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รายงานการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุ 
ระหว่างวันที่ 25 - 30 มกราคม 2558 

ณ จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุุน 
............................. 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  กรุงเทพมหานครและจังหวัดฟูกูโอกะได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรกั นเมื่อวันที่           
8 กุมภาพันธ์ 2549 และในปี 2556 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะได้เห็นพ้องและ   
มีนโยบายที่จะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในด้านการบริหารจัดการและการบริการในภาวะสังคมผู้สูงอายุ โดยต่อมา
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพีระพงษ์ สายเชื้อ) ได้ให้การต้อนรับและประชุม
ร่วมกับ Mr. Seiichi Takeda ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ 2 และคณะผู้แทนจากจังหวัดฟูกูโอกะ ในประเด็น
ความร่วมมือต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันในด้านการดูแลและจัดสวัสดิการให้ ผู้สูงอายุ           
โดย Mr. Seiichi Takeda ได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุของจังหวัดฟูกูโอกะที่เป็นประโยชน์ต่อ
กรุงเทพมหานคร เช่น นโยบายการดูแลสุขภาพและระบบแผนประกันสุขภาพ รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
อย่างครบวงจร และการฝึกอบรมบุคลากรทางด้านสุขภาพและทางการแพทย์ โดยจังหวัดฟูกูโอกะสามารถ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกอบรมและการดูงานในเรื่องนี้ให้แก่กรุงเทพมหานครได้  

ส านักงานการต่างประเทศจังหวัดฟูกูโอกะได้มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ถึงกองการต่างประเทศแจ้งว่า
จังหวัดฟูกูโอกะยินดีที่จะให้กรุงเทพมหานครเดินทางไปดูงานและเยี่ยมชมการบริหารจัดการในการดูแลผู้สูงอายุที่
จังหวัดฟูกูโอกะ  ส านักการแพทย์จึงได้จัดท าโครงการแลกเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุกับจังหวัดฟูกูโอกะ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ีอพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร รวมทั้งเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งด าเนินการระหว่างวันที่    
25 – 30 มกราคม 2558 มีก าหนด 6 วัน กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 24 คน ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากร
การแพทย์และสาธารณสุขส านักการแพทย์ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบ ารุงโรงพยาบาล
ส านักการแพทย์ จ านวน 2,681,600 บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) และการเดินทาง
ไปแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามก าหนดการที่จังหวัดฟูกูโอกะได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Policy for the Elderly ณ Fukuoka Prefectural 
Government 

2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Intensive Care Home for Elderly ณ Toushoukai Social 
Welfare Corporation 

3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริการด้านการแพทย์ส าหรับผู้สูงอายุ ณ Munakata 
Medical Association’s Health Care Facility 

4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องศูนย์การดุแลผู้สูงอายุและศูนย์ประสานงาน ณ Home Health 
Care Laison Hub office 

5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ ณ Tai Chi Club for 
Elderly 

6) ดูงานโรงพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ณ Seikouen Medical Corporation 
7) ดูงานเรื่องการศึกษาและหลักสูตรอบรมการดูแลผู้สูงอายุ ณ Long – term Care 

Professional Training School 
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รายช่ือผู้เดินทางไปแลกเปลี่ยนกับจังหวัดฟูกูโอกะด้านการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุ 
ระหว่างวันที่ 25 – 30 มกราคม 2558 

ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุุน 
 

 ผู้เดินทางจ านวน 24 คน ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางผุสดี ตามไท) (หัวหน้าคณะ) 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพีระพงษ์ สายเชื้อ) (รองหัวหน้าคณะ) ผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดส านัก
การแพทย์ 22 คน  ดังนี้ 

1. นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (หัวหน้าคณะ) 
2. นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร          (รองหัวหน้าคณะ) 
3. นายสามารถ ตันอริยกุล ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ 
4. นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์ 
5. นางกิตติยา ศรีเลิศฟูา รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์ 
6. นายยลชัย จงจิระศิริ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
7. นายธีระพัฎ จิตต์พูลกุศล  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลกลาง 
8. นางสาวฤทัยทิพย์ พวงเกษม นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลกลาง 
9. นางสาวอรพิน เลิศวรรณวิทย์ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลตากสิน 

10. นางรัชฎา วัฒนโสภณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลตากสิน 
11. นางพัชรา ธนธีรพงษ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
12. นางสาววราภรณ์ ศิวะพรพันธ์ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
13. ร.ต.ต.หญิงจรรยา เจนประเสริฐ นายแพทย์ช านาญการ  

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
14. นางบุญนิศา บวรนันทเดช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม์ิ 
15. นายตรีวุฒิ กิตติคุณเดชา นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
16. นางสาวพรรณพิศ โคปาละสุต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
17. นางสาวฐิติกุล แร่ทอง นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
18. นางวิภารัตน์ แก้วเทศ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
19. นางธิดารัตน์ พุ่มอินทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสิรินธร 
20. นางพิมพ์นิภา ธนาสุริยฉัตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
21. นางสมพร คุ้มแคว้น หัวหน้าฝุายพัฒนาบุคลากร กองวิชาการ 
22. นางสาวพรเพ็ญ จ ารูญรัตน์ หัวหน้าฝุายแผนงาน กองวิชาการ 
23. นางพรทิพย์ จักขุทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองวิชาการ 
24. นายพิสิทธิ์ บุญสง่า นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุ  
  ณ จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุุน 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
   2.1.1 เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุใน
ฐานะบ้านพี่ - เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุุน และกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
   2.1.2 เพ่ือประสานสัมพันธไมตรี และความร่วมมืออันดียิ่งในด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขระหว่างจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุุน และกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
   2.1.3 เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่รับบริการในโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
   2.1.4 เ พ่ือการวิ เคราะห์และสร้างแนวการบริหารจัดการสั งคมผู้สู งอายุของ
กรุงเทพมหานคร 
  2.2 รายละเอียดของโครงการ 
  สาระส าคัญจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุจากการ
บรรยาย อภิปราย และการศึกษาดูงาน มีดังนี้ 
  จากการที่ทราบกันดีว่าอัตราของผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นต่อไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นประเทศญี่ปุุนจึงมี
ปัญหาในการเสียเงินงบประมาณทางด้านการดูแลสุขภาพหรือเงินสวัสดิการสังคมทางการแพทย์และเรื่องของการ
ดูแลสุขภาพในระยะยาวที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ  ดังนั้นรัฐบาลญี่ปุุนจึงประสบปัญหากับการสร้างนโยบาย การจัดท า
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสวัสดิการสังคมให้มีความต่อเนื่อง และแบบบูรณาการ และอีกประการหนึ่งคือ โครงการที่
ต้องการสร้างชุมชนเป็นโครงการช่วยเหลือกันเองในชุมชนเพ่ือที่จะให้มีสวัสดิการ และกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยเหลือ 
ทั้งในด้านการใช้ชีวิตประจ าวัน การอยู่อาศัย การปูองกันโรคต่างๆ เรื่องของทางการแพทย์และการดูแลในระยะยาว 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถได้อาศัยอยู่ในชุมชนที่ตนเองเคยอยู่มาแล้วจนชิน และรู้สึกปลอดภัยด้วย 
  
1. ระบบการประกันสุขภาพในประเทศญี่ปุุน (Health Insurance System in Japan) 
 ในประเทศญี่ปุุนถ้าประชากรมีอาการเจ็บปุวย หรือไม่สบายต้องไปโรงพยาบาลหรือคลินิก กรณีที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล (Admit) เพ่ือรับการรักษาหรือท าการผ่าตัดค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงมากถ้าต้อง
จ่าย 100%  เพราะฉะนั้นรัฐบาลญี่ปุุนจึงก าหนดนโยบาย หรือระบบการประกันสุขภาพของประชาชนขึ้นเพ่ือ
รองรับไม่ให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้อย่างชัดเจน และสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง  “นโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่น คือ ประชาชนทุกคนต้องท าประกันสุขภาพกับรัฐบาล”  

 ลักษณะระบบการประกันสุขภาพของประเทศญี่ปุุน มีดังนี้ 
1. รัฐบาลเป็นผู้รับประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคน 
2. ไม่ว่าจะเจ็บปุวยด้วยโรคอะไรก็ตาม หรือจะท าประกันในลักษณะไหนก็ตาม สามารถเลือก

โรงพยาบาลได้อย่างอิสระ 
3. ถึงแม้ว่าจะเจ็บปุวยด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงมาก แต่ก็สามารถจ่ายได้ในราคาที่ต่ า โดยที่มีรัฐบาลรองรับ 

(ระบบประกันสุขภาพรองรับ) 
4. โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีรายได้ต่ า ค่อนข้างที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ต่ าด้วย 

 ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด งบประมาณมาจากระบบการประกันสุขภาพโดยประเทศ
ญี่ปุุนใช้ระบบการประกันสุขภาพ (social insurance system) เข้ามาบริหารโดยที่ทางรัฐบาลญี่ปุุนจะเป็นผู้ช่วย
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จ่ายในค่าประกันสุขภาพด้วย   ในกรณีที่ขาดค่าใช้จ่ายไปบางส่วนทางรัฐบาลก็จะมีเงินช่วยเหลือช่วยจ่ายค่า
รักษาพยาบาลให้  เช่น กรณีที่ประชาชนที่มีรายได้ต่ าและต้องจ่ายเงินค่าประกันสุขภาพแต่มีค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลที่สูง รัฐบาลก็จะมีเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้ด้วย 
 ระบบโครงสร้างนโยบายทางการแพทย์ของประเทศญี่ปุุน 

1. ประชาชนเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพให้กับบริษัทผู้รับท าประกัน (Insurer)  
2. เบี้ยประกันที่จ่ายขึ้นกับรายได้ว่า รายได้สูงหรือต่ า ก็จะไม่เท่ากัน 
3. ผู้ปุวยจะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล และจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาล 
4. ค่ารักษาพยาบาลที่ผู้ปุวยจ่ายให้กับโรงพยาบาลจะเป็นตัวเลขที่ถูกก าหนด (fix) ไว้ไม่เกินจ านวนที่

มากเกินไป 
5. ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด (100%)  ส่วนหนึ่งมาจากผู้ปุวยจ่าย และส่วนหนึ่งมาจากโรงพยาบาล

เรียกเก็บ (claim) กับบริษัทผู้รับท าประกัน (Insurer)  
6. เมื่อบริษัทผู้รับท าประกัน (Insurer) ได้รับการเรียกเก็บเงิน (claim) ค่ารักษาพยาบาลจาก

โรงพยาบาลแล้ว  ทางบริษัทผู้รับท าประกัน (Insurer) ก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาล 

ประเภทของการประกันสุขภาพในประเทศญี่ปุุนนั้น เบี้ยประกันจะมีความแตกต่างกันไปตามอายุ อาชีพ รายได้ 
และท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ 

1. เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่า อายุเฉลี่ยของประชาชนญี่ปุุนนั้นสูงมากเป็นอันดับ 1 ของโลก อายุเฉลี่ย
ของประชาชนอยู่ที่ 84 ปี  ในความหมายของประชาชนญี่ปุุนนั้น ผู้สูงอายุ หมายถึง “ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป” 
แต่ถ้าผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป ประชาชนญี่ปุุน จะเรียกว่า “ผู้สูงอายุมาก” ซึ่งจะมีระบบของการท าประกันอีก
แบบหนึ่ง 

2. จากสถิติของค่ารักษาพยาบาลของประเทศญี่ปุุน ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 14 ล้านล้านเยนต่อปี    
ซึ่งผู้ที่ใช้ค่ารักษาพยาบาลนั้น เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป ถึง 35 % ซึ่งถือว่าสูงมาก  (1 ใน 3 ของประชาชนที่ใช้
บริการเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป)   

3. ในระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา ใน 47 จังหวัดของประเทศญี่ปุุน  จังหวัดฟูกูโอกะต้องจ่ายค่า
รักษาพยาบาลให้กับผู้ที่มีอายุสูงมาก (อายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป)  เป็นอันดับ 1 ของประเทศ 

4. ส าหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 75 ปี ขึ้นอยู่กับว่าท างานที่ไหน บริษัทที่ตนเองท างานนั้นจะช่วยจ่ายค่า
รักษาพยาบาลให้ด้วย (เปรียบเสมือนระบบ 2 อย่าง คือ ตนเองจ่าย และบริษัทช่วยจ่ายเสริมด้วย) 

 ผู้ที่ท างานในระบบบริษัทนั้น ตนเองจะจ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพครึ่งหนึ่ง และอีก
ครึ่งหนึ่งบริษัทจะร่วมจ่ายด้วย 

 ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ท างานในระบบบริษัท หรือไม่ได้ท างานเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง      
คนทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับรัฐบาล (National Health Insurance) เช่น ผู้ที่ท างานส่วนตัว 
ฟรีแลนด์ หรือเป็นข้าราชการบ านาญและยังต้องจ่ายประกันสุขภาพส่วนตัว  ซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้ร ะดับต่ าและเป็น
ผู้สูงอายุด้วย 

 ค่ารักษาพยาบาลที่ผู้ปุวยจ่ายเองจะแตกต่างกันไปตามอายุ  ยิ่งอายุมากขึ้นแต่ค่า
รักษาพยาบาลจะยิ่งน้อยลง 

 กรณีที่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่สูงมาก (High Cost) แต่รัฐบาลจะมีระบบ
ช่วยเหลือ ท าให้ค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องจ่ายเอง (เช่น 10% 20%) ให้มันลดน้อยลงไป 
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 เปรียบเทียบง่ายๆ ถ้าค่ารักษาพยาบาล 1 ล้านเยน ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปี – 70 ปี  
ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล 30%  ดังนั้นต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล 300,000 เยน แต่รัฐบาลก็มีระบบช่วยเหลือ 
 รัฐบาลจึงมีการบริหารจัดการ คือ น าเงินจากเบี้ยประกันจากผู้ที่ท าประกันหลายกลุ่มมาช่วยเหลือก่อน    
ซึ่งมาจากหลายส่วน และมีระบบน าเงินภาษีจากรัฐบาลกลางมาช่วยในกรณีที่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่สูง (High Cost) 
 ระบบการจัดเก็บเบี้ยประกัน คือ 

1. 50% มาจากเงินภาษีรัฐบาลกลางจ่ายให้เพ่ือเป็นค่ารักษาพยาบาล 
2. 40% มาจากการจ่ายของบริษทัผู้รับท าประกัน (Insurer) 
3. 10% มาจากประชาชนจ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพ 
4. ดังนั้นประชาชนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไปจึงจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพียง 10% เท่านั้น 
5. ระบบนี้ได้ถูกน าไปปรับใช้กับผู้ที่มีรายได้น้อยด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประเทศญี่ปุุนมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี เนื่องมาจากจ านวนผู้สูงอายุที่
เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี และจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในส่วนของค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายส าหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 
75 ปีขึ้นไปก็เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบการเงินการคลังของประเทศและระบบการประกัน
สุขภาพของประเทศญี่ปุุน  ขณะนี้รัฐบาลกลางประเทศญี่ปุุนเองก็พิจารณาถึงระบบการจัดเก็บเบี้ยประกันสุขภาพ 
และค่ารักษาพยาบาลของประชาชนใหม่ทั้งระบบ เพ่ือแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมสูงขึ้น 
  
