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This research aimed to achieve the following: (1) to study and analyze long-term care
insurance system for elderly people in Germany, Japan, Singapore and Thailand, using the
documentary research method; and (2) to analyze the willingness to pay for long-term care services
to study the factors affecting decision-making, using the choice modelling method and analyzed using
the mixed logit model. The primary data were collected using a questionnaire with four hundred people
in the Bangkok metropolitan area. The results revealed that in Germany, Japan and Singapore, there
were compulsory co-payments to reduce the cost of long-term care, including residential services,
home-base services and community-based care. The use of non-residential services was motivated
through support for high expenses and cash benefits in order to serve the needs of the elderly as well
as promoting family-based care for the elderly through the creation of unemployment insurance.
Whereas the long-term care insurance for the elderly in Thailand did not cover their needs. There was
also a lack of stable funding systems. The access to services depended on health benefits and the
readiness of each area which were limited in terms of budget and service providers. The analysis of
willingness to pay showed that individuals were willing to pay for both full-time and temporary
residential services, at the most 629.90 Baht/month and 332.50 Baht/month. The risk awareness was
the factor affecting decision-making using services, including co-payment. Therefore, the development
of the long-term care insurance system should begin with the development of full-time and temporary
health care settings and raising awareness of health and financial risks for elderly people. These
actions would become key factors affecting decision-making for co-payment to be a source of funding,
which would affect the long-term care insurance system in Thailand.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
การเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางประชากรซึ่งเป็ นปั ญหาสาคัญที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ ในหลายประเทศทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอายุของประชากรจากการ
ที่มีจานวนผูส้ งู อายุเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ในขณะที่อตั ราการเกิดลดลงส่งผลต่อการลดลงของกาลัง
แรงงานในอนาคต ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในหลายประเทศทั่วโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรโดยมีจานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วในขณะที่อัตราการเกิดลดลง ประชากรวัย
แรงงานต้อ งเกื ้อ หนุน กลุ่ม ประชากรผู้สูง อายุ แ ละเด็ ก ทั้ง ในเชิง เศรษฐกิ จ และสัง คมมากขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาวะสูง วัยของประชากรนามาสู่รูปแบบความต้องการของประชากรที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามวัย ภาครัฐจาเป็ นต้องมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ในรู ป แบบของการวางแผนและพัฒนาระบบการดูแลทางสังคมและสวัสดิก าร โดยเฉพาะการ
บริการทางสุขภาพเพื่อรองรับกับความต้องการของผูส้ ูง อายุที่มีแนวโน้มสูงขึน้ ซึ่งถือเป็ นนโยบาย
สาคัญที่มีความจาเป็ นต่อการรองรับสถานการณ์สงั คมสูงอายุทงั้ ในปัจจุบนั และระดับการก้าวเข้าสู่
สังคมสูงอายุที่รุนแรงขึน้ ในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จากข้อ มูล การคาดประมาณประชากรไทยโดย United Nations (2017) แสดงถึ ง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยแต่ละช่วงอายุในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2533 – 2583
พบว่าสัดส่วนประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่กลุ่มประชากรผูส้ งู อายุมีก าร
เพิ่มขึน้ อย่ างรวดเร็วส่งผลให้โครงสร้างประชากรไทยมี ลัก ษณะพิรามิดประชากรแบบหดตัว
ตามลาดับแสดงดังภาพประกอบ 1 โดยใน พ.ศ. 2533 มีประชากรสูงอายุจานวน 2.56 ล้านคน
คิดสัดส่วนเป็ นร้อยละ 4.52 ของประชากรทั้งหมดและมีการเพิ่มขึน้ ของจานวนประชากรสูงอายุ
อย่างต่อเนื่องจนใน พ.ศ. 2553 มีจานวนผูส้ ูงอายุ 8.91 ล้านคนคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 8.91 และ
คาดการณ์ว่าใน พ.ศ. 2583 จะมีจ านวนผูส้ ูงอายุ 17.60 ล้านคนคิดเป็ น สัดส่วนร้อยละ 25.76
ของประชากรทัง้ หมด การเปลี่ยนแปลงประชากรในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่
โครงสร้างสังคมผูส้ ูงอายุใน พ.ศ. 2548 โดยมีประชากรอายุ 65 ปี ขึน้ ไปจานวน 4.57 ล้านคนคิด
เป็ น สัด ส่วนร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมดและคาดการณ์ว่าจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ (Aged society) ใน พ.ศ. 2564 และจะเข้าสู่สงั คมสูงอายุระดับสุดยอดใน พ.ศ. 2575

2

ภาพประกอบ 1 โครงสร้างประชากรไทยระหว่าง พ.ศ. 2533 - 2583
ที่มา: United Nations (2017)
การศึกษาโครงสร้างประชากรสูงวัยในอาเซียนของ วาสนา อิ่มเอม (2557) พบว่าประเทศ
ไทยมีจานวนประชากรสูงวัยมากที่สดุ ในอาเซียนและอัตราการเติบโตของประชากรสูงวัยของไทยมี
อัตราการเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วซึ่งถือเป็ นการเปลี่ยนผ่านทางประชากรเข้าสู่สงั คมสูงอายุแต่ละขัน้ ใน
ระยะเวลาอัน รวดเร็ว เมื่อพิจ ารณาอัตราส่วนการเกื ้อหนุน ผู้สูงอายุ (Elderly Support Ratio) 1
แสดงถึงจานวนคนในวัยแรงงานซึ่งเป็ นกลุ่มวัยที่มีศกั ยภาพในการดูแลผูส้ งู อายุในด้านต่างๆ เช่น
การเกื ้อหนุน ทางรายได้และการดูแ ลการดาเนิน ชีวิตประจ าวัน พบว่า อัตราส่ วนการเกื ้อ หนุ น
1

อัตราส่วนการเกือ้ หนุนผู้สงู อายุคานวณจากจานวนประชากรที่อยู่ในวัยทางานอายุ 15-59 ปี หารด้วยจานวน
ประชากรอายุ 60 ปี ขนึ ้ ไป

3
ผูส้ ูงอายุระหว่าง พ.ศ. 2533 – 2583 มีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องแสดงดังภาพประกอบ 2 แสดงถึง
แนวโน้มการรับภาระการดูแลผู้สูงอายุของวัย แรงงานเพิ่มขึน้ ในอนาคต โดยใน พ.ศ. 2533 มี
ประชากรวัยแรงงานจานวน 14.45 คนสาหรับการดูแลผูส้ ูงอายุ หนึ่งคนและใน พ.ศ. 2583 จะมี
จานวนวัยแรงงานเพียง 2.36 คน ต่อการดูแลผูส้ งู อายุหนึ่งคน

ภาพประกอบ 2 อัตราส่วนการเกือ้ หนุนผูส้ งู อายุของประเทศไทย พ.ศ. 2533-2583
ที่มา: United Nations (2017)
ค่ าอัต ราส่วนการเกื ้อหนุนผู้สูงอายุ ของประเทศไทยที่ มีแนวโน้มลดลงในขณะที่ความ
ต้องการการดูแลของผู้สูงอายุกลับเพิ่มขึน้ ตามจ านวนผูส้ ูงอายุ ความไม่สอดคล้องกันดังกล่า ว
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุและอาจส่งผลต่อสมาชิกในครัวเรือนซึ่งเป็ นผูด้ แู ล
ผูส้ ูงอายุเช่นกัน ไม่เพียงแต่จานวนผูส้ งู อายุที่มีแนวโน้มเพิ่ มขึน้ เท่านัน้ เมื่อพิจารณาในโครงสร้าง
ประชากรผูส้ ูงอายุ ของไทยจากข้อมูลการคาดประมาณประชากรโดย United Nations (2017)
ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2533 – 2583 พบว่าสัดส่วนผู้สูงอายุ ใ นตอนกลาง และตอนปลายของ
ประเทศไทยมีสัดส่วนสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องแสดงถึงโครงสร้างผูส้ ูงอายุซึ่งมีลักษณะสูงวัยมากขึน้
แสดงดังภาพประกอบ 3
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ตอนปลาย

ตอนกลาง

ตอนต้น

พ.ศ.
20.61

2583
14.70

2573

14.10

2563
2553
2543
2533

36.26

12.62
9.84
10.27

33.13
28.72
32.44
30.36
27.68

43.13
52.17
57.18
54.93
59.80
62.05

ภาพประกอบ 3 ร้อยละของกลุ่มประชากรสูงอายุไทยใน พ.ศ. 2533 - 2583
ที่มา: United Nations (2017)
ปั ญหาสาคัญจากการที่มีจานวนผูส้ งู อายุเพิ่มขึน้ คือความต้องการบริการทางการแพทย์
เนื่องจากเมื่อบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุจะเกิดการเสื่อมถอยทางร่างกายส่งผลให้ความต้องการด้าน
สุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ และมีรูปแบบการบริการทางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากการดูแลรักษา
โรคทั่วไปเฉียบพลัน (Acute care) กลายเป็ นการดูแลรักษาการเจ็บป่ วยด้วยโรคเรือ้ รัง ซึ่งต้องการ
การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว (Long term care) โดยเฉพาะในกลุ่มผูส้ งู อายุตอนกลาง
และตอนปลาย (Siciliani, 2014)
แนวโน้มอายุ เฉลี่ยของประชากรผู้สูงอายุไทยที่ยื นยาวขึน้ (สานัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) ในขณะที่ภาวะสุขภาพของผูส้ งู อายุจากข้อมูลการ
สารวจอนามัยและสวัสดิการใน พ.ศ. 2558 พบว่าร้อยละ 46.86 ของผูส้ งู อายุมีโรคประจาตัวหรือ
โรคเรื ้อ งรัง อย่ า งน้อ ย 1 โรค โดยภาวะโรคเรื ้อ รัง จะเพิ่ ม ขึ ้น ตามอายุ แ ละส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสามารถในการดูแ ลตนเองที่ ล ดลงตามอายุ ที่ มากขึ ้น ประกอบกับ จ านวนผู้สูง อายุ ใ น
ตอนกลางและตอนปลายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ แสดงถึงจานวนผูส้ ูงอายุที่จะมีปัญหาภาวะโรคเรือ้ รัง
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เพิ่มขึน้ เช่นกัน การเจ็บป่ วยจากโรคเรือ้ รังก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการดูแลตนเอง
ในการดาเนินชีวิตประจาวันขัน้ พืน้ ฐาน (Activities of daily living: ADLs) และกลายเป็ นผูส้ ูงอายุ
ที่มีขอ้ จากัดในการดาเนินกิจวัตรประจาวัน จาเป็ นต้องมีผูช้ ่วยเหลือในการทากิจวัตรในระยะยาว
หรือตลอดช่วงชีวิตซึ่งเรียกว่าผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ศิริพันธุ์ สาสัตย์, วาสินี วิเศษฤทธิ์, ถาวร
สกุลพาณิชย์, และ รังสิมันต์ สุนทรไชยา, 2558) จากการประเมินสุขภาพผูส้ ูงอายุใน พ.ศ. 2558
พบว่าร้อยละ 79 อยู่ในกลุ่มผูส้ ูงอายุติดสังคมที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และร้อยละ 21 อยู่ใน
กลุ่มผู้สูงอายุ ติ ด บ้าน ติ ด เตี ย ง ซึ่ง ถื อเป็ นกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงต้องการการดูแลในการ
ดาเนินกิจวัตรประจาวันและเป็ นการดูแลอย่างต่อเนื่องในระยะยาว (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูส้ งู อายุ, 2557) และจากแนวโน้มโครงสร้างผูส้ งู อายุของประเทศไทย
ซึ่งมีสัดส่วนผูส้ ูงอายุตอนกลางและตอนปลายมากขึน้ ในอนาคตแสดงถึงแนวโน้มความต้องการ
ผูด้ แู ลในการดาเนินชีวิตประจาวันของผูส้ งู อายุมากขึน้ เช่นกัน
ในขณะที่การสารวจข้อมูลการดูแลผูส้ ูงอายุในการทากิจวัตรประจาวันจากรายงานการ
สารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยโดยสานักงานสถิติแห่งชาติ (2560) พบว่าผูส้ งู อายุโดยส่วน
ใหญ่ไม่มีผูด้ แู ลในการทากิจวัตรประจาวัน โดยใน พ.ศ.2560 ผูส้ ูงอายุที่ไม่มีผูด้ แู ลคิดเป็ นร้อยละ
86.24 ของผู้สูงอายุ ทั้งหมด เมื่อพิจ ารณาเป็ น รายภาคพบว่ามี สัดส่ วนเปลี่ย นแปลงเล็ ก น้อ ย
แตกต่ างกัน ในแต่ ละรายภาคโดยเมื่อเปรีย บเทีย บย้อนหลังใน พ.ศ.2550 สัดส่วนผู้สูงอายุใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ไม่มีผดู้ แู ลในการทากิจวัตประจาวันเพิ่มขึน้ ตามลาดับ
ซึ่งเป็ น ผลจากการย้ายถิ่น ฐานของแรงงานเพื่อแสวงหารายได้ ซึ่งเป็ น รู ป แบบการอยู่อาศัยใน
ปัจจุบนั ของแรงงานไทยรุ่นใหม่ แสดงดังตาราง 1
ดังนัน้ ลักษณะการอยู่อาศัยของผูส้ งู อายุในครัวเรือนจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้ง
ในแง่ของขนาดครอบครัวและลักษณะการอยู่ อาศัยจากเดิมซึ่งมีครอบครัวขนาดใหญ่เริ่มมีก าร
ลดลงของจานวนสมาชิกในครอบครัว นอกจากนั้น ยังพบสัดส่วนของผูส้ ูงอายุที่อยู่ตามลาพังใน
ครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ แสดงดังภาพประกอบ 4
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ตาราง 1 ข้อมูลการดูแลผูส้ งู อายุในการทากิจวัตรประจาวัน (หน่วย: ร้อยละ)
2550

ผูส้ งู อายุรายภาค

2560

ไม่มีผดู้ แู ล

มีผดู้ แู ล

ไม่มีผดู้ แู ล

มีผดู้ แู ล

89.09

10.91

86.24

13.76

กทม

87.99

12.01

80.61

19.39

ภาคกลาง

88.94

11.06

85.21

14.79

ภาคเหนือ

89.08

10.92

90.38

9.62

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

87.65

12.35

86.65

13.35

ภาคใต้

87.58

12.42

84.48

15.52

รวม

ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ (2560)
ร้อยละ
15
10.8

10
8.7

8.6

7.7

5
0
2548

2550

2552

2554

2556

2558

2560

2562พ.ศ.

ภาพประกอบ 4 ร้อยละของผูส้ งู อายุที่อยู่อาศัยคนเดียว
ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ (2560)
โดย พ.ศ. 2550 มีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวร้อยละ 7.7 และเพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ 8.6
ร้อยละ 8.7 ใน พ.ศ.2554 พ.ศ.2557 ตามลาดับ โดยใน พ.ศ. 2560 มีผสู้ งู อายุที่อาศัยอยู่คนเดียว

7
เพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 10.8 การเพิ่มขึน้ ของผูส้ ูงอายุ ที่อยู่ อาศัยเพียงลาพัง ในครัวเรือนแสดงถึ ง
ความเสี่ยงในการขาดผูด้ แู ลการดาเนินกิจวัตรประจาวันเมื่อต้องการได้รบั การดูแล
นอกจากนั้น ยังพบการพึ่งพิงในเชิงเศรษฐกิ จของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ มีการพึ่งพิง
รายได้จ ากบุ ต ร การท างาน คู่สมรส บ าเหน็จ บ านาญ เบี ย้ ยังชีพ และจากแหล่งรายได้อื่ น ๆ
ประกอบไปด้วย ดอกเบี ย้ จากทรัพย์สิน ญาติพี่น ้อง จากข้อมูลพบว่าแหล่งรายได้ห ลัก ในการ
ดารงชีวิตของผูส้ งู อายุมาจากบุตรและการทางาน แสดงดังภาพประกอบ 5 ใน พ.ศ.2550 ผูส้ งู อายุ
พึ่งพิงแหล่งรายได้จากบุตรคิดเป็ นร้อยละ 51.13 ซึ่งถือเป็ นแหล่งรายได้หลัก ที่สาคัญของผูส้ งู อายุ
และรายได้จากการทางานของตนเองและคู่สมรสตามลาดับ ในขณะที่ พ.ศ. 2560 ผูส้ ูงอายุมีการ
พึ่งพิงรายได้หลักจากบุตรคิดเป็ นร้อยละ 34.70 และพึ่งพิงรายได้จากการทางานของตนเองและ
เบีย้ ยังชีพตามลาดับ

ภาพประกอบ 5 แหล่งรายได้ที่สาคัญของผูส้ งู อายุ (หน่วย: ร้อยละ)
ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ (2560)
เมื่อเปรียบเทียบแหล่งรายได้หลักของผูส้ ูงอายุยอ้ นหลังแสดงถึงความสามารถในการ
เกื ้อหนุน ผู้สูงอายุ จ ากบุ ต รในทางการเงิน มีแนวโน้ม ลดลงและต้องพึ่ง พิงแหล่ งรายได้ข อง ตั ว
ผูส้ ูงอายุ เช่นรายได้จากการทางานและการพึ่งพิงจากรัฐในรูปเบีย้ ยังชีพ ในสัดส่วนมากขึน้ การ
พึ่งพิงแหล่งรายได้จากบุตรมีแนวโน้มลดลงในขณะที่แหล่งรายได้ของผูส้ ูงอายุไม่เพียงพอต่อการ
ดารงชีพขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายจากการรับบริการทางการแพทย์มีแนวโน้มสูงขึน้ ตามอายุที่ มากขึน้
แสดงถึงความเสี่ยงของผูส้ งู อายุและครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึน้ จากความสามารถที่ลดลงของครัวเรือน
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เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการดูแลผูส้ งู อายุ พบว่ารูปแบบการดูแลผูส้ งู อายุประกอบไปด้วย
การดูแลแบบทางการ (Formal care) และการดูแลแบบไม่เป็ นทางการ (Informal care) โดยการ
ดูแลแบบทางการได้แก่ ผูด้ แู ลที่เป็ นวิชาชีพจากสถานบริการพยาบาล เช่น แพทย์ พยาบาล ผูช้ ่วย
พยาบาล หรือผูท้ ี่ได้รบั การฝึกอบรมการดูแลผูส้ งู อายุ เช่น ผูช้ ่วยดูแลจากศูนย์บริการ และการดูแล
แบบไม่เป็ นทางการ (Informal care) เช่น การดูแลโดยครอบครัว ได้แก่ บุตรหลาน คู่สมรส การ
ดูแลภายในชุมชน (World Health Organization, 2002; ศิริพนั ธุ์ สาสัตย์ et al., 2558)
จากการสารวจประชากรสูงอายุ ใ นประเทศไทยใน พ.ศ.2560 เมื่อพิจ ารณาในกลุ่ม
ผูส้ งู อายุที่มีผดู้ แู ลในการดาเนินกิจวัตรประจาวัน พบว่าผูส้ งู อายุส่วนใหญ่รอ้ ยละ 98.80 ได้รบั การ
ดูแลแบบไม่เป็ นทางการ โดยมีบุตรหญิงเป็ นผูด้ แู ลหลักคิดเป็ นร้อยละ 42.0 รองลงมาได้แก่ค่สู มรส
คิดเป็ นร้อยละ 28.74 และได้รบั การดูแลแบบเป็ นทางการจากพยาบาล เจ้าหน้าที่ศนู ย์บริการร้อย
ละ 1.20 แสดงดังภาพประกอบ 6 ข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงบทบาทของสมาชิกในครัวเรือนต่อการ
ดูแลผูส้ งู อายุในประเทศไทย

ภาพประกอบ 6 ประเภทการดูแลผูส้ งู อายุ พ.ศ.2560
ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ (2560)
การดูแลจากบุคคลในครอบครัว เช่น บุตร คู่สมรสคือผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในการดูแลการ
ดาเนินกิจวัตรประจาวันแก่ผสู้ งู อายุในประเทศไทย โดยเฉพาะบุตรหญิงคือผูท้ ี่มีบทบาทหลักในการ
ดูแลและจากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทางานและชั่วโมงการทางานของผูห้ ญิงโดย
ปวีณา ลีต้ ระกูล (2559) พบว่าบุตรหญิงซึ่งอยู่ในช่วงวัยแรงงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Prime-
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age) ต้องออกจากงานก่อนเวลาอันสมควรเพื่อมาดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว โดยผูด้ แู ลผูส้ งู อายุใน
ครัวเรือนมักจะมีบทบาทเชิงซ้อนในครอบครัวมีหน้าที่และรับภาระภายในครอบครัว เช่น ทางาน
บ้าน การประกอบอาชีพ ประกอบกับผู้ดูแลส่วนใหญ่ ไม่มีความรู ้หรือประสบการณ์ในการดูแล
ผูส้ งู อายุ (ศิราณี ศรีหาภาค, โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, และ คณิศร เต็งรัง, 2557) ดังนัน้ ภาระการ
ดูแลที่เพิ่มขึน้ และยาวนานส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผูด้ แู ลและส่งผลให้การดูแลผูส้ งู อายุ
เป็ น ไปอย่ างไม่มีป ระสิทธิภาพ เมื่อพิจ ารณาการดูแลในรู ปแบบทางการ (Formal Care) ของ
ประเทศไทยพบว่ามีการดูแลโดยพยาบาล ผูช้ ่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการดูแลผูส้ งู อายุ
ในสัด ส่วนน้อยคิ ดเป็ นร้อยละ 1.20 ของการดูแลทั้งหมด โดยการใช้บริการดังกล่าวเป็ น การใช้
บริการจากสถานบริการเอกชนซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและผูร้ บั บริการต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึน้
ทั้งหมด ผูท้ ี่เข้าถึงบริการการดูแลระยะยาวในรูปแบบทางการสามารถเข้าถึงได้เฉพาะในกลุ่มผูม้ ี
รายได้สงู และรายได้ปานกลาง (วรเวศม์ สุวรรณระดา, 2553) ดังนัน้ ผูท้ ี่มีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่ดีจึงมีโอกาสเข้าถึงบริการการดูแลผูส้ งู อายุได้มากกว่าผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ย
กล่าวได้ว่า การดูแลจากสมาชิกในครัวเรือนถือเป็ นแหล่งพึ่งพิงหลักของผูส้ งู อายุไทย แต่
จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขนาด
ครอบครัวซึ่งกระทบต่อศักยภาพการดูแลผูส้ ูงอายุของครัวเรือน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่
อาศัยของผูส้ งู อายุ และการเพิ่มขึน้ ของจานวนผูส้ งู อายุที่อาศัยอยู่คนเดียวแสดงถึงการเพิ่มขึน้ ของ
ความเสี่ยงของผูส้ ูงอายุในการขาดที่พึ่งและโอกาสในการได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น บทบาทของการดูแลในรูปแบบทางการจึงมีบทบาทเสริมที่สาคัญในการ
ดูแลผูส้ งู อายุเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าวที่จะเพิ่มมากขึน้ ในอนาคต
ระบบการดูแลระยะยาวจึงถือเป็ นส่วนสาคัญของระบบสวัสดิการสังคม โดยมีเป้าหมาย
ในการให้บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตนเองมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยระบบประกัน
สุขภาพของประเทศไทยพบว่ามีหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบสวัสดิการข้าราชการ
ระบบประกัน สัง คม และระบบหลัก ประกัน สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งถื อเป็ น ระบบประกัน สุขภาพที่
ครอบคลุมประชากรทุกคน (Universal coverage) โดยผูส้ งู อายุที่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมเมื่อ
เกษี ยณงานจะเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนผูส้ ูงอายุที่อยู่ในระบบราชการจะมี
หลักประกันสุขภาพจากสวัสดิการข้าราชการ จากการศึกษาระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศ
ไทยโดย (สุรจิต สุน ทรธรรม และ สานัก งานหลัก ประกัน สุขภาพแห่งชาติ , 2555) พบว่าระบบ
หลักประกันสุขภาพของประเทศไทยมี รูปแบบการให้บ ริก ารการดูแลรักษาผูป้ ่ วยที่มีภาวการณ์
เจ็บ ป่ วยเฉีย บพลัน ในสถานบริก ารทางการแพทย์เป็ น หลัก ไม่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ อย่ าง
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ต่อเนื่องในระยะยาวในรู ป แบบการสนับ สนุน ช่วยเหลื อการด าเนิน ชีวิ ตประจ าวัน การฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพ หรือการดูแลผูส้ งู อายุติดเตียงอย่างเป็ นรูปธรรม การบริการมีเพียงการดูแล การเยี่ยม
เยียนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการดูแลโดยอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุในที่พักอาศัยในบาง
พืน้ ที่ที่มีความพร้อมของบุคลากรและงบประมาณในการดาเนินการ จนใน พ.ศ. 2559 สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการจัดตั้งกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับ
ผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ นหน่วยงานหลักในการจัดการระบบการ
ดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2559)
กล่าวได้ว่า ในปั จจุบันประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มต้นในการใช้นโยบายการ
ดูแลระยะยาวแก่ผูส้ งู อายุจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนซึ่งผูเ้ ข้าถึงบริการยังเป็ นสัดส่วนน้อย
และไม่เพียงพอต่อความจาเป็ นของผูส้ งู อายุ จากการศึกษาระบบการบริการการดูแลระยะยาวแก่
ผูส้ ูงอายุในประเทศไทยโดย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ( 2560) พบว่าบริการการดูแลระยะยาวยังมี
ลักษณะแบบสังคมสงเคราะห์และยังไม่มีการกาหนดรูปแบบการบริการการดูแลระยะยาวที่ชดั เจน
และขาดความเชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบของผูเ้ กี่ยวข้อง การบริ การขึน้ อยู่กบั ความพร้อมของแต่ละ
พืน้ ที่ ดังนั้น ในพืน้ ที่ที่มีความพร้อม การช่วยเหลือดูแลผูส้ ูงอายุก็จะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนกลุ่มผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิงนัน้ บริการที่เป็ นรูปธรรมทัง้ ด้านสุขภาพและสังคมยังมีความจากัด
มากจึงมีความจาเป็ นเร่งด่วนที่ตอ้ งพัฒนา (สัมฤทธิ์ ศรีธารงสวัสดิ์ และคนอื่นๆ, 2009)
การจัดสวัสดิการสาหรับผูส้ ูงอายุ เพื่อสร้างหลักประกันสาหรับการดูแลระยะยาวมีการ
ดาเนินการในหลายประเทศทั่ว โลก โดยประเทศเยอรมนีถือเป็ นต้นแบบของการจัดหลักประกัน
สุขภาพภาคบังคับมีการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสาหรับประชากรทุกคนและทุกวัยภายใต้
ความตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในการจั ด หาแหล่ ง เงิ น ทุ น และการควบคุ ม ค่ า ใช้จ่ า ยให้มี
ประสิทธิภาพจนเกิดระบบประกันการดูแลระยะยาวภาคบังคับใน พ.ศ.2538 ซึ่งกาหนดให้มีการ
ร่วมจ่ายในรูปแบบการประกันสังคมโดยมีวัตถุ ประสงค์ในการสนับสนุนการดูแลระยะยาวตาม
ศักยภาพของครัวเรือน ขณะที่ประเทศญี่ปนุ่ ซึ่ง ในปั จจุบนั มีจานวนผูส้ ูงอายุมากที่สุดในโลกมีการ
เตรียมการเพื่อรองรับ โครงสร้างประชากรผูส้ ูงอายุ โดยการจัดสวัสดิการสาหรับผูส้ ูงอายุย ากจน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2417 และมีการพัฒนาหลักประกัน สุขภาพอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งก้าวเข้าสู่สังคม
สูงอายุ ใ น พ.ศ. 2514 และประสบปั ญ หาค่าใช้จ่ายที่เ พิ่มขึน้ อย่ างรวดเร็ว จึงพัฒนาเป็ นระบบ
ประกันสุขภาพโดยกาหนดให้ผสู้ งู อายุตอ้ งมีส่วนร่วมจ่ายค่าบริการและพัฒนาจนเป็ นระบบประกัน
การดูแลระยะยาว (Long term care insurance) ซึ่ง ก าหนดให้ผู้ที่มีอายุ ตั้งแต่ 40 ปี ขึน้ ไปจ่าย
สมทบในกองทุนการประกันการดูแลระยะยาว ขณะที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งในปั จจุบันมีโครงสร้าง
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ประชากรสูงอายุโดยสมบูรณ์ ถือเป็ นเป็ นประเทศที่มีการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างประชากรสูงอายุ
ใกล้เ คีย งกับ ประเทศไทยมีก ารตระหนักถึงการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายการบริการสุขภาพสาหรับ
ผูส้ งู อายุโดยมีการสร้างหลักประกันการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุตงั้ แต่ พ.ศ.2525 และปฏิรูป
จนเป็ นหลักประกันในรูปแบบของการประกันรายได้และบริการภายใต้ระบบการออมภาคบังคับ
ประกอบกับการพัฒนาระบบการดูแลภายในชุมชนเพื่อรองรับความต้องการบริการดูแลระยะยาวที่
มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ในอนาคต
พัฒนาการระบบการดูแลระยะยาวสาหรับ ผู้สูงอายุ ของประเทศเยอรมนี ญี่ ปุ่นและ
สิงคโปร์กล่าวได้ว่าประเทศดังกล่าวมีการวางแผนทางสวัสดิการเพื่อรองรับผูส้ ูงอายุตงั้ แต่ก่อนที่
ประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยรูปแบบของปัญหาใน
ประเทศที่กา้ วเข้าสู่สงั คมสูงอายุมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกันคือการเพิ่มขึน้ ของความต้องการในบริก าร
การดูแลระยะยาวและเกิดความเสี่ยงในความมั่นคงทางการเงินของระบบประกันสุขภาพเนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายจากการจัดบริก ารการดูแลระยะยาวเพิ่มสูงขึน้ จึง มีแนวคิดในการร่วมจ่ายในการใช้
บริการการดูแลระยะยาวของผูส้ งู อายุ โดยในแต่ละประเทศมีรูปแบบหลักประกันการดูแลระยะยาว
ในลักษณะที่แตกต่างกัน กล่าวได้ว่า ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสาหรับผูส้ ูงอายุถือเป็ นปัญหาที่
ส่งผลต่อความยั่งยืนทางการคลังในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้ระดับ
ปานกลางมักประสบปัญหาการให้บริการดูแลระยะยาวและการจัดหาเงินทุนที่ไม่เพียงพอเนือ่ งจาก
ลักษณะโครงสร้างประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว ในช่วงเริ่มต้นของการจัดบริการดูแลระยะ
ยาวจะเผชิญกับข้อจากัดของทรัพยากรและมีความจากัดของรูปแบบในการให้บ ริการการดูแล
ระยะยาวซึ่งถือเป็ นปัญหาที่จะเกิดขึน้ ในประเทศที่ขาดโครงสร้างพืน้ ฐานในการให้บริการการดูแล
ระยะยาวและต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงพัฒนาระบบเป็ นเวลานานเพื่อขยายความคุม้ ครอง
ให้เ หมาะสมกับประชากร (Rhee, Done, & Anderson, 2015) ดังนั้น การก าหนดรูป แบบการ
ให้บริการดูแลระยะยาวที่เหมาะสมจึงมีความสาคัญ รูปแบบบริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชากรประกอบกับการมีแหล่งเงินทุนที่มีเสถียรภาพจะส่งผลให้ระบบการดูแลระยะยาว
สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างการพัฒนาระบบการบริการได้อย่าง
รวดเร็ว
การเปลี่ย นแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงอายุ น ามาสู่ค วามจ าเป็ น ในการ
เปลี่ยนแปลงระบบสวัสดิการสังคมของประเทศดังปัญหาที่เกิดขึน้ ในปัจจุบนั และตัวอย่างบทเรียน
ที่เกิดขึน้ ในหลายประเทศ โดยหลักประกันที่สาคัญของผูส้ งู อายุคือการได้รบั การดูแลให้มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีโดยมุ่งหวังการดูแลจากครอบครัว แต่จากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อ
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ศักยภาพในการดูแลจากครอบครัวอาจไม่เพียงพอกับความต้องการของผูส้ งู อายุและส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของผูส้ ูงอายุและครัวเรือน ภาครัฐจึงมีบทบาทสาคัญในการวางแผนเพื่อรองรับ
ปั ญ หาการเข้าถึ งระบบการบริก ารการดูแลระยะยาวและการจัดบริก ารการดูแลระยะยาวที่
เหมาะสมกับความจาเป็ นและความต้องการของผูส้ งู อายุและครัวเรือนซึ่งมีความแตกต่างกันตาม
ภาวะสุขภาพและความพร้อมในการดูแลของบุคคลในครัวเรือน ระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านทาง
โครงสร้างประชากรอย่างรวดเร็วจึงเป็ นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ประเทศไทยต้องเผชิญประกอบกับการ
คานึงถึงความมั่นคงในระบบสวัสดิการสังคมอันเนื่องมาจากภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการดูแล
ผูส้ ูงอายุในระยะยาวที่จะเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วในอนาคต ส่งผลให้ปัญหาสังคมสูงอายุไม่ใช่เพียง
ปั ญหาของผูส้ ูงอายุเท่านัน้ แต่เป็ นปั ญหาของประชากรทุกวัยที่ตอ้ งเร่งดาเนินการเพื่อความมั่นคง
ในอนาคตทัง้ ของตนเองและครอบครัว
จากที่กล่าวมาทั้งหมด นามาสู่ความจาเป็ นในการศึกษาครัง้ นีเ้ พื่อศึกษาและวิเคราะห์
บทเรียนของนโยบายจากการดูแลระยะยาวในต่างประเทศเพื่อเรียนรูถ้ ึงลักษณะปัญหาและการ
แก้ไขจากการจัดบริการการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุ การดาเนินการระบบประกันการดูแล
ระยะยาว และการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของบริการดูแลระยะยาวเพื่อนามากาหนดรูปแบบประกัน
การดูแลระยะยาวซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการกาหนดนโยบายการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุ
ภายใต้สถานการณ์การก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุระดับสุดยอดในอนาคตของประเทศไทย
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ตงั้ ความมุ่งหมายไว้ดงั นี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบประกันการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศ กรณีศึกษาประเทศเยอรมนี ญี่ปนุ่ และสิงคโปร์
2. วิเคราะห์ความยินดีที่จะจ่ายต่อคุณลักษณะการบริการดูแลระยะยาวที่บุคคลให้
ความสาคัญเพื่อการรับบริการดูแลระยะยาวในวัยสูงอายุในประเทศไทย
3. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบบริการการดูแลระยะยาวสาหรับ
ผูส้ งู อายุในประเทศไทย
ความสาคัญของการวิจัย
1. การศึกษาในครัง้ นีเ้ พื่อศึกษาพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงในการรองรับการเข้าสู่สังคม
สูงอายุในแต่ละระดับซึ่งมีความรุนแรงเพิ่มขึน้ และปัญหาที่เกิดขึน้ จากการใช้นโยบายการดูแลระยะ
ยาวเพื่อศึ ก ษาถึ งแนวทางการแก้ไขปั ญ หาและสรุ ป เป็ น บทเรีย นจากการใช้น โยบายและการ
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จัด บริ ก ารดูแ ลระยะยาวส าหรับ ผู้สูง อายุ ใ นประเทศเยอรมนี ญี่ ปุ่ นและสิ ง คโปร์แ ละศึ ก ษา
สถานการณ์การดูแลระยะยาวในประเทศไทยเพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการดาเนินการพัฒนา
ระบบบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุในประเทศไทย
2. ทราบถึงมูลค่าความยินดีที่จะจ่ายต่อคุณลักษณะการบริก ารดูแลระยะยาวสาหรับ
ผูส้ งู อายุที่บุคคลให้ความสาคัญโดยเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะบริการการดูแลระยะยาวทีม่ ี
ความสาคัญเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุในประเทศไทย
3. ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการประกันการดูแลระยะยาวเพื่อ
นามากาหนดมาตรการสนับสนุนในการสร้างระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุเพื่อเป็ นการ
สร้างหลักประกันการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ผลการศึกษาที่ ได้จากการศึกษาในครัง้ นีจ้ ะเป็ นประโยชน์ทั้งในระดับบุคคล
ระดับสถาบัน และระดับประเทศ ดังนี้
ระดับบุคคล การศึกษาในครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นถึงสถานการณ์การดูแลระยะยาวของ
ผูส้ งู อายุในปัจจุบนั แสดงถึงความเสี่ยงของผูส้ งู อายุและครัวเรือนในประเทศไทยและการวิเคราะห์
ความยินดีที่จะจ่ายแสดงถึงคุณลักษณะของบริการดูแลระยะยาวที่บุคคลมีความต้องการนาไปสู่
การกาหนดรูปแบบบริการดูแลระยะยาวที่เหมาะสมกับผูส้ งู อายุและครัวเรือนไทย
ระดับสถาบัน การศึกษาในครัง้ นีแ้ สดงถึงลักษณะความต้องการในบริการดูแลระยะ
ยาวสาหรับผูส้ ูงอายุ โดยสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้บริการการดูแล
ระยะยาวที่เหมาะสมกับความต้องการของประชากรในอนาคต
ระดั บ ประเทศ การศึ ก ษาในครั้ง นี้เ ป็ นการวิ เ คราะห์ ค วามยิ น ดี ที่ จ ะจ่ า ยต่ อ
คุณลักษณะการบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุเพื่อเป็ นกองทุนให้กบั รัฐในการจัดบริการดูแล
ระยะยาวส าหรับ ผู้สูง อายุ ทุก คนรวมไปถึ งการวิ เ คราะห์ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่อ การตัดสิ น ใจเลือก
คุณลักษณะบริการนาไปสู่การสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในระบบการดูแลระยะยาวตลอดจน
มีการศึกษาแนวทางการดูแลระยะยาว และการจัดการประกันการดูแลระยะยาวในต่างประเทศ
และสรุ ป เป็ นบทเรียนจากการดาเนิน นโยบายเพื่อน าไปใช้เป็ นข้อเสนอแนะในการกาหนดแนว
ทางการประกันการดูแลระยะยาวเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุทุกคน
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัย ในครั้งนี้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดย
แบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
1. การดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุในประเทศไทยและต่างประเทศ
การศึ ก ษาและวิเคราะห์น โยบายและการจัดบริการการดูแลระยะยาวสาหรับ
ผูส้ งู อายุ สถานการณ์การดูแลระยะยาวของประเทศไทยในรูปแบบทางการและแบบไม่เป็นทางการ
โดยวิเคราะห์จากข้อมูลการสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 – 2560 ข้อมูลการ
สารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2550 – 2558 และการศึกษานโยบายการดูแลผูส้ งู อายุในระยะ
ยาว แนวทางการท าประกัน การดูแลระยะยาวสาหรับ ผู้สูงอายุ ใ นประเทศเยอรมนี ญี่ ปุ่นและ
สิงคโปร์ และเพื่อศึกษาถึงแนวทางและปัญหาที่เกิดขึน้ จากการจัดบริการการดูแลระยะยาวสาหรับ
ผูส้ งู อายุ โดยเหตุผลในการเลือกประเทศเยอรมนี ญี่ปนุ่ และสิงคโปร์ แสดงดังนี้
ประเทศเยอรมนี เนื่องจากเป็ นประเทศแรกที่มีก ารจัดหลักประกันสุขภาพใน
รูปแบบการประกันสุขภาพภาคบังคับและถือเป็ นต้นแบบการจัดหลักประกันสุขภาพให้กบั หลาย
ประเทศในปัจจุบนั รวมถึงการมีระบบการประกันการดูแลระยะยาวสาหรับประชากรในทุกช่วงวัย
ประเทศญี่ปนุ่ เนื่องจากเป็ นประเทศแรกที่เข้าสู่สงั คมสูงอายุโดยสมบูรณ์ โดยใน
ปั จจุบันเป็ นประเทศที่มีสัดส่วนจานวนผูส้ งู อายุมากที่สุดในโลก และมีการพัฒนาระบบสวัสดิการ
และการจัดการประกันการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุมาเป็ นระยะเวลานาน
ประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากเป็ น ประเทศที่เ ข้ าสู่สังคมสูงอายุ โดยสมบู ร ณ์ใ น
ช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยและมีการดาเนินนโยบายการประกันการดูแลระยะยาวรวมถึง
แนวทางการดูแลผูส้ งู อายุในรูปแบบที่หลากหลายและเป็ นประเทศที่มีสดั ส่วนค่าใช้จ่ายในการดูแล
ระยะยาวในสัดส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศที่กา้ วเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุ
2. การวิเ คราะห์คุณลักษณะของบริก ารดูแลระยะยาวสาหรับ ผูส้ ูงอายุ ที่บุคคลให้
ความสาคัญจากการประเมินมูลค่าความยินดีที่จะจ่ายสาหรับการบริการดูแลระยะยาวส าหรับ
ผูส้ ูงอายุ และศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบบริการการดูแลระยะยาวสาหรับ
ผูส้ งู อายุซึ่งส่งผลต่อความยินดีที่จะจ่ายในระบบประกันการดูแลระยะยาว
ข้อ มูล ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาประกอบไปด้ว ยข้อ มูล ปฐมภู มิ จ ากการสัม ภาษณ์
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการดูแลผูส้ งู อายุในศูนย์บริการสาธารณสุข ผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง และจากการ
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระยะยาวเพื่อนาข้อมูลมากาหนดคุณลักษณะการดูและ
ระยะยาวและออกแบบทางเลือกการประกัน การดูแลระยะยาวเพื่อน าไปสารวจข้อมูล โดยใช้
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แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ในกลุ่มวัยแรงงานอายุ 40-59 ปี ในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อนา
ข้อมูลไปวิเคราะห์มลู ค่าความยินดีที่จะจ่ายต่อคุณลักษณะบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุซงึ่
แสดงถึงรูปแบบการบริการการดูแลระยะยาวที่มีความสาคัญ และศึกษาปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจ
เลือกคุณลักษณะบริการดูแลระยะยาว
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาเพื่อหาแนวทางการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุในรูปแบบการทาประกันการ
ดูแลระยะยาวอยู่บนแนวคิดความไม่แน่นอนในตลาดบริการสุขภาพ โดยตลาดบริการสุขภาพเป็ น
ตลาดสินค้าซึ่งเผชิญกับความไม่แน่นอนทัง้ ในแง่ของความต้องการบริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
จากการรับ บริก ารสุขภาพ ก่ อให้เ กิ ดความเสี่ ย งทางสุขภาพและทางการเงินของผู้สูงอายุ และ
ครัวเรือน โดยแนวคิ ด การประกันเป็ นแนวคิดในการจัดการความเสี่ยงภายใต้ปัญหาความไม่
แน่นอนของตลาดบริการสุขภาพ เพื่อให้ผูส้ ูงอายุสามารถเข้าถึงบริการการดูแลระยะยาวได้ตาม
ความจาเป็ น โดยการทาประกันถือเป็ นจัดการปัญหาความเสี่ยงทางการเงินและความไม่แน่นอน
โดยการกระจายความเสี่ยงทางการเงินให้แก่บุคคลอื่น
การศึ ก ษาประกอบไปด้ว ยการศึก ษาระดับ จุล ภาคซึ่งเป็ น การศึก ษาพฤติก รรมการ
ตัดสิน ใจเลือกของผูบ้ ริโภคเป็ นไปตามแนวคิดอรรถประโยชน์อย่างสุ่ม McFadden (2001) ซึ่ง
กล่าวว่าการตัดสินใจเลือกขึน้ กับคุณลักษณะในสินค้าและบริการซึ่งก่อให้เกิดความพอใจโดยการ
ประกันการดูแลระยะยาวประกอบไปด้วยลักษณะของบริการดูแลระยะยาว ได้แก่ การให้บริการ
แบบเป็ น ทางการในสถานบริก าร(แบบชั่วคราว/ถาวร) การให้บ ริการดูแลผู้สูงอายุแบบไม่เป็ น
ทางการ (แบบชั่วคราว/ถาวร) และผูใ้ ห้ดาเนินการ เช่น ดาเนินการโดยรัฐ หรือ ดาเนินการโดย
ภาคเอกชน การสนับ สนุน วัสดุและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือการดาเนินกิจวัตรประจ าวัน การ
จ่ายเงิน สมทบและขึน้ กับคุณลัก ษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ สถานภาพสมรส
การศึกษา ภาวะสุขภาพ อาชีพ จานวนผูส้ งู อายุในครัวเรือน ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
ของสมาชิกในครัวเรือนและการคาดการณ์การได้รบั การดูแลในอนาคต ความตระหนักในความ
เสี่ยง ความรูร้ ะบบประกันสุขภาพ โดยพฤติกรรมในการเลือกของผูบ้ ริโภคจากแนวคิดแบบจ าลอง
ทางเลือก (Lancaster, 1966) แสดงถึงความพึงพอใจที่เปิ ดเผยของของผูบ้ ริโภคในแต่ละทางเลือก
การบริ ก ารดูแ ลระยะยาวที่ ก าหนดขึ ้น แสดงถึ ง ลัก ษณะบริ ก ารดูแ ลระยะยาวที่ ผู้บ ริ โ ภคให้
ความสาคัญโดยเปรียบเทียบเพื่อนาไปวิเคราะห์ค่าความยินดีที่จะจ่าย (Willingness to pay) ใน
คุณลักษณะของการบริการดูแลระยะยาว และวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกลักษณะการ
บริการดูแลระยะยาว ประกอบกับการศึกษานโยบายการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุและการ
ดาเนินการประกันการดูแลระยะยาวจากประเทศเยอรมนี ญี่ ปุ่น และสิงคโปร์เพื่อเป็ นตัวอย่าง
บทเรียนในการหาแนวทางสนับสนุนการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุ จากการศึกษาทัง้ 2 ส่วน
นามาสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาเพื่อสร้างหลักประกันการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุ
ทุกคนในประเทศไทย
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นิยามศัพท์
1. สั ง คมผู้ สู ง อายุ โ ดยสมบู ร ณ์ (Aged society) หมายถึ ง สั ง คมหรื อ ประเทศที่มี
ประชากรอายุ 60 ปี ขึน้ ไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทัง้ ประเทศหรือมีประชากรอายุตงั้ แต่
65 ปี มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทัง้ ประเทศ
2. สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super-aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศทีม่ ี
ประชากรอายุ 65 ปี ขนึ ้ ไปมากกว่า ร้อยละ 20 ของประชากรทัง้ ประเทศ
3. ผู้สูงอายุตอนต้น (Young old) หมายถึง ผูส้ งู อายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี
4. ผู้สูงอายุตอนกลาง (Middle old) หมายถึง ผูส้ งู อายุที่มีอายุระหว่าง 70-79 ปี
5. ผู้สูงอายุตอนปลาย (Very old) หมายถึง ผูส้ งู อายุที่มีอายุ 80 ปี ขนึ ้ ไป
6. การดูแลรักษาโรคแบบเฉียบพลัน (Acute care) หมายถึง การดูแลรักษาผูป้ ่ วย
ระดับเบือ้ งต้นโดยได้รบั การดูแลรักษาอาการเจ็บป่ วยในระยะสัน้
7. การดูแลระยะยาว (Long term care) หมายถึง การบริการทางสุขภาพและสังคมใน
กลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิง บุ ค คลที่ป่วยเรือ้ รัง หรือมีความพิก าร ทุพลภาพ เช่น การบริก ารดูแลใน
โรงพยาบาล การดูแลในที่พกั อาศัย การบริการฟื ้ นฟูร่างกายเพื่อให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
8. ความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน (Activity Daily Living: ADL) หมายถึง
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน ประกอบไปด้วย 10 กิจกรรม คือ 1) การรับประทาน
อาหาร 2) การขึน้ ลงจากเตียง 3) การล้างหน้า แปรงฟัน หวีผม 4) การเข้าห้องนา้ 5) การอาบนา้ 6)
การเคลื่อนไหว นั่ง ยืน เดิน 7) การขึน้ บันได 8) การแต่งตัว 9) การถ่ายอุจจาระ 10) การปั สสาวะ
ประเมิน จากดัชนีบ าร์เ ธลเอดี แอล (Barthel ADL index) ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยผู้ที่มี
คะแนนตัง้ แต่ 12 คะแนนขึน้ ไปคือผูท้ ี่มีความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันได้อย่างปกติ
9. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมายถึง บุคคลที่มีภาวะที่ตอ้ งการการช่วยเหลื อจากผูอ้ ื่น
ในการดารงชีวิตและปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน โดยทั่วไปวัดด้วยตัวชีว้ ดั เป็ นการวัดความสามารถใน
การทากิจวัตรประจาวัน (Activity Daily Living: ADL) ได้แก่ การกิน การอาบนา้ การแต่งตัว การ
เคลื่อนไหวย้ายที่ การใช้หอ้ งนา้ การเคลื่อนที่ในบ้าน
10. การดูแลอย่างเป็ นทางการ (Formal care) คือ การดูแลผูป้ ่ วยโดยผูด้ แู ลในรูปแบบ
ของวิช าชีพ หรือได้รับ การฝึ ก อบรมในการให้บ ริก ารทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล นัก
กายภาพบาบัด ผูช้ ่วยพยาบาล หรือผูท้ ี่ได้รบั การฝึ กอบรมการดูแลผูส้ ูงอายุ เช่น ผูช้ ่วยดูแลจาก
ศูนย์บริการดูแลผูส้ งู อายุ ให้บริการทัง้ ในสถานบริการและที่พกั อาศัย
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11. การดูแลอย่างไม่เป็ นทางการ (Informal care) คือ การดูแลโดยผูด้ แู ลที่ไม่ได้เป็ น
วิชาชีพหรือได้รบั การฝึกอบรมมาก่อน เช่น บุคคลในครอบครัว เพื่อน ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ดแู ล ช่วยเหลือการ
ดาเนิน กิ จ วัต รประจ าวัน แก่ ผู้สูงอายุ จ ากวัฒนธรรมในสังคมที่บุ ต รหลานมีห น้ าที่ใ นการดู แ ล
ผูส้ งู อายุในครอบครัว หรือจากความสัมพันธ์ส่วนตัว
12. สถานบริการดูแลระยะยาว (Long term care Institution) คือ สถานที่ให้บริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลของผูส้ ูงอายุ โดยเป็ นสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของ
เอกชน และของ สภากาชาดไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการ
สาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกาหนด
13. การประกันการดูแลระยะยาว (Long term care insurance) คือ การประกันที่ให้
ความคุม้ ครองกรณีไม่สามารถทาภารกิจในชีวิตประจาวันอย่างน้อย 3 ใน 6 กิจกรรมซึ่งต้องเป็ น
ต่อเนื่องติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 180 วันหรือมีขอ้ บ่งชีท้ างการแพทย์ชดั เจน
14. ความตระหนักความเสี่ยงทางสุขภาพ (Awareness) คือ การคาดการณ์โอกาสใน
การเจ็บป่ วยหรือไม่สามารถดาเนินกิจวัตรประจาวันในอนาคต และการคาดการณ์ความเสี่ยงทาง
การเงินจากความเจ็บป่ วยหรือการรับการดูแลในอนาคต
15. เบี้ ย ประกั น (Premium) คื อ จ านวนเงิ น ที่ ผู้เ อาประกัน ต้อ งจ่ า ยให้กับ บริ ษั ท
ประกันภัยทุกปี เพื่อซือ้ ความคุม้ ครองที่จะได้รบั จากการประกัน
16. ทางเลือกฐาน (Baseline alternative) คือ ทางเลือกที่แสดงถึ งคุณลัก ษณะของ
สินค้าและบริการที่มีในปัจจุบนั
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ย วข้องกับการศึกษาในครัง้ นี้ ผูว้ ิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและได้นาเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
1. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
1.1 แนวคิดการลงทุนในทุนมนุษย์ดา้ นสุขภาพ
1.2 แนวคิดการประกันและปัญหาพืน้ ฐานการประกัน
1.3 แนวคิดระบบการดูแลระยะยาว
1.4 ทฤษฎีแบบจาลองทางเลือก
2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 รูปแบบการใช้บริการการดูแลระยะยาวของผูส้ งู อายุ
2.2 ปั จ จัย ที่ส่งผลต่อการตัดสิน ใจซือ้ ประกัน สุขภาพและความยิ น ดีที่จ ะจ่าย
สมทบการประกันสุขภาพ
1. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
ทฤษฎีที่ใ ช้ใ นการศึ ก ษาเพื่อหาแนวทางการสนับ สนุน การดูแลระยะยาวแก่ ผู้สูงอายุ
ประกอบไปด้วย แนวคิ ด การลงทุน ในทุน มนุษย์ด้านสุขภาพประกอบไปด้วยทฤษฎีทุนมนุษย์
แนวคิดมูลค่าชีวิตเชิงสถิติ (The Value of a statistical life) ความไม่แน่นอนภายใต้ตลาดบริการ
สุขภาพ ซึ่งนามาสู่แนวคิดการประกัน และแนวคิดระบบการดูแลระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 แนวคิดการลงทุนในทุนมนุษย์ด้านสุขภาพ
มนุษย์ถือเป็ นทรัพยากรสาคัญที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคม ตามทฤษฎีทุนมนุษย์
ของ Becker (1962) เปรียบมนุษย์เสมือนทุนชนิดหนึ่งในรูป “ทุนมนุษย์” (Human capital) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยคุณลักษณะต่างๆ ที่ติดตัวมาแต่กาเนิดหรือจากการสะสมเรียนรู ้ ดังนัน้ ทุนมนุษย์
จึงเปรียบเสมือนสต็อกทุนที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งสามารถเพิ่มคุณค่าได้ดว้ ยการลงทุนที่เหมาะสม
โดยการลงทุนในทุนมนุษย์ประกอบไปด้วย การศึกษา การฝึ กอบรม การดูแลรักษาสุขภาพ และ
การย้ายถิ่น (Schultz, 1961) ปั จจัยทางสุขภาพเป็ นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อ
ศักยภาพมนุษย์ โดย Grossman (2008) กล่าวว่าการลงทุนทางสุขภาพเป็ นรูปแบบการลงทุนใน
ทุนมนุษย์ซึ่งก่อให้เกิดความพอใจแก่บุคคลในแง่ของการมีสุขภาพที่ดีและเพิ่มความยืนยาวของ
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ชีวิต ผูบ้ ริโภคจึงมีอุปสงค์ต่อการบริการสุขภาพเนื่องจากการได้รบั บริการทางสุ ขภาพก่อให้เกิด
อรรถประโยชน์ซึ่งก็คือความพึงพอใจในรูปแบบของการมีสขุ ภาพที่ดี
บุคคลเมื่ออายุมากขึน้ จะเกิดความเสื่อมถอยทางร่างกายอันเนื่องมาจากภาวะโรค
เรือ้ รังต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการบริการสุขภาพจึงเปรียบเสมือนการลงทุนเพื่อรักษาระดับทุน ทาง
สุขภาพ (Health capital) ซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวด้วยการมีสขุ ภาพที่ดีโดย Becker
(2007) เสนอแนวคิดมูลค่าชีวิตเชิงสถิติ (The Value of a statistical life) ซึ่งกล่าวถึงมูลค่าชีวิต
ของบุคคลในแต่ละช่วงอายุ โดยมูลค่าชีวิตจะมีค่าสูงสุดในกลุ่มคนทางานวัยหนุ่มสาวและจะมี
มูลค่าลดลงเมื่ออายุมากขึน้ และมีอัตราการลดลงอย่างรวดเร็วในกลุ่ มผูส้ ูงอายุสาเหตุจากความ
เสื่อมถอยของร่างกายซึ่งพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและมีการคาดหวัง
จะมีการตัดสินใจเลือกในทางที่ดีที่สุดภายใต้ขอ้ จากัดและทางเลือกต่างๆที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
ภายใต้ค วามไม่แน่นอนในความยืนยาวของชีวิต โดยค่าอรรถประโยชน์จ ะมี ความแตกต่างกัน
ในช่วงอายุต่างๆ และมีค่าเท่ากับศูนย์เมื่อเสียชีวิต ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในวัยสูงอายุมี
จานวนสูงเพื่อพยามรักษาระดับอรรถประโยชน์ของชีวิต ดังนั้น การมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุม
สามารถแก้ไขปั ญ หาความเสี่ย งทางการเงินที่อาจเกิ ดขึน้ ในอนาคตจากความไม่แน่นอนด้าน
สุขภาพในอนาคต
ความไม่แน่น อนของชีวิตที่บุ คคลต้องเผชิญ นั้น ส่งผลต่อความไม่ แน่น อนในการ
บริการสุขภาพ โดย Arrow (2001) กล่าวว่า เนื่องจากบุคคลไม่สามารถคาดการณ์ความเจ็บป่ วย
ของตนและความจาเป็ นในการรับบริการทางสุขภาพในอนาคตส่งผลให้ตลาดบริการสุขภาพเป็ น
ตลาดที่อยู่ภายใต้ความไม่แน่นอน (Under uncertainty) ทั้งในแง่ของอุปสงค์ทางการแพทย์ซึ่งก็
คือความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ เช่น การเกิดภาวะสมองเสื่อมซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้าและมีความไม่แน่นอนในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการเข้ารับบริการทางสุขภาพซึ่งรูปแบบ
การเจ็บป่ วยมีลกั ษณะการเกิดความต้องการบริการดูแลรักษาในทันทีทนั ใดและส่งผลต่อความไม่
แน่นอนในด้านอุปทาน(ผูใ้ ห้บริการ) เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ความต้องการของผูบ้ ริโภคได้
รวมถึงผลลัพธ์จากการเข้ารับบริการสุขภาพมีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลแม้จะได้รับ
บริ ก ารในรู ป แบบเดี ย วกัน ประกอบกับ ความไม่ ส มมาตรของข้อ มูล ในตลาดบริ ก ารสุข ภาพ
(Asymmetric information) เนื่องจากข้อมูลระหว่างผูใ้ ห้บริการเช่นแพทย์ และผูร้ บั บริการคือคนไข้
ไม่เท่าเทียมกัน เช่น ข้อมูลของโรคหรือวิธีการรักษาส่งผลให้ตลาดบริการสุขภาพเกิดความล้มเหลว
ดังนั้น ในตลาดบริก ารสุขภาพจึงไม่สามารถวิเ คราะห์เ หมือนในกรณี ตลาดสิน ค้าและบริก าร
โดยทั่วไปและจาเป็ นต้องได้รบั การแทรกแซงจากรัฐทัง้ ในด้านราคาและบริการสุขภาพ
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การแบกรับภาระความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนดังกล่าวเป็ นสิ่งที่ทงั้ บุคคลและตลาด
บริการทางการแพทย์ตอ้ งเผชิญ กล่าวได้ว่า ความไม่แน่นอนในการเกิดความเจ็บป่ วยเป็ นความ
เสี่ยงที่บุคคลต้องเผชิญซึ่งอยู่ในรูปแบบความเสี่ยงทางการเงินจากค่ารักษาพยาบาลและความ
เสี่ยงที่เกิดจากความต้องการการดูแลช่วยเหลือในการดาเนินกิจวัตรประจาวัน หรือการดูแลทาง
การแพทย์ที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต (สมชาย สุขสิริเสรีกุล, 2552) โดยบุคคลจะมีพฤติกรรมในการ
รับความเสี่ยงที่แตกต่างกันแต่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะเลี่ยงความเสี่ย ง (Risk averse) ซึ่งสามารถ
อธิบายโดยแนวคิดอรรถประโยชน์ของรายได้ (Marginal utility of income) เพื่ออธิบายลักษณะ
พฤติกรรมบุคคลที่ส่งผลให้มีลกั ษณะการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Bhattacharya, 2014)
แนวคิดอรรถประโยชน์ของรายได้ (Utility of income) แสดงถึงความพอใจของบุคคล
ซึ่งขึน้ กับรายได้อนั เนื่องจากบุคคลคานึงถึงรายได้ของตนที่ได้รบั มา แสดงดังสมการ 2.1
(2.1)
𝑈(𝐼)
กาหนดให้

U คือ ฟังก์ชนั อรรถประโยชน์ (Utility function)
I คือ รายได้
โดยที่อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของรายได้ (Marginal utility of income) แสดงถึงการ
เปลี่ย นแปลงความพอใจเมื่อรายได้เพิ่มขึน้ โดยค่าอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม จากการท า First
derivative มีค่าเป็ นบวก ดังนัน้ การเพิ่มขึน้ ของรายได้ทาให้มีอรรถประโยชน์เพิ่มขึน้
𝜕𝑈
= 𝑈′ (𝐼) > 0
𝜕𝐼

(2.2)

แต่การเปลี่ยนแปลงค่าอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราลดลงเมื่อมี
รายได้เพิ่มขึน้ ดังนัน้ ค่า Second derivative จึงมีค่าลบ
𝜕2 𝑈
= 𝑈″ (𝐼) < 0
2
𝜕𝐼

(2.3)

จากคุณ สมบัติ ดัง กล่ า ว ส่ ง ผลให้เ ส้น อรรถประโยชน์ข องรายได้มี ลัก ษณะโค้ง
concave แสดงดังภาพประกอบ 7
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อรรถประโยชน์
U2
U1

