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จริงหรือไม่?
ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยอาจล้มละลาย
จากปัญหาผูส้ งู อายุในอนาคต
บทวิเคราะห์และทางเลือกเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ
นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์

ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผูอ้ ำนวยการ Thai-European Health Care Reform Project

มีหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างชัดเจนว่า มนุษย์ในปัจจุบนั มีอายุยนื ยาวขึน้ (Longevity) จากหลาย
ปัจจัย ทัง้ ปัจจัยทางชีววิทยา ภาวะโภชนาการ ความแข็งแรงของร่างกาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม เมือ่
ศตวรรษก่อนมีประชากรในยุโรปเพียงร้อยละ 25 ทีม่ อี ายุถงึ 65 ปี แต่ในปัจจุบนั เกือบร้อยละ 90 ของ
ประชากรมีโอกาสมีอายุยนื เกิน 65 ปี และมีสขุ ภาพดีกว่าประชากรในวัยเดียวกันนีเ้ มือ่ หนึง่ ร้อยปีกอ่ น
รายงานวิจยั จำนวนมากแสดงให้เห็นว่าปัจจัยสำคัญทีท่ ำให้คา่ ใช้จา่ ยทางสุขภาพเปลีย่ นแปลง คือ
อายุ เพศ เทคโนโลยี และ ภาวะสุขภาพ (Health status) และมีขอ้ มูลชัดเจนว่าค่าใช้จา่ ยทางสุขภาพ
เพิม่ สูงขึน้ ตามอายุเป็นลักษณะตัวอักษร “J” ในภาษาอังกฤษ (J Curve) กล่าวคือ ค่าใช้จา่ ยสุขภาพจะ
สูงในช่วงวัยแรกเกิดจากนั้นจะลดต่ำที่สุดในช่วงหนุ่มสาว จากนั้นจะกลับสูงขึ้นในวัยกลางคนและสูงที่สุด
ในวัยชรา   และถ้าการมีอายุยืนยาวเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการลดลงของอัตราเกิด จะทำให้เกิดภาวะที่
นักประชากรศาสตร์เรียกกันว่า “ภาวะประชากรสูงอายุ” ซึง่ ทำให้มผี อู้ ยูใ่ นวัยแรงงานลดลง ในขณะทีผ่ ทู้ ี่
ต้องพึ่งพิงโดยเฉพาะผู้ชรามีจำนวนสูงขึ้น อาจทำให้เกิดสถานะทางการเงินการคลังสุขภาพของประเทศ
ไม่มนั่ คงได้
แต่เมื่อศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมพบว่า ในแต่ละกลุ่มอายุนั้นค่าใช้จ่ายสุขภาพของ กลุ่มที่
เสียชีวิตต่างจากกลุ่มที่ยังมีชีวิตรอดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทำให้เกิดแนวคิดว่าการที่การที่ค่าใช้จ่าย
ทางสุขภาพของผู้ชราสูงกว่ากลุ่มอื่นนั้น เกิดจากประชากรกลุ่มนี้มีโอกาสเสียชีวิตในช่วงอายุนั้นสูงกว่า
ไม่ใช่เป็นเพราะอายุมากกว่า นอกจากนั้นจากการวิเคราะห์ยังพบว่า ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นนี้
มาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์มากกว่าภาวะชราภาพอย่างชัดเจน
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ในปี พ.ศ. 2545 มีเพียงร้อยละ 6.3 ทีอ่ าศัยอยูค่ นเดียว
แต่พบว่าในปี พ.ศ. 2548 มีสดั ส่วนผูส้ งู อายุทอี่ ยูค่ นเดียว
เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 7.4
อายุคาดเฉลีย่ เมือ่ แรกเกิด1 (Life expectancy at
birth) ของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นทั้งชายและหญิง โดยในช่วงปี
พ.ศ. 2543-2548 ชายมีอายุคาดเฉลีย่ เมือ่ แรกเกิด 68.15 ปี
และหญิงมีอายุคาดเฉลีย่ เมือ่ แรกเกิด 72.39 ปี

1. สถานการณ์ในประเทศ
สำหรับประเทศไทยนั้นประชากรไทยก็มีอายุยืน
ขึน้ อย่างชัดเจนในช่วงสามทศวรรษทีผ่ า่ นมา และเมือ่ ดูจาก
เกณฑ์ตามนิยามขององค์กรสหประชาชาติซึ่งกำหนดว่า
ประเทศที่ อ ยู่ ใ นภาวะประชากรสู ง อายุ จ ะมี สั ด ส่ ว นของ
ประชากรที่ มี อ ายุ ม าก 65 ปี ขึ้ น ไปมากกว่ า ร้ อ ยละ 7 

