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บทคัดย่อ 
การศึกษารูปแบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุในญี่ปุ่นและในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

รูปแบบการดูแลระยะยาวของต่างประเทศและประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นแบบของการดูแล
ระยะยาวในระดับโลกและมีการพัฒนาความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับ  โดยศึกษาจากเอกสารและ
บทความที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่าประเทศญี่ปุ่นนอกจากจะมีกฎหมายพระราชบัญญัติการประกันดูแลระยะ
ยาวเป็นตัวขับเคลื่อนและมีระบบประกันการดูแลระยะยาว แต่บริการที่ได้รับไม่ได้เน้นเพียงแค่บริการสุขภาพและ
บริการทางสังคม รูปแบบการดูแลระยะยาวมีความชัดเจนในการแบ่งประเภทของกลุ่มเป้าหมาย และจัดบริการให้
ตรงกับลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงจะได้รับบริการการดูแลระยะยาวเต็ม
รูปแบบและบริการที่หลากหลาย แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ มุ่งเน้นมาตรการ
ป้องกัน สิทธิประโยชน์การป้องกันรูปแบบใหม่ ให้ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นโรคและป้องกันก่อนเกิดโรค
เพ่ือไม่ให้ผู้สูงอายุตกอยู่ในภาวะทุพพลภาพหรือพิการ ประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงทดลองรูปแบบการดูแลระยะ
ยาวที่เหมาะสมกับประเทศไทย ปัจจุบันมีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นกลไกหลักในการ
สนับสนุนการด าเนินงานต่างๆ ในชุมชน โดยมีเครือข่ายสุขภาพในชุมชนที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงาน เช่น 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนชมรมผู้สูงอายุที่
มีการจัดตั้งในทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม รูปแบบระบบการดูแลระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุ คือ การใช้โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการและใช้ชุมชนเป็นฐานในการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ 
อย่างไรก็ตามอาจมีข้อจ ากัดในเรื่องของนโยบายสู่การปฏิบัติที่ยังไม่มีความชัดเจนในบางประเด็น เช่น จัดสรร
งบประมาณ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินหรือความซ้ าซ้อนของบุคลากรในการดูแลระยะยาว และเป็นการบริการ เชิง
รับมากกว่าเชิงรุก ข้อเสนอแนะควรศึกษาปัญหาของการน านโยบายสู่การปฏิบัติ แก้ไขระเบียบกฎหมายให้มีความ
ชัดเจนและเน้นการดูแลเชิงป้องกันมากกว่าการรักษาพยาบาล 
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ABSTRACT 

