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ภาวะพ่ึงพาระยะยาว: ระบบสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในครอบครวั 
 

ศิราณี   ศรีหาภาค,  
คศน.รุน 3 

 
1. สถานการณภาวะพ่ึงพาระยะยาวของผูสูงอายุ 

ปจจุบันโครงสรางประชากรโลกและของประเทศไทยเปลี่ยนแปลง จํานวนประชากรผูสูงอายุเพ่ิม
จํานวนสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหหลายประเทศเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ ซึ่งเปนสังคมที่มีความตองการการ
พ่ึงพาที่เพ่ิมสูงขึ้น จากปญหาดานสุขภาพ ดานเศรษฐกิจและสังคม อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะการเสื่อมถอย ทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม ของผูสูงอายุ 

จากการวิเคราะหขอมูลประชากรภาวะทุพพลภาพของผูสูงอายุในแตละทวีป พบวาในทวีปแอฟริกา
มีความชุกของภาวะทุพพลภาพในผูสูงอายุ รอยละ 9.6 (Harwood, Sayer, and Hirschfeld, 2004) 
โดยเฉพาะในประเทศอียิปต พบอัตราความชุกของการเกิดความยากลําบากในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันใน
ทุกกิจกรรมสูง ในเพศชาย พบรอยละ 22.4 เพศหญิงรอยละ 28.5 และในประเทศตุนิเซีย พบอัตราความชุกใน
เพศชายรอยละ 32.0 เพศหญิง รอยละ 46.8 (Yount and Agree, 2005) ดานทวีปอเมริกาแถบละตินอเมริกา
พบภาวะทุพพลภาพของผูสูงอายุ รอยละ 7.5 (Harwood, Sayer, and Hirschfeld, 2004)   โดยเฉพาะใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศแคนาดา  มีรายงานภาวะทุพพลภาพ รอยละ 16.6 และรอยละ 6.0 
ตามลําดับ  

สวนประเทศในทวีปเอเชียพบวารายงานการเผยแพรภาวะทุพพลภาพที่ประเมินจากเคร่ืองมือ
ประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันที่ปรากฏรายงานบอย ไดแกประเทศใตหวัน ประเทศ
ไทย  ประเทศญี่ปุน ประเทศอิหราน ประเทศมาเลเซีย พบวาอัตราความชุกของเกิดภาวะทุพพลภาพใน
ประเทศเหลานี้พบในอัตราสูงไมเกินรอยละ 20 ยกเวนประเทศญ่ีปุน  (Sherina and Mustaqim, 2002, 
Jintapunkul, et al, 2003, Schoeni,et al., 2005, Okochi, 2005)  สวนในประเทศแถบทวีปยุโรปมี
รายงานเก่ียวกับอัตราความชุกของการเกิดภาวะทุพพลภาพจํานวนมากและมีรายงานขอมูลระดับประเทศที่
สมบูรณ และทวีปโอเซียเนีย มีรายงานการเผยแพรมากในประเทศออสเตรเลีย พบรอยละ 22 และพบวาอัตรา
การเกิดภาวะทุพพลภาพเพ่ิมสูงขึ้น (Giles , Cameron and Crotty, 2003, Harwood, Sayer, and 
Hirschfeld, 2004) ดังจากการศึกษาเปรียบเทียบความชุกของการเกิดภาวะทุพพลภาพและแนวโนมของการ
เกิดภาวะทุพพลภาพของประเทศและกลุมประเทศตางๆ ในโลกตั้งแตป 2000 – 2050 มีดังตอไปน้ี 

 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบอัตราความชุกของภาวะพ่ึงพาและแนวโนมการเกิดภาวะพ่ึงพาของผูสูงอายุ 

ประเทศ/กลุม
ประเทศ 

อัตราการเกิดภาวะพ่ึงพา (รอยละ) 
2000 2010 2020 2030 2040 2050 

China 7.8 8.3 9.6 11.6 13.0 14.0 
Established 
Market Economic  

7.2 7.8 8.6 9.7 10.2 10.4 

Former Socialist 
Economic of 
Europe 

7.9 7.9 8.9 9.7 10.8 12.5 
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ตารางที่ 1  เปรียบเทียบอัตราความชุกของภาวะพ่ึงพาและแนวโนมการเกิดภาวะพ่ึงพาของผูสูงอายุ (ตอ) 
ประเทศ/กลุม

ประเทศ 
อัตราการเกิดภาวะพ่ึงพา (รอยละ) 

2000 2010 2020 2030 2040 2050 
India 8.7 8.8 9.2 10.0 11.0 12.1 
Latin America and 
Caribbean  

7.3 7.5 8.1 8.9 9.6 10.6 

Meddle – Eastern 
Crescent 

7.8 7.8 8.1 8.5 9.1 9.8 

Sub – Saharan 
Africa 

9.7 9.6 9.6 9.6 9.8 10.5 

Other Asia and 
Islands 

7.7 7.9 8.5 9.3 10.2 11.1 

ที่มา: Harwood H.R., Sayer A.A., and Hirschfeld M, 2004 
 

สวนในประเทศไทยเปนประเทศที่มีสัดสวนของประชากรผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป  สูงขึ้นอยาง
รวดเร็ว จากการสํารวจภาวะพึ่งพาพบวาผูสูงอายุมีภาวะความตองการการพ่ึงพาการดูแลกิจวัตรประจําวัน 
รอยละ 15.5 มีภาวะทุพพลภาพ (วิชัย เอกพลากร และคณะ, 2552) และจากการคาดประมาณจํานวน
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพารุนแรง  ในป 2552 พบวามีความตองการการดูแลระยะยาว ในเพศชายประมาณ 
60,000 คน เพศหญิง 100,000 คน และอีก 20 ปขางหนา จะเพ่ิมขึ้นเปน 100,000 คน และ 140,000 คน ใน
เพศหญิงและชายตามลําดับ และจากประมาณการคาใชจายดานการรักษาของผูที่มีการพ่ึงพารุนแรง ในปพ.ศ. 
2552 พบประมาณ 908 - 11,354 ลานบาท และจะเพ่ิมเปน 2766 - 34,573 ลานบาทในปพ.ศ. 2567 
(Srithamrongsawat, et al, 2009) นอกจากนี้จากการศึกษา ยังพบวาการเกิดภาวะพ่ึงพาการดูแลระยะยาว
ของผูสูงอายุ ในแตละชวงของอายุมีความแตกตางกันดังนี้  

 
ตารางที่ 2  อัตราการเกิดภาวะพ่ึงพาระยะยาวของผูสูงอายุจําแนกตามเพศและอายุ 

ภาวะพ่ึงพาระยะยาว 
Male Female 

All 60-69 70-79 80+ All 60-69 70-79 80+ 

Long-term disability 17.4 14.6 19.4 27.6 20.2 14.9 23.4 36 

Total disability 22 19.5 22.9 33.3 27.2 22.7 30.6 39.7 

Self-care  Dependence 5.7 4 5.4 16.1 7.9 4.4 8.9 20.9 

ที่มา: Jintapunkul, et al. 2003 
 

ภาวะทุพพลภาพที่มีแนวโนมเพ่ิมสูงตามจํานวนผูสูงอายุ ทําใหเกิดความตองการการดูแลระยะยาว ที่
เปนปญหาใหญที่มาพรอมกับสังคมผูสูงอายุ ซ่ึงไมไดมีผลกระทบเฉพาะเพียงผูสูงอายุเทาน้ัน หากแตสงผล
กระทบตอสังคมทั้งในระดับครอบครัวชุมชน รวมถึงผลกระทบตอระบบบริการสุขภาพ  และประเทศชาติ  
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2. สถานการณผลกระทบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของสังคมไทย 
การดูแลผูสูงอายุระยะยาวกอใหเกิดคาใชจายในการดูแล ซ่ึงจากการศึกษาสถานการณคาใชจายของ

การดูแลระยะยาวในสถานดูแลผูสูงอายุของเอกชน 5 แหง ตามระดับการพ่ึงพา พบวาคาใชจายมีราคาสูงถึง 
15,000 – 26,000 บาทตอเดือน (ดังแผนภาพที่ 1) การดูแลผูสูงอายุระยะยาวจึงกอใหเกิดผลกระทบตอดาน
เศรษฐกิจของครอบครัว และ ประเทศชาติ  

 
แผนภาพที่ 1 คาใชจาเฉลี่ยของการดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่จําแนกตามระดับการพ่ึงพาของสถานดูแลผูสูงอาย ุ
               เอกชน 5 แหง 
 

 
ที่มา: Srithamrongsawat, S., Bundhamcharoen, K., Sasat, S. et al., (๒๐๐๙) 
 
นอกจากนี้แลวการดูแลผูสูงอายุระยะยาว ซึ่งเปนเปนการดูแลอยางตอเนื่องในชวงระยะเวลาที่

ยาวนาน พบวากอใหเกิดภาระและผลกระทบตอผูดูแลและครอบครัว ซ่ึงมากกวารอยละ 90 เปนคนใน
ครอบครัว ซ่ึงผลการศึกษาภาระและผลกระทบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวใน 9 จังหวัดของประเทศไทย พบวา 
(ศิราณี  ศรีหาภาค, โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และคณิศร  เต็งรัง, 2557)  