ขณะนี้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว
ด้วยปัจจัยทั้งการมีอายุยืนยาวขึ้น อัตราตายลดลง และ
อัตราเกิดของประชากรลดลงอย่างต่อเนือ่ ง
ตามข้ อ มู ล ทะเบี ย นราษฎร มี ผู้ สู ง อายุ จ ำนวน
ประมาณร้อยละ 10.4 ในปี พ.ศ. 2548 โดยเป็นผู้หญิง
ร้อยละ 55.2 ทัง้ นี้ ผูส้ งู อายุอยูน่ อกเขตเทศบาลมีมากกว่า
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลประมาณ 2.5 เท่า แต่โครงสร้าง
อายุคล้ายคลึงกันมากกล่าวคือเป็น ผู้สูงอายุตอนต้น (6069 ปี) ประมาณร้อยละ 62.7 ผูส้ งู อายุตอนกลาง (70-74 ปี)
ประมาณร้อยละ 18.4 สำหรับผูส้ งู อายุมากกว่าหรือเท่ากับ
75 ปีมีประมาณร้อยละ 18.9 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่
กับบุตรและญาติ จากการสำรวจของสำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

1.1 สถานการณ์ดา้ นสุขภาพผูส้ งู อายุ
  
ในภาพรวมคนไทยป่ ว ยน้ อ ยลง และแบบแผน
การเจ็บป่วยและเสียชีวิต เปลี่ยนจากโรคติดต่อเป็นหลัก
มาเป็นโรคไม่ตดิ ต่อ แต่เมือ่ นำเอาอายุคาดเฉลีย่ มาปรับด้วย
ตั ว แปรภาวะสุ ข ภาพซึ่ ง เรี ย กว่ า อายุ ค าดเฉลี่ ย ของภาวะ
สุขภาพดี (Life expectancy at good health: LEGH) พบว่า
อายุคาดเฉลี่ยของภาวะสุขภาพดีของคนไทยจะเป็นเพียง
55.7 ปีสำหรับผูช้ าย และผูห้ ญิงลดเหลือ 62.4 ปี2 กลุม่
โรคเรือ้ รังทีพ่ บมากเป็น 5 อันดับแรกได้แก่ โรคหัวใจและ
หลอดเลื อ ด โรคระบบต่ อ มไร้ ท่ อ โรคระบบกล้ า มเนื้ อ
เส้นเอ็นกระดูก โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคระบบ
ทางเดินหายใจ

ตารางที่ 1  สิบอันดับแรกของ DALY ในผูส้ งู อายุ 60+ ปี
ลำดับ

ชาย
โรค

หญิง
DALY

(‘000)

%

%

DALY

(‘000)

โรค

1
2

เส้นเลือดสมองอุดตัน 171
ถุงลมโป่งพอง
124

12.5
9.1

13.0
8.9

206
141

เส้นเลือดสมองอุดตัน
เบาหวาน

3
4
5
6
7
8
9
10

มะเร็งตับและถุงน้ำดี
หัวใจขาดเลือด
เบาหวาน
มะเร็งปอด
หูหนวก
ต้อกระจก
สมองเสือ่ ม
ตับแข็ง

8.4
6.9
4.9
4.6
3.6
3.4
2.8
2.6

6.1
6.1
5.3
4.9
4.2
3.9
3.8
2.8

97
97
85
78
67
61
60
44

ข้อเสือ่ ม
หัวใจขาดเลือด
ต้อกระจก
สมองเสือ่ ม
มะเร็งตับและถุงน้ำดี
หูหนวก
ถุงลมโป่งพอง
ไตอักเสบ

114
94
67
62
49
46
38
36

ทีม่ า:  คณะทำงานพัฒนาดัชนีชวี้ ดั ภาระโรค สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
1 อายุคาดเฉลีย่ เมือ่ แรกเกิด (Life expectancy at birth) คือจำนวนปีทคี่ าดว่าคนจะมีชวี ติ อยูน่ บั ตัง้ แต่เกิดจนตาย เป็นค่าทางสถิตทิ นี่ กั ประชากรศาสตร์
นิยมใช้ในการเปรียบเทียบความยืนยาวของประชากรของประเทศต่างๆ
2 จากการคำนวณในรายงานประจำปีขององค์การอนามัยโลกปี 2546
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ตารางที่ 2 จำนวนผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั สวัสดิการรักษาพยาบาล (หน่วยเป็นพันคน)
อายุ
60-64
65-69
70-74
75+
รวม

