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ความตองการกําลังคนดานสขุภาพในการดูแลผูสูงอาย ุ
 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรวัยสูงอายุนั้นพบแนวโนมจํานวนและสัดสวนผูสูงอายุที่มีอายุ 60 
ปขึ้นไปเพิ่มขึ้น ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดคาดประมาณ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงประชากรไทย ไววาสัดสวนของผูสูงอายุจะเพิ่มจากรอยละ 7.2 ในป 2533 
เปน รอยละ 15.3 ในป 2563 (ตาราง 1) 
 
ตารางที่ 1 การประมาณแนวโนมการเปลีย่นแปลงประชากรไทย 2533 – 2563 

จํานวน/ พ.ศ. 2533 2538 2543 2548 2553 2558 2563 

จํานวน (ลานคน) 
% ประชากร 

4.034 
7.2 

4.816 
8.1 

5.733 
9.2 

6.617 
10.2 

7.639 
11.5 

9.104 
13.2 

10.776 
15.3 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การคาดประมาณแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงประชากรไทย 2533-2563. 
 
  จากการสํารวจประชากรโลกขององคการสหประชาชาติ คาดวาประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 
65 ป ข้ึนไป จํานวนเพิ่มขึ้นจาก 3.9 ลานคน ในป พ.ศ.2533 เปน 9.9 ลานคน ในป ค.ศ.2563 (พีรสิทธิ์ 
คํานวณศิลปและคณะ, 2544)  ซึ่ง อัตราการเพิ่มของประชากรสูงอายุน้ันมีอัตราสูงกวาประชากรในวัย
เด็กและวัยทํางาน สวนหนึ่งเนื่องจากเกิดการลดลงของอัตรา การเกิด และอัตราการตายของประชากร 
โดยใชการคาดการณถึงแนวโนมของภาวะเจริญพันธุเปนเกณฑ พบวา สัดสวนการเกิดของประชากรใน
วัยเด็ก และอัตราการตายของประชากรสูงอายุลดลงอยางตอเนื่อง (นภาพร ชโยวรรณ, 2542 –อางใน
ศศิพัฒน ยอดเพชร 2547) อันเปนผลจากความกาวหนาทางการแพทยและสาธารณสุข รวมทั้งการ
กระจายบริการดานสาธารณสุขและจากนโยบายการวางแผนครอบครัว ที่สงผลใหอัตราการเจริญพันธุ
ของประชากรลดลง จึงทําใหประชากรผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้น  ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวสงผลใหประเทศไทยประสบปญหาดานผูสูงอายุในอนาคตอันใกลเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรสูงอายุเหลานี้ จะกลายเปนความรับผิดชอบและการแบกรับภาระทางสังคมตองเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องดวยเชนกัน และเปนสิ่งบอกเหตุสําคัญท่ีจะตองมีการเตรียมระบบสวัสดิการสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุ ใหสามารถรองรับกับปญหาท่ีเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางเหมาะสม  
 จากสภาวการณการเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุเปนสิ่งบงบอกใหเกิดการเตรียมการของระบบสุขภาพ
เพื่อรองรับปญหาดังกลาว ประเทศไทยไดเริ่มมีการพัฒนาแผนเพื่อผูสูงอายุเริ่มตั้งแตแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 5 (2525-29) และเริ่มเปนรูปธรรมในแผนฯ ฉบับที่ 7 และ 8 (2535-44) ซึ่งมี
เปาหมายมุงไปที่การสงเคราะหดานสวัสดิการ การสงเสริมใหครอบครัวเปนสถาบันหลักในการดูแล
ผูสูงอายุ รวมทั้งสนับสนุนใหองคกรพัฒนาเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ นอกจากนั้นผล
พวงจากการเขารวมประชุมสมัชชาวาดวยผูสูงอายุโลก พ.ศ. 2525 ประเทศไทยไดพัฒนาแผนผูสูงอายุ
แหงชาติฉบับท่ี 1(2525-44) และ ฉบับที่ 2 (2545-64) ซึ่งในฉบับที่ 2 ไดบูรณาการในดานสุขภาพ
อนามัย  ดานการศึกษา ดานความมั่นคงของรายไดและการทํางาน ดานสังคมและวัฒนธรรม และดาน
สวัสดิการสังคม กําหนดยุทธศาสตรหลัก 5 ดาน ไดแก กรเตรียมความพรอมเพื่อผูสูงวัย การสงเสริม
ผูสูงอายุ ระบบคุมครองทางสังคม การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานและบุคลากร และการพัฒนา
องคความรูและการติดตามประเมินผล (สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ 2551) ซึ่งชี้ใหเห็นวาผูสูงอายุไดรับ
การใหความสําคัญ อยางไรก็ตามการดําเนินงานยังขาดความชัดเจน และชี้ใหเห็นความตองการองค
ความรูเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอยางเหมาะสม 
 
1. ปญหาดานสุขภาพของผูสูงอาย ุ

ปญหาดานสุขภาพในผูสูงอายุจะพบไดบอย ท้ังนี้เนื่องจากวัยสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่
ถดถอยท้ังทางดานรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง ท่ีกลายเปน
ปญหาสะทอนใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองเตรียมความพรอมในระบบบริการทางสังคมและสุขภาพ
แกผูสูงอายุ  และจากจํานวนผูสูงอายุและอายุขัยเฉลี่ยที่สูงขึ้นนี้ยอมสงผลกระทบตอการดูแลผูสูงอายุ 
โดยเฉพาะระบบบริการสุขภาพและงบประมาณดานสุขภาพ เนื่องจากความชุกของภาวะทุพพลภาพ
และการเจ็บปวยเรื้อรังจะเพิ่มสูงขึ้น โรคเรื้อรังที่เปนปญหาสําคัญในปจจุบัน ไดแก ภาวะความดันโลหิต
สูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคกระดูกและขอเส่ือม เปนตน 
 ดานภาวะทุพพลภาพและภาวะพึ่งพานับเปนอีกดานหนึ่งที่พบวาผูสูงอายุ 1 ใน 4 คนจะมีปญหา
สุขภาพทําใหไมสามารถทํากิจกรรมที่เคยทําได จากการสํารวจพบวามีประชากรผูสูงอายุที่มีปญหาภาวะ
โรคมากกวา 1 โรค มากกวา 70% และจากการศึกษาของสถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ ก็พบวา ผูสูงอายุมี
ปญหาตองรับการรักษาถึง 62% กรณีปญหาดานสายตา 27% โรคขอ 26% โรคไต 24% ความดันโลหิต
สูงประมาณ 14% การไดยิน 14% เบาหวาน 8% อัมพาต 3% ซึ่งโรคตางๆ ก็กอใหเกิดภาระ 5 อันดับแรก 
ไดแก โรคหลอดเลือดหัวใจ เสนเลือดสมองแตกตีบตัน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด
สูง ซึ่งโรคเหลานี้ก็เปนสาเหตุของการเสียชีวิตตอมาในผูสูงอายุดวย(พวงเพ็ญ ช้ันประเสริฐ, 2550)  และ
จากการวัดปญหาสุขภาพของคนไทยโดยใชการสูญเสียปสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Year 
:DALY ) เปนตัวบงชี้พบวาผูสูงอายุสวนใหญ รอยละ 85.2 มีสาเหตุการสูญเสีย ปสุขภาวะเนื่องจากโรค
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ไมติดตอ (สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ 2551)   ดังนั้นจึงควรมีการควบคุม ปองกัน คัดกรอง และฟนฟู
โรคไมติดตอในกลุมผูสูงอายุซึ่งมีความจําเปนตองดําเนินการ เพ่ือลดความสูญเสีย เพื่อใหผูสูงอายุ มี
คุณภาพชีวติที่ดี 
 ทุกขทางกาย ผูสูงอายุไทยมีภาวะโรคเรื้อรังสูง และเหตุแหงการเสียชีวิตคลายคลึงกับทุก
ประเทศ ไดแก โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง และมีความเจ็บปวยที่
สําคัญ 4 อยาง คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน อุบัติเหตุ และไขมันในเลือดสูง และทุกขที่แทจริงนั่นคือ 
การมีภาวะทุพพลภาพ อันมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวและคาดวาจะมีการระบาดในอนาคต ซึ่งเปน
สัญญาณวาความตองการบริการการดูแลระยะยาวและบุคลากรผูดูแล 

ดานทุกขทางใจและทุกขทางสังคม ผูสูงอายุไทยมีทุกข คือเหงาและซึมเศราจากการถูกทอดทิ้ง 
รูสึกไรคา มีความยากไร ภาระครอบครัว (ปญหาการทารุณกรรมที่แฝงอยู) และการขาดหลักประกัน
ความมั่นคงทางสังคมดานตางๆในยามสูงอายุ ผูสูงอายุบางคนยังโชคดีท่ีมีครอบครัวเกื้อหนุนโดยเฉพาะ
คูสมรสและบุตรสาว  ในขณะที่ยังมีผูสูงอายุอีกจํานวนไมนอยที่ถูกทอดทิ้ง 
          จะเห็นวาปญหาสุขภาพของผูสูงอายุ นับวันจะทวีขนาดและความรุนแรงมากขึ้นเพราะเปนปจจัย
เส่ียงนํามาซึ่งภาวะทุพพลภาพและภาวะพึ่งพา หากปญหาสุขภาพของผูสูงอายุยังไมไดรับการแกไขหรือ
ปองกันในอนาคตมีแนวโนมที่ผูสูงอายุจํานวนมากตองทนทุกขทรมานจากการเจ็บปวยเรื้อรัง และการ
ไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวยตนเองได  
 
