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คานา
ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับสังคมผู้สูง วัย (Aging Society) และคำดว่ำภำยในปี พ.ศ.2583 จะ
เปลี่ ย นเป็ น สั ง คมผู้ สู ง วั ย โดยสมบู ร ณ์ ซึ่ ง ถื อ เป็ น Mega Trend ที่ น ำมำซึ่ ง ผลกระทบต่ อ บริ บ ททำง
เศรษฐกิจและสังคมโลกอย่ำงรุนแรง โดยยุโรปและอเมริกำเหนือนั้นแซงหน้ำกลำยเป็นสังคมสูง วัยโดย
สมบู ร ณ์แ ล้ ว ตำมมำด้ ว ยเอเชี ย น ำโดย ญี่ ปุ่ น เกำหลี ใ ต้ สิ ง คโปร์ และไทย ซึ่ ง จำกกำรศึ ก ษำของ
หน่วยงำนต่ำงๆ พบว่ำ เหตุผลหลักที่ทำให้โลกเข้ำสู่สังคมสูง วัยอย่ำงรวดเร็วเนื่องจำกอัตรำกำรเกิดที่ต่ำ
และประชำกรอำยุยืนยำวขึ้น กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรดังกล่ำวส่งผลกระทบด้ำนลบต่อกำร
ขำดแคลนแรงงำน เพรำะสัดส่วนประชำกรวัยแรงงำนลดลง ขณะที่อัตรำกำรพึ่งพิงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ทำให้ผลิตภำพลดลง ทำให้งบประมำณของรัฐบำลก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย และส่งผลกระทบต่อกำรขยำยตัว
ทำงเศรษฐกิจ (GDP) ในที่สุด ดังนั้น ประเทศใดที่มีสัดส่วนประชำกรผู้สูงอำยุอยู่ในระดับสูงจำเป็นต้องมี
นโยบำยและกำรวำงแผนรองรับปัญหำต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น
จำกกำรรวบรวม วิเครำะห์ นโยบำยและยุทธศำสตร์ในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนโยบำย
รองรับสังคมสูงวัย พบว่ำ จำเป็นอย่ำงยิ่งที่ ภำครัฐ ภำควิชำกำร ภำคเอกชน และภำคประชำชนจะต้อง
ตระหนักถึงผลกระทบและให้ควำมร่วมมือในกำรเตรียมควำมพร้อมที่จะรับมือกับสังคมสูงวัย โดยเฉพำะ
พัฒนำกำรของกลไกและกระบวนกำรพัฒนำและขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
จำกหน่วยงำน องค์กร และภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐ/กำรเมือง ภำควิชำกำร/วิชำชีพ และภำค
ประชำสังคม/เอกชนที่มีนโยบำยควำมสำมำรถและแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมพันธะกิจที่แตกต่ำงกัน
รำยงำนนี้ เป็นกำรนำเสนอปรำกฏกำรณ์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมพยำยำมที่จะดำเนินกำรให้
เกิดนโยบำยรองรับสังคมสูงวัย ภำยใต้ข้อจำกัดบำงอย่ำงเป็นอย่ำงมำก ก็คือ กลไกกลำงที่ทำหน้ ำที่
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือและบูรณำกำรทุกภำคส่วนอย่ำงต่อเนื่อง ระบบและมำตรกำร
เตรียมควำมพร้อมประชำกรเพื่อเป็นผู้สูงอำยุที่มีคุณภำพ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุอย่ำง
เหมำะสมภำยใต้ภำรกิจของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล แผนปฏิรูปประเทศ
และยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ฯลฯ ดังนั้น เอกสำรนี้จึงถือเป็นเอกสำรหลักประกอบกำรประชุม
สมัชชำรองรับนโยบำยสัง คมสูง วั ย โดยมี ข้อเสนอแนะเพื่ อจัด กำรกับ ควำมท้ำ ทำยสังคมสู ง วั ย ของ
ประเทศไทยเพิ่มเติม ทั้งในส่วนที่เป็นข้อเสนอระดับนโยบำย และข้อเสนอระดับพื้นที่ด้วย
สำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ
28 พฤษภำคม 2562
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ประเทศในอำเซียนกำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมสูงวัย โดยเฉพำะประเทศไทยซึ่งมีจำนวนผู้สูงอำยุ
เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ในขณะนี้มีประชำกรไทยที่มีอำยุ 65 ปีหรือแก่กว่ำมีจำนวนมำกถึงร้อยละ 10 หรือ
มำกกว่ำ 7 ล้ำนคน และภำยในปี 2583 ประชำกรในกลุ่มนี้จะเพิ่มจำนวนขึ้นถึง 17 ล้ำนคน ซึ่งมำกกว่ำ
1 ใน 4 ของประชำกรทั้งประเทศ ทั้งนี้ประเทศไทยยังมี สัดส่วนของจำนวนผู้สูงอำยุมำกที่สุดในกลุ่ม
ประเทศที่ ก ำลั ง พั ฒ นำในภู มิ ภ ำคเอเชี ย ตะวั น ออกและแปซิ ฟิ ก เช่ น เดี ย วกั บ ประเทศจี น และจะ
กลำยเป็นประเทศที่มีส่วนแบ่งของจำนวนผู้สูงอำยุมำกที่สุดในภูมิภำคภำยในปี 2583
จำกกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของไทยในกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัย ส่งผลกระทบใน
หลำยด้ำน โดยจำกข้อมูลวิชำกำรระบุว่ำประเทศไทยยังมีช่องว่ำงด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมของ
ประชำกรและกำรพัฒนำระบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัย เช่น ข้อมูล ด้านสุขภาพ พบว่ำผู้สูงอำยุส่วนใหญ่
ร้อยละ 95 มีโรคประจำตัวแต่ยังคงสำมำรถดำเนินชีวิตประวันได้ตำมปกติ โดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นโรค
ควำมดันโลหิตสูง และเบำหวำน และผู้สูงอำยุวัยปลำยมีอัตรำกำรมีโรคประจำตัวสูงขึ้น ด้านเศรษฐกิจ
ผู้สูงอำยุถึงร้อยละ 34.3 มีรำยได้ต่ำกว่ำเส้นควำมยำกจน ทั้งนี้มีคนไทยเพียง 15 ล้ำนคนที่อยู่ในระบบ
กำรออมเพื่อเป็นหลักประกันรำยได้ยำมเกษียณ เมื่อเทียบกับประชำกรวัยทำงำนกว่ำ 40 ล้ำนคน ด้าน
สังคม พบว่ำ ผู้สูงอำยุที่ต้องอยู่เพียงลำพังคนเดียว หรืออยู่ตำมลำพังกับคู่สมรสยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
รวมถึงคนรุ่นใหม่ยังมีทัศนคติเชิงลบต่อวัยสูงอำยุ ฯลฯ สถำนกำรณ์ปัญหำดังกล่ำวมีสำเหตุจำกหลำย
ปัจจัย รวมถึงกำรที่ประเทศไทยเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงรวดเร็ว และมีเวลำในกำรเตรียมกำรน้อยกว่ำ
ประเทศพัฒนำแล้วที่เข้ำสู่สังคมสูงอำยุ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญผลกระทบต่ำงๆ จำกสังคม
ผู้สูงอำยุอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนำระบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยโดยกำรมีส่วน
ร่วมของภำคส่วนต่ำงๆอย่ำงจริงจังและมีประสิทธิภำพ
จำกสถำนกำรณ์ข้ำงต้น ทำให้ปัจจุบันมีหน่วยงำนภำคีที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นควำมสำคัญของ
กำรพัฒนำข้อเสนอเชิงนโยบำยและกลไกกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ เพื่อรองรับสถำนกำรณ์สังคมสูงวัย
โดยมีประเด็นสำคัญที่แต่ละหน่วยงำนให้ควำมสำคัญและต้องกำรผลักดันให้เกิดกำรดำเนินงำนที่เป็น
รูปธรรม เช่น นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีควำมพยำยำมที่จะบูรณำกำรกำรทำงำน
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ของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยใช้พื้นที่เป็ นฐำน (Area Based Approach)