หลักประกัน
สุขภาพ
ถ้วนหน้า
1727.5
1430.1
1051.5
1087.9
5297.0

ประกันสังคม/
กองทุน
เงินทดแทน
41.1
14.8
3.1
3.0
62.0

สวัสดิการ
ข้าราชการ/
บำนาญ/วิสาหกิจ
403.1
327.0
238.4
330.5
1299.0

ประกัน
สุขภาพ
เอกชน
36.7
32.0
15.3
3.8
87.8

สวัสดิการ
โดยนายจ้าง

อืน่ ๆ

5.9
3.4
4.3
0.9
14.5

6.9
15.2
10.1
9.7
41.9

ทีม่ า: สำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2549

อัตราการสูบบุหรีเ่ ป็นประจำ และอัตราการดืม่ สุรา
ของผู้สูงอายุลดลงจากการสำรวจครั้งก่อน อย่างไรก็ตาม
สภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นผลจากการใช้ชีวิตที่ผ่านมา
ตลอดช่วงชีวติ  
เมื่อพิจารณาการสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability
Adjusted Life Year: DALY) พบว่าผู้สูงอายุสูญเสียปี
สุขภาวะถึงร้อยละ 85 จากโรคไม่ตดิ ต่อ โรคติดต่อ ร้อยละ
11 ทีเ่ หลือเป็นอุบตั เิ หตุ (ตารางที่ 1) ทัง้ นีจ้ ากการสำรวจ
อนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2549 พบว่า ผู้ป่วยชายมี
แนวโน้มที่จะเป็นโรคเรื้อรังมากขึ้นตามอายุที่มากขึ้น ส่วน
ผู้สูงอายุหญิงจะสูงขึ้นจนถึงอายุ 74 ปี นอกจากนั้นภาวะ
สมองเสื่ อ มก็ พ บมากขึ้ น ในคนที่ มี อ ายุ ม ากขึ้ น ในส่ ว น
โรคเอดส์ในผูส้ งู อายุมแี นวโน้มลดลง
ในปี พ.ศ. 2549 ร้อยละ 97.7 ของผูส้ งู อายุไทย
ใช้ ส วั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลทั้ ง ของรั ฐ และเอกชนในการ
รักษาพยาบาล (ตารางที่ 2) และผู้สูงอายุจำนวนร้อยละ
12.7 ใช้บริการผู้ป่วยในซึ่งสูงกว่าทุกกลุ่มอายุ และ ค่าใช้
จ่ายในการรักษามีแนวโน้มสูงขึ้นในกลุ่มอายุที่สูงขึ้น ไม่ว่า
จะดูจากจำนวนค่ารักษาที่โรงพยาบาลแจ้ง (Billing) หรือ
ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (ตารางที่ 3)
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการเปรียบเทียบผลการรักษา 2
ประเภท คือ ผูป้ ว่ ยทีก่ ลับบ้านได้ และผูป้ ว่ ยทีเ่ สียชีวติ ก็
พบว่า ค่าใช้จา่ ยเฉพาะครัง้ ทีผ่ ปู้ ว่ ยเสียชีวติ สูงกว่าค่าใช้จา่ ย
เฉพาะครัง้ สำหรับการรักษาทีผ่ ปู้ ว่ ยกลับบ้านได้อย่างชัดเจน
แม้ว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอจะคำนวณ Mortality cost ใน
แต่ละช่วงอายุ แต่พออนุมานได้วา่ รูปแบบค่าใช้จา่ ยในการ
รั ก ษาพยาบาลผู้ ป่ ว ยในประเทศไทยก็ ค งคล้ า ยคลึ ง กั บ