รายได้
I1
I2
ภาพประกอบ 7 เส้นอรรถประโยชน์ของรายได้
ที่มา: Bhattacharya (2014)
จากภาพประกอบ 7 ณ. รายได้ที่ระดับ I1 ให้ค่าอรรถประโยชน์เท่ากับ U1 รายได้
ระดับ I2 ให้ค่ าอรรถประโยชน์เ ท่ากับ U2 ณ.ระดับ รายได้ที่ I1 จะมีค่าอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม
มากกว่าระดับ I2 เส้นอรรถประโยชน์ของรายได้มีลักษณะโค้ง concave ซึ่งมีความชันลดลงเมื่อ
รายได้เพิ่มขึน้ โดยค่าความชันแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงค่าความพอใจส่วนเพิ่ม ดังนั้นถ้าบุคคล
เกิ ด การเจ็ บ ป่ วย ค่ า ใช้จ่ า ยในการรัก ษาพยาบาลท าให้ร ายได้ล ดลงแสดงถึ ง การสูญ เสี ย
อรรถประโยชน์ใ นระดับ ที่สูง เช่น บุ คคลมีรายได้ I2 เกิ ดการเจ็บป่ วยและเสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลทาให้รายได้ลงลงเหลือ I1 พบว่ามีการสูญเสียอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มในอัตราที่สูง
ส่งผลให้บุคคลส่วนใหญ่จึงมีพฤติกรรมในการเลี่ยงความเสี่ยง ดังนัน้ การประกันจึงเป็ นเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการลดความเสี่ยงโดยการได้รบั การคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลเพื่อลดการ
สูญเสียรายได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของบุคคล (Glied, 2001; Phelps., 2003)
การประกันเป็ นวิธีการจัดการปัญหาความเสี่ยงทางการเงินและความไม่แน่นอนโดย
การกระจายความเสี่ยงทางการเงินให้แก่บุคคลอื่น เนื่องจากบุคคลไม่สามารถประเมินความน่าจะ
เป็ นในการเกิดการเจ็บป่ วยของตนเองได้ แต่เมื่อบุคคลเข้าสู่ตลาดซึ่งเป็ นการรวมจานวนคนเป็ น
กลุ่มใหญ่จะสามารถประมาณการความน่าจะเป็ นของการป่ วยโดยประเมินจากข้อมูลการเจ็บป่ วย
ของบุคคลซึ่งเกิดขึน้ ในอดีตและส่งผลให้ก ารประมาณการความน่าจะเป็ น ของการป่ วยมี ความ
แม่นยาขึน้ ดังนัน้ การประกันสุขภาพจึงเป็ นการลดความผันผวนของรายได้โดยการกระจายความ
เสี่ยงในคนกลุ่มใหญ่ (Risk pooling) และมีการเก็บค่าธรรมเนียมจากทุกคน ดังนั้นค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลของบุคคลจะถูกเฉลี่ยไปในคนกลุ่มใหญ่ที่ร่วมการประกัน ซึ่งเป็ นรูปแบบการ
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กระจายความเสี่ยงทางสุขภาพและทางการเงินออกจากผูส้ ูงอายุและครัวเรือน Folland (2013);
(Getzen, 2004)
1.2 แนวคิดการประกันสุขภาพและปั ญหาพืน้ ฐานการประกัน
การประกัน สุขภาพเป็ น เครื่องมือเพื่อป้ องกัน ความเสี่ย งจากความไม่แน่น อนใน
อนาคต โดยหลักการประกันสุขภาพคือการกระจายความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพื่ อให้
สมาชิกได้รบั ความคุม้ ครองและสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์โดยไม่ตอ้ งกังวลกับค่าใช้จ่าย
จากการรักษาพยาบาล โดยการประกันสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท (Henderson, 2005)
1.2.1. การประกันแบบให้ค่าชดเชย (Indemnity approach) โดยให้การชดเชย
ต่อค่าใช้จ่ายหรือสิ่งที่สญ
ู เสีย เช่นการประกันอัคคีภยั การประกันรายได้ การประกันสุขภาพ โดยมี
การเก็บค่าธรรมเนียมจากความเสี่ยงที่อาจเกิดความสูญเสียขึน้
1.2.2. การประกันแบบรัฐสวัสดิการ (Social insurance) เป็ นการประกันที่อยู่ใน
รูปแบบการช่วยเหลือจากรัฐ เช่น การช่วยเหลือทางการเงิน การจัดบริการสุขภาพสาหรับผูส้ ูงอายุ
โดยค่าธรรมเนียมจะคานวณจากความสามารถที่จะจ่ายของบุคคลหรือครัวเรือน
ระบบการประกันสุขภาพสาหรับผูส้ งู อายุมกั ดาเนินการในรูปแบบการประกันแบบรัฐ
สวัสดิการ เนื่องจากกลุ่มผูส้ ูงอายุเป็ นผูท้ ี่มีความเสี่ยงสูงในการเจ็บป่ วยและมีความจาเป็ นในการ
ได้รบั บริการทางสุขภาพ ดังนัน้ การทาประกันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในช่วงวัยสูงอายุอาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงทางการเงินแก่ ผู้รบั ประกันส่งผลให้ผูป้ ระกันตนต้องเสีย ค่าเบีย้ ประกันในอัตราที่สูง
หรือไม่ได้รบั การประกัน ดังนัน้ การทาประกันตัง้ แต่วยั แรงงานซึ่งมีความน่าจะเป็ นของการเกิดโรค
มีนอ้ ยและมีรายได้จากการทางานจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของตลาดการประกัน โดย
ระบบประกันสุขภาพสาหรับผูส้ งู อายุมกั ดาเนินการในรูปแบบการประกันการดูแลระยะยาวซึ่งเป็ น
การสร้างหลักประกันในการรองรับความเสี่ยงจากการเจ็บป่ วยที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตเพื่อให้บุคคล
ได้รบั การดูแลทางการแพทย์หรือการช่วยเหลือในการดาเนินกิจวัตรประจาวันอย่างต่อเนื่องตาม
ความจ าเป็ น ในแต่ ล ะบุ ค คลรวมไปถึ ง การรองรับ ความเสี่ ย งทางการเงิ น จากค่ า ใช้จ่ า ยค่ า
รักษาพยาบาลและการดูแลที่เกิดขึน้ ในอนาคต (Siciliani, 2014)
การประกันการดูแลระยะยาว (Long term care insurance: LTCI) คือการประกันภัย
ที่ให้ความคุม้ ครองกรณีที่ผทู้ าประกันภัยไม่สามารถดาเนินภารกิจในชีวิตประจาวันได้ โดยสมาคม
ประกันวินาศภัยไทยได้ให้คานิยามการประกันการดูแลระยะยาว ดังนี้
“การประกันภัยที่ใ ห้ความคุ้มครองกรณีที่ผูท้ าประกัน ภัยไม่สามารถทาภารกิจใน
ชีวิตประจาวันอย่างน้อย 3 ใน 6 อย่างประกอบด้วยการเปลี่ยนจากนอนไปนั่ง การเดิน การแต่ง
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กาย การอาบนา้ ชาระล้างร่างกาย การรับประทานอาหารซึ่งต้องเป็ นต่อเนื่องติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า
180 วันหรือมีขอ้ บ่งชีท้ างการแพทย์ชดั เจน”
ในตลาดการประกัน สุขภาพจะประสบปั ญ หาตลาดไม่สามารถท างานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากความไม่สมมาตรของข้อมูลข่าวสาร (Asymmetric information) ซึ่งก็คือ
การที่ฝ่ายผูร้ บั ประกันและผูป้ ระกันตนมีขอ้ มูลที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะในการประกันสุขภาพ ผู้
ที่ซอื ้ ประกันมักจะมีขอ้ มูลมากกว่าผูร้ บั ประกัน เช่นภาวะสุขภาพหรือพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
ของตนส่งผลให้ในตลาดการประกันสุขภาพเผชิญกับปัญหาการเลือกที่ไม่พึงประสงค์ (adverse
selection) และปัญหาภาวะเสี่ยงภัยทางศีลธรรม (Moral hazard) ซึ่งเป็ นปัญหาพืน้ ฐานในระบบ
ประกันสุขภาพ
ปัญหาการเลือกที่ไม่พึงประสงค์มกั เกิดจากการที่ผซู้ อื ้ ประกันมีขอ้ มูลด้านสุขภาพของ
ตนมากกว่าผูร้ บั ประกัน เช่น โรคประจาตัวหรือความเสี่ยงในการเกิดโรค และอาจเกิดการปิ ดบัง
ข้อมูลต่อผูร้ บั ประกันส่งผลให้ในตลาดการประกันมีแต่ผูท้ ี่มีความเสี่ย งสูงส่งผลต่อความมั่น คง
ทางการเงินในระบบการประกัน ผูร้ บั ประกัน จึงแก้ไขปัญหาโดยการตรวจสอบกลุ่มผูป้ ระกัน เช่น
การตรวจสุข ภาพก่ อ นการรับ ประกัน เพื่อ ประเมิ น ภาวะความเสี่ ย งของการเกิ ด โรคและเก็ บ
ค่าธรรมเนียมตามความเสี่ยงหรือการปฏิเสธการรับประกันผูท้ ี่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นผูท้ ี่มีความ
เสี่ย งสูงอาจไม่สามารถเข้าถึงระบบประกันสุขภาพได้เนื่ องจากอุปสรรคทางการเงินหรือภาวะ
สุขภาพซึ่งก่อให้เกิดการปฏิเสธจากผูร้ บั ประกัน ดังนั้น การประกันที่เปิ ดโอกาสให้ทุกคนสามารถ
เข้าสู่ระบบประกันได้ เช่น ระบบการประกันสุขภาพภาคบังคับ (Compulsory health insurance)
จึงเป็ นระบบการประกันที่สามารถจัดการกับปัญหาการเลือกที่ ไม่พึงประสงค์ เนื่องจากกาหนดให้
ทุกคนต้องเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพซึ่งถือเป็ นการเฉลี่ยความเสี่ยงแต่ละบุคคลในกลุ่มคนจานวน
มากซึ่งมีความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกัน (Bhattacharya, 2014; Henderson, 2005)
จากปั ญหาในระบบตลาดประกันสุขภาพที่กล่าวมา Getzen (2004) เสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหาการเลือกที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึน้ ในตลาดการประกันสาหรับผูส้ งู อายุโดยการเก็บเบีย้
ประกันสุขภาพตัง้ แต่ในวัยแรงงานเพื่อนามาเป็ นหลักประกันสุขภาพในอนาคต เนื่องจากผูส้ งู อายุ
ส่วนใหญ่มีรายได้นอ้ ยซึ่งอาจไม่ มีความสามารถในการจ่ายค่าเบีย้ ประกัน หรือไม่สามารถเข้าถึง
การประกันได้เนื่องจากเงื่อนไขทางภาวะสุขภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของ Costa-Font and
Rovira-Forns (2008); (Lamiraud, Oxoby, & Donaldson, 2016) ซึ่งศึกษาความยินดีที่จะจ่าย
ในระบบประกันการดูแลระยะยาว พบว่าในกลุ่มแรงงานวัยกลางคน (Middle-age) มีแนวโน้มที่จะ
ตัดสินใจซือ้ ประกันการดูแลระยะยาวมากที่สุด เนื่องจากเป็ นช่วงวัยที่ เริ่มคานึงถึงความเสี่ยงทาง
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สุขภาพในอนาคตและรับรูถ้ ึงการขาดศักยภาพในการดูแลแบบไม่เป็ นทางการในอนาคตจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้ในกลุ่มวัยกลางคนมีค่าความยินดีที่จะจ่ายในระบบ
ประกันการดูแลระยะยาวมากที่สดุ
ในขณะที่ วิ ธี ก ารแก้ไ ขปั ญ หาภาวะเสี่ ย งภัย ทางศี ลธรรมจากการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมทางสุขภาพของผูป้ ระกันตนภายหลังจากได้รบั การประกันภัย เช่น การไม่ดูแลสุขภาพ
หรือการเข้ารับบริการทางการแพทย์โดยไม่จาเป็ น เนื่องจากไม่ตอ้ งกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล การแก้ไขปั ญหามักอยู่ในรูปแบบการกาหนดเงื่อนไขในการรับบริการโดยต้องรับ
การประเมินความจาเป็ นในการรับบริการ หรือการกาหนดการร่วมจ่ายค่าบริการ (Copayment) ซึ่ง
กาหนดให้ผูป้ ระกันตนต้องร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากการใช้บริการในแต่ละครั้ งโดยกาหนด
เพดานจานวนเงินสูงสุด เพื่อควบคุมการใช้บริการทางการแพทย์ให้มีความเหมาะสมและจาเป็ น
ดังเช่นในประเทศญี่ปนุ่ มีการเก็บเงินจากผูร้ บั บริการในการใช้บริการแต่ละครัง้ โดยคิดในอัตราร้อย
ละ 10 หรือ 20 ของต้นทุนการบริการเพื่อเป็ นการลดการใช้บริการมากเกินความจาเป็ น โดยมีการ
กาหนดจานวนเงินสูงสุดที่ตอ้ งจ่ายเพื่อเป็ นการลดภาระทางการเงินของผูป้ ระกันตน (Campbell &
Naoki, 2000)
ระบบประกันสุขภาพซึ่งกาหนดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการประกันได้ ในระบบ
ประกัน จึงประกอบไปด้วยบุ คคลจานวนมากซึ่งมีลัก ษณะบุคคลที่แตกต่างกัน ส่งผลให้รูปแบบ
ความต้องการของแต่ละบุคคลก็มีความหลากหลายเช่นกัน ดังนัน้ ทางเลือกของการประกันจึงควร
มีรูปแบบของบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลประกอบกับในแต่
ละทางเลือกควรมีการกาหนดเงื่อนไขในการขอรับบริการโดยต้องรับการประเมินความจาเป็ นใน
การขอรับ บริก ารหรือการก าหนดการร่วมจ่ายค่าบริก ารซึ่งเป็ น รู ปแบบที่สามารถแก้ไขปั ญหา
พืน้ ฐานในการประกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของตลาดการประกันสุขภาพ โดย
ในประเทศไทยระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นซึ่งเป็ นการจัดบริการ
และสนับสนุนงบประมาณโดยรัฐบาล การวิเคราะห์พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกของผูบ้ ริโภค
เพื่อแสดงความพึงพอใจต่ อคุณ ลัก ษณะการบริก ารการดูแลระยะยาวจึงเป็ นสิ่งสาคัญ ในการ
พัฒนาแนวทางการประกันการดูแลระยะยาวสาหรับ ผู้สูงอายุ ที่เ หมาะสมในประเทศไทยและ
สอดคล้องกับการดาเนินการของตลาดการประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
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1.3 แนวคิดระบบการดูแลระยะยาว (Long term care)
การเพิ่มขึน้ ของจานวนผูส้ ูงอายุซึ่งมีความเสื่อมถอยของร่างกายแสดงถึงปั ญหาโรค
เรือ้ รังที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ภาวะโรคเรื ้อรังก่ อให้เ กิดผลกระทบต่อความสามารถในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน การดูแลรักษาอาจไม่สามารถทาให้กลับมามีสขุ ภาพแข็งแรงตามภาวะปกติได้แสดง
ถึ งความจาเป็ นในการดูแลอย่างต่อเนื่องในระยะยาวหรือ อาจจะตลอดช่วงชีวิต ดังนั้น ระบบ
บริการดูแลระยะยาวจึงถือเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับทัง้ ผูส้ งู อายุและครอบครัวในการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ย วข้องกับ รู ปแบบการดูแลระยะยาวโดย World

Health Organization (2002); และคนอื่นๆ. (2555) วรรณลักษณ์ เมียนเกิด (2559) พบว่า
รูปแบบการดูแลระยะยาวควรประกอบไปด้วย การดูแลแบบเป็ นทางการ (Formal care) และการ
ดูแลแบบไม่เป็ นทางการ (Informal care) และการแบ่งประเภทผูด้ แู ลแบบเป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการจะพิจารณาจากค่าตอนแทนและความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้บริการและผู้รบั บริการ แสดง
รายละเอียดดังนี้
1.3.1 การดูแลแบบไม่เ ป็ น ทางการ (Informal care) คือรู ป แบบการดูแลโดย
ผูด้ ูแลที่ไม่ได้เป็ นวิชาชีพ เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อน อาสาสมัครภายในชุมชนซึ่งได้รับ การ
ฝึกอบรมการดูแลและการช่วยเหลือการดาเนินกิจวัตรประจาวันแก่ผสู้ งู อายุ
1.3.2. การดูแลแบบทางการ (Formal care) คือรูปแบบการดูแลโดยผูด้ ูแลใน
รูปแบบของวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบาบัด ผูช้ ่วยพยาบาล ซึ่งให้บริการแบบเต็ม
เวลาหรือในบางเวลาที่ผดู้ แู ลหลักซึง่ เป็นสมาชิกในครัวเรือนไม่พร้อมในการดูแลได้ ประกอบไปด้วย
การให้บริการดูแลทัง้ ในสถานบริการ เช่น ศูนย์บริการดูแลผูส้ งู อายุ และบริการดูแลในที่พกั อาศัย
รูปแบบการดูแลระยะยาวขึน้ กับ ศักยภาพในการดูแลของครัวเรือนแก่ผูส้ ูงอายุและ
ความจาเป็ นของผูส้ ูงอายุ โดยรูปแบบการดูแลในสถานบริการมีความจาเป็ นสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการ
การดูแลเป็ นพิเศษจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เช่น แพทย์ พยาบาล ผูท้ ี่จาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์
หรือผูท้ ี่ครัวเรือนไม่สามารถให้การดูแลซึ่งเป็ นบริการที่ช่วยเหลือและสนับสนุนผูด้ แู ลผูส้ งู อายุที่เป็ น
สมาชิกในครัวเรือนซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการดูแลอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
โดยผูส้ ูงอายุที่มีความจาเป็ นต้องได้รบั การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง หรือต้องได้รบั การดูแลจากผูท้ ี่มี
ความเชี่ยวชาญควรได้รับค่ าตอบแทนการดูแลขั้นต่าเดือ นละ 15,000 บาทเทีย บเท่ากับผูท้ ี่จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และ ยศ วัชระคุปต์, 2560)
นอกจากนั้น รู ป แบบการดูแลผู้สูงอายุ มัก จะอยู่ ใ นรู ป แบบการดูแลระยะยาวอัน
เนื่องมาจากภาวะโรคเรื ้อรัง โดย Wagner, Austin, Davis, and Hindmarsh (2001) ได้เ สนอ
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แนวคิ ด ในการดูแลผู้ป่ วยโรคเรือ้ รัง (The Chronic Care Model Needs) เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทั้งของผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังและครอบครัวในด้านการดูแลทัง้ ทางร่างกายและทางจิตใจ โดย
รูปแบบการดูแลอยู่ภายใต้แนวคิดการร่วมมือ การติดต่อกันระหว่างฝ่ ายต่างๆ ทัง้ ผูด้ แู ล ผูป้ ่ วย และ
หน่วยงานทางการแพทย์ในการดูแล ควบคุม และการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
ระบบการดูแลระยะยาวในการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ
แสดงรายละเอียดดังนี้
1. องค์ก รการบริก ารสุขภาพ (Health care organization) แสดงถึ ง ระบบการ
ดูแลสุขภาพซึ่งดาเนินการโดยองค์กรที่ดูแลด้านการบริการสุขภาพซึ่งถือเป็ นองค์ประกอบหลักที่
นาไปสู่ความสาเร็จในการจัดการบริก ารสุขภาพทั้งในการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจเพื่ อการ
พัฒนาระบบการดูแลให้มีประสิทธิภาพ
2. ทรัพยากรชุมชน (Community resources) เป็ น ปั จ จัย สาคัญ เพื่อสร้างการ
พัฒนาคุณภาพในการเข้าถึงการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็ นต้องมีการจัดการบริการผ่าน
ชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดการบริการได้อย่างต่อเนื่อง
3. การสนับสนุนการจัดการตนเอง (Self-management support) เพื่อให้ผูป้ ่ วย
ได้เ รีย นรู ้วิธีก ารดูแลตนเอง และการประเมิน ตนเองผ่านการให้คาปรึก ษา การฝึ ก ปฏิบัติจ าก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดการดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การออกแบบระบบ (Delivery system design) เพื่อวางแผนในการประสาน
ระหว่างฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
5. การสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support) จากการประเมินความรุนแรง
ของการเจ็บป่ วย และการให้คาแนะนาเพื่อการดูแลรักษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
6. ระบบข้อมูลทางการแพทย์ (Clinical information system) การบันทึกข้อมูล
เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาวะโรคและการดูแลรักษาของผูป้ ่ วยเพื่อป้องกันปั ญหาการ
ไม่ได้รบั การดูแลอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มขึน้
กล่าวได้ว่าการดูแลโรคเรือ้ รังเป็ น บริการทางสุขภาพซึ่งเป็ นส่วนสาคัญของระบบ
สุขภาพหลักของประเทศจาเป็ นต้องมีการดาเนินการผ่านชุมชน (Community-based care) และ
ประกอบไปด้วยระบบการสนับสนุนในด้านต่า งๆ ทั้งด้านทรัพยากรและการกาหนดนโยบายเพือ่
สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ จากแนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของระบบการดูแล
ที่ตอ้ งมีการประสานงานกันระหว่างฝ่ ายต่างๆ ทัง้ จากฝ่ ายผูเ้ ชี่ยวชาญ เช่น แพทย์ พยาบาล เพื่อให้
คาปรึกษาทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยและครอบครัว และมีการจัดบริการผ่านชุมชนโดย
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ชุมชนถือเป็ นส่วนสาคัญในการจัดการบริการให้แก่ผปู้ ่ วยและสนับสนุนผูด้ แู ลได้อย่างต่อเนื่องอย่าง
มีประสิทธิภาพ
กรอบแนวคิ ด ของระบบสุขภาพและการดูแลระยะยาวส าหรับ ผู้สูงอายุ แสดงดัง
ภาพประกอบ 8 แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างระหว่างระบบสวัสดิการสังคม ระบบการบริการ
สุขภาพและการดูแลแบบไม่เป็ นทางการ แสดงรายละเอียดดังนี้
1. ระบบสวัสดิการสังคม (Social care system) ประกอบไปด้วยบริการการดูแล
ในสถานบริการ เช่น ศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุระหว่างวันหรือแบบเต็มเวลา การดูแลโดยผูเ้ ชี่ยวชาญและ
กรอบทางกฎหมายในการจัดการสวัสดิการสังคม
2. ระบบการบริ ก ารสุข ภาพ (Health care system) ซึ่ ง ประกอบไปด้ว ย การ
บริการในโรงพยาบาล ผูเ้ ชี่ยวชาญ กรอบทางกฎหมายของระบบการดูแลสุขภาพ
3. การดูแลแบบไม่เป็ นทางการ เช่น การให้บริการดูแลโดยสมาชิกในครอบครัว
เพื่อน อาสาสมัครภายในชุมชน
ระบบสวัสดิการสังคมและระบบการบริการสุขภาพจะต้องมีความเชื่อมโยงกับการ
ดูแลแบบไม่เป็ นทางการ โดยระบบการดูแลระยะยาวที่มีความเชื่อมโยงกันในลักษณะดังกล่าวจะ
เป็ นระบบที่เหมาะสมและสามารถรองรับ ความต้องการของผูส้ ูงอายุและผูใ้ ห้การดูแลในแต่ ละ
บุคคลซึ่งจะส่งผลให้การดูแลผูส้ งู อายุเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ระบบการ
ดูแลระยะยาว

ระบบ

ผูร้ บั บริการ

สวัสดิการสังคม

ระบบ
บริการสุขภาพ

การดูแลแลแบบ
ไม่เป็ นทางการ

ภาพประกอบ 8 ระบบการดูแลระยะยาว
ที่มา Lis, Lorna, Roelf van Der, and Kai (2011)
อย่ างไรก็ ต าม รู ป แบบการดูแลผูส้ ูงอายุ ในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันตาม
วัฒนธรรมของสังคม จากการศึ ก ษาผลกระทบและภาระการดูแ ลผู้ สูง อายุ ร ะยะยาวภายใต้
วัฒ นธรรมไทยของ ศิ ร าณี ศรี ห าภาค et al. (2557 ) พบว่ า ในประเทศไทยมีวัฒ นธรรมที่ใ ห้
ความสาคัญกับความกตัญญูต่อบิดามารดาและผูส้ งู อายุ ซึ่งมีความต้องการและคาดหวังที่จะอยู่
กับครอบครัว ดังนั้น ในสังคมไทย ครอบครัวโดยเฉพาะบุตรหลานจึงมีบทบาทสาคัญต่อการดูแล
ผูส้ ูงอายุในระยะยาว ส่วนในครัวเรือนที่จาเป็ นต้องหาผูช้ ่วยดูแลผู้สูงอายุ ป ระสบปั ญหาในการ
แสวงหาบริการผูช้ ่วยดูแลผูส้ ูงอายุในที่พักอาศัย เนื่องจากบริการผูช้ ่วยดูแลในที่พักอาศัยมีการ
ดาเนินการโดยภาคเอกชน ครัวเรือนซึ่งเป็ นผูแ้ สวงหาผูช้ ่วยดูแลมักประสบปัญหาคุณภาพการดูแล
ที่ไม่มีคณ
ุ ภาพซึ่งเป็ นประสบการณ์ที่ส่งผลให้ผูร้ บั บริการไม่มีความมั่นใจในระบบการจัดหาผูด้ ูแล
เพื่อให้บริการในที่พกั อาศัย
ดั ง นั้ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การดู แ ลผู้สู ง อายุ ที่ ดี ป ระกอบไปด้ว ยปั จ จัย ต่ า งๆ ที่ มี
ความสัมพันธ์กันทั้งการดูแลแบบเป็ นทางการ และแบบไม่เ ป็ นทางการ แสดงดังภาพประกอบ 9
ได้แก่ บุคลากรด้านสุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ การดูแลแบบไม่เป็ นทางการ
ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน และบริการในชุมชน เช่น อาสาสมัครในชุมชน การดูแลที่มี
คุณ ภาพภายในครัวเรือนจ าเป็ น ต้องพึ่งพาบริการในชุมชน โดยชุม ชนมีบ ทบาทสาคัญ ในการ
กาหนดนโยบายการบริการแก่ผูส้ ูงอายุ ทั้งด้านการบริหารทรัพยากรผ่านการจัดหางบประมาณ
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บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการบริการดูแลระยะยาวอย่างเป็ น
ระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผูส้ งู อายุ ภาวะสุขภาพของผูส้ งู อายุและศักยภาพการ
ดูแลของผูด้ แู ล
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการดูแลผูส้ ูงอายุ
ผูด้ ูแล

ผูด้ ูแล
การสนับสนุน
ทางการเงิน
แหล่งบริการ
/กลวิธ ี

ดูแลในเวลา
กลางวัน

บริการโดยชุมชน

การดูแล
ที่บ้าน

กลุ่มผูด้ ูแลอื่นๆ
สมาชิกใน
ครอบครัว

การดูแล
ทีมอนามัย
ผูส้ ูงอายุท่ดี ี

อาสาสมัครใน
ชุมชน
การ
บาบัดรักษา

ภาวะสุขภาพ
การซ่อมแซม
ผูส้ ูงอายุ
ที่อยู่อาศัย
ยานพาหนะ

เครือญาติ/
เพื่อนบ้าน

การสนับสนุน
ปัจจัย 4

สนับสนุน
อุปกรณ์การแพทย์
โภชนาการ

คุณภาพ
การบริการ

เยีย่ มบ้าน

บทบาทของชุมชน
- การกาหนดนโยบาย
- ทีมการดูแล
- การบริหารทรัพยากร
- ระบบข้อมูลสารสนเทศ
- ประเมินผล

ภาพประกอบ 9 รูปแบบการดูแลผูส้ งู อายุของสังคมไทย
ที่มา: ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, เล็ก สมบัติ, ปรียานุช โชคธนวณิชย์, and ธนิกานต์ ศักดาพร
(2552)
ดังนั้น แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการบริการดูแลระยะยาวแก่ผู้สูงอายุ คือการ
สนับสนุนการบริการทางการแพทย์ภายในชุมชน เช่น หน่วยสาธารณสุข อาสาสมัครภายในชุมชน
ให้เป็ นแหล่งสนับสนุนการบริการการดูแลระยะยาวแก่ผสู้ ูงอายุซึ่งมีความใกล้ชิดกับครอบครัวให้
เป็ นพืน้ ฐานการให้บริการดูแลผูส้ งู อายุของสังคมไทยและพัฒนาระบบการสนับสนุนให้ครอบครัว
สามารถทาหน้าที่ดูแลผูส้ ูงอายุได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งควรประกอบไปด้วยการบริการดูแล การ
ฟื ้ นฟู การป้องกัน เช่นการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การฝึ กอบรมการดูแลที่
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ถูกต้องแก่ผดู้ แู ลเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของภาวะโรคที่รุนแรงมากขึน้ กล่าวได้ว่า การดูแลที่
มีประสิทธิภาพนอกจากจะขึน้ อยู่กบั ปัจจัยด้านภาวะสุขภาพของผูส้ งู อายุแล้ว ยังขึน้ กับปัจจัยด้าน
ความรู แ้ ละประสบการณ์ในการดูแลของผูใ้ ห้การดูแล รวมไปถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ทั้ง
บุคคลในครอบครัวและผูเ้ ชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อให้บริการดูแลแก่ผูส้ ูงอายุอย่างเหมาะสม
แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ Lis et al. (2011) เสนอแนวทางในการพัฒนาระบบ
การดูแลระยะยาวในอนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการการดูแลทัง้ ของผูส้ ูงอายุ
และผูด้ ูแลผูส้ งู อายุ โดยต้องมีระบบที่มีความเชื่อมโยงระหว่างระบบการบริการสุขภาพและระบบ
บริการทางสังคมสาหรับการดูแลอย่างไม่เป็ นทางการ
จากแนวคิดระบบการดูแลระยะยาวทัง้ 3 แนวคิดซึ่งประกอบไปด้วย แนวคิดการดูแล
ผู้สูงอายุ ภายใต้วัฒนธรรมไทย แนวคิดในการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รัง (The Chronic Care Model
Needs Framework) และแนวคิดระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุ (Framework for Longterm Care for older people) แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการเชื่อมโยงระหว่างการบริการใน
รูปแบบทางการและแบบไม่เป็ น ทางการผ่านการจัดบริการโดยชุมชนจากเครือข่ายในชุมชน เช่น
อาสาสมัค ร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนเพื่อเน้น การให้บริก ารการดูแลการดาเนิน กิ จ วัตร
ประจ าวัน หรื อ ฟื ้ น ฟูส มรรถภาพร่ า งกายตามความต้อ งการและจ าเป็ น ของผู้สูง อายุ โดยให้
ความสาคัญกับการสนับสนุน การดูแลแบบไม่เป็ นทางการ โดยเฉพาะการสนับสนุนผูด้ ูแลที่เป็ น
สมาชิกในครัวเรือนเพื่อให้เกิดการดูแลแบบไม่เป็ นทางการตามศักยภาพของครัวเรือนซึ่งเป็ นไป
ตามคาดหวั ง ของผู้ สู ง อายุ ไ ทยภายใต้วั ฒ นธรรมของสั ง คมไทย การดู แ ลทั้ ง แบบการ
ประคับ ประคอง การฟื ้ น ฟูสมรรถภาพ โดยจ าเป็ น ต้องให้ก ารสนับ สนุน ที่เ หมาะสมแก่ ผู้ดู แ ล
โดยเฉพาะผูด้ แู ลโดยสมาชิกในครัวเรือน เช่น การเยี่ยมที่บา้ นเพื่อให้คาแนะนา บริการช่วยดูแล 24
ชั่วโมงสาหรับผูส้ ูงอายุที่มีความจาเป็ นในการได้รบั บริการ หรือบริการช่วยดูแลระหว่างวันสาหรับ
กรณีที่ครัวเรือนสามารถดูแลได้ในบางช่วงเวลา บริการฟื ้ นฟูสมรรถภาพ วัสดุและอุปกรณ์ในการ
อานวยความสะดวกในการดาเนินกิจวัตรประจาวัน การฝึ กอบรมการดูแลผูส้ ูงอายุ การปรับที่อยู่
อาศัยให้เหมาะสมต่อการดาเนินกิจวัตรประจาวันของผูส้ ูงอายุ การสร้างความเชื่อมโยงและความ
สมดุลระหว่างรูปแบบการดูแลทั้งแบบทางการและแบบไม่เป็ นทางการประกอบกับการสนับสนุน
การดูแลตนเองของผูส้ ูงอายุทงั้ ในด้านสุขภาพและด้านสังคมเป็ นสิ่งสาคัญในการสร้างระบบการ
ดูแลระยะยาวที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตนเองในการได้รบั
การดูแลที่เหมาะสมตามหลักการทางการแพทย์
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1.4 ทฤษฎีแบบจาลองทางเลือก (Choice Modelling)
แบบจาลองทางเลือกเป็ นการวิเคราะห์ภายใต้แนวคิดของเศรษฐศาสตร์จุลภาคซึ่งใช้
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคเมื่อเผชิญทางเลือกต่างๆ เพื่อประเมินมูลค่า
คุณลักษณะของสินค้าและบริการผ่านการคานวณหาค่าความยินดีที่จะจ่าย ซึ่งเป็ นวิธีการศึกษาที่
ได้รบั ความนิยมและมีการนามาใช้ในการศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์สุขภาพอย่างแพร่หลายในแง่
ของการศึกษาคุณลักษณะของสินค้าและบริการทางสุขภาพซึ่งเป็ นประโยชน์ในเชิงนโยบายเมื่อ
ต้องการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการทางสุขภาพให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้อ งการของประชาชน (Clark, Determann, Petrou, Moro, & de Bekker-Grob, 2014; Ryan,
Netten, Skåtun, & Smith, 2006) แบบจาลองทางเลือกมีพนื ้ ฐานแนวคิดจากทฤษฎีความพึงพอใจ
แบบสุ่ม (Random Utility Theory) แสดงรายละเอียด ดังนี้
1.4.1 ทฤษฎีความพึงพอใจแบบสุ่ม (Random Utility Theory)
การตัดสินใจของผูบ้ ริโภคจะตัดสินใจเลือกทางเลือกที่คาดว่าจะให้ความพอใจ
(Utility) ที่ได้รบั จากสินค้าและบริการสูงสุด ภายใต้ความจ ากัดของงบประมาณ พฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผูบ้ ริโภคแสดงดังสมการ 2.4
(2.4)
โดยที่

คือ เวกเตอร์ของสินค้า
p คือ เวกเตอร์ของราคาสินค้า 
คือ รายได้
จากสมการ 2.1 สามารถเขียนเป็ นฟั งก์ชนั อุปสงค์ปกติ (Marshallian demand)
ซึ่งแสดงพฤติ ก รรมการบริโภคสิน ค้าที่ขึน้ กับ ราคาสิน ค้า p = ( p1 ,..., pk ) (p) และรายได้ (m)
(Varian, 1992) แสดงดังสมการ 2.5
(2.5)
x(p, m)


เมื่อแทนค่ า x ที่ได้รับ อรรถประโยชน์สูงสุดลงในฟั งก์ชัน อรรถประโยชน์จ ะได้
อรรถประโยชน์ทางอ้อม (Indirect utility function) แสดงถึ งการบรรลุอรรถประโยชน์สูงสุด ณ.
ระดับราคาสินค้าและงบประมาณที่มีจากัด แสดงดังสมการ 2.6
(2.6)
Lancaster (1966) กล่าวว่าพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคจะพิจารณาจาก
คุณ ลัก ษณะของสิน ค้าและบริการ (Characteristics) ที่คาดว่าจะทาให้ได้รบั ความพอใจสูงสุด
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ภายใต้ขอ้ จากัดทางทรัพยากรและข้อมูลของตน เนื่องจากคุณลักษณะของสินค้าและบริการเป็ นสิง่
ที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจกับผูบ้ ริโภค ดังนัน้ สินค้าที่มีคณ
ุ ลักษณะที่แตกต่างกันจะให้ความพอใจ
ที่แตกต่างกัน การตัดสินใจเลือกของผูบ้ ริโภคจึงขึน้ กับลักษณะของสินค้าและบริการซึ่งผูบ้ ริโภคแต่
ละคนมีค วามพึงพอใจที่แตกต่ างกัน โดยพฤติ ก รรมการตัดสิน ใจอาจขึน้ กับ คุณ ลัก ษณะของ
ผูบ้ ริโภคในแต่ละบุคคล เช่น รายได้ รสนิยม สภาพแวดล้อม และข้อมูลที่มเี กี่ยวกับทางเลือก
ดังนั้น อรรถประโยชน์ของผู้บ ริโภคจึง อยู่ ใ นรู ป แบบอรรถประโยชน์ท างอ้อ ม
(Indirect utility) การตัด สิน ใจเลือกขึน้ กับ ลักษณะของสิน ค้าและบริ ก ารและปั จจัย ต่างๆ ของ
ผู้บ ริโภค โดยผู้บ ริโภคจะตัดสินใจเลือกทางเลือกที่คาดว่าจะให้ความพอใจสูงสุ ดภายใต้ความ
จากัดของงบประมาณและเนื่องจากผูบ้ ริโภคมีขอ้ จากัดในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือก
บริโภคโดยไม่สามารถรับรูห้ รือประเมินปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเลือกได้ทั้งหมดส่งผลให้
การตัดสินใจของผูบ้ ริโภคมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงมีส่วนที่ไม่สามารถสังเกตได้หรือเรียกว่า
ความคลาดเคลื่อน (Random elements) ปรากฏในฟังก์ชนั อรรถประโยชน์ของผูบ้ ริโภคซึ่งส่งผลให้
ผูบ้ ริโภคมีฟังก์ชันอรรถประโยชน์แบบสุ่ม (Random utility function) (McFadden, 2001; Train,
2003)
ฟั งก์ชันอรรถประโยชน์จึงประกอบไปด้วยค่าอรรถประโยชน์ซึ่งขึน้ กับลัก ษณะ
ต่ า งๆ ของสิ น ค้า และบริ ก ารที่ ส ามารถสัง เกตได้ (Deterministic component) และส่ ว นที่ ไ ม่
สามารถสังเกตได้ (Random component) แสดงดังสมการ 2.7
(2.7)
U im = Vim' +  im
U im คือ อรรถประโยชน์จากการเลือกทางเลือก i ของผูบ
้ ริโภค m
ั อรรถประโยชน์จากส่วนที่สงั เกตได้จากทางเลือก i ของผูบ้ ริโภค m
Vim' คือ ฟั งก์ชน
 im คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
′
โดยที่ 𝑉𝑖𝑚
คือ ฟั งก์ชนั อรรถประโยชน์ทางอ้อมของผูบ้ ริโภคซึ่งขึน้ กับลักษณะของ
สินค้าและบริการของทางเลือก (attributes:𝑋𝑖 ) แสดงดังสมการ 2.8
′
𝑉𝑖𝑚
= 𝑉𝑖𝑚 (𝑋𝑖 )
(2.8)
คือ คุณลักษณะของสินค้าและบริการในทางเลือกที่ i
ดังนั้น ทางเลือกที่ผูบ้ ริโภคตัดสินใจเลือกแสดงถึงความพึงพอใจที่เปิ ดเผยของ
ผู้บ ริโภค (Stated preferences) (Rigby, Burton, & Pluske, 2016) และพฤติก รรมการตัดสินใจ
ดังกล่าวสามารถนาไปคานวณค่าความยินดีที่จะจ่าย (Willingness to pay:WTP) เพื่อให้ได้รบั
อรรถประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงลักษณะสินค้าและบริการ (Chang, Savage, & Waldman,
𝑋𝑖
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2017) ซึ่ง เป็ น การวัด การเปลี่ย นแปลงสวัสดิก ารตามแนวคิดของฮิก ซ์ (Hicksian welfare) ใน
รูปแบบ Compensated viaration (CV) เพื่อแสดงถึงความยินดีที่จะจ่ายเพื่อได้รบั สวัสดิการที่ดีขึน้
(Welfare gain) จากการปรับ รุ งลัก ษณะของสิน ค้าและบริการผ่านการวัดขนาดการลดลงของ
รายได้ ณ.ระดับราคาใหม่เพื่อรักษาระดับอรรถประโยชน์ของผูบ้ ริโภคให้อยู่ในระดับเดิม (Brau &
Lippi Bruni, 2008; Kjær, 2005)
เมื่อมีก ารปรับ ปรุงคุณลักษณะสินค้าและบริก ารให้ดีขึน้ จาก x 0 เป็ น x1 จะมี
ระดับอรรถประโยชน์ที่เปลี่ยนแปลงไปแสดงดังสมการ 2.9 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอรรถประโยชน์
ดังกล่าวแสดงถึงจานวนเงินที่ยินดีที่จะจ่าย (Willingness to pay:WTP) เพื่อให้ได้รบั สินค้าและ
บริการที่มีคณ
ุ ลักษณะที่ดีขนึ ้ แสดงดังสมการ 2.10
V 1 ( x1 , p, m)  V 0 ( x 0 , p, m)
V 1 ( x1 , p, m − WTP ) = V 0 ( x 0 , p, m)

(2.9)
(2.10)

1.4.2 แนวคิดความยินดีที่จะจ่าย (Willingness to pay)
พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคเมื่อเผชิญทางเลือกต่างๆ ซึ่งมีคุณลักษณะ
สินค้าและบริการที่แตกต่างกัน บุคคลจะมีการตัดสินใจภายใต้ทางเลือกที่เผชิญอยู่เพื่อให้ได้รบั
ความพอใจสูงสุด ดังนัน้ ทางเลือกที่ได้รบั การเลือกจะแสดงถึงความพึงพอใจทีเ่ ปิดเผยของผูบ้ ริโภค
(Respondents’ stated preferences) (Rigby et al., 2016) ความพอใจจึงเป็ นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์การตัดสินใจเลือกของผูบ้ ริโภค แต่เนื่องจากการประเมินความพอใจของผูบ้ ริโภคนัน้ ไม่
สามารถวัดได้โดยตรงเนื่องจากไม่สามารถกาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความพอใจ ดังนัน้
ในทางเศรษฐศาสตร์ส วัส ดิ ก ารจึง มี ก ารประเมิ น ความพอใจทางอ้อ มจากการเปลี่ ย นแปลง
สวัสดิการของบุคคลให้ออกมาในรูปจานวนเงิน ซึ่งจานวนเงินดังกล่าวสะท้อนถึงค่าความยินดีที่
จะจ่าย (Willingness to pay) เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ (Just, 2005) แสดงดังสมการ 2.6,
2.7 นอกจากนั้น สามารถน าไปวิเ คราะห์ปั จ จัย ที่ส่งผลต่อการตัดสิน ใจเลือกของผู้บ ริโภคโดย
หลี ก เลี่ ย งการสอบถามความยิ น ดีที่ จ ะจ่า ยโดยตรงซึ่ง เป็ น การลดความส าคัญ ด้านราคาต่อ
พฤติ ก รรมการตัด สินใจซึ่ง สะท้อนถึงความต้องการของผู้บริโภคที่แท้จริง (Kjær, 2005; Train,
2003)
การวัดความยินดีจะจ่ายอยู่ภายใต้แนวคิด ฟั งก์ชันอุปสงค์ชดเชยอยู่ในรูปแบบ
Compensated variation (CV) และ Equivalent variation (EV) การวัดการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการ
ตามแนวคิด EV เป็ นการวัดการเปลี่ยนแปลงรายได้ โดยยึดหลักระดับความพอใจในระดับเดิมหลัง
เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยจานวนเงินจะแสดงถึงจานวนเงินที่ผบู้ ริโภคยินดีจ่ายหรือเต็มใจรับเพื่อ
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ไม่ให้ความพอใจลดลงหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง ขณะที่การวัดการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการตาม
แนวคิด CV แสดงถึงการวัดการเปลี่ยนแปลงรายได้ โดยรักษาระดับความพอใจเดิมก่อนมีก าร
เปลี่ยนแปลง ในการศึกษาครัง้ นีจ้ านวนเงินดังกล่าวแสดงถึงจานวนเงินที่ผบู้ ริโภคยินดีจ่ายเพื่อให้มี
การเปลี่ยนแปลงชดเชยให้อยู่ในระดับความพอใจเดิมก่อนมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็ น
(2.11)
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการตามแนวคิด CV แสดงได้ดงั สมการ 2.11
V 1 ( x1 , p, m − CV ) = V 0 ( x 0 , p, m)

การตัดสินใจเลือกเมื่อเผชิญกับทางเลือกตั้งแต่ 2 ทางเลือกขึน้ ไป (Multinomial
choice) โดยลัก ษณะของทางเลื อ กแบ่ ง ได้เ ป็ น ทางเลื อ กที่ ส ามารถจัด ล าดับ ได้ ( Ordered
choices) และทางเลือกที่ไม่สามารถจัดลาดับ ได้ (Unordered choices) (Greene, 2012) การ
ตัดสิน ใจของผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกทางเลือกที่คาดว่าจะให้ความพอใจสูงสุด (Maximized
expected utility) ภายใต้ขอ้ จากัดทางด้านทรัพยากรและข้อมูลของตน ถ้าสมมติให้ผูบ้ ริโภคมี
ทางเลือกทัง้ หมด J ทางเลือก โดยทางเลือก i เป็ นทางเลือกที่ทาให้ได้รบั ค่าอรรถประโยชน์สงู สุด
ค่าอรรถประโยชน์จากทางเลือก i จะมีค่ามากกว่าทางเลือกอื่นทัง้ หมด ดังนั้นค่าความน่าจะเป็ น
ของการเลือกทางเลือก แสดงดังสมการ 2.12
(2.12)
for other j  i
ฟั งก์ชันความน่าจะเป็ นในการที่ผูบ้ ริโภค m จะเลือกทางเลือก i จากทางเลือกที่
กาหนดให้ทงั้ หมด J ทางเลือก แสดงดังสมการ 2.13
P(U im  U jm ); j  J , J  i

= P(Vim +  im  V jm +  jm )

(2.13)

= P(Vim − V jm  + im −  jm )

โดยที่  im −  jm คือค่าความแตกต่างของค่าความคลาดเคลื่อน ซึ่ง สมมติให้ตวั
แปรคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงในรูปแบบเดียวกันและมีความเป็ นอิสระต่อกัน ในรูปแบบกัมเบล
แบบที่ 1 (independent and identically distributed with an extreme value type 1 Gumbel)
distribution) โดยฟั ง ก์ชัน การแจกแจงสะสม (Cumulative distribution function) ของตัว แปร
คลาดเคลื่อนแสดงดังสมการ 2.14
F ( jm ) = exp(− exp(− jm ))

ฟังก์ชนั ความหนาแน่น (Density function) แสดงดังสมการ 2.15
f (  jm ) = exp(− jm ) exp  − exp( jm ) 

(2.14)
(2.15)
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ดังนัน้ ค่าความน่าจะเป็ นที่บุคคล m จะเลือกทางเลือก i จากทางเลือกทัง้ หมด J
ทางเลือกแสดงดังสมการ 2.16
− exp −(Vim −V jm )  − e− exp( − im )
im

Pim =   j i e

e

d  im

(2.16)

สามารถแสดงได้ในรูปการแจกแจงแบบ Logistic ดังสมการ 2.17
Pm (i J ) =

exp(  Vim )
J

 exp(V
j =1

jm

)

(2.17)

การวิ เ คราะห์พ ฤติ ก รรมการตัดสิ น ใจเลื อ กซึ่ง ขึ ้น กับ ลัก ษณะของทางเลือก
(Attritutes) และลักษณะทางประชากร (Charatertistics) เป็ นการศึกษาภายใต้แบบจาลองโลจิต
แบบมีเงื่อนไข (Conditional Logit model) (Greene, 2012) ซึ่งมีขอ้ กาหนดให้ผูบ้ ริโภคมีความพึง
พอใจต่อคุณลักษณะสินค้าและบริการเหมือนกันส่งผลให้ทางเลือกต่างๆ ที่ผูบ้ ริโภคเผชิญมีความ
เป็ น อิสระต่ อกัน เมื่อจ านวนทางเลือกเพิ่มขึน้ หรือลดลงจะไม่ส่งผลต่อความน่าจะเป็ น ในการ
ตัด สิ น ใจเลื อ ก (Independence from Irrelevant Alternatives: IIA) ซึ่ ง อาจไม่ ส อดคล้อ งกั บ
พฤติ ก รรมจริงของผู้บริโภค (Train, 2003) จึงมีก ารพัฒนาแบบจาลองโลจิตแบบผสม (Mixed
logit) ซึ่งคานึงถึงความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคของบุคคล (Heterogeneity) โดยมีขอ้
สมมติให้ค่าสัมประสิทธิ์ 𝛽𝑖 เป็ นแบบสุ่ม (Hess & Train, 2017) ดังนั้น ในการศึกษาครัง้ นีจ้ ะใช้
วิธีการประมาณการแบบจาลองโลจิตแบบผสมซึ่งเหมาะสมกับการศึกษาที่คานึงถึงพฤติกรรมการ
บริโภคของแต่ละบุคคลที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน
แบบจาลองโลจิตแบบผสมมีฟังก์ชันในรูปแบบความน่าจะเป็ นของการเลือกซึ่ง
เป็ นการพิจารณาความน่าจะเป็ นของทางเลือกทั้งหมดที่เป็ นไปได้ โดยฟังก์ชนั ความหนาแน่น ของ
สัมประสิทธิ์แสดงดังสมการ 2.18
(2.18)
Pin =  Lim (  ) f (  )d 
โดยที่

Lim (  ) =

exp(Vim (  ))
J

 exp(V
j =1

Lim (  )

im

(  ))

คือ ความน่าจะเป็ นแบบโลจิต (Logit probability)
 คือ สัมประสิทธิ์ของคุณลักษณะสินค้าหรือบริการ

(2.19)
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โดยที่ สัมประสิทธิ์ของคุณลักษณะสินค้าหรือบริการ (  ) มีการแจกแจงความ
น่าจะเป็ น  ซึ่งมีฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็ น f (  ) โดยที่ตัวแปรคลาดเคลื่อนมีการ
แจกแจงในรูปแบบเดียวกันและมีความเป็ นอิสระต่อกัน ในรูปแบบกัมเบลแบบที่ 1 (independent
and identically distributed with an extreme value type 1 (Gumbel) distribution) ดัง นั้น ค่ า
ความน่าจะเป็ น ของการเลือกในแต่ละทางเลือกจึงมาจากการถ่วงนา้ หนักของค่าความน่าจะเป็ น
จากค่าสัมประสิทธิ์ที่ประมาณการจากการถ่วงนา้ หนักซึ่งกาหนดจากฟังก์ชนั ความหนาแน่น
การประมาณการค่าสัมประสิทธิ์แบบจาลองโลจิตแบบผสมใช้วิธีการ Simulated
maximum likelihood ซึ่งเป็ นการสุ่มค่าสัมประสิทธิ์หลายครัง้ ในการประมาณการซึ่งเป็ นการเฉลี่ย
ถ่วงนา้ หนักของความน่าจะเป็ นจากการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ โดยค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการ
ประมาณการแสดงถึงค่าความน่าจะเป็ นในการเลือกแต่ละทางเลือกที่ประกอบไปด้วยคุณลักษณะ
สินค้าและบริการในระดับที่แตกต่างกันและสามารถนามาคานวณหามูลค่าความยินดีที่จะจ่าย
(Willingness to Pay) เพื่ อ ให้ไ ด้ม าซึ่ ง คุ ณ ลั ก ษณะของทางเลื อ กที่ ต้อ งการโดยการน าค่ า
สัมประสิท ธิ์ที่ได้จ ากการประมาณการนามาวิเ คราะห์ความยิ น ดีที่จะจ่ายสาหรับ คุณลักษณะ
บริการในระดับต่างๆ (Train, 2003)
การศึกษาในครัง้ นี้ ทางเลือกที่ได้รบั การเลือกแสดงถึงความพึงพอใจที่เปิ ดเผย
ของผูบ้ ริโภคและสามารถนาไปคานวณค่าความยินดีที่จะจ่ายเพื่อให้ได้รบั อรรถประโยชน์จากการ
เปลี่ย นแปลงลักษณะสินค้าและบริการ (Chang et al., 2017) ซึ่ง เป็ นการวัดการเปลี่ยนแปลง
สวัสดิการตามแนวคิดของฮิกซ์ (Hicksian welfare) ในรูปแบบ Compensated viaration เพื่อวัด
ความยินดีที่จะจ่ายเพื่อได้รบั สวัสดิการที่ดีขึน้ (Welfare gain) จากการปรับรุงลักษณะของสินค้า
และบริ ก ารผ่ า นการวั ด ขนาดการลดลงของรายได้ ณ.ระดั บ ราคาใหม่ เ พื่ อ รัก ษาระดั บ
อรรถประโยชน์ของผูบ้ ริโภคให้อยู่ในระดับเดิม (Brau & Lippi Bruni, 2008; Kjær, 2005)
การวัด การเปลี่ย นแปลงสวัสดิก ารจากทางเลือกที่กาหนดให้เป็ น การประเมิน
มูลค่าการเปลี่ยนแปลงของอรรถประโยชน์จากการปรับปรุงคุณลักษณะของสินค้าและบริการแสดง
ดังสมการ (2.6) และ (2.7) การศึกษาโดยทั่วไปจะกาหนดให้ฟังก์ชนั อรรถประโยชน์อยู่ในรูปแบบ
ของสมการเส้นตรงเพื่อความสะดวกในการคานวณ โดยค่าที่ได้แสดงถึงอัตราการทดแทนกันหน่วย
สุดท้าย (Marginal rate of substitution: MRS) แสดงถึงค่าการลดลงของสิน ค้าชนิดหนึ่งเพื่ อ ได้
บริโภคสินค้าอีกชนิดหนึ่งเพิ่มขึน้ เพื่อรักษาระดับความพอใจให้เท่าเดิม (Hensher, 1981) ดังนัน้
ความยินดีที่จะจ่ายจึงแสดงถึงจานวนเงินที่ผูบ้ ริโภคยินดีที่จะจ่ายเพื่อให้ได้รบั คุณลักษณะของ
สินค้าและบริการที่ดีขนึ ้ โดยการคาดหวังเพื่อให้ได้รบั อรรถประโยชน์สงู ขึน้ แสดงดังสมการ 2.20
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CV =

1

ln evi1 −  ln evi 0 


  ic


(2.20)

โดยที่
คือ อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของรายได้
vio คือ อรรถประโยชน์ทางอ้อมก่อนการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
vi1 คือ อรรถประโยชน์ทางอ้อมหลังการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
C คือ ชุดทางเลือก
จากสมการ 2.20 สามารถเขีย นในรู ป แบบสมการลดรู ป (Reduces form) ดัง


สมการ 2.21
CV =

1



Vi1 − Vi 0 

(2.21)

ค่าความยินดีที่จะจ่ายของการศึกษาครัง้ นีจ้ ึงแสดงถึงความยินดีที่จะจ่ายส่วน
เพิ่ม (Marginal willingness to pay: MWTP) ซึ่งถือเป็ นแนวคิดสาคัญในการวัดการเปลี่ยนแปลง
สวัสดิ ก ารของบุ ค คลแสดงถึ งการแลกอรรถประโยชน์ที่ ได้รับ จากเงิน กับ อรรถประโยชน์จ าก
คุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงออกมาในรูปตัวเงิน (Burge, Netten, & Gallo, 2010; Silva, 2004)
ดัง นั้น ค่าสัมประสิท ธิ์ที่ได้จ ากการประมาณการฟั ง ก์ชัน อรรถประโยชน์จ าก
แบบจาลอง Mixed Logit จะนามาคานวณมูลค่าความยินดีที่จะจ่ายส่วนเพิ่ม (MWTP) เพื่อให้
ได้มาซึ่งคุณลักษณะของทางเลือกที่ตอ้ งการโดยการนาค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการประมาณการ
แบบจาลองนามาวิเคราะห์ความยินดีที่จะจ่ายสาหรับคุณลักษณะระดับต่างๆ โดยวิธีการคานวณ
มูลค่ าความยิ น ดี ที่จ ะจ่ายส่วนเพิ่มใช้ห ลักอัตราการทดแทนกันหน่วยสุดท้าย (MRS) ระหว่าง
คุณลักษณะของทางเลือกที่ตอ้ งการศึกษากับคุณลักษณะด้านราคา ซึ่งเกิดจากการหาอนุพนั ธ์ของ
สมการอรรถประโยชน์ทางอ้อมแสดงดังสมการ 2.22
MWTP = −

p j
X ij

=

V j / X 1
V j / p j

=

1
− p

(2.22)