2. ปญหาระบบบรกิารสขุภาพสําหรบัผูสูงอายจุากภาครฐั 
 การบริการผูสูงอายุนั้นควรจะสอดคลองกับความตองการและปญหาที่จําเพาะของผูสูงอายุ 
อยางไรก็ตามระบบบริการสุขภาพในปจจุบันนี้อาจมีขอจํากัดในการตอบสนองความตองการบริการ
ของผูสูงอายุดังตอไปนี้ (วรรณภา ศรีธัญรัตน และผองพรรณ อรุณแสง 2545) 

2.1 การบรกิารสุขภาพยังขาดระบบบรกิารเฉพาะทางสําหรับผูสูงอาย ุ
     ผูสูงอายุนั้นมีปญหาและความตองการพิเศษ จึงตองการบุคลากรเฉพาะทางที่ไวตอปญหาและ
ความตองการเฉพาะของผูสูงอายุ แตปจจุบันระบบบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุจะรวมอยูกับระบบ
บริการสุขภาพทั่วไป ซึ่งกําลังอยูระหวางการปฏิรูป ยังไมมีระบบบริการหรือกรอบบริการเฉพาะทาง
สําหรับผูสูงอายุ เนื่องดวยระบบบริการสุขภาพผูสูงอายุและความจําเพาะของระบบบริการน้ันประเทศ
ไทยยังไมเผชิญกับภาวะวิกฤตผูสูงอายุเชนประเทศอื่นๆ จึงยังไมมีตัวเรงเพื่อการจัดระบบสุขภาพเฉพาะ
ทาง ท่ีรองรับปญหาและความตองการเฉพาะผูสูงอายุ แมบริการเฉพาะทางผูสูงอายุน้ีจะมีความจําเปน
ท้ังในปจจุบันและในอนาคต แตรัฐจําเปนตองเรงสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหกับบุคคลทุกวัย
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กอน มีความจําเปนตองการระบบบริการเฉพาะทางหรือบริการท่ีมีความจําเพาะสูงสําหรับผูสูงอายุอยาง
แนนอน สําหรับบริการสุขภาพเฉพาะทางสําหรับผูสูงอายุไทยที่มีอยูประเมินวายังไมเขมแข็ง กระจุก 
ไมกระจาย แมจะเปนบริการแบบใหเปลา ประชาชนก็ยังเขาไมถึงดวยมีขอจํากัดดานตางๆ  

2.2 บรกิารสุขภาพยังขาดบรกิารการดแูลระยะยาวและเรือ้รังที่จําเปนสาํหรับผูสูงอาย ุ
 บริการสุขภาพของรัฐในประเทศไทย ยังเนนการดูแลในสถาบันมากกวาชุมชน โดยจะเนนการ
รักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ และบริการแบบเฉียบพลัน ยังขาดบริการการดูแลระยะยาวและการ
ดูแลสําหรับโรคเรื้อรัง บริการฟนฟูสภาพตลอดจนการดูแลระยะสุดทายที่มีความจําเปนสําหรับผูสูงอายุ 
สําหรับบริการสุขภาพของเอกชน มีการขยายตัวดานการดูแลระยะยาวในสถาบัน การผลิตและ
ใหบริการผูดูแลที่บานเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการเฉพาะกลุมที่มีเพ่ิมขึ้น แตก็มักจะมี
คาใชจายคอนขางสูง ซึ่งผูสูงอายุสวนมากที่ยากจนก็ไมสามารถเขาถึงบริการได 
  การบริการสุขภาพในสถาบันในลักษณะของโรงพยาบาล แมเปนบริการดูแลเฉียบพลันที่
ตอบสนองผูสูงอายุไดเปนสวนใหญ แตจุดออนคือ การดูแลแบบกึ่งเฉียบพลัน และเรื้อรังยังมีนอย ไม
สอดคลองกับสถานการณของผูสูงอายุที่มีปญหาความเจ็บปวยเรื้อรังและตองการการฟนฟูสูง การไมมี
คลินิกผูสูงอายุและหอผูปวยสูงอายุเฉพาะในโรงพยาบาล เปนจุดดอยของการบริการที่มีคุณภาพสําหรับ
ผูสูงอายุ 

2.3  บรกิารสุขภาพที่มอียูไมครอบคลุมและผูสูงอายุบางสวนยังเขาไมถึงบริการสุขภาพ 
 บริการสุขภาพที่มีอยูไมครอบคลุมผูสูงอายุที่แอบแฝงอยูในสถาบันตางๆ เชนวัด เรือนจํา 
ชุมชนชนบทที่หางไกล ชนกลุมนอย และอื่นๆ จึงควรศึกษาภาพความเปนอยูของประชากรผูสูงอายุทุก
แหง เพ่ือความครอบคลุมและทั่วถึง ของการจัดระบบบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ อีกทั้งผูสูงอายุที่มี
ขอจํากัดของพยาธิสภาพและความเจ็บปวย  และการที่คลินิกและสถานบริการสุขภาพผูสูงอายุมีเฉพาะ
ในโรงพยาบาลบางแหง จึงเปนจุดออนทําใหผูสูงอายุในชนบทไมสามารถเขาถึงบริการเฉพาะทางได ย่ิง
ผูสูงอายุที่อยูหางไกลสถานพยาบาลมักมีขอจํากัดในการไปรับบริการที่สถานบริการ โดยไมสามารถไป
เองไดตองอาศัยบุคคลอ่ืน เชนบุตรหลานมีภาระการทํางาน ทําใหมีขอจํากัดในการเขาถึงบริการ เกิด
ความไมเทาเทียมกันในการเขารับบริการ และไมไดรับความเปนธรรมทางสุขภาพ 
 จากผลการศึกษาถึงประสิทธิผลของโครงการบริการสวัสดิการสังคมพบวาบริการสวนใหญที่
รัฐจัดใหผูสูงอายุไมเหมาะสมและไมเปนธรรมเพราะ ผูสูงอายุกลุมยากจน ไรญาติ ไมมีผูดูแลยังไม
สามารถเขาถึงบริการของรัฐได ซึ่งเปนผลจากกระบวนการคัดเลือกผูสูงอายุท่ีไมเปนธรรมภายใตระบบ
อุปถัมภ ผูสูงอายุกลุมเปาหมายยังไมไดรับบริการ ไมสามารถพิทักษสิทธิของตนเองได ผูสูงอายุไมไดมี
สวนรวมในกระบวนการบริหารจัดการ การดําเนินงาน จึงสงผลใหบริการสวนใหญขาดความยั่งยืนของ
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บริการและกิจกรรม ไมสามารถสรางความเขมแข็งใหผูสูงอายุและชุมชนไดในระยะยาว (ระพีพรรณ คํา
หอมและคณะ, 2542) 
    การวิจัยพบวาบริการดานสุขภาพมีลักษณะของความไมเปนธรรมในประชากรสูงอายุไทย โดย
ผูสูงอายุท่ีดอยการศึกษาและยากจนจะมีปญหาดานสุขภาพในอัตราสูงและมีโอกาสเขาถึงระบบบริการ
ทางสุขภาพของรัฐต่ํา ลักษณะเชนนี้ทําใหปญหาดานสุขภาพและสังคมขยายตัวมากขึ้นไปอีกเนื่องจาก
ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจในระยะที่ผานมามีผลตอการจัดสรรทรัพยากรอยางหลีกเลี่ยงไมได อีกท้ัง
สภาพแวดลอมตางๆและระบบขนสงสาธารณะไมเอื้ออํานวยตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ ทําใหการ
เขาถึงระบบบริการตางๆเปนไปไดยากลําบาก ไมสามารถดํารงสายสัมพันธและกิจกรรมในชุมชนและ
สังคมไดอยางที่ควรจะเปน ขาดแคลนโอกาสในการสันทนาการ(สุทธิชัย จิตรพันธกุล, 2543) 
  