ร า ย ง า น อื่ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ใ น ก ลุ่ ม ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป ห รื อ
สหรัฐอเมริกา กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
สูงขึน้ ตามอายุในลักษณะ “J Curve” และค่าใช้จา่ ยสุขภาพ
ของกลุม่ ทีเ่ สียชีวติ ต่างจากกลุม่ ทีย่ งั มีชวี ติ รอด  
1.2 สถานการณ์การดูแลระยะยาวสำหรับผูส้ งู อายุ
ระดับความสามารถของผู้สูงอายุเริ่มจากกิจกรรม
เพื่ อ การดู แ ลตนเอง การทำงานบ้ า นด้ ว ยตนเอง และ
กิจกรรมทางสังคม เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินระดับความ
สามารถทีน่ ยิ มใช้กนั ในประเทศต่างๆ คือ การวัด Activity
Daily Life (ADL) ในหลายประเทศประยุกต์ใช้ ADL ใน
การประเมินเพื่อจัดความช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพา ระบบการดูแลอาจจำแนกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม
แรกเป็นการดูแลด้วยผู้ดูแลแบบไม่เป็นทางการ (Informal
care givers) ได้แก่ ครอบครัว ญาติมิตร และเครือข่าย
กลุ่ ม ที่ ส องเป็ น การดู แ ลด้ ว ยผู้ ดู แ ลที่ ท ำงานเป็ น อาชี พ
(Formal care givers) ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนก็ได้ ทั้งนี้อาจเป็นการดูแลที่บ้าน (Home care)
หรือ ดูแลในสถานทีเ่ ฉพาะ (Institution) ก็ได้
ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้น
ทุกปี ประกอบกับปัญหาโรคเรื้อรังทำให้ผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพามีจำนวนมากขึ้น และสัดส่วนผู้สูงอายุที่ต้อง
พึ่งพานี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มอายุที่สูงขึ้น (ตารางที่ 4)  
ในอดี ต ผู้ สู ง อายุ ไ ทยที่ ต้ อ งพึ่ ง พาจะได้ รั บ การดู แ ลโดย
ครอบครั ว หรื อ ญาติ พี่ น้ อ ง แต่ ใ นปั จ จุ บั น สั ง คมไทย
เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม
ครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว 
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มีการอพยพจากเขตชนบทสูเ่ ขตเมือง โดยเฉพาะวัยแรงงาน
ผู้ ห ญิ ง ทำงานนอกบ้ า นมากขึ้ น ดั ง นั้ น ศั ก ยภาพของ
ครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาจึงลดลง ทำให้มี
ความต้ อ งการการดู แ ลระยะยาวในสถานบริ ก ารมากขึ้ น
โดยเฉพาะในเขตเมือง
ในส่วนภาครัฐนั้นกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและภาค
ประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลด้วย
ผู้ดูแลแบบไม่เป็นทางการในท้องถิ่น โดยมีเครือข่ายทาง
สังคมของการดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
(อสผ.) รวมถึงโครงการนำร่องอีกหลายโครงการ เช่น การ
จัดตัง้ ศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผูส้ งู อายุ
แต่ในส่วนของระบบการดูแลแบบเป็นทางการนั้น
ภาครัฐยังไม่มีนโยบายชัดเจนในการจัดตั้งสถาบันสำหรับ

ดูแลผู้ชราที่ต้องพึงพา มีแต่สถานพยาบาลรักษาโรค เช่น
โรงพยาบาลซึ่งหน่วยงานทั้งสองประเภทไม่ได้ออกแบบมา
รองรับบริการดูแลระยะยาว หรือสถานสงเคราะห์คนชราซึง่
ออกแบบมารั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ ยั ง ช่ ว ยตั ว เองได้ ดั ง นั้ น จึ ง พบ
ปัญหาเป็นประจำว่า โรงพยาบาลให้ผู้ป่วยสูงอายุกลับบ้าน
เนื่องจากการเจ็บป่วยเฉียบพลันได้รับการบำบัดแล้ว แต่
ผู้ป่วยหรือญาติยังไม่พร้อมจะรับกลับเนื่องจากผู้ป่วยสูงอายุ
มีระดับภาวการณ์พงึ่ พาสูงกว่าทีญ
่ าติสามารถให้การดูแลต่อ
ในทำนองกลับกันผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์บางรายก็มี
ภาวะพึง่ พาสูงเกินขีดความสามารถของสถานสงเคราะห์
สำหรับการจัดบริการดูแลระยะยาวโดยภาคเอกชน
นั้น ส่วนใหญ่จดทะเบียนในรูปสถานพยาบาลเอกชน หรือ
เลีย่ งไปจดทะเบียนกับหน่วยงานอืน่ เช่น กระทรวงพาณิชย์
หรื อ กระทรวงแรงงาน นอกจากนั้ น กล่ า วได้ ว่ า ยั ง ไม่ มี

