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สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๓
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง
๑. นิยาม : การดูแลผูสูงอายุระยะยาว* ในที่นี้ หมายถึง การดูแลที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งสังคม สุขภาพ
เศรษฐกิจและสภาพแวดลอมสำหรับผูสูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบาก อันเนื่องมาจากการเจ็บปวยเรื้อรัง หรือมี
ความพิการทุพพลภาพ ชวยเหลือตนเองไดบางสวนหรือไมสามารถชวยตนเองไดในชีวิตประจำวัน โดยผูดูแลที่
เปนทางการ(บุคลากรด านสุขภาพและสังคม) และไม เ ปนทางการ(ครอบครั ว เพื่ อ น เพื่อนบาน) รวมถึงการ
บริการในครอบครัว ชุมชนหรือสถานบริการ
สถานการณปญหาและความจำเปน
๒. ผูดูแลผูสูงอายุในประเทศไทย
๒.๑ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศไทย ทำใหสัดสวนประชากรสูงอายุไทย (๖๐
ปขึ้นไป) เพิ่มเปนรอยละ ๑๑.๑ ในป ๒๕๕๑ และคาดการณวาจะเพิ่มเปนรอยละ ๒๐ หรือจำนวนประมาณ
๑๔.๕ ลานคนในป ๒๕๖๘ อันจะทำใหประเทศไทยไดกาวเขาสูการเปนสังคมสูงอายุอยางเต็มตัว๒ นอกจาก
อัตราการเพิ่มอยางรวดเร็วแลว ผูสูงอายุยังมีอายุที่ยืนยาวขึ้น ซึ่งพบวา ผูสูงอายุวัยปลายหรือที่มีอายุ ๘๐ ปขึ้น
ไป เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากรอยละ ๑๐ ในปจจุบันเปนรอยละ ๑๒ ในป ๒๕๗๓ ในป ๒๕๕๐ มีผูสูงอายุที่ตองมี
ผูดูแลในการทำกิจวัตรประจำวันรอยละ ๑๐.๙ ของผูสูงอายุทั้งหมดและอีกรอยละ ๑.๑ ตองการผูดูแลแตไมมี
นอกจากนี้รอยละ ๒.๒ ของผูดูแลเปนผูสูงอายุดวยกัน (๘๐ ปขึ้นไป) ซึ่งตองทุกขทรมานและเจ็บปวยตามมา
จากการเปนผูดูแล๒ ทำใหผูสูงอายุจำนวนมาก (มีประมาณ ๖๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ คน) ตองเผชิญกับปญหาการ
เจ็บปวยดวยโรคเรื้ อ รั ง ประสบภาวะทุ พ พลภาพหรื อ พิ ก ารต อ งพึ่ ง พิ ง ผู อื่ น ในการใช ชี วิ ต ประจำวั น ** โดย
ผูสูงอายุเหลานี้เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
๒.๒ การเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุที่เขาสูภาวะพึ่งพิงอยางรวดเร็วนี้ ทำใหตระหนักถึงการเตรียมการเรื่อง
ของผูดูแล ซึ่งพบขอมู ลที่ น าวิ ตกว าเครือขา ยการดู แลผู สู งอายุไ ดล ดลงอยา งมาก อั นเปนผลเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัว สงผลใหผูสูงอายุที่อาศัยอยูคนเดียว มีถึงรอยละ ๗.๕ ในป ๒๕๕๐ ขณะที่ผูสูง
อายุที่อยูลำพังกับสามีภรรยาก็เพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๑๗.๐ และผูสูงอายุที่อยูกับหลานในลักษณะครอบครัวโดด
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ๓.๑ ในป ๒๕๕๐๒ นอกจากนี้ อัตราสวนวัยแรงงานที่มีศักยภาพในการเกื้อหนุนผูสูงอายุมี
แนวโนมลดลงโดยตลอดและคาดวาจะลดลงไปอีก จากประชากรวัยแรงงานประมาณ ๖ คนที่สามารถใหการ
ดูแลเกื้อหนุนผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต ๖๐ ปขึ้นไปหนึ่งคนในป ๒๕๕๑ จะเหลือเพียง ๒ คน ตอผูสูงอายุหนึ่งคน
ในป ๒๕๗๓ หรือใน ๒๐ ปขางหนา๔
* ปรับปรุงจากคำนิยามของWHO 2000
** หมายถึง การชวยเหลือตนเองในการลุกนั่ง เดินไปมาในบาน ขึ้นลงบันได กินอาหาร ใสเสื้อผา อาบน้ำ ลางหนา แปรงฟน การ
ควบคุมการขับถายอุจจาระ ปสสาวะ
