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ตนทุนการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ เขตนครชัยบุรินทร ป 2556

แสงนภา อุทัยแสงไพศาล, พ.บ., สศ.ม.                                                                                                                                      
ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา

บทคัดยอ

 เขตพื้นที่เครือขายบริการที่ 9 มีประชากรผูสูงอายุทั้งส้ิน 803,143 คน คิดเปนรอยละ 12.1 

ของจํานวนประชากรท้ังเขต โดยมีสัดสวนผูสูงอายุตามศักยภาพการดําเนินกิจวัตรประจําวัน (ADL) 

กลุมท่ี 1, 2, 3 เปนรอยละ 92.11, 6.56, และ 1.33 ตามลําดับ โดยกลุมท่ี 2 และ 3 ซึ่งจําเปน

ตองมีผูดูแลชวยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวันถึงรอยละ 7.89 ของผูสูงอายุทั้งหมด 

การเตรียมการเพ่ือรองรับผูสูงอายุ โดยการจัดเตรียมและจัดหาผูดูแลที่มีความรู ความสามารถ

และมีทัศนคติที่ดีจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยมีการจัดอบรมผูดูแลผูสูงอายุเปนหน่ึงในกลยุทธของเขตฯ

 การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาตนทุนตอหนวยในการจัดการอบรม ตอรุน 

และตอผูดูแล 1 คน เพื่อเปนขอมูลในการเสนอแนะเชิงนโยบายตอการลงทุนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุและขยายผลการจัดอบรมผูดูแลผูสูงอายุ การคํานวณตนทุน

เปนแบบผสม ในมุมมองของผูใหบริการสาธารณสุข โดยงบประมาณใชหลักทางเศรษฐศาสตร 

และวิเคราะหเฉพาะตนทุนทางตรง (Direct Cost) โดยไมรวมงบประมาณลงทุนในการวิเคราะห 

เพื่อใหสามารถนําไปปรับใชไดในบริบทอ่ืน ผลการศึกษาพบวา การฝกอบรมผูดูแลผูสูงอายุ

มีตนทุนทั้งสิ้น 305,000 บาท โดยเปนตนทุนตอการฝกอบรมหนึ่งรุน คือ 76,250 บาท และ 

ตนทุนตอการฝกอบรมผูดูแลผูสูงอายุหนึ่งคน คือ 2,202 บาท นอกจากน้ียังพบวา ตนทุนตอหนวย

แปรผกผันกับจํานวนผูเขารับการฝกอบรม คือ จํานวนผูเขารับการอบรมย่ิงมากย่ิงทําใหตนทุน
ตอหนวย (ผูดูแลผูสูงอายุหนึ่งคน) ตํ่าลง
 จากการศึกษาพบวา ตนทุนตอหนวยในการฝกอบรม ทั้งตอรุนการฝกอบรม และตอราย
ผูดูแลผูสูงอายุ เปนตนทุนที่ชุมชนสามารถลงทุนได ควรสนับสนุนและเสนอแนะองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในฐานะผูลงทุนและดําเนินการในชุมชน เพื่อประกันบริการทางสังคมข้ันต่ําใหแก

ผูสูงอายุอยางยั่งยืนตอไป 

คําสําคัญ: ผูดูแลผูสูงอายุ, ตนทุนตอหนวย
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Training Caregiver for the Elderly: Unit Cost Analysis for Future Investment

Saengnapha Uthaisaengphaisan, MD, MPH
Regional Health Promotion Center 5, Nakhonratchasima

Abstract
 As number of aging population is increasing, government agencies have 
implemented various strategies. Interventions usually include an establishment 
of elderly activity center and elderly clubs, home visits, and home healthcare. 
More bed-bound elderly have been found abandoned and have become a tragic 
burden for both families and communities. Caregiver training is an essential 
public health intervention to provide better quality of life for everyone. 
Therefore, cost analysis of the training is crucial for further development 
and implementation of such program.
 The cost study was conducted at Regional Health Promotion Center 5, 
Department of Health. Standard costing method was applied. Total cost was 
determined as the cost for the whole project. Products were sessions 
of training and caregivers who were trained. Units of cost analysis were determined 
as one training session and one caregiver. Capital cost and indirect cost 
(cost allocation) were not included in the study.
 From the public health perspective, the total cost of caregiver 
training was approximately 305,000 Baht (9,243 USD; 33Baht = 1 USD). 
Cost per one session was 76,250 Baht (2,311 USD). Cost per one caregiver was 
2,202 Baht (66.7 USD). The more attendants there are, the more saving 
of training cost it would be. However, the quality control limits the size 
of practice class to 40 trainees.  The study implied the possibility of high 
cost-effectiveness investment in healthcare promotion for the elderly i.e. 
by training and providing caregivers. Further in-detailed economic evaluation 
can be useful for policy decision makers.

