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การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สอง
ไดพิจารณารายงานเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง๑
ตระหนักดี วาประเทศไทยกำลังกาวเขาสูการเปนสังคมสูงอายุอยางเต็มตัว ผูสูงอายุจำนวนไมนอยตอง
เผชิญกับปญหาการเจ็บปวยดวยโรคเรือ้ รังและตองประสบกับภาวะทุพพลภาพหรือพิการ และจำเปนตองพึ่งพาผูอื่น
เพิ่มขึ้น การใชมาตรการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสำหรับประชากรกอนวัยสูงอายุและวัยสูงอายุทุกคนจะ
ทำใหเปนผูสูงอายุที่มีสุขภาพดี ชวยลดความทุพพลภาพซ้ำซอนและชะลอภาวะพึ่งพิงได
เปนกังวล ตอการลดลงอยางรวดเร็วของจำนวนผูที่มาเปนผูดูแล และศักยภาพของครอบครัวในการดูแล
ผูสูงอายุ ประชากรวัยแรงงานตองรับภาระที่หนักขึ้นในการดูแลเกื้อหนุนผูสูงอายุ ทำใหคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
และวัยแรงงานดอยลง ผูสูงอายุที่อยูในสภาพทุพพลภาพหรือพิการขาดผูดูแลหรือขาดการชวยเหลือจากชุมชน
หรือเขาไมถึงบริการสาธารณะจะเปนกลุมเสี่ยง (เปราะบาง) ที่นาหวงใยเปนอยางมาก
รับทราบ วาสวนกลางและทองถิน่ รวมทัง้ ชุมชนบางแหงริเริม่ การจัดบริการดูแลผูส งู อายุระยะยาวในครอบครัว
และชุมชน เชน มีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุหรือเพื่อนผูสูงอายุที่ยังแข็งแรงไปเยี่ยมเยียน ชวยเหลือ มีพยาบาลจาก
หนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิเขาไปดูแลผูสูงอายุที่ลุกขึ้นจากเตียงไมได เปนตน แตมีปญหาการดำเนินงานยังไมเปน
ระบบที่เหมาะสม ยังขาดการบูรณาการการดูแลดานสุขภาพและสังคม บุคลากรไมเพียงพอ ผูด แู ลขาดความรูในการ
ดูแล และขาดระบบสนับสนุนที่ชัดเจน
เห็นดวย วามีความจำเปนเรงดวนที่ตองจัดใหมีการดูแลระยะยาว ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงควรไดรับการ
ดูแลที่บานหรือในชุมชน โดยภาคประชาสังคม เชน การมีชมรมผูสูงอายุที่เขมแข็งเปนแกนนำสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ซึง่ เปนหนวยงานทีใ่ กลชดิ กับครอบครัว ชุมชน และมีศกั ยภาพทีจ่ ะจัดการดูแล ควรพัฒนาระบบ
การดูแลผูสูงอายุที่ชวยตัวเองไมไดที่บาน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนงบประมาณสำหรับการใชชีวิต
ประจำวัน จัดหาอุปกรณการฟนฟู คาเดินทาง ปรับปรุงสิ่งแวดลอมที่อยูอาศัย รวมทั้งพัฒนาระบบที่เชื่อมตอกับ
การดูแลในสถาบันสำหรับผูสูงอายุที่ตองการการดูแลในระดับที่สูงขึ้น โดยมีการพัฒนากลไกและมาตรฐานการดูแล
ระยะยาวสำหรับผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิงหรือพิการในสถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. เห็นชอบในหลักการวา รัฐมีหนาที่จัดการดูแลผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง และใหการรับรองหลักการ
การดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุในประเทศไทย เปนการดูแลโดยใชครอบครัวและชุมชนเปนฐานหลัก โดยมีการ
ดูแลในสถานบริการดูแลผูสูงอายุ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะเปนสวนสนับสนุนใหมีบทบาทที่เชื่อมโยงและสนับสนุน
กันอยางใกลชิด ไมแยกสวนจากกัน และขอใหรฐั บาลกำหนดนโยบายการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุที่อยูในภาวะ
พึ่งพิงเปนวาระแหงชาติ
๑
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๒. ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๑ เปนเจาภาพประสานหนวยงานระดับทองถิ่นเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะ
ยาวสำหรับผูสูงอายุทอี่ ยูใ นภาวะพึง่ พิงในชุมชน โดยใหมผี สู งู อายุเปนกรรมการอยูด ว ยในสัดสวนไมนอยกวา ๑ ใน ๔
ของจำนวนกรรมการ และใหมีผูรับผิดชอบโดยตรง พรอมทั้งระบุภารกิจการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุที่อยูใน
ภาวะพึ่งพิง ในการจัดทำเทศบัญญัติ ขอบัญญัติทองถิ่น แผนพัฒนาทองถิ่น ๓ ป และแผนพัฒนาทองถิ่นประจำป
รวมทั้งใหจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๒ จัดทำฐานขอมูลผูสูงอายุใหครอบคลุมโดยแบงประเภทตามกลุมภาวะพึ่งพิงในทุกตำบล/ทองที่
