หลักการ แนวคิดและประสบการณ์การจัดการดูแลระยะ
ยาวในประเทศที่เข้าสูส
่ งั คมสูงอายุ
รศ.ร.อ.หญิง ดร. ศิริพันธุ์ สาสัตย์

Content
• หลักการ แนวคิดการจัดระบบการดูแลระยะยาว
• ประสบการณ์การดูแลระยะยาวในประเทศทีเ่ ข้าสูส
่ งั คม
ผู้สูงอายุ

หลักการ แนวคิดการจัดระบบ
การดูแลระยะยาว

WHO (2015)

เป้าหมายของการดูแล & ระบบการดูแลระยะยาว
• เพือ
่ ดารงร ักษาระด ับความสามารถในการทาหน้าทีข
่ องร่างกาย
ี่ งหรือสูญเสย
ี ความสามารถ
ในผูส
้ ูงอายุกลุม
่ ทีม
่ ภ
ี าวะเสย
ั ศ
ิ ธิขนพื
้ ฐาน เสรีภาพและความมีศกดิ
• เป็นสท
ั้ น
์ รีของผูส
้ ูงอายุ
้ ริการในโรงพยาบาลทีไ่ ม่เหมาะสม
• ลดการใชบ
้ า่ ยในการดูแล
• ป้องการภาวะล้มละลายจากค่าใชจ
ั
้
• เปิ ดโอกาสให้ผห
ู ้ ญิงได้ทาหน้าทีใ่ นสงคมมากยิ
ง่ ขึน
ี่ งและการเป็นภาระทีเ่ กีย
• กระจายความเสย
่ วเนือ
่ งก ับภาวะพึง่ พา
ั
้
• ก่อให้เกิดความสาม ัคคีในสงคมมากยิ
ง่ ขึน

WHO (2015)

สม ัชชาสุขภาพแห่งชาติครงที
ั้ ่ 2
ว ันที่ 18 ธ ันวาคม 2552
ได้พจ
ิ ารณา “การพ ัฒนาระบบการดูแลระยะ
ยาวสาหร ับผูส
้ ง
ู อายุทอ
ี่ ยูใ่ นภาวะพึง่ พิง”
“การดูแลผูส
้ ูงอายุระยะยาว หมายถึง การดูแลทีค
่ รอบคลุม
ั
ทุกมิตท
ิ งส
ั้ งคม
สุขภาพ เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมสาหร ับ
ผูส
้ ูงอายุทป
ี่ ระสบภาวะยากลาบาก อ ันเนือ
่ งมาจากการเจ็บป่วย
้ ร ัง หรือมีความพิการทุพพลภาพ ชว่ ยเหลือตนเองได้บางสว่ น
เรือ
หรือไม่สามารถชว่ ยตนเองได้ ในชวี ต
ิ ประจาว ัน โดยผูด
้ ูแลทีเ่ ป็น
ั
ทางการ (บุคลากรด้านสุขภาพและสงคม)
และไม่เป็นทางการ
(ครอบคร ัว เพือ
่ น เพือ
่ นบ้าน) รวมถึงการบริการในครอบคร ัว
ชุมชนหรือสถานบริการ”
(สม ัชชาสุขภาพแห่งชาติ, 2552)

การดูแลระยะยาว
้ แบ่งออกเป็น
ในภาพกว้างขึน
• การดูแลในระบบ (formal care)
– การดูแลทีจ
่ ัดให้หรือจ่ายให้โดยสาธารณะ
่ นราชการ องค์กรเอกชน
– ผูใ้ ห้บริการ เช่น สว
ี และผูใ้ ห้บริการแบบดงเดิ
– ดูแลโดยผูป
้ ระกอบวิชาชพ
ั้ ม

• การดูแลนอกระบบ (informal care)
ิ ในครอบคร ัว เพือ
– การดูแลโดยสมาชก
่ น เพือ
่ นบ้าน
อาสาสม ัคร

