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สถานการณ์

ผู้สูงอายุไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘

คำ�นำ�
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย เป็นรายงานที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.)
มีหน้าที่จัดท�ำขึ้นตามที่พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้ก�ำหนดไว้ในมาตรา 9 (10)
เพือ่ เสนอรายงานสถานการณ์เกีย่ วกับผูส้ งู อายุของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจ�ำทุกปี
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
(มส.ผส.) ด�ำเนินการจัดท�ำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจ�ำปี นับตั้งแต่ปี 2549
เป็นต้นมา
รายงานฉบั บ นี้ เ ป็ น รายงานประจ� ำ ปี 2558 ซึ่ ง ได้ ร วบรวมสถิ ติ ข ้ อ มู ล สถานการณ์
การสูงวัยของประชากรไทยในปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นการฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุ
ไทยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ในรายงานประจ�ำปีนี้ มีอรรถบทที่เน้นประเด็นเรื่อง
การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย
การจัดท�ำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจ�ำปี ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด ในนามของ มส.ผส. ขอขอบคุณ
หน่วยงานต่างๆ ทีใ่ ห้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณกองทุนผูส้ งู อายุทสี่ นับสนุน
งบประมาณในการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีมาโดยตลอด

(นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช)
ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

บทสรุป

สำ�หรับผู้บริหาร
และข้อเสนอแนะ
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สถานการณ์การสูงวัยของประชากรโลก
ประเด็นประชากรที่ประเทศต่างๆ ในโลกพูดถึงกันมากในสหัสวรรษที่ 2000 นี้ ได้แก่
การสูงวัยของประชากร โครงสร้างอายุของประชากรโลกและของประเทศต่างๆ ก�ำลังเปลีย่ น
ไปในทิศทางทีม่ อี ายุสงู ขึน้ ปรากฏการณ์ทางประชากรนีเ้ ป็นผลสืบเนือ่ งมาจากอัตราเกิดของ
ประชากรทั่วโลกได้ลดต�่ำลง ในขณะที่ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น การสูงวัยของประชากรย่อมมี
ผลอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละประเทศ
ในปี 2558 ประชากรโลกมี 7,349 ล้านคน ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นประชากรอายุ 60 ปีขนึ้ ไปประมาณ
901 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากรทั้งหมด นับได้ว่าประชากรรวมทั้งโลกได้
เข้าเกณฑ์ทเี่ รียกได้วา่ เป็น “สังคมสูงวัย” แล้ว อย่างไรก็ตามประชากรในแต่ละภูมภิ าคมีระดับ
การสูงวัยไม่เท่ากัน ทวีปยุโรปมีสดั ส่วนประชากรอายุ 60 ปีขนึ้ ไปสูงสุด ในขณะทีท่ วีปแอฟริกา
มีสัดส่วนประชากรสูงอายุต�่ำสุด ทวีปเอเซียซึ่งมีประชากรราวหนึ่งในสามของประชากรโลก
มีประชากรสูงอายุประมาณ 508 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของประชากรสูงอายุทงั้ โลก

สถานการณ์การสูงวัยของประชากรอาเซียน
ถ้าดูโลกให้แคบลงมาโดยดูเฉพาะประชากรในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในปี 2558
อาเซียนมีประชากรรวมทั้งหมด 630 ล้านคน เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรอาเซียนอยู่
ในประเทศอินโดนีเซีย โดยรวมแล้วอาเซียนมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปอยู่ประมาณ 59
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ของประชากรทั้งหมด ประเทศอาเซียนที่เข้าเกณฑ์เป็น
สังคมสูงวัยแล้วมี 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์ร้อยละ 18 ไทยร้อยละ 16 และเวียดนาม
ร้อยละ 10 ส่วนประเทศที่มีประชากรมากที่สุดของอาเซียน คือ อินโดนีเซีย มีประชากรอายุ
60 ปีขึ้นไป ประมาณ 21 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของประชากรทั้งหมด
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สถานการณ์การสูงวัยของประชากรไทย
ในปี 2558 ประชากรไทยมีจำ�นวน 65.1 ล้านคน (ไม่นับรวมแรงงานข้ามชาติจากประเทศ
เพื่อนบ้านอีกประมาณ 3 ล้านคน) ในจำ�นวนนี้เป็นประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน
หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด
ประเด็นสำ�คัญคือ ขณะนีป้ ระชากรไทยกำ�ลังสูงวัยขึน้ อย่างเร็วมาก ประเทศไทยได้กลายเป็น
สังคมสูงวัยมาตัง้ แต่ปี 2548 คือมีสดั ส่วนประชากรอายุ 60 ปีขนึ้ ไปสูงถึงร้อยละ 10 ประชากร
สูงอายุกำ�ลังเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่เร็วมากคือ สูงกว่าร้อยละ 4 ต่อปี ในขณะที่ประชากรรวม
เพิ่มขึ้นด้วยอัตราเพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้น ตามการคาดประมาณประชากรของสำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์ คือมีสดั ส่วนประชากรอายุ 60 ปีขนึ้ ไปสูงถึงร้อยละ 20 ในปี 2564 และจะเป็น
สังคมสูงวัยระดับสุดยอดเมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 28 ในปี 2574
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สถานการณ์การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย
รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยได้เปลี่ยนไปมาก ในอดีตครัวเรือนไทยมีขนาดใหญ่
ผูส้ งู อายุอยูใ่ นครอบครัวทีม่ คี นหลายรุน่ วัยอาศัยอยูด่ ว้ ยกัน ขนาดครัวเรือนไทยได้เล็กลงจาก
เฉลี่ยประมาณ 5 คนต่อครัวเรือนเมื่อ 50 ปีก่อนเหลือเพียง 3 คนในปัจจุบัน
ประเด็นท้าทายคือสัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่ล�ำพังคนเดียว และอยู่ล�ำพังกับคู่สมรสมี
แนวโน้มสูงขึน้ ซึง่ จะเกิดค�ำถามว่าผูส้ งู อายุเหล่านีจ้ ะมีผดู้ แู ลหรือระบบทีจ่ ะช่วยเฝ้าระวังดูแล
อย่างไรเมื่อมีสภาพที่ต้องพึ่งพิง หรือช่วยตัวเองไม่ได้ การส�ำรวจเมื่อปี 2545 พบว่าผู้สูงอายุ
ที่อยู่ล�ำพังคนเดียวมีอยู่ร้อยละ 6 แต่ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 9 จากการส�ำรวจปี 2557 และ
ผูส้ งู อายุทอี่ ยูล่ ำ� พังกับคูส่ มรสเพิม่ สูงขึน้ จากร้อยละ 16 ในปี 2545 เป็นร้อยละ 19 ในปี 2557
สภาพทีอ่ ยู่อาศัยขึ้นอยู่กบั สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวด้วย การส�ำรวจในปี 2557
พบว่าผูส้ งู อายุอาศัยอยูใ่ นครัวเรือนทีม่ รี ายได้ตำ�่ กว่าเส้นความยากจนมากถึงร้อยละ 34 และ
ประเด็นส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุที่เคยได้จากบุตรลดลงจาก
ร้อยละ 52 จากการส�ำรวจในปี 2550 เหลือเพียงร้อยละ 37 ในปี 2557
การดูแลผู้สูงอายุในที่อยู่อาศัยเดิมเป็นเรื่องส�ำคัญ โดยเฉพาะผู้สูงอายุวัยปลายที่มีอัตราการ
มีโรคประจ�ำตัวสูงขึ้นตามวัย การส�ำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5
เมื่อปี 2557 พบว่า โรคที่มักพบในผู้สูงอายุได้แก่ ข้ออักเสบ/ข้อเสื่อม โรคความดันโลหิตสูง
เบาหวาน และโรคอ้วน ยิ่งไปกว่านั้นผู้สูงอายุเกินกว่าร้อยละ 10 มีปัญหาการขึ้นลงบันได
ปัญหาการกลั้นอุจจาระ หรือปัสสาวะไม่ได้ ส�ำหรับผู้สูงอายุวัยปลาย มีร้อยละ 4 ที่ต้องการ
คนคอยช่วยดูแล แต่ไม่สามารถจะหาได้
เมื่อมีอายุมากขึ้น ห้องนอน ห้องน�้ำ ห้องส้วม เป็นเรื่องส�ำคัญในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
การส�ำรวจในปี 2557 พบว่าผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 54 ยังใช้ส้วมแบบนั่งยอง ผู้สูงอายุ
วัยปลายร้อยละ 18 ยังมีห้องนอนอยู่บนชั้นสองของบ้าน มากกว่าร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุ
วัยปลายเคยหกล้ม (ในช่วง 6 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์)
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ผู้สูงอายุอยู่ในที่อยู่อาศัยเดิมเป็นดีที่สุด
การเตรียมความพร้อมด้านการอยูอ่ าศัยเป็นเรือ่ งสำ�คัญในสังคมทีก่ ำ�ลังมีอายุสงู ขึน้ โดยเฉพาะ
ประเทศไทยที่กำ�ลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอีกประมาณ 6 ปีข้างหน้านี้ จะต้องมี
การเตรียมที่อยู่อาศัยทั้งที่เป็นบ้านเรือน ครอบครัว ชุมชน อาคารสิ่งก่อสร้างสาธารณะ และ
ถนนหนทาง ให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุที่กำ�ลังเพิ่มจำ�นวนขึ้นอย่างรวดเร็ว
การอยู่อาศัยที่ดีที่สุดของผู้สูงอายุคือ ให้ผู้สูงอายุอยู่อาศัยในที่อยู่เดิมกับครอบครัว ชุมชน
และสิ่งแวดล้อมเดิมที่คุ้นชิน ทั้งนี้ต้องมีการปรับสภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนและพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งระบบการเฝ้าระวังดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะต้องพึ่งพิง
ให้เอื้อต่อการดำ�เนินชีวิตของผู้สูงอายุภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ผู้สูงอายุจะใช้ชีวิตอยู่
ต่อไป ต้องมีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเดิมให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น
ทางเข้าออกบ้าน พื้นบ้าน ห้องที่ผู้สูงอายุใช้เป็นประจำ� ห้องนอน ห้องน้ำ� ห้องส้วม รวมทั้ง
การจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้าน
ในที่อยู่อาศัยเดิม หากผู้สูงอายุจำ�เป็นต้องมีคนดูแล ไม่ว่าจะเฉพาะบางเวลาหรือตลอดเวลา
รัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเครือข่ายชุมชน อาจสร้างระบบการเฝ้าระวังดูแล เช่น
ใช้ระบบอาสาสมัครเยี่ยมบ้าน จัดตั้งศูนย์กิจกรรมสำ�หรับผู้สูงอายุ จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
เวลากลางวัน สร้างระบบการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยทีผ่ สู้ งู อายุเข้าถึงได้งา่ ยหรือระบบ
ที่เอื้อต่อการให้บริการผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงถึงที่อยู่อาศัย
สภาพแวดล้อมทีอ่ ยูอ่ าศัยเดิมของผูส้ งู อายุตอ้ งได้รบั การปรับปรุงให้เอือ้ ต่อการใช้ชวี ติ อย่างมี
คุณภาพของผู้สูงอายุ อาคาร สิ่งก่อสร้าง ถนนหนทาง และพื้นที่สาธารณะ จะต้องออกแบบ
และก่อสร้างให้เหมาะกับสังคมสูงวัย ระบบการขนส่งคมนาคมจะต้องออกแบบให้ผู้สูงอายุ
ใช้การได้
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ประชากรไทยมีแนวโน้มชัดเจนว่ากำ�ลังสูงวัยขึ้นด้วยอัตราที่เร็วมาก ประเทศไทยกำ�ลัง
จะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในเวลาอีกไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า รัฐบาลจึงต้อง
รีบเร่งวางนโยบายและหามาตรการต่างๆ เพื่อรองรับสังคมสูงอายุ โดยไม่ชักช้า จึงมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุอยู่ในที่อยู่อาศัยที่ช่วยส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
• สนับสนุนให้ผู้สูงอายุคงอยู่ในที่อยู่อาศัยเดิม ในครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่
ตนคุ้นชิน โดยปรับปรุงสถานที่ และสิ่งก่อสร้างทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้านให้
เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
• สนับสนุนคนในครอบครัวที่ทำ�หน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ เช่น ให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
• ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และเครือข่ายในชุมชน มีส่วนร่วมใน
การสร้างกลไกเฝ้าระวังดูแลผู้สูงอายุ เช่น มีระบบอาสาสมัครเยี่ยมบ้าน ศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุกลางวัน
• ส่งเสริมให้ อปท. และชุมชน ปรับปรุงสิง่ แวดล้อม และจัดบริการสาธารณะ โดยเฉพาะ
การขนส่งสาธารณะที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตนอกบ้านของผู้สูงอายุ
• ยกระดับมาตรฐานของที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะดำ�เนินการโดยรัฐหรือเอกชน สำ�หรับ
ผู้สูงอายุที่จำ�เป็นต้องไปอยู่ในที่อยู่อาศัยใหม่
2. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุดำ�รงชีวิตอยู่อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี
• สร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงอายุในการปกป้องตนเองจากภัยรอบด้านด้วยการให้ข่าวสาร
ความรู้ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ/กลไก/เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำ�รงชีวิตอย่าง
ปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี
• ลด “วยาคติ” หรือแนวความคิดเชิงลบต่อผู้สูงอายุในหมู่ประชากรทุกเพศทุกวัย
• สนับสนุนให้กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุมีบทบาทและความเข้มแข็ง
• ให้ทุกหน่วยงาน ครอบครัว และสถาบันการศึกษา มีส่วนร่วมรณรงค์ให้ประชาชน
มีค่านิยมเอื้ออาทร เห็นคุณค่า และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ
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3. เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ
• ส่งเสริมให้ประชาชนเริ่มสร้างและดูแลสุขภาพของตนตั้งแต่วัยเยาว์เพื่อเป็นผู้สูงอายุ
ที่มีสุขภาพดี
• จัดระบบบริการสาธารณสุขให้เอื้อต่อการให้บริการผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน
4. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
• ส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ
• สร้างมโนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับนิยามผู้สูงอายุเพื่อให้สังคมเห็นว่าผู้สูงอายุยังมีพลังและ
มีศักยภาพเป็นผู้ผลิตในตลาดแรงงานได้
• ปรับแก้ระเบียบ/กฎเกณฑ์/กฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ รวมทั้ง
การขยายอายุเกษียณของข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
• ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และวางแผนการออมเงินและใช้จ่ายอย่างประหยัดเพื่อ
เป็นเงินออมไว้ใช้จ่ายยามชราภาพ
• สนับสนุนให้กองทุนการออมแห่งชาติมีความเข้มแข็งและมีการบริหารจัดการที่ดี
• มุ่งพัฒนาระบบบำ�นาญให้ครอบคลุมผู้สูงอายุอย่างถ้วนหน้า รวมทั้งปรับปรุงระบบ
เบี้ยยังชีพให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ/ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น
5. จัดทำ�แผนช่วยเหลือผู้สูงอายุเมื่อเกิดภัยพิบัติ
• ให้ อปท. ทุกระดับรวมผูส้ งู อายุไว้เป็นกลุม
่ เป้าหมายในแผนการป้องกัน/รับมือภัยพิบตั ิ
• จั ด ทำ� “คู่ มื อ รั บ ภั ย พิ บั ติ ” ที่ ใ ห้ ค วามสำ�คั ญ กั บ การช่ ว ยเหลื อ ผู้ สู ง อายุ เ ป็ น พิ เ ศษ
เมื่อเกิดภัยพิบัติ
• หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ จ ะต้ อ งมี ฐ านข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู้ สู ง อายุ
ในพื้นที่ ซึ่งควรมีรายละเอียดเรื่องตำ�แหน่งที่อยู่ สถานะทางสุขภาพ และผู้สามารถ
ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ข้อมูลเหล่านี้ต้องปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
• หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องมีการซักซ้อมแผนปฏิบต
ั กิ ารช่วยเหลือผูส้ งู อายุตามกำ�หนด
เวลาที่เหมาะสม
• ให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้สูงอายุในการเตรียมความพร้อม การดูแลตนเอง และการฟื้นฟู
หากเกิดภัยพิบัติ

สารบัญ
ค�ำนิยามของ “ผู้สูงอายุ”
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ค�ำนิยามของ “ผู้สูงอายุ”
ปัจจุบนั องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ยังไม่มนี ยิ ามทีแ่ น่นอน
ว่าอายุเท่าไรจึงจะเรียกว่าเป็น “ผู้สูงอายุ” (Older/Elderly person)
แต่องค์การสหประชาชาติใช้อายุ 60 ปีขึ้นไปในการน�ำเสนอสถิติข้อมูล
และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ใช้อายุ 65 ปีขึ้นไปเป็นเกณฑ์ในการเรียก
“ผู้สูงอายุ”
WHO, 2001

ส�ำหรับประเทศไทย ก�ำหนดนิยาม “ผู้สูงอายุ” ไว้ในพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 “ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุ
เกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย
ในรายงานผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2558 “ผู้สูงอายุ” หมายถึงผู้มีอายุ
60 ปีขนึ้ ไป และ “ประชากรสูงอายุ” หมายถึงประชากรอายุ 60 ปีขนึ้ ไป
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ค�ำนิยามของ “สังคมสูงวัย”
ค�ำว่า “สังคมสูงวัย” และ “สังคมสูงอายุ” มีความหมายเหมือนกัน
และใช้แทนกันได้
“สังคมสูงวัย” (Aged society)
หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10
ของประชากรทั้งหมด
(หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 7)
“สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete aged society)
หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20
ของประชากรทั้งหมด
(หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 14)
“สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super aged society)
หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 28
ของประชากรทั้งหมด
(หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20)
“สังคมสูงวัย” (Ageing society)
มีความหมายอีกอย่างหนึง่ คือ หมายถึง สังคมทีป่ ระชากรก�ำลังมีอายุ
สูงขึ้น สังเกตได้จากอัตราส่วนร้อยของประชากรสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ
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แหล่งข้อมูลทีใ่ ช้ในรายงานสถานการณ์ผสู้ งู อายุไทย 2558
United Nations World Population Prospect, The 2015 Revision
(UNWPP, 2015) จัดท�ำโดยองค์การสหประชาชาติ ฉายภาพประชากรตามกลุ่ม
อายุและเพศ ของประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก โดยใช้ขอ้ มูลส�ำมะโนประชากรของประเทศ
ต่างๆ เป็นฐาน
ส�ำมะโนประชากรและเคหะ ด�ำเนินการโดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ท�ำการ
แจงนับประชากรทุกคน ทั่วประเทศ ทุก 10 ปีในปีพุทธศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข 3
ประเทศไทยท�ำส�ำมะโนประชากรและเคหะครั้งหลังสุด เมื่อ พ.ศ. 2553
ทะเบียนราษฎร ด�ำเนินการโดยส�ำนักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะรายงานจ�ำนวนราษฎร จ�ำนวนคนเกิด และจ�ำนวน
คนตาย ที่จดทะเบียนในแต่ละปี รายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปีนั้น
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 จั ด ท� ำ
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ใช้ประชากรจากส�ำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เป็นฐานเริ่มต้น ท�ำการ
ฉายภาพประชากรตามกลุ่มอายุและเพศ ตามเงื่อนไขแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
อัตราเจริญพันธุ์ การรอดชีพ และการย้ายถิ่น
การส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ด�ำเนินการโดยส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ (สสช.) เริ่มส�ำรวจครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2537 การส�ำรวจ พ.ศ. 2557
เป็นการส�ำรวจครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นการส�ำรวจตัวอย่างของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป
ใน 83,880 ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนประชากรสูงอายุในระดับประเทศ
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุน�ำเสนอเฉพาะข้อมูลของตัวอย่างอายุ 60 ปีขึ้นไป
การส�ำรวจสุ ข ภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่ า งกาย ครั้ ง ที่ 5
พ.ศ. 2557 ด�ำเนินงานโดยส�ำนักงานส�ำรวจสุขภาพประชากรไทย สถาบันวิจยั ระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) จัดท�ำครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2534-2535 และด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี การส�ำรวจฯ นี้ใช้วิธีการตรวจร่างกายและการตรวจสารตัวอย่าง
ทัง้ ชายและหญิงทุกกลุม่ อายุ รายงานสถานการณ์ผสู้ งู อายุคดั เลือกข้อมูลเฉพาะของ
บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

การสูงวัย
ของประชากรไทย

1
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1.1

สถานการณ์สูงวัยของโลก
เมื่อ 20 ปีก่อน โลกของเรามีประชากรประมาณ 5,735 ล้านคน และมีประชากรอายุ
60 ปีขึ้นไป ประมาณ 540 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ของประชากรโลก ในปี 2015
ประชากรโลกมีจ�ำนวน 7,349 ล้านคน ในจ�ำนวนนี้มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจ�ำนวน 901
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 12 จึงกล่าวได้วา่ “ประชากรโลกได้กลายเป็นสังคมสูงวัย” แล้ว
อายุ (ปี)

อายุ 60 ปีขึ้นไป
901 ล้านคน

95+
90-94

12%

85-89
80-84
75-79
70-74

ของประชากรทั้งหมด

65-69
60-64
55-59

อายุ 15-59 ปี

50-54

4,533 ล้านคน

45-49

62%

40-44
35-39
30-34

ของประชากรทั้งหมด

25-29
20-24

อายุ 0-14 ปี
1,916 ล้านคน

15-19
10-14
5-9
0-4

400,000

200,000

0

200,000

(พันคน)
400,000

26%

ของประชากรทั้งหมด

แหล่งข้อมูล: UNWPP 2015

พีระมิดประชากร เป็นแผนภาพทีแ่ สดงโครงสร้างอายุและเพศของประชากรชายและหญิง
ในแต่ละช่วงวัยต่างๆ ด้วยกราฟแท่งที่วางตามแนวนอน กราฟแต่ละแท่งจะแสดงกลุ่มอายุ
และวางเรียงกันจากกลุ่มอายุน้อยที่สุดอยู่ล่างสุด และกลุ่มอายุที่สูงขึ้นไปจนถึงกลุ่มอายุ
สุดท้าย กราฟแท่งแสดงอายุของประชากรชายจะอยูท่ างซ้าย และประชากรหญิงอยูท่ างขวา
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ใน 6 ทวีปของโลก ยุโรปมีระดับการสูงวัยสูงทีส่ ดุ คือ มีสดั ส่วนประชากรอายุ 60 ปีขน้ึ ไปสูง
ถึงร้อยละ 24 ของประชากรทัง้ ทวีป 738 ล้านคน แม้เอเซียจะมีสดั ส่วนของประชากรสูงอายุ
สูงเป็นอันดับ 4 รองจากทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และโอเชียเนีย แต่เป็นทวีปที่มีประชากร
สูงอายุมากที่สุด คือ 508 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากรทั้งทวีป
ประเทศทีม่ สี ดั ส่วนประชากร
สูงอายุมากทีส่ ดุ ในโลก

ประเทศทีม่ ปี ระชากรมากทีส่ ดุ ในโลก
2 ประเทศ อยูใ่ นทวีปเอเซีย
จีน ประชากร 1,376 ล้านคน
ประชากรอายุ 60 ปีขน
้ึ ไป 209 ล้านคน (15%)
อินเดีย ประชากร 1,311 ล้านคน
ประชากรอายุ 60 ปีขน
้ึ ไป 117 ล้านคน (9%)

ญี่ปุ่น

มีประชากรอายุ 60 ปีขน
้ึ ไป

33%

เอเซีย

อายุ 60 ปีขึ้นไป

12%

ของประชากรทั้งหมด
ในทวีป

200,000

100,000

0

100,000

200,000

แอฟริกา

ยุโรป

อายุ 60 ปีขึ้นไป

อายุ 60 ปีขึ้นไป

ของประชากรทั้งหมด
ในทวีป

ของประชากรทั้งหมด
ในทวีป

24%

5%

100,000

0

100,000

100,000

ละตินอเมริกาและแคริบเบียน

0

100,000

อเมริกาเหนือ

โอเชียเนีย

อายุ 60 ปีขึ้นไป

อายุ 60 ปีขึ้นไป

อายุ 60 ปีขึ้นไป

ของประชากรทั้งหมด
ในทวีป

ของประชากรทั้งหมด
ในทวีป

ของประชากรทั้งหมด
ในทวีป

100,000

17%

21%

11%

0

100,000

แหล่งข้อมูล: UNWPP 2015

100,000

0

100,000

100,000

0

100,000

20

1.2
ประเทศไทยสูงวัยเป็นอันดับสองในอาเซียน
ในปี 2558 ประเทศอาเซียนมีประชากรรวมกันทั้งหมด 633 ล้านคน มีประชากรอายุ
60 ปีขึ้นไป 59 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ของประชากรทั้งหมด ขณะนี้มี 3 ประเทศใน
อาเซียนที่เป็นสังคมสูงวัยแล้ว คือ มีร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้แก่
สิงคโปร์ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 18
ประเทศไทย มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 16
เวียดนาม มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10
อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียน คือ มี 258 ล้านคน หรือเกือบ
ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งอาเซียน อินโดนีเซียมีประชากรสูงอายุประมาณ 21 ล้านคน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 8 ของประชากรทั้งประเทศ
อายุ (ปี)