3. ปญหาการประสานงานระหวางภาคเอกชน-รัฐ-ชุมชนเทาที่เปนอยูในปจจบัุน  
        เนื่องดวยลําพังภาครัฐนั้นยังไมสามารถใหการดูแลผูสูงอายุอยางทั่วถึง การใหบริการดูแลผูสูงอายุ
รูปแบบตางๆยังเปนเพียงการแกปญหาเฉพาะหนาเทานั้น ในขณะที่ภาคเอกชนที่ใหบริการสุขภาพและ
การดูแลผูสูงอายุก็ยังไมไดรับการสนับสนุนหรือไดรับความรวมมือจากภาครัฐเทาที่ควร นอกจากนี้ใน
ดานการประสานงานระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน พบวาชุมชนยังขาดความเขมแข็งในการ
รวมตัวหรือรวมมือกับภาคเอกชนและรฐัในการแสวงหาแนวทางหรือรูปแบบที่เหมาะสมที่จะชวยเหลือ
ดูแลผูสูงอายุที่อยูในชุมชน (ศศิพัฒน ยอดเพชร 2547) 
 
4. การดแูลผูสงูอายุในครอบครวั มแีนวโนมขาดคณุภาพและขาดผูดแูลในอนาคต 

ซึ่งจะนําไปสูปญหาอื่นๆ อีกมากมาย หนวยงานของรัฐใหความสําคัญกับผูดูแลในระดับชุมชน
และครอบครัวนอย เนื่องจากเห็นวาเปนหนาที่ของครอบครัว ที่ตองดูแลผูสูงอายุ และการเขารับบทบาท
เปนผูดูแลผูสูงอายุ มาจากการทําหนาท่ีทางสังคม ทําใหผูดูแลขาดการเตรียมตัวที่เหมาะสม 
 
5. ดานการบรกิารผูสูงอายุในเขตชนบท ระพีพรรณ คําหอมและคณะ (2547) ช้ีใหเห็นขอจํากัดดาน
ระบบบรกิารจากภาครัฐดังนี ้

- บริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุในชนบทมีหลายดาน ดานที่สามารถตอบสนองความ
ตองการพื้นฐานไดมากที่สุด คือบริการดานสุขภาพ เนื่องจากมีการกระจายบริการไดกวางขวางที่สุด
มากกวาบริการดานอื่นๆ และเปนบริการที่สอดคลองกับธรรมชาติของวัยผูสูงอายุ แตหากพิจารณาถึง
ความครอบคลุมของบริการดานอื่นๆ ในดานการสงเสริมเศรษฐกิจ การมีงานทํา บริการดานการศึกษา
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และดานสังคม อันเปนบริการที่ตอบสนองดานสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตนั้น กลาวไดวารัฐยังไม
สามารถจัดบริการไดอยางทั่วถึง ยังมีความจําเปนตองเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการ
จัดการ 

- บริการสวนใหญเปนบริการที่รัฐรับผิดชอบดําเนินการเอง แตยังขาดกลไกหลักท่ีจะดูแลระบบ
บริการใหเชื่อมโยงกันอยางมีประสิทธิภาพ 

- บุคลากรที่เกี่ยวของยังขาดความรู ทัศนคติ และทักษะในการใหบริการอยางรอบดาน เชิงลึก
และจําเปนตองไดรับการพัฒนา  

- รัฐยังขาดการกระตุนและสงเสริมใหชุมชนหรือทองถิ่นเปนผูดําเนินการดานสวัสดิการ โดย
ชุมชนเอง จึงทําใหขาดพลังทางสังคมในการขับเคลื่อนงานผูสูงอายุ ขาดการสงเสริมโอกาสใหผูสูงอายุ
มีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจเรื่องสวัสดิการ ผูสูงอายุจึงกลายเปนงานที่มีลักษณะประจํา น่ิง มากกวา
งานบริการเชิงยุทธศาสตรท่ีจําเปนตองมีขบวนการเคลื่อนไหวโดยภาคประชาชน อันจะนําไปสูการ
พัฒนาเชิงกระบวนการที่กอใหเกิดความยั่งยืนมากกวาท่ีเปนอยู 

- การจัดบริการสวัสดิการผูสูงอายุของรัฐ ยังขาดฐานคิดท่ีจะไปสนับสนุนหรือสงเสริมฐาน
วัฒนธรรมหรือภูมิปญญาของผูสูงอายุในชุมชน ท้ังๆที่การสงเสริมภูมิปญญาหรือวัฒนธรรมจะนําไปสู
การสรางความมั่นคงทางจิตใจและเปนการเพิ่มศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความรูสึกภาคภูมิใจใน
ตนเองของผูสูงอายุใหสูงขึ้น 
 
6. ระบบบริการสุขภาพสาํหรับผูสูงอายุท่ีพึงประสงค 
     การปฏิรูประบบบริการสุขภาพและการสรางหลักประกันสุขภาพสําหรับผูสูงอายุไทย จะตอง
เรงพัฒนาบริการสุขภาพผูสูงอายุ เพื่อใหทันกับภาวะวิกฤตประชากรสูงอายุไทยที่จะเพิ่มเปนทวีคูณใน 
20-30 ปขางหนา โดยมีขอเสนอดานการจัดระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสําหรับ
ผูสูงอายุโดย วรรณภา ศรีธัญรัตน และผองพรรณ อรุณแสง (2545) ไดใหขอเสนอแนะระบบบริการ
สุขภาพและหลักประกันสุขภาพสําหรับผูสูงอายุท่ีพงึประสงค มีองคประกอบหลังดังนี้ 

6.1 แนวคดิหลักของระบบบรกิารสุขภาพและหลักประกนัสุขภาพสําหรับผูสูงอาย ุ
- บริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพเปนสิทธิพ้ืนฐานที่ผูสูงอายุทุกคนควรจะไดรบั 
- เนนแนวคดิการพัฒนา มากกวาสงเคราะห มุงงาน สรางรายได 
- เนนการพึ่งตนเอง การมีสวนรวมและเกื้อหนุนของครอบครัวและชุมชน และการ

สนับสนุนโดยรัฐ 
- เนนการมีสวนรวมกิจกรรมของคนหลายวยั 
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- มุงสรางสุขภาพองครวมควบคูกับการสรางความมั่นคงทางสังคมเพื่อผูสูงอายุ 
- สรางวัฒนพลงั และสรางสุขภาพมากกวาการซอมสุขภาพ 
- เนนบริการเชิงรุกมากกวาเชิงรับ 
- ผสมผสานและบูรณาการบรกิารดานสุขภาพและดานสังคม 
- ตองครบวงจรชีวิตของความสูงอายุและสอดคลองกับวถิชีีวิตและบริบทของผูสูงอายุ

และครอบครวั 
- มีความหลากหลาย ครอบคลุม-เขาถึงงาย มีคุณภาพ-ประสิทธภิาพ เปนธรรม 
- การดูแลระยะยาวเนนการดแูลที่บาน และชุมชนเปนหลกั และขยายบริการในสถาบนั

ตามจําเปน 
- ใหบริการโดยยึดผูสูงอายุเปนศูนยกลางการดแูล 
- ตองคงไวซึ่งสิทธิ ศักดิ์ศรี คุณคา และการใหความเคารพผูสูงอาย ุ
- มีการปกปอง พิทักษสิทธิ์ แมในระยะตองพึ่งพาบุคคลอืน่ และจวบจนวาระสุดทาย

ของชีวิต 
- มีบริการเสริมเพื่อเปนทางเลอืกกับผูที่สามารถจาย 

 6.2  ระบบบรกิารสุขภาพ (เฉพาะทาง) สําหรับผูสูงอายุ และระบบบรกิารการดูแลระยะยาว 
   6.2.1 ระบบบริการสุขภาพ (เฉพาะทาง) สําหรับผูสูงอาย ุ

- เปนระบบบริการที่มีความจําเพาะสําหรับผูสูงอายุ ที่รวมบริการการดูแลระยะยาว 
สําหรับผูสูงอายุท่ีครอบคลุมทั้งวัยกอนสูงอายุและวัยสูงอายุ ที่สามารถพึ่งพา
ตนเองไดจนถึงในภาวะที่ไมสามารถพึ่งพาตนเองได 

- กรอบมาตรฐานการบริการที่สะทอนปญหาทางคลินิก สุขภาวะทางสังคม และการ
พัฒนาผูสูงอายุ 

- การจัดบริการสําหรับผูสูงอายุในระบบ อาจเปนบริการที่รวมหรือแยกจากระบบ
บริการสุขภาพหลัก(ท่ัวไป) เปนบริการที่เชื่อมตอระหวางสถาบัน ท่ีบาน และใน
ชุมชน เปนบริการดูแลท้ังแบบเฉียบพลันและเรื้องรังในสถาบัน บริการระยะปรับ
ผาน บริการฟนฟูสภาพบริการดูแลระยะสุดทาย บริการดูแลที่บาน และบริการ
สนับสนุนในชุมชนตางๆ 

- การบริการตองกระทําโดยบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ มีเจตคติที่ดีและมี
ความไวตอผูสูงอายุ เพื่อคุณภาพของการดูแลผูสูงอายุ 

6.2.2 ระบบบริการการดูแลระยะยาว 
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- ระบบบริการการดูแลระยะยาว เปนระบบบริการที่มีความจําเพาะสําหรับผูสูงอายุ
ท่ีมีภาวะพึ่งพาซ่ึงตองการการดูแลระยะยาว ทั้งสถาบัน ท่ีบาน และในชุมชน 

