




คำ�นำ�
ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทย เป็นร�ยง�นที่คณะกรรมก�รผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ (กผส.) มีหน้�ที ่

จดัทำ�ขึน้ต�มทีพ่ระร�ชบญัญตัผิูส้งูอ�ย ุพ.ศ. 2546 ไดก้ำ�หนดไวใ้นม�ตร� 9 (10) เพือ่เสนอร�ยง�น

สถ�นก�รณ์เกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำ�ทุกปี 

คณะกรรมก�รผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ ได้มอบหม�ยให้มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทย  

(มส.ผส.) ดำ�เนินก�รจัดทำ�ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทยประจำ�ปี นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นม� 

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทยประจำ�ปี 2560 ฉบับนี้ได้รวบรวมสถิติข้อมูลสถ�นก�รณ์ก�ร 

สูงอ�ยุของประช�กรไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งอ�ยุของประช�กร 

ที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อฉ�ยภ�พสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทยที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นในอน�คต 

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทยประจำ�ปีที่ผ่�นม� แต่ละฉบับจะมีประเด็นหรืออรรถบท 

ที่เน้นเป็นพิเศษ เช่น ฉบับประจำ�ปี 2556 มีอรรถบทเน้นเรื่องหลักประกันร�ยได้ของผู้สูงอ�ยุไทย 

ฉบับประจำ�ปี 2557 เน้นเรื่องผู้สูงอ�ยุกับภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ ฉบับประจำ�ปี 2558 เน้นเรื่อง 

ก�รอยู่อ�ศัยของผู้สูงอ�ยุไทย ฉบับประจำ�ปี 2559 เน้นเรื่องสุขภ�พอน�มัยของผู้สูงอ�ยุไทย 

สำ�หรับร�ยง�นประจำ�ปี 2560 มีอรรถบทที่เน้นเป็นพิเศษในเรื่องก�รสูงวัยอย่�งมีพลัง (Active 

ageing)

ก�รจัดทำ�ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทยประจำ�ปีนี้และปีก่อนๆ ได้รับคว�มอนุเคร�ะห์จ�ก 

หนว่ยง�น ทัง้ภ�ครฐัและเอกชน ในก�รใหข้อ้มลูทีเ่ปน็ปจัจบุนัทีส่ดุ ในน�มของ มส.ผส. ขอขอบคณุ 

หน่วยง�นต่�งๆ ที่ให้คว�มร่วมมือไว้ ณ โอก�สนี้ และขอขอบคุณกองทุนผู้สูงอ�ยุที่สนับสนุน 

งบประม�ณในก�รจัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปีม�โดยตลอด

(นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช) 

ประธ�นมูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทย



บทสรุป
สำ�หรับผู้บริห�ร
และข้อเสนอแนะ



3

1  

สถ�นก�รณ์ประช�กรในปี 2560 

โลกของเร�กำ�ลังมีอ�ยุสูงขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2560 โลกมีประช�กรสูงอ�ยุหรือคนที่มีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป

ม�กถึง  962  ล้�นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของประช�กรโลกท้ังหมด 7,550 ล้�นคน เรียกได้

ว่� โลกได้กล�ยเป็นสังคมสูงอ�ยุแล้ว ที่จริงทุกทวีปในโลก ยกเว้นเพียงแอฟริก� ที่ได้กล�ยเป็น

สังคมสูงอ�ยุแล้ว 

ประช�กรในอ�เซียน ก็กำ�ลังมีอ�ยุสูงขึ้นอย่�งรวดเร็วเช่นกัน ประเทศในอ�เซียนที่เป็นสังคมสูงอ�ยุ

แล้ว 3 ประเทศ เรียงต�มลำ�ดับร้อยละของประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป คือ สิงคโปร์ (ร้อยละ 20) 

ไทย (ร้อยละ 17) และเวียดน�ม (ร้อยละ 11)  

ในปี 2560 ประเทศไทยมปีระช�กรสงูอ�ย ุ60 ปีขึน้ไป 11 ล้�นคน คดิเป็นร้อยละ 17 ของประช�กร

ทั้งหมด 65.5 ล้�นคน ประเทศไทยกำ�ลังมีอ�ยุสูงขึ้นอย่�งเร็วม�ก ค�ดประม�ณว่�อีกไม่เกิน 4 ปี

ข้�งหน้�นี้ ประเทศไทยก็จะกล�ยเป็นสังคมสูงอ�ยุอย่�งสมบูรณ์ เมื่อมีสัดส่วนประช�กรอ�ยุ 60 ป ี

ขึ้นไปสูงขึ้นถึงร้อยละ 20 จำ�นวนประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทยเพิ่มม�กขึ้นอย่�งรวดเร็ว  

ด้วยเหตุที่ “คลื่นประช�กรรุ่นเกิดล้�น” ซ่ึงเกิดในช่วงปี 2506-2526 กำ�ลังเคล่ือนตัวกล�ยเป็น 

ผู้สูงอ�ยุ อีก 20 ปีข้�งหน้� ประเทศไทยจะมีประช�กรสูงอ�ยุม�กถึง 20 ล้�นคน และที่สำ�คัญ 

คือ กลุ่มประช�กรสูงอ�ยุวัยปล�ย (อ�ยุ 80 ปีข้ึนไป) จะเพ่ิมข้ึนอย่�งม�กจ�ก 1.5 ล้�นคน  

ในปี 2560 เป็น 3.5 ล้�นคนในอีก 20 ปีข้�งหน้�

สถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทยในปี 2560 นี้ มีข้อมูลว่� ประช�กรสูงอ�ยุไทยยังมีปัญห�เรื่องสุขภ�พ  

ในปี 2560 ผู้สูงอ�ยุท่ีอยู่ในภ�วะช่วยตัวเองไม่ได้ (ไม่ส�ม�รถประกอบกิจวัตรพ้ืนฐ�น คือ กิน

อ�ห�รเอง เข้�ห้องนำ้�เอง แต่งตัวได้เอง) ม�กถึงร้อยละ 5 โดยเฉพ�ะผู้สูงอ�ยุวัยปล�ยที่ไม่ส�ม�รถ 

ช่วยตัวเองได้ มีม�กถึงร้อยละ 19 ของผู้สูงอ�ยุในวัยเดียวกันนี้



4

2
ก�รสูงวัยอย่�งมีพลัง

ก�รสูงวัยอย�่งมีพลัง หม�ยถึง ก�รที่ประช�กรเจรญิวัยขึ้นอย�่งมีพลัง คือมีสขุภ�พดี มีคว�มมั่นคง

ท�งด้�นร�ยได้ และก�รอยู่อ�ศัย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมท�งสังคม 

2.1 สุขภาพของผู้สูงอายุไทย ปี 2560

ผู้สูงอ�ยุไทยในปี 2560 มีปัญห�เรื่องก�รเป็นโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบ�หว�น คว�มดันเลือดสูง  

โรคเหล่�นี้อ�จเป็นผลม�จ�กพฤติกรรมของคนไทยตั้งแต่ก่อนวัยสูงอ�ยุจนเป็นผู้สูงอ�ยุ เช่น  

ก�รกินอ�ห�ร ก�รออกกำ�ลังก�ย ก�รสูบบุหรี่ ก�รดื่มแอลกอฮอล ์

2.2 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุไทย ปี 2560

ร�ยง�นผู้สูงอ�ยุไทยในรอบหล�ยปีที่ผ่�นม� ได้แสดงข้อมูลว่� 1 ใน 3 ของผู้สูงอ�ยุไทย 

มีร�ยได้อยู่ใต้เส้นคว�มย�กจน ร�ยง�นฉบับปี 2560 นี้ ได้แสดงว่� ผู้สูงอ�ยุมีร�ยได้หลักจ�ก

บุตรลดน้อยลงไปอีก จ�กร้อยละ 37 ในปี 2557 เหลือเพียงร้อยละ 35  ผู้สูงอ�ยุมีร�ยได้จ�ก 

ก�รทำ�ง�นลดลง จ�กร้อยละ 35 ในปี 2554 เหลือร้อยละ 31 ในปี 2560 ผู้สูงอ�ยุได้รับเบี้ย

ยังชีพในปี 2560 มีจำ�นวน 8.2 ล้�นคนซึ่งเพิ่มขึ้นม�กกว่�จำ�นวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ในปี 2552  

กว่� 1.5 เท่�

ผู้สูงอ�ยุไทยที่อยู่ต�มลำ�พังคนเดียว มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จ�กร้อยละ 6 ในปี 2545  

เป็นร้อยละ 11 ในปี 2560 สัดส่วนผู้สูงอ�ยุที่อยู่ต�มลำ�พังกับคู่สมรส ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 21 

ในปี 2560 ผู้สูงอ�ยุที่อยู่ต�มลำ�พังเหล่�นี้อ�จจัดอยู่ในกลุ่ม “ประช�กรเปร�ะบ�ง” ได้
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2.3  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุไทยปี 2560

ผู้สูงอ�ยุไทยเข้�ร่วมในกิจกรรมท�งสังคมเป็นจำ�นวนม�ก โดยเป็นสม�ชิกของชมรมต่�งๆ ม�กถึง 

7 ล้�นคน โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเพื่อผู้สูงอ�ยุได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จัดตั้งโดยกรมกิจก�รผู้สูงอ�ยุมีถึง 

1,163 แห่ง รับนักเรียนผู้สูงอ�ยุได้ม�กกว่� 6 หมื่น 4 พันคน ก�รเข้�ร่วมในกิจกรรมท�งสังคม

เหล่�นี้แสดงว่� ผู้สูงอ�ยุไทยยังมีพลังอยู่ม�ก

ผู้สูงอ�ยุไทยรุ่นใหม่มีก�รศึกษ�สูงขึ้น ผู้สูงอ�ยุวัยต้นที่ไม่ได้รับก�รศึกษ�เลยมีเพียงร้อยละ 7    

เปรียบเทียบกับผู้สูงอ�ยุวัยปล�ยที่ไม่ได้รับก�รศึกษ�เลยมีม�กถึงร้อยละ 22 แสดงว่�ผู้สูงอ�ยุ

รุ่นใหม่มีก�รศึกษ�ดีขึ้น 

ในขณะที่ประช�กรไทยกำ�ลังสูงวัยขึ้นอย่�งรวดเร็ว และจำ�นวนผู้สูงอ�ยุก็เพิ่มม�กขึ้นอย่�งม�ก  

ถ้�ห�กประเทศไทยมีนโยบ�ยและม�ตรก�รต่�งๆ ที่จะทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุไทยยังคงมีพลังและมีคุณค่�

ก็จะทำ�ให้ก�รสูงวัยของประช�กรไทยนั้นเป็นโอก�ส แทนที่ผู้สูงอ�ยุจำ�นวนม�กเหล่�นั้นจะ 

เพิ่มภ�ระในก�รดูแลให้กับปักเจกบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศช�ติ 
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1
ข้อเสนอแนะขององค์ก�รอน�มัยโลก

องค์ก�รอน�มัยโลก (WHO, 2002) ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยที่เน้นคว�มสำ�คัญของแนวคิด 

3 เส�หลักของก�รสูงวัยอย่�งมีพลัง ได้แก่ เส�หลักด้�นสุขภ�พ เส�หลักด้�นก�รมีส่วนร่วม และ

เส�หลักด้�นคว�มมั่นคง ข้อเสนอแนะเหล่�นี้ ส�ม�รถใช้ได้กับประช�กรทุกกลุ่มอ�ยุ ในขณะ

เดียวกันข้อเสนอแนะบ�งข้อมุ ่งไปยังทั้งกลุ ่มประช�กรที่กำ�ลังเข้�สู ่วัยสูงอ�ยุและผู ้ที่เป็น 

ผู้สูงอ�ยุแล้ว

1.1 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยด้�นสุขภ�พ

1.1.1  ป้องกันและลดภ�ระโรคซึ่งเกิดจ�กคว�มพิก�ร โรคเรื้อรัง และก�รต�ยก่อนวัยสมควร

1.1.2 ลดปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคสำ�คัญและเพิ่มปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมสุขภ�พ 

 ตลอดเส้นท�งชีวิต

1.1.3  พัฒน�คว�มต่อเน่ืองของระบบบริก�รสุขภ�พและสังคมที่ร�ค�เหม�ะสม เข้�ถึงได้  

 มีคุณภ�พสูง และเหม�ะกับคนทุกวัย ซ่ึงตรงกับคว�มต้องก�รและสิทธิของ 

 ทั้งช�ยและหญิง เมื่อมีอ�ยุม�กขึ้น

1.1.4  จัดให้มีก�รฝึกอบรม และก�รศึกษ�แก่ผู้ดูแลผู้สูงอ�ยุ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย
ในด้�นก�รสูงวัยอย่�งมีพลัง 



7

1.2 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยด้�นก�รมีส่วนร่วม

1.2.1  จัดให้ผู้คนมีโอก�สในก�รศึกษ� และเรียนรู้ตลอดเส้นท�งชีวิต

1.2.2  รับรู้และทำ�ให้เกิดก�รมีส่วนร่วมอย่�งมีพลังของผู้คนในกิจกรรมพัฒน�เศรษฐกิจ  

 ก�รทำ�ง�นท้ังในระบบและนอกระบบ และกิจกรรมอ�ส�สมัครต่�งๆ  

 ให้สอดคล้องและเป็นไปต�มคว�มส�ม�รถ คว�มชอบ และคว�มต้องก�ร 

 ของแต่ละบุคคล ตลอดเวล�ที่ผู้คนเจริญวัยขึ้น

1.2.3  ส่งเสริมให้ผู้คนมีส่วนร่วมอย่�งเต็มท่ีในชีวิตครอบครัวและชุมชน  

 ตลอดเวล�ที่เจริญวัยขึ้น

1.3 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยด้�นคว�มมั่นคง

1.3.1 ให้มีหลักประกันในก�รคุ้มครองคว�มปลอดภัย และศักดิ์ศรี (เกียรติภูมิ)  

 ของผู้สูงอ�ยุ โดยคำ�นึงถึงคว�มต้องก�รและสิทธิด้�นคว�มมั่นคงท�งก�ย  

 ก�รเงิน และสังคม เมื่อคนมีอ�ยุสูงข้ึนเรื่อยๆ 

1.3.2  ลดคว�มเหลื่อมลำ้�ในสิทธิที่เกี่ยวกับคว�มม่ันคง และคว�มจำ�เป็นของสตรีสูงอ�ยุ
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2
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยในด้�นต่�งๆ

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทยในปีก่อนๆ ได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยและม�ตรก�รต่�งๆ เพ่ือ

รองรับก�รเป็นสังคมสูงอ�ยุอย่�งสมบูรณ์ในเวล�อีกไม่กี่ปีข้�งหน้� ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ยและ

ม�ตรก�รเหล่�น้ันยังต้องดำ�เนินก�รต่อไป และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมบ�งประก�รสรุปได้ดังนี้ 

2.1

สนับสนุนให้ผู้สูงอ�ยุอยู่ในที่อยู่อ�ศัย
ที่ช่วยส่งเสริมให้มีคุณภ�พชีวิตที่ดี 

2.1.1 สนับสนุนให้ผู้สูงอ�ยุคงอยู่ในท่ีอยู่อ�ศัยเดิม ในครอบครัว ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 

 ที่ตนคุ้นชิน โดยปรับปรุงสถ�นที่ และสิ่งก่อสร้�งทั้งภ�ยในบ้�นและภ�ยนอกบ้�น 

 ให้เอ้ือต่อก�รใช้ชีวิตของผู้สูงอ�ยุ 

2.1.2 สนับสนุนคนในครอบครัวที่ทำ�หน้�ที่ดูแลผู้สูงอ�ยุ เช่น ให้ข้อมูลข่�วส�ร  

 และคว�มรู้เกี่ยวกับก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ

2.1.3 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) และเครือข่�ยในชุมชน  

 มีส่วนร่วมในก�รสร้�งกลไกเฝ้�ระวังและดูแลผู้สูงอ�ยุ เช่น มีระบบอ�ส�สมัคร 

 เยี่ยมบ้�น ศูนย์ดูแลผู้สูงอ�ยุกล�งวัน

2.1.4 ส่งเสริมให้ อปท. และชุมชน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และจัดบริก�รส�ธ�รณะ  

 โดยเฉพ�ะก�รขนส่งส�ธ�รณะท่ีเอื้อต่อก�รใช้ชีวิตนอกบ้�นของผู้สูงอ�ยุ

2.1.5 ยกระดับม�ตรฐ�นของที่อยู่อ�ศัย ไม่ว่�จะดำ�เนินก�รโดยรัฐหรือเอกชน  

 สำ�หรับผู้สูงอ�ยุที่จำ�เป็นต้องไปอยู่ในที่อยู่อ�ศัยใหม่ 
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2.2

สนับสนุนให้ผู้สูงอ�ยุดำ�รงชีวิตอยู่อย่�งมั่นคงและมีศักดิ์ศรี

 
2.2.1 สร้�งภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงอ�ยุในก�รปกป้องตนเองจ�กภัยรอบด้�นด้วยก�รให้ข่�วส�ร  

 คว�มรู้ รวมทั้งพัฒน�เคร่ืองมือ/กลไก/เทคโนโลยีที่เหม�ะสมกับก�รดำ�รงชีวิต 

 อย่�งปลอดภัยและมีศักดิ์ศร ี

2.2.2 ลด “วย�คติ” หรือแนวคว�มคิดเชิงลบต่อผู้สูงอ�ยุในหมู่ประช�กรทุกเพศทุกวัย 

2.2.3 สนับสนุนให้กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอ�ยุมีบทบ�ทและคว�มเข้มแข็ง 

2.2.4 ให้ทุกหน่วยง�น ครอบครัว และสถ�บันก�รศึกษ� มีส่วนร่วมรณรงค์ให้ประช�ชน 

 มีค่�นิยมเอื้ออ�ทร เห็นคุณค่� และแสดงคว�มกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอ�ยุ

2.3

ส่งเสริมให้ผู้สูงอ�ยุมีหลักประกันร�ยได้ที่มั่นคงและยั่งยืน 

2.3.1 ส่งเสริมให้มีก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุ 

2.3.2 สร้�งมโนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับนิย�มผู้สูงอ�ยุเพื่อให้สังคมเห็นว่�ผู้สูงอ�ยุยังมีพลัง 

 และมีศักยภ�พเป็นผู้ผลิตในตล�ดแรงง�นได้ 

2.3.3 ปรับแก้ระเบียบ/ กฎเกณฑ์/ กฎหม�ย ที่เป็นอุปสรรคต่อก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุ  

 รวมทั้งก�รขย�ยอ�ยุเกษียณของข้�ร�ชก�รและรัฐวิส�หกิจ

2.3.4 ส่งเสริมให้ประช�ชนมีคว�มรู้และว�งแผนก�รออมเงินและใช้จ่�ยอย่�งประหยัด 

 เพื่อเป็นเงินออมไว้ใช้จ่�ยย�มชร�ภ�พ 

2.3.5 สนับสนุนให้กองทุนก�รออมแห่งช�ติมีคว�มเข้มแข็งและมีก�รบริห�รจัดก�รที่ดี

2.3.6 มุ่งพัฒน�ระบบบำ�น�ญให้ครอบคลุมผู้สูงอ�ยุอย่�งถ้วนหน้� รวมทั้งปรับปรุง 

 ระบบเบ้ียยังชีพให้เหม�ะสมกับค่�ครองชีพ/ ภ�วะเงินเฟ้อที่สูงข้ึน 
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2.4

จัดทำ�แผนช่วยเหลือผู้สูงอ�ยุเมื่อเกิดภัยพิบัติ
 

2.4.1 ให้ อปท. ทุกระดับรวมผู้สูงอ�ยุไว้เป็นกลุ่มเป้�หม�ยในแผนก�รป้องกัน/ รับมือภัยพิบัติ 

2.4.2 จัดทำ� “คู่มือรับภัยพิบัติ” ที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รช่วยเหลือผู้สูงอ�ยุเป็นพิเศษ  

 เมื่อเกิดภัยพิบัติ

2.4.3 หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รรับมือภัยพิบัติจะต้องมีฐ�นข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุในพื้นที่   

 ซึ่งควรมีร�ยละเอียดเรื่องตำ�แหน่งที่อยู่ สถ�นะท�งสุขภ�พ และผู้ส�ม�รถติดต่อได ้

 ในกรณีฉุกเฉิน ข้อมูลเหล่�น้ีต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

2.4.4 หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องต้องมีก�รซักซ้อมแผนปฏิบัติก�รช่วยเหลือผู้สูงอ�ย ุ

 ต�มกำ�หนดเวล�ที่เหม�ะสม

2.4.5 ให้ข้อมูลคว�มรู้แก่ผู้สูงอ�ยุในก�รเตรียมคว�มพร้อม ก�รดูแลตนเอง  

 และก�รฟื้นฟูห�กเกิดภัยพิบัติ
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2.5

ด้�นสุขภ�พอน�มัยของผู้สูงอ�ยุไทย

2.5.1 พัฒน�ระบบบริก�รสุขภ�พแบบไร้รอยต่อเพื่อเพิ่มโอก�สก�รเข้�ถึงบริก�ร 

 โดยจัดรถโดยส�รรับส่งผู้สูงอ�ยุ

2.5.2 เพิ่มประสิทธิผลของก�รดูแลผู้สูงอ�ยุนอกสถ�นพย�บ�ล โดยเฉพ�ะ 

 ก�รดูแลระยะย�วที่บ้�นและชุมชน

2.5.3 ส่งเสริมก�รใช้ย�อย่�งเหม�ะสมในผู้สูงอ�ยุเพื่อลดผลข้�งเคียงจ�กย�

2.5.4 เพิ่มประสิทธิผลก�รส่งเสริมสุขภ�พ/ป้องกันโรคโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเบ�หว�น  

 คว�มดันเลือด ก�รหกล้ม และสุขภ�พจิต 

2.5.5 ส่งเสริมก�รออกกำ�ลังก�ยและกิจกรรมท�งสังคมด้วยก�รยกระดับระบบขนส่งโดยส�ร  

 ก�รเข้�ถึงพื้นที่สีเขียว คว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และระบบบริก�รปฐมภูมิ 

2.5.6 พัฒน�ระบบส�รสนเทศให้ส�ม�รถติดต�มก�รเปลี่ยนแปลงได้แม่นตรงและทันสมัย

2.5.7 จัดระบบบริก�รส�ธ�รณสุขให้เอื้อต่อก�รให้บริก�รผู้สูงอ�ยุที่อยู่ในชุมชน  

 เช่น ส่งเสริมก�รจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภ�พและระบบก�รดูแลระยะกล�งในชุมชน 

2.5.8 ส่งเสริมให้นักศึกษ�แพทย์ทุกส�ข�วิช� พย�บ�ลและบุคล�กรด้�นสุขภ�พอน�มัยอื่นๆ  

 ให้มีคว�มรู้ด้�นเวชศ�สตร์ผู้สูงอ�ยุ

2.5.9 ส่งเสริมให้ประช�ชนเริ่มสร้�งและดูแลสุขภ�พของตนตั้งแต่วัยเย�ว์เพ่ือ 

 เป็นผู้สูงอ�ยุที่มีสุขภ�พดี

2.5.10 กำ�หนดตัวชี้วัดคว�มก้�วหน้�ของนโยบ�ยและแผนที่ใช้ประโยชน์ได้จริง  

 เชื่อถือได้ เป็นไปได้ที่จะรวบรวม และมีคว�มสอดคล้องระหว่�งดัชนีกับเป้�หม�ย 
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14 คำ�นิย�มของ “ผู้สูงอ�ยุ”

15 คำ�นิย�มของ “สังคมสูงอ�ยุ” และ  

 “สังคมสูงวัย”

16 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในร�ยง�นสถ�นก�รณ ์

 ผู้สูงอ�ยุไทย พ.ศ. 2560

17 ส่วนที่ 1 สถานการณ์ทั่วไป 

19 1.1 การสูงวัยของประชากรโลก 

20 1.1.1 ประช�กรโลกในปี 2017 

21 1.1.2 อัตร�ผู้สูงอ�ยุของประช�กรโลก

23 1.1.3 คว�มเร็วของก�รสูงวัยของประช�กรโลก

24 1.1.4 วันผู้สูงอ�ยุส�กล 

25 1.2 การสูงวัยของประชากรอาเซียน  

31 1.3 การสูงวัยของประชากรไทย 

32 1.3.1 ประช�กรไทยในปี 2560 

34 1.3.2 แนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งอ�ย ุ

 ของประช�กรไทย

36 1.3.3 “ประช�กรรุ่นเกิดล้�น” กำ�ลังเคลื่อนเข้�สู ่

 กลุ่มประช�กรสูงอ�ยุ

ส�รบัญ

39 ส่วนที่ 2 อรรถบท :  
 การสูงวัยอย่างมีพลัง 

41 2.1 กรอบแนวคิดในเรื่อง “การสูงวัยอย่างมีพลัง”

 

43 2.2 สุขภาพเป็นเสาหลักของการสูงวัยอย่างมีพลัง 

43 2.2.1 สุขภ�พร่�งก�ยโดยรวมของผู้สูงอ�ยุ

44 2.2.2 คว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติกิจวัตรพื้นฐ�น 

 ที่ใกล้ตัวที่สุดของผู้สูงอ�ยุ

45 2.2.3 คะแนนคว�มสุขของผู้สูงอ�ยุในปี 2560

46 2.2.4 แนวโน้มสุขภ�พของนัยน์ต� หู ช่องป�กและฟัน

48 2.2.5 ปัญห�สุขภ�พจ�กโรคเบ�หว�น คว�มดันเลือดสูง

49 2.2.6 แนวโน้มอัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ยในผู้สูงอ�ยุ

50 2.2.7 พฤติกรรมก�รสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ของผู้สูงอ�ยุ

51 2.2.8 แนวโน้มก�รออกกำ�ลังก�ย

52 2.3  ความมั่นคงในการดำารงชีวิตเป็นเสาหลัก 

 ของการสูงวัยอย่างมีพลัง  

52 2.3.1 ผู้สูงอ�ยุกับก�รศึกษ�

54 2.3.2 แนวโน้มก�รทำ�ง�นของผู้สูงอ�ยุ

55 2.3.3 แหล่งร�ยได้หลักของผู้สูงอ�ยุ

56 2.3.4 ผู้สูงอ�ยุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในปี 2560

57 2.3.5 แนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงครัวเรือนของผู้สูงอ�ยุ

59 2.3.6 ครัวเรือนผู้สูงอ�ยุกับคว�มต้องก�รก�รดูแล

60 2.4  การมีส่วนร่วมในสังคมเป็นเสาหลัก 

 ของการสูงวัยอย่างมีพลัง

60 2.4.1 ก�รเป็นสม�ชิกกลุ่ม หรือชมรมของผู้สูงอ�ยุ

62 2.4.2 โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ

63 2.4.3 คว�มเหม�ะสมของที่อยู่อ�ศัย
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65 ส่วนที่ 3 สถานการณ์เด่น 
     ในรอบปี 2560 

66 3.1 เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุผู้ทรงคุณค่า

68  3.1.1 ผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2560

72  3.1.2 ศิลปินแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2560 

76  3.2 เชิดชูเกียรติหน่วยงาน/องค์กร 

 เพื่อสังคมสูงอาย ุ

 

78  3.3 มาตรการต่างๆ ของภาครัฐเพื่อผู้สูงอาย ุ

 ในปี 2560

78  3.3.1 ม�ตรก�รเพื่อส่งเสริมก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุ

84  3.3.2 ก�รปรับปรุงกฎหม�ยเพื่อผู้สูงอ�ยุ

86  3.4 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

 

90  3.5 การตื่นตัวของสื่อในเรื่องสังคมสูงอายุ 

90  3.5.1 สื่อสิ่งพิมพ์

91  3.5.2 สื่อโทรทัศน์

91  3.5.3 สื่อวิทยุ

92  3.5.4 สื่อสังคมออนไลน์

95  3.6 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

 เพื่อผู้สูงอาย ุ 

96  3.6.1 ผู้สูงอ�ยุกับไอที

98  3.6.2 นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอ�ยุ

101 ส่วนที่ 4 งานวิจัย 
 เพื่อสังคมสูงอายุ

102 4.1  การถอดบทเรียนตัวอย่างที่ดีของโรงเรียน 

 และชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้

104 4.2  การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ของผู้สูงอายุไทย

106 4.3 การศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการ 

 สังคมที่เหมาะสมของประเทศไทย

108 4.4  การติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอาย ุ

 แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564)   

 ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559)

110 4.5  การศึกษารูปแบบการให้บริการ 

 การบริหารและการจัดการที่พักสำาหรับผู้สูงอายุ 

112 4.6  การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดย 

 ผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย

114 4.7 การศึกษาปัญหาและความเสี่ยงในการถูก 

 ละเมิดสิทธิและประเมินสถานการณ์เพื่อพิทักษ ์

 สิทธิของผู้สูงอายุ

116 บรรณ�นุกรม

118 ร�ยชื่อคณะทำ�ง�นจัดทำ�ร�ยง�น

สถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทย พ.ศ. 2560 
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ปัจจุบัน สหประช�ช�ติ (United Nations)  

ยังไม่มีนิย�มที่แน่นอน ว่�อ�ยุเท่�ไรจึงจะเรียกว่�เป็น  

“ผู้สูงอายุ” (Older/Elderly person)  

แต่สหประช�ช�ติใช้อ�ยุ 60 ปีขึ้นไปในก�รนำ�เสนอสถิติ

ข้อมูล และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอ�ยุ 

ประเทศพัฒน�แล้วส่วนใหญ่ใช้อ�ยุ 65 ปีขึ้นไป 

เป็นเกณฑ์ในก�รเรียก “ผู้สูงอายุ” 

สำ�หรับประเทศไทย กำ�หนดนิย�ม “ผู้สูงอายุ”  

ไว้ในพระร�ชบัญญัติผู้สูงอ�ยุ พ.ศ. 2546 ม�ตร� 3  

“ผู้สูงอายุ” หม�ยคว�มว่� “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบป ี

บริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย” 

ในร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทย พ.ศ. 2560  

“ผู้สูงอายุ” หม�ยถึงผู้มีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป และ  

“ประชากรสูงอายุ” หม�ยถึงประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป

คำ�นิย�มของ 

ผู้สูงอ�ยุ
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คำ�ว่� “สังคมสูงอ�ยุ” และ “สังคมสูงวัย”  

มีคว�มหม�ยเหมือนกัน และใช้แทนกันได้ 

น�ยแพทย์บรรลุ ศิริพ�นิช ประธ�นมูลนิธิสถ�บันวิจัย

และพัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทย ได้อ้�งถึงข้อเขียนของ  

สมเด็จพระพุทธโฆษ�จ�รย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ในหนังสือ 

เรื่อง “สูงอ�ยุเป็น ก็น่�เป็นผู้สูงอ�ยุ” ที่กล่�วว่� “อ�ยุ” 

เป็นภ�ษ�บ�ลี หม�ยถึง “พลังส่งต่อหล่อเลี้ยงชีวิต”  

และ “วัย” หม�ยถึง “คว�มเสื่อม คว�มโทรม”  

จึงเสนอให้ใช้คำ�ว่� “สังคมสูงอ�ยุ” เพื่อหม�ยถึง  

“สังคมที่สูงด้วยพลังสืบต่อหล่อเลี้ยงชีวิต” ไม่ใช้คำ�ว่� 

“สังคมสูงวัย” เพร�ะมีคว�มหม�ยสื่อไปในท�งลบว่� 

เป็นสังคมที่สูงด้วยคว�มเสื่อมโทรม” 

ในร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทย พ.ศ. 2560 นี้  

จะใช้คำ�ว่� “สังคมสูงอ�ยุ” โดยตลอด 

“สังคมสูงอายุ” (Aged society) หม�ยถึง สังคมที่

มีประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป ม�กกว่�ร้อยละ 10 ของ

ประช�กรทั้งหมด (หรือประช�กรอ�ยุ 65 ปีขึ้นไป  

ม�กกว่�ร้อยละ 7) 

“สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์”  