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๒๔๕

๒.๓ เมื่อพิจารณาถึ ง สถานการณ ก ารดู แ ลผู สู ง อายุ ใ นป จ จุ บั น ซึ่ ง ครอบครั ว เป น ผู ใ ห การดูแล
ผูสูงอายุนั้น ในกลุมผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีความจำเปนตองอาศัยอยูในครอบครัวภายใตภาวะที่จำกัด ไมวา
จะเปนผูดูแล เงิน และวัสดุอุปกรณในการดูแล นอกจากนั้นยังพบวา รอยละ ๔.๘ มีภาวะเจ็บปวยเรื้อรังและ
รุนแรง จำเปนตองไดรับการดู แลจากบุ ค ลากรทางการแพทย ปรากฏการณ ส ำคั ญที่ นา วิตก คือพบวา ผูดูแล
ผูสูงอายุเหลานี้ รอยละ ๑๐ เปนผูสูงอายุดวยกัน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง๖
๒.๔ นอกจากนั้น ในประเด็นผูดูแลพบวา มีผูดูแลที่อยูในสถานะที่เรียกวามี “บทบาทเชิงซอน”
(Sandwich Roles) คือ การที่ตองรับบทบาทหลายดาน ทั้งบทบาทของภรรยา แมบาน และการทำงานเพื่อหา
รายได ดูแลบุตร และบุพการีพรอมกัน ทำใหผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพหรือพิการในครอบครัวโดย
เฉพาะที่มีฐานะยากจนตองประสบปญหาในการดู แลทั้ งการขาดความรู มี ป ญหาดา นสุข ภาพกาย สุขภาพจิต
รวมทั้งดานเศรษฐกิจของผูดูแลหากตองดูแลผูสูงอายุเปนเวลานาน๗
๓. บทบาทของภาคประชาสังคม
๓.๑ ภาคประชาสังคม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ เครือขายในชุมชนไดตระหนักถึงปญหาผูสูงอายุที่เขาสู
ภาวะพึ่งพิง รวมทั้งผูที่ถูกทอดทิ้ง ขาดผูดูแล จึงจัดอาสาสมัครเพื่อเขาไปดูแลผูสูงอายุที่บาน ตามโครงการอาสา
สมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส.) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยในพ.ศ. ๒๕๕๑ มี
จำนวน ๖,๘๐๐ ราย และมีผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลจำนวน ๗๕,๕๙๗ คน ใน ๗๕ จังหวัด* ปจจุบันมี อปท.
จำนวน ๑๓๓ แหง ที่สนับสนุนโครงการ อผส. นี้อยางตอเนื่อง
๓.๒ ในสวนของภาคเอกชนที่ไมแสวงหาผลกำไร เชน สมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ ไดจัด
ทำโครงการ “เพื่อนชวยเพื่อน” เปนการจัดอบรมใหสมาชิกชมรมผูสูงอายุ เปนอาสาสมัครเขาชวยเหลือดูแล
เยี่ยมเยียนผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไมไดในชุมชน ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ มีอาสาสมัครที่เปนผูสูงอายุจาก ๓๖๗
ชมรม จำนวน ๘,๐๗๔ คน และอาสาสมัครวัยอื่นอีกจำนวน ๒,๙๓๖ คน๔ มีผูสูงอายุที่ไดรับการเยี่ยมเยียน
จำนวน ๗,๓๖๐ คน ซึ่งการดำเนินงานนี้ แมจะเปนการเยี่ยมเยียนไตถามทุกขสุขก็ตาม แตก็เปนการแสดงถึง
ความเอื้ออาทรและการใชทุนทางสังคมใหเกิดประโยชนตอชุมชน ซึ่งปจจุบันมี “ชมรมผูสูงอายุ” ที่ขึ้นทะเบียน
กับสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ รวมทั้งสิ้น ๑๙,๙๗๐ ชมรมทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีชมรมผูสูงอายุ
ที่จัดตั้งโดยชุมชนเอง หรือองคกรอื่น ๆ อีกจำนวนมาก จากบทบาทที่กลาวมา เห็นไดวา ชมรมผูสูงอายุ มี
บทบาทสำคัญในการเกื้อหนุนชวยเหลือเผื่อแผระหวางผูสูงอายุดวยกันจึงถือเปนการ “เติมเต็มใหกัน” ซึ่งจะชวย
ทำใหการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุในพื้นที่ดำเนินการอยางไดผล๕ แตอยางไรก็ตาม การดำเนินงานนี้ยังมีขอจำกัด
เรื่องความรูในการดูแล งบประมาณ และปจจัยสนับสนุนอื่น ๆ อีกมาก ที่ตองขอรับการสนับสนุนจากรัฐเพิ่มเติม
๓.๓ การทำงานรวมกันระหวาง อปท. กับภาคประชาสังคม มีตัวอยางที่ดีหลายแหงจาก กองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบล ที่มาจากเงินสมทบของรัฐสวนกลาง (สปสช.) อปท. และชุมชน เพื่อใหคนในชุมชน
ซึ่งครอบคลุมกลุมผูสูงอายุมีสวัสดิการชุมชนรองรับ และสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึง โดยการ
บริหารจัดการอยางมีสวนรวมของชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหลายแหง ไดริเริ่มการจัดบริการดูแล

** มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ เห็นชอบใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดำเนินโครงการ
อบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส.) ขยายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายในป พ.ศ. ๒๕๕๖

๒๔๖ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

ระยะยาว เชน มีอาสาสมัครเยี่ยมบานดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปวยออกจากบานไมได มีบริการรถรับ-สง มีศูนยดูแล
ผูสูงอายุในชุมชน เปนตน
๓.๔ จากขอมูลที่กลาวมา ทำใหเห็นวารูปแบบการดูแลระยะยาวไดริเริ่มขึ้นแลวโดยภาคประชาชน ที่
ใชบานและชุมชนเปนแหลงในการใหบริการ แตภาคประชาชนก็สามารถทำไดในระดับหนึง่ เทานัน้ และยังไมทั่วถึง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ขึ้นอยูกับความพรอม และศักยภาพของแตละพื้นที่ ซึ่งจำเปนตองมีระบบสนับสนุนอยาง
จริงจัง
๔. สถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวในประเทศไทย
๔.๑ ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระดับสูงมีความจำเปนตองเขามาอยูในสถาบันสวนใหญเนื่องจากไมมีผู
ดูแล หรือตองการคนช ว ยดู แ ลที่ มี ทั ก ษะในการดู แ ล และต อ งการผู ช ว ยเหลื อ ดู แ ลในกิ จ วั ต รประจำวันสถาน
บริการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของภาคเอกชนสวนใหญเปนสถานบริบาล1 ใหบ ริ การตั้ งแต การดูแลชวยเหลือใน
การดำรงชีวติ ประจำวันจนถึงการดูแลระยะสุดทาย พบวาสถานบริบาลมีความหลากหลายในการขึ้นทะเบียนกับหลาย
หนวยราชการ บางแหงไมไดขึ้นทะเบียน และยังไมมีการกำหนดมาตรฐานและขาดมาตรการกำกับดูแลคุณภาพ
ของสถานดูแลประเภทนี้ อีกทั้งคาใชจายในสถานดูแลระยะยาวของภาคเอกชนนั้น มีราคาสูงอยูระหวาง ๑๕,๐๐๐
- ๕๒,๕๐๐ บาท และยังไมมีการควบคุมราคา๑๓ ฉะนั้นครอบครัวที่มีฐานะปานกลางหรือยากจนและไมมีผูดูแล
ผูสูงอายุจึงไมสามารถแบกรับคาใชจายได ซึ่งสงผลกระทบทั้งตอผูสูงอายุที่อาจถูกทอดทิ้ง และตอสถานบริบาล
ที่ตองประสบกับการขาดทุน
๔.๒ สวนผูสูงอายุที่เขาพักในสถานสงเคราะหคนชราและศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการผูสูงอายุที่จัด
ใหสำหรับผูสูงอายุที่ประสบปญหาความทุกขยากเดือดรอน ไมมีที่อยูอาศัย ไมมีผูดูแล อยูกับครอบครัวไมมี
ความสุขแตไมมีปญหาดานสุขภาพนั้น เมื่ออยูไประยะหนึ่งมักมีปญหาสุขภาพตามมา ขอเท็จจริงพบวา รอยละ
