คำ�นำ�
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย เป็นรายงานที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) มีหน้าที่
จัดทำ�ขึน้ ตามทีพ่ ระราชบัญญัตผิ ูส้ งู อายุ พ.ศ. 2546 ได้ก�ำ หนดไว้ในมาตรา 9 (10) เพือ่ เสนอรายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำ�ทุกปี
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
(มส.ผส.) ดำ�เนินการจัดทำ�รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำ�ปี นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำ�ปี 2560 ฉบับนี้ได้รวบรวมสถิติข้อมูลสถานการณ์การ
สูงอายุของประชากรไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร
ที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
รายงานสถานการณ์ ผู้ สู ง อายุ ไ ทยประจำ � ปี ที่ ผ่ า นมา แต่ ล ะฉบั บ จะมี ป ระเด็ น หรื อ อรรถบท
ที่เน้นเป็นพิเศษ เช่น ฉบับประจำ�ปี 2556 มีอรรถบทเน้นเรื่องหลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุไทย
ฉบับประจำ�ปี 2557 เน้นเรื่องผู้สูงอายุกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฉบับประจำ�ปี 2558 เน้นเรื่อง
การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย ฉบับประจำ�ปี 2559 เน้นเรื่องสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุไทย
สำ�หรับรายงานประจำ�ปี 2560 มีอรรถบทที่เน้นเป็นพิเศษในเรื่องการสูงวัยอย่างมีพลัง (Active
ageing)
การจัดทำ�รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำ�ปีนี้และปีก่อนๆ ได้รับความอนุเคราะห์จาก
หน่วยงาน ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ในการให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั ทีส่ ดุ ในนามของ มส.ผส. ขอขอบคุณ
หน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณกองทุนผู้สูงอายุที่สนับสนุน
งบประมาณในการจัดทำ�รายงานประจำ�ปีมาโดยตลอด

(นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช)
ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

บทสรุป
สำ�หรับผู้บริหาร
และข้อเสนอแนะ

1
สถานการณ์ประชากรในปี 2560
โลกของเราก�ำลังมีอายุสูงขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2560 โลกมีประชากรสูงอายุหรือคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
มากถึง 962 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรโลกทั้งหมด 7,550 ล้านคน เรียกได้
ว่า โลกได้กลายเป็นสังคมสูงอายุแล้ว ที่จริงทุกทวีปในโลก ยกเว้นเพียงแอฟริกา ที่ได้กลายเป็น
สังคมสูงอายุแล้ว
ประชากรในอาเซียน ก็ก�ำลังมีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ประเทศในอาเซียนที่เป็นสังคมสูงอายุ
แล้ว 3 ประเทศ เรียงตามล�ำดับร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คือ สิงคโปร์ (ร้อยละ 20)
ไทย (ร้อยละ 17) และเวียดนาม (ร้อยละ 11)
ในปี 2560 ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุ 60 ปีขนึ้ ไป 11 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากร
ทั้งหมด 65.5 ล้านคน ประเทศไทยก�ำลังมีอายุสูงขึ้นอย่างเร็วมาก คาดประมาณว่าอีกไม่เกิน 4 ปี
ข้างหน้านี้ ประเทศไทยก็จะกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ เมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปี
ขึ้นไปสูงขึ้นถึงร้อยละ 20 จ�ำนวนประชากรสูงอายุในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
ด้วยเหตุที่ “คลื่นประชากรรุ่นเกิดล้าน” ซึ่งเกิดในช่วงปี 2506-2526 ก�ำลังเคลื่อนตัวกลายเป็น
ผู้สูงอายุ อีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุมากถึง 20 ล้านคน และที่ส�ำคัญ
คือ กลุ่มประชากรสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) จะเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 1.5 ล้านคน
ในปี 2560 เป็น 3.5 ล้านคนในอีก 20 ปีข้างหน้า
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทยในปี 2560 นี้ มีข้อมูลว่า ประชากรสูงอายุไทยยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
ในปี 2560 ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะช่วยตัวเองไม่ได้ (ไม่สามารถประกอบกิจวัตรพื้นฐาน คือ กิน
อาหารเอง เข้าห้องน�้ำเอง แต่งตัวได้เอง) มากถึงร้อยละ 5 โดยเฉพาะผู้สูงอายุวัยปลายที่ไม่สามารถ
ช่วยตัวเองได้ มีมากถึงร้อยละ 19 ของผู้สูงอายุในวัยเดียวกันนี้
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2
การสูงวัยอย่างมีพลัง
การสูงวัยอย่างมีพลัง หมายถึง การที่ประชากรเจริญวัยขึ้นอย่างมีพลัง คือมีสขุ ภาพดี มีความมั่นคง
ทางด้านรายได้ และการอยู่อาศัย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
2.1 สุขภาพของผู้สูงอายุไทย ปี 2560
ผู้สูงอายุไทยในปี 2560 มีปัญหาเรื่องการเป็นโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน ความดันเลือดสูง
โรคเหล่านี้อาจเป็นผลมาจากพฤติกรรมของคนไทยตั้งแต่ก่อนวัยสูงอายุจนเป็นผู้สูงอายุ เช่น
การกินอาหาร การออกกำ�ลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์
2.2 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุไทย ปี 2560
รายงานผู้ สู ง อายุ ไ ทยในรอบหลายปี ที่ ผ่ า นมา ได้ แ สดงข้ อ มู ล ว่ า 1 ใน 3 ของผู้ สู ง อายุ ไ ทย
มีรายได้อยู่ใต้เส้นความยากจน รายงานฉบับปี 2560 นี้ ได้แสดงว่า ผู้สูงอายุมีรายได้หลักจาก
บุตรลดน้อยลงไปอีก จากร้อยละ 37 ในปี 2557 เหลือเพียงร้อยละ 35 ผู้สูงอายุมีรายได้จาก
การทำ�งานลดลง จากร้อยละ 35 ในปี 2554 เหลือร้อยละ 31 ในปี 2560 ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย
ยังชีพในปี 2560 มีจำ�นวน 8.2 ล้านคนซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าจำ�นวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ในปี 2552
กว่า 1.5 เท่า
ผู้สูงอายุไทยที่อยู่ตามลำ�พังคนเดียว มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากร้อยละ 6 ในปี 2545
เป็นร้อยละ 11 ในปี 2560 สัดส่วนผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำ�พังกับคู่สมรส ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 21
ในปี 2560 ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำ�พังเหล่านี้อาจจัดอยู่ในกลุ่ม “ประชากรเปราะบาง” ได้
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2.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุไทยปี 2560
ผู้สูงอายุไทยเข้าร่วมในกิจกรรมทางสังคมเป็นจำ�นวนมาก โดยเป็นสมาชิกของชมรมต่างๆ มากถึง
7 ล้านคน โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อผู้สูงอายุได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จัดตั้งโดยกรมกิจการผู้สูงอายุมีถึง
1,163 แห่ง รับนักเรียนผู้สูงอายุได้มากกว่า 6 หมื่น 4 พันคน การเข้าร่วมในกิจกรรมทางสังคม
เหล่านี้แสดงว่า ผู้สูงอายุไทยยังมีพลังอยู่มาก
ผู้สูงอายุไทยรุ่นใหม่มีการศึกษาสูงขึ้น ผู้สูงอายุวัยต้นที่ไม่ได้รับการศึกษาเลยมีเพียงร้อยละ 7
เปรียบเทียบกับผู้สูงอายุวัยปลายที่ไม่ได้รับการศึกษาเลยมีมากถึงร้อยละ 22 แสดงว่าผู้สูงอายุ
รุ่นใหม่มีการศึกษาดีขึ้น
ในขณะที่ประชากรไทยกำ�ลังสูงวัยขึ้นอย่างรวดเร็ว และจำ�นวนผู้สูงอายุก็เพิ่มมากขึ้นอย่างมาก
ถ้าหากประเทศไทยมีนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่จะทำ�ให้ผู้สูงอายุไทยยังคงมีพลังและมีคุณค่า
ก็จะทำ�ให้การสูงวัยของประชากรไทยนั้นเป็นโอกาส แทนที่ผู้สูงอายุจำ�นวนมากเหล่านั้นจะ
เพิ่มภาระในการดูแลให้กับปักเจกบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในด้านการสูงวัยอย่างมีพลัง

1
ข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก
องค์การอนามัยโลก (WHO, 2002) ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เน้นความส�ำคัญของแนวคิด
3 เสาหลักของการสูงวัยอย่างมีพลัง ได้แก่ เสาหลักด้านสุขภาพ เสาหลักด้านการมีส่วนร่วม และ
เสาหลักด้านความมั่นคง ข้อเสนอแนะเหล่านี้ สามารถใช้ได้กับประชากรทุกกลุ่มอายุ ในขณะ
เดี ย วกั น ข้ อ เสนอแนะบางข้ อ มุ ่ ง ไปยั ง ทั้ ง กลุ ่ ม ประชากรที่ ก�ำลั ง เข้ า สู ่ วั ย สู ง อายุ แ ละผู ้ ที่ เ ป็ น
ผู้สูงอายุแล้ว

1.1

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านสุขภาพ
1.1.1 ป้องกันและลดภาระโรคซึ่งเกิดจากความพิการ โรคเรื้อรัง และการตายก่อนวัยสมควร
1.1.2 ลดปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคส�ำคัญและเพิ่มปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ
ตลอดเส้นทางชีวิต
1.1.3 พัฒนาความต่อเนื่องของระบบบริการสุขภาพและสังคมที่ราคาเหมาะสม เข้าถึงได้
มีคุณภาพสูง และเหมาะกับคนทุกวัย ซึ่งตรงกับความต้องการและสิทธิของ
ทั้งชายและหญิง เมื่อมีอายุมากขึ้น
1.1.4 จัดให้มีการฝึกอบรม และการศึกษาแก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
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1.2

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการมีส่วนร่วม
1.2.1 จัดให้ผู้คนมีโอกาสในการศึกษา และเรียนรู้ตลอดเส้นทางชีวิต
1.2.2 รับรู้และท�ำให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีพลังของผู้คนในกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ
การท�ำงานทั้งในระบบและนอกระบบ และกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ
ให้สอดคล้องและเป็นไปตามความสามารถ ความชอบ และความต้องการ
ของแต่ละบุคคล ตลอดเวลาที่ผู้คนเจริญวัยขึ้น
1.2.3 ส่งเสริมให้ผู้คนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในชีวิตครอบครัวและชุมชน
ตลอดเวลาที่เจริญวัยขึ้น

1.3

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านความมั่นคง
1.3.1 ให้มีหลักประกันในการคุ้มครองความปลอดภัย และศักดิ์ศรี (เกียรติภูมิ)
ของผู้สูงอายุ โดยค�ำนึงถึงความต้องการและสิทธิด้านความมั่นคงทางกาย
การเงิน และสังคม เมื่อคนมีอายุสูงขึ้นเรื่อยๆ
1.3.2 ลดความเหลื่อมล�้ำในสิทธิที่เกี่ยวกับความมั่นคง และความจ�ำเป็นของสตรีสูงอายุ
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2
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในด้านต่างๆ
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยในปีก่อนๆ ได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อ
รองรับการเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
มาตรการเหล่านั้นยังต้องด�ำเนินการต่อไป และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมบางประการสรุปได้ดังนี้

2.1

สนับสนุนให้ผู้สูงอายุอยู่ในที่อยู่อาศัย
ที่ช่วยส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.1.1 สนับสนุนให้ผู้สูงอายุคงอยู่ในที่อยู่อาศัยเดิม ในครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ที่ตนคุ้นชิน โดยปรับปรุงสถานที่ และสิ่งก่อสร้างทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้าน
ให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
2.1.2 สนับสนุนคนในครอบครัวที่ท�ำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ เช่น ให้ข้อมูลข่าวสาร
และความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
2.1.3 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และเครือข่ายในชุมชน
มีส่วนร่วมในการสร้างกลไกเฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุ เช่น มีระบบอาสาสมัคร
เยี่ยมบ้าน ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวัน
2.1.4 ส่งเสริมให้ อปท. และชุมชน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และจัดบริการสาธารณะ
โดยเฉพาะการขนส่งสาธารณะที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตนอกบ้านของผู้สูงอายุ
2.1.5 ยกระดับมาตรฐานของที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะด�ำเนินการโดยรัฐหรือเอกชน
ส�ำหรับผู้สูงอายุท่ีจ�ำเป็นต้องไปอยู่ในที่อยู่อาศัยใหม่
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2.2

สนับสนุนให้ผู้สูงอายุด�ำรงชีวิตอยู่อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี
2.2.1 สร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงอายุในการปกป้องตนเองจากภัยรอบด้านด้วยการให้ข่าวสาร
ความรู้ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ/กลไก/เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีวิต
อย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี
2.2.2 ลด “วยาคติ” หรือแนวความคิดเชิงลบต่อผู้สูงอายุในหมู่ประชากรทุกเพศทุกวัย
2.2.3 สนับสนุนให้กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุมีบทบาทและความเข้มแข็ง
2.2.4 ให้ทุกหน่วยงาน ครอบครัว และสถาบันการศึกษา มีส่วนร่วมรณรงค์ให้ประชาชน
มีค่านิยมเอื้ออาทร เห็นคุณค่า และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ

2.3

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
2.3.1 ส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ
2.3.2 สร้างมโนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับนิยามผู้สูงอายุเพื่อให้สังคมเห็นว่าผู้สูงอายุยังมีพลัง
และมีศักยภาพเป็นผู้ผลิตในตลาดแรงงานได้
2.3.3 ปรับแก้ระเบียบ/ กฎเกณฑ์/ กฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ
รวมทั้งการขยายอายุเกษียณของข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
2.3.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และวางแผนการออมเงินและใช้จ่ายอย่างประหยัด
เพื่อเป็นเงินออมไว้ใช้จ่ายยามชราภาพ
2.3.5 สนับสนุนให้กองทุนการออมแห่งชาติมีความเข้มแข็งและมีการบริหารจัดการที่ดี
2.3.6 มุ่งพัฒนาระบบบ�ำนาญให้ครอบคลุมผู้สูงอายุอย่างถ้วนหน้า รวมทั้งปรับปรุง
ระบบเบี้ยยังชีพให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ/ ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น
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2.4

จัดท�ำแผนช่วยเหลือผู้สูงอายุเมื่อเกิดภัยพิบัติ
2.4.1 ให้ อปท. ทุกระดับรวมผู้สูงอายุไว้เป็นกลุ่มเป้าหมายในแผนการป้องกัน/ รับมือภัยพิบัติ
2.4.2 จัดท�ำ “คู่มือรับภัยพิบัติ” ที่ให้ความส�ำคัญกับการช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นพิเศษ
เมื่อเกิดภัยพิบัติ
2.4.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับมือภัยพิบัติจะต้องมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุในพื้นที่
ซึ่งควรมีรายละเอียดเรื่องต�ำแหน่งที่อยู่ สถานะทางสุขภาพ และผู้สามารถติดต่อได้
ในกรณีฉุกเฉิน ข้อมูลเหล่านี้ต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
2.4.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการซักซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ตามก�ำหนดเวลาที่เหมาะสม
2.4.5 ให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้สูงอายุในการเตรียมความพร้อม การดูแลตนเอง
และการฟื้นฟูหากเกิดภัยพิบัติ
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2.5

ด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุไทย
2.5.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ
โดยจัดรถโดยสารรับส่งผู้สูงอายุ
2.5.2 เพิ่มประสิทธิผลของการดูแลผู้สูงอายุนอกสถานพยาบาล โดยเฉพาะ
การดูแลระยะยาวที่บ้านและชุมชน
2.5.3 ส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมในผู้สูงอายุเพื่อลดผลข้างเคียงจากยา
2.5.4 เพิ่มประสิทธิผลการส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบาหวาน
ความดันเลือด การหกล้ม และสุขภาพจิต
2.5.5 ส่งเสริมการออกกําลังกายและกิจกรรมทางสังคมด้วยการยกระดับระบบขนส่งโดยสาร
การเข้าถึงพื้นที่สีเขียว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และระบบบริการปฐมภูมิ
2.5.6 พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้แม่นตรงและทันสมัย
2.5.7 จัดระบบบริการสาธารณสุขให้เอื้อต่อการให้บริการผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน
เช่น ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและระบบการดูแลระยะกลางในชุมชน
2.5.8 ส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์ทุกสาขาวิชา พยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพอนามัยอื่นๆ
ให้มีความรู้ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
2.5.9 ส่งเสริมให้ประชาชนเริ่มสร้างและดูแลสุขภาพของตนตั้งแต่วัยเยาว์เพื่อ
เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี
2.5.10 กําหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้าของนโยบายและแผนที่ใช้ประโยชน์ได้จริง
เชื่อถือได้ เป็นไปได้ที่จะรวบรวม และมีความสอดคล้องระหว่างดัชนีกับเป้าหมาย
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สารบัญ
39 ส่วนที่ 2 อรรถบท :
การสูงวัยอย่างมีพลัง
14 คำ�นิยามของ “ผู้สูงอายุ”
15 คำ�นิยามของ “สังคมสูงอายุ” และ
“สังคมสูงวัย”
16 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในรายงานสถานการณ์
ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560

17 ส่วนที่ 1 สถานการณ์ทั่วไป
19
20
21
23
24

1.1 การสูงวัยของประชากรโลก
1.1.1 ประชากรโลกในปี 2017
1.1.2 อัตราผู้สูงอายุของประชากรโลก
1.1.3 ความเร็วของการสูงวัยของประชากรโลก
1.1.4 วันผู้สูงอายุสากล

25 1.2 การสูงวัยของประชากรอาเซียน
31 1.3 การสูงวัยของประชากรไทย
32 1.3.1 ประชากรไทยในปี 2560
34 1.3.2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ

ของประชากรไทย
36 1.3.3 “ประชากรรุ่นเกิดล้าน” กำ�ลังเคลื่อนเข้าสู่
กลุ่มประชากรสูงอายุ
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41 2.1 กรอบแนวคิดในเรื่อง “การสูงวัยอย่างมีพลัง”
43 2.2 สุขภาพเป็นเสาหลักของการสูงวัยอย่างมีพลัง
43 2.2.1 สุขภาพร่างกายโดยรวมของผู้สูงอายุ
44 2.2.2 ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรพื้นฐาน
45
46
48
49
50
51

ที่ใกล้ตัวที่สุดของผู้สูงอายุ
2.2.3 คะแนนความสุขของผู้สูงอายุในปี 2560
2.2.4 แนวโน้มสุขภาพของนัยน์ตา หู ช่องปากและฟัน
2.2.5 ปัญหาสุขภาพจากโรคเบาหวาน ความดันเลือดสูง
2.2.6 แนวโน้มอัตราการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ
2.2.7 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ของผู้สูงอายุ
2.2.8 แนวโน้มการออกกำ�ลังกาย

52 2.3 ความมั่นคงในการดำ�รงชีวิตเป็นเสาหลัก
52
54
55
56
57
59

ของการสูงวัยอย่างมีพลัง
2.3.1 ผู้สูงอายุกับการศึกษา
2.3.2 แนวโน้มการทำ�งานของผู้สูงอายุ
2.3.3 แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ
2.3.4 ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในปี 2560
2.3.5 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงครัวเรือนของผู้สูงอายุ
2.3.6 ครัวเรือนผู้สูงอายุกับความต้องการการดูแล

60 2.4 การมีส่วนร่วมในสังคมเป็นเสาหลัก
ของการสูงวัยอย่างมีพลัง
60 2.4.1 การเป็นสมาชิกกลุ่ม หรือชมรมของผู้สูงอายุ
62 2.4.2 โรงเรียนผู้สูงอายุ
63 2.4.3 ความเหมาะสมของที่อยู่อาศัย

65 ส่วนที่ 3 สถานการณ์เด่น
ในรอบปี 2560

101 ส่วนที่ 4 งานวิจัย
เพื่อสังคมสูงอายุ

66 3.1 เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุผู้ทรงคุณค่า
68 3.1.1 ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำ�ปี 2560
72 3.1.2 ศิลปินแห่งชาติ ประจำ�ปี 2560

102 4.1 การถอดบทเรียนตัวอย่างที่ดีของโรงเรียน
และชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้

76 3.2 เชิดชูเกียรติหน่วยงาน/องค์กร
เพื่อสังคมสูงอายุ

104 4.2 การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้สูงอายุไทย
106 4.3 การศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการ
สังคมที่เหมาะสมของประเทศไทย

78 3.3 มาตรการต่างๆ ของภาครัฐเพื่อผู้สูงอายุ
ในปี 2560
78 3.3.1 มาตรการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
84 3.3.2 การปรับปรุงกฎหมายเพื่อผู้สูงอายุ

108 4.4 การติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564)
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559)

86 3.4 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

112 4.6 การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดย
ผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย

90
90
91
91
92

3.5 การตื่นตัวของสื่อในเรื่องสังคมสูงอายุ
3.5.1 สื่อสิ่งพิมพ์
3.5.2 สื่อโทรทัศน์
3.5.3 สื่อวิทยุ
3.5.4 สื่อสังคมออนไลน์

95 3.6 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
เพื่อผู้สูงอายุ
96 3.6.1 ผู้สูงอายุกับไอที
98 3.6.2 นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

110 4.5 การศึกษารูปแบบการให้บริการ
การบริหารและการจัดการที่พักสำ�หรับผู้สูงอายุ

114 4.7 การศึกษาปัญหาและความเสี่ยงในการถูก
ละเมิดสิทธิและประเมินสถานการณ์เพื่อพิทักษ์
สิทธิของผู้สูงอายุ

116 บรรณานุกรม
118 รายชื่อคณะทำ�งานจัดทำ�รายงาน
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560
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คำ�นิยามของ

ผู้สูงอายุ
ปัจจุบัน สหประชาชาติ (United Nations)
ยังไม่มีนิยามที่แน่นอน ว่าอายุเท่าไรจึงจะเรียกว่าเป็น
“ผู้สูงอายุ” (Older/Elderly person)
แต่สหประชาชาติใช้อายุ 60 ปีขึ้นไปในการนำ�เสนอสถิติ
ข้อมูล และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ใช้อายุ 65 ปีขึ้นไป
เป็นเกณฑ์ในการเรียก “ผู้สูงอายุ”
สำ�หรับประเทศไทย กำ�หนดนิยาม “ผู้สูงอายุ”
ไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3
“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปี
บริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย”
ในรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560
“ผู้สูงอายุ” หมายถึงผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ
“ประชากรสูงอายุ” หมายถึงประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
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คำ�นิยามของ

สังคมสูงอายุ
และสังคมสูงวัย

คำ�ว่า “สังคมสูงอายุ” และ “สังคมสูงวัย”
มีความหมายเหมือนกัน และใช้แทนกันได้
นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผู้สูงอายุไทย ได้อ้างถึงข้อเขียนของ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ในหนังสือ
เรื่อง “สูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ” ที่กล่าวว่า “อายุ”
เป็นภาษาบาลี หมายถึง “พลังส่งต่อหล่อเลี้ยงชีวิต”
และ “วัย” หมายถึง “ความเสื่อม ความโทรม”
จึงเสนอให้ใช้คำ�ว่า “สังคมสูงอายุ” เพื่อหมายถึง
“สังคมที่สูงด้วยพลังสืบต่อหล่อเลี้ยงชีวิต” ไม่ใช้คำ�ว่า
“สังคมสูงวัย” เพราะมีความหมายสื่อไปในทางลบว่า
เป็นสังคมที่สูงด้วยความเสื่อมโทรม”
ในรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560 นี้
จะใช้คำ�ว่า “สังคมสูงอายุ” โดยตลอด