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) มีวิสัยทัศน์คือ "ผู้สูงอำยุเป็นหลักชัยของ
สั ง คม”ก ำหนด 5 ยุ ทธศำสตร์ส ำคั ญ ในกำรขั บ เคลื่ อ นด้ำ นผู้สู ง อำยุ มี ก ลไกรั บ ผิ ดชอบโดยตรงคือ
คณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีกำรตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูประบบ
รองรับกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของประเทศไทย โดยมี ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เป็นประธำน ได้กำหนดให้
เรื่องสังคมสูงวัย เป็นวำระกำรปฏิรูปที่ 30 ที่เน้นกำรปฏิรูประบบสังคมสูงวัยใน 4 มิติ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ดำเนินกำรภำยใต้ พ.ร.บ.สภำ
ผู้สูงอำยุแห่งชำติ พ.ศ.2546 มีคณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติ (กผส.) ทำหน้ำที่จัดทำนโยบำยและ
แผนหลักเพื่อพัฒนำผู้สูงอำยุ และสนับสนุนกำรจัดสมัชชำผู้สูงอำยุระดับชำติ ทุก 2 ปี เพื่อพัฒนำและ
ขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะเกี่ยวกับผู้สูงอำยุและประเด็นรองรับสังคมสูงวัย กระทรวงสาธารณสุข มี
นโยบำยเร่งรัดกำรพัฒนำระบบกำรดูแลระยะยำวและกำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำยในชุมชนสำหรับ
ผู้สูงอำยุและผู้ที่อยู่ในภำวะพึ่งพิง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) มีกำรขึ้นทะเบียนและจัดทำฐำนข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำอำชีพต่ำงๆ ที่เกษียณอำยุแล้ว และ
มีควำมพร้อมที่จะนำประสบกำรณ์มำทำงำนเพื่อส่วนรวม สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดยุทธศำสตร์กำรดูแลระยะ
ยำวสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง โดยในปี พ.ศ.2559 ร่วมมือกันขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรดูแลระยะ
ยำวสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง โดยกำหนดเป้ำหมำยให้มีกำรทำงำนทุกจังหวัด สานักงานกองทุน
สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) ร่ ว มกั บ วิ ท ยาลั ย ประชา กรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำ ร่ำง แผนยุทธศำสตร์กำรสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุเพื่อรองรับสังคมสูงวัย พ.ศ.2561 – 2564 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีมติเห็นชอบต่อข้อเสนอเชิงนโยบำยเรื่อง “กำร
พัฒนำระบบกำรดูแลระยะยำวสำหรับผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพิง ” โดยกำหนดให้ประเด็นสุขภำวะ
ผู้สูงอำยุ เป็น 1 ใน 4 ประเด็นสุขภำพสำคัญ สำหรับกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะเพื่อสุขภำพของ
คณะกรรมกำรฯ ภำยในปี 2560 และ คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุข
ภาวะรองรับ สั ง คมสูง วัย ด ำเนิ น กำรศึ ก ษำวิ จัย เรื่ อ ง population projection โดยทำกำรศึกษำ
แนวโน้มของประชำกรวัยแรงงำนตั้งแต่ปี 2556-2590 และผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้ง 4 มิติ รวมทั้งปัจจัยที่
เข้ ำ มำกระทบระหว่ ำงทำง เพื่ อ หำแนวทำงกำรเสนอประเด็นนโยบำยเพื่ อกำรรองรั บ สั งคมสูงวัย
เป็นต้น
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ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น พื้ น ที่ ก ลำงให้ ทุก ภำคส่ ว นได้ เข้ ำ มำมี ส่ ว นร่ ว มในกำรพั ฒ นำข้ อ เสนอเชิ ง
นโยบำยเพื่ อ รองรั บ สั ง คมสู ง วั ย ที่ ค รอบคลุ ม 4 มิ ติ ได้ แ ก่ มิ ติ ด้ ำ นเศรษฐกิ จ ด้ ำ นสุ ข ภำพ ด้ ำ น
สภำพแวดล้อมและด้ำนสังคม อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องดำเนินกำรจัด
กระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ผู้แทนหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ด้วย
รูปแบบที่เหมำะสม แล้วรวบรวมข้อมูลและประมวลผลควำมคิดเห็นจำกทุกเวที สังเครำะห์และสรุป
ภำพรวม เพื่อประกอบกำรจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยรองรับสังคมสูงวัยที่มำจำกควำมคิดเห็นและกำรมี
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วนอย่ำงแท้จริงต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวมสถำนกำรณ์ นโยบำย มำตรกำรและกลไก สำหรับจัดทำนโยบำยสำธำรณะรองรับ
สังคมสูงวัยของประเทศไทยและจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อจัดกำรกับควำมท้ำทำยสังคมสูงวัยของประเทศ
ไทย
1.3 กระบวนการทางาน
ประกอบด้ ว ย กำรทบทวนสถำนกำรณ์ นโยบำย มำตรกำรและกลไกที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำร
ดำเนินงำนด้ำนสังคมสูงวัยในแต่ละด้ำน เพื่อหำส่วนขำด (knowledge gap) และใช้กระบวนกำรจัดเวที
กับผู้เชี่ยวชำญ (Expert Meeting) และกำรจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำค
ส่วนในกำรพัฒนำข้อเสนอเชิงนโยบำยในรูปแบบต่ำงๆ ได้แก่ กระบวนกำรเสวนำหำทำงออก (Citizen
Dialogue) กระบวนกำรลูกขุนพลเมือง (Citizen Jury) กระบวนกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะประเด็น และ
กระบวนกำรสมัชชำนโยบำยรองรับสังคมสูงวัย เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยรองรับสังคมสูง วั ยที่
ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสุขภำพ มิติสภำพแวดล้อม และมิติสังคม โดยกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วน และเสนอต่อหน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน นำสู่กำรปฏิบัติได้จริง
จำกกระบวนกำรดังกล่ำว ทำให้ได้ประเด็นที่สำคัญ 4 ด้ำน ประกอบด้วย (1) มิติสุขภำพ มี
ข้อเสนอในกำรสร้ำงระบบสุขภำพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอยู่ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบกำรดูแลระยะยำวต่อ
ผู้สูงอำยุกลุ่มพึ่งพิง และระบบสวัสดิกำรเพื่อสุขภำพผู้สูงวัย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ด้ำนกำรดูแลระยะยำว
ต่อผู้สูงอำยุกลุ่มพึ่งพิง ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มมำกขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งยังเป็นโรคเรื้อรังมำกขึ้นด้วย ดังนั้นจึง
ต้องเร่งหำแนวทำงแก้ปัญหำ และชะลอภำวกำรณ์พึ่งพึงให้ได้ ซึ่งกระบวนกำรสำคัญคือต้องส่งเสริมให้
ชุมชนเป็นแกนหลักในกำรจัดกำร อำทิ กำรจัดกิจกรรมเยี่ยมไข้ผู้สูงอำยุ ซึ่งถือเป็นโครงกำรที่ทำให้