  1) ผูดูแลสวนใหญมีปญหาภาวะสุขภาพและตองการการพ่ึงพาดานสุขภาพ พบวาสวนใหญมีปญหา 
สภาพความไมพรอมทางดานรางกาย โดย 1 ใน 3 อยูในวัยสูงอายุ และ 1 ใน 3 มีภาวะเจ็บปวยดวยโรคเร้ือรัง 
และเกือบรอยละ 2 มีความพิการและมีปญหาในการดูแลตนเอง ผูดูแลจึงเปนกลุมคนที่อยูในภาวะมีความ
ตองการการพึ่งพา แตตองแบกรับภาระดูแลผูสูงอายุที่พ่ึงพาระยะยาวเน่ืองจากสมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะ
สุขภาพดีออกไปทํางานนอกบาน  
        2) ผูดูแลมีบทบาทเชิงซอนและรับภาระดูแลเพียงลําพัง พบวาผูดูแลผูสูงอายุสวนใหญมีหนาที่ภายใน
ครอบครัวเดิม โดย 3 ใน 4 ของผูดูแลยังประกอบอาชีพอยู การดูแลผูสูงอายุระยะยาวจึงทําใหภาระเพ่ิมขึ้นใน
ขณะที่หนาที่ภายในครอบครัวของผูดูแลยังคงเดิม นอกจากน้ีพบวาสวนใหญเปนครอบครัวเดีย่ว ผูดแูลมากกวา
รอยละ 80 จึงตองรับภาระดูแลเพียงลําพัง และผูดูแลประมาณ 1 ใน 9 ตองดูแลผูที่มีภาวะพ่ึงพาระยะยาว 
มากกวา 1 คน  

3) ภาระการดูแลผูสูงอายุระยะยาว พบวาภาระการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะสมองขาดเลือดและโรค 
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เร้ือรัง กอใหเกิดภาระและผลกระทบตอผูดูแลทุกดาน ทั้งดานรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม มากกวารอย
ละ 70.0 โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจพบมากที่สุดเกือบ 4 ใน 5 รองมาคืออารมณ  ดานสังคม พบ 2 ใน 3 และ
ดานรางกาย อยางไรก็ตามพบวาการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมกอใหเกิดผลกระทบเกือบทุกดาน
มากกวา รอยละ 80 ซึ่งมากกวาการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะสมองขาดเลือดและโรคเร้ือรัง โดยเฉพาะภาระและ
ผลกระทบดานจิตใจ และดานสังคม  
 

ภาระและผลกระทบ ภาวะStroke 

และโรคเรื้อรัง 

ภ า ว ะ
Dementia 

ภาระและผลกระทบ ภาวะStroke 

และโรคเรื้อรัง 

ภ า ว ะ
Dementia

1. ดานรางกาย 70.06 % 80.56 % 2. ดานจิตใจ 73.94 % 86.11 % 

1) เหนื่อยลารางกาย 52.41 % 58.34 % 1) เครียด วิตกกังวล 72.19% 94.45 % 

2) ปวดหลังและเขา 28.34 % 28.71 % 2) ซึมเศรา 25.14% 50.00 % 

3) ปญหานอนไมหลับ 17.11 % 13.89 % 3) เครียดรุนแรง ทําราย  4.28% 11.11 % 

4) มีการเจ็บปวย 4.80 % 6.93 %    ตนเองและผูสูงอายุ   

3. ดานสังคม 72.73 % 86.11 % 4. ดานเศรษฐกิจ 79.68 % 75.00 % 

1) กิจกรรมการพักผอน  

   ลดลง 

34.92 % 52.78 % 1) คาใชจายที่เพ่ิมขึ้น 100.00 % 100.00 % 

2) กิจกรรมทางสังคม 

   ลดลง 

29.63 % 27.78 % 2) รายไดลดลง 25.11 % 30.55 % 

3) ขัดแยงกับญาติพ่ีนอง 

   และครอบครัว 

41.28 % 19.43 % 3) เสียโอกาสในการ   

     ประกอบอาชีพ 

27.37 % 20.55 % 

4) กิจกรรมทางศาสนา  

   ลดลง 

5.29 % 0.00 % 4) เงินไมพอใช มีหนี้ 

5) ลาออกจากงาน 

13.41 % 
5.30% 

8.33 % 
11.11% 

ที่มา: รายงานการวิจัย ผลกระทบและภาระการดูแลผูสูงอายุระยะยาวภายใตวัฒนธรรมไทย 
  
 อีกทั้งในการศึกษาคร้ังนี้พบวาการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน ขาดหลักประกันคุณภาพการดูแลที่บาน
และความตอเน่ืองของการดูแลในระบบบริการสุขภาพ โดยพบวาสถานบริการปฐมภูมิ ทั้งสถานที่และระบบ
บริการของหนวยงานไมเอ้ือตอการใหบริการผูสูงอายุที่พ่ึงพาระยะยาว ทําใหผูสูงอายุประสบปญหาในการ
เดินทาง และขาดอุปกรณอํานวยความสะดวก มีความยากลําบากในการเคลื่อนยาย พบวาผูสูงอายุสวนใหญ
ไมไดรับการติดตามดูแลจากสถานบริการปฐมภูมิ ทั้งที่ผูสูงอายุมากกวา 1 ใน 4 มีปญหาการดูแลดาน
การแพทยที่เกินศักยภาพการดูแลของผูดูแลในครอบครัว และพบวาแนวทางการปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาวที่บานมีความลักลั่นขึ้นอยูกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในกรณีของผูสูงอายุสมองเสื่อมพบวาพบวา
ศักยภาพการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคของสถานบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิและระดับทุตติยภูมิมี
ขอจํากัด ตองสงตอในสถานบริการระดับตติยภูมิ ทําใหผูสูงอายไุมถึง 1 ใน 6 ท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทยเฉพาะ
ทาง และพบวาผูสูงอายุรอยละ 72 หยุดการรักษาและไมไดเขารับการบําบัดรักษา ในขณะที่ความเขาใจเกี่ยวกับ
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ภาวะสมองเส่ือมของผูดูแลมีจํากัด รวมทั้งพบวาผูดูแลและครอบครัวตองรับภาระดูแลผูสูงอายุเพียงลําพัง ขาด
การสนับสนุนจากหนวยงานในชุมชน กิจกรรมการดูแลที่ผูสูงอายุไดรับเปนเพียง “การดูแลกิจวัตรประจําวัน” 
ทําใหผูสูงอายุสวนใหญรอยละ 45 ไมไดรับการฟนฟูสภาพและขาดการปองกัน โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีภาวะ
สมองขาดเลือด พบวาบางสวนเกิดภาวะสมองขาดเลือดซํ้า นําไปสูภาวะพ่ึงพาที่มีระดับความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

การดูแลระยะยาวเปนหัวใจสําคัญของการดูแลผูสูงอายุ โดยเฉพาะผูดูแลเปนบุคคลที่มีความสําคัญใน
ระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว มีความแตกตางกันตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม การดูแลผูสงูอายทุีอ่ยู
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมและครอบครัวที่ผูดูแลมีอยูอยางจํากัด หรือ มีแตเปนกลุมที่ มี
ตองการการดูแลสุขภาพเชนเดียวกัน ภาระของการดูแลผูสูงอายุระยะยาวจึงสงผลกระทบเกินกําลังของผูดูแล
และครอบครัว 

 
3. กระบวนการเกิดภาวะพ่ึงพาระยะยาวในผูสูงอายุ   

ปญหาภาวะพึ่งพาระยะยาวในผูสูงอายุจึงไดรับความสนใจและถูกนํามาศึกษาอยางกวางขวาง และ
เปนเปาหมายในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุขององคการอนามัยโลก (WHO, 2003) ซ่ึงการศึกษาภาวะพึ่งพา
ระยะยาวที่ผานมาเปนการศึกษาผานแนวคิดภาวะทุพพลภาพ การใหความหมายเกี่ยวกับภาวะทุพพลภาพใน
ผูสูงอายุจึงเปนการใหความหมายเก่ียวกับ ความยากลําบากในการปฏิบัติกิจกรรม หรือความไมสามารถในการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่เคยทําได (Jagger et al., 2001; WHO, 2001; Freedman et al., 2002; WHO, 2003; 
Tas et al., 2007) ซ่ึงอธิบายผานแนวคิดของภาวะทุพพลภาพ ซ่ึงเปนกระบวนการมีความสลับซับซอน ความ
เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดภาวะทุพพลภาพในผูสูงอายุมีความจําเปนและมีความสําคัญเปนอยางยิง่สาํหรับ
การศึกษาการพ่ึงพาระยะยาวของผูสูงอายุ เพ่ือใหเกิดการปองกันและจัดการกับภาวะทุพพลภาพของผูสูงอายุ
ไดอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงแนวคิดภาวะทุพพลภาพในผูสูงอายุที่นิยมกลาวถึง 3 แนวคิด 
ไดแก 