Keyword: Caregivers, Elderly, Unit cost analysis
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บทนํา 

 ประเทศไทยเปน “สังคมผูสูงอายุ” 

(Ageing Society) โดยมีจํานวนผูสูงอายุ 

7.6 ลานคน ในป พ.ศ. 2552 และคาดการณวา

ในป พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเปนสงัคมผูสงูวยั

อยางสมบูรณ (Aged Society - มีสัดสวน

ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปรอยละ 10 - 20 

ของประชากรทั้งหมด) และในป พ.ศ. 2574 

ประเทศไทยจะกลายเปนสังคมผูสูงวัยระดับ

สุดยอด (Super Aged Society - มีสัดสวน

ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 20 

ของประชากรท้ังหมด) พบวาอัตราการเพ่ิมของ

ประชากรผูสูงอายุในประเทศไทยมีมากกวา

รอยละ  3 ตอป 1,2,3,4  เขตนครชัยบุรินทร  

(พื้นที่เครือขายบริการท่ี 9) ในป พ.ศ. 2556 

พบมีประชากรผูสูงอายุทั้งสิ้น 803,143 คน 

คิดเปนรอยละ 12.1 ของจํานวนประชากรทั้งเขต 

โดยมีสัดสวนผูสูงอายุตามศักยภาพการดําเนิน

กจิวัตรประจาํวัน (ADL) กลุมท่ี 1, 2, 3 เปนรอยละ 

92.11, 6.56, และ 1.33 ตามลาํดับ โดยกลุมที่ 2 

และ 3 ซึ่งจําเปนตองผูดูแลชวยเหลือในการ

ดําเนินกิจวัตรประจําวันรวม 60,617 คน หรือ

คิดเปนรอยละ 7.89 ของผูสูงอายุทั้งหมดในเขต 
โดยผูสูงอายุมีแนวโนมอยูคนเดียวหรืออยูลําพัง

กับคูสมรสเพ่ิมมากข้ึน5,6,7 มีการเจ็บปวยดวย

โรคเรื้อรังตางๆ โดยเฉพาะ โรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน เกิดภาวะพ่ึงพาและตองการ

การดูแลจากผูอื่นมากขึ้น การเตรียมการเพื่อ

รองรับสภาพปญหาของผูสูงอายุ จึงเปนประเด็น

สําคัญ โดยเฉพาะผูสูงอายุกลุมที่ 3 (ติดเตียง) 

และผูพิการหรืออัมพฤกษ/อัมพาต  ซึ่ งส ง

ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

ของประเทศไทย จากการใชจายบริโภคตอหัว

เฉพาะผูสูงอายุลดลง แตคาใชจายครัวเรือน

สูงขึ้น ไมสอดคลองกับแรงงาน/รายไดที่ลดลง 

และการใชสวัสดิการโดยเฉพาะดานสาธารณสุข
ท่ีเพ่ิมข้ึน8 ควรตองมีผูดูแลท่ีมีความรู ความสามารถ

และมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผูสูงอายุ เพื่อใหมี

คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม คงเปนทรัพยากรที่ทรง

คุณคาแกครอบครัว, สังคม รวมทั้งมีศักด์ิศรี

ความเปนมนุษยแมในวัยชรา

 จากสถานการณดังกลาว ศูนยอนามัย

ที่ 5 นครราชสีมา ไดดําเนินโครงการพัฒนา

ศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุในเขตนครชัยบุรินทรขึ้น 

เพื่อใหผูดูแลมีความรูและทักษะในการดูแล

ผูสูงอายุอยางมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาจาก

หลักสูตรการฝกอบรมผูดูแลผูสูงอายุ จํานวน 

70 ชั่วโมง ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

มีผูผ านการอบรม ,  ไดรับประกาศนียบัตร

จากสถาบันสุขภาพผูสูงอายุ ศูนยอนามัยที่ 5 

นครราชสีมา (Anamai Aging Academy: AAA) 