The Study of Long-term care model for the elderly in Japan and in Thailand aimed to 
study the long-term care model in foreign country and Thailand. At present, Japan has best 
practice in long-term care services. This study, the founding that: Japan Long-Term Care Insurance 
Act and  Long-Term Care Insurance focus not only on health and social service but also on 
condition of the target groups. A dependent elderly person will receive a variety of services. If 
healthy elderly and able to rely on themselves, the services would focuses on Prevention 
Measures and New Preventive Benefits (NPB) in order to raise awareness of the importance of 
disease and pre-disease prevention so that the older people are not fall in infirmity or disability. 
Thailand is in the process of framing a suitable long-term care model. Currently, the National 
Health Security Fund, which cooperate between the National Health Security Office (NHSO) and 
the Local Administration Organization (LAO) play a crucial role in promote the community's 
operations, with support of community health networks such as volunteer health services, 
voluntary care for the elderly, elderly care assistants, including the elderly clubs that established 
in all areas in order to provide proper care for the elderly, by using a hospital or service unit and 
using the community based as long-term care for the elderly. However, there is limitation in 
implementation due to the restrictions of policies which is unclear in some areas such as budget 
allocation, financial regulation, redundancy of personnel in long-term care and it's more receptive 
services than proactive. Recommendations should address the issue of policy implementation, 
revise legal regulations to be clear and focus on preventive care rather than medical treatment. 
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บทน า 
 ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกได้เพ่ิมจ านวนมากขึ้นเกือบร้อยละ 12 ในปี ค.ศ. 2014 และคาด ว่าจะ
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 21 ในปี ค.ศ. 2050 (UNDESA, Population Division, 2013) และหากปรียบเทียบกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน ในปี 2558 ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุอยู่ในล าดับที่ 2 จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนใน
ปัจจุบัน โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 15.8 ซึ่งรองจากอันดับหนึ่ง คือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีสัดส่วนร้อยละ 17.0 (กรม
กิจการผู้สูงอายุ, 2558) สอดคล้องกับสถานการณ์การสูงวัยของประชากรไทย ในปี 2558 ประชากรไทยมีจ านวน 
65.1 ล้านคน มีจ านวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2559)  
 จากการส ารวจการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุจ านวน 6,394,022 คนในปี 2558 โดยกระทรวง
สาธารณสุข พบว่า ร้อยละ 79 (5 ล้านคน) คือ ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมท่ียังช่วยเหลือตนเอง ผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้ 
และอีกร้อยละ 21 (1.3 ล้านคน) คือ ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงหรือ เรียกว่า กลุ่มติดบ้านเป็นผู้สูงอายุที่
เคลื่อนไหว ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง และกลุ่มติดเตียงเป็นผู้สูงอายุกลุ่มที่เคลื่อนไหวไม่ได้  ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
พิการ หรือภาวะทุพพลภาพ ที่ต้องการการดูแลระยะยาว (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2559) เมื่อ
เปรียบทียบภาวะทุพพลภาพในผู้สูงอายุ ระหว่างปี พ.ศ. 2550 กับปี พ.ศ. 2554 พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามอายุ
ที่เพ่ิมข้ึน โดยผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงตนเองได้ (กลุ่มติดสังคม) มีประมาณ ร้อยละ 78 กลุ่มพ่ึงตนเองได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน) 
มีร้อยละ 20 ขณะที่กลุ่มพ่ึงพาผู้อ่ืน ไม่สามารถท ากิจกรรมด้วยตนเอง (กลุ่มติดเตียง) มีร้อยละ 2 และเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ 15 ในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 80 ปี (ฐานิวัฒนานนท์, 2559) จากสถิติดังกล่าวท าให้เห็นชัดจนว่า ประเทศ
ไทยยังคงมีผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล เป็นจ านวนมาก สาเหตุที่ต้องกล่าวถึงประชากรผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวมีภาวะทุพพลภาพ 1 ใน 4 ของประชากรผู้สูงอายุไทย มี
ปัญหาสุขภาพที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถท ากิจกรรมตามที่เคยท าได้ มานานกว่า 6 เดือน ซึ่งถือว่ามีปัญหาทุพพลภาพ
ระยะยาว (สาสัตย์, 2555)  
 รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2547-2552 พบว่า ผู้สูงอายุมีความสูญเสีย
ปีสุขภาวะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักของความสูญเสียปีสุขภาวะ ได้แก่ โรคหัวใจหลอดเลือด โรคมะเร็ง 
รองลงมา ความผิดปกติทางการรับรู้ โรคระบบทางเดินหายใจและเบาหวาน ซึ่งโรคเรื้อรั้งเหล่านี้เป็นสาเหตุน าไปสู่
ภาวะทุพพลภาพอย่างรวดเร็ว (โอภาสนันท์, 2557) กระบวนการชราของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ การปรับตัวต่อความพิการที่เกิดขึ้นจึงเป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจาก
มิได้เป็นความพิการมาตั้งแต่ก าเนิด นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายนอก คือ การตอบสนองของบุคคลอ่ืน ชุมชน สังคม
ต่อคนพิการก็ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและสภาพจิตใจของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ความพิการที่เกิดขึ้น
ภายหลังก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการประกอบ
อาชีพ เศรษฐานะ สุขภาพ จิตใจและลักษณะทางสังคม  
 รัฐบาลไทยให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ป้องกันความพิการ การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเกิดการดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุมีการท าบันทึกความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่อง
การจัดระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงแบบบูรณาการในพ้ืนที่ ระหว่าง
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กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและ
สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มุ่งเน้นร่วมมือกันเพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดระบบการดูแลระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการ
บริการด้านการแพทย์เชิงรุกในพ้ืนที่ โดยในปี พ.ศ. 2559 มีการบริหารจัดการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง จ านวน 100,000 ราย ครอบคลุมพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณ 1,000  แห่งรวม
กรุงเทพมหานคร และเพ่ิมเป้าหมายเป็น 500,000 ราย (ร้อยละ 50) ครอบคลุม 5,000 พ้ืนที่   และเพ่ิมเป็น 1 
ล้าน (ร้อยละ 100) ครอบคลุมทุกต าบลทั่วประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 (ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ, 2559)  
 ส าหรับประเทศญี่ปุ่นมีการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวจนกลายเป็นต้นแบบการดูแลระยะยาว มี
พระราชบัญญัติการประกันการดูแลระยะยาว (Long-Term Care Insurance Act) ประกาศใช้ในเดือนธันวาคม ปี 
ค.ศ. 1997  ในปี ค.ศ. 2000 มีระบบการประกันการดูแลระยะยาว (Long-Term Care Insurance) และมีการ
แก้ไขกฎหมายในปี ค.ศ. 2005 เพ่ือให้ประชาชนทุกคนที่มีความจ าเป็นที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาวหรือมีภาวะ
พ่ึงพาได้รับการดูแลอย่างหมาะสม รูปแบบประกันการดูแลระยะยาวของประเทศญี่ปุ่นมีจุดเด่นที่มีความชัดเจน
ระหว่างสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องจ่าย และบริการที่มีความหลากหลาย และเน้นทั้งการ
บริการเชิงป้องกันในด้านการส่งเสริมสุขภาพและบริการเชิงรับในรักษาทางการแพทย์ ส าหรับประเทศไทยอยู่
ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวที่เหมาะสม การศึกษาในครั้งนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้
เห็นรูปแบบการดูแลระยะยาวที่มีความชัดเจนมากขึ้น และน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุในประเทศไทยต่อไป 
 