1) แนวคิดภาวะทุพพลภาพขององคการอนามัยโลก 
 เปนแนวคิดที่ถูกกําหนดขึ้นโดยองคการอนามัยโลก เพ่ือใชเปนโครงสรางการจําแนกโรคใหมที่เรียกวา 
International Classification of Impairment, Disability and Handicap (ICIDH)  โดยจัดแบงระดับความ
ตอเน่ืองการเกิดภาวะทุพพลภาพสูความพิการ เปน 3 ระดับ คือ ภาวะบกพรองหนาที่ (Impairment)  ภาวะ
ทุพพลภาพ (Disability) และภาวะพิการ (Handicap)  (Patrick & Peach, 1989; Verbrugge & Jette, 
1994)  อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติมีความยากในการนําแนวคิดน้ีมาใช  ทั้งแนวคิดพื้นฐาน การพัฒนา
สมมติฐานและการออกแบบการวิจัย ปญหาความชัดเจนของแนวคิด องคประกอบภายนอก และ ความเปนไป
ไดของเคร่ืองมือที่ใชในการสํารวจ ตอมาป 2000 จึงไดมีการปรับปรุงแนวคิดใหม คือ ICIDH-2 เพื่อชวยอธิบาย
การจัดระดับที่มีเปาหมายหลายอยางโดยการออกแบบใหกรอบแนวคิดงายตอความเขาใจมิติทุพพลภาพ และ
การสูญเสียหนาที่ทั้ง 3 ระดับ คือ รางกาย บุคคล และสังคม ซ่ึงมีประยุกตใชกับ ICD อยางแพรหลาย มีแปล
เปนภาษาตางๆ เพ่ือใชเก่ียวกับสุขภาพและการดูแลสุขภาพทั่วโลก มี 4 องคประกอบ คือ โครงสรางและการ
ทําหนาที่ดานรางกาย กิจกรรมและการมีสวนรวม  ปจจัยดานสิ่งแวดลอม และปจจัยสวนบุคคล โมเดลภาวะ
ทุพพลภาพที่ปรับปรุงใหมมีดังน้ี (WHO, 2001; Yong, 2003) 
 
 

 
 

Health condition 
(disorder or disease) 
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แผนภาพที่ 2 ปฏิสัมพันธระหวางสวนประกอบตางๆ ของการทําหนาที่ ภาวะทุพพลภาพ และสุขภาพตาม 
   การจําแนกระหวางประเทศขององคการอนามัยโลก 

 
2) แนวคิดภาวะทุพพลภาพของ Saad Nagi  
ภาวะทุพพลภาพตามแนวคิดนี้มี 4 องคประกอบ คือ การเกิดพยาธิสภาพ (Active pathology) ภาวะ

บกพรองหนาที ่(Impairment)  ภาวะจํากัดในการทําหนาที่ (Functional limitation) และภาวะทุพพลภาพ 
(Disability) แนวคิดภาวะจํากัดในการทําหนาที่ และภาวะทุพพลภาพครอบคลุมแนวคิด ICIDH’s Disability 
แตไมถึงภาวะพิการ แนวคิดน้ีถูกวิพากษเก่ียวกับปจจัยภายในและภายนอกที่สามารถทําใหภาวะทุพพลภาพดี
ขึ้นหรือเลวลงได อยางไรก็ตามจุดแข็งคือ ผลของปฏิสัมพันธระหวางประชาชนและสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
หรือทางสังคมที่อาศัยอยูและเหตุการณปจจุบัน พบวาภาวะบกพรองและความสามารถในการทํากิจกรรม
สามารถนําไปสูความเปนอิสระในภาวะจํากัดในการทําหนาที่ของการเกิดพยาธิสภาพ (Verbrugge & Jette, 
1994; Rejeski & Focht, 2002) แนวคิดน้ีแสดงดังแผนภาพตอไปนี้ 

 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 3 โมเดลการเกิดภาวะทุพพลภาพของ Saad Nagi 
 
          3) โมเดลกระบวนการเกิดภาวะทุพพลภาพ (A model of the disablement process)  

พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของ ICDH และของ Nagi  ใน ค.ศ.1994  ทุพพลภาพ หมายถึง การ
ประสบการณความยากลําบากของการทํากิจกรรมหลักของชีวิต อันเน่ืองมาจากสุขภาพหรือปญหาดาน
กายภาพ  ซ่ึงการใหความหมายน้ีแยกเปน 2 องคประกอบคือ เงื่อนไขการเจ็บปวยเร้ือรังสามารถมีผลตอการ
ทํากิจกรรมหลัก จากสุขอนามัยจนถึงงานอดิเรก  จากกิจธุระตาง ๆ จนถึงนอน และลักษณะเดนพ้ืนฐานของ
ภาวะทุพพลภาพ คือ ความยากลําบากของการทํากิจกรรมที่เคยทําตามปกติ  แนวคิดน้ีไดแสดงองคประกอบ
หลักของภาวะทุพพลภาพ 4 อยาง การเกิดพยาธิสภาพ (pathology) ภาวะบกพรองหนาที่ (Impairment) 
ภาวะจํากัดในการทําหนาที่ (Functional limitation) และภาวะทุพพลภาพ (Disability) และองคประกอบ
ภายนอก ไดแก ปจจัยเสี่ยง ปจจัยภายในตัวบุคคล และปจจัยภายนอกตัวบุคคล (Verbrugge & Jette, 1994) 

Active Pathology 
(interruption or 
interference with 
normal process, 
and efforts of the 
organism to regain 
normal state) 

Impairment 
(anatomical,  
physiological, 
mental, or 
emotional 
abnormalities or 
loss) 

Function 
limitation 
(limitation in 
performance at 
the level of the 
whole organism 
or person) 

Disability 
(limitation in 
performance of 
socially defined roles 
and tasks within a 
socio-cultural and 
physical 
environment) 

Activity Participation 

Personal factors Environment factors 

Body functions 
 and structures 
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ดังภาพตอไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที ่4 โมเดลกระบวนการภาวะทุพพลภาพ (A model of the disablement process) 

 
ภาวะทุพพลภาพเปนแนวคิดที่สะทอนถึงความสามารถหรือความยากลําบากในการปฏิบัติกิจกรรม

หลักในชีวิตที่เคยทํา ซึ่งกระบวนการเกิดภาวะทุพพลภาพที่ทําใหเกิดภาวะพ่ึงพาระยะยาวในผูสูงอายุใน
ผูสูงอายุมีความซับซอน มีความสัมพันธกับปจจัยตางๆมากมาย โดยเฉพาะภาวะสุขภาพเปนเสนทางหลักของ
การเกิดภาวะทุพพลภาพ นอกจากน้ีภาวะทุพพลภาพยังมีความแตกตางกันตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
ดังนี้การทําความเขาใจปจจัยที่กอใหเกิดภาวะทุพพลภาพหรือภาวะพ่ึงพาระยะยาวจึงมีความสําคัญในแงของ
การปองกันและลดความเสี่ยงของการพ่ึงพาระยะยาวในผูสูงอายุ 

 
4. ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดภาวะพึ่งพาระยะยาวในผูสูงอายุ 

การทบทวนอยางเปนระบบเก่ียวกับปจจัยเสี่ยงตอการเกิดภาวะทุพพลภาพในผูสูงอายุที่ผานมาสวน
ใหญเนนไปที่เงื่อนไขดานสุขภาพ จากการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ ที่อยูภายใตการตั้งคําถามการ
ทบทวน“มีปจจัยอะไรบางที่ทําใหเกิดภาวะทุพพลภาพในผูสูงอายุ และผลของการเกิดภาวะทุพพลจากปจจัย
เหลานี้มีความแตกตางกันอยางไร” ในคร้ังน้ี จึงคัดเลือกฐานขอมูลที่แตกตางคร้ังที่ผานมา ใชคําที่คนให
ครอบคลุมมากขึ้น และกําหนดชวงระยะเวลาในการคนใหทันสมัย ระหวางป ค.ศ.2000 – 2009 โดย
กระบวนการคัดเลือกรายงานการศึกษาทั้งจากฐานขอมูลที่ไดรับการตีพิมพอยางเปนทางการและไมเปน
ทางการ จากเกณฑการกําหนด key word เพื่อใชคัดเลือกจากชื่อเร่ืองและบทคัดยอ  

Extra-individual factors 
Medical care & rehabilitation 
Medication & Other therapeutic regimens 
External supports 
Built, Physical, & Social environment  

Pathology 
(diagnosis of 
disease, injury, 
congenital/dev
elopmental 
condition) 

Impairment 
(dysfunctions 
and structural 
abnormalities in 
specific body 
systems: 
musculoskeletal,
cardiovascular,n
eurological, etc. 

Function limitation 
(restrictions in basic 
physical and mental 
actions: ambulate, 
reach, stoop, climb 
stairs,  produce 
intelligible speech, 
see standard print, 
etc.) 

Disability 
(difficulty doing 
activities of daily life: 

job, household 
management, personal 
care, hobbies, active 
recreation, clubs, 
socializing with friends 
and kin, childcare, 
errands, sleep, trips, 
etc. 

