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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย

พร�อมรับสังคมสูงวัย: 
วางระบบดูแลผู�ป�วยระยะยาว 
กับทางเลือกระยะท�ายของชีวิต

โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

วันอังคารที ่20 กันยายน 2559

ณ ห�องประชมุชัน้ 2 สถาบันวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย
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ความต�องการการดแูลผู�สงูอายแุละผู�ป�วยระยะสดุท�ายมมีากขึน้

ป�จจุบัน ป�ญหาการดูแลเป�น
ป�ญหาของครอบครัว เม่ือ
ครอบครัวมีขนาดเลก็ลง 
คนท่ีต�องแบกภาระจึงหนักมาก

เราหรือสังคม สามารถร�วมกันแบ�งเบาซ่ึงกัน
และกัน เพื่อบรรเทาภาระของครอบครัวท่ีต�อง
ดูแลผู�สูงอายุ ผู�สูงอายุจํานวนมากท่ีไม�มีบุตร
หรือไม�แต�งงาน ก็ได�รับการดูแลจากสังคม
ด�วย 
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ระบบการดแูลผู�ป�วย/
ผู�สูงอายรุะยะยาว
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จํานวนผู�ดูแลผู�สูงอายุติดบ�าน (คน) จํานวนผู�ดูแลผู�สูงอายุติดเตียง (คน)

ผู�สูงอายใุนภาวะพึง่พงิเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ 
ส�งผลให�ความต�องการผู�ดแูลเพิม่ขึน้ตาม

คน

คน

ท่ีมา: คณะวิจัย
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ค�าใช�จ�ายต�อป�

ป� ค�าใช�จ�ายรวม  
ค�าอุปกรณ� วัสดุส้ินเปลือง

และค�าเดินทางผู�จัดการการดูแล
ค�าผู�ดูแล

และค�าเดินทางผู�ดูแล 
2560 59,519 14,984 44,534
2565 81,594 20,552 61,042
2570 110,660 27,839 82,821
2575 149,065 37,477 111,588
2580 199,717 50,195 149,521

หน�วย: ล�านบาท

ที่มา: คณะวิจัย
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ค�าใช�จ�ายดแูลผู�สงูอายรุะยะยาวเพิม่ขึ้นเรื่อยๆ
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ค�าผู�ดูแลและค�าเดินทางผู�ดูแล ค�าอุปกรณ� วัสดุสิ้นเปลืองและค�าเดินทางหัวหน�าผู�ดูแล
ล�านบาท

ท่ีมา: คณะวิจัย
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การแบ�งกนัร�วมรบัผดิชอบค�าใช�จ�าย

• ด�านทรัพยากรทางการแพทย� – งบประมาณปกติของทาง
ภาครัฐ และจัดตั้งกองทุนดูแลผู�ป�วยระยะยาว

• ด�านอุปกรณ�และวัสดุสิ้นเปลือง และค�าเดินทางของผู�จัดการ
การดูแล - รัฐบาลและประชาชนอายุ 40-65 ป�

• ค�าผู�ดูแลและค�าการเดินทางของผู�ดูแล - ท�องถิ่นและ
ผู�ใช�บริการรับผิดชอบในสัดส�วนที่เท�ากัน
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จํานวนเงนิทีแ่ต�ละภาคส�วนรบัผดิชอบ
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ทุกภาคส�วนเข�ามารบัผดิชอบการดแูลผู�สูงอายรุะยะยาว

อายุ 40-65 ป�

กองทุนดูแลผู�ป�วยระยะยาว

สถานบริการเอกชน

สถานบริการรัฐ

ค�าผู�ดูแล 
50%

ค�าวัสดุ
อุปกรณ�

สมทบเงิน

บริจาคเงิน

บริจาคเงิน

ผู�ใช�บริการ
(ต�องผ�านการ
ประเมินความ
ต�องการโดย
ทีมผู�เชียวชาญ)

เอกชน

รัฐบาล
(ตามระบบป�จจุบัน)

บ�าน

ค�าผู�ดูแล 
50%

ท�องถิ่น

ค�าหัวหน�าผู�ดูแล ส�งเสริมสุขภาพ       สาธารณสุข
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บทบาทของภาคส�วนต�างๆ

หน�วยงานหรอืผู�รบัผดิชอบ ความรบัผดิชอบ

ภาครัฐ ผู�จัดการการดูแลและบริการสาธารณสุขอื่นๆ

ประชาชนอายุ 40-65 ป� สมทบเงินเข�ากองทุน

ผู�ใช�บริการ ค�าใช�จ�าย (ค�าผู�ดูแล+ค�าเดินทางผู�ดูแล)/2

ท�องถ่ิน ค�าใช�จ�าย (ค�าผู�ดูแล+ค�าเดินทางผู�ดูแล)/2

ภาคเอกชน ดําเนินธุรกิจ
1. บริการ (ผู�ดูแล สถานบริการ และรถรับ-ส�ง)
2. สินค�า (อุปกรณ�และวัสดุส้ินเปลือง)
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กลไกการกาํกบัและควบคมุการให�บรกิาร

- กรมกิจการผู�สูงอายุ
- กรมอนามัย
- กรมการขนส�งทางบก
- องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น
- ประชาชนผู�สมทบเงิน

ผู�ให�บริการดูแลและ/หรือผู�
ให�บริการรับส�งผู�สูงอายุ/ผู�พิการ

ขออนญุาต ผู�ตรวจสอบคุณภาพ
สถานบริการฯ และรถ
รับส�งผู�สูงอายุ/ผู�พิการ

ขอใบรบัรอง ออกใบรบัรอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า
กระทรวงพาณิชย�

ตรวจคณุ
ภาพ

ทกุป�

ขอใบอนญุาต
ประกอบธรุกจิ

ออกใบอนญุาต
ประกอบธรุกจิ

สุ�มตรวจคณุภาพ

ผู�ใช�บริการ

ร�องเรยีนคณุภาพ
การให�บรกิาร

ร�องเรยีนการตรวจสอบ
คุณภาพ

ออก/ยกเลกิใบอนญุาตให�ประกอบกจิการ

ลงโทษ

คณะกรรมการกาํกบัและ
ควบคมุคณุภาพสถาน
บริการดแูลผู�สงูอายุ
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ธุรกิจทีจ่ะเกดิใหม�

• กิจการผู�ตรวจสอบคุณภาพสถานให�บริการ 
(ต�องได�รับใบอนุญาต)

• บริการรถรับ-ส�งผู�สูงอายุหรือผู�พิการ

• บริการดูแลระยะยาว และ day care

• ตัวแทนขายวัสดุ อุปกรณ�สําหรับผู�รับประโยชน�

• ตลาดสินค�า (สําหรับผู�สูงอายุ) มือสอง

• บริการซ�อมแซมอุปกรณ�ที่ใช�โดยผู�สูงอายุ

13



บทบาทและหน�าทีข่องคณะกรรมการ

• ออกใบอนุญาตให�แก�ผู�ท่ีต�องการประกอบกิจการตรวจสอบคุณภาพสถานดูแลฯ 
และรถรับส�งผู�สูงอายุหรือผู�ป�วย 

• การสุ�มตรวจสถานบริการดูแลผู�สูงอายุและผู�ป�วยระยะยาว

• กําหนดมาตรฐานของการให�บริการดูแลผู�สูงอายุ/ผู�ป�วยระยะยาว

• กําหนดมาตรฐาน รถรับ-ส�ง ผู�สูงอายุและผู�พิการ

• กําหนดเกณฑ�การประกอบอาชีพผู�ดูแลท่ีได�รับค�าตอบแทน

• รับเรือ่งร�องเรียนการให�บริการของผู�ประกอบกิจการ
ตรวจสอบคุณภาพสถานบริการและของผู�ให�บริการ
ดูแลผู�สูงอายุ/ผู�ป�วยระยะยาว

• ตรวจสอบการร�องเรียน

• ลงโทษและยกเลิกใบอนุญาตแก�ผู�กระทําผิด
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การดูแลผู�ป�วยระยะสดุท�าย
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มะเรง็เป�นสาเหตหุลกัของการเสยีชวีติของผู�สงูอายุ

ท่ีมา: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� กระทรวงสาธารณสุข
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โรคระบบย�อยอาหาร

โรคของต�อมไร�ท�อ โภชนาการและเมตะบอลซึิม

โรคของระบบสืบพันธุ�และทางเดินป�สสาวะ

โรคระบบไหลเวียนโลหิต

มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด

5 อันดับของการเสยีชวีติของผู�สงูอายใุนป� 2557

คน
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ผู�ป�วยมะเรง็ใหม�มแีนวโน�มเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ

ที่มา: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� กระทรวงสาธารณสุข

จํานวนผู�ป�วยโรคมะเร็งและเน้ืองอกทุกชนิด
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ส�งเสริมการดแูลผู�ป�วยระยะสดุท�ายทีบ่�าน

• การรักษาตัวท่ีบ�านช�วยให�คุณภาพชีวิตของผู�ป�วยดีขึ้น
• ในหลายประเทศมีการเสียชีวิตท่ีบ�านในสัดส�วนท่ีสูง
 เยอรมัน ร�อยละ 51
 ญี่ปุ�น (ผู�ป�วยระยะสุดท�ายท่ีเสียชีวิตด�วยโรคมะเร็ง) ร�อยละ 81

• ในหลายประเทศ ผู�สูงอายุส�วนใหญ�ต�องการใช�ชีวิตวันสุดท�ายท่ีบ�าน
 มาเลเซีย ร�อยละ 61 
 เกาหลีใต� ร�อยละ 90

• Hospice care ต�องสร�างความม่ันใจให�แก�ผู�ป�วย มีระบบการติดตามอาการ 
และช�วยอํานวยความสะดวกต�างๆ ให�แก�ผู�ป�วย

• สร�างกลไกในการสนับสนุนทางการเงินแก�การดูแลผู�ป�วยระยะสุดท�ายท่ีบ�าน
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ค�าใช�จ�ายทีบ่�านต่าํกว�าทีโ่รงพยาบาล

 ผู�ป�วยโรคมะเร็งภายใต�โครงการ UC มีค�ารักษาพยาบาลเดือนสุดท�าย
ก�อนเสียชีวิตเฉลี่ยเท�ากับ 44,974 บาท

 การดูแลผู�ป�วยระยะสุดท�ายที่บ�านมีค�าใช�จ�ายเท�ากับ 26,821 บาท 
โดยแบ�งเป�น

2,787
บาท

7,534
บาท

ข�อเสนอ: ส�งเสรมิให�เกดิการดแูลระยะท�ายทีบ่�าน
เสนอให�เป�นทางเลอืกหนึง่ของผู�ป�วย 19

Presenter
Presentation Notes
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งสูงสุด คือ 348,194 (2557) 
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