ตารางที่ 3 ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยใน พ.ศ. 2549 เปรียบเทียบระหว่างผูป้ ว่ ยทีก่ ลับบ้านได้เสียชีวติ
และผูป้ ว่ ยทีเ่ สียชีวติ
อายุ

สวัสดิการข้าราชการ
ประกันสังคม
ผูช้ าย
ผูห้ ญิง
ผูช้ าย
ผูห้ ญิง
รอด ตาย รอด ตาย รอด ตาย รอด ตาย
ราคาทีเ่ รียกเก็บเฉลีย่ ต่อครัง้ การนอนโรงพยาบาล (Admission) x 1,000
20-39 16.2 83.5 11.4 90.5 16.9 63.4 10.6 74.6
40-49 20.2 66.6 16.7 87.7 18.9 66.6 15.5 64.0
50-59 25.6 73.8 21.3 87.0 22.0 78.4 17.5 80.1
60-69 27.6 85.9 23.6 89.4 25.5 100.2 20.1 71.3
70-79 26.3 101.3 22.9 94.8 26.1 153.7 29.8 131.3
80-89 25.7 103.2 24.1 106.2
90+ 25.1 125.5 28.7 114.6
Adjust RW เฉลีย่ ต่อครัง้ การนอนโรงพยาบาล (Admission)
20-39 1.10 4.37 0.88 2.78 0.98 2.48 0.67 2.48
40-49 1.29 3.16 1.16 3.55 1.12 2.51 1.01 2.27
50-59 1.64 3.67 1.33 4.14 1.29 2.87 1.07 3.26
60-69 1.72 4.34 1.42 4.30 1.43 3.60 1.11 2.68
70-79 1.64 4.89 1.42 4.69 1.41 4.98 1.36 4.08
80-89 1.58 5.42 1.44 5.53
90+ 1.60 5.58 1.67 5.86

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ผูช้ าย
ผูห้ ญิง
รอด ตาย รอด ตาย
บาท
10.6 32.6 6.4 34.6
11.3 33.2 9.4 37.0
12.2 39.0 10.2 39.6
12.3 46.6 10.6 47.8
11.6 50.4 10.1 47.9
10.7 48.9 10.2 49.0
11.6 39.2 10.6 48.1
1.13
1.22
1.32
1.33
1.25
1.18
1.19

2.42
2.63
2.99
3.43
3.67
3.64
3.44

0.71
1.07
1.13
1.13
1.08
1.08
1.10

2.32
2.62
2.96
3.28
3.41
3.67
3.57

ทีม่ า: คำนวณจากฐานข้อมูลผูป้ ว่ ยในของกรมบัญชีกลาง สนง.ประกันสังคม และ สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ตารางที่ 4 ภาวะพึง่ พาในกิจวัตรประจำวันของผูส้ งู อายุ จำแนกตามเพศและอายุ
อายุ

ชาย
กิจวัตรพืน้ ฐาน การขับถ่าย
60-69
1.8
3.7
70-79
3.8
5.8
80+
11.7
8.2
รวม
3.8
4.9

หญิง
งานบ้าน กิจวัตรพืน้ ฐาน การขับถ่าย งานบ้าน
5.4
2.2
5.6
7.0
12.5
5.1
7.3
19.9
36.3
13.2
11.6
46.4
10.2
4.9
7.1
17.5

ทีม่ า: สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของคนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2548

การกำหนดประเภทสถานบริบาลสำหรับการดูแลระยะยาว
การควบคุมกำกับมาตรฐานการเรียนการสอน มาตรฐาน
บริการ   อัตราค่าบริการเริ่มตั้งแต่ประมาณ 8,000 บาท
ต่อเดือน จนถึงประมาณ 20,000 บาทต่อเดือนในกรณี
นอนพักในสถานบริบาล
ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบในการ
ประมาณความต้องการการพึ่งพาของผู้สูงอายุว่า มีจำนวน
เท่าใด ต้องการผูด้ แู ลทัง้ ทีเ่ ป็นแบบไม่เป็นทางการและทีเ่ ป็น
ทางการเท่าใด ระบบจัดบริการในภาพรวมควรเป็นอย่างไร
ต้องจัดระบบการเงินการคลังอย่างไร มีเพียงการประมาณ
การคร่าวๆ ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(2549) ว่าในปี พ.ศ. 2550 มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวและ
ต้องการคนดูแล 22,348 คน คิดเป็นค่าใช้จา่ ย 805 ล้านบาท
หากจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุทบี่ า้ น (อสผ.)
โดยได้คา่ ตอบแทน 3,000 บาท ต่อเดือน โดย อสผ. 1 คน
ดูแลผูส้ งู อายุ 10 คน

