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ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ประเทศไทยมีประชากรสูงวัยเพิ่มจานวนมากขึ้นทุกปี ในขณะนี้ประเทศไทยมีประชากรที่มี
อายุ 65 ปีขึ้นไป มากถึงร้อยละ 10 หรือมากกว่า 7 ล้านคน และภายในปี 2583 ประชากรในกลุ่มนี้
จะเพิ่ มจ านวนเป็ น 17 ล้ านคน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ การให้ บริการด้าน
การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ส าหรั บ ผู้ สู งวั ย จึ ง เป็ น ประเด็ น ส าคั ญ ที่ ต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี
ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดี มีโรคประจาตัว หรือเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ต้องมี
คนดูแล การวางแผน การเตรียมความพร้อมรองรับให้ครอบคลุมทุกด้านของการให้บริการ โดยมีการ
ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ข้อจากัดของการให้บริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขสาหรับผู้สูงวัยของประเทศไทยโดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบของประเทศญี่ปุ่น ประเด็น
การบริหารจัดการนโยบายลงสู่ ชุมชนที่มีความชัดเจนของประเทศญี่ปุ่นในด้านการเพิ่มจานวนและ
ศักยภาพของบุคลากร ทาให้มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงวัยที่ติดบ้าน ติดเตียง ประเด็นความยุ่งยาก
ซับ ซ้ อ นของการให้ บ ริ ก ารร่ว มกั น ของสถานพยาบาลด้านสาธารณสุ ข ได้ แก่ สถาบั น โรคผิ ว หนั ง
โรงพยาบาลเมตตาประชารั ก ษ์ (วั ด ไร่ ขิ ง ) สถาบั น ทั น ตกรรม และสถาบั น สู ง อายุ ทั้ ง ในด้ า น
การให้บริการการรักษา การบริหารจัดการทรัพยากร การบริการจัดการงบประมาณ และการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยี เพื่อนาผลมาเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงการดาเนินงานในอนาคต
การให้การรักษาด้าน Anti–aging Treatments ประเทศไทยควรมีการผลักดันให้เกิดการรองรับการ
รักษาในด้านนี้ โดยอาศัยการศึกษาวิจัยทางคลินิก และให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศ และอาเซียน
จากผลการศึกษาพบว่า การให้การบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสาหรับผู้สูงวัยของ
ประเทศญี่ ปุ่ น มี ก ารวางแผนที่ เป็ น ระบบ ขยายการด าเนิ น งานลงสู่ พื้ น ที่ ครอบคลุ ม ในทุ ก ด้ า น
ทั้งทางด้านการให้การรักษาและการกากับ ติดตามผล มีการให้บริการเยี่ยมที่บ้าน มีการสร้างสังคมผู้สูงวัย
ที่เอื้อในการใช้ชีวิตประจาวัน ให้มีความปลอดภัย ที่สาคัญยังมีแหล่งการเรียนรู้สาหรับผู้สูงวัยที่ครอบคลุม
ในหลายด้านขององค์ความรู้ในรูปแบบของมหาวิทยาลัย สาหรับของประเทศไทย มีการดาเนินการใน
โรงพยาบาลในส่วนของการให้การรักษาที่ครอบคลุมอยู่แล้ว รวมถึงนโยบายการให้ความสาคัญของ
การเข้าถึงการรับบริการ การขยายการให้บริการในช่วงรุ่งอรุณ การนารูปแบบของประเทศญี่ปุ่นใน
ด้านการออกกฎหมายรองรั บ การรักษาด้ว ยการใช้ Stem cell การเพิ่ มจานวนบุ คลากรในชุม ชน
ท้องถิ่น และการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร นามาประยุกต์ใช้กับบริบทของประเทศไทย จะทาให้
สามารถสร้างการเข้าถึงบริการได้ดีมากขึ้น สาหรับการให้ บริการร่วมของสี่สถาบัน มีประเด็นเรื่อง
การรักษาที่มีความซับซ้อน เช่น ในส่วนของการรักษาที่มีความยุ่งยาก ต้องใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูง
หรือต้องใช้พื้นที่ส่วนของห้องผ่าตัด ทาให้ต้องมีการส่งต่อผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนกลับสู่สถาบันหลัก
แต่ทั้ งนี้ โดยผ่ านทางระบบส่ งต่อและนัดหมาย ความไม่คล่ องตัวของทรัพ ยากรบุคคลทั้ งบุคลากร
ทางด้านการแพทย์ และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข การบริหารจัดการระบบยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
ระบบการจ่ายค่าบริการ ในรูปแบบของ one stop service เพื่อความสะดวกของผู้ป่วย ต้องมีการสร้าง
ระบบการส่งมอบรายได้กลับคืนสู่สถาบันหลัก การนาเทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลดิจิทัลมาใช้สาหรับ

จ
ผู้ ป่ วยในรู ป แบบของการใช้ ข้อมู ล ร่ว มกัน ภายใต้ม าตรฐานและความถูก ต้องตามพระราชบั ญ ญั ติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การนาเอาแอปพลิเคชั่นมาใช้ในการให้การดูแลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลูกหลาน หรือสมาชิกในครอบครัวสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงวัยด้วย
การยกระดั บ ปั ญ หาของผู้ สู งวั ยและการก้ าวเข้ าสู่ สั งคมสู งอายุ เป็ น “วาระแห่ งชาติ ” มี
ความจาเป็ นเพื่ อให้ เกิดการวางนโยบายที่ครอบคลุ มในทุกมิติ และมอบนโยบายลงสู่ การปฏิบัติถึง
สถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานระดับในชุมชน และภาคเอกชน

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึ ก ษาส่ ว นบุ ค คลนี้ ส าเร็ จ เรี ย บร้ อ ยขึ้ น ได้ ด้ ว ยความกรุ ณ าชี้ แ นะแนวทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสามท่าน ได้แก่ เอกอัครราชทูต ดร. อภิชาต ชินวรรโณ
รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตินี ณั ฏ ฐวุฒิ สิ ทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทเรก ศรโชติ ทาให้
รายงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพ
ส าหรั บ ผู้ สู งวัย เป็ น ต้น แบบของการร่วมให้ บ ริการของหน่ว ยงานภาครัฐ เป็น แหล่ งเรียนรู้ รวมถึง
สนั บสนุ นให้ เป็ น แหล่งส่งเสริมการบริการในลักษณะ Health Tourism ของประเทศกลุ่มอาเซียน
และสามารถนาเสนอผลการศึกษานี้เพื่อเป็นแนวคิดสาหรับการดาเนินการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ของประเทศ เสนอแนวทางขอความร่ว มมื อ จากประเทศญี่ ปุ่ น ในการพั ฒ นาด้ า นบุ ค ลากรด้ า น
การแพทย์และสาธารณสุข เทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข บ้างไม่มากก็น้อย
และในโอกาสเดี ย วกั น นี้ ผู้ วิ จั ย ขอแสดงความขอบคุ ณ แพทย์ ห ญิ ง มิ่ ง ขวั ญ วิ ชั ย ดิ ษ ฐ์
ผู้อานวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เพื่อนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถาบันโรคผิวหนัง
ทุกท่านที่กรุณาสนับสนุน ให้โอกาสและเวลาอย่างเต็มที่ ช่วยรับภาระงานในช่วงที่ผู้วิจัยเข้ารับการอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตรุ่นที่ 10 รวมทั้งขอแสดงความขอบคุณท่านผู้บริหารกรมการแพทย์ที่กรุณา
สละเวลาในการสนทนาและให้สัมภาษณ์ ให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้
รวมถึงผู้สูงวัยที่มารับบริการและกรุณาสละเวลาให้สัมภาษณ์
สุ ดท้ ายนี้ ผู้ วิ จั ยขอแสดงความขอบคุ ณต่ อบิ ดามารดา ญาติ พี่ น้ อง คู่ สมรสและบุ ตร ที่ ให้
การสนั บ สนุ น ผู้ วิ จั ย ด้ ว ยความรั ก และความเข้ า ใจ พร้ อ มกั น นี้ ขอขอบคุ ณ ผู้ อ านวยการสถาบั น
การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เพื่อนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านของสถาบันฯ รวมทั้งเพื่อน
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตรุ่นที่ 10 ทุกท่านสาหรับการสนับสนุนด้วยไมตรีจิตอันดียิ่ง
ตลอดการอบรมในหลักสูตรนี้
พู่กลิ่น ตรีสุโกศล
สิงหาคม 2561
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
ประชากรสูงวัย หรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในกลุ่มประเทศอาเซียน ช่วงปี พ.ศ. 2523–2593
โดยภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2558 ประเทศที่มีจานวนประชากรสูงวัยสูงสุด
3 ลาดับแรก ได้แก่ อินโดนีเซีย จานวน 21.19 ล้านคน ไทย จานวน 10.73 ล้านคน และเวียดนาม
จานวน 9.61 ล้านคน ตามลาดับ1 ปัจจุบันสังคมไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา
และกาลังเปลี่ยนผ่านจากสังคมผู้สูงอายุไปสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ โดยในขณะนี้ไทยมีประชากรที่
มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มากถึงร้อยละ 10 หรือมากกว่า 7 ล้านคน และภายในปี 2583 ประชากรในกลุ่มนี้
จะเพิ่มจานวนเป็น 17 ล้านคน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ สิ่งที่น่ากังวลคือประเทศไทย
‘แก่ก่อนรวย’ รวมทั้งมีสัดส่วนผู้สูงวัยที่ ‘เรียนสูง’ น้อยกว่าประเทศอื่น2
ประเทศสิ งคโปร์ มีสั ด ส่ ว นของผู้ สู งวัยใกล้ เคียงกับ ประเทศไทย และเป็ นสั งคมผู้ สู งอายุ
แม้ประเทศสิงคโปร์จะเตรียมแผนรับมือกับความท้าทายนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ แต่ก็ยังคงเผชิญ กับปัญหาเรื่อง
การมีบุตรน้อยลงและผู้สูงวัยอยู่ตามลาพังมากขึ้น3
ประเทศเกาหลีใต้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่มีแผนรองรับที่เป็นรูปธรรม
และผู้สูงวัยจานวนมากยังมีฐานะยากจน4
สาหรับประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนผู้สูงวัยมากที่สุดในโลก และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุด
(Hyper–Aged Society) หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของจานวน
ประชากรทั้งหมด และผู้สูงวัยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง5
การศึกษาเรื่องนี้มีความเป็นมาจากการที่มีการเจริญเติบโตของประชากรประเทศไทยกาลัง
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจากข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พบว่า จานวนของประชากรผู้สูงวัยมีจานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ การคาดประมาณประชากรพบว่า ในปี
พ.ศ. 2571 จะมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปเป็นจานวนมากถึง 32,298.93 (หน่วย: 1,000)
หรือ 32 ล้านกว่าคน การให้บ ริการด้านสุขภาพในรูปแบบของการรักษา อาจต้องปรับเปลี่ยนเป็น
การให้ความรู้ แนะนา รวมถึงปรับรูปแบบการให้บริการเป็นเชิงรุก และป้องกันการเกิดปัญหาด้าน
1

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
ประชากรสูงอายุอาเซียน [ออนไลน์], 2559, แหล่งที่มา: http://www.m-society.go.th [1 พฤษภาคม 2561].
2
กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์, รับมือสังคมผูส้ ูงอายุ: ตัวอย่างจากต่างประเทศ [ออนไลน์], 2560, แหล่งที่มา:
https://themomentum.co/happy-life-aging-society/ [1 พฤษภาคม 2561].
3
เรื่องเดียวกัน.
4
เรื่องเดียวกัน.
5
เรื่องเดียวกัน.

2
สุขภาพ การเจ็บป่วยและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการเจ็บป่วย อีกทั้งในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก จึงควรมีการนาเอาเทคโนโลยีมาช่วยเป็นตัวกลางในการให้บริการ
ในทุกๆ มิติของการให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

หน่วย: 1,000
ภาพที่ 1 การคาดประมาณการประชากร จาแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2553–2583
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2561: ออนไลน์)
รัฐบาลมุ่งเน้นขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น “ประเทศไทย 4.0” เป็นการมุ่งเน้นพัฒนาให้
ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืน พลเมืองของประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดี มีขีดความสามารถ
ในการด ารงชี วิต อยู่ อ ย่ างมี ค วามสุ ข สร้า งสรรค์ และสามารถสร้างสั งคมที่ ดี มี คุ ณ ค่ าอยู่ ร่ว มกั น
การสร้างความเข้มแข็งให้ กับ ประชาชนจากภายใน ให้ เป็นสังคมผู้สู งอายุที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับ
การเชื่อมโยงกับ ประชาคมโลก โดยใช้ความสามารถของ Domain6 หลักทั้งสามคือ Bio Domain,
Physical Domain และ Digital Domain จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการขับเคลื่อนให้กับ
สังคมเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้
จากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน–ญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 15 กรกฎาคม
2560 มีเป้าหมายสาคัญของการประชุม คือ การร่วมมือด้านประกันสุขภาพและการเตรียมความพร้อม
สู่สังคมสูงอายุในประเทศกลุ่มอาเซียน ประเทศไทยได้เข้าร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนในประเด็นสาคัญ
สองด้าน คือ การประกันสุขภาพและการพัฒนาระบบสุขภาพสู่สังคมสูงอายุ ประเทศไทยได้ร่วมลงนาม
6

สานักประสานการพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่
ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน [ออนไลน์], 2559, แหล่งที่มา: http://digital.forest.ku.ac.th/TFCC/TCERN2017/
PW/Thailand_ 40_PM.pdf [29 กรกฎาคม 2561].

