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ระบบประกัน
การดูแลระยะยาว : ระบบ
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย

การเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วของไทยเป็น

สิ่งที่ทุกฝ่ายควรวางแผนทั้งเชิงรุกและเชิงรับ แนวโน้ม

จ�านวนผู้สูงอายุของไทยก�าลังเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ โดยในปี 

พ.ศ.2560 มีผู้สูงอายุอยู่ที่ 11.7 ล้านคน และประเมินว่า

จะเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 2 เท่าตัวเป็น 23.0 ล้านคนในอีก 30 

ปีข้างหน้า ความเสี่ยงที่มาคู่กับการสูงวัยคือ ความเสี่ยง

ต่อภาวะความพกิารและการดูแลตนเองไม่ได้ อนึง่ สังคม

ไทยเป็นสงัคมท่ีลูกหลานดูแลพ่อ แม่ ปู่ย่า ตายาย โดยผูท้ี่

ดูแลผูส้งูอายุมักเป็นผูห้ญงิ แต่การเปล่ียนแปลงทีเ่กิดข้ึน

พร้อมกนักับการทีมี่ผูส้งูอายมุากขึน้คอื การมีเด็กและคน

วยัท�างานลดลง รวมถึงการเข้าสูต่ลาดแรงงานของผูห้ญงิ

มากขึ้น ดังนั้น ในอนาคตการที่จะมีลูกหลานเป็นผู้ดูแล

ผู้สูงอายุอย่างเพียงพอนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ การเตรียม

ความพร้อมเชงิรุกส�าหรับสงัคมไทยประการหนึง่ คอื การ

จัดให้มีระบบประกันการดูแลระยะยาว หรือ Long-Term 

Care Insurance (LTCI) ขึ้น  

รายงานทีดีอาร์ไอฉบับนี้สรุปจากส่วนหนึ่งของ

หนังสือระบบประกันการดูแลระยะยาว : ระบบท่ีเหมาะ

สมกับประเทศไทย เพื่อน�าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ในการบรรเทาปัญหาที่คาดว่าจะเกิดจากการมีจ�านวนผู้

สูงอายุมากขึ้น  ซึ่งผู้ได้รับผลประโยชน์จากการวางแผน

และจัดการที่ดีนั้น ไม่เพียงเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยัง

รวมถึงคนวัยท�างานท่ีได้รับการแบ่งเบาภาระการดูแล 

และรวมไปถึงคนไทยโดยทั่วไปที่ได้เห็นคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นของเพื่อนบ้านด้วย 

ระบบประกันการดูแลระยะยาวในประเทศต่างๆ 

ผู้สูงอายุมักประสบความถดถอยของสมรรถภาพ

ร่างกายและการเคล่ือนไหว ระบบประกันการดูแลระยะ

ยาวจึงมีความจ�าเป็นมากขึ้นส�าหรับสังคมท่ีมีผู้สูงอายุ

จ�านวนมาก ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมและการพัฒนา

ระบบประกันการดูแลระยะยาวเพื่อรองรับและแก้ไข

สถานการณ์ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันตาม
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สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การบริหาร

จัดการระบบของแต่ละประเทศมักจะแตกต่างกัน ไม่ว่า

จะเป็นโครงสร้างการบริหารจัดการและการเงินการคลัง 

รูปแบบการให้บริการ หรือบทบาทของแต่ละภาคส่วน

ในสังคม

ประเทศท่ีเข้าสูส่งัคมผูส้งูวยัหลายประเทศมีระบบ

ประกันการดูแลระยะยาวแบบถ้วนหน้า โดยแหล่งเงินที่

ใช้ส�าหรับการประกันการดูแลระยะยาวมาจากหลายส่วน 

ตั้งแต่ภาษีทั้งจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น การ

สมทบเงินของนายจ้างและลูกจ้าง การจ่ายเบี้ยประกัน

ของประชาชนวยัท�างาน และการร่วมจ่ายของผูใ้ช้บริการ 

ประเทศแรกที่จัดระบบการดูแลผู ้สูงอายุอย่าง

ชัดเจนคือประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยแบ่งรูปแบบบริการ

ออกเป็น 2 ลักษณะคอื ระบบประกันสขุภาพซึง่รับผดิชอบ

โดยรัฐบาลกลาง ให้บริการด้านสาธารณสุข และระบบ

การดูแลทางด้านสังคม ซึ่งรับผิดชอบโดยรัฐบาลท้องถิ่น 

ให้บริการด้านการดูแลที่บ้านและการส่งเสริมสนับสนุน

กิจกรรมด้านสังคม ระบบการประเมินความต้องการการ

ดูแลระยะยาวใช้กระบวนการ holistic evaluation โดยทมี

ทีด่�าเนินการประเมินมาจากหลากหลายสาขาทีเ่ก่ียวข้อง 

อาทิ ทีมสหวิชาชีพ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ และผู้

เชี่ยวชาญอื่นๆ 

จากนั้นก็ได้ขยายไปยังประเทศในแถบสแกน

ดิเนเวีย รูปแบบที่มีการพัฒนาส่วนใหญ่เป็นระบบหลัก

ประกันการดูแลระยะยาวทีค่รอบคลมุประชากรอย่างถ้วน

หน้า ประชาชนสามารถได้รับบรกิารตามความจ�าเป็นและ

ความต้องการที่เหมาะสม มากกว่าการพิจารณาความ

สามารถในการจ่าย เนื่องจากระบบการเงินการคลังมา

จากการจ่ายเงินสมทบเข้าระบบประกันหรือกองทุนและ

จดัสรรบริการแบบถ้วนหน้า ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายมีแนวโน้ม

เพิ่มสูงข้ึนตามจ�านวนผู้สูงอายุและความต้องการบริการ

การดูแลระยะยาวที่เพิ่มขึ้น 

ส่วนในเอเชีย ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศแรกที่

จัดระบบบริการการดูแลระยะยาว โดยญี่ปุ่นแยกระบบ

ประกันการดูแลระยะยาวออกจากระบบประกันสุขภาพ

อย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็ยัง

ประสบกบัความท้าทายเม่ือความต้องการบรกิารเพิม่มาก

ขึน้ รัฐบาลจงึเสริมนโยบายรณรงค์การสร้างเสรมิสขุภาพ

แก่ประชาชนมากยิง่ขึน้ โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจและสามารถปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสูก่ารมีสุข

ภาวะที่ดี ทั้งทางด้านการออกก�าลังกายและโภชนาการ 

ในหลายประเทศได้ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของภาค

ธุรกิจให้เข้ามาแข่งขันในตลาดการบริการระยะยาว ทั้ง

การผ่อนปรนข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง หรือการสร้างแรง

จูงใจทั้งด้านการอุดหนุนงบประมาณหรือการลดหย่อน

ภาษีเมื่อเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดบริการ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพของผู้ให้บริการให้สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม

การดูแลระยะยาวในประเทศไทย

การดูแลระยะยาวของประเทศไทยส่วนใหญ่ยัง

อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของครอบครัว ตามรากฐาน

ของวัฒนธรรมประเพณีตะวันออก นอกจากการดูแล

ของคนในครอบครัวแล้ว ผู้สูงอายุยังได้รับการสนับสนุน

ช่วยเหลือจากภาคส่วนอื่นๆ ตามความสามารถและทุน

ทางสังคมของแต่ละพื้นที่ การบริการและการสนับสนุน

ท่ีจัดสรรให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงมีหลากหลายรูป

แบบ ครอบคลุมตั้งแต่บริการทางด้านการดูแลรักษาใน

โรงพยาบาล เชื่อมโยงจนถึงการรับบริการที่บ้าน โรง

พยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต�าบล 

(รพ.สต.) ท�างานเชื่อมโยงประสานงานการดูแลทางด้าน

สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาค

ชมุชน และองค์กรต่างๆ ชว่ยสนบัสนุนโดยเฉพาะบรกิาร

ทางด้านสังคม

อปท. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการ

ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะบริการด้านสังคม บทบาทการมี

ส่วนร่วมท่ีส�าคัญคือ สนับสนุนงบประมาณเพื่อการดูแล
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ผู้สูงอายุที่มีความต้องการการดูแลระยะยาว ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นการสนบัสนนุงบประมาณในกองทุนหลักประกัน

สขุภาพในระดบัท้องถิน่หรือพืน้ที ่และเป็นองค์กรหลกัใน

การระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง 

เช่น กองทุน และกองผ้าป่า 

ตัวอย่างความร่วมมือท่ีโดดเด่นของ อปท.ใน

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เช่น จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้พึ่งพิง 

(Day care center) ภายใต้การสนับสนุนขององค์การ

ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan Interna-

tional Cooperation Agency: JICA) และเทศบาลต�าบล

สะอาด จ.ขอนแก่น การสนับสนุนงบประมาณสมทบทุน

ในกองทุนต�าบลจ�านวนร้อยละ 300 ของเงินที่ได้รับจาก

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อ

ให้มีงบประมาณเพียงพอส�าหรับการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนในพื้นที่และสนับสนุน “นักบริบาลชุมชน” ผู้

มีความรู้ความสามารถในการดูแลระยะยาวจนถึงระยะ

ท้ายของชีวิตของผู้พึ่งพิง ภายใต้การก�ากับดูแลของเจ้า

หน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ให้บริการดูแลผู้พึ่งพิง โดย อบต.

ซับสมบูรณ์ จ.ลพบุรี 

โรงพยาบาลชมุชน (รพช.) และ รพ.สต. นบัเป็นอกี

หน่วยงานหลักที่ให้บริการการดูแลระยะยาว รวมถึงเป็น

ภาคีหลักในการขับเคล่ือนและประสานงานร่วมกับท้อง

ถิ่น ชุมชน และครอบครัวในการให้บริการดูแลระยะยาว 

ทัง้นีเ้ม่ือผูป่้วยกลบัไปพกัทีบ้่าน  ทีมสหวชิาชพีของ รพช. 

และเจ้าหน้าที่ของ รพ.สต. จะติดตามไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่

บ้านเพื่อประเมินและให้บริการด้านการแพทย์ นอกจาก

นี้ ยังท�าหน้าที่ประสานกับภาคีอื่นๆ ทั้ง อปท. และภาคี

ชุมชน เพื่อจัดบริการให้กับผู้สูงอายุ อาทิ การจัดหากาย

อปุกรณ์ การเยีย่มบ้าน รวมถงึการจดัหานกับริบาล อาสา

สมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน และอาสาสมัครดูแลผูส้งู

อายุที่บ้าน เข้ามาช่วยบริการ

นอกจากนี้ภาคชุมชนยังเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับทุนทาง

สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น การสนับสนุนส่วนใหญ่เป็น

บริการด้านสังคม ส่วนภาคเอกชนถือเป็นอีกหนึ่งภาคีที่

เข้ามามีส่วนร่วมสนบัสนนุการดูแลระยะยาว ถงึแม้ว่าการ

มีส่วนร่วมนั้นจะมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่เน้นการสนับสนุน

ทางด้านงบประมาณ องค์ความรู้และบริการ เพือ่ช่วยเพิม่

ความครอบคลุมและความเท่าเทียมกันของประชาชน

ปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลได้เร่ิมโครงการ “ระบบ

การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิง” เป็นโครงการน�าร่องใน 1,000 ต�าบล เพื่อ

จัดรูปแบบและระบบบริการการดูแลระยะยาวข้ึนภายใต้

ระบบหลักประกนัสุขภาพถ้วนหน้า หลักการส�าคญัของรปู

แบบการให้บริการแก่ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงเน้นบริการ

ในชุมชนมากขึ้น มีการสนับสนุนทางวิชาการและบริการ

จากหน่วยบริการ รวมถึงการพัฒนาให้ผู้จัดการการดูแล

และผู้ดูแลมีทักษะและความสามารถในการให้บริการแก่

ผู้สูงอายุและได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

ผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแลและค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลระยะยาว

จ�านวนผูส้งูอายขุองประเทศไทยมีแนวโน้มเพิม่ข้ึน

จาก 11.7 ล้านคนในปี พ.ศ. 2560 เป็น 23.0 ล้านคนในปี 

พ.ศ. 2590 การประมาณการจ�านวนผู้สูงอายุที่ต้องการผู้

ดูแล พบว่าจ�านวนผูส้งูอายทุีต้่องการผูดู้แลมีแนวโน้มเพิม่

ขึ้นตลอดจาก 3.7 แสนคนในปี พ.ศ. 2560 เป็น 1.2 ล้าน

คนในปี พ.ศ. 2590 ท้ังนีผู้ส้งูอายใุนกลุ่มตดิบ้านคือกลุ่มท่ี

สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้บ้าง จะมีจ�านวนมากกว่ากลุ่ม

ติดเตียงท่ีแทบจะไม่สามารถท�ากิจวัตรประจ�าวันด้วยตัว

เองได้เลยตลอดช่วงการประมาณการ 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาวทีบ้่านประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายด้านอปุกรณ์และวสัดุสิน้เปลอืงท่ีผูส้งูอายุมีภาวะ

พึง่พงิใช้ประจ�าวนั ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรหรือผูดู้แล และ

ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางของผู้ดูแลส�าหรับการมาให้

บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน โดยมีรายการดังนี้

1. การให้บริการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงท่ีบ้าน
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มีค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์และวัสดุส้ินเปลืองเฉล่ียต่อเดือน

เท่ากับ 3,829 บาท ส�าหรับผู้สูงอายุในกลุ่มติดบ้านมี

ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองเฉลี่ยต่อเดือน 

เท่ากับ 2,767 บาท

2. การดูแลระยะยาวจ�าเป็นต้องมีการให้บริการ

โดยผูดู้แลทีเ่ข้ามาช่วยเหลอืในการท�ากิจกรรมขัน้พืน้ฐาน

ในการใช้ชวิีตประจ�าวันและงานเลก็น้อยในบ้าน ถอืเป็นค่า

ใช้จ่ายด้านบุคลากร จากการสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพ

พบว่า ผู้สูงอายุในกลุ่มติดเตียงจ�าเป็นต้องมีผู้ดูแลตลอด 

24 ชั่วโมง และจ�าเป็นต้องได้รับการบริการจากผู้ดูแลที่มี

ทักษะและความเชี่ยวชาญซึ่งผ่านการฝึกอบรม งานดูแล

ผู้สูงอายุตลอดเวลาเป็นงานที่เหนื่อยและเครียด ดังนั้น 

ผู้ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงจึงควรได้รับค่าตอบแทนขั้น