แนวโน้มในระยะ 10 ปี และเหตุผลประกอบ
แนวโน้มในระยะ 10 ปีต่อไปนี้ประชากรไทยยัง
คงจะมีอายุคาดเฉลี่ยยืนยาวขึ้น ในขณะเดียวกันอัตราการ
เจริญพันธุก์ ค็ งจะลดลงอย่างต่อเนือ่ ง จากสภาพสังคมทีผ่ หู้ ญิง
ทำงานมากขึ้น แต่งงานช้าลง และตั้งใจมีบุตรน้อยลงซึ่ง
เป็นผลจากการเลี้ยงดูบุตรในสภาพสังคมปัจจุบันเป็นภาระ
ต่อพ่อแม่มาก อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังอยู่ในช่วงที่
นั ก ประชากรศาสตร์ เ รี ย กว่ า ระยะปั น ผลประชากร
(Population dividend) กล่าวคือ เป็นช่วงเวลาทีอ่ ตั ราการ
พึง่ พิง (Dependency ratio) ลดลง ซึง่ เกิดจากจำนวนเด็ก
เกิ ด ใหม่ ล ดลงมากกว่าจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น

และยังมีประชากรในวัยแรงงานมาก และเป็นประชากรทีไ่ ด้
รับการศึกษาดีขนึ้ กว่าในอดีตทำให้สามารถสร้างผลผลิตทาง
เศรษฐกิจได้มาก ซึ่งนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
สะสมความมัง่ คัง่ ของประเทศ 
คาดว่าในช่วง 10 ปีนี้ ประชากรไทยจะมีอายุคาด
เฉลี่ยของภาวะสุขภาพดี (Life expectancy at good
health: LEGH) เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงขึ้น ในลักษณะที่
เรียกว่าเป็น Morbidity/disability compression (รูปที่ 1)
ทั้งนี้เนื่องจากผลของการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการที่
ประชากรมีการศึกษาโดยเฉลีย่ สูงขึน้ ทำให้มรี ายได้มากขึน้
ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกัน
สั ง คมมี แ ผนงานที่ ชั ด เจนในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและ
รณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพ ประกอบกับ
กระแสสังคมเริม่ ตอบรับกับการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารทีถ่ กู หลักโภชนาการ 
ผลของการที่มีอายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นแบบ Morbidity/
disability compression จะทำให้อัตราการเจ็บป่วยลดลง
อัตราตายในแต่ละกลุ่มอายุลดลง ค่ารักษาพยาบาลต่อคน
ต่ อ ปี ใ นแต่ ล ะกลุ่ ม อายุ มี แ นวโน้ ม จะลดลง แต่ ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการรักษาพยาบาลรวมอาจเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชากร
มากขึน้ อาจมีจำนวนการใช้บริการสุขภาพมากขึน้   
ในทำนองกลับกันถ้าการรณรงค์ที่หน่วยงานต่างๆ
ทำไม่ได้ผล ประชาชนไทยยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
มากอยู่ ทัง้ ด้านเพศสัมพันธ์ การสูบบุหรี่ การดืม่ สุรา ภาวะ
น้ำหนักเกิน รวมถึงสภาพสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง อายุ
คาดเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอายุคาดเฉลี่ยของภาวะสุขภาพ
ไม่ดี (Life expectancy at bad health: LEBH) มากขึน้
เป็นลักษณะ Morbidity/disability expansion pattern ซึง่
ทำให้คา่ ใช้จา่ ยทางสุขภาพเพิม่ สูงอย่างรวดเร็วได้
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รูปที่ 1  แสดงรูปแบบทีเ่ ป็นไปได้ของ Health life expectancy ของอายุคาดเฉลีย่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ 3 แบบ

อายุคาดเฉลีย่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยภาวะสุขภาพดี (Life expectancy in good health)
อายุคาดเฉลีย่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยภาวะสุขภาพไม่ดี (Life expectancy in bad health)

อายุคาดเฉลีย่
ทีเ่ พิม่ ขึน้

ทีม่ า: ดัดแปลงจาก Economic Policy Committee (EPC) (2006)