“สังคมสูงอายุ” (Aged society) หมายถึง สังคมที่
มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมด (หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 7)
“สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์”
(Complete-aged society) หมายถึง
สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20
ของประชากรทั้งหมด (หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 14)
“สังคมสูงอายุระดับสุดยอด”
(Super-aged society) หมายถึง สังคมที่มีประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด
(หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20)
“สังคมสูงอายุ” (Ageing society) หมายถึง
สังคมที่ประชากรกำ�ลังมีอายุสูงขึ้น สังเกตได้จากอัตรา
ส่วนร้อยของประชากรสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
“อัตราผู้สูงอายุ” หมายถึง ร้อยละของผู้สูงอายุ
ต่อประชากรทั้งหมด
15

แหล่งข้อมูลที่ใช้ใน
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560
United Nations, 2017. World Population Prospect, The 2017 Revision จัดทำ�โดย
สหประชาชาติ ที่ทำ�การคาดประมาณประชากรตามกลุ่มอายุและเพศ ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
โดยใช้ข้อมูลสำ�มะโนประชากรของประเทศต่างๆ เป็นฐาน
สำ�มะโนประชากรและเคหะ ดำ�เนินการโดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ที่ทำ�การแจงนับ
ประชากรทุกคน ทัว่ ประเทศ ทุก 10 ปี ในปีพทุ ธศักราชทีล่ งท้ายด้วยเลข 3 ประเทศไทยทำ�สำ�มะโน
ประชากรและเคหะครั้งหลังสุด เมื่อ พ.ศ. 2553
ทะเบียนราษฎร ดำ�เนินการโดยสำ�นักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ซึ่งจะรายงานจำ�นวนราษฎร จำ�นวนคนเกิดและคนตาย ที่จดทะเบียนในแต่ละปี รายงานข้อมูล
ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปีนั้น
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 จัดทำ�โดยสำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยใช้ประชากรจากสำ�มะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2553 เป็นฐานเริ่มต้น ทำ�การคาดประมาณประชากรตามกลุ่มอายุและเพศ ตามเงื่อนไข
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง อัตราเจริญพันธุ์ การรอดชีพ และการย้ายถิ่นที่ตั้งขึ้นเป็นข้อสมมุติ
การสำ�รวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ดำ�เนินการโดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
(สสช.) เริ่มสำ�รวจครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2537 การสำ�รวจ พ.ศ. 2560 เป็นการสำ�รวจครั้งที่ 6 ซึ่ง
เป็นการสำ�รวจตัวอย่างของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป ใน 83,880 ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างเป็น
ตัวแทนประชากรสูงอายุในระดับประเทศ รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560 นำ�เสนอ
เฉพาะข้อมูลของตัวอย่างอายุ 60 ปีขึ้นไป
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1

สถานการณ์ทั่วไป
การสูงวัยของประชากรเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงต้นสหัสวรรษนี้
ขณะนีโ้ ลกของเราได้กลายเป็นสังคมสูงอายุไปแล้ว สำ�หรับประเทศไทย ประชากร
กำ�ลังมีอายุสงู ขึน้ อย่างเร็วมาก ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด
ในเวลาไม่เกิน 15 ปีข้างหน้านี้

ไม่เฉพาะประเทศไทย
แต่ประชากรทั่วทั้งโลก
กำ�ลังมีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
สถานการณ์จะเป็นอย่างไร

ถ้าหนึ่งในสาม
ของคนไทย
เป็นผู้สูงอายุ
18

11
การสูงวัย

ของประชากรโลก

19

111
อเมริกาเหนือ

21.7%

ประชากรโลก

ในปี 2017

ในปี 2017 โลกของเรามีประชากร
รวมทั้งหมดประมาณ 7,550 ล้านคน
ในจำ�นวนนี้ประกอบด้วย :

ประชากร 60 ปีขึ้นไป
962 ล้านคน หรือคิดเป็น

12.7%

ประชากร 15-59 ปี
4,631 ล้านคน หรือคิดเป็น

61.3%
ประชากรอายุ 0-14 ปี
1,957 ล้านคน หรือคิดเป็น

26.0%
แหล่งข้อมูล : UN, 2017
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ลาตินอเมริกา
และคาริบเบียน

13.8%

เมื่อประชากรโลก
มีสัดส่วนประชากร
สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
เกินกว่าร้อยละ 10
จึงเรียกได้ว่าโลกของเรา
ได้กลายเป็น
“สังคมสูงอายุ” ไปแล้ว

ยุโรป

24.7%
เอเซีย

12.2%

112

อัตราผู้สูงอายุ
ของประชากรโลก
แอฟริกา

5.5%

ภาคพื้นมหาสมุทร

17.0%

แหล่งข้อมูล : UN, 2017

ปีประชากร2017
60 ปีขึ้นไป

962

ล้านคน

ชาย

หญิง

60+

ในขณะที่โลกก้าวเข้าสู่สภาพสังคม
สูงอายุแล้ว แต่เมื่อดูการสูงวัยของ
ประชากรโลกจำ�แนกตามภูมิภาคต่างๆ
จะเห็นได้วา่ “อัตราผูส้ งู อายุ” หรือร้อยละ
ของประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
ต่อประชากรทั้งหมดแตกต่างกัน
อย่างมาก ในขณะที่ทวีปยุโรป มีอัตรา
ผู้สูงอายุสูงสุด คือ สูงถึงร้อยละ 24.7
และทวีปอเมริกาเหนือ รองลงมาคือ มี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 21.7
ประเทศในทวีปแอฟริกามีอัตราผู้สูงอายุ
เพียงร้อยละ 5.5 เท่านั้น เรียกได้ว่ายุโรป
และอเมริกาเหนือเป็น “สังคมสูงอายุ
อย่างสมบูรณ์” แล้ว ในปี 2017 ทุกทวีป
ในโลกยกเว้นแอฟริกาได้ก้าวเข้าสู่สังคม
สูงอายุแล้ว

15-59
0-14
(พันคน)
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ถ้าดูการสูงวัยของประชากรเป็นรายประเทศ
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตราผู้สูงอายุสูงที่สุดในโลก
คือสูงถึงร้อยละ 33.4 หรือเท่ากับหนึ่งในสามของ
คนญี่ปุ่นจะมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ประเทศที่มีอัตรา
ผู้สูงอายุสูงที่สุด 10 อันดับแรกของโลก
นอกจากญี่ปุ่นแล้ว ประเทศอื่นๆ อีก 9 ประเทศ
ล้วนอยู่ในทวีปยุโรป
ประเทศที่มีอัตราผู้สูงอายุสูงสุด
10 อันดับแรก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ญี่ปุ่น
อิตาลี
เยอรมนี
โปรตุเกส
ฟินแลนด์
บัลแกเรีย
โครเอเชีย
กรีซ
สโลวีเนีย
ลัตเวีย

ประเทศที่มีอัตราผู้สูงอายุต�่ำสุด
10 อันดับสุดท้าย
1
2
3
4
5
6
7

33.4 %

8

29.4 %

9

28.0 %

10

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กาตาร์
ยูกันดา
แซมเบีย
แกมเบีย
บูร์กินาฟาโซ
มาลี
ชาด
โอมาน
แองโกลา

2.4 %
2.8 %
3.3 %
3.7 %
3.8 %
3.9 %
4.0 %
4.0 %
4.0 %
4.0 %

27.9 %
27.8 %
27.7 %
26.8 %
26.5 %
26.3 %
26.2 %

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เป็นประเทศที่มี
อัตราผู้สูงอายุต�่ำที่สุดในโลก

2.4%
ญี่ปุ่น
เป็นประเทศที่มี
อัตราผู้สูงอายุสูงที่สุดในโลก

33.4%

ส่วนประเทศที่มีอัตราผู้สูงอายุ 10 อันดับต�่ำสุด
นอกจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ร้อยละ 2.4)
กาตาร์ (ร้อยละ 2.8) และโอมาน (ร้อยละ 4.0)
ที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้ว นอกนั้น
เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกาทั้งสิ้น
แหล่งข้อมูล : UN, 2017
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ความเร็วของการสูงวัย

อัตราเพิ่มของ
ประชากรวัยเยาว์ของโลก

ของประชากรโลก

จ�ำนวนประชากรรายกลุ่มอายุ (ล้านคน)

0.6 %

0-14

15-59

60+

รวมทุก
กลุ่มอายุ

2017

1,957

4,631

962

7,550

2007

1,840

4,158

611

6,609

อัตราเพิ่มประชากร
รายกลุ่มอายุต่อปี

0.6 %

1.1 %

5.8 %

1.4 %

ต่อปี

อัตราเพิ่มของ
ประชากรสูงอายุของโลก

5.8 % ต่อปี

แหล่งข้อมูล : UN, 2017

ในขณะที่ประชากรรวมทุกกลุ่มอายุของโลกก�ำลังเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่ช้าลง
ประชากรสูงอายุกลับเพิ่มด้วยอัตราที่สูงมาก ในระยะเวลา 10 ปี ระหว่าง
ปี 2007 ถึง 2017 ประชากรโลกได้เพิ่มขึ้นจาก 6,609 ล้านคน
เป็น 7,550 ล้านคน เท่ากับเพิ่มด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 1.4 ต่อปี
แต่ประชากรสูงอายุกลับเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่สูงกว่าอัตราของประชากร
รวมถึง 4 เท่าตัว ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปได้เพิ่มขึ้นจาก 611 ล้านคน
ในปี 2007 เป็น 962 ล้านคนในปี 2017 เท่ากับเพิ่มด้วยอัตรา
เฉลี่ยร้อยละ 5.8 ต่อปี
การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปของโลก
ระหว่าง ปี 2007-2017 (ล้านคน)

962
ล้านคน

1.4 %

ต่อปี

ความเร็วของการสูงวัย
ประชากรสูงอายุโลก
สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของ
ประชากรรวมถึง

4 เท่าตัว

611
ล้านคน

2007

อัตราเพิ่มของ
ประชากรโลก

10 ปี

2017
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คำ�ขวัญวันผู้สูงอายุสากล ปี 2560

วันผู้สูงอายุสากล
INTERNATIONAL
DAY OF OLDER
PERSONS
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 1990
ให้ถือเอาวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็น
“วันผู้สูงอายุสากล” (International
Day of Older Persons)
เพื่อปลุกให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความ
สำ�คัญของประเด็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
เช่น เรื่องคุณค่าและคุณูปการที่ผู้สูงอายุ
มีต่อสังคม และการกระทำ�รุนแรง
ต่อผู้สูงอายุ

24

Stepping into
the Future:
Tapping
the Talents,
Contributions
and Participation
of Older Persons
in Society
ก้าวสู่อนาคต:
ดึงเอาภูมิปัญญา คุณูปการ และ
การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม
ออกมาให้เป็นที่ประจักษ์

12
การสูงวัย

ของประชากรอาเซียน
25

ประชากรอาเซียน

ในปี 2017

ในปี 2017 ทั้ง 10 ประเทศที่เป็นสมาชิก
ของอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(The Association of Southeast Asian
Nations - ASEAN) มีประชากร
รวมกันประมาณ 647 ล้านคน
ในจำ�นวนนี้ ประกอบด้วย :

ปี 1999
สิเป็นงประเทศเดี
คโปร์ ยว

ที่เป็นสังคมสูงอายุแล้ว
10.5 %

ปี 2017
19.5 %

ประชากร 60 ปีขึ้นไป
63.9 ล้านคน หรือคิดเป็น

9.9%

ประชากร 15-59 ปี
413.9 ล้านคน หรือคิดเป็น

63.9%

เมื่อประชากรอาเซียนมี
สัดส่วนประชากรอายุ
60 ปีขึ้นไป ยังไม่ถึง
ร้อยละ 10 จึงกล่าวได้ว่า

ประชากรอายุ 0-14 ปี
169.7 ล้านคน หรือคิดเป็น

อาเซียนยังไม่ได้เป็น
“สังคมสูงอายุ”

26.2 %
แหล่งข้อมูล : UN, 2017
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แม้ว่าประชากรอาเซียน
กำ�ลังมีอายุสูงขึ้น
อย่างรวดเร็วก็ตาม

ในปี 1999 เมื่ออาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ มีประชากรรวมกัน 518 ล้านคน
โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจำ�นวน 38 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 7.3 ของ
ประชากรทั้งหมด และในปีนั้น มีสิงคโปร์เพียงประเทศเดียวที่เป็นสังคมสูงอายุแล้ว
จนถึงปี 2017 ประชากรอาเซียนได้เพิ่มขึ้นเป็น 647 ล้านคน โดยมีประชากรสูงอายุ
เพิ่มมากขึ้นอีกเกือบเท่าตัวเป็น 64 ล้านคน และประเทศสมาชิกอาเซียนที่กลายเป็น
สังคมสูงอายุแล้วมีเพิ่มขึ้นอีก 2 ประเทศ คือ ไทย และเวียดนาม
ในขณะที่สิงคโปร์กำ�ลังจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” ในอีก 1-2 ปี ข้างหน้า
ประเทศอื่นๆ อีกอย่างน้อย 2 ประเทศ คือ มาเลเซีย และเมียนมา ก็น่าจะกลายเป็น
สังคมสูงอายุภายในปี 2018 หรือ 2019 นี้

ปี 2017
ไทย และเวียดนาม
กลายเป็นสังคมสูงอายุแล้ว

ปีอาเซีย2017
นมีประชากร 60 ปีขึ้นไป

63.9

ชาย

หญิง

ล้านคน

60+
15-59
0-14
(พันคน)

ประชากรอายุ
60 ปีขึ้นไป

17.1 %

ประชากรอายุ
60 ปีขึ้นไป

11.1 %
27

ประชากรของประเทศ
ในอาเซียน ปี 2017
11.1 %

60+

เวียดนาม

65.8 %

15-59

95.5 ล้านคน

23.1 %

0-14

จำ�นวนประชากร

ชาย

หญิง

8.6 %

60+

อินโดนีเซีย

64.0 %

15-59

264.0 ล้านคน

27.4 %

0-14

จำ�นวนประชากร

6.3 %

60+

ลาว

60.8 %

15-59

6.9 ล้านคน

32.9%

จำ�นวนประชากร
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9.7 %

60+

มาเลเซีย

66.0 %

15-59

31.6 ล้านคน

24.3 %

0-14

จำ�นวนประชากร

0-14

9.5 %

60+

เมียนมา

63.7 %

15-59

53.4 ล้านคน

26.8 %

จำ�นวนประชากร

7.0 %

60+

กัมพูชา

61.7 %

15-59

16.0 ล้านคน

31.3 %

0-14

จำ�นวนประชากร
0-14

17.1%

60+

ไทย

65.4%

15-59

69.0 ล้านคน

17.5 %

8.0 %

60+

บรูไน

69.0 %

15-59

0.4 ล้านคน

23.0 %

0-14

จำ�นวนประชากร

จำ�นวนประชากร

0-14

7.7 %

60+

ฟิลิปปินส์

60.6 %

15-59

104.9 ล้านคน

31.7 %

จำ�นวนประชากร

19.5 %

60+

สิงคโปร์

65.5 %

15-59

5.7 ล้านคน

15.0 %

0-14

จำ�นวนประชากร
0-14
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การสูงวัยของประชากรอาเซียน

1999

ประเทศ จำ�นวนประชากร

ทั้งหมด (ล้านคน)

สิงคโปร์
ไทย*
เวียดนาม
มาเลเซีย
เมียนมา
อินโดนีเซีย
บรูไน
ฟิลิปปินส์
กัมพูชา
ลาว
รวม

2017

ร้อยละของประชากร จำ�นวนประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป
ทั้งหมด (ล้านคน)

3.8

10.5

5.7

19.5

62.0

9.6

69.0

17.1

79.4

8.6

95.5

11.1

22.9

6.1

31.6

9.7

47.1

7.1

53.4

9.5

208.6

7.2

264.0

8.6

0.3

4.0

0.4

8.0

76.3

5.0

104.9

7.7

11.9

4.9

16.0

7.0

5.3

5.4

6.9

6.3

517.6

647.4

แหล่งข้อมูล : UN, 2017
หมายเหตุ : * จำ�นวนประชากรของประเทศไทยที่คาดประมาณโดยสหประชาชาติเป็นประชากรทุกคน
ที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งรวมทั้งคนที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรด้วย
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ร้อยละของประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป

13
การสูงวัย

ของประชากรไทย
31
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ประชากรไทย

จังหวัดที่มีอัตราผู้สูงอายุสูงสุด
10 อันดับแรก

ในปี 2560

1

ในปี 2560 ประชากรในประเทศไทยที่นับ
เฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่สัญชาติ
ไทย แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร (ไม่นับ
รวมคนที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนราษฎร เช่น แรงงานต่างชาติ)
มีจำ�นวนรวมทั้งหมดประมาณ
65.5 ล้านคน ในจำ�นวนนี้ประกอบด้วย

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประชากร 60 ปีขึ้นไป
11.3 ล้านคน หรือคิดเป็น

17.1%

ประชากร 15-59 ปี
42.8 ล้านคน หรือคิดเป็น

65.4%
ประชากรอายุ 0-14 ปี
11.5 ล้านคน หรือคิดเป็น

17.5 %
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แพร่
อุตรดิตถ์
พิจิตร
อุทัยธานี
ลำ�ปาง
สมุทรสงคราม
ชัยนาท
สุโขทัย
สิงห์บุรี
นครสวรรค์

24.7%
24.2%
24.2%
24.2%
24.1%
24.0%
23.8%
23.4%
23.4%
22.8%

ประชากรไทยมีสัดส่วน
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
สูงถึงร้อยละ 10
ของประชากรทั้งหมด
เมื่อปี 2548 จึงกล่าว
ได้ว่าประเทศไทยได้กลาย
เป็น “สังคมสูงอายุ” แล้ว
ตั้งแต่ปีนั้น
ปี 2560 อัตราผู้สูงอายุไทย
สูงขึ้นถึงร้อยละ 17
ใกล้จะกลายเป็น
“สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์”
เข้าไปทุกทีแล้ว

ปี 2560

แพร่

เป็นจังหวัดที่มี
อัตราผู้สูงอายุสูงสุด

24.7 %

จังหวัดที่มีอัตราผู้สูงอายุต�่ำสุด
10 อันดับสุดท้าย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ภูเก็ต
ชลบุรี
สมุทรสาคร
ระยอง
ยะลา
กระบี่
ปทุมธานี
นราธิวาส
สมุทรปราการ
สตูล

10.3%
10.5%
10.8%
11.3%
11.9%
11.9%
11.9%
12.0%
12.4%
12.8%

ปี 2560

ภูเก็ต

เป็นจังหวัดที่มี
อัตราผู้สูงอายุต�่ำสุด

10.3 %

อัตราผู้สูงอายุ ปี 2560
น้อยกว่า 60
60.0 - 79.9
80.0 - 99.9
100.0 - 119.9
120 ขึ้นไป

ปีประชากร2560
60 ปีขึ้นไป

11.3
ล้านคน

ชาย

หญิง
60+

แหล่งข้อมูล : การคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทย
พ.ศ. 2553-2583, สศช.

15-59
0-14
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ปี 2513

ประชากร 60 ปีขึ้นไป
1.7 ล้านคน หรือคิดเป็น

4.9%

แนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอายุ

ปี 2533

ประชากร 60 ปีขึ้นไป
4 ล้านคน หรือคิดเป็น

7.4%

ของประชากรไทย

ในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา โครงสร้างอายุของประชากร
ไทย ได้เปลี่ยนไปอย่างมาก จากที่เคยมีเด็กมาก
เช่นในปี 2513 ประเทศไทยมีประชากร
เด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปีมากถึงเกือบครึ่งหนึ่งของ
ประชากรทั้งหมด แต่ในปี 2560 สัดส่วนประชากร
วัยเด็กลดต�่ำลงเหลือเพียงร้อยละ 18 สัดส่วนผู้สูงอายุ
ซึ่งมีเพียง ร้อยละ 5 ในปี 2513 ได้เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 17 ในปี 2560 รูปทรงของพีระมิดประชากร
ไทยได้เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจน จากที่เคยเป็น
รูปสามเหลี่ยมเปลี่ยนมาเป็นพีระมิดที่มีรูปทรง
เหมือนหัวคทา

ปี 2560

ประชากร 60 ปีขึ้นไป
11 ล้านคน หรือคิดเป็น

17.1%

แหล่งข้อมูล: สสช. 2513, 2533; สศช., 2556
34

ชาย

หญิง

ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป
คาดประมาณว่าจ�ำนวน
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
จะเพิ่มด้วยอัตราเฉลี่ย

4%

ต่อปี

2513

อายุ

2533

2560

จำ�นวน

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

0-14

15.5

45.1

15.9

29.2

11.6

17.5

15-59

17.2

50.0

34.6

63.4

43.2

65.4

1.7

4.9

4.0

7.4

11.3

17.1

34.4

100.0

54.5

100.0

65.5

100.0

(ล้านคน)

60 ปีขึ้นไป

รวม

(ล้านคน)

(ล้านคน)

แหล่งข้อมูล: สสช. 2513, 2533; สศช., 2556

ปัจจุบันนี้ ประชากรไทยโดยรวมเพิ่มขึ้นด้วยอัตรา
ที่ต�่ำมากจนใกล้เคียงกับศูนย์ และประเทศไทยจะมีอัตรา
เพิ่มประชากรติดลบในไม่ช้า แต่ประชากรสูงอายุกลับ
เพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่สูงมาก ประชากรยิ่งอายุมากยิ่งเพิ่มเร็ว
ในปี 2533 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุวัยปลาย หรืออายุ
80 ปีขึ้นไป เพียง 4 แสนคน ในปี 2560 ผู้สูงอายุวัยปลาย
ได้เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านคน และคาดประมาณว่า
จะมีผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไปมากถึง 3.5 ล้านคนในอีก
20 ปีข้างหน้า
ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป คาดประมาณว่าจ�ำนวนประชากรอายุ
60 ปีขึ้นไป จะเพิ่มด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี
และประชากรอายุ 80 ปีขึ้นไปจะเพิ่มด้วยอัตรา
เฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี
ปี 2560 เป็นต้นไป
ประชากรอายุ 80 ปีขึ้นไป
จะเพิ่มด้วยอัตราเฉลี่ย

6%

จ�ำนวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป และอายุ 80 ปีขึ้นไป
พ.ศ. 2533-2580
อายุ
ปีขึ้นไป
80 ปีขึ้นไป
60

2533

2553

2560

2580

4.0

8.4

11.3

19.9

0.4

1.1

1.5

3.5

แหล่งข้อมูล: สสช., 2533, 2553; สศช., 2556

อัตราเพิ่มต่อปีของประชากรสูงอายุ (%)
อายุ
ปีขึ้นไป
80 ปีขึ้นไป
60

2533-2553 2553-2560 2560-2580
5.5

4.9

3.9

7.1

6.3

6.2

แหล่งข้อมูล: สสช., 2533, 2553; สศช., 2556

ต่อปี
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“ประชากรรุ่นเกิดล้าน”

กำ�ลังเคลื่อนเข้าสู่กลุ่มประชากรสูงอายุ
“ประชากรรุ่นเกิดล้าน”
หมายถึง ประชากรที่เกิดในช่วงปี 2506 ถึง 2526
ซึ่งมีการเกิดที่มาจดทะเบียนในช่วง 20 ปีนี้
มากกว่า 1 ล้านคนในแต่ละปี

จ�ำนวนเด็กเกิดระหว่างปี 2500-2560

2510
1,116,424

2500
777,436

ในปี 2560 นี้ประมาณ

2530
884,043

2520
1,079,331

แหล่งข้อมูล: สำ�นักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

36

80 %

2550
797,588

2540
897,604

ของเด็กจำ�นวน
7 แสน 8 หมื่นคน
ที่เกิดในปี 2500
จะมีอายุถึง 60 ปี
เข้าเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็น
ผู้สูงอายุ
2560
702,755

ในปี 2560 ประชากรรุ่นเกิดล้านมีอายุ 34-54 ปี
อีก 6 ปีข้างหน้า ประชากรรุ่นเกิดล้านจะเริ่ม
เคลื่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งจะทำ�ให้จำ�นวนผู้สูงอายุ
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างเร็วมาก