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สุขภำพจิตของผู้สูงอำยุดีขึ้น (2) มิติเศรษฐกิจ คือ กำรสร้ำงระบบกำรออม ระบบกำรวำงแผนจัดกำร
กำรเงิน กำรสร้ำงอำชีพและรำยได้รวมทั้งกิจกรรมของผู้สูงอำยุ เนื่องจำกกลุ่มผู้สูงอำยุมีรำยได้จำกเบี้ย
ยังชีพของรัฐบำลเท่ำนั้น ซึ่งบำงครั้งอำจไม่เพียงพอต่อกำรดำรงชีวิต ดังนั้นจึงต้องหำทำงออกให้ผู้สูงอำยุ
มีงำนทำ เพื่อสร้ำงรำยได้ และที่สำคัญเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำทำงด้ำนจิตในให้กับผู้สูงวัยด้วย (3) มิติ
สภำพแวดล้ อ ม เพื่ อ รองรั บ สั ง คมสู ง วั ย ของประเทศไทยในอนำคตมี ข้ อ เสนอให้ ส ร้ ำ งระบบด้ ำ น
สภำพแวดล้ อ มให้ เหมำะสมกั บ สัง คมสู ง วั ย ได้ แ ก่ กำรปรั บ สภำพแวดล้ อ มในที่ อ ยู่ อ ำศั ย กำรปรับ
สภำพแวดล้อมในที่สำธำรณะ กำรปรับระบบขนส่งมวลชน และกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทำงจิตใจ และ
(4) มิติสังคม โดยภำพรวมให้ควำมสำคัญกับบทบำทของชุมชนและสังคมในกำรสร้ำงระบบขึ้นมำรองรับ
สังคมสูงวัย ประมวลควำมคิดเห็นได้ว่ำชุมชนสังคมสำมำรถดำเนินกิจกรรมได้ดังนี้ สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชนในกำรเตรียมควำมพร้อมสู่สังคมสูงวัย กำรสร้ำงพื้นที่กำรเรียนรู้และกำรปรับทัศนคติใหม่
กำรสร้ำงชุมชนอบอุ่นปลอดภัยเพื่อสังคมสูงวัย และกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรเพื่อสังคมสูงวัย
จำกนั้นคณะทำงำนได้ประสำนกับผู้เชี่ยวชำญในแต่ละประเด็น ในกำรรวบรวมหลักฐำนเชิงประจักษ์
และพัฒนำข้อเสนอเชิงนโยบำยรองรับสังคมสูงวัยต่อไป
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บทที่ 2
สถานการณ์ นโยบาย มาตรการและกลไกที่เกี่ยวข้อง
2.1 นิยาม/คาจากัดความ
2.1.1 องค์การสหประชาชาติให้นิยามว่า "ผู้สูงอายุ" คือ ประชำกรทั้งเพศชำย และเพศหญิง
ซึ่งมีอำยุมำกกว่ำ 60 ปีขึ้นไป (60+)
2.1.2 สาหรับประเทศไทย "ผู้สูงอายุ" ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 หมำยควำม
ว่ำบุคคลซึ่งมีอำยุเกินกว่ำหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชำติไทย
2.1.3 คาว่า "สังคมสูงวัย" องค์การสหประชาชาติ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับการก้าวเข้าสู่
สังคมสูงวัย (Ageing society หรือ Aging society) ระดับสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged society)
และสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super - aged society) โดยให้นิยำมของระดับต่ำงๆ ซึ่งทั้งประเทศ
ไทย และรวมทั้งประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก ใช้ควำมหมำยเดียวกันในนิยำมของทุกระดับของสังคมสูงวัย ดังนี้
1) การก้าวเข้าสู่สังคมสูง วัย คือ กำรมีประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไปรวมทั้งเพศชำยและ
เพศหญิงมำกกว่ำ 10% ของประชำกรทั้งประเทศ หรือมีประชำกรอำยุตั้งแต่ 65 ปี เกิน 7% ของ
ประชำกรทั้งประเทศ
2) สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ คือ เมื่อประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็น 20%หรือ
ประชำกรอำยุ 65 ปี เพิ่มเป็น 14% ของประชำกรโดยรวมทั้งหมดของทั้งประเทศ
3) สังคมสูงวัยระดับสุดยอด คือ สังคมที่มีประชำกรอำยุ 65 ปีขึ้นไปมำกกว่ำ 20%
ของประชำกรทั้งประเทศ
อย่ำงไรก็ตำม ทุกประเทศทั่วโลกมีกำรก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุในช่วงเวลำแตกต่ำงกันตำม
ควำมเจริญ มั่งคั่ง ซึ่งมีผลต่อสุขภำพและกำรมีอำยุยืนของประชำชน
2.2 สถานการณ์ ปัญหา และความจาเป็น
จำกแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงทำงสังคมของโลกในปี พ.ศ.2593 สังคมจะก้ำวสู่กำร
เป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ โดยมีคนเกิดน้อยลงและอำยุยืนมำกขึ้น ทำให้ประชำกรทั่วโลกจะมีอำยุ
เฉลี่ยยืนยำวขึ้น องค์กำรสหประชำชำติได้ประเมินสถำนกำรณ์ว่ำปี พ.ศ. 2544-2643 จะเป็นศตวรรษ
แห่งผู้สูงอำยุ หมำยถึงกำรมีประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไปมีมำกกว่ำร้อยละ 10 ของประชำกรรวมทั่วโลก
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ปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวเกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพำะประเทศแถบยุโรป รวมถึงประเทศญี่ปุ่นที่เป็นสังคมสูงวัย
โดยสมบูรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 และในปี พ.ศ.2590 จะเป็นครั้งแรกของโลกที่จำนวนประชำกรอำยุกว่ำ
60 ปีจะมีมำกกว่ำจำนวนประชำกรเด็ก และจำกกำรคำดกำรณ์จำนวนผู้สูงอำยุในปี พ.ศ.2593 ในกลุ่ม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่ำ ประเทศไทยเป็นประเทศที่จะมีจำนวนประชำกรผู้สูงอำยุมำก
เป็นอันดับที่ 2 คือ รองจำกประเทศสิงคโปร์ ซึ่งประชำคมอำเซียนในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำทุกประเทศ
อำเซียนจะกลำยเป็นสังคมสูงวัย (มีประชำกรอำยุ 65 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 7 ของประชำกรทั้งหมด)
ประเทศไทยได้เข้ำสู่กำรเป็นสังคมสูงวัย มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมำ โดย 1 ใน 10 ของ
ประชำกรไทยเป็นประชำกรที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และคำดว่ำประเทศไทยจะเป็น “สังคมสูงวัยโดย
สมบูรณ์” ในปี พ.ศ. 2564 คือ ประชำกรสูงอำยุจะเพิ่มขึ้นถึง 1 ใน 5 และเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุด
ยอด” ภำยในปี พ.ศ. 2578 โดยประมำณกำรว่ำจะมีประชำกรสูงอำยุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ของจำนวน
ประชำกรทั้งหมด
ภาพที่ 1 แสดงอัตรำส่วนของประชำกรอำยุเกิน 60 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2548 – 2578
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กำรจำแนกผู้สูงอำยุตำมลักษณะทำงสุขภำพและสังคม สำมำรถแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ ผู้สูงอำยุ
ส่วนใหญ่สำมำรถดูแลตั ว เองได้โดยไม่ต้อ งพึ่ งผู้ อื่น (กลุ่มติดสังคม) คิดเป็นร้อยละ 85 ของจำนวน
ผู้สูงอำยุทั้งหมดอีกประมำณร้อยละ 14 เป็นผู้สูงอำยุที่ต้องพึ่งผู้อื่นบ้ำงในกำรประกอบกิจวัตรประจำวัน
(กลุ่มติดบ้ำน) และผู้สูงอำยุที่ต้องพึ่งพำผู้อื่นทั้งหมด (กลุ่มติดเตียง) ประมำณร้อยละ 1 ซึ่งส่วนใหญ่อำยุ
มำกกว่ำ 80 ปี1
ภาพที่ 2 แสดงจำนวนผู้สูงอำยุกลุ่มต่ำงๆ