ต�่าเท่ากับผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งเท่ากับ

เดือนละ 15,000 บาท 

ค่าใช ้จ ่ายส�าหรับผู ้ ดูแลผู ้ สูงอายุติดบ้านนั้น

พิจารณาจากกิจกรรม ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม 

และจ�านวนคร้ังทีท่�าต่อเดือน ผลจากแบบสอบถามข้อมูล

การดูแลระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน พบว่าภายใน

ระยะเวลาหนึ่งเดือน ผู้สูงอายุในกลุ่มติดบ้านต้องการ

บริการจากผู้ดูแลท้ังหมด 100 ชั่วโมง ค่าตอบแทนของ

ผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านท่ีมีทักษะขั้นพื้นฐานคิดเป็น

ชั่วโมงละ 37.5 บาท  ดังนั้นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อหัว

ของผูส้งูอายุตดิบ้านจงึเท่ากับ 3,750 บาทต่อคนต่อเดือน

3. นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปให้

บริการแก่ผู้สูงอายุที่บ้าน ซึ่งมี 2 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง

ส�าหรับผูจ้ดัการการดูแลหรือทมีผูดู้แลเย่ียมบ้านผูส้งูอายุ

ติดบ้านเดือนละ 1 ครั้ง และผู้สูงอายุติดเตียงเดือนละ 2 

คร้ัง และส่วนที่สองส�าหรับผู้ดูแลเดินทางไปยังบ้านผู้สูง

อายุทุกวัน โดยผู้ดูแลและผู้จัดการการดูแลไม่ได้เดินทาง

ร่วมกัน ให้ค่าใช้จ่ายการเดินทางทีเ่กดิขึน้ส�าหรับผูจ้ดัการ

การดูแลและผู้ดูแลแบบเหมาจ่ายต่อคร้ัง โดยผู้จัดการ

การดูแลเดินทางในรัศมี 30 กิโลเมตรรอบๆ โรงพยาบาล

ที่สังกัดและได้รับค่าเดินทางแบบเหมาจ่ายเท่ากับ 150 

บาทต่อครั้งของการเยี่ยมบ้าน ส่วนผู้ดูแลได้รับค่าเดิน

ทางเหมาจ่าย 100 บาทต่อครั้งและเดินทางในระยะทาง 

20 กิโลเมตรรอบๆ พื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางส�าหรับการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงจึงมีเฉพาะ

ค่าเดินทางของผู้จัดการการดูแลซึ่งเท่ากับ 300 บาทต่อ

เดือน ขณะที่ค่าใช้จ่ายการเดินทางส�าหรับการดูแลผู้สูง

อายตุดิบ้านประกอบด้วยค่าเดินทางของผูจ้ดัการการดูแล 

150 บาทและของผู้ดูแลอีก 3,000 บาทต่อเดือน

สรุปรวมค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาวกลุ่มผู้สูง

อายุติดเตียง 19,129 บาทต่อคนต่อเดือน และผู้สูงอายุ

ติดบ้านมีค่าใช้จ่าย 9,667 บาทต่อคนต่อเดือน 

นอกจากนี้คณะวิจัยยังได้ประมาณค่าใช้จ่ายการ

ดูแลระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในอนาคต 

(พ.ศ. 2560-2590) พบว่าค่าใช้จ่ายรวมในการดูแลผู้สูง

อายุของประเทศไทยจะเพิม่จากประมาณ 6 หม่ืนล้านบาท

ในปี พ.ศ. 2560 เป็น 3.4 แสนล้านบาทในปี พ.ศ. 2590 

หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 5 เท่าในเวลาเพียง 30 ปี อย่างไรก็ดี 

แม้ว่าจ�านวนผูส้งูอายุในกลุ่มตดิบ้านจะมีมากกว่ากลุ่มตดิ

เตยีง แต่ค่าใช้จ่ายต่อหวัในการดแูลระยะยาวของกลุ่มตดิ

เตียงนั้นสูงกว่ากลุ่มติดบ้านอย่างมาก ส่งผลให้ค่าใช้จ่าย

ในการดูแลระยะยาวของกลุม่ตดิเตยีงสงูกว่ากลุม่ติดบ้าน

ตลอดช่วงปี พ.ศ. 2560-2590 

ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลของผู้ป่วยระยะท้าย

การศึกษาของ World Health Organization 

(WHO) พบว่าร้อยละ 82 ของผูเ้สยีชวิีตด้วยโรคเรือ้รังทัว่

โลก เสยีชีวติด้วยโรคเกีย่วกับหวัใจและหลอดเลอืด มะเร็ง 

และระบบทางเดินหายใจ และกว่าร้อยละ 53 ของจ�านวน

ผู้เสียชีวิตทั้งหมด มีความต้องการบริการการดูแลระยะ

ท้ายหรือการดูแลแบบประคับประคอง 

ส�าหรับประเทศไทยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิต

จากโรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด โดยมีแนวโน้มเพิ่ม

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังมักประสบความ
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เจ็บปวดและทรมานท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ อัน

มาจากอาการของโรค จึงต้องการการดูแลแบบประคับ

ประคอง แต่บริการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเป็นบริการ

ที่จ�ากัดอยู่ในสถานพยาบาลเท่านั้น ประเทศไทยยังไม่มี

การดูแลระยะท้ายท่ีบ้านอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้ป่วย

โรคเร้ือรังทีอ่ยู่ในระยะท้ายส่วนใหญ่เลือกเข้ารับบรกิารใน

สถานพยาบาล และพึง่พาเทคโนโลยทีางการแพทย์ขัน้สงู

ในการพยุงชีวิต และเสียชีวิตในสถานพยาบาลเป็นหลัก 

ซึ่งต่างจากผู้ป่วยระยะท้ายในต่างประเทศท่ีมักเลือกรับ

บริการการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน 

คณะวิจัยจึงเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านการดูแล

ระยะท้ายที่บ้านและในสถานพยาบาลกรณีผู้ป่วยมะเร็ง 

ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ป่วยที่รับบริการท่ีบ้านได้รับบริการ

ที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตไม่ด้อยไปกว่าการได้รับ

บริการในสถานพยาบาล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจของผู้ป่วยและครอบครัว 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะท้ายที่บ้าน  
จากการส�ารวจ/สัมภาษณ์ พบว่า กรณผีูป่้วยมะเร็ง 

 (ใน 30 วันก่อนเสียชีวิต)  มีค่าอุปกรณ์ส�าหรับใช้ในการ

ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้าน เท่ากับ 2,787 บาทต่อเดือน 

โดยอุปกรณ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด 3 อันดับแรกคือ เครื่อง

ผลิตออกซิเจนมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาทต่อเดือน 

รองลงมาคือ ที่นอนและเครื่องพ่นยา ตามล�าดับ รายการ

วัสดุส้ินเปลืองที่ส�าคัญส�าหรับการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้านมี

ทัง้หมด 19 รายการ อาท ิผ้าอ้อมผูใ้หญ่ Syringe แก้ว และ

แผ่นรองซับ ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดเดือนละ 7,835 บาท 