2580

อีก 20 ปีข้างหน้า ประชากรรุ่นเกิดล้าน
จะมีอายุ 54-74 ปี ซึ่งคาดประมาณว่าในปี 2580
จะมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 20 ล้านคน

และจะมีผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง

ประชากรรุ่นเกิดล้าน มีอายุ

54-74 ปี

20

ล้านคน

2560

ประชากรรุ่นเกิดล้าน มีอายุ

34-54 ปี
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อีก 20 ปีข้างหน้า

ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ
(อายุ 60 ปีขึ้นไป)

20 ล้านคน

หรือหนึ่งในสามของคนไทย
จะเป็นผู้สูงอายุ
อีก 20 ปีข้างหน้า

ผู้สูงอายุวัยปลาย

(อายุ 80 ปีขึ้นไป) จะมีมากถึง

3.5 ล้านคน

2

การสูงวัยอย่างมีพลัง
หากเราสามารถทำ�ให้คนไทยทุกคนเจริญวัยขึ้นอย่างมีพลังได้ ประเทศไทย
ก็จะเป็นสังคมสูงอายุที่มีพลัง ผู้สูงอายุที่มีพลังจะเป็นทรัพยากรทรงคุณค่า
ที่จะช่วยเป็นหลักชัยนำ�สังคมไทยไปสู่ความอยู่ดีมีสุขได้

ผู้สูงอายุที่มี

พลัง

และมีคุณค่าจะช่วยพัฒนาให้ประเทศไทย

มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ยิ่งๆ ขึ้นไป
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กรอบแนวคิดในเรื่อง

“การสูงวัยอย่างมีพลัง”
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้นำ�ศัพท์คำ�ว่า
“การสูงวัยอย่างมีพลัง” (Active ageing) มาใช้
เมื่อปลายทศวรรษ 1990 โดยมุ่งหวังที่จะสื่อ
ความหมายให้กว้างกว่าคำ�ว่า “การสูงวัยอย่างมี
สุขภาพ” (Healthy ageing) และให้ครอบคลุม
ปัจจัยต่างๆ ที่นอกเหนือไปจากการดูแลสุขภาพ
ที่มีผลกระทบต่อการสูงอายุของปัจเจกบุคคล
และประชากร
องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายของคำ�ว่า
“การสูงวัยอย่างมีพลัง” ไว้ดังนี้ (WHO, 2002)
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การสูงวัยอย่างมีพลัง จะทำ�ให้คนตระหนักถึงความเป็นไปได้
ที่ตนจะสร้างความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) ทั้งทางกาย
จิต และสังคม ตลอดเส้นทางชีวิตของตนตั้งแต่เกิดจนตาย
คำ�ว่า “อย่างมีพลัง” (Active) มีความหมายถึง
การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในกิจการทางสังคม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม จิตวิญญาณ และการทำ�หน้าที่ของพลเมืองที่ดี
การสูงวัยอย่างมีพลังมุ่งหมายที่จะยืด

“อายุคาดเฉลี่ยที่มีสุขภาพ” (Healthy

การสูงวัยอย่างมีพลังเป็นกระบวน
การของการสร้างโอกาสที่ดีที่สุด
เพื่อสุขภาพ การมีส่วนร่วมและ
ความมั่นคงเพื่อที่จะยกระดับ
“คุณภาพชีวิต” (Quality of life)
ของคนตลอดเวลาที่เจริญวัยขึ้น
แนวคิดนี้ใช้ได้กับทั้งปัจเจกบุคคล
และกลุ่มประชากร

life expectancy) และคุณภาพชีวติ สำ�หรับประชาชนทุกคน
ในขณะเจริญวัยขึ้น ซึ่งรวมถึงผู้ป่วย คนพิการ และคนที่
จำ�เป็นต้องมีผู้ดูแล
คำ�ว่า “สุขภาพ” (Health) มีความหมายถึงความ
เป็นอยู่ที่ดีทั้งทางกาย จิต และสังคม ตามคำ�นิยามของ
คำ�ว่า “สุขภาพ” ขององค์การอนามัยโลก ดังนั้น
ตามแนวความคิดเรื่องการสูงวัยอย่างมีพลัง นโยบาย
และโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพจิต และการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางสังคมจึงมีความสำ�คัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
โครงการที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพกาย
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“ความเป็นตัวของตัวเอง” (Autonomy)
และ “ความเป็นอิสระ” (Independence)
สำ�หรับผู้สูงอายุเป็นเป้าหมายสำ�คัญในกรอบนโยบาย
สำ�หรับการสูงวัยอย่างมีพลัง

ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) คือ

ความสามารถตามความรู้สึกของตนเองที่จะควบคุมและ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำ�วัน ตามกฎเกณฑ์และ
ความชอบของตน

ความเป็นอิสระ (Independence) คือ

ความสามารถในการทำ�กิจวัตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต
ประจำ�วัน เช่น ความสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างอิสระ
ในชุมชนโดยไม่ต้องมีใครช่วยเหลือ

แนวคิดเรื่องการสูงวัยอย่างมีพลัง มีความสำ�คัญ
หากเราสามารถทำ�ให้ประชากรไทยสูงวัยขึ้นอย่าง
มีพลังได้มากเท่าไร ก็เท่ากับลดจำ�นวนผู้สูงอายุที่ต้อง
พึ่งพา หรือเป็นภาระของครอบครัว สังคม และรัฐ
ให้น้อยลงได้เท่านั้น ในขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่ยัง
คงมีพลังและมีคุณค่าที่เพิ่มมากขึ้น ก็กลับจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาให้ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบต่อไป

หลักการการสูงวัยอย่างมีพลังยึดหลักสิทธิมนุษยชน
ของผู้สูงอายุ และหลักการของสหประชาชาติในเรื่อง
ความเป็นอิสระ การมีส่วนร่วม และศักดิ์ศรี
ของความเป็นคน เป็นการเปลี่ยนยุทธศาสตร์
จากวิธีเข้าไปสงเคราะห์ผู้สูงอายุ มาเป็นวิธียึดสิทธิ
ของผู้สูงอายุที่เชื่อว่าผู้สูงอายุมีสิทธิที่จะได้รับโอกาส
และได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในทุกด้าน
ของชีวิตเมื่อตนมีอายุสูงขึ้น
42
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สุขภาพเป็นเสาหลัก
ของการสูงวัยอย่างมีพลัง

221
ร้อยละการประเมินสถานะสุขภาพตนเองว่าไม่ดี/ไม่ดีมากๆ
จำ�แนกตามอายุ พ.ศ. 2545 – 2560

ผู้สูงอายุไทยมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

24.5%

สุขภาพของตน
ไม่ดีหรือไม่ดีมากๆ ลดลง

15.2%
2545

2560

อายุ

อายุ

อายุ
รวมทุกอายุ
80 ปีขึ้นไป

พ.ศ.

60-69

2545

19.7

29.6

40.0

24.5

2550

18.5

30.0

41.4

24.4

2554

11.3

19.7

29.9

15.9

2560

9.5

18.4

32.1

15.2

ปี

70-79

ปี

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูลการส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 ที่มีการถ่วงน�้ำหนักประชากร

สุขภาพร่างกายโดยรวม
ของผู้สูงอายุ
เป็นที่ยอมรับกันว่าสุขภาพของคน
จะถดถอยไปตามอายุที่เพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุ
ก็เช่นเดียวกัน การประเมินสถานะ
สุขภาพด้วยตนเองเป็นเครื่องมือที่ง่าย
ที่สุดที่สามารถทำ�ให้ทราบว่าผู้สูงอายุ
มีสุขภาพดี/ไม่ดีมากน้อยเช่นไร
จากการสอบถามผู้สูงอายุด้วยคำ�ถาม
“ในระหว่าง 7 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์
.....(ชื่อ).... รู้สึกว่าสุขภาพร่างกายของ
ตนเองเป็นอย่างไร” ซึ่งคำ�ตอบมีอยู่
5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ไม่ดี
ไม่ดีมากๆ
พบว่า ผู้สูงอายุที่ประเมินสุขภาพของตน
ว่าไม่ดีหรือไม่ดีมากๆ ลดลงโดยตลอด
ช่วง 15 ปีที่ผ่านมา แสดงว่าผู้สูงอายุไทย
มีสุขภาพที่ดีขึ้น
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222

ความสามารถ

ปี 2560

ในการปฏิบัติกิจวัตรพื้นฐาน
ที่ใกล้ตัวที่สุดของผู้สูงอายุ
กิจวัตรพื้นฐานและใกล้ตัวผู้สูงอายุท่ีสุดจริงๆ มีอยู่ 3 เรื่องด้วยกัน คือ การกิน
อาหาร ใส่เสื้อผ้า (แต่งตัว) อาบน�้ำ/ล้างหน้า (รวมการใช้ห้องน�้ำ) ผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถท�ำกิจวัตรพื้นฐานเหล่านี้ได้ด้วยตนเองแม้เพียงกิจวัตรใดกิจวัตรหนึ่ง
ย่อมเป็นภาระต่อบุคคลผู้อยู่ใกล้ชิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และนั่นย่อม
หมายความว่าผู้สูงอายุคนนั้นจ�ำเป็นต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือ
เมื่อน�ำข้อมูลการส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยมาวิเคราะห์ โดยให้ค�ำ
จ�ำกัดความ “ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรพื้นฐานที่ใกล้ตัว” ว่าหมายถึง
ความสามารถในการท�ำกิจวัตรพื้นฐานทั้ง 3 เรื่องได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีใคร
ช่วยหรือใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ ก็พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุต�่ำกว่า 80 ปี
กว่าร้อยละ 95 ยังสามารถกินอาหาร ใส่เสื้อผ้า (แต่งตัว) อาบน�้ำ/ล้างหน้า
(รวมการใช้ห้องน�้ำ) ได้โดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือ แต่เมื่ออายุ 80 ปีขึ้นไปแล้ว
ราว 2 ใน 10 ของผู้สูงอายุวัยนี้ไม่สามารถท�ำกิจวัตรพื้นฐานเหล่านี้ได้ด้วย
ตนเอง
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ยังสามารถปฏิบัติกิจวัตรพื้นฐานที่ใกล้ตัว
จำ�แนกตามอายุ พ.ศ. 2545 – 2560
อายุ

อายุ

อายุ
รวมทุกอายุ
80 ปีขึ้นไป

พ.ศ.

60-69

2545

98.7

96.9

88.1

97.2

2550

98.2

96.0

85.2

96.3

2554

98.6

96.9

85.9

96.8

2560

97.8

95.2

81.3

94.8

ปี

70-79

ปี

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูลการส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 ที่มีการถ่วงน�้ำหนักประชากร
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95%
ของผู้สูงอายุ
ยังสามารถทำ�
กิจวัตรพื้นฐาน
ที่ใกล้ตัวได้
ด้วยตนเอง

โดยรวมแล้ว การส�ำรวจฯ ปี 2560
พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 95
ยังสามารถท�ำกิจวัตรพื้นฐาน
ที่ใกล้ตัวได้ด้วยตนเอง
ซึ่งเท่ากับว่า มีผู้สูงอายุร้อยละ 5
ที่ต้องการการดูแล

5%
ที่ต้องการ
การดูแล
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คะแนนความสุขเฉลี่ยของผู้สูงอายุ พ.ศ. 2560
อายุ

60- 69 ปี
อายุ

70-79 ปี
อายุ

7.1
6.8

80 ปีขึ้นไป

6.6

รวมทุกอายุ

6.9

คะแนนความสุข
ของผู้สูงอายุ
ในปี 2560

ในการสำ�รวจประชากรสูงอายุใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2560 ได้มีการให้
ผู้สูงอายุประเมินความสุขที่มีสเกลตั้งแต่ 0
ถึง 10 พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของ
ผู้สูงอายุวัย 60 – 69 ปี เท่ากับ
7.1 คะแนน คะแนนเฉลี่ยความสุขของ
ผู้สูงอายุวัย 70 – 79 ปี และ 80 ปีขึ้นไป
ลดลงเหลือ 6.8 และ 6.6 คะแนน
ตามลำ�ดับ

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูลการส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
พ.ศ. 2560 ที่มีการถ่วงน�้ำหนักประชากร

6.9
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แนวโน้มสุขภาพของ

นัยน์ตา หู
ช่องปากและฟัน

ปี 2560
ผู้สูงอายุวัยปลาย

35%

ยังมองเห็นได้ชัดเจน

ความสามารถในการมองเห็น ได้ยิน และเคี้ยวอาหาร นับเป็นปัจจัย
สำ�คัญหนึ่งที่ทำ�ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ความสามารถเหล่านี้
ก็มักถดถอยไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน และเมื่อพิจารณาตามกลุ่ม
อายุของผู้สูงอายุ ในช่วงปี 2545-2560 พบแนวโน้มที่แย่ลงในเรื่อง
ของการมองเห็นโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2550 แต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในเรื่อง
ของการได้ยิน เป็นที่น่าสังเกตว่า ความเสื่อมถอยทางด้านสายตา
เกิดขึ้นก่อนการได้ยินอย่างมาก
สำ�หรับเรื่องของความสามารถในการเคี้ยวอาหารนั้น การสำ�รวจ
ประชากรสูงอายุในประเทศไทยมีการสอบถามเรื่องนี้ไว้แตกต่างกัน
กล่าวคือ การสำ�รวจเมื่อปี 2545 ถามว่า “ท่านสามารถเคี้ยวอาหาร
ได้ดีหรือไม่” โดยมีตัวเลือกของคำ�ตอบอยู่ 4 แบบ คือ เคี้ยวได้ดีโดย
ไม่ต้องใส่ฟันปลอม เคี้ยวได้ดีแต่ต้องใส่ฟันปลอม เคี้ยวได้ไม่ค่อยดี
และเคี้ยวไม่ได้เลย ในขณะที่การสำ�รวจครั้งถัดมาปี 2550 ถามว่า
มีฟันทั้งหมดกี่ซี่ ถ้ามีน้อยกว่า 20 ซี่ จึงจะถามต่อว่าใส่ฟันปลอมหรือ
ไม่ ส่วนการสำ�รวจหลังจากนั้น ถามเพียงว่าใส่ฟันปลอมหรือไม่ การ
ประเมินความสามารถในการเคี้ยวอาหารจึงทำ�ไม่ได้ ทำ�ได้แต่เพียง
ประเมินว่าในช่วงปี 2550-2560 มีผู้สูงอายุมากน้อยเพียงใดที่ใส่
หรือไม่ใส่ฟันปลอม
จากการสำ�รวจ พบว่า ร้อยละของผู้สูงอายุที่ใส่ฟันปลอมนั้นเพิ่มขึ้น
ตามอายุ และโดยรวมในปี 2560 ราว 1 ใน 4 ของผู้สูงอายุเป็น
ผู้ที่ใส่ฟันปลอม
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ปี 2560
ผู้สูงอายุวัยปลาย

28%
ใส่ฟันปลอม

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มองเห็นได้ชัดเจนโดยไม่ต้องใส่แว่น
จำ�แนกตามอายุ ปี 2545-2560

ปี 2560
ผู้สูงอายุวัยปลาย

58%

ยังได้ยินได้ชัดเจน

อายุ

อายุ

อายุ
รวมทุกอายุ
80 ปีขึ้นไป

พ.ศ.

60-69

2545

48.1

35.4

25.0

42.4

2550

60.7

46.8

33.6

53.7

2554

59.0

46.4

35.9

52.6

2560

58.3

45.1

34.6

51.2

ปี

70-79

ปี

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้ยินชัดเจนโดยไม่ต้องใส่หูฟัง
จำ�แนกตามอายุ ปี 2545-2560
อายุ

อายุ

อายุ
รวมทุกอายุ
80 ปีขึ้นไป

พ.ศ.

60-69

2545

88.5

74.1

47.1

80.7

2550

91.7

79.1

57.1

84.4

2554

92.7

80.8

58.5

85.4

2560

92.9

80.7

58.4

84.7

ปี

70-79

ปี

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูลการส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 ที่มีการถ่วงน�้ำหนักประชากร

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ใส่ฟันปลอม
จำ�แนกตามอายุ ปี 2550-2560
พ.ศ.

อายุ

60-69

ปี

อายุ

70-79

ปี

อายุ
รวมทุกอายุ
80 ปีขึ้นไป

2550*

39.0

35.5

28.6

36.0

2554

20.5

27.8

29.0

23.7

2560

19.9

26.9

28.0

23.0

หมายเหตุ: * เฉพาะผู้ที่มีฟันน้อยกว่า 20 ซี่
แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูลการส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 ที่มีการถ่วงน�้ำหนักประชากร
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ปัญหาสุขภาพจาก

โรคเบาหวาน
ความดันเลือดสูง
ในปี 2545-2560 ผู้สูงอายุไทยมีปัญหา
ด้ า นสุ ข ภาพจากโรคเบาหวาน และ
ความดันเลือดสูง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยพบว่าร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหา
โรคเบาหวาน ในปี 2560 เพิ่มขึ้นราว
2 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2545 ในขณะ
ทีร่ อ้ ยละของผูส้ งู อายุทีม่ ปี ญ
ั หาความดัน
เลือดสูงเมื่อปี 2560 เพิ่มขึ้นราวเกือบ
2 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2545

เมื่อเทียบกับปี 2545
ในปี 2560
ผู้สูงอายุที่มีปัญหา
โรคเบาหวาน เพิ่มขึ้น

2

เท่าตัว

ผู้สูงอายุที่มีปัญหา
ความดันเลือดสูง เพิ่มขึ้น

1.7
48

เท่าตัว

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพด้วยโรคเบาหวาน
จ�ำแนกตามอายุ ปี 2545-2560

อายุ

อายุ

อายุ
ปีขึ้นไป รวมทุกอายุ

พ.ศ.

60-69

2545

8.8

8.0

6.0

8.3

2550

13.5

13.9

10.5

13.3

2554

14.7

16.0

13.8

15.0

2560

15.2

19.3

16.3

16.5

ปี

70-79

ปี

80

ร้อยละผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพด้วยโรคความดันเลือดสูง
จ�ำแนกตามอายุ ปี 2545 – 2560
อายุ

อายุ

อายุ
รวมทุกอายุ
80 ปีขึ้นไป

พ.ศ.

60-69

2545

18.9

22.0

21.1

20.0

2550

28.9

36.0

34.6

31.7

2554

30.0

39.3

36.7

33.7

2560

29.1

39.6

40.2

33.6

ปี

70-79

ปี

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูลการส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และข้อมูลการส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560
ที่มีการถ่วงน�้ำหนักประชากร
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อัตราฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุ (ต่อประชากรแสนคน)
จำ�แนกตามอายุ ปี 2540-2559
10.0
8.0

6.0

4.0

2.0

2540

อายุ 60-69 ปี

2550

อายุ 70-79 ปี

2559

อายุ 80 ปีขึ้นไป

แหล่งข้อมูล: จำ�นวนการฆ่าตัวตาย พ.ศ. 2540-2559 ได้จากเว็บไซต์ https://
www.dmh.go.th/report/suicide/age.asp คำ�นวณเป็นอัตราการฆ่าตัวตาย
ต่อประชากรแสนรายโดยผู้เขียน (ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์)

แนวโน้มอัตรา

การฆ่าตัวตาย
ในผู้สูงอายุ
สุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ควร
มองข้าม ในสภาพเศรษฐกิจสังคมที่บีบคั้น รวมทั้งการ
อยูโ่ ดยลำ�พังระหว่างผูส้ งู อายุดว้ ยกันเองมากขึน้ อาจส่งผล
ต่ อ สภาพจิ ต ใจของผู้ สู ง อายุ ไ ด้ เมื่ อ นำ � สถิ ติ ที่ เ ผยแพร่
โดยกรมสุขภาพจิตบนเว็บไซต์ https://www.dmh.
go.th/report/suicide/age.asp มาวิเคราะห์เป็นอัตรา
การฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุช่วงปี 2540-2559 พบแนวโน้ม
การเปลี่ ย นแปลงที่ ค วรให้ ค วามสนใจ กล่ า วคื อ อั ต รา
การฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุวัย 60-69 ปี และ 70-79 ปี
มีพอๆ กัน แต่สูงกว่าอัตราการฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุ
วัย 80 ปีขึ้นไปอย่างชัดเจนในช่วงปี 2540-2551 แต่หลัง
จากนั้นปรากฏว่าอัตราการฆ่าตัวตายของทั้งสามกลุ่มวัย
มีพอๆ กัน
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พฤติกรรมการสูบบุหรี่
และดื่มแอลกอฮอล์
ของผู้สูงอายุ

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ยังคงสูบบุหรี่เป็นประจ�ำ
จ�ำแนกตามอายุและเพศ ปี 2554 และ ปี 2560

ชาย

ผู้สูงอายุในทุกกลุ่มอายุ
ทั้งชายและหญิง
มีแนวโน้มของ
การสูบบุหรี่
และดื่มแอลกอฮอล์

ลดลง
ในช่วง ปี 2554
ถึง ปี 2560

หญิง

อายุ

อายุ

อายุ
รวมทุกอายุ
80 ปีขึ้นไป

พ.ศ.

60-69

2554

19.6

13.4

8.5

16.8

2560

18.2

11.9

7.5

15.1

2554

2.2

1.3

0.8

1.7

2560

1.2

0.7

0.5

0.9

ปี

70-79

ปี

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ยังคงดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ�ำ
จ�ำแนกตามอายุและเพศ ปี 2554 และ ปี 2560

ชาย

หญิง

อายุ

อายุ

อายุ
รวมทุกอายุ
80 ปีขึ้นไป

พ.ศ.

60-69

2554

7.1

4.0

2.6

5.8

2560

5.0

2.7

1.8

4.0

2554

1.9

0.8

0.8

1.4

2560

1.1

0.6

0.5

0.9

ปี

70-79

ปี

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูลการส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554
และ พ.ศ. 2560 ที่มีการถ่วงน�้ำหนักประชากร
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แต่

พฤติกรรม
การออกกำ�ลังกาย
กลับมีแนวโน้ม

ลดลง

228

แนวโน้ม
การออกกำ�ลังกาย
ในขณะที่พฤติกรรมการสูบบุหรี่
และดื่มแอลกอฮอล์ มีแนวโน้มที่
ลดลง แต่พฤติกรรมการ
ออกกำ�ลังกาย ซึ่งเป็นพฤติกรรม
ที่ส่งเสริมสุขภาพอย่างหนึ่งและ
ควรจะเพิ่มขึ้น กลับมีแนวโน้ม
ที่ลดลงในทุกกลุ่มอายุ

ในทุกกลุ่มอายุ

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ
จ�ำแนกตามอายุ ปี 2545-2560
อายุ

อายุ

อายุ
รวมทุกอายุ
80 ปีขึ้นไป

พ.ศ.

