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1. เนื้อหาสาระท่ีได้รับจากการศึกษาดูงาน 

 

1.1 การศึกษาทางไกลและเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยยนูาน  

   Yunnan Open University ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมงิ ที่มี

ช่ือเสียงในเรื่องเป็นแหล่งอาณาจักรพืชและสัตว์ขนาดใหญ่ มีชนกลุ่มน้อย 

25 เผ่า เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มหาวิทยาลัยยูนานเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนด้วย

ระบบการเรียนการสอนทางไกล ตั้งอยู่ที่เมือง Chenggong  มีพื้นที่ 300,000 ตารางเมตร มหีนังสือในห้องสมุด 

540,000 เล่ม โดยเฉพาะ ebook มี 305 terabyte ปัจจบุนัมีจ านวนนักศึกษา undergrade > 100,000 คน 

นักศึกษา nondegree seeking จ านวน 220,000 คน มี staff ทั้งหมด 711 คน อาจารย์ประจ า 534 คน ที่เหลือ

เป็น part-time รวมทัง้สิ้น > 4,000 คน หลักสูตรที่เปิดสอน มีทั้งหลักสูตรระยะสั้น หลกัสูตรระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก  

มหาวิทยาลัยยูนานเป็นสถาบันการศึกษาช้ันสูงที่มีต้นก าเนิดมาจากการเรียนการสอนโดยใช้วิทยุและ

โทรทัศน์ และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และส่งเสริมการ

ผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา จนเป็น Yunan Radio and TV University  ที่มีช่ือเสียง

และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล โดยเฉพาะมีการใช้ระบบวิดีโอออนดีมานด์ (Video on Demand) 

น ามาใช้ ในเรื่องการเรียนการสอนทางไกล โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ท าให้ผู้เรียน สามารถเลือก

รายการวิดีทัศน์ ที่ตนเองต้องการชมได้โดยเลือกตามรายการ (Menu) และเลือกชมได้ตลอดเวลา วิดีโอออนดีมานด์ 

เป็นระบบที่มีศูนย์กลางการเก็บข้อมูลวีดิทัศน์ไว้จ านวนมาก โดยจัดเก็บในรูปแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Video 

Server) เมื่อผู้ใช้ต้องการเลือกชมรายการใด ก็เลือกได้จากฐานข้อมูลที่ต้องการ  

มหาวิทยาลัยใช้เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะเครื่องมือบริหาร  ทั้งบริหารบุคคล พัฒนาบุคลากร 
งบประมาณ ครอบคลุม เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์   เช่น   คอมพิวเตอร์   เครื่องฉาย   เครื่องวิดีโอหรือภาพ
ทัศน์   เครื่องรับโทรทัศน์   รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร    เป็นต้น โดยเฉพาะใช้
เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะเครื่องมือทางวิชาการในรูปแบบคือ ยึดสื่อสิ่งของเป็นหลัก เกิดข้ึนจากความเช่ือที่ว่า
การเรียนรู้อาจเกิดข้ึนได้โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องเผชิญหน้าครูอาจารย์   แต่อาจเรียนได้สื่อประสมประเภทต่างๆ  ในรูป
ของการศึกษาทางไกล  (Distance  Education)  และใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์เปน็แกน   จนมีช่ือเสียงทั้งในจีนและ
ทั่วโลก       
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 เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการศึกษาทางไกลของมสธ.จะแตกต่างกัน มสธ.การใช้สื่อสิ่งพมิพ์เป็นหลัก และ 

สื่อประสมต่างๆ เช่น e-learning  เป็นต้น ในขณะที่มหาวิทยาลัยยูนานใช้วิทยุและโทรทัศน์ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ 

ของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นรายการโทรทัศน์การสอน (Instructional Television: ITV) ที่น าสื่อหลายอย่างมา

ใช้ร่วมกันในรูปแบบของสื่อประสมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทีส่มบูรณ์ เช่น การท าลักษณะการท างานของเครื่องจักร

แบบ animation สะทอ้นใหเ้ห็นควบคู่กบัการสาธิตได้อย่างชัดเจน ท าใหผู้้เรียนได้เห็นเสมือนของจริง โดยการถ่าย

ท าใช้กล้องถ่ายจ านวนมากและที่ทันสมัย  การเรียนโดยใช้วิทยุและโทรทัศน์นี้จงึสง่ผลต่อความเข้าใจของนักศึกษา