3
บันทึกความเข้าใจกับประเทศญี่ปุ่น ยกระดับความร่วมมือในระยะยาวสาหรับพัฒนาระบบสุขภาพสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ รองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยในการพัฒ นา
ระบบดูแลผู้สูงอายุ ได้อนุมัติงบประมาณให้หน่วยบริการ กองทุนหลักประกั นสุขภาพท้องถิ่น บริหาร
และจั ด สรรให้ ผู้ สู ง อายุ ได้ รับ การดูแลโดยผู้ ดู แลที่ ผ่ านการอบรม รัฐ บาลได้บู รณาการท างานของ
4 กระทรวง ประกอบไปด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยยุทธศาสตร์ 3S คือ
1) Strong การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยให้แข็งแรง
2) Security การสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้ผู้สูงอายุ
3) Social Participation การมีส่วนร่วมในสังคมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคม
อย่างมีศักดิ์ศรี บรรลุเป้าหมาย “ผู้สูงวัยคือหลักชัยของสังคม”7
ประเทศไทย–ญี่ ปุ่ น มี ค วามร่ ว มมื อ กั น โดยการน าประสบการณ์ ข องทั้ ง สองประเทศ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถด้านประกันสุขภาพให้กับประเทศต่าง ๆ ร่วมมือพัฒนา
ระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยใช้ชุมชนเป็นพื้นฐาน รวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาสุขภาพโลก
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการให้บริการทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขเป็นช่องทางการพัฒ นา สร้างความเชื่อมโยงผู้สูงวัย สมาชิกในครอบครัว และบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุข เช่น การใช้ QR Code ในการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรค การจ่ายค่ารักษา
การแจ้งเตือนการนัดรับการรักษาต่อเนื่องผ่านระบบมือถือ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสาหรับผู้สูงวัยเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้สูงวัยมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ยั่งยืน ใช้ศาสตร์การรักษาที่มีความถูกต้อง ปลอดภัย Anti–aging Model Development
เป็นโครงการความร่วมมือกัน ระหว่างสถาบันที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 4 หน่วยงาน
คือ สถาบันผู้สูงอายุ สถาบันทันตกรรม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และสถาบันโรคผิวหนัง
เน้ น การพั ฒ นาที่ ร่ ว มกั น สร้ างขึ้ น ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาให้ มี ก ารดู แ ลรั ก ษาในหลากหลายสาขาของ
การบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ใช้ทรัพยากรในด้านดูแลการรักษาร่วมกัน อีกทั้งยังเป็น
การให้บริการจากสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ทาให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจ และสามารถดารงไว้
ซึ่งการมีบุคลิกภาพที่ดี
เนื่องจาก Anti–aging Model Development เป็นการให้บริการร่วมกันของหลายสถาบัน
จึงมีหลายมิติที่ต้องบริหารจัดการ เช่น การใช้สถานที่ร่วมกัน การแชร์ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการ
คลังเวชภัณฑ์และยา รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารการเงิน มิติของการทางาน
ร่วมกัน มีความซับ ซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการทางาน ทาให้ มีความท้าทายในการบริห าร
จัดการในมิติของการให้ การบริการแบบ Anti–aging มีข้อจากัดอยู่ห ลายประการ เนื่องจากการให้
บริการรักษาบางอย่างยังไม่ผ่านการรับรองที่ถูกต้องจากแพทยสภา และมีข้อจากัดหรือมีความยุ่งยาก
ซั บ ซ้ อ นของการให้ บ ริ ก าร เช่ น การรั ก ษาด้ ว ยเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด (Stem cell) การรั ก ษาด้ ว ยวิ ธี
Chelation เป็นต้น
7

มติชนออนไลน์. ไทย–ญี่ปุ่นผนึกกาลังพัฒนาประกันสุขภาพยั่งยืนสู่สังคมสูงอายุ [ออนไลน์], 2560, แหล่งที่มา:
https://www.matichon.co.th/local/qualitylife/news_603319 [1 พฤษภาคม 2561].
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การศึกษานี้ มุ่งเน้น ศึกษาเรื่องข้อจากัดของการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
สาหรับผู้สูงวัยโดยเปรียบเทียบกับการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสาหรับผู้สูงวัยของ
ประเทศญี่ปุ่นในมิติของการให้บริการด้านการรักษา การบริหารจั ดการด้านทรัพยากร งบประมาณ
การเงิน การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้มุ่งเน้นศึกษาเพื่อวิเคราะห์ข้อจากัดและความซับซ้อน ของการให้บริการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขสาหรับผู้สูงวัยในมิติของด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การกาหนดกลยุทธ์และ
ทิศทางของโครงการ Anti–aging Destination Model Development มิติของการให้ บริการด้าน
การรักษา การบริหารจัดการด้านทรัพยากร งบประมาณการเงิน การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
ของการให้บริการผู้สูงวัยของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ รูปแบบการให้บริการและวิธีการให้การรักษา เทคนิค
ทางการแพทย์และสาธารณสุขสาหรับใช้ในกลุ่มผู้สูงวัย การบริหารจัดการด้านทรัพยากร งบประมาณ
การเงิ น โดยการศึ ก ษาข้ อ มู ล จากการบริ ก ารของประเทศญี่ ปุ่ น การสั ม ภาษณ์ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว ม
(Stakeholders) ศึกษาความยุ่งยากซับซ้อน ข้อจากัดของการให้บริการ รวมถึงการสืบค้นเครื่องมือ
ทางด้านเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล ทีเกี่ย วกับข้อมูล พื้ นฐาน การนาเทคโนโลยีดิจิทั ล มาใช้ในการให้ บ ริการ
ทางด้านสาธารณสุข เช่น การใช้ระบบ QR Code มาบริหารจัดการระบบนัดหมาย ระบบคิวเข้ารับบริการ
และการสืบค้นรูปแบบการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันจากวารสารทางการแพทย์ หน่วยงานในต่างประเทศ
ที่ประสบความสาเร็จในการให้บริการในส่วนของ Anti–aging Treatments และจะทาการสัมภาษณ์
ผู้ บริ หารที่ เป็ น Stakeholders ที่ เข้ าร่วมในโครงการ Anti–aging Destination Model Development
และสัมภาษณ์ ผู้เกี่ย วข้องในส่ว นของการให้ บ ริการ ผู้ มารับ บริการที่ มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ทั้ งนี้
เพื่อให้ได้มุมมองจากผู้ที่กาลังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มารับบริการที่สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
1.4 คาถามการศึกษา
อะไรคื อ ข้ อ จ ากั ด และความยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นของการให้ ก ารบริ ก ารด้ า นการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขสาหรับผู้สูงวัยของประเทศไทย และในรูปแบบของ Anti–aging Treatments ในมิติของ
การกาหนดกลยุทธ์และทิศทางของโครงการ Anti–aging Destination Model Development มิติ
ของการให้บริการด้านการรักษา การบริหารจัดการด้านทรัพยากร งบประมาณการเงิน การบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยี
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1.5 สมมติฐานการศึกษา
การให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสาหรับผู้สูงวัย และการให้บริการในเชิง
ของ Anti–aging Treatments ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพจะสามารถช่วยเสริมให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ ดี ขึ้น สามารถดาเนิ น ชีวิต อยู่ ร่ว มกั บ ครอบครัว และสั งคมได้อ ย่างมี ความสุ ข มี สุ ขภาพกาย
สุขภาพใจที่ดี
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา
ผลจากการศึกษานี้จะช่วยยกระดับการให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพสาหรับผู้สูงวัย
สามารถเป็นต้ นแบบของการร่วมให้บริการของหน่วยงานภาครัฐเป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงพิจารณา
สนั บสนุ นให้ เป็ น แหล่งส่งเสริมการบริการในลักษณะ Health Tourism ของประเทศกลุ่มอาเซียน
และอีกทั้งสามารถนาเสนอข้อจากัดนี้เพื่อเป็นแนวคิดสาหรับการดาเนินการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ของประเทศ และสามารถนามาพิจารณาเสนอแนวทางขอความร่วมมือจากประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนา
ด้านบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข เทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข
1.7 นิยามศัพท์
ผู้สูงวัย สาหรับการศึกษาครั้งนี้ให้หมายถึง ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป บางครั้งมี
ผู้เรียกว่า ผู้สูงอายุ ซึ่งให้หมายถึงบุคคลกลุ่มเดียวกัน (ส่วนใหญ่ของประเทศที่พัฒ นาแล้ว ยอมรับว่า
ผู้สูงอายุ หรือคนแก่ คือ ผู้ที่มีอายุ 65 ปี8)
สหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้ให้นิยามผู้สูงอายุ หมายถึง ประชากรทั้งเพศชาย
และหญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูง อายุเป็น 3 ระดับ ได้แก่9 10
1) ระดับ การก้าวเข้าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ (Aging society) หมายถึง สั งคมหรือประเทศที่ มี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่
65 ปี มากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
2) ระดั บ สั งคมผู้ สู งอายุ โดยสมบู ร ณ์ (Aged society) หมายถึ ง สั งคมหรือ ประเทศที่ มี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่
65 ปี มากกว่าร้ อยละ 14 ของประชากรทั้ งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้ นเข้าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุโดย
สมบูรณ์
3) ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super–aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่
มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่
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6
องค์การอนามัยโลก WHO ให้คานิยามของไว้ว่า Active aging เป็นคาที่ใช้อธิบายภาวะ
สูงอายุที่ มีการคงอยู่ ของการมีสุ ขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง สุ ขภาพจิตดี สามารถดารงชีวิตอยู่กับ
ครอบครัวและเข้าสังคม ได้อย่างมีความสุข ตลอดช่วงสูงอายุ11
Successful aging (American English) หรือ Successful ageing (British English)
หมายถึง การมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี และการดารงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขของผู้สูงวัย12
การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสาหรับผู้สูงวัย หมายถึง การให้บริการด้าน
การรั กษาที่ เป็ น มาตรฐานสากล และการป้ องกัน การเกิดโรคหรือภาวะแทรกซ้อน รวมทั้ งการให้
คาแนะนาในการดูแลสุขภาพ
Anti–aging Model Development เป็ น โครงการความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งสถาบั น
ที่ ให้ บ ริ ก ารด้ านการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข 4 สถาบั น คื อ สถาบั น ผู้ สู งอายุ สถาบั น ทั น ตกรรม
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และสถาบันโรคผิวหนัง
Anti–aging Treatments หมายถึง รูปแบบการให้บริการที่อยู่บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง
ของผู้สูงวัย อันประกอบด้วย การให้ฮอร์โมนทดแทน พฤติกรรมการรับประทานอาหาร อาหารเสริม
การออกกาลังกาย
แผนทองค า (Gold Plan) ของประเทศญี่ ปุ่น เป็นแผนที่นามาใช้กับการดูแลผู้ สู งอายุ
ในปี 2532 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการของผู้สูงอายุ13
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎี
ปัญหาผู้สูงวัยในหลายประเทศส่งผลให้เกิดการพัฒนาและมีการวางแผนปรับนโยบายในด้าน
การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในหลายรูปแบบ การเรียนรู้จากการปรับเปลี่ยนจะทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ และมีนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้น ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2025
เน้ น ความส าคั ญ ของประชากรกลุ่ ม ผู้ สู งวัย และประชากรกลุ่ ม เปราะบางภายในประเทศสมาชิ ก
เนื่องจากการสูงวัยทางประชากรเป็นองค์ประกอบสาคัญของอาเซียน
ประเด็ น หลั ก เพื่ อ การเตรี ย มตั ว ส าหรั บ สั ง คมสู ง อายุ ข องประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
ประกอบด้วย
1) การคุ้มครองทางสังคมสาหรับผู้ สูงอายุ มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อเพิ่มความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนตลอดช่วงชีวิต แต่ละประเทศควรที่จะประกันความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงความครอบคลุม
2) การส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศควร
ร่างนโยบายคุ้มครองผู้สูงอายุจากการถูกละเลย การกระทารุนแรง การใช้กาลัง การขูดรีด และการเลือก
ปฏิบัติ
3) การสร้างความแข็งแกร่งให้ครอบครัวและชุมชน ครอบครัวเป็นหน่วยขั้นพื้นฐานทาง
สังคมในการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ การเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัว
จะส่งผลต่อการดูแลผู้สูงอายุ ประชาคมอาเซียนควรสร้างเป้าหมายร่วมกัน มีกลไกในการร่วมมือ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับประชากรสูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญ และทรัพยากร14
2.1.1 ประเด็นการจัดการด้านการรักษา
การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 7 ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
เมื่อวัน ที่ 7 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้หารือกับประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น และ
เกาหลี ใต้ ) ภายใต้หั ว ข้อ “การพั ฒ นาสุ ขภาพทุ กช่ ว งวั ย ” (Improving Health Throughout the
Life–Course) มี ก ารลงนามความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต ลอดช่ ว งชี วิ ต ระหว่ า ง
กระทรวง 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการนานโยบายสุขภาพบูรณาการกับนโยบายด้านอื่นๆ
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วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บทสรุปสาหรับผู้บริหาร โครงการขับเคลื่อนงานด้านผูส้ ูงอายุ
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: รายงานสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยเรื่อง‘‘ASEAN+3: Are
We Ready for Our Ageing Society ? [ออนไลน์], 2558, แหล่งที่มา: http://www.dop.go.th/
download/implementation/work_th_20161107092854_2.pdf [1 พฤษภาคม 2561].
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รวมถึงการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมสาหรับประชาชนไทย
ในทุกช่วงวัย และหวังว่าในอนาคตอันใกล้ ประชาชนในประเทศอาเซียนบวกสามจะสามารถเข้าถึง
บริการสุขภาพที่จาเป็นไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามตลอดช่วงชีวิต และได้วางแผนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้อาเซียน
เพื่ อ พั ฒ นาผู้ สู งวั ย ให้ มี สุ ข ภาวะที่ ดี (ASEAN Center for Active Aging and Innovation: ACAI)
ภายในปี 2019 เพื่อเป็นแหล่งสร้างความรู้เพื่อพัฒนาผู้สูงวัยให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ดี เป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผู้สูงวัยในประชาคมอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงอายุอย่างราบรื่น
ทั้งนี้ ประเทศไทยหวังว่าประเทศอาเซียนบวกสามจะเข้ามาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ แห่งนี้ร่วมกัน ทั้งนี้
รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนภายใต้กรอบอาเซียนบวกสาม ได้ร่วมกันรับรองแถลงการณ์ ร่วมของ
รัฐมนตรีสาธารณสุข โดยเน้น การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน การพัฒ นาระบบประกัน
สุขภาพและการเตรียมการสู่สังคมผู้สูงอายุ15
การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสาหรับผู้สูงวัย กระทรวงสาธารณสุข
ให้ความสาคัญของการให้บริการด้านการรักษาในโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลภาครัฐเป็นอันดับต้น
มีการคัดกรองความรุนแรงของผู้สูงวัยในการเข้ารับการบริการ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 70
ปีขึ้นไป ลดระยะเวลารอคอยการรับบริการ แต่เนื่องจากจานวนผู้รับบริการมีจานวนมาก จึงทาให้ใน
สถานพยาบาลบางแห่ง ยังมีปัญหาเรื่องการรอคอยการรับบริการที่นานกว่าที่ควรจะเป็น และอีกประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง คือ การขาดแคลนทรัพยากรบุคคล
2.1.1.1 ประเทศญี่ปุ่น
Professor Hiroyuk (Hiro) Murata จาก Smart aging International
Research center ประเทศญี่ปุ่น ทาการศึกษาเรื่อง Smart aging ได้กล่าวถึงความหมายของ Smart
Aging ไว้ว่า เราสามารถ Smarter as we can แต่เราต้ องมี Smarter solutions ทั้งนี้ Professor
Hiroyuki (Hiro) Murata ได้ให้มิติของ Smart Aging ไว้ดังนี้ คือ16
Definition of the degree of Smart Ageing:
1) Cognitive aspect (crystallized intelligence) ความสามารถใน
ด้านความคิด ความทรงจา สามารถประมวลผลด้วยความเข้าใจ
2) Emotional aspect (emotion control) ความสามารถในการควบคุ ม
อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด
3) Body aspect (activity level) ความสมบูรณ์ของร่างกายที่สามารถ
มีกิจกรรมในระหว่างวัน
4) Social aspect (social skill) ความสามารถของการอยู่ร่วมกันกับ
สมาชิกในครอบครัว บุคคลอื่นๆ ในสังคม
15