60-69

2545

16.9

16.1

9.7

16.0

2550

47.0

36.1

22.8

41.2

2554

43.9

32.9

18.9

37.8

2560

31.8

21.6

13.4

26.3

ปี

70-79

ปี

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูลการส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 ที่มีการถ่วงน�้ำหนักประชากร
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ความมั่นคงในการดำ�รงชีวิต
เป็นเสาหลักของการสูงวัยอย่างมีพลัง
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ไม่มีการศึกษา
จ�ำแนกตามอายุ ปี 2545-2560

231

ผู้สูงอายุกับ

51%
16%

การศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจและสังคมตัวหนึ่ง
คือการศึกษา โดยผู้ที่มีการศึกษาสูงมัก
สามารถประกอบอาชีพที่ให้รายได้สูงได้
มากกว่ า ผู ้ ที่ มี ก ารศึ ก ษาต�่ ำ ส�ำหรั บ
ผู้สูงอายุไทยนั้น พบว่า ผู้สูงอายุรุ่นหลัง
มี แ นวโน้ ม ของการศึ ก ษาที่ สู ง ขึ้ น
เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุรุ่นก่อน

22%

22%
13%

7%

อายุ 60-69 ปี
2545

อายุ 70-79 ปี
2550

2554

อายุ 80 ปีขึ้นไป
2560

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูลการส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 ที่มีการถ่วงน�้ำหนักประชากร

จากข้อมูลการสำ�รวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พบว่า สำ�หรับ
ผู้ที่อายุ 60-69 ปี ร้อยละของผู้ที่ไม่มีการศึกษาลดลงจากร้อยละ 16
ในปี 2545 เหลือร้อยละ 7 ในปี 2560 ขณะเดียวกัน ร้อยละของผู้ที่
ไม่มีการศึกษาในกลุ่มอายุ 70-79 ปี ก็ลดจากร้อยละ 22 ในปี 2545
เหลือร้อยละ 13 ในปี 2560 เช่นเดียวกับร้อยละของผู้ที่ไม่มีการศึกษา
ในผู้สูงอายุวัยปลาย (80 ปีขึ้นไป) ก็ลดจากร้อยละ 51 เหลือร้อยละ 22
ในช่วงเวลาเดียวกัน
52

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
จ�ำแนกตามอายุ ปี 2545-2560

7%
4%

2%

อายุ 60-69 ปี
2545

2%

1%

1%

อายุ 70-79 ปี

อายุ 80 ปีขึ้นไป

2550

2554

2560

แหล่งข้อมูล:: วิเคราะห์จากข้อมูลการส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 ที่มีการถ่วงน�้ำหนักประชากร

ผู้สูงอายุ
อายุ 60-69 ปี
ที่มีการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย
เพิ่มขึ้นเป็น

7%

เมื่อพิจารณาร้อยละของผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
พบว่า เพิ่มขึ้นตลอดช่วง ปี 2545-2560 โดยเพิ่มจากร้อยละ 2
เป็นร้อยละ 7 สำ�หรับผู้ที่อายุ 60-69 ปี เพิ่มจากร้อยละ 1 เป็น
ร้อยละ 4 สำ�หรับผู้ที่อายุ 70-79 ปี และเพิ่มจากร้อยละ 1 เป็น
ร้อยละ 2 สำ�หรับผู้ที่อายุ 80 ปีขึ้นไป

53
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2

แนวโน้ม

การทำ�งาน
ของผู้สูงอายุ

ในช่ ว งปี 2545-2554 ผู้ สู ง อายุ ไ ทยมี แ นวโน้ ม
ที่ทำ�งานคิดเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อายุ
60-69 ปี 70-79 ปี หรือ 80 ปีขึ้นไป แนวโน้มที่เคย
สูงขึ้นนี้ ได้ลดลงเล็กน้อยในช่วงปี 2560 สถานการณ์
ทีก่ ารทำ�งานของผูส้ งู อายุได้ลดลงในปี 2560 นัน้ ควร
ที่จะต้องจับตามองต่อไป

ร้อยละผู้สูงอายุที่ท�ำงาน จ�ำแนกตามอายุ ปี 2545-2560
อายุ

อายุ

อายุ
รวมทุกอายุ
80 ปีขึ้นไป

พ.ศ.

60-69

2545

42.8

17.5

4.5

32.2

2550

47.6

22.3

7.4

35.7

2554

53.1

22.1

5.7

38.3

2560

51.4

18.9

4.0

35.5

ปี

70-79

ปี

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูลการส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 ที่มีการถ่วงน�้ำหนักประชากร
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แหล่งรายได้หลัก
ของผู้สูงอายุ
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เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลการสำ�รวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 ในเรื่องแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ พบว่า
แหล่ ง รายได้ ห ลั ก ของผู้ สู ง อายุ 3 ลำ � ดั บ แรกในปี 2550 มาจากบุ ต ร
(ร้อยละ 52) จากการทำ�งาน (ร้อยละ 29) และจากคู่สมรส (ร้อยละ 6) ในปี
2554 และ ปี 2560 แหล่งรายได้หลัก 2 ลำ�ดับแรกยังคงเป็นเช่นเดิม คือ
จากบุตร และจากการทำ�งาน แต่มีแนวโน้มที่ลดลง ในขณะที่แหล่งรายได้
หลักลำ�ดับที่สาม ได้เปลี่ยนจากคู่สมรสมาเป็นจากเบี้ยยังชีพ/สวัสดิการ
แทน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น

1

35%

2

31%

3

20%

จากบุตร

จากการทำ�งาน

ร้อยละแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ 3 ล�ำดับแรก และจากเงินออม
ปี 2550-2560
แหล่งรายได้หลัก
จากบุตร
จากการทำ�งาน
จากคู่สมรส
จากเงินออม

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2560

52.3

40.1

34.9

28.9

35.1

30.9

6.1

11.4

19.9

2.9

2.6

2.3

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูลการส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 ที่มีการถ่วงน�้ำหนักประชากร

จากคู่สมรส

จากเงินออม
เพียง

2%
55
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4

ผู้สูงอายุที่ได้รับ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในปี 2560

ในปี 2560
จำ�นวนผู้สูงอายุที่
ได้รับเบี้ยยังชีพสูงขึ้น

1.5

เท่าตัว เมื่อเทียบกับ
ปี 2552

การได้รับเบี้ยยังชีพสำ�หรับผู้สูงอายุ เป็นสิทธิที่ผู้สูงอายุพึงมีพึงได้ตาม
กฎหมาย จากข้อมูลตั้งแต่ ปี 2552-2560 พบว่า ทั้งจำ�นวนผู้สูงอายุ
ที่ ไ ด้ รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ และจำ � นวนเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี จำ � นวนผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ในปี 2560
8.2 ล้านคน ซึ่งสูงขึ้นราว 1.5 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2552 ส่วนจำ�นวน
เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้นจาก 21,963,075,000 บาทในปี 2552
เป็น 64,783,645,200 บาท หรือสูงขึ้นเกือบ 3 เท่าตัวทีเดียว

64,783

21,963

ล้านบาท

ล้านบาท

8.2
ล้านคน

5.4
ล้านคน

2552

2554

2556

2558

2560

แหล่งข้อมูล: ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552-2560 จ�ำนวนและงบประมาณเบี้ยยังชีพ
เป็นข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กทม. และเทศบาลเมืองพัทยา

56

จำ�นวนเงิน
จำ�นวนคน

แนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลง
ครัวเรือนของผู้สูงอายุุ
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การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของประชากรด้านการเกิดและการตายทำ�ให้
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุมากว่าสิบปีแล้ว การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้
ย่อมสัมพันธ์กับลักษณะองค์ประกอบของครัวเรือนที่มีและไม่มีผู้สูงอายุที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อย
เมื่อนำ�ข้อมูลการสำ�รวจตัวอย่างของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติมาวิเคราะห์ใน
ระดับครัวเรือน โดยให้คำ�จำ�กัดความ “ครัวเรือนผู้สูงอายุ” ว่าหมายถึงครัวเรือน
ที่สมาชิกในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คนมีอายุ 60 ปีหรือมากกว่า ส่วนครัวเรือน
ที่ไม่มีสมาชิกคนใดอายุถึง 60 ปี ก็ “ไม่ใช่ครัวเรือนผู้สูงอายุ” ตามนิยาม
เช่นนี้ พบว่าครัวเรือนผู้สูงอายุในปี 2539 (หรือราว 20 ปีก่อน) มีอยู่ร้อยละ 29
แล้วเพิ่มเป็นร้อยละ 34 ในอีก 10 ปีถัดมา ส่วนในปี 2560 มีครัวเรือนผู้สูงอายุ
คิดเป็นร้อยละ 41 ของครัวเรือนทั้งหมด
ร้อยละของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอยู่ล�ำพังคนเดียว
และผู้สูงอายุอยู่กับผู้สูงอายุ เมื่อเทียบกับครัวเรือนทั้งหมด
ปี 2539-2560
ประเภทครัวเรือน
ครัวเรือนผู้สูงอายุที่อยู่
ลำ�พังคนเดียว
ครัวเรือนผู้สูงอายุที่อยู่
กับผู้สูงอายุเท่านั้น
รวมครัวเรือนที่มีเฉพาะ
ผู้สูงอายุ

พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2549

ครัวเรือนผู้สูงอายุ
ในปี 2560 คิดเป็น

41.0%
และ

11.5%
เป็นครัวเรือนที่มี
เฉพาะผู้สูงอายุ

พ.ศ. 2560

2.3

3.6

6.1

2.1

3.2

5.4

4.4

6.8

11.5

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูลการส�ำรวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2549 และการส�ำรวจ
ประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560
ที่มีการถ่วงน�้ำหนักครัวเรือน
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ผู้สูงอายุที่อยู่ลำ�พังคนเดียว
และอยู่กับคู่สมรสเท่านั้น

เพิ่มขึ้น
โดยตลอด

21%
11%

นอกจากภาพครั ว เรื อ นผู้ สู ง อายุ ที่ อ ยู่
ลำ�พังคนเดียวและครัวเรือนผู้สูงอายุที่
อยูก่ บั ผูส้ งู อายุเท่านัน้ มีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้
ในภาพของปัจเจก ร้อยละของผู้สูงอายุ
ที่อยู่ลำ�พังคนเดียว และอยู่กับคู่สมรส
เท่านั้นก็เพิ่มขึ้นโดยตลอด ในปี 2560 มี
ผู้สูงอายุที่อยู่ลำ�พังคนเดียว และอยู่กับ
คู่สมรสเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 11 และ
21 ตามลำ�ดับ เมื่อเทียบกับจำ�นวนผู้สูง
อายุทั้งหมด

16%

16%

8%

9%

18% 19%

9%

6%

2545

2550

อยู่ตามลำ�พังคนเดียว

2554

2557

2560

อยู่ตามลำ�พังกับคู่สมรส

แหล่งข้อมูล: รายงานการส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560, สสช.
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ครัวเรือนผู้สูงอายุ
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กับความต้องการการดูแล

ในที่นี้ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอย่างน้อย 1 คนที่รายงานว่าต้องการผู้ดูแลปรนนิบัติใน
การทำ�กิจวัตรประจำ�วัน จะหมายถึง “ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล” และ
หากครัวเรือนเหล่านี้ไม่สามารถหาหรือมีผู้ดูแลได้ ก็จัดว่าเป็น “ครัวเรือนผู้สูงอายุที่
ความต้องการการดูแลยังไม่สัมฤทธิ์” (Unmet care need)
จากการวิ เคราะห์ข้อมูลการสำ�รวจประชากรสู ง อายุ ในประเทศไทย พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560 พบว่าจากครัวเรือนผู้สูงอายุทั้งหมด มีถึงเกือบร้อยละ 20
ที่เป็นครัวเรือนที่ต้องการการดูแลในปี 2554 ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลได้
ลดลงเหลือร้อยละ 11 ในปี 2557 และปี 2560 นอกจากนั้น ในช่วงเวลาเดียวกัน ยัง
พบว่า สัดส่วนของครัวเรือนผู้สูงอายุที่ความต้องการการดูแลยังไม่สัมฤทธิ์ก็มีแนวโน้ม
ลดลงด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ในปี 2554 มีครัวเรือนผู้สูงอายุที่ความต้องการการดูแล
ยังไม่สัมฤทธิ์มีอยู่ราวร้อยละ 46 ของครัวเรือนผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลทั้งหมด
สัดส่วนนี้ลดลงเหลือร้อยละ 36 และ 33 ในปี 2557 และปี 2560 ตามลำ�ดับ

UNMET
CARE
NEED

ลดลง
เหลือ

33%

ครัวเรือนผู้สูงอายุ จ�ำแนกตามความต้องการการดูแล ปี 2554-2560

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2560

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
ครัวเรือนผู้สูงอายุ
ทั้งหมด

อัตราส่วนร้อยความ
ต้องการที่สัมฤทธิ์
และไม่สัมฤทธิ์

ความต้องการการดูแล
ความต้องการที่สัมฤทธิ์
ความต้องการที่ไม่สัมฤทธิ์

18.0

100.0

9.8

54.5

8.2

45.5

ความต้องการการดูแล
ความต้องการที่สัมฤทธิ์
ความต้องการที่ไม่สัมฤทธิ์
ความต้องการการดูแล
ความต้องการที่สัมฤทธิ์

11.0

100.0

7.1

64.5

3.9

35.5

10.9

100.0

7.3

67.2

ความต้องการที่ไม่สัมฤทธิ์

3.6

32.8

แหล่งข้อมูล: วิเคราะห์จากข้อมูลการส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560 ที่มีการถ่วงน�้ำหนักครัวเรือน
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การมีส่วนร่วมในสังคม

เป็นเสาหลักของการสูงวัยอย่างมีพลัง

1

การเป็นสมาชิกกลุ่ม
หรือชมรมของผู้สูงอายุ
การมีกจิ กรรมและปฏิสมั พันธ์กบั สังคมอย่างสมำ�่ เสมอ เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการสูงวัยอย่างมีพลัง ที่จะน�ำไปสู่การมีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น
และมีความพึงพอใจในชีวิตสูง ทั้งหมดนี้จะช่วยชะลอกระบวนการ
การสูงวัย กล่าวคือ จะสามารถคงความแข็งแรงของร่างกาย และสุขภาพ
ที่ดีของจิตใจได้นานขึ้น
การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์กับสังคม จึงเป็นเรื่อง
ส�ำคัญที่ต้องส่งเสริม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเทศไทยให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ โดยที่ผ่านมาได้
มีกิจกรรมทางสังคม เช่น การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้สมาชิกได้มา
พบปะสังสรรค์และด�ำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง
และผู้อื่น เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย รักใคร่ มีความสามัคคี ความเบิกบาน
หายเหงา และเกิดความสุข กิจกรรมทางสังคมที่ส�ำคัญ แบ่งได้เป็น 3
ประเภท ได้แก่ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรม
บริการผู้อื่น
60

การเป็นสมาชิกกลุ่ม
หรือชมรมของผู้สูงอายุ (ร้อยละ)

71.8%

68.9%

26.1%

67.9%

64.3%

33.6%

33.7%

21.1%

2550

2554

2557

2560

เข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรมผู้สูงอายุ

แหล่งข้อมูล : การส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
พ.ศ. 2550, 2554, 2557 และ 2560

ในปี 2560 ร้อยละผู้สูงอายุ จ�ำแนกตาม
การเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน/
ชุมชนในวันส�ำคัญ

66.6%
อายุ 60-69 ปี

66.5%
อายุ 70-79 ปี

49.8%
อายุ 80 ปีขึ้นไป

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ผู้สูงอายุมีแนว
โน้ ม ที่ จ ะเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมและชมรม
ผู ้ สู ง อายุ ม ากขึ้ น ในปี 2560 มี
ผู ้ สู ง อายุ 1 ใน 3 ที่ มี ส ่ ว นร่ ว มใน
กิ จ กรรมและชมรมผู ้ สู ง อายุ เปรี ย บ
เที ย บกั บ ราว 1 ใน 5 ในปี 2550
ซึ่ ง เป็ น แนวโน้ ม ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ความ
ส�ำเร็จของกิจกรรมและชมรมผู้สูงอายุ
ในการส่งเสริมการสูงวัยอย่างมีพลัง

ในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านและชุมชนในวันสำ�คัญ ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่รายงานว่าได้เข้าร่วมใน 12 เดือนที่ผ่านมา โดยในปี 2560 ร้อยละ
64 ได้เข้าร่วม หรือคิดเป็นจำ�นวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมราว 7 ล้านคน อย่างไร
ก็ตาม แนวโน้มของการเข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านและชุมชนมีแนวโน้มลดลง
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
หากจำ�แนกดูตามรายอายุ จะพบว่าผู้สูงอายุวัยต้นและวัยกลาง มีสัดส่วน
การเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชนในวันสำ�คัญใกล้เคียงกัน อย่างไร
ก็ตาม สำ�หรับผู้สูงอายุวัยปลาย คือ 80 ปีขึ้นไป จะพบว่าสัดส่วนการเข้าร่วม
กิจกรรมน้อยกว่ามาก ที่ร้อยละ 50
นอกจากนั้ น ยั ง พบความแตกต่ า งอย่ า งมากระหว่ า งเขตการอยู่ อ าศั ย
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลมีแนวโน้มในการเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชน
ในวันสังคมน้อยกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลอย่างเห็นได้ชัด
ที่ร้อยละ 52 และ 73 ตามลำ�ดับ ความแตกต่างนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความ
แตกต่างในหลายๆ ด้าน ระหว่างผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองและชนบท
การเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชนในวันสังคม

ผู้สูงอายุ

นอกเขตเทศบาล

73%

ผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล

52%

แหล่งข้อมูล : การส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560

61

24

2

โรงเรียนผู้สูงอายุ
การเรียนรู้ไม่ควรมีข้อจำ�กัด คนทุกคนไม่ว่าจะเป็นใคร อายุเท่าใด ควร
มีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เป็นกระบวนการสำ�คัญในการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ การ
จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ
สามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยและได้มีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนา
ทักษะต่างๆ ที่สำ�คัญอย่างรอบด้าน เช่น การดูแลสุขภาพ การสร้าง
อาชีพ การวางแผนการเงิน ความรู้ด้านกฎหมาย รวมถึงการเรียนรู้
เทคโนโลยีสมัยใหม่

ในปี 2560
จำ�นวนนักเรียนสูงอายุ

64,000

จำ�นวนโรงเรียนผู้สูงอายุ

1,163

ในปี 2560 มีจำ�นวนโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่เกิดจากการขับเคลื่อนของกรม
กิจการผู้สูงอายุทั้งสิ้น 1,163 แห่ง และมีจำ�นวนนักเรียนสูงอายุมากกว่า
64,000 คน การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ นอกจากจะได้ความ
รู้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมแล้ว ยังเป็นโอกาสให้
ผู้สูงอายุได้มีสังคม มีกลุ่มเพื่อน มีกิจกรรมที่สนุกสนาน ที่จะช่วยให้การ
ใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
ภาค
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้
กรุงเทพมหานคร
รวม

ก่อนกันยายน กันยายน 2559 ถึง ตุลาคม 2560 ถึง
รวม
2559
กันยายน 2560 ธันวาคม 2560 (โรงเรียน)
59

148

0

207

9,537

217

205

5

427

24,628

201

217

0

418

25,062

11

88

0

99

4,923

0

12

0

12

160

488

670

5

1,163

64,310

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลการส�ำรวจการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ 31 ธันวาคม 2560 กรมกิจการผู้สูงอายุ
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จำ�นวน
นักเรียน

ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุมีความเหมาะ
สมมากขึ้น กล่าวคือ มีความปลอดภัยมากขึ้น และมีความเหมาะสมกับ
สภาพร่างกายของผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ในการส่ง
เสริมการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในปัจจุบัน ที่มีสัดส่วนผู้สูง
อายุอยู่ตามล�ำพังมากขึ้น
กิจกรรมหลักในบ้าน ได้แก่ การนอน และการเข้าห้องน�้ำ ซึ่งความเสี่ยง
ส�ำหรับผู้สูงอายุคือ การหกล้ม หรือการพลัดตกบันได ดังนั้น สถานที่ตั้ง
ของห้องนอนผูส้ งู อายุ จึงเป็นตัวชีว้ ดั ทีส่ �ำคัญส�ำหรับความเหมาะสมของ
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย หากผู ้ สู ง อายุ น อนชั้ น บน นั่ น หมายความว่ า ผู ้ สู ง อายุ
ต้องขึ้นลงบันไดทุกวัน เพื่อไปยังห้องนอน เมื่อปี 2550 ผู้สูงอายุราว
1 ใน 3 นอนชั้นบนของบ้าน ในขณะที่ปัจจุบัน น้อยกว่า 1 ใน 4 ที่นอน
ชั้นบน จึงถือเป็นแนวโน้มที่น่าพอใจ
ร้อยละผู้สูงอายุ
จ�ำแนกตามชั้นที่ตั้งของที่นอน

2550

32.2 %

2560
ที่ตั้งของที่นอน
ชั้นบนของบ้าน

243

ความเหมาะสมของ

ที่อยู่อาศัย

อี ก สถานที่ ห นึ่ ง ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
อุ บั ติ เ หตุ ส�ำหรั บ ผู ้ สู ง อายุ คื อ ในห้ อ งน�้ ำ
ลั ก ษณะของส้ ว มที่ เ หมาะสมกั บ สรี ร ะของ
ผู้สูงอายุ คือ นั่งแบบห้อยเท้า ในอดีตส้วมใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะในต่างจังหวัด เป็น
ส้วมแบบนั่งยองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุเนื่องจากมีความล�ำบากในการ
ลุกนั่ง ในปี 2550 มีผู้สูงอายุเพียง 1 ใน 4
ที่ใช้ส้วมที่เป็นโถนั่งแบบห้อยเท้า เทียบกับ
ปั จ จุ บั น ที่ ก ว่ า ครึ่ ง มี ส ้ ว มนั่ ง แบบห้ อ ยเท้ า
ถึงแม้จะเป็นแนวโน้มที่ดี แต่ในทางกลับกัน
ยังมีผู้สูงอายุอีกเกือบครึ่งที่ยังต้องใช้ส้วมแบบ
นั่งยอง

22.6%

2560
2550

24.1%

ที่ตั้งของที่นอน
ชั้นล่างของบ้าน

67.8 %

77.4 %

1

ใน 2
ใช้ส้วมที่เป็น
โถนั่งแบบห้อยเท้า

51.5%

แหล่งข้อมูล : การส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 และ 2560
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หากเราไม่มีนโยบายและมาตรการ
ที่เหมาะสมเพื่อรองรับสถานการณ์
ผู้สูงอายุในอนาคต
ผู้สูงอายุที่อ่อนแอ และช่วยตัวเองไม่ได้
ก็จะเป็นภาระที่หนักมากให้กับครอบครัว
สังคม และรัฐ
ในทางกลับกัน
ถ้าเรามีนโยบายและมาตรการที่เหมาะสม
ที่จะรองรับสังคมสูงอายุระดับสุดยอดในอนาคต

ผู้สูงอายุที่เพิ่มจำ�นวนมากขึ้น
ก็จะเป็นทรัพยากรมนุษย์
ที่ทรงคุณค่า และเป็นพลังผลักดัน
ให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า
ยิ่งๆ ขึ้นไป

3

สถานการณ์เด่น
ในรอบปี 2560
ในแต่ ล ะปี จะมี เ หตุ ก ารณ์ เ ด่ น เกี่ ย วกั บ ผู้ สู ง อายุ ใ นประเทศไทยที่ ส มควร
บันทึกไว้ เราได้รับรู้เรื่องราวของผู้สูงอายุทรงคุณค่า หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ที่ทำ�งานเพื่อสังคมสูงอายุอย่างมีประสิทธิผล มีการตื่นตัวของ
สือ่ สาธารณะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประดิษฐ์คดิ ค้นนวัตกรรมต่างๆ
เพื่อผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ

31

เชิดชูเกียรติ
ผู้สูงอายุผู้ทรงคุณค่า
กล่าวได้ว่า
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต)
เป็น

พระเถระ
ผู้เป็นนักปราชญ์
แห่งยุครัตนโกสินทร์
เป็น

พระเถระผู้แตกฉาน
ทั้งพุทธศาสตร์
และศาสตร์สมัยใหม่
ยิ่งกว่านั้น เจ้าประคุณ สมเด็จฯ
ยังได้ใช้ความรู้เพื่อปกป้องสังฆมณฑล
ในประเทศไทยไว้หลายกรณี
รวมทั้งมีบทบาทในการชี้แนะสังคมไทย
ด้านการบริหารประเทศ โดยการนำ�หลักพุทธธรรม
มาใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินชีวิตและพัฒนาชาติ

66

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ป.อ. ปยุตโต)