Intra-individual factors 
Lifestye & behavior changes 
Psychosocial attributes & coping 
Activity accomodation 

Risk Factor 
(predisposing 
characteristics: 
demographic, social, 
lifestyle, behavioral, 
psychological, 
environmental, biological 
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ผลการศึกษาทําใหไดรายงานการวิจัยที่นําเขาเร่ิมตนจาก 139 รายงาน แลวใชเกณฑคัดออกคือ 1)
ประชากรที่ใชศึกษาเปนกลุมผูสูงอายุ  2)ศึกษาในชวงระหวางปค.ศ.2000 – 2009 3)มีวัตถุประสงคใน
การศึกษาเพ่ือหาความปจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง หรือหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะทุพพล
ภาพในผูสูงอายุ 4) เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา คือ การประเมินความเปนอิสระในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน 
หรือ การพึ่งพาในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันที่ประเมินจาก การปฏิบัติกิจกรรมประจําวันเพ่ือการดํารงชีวิต
อยู(ADLs) หรือ การปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการดํารงอยูในชุมชน(IADLs) และ 5) เปนการศึกษาแบบ 
Longitudinal Study แบบ  Randomized control trail หรือ Cohort Study หรือ Case control ซึ่งทํา
ใหสุดทายเหลือรายงานการวิจัยจํานวน 19 รายงาน แบงเปนรายงานการทบทวนอยางเปนระบบ(Systematic 
Reviews) จํานวน 2 รายงาน  รายงานการศึกษาระยะยาวแบบ Prospective Cohort Study จํานวน 16
รายงาน และรายงานการศึกษาแบบ Case control Study จํานวน 1 รายงาน  รายละเอียดของกระบวนการ
คัดเลือกรายงานการศึกษาคร้ังน้ีแสดงดังรูปภาพที่ 1 

 
แผนภาพที่ 5 กระบวนการคัดเลือกรายงานการศึกษา (Study Selection Process) 

 
พบวารายงานการวิจัยเกินกวาคร่ึงหนึ่งเปนการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 12 เร่ือง รอง

มาคือ  ทวีปยุโรปจํานวน 7 เร่ือง  ตะวันออกกลาง 1 เร่ือง และศึกษาในทวีปเอเชีย จํานวน 1 เร่ือง  รายงาน
การศึกษามากกวาคร่ึงหนึ่งเปนการศึกษาระยะยาวที่ติดตามจากฐานขอมูลของการโครงการศึกษาวิจัยระยะ

Searchable literature (Databases) 

(ageing OR elderly OR senior citizen OR older adult) AND (disability OR disabled OR activities daily living) AND (risk factors OR risk 

associated OR risk determinate) 

Google scholar 

38,000  Articles 

Biomed central 

64 Articles 

Pubmed 

5942 Article 

Cochran review 

8 Article  

Included  
145 Articles ( 32 Articles ซํากนั) 

Excluded 

1. ชือเรืองไม่ตรง  จาํนวน 41  เรือง 

2. กอ่นปีค.ศ. 2000  จาํนวน 34  เรือง 

 

 
1stscreen: Title   
                      

Excluded 

1. Other definition of disability (N= 24 Articles) 

2. No statistic correlation  (N= 2 Articles) 

3 .Cross – section study (N= 8 Articles) 

4. Survey study (N= 9 Articles) 

5. Others populations (N= 6 Articles) 

6. Non community base (N= 2 Article)     

Google scholar 

32  Articles 

Biomed central 

35 Articles 

Pubmed 

110 Articles 

Cochran review 

0 Articles 

3nd Screen: Selection 

criteria 

Included 
70 Articles  

Included 
19 Articles  

  
2stscreen: Title and   
                  Abstract   

Systematic reviews 2 Articles 

Cohort Study 16 Articles 

Case control 1 Article 
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ยาว เชน Women’s Health and Aging Study I, The Second Longitudinal Study of Aging(LSOA), 
The MRC Cognitive Function and Ageing Study, The HALE project, The Rotterdam Study และ 
The Kungsholmen project  the Established Populations for Epidemiologic Studies of the 
Elderly(EPESE), Health and Retirement Study (HRS) และ The Jerusalem Longitudinal Study 

ผลการวิเคราะหพบวาปจจัยเสี่ยงประกอบดวย 32 ปจจัย  และเม่ือนําปจจัยเสี่ยงทั้งหมดมาจัดกลุม
ตามมิติความสัมพันธ พบวาสามารถแบงออกเปน 10 มิติ คือ Chronic disease, psycho impairment, fall, 
function limitation, risk behavior, sensory impairment, Age, Morbidity, Medication และ 
socioeconomic ซ่ึงในมิติของโรคเร้ือรัง (Chronic disease) พบวาโรคตางๆที่เกิดขึ้นในแตละระบบของ
รางกายสามารถทําใหเกิดภาวะทุพพลภาพไดทุกระบบยกเวนโรคทางระบบทางเดินอาหารที่ยังไมพบใน
รายงานวิจัย  สวนระบบทางเดินปสสาวะมีรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของอยูแตเนื่องจากไมไดเปนตัวแปรที่ชัดเจน
ของการวิจัยและมีวิธีการวัดตัวแปรที่ไมชัดเจนจึงไมไดนํามาแสดง  สวนภาวะความบกพรองหรือการสูญเสีย
หนาที่(Impairment) พบวาเปนมิติที่สําคัญอยางหน่ึงในการเกิดภาวะทุพพลภาพ ไดแก Psycho impairment 
และ Sensory impairment   

เมื่อวิเคราะหความเขมแข็งของปจจัยเสี่ยงที่อธิบายการเกิดภาวะทุพพลภาพ จากการกําหนดความ
คงที่ของผลการศึกษาโอกาสเกิดภาวะทุพพลภาพจากปจจัยเสี่ยงตางๆ (Consistent) ที่ใชเกณฑจากคา
นัยสําคัญทางสถิติ P value < 0.05 หรือคาความสัมพันธ RR หรือ OR หรือ HR ตั้งแต 1.0 ขึ้นไป และมีคา
ความเชื่อมั่น 95% CI ในชวงที่แคบ พบวาปจจัยเสี่ยงตอการเกิดภาวะทุพพลภาพที่มีระดับความเขมแข็งสูงพบ 
7 ปจจัย  ระดับปานกลางพบ  4 ปจจัย  สวนปจจัยอ่ืนๆที่เหลือพบวายังมีขอจํากัดดานปริมาณงานวิจัย
รายละเอียดของแตละปจจัยมีดังตอไปนี้ 
 
        ตารางที่ 3 ระดับความเขมแข็งของปจจัยเส่ียงตอการเกิดภาวะทุพพลภาพ 

Level of evidence Domain Risk factor 
Strong Chronic disease Stroke 
  Arthritis/0steoarthritis 
  Co morbidity 
  Diabetes 
 Neurological Impairment Cognitive impairment 
 Function limitation Restricted  activity 
  Physical frailty 
 Fall Fall 
 Age Age 
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        ตารางที่ 3 ระดับความเขมแข็งของปจจัยเส่ียงตอการเกิดภาวะทุพพลภาพ 
Level of evidence Domain Risk factor 
Moderate  Psychological Impairment Depression 
 Function limitation Prior history of dis.  
 Risk Behavior BMI(30 or higher) 
In conclusion function limitation Hospitalization 
 risk behavior Smoking 
  Alcohol drinking 
 sensory impairment Hearing 
 Socioeconomic Social class 

 
(1) โรคหรืออาการเจ็บปวย  โรคหรืออาการเจ็บปวยทําใหรางกายเกิดพยาธิสภาพ ทําใหเกิดการ

สูญเสียหนาที่ตามระบบรางกายที่เจ็บปวย ทําใหเกิดขอจํากัดทางดานรางกายและจิตใจ และนํามาสูการ
สูญเสียความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน(Rejeski & Focht, 2002; Verbrugge & Jette, 1994)  
ซ่ึงโรคหรือการเจ็บปวยที่มีรายงานการวิจัย พบวามีความเขมแข็งสูงตอการเกิดภาวะทุพพลภาพ ไดแก Stroke 
เปนโรคเร้ือรังทางระบบหัวใจและหลอดเลือดมีความสัมพันธกับการเกิดภาวะทุพพลภาพในผูสูงอายุ ซ่ึงพบคา
นัยสําคัญทางสถิติในทุกรายงานนอยกวา 0.05 (p<0.05) และมีรายงานการวิจัย ที่พบวาโอกาสเกิดภาวะ
ทุพพลภาพระดับรุนแรงของผูสูงอายุในเพศชายที่ปวยดวย Stroke  สูงกวาเพศหญิง  (Gill et al., 2004; 
Spiers et al., 2005; Tas et al., 2007) Arthritis โรคเร้ือรังในระบบกระดูกและกลามเน้ือที่มีระดับเขมแข็ง
สูงกับการเกิดภาวะทุพพลภาพ มีรายงานพบวาโอกาสเกิดภาวะทุพพลภาพจากโรคมีคานัยสําคัญทางสถิติ 
p<0.01 (Spiers et al., 2005; Tas et al., 2007; Jagger et al., 2007) และโรคเบาหวานเปนอีกโรคหน่ึงที่
พบวาโรคเบาหวานเปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดภาวะทุพพลภาพ ที่มีนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05 (Gregg et 
al., 2002; Spiers et al., 2005) โดยเฉพาะการเจ็บปวยดวยโรคเร้ือรังรวมตั้งแต 2 โรคขึ้นไปทําใหโอกาสเกิด
ภาวะทุพพลภาพเพ่ิมสูงขึ้น (Jagger et al., 2007; Marengoni et al., 2009; Tas et al., 2007)  