บริการทีค
่ รอบคลุม
•
•
•
•
•
•

Nursing Homes
Residential Homes
Respite care (บ้านพ ักชว่ ั คราว)
Palliative care
Home help, Day care, Home care
ั
่ ยเหลือเรือ
ความชว
่ งทีอ
่ ยูอ
่ าศย

ั (2548)
Source: กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และ ศริ พ
ิ ันธุ ์ สาสตย์

ใครบ้างทีต
่ อ
้ งการการดูแลระยะยาว
้ ร ัง รวมทงผู
• ผูท
้ เี่ จ็บป่วยเรือ
ั้ ป
้ ่ วยเอดส ์
่ นใหญ่เป็นผูส
• ผูพ
้ ก
ิ าร สว
้ ง
ู อายุ
• ผูท
้ ม
ี่ ค
ี วามจาก ัดทางประสาทการร ับรู ้
ื่ ม ซม
ึ เศร้า
• ผูพ
้ ก
ิ ารทางจิต รวมทงผู
ั้ ป
้ ่ วยสมองเสอ
• ผูต
้ ด
ิ สารเสพติด
ี่ งต่อการต้องพึง่ พิงผูอ
• ผูด
้ แ
ู ลนอกระบบ ทีเ่ สย
้ น
ื่ และ
ผลกระทบทีไ่ ม่ประสงค์
ั
กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และ ศริ พ
ิ ันธุ ์ สาสตย์
(2548)

ล ักษณะความต้องการ
•
•
•
•
•

การดูแลกิจว ัตรประจาว ัน
การเดินการ เคลือ
่ นไหว
การทางานบ้าน
บริการดูแลสุขภาพทีบ
่ า้ น
ั
่ ยเหลือทางสงคมอื
การชว
น
่ ๆ

ั
Source: กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และ ศริ พ
ิ ันธุ ์ สาสตย์
(2548)

การจาแนกระบบการดูแลของแต่ละประเทศตามแนวคิดและพัฒนาการ
ประเทศ

แนวคิ ด
กอง
ประกัน
ทุน
เอกชน
ประกัน

การเข้าถึง บริ การ
ระบบ
ครอบคลุม ประเมิ นความ
แนวทางการเปลีย
่ นแปลง
ภาษี
ถ้วนหน้ า
สามารถ
ทัวไป
่
(Universal (Means-test)
coverage)
สวี เดน
x
x
ความเท่าเทียมระหว่างท้องถิ่น
การประสานงานระหว่างบริ การ
อังกฤษ
x
x
การสนับสนุนผู้ดแ
ู ลในครอบ
ครัว
ออสเตรเลีย
x
x
การให้ทางเลือก(Choice)ในการ
รับบริ การ
เยอรมัน
x
x
การให้ทางเลือก(Choice)ในการ
รับบริ การ
ญี่ปน
ุ่
x
x
พัฒนาระบบการดูแลในชุมชน
สหรัฐ
x
x
x
ปรับระบบการประกันให้มีมาก
อเมริ กา
ขึน
้ เพื่ อลดการพึ่ งพารัฐ
สิ ง คโปร์
x
x
เน้ นการออมภาคบัง คับ
รักษาบทบาทของครอบครัวใน
การให้การดูแล
ยูเครน
x
x
เพิ่ มการสนับสนุนจากภาครัฐ
เม็กซิ โก
x
เพิ่ มบทบาทของภาครัฐ
ไทย
x
x
เพิ่ มบทบาทของภาครัฐ
ั
Source: กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และ ศริ พ
ิ ันธุ ์ สาสตย์
(2548)