ประกาศสดุดี
ผู้สูงอายุแห่งชาติ
พุทธศักราช 2560

67

31

1

ผู้สูงอายุแห่งชาติ
ประจำ�ปี 2560
นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
ได้มีการมอบรางวัล “ผู้สูงอายุแห่งชาติ” ประจำ�ปี
ในแต่ละปี คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
จะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สูงอายุแห่งชาติ
ดำ�เนินการสรรหาผู้สูงอายุที่ได้ทำ�คุณประโยชน์
ให้แก่สังคมโดยรวมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
และเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

“ผู้สูงอายุแห่งชาติ”
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคม
ในปี 2560 นี้ได้แก่
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ป.อ. ปยุตโต)
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ประกาศสดุดี
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) นามเดิม ประยุทธ์ นามสกุล อารยางกูร เป็นบุตรคนที่ 5
ของนายสำ�ราญและนางชุนกี อารยางกูร เกิดที่ตลาดใต้ อำ�เภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2481
เมื่ออายุได้ 6 ขวบเข้าเรียนชั้นอนุบาลในโรงเรียนอนุบาลครูเฉลียวที่ตลาดศรีประจันต์ จบชั้นประถม
ศึกษาจากโรงเรียนประชาบาลชัยศรีประชาราษฎร์ จากนั้นบิดาได้พาเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเรียนต่อระดับ
มัธยมที่โรงเรียนปทุมคงคา โดยพักอยู่ที่วัดพระพิเรนทร์ เด็กชายประยุทธ์เป็นเด็กเรียนเก่ง จึงได้รับ
ทุนเรียนดีจากกระทรวงศึกษาธิการจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงเวลาปิดเทอมกลับมาอยู่ที่บ้าน
ก็สามารถสอนภาษาอังกฤษแก่น้องๆ ได้
เมื่ออายุย่าง 13 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 ที่วัดบ้านกร่าง อำ�เภอ
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และเริ่มเรียนพระปริยัติธรรม ณ ที่นั้น ต่อมาท่านย้ายมาจำ�พรรษา
ที่วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพฯ เพื่อเรียนพระปริยัติธรรม จนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม
9 ประโยค ขณะยังเป็นสามเณร จึงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ จากพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทรงรับเป็นนาคหลวง เมือ่ วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 โดย
มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ อุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้นามฉายาว่า ปยุตโต แปลว่า ผู้เพียรประกอบแล้ว นับเป็นสามเณร
รูปที่ 4 ในสมัยรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์
พ.ศ. 2505 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และสอบได้วิชาชุดครู พ.ม. ใน พ.ศ. 2506
หลังจากสำ�เร็จการศึกษา เจ้าประคุณ สมเด็จฯ ได้เข้าเป็นอาจารย์ในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำ�แหน่งรองเลขาธิการ ปัจจุบันท่านดำ�รงตำ�แหน่งเจ้าอาวาสที่วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม
นอกจากสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยแล้ว เจ้าประคุณ สมเด็จฯ
ได้รับอาราธนาไปสอนและบรรยายในต่างประเทศอีกหลายแห่ง อาทิ University of Pennsylvania,
Swarthmore College, Harvard University

69

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๑๒
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีวิสุทธิโมลี

พ.ศ. ๒๕๑๖
โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวรมุนี
ศรีปริยัติบัณฑิตมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. ๒๕๓๐
โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพเวที
ศรีวิสาลปาพจนรจิต ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. ๒๕๓๖
โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมปิฎก
อดุลญาณนายก ปาพจนดิลกนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชทานโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัณยบัฏที่
พระพรหมคุณาภรณ์ สุนทรธรรมสาธก ตรีปิฎกปริยัติโกศล วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชทานโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏที่
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ปาพจนดิลกวรานุศาสน์
อารยางกูรพิลาสนามานุกรม คัมภีรญาณอุดมวิศิษฎ์ ตรีปิฎกบัณฑิต
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี

70

การยกย่องเกียรติคุณ
เชิดชูเกียรติ
เจ้าประคุณ สมเด็จฯ ได้รับการยกย่องเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ
จากหน่วยงานต่างๆ และสถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศหลากหลายรางวัล อาทิ

รางวัลประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ทำ�คุณประโยชน์แก่
พระพุทธศาสนา ฉลอง 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
รางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก
สถาบันนาลันทา ประเทศอินเดีย ถวายตำ�แหน่ง
“ตริปิฎกาจารย์” หมายถึง อาจารย์ผู้รู้
ผู้แตกฉานในพระไตรปิฎก
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของโลกถวาย
ตำ�แหน่ง “เมธาจารย์”
ได้รับถวายโล่วัชรเกียรติคุณจากคณะกรรมการศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
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ศิลปินแห่งชาติ
ประจำ�ปี 2560

สาขาทัศนศิลป์
จำ�นวน 5 คน

นายเสวต เทศน์ธรรม
(ประติมากรรม)
เกิด 14 มีนาคม พ.ศ. 2478
อายุ 82 ปี

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ประกาศแต่งตั้งศิลปินแห่งชาติเพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียรติศิลปินผู้มีผลงานสร้างสรรค์
ทางศิลปะที่เป็นประโยชน์ให้ปรากฏต่อ
สาธารณชน ทั้งในการสร้างสรรค์ พัฒนา
ศิลปะ และสืบสานศิลปะที่มีคุณค่าของ
แผ่นดินไทย เป็นผูผ้ ดุงและถ่ายทอดศิลปะใน
แต่ละแขนง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม
และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย
ในด้านศิลปะ
ในปี 2560 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ได้ประกาศรายนามศิลปินแห่งชาติ
พุทธศักราช 2560 ที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ จำ�นวน 17 คน ศิลปินแห่งชาติ
ประจำ�ปี 2560 ทั้ง 17 คนเป็นผู้สูงอายุ
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นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์

ประติมากรผู้มีความสามารถ
ในการออกแบบพระบรมรูป
พระรูป และการปั้นรูปบุคคลสำ�คัญ

(จิตรกรรม)
เกิด 22 ธันวาคม พ.ศ. 2492
อายุ 68 ปี
สร้างสรรค์งานจิตรกรรมแบบศิลปะ
นามธรรม ผลงานศิลปะ
มีลักษณะพิเศษ ในการแสดงออกด้วย
ร่องรอยทีแปรง (brushwork)

นายสิน พงษ์หาญยุทธ
(สถาปัตยกรรม)
เกิด 24 มกราคม พ.ศ. 2494
อายุ 66 ปี
สถาปนิกที่สร้างสรรค์ผลงานทาง
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เช่น
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ บ้านวิทยาศาสตร์
สิรินธร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
โรงแรมหัวช้างเฮอริเทจ

นายสมชาย แก้วทอง
(การออกแบบแฟชั่น)
เกิด 24 มกราคม พ.ศ. 2490
อายุ 70 ปี

สาขาวรรณศิลป์
จำ�นวน 3 คน

นักออกแบบเจ้าของห้องเสื้อ
ไข่บูติก ผู้ดูแลตัดเย็บฉลองพระองค์
ถวายฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ และพระบรมวงศานุวงศ์
หลายพระองค์

เกิด 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2474
อายุ 86 ปี

(ประติมากรรม)

๒๓

นายพิบูลศักดิ์ ละครพล

นางเพ็ญศรี เคียงศิริ

นายศราวุธ ดวงจำ�ปา

๑

นามปากกา “นราวดี” มีผลงาน
ประพันธ์ทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น
บทความ สารคดี บทกวี และ
งานแปล จำ�นวนหลายร้อยชิ้น เช่น
ฟ้าใกล้ทะเลกว้าง ฟ้าสางที่กลางใจ
นางอาย รักเกิดในตลาดสด

เกิด 17 ธันวาคม พ.ศ. 2493
อายุ 67 ปี
นามปากกา มาชา มาชารี และอื่นๆ
มีผลงานทั้งเรื่องสั้น นวนิยาย
บทกวี วรรณกรรมสำ�หรับเด็ก
และบทเพลง

เกิด 30 เมษายน พ.ศ. 2495
อายุ 65 ปี
สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม
ร่วมสมัยที่มีลักษณะโดดเด่น
เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและนอกประเทศ

นายเทพศิริ สุขโสภา
เกิด 6 มีนาคม พ.ศ. 2486
อายุ 74 ปี
ได้รับสมญาว่า “นักเล่าเรื่อง” ผลงาน
ด้านวรรณกรรมมีทั้งนวนิยาย สารคดี
วรรณกรรมสำ�หรับเด็ก และบทกวี
วรรณกรรมที่ได้รับการยกย่อง เช่น
วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง บึงหญ้า
ป่าใหญ่
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สาขาศิลปะการแสดง
จำ�นวน 9 คน

นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์
(นาฏศิลป์ไทย)
เกิด 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2479
อายุ 81 ปี

นายวิรัช อยู่ถาวร

ผู้เชี่ยวชาญในวิชานาฏศิลป์ทั้งใน
ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ

เกิด 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486
อายุ 74 ปี

(ดนตรีสากล)

นักดนตรีที่เชี่ยวชาญและเล่นเครื่องดนตรี
ได้หลากหลาย ได้ถวายงานรับใช้พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์

นางสุรางค์ ดุริยพันธุ์
(คีตศิลป์)
เกิด 8 เมษายน พ.ศ. 2480
อายุ 80 ปี
ผู้มีความสามารถในการขับร้องเพลง
ไทยเดิม เพลงเกร็ด เพลงเถา เพลง
ละครขับเสภา เพลงหุ่นกระบอก

นายบุญศรี รัตนัง
(ดนตรีพื้นบ้านล้านนา)

๑

๒๓
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เกิด 5 มีนาคม พ.ศ. 2496
อายุ 64 ปี

นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์

สามารถเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองได้
อย่างคล่องแคล่วและชำ�นาญ ร้อง
เพลงลูกทุ่งคำ�เมือง มีผลงานเพลงที่
แต่งขึ้นมาประมาณ 500 กว่าเพลง

เกิด 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481
อายุ 79 ปี

(ดนตรีไทยสากล)

เจ้าของฉายา นักร้องโบราณ เชี่ยวชาญ
ในการแต่งเพลงและการเรียบเรียงเสียง
ประสาน ผลงานประพันธ์ เช่น เพลง
แม่สาย เพลงพะวงรัก เพลงเทพธิดาดอย

๘๙

๕
๔ ๖๗

ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช
ณ อยุธยา
(นาฏศิลป์สากล)
เกิด 1 ธันวาคม พ.ศ. 2485
อายุ 75 ปี
นักบัลเล่ต์ที่มีโอกาสแสดงต่อหน้า
พระที่นั่ง เป็นครูสอนและกำ�กับ
การแสดงบัลเล่ต์

นายคเณศ (รอง) เค้ามูลคดี

ศาสตราจารย์มัทนี รัตนิน

นายยุทธนา มุกดาสนิท

(ละครเวที)

(ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)

เกิด 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2480
อายุ 80 ปี

เกิด 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2495
อายุ 65 ปี

ผู้อำ�นวยการสร้าง ผู้กำ�กับการแสดง
เขียนบท ออกแบบฉากและประพันธ์
เพลง รวมถึงการร่วมแสดงละครเวที
โทรทัศน์ ภาพยนตร์รูปแบบต่างๆ
มากมาย

ผู้กำ�กับการแสดง กำ�กับละครเพลง
และสร้างภาพยนตร์

(ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)
เกิด 26 กันยายน พ.ศ. 2490
อายุ 70 ปี
นักพากย์ภาพยนตร์ โดยพากย์เสียง
พระเอกหลายท่าน เช่น มิตร
ชัยบัญชา ไชยา สุริยัน สมบัติ เมทะนี
นาท ภูวนัย กรุง ศรีวิไล ไพโรจน์
ใจสิงห์ สรพงศ์ ชาตรี ทูน หิรัญทรัพย์

ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับค่าตอบแทน
เดือนละ 25,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบราชการ
รวมทั้งมีค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน
50,000 บาท และหากเสียชีวิตจะมีค่าช่วยเหลืองานบำ�เพ็ญกุศลศพ
20,000 บาท เงินช่วยเหลือค่าจัดทำ�หนังสือเผยแพร่ผลงาน
เมื่อเสียชีวิตไม่เกิน 150,000 บาท เป็นต้น
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เชิดชูเกียรติหน่วยงาน/องค์กร
เพื่อสังคมสูงอายุ
เทศบาลตำ�บลเขาพระงาม ได้รับรางวัล
United Nations
Public Service Awards
สหประชาชาติมีการมอบรางวัล United Nations Public
Service Awards (UNPSA) ซึ่งมอบให้กับหน่วยงาน/
องค์กรภาครัฐของประเทศสมาชิก เนื่องในวัน UN Public
Service Day ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มิถุนายนของทุกปี โดย
United Nations Department of Economic and
Social Affairs (DESA) ภายใต้ ส�ำนั ก เลขาธิ ก าร
สหประชาชาติจะจัดงานพิธีเฉลิมฉลอง เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของบริการสาธารณะต่อชุมชน เน้นย�้ำ
บทบาทของบริการสาธารณะในการส่งเสริมการพัฒนา
ระลึกถึงความทุ่มเทเสียสละของเจ้าหน้าที่รัฐ
รัฐบาลและส�ำนักปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี มีนโยบายส่ง
เสริมและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) เข้า
ประกวดรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ในปี 2560 มี อปท.
ส่งผลงานการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ สมัครขอรับ
รางวั ล United Nations Public Service Awards
(UNPSA) ประจ�ำปี 2017 จ�ำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 1)
เทศบาลต�ำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี 2) องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 3) เทศบาลต�ำบล
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เกาะคา จังหวัดล�ำปาง 4) เทศบาลต�ำบลลวงเหนือ จังหวัด
เชียงใหม่ 5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 6) เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 7) เทศบาลต�ำบลป่าเซ่า
จังหวัดอุตรดิตถ์ และ 8) องค์การบริหารส่วนต�ำบลหัวง้ม
จังหวัดเชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 8 แห่งได้
ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ Long list (รอบที่ 2)

แนวทางการดำ�เนินงาน
ของโครงการนวัตกรรม
บ้านต้นแบบสุขภาวะ
ผู้ป่วยเรื้อรังและ
ผู้สูงอายุ
เทศบาลตำ�บลเขาพระงาม
จังหวัดลพบุรี

1

สำ � รวจข้ อ มู ล และปั ญ หาเชิ ง ลึ ก
ของประชากรในพื้ น ที่ ซึ่ ง จะ
นำ�มาซึ่งข้อมูลที่สำ�คัญ อาทิ จำ�นวน
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ครัวเรือนที่
ขาดแคลนอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมของ
ที่อยู่อาศัย ขาดผู้ดูแลที่มีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง เป็นต้น

เครือข่าย

ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน

2

สร้างทีมบริหารจัดการด้วยการมี
ส่วนร่วมในลักษณะประชารัฐเข้า
ทำ�งานในพื้นที่
2.1 ทีมสหวิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล
นักจิตวิทยา นักกายภาพบำ�บัด นัก
สังคมสงเคราะห์) ทำ�หน้าที่ปฏิบัติการ
ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย
2.2 ที ม สนั บ สนุ น (ภาคเอกชน)
สนั บ สนุ น โทรศั พ ท์ ไร้ ส าย อุ ป กรณ์
ทางการแพทย์พื้นฐาน เช่น เครื่องวัด
ความดันโลหิต เครื่องตรวจเบาหวาน
2.3 ทีมปฏิบัติการชุมชน 24 ชุมชน ทำ�
หน้าที่ค้นหา ชี้เป้าและปฏิบัติการช่วย
เหลือเป็นเครือข่ายใยแมงมุมทีจ่ ะเชือ่ ม
ต่อกับทีมงานอื่น
2.4 ที ม เทศบาล ดำ � เนิ น การวางแผน
และประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน
2.5 ทีมครอบครัวผู้ป่วยและครัวเรือน
รอบบ้าน
บริการช่วยเหลือ

ผ่านโทรศัพท์ไร้สาย
TOT Help Care Service Center

เทศบาลต�ำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี ได้รบั การคัดเลือก
เข้าสู่รอบ Short list (รอบสุดท้าย) และท้ายที่สุดได้รับ
รางวั ล ที่ 2 สาขานวัตกรรมและความเป็นเลิศในสาขา
การให้บริการด้านสุขภาพของภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก
จาก “โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรัง
และผู้สูงอายุ เทศบาลต�ำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี”
(Excellent Happy Home Ward, Kao PraNgam
Tessaban, Lopburi) ซึ่งนวัตกรรมนี้ได้ช่วยยกระดับ
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นำ�ระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ด้วยการเชื่อมต่อระบบสัญญาณ
โทรศัพท์และการติดตั้งกล้อง CCTV
ในชุมชนเชื่อมสัญญาณกับศูนย์ปฏิบัติ
การของเทศบาลทีส่ ามารถเชือ่ มโยงกับ
ลูกข่ายที่เป็นอาสาสมัครในชุมชน ทีม
สหวิชาชีพ และมีระบบสัญญาณ GPS
แจ้งจุดพิกัด สามารถตรวจสอบจุดเกิด
เหตุได้ทันที
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาพติดเตียงสามารถ
อยู่ ที่ บ้ า นเสมื อ นยั ง รั ก ษาตั ว อยู่ ใ น
โรงพยาบาล เมือ่ ผูส้ งู อายุตอ้ งการความ
ช่วยเหลือ ก็จะใช้กดปุ่มโทรศัพท์เพียง
ปุ่มเดียว เพื่อส่งสัญญาณไปที่ ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล
ตำ�บลเขาพระงาม ซึ่งจะส่งเจ้าหน้าที่
ไปยังบ้านผู้ป่วยภายใน 5 นาที และ
จะนำ � ตั ว ผู้ ป่ ว ยส่ ง ไปยั ง โรงพยาบาล
ภายใน 10 นาที

บ้านต้นแบบ

สุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ
(Excellent Happy Home Ward)

สุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุท่ีติดเตียงที่มีความพร้อม
และสมัครใจให้ได้รับบริการด้านสุขภาวะที่ครอบคลุมทุก
มิติ เป็นการผสมผสานแนวคิดเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย สุขภาวะ และ
การจัดการเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน รางวัลนี้
เป็ นรางวั ล อั นทรงเกี ย รติ ที่ ส หประชาชาติ ไ ด้ ม อบให้ แ ก่
หน่วยงานที่ด�ำเนินการด้านการให้บริการสาธารณะด้วย
ความเป็นมืออาชีพ
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มาตรการต่างๆ ของภาครัฐ
เพื่อผู้สูงอายุในปี 2560
ในปี 2560 ภาครัฐมีมาตรการหลายอย่างเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ ผลงานที่เด่นในปีนี้ได้แก่ การทบทวนและเพิ่ม
สวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ หลายแผนงานที่มีการประกาศใช้แล้ว
สวัสดิการที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ล้วนจำ�เป็นสำ�หรับผู้สูงอายุ เช่น แผน
ส่งเสริมการจ้างงาน แผนการสร้างที่พักอาศัย แผนด้านสินเชื่อที่
อยู่อาศัย โดยเป็นการทำ�งานภายใต้คณะทำ�งานประชารัฐเพื่อ
สังคม (E6)
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ภาคเอกชน
จ้างงานผู้สูงอายุ
สามารถนำ�รายจ่าย
มาหักภาษี ได้

2ของรายจ่
เท่าายประเภท
เงินเดือนและค่าจ้าง
78

มาตรการเพื่อส่งเสริม
การจ้างงานผู้สูงอายุ
ปี 2560 มีผู้สูงอายุที่กำ�ลังหางานหรือ
กำ�ลังทำ�งานอยู่ ร้อยละ 24.6 และอีก
ร้อยละ 4.7 ต้องการทำ�งานแต่ยังไม่ได้
มองหางาน (สสช., 2560)

มาตรการที่ภาครัฐส่งเสริมการมีงานทำ� ได้แก่ การส่งเสริม
การจ้ า งงานทั้ ง ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน เพื่ อ
ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุมอี าชีพและรายได้ ตามแผนการดำ�เนินงาน
ของคณะทำ�งานประชารัฐเพื่อสังคม (E6) โดยกรมกิจการ
ผู้ สู ง อายุ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชนในการ
ส่งเสริมการมีงานทำ�และมีรายได้ ดังนี้
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งเป้าหมาย พ.ศ. 2560 จ้างงานผู้สูงอายุให้ได้
จำ�นวน 65 คน ผลสำ�เร็จคือ มีการจ้างงานผู้สูงอายุจำ�นวน 106 คน เข้าทำ�งาน
ในกรมหม่อนไหม
• นำ�ร่องจ้างผู้สูงอายุทำ�งานในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุและ
ในส่วนกลาง จำ�นวน 25 คน
• ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ จำ�นวน 9,075 คน
• ทำ�งานร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการจ้างงาน ผู้สูงอายุได้จำ�นวน
33 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2560)
• กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตั้งเป้าหมาย พ.ศ. 2560 มีผู้สูงอายุ
ได้รบั การฝึกอาชีพ จำ�นวน 6,160 คน ผลสำ�เร็จคือ มีผูส้ งู อายุได้รบั การฝึกอาชีพ
จำ�นวน 17,865 คน
• ใน พ.ศ. 2560 กองทุนผู้สูงอายุอนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพ
ให้ผู้สูงอายุจำ�นวน 9,566 คน
• พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 639) เมื่อเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2560 ให้ ภ าคเอกชนจ้ า งงานผู้ สู ง อายุ ส ามารถนำ � รายจ่ า ย
มาหั ก ภาษี ได้ 2 เท่ า ของรายจ่ า ยประเภทเงิ น เดื อ นและค่ า จ้ า ง
ในการจ้ า งผู้ สู ง อายุ ไ ม่ เ กิ น 15,000 บาท/เดื อ น/คน ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ เ กิ น
ร้อยละ 10 ของจำ�นวนลูกจ้างทั้งหมด
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จากรายงานความก้าวหน้าของการดำ�เนินงานของคณะทำ�งานประชารัฐเพื่อสังคม
เมือ่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 มีการสรุปการจ้างงานในหน่วยงานภาคเอกชน จำ�นวน
9,646 คน ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถานประกอบการภายใต้สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 9,000 องค์กร บริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จำ�กัด และ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)
นอกจากนี้ กรมการจัดหางานยังได้จัดทำ�เว็บไซต์สำ�หรับผู้สูงอายุที่กำ�ลังหางานทำ�
คือเว็บไซต์ www.doe.go.th/elderly ให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนหางาน หรือติดต่อ
ผ่านศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ (Employment Service Center for Elderly
Workers) ได้ทุกจังหวัด
โดยสรุ ป เป้ า หมาย E6 กำ � หนดส่ ง เสริ ม การมี ร ายได้ แ ละการมี ง านทำ � ของ
ผู้สูงอายุ ในปี 2560 คือ 39,000 คน ผลสำ�เร็จที่ได้ในปีนี้สูงกว่าเป้าหมาย คือ
41,950 คน ซึ่ ง เป็ น ผลจากการจ้ า งงานในหน่ ว ยงานของรั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ
จำ � นวน 9,239 คน หน่ ว ยงานเอกชน 9,646 คน และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ สู ง อายุ มี
อาชีพและรายได้ 23,065 คน
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มาตรการเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงทางการเงินให้ผู้สูงอายุ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ขับเคลื่อนโครงการ “ขับเคลื่อนการออมเพื่อ
สร้างความมั่นคงทางการเงินรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Happy Money, Happy Retirement)” โดยให้ความสำ�คัญของการให้ความรู้ทางด้านการเงิน
ผลการดำ�เนินงานโครงการฯ ในปี 2560 ส่งเสริมความรู้ทางการเงินเพื่อความ
มั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณ ให้แก่ผู้สูงอายุภายใต้ชุดความรู้ Post-Retirement
Knowledge Package และให้ความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มแรงงานในระบบไปแล้ว
จำ�นวน 678,622 คน ใน 196 องค์กร ผ่านชุดความรู้การวางแผนเพื่อเกษียณอายุ
Happy Retirement Knowledge Package สำ�หรับกลุ่มแรงงานนอกระบบได้
ส่งเสริมความรู้ทางการเงินผ่านชุดความรู้ Happy Money Knowledge Package
โครงการฯ ได้สร้าง Trainers กลุ่มผู้นำ�เครือข่ายผู้สูงอายุจำ�นวน 450 คน รวมทั้ง
มอบสื่อเพื่อเผยแพร่ไปยังโรงเรียนผู้สูงอายุและเครือข่ายทั่วประเทศ 878 แห่ง และ
สร้าง Trainers สำ�หรับกลุ่มแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อเผยแพร่ความรู้
ทางการเงิน
นอกจากนี้ ยังมีการทำ�แผนงานด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ (Reverse
mortgage) ให้ผู้สูงอายุนำ�บ้านหรือคอนโดมิเนียมที่ปลอดภาระมาขอสินเชื่อ เพื่อ
รับเงินรายเดือน โดยที่ยังอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยได้ เพื่อสร้างเสริมความมั่นคงทาง
การเงิน โดยในปี 2560 ธนาคารออมสินได้ให้สินเชื่อแก่ผู้สูงอายุที่เข้ามาขอสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุแล้ว