- บุคลากรผูใหการดูแลผูสูงอายุระดับตางๆ ทั้งในสถาบัน ท่ีบาน และในชุมชน 
จําเปนตองไดรับการฝกอบรมในหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุที่ไดมาตรฐาน และมี
การรับรองโดยองคกรวิชาชีพ หรือองคกรดานผูสูงอายุที่มีการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐาน 

 
7. ระบบบริการสุขภาพสาํหรับผูสูงอาย ุ
 ในการจัดระบบการดูแลผูสูงอายุท่ีพึงประสงคน้ัน จะประกอบดวยการดูแลท่ีครบวงจร เริ่มจาก
ครอบครัว ชุมชน และสถานบริการ ซ่ึงการบริการในแตละระดับจะตองสอดคลองกับความจําเปนและ
ความตองการของผูรับบริการ ซึ่งระบบบริการสําหรับผูสูงอายุนั้นควรจะเปนการดูแลอยางตอเนื่องเริ่ม
จากการดูแลตนเอง การดูแลโดยผูดูแลที่ไมเปนทางการ การดูแลระดับชุมชน ไปถึงการในสถานบริการ 
ซึ่งในแตละระดับก็มีความตองการกําลังคนดานสุขภาพที่แตกตางกัน ดังสรุปในภาพที่ 1 
 
ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดระบบบริการและกาํลังคนดานสุขภาพของผูสูงอายุ โดยเรยีงจากการดุแลใน
ระดับครอบครัวถึงการดูแลในระดบัสถาบัน 
Informal/ less intensive             Formal care/ most intensive 
ประเภท
บรกิาร 

Self-care In-home  Informal 
care/ 
support 

Communit
y care 
facility 

Health 
centre 

hospital Nursing 
home 

Setting ตนเอง ครอบครวั ชุมชน ชุมชน สถานี
อนามัย 

โรงพยาบาล สถาน
บริบาล 

กลุมเปา
หมาย 

ผูสูงอายุชวย
ตนเองได 

ผูสูงอายุ
ตองการ
ความ
ชวยเหลือ 

ผูสูงอาย ุ ผูสูงอายุ
ตองการ
ความ
ชวยเหลือ 

ผูสูงอาย ุ ผูสูงอาย ุ ผูสูงอายุ
ตองการ
ความ
ชวยเหลื
อ 
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7.1 การบรกิารสุขภาพในชุมชน 
7.1.1 การดูแลผูสูงอายุท่ีบาน เปนระบบบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุภายหลัง

ภาวการณเจ็บปวยเฉียบพลัน และไดออกจากโรงพยาบาลกลับไปอยูบานแลว ซ่ึงดําเนินการโดยตั้งอยู
บนความเชื่อที่วาจะลดระยะเวลาในการเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลใหสั้นลง โดยผูใหบริการ
หลักเปนกําลังคนไมเปนทางการ ไดแก ญาติหรืออาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ ซึ่งการบริการ มักจะสัมพันธ
กับการอบรม/พัฒนาผูดูแล สวนใหญเปนการดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปวยมีภาวะทุพพลภาพ และภายหลังการ
จําหนายจากโรงพยาบาล ซึ่งบริการชนิดนี้กําลังเปนที่นิยม เพราะไมตองเคลื่อนยายผูสูงอายุ ผูสูงอายุได
อยูที่บานและอยูในสภาพแวดลอมที่คุนเคย ครอบครัวดูแลอยางใกลชิด และรูสึกวาไมไดทอดท้ิง
ผูสูงอายุเพียงแตมีผูชวยเหลือในการดูแลเทานั้น โดยการบริการนี้ตองไดรับการสนับสนุนดานเทคนิค
วิชาการจากสหวิทยาการจากบุคคลที่ เกี่ยวของหลายวิชาชีพ เชน แพทย พยาบาล สาธารณสุข 
นักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด 

7.1.2  ศูนยอเนกประสงคในชุมชน ศูนยอเนกประสงคที่ตังในชุมชนนั้นอาจจะเหมาะสมใน
ชนบท และในเขตเมืองบางแหง สถานที่ตั้งอาจจะเปนที่วัด หรือศูนยสาธารสุขชุมชน ตามความ
เหมาะสม เปนการใหชุมชนและผูสูงอายุไดมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ โดยจะใหบริการท้ังผูสูงอายุ
ท่ีชวยเหลือตนเองได และที่ชวยเหลือตนเองไมได ครอบคลุมทั้งการสงเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และ
ฟนฟูสภาพ ศูนยอเนกประสงคจะเปดโอกาสใหผูสูงอายุและชุมชนไดเขามาบริหารจัดการ สราง
เครือขายผูสูงอายุ ชวยเหลือซึ่งกันและกันโดยการสนับสนุนภาครัฐ ซึ่งผูดูแลในสวนนี้ อาจจะเปน
อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อสผ) โดยการสนับสนุนทางวิชาการของทีมสหวิชาชีพ โดยรัฐ เชน องคกร
บริหารสวนตําบลตองมาดูแลในดานงบประมาณ และสนับสนุนอุปกรณที่จําเปน ในดานการออกกําลัง
กาย การรักษา และการฟนฟูสภาพ 
 

7.2 การบรกิารสุขภาพในสถาบนั 
7.2.1 สถานีอนามัย ผูสูงอายุจะมีขอจํากัดในดานการเดินทาง และในขณะที่สถานีอนามัย

ไดรับการคาดหวังใหเปนบริการ ซึ่งกําลังคนหลักในการใหบริการไดแก แพทย (บางแหง) พยาบาล 
เจาหนาที่สาธารสุข นักกายภาพบําบัด (บางแหง) และทันตาภิบาล บุคลากรเหลานี้นอกจากจะใหบริการ
องครวมครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษา และการฟนฟูสภาพที่สถานีอนามัย
แลว ตองทําหนาที่ติดตามและสนับสนุนดานวิชาการแก อสผ รวมทั้งติดตามเยี่ยมผูสูงอายุที่บานดวย 
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7.2.2 โรงพยาบาล สถาบันท่ีใหบริการไดแกโรงพยาบาลอําเภอ  โรงพยาบาลจังหวัด ใน
สถานบริการระดับนี้มีบริการสําหรับผูปวยนอกและผูปวยใน เนนการรักษาพยาบาล การสงเสริม
สุขภาพ และการฟนฟูสภาพ ความที่ผูสูงอายุมากมีปจจัยทางดานสุขภาพท่ีออนแอ จึงมีสัดสวนการ
ครองเตียงและอยูในโรงพยาบาลนานกวาผูท่ีมีอายุนอยกวา ซึ่งแสดงใหเห็นวายิ่งอายุมากความตองการ
การดูแลและพึ่งพายิ่งมากขึ้นตามลําดับ และในอนาคตที่ผูสูงอายุไทยจะมีจํานวนมากมายและอายุยืน
มากขึ้น ความตองการยอมมากขึ้นกวานี้ ดังนั้นการใหบริการสุขภาพอาจตองพิจารณาระบบการดูแล
ระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ บุคลากรหลักที่ใหบริการไดแกทีมสหวิชาชีพประกอบดวย แพทย พยาบาล 
นักโภชนาการ นักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด ทันตบุคลากร เภสัชกร เปนตน 

7.2.3 คลินิกผูสูงอายุ เปนบริการสําหรับผูสูงอายุในโรงพยาบาลรัฐ ปจจุบันมีคลินิก
ผูสูงอายุในโรงพยาบาล 44 แหง แตอยูในโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปมากกวาโรงพยาบาล
ชุมชน ปจจุบันมีการขยายบริการเกี่ยวกับผูสูงอายุ เชนคลินิกวัยทอง ที่ใหการดูแลปญหาเฉพาะของ
ผูสูงอายุชายหรือหญิงตั้งแตวัยกอนสูงอายุ และมีแนวโนมขยายบริการมากขึ้นทั้งดานการสงเสริม 
ปองกันและรักษา และบริการขอมูลขาวสาร แตสวนใหญยังจํากัดอยูในเขตเมือง นอกจากนี้ยังมีการ
พัฒนา หอผูปวยเฉพาะผูสูงอายุในโรงพยาบาล ใหบริการท้ังเฉียบพลันและเรื้อรัง แตบริการที่จัดใหใน
โรงพยาบาลก็ถือวาเปนบริการแบบเฉียบพลันมากกวาเรื้อรัง และโรงพยาบาลภาครัฐมีการขยายบริการ
ไปชุมชน ในลักษณะตางๆ แตก็ยังไมมีความจําเพาะสําหรับผูสูงอายุ ซึ่งอนุมานไดวางานบริการสุขภาพ
ผูสูงอายุโดยโรงพยาบาลอยูในสถาบันมากกวาชุมชน และเปนลักษณะการบริการแบบเฉียบพลัน 