 
2. ระบบการประกันดูแลในระยะยาว (Long term Care Insurance System) 

สิ่งส าคัญท่ีท าให้เกิดระบบการประกันในระยะยาว (Long term Care) ในประเทศญี่ปุุน 
 เนื่องมาจากการเพ่ิมอัตราของผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว  ท าให้มีจ านวนผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลเพ่ิมขึ้นในสังคม 
 อีกปัจจัยที่ส าคัญ คือ ครอบครัวปัจจุบันจะเป็นครอบครัวเดี่ยว จึงไม่มีความพร้อมที่จะดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ใน

ครอบครัว  ดังนั้นจ าเป็นต้องหาผู้อื่นเข้ามาช่วยในการดูแลผู้สูงอายุแทนลูกหลาน 
 ข้อจ ากัดของระบบบริการสังคมปกติ  และระบบการรักษาพยาบาลส าหรับผู้สูงอายุ 
 ประชาชนมีความต้องการทางเลือกที่ดีขึ้น เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ 

 โครงการประกันในระยะยาว (Long term Care Insurance) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ปี 2000 
โดยประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป  สามารถซื้อประกันนี้ได้โดยสามารถเลือกรูปแบบความต้องการการรับ
บริการและส่งเบี้ยประกันตามระดับความต้องการ ผู้ท าประกันนี้จะมีเอกสารการส่งเบี้ยประกัน และจะได้รับการดูแล
เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ หรือเมื่อมีความจ าเป็นต้องได้รับการดูแล  โดยจ่ายค่าใช้จ่ายเพียง 10 , 20 หรือ 30% ของ
ค่าใช้จ่ายส าหรับดูแลเท่านั้น 
 
เงื่อนไขของโครงการ แบ่งผู้ท าประกันเป็น 2 กลุ่ม 

1. กลุ่มผู้ท าประกันที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จะได้รับการดูแลจากโครงการนี้ได้เลย 
2. กลุ่มผู้ท าประกันที่มีอายุตั่งแต่ 40 – 60  ปี  ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะเจ็บปุวยตามที่ก าหนดไว้  16 ข้อ  

จะได้รับการบริการด้านการปูองกันก่อน และได้รับการดูแลตามความจ าเป็น เมื่อได้รับการวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญว่า
จ าเป็นต้องได้รับการดูแลจากโครงการ 
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 การออกเอกสารใบรับรองการประกัน Long term Care จะออกให้กับผู้สูงอายุทุกคนที่ซื้อประกันไว้เมื่อ
อายุมากกว่า 65  ปี  แต่ผู้ซึ่งท าประกันที่มีอายุ 40 – 65 ปี  จะออกเอกสารให้เมื่อผู้นั้นได้รับการวินิจฉัยว่ามีความ
จ าเป็นต้องได้รับการดูแลในระบบ long term care 
 
โครงสร้างของระบบประกันในระยะยาว Long term Care   
 ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องใช้บริการในบริการโครงการนี้ส่วนใหญ่มาจากภาษีที่ส่งตรงจาก
รัฐบาลกลาง จากเมือง  และจากภาษีที่ท้องถิ่นเก็บได้เอง และบางส่วน  (ประมาณ  10%) เก็บจากผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ 
 
การให้บริการของประกัน Long term Care 
 ผู้ที่เข้ารับบริการโครงการ  Long term Care จะได้รับการวินิจฉัยและจัดบริการตามความจ าเป็นจาก
แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะจัดระดับ (Level) การให้บริการดังนี้ 
 1. ให้การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นที่บ้านในการท ากิจกรรมต่างๆ  เช่น  ช่วยเหลือการท ากิจวัตรประจ าวันต่างๆ  
การพาไปซื้อของเครื่องใช้จ าเป็น  การท ากิจกรรมบ าบัด  จนถึงการช่วยเหลือด้านอาหาร  โดยในการไปดูแลที่บ้าน
จะมีผู้ช่วยเหลือ (helper) ที่ได้รับการฝึกฝน เข้าไปช่วยดูแลตามความจ าเป็น   
 2. การรับผู้สูงอายุมาดูแลที่ศูนย์ในเวลากลางวัน เช้าไป เย็นกลับ ทุกวัน ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือดูแล
กิจวัตรประจ าวัน การรับประทานอาหารและยา การท ากายภาพบ าบัด เป็นต้น และถ้าจ าเป็นต้องมารับการดูแล
ภายในศูนย์ที่จัดไว้ก็จะได้รับการดูแลจากนักสาขาวิชาชีพต่างๆตามความจ าเป็นของผู้รับบริการแต่ละรายเช่นกัน   
 3. การมาอยู่พักค้างที่ศูนย์ในระยะสั้นๆ เช่น เมื่อลูกหลานหรือผู้ดูแลต้องเดินทางไปพักค้างต่างเมือง จะมา
ฝากไว้ที่ศูนย์ในระยะสั้นๆ   
 4. การดูแลกลุ่มผู้ปุวยที่ต้องได้รับการดูแลฟื้นฟูเป็นพิเศษ เช่นผู้ปุวยโรคสมองเสื่อม ผู้ปุวยที่มีภาวะเสื่อม
ของร่างกายท่ีจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟู 
 5. สถานที่รับดูแลผู้สูงอายุ ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้ดูแล หรือญาติไม่สามารถดูแลเองที่บ้าน 
  
 
3. ความร่วมมือของชุมชนทางการแพทย์ในจังหวัดฟูกูโอกะ มุ่งเน้นส่งเสริมดูแลรักษาผู้ปุวยท่ีบ้าน 
(Collaborative community medicine in Fukuoka prefecture / Focus on home medical care 
promotion) 

 โครงสร้างประชากรของเมืองฟูกูโอกะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลง
ระดับประเทศของญี่ปุุน โดยพบว่าประชากรของญี่ปุุนมีประชากรสูงสุดในปี 2010 จ านวน 128 ล้านคน (ฟูกูโอกะ 
5,072,000 คน) และมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ โดยคาดว่า ในปี 2025 และ 2040 ญี่ปุุนจะมีประชากรร้อยละ 
94.2 และ 83.8 ของประชากรปี 2010ตามล าดับ(ฟูกูโอกะ ร้อยละ95.7 และ 86.3)  
 โครงสร้างประชากรของเมืองฟูกูโอกะพบว่ามีอัตราการเพ่ิมของผู้สูงอายุสูงเป็นอันดับที่ 9 ของเมืองในญี่ปุุน 
โดย3 อันดับแรก คือ โตเกียว คานากาว่า และโอซาก้า ตามล าดับ จากการคาดการณ์พบว่าร้อยละประชากร
ผู้สูงอายุเมืองฟุกูโอกะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 22.3 ในปี 2010 เป็น ร้อยละ 30.5 และ 35.3 ในปี
2025 และ 2040 ตามล าดับส่วนทางกับจ านวนประชากรรวมที่ลดลง โดยสาเหตุกรตายที่พบสูงสุด คือ มะเร็ง
(ร้อยละ 30) รองลงมาคือโรคหัวใจและหลอดเลือด (ร้อยละ 12) 

http://dict.longdo.com/search/helper
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 การจัดระบบบริการสาธารณสุขของเมืองฟูกุโอกะจะแบ่งเป็น 13 เขต (13 Secondary health care 
zone) เพ่ือเป็นการกระจายทรัพยากรไปสู่ผู้รับบริการ โดยมุ่งเน้นที่ผู้ปุวยและประชาชนในพ้ืนที่ การดูแลผู้ปุวยจะ
อาศัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (family doctor) เป็นผู้ดูแลรักษาผู้ปุวยและพิจารณาส่งต่อผู้ปุวยไปยังโรงพยาบาล
ในกรณีที่ผู้ปุวยต้องการการรักษาที่เพ่ิมมากขึ้น โดยพบว่าระบบนี้มีข้อดี คือ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะมีความ
ใกล้ชิดกับชุมชนท าให้ ชุมชนเข้าถึงระบบบริการได้ดีขึ้น สามารถดูแลผู้ปุวยให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปุวยหลังออกจาก
โรงพยาบาล และช่วยให้ระบบการดูแลรักษาระยะยาวมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมที่มีผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น   
โดยพบว่าเมืองฟูกุโอกะในปี 2012 มีแพทย์ทั้งสิ้น 15150 คน   
 จากข้อมูลดังกล่าวเมืองฟูกุโอกะได้มีริเริ่มโครงการส่งเสริมการดูแลรักษาผู้ปุวยที่บ้านขึ้น โดยอาศัยความ
ร่วมมือของ 2 หน่วยงาน คือ รัฐบาลเมืองฟุกูโอกะและแพทยสมาคม โครงการนี้มีขึ้นเพ่ือช่วยเหลือผู้ปุวยที่มีความ
ล าบากในการเดินทางไปยังสถานพยาบาล โดนจะมีทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพ เภสัชกร  
เป็นต้น ที่จะเดินทางไปดูแลรักษาและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปุวยเป็นประจ ายังที่พ านักของผู้ปุวย(ได้แก่ บ้าน สถาน
ดูแลผู้สูงอายุระยะสั้น-ระยะยาว และบ้านผู้สูงอายุ) จนถึงบั้นปลายชีวิต โครงการมีการวางแผนที่จะพัฒนาระบบการ
ดูแลทางการแพทย์,การให้การบริการอย่างทั่วถึงและการวางยุทธศาสตร์ด้านโรคมะเร็ง ฟุกูโอกะมีการแบ่งพ้ืนที่การ
ดูแลรักษาผู้ปุวยที่บ้านเป็น 9ภาค โดยมีสถานบริการทั้งหมดได้แก่ คลินิก 874 แห่ง คลินิกทันตกรรม 304 แห่ง 
ศูนย์พยาบาลเยี่ยมบ้าน 366 แห่ง และ ร้านขายยา 2359 แห่ง คลอบคลุมบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ภาวะ
ฉุกเฉิน การดูแลหลังออกจากโรงพยาบาลและการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย 

นอกจากนี้เมืองฟุกูโอกะยังมีระบบการเรียนการสอน อบรมและพัฒนาบุคลากร อาทิ การอบรม
อาสาสมัครด้านสาธารณสุข โครงการอบรมและพัฒนาทีมพยาบาลเยี่ยมบ้าน และการอบรมพัฒนาแพทย์พยาบาล 
ตลอดจนแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น 

 
4. โครงการปูองกันการดูแลในระยะยาว ส่งเสริมการปูองกันอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Long-term Care 
Prevention Project / Locomotive Syndrome Prevention Promotion) 

Locomotive Syndrome Prevention Promotion 
ภาวะ Locomotive Syndrome คือ ภาวะความบกพร่องในการยืน เดิน วิ่ง นั่ง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติ

ของกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดความเสี่ยงที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาว 
Locomotive System ประกอบด้วย ระบบกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ที่มีผลต่อการ

เคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระ ถ้าเกิดอาการผิดปกติดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลระยะยาว
จากการพลัดตกหกล้ม  

 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าผู้ปุวยสูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาวมีปัจจัยที่เกิดจากภาวะ
บกพร่องของ Locomotive ถึงร้อยละ 22.7  และมักสัมพันธ์กับ ปัจจัยดังต่อไปนี้ 
  -  ขาดการออกก าลังกาย 
  -  ภาวะน้ าหนักตัวที่ไม่เหมาะสม 
  -  ความไม่ระมัดระวังจากการท ากิจวัตรประจ าวัน เช่น การข้ึนลิฟท์ และการขับรถ เป็นต้น 
  -  อุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาหักโหมเกินไป 
  -  การละเลย ไม่สนใจดูแลความเจ็บปวดของร่างกาย 
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 เนื่องจากประชากรในประเทศญี่ปุุนมีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่มีอายุ
มากกว่า 65 ปี คิดเป็นร้อยละ 25 และประมาณการณ์ว่าในปี 2050 จะมีการเพ่ิมขึ้นถึง ร้อยละ 36 เพราะฉะนั้น
ทาง Health Promotion Devision ของเมือง Fukuoka จึงให้ความส าคัญในนโยบายที่จะท าให้ผู้สูงอายุมีอายุยืน
ยาวและมีสุขภาพที่ดี โดยมีการเก็บข้อมูลของผู้สูงอายุเปรียบเทียบช่วงอายุเฉลี่ยและอายุเฉลี่ยของผู้สูงอายุช่วงที่มี
สุขภาพดี โดยพบว่าผู้สูงอายุชายใน Fukuoka อายุเฉลี่ย 79.36 ปี และมีอายุเฉลี่ยที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ที่ 
69.67 ปี และผู้สูงอายุหญิงใน Fukuoka อายุเฉลี่ย 86.49 ปี และมีอายุเฉลี่ยที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ที่ 
72.72 ปี  
 

สาเหตุที่ต้องมี Long-Term Care มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเรียงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
1. เส้นเลือดสมองตีบ ร้อยละ 18.5 
2. ภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ 15.8 
3. ภาวะอ่อนแรงจากอายุที่มากขึ้น ร้อยละ 13.4 
4. ภาวะพลัดตกหกล้มหรือกระดูกหัก ร้อยละ 11.8 
5. โรคทางข้อ ร้อยละ 10.9 
6. สาเหตุอ่ืน ร้อยละ 29.6 

โดยภาวะพลัดตกหกล้ม, กระดูกหักและโรคทางข้อ มีผลต่อท าให้เกิดเสียหายต่อระบบ Locomotive      
 

แนวทางในการปูองกันภาวะ Locomotive syndrome  
  ได้มีหลายมาตรการในการปูองกัน โดยมีการจัดท ากิจกรรมและแนะน าผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการจัดท า
อุปกรณ์ในการช่วยฝึก ร่วมกับประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เห็นความส าคัญในการปูองกันในกลุ่มต่างๆได้แก่ seniors club, 
volunteer groups, hobby/interest clubs , women’s society , nutrition club, sports promoters association   
 

Locomotive Syndrome Prevention Promoter Training Workshops 
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับ Locomotive Syndrome 
2. ท าแบบทดสอบ Locomotive Syndrome Test 
3. ฝึก Locomotive Training 
4. มีการประชุมฝึกอบรมถึงมาตรการในการปูองกัน Locomotive Syndrome 
5. มีการประกาศให้เห็นความส าคัญของ Locomotive Syndrome  

 

 นอกจากนี้ทาง Fukuoka ได้มีการจัดท า website เพ่ือให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบว่ามีอาการที่เข้าได้
กับกลุ่มโรค Locomotive Syndrome และมีข้อมูลความรู้และวีดีโอท่าออกก าลังกายที่สามารถท าที่บ้านเพ่ือปูองกัน
ภาวะ Locomotive syndrome  
 

7 อาการส าคัญท่ีบ่งบอกถึงภาวะ Locomotive (ข้อใดข้อหนึ่ง) 
1. ไม่สามารถยืนขาเดียวได้ ในขณะใส่ถุงเท้าหรือรองเท้า 
2. สะดุดล้มบ่อย ๆ บริเวณบ้าน 
3. ต้องใช้มือจับราวบันได ขณะขึ้นบันได 
4. มีความยากล าบากในการก้ม เงย ขณะท างานบ้าน 
5. ไม่สามารถถือของที่มีน้ าหนักเกิน 2 กิโลกรัม 
6. ไม่สามารถเดินติดต่อกันได้เกิน 15 นาที 
7. ไม่สามารถข้ามถนนได้ทันเวลาตามสัญญาณไฟ 