โครงสร้างอายุประชากรของอาเซียน ปี 2558
อายุ 60 ปีขึ้นไป
55 ล้านคน

9%

ของประชากร
ในอาเซียนทั้งหมด

อายุ 15-59 ปี

406 ล้านคน

64%

ของประชากร
ในอาเซียนทั้งหมด

อายุ 0-14 ปี
168 ล้านคน
30,000

20,000

แหล่งข้อมูล: UNWPP 2015

10,000

0

10,000

20,000

30,000

(พันคน)

27%

ของประชากร
ในอาเซียนทั้งหมด
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3

ประเทศในอาเซียน

เป็นสังคมสูงวัยแล้ว

เมียนมา
9%

เวียดนาม
10%

ลาว
6%

ไทย
16%

ฟิลปิ ปินส์
7%
กัมพูชา
7%

บรูไน
8%

สิงคโปร์
18%

มาเลเซีย
9%

อินโดนีเซีย
8%
ติมอร์-เลสเต
7%

% ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
แหล่งข้อมูล: UNWPP 2015
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1.3

สถานการณ์การสูงวัยในประเทศไทย
ในปี 2558 ประเทศไทยมีประชากร 65.1 ล้านคน (ไม่รวมแรงงานข้ามชาติจากประเทศ
เพือ่ นบ้านอีกประมาณ 3 ล้านคน) ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงวัย ทีม่ ปี ระชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไปประมาณ 10.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรไทยทั้งหมด
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ประกอบด้วยผู้ชาย 4.6 ล้านคน และผู้หญิง 5.7 ล้านคน
คิดเป็นอัตราส่วนเพศของประชากรสูงอายุเท่ากับผู้สูงอายุชาย 80 คนต่อผู้สูงอายุ
หญิง 100 คน
อัตราส่วนเพศ (Sex Ratio)
หมายถึง จำ�นวนผู้ชายต่อจำ�นวนผู้หญิง 100 คน
(ผู้ชาย/ผู้หญิง) X 100

พีระมิดประชากรไทย ปี 2558
อายุ (ปี)

100+

95-99

อายุ 60 ปีขึ้นไป
10.3 ล้านคน

90-94
85-89
80-84
75-79
70-74

ผู้สูงอายุชาย
4.6 ล้านคน

ผู้สูงอายุหญิง
5.7 ล้านคน

16%

ของประชากรทั้งหมด

65-69
60-64

อายุ 15-59 ปี

55-59

43 ล้านคน

50-54
45-49

66%

40-44

อายุมธั ยฐาน ปี 2558 เท่ากับ 37 ปี

35-39

ของประชากรทั้งหมด

30-34

อายุ 0-14 ปี
11.7 ล้านคน

25-29
20-24

18%

15-19

ของประชากรทั้งหมด

10-14
5-9
0-4

3,000

2,000

1,000

0

1,000

แหล่งข้อมูล: การคาดประมาณประชากรไทย พ.ศ. 2553 - 2583, สศช.

2,000

3,000

(พันคน)
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ดัชนีการสูงวัย ปี 2558
“ดัชนีการสูงวัย” (Index of Ageing)
แสดงถึงการสูงวัยของประชากรในพื้นที่
ซึ่งค�ำนวณได้จากประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
ต่อประชากรอายุต�่ำกว่า 15 ปี คูณด้วย 100

ดัชนีการสูงวัย
ของประเทศไทย

ปี 2583

ปี 2558

ปี 2513
10.8

88.4

251.2

จังหวัดที่มีดัชนีการสูงวัยมากที่สุด 10 อันดับแรก
ลำ�พูน		
ลำ�ปาง		
แพร่		
สมุทรสงคราม
สิงห์บุรี		
ชัยนาท		
อุตรดิตถ์		
พะเยา		
นครสวรรค์		
สุโขทัย		
แหล่งข้อมูล: การคาดประมาณประชากรไทย พ.ศ. 2553 - 2583, สศช.

154.0
153.2
148.9
141.0
134.3
129.9
129.2
128.1
120.4
119.7
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1.4

เกิดน้อย อายุยืน เป็นสาเหตุของการสูงวัย
ในระยะเวลา 30 ปีทผี่ า่ นมา โครงสร้างอายุของประชากรไทยได้เปลีย่ นแปลงไปอย่าง
มาก ประชากรไทยก�ำลังสูงวัยขึ้นอย่างรวดเร็ว อัตราเกิดที่ลดลงท�ำให้ประชากรวัย
เด็กหรือฐานพีระมิดแคบเข้า อายุของคนไทยทีย่ นื ยาวขึน้ ท�ำให้สดั ส่วนของประชากร
สูงอายุ หรือส่วนยอดของพีระมิดขยายใหญ่ขึ้น

อายุคาดเฉลีย่ ยืนยาวขึน้

2513

จ�ำนวนเกิดน้อยลง

ส่วนยอดของพีระมิดขยายใหญ่ขนึ้

2533 ส่วนฐานของพีระมิดแคบเข้า

2558

แหล่งข้อมูล: ส�ำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513 และ 2533, สสช.
การคาดประมาณประชากรไทย พ.ศ. 2553-2583, สศช.

จ�ำนวนเด็กเกิดน้อยลง ในช่วงปี 2506 - 2526 มีเด็กเกิดในประเทศไทยเกินกว่า 1 ล้านคน

ปี 2558
เด็กเกิด

จ�ำนวนเกิด
1,400,000

736,352 คน

1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

2506

2526

แหล่งข้อมูล: ทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ปี

2558

25

อายุคาดเฉลี่ย ยืนยาวขึ้น

เมื่อ 50 ปีก่อน คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยประมาณ 59 ปี
ในปี 2558 อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น 75 ปี
อายุ (ปี)

79 ปี
72 ปี

100
80
60
40

แหล่งข้อมูล:

2557

2555

2550

2549

2539

2534

2532

2528

2518

2507

2503

2490

0

2480

20

ปี

2558

Rungpitarangsi, B. 1974
การส�ำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2507-2508, 2517-2519, 2528-2529, 2532, 2534 และ 2538-2539, สสช.
สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558

สัดส่วนประชากรสูงอายุ ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เมื่อ 50 ปีก่อน ประชากรสูงอายุมีเพียงร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมด

ในปี 2558 สัดส่วนผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 16
และจะเพิ่มสูงถึงร้อยละ 32 ในอีก 25 ปีข้างหน้า

* ปี 2562

2558 ประชากรสูงอายุ 16%
ประชากรวัยทำ�งาน 66%
ประชากรวัยเด็ก 18%

จะเป็นครั้งแรกที่มี

ประชากรสูงอายุ

มากกว่าประชากรเด็ก

%
80
60
40

63.4

66.1%

58.6

50.0
45.1

29.2

20
0

67.9

7.4

4.9

2513

2533

วัยเด็ก (ต�ำ่ กว่า 15 ปี)
แหล่งข้อมูล:

19.2

18.0%

26.6

12.9

15.9%

14.8

*

2553

2573

วัยทำ�งาน (15-59 ปี)

ส�ำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513, 2533 และ 2553, สสช.
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583, สศช.

55.1

32.1
12.8

2583

ปี

วัยสูงอายุ (60 ปีขน้ึ ไป)
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1.5
อีกเพียง 6 ปี ประเทศไทยจะกลายเป็น

สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์

“สังคมสูงวัย” (Aged society)

หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด

“สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete aged society)

นับจาก
ปี 2558

6

ต่อไปอีก
ปี
ประเทศไทยจะเข้าสู่

สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์

หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด

“สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super aged society)
หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด
ผู้สูงอายุ

20%
ในปี 2564

ผู้สูงอายุ

10%

28%

สังคมสูงวัย ในปี 2574
สังคมสูงวัย
ในปี 2548 อย่างสมบูรณ์ ระดับสุดยอด
สังคมสูงวัย

%
30
20

ผู้สูงอายุ

16 ปี

*

ปี 2558 ประชากรสูงอายุ 16%

10
0

2548
แหล่งข้อมูล:

10 ปี
26 ปี
2564 2574

ส�ำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513, 2523, 2533, 2543 และ 2553, สสช.
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583, สศช.

ปี
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุและเพศของประชากรสูงอายุ
ผู้สูงอายุวัยปลาย (80 ปีขึ้นไป) 0.6 ล้านคน
ผู้ชาย 66 คน : ผู้หญิง 100 คน
10% ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
0.2 ล้านคน

2543
0.4 ล้านคน

0.9 ล้านคน

ผู้สูงอายุวัยต้น (60-69 ปี) 3.7 ล้านคน
ผู้ชาย 87 คน : ผู้หญิง 100 คน
60% ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

1.7 ล้านคน

1,000

1.0 ล้านคน
0

1,000

2.0 ล้านคน

ผู้สูงอายุวัยกลาง (70-79 ปี) 1.9 ล้านคน
ผู้ชาย 85 คน : ผู้หญิง 100 คน
30% ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

2558

0.6 ล้านคน

0.9 ล้านคน

1.3 ล้านคน

1.7 ล้านคน

2.7 ล้านคน

3.1 ล้านคน

1,500

0

1,500

ผู้สูงอายุวัยปลาย (80 ปีขึ้นไป) 1.5 ล้านคน
ผู้ชาย 64 คน : ผู้หญิง 100 คน
13% ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
ผู้สูงอายุวัยกลาง (70-79 ปี) 3.0 ล้านคน
ผู้ชาย 79 คน : ผู้หญิง 100 คน
30% ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
ผู้สูงอายุวัยต้น (60-69 ปี) 5.8 ล้านคน
ผู้ชาย 87 คน : ผู้หญิง 100 คน
57% ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

2583

ผู้สูงอายุวัยกลาง (70-79 ปี) 7.6 ล้านคน
ผู้ชาย 76 คน : ผู้หญิง 100 คน
1.4 ล้านคน
37% ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 3.3 ล้านคน

2.5 ล้านคน
4.3 ล้านคน

4.1 ล้านคน

4.8 ล้านคน
2,000

แหล่งข้อมูล:

0

ส�ำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543, สสช.
การคาดประมาณประชากรไทย พ.ศ. 2553 - 2583, สศช.

2,000

ผู้สูงอายุวัยปลาย (80 ปีขึ้นไป) 3.9 ล้านคน
ผู้ชาย 58 คน : ผู้หญิง 100 คน
19% ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
ผู้สูงอายุวัยต้น (60-69 ปี) 8.9 ล้านคน
ผู้ชาย 86 คน : ผู้หญิง 100 คน
44% ของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
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1.6
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ

ข้อมูลการส�ำรวจประชากรสูงอายุปี 2557 พบว่า มีผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มากถึงหนึ่ง
ในสามของผู้สูงอายุทั้งหมด มีรายได้ต�่ำกว่าเส้นความยากจน ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต�่ำกว่า
เส้นความยากจนได้ลดลงจากร้อยละ 46.5 ในปี 2545 เหลือร้อยละ 34.3 ในปี 2557

เส้นความยากจน: ในปี 2557 ผู้ที่มีรายได้ต�่ำกว่า 2,647 บาทต่อคนต่อเดือน หรือ

31,764 บาทต่อคนต่อปี ถือว่าเป็นผู้ที่มีรายได้ต�่ำกว่าเส้นความยากจน และในปี 2545
ผูท้ มี่ รี ายได้ตำ�่ กว่า 1,607 บาทต่อคนต่อเดือนหรือ 19,284 บาทต่อคนต่อปี ถือว่าเป็นผูท้ มี่ ี
รายได้ตำ�่ กว่าเส้นความยากจน ระดับเส้นความยากจนนีร้ วมทัง้ ในเขตและนอกเขตเทศบาล
แหล่งข้อมูล: ส�ำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช.
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ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต�่ำกว่าเส้นความยากจน
ปี 2557
ผู้มีรายได้ต�่ำกว่า 2,647 บาทต่อเดือน

เส้นความยากจน

ปี 2545

46.5%

ปี 2554

33.8%

ปี 2557
ผู้สูงอายุ

34.3%
มีรายได้ต�่ำกว่า
เส้นความยากจน

แหล่งข้อมูล: ส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545, 2554 และ 2557, สสช.

เส้นความยากจน คือ ตัวชี้วัดสถานภาพทางเศรษฐกิจ และเป็น

มาตรฐานการครองชีพขั้นต�่ำที่เป็นจ�ำนวนเงิน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของ
ปัจเจกบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารและสิ่งจ�ำเป็นที่ไม่ใช่อาหารใน
ขั้นพื้นฐานที่ท�ำให้สามารถด�ำรงชีพอยู่ได้

30

บุตรยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ
แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ พ.ศ. 2557

บุตร

37
34

การท�ำงาน
เบีย้ ยังชีพทางราชการ

15

เงินบ�ำเหน็จ บ�ำนาญ

5

คูส่ มรส

4

ดอกเบีย้ เงินออม
เงินออม ทรัพย์สน
ิ

4
1

พีน
่ อ้ ง/ญาติ

อืน
่ ๆ 0.2
0
20
แหล่งข้อมูล: ส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557, สสช.
หมายเหตุ: รวมร้อยละอาจเกิน 100 เนื่องมาจากการปัดเศษทศนิยม

40

%

แหล่งรายได้หลักที่ผู้สูงอายุได้รับจาก บุตร ลดลงอย่างมาก
ในขณะที่รายได้จาก การท�ำงาน มีแนวโน้มสูงขึ้น
%
60

บุตร
การท�ำงาน

52
40

40
29

35

37%

34%

20

0

2550

2554

แหล่งข้อมูล: ส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550, 2554 และ 2557, สสช.

2557

ปี

31

% ผู้สูงอายุที่ยังท�ำงานอยู่

ปี 2543, 2548, 2553 และ 2557
%
70
60

58

61

59

51

50

46 45

40

46

35

30

29

27

20

20

25
12

10
0

12

11

6

60-64

65-69

ปี 2543

ปี 2548

70-74

ปี 2553

75+

อายุ (ปี)

ปี 2557

แหล่งข้อมูล: การส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร พ.ศ. 2543, 2548, 2553 และ 2557, สสช.

ในปี 2558
มีผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

7.8 ล้านคน

รัฐจ่ายเบี้ยยังชีพสูงถึง

61,577 ล้านบาท
แหล่งข้อมูล: ผู้สูงอายุ ปี 2552-2558 จ�ำนวนและงบประมาณเบี้ยยังชีพเป็นข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กทม. และเทศบาลเมืองพัทยา

32

1.7
ผู้สูงอายุไทยอาศัยอยู่ตามลำ�พังมากขึ้น

รูปแบบการอยูอ่ าศัยของคนไทยได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างมากในรอบ 2-3 ทศวรรษทีผ่ า่ นมานี้
คนไทยอาศัยอยูใ่ นครัวเรือนทีม่ ขี นาดเล็กลงอย่างมาก เมือ่ 30 ปีกอ่ น ครัวเรือนในประเทศไทย
มีขนาดประมาณ 5 คนต่อครัวเรือน ขนาดครัวเรือนได้เล็กลงเหลือ 4 คน ในปี 2543 และ
ในปี 2558 ประมาณว่าครัวเรือนไทยมีขนาดเฉลี่ยเพียง 3 คนเท่านั้น

ขนาดครัวเรือนของประชากรไทย
ปี 2523
ปี 2533

5.2

ปี 2543

3.8

ปี 2553

3.1

4.4

ปี 2558

ขนาดครัวเรือน

3 คน

แหล่งข้อมูล: ส�ำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523, 2533, 2543 และ 2553, สสช.
		
ข้อมูลขนาดครัวเรือนเฉลี่ย พ.ศ. 2558 คาดประมาณจากทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรววมหาดไทย

33

ลักษณะการอยู่อาศัยในครอบครัวไทย

34 %
ครัวเรือน 3 รุ่นอายุ

27 %
ครัวเรือนที่มีพ่อแม่และบุตร

7

16 %
ครัวเรือนคู่สมรสไม่มีบุตร

2%

%

ครัวเรือนพ่อหรือแม่เลีย้ งเดีย่ ว

ครัวเรือนข้ามรุ่น

แหล่งข้อมูล: การสำ�รวจภาวะการทำ�งานของประชากร พ.ศ. 2556
หมายเหตุ: รวมร้อยละอาจเกิน 100 เนื่องมาจากการปัดเศษทศนิยม

14 %
ครัวเรือนคนเดียว

1%
ครัวเรือนที่สมาชิกไม่มีความสัมพันธ์

34

ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�ำพัง ปี 2557
% ของผูส้ งู อายุ (60 ปีขนึ้ ไป)

20

20

15

16
12

10

10

8

5
0

7

กทม.

นอกเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล
(รวม กทม.)

ผู้สูงอายุที่อยูต่ ามล�ำพังกับคู่สมรส

ผูส้ งู อายุทอี่ ยูต่ ามล�ำพังคนเดียว
แหล่งข้อมูล: ส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557, สสช.

ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�ำพัง ปี 2545-2557
20

19%

* อยู่ตามล�ำพังกับคู่สมรส

% ของผูส้ งู อายุ (60 ปีขนึ้ ไป)

15

18

16

16

10

8
5

9

9%

อยู่ตามล�ำพังคนเดียว

6

0

2545

2550

ผูส้ งู อายุทอี่ ยูต่ ามล�ำพังคนเดียว

2554

2557

ปี

ผู้สูงอายุที่อยูต่ ามล�ำพังกับคู่สมรส

แหล่งข้อมูล: ส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545, 2550, 2554 และ 2557, สสช.

* ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�ำพังกับคู่สมรสคิดเป็นร้อยละของจ�ำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด
ในปีนั้น ถ้าคิดเป็นสัดส่วนต่อจ�ำนวนผู้สูงอายุเฉพาะที่อยู่ด้วยกันสองคนขึ้นไป
ในปี 2557 จะได้เท่ากับ ร้อยละ 20.6

35

ผู้สูงอายุวัยปลายขาดผู้ดูแลมากถึง

4

%

การสำ�รวจประชากรสูงอายุปี 2557 พบว่ามีผสู้ งู อายุทตี่ อ้ งการผูด้ แู ลปรนนิบตั ใิ น
กิจวัตรประจำ�วัน แต่ไม่สามารถมีผู้ดูแลได้ตามต้องการอยู่จำ�นวนหนึ่ง ผู้สูงอายุ
วัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) มีมากถึงร้อยละ 24 ที่ต้องการการดูแลปรนนิบัติ
แต่ มี ผู้ สู ง อายุ ที่ ต้ อ งการผู้ ดู แ ลแต่ ไ ม่ ส ามารถมี ผู้ ดู แ ลได้ เ ป็ น สั ด ส่ ว นมากถึ ง
ร้อยละ 4 ของผู้สูงอายุวัยปลายทั้งหมด

25

24

% ผูส้ งู อายุทต่ี อ้ งการคนดูแล

20
15

9

10
5
0

4

2
60-69

ผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งการคนดูแล

4

3
70-79

80+

อายุ (ปี)

ผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งการคนดูแล แต่ไม่มผี ดู้ แู ล

แหล่งข้อมูล: สำ�รวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557, สสช.

ผู้ดูแลปรนนิบัติ หมายถึง ผู้ดูแลผู้สูงอายุในการทํากิจวัตร
ประจํ า วั น ได้ แ ก่ การกิ น อาหาร ใส่ เ ส้ื อ ผ้ า อาบน้ํ า ล้ า งหน้ า
แปรงฟัน และการใช้ห้องน้ํา/ห้องส้วม

(สำ�รวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557, สสช.)
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1.8
สุขภาพของผู้สูงอายุ เป็นประเด็นที่ท้าทายในสังคมสูงวัย
การส�ำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกายได้ส�ำรวจความยากล�ำบากในการท�ำ
กิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน 10 ด้าน พบว่าผู้สูงอายุหญิงไม่สามารถท�ำกิจกรรมประจ�ำวัน
ได้ในแต่ละกิจกรรมมากกว่าผู้สูงอายุชาย
การส�ำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกายยังพบว่า โรคที่มักพบในผู้สูงอายุ ได้แก่
ข้ออักเสบ/ข้อเสื่อม โรคถุงลมโป่งพอง/หลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง หลอดเลือดหัวใจตีบ
กล้ามเนื้อหัวใจตาย และอัมพาต
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ปี 2557
0.6
0.5

อาบน�ำ้ เองไม่ได้

ชาย

1.1
1.0

ล้างหน้า หวีผม แปรงฟันเองไม่ได้
สวมใส่เสือ้ ผ้าเองไม่ได้

1.2
1.8

ใช้หอ้ งน�ำ้ เองไม่ได้

1.8
1.7
1.9
2.5

ลุกนัง่ จากเตียงไม่ได้

2.1
2.0

รับประทานอาหารเองไม่ได้

2.8
4.0

เคลือ่ นไหวภายในห้องไม่ได้

4.5

ขึน
้ ลงบันไดเอง 1 ชัน
้ ไม่ได้ (ประมาณ 8-10 ขัน
้ )

10.1
10.3

กลัน
้ อุจจาระไม่ได้

13.4
13.1

กลัน
้ ปัสสาวะไม่ได้
0
แหล่งข้อมูล:

หญิง

5

10

15

20.2
20

การสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2557), ส�ำนักงานส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทย,
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

25

%

37

โรคที่มักพบในผู้สูงอายุ ปี 2557
30

% ผู้สูงอายุที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค

28
23

20

15
10

3
0

2

2
อัมพาต

5

5

5

2

หลอดเลือดหัวใจตีบ
กล้ามเนือ้ หัวใจตาย
ชาย

1

2

โรคถุงลมโป่งพอง/
หลอดลมปอดอุดกัน
้ เรือ้ รัง
หญิง

ข้ออักเสบ ข้อเสือ่ ม

รวม

การสำ�รวจสุขภาพของประชาชนไทยพบว่า ผู้สูงอายุวัยปลายป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง
มากกว่าผู้สูงอายุวัยกลาง และวัยต้น และพบว่าผู้สูงอายุหญิงเป็นโรคนี้มากกว่าผู้สูงอายุชาย
ในทุกกลุ่มอายุ
80

% ผู้สูงอายุที่เป็น โรคความดันโลหิตสูง
47

53

50

60

59

69

40

0

อายุ (ปี)
60-69

70-79

ชาย
แหล่งข้อมูล:

80+

หญิง

การสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2557), ส�ำนักงานส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทย,
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

38

โรคเบาหวานส่วนมากพบในผู้สูงอายุวัยต้นและวัยกลาง และพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
ยกเว้นในกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลายที่มีสัดส่วนผู้ป่วยโรคเบาหวานชายและหญิงใกล้เคียงกัน

% ผู้สูงอายุที่เป็น โรคเบาหวาน
22
20

22

16

15

12

10

0

60-69

70-79

ชาย

ผู้สูงอายุหญิงมี

11

80+

อายุ (ปี)

หญิง

ภาวะอ้วน สูงกว่าผู้สูงอายุชาย
หญิง
รวม

ชาย

27%

43%

35%

ภาวะอ้วน วัดด้วยดัชนีมวลกาย (Body Mass Index-BMI) ที่คำ�นวณจาก
น้ำ�หนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัม หารด้วยความสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำ�ลังสอง

หากดั ช นี ม วลกายมากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 25 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ตารางเมตร
(BMI >= 25 kg/m2) ถือได้ว่าบุคคลนั้นมีภาวะอ้วน
แหล่งข้อมูล:

การสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2557), ส�ำนักงานส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทย,
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

39

ผู้สูงอายุมีปัญหาในการบดเคี้ยวอาหาร เกินกว่าครึ่งของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีฟัน
ไม่ครบ 20 ซี่ สัดส่วนของผู้สูงอายุชายและหญิงที่มีฟันไม่ครบ 20 ซี่มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน
ยกเว้นผูส้ งู อายุวยั ปลายทีพ่ บว่า ผูส้ งู อายุหญิงมีฟนั ไม่ครบ 20 ซี่ มากกว่าผูส้ งู อายุชาย สัดส่วน
ผู้สูงอายุที่ใส่ฟันปลอมมีเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ที่มีฟันไม่ครบ 20 ซี่

80

% ผู้สูงอายุที่มี ฟันไม่ครบ 20 ซี่ และใส่ฟันปลอม

75

69
58

60
46

56

44

40
30
24

34

32

30

26

20

อายุ (ปี)

0

60-69

70-79

80+

ผูส้ งู อายุชาย ทีม่ ฟี นั ไม่ครบ 20 ซี่

ผูส้ งู อายุชาย ทีใ่ ส่ฟนั ปลอม

ผูส้ งู อายุหญิง ทีม่ ฟี นั ไม่ครบ 20 ซี่

ผูส้ งู อายุหญิง ทีใ่ ส่ฟนั ปลอม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 และ 9 กำ�หนด
ว่ า ผู้ สู ง อายุ ค วรมี ฟั น สำ�หรั บ บดเคี้ ย วได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 20 ซี่ ซึ่ ง เป็ น
เป้าหมายของการรักษาฟันให้อยูใ่ นสภาพดี และหากมีฟนั น้อยกว่า 20 ซี่
ควรได้รับบริการทดแทน เพื่อคงสภาพการทำ�หน้าที่ได้
แหล่งข้อมูล:

การสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2557), ส�ำนักงานส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทย,
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
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1.9
1 ใน 10 ของผู้สูงอายุเคยหกล้ม
ผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาลเสี่ยงต่อการหกล้มมากกว่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
การสำ�รวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ปี 2557 ได้สอบถามผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป
เกี่ยวกับประสบการณ์การหกล้ม พบว่า ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลหกล้มในช่วงเวลา 6 เดือน
ก่อนวันสัมภาษณ์ ร้อยละ 10 และผูส้ งู อายุนอกเขตเทศบาลเคยหกล้มร้อยละ 12 สัดส่วนของ
ผู้ สู ง อายุ ที่ ห กล้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ในกลุ่ ม อายุ ที่ สู ง ขึ้ น และผู้ สู ง อายุ ที่ อ ยู่ น อกเขตเทศบาลมี
ประสบการณ์หกล้มสูงกว่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาลในทุกกลุ่มอายุ
20

10

0

% ผู้สูงอายุที่หกล้มในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์
9

11

60-69

12

14

16

13

70-79

ในเขตเทศบาล (รวม กทม.)