สานักสารนิเทศ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ไทยตั้งศูนย์เรียนรู้อาเซียนพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัย หัวใจ
เปี่ยมพลัง ภายในปี พ.ศ. 2562 ในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขกรอบอาเซียน ที่บรูไน [ออนไลน์], 2560,
แหล่งที่มา: https://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=100255
[1 พฤษภาคม 2561].
16
Murata, Hiroyuki-Hiro, Smart Ageing: A strategy for the super-aged society [Online], Available
from: http://www.anti-aging.gr.jp/english/scientific_m.phtml [2018, May 1].
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5) Mental aspect (mental wellness) การมี สุ ขภาพทางด้ านจิ ตใจที่ ดี
มีความสุข อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
โดยมีปัจจัยสาคัญที่จะนาไปสู่การมี Smart aging คือ
1) Socialization สังคมมีความอบอุ่น มีความเข้าใจ
2) Nutrition อาหารครบห้าหมู่ มีคุณภาพ
3) Cognitive stimulation ความสามารถของสมองด้านความจา และ
การประมวลผล
4) Physical exercise การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
Japanese Society of Anti–aging Medicine ได้ ให้ ค า นิ ย า ม ข อ ง
ศาสตร์ชะลอวัย (Anti–aging) ไว้ว่าเป็นทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐาน
ของสุ ขภาพที่ดี และมี อายุ ที่ ยื น ยาว คนสู งอายุส ามารถมี คุณ ภาพชีวิต ที่ดี มี ความสุ ขได้แม้ ว่าจะมี
โรคประจาตัวโดยการสร้างให้มีความสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 Definition and Philosophy
ที่มา: Japanese Society of Anti-Aging Medicine (ออนไลน์)
กลไกการเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็น Biologic process of aging หลายอัน
ที่ยังไม่มีความกลไกการเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็น Biologic process of aging หลายอันที่ยังไม่มี
ความชัดเจน แต่มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และเป็นสาเหตุร่วมกันในการเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังแสดง
ในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 Causes of Aging
ที่มา: Japanese Society of Anti-Aging Medicine (ออนไลน์)
ดังนั้น การให้การบริการด้าน Anti–aging Treatments จึงต้องเป็นการ
ผสมผสานความเกี่ยวข้องกันในทุกระบบของร่างกาย (Holistic Approach) จึงจะทาให้เกิดผลการรักษา
ในด้านการชะลอวัย (Anti–aging)
Holistic Approach

ภาพที่ 4 ความเกี่ยวข้องกันในทุกระบบของร่างกาย (Holistic Approach)
ที่มา: Japanese Society of Anti-Aging Medicine (ออนไลน์)
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2.1.1.2 ประเทศสวิซเซอร์แลนด์
Clinic La Prairie, Montreux17 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นคลินิกที่มี
ชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกที่มีรูปแบบการให้บริการในด้าน Aesthetic medicine โดยการให้บริการ
มีในสองลักษณะคือ
1) โปรแกรมพื้นฐาน และ (Basic program)
2) โปรแกรมเฉพาะบุคคล (Customized program)
ทั้งนี้ การให้ การบริก ารด้ าน Prevention and anti–aging check up/
treatments เป็น การให้ บริการอยู่บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงวัยที่มีปัจจัยสาคัญ คือ
มีการลดลงอย่างชัดเจนของฮอร์โมน และการที่มีการอักเสบ glycations oxidation และมีการทาลาย
ของ DNA และ mitochondria ที่อยู่ภายในร่างกาย
2.1.1.3 ประเทศสิงคโปร์
รัฐบาลสิงคโปร์มีความตื่นตัวกับสังคมสูงอายุ เนื่องจากประเทศสิงคโปร์
มีจานวนผู้สูงอายุที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่อัตราการเกิดลดลง รัฐบาลจึงได้เริ่มใช้มาตรการและนโยบาย
ต่าง ๆ และได้เริ่มการจัดการในเรื่องนี้โดยดาเนินการจัดตั้งกระทรวงการพัฒ นาชุมชน เยาวชน และ
การกีฬา (MCYS) และแต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ มาเป็นคณะกรรมการด้านผู้สูงอายุโดยตรง
มีรัฐมนตรีสานักนายก รัฐมนตรีเป็นประธาน ภายใต้คาขวัญ "Successful Ageing for Singapore”
และได้วางแนวนโยบายรองรับสังคมสูงอายุไว้อย่างครอบคลุมทั้งในด้านระบบ โครงสร้าง และการจัดการ
ด้านงบประมาณ ดังนี้18
ในด้านโครงสร้างสาหรับผู้สูงอายุ ประเทศสิงคโปร์ช่วยเหลือผู้สูงวัยใน
สังคมโดยภาครัฐเป็นผู้วางระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้สามารถอานวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุ
เช่น การออกแบบอาคาร สถานที่สาธารณะ และระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ตลอดจน
การสนับสนุนให้ผู้สูงวัยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขภาพสาหรับผู้สูงวัยไม่ควรเน้น
ด้านการรักษาเพียงอย่างเดียว แต่ควรให้ความสาคัญในด้านการป้องกันโรคร่วมด้วย เพื่อให้ครอบคลุม
มิติของการรักษาและป้องกันเพื่อผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
2.1.2 ประเด็นการจัดการด้านทรัพยากร
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาครัฐของประเทศไทยมีไม่เพียงพอกับ
การให้บริการ มีข้อจากัดในเรื่อง เช่น อัตราจ้าง แรงจูงใจจากภาคเอกชนที่มีมากกว่า ทาให้บุคลากร
ที่มีอยู่มีภาระงานที่ไม่สมดุล
ประเทศญี่ปุ่นแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุทั้งที่บ้านและ
ในสถานบริบาลโดยการนาเอาแผนทองคามาใช้ แผนทองคาของญี่ปุ่นมียุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยน
จากการอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานบริบาลนานๆ เป็นการให้อยู่บ้านและสถานบริบาลของชุมชน
17

INCORPORE Medical Center. Clinique La Prairie Switzerland [Online], Available from:
http://www.in-corpore.ch/clinics/laprairie-clinic/ [2018, May 1].
18
ชัชฎา กาลังแพทย์, เรียนรู้นโยบายเพื่อผู้สูงวัยของสิงคโปร์ [ออนไลน์], 2560, แหล่งที่มา:
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/642520 [1 พฤษภาคม 2561].
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ขณะเดี ย วกั น ก็ ก าหนดเป้ าหมายจะขยายจ านวนเตี ย งในสถานบริ บ าลเป็ น สองเท่ า เพิ่ ม จ านวน
เจ้าหน้าที่ในสถานบริบาลเป็นสามเท่า และเพิ่มศูนย์ดูแลกลางวันสิบเท่า19
ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรบุคคลที่สามารถสร้างงานได้ ดังนั้นการดึงเอาศักยภาพของ
ผู้สูงอายุออกมาไม่เพียงแค่ช่วยให้มีผลผลิตของงานที่เป็นประโยชน์ แต่ยังสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุด้วย
ประเทศสิงคโปร์ไม่ได้มุ่งเน้นให้สวัสดิการกับผู้สูงอายุเป็นเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังเน้นให้เกิดการดึง
ศักยภาพของผู้สูงอายุออกมาใช้ไปพร้อม ๆ กันด้วย
ในปี 2538 ประเทศญี่ปุ่นมีการออกกฎหมาย “มาตรการสาหรับสังคมผู้สูงอายุ ”
เพื่อสร้างสังคมที่ประชาชนทุกกลุ่มอายุสามารถดารงชีพได้ตลอดชีวิตอย่างมีความมั่นคง ต่อมาได้
ประกาศใช้มาตรการต่าง ๆ ในปี 2544 มีการส่งเสริมให้ภาคเอกชนจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้น โดยการ
ออกกฎหมาย (2549) ให้ภาคเอกชนจ้างพนักงานจนอายุ 65 ปี แบบค่อยเป็นค่อยไป และนายจ้าง
สามารถลดเงินเดือนพนักงานที่สูงอายุได้ มีพนักงานไม่น้อยที่ถูกลดเงินเดือนครึ่งหนึ่ง เมื่ออายุ 60 ปี
โดยยังทางานในตาแหน่งเดิม นอกจากนั้นยังมีมาตรการอื่น ๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุพึ่งตนเองมากขึ้น
2.1.3 ประเด็นการจัดการด้านงบประมาณ
การบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุ ตัวอย่างจากประเทศสิงคโปร์ มีนโยบายในการ
ดูแลผู้สูงอายุในด้านการเงิน ดังนี้20
1) การส่งเสริมการจ้างงานและเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน จัดให้มีการเพิ่มทักษะ
และจัดหางานให้เหมาะสมกับแรงงาน เพื่อยกระดับผลิตภาพ และความสามารถในการเพิ่มรายได้ของ
แรงงานในระยะยาว ซึ่งภาครัฐจะมีส่วนสาคัญในการวางแผนจัดสรรรายได้และรายจ่ายอย่างสมดุล
โดยเฉพาะกองทุ น Central Provident Fund (CPF) เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ยามเกษี ย ณ และเป็ น
การส่งเสริมการออม
2) การให้ การดูแลสุขภาพและการดูแลผู้ สูงอายุอย่างรอบด้านในราคาย่อมเยา
โดยเน้นให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care givers) สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ
และในทุกๆ ปีรัฐบาลจะใช้จ่ายเงินงบประมาณจานวนหนึ่งเพื่อให้การศึกษาด้านการดูแลสุขภาพและ
ตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ
3) การส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุมีอายุยืน โดยการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีร่างกายและ
จิตใจที่แข็งแรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น การพัฒนางานด้านบริการเพื่อผู้สูงอายุ ปรับปรุง
นโยบายด้ านเงิน อุ ดหนุ น แก่อ าสาสมั ค ร สนั บ สนุ น การฝึ กอบรมด้ านการดู แ ลผู้ สู งอายุ ที่ ต้ องการ
ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
นโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์ที่ออกแบบมาสาหรับผู้สูงอายุนั้นวางอยู่บนหลักการ
ของระบบประกันสังคมของสิงคโปร์ 3 ประการ ประการแรก คือ การพึ่งตนเองและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมประการที่สอง คือ การพึ่งพาครอบครัว และประการสุดท้ายคือ การอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ทั้งชุมชนและองค์กรต่างๆ ทั้งนี้รัฐบาลสิงคโปร์ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
เพื่อสร้างระบบที่เน้นให้สมาชิกในครอบครัวรับหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ในยามชรา และหากไม่เลี้ยงดู
19
20

สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์, เรื่องเดิม.
ชัชฎา กาลังแพทย์, เรื่องเดิม.
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พ่ อ แม่ ส ามารถฟ้ อ งร้ อ งเรี ย กค่ าเลี้ ย งดู จ ากบุ ต รได้ ทั้ งยั งให้ ค วามส าคั ญ กั บ องค์ ก รชุ ม ช นท้ อ งถิ่ น
เพื่อเป็นกลไกในการดูแลประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก
นโยบายและมาตรการต่ า ง ๆ ของประเทศสิ ง คโปร์ เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว ม และ
การประสานงานของหน่วยงานต่างๆ โดยมีแผนนโยบายแห่งชาติเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยเป็นแนวทางหลัก
ในการดาเนิ น การ และมี ผู้ รั บ ผิ ดชอบที่ ชัดเจนในการขับ เคลื่ อนนโยบายที่ มี ทิศ ทางสอดคล้ องกั น
ระหว่างกระทรวงต่างๆ
จากนโยบายสั งคมสู งอายุ ของประเทศสิ งคโปร์ เราสามารถสรุปหั ว ใจส าคัญ ได้
อย่างน้อย 3 ประการ คือ
1) มีความรอบด้าน ครอบคลุมหลายมิติของสวัสดิการสังคม
2) ไม่เน้นเพียงการให้สวัสดิการโดยผู้สูงวัยเป็นเพียงผู้รับอย่างเดียว หากแต่ยังเน้น
การดึงศักยภาพของผู้สูงอายุออกมาใช้
3) อาศัย การประสานงานกั น ระหว่างหลายภาคส่ ว น ไม่ เน้ น แต่ ผู้ สู งอายุ เพี ย ง
อย่างเดียว แต่เน้นหลายมิติของครอบครัว เช่น เด็ก และการศึกษา เป็นต้น
2.1.4 ประเด็นการจัดการด้านเทคโนโลยี
การน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบั ติงานการให้ บริการในด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขมีหลากหลายในโรงพยาบาลทั่วไป ตั้งแต่เรื่องข้อมูลพื้นฐานของผู้มารับ
บริการ การรายงานผลแลป ไม่เฉพาะสาหรับผู้สูงวัยเท่านั้น แต่สาหรับผู้มารับบริการทั่วไปด้วยเช่นกัน
Clinic La Prairie, Montreux ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาให้
ผู้รับบริการใช้ในการลงทะเบียนเข้ารับการบริการในคลินิก โดยสามารถทาได้โดยผ่านทางเว็ บไซด์
www.in-corpore.ch/clinics/laprairie–clinic/ ผู้ รั บ บริ ก ารต้ อ งให้ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น เช่ น
ชื่อ สกุล วัน เดือน ปีเกิด อีเมล ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้ การวินิจฉัย ความต้องการของการรักษา รวมถึง
วัน เวลาที่ต้องการมาเข้ารับการรักษา พร้อมบันทึกวันที่ของการสมัคร นอกจากนี้ยังมีบริการด้านวีซ่า
ส าหรั บ ผู้ ม าขอรั บ การรั ก ษาที่ นี่ แบ่ งประเภทของวี ซ่ าที่ ต้ อ งการรวมไปถึ งโรงแรมที่ พั ก เป็ น การ
ให้บริการที่ครบวงจร
ประชากรประเทศไทย 13% เป็นผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป นอกจากนี้
ในอนาคต 32% ของประชากรกลุ่มนี้ จะเป็นกลุ่มที่ลูกหลานต้องดูแลภายในปี 2040 เทคโนโลยีเป็น
หัวใจของการปรับเปลี่ยน (Disruption)21 ดังนั้นการดูแลผู้สูงวัยต้องมีการผนวกเอาเรื่องของเทคโลยี
ดิจิทัลมาปรับใช้ เพื่อให้ลูกหลานสามารถร่วมดูแล พ่อ แม่ ผู้สูงวัยในครอบครัว เช่น การเตือนให้ทานยา
การออกกาลังกาย เป็นต้น
การนาเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการให้บริการในกลุ่มนี้ มีตัวอย่างกรณีศึกษาจาก
ทั้งในและต่างประเทศ กรณีศึ กษาจาก รองศาสตาจารย์ ดร. ธีรณี อจลากุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
การศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผู้อานวยการ Big Data Experience Center ได้ยกตัวอย่างของการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการด้านสาธารณสุขในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ดังแสดงในภาพด้านล่าง
21

ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์, การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ (หลักสูตรนักบริหารหารทูต.
รุ่นที่ 10 สถาบันเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงต่างประเทศ, 2561).
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ภาพที่ 5 การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการด้านสาธารณสุขในกลุ่มผู้สูบบุหรี่
ที่มา: Rajani Shankar Sadasivam, PhD. (2016: ออนไลน์)
จากข้อมูลของสถาบันโรคผิวหนัง 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557–2560 พบว่า
โรคผิวหนังที่พบบ่อยสามอันดับแรก คือ ภาวะผิวหนังอักเสบจากผิวแห้ง (Xerotic eczema) สะเก็ดเงิน
(Psoriasis) ผิวหนังอักเสบ (Dermatitis) ตามลาดับ
สาหรับโรคทางจักษุที่พบบ่อยในคนสูงวัย ได้แก่ ต้อกระจก (cataract) น้าวุ้นลูกตาเสื่อม
(vitreous degeneration) ภาวะตาแห้ง (dry eye) ต้อเนื้อ (pterygium) ต้อลม (pingecula)
การให้ บ ริการด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข ในกลุ่มผู้ สูงวัยของสถานพยาบาล
ที่มาร่วมให้บริการด้วยกันในรูปแบบของ Anti–aging Model Development ต้องมีการปรับในส่วน
ของข้อมูลพื้น ฐาน และข้อมูลที่ จาเป็นส าหรับผู้ป่วยให้ เป็นฐานเดียวกัน เพื่อให้ เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงานจริง และมีความสะดวกกับผู้มารับบริการที่ลงทะเบียนเข้ารับการบริการเพียงครั้งเดียว
และสามารถเลื อกรับ บริการมากกว่าหนึ่งสถานพยาบาลได้ แต่อาจมีข้อจากัดในการรวมร่างหรือ
เชื่อมต่อของฐานข้อมูลที่ระบบข้อมูลของแต่ละสถานพยาบาลที่ไม่ได้เป็นรูปแบบทางดิจิทัลเดียวกัน
จึงเป็นความท้าทายในการสร้างข้อมูลพื้นฐานทางดิจิทัลสาหรับใช้ในการการปฏิบัติงาน สาหรับ Anti–
aging Model Development
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
จากการศึ ก ษาของ Professor Hiroyuki (Hiro) Murata พบว่ า ความสามารถในด้ า น
ความคิด ความทรงจา และการประมวลผล (Cognitive function) มีการเปลี่ยนแปลงตามอายุซึ่ง
ลดลงทั้งในด้านความสามารถของการปฏิบัติงาน (working memory), ในส่วนของการสื่อสารด้วย
คาพูด (verbal knowledge) ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก อัตราการเกิดภาวะความจาเสื่ อม
(Dementia) จะเพิ่มมากขึ้นหลังจากอายุ 75 ปี การจัดการเอกสารการอ่านให้ตัวหนังสือมีขนาดโตขึ้น
อ่านได้ง่าย ชัดเจนมากขึ้น การคิดคานวณทางคณิตศาสตร์แบบง่ายๆ ในความยากระดับอายุ 4 ปี
จนถึง 2nd year alimentary school พบว่า สามารถช่วยให้ภาวะ Dementia ของผู้สูงอายุดีขึ้นได้
นอกจากนี้ Professor Hiroyuki (Hiro) Murata ได้ยกตัวอย่างการศึกษาเรื่องของการเกิด
ภาวะเลือดออกในสมอง (Cerebral Hemorrhage) พบว่ามีความเกี่ยวข้องกันในหลายปัจจัยที่เป็น
สาเหตุที่มีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบของการดาเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น การสูบบุหรี่ การออกกาลังกาย
ที่ไม่สม่าเสมอ นาไปสู่ภาวะอ้วน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ แลนาไปสู่ภาวะเลือดออกในสมองในที่สุด
ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 Cause of Cerebral Hemorrhage is Lifestyle Disease
ที่มา: Prof Hiroyuki (Hiro) Murata (ออนไลน์)
การศึ ก ษาในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ กล้ า มเนื้ อ Professor Hiroyuki (Hiro) Murata ได้ ก ล่ าวถึ ง
ข้อมูลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของกล้ามเนื้อพบว่า กล้ามเนื้อส่วนล่างของร่างกายจะมีมวล
ลดลงตามอายุ ที่ เพิ่ ม มากขึ้ น เมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ ส่ ว นบนของร่ างกาย การออกก าลั งกายด้ ว ยวิ ธี
Aerobic exercise เป็ นการออกกาลั งกายที่มีประสิทธิภ าพที่สุดในการป้องกั น Lifestyle disease
เช่ น การเดิ น การว่ า ยน้ าช้ า ๆ Prof Hiroyuki (Hiro) Murata ได้ แ นะน าให้ มี Curves Fitness
สาหรับ ผู้ ห ญิ ง โดยขจัดปั จ จั ยที่ไม่มีส่ว นเกี่ยวข้องกับการออกกาลั งกายออกไป เช่น No “M” คือ
no man, no make–up, no mirror สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้รับบริการที่เป็นเพศหญิงมาใช้บริการ
อย่างต่อเนื่อง เช่น สาหรับผู้หญิงเท่านั้น ใช้บริการครั้งละ 30 นาที อยู่ใกล้บ้าน ให้บรรยากาศของ
ชุมชน ขจัดปั จจัยที่ไม่มีผลต่อการออกกาลัง เช่น การอาบน้า พื้นที่การรับประทานอาหารออกไป
มีผลสนับสนุนจากการทาการศึกษาวิจัยแบบ RCT (Randomized controlled trial) ในผู้รับบริการ
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64 ราย บริการครั้งละ 30 นาที 3 กิจกรรมต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า ทาให้มีความสามารถ
ด้าน Cognitive function (ความสามารถในด้านความคิด ความทรงจา และการประมวลผล) เพิ่มขึ้น
ในด้ าน executive function (การบริห าร) episodic memory (เรื่องราว ความทรงจ า) processing
speed (ความเร็วของการจัดการ หรือการดาเนินการ) ดีขึ้น22
ประเทศญี่ ปุ่ น น าแผนทองคา (Gold Plan)23 มาใช้กับการดูแลผู้สู งอายุ ในปี 2532 เพื่ อ
ส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการของผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ 10 ปี แผนทองคา ประกอบไปด้วย
1) การปรับเปลี่ยนจากการอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานบริบาลนาน ๆ เป็นการให้อยู่บ้าน
และสถานบริบาลของชุมชน
2) กาหนดเป้าหมายขยายจานวนเตียงในสถานบริบาลเป็นสองเท่า เพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่
ในสถานบริบ าลเป็ น สามเท่า และเพิ่มศูนย์ดูแลกลางวัน สิบ เท่า รวมทั้งสร้างโครงการใหม่ ๆ เช่น
การให้องค์กรท้องถิ่นเป็นผู้ประสานงานสถานบริบาล ให้เทศบาลแต่ละแห่งมีการสารวจผู้สูงอายุใน
เขตตนเพื่อปฏิบัติตามแผน รวมทั้งมีการจัดทาแผนปฏิบัติการของแต่ละเขตซึ่งช่วยให้ประชาชนให้
ความสนใจและเป็นโอกาสให้สามารถผลักดันนโยบายระดับชาติ
ในปี 2537 ด าเนิ น นโยบาย “แผนทองค าใหม่ ” เพิ่ ม เป้ าหมายจ านวนเตี ย ง ศู น ย์ ดู แ ล
กลางวันบริการถึงบ้าน
ประเทศญี่ปุ่นมีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ชัดเจน24 โดยมีนโยบายหลักประกันการดูแลระยะยาว
สาหรับผู้สูงอายุ เป็นเรื่องการให้การรักษาดูแลสุขภาพ มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบจาก
ครอบครัวไปสู่ภ าครัฐ การรวมการรักษาโรคกับการให้บริการทางสังคม ผ่านระบบการเงินร่วมกัน
การยืดหยุ่นสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการให้หลากหลายและเสรี พร้อมให้ผู้สูงอายุได้ร่วม
รับ ผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมทั้งให้ รัฐบาลท้องถิ่นได้มีอิสระในการจัดการนโยบายด้านสังคมนี้ รวมถึง
รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นยังได้กาหนดกฎหมายสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่เรียกว่า ‘ระบบให้บริการด้าน
สุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ’ มีการจัดสรรภาษีเพื่อจัดทาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การบริการดูแลที่บ้าน
นอกจากนี้ ป ระเทศญี่ ปุ่ น ยั ง มี ห น่ ว ยงานที่ ให้ ก ารดู แ ลผู้ สู ง อายุ แ บบครบวงจร ทั้ ง ด้ า น
การแพทย์ และการรั กษาพยาบาล ให้ ผู้ สู งอายุได้มีก ารเรียนรู้ มีระบบสาธารณู ปโภคของสั งคมที่
ปลอดภัย รองรับผู้สูงอายุตัวอย่างคือ Anti–aging Center, Kindai University เป็นศูนย์ที่ให้บริการ
การรั กษาในด้านอายุ รกรรม และยั งมีห น่ ว ยงานส่ ว นอื่น ๆ ที่ เกี่ย วข้อง คือ การเกษตร การกีฬ า
สถาปั ต ยกรรม และเภสั ช กรรม โดยเน้ น เรื่ อ งของการป้ อ งกั น (preventive medicine, cross–
cutting) การฝึกฝนอาชีพ (practice)25
ประเทศญี่ปุ่นมีการนาเอาเซลล์ต้นกาเนิด (Stem cell) มาใช้ในการรักษาทางการแพทย์
เช่น การนาเอาเซลล์ต้นกาเนิดของผิวหนัง (Autologous cultured epidermis) เซลล์ต้นกาเนิดของ
22

Murata, Hiroyuki-Hiro. op.eit.
สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์, เรื่องเดิม.
24
เพ็ชรี รูปะวิเชตร์, จิราพร ชมพิกุล และ พลอยไพลิน รูปะวิเชตร์, “การจัดการสังคมผู้สูงอายุในโกเบ ประเทศ
ญี่ปุ่น,” วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา 14, 2 (พฤษภาคม/สิงหาคม 2559): 61-75.
25
Kindai University, Anti-aging Center [Online ], Available online: https://www.kindai.ac.jp/english/
[2018, May 1].
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กระดูกอ่อน (Autologous cultured cartilages) เซลล์ ต้นกาเนิดของผิ ว กระจกตา (Autologous
cultured corneal epithelium) มาใช้ในการรัก ษาที่ เกี่ ย วกั บ ผิ ว หนั ง กระดู ก และทางด้ านจั ก ษุ
โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับเซลล์ต้นกาเนิดรองรับ
ส าหรั บ ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุ ขตั้ งเป้ าหมายให้ ค นไทยมี อายุ ขั ยเฉลี่ ยตั้ งแต่
แรกเกิด 80 ปี และมีสุขภาพดีจนถึงอายุ 72 ปี คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้ผ่านการเห็นชอบ
แผนผู้ สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2545–2564) ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 1 พ.ศ. 2552 และ
มอบหมายให้ ก ระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ น าเสนอคณ ะรั ฐ มนตรี
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 มีระบบประกันสุขภาพในการเจ็บป่ว ย
ครั้งสุ ดท้ายในสัดส่ วน 86.6% มีอัตราครอบคลุ มตาบลที่มีโครงการบริการเพื่อผู้สู งอายุ ยังต่ากว่า
50% ยกเว้นการบริการผู้สูงอายุที่บ้านที่ได้ 60.7%
นโยบายการดาเนินงานผู้สูงอายุของประเทศไทย โดย นพ.อุดม อัศวุตมางกุร ผู้อานวยการ
สานักอนามัยผู้สูงอายุ ได้พูดถึงการขับเคลื่อนเรื่องพัฒ นาระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจร
เน้นเป้าหมายเรื่อง “80 ปียังแจ๋ว” มีประเด็นสาคัญ คือ26
1) บูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
พั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงศึก ษาธิ การ และกระทรวงสาธารณสุ ข โดยมี
วิสัยทัศน์ให้ผู้สูงอายุเป็นหลักชัยของสังคม และมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ ดารง
ชีวิตประจาวันได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดาเนินงานผ่านยุทธศาสตร์ 3 ข้อ คือ สุขภาพแข็งแรง (strong)
ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัย (security) และการมีส่วนร่วมในสังคม (social participation)
2) ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC, Long Term care) ประทศไทย
เริ่มใช้ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 โดยเป็นประเทศที่
2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อจากประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่ใช้ระบบนี้
โดยเริ่มดาเนินการในปี ค.ศ. 2000 แนวคิดในการดาเนินการ คือ การดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาล/
สถาบั น เป็ น ระบบที่ มี ค่ าใช้ จ่ ายสู ง และต้อ งใช้ ท รัพ ยากรจานวนมาก จึงจ าเป็ น ต้ องพั ฒ นาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนขึ้น
3) เมืองที่เป็ น มิตรกับ ผู้สูงอายุ (Aged–friendly city) เป็นโครงการนาร่องเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุในเรื่อง ดังนี้
3.1) อาคารสถานที่ แ ละบริเวณภายนอก เช่ น รอบ ๆ บ้ านต้ อ งไม่ มี แ มลง ควรมี ที่
สาหรับออกกาลังกาย พื้นที่รอบ ๆ บ้านต้องเอื้อต่อการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ มีทางเดิน มีราวจับ
บันได และมีขั้นต่างระดับ (step) ที่มสี ีให้สังเกตได้ชัดเจน เป็นต้น
3.2) ที่อยู่อาศัย มีความสว่างที่พอเหมาะ พื้นต้องไม่ลื่นและมีขั้นต่างระดับน้อยที่สุ ด
บ้านต้องไม่รก ห้องน้าต้องเป็นส้วมแบบชักโครกและมีราวจับ เตียงนอนต้องไม่สูงมาก เป็นต้น
3.3) การสื่ อ สาร และข้ อ มู ล สารสนเทศ ต้ อ งหาช่ อ งทางการสื่ อ สารกั บ ผู้ สู งอายุ ให้
เหมาะสม
26