ชนิดของบริการแบบเป็ นทางการที่จดั ให้ตามประเภทใหญ่ ในแต่ละประเทศ
ประเทศ/
บริการ

Nursing
homes

Hospice
care

สวีเดน
อังกฤษ
เม็กซิโก
ยูเครน
เยอรมัน
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปนุ่
สิงคโปร์
ออสเตรเลีย
ไทย
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ความครอบคลุมและการร่วมจ่ายสิท ิ ประโยชน์สาหรับการดูแลระยะยาว
ประเทศ

สวี เดน

อังกฤษ

Medical Home Care Non-medical Home Care
(Home Nursing Care) (Personal Care/Home
Help)
ครอบคลุมถ้วนหน้ า
ครอบคลุมถ้วนหน้ า
การจ่ายร่วม: โดยท้อง อายุที่กาหนด ไม่มี
ถิ่นสามารถเรียกเก็บค่า การจ่ายร่วม ท้องถิ่น
ใช้จ่ายตามปริมาณและ เรียกเก็บได้ มีเพี ยงร้อย
รูปแบบต่าง กัน
ละ 8 ที่ผ้ใู ช้บริการจ่ายเอง
ครอบคลุมถ้วนหน้ า
บริการส่วนบุคคลขึน้ อยู่
การจ่ายร่วม ไม่มี
กับการประเมินความจา
เป็ น ยกเว้นสก็อตแลนด์
อายุที่กาหนด ขึน้ กับค่า
ทดแทน
การจ่ายร่วม ขึน้ กับท้อง
ถิ่น ฟรีในสก็อตแลนด์

Institutional Care

ครอบคลุมถ้วนหน้ า
อายุที่กาหนด ไม่มี
การจ่ายร่วม ท้องถิ่นเรียกเก็บได้ มี
เพี ยงร้อยละ 8 ที่ผ้ใู ช้บริการจ่ายเอง
บริการส่วนบุคคล nursing home
ขึน้ กับการประเมินความจาเป็ น โดย
อาจนาบ้านที่อยูอ่ าศัยมาคิดเป็ นมูล
ค่าด้วย

ั (2548)
Source: กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และ ศริ พ
ิ ันธุ ์ สาสตย์

ความครอบคลุมและการร่วมจ่ายสิท ิ ประโยชน์สาหรับการดูแลระยะยาว
ประเทศ

เม็กซิโก

ยูเครน
เยอรมัน

Medical Home Care Non-medical Home Care
(Home Nursing Care) (Personal Care/Home
Help)
รัฐยังไม่จดั บริการ
รัฐยังไม่จดั บริการ
ดาเนินการโดยองค์กร
เอกชน องค์กรการกุศล
ต่าง
ดาเนินการโดยองค์กร ดาเนินการโดยองค์กร
เอกชน องค์กรการกุศล เอกชน องค์กรการกุศล
ครอบคลุมถ้วนหน้า
ครอบคลุมถ้วนหน้า
สามารถเลือกรับเป็ นเงิน
สดเพื่อจัดหาบริการด้วย
ตนเอง

Institutional Care

รัฐยังไม่จดั บริการ
จ่ายจากกระเป๋ า

ดาเนินการโดยองค์กรเอกชน องค์
กรการกุศล
ครอบคลุมถ้วนหน้า
สามารถเลือกรับเป็ นเงินสดเพื่อจัด
หาบริการด้วยตนเอง

ั (2548)
Source: กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และ ศริ พ
ิ ันธุ ์ สาสตย์
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ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

Medical Home Care
ครอบคลุมถ้วนหน้ า
Medicare จ่ายค่าดูแล
สาหรับผู้ที่ไม่สามารถ
ออกจากบ้านเองได้ที่มี
อายุ 65 ปี ขึน
้ ไปและผู้
พิ การที่มีอายุตา่ กว่า 65