โดยที่ 1 คือ ค่าสัมประสิทธิ์คณ
ุ ลักษณะสินค้าและบริการ
 p คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของเงิน
การวัด การเปลี่ย นแปลงสวัสดิก ารจากทางเลือกต่างๆ ที่ก าหนดให้ โดยใช้ค่า
ความยิน ดีที่จะจ่ายส่วนเพิ่มเพื่อเปรียบเทีย บสัด ส่วนระหว่างค่าสัมประสิท ธิ์สองค่าในฟั งก์ชัน
อรรถประโยชน์ โดยมีปัจจัยด้านต้นทุนเป็ นปัจจัยสาคัญในการวิเคราะห์เพื่อหาค่าความยินดีที่จะ
จ่ายเป็ นการประมาณการผลประโยชน์ในรู ปจานวนเงิน ตามหลักทางเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ
แสดงถึ งต้น ทุน ที่เ พิ่มขึน้ เพื่อให้ได้รับ คุณ ลักษณะที่ดีขึน้ นอกจากนั้น ค่าสัมประสิท ธิ์ที่ได้จ าก
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ประมาณการยัง แสดงถึ งราคาแฝง (Implicit price) ซึ่ง แสดงถึ งความสาคัญ ของคุณ ลัก ษณะ
ทางเลือก โดยในเชิงทฤษฎีสวัสดิก ารแสดงถึ งการเปลี่ย นแปลงความพอใจอัน เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงในระดับของคุณลักษณะซึ่งก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างทางเลือกโดยเปรียบเทียบ
(Bennett, Economics, & Management, 1999)
การศึกษาครัง้ นีต้ อ้ งการศึกษาความยินดีที่จะจ่ายในแต่ละระดับของคุณลักษณะ
บริการดูแลระยะยาวเพื่อประโยชน์ในการรับบริการดูแลระยะยาวในวัยสูงอายุ ดังนั้นจานวนเงิน
จากการประมาณการจึงแสดงถึงค่าความยินดีที่จะจ่ายเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงบริการดูแลระยะ
ยาวสาหรับผูส้ ูงอายุ แนวคิดความยินดีที่จะจ่ายจึงมักถูกใช้ในการประมาณประโยชน์ของระบบ
การดูแลสุขภาพของรัฐ ซึ่งเป็ นสิ่งที่แสดงถึงความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคประกอบกับเป็ นสิ่งสาคัญ
สาหรับ การวางแผนการผลิต และการกาหนดราคาสินค้าและบริ ก าร โดยเฉพาะในตลาดการ
ประกันภัยพบว่ามีการกาหนดรูปแบบและราคาจากการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ (Braun,
Schmeiser, & Schreiber, 2016) ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างแท้จริง
เนื่องจากเผชิญกับความล้มเหลวของตลาด การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบ้ ริโภคจึงมีความสาคัญ และถ้าสามารถระบุคณ
ุ ลักษณะของสินค้าและบริการที่สาคัญที่สุดจาก
มุมมองของผูบ้ ริโภคเพื่อนาไปใช้เป็ นแนวทางในการเร่งพัฒนารูปแบบการบริการการดูแลระยะยาว
และการจัดบริการดูแลระยะยาวที่เหมาะสมกับความต้องการและความจาเป็ นของผู้สูงอายุ จ ะ
ส่งผลให้สามารถพัฒนาระบบหลักประกันการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนงานวิจัย ที่เ กี่ ย วข้องกับ การศึก ษาครั้งนี้ป ระกอบไปด้วย 2 หัวข้อ ได้แ ก่
รูปแบบการใช้บริการดูแลระยะยาวของผูส้ งู อายุ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ประกันสุขภาพ
และความยินดีที่จะจ่ายสาหรับการประกันสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 รูปแบบการใช้บริการการดูแลระยะยาวของผู้สูงอายุ
การศึกษารูปแบบการใช้บริการการดูแลระยะยาวของผูส้ ูงอายุประกอบไปด้วยการ
ดูแลแบบเป็ นทางการ (Formal care) และการดูแลแบบไม่เป็ นทางการ (Informal care) หรือมีการ
ใช้บ ริก ารแบบผสมทั้ง 2 รู ป แบบรวมไปถึ งการสนับ สนุน การดูแลระยะยาว โดยมีงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องแสดงรายละเอียดดังนี้
การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างประชากรซึ่งส่งผลต่อศักยภาพการดูแลอย่างไม่เป็น
ทางการจากการที่บุ ต รหลานมีแนวโน้มลดลงในขณะที่จ านวนผู้สูงอายุ เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ความ
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ต้องการบริการการดูแลระยะยาวมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องในอนาคต (Cardoso, Oliveira,
Barbosa-Povoa, & Nickel, 2012) จากการศึกษาการคลังสุขภาพของ ถาวร สกุลพาณิชย์, สม
ชัย จิตสุชน, และ อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล (2556) คาดการณ์ว่าประชากรไทยจะมีการใช้บริการ
การดูแลระยะยาวสูงขึน้ จากปัญหาโรคเรือ้ รังซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ในผูส้ งู อายุและจะเป็ นแรงกดดัน
ต่อภาระทางการคลังของรัฐบาลส่งผลต่อความยั่งยืนทางของระบบบริการสุขภาพซึ่งควรมีก าร
วางแผนเพื่อรองรับปัญหาภาระทางการเงินที่จะรุนแรงขึน้ ในอนาคต (Ed, 2006)
ผลจากการที่ผู้ดูแลโดยสมาชิก ในครัวเรือนซึ่งเป็ น การดูแลในรู ป แบบไม่เ ป็ น
ทางการมี แ นวโน้มลดลง จากการศึ ก ษาโดย Lin, Yin, and Loubere (2014) พบว่ า การดูแล
ผูส้ งู อายุในประเทศจีนประสบปัญหาจานวนผูส้ งู อายุเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วส่งผลให้การดูแลอย่างไม่
เป็ น ทางการจากสมาชิก ในครัว เรือนไม่มีป ระสิท ธิภ าพและไม่เ พีย งพอต่ อความต้องการของ
ผูส้ ูงอายุดังนั้น รูปแบบการดูแลระยะยาวจึงมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการใช้บริการในศูนย์บริการ
ดูแลผู้สูงอายุ มากขึน้ การบริก ารดูแลแบบเป็ น ทางการจึงเป็ นรู ปแบบการบริก ารที่สาคัญเพื่อ
ทดแทนการลดลงของการดูแลจากสมาชิกในครัวเรือนและรองรับสาหรับผูส้ ูงอายุที่ มีความจ าเป็ น
ในการได้รบั การดูแลจากผูเ้ ชี่ย วชาญหรือพึ่งพิงอุปกรณ์ท างการแพทย์ กล่าวได้ว่า ระดับความ
ต้องการรูปแบบการบริการการดูแลระยะยาวขึน้ กับศักยภาพในการดูแลผูส้ งู อายุของครัวเรือนและ
ภาวะสุขภาพของผูส้ ูงอายุ โดยในครัวเรือนที่มีศกั ยภาพในการดูแลผูส้ ูงอายุได้จะมีความต้องการ
การบริการทัง้ ในรูปแบบทางการและไม่เป็ นทางการประกอบกัน ในขณะที่ผสู้ งู อายุที่อยู่ลาพังหรือ
ครัวเรือนไม่มีศักยภาพในการดูแลผูส้ ูงอายุ เมื่อเกิดภาวะพึ่งพิง จะต้องพึ่งพิงบริการการดูแลใน
รูปแบบทางการเท่านัน้ (Van Houtven & Norton, 2004)
เมื่อพิจารณาการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยพบว่าการดูแล
แบบไม่เป็ นทางการจากสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉพาะบุตรหญิงเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทหลักในการดูแล
(ปวีณา ลีต้ ระกูล, 2559) ในขณะที่การดูแลแบบเป็ นทางการ จากการศึกษารูปแบบการเข้าถึ ง
ระบบบริการสุขภาพของผูส้ งู อายุไทยในสถานบริการโดย อรวรรณ์ คูหา (2556) โดยการสัมภาษณ์
ผูส้ งู อายุและการทา Focus group ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า
ผูส้ งู อายุที่เข้าถึงบริการการดูแลระยะยาวในสถานบริการเป็ นผูท้ ี่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่
ดี ส่วนผูส้ ูงอายุที่มีฐานะยากจนถึงระดับปานกลาง ครอบครัวจะเป็ นผูใ้ ห้บริการการดูแลเป็ นหลัก
เนื่ อ งจากค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ ้น จากการดูแ ลระยะยาวในสถานบริ ก ารผู้ใ ช้บ ริ ก ารจะต้อ งเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ทัง้ หมด นอกจากนัน้ ยังพบปัญหาการเข้าถึงบริการในสถานบริก าร
ในกลุ่มผูส้ ูงอายุ 80 ปี ขึน้ ไปอันเนื่องจากสาเหตุ เช่น ไม่มีผูพ้ ามา ไม่มีค่าใช้จ่ายการเดินทาง เสีย
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รายได้จ ากการประกอบอาชีพ และอาจเกิ ดปั ญหาจากการขาดความรู ้ความเข้าใจในการดูแล
ผูส้ งู อายุ และการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยการบริการการดูแลที่ไม่มีคณ
ุ ภาพและเพียงพออาจ
เป็ น ปั จจัย ที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีภาวะโรคเรือ้ รังในอัตราที่สูงขึน้ ก่อให้เกิดภาระทางการเงินจาก
จานวนค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่มากขึน้ ในระยะยาว สอดคล้องกับการศึกษาของ JacobsLawson, Webb, Schumacher, and Gayer (2010) ซึ่ง ศึก ษาลัก ษณะของบุ คคลที่ไม่มีป ระกัน
สุขภาพในกลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 55 – 71 ปี จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามพบว่า ใน
กลุ่มผูส้ งู อายุที่มีรายได้ต่าจะสามารถเข้าถึงการบริการในรูปแบบทางการได้นอ้ ยกว่าสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Paraponaris, Davin, and Verger (2012) ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงถึงอุป สรรค
ในการเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมของผูส้ งู อายุและครัวเรือน
จ า ก ง า น ศึ ก ษ า ข อ ง Byrne, Goeree, Hiedemann, and Stern (2 0 0 9 ) ;
(Paraponaris et al., 2012); Van Houtven and Norton (2004) พบว่า ผู้สูงอายุ ที่มีระดับ ภาวะ
เศรษฐกิ จและสังคมที่ดี กว่าจะสามารถเข้าถึ งบริก ารดูแลแบบทางการมากกว่า เนื่ องจากเมื่อ
สมาชิกในครัวเรือนเผชิญกับการตัดสินใจในการดูแลแบบไม่เป็ นทางการเมื่อ ผูส้ งู อายุตอ้ งการการ
ช่วยเหลือในการดาเนินกิจวัตรประจาวัน การตัดสินใจจะขึน้ กับปัจจัยสาคัญคือค่าจ้างที่ได้รบั จาก
การทางานของบุตรซึ่งถือเป็ นต้นทุนค่าเสียโอกาสที่เกิดขึน้ จากการสละเวลาทางานหรือออกจาก
งานเพื่อมาดูแลผูส้ งู อายุในครัวเรือน ดังนัน้ ครัวเรือนที่บุตรหลานมีรายได้สงู การศึกษาสูง ผูส้ งู อายุ
มัก จะมี โ อกาสในการได้รับ การดูแ ลแบบทางการมากกว่ า ผลการศึ ก ษาดัง กล่ า วแสดงถึ ง
ความสาคัญของการดูแลในสถานบริการในแง่ของการที่ครัวเรือนมีศกั ยภาพในการจ่ายค่าบริการ
เพื่อให้ผู้สูงอายุ ใ นครัวเรือนเข้าถึ งบริก ารดูแลอย่ างเป็ น ทางการ โดยที่สมาชิก ในครัวเรือนยัง
สามารถทางานได้
นอกจากนัน้ การสนับสนุนการดูแลระยะยาวยังมีความสาคัญต่อการบริการดูแล
ผูส้ ูงอายุ จากการศึกษาโครงการวิจัยระบบการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเพื่ อวัย
สูงอายุโดย วรเวศม์ สุวรรณระดา (2553) กล่าวว่าระบบการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงแก่ผูส้ ูงอายุจาเป็ นต้องสร้างระบบการดูแลทัง้ ในด้านสุขภาพ การสนับสนุน เพื่อการดาเนิน
กิจวัตรประจาวัน และการจัดการทรัพย์สินเพื่อรองรับกลุ่มผูส้ งู อายุ โดยเฉพาะในกลุ่มผูส้ งู อายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง สอดคล้องกับการศึกษาความต้องการบริการการดูแลระยะยาวของผูส้ งู อายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงที่อาศัยอยู่ในชุมชนของ คานิยม นัดดา and ศรีธัญรัตน์ วรรณภา (2016) พบว่า ผูส้ งู อายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงและครอบครัว มีความต้องการการสนับสนุนด้านข้อมูลและบริการสนับสนุนอุปกรณ์
เช่น ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ช่วยเหลือและสิ่งจาเป็ นต่างๆ ที่ใช้ในการดูแลและมีความต้องการบริการ
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ด้านการฟื ้ นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ การจัดส่งผูช้ ่วยดูแลผูส้ ูงอายุแทนผูด้ ูแลประจา การ
สนับสนุนด้านการปรับปรุงที่พักอาศัย เพื่อการฟื ้ นฟูร่างกายและการช่วยเหลือตนเองและบริการ
สนับสนุนด้านการเดินทางเพื่อการตรวจรักษาต่อเนื่อง และในบางครอบครัวที่ไม่มีศกั ยภาพในการ
ดูแลผูส้ ูงอายุได้ควรมีบริการที่เป็ นทางเลือกเพื่อการดูแลระยะยาวภายในที่พักอาศัยและภายใน
ชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึ งบริการที่จาเป็ นได้ซึ่ง จะส่งผลกระทบต่อ คุณภาพชีวิตของ
ผูส้ งู อายุและครัวเรือน
การสนับสนุนอุปกรณ์และวัสดุสิน้ เปลืองที่ มีความจ าเป็ นในการสนับ สนุน การ
ดูแลผูส้ ูงอายุซึ่งประสบปั ญหาการเสื่อมถอยของร่างกายและมักประสบความยากลาบากในการ
ปฏิบัติ กิ จ วัต รประจ าวัน จากการศึก ษาระบบการดูแลระยะยาวโดย วรวรรณ ชาญด้วยวิท ย์
(2560); สัมฤทธิ์ ศรีธารงสวัสดิ์, ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล, วิชช์ เกษมทรัพย์, วิชยั เอกพลากร, and
บวรศม ลีระพันธ์ (2561) พบว่าอุปกรณ์ช่วยเหลือที่มีความจาเป็ นประกอบไปด้วย อุปกรณ์ช่วยเดิน
รถเข็น เตียงผูป้ ่ วย ที่นอนลม เครื่องดู ดเสมหะ เครื่องช่วยหายใจ ไม้เท้า เก้าอีน้ ่ งั ถ่าย เตียงนอน
และวัสดุสิน้ เปลืองและอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ที่มีความจาเป็ น ในการดูแลผู้สูงอายุ โดยวัสดุ
สิน้ เปลืองประกอบไปด้วยสายยางให้อาหารเหลว ผ้าอ้อมสาเร็จรูป แผ่นรองซับ สาลี สาลีพนั ไม้
ความต้องการการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือ การดาเนินกิจวัตรประจาวันและ
วัสดุสนิ ้ เปลืองมีความแตกต่างกันตามระดับภาวะพึ่งพิงของผูส้ งู อายุซึ่งแบ่งเป็ น 2 กลุ่มตามความ
ต้องการด้านบริการสาธารณสุข ได้แก่
1. กลุ่มติดบ้านสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือกลุ่มผูส้ ูงอายุเคลื่อนไหวได้
เองบ้างและอาจมีปัญหาในการกินหรือการขับถ่ายแต่แต่ไม่มีภาวะสับสนทางสมองและกลุ่มที่มี
ภาวะสับสนทางสมอง
2. กลุ่มติ ด เตีย งซึ่งสามารถแบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ ก ลุ่มผู้สูงอายุ ที่ ไ ม่
สามารถเคลื่อนไหวเองได้ และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่ายหรือมีอาการเจ็บป่ วยรุ นแรง
และกลุ่มที่อาจมีอาการเจ็บป่ วยรุนแรงหรืออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต
อุปกรณ์ช่วยเหลือการดาเนินกิจวัตรประจาวัน ที่มีความจาเป็ น 5 อันดับแรกใน
กลุ่มผูส้ งู อายุติดเตียง และผูส้ งู อายุติดบ้านแสดงดังตาราง 2 และตาราง 3 โดยราคาอุปกรณ์อา้ งอิง
จากราคาเฉลี่ยในตลาด พบว่า กลุ่มผูส้ ูงอายุในในกลุ่มติดเตียงจะมีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และวัสดุ
สิน้ เปลืองในการดูแลประมาณ 4,566.22 บาท/เดือน กลุ่มผูส้ งู อายุที่ติดบ้านจะมีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์
และวัสดุสิน้ เปลืองในการดูแลประมาณ 2,558.57 บาท/เดือน แสดงถึงต้นทุนที่เกิดขึน้ จากการ
บริการดูแลระยะยาว
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ตาราง 2 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และวัสดุสนิ ้ เปลืองสาหรับการดูแลผูส้ งู อายุกลุ่มติดเตียง
อุปกรณ์
รถเข็น
เตียงผูป้ ่ วย
ที่นอนลม
เครื่องดูดเสมหะ
เครื่องช่วยหายใจ
รวม
วัสดุสนิ ้ เปลือง
ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
แผ่นรองซับ
สาลี
สาลีพนั ไม้
รวม
รวมค่าใช้จา่ ยทั้งหมด

ราคาเฉลี่ย
3,500 บาท
14,500 บาท
5,500 บาท
3,000 บาท
13,500 บาท
ราคาเฉลี่ย
15.57
8.50
0.15
0.80 บาท

อายุการใช้งาน
5 ปี
6 ปี
2 ปี
3 ปี
3 ปี

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อเดือน
58.33
201.39
229.17
83.33
375
947.22
จานวนที่ใช้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อเดือน
80
1,245
100
850
6,000
900
480
384
3,659
4,566.22

ที่มา: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และ ยศ วัชระคุปต์ (2560)
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ตาราง 3 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และวัสดุสนิ ้ เปลืองสาหรับดูแลผูส้ งู อายุกลุ่มติดบ้าน
อุปกรณ์
ไม้เท้า
อุปกรณ์ช่วยเดิน
รถเข็น
เก้าอีน้ ่งั ถ่าย
เตียงนอน
รวม
วัสดุสนิ ้ เปลือง
ผ้าอ้อมสาเร็จรูป
แผ่นรองซับ
สาลี
สาลีพนั ไม้
รวม
รวมค่าใช้จา่ ยทั้งหมด

ราคาเฉลี่ย
3,500 บาท
550 บาท
3,500 บาท
2,050 บาท
1,500 บาท
ราคาเฉลี่ย
15.57 บาท
8.50 บาท
0.15 บาท
0.80 บาท

อายุการใช้งาน
3 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
7 ปี
อายุการใช้งาน
77.6
41.6
3,600
300

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อเดือน
97.22
9.17
58.33
34.17
17.85
216.74
ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ ต่อเดือน
1208.23
353.6
540
240
2,341.83
2,558.57

ที่มา: ปรับปรุงจาก วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และ ยศ วัชระคุปต์ (2560)
นอกจากปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลหรือครัวเรือนที่ส่งผลต่อโอกาสใน
การเข้าถึงบริการการดูแลแบบทางการ จากงานศึกษาของ Bakx, de Meijer, Schut, and van
Doorslaer (2015) ซึ่งวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการดูแลระยะยาวแบบทางการและไม่
เป็ นทางการโดยศึกษาเปรียบเทียบในประเทศเยอรมนีและประเทศเนเธอร์แลนด์ ผลการศึกษา
พบว่าลักษณะของระบบการดูแลระยะยาว เช่น รูปแบบความคุม้ ครอง อัตราการร่วมจ่ายค่าใช้
บริการแต่ละครัง้ มีผลต่อการใช้บริการดูแลระยะยาว โดยการกาหนดอัตราร่วมจ่ายในสัดส่วนมาก
ส่งผลให้ในประเทศเยอรมนีมีการใช้บริการดูแลแบบเป็ นทางการน้อยกว่าประเทศเนเธอร์แลนด์
ดังนั้น กลุ่มคนยากจนในประเทศเยอรมนีจึงสามารถเข้าถึ งการบริการการดูแลระยะยาวแบบ
ทางการได้นอ้ ยกว่าเมื่อเปรียบเทียบ งานศึกษาดังกล่าวแสดงถึงเงื่อนไขในการใช้บริการระบบการ
ดูแลระยะยาวซึ่งอาจเป็ นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสในการเข้าถึงบริการดูแลแบบทางการ
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การจัดบริการการดูแลระยะยาวทัง้ ในรูปแบบการดูแลแบบเป็ นทางการและแบบไม่
เป็ นทางการขึน้ อยู่กับความต้องการและความจาเป็ นของผูส้ ูงอายุและความสามารถในการดูแล
ผูส้ ูงอายุของครัวเรือนที่มีความแตกต่างกัน โดยการดูแลในรูปแบบไม่เป็ นทางการโดยสมาชิกใน
ครัวเรือนเป็ นรูปแบบที่ผสู้ งู อายุมีความพึงพอใจมากกว่าการดูแลแบบเป็ นทางการและสามารถลด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการดูแลผูส้ ูงอายุได้มากกว่าการใช้บริการแบบเป็ นทางการเพียงรูปแบบ
เดียว จากการศึกษาผลของการดูแลแบบไม่เป็ นทางการต่อการใช้บริการการดูแลแบบเป็ นทางการ
ของ Van Houtven and Norton (2004) ผลการศึกษาพบว่าบริการดูแลแบบไม่เป็ นทางการอาจ
สามารถใช้ท ดแทนหรือใช้ป ระกอบกับ บริก ารการดูแ ลอย่ างเป็ น ทางการ โดยถ้าพ่อแม่ ซึ่ ง มี
ภาวการณ์เจ็บป่ วยที่จาเป็ นต้องได้รบั บริการทางการแพทย์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ การดูแลแบบไม่เป็ น
ทางการจะเป็ นบริการที่ตอ้ งใช้ประกอบกับการดูแลแบบเป็ นทางการ ในขณะที่หากภาวะสุขภาพ
ของพ่อแม่ไม่จาเป็ นต้องใช้บริการทางการแพทย์อย่างเข้มข้น เช่น มีความต้องการการช่วยเหลือใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน เท่านัน้ การดูแลแบบไม่เป็ นทางการจะสามารถใช้ทดแทนการดูแลแบบ
เป็ นทางการสอดคล้องกับการศึกษาของ Bakx et al. (2015) ศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับประเภท
ของการดูแลระยะยาวแก่ผูส้ ูงอายุในประเทศฝรั่งเศส โดยใช้ขอ้ มูล จากการสารวจ HandicapsIncapacites-Dependance survey และใช้วิ ธี multinomial probit model ในการวิ เ คราะห์ ผล
การศึกษาพบว่าผูท้ ี่มีปัญหาในการดาเนินกิจวัตรประจาวันจะได้รบั บริการผสมระหว่างแบบไม่เป็ น
ทางการและแบบเป็ นทางการ และพบว่าปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น ระดับ
การศึกษาของครัวเรือน รายได้ที่ใช้จ่ายได้ของครัวเรือน โดยครัวเรือนที่มีรายได้สงู ระดับการศึกษา
สูง ผูส้ งู อายุจะได้รบั การดูแลแบบทางการมากกว่า เนื่องจากครัวเรือนคานึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาส
ในการดูแลผูส้ งู อายุ
การศึกษารูปแบบการบริการการดูแลระยะยาวในประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่าการ
บริการดูแลระยะยาวประกอบไปด้วยการดูแลแบบเป็ นทางการและการสนับสนุนการดูแลแบบไม่
เป็ นทางการ ในประเทศญี่ปนซึ
ุ่ ่งประสบปั ญหาผูส้ ูงอายุเจ็บป่ วยด้วยโรคเรือ้ รังที่ตอ้ งการการดูแล
ระยะยาวเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วเมื่อเข้าสู่สงั คมสูงอายุโดยสมบู รณ์ โดยส่วนใหญ่เป็ นผูส้ งู อายุที่ไม่
จาเป็ นต้องได้รบั การบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเป็ นจานวนมากส่งผลกระทบต่อการให้บริ
การในโรงพยาบาลและค่ า ใช้จ่ ายที่เ พิ่ มขึ ้น จ านวนมาก (Campbell & Naoki, 2000) รัฐ บาล
ประเทศญี่ปนุ่ จึงมีการสนับสนุนการดูแลแบบไม่เป็ นทางการสาหรับในครัวเรือนที่มี ศกั ยภาพที่จะ
ดูแลผูส้ งู อายุได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Teo, Chan, and Straughan (2003) พบว่านโยบาย
การดูแลผู้สูงอายุ ใ นประเทศสิงคโปร์อยู่บ นพืน้ ฐานการพึ่งพาตนเอง ทั้งการร่ วมรับ ผิดชอบใน
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ค่าใช้จ่ายการบริก ารสุขภาพ ความรับ ผิดชอบในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยรัฐ สนับสนุน
กิจกรรมที่ให้ความรูด้ า้ นโภชนาการ การออกกาลังกาย และให้ความสาคัญกับการสนับสนุนการ
ดูแลนอกสถานบริการซึ่งเป็ นรูปแบบการดูแลอย่างไม่เป็ นทางการ การสนับสนุนรูปแบบการบริการ
ทางสุขภาพดังกล่าวส่งผลให้ประเทศสิงคโปร์มีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเป็ นสัดส่วนที่นอ้ ยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศที่เข้าสู่สงั คมสูงวัย
นอกจากนั้น World Health Organization ( 2010 ) กล่ า วว่ า บริ ก ารสุข ภาพเป็ น
รูปแบบการบริการเพื่อป้องกัน ส่งเสริม รักษาและฟื ้ นฟูสขุ ภาพของบุคคล ระบบบริการสุขภาพจึง
เป็ นระบบที่มีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีภาครัฐเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลัก และ
มีก ารจัด การบริก ารผ่านองค์ก รต่ างๆ แก่ ป ระชาชนที่มีความจ าเป็ น ในการใช้บ ริก าร ซึ่ง จาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมา พบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็ นอุปสรรคสาคัญที่ส่งผลต่อ
โอกาสและความสามารถในการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพ ดังนั้น แนวคิดเพื่อการคุ้มครอง
ผูส้ งู อายุโดยมีการแทรกแซงจากภาครัฐจึงเป็ นสิ่งสาคัญประกอบกับภาครัฐถือเป็ นหน่วยงานหลัก
ที่มีบทบาทสาคัญในการสร้างความเชื่อถือในระบบประกันซึ่งเป็ นปัจจัยสาคัญในการดาเนินการ
เนื่องจากการประกันมีรูปแบบที่ตอ้ งจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อคาดหวังการได้รบั การชดเชยในอนาคต
สอดคล้องกับการศึกษาของ Brau, Lippi Bruni, and Pinna (2010) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ต้องการบริการการดูแลระยะยาวและประเมินความยินดีที่จะจ่ายค่าบริการ จากการสารวจข้อมูล
โดยใช้เทคนิค Discrete choice experiments (DCEs) ในการเปิ ดเผยความพึงพอใจ ผลการศึกษา
พบว่าปั จ จัย ส่วนบุค คลได้แก่ รายได้ การศึก ษา ส่งผลต่อจ านวนเงินที่ยิ นดีจะจ่ายสาหรับการ
ประกันการดูแลระยะยาวในทิศทางเดี ยวกัน โดยบุคคลมีความพอใจที่จะเลือกทางเลือกที่รฐั บาล
เป็ นผูใ้ ห้บริการ
การประกันซึ่งเป็ นรูปแบบที่มีรฐั บาลเป็ นผูด้ าเนินการจัดการให้บริการการดูแลระยะ
ยาวเป็ นรูปแบบที่ทาให้บุคคลมีความมั่นใจมีและมีความยินดีที่จะจ่ายสมทบเพื่อการประกันการ
ดูแลระยะยาว (Allaire, Brown, & Wiener, 2016) ทัง้ ในส่วนของการสนับสนุนการประกันโดยตรง
ในรูปแบบการประกันที่ดาเนินการโดยรัฐบาลหรือการสนับสนุนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ซือ้ เช่น การให้เงินสนับสนุนค่าเบีย้ ประกัน บางส่วน สามารถกระตุน้ ให้มีการตัดสินใจซือ้ ประกัน
เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ไม่ชอบความเสี่ยง (Risk averse) ซึ่งเป็ นพฤติกรรมของบุคคลส่วน
ใหญ่ (Greenhalgh-Stanley, 2014) กล่าวได้ว่า ความมั่นใจในระบบการประกันเป็ นสิ่งจาเป็ นใน
ตลาดการประกัน เนื่องจากการประกันเป็ นการจ่ายเงินในปัจจุบนั เพื่อใช้จ่ายในอนาคต งานวิจยั ที่
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เกี่ยวข้องจึงพบว่าบุคคลจะมีความพึงพอใจในรูปแบบที่รฐั เป็ นผูด้ าเนินการจัดการประกันโดยมีทั้ง
รูปแบบการจัดการโดยภาครัฐทัง้ หมดและรูปแบบที่รฐั เป็ นผูด้ าเนินการโดยให้เอกชนร่วมให้บริการ
จากแนวคิดระบบการดูแลระยะยาวและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบการจัดบริก าร
การดูแลระยะยาวแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาระบบระบบการบริการสุขภาพเพื่อรองรับประชากร
ผูส้ งู อายุที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่ศกั ยภาพการดูแลจากครอบครัวลดลงเป็ นสิ่งสาคัญที่ตอ้ งเร่งดาเนินการ
เพื่อลดอุปสรรคจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมของผูส้ งู อายุและครัวเรือนที่ส่งผลต่อโอกาสใน
การได้รบั การบริการการดูแลระยะยาว และแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของรูปแบบการจัดบริการ
ดูแลระยะยาวซึ่งต้องประกอบไปด้วยการบริการในรูปแบบเป็ นทางการ และแบบไม่เป็ นทางการ
ประกอบกัน โดยเฉพาะการสนับสนุนการดูแลอย่างไม่เป็ นทางการ เช่นการสนับสนุนด้านอุปกรณ์
ในการดูแลผูส้ งู อายุ การสนัลสนุนผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ และการจัดการบริการดูแลระยะยาวภายใต้ก าร
ดาเนินงานของรัฐบาลจะเป็ นทางเลือกที่ส่งผลต่อความมั่นใจในการใช้บริการการดูแลระยะยาว
โดยรูปแบบทางเลือกการบริการการดูแลระยะยาวที่มีความหลากหลายและเหมาะสมต่อ ความ
ต้องการและความจาเป็ น ในการรับบริก ารทั้งของผูส้ ูงอายุและผูใ้ ห้การดูแลเป็ น ปั จจัยสาคัญที่
ส่งผลต่อความยินดีที่จะจ่ายในระบบประกันซึ่งเป็ นข้อสรุปที่นามาสู่การกาหนดรูปแบบการบริก าร
การดูแลระยะยาวในการศึกษาครัง้ นี้
2.2 ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ประกันสุขภาพและความยินดีที่จะจ่าย
สาหรับการประกันสุขภาพ
การประกันการดูแลระยะยาว (Long term care insurance) เป็ นรูปแบบการประกัน
ทางสุขภาพที่มีแนวคิดในการรองรับความต้องการของผูส้ ูงอายุในอนาคต โดยเป็ นการกระจาย
ความเสี่ยงออกจากตัวบุคคลและครัวเรือน Getzen (2004) กล่าวว่า การประกันทางสุขภาพคือ
บริการในรูปแบบหนึ่ง ดังนั้น การตัดสินใจซือ้ และความยินดีที่จะจ่ายจึงมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ต้องการในการซือ้ และมูลค่าความยินดีที่จะจ่ายในการประกันทางสุขภาพ โดยเป็ นไปตามทฤษฎี
ความพึงพอใจแบบสุ่ม (Random Utility Theory) ซึ่งกล่าวว่าการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคจะตัดสินใจ
เลือกจากลักษณะของสินค้าและบริการ (characteristics) และขึน้ กับคุณลักษณะของผูบ้ ริโภคแต่
ละราย โดยจากการศึกษางานวิจยั ต่างๆ พบปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ประกันสุขภาพและ
ความยินดีที่จะจ่ายในระบบประกันสุขภาพ รายละเอียดแสดงดังนี้
(1.) ปั จ จัย คุณลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) ซึ่งถื อเป็ น
คุณลักษณะของบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ประกันสุขภาพและความยินดีที่จะจ่ายในระบบ
ประกันสุขภาพ ได้แก่ อายุ เพศ รายได้ สถานภาพสมรส การศึกษา ภาวะสุขภาพ อาชีพ จานวน
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ผู้สูงอายุ ใ นครัวเรือน ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของสมาชิกในครัวเรือน โดยแสดง
รายละเอียดในแต่ละปัจจัยดังนี้
(1.1) อายุ ประกอบไปด้วยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
Jacobs-Lawson et al. (2010) ศึกษาลักษณะของบุคคลที่ไม่มีประกัน
สุขภาพในกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีอายุระหว่าง 55 – 71 ปี จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามโดยให้
ระบุจานวนเงินที่ยินดีจ่ายสาหรับ การประกัน สุขภาพในรูป แบบต่างๆ (Medicare B, Medigap,
Long-Term Care และ Private Insurance) ผลการศึก ษาพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุ มีความยิ น ดีที่จะ
จ่ายเงินเพื่อ การซือ้ ประกัน สุขภาพน้อยกว่าและพบว่าในกลุ่มผูส้ ูงอายุที่มีรายได้ต่าจะสามารถ
เข้าถึงการบริการในรูปแบบทางการได้นอ้ ยแสดงถึงอุปสรรคในการรับบริการการดูแลสุขภาพจาก
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมของผูส้ ูงอายุและครัวเรือน สอดคล้องกับการศึกษาของ CostaFont and Rovira-Forns (2008) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการการคุม้ ครองการดูแลระยะ
ยาว พบว่ากลุ่มวัยกลางคน (อายุระหว่าง 40-60 ปี ) มีแนวโน้มที่จะซือ้ ประกันการดูแลระยะยาว
และมีมูลค่าความยินดีที่จะจ่ายสาหรับการประกันการดูแลระยะยาวมากที่สุดเนื่องจากอยู่ในวัย
แรงงานซึ่งมีรายได้ที่สามารถจ่ายได้ ในขณะที่กลุ่มผูส้ งู อายุซึ่งเป็ นกลุ่มทีม่ ีรายได้ต่าจะมีความยินดี
ที่จะจ่ายสาหรับการประกันการดูแลระยะยาวน้อยที่สุดแม้ว่าจะเป็ น กลุ่มที่ได้รบั ประโยชน์จ าก
บริก ารดูแลระยะยาวมากที่สุด เมื่อ คิดเป็ น มูลค่าเปรีย บเทีย บกับ ค่าเบี ย้ ประกัน ที่ต้องจ่ า ยซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Brau and Lippi Bruni (2008)
จากงานวิจัย ที่เ กี่ ย วข้อง กล่าวได้ว่าวัย แรงงานโดยเฉพาะในกลุ่ม วัย
กลางคนจะมีความยินดีที่จะจ่ายสาหรับการประกันมากกว่า ในขณะที่ผสู้ งู อายุซึ่งเป็ นผูท้ ี่อยู่ในวัย
เกษี ยณงาน โดยส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอในการดารงชีพ และประสบปัญหาการเข้าถึงบริการ
ทางสุขภาพ โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการในรูปแบบทางการ และในกลุ่มผูส้ งู อายุมีความยินดีที่จะ
จ่ายในระบบประกันสุขภาพน้อยกว่าในกลุ่มวัยแรงงานในขณะที่มีค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการสูง
กว่า กล่าวได้ว่าหากการประกันการดูแลระยะยาวเริ่มจ่ายตั้งแต่ในวัยแรงงานจะส่งผลต่อความ
ยั่งยืนของกองทุนการดูแลระยะยาวมากกว่าเริ่มจ่ายในวัยสูงอายุ
(1.2.) เพศ ประกอบไปด้วยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
การศึ ก ษาของ Bock et al. (2016) ศึก ษาความยิ น ดีที่จะจ่ายประกัน
สุขภาพในผูส้ งู อายุประเทศเยอรมนี พบว่าเพศชายมีความยินดีที่จะจ่ายในระบบประกันสุขภาพ
มากกว่า เนื่องจากเพศชายมีค่าใช้จ่ายทางสุขภาพสูงในรูปแบบการรักษาโรคมากกว่า ในขณะที่
การศึ ก ษาของ Hussem, van Ewijk, ter Rele, and Wong (2016) ซึ่งศึก ษาความสามารถที่จะ
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จ่ายค่าบริการการดูแลระยะยาวในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกาหนดให้ประชาชนร่วมจ่ายค่าเบีย้
ประกันและค่าบริการในแต่ละครัง้ ผลการศึกษาพบว่า เพศหญิงจะมีการใช้บริการการดูแลระยะ
ยาวมากกว่าเพศชายเนื่องจากมีอายุเฉลี่ยยืนยาวมากกว่าส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายการบริการการดูแล
ระยะยาวสูงตามไปด้วยสอดคล้องกับการศึกษาของ Papar (2013) วิเคราะห์การประกันสุขภาพ
ภายหลังเกษี ยณงานโดยสมัค รใจ ผลการศึกษาพบว่าเพศหญิงมีการใช้บริการทางการแพทย์
มากกว่าเพศชายซึ่งอาจเป็ นสาเหตุจากการรับรูส้ ภาวะสุขภาพของตน (health perceptions) เช่น
มีการรับรูถ้ ึงความเสี่ยง ความรุนแรงของการเกิดปัญหาสุขภาพ การรับรูถ้ ึงประโยชน์และค่าใช้จ่าย
ของการตรวจสุขภาพส่งผลให้เพศหญิงมีความน่าจะเป็ นในการซือ้ ประกันสุขภาพส่วนบุคคลและมี
ความยินดีที่จะจ่ายมากกว่า โดยเฉพาะในกลุ่มเพศหญิงที่มีสุขภาพดีและมีรายได้สูงเนื่องจากมี
ความใส่ใจในสุขภาพของตน
จากงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง กล่ า วได้ว่ า เพศหญิ ง มี ก ารใช้บ ริ ก ารทาง
การแพทย์มากกว่าเพศชาย โดยรูปแบบการใช้บริการที่มากกว่านั้นมาจากการใช้บริการในการ
ตรวจสุขภาพและการดูแลร่างกายอันเนื่องมาจากการที่เพศหญิงมีอายุเฉลี่ยยืนยาวกว่าเพศชาย
และการคานึงถึงสุขภาพของตนหรือการรับรูถ้ ึงความเสี่ยงทางสุขภาพในอนาคตมากกว่าเพศชาย
ดังนั้น ในเพศหญิงจึงมีค วามน่าจะเป็ นในการซือ้ ประกันทางสุขภาพและมีความยิ นดีที่จะจ่าย
ประกันทางสุขภาพมากกว่าในเพศชาย
(1.3.) รายได้ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องแสดงรายละเอียดดังนี้
Bock et al. (2016) ศึก ษาความยิ น ดีที่จ ะจ่ายประกัน สุขภาพในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ป ระเทศเยอรมั น เพื่อศึ ก ษาความพึง พอใจของบุ คคลต่อการประกัน สุข ภาพโดยการ
ประเมินมูลค่าความยินดีที่จะจ่ายเพื่อเป็ นตัวชีว้ ัดความพึงพอใจต่อระบบประกันสุขภาพ โดยใช้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่างอายุ 50-84 ปี ผลการศึกษาพบว่า
มูลค่าความยินดีที่จะจ่ายมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม โดยปั จจัยสาคัญคือ
รายได้ บุคคลที่มีรายได้สงู กว่าจะมีความยินดีที่จะจ่ายในระบบประกันสุขภาพมากกว่า และบุคคล
มีความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มขึน้ เพื่อให้ได้รบั บริการที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับความต้องการการ
ดูแล สอดคล้องกับการศึก ษาของ Swamy ( 2002) วิเ คราะห์ปัจ จัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้
ประกันสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่า รายได้และค่ารักษาพยาบาลเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิน ใจซือ้ ประกัน สุขภาพ โดยผู้ที่มีรายได้สูงกว่าจะมีก ารใช้จ่ายในการซือ้ ประกัน สุ ข ภาพ
มากกว่า
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สอดคล้องกับการศึกษาการประกันสุขภาพแบบสมัครใจหลังการเกษี ยณ
งานในประเทศไทยของ Papar (2557) โดยศึกษาในกลุ่มแรงงานอายุระหว่าง 40-69 ปี ซึ่งอยู่หรือ
เคยอยู่ในระบบประกันสังคม โดยใช้วิธี Discrete Choice Experiment (DCE) ในการวิเคราะห์
ปั จจัยที่กาหนดมูลค่าความยินดีที่จะจ่ายการประกันสุขภาพหลังการเกษี ยณงาน ผลการศึกษา
พบว่ารายได้เป็ นปั จจัย สาคัญที่ส่งผลต่อความน่าจะเป็ นในการมีประกันสุขภาพส่วนบุคคล โดย
บุคคลที่มีรายได้มากกว่าจะมีความน่าจะเป็ นในการยินดีจ่ายเพื่อการมีประกันสุขภาพ เนื่องจากมี
ความสามารถที่จ ะจ่ ายค่ าเบีย้ ประกันได้ สอดคล้องกับ การศึก ษาของ Hussem et al. (2016)
ศึกษาความสามารถที่จะจ่ายค่าบริการการดูแลระยะยาวในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีการจัดการ
โดยภาครัฐในรูปแบบที่ให้ประชาชนร่วมจ่ายค่าบริการ ผลการศึกษาพบว่า ผูท้ ี่มีรายได้มากกว่าจะ
มีความสามารถในการร่วมจ่ายค่าบริการได้มากกว่า
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง กล่าวได้ว่ารายได้ถือเป็ นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อ
โอกาสการเข้าถึงบริการดูแลระยะยาวโดยเฉพาะการบริก ารดูแลในรูปแบบทางการ โดยผูท้ ี่มี
รายได้สูงกว่าจะมีการตัด สิน ใจในการซือ้ ประกันสุขภาพและมีความยินดีที่จะจ่ ายสาหรับการ
ประกันสุขภาพมากกว่าและมีความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มขึน้ เพื่อให้ได้รบั บริการการดูแลที่มีคณ
ุ ภาพ
และเหมาะสมกับความต้องการบริการ
(1.4.) สถานภาพสมรส ประกอบไปด้วยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
การศึ ก ษาความพึ ง พอใจบริ ก ารการดู แ ลระยะยาวในประเทศ
เนเธอร์แลนด์โดย Nieboer, Koolman, and Stolk (2010) จากการวัดความเต็มใจทีจ่ ะจ่ายสาหรับ
บริการการดูแลระยะยาวโดยวิธี Discrete choice experiments ในกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 50 – 65
ปี และแบ่ งกลุ่มตัวอย่ างให้ป ระกอบไปด้วยเพศ ระดับ การศึก ษาในกลุ่มต่ างๆ โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามตัดสินใจเลือกรูปแบบบริการภายใต้การจาลองสถานการณ์การให้บริการที่เสนอให้
คนอื่น เช่น พ่อแม่ คู่สมรส เพื่อแสดงถึ งการเปิ ดเผยความพึงพอใจต่อรู ป แบบการบริก าร ผล
การศึกษาพบว่าผูท้ ี่สถานภาพโสดมีความต้องการบริการการดูแลระยะยาวมากกว่าคนที่มีคู่สมรส
สอดคล้องกับการศึกษาของ Bock et al. (2016) ซึ่งศึกษาความยินดีที่จะจ่ายประกันสุขภาพใน
กลุ่มผูส้ งู อายุประเทศเยอรมนี ผลการศึกษาพบว่าผูท้ ี่มีสถานภาพโสดมีความยินดีที่จะจ่ายประกัน
สุขภาพมากกว่าสถานะอื่ น และมีความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มขึน้ เพื่อให้ได้รบั บริการที่มีคณ
ุ ภาพและ
เหมาะสมกับ ความต้องการการดูแลของตนสอดคล้องกับ การศึก ษาของ Brown, Goda, and
McGarry (2012) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์ในการประกันการดูแลระยะยาวในประเทศ
สหรัฐอเมริกา สารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม พบว่าโครงสร้างครอบครัวมีผลต่อการตัดสินใจใน
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การเข้าสู่ระบบการประกันสุขภาพโดยสมัครใจ ครัวเรือนที่มีบุตรหลานจะส่งผลให้บุคคลมีความ
น่าจะเป็ นในการตัดสินใจไม่ซอื ้ ประกันสุขภาพส่วนบุคคลโดยสมัครใจ
จากงานวิจัยที่เกี่ย วข้อง พบว่าปั จจัย ด้านสถานภาพสมรส แสดงถึ งความ
เสี่ยงในการได้รบั การดูแลในอนาคตจากสมาชิกในครัวเรือน โดยบุคคลที่มีสถานภาพโสดจะมี
ความต้องการซือ้ ประกันทางสุขภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการไม่มีผูด้ ูแลในวัยสูงอายุ และมี
ความยินดีจะจ่ายมากกว่าสาหรับการประกันสุขภาพ
(1.5.) การศึกษา โดยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องแสดงรายละเอียดดังนี้
Dey (2015) วิเ คราะห์ความต้องการในการดูแ ลระยะยาว โดยเน้น
บทบาทของการศึกษาและสุขภาพต่อความต้องการในการดูแลระยะยาวและการประกันการดูแล
ระยะยาว ผลการศึกษาพบว่าบุคคลที่มีการศึกษาดีมีแนวโน้มที่จะมีชีวิตยืนยาวและมีโอกาสสูงที่
จะต้องใช้บริการดูแลระยะยาว โดยในกลุ่มผูท้ ี่มีประกันการดูแลระยะยาวจะมีระดับการศึกษาสูง
กว่าผูท้ ี่ไม่มีประกันการดูแลระยะยาว เนื่องจากคนที่มีการศึกษาจะมีความตระหนักถึงความเสี่ยง
ทางการเงินที่อาจเกิดขึน้ จากความต้องการในการได้รบั บริการการดูแลระยะยาวในอนาคตของ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Brau and Lippi Bruni (2008) ซึ่งพบว่าการศึกษาที่สูงขึน้ จะทา
ให้คนมีความตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ จากบริการการดูแลระยะยาวทัง้ แบบทางการ
และไม่ เ ป็ น ทางการและมี ค วามต้อ งการการคุ้ม ครองทางสุข ภาพมากขึ ้น สอดคล้อ งกับ ผล
การศึกษาของ Bock et al. (2016) ศึกษาความยินดีที่จะจ่ายประกันสุขภาพในผูส้ งู อายุประเทศ
เยอรมนี ผลการศึกษาพบว่าระดับการศึกษาที่สูงขึน้ จะมีความยินดีที่จะจ่ายประกันสุขภาพสูงขึน้
เนื่องจากคนที่มีการศึกษาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลและเรียนรูร้ ะบบการประกันสุขภาพ ต้นทุนที่
เกิดขึน้ และภาระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการดูและระยะยาว
Asgary, Willis, Taghvaei, and Rafeian (2004) ศึ ก ษาความยิ น ดีจ ะ
จ่ายประกันสุขภาพของครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่าระดับการศึกษาเป็ นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อ
ความยินดีที่จะจ่ายประกันสุขภาพ โดยการศึกษาในระดับที่สูงขึน้ จะมีความยินดีที่จะจ่ายสูงขึน้
ตามไปด้วย เนื่องจากการศึกษาทาให้เห็นถึงคุณค่าของการมีป ระกัน โดยคานึงถึงค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ ในอนาคตหากจาเป็ นต้องได้รบั บริการทางการแพทย์และการดูแลระยะยาว โดยถ้าหัวหน้า
ครัวเรือนมีระดับการศึกษาสูงจะส่งผลให้ครัวเรือนมีการตัดสินใจซือ้ ประกันสุขภาพตามไปด้วย
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง กล่าวได้ว่าการศึกษาเป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับ
รายได้ของบุคคล เนื่องจากบุคคลที่มีการศึกษาจะมีความสามารถในการเรียนรู ้และการเข้าถึ ง
ข้อมูลต่าง ๆ และคาดการณ์ถึงค่าใช้จ่ายทางสุขภาพที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตและประโยชน์ที่ได้รบั
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จากการมีประกันสุขภาพคุม้ ครองในอนาคต โดยบุคคลที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าจะมีความยินดีที่
จะจ่ายในระบบประกันสุขภาพมากกว่า
(1.6.) ภาวะสุขภาพ โดยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องแสดงรายละเอียดดังนี้
การศึกษาของ Dey (2015) ศึกษาอุปสงค์การบริการดูแลระยะยาวและ
การประกัน การดูแลระยะยาว พบว่าผู้ที่มีสุขภาพดีมีโอกาสซือ้ ประกัน สุขภาพทางสุขภาพได้
มากกว่า เนื่องจากผูท้ ี่มีสุขภาพที่ดีอาจมีความเป็ น ไปได้น ้อยในการเกิดโรคเรือ้ รังแต่จากความ
เสื่อมถอยของร่างกายก็อาจเกิดโอกาสในความจาเป็ นในการรับ บริการดูแลในการดาเนินกิจวัตร
ประจาวันในอนาคตมากกว่า ประกอบกับผูท้ ี่มีสุขภาพดีมัก จ่ายค่าเบีย้ ประกันต่ากว่าเนื่องจาก
เป็ นผูท้ ี่มีความเสี่ยงทางสุขภาพต่า ดังนั้น ผูท้ ี่มีสุขภาพดี จึงมีอุปสงค์ต่อการบริการดูแลระยะยาว
สอดคล้องกับการศึกษาลักษณะของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการไม่มีประกันสุขภาพและความยินดีที่
จะจ่ายประกัน การดูแลระยะยาว (Jacobs-Lawson et al., 2010) พบว่าในกลุ่มวัย แรงงานที่มี
สุขภาพดีจะมีความยินดีที่จะจ่ายในระบบประกันสุขภาพมากกว่ากลุ่มที่สขุ ภาพไม่ดี เนื่องจากกลุ่ม
ผูท้ ี่มีสขุ ภาพดีมีความตระหนักในสุขภาพมากกว่า โดยถ้าพิจารณาตามกลุ่มอายุพบว่ากลุ่มบุคคล
อายุระหว่าง 55-63 ปี ที่มีสุขภาพดีจะมีความยินดีที่จะจ่ายประกันการดูแลระยะยาวมากกว่าใน
กลุ่มที่สุขภาพไม่ดี ในทางกลับกัน ช่วงอายุระหว่าง 64-71 ปี ที่มีภาวะสุขภาพไม่ดีจะมีความยินดี
จ่ายในการประกันการดูแลระยะยาวมากกว่ากลุ่มที่สขุ ภาพดี
ในขณะที่การศึกษาของ Kananurak (2014) ศึก ษาการใช้บริก ารทาง
สุขภาพและประกันสุขภาพแบบสมัครใจหลังการเกษียณงานในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า
บุคคลที่มีสขุ ภาพดีมีการใช้บริการสุขภาพรูปแบบของการตรวจสุขภาพ เนื่องจากมีความใส่ ใจใน
สุขภาพของตน ในขณะที่คณ
ุ ลักษณะของบุคคลมีภาวะสุขภาพไม่ดี มีปัญหาโรคประจาตัวเรือ้ รัง
จะมีความยินดีที่จะจ่ายสาหรับการประกันสุขภาพเนื่องจากมีความต้องการในการได้รบั บริการทาง
การแพทย์
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด กล่าวได้ว่า ภาวะสุขภาพเป็ นปัจจัยที่ไม่สามารถ
สรุปผลได้ชัดเจนต่อความต้องการซือ้ และความยินดีที่จะจ่ายในระบบประกัน สุขภาพขึน้ อยู่ กับ
มุมมองของผูบ้ ริโภคต่อการได้รบั ประโยชน์จากการซือ้ ประกันสุขภาพ ในการศึกษาครัง้ นีก้ าหนด
สมมติฐานว่าบุคคลที่มีสขุ ภาพดีโดยโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานวัยกลางคนจะมีความยินดีที่จะจ่าย
ในระบบประกันการดูแลระยะยาวมากกว่า
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(1.7.) อาชีพ โดยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องแสดงรายละเอียดดังนี้
การศึ ก ษาของ Papar ( 2013) วิเ คราะห์ก ารประกัน สุขภาพภายหลัง
เกษี ย ณงานโดยสมัค รใจ ผลการศึก ษาพบว่า ผู้ที่มี อ าชีพซึ่ง มีร ายได้ป ระจ า เช่น ข้าราชการ
พนักงานเอกชนรายเดือนมีแนวโน้มในการตัดสินใจซือ้ และมีความยินดีที่จะจ่ายสาหรับประกัน
สุขภาพและภายหลังการเกษียณงาน สอดคล้องกับการศึกษาของ Allaire et al. (2016) พบว่าผูท้ ี่
ทางานประจาและมีรายได้มากกว่ามีแนวโน้มที่จะซือ้ ประกันการดูแลระยะยาวมากกว่าผูท้ ี่ไม่ได้
ทางานประจาหรือผูท้ ี่ไม่ได้ทางาน เนื่องจากมีรายได้แน่นอนสามารถจ่ายค่าเบีย้ ประกันในระบบ
การประกันได้อย่างต่อเนื่อง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด กล่าวได้ว่า ปัจจัยด้านอาชีพ โดยผูท้ ี่มีอาชีพซึ่งมี
รายได้ประจามีแนวโน้มในการซือ้ ประกันการดูแลระยะยาวและมีความยินดีที่จะจ่ายประกันการ
ดูแลระยะยาวมากกว่า
(1.8.) จานวนผูส้ งู อายุในครัวเรือน โดยงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องแสดงรายละเอียด
ดังนี้
การศึกษาของ Paraponaris et al. (2012) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกระหว่างการดูแลอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ น ทางการสาหรับผู้สูงอายุ โดยผลการศึกษา
พบว่ า ผู้ที่ มีสมาชิก ในครัวเรื อ นเป็ น ผู้สูง อายุ จ ะมีแ นวโน้ม มีค วามต้องการการดูแ ลระยะยาว
โดยเฉพาะในรูปแบบการดูแลแบบเป็ นทางการ สอดคล้องกับการศึกษาของ Van Houtven, Coe,
and Konetzka (2015) ซึ่งพบว่าครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนเป็ นผูส้ งู อายุมีความน่าจะเป็ นใน
การซือ้ ประกันการดูแลระยะยาว เนื่องจากการมีประสบการณ์ในความต้องการและความจาเป็ น
ต่อบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด กล่าวได้ว่าการที่มีผูส้ งู อายุในครัวเรือนส่งผลต่อ
การตัดสินใจซือ้ ประกันการดูแลระยะยาวและส่งผลต่อความยินดีที่จะจ่ายสาหรับการประกันการ
ดูแลระยะยาวในวัยสูงอายุ
(1.9.) ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของสมาชิกในครัวเรือนแสดงถึง
ประสบการณ์ที่สมาชิก ครัวเรือนมีความต้องการดูแลระยะยาว โดยงานวิจัย ที่เ กี่ย วข้องแสดง
รายละเอียดดังนี้
การศึ ก ษาของ Paraponaris et al. (2012) ศึก ษาปั จ จัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกระหว่างการดูแลอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ น ทางการสาหรับผู้สูงอายุ โดยผลการศึกษา
พบว่าผู้ที่สมาชิกในครัวเรือนมีความพิการหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดาเนินกิจวัต
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ประจ าวันได้มีค วามต้องการการดูแลระยะยาวโดยเฉพาะในรู ปแบบการดูแลแบบเป็ นทางการ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Mehta and Leng (2017) ซึ่งศึกษาประสบการณ์ของผูด้ ูแลทั้งแบบ
การดูแลทางการและไม่เป็ นทางการในประเทศสิงคโปร์ ผลการศึกษาพบว่าครัวเรือนที่มีสมาชิกซึ่ง
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองจะมีความน่าจะเป็ น ในการตัดสิน ใจซือ้ และมีความยิ น ดีที่จะจ่าย
สาหรับการประกันเพื่อการดูแลระยะยาวมากกว่า
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง กล่าวได้ว่า หากสมาชิกในครัวเรือนมีความต้องการ
การช่วยเหลือการดาเนินกิจวัตรประจาวันจะเป็ นประสบการณ์ซึ่งทาให้เห็นถึงความสาคัญของการ
ดูแลระยะยาว ดังนั้น ผู้ที่มีป ระสบการณ์ที่สมาชิก ในครัวเรือนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ตามปกติจะมีแนวโน้มในการตัด สินใจซือ้ หรือมีความยิน ดีที่จะจ่ายสาหรับการประกัน การดูแล
ระยะยาวมากกว่า
(2.) การคาดการณ์ก ารได้รับการดูแลในอนาคต โดยงานวิจัย ที่เกี่ ยวข้อง
แสดงรายละเอียดดังนี้
การศึกษาของ ศิราณี ศรีหาภาค et al. (2557) ศึกษาผลกระทบและภาระ
การดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาวภายใต้วฒ
ั นธรรมไทย พบว่าการดูแลโดยสมาชิกภายในครัวเรือนหรือ
ภายในชุมชนถือเป็ นความคาดหวังของผูส้ งู อายุดว้ ยค่านิยมในเรื่องความกตัญญูกตเวที การดูแล
จากสมาชิกในครัวเรือนจึงเป็ น สิ่งที่ผูส้ ูงอายุคาดการณ์ว่าจะต้องได้รบั ในอนาคต สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Siciliani (2014) ซึ่งมีการคาดการณ์ให้สมาชิกในครัวเรือนเป็ นผูด้ แู ล โดยเฉพาะใน
ประเทศที่มีวัฒนธรรมของการดูแลผูส้ ูงอายุในครัวเรือนส่งผลให้มีความยินดีที่จะจ่ายสาหรับการ
ประกันสาหรับการดูแลในวัยสูงอายุนอ้ ยกว่า
Brown et al. (2012) ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์ในการประกัน
การดูแลระยะยาวในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าโครงสร้างครอบครัวมีผลต่อการตัดสินใจในการ
เข้าสู่ระบบการประกันสุขภาพโดยสมัครใจ ถ้าสมาชิกในครัวเรือนมีศกั ยภาพที่สามารถสนับสนุน
ทางการเงิน หรือสามารถให้การดูแล เช่น ครอบครัวมีศักยภาพทางการเงินหรือ ความสามารถใน
การดูแลจะมีความต้องการซือ้ ประกันการดูแลระยะยาวในสัดส่วนน้อย
งานวิจัย ที่เ กี่ ย วข้องทั้งหมด กล่าวได้ว่า การคาดการณ์ได้รับ การดูแ ลใน
อนาคตมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ และความยินดีที่จะจ่ายประกันการดูแลระยะยาว โดยหากมีการ
คาดการณ์ว่าในวัยสูงอายุจะได้รบั การดูแลจากสมาชิกในครัวเรือนจะส่งผลให้มีแนวโน้มในการไม่
ตัดสิน ใจซือ้ หรือมีค วามยิ นดี ที่จะจ่ายสาหรับการประกัน การดูแลระยะยาวน้อยกว่าเนื่องจาก
คาดหวังการพึ่งพิงจากสมาชิกในครัวเรือน
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(3.) ความตระหนัก ในความเสี่ ย งของสุข ภาพ (Health risk awareness)
บุคคลที่ตระหนักถึงความเสี่ยงทางสุขภาพในอนาคตจะมีการคาดการณ์ว่ามีโอกาสในการเจ็บป่ วย
ในอนาคตหรือไม่สามารถดาเนินกิจวัตรประจาวันได้เอง และคาดการณ์ถึงความเสี่ยงทางการเงิน
จากค่ าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยมีการวางแผนทางการเงิน เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล เช่นการออม การซือ้ ประกันสุขภาพ (สมชาย สุขสิริเสรีกุล, 2552) โดยงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องแสดงรายละเอียดดังนี้
Baji, Pavlova, Gulacsi, Farkas, and Groot (2014) ศึกษาความยินดีที่
จะจ่ายประกันสุขภาพในระบบการดูแลแบบไม่เป็ นทางการ (Informal care) และความสัมพัน ธ์
ระหว่างการดูแลแบบไม่เป็ นทางการกับความยินดีที่จะจ่ายสมทบการประกันสุขภาพ ผลการศึกษา
พบว่าผู้ที่มี ป ระสบการณ์ก ารดูแลแบบไม่เ ป็ นทางการจะมี ความยิ นดีที่จะจ่ายประกันสุขภาพ
มากกว่า และมีความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มขึน้ ในบริการจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และถ้าผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การดูแลอย่ างไม่เ ป็ น ทางการใน 12 เดือนที่ผ่านมาจะมีความยิน ดีที่จ ะจ่ายสมทบการประกัน
สุขภาพเพิ่มขึน้ สาหรับการรองรับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากประสบการณ์ดงั กล่าวทา
ให้เกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงในความต้องการบริการการดูแลและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ ใน
อนาคต
สอดคล้องการศึกษาของ Swamy (2002) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิน ใจซือ้ ประกัน สุขภาพ ผลการศึก ษาพบว่า การตระหนัก ความเสี่ย งทางการเงิน จากค่ า
รักษาพยาบาลที่เกิดขึน้ จากการดูแลระยะยาวในอนาคตเป็ นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซือ้
ประกันสุขภาพ โดยบุคคลที่มีประสบการณ์ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากการดูแลระยะยาว
เป็ นจานวนมากจะส่งผลให้เกิดการตระหนักในความเสี่ยงทางการเงินและเป็ นปัจจัยสาคัญที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซือ้ ประกันทางสุขภาพ
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด กล่าวได้ว่า ผูท้ ี่มีความตระหนักถึงความเสี่ยง
ทางสุขภาพในอนาคต เช่น ผูท้ ี่คาดการณ์ว่าในอนาคตอาจมีความต้องการผูด้ ูแลเนื่องจากการ
เจ็บป่ วยหรือสภาพร่างกายที่เสื่อมถอย ผูท้ ี่ตระหนักความเสี่ยงทางการเงินจากค่ารักษาพยาบาลที่
อาจเกิดขึน้ ในอนาคตจะมีความยินดีที่จะจ่ายในระบบประกันสุขภาพมากกว่า
(4.) ความรูร้ ะบบประกันสุขภาพ (Knowledge of health insurance) แสดง
ถึงความรูค้ วามเข้าใจในระบบประกันการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุ โดยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แสดงรายละเอียดดังนี้
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Papar (2557) ศึก ษาความเต็มใจที่จะจ่ายต่อระบบประกั น สุขภาพใน
ระบบประกัน สังคมหลังเกษี ย ณอายุ ใ นประเทศไทย โดยใช้วิธี ก ารทดลองทางเลือก (Choice
Experiment) ในกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นผูท้ ี่อยู่หรือเคยอยู่ในระบบประกันสังคมและมีรายได้มากกว่า
10,000 บาท ผลการศึ ก ษาพบว่าโดยส่วนใหญ่มีความเต็มใจจ่ายเบีย้ ประกันในระบบประกัน
สุขภาพ โดยในกลุ่มผูท้ ี่เต็มใจจ่ายเป็ นผูท้ ี่มีความรูค้ วามเข้าใจในระบบประกันสุขภาพมากกว่า ซึ่ง
ส่งผลให้มีความยินดีที่จะจ่ายเบีย้ ประกันสุขภาพมากกว่าสอดคล้องกับการศึกษาของ Bock et al.
(2016) พบว่าบุคคลที่มีความรูค้ วามเข้าใจการดาเนินงานในระบบประกันสุขภาพ และมีความรู ้
ความเข้าใจในราคาที่ตอ้ งจ่ายจะทาให้ความยินดีที่จะจ่ายสูงขึน้ จากงานวิจยั ดังกล่าวแสดงให้เห็น
ว่าการที่ทาให้บุคคลมีความเข้าใจในระบบประกันสุขภาพและต้นทุนที่เกิดขึน้ ในอนาคตจะส่งผลให้
บุคคลมีความยินดีที่จะจ่ายมากขึน้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Brau and Lippi Bruni (2008)
ซึ่งพบว่าการที่คนมีความตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ จากบริการการดูแลระยะยาวทัง้
แบบทางการและไม่เป็ นทางการจะมีความต้องการการคุม้ ครองทางสุขภาพมากขึน้
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด กล่าวได้ว่า ผูท้ ี่มีความรูค้ วามเข้าใจในระบบ
การประกันทางสุขภาพมากกว่าจะมีความยินดีที่จะจ่ายสาหรับการประกันสุขภาพมากกว่า
จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมาพบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ประชากร (Demographic characteristics) ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ สถานภาพสมรส อาชีพ
การศึกษา ภาวะสุขภาพ จานวนผูส้ ูงอายุในครัวเรือน ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของ
สมาชิกในครัวเรือน และความตระหนักในความเสี่ยงของสุขภาพ ความรูค้ วามเข้าใจในระบบการ
ประกัน สุขภาพเป็ น ปั จ จัย ที่ส่งผลต่อ การตัดสิน ใจซือ้ และความยิ น ดีที่จ ะจ่ายในระบบประกัน
สุขภาพ โดยปั จจัยดังกล่าวสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อเป็ น แนวทางในการก าหนดรูปแบบการ
ประกัน การดูแลระยะยาวที่เ หมาะสมและก่ อให้เ กิ ดความพึงพอใจเพื่อให้รัฐ สามารถก าหนด
แนวทางเพื่อการจัดบริการการดูแลระยะยาวให้แก่ผู้สูงอายุทุกคนได้อย่างมีความมั่นคงภายใต้
สถานการณ์การก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุระดับสุดยอดในอนาคต

ตาราง 4 สรุปงานวิจยั รูปแบบการใช้บริการดูแลระยะยาวของผูส้ ูงอายุ
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ตาราง 5 สรุปงานวิจยั ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อยินดีทจี่ ะจ่ายสมทบการประกันสุขภาพ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเพื่อกาหนดแนวทางการประกันการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุ (Long term
care insurance) เป็ นการศึกษาแบบผสม (Mixed Methodology) ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์
ทั้งในเชิงคุณ ภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ผู้วิจัย ได้ดาเนินการตาม
ขัน้ ตอนดังนี้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้กาหนดประชากรเป็ นบุคคลอายุระหว่าง 40 – 59 ปี พักอาศัยหรือมี
ทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็ นจังหวัดที่มีจานวนประชากรที่มีอายุระหว่าง 40 59 ปี และมีจานวนผูส้ งู อายุมากที่สดุ (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัย ครั้งนี้ใ ช้ก ลุ่มตัวอย่ างทั้งที่ได้จ ากฐานข้อมูลจากการสารวจและใช้ก ลุ่ม
ตัว อย่ า งจากการลงพื ้น ที่ เ ก็ บ ข้อ มู ล ของกลุ่ ม เป้ า หมาย สามารถแบ่ ง กลุ่ม ตัว อย่ า งได้ต าม
จุดมุ่งหมายในการวิจยั 2 ส่วนตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลระยะยาว ความต้องการในการดูแล
ระยะยาวของผูส้ ูงอายุในประเทศไทยโดยใช้ขอ้ มูลจากการสารวจประชากรสูงอายุ พ.ศ. 2550 2560 และข้อมูลการสารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2550 – 2558 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
ซึ่ ง เป็ น การส ารวจข้อ มูล พร้อ มกัน ทั่ว ประเทศทั้ง ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล และ
การศึกษาแนวทางการดูแลระยะยาวผูส้ ูงอายุในต่างประเทศโดยการรวบรวมข้อมูลนโยบายของ
ภาครัฐในการดูแลผูส้ งู อายุและการทาประกันการดูแลระยะยาวแก่ผสู้ งู อายุเพื่อนามาเป็ นแนวทาง
ในการกาหนดการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวในประเทศไทย โดยประเทศที่เลือกใช้ในการศึกษาครัง้ นี้
ได้แก่ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเยอรมนี
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การศึกษาคุณลักษณะบริการการดูแลระยะยาวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเพื่อ
นามาวิเคราะห์มูลค่าความยินดีที่จะจ่ายต่อคุณลักษณะการบริการดูแลระยะยาวและวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อความยินดีที่จะจ่ายเพื่อการประกันการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุ โดยใช้ขอ้ มูล
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ยวชาญได้แก่ เจ้าหน้าที่
ศูนย์สาธารณสุข ผูส้ งู อายุและผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบความต้องการบริการการดูแล
ระยะยาวของผูส้ ูงอายุทงั้ ในแง่ของผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการเพื่อนามากาหนดทางเลือกของการ
ให้บริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุ ในรูปแบบของแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์และนามาวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกและประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายสมทบการ
ประกันการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุ โดยมีขนั้ ตอนในการกาหนดกลุ่มตัวอย่างแสดงดังนี้
การกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ 2 คือ กลุ่ม วัย แรงงานอายุ
ระหว่าง 40 – 59 ปี การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ Cochran (1953) เนื่องจากกลุ่ม
ประชากรมีขนาดใหญ่ สูตรคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างแสดงดังนี้
n=