อุดม อัศวุตมางกุร, นโยบายการดาเนินงานผูส้ ูงอายุของประเทศไทย [ออนไลน์], 2560, แหล่งที่มา:
http://dental2.anamai.moph.go.th/download/article/A213_14_12_59.pdf [1 พฤษภาคม 2561].
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3.4) ระบบขนส่ง รถประจาทางไม่ควรสูงมาก และควรมีพื้นที่ให้สาหรับผู้ที่ใช้รถเข็น
เป็นต้น
3.5) การเข้าร่วมกิจ กรรมทางสั งคม ควรมีกิจกรรมการออกกาลั งกาย ซึ่งจะช่ว ยลด
ภาวะสมองเสื่อมได้
3.6) การบริการชุมชนและสุขภาพ ต้องหาวิธีบริหารจัดการให้ผู้ สูงอายุได้รับบริการ
สาธารณสุขอย่างเหมาะสม รวมถึงระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้วย
3.7) การให้ ค วามเคารพและการยอมรั บ จากสั ง คม ซึ่ ง จะท าให้ ผู้ สู ง อายุ ส ามารถ
ดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
3.8) การจ้างงาน เนื่องจากผู้สูงอายุตอนต้นในปัจจุบันยังแข็งแรงและสามารถทางานได้
ดังนั้น จึงต้องหางานที่เหมาะสมให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ทา ซึ่งจะทาให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม ไม่เบื่อ มีรายได้
และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
จากการสารวจของสานักงานสารวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 27
พบว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีความชุกของภาวะสมองเสื่อมร้อยละ 8.1 พบในผู้ชาย ร้อยละ 6.8 และ
ผู้หญิง ร้อยละ 9.2 และเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ความชุกของภาวะสมองเสื่อมก็เพิ่มมากขึ้นด้วย ผู้สูงอายุ
จึงจาเป็นต้องได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพและภาวะสมองเสื่อม
กรมอนามัยได้ดาเนินการแก้ไขปั ญหาสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแนวคิดไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า
กินข้าวอร่อย หรือ 4 Smart ได้แก่
1) Smart Walk คือ การออกกาลังกายสม่าเสมอ โดยให้ผู้สูงอายุออกกาลังกายอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ30–60 นาที ด้วยการบริหารร่างกายท่าต่างๆ การเดินอย่างสม่าเสมอทุกวัน
อย่างน้อยวันละ 6,000–8,000 ก้าว ในผู้สูงอายุที่ปกติ สาหรับผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่แข็งแรงอาจจะ
เริ่ มต้น ที่ 3,000 ก้าว หรือเดิน แบบสะสมเฉลี่ ยวันละประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อร่างกายที่ แข็งแรง
ไม่หกล้ม
2) Smart Brain คือ การดูแล ฝึกฝนทักษะทางสมอง เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม มีการ
แนะนาให้ผู้สูงอายุฝึกสมองด้วยการเล่นเกมต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ รณรงค์เรื่องไม่ดื่ม
สุรา ไม่สูบบุหรี่ เนื่องจากการสูบบุหรี่มีส่วนทาให้เกิดภาวะสมองเสื่อมถึง 5 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
คนที่ไม่สูบบุ หรี่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากที่ดี เพื่อความสามารถในการบดเคี้ยวอาหาร
มีฟันอย่างน้อย 20 ซี่ 4 คู่สบ
3) Smart Sleep คือ การนอนหลับอย่างเพียงพออย่างน้อยวันละ 7–8 ชั่วโมง โดยนอนหลับ
ในช่วงหัวค่าและตื่นแต่เช้า หลีกเลี่ยงการกินอาหารและการออกกาลังกายก่อนนอน เพราะจะทาให้
นอนไม่หลับและนาไปสู่ภาวะซึมเศร้าตามมาได้ และ

27

ศูนย์สื่อสาธารณะ กรมอนามัย, เร่งคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผูส้ งู วัยชูแนวคิด 4 Smart พื่ออายุยืนยาว สุขภาพ
ดียอดเยีย่ ม [ออนไลน์], 2560, แหล่งที่มา: http://www.anamai.moph.go.th/ ewt_news.php?nid=10519
[1 พฤษภาคม 2561].
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4) Smart Eat คือ การกินอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่ ลดหวาน
มัน เค็ม เน้นผัก ผลไม้ เลือกอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูง เช่น ปลาทะเล ซึ่งมีกรดโอเมก้า 3 สูง ช่วย
บารุงประสาท สายตา และสมอง28
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองโดย อสม.ทั่วประเทศ ตรวจคัดกรอง
สายตาเบื้องต้น ค้นหาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เสี่ยงตาบอดจากโรคตาต้อกระจก
ให้ เข้า รับ การดูแลรักษาอย่ างทั น ท่ วงที ผลดาเนิ นงานในปี 2559 พบผู้สู งอายุส ายตาผิ ดปกติและ
ส่งตรวจต่อที่โรงพยาบาลเกือบ 4 แสนคน29
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข สาหรับผู้สูงวัย สามารถทาได้ในหลายรูปแบบ
ทั้งเพื่อการรักษาและการให้การป้องกัน เพื่อให้ผู้สูงวัยเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่ดี
สามารถดารงชีวิตอยู่กับครอบครัว และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ความสุข เป็นประโยชน์กับคนรอบข้างและสังคม การศึกษาวิเคราะห์ข้อจากัดของการให้บริการของ
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น ใน 4 ประเด็น จะช่วยให้สามารถนามาปรับเป็นนโยบายที่
คอบคลุมในทุกประเด็น ตั้งแต่ (1) ประเด็นการจัดการด้านการรักษาและการให้การป้องกัน ในขณะเดียว
กันการให้บริการในรูปแบบของ Anti–aging Treatments ยังมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และมีข้อจากัด
สาหรับ ประเทศไทยที่อาจไม่ส ามารถดาเนิน การได้ในทุกรูป แบบที่ ต่างประเทศให้ บริการ แต่ควร
ทาการศึกษาวิจัยทางคลินิกเพื่อให้เกิดข้อมูลเชิงประจักษ์ นามาเป็นแบบอย่าง เพื่อการเรียนรู้ และ
เป็นมาตรฐานการรักษา (2) ประเด็นการจัดการด้านทรัพยากร การมีนโยบายเพิ่มจานวนบุคลากรที่
ชัดเจนของประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลเชิงระบบ การดึงเอาศักยภาพของผู้สูงวัยออกมาใช้
(3) ประเด็นการจัดการด้านงบประมาณ การสนับสนุนเรื่องการประกันระบบสุขภาพ ให้มีการร่วมจ่าย
เป็นทางเลือกที่ช่วยลดและแบ่งเบาภาระของประเทศ และ (4) ประเด็นการจัดการด้านเทคโนโลยี
การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นตัวกลาง เชื่อมการบริการให้กับผู้รับบริการ และลูกหลาน หรือผู้ ดูแล
(Care givers) เป็นการสร้างความสะดวก ความผูกพัน และช่วยให้การดูแลผู้สูงวัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภาครัฐ ต้องมีส่ วนร่วม มีน โยบายที่ชัดเจนเพื่ อสนับสนุ น ผลั กดันให้ เกิดมิติของการให้ บ ริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขที่ครอบคลุมในเชิงนโยบาย การบริหารจัดการด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล
และเทคโนโลยีดิจิทัล
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ศูนย์สื่อสาธารณะ กรมอนามัย, เรื่องเดียวกัน.
ประภาส จิตตาศิรินุวัต , สบส.ให้อสม.ตรวจคัดกรองสายตาผู้สูงวัยไทย [ออนไลน์], แหล่งที่มา:
http://www.thansettakij.com/content/105682 [22 พฤษภาคม 2561].
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บทที่ 3
ผลการศึกษา
โรงพยาบาลทุกแห่งของภาครัฐ และบางแห่งของโรงพยาบาลเอกชนมีการบริการสาหรับ
ผู้สู งวัยในหลายรูป แบบ เช่น คลินิ กผู้สู งอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ขมีนโยบายที่ให้
ความสาคัญกับผู้สูงวัย โดยมีนโยบาย “70 ปีไม่มีคิว” ในโรงพยาบาลในสังกัด โดยให้ความสะดวก
ในการเข้าถึงบริการของโรงพยาบาล มีช่องทางสาหรับลงทะเบียนผู้สูงวัย เช่น ช่ องทางลงทะเบียน
เข้ารับบริการสาหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ และการรับบริการตรวจรักษา
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีแนวคิดเรื่อง Anti–aging Model Development
ที่จะเปิ ดการให้บ ริการร่วม 4 สถาบัน คือ สถาบันโรคผิ วหนัง สถาบันผู้ สูงอายุ สถาบันทันตกรรม
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ให้ บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข เน้นการบริการกับกลุ่ ม
ผู้ สู งอายุ และบุ คคลทั่ ว ไป ในการศึก ษาถึงความซั บ ซ้อ น ข้ อจ ากั ดของการให้ บ ริการร่ว มกั นทั้ ง 4
หน่วยงาน จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง Stakeholders ผู้เชี่ยวชาญประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุ ผลจากการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์พบว่า
3.1 ประเด็นการจัดการด้านการรักษา
3.1.1 ด้านจักษุ
จากสถิติโรคตาในผู้สูงวัยของกรมการแพทย์ที่พบมาก 5 อันดับ ได้แก่ (1) ต้อกระจก
(2) ต้อหิน (3) จุดภาพชัดที่จอตาเสื่อม (4) ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา (5) ภาวะสายตายาวสูงอายุ
จากบทสัมภาษณ์ Stakeholder และผู้ให้บริการด้านจักษุ ได้ข้อมูลว่า การให้บริการ
ทางด้านจักษุ เป็นการให้การรักษาโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย โดยมีสถิติการรักษาดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น การให้การบริการในลักษณะที่เป็น Anti–aging ทางด้านจักษุยังไม่มีให้บริการ ถึงแม้ว่า
จะมีการกล่าวอ้างว่าการให้การรักษาในรูปแบบนี้สามารถช่วยให้ภาวะทางด้านจักษุที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย
มีอาการดีขึ้นได้ก็ตาม เช่น การใช้ Fish oil น้ามันฝ้าย ช่วยให้ ภาวะตาแห้ง (Dry eye) ในผู้สูงอายุ
มีอาการดีขึ้น การรักษาโดยการใช้เซลล์ต้นกาเนิดของผิ วกระจกตา (Limbal stem cell) จะใช้ใน
กรณีของโรคผิวกระจกตาเสื่อมมากกว่า
การให้บริการทางด้านจักษุมีความจาเป็นที่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ เช่น การตรวจวัด
ความดันในลูกตา (Intraocular pressure) การตรวจวัดลานสายตา (Visual acuity) ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้
เป็นเครื่องมือที่มีสเกลละเอีย ด การเคลื่อนย้ายจะทาให้เกิดความเสี่ยงของการคลาดเคลื่อน และเกิด
การชารุดได้
ในด้ านการบริการการรักษาสามารถให้ การบริการได้ แต่มีข้อจากัดในด้านการ
บริการการรักษาที่เป็นการผ่าตัดใหญ่ (Invasive treatments) เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างของ
สถานที่ให้บริการแห่งใหม่ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์
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ข้อจากัดของการให้บริการทางด้านจักษุ
1) การรักษาด้วยวิธีการแบบการผ่าตัดใหญ่ (Invasive treatments) ยังให้บริการ
ไม่ได้
2) จ าเป็ น ต้ อ งส่ ง ต่ อ เพื่ อ รั บ การรัก ษาเมื่ อ ต้ อ งใช้ เครื่ อ งมื อ พิ เศษทางจั ก ษุ ที่ มี
ความจาเพาะมากขึ้น เช่น ต้องใช้เลเซอร์ในการรักษา หรือต้องทาการผ่าตัด
3) รายการยายังมีจากัด
4) ระบบเวชระเบียนยังไม่สามารถเชื่อมกับโรงพยาบาลหรือสถาบันหลักได้ กรณี
แยกโรงพยาบาลอาจไม่เชื่อมต่อกันระหว่างโรงพยาบาลได้ในระยะแรก)
5) ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
6) ในเรื่ องของรายได้ การรวมเก็บ รายได้ เป็ น แหล่ งเดียว อาจท าให้ มีค วามไม่
คล่องตัวของการจัดแบ่งรายได้ของแต่ละสถานพยาบาล
3.1.2 ด้านผิวหนัง
นอกจากสถาบันโรคผิวหนังจะจัดให้มีการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สาหรับผู้สูงวัย ตามนโยบาย “70 ปีไม่มีคิว” ของกรมการแพทย์แล้ว สถาบันยังจัดให้บริการผู้สูงวัยที่มี
อายุ ม ากกว่าและเท่ ากับ 60 ปี ขึ้น ไป เป็น ล าดับ ที่ต้ องให้ บ ริก ารก่อนผู้ มารับ บริการทั่ วไป เพื่ อลด
ระยะเวลารอคอยการรับบริการ พร้อมทั้งให้บริการด้านโรคผิวหนังที่พบบ่อยในผู้สูงวัย เช่น ภาวะ
ผิวหนังอักเสบจากผิวแห้ง (Xerotic eczema) สะเก็ดเงิน (Psoriasis) ผิวหนังอักเสบ (Dermatitis) ที่
เป็นโรคผิวหนังที่พบบ่อยในผู้สูงวัยแล้ว ยังให้การบริการด้านการรักษากับกลุ่มโรคผิวหนังที่มักพบใน
คนสูงวัยอื่น ๆ ได้แก่ โรคตุ่มน้าพองใส (Vesiculobullous diseases, Pemphigus vulgaris, Pemphigus
foliaceus, Bullous pemphigoid) รวมถึงให้ บริการด้านผิ วพรรณ (Aesthetic medicine: Facial
rejuvenation, Facial contouring, Botox and Fillers) ควบคู่ไปด้วย ตามความต้องการของผู้มา
รั บ บริ ก าร ในเบื้ อ งต้ น ยั งอยู่ ในระหว่ างการปรับ พื้ น ที่ ก ารให้ บ ริ ก าร และคาดว่า จะสามารถเปิ ด
ให้บริการได้ประมาณเดือนตุลาคม 2561
ในส่วนของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาต่อเนื่อง สถาบันโรคผิวหนังจะมีระบบนัดหมาย
ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เมื่อกลับบ้านไปแล้ว จะมีการติดตามทางโทรศัพท์
และระบบนัดหมาย
ข้อจากัดของการให้บริการทางด้านผิวหนัง
1) การให้การรักษาทางด้าน Anti–aging ของด้านผิวหนัง มีการพัฒนาเทคโนโลยี
การรักษาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการพัฒนาของเครื่องมือเครื่องเลเซอร์ การเลือกซื้อเครื่องมือต้องเลือก
ให้เหมาะสมกับการให้บริการ และบริบทของสถาบันโรคผิวหนัง สามารถให้บริการได้ต่อเนื่อง ไม่ล้าสมัย
คุ้มค่าในการลงทุน
2) ทรัพยากรบุคคลมีความไม่เพียงพอ ภาคเอกชนให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
มากกว่า ทาให้ไม่สามารถเพิ่มจานวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ตามภาระงาน
3) ส่ ว นมากของค่ ารัก ษาพยาบาลในด้ าน Anti–aging ไม่ ส ามารถเบิ ก คื น จาก
หน่วยงานได้เนื่องจากเป็นเรื่องการรักษาด้านความสวยงาม
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4) การเลือกใช้ยาในการรักษาโรค ในปัจจุบันมีข้อจากัดในเรื่องการเบิกจ่ายจาก
กรมบัญชีกลาง ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาและต้องมีการปรับเปลี่ยนยา จะทาให้เกิด
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น
3.1.3 ด้านทันตกรรม
การให้ บ ริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทางด้านทันตกรรม อยู่ในระหว่าง
การปรับพื้นที่การให้บริการ เนื่องจากมีการปรับส่วนของพื้นที่การให้บริการทางด้านทันตกรรมเดิม
จึงต้องมีการย้ายและติดตั้งเครื่องมือทางทันตกรรมใหม่ ในตอนนี้ส่วนการให้บริการของทันตกรรม
จึงยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้
3.1.4 สถาบันผู้สูงอายุ
ในด้านการให้บริการผู้สูงวัย มีบริการการตรวจรักษาโรคทั่วไป การให้บริการฝังเข็ม
การทากายภาพ รวมทั้งสามารถให้ บริการในลักษณะของ Day Care สาหรับผู้สูงวัยที่มีความจาเป็น
ต้องมีคนดูแล แต่ไม่จาเป็นต้องเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน สามารถมาขอรับบริการได้
ประเด็ น การให้ บ ริ ก ารของสถานพยาบาลที่ ได้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ให้ บ ริ ก าร
(Stakeholders) สรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
ตารางที่ 1 ประเด็นสัมภาษณ์ผู้ให้บริการ
ประเด็นปัญหา
ประเด็นความยุ่งยาก
หมายเหตุ
การให้บริการด้าน 1. การรักษาในมิติของ Anti–aging ยังมี
1. การรักษาในรูปแบบนีจ้ ะเลือกใช้ในราย
การรักษา
ข้อจากัด เนื่องจากยังเป็นในรูปแบบของ
ที่จาเพาะเท่านั้น
การศึกษาวิจัยเป็นส่วนใหญ่ และไม่
ครอบคลุมในแต่ละด้าน
2. การรักษาที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ที่ต้องใช้ 2. การรักษาบางชนิดต้องมีการตรวจทาง
หน่วยงานอื่นมาสนับสนุนยังทาไม่ได้
พยาธิวทิ ยาไปพร้อมๆกับการวางแผน
และการทาหัตถการการรักษา
ทรัพยากรบุคคล 1. ขาดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
1. สถานพยาบาลอยู่ห่างไกลจากสถาบัน
เจ้าหน้าที่
หลัก ต้องเดินทางไกล
2. บุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงาน
2. ภาคเอกชนมีแรงจูงใจมากกว่า
งบประมาณ
งบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงพื้นที่ งบประมาณที่จัดสรรต้องรอตามวาระ ไม่
การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ เพียงพอ
ครอบคลุมทุกสถาบัน
เทคโนโลยี
1. การรวมข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นของ
1. การดึงเอาข้อมูลมาใช้ร่วมกันต้องมีการ
ผู้รับบริการมีความหลากหลายในรูปแบบ
วางแผนเชื่อมข้อมูลทางด้านดิจิทลั
ของข้อมูล
ผู้รับบริการต้องอนุญาตให้นา ข้อมูลมา
ใช้ร่วมกันระหว่างสถาบัน (Consent
form)
2. การพัฒนาเครื่องมือทางดิจิทลั ที่จะ
2. ลักษณะการใช้งานมีความ จาเพาะ อาจ
นามาใช้กับผู้สูงวัย ต้องมีการเรียนรู้และ
ไม่ตอบโจทย์ในภาพใหญ่ ต้องมีการปรับ
ขอความร่วมมือจากภาคเอกชน
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ตารางที่ 2 ข้อมูลของผู้สูงวัยที่มารับบริการซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของการสัมภาษณ์
จานวน
ผู้รับบริการ
25
เพศ
M:F
13:12
อายุ
61.96 ปี
50–90
โรคประจาตัว Cancer
2
Thyroid
2
DM
3
Prostate
1
HT
3
Non
12
อาชีพ
ข้าราชการ
7
บริษัทเอกชน
6
แม่บ้าน
8
ค้าขาย
2
ทานา
1
ไม่มีอาชีพ
1
สิทธิ์การรักษา ข้าราชการ
12
UC
4
ประกันสังคม
6
บริษัทประกัน
1
จ่ายเอง
2
ความคาดหวัง – ยินดีซื้อประกันสุขภาพรายปี
11
จากการบริการ – ระบบการรักษา (ไม่มีแพทย์ประจา, ไม่ต้องการ
3
เปลี่ยนแพทย์)
– ระยะเวลารอคอยนาน, ระบบคิวไม่ดี ไม่ถูกต้อง
7
– การสื่อสารของแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ การใช้
5
คาพูดที่ไพเราะ
– คลินิกที่ให้บริการผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
6
– คลินิกที่ให้บริการผู้สูงอายุใกล้บ้าน
4
– ระบบนัดหมายล่วงหน้า
3
– ยกระดับ รพ.ชุมชนให้สามารถดูแลได้หลากหลาย
1
– ระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
2
– ระบบเยี่ยมบ้าน (เดินทางไม่สะดวก ไม่มีคนพามา รพ.)
7
– ระบบยา (ไม่ศรัทธาในยาที่ใช้)
2
– อยากให้มีที่ออกกาลังกาย โรงเรียนผู้สูงวัย
1