๑๖ ของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราอยูในภาวะพึ่งพาผูอื่นทั้งหมด ดังนั้นผูสูงอายุที่ทุพพลภาพหรือพิการ
ชวยเหลือตนเองไมไดจำนวนหนึ่งจึงแฝงอยูในสถานสงเคราะหคนชราซึ่งไมมีจุดประสงคเพื่อรองรับผูสูงอายุ
กลุมนี้โดยตรง นอกจากนี้พบวาสถานสงเคราะหคนชราสวนใหญขาดแคลนบุคลากรเฉพาะดาน เชน พยาบาล
นักกายภาพบำบัด จึงไมมีศักยภาพเพียงพอในการรองรับบริการดังกลาว๑๓
นโยบายและกฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของ
การดำเนินการจัดบริการตาง ๆ แกผูสูงอายุนั้น มีกฎหมายหลายฉบับที่กลาวถึงไดแกรัฐธรรมนูญ ฉบับ
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๐ “รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม” ซึ่งในที่นี้ไดระบุชัดถึงการพัฒ นาความเป นป กแผ นของสถาบันครอบครั ว และชุมชน รวมทั้งตอง
สงเคราะห และจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพลภาพ และผูอยูในสภาวะยากลำบากใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได”
ในกฎหมายรองรับ อันไดแก พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ “ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับ
การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนในดานตาง ๆ” ซึ่งประกอบดวยอนุมาตรา (๑)- (๑๓) อาทิเชน การ
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หมายถึง สถานที่ใหการดูแลระยะยาวสำหรับผูปวยที่มีอาการไมมากที่จะตองเขาโรงพยาบาลแตไมสามารถอยูที่บานได การดูแล
ตองใชทักษะทางการพยาบาล ๒๔ ชั่วโมง ดูแลการใหกินยา ชวยเหลือในกิจวัตรประจำวันบางอยางแกผูสูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ
และหรือมีโรคเรื้อรัง หรือมีความพิการหรือสมองเสื่อม
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๒๔๗

รับบริการดานการแพทย และการสาธารณสุขที่สะดวกรวดเร็วขึ้น การอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย
โดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น ๆ การชวยเหลือผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง
การใหคำแนะนำ ปรึกษา และชวยเหลือแกไขปญหาครอบครัว การจัดที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม ใหตาม
ความจำเปนอยางทั่วถึง เปนตน อยางไรก็ตามมีผูสูงอายุ และประชาชนทั่วไปเพียงสวนนอยทราบถึงสิทธิ และ
การเขาถึงสิทธิของผูสูงอายุเหลานี้๕ อีกทั้งในมาตรา ๑๑ เปนสิทธิการเขาถึงบริการเพียงบางประการ ยังขาด
ความครอบคลุมในเรื่องการดูแลผูสูงอายุ ผูยากไร ผูทุพพลภาพ หรือพิการ และผูอยูในสภาวะยากลำบากพึ่งพา
ตนเองไดนอย ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ ยังไดระบุสิทธิและหนาที่ ไววา
“สุขภาพของเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนดอยโอกาสในสังคม และกลุมคนตาง ๆ ที่มีความจำเพาะในเรื่อง
สุขภาพตองไดรับการสรางเสริม และคุมครองอยางสอดคลอง และเหมาะสมดวย” จะเห็นไดวา ผูสูงอายุที่
ชวยเหลือตัวเองไมได ซึ่งอาจเปนทั้งผูยากไร ผูทุพพลภาพหรือพิการ และผูอยูในสภาวะยากลำบาก คนกลุมนี้
เปนกลุมเปาหมายตามกฎหมายนี้ที่จำเปนตองไดรับการดูแลระยะยาวทั้งบริการดานสุขภาพ และบริการดานสังคม
แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๖๔) ไดกำหนดยุทธศาสตรที่ ๓ ดานระบบ
คุมครองทางสังคมสำหรับผูส งู อายุ ทีม่ มี าตรการเรือ่ งการพัฒนาระบบบริการทางสุขภาพและสังคมทีส่ อดประสานกัน
และเนนการบริการถึงบาน ใชชุมชนเปนฐาน ผลการประเมินแผนฯ ในชวง ๕ ปที่ผานมาพบวา งานดานผูสูงอายุ
แมจะมีการกำหนดในแผนผูส งู อายุแหงชาติ และมีการออกพระราชบัญญัตผิ ูสูงอายุ หากในทางปฏิบัติยังขับเคลื่อน
ไปไมไดมาก เพราะไมมีการกำหนดเปน “วาระแหงชาติ” ประกอบกับ พรบ. ผูสูงอายุ ไมมีการกำหนดบท
ลงโทษหากไมมีการปฏิบัติตาม ผูปฏิบัติอาจทำก็ไดไมทำก็ได ยิ่งไปกวานั้น การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอย ๆ ทำให
นโยบายไมมีความตอเนื่อง ทั้งนักการเมืองในระดับชาติและระดับทองถิ่นยังไมไดใหความสำคัญกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยางจริงจัง และผูสูงอายุเองก็ขาดพลังในการตอรองใหรัฐ๕
ภาพรวมของผลการประเมินแผนฯ มีขอเสนอแนะสำคัญบางประการวา ควรทำงานเชิงรุกโดยผลักดัน
ใหแผนผูสูงอายุเปนวาระแหงชาติ กำหนดนโยบายทั้งในระดับ ชาติ และระดับทองถิ่น โดยเปนนโยบายที่มุง
สงเสริมใหผูสูงอายุสามารถพึ่งพาตนเอง และดำรงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น และชมรมผูสูงอายุ โดยผานสภาผูสูงอายุ และ
องคกรเอกชนที่ทำงานดานผูสูงอายุอยางจริงจัง ควรจัดทำระบบฐานขอมูลผูสูงอายุในทุกชุมชน และเชื่อมโยงสู
สวนกลาง เปนศูนยรวมขอมูลทั้งประเทศ และสงเสริมศักยภาพการทำงานดานผูสูงอายุของทองถิ่น โดยจัดใหมี
พี่เลี้ยงหรือคณะที่ ปรึกษาให ค วามชวยเหลือเชิงวิ ชาการและการบริ หารจั ดการ สำหรับงานผูสูงอายุที่ควรเนน
การดำเนินการในชวง ๕ ป ขางหนา ประเด็นหนึ่ง คือ การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long
term care) ใหสอดคลองกับความตองการและวิถชี วี ติ ของผูส งู อายุไทย เนน “ความพอเพียง” และ “ความยั่งยืน”
ของระบบบริการ๕
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ไดมีผลบังคับใชตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ในเรื่องของการกระจาย
อำนาจการปกครองสูทองถิ่ นกำหนดชัดเจนวา จะตอ งสงเสริ มและเกื้อ หนุนให ผู สู งอายุ ดำรงอยู ใ นชุ มชนและ
ครอบครัว ซึ่งไดสงผลใหมีการถายโอนภารกิจดานผูสูงอายุหลายประการที่ภาคราชการสวนกลางดำเนินการอยู
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยในสวนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ก็ไดมี
๒๔๘ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

การถายโอนภารกิจการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหกระทรวงมหาดไทยกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่นรับไปดำเนินงานตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งในป พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดมีการถายโอนภารกิจงานสถานสงเคราะห
คนชรา จำนวน ๑๓ แหง และศูนยบริการผูสูงอายุ จำนวน ๒ แหง ใหกรุงเทพมหานครและองคกรปกครอง
ทองถิ่น (อบจ.) รับไปดำเนินการ๔
ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกำหนดมาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ ๖ ประการ