ในหลักสูตรนี้ สามารถน าไปปฏิบัติได้  

1.2 การศึกษาทางไกลและเทคโนโลยี ณ วิทยาลยัครูลี่เจยีง 

เมืองลี่เจียงตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนอืของมณฑลยูนนาน ย่านเมืองเก่าลีเ่จียงมีช่ือเสียงจากคูคลองและ
สะพานทีม่ากมาย จนได้รบัการขนานนามว่า "เวนิสแหง่ตะวันออก" มีสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
แตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆ ของจีน เนื่องจากเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งรกรากของชาวน่าซีมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
ได้รับคัดเลือกใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยวดีเด่นทางวัฒนธรรมจีน และได้รับการข้ึนทะเบียนจากองค์การยเูนสโกใหเ้ป็น
มรดกโลก 

วิทยาลัยครูลี่เจียงเป็นสถาบันศึกษาที่มีช่ือเสียงของจีนในด้านการท าหน้าที่ผลิตและฝึกอบรมครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มีคณบดีเป็นผู้บริหารงาน และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชารับผิดชอบแต่ละ

สาขาวิชาเช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาทั่วไป มีทั้งหมด 10 campus มีการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้น 

หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หลายสาขาวิชา เ ช่น ยา (Pharmaceutical science) 

เศรษฐศาสตร์และการจัดการ (Economic and management) เน้นแพทย์แผนจีน และการบูรณาการร่วมกับ

แพทย์แผนปัจจุบัน เป็นต้น สาขาวิชาที่มีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับ คือ ภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese 

language and literature) ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาจีน วรรณคดี และประวัติศาสตร์จีน การเรียนรู้

เกี่ยวกับความศิวิไลซ์ของจีนในโลกยุคปัจจุบัน ผู้เรียนมาจากหลายอาชีพและหลายเช้ือชาติทั่วโลก ภายในวิทยาลัย

ประกอบด้วยนักวิจัยและครูจากหลายเช้ือชาติประมาณ 320 คน  นโยบายส าคัญคือการสร้างความสัมพันธ์และ

ความร่วมมืออันดีงามกับหลายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานกับต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และความร่วมมือโครงการฝกึอบรมพัฒนา ความรู้ภาษาจีน

ส าหรับนักศึกษาไทย โดยจัดหลักสูตรเฉพาะให้กับนักศึกษาจากประเทศไทยซึ่งเข้ารับการศึกษาแล้วมีจ านวน

โดยประมาณ ๔๔ คน โดย นักศึกษากลุ่มนี้มาเรียนรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีน   ส าหรับปัจจุบัน

นักศึกษาจากประเทศไทยมาเรียน ภาษาจีน ณ วิทยาลัยลีเจียง มหาวิทยาลัยครูกว่างซี เพิ่มข้ึน เนื่องจากภาษาจีน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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ได้รับความสนใจและเป็นภาษาที่มีความส าคัญในการสื่อสารมากข้ึน การมีความรู้ทางภาษาจีนจะเป็นการเพิ่ม

โอกาสและช่องทาง ในการท างานส าหรับตนเองมากขึ้น  

ดังนั้นวิทยาลัยลี่เจียงจงึมีความประสงค์ทีจ่ะร่วมมือกบัมสธ. ให้มีการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และ 

บุคลากรทางการศึกษาในอนาคต เพื่อร่วมกันพฒันาเศรษฐกจิและสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีของทั้งสอง

ประเทศ วิทยาลัยลี่เจียงยินดีให้ความร่วมมือในการยกระดับการสร้างความร่วมมือ ในการพัฒนาความรูท้าง

วิชาการและภาษาจีนระหว่างไทย-จีนให้เพิม่ขึ้น เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของทัง้สอง

ประเทศ  ซึ่งการด าเนินงานของวิทยาลัยลี่เจียงได้ก าหนดใหน้ักศึกษา และอาจารย์ท ากจิกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 

เพื่อใหม้ีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางภาษาและมีการช่วยเหลอืดูแลซึ่งกันและกัน ซึ่งรูปแบบการด าเนินการใน

ลักษณะนี้วิทยาลัยลี่เจียงตระหนกัและให้ความส าคัญมาโดยตลอดเนื่องจากเป็นวิธีการสอนที่แตกต่าง ไปจากรปู

แบบเดมิและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีศกัยภาพและทกัษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 วัฒนธรรมและระบบการดูแลผู้สูงอายุในเมืองฉู่สง และลี่เจียง  