การดูแลระยะยาว 
 การดูแลระยะยาว  เป็นชุดบริการสุขภาพส่วนบุคคลและบริการทางสังคมที่จัดบริการในช่วงเวลา
ยาวนานต่อเนื่องส าหรับบุคคลที่สูญเสียหรือไม่สามารถท าหน้าที่บางอย่างได้ ซึ่งเป็นผลมาจากความพิการหรือ
เงื่อนไขโรคเรื้อรัง  (Kane and Kane, 1987, Judith, Kristine, & Sarah, 2010) การดูแลระยะยาว จะท าให้การ
ท าหน้าที่ของบุคคลในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติ ช่วยแก้ปัญหาการสูญเสียความสามารถทางด้าน
ร่างกายหรือจิตใจ หรือมีจุดมุ่งหมายเพื่อการฟ้ืนฟู (Stone, 2006) โดยรูปแบบการดูแลระยะยาวเป็นการจัดบริการ
ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือทดแทนความต้องการพ้ืนฐานที่จะช่วยให้บุคคลที่สูญเสียหรือเสื่อม
ความสามารถให้กระท าหน้าที่ทางสังคม มีสุขภาพและความเป็นอยู่ทางสังคมที่ดีที่สุดเท่าที่ท าได้ เป็นลักษณะของ
การดูแลอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันระหว่างการดูแลในครอบครัว สถาบันและชุมชน  โดยให้มีการกระจาย
บริการทั้งด้านสุขภาพและสังคมไปถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด (ยอดเพชร, 2549)เป้าหมายหลักของการดูแล
ระยะยาว คือ การดูแลสุขภาพตั้งแต่ยังมีสุขภาพดี และยืดเวลาของการมีสุขภาพดีให้ยาวนานที่สุด   ส่งเสริม
ศักยภาพและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังให้หายหรือทุเลาจากการเจ็บป่วย และลดความพิการหรือทุพพล
ภาพของผู้สูงอายุ  
รูปแบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น 
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ประเทศญี่ปุ่นมีการปฏิรูปการดูแลระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่คุกคามความยั่งยืนทางการเงินของระบบการประกันการดูและระยะยาวในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น
ในปี ค.ศ. 2005 จึงมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบางส่วนของพระราชบัญญัติการประกันระยะยาว เป้าหมายหลักของการ
ปฏิรูปครั้งนี้ คือ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ เพ่ือรับประกันความยั่งยืน  พระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมเก่ียวกับการทบทวนสิทธิประโยชน์ โดยการเปลี่ยนไปใช้ระบบที่มุ่งเน้นมาตรการป้องกัน การจัดตั้งโครงการ
บริการใหม่ การยกระดับคุณภาพการให้บริการ และการทบทวนภาระทางการเงินและการจัดการระบบ 
(Murakawa & Yasumura, 2011) ประเทศญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับสิทธิประโยชน์การป้องกันรูปแบบใหม่ (New 
Preventive Benefits) หรือเรียกย่อว่า “NPB” จัดให้มีการตรวจสอบการดูแลรักษาขั้นต่ า รายละเอียดการบริการ
และการจัดการดูแลด้วยจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยปรับปรุงและสนับสนุนทักษะในการด ารงชีวิตอย่างเป็นอิสระ  NPB 
มุ่งเน้นให้ตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นโรค ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของความพิการและการท างานที่ลดลงของ
ประชากรที่มีอายุมากขึ้น ระบุกลุ่มอาการไม่พึงประสงค์สามารถป้องกันโรคเรื้อรังหรือโรคที่ท าให้เกิดภาวะทุพพล
ภาพได้ โดยสนับสนุนการใช้บริการดูแลรายวันและบริการช่วยเหลือที่บ้าน (Fukawa, 2007) โดยท้องถิ่นจะมีศูนย์
ดูแลสุขภาพ ท าหน้าที่ประเมินความต้องการของบุคคลที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ในระดับความต้องการต่ าสุด 
เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้มีภาวะพ่ึงพิง
สุขภาพแข็งแรง และบุคคลซึ่งอาจมีความต้องการได้รับการสนับสนุนในการด าเนินชีวิตประจ าวันหรือการดูแล
ระยะยาวจะได้รับการสนับสนุนในระดับที่ 1-2 สิทธิประโยชน์ส าหรับบุคคลเหล่านี้ถูกจ ากัด และถูกแทนที่ด้วยการ
แทรกแซงโดยการส่งเสริมสุขภาพในเชิงป้องกัน โดยส่วนใหญ่เป็นกิจรรมการรับประทานอาหารและออกก าลังกาย
ในศูนย์เยาวชน (Murakawa & Yasumura, 2011) ผู้ที่ได้รับการรับรองของ NPB สามารถใช้บริการดูแลชุมชน
หรือบริการป้องกันเพ่ือสนับสนุนให้รักษาสภาพร่างกายในปัจจุบันให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  ขั้นตอนการใช้
บริการเริ่มจากผู้ใช้บริการจะยื่นความจ านงผ่านมาทางเทศบาล หลังจากนั้นผ่านความคิดเห็นของแพทย์และมีการ
ตรวจสอบและได้รับการรับรอง บริการและความต้องการการดูแลมีการแยกประเภท แบ่งกลุ่มระดับการดูแลระยะ
ยาว และระดับการสนับสนุนในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลระยะยาว จะมีบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวก การบริการที่บ้าน และการบริการในชุมชน ส่วนผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการสนับสนุนในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน มีการบริการป้องกันการดูแลระยะยาว และการบริการป้องกันการดูแลระยะยาวในชุมชน 
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้และไม่เข้าเกณฑ์การดูแลระยะยาวจะมีแผนการป้องกันสุขภาพ สนับสนุนให้ชุมชนมี
การดูแลผู้สูงอายุ โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล สังเกตได้ว่า ประเทศญี่ปุ่นมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายของ
ผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับโดยให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด และเป็น
รูปแบบที่ให้ความส าคัญกับการป้องกันการเกิดโรคและความพิการของผู้สูงอายุ  