(Complete-aged society) หม�ยถึง  

สังคมที่มีประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป ม�กกว่�ร้อยละ 20  

ของประช�กรทั้งหมด (หรือประช�กรอ�ยุ 65 ปีขึ้นไป 

ม�กกว่�ร้อยละ 14) 

“สังคมสูงอายุระดับสุดยอด”  

(Super-aged society) หม�ยถึง สังคมที่มีประช�กร 

อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป ม�กกว่�ร้อยละ 28 ของประช�กรทั้งหมด  

(หรือประช�กรอ�ยุ 65 ปีขึ้นไป ม�กกว่�ร้อยละ 20) 

“สังคมสูงอายุ” (Ageing society)  หม�ยถึง  

สังคมที่ประช�กรกำ�ลังมีอ�ยุสูงขึ้น สังเกตได้จ�กอัตร� 

ส่วนร้อยของประช�กรสูงอ�ยุที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

“อัตราผู้สูงอายุ” หม�ยถึง ร้อยละของผู้สูงอ�ย ุ

ต่อประช�กรทั้งหมด 

คำ�นิย�มของ 

สังคมสูงอ�ยุ 
และสังคมสูงวัย
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United Nations, 2017. World Population Prospect, The 2017 Revision จัดทำ�โดย

สหประช�ช�ติ ที่ทำ�ก�รค�ดประม�ณประช�กรต�มกลุ่มอ�ยุและเพศ ของประเทศต่�งๆ ทั่วโลก 

โดยใช้ข้อมูลสำ�มะโนประช�กรของประเทศต่�งๆ เป็นฐ�น 

สำ�มะโนประช�กรและเคหะ ดำ�เนินก�รโดยสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ (สสช.) ที่ทำ�ก�รแจงนับ

ประช�กรทกุคน ทัว่ประเทศ ทกุ 10 ป ีในปพีทุธศกัร�ชทีล่งท�้ยดว้ยเลข 3 ประเทศไทยทำ�สำ�มะโน

ประช�กรและเคหะครั้งหลังสุด เมื่อ พ.ศ. 2553 

ทะเบียนร�ษฎร ดำ�เนินก�รโดยสำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง กระทรวงมห�ดไทย 

ซึ่งจะร�ยง�นจำ�นวนร�ษฎร จำ�นวนคนเกิดและคนต�ย ที่จดทะเบียนในแต่ละปี ร�ยง�นข้อมูล 

ณ วันที่ 31 ธันว�คมของปีนั้น 

ก�รค�ดประม�ณประช�กรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 จัดทำ�โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ (สศช.) โดยใช้ประช�กรจ�กสำ�มะโนประช�กรและเคหะ 

พ.ศ. 2553 เป็นฐ�นเริ่มต้น ทำ�ก�รค�ดประม�ณประช�กรต�มกลุ่มอ�ยุและเพศ ต�มเงื่อนไข 

แนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลง อัตร�เจริญพันธุ์ ก�รรอดชีพ และก�รย้�ยถิ่นที่ตั้งขึ้นเป็นข้อสมมุต ิ

ก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ดำ�เนินก�รโดยสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ 

(สสช.) เริ่มสำ�รวจครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2537 ก�รสำ�รวจ พ.ศ. 2560 เป็นก�รสำ�รวจครั้งที่ 6 ซึ่ง

เป็นก�รสำ�รวจตัวอย่�งของประช�กรอ�ยุ 50 ปีขึ้นไป ใน 83,880 ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่�งเป็น

ตัวแทนประช�กรสูงอ�ยุในระดับประเทศ ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทย พ.ศ. 2560 นำ�เสนอ

เฉพ�ะข้อมูลของตัวอย่�งอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป  

แหล่งข้อมูลที่ใช้ใน
ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทย พ.ศ. 2560



สถ�นก�รณ์ทั่วไป

1 
ก�รสูงวัยของประช�กรเป็นปร�กฏก�รณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงต้นสหัสวรรษนี้ 

ขณะนีโ้ลกของเร�ไดก้ล�ยเปน็สังคมสูงอ�ยไุปแล้ว สำ�หรับประเทศไทย ประช�กร

กำ�ลงัมีอ�ยุสงูขึน้อย�่งเรว็ม�ก ประเทศไทยจะกล�ยเปน็สังคมสงูอ�ยรุะดบัสุดยอด

ในเวล�ไม่เกิน 15 ปีข้�งหน้�นี้
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ไม่เฉพ�ะประเทศไทย 

แต่ประช�กรทั่วทั้งโลก 

กำ�ลังมีอ�ยุสูงขึ้นอย่�งรวดเร็ว

สถ�นก�รณ์จะเป็นอย่�งไร 

ถ้�หนึ่งในส�ม 
ของคนไทย 
เป็นผู้สูงอ�ยุ
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11 
ก�รสูงวัย
ของประช�กรโลก
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1 11 

ประช�กรโลก
ในปี 2017
ในปี 2017 โลกของเร�มีประช�กร

รวมทั้งหมดประม�ณ 7,550 ล้�นคน 

ในจำ�นวนนี้ประกอบด้วย :  

26.0%

61.3%

12.7%

ประช�กรอ�ยุ 0-14 ปี  

1,957 ล้�นคน หรือคิดเป็น

ประช�กร 15-59 ปี 

4,631 ล้�นคน หรือคิดเป็น

ประช�กร 60 ปีขึ้นไป 

962 ล้�นคน หรือคิดเป็น

เมื่อประช�กรโลก 
มีสัดส่วนประช�กร 
สูงอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป 
เกินกว่�ร้อยละ 10 

จึงเรียกได้ว่�โลกของเร� 
ได้กล�ยเป็น 
“สังคมสูงอ�ยุ” ไปแล้ว 

แหล่งข้อมูล : UN, 2017

ลาตินอเมริกา
และคาริบเบียน 

อเมรกิาเหนอื

13.8%

21.7%
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1 21 

อัตร�ผู้สูงอ�ยุ
ของประช�กรโลก 

ในขณะที่โลกก้�วเข้�สู่สภ�พสังคม 

สูงอ�ยุแล้ว แต่เมื่อดูก�รสูงวัยของ

ประช�กรโลกจำ�แนกต�มภูมิภ�คต่�งๆ 

จะเห็นได้ว่� “อัตร�ผู้สูงอ�ยุ” หรือร้อยละ

ของประช�กรสูงอ�ยุ (อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป) 

ต่อประช�กรทั้งหมดแตกต่�งกัน 

อย่�งม�ก ในขณะที่ทวีปยุโรป มีอัตร�

ผู้สูงอ�ยุสูงสุด คือ สูงถึงร้อยละ 24.7 

และทวีปอเมริก�เหนือ รองลงม�คือ มี

ประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 21.7 

ประเทศในทวีปแอฟริก�มีอัตร�ผู้สูงอ�ยุ

เพียงร้อยละ 5.5 เท่�นั้น เรียกได้ว่�ยุโรป

และอเมริก�เหนือเป็น “สังคมสูงอ�ยุ

อย่�งสมบูรณ์” แล้ว ในปี 2017 ทุกทวีป

ในโลกยกเว้นแอฟริก�ได้ก้�วเข้�สู่สังคม

สูงอ�ยุแล้ว

แหล่งข้อมูล : UN, 2017

แอฟริกา

เอเซีย

ยุโรป

5.5%

12.2%

17.0%

24.7%

ภาคพื้นมหาสมุทร

ปี 2017
ประช�กร 60 ปีขึ้นไป 

962 ล้�นคน

0-14

15-59

60+

ช�ย หญิง

(พันคน)
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ส่วนประเทศที่มีอัตร�ผู้สูงอ�ยุ 10 อันดับตำ่�สุด 

นอกจ�กสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ (ร้อยละ 2.4)  

ก�ต�ร์ (ร้อยละ 2.8) และโอม�น (ร้อยละ 4.0)  

ที่อยู่ในภูมิภ�คตะวันออกกล�งแล้ว นอกนั้น  

เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริก�ทั้งส้ิน  

2.4%

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เป็นประเทศที่ม ี

อัตราผู้สูงอายุตำ่าที่สุดในโลก 

1 ญี่ปุ่น 33.4 %

2 อิต�ลี 29.4 %

3 เยอรมนี 28.0 %

4 โปรตุเกส 27.9 %

5 ฟินแลนด์ 27.8 %

6 บัลแกเรีย 27.7 %

7 โครเอเชีย 26.8 %

8 กรีซ 26.5 %

9 สโลวีเนีย 26.3 %

10 ลัตเวีย 26.2 %

1 สหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ 2.4 %

2 ก�ต�ร์ 2.8 %

3 ยูกันด� 3.3 %

4 แซมเบีย 3.7 %

5 แกมเบีย 3.8 %

6 บูร์กิน�ฟ�โซ 3.9 %

7 ม�ลี 4.0 %

8 ช�ด 4.0 %

9 โอม�น 4.0 %

10 แองโกล� 4.0 %

แหล่งข้อมูล : UN, 2017

ประเทศท่ีมีอัตราผู้สูงอายุสูงสุด 

10 อันดับแรก

ประเทศที่มีอัตราผู้สูงอายุตำ่าสุด 

10 อันดับสุดท้าย

ถ้�ดูก�รสูงวัยของประช�กรเป็นร�ยประเทศ  

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอัตร�ผู้สูงอ�ยุสูงที่สุดในโลก 

คือสูงถึงร้อยละ 33.4 หรือเท่�กับหนึ่งในส�มของ 

คนญี่ปุ่นจะมีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป ประเทศที่มีอัตร� 

ผู้สูงอ�ยุสูงที่สุด 10 อันดับแรกของโลก  

นอกจ�กญี่ปุ่นแล้ว ประเทศอื่นๆ อีก 9 ประเทศ 

ล้วนอยู่ในทวีปยุโรป 

33.4%

ญี่ปุ่น
เป็นประเทศท่ีม ี

อัตราผู้สูงอายุสูงที่สุดในโลก 
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0-14 15-59 60+ รวมทุก
กลุ่มอายุ

2017 1,957 4,631 962 7,550 

2007 1,840 4,158 611 6,609

อัตร�เพิ่มประช�กร
ร�ยกลุ่มอ�ยุต่อปี 0.6 % 1.1 % 5.8 % 1.4 %

แหล่งข้อมูล : UN, 2017

1 31 

คว�มเร็วของก�รสูงวัย
ของประช�กรโลก

ในขณะท่ีประช�กรรวมทุกกลุ่มอ�ยุของโลกกำ�ลังเพิ่มขึ้นด้วยอัตร�ที่ช้�ลง 

ประช�กรสูงอ�ยุกลับเพิ่มด้วยอัตร�ที่สูงม�ก ในระยะเวล� 10 ปี ระหว่�ง

ปี 2007 ถึง 2017 ประช�กรโลกได้เพ่ิมขึ้นจ�ก 6,609 ล้�นคน  

เป็น 7,550 ล้�นคน เท่�กับเพิ่มด้วยอัตร�เฉลี่ยร้อยละ 1.4 ต่อปี  

แต่ประช�กรสูงอ�ยุกลับเพิ่มขึ้นด้วยอัตร�ที่สูงกว่�อัตร�ของประช�กร

รวมถึง 4 เท่�ตัว ประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไปได้เพิ่มขึ้นจ�ก 611 ล้�นคน 

ในปี 2007 เป็น 962 ล้�นคนในปี 2017 เท่�กับเพิ่มด้วยอัตร� 

เฉลี่ยร้อยละ 5.8 ต่อปี

อัตร�เพิ่มของ
ประช�กรสูงอ�ยุของโลก

0.6 % ต่อปี

1.4 % ต่อปี

5.8 % ต่อปี

อัตร�เพิ่มของ
ประช�กรวัยเย�ว์ของโลก

อัตร�เพิ่มของ
ประช�กรโลก

จำานวนประชากรรายกลุ่มอายุ (ล้านคน)

การเพิ่มขึ้นของจำานวนผู้สูงอายุ  60 ปี ขึ้นไปของโลก 

ระหว่าง ปี 2007-2017 (ล้านคน)

คว�มเร็วของก�รสูงวัย
ประช�กรสูงอ�ยุโลก 
สูงกว่�อัตร�เฉลี่ยของ
ประช�กรรวมถึง 

4  เท่�ตัว

20172007

611

962

10

ล้�นคน

ปี

ล้�นคน
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1 41 

วันผู้สูงอ�ยุส�กล 

สมัชช�ใหญ่แห่งสหประช�ช�ต ิ

ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันว�คม 1990  

ให้ถือเอ�วันที่ 1 ตุล�คมของทุกปี เป็น 

“วันผู้สูงอ�ยุส�กล” (International 

Day of Older Persons) 

เพื่อปลุกให้ช�วโลกได้ตระหนักถึงคว�ม

สำ�คัญของประเด็นเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุ  

เช่น เรื่องคุณค่�และคุณูปก�รที่ผู้สูงอ�ย ุ

มีต่อสังคม และก�รกระทำ�รุนแรง 

ต่อผู้สูงอ�ยุ 

INTERNATIONAL 
DAY OF OLDER 
PERSONS

คำาขวัญวันผู้สูงอายุสากล ปี 2560

Stepping into  
the Future:  
Tapping 
the Talents, 
Contributions  
and Participation  
of  Older Persons  
in Society

ก้�วสู่อน�คต: 
ดึงเอ�ภูมิปัญญ� คุณูปก�ร และ
ก�รมีส่วนร่วมของผู้สูงอ�ยุในสังคม
ออกม�ให้เป็นที่ประจักษ์
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21 
ก�รสูงวัย

ของประช�กรอ�เซียน
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ประช�กรอ�เซียน
ในปี 2017
ในปี 2017 ทั้ง 10 ประเทศที่เป็นสม�ชิก

ของอ�เซียนหรือสม�คมประช�ช�ติแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(The Association of Southeast Asian 

Nations - ASEAN) มีประช�กร 

รวมกันประม�ณ 647 ล้�นคน  

ในจำ�นวนนี้ ประกอบด้วย : 

26.2 %

63.9%

9.9%

ประช�กรอ�ยุ 0-14 ปี  

169.7  ล้�นคน หรือคิดเป็น

ประช�กร 15-59 ปี 

413.9  ล้�นคน หรือคิดเป็น

ประช�กร 60 ปีขึ้นไป 

63.9 ล้�นคน หรือคิดเป็น

แหล่งข้อมูล : UN, 2017

เมื่อประช�กรอ�เซียนมี
สัดส่วนประช�กรอ�ยุ  
60 ปีขึ้นไป ยังไม่ถึง 
ร้อยละ 10 จึงกล่�วได้ว่� 

อ�เซียนยังไม่ได้เป็น  
“สังคมสูงอ�ยุ” 

แม้ว่�ประช�กรอ�เซียน
กำ�ลังมีอ�ยุสูงขึ้น 
อย่�งรวดเร็วก็ต�ม  

ป ี1999
สิงคโปร ์
เป็นประเทศเดียว 
ที่เป็นสังคมสูงอ�ยุแล้ว  
10.5 %

19.5 %
ป ี2017
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ปี 2017
อ�เซียนมีประช�กร 60 ปีขึ้นไป 

63.9
ล้�นคน

0-14

15-59

60+

ในปี 1999 เมื่ออ�เซียนมีสม�ชิกครบ 10 ประเทศ มีประช�กรรวมกัน 518 ล้�นคน  

โดยมีประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไปจำ�นวน 38 ล้�นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 7.3 ของ

ประช�กรทั้งหมด และในปีนั้น มีสิงคโปร์เพียงประเทศเดียวที่เป็นสังคมสูงอ�ยุแล้ว 

จนถึงปี 2017 ประช�กรอ�เซียนได้เพิ่มขึ้นเป็น 647 ล้�นคน โดยมีประช�กรสูงอ�ย ุ

เพิ่มม�กขึ้นอีกเกือบเท่�ตัวเป็น 64 ล้�นคน และประเทศสม�ชิกอ�เซียนที่กล�ยเป็น

สังคมสูงอ�ยุแล้วมีเพิ่มขึ้นอีก 2 ประเทศ คือ ไทย และเวียดน�ม 

ในขณะที่สิงคโปร์กำ�ลังจะกล�ยเป็น “สังคมสูงอ�ยุอย่�งสมบูรณ์” ในอีก 1-2 ปี ข้�งหน้�  

ประเทศอื่นๆ อีกอย่�งน้อย 2 ประเทศ คือ ม�เลเซีย และเมียนม� ก็น่�จะกล�ยเป็น

สังคมสูงอ�ยุภ�ยในปี 2018 หรือ 2019 นี ้

ป ี2017

กล�ยเป็นสังคมสูงอ�ยุแล้ว  

ไทย และเวียดน�ม

17.1 % 11.1 %

ประช�กรอ�ยุ 

60 ปีขึ้นไป

ประช�กรอ�ยุ 

60 ปีขึ้นไป

ช�ย หญิง

(พันคน)
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ประชากรของประเทศ
ในอาเซียน ปี 2017

เวียดนาม

มาเลเซีย

0-14

15-59

60+11.1 %

65.8 %

23.1 %

จำ�นวนประช�กร

จำ�นวนประช�กร

95.5 ล้�นคน

31.6 ล้�นคน

0-14

15-59

60+8.6 %

64.0 %

27.4 %

อินโดนีเซีย
จำ�นวนประช�กร

264.0 ล้�นคน

ลาว
จำ�นวนประช�กร

6.9 ล้�นคน 0-14

15-59

60+6.3 %

60.8 %

32.9% 0-14

15-59

60+9.7 %

66.0 %

24.3 %

ช�ย หญิง
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บรูไน

0-14

15-59

60+8.0 %

69.0 %

23.0 %

จำ�นวนประช�กร

0.4 ล้�นคน

กัมพูชาเมียนมา

ไทย

0-140-14

0-14

15-5915-59

15-59

60+60+

60+

7.0 %9.5 %

17.1%

61.7 %63.7 %

65.4%

31.3 %26.8 %

17.5 %

จำ�นวนประช�กรจำ�นวนประช�กร

จำ�นวนประช�กร

16.0 ล้�นคน53.4 ล้�นคน

69.0 ล้�นคน

สิงคโปร์
จำ�นวนประช�กร

5.7 ล้�นคน 0-14

15-59

60+19.5 %

65.5 %

15.0 %

ฟิลิปปินส์
จำ�นวนประช�กร

104.9 ล้�นคน 0-14

15-59

60+7.7 %

60.6 %

31.7 %
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แหล่งข้อมูล : UN, 2017

หม�ยเหตุ : * จำ�นวนประช�กรของประเทศไทยที่ค�ดประม�ณโดยสหประช�ช�ติเป็นประช�กรทุกคน 

ที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งรวมทั้งคนที่ไม่มีสัญช�ติไทยและไม่มีชื่อในทะเบียนร�ษฎรด้วย

1999 2017

จำ�นวนประช�กร
ทั้งหมด (ล้�นคน)

ร้อยละของประช�กร
อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป

จำ�นวนประช�กร
ทั้งหมด (ล้�นคน)

ร้อยละของประช�กร
อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป

สิงคโปร์ 3.8 10.5 5.7 19.5

ไทย* 62.0 9.6 69.0 17.1

เวียดนาม 79.4 8.6 95.5 11.1

มาเลเซีย 22.9 6.1 31.6 9.7

เมียนมา 47.1 7.1 53.4 9.5

อนิโดนเีซยี 208.6 7.2 264.0 8.6

บรูไน 0.3 4.0 0.4 8.0

ฟิลิปปินส์ 76.3 5.0 104.9 7.7

กัมพูชา 11.9 4.9 16.0 7.0

ลาว 5.3 5.4 6.9 6.3

รวม 517.6 647.4

ประเทศ

ก�รสูงวัยของประช�กรอ�เซียน
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31 
ก�รสูงวัย
ของประช�กรไทย
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3 11 

ประช�กรไทย
ในปี 2560 
ในปี 2560 ประช�กรในประเทศไทยที่นับ

เฉพ�ะคนที่มีสัญช�ติไทยและไม่ใช่สัญช�ติ

ไทย แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนร�ษฎร (ไม่นับ

รวมคนที่ไม่มีสัญช�ติไทยและไม่มีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนร�ษฎร เช่น แรงง�นต่�งช�ติ)  

มีจำ�นวนรวมทั้งหมดประม�ณ  

65.5 ล้�นคน ในจำ�นวนนี้ประกอบด้วย

17.5 %

65.4%

17.1%

ประช�กรอ�ยุ 0-14 ปี  

11.5  ล้�นคน หรือคิดเป็น

ประช�กร 15-59 ปี 

42.8  ล้�นคน หรือคิดเป็น

ประช�กร 60 ปีขึ้นไป 

11.3 ล้�นคน หรือคิดเป็น

ประช�กรไทยมีสัดส่วน
ประช�กรอ�ยุ 60 ปีขึ้นไป 
สูงถึงร้อยละ 10  
ของประช�กรทั้งหมด 
เมื่อปี 2548 จึงกล่�ว 
ได้ว่�ประเทศไทยได้กล�ย
เป็น “สังคมสูงอ�ยุ” แล้ว
ตั้งแต่ปีนั้น 

ปี 2560 อัตร�ผู้สูงอ�ยุไทย
สูงขึ้นถึงร้อยละ 17  
ใกล้จะกล�ยเป็น  
“สังคมสูงอ�ยุอย่�งสมบูรณ์”  
เข้�ไปทุกทีแล้ว

1 แพร่ 24.7%

2 อุตรดิตถ์ 24.2%

3 พิจิตร 24.2%

4 อุทัยธ�นี 24.2%

5 ลำ�ป�ง 24.1%

6 สมุทรสงคร�ม 24.0%

7 ชัยน�ท 23.8%

8 สุโขทัย 23.4%

9 สิงห์บุรี 23.4%

10 นครสวรรค์ 22.8%

จังหวัดที่มีอัตราผู้สูงอายุสูงสุด

 10 อันดับแรก
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ปี 2560
ประช�กร 60 ปีขึ้นไป 

11.3
ล้�นคน

0-14

15-59

60+

1 ภูเก็ต 10.3%

2 ชลบุรี 10.5%

3 สมุทรส�คร 10.8%

4 ระยอง 11.3%

5 ยะล� 11.9%

6 กระบี่ 11.9%

7 ปทุมธ�นี 11.9%

8 นร�ธิว�ส 12.0%

9 สมุทรปร�ก�ร 12.4%

10 สตูล 12.8%

จังหวัดท่ีมีอัตราผู้สูงอายุตำ่าสุด

 10 อันดับสุดท้าย

ปี 2560

ปี 2560

แพร ่

ภูเก็ต 

เป็นจังหวัดที่ม ี
อัตร�ผู้สูงอ�ยุสูงสุด 

เป็นจังหวัดที่ม ี
อัตร�ผู้สูงอ�ยุตำ่�สุด 

24.7 %

10.3 % อัตร�ผู้สูงอ�ยุ ปี 2560

น้อยกว่� 60

60.0 - 79.9

80.0 - 99.9

100.0 - 119.9

120 ขึ้นไป

แหล่งข้อมูล : ก�รค�ดประม�ณ
ประช�กรของประเทศไทย  
พ.ศ. 2553-2583, สศช.

ช�ย หญิง
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แนวโน้ม 
ก�รเปลี่ยนแปลง
โครงสร้�งอ�ยุ
ของประช�กรไทย

ในรอบ 50 ปีที่ผ่�นม� โครงสร้�งอ�ยุของประช�กร

ไทย ได้เปลี่ยนไปอย่�งม�ก จ�กที่เคยมีเด็กม�ก  

เช่นในปี 2513 ประเทศไทยมีประช�กร 

เด็กอ�ยุตำ่�กว่� 15 ปีม�กถึงเกือบครึ่งหนึ่งของ

ประช�กรทั้งหมด แต่ในปี  2560 สัดส่วนประช�กร

วัยเด็กลดตำ่�ลงเหลือเพียงร้อยละ 18 สัดส่วนผู้สูงอ�ยุ

ซึ่งมีเพียง ร้อยละ 5 ในปี  2513 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 

ร้อยละ 17 ในปี  2560 รูปทรงของพีระมิดประช�กร

ไทยได้เปลี่ยนไปอย่�งเห็นได้ชัดเจน จ�กที่เคยเป็น 

รูปส�มเหลี่ยมเปล่ียนม�เป็นพีระมิดที่มีรูปทรง 

เหมือนหัวคท� 

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

ปี 2513

ปี 2533

ปี 2560

4.9%

7.4%

17.1%

ประช�กร 60 ปีขึ้นไป 
1.7 ล้�นคน หรือคิดเป็น

ประช�กร 60 ปีขึ้นไป 
4 ล้�นคน หรือคิดเป็น

ประช�กร 60 ปีขึ้นไป 
11 ล้�นคน หรือคิดเป็น

ช�ย หญิง
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ปัจจุบันนี้ ประช�กรไทยโดยรวมเพิ่มข้ึนด้วยอัตร� 

ท่ีตำ่�ม�กจนใกล้เคียงกับศูนย์ และประเทศไทยจะมีอัตร�

เพ่ิมประช�กรติดลบในไม่ช้� แต่ประช�กรสูงอ�ยุกลับ 

เพ่ิมขึ้นด้วยอัตร�ที่สูงม�ก ประช�กรยิ่งอ�ยุม�กยิ่งเพิ่มเร็ว 

ในปี 2533 ประเทศไทยมีผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย หรืออ�ย ุ 

80 ปีข้ึนไป เพียง 4 แสนคน ในปี 2560 ผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย

ได้เพ่ิมขึ้นเป็น 1.5 ล้�นคน และค�ดประม�ณว่� 

จะมีผู้สูงอ�ยุ 80 ปีขึ้นไปม�กถึง 3.5 ล้�นคนในอีก 

20 ปีข้�งหน้� 

ต้ังแต่ปีนี้เป็นต้นไป ค�ดประม�ณว่�จำ�นวนประช�กรอ�ยุ 

60 ปีข้ึนไป จะเพิ่มด้วยอัตร�เฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี  

และประช�กรอ�ยุ 80 ปีขึ้นไปจะเพิ่มด้วยอัตร� 

เฉล่ียร้อยละ 6 ต่อปี 

2513 2533 2560

จำ�นวน 
(ล้�นคน)

ร้อยละ จำ�นวน 
(ล้�นคน)

ร้อยละ จำ�นวน 
(ล้�นคน)

ร้อยละ

0-14 15.5 45.1 15.9 29.2 11.6 17.5

15-59 17.2 50.0 34.6 63.4 43.2 65.4

60 ปีขึ้นไป  1.7  4.9  4.0  7.4 11.3 17.1

รวม 34.4 100.0 54.5 100.0 65.5 100.0

อายุ

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

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

ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป  

คาดประมาณว่าจำานวน

ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  

จะเพิ่มด้วยอัตราเฉล่ีย 

4% ต่อปี

ปี 2560 เป็นต้นไป  

ประชากรอายุ 80 ปีขึ้นไป  

จะเพ่ิมด้วยอัตราเฉล่ีย 

6% ต่อปี

จำานวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป และอายุ 80 ปีข้ึนไป 
พ.ศ. 2533-2580

อ�ยุ 2533 2553 2560 2580

 60 ปีขึ้นไป   4.0 8.4 11.3 19.9

 80 ปีขึ้นไป  0.4 1.1 1.5 3.5

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

อัตราเพิ่มต่อปีของประชากรสูงอายุ (%)

อ�ยุ 2533-2553 2553-2560 2560-2580

 60 ปีขึ้นไป    5.5   4.9    3.9

 80 ปีขึ้นไป     7.1      6.3 6.2 
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“ประช�กรรุ่นเกิดล้�น”
กำ�ลังเคลื่อนเข้�สู่กลุ่มประช�กรสูงอ�ยุ

ในปี 2560 นี้ประม�ณ

ของเด็กจำ�นวน  

7 แสน 8 หมื่นคน 

ที่เกิดในปี 2500  

จะมีอ�ยุถึง 60 ปี  

เข้�เกณฑ์ที่เรียกว่�เป็น 

ผู้สูงอ�ยุ 

แหล่งข้อมูล: สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กระทรวงมห�ดไทย

“ประช�กรรุ่นเกิดล้�น”  

หม�ยถึง ประช�กรที่เกิดในช่วงปี 2506 ถึง 2526  

ซึ่งมีก�รเกิดที่ม�จดทะเบียนในช่วง 20 ปีนี ้

ม�กกว่� 1 ล้�นคนในแต่ละปี

จำานวนเด็กเกิดระหว่างปี 2500-2560

2500  

2510

2520

2530

2540

2550

2560
777,436  

1,116,424  

1,079,331  

884,043

897,604

797,588

702,755

80 %
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6050 70 80403020100

2560 

ประช�กรรุ่นเกิดล้�น มีอ�ยุ

ประช�กรรุ่นเกิดล้�น มีอ�ยุ

34-54 ปี

54-74 ปี

2580  

และจะมีผู้สูงอ�ยุที่ม ี

อ�ยุ 60 ปีขึ้นไปม�กถึง 

ล้านคน 

ฝั่งผู้สูงอายุ

20

ในปี 2560 ประช�กรรุ่นเกิดล้�นมีอ�ยุ 34-54 ปี 

อีก 6 ปีข้�งหน้� ประช�กรรุ่นเกิดล้�นจะเริ่ม 

เคลื่อนเข้�สู่วัยสูงอ�ยุ ซึ่งจะทำ�ให้จำ�นวนผู้สูงอ�ย ุ

ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่�งเร็วม�ก

อีก 20 ปีข้�งหน้� ประช�กรรุ่นเกิดล้�น 

จะมีอ�ยุ 54-74 ปี ซึ่งค�ดประม�ณว่�ในปี 2580  

จะมีผู้สูงอ�ยุที่มีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไปม�กถึง 20 ล้�นคน 



อีก 20 ปีข้�งหน้� 
ประเทศไทยจะมีผู้สูงอ�ยุ

(อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป) 

20 ล้�นคน
หรือหนึ่งในส�มของคนไทย 

จะเป็นผู้สูงอ�ย ุ

อีก 20 ปีข้�งหน้� 

ผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย 
(อ�ยุ 80 ปีขึ้นไป) จะมีม�กถึง 

3.5 ล้�นคน 



ก�รสูงวัยอย่�งมีพลัง

2
ห�กเร�ส�ม�รถทำ�ให้คนไทยทุกคนเจริญวัยขึ้นอย่�งมีพลังได้ ประเทศไทย 

ก็จะเป็นสังคมสูงอ�ยุที่มีพลัง ผู้สูงอ�ยุที่มีพลังจะเป็นทรัพย�กรทรงคุณค่� 

ที่จะช่วยเป็นหลักชัยนำ�สังคมไทยไปสู่คว�มอยู่ดีมีสุขได้ 
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และมีคุณค่�จะช่วยพัฒน�ให้ประเทศไทย

มีคว�มมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
ยิ่งๆ ขึ้นไป

พลัง 
ผู้สูงอ�ยุที่มี
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ก�รสูงวัยอย่�งมีพลัง จะทำ�ให้คนตระหนักถึงคว�มเป็นไปได้ 

ที่ตนจะสร้�งคว�มเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) ทั้งท�งก�ย 

จิต และสังคม ตลอดเส้นท�งชีวิตของตนตั้งแต่เกิดจนต�ย 

คำ�ว่� “อย่�งมีพลัง” (Active) มีคว�มหม�ยถึง

ก�รมีส่วนร่วมอย่�งต่อเนื่องในกิจก�รท�งสังคม เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม จิตวิญญ�ณ และก�รทำ�หน้�ที่ของพลเมืองที่ดี  

ก�รสูงวัยอย่�งมีพลังมุ่งหม�ยที่จะยืด  

“อ�ยุค�ดเฉลี่ยที่มีสุขภ�พ” (Healthy 

life expectancy) และคุณภ�พชีวิตสำ�หรับประช�ชนทุกคน 

ในขณะเจริญวัยขึ้น ซึ่งรวมถึงผู้ป่วย คนพิก�ร และคนที่

จำ�เป็นต้องมีผู้ดูแล

คำ�ว่� “สุขภ�พ” (Health) มีคว�มหม�ยถึงคว�ม

เป็นอยู่ที่ดีทั้งท�งก�ย จิต และสังคม ต�มคำ�นิย�มของ 

คำ�ว่� “สุขภ�พ” ขององค์ก�รอน�มัยโลก   ดังนั้น  

ต�มแนวคว�มคิดเรื่องก�รสูงวัยอย่�งมีพลัง นโยบ�ย

และโครงก�รที่ส่งเสริมสุขภ�พจิต และก�รมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมท�งสังคมจึงมีคว�มสำ�คัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่�

โครงก�รที่มุ่งส่งเสริมสุขภ�พก�ย

องค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) ได้นำ�ศัพท์คำ�ว่� 

“ก�รสูงวัยอย่�งมีพลัง” (Active ageing) ม�ใช ้

เมื่อปล�ยทศวรรษ 1990 โดยมุ่งหวังที่จะสื่อ

คว�มหม�ยให้กว้�งกว่�คำ�ว่� “ก�รสูงวัยอย่�งมี

สุขภ�พ” (Healthy ageing) และให้ครอบคลุม

ปัจจัยต่�งๆ ที่นอกเหนือไปจ�กก�รดูแลสุขภ�พ

ที่มีผลกระทบต่อก�รสูงอ�ยุของปัจเจกบุคคล

และประช�กร 

องค์ก�รอน�มัยโลกได้ให้คว�มหม�ยของคำ�ว่� 

“ก�รสูงวัยอย่�งมีพลัง” ไว้ดังนี้ (WHO, 2002)

กรอบแนวคิดในเรื่อง 

“ก�รสูงวัยอย่�งมีพลัง” 

ก�รสูงวัยอย่�งมีพลังเป็นกระบวน
ก�รของก�รสร้�งโอก�สที่ดีที่สุด 
เพื่อสุขภ�พ  ก�รมีส่วนร่วมและ
คว�มมั่นคงเพื่อที่จะยกระดับ 
“คุณภ�พชีวิต” (Quality of life) 
ของคนตลอดเวล�ที่เจริญวัยขึ้น 
แนวคิดนี้ใช้ได้กับทั้งปัจเจกบุคคล
และกลุ่มประช�กร

12
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“คว�มเป็นตัวของตัวเอง”  (Autonomy) 

และ “คว�มเป็นอิสระ” (Independence) 

สำ�หรับผู้สูงอ�ยุเป็นเป้�หม�ยสำ�คัญในกรอบนโยบ�ย

สำ�หรับก�รสูงวัยอย่�งมีพลัง

คว�มเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) คือ 

คว�มส�ม�รถต�มคว�มรู้สึกของตนเองที่จะควบคุมและ

ตัดสินใจเกี่ยวกับก�รใช้ชีวิตประจำ�วัน ต�มกฎเกณฑ์และ

คว�มชอบของตน

คว�มเป็นอิสระ (Independence)  คือ 

คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กิจวัตรที่เกี่ยวข้องกับก�รใช้ชีวิต

ประจำ�วัน เช่น คว�มส�ม�รถที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่�งอิสระ 

ในชุมชนโดยไม่ต้องมีใครช่วยเหลือ

หลักก�รก�รสูงวัยอย่�งมีพลังยึดหลักสิทธิมนุษยชน 
ของผู้สูงอ�ยุ และหลักก�รของสหประช�ช�ติในเรื่อง 
คว�มเป็นอิสระ ก�รมีส่วนร่วม และศักดิ์ศร ี
ของคว�มเป็นคน เป็นก�รเปลี่ยนยุทธศ�สตร ์
จ�กวิธีเข้�ไปสงเคร�ะห์ผู้สูงอ�ยุ ม�เป็นวิธียึดสิทธ ิ
ของผู้สูงอ�ยุที่เชื่อว่�ผู้สูงอ�ยุมีสิทธิที่จะได้รับโอก�ส  
และได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเท่�เทียมในทุกด้�น 
ของชีวิตเมื่อตนมีอ�ยุสูงขึ้น  

แนวคิดเรื่องก�รสูงวัยอย่�งมีพลัง มีคว�มสำ�คัญ 

ห�กเร�ส�ม�รถทำ�ให้ประช�กรไทยสูงวัยขึ้นอย่�ง 

มีพลังได้ม�กเท่�ไร ก็เท่�กับลดจำ�นวนผู้สูงอ�ยุที่ต้อง 

พึ่งพ� หรือเป็นภ�ระของครอบครัว สังคม และรัฐ 

ให้น้อยลงได้เท่�นั้น ในขณะเดียวกัน ผู้สูงอ�ยุที่ยัง

คงมีพลังและมีคุณค่�ที่เพิ่มม�กขึ้น ก็กลับจะเป็น

ประโยชน์ต่อก�รพัฒน�ให้ประเทศไทย 

มีคว�มมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบต่อไป
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เป็นที่ยอมรับกันว่�สุขภ�พของคน 

จะถดถอยไปต�มอ�ยุที่เพิ่มขึ้น ผู้สูงอ�ย ุ

ก็เช่นเดียวกัน ก�รประเมินสถ�นะ

สุขภ�พด้วยตนเองเป็นเครื่องมือที่ง่�ย

ที่สุดที่ส�ม�รถทำ�ให้ทร�บว่�ผู้สูงอ�ย ุ

มีสุขภ�พดี/ไม่ดีม�กน้อยเช่นไร

จ�กก�รสอบถ�มผู้สูงอ�ยุด้วยคำ�ถ�ม 

“ในระหว่าง 7 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์ 

.....(ชื่อ).... รู้สึกว่าสุขภาพร่างกายของ

ตนเองเป็นอย่างไร” ซึ่งคำ�ตอบมีอยู่  

5 ระดับ คือ ดีม�ก ดี ป�นกล�ง ไม่ดี  

ไม่ดีม�กๆ 

พบว่� ผู้สูงอ�ยุที่ประเมินสุขภ�พของตน

ว่�ไม่ดีหรือไม่ดีม�กๆ ลดลงโดยตลอด

ช่วง 15 ปีที่ผ่�นม� แสดงว่�ผู้สูงอ�ยุไทย

มีสุขภ�พที่ดีขึ้น

สุขภ�พเป็นเส�หลัก 
ของก�รสูงวัยอย่�งมีพลัง

2 12

สุขภ�พร่�งก�ยโดยรวม
ของผู้สูงอ�ยุ

ร้อยละการประเมินสถานะสุขภาพตนเองว่าไม่ดี/ไม่ดีมากๆ 

จำาแนกตามอายุ พ.ศ. 2545 – 2560

พ.ศ. อายุ 
60-69 ปี

อาย ุ
70-79 ปี

อายุ 
80 ปีขึ้นไป รวมทุกอายุ

2545 19.7 29.6 40.0 24.5

2550 18.5 30.0 41.4 24.4

2554 11.3 19.7 29.9 15.9

2560 9.5 18.4 32.1 15.2

แหล่งข้อมูล: วิเคร�ะห์จ�กข้อมูลก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย  

พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 ที่มีก�รถ่วงนำ้�หนักประช�กร

24.5%

15.2%
2545 2560

สุขภาพของตน
ไม่ดีหรือไม่ดีมากๆ ลดลง

22

ผู้สูงอ�ยุไทยมี
สุขภ�พที่ดีขึ้น
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กิจวัตรพื้นฐ�นและใกล้ตัวผู้สูงอ�ยุที่สุดจริงๆ มีอยู่ 3 เรื่องด้วยกัน คือ ก�รกิน

อ�ห�ร ใส่เสื้อผ้� (แต่งตัว) อ�บนำ้�/ล้�งหน้� (รวมก�รใช้ห้องนำ้�) ผู้สูงอ�ยุที่ไม่

ส�ม�รถทำ�กิจวัตรพื้นฐ�นเหล่�นี้ได้ด้วยตนเองแม้เพียงกิจวัตรใดกิจวัตรหนึ่ง

ย่อมเป็นภ�ระต่อบุคคลผู้อยู่ใกล้ชิดอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ และนั่นย่อม

หม�ยคว�มว่�ผู้สูงอ�ยุคนนั้นจำ�เป็นต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือ

เมื่อนำ�ข้อมูลก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทยม�วิเคร�ะห์ โดยให้คำ�

จำ�กัดคว�ม “คว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติกิจวัตรพื้นฐ�นที่ใกล้ตัว” ว่�หม�ยถึง

คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กิจวัตรพื้นฐ�นทั้ง 3 เรื่องได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีใคร

ช่วยหรือใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ ก็พบว่� ผู้สูงอ�ยุที่มีอ�ยุตำ่�กว่� 80 ป ี

กว่�ร้อยละ 95 ยังส�ม�รถกินอ�ห�ร ใส่เสื้อผ้� (แต่งตัว) อ�บนำ้�/ล้�งหน้�  

(รวมก�รใช้ห้องนำ้�) ได้โดยไม่ต้องมีก�รช่วยเหลือ แต่เมื่ออ�ยุ 80 ปีขึ้นไปแล้ว 

ร�ว 2 ใน 10 ของผู้สูงอ�ยุวัยนี้ไม่ส�ม�รถทำ�กิจวัตรพื้นฐ�นเหล่�นี้ได้ด้วย

ตนเอง

2 22 

คว�มส�ม�รถ
ในก�รปฏิบัติกิจวัตรพื้นฐ�น
ที่ใกล้ตัวที่สุดของผู้สูงอ�ยุ

ของผู้สูงอ�ย ุ
ยังส�ม�รถทำ�
กิจวัตรพื้นฐ�น
ที่ใกล้ตัวได ้
ด้วยตนเอง

95%

5%

ปี 2560

พ.ศ. อายุ 
60-69 ปี

อาย ุ
70-79 ปี

อายุ 
80 ปีขึ้นไป รวมทุกอายุ

2545 98.7 96.9 88.1 97.2

2550 98.2 96.0 85.2 96.3

2554 98.6 96.9 85.9 96.8

2560 97.8 95.2 81.3 94.8

แหล่งข้อมูล: วิเคร�ะห์จ�กข้อมูลก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย  

พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 ที่มีก�รถ่วงนำ้�หนักประช�กร

โดยรวมแล้ว ก�รสำ�รวจฯ ปี 2560 

พบว่� ผู้สูงอ�ยุร้อยละ 95  

ยังส�ม�รถทำ�กิจวัตรพื้นฐ�น 

ที่ใกล้ตัวได้ด้วยตนเอง  

ซึ่งเท่�กับว่� มีผู้สูงอ�ยุร้อยละ 5  

ที่ต้องก�รก�รดูแล

ที่ต้องก�ร
ก�รดูแล

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ยังสามารถปฏิบัติกิจวัตรพื้นฐานที่ใกล้ตัว 
จำาแนกตามอายุ พ.ศ. 2545 – 2560
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แหล่งข้อมูล: วิเคร�ะห์จ�กข้อมูลก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย  

พ.ศ. 2560 ที่มีก�รถ่วงนำ้�หนักประช�กร

ในก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุใน

ประเทศไทย พ.ศ. 2560 ได้มีก�รให ้

ผู้สูงอ�ยุประเมินคว�มสุขที่มีสเกลตั้งแต่ 0 

ถึง 10 พบว่�คะแนนเฉลี่ยคว�มสุขของ 

ผู้สูงอ�ยุวัย 60 – 69 ปี เท่�กับ  

7.1 คะแนน คะแนนเฉลี่ยคว�มสุขของ 

ผู้สูงอ�ยุวัย 70 – 79 ปี และ 80 ปีขึ้นไป  

ลดลงเหลือ 6.8 และ 6.6 คะแนน 

ต�มลำ�ดับ 

2 32

คะแนนคว�มสุข
ของผู้สูงอ�ยุ
ในปี 2560

คะแนนความสุขเฉลี่ยของผู้สูงอายุ พ.ศ. 2560

อายุ 

60- 69 ปี

อาย ุ

70-79 ปี

อายุ

80 ปีขึ้นไป

รวมทุกอายุ

7.1

6.8

6.6

6.9

6.9
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คว�มส�ม�รถในก�รมองเห็น ได้ยิน และเคี้ยวอ�ห�ร นับเป็นปัจจัย

สำ�คัญหนึ่งที่ทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุมีคุณภ�พชีวิตที่ดี แต่คว�มส�ม�รถเหล่�นี ้

ก็มักถดถอยไปต�มอ�ยุที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน และเมื่อพิจ�รณ�ต�มกลุ่ม

อ�ยุของผู้สูงอ�ยุ ในช่วงปี 2545-2560 พบแนวโน้มที่แย่ลงในเรื่อง

ของก�รมองเห็นโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2550 แต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในเรื่อง

ของก�รได้ยิน เป็นที่น่�สังเกตว่� คว�มเสื่อมถอยท�งด้�นส�ยต� 

เกิดขึ้นก่อนก�รได้ยินอย่�งม�ก

สำ�หรับเรื่องของคว�มส�ม�รถในก�รเคี้ยวอ�ห�รนั้น ก�รสำ�รวจ

ประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทยมีก�รสอบถ�มเรื่องนี้ไว้แตกต่�งกัน 

กล่�วคือ ก�รสำ�รวจเมื่อปี 2545 ถ�มว่� “ท่�นส�ม�รถเคี้ยวอ�ห�ร

ได้ดีหรือไม่” โดยมีตัวเลือกของคำ�ตอบอยู่ 4 แบบ คือ เคี้ยวได้ดีโดย

ไม่ต้องใส่ฟันปลอม เคี้ยวได้ดีแต่ต้องใส่ฟันปลอม เคี้ยวได้ไม่ค่อยดี 

และเคี้ยวไม่ได้เลย ในขณะที่ก�รสำ�รวจครั้งถัดม�ปี 2550 ถ�มว่� 

มีฟันทั้งหมดกี่ซี่ ถ้�มีน้อยกว่� 20 ซี่ จึงจะถ�มต่อว่�ใส่ฟันปลอมหรือ

ไม่ ส่วนก�รสำ�รวจหลังจ�กนั้น ถ�มเพียงว่�ใส่ฟันปลอมหรือไม่ ก�ร

ประเมินคว�มส�ม�รถในก�รเคี้ยวอ�ห�รจึงทำ�ไม่ได้ ทำ�ได้แต่เพียง

ประเมินว่�ในช่วงปี 2550-2560  มีผู้สูงอ�ยุม�กน้อยเพียงใดที่ใส่ 

หรือไม่ใส่ฟันปลอม

จ�กก�รสำ�รวจ พบว่� ร้อยละของผู้สูงอ�ยุที่ใส่ฟันปลอมนั้นเพิ่มขึ้น 

ต�มอ�ยุ และโดยรวมในปี 2560 ร�ว 1 ใน 4 ของผู้สูงอ�ยุเป็น 

ผู้ที่ใส่ฟันปลอม

2 42 

แนวโน้มสุขภ�พของ

นัยน์ต� หู 
ช่องป�กและฟัน

ปี 2560
ผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย

ปี 2560
ผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย

ยังมองเห็นได้ชัดเจน

ใส่ฟันปลอม

35%

28%
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พ.ศ. อายุ 
60-69 ปี

อาย ุ
70-79 ปี

อายุ 
80 ปีขึ้นไป รวมทุกอายุ

2545 48.1 35.4 25.0 42.4

2550 60.7 46.8 33.6 53.7

2554 59.0 46.4 35.9 52.6

2560 58.3 45.1 34.6 51.2

พ.ศ. อายุ 
60-69 ปี

อาย ุ
70-79 ปี

อายุ 
80 ปีขึ้นไป รวมทุกอายุ

2545 88.5 74.1 47.1 80.7

2550 91.7 79.1 57.1 84.4

2554 92.7 80.8 58.5 85.4

2560 92.9 80.7 58.4 84.7

พ.ศ. อายุ 
60-69 ปี

อาย ุ
70-79 ปี

อายุ 
80 ปีขึ้นไป รวมทุกอายุ

2550* 39.0 35.5 28.6 36.0

2554 20.5 27.8 29.0 23.7

2560 19.9 26.9 28.0 23.0

แหล่งข้อมูล: วิเคร�ะห์จ�กข้อมูลก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย  

พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 ที่มีก�รถ่วงนำ้�หนักประช�กร

หม�ยเหตุ: * เฉพ�ะผู้ท่ีมีฟันน้อยกว่� 20 ซี ่

แหล่งข้อมูล: วิเคร�ะห์จ�กข้อมูลก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย  

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 ที่มีก�รถ่วงนำ้�หนักประช�กร

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มองเห็นได้ชัดเจนโดยไม่ต้องใส่แว่น  
จำาแนกตามอายุ ปี 2545-2560

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้ยินชัดเจนโดยไม่ต้องใส่หูฟัง  
จำาแนกตามอายุ  ปี 2545-2560

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ใส่ฟันปลอม  
จำาแนกตามอายุ  ปี 2550-2560

ปี 2560
ผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย

ยังได้ยินได้ชัดเจน

35%

58%
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ในปี 2545-2560 ผู้สูงอ�ยุไทยมีปัญห�

ด้�นสุขภ�พจ�กโรคเบ�หว�น และ 

คว�มดันเลือดสูง เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง 

โดยพบว่�ร้อยละของผู้สูงอ�ยุที่มีปัญห�

โรคเบ�หว�น ในปี 2560 เพิ่มขึ้นร�ว  

2 เท่�ตัวเมื่อเทียบกับปี 2545 ในขณะ 

ทีร่อ้ยละของผูส้งูอ�ยทุีม่ปีญัห�คว�มดนั

เลือดสูงเมื่อปี 2560 เพิ่มขึ้นร�วเกือบ  

2 เท่�ตัวเมื่อเทียบกับปี 2545

2 52 

ปัญห�สุขภ�พจ�ก

โรคเบ�หว�น  
คว�มดันเลือดสูง

พ.ศ. อายุ 
60-69 ปี

อาย ุ
70-79 ปี

อายุ 
80 ปีขึ้นไป รวมทุกอายุ

2545 8.8 8.0 6.0 8.3

2550 13.5 13.9 10.5 13.3

2554 14.7 16.0 13.8 15.0

2560 15.2 19.3 16.3 16.5

พ.ศ. อายุ 
60-69 ปี

อาย ุ
70-79 ปี

อายุ 
80 ปีขึ้นไป รวมทุกอายุ

2545 18.9 22.0 21.1 20.0

2550 28.9 36.0 34.6 31.7

2554 30.0 39.3 36.7 33.7

2560 29.1 39.6 40.2 33.6

แหล่งข้อมูล: วิเคร�ะห์จ�กข้อมูลก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2545 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และข้อมูลก�รสำ�รวจอน�มัยและสวัสดิก�ร พ.ศ. 2560  

ที่มีก�รถ่วงนำ้�หนักประช�กร

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพด้วยโรคเบาหวาน 
จำาแนกตามอายุ ปี 2545-2560

ร้อยละผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพด้วยโรคความดันเลือดสูง 
จำาแนกตามอายุ ปี 2545 – 2560

เมื่อเทียบกับปี 2545  
ในปี 2560 
ผู้สูงอ�ยุที่มีปัญห�
โรคเบ�หว�น เพิ่มขึ้น

ผู้สูงอ�ยุที่มีปัญห�
คว�มดันเลือดสูง เพิ่มขึ้น

2

1.7

เท่�ตัว

เท่�ตัว
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สุขภ�วะท�งจิตของผู้สูงอ�ยุเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ไม่ควร

มองข้�ม ในสภ�พเศรษฐกิจสังคมที่บีบคั้น รวมทั้งก�ร 

อยูโ่ดยลำ�พงัระหว�่งผูส้งูอ�ยดุว้ยกนัเองม�กขึน้ อ�จสง่ผล 

ต่อสภ�พจิตใจของผู้สูงอ�ยุได้ เมื่อนำ�สถิติที่เผยแพร่ 

โดยกรมสุขภ�พจิตบนเว็บไซต์  https://www.dmh.

go.th/report/suicide/age.asp  ม�วิเคร�ะห์เป็นอัตร�

ก�รฆ่�ตัวต�ยในผู้สูงอ�ยุช่วงปี 2540-2559 พบแนวโน้ม

ก�รเปลี่ยนแปลงที่ควรให้คว�มสนใจ กล่�วคือ อัตร�

ก�รฆ่�ตัวต�ยในผู้สูงอ�ยุวัย 60-69 ปี และ 70-79 ปี  

มีพอๆ กัน แต่สูงกว่�อัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ยของผู้สูงอ�ยุ 

วัย 80 ปีขึ้นไปอย่�งชัดเจนในช่วงปี 2540-2551 แต่หลัง

จ�กนั้นปร�กฏว่�อัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ยของทั้งส�มกลุ่มวัย

มีพอๆ กัน 

2 62

แนวโน้มอัตร�

ก�รฆ่�ตัวต�ย
ในผู้สูงอ�ยุ

อัตราฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุ (ต่อประชากรแสนคน) 
จำาแนกตามอายุ ปี 2540-2559

แหล่งข้อมูล: จำ�นวนก�รฆ่�ตัวต�ย พ.ศ. 2540-2559 ได้จ�กเว็บไซต์ https://

www.dmh.go.th/report/suicide/age.asp คำ�นวณเป็นอัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ย

ต่อประช�กรแสนร�ยโดยผู้เขียน (ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปัทม� ว่�พัฒนวงศ์)

2540

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

2550 2559

อายุ 60-69 ปี อายุ 70-79 ปี อายุ 80 ปีขึ้นไป
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2 72 

พฤติกรรมก�รสูบบุหรี่ 
และดื่มแอลกอฮอล์
ของผู้สูงอ�ยุ

พ.ศ. อายุ 
60-69 ปี

อาย ุ
70-79 ปี

อายุ 
80 ปีขึ้นไป รวมทุกอายุ

ชาย
2554 19.6 13.4 8.5 16.8

2560 18.2 11.9 7.5 15.1

หญิง
2554 2.2 1.3 0.8 1.7

2560 1.2 0.7 0.5 0.9

พ.ศ. อายุ 
60-69 ปี

อาย ุ
70-79 ปี

อายุ 
80 ปีขึ้นไป รวมทุกอายุ

ชาย
2554 7.1 4.0 2.6 5.8

2560 5.0 2.7 1.8 4.0

หญิง
2554 1.9 0.8 0.8 1.4

2560 1.1 0.6 0.5 0.9

แหล่งข้อมูล: วิเคร�ะห์จ�กข้อมูลก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2554 

และ พ.ศ. 2560 ที่มีก�รถ่วงนำ้�หนักประช�กร

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ยังคงสูบบุหร่ีเป็นประจำา  
จำาแนกตามอายุและเพศ ปี 2554 และ ปี 2560

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ยังคงดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำา  
จำาแนกตามอายุและเพศ ปี 2554 และ ปี 2560

ผู้สูงอ�ยุในทุกกลุ่มอ�ยุ
ทั้งช�ยและหญิง 
มีแนวโน้มของ 
ก�รสูบบุหรี่  
และดื่มแอลกอฮอล์

ในช่วง ปี 2554  
ถึง ปี 2560 
 

ลดลง
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แนวโน้ม
ก�รออกกำ�ลังก�ย
ในขณะที่พฤติกรรมก�รสูบบุหรี่ 

และดื่มแอลกอฮอล์ มีแนวโน้มที่

ลดลง แต่พฤติกรรมก�ร 

ออกกำ�ลังก�ย ซึ่งเป็นพฤติกรรม 

ที่ส่งเสริมสุขภ�พอย่�งหนึ่งและ 

ควรจะเพิ่มขึ้น  กลับมีแนวโน้ม 

ที่ลดลงในทุกกลุ่มอ�ยุ

2 82

พ.ศ. อายุ 
60-69 ปี

อาย ุ
70-79 ปี

อายุ 
80 ปีขึ้นไป รวมทุกอายุ

2545 16.9 16.1 9.7 16.0

2550 47.0 36.1 22.8 41.2

2554 43.9 32.9 18.9 37.8

2560 31.8 21.6 13.4 26.3

แหล่งข้อมูล: วิเคร�ะห์จ�กข้อมูลก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2545 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 ที่มีก�รถ่วงนำ้�หนักประช�กร

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ออกกำาลังกายสมำ่าเสมอ  
จำาแนกตามอายุ ปี 2545-2560

แต่
พฤติกรรม
ก�รออกกำ�ลังก�ย

กลับมีแนวโน้ม

ในทุกกลุ่มอ�ย ุ

ลดลง
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ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจและสังคมตัวหน่ึง

คือก�รศึกษ� โดยผู้ท่ีมีก�รศึกษ�สูงมัก

ส�ม�รถประกอบอ�ชีพท่ีให้ร�ยได้สูงได้

ม�กกว่�ผู ้ที่มีก�รศึกษ�ตำ่� สำ�หรับ 

ผู้สูงอ�ยุไทยนั้น พบว่� ผู้สูงอ�ยุรุ่นหลัง

มี แนว โน ้ มของก�รศึ กษ�ที่ สู ง ขึ้ น 

เมื่อเทียบกับผู้สูงอ�ยุรุ่นก่อน 

จ�กข้อมูลก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พบว่� สำ�หรับ 

ผู้ที่อ�ยุ 60-69 ปี ร้อยละของผู้ที่ไม่มีก�รศึกษ�ลดลงจ�กร้อยละ 16  

ในปี  2545 เหลือร้อยละ 7 ในปี 2560 ขณะเดียวกัน ร้อยละของผู้ที่

ไม่มีก�รศึกษ�ในกลุ่มอ�ยุ 70-79 ปี ก็ลดจ�กร้อยละ 22  ในปี 2545 

เหลือร้อยละ 13 ในปี 2560 เช่นเดียวกับร้อยละของผู้ที่ไม่มีก�รศึกษ�

ในผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย (80 ปีขึ้นไป) ก็ลดจ�กร้อยละ 51 เหลือร้อยละ 22  

ในช่วงเวล�เดียวกัน

คว�มมั่นคงในก�รดำ�รงชีวิต
เป็นเส�หลักของก�รสูงวัยอย่�งมีพลัง 32

3 12 

ผู้สูงอ�ยุกับ 

ก�รศึกษ�

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ไม่มีการศึกษา  
จำาแนกตามอายุ ปี 2545-2560

แหล่งข้อมูล: วิเคร�ะห์จ�กข้อมูลก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2545 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 ที่มีก�รถ่วงนำ้�หนักประช�กร

อายุ 60-69 ปี

2545 2550 2554 2560

อายุ 70-79 ปี อายุ 80 ปีขึ้นไป

16% 22%

51%

7%
13%

22%
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เมื่อพิจ�รณ�ร้อยละของผู้สูงอ�ยุที่มีก�รศึกษ�ระดับมห�วิทย�ลัย  

พบว่� เพิ่มขึ้นตลอดช่วง ปี  2545-2560 โดยเพิ่มจ�กร้อยละ 2  

เป็นร้อยละ 7 สำ�หรับผู้ที่อ�ยุ 60-69 ปี เพิ่มจ�กร้อยละ 1 เป็น 

ร้อยละ 4 สำ�หรับผู้ที่อ�ยุ 70-79 ปี และเพิ่มจ�กร้อยละ 1 เป็น 

ร้อยละ 2 สำ�หรับผู้ที่อ�ยุ 80 ปีขึ้นไป

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
 จำาแนกตามอายุ ปี 2545-2560

แหล่งข้อมูล:: วิเคร�ะห์จ�กข้อมูลก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2545 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 ที่มีก�รถ่วงนำ้�หนักประช�กร

อายุ 60-69 ปี

อ�ย ุ 60-69 ปี

2545 2550 2554 2560

อายุ 70-79 ปี อายุ 80 ปีขึ้นไป

2%

7%

7%

1%

4%

1%

2%

ผู้สูงอ�ยุ

ที่มีก�รศึกษ� 
ระดับมห�วิทย�ลัย
เพิ่มขึ้นเป็น 
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ในช่วงปี 2545-2554 ผู้สูงอ�ยุไทยมีแนวโน้ม 

ที่ทำ�ง�นคิดเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้น ไม่ว่�จะเป็นผู้ที่อ�ยุ 

60-69 ปี 70-79 ปี หรือ 80 ปีขึ้นไป แนวโน้มที่เคย

สูงขึ้นนี้ ได้ลดลงเล็กน้อยในช่วงปี 2560 สถ�นก�รณ์

ทีก่�รทำ�ง�นของผูส้งูอ�ยไุดล้ดลงในป ี2560 นัน้ ควร

ที่จะต้องจับต�มองต่อไป

3 22 

แนวโน้ม

ก�รทำ�ง�น
ของผู้สูงอ�ยุ

พ.ศ. อายุ 
60-69 ปี

อาย ุ
70-79 ปี

อายุ 
80 ปีขึ้นไป รวมทุกอายุ

2545 42.8 17.5 4.5 32.2

2550 47.6 22.3 7.4 35.7

2554 53.1 22.1 5.7 38.3

2560 51.4 18.9 4.0 35.5

แหล่งข้อมูล: วิเคร�ะห์จ�กข้อมูลก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2545 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 ที่มีก�รถ่วงนำ้�หนักประช�กร

ร้อยละผู้สูงอายุที่ทำางาน จำาแนกตามอายุ ปี 2545-2560
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เมื่อวิเคร�ะห์ข้อมูลก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 

พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 ในเรื่องแหล่งร�ยได้หลักของผู้สูงอ�ยุ พบว่�  

แหล่งร�ยได้หลักของผู้สูงอ�ยุ 3 ลำ�ดับแรกในปี 2550 ม�จ�กบุตร  

(ร้อยละ 52) จ�กก�รทำ�ง�น (ร้อยละ 29) และจ�กคู่สมรส (ร้อยละ 6) ในป ี 

2554 และ ปี 2560 แหล่งร�ยได้หลัก 2 ลำ�ดับแรกยังคงเป็นเช่นเดิม คือ

จ�กบุตร และจ�กก�รทำ�ง�น แต่มีแนวโน้มที่ลดลง ในขณะที่แหล่งร�ยได้

หลักลำ�ดับที่ส�ม ได้เปลี่ยนจ�กคู่สมรสม�เป็นจ�กเบี้ยยังชีพ/สวัสดิก�ร

แทน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น

แหล่งรายได้หลัก พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2560

จากบุตร 52.3 40.1 34.9

จากการทำางาน 28.9 35.1 30.9

จากคู่สมรส 6.1 11.4 19.9

จากเงินออม 2.9 2.6 2.3

แหล่งข้อมูล: วิเคร�ะห์จ�กข้อมูลก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 

พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 ที่มีก�รถ่วงนำ้�หนักประช�กร

ร้อยละแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุ 3 ลำาดับแรก และจากเงินออม 
ปี 2550-2560

3 32

แหล่งร�ยได้หลัก
ของผู้สูงอ�ยุ

1

2

3

จากบุตร

จากการทำางาน

จากคู่สมรส

เพียง

31%

20%

2%

35%

จากเงินออม
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ก�รได้รับเบี้ยยังชีพสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ เป็นสิทธิที่ผู้สูงอ�ยุพึงมีพึงได้ต�ม

กฎหม�ย จ�กข้อมูลตั้งแต่ ปี 2552-2560 พบว่� ทั้งจำ�นวนผู้สูงอ�ยุ 

ที่ได้รับเบี้ยยังชีพและจำ�นวนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอ�ยุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

อย่�งต่อเนื่อง โดยมีจำ�นวนผู้สูงอ�ยุที่ ได้รับเบี้ยยังชีพในปี 2560  

8.2 ล้�นคน ซึ่งสูงขึ้นร�ว 1.5 เท่�ตัวเมื่อเทียบกับปี 2552 ส่วนจำ�นวน

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอ�ยุได้เพิ่มขึ้นจ�ก 21,963,075,000 บ�ทในปี 2552  

เป็น 64,783,645,200 บ�ท หรือสูงขึ้นเกือบ 3 เท่�ตัวทีเดียว

3 42 

ผู้สูงอ�ยุที่ได้รับ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอ�ยุ
ในปี 2560

แหล่งข้อมูล: ผู้สูงอ�ยุ พ.ศ. 2552-2560  จำ�นวนและงบประม�ณเบี้ยยังชีพ

เป็นข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กทม. และเทศบ�ลเมืองพัทย�

2552 2554 2556 2558 2560

8.2

64,783
21,963

5.4 ล้�นคน

ล้�นคน

ล้�นบ�ท

ล้�นบ�ท

จำ�นวนคน

จำ�นวนเงิน

ในปี 2560
จำ�นวนผู้สูงอ�ยุที ่
ได้รับเบี้ยยังชีพสูงขึ้น

เท่�ตัว เมื่อเทียบกับ 
ปี 2552

1.5
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3 52

แนวโน้ม 

ก�รเปลี่ยนแปลง
ครัวเรือนของผู้สูงอ�ยุุ

ก�รเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของประช�กรด้�นก�รเกิดและก�รต�ยทำ�ให้

ประเทศไทยก้�วเข้�สู่สังคมสูงอ�ยุม�กว่�สิบปีแล้ว ก�รเปลี่ยนแปลงเช่นนี้

ย่อมสัมพันธ์กับลักษณะองค์ประกอบของครัวเรือนที่มีและไม่มีผู้สูงอ�ยุที่อ�จ

เปลี่ยนแปลงไปไม่ม�กก็น้อย 

เมื่อนำ�ข้อมูลก�รสำ�รวจตัวอย่�งของสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติม�วิเคร�ะห์ใน

ระดับครัวเรือน โดยให้คำ�จำ�กัดคว�ม “ครัวเรือนผู้สูงอ�ยุ” ว่�หม�ยถึงครัวเรือน 

ที่สม�ชิกในครัวเรือนอย่�งน้อย 1 คนมีอ�ยุ 60 ปีหรือม�กกว่� ส่วนครัวเรือน

ที่ไม่มีสม�ชิกคนใดอ�ยุถึง 60 ปี ก็ “ไม่ใช่ครัวเรือนผู้สูงอ�ยุ” ต�มนิย�ม 

เช่นนี้ พบว่�ครัวเรือนผู้สูงอ�ยุในปี 2539 (หรือร�ว 20 ปีก่อน) มีอยู่ร้อยละ 29 

แล้วเพิ่มเป็นร้อยละ 34 ในอีก 10 ปีถัดม� ส่วนในปี 2560 มีครัวเรือนผู้สูงอ�ย ุ

คิดเป็นร้อยละ 41 ของครัวเรือนทั้งหมด

ครัวเรือนผู้สูงอ�ยุ
ในปี 2560 คิดเป็น

และ

เป็นครัวเรือนที่มี
เฉพ�ะผู้สูงอ�ยุ 

41.0%

ประเภทครัวเรือน พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2560

ครัวเรือนผู้สูงอายุที่อยู่

ลำาพังคนเดียว

2.3 3.6 6.1

ครัวเรือนผู้สูงอายุที่อยู่

กับผู้สูงอายุเท่านั้น

2.1 3.2 5.4

รวมครัวเรือนที่มีเฉพาะ

ผู้สูงอายุ

4.4 6.8 11.5

ร้อยละของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอยู่ลำาพังคนเดียว  
และผู้สูงอายุอยู่กับผู้สูงอายุ เมื่อเทียบกับครัวเรือนทั้งหมด  
ปี 2539-2560

แหล่งข้อมูล: วิเคร�ะห์จ�กข้อมูลก�รสำ�รวจ
ภ�วะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  
พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2549 และก�รสำ�รวจ
ประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย  พ.ศ. 2560 
ที่มีก�รถ่วงนำ้�หนักครัวเรือน

11.5%
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นอกจ�กภ�พครัวเรือนผู้สูงอ�ยุที่อยู่

ลำ�พังคนเดียวและครัวเรือนผู้สูงอ�ยุที่

อยูก่บัผูส้งูอ�ยเุท�่นัน้มแีนวโนม้ทีเ่พิม่ขึน้ 

ในภ�พของปัจเจก ร้อยละของผู้สูงอ�ยุ

ที่อยู่ลำ�พังคนเดียว และอยู่กับคู่สมรส

เท่�นั้นก็เพิ่มขึ้นโดยตลอด ในปี 2560 มี

ผู้สูงอ�ยุที่อยู่ลำ�พังคนเดียว และอยู่กับ

คู่สมรสเท่�นั้น คิดเป็นร้อยละ 11 และ 

21 ต�มลำ�ดับ เมื่อเทียบกับจำ�นวนผู้สูง

อ�ยุทั้งหมด

แหล่งข้อมูล: ร�ยง�นก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2545  

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560, สสช. 