(2) ภาวะสมองเสื่อม หรือการสูญเสียการรับรู (Cognitive Impairment) เปนอาการทางระบบ
ประสาทกอใหเกิดภาวะทุพพลภาพในระดับสูง (WHO, 2003; Spiers et al., 2005; Tas et al., 2006; Tas      
et al., 2007)  การเปลี่ยนแปลงทางการรับรู เปนกระบวนการคิด  การเรียนรูและการจดจํา ที่เปนผลจากเหตุ
ทั้งภายในและภายนอกของผูสูงอายุเอง  ซ่ึงสันนิฐานวากลไกการเกิดการสูญเสียการรับรูประกอบดวย 4 อยาง
คือ ขอมูลที่อยูในกระบวนการ การทําหนาที่เก่ียวกับการจดจําของสมอง ขอจํากัดในการทําหนาที่ของสมอง 
และการทําหนาที่ของประสาทรับความรูสึก (Park & Schwarz, 2000) โดย MMSE score ที่นอยกวา 21 มี
ความสัมพันธกับการเกิดภาวะทุพพลภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p<0.01 (11, 13) (Cronin-Stubbs et al., 
2000; WHO, 2003; Tas et al., 2006)  

(3) การหกลม ในผูสูงอายุระบบกระดูกและกลามเนื้อทั้งรูปรางและโครงสรางเปลี่ยนไปความ
แข็งแกรงและความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลง การทําหนาที่ของกลามเน้ือลดลง เปนทําใหผูสูงอายุมี
ปญหาโรคของระบบกระดูกและกลามเนื้อ ความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลง โอกาสเกิดการไดรับบาดเจ็บ
โดยเฉพาะ การหกลมมีสูง การหกลมทําใหเกิดความกลัวตอการหกลม ทําใหผูสูงอายุพยายามหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติกิจกรรม  จึงทําใหเกิดการสูญเสียความแข็งแรงของกลามเน้ือ  ทําใหความสมดุลของการควบคุมรางกาย
เสียไป  จนนํามาสูความยากลําบากในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน (Delbaere et al., 2004) และจากการ
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ศึกษาวิจัยพบวาผูสูงอายุที่หกลมมีโอกาสเสี่ยงสูงตอการเกิดภาวะทุพพลภาพโดยเฉพาะเพศหญิงพบวามี
นัยสําคัญทางสถิติที่ p<0.05 (Tas et al., 2007 )  

(4) อายุ  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของรางกายและหนาที่ดวยอายุที่เพิ่มสูงขึ้นมีผลใหรางกายเกิด
กระบวนการทุพพลภาพและทําใหเสี่ยงตอการเกิดภาวะทุพพลภาพ โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุที่มีอายุมาก  
กระบวนการชราภาพจะทําใหเกิดการการทํางานของระบบประสาทสัมผัสและประสาทสั่งการลดลง เกิด
กระบวนการเสื่อมของระบบหายใจและหัวใจ  ระบบกระดูกและกลามเน้ือ  และระบบประสาทเปนตน (WHO, 
2003)  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของแตละบุคคล ที่มีผลใหเม่ือเขาสูวัย
ผูสูงอายุ มีโอกาสเกิดภาวะทุพพลภาพ ดังมีรายงานการวิจัยที่พบวาอายุเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของการเกิด
ภาวะทุพพลภาพ ยิ่งมีอายุเพ่ิมขึ้นโอกาสเกิดภาวะทุพพลภาพก็เกิดขึ้นสูง (Jagger et al., 2001; Spiers et 
al., 2005; Tas et al., 2006; Tas et al., 2007)  

(5) ขอจํากัดในการทํากิจกรรม รวมถึงการไมมีกิจกรรมใดๆเปนอีกปจจัยหน่ึงที่ผลการศึกษาวิจัยพบวา
ทําใหเกิดโอกาสตอการเกิดภาวะทุพพลภาพ  โดยเฉพาะการมีขอจํากัดดานรางกาย การเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล มีภาวะออนแอ ประวัติการเกิดภาวะทุพพลภาพ (Gill et al., 2004; Jagger et al., 2007) 

ภาวะทุพพลภาพของผูสูงอายุเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงสมรรถภาพที่จําเปนเพื่อชวยใหมีการใชชีวิต
อยางปกติของผูสูงอายุซ่ึงเปนผลมาจากหลากหลายปจจัย โดยเฉพาะปญหาภาวะดานสุขภาพที่ปจจัยหลักของการ 

กระบวนการเกิดขอจํากัดในการทํากิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ การประเมินความสามารถในการปฏิบัติ
กิจกรรมของผูสูงอายุจึงไดรับความสนใจ และเปนองคประกอบที่สําคัญของการประเมินภาวะพึ่งพาระยะยาวในผูสูงอายุ 

ที่นําไปสูการจําแนกประเภทระดับพารพ่ึงพาของผูสูงอายุและใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดบริการ
ดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ 
 
5. เครื่องมือวัดการเกิดภาวะพึ่งพาระยะยาว    

 การศึกษาภาวะพ่ึงพาระยะยาวถูกศึกษาผานเคร่ืองมือความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของ เพ่ือ
จําแนกประเภทของผูสูงอายุ ซ่ึงมีอยูอยางแพรหลายทั้งในคลินิกและการวิจัยของเกือบทุกประเทศ และถูก
พัฒนาขึ้นเปนเคร่ืองมือที่มีมาตรฐานและใชเปนขอมูลในการตัดสินใจจัดบริการสุขภาพและสวสัดดิารดแูลระยะ
ยาวสําหรับผูสูงอายุ โดยเคร่ืองมือประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมสามารถจัดแบงออก เปน 2 
ประเภท คือ 

1)   เคร่ืองมือประเมินการปฏิบัติกิจกรรมขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิต (Basic Activity of daily 
living, ADLs) เปนเคร่ืองมือที่แสดงถึงความเปนอิสระในการดํารงชีวิตดวยตนเอง ไมเปนภาระแกผูอื่น ทําให
ผูสูงอายุรูสึกมีคุณคาในตนเอง ที่บงบอกสมรรถภาพทางกายที่แสดงถึงการมีสุขภาพที่สมบูรณ และเปนสวน
หนึ่งที่ชวยในการวางแผนการดูแลผูสูงอายุระยะยาว ซ่ึงจุดดีของเคร่ืองมือประเมิน ADLs คือ ผูดูแลทางดาน
สุขภาพ หรือ  ผูดูแลในครอบครัว สามารถใชได  และใชเวลาไมนาน และเปนเคร่ืองมือที่ใชไดทุกสถานการณ 
จุดออน คือ เปนการประเมินเฉพาะกิจกรรมขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต และ การใชประโยชนจากการประเมิน
เพ่ือใชในเชิงปองกันทําไดยาก  เคร่ืองมือที่มักใชกันไดแก Katz index, Barthel index (Collin, et al, 1988; 
Jitapunkul, Kamolratanakul. Ebrahim, 1994)) 

2) การประเมินการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการดํารงชีวิตอยูในชุมชน (Instrumental Activity of daily 
living, IADLs)  เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญในการอธิบายระดับความตองการชวยเหลืออยางอิสระหรือการ
พ่ึงพาบางสวน ซ่ึงในการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการดํารงชีวิตอยูในชุมชนของผูสูงอายุในชุมชนมี
ความสําคัญมากเพราะภาวะบกพรองเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการดํารงชี วิตอยูใน



12 
 

ชุมชน  นํามาสูการสูญเสียหนาที่อื่น ๆ และเปนตัวชี้วัดที่เตือนถึงภาวะโรคเร้ือรัง ที่นํามาสูการสูญเสียอิสระใน
การดูแลตนเอง  ซ่ึงกิจกรรมเพ่ือการดํารงชีวิตอยูในชุมชนมีความซับซอนตามความจําเปนในการดํารงชีวิตตาม
ของแตละบริบทของชุมชน อยางไรก็ตาม เคร่ืองมือชนิดน้ีมีจุดดีที่สามารถจําแนกภาวะเสือ่มถอยในผูสงูอายุแต
เนิ่น ๆ และทําใหสามารถจัดกิจกรรมกอนจะมีภาวะทุพพลภาพที่รุนแรง  และใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดบริการเพ่ือใหสามารถปองกันและลดปญหาทุพพลภาพในผูสูงอายุได  แตมีจุดออนคือ 
วัฒนธรรมของแตละสังคมมีความแตกตางกันเคร่ืองมือชนิดน้ีจึงตองมีความสอดคลองกับวัฒนธรรมของแตละ
สังคม เคร่ืองมือประเมินการปฏิบัติ กิจกรรมเพ่ือการดํารงชีวิตอยู ในชุมชน ไดแก  Physical Self 
Maintenance Scale, Chula ADL index (Jintapunkul et al.,1994; Burke & Laramie, 2004)   

