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Objective: To develop the care system for the elderly with dementia networks in Sisaket Province.
methods: Research and Development Sample Consisting of the elderly health team Sampling from
22 networks, of 46 people, 30 elderly with dementia and 30 caregivers/relatives of the elderly with
dementia by simple random sampling. Tools used include Dementia assessment form in the community
Prerequisite test, Thai language version Basic and Advanced Daily Ability Assessment Form (ADL, IADL)
Guide to Care and Preparation for Elderly with Dementia The dementia knowledge test for the health
team And the satisfaction assessment form for the care of the elderly with dementia. There are 3
stages of development, namely 1) studying the context and problems of dementia care 2) the model
development process By training knowledge, skills at all levels Establishment of a clinic for specialized
care for dementia Make a guideline for referral screening, home visits 3) Evaluation after development
Qualitative data analysis And quantitative By frequency, percentage and pair t-test statistics
The results: showed that dementia screening system at the community level, the hospital, and the
hospital, but still lack connection to access experts and treatment There is no practice guideline to
treat patients as a health team for the elderly. And the health team knows, skills Insufficient role in
caring for the elderly with dementia Including the treatment of dementia patients at the community
level and ARD is not clear because it is included in the health promotion of the elderly. Data collection,
dementia, lack of evaluation of care outcomes Groups with severe dementia are burdened by relatives
who treat according to beliefs such as superstition, quarantine and do not understand patients until
communication problems. After 2 years of system development, the elderly into the dementia screening
system increased from 9.12 percent to 70 percent .94 The duration of access to experts decreased
from an average of 257 days to 6.9 days. Follow the guidelines for caring for the elderly, dementia, 98.7
percent, the satisfaction of the health team and relatives to the development system are 94.3 and 92.41,
respectively. Daily operation (ADL) was significantly higher than before development (t = 5.22, p <.01,
X = 13.80, SD. = 5.59, 95% CI 1.37 - 3.15). Advanced daily variation (IADL) increased significantly before
development (t = -1.20, p <.01 X = 3.43, SD = 1.56, 95% CI -.81 - -.21). Preliminary Thai version Increased
before development significantly (t = 7.02, p <.01, X = 13.38, SD = 5.58, 95% CI -3.95 - -2.17) in the care of
the elderly with dementia. The level of awareness increased significantly at the highest level (t = -21.15,