คน
Male: Female
ปี
โรค

ราย
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ความคาดหวังจากการบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของผู้สูงวัยที่มารับ
บริการ มีครอบคลุมหลายประเด็นตั้งแต่ ระบบของการให้บริการ ระยะเวลาการรอคอย ระบบนัดหมาย
การสื่อสารของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์กับผู้รับบริการ ยาที่ใช้ในการรักษาโรค นอกจากนี้
ยังมีประเด็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ผู้รับบริการบางรายอาจมีสภาพของความไม่คล่องตัวทางด้านการเงิน
จากจานวนผู้มารับบริการทั้งหมดจานวน 25 ราย พบว่ามีจานวน 1 ราย มีโรคประจาตัวมากกว่าหนึ่งโรค
ในด้านการรักษา ต้องการให้มีคลินิกเฉพาะผู้สูงวัย 6 ราย ต้องการให้มีระบบส่ งต่อที่มีคุณภาพ 2 ราย
ต้องการแพทย์ที่มีความชานาญระดับอาจารย์แพทย์ 1 ราย ต้องการพบแพทย์ท่านเติมเมื่อมาตรวจ
ตามนัด 1 ราย ต้องการยาที่มีคุณภาพ 2 ราย ต้องการให้มีคลินิกผู้สูงวัยใกล้บ้าน 4 ราย ต้องการให้มี
การเยี่ยมที่บ้าน 7 ราย มีความลาบากในการเดินทาง 1 รายอยู่คนเดียว ไม่มีผู้พามาตรวจ ควรลด
ระยะเวลารอคอยในการรับยา 7 ราย และมีระบบนัดที่มีประสิทธิภาพ 3 ราย
ในด้านของทรัพยากร ต้องการการสื่อสารที่ดีจากแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
และให้มีความอดทนที่จะพูดคุยกับผู้สูงวัยที่หูตึง พูดเสียงดัง อารมณ์ไม่คงที่ ควรได้รับการอบรมมาใน
ด้านการสื่อสารกับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ
3.2 ประเด็นการจัดการด้านทรัพยากรและงบประมาณ
ในการปฏิบัติงานของสถานพยาบาลที่เป็นสถาบันหลักทั้ง 4 แห่งของ Anti–aging Model
Development ยั งมีค วามไม่ค ล่ องตัว เนื่ อ งจากสถานที่ ในการปฏิบั ติ งานอยู่ไกลจากสถาบั น หลั ก
ขาดแรงจูงใจ แต่ละแห่งมีจานวนบุคลากรขั้นต่าในการให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารสุข
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนบุคลากรในการปฏิบัติงาน
บุคลากร
รพ.เมตตาประชารักษ์ สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันทันตกรรม สถาบันสูงอายุ
แพทย์
1
4
1 (ทันตภิบาล)
1
พยาบาลวิชาชีพ
3
2
1
3
เภสัช
1
2
–
1
เจ้าหน้าที่ (ไม่ใช่
10
4
1
4
สายวิชาชีพ)
การบริหารจัดการบุคลากรมีความไม่คล่องตัว เนื่องจากสถานที่ในการปฏิบัติงานไกลจาก
สถาบันหลัก ขาดแรงจูงใจ
การการขับ เคลื่อนมาตรฐานของการจัดบริการผู้ สูงอายุของประเทศไทย กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ30 จะเน้นหนักที่สถานประกอบการที่ให้การดูแลทั้งภาครัฐที่มีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้อง
30

วิศิษฎ์ ตั้งนภากร, กรม สบส. เร่งขับเคลื่อน 3 รูปแบบมาตรฐานบริการผู้สูงอายุไทย [ออนไลน์], แหล่งที่มา:
http://hss.moph.go.th/show_topic.php?id=795 [22 มิถุนายน 2561].
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และภาคเอกชน กิ จ การประเภทนี้ ไ ม่ ใ ช่ เรื่ อ งการรั ก ษาพยาบาล โดยจะใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 เป็นกลไกควบคุมมาตรฐาน เช่น เนิร์สเซอรี่ เนิ ร์สซิ่งโฮม
หรื อ ศูน ย์ บ ริ บ าลผู้ สู งอายุ เป็ น ต้ น โดยกรม สบส.จะออกเป็ น กฎกระทรวง ตามพระราชบั ญ ญั ติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ขณะเดียวกันจะส่งเสริมต่อยอดให้มีธุรกิจบริการสุขภาพ
สาหรับผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ ในรูปแบบการพานักระยะยาวหรือ Long stay บริการ
ผู้สูงอายุทั้งคนไทยและต่างชาติที่ต้องการมาใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทย เนื่องจากประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลก ขณะนี้ล้วนกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นกัน แต่ต้นทุนการดูแลของต่างชาติสูงมาก และเชื่อว่า
ในอนาคตโลกอาจไม่มีพรมแดน จะมีการเคลื่อนย้ายบริการผู้สูงอายุ ไปในประเทศที่มีต้นทุนที่ต่ากว่า
จึงต้องเร่งออกแบบบริการทั้งแบบมาตรฐานทั่วไป และมาตรฐานที่สูงกว่าด้วย
การกาหนดประเภทของบุคลากรที่ดูแล เป็นประเด็นที่ต้องดาเนินการไปพร้อม ๆ กัน คือ
การจั ด หลั ก สู ต รพั ฒ นาเป็ น การเฉพาะ ซึ่ งไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี แ พทย์ พยาบาล ประจ า รวมทั้ ง ยาที่
จาเป็นต้องมีในสถานประกอบการประเภทนี้ และมีระบบการประสานงานดูแลในภาวะฉุกเฉินตลอด
24 ชั่วโมง เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงป่วยฉุกเฉินสูงกว่าคนทั่วไปอยู่แล้ว จัดทานโยบาย
ที่มีการกากับ ติดตามประเมินผลโดยภาครัฐ ที่ผ่านมากรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังดาเนินการได้แค่
การหารือ ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ตัวอย่างจากจังหวัดพังงา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดดาเนินการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ
แบบบูรณาการ ในการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้ผู้สูงอายุ มี
สุขภาพแข็งแรง สร้ างการมีส่ ว นร่ว มในสั งคม โดยมีช มรมผู้ สู งอายุ จานวน 86 ชมรม ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ 67.44 มีชมรมมาตรฐานต้นแบบ และมีโรงเรียนผู้สูงอายุ จานวน 5 แห่ง นอกจากนี้
ในส่วนของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง ก็ดาเนินการขับเคลื่อนโดยการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภ าวะพึ่งพิง ซึ่งในขณะนี้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลและเทศบาลในจังหวัดพังงา รวม 51 แห่ง ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวครบ 100 %
โดยเป็นจังหวัดเดียวในเขต 11 ที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบ 100 %31
สาหรับประเทศไทย รัฐบาลใช้ Long term care model กับชุมชนในชนบทเนื่องจากมีจุดแข็ง
ของการที่ พ่ อ แม่ได้รั บ การดูแลจากลู ก หลาน มอบรายได้ 5,000 บาทต่อ หั ว ให้ กั บท้ อ งถิ่น ตาบล
หมู่บ้านนามาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงวัย โดยจ่ายให้กับ อาสาสมัคร หรือ Care givers ซึ่งต้อง
ผ่านการอบรมมาก่อน ทั้งนี้ ท้องถิ่น (อบต.) ต้องสมัครเข้าโครงการ ซึ่งจะมีเกณฑ์ในการพิจารณา
ท้องถิ่น ที่ สมัครเข้าไปต้องผ่ านเกณฑ์ที่กาหนดจึงจะได้รับ การจัดสรรงบมาให้ ปัญ หาที่เกิดขึ้น คือ
ในบางท้องถิ่นไม่เข้าใจ กฎ ระเบียบ ทาให้ถูกท้วงติงจากสานั กงานตรวจเงินแผ่นดิน การเบิกจ่ายเงิน
จากสาธารณสุขไปสู่ท้องถิ่น ตาบล หมู่บ้านไม่ชัดเจน เงินไม่พอ
ในประเทศญี่ ปุ่ น มีการบริห ารจัด การลงถึงระดับ จังหวัด เช่น ตัว อย่างการจัดการสั งคม
ผู้ สู งอายุ ข องท้ อ งถิ่ น เช่ น เทศบาลเมื อ งโกเบ มี น โยบายและแผนการจั ด การที่ อ อกแบบเพื่ อ ให้
คนสูงอายุของโกเบ ได้หันมาร่วมในหลักประกันสุขภาพระยะยาวอย่างทั่วถึง ด้วยการรณรงค์เพื่อการดูแล
31

วสันต์พรรษ จาเริญนุสิต, จ.พังงา จัดงาน “มหกรรมรวมพลัง สร้างคุณค่า ทุนปัญญาผูส้ ูงวัย” [ออนไลน์], 2560,
แหล่งที่มา: http://thainews.prd.go.th/website_th/archive/news_detail/WNSOC6008300010138/
2/246450 [22 พฤษภาคม 2561].
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ให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาว รวมทั้งมีแผนการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์และผู้สูงอายุที่อยู่อย่าง
โดดเดี่ยว
‘หมู่บ้านแห่ง ความสุข’ เป็นสถานที่เทศบาลเมืองโกเบได้ สร้างขึ้น เพื่อเป็นสถานที่เพื่อให้
ผู้ สู งอายุ คนพิ การและทุ กคนในครอบครัว ได้มาใช้ร่วมกั น ไม่ว่าเพื่ อการพั กผ่ อนหย่อ นใจ มีที่ พั ก
ห้ อ งอาหาร ส่ ว นจั ด งานนิ ท รรศการจ าหน่ ว ยสิ น ค้ า จากองค์ ก รผู้ พิ ก าร คนสู ง อายุ ม าสาธิ ต งาน
หัตถกรรม นอกจากนี้ ยังจัดให้มี ‘วิทยาลัยสีเงิน’ เป็นสถานศึกษาที่ให้ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะ
เรี ย นรู้ เพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งการศึ ก ษา กี ฬ า การจั ด การสุ ข ภาพ สวัส ดิ ก ารสั งคม ธรรมชาติ และการ
แลกเปลี่ยน นานาชาติ และศิลปะ สามารถมาเรียนรู้เพิ่มเติมได้32
ประเทศญี่ปุ่นใช้นโยบายประกันการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เริ่มบังคับใช้กฎหมายระบบ
ประกัน การดูแลระยะยาว (Long–Term Care Insurance: LTCI) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2543 โดย
เป็นระบบบังคับ LTCI จะเน้นให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการที่ตนต้องการได้ มีการให้สวัสดิการ
และบริการดูแลรักษาสุขภาพที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชน เช่น สถานประกอบการ สหกรณ์ก ารเกษตร และองค์ก รที ่ไ ม่ห วัง ผลกาไร
โดยให้บริการหลากหลายและมีประสิทธิภาพ และที่สาคัญคือ ให้แยกการดูแลระยะยาวออกจากการ
ประกันสุขภาพ โดยให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ประกันตนและร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 10 ของจานวนเต็ม
การคลังของ LTCI (Long–term Care Insurance: LTCI) เป็นแบบได้มาจ่ายไป (Pay–as–
you–go) ระบบนี้อาศัยเงินครึ่งหนึ่งจากเบี้ยประกันที่เรียกเก็บจากผู้ประกันตนและอีกครึ่งหนึ่งจาก
รายได้ภาษี ระบบนี้แบ่งผู้ประกันตนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 อายุ 65 ปี ขึ้นไป และกลุ่มที่ 2 อายุ
ระหว่าง 40–64 ปี สัดส่วนของรายรับดังกล่าวมาจากกลุ่มที่ 1 สองส่วน จากกลุ่มที่ 2 สามส่วน และ
จากรัฐบาลห้าส่วน33