10

80+

12

รวม

อายุ (ปี)

นอกเขตเทศบาล

แหล่งข้อมูล: การสำ�รวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557, สสช.

การหกล้ม หมายถึง การที่ผู้สูงอายุหกล้มจากท่ายืน/ ตกจากเตียง เก้าอี้ หรือ
ตกจากที่สูง ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ไม่นับรวมถึงการหกล้มที่
เกิดจากการถูกบุคคล สัตว์เลี้ยง หรือวัตถุสิ่งของมาชนหรือกระแทก
ประสบการณ์การหกล้ม ถามด้วยคำ�ถามว่า “ในระหว่าง 6 เดือนก่อนการ
สัมภาษณ์ ท่านเคยหกล้มขณะเดิน/ยืน หรือ ตกจากเตียง/เก้าอี้/ที่สูง หรือไม่”
ถ้าเคยจะบันทึกจำ�นวนครั้งที่หกล้ม สถานที่ที่หกล้ม

41

% ผู้สูงอายุที่หกล้ม ภายในบ้าน ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์
8

4

0

7

6
4

6

4

5

3

60-69

ในเขตเทศบาล (รวม กทม.)

อายุ (ปี)

รวม

80+

70-79

4

นอกเขตเทศบาล

% ผู้สูงอายุที่หกล้ม บริเวณตัวบ้าน ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์
6

6
3
0

4
2

3

60-69

3

70-79

4

3

2

ในเขตเทศบาล (รวม กทม.)

อายุ (ปี)

รวม

80+

นอกเขตเทศบาล

% ผู้สูงอายุที่หกล้ม นอกบริเวณบ้าน ในช่วงเวลา 6 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์
6

3

0

5
3

5
3

60-69

70-79

3

4

80+

ในเขตเทศบาล (รวม กทม.)
แหล่งข้อมูล: การสำ�รวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557, สสช.

5
3

รวม

อายุ (ปี)

นอกเขตเทศบาล
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1.10

ห้องนอน ห้องน้ำ� ของผู้สูงอายุ
เมื่ออายุสูงขึ้น ความเสื่อมถอยของร่างกาย และการอยู่อาศัยในบ้านที่สภาพแวดล้อม
ไม่เอื้ออำ�นวย ส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่สามารถใช้ชีวิตประจำ�วันได้ด้วยตนเองอย่างสะดวก
ซึ่งห้องนอนและห้องน้ำ�เป็นสถานที่สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำ�วัน
ชั้นที่ห้องนอนของผู้สูงอายุตั้งอยู่
เป็นบ้าน
ชั้นเดียว

39%

ชั้นบน

26%
ชั้นล่าง

35%
แหล่งข้อมูล: การสำ�รวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557, สสช.

ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ชั้นบนของบ้านน้อยลงเมื่ออายุสูงขึ้น
จากการสำ�รวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 พบว่า เกือบหนึ่งในสามของ
ผู้สูงอายุวัยต้น (ร้อยละ 29) และ ร้อยละ 23 ของผู้สูงอายุวัยกลาง อาศัยอยู่ชั้นบนของบ้าน
ผู้สูงอายุวัยปลายอาศัยที่อยู่ชั้นบนของบ้านพบมากถึงเกือบหนึ่งในห้า (ร้อยละ 18)
% ผู้สูงอายุที่มีห้องนอนอยู่บนชั้นบนของบ้าน
30

29

23

15

0

60-69

70-79

18

80+

แหล่งข้อมูล: การสำ�รวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557, สสช.

อายุ (ปี)

43

มากกว่าครึ่งของผู้สูงอายุ ใช้ส้วมแบบนั่งยอง
ลักษณะส้วมของผู้สูงอายุ ปี 2557

54%

ส้วมแบบนั่งยอง

1%

45%

อื่นๆ *

ส้วมแบบนั่ง
ห้อยเท้า

* อื่นๆ หมายถึง ส้วมหลุม/ถัง/ถ่ายลงแม่น้ำ� ลำ�คลอง/ส้วมลักษณะอื่น
โดยมีห้องกั้น, ไม่มีส้วม, ไม่ใช้ส้วม นอนถ่าย และนั่งถ่ายบนเก้าอี้

ผู้สูงอายุวัยปลาย เกือบครึ่ง ใช้ส้วมแบบนั่งยอง
% ผู้สูงอายุที่ใช้ส้วมแบบนั่งยอง
60

56

53
47

30

0

อายุ (ปี)
60-69

70-79

แหล่งข้อมูล: การสำ�รวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557, สสช.

80+

การอยู่อาศัย
ของผู้สูงอายุไทย

2

46

“

ผู้สูงอายุควรจะอยู่ในที่อยู่อาศัยเดิม คือคงอยู่ที่บ้าน ครอบครัว
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเดิมที่ตนคุ้นเคย โดยการปรับที่อยู่อาศัย
เดิมนั้นให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
การปรับ ที่อยู่อาศัยเดิมให้ เ หมาะกั บการใช้ ชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ
ต้องปรับทั้งทางด้านกายภาพ คือภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
บริเวณภายนอกบ้าน สิง่ แวดล้อมในชุมชน ถนนหนทาง และอาคาร
สิ่งก่อสร้างสาธารณะ
รวมทั้งปรับระบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน
และระบบการเฝ้าระวังดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในชุมชน
เดิมนั้นด้วย

”
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2.1

สถานการณ์การอยู่อาศัย
ของผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน
เมือ่ ประชากรไทยก�ำลังสูงวัยขึน้ อย่างรวดเร็ว จ�ำนวนผูส้ งู อายุมแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง ผลกระทบที่ส�ำคัญที่ตามมาอย่างหนึ่งคือ เรื่องปริมาณและคุณภาพของ
ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ที่อยู่อาศัยมีจ�ำนวนเพียงพอหรือไม่ และที่อยู่อาศัยเหล่านั้น
มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมทีท่ ำ� ให้ผสู้ งู อายุอยูไ่ ด้อย่างปลอดภัย มัน่ คง และมีศกั ดิศ์ รีเพียงไร
“ที่อยู่อาศัย” ในที่นี้มีความหมายรวมถึง บ้านเรือน ครอบครัว ชุมชน สิ่งแวดล้อม
และพืน้ ทีส่ าธารณะทีผ่ สู้ งู อายุอาศัยอยู่ ผูส้ งู อายุควรได้มชี วี ติ อยูใ่ นทีอ่ ยูอ่ าศัยทีส่ ะดวก
พอสมควรในบั้นปลายชีวิต

สำ�นักงานสถิติแห่งชาติได้ให้ความหมาย “ที่อยู่อาศัย” ไว้ใน
รายงานสำ�มะโนประชากรและเคหะ ว่าหมายถึง สถานทีท่ คี่ รัวเรือน
ใช้เป็นที่อยู่อาศัย อาจเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน หรือบ้านหลายหลัง
ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน รวมทั้งพื้นที่สาธารณะ
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รูปแบบการอยูอ่ าศัยของคนไทยได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างมากในรอบ 2-3 ทศวรรษทีผ่ า่ นมานี้
คนไทยอาศัยอยูใ่ นครัวเรือนทีม่ ขี นาดเล็กลง ปัจจุบนั ครัวเรือนไทยมีขนาดเฉลีย่ เพียง 3 คน
เท่านัน้ นอกจากนีแ้ ล้ว ครัวเรือนผูส้ งู อายุไทยยังมีความหลากหลายในการอยูอ่ าศัยมากขึน้
ทั้งในลักษณะของการอาศัยอยู่คนเดียว อยู่กันตามล�ำพังในครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุเท่านั้น
หรือครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุอยู่กับหลาน ที่เรียกว่า “ครอบครัวข้ามรุ่น” (Skipped
Generation)
เมื่ออวัยวะต่างๆ ของผู้สูงอายุเสื่อมสภาพลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการได้ยิน
การมองเห็น หรือการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นอุปสรรคในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันของผู้สูงอายุ
รูปแบบการอยูอ่ าศัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปย่อมมีผลต่อการดูแลผูส้ งู อายุในระยะยาว โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การดูแลผูส้ งู อายุทงั้ ทีเ่ ป็นคนในครอบครัว และชุมชนทีผ่ สู้ งู อายุอาศัยอยู่ รวมถึงสถาน
ดูแลผูส้ งู อายุทรี่ ฐั จัดเป็นสวัสดิการ หรือเอกชนด�ำเนินการในเชิงธุรกิจ
สถานทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูส้ งู อายุมี 2 ประเภท คือ การอยูอ่ าศัยในทีอ่ ยูอ่ าศัยและสิง่ แวดล้อมเดิม
ทีผ่ สู้ งู อายุคนุ้ ชิน และการอยูอ่ าศัยในทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่ ซึง่ เป็นการจัดสวัสดิการของรัฐในเรือ่ ง
ที่อยู่อาศัย หรือการจัดที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ส�ำหรับผู้สูงอายุ ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถ
อาศัยอยูใ่ นทีอ่ ยูเ่ ดิมได้

“ครอบครัวข้ามรุ่น” (Skipped
Generation) หมายถึงลักษณะ
ครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นคนรุ่น
ปู่-ย่า/ ตา-ยาย และข้ามไปเป็น
คนในรุ่นหลานโดยไม่มีสมาชิก
ที่เป็นรุ่นพ่อแม่
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2.2

ผู้สูงอายุในที่อยู่อาศัยเดิม
เมื่ออายุสูงขึ้นการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุก็จะช้าลง ไม่คล่องแคล่วเช่นวัยหนุ่มสาว อวัยวะ
ที่เสื่อมถอยลงกลายเป็นอุปสรรคในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เช่น ปัญหาการมอง การกะ
ประมาณก้าวเดินที่ไม่แม่นย�ำเหมือนก่อน ท�ำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงบ้านหลังเดิมให้ผู้สูงอายุอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ
เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูส้ งู อายุ เพราะสภาพแวดล้อมทีอ่ ยูอ่ าศัยมีความสัมพันธ์กบั ภาวะการ
มีสขุ ภาพดีทง้ั ทางกายและทางใจ (Verderber, S. & Song, J.H., 2005; Evans, G.W., Kantrowitz, E., & Eshelman, P., 2002)
ข้อมูลจากการส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2557 พบผู้สูงอายุเป็นเจ้าของ
ที่อยู่อาศัยที่ตนเองอยู่ถึงร้อยละ 82 แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในบ้านเดิม
ที่ตนเองเป็นเจ้าของ ดังนั้นการปรับปรุงบ้านให้อยู่ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย เปลี่ยน
เฟอร์นิเจอร์หรือจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ให้เหมาะสม เป็นเรื่องที่ตัวผู้สูงอายุหรือสมาชิกใน
ครัวเรือนต้องตระหนักและให้ความส�ำคัญ

ร้อยละของผู้สูงอายุ จำ�แนกตามผู้ที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2557
พี่/น้อง/ญาติ 3%

บุคคลอื่น 3%

บุตรของบุตร 0.3%
บุตรเขย/บุตรสะใภ้ 1%

บุตร
10%

พ่อ/แม่

1%

ผู้สูงอายุและหรือคู่สมรส

82%
แหล่งข้อมูล: การสำ�รวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557, สสช.
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อาศัยอยู่ในบ้านเดิม
การอยู่อาศัยในที่อยู่เดิมของผู้สูงอายุ หมายถึง
การที่ผู้สูงอายุยังคงอาศัยอยู่ที่บ้าน ครอบครัว ชุมชน
และสิ่งแวดล้อมเดิมที่ตนคุ้นชิน

ต้องปรับบ้านเดิมให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
ภายในบ้านที่ควรได้รับการปรับปรุงเป็นล�ำดับแรก คือ ห้องน�้ำ ห้องนอน
การส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 พบว่า
• ลักษณะห้องน�ำ้ ทีผ่ สู้ งู อายุใช้มากกว่าครึง่ ยังเป็นแบบส้วมนัง่ ยอง โดยเฉพาะในผูส้ งู อายุ
วัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) ยังคงใช้ส้วมนั่งยองสูงถึงร้อยละ 47
• ส�ำหรับห้องนอน มากกว่า 1 ใน 4 ของผู้สูงอายุ มีห้องนอนอยู่ชั้นบนของบ้าน
• ผูส้ งู อายุวยั ปลาย (อายุ 80 ปีขนึ้ ไป) มากถึงร้อยละ 18 ยังมีหอ้ งนอนอยูช่ นั้ สองของบ้าน
ในแผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) มีการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมทีอ่ ยูอ่ าศัย
ที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ โดยนิยามบ้านที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมตามแผนฯ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
• บันไดบ้านมีราวให้ยึดเกาะ
• ห้องน�้ำ/ห้องส้วมมีราวให้ยึดเกาะ
• ห้องนอนอยู่ชั้นล่างหรือเป็นบ้านชั้นเดียว
• ห้องน�้ำ/ห้องส้วมอยู่ในบ้าน
• ลักษณะของส้วมเป็นแบบนั่งห้อยเท้า
ผลการส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2557 พบว่า สภาพแวดล้อมของที่อยู่
อาศัยยังต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐานทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่องการติดตั้งราวให้ยึดเกาะใน
ห้องน�้ำ/ห้องส้วม เพื่อป้องกันการลื่นล้มและช่วยพยุงตัว และในผู้สูงอายุที่อาศัยนอกเขต
เทศบาลยังต้องปรับปรุงในเรื่องมีส้วมให้เป็นแบบนั่งห้อยเท้า
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ร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พ.ศ. 2557
สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
สำ�หรับผูส้ งู อายุ
้ องส้วมมีราวให้ยดึ เกาะ
ห้องนำ�/ห้
ห้องนอนมีราวให้ยดึ เกาะ
ห้องนอนชัน้ ล่าง (รวมทีอ่ าศัยอยูใ่ นบ้านชัน้ เดียว)
้ ใ่ นตัวบ้าน
มีหอ้ งนำ�อยู
โถส้วมแบบนัง่ ห้อยเท้า

รวม

ร้อยละของผูส้ งู อายุ
ในเขตเทศบาล

9
3
73
79
45

11
4
65
89
63

นอกเขตเทศบาล

7
2
79
73
33

แหล่งข้อมูล: การสำ�รวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557, สสช.

พืน้ ทีท่ ไี่ ม่เหมาะสมสำ�หรับผูส้ งู อายุ ได้แก่ ทางเข้าบ้าน ทางเดินในบ้าน ห้องน้ำ� สวิตซ์ควบคุม
งานระบบ ห้องนอน ระเบียงนอกบ้าน ห้องครัว และห้องซักผ้า ลักษณะปัญหาที่พบ เช่น
การยกพื้นชั้นล่างสูงเกินไป 30 – 50 เซนติเมตร ลักษณะประตูห้องน้ำ� ประตูทางเข้าบ้านที่
เล็กกว่ามาตรฐาน คือ กว้างน้อยกว่า 90 เซนติเมตร และส่วนใหญ่ไม่ใช่ลักษณะบานเลื่อน
การติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ�ที่ไม่สะดวกต่อผู้สูงอายุ ความกว้างของห้องครัว และรวม
ไปถึงความสูงของสวิตซ์ไฟต่างๆ ที่อาจจะอยู่สูงเกินไปไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุท่ีต้องนั่ง
รถเข็นภายในบ้าน
หากแบ่งเป็นองค์ประกอบที่จะต้องปรับปรุงที่อยู่เดิม สามารถแบ่งได้เป็น 2 องค์ประกอบ
ได้แก่
1) ปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการเดิน เช่น ความกว้างของประตู
ที่สามารถนำ�รถเข็นผ่านได้ หรือ การมีราวจับตามทางเดิน
2) ปรับเปลีย่ นสภาพแวดล้อมภายในและนอกบ้านแต่ให้ยงั คงบรรยากาศเดิม เช่น ความ
กว้างของห้องพักยังคงเท่าเดิม ย้ายห้องนอนไว้ชั้นหนึ่งของบ้าน ปรับปรุงไม่ให้มีทาง
ต่างระดับภายในบริเวณบ้าน มีพื้นที่บริเวณบ้านเพียงพอ มีบรรยากาศร่มรื่น
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คู่มือการปรับปรุงสภาพบ้าน
เตียงนอน ผู้สูงอายุควรนั่งแล้วเท้าเหยียบพื้นได้ แต่ความสูงของเตียงก็ไม่ควรต่ำ�เกินไป
ฟูก

ไม่นิ่มหรือแข็งเกินไป ฟูกชนิดที่วัสดุเป็นส่วนผสมระหว่างยางพาราและสปริงจะ
มีความนิ่มและแข็งที่ไม่มากเกินไป ฟูกที่เป็นฟองน้ำ�หรือฟองอากาศ จะเหมาะ
กับผู้สูงอายุที่เป็นแผลกดทับ ฟูกแบบลอน จะเหมาะกับผู้สูงอายุที่เป็นอัมพาต
อัมพฤกษ์

เก้าอี้

มีพนักพิงและที่วางแขน ไม่ควรเป็นขาเก้าอี้แบบล้อเลื่อน และความสูงของเก้าอี้
ให้เข่าวางตั้งฉากกับพื้นได้

ห้องน้ำ�

ระยะทางระหว่างห้องน้ำ�และห้องนอนไม่ควรไกลกันเกิน 3 เมตร ภายในควร
แยกพื้นที่เปียกและพื้นที่แห้ง หากไม่สามารถแยกพื้นที่ได้ ควรมีม่านกั้นห้องน้ำ�
ระหว่างส่วนเปียกและแห้ง

พื้นห้องน้ำ� “ไม่ลื่น” ควรมีลวดลายบนกระเบื้อง ใช้วัสดุเนื้อหยาบ หรือเป็นกระเบื้องแผ่น
เล็กจะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานในการเดิน
โถส้วม

เป็นแบบนั่งห้อยเท้า ลักษณะการกดน้ำ�ให้เป็นคันโยกดีกว่าการเป็นปุ่มกดน้ำ�

ก๊อกน้ำ�

เป็นแบบก้านโยก ก้านกด หรือก้านหมุน

ราวจับ

ควรมีราวจับตลอดทางเดินไปห้องน้ำ� และติดตั้งใกล้โถส้วม ความสูงในระดับที่
พอเหมาะกับการใช้งานของผู้สูงอายุ

รวบรวมจาก “บ้านหลังนี้สำ�หรับทุกคน” สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมเสริมสุขภาพ (สสส.)
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คู่มือการปรับปรุงสภาพบ้าน
ลูกบิดประตู

เป็นแบบก้านโยก

บานประตู

เป็นแบบเลื่อนที่มีราวจับบานประตู

พื้นบ้าน

เป็นพืน้ แกรนิตโต้ ไม้ลามิเนต หรือไม้จริง เพือ่ ไม่ลน่ื เวลาเดินภายในบ้าน

สวิตช์และปลั๊กไฟ ควรติดตั้งสูงจากพื้นอย่างน้อย 45 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร
และสวิตช์มีขนาดใหญ่ 5-7.5 เซนติเมตร
รวบรวมจาก “บ้านหลังนี้สำ�หรับทุกคน” สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่มาของภาพ: SCGbuildingmaterials
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ที่อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมและชุมชนเดิม
นอกจากครอบครัวจะเป็นหน่วยใกล้ชดิ ทีม่ บี ทบาทสำ�คัญในการดูแลผูส้ งู อายุแล้ว ระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุที่ควรสนับสนุนคือ บทบาทของชุมชนที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของ
ผูส้ งู อายุได้ ชุมชนอาจจัดให้มบี ริการด้านสุขภาพและด้านสังคม เช่น การมีศนู ย์กายภาพบำ�บัด
ในชุมชน ช่วยดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำ�พังคนเดียว หรืออยู่ตามลำ�พังกับคู่สมรส หรืออยู่กัน
หลายคนแต่เวลากลางวันผู้สูงอายุต้องอยู่คนเดียว ช่วยอำ�นวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุที่
ต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น ไปรับบริการด้านสุขภาพอนามัย ไปวัดหรือตลาด ช่วย
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เอือ้ ต่อการใช้ชวี ติ ของผูส้ งู อายุ เช่น ถนนทางเดินในชุมชน
ปรับปรุงอาคารให้มที างลาดทีเ่ อือ้ ต่อการเดินทางของผูส้ งู อายุให้เป็นไปได้อย่างปลอดภัย ทัง้ นี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความเข้มแข็งมากขึ้น
บทบาทของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุด้านสุขภาพ คือการมีศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) หน่วยบริการปฐมภูมิ อปท. ทีมหมอครอบครัว
ชมรมผูส้ งู อายุ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น (อสม.)
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนเป็นต้นทุนเดิมที่มี
ในชุมชน หากจะเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุของต้นทุนเดิมในชุมชนก็อาจทำ�ได้ เช่น
การอบรมให้ความรูใ้ นการดูแลทีถ่ กู ต้อง รณรงค์สง่ เสริมคุณค่าของผูส้ งู อายุ การสร้างเครือข่าย
ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป
และสถานบริการสาธารณสุขเอกชน เพือ่ สนับสนุนในการดูแลฟืน้ ฟูผสู้ งู อายุในชุมชนแทนการ
เดินทางไกลไปฟื้นฟูสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขห่างไกล
บทบาทของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุด้านสังคม คือ การปฏิบัติหน้าที่ของ อสส. อสม.
และ อผส. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในการดูแลด้านสังคมของ
ผู้สูงอายุในชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมเยี่ยมบ้านที่เข้าไปพูดคุยกับผู้สูงอายุจะช่วยคลาย
ความเหงาให้ผู้สูงอายุได้ การจัดกิจกรรมออกกำ�ลังกายทำ�ให้ผู้สูงอายุได้พบปะมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกับคนในชุมชน ในด้านที่อยู่อาศัย ชุมชนบางแห่งช่วยซ่อมแซมบ้านของผู้สูงอายุเพื่อให้
อยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย กิจกรรมเหล่านี้จะสำ�เร็จได้ต้องอาศัยการทำ�งานร่วมกันของ
เครือข่ายของคนทำ�งานด้านผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม จากโครงการการประเมินผลการดำ�เนิน
งานโครงการขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ชี้ให้เห็นว่า อผส. ยังมีจำ�นวน
น้อยและยังต้องได้รับการพัฒนาความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกต้อง ทั้งนี้ อผส. เป็น
อาสาสมัครที่ทำ�งานด้วยความเต็มใจและไม่ได้รับค่าตอบแทน
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ผู้สูงอายุที่อยู่นอกเขตเทศบาล ลักษณะการอยู่อาศัยเป็นแบบชุมชนที่มีการเกื้อกูลกัน
ดังนั้น การได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนจึงพบได้มากกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาล
ในพื้นที่นอกเขตเทศบาลที่การเข้าถึงของ อสม. อผส. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นไปได้
ง่ายกว่าสังคมในเขตเทศบาล ทำ�ให้ผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาลได้รับการบริการช่วยเหลือจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขมากกว่า
ผู้สูงอายุที่ได้รับการบริการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ ปี 2557
% ผูส้ งู อายุ
นอกเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล

ได้รบั การดูแลเยีย่ มเยียนโดยเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข

45

30

ได้รบั การดูแลโดยอาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุทบ่ี า้ น (อผส.)