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านท่ีเหมาะสมต้อง

อาศัยการดูแลที่ดีตลอด 24 ชั่วโมงจากผู้ดูแลท่ีมีทักษะ 

เพื่อช่วยจัดการความเจ็บปวดและการดูแลตามอาการ

ของโรคนั้นๆ แต่ในตลาดแรงงานในประเทศไทยยังไม่มี

อาชีพผู้ดูแลส�าหรับผู้ป่วยระยะท้ายในกรณีการดูแลที่

บ้าน และเพื่อเป็นการเพิ่มความสนใจหรือแรงกระตุ้น

ให้ประชาชนในวัยแรงงานต้องการเข้ามาเป็นผู้ดูแล ค่า

ตอบแทนทีเ่หมาะสมจงึมีส่วนส�าคญั จากบริบทของตลาด

แรงงานของไทย ค่าตอบแทนผู้ดูแลขั้นต�่าคือ 15,000 

บาทต่อเดือน 

นอกจากความต้องการผูดู้แลท่ีมีทกัษะ การดูแลผู้

ป่วยระยะท้ายที่บ้านจ�าเป็นต้องมผีู้เชี่ยวชาญที่ให้บรกิาร

ทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการจดัการความเจบ็ปวด การ

ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าผู้ดูแล ซึ่งคือค่าใช้จ่ายการเดิน

ทางของผู้เชี่ยวชาญคิดเป็นแบบเหมาจ่ายเท่ากับ 150 

บาทต่อคร้ัง และภายใน 1 เดือน ผู้เชี่ยวชาญเข้าเย่ียม

บ้านผู้ป่วยทั้งหมด 5 ครั้ง (สามสัปดาห์แรก สัปดาห์ละ

ครั้ง และสัปดาห์สุดท้าย 2 ครั้ง) คิดเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากับ 

750 บาทต่อเดือน  

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายเฉล่ียรวมในการดูแลผู้ป่วยระยะ

ท้ายที่บ้านใน 30 วันก่อนเสียชีวิตเท่ากับ 26,372 บาท

ต่อเดือนต่อผู้ป่วย 1 ราย 
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ค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะท้ายในสถานพยาบาล
ผู้ป่วยในที่เสียชีวิตและเคยได้รับการรักษาโรค

มะเร็ง โดยใช้สวัสดิการส�านกังานหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติในปี พ.ศ. 2557 มีทั้งหมด 65,751 ราย ในจ�านวนนี้

มีผูป่้วย 9,023 รายท่ีเสียชวีติในโรงพยาบาลหรอืเสยีชวีติ

ไม่เกิน 1 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาล หรือคิดเป็น

ประมาณร้อยละ 14 ของจ�านวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดโดยผู้

เสียชีวิตมากกว่าครึ่งเป็นผู้ชาย และประมาณร้อยละ 60 

เป็นผู้สูงอายุ 

ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการรักษาพยาบาลในสถาน

พยาบาลภายใน 1 เดือนก่อนเสียชีวิตมีค่าประมาณ 

45,000 บาทต่อราย เม่ือพจิารณาความแตกต่างตามกลุ่ม

อายุ พบว่าผู้เสียชีวิตที่อายุน้อยมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่มที่

อายุมากกว่า เห็นได้จากค่าใช้จ่ายในช่วง 1 เดือนสุดท้าย

ก่อนเสียชีวิตของกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี สูงกว่าช่วง

อายุอื่นๆ ประมาณ 10,000 บาท โดยกลุ่มประชากรอายุ 

80 ปีขึน้ไปทีมี่ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อคนต�า่ท่ีสดุ คือ ประมาณ 

42,000 บาท 

ทั้งนี้ จากการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรักษา

พยาบาลผู้ป่วยระยะท้ายท่ีได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล

กับกรณทีีไ่ด้รับบรกิารดูแลแบบประคบัประคองทีบ้่าน พบ

ว่าผูป่้วยมะเร็งระยะสดุท้ายท่ีใช้สวสัดิการรักษาพยาบาล

ถ้วนหน้ามีค่ารักษาพยาบาล 44,974 บาทใน 30 วัน

สุดท้ายก่อนเสียชีวิต ส่วนใหญ่เป็นค่าหัตถการและยา

โดยไม่รวมค่าบุคลากรของสถานพยาบาล แต่ถ้าผู้ป่วย

เสียชีวิตที่บ้านจะมีค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง 

การเดินทางและผู้ดูแลเท่ากับ 26,372 บาทใน 30 วัน

สุดท้ายก่อนเสียชีวิต นอกจากนี้การสนับสนุนให้ผู้ป่วยมี

ทางเลือกในการได้ใช้เวลาระยะสุดท้ายท่ีบ้านยังช่วยให้

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

แม้ว่าประเทศไทยยังไม่มีระบบการให้บริการดูแล

แบบประคับประคองที่บ้าน แต่ภายใต้สถานการณ์ของ

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและความต้องการการดูแลแบบ

ประคับประคอง ภาครฐัจงึควรให้ความส�าคญักับการดูแล

ผู้ป่วยระยะท้ายท่ีบ้านมากขึ้น โดยช่วยผลักดัน อ�านวย

ความสะดวก ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร รวมทั้ง

การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนี้

รูปแบบการให้บริการควรสามารถสร้างความม่ันใจให้แก่

ผูป่้วยและครอบครัวในการรบับริการ แนวทางหนึง่ท่ีควร

พิจารณาคือสนับสนุนให้การดูแลแบบประคับประคอง

รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันการดูแลระยะยาว

แหล่งเงินส�าหรับระบบประกันการดูแลระยะยาว

ค่าใช้จ่ายของการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวมีมูลค่า

ค่อนข้างสูง เช่น ในปี พ.ศ. 2560 จ�านวน 6 หมื่นล้าน

บาทหรือเกือบคร่ึงหนึ่งของงบเหมาจ่ายรายหัวใน

ปีงบประมาณ 2561 ของ สปสช. และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ ตามจ�านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและต้นทุนค่า

ใช้จ่ายของการดูแลระยะยาว ค่าใช้จ่ายจ�านวนมากนี้จะ

ตกเป็นภาระของผู้สูงอายุและครอบครัวถ้าประเทศไทย

ยังไม่มีระบบการดูแลระยะยาว ดังนั้นจึงควรหาแนวทาง

ในการสนับสนุนทางการเงินเพื่อเป็นการลดภาระของผู้

สูงอายุและครอบครัว 

การศึกษารูปแบบของการเงินการคลังส�าหรับ

ระบบการดูแลระยะยาวในต่างประเทศ พบว่า รูปแบบ

การร่วมจ่ายของระบบการดูแลระยะยาวในหลายประเทศ

ไม่ได้มีรูปแบบเดียว แต่เป็นรูปแบบท่ีรับผิดชอบร่วมกัน

เพื่อแบ่งเบาภาระทางการคลังซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อม

และความเข้มแข็งของแต่ละพื้นที่ ตารางท่ี 1 แสดงรูป

แบบการร่วมจ่ายของระบบประกันการดูแลระยะยาวใน

ต่างประเทศ 

ส�าหรับกรณีของประเทศไทย คณะวิจัยได้เสนอ

ให้ทกุภาคส่วนร่วมกันรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายการดูแล

ระยะยาว กล่าวคือ ประชาชนวัยท�างานร่วมกันรับผิด

ชอบค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง และด้านการ

เดินทางของผู้จัดการการดูแลด้วยการจ่ายเบ้ียประกัน

เข้ากองทุนประกันการดูแลระยะยาว ส่วนท้องถิ่นและผู้
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ใช้บริการร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนผู้