Non-medical Home Care
Institutional Care
บริการส่วนบุคคลขึน
้ อยู่ ครอบคลุมถ้วนหน้ า
กับการประเมินความจา  Short-term nursing home care
เป็ น ภายใต้ Medicaid
จะจ่ายโดย Medicare สาหรับผู้ที่
อายุที่กาหนด: ไม่มี
ไม่สามารถออกจากบ้านเองได้ที่
การจ่ายร่วม: แตกต่างกัน
มีอายุ 65 ปี ขึน
้ ไปหรือผู้พิ การที่พึ่ ง
ในแต่ละรัฐ แต่ปกติ
ออกจากโรงพยาบาลแต่ยงั
จ่ายเพี ยงแค่เล็กน้ อย
ต้องการการดูแลจากพยาบาลที่มี
ทักษะพิ เศษ
การจ่ายร่วม: ไม่มี หากอยูใ่ น
ระหว่าง 1-20 วัน
 Long-term nursing home care
ค่าใช้จ่ายขึน
้ อยูก่ บั การประเมิน
ความจาเป็ น ภายใต้ Medicaid
การจ่ายร่วม: ผู้ที่อยูอ่ าศัยที่ไม่มี
สามี/ภรรยาในชุมชน จะต้องมอบ
รายได้ทงหมดยกเว้
ั้
นค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวเพี ยงเล็กน้ อย

ั (2548)
Source: กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และ ศริ พ
ิ ันธุ ์ สาสตย์

ความครอบคลุมและการร่วมจ่ายสิท ิ ประโยชน์สาหรับการดูแลระยะยาว
ประเทศ
ญี่ปน
ุ่

สิงคโปร์

Medical Home Care
Home nursing จ่าย
โดยระบบการดูแล
ระยะยาว
การจ่ายร่วม: ไม่มี

Non-medical Home Care
ครอบคลุมถ้วนหน้ า
อายุที่กาหนด: 65 ปี ขึน
้ ไป
และผู้ที่เจ็บป่ วยตาม
อายุ มีอายุระหว่าง 4064
การจ่ายร่วม: จ่ายร่วม
กับประกันร้อยละ 10
ครอบคลุมถ้วนหน้ า
ครอบคลุมถ้วนหน้ า
Medisave เป็ นเงินออม ไม่มีรายละเอี ยดชัดเจน
เพื่อการรักษาในโรง
แต่อาจได้รบั เงินช่วย
พยาบาล ที่หกั จากเงิน เหลือจาก Medisave เพื่อ
เดือนสามารถใช้ในการ ใช้ในการดูแลระยะยาว
ดูแลระยะยาว

Institutional Care
ครอบคลุมถ้วนหน้ า
อายุที่กาหนด: 65 ปี ขึน
้ ไป และผู้ที่มี
อาการตามอายุ เช่น ภาวะสมอง
เสือ่ ม มีอายุระหว่าง 40-64
การจ่ายร่วม: จ่ายร่วมกับประกัน
ร้อยละ 10
ครอบคลุมถ้วนหน้ า
 การดูแลระยะยาวในโรง
พยาบาล จะได้รบั เงินช่วยเหลือ
จากกองทุน Eldershield
 Nursing Home จะได้รบั เงินช่วย
เหลือจากกองทุน Elderly Care
Fund
การจ่ายร่วม: ขึน
้ อยูก่ บั รายได้ต่อ
ครอบครัว

ั (2548)
Source: กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และ ศริ พ
ิ ันธุ ์ สาสตย์
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ออสเตรเรีย

ไทย

Medical Home Care
ครอบคลุมถ้วนหน้ า
การจ่ายร่วม: ค่าใช้จ่าย
อาจขึน้ อยูก่ บั รายได้
และแตกต่างกันใน
แต่ละรัฐ
มีการดาเนินการใน
ภาคเอกชน และมีการ
ให้การพยาบาลที่บา้ น
โดยโรงพยาบาลบาง
แห่ง
ภาครัฐยังไม่มีนโยบาย
ที่ชดั เจน