ภาพที่ 7 โครงสร้างระบบประกันการดูแลระยะยาวของประเทศญี่ปุ่น
ที่มา: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และ ยศ วัชระคุปต์ (2560: 25)
32

เพ็ชรี รูปะวิเชตร์, จิราพร ชมพิกุล และ พลอยไพลิน รูปะวิเชตร์, “การจัดการสังคมผู้สูงอายุในโกเบ ประเทศ
ญี่ปุ่น,” วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา 14, 2 (พฤษภาคม/สิงหาคม 2559): 61-75.
33
วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และ ยศ วัชระคุปต์, ระบบประกันการดูแลระยะยาว: ระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย
(กรุงเทพฯ: มูลนิธสิ ถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2560), หน้า 24.
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3.3 ประเด็นการจัดการด้านเทคโนโลยี
ในด้ านการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ของผู้ ป่ ว ย เนื่ อ งจากเป็ น การท างานร่ว มกั น ของหลาย
สถานพยาบาล จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลที่จาเป็นในการรักษา และในขณะเดียวกันต้องให้
ความสะดวกกับผู้รับบริการด้วยเช่นกัน กรมการแพทย์ได้หารือประเด็นข้อเสนอด้านสูงวัย และมีแผน
ที่จะปรับเป็นรูปแบบของ Thailand digitalization คือ
1) จั ดตั้ งระบบจั ดการข้ อมู ล สุ ข ภาพแห่ งชาติ National health information system
เป็นฐานข้อมูลหลักผู้สูงวัยด้านสุขภาพ
2) พัฒนาระบบ Telehealth
3) พัฒนาระบบ Smart home รวมเซ็นเซอร์สาหรับผู้สูงวัยทั้งหมดในบ้าน
4) พัฒ นา Digital social interaction solution ส าหรับ ผู้ส ูง วัย มี Platform และ
Application เกี่ยวกับการใช้ชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต
มูลนิธิสถาบั นวิจัยและพัฒ นาผู้สู งอายุไทย (มส.ผส.) ร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทาแอปพลิเคชั่น “ชราเฮโย” เพื่อช่วยประเมินแนวโน้มสุขภาพใน
อนาคตที่เป็ นผลมาจากการใช้ชีวิตประจาวัน โดยการตอบคาถามง่าย ๆ และมีคาแนะนาเบื้องต้น
สาหรับการดูแลสุขภาพ และพร้อมที่จะให้กลับมาตรวจเช็คแนวโน้มสุขภาพอีกครั้ง ในอีก 3 เดือน
หลังจากเริ่มใช้งานแอปพลิเคชั่นในครั้งแรก โดยจะมีข้อความเตือนพร้อมคาแนะนาในการดูแลสุขภาพ
ให้ต่อเนื่องทุกสัปดาห์34
กรมการแพทย์โดยความร่วมมือกับ IBM ได้ร่วมกันพัฒนาระบบข้อมูลสาหรับผู้มารับบริการ
(Personal health record) และปรับการบริการจากการให้บริการที่โรงพยาบาลเป็นหลัก (Hospital
base) มาเป็นระดับบุ คคล (Personal level) ข้อมูลส่วนบุคคลจะประกอบไปด้วยข้อมูลจากหลาย
โรงพยาบาลโดยผ่ านระบบการลงทะเบี ยนกั บ Aging–well Nurse Coordinator/nurse และ Consent
form ดังแสดงในภาพที่ 8

34

นคร เขื่อนขันธ์, “สุขภาพกับไอที แอปพลิเคชั่น ชราเฮโย รองรับสังคมผูส้ ูงอายุ,” หมอชาวบ้าน 40, 469
(พฤษภาคม 2560): 35.
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ภาพที่ 8 การรวม Personal health record
ที่มา: การประชุมหารือการพัฒนาระบบ Personal health record กรมการแพทย์ (29 เมษายน 2561)
การให้ บ ริ ก ารด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ส าหรั บ ผู้ สู ง วั ย สามารถท าให้ เ กิ ด
International trade in services ในด้ าน Services by mode of supply 4 แบบ ได้ แก่ cross–
border supply การบริ ก ารข้ า มพรมแดน, consumption abroad การให้ บ ริ ก ารกั บ ต่ า งชาติ ,
commercial presence การไป ให้ บ ริ ก ารกั บ ต่ า งป ระเท ศ , presence of natural persons
การข้ามพรมแดนมาทางานของประชากรประเทศเพื่อนบ้าน35
ปัญหานักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ดูแลระบบ ได้รับค่าตอบแทนต่า ทาให้การคงอยู่ในระบบ
ของบุคลากรไม่ยืนยาว ควรมีการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน

35

European Commission, International Trade in Service [Online], Available from:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-services/methodology/services-by-modeof-supply [2018, May 22].

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ประเด็นข้อจากัดและความยุ่งยากซับซ้อน ของการให้บริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขสาหรับผู้สูงวัย ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น และการ
ให้ บริ การของ Anti–aging Model Development ในด้ านการรักษา ด้ านทรัพยากร ด้ านงบประมาณ
และด้านเทคโนโลยี มี ความคล้ ายคลึ งกัน ในบางประเด็น และมีความแตกต่างกัน ในบางประเด็ น
ดังแสดงในตารางที่ 4
ประเด็นความท้าทายการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข คือ
1) ศึกษาและวิจัย ด้านการรักษาด้าน Anti–aging Treatments การศึกษาด้านนี้ยังเป็น
ประเด็นที่ต้องทาการศึกษาในรูปแบบของการวิจัยทางคลินิกโดยสถานพยาบาลภาครัฐ เนื่องจากยัง
ไม่ มี ก ฎหมายรองรั บ ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก สาขาทางการแพทย์ ยั ง ไม่ มี ค วามร่ ว มมื อ ของแพทยสภา
ราชวิทยาลัยต่างๆ
2) เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่น หรือชุมชน เพื่อให้สามารถดูแลผู้สูงวัยกลุ่มติดบ้าน
ติ ด เตี ย ง ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพมากขึ้ น ซึ่ ง จะช่ ว ยลดปั ญ หาเรื่ อ งการเดิ น ทางเพื่ อ มารั บ บริ ก ารใน
โรงพยาบาลของผู้สูงวัย สอนให้สามารถการตรวจคัดกรองเบื้องต้นที่สาคัญในด้านต่างๆ และสร้าง
เครือข่ายระบบการให้คาปรึกษาที่เข้มแข็ง โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การตั้งไลน์กลุ่มสาหรับให้
คาปรึกษา ทั้งนี้ การตอบรับ การเป็ นสมาชิกของกลุ่มไลน์ต้องได้รับการคัดกรอง และใช้เพื่อการให้
คาปรึกษาเพียงอย่างเดียว มีการรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ป่วยอย่างเข้มงวด
3) เพิ่มจานวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ
การคงอยู่ในระบบของบุ คลากร สร้างแรงจู งใจให้ บุคลากรรักองค์กรและรักการปฏิบัติงาน ทาให้
การคงอยู่ในระบบมีความยั่งยืนมากขึ้น อาจโดยพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทน ค่าวิชาชีพที่เพียงพอ
4) เพิ่มศักยภาพของระบบการส่งต่อ กรณี ที่ผู้สูงวัยต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติม แบ่งเขต
การส่งต่อที่ชัดเจน มีประสิ ทธิภาพ และเป็ นรูปธรรมในทางปฏิบัติ ทาความตกลงกับโรงพยาบาล
เครือข่ายตามเขตสุขภาพ
5) ดูแลงบประมาณที่กระจายลงสู่ประชากรผู้สูงวัยไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในสิทธิการรักษา
แต่ให้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง สร้างระบบการร่วมจ่ายเพื่อแบ่งเบาภาระด้านการดูแลค่ารักษาพยาบาล
ของประเทศ
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4.2 ข้อเสนอแนะ.
4.2.1 ประเด็นการจัดการด้านนโยบาย
1) รัฐบาลควรยกระดับปัญ หาของผู้ สู งวัยและการก้าวเข้าสู่สั งคมผู้ สูงอายุของ
ประเทศไทยให้เป็น “วาระแห่งชาติ ” วางนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงมหาดไทย วางนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงวัยลงสู่การปฏิบัติ กากับ ติดตาม ประเมินผล พร้อมจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกัน เพื่อให้ตอบโจทย์ในภาพใหญ่ระดับประเทศในการดูแลสังคมสูงอายุ
2) วางนโยบายด้านการป้องกันโรคที่พบบ่อยในผู้สูงวัยให้ครอบคลุมทุกมิ ติ เช่น
จั ก ษุ ทั น ต กรรม หั ว ใจและหลอดเลื อ ด เป็ น ต้ น มอบนโยบายลงสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไปยั งหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน มีการให้ความรู้ผ่านสื่อช่องทางต่างๆกับผู้สูงวัย
3) ขยายเวลาเกษี ย ณอายุ ง าน นอกจากจะสามารถยื ด ระยะเวลาในการจ่ า ย
บาเหน็จบานาญสาหรับกลุ่มที่ใช้สิทธิข้าราชการบานาญ ช่วยในเกิดการสร้างงานให้กับชุมชน เป็นการ
ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว
4) บริ ห ารจั ด การในมิ ติ ข องโครงสร้ า งของพื้ น ที่ ด าเนิ น การโดยหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงไปในทางเดียวกัน ให้มีพื้นที่ๆปลอดภัย
ส าหรั บ ผู้ สู งวัย ทั้ งการใช้ ชี วิต ประจ าวัน พื้ น ที่ ก ารออกก าลั งกาย การมี สั งคมร่ว มกั น ของผู้ สู งวั ย
การเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสมาชิก คนในครอบครัวและคนในพื้นที่ สร้างความรู้สึก
ของการเป็ น ผู้ สู งวัย ที่มีคุณ ค่าของสั งคม โดยจัดในลักษณะของเมืองสาหรับผู้ สู งวัยที่มีการบริการ
ครอบคลุมทุกด้าน
5) มี น โยบายการลดหย่ อ นภาษี กรณี ที่ มี ผู้ สู งวั ย ที่ ต้ อ งดู แ ล หรื อ ให้ ส ามารถ
ลดหย่ อ นภาษี ได้เพิ่ มขึ้น ในกรณี ที่ ต้อ งมี การซื้ อประกัน สุ ขภาพให้ กับ ผู้ สู งวัยที่ ต้อ งดู แล ท าให้ เกิ ด
แรงจูงใจกับลูกหลาน
6) กากับ ติดตามดูแล ศูนย์บริการในการดูแลผู้สูงวัย โดยหน่วยงานภาครัฐที่มี
บทบาทเกี่ ย วข้ อ งโดยตรง ให้ ศู น ย์ บ ริก ารดู แ ลผู้ สู งวั ย และบุ ค ลากรที่ เป็ น ผู้ ดู แ ล (Care givers) มี
มาตรฐานที่เป็นสากล มีคุณภาพ รวมถึงมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ เมื่อมีเหตุจาเป็น ฉุกเฉินเกิดขึ้น
7) พั ฒ นา Anti–aging Model Development ให้ เป็ น แหล่ ง การศึ ก ษา วิ จั ย
ในเรื่องของ Anti–aging Treatments ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศ และอาเซียน
8) จัดตั้ง ASEAN Center Aging Institute ดาเนินการแบบบูรณาการรอบด้าน
ในการดูแลผู้สูงวัย ตั้งแต่เรื่องของข้อมูลผู้สูงวัย ภาวะความเจ็บป่วย การให้บริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข แหล่งการเรียนรู้ของผู้สูงวัย สนับสนุนเรื่ องการสร้างสังคมผู้สูงวัยที่สามารถให้ ผู้สูงวัย
ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณค่าทางสังคมร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม
4.2.2 ประเด็นการจัดการด้านการรักษา
1) ท าการศึ ก ษ าวิ จั ย ทางคลิ นิ กในเรื่ อ งของการรั ก ษ าด้ า น Anti–aging
Treatments ในโรงเรียนแพทย์ และสถาบันที่ให้การฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี
มาตรฐาน เชื่อถือได้ และสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการรักษาได้จริง พัฒ นาให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ไปพร้อมกันด้วย
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2) ผลักดันให้มีการร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการรักษาด้วยการใช้ Stem cell โดย
ความร่วมมือของสมาคมวิชาชีพแพทย์ ราชวิทยาลัยแพทย์ และแพทยสภา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์
ในการน ามาใช้กับ ประชาชน และผู้รับบริการทางด้านการแพทย์ กากับ ติดตามการนามาใช้อย่าง
เข้มงวด
3) ฝึ กอบรมบุ ค ลากรทางด้ านการแพทย์และสาธารณสุ ข ในเรื่อ ง Anti–aging
Treatmentsส่ งเสริ ม ให้ มี การศึ ก ษาต่ อด้ านนี้ โดยตรง โดยการใช้ โอกาสจากการประชุ ม รัฐ มนตรี
สาธารณสุขอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ
นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้หารือกับประเทศสมาชิก
อาเซี ย นบวกสาม (จี น ญี่ ปุ่ น และเกาหลี ใ ต้ ) ภายใต้ หั ว ข้ อ “การพั ฒ นาสุ ข ภาพทุ ก ช่ ว งวั ย ”
(Improving Health Throughout the Life–Course) ขอการสนับ สนุ นจากประเทศญี่ ปุ่น ที่ มีการ
ดาเนินการในด้านนี้อย่างเป็นรูปธรรม
4.2.3 ประเด็นการจัดการด้านทรัพยากรและงบประมาณ
1) บริ ห ารจั ด การงบประมาณส าหรั บ ผู้ สู ง วั ย ตามจ านวนประชากรผู้ สู ง วั ย
ลงสู่พื้นที่ โดยไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนกับสิทธิการรักษาอื่น
2) เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้มีส่วนในการดูแลตนเองร่วมกับภาครัฐตามความสมัครใจ
ในรูปแบบของระบบประกันสุขภาพที่ดาเนินการโดยภาครัฐ การร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล เป็นการ
แบ่งเบาภาระของประเทศในด้านการรักษาพยาบาล
3) เพิ่มอัตราการจ้างงานบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ครอบคลุมถึงบุคลากรสายวิชาชีพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สร้างแรงจูงใจในเกิดการคงอยู่ในระบบ
ของการทางานภาครัฐ
4) ดึ งเอาศั ก ยภาพของผู้ สู ง วั ย ออกมาใช้ ให้ เป็ น ประโยชน์ เกิ ด การสร้ า งงาน
สร้างรายได้ให้ครอบครัว ชุมชน เนื่องจากผู้สูงวัยบางกลุ่มยังมีความสามารถในการสร้างผลงานออกมาได้
นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สูงวัยยังรู้สึกว่ามีคุณค่ากับครอบครัว สังคม
4.2.4 ประเด็นการจัดการด้านเทคโนโลยี
1) สร้ า งระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และน ามาใช้ ใ นด้ า นการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดาเนินการหลักและเป็นผู้จัดการให้โรงพยาบาลในสังกัด
ได้ใช้ระบบสารสนเทศที่เป็นรูปแบบเดียวกันในด้านการรักษา มีความสะดวกในการเชื่อมข้อมูลพื้นฐาน
สาหรับการปฏิบัติงาน การส่งต่อเพื่อการรักษาพยาบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเก็บสถิติโรคที่พบบ่อย สถิติในด้านการรักษา
2) สร้ า งแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน และการคงอยู่ ในระบบที่ ไม่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ
แก้ปัญหาเรื่องนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มีไม่เพียงพอ หรือพิจารณาปรับอัตราจ้าง
3) สร้ างความร่ ว มมื อ ของภาครั ฐ และเอกชน ในการน าเอาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
มาปรับใช้ในการร่วมกันดูแลผู้สูงวัยที่ติดบ้าน ติดเตียง ซึ่งอาจทาในรูปแบบของความรับผิดชอบต่อ
สังคม