7.2.4 โรงพยาบาลเอกชน 
  บริการท่ีใหมีบริการคลินิกผูสูงอายุและคลินิกวัยทอง ในบางแหงมีบริการพยาบาล
สําหรับผูสูงอายุดวย ซึ่งบางแหงไมไดใหบริการรักษาพยาบาล หากผูสูงอายุเจ็บปวยจะสงไปรักษายัง
แผนกอื่นของโรงพยาบาล หรือรับเปนผูปวยในของโรงพยาบาลตอไป โรงพยาบาลเอกชนใหบริการ
ดูแลผูสูงอายุทั้งแบบ long term care คืออยูประจําที่โรงพยาบาล และแบบ day care  คือ รับ-สงไป-กลับ 
หรือบางแหงใหบริการแบบ home care คือ จัดสงแพทย พยาบาลและผูดูแลไปดูแลที่บาน ซ่ึงถือวามีการ
ใหบริการแบบเรื้อรังปรากฏในโรงพยาบาลเอกชนมากกวารัฐ แตก็ยังเปนบริการในสถาบันมากกวา
ชุมชน และมีความจํากัดการบริการอยูในเมืองใหญเพียงไมกี่แหง 

7.2.5 สถานพยาบาลผูสูงอายุ 
  เปนสถานพยาบาลที่รับดูแลเฉพาะผูสูงอายุในลักษณะเปนการพยาบาล หากผูสูงอายุเจ็บปวย
ตองสงไปรักษาที่โรงพยาบาล ดําเนินงานโดยแพทยและทีมสหวิชาชีพ อาจเปนการดําเนินงานของ
ภาคเอกชนหรือภาครัฐ ตั้งอยูในเขตเมืองเปนสวนใหญ  ความตองการบริการประเภทนี้มีมากขึ้น 
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เนื่องจากไมมีผูดูแลขณะอยูท่ีบานและไมสามารถดูแลตนเองได ในภาครัฐการใหบริการแบบนี้อาจ
แทรกอยูในสถานสงเคราะหคนชรา    
 
8. ความตองการกําลังคนดแูลผูสูงอาย ุ
 8.1 การคาดการณความตองการกําลังคนดานสุขภาพ 
 ในการเตรียมการดูแลผูสูงอายุใหสามารถจัดบริการที่ใหเกิดการเขาถึงบริการ ใหบริการที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดถึงสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุนั้น จําเปนตองมีกําลังคน
ดานสุขภาพในการดูแลผูสูงอายุอยางเพียงพอท้ังดานปริมาณ การกระจาย และทักษะ ในการกําหนด
ความตองการกําลังคนดานสุขภาพในที่น้ีจะครอบคลุมท้ังกําลังคนภาคไมเปนทางการ เชน ผูดูแลใน
ครอบครัว ผูดูแลผูสูงอายุ ตลอดถึงผูใหบริการในกระแสหลัก ไดแก พยาบาล เจาหนาท่ีสาธารณสุข นัก
กายภาพบําบัด และนักจิตวิทยา โดยขอมูลที่นํามาใชคาดการณความตองการกําลังคนนี้ ขอมูลมาตรฐาน
กําลังคนใชขอมูลจากการศึกษาของสํานักวิจัยและพัฒนากําลังคน (2551) ขอมูลการเจ็บปวยจากการ
สํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2551)  โดยการคาดการณนี้ตองสัมพันธกับขอมูลผูสูงอายุจากการ
รายงานของ มูลนิธิสถาบันและพัฒนาผูสูงอายุ (2549) 
 ในการคาดการณผูสูงอายุพบวาในป 2553 ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุมากถึง 7,639,000 คน และ
ในจํานวนนี้มีผูสูงอายุที่ตองการความชวยเหลือจากคนอื่น 499,873 คน (6.5%) และในป 2563 ผูสูงอายุ
จะเพิ่มขึ้นมากถึง 10,776,000 คน และในจํานวนนี้มีผูสูงอายุท่ีตองการความชวยเหลือจากคนอื่น 
741,766 คน (6.9%) ดังรายละเอียดในตาราง 2 
 
ตารางที่ 2 การคาดการณจํานวนผูสูงอายุท่ีดแูลตนเองได และผูสูงอายใุนภาวะพึ่งพิงในป 2553  
และ 2563 

ป ดแูลตนเองได ตองการคนดแูล รวม 

2553 7,139,127 499,873 7,639,000 
2563 10,034,234 741,766 10,776,000 

 
ในการจัดระบบบริการครบวงจรสําหรับผูสูงอายุนั้น กําลังคนจําเปนจะตองมีความหลากหลาย 

และยึดหลักการผสมผสานทักษะ (skill mix หรือ task-shifting) ท้ังในระหวางกําลังคนกระแสหลัก 
ไดแก แพทย พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข เปนตน และระหวางกําลังคนกระแสหลักและกําลังคนที่
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ไมใชทางการ เชน ครอบครัว ผูดูแลผูสูงอายุ อาสาสมัคร เปนตน ซึ่งการผสมผสานทักษะน้ีมีสวนทําให
เกิดการเขาถึงบริการไดมากขึ้นและเปนการลดตนทุนการใหบริการ 

ตาราง 3 แสดงใหเห็นวาสําหรับผูสูงอายุที่พึ่งตนเองไดนั้นควรจะไดรับการสนับสนุนใหดูแล
ตนเอง สวนผูสูงอายุอยูในภาวะพ่ึงพิงหรือตองการการชวยเหลือควรไดรับการดูแลจากญาติ และผูดูแล
ผูสูงอายุในชุมชนนั้น ๆ โดยสัดสวนการดูแลมี่เหมาะสมพบวาควรเปน 1: 7 (นาถ พันธุมนาวิน 2549- 
อางในมูลนิธิสถาบันและพัฒนาผูสูงอายุ 2549) ในขณะท่ีชุมชนและผูสูงอายุควรมีบทบาทในดานการ
รวมกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกันและเสริมสรางสุขภาพ ตลอดท้ังควรมีศูนยอเนกประสงคเพ่ือใหการ
รักษาและฟนฟูสภาพผูสูงอายุที่ตองการความชวยเหลือดวย โดยศูนยนี้มีกําลังคนคือผูดูแลผูสูงอายุและ
อาสาสมัครตางๆ 

ในระดับสถานบริการ โดยเฉพาะสถานีอนามัยและโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิจะใหบริการดาน
การรักษา สงเสริมและฟนฟูสภาพ ซึ่งจากการสํารวจพบวาผูสูงอายุมีความตองการใชบริการรักษา
เฉียบพลันและดูแลโรคเรื้อรัง 4.4 ครั้งตอคนตอป ในขณะที่พยาบาล 1 คนสามารถดูการเจ็บปวยของ
ผูสูงอายุได 1,250 คนตอป (ในเวลา 1,166 ช่ัวโมงตอป) และนักจิตวิทยาดูแลผูสูงอายุไดในระดับ 5,000 
คนตอป (ในเวลา 1,166 ช่ัวโมงตอป)  สําหรับกลุมพ่ึงพิงนั้นการดูแลมีการ task shifting ระหวาง
พยาบาล และเจาหนาท่ีสาธารณสุข โดยทั้ง 2 กลุมตองใหบริการในการเยี่ยมบานและติดตามสนับสนุน
ผูดูแลผูสูงอายุ และชมรมผูสูงอายุในชุมชน โดยสามารถใหบริการได 200 คนตอป  นักกายภาพบําบัดมี
บทบาทในการใหบริการ เยี่ยมบาน และสนับสนุนผูดุแลผูสูงอายุ โดยสามารถใหบริการได 200 คนตอ
ป   

ในสวนผูปวยใน การสํารวจพบวาผูสูงอายุใชบริการผูปวยใน 0.1 ครั้งตอคน โดยมีวันนอน
เฉลี่ย 7 วนั และพยาบาล 1 คนสามารถดูแลผูปวยได 50 คนตอป 
 
ตารางที่ 3 รูปแบบการจัดบริการ กําลังคนในแตละระดบับริการ และมาตรฐานกําลงัคน(Staffing norm) 

Settings กลุมเปาหมาย กําลังคน มาตรฐาน
กําลังคน 

บรกิาร 

ครอบครวั ดูแลตนเองได ดูแลตนเอง  กิจวัตรประจําวัน 
พึ่งพิง ญาติ/คนในครอบครัว 1:1 กิจวัตรประจําวัน 

ชุมชน ดูแลตนเองได เครือขาย/ชมรม/ 
อสม 

1:1 ชุมชน สังคม/สงเสริม
สุขภาพ 

พึ่งพิง ผูดแูล และ 1:7 คน รักษา สงเสริม 
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Settings กลุมเปาหมาย กําลังคน มาตรฐาน
กําลังคน 

บรกิาร 

อาสาสมัครอ่ืนๆ ฟนฟู 

สถานบริการ 
ผูปวยนอก 
 
 
 
กลุมพ่ึงพิง 
 
 
ผูปวยใน 

 
acute/ chronic 
(4.4 ครั้ง/คน) 
ผูสูงอายุทุกคน 

 
แพทย  
พยาบาล  
นักจิตวิทยา 

 
 