2.2.1 ปัจจัยการเปลี่ยนผ่านทางประชากรของไทย
กำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยนั้น เป็นผลสืบเนื่องมำจำกปัจจัยของกำรเปลี่ยนผ่ำน
ทำงประชำกรที่สำคัญ 2 ประกำรคือ
1) การลดลงของภาวะการณ์เกิดหรือภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศ จนกล่ำวกันว่ำ
เป็นกำรปฏิวัติขนำดครอบครัวไทย จำก “แม่ลูกดก” เป็น “แม่ลูกน้อย” ดังจะเห็นได้จำกผู้หญิงไทยคน
หนึ่งมีบุตรโดยเฉลี่ยประมำณ 2 คนเมื่อ 20 ปีที่ผ่ำนมำ เหลือเพียงประมำณ 1.6 คนต่อสตรี 1 คน ใน
ปัจจุบัน
1

รำยงำนสำรวจสุขภำพประชำชนไทยโดยกำรตรวจร่ำงกำย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551 – 2552
หน้าที่ 11/101

2) การลดภาวะการณ์ ต ายในกลุ่ ม เด็ ก และวั ย แรงงาน เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมำจำก
พัฒนำกำร และควำมก้ำวหน้ำทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขที่ส่งผลให้ประชำกรไทยมีอำยุยืนยำวขึ้น
เป็นลำดับ โดยอำยุเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก 58 ปี ในปี พ.ศ. 2508 มำเป็นประมำณ
75 ปี ในปัจจุบัน
2.2.2 โครงสร้างของอายุและสัดส่วนของประชากรไทย
โครงสร้ำงของอำยุประชำกรไทยแต่เดิมในปี พ.ศ. 2503 มีโครงสร้ำงประชำกรที่มีรูปทรงเจดีย์ที่
ส่ ว นฐำนแสดงให้ เห็ น ถึ ง ประชำกรวั ย เด็ก และเด็ กเกิ ด ใหม่ ที่มี จ ำนวนมำกกว่ ำ ประชำกรทุ ก ช่ ว งวัย
ส่วนกลำงของเจดีย์คือจำนวนประชำกรวัยแรงงำน และส่วนปลำยสุดคือประชำกรสูงอำยุซึ่งมีจำนวน
น้อยมำกเมื่อเทียบสัดส่วนกับจำนวนประชำกรทั้งหมด ข้อมูลประชำกรในปี พ.ศ. 2523 แสดงให้เห็น
กำรเปลี่ยนแปลงจำนวนประชำกรวัยเด็กในส่วนฐำนของเจดีย์ที่มีสัดส่วนที่เล็กลงในขณะที่ส่วนกลำง
และส่วนปลำยสุดเริ่มมีขนำดใหญ่ขึ้นแสดงให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนโครงสร้ำงประชำกรของ
ประเทศไทยที่ภำวะเจริญพันธุ์ได้ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะที่ ประชำกรสูงอำยุมีจำนวนเพิ่มมำกขึ้น
และพบว่ำในปี พ.ศ. 2560 นี้ประชำกรวัยเด็กจะลดลงจนมีจำนวนน้อยกว่ำประชำกรสูงอำยุเป็นครั้ง
แรกในประเทศไทย2
ภาพที่ 3 พีระมิดประชำกรของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2503 – 2573

2

ที่มำ รำยงำนกำรปฏิรูประบบเพือ่ รองรับสังคมสูงวัยโดยคณะกรรมกำรปฏิรปู ระบบรองรับกำรเข้ำสูส่ งั คมผู้สูงอำยุของประเทศไทย,
2558
หน้าที่ 12/101