9 
 

การออกก าลังกายเพื่อฝึกทักษะในการปูองกันภาวะ Locomotive Syndrome  
 

1. One-leg stand  ยกขาขึ้นค้างไว้ 1 ข้าง เป็นเวลา 1 นาที โดยใช้มือจับโต๊ะ 
2. Squats  ฝึกท่านั่งโดยไม่ใช้เก้าอ้ี  สามารถเกาะที่โต๊ะได้เพ่ือความปลอดภัย ถ้าหากท าได้แล้วให้ 

ปล่อยมือทั้ง 2 ข้าง ท าซ้ า 5-6 ครั้ง จ านวน 3 ครั้ง /วัน 
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3. Calf raises เขย่งปลายเท้าขึ้น-ลง โดยสามารถจับพนักพิงเก้าอ้ีได้ กรณีที่ไม่สามารถยืนได้ ถ้าท าได้แล้ว 
ใช้มือยันก าแพงและยกขาขึ้น เพ่ือฝึกความสมดุลของร่างกายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ครั้งละ 10 -20 ครั้ง 
โดยท าติดต่อกันถึง 2-3 เซ็ต 

4. Front  lunges (ฝึกความยืดหยุ่นและความสมดุลของกล้ามเนื้อ) โดยยืนตรงและก้าวขาไปข้างหน้า 
งอเข่า และกลับยืนท่าเดิม ท าติดต่อกัน 5-10 ครั้ง 2-3 เซ็ต 
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5. การสร้างสังคม 70 ปียังแจ๋ว (Active at the Age 70’ society) 

โครงการสังคม 70 ปียังแจ๋ว  (To build “Active at Age 70” society  สถานที่ดูงาน Fukuoka Senior 
Support Center) 

เป็นโครงการที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการว่าจ้างท างานเท่านั้น ยังส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม (activity)    
ในผู้สูงอายุโดยการเป็นอาสาสมัครด้วย (volunteer)  

การที่จะท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี แจ่มใสเบิกบานตลอด เป็นการส่งเสริมในเรื่องการยกระดับ
ความสุขที่ท าให้ทุกคนรู้สึกมีความสุข และเป็นการลดภาระของสังคมในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และช่วย
ในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของญี่ปุุนด้วย 

  
ท าไมจังหวัดฟูกูโอกะจึงคิดโครงการ 70 ปียังแจ๋ว 

 เนื่องมาจากโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนไป จ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นแต่จ านวนเด็กลดน้อยลง 
และวัยท างานก็ลดลงด้วย   ในปี 2010 มีผู้สูงอายุ 23%  และอีก 25 ปีข้างหน้า (ปี 2035) จะมีผู้สูงอายุ
ประมาณ 33.4% คิดเป็น 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งอัตราการเพ่ิมจ านวนของผู้สูงอายุญี่ปุุนค่อนข้างเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็วมาก ถือเป็นลักษณะพิเศษถ้าเปรียบเทียบกับต่างชาติ  

 และจากการที่จ านวนประชากรวัยท างาน (อายุ 15 – 64 ปี) เริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ในปี 2010  
มีวัยท างาน 2.8 คน แบกรับภาระต่อผู้สูงอายุ 1 คน  แต่ถ้าอีก 25 ปี (ปี 2035) จะเหลือวัยท างาน 1.7 คน     
จะแบกรับภาระต่อผู้สูงอายุ 1 คน  ถือเป็นการแบกรับภาระท่ีเพ่ิมข้ึนมาก    
 ถ้าเปรียบเทียบคิดย้อนหลังไป 
  ปี 1990 วัยท างาน 5.5 คน แบกรับภาระต่อผู้สูงอายุ 1 คน 
  ปี 1965 วัยท างาน 10.9 คน แบกรับภาระต่อผู้สูงอายุ 1 คน 
  

สรุปคือ สังคมทางด้านประชากรของญี่ปุุนเปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น และเด็กที่เกิดใหม่น้อย 
แต่ตรงข้ามจ านวนวัยท างานก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ท าให้ภาระของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการประกันสุขภาพ และการ
ประกันสังคมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และท าให้ก าลังในการผลิตหรือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุุนลดลงตามไปเรื่อยๆ 
เช่นกัน  และลักษณะผู้สูงอายุญี่ปุุนก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน จากเมื่อก่อนที่อายุไม่ค่อยยืน สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง  
แต่ปัจจุบันทุกคนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีความต้องการที่จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆ 

ในปี 1956 องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดความหมายของ ค าว่า “ผู้สูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุครบ 65 
ปีบริบูรณ์ขึ้นไป”  ซึ่งในขณะนั้นอายุขัยเฉลี่ยของประชากรญี่ปุุน  ผู้ชายแค่ 64 ปี และผู้หญิง 68 ปี  แต่ในปัจจุบัน
ปี 2013 อายุขัยเฉลี่ยในผู้ชายเป็น 80 ปี และผู้หญิง 87 ปี  

ในปัจจุบันผู้สูงอายุญี่ปุุนมีสุขภาพที่แข็งแรง  จากการที่กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของญี่ปุุนได้ท า
การส ารวจในปี 2012 โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับก าลังกายและการออกก าลังกาย  ปรากฎว่าผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปี
ขึ้นไปเมื่อเทียบกับปี 1998 พบว่า  สมรรถภาพของร่างกายเมื่อเทียบกับอายุอ่อนลงไป 5 ปี คืออายุตัว 65 ปี   
(แต่สมรรถภาพของร่างกายเป็น 60 ปี)  และพบว่าประมาณ 70% ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความต้องการที่จะ
ท างานไปจนถึงอายุ 70 ปี แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุญี่ปุุนมีความแข็งแรง มีความมุมานะ และความตั้งใจที่จะท างานต่อไป   
 ดังนั้นทางจังหวัดฟูกูโอกะจึงได้สร้างนโยบายส่งเสริมและตอบสนองความต้องการผู้สูงอายุ โดยการสร้าง
เสริมสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ผู้สูงอายุท างานได้ง่าย โดยการเปลี่ยนบทบาทผู้สูงอายุ จากที่ได้รับการเป็นฝุายถูกโอบอุ้มแต่
เป็นการที่เปลี่ยนเป็นฝุายที่โอบอุ้มหรือให้การตอบแทนแก่สังคมแทน และถ้าหากผู้สูงอายุญี่ปุุนยังสามารถท างานได้
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อีกก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายการประกันสังคม ประกันสุขภาพและการหยุดชะงักเรื่องของ
เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุุนได้ 

 
ท าอย่างไรในการสร้างสังคม 70 ปี 

1. เตรียมพร้อมสร้างสังคม หรือชุมชนที่สามารถมีทางเลือกให้กับผู้สูงอายุที่สามารถเลือกท างานหรือ
กิจกรรมอาสาสมัครต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง และหลายๆทางด้วย 

2. จุดที่จะสามารถสร้างสังคมหรือสิ่งแวดล้อมในเรื่องเหล่านี้  มี 3 อย่างด้วยกัน คือ  
 กิจกรรมที่ไม่เลือกอายุ โดยที่อายุเท่าไรก็ได้สามารถท าได้  
 โดยกฎหมาย หรือโดยทั่วไปของประเทศญี่ปุุน พออายุครบ 60 ปีทุกคน 

จะเกษียณ หยุดงานหรือไม่มีงานท า 
 ภายหลังการเกษียณจะหางานท าอีกได้ยาก  

ดังนั้นจึงคล้ายกับประเทศอ่ืนๆ คือจะท าอย่างไรที่จะส่งเสริมให้กับผู้ที่ยังสามารถท างานได้อยู่โดยที่
ไม่มองในเรื่องของอายุ แต่สนใจในเรื่องความตั้งใจและความสามารถของบุคคลนั้น  และท าอย่างไรให้สามารถมี
กิจกรรมที่ตรงกับความประสงค์ ความตั้งใจและความสามารถของบุคคลนั้น   ซึ่งประมาณ 70% ของผู้สูงอายุมี
ความต้องการที่จะท างานแต่ต้องพิจารณาในเรื่องความตั้งใจ ก าลังในการท างานต่อหรือไม่จึงพิจารณาให้ท างานได้   
และจากระบบหรือจากสังคมที่มีทางเลือกหลายๆทางให้  ในผู้สูงอายุแต่ละคนมีประสบการณ์ที่ยาวนานแต่ถ้าหาก
ตัดสินว่าผู้สูงอายุสามารถท างานได้แค่นั้น จะเป็นการไม่สามารถดึงความสามารถของผู้สูงอายุออกมาได้ ดังนั้นจึง
ต้องสร้างระบบให้ผู้สูงอายุมีทางเลือกและสามารถเลือกกิจกรรมได้หลายทาง จะเป็นการสร้างให้ผู้สูงอายุแต่ละคน
สามารถท ากิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน มีความร่าเริง และเป็นการสร้างสังคมหรือชุมชนที่อายุ 70 ปีที่ยังแข็งแรง 

ในจังหวัดฟูกูโอกะมี 2 องค์กรที่ช่วยสร้างสังคม 70 ปียังแจ๋ว 
1. สมาคมส่งเสริมการสร้างสังคม 70 ปียังแจ๋ว  

: ก่อตั้งโดย 17 องค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางด้านเศรษฐกิจ องค์กรด้าน
แรงงาน องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร เป็นความร่วมมือจากรัฐบาลและเอกชน 

2. ศูนย์สนับสนุนการสร้างสังคม 70 ปียังแจ๋ว 
: เป็นศูนย์ความร่วมมือระหว่าง ผู้สูงอายุ บริษัท องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร และ

อาสาสมัครทั้งหลาย 
 
บทบาท ลักษณะการท างานขององค์กรหรือศูนย์สนับสนุน 

1. มีการแบ่งโซน / เขต  ออกเป็น 4 เขต ซึ่งแต่ละเขตจะมีศูนย์หรืออาคาร (office support) 
2. หน้าที่ของศูนย์  มี 4 ประการ คือ 

2.1 ขยายโอกาสในการท างาน หรือท ากิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ 
2.2 บุกเบิก หรือพัฒนาโอกาสที่จะให้มีการรับผู้สูงอายุเข้าท างาน 
2.3 ศูนย์สนับสนุนจะเป็นผู้ที่หาองค์กร หรือผู้ว่าจ้างงานและเสนอให้กับผู้สูงอายุ 
2.4 พยายามรณรงค์ให้กับบริษัท โรงงานต่างๆ เพ่ิมระยะของการเกษียณจาก 60 ปี 

เป็น 65 ปี  และศูนย์สนับสนุนพยายามพูดคุยกับบริษัทชักจูงถึงข้อดี และ
วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อจ้างผู้สูงอายุต่อไปเรื่อยๆ และพยายาม
ชักจูงให้ขยายอายุการท างานจนถึง 70 ปี 
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3. การช่วยเหลือจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุเข้าร่วม  
4. ศูนย์สนับสนุนมีผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาต่างๆอย่างละเอียดบุคคลต่อบุคคล  
5. ศูนย์สนับสนุนจะมีการบันทึก (record) ข้อมูลของผู้ที่มาขอรับค าปรึกษา เช่น ประวัติการ

ท างาน การศึกษา ความสามารถอย่างไร เป็นต้น 
6. ส่วนใหญ่ที่มาขอรับค าปรึกษา คือ ต้องการหางานท า และเหตุผลที่ต้องการหางานท าไม่ใช่

เพราะไม่มีเงิน ค่าครองชีพไม่พอ  มีเพียง 7% เท่านั้นที่ค่าครองชีพไม่เพียงพอ แต่ที่เหลือประมาณ 93% มีค่าครองชีพ
ที่เพียงพอแต่ต้องการมีอะไรท า มีเพ่ือนและไม่ได้อยู่คนเดียว 

7. เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุช่วยรับเลี้ยงดู รับเลี้ยงเด็กและฝากเด็ก โดยมีการจัดโปรแกรมฝึก 
(training) ผู้สูงอายุว่าต้องการดูแลเด็กทารก หรือเด็กอ่อน ท ากี่ชั่วโมงมีการฝึก และมีการสอบจนได้รับเลือกเป็น
ผู้ดูแลเด็กและให้เข้าไปบริการท างานได้โดยหลังจากการลงทะเบียนแล้วจะให้ผู้สูงอายุเข้าไปอยู่ในส่วนของศูนย์รับ
เลี้ยงเด็กอ่อน หรือเด็กเล็กตามโซนต่างๆ 
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สถานที่ศึกษาดูงาน 

1. Shirakawa Hospital of Seikouen Medical Corp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร โดยมีการก ากับกรอบการท างานโดย
ภาครัฐบาล 

Services 

1. Long-term care services 
ผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรระบุว่า “Needed long-term care” สามารถใช้

บริการ long-term care services ซึ่งจะช่วยจัดบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุในการด ารงชีวิต
ประจ าวันได้ โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนเงิน 90% 

2. Communal activities 
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Departments 

1. Diagnosis and Treatment Department 
2. Department of Internal Medicine 
3. Rehabilitation Department 
4. Department of Radiology 

Number of hospital beds = 218 

Average age of patients = 85.1 years old 

Facilities offering Long-term Care Services 

1. Outpatient services 
1) Day service centers (Shiki no Oka และ Tokimeki) 

ผู้สูงอายุสามารถเดินทางมาใช้บริการ day care ที่ center ดังกล่าวได้ เช่น บริการอาบน้ า ดูแลให้
รับประทานอาหาร รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม functional training และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ 

2) Outpatient rehabilitation (Magokoro) 
ให้บริการโดย rehabilitation specialists เพ่ือช่วยให้ผู้ปุวยสามารถด ารงชีวิตประจ าวันและ

ช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้น 
2. Home-visit services 

1) Helpers station (Amour) 
Home helpers จะไปที่บ้านของสมาชิกและให้บริการ physical long-term care รวมถึง

ช่วยเหลือในกิจกรรม ท าความสะอาดบ้าน ซักรีดผ้า และไปจ่ายตลาด 
2) Home-visit rehabilitation 

มีบริการท ากายภาพบ าบัดให้กับสมาชิกที่บ้าน 
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3. Inpatient services 
1) Short stay 

มาพักพิงที่สถานบริการในระยะสั้นๆ โดยจะได้รับบริการอาบน้ า ช่วยในการเข้าห้องน้ าถ่ายอุจจาระ 
ปัสสาวะ ท ากายภาพบ าบัด และรับประทานอาหาร 

 

 
 

4. Community based services 
1) Multifunctional home for small groups (Hitamari) 

เป็นการจัดสถานที่ไว้ให้ผู้สูงอายุได้พบปะและท ากิจกรรมประจ าปีที่ส าคัญๆร่วมกัน โดยสมาชิกมักเป็น
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน หรือเมืองเดียวกัน อยู่ใกล้ๆกัน 

2) Day service center for Dementia patients (Seseragi) 
ด าเนินกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยขนาดเล็ก ดูแลได้ทั่วถึงมากข้ึน ห้องพักส าหรับผู้ปุวย Dementia จะติด