Non-medical Home Care
Institutional Care
ครอบคลุมถ้วนหน้ า
ครอบคลุมถ้วนหน้ า
อายุที่กาหนด: ไม่มี
อายุที่กาหนด: ไม่มี
การจ่ายร่วม: ค่าใช้จ่าย การจ่ายร่วม: ค่าใช้จ่ายแต่ละวัน
อาจขึน้ อยูก่ บั รายได้
อาจขึน้ อยูก่ บั รายได้และอาจนา
บ้านที่อยูอ่ าศัยมาคิดเป็ นมูลค่า
มีโครงการอาสาสมัครดู มีการจัดบริการในภาคเอกชน
แลที่บา้ น
สถานสงเคราะห์คนชรา: ดูแลเฉพาะ
ภาครัฐยังไม่มีนโยบายที่
คนอายุ 60 ปี บริบรู ณ์ขนึ้ ไปที่ไม่มี
ชัดเจน
ภาวะพึ่ งพิงมากนัก จ่ายโดยกรม
ประชาสงเคราะห์ หรือองค์กร
บริหารส่วนท้องถิ่น
การจ่ายร่วม: ค่าใช้จ่ายขึน้ อยูก่ บั
รายได้และประเภทของห้องพัก

ั (2548)
Source: กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และ ศริ พ
ิ ันธุ ์ สาสตย์

ความครอบคลุมของการจ ัดบริการ
 การดูแลแบบสถานบริการ (Institution)
– สถานบริบาลผูส
้ ง
ู อายุ (Nursing homes) การดูแลทีม
่ ค
ี วาม
เข้มข้นมากกว่า
– บ้านพ ักคนชรา (Residential homes)

 การดูแลทีบ
่ า้ น/ชุมชน
– การดูแลกิจกรรมสว่ นต ัวในชวี ต
ิ ประจาว ัน
– การร ับประทานอาหาร
ั
– การปร ับปรุงทีพ
่ ักอาศย

ั (2548)
Source: กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และ ศริ พ
ิ ันธุ ์ สาสตย์

การเงินการคล ังของระบบ
1. จากภาษีทว่ ั ไป
2. การจ่ายเงินสมทบจาก 3 ฝ่าย
้ ริการ
3. จากกระเป๋าของผูใ้ ชบ
Note: บางประเทศอาจอยูใ่ นรูปกองทุน

้ า
่ การจ่ายร่วมเพือ
มาตรการทีค
่ วบคุมค่าใชจ
่ ย เชน
่
ลดการบริการทีไ่ ม่จาเป็น & เป็นการระดมทุน
ั (2548)
Source: กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และ ศริ พ
ิ ันธุ ์ สาสตย์