อยางไรก็ตามเคร่ืองมือประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันมีวิธี ขอบเขต และความ
แตกตางในรายละเอียด เคร่ืองมือบางอยางถูกออกแบบมาเพ่ือคัดกรอง ขณะที่เคร่ืองมือบางอยางถูกออกแบบ
มาเพื่อประเมิน ดังน้ันการเลือกเคร่ืองมือในการวัดขึ้นอยูกับ 1) เปาหมายของวิธีการวัด เชน เพื่อคัดกรอง การ
วางแผนระยะเร่ิมแรก การติดตามและการประเมินผลโครงการ 2) สถานที่ใชในการประเมิน เชน โรงพยาบาล  
คลินิก  สถานพยาบาล และ บาน 3) ลักษณะของประชากรที่ประเมิน เชน ชวยตนเองได  ออนแอ  มีภาวะ
เจ็บปวย นอกจากน้ีการเลือกใชเคร่ืองมือแตละชนิดยังตองคํานึงถึงบรรทัดฐานของกลุมเปาหมาย  วฒันธรรมที่
แตกตางกัน  รวมทั้งควรพิจารณาความเที่ยงของเคร่ืองมือ  ความตรงของเคร่ืองมือ  กรอบระยะเวลาที่เก็บ
ขอมูลดวย (Kane & Rubenstein, 1998) ซ่ึงผลการประเมินระดับความรุนแรงของการพึ่งพาระยะยาวใน
ผูสูงอายุไดนําไปสูการจัดบริการดูแลผูสูงอายุระยะยาวของผูสูงอายุ 

 
6. การดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว 
 การดูแลดูแลระยะยาว (Long Term Care) ซึ่งเปนแนวคิดหลักที่ถูกนํามากลาวถึงในการใหบริการ
ดานสุขภาพ จากสภาพปญหาสังคมผูสูงอายุและภาวะเจ็บปวยเร้ือรังของประชากรโดยเฉพาะปจจุบัน
ประชากรผูสูงอายุที่มีจํานวนเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งแนวคิดการดูแลระยะยาวที่ถูกนํามาใช และพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุอยางแพรหลายในปจจุบัน มีความหลากหลาย สามารถสรุปแนวคิดการดูแลระยะยาวได 6 ประการ 
ดังตอไปนี้ (Brody E. M., 1997, WHO,2000, กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และ ศิริพันธุ สาสัตย, 2551, ศศิพัฒน 
ยอดเพชร, 2549, ศศิพัฒน ยอดเพชร และคณะ, 2552, ศิริพันธุ สาสัตย และคณะ, 2552) 

1) เปนการดูแลสําหรับบุคคลที่ปวยเร้ือรังหรือมีความพิการหรือทุพพลภาพ ที่ทําใหเกิดการสูญเสีย 
ความสามารถในการประกอบกิจกรรมอันเน่ืองมาจากความเจ็บปวยหรือความพิการ 

2) เปนการดูแลที่ตองใชระยะเวลายาวนาน อยางตอเนื่อง  
 3) กิจกรรมการดูแลที่มีความหลากหลายที่เกี่ยวของกับการสูญเสียหรือเสื่อมความสามารถในการ 
กระทําหนาที่ทางดานสุขภาพ ทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม ไดแก การดูแลกิจวัตรประจําวัน เชน การกิน 
อาหาร อาบน้ํา แตงตัว ชวยพาไปหองนํ้า การเคลื่อนยายผูสูงอายุจากเตียงหรือเกาอ้ี  

   4) เปนการบริการที่เกิดขึ้นที่บาน ในชุมชน หรือในสถาบัน เชน ครอบครัว  สถานสงเคราะหผูสูงอายุ   
สถานดูแลผูสูงอายุกลางวัน โรงพยาบาล Nursing Home  

   5) เปนบริการที่ จัดขึ้นโดยผูดูแลที่ไมเปนทางการ ไดแก ผูดูแลในครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบาน 
อาสาสมัครในชุมชน และผูดูแลที่เปนทางการ เชน วิชาชีพ และ ผูชวยดานสุขภาพ สังคมและอาชีพอ่ืน ๆ 

6) มีเปาหมายเพื่อสงเสริมใหผูดูแลสามารถใหการชวยเหลือดูแลผูที่มีภาวะพ่ึงพาระยะยาวในการ 
ดูแล การฟนฟู การบําบัด รวมถึงการสงเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดําเนินชีวิต 
ใหเปนอิสระเทาที่จะเปนไปได บนพ้ืนฐานของการเคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
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 สําหรับประเทศไทยน้ันในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ไดมีการปรับปรุงการใหความหมายของ
การดูแลระยะยาวขององคการอนามัยโลกวาหมายถึง การดูแลที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งสังคมสุขภาพเศรษฐกิจ
และสภาพแวดลอมสําหรับผูสูงอายุที่ประสบภาวะยากลําบาก อันเน่ืองมาจากการเจ็บปวยเร้ือรัง หรือมีความ
พิการทุพพลภาพ ชวยเหลือตนเองไดบางสวนหรือไมสามารถชวยตนเองไดในชีวิตประจําวัน โดยผูดูแลที่เปน
ทางการ (บุคลากรดานสุขภาพและสังคม) และไมเปนทางการ (ครอบครัวเพ่ือน เพ่ือนบาน) รวมถึงการบริการ
ในครอบครัว ชุมชนหรือสถานบริการ (สมัชชาสุขภาพแหงชาติ, 2552) 

การดูแลระยะยาว จึงเปนการดูแลที่สําคัญสวนหน่ึงของระบบสุขภาพและบริการทางสังคม รวมถึง
กิจกรรมที่ดําเนินการสําหรับคนที่ตองการการดูแล ดังน้ันผูดูแลจึงเปนหัวใจสําคัญของการดูแลระยะยาว ซึ่ง
จากการศึกษาที่ผานมีการแบงประเภทของผูดูแล ออกเปนหลายประเภท ไดแก การแบงตามลักษณะการ
ทํางาน (WHO, 2000, ศิริพันธุ สาสัตย,2544, ศศิพัฒน ยอดเพชร, 2549, ศิริพันธุ  สาสัตย และคณะ, 2552) 
ไดแก 

1) ผูดูแลที่ไมเปนทางการ (Informal caregivers) หมายถึง ผูดูแลใหการชวยเหลือในการดูแล
ชีวิตประจําวันตางๆ แกผูปวย ที่ไมผานการฝกอบรมมากอน ผูดูแลมีความสัมพันธสวนตัวกับผูรับการดูแล การ
ดูแลเกิดจากความรัก ความผูกพัน สํานึกในบุญคุณหรือหนาที่ แรงจูงใจของการดูแลอาจมาจากความสัมพันธ
ทางการสมรส หรือจากครอบครัว ซ่ึงสมาชิกในครอบครัวยังคงมีสัดสวนที่ใหญที่สุดของ การดูแลระยะยาว  
เชน ลูก หลาน ญาติ เพ่ือน หรือเพ่ือนบานของผูปวย เปนตน เปนการดูแลที่มุงเนนเฉพาะการใหการดูแลโดย
ไมรับคาตอบแทน   

2) ผูดูแลอยางเปนทางการ (Formal caregiver) หมายถึง ผูดูแลที่ผานการฝกอบรมเฉพาะและ
การศึกษาสําหรับผูดูแลผูปวยอยางเปนทาง ทั้งทางคลินิก ทางสังคม และการใหบริการสาธารณสุข ตาม
มาตรฐานของการดูแล  ดานการดูแลสุขภาพของวิชาชีพ ไดแก สรางมาตรฐานของการดูแลที่ตรวจสอบการยดึ
ม่ันในมาตรฐานของการดูแล และแบบบูรณาการดูแลดานสุขภาพและดานสังคมใหเขากับความตองการของแต
ละบุคคล ซ่ึงอาจใหบริการที่บาน ในชุมชน หรือในสถาบัน  

นอกจากนี้ยังสามารถแบงตามปริมาณการชวยเหลือที่ให ไดแก  
1) ผูดูแลหลัก หมายถึง ผูที่เปนหลักในการรับผิดชอบดูแลผูปวยโดยตรงอยางสม่ําเสมอและตอเนือ่ง

มากกวาผูอ่ืน บุคคลที่ไดรับการระบุวาเปนผูที่ใหการชวยเหลือดูแลในระยะเวลาเจ็บปวย หรืออาจเปนผูดูแลที่
คิดเปนชั่วโมงดูแลตอวันสูงสุด หรือผูที่อาจยอมรับวาตนเองเปนผูดูแล ทําหนาที่ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เชน 
อาบน้ํา แตงตัว ดูแลกิจวัตรประจําวัน ดูแลสุขวิทยาสวนบุคคล ดูแลเร่ืองการกินยา การทําแผล เปนตน  โดย
ใหเวลาของการดูแลสมํ่าเสมอมากกวาผูอ่ืน  

2) ผูดูแลรอง หมายถึง บุคคลอ่ืนที่อยูในเครือขายของการใหการดูแลเทาน้ัน อาจมีสวนรวมในการ
ทํากิจกรรมบางอยาง แตไมไดทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง หรือมีระยะเวลาของการดูแลคิดเปนชั่วโมงนอย
กวาผูดูแลหลัก เชน ใหการดูแลผูปวยแทนเปนคร้ังคราวเม่ือมีความจําเปน  เปนธุระพาผูปวยไปพบแพทย พา
ผูปวยไปปฏิบัติธรรม  