ดูแลและค่าเดินทางของผู้ดูแลในสัดส่วนที่เท่ากัน

กองทุนประกันการดูแลระยะยาว
ภาครฐัควรจดัตัง้กองทนุประกันการดูแลระยะยาว 

เพื่อเป็นแหล่งเงินส�าหรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในด้าน

อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองและค่าเดินทางของหัวหน้าผู้ดูแล 

แหล่งรายได้ของกองทุนฯ มาจากการจ่ายเบีย้ประกนัของ

ประชาชนในวยัท�างานเนือ่งจากเป็นช่วงวยัทีมี่รายได้และ

สามารถน�ามาสมทบได้ ทัง้น้ี ก�าหนดให้เร่ิมเก็บตัง้แต่อายุ 

40 ถงึ 65 ปี ภายใต้เหตผุลทีว่่าในอนาคต ประชาชนเหล่า

นีจ้ะมีอายมุากข้ึนและมีสทิธิท์ีจ่ะเข้ามาใช้บริการการดูแล

ระยะยาว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ประชาชนในวัยท�างานซื้อ

ประกันการดแูลระยะยาวล่วงหน้า เม่ือเข้าสูว่ยัสงูอายุและ

อยู่ในภาวะพึ่งพิงก็สามารถมาขอรับความช่วยเหลือด้าน

อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองและค่าเดินทางของหัวหน้าผู้ดูแล

จากกองทุนประกันการดูแลระยะยาวได้

จ�านวนผู้ที่อยู่ในวัยท�างาน อายุ 40-65 ปีของ

ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 มีประมาณ 25.3 ล้านคน 

และจะเพิ่มขึ้นจนมีจ�านวนสูงสุดในปี พ.ศ. 2566 เท่ากับ 

26.1 ล้านคน หลงัจากนัน้จะเริม่ลดลงอย่างต่อเนือ่งจนถงึ

ปี พ.ศ. 2590 จะมีประมาณ 21.4 ล้านคน เนือ่งจากปัจจยั

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท�าให้อัตราการเจริญพันธุ์

ของประเทศไทยต�่าและมีบุตรน้อยลง

ส�าหรับเบี้ยประกันนั้น คณะวิจัยเสนอให้ก�าหนด

เบ้ียประกันเริ่มต้นในช่วง 5 ปีแรกเท่ากับ 500 บาทต่อ

คนต่อปี และให้มีการปรับเบ้ียประกันทุกๆ 5 ปี ในช่วง

แรกรายได้จากเบ้ียประกันจะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายท่ี

สูง โดยในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560-2564) เงินสะสมของ

กองทนุฯ ขาดดุลตัง้แต่ปีแรกจ�านวน 2,665 ล้านบาท และ

ขาดทุนสะสมเพิ่มเป็น 22,842 ล้านบาท ณ สิ้นปี พ.ศ. 

2564 เม่ือเข้าสู่ปีที ่6 ให้มีการปรับเบ้ียประกันเพิม่ขึน้เป็น 

1,000 บาท ซึ่งจะเริ่มท�าให้รายรับจากเบี้ยประกันสูงกว่า

รายจ่ายด้านอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง และค่าเดินทางของ

ผู้จัดการการดูแล ช่วยให้การขาดดุลสะสมของเงินกอง

ทุนฯ ลดลงเรื่อยๆ จนถึงปี พ.ศ. 2570 ซึ่งเป็นปีสุดท้าย

หมายเหตุ: - คือ ไม่พบข้อมูล;  คือ มีระบบ
ที่มา: 1 Tatara and Okamoto 2009; 2 Federal Ministry of Labour and Social Affairs 2016; 3 Merlis 2004; 4 Rhee et al. 2015; and Robertson 

et al. 2014; 5 OECD 2011; 6 Colombo et al. 2011; and Merlis, 2004. 

ตารางที่ 1 รูปแบบการร่วมจ่ายของระบบประกันการดูแลระยะยาวในต่างประเทศ
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ที่เงินกองทุนฯ สะสมขาดดุลเท่ากับ 938 ล้านบาท การ

ขาดดุลสะสมของกองทุนฯ ท�าให้ภาครัฐต้องส�ารองจ่าย

เพื่อรักษาสภาพคล่องและความยั่งยืนของกองทุนฯ ใน

ระยะ 10 ปีแรก และสามารถเรียกเก็บคืนจากกองทุนฯ 

ได้ในภายหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2571 เป็นต้นไป รัฐบาลจะ

ไม่ต้องจ่ายเงนิช่วยเหลือเนือ่งจากกองทนุฯ จะมีเงนิสะสม

คงเหลือซึ่งท�าให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

แหล่งเงินภายใต้สถานการณ์สุขภาพผู้สูงอายุแบบ
ต่างๆ

สุขภาพของคนเราย่อมมีการเปล่ียนแปลงได้ ท้ัง

ทีเ่กิดจากสภาพร่างกายทีเ่ส่ือมถอยลงไปตามวยั รวมทัง้

การเกิดเหตุการณ์ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

กรณีที่ท�าให้สุขภาพดีขึ้น เช่น การสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่ง

ประสบการณ์ในต่างประเทศชีใ้ห้เห็นว่า การสร้างเสริมสุข

ภาพมีผลดีต่อความสามารถในการใช้ชีวิตประจ�าวันของ

ผู้สูงอายุ และมีผลต่อเนื่องไปถึงค่าเบี้ยประกัน หรือกรณี

ที่ท�าให้สุขภาพแย่ลง เช่น ความรุนแรงของโรคที่เพิ่มขึ้น 

ปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อค่าใช้จ่ายการดูแลระยะยาว

คือ จ�านวนผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแล หากมีปัจจัยที่ช่วย

ให้ผู้สูงอายุสามารถด�าเนินกิจวัตรประจ�าวันด้วยตนเอง

ได้มากขึ้น ซึ่งอาจเกิดข้ึนได้จากการสร้างเสริมสุขภาพ

ที่ร่วมมือกันทุกภาคส่วน โดยมีภาครัฐเป็นเจ้าภาพหลัก 

ผลดังกล่าวท�าให้จ�านวนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงลดลง และส่ง

ผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลระยะยาวลดลง ซึ่ง

ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของกองทุนประกันการดูแลระยะ

ยาว และในท่ีสุดประชากรในวัยแรงงาน อายุ 40-65 ปี 

ซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่ใช้บริการในอนาคต และเป็นผู้จ่ายเบ้ีย

ประกันเข้ากองทุนฯ ก็จะส่งเบ้ียประกันต่อปีต�่าลง ใน

กรณีตรงข้าม ถ้าจ�านวนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มขึ้น ค่าใช้
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จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุก็จะเพิ่มขึ้นตาม และสร้างภาระ

ให้ประชาชนวัยท�างานให้ต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น ดัง

นั้น ค่าใช้จ่ายการดูแลระยะยาวจะเพิ่มขึ้นช้าลงได้หากผู้

สูงอายุมีสุขภาพที่ดี และสามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งท�าได้

ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ

อุปสงค์และอุปทานผู้ดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู ้สูงอายุไทยมีปัญหาท่ีส�าคัญคือการ

ขาดแคลนผู้ดูแล จากแบบส�ารวจประชากรสูงอายุไทย 

พ.ศ. 2557 พบว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและไม่มีผู้ดูแล