Happy Money
Happy Retirement
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มาตรการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
ในปีงบประมาณ 2560 สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รบั จัดสรร
งบประมาณสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำ�นวน 900 ล้านบาท เพื่อให้หน่วย
บริการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) นำ�ไปบริหารจัดการระบบ
การดูแลระยะยาวสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยกำ�หนดเป้าหมายที่จะดูแลให้
ได้ 150,000 ราย ให้ Care manager และ Caregiver เป็นผู้มีบทบาทในการดูแล
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงรายบุคคลจากการประเมินคัดกรองความสามารถในการ
ดำ�เนินชีวิตประจำ�วันและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผูส้ งู อายุทีอ่ ยูใ่ นภาวะพึง่ พิง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่องการกำ�หนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำ�เนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 ให้หมายถึง ผู้สูงอายุ ที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการดำ�เนิน
ชีวิตประจำ�วันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อย
กว่า 11 คะแนน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม (ติดบ้าน 2 กลุ่ม ติดเตียง 2 กลุ่ม) และมี
สิทธิได้รับบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ในเอกสารแนบท้าย คือ กลุ่มที่ 1
เคลื่อนไหวได้บ้างและอาจมีปัญหาการกิน หรือการขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสนทาง
สมอง กลุ่มที่ 2 เหมือนกลุ่มที่ 1 แต่มีภาวะสับสนทางสมอง กลุ่มที่ 3 เคลื่อนไหวเอง
ไม่ได้และอาจมีปัญหาการกิน หรือการขับถ่ายหรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง และกลุ่ม
ที่ 4 เหมือนกลุ่มที่ 3 และมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรืออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต
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มาตรการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจำ�วันของผู้สูงอายุ
ความก้าวหน้าของคณะทำ�งานประชารัฐเพื่อสังคมด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการอยู่อาศัย ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560
– 2579) มีบริษัท SCG ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำ�กัด และกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำ�เนินการไปแล้ว ดังนี้
• ซ่อมแซมและสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ ได้แก่ บ้านพอเพียงชนบท
จำ�นวน 9,000 หลัง ปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ จำ�นวน 2,897 หลัง
บ้านประชารัฐผู้สูงอายุ จำ�นวน 1,097 หลัง
• มีมาตรการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการสร้างและปรับปรุงบ้านเพื่อผู้สูงอายุ
ในวงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยสมาคมธนาคารไทย
นอกจากนี้ กรมธนารักษ์ได้ดำ�เนินการจัดทำ�ศูนย์ที่พักอาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุแบบ
ครบวงจร (Senior Complex) โดยมอบหมายให้ภาครัฐและเอกชนเช่าที่ราคาถูก
จัดทำ�ที่พักอาศัยแบบครบวงจร ให้ผู้สูงอายุในราคาที่เข้าถึงได้ ความก้าวหน้าใน
การดำ � เนิ น งาน ในปี 2560 คื อ กำ � ลั ง มี ก ารดำ � เนิ น งานใน 5 จั ง หวั ด ได้ แ ก่
สมุทรปราการ ชลบุรี นครนายก เชียงใหม่ และ ประจวบคีรีขันธ์

Senior Complex
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การปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อผู้สูงอายุ
ในปี 2560 รัฐบาลได้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายส่วนหนึ่ง
เพื่อช่วยเหลือและสร้างความมั่นคงให้ผู้สูงอายุ กฎหมายที่
มีการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ได้แก่

1

2

การออกพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีใจความสำ�คัญคือ การ
เกษียณอายุตามที่นายจ้างหรือลูกจ้างตกลงกันหรือตามที่
นายจ้างกำ�หนดให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง และในกรณีที่ไม่มี
การกำ�หนดการเกษียณอายุไว้ หรือมีการกำ�หนดเกษียณ
อายุที่เกินกว่า 60 ปี ให้ลูกจ้างที่มีอายุ 60 ปี สามารถแสดง
เจตนาเกษียณอายุได้

การปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2560 มีใจความส�ำคัญคือ การให้คณะกรรมการค่า
จ้างพิจารณาอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำที่เหมาะสมให้กับ
ผู้สูงอายุ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 การ
ปรับปรุงกฎหมายนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจ้าง
ผู้สูงอายุท�ำงานต่อได้เป็นรายชั่วโมง

นอกจากนี้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
ยังระบุเพิ่มเติมเรื่องการให้เกษียณอายุ สถานประกอบการ
จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและถูกเลิก
จ้ า งท�ำงาน โดยการจ่ า ยค่ า ชดเชยให้ เ ป็ น ไปตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ปี 2541 เช่น ผู้สูงอายุที่ท�ำงานใน
สถานประกอบการเดิมมามากกว่า 10 ปี จะได้รับค่าชดเชย
เท่ากับอัตราเงินเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้ายเป็นระยะเวลา
10 เดือน หรือ ผู้สูงอายุที่ท�ำงานในสถานประกอบการเดิม
ครบ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ให้จ่ายค่าชดเชยให้ผู้สูงอายุได้ไม่
ต�่ำกว่าอัตราเงินเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้ายเป็นระยะเวลา
90 วัน เป็นต้น
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การปรับปรุงกฎหมายนี้ แม้ว่าจะได้รับความเห็นชอบแล้ว
แต่ขั้นตอนของการพิจารณากระบวนการที่จะจ่ายยังอยู่
ระหว่างด�ำเนินการ จึงยังไม่ปรากฏว่าอัตราค่าจ้างที่เหมาะ
สมส�ำหรับผู้สูงอายุอยู่ที่ใด เป้าหมายของการปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่ผู้สูงอายุจะได้รับเพิ่มขึ้นนี้
เพื่อจัดการให้ผู้สูงอายุที่ยากจน ได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นในการ
ท�ำงาน และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุด�ำรงชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง
และมีคุณภาพชีวิตในช่วงวัยเกษียณ

3
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 คือ
ให้เพิ่มบทบาทหน้าที่ของ “กองทุนผู้สูงอายุ” จากเดิมที่มี
บทบาทเป็นกองทุนเพือ่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับการคุม้ ครอง ส่งเสริม
และสนั บ สนุ น โครงการด้ า นผู้ สู ง อายุ และให้ กู้ ยื ม เพื่ อ
การประกอบอาชีพ เพิ่มเติมอีกบทบาทคือ การช่วยเหลือ
ผูส้ งู อายุทมี่ รี ายได้นอ้ ย ทีล่ งทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จำ�นวน 3.7 ล้านราย ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในปี 2560

ประเทศไทยกั บ การเป็ น สั ง คมสู ง อายุ ยั ง มี เรื่ อ งที่
ต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มอี ก มาก ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ
สังคม คุณภาพชีวติ รวมไปถึงการร่างกฎหมายควบคุม
คุ ณ ภาพสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพสำ � หรั บ
ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ยังดำ�เนินการไม่สำ�เร็จ
ในปี 2560 เป็ น ความหวั ง ในอนาคตสำ � หรั บ
ผู้สูงอายุที่จะใช้บริการของสถานบริการเพื่อสุขภาพ
ได้ อ ย่ า งมั่ น ใจ สมดั ง ความตั้ ง ใจของภาครั ฐ ที่
จะส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุให้เข้าถึง
บริ ก ารได้ ทุ ก กลุ่ ม ภายใต้ ข้ อ จำ � กั ด ของทรั พ ยากร
ที่ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ท้ า ทาย หน่ ว ยงานทั้ ง หลายของภาค
รั ฐ จะต้ อ งให้ ค วามสนใจและให้ ค วามสำ � คั ญ ที่ จ ะ
สร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ใ ห้ ผู้ สู ง อายุ และใน
อนาคตเมื่อแผนงาน มาตรการต่างๆ เพื่อผู้สูงอายุ
ไปถึงเป้าหมายทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ ก็จะเป็นส่วนหนึง่ ในการ
ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็น “การสูงวัยอย่างมีพลัง”

ดังนั้น บทบาทใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาจึงจำ�เป็นต้องมีงบประมาณ
สนับสนุนเพิ่มเติม โดยงบประมาณเพิ่มเติมให้ปีละไม่เกิน
4,000 ล้านบาท จะมาจากเงินบำ�รุงกองทุนในอัตราร้อยละ
2 ของภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากสินค้าประเภทสุราและ
บุ ห รี่ และงบประมาณเพิ่ ม เติ ม อี ก ส่ ว นหนึ่ ง จะมาจาก
ผู้สูงอายุที่สละสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ
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ธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

ในปี 2560 ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ งู อายุมคี วามหลากหลายมากขึน้ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการความสะดวกสบาย และความปลอดภัย ในการใช้ชีวิตประจำ�วัน
ของผู้สูงอายุ โดยประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่มีการเติบโตมากขึ้น
มี 5 ประเภท ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ประเภทการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพ เฟอร์ นิ เจอร์
การออกแบบบ้าน การเงิน และการท่องเที่ยว
แนวคิดการเกิดขึน้ ของธุรกิจเหล่านี้ มาจากการเป็นสังคมสูงอายุของประเทศไทย
ที่ สื่ อ การตลาดเริ่ ม ให้ ค วามสนใจและเผยแพร่ ข้ อ มู ล สถานการณ์ ผู้ สู ง อายุ
เพิ่มขึ้น โอกาสในการทำ�ธุรกิจกับประชากรสูงอายุมีความต้องการที่แตกต่าง
จากประชากรวัยเด็กและวัยทำ�งาน เนื่องมาจากสภาพต่างๆ เช่น ความถดถอย
ของอวัยวะร่างกาย การเคลื่อนไหวร่างกาย ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง การขาดแหล่ง
รายได้ประจำ�จากการทำ�งาน
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การแพทย์
และสุขภาพ

ศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุ ในรูปแบบของการบริการในสถานบริการประเภท โรงพยาบาล
เอกชน โรงพยาบาลภาครัฐ และสถานบริการเอกชน
สถานการณ์ แนวโน้มของธุรกิจประเภทนี้มีเพิ่มขึ้น แต่คุณภาพการให้บริการ
ยังมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุที่สามารถเข้า
ถึงบริการลักษณะใดได้บ้าง
ความต้องการ/ กลุ่มที่คาดว่าจะใช้บริการ
ผู้สูงอายุติดบ้าน
ผู้สูงอายุติดเตียง
ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว

เฟอร์นิเจอร์

เฟอร์นิเจอร์เพื่อผู้สูงอายุ เช่น เก้าอี้ ที่เหมาะสมกับสรีระผู้สูงอายุที่มีปัญหา
การลุกนั่ง การออกแบบที่จับเก้าอี้ให้ถนัดในการลุกขึ้นยืน หรือความกว้างของ
เก้าอี้ให้เหมาะสมกับผู้ที่ใช้วีลแชร์ เตียงไฟฟ้าที่ออกแบบให้ปรับระดับยกแผ่น
หลัง อ่างอาบน�้ำที่ออกแบบมาส�ำหรับผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวให้มีขนาดเล็ก
ความต้องการ/ กลุ่มที่คาดว่าจะใช้บริการ
เพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
ปัญหาด้านกายภาพและการเคลื่อนไหว
การป้องกันอุบัติเหตุ

87

ธุรกิจที่พักอาศัย

การให้ บ ริ ก ารออกแบบบ้ า นเพื่ อ ผู้ สู ง อายุ ตั้ ง แต่ โ ครงสร้ า งบ้ า น ความสู ง
ของหน้าต่าง ความกว้างของประตู ลักษณะลูกบิดประตู สีของพื้นผนังและ
เฟอร์นิเจอร์ ลักษณะพื้นกระเบื้องที่เน้นความปลอดภัยให้ผู้สูงอายุที่มีความ
เสี่ยงต่อการล้มภายในบ้าน ไม่ลื่น เป็นต้น ผ่านผู้ประกอบการภาคเอกชน หรือ
สถานศึกษา
ความต้องการ/ กลุ่มที่คาดว่าจะใช้บริการ
ผู้สูงอายุหรือสมาชิกในครอบครัว
ที่คำ�นึงถึงความปลอดภัยในที่พักอาศัย

ธุรกิจการเงิน

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อผู้สูงอายุ เช่น โครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ ให้กู้
โดยมีอัตรากู้บ้านต�่ำกว่าอัตราปกติ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารก�ำหนด สินเชื่อที่อยู่
อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ (Reverse mortgage) ให้ผู้สูงอายุน�ำบ้านที่ตนเองมี
กรรมสิทธิ์มาวางเป็นหลักประกันเพื่อรับเงินเป็นรายก้อนหรือรายเดือนมาใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวัน ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันออมทรัพย์ จุดเด่นของประกันชีวิต
ผู้สูงอายุคือ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และคุ้มครองตลอดชีวิตหรือครบอายุ 90 ปี
สามารถรับผลประโยชน์ได้ตามสัญญา
ความต้องการ/ กลุ่มที่คาดว่าจะใช้บริการ
เพื่อความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณ
ที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ธุรกิจท่องเที่ยว

ธุรกิจท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในประเทศไทยเริ่มจะมีให้เห็นในรูปแบบของทัวร์
สุขภาพ ทัวร์ผู้สูงอายุ จัดทริปเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เสนอ
จุดเด่นของบริการเพื่อผู้สูงอายุ เช่น ไกด์ประจำ�ทริปจะต้องผ่านการอบรม
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจำ�กัดความเร็วของพนักงานขับรถ จัดโปรแกรมตาม
พฤติกรรมผู้สูงอายุ เช่น เข้าที่พักเร็ว ออกเดินทางเช้า
ความต้องการ/ กลุ่มที่คาดว่าจะใช้บริการ
ผู้สูงอายุที่สามารถดูแลตนเองได้ และต้องการท่องเที่ยว

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสังคมไทยจะเข้าสู่
สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ที่มองขวามองซ้ายก็จะพบผู้สูงอายุ
ภาคธุรกิจหลายประเภทจึงต้องขยับตัว
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชากรสูงอายุ
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
และยังมีธุรกิจอีกหลายประเภทที่แพร่หลายในต่างประเทศที่เป็นสังคมสูงอายุ
ที่ยังพบไม่มากนักในประเทศไทย เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ
ประเทศไทยยังมีธุรกิจที่เติบโตและเป็นที่รู้จักกว้างขวางในกลุ่มชาวต่างประเทศ
ที่เป็นผู้สูงอายุ คือ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Medical tourism)
คือการมาท่องเที่ยวและรับบริการด้านสุขภาพไปพร้อมกัน
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การตื่นตัวของสื่อ
ในเรื่องสังคมสูงอายุ
ในปี 2560 สังคมไทยตื่นตัวขึ้นอย่างมากในเรื่อง
ผู้สูงอายุ สื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
หนังสือ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์
พูดถึงเรื่องผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุอยู่ตลอดเวลา
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สื่อสิ่งพิมพ์

คำ�ว่า

“ผู้สูงอายุ”

เรื่องสังคมสูงอายุ มีการพูดถึงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นอย่างมากใน
ปัจจุบัน หากทำ�การค้นหาคำ�สำ�คัญที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่อง
สังคมสูงอายุ ซึ่งปรากฎผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์ วารสาร
นิตยสาร ต่างๆ ที่มีการพูดถึงคำ�ว่า “ผู้สูงอายุ” “ผู้สูงวัย” “คนแก่”
“คนชรา” และ “ผู้เฒ่า” ผ่านการค้นหาด้วย Skip Navigation Links.
พบว่า ในช่วงปี 2560 สือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ ได้มกี ารกล่าวถึงคำ�ว่า “ผูส้ งู อายุ”
มากที่สุด คือ 37,307 ครั้ง ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วถึง 3 เท่า รองลงมาคือ
คำ�ว่า “ผู้สูงวัย” จำ�นวน 4,836 คำ�ว่า “คนแก่” จำ�นวน 4,123 ครั้ง
“คนชรา” 3,912 คำ� และ“ผู้เฒ่า” 1,336 ครั้ง

37,307
ครั้ง

3

มากกว่า
ปีที่แล้วถึง
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เท่า

หากทำ�การเปรียบเทียบการตืน่ ตัวของสือ่ ในเรือ่ งสังคมสูงอายุกบั ปีทผ่ี า่ นมา
พบว่า ในปี 2560 มีการพูดถึงเรื่องสังคมสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ
คำ�สำ�คัญที่เกี่ยวกับสังคมสูงอายุ
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สื่อโทรทัศน์
สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ผู้คนเข้าถึงง่ายและสะดวกและถือว่าเป็นสื่อมวลชน
สำ�คัญลำ�ดับแรกๆ ที่คนไทย โดยเฉพาะผู้สูงอายุใช้เปิดรับสารต่างๆ
ในช่วงปี 2560 สถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยมีรายการโทรทัศน์
เพื่อผู้สูงอายุ หรือที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับผู้สูงอายุจำ�นวน 6 รายการ

1. ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี

ออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี
เวลา 16.05-16.30 น. ช่อง Thai PBS
“ลุยไม่รู้โรย” ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่รายการสำ�หรับผู้สูงอายุ
แต่ยังมีประโยชน์สำ�หรับผู้ที่กำ�ลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัย
ของการเป็นผู้สูงอายุ

2. GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.20 – 21.10 น.
ช่องไทยพีบีเอส

3. ขิงแก่

นำ�เสนอข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คนสูงวัย เพื่อให้รู้และทันต่อเหตุการณ์ในยุคสมัย
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ช่องไทยพีบีเอส

4.รายการสูงวัย หัวใจนันทนาการ
ออกอากาศทุกวันอังคาร
เริ่มเมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
เวลา 8.30-8.35 น. ทาง ททบ.5

5. SUPER 60+ ซูเปอร์ซิกตี้

อัจฉริยะพันธุ์เก๋า

ออกอากาศ ทุกวัน อาทิตย์ เวลา 17.00 น.
ทางช่อง 23 เวิร์คพอยท์
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สื่อวิทยุ
บมจ.อสมท เปิดตัว สถานีวิทยุเพื่อผู้สูงอายุ
คลื่นแรกของประเทศไทย
Like Station Radio Online 1494
คลื่นเพลงดี มีสาระคู่ความคิด
ทาง A.M. 1494 Mhz.
รายการวิทยุ เพื่อสุขภาพ
รายการ: Happy&Healthy
(แฮปปี้ แอนด์ เฮลตี้)
สถานี : ขสทบ. 102 MHZ
ออกอากาศทุกวันเสาร์ 09.00 – 10.00 น.
มีช่วงสนทนากับแพทย์ เปิดสายให้คุยกับคุณหมอ
เกร็ดสุขภาพ ความรู้สุขภาพมากมาย
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สื่อสังคมออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เป็นช่องทาง
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่แพร่หลายมากขึ้น
เรื่อยๆ ช่องทางนี้สามารถกระจายข่าวได้อย่าง
กว้างขวางในเวลาอันรวดเร็ว ในปี 2560 เรือ่ งราว
ของผู้ สู ง อายุ ที่ ยั ง มี พ ลั ง ได้ เ ผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ
สังคมออนไลน์เป็นจำ�นวนมาก
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560
ขอนำ�ผู้สูงอายุที่ยังมีพลังที่ปรากฏในสื่อสังคม
ออนไลน์มาเสนอเป็นตัวอย่าง

คุณยายแกะกล่อง

http://www.facebook.com/unboxingwithgrandma/

สองยายหลานแอดมิ น เพจคุ ณ ยายแกะกล่ อ ง ที่ ทำ � เพจรี วิ ว
ของใช้ผู้สูงอายุ ที่เข้าอกเข้าใจคนสูงวัย คุณยายปราณี อดีตครู
สอนภาษาอังกฤษ อายุ 91 ปี ที่ยังมีพลังและกระฉับกระเฉง
โดยสาเหตุที่ทำ�เพจนี้เพราะต้องการสื่อสารกับเด็กรุ่นใหม่ให้
เข้าใจว่าผู้สูงอายุคิดอย่างไรจึงเป็นเช่นนั้น เพราะตอนเป็นเด็กๆ
ก็เคยรำ�คาญคนแก่เหมือนกัน เพจใช้ชื่อว่า “คุณยายแกะกล่อง”
นำ�เสนอรูปคลิปวิดีโอ (ทุกเดือน) มีแฟนเพจติดตามมากกว่า
32,500 คน และคลิปทุกตอนมีผู้เข้าชมนับแสนๆ ครั้ง

ป้าแบ็คแพ็ค

แบกเป้เที่ยวคนเดียวหลังเกษียณ
ป้าแป๋ว กาญจนา พันธุเตชะ ปัจจุบันอายุ 65 ปี
ยังไปไหนมาไหน ทำ�กิจกรรมเหมือนคนอายุ 40 ปี
ป้าแป๋วเริ่มต้นการเที่ยวคนเดียวด้วยการนั่งรถทัวร์
เที่ยวในเมืองไทยก่อน แล้วจึงขยับออกไปนอก
ประเทศ แก่แต่กาย ใจเหมือนอายุ 40 ป้าแป๋วเล่า
เรื่องราวการแบกเป้ท่องเที่ยวผ่านเฟซบุ๊คโดยใช้ชื่อ
“ป้าแบ็คแพค” มีแฟนเพจติดตามมากกว่า 16,000
คน และมีผู้เข้าชมเพจของป้าแป๋วนับแสนครั้ง
ป้าแป๋วมีคติว่า “เพราะใจอิสระ คือ “GPS”
นำ�ทางที่ดีที่สุด”
https://www.facebook.com/pg/hipsterpaew
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ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

เภสัชกรผู้อุทิศตนเพื่อผู้ป่วย
ศาสตราจารย์พเิ ศษ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์
อายุ 65 ปี เป็นเภสัชกรผู้ริเริ่มการวิจัยยาต้านไวรัส
เอดส์ ใ นประเทศไทย และประสบความสำ � เร็ จ ใน
การผลิตยา ZIDOVUDINE (AZT) ที่มีฤทธิ์ลดการติด
เชือ้ จากแม่สลู่ กู ท่านปรับปรุงและพัฒนาตัวยาสำ�หรับ
https://voicetv.co.th/read/Skmq8Kapf

ลุงดม (ศรชัย อุปรมัย)