อยู่ต�มลำ�พังกับคู่สมรสอยู่ต�มลำ�พังคนเดียว

2545 2550 2554 2557 2560

21%

11%

6%

16% 16%
18% 19%

8% 9% 9%

ผู้สูงอ�ยุที่อยู่ลำ�พังคนเดียว 
และอยู่กับคู่สมรสเท่�นั้น

โดยตลอด

เพิ่มขึ้น
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ในที่นี้ครัวเรือนที่มีผู้สูงอ�ยุอย่�งน้อย 1 คนที่ร�ยง�นว่�ต้องก�รผู้ดูแลปรนนิบัติใน

ก�รทำ�กิจวัตรประจำ�วัน จะหม�ยถึง “ครัวเรือนผู้สูงอ�ยุที่ต้องก�รก�รดูแล” และ 

ห�กครัวเรือนเหล่�นี้ไม่ส�ม�รถห�หรือมีผู้ดูแลได้ ก็จัดว่�เป็น “ครัวเรือนผู้สูงอ�ยุที่

คว�มต้องก�รก�รดูแลยังไม่สัมฤทธิ์” (Unmet care need)

จ�กก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2554  

พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560 พบว่�จ�กครัวเรือนผู้สูงอ�ยุทั้งหมด มีถึงเกือบร้อยละ 20 

ที่เป็นครัวเรือนที่ต้องก�รก�รดูแลในปี 2554 ครัวเรือนผู้สูงอ�ยุที่ต้องก�รก�รดูแลได ้

ลดลงเหลือร้อยละ 11 ในปี 2557 และปี 2560 นอกจ�กนั้น ในช่วงเวล�เดียวกัน ยัง

พบว่� สัดส่วนของครัวเรือนผู้สูงอ�ยุที่คว�มต้องก�รก�รดูแลยังไม่สัมฤทธิ์ก็มีแนวโน้ม

ลดลงด้วยเช่นกัน กล่�วคือ ในปี 2554 มีครัวเรือนผู้สูงอ�ยุที่คว�มต้องก�รก�รดูแล 

ยังไม่สัมฤทธิ์มีอยู่ร�วร้อยละ 46 ของครัวเรือนผู้สูงอ�ยุที่ต้องก�รก�รดูแลทั้งหมด 

สัดส่วนนี้ลดลงเหลือร้อยละ 36 และ 33 ในปี 2557 และปี 2560 ต�มลำ�ดับ  

3 62ครัวเรือนผู้สูงอ�ยุ
กับคว�มต้องก�รก�รดูแล 

ร้อยละเมื่อเทียบกับ
ครัวเรือนผู้สูงอายุ

ทั้งหมด

อัตราส่วนร้อยความ
ต้องการที่สัมฤทธิ ์
และไม่สัมฤทธิ์

พ.ศ. 2554 คว�มต้องก�รก�รดูแล 18.0 100.0

คว�มต้องก�รที่สัมฤทธิ์ 9.8 54.5

คว�มต้องก�รที่ไม่สัมฤทธิ์ 8.2 45.5

พ.ศ. 2557 คว�มต้องก�รก�รดูแล 11.0 100.0

คว�มต้องก�รที่สัมฤทธิ์ 7.1 64.5

คว�มต้องก�รที่ไม่สัมฤทธิ์ 3.9 35.5

พ.ศ. 2560 คว�มต้องก�รก�รดูแล 10.9 100.0

คว�มต้องก�รที่สัมฤทธิ์ 7.3 67.2

คว�มต้องก�รที่ไม่สัมฤทธิ์ 3.6 32.8

แหล่งข้อมูล: วิเคร�ะห์จ�กข้อมูลก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2554 

พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560 ที่มีก�รถ่วงนำ้�หนักครัวเรือน

ครัวเรือนผู้สูงอายุ จำาแนกตามความต้องการการดูแล ปี 2554-2560

UNMET 
CARE 
NEED

33%
ลดลง
เหลือ
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ก�รมีส่วนร่วมในสังคม
เป็นเส�หลักของก�รสูงวัยอย่�งมีพลัง 42

4 12 

ก�รเป็นสม�ชิกกลุ่ม 
หรือชมรมของผู้สูงอ�ยุ 
ก�รมกีจิกรรมและปฏสิมัพนัธ์กบัสงัคมอย่�งสมำ�่เสมอ เป็นปัจจัยสำ�คญั

ในก�รสูงวัยอย่�งมีพลัง ท่ีจะนำ�ไปสู่ก�รมีระดับคุณภ�พชีวิตที่สูงข้ึน 

และมีคว�มพึงพอใจในชีวิตสูง ทั้งหมดนี้จะช่วยชะลอกระบวนก�ร 

ก�รสงูวยั กล่�วคอื จะส�ม�รถคงคว�มแขง็แรงของร่�งก�ย และสขุภ�พ

ที่ดีของจิตใจได้น�นขึ้น

ก�รส่งเสริมให้ผู้สูงอ�ยุมีกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์กับสังคม จึงเป็นเร่ือง

สำ�คัญท่ีต้องส่งเสริม เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุมีคุณภ�พชีวิตที่ดี 

ประเทศไทยให้คว�มสำ�คัญกับก�รส่งเสริมให้ผู้สูงอ�ยุ โดยที่ผ่�นม�ได้

มีกิจกรรมท�งสังคม เช่น ก�รจัดตั้งชมรมผู้สูงอ�ยุ เพื่อให้สม�ชิกได้ม�

พบปะสังสรรค์และดำ�เนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง

และผู้อื่น เพื่อให้เกิดคว�มคุ้นเคย รักใคร่ มีคว�มส�มัคคี คว�มเบิกบ�น 

ห�ยเหง� และเกิดคว�มสุข กิจกรรมท�งสังคมท่ีสำ�คัญ แบ่งได้เป็น 3 

ประเภท ได้แก่ กิจกรรมนันทน�ก�ร กิจกรรมก�รเรียนรู้ และกิจกรรม

บริก�รผู้อื่น 

แหล่งข้อมูล : ก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย 

พ.ศ. 2550, 2554, 2557 และ 2560 

การเป็นสมาชิกกลุ่ม  
หรือชมรมของผู้สูงอายุ (ร้อยละ)

21.1%

71.8%

26.1%

68.9%

33.6%

67.9%

33.7%

64.3%

เข้�ร่วมกิจกรรม/ชมรมผู้สูงอ�ยุ

เข้�ร่วมกิจกรรมหมู่บ้�น/ชุมชน

2550 2554 2557 2560



61

ในส่วนของก�รเข้�ร่วมกิจกรรมหมู่บ้�นและชุมชนในวันสำ�คัญ ผู้สูงอ�ยุ

ส่วนใหญ่ร�ยง�นว่�ได้เข้�ร่วมใน 12 เดือนที่ผ่�นม� โดยในปี 2560 ร้อยละ 

64 ได้เข้�ร่วม หรือคิดเป็นจำ�นวนผู้สูงอ�ยุที่เข้�ร่วมร�ว 7 ล้�นคน อย่�งไร

ก็ต�ม แนวโน้มของก�รเข้�ร่วมกิจกรรมหมู่บ้�นและชุมชนมีแนวโน้มลดลง

ในช่วง 10 ปีที่ผ่�นม� 

ห�กจำ�แนกดูต�มร�ยอ�ยุ จะพบว่�ผู้สูงอ�ยุวัยต้นและวัยกล�ง มีสัดส่วน

ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมของหมู่บ้�น/ชุมชนในวันสำ�คัญใกล้เคียงกัน อย่�งไร

ก็ต�ม สำ�หรับผู้สูงอ�ยุวัยปล�ย คือ 80 ปีขึ้นไป จะพบว่�สัดส่วนก�รเข้�ร่วม

กิจกรรมน้อยกว่�ม�ก ที่ร้อยละ 50 

นอกจ�กนั้น ยังพบคว�มแตกต่�งอย่�งม�กระหว่�งเขตก�รอยู่อ�ศัย  

ผู้สูงอ�ยุในเขตเทศบ�ลมีแนวโน้มในก�รเข้�ร่วมกิจกรรมของหมู่บ้�น/ชุมชน

ในวันสังคมน้อยกว่�ผู้สูงอ�ยุที่อ�ศัยอยู่นอกเขตเทศบ�ลอย่�งเห็นได้ชัด  

ที่ร้อยละ 52 และ 73 ต�มลำ�ดับ คว�มแตกต่�งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงคว�ม

แตกต่�งในหล�ยๆ ด้�น ระหว่�งผู้ที่อ�ศัยอยู่ในเมืองและชนบท 

ในช่วง 10 ปีที่ผ่�นม� ผู้สูงอ�ยุมีแนว

โน้มที่จะเข้�ร่วมกิจกรรมและชมรม 

ผู ้ สู งอ�ยุม�กขึ้ น  ในป ี  2560 มี 

ผู ้สูงอ�ยุ 1 ใน 3 ที่ มีส ่วนร ่วมใน

กิจกรรมและชมรมผู ้สูงอ�ยุ เปรียบ

เทียบกับร�ว 1 ใน 5 ในปี 2550 

ซ่ึงเป็นแนวโน้มที่แสดงให้เห็นคว�ม

สำ�เร็จของกิจกรรมและชมรมผู้สูงอ�ยุ

ในก�รส่งเสริมก�รสูงวัยอย่�งมีพลัง แหล่งข้อมูล : ก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2560

73% 52%

ผู้สูงอ�ยุ

ในเขตเทศบ�ล

ผู้สูงอ�ยุ
นอกเขตเทศบ�ล

การเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชนในวันสังคม

ในปี 2560 ร้อยละผู้สูงอายุ จำาแนกตาม 
การเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน/
ชุมชนในวันสำาคัญ

อายุ 60-69 ปี

อายุ 70-79 ปี

อายุ 80 ปีขึ้นไป

66.6%

66.5%

49.8%
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ก�รเรียนรู้ไม่ควรมีข้อจำ�กัด คนทุกคนไม่ว่�จะเป็นใคร อ�ยุเท่�ใด ควร

มีโอก�สในก�รพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื่อง ก�รส่งเสริมก�รเรียนรู้ตลอด

ชีวิต เป็นกระบวนก�รสำ�คัญในก�รพัฒน�ผู้สูงอ�ยุให้มีศักยภ�พ ก�ร

จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ เป็นช่องท�งหนึ่งที่ช่วยเปิดโอก�สให้ผู้สูงอ�ยุ

ส�ม�รถเรียนรู้ได้ต�มอัธย�ศัยและได้มีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒน�

ทักษะต่�งๆ ที่สำ�คัญอย่�งรอบด้�น เช่น ก�รดูแลสุขภ�พ ก�รสร้�ง

อ�ชีพ ก�รว�งแผนก�รเงิน คว�มรู้ด้�นกฎหม�ย รวมถึงก�รเรียนรู้

เทคโนโลยีสมัยใหม่

ในปี 2560 มีจำ�นวนโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ ที่เกิดจ�กก�รขับเคลื่อนของกรม

กิจก�รผู้สูงอ�ยุทั้งสิ้น 1,163 แห่ง และมีจำ�นวนนักเรียนสูงอ�ยุม�กกว่� 

64,000 คน ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมก�รเรียนรู้เหล่�นี้ นอกจ�กจะได้คว�ม

รู้ในก�รพัฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื่องและเหม�ะสมแล้ว ยังเป็นโอก�สให้

ผู้สูงอ�ยุได้มีสังคม มีกลุ่มเพื่อน มีกิจกรรมที่สนุกสน�น ที่จะช่วยให้ก�ร

ใช้ชีวิตของผู้สูงอ�ยุเป็นไปอย่�งมีคุณภ�พม�กยิ่งขึ้น

4 22 

โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลก�รสำ�รวจก�รจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ ณ 31 ธันว�คม 2560 กรมกิจก�รผู้สูงอ�ยุ

ภาค
ก่อนกันย�ยน 

2559
กันย�ยน 2559 ถึง 

กันย�ยน 2560
ตุล�คม 2560 ถึง
ธันว�คม 2560

รวม 
(โรงเรียน)

จำ�นวน
นักเรียน

กลาง 59 148 0 207 9,537

เหนือ 217 205 5 427 24,628

ตะวันออกเฉียงเหนือ 201 217 0 418 25,062

ใต้ 11 88 0 99 4,923

กรุงเทพมหานคร 0 12 0 12 160

รวม 488 670 5 1,163 64,310

การจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ

64,000

1,163

จำ�นวนนกัเรยีนสงูอ�ย ุ

จำ�นวนโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ 

ในปี 2560
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ในช่วงระยะเวล� 10 ปีที่ผ่�นม� ที่อยู่อ�ศัยของผู้สูงอ�ยุมีคว�มเหม�ะ

สมม�กขึ้น กล่�วคือ มีคว�มปลอดภัยม�กขึ้น และมีคว�มเหม�ะสมกับ

สภ�พร่�งก�ยของผู้สูงอ�ยุม�กขึ้น ซึ่งมีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง ในก�รส่ง

เสริมก�รพึ่งตนเองของผู้สูงอ�ยุ โดยเฉพ�ะในปัจจุบัน ที่มีสัดส่วนผู้สูง

อ�ยุอยู่ต�มลำ�พังม�กขึ้น

กิจกรรมหลักในบ้�น ได้แก่ ก�รนอน และก�รเข้�ห้องนำ้� ซึ่งคว�มเสี่ยง

สำ�หรับผู้สูงอ�ยุคือ ก�รหกล้ม หรือก�รพลัดตกบันได ดังนั้น สถ�นที่ตั้ง

ของห้องนอนผูส้งูอ�ย ุจงึเป็นตวัชีว้ดัทีส่ำ�คญัสำ�หรับคว�มเหม�ะสมของ

ที่อยู ่อ�ศัย ห�กผู ้สูงอ�ยุนอนชั้นบน นั่นหม�ยคว�มว่�ผู ้สูงอ�ยุ 

ต้องขึ้นลงบันไดทุกวัน เพื่อไปยังห้องนอน เมื่อปี 2550 ผู้สูงอ�ยุร�ว  

1 ใน 3 นอนชั้นบนของบ้�น ในขณะที่ปัจจุบัน น้อยกว่� 1 ใน 4 ที่นอน

ชั้นบน จึงถือเป็นแนวโน้มที่น่�พอใจ

อีกสถ�นที่หนึ่งท่ีมีคว�มเสี่ยงต ่อก�รเกิด

อุบัติเหตุสำ�หรับผู ้สูงอ�ยุ คือ ในห้องนำ้� 

ลักษณะของส้วมที่เหม�ะสมกับสรีระของ 

ผู้สูงอ�ยุ คือ นั่งแบบห้อยเท้� ในอดีตส้วมใน

ประเทศไทย โดยเฉพ�ะในต่�งจังหวัด เป็น

ส้วมแบบนั่งยองเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงไม่เหม�ะสม

กับผู ้สูงอ�ยุเนื่องจ�กมีคว�มลำ�บ�กในก�ร 

ลุกนั่ง ในปี 2550 มีผู้สูงอ�ยุเพียง 1 ใน 4  

ที่ใช้ส้วมที่เป็นโถน่ังแบบห้อยเท้� เทียบกับ

ปัจจุบันที่กว ่�ครึ่งมีส ้วมนั่งแบบห้อยเท้�  

ถึงแม้จะเป็นแนวโน้มที่ดี แต่ในท�งกลับกัน 

ยังมีผู้สูงอ�ยุอีกเกือบครึ่งที่ยังต้องใช้ส้วมแบบ

นั่งยอง

แหล่งข้อมูล : ก�รสำ�รวจประช�กรสูงอ�ยุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 และ 2560

4 32

คว�มเหม�ะสมของ

ที่อยู่อ�ศัย

67.8 % 77.4 %

25602550

2560

2550

32.2 % 22.6%

ร้อยละผู้สูงอายุ 
จำาแนกตามชั้นที่ตั้งของที่นอน

ที่ตั้งของที่นอน
ชั้นล่างของบ้าน

ที่ตั้งของที่นอน
ชั้นบนของบ้าน

ใน 21
ใช้ส้วมที่เป็น
โถนั่งแบบห้อยเท้า

51.5%

24.1%



ห�กเร�ไม่มีนโยบ�ยและม�ตรก�ร 

ที่เหม�ะสมเพื่อรองรับสถ�นก�รณ ์

ผู้สูงอ�ยุในอน�คต 

ผู้สูงอ�ยุที่อ่อนแอ และช่วยตัวเองไม่ได ้

ก็จะเป็นภ�ระที่หนักม�กให้กับครอบครัว  

สังคม และรัฐ  

ในท�งกลับกัน 

ถ้�เร�มีนโยบ�ยและม�ตรก�รที่เหม�ะสม 

ที่จะรองรับสังคมสูงอ�ยุระดับสุดยอดในอน�คต 

ผู้สูงอ�ยุที่เพิ่มจำ�นวนม�กขึ้น 
ก็จะเป็นทรัพย�กรมนุษย ์
ที่ทรงคุณค่� และเป็นพลังผลักดัน 
ให้ประเทศไทยเจริญก้�วหน้�  
ยิ่งๆ ขึ้นไป



สถ�นก�รณ์เด่น 
ในรอบปี 2560

3
ในแต่ละปี จะมีเหตุก�รณ์เด่นเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุในประเทศไทยที่สมควร 

บันทึกไว้ เร�ได้รับรู้เรื่องร�วของผู้สูงอ�ยุทรงคุณค่� หน่วยง�น องค์กร ทั้งภ�ครัฐ 

และภ�คเอกชน ที่ทำ�ง�นเพ่ือสังคมสูงอ�ยุอย่�งมีประสิทธิผล มีก�รต่ืนตัวของ 

สือ่ส�ธ�รณะ ก�รใชเ้ทคโนโลยสี�รสนเทศ และก�รประดษิฐคิ์ดคน้นวตักรรมต�่งๆ 

เพื่อผู้สูงอ�ยุม�กขึ้นเรื่อยๆ
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เชิดชูเกียรต ิ
ผู้สูงอ�ยุผู้ทรงคุณค่�

13 

กล่าวได้ว่า

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุต�โต) 

เป็น

พระเถระ
ผู้เป็นนักปราชญ์

แห่งยุครัตนโกสินทร์ 

เป็น

พระเถระผู้แตกฉาน
ทั้งพุทธศาสตร์

และศาสตร์สมัยใหม่ 

ยิ่งกว่านั้น เจ้าประคุณ สมเด็จฯ 

ยังได้ใช้ความรู้เพื่อปกป้องสังฆมณฑล

ในประเทศไทยไว้หลายกรณี 

รวมทั้งมีบทบาทในการชี้แนะสังคมไทย

ด้านการบริหารประเทศ โดยการนำาหลักพุทธธรรม 

มาใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตและพัฒนาชาติ 
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ประกาศสดุดี

ผู้สูงอายุแห่งชาติ 

พุทธศักราช 2560

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 

(ป.อ. ปยุต�โต) 
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นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นม�  

คณะกรรมก�รผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ  

ได้มีก�รมอบร�งวัล “ผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ” ประจำ�ปี

ในแต่ละปี คณะกรรมก�รผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ   

โดยมีน�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�น  

จะมอบหม�ยให้คณะอนุกรรมก�รสรรห�ผู้สูงอ�ยุแห่งช�ต ิ

ดำ�เนินก�รสรรห�ผู้สูงอ�ยุที่ได้ทำ�คุณประโยชน ์

ให้แก่สังคมโดยรวมม�อย่�งต่อเนื่องย�วน�น  

และเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีง�ม  

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

“ผู้สูงอายุแห่งชาติ” 

ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น

แบบอย่างที่ดีในสังคม

ในปี 2560 นี้ได้แก่  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

(ป.อ. ปยุต�โต) 

ผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ประจำาปี 2560

1 13 
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สมเด็จพระพุทธโฆษ�จ�รย์ (ป.อ. ปยุต �โต) น�มเดิม ประยุทธ์ น�มสกุล อ�รย�งกูร เป็นบุตรคนที่ 5 

ของน�ยสำ�ร�ญและน�งชุนกี อ�รย�งกูร เกิดที่ตล�ดใต้ อำ�เภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ

วันที่ 12 มกร�คม พ.ศ. 2481

เมื่ออ�ยุได้ 6 ขวบเข้�เรียนชั้นอนุบ�ลในโรงเรียนอนุบ�ลครูเฉลียวที่ตล�ดศรีประจันต์ จบชั้นประถม

ศึกษ�จ�กโรงเรียนประช�บ�ลชัยศรีประช�ร�ษฎร์ จ�กนั้นบิด�ได้พ�เข้�กรุงเทพฯ เพื่อเรียนต่อระดับ

มัธยมที่โรงเรียนปทุมคงค� โดยพักอยู่ที่วัดพระพิเรนทร์ เด็กช�ยประยุทธ์เป็นเด็กเรียนเก่ง จึงได้รับ

ทุนเรียนดีจ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�รจนถึงมัธยมศึกษ�ตอนต้น ช่วงเวล�ปิดเทอมกลับม�อยู่ที่บ้�น  

ก็ส�ม�รถสอนภ�ษ�อังกฤษแก่น้องๆ ได้

เมื่ออ�ยุย่�ง 13 ปี ได้บรรพช�เป็นส�มเณร เมื่อวันที่ 10 พฤษภ�คม พ.ศ. 2494 ที่วัดบ้�นกร่�ง อำ�เภอ

ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และเริ่มเรียนพระปริยัติธรรม ณ ที่นั้น ต่อม�ท่�นย้�ยม�จำ�พรรษ� 

ที่วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพฯ เพื่อเรียนพระปริยัติธรรม จนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม  

9 ประโยค ขณะยังเป็นส�มเณร จึงได้รับพระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุเคร�ะห์ จ�กพระบ�ทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดชทรงรบัเปน็น�คหลวง เมือ่วนัจนัทรท์ี ่24 กรกฎ�คม พ.ศ. 2505 โดย 

มีสมเด็จพระอริยวงศ�คตญ�ณ สมเด็จพระสังฆร�ช (ปลด กิตฺติโสภโณ) เป็นพระอุปัชฌ�ย์ ณ อุโบสถ

วัดพระศรีรัตนศ�สด�ร�ม ได้น�มฉ�ย�ว่� ปยุต �โต แปลว่� ผู้เพียรประกอบแล้ว นับเป็นส�มเณร 

รูปที่ 4 ในสมัยรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับพระร�ชท�นพระบรมร�ช�นุเคร�ะห์ 

พ.ศ. 2505 สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�พุทธศ�สตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จ�กมห�จุฬ�ลงกรณ

ร�ชวิทย�ลัย และสอบได้วิช�ชุดครู พ.ม. ใน พ.ศ. 2506

หลังจ�กสำ�เร็จก�รศึกษ� เจ้�ประคุณ สมเด็จฯ ได้เข้�เป็นอ�จ�รย์ในมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย 

ตำ�แหน่งรองเลข�ธิก�ร ปัจจุบันท่�นดำ�รงตำ�แหน่งเจ้�อ�ว�สที่วัดญ�ณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม 

นอกจ�กสอนวิช�พระพุทธศ�สน�ให้มห�วิทย�ลัยต่�งๆ ในประเทศไทยแล้ว เจ้�ประคุณ สมเด็จฯ  

ได้รับอ�ร�ธน�ไปสอนและบรรย�ยในต่�งประเทศอีกหล�ยแห่ง อ�ทิ University of Pennsylvania, 

Swarthmore College, Harvard University

ประกาศสดุดี
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สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๑๒

โปรดเกล้�ฯ แต่งตั้งเป็นพระร�ช�คณะชั้นส�มัญที่ พระศรีวิสุทธิโมลี

พ.ศ. ๒๕๑๖

โปรดเกล้�ฯ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระร�ช�คณะชั้นร�ชที่ พระร�ชวรมุนี  

ศรีปริยัติบัณฑิตมห�คณิสสร บวรสังฆ�ร�ม ค�มว�สี

พ.ศ. ๒๕๓๐

โปรดเกล้�ฯ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระร�ช�คณะชั้นเทพที่ พระเทพเวที  

ศรีวิส�ลป�พจนรจิต ตรีปิฎกบัณฑิต มห�คณิสสร บวรสังฆ�ร�ม ค�มว�สี

พ.ศ. ๒๕๓๖

โปรดเกล้�ฯ เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระร�ช�คณะชั้นธรรมที่ พระธรรมปิฎก  

อดุลญ�ณน�ยก ป�พจนดิลกนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มห�คณิสสร บวรสังฆ�ร�ม ค�มว�สี

พ.ศ. ๒๕๔๗

พระร�ชท�นโปรดเกล้�ฯ สถ�ปน�สมณศักดิ์เป็นพระร�ช�คณะเจ้�คณะรอง ชั้นหิรัณยบัฏที่  

พระพรหมคุณ�ภรณ์ สุนทรธรรมส�ธก ตรีปิฎกปริยัติโกศล วิมลศีล�จ�ร ศ�สนภ�รธุร�ทร  

มห�คณิสสร บวรสังฆ�ร�ม ค�มว�สี

พ.ศ. ๒๕๕๙

พระร�ชท�นโปรดสถ�ปน�สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระร�ช�คณะ ชั้นสุพรรณบัฏที่  

สมเด็จพระพุทธโฆษ�จ�รย์ ญ�ณอดุลสุนทรน�ยก ป�พจนดิลกวร�นุศ�สน์  

อ�รย�งกูรพิล�สน�ม�นุกรม คัมภีรญ�ณอุดมวิศิษฎ์ ตรีปิฎกบัณฑิต  

มห�คณิสสร บวรสังฆ�ร�ม ค�มว�สี อรัญว�สี
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เจ้�ประคุณ สมเด็จฯ ได้รับก�รยกย่องเกียรติคุณเชิดชูเกียรต ิ

จ�กหน่วยง�นต่�งๆ และสถ�บันก�รศึกษ� ทั้งในประเทศ 

และต่�งประเทศหล�กหล�ยร�งวัล อ�ทิ 

รางวัลประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ทำาคุณประโยชน์แก่

พระพุทธศาสนา ฉลอง 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 

รางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก 

สถาบันนาลันทา ประเทศอินเดีย ถวายตำาแหน่ง  

“ตริปิฎกาจารย์” หมายถึง อาจารย์ผู้รู้  

ผู้แตกฉานในพระไตรปิฎก

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของโลกถวาย

ตำาแหน่ง “เมธาจารย์” 

ได้รับถวายโล่วัชรเกียรติคุณจากคณะกรรมการศาสนา

ศิลปะและวัฒนธรรม 

การยกย่องเกียรติคุณ

เชิดชูเกียรติ
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เกิด 24 มกร�คม พ.ศ. 2494 

อ�ยุ 66 ปี

สถ�ปนิกที่สร้�งสรรค์ผลง�นท�ง

สถ�ปัตยกรรมที่โดดเด่น เช่น  

โรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ์ บ้�นวิทย�ศ�สตร์

สิรินธร สถ�บันบัณฑิตศึกษ�จุฬ�ภรณ ์ 

โรงแรมหัวช้�งเฮอริเทจ 

นายสิน พงษ์หาญยุทธ 
(สถ�ปัตยกรรม) 

สาขาทัศนศิลป์ 
จำ�นวน 5 คน 

เกิด 22 ธันว�คม พ.ศ. 2492   

อ�ยุ 68 ปี 

สร้�งสรรค์ง�นจิตรกรรมแบบศิลปะ

น�มธรรม ผลง�นศิลปะ 

มีลักษณะพิเศษ ในก�รแสดงออกด้วย

ร่องรอยทีแปรง (brushwork) 

นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ 
(จิตรกรรม)

เกิด 14 มีน�คม พ.ศ. 2478 

อ�ยุ 82 ปี 

ประติม�กรผู้มีคว�มส�ม�รถ 

ในก�รออกแบบพระบรมรูป  

พระรูป และก�รปั้นรูปบุคคลสำ�คัญ

นายเสวต เทศน์ธรรม
(ประติม�กรรม) 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