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p <.01, X = 7.59, SD = 1.24, 95% CI -3.47 - -2.87). Elderly dementia to manage the problem properly
Causing groups of behavioral and emotional problems such as agitation, 11 people, dormant symptoms
with sleep problems 8 people, anxiety problems with sleep 4 people, and agitation problems with sleep
6 people decreased to no symptoms say And encourage the elderly to have more ability to perform
daily activities Resulting in the relative satisfaction in the development system
Summary of care system: for the elderly with dementia network in Sisaket Province Has clearly defined
the role of the health team At each service level Through the health network team that has been
trained to have knowledge, ability, and skills, with a mentor system to send to a clinic for disease at the
provincial level Resulting in dementia elderly being screened and passed on to more experts Able to
provide appropriate services for the elderly with dementia in the area
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การพััฒนาระบบการดููแลผู้้�สููงอายุุโรคสมองเสื่่�อมเครืือข่่ายจัังหวััดศรีีสะเกษ
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วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อพััฒนาระบบการดููแลผู้้�สููงอายุุโรคสมองเสื่่�อมเครืือข่่ายจัังหวััดศรีีสะเกษ
เครื่่� อ งมืือและวิิ ธีี การ : Research and Development กลุ่่�มตััวอย่่าง ประกอบด้้วยทีีมสุุขภาพด้้านผู้้�สููงอายุุ
สุ่่�มตััวอย่่างจากเครืือข่่ายฯ 22 แห่่งจำำ�นวน 46 คน ผู้้�สููงอายุุที่่�วิินิิจฉััยโรคสมองเสื่่�อม 30 คน และกลุ่่�มผู้้�ดููแล/
ญาติิผู้้�สูงู อายุุโรคสมองเสื่่อ� ม 30 คน โดยวิิธีสุ่่�ี มแบบง่่าย เครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้ประกอบด้้วย แบบประเมิินภาวะสมองเสื่่อ� มในชุุมชน
แบบทดสอบสมรรถภาพพสมองเบื้้�องต้้นฉบัับภาษาไทย แบบประเมิินความสามารถในการปฏิิบััติิกิิจวััตรประจำำ�
วัันพื้้�นฐานและขั้้�นสููง (ADL, IADL) คู่่�มืือการดููแลและการเตรีียมญาติิสููงอายุุโรคสมองเสื่่�อม แบบทดสอบความรู้้�
เรื่่�องโรคสมองเสื่่�อมสำำ�หรัับทีีมสุุขภาพ และแบบประเมิินความพึึงพอใจต่่อรููปแบบการดููแลผู้้�สููงอายุุโรคสมองเสื่่�อม
มีีขั้้�นตอนการพััฒนา 3 ระยะคืือ 1) ศึึกษาบริิบทและสภาพปััญหาการดููแลโรคสมองเสื่่�อม 2) กระบวนการพััฒนารููปแบบ
โดยฝึึกอบรมความรู้้�ทัักษะทุุกระดัับ การจััดตั้้�งคลิินิิกดููแลเฉพาะโรคสมองเสื่่�อม ทำำ�แนวทางการส่่งต่่อ การคััดกรอง
การติิดตามเยี่่�ยมบ้้าน 3) ประเมิินผลหลัังการพััฒนา การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงคุุณภาพ และเชิิงปริิมาณ โดยค่่าความถี่่�
ร้้อยละ และสถิิติิ pair t-test
ผลการศึึกษา : พบว่่ามีีระบบการคััดกรองโรคสมองเสื่่�อมในระดัับชุุมชน รพสต. และ รพช. แต่่ยัังขาดการเชื่่�อมโยง
เพื่่� อ ให้้ เ ข้้ า ถึึงผู้้�เชี่่� ย วชาญและการรัั ก ษา ไม่่ มี ี แ นวปฏิิ บัั ติิ ก ารดูู แ ลผู้้�ป่่ ว ยร่่ ว มกัั น เป็็ น ทีี ม สุุ ข ภาพด้้ า นผู้้�สูู ง อายุุ