ปูายชื่อ ติดภาพถ่ายครอบครัว กิจกรรมต่างๆที่ผู้ปุวยเคยร่วมท ากับบุคคลอ่ืน ที่ผนังห้องพัก เพ่ือกระตุ้นความทรงจ า 
มีการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการกระตุ้นความทรงจ าของผู้ปุวย 
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5. Other facilities 
1) Maison d’Amour 

 
 
 
 
 
 
 
มีลักษณะเป็นบ้านพักระยะยาวระบบเช่า (Service Apartment) ไม่ได้รับการ support เงินโดย

รัฐบาล สมาชิกต้องจ่ายเงินค่าเช่าเอง แต่หากสมาชิกมีสิทธิ์ได้รับ long-term care services จากระบบประกัน
สุขภาพในภาครัฐก็สามารถใช้บริการดังกล่าว ณ สถานที่แห่งนี้ตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติไว้ได้ด้วย บ้านพักนี้มีการ
จัดระบบเป็นพิเศษส าหรับการพักอาศัยของผู้สูงอายุ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม มีอาหารไว้บริการ 
รองรับการเจ็บปุวยฉุกเฉิน และมีบริการ long-term care service จัดเตรียมไว้ให้ด้วย 

2) Community integration (Shirakawa) 
เป็นการท ากิจกรรมในเชิงปูองกันการเจ็บปุวยในผู้สูงอายุ เช่นการออกก าลังกาย การสังสรรค์

แลกเปลี่ยนความรู้ในสังคมผู้สูงอายุด้วยกัน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
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2. Toushoukai Social Welfare Corporation (Intensive Care Home for the Elderly) 

 

Sunshine in Fukuoka, Sunshine in BMA 
 

ก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตปลอดภัย 
General information 

สถานสงเคราะห์ Toshokai 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Sunfriends 

 
 สถานสงเคราะห์ Toshokai ตั้งอยู่ที่เมือง Omuta ทางตอนใต้ของฟุกุโอกะ เป็นชุมชนที่มีผู้สูงอายุจ านวนมาก 
และประสบปัญหาดังกล่าวนี้ก่อนเมืองอ่ืนๆถึง 10 ปี ที่เมืองแห่งนี้มีการบริการ Long term care ครบทุกด้าน 
แบ่งเป็น 12 ประเภท ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในล าดับต่อไป 
 
หลักปรัชญาการบริหารของสถานสงเคราะห์ Toshokai 
 หลักปรัชญาของ Toshokai คือ การท าให้คนที่อยู่ในสังคมแห่งนี้เกิดความรู้สึกมีคุณค่าที่สามารถใช้ชีวิตอยู่
ได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขและสง่างาม 
 
จุดประสงค์ของ Sunfriends คือ 

 ให้ผู้ปุวยด าเนินชีวิตตามแบบที่เคยเป็นมา 
 ดึงศักยภาพและความสามารถสูงสุดของผู้สูงอายุ 
 ด าเนินกิจกรรมที่คงซึ่งความเป็นตัวตนเดิมของผู้สูงอายุ 

 
รูปแบบของการบริการ 
1. การสังคมสงเคราะห์ส าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลระยะยาว(มีห้องรวม 30 เตียง และห้องพิเศษ 50 เตียง) 
 ผู้รับบริการต้องได้รับการรับรองตามเงื่อนไขว่า สามารถเข้ารับบริการดูแลระยะยาวซึ่งอยู่ในระดับการดูแล  
4 – 5  (Care Level 4-5) สถานสงเคราะห์จะดูแลสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกๆ วันในชีวิต อาทิ เช่น กิจวัตรประจ าวัน    
งานอดิเรก สันทนาการ การเข้าร่วมงานเทศกาลต่างๆ การท ากายภาพบ าบัด 
 

2. การดูแลระยะสั้น (มี 20 เตียง) 
เป็นบริการที่จัดให้ส าหรับครอบครัวที่มีปัญหาการดูแลระยะสั้น เช่น ผู้ดูแลมีปัญหาการเจ็บปุวย มีความ

จ าเป็นต้องเดินทาง หรือเหนื่อยล้าจากการดูแลผู้ปุวย โดยมากเป็นการดูแลระยะสั้น น้อยกว่า 2 สัปดาห์ 
 

3. การติดตามเยี่ยมที่บ้าน 
 ผู้ดูแลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วจะเข้าไปเยี่ยมที่บ้านของผู้สูงอายุที่ต้องการการช่วยเหลือ ในเรื่องการ
รับประทานอาหาร การอาบน้ า การซักผ้า การท าความสะอาดบ้าน ซื้อสิ่งของที่จ าเป็น และให้ความช่วยเหลือตามสมควร 
 

4. การพยาบาลที่บ้าน 
 พยาบาลเยี่ยมบ้านจะให้การรักษา ผู้ที่เจ็บปุวยหรือได้รับบาดเจ็บจะได้รับการดูแลขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนการ
ท ากายภาพบ าบัดเบื้องต้น โดยมีการวางแผนการฟ้ืนฟูโดยนักกายภาพบ าบัด 
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5. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบผู้ปุวยนอก (Outpatient day long- term care) 
 ทางศูนย์จะบริการรับส่งผู้รับบริการ โดยช่วงเวลากลางวันจะท ากิจกรรมที่ศูนย์ Sunfriends เช่น กิจวัตร
ประจ าวัน ลงแช่น้ าร้อน ท ากายภาพบ าบัด ฝึกสมรรถภาพทางกาย สังสรรค์ร่วมกับผู้อ่ืน ร่วมงานเทศกาล 
 

6. กลุ่มครอบครัวที่บ้าน (9 คน / 1 กลุ่ม : 27 คน/ 3 กลุ่ม) 
 เป็นระบบส าหรับการดูแลผู้สูงอายุโรคความจ าเสื่อม อาการรุนแรงและระดับปานกลาง ภายใต้การดูแล
พิเศษของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมงานเดิมที่มีความคุ้นเคยกันเสมือนเป็นครอบครัว โดยจะพาผู้สูงอายุไปเข้า
ร่วมกิจกรรมของชุมชนเนื่องจากมีแนวคิดว่า แม้จะเป็นผู้ปุวยโรคสมองเสื่อมก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขและ
ผู้คนยอมรับได ้
 

7. บ้านพักขนาดเล็กอเนกประสงค์ Mieamu: Small-scale multifunctional home (รับลงทะเบียน 25 คน) 
 เป็นบ้านพักที่มีขนาดเล็ก แต่สามารถให้บริการได้หลากหลายรูปแบบ ระบบนี้เป็นบริการที่สะดวกมาก      
ที่ผู้รับบริการสามารถใช้บริการแบบไป – กลับ พักค้างระยะสั้น และบริการเยี่ยมดูแลที่บ้าน ตามท่ีผู้รับบริการร้องขอ 
 

8. In-home care support office : livelihood support center, Sunfriends 
 หน่วยงานมีหน้าที่ประเมินผู้ที่ประสงค์รับบริการ Long term care ว่ามีความจ าเป็นต้องได้รับบริการ
หรือไม่ ระดับใด แบ่งเป็นระดับที่ 1 – 5 ตามความเหมาะสมของผู้ประสงค์รับบริการ 
 

 9. Kokorone  
 หน่วยงานที่ให้บริการเฉพาะผู้ปุวยโรคสมองเสื่อมและครอบครัวของผู้ปุวยในรูปแบบผู้ปุวยนอก 
(Outpatient day long-term care for the elderly suffering dementia) โดยการท ากิจวัตรประจ าวัน 
กายภาพบ าบัด การท างานอดิเรก การให้เข้าร่วมสังคม 
 

 10. Care house  
อพาร์ทเมน้ท์ราคาประหยัด ที่ให้บริการผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป รับจ านวน 15 คน 

 10.1 ความเป็นอยู่ใน Care house 
  - ห้องส่วนตัว มีห้องครัว และห้องน้ า อยู่ภายในห้องเดียวกัน 
  - บริการอาหาร 3 มื้อต่อวัน 
  - ในกรณีฉุกเฉิน สามารถเรียกพยาบาลได้ตลอดตลอด 24 ชั่วโมง 
  - ผู้ผ่านการประเมิน Long term care สามารถใช้บริการได้ 
 10.2 ค่าธรรมเนียม 
  - ค่าบริการแรกเข้า 400,000 เยน/คน (จ่ายในระยะเวลา 20 ปี) 
  - ค่าธรรมเนียมต่อเดือนในระหว่าง 70,000 – 120,000 เยน แปรผันตามรายได้ของแต่ละคน 

  (ซึ่งรวมค่าอาหาร ค่าท่ีพัก และของใช้ที่จ าเป็น เป็นต้น) 
10.3 กิจกรรม 

ทางศูนย์สามารถจัดผู้สูงอายุให้เข้าร่วมกิจรรมต่างๆ ตามที่ผู้รับบริการประสงค์  โดยปกติจะมีการ
จัดเลี้ยงน้ าชาประจ าเดือน และ มีโปรแกรมดูแลสุขภาพเพ่ือการปูองกันการดูแลระยะยาว ( LTC 
prevention program) 
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11. มีการดูแลด้านการปูองกันและมีศูนย์บริการให้ค าปรึกษาแนะน า 
 ที่ศูนย์มีเคาท์เตอร์ให้บริการของชุมชนภายใต้การดูแล Omuta City ซึ่งตระหนักถึงการให้ค าปรึกษาในการ
ดูแลระยะยาว และการให้ความส าคัญในบริการที่จ าเป็นต่างๆ ได้แก่ การดูแลด้านการปูองกัน เช่น การจัดอบรม
พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ 
 

12. “Kite-Mite” Terrace (Come-and-see-Terrace) 
 เป็นสถานที่ให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน
และกันภายใต้การสนับสนุนของเมือง Omuta โดยมีเปูาหมายเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันการดูแลระยะยาว     
เพ่ิมสมรรถนะของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
Omuta city Dementia Care Community promotion” 

หลักการส าคัญคือ การสร้างชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็นเกราะปูองกันดูแลผู้ปุวยสมองเสื่อม 

 ระบบการท างานมีการพัฒนาเป็นล าดับ 

 2001 – 2002 : มีการจัดตั้ง The cooperation of the administrative and professional เป็นการ
จัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

 2003 – 2005 : มี human resource development that you share the mission เช่น การอบรม 
dementia coordinator ซึ่งเป็นหลักสูตรที่อบรม 2 ปีหรือ การจัดท าหนังสือภาพเพ่ือเข้าไปสอนนักเรียนใน
โรงเรียน รวมถึง Hayame-minami Ninzyou Network เป็นระบบเครือข่ายที่ช่วยสืบค้นผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่
พลัดหลง 

 2006 – 2013: มี Omuta city “hotto Anshin” wandering network  เกิดเป็นค ากล่าวที่ว่า 
“wandering” is ok!!! 

 Omuta city’s consultation and checkups for memory loss prevention 

 มีระบบการ screening เพ่ือให้ค้นพบผู้ที่เข้าข่ายโรคสมองเสื่อม เพ่ือจะได้ท าปูองกันหรือและการเข้าฝึก
ชะลอการเป็นโรคสมองเสื่อมในอนาคต 

 Omuta city’s community dementia support team 

 แพทย์เฉพาะทาง /นักกายภาพบ าบัด/พยาบาล/เจ้าหน้าที่ประสานงาน ซ่ึงมีหน้าที่ดูแลผู้ปุวยที่มีความ
ซับซ้อน ซึ่งก็ให้เกิดการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ 

 Hayame-minami Ninjyou Network มี 2 กิจกรรม  

1. รวมตัวกันของคนในชุมชน เพ่ือเกิดการจดจ าคนในชุมชน  
2. ฝึกกิจกรรมสถานการณ์สมมุติการติดตามคนสูญหาย 
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 Omuta  city “hotto Anshin”  “Wandering”  is ok ( SOS network)  

มีกระบวนการดังนี้ 

มีคนหายติดต่อผ่านทาง tel/fax/mailกระตุ้นเตือนไปยังชุมชนออกตามหาพบคนที่หาย 

 เพ่ือให้กระบวนการค้นหาเกิดประสิทธิภาพ และแพร่หลายได้กระจายเครือข่ายเข้าไปกระตุ้นเตือนใน 
องค์กรท้องถิ่น โรงเรียนซึ่งพบว่าการเข้าไปเผยแพร่ ท าให้ความเข้าใจเรื่องภาวะสมองเสื่อม ทั้งมุมมองและการดูแล
ต่อผู้ปุวยกลุ่มนี้ดีขึ้น    ซึ่งการจัดการดูแลผู้ปุวย dementia in Omuta city เป็นการมุ่งเน้นให้ผู้ปุวยใช้ชีวิตเสมือน
การอยู่ในชุมชนแบบเดิม มุ่งเน้นการกระตุ้นให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลผู้ปุวย เพ่ือไม่ให้ผู้ปุวยต้อ งปรับตัวกับสภาวะที่
เปลี่ยนแปลงของตัวเอง 

Future plan for elder care in BMA 

 ภาพรวมของการดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุุน มี 2 ส่วนหลัก กล่าวคือ การดูแลผู้สูงอายุในด้านการรักษา
ภาวะเจ็บปุวยในสถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาล คลินิก และการดูแลผู้สูงอายุในการด าเนินชีวิตประจ าวันทั้ง
รูปแบบการดูแลที่บ้าน และการรับผู้ปุวยมาดูแลในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การด าเนินงานในทั้ง 2 รูปแบบหลักนั้น        
มีความสลับซับซ้อนทั้งในด้านงบประมาณและบุคคลากร  

 ส าหรับประเทศไทย การรักษาภาวะเจ็บปุวยของประชาชนนั้น มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือ 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดังนั้น การพัฒนาในขั้นตอนต่อไปของงานผู้สูงอายุไทยควรมุ่งเน้น
ส่วนที่ 2 คือ การดูแลผู้สูงอายุในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชนชนไทย  และการ
ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุถ้าท าได้อย่างมีมาตรฐาน จะช่วยให้ประชากรในวัยท างานซึ่งมีภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุ เกิดความ
ไว้วางใจสามารถท างานในหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยได้ต่อไป 

 การดูและผู้สูงอายุในศูนย์ Sunshine และ Omuta’s city มีลักษณะที่โดดเด่นต่างจากสถานที่อ่ืน คือ   
เป็นการดูแลที่มุ่งเน้นในกลุ่มผู้ปุวยโรคสมองเสื่อม ทั้งในด้านการปูองกัน การชะลอความเสื่อม และการรักษา      
โดยแนวคิดให้ผู้ปุวยโรคสมองเสื่อมเป็นผู้ที่มีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  