ประก�ศแต่งตั้งศิลปินแห่งช�ติเพื่อยกย่อง

เชิดชูเกียรติศิลปินผู้มีผลง�นสร้�งสรรค์

ท�งศิลปะที่เป็นประโยชน์ให้ปร�กฏต่อ

ส�ธ�รณชน ทั้งในก�รสร้�งสรรค์ พัฒน�

ศิลปะ และสืบส�นศิลปะที่มีคุณค่�ของ 

แผ่นดินไทย เป็นผู้ผดุงและถ่�ยทอดศิลปะใน

แต่ละแขนง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม 

และเป็นแบบอย่�งที่ดีของสังคมไทย 

ในด้�นศิลปะ 

ในปี 2560 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

ได้ประก�ศร�ยน�มศิลปินแห่งช�ติ 

พุทธศักร�ช 2560 ที่ได้รับก�รยกย่อง 

เชิดชูเกียรติ จำ�นวน 17 คน ศิลปินแห่งช�ติ 

ประจำ�ปี 2560 ทั้ง 17 คนเป็นผู้สูงอ�ย ุ

ศิลปินแห่งชาติ 
ประจำาปี 2560

1 23 
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๑
๓๒

นายศราวุธ ดวงจำาปา 
(ประติม�กรรม) 

เกิด 30 เมษ�ยน พ.ศ. 2495  

อ�ยุ 65 ปี 

สร้�งสรรค์ผลง�นประติม�กรรม 

ร่วมสมัยที่มีลักษณะโดดเด่น 

เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและนอกประเทศ 

นายสมชาย แก้วทอง 
(ก�รออกแบบแฟชั่น) 

เกิด 24 มกร�คม พ.ศ. 2490 

อ�ยุ 70 ปี 

นักออกแบบเจ้�ของห้องเสื้อ  

ไข่บูติก ผู้ดูแลตัดเย็บฉลองพระองค์

ถว�ยฯ สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ 

พระบรมร�ชินีน�ถ ในรัชก�ลที่ 9 และ

พระองค์เจ้�โสมสวลี พระวรร�ช� 

ทินัดด�ม�ตุ และพระบรมวงศ�นุวงศ์

หล�ยพระองค์ 

สาขาวรรณศิลป์ 
จำ�นวน 3 คน 

นางเพ็ญศรี เคียงศิริ 

เกิด 9 กรกฎ�คม พ.ศ. 2474 

อ�ยุ 86 ปี 

น�มป�กก� “นร�วดี” มีผลง�น

ประพันธ์ทั้งนวนิย�ย เรื่องสั้น 

บทคว�ม ส�รคดี บทกวี และ 

ง�นแปล จำ�นวนหล�ยร้อยชิ้น เช่น 

ฟ้�ใกล้ทะเลกว้�ง ฟ้�ส�งที่กล�งใจ 

น�งอ�ย รักเกิดในตล�ดสด     

นายเทพศิริ สุขโสภา 

เกิด 6 มีน�คม พ.ศ. 2486 

อ�ยุ 74 ปี 

ได้รับสมญ�ว่� “นักเล่�เรื่อง” ผลง�น

ด้�นวรรณกรรมมีทั้งนวนิย�ย ส�รคดี 

วรรณกรรมสำ�หรับเด็ก และบทกว ี

วรรณกรรมที่ได้รับก�รยกย่อง เช่น 

วรรณกรรมเย�วชนเรื่อง บึงหญ้�   

ป่�ใหญ่ 

นายพิบูลศักดิ์ ละครพล

เกิด 17 ธันว�คม พ.ศ. 2493 

อ�ยุ 67 ปี 

น�มป�กก� ม�ช� ม�ช�รี และอื่นๆ  

มีผลง�นทั้งเรื่องสั้น นวนิย�ย  

บทกวี วรรณกรรมสำ�หรับเด็ก  

และบทเพลง 
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นายวิรัช อยู่ถาวร 
(ดนตรีส�กล) 

เกิด 15 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2486  

อ�ยุ 74 ปี 

นักดนตรีที่เชี่ยวช�ญและเล่นเครื่องดนตรี

ได้หล�กหล�ย ได้ถว�ยง�นรับใช้พระบ�ท

สมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช 

บรมน�ถบพิตร และพระบรมวงศ�นุวงศ์ 

๑
๓๒

สาขาศิลปะการแสดง 
จำ�นวน 9 คน 

นางสุรางค์ ดุริยพันธุ์ 
(คีตศิลป์) 

เกิด 8 เมษ�ยน พ.ศ. 2480 

อ�ยุ 80 ปี 

ผู้มีคว�มส�ม�รถในก�รขับร้องเพลง

ไทยเดิม เพลงเกร็ด เพลงเถ� เพลง

ละครขับเสภ� เพลงหุ่นกระบอก 

นายบุญศรี รัตนัง 
(ดนตรีพื้นบ้�นล้�นน�)

เกิด 5 มีน�คม พ.ศ. 2496 

อ�ยุ 64 ปี 

ส�ม�รถเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองได้

อย่�งคล่องแคล่วและชำ�น�ญ ร้อง

เพลงลูกทุ่งคำ�เมือง มีผลง�นเพลงที่

แต่งขึ้นม�ประม�ณ 500 กว่�เพลง 

นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์ 
(น�ฏศิลป์ไทย) 

เกิด 26 กรกฎ�คม พ.ศ. 2479 

อ�ยุ 81 ปี 

ผู้เชี่ยวช�ญในวิช�น�ฏศิลป์ทั้งใน

ด้�นทฤษฎีและก�รปฏิบัติ 

นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ 
(ดนตรีไทยส�กล) 

เกิด 16 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2481 

อ�ยุ 79 ปี 

เจ้�ของฉ�ย� นักร้องโบร�ณ เชี่ยวช�ญ 

ในก�รแต่งเพลงและก�รเรียบเรียงเสียง

ประส�น ผลง�นประพันธ์ เช่น เพลง

แม่ส�ย เพลงพะวงรัก เพลงเทพธิด�ดอย
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ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งช�ติ จะได้รับค่�ตอบแทน  

เดือนละ 25,000 บ�ท ค่�รักษ�พย�บ�ลต�มระเบียบร�ชก�ร  

รวมทั้งมีค่�ช่วยเหลือเมื่อประสบส�ธ�รณภัย ครั้งละไม่เกิน  

50,000 บ�ท และห�กเสียชีวิตจะมีค่�ช่วยเหลือง�นบำ�เพ็ญกุศลศพ 

20,000 บ�ท เงินช่วยเหลือค่�จัดทำ�หนังสือเผยแพร่ผลง�น 

เมื่อเสียชีวิตไม่เกิน 150,000 บ�ท เป็นต้น    

๕๔ ๖๗ ๙๘
ศาสตราจารย์มัทนี รัตนิน 
(ละครเวที) 

เกิด 1 พฤษภ�คม พ.ศ. 2480 

อ�ยุ 80 ปี 

ผู้อำ�นวยก�รสร้�ง ผู้กำ�กับก�รแสดง 

เขียนบท ออกแบบฉ�กและประพันธ์

เพลง รวมถึงก�รร่วมแสดงละครเวที

โทรทัศน์ ภ�พยนตร์รูปแบบต่�งๆ 

ม�กม�ย 

ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช 

ณ อยุธยา 
(น�ฏศิลป์ส�กล) 

เกิด 1 ธันว�คม พ.ศ. 2485 

อ�ยุ 75 ปี 

นักบัลเล่ต์ที่มีโอก�สแสดงต่อหน้�

พระที่นั่ง เป็นครูสอนและกำ�กับ 

ก�รแสดงบัลเล่ต์ นายยุทธนา มุกดาสนิท 
(ภ�พยนตร์และละครโทรทัศน์)

เกิด 25 พฤษภ�คม พ.ศ. 2495

อ�ยุ 65 ปี 

ผู้กำ�กับก�รแสดง กำ�กับละครเพลง 

และสร้�งภ�พยนตร์

นายคเณศ (รอง) เค้ามูลคดี 
(ภ�พยนตร์และละครโทรทัศน์)

เกิด 26 กันย�ยน พ.ศ. 2490

อ�ยุ 70 ปี 

นักพ�กย์ภ�พยนตร์ โดยพ�กย์เสียง

พระเอกหล�ยท่�น เช่น มิตร  

ชัยบัญช�  ไชย� สุริยัน สมบัติ เมทะนี 

น�ท ภูวนัย  กรุง ศรีวิไล  ไพโรจน์  

ใจสิงห์  สรพงศ์ ช�ตรี  ทูน หิรัญทรัพย์  
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เทศบ�ลตำ�บลเข�พระง�ม ได้รับร�งวัล 

สหประช�ช�ติมีก�รมอบร�งวัล United Nations Public 

Service Awards (UNPSA) ซึ่งมอบให้กับหน่วยง�น/

องค์กรภ�ครัฐของประเทศสม�ชิก เนื่องในวัน UN Public 

Service Day ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มิถุน�ยนของทุกปี โดย 

United Nations Department of Economic and 

Social Affairs (DESA) ภ�ยใต ้สำ�นักเลข�ธิก�ร

สหประช�ช�ติจะจัดง�นพิธีเฉลิมฉลอง เพื่อสร้�งคว�ม

ตระหนักรู้ถึงคุณค่�ของบริก�รส�ธ�รณะต่อชุมชน เน้นยำ้�

บทบ�ทของบริก�รส�ธ�รณะในก�รส่งเสริมก�รพัฒน� 

ระลึกถึงคว�มทุ่มเทเสียสละของเจ้�หน้�ที่รัฐ 

รัฐบ�ลและสำ�นักปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี มีนโยบ�ยส่ง

เสรมิและผลกัดนัให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) เข้�

ประกวดร�งวัลก�รบริห�รจัดก�รท่ีดี ในปี 2560 มี อปท. 

ส่งผลง�นก�รให้บริก�รส�ธ�รณะที่มีคุณภ�พ สมัครขอรับ

ร�งวัล United Nations Public Service Awards 

(UNPSA) ประจำ�ปี 2017 จำ�นวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 1) 

เทศบ�ลตำ�บลเข�พระง�ม จงัหวดัลพบุร ี2) องค์ก�รบรหิ�ร

ส่วนตำ�บลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 3) เทศบ�ลตำ�บล

เก�ะค� จังหวัดลำ�ป�ง 4) เทศบ�ลตำ�บลลวงเหนือ จังหวัด

เชียงใหม่ 5) องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดภูเก็ต 6) เทศบ�ล

เมืองบ้�นไผ่ จังหวัดขอนแก่น 7) เทศบ�ลตำ�บลป่�เซ่� 

จังหวัดอุตรดิตถ์ และ 8) องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลหัวง้ม 

จังหวัดเชียงร�ย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้ง 8 แห่งได้

ผ่�นก�รคัดเลือกเข้�สู่รอบ Long list (รอบที่ 2) 

United Nations 
Public Service Awards

23 

เชิดชูเกียรติหน่วยง�น/องค์กร
เพื่อสังคมสูงอ�ยุ

http://www.thaigov.go.th/
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เทศบ�ลตำ�บลเข�พระง�ม จงัหวดัลพบรีุ ได้รบัก�รคัดเลือก

เข้�สู่รอบ Short list (รอบสุดท้�ย) และท้�ยที่สุดได้รับ

ร�งวัลที่ 2 ส�ข�นวัตกรรมและคว�มเป็นเลิศในส�ข� 

ก�รให้บริก�รด้�นสุขภ�พของภูมิภ�คเอเซียและแปซิฟิก 

จ�ก “โครงก�รนวัตกรรมบ�้นต้นแบบสุขภ�วะผู้ป่วยเรื้อรัง

และผู้สูงอ�ยุ เทศบ�ลตำ�บลเข�พระง�ม จังหวัดลพบุรี” 

(Excellent Happy Home Ward, Kao PraNgam 

Tessaban, Lopburi) ซึ่งนวัตกรรมนี้ได้ช่วยยกระดับ 

สุขภ�วะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอ�ยุที่ติดเตียงที่มีคว�มพร้อม

และสมัครใจให้ได้รับบริก�รด้�นสุขภ�วะที่ครอบคลุมทุก

มติิ เป็นก�รผสมผส�นแนวคดิเรือ่งทีอ่ยูอ่�ศยั สขุภ�วะ และ

ก�รจัดก�รเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีเข้�ไว้ด้วยกัน ร�งวัลนี้

เป็นร�งวัลอันทรงเกียรติท่ีสหประช�ช�ติได้มอบให้แก่

หน่วยง�นที่ดำ�เนินก�รด้�นก�รให้บริก�รส�ธ�รณะด้วย

คว�มเป็นมืออ�ชีพ 

1 สำ�รวจข้อมูลและปัญห�เชิงลึก

ของประช�กรในพื้นที่  ซึ่ งจะ

นำ�ม�ซึ่งข้อมูลที่สำ�คัญ อ�ทิ จำ�นวน

ผู้สูงอ�ยุ ผู้ป่วยติดเตียง ครัวเรือนที่

ข�ดแคลนอุปกรณ์ สภ�พแวดล้อมของ

ที่อยู่อ�ศัย ข�ดผู้ดูแลที่มีคว�มรู้คว�ม

เข้�ใจที่ถูกต้อง เป็นต้น 

2สร้�งทีมบริห�รจัดก�รด้วยก�รมี

ส่วนร่วมในลักษณะประช�รัฐเข้�

ทำ�ง�นในพื้นที่ 

2.1 ทีมสหวิช�ชีพ (แพทย์ พย�บ�ล 

นักจิตวิทย� นักก�ยภ�พบำ�บัด นัก

สังคมสงเคร�ะห์) ทำ�หน้�ที่ปฏิบัติก�ร

ให้กับครัวเรือนเป้�หม�ย 

2.2 ทีมสนับสนุน  (ภ�ค เอกชน) 

สนับสนุนโทรศัพท์ไร้ส�ย อุปกรณ์

ท�งก�รแพทย์พ้ืนฐ�น เช่น เคร่ืองวัด

คว�มดันโลหิต เครื่องตรวจเบ�หว�น 

2.3 ทีมปฏิบัติก�รชุมชน 24 ชุมชน ทำ�

หน้�ที่ค้นห� ชี้เป้�และปฏิบัติก�รช่วย

เหลอืเปน็เครอืข�่ยใยแมงมมุทีจ่ะเชือ่ม

ต่อกับทีมง�นอื่น 

2.4 ทีมเทศบ�ล ดำ�เนินก�รว�งแผน 

และประส�นคว�มร่วมมือทุกภ�คส่วน 

2.5 ทีมครอบครัวผู้ป่วยและครัวเรือน

รอบบ้�น 

3   นำ�ระบบเทคโนโลยีม�ประยุกต์ใช้

ด้วยก�รเช่ือมต่อระบบสัญญ�ณ 

โทรศัพท์และก�รติดตั้งกล้อง CCTV 

ในชุมชนเชื่อมสัญญ�ณกับศูนย์ปฏิบัติ

ก�รของเทศบ�ลทีส่�ม�รถเชือ่มโยงกบั

ลูกข่�ยที่เป็นอ�ส�สมัครในชุมชน ทีม

สหวิช�ชีพ และมีระบบสัญญ�ณ GPS 

แจ้งจุดพิกัด ส�ม�รถตรวจสอบจุดเกิด

เหตุได้ทันที 

ผู้สูงอ�ยุที่อยู่ในสภ�พติดเตียงส�ม�รถ

อยู่ที่บ้�นเสมือนยังรักษ�ตัวอยู่ ใน 

โรงพย�บ�ล เมือ่ผูส้งูอ�ยตุอ้งก�รคว�ม

ช่วยเหลือ ก็จะใช้กดปุ่มโทรศัพท์เพียง

ปุ่มเดียว เพื่อส่งสัญญ�ณไปที่ ป้องกัน

และบรรเท�ส�ธ�รณภัยของเทศบ�ล

ตำ�บลเข�พระง�ม ซึ่งจะส่งเจ้�หน้�ที่

ไปยังบ้�นผู้ป่วยภ�ยใน 5 น�ที และ

จะนำ�ตัวผู้ป่วยส่งไปยังโรงพย�บ�ล

ภ�ยใน 10 น�ที  

แนวท�งก�รดำ�เนินง�น

ของโครงก�รนวัตกรรม

บ้�นต้นแบบสุขภ�วะ 

ผู้ป่วยเรื้อรังและ 

ผู้สูงอ�ยุ 

เทศบ�ลตำ�บลเข�พระง�ม 

จังหวัดลพบุรี 

เครือข่าย
ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน

บริก�รช่วยเหลือ

ผ่านโทรศัพท์ไร้สาย 
TOT Help Care Service Center

บ้านต้นแบบ
สุขภ�วะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอ�ยุ 

(Excellent Happy Home Ward)
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ในปี 2560 ภ�ครัฐมีม�ตรก�รหล�ยอย่�งเพื่อยกระดับคุณภ�พ

ชีวิตของผู้สูงอ�ยุ ผลง�นที่เด่นในปีนี้ได้แก่ ก�รทบทวนและเพิ่ม 

สวัสดิก�รเพื่อผู้สูงอ�ยุ หล�ยแผนง�นที่มีก�รประก�ศใช้แล้ว 

สวัสดิก�รที่เพิ่มขึ้นเหล่�นี้ล้วนจำ�เป็นสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ เช่น แผน

ส่งเสริมก�รจ้�งง�น แผนก�รสร้�งที่พักอ�ศัย แผนด้�นสินเชื่อที่

อยู่อ�ศัย โดยเป็นก�รทำ�ง�นภ�ยใต้คณะทำ�ง�นประช�รัฐเพื่อ

สังคม (E6)

ม�ตรก�รเพื่อส่งเสริม
ก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุ

33 

ม�ตรก�รต่�งๆ ของภ�ครัฐ
เพื่อผู้สูงอ�ยุในปี 2560  

3 13 

ปี 2560 มีผู้สูงอ�ยุที่กำ�ลังห�ง�นหรือ

กำ�ลังทำ�ง�นอยู่ ร้อยละ 24.6 และอีก

ร้อยละ 4.7 ต้องก�รทำ�ง�นแต่ยังไม่ได้

มองห�ง�น (สสช., 2560)

ภ�คเอกชน
จ้�งง�นผู้สูงอ�ยุ
ส�ม�รถนำ�ร�ยจ่�ย
ม�หักภ�ษี ได้ 

2 เท่� 
ของร�ยจ่�ยประเภท 
เงินเดือนและค่�จ้�ง
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ม�ตรก�รที่ภ�ครัฐส่งเสริมก�รมีง�นทำ� ได้แก่ ก�รส่งเสริม 

ก�รจ้�งง�นทั้งในหน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คเอกชน เพื่อ 

สง่เสรมิใหผู้ส้งูอ�ยมุอี�ชพีและร�ยได ้ต�มแผนก�รดำ�เนนิง�น 

ของคณะทำ�ง�นประช�รัฐเพื่อสังคม (E6) โดยกรมกิจก�ร

ผู้สูงอ�ยุร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คเอกชนในก�ร 

ส่งเสริมก�รมีง�นทำ�และมีร�ยได้ ดังนี้ 

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งเป้�หม�ย พ.ศ. 2560 จ้�งง�นผู้สูงอ�ยุให้ได้

จำ�นวน 65 คน ผลสำ�เร็จคือ มีก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุจำ�นวน 106 คน เข้�ทำ�ง�น

ในกรมหม่อนไหม

• นำ�ร่องจ้�งผู้สูงอ�ยุทำ�ง�นในศูนย์พัฒน�ก�รจัดสวัสดิก�รสังคมผู้สูงอ�ยุและ 

ในส่วนกล�ง จำ�นวน 25 คน

• ส่งเสริมก�รจ้�งง�นผู้สูงอ�ยุในหน่วยง�นภ�ครัฐต่�งๆ จำ�นวน 9,075 คน

• ทำ�ง�นร่วมกับธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์ ในก�รจ้�งง�น ผู้สูงอ�ยุได้จำ�นวน  

33 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภ�คม 2560)

• กรมพัฒน�ฝีมือแรงง�น กระทรวงแรงง�น ตั้งเป้�หม�ย พ.ศ. 2560 มีผู้สูงอ�ยุ

ไดร้บัก�รฝกึอ�ชพี จำ�นวน 6,160 คน ผลสำ�เรจ็คอื มผีูส้งูอ�ยไุดร้บัก�รฝกึอ�ชพี

จำ�นวน 17,865 คน 

• ใน พ.ศ. 2560 กองทุนผู้สูงอ�ยุอนุมัติก�รกู้ยืมเงินเพื่อก�รประกอบอ�ชีพ 

ให้ผู้สูงอ�ยุจำ�นวน 9,566 คน  

• พระร�ชกฤษฎีก� ว่�ด้วยก�รยกเว้นรัษฎ�กร (ฉบับที่ 639) เมื่อเดือนมีน�คม  

พ .ศ .  2560  ให้ ภ�ค เอกชนจ้ � ง ง �นผู้ สู ง อ�ยุ ส �ม�รถนำ � ร�ยจ่ �ย 

ม�หักภ�ษี  ได้  2  เท่ �  ของร�ยจ่ �ยประเภทเงิน เดือนและค่ �จ้ �ง  

ในก�รจ้�งผู้สูงอ�ยุไม่ เกิน 15,000 บ�ท/เดือน/คน ทั้ งนี้ต้องไม่ เกิน 

ร้อยละ 10 ของจำ�นวนลูกจ้�งทั้งหมด
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จ�กร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ของก�รดำ�เนินง�นของคณะทำ�ง�นประช�รัฐเพื่อสังคม

เมือ่เดอืนกนัย�ยน พ.ศ. 2560 มกี�รสรปุก�รจ�้งง�นในหนว่ยง�นภ�คเอกชน จำ�นวน 

9,646 คน ได้แก่ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถ�นประกอบก�รภ�ยใต้สภ�

อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย 9,000 องค์กร บริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จำ�กัด และ

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 

นอกจ�กนี้ กรมก�รจัดห�ง�นยังได้จัดทำ�เว็บไซต์สำ�หรับผู้สูงอ�ยุที่กำ�ลังห�ง�นทำ� 

คือเว็บไซต์ www.doe.go.th/elderly ให้ผู้สูงอ�ยุลงทะเบียนห�ง�น หรือติดต่อ

ผ่�นศูนย์บริก�รจัดห�ง�นผู้สูงอ�ยุ (Employment Service Center for Elderly 

Workers) ได้ทุกจังหวัด

โดยสรุป เป้�หม�ย E6 กำ�หนดส่งเสริมก�รมีร�ยได้และก�รมีง�นทำ�ของ 

ผู้สูงอ�ยุ ในปี 2560 คือ 39,000 คน ผลสำ�เร็จที่ได้ในปีนี้สูงกว่�เป้�หม�ย คือ 

41,950 คน ซึ่งเป็นผลจ�กก�รจ้�งง�นในหน่วยง�นของรัฐและรัฐวิส�หกิจ 

จำ�นวน 9,239 คน หน่วยง�นเอกชน 9,646 คน และส่งเสริมให้ผู้สูงอ�ยุมี 

อ�ชีพและร�ยได้ 23,065 คน



81

ม�ตรก�รเพื่อสร้�งเสริมคว�มมั่นคงท�งก�รเงินให้ผู้สูงอ�ยุ

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ขับเคลื่อนโครงก�ร “ขับเคลื่อนก�รออมเพื่อ

สร้�งคว�มมั่นคงท�งก�รเงินรองรับสังคมผู้สูงอ�ยุ (Happy Money, Happy Re-

tirement)” โดยให้คว�มสำ�คัญของก�รให้คว�มรู้ท�งด้�นก�รเงิน 

ผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รฯ ในปี 2560 ส่งเสริมคว�มรู้ท�งก�รเงินเพื่อคว�ม

มั่นคงท�งก�รเงินในวัยเกษียณ ให้แก่ผู้สูงอ�ยุภ�ยใต้ชุดคว�มรู้ Post-Retirement 

Knowledge Package และให้คว�มรู้ท�งก�รเงินแก่กลุ่มแรงง�นในระบบไปแล้ว

จำ�นวน 678,622 คน ใน 196 องค์กร ผ่�นชุดคว�มรู้ก�รว�งแผนเพื่อเกษียณอ�ยุ 

Happy Retirement Knowledge Package สำ�หรับกลุ่มแรงง�นนอกระบบได ้

ส่งเสริมคว�มรู้ท�งก�รเงินผ่�นชุดคว�มรู้ Happy Money Knowledge Package

โครงก�รฯ ได้สร้�ง Trainers กลุ่มผู้นำ�เครือข่�ยผู้สูงอ�ยุจำ�นวน 450 คน รวมทั้ง

มอบสื่อเพื่อเผยแพร่ไปยังโรงเรียนผู้สูงอ�ยุและเครือข่�ยทั่วประเทศ 878 แห่ง และ

สร้�ง Trainers สำ�หรับกลุ่มแรงง�นทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อเผยแพร่คว�มรู้

ท�งก�รเงิน

นอกจ�กนี้ ยังมีก�รทำ�แผนง�นด้�นสินเชื่อที่อยู่อ�ศัยเพื่อผู้สูงอ�ยุ (Reverse  

mortgage) ให้ผู้สูงอ�ยุนำ�บ้�นหรือคอนโดมิเนียมที่ปลอดภ�ระม�ขอสินเชื่อ เพื่อ 

รับเงินร�ยเดือน โดยที่ยังอ�ศัยอยู่ในที่พักอ�ศัยได้ เพื่อสร้�งเสริมคว�มมั่นคงท�ง 

ก�รเงิน โดยในปี 2560 ธน�ค�รออมสินได้ให้สินเชื่อแก่ผู้สูงอ�ยุที่เข้�ม�ขอสินเชื่อ

ที่อยู่อ�ศัยสำ�หรับผู้สูงอ�ยุแล้ว

Happy Money
Happy Retirement
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ม�ตรก�รดูแลผู้สูงอ�ยุที่อยู่ในภ�วะพึ่งพิง

ในปงีบประม�ณ 2560 สำ�นกัง�นหลกัประกนัสขุภ�พแหง่ช�ต ิ(สปสช.) ไดร้บัจดัสรร

งบประม�ณสำ�หรับผู้สูงอ�ยุที่มีภ�วะพึ่งพิง จำ�นวน 900 ล้�นบ�ท เพื่อให้หน่วย

บริก�รและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบ�ล/อบต.) นำ�ไปบริห�รจัดก�รระบบ

ก�รดูแลระยะย�วสำ�หรับผู้สูงอ�ยุที่มีภ�วะพึ่งพิง โดยกำ�หนดเป้�หม�ยที่จะดูแลให้

ได้ 150,000 ร�ย ให้ Care manager และ Caregiver เป็นผู้มีบทบ�ทในก�รดูแล

ผู้สูงอ�ยุที่อยู่ในภ�วะพึ่งพิงร�ยบุคคลจ�กก�รประเมินคัดกรองคว�มส�ม�รถในก�ร

ดำ�เนินชีวิตประจำ�วันและด้�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ผูส้งูอ�ยทุีอ่ยูใ่นภ�วะพึง่พงิ ต�มประก�ศคณะกรรมก�รหลกัประกนัสขุภ�พแหง่ช�ต ิ 

เรื่องก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำ�เนินง�น

และบริห�รจัดก�รกองทุนหลักประกันสุขภ�พในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2559 ให้หม�ยถึง ผู้สูงอ�ยุ ที่มีคะแนนประเมินคว�มส�ม�รถในก�รดำ�เนิน

ชีวิตประจำ�วันต�มดัชนีบ�ร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่�กับหรือน้อย

กว่� 11 คะแนน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม (ติดบ้�น 2 กลุ่ม ติดเตียง 2 กลุ่ม) และมี

สิทธิได้รับบริก�รส�ธ�รณสุขต�มชุดสิทธิประโยชน์ในเอกส�รแนบท้�ย คือ กลุ่มที่ 1 

เคลื่อนไหวได้บ้�งและอ�จมีปัญห�ก�รกิน หรือก�รขับถ่�ย แต่ไม่มีภ�วะสับสนท�ง

สมอง กลุ่มที่ 2 เหมือนกลุ่มที่ 1 แต่มีภ�วะสับสนท�งสมอง กลุ่มที่ 3 เคลื่อนไหวเอง

ไม่ได้และอ�จมีปัญห�ก�รกิน หรือก�รขับถ่�ยหรือมีอ�ก�รเจ็บป่วยรุนแรง และกลุ่ม

ที่ 4 เหมือนกลุ่มที่ 3 และมีอ�ก�รเจ็บป่วยรุนแรงหรืออยู่ในระยะสุดท้�ยของชีวิต
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คว�มก้�วหน้�ของคณะทำ�ง�นประช�รัฐเพื่อสังคมด้�นที่อยู่อ�ศัยและสิ่งแวดล้อม

เพื่อก�รอยู่อ�ศัย ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ที่อยู่อ�ศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 

– 2579) มีบริษัท SCG ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้�ง จำ�กัด และกระทรวงก�รพัฒน�

สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำ�เนินก�รไปแล้ว ดังนี้

• ซ่อมแซมและสร้�งที่อยู่อ�ศัยเพื่อผู้สูงอ�ยุ ได้แก่ บ้�นพอเพียงชนบท  

จำ�นวน 9,000 หลัง ปรับปรุงบ้�นผู้สูงอ�ยุ จำ�นวน 2,897 หลัง  

บ้�นประช�รัฐผู้สูงอ�ยุ จำ�นวน 1,097 หลัง

• มีม�ตรก�รอนุมัติสินเชื่อเพื่อก�รสร้�งและปรับปรุงบ้�นเพื่อผู้สูงอ�ย ุ

ในวงเงิน 10,000 ล้�นบ�ท โดยสม�คมธน�ค�รไทย

นอกจ�กนี้ กรมธน�รักษ์ได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�ศูนย์ที่พักอ�ศัยสำ�หรับผู้สูงอ�ยุแบบ 

ครบวงจร (Senior Complex) โดยมอบหม�ยให้ภ�ครัฐและเอกชนเช่�ที่ร�ค�ถูก 

จัดทำ�ที่พักอ�ศัยแบบครบวงจร ให้ผู้สูงอ�ยุในร�ค�ที่เข้�ถึงได้ คว�มก้�วหน้�ใน 

ก�รดำ�เนินง�น ในปี 2560 คือ กำ�ลังมีก�รดำ�เนินง�นใน 5 จังหวัด ได้แก่ 

สมุทรปร�ก�ร ชลบุรี นครน�ยก เชียงใหม่ และ ประจวบคีรีขันธ์

ม�ตรก�รเพื่อคว�มปลอดภัยในชีวิตประจำ�วันของผู้สูงอ�ยุ

Senior Complex
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ในปี 2560 รัฐบ�ลได้พิจ�รณ�ปรับปรุงกฎหม�ยส่วนหนึ่ง

เพื่อช่วยเหลือและสร้�งคว�มมั่นคงให้ผู้สูงอ�ยุ กฎหม�ยที่

มีก�รปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอ�ยุ ได้แก่

1
ก�รออกพระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 

2560 เมื่อวันที่ 31 สิงห�คม 2560 มีใจคว�มสำ�คัญคือ ก�ร

เกษียณอ�ยุต�มที่น�ยจ้�งหรือลูกจ้�งตกลงกันหรือต�มที่

น�ยจ้�งกำ�หนดให้ถือว่�เป็นก�รเลิกจ้�ง และในกรณีที่ไม่มี

ก�รกำ�หนดก�รเกษียณอ�ยุไว้ หรือมีก�รกำ�หนดเกษียณ

อ�ยุที่เกินกว่� 60 ปี ให้ลูกจ้�งที่มีอ�ยุ 60 ปี ส�ม�รถแสดง

เจตน�เกษียณอ�ยุได้ 

นอกจ�กนี้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงง�น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 

ยังระบุเพิ่มเติมเร่ืองก�รให้เกษียณอ�ยุ สถ�นประกอบก�ร

จะต้องจ่�ยค่�ชดเชยให้แก่ผู้ท่ีมีอ�ยุ 60 ปีข้ึนไปและถูกเลิก

จ ้ �งทำ�ง�น โดยก�รจ ่�ยค ่�ชดเชยให ้ เป ็นไปต�ม 

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงง�น ปี 2541 เช่น ผู้สูงอ�ยุที่ทำ�ง�นใน