อายุ 71 ปี ยังทำ�งาน ขออยู่ไม่ไร้ค่าหลังเกษียณ
อดีตผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี เดิมทีเดียว
หลังเกษียณจากการทำ�งาน ก็อยู่ว่างๆ แต่คิดว่าไม่มีประโยชน์
จึงพยายามหางานทำ� เปลี่ยนมาแล้วหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น
ดูแลอะพาร์ตเมนต์์ ขับรถแท็กซี่ ปัจจุบันเป็นพนักงานอิเกีย
โชว์รมู ชัน้ 3 แผนกห้องอาหาร กับชีวติ ใหม่ในสังคมสูงวัยทีไ่ ม่กลัว
ใครว่า ‘โง่’ ลุงดมชอบทีจ่ ะทักทายลูกค้า และอธิบายรายละเอียด
ของสินค้าอย่างคล่องแคล่วราวกับหนุ่มสาวเลยทีเดียว
“ผมมาทำ�งานเหมือนมาออกกำ�ลังกาย ไม่ต้องไปตีกอล์ฟให้เสีย
เงิน ร่างกายไม่เสื่อม กล้ามเนื้อแข็งแรง ความทรงจำ�ดี ยิ่งหลายๆ
คนให้ความสำ�คัญกับการก้าวไปสูส่ งั คมสูงวัย ฉะนัน้ หากไม่สร้าง
วันนี้แล้วจะรอเมื่อไหร่”

https://www.siambusinessnews.com/5908

ผู้ป่วยเอชไอวีและผู้ป่วยโรคอื่นๆ เพื่อให้คนไข้ทุกคน
เข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียม ผลงานของท่าน
ทำ�ให้ได้รับรางวัลแมกไซไซสาขาบริการสาธารณะ
ประจำ�ปี 2552 และรางวัลอื่น ๆ อีกกว่า 200 รางวัล
มีคนตั้งฉายาให้ว่า “เภสัชกรยิปซี” “นางฟ้าหมอยา”
“วีรสตรีในภาคสนาม” ล่าสุดท่านได้รับการยกย่อง
จาก บิล เกตส์ มหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ว่าเป็นบุคคล
ที่อุทิศตนทำ�ประโยชน์เพื่อผู้ป่วยทั่วโลก โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี (HIV)

ยายบัว Hipster

เน็ตไอดอลวัย 70 กับภาพถ่ายเก๋ๆ
ลูกที่ชอบถ่ายภาพและอยากให้แม่เป็นนางแบบให้ ด้วยผลงานถ่ายภาพที่ไม่
ธรรมดาที่สำ�คัญคือเธอทำ�มันด้วยหัวใจ ทำ�ให้ยอดไลค์เฟซบุ๊กเพจของเธอมี
15,000 คน ในขณะที่อินสตาแกรมมีคนติดตาม 25,400 ฟอลโลว์เวอร์
https://pantip.com/topic/33740204
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ดาวรุ่งนักกีฬาสูงอายุ
สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยส่งนักกีฬา 37 ชีวิต
ร่วมแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย
ที่ประเทศจีน สร้างผลงานคว้า 24 เหรียญทอง
จบในอั น ดั บ 6 ของเอเซี ย เป็ น ทั ว ร์ น าเม้ น ท์
ที่สร้างความภาคภูมิใจ เสริมสร้างมิตรภาพอันดี
ระหว่างนักกีฬาและยังช่วยกระตุ้นให้คนทุกเพศ
ทุกวัยหันมาใส่ใจกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560 ขอ
เสนอตัวอย่างของดาวรุ่งนักกีฬาสูงอายุ 2 ท่าน

คุณยายเนี่ยว จันทะมณี
ดาวรุ่งนักกีฬาในวัย 89 ปี ชาวสงขลา คุณยาย
เนี่ยวเคยทำ�ลายสถิติขว้างจักร ในการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ช่วงอายุ 86-89 ปีมา
แล้ว ภายหลังจึงมุ่งมั่นฝึกซ้อมทั้งกีฬาขว้างจักร
และพุ่งแหลน เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาผู้สูงอายุ
ของไทยไปแข่งขันที่ประเทศจีน และคว้าเหรียญ
ทองกีฬาขว้างจักรกลับมาอีกด้วย
https://www.ntbdays.com/tidtrendy/949
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http://www.siamsport.co.th/other/other/view/65612

คุณตาสว่าง จันทร์พราหมณ์
ดาวรุ่ ง นั ก กี ฬ าในวั ย 98 ปี นั บ ได้ ว่ า เป็ น นั ก กี ฬ าที่ อ ายุ สู ง ที่ สุ ด
ก็วา่ ได้ คุณตาสว่างได้เล่าถึงเส้นทางการแข่งขันกีฬาของตนว่าเริม่ เมือ่
ปี 2560 โดยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุซึ่งจัดโดยสมาคม ผู้สูงอายุ
แห่งประเทศไทย และคว้าชัยชนะในหลายประเภทกีฬา ทำ�ให้ได้รับ
คัดเลือกไปแข่งทีป่ ระเทศจีน และในการแข่งขันกีฬาผูส้ งู อายุแห่งชาติ
ครั้งที่ 1 ได้เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดระยอง ไปคว้าสามเหรียญทอง
จากกีฬาวิ่ง 100 เมตร ขว้างจักรและพุ่งแหลน ลงแข่งในระดับอายุ
95-99 ปี และได้สร้างสถิติประเทศไทยกีฬาพุ่งแหลนของช่วงอายุ
ดังกล่าวไว้ที่ 15.30 เมตร คุณตาสว่างมีเคล็ดลับอายุยืนคือ อารมณ์ดี
และการออกกำ�ลังกาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ
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(Information Technology - IT)

ข้อมูลข่าวสารมีความสำ�คัญอย่างมากในยุคนี้ การรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้
และรวดเร็ว มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้สูงอายุ ข่าวสารที่
มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ เช่น ข่าวความเป็นไปของโลก การรับ
ข่าวสารเรื่องสวัสดิการหรือบริการของรัฐสำ�หรับผู้สูงอายุ แนวทางการดูแลสุขภาพ
การแจ้งข่าวเตือนภัย (ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ)

ประชาชนในกลุ่ม
อายุ 50 ปี ขึ้นไป
ที่ใช้อินเทอร์เน็ต
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

แหล่งข้อมูลที่มีความสำ�คัญมากขึ้นในยุคดิจิทัลเช่นนี้ คืออินเทอร์เน็ต เนื่องจากเป็น
แหล่งที่มีข้อมูลมากมายหลากหลายที่สุด และยังมีการอัพเดทข่าวสารที่รวดเร็วและ
ทันต่อเหตุการณ์มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุไทยยังมีสัดส่วนที่น้อยมากเพียง
ร้อยละ 4 ที่ได้รับข่าวสารผ่านทางช่องทางสมัยใหม่นี้

3

การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น จึงมีความสำ�คัญในการรับรู้
ข่าวสารของกลุ่มผู้สูงอายุให้เท่าทันประชากรในกลุ่มอายุอื่น
จากการสำ � รวจการมี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในครั ว เรื อ น
พ.ศ. 2560 พบว่าการใช้อินเทอร์เ น็ตของประชาชนไทยเพิ่ ม ขึ้ นอย่ า งรวดเร็ ว
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชน
ไทยที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับประชาชนในกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ตมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัวในช่วงเวลาเพียง 5 ปีที่ผ่านมา จากร้อยละ 6.6
ในปี 2556 เป็นร้อยละ 18.2 ในปี 2560 อย่างไรก็ตาม ยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อย
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอายุอื่น เช่น กลุ่ม 15-24 ปี ที่มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ต
สูงขึ้นร้อยละ 90

เท่าตัว

ในช่วงเวลา
เพียง 5 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2560 เราได้เห็นเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีที่เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้
ชีวิตประจำ�วันของผู้สูงอายุก้าวหน้าไปอย่างมาก ในขณะที่มีการคิดค้นและผลิต
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างหลากหลาย
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ผู้สูงอายุกับไอที
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และช่วยให้เกิดความสะดวก
สบายในชีวิตประจำ�วัน โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ โทรศัพท์มือถือ เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยี
ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้สูงอายุ ประเภทของโทรศัพท์มือถือที่มีการใช้งาน
ปัจจุบันมีทั้งแบบที่เรียกว่า Smart phone มาพร้อมกับแอพพลิเคชันจำ�นวนมากที่สามารถ
ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ หรือโทรศัพท์แบบ Feature phone ที่มีฟังก์ชันการใช้งานทั่วไป มี
แอพพลิเคชันสำ�หรับใช้งานได้บ้าง จากการสำ�รวจโดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2560
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 62.4 ใช้โทรศัพท์แบบ Feature phone ซึ่งเป็นโทรศัพท์ที่ไม่ต้องเรียนรู้
การใช้งานมากนัก แต่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เช่นกัน

ปี 2560
ผู้สูงอายุส่วนมากถึง

62%
ใช้บริการ SMS
ผ่านโทรศัพท์มือถือ

อายุ

60- 69 ปี
อายุ

70-79 ปี
อายุ

80 ปีขึ้นไป

ใช้บริการ เข้าถึง
อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้า
สื่อออนไลน์ รับส่งอีเมล

ใช้บริการธุรกรรม
ทางธนาคาร
(Mobile banking)

61.7%

17.6%

1.4%

58.7%

12.2%

0.6%

63.2%

13.4%

0.2%

แหล่งข้อมูล: รายงานการสำ�รวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2560, สสช.
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ใช้โทรศัทพ์แบบ Feature
phone

ในจำ�นวนผู้สูงอายุ 8.6 % ที่ใช้ อินเทอร์เน็ต

69%

เพื่อความบันเทิง (ดูหนัง ฟังเพลง)

50%
อ่าน E-book

48%
ค้นหาข้อมูลบริการและ
สินค้าเพื่อสุขภาพ

นอกเหนือจากอุปกรณ์เทคโนโลยียังมีแอพลิเคชันที่พัฒนา
มาส�ำหรับให้ผู้สูงอายุใช้งาน เช่น แอพพลิเคชันช่วยการ
ขยายตัวหนังสือ ช่วยเตือนเวลากินยา วัดระดับน�้ำตาลใน
เลือด ช่วยออกแบบการออกก�ำลังกายที่เหมาะสม ขยาย
หมายเลขโทรศัพท์ เรียกรถฉุกเฉิน 1669
กรมอนามัยได้พฒ
ั นาแอพพลิเคชันชือ่ “สูงวัย สมองดี” เพือ่
ใช้ในการสือ่ สาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ
ให้ผสู้ งู อายุ นับว่าเป็นนวัตกรรมการสือ่ สารข้อมูลจากหน่วย
งานภาครัฐที่พัฒนาได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่ในอนาคตมีแนวโน้มว่าผู้สูงอายุ
ไทย จะมี ก ารใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ การค้ น หาข้ อ มู ล ด้ า น
สุขภาพมากขึ้น

การใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ต้อง
เรียนรู้ แม้แต่เด็กรุ่นใหม่ก็ยังต้องเรียนรู้การใช้งานใหม่ๆ
ที่พัฒนาขึ้น ดังนั้น ส�ำหรับผู้สูงอายุท่ีเกิดมาในยุคที่ยังไม่มี
อินเทอร์เน็ตใช้ จึงต้องมีการเรียนรู้ จึงเกิดหลักสูตรอบรม
การใช้เทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์เพือ่ ช่วยในการสือ่ สารให้
ส�ำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการเรียนรู้วิธีใช้สื่อสังคม
เช่น Facebook, Line แม้ว่าข้อมูลจากการส�ำรวจการ
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
ปี 2560 มีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 8.6 ใช้อินเทอร์เน็ต โดย
ในจ�ำนวนนี้ มีที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเล่น Social network
มากถึงร้อยละ 97 (สสช. 2560) ผู้สูงอายุยังใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมอื่นๆ อีก เช่น เพื่อ
ความบันเทิง (ดูหนัง ฟังเพลง) (ร้อยละ 69) อ่าน E-book
(ร้อยละ 50) ค้นหาข้อมูลบริการและสินค้าเพื่อสุขภาพ
(ร้อยละ 48)
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นวัตกรรม
เพื่อผู้สูงอายุ
ใน พ.ศ. 2560 มีนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุเกิดขึ้นมากมายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ นวัตกรรมบางอย่าง
ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยในการดูแลผู้สูงอายุ บางอย่างเพื่อช่วย
ให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายขึ้น ในขณะที่สังคม
กำ�ลังมีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็มีการคิดค้นและประดิษฐ์
นวัตกรรมเพื่อช่วยดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560 ขอนำ�เสนอ
ตัวอย่างของนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ที่ประดิษฐ์โดยนักศึกษา
ไทย ด้วยความชื่นชมความคิดริเริ่มและความตั้งใจดีที่พวกเขา
มีต่อผู้สูงอายุ

ที่มาของภาพ
ไม้เท้า: https://www.posttoday.com/social/general/489181
อุปกรณ์ช่วยเดิน ช่วยลุกยืนของผู้สูงอายุและผู้พิการ : https://www.posttoday.com/social/general/489181
เครื่องจ่ายยา : https://news.thaipbs.or.th/content/268099
ระบบเฝ้าระวังหกล้ม 3 มิติ : https://www.youtube.com/watch?v=qC25TOMZREs
เครื่องช่วยแต่งกายท่อนล่าง : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/778320
อุปกรณ์ช่วยเดิน : https://www.youtube.com/watch?v=a6qfbZYosf4
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ไม้เท้าแจ้งเตือนการล้ม
ส�ำหรับผู้สูงอายุ
ผลงานของสองนักศึกษาวิทยาลัย
สารพัดช่างสงขลา โดยนำ�ความรู้วิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์มาประยุกต์
ใช้ประดิษฐ์ผลงาน ด้วยการออกแบบ
ให้ไม้เท้าสามารถแจ้งเตือนไปยัง
โทรศัพท์มือถือของลูกหลานหาก
ผู้สูงอายุล้มขณะใช้ไม้เท้า

เครื่องจ่ายยาอัจฉริยะประจ�ำบ้าน

อุปกรณ์ช่วยเดินช่วยลุกยืน
ของผู้สูงอายุและผู้พิการ

ผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีชื่อว่า
Meddi สามารถตั้งเวลาและชนิดยา ผ่านแอพพลิเคชัน
บนโทรศัพท์มือถือ ทำ�ให้จ่ายยาให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย
ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ�และตรงตามเวลา เป็นการป้องกัน
การลืมรับประทานยา รองรับยาได้มากถึง 8 ชนิด
ใช้สำ�หรับผู้ใช้งานได้มากถึง 3 คน

ผลงานสร้างสรรค์ของสองนักศึกษาวิทยาลัย
เทคนิคสุราษฎร์ธานี ผลงานชิ้นนี้ช่วยทำ�ให้
ผู้สูงอายุที่มีความพิการช่วงล่างสามารถใช้
ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ได้มีการ
นำ�ผลงานไปทดลองใช้ที่โรงพยาบาล และ
นำ�ข้อบกพร่องจากผู้ใช้งานมาปรับปรุงให้
อุปกรณ์นี้สมบูรณ์มากขึ้น

อุปกรณ์ช่วยเดินและพยุงน�้ำหนักบางส่วน Space Walker
ผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลระดับนานาชาติ i-CREATe 2017 (Gold award)
ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินและแก้ปัญหาการล้ม ช่วยพยุงน�้ำหนักของผู้ที่ปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหว
โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ใส่เทคโนโลยีการพยุงน�้ำหนักเพิ่มความมั่นคงให้กับผู้ใช้ มีระบบรักษาสมดุล
หากเกิดอาการเซหรือเสียหลักจะหกล้ม
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ระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุ โดยใช้กล้องตรวจจับ
การเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ
ตรวจจับการล้มพร้อมแจ้งเตือน
ผลงานของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ออกแบบให้ท�ำงานโดยใช้แสงอินฟราเรด จึงไม่ต้องติดตั้ง
อุปกรณ์ติดตัวผู้สูงอายุ สามารถใช้ได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน
สามารถแยกได้ว่าผู้สูงอายุล้มจริงหรือแค่ก้มเก็บของ กล้องบันทึก
การเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ และแปลผลเป็นภาพโครงกระดูกแบบ
สามมิติจึงช่วยให้การวินิจฉัยของแพทย์ท�ำได้เร็วขึ้นและรักษา
ได้อย่างทันท่วงที

เครื่องช่วยผู้สูงอายุแต่งกาย
ท่อนล่างด้วยตนเอง
(Sit and Slip on)
ผลงานของนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลระดับ
นานาชาติ i-CREATe 2017
(Silver award) ที่ประเทศญี่ปุ่น
มาครอง เป็นการออกแบบผลงาน
ช่วยใส่กางเกง กระโปรง โดยไม่ต้อง
ก้ม ด้วยการติดตั้งได้ง่าย กับขาเก้าอี้
ใช้การเลื่อนขึ้น – ลง โดยหนีบขอบ
เสื้อผ้าท่อนล่างทั้งสองข้างกับอุปกรณ์
และจับด้ามเลื่อนขึ้นเพื่อสวมใส่
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งานวิจัยเพื่อสังคมสูงอายุ
ในแต่ละปี มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็นจำ�นวนมาก คณะ
ทำ�งานจัดทำ�รายงานสถานการณ์ผสู้ งู อายุไทยได้เลือกงานวิจยั ทีม่ ปี ระเด็นการวิจยั
ที่สอดคล้องกับอรรถบทของรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำ�ปี ซึ่งได้ทำ�
สำ�เร็จแล้วในปีนั้น หรือใกล้เคียงกับปีนั้น มานำ�เสนอไว้ในบทที่ 4 ของรายงานฯ
สำ�หรับรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560 บทที่ 4 จะเป็นงานวิจัยเพื่อ
สังคมสูงอายุที่มีพลัง

41
การถอดบทเรียนตัวอย่างที่ดีของโรงเรียน
และชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร ภาวนา พัฒนศรี และ ธนิกานต์ ศักดาพร
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ทำ�วิจัย 2560

ได้รับทุนสนับสนุนจาก

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
โครงการสร้างและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาคุณลักษณะและโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนที่เป็น
ตัวอย่างที่ดี 5 โรงเรียนผู้สูงอายุ ถอดแบบหลักสูตร สร้างและพัฒนา
หลักสูตรตัวแบบ นำ�หลักสูตรตัวแบบไปใช้ทดลองใน 4 โรงเรียน
และประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตรตัวแบบ และสร้างชุดความรู้สู่
การพัฒนาเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 1 ชุด
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ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการศึกษาเอกสาร การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการสนทนากลุ่ม
และสัมภาษณ์ระดับลึก และการถอดบทเรียนการปฏิบัติการทดลองแบบ
มีส่วนร่วม ในพื้นที่โรงเรียนผู้สูงอายุ 9 แห่ง และการจัดเวทีวิพากษ์เพื่อหา
ข้อสรุป โดยในการดำ�เนินการในระยะที่ 1 จะคัดเลือกโรงเรียนผู้สูงอายุที่
เป็นตัวอย่างทีด่ ที มี่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามตัวชีว้ ดั 5 โรงเรียน คือ 1. โรงเรียนผูส้ งู อายุ
ตำ�บลหัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย 2. โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองท่าขอนยาง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เปลีย่ นจาก โรงเรียนสร้างสุข
ผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 3. โรงเรียนผู้
สูงอายุเทศบาลนครรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 4. โรงเรียนชราบาลวุฒิ
วิทยาลัย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และ 5. โครงการการเรียน
รู้ตลอดชีวิตสำ�หรับผู้สูงอายุ หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตสำ�หรับผู้สูงอายุ
สถาบัน กศน. ภาคใต้ ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ คณะ
ผู้บริหารและคณาจารย์ (ผู้ถ่ายทอดความรู้) ของโรงเรียนผู้สูงอายุ นักเรียน
สู ง อายุ ที่ จ บหลั ก สู ต รโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ และสมาชิ ก ในครอบครั ว ของ
นักเรียนสูงอายุ

ผลการศึกษา
โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นลักษณะกิจกรรมที่สถาบัน หน่วยงานหรือชุมชน
จัดทำ�ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผ่านการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็น
ระบบที่ผู้สูงอายุเรียนรู้อย่างสนุกสนาน รื่นเริง นักเรียนสูงอายุที่ผ่านจาก
โรงเรียนเกิดทักษะด้านการดูแลตนเอง ควบคุมตนเอง และ การพึ่งตนเอง
ได้ในระดับดีมาก นอกนั้นเป็นทักษะในการพัฒนาความสามารถทางกาย
จิต ปัญญา สังคม และเศรษฐกิจ หลักสูตรที่เหมาะสมสำ�หรับโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย เนื้อหาความรู้ที่ผู้สูงอายุต้องรู้ ร้อยละ 50 ควรรู้
ร้ อ ยละ 30 และอยากรู้ ร้ อ ยละ 20 ภายใต้ ชั่ ว โมงเรี ย นไม่ น้ อ ยกว่ า
96 ชั่วโมง

ข้อเสนอแนะ
ควรกำ�หนดเป็นนโยบายเพิ่มเป็นภารกิจ
ท้องถิ่นให้รับผิดชอบจัดการศึกษาตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ผู้ สู ง อายุ พ.ศ. 2546
มาตรา 11 (2) โดยให้ถอื ว่าเป็นองค์ประกอบ
สำ � คั ญ ด้ า นการจั ด สวั ส ดิ ก ารผู้ สู ง อายุ
ในชุมชน นอกจากนั้น การดำ�เนินงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุควรบูรณาการระหว่าง
กระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่วา่ หน่วยงานใดใน
ชุมชนเป็นผู้จัดตั้งและบริหารจัดการ และ
ควรพัฒนาผูถ้ า่ ยทอดเกีย่ วกับเทคนิคและ
วิธีการถ่ายทอดความรู้สำ�หรับผู้สูงอายุ
อย่างเหมาะสม
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42
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้สูงอายุไทย
อาชัญญา รัตนอุบล วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
ปาน กิมปี และ ระวี สัจจโสภณ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่ทำ�วิจัย 2554

ได้รับทุนสนับสนุนจาก

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำ�หรับผู้สูงอายุและ
ความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ในด้านเป้าหมาย
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุ หลักสูตรและเนื้อหา ผู้จัดการศึกษาและผู้สอน
วิธีการจัดการศึกษา สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การประเมินผล
การบริหารจัดการ ผลการจัดการศึกษา
2. ศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้สูงอายุไทย
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ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจ โดยคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างอย่างเจาะจงจากหน่วยงานของรัฐ
ในระดับกรมและระดับสำ�นักหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า รวมถึงการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจาก
ชมรมผู้สูงอายุในทุกภูมิภาค

ผลการศึกษา
1. สภาพการจัดการศึกษาและความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สำ�หรับผู้สูงอายุ จัดขึ้นเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในช่วง
อายุ 60-64 ปี มากที่สุด ผู้จัดการศึกษาและผู้สอนคือ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ในรูปแบบการจัดอบรมระยะสั้น โดยสื่อและแหล่ง
การเรียนรูท้ ีใ่ ช้มากทีส่ ดุ คือ สือ่ บุคคล ประเมินผลด้วยวิธกี ารสังเกต
2. อนาคตภาพการจัดการศึกษาและเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของผูส้ งู อายุ
ไทย มีเป้าหมายการจัดเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์
และมีสุขภาพดี กิจกรรมการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ตลอด
ชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ ไ ทย เป็ น การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ผ สมผสานการ
จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และ
การศึกษาตามอัธยาศัยแบบบูรณาการ และส่งเสริมแกนนำ�ผูส้ งู อายุ
คือ กลุ่มที่พึ่งตนเองได้ และกลุ่มที่พึ่งตนเองไม่ได้
วิธีการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่
การจูงใจให้ผู้สูงอายุเข้ารับการศึกษา ควรเน้นการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม โดยเสริมแรงจูงใจเรื่องประโยชน์ที่ผู้สูงอายุจะได้รับหลัง
จากเข้ารับการศึกษา ผู้จัดการศึกษาและผู้สอน ควรเป็นผู้ปฏิบัติ
งานด้านการพัฒนาผู้สูงอายุในพื้นที่ กิจกรรมการจัดการศึกษา
ควรบูรณาการอย่างหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะพหุวยั เน้นการ
อภิปรายหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันอย่างไม่เป็นทางการ
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ควรมีบทบาทสำ�คัญและใกล้ชิดในการ
จัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้สูงอายุเป็นรายบุคคล