ข้อเสนอแนะเรื่องการด าเนินการในกลุ่มโรคความจ าเสื่อม 
 การค้นหาผู้ที่มีโอกาสเป็นโรคความจ าเสื่อมและผู้ที่เป็นโรคความจ าเสื่อม (Mild cognitive impairment 

and dementia patient) ปัญหาประการที่ส าคัญหนึ่งของไทย คือ ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญในการ
ปูองกันและรักษาโรคความจ าเสื่อม ซึ่งอาจต้องมีการโฆษณาและรณรงค์ เพ่ือให้ประชาชนตระหนักและสมัครใจเข้าสู่
กระบวนการวินิจฉัยและการรักษาต่อไป แนวทางการรณรงค์ อาจกระท าโดยกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงาน
ราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านนี้อยู่เดิม เช่น สสส. กรุงเทพมหานครตั้งรับผู้เข้ามาใช้บริการตรวจหาภาวะ
ความจ าเสื่อม โดยอาจมีการฝึกอบรมการทดสอบสมรรถภาพทางสมองเพ่ือให้ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือภาคี
สมาชิกท่ีจะเข้าร่วมการดูแลผู้สูงอายุและผู้ปุวยความจ าเสื่อมสามารถท าการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในศูนย์ 
Sunfriends มีการตรวจประเมินสมรรถภาพทางสมองโดยใช้ ADAS - cog score โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เจ้าหน้าที่ในการประเมิน การใช้ ADAS - cog score ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกสอนและ  ต้องมีเวลาในการท าการ
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ประเมินดังกล่าว ประมาณ 30 นาที ต่อแบบทดสอบ  การน ามาใช้งานในกรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้ใช้บริการมากแต่
ขาดแคลนบุคลากรค่อนข้างไม่เหมาะสม ทางกลุ่มสมาชิกแนะน าใช้ TMSE และ MoCA test จะใช้เวลาน้อยกว่าแม้
จะไม่ละเอียดเท่า ADAS – cog score แต่สามารถแยกผู้ปุวยโรคสมองเสื่อมและผู้ที่มีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมได้
เช่นกัน เมื่อท าการทดสอบแล้วหากมีผู้ที่เข้ากับภาวะความจ าเสื่อม พิจารณาส่งตัวเพื่อรับการรักษาต่อไป    
 จัดท าและคัดเลือกรูปแบบการฝึกทักษะทางกายและสมองที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล (Cognitive 

training and rehabilitation in tailor-made fashion)  ขั้นตอนการรักษาที่เหมาะสมของผู้ปุวยความจ าเสื่อม   
เป็นบริบทที่ สปสช. พิจารณาและให้การรักษาตามสิทธิที่ผู้ปุวยพึงได้รับ ส่วนการดูแลเพ่ือปูองกัน ชะลอความเสื่อม 
เป็นการกายภาพบ าบัดที่เหมาะสมโดยตรงกับน่าจะเป็นบริบทที่กรุงเทพมหานครน ามาพัฒนา การท าการทดสอบ
สมรรถนะทางสมองด้วยแบบทดสอบ สามารถบ่งบอกถึงสมรรถนะด้านต่างๆที่ผู้ปุวยมีความบกพร่องได้พอสมควร 
ซึ่งจะช่วยให้ด าเนินการคัดเลือกรูปแบบการฝึกทักษะทางสมองที่เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ โดยทางส่วนกลางมีหน้าที่
ในการวางแผนการทดสอบ และวางแผนการกายภาพบ าบัดเพ่ือฟ้ืนฟูและชะลอความเสื่อมเพ่ือสร้างแนวทางปฏิบัติ
ในการดูแลผู้ปุวยในชุมชนหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
 รวมกลุ่มของผู้ปุวยท่ีมีระดับความสามารถใกล้เคียงกันเพื่อท ากิจกรรมร่วมกัน เมื่อท าการทดสอบแล้วว่า

มีสมรรถนะทางสมองอยู่ในระดับใด ควรมีการจัดกิจกรรมกลุ่มในกลุ่มผู้ปุวยที่มีความสามารถในระดับใกล้เคียงกัน  
อาทิเช่น กลุ่มที่เป็นโรคความจ าเสื่อมระดับกลางหรือสูง ฝึกฝนการดูแลตัวเองในด้านกิจวัตรประจ าวัน หรือหาก
อาการของผู้ปุวยยังเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือโรคความจ าเสื่อมระยะต้น ควรฝึกฝนด้วยเกมส์ หรือ การท างานที่เป็นขั้นตอน
ซับซ้อน มีการฝึกความจ า การค านวณ การรับรู้ทิศทาง เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ปุวยโรคความจ าเสื่อมมีศักยภาพสูงสุด
และยาวนานที่สุด เพ่ือให้เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคมน้อยที่สุด 
 ชุมชนเข้มแข็ง การดูแลผู้สูงอายุและผู้ปุวยความจ าเสื่อมควรให้ผู้ปุวยได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย

ท่ามกลางบุคคลที่ตนเองรักและผูกพัน ดังนั้นต้องสนับสนุนการดูแลในระดับชุมชนอย่างเต็มที่ 
1) ให้ผู้เยาว์และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ถึงความส าคัญของผู้สูงอายุว่าแท้จริงแล้ว ผู้สูงอายุ  คือ   

ผู้ที่เคยท าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุตามความ
สมัครใจ เช่น ในรูปแบบอาสาสมัคร  

2) ควรเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้ามาจัดกิจกรรมโดยใช้พ้ืนที่ของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ตลอดจนผู้ปุวยโรคความจ าเสื่อมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  

3) การอบรมประชาชนเพื่อเป็นแกนน าในการช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยโรคความจ าเสื่อมที่หาย
ออกจากบ้านภายในชุมชน พิจารณาให้มีการลงทะเบียนผู้ปุวยที่เป็นโรคความจ าเสื่อม ผู้ปุวยที่มี
ความเสี่ยงที่จะเกิดการหลงทาง โดยมีข้อมูลรูปภาพของผู้ปุวย สนับสนุนให้มีการใส่สร้อยคอ
หรือข้อมือที่ระบุที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของญาติที่ติดต่อได้ และสามารถแนะน าช่วยเหลือช่องทาง
การค้นหาคนหายช่องทางอ่ืนๆ เช่น ต ารวจ ศูนย์รับแจ้งคนหาย มูลนิธิกระจกเงา จส.100 หรือ
สื่ออิเล็กทรอนกิส์อ่ืนๆ  
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ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 
 การอบรมระยะสั้นส าหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ที่มีมาตรฐาน เพ่ือให้มีผู้ดูแลที่มีคุณภาพไว้วางใจได้ 

และเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนในอีกรูปแบบหนึ่ง 
 การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยของกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) เพ่ือปรับทัศนคติและแนะน าพัฒนาเรื่องการ

ดูแลผู้ปุวยให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการดูแลผู้ปุวยโรคความจ าเสื่อม ต้องใช้ความเข้าใจในตัวโรคและทัศนคติที่ดี
เป็นอย่างมาก การเข้ากลุ่มอาจท าให้กลุ่มผู้ดูแลเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถือเป็นการช่วยพัฒนา
ศักยภาพและผ่อนคลายจิตใจของผู้ดูแล 

ข้อแนะน าเรื่องการดูแลในระยะยาว 

 ในส่วนของการดูแลการใช้ชีวิตประจ าวันในระยะยาว จากการศึกษาดูงาน พบว่า มีบริการหลากหลาย
รูปแบบ แต่สิ่งที่มุ่งเน้น คือ พยายามให้สูงอายุได้อยู่ที่บ้าน ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย และได้อยู่กับครอบครัวอัน
เป็นที่รัก อีกทั้งหากครอบครัวสามารถดูแลผู้ปุวยที่บ้านได้จะเป็นการลดภาระของรัฐในเรื่องค่าใช้จ่ายและบุคลากร
ภาครัฐ แต่อย่างไรก็ดี รัฐมีหน้าที่ที่ต้องมีหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการดูแลผู้ปุวยอย่างเหมาะสมในทุกรูปแบบ  จะขอ
น าเสนอรูปแบบของการบริการที่คาดว่าเหมาะสมกับกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยเหตุผล 

 การช่วยเหลือดูแลผู้ปุวยภายในบ้านของผู้ปุวยเอง (In-home service) เป็นการดูแลผู้สูงอายุโดยการ
เข้าเยี่ยมบ้าน ช่วยเหลือการรับประทานอาหาร การท าความสะอาดร่างกายหรือที่อยู่อาศัยตามสมควร การดูแล
ลักษณะดังกล่าวนี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับกรุงเทพมหานครได้ เนื่องจากสังคมในกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่
คนวัยท างานมักเดินทางออกนอกบ้านในช่วงเวลากลางวันเพ่ือท างาน ผู้สูงอายุจะอยู่ที่บ้าน มักมีปัญหาในการ
รับประทานอาหารมื้อเท่ียง การให้อาหารทางสายยาง การรับประทานยา การฉีดยาที่จ าเป็น เช่น อินซูลิน ตลอดจน
การท าความสะอาดร่างกายตามสมควร หากมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลให้บริการในช่วงเวลากลางวัน น่าจะช่วยเหลือลด
ภาระของครอบครัวไปได้มาก โดยผู้ดูแลหนึ่งคนสามารถดูแลผู้สูงอายุได้หลายคนภายในชุมชนเดียวกัน รูปแบบนี้เป็น
การดูแลที่ประหยัดงบประมาณภาครัฐมากท่ีสุด แต่ต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจ และความซื่อสัตย์รับผิดชอบของผู้ที่
เข้าไปดูแล มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาร้ายแรงตามมาได้ หน่วยงานที่เหมาะสมที่จะให้ความช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวควร
เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดสามารถเข้าถึงกลุ่มประชากรได้ อาทิเช่น ชุมชนส่งสมาชิกฝึกงานและว่าจ้างเอง  
สถานพยาบาลในพ้ืนที่ คลินิกชุมชนอบอุ่น สถานดูแลผู้สูงอายุของเอกชน (ควรต้องมีการรับรองมาตรฐานโดย
รัฐบาล) 
 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขนาดเล็กอเนกประสงค์ (Small-scale multifunctional home) การท างานของ

ศูนย์ดูแลนี้เน้นไปที่การดูแลผู้ปุวยที่บ้าน โดยสามารถเรียกร้องขอรับดูแลผู้ปุวยที่บ้านในระดับที่เหมาะสมกับผู้ปุวย
แต่ละคน  มีบริการดูแลผู้ปุวยในช่วงเวลากลางวันเพ่ือมาร่วมท ากิจกรรม (Day care center) และมีการรับผู้ปุวยมา
ดูแลระยะสั้นเพ่ือให้ผู้ดูแลผู้ปุวยที่บ้าน ได้สามารถเดินทาง ท างาน หรือมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลายจากการดูแลผู้ปุวยบ้าง 
การดูแลลักษณะดังกล่าวนี้ เหมาะสมกับกรุงเทพมหานคร เนื่องจากระยะเวลาส่วนใหญ่ในช่วงชีวิตของผู้ปุวยจะยัง
อยู่กับครอบครัวซึ่งเป็นความประสงค์ของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ และผู้ดูแลสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆได้อย่างเต็ม
ความสามารถซึ่งเหมาะส าหรับสังคมกรุงเทพมหานครที่มีประชากรวัยท างานอาศัยอยู่มาก การจัดสร้างศูนย์ดูแล
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ลักษณะนี้คาดว่ามีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก และมีข้อก าหนดชัดเจนเรื่องระยะเวลาในการอาศัยอยู่ เช่น ไม่เกิน 2 สัปดาห์ 
น่าจะช่วยลดการทอดทิ้งผู้ปุวยได้มากพอสมควร 
 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long stayed nursing home) มี 2 รูปแบบหลัก คือ 

 การดูแลผู้สูงอายุที่มีความเจ็บปุวย หรือ เจ็บปุวยเฉพาะโรค เช่น ความจ าเสื่อม หรือผู้ปุวยนอนติด
เตียงจ าเป็นต้องได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาก ซึ่งอาจมีแผลกดทับ ต้องได้รับ
อุปกรณ์เฉพาะทางการแพทย์ เป็นต้น 

 การดูแลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี มีเปูาประสงค์ คือ ให้ผู้สูงอายุมาอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ดึงศักยภาพสูงสุดในตัวผู้สูงอายุ และมีเจ้าหน้าที่ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขดูแลตามสมควร บ้านพักลักษณะ
ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุกลุ่มนี้ยังมีจ านวนน้อย เช่น สวางคนิวาส โดยสภากาชาดไทย บ้านบางแค และบ้านพักเอกชน
ที่ส่วนใหญ่จัดท าเพื่อรับผู้สูงอายุต่างชาติหรือผู้มีรายได้สูง 

 หากกรุงเทพมหานครต้องการจัดท าบ้านพัก ทั้ง 2 รูปแบบ ซึ่งการดูแลในรูปแบบดังกล่าวนี้มีการ
ลงทุนที่สูง ใช้ทรัพยากรบุคคลจ านวนมาก โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุที่มีการเจ็บปุวยเรื้อรัง จ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการจัดการกรณีมีการทอดทิ้งผู้ปุวยซึ่งพบได้บ่อยครั้งในสังคมไทย และควรมีการแนะน าแนวทางการเตรียมการ
ก่อนเปิดให้บริการของสถานรับดูแลแต่และประเภท มีการตรวจสอบมาตรฐานของศูนย์รับดูแล เพ่ือให้สอดคล้องกับ
บริบทของกรุงเทพมหานคร 
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3. Tour Long-term Care Professional Training School (Including Practical Lesson) 
 

ASO College Group 

ประวัติ ASO Group ก่อตั้งโดย TakichiAso ในปี 1872 ในยุคแรกทางคณะผู้ก่อตั้งได้ลงทุนกิจการเหมือง
ถ่านหิน ไฟฟูา รถไฟ โรงพยาบาล และอุตสาหกรรมซีเมนต์ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เปลี่ยนจากการท า ถ่านหิน 
มาท าอุตสาหกรรมซีเมนต์ การก่อสร้าง และท าเกี่ยวกับด้านการแพทย์ การศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการ
ให้บริการด้านการแพทย ์

ปรัชญาใน ASO College Group 

วิสัยทัศน์  อุทิศเพื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

พันธกิจ    

1. ASO Group ขับเคลื่อนชีวิตให้มีความปลอดภัย ตั้งแต่เกิดจนชรา การด ารงชีวิต การท างาน           
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีสุขภาพดี 

2. พัฒนาทรัพยาการมนุษย์ การให้บริการด้านการแพทย์ ปรับสภาวะแวดล้อม สวัสดิการสังคมและ
การศึกษา 

ASO College Group  ก่อตั้ง 1872 บริหารโดยคณะกรรมการ Iwao ASO  มีบริษัทในเครือ ASO 
Group 82 บริษัท ยอดขาย 208.5 พันล้านเยน มีพนักงานในเครือ 10,071 คน 

ASO College Group ด้านการให้บริการทางการแพทย์ประกอบด้วย 

1. ASO  Lizuka Hospital Co.,Ltd เป็น โรงพยาบาลทั่วไปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุุนฝั่งตะวันตก 
จ านวนเตียง 1,116 เตียง มีภาควิชาแต่ละสาขาทางการแพทย์ 39 ภาควิชา มีเจ้าหน้าที่ 2,370 คน ประกอบด้วย
แพทย์ 291 คน พยาบาล 1,061 คน ให้บริการระดับภุมิภาค ทั้งการแพทย์ฉุกเฉิน การรองรับภัยพิบัติ มะเร็ง  
การให้บริการทารกแรกเกิด และอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังเป็นสภาบันร่วมฝึกสอนด้านการแพทย์ร่วมกับ Medical Center 
, University of Pittsburg 