1: 1,250 
1: 5,000 

 
- ใหบรกิารรกัษา 
 

พึ่งพิง แพทย  
พยาบาล  
สาธารณสุข 
กายภาพบําบัด  

 
1:200 
1:200 
1: 200 

 
- home visit 
- สนับสนุน อสผ/
อสม 

(0.1 ครั้ง/คน x7 
วันนอน) 

พยาบาล 1: 50  

 
 จากขอมูลในตารางที่ 2 และ 3 จึงไดคาดการณความตองการกําลังคนประเภทตางๆ ตาม
รายละเอียดในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ความตองการกําลงัคนดานสุขภาพประเภทตางๆ ในป พ.ศ. 2553 และป พ.ศ. 2563 

กําลังคน พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2563 

ญาติ/ครอบครัว 499,873 741,766 
ผูดแูลผูสูงอาย ุ 71,410 105,967 
พยาบาล  --acute/chronic care 
               - กลุมพ่ึงพิง 
               - IPD 
                 รวม 

6,111 8,620 
2,499 3,708 

15,278 21,552 
23,888 33,880 

สาธารณสุข 2,499 3,708 
กายภาพบําบัด 2,499 3,708 
นักจิตวิทยา 1,528 2,155 
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8.2 ปญหากําลงัคนดานสขุภาพดแูลผูสูงอายุ 
     ในดานผูดูแลที่มีในปจจุบันนั้นพิจารณาไดเปน 2 กลุม คือผูดูแลที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ  สําหรับผูดูแลที่ไมเปนทางการคือการไดรับการดูแลภายใตเครือขายครอบครัวอันไดแก 
สมาชิกในครอบครัว เครือญาติ และเพื่อนบาน กิจกรรมการดูแลจะมีลักษณะการดูแลจัดการ และการ
ดูแลชวยเหลือในบานและในชุมชน สวนดานผูดูแลที่เปนทางการนั้นจะใหการดูแลทั้งในสถาบัน ใน
ชุมชน รวมถึงบาน  เนื่องจากปญหาสําคัญของผูสูงอายุคือ ปญหาดานเศรษฐกิจ และปญหาสุขภาพ 
ดังนั้นความชวยเหลือที่ผูดูแลอยางไมเปนทางการใหจึงอยูในรูปแบบ การพักอาศัยอยูรวมกัน ซ่ึง
หมายถึงการดูแลทุกดาน การดูแลทางเศรษฐกิจสังคมและการดูแลทางสุขภาพมาก 

8.2.1 กําลังคนที่ไมเปนทางการ 
   ผูดแูลที่เปนบุคคลในครอบครัว 

ในวัยผูสูงอายุน้ันจะมีการเปลี่ยนแปลงในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการดําเนิน
ชีวิตในสังคม ผูสูงอายุสวนใหญมีความตองการการเอาใจใสจากสมาชิกในครอบครัว ผูสูงอายุไทยสวน
ใหญ จะเปนกลุมที่ยังแข็งแรงในครอบครัว ผูดูแล 81.2% เปนบุตร หลาน และญาติ เหตุผลก็คือ อยู
ดวยกันมา และดูแลกันไป ผูที่ดูแลรับจางขณะนี้มีเพียงเล็กนอย 0.3% เทานั้น (ศศิพัฒน ยอดเพชร, 
2550) จะเห็นไดวาครอบครัวและเครือญาติจะเปนผูมีภาระสําคัญในการดูแล แตเนื่องจากประชากร
ผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มขึ้น โครงสรางทางประชากรของประเทศเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการลดลงของ
ประชากรวัยเด็กแรกเกิด- 14 ป ที่ลดลงอยางรวดเร็วจากรอยละ 24.3 ในปพ.ศ. 2543 เปนรอยละ 20.0 ใน
ปพ.ศ. 2558 ซึ่งชี้ใหเห็นถึงการลดลงอยางตอเนื่องของเครือขายการดูแลในครอบครัว บุตรที่เปนผูดูแล
ผูสูงอายุท่ีสําคัญจะเริ่มขาดแคลนในอนาคต  อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจึงมีผลทํา
ใหครอบครัวมีขนาดเล็กลง ทําใหผูสูงอายุจํานวนหนึ่งถูกทอดทิ้งเพราะครอบครัวไมสามารถรับภาระ
ได เนื่องมาจาก 

(1) การลดลงของผูดูแลในครอบครัว ไดแกการลดลงของบุตรจํานวนมาก และลดลง
อยูเรื่อยๆ เนื่องจากปจจุบันการอพยพแรงงานจากชนบทเขาเมือง หรือจากภาคหนึ่งไปอีกภาคหนึ่งทําให
ความเขมแข็งของครอบครัวลดลง คนในครอบครัวกระจายกันอยู ทําใหขาดแคลนกําลังคนท่ีจะดูแล
ผูสูงอายุท่ีบานได ย่ิงปจจุบันเมื่ออายุยืนยาวขึ้น ภาวะการเจ็บปวยก็เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเจ็บปวยดวย
โรคเรื้อรังที่เพ่ิมขึ้นและจะเปนปญหาในอนาคตอันไดแกภาวะทุพพลภาพ ชวยเหลือตนเองไมได ซึ่ง
กลายเปนภาวะที่จําเปนที่ตองมีผูดูแลอยางใกลชิด 
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(2) ความตองการผูดูแลผูสูงอายุท่ีบานที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากยิ่งอายุยืนยาวขึ้น 
ความตองการผูดูแลก็มากขึ้น   ในขณะที่ลูกก็ไมสามารถอยูดูแลไดเพราะตองออกไปทํางานหรืออยู
ตางจังหวัด และการที่ปจจุบันผูหญิงมีโอกาสและเขาสูตลาดแรงงานมากขึ้นเนื่องดวยความจําเปนดาน
เศรษฐกิจ จึงไมสามารถอยูดูแลผูสูงอายุที่บานไดอยางเมื่อกอนจึงยิ่งสงผลตอการท่ีจะดูแลผูสูงอายุ  อีก
สวนหนึ่งคือการที่ครอบครัวใหความสําคัญตอการศึกษามากขึ้น จึงสงเด็กเขาเรียนในโรงเรียนจนถึงชั้น
มัธยม ทําใหขาดแคลนกําลังคนท่ีจะดูแลผูสูงอายุที่บานได 

(3) ปญหาการไดรับการดูแลท่ีไมเหมาะสม เกิดจากเหตุผลหลายๆ ประการ ซึ่ง มีกลุม
ผูสูงอายุที่เปนกลุมเสี่ยงตอปญหามาก กลุมแรกคือ กลุมท่ีอยูในฐานะยากจน โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีอาศัย
อยูในเขตชนบทซึ่งไมสามารถประกอบอาชีพและดูแลตนเองได สวนใหญอยูในชวงอายุ 70- 80 ปข้ึน
ไป ซ่ึงกลุมนี้จะเปนกลุมที่มีรายไดระดับพอมีอยูมีกิน และก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะวาขาดเครือขายการ
ดูแล กลุมท่ีสอง คือ กลุมผูดูแลที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป คนสูงอายุดูแลคนสูงอายุดวยกันเอง จะมีเยอะมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจะเริ่มที่อายุ 60-64 ป และ กลุมสุดทาย คือ กลุมที่ชวยตนเองไมได นอนติดเตียง มี
อายุ 70 ปข้ึนไปสวนใหญจะอาศัยอยูในชนบทไทยมาก  

(4) ความไมสอดคลองระหวางนโยบายและการปฏิบัติ ประเทศไทยมีนโยบายให
ผูสูงอายุไดอยูกับครอบครัวนานที่สุดเทาที่จะนานได ประกอบกับวัฒนธรรมและประเพณีท่ียึดในเรื่อง
ความกตัญูตอบิดามารดา รัฐจึงไดจัดสวัสดิการและบริการสังคมบางประเภท แตก็ยังไมเพียงพอกับ
สภาพปญหาและความตองการของผูสูงอายุ รวมท้ังยังไมเอ้ือตอการใหผูสูงอายุอาศัยในบานไดตาม
มาตรฐานขั้นต่ําที่พึงมี รวมถึงการที่รัฐยังขาดนโยบายในการจัดบริการที่ผสมผสานดานการแพทยและ
สังคม ที่จะใหความชวยเหลือครอบครัวที่มีปญหา ผูสูงอายุที่ตองการบริการเฉพาะดาน หรือบริการ
ฉุกเฉินในบางครั้ง 
 

ผูดแูลผูสูงอาย/ุอาสาสมัครดแูลผูสูงอาย ุ
  อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อสผ) ไดรับการพัฒนาขึ้น โดยคาดหวังจะมีบทบาทในดาน
การชวยเหลือสนับสนุน ดูแล ผูสูงอายุในชุมชน และเปนรูปแบบหนึ่งของการเปดโอกาสใหชุมชนเขา
มามีสวนรวมในการดุแลผูสูงอายุ การอบรม อสผ ไดเริ่มดําเนินการในป พ.ศ. 2546 และในป 2549 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดนําไปขยายผลใน 63 จังหวัด มีผูผานการอบรม
ปฏิบัติหนาท่ีเปน อสผ จํานวน 2,863 คน โดยใหการดูแลผูสูงอายุที่ขาดการดุแล ถูกอดทิ้ง ชวยเหลือ
ตนเองไมได จํานวน 17, 406 คน อยางไรก็ตามจากการคาดการณพบวาทั้งประเทศตองการ อสผ จํานวน 