40

26

ได้รบั ความช่วยเหลือหรือบริการจากชุมชน

48

31

แหล่งข้อมูล: การสำ�รวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2557, สสช.

กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตำ�บลบางสีทอง
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รูปแบบการอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยเดิม
รูปแบบของญี่ปุ่น
ในปี 2558 ประเทศญี่ปุ่นมีประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึงร้อยละ 33 ของประชากร
ทั้งหมด 127 ล้านคน เป็นที่น่าสนใจว่าญี่ปุ่นมีรูปแบบการจัดการด้านการอยู่อาศัยให้กับ
ผู้สูงอายุในประเทศอย่างไร นอกจากเรื่องสวัสดิการการดูแลรักษาด้านสุขภาพที่เป็น
งบประมาณหลักในการดูแลผูส้ งู อายุแล้ว การดูแลการอยูอ่ าศัยของผูส้ งู อายุในประเทศญีป่ นุ่
ได้มีการด�ำเนินงานมายาวนาน ดังพัฒนาการตามล�ำดับเวลาต่อไปนี้

ปี 2507

กระทรวงการก่อสร้าง เสนอแนวคิด Public housing units for older persons ให้การก่อสร้าง
อาคารสถานที่ต่างๆ คำ�นึงถึงผู้สูงอายุที่สามารถใช้งาน และใช้ประโยชน์ได้

ปี 2512

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับลูกหรืออยู่ในพื้นที่ใกล้กันกับครอบครัว เป็นลักษณะของห้องชุด
ติดกัน เรียกว่า Paired apartment หรืออาจจะอยู่คนละชั้นแต่ในอพาร์ทเม้นท์เดียวกัน สำ�หรับ
ผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นบ้านพักหลังเดียวกันกับลูก สนับสนุนให้มกี ารปรับปรุงสภาพทีพ่ กั อาศัยให้เหมาะสม
กับผู้สูงอายุ เช่น มีการติดตั้งราวในห้องน้ำ� ห้องส้วม ติดตั้งระบบความร้อนที่โถส้วม สร้างทางลาด

ปี 2537

ปรับปรุง “แผนทองคำ�” เป็น “แผนทองคำ�ใหม่” (New Gold Plan) สนับสนุนให้ผสู้ งู อายุทมี่ ปี ญ
ั หา
สุขภาพ พักรักษาตัวทีบ่ า้ นหรือสถานบริบาลของชุมชน แทนการพักรักษาทีโ่ รงพยาบาล โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยประสานงานหลักในการอำ�นวยความสะดวกต่างๆ เช่น เพิ่มจำ�นวน
เตียง สถานบริบาล และผู้ดูแล

ปี 2549

กำ�หนดให้อาคารสถานที่ทุกแห่งที่สร้างขึ้นจะต้องมีลักษณะกายภาพเอื้อต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ
เช่น อาคารแต่ละแห่งจะต้องมีทางลาด
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ในปี 2528 The advisory council on housing and land policy ได้ออกรายงานเป็น
แนวนโยบายในการสร้างบ้านในยุคทีจ่ ำ�นวนและสัดส่วนของประชากรสูงอายุได้เพิม่ ขึน้ อย่าง
รวดเร็ว ในรายงานนีไ้ ด้วางแนวนโยบายด้านทีพ่ กั อาศัยเพือ่ ผูส้ งู อายุโดยให้คำ�นึงถึงการยังคง
ไว้ซึ่งวิถีชีวิตเดิมของผู้สูงอายุให้ยังสามารถใช้ชีวิตประจำ�วันได้ ดังนี้
1. การสร้างบ้านที่สามารถอยู่ร่วมกันได้สำ�หรับประชากร 2 รุ่น (2 generational
households)
2. ขยายการสร้างบ้านในลักษณะบ้านแฝด (paired units) ให้มากขึ้น
3. ออกแบบบ้านสำ�หรับผูส้ งู อายุให้อยูอ่ าศัยได้เองกรณีทไี่ ม่สามารถอยูอ่ าศัยร่วมกับลูก
ของตนเองได้ โดยให้หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐดำ�เนินการ
4. สร้างโอกาสให้ผสู้ งู อายุสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมบริเวณทีพ่ กั
อาศัยให้ได้มากที่สุด และจัดให้มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย
5. พัฒนาและออกแบบรูปแบบการพักอาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่มีสภาวะถดถอย
ทางด้านสุขภาพ
6. สนับสนุนให้มีการสร้างบ้านพักเพื่อผู้สูงอายุที่มีความพิการ
ที่มา: (Kose,1997 )

ภาคเอกชน มีการสร้างคอนโดมิเนียมให้ผสู้ งู อายุอาศัย ในรูปแบบของ Smart community
เป็นโครงการที่หน่วยงานเอกชนร่วมกันลงทุนมูลค่า 900 ล้านเยน ในการพัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่ จัดตั้งสถานบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชุมชน รวมถึงมีการบริการดูแลระยะยาว
ให้แก่ผู้สูงอายุที่ต้องใช้บริการ

คอนโดมิเนียมในจังหวัดโตเกียว ครึ่งหนึ่ง
ของคนทีพ่ กั อาศัยเป็นผูส้ งู อายุ (15,000 คน)
และครึง่ หนึง่ ของผูส้ งู อายุ อาศัยอยูค่ นเดียวใน
อพาร์ทเมนต์ (ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ The
Japan Times, ธันวาคม 2558)

58

โดยสรุป ภาระในการให้บริการผูส้ งู อายุโดยเฉพาะความต้องการใช้บริการการดูแลระยะยาว
มีจำ�นวนมากและกระทบกับงบประมาณในด้านนี้สูง การสนับสนุนแนวคิดการอยู่อาศัยใน
ที่ อ ยู่ เ ดิ ม เป็ น แนวคิ ด ที่ ญี่ ปุ่ น ให้ ค วามสำ�คั ญ และนำ�มาปฏิ บั ติ ใ นหลายหน่ ว ยงาน เช่ น
กระทรวงการก่อสร้าง กระทรวงที่ดิน กระทรวงการคมนาคมและการท่องเที่ยว กระทรวง
สาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ เพื่อลดภาระการใช้บริการในสถานบริการของภาครัฐ
ให้ผสู้ งู อายุได้อยูอ่ าศัยใกล้กบั สมาชิกในครอบครัวในทีอ่ ยูอ่ าศัยเดิม อย่างไรก็ตาม ในผูส้ งู อายุ
ทีม่ ปี ญ
ั หาด้านสุขภาพและพักรักษาตัวทีบ่ า้ น องค์กรในระดับชุมชนท้องถิน่ จะจัดให้มบี ริการ
เยี่ยมบ้านโดยบุคลากรสาธารณสุขปรับเปลี่ยนแผนการเยี่ยมบ้านในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหา
สุขภาพให้บ่อยครั้งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทในการช่วยดูแลผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น

ที่มาของภาพ:
(ขวา) AsiaTravel / Shutterstock.com
(2 ภาพซ้าย) @ibasho.house, https://www.facebook.com/ibasho.house/
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รูปแบบของเทศบาลต�ำบลบางสีทอง นนทบุรี
ผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตำ�บลบางสีทอง จำ�นวนกว่า 1,200 คน ได้รับการดูแลจากศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และ อาสาสมัคร
สาธารณสุข ทีล่ ว้ นทำ�งานด้วยใจ ทำ�หน้าทีเ่ ยีย่ มบ้าน ดูแลผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูใ่ นบ้าน รูปแบบ
ดังกล่าวนีเ้ หมือนกับชุมชนอืน่ แต่สงิ่ ทีท่ ำ�ให้ชมุ ชนบางสีทองเป็นต้นแบบในการดูแลผูส้ งู อายุ
เป็นเพราะชุมชนนีม้ กี ารจัดการดูแลผูส้ งู อายุมานานกว่าทศวรรษ ความสำ�เร็จของการทำ�งาน
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่อยู่ได้อย่างยั่งยืน มีปัจจัยสำ�คัญ คือ ผู้นำ�ชุมชนหรือนายกเทศมนตรี
ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และปัจจัยขับเคลือ่ นสำ�คัญคือ ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน
รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีการจัดรถตู้ของเทศบาลจำ�นวน 2 คัน เพื่อรับ
ส่งผูส้ งู อายุทไี่ ม่สามารถมาใช้บริการด้านสุขภาพทีศ่ นู ย์ฟนื้ ฟูสมรรถภาพผูพ้ กิ ารและผูส้ งู อายุ
เพื่อมาทำ�กิจกรรมร่วมกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุดูแลอย่างใกล้ชิด
ปัจจุบันเทศบาลตำ�บลบางสีทองมี อผส. จำ�นวน
54 คน ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ ติ ด บ้ า น ติ ด เตี ย ง หรื อ
พอจะช่ ว ยเหลื อ ตั ว เองได้ จำ�นวนประมาณ
380 คน หรื อ คิ ด เป็ น อาสาสมั ค ร 1 คน ดู แ ล
ผู้สูงอายุ 7 คน นอกจากนี้มีกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
ในผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง ประมาณ 100 ราย
ในระยะแรกของปี 2549 ที่เริ่มดำ�เนินงานดูแล
ผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน เป็ น เพี ย งการพู ด คุ ย เพื่ อ ให้
ผู้ สู ง อายุ ที่ อ ยู่ บ้ า นคนเดี ย วไม่ เ หงา แต่ ห ลั ง จาก
ได้รับการอบรมจากสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ในเรื่องการเป็นผู้ดูแล ทำ�ให้
บทบาทของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมี
เ พิ่ ม ขึ้ น ทำ� ห น้ า ที่ เ ส มื อ น ผู้ ช่ ว ย พ ย า บ า ล
จึงสามารถนำ�ผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียงออกมา
ทำ�กายภาพบำ�บัดที่ศูนย์ฯ ได้

กิจกรรมเยี่ยมบ้านของเทศบาลตำ�บลบางสีทอง
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ผู้สูงอายุในชุมชนแม้ว่าจะอยู่บ้านตามลำ�พังคนเดียว หรืออยู่กับผู้สูงอายุด้วยกัน และที่อยู่
กันหลายคนในครอบครัวแต่ต้องอยู่คนเดียวลำ�พังในเวลากลางวัน หากสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ดี ก็จะมาทำ�กิจกรรมร่วมกันกับผู้สูงอายุคนอื่นในชุมชนที่ศูนย์ฯ กิจกรรมที่ทำ�
ได้แก่ การออกกำ�ลังกาย การมาทำ�กายภาพบำ�บัด ทำ�ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน มีสังคม
ร่วมกัน ขณะที่กลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพก็จะมีผู้ดูแลที่มีความรู้ ทำ�ให้การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
ในชุมชนบางสีทอง แม้ว่าจะอยู่คนเดียวก็สามารถอยู่ได้

กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตำ�บลบางสีทอง
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2.3

ผู้สูงอายุในที่อยู่อาศัยใหม่
แม้จะยังไม่มีจำ�นวนแน่ชัดว่าผู้สูงอายุจำ�นวนเท่าใดอาศัยอยู่ในบ้านเดิม แต่ก็ประมาณ
ได้ว่ามากกว่าร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุทั้งประเทศ (ประมาณจากผู้สูงอายุที่เป็นเจ้าของ
บ้านในรายงานการสำ�รวจประชากรสูงอายุ พ.ศ.2557) ผู้สูงอายุที่ย้ายไปอยู่สถานที่พัก
แห่งใหม่ มีทั้งเกิดจากความจำ�เป็นและความต้องการอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม ที่อยู่อาศัย
ใหม่ของผู้สูงอายุมีดังนี้
1) บ้านพักคนชรา (Residential home) หมายถึง สถานที่พักสําหรับผู้สูงอายุที่ยัง
ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ต้องการการดูแลจากพยาบาลวิชาชีพหรือผู้ช่วยดูแล ต้องการ
การดูแลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น การอาบน้ำ� แต่งตัว เท่านั้น
2) สถานที่ให้การช่วยเหลือในการดํารงชีวิต (Assisted living setting) สถานที่พัก
อาศัยสําหรับผู้สูงอายุที่มีข้อจํากัดทางด้านร่างกายหรือมีความพิการที่ต้องการช่วย
เหลือในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันบางอย่าง ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ที่บ้านได้เอง
อย่างปลอดภัย เป็นการบริการดูแลส่วนบุคคล และการดูแลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
3) สถานบริบาล (Nursing home) หมายถึง สถานที่ให้การดูแลระยะยาวสําหรับ
ผู้สูงอายุที่มีอาการป่วยไม่มากที่จะต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถอยู่
ที่บ้านได้ ต้องใช้ทักษะทางการพยาบาล 24 ชั่วโมงต่อวัน ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
เปราะบาง มีโรคเรือ้ รัง มีความพิการทางด้านร่างกาย หรือทางด้านการรับรูด้ า้ นเชาวน์
ปัญญา (สมองเสื่อม) หรือพิการทั้งสองอย่าง
4) สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล (Long-term care hospital) หมายถึง
สถานที่ให้การรักษาพยาบาลทั่วไป ที่ให้บริการการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพาเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป
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ที่อยู่อาศัยใหม่ที่เป็นสวัสดิการของรัฐ
“สถานสงเคราะห์” หมายถึง สถานสงเคราะห์คนชราที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
หรือกรมประชาสงเคราะห์ (เดิม) จัดตั้งขึ้น เพื่อให้การอุปการะผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา
ความทุกข์ยากเดือดร้อน เช่น ถูกทอดทิ้ง ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้อุปการะดูแล ที่มีความ
สมัครใจเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ ต่อมาสถานสงเคราะห์คนชราได้เพิ่มบทบาทในการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น ให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์
ด้ า นนั น ทนาการ ด้ า นการแพทย์ แ ละกายภาพบำ � บั ด เป็ น ต้ น สถานสงเคราะห์
คนชรา จึงเปลีย่ นชือ่ มาเป็น ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุ ในบางแห่งก็ชอื่
ศูนย์บริการผู้สูงอายุ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่ทเี่ ป็นสวัสดิการของรัฐในประเทศไทยจะตัง้ กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ โดยเฉพาะ
สถานสงเคราะห์คนชรา ที่เรียกโดยทั่วไปว่า “บ้านพักคนชรา”
หน่วยงานที่มีบทบาทสำ�คัญในการดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยที่จัดเป็นสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ คือ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ หน่วยงานนีไ้ ด้ให้ดำ�เนินการให้บริการ
สวัสดิการสังคมแก่ผสู้ งู อายุ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางสังคม
ผู้สูงอายุ การให้บริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และการให้บริการใน
ศูนย์บริการผู้สูงอายุ รวมทั้งการเสริมสร้างโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงอายุ
เพื่อทำ�ประโยชน์และสร้างรายได้

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัดยะลา
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ปัจจุบน
ั มีศน
ู ย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุ โดยการดูแลของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำ�นวน 12 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุบา้ นบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
2. ศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ บ้ า นบางละมุ ง อำ�เภอบางละมุ ง
จังหวัดชลบุรี
3. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ อำ�เภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
4. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา
5. ศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ ว าสนะเวศม์ อำ�เภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต อำ�เภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
7. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
8. ศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ จั ง หวั ด นครพนม อำ�เภอท่ า อุ เ ทน
จังหวัดนครพนม
9. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำ�ปาง อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ปาง
10. ศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ จั ง หวั ด สงขลา อำ�เภอสะบ้ า ย้ อ ย
จังหวัดสงขลา
11. ศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี อำ�เภอธั ญ บุ รี
จังหวัดปทุมธานี
12. ศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ จั ง หวั ด ขอนแก่ น อำ�เภอเมื อ ง
จังหวัดขอนแก่น
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สถานสงเคราะห์คนชราแห่งแรกในประเทศไทย
ที่ดำ�เนินการโดยภาครัฐ
บ้านบางแค
บ้านพักคนชราแห่งแรกของไทยคือ บ้านบางแค เดิมใช้ชื่อว่า สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านบางแค ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2496 ในสมัยจอมพล
ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี นับเป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งแรก
ของประเทศไทย เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามนโยบายสวัสดิการสังคม
ของรัฐ โดยเริ่มเปิดดำ�เนินการในสมัยของนายปกรณ์ อังศุสิงห์ เป็นอธิบดี
กรมประชาสงเคราะห์ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 บ้านบางแค
ได้ปรับบทบาทจากหน่วยงานปฏิบตั กิ ารดูแลผูส้ งู อายุเป็นงานส่งเสริม สนับสนุน
การดำ�เนิ น งานด้ า นการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ โดยใช้ ชื่ อ ว่ า
“ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค”
คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้ารับบริการในบ้านบางแค ต้องเป็นผูส้ งู อายุชายหญิง สัญชาติ
ไทย อายุ 60 ปีข้ึนไป ที่มีความสมัครใจ ประสบปัญหาความเดือดร้อน เช่น
ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ไม่มีที่อยู่อาศัย
ฐานะยากจนที่ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีความพิการทุพพลภาพ หรือจิต
ฟั่นเฟือนและต้องไม่อยู่ระหว่างการดำ�เนินคดีอาญา
ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่ทมี่ ารับบริการทีบ่ า้ นบางแคนัน้
จะเป็นผู้สูงอายุประเภทสามัญที่เข้ามาอยู่เพราะ
ไม่มีทางเลือก ไม่มีคนดูแล และมีปัญหาในชีวิต
ครอบครัว ผู้สูงอายุต้องมีการปรับตัวอย่างมาก
เพราะการเปลี่ยนจากที่อยู่อาศัยเดิมที่เป็นบ้าน
ของตน มาเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ ซึ่งมีกฎเกณฑ์
ต่างๆ มากมาย
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ที่อยู่อาศัยใหม่ของผู้สูงอายุในเชิงพาณิชย์
การตืน่ ตัวของสังคมต่อสัดส่วนผูส้ งู อายุทเี่ พิม่ สูงขึน้ ทำ�ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เพือ่
ผูส้ งู อายุ เช่น การก่อสร้างบ้านเพือ่ ผูส้ งู อายุ หรือเกิดสถานบริการดูแลผูส้ งู อายุในรูปแบบดูแล
นอกสถานที่คือ ให้บริการที่บ้านผู้สูงอายุเอง หรือ ให้บริการผู้สูงอายุเฉพาะที่สถานบริการ
อย่างไรก็ตามการเลือกอยูอ่ าศัยในทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่มเี รือ่ งค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งพิจารณาค่าใช้จา่ ยใน
การใช้บริการสถานบริการผูส้ งู อายุภายใต้การดำ�เนินงานของเอกชนประมาณหลักหมืน่ บาท
ต่อเดือนหรือในบางแห่งที่มีการจัดบริการที่อยู่ในระดับดีมากค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นไป
ตัวอย่างสถานให้บริการเอกชน

บ้านดูแลผู้สูงอายุ สุโขสโมสร (ชื่อสมมติ)

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแฮ้ปปี้โฮม (ชื่อสมมติ)

สถานดูแลผู้สูงอายุที่ดำ�เนินงานมากว่า 20 ปี ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ภายในสถานที่ที่สะอาด ปลอดโปร่ง
เพื่อให้คนที่คุณรักได้พักผ่อนอย่างมีความสุข

รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ พร้อมให้
บริการ Nursing home ระดับ Premium สวยงามสะอาดบรรยากาศดี
สิง่ อำ�นวยความสะดวกครบครัน ดูแลอย่างใกล้ชดิ 24 ชม. เสมือนญาติ
ในราคาเบาๆ

อัตราค่าบริการ
1. ห้องรวม 15,000 บาท/เดือน
2. ห้องคู่ 16,000 บาท/เดือน
3. ห้องเดี่ยว 18,000 บาท/เดือน
ราคาเดียวทุกอาการ ชำ�นาญงานกว่า 20 ปี ไม่มีค่าแรกเข้า
ไม่มีสัญญาผูกมัด
ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม:
ค่าผ้าอ้อม, ค่ายาเฉพาะส่วนตัว, ค่ายานพาหนะในการรับ-ส่ง
เหมารวมผ้าอ้อม 2,000 บาท/เดือน
การให้การบริการ
- ห้องพักพร้อมเครื่องปรับอากาศ
- อาหารวันละ 3 มือ้ อาหารว่าง 2 มือ้ อาหาร Feed ตามแพทย์แนะนำ�
- ทำ�ความสะอาดห้องพัก เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัวทุกวัน
- เครื่องสันทนาการ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือ ระบบ Wi-Fi
- นวดเพื่อผ่อนคลายโดยเจ้าหน้าที่
- กิจกรรมประจำ�วัน เดินชมสวน และทำ�กิจกรรมตามประเพณี

อัตราค่าบริการ
1. ห้องพักรวม 16,000 บาท/เดือน (ตามอาการ) รายวัน 1,000 บาท/
วัน ขั้นต่ำ� 7 วัน
2. VIP ห้องพักคู่ 25,000 บาท/เดือน รายวัน 1,500 บาท/วัน
ขั้นต่ำ� 7 วัน
3. VIP 1 ห้องพักเดี่ยว 50,000 บาท/เดือน
4. VIP 2 ห้องพักเดี่ยว 40,000 บาท/เดือน
การให้การบริการ
- อาหารผู้ป่วยวันละ 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ
- อาบน้ำ�ทำ�ความสะอาด ดูแลเรื่องการขับถ่าย วันละ 2 ครั้ง
- ดูแลความสะอาดเสื้อผ้า (เสื้อผ้าทางศูนย์ดูแลมีบริการยูนิฟอร์ม)
- เตียงใหม่ ห้องพักสะอาดน่าอยู่ สิ่งอำ�นวยความสะอาดครบครัน
- มีเครื่องปรับอากาศ
- มีกล้องวงจรปิด
- นักกายภาพบำ�บัด
- กิจกรรมเสริมพิเศษต่างๆ เช่น ทำ�บุญตักบาตร กิจกรรมฟืน้ ฟูทางด้าน
กายและใจ ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ สวดมนต์กอ่ นนอน พาเดินหรือ
นั่งรถเข็นเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ และกายภาพทางร่างกาย
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สถานบริการผู้สูงอายุภายใต้การสนับสนุน
ของหน่วยงานต่างๆ
“โครงการสวางคนิเวศ” เป็นโครงการตามพระราชดำ�ริ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดำ�เนินการโดยสภากาชาดไทย ตัง้ อยูท่ ต่ี ำ�บลบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ ทีพ่ กั มีหอ้ งพักรวมทัง้ สิน้ จำ�นวน 300 หน่วย
สร้างในรูปแบบคอนโดมิเนียม
ศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุ (Care Nursing) เป็นสถานประกอบการของภาครัฐและเอกชนทีใ่ ห้การ
ดูแลผู้สูงอายุ มีบริการดูแลกิจวัตรประจำ�วันต่างๆ รวมถึงบริการทางการแพทย์ทั้งแบบ
ระยะสั้นและระยะยาว โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมในด้านการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งดูแล
ที่บ้านผู้สูงอายุและในลักษณะที่ผู้สูงอายุย้ายเข้ามาในศูนย์ ปัจจุบันมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
จำ�นวนมาก เช่น ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม บ้านพอใจเนอร์สซิ่งโฮม Care at Home กู๊ดเนอร์ซิ่ง
โฮม Livingwell Nursing Home
การเคหะแห่ง ชาติ มีการประกวดแบบบ้านผู้สูงอายุตามโครงการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรม โดยเชิญชวนให้นิสิตนักศึกษา ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้องส่งงานออกแบบเข้าประกวด สำ�หรับผลงานที่ได้รับรางวัล การเคหะแห่งชาติจะ
นำ�มาพัฒนาเป็นแบบที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุ แบบบ้านทั้งหมดจะจัดทำ�เป็นพิมพ์เขียว
พร้อมปลูกสร้างได้โดยไม่ต้องไปยื่นขออนุญาตใดๆ อีก แบบบ้านฟรีพร้อมปลูกให้ผู้สูงอายุ
ของการเคหะแห่งชาตินี้ พร้อมให้ประชาชนได้ใช้จริงในปี 2560
ที่ อ ยู่อาศัย สําหรับผู้มีรายได้สูง มีบริษัทเอกชนหลายแห่งให้ความสนใจในธุรกิจด้าน
ที่พักอาศัยสำ�หรับผู้สูงอายุมากขึ้น เช่น SCG -SCG Elder Care Solution บ้านผู้สูงอายุ
โครงการเวลเนส ซิตี้ อำ�เภอบางไทร จังหวัดอยุธยา โครงการวิลล่ามีสุข จังหวัดเชียงใหม่
โครงการริมลิฟวิง่ จังหวัดนครราชสีมา โครงการดังกล่าวเป็นการจัดสรรทีพ่ กั อาศัยให้สำ�หรับ
ผู้มีรายได้สูง และมีการก่อสร้างในพื้นที่เขตเมืองใหญ่