2. Medical Corporation HakuaikaiKaita Hospital  ซึ่งให้บริการด้านการแพทย์ระดับปฐมภูมิ  
โดยเน้นการเยี่ยมบ้าน ซึ่งจะมีภาควิชาต่างๆให้การบริการดูแลคือ อายุรกรรม เด็ก ศัลยกรรม ศัลยกรรมฟ้ืนฟูหลัง
ผ่าตัด จักษุ หูคอจมูก ไต และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู   ผลิตแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครั วที่ให้การดูแลครอบครัว         
(Family Doctors)  ร่วมกับโรงพยาบาล Lizuka นอกจากนี้ยังให้การดูแลผู้ปุวยต่อเนื่องหลังจ าหน่าย เช่น ผู้ปุวยที่
ต้องล้างไต  ผู้ปุวยที่ต้องท ากายภาพบ าบัด  โดยมีบุคลากรด้านการแพทย์ไปเยี่ยมบ้าน และนักกายภาพบ าบัดไป
ให้บริการด้านกายภาพบ าบัดที่บ้านผู้ปุวยที่ไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได้ 

3. Long-term Care ใน ASO Medical Service มีการให้บริการในด้านต่างๆเกี่ยวกับการดูแลผู้ปุวย
ต่อเนื่อง ประกอบด้วย ASO Medical Service Co.,Ltd และ  ASO Kaigo Service Co.,Ltd 
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ASO Medical Service Co.,Ltd 
 การขายหรือให้เช่าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดูแลผู้ปุวย 
 การดูแลผู้ปุวยในเวลากลางวัน 
 การส่งพยาบาลดูแลผู้ปุวยที่บ้าน 
 บริการพยาบาลเยี่ยมบ้าน 
 การปรับปรุงที่พักอาศัยในผู้สูงอายุ 
 มีโรงงานการผลิตแขนขาเทียม รถเข็น 
 การดูแลผู้ปุวยระยะยาวที่บ้าน 

ASO Kaigo Service Co.,Ltd มีฐานบริการ 70 แห่ง และมีที่ท าการเจ้าหน้าที่ให้บริการ 110 แห่งใน 
Fukuoka โดยให้บริการดังนี้ 

 เยี่ยมบ้านในผู้ปุวย Long-term care มีทั้งพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล 
 การให้บริการอาบน้ าที่บ้าน 
 บริการทันตกรรมที่บ้านผู้ปุวย 
 การดูแลผู้ปุวยในเวลากลางวัน 
 การให้บริการหลายๆด้านที่บ้าน 
 การให้ค าปรึกษาช่วยเหลือผู้ปุวยและครอบครัวในการดูแลผู้ปุวย long-term care 

การให้บริการด้านการแพทย์ของเครือ ASO Group จะมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ Lizuka เป็น
ศูนย์กลางเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ซึ่งมีโรงพยาบาลลูกข่าย Kaita อีกทั้งการให้บริการด้าน Long-term care ซึ่งมี  
ASO Medical Service Co.,Ltd  และASO Kaigo Service Co.,Ltd ซึ่งมีฐานและหน่วยบริการกระจายให้การ
บริการด้าน Long-term care ทั่ว Fukuoka  ประสานการท างานในการให้บริการดูแลผู้ปุวยในโรงพยาบาลและ
ดูแลผู้ปุวยต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากโรงพยาบาล 

 

ASO Group ในด้านการศึกษา มีวิทยาลัย ASO JUKU 

เป็นวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดใน Kyushu ประกอบด้วย 12 โรงเรียน และ 80 ภาควิชา 

พันธกิจ   เพ่ิมคุณค่าให้แก่นักศึกษา โดยให้การศึกษาอย่างมีคุณภาพสูงสุด เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      
  และให้บัณทิตที่จบการศึกษาเป็นที่ต้องการของตลาด 

 ASO JUKUก่อตั้งปี 1939  ผลิตบัณทิตที่ส าเร็จการศึกษา 45.800 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ก าลังศึกษา            
อยู่ 7,250 คน 

จุดเด่น ASO JUKU ด้านพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

1. อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพ 
2. เป็นสถาบันที่มีสิ่งอ านวยความสะดวก ทันสมัยที่สุดในประเทศญี่ปุุนฝั่งตะวันตก 
3. ระบบการศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เพ่ิมศักยภาพอย่างเต็มที่ 
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จุดเด่น ASO JUKU ด้านการช่วยเหลือบัณทิตให้ได้รับการจ้างงาน 

1. มีอาจารย์ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ประเป็นที่ปรึกษาด้านการประกอบวิชาชีพ 
2. มีที่ปรึกษาเก่ียวกับการหางาน 
3. รู้ความต้องการของผู้ศึกษาจากประสบการณ์ยาวนานในการเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาที่มีจ านวน 

4,500 คน 

 ตัวอย่างการตอบสนองต่อการจ้างงานภาครัฐของ ASO JUKO เช่นในปี 1997 รัฐบาลญี่ปุุนเริ่มออก พ.ร.บ.
เกี่ยวกับคนท างานด้านสังคมสงเคราะห์  กลุ่มASO JUKU  ได้เริ่มก่อตั้งภาควิชาสังคมสงเคราะห์ ในปี 1998 
รัฐบาลญี่ปุุน ก าหนดให้มี นักจิตวิทยา ในการดูแลฟ้ืนฟูผู้ปุวยที่มีความบกพร่องทางจิต และผู้พิการปี 1999 ASO 
JUKU ได้ก่อตั้งภาควิชาสวัสดิการด้านสังคม ปี 2000 ก่อตั้งภาควิชาจิตวิทยา ในปี2000 รัฐบาลญี่ปุุนได้มีการปรับ
โครงสร้างการให้บริการในโรงพยาบาล โดยให้มีหอผู้ปุวยพักฟ้ืน ฟ้ืนฟูก่อนจ าหน่ายจากโรงพยาบาล  ซึ่งเป็นหน่วย
หนึ่งในการให้บริการด้านอายุรกรรม  ในปี 2001 ASO JUKU เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตัวอย่างนี้แสดงให้
เห็นว่า ASO JUKU ได้ตอบสนองการผลิตบัณทิตให้ตรงตามความต้องการของประเทศญี่ปุุน 

ความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษากับต่างประเทศของ ASO JUKU 

 ASO JUKU ร่วมมือกับ 22 สถาบันการศึกษา 9 ประเทศ ทั่วโลก  ในปี 2014 ได้ร่วมมือกับ BINUS 
University จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์  วิศวกรรมด้านการออกแบบ 

ASO Group น าเสนอการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการให้บริการ Long-term care และการดูแล
ผู้สูงอายุ 

ประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุุน ในปี 2014  ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ 9.9% 
ในขณะที่ญี่ปุุนมีประชากรผู้สูงอายุ 25.9 %   จากการจ ากัดความการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) คือ     
มีประชากรวัยมากกว่า 65 ปี 7 – 14 %  หากมีประชากรวัยมากกว่า 65 ปี 14 – 21%  ถือว่าได้เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (Aged Society)  คือ เป็นสังคมผู้สูงอายุส าหรับ Super-aged society จะหมายถึง การที่สังคมมีผู้ที่อายุ
มากกว่า 65 ปี มากกว่า 21 % 

นโยบายระดับประเทศ 

ปัจจุบันญี่ปุุนใช้แผนดูแลผู้สูงอายุฉบับที่ 2 (2002-2020) 
1. เนื้อหาในแผนพัฒนา  เน้นว่าครอบครัวเป็นผู้ที่ให้การดูแลผู้สูงอายุ  การให้ความช่วยเหลือครอบครัว 

ปัจจุบันได้ 
2. บทบาทของรัฐบาลแห่งชาติมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการออมเงิน เตรียมตัวส าหรับการใช้ชีวิตในยามชรา และ

รัฐบาลจะเป็นแหล่งสุดท้ายในการให้ความช่วยเหลือคนที่เตรียมการไม่พอเพียงในการด ารงชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยชรา 
3. การวางแผนในการดูแลผู้สูงอายุต้องใช้ทั้งความรู้และประสบการณ์ ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เป็นสมบัติของสังคม 

นอกจากนั้นต้องส่งเสริมให้มีอาสาสมัครให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุในสังคม 
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การให้บริการ Long-term care  ประกอบด้วย ภาครัฐและภาคเอกชน คือ 

1. การให้บริการภาครัฐ ไม่คิดค่าใช้จ่ายส าหรับ day-care center  , Elderly Club โดยประสานกับวัด      
ในปี 2014 มี 51 แห่ง ศูนย์การให้ข้อมูลในผู้สูงอายุ การออกก าลังกายซึ่งจัดโดยรัฐบาลท้องถิ่น ในปี 2004        
มีบ้านพักคนชรา 20 แห่ง มีจ านวนผู้สูงอายุ 2,860 คน และยังมีคนจ านวนมากที่เข้าคิวรอใช้บริการ 

2. การให้บริการโดยภาคเอกชน  ให้บริการเยี่ยมบ้าน ให้บริการ Long-term care  ซึ่งผู้สูงอายุที่ใช้บริการส่วน
ใหญ่มีเศรษฐานะดี  ส าหรับผู้มีเศรษฐานะปานกลางให้บริการมาอยู่ในลักษณะพักอาศัย  นอกจากนี้การรับผู้สูงอายุ
มาดูแลชั่วคราวในเวลากลางวัน เป็นระบบผู้ปุวยนอก แต่มีปัญหาจากสภาพจราจรที่ติดขัด 

 
  รายงานการส ารวจสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย โดย JICA ซึ่งเก็บข้อมูลในประเทศไทยเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุปี 2013-2017  พบว่าการดูแลผู้สูงอายุ Long-term care ในประเทศไทยขึ้นกับระดับเศรษฐานะ 
 1. ผู้มีรายได้น้อย( น้อยกว่า 5000 US ) ได้รับการดูแลโดยอาสาสมัคร และชุมชน  บางชุมชนมี Day 
Careกิจกรรมผู้สูงอายุมักจัดโดยวัด  ส าหรับผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 50 ปี ที่ยากจน รัฐบาลให้ความช่วยเหลือโดยมี
ที่พักอาศัยให้ฟรี 
 2. ผู้มีรายได้ปานกลาง (มากกว่า 5,000 US) มักใช้บริการ nursing home เอกชนในการดูแลฝากเลี้ยง 
 3. ผู้มีรายได้สูง ( มากกว่า 35,000 US )  จะใช้บริการภาคเอกชนทั้ง Home visit, Day care , Nursing 
Home และในรูปแบบบ้าน โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่เกษียณอายุแล้วมักจะมาอยู่อาศัย ซึ่งเป็นระบบเช่า เช่น
สภากาชาดไทย และบ้านพักผู้สูงอายุเป็นลักษณะบ้านส่วนตัว ด าเนินการโดยบริษัทเอกชนที่มีนักลงทุนต่างชาติเป็น
เจ้าของกิจการ 
 

ความต้องการของ Long term care ในประเทศไทย 
1. ภาครัฐ ควรวางบทบาทในด้านการให้ความช่วยเหลือชุมชน  ช่วยเหลือโรงพยาบาล และบริษัทเอกชนที่จะ

ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ  สื่อ ประชาสัมพันธ์เรื่องการดูผู้สูงอายุในระยะยาว  ให้ความช่วยเหลือในเชิงรุก ส่งเสริมให้มี
บริการฝากเลี้ยงผู้สูงอายุในรูปแบบ day care 

2. ภาคเอกชนมีบทบาทในด้านการเยี่ยมบ้าน การท าเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูที่บ้าน จัดให้มีพยาบาลเยี่ยมบ้าน บริการ
ท ากายภาพบ าบัดที่บ้าน ดูแลผู้สูงอายุแบบ day care และสามารถให้ผู้ปุวยนอนพักรักษาตัวในระยะเวลาสั้นๆ     
ขายหรือให้เช่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งภาครัฐให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน 
 
การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุใน ASO Group 

ในประเทศญี่ปุุน ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและได้ใบประกาศนียบัตร ถือว่ามีคุณภาพ
มาตรฐานระดับประเทศ 

ความเป็นมา เริ่มใน ปี 1988 มีการจ้างงานในลักษณะแบบบริการ Long –term care เช่นปูอนอาหาร 
อาบน้ า ช่วยดูแลเรื่องการขับถ่าย ซึ่งการให้บริการเหล่านี้จ าเป็นต้องมีทั้งความรู้และเทคนิค  ในปี 2009 รัฐบาล
ญี่ปุุนได้มีการพัฒนาปรับปรุง ก าหนดให้ผู้ให้บริการ Long-term care  ต้องมีสุขภาพกาย ใจ ที่ดี อีกทั้งต้องมีความรู้
และมีเทคนิดในการช่วยดูแลผู้สูงอายุ  บุคลากรที่มาช่วยดูผู้สูงอายุต้องผ่าน เเกณฑ์ท่ีภาครัฐก าหนด เช่น 

ปี 1988 ผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุต้องมีความรู้และเทคนิคในการดูแล ต้องผ่านเกณฑ์การอบรม 1,500 
ชั่วโมง  ปี 2000 เริ่มให้มีการประกัน Long-term care และเพ่ิมจ านวนชั่วโมงอบรมเป็น 1,650 ชั่วโมง  ในปี 
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2009 รัฐเพิ่มข้อก าหนดว่าผู้ให้บริการการดูแลผุ้สูงอายุต้องมัสุขภาพการและใจที่สมบูรณ์ดีด้วย  เพ่ิมจ านวนชั่วโมง 
เป็น 1,850 ชั่วโมง   การปรับปรุงครั้งที่ 3 ปี 2014  ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ต้องอบรม 1,850 ชั่วโมง และเริ่มระบบ
การรักษาพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ  (Medical care system) 
 

คุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์การอบรม 

1. ปฏิบัติงานได้ตามความต้องการของผู้รับบริการ 
2. ตอบสนองและเข้าใจความต้องการของผู้สูงอายุ มีความเข้าใจเรื่องนโยบายภาครัฐ 
3. สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ทั้งในบ้าน ชุมชน หรือสถานที่พักฟ้ืน 
4. มีความเข้าใจและปฎิบัติหน้าที่ได้ทั้งการปูองกัน การฟ้ืนฟู อีกท้ังช่วยเหลือในวาระสุดท้ายของชีวิต 
5. สามารถท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ 
6. สามารถท างานด้วยตนเองได้ 
7. มีทักษะในการสื่อสารญาติ ทีม และรายงานอาการผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ 
8. มีจรรยาบรรณ 
9. มีความเข้าใจพ้ืนฐานในสาขาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
10. เข้าใจเรื่องจิตวิทยาและสังคม 

 

เนื้อหาหลักสูตรแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆ 

1. ความรู้เรื่องมนุษย์และสังคม 240 ชั่วโมง  เข้าใจเรื่องศักดิ์ศรีมนุษย์ การพ่ึงพาตัวเอง การเชื่อมโยงกับสังคม 
2. สรีรวิทยา  300 ชัว่โมง  เข้าใจเรื่องพัฒนาการในมนุษย์ ความชรา สมองเสื่อม  
3. ความรู้พื้นฐาน Long-term care 1,260 ชั่วโมง เทคนิคการสื่อสาร การช่วยเหลือ การบริหารจัดการใน