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่เพื่อ
เยี่ยมเยียนให้ความรู้ในเขตพื้นที่ต่างๆ รวมทั้ง
สนับสนุนบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแบบ
ให้เปล่า
2. ควรเพิม่ ศักยภาพขององค์กรธุรกิจเพือ่ รับผิดชอบ
ต่อสังคมในเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
3. ควรพัฒนาหลักสูตรด้านครอบครัวศึกษาใน
ลักษณะพหุวัย
4. ควรส่งเสริมให้มีงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. ควรพัฒนาการจัดการศึกษาและเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
6. ควรสร้างอาสาสมัครให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
7. ควรพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ
ในชุมชน
8. ควรจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของผู้สูงอายุในลักษณะโปรแกรม
อเนกประสงค์
9. ควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ความสำ�คัญ
ของผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมเมื่อ
เข้าสู่วัยสูงอายุผ่านสื่อต่างๆ
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การศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคม
ที่เหมาะสมของประเทศไทย
ถาวร สกุลพาณิชย์1 พัฒนาวิไล อินใหม1 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล1
บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ1 เอื้อมพร พิชัยสนิธ2 ภัททา เกิดเรือง2 ครรชิต สุขนาค3
ขวัญพลอย ชีช้าง4 และ ปิยะฉัตร สมทรง1
1
ส่วนงานสำ�นักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
International Labour Organization
ปีที่ทำ�วิจัย 2559

ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสนอแนะการจัดสวัสดิการสังคมของรัฐซึ่งเกี่ยวกับการ
ป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนาและการส่งเสริมความ
มั่นคงทางสังคม ที่ตอบสนองความจำ�เป็นขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง
เหมาะสมเป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ภาระทางการคลัง พร้อมทั้งการจัดสรร
งบประมาณที่เหมาะสม อันเนื่องมาจากการจัดสวัสดิการสังคม
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ระเบียบวิธีวิจัย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed
method) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการทบทวน
วรรณกรรม ออกแบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ
รวบรวมข้ อ มู ล จากแหล่ ง ต่ า งๆ การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจำ�ลองเพื่อ
คาดการณ์ค่าใช้จ่ายและผลกระทบทาง
เศรษฐกิ จ สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ผู้ บ ริ ห าร
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบงานสวั ส ดิ ก าร
สังคม และสอบถามประชาชน รวมทั้ง
มีการทำ�ประชาพิจารณ์ข้อสรุปผลการ
ศึกษา

ผลการศึกษา
สวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำ�หรับประเทศไทย
ควรประกอบไปด้ ว ยสองประเภท คื อ (1)
สวัสดิการที่เน้นการลงทุนหรือเพิ่มผลิตภาพใน
ทุนมนุษย์ ได้แก่ การให้เงินช่วยเหลือสำ�หรับ
การเลี้ยงดูบุตร และการฝึกอบรมอาชีพที่เป็น
ที่ต้องการของสังคม และ (2) สวัสดิการที่เป็น
ตัวสร้างเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจ เช่น การ
ให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ โดยจำ�เป็นที่จะต้องมี
สวัสดิการทั้งสองประเภทนี้ควบคู่กัน
การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมที่ เ หมาะสมสำ � หรั บ
ประเทศไทยต้องการเพิ่มจำ�นวนกำ�ลังแรงงาน
และเพิ่มผลิตภาพรายบุคคลเพื่อช่วยแบกรับค่า
ใช้จ่ายด้านสวัสดิการต่างๆ และลดความเสี่ยง
ทางการคลัง โดยสวัสดิการสังคมต้องเน้นการ
ลงทุนทางสังคมโดยมาตรการกระจายรายได้
ร่วมกับมาตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย
เฉพาะประชากรที่อยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบ
เพื่อให้ประชากรมีทักษะที่เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มผลิต
ภาพแรงงาน ซึ่งนำ�ไปสู่การเพิ่มรายได้ทางภาษี
ของรัฐบาลทั้งในรูปของภาษีทางอ้อม และฐาน
ภาษีทางตรง

ข้อเสนอแนะ

1. ควรใช้กรอบแนวคิดฐานการคุ้มครองทางสังคมของสหประชาชาติ
ซึ่งมองสวัสดิการสังคมในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นการลงทุน แทน
กรอบแนวคิดแบบการสร้างตาข่ายความคุม้ ครองซึง่ มองสวัสดิการ
สังคมเป็นภาระทางการคลัง
2. จำ�เป็นต้องมีการขยายความคุ้มครองทางสังคม (สวัสดิการสังคม)
ไปพร้อมกับการปรับประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำ�เนินการ
การคุ้มครองทางสังคมที่ได้ดำ�เนินการไปแล้ว
3. ในกรณีที่ต้องมีการปรับลดค่าใช้จ่ายภาครัฐเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ ควรเน้นปรับลดรายจ่ายประจำ�และรายจ่ายใน
กิจกรรมที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรงก่อน
เนื่องจากการปรับลดการจัดสวัสดิการสังคมนั้นมีผลกระทบต่อ
การเพิ่มผลิตภาพของประเทศส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในระยะยาว
4. รัฐบาลควรมีกลไกการอภิบาลระบบระดับประเทศสำ�หรับระบบ
การคุ้มครองทางสังคม (สวัสดิการสังคม) ในภาพรวม รวมทั้ง
กำ � หนดทิ ศ ทางแนวทางการปฏิ รู ป รายจ่ า ยสวั ส ดิ การสั ง คมทั้ ง
ระบบ เพื่อให้เกิดการบริหารการคลังที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือ
ลดภาระทางการคลังจากการดำ�เนินโครงการที่ก่อให้เกิดรายจ่าย
ด้านสวัสดิการสังคม
5. เร่งจัดทำ�ฐานข้อมูลกลางการคุ้มครองทางสังคม (สวัสดิการสังคม)
และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารนโยบายการคุ้มครองทาง
สังคม เพื่อใช้ในการอภิบาลระบบการคุ้มครองทางสังคม
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โครงการติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564)
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559)
วิราภรณ์ โพธิศิริ นภาพร ชโยวรรณ ศิริวรรณ ศิริบุญ รัตติยา ภูละออ
บุศริน บางแก้ว ชลธิชา อัศวนิรันดร และ บุษบา รุ่นเจริญ
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่ทำ�วิจัย 2560

ได้รับทุนสนับสนุนจาก
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วัตถุประสงค์

ระเบียบวิธีวิจัย

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุตามดัชนีที่ก�ำหนดไว้ในแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545
- 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2552
2. เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ
ของการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางาน
ด้านผู้สูงอายุ อันน�ำไปสู่ข้อเสนอแนะ
ในการปรับแผนผู้สูงอายุให้สอดคล้อง
สถานการณ์ความเป็นจริง

ใช้วธิ วี จิ ยั แบบผสมวิธโี ดยดำ�เนินการวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
คู่ขนานไปพร้อมกัน ข้อมูลที่ใช้ ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูล
ทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ข้อมูลโดยตรง โดยใช้แบบสอบถาม แบบสำ�รวจ การสัมภาษณ์ส่วน
บุคคลเชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ส่วนข้อมูลทุติยภูมิได้จากแหล่ง
ข้อมูลต่างๆ และการทบทวนงานวิจยั และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ข้อมูล
ทั้งหมดจะถูกนำ�มาแยกวิเคราะห์ ตามลักษณะข้อมูลและดัชนีชี้วัด
และนำ�มาบูรณาการร่วมกันในการอภิปรายผล เพือ่ นำ�ไปสูข่ อ้ เสนอแนะ
ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการดำ�เนินงานด้านผู้สูงอายุ

108

ผลการศึกษา
ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดำ � เนิ น งานด้ า นผู้ สู ง อายุ ต ามดั ช นี
ชี้วัดในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2552 พบว่า ดัชนีชี้วัดทั้งหมด 56 ดัชนี มีเพียง 27 ดัชนี
เท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 48.2 สำ�หรับดัชนี
รวม 4 ดัชนี มี 2 ดัชนีที่ผ่านการประเมิน คือ ดัชนีวัดความสุขของผู้สูงอายุ
และดั ช นี คุ ณ ภาพภาวะประชากรสู ง อายุ โดยมี ป ระเด็ น สำ � คั ญ คื อ
ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มี
คุณภาพ เป็นยุทธศาสตร์ที่มีดัชนีผ่านการประเมินน้อยที่สุด เพียงหนึ่งใน
สามของประชากรอายุ 18-59 ปี มีการเตรียมการเพื่อวัยสูงอายุซึ่งน้อยกว่า
ค่าเป้าหมายกว่าครึ่งหนึ่ง โดยรวม การจัดสรรงบประมาณให้กับกิจกรรม
ด้านผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงมีความผันผวน สถาน
ที่สาธารณะจำ�นวนมากยังขาดอุปกรณ์อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ
ปัจจุบัน ยังไม่มีการออกมาตรการเกื้อหนุนให้เอกชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดบริการด้านสุขภาพและสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ และยังไม่มีการ
ดำ�เนินการจัดทำ�แผนผลิตบุคลากรด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม นอกจาก
นี้แล้วในยุทธศาสตร์ที่ 5 เรื่องการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความ
รู้ด้านผู้สูงอายุ และการติดตาม เป็นยุทธศาสตร์ที่มีดัชนีผ่านการประเมิน
สูงที่สุด
ผลการติดตามและประเมินผลกระบวนการการดำ�เนินงานด้านผู้สูงอายุ
ในระหว่าง พ.ศ. 2555–2559 มีประเด็นสำ�คัญคือ งานด้านผู้สูงอายุยัง
ไม่ประสบความสำ�เร็จเท่าที่ควร เนื่องจากมีหลายหน่วยงานไม่ได้ให้ความ
สำ�คัญกับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับวัยสูงอายุ การดำ�เนินงานขาดการบูรณาการ
ที่เป็นรูปธรรม การกระจายอำ�นาจและการถ่ายโอนภารกิจไปสู่ท้องถิ่นยังไม่
เสร็จสมบูรณ์ และยังขาดการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุทั้งในระดับ
ประเทศและท้องถิ่น ส่งผลให้การปรับปรุง ติดตามและพัฒนางานตามแผน
ผู้สูงอายุเป็นไปอย่างล่าช้า และไม่ตอบสนองกับปัญหาที่เกิดขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ผลจากการติดตามและประเมินผลในครั้ง
นี้นำ�ไปสู่ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมและ
พัฒนาการดำ�เนินงานด้านผู้สูงอายุ คือ 1)
ผลักดันให้เรื่องสังคมสูงอายุเป็นระเบียบ
วาระแห่งชาติ 2) ปรับปรุงดัชนีชี้วัดการ
บูรณาการงานด้านผูส้ งู อายุ 3) สร้างความ
รู้ทางสุขภาพและระบบการดูแลสุขภาพ
อย่างเป็นรูปธรรม 4) เพิ่มโอกาสในการ
ทำ�งานแก่ผู้สูงอายุ 5) การเตรียมการด้าน
บุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บสั ง คมสู ง อายุ และ
6) สร้ า งฐานข้ อ มู ล ผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งเป็ น
ระบบและบูรณาการ
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45
การศึกษารูปแบบการให้บริการ
การบริหารและการจัดการที่พักสำ�หรับผู้สูงอายุ
(ไม่ปรากฎชื่อผู้ทำ�วิจัย)
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปีที่ทำ�วิจัย 2560

ได้รับทุนสนับสนุนจาก
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษารูปแบบการให้บริการ
การบริหาร และการจัดการที่พัก
อาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุ

ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเอกสาร และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์ และ
เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จากผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง การศึ ก ษาดู ง านภายใน
ประเทศ คือ สวางคนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ และการศึกษาดูงานที่พัก
สำ�หรับผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีลักษณะหลากหลายประเภท ตาม
ระดับความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองของผู้สูงอายุ รวมทั้งผลการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผลจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับข้อเสนอ
รูปแบบการให้บริการ การบริหารและการจัดการที่พักสำ�หรับผู้สูงอายุ
ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
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ผลการศึกษา
การดู แ ลให้ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ ใช้ ชี วิ ต ช่ ว งบั้ น ปลาย
กับลูกหลานที่บ้าน (Aging in place) นั้น เป็น
กระแสที่ แ ต่ ล ะประเทศให้ ค วามสำ � คั ญ เช่ น
ประเทศญี่ ปุ่ น เองที่ มี ก ารจั ด ระบบการรั ก ษา
ดูแลระยะยาว ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ที่
บ้านเป็นหลัก
นอกจากนีต้ อ้ งสร้างความเข้าใจให้ชดั เจนว่าทีพ่ กั
เพื่ อ ผู้ สู ง อายุ ค วรเป็ น ที่ อ ยู่ ที่ ผู้ สู ง อายุ ส มั ค ร
ใจมาอยู่เองไม่ใช่ลูกหลานนำ�ผู้สูงอายุมาทอดทิ้ง
ลูกต้องตระหนักเสมอว่ามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ
ดู แ ลบิ ด ามารดาของตน ต้ อ งมาเยี่ ย มเยี ย น
เสมอ จะทอดทิ้ ง ไม่ ไ ด้ ยิ่ ง ถ้ า สามารถสร้ า ง
ระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุแบบ Day care
น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับครอบครัว
แบบสังคมไทย สถานสงเคราะห์คนชราควรจะ
เป็นทางเลือกสุดท้ายในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่เหลือ
ใครแล้ ว จริ ง ๆ และหากพิ จ ารณาถึ ง แนวคิ ด
การสู ง วั ย อย่ า งมี ค วามสุ ข ในสั ง คมก็ จ ะเป็ น
สิ่ ง ที่ ยื น ยั น ว่ า หากผู้ สู ง อายุ ไ ม่ ส ามารถอยู่
ที่ บ้ า น ไ ด้ สิ่ ง ที่ เ ป็ น ท า ง เ ลื อ ก ต่ อ ม า คื อ
การให้ผู้สูงอายุอาศัยในชุมชน

ข้อเสนอแนะ
1. รัฐควรจะเน้นให้ความส�ำคัญในกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่มีรายได้ต�่ำเป็นหลัก
2. รัฐควรสวมบทบาทผู้ดูแล และส่งเสริมให้เอกชนเข้ามา
ด�ำเนินการธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นในทุกระดับ
ช่วงรายได้
3. รัฐต้องมีการออกกฎหมายเรื่องมาตรฐานของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
4. รัฐต้องส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุด้วย
เทคโนโลยีเพื่อเสริมก�ำลังคน
5. รัฐต้องเร่งเข้ามาจัดการสวัสดิการเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
การวางแผนการออม และการสร้างกองทุนเพื่อช่วย
ในการการออกค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ
6. รัฐต้องพัฒนาและสนับสนุนอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่เพิ่มเติม
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46
การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย
วิสาขา ภูจ่ นิ ดา ยลดา พงค์สภุ า วิภาพรรณ เพียรแย้ม ภารณ วงศ์จนั ทร์ และ สิรสิ ดุ า หนูทมิ ทอง
สำ�นักวิจัย และคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่ทำ�วิจัย 2560

ได้รับทุนสนับสนุนจาก

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ระเบียบวิธีวิจัย

วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาการจัดการสิง่ แวดล้อมในครัวเรือน
และชุมชน โดยกลุ่มผู้สูงอายุและหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ ช นบท รวมทั้ ง เพื่ อ
สังเคราะห์รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
และประเมินรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยผู้สูงอายุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ชนบทของประเทศไทย
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ทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ
จำ�นวน 400 ราย องค์การบริหารส่วนตำ�บล 100 แห่ง ลงพื้นที่ศึกษา
8 แห่ง และทำ�การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม ความเหมาะสมของการบริหารจัดการและผล
การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมสำ�หรับผู้สูงอายุ และทำ�การวิเคราะห์
การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด้ า นการจั ด การ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ ประเมินรูปแบบการจัดการสิง่ แวดล้อมสำ�หรับผูส้ งู อายุ
ในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย

ผลการศึกษา
การจัดสรรทรัพยากรในการด�ำเนินงานด้านผูส้ งู อายุอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก ปัจจัย
ที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมากที่สุด คือ การด�ำเนินงานอาสา
สมัครหรือจิตอาสา ปัญหามลพิษหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่พบมาก
ที่สุด คือ ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ น�้ำท่วม ภัยแล้ง ดินทรุด ดินถล่ม และ
พายุ การด�ำเนินการดูแลหรือจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพบว่าอยู่ใน
เกณฑ์ปานกลาง และการบังคับใช้กฎหมายหรือก�ำหนดมาตรการ แผนงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ พบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลทางสภาพแวดล้อมในการด�ำรงชีวิต
ของผู้สูงอายุเกินกว่ากึ่งหนึ่งมีท่ีพักอาศัยเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น นอนบนเตียง
มีห้องน�้ำห้องส้วมแบบโถนั่งชักโครก/ราดน�้ำ ในบ้านมีราวยึดเกาะ และไม่มี
อุปกรณ์หรือสถานที่ในการท�ำกิจกรรมสันทนาการในเวลาว่าง สภาพปัญหา
ที่ส่งผลต่อการด�ำรงชีวิตของผู้สูงอายุมากที่สุด คือ เรื่องรายได้ของครอบครัว
ไม่มั่นคง
จากการน�ำคู ่ มื อ ไปใช้ ใ นการทดสอบและจั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู ้ กั บ กลุ ่ ม
ผู้สูงอายุทั้ง 5 พื้นที่ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนผู้สูงอายุ
และชุมชน ได้ให้ความสนใจในด้านนโยบายเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะเรือ่ งการจัดการขยะ ซึง่ สะท้อนถึงทิศทางในการจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อ มและความส�ำเร็ จ ที่ ส ามารถด�ำเนิ น การให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่
ได้ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ควรปรับบทบาทจาก
การสงเคราะห์เป็นลักษณะเชิงรุก เน้น
กระบวนการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน ควรมีการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภาค
ส่วนกลาง และท้องถิ่น
2. ในการดำ�เนินงานของหน่วยงานท้องถิ่น
ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุยังมีข้อจำ�กัดด้านบุคลากรที่ไม่
เพียงพอทั้งเชิงปริมาณด้านทักษะการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงจำ�เป็นต้องพัฒนา
ทักษะและเพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติ
หรือเป็นลักษณะอาสาสมัครโดยเฉพาะ
องค์กรอิสระ

การประเมินรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทของ
ประเทศไทยโดยการน�ำคู่มือไปใช้ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แต่ละพื้นที่ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจน
รวมทัง้ การด�ำเนินโครงการและกิจกรรมด้านการดูแลสิง่ แวดล้อมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในชุมชน เช่น โครงการจัดตัง้ ธนาคารขยะ โครงการ
รณรงค์การจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กิจกรรมเพิ่มพื้นที่ป่าในชุมชน
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47
การศึกษาปัญหาและความเสี่ยงในการถูกละเมิดสิทธิ
และประเมินสถานการณ์เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ
จงจิตต์ ฤทธิรงค์ กาญจนา ตั้งชลทิพย์ รศรินทร์ เกรย์ และ พิมลพรรณ นิตย์นรา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่ทำ�วิจัย 2560

ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

วัตถุประสงค์

ระเบียบวิธีวิจัย

1. เพื่อศึกษาลักษณะ/ประเภทของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา
และความเสี่ยงในการถูกละเมิดสิทธิ
2. เพื่อศึกษาว่าเมื่อไรและใครที่จะเข้ามามีส่วนในการพิทักษ์คุ้มครอง
ผู้สูงอายุ
3. เพื่อศึกษาบทบาท และช่วงเวลา (Timing) ของสมาชิกครอบครัวและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ โดยมีสมมติฐาน “สมาชิกครอบครัวเป็น
ผู้พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุลำ�ดับแรก”

ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์
ระดับลึกผู้สูงอายุที่มีความหลากหลาย
ในด้ า นสุ ข ภาพและรู ป แบบการอยู่
อาศั ย สั ม ภาษณ์ ผู้ สู ง อายุ ช าย 5 คน
ผู้ สู ง อายุ ห ญิ ง 14 คน และผู้ ดู แ ลใน
พืน้ ทีก่ รุงเทพและปริมณฑล และจังหวัด
กาญจนบุรี เพือ่ รวบรวมประวัตชิ วี ติ ของ
ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์
แพทย์ เ วชศาสตร์ ผู้ สู ง อายุ และนั ก
สังคมสงเคราะห์เพือ่ ให้เข้าใจปัญหาและ
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิ
ได้จำ�นวนกรณีศึกษาทั้งหมด 23 คน
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ผลการศึกษา
ปั ญ หาในการถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ
ประกอบด้วย 1) ปัญหาด้านสิทธิส่วนบุคคล
ของผู้สูงอายุ 2) ปัญหาการเงินและทรัพย์สิน
3) ปัญหาด้านการรักษาพยาบาล 4) ปัญหาด้าน
กฎหมายหรือจริยธรรม และ 5) ปัญหาและความ
เสี่ยงจากภาวะสมองเสื่อม
การศึกษาประวัติชีวิตของผู้สูงอายุพบว่า เวลา
และปั จ จั ย ที่ ทำ � ให้ ผู้ สู ง อายุ ต้ อ งการความ
ช่วยเหลือเพือ่ พิทกั ษ์คุม้ ครองสิทธิแตกต่างกันไป
ตาม “จุดเปลี่ยนของชีวิต” 3 ลักษณะ ได้แก่
1) การสูญเสียสมาชิกในครอบครัวที่เป็นที่พึ่งพิง
ของผู้สูงอายุ 2) การเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำ�
กิจกรรมประจำ�วันได้ด้วยตนเอง และ 3) การมี
ภาวะสมองเสื่อม
สมาชิกครอบครัวมีบทบาทสำ�คัญในการดูแล
และพิทกั ษ์คุม้ ครองสิทธิของผูส้ งู อายุทีม่ สี ขุ ภาพ
และความสามารถด้านสติปัญญาเริ่มเสื่อมถอย
โดยวิธีสังเกตการณ์ ให้คำ�ปรึกษา ติดตาม ให้
ความช่วยเหลือ และพยายามให้ผู้สูงอายุรักษา
สิทธิ/ความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น ก่อน
ที่ จ ะมี ก ารพิ ทั ก ษ์ คุ้ ม ครองทางกฎหมายหรื อ
จริยธรรม ผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาชิกในครอบครัว
ช่วยดูแลจำ�เป็นต้องมีบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ญาติ
มาช่วยดูแล จึงต้องการบุคคลหรือองค์กรเพื่อ
พิทักษ์คุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้สูงอายุ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. ระบบการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิควร
ดำ�เนินการไปพร้อมกับการป้องกันอันตราย และการรักษาผล
ประโยชน์
2. ควรเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิ กฎหมาย และการถูกละเมิดสิทธิให้
แก่ประชาชนทั่วไปในท้องถิ่นผ่านสื่อสาธารณะ
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดให้มีบุคลากรของรัฐให้
คำ�ปรึกษาด้านสิทธิและกฎหมาย
4. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรเพิ่ม
จำ�นวนนักสังคมสงเคราะห์ในท้องถิ่น
5. ควรมีการกระจายศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมในภูมิภาคหรือ
จังหวัดเพื่อช่วยลดเวลาในการประสานงานในการบริการของ
ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมแบบรวมศูนย์ในกรุงเทพฯ
6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ
กระทรวงสาธารณสุขควรระบุหน้าที่ ภารกิจ และการประเมิน
ผลงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลืออย่าง
ชัดเจน และควรกำ�หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในระดับปัจเจกบุคคล พร้อมกับการประเมินผลงานในระดับ
นโยบายขององค์กร
7. กรมกิจการผู้สูงอายุ ควรจัดให้บุคลากรที่ทำ�งานด้าน
สังคมสงเคราะห์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีองค์ความรู้ เพื่อ
ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยง
8. สื่อสาธารณะควรมีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้และทำ�ให้
สังคมตระหนักถึงปัญหาการถูกละเมิดสิทธิที่กำ�ลังเกิดขึ้นใน
สังคมสูงอายุ
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