2.2.3 อัตราการพึ่งพิงระหว่างวัยของประชากรไทย
เมื่อโครงสร้ำงประชำกรเปลี่ยนไปลักษณะกำรพึ่งพิงกันก็เปลี่ยนไปด้วย กำรแสดงระดับ
ของกำรพึ่งพิงระหว่ำงประชำกรกลุ่มอำยุต่ำง ๆ ที่เรียกว่ำ “อัตราส่วนพึ่งพิง” (Dependency Ratio)
หมำยถึง อัตรำส่วนระหว่ำงประชำกรเด็กและประชำกรสูงอำยุต่อประชำกรวัยทำงำน ในกำรคำนวณ
อัตรำส่วนนี้ประชำกรวัยเด็ก คือประชำกรอำยุระหว่ำง 0-14 ปี ประชำกรสูงอำยุ คือประชำกรอำยุ 60
ปีขึ้นไป และประชำกรวัยทำงำน คือประชำกรอำยุระหว่ำง 15 -59 ปี ในอดีตประเทศไทยมีประชำกร
วัยเด็กจำนวนมำกเมื่อเทียบกับประชำกรวัยทำงำน เช่น จำกกำรสำมะโนประชำกรในปี พ.ศ. 2513
อัตรำส่วนพึ่งพิงรวมของเด็กและผู้สูงอำยุคือ 93 ต่อผู้ที่อยู่ในวัยทำงำน 100 คน ในช่วงเวลำนั้น คนไทย
ยังมีลูกมำกทำให้มีประชำกรวัยเด็กมำก ต่อมำประเทศไทยประสบควำมสำเร็จในกำรลดอัตรำเกิด ทำให้
มีเด็กเกิดน้อยลง ส่งผลให้ค่ำอัตรำส่วนพึ่งพิงที่เคยสูงเกือบ 100 นั้นลดต่ำลง ดังเช่นในปี พ.ศ. 2543 ค่ำ
อัตรำส่วนพึ่งพิงรวมได้ลดลงเหลือ 51 และลดลงไปอีกจนเหลือ 48 ในปี พ.ศ. 2553 หลังจำกนั้นคำดว่ำ
อัตรำส่วนพึ่งพิงรวมจะกลับสูงขึ้นอีกจนถึง 65 ในปี พ.ศ. 2578 อันเนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของจำนวน
ผู้สูงอำยุ
กำรที่อัตรำส่วนพึ่งพิงกลับเพิ่มสูงขึ้นหลังจำกที่ได้ลดลงอย่ำงต่อเนื่องมำเมื่อกว่ำ 40 ปีที่ผ่ำนมำ
นั้น เป็นผลมำจำกจำนวนประชำกรสูงอำยุที่เพิ่มมำกขึ้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อพิจำรณำแยกระหว่ำงอัตรำส่วน
พึง่ พิงวัยเด็กและวัยสูงอำยุแล้ว จะพบว่ำ อัตรำส่วนพึ่งพิงวัยเด็กได้ลดลงอย่ำงมำกและต่อเนื่องมำตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2513 จนถึงปี พ.ศ. 2578 ในขณะที่อัตรำส่วนพึ่งพิงวัยสูงอำยุได้เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อ งใน
ช่วงเวลำเดียวกัน จึงสรุปได้ว่ำแนวโน้มรูปแบบกำรพึ่งพิงจะเปลี่ยนจำกกำรพึ่งพิงของเด็กเป็นส่วนใหญ่
มำสู่กำรพึ่งพิงของผู้สูงอำยุเป็นส่วนใหญ่ ดังตำรำงที่ 1 อัตรำส่วนพึ่งพิงรวม วัยเด็ก และวัยสูงอำยุ พ.ศ.
2503 – 25783 ดังนี้
ตารางที่ 1 อัตรำส่วนพึ่งพิงรวม วัยเด็ก และวัยสูงอำยุ พ.ศ. 2503-2578
อัตราส่วนพึ่งพิง

3

ปี พ.ศ.

รวม

วัยเด็ก

วัยสูงอายุ

2503

85.2

80.0

5.2

2513

92.9

87.0

5.9

ที่มำ ปัทมำ ว่ำนพัฒนพงศ์, ประชำกรไทยในอนำคต, 2549
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อัตราส่วนพึ่งพิง
ปี พ.ศ.