นโยบายการดูแลระยะยาวและแหล่งการคลัง โดยใช้แนวทาง
ของ OECD (OECD, 2011)
ิ ธิประโยชน์แบบถ ้วนหน ้าภายใต ้การดูแลระยะยาวระบบเดียว (UC within a single
1. สท
programme) อาจแยก LTC system ออกจากระบบบริการสุขภาพ หรือจัดบริการ
คูข
่ นาน หรือเป็ นสว่ นหนึง่ ของระบบบริการสุขภาพก็ได ้ กลไกการจ่ายอาจเป็ นได ้ทัง้
่ ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย การคลังโดยประกันสงั คม หรือ
การคลังโดยภาษี เชน
่ เนเธอร์แลนด์ ญีป
ผสมผสานการคลังทัง้ สองรูปแบบ เชน
่ น
ุ่ เป็ นต ้น โดยมีการร่วมจ่าย
ยกเว ้นผู ้มีรายได ้น ้อยต ้องยกเว ้น เพือ
่ ให ้การจัดบริการครอบคลุมทุกคน
ิ ธิประโยชน์แบบถ ้วนหน ้าภายใต ้การดูแลระยะยาวแบบผสม (UC within a mixed
2. สท
ิ ธิแก่ประชาชนผ่านรูปแบบการดูแลระยะยาวที่
programme) โดยจัดรูปแบบทีใ่ ห ้สท
่ การกาหนดสท
ิ ธิประโยชน์ถ ้วนหน ้าสม
ั พันธ์กับรายได ้ ซงึ่ สว่ น
หลากหลาย หรือ เชน
ใหญ่มักให ้บริการสุขภาพแบบถ ้วนหน ้า แต่การชว่ ยเหลือด ้านสงั คมจะคานึงถึงฐานะ
่
ของครอบครัว ผู ้มีฐานะดีจะได ้รับการช่วยเหลือในระดับทีต
่ า่ กว่าผู ้มีรายได ้น ้อย เชน
แก่ ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส เป็ นต ้น บางประเทศกาหนดให ้การช่วยเหลือด ้านสงั คม
่ ในแคนาดา (บางจังหวัด) และนิวซแ
ี ลนด์ เป็ นต ้น
ต ้องมีการประเมินรายได ้ เชน
ิ ธิประโยชน์แบบถ ้วนหน ้า โดยเน ้นให ้การ
3. กลุ่มประเทศทีไ่ ม่เห็นด ้วยกับการให ้สท
ชว่ ยเหลือเฉพาะผู ้ยากไร ้ ใชวิ้ ธท
ี ดสอบรายได ้ (Means-tested safety net) และใช ้
่ ประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ เป็ นต ้น
แหล่งการคลังแบบภาษี เชน
4. กลุ่มประเทศทีก
่ าลังพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว (developing formal LTC
่ ประเทศเม็กซโิ ก เป็ นต ้น
system) เชน
ั และคณะ 2558
Source: ศริ พ
ิ ันธุ๋ สาสตย์

การบริหารจ ัดการ
ิ ธิจากการประเมินภาวะ
• กาหนดการได ้รับสท
้
พึง่ พาและระยะเวลาทีต
่ ้องใชในการดู
แล
้
• ประเมินผู ้ป่ วยรายบุคคล โดยใชเกณฑ์
ตาม
ความเหมาะสมแต่ละราย (Mean test)
– รายได ้
ิ
– ทรัพย์สน

่ ยเหลือ & ผลกระทบต่อ
ความชว
ครอบคร ัว
• การจ ัดบริการสน ับสนุน
่ ยเหลือครอบคร ัว
• การให้เงินชว
• การลดหย่อนภาษีให้ก ับ คค. ทีใ่ ห้การดูแล
ิ ทีม
สมาชก
่ ภ
ี าวะพึง่ พา
ิ ธิทดแทนการออกจากงาน
• การให้สท
้ ฐาน
• สทธิในการร ับบานาญขนพื
ั้ น

ข้อเสนอแนะ
1. การพ ัฒนาระบบต้องมีความเหมาะสมก ับว ัฒนธรรมและ
ั
คุณค่าของสงคมไทย
2. การบริการควรเน้นให้ครอบคร ัวมีบทบาทหล ักในการดูแล
3. ร ัฐควรมีบทบาทในการเป็นผูส
้ น ับสนุน ให้ความรู ้ และเป็น
ต ัวแทนดูแลกาก ับคุณภาพของบริการและการดูแล โดยมี
ระบบทีร่ องร ับผูท
้ ค
ี่ รอบคร ัวไม่สามารถดูแลได้
4. การพ ัฒนาควรริเริม
่ จ ัดบริการทงสองทางเพื
ั้
อ
่ มุง
่ เน้นให้
ผูป
้ ่ วยสามารถดารงชวี ต
ิ อย่างมีภาวะพึง่ พาน้อยทีส
่ ด
ุ