Z2
4e 2

โดยที่

n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
Z = ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่า Z เท่ากับ 1.96
กาหนดค่าความเชื่อมั่นที่ระดับร้อยละ 95 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ ได้ไม่
เกินร้อยละ 5 แสดงดังนี้
n=

1.962
4(0.05)2

จานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการคานวณเท่ากับ 384.16 คน โดยเพื่อลดความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูล การศึกษาในครัง้ นีจ้ ะเพิ่มกลุ่มตัวอย่างโดยกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาครัง้ จานวน 400 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นีใ้ ช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มสองขัน้ ตอน (Two –
stage Cluster Sampling) ในพืน้ ที่จงั หวัดกรุงเทพมหานครเป็ นกรอบตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้
โดยเหตุผลในการเลือกกรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็ นจังหวัดที่มีจานวนประชากรมากที่สดุ โดยมี
ขัน้ ตอน ดังนี้
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กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในขั้ น ที่ ห นึ่ ง ( Primary Sampling Units) แบ่ ง พื ้ น ที่ ใ นจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบ่งออกเป็ น 50 เขต การเลือกพืน้ ที่ใช้
วิธีการเลือกตัวอย่างอย่างมีระบบ (Systematic sampling) แต่ละหน่วยพืน้ ที่มีความน่าจะเป็ น
เท่ า กัน ที่ จ ะถู ก เลื อ กมาเป็ น ตัว อย่ า ง ขนาดของหน่ ว ยวัดคื อ จ านวนเขตในกรุ งเทพมหานคร
เนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณและเวลา กาหนดพืน้ ที่ตวั อย่าง 10 เขต ซึ่งมีอนั ตรภาคชัน้ ของ
การสุ่มตัวอย่าง (Sampling interval: k)
k=

โดยที่

N
n

N คือ ขนาดประชากร
n คือ ขนาดประชากรตัวอย่าง
k คือ อันตรภาคชัน้

ดังนัน้
k=

50
=5
10

หน่วยตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้แก่พนื ้ ที่เขตบางเขน เขตมีนบุรี เขตธนบุรี เขต
บางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตจตุจกั ร เขตจอมทอง เขตบางแค เขตวังทองหลาง เขตบางบอน
กลุ่มตัวอย่างในขัน้ ที่สอง (Secondary Sampling Units) คือ แรงงานอายุระหว่าง 40
– 59 ปี ซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 จากการคานวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างใช้การคานวณโดยใช้หลักความน่าจะเป็ นจากสัดส่วนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จาก
ข้อมูลจานวนประชากรอายุ 40-59 ปี ในเขตพืน้ ที่ตัวอย่างแสดงดังตาราง 6 นามาคานวณจานวน
กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรในแต่ละพืน้ ที่แสดงดังตาราง 7
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ตาราง 6 จานวนและสัดส่วนประชากรอายุ 40-59 ปี ตามรายเขตพืน้ ที่ตวั อย่าง
พืน้ ที่
บางเขน
มีนบุรี
ธนบุรี
บางกอกน้อย
บางพลัด
จตุจกั ร
จอมทอง
บางแค
วันทองหลาง
บางบอน
รวม

จานวน
132,829
97,173
71,774
70,094
59,979
103,761
99,994
131,277
75,031
72,968
914,880

ร้อยละ
14.52
10.62
7.85
7.66
6.56
11.34
10.93
14.35
8.20
7.98
100

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2560
ตาราง 7 จานวนและสัดส่วนแรงงานตามรายพืน้ ที่
พืน้ ที่
บางเขน
มีนบุรี
ธนบุรี
บางกอกน้อย
บางพลัด
จตุจกั ร
จอมทอง
บางแค
วันทองหลาง
บางบอน
รวม

ที่มา: จากการคานวณโดยผูว้ ิจยั

จานวน
58
42
31
31
26
45
44
57
33
32
400
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ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นีป้ ระกอบไปด้วย
1. ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary data)เป็ นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้
แบบสอบถามถึงการตัด สินใจเลือกทางเลือกการประกันการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ของการบริการดูแลระยะยาวที่มีความแตกต่างกันในแต่ ละ
ทางเลือกในกลุ่มตัวอย่างแรงงานอายุ 40 – 59 ปี เพื่อแสดงถึงลักษณะของบริการดูแลระยะยาวที่
เป็ นที่พึงพอใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อความยินดีที่จะจ่ายสมทบการประกันการดูแลระยะยะยาว เพื่อ
ใช้ในการตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 2. ของการศึกษาในครัง้ นี้
ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 ติดต่อประสานงานผ่านศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อสอบถามปัญหาและ
ความต้องการในการบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุในมุมมองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่ง
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบการให้บริการ
1.2 ลงพืน้ ที่เพื่อเก็บข้อมูลผ่านศูนย์บริการสาธารณสุขและในชุมชน โดยใน
ส่วนพืน้ ที่ที่ไม่ได้เก็บข้อมูลเองต้องทาการชีแ้ จงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลแก่ผปู้ ระสานงานใน
พืน้ ที่และท าความเข้าใจในค าถาม คาตอบในแต่ละส่วนของแบบสอบถามแก่ ผู้ป ระสานงาน
รวมทัง้ ประสานงานในการรวบรวมแบบสอบถาม และส่งคืนทางไปรษณียก์ ลับมาให้ผวู้ ิจยั
1.3 ในระหว่างการรวมรวมข้อมูลในพืน้ ที่ที่ไม่ได้ลงเก็บข้อมูลเอง ดาเนินการ
ติดต่อสอบถามความคืบหน้าและปัญหาที่เกิดขึน้ จากการเก็บข้อมูลของผูป้ ระสานงานเพื่ออธิบ าย
หรือแก้ไขปั ญ หาที่เ กิ ด ขึน้ เพื่อให้ข้อมูลในแบบสอบถามถู ก ต้องและครบถ้วนตามจ านวนที่ได้
กาหนดไว้ เพื่อให้การรวมรวมข้อมูลเพื่อการส่งคืนเป็ นไปตามกาหนด
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 1.
2.1 ฐานข้อมูลจากการสารวจประชากรสูงอายุ พ.ศ.2550 - 2560 และข้อมูล
จากการสารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2550 - 2558 โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ
2.2 ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมบทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูล
ทางสถิติ จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สานักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กรม
กิจการผูส้ งู อายุ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จัดการ
ประกันการดูแลระยะยาวและรับผิดชอบในการดูแลผูส้ ูงอายุในประเทศญี่ปนุ่ สิงคโปร์ เยอรมนี
และในประเทศไทย
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจยั ประกอบไปด้วย
การวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1.
การรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพในการจัดบริการดูแลระยะยาวในประเทศไทย การ
บริก ารการดูแลระยะยาวและแนวทางการท าประกัน การดูแลระยะยาวแก่ ผูส้ ูงอายุใ นประเทศ
เยอรมนี ญี่ปนุ่ และสิงค์โปร โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการบริการการ
ดูแลระยะยาว การจัดการประกัน การดูแลระยะยาวในแต่ละประเทศ และการทบทวนงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายการดูแลระยะยาว
การวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2. และ ข้อที่ 3.
ใช้แ บบสอบถามเพื่ อ รวมรวมข้อ มู ล การตัด สิ น ใจเลื อ กทางเลื อ กซึ่ ง แสดง ถึ ง
คุณลักษณะการบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุ ที่บุคคลให้ความสาคัญเพื่อนาไปประเมิน
มูลค่าความยินดีที่จะจ่ายต่อคุณลักษณะการบริการดูแลระยะยาวเพื่อการรับบริการดูแลระยะยาว
ในวัยสูงอายุ และนามาศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกการ
บริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุ โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามเพื่อรวมรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเบือ้ งต้นในการให้บริการการดูแลระยะยาว
โดยการทบทวนงานวิจัย ที่เกี่ ยวข้องกับรู ป แบบการบริการดูแลระยะยาวที่จาเป็ น
สาหรับผูส้ ูงอายุ ประกอบกับการศึกษาแนวทางการบริการการดูแลระยะยาวสาหรับผู้ สูงอายุใน
ต่างประเทศและการสัมภาษณ์เ จ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ าศูน ย์บ ริการสาธารณสุขซึ่งมีก าร
ให้บริการการดูแลระยะยาวให้กบั ผูส้ งู อายุและผูร้ บั บริการได้แก่ผสู้ งู อายุและครัวเรือนของผูส้ ูงอายุ
เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลรูปแบบการบริการการดูแลระยะยาวที่จาเป็ นสาหรับผูส้ งู อายุและครัวเรือน
และนามากาหนดรูปแบบการบริการการดูแลระยะยาวเพื่อให้ผเู้ ชี่ยวชาญได้พิจารณา และสรุปเป็ น
รูปแบบการบริการการดูแลระยะยาวเพื่อนาไปใช้เป็ นส่วนประกอบของแบบสอบถามในส่วนของ
ชุดทางเลือกรูปแบบการบริการการดูแลระยะยาว โดยมีการนาเสนอข้อมูลด้านต้นทุนที่เกิดขึน้ จาก
การใช้บ ริก ารการดูแลระยะยาวเพื่อน าเสนอก่ อนการตอบแบบสอบถามเพื่อให้ผู้ตอบเห็น ถึ ง
ความสาคัญของการบริการการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุในอนาคต
จากการรวบรวมข้อมูลเบือ้ งต้นจากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการ
สอบถามจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการให้บริการดูแลผูส้ ูงอายุ โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผูส้ ูงอายุที่ได้รบั การดูแลระยะยาวพร้อมทั้งผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ เพื่อให้ได้คุณลักษณะของทางเลือก
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เบือ้ งต้นที่สอดคล้องกับความจ าเป็ นในการดูแลระยะยาว พบว่า รูปแบบการให้บริการที่เ ป็ น ที่
ต้องการของผูส้ งู อายุและผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ ประกอบไปด้วย
1. การบริการดูแลในสถานบริการ เช่น ศูนย์บริการดูแลผูส้ ูงอายุในระยะสัน้ หรือ
ระยะยาว ศูนย์การดูแลผูส้ งู อายุเฉพาะทาง สาหรับการบริการดูแลผูส้ งู อายุที่ตอ้ งได้รบั บริการทาง
การแพทย์จากผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางและผูท้ ี่ไม่มีสมาชิกในครอบครัวที่สามารถดูแลได้
2. การบริก ารดูแลผู้สูงอายุในที่พักอาศัย เช่น การบริก ารผูช้ ่วยดูแลผู้สูงอายุ
ตลอดวัน หรือบางช่วงเวลา การให้บริการในการฟื ้ นฟูสมรรถภาพร่างกาย ซึ่งเป็ นบริการสนับสนุน
ช่วยเหลือผูด้ แู ลในครัวเรือน โดยมีบุคคลที่ให้การดูแลเช่น ผูช้ ่วยพยาบาล หรืออาสาสมัครในชุมชน
ที่ผ่านการฝึกอบรมการดูแลผูส้ งู อายุ
3. การสนับ สนุน อุป กรณ์และวัสดุสิน้ เปลืองที่ใ ช้ใ นการดูแลผู้สูงอายุ เ พื่อการ
ดาเนินกิจวัตรประจาวัน โดยอุปกรณ์ช่วยเหลือที่มีความจาเป็ นประกอบไปด้วย อุปกรณ์ช่วยเดิน
รถเข็น เตียงผูป้ ่ วย ที่นอนลม เครื่องดูดเสมหะ เครื่องช่วยหายใจ ไม้เท้า เก้าอีน้ ่ งั ถ่าย เตียงนอน
และวัสดุสนิ ้ เปลืองประกอบไปด้วย สายยางให้อาหารเหลว ผ้าอ้อมสาเร็จรูป แผ่นรองซับ สาลี สาลี
พันไม้ โดยกลุ่มผูส้ ูงอายุติดบ้านจะมีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และวัสดุสนิ ้ เปลืองเท่ากับ 2,558.57 บาท/
เดือน กลุ่มผูส้ งู อายุติดเตียงจะมีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และวัสดุสนิ ้ เปลืองเท่ากับ 4,566.22 บาท/เดือน
การกาหนดเงินสมทบที่จะกาหนดในการจ่ายสาหรับทางเลือกในการประกันการดูแล
ระยะยาวใช้หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยจากแนวคิดอัตราเบีย้ ประกันแบบระบบกลุ่ม (Class
or manual rate-making system) เป็ น การก าหนดจากอัต ราเฉลี่ ย ที่ ใ ช้กับ สมาชิ ก ทุ ก คนที่มี
ลักษณะการเสี่ยงภัยคล้ายกัน (Marian-Lucian, 2012) สูตรคานวณเบีย้ ประกัน แสดงดังนี้
เบีย้ ประกัน = ความเสียหายทัง้ หมดที่คาดการณ์ / ผูเ้ อาประกัน
โดยความเสียหายทัง้ หมดที่คาดการณ์คือค่าใช้จ่ายรวมในการดูแลผูส้ งู อายุ จากการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดูแลผูส้ งู อายุพบว่าใน พ.ศ.2560 มีจานวนผูส้ งู อายุ 11,692,000 คน
ค่าใช้จ่ายในการดูแลผูส้ งู อายุต่อปี เท่ากับ 59,843,000,000 บาท (วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, 2560)
เบีย้ ประกันต่อปี = ค่าใช้จ่ายในการดูแลผูส้ งู อายุ/จานวนผูส้ งู อายุ
= 59,843,000,000 /11,692,000
เบีย้ ประกัน = 5,118.29 ต่อปี
เบีย้ ประกัน = 426.58 ต่อเดือน
จากการประมาณการค่าใช้จ่ายการดูแลระยะยาวกรณีผู้สูงอายุ มี ภาวะพึ่ ง พิ ง มี
ค่าใช้จ่ายเท่ากับ 16,129 บาท/เดือน เมื่อนามาเทียบอัตราส่วนเบีย้ ประกันต่อค่าใช้จ่ายการดูแล
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ระยะยาวต่อคนคิดเป็ นประมาณ 0.03 ของค่าใช้จ่ายในการดูแลผูส้ ูงอายุ และนาสัดส่วนดังกล่าว
ซึ่งแสดงถึ งผลประโยชน์สูงสุด ที่ได้รับ ต่อเดือนไปใช้ใ นการก าหนดอัตราเบี ย้ ประกัน ในแต่ ล ะ
ทางเลือกที่กาหนดให้ในแบบสอบถาม
จากรูปแบบการบริการการดูแลระยะยาวที่ได้จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการดูแลผูส้ ูงอายุและผูด้ แู ลผูส้ งู อายุใน
ครัวเรือนนามากาหนดเป็ นทางเลือกในการบริการการดูแลระยะยาว โดยในรูปแบบทางเลือกจะ
ประกอบด้วยทางเลือก “ไม่เลือกทางเลือกใดๆ” (Opt-out) ซึ่งเป็ นทางเลือกที่แสดงถึงความพึง
พอใจในสถานการณ์ปัจจุบันและนามาสรุปเป็ น รูป แบบทางเลือกการบริก ารการดูแลระยะยาว
เบือ้ งต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แสดงความคิดเห็นและเลือกรูปแบบเพื่อนามากาหนดเป็ น
ทางเลือกที่จะใช้ในการศึกษา โดยระดับของแต่ละคุณลักษณะแสดงดังตาราง 8
ตาราง 8 คุณลักษณะและระดับบริการดูแลระยะยาว
คุณลักษณะ
ผูด้ าเนินการ
การดูแลในสถานบริการ

การดูแลในที่พกั อาศัย

วัสดุสนิ ้ เปลือง

อุปกรณ์ช่วยเหลือการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน

ที่มา: กาหนดโดยผูว้ ิจยั

1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

ระดับของคุณลักษณะ
รัฐบาล
เอกชน
ผูด้ แู ลตลอด 24 ชม หรือวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน
ผูด้ แู ลไม่เกิน 8 ชม./วัน หรือวงเงินไม่เกิน 3,750 บาท/เดือน
สถานสงเคราะห์คนชรา (สถานการณ์ปัจจุบนั )
ผูด้ แู ลตลอด 24 ชม หรือวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท
ผูด้ แู ลไม่เกิน 8 ชม./วัน หรือวงเงินไม่เกิน 3,750 บาท/เดือน
ไม่มีบริการ (สถานการณ์ปัจจุบนั )
3,242 บาท/เดือน
2,576 บาท/เดือน
ตามความเหมาะสม (สถานการณ์ปัจจุบนั )
191 บาท/เดือน
587 บาท/เดือน
ตามความเหมาะสม (สถานการณ์ปัจจุบนั )
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จากคุณลักษณะบริการดูแลระยะยาวดังกล่าว สามารถนาไปออกแบบทางเลือกการ
ดูแลระยะยาวเพื่อศึกษาผลของระดับคุณลักษณะต่างๆ ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค
โดยทางเลือกทั้งหมดที่เป็ นไปได้จากคุณลักษณะดังกล่าว สามารถนามาออกแบบทางเลือกได้
ทั้งหมดซึ่งเรียกว่าการออกแบบแฟคทอเรียล (Full Factorial design)(Kjær, 2005) ทั้งหมด 162
ทางเลือก (คานวณจากระดับของลักษณะบริการการดูแลระยะยาว 2x3x3x3x3) ซึ่งในทางปฏิบตั ิ
ไม่สามารถใช้ทางเลือกทัง้ หมดเพื่อใช้ในการสอบถามการตัดสินใจเลือกได้เนื่องจากจะก่อให้เกิด
ปัญหาความสัมพันธ์และความขัดแย้งของระดับของคุณลักษณะในแต่ละชุดทางเลือกอันเนื่องจาก
ความสับ สนในการตัดสินใจเลือกของผู้บริโภคและไม่สามารถดาเนินการวิจัย ได้สาเร็จ จึงใช้
วิธีก ารทางสถิ ติ เพื่อลดทางเลือกให้มีขนาดที่เหมาะสม โดยใช้วิธีก ารออกแบบแฟคคอเรียล
บางส่วน (Fractional factorial design) (Tang, Luo, Cheng, Yang, & Ran, 2014) ซึ่งเป็ นวิธีการ
ที่ นิ ย มใช้ใ นการออกแบบทางเลื อ ก โดยใช้เ ทคนิ ค Orthogonal Design ซึ่ ง มี แ นวคิ ด ในการ
ออกแบบทางเลือกที่ไม่มีระดับ ของคุณ ลัก ษณะเดีย วกัน และมีคุณ ลัก ษณะที่ห ลากหลายและ
สามารถประมาณการได้อย่างอิสระและไม่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้ได้จานวนทางเลือกขัน้ ต่าใน
การวิจยั ซึ่งจะทาให้ได้คณ
ุ ลักษณะที่เป็ นไปได้ซึ่งมีความแตกต่างกันและคุณลักษณะของทางเลือก
ที่มีความเป็ นอิสระต่อกัน (Zero correlation)
การกาหนดทางเลือกจะประกอบไปด้วยทางเลือกที่มีในปั จจุบันซึ่งก าหนดให้เ ป็ น
ทางเลือกฐาน (Baseline alternative) ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ โดยการสร้างทางเลือกฐานสามารถ
สร้างได้ 2 รูปแบบคือ
1. กาหนดเป็ นทางเลือกในชุดทางเลือกซึ่งเรียกว่า Status quo
2. การไม่เลือกทางเลือกใดๆ ในชุดทางเลือก (Opt-out alternative) แสดงถึงการ
เลือกทางเลือกเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบนั (Lancsar & Louviere, 2008; สันติ แสงเลิศไสว, 2560)
จากการออกแบบทางเลื อกด้วยวิ ธี Orthogonal Design โดยโปรแกรม Spss ได้
คุณ ลัก ษณะและระดับ การบริการดูแลระยะยาวเพื่อจาไปออกแบบทางเลือกขั้นต่าที่เป็ นไปได้
จานวน 8 ทางเลือก แสดงดังตาราง 9
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ตาราง 9 คุณลักษณะและระดับบริการดูแลระยะยาวด้วยวิธี Orthogonal Design
ทาง
เลือก

ผูด้ าเนินการ

การดูแลใน
สถานบริการ

การดูแลใน
ที่พกั อาศัย

ค่าวัสดุ
สิน้ เปลือง

1

รัฐบาล

24 ชม/วัน

24 ชม/วัน

2
3

เอกชน
เอกชน

8 ชม./วัน
8 ชม./วัน

8 ชม./วัน
24 ชม/วัน

4

รัฐบาล

8 ชม./วัน

8 ชม./วัน

5
6
7

รัฐบาล
เอกชน
รัฐบาล

8 ชม./วัน
24 ชม/วัน
24 ชม /วัน

24 ชม/วัน
8 ชม./วัน
8 ชม./วัน

8

เอกชน

24 ชม /วัน

24 ชม/วัน

3,242
บาท/เดือน
3,242
บาท/เดือน
2,576
บาท/เดือน
2,576
บาท/เดือน
-

ค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน

191 บาท/เดือน
587 บาท/เดือน
191 บาท/เดือน
191 บาท/เดือน

ที่มา กาหนดโดยผูว้ ิจยั
จากคุณ ลัก ษณะและระดับบริการดูแลระยะยาวที่ได้จากวิธี Orthogonal Design
นามาออกแบบชุดทางเลือกเพื่อสอบถามการตัดสินใจเลือก โดยผูต้ อบตัดสินใจเลือกทางเลือก
จากชุดทางเลือกที่กาหนดไว้ หรือไม่เลือกทางเลือกใดๆ ซึ่งแสดงถึงการเลือกทางเลือกที่มีอยู่ใน
ปั จ จุบัน เพื่อน าไปวิเคราะห์ค่าความยิ นดีที่จะจ่ายในคุณ ลักษณะบริการดูแลระยะยาวสาหรับ
ผูส้ งู อายุ
ขั้นตอนที่ 2 การทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนงานวิ จัย และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ งในบทที่ 2 พบว่ า ปั จ จั ย ด้า น
คุณลักษณะของบุคคลประกอบไปด้วย อายุ เพศ รายได้ สถานภาพสมรส การศึกษา ภาวะสุขภาพ
อาชีพ จานวนผูส้ ูงอายุในครัวเรือน ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของสมาชิกในครัวเรือน
การคาดการณ์ได้รบั การดูแลจากสมาชิกในครัวเรือน ความตระหนักในความเสี่ยงด้านสุขภาพใน
อนาคต ความรูใ้ นระบบประกันสุขภาพ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกคุณลักษณะการ
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บริก ารดูแลระยะยาวและส่งผลต่อความยิ น ดีจ ะจ่ายเพื่อการรับ บริก ารดูแ ลระยะยาวสาหรับ
ผูส้ งู อายุ โดยรูปแบบทางเลือกการบริการการดูแลระยะยาวที่มีความหลากหลายและเหมาะสมต่อ
ความต้องการใช้บริการของแต่ละบุคคลและรูปแบบการดาเนินการโดยรัฐจะส่งผลต่อความมั่นใจ
ในการใช้บริการการดูแลระยะยาวซึ่งเป็ นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการความยินดีที่จะจ่ายสมทบการ
ประกันการดูแลระยะยาว
ดังนัน้ แบบสอบถามจึงกาหนดให้มีรายละเอียดทัง้ 4 ส่วนประกอบไปด้วยปัจจัยด้าน
คุณลักษณะประชากร การคาดการณ์การได้รบั การดูแลในอนาคต ความตระหนักในความเสี่ยง
ด้านสุขภาพในอนาคต ความรูค้ วามเข้าใจในระบบประกันสุขภาพ และรูปแบบทางเลือกการดูแล
ระยะยาวซึ่งประกอบไปด้วยคุณลักษณะบริการที่แตกต่างกันเป็ นส่วนประกอบของแบบสอบถาม
โดยแบบสอบถามมีลัก ษณะปลายปิ ด (Close end) ซึ่งเป็ น แบบสอบถามที่มีคาถามให้ผูต้ อบ
เลื อ กตอบจากทางเลื อ กที่ก าหนดไว้ใ ห้ (ตัว อย่ า งแบบสอบถามแสดงไว้ใ นภาคผนวก) โดย
แบบสอบถามประกอบไปด้วย 4 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ประกอบไปด้ว ยข้อ มูล คุณ ลัก ษณะประชากร ได้แ ก่ อายุ เพศ รายได้
สถานภาพสมรส การศึกษา ภาวะสุขภาพ อาชีพ จานวนผูส้ งู อายุในครัวเรือน ความสามารถในการ
ช่วยเหลือตนเองของสมาชิกในครัวเรือน และการคาดการณ์การได้รับการดูแลจากสมาชิกใน
ครัวเรือน โดยมีลกั ษณะคาถามปลายปิ ดแบบเลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว
ส่วนที่ 2 ความตระหนักในความเสี่ยงของสุขภาพในอนาคตมีลักษณะคาถามปลาย
ปิ ดแบบเลือกตอบ ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ
1. ความตระหนักในภาวะสุขภาพในอนาคต ประกอบไปด้วย
1.1) ความตระหนักในความต้องการการดูแลการดาเนินกิจวัตรประจาวันใน
วัยสูงอายุ แสดงถึงความตระหนักในความเสี่ยงด้านสุขภาพในอนาคต มีเกณฑ์การให้คะแนน โดย
แบ่งเป็ นค่าระดับความคิดเห็น 5 ระดับและมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ กังวลมากที่สุด 4 คะแนน
กังวลมาก 3 คะแนน กังวลปานกลาง 2 คะแนน กังวลน้อย 1 คะแนน ไม่กงั วล 0 คะแนน
1.2) ความตระหนักในความเสี่ยงทางการเงิ นจากค่าใช้จ่ายทางสุขภาพใน
อนาคต โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือให้ 1 คะแนนต่อแหล่งที่มาของรายได้ในการจ่ายค่าใช้จ่าย
จากการดูแลรักษาพยาบาลและ 0 คะแนนสาหรับคาตอบ ยังไม่ได้วางแผน
ส่วนที่ 3 ความรูใ้ นระบบประกันสุขภาพ ประกอบไปด้วยความหมายของการดูแล
ระยะยาว และหลักการของการประกัน มีลกั ษณะคาถามปลายปิ ดแบบเลือกตอบได้เพียงคาตอบ
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เดียว โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือข้อที่ตอบถูกต้องจะได้ 1 คะแนนและข้อที่ตอบไม่ถูกต้องจะได้
0 คะแนน
ส่ ว นที่ 4 การตัด สิ น ใจเลื อ กรู ป แบบการบริ ก ารการดูแลระยะยาว โดยก าหนด
ทางเลือกรูปแบบบริการการดูแลระยะยาวซึ่งในแต่ละชุดทางเลือกประกอบไปด้วย การบริการดูแล
ในสถานบริการ การบริการดูแลในที่พกั อาศัย การสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือการดาเนินกิจวัตร
ประจาวันการสนับสนุนค่าวัสดุสิน้ เปลืองช่วยเหลือในการดาเนินกิจวัตรประจ าวันในลัก ษณะที่
แตกต่างกัน ซึ่งมีการร่วมจ่ายในรูปแบบค่าเบีย้ ประกัน การดูแลระยะยาวที่แตกต่างกันในแต่ละ
ทางเลือก ซึ่งคานวณโดยอ้างอิงจากผลประโยชน์สูงสุด โดยในแบบสอบถามต้องมีก ารอธิบ าย
รูปแบบการดูแลระยะยาวและสถานการณ์การดูแลระยะยาวที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบนั และต้นทุน
ที่ เ กิ ด ขึ ้น หากมี ค วามจ าเป็ น ในการรับ บริ ก ารดูแ ลระยะยาวเพื่ อ สร้า งความเข้า ใจแก่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามก่ อนท าแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามประกอบไปด้วยคาถามปลายปิ ดแบบ
เลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถามเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านบริการดูแลระยะยาวและอาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา
ขั้ น ตอนที่ 4 ทดลองใช้แ บบสอบถาม เพื่ อ น ามาปรับ ปรุ งแบบสอบถามให้มี ความ
เหมาะสม เข้าใจง่าย และเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 5 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจยั เมื่อผ่านการ
รับรองจริยธรรมการวิจยั จึงนาแบบสอบถามดังกล่าวเพื่อการเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
การเก็บรวมรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามถึงการตัดสินใจเลือกทางเลือกการดูแลระยะ
ยาวซึ่งประกอบไปด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ของการบริการดูแลระยะยาวที่มีความแตกต่างกันในแต่
ละทางเลือกเพื่อใช้ในการตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 2. ของการศึกษาในครัง้ นีโ้ ดยการ
ลงพืน้ ที่เพื่อเก็บข้อมูลในพืน้ ที่ที่ได้กาหนดไว้ ในส่วนพืน้ ที่ที่ไม่ได้เ ก็บข้อมูลเองต้องทาการชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลแก่ผปู ้ ระสานงานในพืน้ ที่และทาความเข้าใจในคาถาม คาตอบในแต่
ละส่วนของแบบสอบถามแก่ผปู้ ระสานงาน รวมทัง้ ประสานงานในการรวบรวมแบบสอบถาม และ
ส่งคืนทางไปรษณียก์ ลับมาให้ผูว้ ิจยั และในระหว่างการรวมรวมข้อมูลในพืน้ ที่ที่ไม่ได้ลงเก็บข้อมูล
เอง ด าเนิ น การติ ด ต่ อ สอบถามความคื บ หน้า และปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ ้น จากการเก็ บ ข้อ มูล ของผู้
ประสานงานเพื่ออธิบ ายหรือแก้ไขปั ญ หาที่เ กิ ดขึน้ เพื่ อให้ข้อมูลในแบบสอบถามถู ก ต้อ งและ
ครบถ้วนตามจานวนที่ได้กาหนดไว้ เพื่อให้การรวมรวมข้อมูลเพื่อการส่งคืนเป็ นไปตามกาหนด
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การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้
1. การวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1. โดยการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ก าร
ดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุในประเทศไทย และการให้บริการการดูแลระยะยาวและแนวทางการ
ทาประกันการดูแลระยะยาวแก่ผสู้ งู อายุในประเทศเยอรมนี ญี่ปนุ่ และสิงค์โปร โดยรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานที่เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการบริการการดูแลระยะยาวในแต่ละประเทศเพื่อวิเคราะห์
รูปแบบและพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงบริการดูแลระยะยาว พร้อมทั้งศึกษาปั ญหาที่เกิดขึน้ จาก
การจัดบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุ
2. การวิเ คราะห์ต ามวัต ถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะบริการดูแล
ระยะยาวที่มีความสาคัญในกลุ่มวัยแรงงานซึ่งแสดงถึงมูลค่าความยินดีที่จะจ่ายในระบบประกัน
การดูแลระยะยาวและปั จจัยที่มีผลต่อมูลค่าความยินดีที่จะจ่ายสาหรับการบริการดูแลระยะยาว
จากทางเลือกที่กาหนดให้ซงึ่ เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค (Lancaster, 1966;
McFadden, 2001) ภายใต้แนวคิดแบบจาลองทางเลือก (Choice Modeling) เพื่อแสดงถึงความ
พึงพอใจที่เปิ ดเผยของผูบ้ ริโภคและค่าความยินดีที่จะจ่าย (Willingness to pay) ที่ได้รบั ผลกระทบ
จากระดับ ของคุณ ลัก ษณะต่ างๆ ของทางเลือกและคุณ ลัก ษณะประชากรที่เ กี่ ย วข้องกับ การ
ตัดสินใจเลือกของผูบ้ ริโภคซึ่งสามารถนามาคานวณโดยวิธีการทางเศรษฐมิติ (Clark et al., 2014;
Lancaster, 1966) ดังนี้
วิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ
การศึ ก ษารู ป แบบความพึง พอใจอยู่ ภ ายใต้แ นวคิด แบบจ าลองทางเลือ ก (Choice
Modeling) ซึ่งเป็ นวิธีการในการประเมินมูลค่าความพึงพอใจภายใต้เทคนิคการเปิ ดเผยความพึง
พอใจ (Stated Preferences) เพื่อคานวณหาค่าความยินดีที่จะจ่าย (Willingness to pay) โดย
การสมมติทางเลือก (Hypothetical situation) ซึ่งประกอบไปด้วยทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก
ขึน้ ไป โดยในแต่ละทางเลือกประกอบไปด้วยคุณลักษณะของสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน ผูต้ อบ
จะตัด สิ น ใจเลื อ กในทางเลื อ กที่ ค าดว่ า ได้รับ อรรถประโยชน์สูง สุด ซึ่ ง อยู่ บ นพื ้น ฐานทฤษฎี
อรรถประโยชน์แ บบสุ่ม ซึ่ ง เป็ น การศึก ษาแบบจ าลองทางเลื อ กในรู ป แบบ Discrete choice
Modelling โดยการคานวณหาค่าความน่าจะเป็ นในการที่ผบู้ ริโภคจะเลือกในแต่ละทางเลือกจาก
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกของบุคคลเมื่อเผชิญทางเลือกต่างๆ ซึ่งอยู่ในรูปแบบตัวแปรเชิง
คุณภาพ 2 ทางเลือกขึน้ ไป โดยอรรถประโยชน์ขึน้ กับคุณลักษณะของทางเลือกและคุณลักษณะ
ของบุคคลประกอบไปด้วย อายุ เพศ รายได้ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ภาวะสุขภาพ อาชีพ
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จานวนผูส้ ูงอายุในครัวเรือน ความสามารถในการข่วยเหลือตนเองของสมาชิกในครัวเรือน การ
คาดการณ์ได้รบั การดูแลจากสมาชิกในครัวเรือน ความตระหนักในความเสี่ยงทางสุขภาพ ความรู ้
ความเข้าใจในระบบประกันสุขภาพส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริการการดูแลระยะยาวและส่งผล
ต่ อ ความยิ น ดี ที่จ ะจ่ ายสมทบการประกัน การดูแลระยะยาว โดยการตัด สิน ใจเลื อ กในแต่ละ
ทางเลือกจะไม่ขนึ ้ กับทางเลือกอื่นๆ
สมมติฐานในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกลักษณะบริการดูแลระยะยาว
สาหรับผูส้ งู อายุตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 แสดงรายละเอียดสมมติฐาน ดังนี้
H1: ผูท้ ี่อายุมากกว่ามีแนวโน้มในการเลือกบริการดูแลระยะยาวและจ่ายสมทบการ
ประกันการดูแลระยะยาวมากกว่า
H2 : เพศหญิงมีแนวโน้มในการเลือกบริการดูแลระยะยาวและจ่ายสมทบการประกัน
การดูแลระยะยาวมากกว่าเพศชาย
H3: ผูท้ ี่มีรายได้มากกว่ามีแนวโน้มในการเลือกบริการดูแลระยะยาวและจ่ายสมทบ
การประกันการดูแลระยะยาวมากกว่า
H4: ผูท้ ี่มีสถานภาพโสด มีแนวโน้มในการเลือกบริการดูแลระยะยาวและจ่ายสมทบ
การประกันการดูแลระยะยาวมากกว่าผูท้ ี่มีสถานภาพสมรส
H5: ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาสูงกว่ามีแนวโน้มในการเลือกบริการดูแลระยะยาวและจ่าย
สมทบการประกันการดูแลระยะยาวมากกว่า
H6: ผูท้ ี่มีภาวะสุขภาพดีมีแนวโน้มในการเลือกบริการดูแลระยะยาวและจ่ายสมทบ
การประกันการดูแลระยะยาวมากกว่าผูท้ ี่มีโรคประจาตัว
H7: ผูท้ ี่มีอาชีพที่มีรายได้ประจามีแนวโน้มในการเลือกบริการดูแลระยะยาวและจ่าย
สมทบการประกันการดูแลระยะยาวมากกว่า
H8: จานวนผูส้ งู อายุในครัวเรือนส่งผลให้มีแนวโน้มในการเลือกบริการดูแลระยะยาว
และจ่ายสมทบการประกันการดูแลระยะยาว
H9: ผูท้ ี่มีสมาชิกในครัวเรือนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้มีแนวโน้มในการเลื อก
บริการดูแลระยะยาวและจ่ายสมทบการประกันการดูแลระยะยาวมากกว่า
H10: ผูท้ ี่คาดการณ์ว่าจะได้รบั การดูแลจากสมาชิกในครัวเรือนมีความยินดีจ ะจ่าย
สมทบการประกันการดูแลระยะยาวมากกว่า
H11: ผูท้ ี่มีความตระหนักถึงความเสี่ยงทางสุขภาพในอนาคตมีแนวโน้มในการเลือก
บริการดูแลระยะยาวและจ่ายสมทบการประกันการดูแลระยะยาวมากกว่าผูท้ ี่มีโรคประจาตัว
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H12: ผูท้ ี่มีความรูค้ วามเข้าใจในระบบประกันสุขภาพมีความยินดีจะจ่ายสมทบการ
ประกันการดูแลระยะยาวมากกว่า
การศึ ก ษาในครั้ง นี้ต ้อ งการวิ เ คราะห์คุณ ลัก ษณะบริ ก ารดูแ ลระยะยาวที่บุ ค คลให้
ความสาคัญ และคุณ ลัก ษณะของบุ คคลต่อการตัดสิน ใจเลือกในแต่ละรู ป แบบทางเลือกซึ่ ง มี
คุณลักษณะการบริการดูแลระยะยาวที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติที่เหมาะสมกับการ
วิเคราะห์ในลักษณะดังกล่าวคือการวิเคราะห์โดยใช้แบบจาลองโลจิตแบบผสม (Mixed logit) ซึ่ง
เป็ นการวิเคราะห์สาหรับการพิจารณาว่าการที่บุคคลเลือกทางเลือกใดๆ ขึน้ อยู่กบั คุณลักษณะของ
บุคคลและคุณลักษณะของทางเลือกอย่างไร (Greene, 2012; Train, 2003) โดยการประมาณ
การจะไม่มีค่ าคงที่ใ นสมการเพื่อหลีก เลี่ยงปั ญหาตัวแปรในแบบจ าลองมีความสัมพันธ์กับตัว
คลาดเคลื่อน (Endogeneity) (Anselin, 1988)
ดังนั้น ฟั งก์ชันอรรถประโยชน์อย่างสุ่มสาหรับผูบ้ ริโภค m ซึ่งเผชิญทางเลือก i แสดงดัง
สมการ 3.1
(3.1)

โดยที่
U im คือ อรรถประโยชน์ที่ได้รบ
ั จากการเลือกทางเลือก i

Vim

ของผูบ้ ริโภค m

คือ ฟังก์ชนั อรรถประโยชน์จากส่วนที่กาหนดได้จากทางเลือก i ของผูบ้ ริโภค m

 im คือ ค่าความคลาดเคลื่อน

โดยที่ Vim =  X im , Zi  ซึ่งก็ คือ ฟั งก์ชัน อรรถประโยชน์ท างอ้อม (Indirect utility) ของ
ผูบ้ ริโภคซึ่งความพอใจของผูบ้ ริโภคขึน้ กับ คุณลักษณะของสิน ค้าและบริการในแต่ละทางเลื อก
(attributes) ( X im ) ประกอบไปด้วยผูด้ าเนินการ รูปแบบการบริการดูแลระยะยาวซึ่งประกอบไป
ด้วยการบริการในสถานบริการ บริการในที่พักอาศัย การสนับสนุนอุปกรณ์และวัสดุสิน้ เปลื องใน
การดูแลผูส้ งู อายุ ค่าเบีย้ ประกันในระดับที่แตกต่างกัน นอกจากนัน้ สามารถวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะ
ของบุ ค คล (characteristics) ( Zi ) ประกอบไปด้วย อายุ เพศ สถานภาพสมรส รายได้ ระดับ
การศึ ก ษา ความตระหนัก ในความเสี่ย ง ความรู ้ความเข้าใจในระบบประกันสุขภาพที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจ โดยที่ 𝛽 คือ ค่าสัมประสิทธิ์จากค่าอรรถประโยชน์ (Part-worth utility)
จากตัวแปรคุณ ลักษณะของทางเลือกการประกันการดูแลระยะยาวและคุณลักษณะประชากร
แสดงดังสมการ 3.2
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U im = Vim ( X i ) +  im

(3.2)

กาหนดให้
U im คือ อรรถประโยชน์ที่ได้รบ
ั จากการเลือกทางเลือก i ของผูบ้ ริโภค m
Vim คือ ฟั งก์ชน
ั อรรถประโยชน์จากส่วนที่กาหนดได้จากทางเลือก i ของผูบ้ ริโภค m
X i คือ ลักษณะของทางเลือก i
รูปแบบฟั งก์ชนั อรรถประโยชน์ ( Vim ) อยู่ในรูปฟังก์ชนั อรรถประโยชน์ทางอ้อม (Indirect
Utility) ขึน้ อยู่กบั ลักษณะของทางเลือก ในรูปแบบสมการเส้นตรง แสดงดังสมการ 3.3
K

Vim =   k xik +  Pi
k =1

(3.3)

โดยที่
คือ คุณลักษณะที่ k ของทางเลือก i โดยที่ 𝑖 =1,2,…,K)
𝛽𝑘 คือ สัมประสิทธิ์ของคุณลักษณะที่ k
𝑃𝑖 คือ ราคาของทางเลือก i
𝛿 คือ สัมประสิทธิ์ของปัจจัยด้านราคา
xik

แบบจาลองที่ใช้ในการศึกษา
การศึ ก ษาในครั้ง นี้ใ ช้แ บบจ าลองโลจิตแบบผสม (Mixed logit) เพื่ อ วิ เ คราะห์ก าร
ตัดสินใจเลือกซึ่งแสดงถึง คุณลักษณะบริการดูแลระยะยาวที่บุคคลให้ความสาคัญและวิเคราะห์
คุณลักษณะของบุคคลต่อการตัดสินใจเลือกในแต่ละรูปแบบทางเลือกซึ่งมีคณ
ุ ลักษณะการบริก าร
ดูแลระยะยาวที่แตกต่างกัน ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบจาลองทางเลือกประกอบไปด้วยลักษณะ
บริการดูแลระยะยาวและคุณลักษณะประชากรซึ่งอยู่ในรูปตัวแปรต่อเนื่อง (Continuous variable)
และตัวแปรเชิงกลุ่ม (Categorical variable) โดยแบบจาลองที่ใช้ในการศึกษา แสดงดังสมการ
3.4
(3.4)

โดยที่
U im คือ การตัดสินใจเลือกทางเลือก i ของผูบ
้ ริโภค m กาหนดให้

= 1 ถ้าผูต้ อบเลือกทางเลือกดังกล่าว
= 0 ถ้าผูต้ อบไม่เลือกทางเลือกดังกล่าว
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Insurerim คือ เอกชนเป็ นผูด้ าเนินการระบบการดูและระยะยาว

กาหนดให้

= 1 เอกชนเป็ นผูด้ าเนินการ
= -1 รัฐบาลเป็ นผูด้ าเนินการ (กรณีฐาน)
Insti 24im

คือ ให้บริการในสถานบริการตลอด 24 ชั่วโมง/วัน กาหนดให้
= 1 ให้บริการในสถานบริการตลอด 24 ชั่วโมง/วัน
= -1 ให้บริการในสถานสงเคราะห์ของรัฐตลอด 24 ชม./วัน (กรณีฐาน)
= 0 ให้บริการในสถานบริการไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน

Insti8im

คือ ให้บริการในสถานบริการตลอด 8 ชั่วโมง/วัน กาหนดให้
= 1 ให้บริการในสถานบริการตลอด 8 ชั่วโมง/วัน
= -1 ให้บริการในสถานสงเคราะห์ของรัฐตลอด 24 ชม./วัน (กรณีฐาน)
= 0 ให้บริการในสถานบริการไม่เกิน 24 ชั่วโมง/วัน

Re s 24im

คือ ให้บริการในที่พกั อาศัยตลอด 24 ชั่วโมง กาหนดให้
= 1 ให้บริการในที่พกั อาศัยตลอด 24 ชั่วโมง/วัน
= -1 ไม่มีบริการ (กรณีฐาน)
= 0 ให้บริการในที่พกั อาศัยไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน

Re s8im

คือ ให้บริการในที่พกั อาศัยตลอด 8 ชั่วโมง/วัน กาหนดให้
= 1 ให้บริการในที่พกั อาศัยตลอด 8 ชั่วโมง/วัน
= -1 ไม่มีบริการ (กรณีฐาน)
= 0 ให้บริการผูใ้ นที่พกั อาศัยไม่เกิน 24 ชั่วโมง/วัน
Sup1im คือ ค่าวัสดุสน
ิ ้ เปลืองสาหรับการดูแลผูส้ งู อายุ (วงเงิน 2,576บาท/เดือน)
= 1 วงเงิน 2,576บาท/เดือน
= -1 ตามความจาเป็ น (กรณีฐาน)
= 0 วงเงิน 3,242 บาท/เดือน
Sup 2im คือ ค่าวัสดุสน
ิ ้ เปลืองสาหรับการดูแลผูส้ งู อายุ (วงเงิน 3,242 บาท/เดือน)
= 1 วงเงิน 3,242 บาท/เดือน
= -1 ตามความจาเป็ น (กรณีฐาน)
= 0 วงเงิน 2,576บาท/เดือน
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Equip1im คือ ค่าอุปกรณ์สาหรับการดูแลผูส้ งู อายุ (วงเงิน 191 บาท)

= 1 วงเงิน 191 บาท/เดือน
= -1 ตามความจาเป็ น (กรณีฐาน)
= 0 วงเงิน 587 บาท/เดือน
Equip 2im คือ ค่าอุปกรณ์สาหรับการดูแลผูส้ งู อายุ (วงเงิน 587 บาท)
= 1 วงเงิน 587 บาท/เดือน
= -1 ตามความจาเป็ น (กรณีฐาน)
= 0 วงเงิน 191 บาท/เดือน
i
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของลักษณะบริการดูแลระยะยาว
Pr iceim คือ ราคาของทางเลือก i (กาหนดให้เป็ นตัวแปรเชิงปริมาณ)
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรราคาของทางเลือก

 im

คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ที่ ไ ด้จ ากการประมาณการแบบจ าลองโลจิ ต แบบผสมโดยวิ ธี ก าร
Simulated maximum likelihood ซึ่ง เป็ น การสุ่มค่าสัมประสิท ธิ์ห ลายครั้ง ในการประมาณการ
ฟั งก์ชันอรรถประโยชน์ แสดงถึงค่าอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Marginal Willingness to Pay) จาก
การเปลี่ย นแปลงในคุณ ลัก ษณะที่พิจารณา (A. Daly, Dekker, & Hess, 2016) สามารถน ามา
คานวณมูลค่าความยินดีที่จะจ่ายเพื่อให้ได้รบั คุณลักษณะการบริการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มี
อยู่ในปั จจุบัน มูลค่าดังกล่าวสะท้อนถึ งความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคต่อคุณ ลักษณะบริการดูแล
ระยะยาวโดยเปรียบเทียบซึ่งจะเป็ นแนวทางในการเร่งพัฒนาระบบประกันการดูแลระยะยาวได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการต่อไป
การคานวณมูลค่าความยินดีที่จะจ่ายส่วนเพิ่มใช้หลักอัตราการทดแทนกันหน่วยสุดท้าย
(Marginal rate of substitution:MRS) ระหว่ า งคุณ ลัก ษณะของทางเลื อ กที่ ต้อ งการศึก ษากับ
คุณ ลัก ษณะด้านราคาซึ่งเกิด จากการหาอนุพันธ์ของสมการอรรถประโยชน์ท างอ้อมแสดงดัง
สมการ 3.5
Vim
อัตราการทดแทนกันหน่วยสุดท้าย = − Vxti
im
Pim

(3.5)

อัตราการทดแทนกันหน่วยสุดท้ายแสดงถึ งมูลค่าในรูป ตัวเงินของคุณ ลักษณะที่ก าลัง
พิจารณา แสดงถึงการให้ความสาคัญหรือคุณค่าของทรัพยากรในระดับคุณลักษณะนัน้ ๆ ซึ่งแสดง
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ถึ งราคาแฝง (Implicit price) ต่ อคุณ ลัก ษณะของสิน ค้าและบริก ารที่ต้องการศึก ษา แสดงดัง
สมการ 3.6
ดังนัน้ ความยินดีที่จะจ่ายส่วนเพิ่มคุณลักษณะทางเลือก =

 tk


(3.6)

กาหนดให้
 tk คือ ค่าสัมประสิทธิ์ระดับที่ t ของคุณลักษณะที่ k
 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยด้านราคาของทางเลือก
ค่าสัมประสิทธิ์ tk แสดงถึงค่าสัมประสิทธิ์ระดับที่ t ของคุณลักษณะที่กาลังพิจารณา
ส่วน  คือค่าสัมประสิทธิของตัวแปรราคา โดยถ้าค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้มีค่าเป็ นบวกแสดงถึงระดับ
คุณ ลัก ษณะที่ส่งผลให้ผู้บ ริโภคมีความพอใจเพิ่มขึน้ และส่งผลให้มีโอกาสที่ผู้บ ริโภคจะเลือก
ทางเลือกซึ่งมีคณ
ุ ลักษณะดังกล่าวอยู่ในทางเลือกนัน้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบจาลองทางเลือกซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะบริการดูแลระยะ
ยาวและคุณลักษณะประชากรซึ่งอยู่ในรูปตัวแปรต่อเนื่อง (Continuous variable) และตัวแปรเชิง
กลุ่ม (Categorical variable) โดยการประมาณการตัวแปรเชิงกลุ่มใช้ในการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มแสดงถึงผลของการเปลี่ยนแปลงอรรถประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงระดับ
ของคุณลักษณะที่พิจารณา โดยใช้วิธีการกาหนดตัวแปรหุ่น (Dummy) เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่ างระหว่างกลุ่ม ที่ต ้องการศึก ษา การก าหนดค่าตัวแปรหุ่น ใช้ก ารก าหนดรหัสตัวแปรใน
รู ป แบบ Effect coding ซึ่ ง เป็ นวิ ธี ก ารที่ ส ามารถลดค่ า สหสั ม พั น ธ์ (Correlation) ระหว่ า ง
คุณลักษณะของทางเลือกอื่นๆ ที่ไม่ได้นามาทดสอบ และทาให้ผลกระทบของระดับคุณลักษณะ
ทุกระดับได้รบั ความสาคัญเท่าเทียมกัน รวมถึงคุณลักษณะในทางเลือกฐานซึ่งทาให้การประมาณ
การผลของตัวแปรมีความแม่นยามากขึน้ (Lancsar & Louviere, 2008) การกาหนดค่าตัวแปร
หุ่นแบบ Effect coding ในแต่ละระดับของคุณลักษณะ ใช้กาหนดค่ารหัส 0, 1, -1 โดยกาหนดให้
ทางเลือกฐาน (Base alternative) ซึ่งเป็ นกลุ่มอ้างอิงมีค่าคุณลักษณะในกลุ่มอ้างอิงให้เป็ นค่า -1
ซึ่งก็คือการลงรหัสในทางเลือกฐานที่มีในปั จจุบันให้คุณลักษณะที่อยู่ในทางเลือกดังกล่า วมีค่ า
เท่ากับ -1 และคุณลักษณะที่กาลังพิจารณามีค่าเท่ากับ 1 และคุณลักษณะอื่นๆ มีค่าเท่ากับ 0 โดย
ถ้าตัวแปรที่มีคณ
ุ ลักษณะเพียง 1 ระดับให้กาหนดค่าเท่ากับ 1 คุณลักษณะที่อยู่ในทางเลือกฐานมี
ค่าเท่ากับ -1 (Bech & Gyrd-Hansen, 2005) โดยระดับของคุณลักษณะที่ใช้ในการศึกษาแสดง
ดังตาราง 10 และตาราง 11
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ตาราง 10 ระดับของคุณลักษณะบริการทีใ่ ช้ในการศึกษา
คุณลักษณะ
ผูด้ าเนินการ

รายละเอียดคุณลักษณะ
ผูด้ าเนินการจัดบริการ

ระดับของคุณลักษณะ

ระดับที่ 1 รัฐบาล (ฐาน)
ระดับที่ 2 เอกชน
การดูแลในสถาน
ผูด้ แู ลในการดาเนินกิจวัตร
ระดับที่ 1 ทางเลือกฐาน
บริการ
ประจาวัน (บริการหรือวงเงิน) ระดับที่ 2 8 ชม./วัน
ระดับที่ 3 24ชม./วัน
การดูแลในที่พกั อาศัย ผูด้ แู ลในการดาเนินกิจวัตร
ระดับที่ 1 ทางเลือกฐาน
ประจาวัน (บริการหรือวงเงิน) ระดับที่ 2 8 ชม./วัน
ระดับที่ 3 24 ชม./วัน
ค่าวัสดุสนิ ้ เปลือง
ค่าวัสดุสนิ ้ เปลืองสนับสนุนการ ระดับที่ 1 ทางเลือกฐาน
ดูแล
ระดับที่ 2 2,576 บาท/เดือน
ระดับที่ 3 3,242 บาท/เดือน
ค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ ค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือการ
ระดับที่ 1 ทางเลือกฐาน ตาม
การดาเนิน
ดาเนินกิจวัตรประจาวัน
ศักยภาพ
ชีวิตประจาวัน
ระดับที่ 2 191 บาท/เดือน
ระดับที่ 3 587 บาท/เดือน
ที่มา กาหนดโดยผูว้ ิจยั
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ตาราง 11 ระดับของคุณลักษณะบริการทีใ่ ช้ในการศึกษาในแต่ละทางเลือก
ผูด้ าเนินการ

สถานบริการ

ที่พกั อาศัย

ค่าวัสดุสนิ ้ เปลือง

ค่าอุปกรณ์

เบีย้ ประกัน

รัฐบาล

24 ชม./วัน

24 ชม./วัน

3,242 บาท/เดือน

1,000 บาท

1,000 บาท/

ระดับ 1:

ระดับ 3:

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 2

เดือน

เอกชน

8 ชม./วัน

8 ชม./วัน

-

191 บาท

250 บาท/

4

ระดับ 2
รัฐบาล
ระดับ 1
เอกชน

ระดับ 2
24 ชม./วัน
ระดับ 3:
8 ชม./วัน

ระดับ 2
8 ชม./วัน
ระดับ 2
24 ชม./วัน

ระดับ 2
ระดับ 2
3,242 บาท/เดือน

ระดับ 3
191 บาท
ระดับ 3
-

เดือน
600 บาท/
เดือน
750 บาท/

5

ระดับ 2
รัฐบาล

ระดับ 2
8 ชม./วัน

ระดับ 3
24 ชม./วัน

ระดับ 4
-

ระดับ 2
191 บาท

เดือน
900 บาท/

6

ระดับ 1
เอกชน

ระดับ 2
24 ชม./วัน

ระดับ 3
8 ชม./วัน

ระดับ 2
2,576 บาท/เดือน

ระดับ 3
-

เดือน
330 บาท/

7

ระดับ 2
รัฐบาล
ระดับ 1

ระดับ 3:
24 ชม./วัน
ระดับ 3

ระดับ 2
8 ชม./วัน
ระดับ 2

ระดับ 3
2,576 บาท/เดือน
ระดับ 3

ระดับ 2
ระดับ 2

เดือน
700 บาท/
เดือน

8

เอกชน

24 ชม./วัน

24 ชม./วัน

-

587 บาท

650 บาท/

ฐาน

ระดับ 2
รัฐบาล

ระดับ 3
สถาน

ระดับ 3
-

ระดับ 2
ความจาเป็ น

ระดับ 4
ความจาเป็ น

เดือน
-

ระดับ 1

สงเคราะห์

ระดับ 1

ระดับ 1

ระดับ 1

1
2
3

ระดับ 1

ที่มา กาหนดโดยผูว้ ิจยั
นอกจากนัน้ มีการศึกษาผลของคุณลักษณะทางประชากรต่อการตัดสินใจเลือกในแต่ละ
รูปแบบทางเลือกซึ่งมีลักษณะบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุ ที่แตกต่างกัน การศึกษาผล
ดังกล่าวจะใช้ตวั แปรในรูปผลคูณ (Interaction term) วิเคราะห์จากค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรใน
รูปผลคูณระหว่างคุณลักษณะประชากรและลักษณะบริการดูแลระยะยาวที่กาลังพิจารณาและ
คุณลักษณะทางประชากรประกอบไปด้วย อายุ เพศ รายได้ สถานภาพสมรส ระดับการศึก ษา
ภาวะสุขภาพ อาชีพ จานวนผูส้ งู อายุในครัวเรือน ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของสมาชิก
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ในครัวเรือน การคาดการณ์ได้รบั การดูแลจากสมาชิกครัวเรือน ความตระหนักในความเสี่ยงทาง
สุ ข ภาพ ความรู ้ใ นระบบประกัน สุ ข ภาพซึ่ ง เป็ นการแสดงถึ ง ผลจากการเปลี่ ย นระดับ ของ
คุณ ลัก ษณะที่ ขึ ้น กับ คุณ ลัก ษณะอื่ น ๆ (Interaction effect) โดยตัว แปรในรู ป แบบผลคูณ ที่มี
นัยสาคัญแสดงถึงคุณลักษณะทางประชากรดังกล่าวมีความพอใจต่อระดับของลักษณะบริการ
ดูแลระยะยาวในแต่ ละลัก ษณะซึ่งส่งผลให้ป ระชากรที่มีคุณ ลัก ษณะดังกล่า วมีแนวโน้ม ที่ จ ะ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีลกั ษณะบริการดูแลระยะยาวอยู่ในทางเลือกนัน้ ๆ
ปัจจัยทางคุณลักษณะประชากรซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซึ่งส่งผลต่อความยินดีทจี่ ะ
จ่ายบริการดูแลระยะยาว จากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบไปด้วย คุณลักษณะประชากร
ประกอบไปด้วย อายุ เพศ รายได้ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ภาวะสุขภาพ อาชีพ จานวน
ผูส้ งู อายุในครัวเรือน ความสามารถในการข่วยเหลือตนเองของสมาชิกในครัวเรือน การคาดการณ์
ได้รบั การดูแลจากสมาชิกในครัวเรือน ความตระหนักในความเสี่ยงของสุขภาพในอนาคต ความรู ้
ระบบประกันสุขภาพ โดยกาหนดตัวแปรคุณลักษณะทางประชากรแสดงดังตาราง 12
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ตาราง 12 ตัวแปรคุณลักษณะประชากร
ตัวแปร
1. คุณลักษณะประชากร
อายุ (Age)
เพศ (Sex)
รายได้ (Income)
สถานภาพสมรส (Status)
การศึกษา (Edu)

ภาวะสุขภาพ
อาชีพ
จานวนผูส้ งู อายุในครัวเรือน
2. การคาดการณ์ได้รบั การดูแลในอนาคต
3. ความตระหนักในความเสี่ยงทางสุขภาพ
4.ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของ
สมาชิกในครัวเรือน
5. ความรูร้ ะบบประกันสุขภาพ

ที่มา: กาหนดโดยผูว้ ิจยั

คุณลักษณะ
จานวนปี (ตัวแปร continuous)
เพศชาย =1 เพศหญิง = 0
จานวนเงิน (ตัวแปร continuous)
โสด = 1 สมรส= 0
จานวนปี ที่ได้รบั การศึกษา (ตัวแปร continuous)
ไม่ได้รบั การศึกษา = 0
ประถมศึกษา = 6
ม.ต้น = 9
ม.ปลาย =12
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ = 12
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง =14
ป.ตรี = 16
ป.โท = 18
มีโรคประจาตัว = 1
ไม่มีโรคประจาตัว =0
อาชีพรายได้ประจา = 0
อาชีพที่ไม่มีรายได้ประจา ( =1)
จานวนผูส้ งู อายุ (ตัวแปร continuous)
ได้รบั การดูแล = 1
ไม่ได้รบั การดูแล =0
ค่าคะแนน (ตัวแปร continuous)
ช่วยเหลือตนเองได้ตามปกติ = 1
อื่น = 0
ค่าคะแนน (ตัวแปร continuous)