จากการที่เริ่มมีการตื่นตัวในประเทศไทยทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเพื่ อ รองรั บ สภาพสั ง คมผู้ สู ง อายุ มี ก าร
วิเคราะห์วจิ ยั และทดลองดำเนินการดูแลระยะยาวและกลไก
การคลังของเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าระบบ
หลักประกันสำหรับการดูแลระยะยาวเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น
ภายใน 10 ปีนี้ ซึ่งระบบที่จะเกิดขึ้นจะใช้ครอบครัวและ
ชุมชนเป็นแกนหลักในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
โดยมีสถานบริบาลภาครัฐและภาคเอกชนเสริมในกรณีที่
ครอบครัวไม่สามารถดูแลได้

ลักษณะผลกระทบ
และอิทธิพลต่อระบบหลักประกันสุขภาพ
สถานพยาบาลต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง ทั้ ง ในด้ า น
กายภาพและคุณภาพบริการเพื่อรองรับผู้ป่วยสูงอายุที่จะมี
มากขึ้นเรื่อยๆ   โรคของผู้สูงอายุและวิธีการรักษาก็จะมี
ความแตกต่างจากโรคในวัยอื่นๆ อยู่บ้าง รวมทั้งสถาน
พยาบาลจะต้องเตรียมการรองรับปัญหาอื่นของผู้สูงอายุ
เช่น การช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวัน ความพิการ
และปัญหาทางระบบประสาทและจิตเวช จึงจำเป็นต้องมี
การเตรียมการและฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุขให้รองรับ
การทีป่ ระเทศเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุดว้ ย
ในส่วนของระบบการดูแลระยะยาวนั้น ต้องมีการ
พัฒนามาตรฐานและระบบคุณภาพสำหรับสถานบริบาลที่

รับผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลระยะยาวและมาตรฐานการ
ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ บ้ า น และกลไกในการฝึ ก อบรมผู้ ดู แ ล
ผูส้ งู อายุกลุม่ ทีเ่ ป็น Informal care giver
การมีอายุยืนขึ้นไม่น่าจะเป็นประเด็นหลักที่ทำให้
ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพสูงขึ้น เนื่องจากอายุเป็นเพียงปัจจัยที่
สำคัญปัจจัยหนึ่งในด้านอุปทาน โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายทาง
สุขภาพขึ้นกับปัจจัยหลากหลายทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์
จากการวิ เ คราะห์ ฐ านข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก ารและค่ า รั ก ษา
พยาบาลของทั้ ง กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า
ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ พบว่า การกระจาย
ของอายุ ส มาชิก ของแต่ ล ะกองทุ น ความรุ น แรงของโรค
(คะแนนรวมของน้ำหนักสัมพัทธ์ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม)
อัตราการใช้บริการ ภาวะเงินเฟ้อ อัตราค่าแรงที่เพิ่มขึ้นมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลน้อย
เมือ่ เทียบกับการเปลีย่ นแปลง “เทคโนโลยี” (ยาใหม่ การ
ตรวจวินิจฉัยแบบใหม่ การรักษาแบบใหม่) ซึ่งสอดคล้อง
กับรายงานวิจยั ในต่างประเทศ
แต่ระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุจำเป็น
ต้ อ งมี ก ารออกแบบวิ ธี ก ารจั ด การและกลไกการคลั ง ที่ ดี 