16 
 

71,410 คนในป 2553 และจํานวน 105,967 คนในป 2563 จึงกลาวไดวายังขาดแคลน อสผ จํานวนมาก 
ซึ่งตองเรงการผลิตและจัดระบบ (มูลนิธิสถาบันและพัฒนาผูสูงอายุ 2549) 
  

ผูดแูลผูสูงอาย ุ
นอกจากการขาดแคลนดานจํานวนแลว ยังมีความขาดแคลนดานทักษะ หลักสูตรการ

ดูแลผูสูงอายุของกระทรวงศึกษา เนนการดูแลผูสูงอายุ ที่ไมเจ็บปวย แตโดยท่ัวไปก็จะมีการฝกเพิ่มเติม 
เพ่ือใหสามารถใหการดูแล ผูท่ีเจ็บปวยดวยได โดยถือวา เปนการปฏิบัติงานภายใตการควบคุมดูแล ของ
แพทยและพยาบาล แตจากขอมูลเชิงประจักษ ในหลายกรณี พบวา มีผูดูแลผูสูงอายุจํานวนมาก ไมได
ผานการอบรม จากโรงเรียนที่ขออนุญาตตามกฎหมาย และไมไดอบรม ตามหลักสูตรท่ีกําหนด 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง จํานวนไมนอยไมเคยผานการอบรมใดๆ เลย และในความเปนจริง ยังมีโรงเรียนที่
เปดสอน และฝกอบรมอยางไมถูกตองตามกฎหมาย และไมมีหลักสูตรมาตรฐานอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งไมมี
ขอมูลวา มากนอยเพียงใด ดานโรงเรียนสอนผูดูแลผูสูงอายุ ซึ่งเปนสถานศึกษาโดยการอนุญาตจาก
กรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่ดําเนินการโดยเอกชนเปนสวนใหญ เปดทําการสอนใหแกผูที่สนใจจะทํา
หนาที่เปนผูดูแลผูสูงอายุ เปนหลักสูตรระยะสั้น พบวาก็ยังขาดมาตรการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานการสอน เพียงแตสวนใหญสอนโดยแพทยและพยาบาลเทานั้น นอกจากนี้หลักสูตรยังมีหลาย
ระดับ หลายหลักสูตร ไมมีการควบคุมมาตรฐาน ขาดการตรวจสอบจากองคกรวิชาชีพ และหลักสูตรที่
ทําโดยเอกชน อาจเปนชองทางการคากําไร หาผลประโยชนจากผูเรียนและไมรับผิดชอบผลผลิต 

นอกจากนั้น ยังพบปญหามีผูสนใจเขารับการอบรมนอย และพบวาผูที่อบรมไปแลว ไมใครจะ
ย่ังยืนในงานที่ทํา เพราะสวนใหญ ถาสมรสแลวก็มักจะเลิกทํางานนี้ไปเลย และสวนหนึ่งการที่มีผูสนใจ
นอย นาจะมีสวนเกี่ยวของกับภาระงาน ที่คอนขางหนัก นาเบื่อ และคาตอบแทนไมสูงนัก สําหรับผูดูแล 
(สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ และคณะ, 2540) 
 8.2.3 กําลังคนที่เปนทางการ 
    ปญหาในดานกําลังคนหลักที่จะรองรับการดูแลผูสูงอายุนี้อยูใน 2 ประเด็นหลัก ไดแก การขาด
แคลนบุคลากร และทักษะการใหบริการของบุคลากร 

(1) ปญหาการขาดแคลนบุคลากร 
   พบปญหาการขาดแคลนประชากรทุกระดับ การขาดแคลนแพทยเปนปญหาเรื้อรังที่ยังคงอยู ณ 
ปจจุบันนี้ แตในที่น้ีจะกลาวถึงบุคลากรหลักกลุมอื่นๆ ไดแก พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข นัก
กายภาพบําบัด และนักจิตวิทยา 



17 
 

 กฤษดา แสวงดี (2551) ช้ีใหเห็นวาพยาบาลเปนบุคลากรที่มีสัดสวนมากที่สุดของกําลังคนดาน
สุขภาพ โดยปจจุบันมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 97,942 คน ในในกลุมพยาบาลนี้ มีเพียง 66.2% เทานั้นที่
ใหบริการสาธารณสุขโดยตรง ในดานการสูญเสียกําลังคนพบวาการสูญเสียพยาบาลเพิ่มจากรอยละ  2.2 
ในป พ.ศ. 2543 เปนรอยละ 4.4 ในป พ.ศ. 2550นอกจากนั้นพยาบาลยังมีขอจํากัดในดานจํานวนปที่
สามารถปฏิบัติงานทางการพยาบาลมีความจํากัดเพียง 22.5 ปเทานั้นดังนั้นการสูญเสียเพียงเล็กนอยก็
สงผลตอความขาดแคลนพยาบาล  ในดานอัตราการได เพิ่มมาในแตละป  โดยเฉลี่ ยแลวทั้ ง
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอื่น และเอกชนสามารถผลิตพยาบาลไดปละ 
6,000 คน โดยในป 2554 คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษา 9000 คน) อยางไรก็ตาม ผลจากการลดการผลิต
ในระหวางป 2542-2548 สงผลใหอัตราการเพิ่มของพยาบาลลดลงจาก 8.3% ในป 2544 เปน 4.2% ในป  
2547 ทําใหการเพิ่มของพยาบาลไมกระเตื้องขึ้นเลยเนื่องจากการสูญเสียและการไดเพ่ิมเทากัน หาก
สถานการณยังเปนเชนนี้ จากการคาดการณความตองการพยาบาลสําหรับผูสูงอายุจะตองการพยาบาล 
ประมาณ 24% ของพยาบาลทั้งหมดในป 2553 และการดูแลผูสูงอายุในป 2563 จะตองการพยาบาล 34% 
ของพยาบาลทั้งหมด 
 ในดานกําลังคนดานสาธารณสุขโดยเฉพาะเจาหนาที่ประสถานีอนามัย ณ ปจจุบันมีจํานวน 
30,441 คน (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ 2550) เจาหนาที่สาธารณสุขท่ีประจําที่สถานีอนามัยนี้มีจํานวนการ
ผลิตเฉลี่ย 1000 คนตอป และมีอัตราการคงอยูในชนบทสูง มีการสูญเสียคอนขางนอย ในการคาดการณ
ความตองการกําลังคนดานสาธารณสุขเพื่อจะทํางานรวมกับพยาบาลตองการ 2499 คนในป 2553 ซึ่งคิด
เปน7.5% ของทั้งหมด และในป   2563 การบริการผูสูงอายุตองการกําลังคน 3708 คน คิดเปน 8.5% 
ของเจาหนาที่สาธารณสุขท้ังหมด 
 สําหรับกายภาพบําบัดเปนวิชาชีพที่เริ่มมีความตองการเพิ่มมาก ณ ปจจุบันจํานวนนักกายภาพที่
ข้ึนทะเบียนมีจํานวน 4,300 คน โดยมีเพียง 2,000 คนท่ีปฏิบัติงานกายภาพ โดยมีเพียง 809 คนที่
ปฏิบัติงานอยูในกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลอําเภอเปนสถานบริการท่ีนักกายภาพอยูมากท่ีสุด ถึง 
381 คน ซึ่งคิดเปน 34% ของโรงพยาบาลอําเภอทั้งหมด นักกายภาพที่กระจายอยูโรงพยาบาลทั่วไป 240 
คน และโรงพยาบาลศูนย จํานวน 188 คน ในขณะที่สถาบันการผลิตสามารถผลิตนักกายภาพบําบัดไดป
ละ 500-600 คน (สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ 2551) การเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุสงผลตอ
ความตองการนักกายภาพบําบัดเพิ่มมากขึ้น ในการคาดการณความตองการกําลังคนดานกายภาพบําบัด
เพื่อจะทํางานรวมกับทีมสุขภาพตองการ 2,499 คนในป 2553 ซึ่งคิดเปน43% ของทั้งหมด และในป   
2563 การบริการผูสูงอายุตองการกําลังคน 3,708 คน คิดเปน 34% ของนักกายภาพทั้งหมด ทั้งนี้ชี้ใหเห็น
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วาตองมีการจัดระบบในการใหนักกายภาพที่ไมไดอยูในระบบบริการทั้งภาครัฐและเอกชนเขามามี
บทบาทมากขึ้น 
 นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห เริ่มเปนที่ตองการของระบบสุขภาพ ในจํานวนบุคลากร
ดานจิตเวช ณ ป 2548 จํานวนพยาบาลจิตเวชมีจํานวน 1,864 คนมีอัตราการเพิ่ม 1% สวนใหญกระจุกอยู
ในเมืองใหญ บุคลากรอีกประเภทคอืนักจิตวิทยาคลินิก ซึ่งมีจํานวนเพียง 230 คนทั้งประเทศ โดยมีอัตรา
การเพิ่ม 3.2% ตอป สําหรับนักสังคมสงเคราะห มีจํานวนเพียง 214 คนในป 2548 ลดลงจาก 391 คนใน
ป 2547 (กรมสุขภาพจิต 2548) จะเห็นวากลุมนักจิตวิทยานี้ยังคงมีนอยมากไมเพียงพอกับความตองการ 
ในขณะที่ในการบริการผูสูงอายุนั้นระบบตองการนักจิตวิทยาถึง 1,528 คนในป 2553 และตองการเพิ่ม
เปน 2,155 คนในป 2563 ดังนั้นระบบตองมีการเตรียมพรอมสําหรับความตองการของกําลังคนกลุมนี้ 
 