บทที่ 4
ผลการดาเนินงานวิจัย
การวิจยั เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการประกันการดูและระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุ ผูว้ ิจยั ได้
ดาเนินการศึก ษาตามขบวนการและขั้นตอนต่างๆ เป็ น ไปตามวัตถุ ประสงค์ของการศึก ษาที่ได้
กาหนดไว้ โดยแบ่งการศึกษาเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การศึกษานโยบายการดูแลระยะยาวและแนวทางการทาประกันการดูแล
ระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุในประเทศเยอรมนี ญี่ปนุ่ และสิงคโปร์ โดยนาเสนอภาพรวมโครงสร้าง
ประชากรและพัฒนาการระบบการดูแลระยะยาว การดาเนินการระบบการดูแลระยะยาวและ
การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุในประเทศไทยเพื่อนาไปใช้เป็ น
ข้อเสนอแนะในการก าหนดแนวทางการประกันการดูแลระยะยาวเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาว
สาหรับผูส้ งู อายุทุกคน
ส่วนที่ 2 การวิเ คราะห์มูลค่าความยิน ดีที่จ ะจ่ายสาหรับ บริก ารดูแลระยะยาวเพื่อ
ศึกษาคุณลักษณะการบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุมีความสาคัญและศึกษาคุณลักษณะ
ทางประชากรที่ส่งผลต่อความยินดีที่จะจ่ายต่อการบริการการดูแลระยะยาว
การศึกษาแนวทางการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุในประเทศเยอรมนี ญีป่ ุ่ น และ
สิงคโปร์และประเทศไทย
การนาเสนอข้อมูลในส่วนนีแ้ สดงถึงรระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุในประเทศ
เยอรมนี ญี่ปนุ่ สิงค์โปร ประกอบไปด้วยภาพรวมโครงสร้างประชากร พัฒนาการระบบการดูแล
ระยะยาว ลักษณะหลักประกันการดูแลระยะยาวและผูด้ าเนินการระบบการดูแลระยะยาว ที่มา
ของแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดาเนินการระบบการดูแลระยะยาว สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขของการ
บริการที่ผสู้ งู อายุและครัวเรือนได้รบั และแสดงถึงสถานการณ์การดูแลผูส้ งู อายุและระบบการดูแล
ระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุในปัจจุบนั ของประเทศไทย แสดงรายละเอียดในแต่ละประเทศ ดังนี้
ประเทศเยอรมนี
ประเทศเยอรมนีจดั กลุ่มอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ในพ.ศ. 2561 มีรายได้เฉลี่ย
ต่อหัว (GDP per capita) เท่ากับ 47,662 ดอลลาร์สหรัฐ รัฐ บาลมีแหล่งรายได้สาคัญจากเงิน
สมทบในรูปแบบการประกันสังคม (Social security contributions) คิดเป็ นร้อยละ 38 ของรายได้
ทัง้ หมดของรัฐโดยอัตราสมทบประกันสังคมขึน้ กับระดับรายได้ของแรงงาน ในปัจจุบนั แรงงานต้อง
จ่ายเงินสมทบในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 40 ของรายได้ (OECD, 2019) โดยเงินสมทบการประกันสังคม
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ใช้สาหรับการดาเนินการระบบประกันสังคมของเยอรมนีประกอบด้วยประกันสุขภาพ ประกันการ
ดูแลระยะยาว ประกันอุบตั ิเหตุ ประกันเงินบานาญ และประกันการว่างงาน
ภาพรวมโครงสร้างประชากรและพัฒนาการระบบการดูแลระยะยาว
ประเทศเยอรมนีประสบปั ญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจากอัตราการ
เกิดของประชากรลดลงอย่างรวดเร็วในขณะที่อายุเฉลี่ยยืน ยาวขึน้ ส่งผลให้มีสัดส่วนประชากร
ผูส้ ูงอายุเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วและก่ อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจนเข้าสู่สัง คม
สูงอายุใน พ ศ.2475 และเปลี่ยนผ่านกลายเป็ นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ใน พ.ศ.2515 จนกระทั่ง
ใน พ.ศ.2553 ได้ก้าวเข้าสู่เ ข้าสู่สังคมสูงอายุ ระดับ สุด ยอด(Super-aged socity) (Jackson,
2003) ในปั จจุบันประเทศเยอรมนีเป็ นประเทศที่มีโครงสร้างประชากรสูงอายุระดับสุดยอดและ
คาดการณ์ว่าใน พ .ศ .2593 จะมีผู้สูงอายุ คิดเป็ นร้อยละ 41 ของประชากรทั้งประเทศ (United
Nations, 2015) จากโครงสร้างประชากรดังกล่าวส่งผลให้เกิดความต้องการบริการทางสุขภาพ
และก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มมากขึน้
ในปั จจุ บั น เยอรมนี มี ป ระชากรประมาณ 2.8 ล้ า นคนที่ ต้ อ งการกา รดู แ ล
รักษาพยาบาล โดยประมาณ 0.8 ล้านคนอาศัยอยู่ในศูนย์บริการดูแลผูส้ ูงอายุ ส่วนที่เหลืออีก 2
ล้านคนได้รบั การดูแลจากที่บา้ นโดยสมาชิกในครอบครัว อาสาสมัครและผูด้ แู ลที่มีความเชี่ยวชาญ
ที่สมควรได้รบั การตอบแทน (Federal Ministry of Labour and Social Affairs, 2019)
ระบบประกันสุขภาพในประเทศเยอรมนีมีวิวัฒนาการมาเป็ นระยะเวลานานโดยถือ
เป็ นประเทศแรกที่มีการจัดหลักประกันสุขภาพในรูปแบบการประกันสุขภาพภาคบังคับและถือเป็ น
ต้นแบบการจัดหลักประกันสุขภาพให้กับหลายประเทศในช่วงเวลาต่อมา จุดเริ่มต้นของการจัด
หลัก ประกัน ทางสุขภาพเริ่มต้น จากการออกกฎหมาย Bismarck's Health Insurance Act ใน
พ.ศ.2426 ให้แก่กลุ่มแรงงานและมีการขยายความคุม้ ครองเพื่อให้ครอบคลุมประชากรทุกคนโดย
พัฒนาเป็ นกฎหมายชราภาพเพื่อสร้างความคุม้ ครองให้แก่ผูส้ ูงอายุใน พ.ศ. 2427 และพัฒนาจน
กลายเป็ น การประกันชราภาพและความพิก าร (Old Age and Disability Insurance) โดยจาก
จ านวนประชากรผู้สูงอายุที่ เพิ่มขึน้ จึงเกิดการตระหนักถึ งความต้องการในการดูแลระยะยาวที่
เพิ่มขึน้ และศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ จากครัวเรือนที่มีแนวโน้มลดลงจึงมีการพัฒนาระบบ
ประกันการดูแลระยะยาวภาคบังคับ
ระบบประกันการดูแลระยะยาวเริ่มดาเนินการใน พ .ศ .2538 ภายใต้กฎหมายการ
ดูแลระยะยาวภาคบังคับ (Statutory Long Term Care Insurance) ซึ่งเป็ นรูปแบบสวัสดิการสังคม
เพื่อรองรับความต้องการการดูแลระยะยาวซึ่งมีความเสี่ยงเพิ่ มขึน้ จากจานวนผูส้ ูงอายุที่มากขึน้
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และผูท้ ี่มีความบกพร่องทั้งทางร่างกายและจิตใจและเป็ นการควบคุมค่าใช้จ่ายการบริก ารทาง
สุขภาพแก่ ผู้สูงอายุ ใ ห้มีป ระสิท ธิภาพ โดยมีก ารพัฒนาระบบประกัน การดูแลระยะยาวอย่ าง
ต่อเนื่องและมีการเพิ่มอัตราเงินสมทบเพื่อรักษามาตรฐานในการให้บริการ (Arntz, Sacchetto,
Spermann, Steffes, & Widmaier, 2007) โดยภาครัฐมีบทบาทหลักในการกาหนดนโยบายการ
บริการทางสุขภาพและมีการจัดสรรให้หน่วยงานในท้องถิ่นเป็ นผูด้ าเนินการจัดการบริการให้แก่
ประชาชนเนื่องจากประเทศเยอรมนีมีการปกครองโดยประกอบไปด้วยมลรัฐต่างๆ
ระบบการดูแลระยะยาว
ระบบประกัน สุข ภาพของประเทศเยอรมนี โ ดยการรวบรวมข้อ มูล จาก Federal
Ministry of Labour and Social Affairs (2019)กล่ า วถึ ง การจัด บริ ก ารทางสุข ภาพของระบบ
ประกันสุขภาพว่าอยู่บนหลักการของการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเป็ น แหล่งเงินงบประมาณ
สาหรับ การจัด บริก ารด้านสุขภาพมาจากการร่วมจ่ายจากประชาชน และนายจ้างสมทบเป็ น
กองทุน และน าไปจัด สรรการจัด บริการทางสุขภาพให้แก่ ผู้ให้บริก าร เช่น โรงพยาบาล แพทย์
สมาคมแพทย์ การพยาบาลผู้ป่ วยเรื ้อ รัง รัฐ บาลมี ห น้า ที่ ใ นการลงทุน ในการจัด บริ ก ารทาง
การแพทย์ เช่น การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค การป้องกันและควบคุมโรค โดยกองทุนที่ใช้ในการจัดบริการ
สุขภาพหลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของการบริการซึ่งจะมีอัตราการจ่ายเข้ากองทุนที่ มีความ
แตกต่างกัน
ระบบการดูแลระยะยาวของประเทศเยอรมนีอยู่ในรูปแบบการประกันภาคบังคับซึ่ง
บุคคลจะได้รบั การดูแลโดยอัตโนมัติในรูปแบบของการประกันการดูแลระยะยาวตามกฎหมาย
โครงสร้างระบบการประกันสุขภาพเป็ นระบบคู่ขนานซึ่งขึน้ อยู่กบั ความเป็ นผูป้ ระกันตน ประกอบ
ไปด้วย
1. การประกันสุขภาพภาครัฐ (Government health insurance: GKV) เป็ นระบบ
ประกันสุขภาพพืน้ ฐานโดยอัตโนมัติสาหรับประชากรทุกคน โดยผูท้ ี่อยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพ
ภาครัฐจะถือเป็ นผูป้ ระกันตนภาคบังคับ
2. การประกันสุขภาพภาคเอกชน (Private health insurance: PKV) เป็ นระบบ
ประกันสุขภาพภาคสมัครใจสาหรับผูท้ ี่มีรายได้สงู กว่า 5,062.50 ยูโรต่อเดือน โดยผูป้ ระกันตนภาค
สมัครใจสามารถเลือกทาประกันการดูแลระยะยาวกับภาคเอกชนได้แต่ ตอ้ งมีระดับการคุม้ ครอง
และสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับประกันสุขภาพภาครัฐตามกฎหมาย โดยต้องมีการยื่นใบคาขอต่อ
กองทุนประกันการดูแลระยะยาวพร้อมกับการแสดงหลักฐานสิทธิประโยชน์และการคุม้ ครองการ
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ดูแลระยะยาวจากภาคเอกชน และหากสมัครใจทาประกันสุขภาพภาคเอกชนแล้วจะไม่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาใช้การประกันสุขภาพภาครัฐ
แหล่ง เงิน ทุนในการดาเนินการระบบการดูแลระยะยาวของภาครัฐมาจาก 2 ส่วน
ได้แก่ กองทุน ประกัน การดูแลระยะยาว (The statutory Long term care funds) ซึ่งได้รับ การ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ และการสมทบเงินของนายจ้างและแรงงานตามระดับรายได้ใน
รูปแบบของการประกันสังคม โดยจากัดเงินสมทบสูงสุดร้อยละ 2.55 ของรายได้จากค่าจ้างสาหรับ
ผูท้ ี่มีบุตร และร้อยละ 2.80 สาหรับผูท้ ี่ไม่มีบุตร ซึ่งในปัจจุบนั มีแนวคิดในการเพิ่มอัตราการสมทบ
เพื่อพัฒนาการบริการให้ครอบคลุมผูส้ ูงอายุที่มีความต้องการดูแลเป็ นพิเศษ เช่น ผูป้ ่ วยโรคสมอง
เสื่อม และมีนโยบายในการขยายสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนศักยภาพการดูแลโดยครัวเรือนและ
การดูแลภายในชุมชน (Nadash, Doty, & von Schwanenflügel, 2018) ในขณะที่แหล่งเงินทุน
ของการประกันการดูแลระยะยาวภาคเอกชนมาจากเบีย้ ประกันซึ่งเก็บจากผูป้ ระกันตนซึ่งอัตรา
เบี ย้ ประกัน กาหนดตามช่วงอายุของผู้ป ระกันตน โครงสร้างระบบการดูแลระยะยาวประเทศ
เยอรมนีแสดงดังภาพประกอบ 10

ภาพประกอบ 10 ระบบการดูแลระยะยาวประเทศเยอรมนี
ที่มา รวบรวมโดยผูว้ ิจยั
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สิทธิประโยชน์ระบบประกันการดูแลระยะยาว
ระบบประกันการดูแลระยะยาวให้ความสาคัญกับการป้ องกัน การฟื ้ นฟูเพื่อแก้ไข
และป้องกันมิให้ความต้องการบริการดูแลระยะยาวเพิ่มขึน้ และให้ความสาคัญกับการบริการดูแล
ในที่พกั อาศัยมากกว่าการดูแล ณ สถานบริการ โดยสิทธิประโยชน์อยู่ในรูปแบบการกาหนดวงเงิน
สาหรับการใช้บริการซึ่งขึน้ กับระดับความจาเป็ นในการดูแลตามที่ได้รบั การประเมิน (Care grade)
และความต้องการของผูป้ ระกันตน หากมีการใช้บริการเกินวงเงินที่กาหนด ผูใ้ ช้บริการจะต้องเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้ หมด โดยสิทธิประโยชน์ของการประกันการดูแลระยะยาวประกอบไปด้วย
1. การบริ ก ารในสถานบริ ก าร (Institutional care) มี เ ป้ า หมายเพื่ อ สร้าง
หลัก ประกัน ในการได้รับ การบริก ารดูแลที่มี คุณ ภาพและเพื่อให้บุ คคลมี คุณ ภาพชีวิตที่ดีที่สุด
ใกล้เคียงกับการอาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง โดยระบบการดูแลระยะยาวจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
ใช้บริการตามวงเงินที่ได้รบั ตามระดับความจาเป็ น บริการประกอบไปด้วย
1.1 การบริการในสถานบริการแบบเต็มเวลา (Full-time institutional care)
เป็ นการให้บริการดูแลตลอด 24 ชั่วโมงในสถานบริการ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์บริการดูแลผูส้ งู อายุ
โดยระบบการดูแลระยะยาวจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการทางการแพทย์และการใช้บริการการดูแล
(ยกเว้นค่าห้อง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร) ในอัตราที่แตกต่างกันตามระดับความจาเป็ น โดย
ผูท้ ี่ได้รบั การประเมินระดับการช่วยเหลือระดับที่ 1 จะได้รบั วงเงินเพื่อการใช้บริการ 125 ยูโรต่อ
เดือน ระดับการช่วยเหลือระดับที่ 2 วงเงิน 770 ยูโรต่อเดือน ระดับการช่วยเหลือระดับที่ 3 วงเงิน
1,262 ยูโรต่อเดือน ระดับการช่วยเหลือระดับที่ 4 วงเงิน 1,774 ยูโรต่อเดือน ระดับการช่วยเหลือ
ระดับที่ 5 วงเงิน 2,005 ยูโรต่อเดือน
1.2 การบริการในสถานบริการแบบชั่วคราว (Part-time institutional care)
ซึ่งให้บริการดูแลชั่วคราวในระหว่างวันหรือเวลากลางคืน ระบบการดูแลระยะยาวจะจ่ายค่าใช้จ่าย
บริการทางการแพทย์และการใช้บริการการดูแล (ยกเว้นค่าห้อง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ผูท้ ี่ได้รบั
การประเมินระดับการช่วยเหลือระดับที่ 1 จะไม่ได้รบั วงเงินเพื่อการใช้บริการ (สามารถนา เบีย้
เลีย้ ง 125 ยูโรต่อเดือนสาหรับการใช้บริการ) ระดับการช่วยเหลือระดับที่ 2 วงเงิน 689 ยูโรต่อเดือน
ระดับการช่วยเหลือระดับที่ 3 วงเงิน 1,298 ยูโรต่อเดือน ระดับการช่วยเหลือระดับที่ 4 วงเงิน 1,612
ยูโรต่อเดือน ระดับการช่วยเหลือระดับที่ 5 วงเงิน 1,995 ยูโรต่อเดือน สาหรับผูท้ ี่พักอาศัยอยู่ใน
สถานบริการแบบรวมสามารถขอเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมสาหรับค่าที่พกั แบบรวม 214 ยูโรต่อเดือน
2. การบริการในที่พักอาศัย (Home care) มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดูแล
ภายในที่พักอาศัยให้ผูร้ บั บริการได้รบั บริการภายในที่พักอาศัยเพื่อเป็ นการลดภาระของผูด้ ูแลที่
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เป็ นสมาชิกครัวเรือน โดยสิทธิประโยชน์อยู่ในรูปแบบการกาหนดวงเงินในการรับบริการซึ่งสามารถ
เลือกรับบริการผูช้ ่วยดูแล (Benefit in kind) หรือการสนับสนุนทางการเงิน (Cash benefit)
สาหรับ ผู้ที่เลือกรับ บริการผู้ช่วยดูแลถ้าได้รับการประเมินระดับ การช่วยเหลือ
ระดับที่ 2 วงเงิน 689 ยูโรต่อเดือน ระดับการช่วยเหลือระดับที่ 3 วงเงิน 1,298 ยูโรต่อเดือน ระดับ
การช่วยเหลือระดับที่ 4 วงเงิน 1,612 ยูโรต่อเดือน ระดับการช่วยเหลือระดับที่ 5 วงเงิน 1,995 ยูโร
ต่อเดือน แต่ถ้าเลือกการสนับสนุนทางการเงินถ้าได้รบั การประเมินระดับการช่วยเหลือ ระดับที่ 2
วงเงิน 316 ยูโรต่อเดือน ระดับการช่วยเหลือระดับที่ 3 วงเงิน 545 ยูโรต่อเดือน ระดับการช่วยเหลือ
ระดับที่ 4 วงเงิน 728 ยูโรต่อเดือน ระดับการช่วยเหลือระดับที่ 5 วงเงิน 901ยูโรต่อเดือน
นอกจากนั้น ผูท้ ี่ได้รบั การประเมินความจาเป็ นในการดูแล (ระดับที่ 1 – 5) ที่รบั
บริการภายในที่พักอาศัยจะได้รบั เงินเบีย้ เลีย้ งจานวน 125 ยูโรต่อเดือนเพื่อเป็ นการสนับสนุนผูใ้ ห้
ดูแลในที่พัก อาศัย เช่น สมาชิก ในครัวเรือน ผู้ดูแลที่มีความช านาญ เช่น พยาบาล ผู้ที่รับ การ
ฝึกอบรมการดูแลผูส้ งู อายุซึ่งพบว่าร้อยละ 80 ของผูใ้ ช้บริการเลือกรับสิทธิประโยชน์การสนับสนุน
ทางการเงินเพื่อการดูแลในที่พักอาศัย (Riedel, 2017) นอกจากนั้นยังมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
สาหรับการขอรับบริการผู้ช่วยดูแลชั่วคราว (Short-term care) ในกรณีที่ครัวเรือนไม่สามารถให้
การดูแลผูส้ งู อายุสงู สุดไม่เกิน 6 สัปดาห์ต่อปี หรือคิดเป็ นวงเงิน 1,612 ยูโรต่อปี
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ ประกอบไปด้วย
3.1 การชดเชยค่าใช้จ่ายสาหรับผูช้ ่วยพยาบาลสูงสุด 40 ยูโรต่อเดือน
3.2 กองทุนกูย้ ืมสาหรับการซือ้ อุปกรณ์ในการดูแลระยะยาว เช่น เตียงผูป้ ่ วย
3.3 การสนับสนุนเงินเพื่อการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมสูงสุด 4,000 ยู
โร และหากอยู่อาศัยเป็ นกลุ่มสามารถขอรับเงินสนับสนุนสูงสุด 16,000 ยูโร สาหรับบุคคลที่มีความ
จ าเป็ นในการรับบริกาที่จัด ตั้งกลุ่มเพื่อรับบริการในที่พัก แบบรวมสามารถขอรับเงินเพิ่มเติมได้
สูงสุดถึง 2,500 ยูโรต่อคน
3.4 การให้คาแนะนาการดูแลสาหรับผูป้ ่ วยและสมาชิกในครัวเรือนโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายโดยไม่ตอ้ งผ่านการประเมินระดับความจาเป็ นในการดูแล
3.5 หลักสูตรการดูแลผูป้ ่ วยสาหรับสมาชิกในครัวเรือนและอาสาสมัครโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่ตอ้ งผ่านการประเมินระดับความจาเป็ นในการดูแล
นอกจากนัน้ ประเทศเยอรมนียงั มีการสนับสนุนการดูแลระยะยาวโดยมีกฎหมาย
ว่าด้วยการลางานเพื่อการดูแลครอบครัว (Family care Leave) เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือการ
ดาเนินกิจวัตรประจาวันโดยสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งกฎหมายมีแนวคิดในการให้ความคุ้มครอง
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แรงงานจากการถูกเลิกจ้างในระหว่างการให้การดูแลและภายหลังการดูแลสมาชิกในครัวเรือน โดย
แรงงานสามารถลาหยุดเต็มเวลาได้สูงสุด 6 เดือนหรือลดเวลาการทางานครึ่งหนึ่งได้นานถึง 24
เดือน โดยได้รบั ค่าจ้างเป็ นจานวนครึ่งหนึ่ง (Rhee et al., 2015) หรือในกรณีที่ผใู้ ห้การดูแลไม่ได้
ทางาน ถ้าให้การดูแลอย่างน้อย 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จะได้รบั การคุม้ ครองประกันบานาญและ
ประกันการว่างงานเพื่อชดเชยรายได้ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีแนวคิดในการลดต้นทุนค่าเสียโอกาส
จากการที่ผูด้ ูแลต้องออกจากตลาดแรงงาน (Geyer & Korfhage, 2015) และเป็ นการส่งเสริม
อาชีพผูด้ แู ลผูส้ งู อายุเพื่อเป็ นการขยายศักยภาพเพื่อรองรับความต้องการบริการดูแลระยะยาวที่มี
แนวโน้มสูงขึน้ ในอนาคตผ่านการบริการภายในชุมชน ผลจากการสนับสนุนผ่านกฎหมายดังกล่าว
ก่อให้เกิดการขยายตัวของผูใ้ ห้บริการการดูแลผูส้ ูงอายุ พบว่ามีศนู ย์ดแู ลผูส้ งู อายุในชุมชนเพิ่มขึน้
400 แห่ง (Campbell, Ikegami, & Gibson, 2010) ซึ่งจากการศึกษาความพึงพอใจต่อการบริก าร
ภายในชุมชนโดย Lehnert, Gunther, Hajek, Riedel-Heller, and Konig (2018) พบว่าคุณภาพ
ของการบริการเป็ นคุณลักษะสาคัญของการบริการในที่พกั อาศัยและภายในชุมชนมากกว่าการจัด
ให้มีบริการดูแลระยะยาวที่หลากหลาย
เงื่อนไขการรับบริการ
การขอรับบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูป้ ระกันตนภาครัฐ ผูท้ ี่ตอ้ งการรับบริการดูแล
ระยะยาวจะต้องยื่นคาขอต่อกองทุนการดูแลระยะยาวซึ่งจะมีคณะกรรมการตรวจสอบทางการ
แพทย์ (The medical review board) เพื่อรับการประเมินความเจ็บป่ วยและความต้องการการ
ช่วยเหลือในการดาเนินกิจวัตรประจาวันโดยแพทย์และพยาบาลเพื่อน าไปจัดการบริก ารดูแ ลที่
เหมาะสมกับ ซึ่งแบ่งระดับการประเมินออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
1. ระดับ การช่ ว ยเหลื อ ระดับ ที่ 1 (Care grade 1) เป็ น กลุ่ม บุ ค คลที่ มี ค วาม
บกพร่องเล็กน้อย ได้แก่บุคคลที่ได้รบั คะแนนจากการประเมิน 12.5 คะแนนถึงต่ากว่า 27 คะแนน
ผู้ที่ได้รับ การประเมินระดับการช่วยเหลือระดับที่ 1 จะได้รับ วงเงิน125 ยู โรต่อเดือนสาหรับการ
บริก ารดูแลแบบชั่วคราว (Short-stay) ซึ่งมีบ ริก ารดูแลทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน เงิน
สนับสนุนสาหรับการดูแลภายในชุมชนวงเงิน 214 ยูโรต่อเดือน เงินสนับสนุนสาหรับการปรับปรุงที่
พักอาศัยให้มีความเหมาะสมต่อการดาเนินชีวิตประจาวันและการดูแลระยะยาววงเงิน 4,000 ยูโร
ต่อเดือนแต่ไม่เกิน 16,000 ยูโรสาหรับต่อชุมชนที่ที่พักอาศัยแบบแฟลต และบริการดูแลเพิ่มเติม
สาหรับการบริการดูแลที่บา้ นและการสนับสนุนทางการเงิน 125 ยูโรต่อเดือนถ้าอาศัยอยู่ในที่พกั
อาศัย
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2. ระดับ การช่ ว ยเหลื อ ระดับ ที่ 2 (Care grade 2) เป็ น กลุ่ม บุ ค คลที่ มี ค วาม
บกพร่อง ซึ่งมีอปุ สรรคในการดาเนินชีวิตประจาวันระดับปานกลาง ได้แก่บุคคลที่ได้รบั คะแนนจาก
การประเมินความต้องการช่วยเหลือในการดาเนินชีวิตประจาวัน คะแนนรวมต่ากว่า 47.5 คะแนน
รวม
3. ระดับ การช่ ว ยเหลื อ ระดับ ที่ 3 (Care grade 3) เป็ น กลุ่ม บุ ค คลที่ มี ค วาม
บกพร่องมากได้แก่บุคคลที่ได้รบั คะแนนจากการประเมิน ความต้องการช่วยเหลือในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน47.5 ถึงต่ากว่า 70 คะแนน
4. ระดับ การช่ ว ยเหลื อ ระดับ ที่ 4 (Care grade 4) เป็ น กลุ่ม บุ คคลที่ มีค วาม
บกพร่องระดับรุนแรง ได้แก่บุคคลที่ได้รบั คะแนนจากการประเมินความต้องการช่วยเหลือในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน 70 ถึงต่ากว่า 90 คะแนน
5. ระดับ การช่ ว ยเหลื อ ระดับ ที่ 5 (Care grade 5) เป็ น กลุ่ม บุ คคลที่ มีค วาม
บกพร่องระดับรุนแรงมากหรือเป็ นกลุ่มคนที่มีความต้องการพิเศษเช่นผูป้ ่ วยอัลไซเมอร์ และผูท้ ี่มี
ความต้องการการดูแลและช่วยเหลือในการดาเนินชีวิตประจาวันในระดับสูงได้แก่บุคคลที่ไได้แก่
บุ คคลที่ได้รับคะแนนจากการประเมิน ความต้องการช่วยเหลือในการดาเนินชีวิตประจาวัน 90
คะแนนขึน้ ไป สาหรับผูป้ ระกันตนภาคเอกชนจะต้องยื่นคาขอต่อกองทุนประกันเอกชนเพื่อรับการ
ประเมินความเจ็บป่ วยและความต้องการการช่วยเหลือในการดาเนินกิจวัตรประจาวันเช่นเดียวกัน
กล่าวได้ว่า รูปแบบการบริการดูแลระยะยาวในประเทศเยอรมนีมีมีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อให้ก ารสนับ สนุน การดูแลช่วยเหลือในการดาเนินกิ จ วัตประจาวัน โดยสมาชิก ในครัวเรือน
(Informal caregiver) เนื่องจากสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากบริการดูแลระยะยาวและเป็ นไป
ตามความต้องการของผูส้ ูงอายุ โดยในปั จจุบัน เยอรมนีมีนโยบายการเพิ่มอัตราการสมทบเพื่อ
รองรับภาระการเงินในอนาคตและสร้างระบบสาหรับผู้สูงอายุที่มีความต้องการดูแลพิเศษ เช่น
ผูป้ ่ วยโรคสมองเสื่อม และการขยายสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนครัวเรือนและอาสาสมัครในการ
ดูแลผูส้ ูงอายุภายในที่พักอาศัยและภายในชุมชน เพื่อรองรับการลดลงของศักยภาพในการดูแล
จากสมาชิกในครัวเรือน (Nadash et al., 2018)
ประเทศญีป่ ุ่ น
ประเทศญี่ปนุ่ จัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว โดย พ.ศ. 2561 มีรายได้เฉลี่ย
ต่อหัวเท่ากับ 38,428 ดอลลาร์สหรัฐ แหล่งรายได้สาคัญของรัฐมาจากการเก็บภาษีซึ่งประกอบไป
ด้ว ยภาษี ร ะดับ ประเทศจัด เก็ บ โดยรัฐ บาลกลางคิด เป็ น ร้อ ยละ 61.1 ของรายรับ รวมทั้งหมด
ประกอบไปด้วยภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี เงินได้นิติบุคคล ภาษี มู ลค่าเพิ่ม ขณะที่ภาษี ส่วน

93
ท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บโดยรัฐบาลท้องถิ่นมีสัดส่วนรายรับคิดเป็ นร้อยละ 38.9 ถือเป็ นแหล่งรายได้หลัก
เพื่อใช้ในการจัดสวัสดิการต่างๆ เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตประชากรภายในท้องถิ่น และได้รบั การ
จัดสรรภาษี อุดหนุน เพิ่มเติมจากรัฐบาลกลาง แหล่งรายได้ สาคัญของรัฐมาจากเงินสมทบจาก
แรงงานและนายจ้างในรูปแบบประกันสังคม คิดเป็ นร้อยละ 40 ของรายได้จากภาษี ทงั้ หมด โดย
อัตราเงิน สมทบประกัน สังคมเฉลี่ย ร้อยละ 14.45 ของรายได้ใ ช้สาหรับ การด าเนิน การระบบ
ประกันสังคมประกอบด้วยประกันสุขภาพ ประกันการดูแลระยะยาว ประกันอุบตั ิเหตุ ประกันเงิน
บานาญ และประกันการว่างงาน (OECD, 2019)
ภาพรวมโครงสร้างประชากรและพัฒนาการระบบการดูแลระยะยาว
ประเทศญี่ปนประสบปั
ุ่
ญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สงั คมสูงอายุ
เนื่องจากอายุเฉลี่ยยืนยาวขึน้ และอัตราการเกิดต่าลง การเปลี่ยนแปลงทางประชากรดังกล่าวส่งผล
ให้ประเทศญี่ปนุ่ มีจานวนผูส้ งู อายุเพิ่มขึน้ จนก้าวเข้าสู่สงั คมสูงอายุใน พ.ศ.2513 และเปลี่ยนผ่าน
เข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ใน พ.ศ.2537 และก้าวเข้าสู่สังคมระดับสุดยอดใน พ .ศ . 2548 ซึ่ง
จากข้อมูลประชากรของ United Nations, (2017) พบว่าใน พ .ศ .2560 มีสัดส่วนผู้สูงอายุ 33%
ของประชากรทั้ง ประเทศ กล่ า วได้ว่ า เป็ น ประเทศที่ มี สัด ส่ว นผู้สูง อายุ ม าที่ สุดในโลก และ
คาดการณ์ว่าใน พ.ศ.2593 จะมีจานวนผูส้ งู อายุถึง 42.5% ของประชากรทัง้ ประเทศ
ระบบบริการสุขภาพสาหรับผูส้ ูงอายุในประเทศญี่ปนมี
ุ่ วิวัฒนาการมาตั้งแต่ก่อนที่
โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงอายุ รัฐบาลได้เริ่มมีการจัดสวัสดิก ารสาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ที่
ยากจนตั้งแต่ ใ น พ.ศ.2503 และมี ก ารพัฒ นาจนออกเป็ น พระราชบัญ ญัติส วัส ดิ ก ารสาหรับ
ผู้สูง อายุ (The act on social welfare services for the elderly) ใน พ.ศ.2506 เพื่ อ ช่ ว ยเหลือ
ผู้สูงอายุ ทุก คนที่ต ้องการการดูแลอย่ างต่อเนื่องโดยมุ่งพัฒนาในด้านสถานบริก ารและผู้ดูแล
ผูส้ งู อายุให้เพียงพอต่อความต้องการ จนกระทั่งใน พ.ศ.2513 ได้กา้ วเข้าสู่สงั คมสูงอายุ รัฐบาลได้
มีก ารพัฒนาบริก ารโดยจัด บริก ารทางสุขภาพฟรีส าหรับ ผู้สูง อายุ ทุก คน (Ministry of Health
Labour and Welfare, 2016)
จากแนวโน้มจานวนผูส้ งู อายุที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง พบปัญหาผูส้ งู อายุเจ็บป่ วยด้วย
โรคเรือ้ รังที่ตอ้ งการการดูแลระยะยาวเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว จานวนผูส้ ูงอายุที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลเพิ่มขึน้ เป็ นสิบเท่าและ 1 ใน 3 ของผู้ป่ วยเข้ารับการดูแลในโรงพยาบาลเป็ นระยะ
เวลานานกว่าหนึ่งปี โดยส่วนใหญ่เป็ นผูส้ ูงอายุที่ไม่จาเป็ นต้องได้รบั การบริการทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาลซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการในโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายทีเ่ พิ่มขึน้ จานวนมากโดย
ร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายทางสุขภาพที่เพิ่มขึน้ มาจากการให้บริการแก่ผสู้ งู อายุ (Mitchell, Piggott,
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& Shimizutani, 2008) รัฐบาลจึงมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลังโดย
ตรากฎหมายการบริการสุขภาพและการแพทย์สาหรับผูส้ ูงอายุใน พ.ศ.2525 และกลายเป็ นระบบ
ประกันสุขภาพโดยกาหนดให้ผสู้ ูงอายุตอ้ งมีส่วนร่วมจ่ายค่าบริการและมีการพัฒนาระบบประกัน
สุขภาพโดยจัดแผนทองคา (Gold Plan) ใน พ.ศ.2532 เพื่อเป็ นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพและ
สวัสดิการสาหรับผูส้ ูงอายุโดยส่งเสริมสิ่ งอานวยความสะดวกและบริการดูแลภายในที่พักอาศัย
เพื่อปรับรูปแบบการให้บริการจากการดูแลในโรงพยาบาลเป็ น การดูแลในสถานบริการ การดูแล
ภายในชุมชน และการดูแลโดยครัวเรื อน ใน พ .ศ .2537 ประเทศญี่ ปุ่นมีก ารเปลี่ย นผ่า นทาง
ประชากรเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ สัดส่วนผูส้ ูงอายุตอนกลางและตอนปลายเพิ่มขึน้ เกิ ด
ภาระค่าใช้จ่ายในภาครัฐจานวนมากส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินของระบบประกันสุขภาพ จึง
มีการพัฒนาการระบบสวัสดิการในรูปแบบใหม่คือ ระบบประกันการดูแลระยะยาว (Long Term
Care Insurance: LTCI ) ประกาศกฎหมายการประกันการดูแลระยะยาว (The Long Term Care
Act) ใน พ.ศ. 2540 และบังคับใช้ใน พ.ศ.2543 (Campbell & Naoki, 2000)
ระบบการดูแลระยะยาว
ประเทศญี่ปนุ่ มีระบบการดูแลระยะยาวสาหรับรองรับกลุ่มผูส้ ูงอายุที่มีอายุระหว่าง
65-74 ปี และสาหรับผูส้ งู อายุที่มีอายุ 75 ปี ขนึ ้ ไป (Advanced Elderly Medical Service System)
โดยรัฐบาลได้จดั สวัสดิการในรูปแบบการประกันการดูแลระยะยาวในรูปแบบระบบประกันตนภาค
บังคับ (Compulsory system) เพื่อเป็ นหลักประกันในการได้รบั การบริการทางการแพทย์และการ
ดูแลทางสังคมสาหรับผูส้ งู อายุที่ตอ้ งการการดูแลระยะยาว โดยกฎหมายการประกันการดูแลระยะ
ยาวกาหนดให้บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี มีหน้าที่ในการจ่ายเงินสมทบในกองทุนการประกันการ
ดูแลระยะยาว ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ (Minstry of Health and Welfare
)โดยมีหน่วยงานเทศบาลเป็ นผูบ้ ริหารจัดการระบบในฐานะผูร้ บั ประกัน มีหน้าที่ในการกาหนด
ผลประโยชน์ทดแทน การค านวณค่าเบีย้ ประกันและการเก็บเบี ย้ ประกัน รวมถึ งประเมินความ
จาเป็ นในการได้รบั บริการและการจัดบริการที่เหมาะสมตามความจาเป็ นของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจมี
ความแตกต่างกันตามจานวนผูส้ ูงอายุและเงินกองทุนในแต่ละพืน้ ที่ (Ministry of Health Labour
and Welfare, 2016) โดยโครงสร้า งระบบการดู แ ลระยะยาวของประเทศญี่ ปุ่ นแสดงดั ง
ภาพประกอบ 11
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โครงสร้างระบบการประกันการดูแลระยะยาวประกอบไปด้วยผูป้ ระกันตน 2 กลุ่ม
ดังนี้
1. ผูป้ ระกันตนกลุ่มที่ 1 (Primary insured persons) ได้แก่ ผูท้ ี่มีอายุตงั้ แต่ 65 ปี
ขึน้ ไป ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ตอ้ งการบริการการดูแลระยะยาวหรือการป้องกันความเสี่ยงจากการเจ็บป่ วย
ซึ่งนาไปสู่ความต้องการบริการดูแลระยะยาว
2. ผูป้ ระกันตนกลุ่มที่ 2 (Secondary insured persons) ได้แก่ ผูท้ ี่มีอายุระหว่าง
40-64 ปี ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีความเสี่ยงจากการเจ็บป่ วยและมี โอกาสในการเกิดความต้องการดูแล
ระยะยาว
แหล่งเงินทุนของระบบการประกันการดูแลระยะยาวประกอบไปด้วย 2 ส่วนได้แก่
1. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลซึ่งมาจากเงินรายได้จากภาษี อากร ร้อยละ
50 ซึ่งมาจากรัฐบาลร้อยละ 50 และจังหวัดร้อยละ 12.5 ส่วนเทศบาลร้อยละ 12.5
2. การร่วมจ่ายสมทบจากผูป้ ระกันตนในรูปแบบค่าเบีย้ ประกัน ร้อยละ 50 โดย
อัตราเบีย้ ประกันซึ่งขึน้ กับความเป็ นผูป้ ระกันตน และความสามารถในการจ่ายของแต่ละบุคคล
โครงสร้างระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุมีลกั ษณะแสดงดังภาพ

ภาพประกอบ 11 ระบบประกันการดูแลระยะยาวของประเทศญี่ปนุ่
ที่มา: Ministry of health (2016)
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การก าหนดค่ าเบี ย้ ประกัน ดาเนิน การโดยหน่วยงานเทศบาลในแต่ละพืน้ ที่ ซึ่งมี
ลักษณะแตกต่างกันตามกลุ่มผูป้ ระกันตน การคานวณค่าเบีย้ ประกันในกลุ่มผูป้ ระกันตนกลุ่ม ที่ 1
จะแบ่งผูป้ ระกันตนออกเป็ น 9 ระดับขึน้ กับขนาดครัวเรือน รายได้และการเสียภาษีเทศบาลเพื่อใช้
ในการกาหนดจานวนเงินค่ามาตรฐาน (Standard amount) เพื่อนาไปคูณกับอัตราปรับซึ่งมีอัตรา
อยู่ในระหว่าง 0.5 – 1.7 โดยการคานวณค่าเบีย้ ประกันแสดงดังนี้
ค่าเบีย้ ประกัน = จานวนเงินค่ามาตรฐาน x อัตราปรับ
ในขณะที่ ก ารค านวณค่ า เบี ย้ ประกัน ของกลุ่ม ผู้ป ระกัน ตนกลุ่ม ที่ 2 ก าหนดให้
ผูป้ ระกันตนที่มีอายุระหว่าง 40-64 ปี เริ่มจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันการดูแลระยะยาวพร้อม
กับการจ่ายเงินสมทบในระบบประกันสุขภาพ โดยใช้วิธีการคานวณตามอัตราที่กาหนดในการ
ประกัน สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งก าหนดจากรายได้ของผู้ประกัน ตน ส่วนผู้ที่ไม่สามารถจ่ายค่าเบีย้
ประกันได้ สามารถขอรับบริการในรูปแบบการสั งคมสงเคราะห์ได้แต่จะได้รบั บริการในลักษณะที่
จากัดกว่าสิทธิประโยชน์ในระบบประกันการดูแลระยะยาว (Takahashi & Ogihara, 2015)
สิทธิประโยชน์ระบบประกันการดูแลระยะยาว
ระบบประกันการดูแลระยะยาวในประเทศญี่ปุ่นให้ความสาคัญกับการบริการใน
สถานบริ ก ารโดยใช้ชุ ม ชนเป็ น ฐาน (Community-based integrated care system) โดยสิ ท ธิ
ประโยชน์ของระบบประกัน การดูแลระยะยาวมีก ารจัดบริก ารแก่ผู้ป ระกันตนตามระดับ ความ
จาเป็ น ประกอบไปด้วย
1. การบริก ารดูแลในที่พักอาศัย (In-home services) ซึ่งประกอบไปด้วยการ
บริการดูแลช่วยเหลือที่บา้ น เช่น การบริการอาบนา้ รับประทานอาหารที่บา้ น การบริการเยี่ย มบ้าน
โดยนางพยาบาลในระหว่างวัน หรือในเวลากลางคืน การบริก ารฟื ้ น ฟูสมรรถภาพที่บา้ น การ
บริการให้คาแนะนาทางการแพทย์ที่บา้ น และการบริการดูแลทางการแพทย์ระยะสัน้
2. การบริการสถานบริการ (Facility services) เช่น สถานบริการทางการแพทย์
ศูนย์ดแู ลสุขภาพสาหรับผูส้ ูงอายุแบบทั่วไปหรือกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะเพื่อให้ได้รบั บริก ารที่
เหมาะสม เช่นกลุ่มผูส้ งู อายุที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยให้บริการแบบเต็มเวลาหรือแบบชั่วคราว โดย
เน้นให้ชุมชนเป็ นฐานในการให้บริการดังกล่าว
3. การสนั บ สนุ น เงิ น อุ ด หนุ น ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย (Housing
Renovation Expense) และอุป กรณ์ช่วยเหลือในการดาเนิน กิ จ วัตประจ าวัน เช่น ไมโครเวฟ
รถเข็นเพื่อให้ที่อยู่อาศัยมีความเหมาะสมและผูส้ ูงอายุสามารถดาเนินกิจวัตรประจ าวัน ได้ด้วย
ความปลอดภัย
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4. การส่งเสริมและการป้ องกัน สุขภาพ (Preventive Care Benefits) เช่น การ
สร้างความตระหนักในการป้องกันความเสี่ยงอันนามาสู่ก ารดูแลระยะยาว การจัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันภาวะสมองเสื่อม การให้ความรูด้ า้ นโภชนาการและการออกกาลังที่เหมาะสม
เงื่อนไขการรับบริการ
การขอรับบริการการดูแลระยะยาวต้องยื่นเรื่องผ่านเทศบาลเพื่อรับการประเมินระดับ
ความจ าเป็ น การรับ บริ ก ารดูแ ลระยะยาว โดยสิ ท ธิ ก ารรับ ประโยชน์ท ดแทนแบ่ ง ตามกลุ่ม
ผูป้ ระกันตน ดังนี้
1. ผูป้ ระกันตนกลุ่มที่ 1 (อายุ 65 ปี ขึน้ ไป) สามารถยื่นขอรับการประเมินระดับ
ความจาเป็ นเพื่อรับการบริการการดูแลระยะยาวได้ในทุกกรณี
2. ผูป้ ระกันตนกลุ่มที่ 2 (อายุระหว่าง 40 – 64 ปี ขนึ ้ ไป) สามารถขอรับบริการการ
ดูแลระยะยาวจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคเรือ้ รัง 16 โรค เช่น โรคมะเร็ง สมองเสื่อม โรคกระดูกและข้อ
อักเสบซึ่งอาจนาไปสู่การต้องการการบริการดูและระยะยาว
ขั้น ตอนการประเมิ น เริ่ มต้น จากค าถามคัด กรองเพื่ อ ประเมิน ภาวะสุข ภาพและ
ความสามารถในการด าเนิน ชีวิต ประจ าวัน เบื อ้ งต้น ประกอบกับ การประเมิน โดยหมอประจ า
ครอบครัว เพื่อให้คณะกรรมการจากสหวิชาชีพ (The Municipality’s Certification Committee for
Long-Term Care Need) จัดกลุ่มตามความจาเป็ นเพื่อวางแผนการดูแล ให้เหมาะสมในแต่ละ
บุคคล โดยการประเมินจะแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มที่ต ้องได้รับ บริก ารการดูแลระยะยาว ซึ่งแบ่ งออกเป็ น 5 ระดับ (Care
Level 1-5) ตามระดับการเจ็บป่ วยและความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวันซึ่งในแต่ละระดับ
จะได้รบั วงเงินในการใช้บริการที่แตกต่างกัน โดยบริการที่ในกลุ่มนีไ้ ด้รบั จะประกอบไปด้วยการ
บริการดูแลในสถานบริการ และบริการดูแลในที่พกั อาศัย
2. กลุ่มที่สามารถพึ่งพาตัวเอง เป็ นกลุ่มที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังนัน้ จะไม่ ได้
รับบริการการดูแระยะยาว โดยในกลุ่มนีอ้ าจได้รบั บริการในรูปแบบการจัด แผนการดูแลเพื่อการ
ส่งเสริมและการป้ องกันสุขภาพ เช่น บริการเยี่ยมที่บา้ น การส่งเสริมเพื่อป้องกัน โรคและความ
พิการในอนาคต
3. กลุ่ม ที่ ต ้อ งได้รับ การป้ อ งกัน การดูแ ลระยะยาว เป็ น กลุ่มที่ ต้อ งได้รับ การ
สนับ สนุ น เพื่ อ ป้ อ งกัน การเกิ ด โรคในอนาคตในรู ป แบบการส่ ง เสริ ม และการป้ อ งกัน สุขภาพ
(Preventive Care Benefits) เช่น บริการเยี่ยมที่บา้ น การส่งเสริมเพื่อป้องกันโรคและความพิก าร
และการบริการโดยชุมชน
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นอกจากนัน้ การใช้บริการการดูแลระยะยาวจะมีการเก็บเงินค่าบริการส่วนหนึ่ง จาก
ผูป้ ระกันตนในการรับบริการแต่ละครัง้ (Co-payment) ซึ่งอัตราการร่วมจ่ายขึน้ กับรายได้และการ
เสียภาษีเทศบาลของครัวเรือนซึ่งจะมีความแตกต่างกันตามกลุ่มผูป้ ระกันตน สาหรับผูป้ ระกันตน
ที่มีอายุ 65 ปี ขนึ ้ ไปที่มีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับ 1.6 ล้านเยน/ปี จะต้องร่วมจ่ายค่าบริการในอัตรา
ร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายการบริการดูแลระยะยาว สาหรับผูท้ ี่มีอายุต่ากว่าจะร่วมจ่ายในอัตราร้อย
ละ 10 สาหรับผูท้ ี่ได้รบั การยกเว้นการเก็บภาษีเทศบาลหรือผูท้ ี่ได้รบั ความช่วยเหลือสาธารณะ จะ
เก็ บ ค่ าบริก ารร้อยละ 10 โดยไม่คานึงถึ งรายได้ ในส่วนค่าใช้จ่ายสาหรับ แผนการดูแลป้ องกัน
ผูใ้ ช้บริการจะไม่ตอ้ งร่วมจ่ายค่าบริการโดยมีการกาหนดจานวนเงินสูงสุดที่ตอ้ งจ่าย โดยกาหนดไม่
เกิน 440,000 เยนต่อเดือนเพื่อเป็ นการลดภาระทางการเงินของผูป้ ระกันตน
ในปั จ จุบัน จากจ านวนประชากรสูงอายุ ที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ ป ระเทศญี่ ปุ่นประสบ
ปั ญหาการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายบริการสุขภาพ โดยพบว่าร้อยละ 90 ของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ มา
จากการจัดบริการสุขภาพโดยเฉพาะการบริก ารดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูง อายุ (Mitchell et al.,
2008) จากปั ญหาดังกล่าวส่งผลให้รฐั บาลมีนโยบายการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรค
ให้แก่กลุ่มผูส้ งู อายุซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดความต้องการการดูแลระยะยาว โดยมีการ
จัดกิ จ กรรมผ่านชุมชน เช่น การจัดกิ จกรรมให้ความรู ้ด้านโภชนาการและการออกก าลัง กายซึ่ง
บริการในรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพสามารถใช้ได้ฟรีโดยไม่ตอ้ งร่วมจ่ายเพื่อให้ผสู้ งู อายุมีสุขภาพ
ที่ดีและลดภาวะการพึ่งพิงในระบบการบริการการดูแลระยะยาว (Fukutomi, Eriko; et al. , 2013)
นอกจากนั้นมีการส่งเสริมศักยภาพการดูแลผูส้ ูงอายุโดยสมาชิกในครัวเรือนผ่านกฎหมาย Child
care and family care leave act ในรูปแบบการประกันการจ้างงานและการปรับโครงสร้างเวลา
การท างานเพื่อสนับ สนุน ให้แรงงานสามารถให้ก ารดูแลสมาชิก ในครัวเรือนได้อย่ างต่ อ เนื่ อ ง
อย่างไรก็ตาม พบว่าอัตราการลางานเพื่อมาดูแลผูส้ ูงอายุในครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับที่ต่ามาก
เนื่องจากข้อกาหนดสาหรับรูปแบบการทางาน เช่น การจากัดจานวนชั่วโมงการทางาน การทางาน
ล่วงเวลายังไม่มีความชัดเจนเพียงพอสาหรับการที่จะสนับสนุนให้แรงงานสามารถลางานเพื่อให้
การดู แ ลผู้สู ง อายุ ใ นครัว เรื อ น (Inamori, 2017) นอกจากนั้น ยัง มี ก ารส่ ง เสริ ม บทบาทของ
ภาคเอกชน องค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากาไรเข้าร่วมเป็ นผูใ้ ห้บริการเพื่อเป็ นแนวทางในการขยาย
ศักยภาพการบริการให้ครอบคลุมผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทุกคนซึ่งจากการศึกษาของ Kanaya,
Takahashi, and Shen (2015) พบว่า การจัดบริการโดยองค์ก รที่ไม่แสวงหาก าไรเป็ น รูปแบบที่
บุคคลมีความพึงพอใจ โดยรัฐควรมีการสนับสนุนโดยตรงเพื่อเร่งการขยายศักยภาพความสามารถ
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ในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สุงอายุและครัวเรือนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ใน
อนาคต
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์จดั อยู่ในกลุ่มประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว ใน พ.ศ. 2561 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
หัว เท่ากับ 64,579 ดอลลาร์สหรัฐ รัฐบาลมีแหล่งรายได้สาคัญจากการเก็บภาษี โดยแหล่งรายได้
สาคัญมาจากการเก็บภาษี นิติบุ คคลในอัตราร้อยละ 17 ของรายได้สุทธิคิดเป็ นร้อยละ 30 ของ
รายได้ทั้งหมด (OECD, 2019) โดยอัตราภาษี ในประเทศสิงคโปร์มีอัตราต่าเนื่องจากมีแนวคิดให้
ประชาชนมีการพึ่งพาตนเองจากระบบการออมภาคบังคับภายใต้กองทุนสารองเลีย้ งชีพ (Central
provident fund) จากการสมทบของแรงงานและนายจ้างเพื่อเป็ นบัญชีของแต่ละบุคคลในการ
นามาเป็ นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ บาเหน็จและบานาญชราภาพ เสียชีวิตหรือ
สาหรับที่อยู่อาศัยของตนและครอบครัว โดยอัตราเงินสมทบขึน้ อยู่กั บระดับรายได้และอายุเฉลี่ย
ร้อยละ37
ภาพรวมโครงสร้างประชากรและพัฒนาการระบบการดูแลระยะยาว
ประเทศสิงคโปร์ป ระสบปั ญ หาการเพิ่มขึน้ ของจ านวนผู้สูงอายุ อย่ างรวดเร็วเมื่อ
เปรียบเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกและเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุใน พ .ศ .2543 และเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ใ น พ .ศ . 2560 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้ เป็ น 900,000 คนใน พ.ศ.
2573 ซึ่งถือเป็ นประเทศที่มีสัดส่วนผูส้ ูงอายุต่อประชากรมากที่สุดและมีอัตราเร่งในการเข้าสู่
สังคมสูงอายุเร็วที่สุดในอาเซียน จากคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่าใน พ.ศ.2573
สิงคโปร์จะมีจานวนผูส้ ูงอายุ มากกว่าร้อยละ 20 ซึ่งถือเป็ นประเทศแรกของอาเซียนที่ก้าวเข้าสู่
สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (สุชาดา ทวีสิทธิ์, มาลี สันภูวรรณ์, และ ศุทธิดา ชวนวัน, 2556)
การเพิ่ ม ขึ ้น ของจ านวนผู้สูง อายุ ใ นประเทศสิ ง คโปร์ส่ ง ผลให้มี ก ารตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญจากการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการบริการทางสุขภาพเช่นเดียวกับหลายประเทศและ
กาหนดเป็ นวาระแห่งชาติใน พ.ศ. 2525 มีการตัง้ คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาผูส้ ูงอายุ
นาโดยกระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health: MOH) โดยมีแนวคิดในการให้ความสาคัญกับ
บทบาทของครอบครัวและสังคมในการดูแลผูส้ ูงอายุ การดูแลรักษาร่างกายให้สามารถดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้อย่างปกติและสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมในการทางานของผูส้ ูงอายุ ประกอบ
กับ มีก ารปฏิรูป ระบบการเงิน และการคลัง ใน พ.ศ.2527 โดยก าหนดเป็ นแผนสุขภาพแห่งชาติ
“Blue Paper ” และพัฒนาระบบการออมภาคบังคับซึ่งเรียกว่าระบบ Medisave สาหรับการใช้จ่าย
ในค่ารักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว แต่จากจานวนผูส้ ูงอายุที่เพิ่มขึน้ และพบปั ญ หา
อัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึน้ สิบเท่า โดย 1 ใน 3 ของผูป้ ่ วยเข้ารับการดูแลใน
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โรงพยาบาลเป็ น ระยะเวลานานกว่ า 1 ปี ซึ่งส่วนใหญ่ไ ม่จ าเป็ น ต้องได้รับ การบริก ารดู แ ลใน
โรงพยาบาลส่ งผลกระทบต่ อ ทรัพ ยากรในโรงพยาบาล (Singh, 1999) ปั ญ หาดัง กล่ าวเป็ น
จุดเริ่มต้นในการปฏิรูประบบการดูแลระยะยาว โดยการพัฒนาระบบการดูแลภายในชุมชนเพื่อลด
ผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรในโรงพยาบาลและรองรับความต้องการบริการดูแลระยะยาวที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ ในอนาคต จนใน พ .ศ .2545 ตั้งระบบประกันสุขภาพสาหรับการดูแลระยะยาว
(Eldershield) เพื่อเป็ นหลักประกันสาหรับการดูแลระยะยาวให้เป็ นหลักประกัน พืน้ ฐานส าหรับ
บุคคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ระบบการดูแลระยะยาว
สิงคโปร์มีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภายใต้แนวคิดหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของประชาชนร่วมกับรัฐบาล (Self-reliance) โดยมีแนวคิดว่า บุ คคลมีห น้าที่ในการดูแลรักษา
สุขภาพของตนเองและการมีส่วนร่วมจ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายการบริการสุขภาพ ในขณะที่รฐั บาลมี
หน้าที่ในการสนับสนุนผ่านระบบการคลังโดยการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่การบริการสุขภาพและ
สร้างทางเลือกให้กบั ประชาชนผ่านการกาหนดรูปแบบทางเลือกในการร่วมจ่ายและสร้างระบบการ
ออมภาคบังคับเพื่อให้ประชาชนมีบญ
ั ชีเงินออมสาหรับจ่ายค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
และรองรับเมื่อเข้าสู่วยั เกษียณอายุ
ระบบประกันสุขภาพของสิงคโปร์มีชื่อเรียกว่าระบบประกันสุขภาพ 3Ms ดาเนินการ
ผ่านกองทุนสารองเลีย้ งชีพ (Central provident fund board: CFP)ภายใต้การดูแลของกระทรวง
แรงงาน (Ministry of manpower) ซึ่งกาหนดให้บุคคลต้องส่งเงินสมทบตามระดับอายุผ่านการหัก
จากเงินเดือนของตนเองและการสมทบจากนายจ้าง ประกอบไปด้วย
1. Medisave เป็ นการประกันสุขภาพภาคบังคับเพื่อรองรับค่ารักษาพยาบาลที่
เกิดจากการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและสถานบริการทางการแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ ละ
สามารถน าไปซือ้ ประกัน สุขภาพเพิ่มเติมเช่น ประกัน สุขภาพภาคสมัครใจ (Medishield) หรือ
ประกันสุขภาพสาหรับการดูแลระยะยาว (Eldershied)
2. Medishield เป็ นระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจกรณีเจ็บป่ วยร้ายแรงเพื่อ
รองรับค่าใช้จ่ายจานวนมากอันเกิดจากการรักษาอาการเจ็บป่ วยร้ายแรง ซึ่งเให้การคุม้ ครองจนถึง
อายุ 90 ปี โดยมีการกาหนดมูลค่าสูงสุดที่สามารถใช้ได้และไม่มีการจากัดอายุ สุดท้ายในการเข้า
ร่วมการประกัน
3. Medifund เป็ นกองทุนสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสาหรับ ผูท้ ี่มี
รายได้นอ้ ยและไม่สามารถชาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลได้ เพื่อเป็ นหลักประกันสาหรับ
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การเข้าถึงการรักษาพยาบาลขั้นพืน้ ฐาน โดยรัฐบาลเป็ นผูจ้ ดั ตั้งและให้เงินอุดหนุนกองทุน และ
ต่อมามีการแบ่งเป็ นกองทุนสาหรับการช่วยเหลือผูส้ งู อายุ (Medifund Silver)
ดัง นั้น แหล่ ง เงิ น ทุ น ส าหรับ การจัด บริ ก ารดูแ ลระยะยาวมาจากการสนั บ สนุ น
งบประมาณจากภาครัฐและบัญชีก ารออมภาคบังคับ (Medisave) ของแต่ละบุ คคล โดยรัฐจะ
สนับ สนุน ค่ าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง ตามวงเงิน ที่ไ ด้รับ ผ่ านการดูแลของกองทุ น ส ารองเลีย้ งชี พ และ
ผูร้ บั บริการรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือโดยหักจากบัญชีเงินออม แสดงดังภาพประกอบ 12