สถ�นประกอบก�รเดิมม�ม�กกว่� 10 ปี จะได้รับค่�ชดเชย

เท่�กับอัตร�เงินเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้�ยเป็นระยะเวล� 

10 เดือน หรือ ผู้สูงอ�ยุที่ทำ�ง�นในสถ�นประกอบก�รเดิม

ครบ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ให้จ่�ยค่�ชดเชยให้ผู้สูงอ�ยุได้ไม่

ตำ่�กว่�อัตร�เงินเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้�ยเป็นระยะเวล� 

90 วัน เป็นต้น 

2
ก�รปรับปรุงพระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น (ฉบับที่ 6) 

พ.ศ. 2560 มีใจคว�มสำ�คัญคือ ก�รให้คณะกรรมก�รค่�

จ้�งพิจ�รณ�อัตร�ค่�จ้�งแรงง�นข้ันตำ่�ที่เหม�ะสมให้กับ

ผู้สูงอ�ยุ ซึ่งมีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ 1 กันย�ยน 2560 ก�ร

ปรับปรุงกฎหม�ยนี้ เพื่อให้ผู ้ประกอบก�รส�ม�รถจ้�ง 

ผู้สูงอ�ยุทำ�ง�นต่อได้เป็นร�ยชั่วโมง 

ก�รปรับปรุงกฎหม�ยนี้ แม้ว่�จะได้รับคว�มเห็นชอบแล้ว

แต่ข้ันตอนของก�รพิจ�รณ�กระบวนก�รที่จะจ่�ยยังอยู่

ระหว่�งดำ�เนินก�ร จึงยังไม่ปร�กฏว่�อัตร�ค่�จ้�งท่ีเหม�ะ

สมสำ�หรับผู ้สูงอ�ยุอยู ่ที่ใด เป้�หม�ยของก�รปรับปรุง

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่ผู ้สูงอ�ยุจะได้รับเพิ่มขึ้นนี้ 

เพ่ือจัดก�รให้ผู้สูงอ�ยุท่ีย�กจน ได้มีโอก�สเพ่ิมขึ้นในก�ร

ทำ�ง�น และส่งเสริมให้ผู้สูงอ�ยุดำ�รงชีวิตได้อย่�งเข้มแข็ง

และมีคุณภ�พชีวิตในช่วงวัยเกษียณ

ก�รปรับปรุงกฎหม�ย
เพื่อผู้สูงอ�ยุ 

3 23 
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3
ก�รแก้ไขเพิ่มเติมพระร�ชบัญญัติผู้สูงอ�ยุ พ.ศ. 2546 คือ 

ให้เพิ่มบทบ�ทหน้�ที่ของ “กองทุนผู้สูงอ�ยุ” จ�กเดิมที่มี

บทบ�ทเปน็กองทนุเพือ่ใชจ้�่ยเกีย่วกบัก�รคุม้ครอง สง่เสรมิ 

และสนับสนุนโครงก�รด้�นผู้สูงอ�ยุ และให้กู้ยืมเพื่อ 

ก�รประกอบอ�ชีพ เพิ่มเติมอีกบทบ�ทคือ ก�รช่วยเหลือ 

ผูส้งูอ�ยทุีมี่ร�ยไดน้้อย ท่ีลงทะเบียนรบับัตรสวัสดกิ�รแหง่รฐั  

จำ�นวน 3.7 ล้�นร�ย ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในปี 2560

ดังนั้น บทบ�ทใหม่ที่เพิ่มขึ้นม�จึงจำ�เป็นต้องมีงบประม�ณ

สนับสนุนเพิ่มเติม โดยงบประม�ณเพิ่มเติมให้ปีละไม่เกิน 

4,000 ล้�นบ�ท จะม�จ�กเงินบำ�รุงกองทุนในอัตร�ร้อยละ  

2 ของภ�ษีสรรพส�มิตที่เก็บจ�กสินค้�ประเภทสุร�และ

บุหรี่ และงบประม�ณเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งจะม�จ�ก 

ผู้สูงอ�ยุที่สละสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ 

ประเทศไทยกับก�รเป็นสังคมสูงอ�ยุ ยังมีเรื่องที่ 

ต้องเตรียมคว�มพร้อมอีกม�ก ทั้งด้�นเศรษฐกิจ 

สงัคม คณุภ�พชวีติ รวมไปถงึก�รร�่งกฎหม�ยควบคมุ

คุณภ�พสถ�นประกอบก�รเพื่อสุขภ�พสำ�หรับ 

ผู้สูงอ�ยุและผู้มีภ�วะพึ่งพิงที่ยังดำ�เนินก�รไม่สำ�เร็จ 

ในปี  2560 เป็นคว�มหวัง ในอน�คตสำ�หรับ 

ผู้สูงอ�ยุที่จะใช้บริก�รของสถ�นบริก�รเพื่อสุขภ�พ

ได้อย่�งมั่นใจ สมดังคว�มตั้ ง ใจของภ�ครัฐที่  

จะส่งเสริมสิทธิและสวัสดิก�รเพื่อผู้สูงอ�ยุให้เข้�ถึง

บริก�รได้ทุกกลุ่ม ภ�ยใต้ข้อจำ�กัดของทรัพย�กร

ที่เป็นเรื่องที่ท้�ท�ย หน่วยง�นทั้งหล�ยของภ�ค

รัฐจะต้องให้คว�มสนใจและให้คว�มสำ�คัญที่จะ

สร้�งเสริมคุณภ�พชีวิตที่ดี ให้ผู้สูงอ�ยุ  และใน

อน�คตเมื่อแผนง�น ม�ตรก�รต่�งๆ เพื่อผู้สูงอ�ยุ 

ไปถงึเป�้หม�ยทีไ่ดก้ำ�หนดไว ้กจ็ะเปน็สว่นหนึง่ในก�ร 

ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็น “ก�รสูงวัยอย่�งมีพลัง”
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ในป ี2560 ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้งูอ�ยมุคีว�มหล�กหล�ยม�กขึน้ เพือ่ตอบสนอง

คว�มต้องก�รคว�มสะดวกสบ�ย และคว�มปลอดภัย ในก�รใช้ชีวิตประจำ�วัน 

ของผู้สูงอ�ยุ โดยประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอ�ยุที่มีก�รเติบโตม�กขึ้น 

มี 5 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจประเภทก�รแพทย์และสุขภ�พ เฟอร์นิเจอร์  

ก�รออกแบบบ้�น ก�รเงิน และก�รท่องเที่ยว

แนวคดิก�รเกดิขึน้ของธรุกจิเหล�่นี ้ม�จ�กก�รเปน็สงัคมสงูอ�ยขุองประเทศไทย 

ที่สื่อก�รตล�ดเริ่มให้คว�มสนใจและเผยแพร่ข้อมูลสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุ 

เพิ่มขึ้น โอก�สในก�รทำ�ธุรกิจกับประช�กรสูงอ�ยุมีคว�มต้องก�รที่แตกต่�ง 

จ�กประช�กรวัยเด็กและวัยทำ�ง�น เนื่องม�จ�กสภ�พต่�งๆ เช่น คว�มถดถอย

ของอวัยวะร่�งก�ย ก�รเคลื่อนไหวร่�งก�ย ภ�วะเจ็บป่วยเรื้อรัง ก�รข�ดแหล่ง

ร�ยได้ประจำ�จ�กก�รทำ�ง�น 

43 

ธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอ�ยุ
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ก�รแพทย ์
และสุขภ�พ

ศนูยด์แูลผูส้งูอ�ย ุในรปูแบบของก�รบรกิ�รในสถ�นบรกิ�รประเภท โรงพย�บ�ล

เอกชน โรงพย�บ�ลภ�ครัฐ และสถ�นบริก�รเอกชน

สถ�นก�รณ์ แนวโน้มของธุรกิจประเภทนี้มีเพิ่มขึ้น แต่คุณภ�พก�รให้บริก�ร

ยังมีคว�มแตกต่�งกัน ขึ้นอยู่กับฐ�นะท�งเศรษฐกิจของผู้สูงอ�ยุที่ส�ม�รถเข้�

ถึงบริก�รลักษณะใดได้บ้�ง

ผู้สูงอ�ยุติดบ้�น 

ผู้สูงอ�ยุติดเตียง

ผู้สูงอ�ยุที่อยู่คนเดียว

ความต้องการ/ กลุ่มที่คาดว่าจะใช้บริการ

เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์เพื่อผู้สูงอ�ยุ เช่น เก้�อี้ ที่เหม�ะสมกับสรีระผู้สูงอ�ยุท่ีมีปัญห� 

ก�รลุกนั่ง ก�รออกแบบที่จับเก้�อี้ให้ถนัดในก�รลุกขึ้นยืน หรือคว�มกว้�งของ

เก้�อี้ให้เหม�ะสมกับผู้ที่ใช้วีลแชร์ เตียงไฟฟ้�ที่ออกแบบให้ปรับระดับยกแผ่น

หลัง อ่�งอ�บนำ้�ที่ออกแบบม�สำ�หรับผู้ที่มีปัญห�ก�รเคลื่อนไหวให้มีขน�ดเล็ก

เพื่อคว�มสะดวกสบ�ยในก�รใช้ชีวิตของผู้สูงอ�ยุ

ปัญห�ด้�นก�ยภ�พและก�รเคลื่อนไหว

ก�รป้องกันอุบัติเหตุ

ความต้องการ/ กลุ่มที่คาดว่าจะใช้บริการ
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ธุรกิจก�รเงิน

ธุรกิจที่พักอ�ศัย

ผลิตภัณฑ์ท�งก�รเงินเพื่อผู้สูงอ�ยุ เช่น โครงก�รบ้�น ธอส. เพ่ือผู้สูงอ�ยุ ให้กู้

โดยมีอัตร�กู้บ้�นตำ่�กว่�อัตร�ปกติ ภ�ยใต้เงื่อนไขที่ธน�ค�รกำ�หนด สินเชื่อที่อยู่

อ�ศัยสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ (Reverse mortgage) ให้ผู้สูงอ�ยุนำ�บ้�นที่ตนเองมี

กรรมสิทธิ์ม�ว�งเป็นหลักประกันเพื่อรับเงินเป็นร�ยก้อนหรือร�ยเดือนม�ใช้ใน

ชีวิตประจำ�วัน ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันออมทรัพย์ จุดเด่นของประกันชีวิต

ผู้สูงอ�ยุคือ ไม่ต้องตรวจสุขภ�พ และคุ้มครองตลอดชีวิตหรือครบอ�ยุ 90 ปี 

ส�ม�รถรับผลประโยชน์ได้ต�มสัญญ�

ก�รให้บริก�รออกแบบบ้�นเพื่อผู้สูงอ�ยุ ตั้งแต่โครงสร้�งบ้�น คว�มสูง

ของหน้�ต่�ง คว�มกว้�งของประตู ลักษณะลูกบิดประตู สีของพื้นผนังและ

เฟอร์นิเจอร์ ลักษณะพื้นกระเบื้องที่เน้นคว�มปลอดภัยให้ผู้สูงอ�ยุที่มีคว�ม

เสี่ยงต่อก�รล้มภ�ยในบ้�น ไม่ลื่น เป็นต้น ผ่�นผู้ประกอบก�รภ�คเอกชน หรือ

สถ�นศึกษ�

เพื่อคว�มมั่นคงท�งก�รเงินในวัยเกษียณ  

ที่ส�ม�รถมีชีวิตอยู่ได้อย่�งมีคุณภ�พชีวิตที่ดี

ผู้สูงอ�ยุหรือสม�ชิกในครอบครัว 

ที่คำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยในที่พักอ�ศัย

ความต้องการ/ กลุ่มที่คาดว่าจะใช้บริการ

ความต้องการ/ กลุ่มที่คาดว่าจะใช้บริการ
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ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยวของผู้สูงอ�ยุในประเทศไทยเริ่มจะมีให้เห็นในรูปแบบของทัวร์

สุขภ�พ ทัวร์ผู้สูงอ�ยุ จัดทริปเดินท�งทั้งในประเทศและต่�งประเทศ เสนอ

จุดเด่นของบริก�รเพื่อผู้สูงอ�ยุ เช่น ไกด์ประจำ�ทริปจะต้องผ่�นก�รอบรม

ปฐมพย�บ�ลเบื้องต้น ก�รจำ�กัดคว�มเร็วของพนักง�นขับรถ จัดโปรแกรมต�ม

พฤติกรรมผู้สูงอ�ยุ เช่น เข้�ที่พักเร็ว ออกเดินท�งเช้�

ผู้สูงอ�ยุที่ส�ม�รถดูแลตนเองได้ และต้องก�รท่องเที่ยว

ความต้องการ/ กลุ่มที่คาดว่าจะใช้บริการ

และยังมีธุรกิจอีกหล�ยประเภทที่แพร่หล�ยในต่�งประเทศที่เป็นสังคมสูงอ�ยุ  

ที่ยังพบไม่ม�กนักในประเทศไทย เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับอ�ห�รสุขภ�พเพื่อผู้สูงอ�ยุ 

ประเทศไทยยังมีธุรกิจที่เติบโตและเป็นที่รู้จักกว้�งขว�งในกลุ่มช�วต่�งประเทศ 

ที่เป็นผู้สูงอ�ยุ คือ ก�รท่องเที่ยวเพื่อสุขภ�พ (Medical tourism)  

คือก�รม�ท่องเที่ยวและรับบริก�รด้�นสุขภ�พไปพร้อมกัน

ในอีกไม่กี่ปีข้�งหน้�สังคมไทยจะเข้�สู ่
สังคมสูงอ�ยุอย่�งสมบูรณ์ ที่มองขว�มองซ้�ยก็จะพบผู้สูงอ�ย ุ
ภ�คธุรกิจหล�ยประเภทจึงต้องขยับตัว 
เพื่อตอบโจทย์คว�มต้องก�รของประช�กรสูงอ�ย ุ
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
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53 

ก�รตื่นตัวของสื่อ 
ในเรื่องสังคมสูงอ�ยุ
ในปี 2560 สังคมไทยตื่นตัวขึ้นอย่�งม�กในเรื่อง 

ผู้สูงอ�ยุ สื่อต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยส�ร 

หนังสือ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์  

พูดถึงเรื่องผู้สูงอ�ยุและสังคมสูงอ�ยุอยู่ตลอดเวล�

เรื่องสังคมสูงอ�ยุ มีก�รพูดถึงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่�งๆ เป็นอย่�งม�กใน

ปัจจุบัน ห�กทำ�ก�รค้นห�คำ�สำ�คัญที่มีคว�มหม�ยเกี่ยวข้องกับเรื่อง

สังคมสูงอ�ยุ ซึ่งปร�กฎผ่�นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์ ว�รส�ร 

นิตยส�ร ต่�งๆ ที่มีก�รพูดถึงคำ�ว่� “ผู้สูงอ�ยุ” “ผู้สูงวัย” “คนแก่”  

“คนชร�” และ “ผู้เฒ่�” ผ่�นก�รค้นห�ด้วย Skip Navigation Links. 

พบว�่ ในชว่งป ี2560 สือ่สิง่พมิพต์�่งๆ ไดม้กี�รกล�่วถงึคำ�ว�่ “ผูส้งูอ�ย”ุ  

ม�กที่สุด คือ 37,307 ครั้ง ซึ่งม�กกว่�ปีที่แล้วถึง 3 เท่� รองลงม�คือ  

คำ�ว่� “ผู้สูงวัย” จำ�นวน 4,836 คำ�ว่� “คนแก่” จำ�นวน 4,123 ครั้ง 

“คนชร�” 3,912 คำ� และ“ผู้เฒ่�” 1,336 ครั้ง

ห�กทำ�ก�รเปรียบเทียบก�รต่ืนตัวของส่ือในเร่ืองสังคมสูงอ�ยุกับปีท่ีผ่�นม�  

พบว่� ในปี 2560 มีก�รพูดถึงเรื่องสังคมสูงอ�ยุเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ  

คำ�สำ�คัญที่เกี่ยวกับสังคมสูงอ�ยุ 

5 13 

สื่อสิ่งพิมพ์
“ผู้สูงอ�ยุ”

 37,307
 ครั้ง

ม�กกว่�
ปีที่แล้วถึง 

เท่�  3

คำ�ว่�
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สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ผู้คนเข้�ถึงง่�ยและสะดวกและถือว่�เป็นสื่อมวลชน 

สำ�คัญลำ�ดับแรกๆ ที่คนไทย โดยเฉพ�ะผู้สูงอ�ยุใช้เปิดรับส�รต่�งๆ 

ในช่วงปี 2560 สถ�นีโทรทัศน์ในประเทศไทยมีร�ยก�รโทรทัศน ์

เพื่อผู้สูงอ�ยุ หรือที่มีเนื้อห�หลักเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุจำ�นวน 6 ร�ยก�ร 

1. ลุยไม่รู้โรย สูงวัยดี๊ดี   
ออกอ�ก�ศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี  
เวล� 16.05-16.30 น. ช่อง Thai PBS
“ลุยไม่รู้โรย” ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ร�ยก�รสำ�หรับผู้สูงอ�ย ุ
แต่ยังมีประโยชน์สำ�หรับผู้ที่กำ�ลังก้�วเข้�สู่ช่วงวัย 
ของก�รเป็นผู้สูงอ�ยุ 

2. GenO(LD) สูงวัยไปด้วยกัน   
ออกอ�ก�ศทุกวันพุธ เวล� 20.20 – 21.10 น.  
ช่องไทยพีบีเอส

3. ขิงแก่
นำ�เสนอข่�วส�รและคว�มรู้ต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
คนสูงวัย เพื่อให้รู้และทันต่อเหตุก�รณ์ในยุคสมัย 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่�งรวดเร็ว ช่องไทยพีบีเอส

4.รายการสูงวัย หัวใจนันทนาการ  
ออกอ�ก�ศทุกวันอังค�ร  
เริ่มเมื่อวันอังค�รที่ 19 กันย�ยน 2560  
เวล� 8.30-8.35 น. ท�ง ททบ.5

5. SUPER 60+ ซูเปอร์ซิกตี้  
อัจฉริยะพันธุ์เก๋า  
ออกอ�ก�ศ ทุกวัน อ�ทิตย์ เวล� 17.00 น.  
ท�งช่อง 23 เวิร์คพอยท์

5 23 

สื่อโทรทัศน์

บมจ.อสมท เปิดตัว สถ�นีวิทยุเพื่อผู้สูงอ�ยุ  

คลื่นแรกของประเทศไทย  
Like Station Radio Online 1494  
คลื่นเพลงดี มีสาระคู่ความคิด  

ทาง A.M. 1494 Mhz. 

ร�ยก�รวิทยุ เพื่อสุขภ�พ  
รายการ: Happy&Healthy  
(แฮปปี้ แอนด์ เฮลตี้) 
สถานี : ขสทบ. 102 MHZ  

ออกอากาศทุกวันเสาร์ 09.00 – 10.00 น.  

มีช่วงสนทน�กับแพทย์ เปิดส�ยให้คุยกับคุณหมอ 

เกร็ดสุขภ�พ คว�มรู้สุขภ�พม�กม�ย 

5 33 

สื่อวิทยุ



92

สองย�ยหล�นแอดมินเพจคุณย�ยแกะกล่อง ที่ทำ�เพจรีวิว

ของใช้ผู้สูงอ�ยุ ที่เข้�อกเข้�ใจคนสูงวัย คุณย�ยปร�ณี อดีตครู

สอนภ�ษ�อังกฤษ อ�ยุ 91 ปี ที่ยังมีพลังและกระฉับกระเฉง 

โดยส�เหตุที่ทำ�เพจนี้เพร�ะต้องก�รสื่อส�รกับเด็กรุ่นใหม่ให้

เข้�ใจว่�ผู้สูงอ�ยุคิดอย่�งไรจึงเป็นเช่นนั้น เพร�ะตอนเป็นเด็กๆ  

ก็เคยรำ�ค�ญคนแก่เหมือนกัน เพจใช้ชื่อว่� “คุณย�ยแกะกล่อง”  

นำ�เสนอรูปคลิปวิดีโอ (ทุกเดือน) มีแฟนเพจติดต�มม�กกว่� 

32,500 คน และคลิปทุกตอนมีผู้เข้�ชมนับแสนๆ ครั้ง

ป้�แป๋ว ก�ญจน� พันธุเตชะ ปัจจุบันอ�ยุ 65 ปี  

ยังไปไหนม�ไหน ทำ�กิจกรรมเหมือนคนอ�ยุ 40 ปี  

ป้�แป๋วเริ่มต้นก�รเที่ยวคนเดียวด้วยก�รนั่งรถทัวร์

เที่ยวในเมืองไทยก่อน แล้วจึงขยับออกไปนอก

ประเทศ แก่แต่ก�ย ใจเหมือนอ�ยุ 40 ป้�แป๋วเล่�

เรื่องร�วก�รแบกเป้ท่องเที่ยวผ่�นเฟซบุ๊คโดยใช้ชื่อ 

“ป้�แบ็คแพค” มีแฟนเพจติดต�มม�กกว่� 16,000 

คน และมีผู้เข้�ชมเพจของป้�แป๋วนับแสนครั้ง  

ป้�แป๋วมีคติว่� “เพร�ะใจอิสระ คือ  “GPS” 

นำ�ท�งที่ดีที่สุด”

สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เป็นช่องท�ง

เผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รต่�งๆ ที่แพร่หล�ยม�กขึ้น

เรื่อยๆ ช่องท�งนี้ส�ม�รถกระจ�ยข่�วได้อย่�ง

กว�้งขว�งในเวล�อนัรวดเรว็ ในป ี2560 เรือ่งร�ว 

ของผู้สูงอ�ยุที่ยังมีพลัง ได้เผยแพร่ผ่�นสื่อ 

สังคมออนไลน์เป็นจำ�นวนม�ก

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทย พ.ศ. 2560 

ขอนำ�ผู้สูงอ�ยุที่ยังมีพลังที่ปร�กฏในสื่อสังคม

ออนไลน์ม�เสนอเป็นตัวอย่�ง 

สื่อสังคมออนไลน์

5 43 

คุณย�ยแกะกล่อง  

ป้�แบ็คแพ็ค 
แบกเป้เที่ยวคนเดียวหลังเกษียณ

https://www.facebook.com/pg/hipsterpaew

http://www.facebook.com/unboxingwithgrandma/
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อดีตผู้จัดก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค จ.สุร�ษฎร์ธ�นี เดิมทีเดียว 

หลังเกษียณจ�กก�รทำ�ง�น ก็อยู่ว่�งๆ แต่คิดว่�ไม่มีประโยชน์  

จึงพย�ย�มห�ง�นทำ� เปลี่ยนม�แล้วหล�ยอ�ชีพ ไม่ว่�จะเป็น  

ดูแลอะพ�ร์ตเมนต์์ ขับรถแท็กซี่ ปัจจุบันเป็นพนักง�นอิเกีย

โชวร์มูชัน้ 3 แผนกหอ้งอ�ห�ร  กบัชวีติใหมใ่นสงัคมสงูวยัทีไ่มก่ลวั 

ใครว�่ ‘โง’่ ลงุดมชอบทีจ่ะทกัท�ยลกูค�้ และอธบิ�ยร�ยละเอยีด

ของสินค้�อย่�งคล่องแคล่วร�วกับหนุ่มส�วเลยทีเดียว 

“ผมมาทำางานเหมือนมาออกกำาลังกาย ไม่ต้องไปตีกอล์ฟให้เสีย

เงิน ร่างกายไม่เสื่อม กล้ามเนื้อแข็งแรง ความทรงจำาดี ยิ่งหลายๆ 

คนใหค้วามสำาคญักบัการกา้วไปสูส่งัคมสงูวยั ฉะนัน้ หากไมส่รา้ง

วันนี้แล้วจะรอเมื่อไหร่”

ลูกที่ชอบถ่�ยภ�พและอย�กให้แม่เป็นน�งแบบให้ ด้วยผลง�นถ่�ยภ�พที่ไม่

ธรรมด�ที่สำ�คัญคือเธอทำ�มันด้วยหัวใจ ทำ�ให้ยอดไลค์เฟซบุ๊กเพจของเธอมี 

15,000 คน ในขณะที่อินสต�แกรมมีคนติดต�ม 25,400 ฟอลโลว์เวอร์

ศ�สตร�จ�รยพิ์เศษ เภสัชกรหญงิ ดร.กฤษณ� ไกรสนิธุ ์ 

อ�ยุ 65 ปี เป็นเภสัชกรผู้ริเริ่มก�รวิจัยย�ต้�นไวรัส

เอดส์ในประเทศไทย และประสบคว�มสำ�เร็จใน 

ก�รผลิตย� ZIDOVUDINE (AZT) ที่มีฤทธิ์ลดก�รติด

เชือ้จ�กแมสู่ล่กู ท�่นปรบัปรงุและพฒัน�ตัวย�สำ�หรบั

ลุงดม (ศรชัย อุปรมัย)  
อ�ยุ 71 ปี ยังทำ�ง�น ขออยู่ไม่ไร้ค่�หลังเกษียณ

ย�ยบัว Hipster 
เน็ตไอดอลวัย 70 กับภ�พถ่�ยเก๋ๆ

ดร.กฤษณ� ไกรสินธุ์
เภสัชกรผู้อุทิศตนเพื่อผู้ป่วย 

ผู้ป่วยเอชไอวีและผู้ป่วยโรคอื่นๆ เพ่ือให้คนไข้ทุกคน

เข้�ถึงก�รรักษ�ได้อย่�งเท่�เทียม ผลง�นของท่�น

ทำ�ให้ได้รับร�งวัลแมกไซไซส�ข�บริก�รส�ธ�รณะ

ประจำ�ปี 2552 และร�งวัลอื่น ๆ อีกกว่� 200 ร�งวัล 

มีคนตั้งฉ�ย�ให้ว่� “เภสัชกรยิปซี” “น�งฟ้�หมอย�” 

“วีรสตรีในภ�คสน�ม” ล่�สุดท่�นได้รับก�รยกย่อง

จ�ก บิล เกตส์ มห�เศรษฐีช�วอเมริกัน ว่�เป็นบุคคล

ที่อุทิศตนทำ�ประโยชน์เพื่อผู้ป่วยทั่วโลก โดยเฉพ�ะ 

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) 

https://voicetv.co.th/read/Skmq8Kapf

https://www.siambusinessnews.com/5908

https://pantip.com/topic/33740204
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สม�คมกรีฑ�ผู้สูงอ�ยุไทยส่งนักกีฬ� 37 ชีวิต 

ร่วมแข่งขันกรีฑ�สูงอ�ยุชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย 

ที่ประเทศจีน สร้�งผลง�นคว้� 24 เหรียญทอง 

จบในอันดับ 6 ของเอเซีย เป็นทัวร์น�เม้นท์ 

ที่สร้�งคว�มภ�คภูมิใจ เสริมสร้�งมิตรภ�พอันดี

ระหว่�งนักกีฬ�และยังช่วยกระตุ้นให้คนทุกเพศ

ทุกวัยหันม�ใส่ใจกับสุขภ�พม�กยิ่งขึ้น  

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทย พ.ศ. 2560 ขอ

เสนอตัวอย่�งของด�วรุ่งนักกีฬ�สูงอ�ยุ 2 ท่�น 

ด�วรุ่งนักกีฬ�ในวัย 98 ปี นับได้ว่�เป็นนักกีฬ�ที่อ�ยุสูงที่สุด 

กว็�่ได ้คณุต�สว�่งไดเ้ล�่ถงึเสน้ท�งก�รแขง่ขนักฬี�ของตนว�่เริม่เมือ่

ปี 2560 โดยเข้�ร่วมแข่งขันกีฬ�ผู้สูงอ�ยุซึ่งจัดโดยสม�คม ผู้สูงอ�ยุ

แห่งประเทศไทย และคว้�ชัยชนะในหล�ยประเภทกีฬ� ทำ�ให้ได้รับ

คดัเลอืกไปแขง่ทีป่ระเทศจนี และในก�รแขง่ขนักฬี�ผูส้งูอ�ยแุหง่ช�ติ

ครั้งที่ 1 ได้เป็นนักกีฬ�ตัวแทนจังหวัดระยอง ไปคว้�ส�มเหรียญทอง

จ�กกีฬ�วิ่ง 100 เมตร ขว้�งจักรและพุ่งแหลน ลงแข่งในระดับอ�ยุ 

95-99 ปี และได้สร้�งสถิติประเทศไทยกีฬ�พุ่งแหลนของช่วงอ�ยุ 

ดังกล่�วไว้ที่ 15.30 เมตร คุณต�สว่�งมีเคล็ดลับอ�ยุยืนคือ อ�รมณ์ด ี 

และก�รออกกำ�ลังก�ย

ด�วรุ่งนักกีฬ�ในวัย 89 ปี ช�วสงขล� คุณย�ย

เนี่ยวเคยทำ�ล�ยสถิติขว้�งจักร ในก�รแข่งขันกีฬ�

ผู้สูงอ�ยุแห่งประเทศไทย ช่วงอ�ยุ 86-89 ปีม�

แล้ว ภ�ยหลังจึงมุ่งมั่นฝึกซ้อมทั้งกีฬ�ขว้�งจักร

และพุ่งแหลน เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬ�ผู้สูงอ�ยุ

ของไทยไปแข่งขันที่ประเทศจีน และคว้�เหรียญ

ทองกีฬ�ขว้�งจักรกลับม�อีกด้วย

ด�วรุ่งนักกีฬ�สูงอ�ยุ

คุณต�สว่�ง จันทร์พร�หมณ์

คุณย�ยเนี่ยว จันทะมณี

https://www.ntbdays.com/tidtrendy/949

http://www.siamsport.co.th/other/other/view/65612
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ข้อมูลข่�วส�รมีคว�มสำ�คัญอย่�งม�กในยุคนี้ ก�รรับรู้ข่�วส�รที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ 

และรวดเร็ว มีผลต่อระดับคุณภ�พชีวิตและคว�มปลอดภัยของผู้สูงอ�ยุ ข่�วส�รที่

มีคว�มเกี่ยวข้องกับคว�มเป็นอยู่ของผู้สูงอ�ยุ เช่น ข่�วคว�มเป็นไปของโลก ก�รรับ

ข่�วส�รเรื่องสวัสดิก�รหรือบริก�รของรัฐสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ แนวท�งก�รดูแลสุขภ�พ 

ก�รแจ้งข่�วเตือนภัย (ภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ ก�รแพร่ระบ�ดของโรคต่�งๆ) 

แหล่งข้อมูลที่มีคว�มสำ�คัญม�กขึ้นในยุคดิจิทัลเช่นนี้ คืออินเทอร์เน็ต เนื่องจ�กเป็น

แหล่งที่มีข้อมูลม�กม�ยหล�กหล�ยที่สุด และยังมีก�รอัพเดทข่�วส�รที่รวดเร็วและ

ทันต่อเหตุก�รณ์ม�กที่สุด อย่�งไรก็ต�ม ผู้สูงอ�ยุไทยยังมีสัดส่วนที่น้อยม�กเพียง

ร้อยละ 4 ที่ได้รับข่�วส�รผ่�นท�งช่องท�งสมัยใหม่นี้

ก�รส่งเสริมให้ผู้สูงอ�ยุเข้�ถึงอินเทอร์เน็ตม�กขึ้น จึงมีคว�มสำ�คัญในก�รรับรู้

ข่�วส�รของกลุ่มผู้สูงอ�ยุให้เท่�ทันประช�กรในกลุ่มอ�ยุอื่น 

จ�กก�รสำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รในครัวเรือน 

พ.ศ. 2560 พบว่�ก�รใช้อินเทอร์เน็ตของประช�ชนไทยเพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็ว

ในช่วง 5 ปีที่ผ่�นม� สะท้อนให้เห็นถึงก�รเข้�ถึงอินเทอร์เน็ตของประช�ชน

ไทยที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับประช�ชนในกลุ่มอ�ยุ 50 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเทอร์เน็ตมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่�ตัวในช่วงเวล�เพียง 5 ปีที่ผ่�นม� จ�กร้อยละ 6.6  

ในปี 2556 เป็นร้อยละ 18.2  ในปี 2560 อย่�งไรก็ต�ม ยังถือว่�เป็นสัดส่วนที่น้อย

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอ�ยุอื่น เช่น กลุ่ม 15-24 ปี ที่มีสัดส่วนก�รใช้อินเทอร์เน็ต

สูงขึ้นร้อยละ 90 

ในปี 2560 เร�ได้เห็นเทคโนโลยีส�รสนเทศหรือไอทีที่เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รใช้

ชีวิตประจำ�วันของผู้สูงอ�ยุก้�วหน้�ไปอย่�งม�ก ในขณะที่มีก�รคิดค้นและผลิต

นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภ�พชีวิตของผู้สูงอ�ยุอย่�งหล�กหล�ย

63 

เทคโนโลยีส�รสนเทศ 
และนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอ�ยุ 

(Information Technology - IT)

เท่�ตัว3

ประช�ชนในกลุ่ม
อ�ยุ 50 ปี ขึ้นไป 
ที่ใช้อินเทอร์เน็ต 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ในช่วงเวล� 
เพียง 5 ปีที่ผ่�นม�
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ปัจจุบันเทคโนโลยีส�รสนเทศมีคว�มก้�วหน้�อย่�งรวดเร็ว และช่วยให้เกิดคว�มสะดวก

สบ�ยในชีวิตประจำ�วัน โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ โทรศัพท์มือถือ เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยี 

ที่มีก�รใช้ง�นกันอย่�งแพร่หล�ยในกลุ่มผู้สูงอ�ยุ ประเภทของโทรศัพท์มือถือที่มีก�รใช้ง�น

ปัจจุบันมีทั้งแบบที่เรียกว่� Smart phone ม�พร้อมกับแอพพลิเคชันจำ�นวนม�กที่ส�ม�รถ

ด�วน์โหลดม�ใช้ง�นได้ หรือโทรศัพท์แบบ Feature phone ที่มีฟังก์ชันก�รใช้ง�นทั่วไป มี

แอพพลิเคชันสำ�หรับใช้ง�นได้บ้�ง จ�กก�รสำ�รวจโดยสำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ ในปี 2560  

ผู้สูงอ�ยุ ร้อยละ 62.4 ใช้โทรศัพท์แบบ Feature phone ซึ่งเป็นโทรศัพท์ที่ไม่ต้องเรียนรู้

ก�รใช้ง�นม�กนัก แต่ส�ม�รถเข้�ถึงอินเทอร์เน็ตได้เช่นกัน

ผู้สูงอ�ยุกับไอที

6 13 

แหล่งข้อมูล: ร�ยง�นก�รสำ�รวจก�รมีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�ร

สื่อส�รในครัวเรือน พ.ศ.2560, สสช.