๒.๓ สนับสนุนคาอุปโภคบริโภค ปรับปรุงสภาพแวดลอมทีอ่ ยูอ าศัย รวมทัง้ สงเสริมอาชีพ หรือพิจารณา
จัดสวัสดิการสังคมใหกับครอบครัวที่ดูแลผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง
๒.๔ จัดใหมีศูนยดูแลผูสูงอายุกลางวัน ศูนยดแู ลพักพิงและฟน ฟูสำหรับผูส งู อายุในชุมชน ตามความตองการ
ของพื้นที่
๒.๕ สงเสริมสนับสนุนใหเกิดอาสาสมัครชุมชนดูแลผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิงในชุมชน
๒.๖ ตองจัดใหภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอยางยิง่ ชมรมผูส งู อายุ สาขาสภาผูส งู อายุ ภาคีสมัชชาสุขภาพ
มีสวนรวมในการผลักดันนโยบายทองถิ่นดานการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุ รวมทั้งการจัดทำเปนเทศบัญญัติ
และขอบัญญัติทองถิ่น ตลอดจนการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
๓. ขอใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย รวมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
องคกรวิชาชีพ และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
๓.๑ พิจารณาปรับปรุงเพิ่มเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิงจากอัตราของผูสูงอายุทั่วไป ทั้งนี้
ไมต่ำกวาเสนความยากจน
๓.๒ รวมกันพัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใหความรูตาง ๆ เชน เรื่องการดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุ การจัดการดูแล การพัฒนาบุคลากร งบประมาณ ใหสามารถจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุที่อยู
ในภาวะพึ่งพิงในครอบครัวและชุมชน
๓.๓ ใหสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่ตองการบริการทางการแพทย/การพยาบาลขึ้นทะเบียนกับกอง
ประกอบโรคศิลปะ เพื่อการกำกับการดูแลใหไดตามมาตรฐาน
๓.๔ สงเสริมสนับสนุนการฝกอบรมความรูและทักษะ และสรางจิตสำนึกในการดูแลผูสูงอายุทั้งดาน
สุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม ใหแกญาติและบุคลากรกลุมที่ไมใชวิชาชีพ เชน อาสาสมัคร สมาชิกชมรมผูสูงอายุ
เปนตน สวนผูดูแลที่ไดรับการวาจางไดรับการพัฒนาใหปฏิบัติงานภายใตการกำกับดูแลขององคกรวิชาชีพนั้น ๆ
๓.๕ จัดใหมีบุคลากรทีจ่ ะทำหนาทีเ่ ปนผูจ ดั การการบริการดูแลระยะยาว (Care manager) โดยคำนึงถึง
ความแตกตางและความตองการที่หลากหลาย
๓.๖ สนับสนุนใหหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมดิ ำเนินการดูแลสุขภาพ ฟน ฟูสภาพผูส งู อายุทบี่ า น สนับสนุน
อุปกรณการแพทยที่จำเปน รวมทั้งบริการเคลื่อนยายผูปวยเมื่อจำเปน
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๒๔๓

๓.๗ พัฒนาศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการผูสูงอายุใหจัดบริการการดูแลระยะยาว ทั้งบริการดานสุขภาพ
และสังคม ใหมีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางเพศ เพือ่ เปนศูนยสาธิตใหกบั องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดเรียนรูและขยายผล
๓.๘ ศึกษาผลกระทบจากนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง
๔. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับกระทรวงสาธารณสุขและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลิตและ
ธำรงรักษาบุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวของ ไดแก นักกายภาพบำบัด นักอาชีวบำบัด พยาบาลดานเวชปฏิบัติชุมชน
พยาบาลดานผูสูงอายุ แพทยผูเชี่ยวชาญดานผูสูงอายุ นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา และบุคลากรระดับผูชวย
วิชาชีพ
๕. ขอใหสถานศึกษาทุกระดับจัดใหมีหลักสูตรดานการดูแลผูสูงอายุ
๖. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
และกระทรวงมหาดไทย รวมกันจัดทำมาตรฐานและกลไกระดับชาติในการดูแลผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิงแบบ
มีสวนรวมจากชุมชน ทองถิ่น และผูสูงอายุ ตลอดจนการกำกับมาตรฐานดังกลาวใหครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน
๗. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔
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