ประเทศญี่ปุ่นเน้นแผนการป้องกันการดูแลระยะยาว ซึ่งประกอบด้วยบริการหลัก 2 ส่วน คือ 1) การ
บริการป้องกันการดูและระยะยาว และ 2) บริการในชุมชนเพ่ือการป้องกันการดูแลระยะยาว ซึ่งแต่ละประเภท
บริการมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การบริการป้องกันในการดูและระยะยาว 
• การป้องกันการดูแลระยะยาวแบบผู้ป่วยนอก  
• การป้องกันดูแลระยะยาวผู้ป่วยนอกที่ต้องการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
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• บริการเยี่ยมบ้านเพื่อการป้องกันการดูแลระยะยาว  
2) การบริการในชุมชนเพ่ือการป้องกันการดูแลระยะยาว  

• การป้องกันการท าหน้าที่ต่างๆ ในการดูแลระยะยาวของกลุ่มย่อยที่บ้าน  
• การป้องกันการดูแลระยะยาวส าหรับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในชุมชน  

     
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการป้องกันและการดูแลระยะยาว  

บริการดูแลระยะยาวประกอบด้วยสิทธิประโยชน์ในการป้องกันและสิทธิประโยชน์ในการดูแลระยะ ยาว 
ประโยชน์ที่ได้รับการป้องกันจะมีให้ส าหรับผู้ที่จ าแนกตามประเภทในระดับการสนับสนุนที่ 1-2 ส่วนสิทธิประโยชน์
การดูแลระยะยาวมีให้ส าหรับผู้ที่ต้องการการดูแลระยะยาวในระดับ 1-5 ซึ่งเป็นบุคคลติดเตียงหรือ บุคคลที่
ต้องการการดูและระยะยาว แสดงรายละเอียดดังนี้ (Pfizer Health Insurance Society, 2017)  
บริการป้องกัน (ระดับ 1-2)  

บริการในระดับจังหวัด 
• บริการเยี่ยมบ้าน ได้แก่ การบริการป้องกันการช่วยเหลือที่บ้าน การบริการป้องกันอุบัติเหตุจากการ

อาบน้ า การป้องกันการดูแลทางการพยาบาลที่บ้าน การป้องกันฟื้นฟูที่บ้าน การป้องกันดูแลที่บ้านด้านการจัดการ
และให้ค าแนะน าทางการแพทย์   

• บริการรายวัน ได้แก่ การป้องกันบริการรายวันในการดูแลทางการพยาบาล และการป้องกันบริการ
รายวันในการฟ้ืนฟู 

• การบริการแบบพักชั่วคราว ได้แก่ การป้องกันการดูแลแบบพักชั่วคราว  การป้องกันการดูแลทาง
การแพทย์แบบพักชั่วคราว การป้องกันการดูแลช่วยเหลือส าหรับการท ากิจวัตรประจ าวันให้กับคนที่เข้ารับการ
รักษาในสถานที่ก าหนด การป้องกันการดูแลระยะยาวในการเช่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการขายอุปกรณ์พิเศษ
ทางการแพทย์เพ่ือการป้องกัน  

บริการในระดับเทศบาล 
การสนับสนุนการดูแลป้องกัน 
• การบริการดูแลป้องกันโดยเพ่ือนบ้าน ได้แก่ การป้องกันเล็กน้อย, การดูแลการท าหน้าที่ต่างๆ ในบ้าน 

การป้องกันในช่วงกลางวันการดูแลรักษาพยาบาลส าหรับผู้ป่วยด้วยโรคสมองเสื่อม และกลุ่มดูแลป้องกันที่บ้าน
ส าหรับผู้ป่วยด้วยโรคสมองเสื่อม 

บริการในระดับอื่นๆ ได้แก่ การปรับปรุงบ้านเพ่ือการดูแลป้องกัน 
สิทธิประโยชน์บริการการดูแลระยะยาว (ระดับ 1-5)  