ตารางที่ 4 ประเด็นเปรียบเทียบการบริการผู้สูงวัยระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
ช่องว่าง/ความแตกต่าง

ข้อเสนอแนะ

– Anti–aging Center ในภาครัฐยังไม่มี – ภาครัฐควรมีการดาเนินการในรูปแบบที่เป็น Anti–
ชัดเจน เป็นเพียงแค่หน่วยงานที่ให้การ
aging Center เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และนาไปสู่
รักษาเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้มีการให้ บริการ การพัฒนา
ที่ครอบคลุมในทั้งด้านที่เป็น Anti–aging
Center
– การรักษาในรูปแบบของ Anti–aging – การรักษาในรูปแบบ Anti–aging treatments
treatments บางชนิด ไม่ได้รับการ
ควรดาเนินการในรูปแบบของการวิจัยทางคลินิก
รับรองโดยแพทยสภา
โดยสถานบริการภาครัฐ เพื่อให้เป็นต้นแบบของ
การรักษาที่สามารถนามาใช้ได้จริง
– ไม่มีนโยบายการคัดกรองที่สาคัญใน
– ควรจัดเป็นโครงการระยะยาวที่มคี วามต่อ เนื่อง
แต่ละด้าน
และให้มีความหลากหลายสาขา ติดตามและ
ประเมินเพื่อค้นหาผู้สูงวัยที่มีความเสี่ยงรายใหม่
และให้เป็นนโยบายระดับประเทศ นาข้อมูลมา
พัฒนาแผนการดูแล
– จานวนเตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอกับ – ยกระดับการขับเคลื่อนมาตรฐานของการจัด บริการ
ผู้รับบริการ การพัฒนาศักยภาพของ
ผู้สูงอายุ ประเภทที่ไม่ใช่เรื่องการรักษา พยาบาลให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลยังไม่
เป็นนโยบายระดับประเทศ ควบคุมมาตรฐาน ศูนย์
สามารถรองรับการดูแลผูส้ ูงวัยที่ตอ้ งรับ
บริบาลผู้สูงอายุ กาหนดประเภทของบุคลากรที่
ไว้ในโรงพยาบาล
ดูแล การจัดหลักสูตรพัฒนาเป็นการเฉพาะซึ่งไม่
จาเป็น ต้องมีแพทย์ พยาบาล ประจา รวมทั้งยาที่
จาเป็น สนับสนุน “ลองสเตย์” รับมือผู้สูงวัยต่างแดน
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ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศไทย
1. การจัดการด้านการรักษา
– มี Anti–aging Center, เช่น
– การให้บริการด้านการแพทย์และ
Kindai University เป็นศูนย์
สาธารณสุขสาหรับผูส้ ูงวัย ดาเนินการ
ให้บริการรักษาในด้านอายุรกรรม
โดยสถานพยาบาลของทั้งภาครัฐและ
ครอบคลุมการ เกษตร การกีฬา
เอกชน คลินิกผู้สูงวัยโดยเฉพาะมีเป็น
สถาปัตยกรรม และเภสัชกรรม
บางแห่งของสถานพยาบาล
– มีการรักษาในรูปแบบที่เป็น Anti– – การรักษาในรูปแบบ Anti–aging
aging treatments และมีแนวคิด treatments ส่วนมากดาเนินการโดย
ปรับเป็น “Science of
ภาคเอกชน
appearance” และ “Anti–aging
for Appearance”
– ตัวอย่างของการคัดกรองสายตาเบือ้ งต้น
โดย อสม.ทั่วประเทศเพื่อตรวจค้นหา
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่ในหมู่บ้าน/
ชุมชนที่เสี่ยงตาบอดจากโรคตาต้อ
กระจก
– แผนทองคา เพิ่มเป้าหมายจานวน – การขับเคลื่อนมาตรฐานของการจัด
เตียง ศูนย์ดูแลกลางวันบริการถึง
บริการผู้สูงอายุที่กรม สบส.จะเน้นหนักที่
บ้านโดยกาหนดเป้าหมายจะขยาย สถานประกอบการที่ให้การดูแลทั้งภาครัฐ
จานวนเตียงในสถานบริบาลเป็น
ที่มหี ลายหน่วยงานเกี่ยวข้อง และ
สองเท่า เพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ใน
ภาคเอกชน
สถานบริบาลเป็นสามเท่า และเพิ่ม
ศูนย์ดูแลกลางวันสิบเท่า

ประเทศญี่ปุ่น
– กฎหมายระบบประกันการดูแล
ระยะยาว (Long–term Care
Insurance: LTCI) ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2543 ผู้ใช้ บริการสามารถ
เลือกใช้บริการที่ตนต้องการได้ มี
การให้สวัสดิการและบริการดูแล
รักษาสุขภาพที่ครอบคลุมและ
เหมาะสมกับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน
– ให้ความร่วมมือกับประเทศอาเซียน
ในการจัดตั้ง ASEAN Center for
Active Aging and Innovation
(ACAI)

ประเทศไทย
ช่องว่าง/ความแตกต่าง
ข้อเสนอแนะ
– ประเทศไทยใช้ระบบการส่งเสริมสุขภาพ – กฎหมายระบบประกันการดูแลระยะยาว – วางแผนจัดการระบบดูแลผู้สูงอายุด้วยหลักของ
ดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว (LTC) ตั้งแต่ปี
ยังไม่มี
การประกันที่จดั การโดยรัฐ เพื่อให้สังคมร่วมกัน
ค.ศ. 2015
ดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยได้

– วางแผนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้อาเซียนเพื่อ – นโยบายยังไม่ลงสู่การปฏิบัติ
พัฒนาผู้สูงวัยให้มสี ุขภาวะทีด่ ี (ASEAN
Center for Active Aging and
Innovation (ACAI)) ภายในปี 2019
เพื่อเป็นแหล่งสร้างความรู้เพื่อพัฒนา
ผู้สูงวัยให้มสี ุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ
ที่ดี แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้านผูส้ ูงวัยใน
ประชาคมอาเซียนเพื่อเตรียม พร้อมสู่
สังคมสูงอายุอย่างราบรื่น

– มอบนโยบายลงสู่หน่วยงานที่เกีย่ วข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน ตอบรับแนวคิด นาไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นถาวร
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ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศไทย
ช่องว่าง/ความแตกต่าง
ข้อเสนอแนะ
2. การจัดการด้านทรัพยากร
– มีการจัดสรรพื้นที่สาหรับผูส้ ูงอายุ – การจัดพื้นที่สาหรับผู้สูงวัยยังมีจากัด – มีพื้นที่สาหรับส่งเสริมหัตถกรรมพืน้ บ้าน – ผลักดันให้แผนผูส้ ูงอายุเป็นวาระแห่งชาติกาหนด
และสมาชิกในครอบครัวให้สามารถ ไม่ครอบคลุม และส่วนมากเป็นเรือ่ งของ ในเชิงพาณิชย์ โดยการรวมตัวกันเองของ นโยบายระดับชาติและท้องถิ่น ไม่เน้นการให้ใน
มาใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างครบวงจร
ทางเดิน ห้องน้า แต่ในรูปแบบที่เป็น
สมาชิกภายในหมู่บ้าน การพัฒนาเป็น
รูปแบบของวัตถุ ภาครัฐควรมีการให้การสนับสนุน
ผู้สูงวัยรูส้ ึกมีคณ
ุ ค่า เช่น ‘หมู่บ้าน
สังคมผูส้ งู วัยที่ครอบคลุมทุกด้านยังไม่มี แหล่งเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความ สามารถใน
ด้านพื้นที่ ทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการเชิง
แห่ง ความสุข’ ผู้สูงวัยสามารถ
ชัดเจน แต่มีแผนพัฒนาร่วม 4
การนาเสนอผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่ง ระบบ
ถ่ายทอดความรูด้ ้านหัตถกรรม
กระทรวง
ในบางพื้นที่ได้รับการยก ระดับให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ระดับมหา วิทยาลัย
– แผนทองคามียุทธศาสตร์การปรับ – การขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุกลุ่มติด – ให้เทศบาลแต่ละแห่งมีการสารวจ
–ดาเนินการให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ มี
เปลี่ยนจากการอยู่ในโรงพยาบาล
บ้าน ติดเตียง โดยการร่วมมือกับองค์กร ผู้สูงอายุในเขตตนเพื่อปฏิบตั ิตามแผน
การกากับเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด
หรือสถานบริบาลนานๆ เป็นการให้ ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลระยะ
รวมทั้งมีการจัดทาแผนปฏิบัติการของแต่
อยู่บ้านและสถานบริบาลของชุมชน ยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มี ละเขต เป็นโอกาสให้สามารถผลัก ดัน
รวมทั้งสร้างโครงการใหม่ๆ เช่น
ภาวะพึง่ พิงให้เป็น ให้เป็นมาตรฐาน
เป็นนโยบายระดับชาติ
การให้องค์กรท้องถิ่นเป็น
และมีนโยบายการขับ เคลื่อนเรื่อง
ผู้ประสานงานสถานบริบาล
พัฒนาระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุที่
ครบวงจร เน้นเป้า หมายเรื่อง “80 ปียัง
แจ๋ว”โดยความร่วมมือของ 4 กระทรวง
–‘วิทยาลัยสี เงิน’ ให้ผู้สูงวัยได้เรียนรู้ –มีรูปแบบของการเรียนรู้ในระดับชุมชน
เพิ่มเติมในเรื่องการศึกษา กีฬา
และเป็นเชิงหัตถการพื้นบ้านเป็น
การจัดการสุขภาพ สวัสดิการสังคม ส่วนใหญ่
ธรรมชาติและการแลกเปลี่ยน
นานาชาติ และศิลปะ

–ศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
–ภาครัฐควรให้ความสาคัญในการจัดตั้งศูนย์การ
ผู้สูงวัยและสามารถถ่ายทอดให้เยาวชน
เรียนรูส้ าหรับผูส้ ูงวัย เนื่องจากความรู้บาง เรื่อง
รุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ยังไม่มีทเี่ ป็นใน เป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสูร่ ุ่นในรูปแบบภูมิปัญญา
รูปแบบของมหาวิทยาลัย
นอกจานี้ยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงวัย
มีความภาคภูมิใจ
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ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศไทย
3. การจัดการด้านงบประมาณ
– ให้ผู้สูงอายุได้ร่วมรับผิดชอบค่าใช้จา่ ย – ไม่มรี ะบบที่ผรู้ ับบริการร่วมจ่าย
– รัฐบาลได้กาหนดกฎหมาย
– มีเบี้ยผู้สูงอายุ ค่ารักษาสาหรับผู้ปว่ ย
สวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุที่เรียกว่า บางกลุ่ม เมื่อเป็นผู้สูงวัยก็ยังคงได้รับ
‘ระบบให้ บริการด้านสุขภาพ
สิทธิร่วมกัน
สาหรับผู้สูงอายุ’ มีการจัดสรรภาษี
เพื่อจัดทาศูนย์ดูแลผู้ สูงอายุ
การบริการดูแลที่บา้ น
4. การจัดการด้านเทคโนโลยี
– การดาเนินการของสถานพยาบาล – กรมการแพทย์โดยความร่วมมือกับ IBM
ส่วนมากเป็นระบบข้อมูลดิจิทลั แต่ ได้ร่วมกันพัฒนาระบบข้อมูลสาหรับผู้มา
ในส่วนของการลงทะเบียนเข้ารับ
รับบริการ (Personal health record)
การรักษายังอาจมีส่วนที่ต้องใช้
และปรับการบริการจากการให้บริการที่
ระบบเอกสาร
โรงพยาบาลเป็นหลัก (Hospital base)
มาเป็นระดับบุคคล (Personal level)
–มีการใช้หุ่นยนต์ในการดูแลผู้สูงอายุ – มีการนาเอาหุ่นยนต์มาใช้ในการส่งสิ่งส่ง
เป็นเพื่อนสนทนา
ตรวจและเอกสารในโรงพยาบาลเอกชน

ช่องว่าง/ความแตกต่าง

ข้อเสนอแนะ

– ผู้รับบริการมีความไม่เข้าใจ แม้ว่ามีกลุ่ม – ควรมีระบบที่ให้ผสู้ ูงวัยได้ร่วมจ่ายเพื่อเป็น
ผู้รับบริการที่ยินดีร่วมจ่าย
ทางเลือก ลดภาระของภาครัฐ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการดูแล

– การจัดการด้านข้อมูลพื้นฐานของผู้มารับ – สร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและ
บริการด้านสาธารณสุขมีความแตกต่าง
ภาคเอกชน นาเอาเทคโนโลยีมาใช้และพัฒนาอย่าง
กันไปตามบริบทและข้อจากัดของแต่ละ ต่อเนื่อง และเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งนี้
สถานพยาบาล การรวมข้อ มูลจึงมีความ เพื่อประโยชน์ของการส่งต่อเพื่อการรักษาของ
ยุ่งยากซับซ้อน
ผู้รับบริการ

– การใช้งานขึ้นอยู่กับสภาวะทางการเงิน
และความไม่คล่องตัวของผู้ปฏิบตั งิ านของ
สถานพยาบาลนั้นๆ
– จัดทาแอปพลิเคชั่นที่ช่วยในการดูแล – การนาแอปพลิเคชั่นมาใช้เป็นการลงทุน
เช่น เรื่องการทานยา การตรวจวัดความดัน ด้านเทคโนโลยี มีค่าใช้จ่ายในการ
โลหิต ช่วยให้สมาชิกในครอบครัว หรือ ดาเนินงาน
Care giver ได้ช่วยกันดูแลผู้สูงวัย
ร่วมกัน
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