1.3.1 วัฒนธรรมของเมืองฉู่สง (Chuxiong) : ฉู่สงเป็นเมืองเล็กๆอยู่ระหว่างคุนหมิงและต้าหลี่ เป็น 

เขตปกครองตนเองของชนเผ่าอี้ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 56 ชนเผ่าของจีน  ชนเผ่าอี้เป็นชนเผ่าเชียงโบราณที่อพยพมาตั้งถ่ิน

ฐานบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีระบบเศรษฐกิจแบบเจ้าศักดินาถือครองที่ดิน กดข่ีข่มเหงเก็บค่าเช่าที่นาใน

ราคาสูง อาชีพหลักคือ การเกษตร พืชที่ปลูก เช่น ข้าวโพด ข้าวเจ้า เป็นต้น  นอกจากนี้นิยมการเลี้ยงสตัว์ สิ่งที่ชาว

อี้ถือว่ามีคุณค่ามากที่สุดคือ แกะและวัว ใช้เป็นเครื่องวัดความสามารถ ความแข็งแกร่งและความมีหน้ามีตาทาง

สังคม  

 ชาวอี้เช่ียวชาญการระบ าร าร้อง เพลงทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของชาวอี้ คือ เพลงภูเขา การเต้นร าที่โดดเด่น มีทั้ง

ระบ าเดี่ยวและระบ าแบบหมู่ ระบ าที่นิยมคือ ระบ าวงเดอืน  ศิลปะหัตถกรรม ได้แก่ การเขียนสบีนถ้วยชาม กาน้ า

อานม้า โดยใช้สีด า เหลอืง และแดงเป็นหลัก งานปกัที่นิยม เช่น ผ้าโพกศีรษะ กระโปรง ผ้าคาดเอว เป็นต้น ด้าน

อาหาร นิยมบริโภคข้าวโพดเป็นอาหารหลัก รสชาติที่ชอบคือ เปรี้ยวและเผ็ด วัฒนธรรมที่สบืทอดกันมาคือ การใช้

เหล้าในการต้อนรับแขกหรอืสื่อประสานสัมพันธ์เมื่อทะเลาะกัน หรือการแต่งงาน โดยเฉพาะการต้อนรบัแขกจะใช้

เหล้าสามจอก เหล้าจอกแรก เรียกว่า “เหล้าต้อนรับ” (reception wine)  ให้ดื่มทีห่น้าประตูทางเข้าบ้านโดยสาว

งามชาวอี๋แต่งกายในชุดเสื้อผ้าทีส่วยงามจะน ามาให้พร้อมขบัล าน าเพลง “ต้อนรบั”  ถ้าพบว่ามีใบไมเ้ขียวๆอยู่ใน

จอกกห็มายความว่าแขกจะต้องตอบกลบัด้วยการร้องเพลง จอกทีส่อง “ดื่ม!เพื่อความสุข” (a toast for 

happiness)  ตรงนี้เจ้าบ้าน/เจ้าภาพจะน าเสนอใหก้ับแขกดว้ยตัวเอง ขับบรรเลงเพลง โดยนักร้องเดี่ยวหรืออาจ
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เป็นกลุ่มประสานเสียง จอกทีส่าม น าเสนอโดยเจ้าของบ้านเองเมือ่แขกก าลงัจะกลบั พร้อมกบัร้องเพลงอ าลาส่ง

แขก ส่วนแขกจะต้องยกดืม่รวดเดียวหมดจอกแล้วกจ็ากไป 

บ้านเรอืนของชาวอี้จะมุงหลงัคาด้วยไม้แผ่น ฝาบ้านก่อด้วยอิฐ ครอบครัวของชาวอี้เมื่อแต่งงานแล้วจะ

แยกครอบครัวออกไป สถานภาพของผู้หญิงต่ ากว่าผู้ชายมาก การแบ่งมรดกจะแบ่งใหลู้กชายอย่างเท่าเทียม แต่ไม่

แบ่งใหลู้กสาว การตั้งช่ือลกูนิยมใช้ค าในช่ือพ่อมาเป็นส่วนในการตั้งช่ือลูกทุกรุ่นเป็นธรรมเนยีมปฏิบัติต่อกันมา 

ส าหรับประเพณีการแต่งงานชาวอี้ยึดถือสามีภรรยาเดียว หากสามีตายฝ่ายหญงิก็ไม่ถือว่าเป็นสะใภ้บ้านนั้นแล้ว

ต้องย้ายออกไป พิธีศพนิยมเผาในเขตยูนาน เขตอื่นใช้การฝงั ด้านศาสนาและความเช่ือบูชาวิญญาณบรรพบรุุษ