(2) ปญหาคุณภาพของบุคลากร 
     นอกจากปญหาดานการขาดแคลนเชิงจํานวนและการกระจายกําลังคนแลว พบวาบุคลากรที่
เกี่ยวของยังขาดความรู ทัศนคติ และทักษะในการใหบริการอยางรอบดาน ซึ่งจําเปนตองไดรับการ
พัฒนา เนื่องจากอุปสรรคของการบริการสุขภาพที่สําคัญก็คือ การที่ผูใหบริการไมไดรับการเตรียมความ
พรอมอยางเพียงพอ ทั้งดานความรูและทักษะในการปฏิบัติ ซึ่งท้ังสองส่ิงนี้มีความสําคัญตอทัศนคติและ
ความชํานาญของผูใหบริการและผลตอคุณภาพของการดูแล ในศักยภาพของผูใหบริการสุขภาพมีผลตอ
ความเชื่อมั่นของผูสูงอายุ ผูสูงอายุยอมตองการใหผูใหบริการสุขภาพมีศักยภาพในการวินิจฉัยและการ
รักษาโรค  

ในดานคุณภาพของบุคลากรนั้นพบวาที่ยังเปนปญหาอยู โดยเฉพาะบุคลากรระดับลางยังมี
จิตสํานึกในฐานะผูบริโภคนอย และยังมีความเขาใจเรื่องสวัสดิการของผูสูงอายุไมเพียงพอ การขาด
จิตสํานึกในการบริการของบุคลากร อาทิ การใชวาจาลวงละเมิดผูสูงอายุ ดานทัศนคติผูสูงอายุสะทอน
ใหเห็นถึงพฤติกรรมการบริการสุขภาพท่ีเปนการแสดงถึงการไมใหเกียรติ ไมคํานึงถึงความเปนบุคคล
ของศูนยบริการสุขภาพท่ีมีตอผูสูงอายุ และการไมเคารพผูสูงอายุในฐานะผูใชบริการ ซึ่งพฤติกรรม
ตางๆ ไดแก การที่ผูสูงอายุตองเสียเวลารอนานๆเพียงเพื่อจะขอนัดเวลาเพียงสั้นๆ หรือผูใหบริการ
สุขภาพไมคอยใสใจหรือไมอดทนที่จะฟงผูสูงอายุเลาถึงปญหาของตน (ดวงพร หุนตระกูล, 2547) 
             ดังนั้นปญหาการขาดแคลนผูดูแลผูสูงอายุทั้งในระดับนโยบาย บริหารและบริการจึงควรไดรับ
การแกไข รวมทั้งในดานการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนอยางจริงจังและชัดเจนเพื่อรองรับ
ปญหาดานการดูแลผูสูงอายุท่ีจะกําลังจะเปนปญหาในอนาคตอันใกลน้ี 
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9. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
9.1 ใหการสนับสนุนกําลังคนไมเปนทางการและจัดระบบการเชื่อมโยงกับการใหการรักษาที่

สถานบริการผูสูงอายุจําเปนตองมีผูชวยดูแลในยามที่ตองการพึ่งพาหรือตองการดูแลระยะยาว ซึ่งอาจ
เปนอาสาสมัครผูดูแลหรือโดยบุตรหลานครอบครัวของผูสูงอายุเอง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มี
ทิศทางมุงสูผูสูงอายุ ครอบครัว ชุมชน ทําใหบทบาทของชุมชนและการดูแลอยางไมเปนทางการเพิ่มขึ้น 
ขณะเดียวกันคนเหลานี้ตองการการสนับสนุน รัฐตองสรางความเขมแข็งของระบบบริการที่ไมเปน
ทางการ เพื่อสนับสนุนครอบครัวและชุมชนในการดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การจัดเตรียม
ผูดูแล การสนับสนุนดานวิชาการ การจัดทําแผนภูมิการรักษา (Clinical Practice Guidelines) การ
จัดระบบการเชื่อมตอหรือสงตอระหวางการดูแลแบบไมทางการและการดูแลอยางทางการ เปนตน 

9.2 สนับสนุนการเพิ่มการผลิตกําลังคน โดยเฉพาะอยางยิ่งกําลังคนระดับพนักงานผูชวย จะ
เห็นไดวาความตองการกําลังคนตางๆ พยาบาล กายภาพบําบัด นักจิตวิทยา เพ่ิมมากขึ้น ระบบการผลิต
ปจจุบันอาจจะไมสามารถตอบสนองความตองการได นอกจากเพิ่มการผลิตแลว ทางเลือกอีกทางหนึ่ง
คือการเพิ่มการผลิตกําลังคนสนับสนุนในระดับผูชวย ซึ่งใชเวลาสั้นกวา (ประมาณ 2 ป)และงบประมาณ
นอยกวา และสามารถผลิตไดมากกวานาจะเปนทางเลือกที่นาสนใจ ดังนั้นสถาบันการผลิต หรือ
กระทรวงสาธารณสุขซ่ึงเปนผูมีบทบาทหลักในการผลิตบุคลากรระดับผูชวย เชน พยาบาลเทคนิค 
ผูชวยพยาบาล ผูชวยนักกายภาพบําบัด เปนตน ควรจะทําแผนการเพิ่มการผลิตบุคลากรเหลานี้ เปนการ
เรงดวน แตขณะเดียวกันควรวางแผนความกาวหนาในตําแหนงใหบุคลากรกลุมนี้ดวย และจัดระบบการ
ทํางานเปนทีมระหวางบุคลากรวิชาชีพและบุคลากรผูชวย 

9.3 ในการวางแผนการจัดการดานกําลังคนควรเนนการผสมผสานทักษะ (skill mix หรือ task 
shifting) เพื่อจัดระบบการบริการท่ีเขาถึง มีคุณภาพ และตนทุนต่ํา โดยการวางแผนกําลังคนเชื่อมกัน
ระหวางบุคลากรสายวิชาชีพ เชน แพทย พยาบาล เจาหนาท่ีสาธารณสุข ผูดูแลผูสูงอายุ และครอบครัว 
โดยเนนการกระจายงาน การเพิ่มพูนทักษะ และการจัดระบบสงตอ 

9.4 ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตบุคลากรดานสุขภาพใหสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู 
ทักษะที่สอดคลองกับการดูแลผูสูงอายุ หรือมีการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการใหบริการที่
สอดคลองกับปญหา รวมถึงการจัดอบรมอาสาสมัครผูสูงอายุ ครอบครัว/ญาติผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ 

9.5 สงเสริมบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีบทบาทในการจัดระบบสุขภาพ
สําหรับผูสูงอายุ โดยจัดทําแผน พัฒนาศูนยอเนกประสงค จัดเตรียมกําลังคนในระดับชุมชน สนับสนุน
อุปกรณที่จําเปน ตลอดทั้งเงินงบประมาณ เพื่อใหเกิดการจัดระบบสุขภาพของผูสูงอายุดําเนินไปอยาง
ตอเนื่อง 
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9.6 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน เพื่อเขามารวมจัดบริการใหผูสูงอายุ เชน ตลอดทั้ง
การจัดอบรมผูดูแลผูสูงอายุ  

9.7 สรางแรงจูงใจในการดูแลผูสูงอายุ เชน การสนับสนุนการเงินใหแกผูมีภาระในการดูแล
ผูสูงอายุ ดวยมาตรการในการจางงาน มาตรการทางภาษี และสําหรับผูใหบริการทางการนั้นควรจะมี
การสรางระบบจูงใจในการปฏิบัติงานดวย นอกจากนั้นควรทําเปนวาระแหงชาติ รณรงคใหทุกคน
ตระหนักและถือเปนหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุ 

9.8 การเตรียมการในเรื่อกฎหมายเพื่อเอ้ือตอการปฏิบัติงานของกําลังคนไมเปนทางการ 
ภาคเอกชน รวมทั้งสิทธิของผูสูงอายุ และการพัฒนากลไกในการควบคุมคุณภาพเพื่อประโยชนของ
ผูสูงอายุ 
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