เวลเนส ซิตี้
อำ�เภอบางไทร
จังหวัดอยุธยา
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2.4

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุคงอยู่ในที่อยู่อาศัยเดิม ในครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่
ตนคุน้ ชิน โดยมีการปรับปรุงสถานทีแ่ ละสิง่ ก่อสร้างทัง้ ภายในและภายนอกทีอ่ ยูอ่ าศัย
ให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
2. สนับสนุนคนในครอบครัวให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
3. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สร้างกลไกในการเฝ้าระวัง ดูแลผู้สูงอายุ
เช่น จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวัน (Day care center) จัดอาสาสมัครไปเยี่ยม
บ้านสำ�หรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงและไม่มผี ดู้ แู ล สร้างระบบอาสาสมัครทีไ่ ด้รบั การ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเพื่อทำ�หน้าที่เฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
สร้างระบบเฝ้าระวัง/ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำ�พังทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท
4. ส่งเสริมให้เครือข่ายที่มีอยู่ในชุมชน เช่น องค์กรทางศาสนา กลุ่มสตรี ชมรมผู้สูงอายุ
สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการจัดบริการดูแล
ผู้สูงอายุ
5. ให้ อปท. และชุมชนปรับปรุงสิง่ แวดล้อมและจัดบริการสาธารณะ โดยเฉพาะการขนส่ง
สาธารณะที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตนอกบ้านของผู้สูงอายุ
6. ออกแบบ สร้าง และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งอาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ
รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ ให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
7. สำ�หรับผู้สูงอายุที่จำ�เป็นต้องไปอยู่ในที่อยู่อาศัยใหม่ รัฐต้องพัฒนาปรับปรุงยกระดับ
มาตรฐานของที่อยู่อาศัยที่จัดให้เป็นสวัสดิการสำ�หรับผู้สูงอายุ
8. สนับสนุนให้หน่วยงานเอกชน รวมทั้งองค์กรการกุศลต่างๆ จัดสร้างที่อยู่อาศัย
รวมทั้งบริการการดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
9. สร้างแรงจูงใจทางด้านภาษี ให้กับสถานประกอบการที่จัดสภาพแวดล้อม และ
สิ่งอำ�นวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ
10. ส่งเสริมงานวิจยั และการพัฒนานวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์และบริการทีช่ ว่ ยในการดำ�เนิน
ชีวิตประจำ�วันของผู้สูงอายุ
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“

แม้ว่าประเทศไทยจะมีการจัดสวัสดิการที่อยู่
อาศัยให้กับผู้สูงอายุ แต่การจัดสวัสดิการ
ดั ง กล่ า วก็ ย ากที่ จ ะเพี ย งพอกั บ จำ � นวน
ผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้ว่าภาคธุรกิจ
เอกชนจะตื่นตัวสร้างที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์
สำ�หรับผู้สูงอายุ แต่ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับ
บริการก็จะสูงมาก จนเกินความสามารถของ
คนส่วนใหญ่ ในทางปฏิบัติจะมีผู้สูงอายุบาง
กลุ่ ม เท่ า นั้ น ที่ ส ามารถเข้ า ไปพั ก อาศั ย ใน
สถานสงเคราะห์คนชราของรัฐและทีอ่ ยูอ่ าศัย
สำ�หรับผู้สูงอายุเชิงพาณิชย์ได้
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่
เป็นไปได้มากที่สุดสำ�หรับคนส่วนใหญ่คือ
อยูก่ บั ครอบครัวในทีอ่ ยูอ่ าศัยและสิง่ แวดล้อม
เดิม เพียงแต่ประเทศไทยอาจต้องปรับปรุงที่
อยูอ่ าศัยและสิง่ แวดล้อมเดิมให้เหมาะสมกับ
สังคมสูงวัยเท่านั้น

”

สถานการณ์เด่น

ปี 2558

3
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“

เราจะต้องพยายามเข้าใจโลก ทันโลก ผู้สูงอายุควรท�ำใจ
ให้สบาย ไม่ไปต่อต้านเรื่องต่างๆ เพราะแต่ละยุคสมัยนั้น
ย่อมมีการเปลีย
่ นแปลงไป ผูส
้ งู อายุตอ
้ งวางตัวไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลกด้วย
เราแก่แล้วก็ตอ
้ งอยูอ
่ ย่างเจียมตัว เราจะต้องไม่ไปรบกวน
ลูกหลาน เพราะเขาก็มีภาระ มีลูกมีหลานที่ต้องคอยดูแล
... ความสุขของเจ้ายายคือ การได้เป็นมนุษย์ธรรมดา
ที่มีอยู่มีกิน ได้รับความเป็นมิตรจากผู้คน การได้รับความ
เป็นมิตรเป็นส่วนหนึง่ ทีท
่ ำ� ให้เรามีอายุยน
ื มีความเป็นมิตร
ความยิ้มแย้มแจ่มใส พยายามเข้าใจโลก และเข้าใจคนรุ่น
ใหม่ว่าเขามีความคิดแบบไหนบ้าง ซึ่งคนแก่บางคนเขาไม่
พยายามที่จะเข้าใจ เราต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับโลก
ปัจจุบันให้ได้
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

”
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นั บ ตั้ ง แต่ ป ี 2550 เป็ น ต้ น มา คณะกรรมการผู ้ สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ
ได้มีการมอบรางวัล “ผู้สูงอายุแห่งชาติ” ประจ�ำปี
ในแต่ ล ะปี คณะกรรมการผู ้ สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ จ ะมอบหมายให้ ค ณะ
อนุกรรมการสรรหาผู้สูงอายุแห่งชาติด�ำเนินการสรรหาผู้สูงอายุที่ได้
ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และ
เป็นผูเ้ พียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมทีด่ งี าม เพือ่ ยกย่องเชิดชู
เกียรติ
“ผูส้ งู อายุแห่งชาติ” ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นสังคม
ในปี 2558 นี้ได้แก่ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ�ำปี 2558

ประกาศสดุดีเกียรติคุณ
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ�ำปีพุทธศักราช 2558

ณ วันเพ็ญเดือนหก ปีมะเส็ง ที่ 22 พฤษภาคม 2472 เจ้านายฝ่ายเหนือองค์นอ้ ย แห่งคุม้
หลวงริมปิงได้ถอื ก�ำเนิดขึน้ ซึง่ ตรงกับ วันวิสาขบูชา จึงได้รบั นามว่า “ดวงเดือน” เจ้าดวงเดือน
ณ เชียงใหม่ เป็นธิดาคนที่ 3 ในจ�ำนวน 4 คนของเจ้าราชภาคินยั (เมืองชืน่ ณ เชียงใหม่) กับ
หม่อมจันทร์เทพย์ ณ เชียงใหม่

ชีวติ ในวัยเยาว์
ชีวติ ในวัยเด็กของเจ้าดวงเดือน ได้รบั การอบรมอย่างเคร่งครัดในเรือ่ งมารยาท ฝึกหัดการเรือน
อาทิ อาหารคาวหวาน แกะสลัก ท�ำน�ำ้ อบน�ำ้ ปรุง ท�ำสวน ปลูกต้นไม้ ท�ำยาสมุนไพร การแสดง
ฟ้อนร�ำท�ำเพลง เพือ่ เป็นตัวแทนต้อนรับอาคันตุกะ ตลอดจนแสดงให้งานสาธารณกุศลต่างๆ
จบการศึกษาประถมศึกษาจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มัธยมต้นจากโรงเรียนวัฒโนทัย
(ค�ำเทีย่ งอนุสรณ์) มัธยมปลายจากโรงเรียนดาราวิทยาลัย สมรสกับคุณพิรณ
ุ อินทราวุธ อาชีพ
ทนายความ เมือ่ อายุ 19 ปี มีบตุ ร 1 คน และธิดา 3 คน

ชีวิตการท�ำงานเพื่อสังคม
เจ้าดวงเดือนได้มบี ทบาททางสังคมระดับชาติดว้ ยการออกไปหาเสียงช่วยคุณพิรณ
ุ (สามี) ใน
การสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่จนได้รับเลือกตั้ง ด้วยความที่เป็น
นักพูดที่มีวาทศิลป์จึงมีโอกาสจัดรายการวิทยุที่มีสาระชี้น�ำปัญหาสังคม เป็นรายการที่มี
สไตล์แตกต่างกันถึง 4 รายการ ด้วยองค์ความรู้ที่หลากมิติรอบด้าน แนวคิดและวิธีน�ำเสนอ
เฉียบคม รายการวิทยุเสียงอเมริกา (Voice of America) จึงมอบเหรียญ VOA. ให้ในฐานะ
ทีเ่ ป็นนักจัดรายการวิทยุ นอกจากนัน้ ยังเป็นบรรณาธิการและเจ้าของ
หนังสือพิมพ์ที่ขายดีที่สุดในจังหวัด คือ “เสียงเชียงใหม่” ต่อมาจึงได้
รับการคัดเลือกให้เป็นอุปนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือและ
อุปนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค

ปี 2513 สอบเป็นผู้พิพากษาสมทบคดีเด็กและเยาวชนได้อันดับ 1 จึงเป็นสตรีคนแรกทาง
ภาคเหนือทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีน่ ี้ อบรมเด็กเป็นอย่างดีจนได้รบั โล่ผพู้ พิ ากษาผูร้ กั ษาความเทีย่ งธรรม
ปี 2517 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นสตรี 1 ใน 15 คนในสมัย
นั้น ที่ได้ส่งเสริมสถานภาพสตรีในภาคเหนือให้ทัดเทียมบุรุษ
ด้วยความเป็นคนทีร่ กั ท้องถิน่ อย่างแรงกล้าจึงเรียกร้องให้สงั คมหันมาสนใจร่วมแก้ไขปัญหาที่
ถูกซ่อนไว้อย่างจริงจัง อาทิ ปัญหาสตรีถกู ตกเขียว หมูบ่ า้ นดอกค�ำใต้ รณรงค์ให้สตรีสามารถ
ลุกขึ้นมาสร้างกลุ่มและพัฒนาตนเองไปสู่ความเข้มแข็ง ช่วยรณรงค์วางแผนครอบครัวจน
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าส�ำนักงานเขต สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ภาคเหนือ นอกจากนีย้ งั มีบทบาทพิทกั ษ์ความเป็นธรรมให้แก่ผถู้ กู ละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณี
เด็กไทยอายุ 16 ปี ถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรม 19 ศพ ที่วัดไทยในรัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา
เพราะเห็นว่าถูกจับเป็นแพะจึงรณรงค์ดว้ ยวิธกี ารและรูปแบบต่างๆ เพือ่ หาเงินช่วยสูค้ ดีนาน
ถึง 16 ปี ศาลจึงตัดสินยกฟ้องว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
เป็นกรรมการ คณะท�ำงาน มูลนิธิสมาคม สถาบันการศึกษา องค์กร กิจกรรมต่างๆ เป็น
อันมาก แต่เรื่องที่ให้ความส�ำคัญอย่างจริงจังต่อเนื่อง คือ งานศิลปวัฒนธรรม เจ้าดวงเดือน
ไม่เพียงแต่รู้คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมไทย-ล้านนา ที่ได้สัมผัสซึมซับมาแต่ครั้งเยาว์วัย
เท่านั้น ท่านยังได้คิดพิเคราะห์น�ำจุดแข็งมาเผยแพร่อย่างเป็นวิถีปฏิบัติ เช่น การพูดค�ำเมือง
แต่งกายด้วยอาภรณ์พนื้ เมือง น�ำการจัดเลีย้ งแบบขันโตกมาประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์
ช่ อ ง 8 ท� ำ ให้ เ ด็ ก และเยาวชนภู มิ ใจใน
อัตลักษณ์ ส่งผลให้เกิดมาตรฐานบริการ
คนต่างชาติ ต่างถิ่นที่มาเชียงใหม่ต้องการ
สั ม ผั ส บรรยากาศแบบขั น โตกทุ ก ราย
เจ้ า ดวงเดื อ น น� ำ ความก้ า วหน้ า สู ่ วงการ
วัฒนธรรมจังหวัดมาอย่างต่อเนือ่ งไม่หยุดยัง้
เป็นผู้ริเริ่มจัดงานไม้ดอกไม้ประดับหรืองาน
พฤกษชาติจงั หวัดจนกระทัง่ ปัจจุบนั จึงเป็น
ประธานสภาวัฒนธรรมคนแรกของจังหวัด
เชียงใหม่และของประเทศไทย

ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ด้วยเห็นว่ายังมีภาวะว่างงานในกลุ่มสตรีหลังฤดูเก็บเกี่ยว
จึงเปิดใต้ถนุ บ้านเป็นโรงทอผ้า ซึง่ ผ้าไหมเป็นผ้าทีง่ ดงามน่าหลงไหลยิง่ แต่กว่าจะได้เส้นด้าย
ใยไหมจ�ำเป็นต้องต้มรังฆ่าตัวแม่ท�ำบาปก่อน ดังนั้น เจ้าดวงเดือน จึงรณรงค์ที่จะอนุรักษ์
การทอผ้าฝ้ายลายโบราณและสืบสานเคล็ดวิธีการย้อมสีด้วยวิธีธรรมชาติ ศึกษาจริงจังจน
ยกมาตรฐานการทอผ้า ขยายผลม่อนดวงเดือนเป็นโรงทอฝ้ายดวงเดือน 2 โรง ต่อยอดเป็น
ศูนย์อบรมหัตถกรรมพื้นเมืองจอมทอง จนได้รับการยกย่องจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่ นับเป็นกิจกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าและสร้างงาน
สร้างรายได้ให้ชาวบ้านไปพร้อมกัน
ตลอดระยะเวลา 86 ปีที่ผ่านมา จากผลงานซึ่งเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คน
และสังคมในวงกว้างของเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ สตรีสูงศักดิ์ท่านนี้จึงได้รับการขนาน
นามว่า สุภาพสตรีระดับชาติได้อย่างสมความภาคภูมิ เป็นต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและเป็น
เพชรน�้ำหนึ่งของชาวไทยล้านนา คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน พิจารณาเห็นชอบให้ประกาศสดุดี เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เป็น ผู้สูงอายุ
แห่งชาติ พุทธศักราช 2558 เพื่อบันทึกเกียรติคุณนี้ไว้ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสืบไป

ความดี ความงาม ความถู ก ต้ อ ง
ที่ผู้สูงอายุปฏิบัติตน...ถ้าผู้สูงอายุพูด
กับลูกหลานดีๆ ลูกหลานก็จะรู้สึกว่า
ผู้สูงอายุพูดจาไพเราะน่าฟัง เขาก็จะ
จดจ�ำเรา ทั้งเรื่องการพูด การวางตัว
และการแสดงความคิดเห็น
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6 ใน 8

ศิลปินแห่งชาติ ประจ�ำปี 2558
เป็นผู้สูงอายุ
ในปี 2558 นี้ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการวั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ ได้ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ
รายนามศิลปินแห่งชาติทั้งสิ้น 8 ท่าน ในจ�ำนวนนี้มี 6 ท่านเป็นผู้สูงอายุซึ่งมีเกียรติประวัติ
ที่ควรค่าแก่การศึกษาต่อเยาวชนรุ่นหลัง

นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ

สาขาศิลปะการแสดง ( ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ) อายุ 83 ปี

รู้จักกันในนามว่า เปี๊ยก โปสเตอร์ เกิด 18 ตุลาคม 2475 ที่จังหวัด
เชียงใหม่ สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเพาะช่างและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ท่านเป็นศิลปินผูย้ อดเยีย่ มในด้าน
การสร้าง การกํากับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ท่านสร้างและ
กาํ กับภาพยนตร์ไทยไว้เป็นมรดกแก่สงั คม 29 เรือ่ ง ปัจจุบนั เป็นครู
และวิทยากรสอนเทคนิควิธกี ารสร้างภาพยนตร์แก่บคุ คลในวงการ
ทั้งที่บ้านพักและสถาบันการศึกษาต่างๆ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เสริมศักดิ์ นาคบัว
สาขาทัศนศิลป์ ( การออกแบบอุตสาหกรรม ) อายุ 80 ปี

เกิด 30 สิงหาคม 2478 ที่จังหวัดชัยนาท ท่านมีผลงานศิลปะ
เครื่องเคลือบดินเผาหลากหลาย ผลงานเน้นความงามตาม
ธรรมชาติของพื้นผิว โดยมีลักษณะเด่นคือการเคลือบด้วย
ขี้เถ้าพืช ได้คิดค้นเตาเผาเซรามิคที่ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว
เป็นเชื้อเพลิง ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี เป็นผู้มีผลงาน
ออกแบบอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี
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เรือตรีสันติ ลุนเผ่ สาขาศิลปะการแสดง ( ดนตรีสากล ) อายุ 79 ปี
เกิด 21 มิถุนายน 2479 ที่กรุงเทพมหานคร ชื่อเดิมว่า
ไพศาล ลุนเผ่ เมื่อครั้งที่ถวายงานสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในงานขับร้องเพลงบันทึกแผ่น
เสียงเพลงพระราชนิพนธ์ ทรงรับสั่งเรียกชื่อว่า สันติ
จึงเปลี่ยนชื่อเป็น สันติ เป็นศิลปินผู้โดดเด่นในพลังการ
ขับร้องเพลงปลุกใจและเพลงคลาสสิก ด้วยน�ำ้ เสียงทีเ่ ป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว

นางสาวเวณิกา บุนนาค สาขาศิลปะการแสดง ( นาฏศิลป์ไทย ) อายุ 69 ปี
เกิด 5 มกราคม 2489 ที่จังหวัดธนบุรี (ปัจจุบันคือเขตธนบุรี
กทม.) รับราชการครูที่วิทยาลัยนาฏศิลป ตั้งแต่ปี 2510 จนถึง
ปี 2549 ท่านเป็นศิลปินผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย ที่เชี่ยวชาญ
ในการถ่ายทอดวิชาความรู้กระบวนท่ารํา เป็นนักสร้างสรรค์
ผลงานนาฏศิลป์

ศาตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ สาขาทัศนศิลป์ ( ประติมากรรม ) อายุ 68 ปี
เกิด 29 พฤษภาคม 2490 ที่จังหวัดนครพนม ท่านสร้าง
ผลงานจากแรงบั น ดาลจากความเชื่ อ ว่ า ธรรมชาติ เ ป็ น
บ่ อ เกิ ด ของความงามที่ นํ า ไปสู ่ ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ วิ ถี ชี วิ ต
จากรู ปแบบแนวเหมื อ นจริ ง ค่ อ ยๆ พั ฒ นาผลงานไปสู ่
ลักษณะกึ่งนามธรรม และก้าวสู่รูปแบบนามธรรมในที่สุด
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้สื่อต่างๆ เข้ามาเป็นองค์ประกอบ
เช่น การใช้วีดิทัศน์แสง เสียง เข้ามาผสมกับประติมากรรม
ท่านสร้างสรรค์ผลงานทีม่ แี บบฉบับเฉพาะตนอย่างต่อเนือ่ ง
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นายกฤษฎา โรจนกร สาขาทัศนศิลป์ ( สถาปัตยกรรม ) อายุ 68 ปี
เกิ ด 10 กั น ยายน 2490 ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงยิ่งในการออกแบบ
งานสถาปัตยกรรมหลากหลายประเภท มีผลงานออกแบบ
ในหลายประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย มีผลงานออกแบบ
เข้ากับยุคสมัย สภาพสังคม และสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา

ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2558 อีกสองท่านที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเป็นผู้สูงอายุ
นายธีรภาพ โลหิตกุล

สาขาวรรณศิลป์ ( สารคดี ) อายุ 57 ปี

เกิ ด 3 มิ ถุ น ายน 2501 ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
สร้ า งสรรค์ ง านเขี ย นสารคดี ซึ่ ง นํ า มารวมพิ ม พ์
เป็นเล่มแล้วเกือบ 50 เล่ม ส่วนใหญ่เป็นสารคดี
สัญจรและสารคดีชีวิต มีจุดเด่นอยู่ที่การนําเสนอ
ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรมและ
วิถีชีวิตเชื่อมโยงจากอดีตถึงปัจจุบัน การเรียงร้อย
ถ้ อ ยภาษาด้ ว ยลี ล าวรรณศิ ล ป์ การแสดงทั ศ นะ
วิจารณ์ อุดมคติ และอารมณ์ของผู้เขียนที่แทรกไว้ สารคดีของท่านจึงเป็น “สารคดีมีชีวิต”
ที่มีความโดดเด่นยิ่ง

นายไพวรินทร์ ขาวงาม

สาขาวรรณศิลป์ ( กวีนพิ นธ์ ) อายุ 54 ปี

เกิด 10 กุมภาพันธ์ 2504 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผลงานที่โดดเด่นคือ
กวีนิพนธ์ที่ใช้ฉันทลักษณ์แนวขนบและปรับประยุกต์ฉันทลักษณ์
พื้ น บ้ า น เพื่ อ นํ า เสนอเนื้ อ หาร่ ว มสมั ย ได้ อ ย่ า งประณี ต และ
สร้ า งสรรค์ มี ค วามเรี ย บง่ า ยแต่ ง ดงามเป็ น เอกลั ก ษณ์ ท าง
วรรณศิลป์ โดยเน้นย�้ำคุณค่าและความงดงามของวิถีชีวิตชนบท
โดยเฉพาะชีวิตชาวนา เชิดชู คุณค่าของวัฒนธรรมพื้นถิ่นและ
ระบบครอบครัวไทย
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วันเกิดกรมกิจการผูส้ งู อายุ
หลังจากที่ประเด็นเกี่ยวกับการเป็นสังคมสูงวัยของประเทศไทย ถูกเผยแพร่
และพูดถึงกันอย่างกว้างขวางผ่านทางช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็นตามสือ่ สาธารณะ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สือ่ สิง่ พิมพ์ หรือแม้กระทัง่ การ
บรรยายในเวทีวิชาการ รัฐบาลภายใต้การขับเคลื่อนของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็ได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง “กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ” (Department of Older Persons: DOP) หรือ ผส. ขึ้น เพื่อเป็น
หน่วยงานตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558
และมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป (เท่ากับ ผส. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.
2558) มีฐานะเป็นกรม อยู่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ มีอ�ำนาจหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับสิทธิตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด โดยตัดโอนภารกิจด้านผู้สูงอายุจากส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
เมื่อแรกก่อตั้งนั้น นางสุนทรี พัวเวส รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ท�ำหน้าที่รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ต่อมามีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นายอนุสันต์ เทียนทอง ข้าราชการพลเรือนสามัญ
พ้นจากตําแหน่งผูต้ รวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตัง้ ให้
ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 25581 ซึ่งนับได้ว่าเป็นอธิบดี
กรมกิจการผู้สูงอายุคนแรก

ประกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายอนุสันต์ เทียนทอง) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132
ตอน 142 ง พิเศษ หน้า 122 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558
1
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ปัจจุบันการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุมีกลไกส�ำคัญ คือ คณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ซึง่ ผลักดันและขับเคลือ่ นนโยบายส�ำคัญทัง้ ในเรือ่ งสังคมและเศรษฐกิจ
เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุสามารถดูแลตนเองได้ และมีความมัน่ คงในการด�ำรงชีวติ (หลัก
ประกันด้านการออม การขยายโอกาสการท�ำงานผู้สูงอายุ การขยายอายุ
เกษียณ) ซึง่ การด�ำเนินงานด้านผูส้ งู อายุ ได้รบั การผลักดันและส่งเสริมจากภาค
รัฐและภาคเอกชน ในปี 2558 รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญในการบูรณาการท�ำงาน
ด้านผูส้ งู อายุรว่ มกับ 6 กระทรวงหลัก ขับเคลือ่ นงานผ่านโครงการ “รัฐ-ราษฎร์
ร่วมใจ ห่วงใยดูแลผูส้ งู อายุ” โดยใช้พนื้ ทีช่ มุ ชนเป็นตัวตัง้ ภายใต้การส่งเสริม
ให้เกิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 878 แห่ง
เพื่อเน้นสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน2
การก่อตั้งกรมกิจการผู้สูงอายุในปี 2558 นี้ ได้ช้ีให้เห็นว่าภาครัฐตระหนัก
ถึงความส�ำคัญและความพร้อมของการตั้งรับกับการที่สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่
สังคมสูงวัย และจะเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 นับเป็นเวลาอีก
เพียง 6 ปีนับจากนี้ การท�ำงานตั้งรับกับจ�ำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มจ�ำนวนขึ้นอย่าง
รวดเร็วเช่นนี้ คงไม่สามารถท�ำงานได้เพียงล�ำพังหน่วยงานเดียว แต่กรมกิจการ
ผู ้ สู ง อายุ จ ะเป็ น กลไกที่ ส� ำ คั ญ ในการที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นให้ ห ลายหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยให้สูงวัยได้อย่างมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ
บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. กรมกิจการผู้สูงอายุ. 2559. “รายงานประจำ�ปี 2558”. [ระบบออนไลน์].
แหล่งที่มา http://www.dop.go.th/upload/work/work_th_20160906145454_1.pdf (20 พฤษภาคม 2559)
2
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กระทรวงสาธารณสุขมอบ

นโยบายหมอครอบครัว

เป็นของขวัญปีใหม่ 2558 แก่ประชาชน
“ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว”
หมอครอบครัว หรือ Family Care Team เป็นแนวคิด

ที่ถูกริเริ่มขึ้นเมื่อต้นปี 2558 เพื่อให้มีระบบการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งนี้รวมถึงการดูแลกลุ่ม
เป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปยังสถาน
บริการสาธารณสุข และผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง เมื่อแนวคิด
ดังกล่าวได้ถูกปรับเปลี่ยนจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ก็ก่อให้เกิด
ประโยชน์โดยตรงกับกลุ่มประชากรสูงอายุทั่วไปด้วย

“ทีมหมอครอบครัว” คือ ทีมที่ประกอบด้วยสหวิชาชีพทั้งด้านการแพทย์และ
การสาธารณสุขทั้งที่อยู่ในหน่วยบริการใกล้บ้านและจากโรงพยาบาล รวมถึง อสม.
อปท. ชุมชน ภาคประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพของประชาชน

“หมอครอบครัว” จะทำ�หน้าที่ดูแลปัญหาด้านกาย ทั้งการรักษา ส่งเสริมและ

ป้องกัน และดูแลปัญหาด้านจิตใจ สังคม บรรเทาทุกข์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
ครอบครัว ชุมชน อย่างใกล้ชิด เข้าถึง และเข้าใจ

“หมอครอบครั ว ” มี บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ที่ สำ�เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ

ประกาศนี ย บั ต รขึ้ น ไปที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.)/ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)/ท้องถิ่น และหน่วย
บริ ก ารปฐมภู มิ ทุ ก สั ง กั ด ทำ�หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการดู แ ลและให้ คำ�ปรึ ก ษา
ทั้งนี้หมอครอบครัว 1 ทีมจะรับผิดชอบประชากรประมาณ 1,250 – 2,500 คน
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หมอครอบครัวดูแลเรื่องอะไรบ้าง
หลายคนมีคำ�ถามว่า ทีมหมอครอบครัวนี้จะเข้ามาช่วยดูแลประชาชนอย่างเราๆ ในเรื่อง
ใดได้บ้าง มีความเหมือนหรือต่างจากการไปรับบริการยังสถานบริการสาธารณสุขอย่างไร
คำ�ตอบ บทบาทหน้าที่ของทีมหมอครอบครัว จะคล้ายกับทีมผู้ดูแลสุขภาพเชิงรุกที่มีความ
ใกล้ชดิ และทราบข้อมูลของกลุม่ ประชาชนทีอ่ ยูใ่ นความดูแลโดยตรง ดังนัน้ เมือ่ มีเหตุการณ์หรือ
ปัญหาเกิดขึ้นก็จะสามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รักษาได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที โดยหน้าที่
หลักของทีมหมอครอบครัวมีดังต่อไปนี้
1. ดูแล ช่วยเหลือ ให้คำ�ปรึกษา ทุกครอบครัว ประดุจญาติมิตร
2. ดูแลครอบคลุมทุกมิติ รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟืน้ ฟูแบบองค์รวม ต่อเนือ่ งและผสมผสาน
3. ดูแลผู้ป่วยและครอบครัวทั้งในหน่วยบริการ และมีทีมงานเยี่ยมถึงบ้านอย่างใกล้ชิดและ
ทั่วถึง
4. ประสานงานรับ – ส่งต่อ ผู้ป่วยในทุกระดับของการบริการอย่างใกล้ชิดเหมาะสมตั้งแต่
ครอบครัว ชุมชน รพ.สต. และ โรงพยาบาลทุกระดับ
5. ดูแลครอบครัวที่มีประชากรกลุ่มเสี่ยงอย่างครอบคลุมและครบถ้วน
6. ลดทุกข์ เพิ่มสุข ให้แก่ครอบครัว และชุมชน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่มาของภาพ: http://203.157.182.17/k9/healthstation/?page_id=689
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ปี 2558
4 หน่วยงานรัฐจับมือกัน

จัดระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
การจัดการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเป็นเรื่องสำ�คัญ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำ�บันทึก
ความร่วมมือกับอีก 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำ�บลแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานการจัดระบบ
การดูแลระยะยาว (Long Term Care) ด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบ
บูรณาการในพื้นที่ เน้นการบริการด้านการแพทย์เชิงรุก
เป้าหมายสำ�คัญของระบบบริการสาธารณสุขในสังคมสูงวัย คือ ทำ�อย่างไรจะป้องกันไม่ให้
ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงเจ็บป่วยจนต้องกลายเป็นผู้ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง และทำ�อย่างไรจึง
จะทำ�ให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดยคาดหวังว่า ผู้สูงอายุ
ที่อยู่ติดบ้าน ติดเตียงจะได้รับการดูแลจากทีมสหวิทยาชีพจากหน่วยบริการปฐมภูมิและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
ระบบการดูแลระยะยาว เป็นบริการด้านสาธารณสุขที่เน้นเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพ
การพยาบาล ในขณะที่ ค วามต้ อ งการบริ ก ารด้ า นสั ง คมจะมากกว่ า มี ทั้ ง ในเรื่ อ งการ
ช่วยเหลือในชีวิตประจําวัน เช่น อาหารการกิน การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล การขับถ่าย
งานบ้าน รวมไปถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ โดยอาจมีจุดเริ่มต้นจากทาง
ทีมโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าประสงค์การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขในพื้นที่
“บุคคล ครอบครัวและชุมชน ได้รับการสนับสนุนให้มีขีดความสามารถใน
การดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำ�รงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีใน
ครอบครัวและชุมชน และได้รับบริการทั้งด้านสาธารณสุขและบริการด้าน
สังคมที่เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ”
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ศูนย์บริการดูแลระยะยาวสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีบทบาทหน้าที่
1. จั ด ให้ มี ผู้ จั ด การดู แ ลประจำ�ศู น ย์ (Care manager) ที่ อ าจเป็ น พยาบาล
นักกายภาพบำ�บัด นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(Trained care giver) ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมตามมาตรฐานที่กำ�หนด
2. จัดทำ�ข้อมูลและแผนดูแลกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เป็นรายคน
ขึ้ น ทะเบี ย นและจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมผู้ ช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง
(In service training) และบริหารจัดการผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(Trained care giver) ให้บริการเชิงรุกที่บ้าน รวมทั้งให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
กายภาพบำ�บัดและกิจกรรมบำ�บัดที่ศูนย์ (Day care center)
ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
และการสนับสนุนงบประมาณปี 2559
100 ลบ. บริการดูแลระยะยาวในหน่วยบริการ

เครือข่าย
รพ. และ รพ.สต.

จัดบริการ
สนับสนุนทางวิชาการ

ซือ้ บริการ

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อปท.
บริหาร
ศูนย์บริการดูแล
ระยะยาวสำ�หรับผูส้ งู อายุ
ทีม่ ภี าวะพึง่ พิง
(ศูนย์ดแู ลระยะยาว)
ผูจ้ ดั การ
ผูด้ แู ล

500 ลบ.
บริการดูแล
ระยะยาวในพืน้ ที่

สปสช.

พม.
มหาดไทย
สสส.
สวรส.
เอกชน

บริการเชิงรุก
ผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะพึง่ พิง

นโยบายนี้ จะช่วยให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ต้องการอาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง
เนื่องจากเป็นที่ที่ท่านคุ้นเคยอาศัยอยู่มา มีญาติ พี่น้อง ลูกหลาน เพื่อนบ้าน
ที่รู้จัก และที่สำ�คัญคือได้อาศัยอยู่กับลูกหลานที่รักท่าน ดังนั้นการพัฒนา
ระบบเพื่อไปสนับสนุนครอบครัวให้มีศักยภาพในการดูแลเพิ่มขึ้น และเอื้อให้
ผู้สูงอายุได้อาศัยในบ้านตนเองในชุมชน จึงเป็นความสำ�คัญลำ�ดับแรกที่ต้อง
พัฒนา
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สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
เสนอการปฏิรูปสังคมสูงวัย

แม้ประเด็นเรื่องสังคมสูงวัยจะเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน แต่หาก
พิจารณาในแง่ของตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่า หลายประเด็นที่ยังคงไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย
มุมมองค่านิยมทางสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุ ตลอดจนเรื่องของการจัดระบบเพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านสุขภาพ และความมั่นคงยามชรา
ทีป่ ระชุมสภาปฏิรปู แห่งชาติ (สปช.) ได้มกี ารพิจารณารายงานของคณะกรรมการปฏิรปู ระบบ
รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เรื่อง “ข้อเสนอการปฏิรูประบบเพื่อรองรับ
สังคมสูงวัย” หลังจากที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
ผูพ้ กิ ารและผูด้ อ้ ยโอกาส ร่วมกับคณะกรรมาธิการปฏิรปู ระบบสาธารณสุข คณะกรรมาธิการ
ปฏิ รู ป การเศรษฐกิ จ การเงิ น และการคลั ง และคณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การปกครอง
ท้องถิ่นของ สปช. ทำ�หน้าที่ศึกษาและพิจารณาแล้วเสร็จ โดยในเดือนสิงหาคม 2558 ได้มี
การทบทวน และจัดทำ�ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปสังคมสูงวัยขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการ
กำ�หนดประเด็น และแนวทางการปฏิรปู ในเรือ่ งดังกล่าวให้มคี วามสอดคล้องกับปัจจุบนั และ
ได้เสนอ 4 ประเด็นปฏิรูปรองรับสังคมสูงวัย ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพ
แวดล้อมและบริการสาธารณะ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) ประกอบด้วยสมาชิกจำ�นวน 250 คน3 มีภารกิจหลัก คือ 1) เห็นชอบร่างกฎหมายรายงานปฏิรูปให้รัฐบาล
2) ผลักดันร่างกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติให้มีผลบังคับใช้โดยส่งที่รัฐบาล สนช. และ 3) ส่งพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศ 37 ด้าน
ไปยังรัฐบาล
3

สปช. ได้หมดวาระลงในวันที่ 6 กันยายน 2558
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คณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่ง
ชาติ ได้ดำ�เนินการพัฒนาข้อเสนอการปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทย
ด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคม โดยมีหลักการในการปฏิรูป คือ
1. ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคม การปฏิรูปต้องไม่สร้างระบบที่จะทำ�ให้
ผู้สูงอายุต้องกลายเป็นภาระของสังคม
2. สร้างสังคมที่คนทุกวัยอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของจตุพลัง “ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน และท้องถิ่น”
ในการแก้ปัญหา
4. เน้น “การสร้าง นำ�ซ่อม” และการประคับประคองให้ผู้สูงอายุอยู่ในสภาพที่สามารถ
ดูแลตนเอง ให้ได้นานที่สุด
5. เตรียมความพร้อมของระบบเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สังคม และบริการสุขภาพ
ภายใต้บริบทของสังคมสูงวัย

กรอบแนวคิดการปฏิรูป
เศรษฐกิจ
- สร้างหลักประกันทางรายได้สำ�หรับ
ผูส้ งู อายุและประชากรรุน่ ใหม่
- เพืม่ ศักยภาพให้กบั ระบบเศรษฐกิจไทยภาย
ใต้บริบทสังคมสูงวัย
สุขภาพ
- สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งอย่างมีสว่ นร่วม
- จัดตัง้ ระบบบริการสุขภาพทีข่ าดหาย
- สร้างและจัดระบบดูแลสุขภาพชุมชนเมือง

สังคม
- ส่งเสริมการวางแผนชีวติ และครอบครัวแนวใหม่
- พัฒนาศักยภาพของชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
- การสือ่ สารสร้างความตระหนักต่อสังคม
- พัฒนากลไกผูพ้ ทิ กั ษ์ผสู้ งู อายุทอ่ี ยูใ่ นฐานะดูแล
ตนเอง
สภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะ
- สร้างชุมชนน่าอยูส่ ำ�หรับผูส้ งู อายุ และคนทุกวัย
โดยการสร้างการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
- ส่งเสริมบ้านปลอดภัยวัยเกษียณ
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กองทุนการออมแห่งชาติ
เปิดทางเลือกใหม่ในการประกัน
ยามชราแก่ประชาชน

แนวคิดเกีย่ วกับการเปิดโอกาสการประกันตนของผูท้ มี่ อี ายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไปนี้ ได้รเิ ริม่ ดำ�เนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2558 ให้เริม่ ดำ�เนินการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
และให้ยกเลิกการประกันสังคมมาตรา 40 กรณีบำ�นาญชราภาพ (ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4
และทางเลือกที่ 5) โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ประสงค์จะโอนไปเป็นสมาชิก กอช. จะต้อง
แจ้งความจำ�นงต่อสำ�นักงานประกันสังคมภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ 26 กันยายน 2558 และ
ให้สำ�นักงานประกันสังคมโอนรายชื่อและเงินไปให้ กอช. สำ�หรับผู้ที่ไม่ประสงค์ไปเป็นสมาชิก
กอช. สำ�นักงานประกันสังคมจ่ายคืนเงินสมทบกรณีบำ�นาญชราภาพพร้อมผลประโยชน์ตอบแทน
แนวคิดนี้มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงระบบการออมเพื่อการดำ�รงชีพยามชราภาพสำ�หรับบุคคลซึ่ง
มิใช่ผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมหรือมิได้เป็นสมาชิกของระบบบำ�นาญอื่นให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยให้อยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของหน่วยงานเดียวกันตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ สร้างความมั่นคงในชีวิตและประกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งความเสี่ ย งจากการเจ็ บ ป่ ว ย การเสี ย ชี วิ ต การทำ�งาน หรื อ แม้ ก ระทั่ ง
การประกันตน กลุ่มเป้าหมายของกองทุนดังกล่าวนี้เน้นไปที่กลุ่มแรงงานนอกระบบที่มีกว่า 30
ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงทางรายได้ในช่วง
ชีวิตบั้นปลายสูงกว่า เนื่องจากไม่มีสวัสดิการรองรับ หรือไม่ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ
ดังเช่นกลุ่มแรงงานในระบบ
ปัจจุบันผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกดังกล่าว มีทางเลือกในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
กองทุนได้ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ
ทางเลือกที่ 1 อัตราเงินสมทบเดือนละ 100 บาท โดยผูป้ ระกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท และรัฐบาล
อุดหนุนเดือนละ 30 บาท ได้รับประโยชน์ทดแทน 3 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตาย
ทางเลือกที่ 2 อัตราเงินสมทบเดือนละ 150 บาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท และ
รัฐบาลอุดหนุนเดือนละ50 บาท ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และ
บำ�เหน็จชราภาพ
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ผลการดำ�เนินงานในช่วงปี 2558 ทีผ่ า่ นมาจากข้อมูลสถิตขิ องสำ�นักงานประกันสังคม พบว่า
1. ปี 2558 สำ�นักงานประกันสังคมจ่ายเงินสมทบรวมทัง้ ผลประโยชน์ตอบแทนคืนให้แก่
ผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์โอนไปกองทุนการออมแห่งชาติเป็นเงิน 368.72 ล้านบาท
2. ณ สิ้นปี 2558 สำ�นักงานประกันสังคมคงเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทั้งหมด
2,200,667 ราย จำ�แนกเป็นทางเลือก 1 จำ�นวน 12,277 ราย และทางเลือกที่ 2
จำ�นวน 2,188,390 ราย
3. ปี 2558 สำ�นักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพให้แก่ผู้มีสิทธิ
จำ�นวน 170,270 ราย เป็นเงิน 6,803.44 ล้านบาท
4. ณ สิ้นปี 2558 มีผู้สูงอายุอยู่ในระบบประกันสังคมจำ�นวนทั้งสิ้น 546,261 คน ใน
จำ�นวนดังกล่าวเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มากที่สุดจำ�นวน 265,713 คน คิด
เป็นร้อยละ 49 รองลงมาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำ�นวน 148,478 คน และ
เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำ�นวน 132,070 คน คิดเป็นร้อยละ 27 และ 24
ตามลำ�ดับ

ผู้ประกันตนมาตรา 33 (ภาคบังคับ) หมายถึง พนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป ซึ่งมีสถานะเป็นลูกจ้างที่ทำ�งานอยู่ใน
สถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป อายุไม่ต่ำ�กว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี โดยต้องส่งเงินสมทบเข้า
กองทุน คิดเป็นสัดส่วนดังนี้ ลูกจ้าง 5% + นายจ้าง 5% + รัฐบาล 2.75% ของฐานเงินค่าจ้าง ขั้นต่ำ�ตั้งแต่ 1,650
บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนภาคบังคับ (มาตรา 33) จะได้รับความคุ้มครอง มีดังนี้
กรณีเจ็บป่วย / อุบัติเหตุ กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และ
กรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนมาตรา 39 (ภาคสมัครใจ) หมายถึง บุคคลที่เคยทำ�งานอยู่ในบริษัทเอกชนในมาตรา 33 มาก่อนแล้ว
ลาออกแต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้ จึงสมัครเข้าใช้สิทธิประกันสังคมในมาตรา 39 แทน การสมัครประกัน
สังคมในกลุ่มนี้ มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 มาแล้วไม่ต่ำ�กว่า 12 เดือน และลาออกมาแล้วไม่ต่ำ�
กว่า 6 เดือน อีกทั้งต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนต้องส่งเงินเข้ากองทุน 432 บาทต่อเดือน และรัฐบาลจะ
ช่วยสมทบอีก 120 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้ กรณีเจ็บป่วย / อุบัติเหตุ
กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ
ผู้ประกันตนมาตรา 40 (ภาคสมัครใจ) หมายถึง บุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนตามมาตรา 33 และไม่
เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 ผู้ที่จะสมัครประกันสังคมในมาตรา 40 ได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ หรือแรงงานนอกระบบ มีอายุไม่ต่ำ�กว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ผู้สมัครสามารถเลือกสิทธิประโยชน์ได้
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เรื่องผู้สูงอายุ
บูมสุดๆ ในสื่อ
ปัจจุบันสื่อต่างๆ เข้ามามีอิทธิพลอย่างยิ่งในการให้ข้อมูลข่าวสาร กำ�หนดทิศทางการ
ตัดสินใจ ตลอดจนชีน้ ำ�ความคิดของผูค้ นในสังคมมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นสือ่ ทางโทรทัศน์ วิทยุ
สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ หรือแม้กระทั่งสื่อประเภทใหม่ที่กำ�ลังมาแรง เช่น สื่อออนไลน์ เมื่อการเชื่อม
ต่อและสื่อสารสามารถทำ�ได้ทุกหนแห่งตามต้องการเพียงปลายนิ้ว ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ถูก
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนในทุกๆ วินาที ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ใน
การเรียนรู้และประกอบการตัดสินใจได้ตามที่ต้องการเรื่อง “สังคมสูงวัย” ซึ่งเป็นประเด็น
พูดถึงกันมากขึ้นในปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน
เมื่ อ ติ ด ตามกระแสการตื่ น ตั ว เคลื่ อ นไหวเกี่ ย วกั บ การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
ผูส้ งู อายุ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก Search engine ทีม่ ผี ใู้ ช้งานมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรกได้แก่
Google, Bing และ Yahoo ในการสืบค้นได้กำ�หนดคำ�สำ�คัญ 2 คำ�ทีเ่ กีย่ วข้อง คือ 1) ผูส้ งู อายุ
2) สังคมสูงวัย/สังคมสูงอายุ ผลจากการสืบค้นพบสถิติที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำ�คัญ
เกี่ยวกับผู้สูงอายุในช่วงปี 2558 (กำ�หนดการสืบค้นเฉพาะปี 2558) ตามข้อมูลดังต่อไปนี้
คำ�ค้น: ผู้สูงอายุ, สังคมสูงวัย/สังคมสูงอายุ
171,000

GOOGLE

ผูส้ งู อายุ

YAHOO

168,000

BING

สังคมสูงวัย/
สังคมสูงอายุ

72,000

246,000

GOOGLE
YAHOO
BING

204,000

40,200
จำ�นวน (ผลลัพธ์)
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เมื่อพิจารณาจากคำ�สำ�คัญที่ปรากฏบนสื่อโทรทัศน์ที่ทำ�การแพร่ภาพและมีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับเรือ่ งผูส้ งู อายุจากสถานีโทรทัศน์ซงึ่ เป็นทีน่ ยิ ม พบว่า มีการเผยแพร่ขา่ วสาร ข้อมูล กิจกรรม
รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ดังนี้

จำ�นวนรายการที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ในปี 2558
7,194

246

รายการ “ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี” รายการไทยพีบีเอส

221

91

69

54

รายการ “จิ๊กซอว์ประเทศไทย ตอน ผู้สูงวัย ชีวิตอิสระ...มีคุณค่า และพึ่งพาตนเอง
(ออกอากาศ 22 ก.ย. 58)
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ตื่นตัวกันมาก
เรื่องที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
“พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

มาตรา 11 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน
ในด้าน (5) การอำ�นวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุใน
อาคาร สถานที่ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะอื่น”
อาจกล่าวได้ว่า ปี 2558 เป็นอีกหนึ่งปีที่ประเด็นเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุได้รับการกล่าว
ถึงและได้รบั ความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากจำ�นวนสถานประกอบการ
ด้านธุรกิจที่อยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่ประชากรสูงอายุ เช่น
เดียวกับกรมกิจการผูส้ งู อายุทไี่ ด้มกี ารจัดโครงการปรับสภาพแวดล้อมและทีอ่ ยูอ่ าศัยสำ�หรับ
ผู้สูงอายุขึ้นมาโดยเฉพาะ
ในปี 2558 กรมกิจการผู้สูงอายุให้การช่วยเหลือปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย
ของผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยในลักษณะต่าง ๆ เช่น ซ่อมหลังคาบ้าน
เปลี่ยนฝาผนัง ปรับปรุงห้องน้ำ� เสริมราวบันได ผลการดำ�เนินงาน มีดังนี้
ปี 2558 ปรับปรุงและซ่อมแซม จำ�นวน 1,325 หลัง
เป้าหมาย ปี 2560 ปรับปรุงและซ่อมแซม จำ�นวน 2,654 หลัง
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ลักษณะที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุควรเป็นเช่นไร
ลักษณะของทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ เี ป้าหมายทีก่ ลุม่ ผูส้ งู อายุนนั้ จะมีการปรับใช้หลัก หรือการออกแบบ
เพื่อคนทั้งมวล (Universal design) หรือ เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ (Elderly friendly) ทั้งสภาพ
แวดล้อม สถานที่ และสิง่ ของเครือ่ งใช้ให้สามารถรองรับการใช้งานตามลักษณะทางกายภาพ
ของผู้สูงอายุ ซึ่งมีหลักการ 7 ข้อ ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•