รวม 4 รุน ครอบคลุมทั้ง 4 จังหวัด เปนจํานวน
ทั้งสิ้น 109 คน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากสํานักงานสาธารณสุขเขตพื้นที่บริการ

เครือขายที่ 98  เพ่ือประโยชนในการขยายผล
การดําเนินงานอบรมผูดูแลผูสูงอายุ จึงไดศึกษา

วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการจัดการอบรม 

ตอรุน และตอผูดูแล 1 คน ซึ่งเปนขอมูลสําคัญ

ในการเสนอแนะนโยบายการจัดหา, จัดใหมี
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ผูดูแลผูสูงอายุในชุมชนเพื่อความยั่งยืนสืบไป 

ไมวาจะโดยบุคลากรสาธารณสุขเอง หรือโดย

การสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน9,10

วัตถุประสงค

 1. เพื่อวิเคราะหตนทุนตอหนวยในการ

ฝกอบรมผูดูแลผูสูงอายุ 

 2. เ พ่ื อ เป นข อมู ล ในการ เสนอแนะ

เชิงนโยบายตอการลงทุนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุ

วิธีการศึกษา

 การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเชิงพรรณนา  

โดยการ

 1. วิ เคราะหทบทวนวรรณกรรมและ

วรรณกรรมอางอิง (Literature review and cited 

reference search) จากในประเทศและตางประเทศ 

สืบคนขอมูลการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและ

หลักสูตรการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ ขอมูลตนทุน

การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในเขตพ้ืนที่บริการท่ี 9 

ขอมูลเศรษฐศาสตรสุขภาพโดยเฉพาะการวิเคราะห

คาใชจายสุขภาพ ฐานขอมูลไดแก Pubmed และ 

Google search engine คัดเลือกเอกสารจาก

หนวยงานหรือองคกรที่ไดรับความเช่ือถือในระดับ

ประเทศหรือนานาชาติ ไดแก มหาวิทยาลัย กระทรวง

สาธารณสุข องคการอนามัยโลก เปนตน 

 2. วิ เ คราะห ต นทุนกิ จกรรมโดย วิธี  

standard costing ผลลัพธคือ ตนทุนตอหนวย

ในการฝกอบรมผูดูแลผูสูงอายุ 1 รุน และตอการ

ฝกอบรมผูดูแลผูสูงอายุ 1 ราย

นิยามศัพท

 ผูสูงอายุ หมายถึง ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ป    

ขึ้นไป1

 โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารผูดแูลผูสงูอายุ 

หมายถึง โครงการท่ีมีวัตถุประสงคอบรมพัฒนา

ศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุเขตนครชัยบุรินทร ของ

สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ปงบประมาณ 

2556 

 ตนทนุการอบรม (Training cost) หมายถึง 

ตนทุนการทางตรงในการดําเนินงานสําหรับโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการผูดูแลผูสูงอายุ 

 ตนทุนทางตรง (Direct cost) ประกอบดวย 

ตนทุนคาแรงและตนทุนคาวัสดุ

 ตนทุนคาแรง (Labor cost) หมายถึง 

คาแรงเจาหนาท่ีทุกคนในการดําเนินงานสําหรับ

โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการผูดูแลผูสูงอายุ 

 ตนทุนคาวัสดุ (Material cost) หมายถึง 

มูลคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่ใชในในการดําเนินงาน

สําหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูดูแลผูสูงอายุ 

รวมท้ังตนทนุการเดินทางและตนทนุคาทีพ่กัสาํหรับ

เจาหนาที่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูดูแล

ผูสูงอายุ 

กรอบการวิเคราะหตนทุนและข้ันตอนการดําเนินการ

 กรอบตนทุน ครอบคลุมกิจกรรมตามชวงเวลา

การปฏิบัติงาน 3 ชวงการปฏิบัติงาน คือ ชวงเตรียม

เอกสารการอบรมจาก Expert opinion, ชวงอบรม

เจาหนา ท่ีที่ทําการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ และ

ชวงอบรมผูดูแลผูสูงอายุ
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ขั้นตอนการดําเนินการ