รวม

วัยเด็ก

วัยสูงอายุ

2523

72.0

65.9

6.1

2533

51.2

44.2

7.0

2543

51.3

36.9

14.4

2548

49.9

34.4

15.5

2558

49.3

28.4

20.9

2568

55.9

25.0

30.9

2578

65.2

23.7

41.4

หมายเหตุ อัตรำส่วนพึ่งพิงของปี พ.ศ. 2503-2543 คำนวณจำกสำมะโนประชำกร และของปี พ.ศ.
2548-2578 คำนวณจำกกำรฉำยภำพประชำกร
กำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ำงของประชำกรดังกล่ำวส่งผลให้อัตรำส่วนภำระพึ่งพิงหรือภำระ
โดยรวมที่ประชำกรวัยทำงำนจะต้องเลี้ยงดูประชำกรวัยเด็กและวัยสูงอำยุมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยที่ยังมิได้
คำนึงถึงเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูซึ่งสูงขึ้นตำมอำยุ อัตรำส่วนภำระพึ่งพิงของประชำกรวัยเด็ก ลดลง
จำกร้อยละ 46.11 ในปี 2533 เหลือร้อยละ 21.99 ในปี 2573 ขณะที่อัตรำส่วนภำระพึ่ งพิ ง ของ
ประชำกรวัยสูงอำยุเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 11.61 เป็นร้อยละ 40.93 ในช่วงเวลำเดียวกัน ทำให้อัตรำส่วน
ภำระพึ่งพิงรวมลดลงจำกร้อยละ 57.72 ในปี 2533 เป็นร้อยละ 47.78 ในปี 2554 จำกนั้นจะเพิ่มขึ้น
อย่ำงรวดเร็ว เป็นร้อยละ 62.92 ในปี 2573 (ที่มำ เรำจะเตรียมรับมือกันอย่ำงไร?....สังคมผู้สูงอำยุ, มติ
ชนออนไลน์)
2.2.4 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย : อัตราเกิดน้อย ผู้สูงวัยอายุยืน
ในระยะ 30 ปีที่ผ่ำนมำ โครงสร้ำงอำยุข องประชำกรไทยได้เปลี่ ยนแปลงไปอย่ ำ งมำก
ประชำกรไทยเข้ำสู่กำรสูงวัยขึ้นอย่ำงรวดเร็ว อัตรำกำรเกิดที่ลดลงทำให้ประชำกรวัยเด็กหรือฐำนพีรำ
มิดประชำกรมีขนำดที่แคบเข้ำ อำยุขัยเฉลี่ยของคนไทยยืนยำวขึ้น ทำให้สัดส่วนของประชำกรสูงอำยุ
หรือสัดส่วนยอดของพีระมิดขยำยใหญ่ขึ้น
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการรับมือสังคมสูงวัยของประเทศไทย
กำรรับมือสังคมสูงวัยอย่ำงเต็มรูปแบบของประเทศไทยในอนำคตอันใกล้นี้ เป็นประเด็น
ท้ำทำยที่ทุกภำคส่วนในสังคมให้ควำมสำคัญและร่วมมือกันขับเคลื่อน ซึ่งที่ผ่ำนมำมีแนวคิดเกี่ยวกับกำร
เตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือสังคมสูงวัยในหลำยระดับ ทั้งในระดับบุคคลและกำรเตรียมควำมพร้อมเชิง
ระบบ โดยมีตัวอย่ำงดังนี้
2.3.1 การเตรียมความพร้อมในระดับบุคคล
1) ให้ความสาคัญการเตรียมความพร้อมตั้งแต่อยู่ในวัยเด็ก วัยทางานเพื่อ
เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ซึ่งเตรียมควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนทัศนคติและพฤติกรรมที่จะสะท้อนไปเป็น
ศักยภำพ สุขภำพ และควำมสุขของผู้สูงอำยุในที่สุด โดยให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริม 4 H ได้แก่
Heart (จิตใจ/ทัศนคติดี = คนดี) Head (สมองดี = คนเก่ง) Hand (ทำดีอย่ำงฉลำด ใช้ชีวิตสมดุล = ลง
มื อ ทำอย่ ำ งสมดุ ล ) และ Health (สุ ข ภำพกำย/ใจดี ) โดยวั ย เด็ กใช้ กลไกของ “บวร” คื อ “บ้ ำน วัด
โรงเรียน” และวัยทำงำนผ่ำน “สถำนที่ทำงำน” เพื่อสร้ำงสุขในวัยทำงำน รวมทั้งสนับสนุนกำรสร้ำง
ควำมตระหนักผ่ำน “สื่อสำธำรณะ” ที่เข้ำถึงทุกคน ทุกกลุ่มวัยได้ง่ำยเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมทำง
สั ง คมของชุ ม ชนและประเทศรวมทั้ ง สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม กำรเป็ น “ผู้ สู ง อำยุ ที่ มี คุ ณ ภำพและมี
ควำมสุข” โดยมีสุขภำพ ร่ำงกำย จิตใจสังคมที่ดี มีควำมมั่นคงด้ำนเศรษฐกิจ กำรออม กำรลงทุนโดยจะ
เป็นกำรเตรียมวำงแผนกำรใช้ชีวิตในวัยสูงอำยุตั้งแต่อยู่ในวัยทำงำน
2) ส่งเสริมภาวะการเจริญพันธุ์ด้วยการส่งเสริมการมีบุตรของคนไทยขณะนี้
จึงได้มีกำรรณรงค์ให้สตรีไทยวัยเจริญพันธุ์ช่วยเพิ่มประชำกรด้วยกำรส่งเสริมกำรแต่งงำนและกำรมีบุตร
อย่ำงไรก็ตำม กำรสนับสนุนเรื่องกำรมีบุตรจะต้องคำนึงถึงปัจจัยด้ำนสภำพเศรษฐกิจและสังคมที่เอื้อให้
ประชำกรอยำกสร้ำงครอบครัวและมีบุตร นอกจำกนี้ ควรกำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยด้ำนประชำกร
โดยสนับสนุนและสร้ำงแรงจูงใจเพื่อให้ครอบครัวไทยให้มีบุตรอย่ำงน้อย 2 คน โดยเน้นคุณภำพในกำร
ตั้งครรภ์กำรเกิดและกำรเลี้ยงดูเป็นสำคัญ เพื่อให้เด็กที่เกิดมำเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภำพในอนำคต
3) ส่งเสริมผู้สูงอายุปัจจุบันและอนาคตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ยาวนาน
ที่สุด ด้วยกำรส่งเสริมผู้สูงอำยุยุคใหม่ให้ดูแลสุขภำพกำยใจให้แข็งแรง ให้สำมำรถใช้ชีวิต “ลำพัง แต่สุข
ใจ”เรียนรู้กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อให้สำมำรถใช้ชีวิตอยู่ตำมลำพังได้อย่ำงมีควำมสุขกับตนเองและชุมชน
รอบตั ว โดยสำมำรถสื่อ สำรกั บ คนในครอบครั ว ได้อ ย่ำ งใกล้ ชิ ด แม้ ว่ ำ จะอยู่ ห่ำ งไกลกัน ผ่ ำ นกำรใช้
เทคโนโลยีกำรสื่อสำร(Social media) อำทิ โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สังคม
ออนไลน์ อำทิ Facebook, Line, Twitter เพื่อให้ผู้สูงอำยุก้ำวทันโลกสมัยใหม่ เข้ำสังคม และใกล้ชิด
หน้าที่ 15/101