Equitable use : ความเท่าเทียมกันในการใช้สอยของผู้ใช้ที่ต่างวัยและต่าง
ความสามารถ
Flexibility in use: ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้
Simple and intuitive use : ใช้งานง่ายและสะดวก
Perceptible information : การสื่อความหมายเป็นที่เข้าใจ มีสัญลักษณ์ที่
ชัดเจนเข้าใจง่าย
Tolerance for error : ทนทานต่อการใช้ผิดพลาด
Low physical effort : ไม่ต้องออกแรงมาก
Size and space for approach and use : มีขนาด และพื้นที่ที่เหมาะสมที่
ทุกคนเข้าถึงได้

โดยในช่วงทีผ่ า่ นมานอกจากหน่วยงานทีไ่ ด้กล่าวข้างต้นแล้ว ยังพบว่า มีการพัฒนาโครงการ
ต้นแบบสภาพแวดล้อมด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยทีเ่ หมาะสมกับการใช้ชวี ติ ของผูส้ งู อายุอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ขึ้น โดยการริเริ่มภายใต้ความร่วมมือของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ (สสส.) และ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ขณะเดียวกันหลาย
หน่วยงานได้มีการพัฒนาวัสดุทางเลือก สำ�หรับจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอำ�นวยความสะดวกที่
เหมาะสมและปลอดภัยสำ�หรับผูส้ งู อายุ อาทิ อุปกรณ์ชว่ งพยุงตัว เช่น ราวจับ ไม้เท้า เป็นต้น
อุปกรณ์ในห้องน้ำ� เช่น เก้าอี้นั่งอาบน้ำ� ที่พิงหลัง เก้าอี้นั่งถ่ายสำ�หรับคนพิการและผู้สูงอายุ
โถสุขภาพ ซึง่ เป็นอุปกรณ์ทางเลือก สามารถนำ�ไปใช้เพือ่ การปรับเปลีย่ นทีอ่ ยูอ่ าศัยให้รองรับ
กับความต้องการของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น
Universal design (UD) เป็นแนวคิดจากคณะทำ�งานสถาปนิก
นักออกแบบ วิศวกร จาก North Carolina State University
ในปี 2540

92

นวัตกรรม

เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

หากเอ่ยถึงนวัตกรรม หลายคนคงนึกถึงสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานต่างๆ
ที่มีความทันสมัยเต็มไปด้ วยเทคโนโลยี ที่ ล้ำ�สมั ย อั นแสดงให้ เ ห็ นถึ ง
ความก้าวหน้าในองค์ความรู้ของผู้คิดค้น ทว่าในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา
กลับพบว่า มีนวัตกรรมหลายชิ้นที่ถูกผลิตคิดค้นขึ้นมาด้วยแนวคิดที่
ต่างออกไป นั่นคือ ไม่ได้มุ่งหวังเพื่อสร้างสิ่งที่แสดงถึงความล้ำ�สมัย
แต่เป็นการย้อนกลับไปให้ความสำ�คัญในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่จะมา
รองรับกิจกรรมต่างๆ ในวิถีชีวิตให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและสะดวก
สบายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสเกี่ยวกับสังคมสูงวัยที่กำ�ลัง
ได้รบั ความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบนั ก็ได้กอ่ ให้เกิดนวัตกรรมเฉพาะ
เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุขึ้นมา มีการวางจำ�หน่าย
นวัตกรรมเหล่านี้ให้ผู้สูงอายุและครอบครัวได้เลือกซื้อไปใช้เพื่ออำ�นวย
ความสะดวกตามความต้องการของแต่ละคน

ลองมาดูตัวอย่าง “นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ” ที่ว่านี้มีอะไรบ้าง
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ช้อนแก้มือสั่นของผู้สูงอายุ
หนึ่ ง ในปั ญ หาที่ ผู้ สู ง อายุ ห ลายท่ า นประสบ
อยู่คือ การมีอาการมือสั่น ซึ่งนั่นรวมถึงเวลา
ที่ต้องรับประทานอาหารด้วย ด้วยเหตุนี้เอง
Liftware Spoon จึงถูกคิดค้นขึน้ มาเพือ่ ให้
ผูท้ มี่ ปี ญ
ั หามือสัน่ ใช้ชอ้ นดังกล่าวในการช่วยให้
ตักอาหารเข้าปากสั่นน้อยลงจนไม่เป็นปัญหา
ช้อนนี้ใช้เทคโนโลยี Active Cancellation of
Tremor ซึง่ มีการโฆษณาว่าสามารถลดอาการ
สั่นได้สูงถึง 70%
บริษัทผู้ผลิต: Lift Labs
ที่มาของภาพ https://www.appdisqus.com/2013/09/26/liftware-spoon.html

นาฬิกาอัจฉริยะสำ�หรับผู้สูงอายุ
ขณะที่นาฬิกาอัจฉริยะ (Smart Watch) กำ�ลังเป็น
สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในหมู่ ค นหนุ่ ม สาว และคน
ทำ�งาน เพื่ อ ตอบโจทย์ ด้ า นเทคโนโลยี “นาฬิ ก า
อั จ ฉริ ย ะสำ � หรั บ ผู้ สู ง อายุ ” ก็ถูกผลิตขึ้นมา เช่น
เดี ย วกั น แต่ จ ะมี ลั ก ษณะพิ เ ศษกว่ า ตรงที่ มี ร ะบบ
ติ ด ตามตั ว โดยตั ว นาฬิ ก าจะส่ ง ตำ�แหน่ ง ผ่ า น
ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ให้ ผู้ ดู แ ลได้ ต รวจสอบผ่ า นตั ว
แอพพลิเคชั่น และสามารถกำ�หนดเขตพื้นที่ปลอดภัย
หากผูส้ งู อายุออกไปนอกพืน้ ทีท่ กี่ ำ�หนด ระบบจะทำ�การ
เตือนไปยังผูด้ แู ลทันที นอกจากนีย้ งั มีระบบการขอความ
ช่วยเหลือ และไมโครโฟนในตัว ทำ�ให้ผู้ดูแลสามารถฟัง
เสียงของผูส้ งู อายุได้ตลอด ซึง่ จะช่วยให้การดูแลผูส้ งู อายุ
ทำ�ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
บริษัทผู้ผลิต: Haier ประเทศไทย จำ�กัด
ที่มาของภาพ http://www.flashfly.net/wp/?p=116640
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“ดินสอมินิ” หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุของคนไทย
เมื่อหุ่นยนต์ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยอำ�นวยความสะดวก
ในการดำ�เนินชีวิตหลายๆ ด้านของมนุษย์ เจ้าหุ่นยนต์
“ดินสอมินิ” นวัตกรรมที่ถูกคิดค้นโดยคนไทย จึงได้ถือ
กำ�เนิดขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อช่วยคอยสังเกตการณ์
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สูงอายุ ลูกหลาน หรือแพทย์ที่
คอยดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ คอยเตือนเมื่อถึงเวลาต้อง
รับประทานยา และแจ้งเตือนการล้มหรือเกิดอุบัติเหตุ
ขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วยเป็นเพื่อนคุยคลายเหงา
ให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี เพราะมี แ อพพลิ เ คชั่ น
ฟังเพลง บรรยายธรรมะ วิดีโอออกกำ�ลังกาย เกมส์ฝึก
สมอง ให้ผสู้ งู อายุได้เล่นเพือ่ ความผ่อนคลายไปพร้อมๆ กัน
บริษัทผู้ผลิต: บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำ�กัด
ที่มาของภาพ http://yuyeejanjiraipv4ipv6.blogspot.com/2015/10/2015.html

“สร้อยคออัจฉริยะ”

เพื่อดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลตำ�บลแสนสุข
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ “สร้ อ ยคออั จ ฉริ ย ะ” นี้ เ ป็ น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่
เทศบาลตำ�บลแสนสุข จังหวัดชลบุรี ร่วมกับมหาลัยบูรพา
และบริษัท เดลล์ คอร์ปเปอร์เรชั่น และอินเทล คอร์ป
เปอร์เรชั่น พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยสร้ อ ยคออั จ ฉริ ย ะนี้ จะช่ ว ยเฝ้ า ระวั ง พฤติ ก รรม
ของผู้ สู ง อายุ ใ นด้ า นความปลอดภั ย และจะมี ก ารแจ้ ง
เตือนอัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดปกติ เช่น มีการล้มอย่าง
รุนแรง หรือมีการออฟไลน์ของสัญญาณไปเป็นเวลานาน
ทางทีมที่ดูแลก็จะแจ้งเข้ามายังญาติที่ติดต่อได้ หรือเข้ามา
ดูแลผู้สูงอายุถึงบ้าน ซึ่งนวัตกรรมชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
“โครงการแสนสุข สมาร์ทซิตี้” ที่ดำ�เนินการเป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทย
บริษัทผู้ผลิต: เทศบาลตำ�บลแสนสุข จังหวัดชลบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยลัยบูรพา และบริษัท เดลล์ คอร์ปเปอร์เรชั่น และอินเทล คอร์ปเปอร์เรชั่น
ที่มาของภาพ https://www.blognone.com/node/83866
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ระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติ
ปั ญ หาการหกล้ ม ของผู้ สู ง อายุ ย ามค่ำ� คื น
เป็ น อี ก หนึ่ ง ปั ญ หาหลั ก ที่ นำ�ไปสู่ ค วาม
ทุพพลภาพ หรืออาการบาดเจ็บแบบเรื้อรัง
ในผู้สูงอายุ ระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติ
ถูกนำ�มาปรับใช้กับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุใน
ยามกลางคืน ที่ส่วนใหญ่จะต้องลุกเข้าห้องน้ำ�
บ่อยครั้ง โดยระบบดังกล่าวจะทำ�งานโดย
อัตโนมัติเมื่อผู้สูงอายุต้องการจะลุกขึ้นเพื่อเข้าห้องน้ำ�ทำ�ภารกิจส่วนตัว ทั้งนี้เนื่องจากการ
เอื้อมมือไปเปิดไฟที่หัวเตียงอาจไม่ง่ายนักสำ�หรับผู้สูงอายุ โดยเมื่อลุกขึ้นจากเตียง ไฟจะ
ค่อยๆ สว่างขึ้นเมื่อผู้สูงอายุวางเท้าลงบนพื้นข้างเตียงเพื่อนำ�ทางไปสู่ห้องน้ำ� และส่องสว่าง
ภายในห้องน้ำ�ที่อ่างล้างหน้าและโถสุขภัณฑ์ หลังจากทำ�ธุระเสร็จ เมื่อเดินกลับมาที่เตียง
และเอนตัวลงนอน ไฟจะค่อยๆ หรี่ลงจนปิดไปเอง ทำ�ให้กลับมานอนหลับได้อย่างต่อเนื่อง
บริษัทผู้ผลิต: บริษัท เอสซีจี
ที่มาของภาพ http://www.scgbuildingmaterials.com/th/LivingIdea/Maintenance/Innovation-for-Elderly-People-by-SCGEldercare.aspx

ขวดน้ำ�เพื่อผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุหลายท่านที่มีปัญหามืออ่อนแรง ไม่มี
แรงยกขวดน้ำ�ขึ้นดื่ม ในขณะเดียวกันหลายๆ
ท่านก็มักจะสำ�ลักน้ำ�เพราะควบคุมปริมาณน้ำ�
ในแต่ละครั้งไม่ได้ ด้วยการออกแบบให้ขวดมี
ช่องว่างตรงกลางเพือ่ ง่ายกับการสอดมือหยิบจับ
และสามารถเปิดปุม่ ดืม่ ได้งา่ ยเพียงกดคลิกเดียว
น้ำ�ที่ออกมาจากขวดจะออกมาในปริมาณเพียง
1 อึกเท่านัน้ เพือ่ ป้องกันการสะอึก ด้วยคุณสมบัติ
ดังกล่าวนี้ก็จะช่วยให้การใช้ชีวิตประจำ�วันของ
ผู้สูงอายุเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกยิ่งขึ้น
บริษัทผู้ผลิต: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ที่มาของภาพ http://www.manager.co.th/Science/viewnews.aspx?NewsID=9580000065377

96

ไม้เท้าอัจฉริยะตอบโจทย์ผู้สูงอายุ
ไม้เท้า เปรียบเสมือนอวัยวะอีกส่วนหนึ่งของ
ร่ า งกายสำ�หรั บ ผู้ สู ง อายุ วั ย ปลาย ไม่ ว่ า จะ
ไปไหนมาไหน ไม้เท้าก็จะช่วยค้ำ�พยุงให้การ
เดิ น ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งปลอดภั ย ยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น
แนวคิดในการทำ�ให้ไม้เท้าสามารถช่วยเป็น
เครื่ อ งมื อ ที่ ม ากกว่ า การค้ำ� ยั น จึ ง เกิ ด ขึ้ น
“ไม้เท้าอัจฉริยะ” นีส้ ามารถช่วยในเรือ่ งการ
ติดต่อสือ่ สารและความบันเทิง ไม่วา่ จะเป็นการ
เชื่อมต่อผ่าน USB เพื่อเล่นเพลง สามารถฟัง
เพลงจากวิทยุ AM/FM หรือ MP3 การบอก
เวลาและสภาพอากาศ มีไฟฉายในตัว และที่สำ�คัญคือ มีปุ่ม SOS เพื่อส่งขอความช่วยเหลือ
รวมถึงฟังก์ชนั่ พิเศษ เมือ่ ไม้เท้าล้มลงก็จะเกิดเสียงเตือนดังขึน้ และระบบก็จะสัง่ การโทรออก
ไปยังหมายเลขปลายทางที่ตั้งค่าไว้ภายใน 15 วินาที

บริษัทผู้ผลิต: บริษัท ไอมี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด
ที่มาของภาพ https://www.jobbkk.com/variety/detail/1766

“Easy Button” กระดุมที่ใส่ใจผู้สูงอายุ
ปิดท้ายด้วยนวัตกรรมที่ง่ายๆ แต่เต็มไปด้วยความใส่ใจ
ในการดำ�เนินชีวิตของผู้สูงอายุ นั่นคือ การสวมใส่เสื้อผ้า
ผู้ สู ง อายุ ห ลายท่ า นประสบปั ญ หาการใส่ เ สื้ อ เชิ้ ต หรื อ
เสื้อ ที่มีก ระดุ ม เพราะต้ อ งใช้ เวลานานกว่ า ปกติ ก ว่ า ที่
จะติ ด กระดุ ม ได้ แ ต่ ล ะเม็ ด “Easy Button” เป็ น
กระดุมที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพนิ้วมือของ
ผู้สูงอายุ มีขนาดที่เหมาะสมไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป
มีส่วนเว้าโค้งให้รับกับนิ้วมือ หยิบจับง่ายต่อการติดเข้า
รางกระดุม ไม่ลน่ื หลุดไปมา เพียงเท่านีป้ ญ
ั หาการติดกระดุม
สำ�หรับผูส้ งู อายุกไ็ ม่ใช่เรือ่ งยากอีกต่อไป
บริษัทผู้ผลิต: Han Jisook, Tang Wei-Hsiang, and Tsai Po-An
ที่มาของภาพ http://www.ecouterre.com/ergonomic-easy-button-helps-elderly-disabled-button-their-shirts/

งานวิจัย

เพื่อสังคมสูงอายุ ปี 2558

4

98

ผลกระทบและภาระการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ภายใต้วัฒนธรรมไทย
ศิราณี ศรีหาภาค โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และ คณิศร เต็งรัง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ปีที่ท�ำการวิจัย 2556
ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ภาระและผลกระทบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว และบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสังคมไทย

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ในพืน้ ที่ 13 ต�ำบล 9 จังหวัด ครอบคลุม 5 ภูมภิ าค
ของประเทศไทย มีช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 – พฤษภาคม พ.ศ. 2556
โดยใช้วิธีการส�ำรวจ การสังเกต การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม และศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง จากกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 179 คน ผู้ดูแล 187 คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 88 คน
แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ประเด็น ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ
น�ำมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา ด้วยการแจกแจงความถี่และร้อยละ
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ผลการศึกษา
1. ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาระยะยาว
ภาวะสมองขาดเลือด ภาวะสมองเสื่อม โรคเรื้อรังร่วม และอายุที่มากกว่า 80 ปี
เป็นเส้นทางหลักของการเกิดภาวะพึ่งพาระยะยาวของผู้สูงอายุไทย
การดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวส่วนใหญ่เป็นเพียงการดูแลกิจวัตรประจ�ำวัน ขาดการฟืน้ ฟู
สภาพและการป้องกัน ท�ำให้เกิดอุบัติการณ์ซ�้ำและมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงยิ่งขึ้น
2. สถานะของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาระยะยาวในสังคมไทย
ผู้ดูแลส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะไร้อ�ำนาจ มีปัญหาภาวะสุขภาพและต้องการการพึ่งพา
ด้านสุขภาพ และมีบทบาทเชิงซ้อนและรับภาระดูแลเพียงล�ำพัง
3. ภาระการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะสมองขาดเลื อ ดและโรคเรื้ อ รั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ภาระและ
ผลกระทบต่อผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจพบมากที่สุด
4. วัฒนธรรมชุมชนและบทบาทองค์กรในชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาว
ครอบครัวเป็นสถาบันหลักของการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสังคมไทย
การดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวในชุมชน ขาดหลักประกันคุณภาพการดูแลทีบ่ า้ นและความ
ต่อเนื่องของการดูแลในระบบบริการสุขภาพ
ชุมชนมีโครงสร้างองค์กรที่รองรับการท�ำงานผู้สูงอายุ ทั้งด้านสวัสดิการและสุขภาพ
แต่ขาดกลไกขับเคลื่อนและบูรณการงานผู้สูงอายุระยะยาวเชิงรูปธรรม
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับกระทรวงสาธารณสุข
ควรมีการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลให้เป็นแหล่งสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวในชุมชน รวมทั้งก�ำหนดมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและควบคุมคุณภาพ
การดูแลทั่วประเทศ และพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในระบบบริการสุขภาพ
และในชุมชน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส�ำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรมีการออกแบบระบบการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวทีม่ ที างเลือกส�ำหรับผูด้ แู ลและครอบครัว
ในชุมชน ประกอบกับส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งกองทุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน
โดยชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
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การประเมิ น สั ม ฤทธิ ผ ลศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ สู ง อายุ
เทศบาลนครนนทบุรี

(ในโครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี การวิจัยในโครงการระยะที่ 2 )
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร เอกจิตรา ค�ำมีศรีสุข ณัฏฐพัชร สโรบล รณรงค์ จันใด และ ธนิกานต์ ศักดาพร
คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ท�ำการวิจัย 2558
ได้รับทุนสนับสนุนจาก
เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความคุ้มค่าทางสังคมของการปฏิบัติภารกิจของรัฐในประเด็นประสิทธิภาพ
สัมฤทธิผลการด�ำเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ เทศบาลนครนนทบุรี และผล
กระทบจากการด�ำเนินงานของศูนย์ฯ

ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยประเมินผล โดยใช้วิธีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตัวอย่างในการ
ศึกษาเชิงปริมาณเลือกจากสมาชิกที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนคร
นนทบุรีจ�ำนวน 300 ตัวอย่าง จากสมาชิกทั้งหมด 2,202 คน เก็บข้อมูลจากตัวอย่างโดยใช้
แบบสอบถามที่ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการที่ศูนย์ฯ
ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วธิ สี มั ภาษณ์ระดับลึกกับผูส้ งู อายุทปี่ ระสบความส�ำเร็จ (Case
study) และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)
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ผลการศึกษา
ประเด็นเรื่องประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของศูนย์ฯ ผ่านเกณฑ์ด้านความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และนโยบายการมีกระบวนการให้เกิดผลผลิต การก�ำหนด/ จัดสรรทรัพยากร
อย่างมีมาตรฐาน การก�ำหนด/ มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม การประหยัดทรัพยากร และการลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ในเรื่องสัมฤทธิผลของการด�ำเนินงาน ค่าเฉลี่ยในเรื่องอารมณ์ สังคม สุขภาพร่างกาย ด้าน
จิตวิญญาณ (ปัญญา) และจิตใจ ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีระดับสัมฤทธิผลเกินร้อยละ 50
กลุม่ ตัวอย่างพึงพอใจบริการทีไ่ ด้รบั ทุกด้าน และผลกระทบทีส่ ำ� คัญคือ การเป็นศูนย์ตน้ แบบ
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชาติ
งานวิจัยโครงการฯ นี้ ได้แสดงให้เห็นผลกระทบต่อสังคมของศูนย์ต้นแบบด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ศูนย์ฯ นี้ ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดมิติใหม่ของการจัดตั้งศูนย์ฯ
และการให้บริการแก่ผู้สูงอายุในเขตเมือง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555-มีนาคม 2558
มีผู้สูงอายุมาใช้บริการรวมทั้งสิ้น 6,383 คน ตั้งแต่เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการ ปี 2556
- 2558 มีหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมาศึกษา
ดูงานที่ศูนย์ฯ ทั้งหมด 95 คน
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
คณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี ควรตัดสินใจก�ำหนดนโยบายการพัฒนาศูนย์ฯ ว่า จะจัด
บริการสภาพเดิมทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั หรือพัฒนาให้เป็นต้นแบบการเรียนรูด้ า้ นการจัดบริการ
ผูส้ งู อายุทเี่ ป็นเลิศในระดับชาติ โดยใช้กระบวนการติดตามการประเมินผลการด�ำเนินงานของ
ศูนย์ฯ ทุกปี และควรมีนโยบายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการศูนย์ฯ ของสมาชิก
นอกจากนั้นแล้ว ส�ำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ควรพิจารณาจัดตั้งศูนย์ฯ บริการ
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน และ “จิตอาสาผู้น�ำกิจกรรม” ด้วย
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ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล
และกิจกรรมทางสังคม
ธีระ สินเดชารักษ์1 ศุทธิดา ชวนวัน2 และ คมกฤช ธาราวิวัฒน์3
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
3
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
2

ปีที่ท�ำการวิจัย 2556
ได้รับทุนสนับสนุนจาก
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระบบการจัดสวัสดิการส�ำหรับผู้สูงอายุในประเทศจีน
2. เพื่อศึกษาต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุจีนในพื้นที่ที่มีความน่าสนใจ
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ท�ำให้เกิดกิจกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพ

ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเอกสาร และใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ พื้นที่เป้าหมาย คือ เทศบาล
นครซ่างไห่ (Shanghai) เขตจิ้งอัน (Jing’an) และมณฑลซื่อชวน (Sichuan) เมืองเฉิงตู
(Chengdu) ประเทศจีน ซึ่งเป็นเมืองที่มีระบบการจัดสวัสดิการส�ำหรับผู้สูงอายุที่ดี เป็น
ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุจีน และมีกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง
กลุม่ ตัวอย่างทีจ่ ะใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ 1) กลุม่ นักวิชาการ 2) กลุม่ เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ตน้ แบบ
ดูแลผู้สูงอายุ และ 3) กลุ่มผู้สูงอายุในประเทศจีน
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ผลการศึกษา
การจัดระบบสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุในจีนมีความซับซ้อนและขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่ในแต่ละ
เมืองแต่ละมณฑลจะจัดการสวัสดิการเหล่านั้น รัฐบาลจีนให้ความส�ำคัญกับการดูแล
ผู้สูงอายุในเรื่องการสะสมเงินบ�ำนาญชราภาพ ซึ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ผู้สูงอายุได้มีใช้
อย่างเพียงพอจนสิ้นชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินจากบุตรหลาน เพื่อให้เกิดการดูแลให้ทั่วถึงใน
ทุกกลุ่มอาชีพและในทุกระดับชนชั้น
ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุในการศึกษานี้เป็นแบบศูนย์บริการกลางวัน (Day care center)
แบบไปเช้าเย็นกลับ ซึง่ รัฐบาลจีนให้ความส�ำคัญและจัดบริการเพือ่ เตรียมตัวรับมือกับจ�ำนวน
ผูส้ งู อายุทมี่ แี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ทุกปี รวมทัง้ การมีสวนสาธารณะอยูก่ ระจายทัว่ ไปในเขตชุมชน
ที่ผู้สูงอายุพักอาศัย และรัฐบาลเปิดพื้นที่และให้การสนับสนุนให้ประชาชนออกก�ำลังกาย
ท�ำให้พื้นที่สาธารณะดังกล่าวไม่เป็นที่รกร้างว่างเปล่า