ขบวนการช่วยเหลือ 
4. ฝึกปฏิบัติ Long-term care 1,260 ชั่วโมง 
5. ฝึกปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการแพทย์ เช่นการใส่สาย NG-tube  การดูดเสมหะโดยเน้น

เทคนิค และความปลอดภัย 

จุดเด่นของการเรียนการสอน 

1. อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจ าไม่ใช่ห้วงเวลา อีกทั้งมีทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรสหสาขาของ
โรงพยาบาล ทีมเยี่ยมบ้าน เป็นที่ปรึกษา 

2. เชื่อมโยงกับสถานที่ฝึกงาน ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกงานมา 16 ปี 
3. สอนองค์ความรู้ตั้งแต่พ้ืนฐานจนถึงระดับขั้นสูง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

 

ข้อจ ากัดของการเรียนการสอน 

 ระบบการเรียนการสอนใช้ภาษาญี่ปุุนในการสื่อสารอย่างเดียว ยังไม่มีหลักสูตรนานาชาติ (English 
Program)  ส่งผลให้ยังไม่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในสถาบัน 



30 
 

ส าหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนที่นี่ ต้องมีคุณสมบัติ คือ ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     
โดยสถาบันสามารถรับนักศึกษา Long-term care 300 คน/ปี  ค่าเล่าเรียน 1 ล้านเยน/ปี (300,000 บาท/ปี) 
หลังจบการศึกษาในหลักสูตร Long-term care  2 ปี นักศึกษาจะได้ใบประกาศนียบัตรจากสถาบันซึ่งสามารถ
น าไปใช้ประกอบการสมัครงานได้  และไม่มีการสอบ Licence จากภาครัฐอีก  เงินเดือนเมื่อเริ่มท างานจะเริ่มต้นที่ 
40,000บาท/เดือน (เปรียบเทียบกับรายได้โดยประมาณเริ่มต้นของพนักงานที่ท างานบริษัท 54 ,000 / เดือน 
ปริญญาตรีเริ่มที่ 60,000 บาท/เดือน ) 
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ข้อเสนอแนะ 

1) โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ควรมีการการดูแลชุมชนโดยแบ่งเป็น 50 เขต  เช่นเดียวกับระบบ
ประเทศญี่ปุุนให้บริการแบบโซน  ซึ่งแต่ละหน่วยที่ให้บริการควรมีระบบการให้ค าปรึกษา  การให้บริการดูแลหลาย
ระดับโดยใช้องค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ 

2) กรุงเทพมหานครควรมีระบบบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรในการดูแลให้บริการผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้มี
บริการการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวในรูปแบบทั้งที่พักอาศัย Condominium,  Nursing home รวมทั้งการเยี่ยม
บ้านและการให้บริการแบบ Day Service  

3) คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ควรมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
การพยาบาลผู้สูงอายุ   การฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver)  ในลักษณะเช่นเดียวกับของ ASO Group 
ประเทศญี่ปุุนได ้
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4. Tour Munakata Medical Association ‘ s Health Care Facility (Home Health Care Liaison 
Hub Office Moon Net) 
 

Munakata Medical Association Home  
Medical Cooperation Services (Mumin-net) 

สถานการณ์ในเมืองมุนากาตะ 
 เมืองมุนากาตะมีประชากรผู้สูงอายุ 25% จากประชากร 150 , 000 คน ในพ้ืนที่ 172 ตารางกิโลเมตร   
สมาคมทางการแพทย์มุนากาตะ แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ 

1. Hospitals 
2. Home Support Office 
3. Health care Facility for the Elderly Yotsuzuka 
4. Mumin-net 
5. Medical Association Secretariat 

Goals of the Munakata Area 

1. จัดหาแพทย์เยี่ยมบ้าน  
 จัดเตรียม case ผู้ปุวยเยี่ยมบ้านเพ่ือเป็น case กรณีศึกษาตัวอย่าง โดยจัดเตรียมข้อมูลแล้วมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างแพทย์สหสาขา  เพื่อวางแผนดูแลผู้ปุวย เช่น end-of-life care เป็นต้น 
2. เพิ่มพูนทักษะให้แก่บุคลากร 
 เพ่ิมพูนทักษะให้บุคลากร เช่นการจัดอบรมการดูแลเรื่องแผลกดทับ , การดูแลผู้ปุวยมะเร็งที่ได้รับ

เคมีบ าบัด, การดูแลเรื่องโภชนาการ, วิธีเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างถูกต้อง, การจัดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจัด
ฝึกภาคปฏิบัติของแพทย์สหสาขาในการดูแลผู้ปุวยที่เป็นกรณีศึกษา 

3. สนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
 โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือทางการแพทย์และการพยาบาล รวมถึงการ

ร่วมมือด้านจัดหาเวชภัณฑ์ยาเพื่อรองรับผู้ปุวยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนถึงแนวทางการเตรียมผู้ดูแลผู้ปุวยอย่าง
เป็นระบบ การจัดเตรียมเตียงผู้ปุวยไว้รองรับกรณีกลับมานอนรพ.ซ้ า 

4. การส่งเสริมความตระหนักของประชากรผู้อาศัย 
 มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ปุวยที่บ้านและการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย 
5. การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดการด้านภัยธรรมชาติ 

  มีการจัดการฝึกฝนทีมงาน เช่น care manger, medical staff และบุคลากรในสาขาวิชาต่างๆ    
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณ์การช่วยชีวิต อุปกรณ์การค้นหาเพื่อรับมือภัยธรรมชาติอย่างเหมาะสม 

6. การจัดตั้งระบบบริการปรึกษาสนับสนุน 
เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนและบุคลากรที่ท างานเกี่ยวกับทางการแพทย์ 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการดูงาน สู่   Bangkok geriatric heath care model 

 Acute care Intermediate care Long term care Prevention 
หน่วยงาน Uncomplicated case 

-ศูนย์บริการสาธารณสุข 
-โรงพยาบาล(ขนาดเล็ก-กลาง)* 
Complicated case 
-โรงพยาบาล(ขนาดกลาง-ใหญ่)* 

โรงพยาบาล(ขนาดเล็ก-กลาง)* 
 

ศูนย์ดูแลรักษาต่อเนื่อง 
(พัฒนาขึ้นมาจากศูนย์บริการสาธรณสุข/ตั้งข้ึนใหม่) 
มีอย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง 
 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 
 

การส่งต่อข้อมลู electronic medical record and Bangkok network(internet) 
เพื่อให้ได้ข้อมูลรักษาท่ีต่อเนื่อง ถูกต้อง และรวดเร็ว 

 

การเงิน  สปสช.(บัตรทอง) 
 กรมบัญชีกลาง(ข้าราชการ) 
 ประกันสังคม 
 บริษัทประกัน 
 พรบ. 
 ช าระเงินเอง 

ระบบ Co-payment 
ผู้ใช้บริการร่วมจ่ายคา่รักษา 5% 
(10% ในอนาคต) 
95%(90% ในอนาคต)สิทธ์ิการรกัษาร่วมจ่าย 
 

 

บุคลากร แพทย/์ทันตแพทย ์
พยาบาล 
เภสัชกร 

แพทย/์ทันตแพทย ์
พยาบาล 
เภสัชกร 

แพทย/์ทันตแพทย ์
พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล 
เภสัชกร 
นักกายภาพ 
ทีมเยี่ยมบ้าน 

แพทย/์ทันตแพทย ์
พยาบาล 
เภสัชกร 

บทบาท ให้การดูแลรกัษาในระยะแรก/
ฉุกเฉินเร่งด่วน 
 

 

ให้การดูแลรกัษาและรับดูแลผู้ปุวย
ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลใหญ ่

ให้การดูแลฟื้นฟูผู้ปุวยท่ีต้องการการดูแลต่อเนื่อง
ระยะยาว 
จัดกิจกรรมการบ าบัดฟื้นฟูผู้ปุวย(OPD) 
ให้ความรู้และอบรมผู้ปุวยและผู้ดแูล 
มีศูนย์เครื่องมือเพื่อการดูแลต่อเนือ่งเช่น เครื่องดูด
เสมหะ เป็นต้น 

ให้ความรู้แก่ชุมชน 
ส่งเสริมและท ากิจกรรมที่ช่วยใน
การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ปูองกันการเจ็บปุวย 
เช่น กิจกรรมชมรมผูสู้งอาย ุ

ระยะเวลาการรักษา 2-4 wk 4-8 wk ก่อนเตรียมความพร้อมที่บา้นและผู้ดูแล  

                  *โรงพยาบาล 2 ระบบ ได้แก่ ระบบรัฐบาล และระบบเอกชน 
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Flow การดูแลรักษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

intermediate care 

Long term care 

Acute/Emergency care 

Discharge 

>2-4 wk 

>4-8 wk 

Criteria for long term care (model) 

1.เป็นผู้พิการหรือทุรพลภาพ 

2.ผู้ปุวยนอนติดเตียง 
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5. Tour Tai Chi Club for the elderly 

ส่วนดูงานสถานที่ Takasu Himawari  Tai  Chi  Club 
Takasu Citizen Center เป็นสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์กลางเพ่ือการรวมตัวกันของประชาชนในชุมชน 

เมือง Takasu ในการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน มีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนโดยตั้งชื่อว่า 
“Takasu  Himawari  Tai  Chi  Club” ซ่ึงด าเนินการก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555  มีสมาชิกจ านวน 
34 คน ซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง Takasu และเมืองที่อยู่ใกล้เคียง (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2558)      
การก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุเป็นความร่วมมือระหว่างบุคลากรสาธารณสุขด้านการส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพ กับ
ประชากรโดยเฉพาะผู้สูงอายุในเมือง Takasu เพ่ือร่วมกันดูแลสุขภาพ และได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล
เมืองในด้านการจัดหาสถานที่ และสาธารณูปโภค 

วัตถุประสงค ์ของการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ Takasu  Himawari  Tai  Chi  Club เพ่ือ 
1. เป็นการออกก าลังกายเพ่ือการปูองกันการเกิดโรค เพ่ือให้พลเมืองใน Kitakyushu ซึ่งเป็น

ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาว ประชากรสูงอายุของเมืองนี้มี 27.1 % (ข้อมูลเมื่อ 
มิถุนายน 2557) ประเทศญี่ปุุนเป็นประเทศที่มีอายุเฉลี่ยสูงที่สุดในโลกคืออายุ 84 ปี และมี
สุขภาพแข็งแรงจนถึงอายุ 75 ปี 

2.   เป็นการออกก าลังกายเพ่ือให้คงความสามารถของผู้สูงอายุตามศักยภาพ ได้แก่ การปูองกันโรค
เรื้อรัง ภาวะ Locomotive Syndrome ภาวะสมองเสื่อม และกลุ่มโรคเมตาบอลิก 

3.   เป็นการส่งเสริมให้เกิดการท างานเป็นทีม “Ki-Zu-Nu” 

 
เปูาหมาย 

1.   การเรียนรู้ทักษะแบบจี้กง (Tai Chi) ซึ่งเป็นการผสมผสานศิลปะแบบญี่ปุุน เรียกว่า Himawari 
Tai Chi ซึ่งเป็นการออกแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับชาว Kitakyushu 

2. ฝึกทักษะพัฒนาทางด้านสมอง  ฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  และการสร้างก าลังของกล้ามเนื้อ 
โดยการออกก าลังกายแบบ “Kitakyu Exercise” 

3.   การฝึกสมาธิเพื่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดี 

 ผู้สูงอายุได้ร่วมกันท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ Takasu Citizen Center ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 1 5.00 น. 
ประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมการออกก าลังกาย “Kitakyu Exercise” ได้แก่ การฝึกกล้ามเนื้อ การฝึก
ความสมดุล การบริหารร่างกายเพ่ือปูองกันภาวะ Locomotive Syndrome การฝึกสมอง และการยืดเหยียด
กล้ามเนื้อ รวมทั้งการประยุกต์การออกก าลังกายแบบจี้กง (Tai Chi), Renko และแบบอ่ืน ๆอีกด้วย นอกจากนี้
ยังมีการเรียนรู้เพื่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตอีกด้วย  

การออกก าลังกายของกลุ่มผู้สูงอายุนี้ได้มีการพัฒนาจนกระทั่งมีรูปแบบเป็นของตนเอง คือ การฝึก
แบบ Himawari  Tai  Chi ซึ่งเป็นการน าศิลปะการออกก าลังกายแบบ Tai Chi แบบดั้งเดิม มาประยุกต์โดย
การน าดนตรีมาประกอบ ร่วมกับการผสมผสานด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ แบบ Kitakyu Exercise 

นอกจากนี้ในทุกเช้าเวลา 07.00 น.ของทุกวัน ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมีการออกก าลังกายที่
สวนสาธารณะใกล้บ้านกันเป็นประจ า 
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ผลลัพธ์ของกิจกรรม 
1. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสภาสังคมสงเคราะห์เมือง Takasu ดังนี้ 
        1.1  เพิ่มกิจกรรมยิมนาสติกทุกวันในสวนสาธารณะ 4 แห่งในพ้ืนที่ของเมือง Takasu  
        1.2  เพิ่มรูปแบบของกิจกรรมในการออกก าลังกายในพ้ืนที่ของเมือง Takasu เป็น 5  ประเภท 
2. การมีส่วนร่วมในเทศกาลต่างๆของเมือง Takasu ทั้งด้านวัฒนธรรมและการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ 

2.1  การร่วมงานเทศกาลเมือง Takasu (Takasu cultural festival) 
2.2  การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน ในค่ายนักเรียนช่วงปิดภาคฤดูร้อน 

3. ร่วมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่เมือง Takasu และเมืองต่างๆ 
 
สิ่งท่ีได้จากการเยี่ยมชม Takasu Citizen Center 

1. ภาครัฐ(เทศบาลเมือง)ให้การสนับสนุนเต็มที่ในการจัดหาสถานที่ และมีอุปกรณ์สนับสนุนการ
ท ากิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือให้ประชาชนได้มีการรวมตัวกันเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ ไม่เพียงแต่กิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุเท่านั้น ยังรวมถึงกิจกรรมต่างๆทางด้านสังคมอีกด้วย  โดยประชาชนจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดูแลสถานที่นี้เอง 

2. บุคลากรทางด้านสาธารณสุขจะท างานร่วมกับภาครัฐในการให้ค าแนะน าและสนับสนุนแนว
ทางการปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพท่ีดีอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมกับปัญหา/ภาวะสุขภาพของประชาชนในแต่ละชุมชน 

3. ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง สนใจค้นหาข้อมูล
ต่างๆด้านปัญหาสุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้มีความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อภาวะสุขภาพของตนเอง และสามารถดูแล
สุขภาพตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ผู้น าชมรม Takasu  Himawari  Tai Chi Club สามารถ
เชื่อมโยงผลของการออกก าลังกาย กับการปูองกันการเกิด Locomotive Syndrome และการเกิดภาวะโรค
หลอดเลือดหัวใจได้ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. กายบริหารแบบจี้กง ฮิมาวาริ สามารถบริหารแทบทุกส่วนของร่างกาย ข้อต่อต่าง ๆ เช่น คอ 
กระดูกสันหลัง หัวไหล่ ข้อศอก มือ นิ้วมือ เอว ตะโพก หัวเข่า ข้อเท้า นิ้วเท้า ล้วนได้รับการบริหารทั้งสิ้น
กล้ามเนื้อเกือบทุกมัดของร่างกาย มีการหดเกร็งและยืดเหยียด ท าให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและผ่อนคลาย 
กล้ามเนื้อแขน / ขา กล้ามเนื้อแผงคอ กล้ามเนื้อแผ่นหลังเส้นเอ็นต่าง ๆ โดยเฉพาะเส้นเอ็นในฝุามือ ที่ช่วยท า
ให้นิ้วมือมีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยปูองกันภาวะ locomotive syndrome ได้เป็นอย่างดี     
ในขณะเดียวกันสามารถผสมผสานน าไปประยุกต์ใช ้กับกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุแต่ละโรงพยาบาลได้ตาม
ความชอบและบริบท โดยอาจประยุกต์ กับการร ากระบอง ร าไทย ไทเก็ก โดยให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้เกิดกิจกรรมในการออกก าลังกายที่ยั่งยืนต่อไป  

2. รัฐบาล Fukuoka ให้ความส าคัญในการด ูแลส่งเสริมสุขภาพก่อนที่จะเกิดโรคเพ่ือให้ผู้สูงอายุ
มีอายุยืนยาวและมีสุขภาพดี โดยมีการจัดท านโยบายที่ชัดเจนจากทางหน่วยงานรัฐบาลร่วมกับมีการส่งเสริมใน
ชุมชน  มีแบบการทดสอบผู้ปุวยที่เริ่มมีภาวะ Locomotive syndrome ในระยะเริ่มแรกและรีบท าการ
ส่งเสริมปูองกันเพ่ือไม่ให้มีอาการมากขึ้น โดยใช้แบบแผนการบริหารร่างกายที่เหมาะสมกับอายุร่วมกับ
วัฒนธรรม จากตัวอย่างข้างต้นแนวทางที่จะมาปรับใช้ในแผนของกรุงเทพมหานคร ควรจะมีหน่วยงานของ
ภาครัฐบาลที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลส่งเสริมสุขภาพและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน และมีการมอบหมายให้
ชุมชนร่วมด าเนินทางต่อเนื่องโดยเฉพาะในการส่งเสริมการออกก าลังกายที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น  มีรายการที่
ถ่ายทอดทางทีวีสม่ าเสมอ ร่วมกับมีการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายในพ้ืนที่ใกล้ต าแหน่งที่ผู้สูงอายุอยู่ เช่น 
ลานชุมชน , สวนสาธารณะ และส่งเสริมความเข้าใจถึงประสิทธิภาพในการออกก าลังกายเพ่ือปูองกันมากกว่าที่
จะให้ผู้สูงอายุนั่งอยู่ที่เฉยๆ เพราะกลัวภาวะตกหกล้ม  

3. กรุงเทพมหานครควรให้การสนับสนุนให้ชุมชนมีสถานที่ที่เหมาะสมและเพียงพอ เพ่ือให้
ประชาชนในชุมชนมีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน ซึ่ งปัจจุบันการจัด
กิจกรรมต่างๆของชุมชนส่วนใหญ่มักจะจัดที่บ้านของผู้น าชุมชน ซึ่งมีข้อจ ากัดและขาดความคล่องตัวในการท า
กิจกรรมต่างๆ 
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4. บุคลากรทุกภาคส่วนของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ และความเป็นอยู่ 
ควรมีการท างานอย่างบูรณาการ เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่อง         
การด าเนินกิจกรรมต่างๆจึงจะมีความคล่องตัว 

5. กรุงเทพมหานครควรมีการพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการการให้ความรู้แก่ประชาชน และ
สามารถสะท้อนภาวะ/สถานะของชุมชนนั้นๆได้ ซึ่งจะท าให้ประชาชนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแล
ตนเองได้มากขึ้น แต่ทั้งนี้ระบบการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ต้องมีประสิทธิภาพด้วย 

6. ประชาชนในชุมชนยังขาดความตระหนักโดยเฉพาะด้านการดูแลส่งเสริมและปูองกันภาวะ
สุขภาพ ซึ่งท าให้ความใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวมีประสิทธิภาพไม่เต็มที่ ขาดความ
ต่อเนื่อง และความยั่งยืน การสร้างบุคคลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพของชุมชนอาจเป็นรูปแบบหนึ่งที่จะท าให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองโดยเฉพาะด้านสุขภาพมากข้ึน  
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3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
  

 ในภาพรวมได้รับทราบ  
1) ระบบการประกันสุขภาพในประเทศญี่ปุุนที่เป็นแบบร่วมจ่าย (Co – payment) โดยการจัดแบ่ง

ตามระดับอายุของประชากรและตามการเจ็บปุวยที่มีข้อบ่งชี้ตามเกณฑ์การเข้ารับการรักษาในระยะยาว 
2) ระบบการดูแลสุขภาพในระยะยาวที่ผู้สูงอายุที่เจ็บปุวยสามารถเข้ารับบริการได้ใน 16 กลุ่มโรคที่

รัฐบาลญี่ปุุนก าหนดและผ่านกระบวนการตรวจสอบและเช็คสิทธิเพ่ือเข้ารับการรักษาได้ในสถานพยาบาลใน
ระยะยาว 

3) ในกรณีที่เป็นการเจ็บปุวยด้วยกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (High Cost)  รัฐบาลญี่ปุุนมีระบบ
ช่วยเหลือโดยที่คิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนรายได้ของผู้ปุวย  ซึ่งการสนับสนุนส่วนหนึ่งมาจากกองทุน (Public 
Funding) จากเงินภาษีของรัฐบาลกลางที่จ่ายให้ส าหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาล ประมาณ 50% 

4) การดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ระบบครอบครัวและชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการดูแลและช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ น่าจะเป็นยุทธวิธีในการบริหารจัดการและรองรับการดูแลผู้สูงอายุในสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันที่นับวัน
จะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี และคาดว่าจะเป็นการเพ่ิมสัมพันธภาพ ความเอ้ืออาทร การให้ความส าคัญกับ
ผู้สูงอายุ เยียวยาด้านจิตใจ ส่งผลให้ได้รับการดูแลแบบไมตรีจิตลดปัญหาความซึมเศร้าและการทอดทิ้งผู้สูงอายุ
ในปัจจุบัน 

5) สถานพยาบาลส าหรับการดูแลในระยะสั้นและระยะยาว  (Short stay & Long stay) น่าจะเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้สูงอายุในกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้างและต้องการการช่วยเหลือบางส่วน  
(Partial care) หรือ กลุ่มที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลย (Total care / Bed ridden) ) มีความเหมาะสม
ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่สมาชิก หรือผู้ดูแลในครอบครัวจ าต้องไปท างานประกอบอาชีพ หรือ มีภารกิจชั่วคราว
ไม่สามารถให้การดูแลผู้สูงอายุได้ตลอดทั้งวัน 

6) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีความเอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพ อาหารและการออก
ก าลังกายจะมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุมีความตระหนักในพฤติกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะการออกก าลังกายเพ่ือ
ปูองกันโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Prevent Locomotive Syndrome) จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง 
กล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็นต่างๆ และหลอดเลือดได้รับการยืดหยุ่นส่งผลให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น 

7) การให้ความส าคัญกับศักยภาพผู้สูงอายุที่ยังสามารถท าประโยชน์ให้กับครอบครัว ชุมชน และ
สังคมเป็นการเชิดชูคุณค่า ก าลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุได้รับเกียรติในฐานะบุคคลที่มากด้วย
ประสบการณ์ ซึ่งจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุุน มีการส่งเสริมโครงการผู้สูงอายุ 70 ปี ยังแจ๋ว (To build 
“Active at Age 70” society)  ผู้สูงอายุที่ประสงค์ท างานสามารถเข้ารับบริการในสถานบริการส าหรับจัดหา
งานที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุได้ (Active at Age 70 Support Centre)  เช่น อาสาสมัครดูแลเด็กเล็ก คน
ส่งของ คนส่งอาหารกล่อง เป็นต้น 

8) การดูแลผู้สูงอายุในระยะสุดท้ายแห่งชีวิต (Palliative Care)  ควรให้ผู้ปุวยอยู่กับครอบครัวให้
นานที่สุด เพ่ือให้ผู้ปุวยสูงอายุมีความสุขที่สุดก่อนการจากไป 
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 ต่อตนเอง 
1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุ 
2. ได้เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุของจังหวัดฟูกูโอกะ และของ

ประเทศญี่ปุุน 
3. เสริมสร้างสัมพันธภาพ และเครือข่ายความร่วมมือที่ดีในด้านการแพทย์และ

สาธารณสุขระหว่างจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุุน และกรุงเทพมหานคร 
4. ได้รับทราบแนวคิดระบบการดูแลผู้สูงอายุ การบริหารจัดการ และบูรณาการในการ

ดูแลผู้สูงอายุจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
5. ได้รับมุมมอง และประสบการณ์ท่ีดีในมิติการให้ความส าคัญกับศักยภาพผู้สูงอายุ 

และรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร 
 ต่อหน่วยงาน 

1. น าความรู้ ประสบการณ์มาสรุปเป็นรายงานและจัดท าข้อมูลเชิงนโยบายเสนอต่อ
ผู้บริหารส านักการแพทย์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบริการด้านผู้สูงอายุของ
ส านักการแพทย์ 

2. น าความรู้ ประสบการณ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อคณะผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
 

 
ส่วนที่ 3 ปัญหา / อุปสรรค 

 ข้อจ ากัดในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากส่วนใหญ่บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง
ประชาชนในจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุุน มักใช้ภาษาญี่ปุุนเป็นภาษาหลักในการติดต่อสื่อสาร ส่งผลให้การ
สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ต่างๆในโครงการแลกเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุ
จ าต้องอาศัยล่าม (ญี่ปุุน - ไทย) ในการติดต่อสื่อสารทั้งหมด 
 
ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
   การจัดบริการผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุุน  

1. รัฐบาลเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักทางด้านการเงิน  
2. เป็นระบบร่วมจ่าย (Co-pay)  
3. แต่หน่วยงานที่เป็นหน่วยปฏิบัติงานส่วนมากเป็นภาคเอกชน  

การน าหลักการดังกล่าวมาปรับใช้กับกรุงเทพมหานคร 
1. ลดปัญหาเรื่องอัตราก าลังคนไม่เพียงพอลงได้  
2. ลดการใช้งบประมาณในการด าเนินการลง  
3. สามารถสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุได้เร็วขึ้น โดยภาครัฐเป็นผู้ก าหนดนโยบาย 

ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน และให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน 
 
 ควรพิจารณาจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครเป็น 3 ระดับคือ 
 1) Primary care เป็นการดูแลเบื้องต้นเกี่ยวกับ 

 การสร้างเสริมสุขภาพ เช่นการท ากิจกรรมกลุ่ม การท ากลุ่มบ าบัด  
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 การคัดกรองโรคและการปูองกันโรค เช่นการให้วัคซีนปูองกันโรค 
 การรักษาโรคที่ไม่ซับซ้อนมากนัก และ 
 การฟ้ืนฟูสภาพร่างกายโดยเน้นการออกก าลังกายและกายภาพบ าบัด  

   

     หน่วยงานที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
 ส านักอนามัย  
 คลินิกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดส านักการแพทย์  
 บุคคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนนี้อาจไม่ต้องใช้แพทย์ 
 ในประเทศญี่ปุุนผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้ไม่ใช่แพทย์เลย เป็นบุคคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมให้มี

ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง มีประกาศนียบัตรรับรองก็สามารถปฏิบัติงานได้  
 จากการดูงานในประเทศญี่ปุุนพบว่าการดูแลผู้สูงอายุนั้นมีการมุ่งเน้นที่ Primary care นี้

มากที่สุด และต้องท าให้ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ มีระบบประกันสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที
ชัดเจน จึงจะสามารถมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่มั่นคงและยั่งยืน 

 
 2) Secondary care เป็นการดูแลอาการเจ็บปุวยท่ีต้องใช้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวช
ศาสตร์ผู้สูงอายุในรูปแบบผู้ปุวยนอก บางรายอาจต้องรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาล 
 

 3) Tertiary care เป็นการดูแลโดยแพทย์เฉพาะทาง เช่นอายุรแพทย์ จักษุแพทย์ แพทย์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เป็นต้น เพื่อท าการรักษาโรคเฉพาะสาขา  

 หมายรวมถึง การจัดตั้งวิทยาลัย เพ่ือท าการเรียนการสอน ผลิตบุคคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุได้ เช่น ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (Care givers) ผู้ดูแลผู้ปุวย     
ที่บ้าน (Home helpers) นักดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย (Hospice care givers) เป็นต้น 

 
การด าเนินงานด้านผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครนั้น มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นจ านวนมากเช่น 
1) ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้ก าหนดนโยบาย พิจารณาข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง และเงินงบประมาณ 
2) ผู้บริหารระดับกลาง เป็นผู้น านโยบายมาสร้างยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน และคิดกลยุทธ์ให้ผู้ปฏิบัติงาน  
   น าไปปฏิบัติ 
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข คือส านักการแพทย์และส านักอนามัย ต้องสามารถเชื่อมโยง บูรณาการ

การท างานซึ่งกันและกันให้ได้ โดยต้องสามารถก าหนดบทบาท แบ่งงานกันท า ตามทรัพยากรและ
ความเชี่ยวชาญที่ตนเองมีอยู่ 

 ส านักงบประมาณ ก าหนดระเบียบ พิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเอ้ืออ านวยให้ระบบประกัน
สุขภาพส าหรับผู้สูงอายุด าเนินการได้ 

 ส านักการโยธา ช่วยอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกแบบอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก ที่สอดคล้องกับบริการผู้สูงอายุ เป็นต้นแบบให้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนน าไปก่อสร้างหรือ
จัดบริการได้อย่างเหมาะสมและไม่ผิดระเบียบข้อกฎหมาย 

 ส านักสิ่งแวดล้อม ช่วยจัดเตรียมสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อกิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมกลุ่มต่างๆ ที่จะมีการด าเนินการนอกสถานที่ให้มีความสะดวก 

 ส านักพัฒนาสังคม การดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุ การประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้เสริม 
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 สื่อมวลชน ต้องให้ความส าคัญและกระตุ้นทุกภาคส่วนให้เห็นความส าคัญในการสร้างระบบการดูแล
ผู้สูงอายุ และให้การสนับสนุนผลักดันให้ระบบเกิดข้ึนและด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

 รัฐบาล ต้องให้ความส าคัญและให้การสนับสนุน 
 
 
 
 
 

    ลงชื่อ.....................................................................ผู้รายงาน 
                               (นายสามารถ  ตันอริยกุล) 
                   ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ 
                    
 
 
 
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 
 
................................................................................................ .............................................................................. 
 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 

    ลงชื่อ.................................................................... .หวัหน้าส่วนราชการ 
                    (นายสามารถ  ตันอริยกุล) 
         ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ 
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ภาคผนวก 
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ภาพประกอบการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุ 

ระหว่างวันที่ 25 - 30 มกราคม 2558 
ณ จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุุน 
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