บริการในระดับจังหวัด 
การบริการดูแลที่บ้าน  
• การบริการเยี่ยมบ้าน ได้แก่ การบริการช่วยเหลือที่บ้าน  การบริการอาบน้ า การเยี่ยมบ้านดูแลทางการ

พยาบาล การเยี่ยมบ้านเพ่ือการฟื้นฟู การให้ค าแนะน าการจัดการทางการแพทย์ที่บ้าน  
• บริการรายวัน ได้แก่ บริการรายวันในการดูแลทางการพยาบาล และบริการรายวันในการฟื้นฟู 
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• การบริการแบบพักชั่วคราว ได้แก่ การดูแลแบบพักชั่วคราว  การดูแลทางการแพทย์แบบพักชั่วคราว 
การดูแลช่วยเหลือส าหรับการท ากิจวัตรประจ าวันให้กับคนที่เข้ารับการรักษาในสถานที่ก าหนด การเช่าอุปกรณ์
ทางการแพทย์และการขายอุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์ 

การสนับสนุนที่บ้าน  
• การบริการสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ศูนย์ดูแลสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ สถานบริการ

สุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการแพทย์ 
บริการในระดับเทศบาล 
• การบริการโดยเพ่ือนบ้าน ได้แก่ การดูแลเล็กน้อย, การดูแลการท าหน้าที่ต่างๆ ในบ้าน การเยี่ยมในช่วง

เย็น การดูแลทางการพยาบาลในช่วงกลางวันส าหรับผู้ป่วยด้วยโรคสมองเสื่อม กลุ่มดูแลที่บ้านส าหรับผู้ป่วยด้วย
โรคสมองเสื่อม  การดูแลโดยพ่ือนบ้านส าหรับการท ากิจวัตรประจ าวันตามที่ก าหนดไว้ การดูแลโดย 

เพ่ือนบ้านส าหรับคนที่เข้ารับการรักษาในสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ 
บริการในระดับอื่นๆ ได้แก่ การปรับปรุงบ้าน 

 บริการด้านการป้องกันโรคเป็นโครงการสนับสนุนในท้องถิ่น มีการจัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนชุมชน
เพ่ือให้การพยาบาลและการดูแลป้องกันภายใต้โครงการประกันการดูแลระยะยาว  โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ป้องกันและการสนับสนุนการดูแลระยะยาว ศูนย์บริการสนับสนุนชุมชนอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเทศบาล 
ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ใช้กรอบการท างานเพียงระบบเดียวแต่มีการบูรณาการในหลายภาคส่วน การประกันการดูแล
ระยะยาว (Long-Term Care Insurance) หรือเรียกย่อว่า “LTCI”  มีระบบประกันสุขภาพ การช่วยเหลือ
สาธารณะ และการป้องกันความพิการเป็นระบบแยกต่างหาก แต่มีการประสานงานอย่างเหมาะสม ท่ามกลาง
ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด ดังนั้นจึงมีระบบบูรณาการการดูแลของชุมชน และได้รับการแก้ไขพระราชบัญญัติการ
ประกันการดูแลระยะยาวในเดือนเมษายน ค.ศ. 2012 ระบบนี้มีการดูแลผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางที่บ้านและการดูแล
สุขภาพและการดูแลระยะยาว โดยมีการประสานงานแบบบูรณาการกับศูนย์การดูแลของชุมชน  (Hayashi, 2015) 
ในปี ค.ศ. 2014 รัฐบาลญี่ปุ่นได้แก้ไขกฎหมายเพ่ือให้เกิด “ระบบการดูแลในพ้ืนที่แบบบูรณาการ” เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพาได้รับบริการที่เหมาะสมในพ้ืนที่ที่ตนเองอาศัยอยู่มาแต่ดั้งเดิม  โดยออกแบบให้ผู้สูงอายุ
สามารถเข้าถึงบริการได้ภายใน 30 นาที ทั้งบริการการรักษาพยาบาล บริการการดูแล บริการด้านที่อยู่อาศัย และ
บริการการสนับสนุนการใช้ชีวิตประจ าวัน โดยให้รัฐบาลระดับจังหวัดหรือรัฐบาลระดับท้องถิ่นเป็นหลักในการ
ด าเนินการโดยค านึงถึงความต้องการและลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ สิ่งที่รัฐบาลทั้งสองระดับจะต้องด าเนินการ เช่น 
ส่งเสริมให้เกิดการพยาบาลและการดูแลที่เชื่อมโยงกันในที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ  ส่งเสริมมาตรการรองรับผู้ป่วย
ความจ าเสื่อม ส่งเสริมให้เกิดการประชุมการดูแลในระดับพ้ืนที่ และส่งเสริมให้มีบริการสนับสนุนการการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น (วิราภรณ์ โพธิศิริ และคณะ, 2559)  
 
รูปแบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย  
 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) (2559) กล่าวถึง ความเป็นมาของนโยบายระบบการ
ดูแลระยะยาว ส่วนหนึ่งเป็นแรงผลักดันที่เกิดขึ้นจากเวทีสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งได้มี
การบรรจุวาระ การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในการประชุมและเป็นมติ
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สมัชชา โดยมีมติร่วมกันในสาระส าคัญ คือ ให้รัฐมีหน้าที่จัดการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง โดยใช้ครอบครัว
และชุมชนเป็นฐานหลัก และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนมติสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553 ภายหลังต่อมาใน
ขณะที่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ รวมถึงนโยบายพัฒนาระบบ
การดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ในระดับต าบลของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง ล้วนเป็นความพยายามที่จะพัฒนาระบบเพ่ือไปสนับสนุนครอบครัวให้มีศักยภาพในการดูแลเพิ่มข้ึนและ
เอ้ือให้ผู้สูงอายุได้อาศัยในบ้านตนเองในชุมชน  
การออกแบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ดังนี้ 
 1. เน้นการบูรณาการด้านบริการสาธารณสุขและบริการด้านสังคมในระดับพ้ืนที่ (ต าบล /หมู่บ้าน/
ครอบครัว)  
 2. ค านึงถึงความยั่งยืนและเป็นไปได้ของงบประมาณระยะยาวในอนาคต 
 3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมโดยให้ อปท. (เทศบาล/อบต.) เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารระบบภายใต้
การสนับสนุนของเครือข่ายหน่วยงานบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่  
 4. พัฒนาและขยายระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ 
โดยมีผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข เช่น พยาบาล นักกายภาพบ าบัด นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเชิงรุกในพ้ืนที่อย่าง
น้อย 1 คน ต่อผู้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในทุกกลุ่มวัย 5-10 คน โดยได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติที่ด าเนินงานอยู่แล้วภายใต้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปัจจุบัน อปท.บางแห่งไม่
สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากรในพ้ืนที่ได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และความซ้ าซ้อนของบุคลากรในการดูแลระยะยาวบางคนเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) และเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขและยังได้รับเงินการดูแล
ระยะยาวจาก อปท. ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายเงินซ้ าซ้อน จึงอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขกฎระเบียบให้ชั ดเจนและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน การด าเนินงานในชุมชนมีเครือข่ายสุขภาพในชุมชนที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงาน เช่น 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนชมรมผู้สูงอายุที่
มีการจัดตั้งในทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ทางเลือกของรูปแบบการดูแลระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่เหมาะสมกับการน ามาปรับใช้กับสังคมไทย จึงมี 2 แนวทางเลือก ได้แก่  
 1. การใช้โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการเป็นฐาน ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขที่ค่อนข้างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ แต่การดูแลผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิงต้องบูรณาการด้านสาธารณสุขและ
สังคมเข้าด้วยกัน ถ้าเริ่มด้วยแนวทางนี้ โอกาสที่จะบูรณาการในระยะยาวจะท าได้ยาก และต้องลงทุนสร้างระบบ
การดูแลระยะยาวที่มีค่าใช้จ่ายจ านวนมากท าให้เกิดภาระทางด้านการเงิน ซึ่งใช้งบประมาณ 146,000 บาทต่อคน
ต่อปี ซึ่งเกินก าลังงบประมาณท่ีรัฐบาลจะจัดการได้  
 2. การใช้ชุมชนเป็นฐาน ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงส่วนใหญ่อยู่ในชุมชน ในครอบครัวในท้องถิ่น จึง
สามารถใช้ อปท. เป็นกลไกในการจัดการและเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานด้านสุขภาพ ซึ่งในระยะแรกอาจ
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ท างานค่อนข้างยากเพราะยังเป็นงานใหม่ส าหรับ อปท. ระบบสนับสนุนและระบบตรวจสอบ โดยทางเลือกนี้จะมี
ค่าใช้จ่ายประมาณ 16,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งอยู่ในวิสัยที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ โดยมีค่าใช้จ่ายต่ ากว่า
ทางเลือกท่ีหนึ่งถึง 10 เท่า  
 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงมีมติให้จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน 
ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริการ โดยเฉพาะของกระทรวงสาธารณสุข เป็นการบูรณาการการจัดบริการ
สาธารณสุขกับบริการทางสังคมเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งได้ออกแบบระบบให้มีความยืดหยุ่นและเอ้ือต่อการบูรณาการ