กับลูกหลำนและเพื่อนฝูงได้มำกขึ้นเทคโนโลยีเหล่ำนี้จะช่วยทำให้ผู้สูงอำยุมีควำมสะดวกสบำยในกำร
สื่อสำรระหว่ำงบุคคลกันได้อย่ำงต่อเนื่องทันเวลำและทำให้ผู้สูงอำยุเป็นผู้สูงอำยุในยุค Digital ได้อย่ำง
กลมกลืนร่วมกับคนวัยอื่นๆ (Digital Ageing) นอกจำกนี้ ผู้สูงอำยุควรสร้ำงเสน่ห์ให้กับตนเองด้วยกำรมี
ทัศนคติเชิงบวกและมีพฤติกรรมสูงวัยเชิงสร้ำงสรรค์ เพื่อที่จะได้เป็นที่รักและดึงดูดลูกหลำนให้อยำกเข้ำ
มำหำและอยู่ใกล้ชิดในขณะที่ลูกหลำนก็ควรมีควำมรัก ควำมกตัญญู รู้หน้ำที่ มีควำมเข้ำใจ เห็นอกเห็น
ใจ และให้กำรดูแลเอำใจใส่ผู้สูงอำยุ ขณะเดียวกันผู้สูงอำยุยังสำมำรถเป็นผู้สูงวัยหัวใจวัยรุ่น (Young @
Heart) ด้ ว ยกำรเปิ ด รับ สิ่ ง ใหม่ๆ ได้ ต ลอดเวลำและเป็ น ผู้ สูง วั ย ที่ เปี่ ย มพลั ง หรื อ พฤฒพลั ง (Active
Aging) โดยดูแลสุขภำวะตัวเองทั้งร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและมีควำมกระฉับกระเฉงอยู่เสมอ
4) ส่ ง เสริม ศักยภาพและพั ฒนาผู้ สูงอายุ ควรมีกำรนำข้อมู ลผู้ สูง อำยุ ด้ ำน
ควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพของผู้สูงอำยุมำศึกษำวิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำหนดลักษณะของงำนที่
เหมำะสมกับผู้สูงอำยุในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งนี้ ลักษณะงำนต้องเป็นงำนที่ไม่เหนื่อยล้ำจนเกินไป
และเหมำะสมกับสุขภำพของผู้สูงอำยุโดยมุ่งให้ผู้สูงอำยุได้คลำยเหงำ ด้วยกำรมีกิจกรรมผ่ำนกำรทำงำน
และสร้ำงควำมภูมิใจและควำมสุขให้ผู้สูงอำยุเป็นสำคัญ ในขณะเดียวกันผู้สูงอำยุก็ได้ทำประโยชน์ให้กับ
ผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม โดยผู้สูงอำยุอำจจะมีค่ำตอบแทนเป็นรำยได้หรือสิ่งตอบ
แทนอื่นประกอบด้วย
2.3.2 การเตรียมความพร้อมด้านมาตรการเชิงระบบ
1) ด้านสุขภาพอนามัย
- พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยจัดบริกำรที่ครอบคลุมบริกำร
ด้ำนกำรดูแลระยะกลำง ระยะยำว และระยะสุดท้ำยภำยใต้ระบบบริกำรสุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุ ที่เป็น
บริกำรทั้งในสถำนพยำบำล เชื่อมต่อถึงกำรให้บริกำรที่บ้ำนของผู้สูงอำยุและกำรให้บริกำรในชุมชน โดย
ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เป็ น ฐำนในกำรดู แ ล สนั บ สนุ น ให้ มี ก ำรเพิ่ ม ขี ด
ควำมสำมำรถในกำรดูแลโดยครอบครัว ทั้งในภำวะปกติและภำวะฉุกเฉิน โดยให้ควำมสำคัญกำร
พัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวทั้งในเขตเมือง และชนบท
- พัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
โดยกำหนดให้มีหลักสูตรมำตรฐำนในกำรฝึกอบรม ทั้งหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นกำรให้ควำมรู้และทักษะ
พื้นฐำนและหลักสูตรระยะยำวที่เน้นควำมเป็นมืออำชีพในกำรทำหน้ำที่ให้กำรดูแล ขณะเดียวกันควรมี
กำรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่สมำชิกครอบครัวของผู้สู งอำยุด้วย เพื่อให้มีควำมรู้และทักษะในกำรร่วมทำ
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หน้ำที่ให้กำรดูแลผู้สูงอำยุอย่ำงถูกต้องเหมำะสม นอกจำกนี้ ควรมีกำรส่งเสริมภำพลักษณ์และสร้ำง
แรงจูงใจในกำรจ้ำงงำนและประกอบอำชีพด้ำนผู้ดูแล รวมถึงกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่คนในพื้นที่ เพื่อ
กลับมำทำงำนในชุมชนของตนเอง
- จั ด ท าและรั บ รองมาตรฐานสถานดู แ ล และบุ คลากรด้ า นผู้ สู ง อายุ
เพื่อให้เกิดกำรคุ้มครอง ดูแลผู้สูงอำยุที่ใช้บริกำรสถำนดูแลผู้สูงอำยุทั้งในเรื่องบริกำรที่ได้รับ บุคลำกรที่
ทำหน้ำที่ให้กำรดูแล อำคำร สถำนที่ ควำมปลอดภัย รวมทั้งระบบส่งต่อผู้สูงอำยุในกรณีฉุกเฉินหรือ
จำเป็นที่ต้องไปใช้บริกำรที่โรงพยำบำล ตลอดจนกำรควบคุมด้ำนรำคำค่ำบริกำร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดระบบ
และกลไกภำครัฐในกำรควบคุมคุณภำพและกำกับดูแลบริกำรของสถำนดูแลผู้สูงอำยุ เพื่อให้ได้รับกำร
ยอมรับและสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือทั้งในระดับชำติและระดับสำกล
2) ด้านการสร้างหลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ ควรรณรงค์ให้มีกำร
เตรียมควำมพร้อมเรื่องกำรออมตั้งแต่อยู่ในวัยทำงำนเพื่อให้เงินออมเป็นแหล่งรำยได้ที่ยั่งยืนในวัย
สูงอำยุโดยเฉพำะแรงงำนที่อยู่นอกระบบ เพื่อสร้ำงหลักประกันรำยได้ในวัยสูงอำยุ โดยเร่งระดมกำร
เพิ่ ม จ ำนวนสมำชิ ก ที่ อ ยู่ ใ นวั ย ท ำงำนให้ กั บ “กองทุ น กำรออมแห่ ง ชำติ (กอช.)” ด้ ว ยกำรเร่ ง
ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ให้เข้ำถึงทุกภำคีเครือข่ำย เพื่อให้ประชำชนตระหนักในเรื่อง
ของกำรออมเพื่อยำมชรำภำพ ทั้งนี้ภำครัฐ ภำคธุรกิจเอกชน ตลอดจนสถำบันกำรเงินและกำรลงทุนต่ำง
ๆ ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ส่งเสริมควำมรู้เรื่องกำรออมและกำรลงทุนที่เหมำะสมตำมช่วงอำยุ ให้แก่
ประชำชนทุกช่วงวัยด้วย
3) ขยายโอกาสการทางานของผู้สูงอายุ คนไทยในปัจจุบันมีสุขภำพดีและอำยุ
ยืนกว่ำในอดีตที่ผ่ำนมำ กำรขยำยอำยุกำรทำงำนเป็นทำงเลือกหนึ่งในภำวะที่มีปัญหำขำดแคลนแรงงำน
รุนแรงมำกขึ้น ผู้สูงอำยุที่ทำงำนวิชำกำรหรือเป็นผู้เชี่ยวชำญและมีควำมชำนำญเฉพำะด้ำน ควรได้รับ
กำรพิจำรณำให้ขยำยระยะเวลำเกษียณอำยุแล้วแต่กรณีตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกบุคคลเหล่ำนี้ยัง
เป็นทรัพยำกรที่สำคัญและยังสำมำรถสร้ำงประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ ทั้งนี้
รัฐบำลได้มีมติคณะรัฐมนตรี (8 พฤศจิกำยน 2559) สนับสนุนกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุในสถำนประกอบกำร
แล้ว
4) จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสาหรับผู้สูงอายุและคนทุก
วัย ส่งเสริมรณรงค์และสร้ำงมำตรกำรจูงใจให้มีกำรนำแนวคิดกำรออกแบบเพื่อทุกคน (Universal
Design) มำปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่ำงครอบคลุมทั่วถึง โดยเฉพำะในพื้นที่สำธำรณะ ซึ่งพระรำชบัญญัติ
ผู้สูงอำยุ พ.ศ. 2546 มำตรำ 11 (5) ได้กำหนดว่ำผู้สูงอำยุมีสิทธิได้รับกำรคุ้มครอง กำรส่งเสริมและ
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สนับสนุนในด้ำนกำรอำนวยควำมสะดวก และควำมปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอำยุในอำคำร สถำนที่
ยำนพำหนะ หรือบริกำรสำธำรณะอื่นโดยกำรใช้ Universal Design หรือกำรออกแบบสำหรับทุกคนใน