ไดแก ๑) มาตรฐานดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล ๒) มาตรฐานดานรายได ๓) มาตรฐานดานที่พักอาศัย
๔) มาตรฐานดานนัน ทนาการ ๕) มาตรฐานดา นความมั่นคงทางสั งคม ครอบครั ว ผู ดู แล และการคุมครอง
๖) มาตรฐานการสรางบริการทางสังคม และเครือขายการเกื้อหนุน ซึ่งไดแบงตัวชี้วัดเปน ๒ ระดับ คือ ตัวชี้วัด
ขั้นพื้นฐาน (Primary Indicators) เปนภารกิจที่ตองทำ เพื่อตอบสนองความจำเปนพื้นฐานในการดำรงชีวิตของ
ผูสูงอายุ และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา (Performance Indicators) เปนภารกิจเลือกทำไดตามศักยภาพของ อปท. นั้น ๆ
เพื่อพัฒนายกระดับการใหบริการหรือสวัสดิการสูงขึ้น กาวหนายิ่งขึ้น๓ การมีมาตรฐานงานกำหนดไว ถือเปน
โอกาสในการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุ ใหเปนภารกิจหนึ่งของ อปท. รวมกับภาคสวนตาง ๆ
ทั้งในระดับทองถิ่น และสวนกลาง
แมวาในทางปฏิบัตินั้นอปท.ยังคงมีจุดออน และอุปสรรคดานงบประมาณ บุคลากร ขอมูล และความรูที่
ทำใหยังไมสามารถบรรลุตามมาตรฐาน แตยังคงมีจุดแข็งในดานเครือขายความรวมมือ ไดแก การประสานงาน
และสรางเครื อข ายความรวมมือกับคนในชุม ชนและองค กรในชุมชน โดยเฉพาะ ชมรมผูสูงอายุ อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) สถานีอนามัย กลุมแมบาน และอาสาสมัครผูสูงอายุ (อผส.) ในชุมชน๕ อปท. ที่สามารถ
พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง มีภาคประชาสังคมที่ดี ยอมจะมีบทบาทอยางยิง่ ในการจัดบริการการดูแลระยะยาวที่บาน
และชุมชน เปนฐาน
ปญหาที่สำคัญ
การเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุที่เขาสูภาวะพึ่งพิงอยางรวดเร็วนี้ ทำใหตระหนักถึงการเตรียมการเรื่องของผูดูแล
ซึ่งพบขอมูลที่นาวิตกวาเครือขายการดูแลผูสูงอายุไดลดลงอยางมาก ทำใหคาดไดวาผูสูงอายุและครอบครัวตอง
เผชิญกับความยากลำบากและขาดแคลนเครือขายการดูแลในอนาคต อยางไรก็ตามสำหรับครอบครัวผูสูงอายุที่
ไมมีบุตรหลานทำใหขาดผูดูแลหลัก จำเปนตองจางผูดูแลที่เรียกวาผูดูแลที่ไดรับการวาจาง (paid caregiver)
ซึ่งสวนหนึ่งเปนผูที่ไดรับการอบรมอยางเปนทางการ ภายใตหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวง
แรงงาน และอีกสวนหนึ่งมาจากหนวยบริการเอกชนที่ไมไดผานการฝกอบรมใด ๆ ทำหนาที่ดูแลในการทำกิจวัตร
ประจำวันและชวยเหลือในดานอื่น ๆ ที่จำเปนตองไดรับคาตอบแทน แตยังมีปญหาคือขาดหนวยงานที่ทำหนาที่
ควบคุมติดตามคุณภาพการทำงานของผูดูแล เหลานี้๑๒
โครงการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส.) ในการจัดอาสาสมัครเพื่อเขาไปดูแลผูสูงอายุที่บาน ปญหาที่
พบจากการดำเนินงานที่ผานมาในการคือ อผส. มีความสามารถในการดูแลชั่วคราว และดูแลในเรื่องทั่วไป เชน
เยี่ยมเยียน พูดคุยมากกวาการใหความรู คำแนะนำอยางจริงจัง ซึ่งศักยภาพของ อผส. ไมสามารถรองรับการ
ดูแลระยะยาวในอนาคตได นอกจากนี้แมวาอาสาสมัครจะทำงานดวยใจ แตก็มีคาใชจายที่จำเปนเกิดขึ้น เชน
คาเดินทาง คาประสานงาน เปนตน จึงตองการ ๕ การพัฒนาความรู และทักษะการดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปวย
และการไดรับการสนับสนุนคาใชจาย

รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๒๔๙

ผู สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ระดั บ สู ง หรื อ ไม มี ผู ดู แ ลมี ค วามจำเป น ต อ งเข า มาอยู ใ นสถาบั น หรื อ สถาน
สงเคราะห ค นชรา พบว า สถานสงเคราะห ค นชราส ว นใหญ ข าดแคลนบุ ค ลากรเฉพาะด า น เช น พยาบาล
นักกายภาพบำบัด จึงไมมีศักยภาพเพียงพอในการรองรับบริการดังกลาว และพบวาความหลากหลายในการ
ขึ้นทะเบียนของสถานดูแลระยะยาวกับหลายหนวยราชการ และไมมีการกำหนดมาตรฐาน สงผลใหขาดมาตรการ
กำกับดูแลคุณภาพของสถานดูแล
จุดออน และอุปสรรคขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในบริการดูแลผูสูงอายุดานงบประมาณ บุคลากร
ขอมูล และความรูที่ทำใหยังไมสามารถบรรลุตามมาตรฐานที่กำหนดไว สมควรที่จะไดรับการพัฒนาศักยภาพ
และความพรอมใหจัดบริการได
แนวทางการแกปญหาการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุ
การพัฒนาระบบการดู แ ลระยะยาวสำหรั บ ผู สู ง อายุ จ ำเป น ต อ งบู ร ณาการบริ ก ารสุ ข ภาพและสังคม
เขาดวยกัน ใชมาตรการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุทุกคนใหเปนผูสูงอายุที่มีสุขภาพดีลดความทุพพลภาพหรือพิการ
ซ้ำซอนและเขาสูวาระสุดทายของชีวิตอยางสมศักดิ์ศรี โดยการพัฒนาโปรแกรมการดู แลสุ ข ภาพเพื่อ ชะลอการ
พึ่งพิงสำหรับผูสูงอายุ สงเสริมใหผูสูงอายุกลุมนี้มีจิตอาสาในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แตขณะเดียวกันก็
มีรายไดเพียงพอที่จะชวยตนเองได
สวนกลุมผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตองมีมาตรการใหความชวยเหลืออยางเรงดวน โดยเนนใหครอบครัวมี
บทบาทหลั ก ในการดู แ ลผู สู ง อายุ ร ะยะยาวอยู ที่ บ า นและชุ ม ชนได อ ย า งมี คุ ณ ภาพเหมาะสมสอดคล อ งกั บ
วัฒนธรรมของสังคมไทย โดยสรางจิตสำนึกใหชุมชนและภาคประชาสังคมชวยเหลือเกื้อกูลครอบครัวที่ตองดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว เปนการสรางจิตสำนึกรวมไปสูการเปน “สังคมไมทอดทิ้งกัน” ควบคูไปกับการเรงรัดพัฒนา
ศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหตระหนักเห็นความสำคัญและมีความพรอมในการจัดการดูแลผูสูงอายุ
สงเสริมภาคเอกชนและองค กรการกุ ศ ลให มีสวนรวมในการจัดการดูแลผู สูงอายุ พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
สุขภาพและสังคมที่เกี่ยวของกับดูแลผู สู งอายุ ใหเ พี ยงพอทั้งกลุมที่เ ป นวิชาชีพและไม ใชวิชาชีพ รวมทั้งกำหนด
มาตรฐานและมาตรการกำกับดูแลสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับผูสูงอายุที่ครอบครัว
ไมสามารถดูแลผูสูงอายุได
แนวทางดังกลาวนี้ไดเปนขอเสนอในการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ เมื่อวันที่ ๗ และ ๘ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหเรงรัดการสรางทีมการดูแลผูส งู อายุในครอบครัวและชุมชนทีม่ ผี จู ดั การรายกรณี (Care Manager)
เพื่อใหมบี ริการทีส่ อดคลองกับสภาพปญหาของผูสูงอายุมากยิง่ ขึน้ โดยการใชขอ มูลจากการจัดทำฐานขอมูลผูสูงอายุ
มาวางแผนการดูแล
ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๒ / รางมติ ๓
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