ในพ้ืนที่ โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ทางการเงินและความยั่งยืนในระยะยาว ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลมีนโยบาย
ส าคัญที่มุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ทั้งกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมไม่
เป็นภาระแก่ครอบครัวมากเกินไป จึงได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจากงบเหมาจ่ายรายหัวปกติในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จ านวน 600,000,000 บาท ให้แก่ สปสช. เพ่ือบริหารจัดการให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง ดังนี้  
 1) บริการด้านการแพทย์ เช่น บริการตรวจคัดกรอง ประเมินความต้องการดูแล บริการเยี่ยมบ้าน 
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการกายภาพบ าบัด บริการกิจกรรมบ าบัด และอุปกรณ์เครื่องช่วยทาง
การแพทย์ ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง หรือ สปสช. 
ก าหนด  
 2) บริการด้านสังคม เช่น บริการช่วยเหลืองานบ้าน การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน บริการอุปกรณ์
ช่วยเหลือทางสังคม กิจกรรมนอกบ้าน และบริการอ่ืนๆ เพ่ือให้การด าเนินงานระบบดูแลระยะยาวเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย และสปสช. เพื่อสนับสนุนให้ 
อปท. สามารถจัดระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในความรับผิดชอบได้ นอกจากนั้นได้มีการ
จัดท าข้อตกลงการด าเนินงานร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสปสช. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานและ
งบประมาณให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทย มีการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุเป็น 3 กลุ่มคือ 1) 
ช่วยเหลือตนเองได้น้อย/ไม่ได้เลย ต้องการความช่วยเหลือ 100% 2) ช่วยเหลือตนเองได้ปานกลางต้องการความ
ช่วยเหลือบางส่วน และ 3) ช่วยเหลือตนเองได้ดีไม่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งในกลุ่มที่ 1 จะจัดอยู่ในกลุ่มชุด
บริการดูแลระยะยาว ส่วนกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 อยู่ในชุดบริการป้องกันและไม่มีภาวะพ่ึงพิง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ชุดบริการป้องกัน มีบริการป้องกันการดูแลระยะยาว ได้แก่ การป้องกันการดูแลระยะยาวแบบผู้ป่วยนอก การ
ป้องกันการดูแลระยะยาวแบบผู้ป่วยนอก การบริการเยี่ยมบ้านส าหรับการป้องกันการดูแลระยะยาว การบริการใน
ชุมชน ศูนย์อเนกประสงค ์บริการป้องกันในผู้ป่วยสมองเสื่อม โครงการป้องการการดูแลระยะยาว กิจกรรมชุมชนที่
ผู้สูงอายุมีบทบาทในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และวัด 2) ชุดบริการดูแลระยะยาว 
ได้แก่ บริการในสถานบริการ สถานบริบาล การดูแลประคับประคอง การดูแลชั่วคราว บริการที่บ้าน การเยี่ยมบ้าน
การดูแลระยะยาว การเยี่ยมบ้านส าหรักการพยาบาล/การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การดูแลที่บ้าน  บริการในชุมชน ศูนย์
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ศูนย์ดูแลกลางวัน ศูนย์อเนกประสงค์/โรงเรียนผู้สูงอายุ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯลฯ 
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บทบาทหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง  
 1) สปสช. กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานส่วนกลาง จัดท ากรอบแนวทาง ประกาศ ระเบียบ 
จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนด้านข้อมูลวิชาการ องค์ความรู้ และเครื่องมือต่างๆ ก าหนดชุดสิทธิประโยชน์และ
เกณฑ์การได้รับ พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อน าไปใช้ใน  การวางแผนและบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาว ติดตาม
และประเมินผลการศึกษาและพัฒนาขยายผล  
 2) หน่วยบริการปฐมภูมิ จัดบริการ/บริหารการจัดบริการ ตรวจคัดกรอง ตรวจประเมินความต้องการ
ดูแลผู้สูงอายุ การวางแผนการดูแลโดยสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงกิจกรรมบริการตามชุดสิทธิประโยชน์  จัดท า
ฐานข้อมูล สนับสนุนงบประมาณ ด าเนินกิจกรรมบริการตามชุดสิทธิประโยชน์การ ดูแลระยะยาว แสวงหาความ
ร่วมมือจากหน่วยบริการ หน่วยบริหารจัดการ อปท. อสม. อผส. รวมถึง สมาคม  ชมรม เครือข่ายภาคประชาชน
ร่วมจัดบริการ  
 3) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นหน่วยบริการที่เป็นจุดเชื่อมต่อจากชุมชนเข้าสู่ระบบบริการ
สาธารณสุขร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์บริการดูแลระยะยาวมีจัดบริการเชิงรุก/ บริหารการจัดบริการตรวจ
คัดกรอง ตรวจประเมินความต้องการดูแลผู้สูงอายุ การวางแผนการดูแล จัดกิจกรรมบริการตามชุดสิทธิประโยชน์  
 4) อปท. มีบทบาทหลักในการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบบริการ ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เน้นการจัดบริการด้านสาธารณสุข โดยบูรณาการกับการ
บริการด้านสวัสดิการสังคม จึงมีบทบาทโดยตรงในการสนับสนุนให้เกิดระบบสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง  
 