มีจ�านวนมากถึง 4.8 หม่ืนคน จากสถติดัิงกล่าวท�าให้เหน็

ว่าสถานการณ์ความต้องการผู้ดูแลผู้สูงอายุไทยน่าเป็น

ห่วงอย่างมากและการดูแลจากลูกหลานคงไม่เพียงพอ 

การที่ขนาดครัวเรือนเล็กลงและสถานดูแลผู้สูงอายุของ

รัฐมีจ�านวนจ�ากดัท�าให้ไม่สามารถรองรับความต้องการได้

ทั้งหมด อีกทั้งการกระจุกตัวของสถานดูแลผู้สูงอายุของ

เอกชนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ 

ประกอบกับค่าใช้จ่ายที่สูงได้น�าไปสู่ปัญหาการเข้าถึง

บริการ

การวิจัยนี้ได้ประมาณความต้องการผู้ดูแลและ

หัวหน้าผู้ดูแลที่เหมาะสมส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิงพบว่า ความต้องการผู้ดูแลผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้น

ในอีก 30 ปีข้างหน้าตามจ�านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น1 

ส่งผลให้ความต้องการผู้ดูแลและหัวหน้าผู้ดูแลเพิ่มข้ึน

กว่า 3 เท่า โดยในปี พ.ศ. 2560 มีความต้องการผู้ดูแล

จ�านวน 254,328 คน ส่วนหัวหน้าผู้ดูแลมีความต้องการ

1 สัดส่วนผู้ดูแลต่อผู้สูงอายุติดเตียงเท่ากับ 1 ต่อ 1 สัดส่วนผู้ดูแลต่อผู้สูง
อายุติดบ้านเท่ากับ 1 ต่อ 2 และสัดส่วนหัวหน้าผู้ดูแลต่อผู้ดูแลเท่ากับ 1 ต่อ 7
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จ�านวน 36,333 คน และจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นเป็น 

798,246 คนและ 114,035 คนส�าหรับผู้ดูแลและหัวหน้า

ผู้ดูแลในปี พ.ศ. 2590 ฉะนั้นจึงจ�าเป็นต้องมีการเตรียม

การด้านอุปสงค์ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ

การเตรียมการด้านผู้ดูแลผู้สูงอายุ
กลุ่มประชากรส�าคัญท่ีจะสามารถเป็นผู้ดูแลผู้สูง

อายุ คือ ประชากรวัยแรงงานท่ีจบการศกึษาต�า่กว่าระดับ

ปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่

มีความพร้อมในการท�างานและไม่มีปัญหาสุขภาพท่ีเป็น

อุปสรรคในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ จากแบบส�ารวจ

ภาวะการท�างานของประชากรของส�านักงานสถิติแห่ง

ชาติ พบว่าปี พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4 จ�านวนประชากร

วัยแรงงานที่จบใหม่และหางานท�า มีการศึกษาต�่ากว่า

ปรญิญาตรี มีทัง้หมด 207,511 คน ส่วนผูท่ี้จบปริญญาตรี

และหางานท�ามีจ�านวนทั้งสิ้น 83,753 คน การเป็นผู้ดูแล

ผูสู้งอายจึุงนบัเป็นโอกาสการท�างานส�าหรับนกัศึกษาจบ

ใหม่ และเพื่อให้ประชากรกลุ่มนี้สามารถประกอบอาชีพ

ผู้ดูแลผู้สูงอายุได้นั้นจ�าเป็นต้องได้รับการฝึกทักษะการ

ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งในอนาคตควรก�าหนดให้การดูแลผู้สูง

อายุเป็นอาชีพท่ีสร้างความภูมิใจและก่อเกิดรายได้ที่ดี

แก่แรงงานด้วย

ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทส�าคัญใน

การออกแบบ จัดท�าหลักสูตรการอบรม และจัดอบรมผู้

ดูแลมีท้ังหมด 4 หน่วยงาน คือ กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนษุย์ และกระทรวงสาธารณสุข โดยหลักสตูร

การอบรมทั้งหมดมี 2 แบบ คือ หลักสูตรการอบรมผู้ดูแล

ผู้สูงอายุแบบอาชีพ และหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลแบบ

อาสาสมัคร

สถานดูแลผู้สูงอายุรัฐและเอกชน
แม้ว่าภาครัฐได้มีกลไกการเตรียมการดูแลโดย

เฉพาะด้านการอบรมเพือ่เสริมสร้างทกัษะทีจ่�าเป็นให้กับ

ผู้ดูแล แต่ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลยังคงมีอยู่ ทั้งนี้ใน

สภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนไปท�าให้ค่าตอบแทน

ของแรงงานท่ัวไปสูงขึ้น การจ้างผู้ดูแลจึงต้องแข่งกับ

ตลาดแรงงานในสาขาอื่นๆ เนื่องจากงานดูแลผู้สูงอายุ

มีลักษณะงานหนักและต้องอาศัยความอดทน ส่งผลให้

จ�านวนของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านยังคงขาดแคลน ดังนั้น 

การดูแลในรูปของสถานดูแลจากภาครัฐและเอกชน จึง

มาช่วยเสริมเพื่อลดความรุนแรงของปัญหาจากความ

ต้องการที่เพิ่มขึ้นด้วย

นอกเหนือจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล

ของรัฐท่ีให้บริการด้านสุขภาพแล้ว หน่วยงานของภาค

รัฐยังให้บริการด้านสังคมกับผู้สูงอายุ โดยหน่วยงานที่

เกี่ยวกับการจัดสรรสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุในการ

ก�ากับดูแลของภาครัฐมักดูแลผูส้งูอายุทีย่ากจน เช่น กรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย ให้

สวัสดิการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ โดยมีสถานสงเคราะห์คนชรา 11 แห่งใน 10 

จงัหวัด และกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ท่ีให้บริการและ

การดูแลผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน ถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้

อุปการะหรือผู้ดูแล ซึ่งให้บริการแบบมีท่ีพักอาศัย ผ่าน

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุท่ัวประเทศ 

และในปัจจุบันมีจ�านวนทั้งสิ้น 8 แห่ง (ข้อมูลปี 2560)

ส่วนสถานดูแลผู้สูงอายุโดยภาคเอกชนนั้นมีผู ้

ประกอบการธรุกิจผูส้งูอายใุนประเทศไทยจดทะเบียนการ

ประกอบกิจการสถานดูแลผู้สูงอายุกับกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งสิ้น 800 ราย ธุรกิจการดูแล

ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่อยูใ่นกรงุเทพมหานคร โดยแบ่งกิจการ

ดูแลผู้สูงอายุเป็น 6 รูปแบบ ดังนี้

1) สถานดูแลผูส้งูอายกุลุ่ม Day Care บริการแบบ

เช้าไป-เย็นกลับ 

2) ธุรกิจสถานบริการดูแลระยะยาว (Long Stay) 

ครอบคลุมการพักค้างคืน บริการอาหาร ท�าความสะอาด

เสื้อผ้าและร่างกายพร้อมทั้งติดตามดูแลสุขภาพเบื้องต้น 
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เช่น บ้านพกัผู้สูงอายุ สถานทีใ่ห้การช่วยเหลือในการด�ารง