 1. การวิเคราะหองคกรเพ่ือจัดหนวยตนทุน 

(Cost center identifi cation and grouping) 

 2. การวิเคราะหตนทุนทางตรง (Direct 

cost determination) มุมมองการวิเคราะหเปน

มุมมองของผูจัดการอบรม ในกรอบเวลาที่จัดการ

อบรม ตนทุนที่รวมในการศึกษา ไดแก ตนทุนคาแรง  

คํานวณจากผลรวมของอัตราจางและคาตอบแทน

ในชวงดําเนินหลักสูตรอบรม ปรับตามสัดสวนเวลา

ในการดําเนินงาน (adjusted by proportion 

of working time), คาวัสดุอุปกรณ คํานวณจาก

ปริมาณท่ีใชจริงคูณดวยราคาตอหนวย, คาเดินทาง 

คํานวณจากจํานวนการเดินทางและระยะทาง

ที่ผูเขารับการอบรมและวิทยากรเดินทาง, และ

คาท่ีพัก คํานวณจากอัตราเชาหองพักในพื้นท่ี

และคาสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นจริงจากการเขาพัก

ของผูเขารับการอบรมและวิทยากร ในการศึกษาน้ี 

ไมรวมตนทุนคาลงทุน (Capital cost) เชน 

การกอสรางอาคาร เนื่องจากตองการใหสามารถ

นําไปใชไดในบริบทหนวยงานอื่น ซึ่งมีตนทุนชนิดนี้

แตกตางจากสถานที่ที่ทําการศึกษา 

 3. การคํานวณตนทุนทางออม (Indirect 

cost allocation) การจัดสรรตนทุนของหนวยงาน

อยูนอกเหนือขอบขายตัวแปรที่สามารถควบคุมได 

และอยูนอกเหนือวัตถุประสงคการศึกษา จึงไมประเมิน

และวิเคราะหในการศึกษาน้ี

 ตนทุนการอบรม คือ ผลรวมของ คาจาง

คาแรง + คาวัสดุอุปกรณ + คาเดินทาง + คาที่พัก

 ตนทุนตอหนวย คือ ตนทุนการอบรมตอ

หนวยศึกษา ในการศึกษาน้ีแสดงผลการวิเคราะห

ตนทุนเปน ตนทุนตอหนวยการฝกอบรมผูดูแล

ผูสูงอายุ 1 รุน และ ตนทุนตอหนวยผูดูแลผูสูงอายุ 

1 คน

ผลการศึกษา

 จากการวิเคราะหตนทุนในมุมมองของ

ผูใหบรกิารสาธารณสุข พบตนทนุการฝกอบรมผูดแูล

ผูสงูอายทุัง้สิน้ 305,000 บาท ตนทนุตอการฝกอบรม

หน่ึงรุน คอื 76,250 บาท และ ตนทนุตอการฝกอบรม

ผูดูแลผูสูงอายุหนึ่งคน คือ 2,202 บาท นอกจากนี้

ยังพบวา ตนทุนตอหนวยแปรผกผันกับจํานวน

ผูเขารับการฝกอบรม นั่นคือ ยิ่งจํานวนผูเขารับ

การฝกอบรมมีมาก ยิ่งประหยัดตนทุนตอหนวย 

ในการฝกอบรมผูดแูลผูสงูอายุแตละคนไดมากย่ิงขึน้ 

อยางไรก็ตาม การควบคุมคุณภาพการฝกอบรมเปน

สิ่งสําคัญ โดยเฉพาะกิจกรรมการฝกปฏิบัติการดูแล 

ในการศึกษานี้ มีจํานวนผูเขารับการอบรมไมเกิน 

40 คนตอรุน

อภิปราย

 โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุ

เขตนครชัยบุรินทร ถือเปนกลไกสําคัญหน่ึงในการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานของภาคีเครือขายในการ

ดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว เปนการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญ ใหผูสูงอายุ

ไดรับการดูแลที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

การดําเนินงานโครงการครอบคลุม พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ทั้ง 4 จังหวัด ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สํานักงานสาธารณสุขเขตพื้นที่บริการเครือขายที่ 9 