 อยางไรก็ตามผูดูแลในแตละสังคมที่ความแตกตางกันตามบริบททางวัฒนธรรม โดยในสังคมไทย 
จากผลการศึกษาที่ผานมา พบวาผูดูแลสวนใหญมีลักษณะความสัมพันธกับผูปวย เปนผูดูแลที่เปนญาติหรือ
ญาติผูดูแล (Family caregiver)  ที่เปนผูใหการดูแลชวยเหลือผูปวยที่เปนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน  ซ่ึง
กลุมผูดูแลสวนใหญมีความสัมพันธเปน ลูกสาว  ภรรยา  ลูกสะใภ (วรรณรัตน ลาวัง และ คณะ ,2547, ศิราณี   
ศรีหาภาค, 2556, Caffrey, 1992) ผูดูแลจึงเปนบุคคลที่มีความสําคัญในระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวซ่ึงมี
ความแตกตางกันตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงจากการศึกษาความหมายและแนวคิดการดูแลระยะ
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ยาว จะเห็นไดวาการดูแลระยะยาวจะตองประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญอยางนอย 3 ประการ คือ ผูดูแล 
ผูสูงอายุ และกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุ  
  
7. รูปแบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว 
  รูปแบบการดูแลระยะยาวของผูสูงอายุมีเปาหมายเพ่ือการดูแลผูสูงอายุใหไดรับการดูแลทั้งดาน
สุขภาพและสังคม ซ่ึงมีความหลากหลายตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงจากการทบทวนรูปแบบการ
ดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่ผานมาพบวา องคการอนามัยโลกจําแนกรูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว 4 
ลักษณะ (WHO, 2000) คือ  
  1) การดูแลระยะยาวในสถาบัน (Institute Long-Term Care) หมายถึง การดูแลผูสูงอายุตั้งแต 3 
คนหรือมากกวาในสถานที่เดียวกัน  
  2) การดูแลที่บาน (Home Care) เปนการดูแลที่บาน หรือการใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแล
ผูสูงอายุ ขณะที่ครอบครัวออกไปทํางานที่อ่ืน   
  3) การดูแลอยางเปนทางการ (Formal Care) เปนการจัดบริการดูแลโดยองคกรภาครัฐ องคกร
เอกชน และภาคประชาชนในระดับทองถิ่น ชาติ และนานาชาติ โดยกลุมวิชาชีพ (แพทย พยาบาล นักสังคม
สงเคราะห) ผูชวยงานและอาสาสมัคร และ  
  4) การดูแลอยางไมเปนทางการ (Informal Care) เปนการดูแลผูสูงอายุระยะยาว โดย ครอบครัว 
เพ่ือนบาน เพ่ือน และอาสาสมัคร 
  นอกจากนี้ในการศึกษาลักษณะบริการการดูแลระยะยาวที่จัดขึ้นสําหรับผูสูงอายุในประเทศญี่ปุน
พบวามีความหลากหลาย สามารถจัดแบงประเภทไดดังตอไปน้ี (วรรณภา  ศรีธัญรัตน และคณะ, 2545, 
ศศิพัฒน ยอดเพชร,2549, Olivia et al., 2006, Campbell & Ikegami, 2000)   

1) การใหบริการที่บาน (Home service) เปนผูสูงอายุที่อยูบาน เม่ือเจ็บปวยตองการบําบัด จะไป 
รับบริการดูแลแบบผูปวยนอก (Out Patient Care) แลวแพทยลงความเห็นวาใหพักรักษาตัวที่บาน หรือสถาน
บําบัดที่มีบริการโดยผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ ซึ่งประกอบดวย 

(1) การใหบริการชวยเหลือที่บาน (Home help service) ไดแก บริการฟนฟูสมรรถภาพที่บาน  
(Home-visit rehabilitation) เปนบริการเพ่ือชวยพื้นฟูสภาพการทํางานของรางกายสําหรับผูที่เจ็บปวยใหมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น  บริการใหคําแนะนําทางการแพทยที่บาน (Home visit medical advice) จัดขึ้นเพ่ือ
ชวยเหลือผูสูงอายุที่เจ็บปวยซ่ึงมีความยากลําบากในการเขารับบริการที่โรงพยาบาล โดยการจัดสงบุคลากรไป
เยี่ยมบานผูปวย  
  (2)  บริการดูแลแบบไปกลับ (Commuting care services)  ไดแก บริการดูแลกลางวัน  (Day-
service nursing care) เปนบริการที่จัดขึ้นเพ่ือใหผูสูงอายุไดมีโอกาสพบปะสังสรรคทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน 
ชวยสงเสริมการดูแลดานสุขภาพ และชวยลดภาระการดูแลของครอบครัว  บริการฟนฟูสมรรถภาพกลางวัน 
(Day-service rehabilitation) เปนบริการเพ่ือชวยฟนฟูการทํางานทางรางกายของผูสูงอายุที่เจ็บปวยใหมี
ประสิทธิภาพดีขึ้นโดยมีบริการจัดรถรับสงผูปวยใหมารับบริการทํากายภาพบําบัดที่ศูนยบริการ 
 (3) บริการฝากดูแลระยะสั้น (Short-term stay service) ไดแก บริการฝากดูแลระยะสั้นทางบริการ
สังคม (Welfare short-stay) เปนบริการที่จัดขึ้นเพ่ือชวยเหลือผูดูแลผูสูงอายุในครอบครัวซ่ึงไมสามารถทํา
หนาที่ดูแลไดชั่วคราว บริการฝากดูแลระยะสั้นทางการแพทย (Medical short - stay)  เปนบริการที่
คลายคลึงกับบริการฝากดูแลระยะสั้นทางบริการสังคม ที่เนนสําหรับผูสูงอายุที่เจ็บปวยตองไดรับการดูแลทาง
การแพทยเปนพิเศษ ซึ่งครอบครัวที่ไมสามารถดูแลผูสูงอายุไดชั่วคราว 
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  (4) บริการใหเชาและใหเงินชวยเหลือซ้ืออุปกรณดูแลสุขภาพ (Rental and allowance for health  
care  equipments) ไดแก บริการใหเชาอุปกรณดูแลสุขภาพ (Rental of health  care equipments)  
เปนบริการเพื่อชวยเหลือผูปวยที่ทุพพลภาพใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดและเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน ผูใชบริการสามารถเชาอุปกรณดูแลสุขภาพได บริการใหเงินชวยเหลือซ้ืออุปกรณดูแล
สุขภาพ (Allowance for purchasing home health care equipments) บริการน้ีจัดขึ้นเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการขับถาย การอาบนํ้าสําหรับผูสูงอายุที่เจ็บปวยที่อาศัยอยูในบาน  

(5) บริการใหเงินชวยเหลือการปรับปรุงซอมแซมบาน (Allowance for home remodeling)  
เพ่ือชวยเหลือผูสูงอายุที่เจ็บปวยใหมีความม่ันคงปลอดภัยในการดํารงชีวิตอยูในบาน เพื่อปองกันไมใหเกิด
อุบัติเหตุตางๆ วงเงินชวยเหลือในการปรับปรุงซอมแซมบาน  

(6) บริการอื่น ๆ (Other service) ไดแก บริการบานพักกลุมผูสูงอายุสมองเสื่อม (Dementia  
elderly group home) เพ่ือชวยเหลือผูสูงอายุสมองเสื่อม ซึ่งมีความยากลําบากในการดําเนินชีวิตที่บานของ
ตนเอง ศูนยดูแลแบบพิเศษ (Specific facilities for nursing care) บริการน้ีเปนศูนยดูแลสําหรับผูสูงอายุที่
ดําเนินการโดยภาคเอกชน ซ่ึงไดรับการรับรองจากทางจังหวัดวาเปนสวนหน่ึงของบริการจากระบบประกัน  

2) การใหบริการในสถาบัน (Institutional service) เปนกลุมผูสูงอายุเจ็บปวย หรือ ภาวะสมอง
เสื่อม ที่ตองการการบําบัดอยางใกลชิด และตองรับการรักษาไดทั้งในโรงพยาบาล หรือ มีอาการดีขึ้น แตยังไม
สามารถออกจากเตียงได ไดแก  

(1) บานพักดูแลผูสูงอายุพิเศษ (Special nursing home for the elderly) เปนบริการที่จัดขึ้นเพือ่ 
ชวยเหลือผูสูงอายุที่ตองการการดูแล เน่ืองจากมีอาการบกพรองทางดานรางกายหรือจิตใจ แตประสบกับ
ปญหาความยากลําบากในการดูแลที่บาน  

(2) ศูนยดูแลสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ (Health care facilities for the elderly) มีลักษณะ 
ผสมผสานระหวางบานผูสูงอายุและโรงพยาบาล ที่รองรับผูปวยเพ่ิงออกจากโรงพยาบาล ลักษณะการ
ใหบริการจึงเนนเร่ืองการฟนฟูสมรรถภาพทางดานรางกายเปนพิเศษ  