ผูส
้ ง
ู อายุ
สถานดูแล
ระยะยาว

้ ร ัง
เปราะบาง ป่วยเรือ

ป่วยด้วย
ภาวะฉุกเฉิน

โรงพยาบาล
บ้าน/
ชุมชน

การดูแลระยะยาว
การดูแลระยะยาว
ในชุมชน

สถานดูแลระยะกลาง
(สถานพ ักฟื้ น ฟื้ นฟูสภาพ)
- รพ.ชุมชน/รพ.เอกชน

ั
การบริการสุขภาพ & สงคม:
อ ังกฤษ
• Institutional-based
– Acute care
• Hospital
– Sub-acute care
– Long-term care
• Nursing Home
• Residential Home
• Respite care
• Hospice care

• ชุมชน (Community)
Health Centre
Day Hospital
Day Care
Day Centre
Home visiting, Home
Nursing
– Home Help
– Meals on Wheels
– University of Third Ages
–
–
–
–
–
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ั
การบริการสุขภาพ & สงคม:
สงิ คโปร์
• Institutional-based
– Acute care
• Hospital: Geriatric
Centre

– Step-down care
• Community Hospital
– Long-term Care (LTC)
• Residential LTC
– Nursing Home
• Non-residental LTC
– Respite care

• Community-based Care

– Day Rehabilitation Centres
– Home care
• Home medical care
• Home nursing care
• Home-help service

– Day Hospital
– Long-term care
•
•
•
•
•

Laundry service
Home modification
Tel. Hotline service
Equipment loans
Neighbourhood respite
care
26

ประสบการณ์การดูแลระยะยาว
ในประเทศทีเ่ ข้าสูส
่ งั คมผูส
้ งู อายุ

Rapid change in the Populations Structure
• In 2025, the population 75 and older is estimated to account
for 18% of total population when a baby-boomer generation
will reach that age, so called 2025 problem.
• Around 2040, Japan will face the highest population aged over
65 and continuous decrease of population as the result of
second baby boomers, so called 2040 problem.
• In 2060, the total number of population are estimated to fall
below 90 million and the percentage of population 65 and
over will be around 40%

Source: Inagawa, H. (2018). History of Japan Elderly Care System

Social welfare in Japan
• ‘Social welfare’ or ‘social services’ refer the whole support
activities undertaken n=by the administration, group and
individuals for the purpose of resolving and mitigating
difficulty and hardship that a person confronts in daily life in
the society.
• Article 25. All people shall have the right to maintain the
minimum standards of wholesome and cultured living. In al;
spears of life, the State shall use its endeavors for the
extension of social welfare and security, and the public health
promotion
Source: Inagawa, H. (2018). History of Japan Elderly Care System

Chronological table
•
•
•
•
•
•
•

1963
1964
2005
2000
2008
2025
2040

Enactment of Social welfare law for the aged
Universal pension coverage
The lowest TFR : 1.26
Implementation of long-term care insurance
Starting point of population decline
The baby boomers generation will become old-old
Japanese society will reach the peak of ageing

Source: Inagawa, H. (2018). History of Japan Elderly Care System

Public LTC Insurance System
•
•
•
•

Date of introduction: 1 April 2000
Insurer: Local government
Insured: Pele of ages of 40 and over
Services provision to:
– Certified old people of ages of 65 and over and
– Younger people of aged of 40 – 64 suffering from ageing related
disease including dementia

• Payment: Insurance due and 10% of each care cost
Source: Arai, H. (2018). Preventing LTC and Dementia Prevention programme

Social services for people with
dementia and their families
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Counselling at public health centre
Diagnosing at dementia centre
Day care
Short term stay
Residential care at geriatric facility
Special e unit care at psychiatrics hospital
Group home care
Help line for family caregivers
Early detection network for wandering
Legal support
Others

Source: Arai, H. (2018). Preventing LTC and Dementia Prevention programme

 Keys for dementia rehabilitation
- Evaluation
- Understand the problems in the daily life
- Understanding the preserve/impaired
function

• Utilization the remaining function and reconstruction the life
 Family education
 Family participation
 Group therapy

