังไดดูแลบุตรจน

วาระสุดทาย ทําใหอาการตางๆ ท่ีเกิดขึ้นหายไปดวย 

 

 กรณีที่ 2 

 ผูปวยรายนี้เปนโรคอัลไซเมอร มีธุรกิจหลายรอยลาน  มี

ภรรยา 8 คน และมีบุตรกับภรรยานอยดวย  ผูปวยมีอาการหลงลืม 

บางครั้งบอกทางกลับบานไมถูก  บางวันถอนเงินไปจากบัญชีวันเดียว

หลายแสน  โดยจําไมไดวาถอนไปทําไม ใหใคร  บางครั้งโทษคนใน

บานวาขโมยเงินของตน  บางทียกทรัพยสินใหคนอื่นโดยไมมีสาเหตุ  

 ภรรยาหลวงและบุตรจึงเสนอใหใชขอกฎหมายใหศาลสั่งให

เปนบุคคลไรความสามารถเพื่อพิทักษสิทธิใหทายาทกอนที่สมบัติจะ

หายหมด  และการที่ผูปวยไปคางบานภรรยานอยหลายบาน ทําใหมี

ปญหาการทานยา  สมาชิกในทีมเสนอใหนัดภรรยาทุกคนรวมทั้ง

ภรรยาหลวงมาพบเพื่อชวยดูแลการทานยาและจัดเวรในการใหยาแก

ผูปวย  แตนักสังคมสงเคราะหไมเห็นดวยเพราะในอดีตที่ผานมา  สามี

เจาชูและทํารายตบตีภรรยาหลวงมาตลอด สรางความเจ็บปวดใหกับ

ภรรยามาก  จนบัดนี้แมภรรยาจะทําใจวาสามีมีคนอื่น แตก็ไมตองการ

พบกับภรรยานอยพวกนั้นเลย  ขอใหคํานึงถึงจิตใจของผูเปนภรรยา
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หลวงดวย และหาทางดูแลผูปวยดวยวิธีอ่ืน 

 

 ตัวอยางทั้งสองนี้แสดงถึงบทบาทและการทําหนาที่ของนัก

สังคมสงเคราะหวิชาชีพในทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาล ซ่ึงตองใชทักษะ

ในการวิเคราะหปญหาทางสังคมและสิ่งแวดลอมนอกเหนือจากปญหา

ทางกายภาพ  ทักษะไดจากการฝกฝนในภาคปฏิบัติ  แตพื้นฐานสังคม

ของวิชาชีพสังคมสงเคราะหไดจากการจัดการศึกษาที่ตองปูพื้นใหนัก

สังคมสงเคราะหไดศึกษาความรู ในหลายสาขา  เชน  กฎหมาย 

รัฐศาสตร สังคมวิทยา เศรษฐศาสตรและอื่นๆ รวมท้ังการศึกษาดูงาน

ภาคสนาม  อาจกลาวไดวาการจัดการศึกษาดานสังคมสงเคราะหมี

ตนทุนที่ต่ํากวาวิชาชีพอื่น  แตวิชาชีพนี้ก็ แตสามารถสรางคุณูปการให

เกิดประโยชนตอผูปวย 

 

 และเหนือสิ่งอ่ืนใด นักสังคมสงเคราะหตองทํางานดวยใจ

ที่เต็มไปดวยจิตวิญญาณของความเปนนักสังคมสงเคราะห รวมทั้ง

ยืนหยัดตอสูเพื่อใหวิชาชีพของเราใหเปนที่ยอมรับวานักสังคม

สงเคราะหวิชาชีพสามารถนําความรูความเขาใจทางสังคม-จิตใจ

อยางแทจริงมานําเสนอเปนแนวความคิดประกอบในการใชดุลย

พินิจเพื่อการรักษาพยาบาลผูปวยไดเปนอยางดี 

 

นางศรีสุภา  แกวประพาฬ  

นักสังคมสงเคราะห 8 (ชํานาญการ) โรงพยาบาลรามาธิบดี  สังคมสงเคราะห

ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2520-2523)  ปจจุบันเปน 

เลขานุการ ชมรมผูปวยฮีโมฟเลียและโรคเลือดออกงายทางพันธุกรรมแหงประเทศ

ไทย และกรรมการมูลนิธิโรคเลือดออกงายฮีโมฟเลียแหงประเทศไทย  ทําการสอน

นักศึกษาแพทยโรงพยาบาลรามาธิบดี นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร  

Email: srisupha28@yahoo.com 