(2) สถานพยาบาลทางการแพทย (Medical nursing care facilities) เปนบริการสวนหน่ึงที่จัดขึ้น 
ในโรงพยาบาล มีจุดมุงหมายเพื่อชวยเหลือผูสูงอายุที่มีอาการเจ็บปวยหนัก และเร้ือรัง ซ่ึงจําเปนตองไดรับการ
รักษาพยาบาลทางการแพทยอยางตอเนื่อง  
  นอกจากน้ีองคกร HelpAge ไดสรุปรูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวออกเปน 5 ระดับ ซ่ึงมี
ความสัมพันธกับความตองการการพ่ึงพาระยะยาว คือ  
  1) การดูแลในชุมชน เปนการดูแลผูสูงอายุที่ประสบความยากลําบากในการทํากิจวัตรประจําวัน 
และผูสูงอายุที่มีภาวการณพ่ึงพาบางสวนหรือกลุมติดบาน ไดแก การดูแลที่บานโดยอาสาสมัคร การดแูลทีบ่าน
โดยวิชาชีพ การดูแลแบบกลางวัน การดูแลแบบพักระยะสั้น  
  2) การดูแลผูสูงอายุในสถาบัน ซึ่งเปนการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพารุนแรง ไดแก บานพักคนชรา 
(Nursing Home) เปนตน 
  อยางไรก็ตามองคกร HelpAge ไดสนับสนุนใหมีการดูแลผูสูงอายุในชุมชนมากกวาการดูแลใน
สถาบันทั้งนี้เน่ืองจากชุมชนเปนสถานที่ผูสูงอายุมีความคุนเคยและเปนความตองการของผูสูงอายุ จะเปนการ
สนับสนุนดานจิตใจผูสูงอายุและทําใหผูสูงอายุมีเกิดความผาสุข รวมทั้งตนทุนคาใชจายในการดูแลต่ํากวาการ
ดูแลในสถาบัน ซ่ึงความสัมพันธของระดับการพ่ึงพา ตนทุนการดูแล และ รูปแบบการดูแลดังรูปภาพตอไปน้ี 
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 ที่มา: HelpAge Korea 
 
สวนในประเทศไทยจากการศึกษาระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุของประเทศไทย พบวายังไมมี

รูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่เปนรูปธรรม  อยางไรก็ตามรูปแบบการดูแลระยะยาวของผูสูงอายุที่ผาน
มาของประเทศไทย สามารถจําแนกรูปแบบการดูแลระยะยาวตามสถานที่ใหบริการเปน 2 รูปแบบ  (วาทินี 
บุญชะลักษี,2552, กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และ ศิริพันธุ สาสัตย, 2551, สัมฤทธ์ิ  ศรีธํารงสวัสดิ์ และคณะ, 
2552; Jitapunkul and Wivatvanit, 2009) ไดแก   

1) การใหบริการโดยใชสถานบริการเปนฐาน จําแนกออกเปน 3 รูปแบบ คือ 
1.1) สถานสงเคราะหคนชราที่ใหบริการฟรี ซ่ึงจะจัดใหสําหรับผูสูงอายุที่ยากไร ไมมีญาติ สวนใหญ

เปนการดําเนินงานโดยมูลนิธิ หรือสถานสงเคราะหที่ใหการสงเคราะหผูสูงอายุที่ยากจนฟรีและเกบ็เงนิบางสวน 
ดําเนินงานภายใตการสนับสนุนของสมาคมเครือคาทอริกตางๆ  ศูนย/สถานบริการสุขภาพ เนนกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพทั่วไป ที่ไมเฉพาะสําหรับกลุมผูสูงอายุ   

1.2) บานพักคนชรา (Nursing home) ของเอกชน ซ่ึงรับดูแลเฉพาะผูสูงอายุที่เปนการnursing care  
ไมไดใหบริการรักษาพยาบาล สถานบริการดังกลาวสวนใหญอยูในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ใน
ภูมิภาคพบในเขตเทศบาลของจังหวัดใหญ หรือโรงเรียนสอนผูดูแลผูสูงอายุ ที่เปดหลักสูตรระยะสั้นสอน
วิชาชีพการดูแลเด็กเล็กและผูสูงอายุ มีการทําเปนธุรกิจครบวงจร เชน บานพักคนชรา สถานดูแลชวยเหลอืการ
ดํารงชีวิต สถานบริบาล รวมทั้งสถานดูแลผูปวยระยะยาวในโรงพยาบาล และ สถานดูแลผูปวยระยะสุดทาย   

1.3) บานพักคนชราที่ดําเนินการโดยรัฐ ซ่ึงอยูในสังกัดของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
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มนุษย ที่มีอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดใหญ ซ่ึงรับดูแลผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองได และประสบ
ภาวะยากไร ไมมีญาติ  

2) การดูแลระยะยาวในชุมชนเปนฐาน ซ่ึงพบวาบริการสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะชวยเหลือตัวเองไมได
และผูดูแลนั้นยังมีจํากัดมากทั้งดานสุขภาพและสังคม บทบาทในการดูแลหลักยังเปนเร่ืองของครอบครัว แม
ปจจุบันจะมีอาสาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในบางพ้ืนที่แตสวนใหญเปนการดูแลทั่วไป และขาดหนวยงานในพ้ืนที่
สนับสนุนการทํางานของอาสาสมัคร   

รูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว สามารถจําแนกรูปแบบการดูแลตามสถานที่ใหบริการเปน 2 
รูปแบบ คือ การใหบริการโดยใชสถานบริการเปนฐาน ซึ่งเปนการดูแลที่ออกแบบจัดการดูแลที่เปนทางการโดย
หนวยงานองคกรเอกชน หรือ ภาครัฐ ทั้งที่แสวงหากําไร และ ไมแสวงหากําไร ไดแก บานพักคนชรา สถาน
ดูแลชวยเหลือการดํารงชีวิต สถานบริบาล สถานดูแลผูปวยระยะยาวในโรงพยาบาล และ สถานดูแลผูปวย
ระยะสุดทาย ซ่ึงการศึกษาที่ผานมาพบวามีตนทุนคาใชจายที่สูงและมีแนวโนมคาใชจายที่เพ่ิมสูงขึ้น สวนอีก
รูปแบบของการดูแลระยะยาว การดูแลระยะยาวที่ใชชุมชนเปนฐาน เปนการดูแลที่เปนวัฒนธรรมของชุมชน 
ซ่ึงมีตนทุนการลงทุนต่ําและผูสูงอายุยังคงอยูในวิถีชีวิตของตนเอง  

ในสถานการณที่จํานวนประชากรผูสูงอายุเพ่ิมจํานวนสูงขึ้นอยางรวดเร็วของสังคมไทย ปญหาและผล
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเสื่อมถอยตามกระบวนการชราภาพของผูสูงอายุ  ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายที่เกิดขึ้นกับทุกระบบของรางกาย ตั้งแตระดับเซลล เน้ือเยื่อ จนถึงอวัยวะ รวมทัง้
การเปลี่ยนแปลงจิตใจ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผูสูงอายุ ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอภาวะ
สุขภาพของผูสูงอายุทําใหเกิดภาวะเจ็บปวยหรือโรคประจําตัว และนําไปสูการเกิดขอจํากัดหรือขอบกพรองใน
การปฏิบัติกิจกรรมที่เคยทําเปนประจํา ทําใหเกิดความตองการการพ่ึงพาระยะยาว ซ่ึงเปนการดูแลสําหรับ
บุคคลเกิดการสูญเสียความสามารถในการประกอบกิจกรรม เปนการดูแลที่ตองใชระยะเวลายาวนาน อยาง
ตอเน่ือง กิจกรรมการดูแลมีความหลากหลาย และตองอาศัยผูดูแลอยางใกลชิด   

อยางไรก็ตามปจจุบันโครงสรางครอบครัวของสังคมไทยเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเปนครอบครัว
เดี่ยวมากขึ้น ลักษณะครอบครัวมีขนาดเล็กลง บุตรที่ทําบทบาทเปนผูดูแลบิดามารดามีจํานวนนอย อีกทั้งใน
แตละภูมิภาคของประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกําลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
ซ่ึงมีผลตอรูปแบบการอยูรวมกันภายในครอบครัว และจากการประเมินแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 พบวา
ความยากจนของประชากรผูสูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น ศักยภาพการเกื้อหนุนของครอบครัวและประชากรวัยแรงงาน
ลดลง ภาวะพ่ึงพาและความตองการการดูแลระยะยาวเพ่ิมสูงขึ้น (วิพรรณ  ประจวบเหมาะ และคณะ, 2553) 

การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนตอการสําหรับสังคมไทย 
โดยเฉพาะการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน ซ่ึงเปนตนทุนทางสังคมของวัฒนธรรมไทยและเปนรูปแบบการ
ดูแลที่ตอบสนองความตองการของผูสูงอายุที่ยังสามารถอยูในชุมชนที่คุนเคย อยูในความดูแลของลกูหลาน อกี
ทั้งยังมีตนทุนการดูแลที่ต่ํากวาการดูแลในสถาบัน ซึ่งคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแหงชาติและสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติมีมติสนับสนุนใหเกิดการดูแลในชุมชน อยางไรก็ตามกระบวนการขับเคลื่อน
นโยบายสูการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุระยะยาวยังขาดความชัดเจน และเปนสิ่งที่ตองการการ
แสวงหาคําตอบที่เหมาะสมและตอบสนองกับบริบทของสังคมไทย 
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