และผสีาง เทศกาลที่ส าคัญคือเทศกาลคบเพลงิไฟ ในเดือนหก เป็นพิธีเฉลิมฉลองบูชาเทพต่างๆ กลางคืนจะถือคบ

เพลงิไปทีล่านกลางแจง้ และร่วมกันรอ้งเพลง และเต้นร ากันอย่างสนุกสนาน 

1.3.2 ระบบการดูแลผู้สูงอายุในเมืองฉู่สง และลีเ่จียง 

                ปัจจุบันประชากรผูสู้งอายุจีนมมีากกว่า 230 ล้านคน เป็นประเทศเดียวในโลกที่มปีระชากร 
ผู้สงูอายุเกนิ 200 ล้านคน จ านวนประชากรผู้สงูอายุในเมืองของจีนปี 1990 มีประมาณ 26.41 % ของ 
จ านวนประชากรเมืองทั้งหมด และ ปี 2017 จ านวนผู้สงูอายุในเมืองเพิ่มข้ึนเป็น 57.35 % ทางการจีนคาดการณ์
ว่า เมื่อถึงปี 2050 จ านวนประชากรผูสู้งอายุจะมากถึง 480 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 2/5 ของประชากรผู้สงูอายุใน
เอเชียเท่ากับ 1/4 ของประชากรผูสู้งอายุทัง้โลก การมีจ านวนผู้สงูอายุมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วนี้ ท าให้
จ านวนประชากรวัยแรงงานคิดเทียบเป็นร้อยละมจี านวนลดลง จากนโยบายการควบคุมประชากรของจีนโดยให้แต่
ละบ้านมีลูกได้คนเดียวของรัฐบาลจีนต้ังแต่ช่วงยุคปี 70 เป็นต้นมา ท าให้อัตราการเกิดลดจ านวนลงอย่างมาก ไม่ใช่
การลดลงแบบข้ันบันไดแต่คือการลดลงแบบดิ่งลง  ปัญหาของผูสู้งอายุจีนจ านวนมากประสบปญัหาภายใน
ครอบครัวกลายเป็นปญัหาของสงัคมตามมา ปญัหาหลกัๆ สรุปได้ 4 ประเด็นดงันี้คือ 
                1. ปัญหาพี่น้องลูกหลานในครอบครัวทะเลาะกันเพราะเรื่องค่าใช้จ่ายดูแลคนแก่ หรือใครดูแลมาก
น้อยเพียงใด 
                2. ปัญหาคดีที่เกีย่วกับทรัพยส์ินของผูุุุสงูอายุมมีากขึ้น ลูกหลานของผูสู้งอายุจ านวนหนึ่งพยายามที่จะ
โยกย้ายทรพัย์สินมาเป็นของตัวเอง ในขณะทีผู่้สงูอายุก าลังป่วยหรือความสามารถมีอยู่จ ากัด หรือบางกรณีมีการ
บังคับให้ผูสู้งอายุท าพินัยกรรมขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ 
                3. ปัญหาผูสู้งอายุที่ถูกหลอกมีจ านวนมากขึ้น จากพวกธุรกจิการดูแลรักษาสุขภาพผูสู้งอายุ วิธีการ
ของคนพวกนี้ส่วนใหญ่คือ จัดสัมมนาใหเ้ข้ามาร่วมกจิกรรมต่างๆฟรี จะเริ่มพูดชักชวนขายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
หรือเครื่องมือดูแลสุขภาพต่างๆที่มรีาคาแพงอย่างมาก หรือหลอกใหล้งทุนในกองทุนด้วยดอกเบี้ยสูง 
                4. ปัญหาการฆ่าตัวตายของผู้สงูอายุในกลุ่มวัย 65 ปีข้ึนไปโดยเฉพาะในชนบทมจี านวนเพิ่มข้ึนมาก 
โดยมากเป็นปญัหาทางจิตใจผูสู้งอายุที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียว หรือมีความน้อยเนื้อต่ าใจกบัครอบครัว ไม่อยากให้ตัวเอง
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เป็นภาระของครอบครัว  
           รัฐบาลจีนได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และให้ความส าคัญกบัการดูแลผู้สงูอายุในชุมชน (Aged Care 
Community Service) ซึ่งปจัจบุันรปูแบบการดูแลผูสู้งอายุในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือชุมชน ได้เห็น
ความส าคัญและจัดต้ังข้ึนสถานบริการในเกือบทุกพื้นที่ในจีน เพื่อรองรบัผูสู้งอายุที่ต้องการความช่วยเหลือทัง้ทาง 
ด้านร่างกาย จิตใจ และสงัคม ซึ่งแตล่ะพื้นทีจ่ะมีรปูแบบการดูแลที่แตกต่างกันไปตามงบประมาณ และตาม
ลักษณะพื้นที ่เช่น Home Care Service Centre, Home and Day Care Center, Aged Care Residential 
Facilities and Others นอกจากนีร้ะดับการดูแลและการให้บริการยงัข้ึนอยู่กับทรพัยากรในพื้นที่, ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร,์ ความสามารถ และความสนใจของคนในพื้นที ่รวมถึงเจ้าหน้าที่ใหบ้รกิาร  