ใช้บริก�ร SMS  
ผ่�นโทรศัพท์มือถือ

ใช้บริก�ร เข้�ถึง 
อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้� 
สื่อออนไลน์ รับส่งอีเมล

ใช้บริก�รธุรกรรม
ท�งธน�ค�ร  
(Mobile banking)

อายุ 

60- 69 ปี 61.7% 17.6% 1.4%

58.7% 12.2% 0.6%

63.2% 13.4% 0.2%

อาย ุ

70-79 ปี

อายุ

80 ปีขึ้นไป

62%
ปี 2560  
ผู้สูงอ�ยุส่วนม�กถึง

ใช้โทรศัทพ์แบบ Feature 
phone
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ก�รใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ต้อง 

เรียนรู้ แม้แต่เด็กรุ่นใหม่ก็ยังต้องเรียนรู้ก�รใช้ง�นใหม่ๆ  

ที่พัฒน�ขึ้น ดังนั้น สำ�หรับผู้สูงอ�ยุที่เกิดม�ในยุคที่ยังไม่มี

อินเทอร์เน็ตใช้ จึงต้องมีก�รเรียนรู้ จึงเกิดหลักสูตรอบรม

ก�รใช้เทคโนโลยด้ี�นคอมพวิเตอร์เพือ่ช่วยในก�รส่ือส�รให้

สำ�หรับกลุ่มผู้สูงอ�ยุ โดยเฉพ�ะก�รเรียนรู้วิธีใช้ส่ือสังคม 

เช่น Facebook, Line แม้ว่�ข้อมูลจ�กก�รสำ�รวจก�ร 

มีก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�รในครัวเรือน 

ปี 2560 มีผู้สูงอ�ยุเพียงร้อยละ 8.6 ใช้อินเทอร์เน็ต โดย 

ในจำ�นวนนี้ มีที่ีใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเล่น Social network 

ม�กถึงร้อยละ 97 (สสช. 2560) ผู้สูงอ�ยุยังใช้ประโยชน์

จ�กเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมอื่นๆ อีก เช่น เพ่ือ

คว�มบันเทิง (ดูหนัง ฟังเพลง) (ร้อยละ 69) อ่�น E-book 

(ร้อยละ 50) ค้นห�ข้อมูลบริก�รและสินค้�เพ่ือสุขภ�พ 

(ร้อยละ 48) 

นอกเหนือจ�กอุปกรณ์เทคโนโลยียังมีแอพลิเคชันที่พัฒน�

ม�สำ�หรับให้ผู้สูงอ�ยุใช้ง�น เช่น แอพพลิเคชันช่วยก�ร

ขย�ยตัวหนังสือ ช่วยเตือนเวล�กินย� วัดระดับนำ้�ต�ลใน

เลือด ช่วยออกแบบก�รออกกำ�ลังก�ยที่เหม�ะสม ขย�ย

หม�ยเลขโทรศัพท์ เรียกรถฉุกเฉิน 1669 

กรมอน�มยัได้พฒัน�แอพพลเิคชนัชือ่ “สงูวยั สมองด”ี เพือ่

ใช้ในก�รสือ่ส�ร ประช�สัมพันธ์ ข้อมลูด้�นก�รดแูลสขุภ�พ

ให้ผูส้งูอ�ย ุนบัว่�เป็นนวัตกรรมก�รสือ่ส�รข้อมลูจ�กหน่วย

ง�นภ�ครัฐท่ีพัฒน�ได้ทันกับก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ก�รเรียนรู้ข้อมูลข่�วส�ร ที่ในอน�คตมีแนวโน้มว่�ผู้สูงอ�ยุ

ไทย จะมีก�รใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อก�รค้นห�ข้อมูลด้�น

สุขภ�พม�กขึ้น 62%

69%

50%

48%

เพื่อคว�มบันเทิง (ดูหนัง ฟังเพลง) 

อ่�น E-book

ค้นห�ข้อมูลบริก�รและ
สินค้�เพื่อสุขภ�พ

ในจำานวนผู้สูงอายุ 8.6 % ที่ใช้ อินเทอร์เน็ต



98

ไม้เท้�แจ้งเตือนก�รล้ม

สำ�หรับผู้สูงอ�ย ุ

ผลง�นของสองนักศึกษ�วิทย�ลัย

ส�รพัดช่�งสงขล� โดยนำ�คว�มรู้วิช�

ไมโครคอนโทรลเลอร์ม�ประยุกต ์

ใช้ประดิษฐ์ผลง�น ด้วยก�รออกแบบ 

ให้ไม้เท้�ส�ม�รถแจ้งเตือนไปยัง

โทรศัพท์มือถือของลูกหล�นห�ก 

ผู้สูงอ�ยุล้มขณะใช้ไม้เท้� 

นวัตกรรม
เพื่อผู้สูงอ�ยุ 

6 23 

ใน พ.ศ. 2560 มีนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอ�ยุเกิดขึ้นม�กม�ยเพื่อ

ตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้สูงอ�ยุ นวัตกรรมบ�งอย่�ง

ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยในก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ บ�งอย่�งเพื่อช่วย

ให้ผู้สูงอ�ยุใช้ชีวิตได้อย่�งสะดวกสบ�ยขึ้น ในขณะที่สังคม

กำ�ลังมีอ�ยุสูงขึ้นอย่�งรวดเร็ว ก็มีก�รคิดค้นและประดิษฐ์

นวัตกรรมเพื่อช่วยดูแลและยกระดับคุณภ�พชีวิตของผู้สูงอ�ย ุ

ใหม่ๆ ออกม�อย่�งต่อเนื่องและหล�กหล�ย 

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทย พ.ศ. 2560 ขอนำ�เสนอ

ตัวอย่�งของนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอ�ยุ ที่ประดิษฐ์โดยนักศึกษ�

ไทย ด้วยคว�มชื่นชมคว�มคิดริเริ่มและคว�มตั้งใจดีที่พวกเข�

มีต่อผู้สูงอ�ยุ

ที่ม�ของภ�พ
ไม้เท้�: https://www.posttoday.com/social/general/489181
อุปกรณ์ช่วยเดิน ช่วยลุกยืนของผู้สูงอ�ยุและผู้พิก�ร : https://www.posttoday.com/social/general/489181
เครื่องจ่�ยย� : https://news.thaipbs.or.th/content/268099
ระบบเฝ้�ระวังหกล้ม 3 มิติ : https://www.youtube.com/watch?v=qC25TOMZREs
เครื่องช่วยแต่งก�ยท่อนล่�ง : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/778320
อุปกรณ์ช่วยเดิน : https://www.youtube.com/watch?v=a6qfbZYosf4
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อุปกรณ์ช่วยเดินช่วยลุกยืน 

ของผู้สูงอ�ยุและผู้พิก�ร

ผลง�นสร้�งสรรค์ของสองนักศึกษ�วิทย�ลัย

เทคนิคสุร�ษฎร์ธ�นี ผลง�นชิ้นนี้ช่วยทำ�ให ้

ผู้สูงอ�ยุที่มีคว�มพิก�รช่วงล่�งส�ม�รถใช้

ชีวิตได้อย่�งสะดวกสบ�ยม�กขึ้น ได้มีก�ร 

นำ�ผลง�นไปทดลองใช้ที่โรงพย�บ�ล และ

นำ�ข้อบกพร่องจ�กผู้ใช้ง�นม�ปรับปรุงให้

อุปกรณ์นี้สมบูรณ์ม�กขึ้น

เครื่องจ่�ยย�อัจฉริยะประจำ�บ้�น

ผลง�นของนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยนเรศวร ที่มีชื่อว่�  

Meddi ส�ม�รถตั้งเวล�และชนิดย� ผ่�นแอพพลิเคชัน 

บนโทรศัพท์มือถือ ทำ�ให้จ่�ยย�ให้กับผู้สูงอ�ยุหรือผู้ป่วย  

ได้อย่�งถูกต้องแม่นยำ�และตรงต�มเวล� เป็นก�รป้องกัน 

ก�รลืมรับประท�นย� รองรับย�ได้ม�กถึง 8 ชนิด  

ใช้สำ�หรับผู้ใช้ง�นได้ม�กถึง 3 คน 

อุปกรณ์ช่วยเดินและพยุงนำ้�หนักบ�งส่วน Space Walker 

ผลง�นของนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ คว้�ร�งวัลระดับน�น�ช�ติ i-CREATe 2017 (Gold award)  

ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินและแก้ปัญห�ก�รล้ม ช่วยพยุงนำ้�หนักของผู้ที่ปัญห�เรื่องก�รเคลื่อนไหว 

โดยเฉพ�ะในผู้สูงอ�ยุ ใส่เทคโนโลยีก�รพยุงนำ้�หนักเพิ่มคว�มมั่นคงให้กับผู้ใช้ มีระบบรักษ�สมดุล  

ห�กเกิดอ�ก�รเซหรือเสียหลักจะหกล้ม
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ระบบเฝ้�ระวังผู้สูงอ�ยุ โดยใช้กล้องตรวจจับ
ก�รเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ  
ตรวจจับก�รล้มพร้อมแจ้งเตือน

เครื่องช่วยผู้สูงอ�ยุแต่งก�ย 

ท่อนล่�งด้วยตนเอง  

(Sit and Slip on)

ผลง�นของนิสิตจุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย คว้�ร�งวัลระดับ

น�น�ช�ติ i-CREATe 2017  

(Silver award) ที่ประเทศญ่ีปุ่น 

ม�ครอง เป็นก�รออกแบบผลง�น

ช่วยใส่ก�งเกง กระโปรง โดยไม่ต้อง

ก้ม ด้วยก�รติดตั้งได้ง่�ย กับข�เก้�อ้ี 

ใช้ก�รเลื่อนขึ้น – ลง โดยหนีบขอบ

เสื้อผ้�ท่อนล่�งทั้งสองข้�งกับอุปกรณ์ 

และจับด้�มเลื่อนข้ึนเพื่อสวมใส่ 

ผลง�นของนักศึกษ�สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�ร

ล�ดกระบัง ออกแบบให้ทำ�ง�นโดยใช้แสงอินฟร�เรด จึงไม่ต้องติดตั้ง

อุปกรณ์ติดตัวผู้สูงอ�ยุ ส�ม�รถใช้ได้ทั้งเวล�กล�งวันและกล�งคืน 

ส�ม�รถแยกได้ว่�ผู้สูงอ�ยุล้มจริงหรือแค่ก้มเก็บของ กล้องบันทึก 

ก�รเคลื่อนไหวของผู้สูงอ�ยุ และแปลผลเป็นภ�พโครงกระดูกแบบ 

ส�มมิติจึงช่วยให้ก�รวินิจฉัยของแพทย์ทำ�ได้เร็วขึ้นและรักษ� 

ได้อย่�งทันท่วงที 



ง�นวิจัยเพื่อสังคมสูงอ�ยุ

4
ในแต่ละปี มีง�นวิจัยท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุในประเทศไทยเป็นจำ�นวนม�ก คณะ

ทำ�ง�นจดัทำ�ร�ยง�นสถ�นก�รณผู้์สูงอ�ยไุทยได้เลือกง�นวจัิยทีม่ปีระเด็นก�รวิจัย

ที่สอดคล้องกับอรรถบทของร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทยประจำ�ปี ซึ่งได้ทำ�

สำ�เร็จแล้วในปีนั้น หรือใกล้เคียงกับปีนั้น ม�นำ�เสนอไว้ในบทที่ 4 ของร�ยง�นฯ

สำ�หรับร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทย พ.ศ. 2560 บทที่ 4 จะเป็นง�นวิจัยเพื่อ

สังคมสูงอ�ยุที่มีพลัง
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14
ก�รถอดบทเรียนตัวอย่�งที่ดีของโรงเรียน 

และชมรมผู้สูงอ�ยุที่มีกิจกรรมถ่�ยทอดคว�มรู้

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร   ภ�วน� พัฒนศรี  และ ธนิก�นต์ ศักด�พร

คณะสังคมสงเคร�ะห์ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ปีที่ทำ�วิจัย 2560 

ได้รับทุนสนับสนุนจาก
มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทย (มส.ผส.) 

โครงก�รสร้�งและจัดก�รคว�มรู้เพื่อพัฒน�ระบบรองรับสังคมสูงวัย 

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษ�คุณลักษณะและโครงสร้�งก�รบริห�รของโรงเรียนที่เป็น

ตัวอย่�งที่ดี 5 โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ ถอดแบบหลักสูตร สร้�งและพัฒน�

หลักสูตรตัวแบบ นำ�หลักสูตรตัวแบบไปใช้ทดลองใน 4 โรงเรียน  

และประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตรตัวแบบ และสร้�งชุดคว�มรู้สู ่

ก�รพัฒน�เป็นผู้สูงอ�ยุที่มีศักยภ�พ 1 ชุด



103

โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเป็นลักษณะกิจกรรมที่สถ�บัน หน่วยง�นหรือชุมชน 

จัดทำ�ขึ้นเพื่อพัฒน�ศักยภ�พผู้สูงอ�ยุผ่�นก�รถ่�ยทอดคว�มรู้อย่�งเป็น

ระบบที่ผู้สูงอ�ยุเรียนรู้อย่�งสนุกสน�น รื่นเริง นักเรียนสูงอ�ยุที่ผ่�นจ�ก

โรงเรียนเกิดทักษะด้�นก�รดูแลตนเอง ควบคุมตนเอง และ ก�รพึ่งตนเอง

ได้ในระดับดีม�ก นอกนั้นเป็นทักษะในก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถท�งก�ย 

จิต ปัญญ� สังคม และเศรษฐกิจ หลักสูตรที่เหม�ะสมสำ�หรับโรงเรียน 

ผู้สูงอ�ยุ ประกอบด้วย เนื้อห�คว�มรู้ที่ผู้สูงอ�ยุต้องรู้ ร้อยละ 50 ควรรู้  

ร้อยละ 30 และอย�กรู้ ร้อยละ 20 ภ�ยใต้ชั่วโมงเรียนไม่น้อยกว่�  

96 ชั่วโมง

ระเบียบวิธีวิจัย

เป็นก�รศึกษ�เอกส�ร ก�รเก็บข้อมูลเชิงคุณภ�พ ด้วยก�รสนทน�กลุ่ม

และสัมภ�ษณ์ระดับลึก และก�รถอดบทเรียนก�รปฏิบัติก�รทดลองแบบ

มีส่วนร่วม ในพื้นที่โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ 9 แห่ง และก�รจัดเวทีวิพ�กษ์เพื่อห�

ข้อสรุป โดยในก�รดำ�เนินก�รในระยะที่ 1 จะคัดเลือกโรงเรียนผู้สูงอ�ยุที่

เป็นตวัอย�่งทีด่ทีีม่คีณุสมบตัติ�มตวัชีว้ดั 5 โรงเรยีน คอื 1. โรงเรยีนผู้สงูอ�ย ุ

ตำ�บลหัวง้ม อ.พ�น จ.เชียงร�ย 2. โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเมืองท่�ขอนย�ง  

คณะพย�บ�ลศ�สตร ์มห�วิทย�ลยัมห�ส�รค�ม (เปลีย่นจ�ก โรงเรยีนสร�้งสขุ 

ผู้สูงอ�ยุ คณะพย�บ�ลศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี) 3. โรงเรียนผู้

สูงอ�ยุเทศบ�ลนครรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธ�นี 4. โรงเรียนชร�บ�ลวุฒิ

วิทย�ลัย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  และ 5. โครงก�รก�รเรียน

รู้ตลอดชีวิตสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ หลักสูตรก�รศึกษ�ตลอดชีวิตสำ�หรับผู้สูงอ�ย ุ

สถ�บัน กศน. ภ�คใต้ ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ คณะ 

ผู้บริห�รและคณ�จ�รย์ (ผู้ถ่�ยทอดคว�มรู้) ของโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ นักเรียน

สูงอ�ยุที่จบหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ และสม�ชิกในครอบครัวของ 

นักเรียนสูงอ�ยุ

ข้อเสนอแนะ

ควรกำ�หนดเป็นนโยบ�ยเพิ่มเป็นภ�รกิจ

ท้องถิ่นให้รับผิดชอบจัดก�รศึกษ�ต�ม 

พระร�ชบัญญัติผู้สูงอ�ยุ พ.ศ. 2546  

ม�ตร� 11 (2) โดยใหถ้อืว่�เปน็องคป์ระกอบ

สำ�คัญด้�นก�รจัดสวัสดิก�รผู้สูงอ�ยุ 

ในชุมชน นอกจ�กนั้น ก�รดำ�เนินง�น

โรงเรียนผู้สูงอ�ยุควรบูรณ�ก�รระหว่�ง

กระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง ไมว่�่หนว่ยง�นใดใน

ชุมชนเป็นผู้จัดตั้งและบริห�รจัดก�ร และ

ควรพฒัน�ผูถ้�่ยทอดเกีย่วกบัเทคนคิและ

วิธีก�รถ่�ยทอดคว�มรู้สำ�หรับผู้สูงอ�ยุ

อย่�งเหม�ะสม

ผลการศึกษา
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24
ก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ของผู้สูงอ�ยุไทย

อ�ชัญญ� รัตนอุบล  วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒน�  วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒน�   

ป�น กิมปี  และ ระวี สัจจโสภณ

คณะครุศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ปีที่ทำ�วิจัย 2554

วัตถุประสงค์

เป็นก�รวิจัยเชิงสำ�รวจ โดยคัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่�งอย่�งเจ�ะจงจ�กหน่วยง�นของรัฐ

ในระดบักรมและระดบัสำ�นกัหรอืหนว่ยง�น

เทียบเท่� รวมถึงก�รสุ่มกลุ่มตัวอย่�งจ�ก

ชมรมผู้สูงอ�ยุในทุกภูมิภ�ค

ระเบียบวิธีวิจัย

1. ศึกษ�สภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ตลอดชีวิตสำ�หรับผู้สูงอ�ยุและ
คว�มต้องก�รก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอ�ยุ ในด้�นเป้�หม�ย 
ก�รจัดก�รศึกษ�ตลอดชีวิต ลักษณะกลุ่มเป้�หม�ย 
ผู้สูงอ�ยุ หลักสูตรและเนื้อห� ผู้จัดก�รศึกษ�และผู้สอน  
วิธีก�รจัดก�รศึกษ� สื่อและแหล่งก�รเรียนรู้ ก�รประเมินผล 
ก�รบริห�รจัดก�ร ผลก�รจัดก�รศึกษ� 

2. ศึกษ�อน�คตภ�พก�รจัดก�รศึกษ�และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ของผู้สูงอ�ยุไทย

ได้รับทุนสนับสนุนจาก
มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทย (มส.ผส.)

สถ�บันวิจัยระบบส�ธ�รณสุข (สวรส.)
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1. ควรเพิ่มหน่วยแพทย์พย�บ�ลเคลื่อนที่เพื่อ
เยี่ยมเยียนให้คว�มรู้ในเขตพื้นที่ต่�งๆ รวมทั้ง
สนับสนุนบริก�รส�ธ�รณสุขขั้นพื้นฐ�นแบบ
ให้เปล่�

2. ควรเพ่ิมศักยภ�พขององค์กรธุรกิจเพ่ือรับผิดชอบ 
ต่อสังคมในเรื่องก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

3. ควรพัฒน�หลักสูตรด้�นครอบครัวศึกษ�ใน
ลักษณะพหุวัย 

4. ควรส่งเสริมให้มีง�นวิจัยเกี่ยวกับก�รจัดก�ร
ศึกษ�และเรียนรู้ตลอดชีวิต

5. ควรพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�และเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของผู้สูงอ�ยุโดยใช้ชุมชนเป็นฐ�น 

6. ควรสร้�งอ�ส�สมัครให้คว�มรู้แก่ผู้สูงอ�ยุ

7. ควรพัฒน�แผนปฏิบัติก�รเพื่อพัฒน�ผู้สูงอ�ยุ
ในชุมชน

8. ควรจัดกิจกรรมก�รศึกษ�และเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของผู้สูงอ�ยุในลักษณะโปรแกรม
อเนกประสงค์

9. ควรส่งเสริมและประช�สัมพันธ์คว�มสำ�คัญ
ของผู้สูงอ�ยุและก�รเตรียมคว�มพร้อมเมื่อ
เข้�สู่วัยสูงอ�ยุผ่�นสื่อต่�งๆ

1. สภ�พก�รจัดก�รศึกษ�และคว�มต้องก�รก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต

สำ�หรับผู้สูงอ�ยุ จัดขึ้นเพื่อก�รดูแลสุขภ�พของผู้สูงอ�ยุในช่วง

อ�ยุ 60-64 ปี ม�กที่สุด ผู้จัดก�รศึกษ�และผู้สอนคือ เจ้�หน้�ที่

ส�ธ�รณสุข ในรูปแบบก�รจัดอบรมระยะสั้น โดยสื่อและแหล่ง

ก�รเรยีนรูท้ีใ่ชม้�กทีส่ดุคอื สือ่บคุคล ประเมนิผลดว้ยวธิกี�รสงัเกต

2. อน�คตภ�พก�รจดัก�รศกึษ�และเรยีนรูต้ลอดชวีติของผูส้งูอ�ยุ 

ไทย มีเป้�หม�ยก�รจัดเพื่อให้ผู้สูงอ�ยุมีสภ�พร่�งก�ยที่สมบูรณ์

และมีสุขภ�พดี กิจกรรมก�รจัดก�รศึกษ� และก�รเรียนรู้ตลอด

ชีวิตของผู้สูงอ�ยุไทย เป็นก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ผสมผส�นก�ร 

จัดก�รศึกษ�ในระบบโรงเรียน ก�รศึกษ�นอกระบบโรงเรียน และ

ก�รศกึษ�ต�มอธัย�ศยัแบบบรูณ�ก�ร และสง่เสรมิแกนนำ�ผู้สูงอ�ย ุ 

คือ กลุ่มที่พึ่งตนเองได้ และกลุ่มที่พึ่งตนเองไม่ได้ 

วิธีก�รจัดก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอ�ยุ ได้แก่ 

ก�รจูงใจให้ผู้สูงอ�ยุเข้�รับก�รศึกษ� ควรเน้นก�รประช�สัมพันธ์

กิจกรรม โดยเสริมแรงจูงใจเรื่องประโยชน์ที่ผู้สูงอ�ยุจะได้รับหลัง

จ�กเข้�รับก�รศึกษ� ผู้จัดก�รศึกษ�และผู้สอน ควรเป็นผู้ปฏิบัติ

ง�นด้�นก�รพัฒน�ผู้สูงอ�ยุในพื้นที่ กิจกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

ควรบรูณ�ก�รอย�่งหล�กหล�ยรปูแบบ ในลกัษณะพหวุยัเนน้ก�ร

อภิปร�ยหรือก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันอย่�งไม่เป็นท�งก�ร 

สื่อและแหล่งก�รเรียนรู้ควรมีบทบ�ทสำ�คัญและใกล้ชิดในก�ร

จัดก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้สูงอ�ยุเป็นร�ยบุคคล 

ผลการศึกษา

ข้อเสนอแนะ
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34
ก�รศึกษ�แนวท�งก�รจัดสวัสดิก�รสังคม 

ที่เหม�ะสมของประเทศไทย

ถ�วร สกุลพ�ณิชย์1 พัฒน�วิไล อินใหม1  อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล1   

บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ1 เอื้อมพร พิชัยสนิธ2 ภัทท� เกิดเรือง2 ครรชิต สุขน�ค3 

ขวัญพลอย ชีช้�ง4 และ ปิยะฉัตร สมทรง1

1ส่วนง�นสำ�นักง�นวิจัยเพื่อก�รพัฒน�หลักประกันสุขภ�พไทย 
2มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 
3มห�วิทย�ลัยนเรศวร 
4International Labour Organization 

ปีที่ทำ�วิจัย 2559

ได้รับทุนสนับสนุนจาก

สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง กระทรวงก�รคลัง  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสนอแนะก�รจัดสวัสดิก�รสังคมของรัฐซึ่งเกี่ยวกับก�ร
ป้องกัน ก�รแก้ไขปัญห� ก�รพัฒน�และก�รส่งเสริมคว�ม
มั่นคงท�งสังคม ที่ตอบสนองคว�มจำ�เป็นขั้นพื้นฐ�นของ
ประช�ชน ให้มีคุณภ�พชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่�งทั่วถึง 
เหม�ะสมเป็นธรรม และให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�น 

2. เพื่อศึกษ�วิเคร�ะห์ภ�ระท�งก�รคลัง พร้อมทั้งก�รจัดสรร 
งบประม�ณที่เหม�ะสม อันเนื่องม�จ�กก�รจัดสวัสดิก�รสังคม

ระเบียบวิธีวิจัย

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed 

method) ทั้งก�รวิจัยเชิงปริม�ณ และ 

ก�รวิจัยเชิงคุณภ�พ โดยก�รทบทวน

วรรณกรรม ออกแบบฐ�นข้อมูลเพื่อ

รวบรวมข้อมูลจ�กแหล่งต่�งๆ ก�ร

วิเคร�ะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจำ�ลองเพื่อ

ค�ดก�รณ์ค่�ใช้จ่�ยและผลกระทบท�ง

เศรษฐกิจ สัมภ�ษณ์เชิงลึกผู้บริห�ร

หน่วยง�นที่รับผิดชอบง�นสวัสดิก�ร

สังคม และสอบถ�มประช�ชน รวมทั้ง

มีก�รทำ�ประช�พิจ�รณ์ข้อสรุปผลก�ร

ศึกษ�
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1. ควรใช้กรอบแนวคิดฐ�นก�รคุ้มครองท�งสังคมของสหประช�ช�ต ิ
ซึ่งมองสวัสดิก�รสังคมในสัดส่วนที่เหม�ะสมเป็นก�รลงทุน แทน
กรอบแนวคดิแบบก�รสร�้งต�ข�่ยคว�มคุม้ครองซึง่มองสวสัดกิ�ร
สังคมเป็นภ�ระท�งก�รคลัง 

2. จำ�เป็นต้องมีก�รขย�ยคว�มคุ้มครองท�งสังคม (สวัสดิก�รสังคม) 
ไปพรอ้มกบัก�รปรบัประสทิธภิ�พและคณุภ�พของก�รดำ�เนนิก�ร
ก�รคุ้มครองท�งสังคมที่ได้ดำ�เนินก�รไปแล้ว 

3. ในกรณีที่ต้องมีก�รปรับลดค่�ใช้จ่�ยภ�ครัฐเพื่อรักษ�เสถียรภ�พ
ท�งเศรษฐกิจ ควรเน้นปรับลดร�ยจ่�ยประจำ�และร�ยจ่�ยใน
กิจกรรมที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ท�งเศรษฐกิจโดยตรงก่อน 
เนื่องจ�กก�รปรับลดก�รจัดสวัสดิก�รสังคมนั้นมีผลกระทบต่อ
ก�รเพิ่มผลิตภ�พของประเทศส่งผลต่อก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ
ในระยะย�ว 

4. รัฐบ�ลควรมีกลไกก�รอภิบ�ลระบบระดับประเทศสำ�หรับระบบ
ก�รคุ้มครองท�งสังคม (สวัสดิก�รสังคม) ในภ�พรวม รวมทั้ง
กำ�หนดทิศท�งแนวท�งก�รปฏิรูปร�ยจ่�ยสวัสดิก�รสังคมทั้ง
ระบบ เพื่อให้เกิดก�รบริห�รก�รคลังที่มีประสิทธิภ�พเพิ่มขึ้นหรือ
ลดภ�ระท�งก�รคลังจ�กก�รดำ�เนินโครงก�รที่ก่อให้เกิดร�ยจ่�ย
ด้�นสวัสดิก�รสังคม 

5. เร่งจัดทำ�ฐ�นข้อมูลกล�งก�รคุ้มครองท�งสังคม (สวัสดิก�รสังคม) 
และระบบส�รสนเทศเพื่อก�รบริห�รนโยบ�ยก�รคุ้มครองท�ง
สังคม เพื่อใช้ในก�รอภิบ�ลระบบก�รคุ้มครองท�งสังคม 

ผลการศึกษา

สวัสดิก�รสังคมที่เหม�ะสมสำ�หรับประเทศไทย

ควรประกอบไปด้วยสองประเภท คือ (1) 

สวัสดิก�รที่เน้นก�รลงทุนหรือเพิ่มผลิตภ�พใน

ทุนมนุษย์ ได้แก่ ก�รให้เงินช่วยเหลือสำ�หรับ

ก�รเลี้ยงดูบุตร และก�รฝึกอบรมอ�ชีพที่เป็น

ที่ต้องก�รของสังคม และ (2) สวัสดิก�รที่เป็น

ตัวสร้�งเสถียรภ�พในระบบเศรษฐกิจ เช่น ก�ร

ให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอ�ยุ โดยจำ�เป็นที่จะต้องมี

สวัสดิก�รทั้งสองประเภทนี้ควบคู่กัน 

ก�รจัดสวัสดิก�รสังคมที่ เหม�ะสมสำ�หรับ

ประเทศไทยต้องก�รเพิ่มจำ�นวนกำ�ลังแรงง�น

และเพิ่มผลิตภ�พร�ยบุคคลเพื่อช่วยแบกรับค่�

ใช้จ่�ยด้�นสวัสดิก�รต่�งๆ และลดคว�มเสี่ยง

ท�งก�รคลัง โดยสวัสดิก�รสังคมต้องเน้นก�ร

ลงทุนท�งสังคมโดยม�ตรก�รกระจ�ยร�ยได้

ร่วมกับม�ตรก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ โดย

เฉพ�ะประช�กรที่อยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบ 

เพื่อให้ประช�กรมีทักษะที่เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มผลิต