ภาพประกอบ 12 ระบบประกันการดูแลระยะยาวของประเทศสิงคโปร์
ที่มา: กาหนดโดยผูว้ ิจยั
สิทธิประโยชน์ระบบประกันการดูแลระยะยาว
ระบบการดูแลระยะยาวในประเทศสิงคโปร์ดาเนินการเพื่อสนับสนุนผูท้ ี่ไม่สามารถ
ดูแลตนเองได้เป็ นระยะเวลานานเนื่อ งจากสภาวะสุขภาพที่มีปัญหาจากโรคเรือ้ รังโดยมีเป้าหมาย
สาคัญเพื่อรองรับสาหรับความต้องการบริการการดูแลระยะยาวในอนาคต โดยระบบการดูแลระยะ
ยาวประกอบไปด้วย 2 ส่วนได้แก่
1. การประกันสุขภาพสาหรับการดูแลระยะยาว (Eldershied) ซึ่งมีลักษณะเป็ น
การประกันรายได้เพื่อรองรับความเสี่ยงทางการเงิน โดยเป็ นการประกันภาคบังคับเมื่อบุคคลอายุ
ครบ 40 ปี จะเข้าสู่ระบบประกันโดยอัตโนมัติและมีการหักเงินจากบัญชีเงินออม Medisave และ
จ่ายเงิน สมทบเข้ากองทุน ในอัต ราคงที่จนอายุครบ 65 ปี โดยสิท ธิป ระโยชน์อยู่ใ นรู ปแบบเงิน
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ช่วยเหลือรายเดือนซึ่งขึน้ กับช่วงเวลาในการเข้าร่วมโครงการ ดดยระบบประกันในปั จจุบัน มี 2
รูปแบบคือ
1. Eldershield 400 สาหรับผูท้ ี่เข้าร่วมการประกันหลังจากเดือนกัน ยายน
พ.ศ. 2550 ซึ่งจะได้รบั เงินช่วยเหลือเป็ นรายเดือน 400 เหรียญสิงคโปร์ เป็ นเวลา 60 -72 เดือน
2. Eldershield 300 สาหรับ ผู้ที่เข้าร่วมการประกัน ระหว่างเดือนกันยายน
พ .ศ.2545 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 โดยจะได้รบั เงินช่วยเหลือเดือนละ 300 ดอลลาร์สิงคโปร์
เป็ นเวลา 60 -72 เดือน
เมื่อเข้าสู่ระบบการประกันแล้วสามารถขอใช้สิทธิ์รบั เงินสนับสนุนในช่วงอายุใดก็
ได้ โดยไม่ตอ้ งได้รบั การประเมินความจาเป็ นในการรับบริการ นอกจากนั้นยังสามารถซือ้ ความ
คุม้ ครองเพิ่มเติมซึ่งสามารถชาระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชี Medisave โดยเสียค่าธรรมเนียมตาม
ระดับความคุม้ ครองที่เลือก
2. ระบบการจัดบริการดูแลระยะกลางและการดูแลระยะยาว (Intermediate and
Long-Term Care (ILTC) services) ดาเนินการโดยองค์กรอิสระภายใต้กระทรวงสาธารณสุขและ
สวัสดิการเพื่อสนับสนุนผูท้ ี่ไม่สามารถดูแลตนเองได้เป็ นระยะเวลานานเนื่องจากสภาวะสุขภาพที่มี
ปั ญหาจากโรงเรือ้ รัง เช่น กลุ่มผูส้ ูงอายุที่ตอ้ งการการดูแลหรือให้ความช่วยเหลือในการดาเนิน
กิจวัตรประจาวัน รูปแบบการบริการดูแลประกอบไปด้วย 4 รูปแบบ ดังนี้
1. การให้บริการภายในที่พกั อาศัย (Home-based services) เป็ นการบริการ
การดูแลสาหรับผูส้ ูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองและไม่มีผูด้ ูแลที่บา้ นพักของตนเอง ประกอบไป
ด้วย การบริการตรวจโดยแพทย์และพยาบาลเพื่อให้คาปรึกษาและการดูแลที่เหมาะสม การดูแลที่
บ้านโดยพยาบาล บริการการฟื ้ นฟูร่างกาย บริการรับส่งแก่ผสู้ งู อายุที่ไม่สามารถเดินทางโดยระบบ
ขนส่งสาธารณะได้ บริการการดูแลส่วนบุคคล เช่น การบริหารจัดหาอาหารสาหรับผูส้ ูงอายุ ทา
ความสะอาดร่างหายและการทานยา
2. การบริการภายในชุมชน ( Centre-based care) เป็ นรูปแบบการให้บริการ
และการสนับสนุนการดูแลผูส้ ูงอายุ การจัดกิจกรรมเพื่อการรักษาสุขภาพและนันทนาการต่างๆ
การดูแลสาหรับกลุ่มผูท้ ี่มีภาวะสมองเสื่อมในระหว่างวันที่ศนู ย์บริการผูส้ งู อายุภายในชุมชนขณะที่
ผูด้ ูแลซึ่งเป็ นสมาชิกในครัวเรือนอยู่ในที่ทางานและรับผูส้ ูงอายุในกลับในตอนเย็น เพื่อทาให้ผทู้ ี่รบั
บริการได้อยู่ในในสภาพแวดล้อมที่คนุ้ เคย
3. การบริการในสถานบริการ (Residential ILTC Services) สาหรับผูส้ งู อายุ
ที่มีความต้องการดูแลเป็ นพิเศษจากผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งจะได้รบั บริการทางการแพทย์และการดูแลโดย
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พยาบาลหรือผูส้ ูงอายุที่ไม่มีผูด้ แู ล ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์ดูแลผูป้ ่ วยหนัก บ้านพักคนชรา
(Nursing homes) ให้บริการการดูแลผูส้ งู อายุตลอด 24 ชั่วโมง
4. บริการอื่นๆ เช่น การฝึ กอบรมการดูแลผูส้ งู อายุที่ตอ้ งการความช่วยเหลือ
เป็ นกรณีพิเศษ เช่น ผูส้ งู อายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
การสนับสนุนของรัฐบาลอยู่ในรูปแบบการให้เงินอุดหนุนส่วนหนึ่งแก่ผสู้ ูงอายุในการ
ใช้บริการการดูแลในรูปแบบต่างๆ โดยจานวนเงินอุดหนุนที่ให้จะขึน้ กับความสามารถที่จะจ่ายของ
ครัวเรือนพิจารณาจากระดับรายได้ของครัวเรือน (Household Means-Testing) และรูปแบบของ
การบริก ารที่เ ลือกใช้ซึ่งมีก ารแบ่ งระดับ ของบริก ารเพื่อสร้างทางเลือกให้แก่ ผู้รับ บริก าร โดย
ทางเลือกที่มีระดับความสะดวกสบายมากกว่าจะมีการให้เงินอุดหนุนในจานวนที่นอ้ ยกว่าหรือไม่มี
การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการรับบริการ
ในปัจจุบนั สิงคโปร์ให้ความสาคัญกับรูปแบบการดูแลอย่างไม่เป็นทางการ (Informal
care) ซึ่งเป็ นการบริการนอกสถานบริการ เช่น การบริการในที่พกั อาศัยและการบริการโดยชุมชน
เป็ นฐานซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศในการที่สมาชิกในครัวเรือนเป็ นผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ
ดังนั้นรัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายการใช้บริการในที่พักอาศัยหรือภายในชุมชนสูงสุด ถึงร้อยละ 80
ขณะที่จะสนับสนุนการใช้บริการในสถานบริการสูงสุดไม่เกินร้อยละ 75 (สาหรับผูท้ ี่มีรายได้สงู กว่า
$3,101) และส่วนที่เหลือจะหักจากกองทุน Medisave และขึน้ กับระดับบริการที่เลือกใช้
นอกจากนั้น ยังมี น โยบายเพื่อให้สิท ธิแก่ แรงงานในการลางานชั่วคราวเพื่อดูแล
ผูส้ ูงอายุในครัวเรือน (Eldercare leave) (Chin & Phua, 2016) และการสนับสนุนการดูแลนอก
สถานบริการโดยเร่ง การขยายศักยภาพการบริการภายในชุมชนมีเป้าหมายในการเพิ่มจานวน
ศูน ย์บ ริการภายในชุม ชนเป็ น 6,200 แห่ง และศูน ย์ดูแลผู้สูงอายุ 10,000 แห่งเพื่อรองรับ ความ
ต้องการของผูส้ งู อายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ในอนาคต นอกจากนัน้ ยังมีการสนับสนุนกิจกรรมที่ให้
ความรูด้ า้ นโภชนาการ การออกกาลังกายที่เหมาะสม และบริการตรวจสุขภาพประจาปี โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ซึ่งรู ปแบบการบริการทางสุขภาพดังกล่าวส่งผลให้ประเทศสิงคโปร์มีค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลสุขภาพเป็ น สัด ส่วนที่น ้อยมากเมื่อเปรียบเทีย บกับหลายประเทศที่เ ข้าสู่สังคมสูงวัย ( Teo
Peggy; Chan Angelique; และ Straughan Paulin. (2003).
ประเทศไทย
ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา ในพ.ศ. 2561 มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว
เท่ากับ 7,448 ดอลลาร์สหรัฐ รัฐบาลมีแหล่งรายได้สาคัญจากการเก็บภาษี โดยแหล่งรายได้หลัก
มาจากภาษี มลู ค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 จากมูลค่าการซือ้ ขายสินค้าและบริการ ขณะที่เงินสมทบ
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ในรูปแบบการประกันสังคม (Social security contributions: SSC) คิดเป็ นร้อยละ 6 ของรายได้
ทั้งหมดของรัฐ โดยอัตราสมทบประกันสังคมขึน้ กับระดับรายได้ของแรงงาน ซึ่งในปั จจุบันอัตรา
เฉลี่ย เท่ากับ ร้อยละ 10 ของรายได้ โดยเงินสมทบใช้สาหรับการดาเนินการระบบประกันสังคม
ประกอบไปด้วยประกันสุขภาพ ทุพพลภาพ อุบตั ิเหตุ ชราภาพ การว่างงาน และการสงเคราะห์บุตร
ภาพรวมโครงสร้างประชากรและพัฒนาการระบบการดูแลระยะยาว
ประเทศไทยมีก ารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโดยมีจานวนผูส้ ูงอายุ เพิ่มขึน้
อย่างรวดเร็วจากการที่อายุเฉลี่ยยืนยาวขึน้ ในขณะที่อตั ราการเกิดลดลงส่งผลให้ประชากรวัยเด็กมี
แนวโน้มลดลง การเปลี่ย นแปลงประชากรในลัก ษณะดังกล่าวส่งผลให้ป ระเทศไทยก้าวเข้าสู่
โครงสร้างสังคมผูส้ ูงอายุใน พ.ศ.2548 และจากการคาดประมาณประชากรโดย United Nations
(2015) คาดการณ์ว่าจะก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุอย่างสมบูรณ์ (Aged society) ใน พ.ศ.2564 และ
จะเปลี่ ย นผ่ านเข้า สู่สัง คมสูง อายุ ระดับ สุดยอดใน พ.ศ.2575 ซึ่ ง ถื อ เป็ น การเปลี่ ย นผ่ านทาง
ประชากรในระยะเวลาอันรวดเร็ว
ระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทยเริ่มต้น ใน พ.ศ.2515 โดยมีการจัดตัง้ กอง
ทุนเงินทดแทนเพื่อเป็ นหลักประกันให้แก่แรงงานกรณีเจ็บป่ วยหรือประสบอันตรายจากการทางาน
และเริ่มก่อตัง้ ระบบประกันสุขภาพสาหรับข้าราชการจากเงินงบประมาณรายจ่ายของรัฐเพื่อเป็ น
สวัสดิการให้แก่ขา้ ราชการ ผูท้ ี่ได้รบั ค่าจ้างจากเงินงบประมาณของรัฐ โดยครอบคลุมถึงพ่อแม่และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจานวนไม่เกิน 3 คน ดาเนินการโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ต่อมาใน พ.ศ.2524 รัฐบาลได้จดั ตัง้ โครงการสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาลสาหรับผู้
มีรายได้นอ้ ย (สปร.) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผมู้ ีรายได้นอ้ ยได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์โดยไม่
เสีย ค่ าใช้จ่ายและพัฒนาหลัก ประกัน แก่ แรงงานเกิ ดเป็ น ความคุ้มครองตามพระราชบัญ ญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 ดาเนินการโดยกระทรวงแรงงานเพื่อให้ห ลักประกัน แก่แรงงานกรณีที่
เจ็บป่ วยทุพพลภาพ หรือการเสียชีวิ ตที่มิใช่สาเหตุจากการทางาน ต่อมาใน พ.ศ.2545 เกิดระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal health coverage) ขึน้ ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ด าเนิน การโดยสานัก งานหลัก ประกัน สุขภาพแห่งชาติ กระทรวง
สาธารณสุขมีวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการให้หลัก ประกัน ทางสุขภาพแก่ บุคคลที่ไม่มีสิทธิใ นสวัสดิการ
ข้าราชการหรือประกันสังคมโดยใช้เงินงบประมาณจากรัฐบาล
ในปั จจุบนั ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยเป็ นระบบที่อิงกับการจ้างงาน
(Employment based) ประกอบไปด้วย 3 ระบบ ได้แก่
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1. ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลหน่วยงานของรัฐ รองรับข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจและพนักงานในหน่วยงานของรัฐ
2. ระบบประกัน สังคมรองรับ ลูก จ้างที่ท างานประจ าและกลุ่มที่ไม่ ได้ท างาน
ประจา แต่เลือกเข้าสู่ระบบโดยสมัครใจ
3. ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรองรับบุคคลที่ไม่มีสิทธิรกั ษาพยาบาลอื่นๆ
เมื่อเกษียณงานผูท้ ี่อยู่ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลหน่วยงานของรัฐจะสามารถ
ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลเดิมของตน ในขณะที่ลูกจ้างที่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมสามารถ
เลือกที่จะอยู่ในระบบประกันสังคมและใช้สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคมต่อได้แต่จะ
ไม่ได้รบั เงินบานาญหรือเลือกที่จะลาออกจากการเป็ นผูป้ ระกันตนในระบบประกันสังคมเพื่อรับเงิน
บานาญโดยใช้สิทธิการรักษาพยาบาลจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จากข้อมูลการสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ .ศ .2560 พบว่า สิทธิการ
รัก ษาพยาบาลของผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.27 อยู่ ใ นระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รองลงมาคื อ ระบบสวัส ดิ ก ารรัก ษาพยาบาลหน่ว ยงานของรัฐ และอื่ น ๆ ได้แ ก่ การประกัน
ภาคเอกชน หรือสวัสดิการจากนายจ้าง แสดงดังภาพประกอบ 12
ประกันสังคม
1.60%

อื่นๆ
0.31%

สวัสดิการหน่วยงาน
รัฐ…

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
83.27%

ภาพประกอบ 13 สิทธิสวัสดิการสุขภาพของผูส้ งู อายุ
ที่มา จากการคานวณโดยผูว้ ิจยั
ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยทัง้ 3 ระบบเป็ นบริการสุขภาพในรูปแบบ
การรักษาโรคเฉียบพลันในสถานบริการทางการแพทย์ โดยเป็ นระบบที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับ
ผูป้ ่ วยที่เจ็บป่ วยด้วยโรคเรือ้ รังและต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องในระยะยาว (วรรณลักษณ์ เมียน
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เกิด, 2559) โดยมีการจัดสวัสดิการสาหรับผูส้ งู อายุจากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า มี
สถานบริก ารสาหรับ ผู้สูงอายุ ที่จัดตั้งขึน้ สาหรับ การคุ้มครองผู้สูงอายุ ซึ่งเป็ นของภาครัฐ แสดง
รายละเอียด ดังนี้
1. สถานสงเคราะห์คนชราจานวน 13 แห่ง เป็ นหน่วยงานเพื่อให้การคุม้ ครองสาหรับ
ผูส้ งู อายุที่มีฐานะยากจนดาเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
2 ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุ (ศพส.) จานวน 12 แห่ง เป็ นหน่วยงาน
หลักในการดาเนินการเพื่อคุม้ ครองผูส้ ูงอายุที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย สาหรับผูส้ ูงอายุที่มี
ความต้องการอยู่ในบ้านพักผูส้ งู อายุ แบ่งเป็ น 3 ประเภทได้แก่
2.1 ประเภทสามัญ ผูส้ งู อายุไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย
2.2 ประเภทหอพัก ผูส้ งู อายุตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายเป็ นรายเดือน
2.3 ประเภทพิ เ ศษ ผู้สูง อายุ ต้อ งสามารถปลูก บ้า นอยู่ เ องตามแบบแปลนที่
กาหนดให้
3. ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูส้ งู อายุ ดาเนินการโดยกองสวัสดิการ
สังคม องค์กรปกครอง จานวน 879 แห่ง เป็ นศูนย์บริการผูส้ งู อายุดาเนินการเพื่อจัดบริการที่ให้กับ
ผู้สูงอายุ ท่ ัวไปที่มีค วามต้องการรับบริการจากรัฐ โดยไม่เ ข้าอยู่ ใ นสถานสงเคราะห์ โดยมีก าร
ให้บริการด้านต่างๆ เช่นบริการด้านการแพทย์ สุขภาพอนามัย การให้คาปรึกษา นันทนาการโดยมี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุดารงชีวิตอยู่กบั ครอบครัวได้อย่างมีความสุข
โดยสถานบริการของภาครัฐจัดอยู่ในรูปแบบของการสังคมสงเคราะห์สามารถรองรับ
จานวนผูส้ ูงอายุได้ประมาณ 1,600 คน (นวพร วิริยานุพงศ์, ศิริพร สุขุมศิริมงคล, สุทธิรตั น์ จิรชูส
กุล, ณัฐ คงรัตนชาติ, และ ธรรมวงศ์, 2559) ซึ่งไม่เพียงพอต่อจานวนผูส้ งู อายุที่เพิ่มขึน้ จนใน พ.ศ.
2556 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ก าหนดแผนยุท ธศาสตร์การดูแลระยะยาว
สาหรับผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิงและดาเนินการใน 11 พืน้ ที่เพื่อเป็ นพืน้ ที่นาร่องในการพัฒนาระบบ
การดูแลระยะยาวจนใน พ.ศ.2559 รัฐ บาลได้จัดสรรงบประมาณจ านวน 600 ล้านบาทให้แก่
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจดั ตัง้ เป็ นกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สาหรับผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยให้ความคุม้ ครองสาหรับผูส้ ูงอายุที่ อยู่ในหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติโดยเริ่มต้นในพืน้ ที่ 1,000 แห่งมีเป้าหมายเพื่อดูแลผูส้ ูงอายุในพืน้ ที่ประมาณ 1,000 คน
ต่อมาใน พ.ศ. 2560 มีการจัดสรรงบประมาณจานวน 900 ล้านบาทโดยมีเป้าหมายเพื่อขยายการ
ให้บริการดูแลระยะยาวแก่ผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง) ซึ่งได้รบั การประเมิน
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ความสามารถในการด าเนินชีวิต ประจ าวัน (Barthel ADL Index) มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 11
คะแนน
เมื่ อ พิ จ ารณาข้อ มูลการส ารวจผู้สูง อายุ ที่เ ข้า ถึ ง บริ ก ารดูแลระยะยาว ณ.เดื อน
กันยายน พ.ศ.2561 ประเทศไทยมีจานวนผูส้ ูงอายุทงั้ หมด 10,666,803 คน โดยเป็ นผูส้ ูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจานวน 273,931 คน และมีผูส้ ูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงสามารถเข้าถึงบริการได้จานวน 211,924 คนคิดเป็ นร้อยละ 77.36 ของผูส้ งู อายุทงั้ หมดที่มี
ภาวะพึ่งพิง โดยพืน้ ที่ซึ่งมีการดาเนินงานระบบการดูแลระยะยาวมีจานวน 5,641 แห่ง คิดเป็ น
ร้อยละ 72.55 ของพืน้ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด (วีระชัย ก้อนมณี, 2561) ใน พ.ศ.
2561 สามารถขยายการให้บริการการดูแลระยะยาว โดยมีจานวนผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิงรายใหม่
สามารถเข้าถึงบริการ 94,552 คน เพิ่มขึน้ จาก พ.ศ.2560 ร้อยละ 20.48 รวมจานวนผูส้ ูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงที่เข้าถึงบริการดูแลระยะยาวจานวน 211,294 คน แสดงรายละเอียดดังตาราง 13
ตาราง 13 งบประมาณและจานวนผูส้ งู อายุภาวะพึ่งพิงที่เข้าถึงบริการ
พ.ศ.

จานวนผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง (คน)
รายเก่า

รายใหม่

รวม

2559

-

80,826

80,826

2560

5,463

94,552

175,378

2561

96,258

35,916

211,294

ที่มา วีระชัย ก้อนมณี (2561)
จากข้อมูลดังตาราง 13 แสดงให้เห็นถึงเงื่อนไขในการเข้าถึงบริการดูแลระยะยาวซึ่ง
ขึ ้น อยู่ กับ สิ ท ธิ ห ลัก ประกัน สุข ภาพแห่ ง ชาติ ดัง นั้น ผู้สูง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นสิ ท ธิ
หลักประกันสุขภาพเป็ นผูท้ ี่ไม่มีหลักประกันการดูแลระยะยาว นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาในกลุ่ ม
ผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่งมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพบว่ามีผูส้ งู อายุที่ไม่สามารถเข้าถึง
หลักประกันการดูแลระยะยาวตามสิทธิของตนได้ ข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงความไม่ครอบคลุมของ
หลัก ประกันการดูแลระยะยาวทั้งในแง่ของความเป็ นประชากรสูงอายุและสิท ธิที่ตนมีแสดงดัง
ภาพประกอบ 14

108

ภาพประกอบ 14 ผูส้ งู อายุที่เข้าถึงการบริการดูแลระยะยาว
ที่มา: จากการคานวณโดยผูว้ ิจยั
โดยใน พ.ศ.2562 ระบบการดูแลระยะยาวมีนโยบายเพื่อขยายหลักประกันความ
คุม้ ครองการดูแลระยะยาวแก่ผูส้ งู อายุทุกสิทธิโดยเริ่มมีการเก็บข้ อมูลผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทุก
สิท ธิสวัสดิ ก ารรัก ษาพยาบาลเพื่อใช้ใ นการจัดบริการดูแลระยะยาวเพื่อให้ผู้สูงอายุ ซึ่งใช้สิทธิ
สวัสดิการราชการมีสิทธิในการรับบริการดูแลระยะยาว เมื่อพิจารณาหลักประกันในรูปแบบอื่น
สาหรับผูส้ งู อายุในประเทศไทย พบว่ามีหลักประกันทางรายได้ในรูปแบบเบีย้ ยังชีพสาหรับผูส้ งู อายุ
ที่ไม่ได้รบั สวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รฐั หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้
เป็ น ประจ า ใน พ.ศ.2562 รัฐ บาลใช้งบประมาณในการจ่ายเบี ย้ ยังชีพสาหรับผู้สูงอายุจานวน
71,912 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 28 ของงบประมาณสวัสดิการสังคมสาหรับผูส้ ูงอายุในแต่ละปี
โดยกาหนดจานวนเงินเบีย้ ยังชีพสาหรับผูส้ งู อายุต่อคนต่อเดือนตามช่วงอายุของผูส้ งู อายุ ดังนี้
1.ผูท้ ี่อายุระหว่าง 60 – 69 ปี ได้รบั เบีย้ ยังชีพเดือนละ 600 บาท
2. ผูท้ ี่อายุระหว่าง 70 – 69 ปี ได้รบั เบีย้ ยังชีพเดือนละ 700 บาท
3. ผูท้ ี่อายุระหว่าง 80 – 89 ปี ได้รบั เบีย้ ยังชีพเดือนละ 800 บาท
4. ผูท้ ี่อายุระหว่าง 90 ปี ขนึ ้ ไป ได้รบั เบีย้ ยังชีพเดือนละ 1,000 บาท
เบีย้ ยังชีพถือเป็ นหลักประกันทางรายได้ซึ่งเป็ นพืน้ ฐานของการคุม้ ครองทางสังคม
(Social Protection Floor) ซึ่งจานวนเงินดังกล่าวไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายขัน้ ต่าในการดารงชีพ (ชู
เกี ย รติ รัก บ าเหน็จ , 2562) ดังนั้น หากผู้สูงอายุพึ่งพาหลักประกันดังกล่าวเพียงแหล่งเดียวจะ
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ประสบปั ญ หาในการด ารงชีพ นอกจากนั้น ยังมีก ารจัดระบบการออมเพื่อการชราภาพโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการสร้างระบบการออมสาหรับรองรับการใช้จ่ายในวัยสูงอายุ ซึ่งประกอบไปด้วย
1.) ระบบการออมภาคบั ง คั บ รองรับ แรงงานในระบบตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
ประกันสังคมครอบคลุมลูกจ้างเอกชน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชั่วคราวของรัฐ กาหนดให้จ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยได้รับสิทธิประโยชน์ในรู ปบาเหน็จหรือบานาญชราภาพซึ่ง
จานวนเงินขึน้ กับเงินเดือนและระยะเวลาทางานของผูป้ ระกันตน และการออมภาคบังคับสาหรับ
ข้าราชการซึ่งกาหนดให้จ่ายเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
2.) ระบบการออมภาคสมัครใจ รองรับ แรงงานนอกระบบตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
ประกันสังคมซึ่งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โดยได้รบั สิทธิประโยชน์ในรูปบาเหน็จชรา
ภาพซึ่งจ านวนเงินขึน้ กับเงิน เดือนและระยะเวลาทางานของผูป้ ระกัน ตน และกองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) รองรับสาหรับแรงงานนอกระบบที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนและได้รบั สิทธิประโยชน์
ในรูปบานาญชนาภาพซึ่งจานวนเงินขึน้ กับจานวนเงินสมทบและผลตอบแทนจากการลงทุนของ
กองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวได้ว่า หลักประกันสาหรับผูส้ งู อายุในประเทศไทยไม่เพียงพอต่อการ
ดารงชีพซึ่งส่งผลให้ผสู้ ูงอายุที่ยากจนและมีภาวะพึ่งพิงประสบปั ญหาในการดารงชีวิต รวมไปถึง
ระบบการออมภาคบังคับที่ไม่ครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบจะส่งผลให้แรงงานในกลุ่มดังกล่าวมี
ความเสี่ยงทางการเงินและทางสุขภาพเมื่อเข้าสู่วยั สูงอายุ
ระบบการดูแลระยะยาว
ระบบการดูแลระยะยาวของประเทศไทยอยู่ในรูปแบบการจัดบริการดูแลระยะยาวใน
ลัก ษณะบริก ารสาธารณะในลักษณะสังคมสงเคราะห์ โดยมี องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ น
หน่วยงานหลักในการจัดการระบบการดูแลระยะยาวในฐานะผูด้ าเนินการจัดบริการและการจัดสรร
งบประมาณในการให้บริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยมีรูปแบบการทางาน
ที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยบริการในพืน้ ที่ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาล
ส่งเสริมระดับสุขภาพตาบล (รพ.สต.) เพื่อเน้นการให้บริการแก่ผสู้ งู อายุที่มี ภาวะพึ่งพิง โดยระบบ
การดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิงแสดงดังภาพประกอบ 15
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สนับสนุนหน่วยบริการ

หน่วยบริการประจา

ซือ้ บริการ

ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิต
ผูส้ ูงอายุ

เหมาจ่าย /คน

สปสช.

หลักประกัน
สุขภาพ อปท.

หน่วยบริการปฐมภูมิ
สถานบริการ

กองทุน

บริการ
เชิงรุก

บริการตามแผนการดูแล
ผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ให้การดูแลตามภารกิจ

ภาพประกอบ 15 ระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ที่มา: สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2560
แหล่งเงินทุนในการดาเนินการสนับสนุน โดยงบประมาณจากภาครัฐจัดสรรให้กับ
ชุมชนเพื่อการดาเนินการจัดบริการการดูแลระยะยาว การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลอยู่ใ น
รูปแบบเหมาจ่ายรายหัวตามจานวนผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยจัดสรรให้กบั หน่วยบริการในพืน้ ที่
เฉลี่ยได้เงินจานวน 100,000 บาทต่อหน่วยบริการและเหมาจ่ายในอัตรา 5,000 บาท/คน/ปี ให้กบั
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ขณะที่ผสู้ งู อายุซึ่งใช้สิทธิสวัสดิการราชการหากต้องการ
ขอรับ บริ ก ารดูแ ลระยะยาว หน่ ว ยบริ ก ารจะต้อ งเสนอต่ อ คณะกรรมการกองทุน ท้อ งถิ่ น เพื่อ
พิจารณาการสนับสนุนงบประมาณ ตามระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่ง
ขึน้ กับความจาเป็ นในการรับบริการและเงินกองทุนที่มีของท้องถิ่น
สิทธิประโยชน์ระบบประกันการดูแลระยะยาว
บริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุโดยมีผูใ้ ห้บริการคือบุคลากรสาธารณสุขและ
อาสาสมัครในชุมชนเพื่อสนับสนุนให้ผสู้ ูงอายุที่สามารถอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
โดยบริการดูแลระยะยาว ประกอบไปด้วย 3 ส่วนได้แก่

111
1. การบริการในสถานบริการ เช่น ศูนย์พฒ
ั นาจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุ ซึ่งเป็น
ศูนย์ในลักษณะการสังคมสงเคราะห์
2. การบริการภายในชุมชน เช่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ การบริการ
เยี่ยมบ้าน กายภาพบาบัด โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครในชุมชน
3. การบริการอื่น ๆ เช่น การบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรค
ระบบการดูแลระยะยาวจัดให้มีผชู้ ่วยเหลือผูด้ แู ลผูส้ งู อายุภาคทางการ (Care Giver)
เพื่อให้บริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายในที่พกั อาศัยซึ่งต้องเป็ นผูผ้ ่านการ
อบรมหลัก สูต รการดูแลผู้สูงอายุ ข องกรมอนามัย เมื่อผ่านหลัก สูตรดังกล่าวแล้วสามารถขึ ้น
ทะเบียนเป็ นผูช้ ่วยเหลือผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุได้โดยได้รบั ค่าตอบแทนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นในรูปแบบการจ้างเหมา ดังนี้
1. ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ 1 คน ดูแลผูส้ ูงอายุ 1-4 คนได้รบั ค่าจ้างเดือนละไม่เกิน 600
บาท
2. ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ 1 คน ดูแลผูส้ งู อายุ 5-10 คนได้รบั ค่าจ้างเดือนละไม่เกิน 1,500
บาท
โดยจัดให้มีผูจ้ ัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care manager) ซึ่ง
เป็ นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยมีบทบาทในการวางแผนและการกากับดูแลการ
บริการสาหรับแต่ละบุคคล ซึ่ งกาหนดสัดส่วนผูจ้ ัดการระบบ 1 คนต่อผูช้ ่วยเหลือดูแล 5-10 คน
(สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561)
เงื่อนไขในการรับบริการ
การขอรับบริการดูแลระยะยาวต้องยื่นเรื่องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับ
การประเมินระดับการพึ่งพิงของผูส้ งู อายุ โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการดาเนินกิจวัตร
ประจาวันเพื่อจัดทาแผนการดูแล (Care plan) ที่เหมาะสมแก่ผูส้ ูงอายุแต่ละราย โดยมีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขท าหน้าที่เ ป็ น ผู้จัด การดูแลระยะยาว (Care manager) เพื่ อจัดท าแผนการดูแ ลที่
เหมาะสมแก่ผูส้ ูงอายุ โดยได้รบั การดูแลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครในพืน้ ที่ซึ่งมี
ความเชี่ ย วชาญในการดูแ ลผู้สู ง อายุ โดยการบริ ก ารขึ ้น กับ ความพร้อ มของบุ ค ลากรและ
งบประมาณในแต่ละพืน้ ที่
จากการดาเนินการระบบการดูแลระยะยาวพบว่า ระบบการบริการดูแลระยะยาวยัง
ไม่มีการกาหนดรูปแบบการบริการที่ชดั เจน เช่น ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่ผดู้ ูแลส่งผล
ต่อการใช้งบประมาณในการจัดบริการ โดยพบว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต่ากว่าเป้าหมาย
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เนื่องจากระเบี ยบในการเบิ กจ่ายไม่ชัดเจน (สัมฤทธิ์ ศรีธารงสวัสดิ์ et al., 2561) ในปั จ จุบันมี
นโยบายในการปรับ ปรุ ง ระเบี ย บโดยเฉพาะการเบิ ก จ่ ายงบประมาณเพื่อ ความมั่น ใจในการ
ดาเนินงานของส่วนท้องถิ่น โดยรักษาจานวนสมาชิกในระดับเท่าเดิม อย่างไรก็ตามจากการศึกษา
ระบบการบริการการดูแลระยะยาวแก่ผสู้ งู อายุในประเทศไทยของ วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และ ยศ
วัชระคุปต์ (2560) กล่าวว่าระบบการบริการการดูแลระยะยาวแก่ผูส้ ูงอายุในประเทศไทยยังไม่มี
การกาหนดรูปแบบการบริการที่ชดั เจน การบริการขึน้ อยู่กบั ความพร้อมของแต่ละพืน้ ที่ โดยพืน้ ที่
ที่มีความพร้อม การช่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุก็จะเป็ นไปอย่างเหมาะสม ประกอบกับการบริการการ
ดูแลระยะยาวยังมีลกั ษณะแบบสังคมสงเคราะห์ ขาดความเชื่อมโยงเป็ นระบบ ส่วนกลุ่มผูส้ งู อายุที่
มีภาวะพึ่งพิงนั้นบริก ารที่เป็ น รูปธรรมทั้งด้านสุขภาพและสังคมยังมีความจ ากัดมากจึงมีค วาม
จาเป็ นเร่งด่วนที่ตอ้ งพัฒนา ขณะที่การสนับสนุนบทบาทของครัวเรือนในการดูแลผูส้ งู อายุมีเพียง
มาตรการลดหย่อนภาษีรายได้ให้แก่บุตรซึ่งเป็ นผู้อปุ การะเลีย้ งดูผสู้ ูงอายุซึ่งไม่มีประโยชน์สาหรับ
บุคคลที่มีรายได้ต่า
สถานการณ์การดูแลระยะยาวผู้สูงอายุ
ประเทศไทยมีจานวนผูส้ งู อายุเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยใน พ.ศ. 2537 มี
จานวนผูส้ ูงอายุ 4,011,854 คน (คิดเป็ นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ) และเพิ่มขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลการสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ ศ. 2560 โดยสานักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า มีจานวนผูส้ ูงอายุจานวน 11,312,447 คน (คิดเป็ นร้อยละ 16.7 ของประชากรทัง้
ประเทศ) เมื่อพิจารณาในโครงสร้างประชากรสูงอายุพบว่ าเป็ นผูส้ ูงอายุวยั ต้น (อายุ 60-69 ปี ) คิด
เป็ นร้อยละ 57.4 ผูส้ งู อายุวยั กลาง (อายุ 70-79 ปี ) ร้อยละ 29.0 และผูส้ งู อายุวยั ปลาย (อายุ 80 ปี
ขึ ้น ไป) ร้อ ยละ 13.6 ของผู้สูง อายุ ทั้ง หมด และจากการประมาณประชากรไทยโดยองค์ก าร
สหประชาชาติ (2015) พบว่าสัด ส่วนผู้สูงอายุในตอนกลาง และตอนปลายของประเทศไทยมี
สัดส่วนสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องแสดงถึงโครงสร้างผูส้ งู อายุซึ่งมีลกั ษณะสูงวัยมากขึน้
วัยสูงอายุเป็ นวัยที่ตอ้ งการการดูแลซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการดูแล
ในการดาเนินกิจวัตรประจาวันในการกินอาหาร ใส่เสือ้ ผ้า อาบนา้ ล้างหน้ า แปรงฟั น และการใช้
ห้องนา้ โดยสถานการณ์การดูแลผูส้ ูงอายุในปั จจุบัน พบว่า ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีผูด้ ูแลในการ
ดาเนินกิจวัตรประจาวัน โดยผูส้ ูงอายุที่มีผดู้ ูแลในการดาเนินกิจวัตประจาวันมีจานวน 1,557,150
คน โดยจานวนผูส้ ูงอายุที่ไม่มีผูด้ ูแลในการดาเนินกิจวัตรประจาวันเท่ากับ 9,755,307 คน (เป็ น
ผูส้ ูงอายุที่อยุ่ในกรุงเทพมหานครเท่ากับ 878,639 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.2 ของผูส้ ูงอายุทั้งหมด
เมื่อแบ่งตามโครงสร้างผูส้ งู อายุซึ่งประกอบไปด้วย ผูส้ งู อายุวยั ต้น(อายุ 60-69 ปี ) ผูส้ งู อายุวยั กลาง
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(อายุ 70-79 ปี ) และผูส้ ูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปี ขึน้ ไป) แสดงรายละเอียดดังตาราง 15 พบว่า
ผูส้ ูงอายุวัยต้น (ร้อยละ 91.9) ไม่มีผูด้ ูแลหรือดูแลตนเองสูงกว่าวัยกลาง (ร้อยละ 85.3) และวัย
ปลาย (ร้อยละ 64.3)
ตาราง 14 การมีผดู้ แู ลการดาเนินกิจวัตรประจาวัน พ.ศ. 2560
ช่วงวัย
วัยต้น (อายุ 60-69 ปี )
วัยกลาง (อายุ 70-79 ปี )
วัยปลาย (อายุ 80 ปี ขนึ ้ ไป)
รวม

รวม
6,941,458
3,280,231
1,540,738
11,762,427

ไม่มีผดู้ แู ล
5,968,040
2,796,519
990,748
9,755,307

มีผดู้ แู ล
523,418
483,712
550,020
1,557,150

ที่มา: การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560
นอกจากนั้น พบว่ามีจ านวนผู้สูง อายุ ที่ต้องการผู้ช่ วยดูแลในการดาเนิ น กิ จ วั ต ร
ประจาวันจานวน 928,400 คน เมื่อพิจารณารายภาคพบว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจานวน
ผูส้ งู อายุที่ตอ้ งการการดูแลมากที่สดุ ภาคกลาง และภาคเหนือตามลาดับ โดยในกรุงเทพมหานคร
มีผสู้ งู อายุที่ตอ้ งการผูช้ ่วยดูแลจานวน 93,228 คน แสดงดังภาพประกอบ 16
ใต้,
116,814

ตะวันออกเฉียงเหนือ
277,840

กทม,
93,228
กลาง, 253,280

เหนือ, 187,238

ภาพประกอบ 16 จานวนผูส้ งุ อายุที่ตอ้ งการผูช้ ่วยการดาเนินกิจวัตรประจาวันรายภาค
ที่มา: การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560
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เมื่อพิจ ารณาในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีผู้ดูแลในการดาเนิน กิ จ วัตรประจ าวัน มีจ านวน
1,557,149 คน ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุส่วนใหญ่เป็ นผูด้ แู ลจากสมาชิกในครัวเรือน โดย 5 อันดับแรกได้แก่คู่
สมรสร้อยละ 32.2 รองลงมาคือบุตรหญิงสมรสร้อยละ 30.0 บุตรหญิงโสดร้อยละ 10.6 บุตรชาย
สมรสร้อยละ 7.0 และบุตรชายโสดร้อยละ 5.7 โดยเป็ นผูด้ แู ลในรูปแบบทางการ เช่น การดูแลจาก
เจ้าหน้าที่ศนู ย์บริการ อาสาสมัครเพียงร้อยละ 0.01 ของผูด้ แู ลทัง้ หมดแสดงถึงการพึ่งพิงการดูแล
ในรู ป แบบไม่เป็ นทางการจากสมาชิกในครอบครัว เมื่อพิจ ารณาตามโครงสร้างผูส้ ูงอายุพบว่า
ผู้สูงอายุ วัย ต้น และผู้สูงอายุ วัย กลางมีคู่สมรสเป็ น ผู้ดูแลหลัก (ร้อยละ 57.6 และร้อยละ 30.7
ตามลาดับ) และผูส้ งู อายุวยั ปลายมีบุตรหญิงสมรสเป็ นผูด้ แู ลหลัก (ร้อยละ 43.4)
เมื่อพิจ ารณาข้อมูล ผู้ดูแ ลผู้สูง อายุ พบว่า ส่วนใหญ่เ ป็ น ผู้อยู่ ใ นวัย แรงงาน (อายุ
ระหว่าง 15-59 ปี ) คิดเป็ นร้อยละ 8.7 ของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุทงั้ หมด รองลงมาคือ ผูส้ งู อายุวยั ต้น และ
ผูส้ งู อายุวยั ปลาย และผูท้ ี่อายุต่ากว่า 15 ปี ตามลาดับ แสดงดังภาพประกอบ 17
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ภาพประกอบ 17 ช่วงอายุของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ
ที่มา จากการคานวณ
นอกจากนัน้ ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการดูแลผูส้ งู อายุได้แก่ การฝึ กอบรมการดูแล
ผูส้ ูงอายุซึ่งส่งผลต่อทักษะและความเชี่ยวชาญเพื่อให้สามารถดูแลผูส้ งู อายุได้อย่างถูกต้องและมี
คุณภาพ จากข้อมูลการอบรมการดูแลผูส้ งู อายุแสดงดังภาพประกอบ 18
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ทางการ

ไม่เคย
92.6%

เคย
7.40%

42.3%

น้อยกว่า 3 วัน
65.5%
65.5%

3 วันขึน้ ไป
34.5%

ไม่เป็ น
ทางการ
57.7%

ภาพประกอบ 18 การฝึกอบรมการดูแลผูส้ งู อายุ
ที่มา: การสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560
พบว่าผูด้ ูแลที่ไม่เคยได้รบั การฝึ กอบรมการดูแลผูส้ งู อายุจานวน 1,210,510 คน คิด
เป็ นร้อยละ 92.6 และมีผูด้ ูแลที่เคยได้รบั การอบรมการดูแลผูส้ ูงอายุจานวน 96,659 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 7.3 โดยในจานวนผูด้ แู ลที่เคยได้รบั การอบรมการดูแลผูส้ งู อายุเป็ นผูท้ ี่ได้รบั การอบรมอย่าง
ไม่เป็ นทางการ ได้แก่ การศึกษาเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเช่นจากการอ่านหนังสือหรือผูท้ ี่ประสบการณ์
จานวน 55,736 คนคิดเป็ นร้อยละ 57.7 และเป็ นผูท้ ี่ได้รบั การอบรมอย่างเป็ นทางการจากบุคลากร
ที่มีความรูแ้ ละความเชี่ยวชาญจานวน 40,896 คิดเป็ นร้อยละ 42.3 ซึ่งเป็ นการอบรมน้อยกว่า 3 วัน
และอบรมมากกว่าหรือเท่ากับ 3 วัน
การเปรียบเทียบนโยบายการดูแลระยะยาวประเทศเยอรมนี ญี่ปุ่น สิงค์โปร์และไทย
ระบบประกันสุขภาพเป็ นการสร้างความคุม้ ครองเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีหลักประกันใน
การเข้าถึงบริการทางสุขภาพ โดยแหล่งเงินทุนหลักในการดาเนิน การมักจะมาจากการจัดสรร
งบประมาณจากภาครัฐซึ่งมีโครงสร้างที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ประเทศเยอรมนี ญี่ปนุ่ ซึ่ง
เป็ น ประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วพบว่ามีสัดส่วนรายได้จากภาษี ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศเบือ้ งต้น (GDP) ในอัตราสูง แหล่งรายได้หลักมาจากการสมทบเงินประกันสังคม
จากฝ่ ายแรงงานและนายจ้าง ส่วนประเทศสิงคโปร์เป็ นประเทศที่มีโครงสร้างภาษี ต่าเนื่อ งจาก
พึ่งพิงระบบการออมภาคบังคับส่งผลให้มีสัดส่วนรายได้จากภาษี ต่อ GDP ในอัตราต่า ขณะที่
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ประเทศไทยมี แหล่ ง รายได้ห ลัก จากภาษี มูลค่ าเพิ่ มซึ่ง เป็ น อัต ราคงที่เ ท่า กับ ร้อ ยละ 7 แสดง
รายละเอียดการเปรียบเทียบดังตาราง 15
ตาราง 15 การเปรียบเทียบรายได้และโครงสร้างภาษีประเทศเยอรมนี ญี่ปนุ่ สิงคโปร์และไทย

รายได้เฉลี่ยต่อหัว
(ดอลลาร์สหรัฐ)
รายได้ภาษีต่อ
GDP
รายได้หลักของรัฐ
( อัตราเฉลี่ย)

เยอรมนี
47,662

ญี่ปนุ่
38,428

สิงคโปร์
64,579

ไทย
7,448

38.2

31.4

14.1

17.6

ประกันสังคม
(39.06%)

ประกันสังคม
(29.02%)

ประกันสังคม
(37%)

ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
(7%)

ที่มา: รวบรวมโดยผูว้ ิจยั
กล่าวได้ว่าโครงสร้างแหล่งรายได้หลักของภาครัฐในประเทศไทยไม่สามารถจัดเก็บ ได้ใน
อัตราสูง ประกอบกับรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรอาจส่งผลต่อการตัดสินใจเนื่องจากประชาชน
ไม่มีความสามารถในการร่วมจ่ายเพื่อการสร้างหลักประกันการดูแลระยะยาวในวัยสูงอายุ ดังนัน้
ภาระค่าใช้จ่ายระบบสวัสดิการสังคมจึงเป็ นภาระสาคัญของรัฐ
เมื่อพิจารณาระบบสวัสดิการสังคมในการบริการทางสุขภาพสาหรับผูส้ งู อายุมีเป้าหมาย
เพื่อให้ผสู้ งู อายุได้รบั การบริการตามความจาเป็ นและความต้องการเพื่อให้ผสู้ งู อายุสามารถดาเนิน
ชีวิตได้อย่างมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะนโยบายในการบริการการดูแลระยะยาวซึ่งมีการพัฒนา
เป็ นหลักประกันในการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุโดยได้รบั การพัฒนามาเป็ นระยะเวลานานใน
หลายประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ในการศึกษาครัง้ นีม้ ่งุ ศึกษาระบบการดูแล
ระยะยาวในประเทศเยอรมนี ญี่ปนุ่ และสิงคโปร์ซึ่งเป็ นประเทศที่มีการพัฒนาหลักประกันการดูแล
ระยะยาวที่รองรับความต้องการของผูส้ งู อายุควรนามาเป็ นกรณีศึกษา แสดงรายละเอียดดังนี้
ประเทศเยอรมนี ญี่ปนุ่ และสิงคโปร์มีการพัฒนาหลักประกันเพื่อการดูแลระยะยาวรองรับ
ความต้องการของผู้สูงอายุ โดยมีก ารวางแผนเพื่อการจั ดบริก ารดูแลระยะยาวตั้งแต่ก่ อนการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สงั คมสูงอายุแสดงถึงการเตรียมความพร้อมของภาครัฐใน
การสร้างหลักประกันให้คมุ้ ครองแก่ผูส้ ูงอายุทุกคน วิวัฒนาการของการจัดหลักประกันสุขภาพ
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สาหรับผูส้ งู อายุเริ่มต้นจากความพยายามในการจัดหลักประกันสุขภาพเพื่อให้ครอบคลุมประชากร
สูงอายุทุกคนซึ่งใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น ประเทศเยอรมันใช้เวลาเกือบร้อย
ปี ในการขยายหลักประกันสุขภาพเพื่อให้ครอบคลุมประชากรทุกคน ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์ใช้
ระยะเวลาน้อยกว่าประเทศอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ
ในช่วงเริ่มต้นของการจัดบริการการดูแลระยะยาวพบปั ญหาการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่าย
จากการบริการสุขภาพเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว จากการที่มีจ านวนผู้สูงอายุมากขึน้ โดยเฉพาะการ
เพิ่มขึน้ ในสัดส่วนของผูส้ ูงอายุตอนกลางและตอนปลาย ก่อให้เกิดการใช้บริการในสถานบริการ
ทางการแพทย์ เช่น การเข้ารับการดู แลในโรงพยาบาลในอัตราสูงซึ่งส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึน้ ของ
ค่าใช้จ่ายอย่างรวดเร็วในขณะที่มีขอ้ จากัดของแหล่งเงินทุนสาหรับการจัดบริการดูแลระยะยาวจน
เกิ ดการตระหนัก ถึ งเสถี ย รภาพทางการเงิน ในระบบหลัก ประกัน ประกอบกับ ปั ญ หาความไม่
เพีย งพอของผู้ให้บ ริก ารต่ อความต้องการของผู้ สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ อย่ างรวดเร็วและมี
ลัก ษณะความต้องการที่แตกต่างกันขึน้ กับรายได้และความสามารถในการดูแลของสมาชิกใน
ครัวเรือน ดังนัน้ ในแต่ละประเทศจึงมีการปรับปรุงระบบการบริการสุขภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการลดค่าใช้จ่ายและเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การจัดบริการการดูแลระยะยาวให้แก่
ผูส้ งู อายุและสนับสนุนการดูแลในรูปแบบไม่เป็ นทางการโดยครัวเรือนซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้ง
ของผูส้ ูงอายุและผูด้ ูแลในครัวเรือน จนนาไปสู่การพัฒนาระบบการการดูแลระยะยาวในรูปแบบ
หลักประกันภาคบังคับในรูปแบบต่างๆ ซึ่งกาหนดให้มี การร่วมจ่ายจากผูใ้ ช้บริการเพื่อให้มีการใช้
บริการเท่าที่มีความจาเป็ นและสามารถลดภาระทางการเงินให้แก่ภาครัฐซึ่งเป็ นการสร้างความ
ยั่งยืนให้กบั ระบบประกันสุขภาพในระยะยาว
สาหรับระบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทย พบว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุใน
พ.ศ .2548 และก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ในพ.ศ. 2564 และคาดการณ์ว่าจะเข้าสู่สงั คม
สูงอายุ ระดับสุดยอดจากการที่มีสัดส่วนผูส้ ูงอายุ 65 ปี ขึน้ ไปร้อยละ 20 ขึน้ ไปของประชากรทั้ง
ประเทศ ใน พ.ศ.2575 ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านทางประชากรเข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุโดย
สมบูรณ์เป็ นระยะเวลาที่นอ้ ยมากเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศ โดยระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน
แสดงถึงโอกาสในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับจานวนผูส้ งู อายุที่เพิ่มขึน้ โดยประเทศญี่ปนุ่ เป็น
ประเทศแรกที่กา้ วเข้าสู่สงั คมระดับสุดยอดและเป็ นประเทศเดียวในปัจจุบนั ที่อยู่ในสังคมผูส้ ูงอายุ
ระดับสุดยอด ในขณะที่ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านการเข้าสู่
สังคมสูงอายุในระดับที่สงู ขึน้ ในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยใช้ระยะเวลาเพียง 15 ปี ในการเข้าสู่สงั คม
ระดับสุดยอด แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบดังตาราง 16
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ตาราง 16 การเปรียบเทียบระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านสังคมสูงอายุ

ประเทศ
เยอรมนี
ญี่ปนุ่
สิงคโปร์
ไทย

พ.ศ.ที่เข้าสู่สงั คมสูงอายุ
ระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่าน
สังคมสูงอายุ สังคมสูงอายุ สังคมสูงอายุ สังคมสูงอายุ สังคมสูงอายุ
โดยสมบูรณ์ ระดับสุดยอด โดยสมบูรณ์ ระดับสุดยอด
2475
2515
2553
40
38
2513
2537
2548
24
12
2543
2560
2573
17
13
2548
2560
2575
17
15

ที่มา: รวบรวมข้อมูลโดยผูว้ ิจยั
ระยะเวลาการเปลี่ย นผ่านอย่ างรวดเร็ว แสดงถึ งระยะเวลาอันสั้น ของประเทศในการ
วางแผนและปรับตัวในการรองรับโครงสร้างประชากรสูงอายุที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถึงแม้จะ
มีระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านอันรวดเร็วใกล้เคียงกัน แต่ประเทศสิงคโปร์เป็ นประเทศที่พัฒนาแล้ว
และมีการพัฒนาระบบการออมเพื่อสร้างสวัสดิการในรองรับผูส้ งู อายุมาเป็ นระยะเวลานาน ขณะที่
ประเทศไทยมีการสร้างระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุภายหลังการเข้าสู่สงั คมสูงอายุเป็ น
ระยะเวลาถึง 11 ปี
การจัดบริการดูแลระยะยาวในประเทศไทยเริ่มต้นในพืน้ ที่ซึ่งมีความพร้อมและให้ความ
คุ้ม ครองแก่ ผู้สูง อายุ ที่มี ภ าวะพึ่ งพิ ง ซึ่งใช้สิท ธิห ลัก ประกัน สุข ภาพแห่ง ชาติเ ท่ านั้น ความไม่
ครอบคลุมของบริการดังกล่าวแสดงถึงขาดการเตรียมความพร้อมของภาครัฐซึ่งนามาสู่ปัญหาทัง้
ในแง่ของความต้องการการดูแลที่ไม่เพียงพอประกอบกับการให้บริการอยู่ในรูปแบบการจัดบริก าร
ฟรีซึ่งเป็ นรูปแบบเดียวกับที่ประเทศญี่ปนุ่ เคยใช้ในช่วงเริ่มต้นซึ่งก่อให้เกิดการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จา่ ย
อย่างรวดเร็วซึ่งมีสาเหตุสาคัญจากการขาดการวางแผนในระยะยาวเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนสาหรับ
การจัดบริการดูแลระยะยาวได้อย่างมีเสถียรภาพ
ภาพรวมของหลัก ประกันในประเทศเยอรมนี ญี่ ปุ่นเและสิงคโปร์พบว่ามีการใช้ระบบ
ประกันภาคบังคับในรูปแบบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการใช้บริการดูแลระยะยาวในลักษณะต่างๆ
โดยในประเทศสิงค์โปรมีการดาเนินการ 2 รูปแบบคู่ขนานทัง้ การประกันรายได้ (Eldershield) เพื่อ
รองรับความเสี่ยงทางการเงินอันเนื่องจากความสามารถในการช่วยเหลือตนเองที่ลดลงและการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริการ โดยภาครัฐมีบทบาทหลักในการกาหนดรูปแบบบริการ อัตราการ
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สนับสนุนการบริการและเปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็ นผูใ้ ห้บริการดูแลระยะยาวเช่น ผูช้ ่วย
ดูแลผูส้ งู อายุ หรือสถานบริการภาคเอกชนตามแผนการดูแลที่ได้กาหนดไว้เพื่อขยายความคุม้ ครอง
ให้เพียงพอกับความต้องการของประชากรและเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ในขณะที่ระบบ
การดูแลระยะยาวในประเทศไทยเป็ นบริการในลักษณะสังคมสงเคราะห์ที่จัดบริการโดยภาครัฐ
รองรับ ผู้สูงอายุ ที่อยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้นและมีผู้ให้บ ริก ารคือหน่วยงาน
สาธารณสุขในพืน้ ที่ ซึ่งมี ค วามจ ากัดในด้า นบุ ค ลากรและงบประมาณ ซึ่ ง เป็ น ที่น่า สังเกตว่า
หลักประกันที่สามารถครอบคลุมผูส้ งู อายุได้ถว้ นหน้าอยู่ในระบบหลักประกันในภาคบังคับ
เมื่อพิจ ารณาถึงแหล่งเงิน ทุน สาหรับ การจัดบริก ารดูแลระยะยาวในประเทศเยอรมนี
ญี่ ปุ่นและสิงคโปร์ใช้ระบบการร่วมจ่ายเพื่อเป็ น แหล่งเงินทุนในการให้บ ริการประกอบกับ การ
สนับ สนุนจากภาครัฐ โดยรู ป แบบการร่วมจ่ายของผู้ใช้บ ริการมีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศซึ่งมีขอ้ พึงระวังที่แตกต่างกัน การร่วมจ่ายรูปแบบประกันสังคมในประเทศเยอรมนีและการ
เก็บเบีย้ ประกันในประเทศญี่ปนจะได้
ุ่
รบั ผลกระทบจากจานวนประชากรวัยแรงงานที่ลดลงส่งผล
ต่อเสถียรภาพทางการเงินของกองทุนที่ใช้ในการจัดบริการ ขณะที่การใช้ระบบการออมภาคบังคับ
ในประเทศสิงคโปร์เป็ นระบบการพึ่งพิงตนเองและไม่ได้เป็ นหลักประกันความเพียงพอของเงินที่ใช้
ในการใช้บริการ
นอกจากนัน้ ภาระของผูใ้ ช้บริการยังประกอบไปด้วยการร่วมจ่ายค่าบริการในแต่ละครัง้
ซึ่งอัตราการร่วมจ่ายมีความแตกต่างกันขึน้ กับระดับรายได้ รูปแบบบริการและระดับความจาเป็ น
ในการได้รบั บริการ โดยในสิงค์โปรผูใ้ ช้บริการสามารถเลือกระดับการได้รบั บริการ โดยระดับการ
บริการที่สะดวกสบายจะมีอตั ราการร่วมจ่ายในอัตราสูงเพื่อเป็ นทางเลือกให้กับผูใ้ ช้บริการ ขณะที่
ในประเทศไทยมีแหล่งเงินทุนจากงบประมาณของภาครัฐเพียงแหล่งเดียวในการดาเนินการและยัง
ขาดระบบการจัดหาแหล่งเงินสาหรับนามาจัดบริการดูแลผูส้ ูงอายุ ส่งผลต่อความจากัดของการ
ให้บริการ การเร่งขยายที่มาของแหล่งเงินทุนเพื่อขยายการบริการให้ครอบคลุมผูส้ ูงอายุทุกคนจึง
เป็ นเรื่องสาคัญเร่งด่วน การหารายได้เพื่อเป็ นกองทุนในการดาเนินการ เช่น การร่วมจ่ายเงินสมทบ
จากผู้ใ ช้บ ริก าร การจ่ายเงิน สมทบจากแรงงาน นายจ้างและรัฐ บาลดังตัวอย่ างในประเทศที่
ทาการศึกษาหรือการเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อจัดสรรเป็นงบประมาณให้กบั กองทุนการ
ดูแลระยะยาว เช่น การเก็บภาษี การบริโภคสินค้าที่นามาสู่โรคเรือ้ งรังจึงเป็ นแนวทางที่ควรนามา
ปรับใช้ในประเทศไทย
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการรับบริการพบว่าในประเทศเยอรมนี ญี่ปนและสิ
ุ่
งคโปร์
ประกอบไปด้วยบริการดูแลทัง้ ในสถานบริการ บริการดูแลในที่พกั อาศัยซึ่งในรูปแบบการสนับสนุน
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โดยก าหนดวงเงิน สาหรับ การใช้บ ริก าร ส่วนที่เ กิ น เป็ น หน้าที่ของผู้ใ ช้บ ริก ารที่ต้องรับ ผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย และบริการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การฝึ กอบรมการดูแลผูส้ ูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรคโดยบริการที่ได้รบั ขึน้ กับระดับความจาเป็ นและความต้องการของผูส้ ูงอายุจากการ
ประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองจากแพทย์เพื่อนามาจัดแผนการดูแลที่เหมาะสมกับ
ผูส้ งู อายุในแต่ละบุคคลผ่านระบบการจ้างผูด้ แู ล โดยมีการออกแบบระบบการดูแลระยะยาวเพื่อจูง
ใจให้มี ก ารใช้บ ริก ารดูแ ลผู้สูง อายุ น อกสถานบริ ก ารผ่ า นการก าหนดจ านวนเงิ น ที่ส นับ สนุน
ค่าใช้จ่ายสาหรับการบริการในที่พกั อาศัยและในชุมชนในสัดส่วนที่มากกว่าการใช้บริการในสถาน
บริการ
นอกจากนัน้ ในประเทศเยอรมนีมีทางเลือกเพิ่มเติมในรูปแบบการสนับสนุนเป็ นจานวน
เงินสาหรับผูด้ ูแลที่เป็ นสมาชิกภายในครัวเรือนซึ่งถือเป็ นการจ้างผูด้ แู ลในรูปแบบหนึ่งจากภาครัฐ
ถือเป็ นการส่งเสริมบทบาทการดูแลของสมาชิกในครัวเรือนที่สามารถให้การดูแลผูส้ งู อายุ ในขณะ
ที่ญี่ปนพยายามลดภาระการดู
ุ่
แลของสมาชิกในครัวเรือนโดยการเร่งพัฒนาสถานบริการในชุมชน
ความแตกต่างดังกล่าวขึน้ กับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศต่อการดูแลผูส้ ูงอายุ นอกจากนั้น ทั้ง
สามประเทศมีการสนับสนุนการลางานเพื่อมาดูแลสมาชิกในครัวเรือนเพื่อส่งเสริมแรงงานให้ยังคง
อยู่ในตลาดแรงงาน และมีนโยบายในการให้ความรูใ้ นการฟื ้ นฟูและป้องกันการเกิดโรคอันน ามาสู่
ความจาเป็ นในการดูแลระยะยาวในอนาคต เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยพบว่ามีการกาหนด
รูปแบบบริการเช่นเดียวกันกับทัง้ สามประเทศประกอบไปด้วย การบริการในที่พักอาศัย และการ
บริการในสถานบริการ และบริการสนับสนุนอื่นๆ เช่นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน แต่การ
ให้บริการยังมีความจากัด เนื่องจากเป็ นบริการที่ขนึ ้ กับความพร้อมของแต่ละพืน้ ที่
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ตาราง 17 การเปรียบเทียบบริการดูแลระยะยาวประเทศเยอรมนี ญี่ปนุ่ สิงคโปร์และไทย
เยอรมนี
การบริการในสถานบริการ
- การบริการแบบเต็มเวลา
- การบริการแบบระหว่างวัน
การบริการนอกสถานบริการ
- การบริการในที่พกั อาศัยระหว่างวัน
- การบริการภายในชุมชน
การสนับสนุนอุปกรณ์การดูแล
การสนับสนุนการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
การสนับสนุนครัวเรือน
- การลางานชั่วคราว
- หลักประกันการว่างงาน
- ผูช้ ่วยดูแลชั่วคราว
การส่งเสริมและการป้องกันสุขภาพ
การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น ส าหรับ
สมาชิกในครัวเรือน

ญี่ปนุ่

สิงคโปร์

ไทย










-












-

*
*
-










-



-

*
-

หมายเหตุ: * การบริการขึน้ กับความพร้อมของแต่ละพืน้ ที่
ที่มา: รวบรวมโดยผูว้ ิจยั
4.2 การศึกษาความยินดีที่จะจ่ายและปั จจัยที่ส่งผลต่อความยินดีที่จะจ่ายต่อบริการดูแล
ระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ
การศึ ก ษาในส่วนที่ 2 เป็ น การศึก ษาความพึงพอใจต่อบริก ารดูแลระยะยาวสาหรับ
ผูส้ งู อายุเพื่อวิเคราะห์ความยินดีที่จะจ่ายต่อคุณลักษณะบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุ และ
ศึกษาปั จจัยคุณลักษณะประชากรที่ส่งผลต่อความยินดีที่จะจ่ายต่อบริการดูแลระยะยาวสาหรับ
ผูส้ ูงอายุเพื่อนามาวิเคราะห์ลักษณะการบริการการดูแลระยะยาวที่มีความสาคัญ การศึกษาใน
ส่วนนีเ้ ริ่มต้นจากการอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และการศึกษาความยินดีที่จะ
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จ่ายสาหรับบริการดูแลระยะยาวแก่ผสู้ งู อายุเพื่อนาไปวิเคราะห์ปัจจัยทางคุณลักษณะประชากรทีม่ ี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกบริการ
4.1 ข้อมูลทั่วไป
การวิเ คราะห์ค วามยิ น ดีที่จ ะจ่ายต่อคุณ ลัก ษณะบริก ารต่างๆ ใช้ข้อมูลจากการ
สารวจข้อมูลโดยผูว้ ิจยั ในพืน้ ที่จงั หวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วยพืน้ ที่เขตบางเขน เขตมีน
บุรี เขตธนบุรี เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตจตุจกั ร เขตจอมทอง เขตบางแค เขตวังทองหลาง
เขตบางบอน โดยมีการกาหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
ลัก ษณะทางประชากรด้านเศรษฐกิ จและสังคมของกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วย
อายุ เพศ รายได้ สถานภาพสมรส การศึกษา ภาวะสุขภาพ อาชีพ จานวนผูส้ ูงอายุในครัวเรือน
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของสมาชิกในครัวเรือน การสารวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่างพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.75 และเพศชายจานวน
197 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.25 อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 49.49 ปี โดยส่วนใหญ่มีช่วง
อายุ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 45-59 ปี มี ส ภานภาพสมรสจ านวน 245 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 61.25 ระดับ
การศึกษาของกลุ่มตัวอย่างคิดเป็ นจานวนปี ที่ได้รบั การศึกษาโดยเฉลี่ย 12.81 ปี อาชีพของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่ มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐจานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.50
รองลงมาคือค้าขายหรือทาธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 28,787.19 บาท โดย
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท จานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.50 ภาวะสุขภาพของ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จานวน 208 คนไม่มีโรคประจาตัว คิดเป็ นร้อยละ 52.00 สมาชิกในครัว
สามารถช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตประจาวั นได้ตามปกติรอ้ ยละ 59.00 ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 7 คนมีสมาชิกในครอบครัวที่ไม่สามารถช่วเหลือตนเองหรือช่วยเหลือตนเองในการทา
กิจวัตรประจาวันได้คิดเป็ นร้อยละ 1.75 โดยรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างแสดงดัง
ตาราง 18 และตาราง 19
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ตาราง 18 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรเชิงคุณภาพ
ตัวแปร
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
อื่นๆ
ภาวะสุขภาพ
ไม่มีโรคประจาตัว
มีโรคประจาตัว
ไม่ทราบ
อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานเอกชนรายเดือน
พนักงานเอกชนรายวัน
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทั่วไป
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
อื่นๆ
การคาดการณ์การได้รบั การดูแลในอนาคต
ได้รบั การดูแล
ไม่ได้รบั การดูแล
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของสมาชิกในครัวเรือน
ช่วยเหลือตนเองได้ตามปกติ
ช่วยเหลือตนเองได้บา้ ง
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง

ที่มา: จากการคานวณของผูว้ ิจยั

ความถี่

ร้อยละ

197
203

49.25
50.75

93
245
62

23.25
61.25
15.50

208
152
40

52.00
38.0
10.00

94
86
21
86
52
27
34

23.50
21.50
5.25
21.50
13.00
6.75
8.50

368
32

92.00
8.00

236
157
7

59.00
39.25
1.75
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ตาราง 19 สถิติพรรณนาของตัวแปรเชิงปริมาณ
ตัวแปร
อายุ (ปี )
รายได้ (บาทต่อเดือน)
การศึกษา (จานวนปี )
จานวนผูส้ งู อายุในครัวเรือน (คน)
ความตระหนักในความเสี่ยงของสุขภาพ (ค่าคะแนน)
ความรูร้ ะบบประกันสุขภาพ (ค่าคะแนน)

ค่าเฉลี่ย
49.49
28,787.19
12.81
0.89
4.12
2.95

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.086
647.2246
0.059
0.013
0.022
0.009

ที่มา: จากการคานวณของผูว้ ิจยั
นอกจากนั้น จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีจ านวน 358 คน คิดเป็ นร้อยละ
89.50 มีการตัดสินใจเลือกทางเลือกบริการดูแลระยะยาวที่กาหนดให้ แต่ มีจานวน 42 คนคิดเป็ น
ร้อยละ 10.50 ที่ตัดสินใจไม่เลือกทางเลือกใดๆ โดยเหตุผลสาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจไม่เลือก
ทางเลือกใดๆ มาจากการที่รายได้ในปั จจุบันไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าเบีย้ ประกัน สาหรับการใช้
บริการดูแลระยะยาว รองลงมาคือการคาดหวัง การดูแลจากสมาชิกในครัวเรือน และการพึ่งพิง
สวัสดิการจากรัฐ แสดงรายละเอียดดังตาราง 20
ตาราง 20 สาเหตุการไม่เลือกทางเลือกใดๆ
สาเหตุ
รายได้ไม่เพียงพอ
สมาชิกในครอบครัวดูแล
พึ่งพิงสวัสดิการรรัฐ
รวม
ที่มา: จากการคานวณของผูว้ ิจยั

จานวน (คน)
29
9
4
42

ร้อยละ
61.90
21.43
16.67
100
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แหล่งที่มาสาหรับ ค่ าใช้จ่ายจากการดูแลรักษาพยาบาลในวัยสูงอายุ ซึ่งแสดงถึงการ
วางแผนทางการเงินเพื่อรองรับความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลที่เกิดขึน้ ในอนาคต
พบว่ามีจานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.75 ยังไม่ได้วางแผนเพื่อรองรับ ค่าใช้จ่ายจากการดูแล
รัก ษาพยาบาลในวัย สูงอายุ โดยในกลุ่มของผู้ที่มีก ารวางแผนพบว่า แหล่งที่มาที่สาคัญ ของ
ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลในวัยสูงอายุมาจากสมาชิกในครอบครัว และการพึ่งพิงรัฐบาล เช่น
สวัสดิการข้าราชการและบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ผลการศึกษา
การศึกษาความพึงพอใจต่อบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุเพื่อวิเคราะห์ความยินดี
ที่จะจ่ายต่อคุณลักษณะบริการการดูแลระยะยาวเป็ นการศึกษาการตัดสินใจเลือกรูปแบบบริการ
ดูแ ลระยะยาวส าหรับ ผู้สูง อายุ จ ากทางเลื อ กที่ก าหนด โดยวิ ธี แ บบจ าลองทางเลือ กโดยใช้
แบบจ าลองโลจิ ต แบบผสม (Mixed logit) และประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์โ ดยวิ ธี Simulated
Maximum Likelihood เพื่อหาฟั งก์ชันอรรถประโยชน์ทางอ้อม (Vi) ของกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษา
คุณลักษณะทางเลือกบริการดูแลระยะยาวที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกจากทางเลือกที่กาหนดให้
ซึ่งประกอบไปด้วยระดับและคุณลักษณะบริการดูแลระยะยาวที่แตกต่างกันและนามาประเมินค่า
ความยินดีที่จะจ่ายเพื่อให้ได้รบั การบริการดูแลระยะยาว
โดยตัวแปรที่มีนัย สาคัญ ทางสถิติแสดงถึ งคุณลัก ษณะบริก ารที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการซึ่งพิจารณาจากระดับนัยสาคัญ (P >|Z|) ณ.ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และร้อย
ละ 95 ค่าสัมประสิทธิ์ได้จากการประมาณการจะแสดงถึงความพอใจในการเลือกใช้บริการ โดยค่า
ความสัมพันธ์ที่เป็ นบวกแสดงถึงความสัมพันธ์ที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจเลือก
บริการ แสดงถึงการที่คุณลักษณะบริการนั้น ส่งผลให้ความพอใจเพิ่มขึน้ และมีแนวโน้มในการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีคณ
ุ ลักษณะดังกล่าว หากค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้มีค่าความสัมพันธ์เป็ นลบ
แสดงถึงความสัมพันธ์ที่เป็ นไปในทิศทางตรงข้ามกับการตัดสินใจเลือกบริการแสดงถึงคุณลักษณะ
ของบริการนัน้ ๆ ส่งผลให้ความพอใจลดลง โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุ่มตัวอย่างต่อลักษณะ
บริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุ แสดงได้ดงั ตาราง 21
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ตาราง 21 ผลการประมาณการฟังก์ชนั อรรถประโยชน์
สัมประสิทธิ์
S.E
-0.4843705***
0.0943557
3.951899***
1.196343
2.086097***
0.8702261
0.3258195
0.4984438
-2.187184***
0.8531618
-0.2401782
0.1503203
0.1101218
0.1787431
-0.2446818
0.1511212
-0.294606
0.2890744
-0.0062738***
0.0020602
Number of respondents
400
Number of Obs
4800
Log likelihood
-1519.5307
Chi-squared
202.49
Prob (Chi-squared >value) 0.0000
หมายเหตุ ** ณ. ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติรอ้ ยละ 95
*** ณ. ระดับความเชื่อทางสถิติรอ้ ยละ 99
ตัวแปร
Insurer
Insti24
Insti8
Res24
Res8
Sup1
Sup2
Equip1
Equip2
Price

z
-5.13
3.30
2.40
0.65
-2.56
-1.60
0.62
-1.62
-1.02
-3.05

P-Value
0.000
0.001
0.017
0.490
0.010
0.110
0.538
0.105
0.308
0.002

ที่มา: จากการคานวณของผูว้ ิจยั
ค่า Log likelihood เท่ากับ -1559.5526 แสดงถึงคุณภาพของแบบจาลองโดยค่าน้อยจะ
แสดงถึงคุณภาพของแบบจาลอง ค่า Chi-squared เท่ากับ 202.49 แสดงว่าสัมประสิท ธิ์ตัวแปร
ทัง้ หมดในแบบจาลองมีค่าไม่เท่ากับศูนย์แสดงถึงการที่ตวั แปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามใน
แบบจาลอง และแบบจาลองมีความเหมาะสม ณ.ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99
จากผลการประมาณการฟั งก์ชัน อรรถประโยชน์ แสดงดังตาราง 21 แสดงถึ งผลของ
คุณลักษณะบริการดูแลระยะยาวต่อการตัดสินใจเลือกบริการ โดยพบว่าคุณลักษณะบริการดูแล
ระยะยาวที่มีนัย สาคัญ ทางสถิ ติมีทั้งหมด 5 คุณ ลัก ษณะได้แก่ ผู้ดาเนินการบริการโดยเอกชน
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(Insurer) การบริการดูแลในสถานบริการ 24 ชม./วัน (Insti24) การบริการดูแลในสถานบริการไม่
เกิน 8 ชม./วัน (Insti8) การบริการดูแลในที่พกั อาศัยไม่เกิน 8 ชม./วัน (Res8) ราคา (Price) สรุป
ทิศทางของตัวแปรที่มีนยั สาคัญต่อการตัดสินใจแสดงดังตาราง 22
ตาราง 22 สรุปทิศทางของตัวแปรที่มีนยั สาคัญต่อการตัดสินใจ
ตัวแปร
ผูด้ าเนินการบริการโดยเอกชน (Insurer)
การบริการดูแลในสถานบริการ 24 ชม./วัน (Insti24)

ทิศทาง
ลบ
บวก

การบริการดูแลในสถานบริการไม่เกิน 8 ชม./วัน (Insti8)
การบริการดูแลในที่พกั อาศัยไม่เกิน 8 ชม./วัน (Res8)
เบีย้ ประกันการดูแลระยะยาว (Price)

บวก
ลบ
ลบ

ที่มา: จากการคานวณโดยผูว้ ิจยั
คุณลักษณะที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่มีค่าสัมประสิทธิ์เป็ นบวก ได้แก่ การบริการดูแลใน
สถานบริการ 24 ชม./วัน (Insti24) การบริการดูแลในสถานบริการไม่เกิน 8 ชม./วัน (Insti8) แสดง
ถึ งคุณ ลัก ษณะการบริการดังกล่าวก่ อให้เกิ ดความพอใจเพิ่มขึน้ และส่งผลให้มีแนวโน้มในการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีองค์ประกอบของคุณลักษณะดังกล่าว โดยการบริการดูแลในสถาน
บริการ 24 ชม./วันเป็ นคุณลักษณะบริการที่ก่อให้เกิดความพอใจมากที่สดุ รองลงมาคือการบริการ
ดูแลในสถานบริการไม่เกิน 8 ชม./วัน เนื่องจากในปั จจุบันสถานบริการสาหรับการดูแลผูส้ ูงอายุ
ของภาครัฐ อยู่ ใ นลัก ษณะสังคมสงเคราะห์และมีความจ ากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผูส้ งู อายุและครัวเรือน ขณะที่สถานบริการของภาคเอกชนมีค่าใช้จ่ายในการรับบริการค่อนข้างสูง
และผูร้ บั บริการเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายทัง้ หมดส่งผลให้สถานบริการเป็ นรูปแบบบริการที่บุคคลมี
ความต้องการมากที่สดุ
ในขณะที่คณ
ุ ลักษณะที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่มีค่าสัมประสิทธิ์เป็ นลบ ได้แก่ ผูด้ าเนินการ
บริการโดยภาคเอกชน (Insurer) การบริการดูแลในที่พกั อาศัยไม่เกิน 8 ชม./วัน (Res8) และราคา
(Price) แสดงถึงคุณลักษณะการบริการดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจเพิ่มขึน้ ถ้าต้องมี ก าร
ร่วมจ่ายและส่งผลให้มีแนวโน้มในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีองค์ประกอบของคุณลักษณะ
ดังกล่าวน้อยลง เนื่องจากภาคเอกชนเป็ นองค์กรที่แสวงหากาไรส่งผลให้บุคคลไม่มีความเชื่อมั่นใน
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การเป็ นผูด้ าเนินการ และการบริการดูแลในที่พกั อาศัยเป็ นรูปแบบบริการที่อาจไม่สอดคล้องกั บ
วัฒนธรรมของครัวเรือนไทยเนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนจะเป็ นผูใ้ ห้การดูแลผูส้ งู อายุดว้ ยตนเอง
ประกอบกับ ความไม่ม่ ัน ใจในผู้ดูแลที่ใ ห้บ ริก ารดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถานบริการ
ภาคเอกชน ขณะที่ตัวแปรราคา (Price) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับการตัดสินใจเลือก
แสดงถึงการที่ราคาเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ความพอใจลดลง กล่าวคือ การที่ราคา ซึ่งก็คือเบีย้ ประกันการ
ดูแลระยะยาวเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็ นต้นทุนของการใช้บริการจะส่งผลให้ผใู้ ช้บริการเลือกทางเลือกดังกล่าว
น้อยลง
ในขณะที่ตวั แปรที่ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ได้แก่ การบริการดูแลในที่พกั อาศัย 24 ชม./วัน
การสนับสนุนวัสดุสิน้ เปลืองและอุปกรณ์ช่วยเหลือในการดาเนินชีวิตในระดับต่าง ๆ แสดงให้เห็น
ว่าคุณลักษณะของบริการดังกล่าวไม่เป็ นคุณลักษณะที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการดูแล
ระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุส่งผลให้ผตู้ อบไม่มีความยินดีที่จะจ่ายเพื่อให้ได้รบั บริการดังกล่าว
จากการวิเคราะห์ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ที่ได้รบั จากคุณลักษณะบริการดูแลระยะยาว
สาหรับผูส้ งู อายุกล่าวได้ว่า การบริการในสถานบริการทัง้ การบริการแบบเต็มเวลาและแบบชั่วคราว
เป็ นลักษณะบริการดูแลระยะยาวที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญมากที่สดุ และมีความยินดีที่จะจ่าย
เพื่อให้ได้รบั บริการดังกล่าวในวัยสูงอายุ
การคานวณค่าความยินดีที่จะจ่ายส่วนเพิ่ม (Marginal willingness to pay: MWTP)
การศึกษาโดยวิธีแบบจาลองทางเลือก นอกจากค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในฟั งก์ชัน
อรรถประโยชน์จะแสดงถึงความพอใจของคุณลักษณะสินค้าและบริการนัน้ ๆ ต่อการตัดสินใจเลือก
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่มีนยั สาคัญทางสถิติยงั สามารถแปลงให้อยู่ในรูปตัวเงินในรูปของการ
ประเมินค่าความยินดีที่จะจ่ายในแต่ละระดับของคุณลักษณะบริการ ซึ่งมีแนวคิดจากการทดแทน
กันระหว่าง 2 คุณลักษณะระหว่างคุณลักษณะที่พิจาณาและคุณลักษณะทางต้นทุนซึ่งแสดงถึง
ราคาที่ จ่ า ยเพื่อ ให้ไ ด้รับ คุณ ลัก ษณะดัง กล่า ว ดัง นั้น ค่ า ความยิ น ดี ที่ จ ะจ่า ยจึง คานวณจาก
อัตราส่วนระหว่างสัมประสิทธิ์ของคุณลักษณะนั้นๆ ( j ) กับค่าสัมประสิทธิ์ของอรรถประโยชน์
ส่วนเพิ่มของเงิน โดยค่ าความยิ นดีที่จ ะจ่ายส่วนเพิ่มที่มีค่าบวกแสดงถึ งจานวนเงินที่ยินดีจ่าย
เพื่อให้ได้รบั บริการนัน้ เพิ่มขึน้ จากสถานการณ์ในปัจจุบนั ในขณะที่ค่าความยินดีที่จะจ่ายส่วนเพิ่ม
ที่มีค่าลบแสดงถึงจานวนเงินที่ตอ้ งได้รบั การชดเชยเพื่อให้ได้รบั ความพอใจเท่าเดิม หรือการไม่มี
ความยินดีที่จะจ่ายเพื่อให้ได้รบั บริการที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์ในปัจจุบนั
การคานวณค่าความยินดีที่จะจ่ายส่วนเพิ่มจะคานวณจากคุณลักษณะบริการดูแลระยะ
ยาวที่มีนัยสาคัญได้แก่ การบริการดูแลระยะยาวในสถานบริการ 24 ชม./วัน และการบริการดูแล
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ระยะยาวในสถานบริ ก ารไม่ เ กิ น 8 ชม./วัน การบริ ก ารดูแ ลในที่ พัก อาศัย ไม่ เ กิ น 8 ชม./วัน
ผู้ดาเนินการโดยภาคเอกชน แสดงถึ งจานวนเงินที่ยินดีจ่ายเพื่อให้ได้รับการบริการ ณ.ระดับที่
พิจารณา โดยคุณลักษณะที่มีความยินดีที่จะจ่ายส่วนเพิ่มในระดับสูงแสดงถึงความสาคัญ ของ
คุณลักษณะดังกล่าวต่อทางเลือกต่างๆ ถือเป็ นระดับของคุณลักษณะที่กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มจะ
ใช้เป็ นปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจเลือกและยินดีที่จะร่วมจ่าย โดยสามารถคานวณค่าความยินดี
ที่จะจ่ายต่อลักษณะบริการดูแลระยะยาว (บาท/เดือน) แสดงดังตาราง 23
ตาราง 23 ค่าความยินดีที่จะจ่ายต่อลักษณะบริการดูแลระยะยาว (บาท/เดือน)
บริการ
ผูด้ าเนินการโดยภาคเอกชน
การบริก ารดูแลระยะยาวในสถานบริการ
24 ชม./วัน
การบริก ารดูแลระยะยาวในสถานบริการ
ไม่เกิน 8 ชม./วัน
การบริการในที่พกั อาศัยไม่เกิน 8 ชม./วัน

การคานวณ
 −0.4843705 
−

 −0.0062738 
3.951899
−
−0.0062738

ค่าความยินดีที่จะจ่าย
ส่วนเพิม่
-77.20 บาท/เดือน
629.90 บาท/เดือน

 2.086097 
−

 −0.0062738 

332.50 บาท/เดือน

 −2.160868 
−

 −0.0062672 

-344.62 บาท/เดือน

ที่มา: จากการคานวณโดยผูว้ ิจยั
ผลการคานวณดังตาราง 24 พบว่าค่าความยินดีที่จะจ่ายส่วนเพิ่มสาหรับการบริการดูแล
ระยะยาวในสถานบริการ 24 ชั่วโมง/วันมีค่าเท่ากับ 629.90 บาท/เดือน ค่าความยินดีที่จะจ่ายส่วน
เพิ่มของการบริการดูแลระยะยาวในสถานบริการไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วันมีค่าเท่ากับ 332.50 บาท/
เดือน ค่ าความยิ นดีที่จะจ่ายส่วนเพิ่มสาหรับการบริก ารในที่พักอาศัย ไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน มีค่า
เท่ากับ –344.62 บาท/เดือน ค่าความยินดีที่จะจ่ายส่วนเพิ่ม สาหรับการจัดบริการดูแลระยะยาว
โดยภาคเอกชนมีค่าเท่ากับ -77.20 บาท/เดือน
โดยค่าความยินดีที่จะจ่ายส่วนเพิ่มแสดงความสาคัญของคุณลักษณะบริการดูแลระยะ
ยาวสาหรับผูส้ ูงอายุ กล่าวได้ว่า บริการดูแลระยะยาวในสถานบริการ 24 ชั่วโมง/วันเป็ นบริการที่
กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การบริการดูแลระยะยาวในสถานบริการ 8
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ชั่วโมง/วัน แสดงถึงราคาแฝงของคุณลักษณะดังกล่าว โดยคุณลักษณะที่มีราคาแฝงในระดับสูง
แสดงถึ งการเป็ น คุณ ลัก ษณะที่เป็ น ปั จจัย หลัก ในการตัดสิน ใจเลือก ในขณะที่ก ารดาเนิน การ
จัดบริก ารดูแลระยะยาวโดยภาคเอกชน และการบริก ารในที่พักอาศัย ไม่เกิ น 8 ชั่วโมง/วันเป็ น
คุณลักษณะที่บุคคลไม่มีความยินดีที่จะร่วมจ่ายเพื่อการรับบริการ
การศึกษาผลของคุณลักษณะทางประชากรต่อการตัดสินใจเลือกคุณลักษณะบริการดูแล
ระยะยาว
ผลการประมาณการฟังก์ชนั อรรถประโยชน์เพื่อวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะทางประชากรที่มตี อ่
การตัด สินใจเลือกคุณลักษณะบริก ารดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ โดยพิจ ารณาจากตัวแปร
ลัก ษณะบริก ารดูแลระยะยาวที่มีนัย สาคัญ ได้แก่ การบริก ารดูแลในสถานบริการ 24 ชม./วัน
(Insti24) และการบริการดูแลในสถาบริการไม่เกิน 8 ชม./วัน (Insti8) การบริการดูแลในที่พกั อาศัย
ไม่เ กิ น 8 ชม./วัน (Res8) ผู้ด าเนิน การโดยภาคเอกชน (Insurer) น ามาศึก ษาผลของตั ว แปร
คุณลักษณะทางประชากรที่มีต่อการตัดสินใจเลือกบริการดูแลระยะยาว โดยการทดสอบตัวแปรใน
รู ป ผลคูณ (Interaction term) ระหว่ า งคุณ ลัก ษณะทางประชากรและลัก ษณะบริ ก ารที่ก าลัง
พิจารณา ซึ่งแสดงถึงผลของตัวแปรคุณลักษณะทางประชากรที่มีต่อการตัดสินใจเลือกลักษณะ
บริ ก ารดูแ ลระยะยาวที่ ก าลัง พิ จ ารณา โดยตัว แปรในรู ป แบบผลคูณ ที่ มี นัย ส าคัญ แสดงถึ ง
คุณ ลัก ษณะทางประชากรดังกล่าวมีความพอใจต่อลัก ษณะบริการดูแลระยะยาวซึ่งส่งผลให้
ประชากรที่มีคุณลักษณะดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีลักษณะบริการดูแล
ระยะยาวอยู่ในทางเลือกนั้น โดยคุณลักษณะทางประชากรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
แสดงถึงความพอใจในบริการส่งผลให้มีแนวโน้มในการเลือกทางเลือกที่มีบริการดังกล่าว ขณะที่
คุณลักษณะทางประชากรที่มีความความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามแสดงถึงคุณลักษณะประชากร
ดังกล่าวมีแนวโน้มในการไม่เลือกทางเลือกที่มีบริการดังกล่าว และคุณลักษณะทางประชากรที่ไม่มี
นัยสาคัญแสดงถึงการไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกบริการดังกล่าว โดยผลการวิเคราะห์แสดง
ดังตาราง 25 สามารถอธิบายรายละเอียดในแต่ละตัวแปร ดังนี้
1. บริการดูแลในสถานบริการ 24 ชั่วโมง/วัน (In24)
คุณลักษณะทางประชากรที่มีนัยสาคัญทางสถิติซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
บริก ารดูแลในสถานบริการ 24 ชั่วโมง/วัน ได้แก่ อายุ (Age) การคาดการณ์ได้รบั การดูแลจาก
สมาชิกในครัวเรือน (f_help) ความตระหนักในความเสี่ยง (Aware) แสดงถึงคุณลักษณะประชากร
ดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริก าร โดยคุณลักษณะทางประชากรได้แก่ อายุ และความ
ตระหนักในความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการเลือกบริการ กล่าวได้ว่า ผูท้ ี่มีอายุ
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มากกว่า และมีความตระหนักในความเสี่ยงทางสุขภาพมากกว่าจะมีความยินดีที่จะจ่ายสาหรับ
บริก ารดูแลระยะยาวที่มีบ ริก ารดูแ ลในสถานบริก าร 24 ชั่วโมง/วัน มากกว่าซึ่ง สอดคล้อ งกับ
สมมติฐานที่ตงั้ ไว้
เนื่องจากผูท้ ี่อายุมากกว่าจะพบกับความเสื่อมถอยของร่างกายซึ่งอาจน าไปสู่
การเกิดภาวะพึ่งพิงเมื่ออายุมากขึน้ จนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทาให้เห็นถึงความสาคัญของ
การดูแลในสถานบริการ ส่วนผูท้ ี่มีความตระหนักในความเสี่ยงมากกว่าจะตระหนักถึงความเสี่ ยง
ทางสุขภาพและทางการเงิน ที่อาจเกิ ดขึน้ ในวัย สูงอายุ จึงเล็งเห็น ถึ งความจ าเป็ น ในการสร้าง
หลักประกันเพื่อรับบริการดูแลในสถานบริการส่งผลให้มีความพอใจในบริการดูแลในสถานบริก าร
24 ชั่วโมงมากกว่า ในขณะที่คุณลักษณะทางประชากรที่มีความสัมพัน ธ์ในทิศทางตรงกัน ข้าม
ได้แก่ การคาดการณ์ได้รบั การดูแลจากสมาชิกในครัวเรือน โดยผูท้ ี่คาดการณ์ว่าจะได้รบั การดูแล
จากสมาชิกในครัวเรือนมากกว่าจะไม่มีความยินดีที่จะจ่ายสาหรับบริการดูแลในสถานบริการ 24
ชั่วโมงเนื่องจากคาดการณ์การพึ่งพิงการดูแลจากสมาชิกในครัวเรือนซึ่งเป็ นหลักประกันในการ
ได้รบั การดูแลในวัยสูงอายุซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ โดยคุณลักษณะทางประชากรที่ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศชาย อายุ ระดับการศึกษา จานวนผูส้ งู อายุ รายได้ สถานภาพสมรส
ความรูค้ วามเข้าใจระบบประกันสุขภาพ อาชีพประจา ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของ
สมาชิกในครัวเรือน โรคประจาตัว
2. บริการดูแลในสถานบริการ 8 ชั่วโมง/วัน
คุณลักษณะทางประชากรที่มีนัยสาคัญทางสถิติซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
บริการดูแลในสถานบริการ 8 ชั่วโมง/วัน ได้แก่ สถานภาพสมรส (Status) โดยมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้าม โดยผูท้ ี่มีสถานภาพโสดมีความพอใจที่ลดลงต่อบริการการดูแลในสถานบริก าร
8 ชั่วโมง/วันถ้าต้องมีก ารร่วมจ่าย เนื่องจากผูท้ ี่มีสถานภาพโสดอาจต้องอยู่ลาพังในวัย สูง อายุ
ดังนั้นหากเกิดภาวะพึ่งพิงจะมีความต้องการช่วยเหลือแบบเต็มเวลา จึงไม่มีความยินดีที่จะจ่าย
เพื่อให้ได้รบั บริการดูแลในบางช่วงเวลา
โดยคุณ ลัก ษณะทางประชากรที่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศชาย อายุ
รายได้ ระดับการศึกษา โรคประจาตัว จานวนผูส้ งู อายุในครัวเรือน ความรูค้ วามเข้าใจระบบประกัน
สุขภาพ อาชีพประจา ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของสมาชิกในครัวเรือน โรคประจาตัว
การคาดการณ์ได้รบั การดูแ ลจากสมาชิกในครัวเรือนไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริการดูแลใน
สถานบริการ 8 ชั่วโมง/วัน
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3. บริการดูแลในที่พกั อาศัยไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน (Res8)
คุณลักษณะทางประชากรที่มีนัยสาคัญทางสถิติซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
บริการดูแลในที่พกั อาศัยไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน ได้แก่ อายุ (Age) รายได้ (Income) ความตระหนัก
ในความเสี่ยง (Aware) แสดงถึงคุณลักษณะประชากรดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจเลือกการดูแล
ในที่พกั อาศัยไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน
โดยคุณ ลัก ษณะทางประชากรที่มีค วามสัมพัน ธ์ใ นทิศทางเดีย วกัน แสดงถึ ง
คุณลักษณะประชากรดังกล่าวมี แนวโน้มในการเลือกบริการดูแลที่พักอาศัยไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน
ได้แก่ อายุ ความตระหนักในความเสี่ยง โดยผูท้ ี่มีอายุมากกว่า ผูท้ ี่มีความตระหนักในความเสี่ ยง
มากกว่าจะมีความพอใจในบริการการดูแลในที่พกั อาศัยไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วันส่งผลให้มีความยินดีที่
จะจ่ายบริการดูแลระยะยาวมากกว่า เนื่องจากการเห็นถึงความสาคัญของบริการการดูแลภายในที่
พักอาศัยซึ่งเป็ นรูปแบบบริการที่ผูส้ ูงอายุตอ้ งการ ส่วนผูท้ ี่มีความตระหนักในความเสี่ ยงมากกว่า
จะตระหนักถึงความเสี่ยงในความต้องการผูช้ ่วยเหลือการดาเนินกิจวัตรประจาวันในวัยสูงอายุ
ส่วนคุณลักษณะที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ได้แก่ รายได้ แสดงถึง
คุณ ลัก ษณะประชากรดังกล่าวมีความพอใจที่ลดลงสาหรับบริการดูแลในที่พัก อาศัยไม่เกิ น 8
ชั่วโมงถ้าต้องมีการร่วมจ่าย เนื่องจากผูท้ ี่มีรายได้มากกว่าอาจสามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพ
และมีหลักประกันทางสุขภาพมากกว่า หรือมีความต้องการบริการที่มีคุณภาพดีกว่าจึงมีการใช้
บริการจากภาคเอกชน ดังนั้นจึงไม่มีความยินดีที่จะจ่ายสาหรับบริก ารดูแลที่พัก อาศัย ไม่เกิ น 8
ชั่วโมง/วันซึ่งเป็ นระบบหลักประกันบริการดูแลระยะยาวของภาครัฐ
โดยคุ ณ ลั ก ษณะทางประชากรที่ ไ ม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ได้แ ก่ เพศชาย
สถานภาพโสด ระดับ การศึ กษา อาชีพประจา จ านวนผูส้ ูงอายุ ในครัวเรือน โรคประจ าตัว การ
คาดการณ์ได้รับ การดูแลจากสมาชิก ในครัวเรือน ความรู ้ข้อมู ลข่าวสารระบบประกัน สุขภาพ
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของสมาชิกในครัวเรือนไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
4. ผูด้ าเนินการประกันโดยภาคเอกชน (Insurer)
คุณลักษณะทางประชากรที่มีนัยสาคัญทางสถิติซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
บริก ารดูแลระยะยาวที่เ อกชนเป็ น ผู้ดาเนิน การจั ดบริก าร ได้แก่ ความตระหนัก ในความเสี่ยง
(Aware) โดยคุณลักษณะทางประชากรด้านความตระหนักในความเสี่ยงมีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางตรงข้ามกับการเลือกบริการ กล่าวได้ว่าผูท้ ี่มีความตระหนักในความเสี่ยงมากกว่าจะไม่มีความ
ยินดีที่จะจ่ายสาหรับการบริการดูแลระยะยาวที่ดาเนินการโดยภาคเอกชน เนื่องจากภาคเอกชน
เป็ น หน่วยงานที่แสวงหากาไร ผู้ที่ต้องร่วมจ่ายเพื่อการสร้างหลัก ประกัน การดูแลระยะยาวใน
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อนาคตอาจไม่มีความมั่นใจในการให้บริการของภาคเอกชนซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญในตลาดการประกัน
เนื่องจากการประกันเป็ นการจ่ายเงินในปัจจุบนั เพื่ออนาคต
โดยคุณ ลัก ษณะทางประชากรที่ไม่มีนัย สาคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศชาย อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ จานวนผูส้ งู อายุ ความรูค้ วามเข้าใจระบบประกัน
สุขภาพ ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของสมาชิกในครัวเรือน โรคประจาตัว การได้รบั การ
ดูแลจากสมาชิกในครัวเรือนไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
ตาราง 24 ผลวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะทางประชากรต่อบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุ
ตัวแปร

สัมประสิทธิ์

S.E

z

P-Value

Sex_insti24
Age_insti24
Status_insit24
Edu_insit24
Occ_insit24
income_insit24
disease_insit24
FADL_insit24
Aware_insit24
Infor_insit24
NO_E_insti24
F_help_insti24
Sex_insti8
Age_insti8
Status_insit8
Edu_insit8
Occ_insit8
income_insit8
disease_insit8
FADL_insit8
Aware_insit8

0.1982876
0.5135025**
-0.1842395
-0.014453
-0.2729658
-0.1443182
0.2301017
-0.07907
0.1004259**
0.3258024
0.129522
-0.257861**
0.0222098
0.2427789
-0.2370083**
0.1463625
-0.0782683
-0.1059708
0.0885521
-0.0904394
0.0244504

0.1365998
0.2609144
0.1487682
0.2443548
0.1492646
0.1022469
0.1384991
0.138815
0.0488858
0.2170093
0.1706702
0.1195475
0.0991149
0.1720069
0.1085976
0.1631547
0.1064688
0.0705495
0.1078818
0.1040126
0.1300021

1.45
1.97
-1.24
-0.06
-1.83
-1.41
1.66
-0.57
2.05
1.50
0.76
-2.16
0.22
1.41
-2.18
0.90
-0.74
-1.50
0.82
-0.87
0.19

0.147
0.049
0.216
0.953
0.067
0.158
0.097
0.569
0.040
0.133
0.448
0.031
0.823
0.158
0.029
0.370
0.462
0.133
0.4712
0.385
0.851
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ตาราง 24 (ต่อ)
ตัวแปร
Infor_insit8
NO_E_insti8
F_help_insti8
Sex_Res8
Age_ Res8
Status_Res8
Edu_ Res8
Occ_Res8
income_ Res8
disease_ Res8
FADL_ Res8
Aware_ Res8
Infor_ Res8
NO_E_ Res8
F_help_ Res8
Sex_ In
Age_ In
Status_ In
Edu_ In
Occ_ In
income_ In
disease_ In
FADL_ In
Aware_ In
Infor_ In
NO_E_ In
F_help_ In

สัมประสิทธิ์

S.E

z

P-Value

0.2507619
0.0331136
-0.0644536
0.0992105
0.4865475**
-0.2090877
0.1628598
0.0546396
-0.2076127**
0.1502719
-0.0900231
0.0970732**
0.3036978
0.2039744
-0.1974281
-0.0222409
-0.0046801
-0.1333807
0.0029528
-0.1853185
0.0353928
-0.044045
-0.0734886
-0.0914009***
0.2629539
0.1939879
-0.0414465

0.1753587
0.1236587
0.0760032
0.1205438
0.2257181
0.1317548
0.21242119
0.1348969
0.0926005
0.1257097
0.1231434
0.0473234
0.1865947
0.1836485
0.1105824
0.0961803
0.1585574
0.0958085
0.1478347
0.094997
0.0632756
0.1050808
0.1065194
0.0323581
0.1537808
0.1328063
0.0714668

1.43
0.27
-0.85
0.82
2.16
-1.59
0.76
-0.41
-2.24
1.20
-0.73
2.05
1.63
1.11
-1.79
-0.23
0.03
-1.39
0.02
-1.95
0.56
-0.42
-0.69
-2.82
1.71
-1.46
-0.58

0.153
0.789
0.396
0.410
0.031
0.113
0.447
0.685
0.025
0.232
0.465
0.040
0.465
0.267
0.074
0.817
0.976
0.164
0.984
0.051
0.576
0.675
0.490
0.005
0.087
0.144
0.562
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ตาราง 24 (ต่อ)

ตัวแปร

สัมประสิทธิ์

Log likelihood
Chi-squared
Prob (Chi-squared >value)

-840.66261
160.73
0.000

S.E

z

P-Value

หมายเหตุ ** ณ. ระดับความเชือ่ มั่นทางสถิตริ อ้ ยละ 95 *** ณ. ระดับความเชื่อทางสถิติรอ้ ยละ 99

ที่มา: จากการคานวณโดยผูว้ ิจยั
จากผลการศึกษาคุณลักษณะทางประชากรที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกคุณลักษณะ
บริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุ พบว่าในแต่ละบริการมีคณ
ุ ลักษณะทางประชากรที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจที่แตกต่างกันสรุปดังตาราง 25
ตาราง 25 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริการ
บริการ
บริการดูแลในสถานบริการ 24
ชั่วโมง/วัน

บริการดูแลในสถานบริการ 8
ชั่วโมง/วัน
บริการดูแลในที่พกั อาศัยไม่เกิน 8
ชั่วโมง/วัน
ผูด้ าเนินการประกันโดยภาคเอกชน

ตัวแปร
อายุ
ความตระหนักในความเสี่ยง
การคาดการณ์ได้รบั การดูแล
จากสมาชิกในครัวเรือน
สถานภาพโสด

ความสัมพันธ์
ทิศทางเดียวกัน (+)
ทิศทางเดียวกัน (+)
ทิศทางตรงข้าม (-)

อายุ
รายได้
ความตระหนักในความเสี่ยง
ความตระหนักในความเสี่ยง

ทิศทางเดียวกัน (+)
ทิศทางตรงข้าม (-)
ทิศทางเดียวกัน (+)
ทิศทางตรงข้าม (-)

ที่มา: จากการคานวณโดยผูว้ ิจยั

ทิศทางตรงข้าม (-)
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จากผลการศึกษาความพึง พอใจต่อบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุเพื่อวิเคราะห์
ความยินดีที่จะจ่ายต่อคุณลักษณะบริการการดูแลระยะยาว การศึกษาพบว่าทัง้ การดูแลในสถาน
บริการแบบเต็มเวลาและแบบชั่วคราวเป็ นลักษณะการบริการที่บุคคลมีความต้องการและมีค วาม
ยินดีที่จะจ่ายเพื่อการใช้บริการในวัยสูงอายุ ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงถึงความต้องการของกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็ นวัยแรงงานในปั จจุบันเพื่อรองรับความต้องการการดูแลในอนาคตในรูปแบบการ
บริก ารในสถานบริการ ดังนั้น การพัฒนาระบบการบริก ารดูแลผูส้ ูงอายุในสถานบริการจึงเป็ น
รู ป แบบการบริ ก ารที่ มีค วามส าคัญ ที่ต้อ งมี ก ารเร่ งพัฒ นา ระบบการบริก ารดูแ ลระยะยาวที่
ดาเนิน การโดยภาคเอกชนเป็ น รู ป แบบที่ บุ คคลไม่มีค วามพึ งพอใจเนื่ องจากภาคเอกชนเป็ น
หน่วยงานที่ดาเนินการเพื่อแสวงหากาไรส่งผลต่อความไม่ม่นั ใจในการรับบริการดูแลระยะยาว
ขณะที่การดาเนินการจัดบริการดูแลระยะยาวแก่ผสู้ งู อายุโดยภาครัฐจะเป็ นหน่วยงานที่ดาเนินการ
เพื่อเป้าหมายการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีของประชากรประกอบกับภาครัฐเป็ นหน่วยงานที่มีความมั่นคง
ส่งผลต่อความเชื่อถือซึ่งเป็ นปัจจัยสาคัญในระบบการประกันทุกประเภท
นอกจากนัน้ คุณลักษณะทางประชากรด้านความตระหนักในความเสี่ยงเป็ นคุณลักษณะ
สาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกในบริการดูแลในสถานบริการ 24 ชั่วโมง/วัน บริการดูแลในที่
พักอาศัยไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน และผูด้ าเนินการประกันโดยภาคเอกชนซึ่งส่งผลต่อความยินดีที่จะ
จ่ายเบีย้ ประกันการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุ ดังนั้น การสนับสนุนการให้ขอ้ มูลข่าวสารหรือ
การสร้างการรับ รู ้เ พื่อให้ป ระชากรมีความตระหนัก ในความเสี่ย งทางสุขภาพจะช่วยสร้า งให้
ประชากรเห็นถึงความสาคัญของการวางแผนทางสุขภาพและทางการเงินเพื่อการเข้าสู่วัยสูงอายุ
และการเข้าสู่ระบบการร่วมจ่ายในระบบประกันสุขภาพมากขึน้ ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนของ
ระบบประกันสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุที่มีความรุนแรงขึน้ ในประเทศไทย
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ในการวิจยั เรื่องการวิเคราะห์แนวทางการประกันการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุในเชิง
เศรษฐศาสตร์ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและวิเคราะห์บทเรียนของนโยบายจากการดูแลระยะยาวในประเทศ
เยอรมนี ญี่ปนและสิ
ุ่
งคโปร์และการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของการบริการดูแลระยะยาวเพื่อนามา
กาหนดแนวทางประกันการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุ หลังจากได้ผลการวิจยั แล้ว สามารถสรุป
ผลการวิจยั โดยแบ่งหัวข้อในการสรุปผลได้ดงั ต่อไปนี้
1. สรุปผลการวิจยั
2. อภิปรายผลการวิจยั
3. ข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจยั
การศึกษาและวิเคราะห์บทเรียนของนโยบายจากการดูแลระยะยาวในประเทศ
เยอรมนี ญีป่ ุ่ น สิงคโปร์
ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุในประเทศไทย
และพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงในการรองรับ การเข้าสู่สังคมสูงอายุในแต่ละระดับ การศึกษา
นโยบายการดูแลผู้สูงอายุ ใ นระยะยาวและแนวทางการท าประกัน การดูแ ลระยะยาวส าหรับ
ผูส้ งู อายุและปัญหาที่เกิดขึน้ จากการใช้นโยบายการดูแลระยะยาวในต่างประเทศประกอบไปด้วย
ประเทศเยอรมนี ประเทศญี่ปนุ่ และประเทศสิงคโปร์โดยใช้การรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ จาก
ข้อมูลการสารวจประชากรสูงอายุ ข้อมูลการสารวจอนามัย และสวัสดิก ารในประเทศไทยและ
ศึกษาแนวทางการบริการดูแลระยะยาวแก่ผสู้ งู อายุในประเทศญี่ปนุ่ สิงค์โปร เยอรมนี โดยรวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็ นผูร้ บั ผิดชอบและการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการดูแล
ระยะยาวในแต่ละประเทศ สรุปผลการศึกษารายละเอียดดังนี้
5.1.1 พัฒนาการหลักประกันการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุ
แนวโน้มการเพิ่มขึน้ ของจานวนผูส้ ูงอายุนามาสู่การพัฒนาหลักประกันเพื่อ
รองรับความต้องการบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุ โดยในประเทศเยอรมนีประสบปัญหา
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและก้าวเข้าสู่เข้าสู่สงั คมสูงอายุใน พ.ศ. 2475 และใช้เวลาอีก
41 ปี ในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสูงอายุ ระดับสุดยอด ในปั จจุบันประเทศเยอรมนีมีโครงสร้าง
ประชากรสูงอายุระดับสุดยอด โดยมีการจัดหลักประกันสุขภาพเพื่อให้ความคุม้ ครองแก่ผูส้ ูงอายุ
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เริ่มต้นจากการกาหนดกฎหมายชราภาพใน พ.ศ. 2427 และพัฒนาจนเกิดระบบประกันการดูแล
ระยะยาวภาคบังคับใน พ .ศ .2538 จากการตระหนักถึงความต้องการในการดูแลระยะยาวและ
ความสาคัญในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับภาระการเงินในอนาคตและสร้างระบบเพื่อรองรับ
ผูส้ งู อายุที่มีความต้องการดูแลเป็ นพิเศษ
ส่วนในประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งในปัจจุบนั มีโครงสร้างสังคมสูงอายุระดับสุดยอดและ
มีสัดส่วนผูส้ งู อายุมากที่สุดในโลก ระบบบริการสุขภาพสาหรับผูส้ งู อายุมีวิวัฒนาการตัง้ แต่ก่อนที่
โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงอายุ พบว่าเริ่มมีการจัดสวัสดิการสาหรับกลุ่มผูส้ ูงอายุใน พ.ศ.
2503 โดยให้บริการสุขภาพในกลุ่มผูส้ ูงอายุที่ยากจนและมีการพัฒนาสวัสดิการให้กับผูส้ ูงอายุทุก
คนที่ตอ้ งการการดูแลระยะยาวใน พ.ศ.2506 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาสถานบริการและผู้
ให้บ ริก ารดูแลผู้สูงอายุ ใ ห้เ พีย งพอกับ ความต้องการ ในภายหลังการพัฒนาสวัสดิการสาหรับ
ผู้สูงอายุ ดังกล่า ว โครงสร้างประชากรสูงอายุ จึง ได้เริ่มต้น ใน พ.ศ. 2513 จากนั้น มีการจัดให้มี
บริการทางสุขภาพฟรีสาหรับผูส้ ูงอายุทุกคนใน พ.ศ.2516 ส่งผลให้มีผูส้ ูงอายุ มีการใช้บริการใน
โรงพยาบาลจานวนมากส่งผลให้มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ จานวนมากจึงเกิด การพัฒนาระบบ
สวัสดิการเพื่อสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกและการสร้างความยั่งยืนทางการคลัง ได้พัฒนา
ระบบการประกันการดูแลระยะยาวใน พ.ศ.2543 จากนั้นจึงเปลี่ยนผ่านทางประชากรเข้าสู่สงั คม
สูงอายุระดับสุดยอด ซึ่งเป็ นระบบการประกันภาคบังคับเพื่อเป็นหลักประกันสาหรับผูส้ งู อายุ ทกุ คน
ที่ตอ้ งการการดูแลในระยะยาว
ในส่วนของประเทศสิงคโปร์ซึ่งมี การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างประชากรสูงอายุ
ใกล้เคียงกับประเทศไทย โดยสิงคโปร์เข้าสู่สงั คมสูงอายุใน พ.ศ. 2543 และคาดการณ์เข้าสู่สังคม
สูงอายุ ระดับ สุด ยอดใน พ.ศ. 2573 ประเทศสิงคโปร์มีก ารตระหนักถึ งปั ญ หาการเพิ่มขึน้ ของ
จ านวนผู้สูงอายุ และการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการบริก ารทางสุขภาพโดยกาหนดเป็ น วาระ
แห่งชาติใน พ.ศ. 2525 และกาหนดเป็ นแผนสุขภาพแห่งชาติเพื่อการปฏิรูประบบการเงินและการ
คลังจนเกิด ระบบระบบการออมภาคบังคับเพื่อใช้สาหรับการรักษาพยาบาลทั้งของตนเองและ
ครอบครัวและมีการปฏิรูประบบการดูแลระยะยาวเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายโดยการพัฒนาระบบการ
ดูแลในชุมชนเพื่อลดผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรในโรงพยาบาลโดยไม่จาเป็ นและค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึน้ จานวนมาก
จากการศึกษาระบบการดูแลระยะยาวในประเทศเยอรมนี ญี่ปนุ่ และสิงคโปร์
เมื่อพิจารณาถึงระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุในประเทศไทยพบว่าใน พ.ศ.2556 เริ่มมี
การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ก ารดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จนมีก ารจัดตั้ง
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กองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน พ.ศ. 2559 โดย
ให้ความคุม้ ครองสาหรับผูส้ งู อายุที่อยู่ในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านัน้ ในพืน้ ที่นาร่อง 11 พืน้
ที ค รอบคลุม ผู้สูงอายุ ที่มี ภ าวะพึ่ง พิง ร้อ ยละ 72.55 ซึ่ ง พบว่ า ระบบการดูแ ลระยะยาวเกิ ดขึน้
ภายหลังที่ป ระเทศไทยมีการเปลี่ย นแปลงโครงสร้างประชากร ซึ่งประเทศไทยมีก ารก้าวเข้าสู่
โครงสร้างสังคมผูส้ งู อายุใน พ.ศ. 2548 และคาดการณ์ว่าจะเข้าสู่สังคมผูส้ งู อายุอย่างสมบูรณ์ใน
พ.ศ. 2564
5.1.2 รูปแบบหลักประกันการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุ
รูปแบบของหลักประกันการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุในแต่ละประเทศมี
ลักษณะของหลักประกันที่แตกต่างกัน โดยในประเทศเยอรมนีหลักประกันอยู่ในรูปแบบการประกัน
ภาคบังคับรองรับประชากรทุกวัยซึ่งบุคคลจะได้รบั การดูแลโดยอัตโนมัติในรูปแบบของการประกัน
การดูแลระยะยาวของภาครัฐซึ่งคุม้ ครองการบริการดูแลระยะยาวตามระดับความจาเป็ น ในขณะ
ที่ผทู้ ี่มีรายได้สงู กว่าระดับที่กาหนดสามารถเลือกทาประกันการดูแลระยะยาวกับภาคเอกชนได้แต่
ต้องมีระดับความคุม้ ครองในระดับเดียวกัน โดยภาครัฐมีบทบาทหลักในการกาหนดนโยบาย การ
ลงทุนและการจัดบริการทางการแพทย์รวมไปถึ งการป้ องกันและควบคุมโรค โดยหน่วยงานใน
ท้องถิ่นเป็ นผูด้ าเนินการจัดบริการเนื่องจากเยอรมนีอยู่ในระบบสหพันธรัฐ ดังนั้น การกระจาย
อานาจจะส่งผลให้มีการจัด บริการที่มีป ระสิท ธิภาพมากกว่าการจัดการโดยส่วนกลาง โดยให้
ภาคเอกชน องค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากาไรเข้าร่วมเป็ นผูใ้ ห้บริการดูแลระยะยาวเพื่อขยายศักยภาพ
การบริการ
ขณะที่ประเทศญี่ปนมี
ุ่ หลัก ประกันการดูแลระยะยาวเป็ นระบบการประกัน
ภาคบังคับกาหนดให้ประชาชนอายุ 40 ปี เข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติและมีหน้าที่ในการจ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนการประกันการดูแลระยะยาว โดยระบบการดูแลระยะยาวให้การรองรับผูส้ งู อายุที่มอี ายุ
65 ปี ขนึ ้ ไปที่มีภาวะพึ่งพิงและรองรับสาหรับกลุ่มผูส้ งู อายุที่มีอายุ 75 ปี ขนึ ้ ไป โดยให้ความคุม้ ครอง
การบริการดูแลระยะยาวตามระดับความจาเป็ นดาเนินการโดยองค์กรอิสระที่อยู่ภายใต้กระทรวง
สาธารณสุขและสวัสดิการ ซึ่งมีหน่วยงานเทศบาลเป็ นผูด้ าเนินการในการบริหารงบประมาณและ
การจัดบริการดูแลระยะยาวซึ่งมีลกั ษณะแตกต่างกันตามสัดส่วนผูส้ งู อายุและเงินกองทุนในแต่ละ
พืน้ ที่ และส่งเสริมบทบาทของผู้ให้บริการภาคเอกชน องค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากาไรเข้าร่วมเป็ น
ผูใ้ ห้บริการดูแลระยะยาวเพื่อขยายศักยภาพการบริการ
ในขณะที่หลักประกันการดูแลระยะยาวของสิงคโปร์ดาเนินการโดยองค์ก ร
อิสระที่อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ประกอบไปด้วย การประกันสุขภาพสาหรับ
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การดูแลระยะยาวซึ่งเป็ นการประกันรายได้ภาคบังคับเพื่อรองรับความเสี่ยงทางการเงินสาหรับการ
ดูแลระยะยาว และระบบการคุม้ ครองบริการดูแลระยะกลางและระยะยาวซึ่งมีรูปแบบบริการให้
เลือกหลายระดับเพื่อสร้างทางเลือกให้กบั ประชาชน ระบบการดูแลระยะยาวของประเทศไทยอยูใ่ น
รู ป แบบบริก ารสาธารณะในลัก ษณะสังคมสงเคราะห์ โดยมี องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่ น เป็ น
หน่วยงานหลักในฐานะผูด้ าเนินการจัดบริการและการจัดสรรงบประมาณในการให้บริการดูแล
ระยะยาวสาหรับ ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงโดยมีห น่วยบริก ารสาธารณสุขของรัฐ ในพืน้ ที่เ ป็ น ผู้
ให้บริการ
5.1.3 แหล่งเงินทุนในการดาเนินการดูแลระยะยาว
แหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการจัดบริการดูแลระยะยาวในประเทศเยอรมนี
อยู่บนหลักการของการมีส่วนร่วมจากการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ การร่วมจ่ายสมทบ
จากนายจ้าง และจากประชาชนตามระดับรายได้เข้าสู่กองทุนประกันการดูแลระยะยาวเพื่อนาไป
จัด สรรการจัด บริ ก ารทางสุข ภาพให้แ ก่ ผู้ใ ห้บ ริ ก ารดูแ ลระยะยาว ขณะที่ ใ นประเทศญี่ ปุ่น
งบประมาณในการดาเนินการมาจาก 2 ส่วนคือ การจัดสรรงบประมาณจากภาษีอากรและการร่วม
จ่ายสมทบจากผูป้ ระกันตนในรูปแบบเบีย้ ประกันเพื่อเป็ นเงินสมทบเข้าสู่กองทุนการดูแลระยะยาว
นอกจากนัน้ ยังมีการร่วมจ่ายจากการใช้บริการในแต่ละครัง้ ขึน้ กับรายได้ของ
ผูป้ ระกันตนและระดับความจาเป็ นในการดูแล โดยหน่วยงานเทศบาลในแต่ละพืน้ ที่มีหน้าที่ในการ
กาหนดค่าเบีย้ ประกัน ส่วนผูท้ ี่ไม่สามารถจ่ายค่าเบีย้ ประกันได้สามารถขอรับบริการในรูปแบบการ
สังคมสงเคราะห์
ส่วนแหล่งเงินทุนในการดาเนินการบริการดูแลระยะยาวในประเทศสิงคโปร์
อยู่ภายใต้แนวคิดหน้าที่และความรับผิดชอบของประชาชนร่วมกับรัฐบาลในการดูแลรักษาสุขภาพ
และการมีส่วนร่วมจ่ายระบบการดูแลระยะยาว แหล่งเงินทุนหลักมาจากระบบการออมภาคบังคับ
และใช้สาหรับ จ่ายค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว โดยรัฐ บาลมีการสนับสนุน โดยการ
จ่ายเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการรับ บริการและสร้างทางเลือกให้กับประชาชนผ่านการกาหนด
รูปแบบทางเลือกในการร่วมจ่าย ขณะที่ในประเทศไทยแหล่งเงินทุนในการดาเนินการมาจากการ
จัดสรรงบประมาณจากรัฐผ่านสานักงานหลักประกันสุขภาพแหล่งชาติจดั ตัง้ เป็ นกองทุนระบบการ
ดูแลระยะยาวโดยจัดสรรในรูป แบบเหมาจ่ายรายหัวตามจานวนผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง โดย
จัดสรรให้กบั หน่วยบริการในพืน้ ที่และกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ขณะที่ผสู้ งู อายุซึ่ง
ใช้สิท ธิสวัสดิ ก ารราชการหากมีภ าวะพึ่งพิงและต้องการรับ บริก ารดูแลระยะยาวต้องเสนอต่อ
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คณะกรรมการกองทุนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณซึ่งขึน้ กับความจาเป็ นในการ
รับบริการและเงินกองทุนที่มีของท้องถิ่น
5.1.4 สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการรับบริการดูแลระยะยาว
ในประเทศเยอรมนี สิทธิประโยชน์การดูแลระยะยาวอยู่ในรูปแบบของการ
กาหนดวงเงินในการใช้บริการตามระดับความจาเป็ นในการดูแล หากมีการใช้บริการเกินวงเงินที่
กาหนด ผูใ้ ช้บริการจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้ หมด โดยการบริการประกอบไปด้วยการ
ให้บริการดูแลในสถานบริการ เช่น บ้านพักคนชราทัง้ การดูแลแบบชั่วคราวและแบบเต็มเวลาและ
บริการดูแลในที่พักอาศัย เช่น ผูช้ ่วยเหลือการดาเนินกิจวัตรประจาวัน และการสนับสนุนอื่นๆ เพื่อ
การดูแลผูส้ ูงอายุ เช่น การปรับปรุงที่อยู่อาศัย การให้คาปรึกษาแก่ผสู้ ูงอายุและครัวเรือนเพื่อการ
ดูแลที่เหมาะสม โดยมีการสนับสนุนสาหรับบริการดูแลในที่พักอาศัยมากกว่าการดูแลในสถาน
บริการและในกรณีที่เลือกรับบริการดูแลในที่พกั อาศัยสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ในรูปแบบ
การรับบริการผูช้ ่วยดูแลภายในวงเงินที่กาหนดหรือการรับเงินสนับสนุนเพื่อเป็ นการสนับสนุนการ
ดูแลในที่พัก อาศัย โดยสมาชิกครัวเรือนโดยสามารถขอรับ บริก ารผู้ช่วยดูแลชั่วคราวในกรณีที่
ครัวเรือนไม่สามารถให้การดูแลผูส้ งู อายุ นอกจากนัน้ ยังมีการให้ความคุม้ ครองแรงงานจากการถูก
เลิกจ้างหรือในกรณีที่ผูใ้ ห้การดูแลไม่ได้ทางานจะได้รบั การคุม้ ครองจากการประกันบานาญและ
ประกันการว่างงานเพื่อชดเชยรายได้ซึ่งเป็ นการส่งเสริมบทบาทของสมาชิกในครัวเรือนในการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็ นแนวทางในการส่งเสริมอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้ขยายตัว
เพิ่มขึน้ ซึ่งถือเป็ นการขยายศักยภาพเพื่อรองรับความต้องการที่สงู ขึน้ ในอนาคต
สาหรับรูปแบบการบริการดูแลระยะยาวของประเทศญี่ปนอยู
ุ่ ่ภายใต้แนวคิด
การสนับสนุนความจาเป็ นและการป้องกันการดูแลระยะยาวโดยใช้ชุมชนเป็ นฐานเพื่อรักษาความ
มีเ สถี ย รภาพของระบบประกัน การดูแลระยะยาว โดยสิท ธิป ระโยชน์ก ารดูแลระยะยาวอยู่ ใ น
รูปแบบของการกาหนดวงเงินในการใช้บริการตามระดับความจาเป็ นในการดูแล โดยรูปแบบการ
ให้บริการประกอบไปด้วย การบริการในสถานบริการซึ่งให้บริการในระหว่างวันและบริการที่พักใน
ระยะสัน้ การบริการช่วยเหลือในที่พกั อาศัยและการบริการเพื่อสนับสนุนการดูแล เช่น การปรับปรุง
ที่อยู่อาศัย การส่งเสริมสุขภาพ การสร้างความตระหนักของการป้องกันการดูแลระยะยาว ส่วน
บริการในรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพสามารถรับบริการฟรีโดยไม่ตอ้ งร่วมจ่ายค่าบริการ การขอรับ
บริการการดูแลระยะยาวต้องยื่นเรื่องผ่านเทศบาลเพื่อรับการประเมินว่าเป็ นผูท้ ี่มีความจาเป็ นต้อง
ได้รับ บริการการดูแลระยะยาวซึ่งส่งผลต่อการวางแผนการดูแลและวงเงิน สูงสุดสาหรับการใช้
บริการ ในขณะที่ผทู้ ี่อายุ 40 - 64 ปี สามารถขอรับบริการได้ในกรณีที่เจ็บป่ วยด้วยโรคเรือ้ รังตามที่
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กาหนดซึ่งอาจนาไปสู่ความต้องการการดูและระยะยาวในอนาคต นอกจากนัน้ ยังมีการส่งเสริม
ระบบการดูแลระยะยาวโดยครัวเรือน โดยมีการประกันรายได้จากระบบประกันการจ้างงานและ
ปรับโครงสร้างเวลาการทางานเพื่อสนับสนุนให้แรงงานสามารถให้การดูแลแก่สมาชิกครอบครัวได้
อย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาเสนอบริการเพื่อขยายการบริการรองรับ
ความต้องการของผูส้ งู อายุและเพื่อเป็ นการสร้างการแข่งขันระหว่างผูใ้ ห้บริการซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพและราคาของการบริการและเป็ นการเพิ่มทางเลือกการบริการซึ่งจะเป็ นประโยชน์
ต่อผูร้ บั บริการโดยตรง
ส่วนในประเทศสิงคโปร์ รูปแบบการบริการดูแลระยะยาวประกอบไปด้วย 2
ระบบได้แก่ ระบบประกันรายได้ซึ่งกาหนดให้บุคคลเมื่ออายุครบ 40 ปี เริ่มจ่ายเงินสมทบโดยหัก
จากบัญชีเงินออมภาคบังคับ ผลประโยชน์ที่ได้รบั อยู่ในรูปแบบเงินช่วยเหลือโดยการจ่ายเงินให้เป็น
รายเดือน เมื่อเข้าสู่ระบบการประกันแล้วสามารถขอใช้สิทธิ์รบั เงินสนับสนุนในช่วงอายุใดก็ได้โดย
ไม่ ต้อ งรับ การประเมิ น สุขภาพ และระบบบริ ก ารการดูแ ลระยะกลางและการดูแ ลระยะยาว
ประกอบไปด้วยการบริการในสถานบริการ เช่น โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์ดูแลผูส้ ูงอายุ สถานดูแล
ผูส้ ูงอายุระยะสุดท้าย และการบริการนอกสถานบริการประกอบไปด้วยการบริการในที่พกั อาศัย
การบริการโดยชุมชนเป็ นฐานซึ่งดาเนินการโดยภาคเอกชน โดยรัฐจะให้เงินอุดหนุนสาหรับการใช้
บริการและค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือจะหักจากบัญชีเงินออมของผูร้ บั บริการ ซึ่งอัตราการอุดหนุนจะ
ขึน้ กับระดับรายได้ของครัวเรือนและรูปแบบของการบริการที่เลือกใช้ซึ่งมีการแบ่งระดับของบริก าร
เพื่อสร้างทางเลือกให้แก่ผูใ้ ช้บริการ โดยรัฐให้ความสาคัญกับการสนับ สนุนการดูแลนอกสถาน
บริก าร โดยรัฐ จะสนับ สนุน ค่าใช้จ่ายการใช้บ ริก ารในที่พักอาศัยหรือภายในชุมชนในสัดส่วนที่
มากกว่า สาหรับ ผูส้ งอายุที่มีรายได้นอ้ ยมีหลัก ประกัน ในการได้รับบริการพืน้ ฐานทางสุขภาพที่
จ าเป็ น โดยรัฐบาลเป็ น ผูใ้ ห้เงินอุดหนุน ภายใต้ก องทุนพิเศษ (Medifund) สาหรับ ผู้สูงอายุ ที่ไม่
สามารถเข้าสู่ระบบประกันรายได้จะได้รบั การคุม้ ครองพิเศษจากโครงการ IDAPE นอกจากนัน้ ยัง
มีก ารพัฒนาบริก ารเพื่อผู้สูงอายุ เช่น การฝึ ก อบรมการดูแลผู้สูงอายุ กิ จ กรรมที่ใ ห้ความรู ้ดา้ น
โภชนาการ การออกกาลังกายที่เหมาะสม และบริการตรวจสุขภาพประจาปี โดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย
รวมไปถึงการวางโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น ระบบขนส่ง การออกแบบสถานที่สาธารณะเพื่ออานวย
ความสะดวกและปลอดภัยแก่ผสู้ งู อายุ
ขณะที่ รูป แบบการบริก ารดูแลระยะยาวในประเทศไทยประกอบไปด้ว ย
บริการด้านการแพทย์ เช่น บริการเยี่ยมบ้าน บริการกายภาพบาบัด บริการด้านสังคม เช่น บริการ
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ช่วยเหลือกิจวัตรประจาวัน บริการช่วยเหลืองานบ้าน โดยบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัคร
โดยมีการประเมินระดับการพึ่งพิงของผูส้ งู อายุเพื่อจัดทาแผนการดูแลที่เหมาะสมแก่ผสู้ งู อายุ
5.1.5 การปรับปรุงระบบการดูแลระยะยาวในปัจจุบนั
ในปัจจุบนั เยอรมนีมีนโยบายการเพิ่มอัตราการสมทบเพื่อรองรับภาระการเงิน
ในอนาคตและสร้างระบบสาหรับผูส้ ูงอายุที่มีความต้องการดูแลพิเศษ เช่นผู้ สูงอายุภาวะสมอง
เสื่อมและการขยายสิทธิประโยชน์เพื่อสนับ สนุนครัวเรือนและอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุ
ภายในที่พัก อาศัย และภายในชุมชน ส่วนในญี่ ปุ่นมีน โยบายเพื่อแก้ไขปั ญ หาการเพิ่มขึน้ ของ
ค่าใช้จ่ายการบริการดูแลระยะยาวที่เพิ่มสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยมีนโยบายในการผลักดันระบบบริ
กายภายในชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ โดยจัดกิจกรรมให้ความรูด้ า้ นโภชนาการและการออก
กาลังกายเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะพึ่งพิงในระบบการบริการการดูแลระยะยาว และการ
ส่งเสริมระบบการดูแลระยะยาวโดยครัวเรือนปรับโครงสร้างเวลาการทางานเพื่อสนับสนุนให้
แรงงานสามารถให้การดูแลแก่สมาชิกครอบครัวได้อย่างต่อเนื่องและมีการส่งเสริมบทบาทของผู้
ให้บริการโดยภาคเอกชนเพื่อขยายการบริการรองรับความต้องการของผูส้ งู อายุและเพื่ อเป็ นการ
สร้างการแข่งขันระหว่างผูใ้ ห้บริการซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณ ภาพและราคาของการบริก าร
สาหรับ ประเทศสิงคโปร์ ในปั จ จุบัน มีน โยบายในการขยายความสามารถในการให้บ ริก ารเพื่อ
สนับสนุนการดูแลในชุมชนโดยเร่ง การเพิ่มจานวนศูนย์บริการผูส้ ูงอายุ ภายในชุมชนเพื่อรองรับ
ความต้องการผู้สูงอายุ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ในอนาคต ประกอบกับ มีน โยบายในการสนับสนุน
แรงงานเพื่อการดูแลผูส้ งู อายุในครัวเรือนโดยให้สิทธิแรงงานในการลางานชั่วคราว
ขณะที่ในประเทศไทย การดาเนินการระบบการดูแลระยะยาวมีนโยบายใน
การขยายความคุม้ ครองแก่ผสู้ ูงอายุทุกคนโดยไม่อิงกับสิทธิหลักประกันสุขภาพเพื่อให้สามารถรับ
บริการดูแลระยะยาวได้อย่างเท่าเทียม ประกอบกับการปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในการบริการให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่ผดู้ แู ลเพื่อความมั่นใจในการ
ดาเนินงานของส่วนท้องถิ่น
จากการศึก ษาระบบการดูแลระยะยาวในประเทศเยอรมนี ญี่ ปุ่น สิงคโปร์
พบว่ามีก ารปรับปรุ งระบบการบริการดูแลระยะยาวสาหรับ ผูส้ ูงอายุโดยมีเป้ าหมายคือการลด
ค่าใช้จ่ายและการเพิ่มศักยภาพในการจัดบริการให้แก่ผสู้ งู อายุและการสนับสนุนการดูแลผูส้ ูงอายุ
โดยสมาชิกในครัวเรือนซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งของผูส้ ูงอายุและผูด้ ูแลในครัวเรือน จนมีการ
พัฒนาระบบการการดูแลระยะยาวในรูปแบบการประกันการดูแลระยะยาว โดยมีการร่วมจ่ายจาก
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ผูใ้ ช้บริการเพื่อให้มีการใช้บริการเท่าที่มีความจาเป็ นและสามารถลดภาระทางการเงินให้แก่ภาครัฐ
ซึ่งเป็ นการสร้างความยั่งยืนให้กบั ระบบประกันสุขภาพในระยะยาว
ตาราง 26 การเปรียบเทียบระบบการดูแลระยะยาวประเทศเยอรมนี ญี่ป่ นุ สิงคโปร์และประเทศไทย
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5.1.2 การวิเคราะห์ความยินดีที่จะจ่ายต่อคุณลักษณะการบริการดูแลระยะยาว
สาหรับผู้สูงอายุ
การวิเ คราะห์มูลค่าความยินดีที่จ ะจ่ายสาหรับ บริก ารดูแลระยะยาวเพื่อแสดงถึง
ลักษณะการบริการการดูแลระยะยาวที่มีความสาคัญ และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความยินดีที่จะ
จ่ายต่อการบริการการดูแลระยะยาวโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างวัยแรงงานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในเขตพืน้ ที่เขตบางเขน เขตมีนบุรี เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตจตุจกั ร เขตจอมทอง เขตบางแค เขตวังทองหลาง เขตบางบอน
และวิเคราะห์การตัดสินใจภายใต้แนวคิดแบบจาลองทางเลือกโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบจาลอง
Mixed logit ผลการศึกษาเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าการบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุเป็น
บริการทางสุขภาพที่บุค คลมีความยิ นดีที่จะจ่ายเพื่อให้ได้รบั การบริก ารดูแลในวัย สูงอายุ โดย
รูปแบบการบริการดูแลระยะยาวที่บุคคลมีความพึงพอใจ ดังนี้
คุณลักษณะบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุที่บุคคลมีความพึงพอใจส่งผลต่อ
การตัด สิน ใจเลือกและมีค วามยิ น ดีที่จ ะจ่ายเบี ย้ ประกัน การดูแลระยะยาวในทิศทางเดียวกัน
ประกอบไปด้วยการบริการดูแลในสถานบริการทัง้ การบริการแบบเต็มเวลา (24 ชม./วัน) และการ
บริการแบบชั่วคราว (ไม่เกิน 8 ชม./วัน) โดยมีความยินดีที่จะจ่ายเพื่อให้ได้รบั บริการดูแลในสถาน
บริการแบบเต็มเวลาเท่ากับ 629.90 บาท/เดือน และค่าความยินดีที่จะจ่ายเพื่อให้ได้รบั บริการดูแล
แบบชั่วคราวเท่ากับ 332.50 บาท/เดือน กล่าวได้ว่าการดูแลในสถานบริการแบบเต็มเวลาเป็ น
บริการที่บุคคลมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือการดูแลในสถานบริการแบบชั่วคราว (ไม่
เกิน 8 ชม./วัน) ในขณะที่การบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุที่ให้ภาคเอกชนเป็ นผูด้ าเนินการ
และการบริการดูแลในที่พกั อาศัยแบบชั่วคราว (ไม่เกิน 8 ชม./วัน) เป็ นคุณลักษณะของการบริการ
ที่มีผลตรงข้ามต่อการตัดสินใจเลือกและความยินดีที่จะจ่ายและปัจจัยด้านราคาซึ่งก็คือเบีย้ ประกัน
การดูแลระยะยาวที่ตอ้ งร่วมจ่ายเพื่อการรับบริการดูแลระยะยาวในวัยสูงอายุมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกในทิศทางตรงข้าม
คุณลักษณะทางประชากรต่อการตัดสินใจเลือกคุณลักษณะบริการดูแลระยะยาว
จากการประมาณการฟั งก์ชันอรรถประโยชน์โดยใช้ตัวแปรในรูปผลคูณระหว่างคุณลักษณะทาง
ประชากรและบริการดูแลระยะยาว ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะทางประชากรที่มีผลต่อการ
ตัดสิน ใจเลือกบริก ารดูแลในสถานบริก ารแบบเต็มเวลา ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ มากกว่า ผู้ที่มีความ
ตระหนักในความเสี่ยงทางสุขภาพมีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริการดูแลในสถานบริการแบบเต็ม
เวลาในทิศทางเดียวกัน แต่มีผลตรงข้ามต่อการตัดสินใจถ้าบุคคลมีการคาดการณ์ในการได้รบั การ
ดูแลจากสมาชิกในครัวเรือน ในขณะที่ผทู้ ี่มีสถานภาพโสดเป็ นคุณลักษณะทางประชากรที่มีผลต่อ
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การตัด สิน ใจเลือกบริการดูแลในที่สถานบริก ารแบบชั่วคราวในทางตรงข้าม คุณ ลัก ษณะทาง
ประชากรที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริการดูแลในที่พกั อาศัยแบบชั่วคราว(ไม่เกิน 8 ชม./วัน) ใน
ทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ผูท้ ี่มีอายุมากกว่า ผูท้ ี่มีความตระหนักในความเสี่ยงมากกว่า แต่มีผลตรง
ข้ามต่อการตัดสินใจเลือกสาหรับผูท้ ี่มีรายได้มากกว่า
จากการศึกษาหลักฐานเชิงประจักษ์ในครัง้ นีน้ าไปสู่ผลสรุปได้ว่า การพัฒนาระบบ
การดูแลระยะยาวสาหรับ ผู้สูงอายุ โดยการเร่งรัดพัฒนาสถานบริก ารเพื่อการดูแลผู้สูงอายุซึ่ง
ให้บริการทั้งแบบการบริการดูแลเต็มเวลาและการบริก ารดูแลชั่วคราวเป็ น รูปแบบการบริก ารที่
สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลและการสร้างความตระหนักในความเสี่ยงทางสุขภาพทัง้
ด้านความต้องการการดูแลและความเสี่ยงทางการเงินในอนาคตจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลให้
บุคคลเห็นถึงความสาคัญต่อการร่วมสร้างระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุในประเทศไทย
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.2.1 การวิเคราะห์บทเรียนของนโยบายจากการดูแลระยะยาวในประเทศ
เยอรมนี ญีป่ ุ่ น สิงคโปร์
(1.) พัฒนาการหลักประกันการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุ
แนวโน้มอัตราการเกิดที่ลดลงประกอบกับอายุเฉลี่ยของประชากรสูงขึน้ ส่งผลให้
โครงสร้างสังคมสูงอายุเป็ นปั ญหาสาคัญที่ตอ้ งเร่งดาเนินการเพื่อรองรับความต้องการในรูปแบบ
ใหม่ของโครงสร้างประชากร โดยเฉพาะการบริการดูแลระยะยาวซึ่งเป็ น บริก ารทางสุขภาพที่มี
ความจ าเป็ น ต่ อผู้สูงอายุ ใ นการมีคุณ ภาพชีวิตที่ดี ในหลายประเทศที่ เ ข้าสู่สังคมสูงอายุ มีการ
เตรียมการและการจัดระบบการดูแลระยะยาวเพื่อรองรับสังคมผูส้ งู อายุที่แตกต่างกัน ในประเทศ
เยอรมนี ญี่ปนเและสิ
ุ่
งคโปร์มีการวางแผนและพัฒนาระบบสวัสดิการการดูแลระยะยาวสาหรับ
ผูส้ งู อายุเป็ นระยะเวลานานตัง้ แต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สงั คมสูงอายุจาก
การให้ความสาคัญต่อโครงสร้างสังคมสูงอายุและความตระหนักถึงปั ญหาความต้องการบริการ
ดูแลในระยะยาวอย่างแท้จ ริง เมื่อเปรียบเทียบกับ ประเทศไทยที่ในปั จจุบันกาลังจะเข้าสู่สัง คม
สูงอายุโดยสมบูรณ์ในระยะเวลาอันใกล้ แต่พบว่ายังไม่มีหลักประกันสาหรับคุม้ ครองความต้องการ
การดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุทุกคนอย่างเป็ นรูปธรรม การดูแลผูส้ งู อายุในประเทศไทยจึงเป็ น
หน้าที่ห ลัก ของสมาชิก ในครอบครัวซึ่งขึน้ กับ ศักยภาพทั้งด้านเวลาและงบประมาณที่มีความ
แตกต่างกันในแต่ละครัวเรือน กล่าวได้ว่า บริการที่ผูส้ ูงอายุได้รบั ไม่ได้ขึน้ กับความจาเป็ นในการ
ได้รบั บริการซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูส้ งู อายุในประเทศไทย