บทสรุป 
 ความพิการมีความเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่วัยชราเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ความเสื่อม
ถอย ทรุดโทรม และโรคเรื้อรังต่างๆ ท าให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองหรือไม่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ด้วย
ตนเอง และยิ่งนานวันกลุ่มอาการของโรคยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ท าให้ผู้สู งอายุบางคนมีภาวะทุพพลภาพหรือ
กลายเป็นคนพิการ รูปแบบการดูแลระยะยาวมีส่วนส าคัญในการลดความพิการหรือชะลอความรุนแรงของโรคที่
เกิดขึ้น การดูแลระยะยาวช่วยให้ผู้สูงอายุหรือคนพิการท ากิจวัตรประจ าวันได้อย่างปกติ ช่วยแก้ปัญหาการสูญเสีย
ความสามารถทางด้านร่างกายหรือจิตใจ หรือท าให้เกิดการฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจ  

จากการศึกษารูปแบบการดูแลระยะยาวในญี่ปุ่น พบว่า ประเด็นส าคัญในการพัฒนารูปแบบการดูแลระยะ
ยาวของญี่ปุ่น มี 4 ประการ คือ 1) การมีกฎหมายพระราชบัญญัติการประกันดูแลระยะยาวเป็นตัวขับเคลื่อนให้ทุก
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 2) มีระบบการประกันการดูแลระยะยาวที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดรับกับกฎหมายพระราชบัญญัติการประกันดูแลระยะยาว ท าให้เกิดความเป็นรูปธรรม
ในระบบการดูแลระยะยาวทั้งในส่วนของนโยบาย การบริหาร กฎหมาย ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ได้รับผลประโยชน์ 3) 
การบริการมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีการแบ่งประเภทอย่างชัดเจนระหว่างผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง
ไม่เข้าเกณฑ์การดูแลระยะยาว ผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการสนับสนุนการด ารงชีวิตประจ าวันเนื่องจากอาจมีความ
ยากล าบากบางประการ และผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลระยะยาว อาทิ ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่เข้าเกณฑ์
การดูและระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการสนับสนุนจะได้รับบริการสุขภาพเชิงป้องกัน การส่งเสริม
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สุขภาพในรูปแบบต่างๆ ภายใต้สิทธิประโยชน์การป้องกันรูปแบบใหม่มุ่งเน้นการป้องกันการเป็นโรคและความ
พิการหรือภาวะทุพพลภาพ ส่วนผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และมีความต้องการการดูแลระยะยาวจะได้รับการ
บริการดูแลระยะยาวเต็มรูปแบบและบริการที่หลากหลาย 4) ระบบการเงินเป็นไปตามกฎหมายและระบบการ
ประกันการดูแลระยะยาว ซึ่งชัดเจนในด้านการจ่ายเงินที่มีความยุติธรรมตามชีวิ ตความเป็นอยู่และฐานเงินเดือน
ของบุคคล  

รูปแบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทย มีประเด็นส าคัญจากการศึกษา ดังนี้ 1) ยังไม่มีกฎหมายรองรับ
การดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุหรือบุคคลที่มีภาวะพ่ึงพิง มีเพียงพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็น
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์โดยทั่วไปของผู้สูงอายุไม่ได้เน้นการดูแลระยะยาวโดยเฉพาะ 2) ระบบการดูแล
ระยะยาวอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการด าเนินการเพ่ือค้นหาการดูแลระยะยาวที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย ถึงแม้มี
การลงนามบันทึกความร่วมมือ แต่อาจมีข้อจ ากัดในเรื่องของนโยบายสู่การปฏิบัติที่ยังไม่มีความชัดเจนในบาง
ประเด็น เช่น สปสช. จัดสรรงบประมาณให้ อปท. แต่ อปท.ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากรในพ้ืนที่ได้ 
เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงิน หรือความซ้ าซ้อนของบุคลากรในการดูแลระยะยาว เป็นต้น 3) การ
บริการการดูแลระยะยาวของประเทศไทยเน้นการบริการตั้งรับ คือ การดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุหรือบุคคลที่
มีภาวะพ่ึงพิงในด้านการรักษาพยาบาลมากกว่าการบริการเชิงรุก คือ การป้องกันสุขภาพ มีการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย
เป็นกลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง แต่ยังไม่มีความชัดเจนในแง่ของการปฏิบัติและความต่อเนื่องของ
บริการที่ได้รับ 4) งบประมาณจ ากัดในการพัฒนาเนื่องจากเป็นประเทศก าลังพัฒนาและประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศมีฐานะยากจน 

 
ข้อเสนอแนะ  

ประเทศไทยควรมีกฎหมายรองรับการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ หลักสูตรการดูแลระยะยาวและ
มาตรฐานผู้ดูแล ควรมีการศึกษาปัญหาการน านโยบายสู่การปฏิบัติในเชิงลึก เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น 
ระเบียบที่ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่าตอบแทนซ้ าซ้อน และบริการการดูแลระยะยาวเมื่อมีการ
แบ่งกลุ่มที่ชัดเจนแล้ว ควรมีกิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ ม และไม่เน้นเพียงการ
รักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูแต่ควรเน้นการดูแลเชิงป้องกันสุขภาพ ซึ่งควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แบ่ง
บทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลระยะยาว เพ่ือลดงบประมาณและเกิด
ความยั่งยืนในการบริหารจัดการการดูแลระยะยาวในอนาคตต่อไป 
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