ภ�พแรงง�น ซึ่งนำ�ไปสู่ก�รเพิ่มร�ยได้ท�งภ�ษี

ของรัฐบ�ลทั้งในรูปของภ�ษีท�งอ้อม และฐ�น

ภ�ษีท�งตรง

ข้อเสนอแนะ



108

44
โครงก�รติดต�มและประเมินผลแผนผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ  

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) 

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559)

วิร�ภรณ์ โพธิศิริ นภ�พร ชโยวรรณ ศิริวรรณ ศิริบุญ รัตติย� ภูละออ  

บุศริน บ�งแก้ว ชลธิช� อัศวนิรันดร และ บุษบ� รุ่นเจริญ 

วิทย�ลัยประช�กรศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ปีที่ทำ�วิจัย 2560

วัตถุประสงค์

1. เพื่อติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�น
ด้�นผู้สูงอ�ยุต�มดัชนีที่กำ�หนดไว้ในแผน 
ผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 
- 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1  
พ.ศ. 2552 

2. เพื่อค้นห�ปัจจัยที่ส่งผลต่อคว�มสำ�เร็จ 
ของก�รบริห�รจัดก�รเพ่ือก�รพัฒน�ง�น
ด้�นผู้สูงอ�ยุ อันนำ�ไปสู่ข้อเสนอแนะ 
ในก�รปรับแผนผู้สูงอ�ยุให้สอดคล้อง 
สถ�นก�รณ์คว�มเป็นจริง

ระเบียบวิธีวิจัย

ใชว้ธิวีจิยัแบบผสมวธิโีดยดำ�เนนิก�รวจิยัเชงิปรมิ�ณและเชงิคณุภ�พ

คู่ขน�นไปพร้อมกัน ข้อมูลที่ใช้ ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูล

ทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิได้จ�กก�รเก็บรวบรวมข้อมูลจ�กแหล่ง

ข้อมูลโดยตรง โดยใช้แบบสอบถ�ม แบบสำ�รวจ ก�รสัมภ�ษณ์ส่วน

บุคคลเชิงลึก และก�รสนทน�กลุ่ม ส่วนข้อมูลทุติยภูมิได้จ�กแหล่ง

ขอ้มลูต�่งๆ และก�รทบทวนง�นวจิยัและเอกส�รทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้มลู

ทั้งหมดจะถูกนำ�ม�แยกวิเคร�ะห์ ต�มลักษณะข้อมูลและดัชนีชี้วัด  

และนำ�ม�บูรณ�ก�รร่วมกันในก�รอภิปร�ยผล เพ่ือนำ�ไปสู่ข้อเสนอแนะ 

ต่อก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นด้�นผู้สูงอ�ยุ

ได้รับทุนสนับสนุนจาก

วิทย�ลัยประช�กรศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
กรมกิจก�รผู้สูงอ�ยุ  
กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์
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ผลก�รติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นด้�นผู้สูงอ�ยุต�มดัชนี

ชี้วัดในแผนผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้ง

ที่ 1 พ.ศ. 2552 พบว่� ดัชนีชี้วัดทั้งหมด 56 ดัชนี มีเพียง 27 ดัชนี

เท่�นั้นที่ผ่�นเกณฑ์เป้�หม�ยปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 48.2 สำ�หรับดัชนี 

รวม 4 ดัชนี มี 2 ดัชนีที่ผ่�นก�รประเมิน คือ ดัชนีวัดคว�มสุขของผู้สูงอ�ยุ  

และดัชนีคุณภ�พภ�วะประช�กรสูงอ�ยุ  โดยมีประเด็นสำ�คัญคือ   

ในยุทธศ�สตร์ที่ 1 ก�รเตรียมคว�มพร้อมของประช�กรเพื่อวัยสูงอ�ยุที่มี

คุณภ�พ เป็นยุทธศ�สตร์ที่มีดัชนีผ่�นก�รประเมินน้อยที่สุด เพียงหนึ่งใน

ส�มของประช�กรอ�ยุ 18-59 ปี มีก�รเตรียมก�รเพื่อวัยสูงอ�ยุซึ่งน้อยกว่�

ค่�เป้�หม�ยกว่�ครึ่งหนึ่ง โดยรวม ก�รจัดสรรงบประม�ณให้กับกิจกรรม

ด้�นผู้สูงอ�ยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงมีคว�มผันผวน สถ�น

ที่ส�ธ�รณะจำ�นวนม�กยังข�ดอุปกรณ์อำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้สูงอ�ยุ 

ปัจจุบัน ยังไม่มีก�รออกม�ตรก�รเกื้อหนุนให้เอกชนและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจัดบริก�รด้�นสุขภ�พและสังคมให้แก่ผู้สูงอ�ยุ และยังไม่มีก�ร

ดำ�เนินก�รจัดทำ�แผนผลิตบุคล�กรด้�นผู้สูงอ�ยุอย่�งเป็นรูปธรรม นอกจ�ก

นี้แล้วในยุทธศ�สตร์ที่ 5 เรื่องก�รประมวล พัฒน� และเผยแพร่องค์คว�ม

รู้ด้�นผู้สูงอ�ยุ และก�รติดต�ม เป็นยุทธศ�สตร์ที่มีดัชนีผ่�นก�รประเมิน

สูงที่สุด

ผลก�รติดต�มและประเมินผลกระบวนก�รก�รดำ�เนินง�นด้�นผู้สูงอ�ยุ 

ในระหว่�ง พ.ศ. 2555–2559 มีประเด็นสำ�คัญคือ ง�นด้�นผู้สูงอ�ยุยัง

ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จเท่�ที่ควร เนื่องจ�กมีหล�ยหน่วยง�นไม่ได้ให้คว�ม

สำ�คัญกับภ�รกิจที่เกี่ยวข้องกับวัยสูงอ�ยุ ก�รดำ�เนินง�นข�ดก�รบูรณ�ก�ร

ที่เป็นรูปธรรม ก�รกระจ�ยอำ�น�จและก�รถ่�ยโอนภ�รกิจไปสู่ท้องถิ่นยังไม่

เสร็จสมบูรณ์ และยังข�ดก�รเชื่อมโยงระบบฐ�นข้อมูลผู้สูงอ�ยุทั้งในระดับ

ประเทศและท้องถิ่น ส่งผลให้ก�รปรับปรุง ติดต�มและพัฒน�ง�นต�มแผน

ผู้สูงอ�ยุเป็นไปอย่�งล่�ช้� และไม่ตอบสนองกับปัญห�ที่เกิดขึ้น

ผลการศึกษา

ข้อเสนอแนะ

ผลจ�กก�รติดต�มและประเมินผลในครั้ง 

นี้นำ�ไปสู่ข้อเสนอแนะต่อก�รส่งเสริมและ 

พัฒน�ก�รดำ�เนินง�นด้�นผู้สูงอ�ยุ คือ 1)  

ผลักดันให้เรื่องสังคมสูงอ�ยุเป็นระเบียบ 

ว�ระแห่งช�ติ 2) ปรับปรุงดัชนีชี้วัดก�ร 

บรูณ�ก�รง�นด�้นผูส้งูอ�ย ุ3) สร�้งคว�ม

รู้ท�งสุขภ�พและระบบก�รดูแลสุขภ�พ

อย่�งเป็นรูปธรรม 4) เพิ่มโอก�สในก�ร

ทำ�ง�นแก่ผู้สูงอ�ยุ 5) ก�รเตรียมก�รด้�น

บุคล�กรเพื่อรองรับสังคมสูงอ�ยุ และ  

6) สร้�งฐ�นข้อมูลผู้สูงอ�ยุอย่�งเป็น

ระบบและบูรณ�ก�ร
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54
ก�รศึกษ�รูปแบบก�รให้บริก�ร 

ก�รบริห�รและก�รจัดก�รที่พักสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ

(ไม่ปร�กฎชื่อผู้ทำ�วิจัย)

กรมกิจก�รผู้สูงอ�ยุ กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์

ปีที่ทำ�วิจัย 2560 

ได้รับทุนสนับสนุนจาก

กรมกิจก�รผู้สูงอ�ยุ  

กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษ�รูปแบบก�รให้บริก�ร 

ก�รบริห�ร และก�รจัดก�รที่พัก

อ�ศัยสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ 

ระเบียบวิธีวิจัย

เป็นก�รวิจัยเอกส�ร และก�รวิจัยเชิงคุณภ�พ โดยใช้ก�รสัมภ�ษณ์ และ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ�กผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก�รศึกษ�ดูง�นภ�ยใน

ประเทศ คือ สว�งคนิเวศ จังหวัดสมุทรปร�ก�ร และก�รศึกษ�ดูง�นที่พัก

สำ�หรับผู้สูงอ�ยุในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีลักษณะหล�กหล�ยประเภท ต�ม

ระดับคว�มส�ม�รถในก�รช่วยเหลือตัวเองของผู้สูงอ�ยุ รวมทั้งผลก�ร

สัมภ�ษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผลจ�กเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับข้อเสนอ

รูปแบบก�รให้บริก�ร ก�รบริห�รและก�รจัดก�รที่พักสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ 

ที่เหม�ะสมกับบริบทของประเทศไทย
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1. รัฐควรจะเน้นให้คว�มสำ�คัญในกลุ่มผู้สูงอ�ย ุ
ที่มีร�ยได้ตำ่�เป็นหลัก 

2. รัฐควรสวมบทบ�ทผู้ดูแล และส่งเสริมให้เอกชนเข้�ม�
ดำ�เนินก�รธุรกิจก�รดูแลผู้สูงอ�ยุม�กขึ้นในทุกระดับ 
ช่วงร�ยได้ 

3. รัฐต้องมีก�รออกกฎหม�ยเรื่องม�ตรฐ�นของผู้ดูแลผู้สูงอ�ยุ 

4. รัฐต้องส่งเสริมก�รพัฒน�ศักยภ�พในก�รดูแลผู้สูงอ�ยุด้วย
เทคโนโลยีเพื่อเสริมกำ�ลังคน 

5. รัฐต้องเร่งเข้�ม�จัดก�รสวัสดิก�รเพื่อก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ  
ก�รว�งแผนก�รออม และก�รสร้�งกองทุนเพื่อช่วย 
ในก�รก�รออกค่�ใช้จ่�ยเรื่องสุขภ�พของผู้สูงอ�ยุ 

6. รัฐต้องพัฒน�และสนับสนุนอ�ส�สมัครเพื่อปฏิบัติหน้�ที ่
ในพื้นท่ีเพิ่มเติม 

ก�รดูแลให้ผู้สูงอ�ยุได้ใช้ชีวิตช่วงบั้นปล�ย 

กับลูกหล�นที่บ้�น (Aging in place) นั้น เป็น 

กระแสที่แต่ละประเทศให้คว�มสำ�คัญ เช่น 

ประเทศญี่ปุ่นเองที่มีก�รจัดระบบก�รรักษ�

ดูแลระยะย�ว ผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ที่

บ้�นเป็นหลัก 

นอกจ�กนีต้อ้งสร�้งคว�มเข�้ใจใหช้ดัเจนว�่ทีพ่กั 

เพื่อผู้สูงอ�ยุควรเป็นที่อยู่ที่ผู้สูงอ�ยุสมัคร 

ใจม�อยู่เองไม่ใช่ลูกหล�นนำ�ผู้สูงอ�ยุม�ทอดทิ้ง 

ลูกต้องตระหนักเสมอว่�มีหน้�ที่ต้องรับผิดชอบ 

ดูแลบิด�ม�รด�ของตน ต้องม�เยี่ยมเยียน

เสมอ จะทอดทิ้งไม่ได้ ยิ่งถ้�ส�ม�รถสร้�ง

ระบบบริก�รสุขภ�พผู้สูงอ�ยุแบบ Day care 

น่�จะเป็นท�งเลือกที่เหม�ะสมกับครอบครัว

แบบสังคมไทย สถ�นสงเคร�ะห์คนชร�ควรจะ

เป็นท�งเลือกสุดท้�ยในกรณีที่ผู้สูงอ�ยุไม่เหลือ

ใครแล้วจริงๆ และห�กพิจ�รณ�ถึงแนวคิด

ก�รสูงวัยอย่�งมีคว�มสุขในสังคมก็จะเป็น 

สิ่ งที่ยืนยันว่� ห�กผู้สูงอ�ยุไม่ส�ม�รถอยู่

ที่ บ้ � น ไ ด้  สิ่ ง ที่ เ ป็ นท � ง เ ลื อ กต่ อ ม �คื อ  

ก�รให้ผู้สูงอ�ยุอ�ศัยในชุมชน

ผลการศึกษา

ข้อเสนอแนะ
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ก�รพัฒน�รูปแบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม 

โดยผู้สูงอ�ยุในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย

วสิ�ข� ภูจ่นิด� ยลด� พงคส์ภุ� วภิ�พรรณ เพยีรแยม้ ภ�รณ วงศจ์นัทร ์และ สริสิดุ� หนทูมิทอง 

สำ�นักวิจัย และคณะบริห�รก�รพัฒน�สิ่งแวดล้อม

สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

ปีที่ทำ�วิจัย 2560 

วัตถุประสงค์

เพือ่ศกึษ�ก�รจดัก�รสิง่แวดลอ้มในครวัเรอืน 

และชุมชน โดยกลุ่มผู้สูงอ�ยุและหน่วยง�น 

ที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่ชนบท รวมทั้ งเพื่อ

สังเคร�ะห์รูปแบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม 

และประเมินรูปแบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม

โดยผู้สูงอ�ยุและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องใน

พื้นที่ชนบทของประเทศไทย 

ระเบียบวิธีวิจัย

ทำ�ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถ�มกลุ่มตัวอย่�งผู้สูงอ�ยุ 

จำ�นวน 400 ร�ย องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 100 แห่ง ลงพื้นที่ศึกษ� 

8 แห่ง และทำ�ก�รสัมภ�ษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลด้�น

ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม คว�มเหม�ะสมของก�รบริห�รจัดก�รและผล

ก�รปฏิบัติง�นด้�นสิ่งแวดล้อมสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ และทำ�ก�รวิเคร�ะห์

ก�รดูแลผู้สูงอ�ยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้�นก�รจัดก�ร 

สิง่แวดลอ้ม เพือ่ประเมนิรปูแบบก�รจดัก�รสิง่แวดลอ้มสำ�หรบัผูส้งูอ�ย ุ

ในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย

64

ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สถ�บันวิจัยระบบส�ธ�รณสุข (สวรส.)
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1. หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพ�ะ
กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�ม
มั่นคงของมนุษย์ควรปรับบทบ�ทจ�ก
ก�รสงเคร�ะห์เป็นลักษณะเชิงรุก เน้น
กระบวนก�รพัฒน�สังคมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐ�น ควรมีก�รประส�นง�นกับ
หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับภูมิภ�ค 
ส่วนกล�ง และท้องถิ่น

2. ในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นท้องถิ่น 
ในด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของ 
ผู้สูงอ�ยุยังมีข้อจำ�กัดด้�นบุคล�กรที่ไม่
เพียงพอทั้งเชิงปริม�ณด้�นทักษะก�ร
ปฏิบัติง�น ดังนั้น จึงจำ�เป็นต้องพัฒน�
ทักษะและเพิ่มบุคล�กรในก�รปฏิบัติ
หรือเป็นลักษณะอ�ส�สมัครโดยเฉพ�ะ
องค์กรอิสระ

ผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ

ก�รจัดสรรทรพัย�กรในก�รดำ�เนนิง�นด้�นผูส้งูอ�ยอุยูใ่นเกณฑ์ดมี�ก ปัจจยั

ที่เอื้อต่อก�รส่งเสริมคุณภ�พชีวิตผู้สูงอ�ยุม�กที่สุด คือ ก�รดำ�เนินง�นอ�ส�

สมัครหรือจิตอ�ส� ปัญห�มลพิษหรือปัญห�สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่พบม�ก

ท่ีสุด คือ ปัญห�ด้�นภัยธรรมช�ติ นำ้�ท่วม ภัยแล้ง ดินทรุด ดินถล่ม และ

พ�ยุ ก�รดำ�เนินก�รดูแลหรือจัดให้มีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกพบว่�อยู่ใน

เกณฑ์ป�นกล�ง และก�รบังคับใช้กฎหม�ยหรือกำ�หนดม�ตรก�ร แผนง�น

ที่เกี่ยวข้องกับสภ�พแวดล้อมของผู้สูงอ�ยุ พบว่�มีประสิทธิภ�พอยู่ในเกณฑ์

ป�นกล�ง ผลก�รศึกษ�พบว่� ข้อมูลท�งสภ�พแวดล้อมในก�รดำ�รงชีวิต

ของผู้สูงอ�ยุเกินกว่�กึ่งหน่ึงมีท่ีพักอ�ศัยเป็นบ้�นเดี่ยวสองช้ัน นอนบนเตียง 

มีห้องนำ้�ห้องส้วมแบบโถน่ังชักโครก/ร�ดนำ้� ในบ้�นมีร�วยึดเก�ะ และไม่มี

อุปกรณ์หรือสถ�นท่ีในก�รทำ�กิจกรรมสันทน�ก�รในเวล�ว่�ง สภ�พปัญห�

ที่ส่งผลต่อก�รดำ�รงชีวิตของผู้สูงอ�ยุม�กที่สุด คือ เรื่องร�ยได้ของครอบครัว

ไม่มั่นคง 

จ�กก�รนำ�คู่มือไปใช้ในก�รทดสอบและจัดกิจกรรมให้คว�มรู ้กับกลุ ่ม 

ผู้สูงอ�ยุทั้ง 5 พื้นที่ พบว่� องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ 

และชุมชน ได้ให้คว�มสนใจในด้�นนโยบ�ยเรื่องก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมเป็น

อย่�งม�ก โดยเฉพ�ะเรือ่งก�รจดัก�รขยะ ซึง่สะท้อนถงึทศิท�งในก�รจดัก�ร

สิ่งแวดล้อมและคว�มสำ�เร็จท่ีส�ม�รถดำ�เนินก�รให้บรรลุเป้�หม�ยที่ 

ได้ตั้งไว้

ก�รประเมินรูปแบบก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมโดยผู้สูงอ�ยุในพ้ืนท่ีชนบทของ

ประเทศไทยโดยก�รนำ�คู่มือไปใช้ พบว่� องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน

แต่ละพื้นที่ได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ด้�นสิ่งแวดล้อมไว้อย่�งชัดเจน 

รวมทัง้ก�รดำ�เนนิโครงก�รและกจิกรรมด้�นก�รดแูลส่ิงแวดล้อมและพัฒน�

คณุภ�พชีวิตของผูส้งูอ�ยใุนชมุชน เช่น โครงก�รจดัตัง้ธน�ค�รขยะ โครงก�ร

รณรงค์ก�รจัดก�รขยะชุมชนอย่�งมีส่วนร่วม กิจกรรมเพ่ิมพ้ืนท่ีป่�ในชุมชน 
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ก�รศึกษ�ปัญห�และคว�มเสี่ยงในก�รถูกละเมิดสิทธ ิ

และประเมินสถ�นก�รณ์เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอ�ยุ

จงจิตต์ ฤทธิรงค์  ก�ญจน� ตั้งชลทิพย์  รศรินทร์ เกรย์  และ พิมลพรรณ นิตย์นร�

สถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล

ปีที่ทำ�วิจัย 2560 

ได้รับทุนสนับสนุนจาก

วัตถุประสงค์

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) 

มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทย (มส.ผส.)

1. เพื่อศึกษ�ลักษณะ/ประเภทของปัญห� คว�มรุนแรงของปัญห�  
และคว�มเสี่ยงในก�รถูกละเมิดสิทธิ 

2. เพื่อศึกษ�ว่�เมื่อไรและใครที่จะเข้�ม�มีส่วนในก�รพิทักษ์คุ้มครอง 
ผู้สูงอ�ยุ 

3. เพื่อศึกษ�บทบ�ท และช่วงเวล� (Timing) ของสม�ชิกครอบครัวและ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอ�ยุในก�รเข้�ไปมีส่วนร่วมในก�ร
พิทักษ์สิทธิของผู้สูงอ�ยุ โดยมีสมมติฐ�น “สม�ชิกครอบครัวเป็น 
ผู้พิทักษ์สิทธิผู้สูงอ�ยุลำ�ดับแรก”

ระเบียบวิธีวิจัย

ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภ�พ โดยก�รสัมภ�ษณ์

ระดับลึกผู้สูงอ�ยุที่มีคว�มหล�กหล�ย

ในด้�นสุขภ�พและรูปแบบก�รอยู่

อ�ศัย สัมภ�ษณ์ผู้สูงอ�ยุช�ย 5 คน  

ผู้สูงอ�ยุหญิง 14 คน และผู้ดูแลใน

พืน้ทีก่รงุเทพและปรมิณฑล และจงัหวดั

ก�ญจนบรุ ีเพือ่รวบรวมประวตัชิวีติของ

ผู้สูงอ�ยุ นอกจ�กนี้ผู้วิจัยได้สัมภ�ษณ์

แพทย์เวชศ�สตร์ผู้สูงอ�ยุ  และนัก

สงัคมสงเคร�ะหเ์พือ่ใหเ้ข�้ใจปญัห�และ

ก�รช่วยเหลือผู้สูงอ�ยุที่ถูกละเมิดสิทธิ 

ได้จำ�นวนกรณีศึกษ�ทั้งหมด 23 คน

74
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1. ระบบก�รพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอ�ยุที่ถูกละเมิดสิทธิควร
ดำ�เนินก�รไปพร้อมกับก�รป้องกันอันตร�ย และก�รรักษ�ผล
ประโยชน์ 

2. ควรเผยแพร่คว�มรู้ด้�นสิทธิ กฎหม�ย และก�รถูกละเมิดสิทธิให้
แก่ประช�ชนทั่วไปในท้องถิ่นผ่�นสื่อส�ธ�รณะ 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดให้มีบุคล�กรของรัฐให ้
คำ�ปรึกษ�ด้�นสิทธิและกฎหม�ย 

4. กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ควรเพิ่ม
จำ�นวนนักสังคมสงเคร�ะห์ในท้องถิ่น

5. ควรมีก�รกระจ�ยศูนย์ช่วยเหลือท�งสังคมในภูมิภ�คหรือ 
จังหวัดเพื่อช่วยลดเวล�ในก�รประส�นง�นในก�รบริก�รของ
ศูนย์ช่วยเหลือท�งสังคมแบบรวมศูนย์ในกรุงเทพฯ 

6. กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์และ
กระทรวงส�ธ�รณสุขควรระบุหน้�ที่ ภ�รกิจ และก�รประเมิน
ผลง�นของบุคล�กรที่เกี่ยวข้องกับก�รให้คว�มช่วยเหลืออย่�ง
ชัดเจน และควรกำ�หนดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น
ในระดับปัจเจกบุคคล พร้อมกับก�รประเมินผลง�นในระดับ
นโยบ�ยขององค์กร 

7. กรมกิจก�รผู้สูงอ�ยุ ควรจัดให้บุคล�กรที่ทำ�ง�นด้�น
สังคมสงเคร�ะห์ได้รับก�รพัฒน�ศักยภ�พ ให้มีองค์คว�มรู้ เพื่อ
ให้คว�มคุ้มครองช่วยเหลือผู้สูงอ�ยุที่มีคว�มเสี่ยง 

8. สื่อส�ธ�รณะควรมีบทบ�ทในก�รสร้�งองค์คว�มรู้และทำ�ให้
สังคมตระหนักถึงปัญห�ก�รถูกละเมิดสิทธิที่กำ�ลังเกิดขึ้นใน
สังคมสูงอ�ยุ 

ผลการศึกษา

ปัญห�ในก�รถูกละเมิดสิทธิของผู้สู งอ�ยุ

ประกอบด้วย 1) ปัญห�ด้�นสิทธิส่วนบุคคล

ของผู้สูงอ�ยุ 2) ปัญห�ก�รเงินและทรัพย์สิน 

3) ปัญห�ด้�นก�รรักษ�พย�บ�ล 4) ปัญห�ด้�น

กฎหม�ยหรอืจรยิธรรม และ 5) ปญัห�และคว�ม

เสี่ยงจ�กภ�วะสมองเสื่อม 

ก�รศึกษ�ประวัติชีวิตของผู้สูงอ�ยุพบว่� เวล� 

และปัจจัยที่ทำ � ให้ผู้ สู งอ�ยุต้องก�รคว�ม 

ชว่ยเหลอืเพือ่พทิกัษค์ุม้ครองสทิธแิตกต�่งกนัไป 

ต�ม “จุดเปลี่ยนของชีวิต” 3 ลักษณะ ได้แก่  

1) ก�รสูญเสียสม�ชิกในครอบครัวที่เป็นที่พึ่งพิง

ของผู้สูงอ�ยุ 2) ก�รเจ็บป่วยจนไม่ส�ม�รถทำ�

กิจกรรมประจำ�วันได้ด้วยตนเอง และ 3) ก�รมี

ภ�วะสมองเสื่อม 

สม�ชิกครอบครัวมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รดูแล

และพทิกัษค์ุม้ครองสทิธขิองผูส้งูอ�ยทุีม่สีขุภ�พ

และคว�มส�ม�รถด้�นสติปัญญ�เริ่มเสื่อมถอย 

โดยวิธีสังเกตก�รณ์ ให้คำ�ปรึกษ� ติดต�ม ให้

คว�มช่วยเหลือ และพย�ย�มให้ผู้สูงอ�ยุรักษ�

สิทธิ/คว�มรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น ก่อน

ที่จะมีก�รพิทักษ์คุ้มครองท�งกฎหม�ยหรือ

จริยธรรม ผู้สูงอ�ยุที่ไม่มีสม�ชิกในครอบครัว

ช่วยดูแลจำ�เป็นต้องมีบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ญ�ติ

ม�ช่วยดูแล จึงต้องก�รบุคคลหรือองค์กรเพื่อ

พิทักษ์คุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้สูงอ�ย ุ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย
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ร�ยชื่อคณะทำ�ง�นจัดทำ�
ร�ยง�นสถ�นก�รณ์ผู้สูงอ�ยุไทย พ.ศ. 2560

นพ.บรรลุ ศิริพ�นิช มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทย 

พญ.ลัดด� ดำ�ริก�รเลิศ มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทย 

ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร กรรมก�รบริห�ร มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทย

น�งอุบล หลิมสกุล กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รผู้สูงอ�ยุแห่งช�ติ

ศ.นพ.วิชัย เอกพล�กร คณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี มห�วิทย�ลัยมหิดล

นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำ�รงสวัสดิ์ คณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี มห�วิทย�ลัยมหิดล

นพ.ประพันธ์ พงศ์คณิต�นนท์ สถ�บันเวชศ�สตร์สมเด็จพระสังฆร�ชญ�ณสังวรเพื่อผู้สูงอ�ยุ

น�งส�วศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ กรมกิจก�รผู้สูงอ�ยุ 

น�งศิริลักษณ์ มีม�ก กรมกิจก�รผู้สูงอ�ยุ

น�งส�วกชนันท์ อินสมพันธุ์ กรมกิจก�รผู้สูงอ�ยุ

น�ยสัญชัย เตชนิมิตวัช สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง กระทรวงมห�ดไทย

น�ยธรรมนูญ คำ�ด ี สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง กระทรวงมห�ดไทย

น�งส�วนิรมล จำ�แนกมิตร สำ�นักบริห�รก�รทะเบียน กรมก�รปกครอง กระทรวงมห�ดไทย

น�งชญ�นิศ ใจห�ญ กรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น กระทรวงมห�ดไทย

น�งจิรวรรณ ม�ท้วม สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

น�งส�วกรรณิก�ร์ เสน� สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ

น�งธิด� ศรีไพพรรณ์ สม�คมสภ�ผู้สูงอ�ยุแห่งประเทศไทยฯ

ผศ.ดร.เบญจม�ศ กุฏอินทร์ สม�คมพฤฒ�วิทย�และเวชศ�สตร์ผู้สูงอ�ยุไทย  

รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหม�ะ วิทย�ลัยประช�กรศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ผศ.ดร.วิร�ภรณ์ โพธิศิริ วิทย�ลัยประช�กรศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

น�งภรณี ภู่ประเสริฐ สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 

น�ยณัฐพล เทศขยัน สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 

น�งส�วอังคณ� ฉ�ยวิริยะ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

น�งจ�รุณี บริบ�ลบุรีภัณฑ์ สำ�นักง�นประกันสังคม  กระทรวงแรงง�น

น�ยช�ญวิทย์ ทะนันชัย สำ�นักง�นปลัดกระทรวงแรงง�น กระทรวงแรงง�น

น�งนภสร ทุ่งสุกใส กองยุทธศ�สตร์และแผนง�น สำ�นักง�นปลัดกระทรวงแรงง�น

น�งส�วเกษศิรินทร์ ภมร กองยุทธศ�สตร์และแผนง�น สำ�นักง�นปลัดกระทรวงแรงง�น

น�ยจักรพงษ์ แพ่งสุภ� สำ�นักควบคุมและตรวจสอบอ�ค�ร กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง

น�งส�วว�สน� โกสีย์วัฒน� ศูนย์ก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัยกลุ่มเป้�หม�ยพิเศษ  
สำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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น�งส�วสุภัสสร โห้ยุขัน ศูนย์ก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัยกลุ่มเป้�หม�ยพิเศษ  
สำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

น�ยชลวิทย์ เชื้อหอม สำ�นักยุทธศ�สตร์และประเมินผล กรุงเทพมห�นคร

น�งส�วนงนุช บัวขำ� สำ�นักยุทธศ�สตร์และประเมินผล กรุงเทพมห�นคร

น�งส�วพรนภ� เมธ�วีวงศ์ สำ�นักยุทธศ�สตร์และประเมินผล กรุงเทพมห�นคร

น�ยส�โรจน์ เล้�เจริญสมบัติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

น�งส�วศิวพร ฉันทไกรวัฒน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ร.อ.หญิงวัลภินันท์ สืบศักดิ์ สำ�นักอน�มัยผู้สูงอ�ยุ กรมอน�มัย กระทรวงส�ธ�รณสุข

น�ยสุรเชษฏ์ ห�ญรบ สำ�นักอน�มัยผู้สูงอ�ยุ กรมอน�มัย กระทรวงส�ธ�รณสุข

น�งรัตน์ติก�ล ว�เพชร กรมส่งเสริมสุขภ�พจิต กระทรวงส�ธ�รณสุข 

น�ยมณฑล บัวแก้ว กองยุทธศ�สตร์และแผนง�น กระทรวงส�ธ�รณสุข

ผู้แทนสถ�บันวิจัยระบบส�ธ�รณสุข สถ�บันวิจัยระบบส�ธ�รณสุข

น�ยวีระชัย ก้อนมณี สำ�นักสนับสนุนระบบบริก�รสุขภ�พชุมชน สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

น�งส�วอมรรัตน์ เง�วะบุญพัฒน์ สำ�นักส�รสนเทศและประเมินผลลัพธ์สุขภ�พ สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

น�งส�วจิตร� พงษ์พ�นิช กรมสรรพ�กร กระทรวงก�รคลัง

น�งส�วสุช�ด� สังข์เจริญ กรมสรรพ�กร กระทรวงก�รคลัง

น�ยปฐมพร โรจน์เรืองแสง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ กระทรวงยุติธรรม

น�งส�วกนกรัตน์ สิมทะร�ช กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พ กระทรวงยุติธรรม

น�งส�วบงกช จูฑะเตมีย์ มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทย

น�งส�วโปรยฝน จิตต์อักษร มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทย

น�งส�วธรรมพร สุขมี มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�ผู้สูงอ�ยุไทย

ศ.เกียรติคุณ ดร.ปร�โมทย์ ประส�ทกุล  สถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล

ศ.ดร.ปัทม� ว่�พัฒนวงศ์ สถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล

ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ สถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล

ผศ.ดร.ศุทธิด� ชวนวัน สถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล

ผศ.ดร.มนสิก�ร ก�ญจนะจิตร� สถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล

น�งส�วสุภรต์ จรัสสิทธิ์ สถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล

น�งส�วก�ญจน� เทียนล�ย สถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล
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