148
จากการศึกษาพัฒนาการของระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุ พบว่า
ในช่วงเริ่มต้นของจากการจัดบริการทัง้ ในประเทศเยอรมนี ญี่ปนุ่ เและสิงคโปร์ประสบปัญหาการใช้
บริก ารในสถานบริก ารโดยเฉพาะในโรงพยาบาลเพิ่มขึน้ มากส่งผลต่อ ค่าใช้จ่ายในการบริการ
สุขภาพแก่ ผู้สูงอายุ ที่เ พิ่มขึน้ อย่ างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน ที่ใช้ในการจัดบริการ
สุขภาพของประเทศ ปั ญหาดัง กล่าวก่อให้เกิดการตระหนักถึงความยั่งยืนทางการคลังของระบบ
ประกัน สุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ ในอนาคต จนเกิ ดการปฏิรูประบบการดูแลระยะยาวซึ่งให้การ
สนับสนุนการดูแลผูส้ งู อายุภายในครัวเรือนและภายในชุมชนเพื่อเป็ นทางเลือกในการรับบริการให้
เหมาะสมต่อศักยภาพของครัวเรือนประกอบกับการกาหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ในการร่วมจ่ายใน
รูปแบบต่างๆ โดยมีการจ่ายสมทบในรูปแบบประกันสังคมจากแรงงาน นายจ้างและรัฐบาลใน
ประเทศเยอรมนีและการจ่ายสมทบในรูปแบบค่าเบีย้ ประกันในประเทศญี่ปนุ่ การจ่ายสมทบเข้าสู่
ระบบการออมภาคบังคับในประเทศสิงคโปร์เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายบริการสุขภาพ
ขณะที่ในประเทศไทยมีการจัดระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุเริ่มต้นในพืน้ ทีท่ มี่ ี
ความพร้อมและสาหรับ ผู้สูงอายุ สิท ธิห ลัก ประกัน สุขภาพเท่านั้น ซึ่งพบปั ญ หาจากการที่ ไ ม่ มี
ระเบียบสาหรับการเบิกจ่ายบริการดูแลระยะยาวที่ชัดเจนส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปัจจุบนั จึงมีการเร่งปรับปรุงระเบียบในการเบิกจ่ายเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผูจ้ ดั บริการ กล่าวได้ว่า
พัฒนาการของระบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทยยังคงอยู่ในการปรับปรุงระบบการดูแลระยะ
ยาวให้มีความชัดเจนและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริง
(2.) รูปแบบหลักประกันการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุ
รูปแบบหลักประกันการดูแลระยะยาวในประเทศเยอรมนี ญี่ปนและสิ
ุ่
งคโปร์มี
การใช้ระบบประกันภาคบังคับโดยมีความครอบคลุมสาหรับผูส้ ูงอายุทุกคน ในขณะที่ระบบการ
ดูแลระยะยาวในประเทศไทยหลัก ประกัน ครอบคลุม เฉพาะผู้สูงอายุ ที่อยู่ ใ นสิท ธิห ลัก ประกัน
สุขภาพแห่งชาติเท่านัน้ ในลักษณะการสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็ นที่น่าสังเกตว่าหลักประกันที่สามารถ
ครอบคลุมประชากรได้ถ้วนหน้าอยู่ในระบบหลักประกันในภาคบังคับ สอดคล้องกับแนวคิดของ
Bhattacharya (2014); Henderson (2005) ซึ่งกล่าวว่าระบบการประกันสุขภาพภาคบังคับเป็ น
ระบบที่สามารถลดอุปสรรคทางการเงินและภาวะสุขภาพที่เปิ ดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าสู่ระบบ
ประกันสุขภาพได้และถือเป็ นการเฉลี่ยความเสี่ยงแต่ละบุคคลในกลุ่มคนจานวนมาก
การบริการดูแลระยะยาวในประเทศเยอรมนี ญี่ปนุ่ เและสิงคโปร์ประกอบไปด้วย
การดูแลในสถานบริการทัง้ แบบเต็มเวลาและแบบชั่วคราว การบริการดูแลนอกสถานบริการเช่น
บริก ารในที่พัก อาศัย การดูแลภายในชุมชนและการสนับ สนุนการดูแลเพื่อการดาเนินกิ จ วัตร
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ประจ าวัน ของผู้สูงอายุ โดยการขยายศัก ยภาพการบริก ารในรูป แบบสถานบริการเป็ นรู ปแบบ
บริการที่มีการเร่งพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงแรกของการดาเนินการระบการดูแลระยะยาวเพื่ อ
รองรับจานวนผูส้ ูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ จากนั้นจึงเริ่มมีการพัฒนาบริการดูแลระยะยาวนอก
สถานบริการในรูปแบบการสนับสนุนการดูแลผูส้ งู อายุโดยสมาชิกในครัวเรือน และการดูแลโดยใช้
ชุมชนเป็ นฐานซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการบริก ารดูแลระยะยาว ซึ่งการสนับสนุน
บริการดังกล่าวในประเทศญี่ปนุ่ และเยอรมนีอยู่ในรูปแบบการกาหนดวงเงินเพื่อการใช้บริการตาม
ระดับ ความจ าเป็ น ขณะที่ใ นประเทศสิงคโปร์ก ารสนับสนุน บริการอยู่ ในรู ปแบบการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการใช้บริการขึน้ กับลักษณะของบริการที่เลือกใช้ โดยในประเทศเยอรมนีมีรูปแบบการ
สนับสนุนทั้งการให้บริการและจานวนเงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริการดูแลระยะยาวที่มี
สมาชิกครัวเรือนเป็ นผูใ้ ห้การดูแล ซึ่งรูปแบบการสนับสนุนดังกล่าวเป็ นการส่งเสริมศักยภาพในการ
ให้การดูแลโดยสมาชิกในครัวเรือน
ขณะที่ในประเทศไทยมีการบริการในสถานบริการในรูปแบบสถานสงเคราะห์ซงึ่ มี
ความจากัด โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อดูแลผูส้ ูงอายุที่ยากไร้หรือมีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
ไม่ใ ช่เ พื่อรองรับ ความต้องการบริก ารดูแลในสถานบริก าร ขณะที่สถานบริก ารภาคเอกชนไม่
สามารถตอบสนองความต้องการบริการดูแลระยะยาวในผูท้ ี่มีรายได้ต่า ประกอบกับการบริการที่
เป็ นภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่งผลกระทบต่อภาระงานที่มากขึน้ ประกอบกับความ
จากัดของบุคลากรส่งผลให้ไม่สามารถให้การบริการได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของผูส้ งู อายุ
และครัวเรือน เมื่อพิจารณาถึงการสนับสนุนการดูแลโดยสมาชิกในครัวเรือนพบว่าผูใ้ ห้การดูแล
ผูส้ งู อายุในประเทศไทยได้รบั การฝึกอบรมการดูแลผูส้ งู อายุเพื่อในสัดส่วนเพียงร้อยละ 7.40 ซึ่งไม่
สอดคล้ อ งกั บ การดู แ ลแบบไม่ เ ป็ นทางการที่ เ หมาะสมตามแนวคิ ด ของ World Health
Organization (2002); วรรณลักษณ์ เมียนเกิด (2559) ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของการให้บริการ
ดูแลผูส้ ูงอายุ เมื่อพิจารณาการสนับสนุนจากภาครัฐ พบว่ามีเพียงมาตรการลดหย่อนทางภาษี
ให้แก่ บุ ตรที่อุปการะเลีย้ งดูผูส้ ูงอายุ ซึ่งผู้ที่มีรายได้ต่าไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว
กล่าวได้ว่ารูปแบบการบริการดูแลระยะยาวในประเทศไทยยังไม่สามารถทาให้ เป็ นรูปธรรมและ
ครอบคลุมผูส้ ูงอายุทุกคนรวมไปถึงการสนับสนุน บริการที่มีไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่าได้
นอกจากนั้น ในแง่ของความพอเพีย งของผู้ให้บริการดูแลระยะยาว พบว่า ใน
ประเทศเยอรมนี ญี่ปนุ่ สิงคโปร์ มีการเปิ ดโอกาสและส่งเสริมให้ผูใ้ ห้บริการภาคเอกชน องค์กร
อิสระที่ไม่แสวงหากาไร องค์กรศาสนา อาสาสมัครสามารถเข้าร่วมเป็ นผูใ้ ห้บริการดูแลผูส้ ูงอายุ
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ส่งผลให้สามารถเพิ่มจานวนผูใ้ ห้บริการรองรับต่อความต้องการของผูส้ ูงอายุ โดยให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอยู่ในฐานะของการเป็ นผูจ้ ดั การในการดูแลและรับผิดชอบในส่วนการส่งเสริมและการ
ป้องกันโรค ซึ่งเป็ นการลดภาวะการพึ่งพิงของผูส้ งุ อายุและเป็ นการขยายศักยภาพในการให้บริก าร
ดูแ ลระยะยาวรองรับ จ านวนผู้สูงอายุ ที่มี แ นวโน้ม เพิ่ม ขึ ้น ขณะที่ ใ นประเทศไทยมี ก ารขยาย
ศักยภาพการให้บริการผ่านอาสาสมัครในชุมชนโดยได้รบั ค่าตอบแทนผ่านกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่นแบบจ้างเหมาเดือนละไม่เกิน 600 บาทซึ่งค่าจ้างระดับดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ
ค่าจ้างขั้นต่าและไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ (2560) ที่กล่าวว่าค่าจ้าง
ผูด้ ูแลควรได้รบั ค่าตอบแทนการดูแลขั้นต่าเดือนละ 15,000 บาทเทียบเท่ากับผูท้ ี่จบการศึกษาใน
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ส่ ง ผลให้ไ ม่ ส ามารถขยายการให้บ ริ ก ารในชุม ชนโดยอาสามัค รได้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การเร่งขยายการบริการควรมีกาหนดค่าตอบแทนแก่อาสาสมัครที่เหมาะสม
โดยเปรียบเสมือนเป็ นการประกอบอาชีพที่ควรได้รบั ค่าตอบแทนตามอัตราค่าจ้างขัน้ ต่าซึ่งจะเป็ น
แนวทางที่สามารถขยายการให้บริการรวมถึงเป็ นการส่งเสริมอาชีพผูด้ แู ลผูส้ งู อายุซึ่งเป็ นการขยาย
ศักยภาพการบริการภายในชุมชนในระยะยาว
(3.) แหล่งเงินทุนในการดาเนินการดูแลระยะยาว
แหล่งเงินทุนในการจัดบริ การดูแลระยะยาวถือเป็ นประเด็นสาคัญของระบบการ
ดูแลระยะยาวในทุกประเทศ เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายจากการให้บริการดูแลระยะยาวมีจานวน
เพิ่มขึน้ ตามการเพิ่มขึน้ ของจานวนผูส้ งู อายุ การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐไม่เพียงพอและนามา
สู่แรงกดดันทางการเงินของระบบประกันสุขภาพดังเช่นประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาในประเทศ
เยอรมนี ญี่ปนุ่ สิงคโปร์ ซึ่งงบประมาณในการดาเนินการถือเป็ นส่วนสาคัญในการจัดบริการดูแล
ระยะยาว ดังนัน้ จึงมีการพัฒนาเป็ นระบบการจ่ายสมทบในรูปแบบประกันสังคมในเยอรมนี ระบบ
ประกันการดูแลระยะยาวในประเทศญี่ปนุ่ และประกันรายได้และการบริการดูแลระยะยาวภายใต้
ระบบการออมภาคบังคับในประเทศสิงคโปร์ นอกจากนัน้ ยังมีระบบการร่วมจ่ายในการใช้บริการ
ในแต่ละครัง้ ในประเทศญี่ปนุ่ และสิงคโปร์โดยเฉพาะการบริการในสถานบริการซึ่งกล่าวได้ว่าภาระ
ค่าใช้จ่ายบริการดูแลระยะยาวตกอยู่ที่ทงั้ ภาครัฐและประชากรของประเทศ
ขณะที่ระบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทยกล่าวได้ว่าภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ตกอยู่กบั ผูส้ งู อายุและครัวเรือนเป็ นหลักซึ่งถือเป็ นปัญหาเศรษฐกิจภายในครัวเรือน ดังนัน้ หากไม่
มีการเร่งสร้างแหล่งเงินทุนที่จะรองรับจานวนผูส้ งู อายุที่เพิ่มขึน้ และแนวโน้มจานวนแรงงานที่ลดลง
จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรสูงอายุ และครัวเรือน ดังนั้น จึงเป็ นเรื่องเร่งด่วนที่ตอ้ ง
พัฒนาระบบการเงินโดยระบบการร่วมจ่ายจากผูใ้ ช้บริการและการจัดหารายได้ของรัฐในรูปแบบ
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ต่างๆ เพื่อนามาสนับสนุนเป็ นงบประมาณสาหรับการดูแลระยะยาวซึ่งเป็ นปัจจัยสาคัญที่จะส่งผล
ต่อความรับผิดชอบของประชากรในประเทศและการสร้างความยั่งยืนของระบบประกันสุขภาพทั้ง
ในปัจจุบนั และอนาคต
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวยังต้องคานึงถึงลักษณะสังคมของ
แต่ละประเทศ โดยในประเทศไทยมีวัฒนธรรมของการดูแลผูส้ ูงอายุ ดังนั้น การบริการควรเน้น
บทบาทของการดูแลโดยสมาชิกในครัวเรือน และการส่งเสริมบทบาทของชุมชนเพื่อเป็ นฐานในการ
ให้บริการดูแลระยะยาว เช่น การสร้างศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุภายในชุมชน อาสาสมัครภายในชุมชนน
นอกจากนั้น การส่งเสริมบทบาทของผู้ดูแลซึ่งเป็ นสมาชิก ในครัวเรือน เช่น การสนับ สนุนทาง
การเงินเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดูแลผูส้ งู อายุ การออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนแรงงานให้สามารถ
ลางานชั่ว คราวเพื่ อ มาดูแ ลผู้สูง อายุ ซึ่ ง ถื อ เป็ น การสร้า งหลัก ประกัน ให้แ รงงานยัง คงอยู่ ใ น
ตลาดแรงงานและสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุโดยไม่สูญเสียโอกาสความมั่น คงทางรายได้ใน
อนาคตส่งผลให้ผสู้ งู อายุสามารถดารงชีวิตในครอบครัว โดยเชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพและ
บริการต่างๆ ในชุมชนถือเป็ นสิ่งสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับผูส้ งู อายุและครัวเรือน
จากที่กล่าวมาทั้งหมด พบว่า โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปนาไปสู่รู ป แบบ
ความต้องการสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ประกอบกับแนวโน้มการพึ่งพิงตนเองของผูส้ งู อายุที่
เพิ่มขึน้ จากจานวนประชากรวัยเด็กที่ลดลง ระบบหลักประกันการดูแลระยะยาวในวัยสูงอายุจึง
ต้องสามารถทดแทนศักยภาพในการดูแลของสมาชิกในครัวเรือน ดังนั้น การปรับตัวร่วมกันของ
ประชากรทั้งผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคประกอบกับบทบาทของภาครัฐในแง่ของการบริการทางสุ ขภาพ
สาหรับผูส้ ูงอายุจึงเป็ นปัจจัยสาคัญที่จะนาไปสู่ การสร้างระบบการดูแลระยะยาวที่เหมาะสมและ
ยั่งยืนสอดคล้องกับความต้องการของประชากรซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูส้ งู อายุ
และครัวเรือน นโยบายการดูแลระยะยาวที่เป็ นรูปธรรมและมีความชัดเจนส่งผลต่อการดาเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมความพร้อมของแหล่งเงินทุนเพื่อการจัดบริการดูแลระยะยาว และ
การเร่งขยายศักยภาพการให้บริการและสร้างทางเลือกของการบริการจะส่งผลให้สามารถขยาย
ความครอบคลุมของบริการให้แก่ผสู้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิงทุกคนได้อย่างเท่าเทียม
5.2.2 การวิเคราะห์คุณลักษณะของการบริการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ
รูปแบบบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุ ประกอบไปด้วยการดูแลแบบเป็ นทางการ
และแบบไม่เป็ นทางการ ขึน้ อยู่กับความต้องการและความจาเป็ นของผูส้ งู อายุและความสามารถ
ในการดูแลผูส้ ูงอายุของครัวเรือนที่มีความแตกต่างกัน โดยผลการศึกษาพบว่าการบริการดูแล
ระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุเป็ นบริการทางสุขภาพที่บุคคลมีความยินดีที่จ ะจ่ายเพื่อให้ได้รับ การ
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บริการดูแลในวัยสูงอายุซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความไม่แน่นอนในการบริการสุขภาพของ Arrow

(2001)ซึ่งนาไปสู่พฤติกรรมในการรับความเสี่ยงที่แตกต่างกันโดยบุคคลส่วนใหญ่เ ลือกที่จะ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเช่น การทาประกันสุขภาพเพื่อได้รบั การคุม้ ครองการสูญเสียรายได้จากค่า
รัก ษาพยาบาลซึ่งส่งผลต่ อความพึงพอใจของบุ คคล สอดคล้องกับ แนวคิดของ Bhattacharya
(2014); Phelps. (2003) ซึ่งจากการศึกษาพบว่าบริการดูแลสาหรับผูส้ ูงอายุที่บุคคลมีความพึง
พอใจมีรายละเอียด ดังนี้
การบริการดูแลระยะยาวที่ให้ภาครัฐเป็ นผูด้ าเนินการเป็ นรูปแบบบริการที่บุคคลมีความ
พึงพอใจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่กาหนดให้และมีความยินดีที่จะจ่ายเพื่อให้ได้รบั
บริการดูแล ทั้งนีเ้ นื่องจากการดาเนินการจัดบริการโดยภาครัฐส่งผลให้บุคคลมีความมั่นใจในการ
รับ บริก ารเนื่องจากภาครัฐ เป็ น หน่วยงานที่ดาเนิน การในการใช้ท รัพยากรเพื่ อการจัดบริ ก าร
สาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรทุกคนและทุกวัยโดยไม่หวังผลกาไร ซึ่งผลการศึกษา
ในครัง้ นีส้ อดคล้องกับการศึกษาของ Brau et al. (2010); Greenhalgh-Stanley (2014) ซึ่งพบว่า
การบริการดูแลระยะยาวที่มีรฐั บาลเป็ นผูด้ าเนินการส่งผลให้บุคคลมีความมั่นใจในการรับบริการ
และส่งผลต่อความยินดีที่จะจ่ายสมทบเพื่อการประกันการดูแลระยะยาว เนื่องจากการประกันเป็ น
เครื่องมือในการลดความเสี่ยงซึ่งมีรูปแบบที่ตอ้ งจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อคาดหวังการได้รบั การชดเชย
ในอนาคต
รูปแบบการบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุที่บุคคลมีความต้องการคือการบริการ
ดูแลในสถานบริการทัง้ การบริการแบบเต็มเวลาและการบริการแบบชั่วคราวเป็ นรูปแบบบริการที่
ส่งผลให้บุคคลมีความพึงพอใจมากขึน้ เห็นได้จากการที่บุคคลมีความยินดีที่จะจ่ายเพื่อให้ได้รบั
บริการ โดยบุคคลมีความยินดีที่จะจ่ายเบีย้ ประกันเพือ่ ให้ได้รบั บริการดูแลในสถานบริการ 24 ชม./
วันในจานวนที่มากที่สุดแสดงถึงระดับความสาคัญที่บุคคลให้แก่บริการดังกล่าว รองลงมาได้แก่
การบริการดูแลในสถานบริการชั่วคราว (ไม่เกิน 8 ชม./วัน) ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะการดูแลในสถานบริการ
เป็ นรูปแบบบริการที่รองรับการดูแลที่เกินศักยภาพการดูแลจากสมาชิกในครัวเรือน เช่นการดูแล
ทางการแพทย์ หรือการฟื ้ นฟูสภาพสาหรับผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่งถือเป็ นการบริการที่มีความ
จ าเป็ น ที่ต ้อ งใช้ค วามเชี่ย วชาญเฉพาะด้า น สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ Cardoso et al.
(2012); Lin et al. (2014); ถาวร สกุ ลพาณิช ย์ et al. (2556); วรวรรณ ชาญด้วยวิท ย์ ( 2560)
กล่าวว่าการบริการในรูปแบบทางการเป็ นรูปแบบการบริการที่มีความสาคัญเพื่อทดแทนการลดลง
ของความสามารถในการดูแลแบบไม่เป็ นทางการและเป็ นการลดค่าเสียโอกาสจากการที่ผูด้ ูแล
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ต้องออกจากตลาดแรงงาน (Geyer & Korfhage, 2015) และเพื่อตอบสนองความต้องการบริการ
ดูแลระยะยาวในกลุ่มผูส้ งู อายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องในอนาคต
ในขณะที่การบริการดูแลในที่พักอาศัยแบบชั่วคราว หากต้องมีการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รบั
บริการจะเป็ นรูปแบบบริการที่บุคคลไม่มีความพึงพอใจ ซึ่งก็คือการจัดให้มีบริการดูแลในที่พัก
อาศัยแบบชั่วคราวไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้คมุ้ ค่ากับเบีย้ ประกันที่ตอ้ งจ่ายสมทบ
เพื่อให้ได้รบั บริการ เนื่องจากหากผูส้ งู อายุสามารถอาศัยในครัวเรือนได้ สมาชิกในครัวเรือนและ
ครอบครัวจะเป็ นผูใ้ ห้การดูแลด้วยตนเองตามวัฒนธรรมสังคมไทยที่การดูแลผูส้ ูงอายุเป็ นหน้าที่
ของสมาชิกในครัวเรือนที่ตอ้ งรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิราณี ศรีหาภาค et al.
(2557) ที่กล่าวว่าการดูแลผูส้ งู อายุโดยการว่าจ้างผูด้ ูแลเพื่อให้การดูแลในที่พักอาศัยเป็ นรูป แบบ
บริก ารที่ค รัวเรือนประสบปั ญหาการแสวงหาผู้ดูแลและคุณภาพการดูแลที่ไม่มีคุณภาพซึ่งเป็ น
ประสบการณ์ที่ส่งผลให้ผูร้ บั บริการไม่มีความมั่นใจในระบบการจัดหาผูด้ แู ลในที่พกั อาศัย ดังนัน้
หากต้องมีการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รบั บริการถือเป็ นรูปแบบบริการที่ไม่ส่งผลให้บุคคลมีความพึงพอใจ
มากขึน้
โดยในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้กาหนดให้มีการร่วมจ่ายในรูปแบบเบีย้ ประกันการดูแลระยะ
ยาวซึ่งความแตกต่างกันในแต่ละทางเลือกซึ่งผลการศึกษาพบว่า เบีย้ ประกันเป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกบริการดูแลระยะยาว เนื่องจากเบีย้ ประกันถือเป็ นต้นทุนของการใช้บริการซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่กล่าวว่าเมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึน้ จะทาให้ระดับความพอใจ
ของผูบ้ ริโภคลดลงซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ M. Daly (2018); Papar (2013) ที่กล่าวว่า
ค่าเบี ย้ ประกัน ยิ่ งมีจานวนมากจะส่งผลให้บุคคลมีความพึงพอใจลดลง พฤติก รรมของบุ คคล
โดยทั่วไปหากต้องมีก ารร่วมจ่ายเพื่อการใช้บ ริก ารในอนาคต โดยการให้โอกาสในการเลื อ ก
ตัดสินใจจะมีผูใ้ ช้บริการที่ไม่เข้าร่วมในระบบดังกล่าว นอกจากนัน้ ผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ยจะไม่สามารถ
ร่วมจ่ายในระบบประกันการดูแลระยะยาวสาหรับ วัย สูงอายุ ได้ซึ่งเป็ น ประเด็น สาคัญที่รัฐต้อง
วางแผนทางการเงินเพื่อการให้บริการในลักษณะสังคมสงเคราะห์เ พื่อการเข้าถึงการใช้บริการดูแล
ระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุทุกคน
การตัดสินใจของบุคคลนอกจากจะขึน้ กับลักษณะของสินค้าและบริการแล้วยัง ขึน้ กับ
คุณลักษณะทางประชากรในแต่ละบุคคลส่งผลให้มีแนวโน้มในการเลือกบริการดูแลระยะยาวซึ่ง
ส่งผลต่อความยินดีที่จะจ่ายสาหรับการใช้บริการ การวิเคราะห์คุณลักษณะทางประชากรที่ส่งผล
ต่อความยินดีที่จะจ่ายต่อการบริการการดูแลระยะยาว ผลการศึกษาพบว่าความตระหนักในความ
เสี่ยงทางสุขภาพเป็ นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการดูแลระยะยาวและมีความยินดีที่จะ
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ร่วมจ่ายเพื่อการได้รับ บริก าร ทั้งนี้เ นื่องจากผู้ที่มีความตระหนัก ในความเสี่ย งในการมีความ
ต้องการดูแลระยะยาวในอนาคต และการตระหนักถึงความเสี่ยงทางการเงินจากค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้
จากการดูแลระยะยาวในอนาคตโดยมีการวางแผนทางการเงินเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะมี
ความยินดีที่จะจ่ายประกันดูแลระยะยาวเพื่อเป็ นหลักประกันในการได้รบั บริการดูแลระยะยาวใน
สถานบริการสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Baji et al. (2014); Swamy (2002) ที่กล่าวว่าผูท้ ี่มี
ความตระหนักถึงความเสี่ยงทางสุขภาพ เช่น ผูท้ ี่คาดการณ์ว่าในอนาคตอาจมีความต้องการผูด้ แู ล
ในการดาเนินกิจวัตรประจาวัน เนื่องจากการเจ็บป่ วยหรือสภาพร่างกายที่เสื่อมถอย ผูท้ ี่ ตระหนัก
ความเสี่ยงทางการเงินจากค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตจะมีความยินดีที่จะจ่ายใน
ระบบประกัน สุขภาพมากกว่า กล่าวได้ว่า ปั จ จัย ในการตระหนักความเสี่ยงทางสุขภาพในวัย
สูงอายุ เ ป็ น ปั จ จัย สาคัญ ที่น าไปสู่ก ารวางแผนเพื่อ รองรับ ความเสี่ย งจากค่าใช้จ่ายที่เ กิ ด การ
เจ็บป่ วยรวมไปถึงความตระหนักดังกล่าวจะเป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพตนเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
ดังนัน้ การสนับสนุนเพื่อสร้างการรับรูเ้ พื่อให้ประชากรมีความตระหนักในความเสี่ยงทาง
สุขภาพทั้งในแง่ของร่างกายและทางการเงินอัน อาจจะเกิดขึ ้นเมื่อเข้าสู่ภาวะสูงวัย เช่น การจัด
กิจกรรมเพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารในเรื่องของความเสี่ยงต่อโอกาสในการเกิดโรคและความเสื่อมของ
ร่างกาย และภาระทางการเงินที่จะเกิดขึน้ ในวัยสูงอายุเพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคคลปรับพฤติกรรม
ในการดูแลสุขภาพของตนเองและเล็งเห็นถึงความสาคัญของการวางแผนเพื่อสร้างระบบการดูแล
ระยะยาวรองรับความต้องการบริการดูแลระยะยาวในวัยสูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
5.3 ข้อเสนอแนะ
การนาเสนอในส่วนนีเ้ พื่อให้ผลการศึกษาในครัง้ นีส้ ามารถนาไปเป็ นแนวทางการกาหนด
รู ป แบบการประกัน การดูแลระยะยาวส าหรับ ผู้สูงอายุ ซึ่งแบ่ งเป็ น ข้อ เสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะงานวิจยั ครัง้ ต่อไป และข้อจากัดงานวิจยั ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. รัฐ บาลควรเป็ น หน่วยงานหลั ก ในการจัดการระบบการดูแ ลระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุ เ พื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่รับ บริก ารโดยเฉพาะผู้ที่ต้องร่วมจ่ายสมทบเพื่อการใช้
บริการในอนาคต นอกจากนั้น ปั ญหาในเรื่องจานวนผูใ้ ห้บริการดูแลเป็ นสิ่งสาคัญต่อการขยาย
ความครอบคลุมของระบบการดูแลระยะยาวและคุณภาพการให้บริการโดยเฉพาะสถานบริก ารทั้ง
การบริการแบบเต็มเวลาและการบริการแบบชั่วคราวซึ่งเป็ นรูปแบบบริการที่ตอ้ งมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว รวมไปถึ งผู้ใ ห้ก ารดูแลซึ่งในประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็ น ผู้รับ ผิดชอบการ
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ให้บริการแสดงถึงความจากัดของบุคลากรอันจะส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการให้บริการ ดังนัน้
การเปิ ดโอกาสให้ผใู้ ห้บริการภาคเอกชน เช่น ศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุภาคเอกชน หรือผูช้ ่วยดูแลผูส้ งู อายุ
ที่ผ่านหลักสูตรการดูแลผูส้ งู อายุ เข้าร่วมเป็ นผูใ้ ห้บริการดูแลภายใต้การกากับดูแลของภาครัฐ หรือ
การใช้เทคโนโลยีในการช่วยดูแลผูส้ งู อายุ เช่น ระบบติดตามผูส้ งู อายุเพื่อติดตามการดาเนินกิจวัตร
ประจาวัน การติดต่อสถานพยาบาลเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน หรือการเก็บข้อมูลสุขภาพเบือ้ งต้นของ
ผูส้ ูงอายุโดยไม่จาเป็ นต้องพึ่งพิงบุคลากรทางการแพทย์เ พื่อเป็ นการสร้างจานวนผูใ้ ห้บริก ารให้
เพียงพอกับความต้องการของผูส้ งู อายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
2. ระบบการดูแลระยะยาวจัดตัง้ ขึน้ เพื่อรองรับความต้องการบริการดูแลของผูส้ งู อายุ
แต่อย่างไรก็ตามบริการที่รฐั จัดให้ไม่สามารถรองรับความต้องการของผูส้ ูงอายุและครัวเรื อนได้
ทัง้ หมด ดังนัน้ ควรต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลในรูปแบบอื่น เช่น การส่งเสริมบทบาท
ของชุมชนเพื่อเป็ นฐานในการให้บ ริก ารดูแลระยะยาว เช่น การสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภายใน
ชุมชน ผูช้ ่วยดูแลซึ่งเป็ นอาสาสมัครภายในชุมชนและการส่งเสริมบทบาทของผูด้ แู ลซึ่งเป็ นสมาชิก
ในครัวเรือน เช่นการสนับสนุนทางการเงินเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ ายในการดูแล การออกกฎหมายเพื่อ
สนับ สนุน แรงงานให้สามารถลางานชั่วคราวเพื่อมาดูแลผู้สูงอายุห รือหรือในกรณีที่สมาชิกใน
ครัวเรือนออกจากงานเพื่อมาดูแลผู้สูงอายุ ส่งผลให้เสียสิทธิต่างๆ ที่ได้รบั จากการทางานควรมี
หลัก ประกัน เพื่อชดเชยการว่างงานในรู ปแบบของการประกันการว่างงานซึ่งถือเป็ นการสร้าง
หลักประกันเพื่อรองรับผูส้ งู อายุและผูด้ แู ลสมาชิกในครัวเรือนที่สอดล้องกับวัฒนธรรมของไทยที่ให้
ความสาคัญกับการดูแลผูส้ งู อายุในครัวเรือน
3. ประเด็นสาคัญเร่งด่วนที่ตอ้ งคานึงถึงคือแหล่งเงินทุนในการจัดบริการ เนื่องจาก
ภาระค่าใช้จ่ายจากการให้บริการจะมีจานวนเพิ่มขึน้ ตามการเพิ่มขึน้ ของผูส้ ูงอายุ เช่น การจัดตัง้
กองทุน การดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุซึ่งก าหนดให้วัย แรงงานร่วมจ่ายสมทบ หรือ การหา
รายได้จากภาษี สินค้าเฉพาะเพื่อสมทบในกองทุน สาหรับการจัดบริการดูแลระยะยาว และควร
พัฒนาระบบการออมในกลุ่มวัยแรงงานเพื่อให้บุคคลเหล่านีเ้ มื่อกลายเป็ นผูส้ งู อายุจะได้มีเงินออม
เพื่อการดูแลตนเองได้ เช่น การปรับโครงสร้างระบบกองทุนสารองเลีย้ งชีพเพื่อสร้างระบบการออม
สาหรับการดูแลระยะยาวในวัยสูงอายุ
4. นอกจากการบริการดูแลระยะยาวซึ่งเป็ นบริการดูแลภายหลังการเกิดภาวะพึ่งพิง
ควรมีการบริการเพื่อในส่วนการส่งเสริมและการป้องกันโรค เช่นการจัดกิจกรรมการให้ความรูเ้ พื่อ
การดูแลตนเอง การให้ความรูด้ า้ นโภชนาการ การออกกาลังกายที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิด
โรคหรื อ เป็ น การลดความเสี่ย งอัน น ามาซึ่ งความต้อ งการดูแลระยะยาวในอนาคต และการ
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สนับสนุนสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพผูส้ งู อายุเพื่อควบคุมราคาและจูงในในการผลิตสินค้า
และบริการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ ูงอายุ และมาตรการอื่นๆ เช่น การส่งเสริมการลงทุน การลดหย่อน
ภาษี ควรเป็ น มาตรการที่ป ระกอบกัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสิน ค้าและบริก ารในการบริ ก าร
ผูส้ งู อายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูส้ งู อายุในระยะยาว
นอกจากนั้น ผูว้ ิจัยได้นาเสนอระบบประกันการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ ูงอายุภาค
บังคับในประเทศไทยซึ่งกาหนดให้มีการร่วมจ่ายสมทบเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนในการดาเนินการเพื่อ
เป็ นหลักประกันสาหรับผูส้ ูงอายุที่ตอ้ งการดูแลระยะยาว โดยเน้นการบริ การในสถานบริการเพื่อ
รองรับความต้องการของผูส้ งู อายุและครัวเรือนแสดงดังภาพประกอบ 18 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้มีสิทธิรับบริการ: ผูส้ งู อายุทุกคนที่มีภาวะพึ่งพิงในกลุ่มติดบ้านและติดเตียง
แหล่งที่มาของเงินทุน: การจ่ายเงินสมทบจากแรงงานอายุระหว่าง 40 -59 ปี
และการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลผ่านสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เข้า
สู่กองทุนการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุเพื่อจัดสรรเป็ นกองทุนในการดาเนินงานการบริการดูแล
ระยะยาวแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
ผู้ให้บริการ: ผูใ้ ห้บริการดูแลระยะยาวประกอบไปด้วยหน่วยงานสาธารณสุขใน
พืน้ ที่ได้แก่ เครือข่ายโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและหน่วยบริการภาคเอกชนที่
ขึน้ ทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข
หลักเกณฑ์การขอรับบริการ: ผูส้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในกลุ่มติดบ้านและติด
เตี ย งจากการประเมิ น ภาวะพึ่ ง พิ ง ตามระบบประเมิ น คัด กรองความสามารถในการด าเนิน
ชีวิตประจาวันและปัญหาสุขภาพของกรมอนามัย สาหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ซึ่งไม่สามารถจ่ายเงินสมทบได้สามารถขอรับบริการในลักษณะสังคมสงเคราะห์
สิทธิประโยชน์:
ผูจ้ ่ายสมทบ: การบริการประกอบไปด้วยการให้บริการในสถานบริการแบบ
เต็มเวลาและระหว่างวัน การให้บริการดูแลผูส้ ูงอายุภายในที่พักอาศัยระหว่างวัน การให้บริการ
ดูแลผูส้ ูงอายุแบบชั่วคราวในสถานบริการกรณีที่ผูด้ ูแลซึ่งเป็ นสมาชิกครัวเรือนไม่สามารถให้การ
ดูแลผูส้ งู อายุได้ และบริการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ เช่น การฝึกอบรมการดูแลผูส้ งู อายุสาหรับ
ญาติและอาสาสมัคร บริการให้คาปรึกษาเพื่อการดูแลผูส้ งู อายุ โดยการสนับสนุนอุปกรณ์และวัสดุ
สิน้ เปลืองเป็ นไปตามความจาเป็ นของผูส้ งู อายุแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
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ผูท้ ี่ไม่สามารถจ่ายสมทบ: การบริการอยู่ในลักษณะสังคมสงเคราะห์ประกอบ
ไปด้ว ยการให้บ ริ ก ารในสถานบริก ารในระหว่า งวัน และภายในที่พัก อาศัย ผ่า นหน่ วยบริก าร
สาธารณสุขในพืน้ ที่ เช่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ งู อายุซึ่งเป็ นการให้บริการภายในชุมชนและ
บริการส่งเสริมและป้ องกัน สุขภาพ การสนับสนุนอุปกรณ์และวัส ดุสิน้ เปลืองเป็ น ไปตามความ
จาเป็ นของผูส้ งู อายุแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ภาพประกอบ 19 การนาเสนอระบบประกันการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุของประเทศไทย
ที่มา: กาหนดโดยผูว้ ิจยั
ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากงานวิจยั ที่ศึกษาในครัง้ นีม้ ีกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มแรงงานอายุ
ระหว่าง 40-59 ปี ในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร การศึกษาในครัง้ ต่อไปควรเพิ่มพืน้ ที่ในการศึกษา เช่น
พืน้ ที่ในภาคต่างๆ ซึ่งอาจมีความพึงพอใจและความยินดีที่จะจ่ ายต่อรูปแบบบริการที่แตกต่างกัน
เพื่อให้ผลการศึกษาที่เป็ นตัวแทนของประชากรทั้งประเทศ และวิเคราะห์โดยให้ความสาคัญกับ
ปัจจัยด้านเพศ เนื่องจากเพศชาย เพศหญิงอาจมีความพึงพอใจที่แตกต่างกันประกอบกับอายุคาด
เฉลี่ยที่แตกต่างกันในแต่ละเพศอาจนาไปสู่ผลการศึกษาที่แตกต่างกันและเพิ่มการวิจยั เชิงคุณภาพ
เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูส้ ูงอายุ ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุทั้งในสถานบริการและสมาชิกในครัวเรือน
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เพื่อระดมความคิดเห็นถึงปัญหาจากการบริการดูแลระยะยาวและรูปแบบความต้องการการดูแล
ระยะยาวสาหรับการวางแผนการผลิตและการกาหนดราคาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการอย่ างแท้จริง เพื่อน ามาเป็ นแนวทางในการสร้างหลักประกัน การดูแลระยะยาวสาหรับ
ผูส้ งู อายุที่เหมาะสมและมีความยั่งยืนต่อไป
ประเด็นการวิจัยที่ควรศึกษาต่อไป คือการศึกษารูปแบบการร่วมจ่ายในระบบการ
ดูแลระยะยาว เช่น ลักษณะการร่วมจ่ายที่เหมาะสมเช่น การจ่ ายสมทบในรูปแบบประกันสังคม
หรือ เบีย้ ประกันและศึกษาผลกระทบจากการการร่วมจ่ายจากประชากรในแต่ละช่วงวัย
ข้อจากัดของการวิจัย
การวิจัยในครัง้ นีม้ ีส่วนของการศึกษาจากการสารวจข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้
แบบสอบถาม ซึ่งมีข้อจ ากัด ด้วยเวลาและงบประมาณ ในบางพืน้ ที่จึงไม่สามารถลงพืน้ ที่ดว้ ย
ตนเองจึงไม่ได้มีการสอบถามถึงเหตุผลถึงการไม่เลือกทางเลือกได้อย่างครบถ้วนซึ่งเป็ นข้อคาถาม
ที่อาจนาไปสู่ขอ้ เสนอแนะในเชิงนโยบายที่หลากหลายมากขึน้ และพบว่าข้อมูลที่ได้จ ากการท า
แบบสอบถามมีความผิด ปกติ เช่น จานวนผูส้ ูงอายุในครัวเรือน ซึ่งผูว้ ิจัยมีความจา้ เป็ นต้องตัด
ข้อมูลนัน้ ออกไป แต่ขอ้ จากัดดังกล่าวไม่ส่งผลต่อความผิดพลาดในการการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ต่อบริการดูแลระยะยาวสาหรับผูส้ งู อายุ
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แบบสอบถามความพึงพอใจรูปแบบบริการการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็ นส่วนหนึ่งของงานวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ลักษณะบริการดูแลระยะยาวเพื่อนาผลการศึกษาในการกาหนดแนวทางการประกันการดู แล
ระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุ ผู้วจิ ยั ขอรับรองว่าข้อมูลที่ท่านตอบจะใช้สาหรับการศึกษาในครัง้ นี้
เท่านัน้ และจะเก็บรักษาเป็ นความลับและนาเสนอผลการวิจยั ในภาพรวมของงานเท่านัน้ ผูว้ จิ ยั
ขอขอบคุณมา ณ. โอกาสนี้
แบบสอบถามประกอบไปด้วย 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความตระหนักในความเสีย่ งทางสุขภาพ
ส่วนที่ 3 ความรูค้ วามเข้าใจในระบบประกันสุขภาพ
ส่วนที่ 4 ทางเลือกการประกันการดูแลระยะยาว
กลุ่มตัวอย่าง 1. อายุระหว่าง 40 – 59 ปี
2. มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
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กรุณาตอบคาถามโดยทาเครื่องหมาย (/) ลงในช่องว่าง ทีก่ าหนดให้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม
1.1) เพศ
ชาย
หญิง
1.2) อายุ………………..ปี
1.3) สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
แยกกันอยู่
หม้าย
หย่า
1.4) ระดับการศึกษา
ไม่เคยเรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส. / ปวท./ อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกว่า
1.5) อาชีพ
ข้าราชการ / พนักงาน /ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนรายวัน
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนรายเดือน
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทั ่วไป
แม่บา้ น/พ่อบ้าน
อื่นๆ ระบุ.............................................
1.6) จานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมผูต้ อบแบบสอบถาม)
จานวน (คน)
1. เด็ก (อายุต่ากว่า 15 ปี )
2. วัยทางาน (อายุ 15 – 60 ปี )
3. ผูส้ ูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี )
1.7) สมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตรประจาวันได้หรือไม่
ช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตรประจาวันได้ตามปกติ
ช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตรประจาวันได้บา้ ง
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตรประจาวันได้
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1.8) รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน (เฉลีย่ ในรอบ 12 เดือน)………………………….บาท/เดือน
1.9) รายได้ครอบครัวต่อเดือน (เฉลีย่ ในรอบ 12 เดือน)………………………….บาท/เดือน
1.10) โดยปกติท่านได้ออมเงินหรือไม่
ออมเงิน เฉลีย่ เดือนละ…………. บาท
ไม่ออมเงิน
1.11) ประเภททีอ่ ยู่อาศัย
บ้านของตนเอง
บ้านเช่า
อื่นๆ โปรดระบุ……
1.12) ลักษณะบ้านทีอ่ ยู่อาศัย
บ้านเดีย่ ว
ทาวน์เฮาส์
ตึกแถว
คอนโดมิเนียม
อพาร์ทเมนท์/แฟลต/หอพัก
อื่นๆ โปรดระบุ…………………
1.13) ในปัจจุบนั ท่านมีโรคประจาตัวหรือไม่
ไม่ม ี
ไม่ทราบ
มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคไขมันในเส้นเลือดสูง
มะเร็ง
ต้อกระจก/ต้อหิน
ลมชัก/ลมบ้าหมู
หอบหืด ถุงลมโป่ งพอง
โรคกระเพาะ
ภูมแิ พ้
ตับแข็ง
ไตวาย/ไตพิการ
เก๊าท์
ปวดเข่าเรือ้ รัง/ข้อเข่าเสื่อม
อื่น ๆ โปรดระบุ .........................
ส่วนที่ 2 ความตระหนักในความเสี่ยงทางสุขภาพ
2.1) ท่านรูส้ กึ ว่าสุขภาพของตนเองเป็ นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
2.2) ท่านตรวจสุขภาพอย่างน้อยปี ละกี่ครัง้
2 ครัง้
1 ครัง้
ไม่เคยตรวจ

ไม่ดี

ไม่ดมี ากๆ
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2.3) ในวัยชรา ท่านจะใช้รายได้จากส่วนใดในการจ่ายค่าใช้จ่ายจากการดูแลรักษาพยาบาล
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ยังไม่ได้วางแผน
เงินออม
สมาชิกในครอบครัว
ประกันสุขภาพเอกชน
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
รายได้จากการลงทุนในทรัพย์สนิ อื่นๆ
อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………
2.4) ท่ านมีความกัง วลว่า เมื่อท่ านอายุ 60 ปี ข้นึ ไปจะต้องการผู้ช่ ว ยเหลือในการท ากิจ วัต ร
ประจาวันหรือไม่
กังวลมากทีส่ ุด
กังวลมาก
กังวลปานกลาง
กังวลน้อย
ไม่กงั วล
2.5) ท่านคิดว่าเมื่อท่านอายุ 60 ปี ขน้ึ ไป ท่านจะได้รบั การดูแลจากสมาชิกในครอบครัวหรือไม่
ได้รบั
ได้รบั ในบางเวลา
ไม่ได้รบั
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ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจในระบบประกันสุขภาพ
กรุณาตอบคาถามโดยกาเครื่องหมาย (/) ลงในช่องว่างทีก่ าหนดให้
คาถาม
1. การประกันเป็ นการจ่ายเงินในปั จจุบนั เพื่อคุม้ ครองความเสีย่ งจาก
การเจ็บป่ วยทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตเพื่อให้ได้รบั การดูแลทางการแพทย์
หรือการช่วยเหลือในการดาเนินกิจวัตรประจาวันตามความจาเป็ นในแต่
ละบุคคล
2. การประกันสุขภาพคือการกระจายความเสีย่ งในเรื่องค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพเพื่อให้ได้รบั ความคุม้ ครองและสามารถเข้าถึงบริการทาง
การแพทย์โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
3. การประกันการดูแลระยะยาวเหมาะสมกับบุคคลทุกวัย
เนื่องจาก
บุคคลมีความเสีย่ งสูงในการเจ็บป่ วยและมีความจาเป็ นในการได้รบั
บริการทางสุขภาพ โดยเฉพาะการดูแลระยะยาวกรณีทไี่ ม่สามารถดาเนิน
ภารกิจในชีวติ ประจาวันได้
4. การประกันภัยการดูแลระยะยาวคือ การประกันภัยทีบ
่ ริษทั ประกันภัย
ตกลงทีจ่ ะชดเชยค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการรักษาพยาบาลจากการ
เจ็บป่ วยหรือการอุบตั เิ หตุโดยคุม้ ครองในระยะยาว
5. การประกันสุขภาพเป็ นการลดความผันผวนของรายได้โดยการ
กระจายความเสีย่ งในคนกลุ่มใหญ่ และมีการเก็บค่าธรรมเนียมจากทุกคน
ดังนัน้ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของบุคคลจะถูกเฉลีย่ ไปในคนกลุม่
ใหญ่ทรี่ ่วมการประกัน

ใช่

ไม่ใช่
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ส่วนที่ 4
คาชี้แจง เมื่อบุคคลเข้าสู่วยั สูงอายุจะเกิดการเสื่อมถอยทางร่างกายและภาวะโรคเรื้อรัง
ต่างๆ ส่ง ผลต่อความสามารถในการดูแลตนเองที่ลดลงและจาเป็ น ต้องได้ร ับการดูแลอย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว จากการประมาณการค่าใช้จ่ายการดูแลระยะยาวพบว่าผูส้ ูงอายุที่มคี วาม
จาเป็ นต้องได้รบั การดูแลตลอด 24 ชั ่วโมงจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งประกอบไปด้วยค่าตอบแทนผู้ดูแล
และค่าใช้จ่ ายอุปกรณ์และวัส ดุส้นิ เปลืองในการดู แลขัน้ ต่ า 18,829 บาท/เดือน ในขณะที่
ผู้สูง อายุที่สามารถดูแลตนเองได้บ้างมีค่าใช้จ่ายในการรับบริการดูแลระยะยาวขัน้ ต่ า 6,517
บาท/เดือน
ในปั จ จุ บัน การดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูง อายุใ นประเทศไทยดาเนิ น การโดยองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ซึ่งได้รบั งบประมาณจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจัดสรร
งบประมาณให้แก่พ้นื ที่ที่มคี วามพร้อมซึ่ง ครอบคลุมบริการการดูแลช่วยเหลือในการดาเนิน
กิจวัตรประจาวันทัง้ ในสถานบริการและทีพ่ ักอาศัยและวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือการดาเนิน
กิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุตามที่ได้รบั การประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจ าวัน ขัน้ พื้น ฐาน (Barthel Activities of Daily Living : ADL) โดยแบบสอบถามที่
จัดทาขึ้นโดยกรมอนามัยแสดงดังตาราง จากนัน้ จะจัด ทาแผนการดูแลทีเ่ หมาะสมแก่ผู้สูงอายุ
แต่ละรายตามศักยภาพของแต่ละพืน้ ที่
คะแนนรวม ADL 20 (เต็ม)
คะแนน
0– 4 คะแนน
- 511 คะแนน
12 คะแนนขึน้ ไป

ผลการประเมินความสามารถในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
ผูส้ งู อายุทชี่ ่วยเหลือตนเองไม่ได้
ผูส้ งู อายุทชี่ ่วยเหลือตนเองได้บา้ ง
ผูส้ งู อายุทชี่ ่วยเหลือตนเอง ผูอ้ ่นื และสังคมได้
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