เ พื่ อ ใ ห้ บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ทั้ ง ค ว า ม เ ท่ า เ ที ย ม ทั้ ง
Intergenerational equity และ Intragenerational equity  
และประสิทธิภาพของระบบ จากการวิเคราะห์ของสถาบันวิจัย
เพื่อพัฒนาประเทศไทยพบว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะ
ยากจน โดยเฉพาะผู้มีอายุเกิน 60 ปีทั้งในเขตเมืองและ
เขตชนบท และครอบครั ว ที่ ‘แหว่ ง ’ กลาง หมายถึ ง
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ครอบครัวทีม่ เี พียงเด็กและคนแก่ แต่ไม่มรี นุ่ กลางอยูเ่ ลยนัน้
ในเขตเมืองมีโอกาสสูงมาก (2.8 เท่า) ทีจ่ ะเป็นครอบครัว
ยากจน ดั ง นั้ น ผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม นี้ ถ้ า มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง และไม่
สามารถหาผูด้ แู ลในครอบครัวได้จะไม่สามารถเข้าถึงบริการ
ดูแลระยะยาว เนื่องจากไม่มีกำลังเงินที่จะซื้อบริการจาก
สถานบริการภาคเอกชน ดังนัน้ จึงมีความจำเป็นทีร่ ฐั ต้องเข้า
มาจั ด ระบบการดู แ ลระยะยาวในลั ก ษณะการจั ด ระบบ
ประกันเพือ่ เฉลีย่ ทุกข์เฉลีย่ สุข และกำกับราคาค่าบริการให้
สมเหตุสมผล
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามี รายงานการวิจยั
2 ฉบับที่ประมาณการความต้องการบริการดูแลระยะยาว
คือ รายงานของสุวทิ ย์ วิบลู ย์ผลประเสริฐและคณะ (2540)
ประมาณว่าในปี พ.ศ. 2558 จะมีผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเอง
ไม่ได้ทงั้ สิน้ 213,035 คน โดยดูแลกันเองภายในครอบครัว
111,843 คน และอยูใ่ นสถานบริบาล 101,192 คน รายงาน
ฉบับที่สองเป็นของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(2549) ประมาณการจำนวนผู้สูงอายุที่ควรดูแลจำนวน
448,466 คนในปี พ.ศ. 2558 โดยถ้าใช้ค่าใช้จ่ายใน
สถานบริบาลเอกชนแบบค้างคืนที่กล่าวไว้ในช่วงต้นของ
บทความ งบประมาณทีใ่ ช้นา่ สำหรับตัวเลขประมาณการใน
บทความของสุวิทย์จะอยู่ในราวสองหมื่นล้านถึงสามหมื่น
ล้านบาทเป็นอย่างต่ำ ในขณะที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทยประมาณการจำนวนและค่าใช้จ่ายในการดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน โดยคิดเฉพาะค่าตอบแทนอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน (อสผ.) โดยได้ค่าตอบแทน 3,000 บาท
ต่อเดือน คิดเป็นใช้ค่าตอบแทน 2,209 ล้านบาท ซึ่งน่าจะ
ต่ำกว่าความเป็นจริงมาก เนื่องจากจะมีผู้สูงอายุจำนวน

ไม่น้อยที่ต้องเข้าสถานบริบาลเนื่องจากผู้สูงอายุต้องการ
การดู แ ลปานกลางหรื อ ดู แ ลมาก ซึ่ ง เกิ น กว่ า ขี ด ความ
สามารถของ อสผ. 

สรุป
ประชากรไทยมีแนวโน้มที่มีอายุยืนขึ้น แต่ในช่วง
10 ปีนี้ประเทศไทยยังอยู่ในช่วงปันผลประชากร ซึ่งจะมี
กำลังแรงงานในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ จึงเป็น
ช่วงเหมาะที่จะเตรียมตัวรองรับปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่จะ
ตามมา จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในปัจจุบนั พบว่า ค่าใช้จา่ ย
ด้ า นการรั ก ษาพยาบาลสู ง ขึ้ น ตามอายุ แต่ ก็ ไ ม่ ม ากนั ก
ปัญหาค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลอยู่ที่ค่าใช้จ่ายก่อน
มรณกรรมมากกว่า และปัจจัยหลักที่ทำให้ค่าใช้จ่ายด้าน
การรั ก ษาพยาบาลสู ง ขึ้ น เป็ น ปั จ จั ย การเปลี่ ย นแปลง
เทคโนโลยี ดังนัน้ การมีอายุยนื ขึน้ ไม่นา่ จะส่งผลให้คา่ ใช้จา่ ย
ด้านการรักษาพยาบาลเปลี่ยนไปมากนัก แต่ผู้สูงอายุเป็น
กลุ่ ม ที่ มี โ อกาสเป็ น คนจนสู ง และจะยิ่ ง ลำบากมากขึ้ น ถ้ า
พึ่งพาตัวเองไม่ได้ จำเป็นต้องมีการออกแบบวิธีการระบบ
ประกันสำหรับการดูแลระยะยาวที่มีการจัดการและกลไก
การคลังที่ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งความเท่าเทียมทั้ง
Intergenerational equity และ Intragenerational equity  
และประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งระบบที่จะเกิดขึ้นควรใช้
ครอบครัวและชุมชนเป็นแกนหลักในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิง โดยมีสถานบริบาลภาครัฐและภาคเอกชน
เสริมในกรณีทคี่ รอบครัวไม่สามารถดูแลได้
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