ชีวิต สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล สถานบริบาล 

และสถานดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

3) สถานทีอ่ยู่อาศัยเฉพาะผูส้งูอาย ุเป็นการบรกิาร

ผูส้งูอายหุรือผูท้ีเ่ตรียมเป็นผูส้งูอายทุีมี่อายตุัง้แต่ 45 ปีขึน้

ไป เป็นการเช่าซื้อบ้านหรือห้องพักในระยะยาว โดยมาก

เป็นระยะเวลา 30 ปี หรืออยู่จนสิ้นอายุขัย แต่ไม่สามารถ

มีกรรมสิทธิ์ในบ้านนั้นเมื่อเสียชีวิต

4) การบริการส่งผู้ดูแลไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

5) สถานสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่ยากจนไร้ญาติ 

ธุรกิจประเภทนี้ให้การสงเคราะห์ในเรื่องที่พักอาศัย และ

มีอาหารบริการ 3 มื้อ 

6) สถานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้บริการตรวจ

สุขภาพและแนะน�าการส่งเสริมดูแลสุขภาพ

ส�าหรับกลไกการก�ากับดูแลธุรกิจการดูแลผู้สูง

อายุในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันมีหน่วยงานท่ีมีบทบาท

ส�าคัญประกอบด้วย 5 หน่วยงาน คือ 1) กรมกิจการผู้สูง

อายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

2) กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนและบริการ

สขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 3) ส�านกังานคณะกรรมการ

คุม้ครองผูบ้รโิภค ส�านกันายกรฐัมนตร ี4) กองบงัคบัการ

สืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

และ 5) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง

แต่ละหน่วยงานก็มีอ�านาจหน้าท่ีในการก�ากับดูแลแตก

ต่างกนัตามข้อบญัญัตกิฎหมาย แต่ในการก�ากับดูแลธรุกิจ

การดูแลผู้สูงอายุยังไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะและยังไม่มี

หน่วยงานหลักที่ควบคุมโดยตรง 

ในขณะท่ีสถานดูแลผู้สูงอายุทั้งของรัฐและเอกชน

ยังมีจ�านวนจ�ากัด ไม่สามารถรองรับความต้องการการ

ดูแลที่เพิ่มข้ึนได้ ด้านนโยบายสร้างงานยังขาดการส่ง

เสริมให้การดูแลผู้สูงอายุเป็นอาชีพหนึ่งท่ีสร้างโอกาส

ให้แก่แรงงานได้ในระยะยาว ส่ิงที่ภาครัฐควรมีเสริมจาก

การให้ความรู้รูปแบบต่างๆ ในปัจจุบันคือ การก�ากับ

และควบคมุคณุภาพการให้บริการการดูแลผูส้งูอายุให้ได้

มาตรฐานผ่านช่องทางทางธุรกิจที่สะดวกและโปร่งใส ใน

ขณะเดียวกันก็มีช่องทางท่ีสะดวกและโปร่งใสในการช่วย

ปกป้องมิให้ผู้สูงอายุถูกเอาเปรียบ

กลไกการท�างานของระบบประกันการดูแล
ระยะยาว

ประเทศไทยสามารถมีระบบประกันการดแูลระยะ

ยาวที่มีความย่ังยืนทางการเงินได้ ถ้ามีการร่วมจ่ายจาก

ผู้ได้รับประโยชน์ ผู้อยู่ในวัยท�างาน และรัฐบาลส่วนท้อง

ถิ่น การมีระบบประกันการดูแลระยะยาวท�าให้ทุกคนเข้า

ถึงได้อย่างถ้วนหน้าและช่วยสร้างให้เกิดความเท่าเทียม

กันในสังคม

งานวิจัยชิ้นนี้ได้เสนอรูปแบบการด�าเนินการและ

การก�ากับดูแลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างความ

ม่ันใจแก่ประชาชนในการใช้บริการ ที่ได้วิเคราะห์ให้เข้า

กับบริบทของประเทศไทย และระดับการพัฒนาระบบ

สาธารณสุขของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกลไก 2 ส่วน 

คือกลไกการให้บริการ และกลไกการก�ากับดูแล 

กลไกการให้บริการ
บริการที่ประชาชนจะได้รับจากระบบประกัน

การดูแลระยะยาวประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็น

อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลือง  และส่วนที่เป็นการบริการ

ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ท้ังสอง

ส่วนนีด้�าเนนิการแยกจากกันคอื ส่วนแรกด�าเนนิการโดย

กองทุนประกันการดูแลระยะยาว (ปัจจุบันยังไม่มี)  และ

ส่วนที่สองด�าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีภาระหน้าที่นี้)

กลไกการให้บรกิารท้ังสองส่วนนีเ้ป็นดังนี ้(รูปท่ี 1)

• ประชาชนวัยท�างาน อายุ 40 ถึง 65 ปี จ่าย

เบี้ยประกัน เข้ากองทุนประกันการดูแลระยะ

ยาว  

• ผู้ใช้บริการคือประชาชนอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึน
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ไปท่ีแพทย์ประเมินว่า ต้องการการดูแลระยะ

ยาวที่บ้านและต้องการความช่วยเหลือด้าน

อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองในการดูแลท่ีบ้าน

ให้แพทย์สามารถสั่งจ่าย อุปกรณ์และวัสดุสิ้น

เปลืองตามความจ�าเป็นที่ต้องใช้ผ่านสถาน

พยาบาล จากนั้นสถานพยาบาลเรียกเก็บเงิน

จากกองทุนประกันการดูแลระยะยาว

• อุปกรณ์มีอายุการใช้งานตามท่ีกองทุนฯ 

ก�าหนด เม่ือบุคลากรทางการแพทย์ประเมิน

ว่าผูส้งูอายุยังจ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ

ในชีวิตประจ�าวัน ก็สามารถสั่งจ่ายอุปกรณ์ที่

สิ้นอายุการใช้งานแล้วให้ใหม่ได้

• องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นท�าหน ้าที่

สนับสนุนครึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนผู ้ดูแล

ทั้งหมด

• ผูสู้งอายใุนสถานดูแลสามารถได้รับความช่วย

เหลือหรือเงินอุดหนุนด้านค่าใช้จ่ายผู้ดูแลได้

เท่าๆ กับผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลอยู่ที่บ้าน

• ผู้สูงอายุที่มีญาติเป็นผู้ดูแล สามารถได้รับเงิน

อุดหนุนเท่าๆ กับการจ้างผู้ดูแล

• ภาคเอกชนสามารถเข้ามามีบทบาทได้หลาย

ส่วน อาทิ เป็นผู้บริจาคอุปกรณ์และวัสดุสิ้น

เปลืองให้แก่ผู้สูงอายุผ่านทางสถานพยาบาล

หรือองค์กรสาธารณกุศล บริจาคเงินให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุยากจนไม่มีเงินจ้างผู้ดูแล 

• สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนมีส่วนร่วม

ได้ อาทิ ด�าเนินกิจการสถานดูแลผู้สูงอายุ

ระยะยาว มีแพทย์ประจ�าทีเ่ป็นผูป้ระเมินความ

สามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ 

• กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าทีใ่ห้การสนบัสนนุ

การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเพื่อให้ได้รับการดูแล

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ในการศึกษาคร้ังนี้ คณะวิจัยได้เสนอให้จัดตั้ง