 
รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในจีนก าลังพัฒนาข้ึน

เรื่อยๆ และเริ่มมีความส าคัญมากขึ้นในสังคมจีนปัจจุบัน 
เกือบทุกพื้นที่ในจีนได้มีการจัดรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ
ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท  ซึ่งมีความแตกต่างกัน 
ผู้สูงอายุจีนที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป มีคุณสมบัติที่สามารถรับ
บริการการดูแลผู้สูงอายุนี้ได้ ข้ึนอยู่กับระดับรายได้ของ

ผู้สูงอายุแต่ละคน ผู้ที่มีรายได้น้อยไม่มีงานท าจะได้รับสิทธิในการไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ ปัจจุบันมี
ผู้สูงอายุจีนจ านวนมากเข้ารับบริการนี้ทั้งแบบอยู่อาศัยเป็นประจ า  (Residential Home Care) หรือที่เรียกว่า 
บ้านพักคนชรา และแบบไปกลับ (Day Care Center) ที่เรียกว่า สถานสงเคราะห์คนชรา  

 จากการศึกษาต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุจีนในพื้นที่ที่มีความน่าสนใจนครซา่งไห่  เขตจิ้งอัน และมณฑลซือ่
ชวน เมืองเฉิงตู โดย ธีระ สินเดชารักษ์ (2558) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า 
ในการดูแลผ้สูงอายุในจีน สามารถแบ่งระดับการดูแลออกเป็นลักษณะข้ันบันไดตามความต้องการการดูแลของ
ผู้สูงอายุ โดยการดูแลผู้สูงอายุในข้ันแรก จะเป็นการดูแลโดยสมาชิกครอบครัว หรือการดูแลโดยอาสาสมัครอื่นที่
ไม่ใช่ญาติพี่น้องที่เป็นการดูแลแบบสมัครใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Home Care Volunteer) ในข้ันที่สองจะเป็นการ
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Care Professional) โดยผู้ดูแลจะเป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ  ข้ันที่สามจะเป็น
การดูแลผู้สูงอายุแบบ Day care แบบการดูแลที่ศูนย์คือ ไปเช้าเย็นกลับ ส าหรับผู้สูงอายุที่แข็งแรง ช่วยเหลือ
ตนเองได้หรือผู้ดูแลที่ติดบ้าน ไม่สามารถออกนอกบ้านได้ จะเป็นการดูแลกลางวัน   ข้ันที่สี่จะเป็นการดูแลผู้สูงอายุ
ในลักษณะ Short Stay ส าหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุเพียงระยะสั้นหรือมีผู้ดูแลมาดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้านแบบระยะสั้น  และข้ันสุดท้ายจะเป็นการดูแลแบบ Nursing Home คือการดูแลผู้สูงอายุทีม่ีภาวะป่วย ผู้ดูแล
จะเป็นผู้มีความเช่ียวชาญเฉพาะส าหรับดูแลผูส้งูอายุที่มภีาวะเจ็บป่วย นอกจากนี้ระดับการดูแลผู้สงูอายุยังสามารถ
แบ่งตามลักษณะของผู้สูงอายุ คือ ผู้สูงอายุที่มีความยากล าบากในการเคลื่อนไหวจะเลือกใช้บริการแบบการดูแลที่
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บ้าน (Home Care) ผู้สูงอายุที่ติดบ้านไม่สามารถออกนอกบ้านได้ หรือผู้สูงอายุที่ต้องการสังคม สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ จะเลือกรับบริการแบบ Home care (Professional), Day Care และ Short Stay ทั้งสองรูปแบบนี้จะ
เป็นการดูแลผ่านชุมชน (Community Care) ส าหรับ Nursing Home จะผ่านการดูแลแบบระบบสถาบัน 
(Institutional Care) 