และทีีมสุุขภาพมีีความรู้้�ทัักษะ ไม่่เพีียงพอกัับบทบาทการดููแลผู้้�สููงอายุุโรคสมองเสื่่�อม รวมถึึงการรัักษาผู้้�ป่่วย
ภาวะสมองเสื่่�อมในระดัับชุุมชนและ รพช. ยัังไม่่ชััดเจน เพราะไปรวมในงานส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ การเก็็บข้้อมููล
โรคสมองเสื่่�อมขาดการประเมิินผลลััพธ์์ด้้านดููแล กลุ่่�มที่่�มีีโรคสมองเสื่่�อมรุุนแรงจะเป็็นภาระของญาติิที่่�รัักษาไปตาม
ความเชื่่อ� เช่่น รัักษาทางไสยศาสตร์์ การกัักบริิเวณ และไม่่เข้้าใจผู้้�ป่่วยจนกระทั่่ง� มีีปัญ
ั หาการสื่่อ� สาร การระแวงเรื่่อ� งทรััพย์์สินิ
เป็็นต้้น หลัังการพััฒนาระบบ 2 ปีี ผู้้�สููงอายุุเข้้าสู่่�ระบบการคััดกรองโรคสมองเสื่่�อมเพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 9.12 เป็็นร้้อยละ
70 .94 ระยะเวลาการเข้้าถึึงผู้้�เชี่่ย� วชาญลดลงจากค่่าเฉลี่่ย� 257 วััน เป็็น 6.9 วััน มีีการปฏิิบัติั ติ ามแนวทางการดููแลผู้้�สููงอายุุ
โรคสมองเสื่่�อมร้้อยละ 98.7 ความพึึงพอใจของทีีมสุุขภาพและญาติิต่่อระบบการพััฒนาเป็็นร้้อยละ 94.3 และ
92.41 ตามลำำ�ดับั คะแนนเฉลี่่ย� การปฏิิบัติั ติิ กิิ จิ วััติปิ ระจำำ�วันั (ADL) สููงกว่่าก่่อนพััฒนาอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (t = 5.22 ,
p < .01 , X=13.80, SD.= 5.59 , 95% CI 1.37 - 3.15 ) การปฏิิบััติิกิิจวััติิประจำำ�วัันขั้้�นสููง (IADL) เพิ่่�มขึ้้�นก่่อนพััฒนา
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (t = -1.20 , p < .01 X =3.43 , SD = 1.56 , 95% CI -.81 - -.21) คะแนนเฉลี่่�ย สมรรถภาพ
สมองเบื้้�องต้้นฉบัับภาษาไทย เพิ่่�มขึ้้�นก่่อนพััฒนาอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (t = 7.02, p < .01, X =13.38, SD = 5.58 ,
95% CI -3.95 - -2.17 ) ด้้านการดููแลผู้้�สููงอายุุโรคสมองเสื่่อ� ม พบว่่า ทีีมสุุขภาพมีีความรู้้�เพิ่่�มขึ้้น� ในระดัับมากถึึงมากที่่�สุดุ
อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (t = -21.15, p < .01, X = 7.59, SD = 1.24 , 95% CI -3.47 - -2.87) มีีการใช้้คู่่�มือื การดููแลผู้้�สููงอายุุ
โรคสมองเสื่่อ� มมาจััดการแก้้ปัญ
ั หาอย่่างเหมาะสม ทำำ�ให้้กลุ่่�มที่่มี� ปัี ญ
ั หาพฤติิกรรม และอารมณ์์ ได้้แก่่อาการกระสัับกระส่่าย
(agitation) 11 คน อาการเฉยเมยร่่วมกัับปััญหาการนอน 8 คน ปััญหาความวิิตกกัังวลร่่วมกัับการนอน 4 คน และปััญหา
agitation ร่่วมกัับการนอน 6 คนลดลงจนไม่่มีอี าการดัังกล่่าว และกระตุ้้�นให้้ผู้้�สูงู อายุุมีคี วามสามารถในการปฏิิบัติั กิิ จิ วััตร
ประจำำ�วัันเพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผลให้้ญาติิมีีความพึึงพอใจในระบบการพััฒนา
สรุุ ป : ระบบการดููแลผู้้�สููงอายุุโรคสมองเสื่่�อมเครืือข่่ายจัังหวััดศรีีสะเกษ ได้้กำำ�หนดบทบาททีีมสุุขภาพชััดเจน
ในแต่่ละระดัับบริิการ โดยผ่่านทีีมเครืือข่่ายสุุขภาพที่่�ผ่า่ นการอบรมให้้มีคี วามรู้้� ความสามารถ และมีีทักั ษะ มีีระบบพี่่�เลี้้ย� ง
เพื่่�อส่่งเข้้าคลิินิิกเฉพาะโรคในระดัับจัังหวััด ส่่งผลให้้ผู้้�สููงอายุุโรคสมองเสื่่�อมได้้รัับการคััดกรองและส่่งต่่อถึึงผู้้�เชี่่�ยวชาญ
เพิ่่�มขึ้้�น สามารถจััดบริิการให้้กัับผู้้�สููงอายุุโรคสมองเสื่่�อมในพื้้�นที่่�ได้้เหมาะสม
คำำ�สำำ�คััญ : ระบบ ผู้้�สููงอายุุ สมองเสื่่�อม