กองทุนประกันการดูแลระยะยาวขึ้นในประเทศไทย 

และให้ สปสช. เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนฯ โดยให้อยู่

ภายใต้การก�ากับทางนโยบายของคณะกรรมการหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ และได้รับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ โดย

รายได้ของกองทุนประกันการดูแลระยะยาวจะมาจาก

เบีย้ประกนัทีเ่ก็บจากประชากรวยั 40-65 ปี ส่วนรายจ่าย

ของกองทุนฯ มีค่าอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองในการดูแล

ผู้สูงอายุ และค่าเดินทางเยี่ยมบ้านของบุคลากรท่ีเป็นผู้

จัดการดูแล

 ทั้งนี้ การก�าหนดเงื่อนไขการเกิดสิทธิมีสองส่วน 

คือ สิทธิท่ีได้จากกองทุนประกันการดูแลระยะยาว และ

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ระบบประกนัการดูแล

ระยะยาว ควรเป็นนโยบายที่ครอบคลุมประชาชนอย่าง

ถ้วนหน้า การจ่ายเบ้ียประกันถือเป็นหน้าที่เพื่อให้เกิด

สิทธิ ดังนั้น ควรมีนโยบายระดับประเทศท่ีจะก�าหนดว่า 

จะต้องมีการจ่ายเบ้ียประกันมาอย่างน้อยก่ีปี จึงจะเกิด

สิทธิ และให้สามารถมีการจ่ายย้อนหลังเพื่อให้เกิดสิทธิ

ได้หรือไม่  ส่วนช่องทางการจ่ายเบ้ียประกันควรมีความ

หลากหลายให้เหมาะกับประชาชนทุกกลุ่มอายุและอาชพี

 อปท. แต่ละแห่งอาจจะมีศักยภาพในการสนบัสนนุ

ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ดูแลผู้สูงอายุไม่เท่ากัน ดังน้ัน ใน

ท้องถิ่นที่ยากจนแต่มีผู้สูงอายุจ�านวนมากควรท่ีจะได้รับ

การอุดหนุนจากท้องถิ่นที่รวยกว่า รูปแบบการอุดหนุน

ข้ามองค์กรปกครองท้องถิ่นมีได้หลายรูปแบบ ซึ่งเป็น

บทบาทของรัฐบาลกลางท่ีจะสร้างความเป็นธรรมในการ

ได้รับสวัสดิการให้แก่ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในท้องถิ่นท่ี

รวยหรือจน

กลไกการก�ากับดูแล 
สิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสังคมสูงอายุคือ การเกิด

ขึน้ของธรุกจิการดูแลผูส้งูอายุ ซึง่ปัจจบัุนประเทศไทยก็มี

กิจการประเภทนีอ้ยู่จ�านวนมาก แต่ปัญหาส�าคัญทีเ่กิดข้ึน
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คือ การขาดกลไกในการก�ากับและควบคุมคุณภาพ และ

การคุ้มครองผู้สูงอายุมิให้ถูกเอาเปรียบ

การสร ้างความเชื่ อ ม่ันให ้แก ่ประชาชนว ่า 

ประเทศไทยมีระบบประกันการดูแลระยะยาวท่ีมีคุณภาพ

จ�าเป็นต้องมีกลไกในการก�ากับดูแล องค์ประกอบส�าคัญ

ของการก�ากับดูแลคือ คณะกรรมการก�ากับและควบคุม

คุณภาพด้านบริการดูแลผู้สูงอายุและกิจการที่เก่ียวข้อง 

ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับกลไกการก�ากบัดูแลยงัประกอบด้วย

ผู้ตรวจสอบคุณภาพด้านบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กรมการขนส่งทางบก ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ

คณะกรรมการก�ากับและควบคุมคุณภาพด้าน

บริการดแูลผูส้งูอายุเป็นคณะกรรมการระดับชาต ิมีหน้าที่

หลกัคือ· สร้างความม่ันใจแก่ประชาชนว่าจะได้รบับริการ

เก่ียวกับการดูแลและการรับส่งผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 

มีอ�านาจในการอนุมัติและยกเลิกใบอนุญาตการท�าธุรกิจ

ตรวจสอบคุณภาพด้านบริการและรถรับส่งผู้สูงอายุ เก็บ

ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต และค่าปรับจากผูป้ระกอบธรุกิจ

ตรวจสอบคุณภาพด้านบริการและรถรับส่งผู้สูงอายุ ทั้ง

ยงัมีอ�านาจแต่งตัง้คณะท�างานสุ่มตรวจสอบคุณภาพด้าน

บริการดูแลผูส้งูอายแุละผูด้�าเนนิกิจการรถรับส่งผูส้งูอายุ

เม่ือมีคณะกรรมการก�ากับและควบคุมคุณภาพ

ด้านบริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ใช้บริการก็มีช่องทางในการ

ร้องเรียนคุณภาพบริการและการถูกเอาเปรียบ จาก

กิจการด้านบริการดูแลผู้สูงอายุและบริการรถรับส่งผู้สูง

อายุได้โดยตรง แต่ทั้งนี้มีโทษปรับหากการร้องเรียนเป็น

เท็จ (รูปที่ 2)

ในสังคมแบบเก่าของคนไทย เราใช้การอยู่ร่วม

กันในครอบครัวขนาดใหญ่ เป็นตาข่ายคุ้มครองความ

เสี่ยงที่เกิดพร้อมกับการเป็นผู้สูงอายุ แต่การคาดหวังให้

ครอบครัวขนาดเล็กอย่างที่ก�าลังเป็นอยู่ในปัจจุบันและ

รูปที่ 1 ระบบการให้บริการของประกันการดูแลระยะยาว
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จะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต เป็นตาข่ายที่เข้มแข็งในการ

คุ้มครองความเสี่ยงของการเข้าสู่วัยสูงอายุ อาจจะยาก

ขึ้นเรื่อยๆ 

ระบบประกันการดูแลระยะยาวเป็นกลไกหนึ่งท่ี

ช่วยคุ้มครองความเส่ียงให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัวให้

สามารถจัดการความเสี่ยงของวัยสูงอายุได้ การมีระบบ

ประกันการดูแลระยะยาวต้องอาศัยการเตรียมการ และ

การวางแผน เพื่อให้เกิดระบบท่ีมีประสิทธิภาพ มีความ

ย่ังยืน และมีความเท่าเทียมกัน ระบบประกันการดูแล

ระยะยาวที่คณะวิจัยเสนอนี้เป็นระบบท่ีถ้วนหน้า ช่วย

เสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้ และท่ีส�าคัญคอื เป็น

ระบบทีมี่บทบาทของภาครฐัค่อนข้างน้อย ไม่เป็นภาระแก่

เงินงบประมาณในระยะยาว ภาครัฐควรเข้ามามีบทบาท

ที่ส�าคัญที่สุด คือ หนึ่ง การจัดตั้งกองทุนประกันการดูแล

ระยะยาว และให้การสนับสนุนในการบริหารจัดการ และ

สอง การก�ากบัดูแลระบบและการควบคุมคุณภาพการให้

บริการของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงธุรกิจเพื่อสังคม 

ซึ่งในอนาคตภาคธุรกิจทั้งสองประเภทจะมีบทบาทมาก

ขึ้นเรื่อยๆ ในด้านการดูแลระยะยาวของประเทศไทย.

รูปที่ 2 แนวทางการก�ากับดูแลระบบประกันการดูแลระยะยาว