ซึ่งผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับระบบการดูแลผูสู้งอายุในเมืองฉู่สง และลี่เจียงของมณฑลยูนานมีระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุในระดับครอบครัวและชุมชนเป็นไปเช่นเดียวกับมณฑลอื่น  ๆ  ของจีน กล่าวคือ ในระดับครอบครัว 
ลูกหลานไปท างาน ผู้สูงอายุจะถูกทอดทิ้งให้อยู่บา้นโดยล าพัง บางชุมชนจะใช้เพื่อนบ้านใกล้เคียงดูแลซึ่งกันและกนั 
โดยเฉพาะในสังคมชนบท กรณีที่ผู้สูงอายุมีรายได้หรือลูกหลานมีรายได้เพียงพอก็จะเลือกใช้การบริการทั้งแบบ 
Home Care  ), Day Care หรือ Short Stay ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ซึ่งท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุข ที่ยังคงได้อาศัยอยู่
ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆ ไม่ต้องไปอาศัยอยู่ที่อื่น อีกทั้งยังได้มีสังคมเพื่อนใหม่ทีม่ีอายุใกลเ้คียงกัน มาท ากิจกรรมร่วมกนั 
เสมือนกับมาโรงเรียนในตอนเช้าและกลับตอนเย็น ซึ่งต่างจากไทยที่ลูกหลานมารับ เนื่องจากสถานที่อยู่ไกลจาก
บ้านการให้การบริการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นหัวใจในการดูแลผู้สูงอายุจีน ส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมารบั
บริการได้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จะท าให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกว่าตนเองไม่ถูกทอดทิ้ง  และศูนย์บริการจะให้
ความส าคัญกับการเยี่ยมบ้าน มีการจัดตารางไปเยี่ยมบ้านในทุกอาทิตย์ สัปดาห์ละสองครั้ง  กรณีที่ไม่มีลูกหลาน
ดูแลหรือเดินไม่ได้ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของภาครัฐจะใช้อาสาสมัครในชุมชนเข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุทั้งในศูนย์และ
การลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้าน ท าให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างชุมชนและภาครัฐในการเข้ามามีบทบาทเพื่อช่วยเหลือ
และดูแลคนในชุมชนของตน ในขณะที่สังคมไทยก็จะมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน  เพื่อดูแล
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ เฝ้าระวังและเตือนภัย ซึ่งจะแตกต่างกับจีน คือไทยจะแต่งตั้งอย่างเป็นทางการหมู่บ้านละ 1 คน 
แต่จีนไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ แต่มีอาสาสมัครจ านวนมากที่มีความตั้งใจเข้ามาดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้
ลักษณะกิจกรรมก็ยังมีความแตกต่างกัน คือ อาสาสมัครไทยจะเป็นการไปเยี่ยมบ้านเพื่อพูดคุย ช่วยเหลือ และ
จัดบริการ สวัสดิการต่างๆ แต่ในขณะที่อาสาสมัครของจีนจะมีการท ากิจกรรมสังคมมุ่งเป้าไปที่ความมีศักยภาพ
และคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าของผู้สูงอายุ กิจกรรมทางสังคมจึงมีรูปแบบที่กว้างขวางเป็นกิจกรรมในแง่การมีส่วน
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมทั้งการพบปะ พูดคุย หรือกิจกรรมรวมกลุ่มในลักษณะของการออกก าลังกาย  สังสรรค์ 
อาสาสมัคร จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้สุขภาพของผู้สูงอายุทั้งทางร่างกาย จิตใจมีแนวโน้มไปในทางที่ดี ช่วยท าให้
ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ และมีความสุข  
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2. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงาน 

2.1 ไดแ้ลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กบัคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยยูนานด้านเทคโนโลย ี

สารสนเทศ สง่ผลใหเ้กิดความรูเ้กี่ยวกับการน าโทรทัศน์มาใช้ในการปรบัการเรียนการสอนโดยใช้โทรทัศน์เป็นสือ่

ประสม 

2.2 สามารถน าความรูเ้กี่ยวกบัระบบการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุในจีนมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ 

ผู้สงูอายุของชุมชนในประเทศไทยให้มปีระสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 

      2.3 น าความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐานไปประยุกต์ใช้ในชุดวิชา  

89799 อบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมน  

2.4 น าความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่แก่คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้คณาจารย์ในสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมหรือศึกษาดูงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

กับศาสตร์ในหลักสูตรนั้นๆอย่างสม่ าเสมอ 

 

--------------------------------------------------- 

 

 