ข้อเสนอแนะ
บทเรียนการดูแลผู้สูงอายุจากประเทศจีนของการศึกษานี้ สามารถน�ำมาเป็นต้นแบบให้
กับประเทศไทยในการจัดรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุไทยให้เหมาะสมและทั่วถึง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตัง้ ศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุในลักษณะไปเช้าเย็นกลับ
หรือศูนย์ดแู ลกลางวัน (Day care center) ในทุกชุมชนอย่างเป็นทางการ รวมถึงการบริการ
เยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุให้ทวั่ ถึงทุกหลังคาเรือน ชุมชนควรเข้ามาบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินงาน
หรือให้บริการต่างๆ ต่อผู้สูงอายุ ผ่านอาสาสมัครประจ�ำชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์
ดูแลเป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค�ำแนะน�ำ เพื่อให้ชุมชนยั่งยืน และสามารถบริหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ได้ด้วยตนเอง
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ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บมาตรการทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ การจั ด
สวัสดิการและสิง่ อํานวยความสะดวกให้แก่ผสู้ งู อายุของไทยและ
ต่างประเทศเพื่อการปรับปรุงกฎหมายไทย
ณัฐภัทร ถวัลยโพธิ จุมพล ศรีจงศิริกุล จุฑารัตน์ แก้วกัญญา ทวีศักดิ์ มีญาณเยี่ยม
นภนันทน์ จันทราชโลธร สันติชัย สุขราษฎร์ และ ฉมาพันธ์ วรเวชวิจิตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่ท�ำการวิจัย 2555
ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์บทบัญญัติกฎหมายไทย เพื่อให้ทราบข้อบกพร่องของกฎหมาย
2. เพื่อวิเคราะห์บทบัญญัติกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวีเดน และประเทศ
ญี่ปุ่นที่ส่งเสริมให้เกิดการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการ และการจัด
สิง่ อาํ นวยความสะดวกให้แก่ผสู้ งู อายุของไทย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน
4. เพื่อจัดทําร่างกฎหมายตามแนวทางที่เสนอไว้ตามข้อ 3

ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเอกสารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาวิเคราะห์
บทบัญญัติกฎหมาย และเพื่อกําหนดแนวคิดและแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการปรับปรุง
กฎหมายของประเทศไทยในเรือ่ งการจัดสวัสดิการและสิง่ อํานวยความสะดวกให้แก่ผสู้ งู อายุ
ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีการจัดสัมมนารับฟังความเห็นจากที่ปรึกษาในเรื่องบทบัญญัติกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุของไทย และของ
ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวีเดน และประเทศญี่ปุ่น
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ผลการศึกษา
การจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุในประเทศไทยอาจจะยังไม่
ทัว่ ถึงและเท่าเทียมกันเท่าที่ควร และไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการของผูส้ ูงอายุใน
สังคมได้ อันเนื่องมาจากทั้งปัญหาในด้านกฎหมายที่อาจยังกระจัดกระจายและยังขาด
ความชัดเจนในด้านของเนื้อหา และจํานวนผู้สูงอายุในประเทศไทยที่สูงขึ้น ทําให้การจัด
บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกไม่เพียงพอและขาดประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ เห็นควรเสนอให้มีการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการกําหนดอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดสวัสดิการและสิง่ อํานวยความสะดวกให้แก่ผสู้ งู อายุให้มคี วามชัดเจนยิง่ ขึน้ โดยการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วกับผูส้ งู อายุ ทัง้ ในเชิงนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการ
ผลักดันให้บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่ได้กําหนดรองรับสิทธิของผู้สูงอายุได้รับการนําไป
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อให้การกําหนดนโยบายและมาตรการทางกฎหมาย
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ได้มีการจัดทําร่างพระราชบัญญัติ
ผูส้ งู อายุแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยมีหลักการเป็นการปรับปรุง พระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามแนวทางทีไ่ ด้มกี ารพิจารณาศึกษาไว้ รวมถึงข้อเสนอแนวโน้มอ�ำนาจท้องถิน่
ใหม่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
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สวนสาธารณะในเมืองกรุงเทพมหานครกับความเป็นมิตรต่อ
ผูส้ งู อายุ: การศึกษาประเด็นของประสิทธิภาพ ความคาดหวัง
และความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
ไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ท�ำวิจัย: 2550-2554
ได้รับทุนสนับสนุนจาก
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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วัตถุประสงค์
โครงการนี้มีวัตถุประสงคที่จะทําการวิจัยในเรื่องของสถานภาพปจจุบันของสวนสาธารณะ
3 แห ง ในพื้นที่ก รุงเทพมหานครกั บการใช ง านของกลุ  ม ผู  สู ง อายุ โดยจะมุ ่ ง เน นไปที่
สามประเด็นหลักคือ ประสิทธิภาพ ความคาดหวัง และความพรอมรับมือกับสังคมผูสูงอายุ
ในอนาคต
สวนสาธารณะ 3 แหง ถูกเลือกใหเปนพื้นที่ศึกษาเพื่อเปนตัวแทนขอมูลจากสวนที่ตาง
ขนาดกันและตางหนาทีก่ นั ของเมือง แต่มสี ภาพแวดลอ มใกลเ คียงกัน และสามารถเขา ถึงได
ไมยากนัก ได้แก่ สวนลุมพินี สวนเบญจกิติ และสวนเบญจสิริ

ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกรณีศึกษาเปนสวนสาธารณะ
ตัวอยา ง 3 แหง ในกรุงเทพมหานคร มีการศึกษาคนควาจากตํารา บทความ นโยบายทิศทาง
การพัฒนา และมาตรฐานเสนอแนะ จากขอมูลทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
การสํารวจขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ เก็บข้อมูลดวยการใชแบบสอบถาม โดยมีกลุมตัวอยาง
รวมทั้งสิ้น 380 คน แบงเปนกลุมผูสูงอายุที่ใชพื้นที่สวนสาธารณะ สวนละ 100 คน รวม
ทั้งสิ้น 300 คน และกลุมผูสูงอายุที่ไมใชพื้นที่สวนสาธารณะอีก 80 คน
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ผลการศึกษา
ในดานของกายภาพ การออกแบบสวนกลางกรุงเทพมหานครทั้งสามสวนที่ทําการศึกษา
มีความเป็นมิตรกับผูสูงอายุไทยอยูในระดับที่นาพอใจถาประเมินจากมุมมองผูสูงอายุเอง
หากทว า เมื่ อ ประเมิ น จากเกณฑ ม าตรฐานที่ พั ฒ นามาจากแนวคิ ด ตะวั น ตก หรื อ เป น
มาตรฐานของประเทศที่พัฒนาแลว ในแนวทางตางๆ ดานการออกแบบสิ่งแวดลอม
สําหรับผูสูงอายุแลวจะพบวา ยังอยูในสภาพที่ควรไดรับการปรับปรุงอยูมาก ชวนใหเกิด
คําถามในงานวิจัยตอๆ ไปในอนาคตว่า จริงๆ แลวมาตรฐานที่นําเขามาจากภายนอกนั้น
สอดคลองเหมาะสมกับการนํามาใชในสังคมไทยจริงหรือ นาสังเกตวา สวนสาธารณะทั้ง
สามสวนมีขอดีอยูที่การมีความยืดหยุนปรับตัวในการใชงาน ซึ่งทําใหผูสูงอายุสามารถปรับ
ประยุกตใ ชพ นื้ ที่ หรือส่วนตา งๆ ในสวนใหต อบรับกับการใชง านของตนได โดยไมจ าํ เปน ตอ ง
รอความชวยเหลือจากนักออกแบบ หรือผูดูแลสวนท�ำใหกลุมผูสูงอายุคอนขางจะพอใจใน
สภาพของสวนที่เปนอยู หรือจริงๆ แลวนี่คือภาพสะทอนของสิ่งที่เรียกวา เปนทัศนคติแบบ
ไมเปนไรของไทย

ข้อเสนอแนะ
การลดความยึ ด ติ ด ในมาตรฐานต า งชาติ แล ว หั น มาเพิ่ ม ความสนใจในการท� ำ ความ
เขาใจอยางถองแทว่า ผูสูงอายุไทยใช้พื้นที่สาธารณะจริงๆอยางไร จะชวยใหนักออกแบบ
นักวางผัง และผูว างนโยบาย สามารถสรา งสรรคส งิ่ แวดลอ มส�ำหรับผูส งู อายุไดอ ย่างสอดคล้อง
กับความเปนจริงของวิถีทองถิ่นและมีความยั่งยืน
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สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในระบบ
รถไฟฟ้ามหานคร
ชุมเขต แสวงเจริญ ภวินท์ สิริสาลี และ วิรุจน์ สมโสภณ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ท�ำวิจัย: 2558
ได้รับทุนสนับสนุนจาก
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

วัตถุประสงค์
เพื่อระบุสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่ควรจัดเตรียมไว้ในการเข้าใช้
ระบบรถไฟฟ้ามหานคร

ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการและ
ผู้สูงอายุ ท�ำการส�ำรวจภาคสนามที่สถานีรถไฟฟ้า 18 สถานี และเป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจเพื่อ
สอบถามกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 100 คน รวมถึงการท�ำแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส�ำหรับ
ผู้บริหารระดับสูง 5 คน และเจ้าหน้าที่ของรถไฟฟ้ามหานคร จ�ำนวน 6 คน ท�ำ pilot test
ตลอดจนตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือและผู้ใช้เครื่องมือ และท�ำ Public hearing
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ผลการศึกษา
ระดับความเข้มข้นในการจัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการและผูส้ งู อายุภายในสถานี
รถไฟฟ้ามหานครมี 3 ระดับ คือ
1. ระดับจ�ำเป็นมากที่สุด (Must do level) เป็นระดับส�ำคัญที่จ�ำเป็นต้องจัดให้มี
มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ที่จอดรถ 2.ทางลาด 3.ป้ายแสดง อุปกรณ์หรือสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกส�ำหรับคนพิการ 4.การให้ขอ้ มูลและการเตือน 5.ห้องน�ำ้ ส�ำหรับคนพิการ
และ 6. ลิฟต์ส�ำหรับคนพิการ
2. ระดับจ�ำเป็นมากต้องจัดให้มี (Should do level) มี 14 องค์ประกอบ 1.บันได
2.ทางสัญจรส�ำหรับคนพิการ 3.ที่นั่งส�ำหรับคนพิการหรือพื้นที่ส�ำหรับจอดรถเข็นคน
พิการ 4.พื้นผิวต่างสัมผัสส�ำหรับคนพิการทางการเห็น 5.บันไดเลื่อนส�ำหรับคนพิการ
6.ราวกันตกหรือผนังกันตก 7.สิ่งอ�ำนวยความสะดวกหรือบริการในรถไฟฟ้า 8.บันได
หรือราวจับส�ำหรับคนพิการ 9.ช่องขายตั๋วโดยสารและช่องเก็บตั๋วส�ำหรับคนพิการ
10.อุปกรณ์น�ำพาคนพิการ หรือรถเข็นคนพิการขึ้นลงจากรถ 11.ราวกันตก ผนัง
กันตกหรือประตูอัตโนมัติกั้นระหว่างชานชาลาสถานีกับรถไฟฟ้า 12.พื้นที่ส�ำหรับ
หนีไฟของคนพิการ 13.ทางลาดเลื่อนหรือทางเลื่อนในแนวลาด และ 14.งานบริการ
อาคารและการจัดการความเสี่ยง
3. ระดับจ�ำเป็นเพือ่ ความเป็นเลิศ (Achievement level) หมายถึง องค์ประกอบ
ที่จะท�ำให้อาคารสถานที่นั้นๆ เป็นสถานีที่เป็นเลิศในการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
แต่หากไม่ได้จัดให้มีองค์ประกอบนั้นๆ ไว้ ก็ไม่ถือว่าขัดกับกฎกระทรวงแต่อย่างใด
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 1.โทรศัพท์สาธารณะส�ำหรับคนพิการ 2.ถังขยะแบบ
ยกเคลื่อนที่ได้ 3.จุดบริการน�้ำดื่มส�ำหรับคนพิการ และ 4.ตู้บริการเงินด่วนส�ำหรับ
คนพิการ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะด้านแผนและนโยบาย
ควรมีการวางแผน การก�ำหนดงบประมาณ และจัดท�ำนโยบายเกีย่ วกับสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในรถไฟฟ้ามหานครในลักษณะ 3 แผน 1) แผนระยะสั้น- เพื่อ
แก้ไข ปรับปรุง และจัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวกเพิม่ เติม โดยเริม่ จากสิง่ อ�ำนวยความสะดวกใน
ระดับจ�ำเป็นมากที่สุดก่อน 2) แผนระยะกลาง - เพื่อเพิ่ม ปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่
อาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างหรืองบประมาณ และ 3) แผนระยะยาว - เพื่อเป็นแนวทางใน
การก่อสร้างส่วนขยาย
ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ
การออกแบบให้คำ� นึงถึงกฎกระทรวงทัง้ 3 ฉบับเป็นหลัก โดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วมของ
ผู้ใช้งานในทุกขั้นตอน และมีการควบคุมติดตามการด�ำเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบ
ข้อเสนอแนะด้านการจัดการ
ควรมีการอบรมพัฒนาบุคลากรทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องให้มคี วามรูด้ า้ นการอ�ำนวยความสะดวกแก่
คนพิการ และผู้สูงอายุ จัดช่องทางการให้ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการเพื่อน�ำไปด�ำเนินการ
แก้ไขและประเมินการใช้งาน
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การเข้าถึงและความพึงพอใจต่อบริการตามสิทธิผู้สูงอายุตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร เดชา สังขวรรณ ภาวนา พัฒนศรี ณัฏฐพัชร สโรบล เอกจิตรา ค�ำมีศรีสุข
ธนิกานต์ ศักดาพร นทีรัย จันทร์ปลูก และ ฐิตินันท์ ตันยุวรรธนะ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ท�ำวิจัย: 2558
ได้รับทุนสนับสนุนจาก
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้บริการตามสิทธิต่างๆ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อบริการ
ตามสิทธิฯ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการ และความคิดเห็นของผูส้ งู อายุตอ่ การพัฒนา
บริการตามสิทธิฯ ที่ก�ำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุฯ

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานี้เก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่มีอายุ
60 ปีขึ้นไป และมีสัญชาติไทย โดยสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling)
จาก 23 จังหวัด และ 2 เขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 4,224 คน
ส่วนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การสนทนากลุ่ม จ�ำนวน 10 กลุ่ม และการสังเกตการ
จัดบริการของหน่วยงานที่จัดบริการตามสิทธิ

ผลการศึกษา
ในเรื่องการรับรู้สิทธิจ�ำแนกตามรายอนุมาตรา และมาตรา ผู้สูงอายุร้อยละ 97.3 รับรู้สิทธิ
เรื่องการได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนสูงกว่าประเด็นอื่นๆ ผู้สูงอายุที่ใช้บริการพึงพอใจ
ระดับปานกลาง ค่าเฉลีย่ 3.2 ต่อบริการตามสิทธิตามรายอนุมาตราและมาตราในทุกประเด็น
โดยผู้สูงอายุร้อยละ 12.5 พึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อการได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือน
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ในเรื่องความต้องการบริการตามสิทธิ ผู้สูงอายุต้องการเบี้ยยังชีพ
เป็นรายเดือนและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับเบี้ยยังชีพสูงกว่าด้านอื่นๆ และ
เมือ่ สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอต่อการพัฒนาบริการตามสิทธิฯ ผูส้ งู อายุเสนอแนะให้
ภาครัฐพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ทั้งการขยายกลุ่มเป้าหมาย การให้ความรู้ การปรับปรุง
รูปแบบ และวิธกี ารประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรในชุมชน และชมรมผูส้ งู อายุ
ให้เข้มแข็ง รวมทั้งขยายสิทธิโดยการจัดบริการดูแลที่บ้าน
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ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
1. คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ควรพิจารณาทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 โดยเน้นการบูรณาการแผนงานและหน่วยงาน
ทุกระดับ ควรพิจารณาและปรับปรุงเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนขึ้นใหม่ โดยเพิ่ม
การสงเคราะห์ด้านการเงินแก่กลุ่มผู้สูงอายุที่ยากจนและสมควรได้รับเงินช่วยเหลือผ่าน
กระบวนการก�ำหนดเงือ่ นไขเกีย่ วกับรายได้ (Means Test) และส่งเสริมให้ผรู้ บั เบีย้ ยังชีพ
ที่มีฐานะดีบริจาคเงินคืนแก่กองทุนผู้สูงอายุ
2. คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ควรพิจารณาก�ำหนดนโยบายการกระจาย
อ�ำนาจการด�ำเนินงานสู่ส่วนภูมิภาค และปรับปรุงระเบียบการขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุน
3. สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ควรก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชมรมผูส้ งู อายุในเครือข่าย เพิม่ บทบาทการให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่ผสู้ งู อายุ
เกีย่ วกับประโยชน์ของการได้รบั สิทธิดา้ นต่างๆ และเสริมสร้างการตระหนักถึงการพิทกั ษ์
สิทธิของตนเองในกลุ่มผู้สูงอายุ
4. หน่วยงานภาครัฐทีใ่ ห้บริการตามพระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุฯ ควรมีนโยบายพัฒนาคุณภาพ
บริการทุกระดับ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะระดับปฎิบัติ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดบริการให้แก่ผสู้ งู อายุตามพระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุฯ มีบทบาท
ในการพัฒนาและปรับปรุงการด�ำเนินการด้านต่างๆ ได้แก่ การปรับปรุงการประชาสัมพันธ์
การให้ความส�ำคัญแก่การพัฒนาบริการ การประชาสัมพันธ์สิทธิของผู้สูงอายุ เพิ่มความ
ร่วมมือกับผู้น�ำศาสนาอื่น การลดหย่อนค่าโดยสารแก่ผู้สูงอายุที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะ
และในด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ควรพิจารณาจัดท�ำระบบการจัดล�ำดับคิว
ตามช่วงเวลา หรืออาจมีบริการกิจกรรมหรือมุมบริการต่าง ๆ เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมระหว่างรอรับบริการได้อีกด้วย
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การศึกษาความพร้อมและความต้องการในการจัดบริการ
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน
สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล1 ขวัญใจ อ�ำนาจสัตย์ซื่อ2 นิติกุล ทองน่วม3 อรรรณ์ คูหา3
พงางาม พงศ์จตุรวิทย์3 และ นฤมล ทองมีสิทธิ3์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
1
2

ปีที่ท�ำวิจัย 2556
ได้รับทุนสนับสนุนจาก
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาความพร้อมและความต้องการของชุมชนต่อการจัดบริการ เพือ่ การสนับสนุนระบบ
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน

ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ที่ศึกษากลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่พึ่งพา (ท�ำเอง
ไม่ได้หรือต้องมีผู้ช่วย) จ�ำนวน 130 คน ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้จ�ำนวน 1,150 คน
และญาติหรือผู้ดูแลกลุ่มที่พึ่งพา จ�ำนวน 130 คน และศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการระดม
สมองและใช้เทคนิค Modified Delphi Technique กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดูแล
ผู้สูงอายุ และท�ำการสัมภาษณ์ระดับลึกกับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) จ�ำนวน
22 คน พื้นที่ในการศึกษาจ�ำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเขตเมือง จ.นนทบุรี ชุมชนเขต
ชานเมือง จ.นครราชสีมา ชุมชนเขตชนบท จ.สุราษฎร์ธานี และชุมชนในเขตพื้นที่ห่างไกล
อ.เชียงของ จ.เชียงราย
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ผลการศึกษา
ความพร้อมและความต้องการของชุมชนต่อการจัดบริการเพื่อการสนับสนุนระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชนมี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย เรื่องการบริการสุขภาพที่บ้าน
ช่องทางด่วนในสถานบริการสุขภาพ หน่วยบริการเคลื่อนที่กรณีฉุกเฉิน และการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในสถานบริการทางสุขภาพ อีกด้านได้แก่ ด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับท้องถิน่ ประกอบ
ด้วย การฝึกอบรมผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ รถรับส่งบ้านไปสถานบริการ การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการ
ดูแล การจัดส่งอาหารไปที่บ้าน ระบบอาสาสมัครช่วยดูแลที่บ้าน ศูนย์บริการดูแลกลางวัน
และดูแลทดแทนในชุมชน การสนับสนุนปรับปรุงบ้าน และการช่วยงานบ้าน

ข้อเสนอแนะ
รั ฐ บาลต้ อ งด� ำ เนิ น การจั ด บริ ก ารและสวั ส ดิ ก ารอย่ า งเร่ ง ด่ ว น เพื่ อ สนั บ สนุ น การดู แ ล
ระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุในครอบครัวให้สามารถด�ำเนินอยู่ได้ โดยต้องเน้นความร่วมมือ
ระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ และควรพิจารณาเรื่องระเบียบ
การเงินการคลัง ให้เอื้อต่อการจัดบริการและหรือสวัสดิการเพื่อรองรับการดูแลระยะยาว
ในชุมชน
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล		
คณะท�ำงาน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์					
คณะท�ำงาน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา 		
คณะท�ำงาน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน			
คณะท�ำงาน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา				
คณะท�ำงาน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวสุภรต์ จรัสสิทธิ์ 					
คณะท�ำงาน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวกาญจนา เทียนลาย					
คณะท�ำงาน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์				
คณะท�ำงาน
กรมกิจการผู้สูงอายุ
นางจิรวรรณ มาท้วม					
คณะท�ำงาน
กลุ่มสถิติสังคม ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
นางสาวกรรณิการ์ เสนา					
คณะท�ำงาน
กลุ่มสถิติประชากร ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
นพ.ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์				
คณะท�ำงาน
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข
ศาสตราจารย์ นพ.วิชัย เอกพลากร				
คณะท�ำงาน
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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ร.อ.หญิง วัลภินันท์ สืบศักดิ์					
คณะท�ำงาน
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
นางสาวนวลประกาย สุนนท์ชัย				
คณะท�ำงาน
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
นางสาวนฤมล แก้วโมรา					
คณะท�ำงาน
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ดร. ปวีณ นราเมธกุล					
คณะท�ำงาน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์					
คณะท�ำงาน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
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นางวนิดา คล้ายศรี						
คณะท�ำงาน
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการแรงงาน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวเกษรินทร์ ภมร					
คณะท�ำงาน
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการแรงงาน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวจิณห์นิภา แสมขาว					
คณะท�ำงาน
ส�ำนักนโยบายการออมและการลงทุน ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นายประยุทธ หลักค�ำ					
คณะท�ำงาน
ส�ำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นายธีรยุทธ แก้วสิงห์					
คณะท�ำงาน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
นางลาวัลย์ สุวรรณ์					
คณะท�ำงาน
ส�ำนักนโยบายการออมและการลงทุน ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นางมานิตา ศิลปสุรพล					
คณะท�ำงาน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ว่าที่ ร.ต.ก้องเกียรติ นัยนาประเสริฐ				
คณะท�ำงาน
ส�ำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
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นายพีรวิทย์ พงศ์สุรชีวิน					
คณะท�ำงาน
ส�ำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
นายนรินทร์ อินสะอาด					
คณะท�ำงาน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
นางสาวฉัตราภรณ์ ดิษฐศรีพร				
คณะท�ำงาน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
นางวรรณา บุญเจือ					
คณะท�ำงาน
ส�ำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนทางสังคม
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์					
คณะท�ำงาน
ส�ำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนทางสังคม
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นางจารุณี บริบาลบุรีภัณฑ์					
คณะท�ำงาน
ส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
นางสาวสุภาพร ยั่งยืน					
คณะท�ำงาน
ส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
นางสาวชลลดา สิทธิฑูรย์					
คณะท�ำงาน
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
นางสาวบุศรินทร์ นันทานุรักษ์สกุล				
คณะท�ำงาน
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
นางสาวบงกช จูฑะเตมีย					
์
คณะท�ำงาน
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
นายประพาส สัมมาชีพ					
คณะท�ำงาน
การเคหะแห่งชาติ
นางสาวพรนภา เมธาวีวงศ์ 				
คณะท�ำงาน
กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
นายชลวิทย์ เชื้อหอม
				
คณะท�ำงาน
กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ส�ำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
ดร. กมลพรรณ พันพึ่ง					
คณะท�ำงาน
สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
รัตติกาล วาเพชร						
คณะท�ำงาน
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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