มกีารพฒันาหลกัสตูร สรางทมีวทิยากรและจัดอบรม 
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จํานวน 4 รุน มีผูดูแลผูสูงอายุที่ผานการฝกอบรม 

109 คน โดยมีตนทุนตอหนวยในการฝกอบรม 

ทั้งตอรุนการฝกอบรมและ ตอรายผูดูแลผูสูงอายุ 

ที่ชุมชนสามารถลงทุนได โดยควบคุมคุณภาพ

หลักสตูรการอบรม เนือ่งจากในการศกึษานีม้ผีูเขารบั

การอบรมผูดูแลผูสูงอายุไม เกิน 40 คนตอรุน 

เพื่อใหการฝกปฏิบัติสามารถทําไดอยางทั่วถึง11

 ผลการศึกษาน้ีเปนขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจขยายผลการดําเนินงานฝกอบรมผูดูแล

ผูสูงอายุในเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร โดยศูนยอนามัย

ที่ 5 หรือหนวยงานดานฝกอบรมที่เกี่ยวของเปน

ผูจัดใหมีการฝกอบรม และสนับสนุน/ลงทุน/จัดหา

ผูเขารับการฝกอบรมโดยองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการดูแลผูสูงอายุในชุมชน

โดยชุมชนเองอยางย่ังยืน10 มีความคุมทุนในทาง

เศรษฐศาสตรสุขภาพ12 ควรขยายผลการดําเนินงาน 

และกระตุนใหชุมชนเกิดความต่ืนตัวในการดูแล

ผูสูงอายุกลุมนี้ในชุมชนใหครอบคลุมตอไป

ขอเสนอแนะ

 1. ควรเรงรดัใหดาํเนนิการฝกอบรมผูดแูล

ผูสูงอายุ (care giver) ใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

ในระยะเวลา 5 ป โดยอาจสนบัสนุนจากงบประมาณ

ของเขตสุขภาพ และ อปท. ซึ่งจะชวยใหผูสูงอายุ

ไดรับการดูแลอยางมี คุณภาพมากขึ้น และยังอาจ

ขยายผลใหสามารถดูแลผูพิการ ผูปวยอัมพฤกษ

อัมพาตไดอีกดวย 

 2. ควรกําหนดใหมีผูจัดการดูแลสุขภาพ    

ผูสงูอาย ุ(care manager) ในระดบัอาํเภอและตาํบล

 3. พฒันาระบบบริการสุขภาพเพือ่รองรบั

สังคมผูสูงอายุ สามารถใหบริการผสมผสานในการ

ดูแลผูสงูอายุทั้งสามกลุม ทั้งดานการรักษาพยาบาล 

สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและฟนฟูสภาพ  

 4. จัดใหมีเวทีถอดบทเรียน ประสบการณ 

ยกยองเชิดชูเกียรติผูดูแลผูสูงอายุเปนประจําทุกป 

เพื่อแกปญหา พัฒนาการดําเนินงานและรวบรวม   

นวตกรรมตางๆในการดูแลผูสูงอายุ

 5. ควรศึกษาประเมินผลโครงการ เพื่อ           

การขยายผลการทําโครงการตอไปในพื้นที่อื่นๆ

กติติกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคุณผูตรวจราชการกระทรวง

สาธารณสุข พื้นท่ีเขตบริการที่ 9 ผูอํานวยการ

สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพเขต 9 และผูอาํนวยการ

ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา ในการสนับสนุน

ทั้งดานนโยบาย, งบประมาณและวิชาการในการจัด

อบรมผูดูแลผูสูงอายุโดยสถาบันสุขภาพผูสูงอายุ 

(Anamai Aging Academy: AAA) นักวิชาการ

และบุคลากรศูนยอนามัยที่  5 นครราชสีมา 

โดยเฉพาะกลุมอนามัย วัยทํางานและผูสูงอายุ 

ที่ ใหความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรและ

จดัดาํเนนิการอบรมผูดแูลผูสงูอายทุกุทาน ตลอดจน

ผูทรงคุณวุฒิที่ ใหคําปรึกษาจนการศึกษาคร้ังนี้

สําเร็จไดดวยดี
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