(Experience and re-learning of social life)
By the family education, person with dementia can keep calm at home
Source: Arai, H. (2018). Preventing LTC and Dementia Prevention programme

Current issues for dementia care in Japan
• Symptomatic worsening due to the delay of early medical
examination/response
• Prolonged hospitalized of dementia patient in psychiatric hospitals
• Admission of people with dementia to general hospitals is sometimes
refused due to the shortest of staff who can handle the illness
• The circumstances for people with dementia to continue to live at home
are poor in term of quality and quaintly
• Inadequate community support service for people with dementia ad
their families
• Lack of service coordination by health professionals and social workers in
dementia care

Current Status of Social Security Benefit & Burden
• Social Security Benefit Payment in FY 2018: ¥121.3 Trillion
(actual figure); 21.5% to GDP.
• Social security is financed by large amounts of ‘public
expenditure’ along with ‘social insurance contribution.’ The
also a financially weak schemes are partly financed by the
Govt. subsidy to reduce burden on the insured.
• It is expected to increase to finance high subsided scheme like
pension, health insurance for the aged and LTC.
• This public expenditure on social security accounts for a large
part of the nation revenue coming from tax revenue and Govt.
bonds issued in even larger amounts
Source: Inagawa, H. (2018). History of Japan Elderly Care System

Matrix of LTC Insurance Service
Private home

Home-visit Services
Home-visit care, Home-visit Nursing, Home-visit Bathing LTC, Inhome LTC support, etc.

Day Services
Outpatient Day LTC, Outpatient Rehabilitation, etc.

Short-stay Services
Short-term Admission for Daily life LTC

Residential Services
Daily Life LTC Admission to a Specified Facility and People
with Dementia, etc.

LTC Facility

In-facilities services
Facility Covered by Public Aid Providing LTC to the Elderly,
LTC Health Facility, ect.

Source: Inagawa, H. (2018). History of Japan Elderly Care System

Total Community care system
• In 2025, the baby boomers will be become late stage elderly,
the Govt. has implemented total community care system that
would enable them to live in familiar community even after
becoming dependent.
• This policy involves comprehensive measures such as housing,
medical care, LTC, prevention and daily life support.
• This community oriented policy focus on community based
services provided by variety of service providers
• This policy also stressed the importance of cooperate and
coordination between hospitalized and placement in welfare
facility,
Source: Inagawa, H. (2018). History of Japan Elderly Care System

Total community care system
Medical care
Medical care
facilities

Long-term Care
Doctor

Home care services

Housing
Comprehensive
community
support center &
care manager

Daily life support & Care
prevention services

Source: Inagawa, H. (2018). History of Japan Elderly Care System

Care
facilities

New Orange Plan in Japan (revised in 2015)
1. Promote dissemination and raise awareness of dementia
recognition.
2. Provide health & social care services that are timely and
appropriately to condition or stage of dementia
3. Reinforces strategies for people with younger onset of dementia
4. Support caregiver (families) for person with dementia
5. Enhance creation of community friendly to older people and people
with dementia
6. Promote research and development and the dissemination of
research out comes
7. Respect the view of people with dementia and their families
Source: Arai, H. (2018). Preventing LTC and Dementia Prevention programme

Future Orientation of Welfare Policy
• The Japan’s Plan for Dynamic Engagement of all Citizens
– Preventing unwilling leave from job to take care his/her parents
– Providing sufficient childcare services to promote female labour
participants

• In 2017, LTC Insurance reform aims to maintain sustainability
of the system and to prepare so called “Year 2015 problem”
– Introduce of data-oriented planning at local level
– Reinforcement of the prevention & self-reliance support
– Created new type facility to provide integrally medical & care services
for bed-ridden aged (Long-term medical care facility)
– Increase partial cost sharing incurred to high-income people: from
20% to 30%
Source: Inagawa, H. (2018). History of Japan Elderly Care System

Thank you for your kind
attention