สังคม มำเป็นมำตรฐำนในกำรออกแบบสิ่งก่อสร้ำงและจัดสภำพแวดล้อมในสังคม โดยเฉพำะบริกำร
สำธำรณะ เพื่อให้ทุกคนเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวกและปลอดภัยทั้งเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอำยุ คนพิกำร
5) ใช้เศรษฐกิจกระตุ้น และสนับสนุนสังคมสูงวัย (Silver Economy) และ
สนับสนุนให้ภำคธุรกิจและกำรบริกำรร่วมกันพัฒนำผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ สำหรับผู้สูงอำยุ โดยเชื่อมโยงเรื่อง
ผู้สูงอำยุกับสินค้ำและบริกำรโดยกำรผลิตและคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อจะได้มีสินค้ำหรือบริกำร
ใหม่ ๆ ที่ เหมำะสม ส ำหรับ ผู้ สู ง อำยุ เช่ น อุ ป กรณ์อ ำนวยควำมสะดวกในชี วิ ต ประจ ำวั น ภำยในบ้ ำ น
เฟอร์นิเจอร์ที่เหมำะสมและปลอดภัยกับผู้สูงอำยุ ที่พักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุ โซนสำหรับผู้สูงอำยุใน
ภำคธุ ร กิ จ บริ ก ำรต่ ำ งๆบริ ก ำรด้ ำ นศู น ย์ ดู แ ลผู้ สู ง อำยุ บริ ก ำรทำงกำรแพทย์ ส ำหรั บ ผู้ สู ง อำยุ กำร
ท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอำยุ เป็นต้น
6) พัฒนาระบบข้อมูลผู้สูงอายุ จัดทำระบบฐำนข้อมูลผู้สูงอำยุที่ครอบคลุมและ
มีควำมละเอียดเป็นกำรเฉพำะโดยมีกำรแยกแยะกลุ่มผู้สูงอำยุ (Segmentation) ตำมระดับอำยุ หรือ
ระดับกำรพึ่งพำ (ติดสังคม ติดบ้ำน ติดเตียง) เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนรองรับผู้สูงอำยุแต่ละกลุ่ม
อำทิ กำรแบ่งผู้สูงอำยุตำมระดับกลุ่มอำยุ เพศ สถำนะ กำรศึกษำ สุขภำพ สภำพครอบครัว บุคลำกร
ผู้ดูแลศักยภำพและควำมรู้ ควำมสนใจ ฯลฯ
7) เพิ่มขีดความสามารถและบทบาทขององค์กรบริหารท้องถิ่นในการดูแล
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมควำมรู้ ทักษะในกำรดำเนินงำนด้ำนผู้สูงอำยุบนแนวคิด “ร่วมคิด ร่วม
ทำ” มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกำรกำหนดนโยบำย และแนวทำงในกำรดำเนินงำนเพื่อรองรับสังคม
สูงวัย ระหว่ำงส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น โดยกำรเชื่อมโยงจตุ พลั ง “ท้องถิ่น ท้อ งที่
องค์กรชุมชน และหน่วยงำนของรัฐในชุมชน” ให้ร่วมกันขับเคลื่อนงำนเพื่อดูแลคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ
โดยสนับสนุนให้มีระเบียบปฏิบัติที่เอื้อต่อกำรดำเนินงำนขององค์กรท้องถิ่นในกำรจัดสวัสดิกำรและดูแล
คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ
8) สนับสนุนให้มีกฎหมายกตัญญู ส่งเสริมและสนับสนุนค่ำนิยมในเรื่องควำม
เอื้ออำทร และควำมกตัญญู ด้วยกำรมีระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือกฎหมำยที่ช่วยกระตุ้นค่ำนิยม
และสนับสนุนให้ลูกหลำนได้มีวันลำเพื่อกลับมำเยี่ยมเยียนครอบครัวและผู้สูงอำยุ หรือส่งเสริมให้มี
มำตรกำรและสวัสดิกำรเพื่อให้ลูกหลำนไปเยี่ยมครอบครัวหรือผู้สูงอำยุ เช่น มำตรกำรทำงภำษี/ให้สิทธิ
วั น ลำ/ให้ ส่ ว นลดค่ ำ เดิ น ทำงแก่ ลู ก หลำนที่ ก ลั บ ไปเยี่ ย มครอบครั ว หรื อ ผู้ สู ง อำยุ กำรส่ ง เสริ ม ให้
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ภำคเอกชนและสื่อมวลชนจัดรำยกำรพิเศษสำหรับลูกหลำนที่พำผู้สูงอำยุมำซื้อสินค้ำหรือใช้บริกำร เพื่อ
เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวัยและควำมเอื้ออำทรของสมำชิกครอบครัว
9) ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ให้มีกำรใช้ประโยชน์
จำกควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรศึกษำ วิจัย ค้นคว้ำ พัฒนำ
ควำมรู้ และนวั ต กรรมเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภำพชี วิ ต ผู้ สู ง อำยุ ทั้ ง ในเรื่ อ งสุ ข ภำพอนำมั ย ด้ ำ นสั ง คม
สิ่งแวดล้อมกำรดำรงชีวิตประจำวัน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์เพื่ออำนวยควำมสะดวกและปลอดภัยสำหรับ
ผู้สูงอำยุทั้งภำยในและภำยนอกบ้ำน อำทิ หุ่นยนต์ช่วยดูแลผู้สูงอำยุ อุปกรณ์ป้องกันกำรหกล้ม ใน
ผู้สูงอำยุ อุปกรณ์เพื่อกำรใช้สอยในชีวิตประจำวัน อำทิ ยำนพำหนะสำหรับผู้สูงอำยุ และสุขภัณฑ์
อุปกรณ์ไ ฟฟ้ำต่ำง ๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์อำหำรเครื่องดื่มที่เหมำะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอำยุ
เป็นต้น
2.4 นโยบาย มาตรการ และกลไกที่เกี่ยวข้อง
จำกสถำนกำรณ์ข้ำงต้น หลำยหน่วยงำนจึงได้พัฒนำกลไกและกระบวนกำรเพื่อให้ได้ ข้อเสนอ
นโยบำย มีกำรจัดทำยุทธศำสตร์และขับเคลื่อนในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำร
เผชิญหน้ำกับสังคมสูงวัยของประเทศไทยทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สภำพแวดล้อมและสุขภำพ ดังนี้
2.4.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
มี ค วำมเกี่ ย วข้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ กำรพั ฒ นำระบบรองรั บ สั ง คมสู ง วั ย โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม ที่เน้นกำรสร้ำงควำม
เป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ำในทุกมิติ โดยมีกรอบแนวทำงสำคัญ ได้แก่ (1) กำรสร้ำงควำมมั่นคง
และกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจและสังคม (2) กำรพัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำร
สุขภำพ (3) กำรมีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย (4) กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน และ (5) กำรพัฒนำกำร
สื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ ทั้งนี้ รัฐบำลได้ให้ควำมสำคัญในกำรเตรียมและ
พัฒนำคนในทุกช่วงวัย โดยทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือ
กับสังคมสูงวัย มุ่งเน้นโครงสร้ำงของประชำกรทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยำวชน กลุ่มแรงงำน ให้
ประชำชนมีควำมมั่งคั่ง มั่นคงและมีสุขภำพที่ดีตั้งแต่ก่อนเข้ำสู่วัยสูงอำยุ และเข้ำสู่วัยสูงอำยุอย่ำงมี
คุณภำพและมีคุณค่ำต่อสังคมได้
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2.4.2 แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้ำน มีประเด็นขับเคลื่อนกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับระบบรอง
สังคมสูงวัย ได้แก่
1) แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม
พบประเด็นหลักที่ต้องได้เร่งดำเนินกำรปฏิรูปในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุและ
สังคมสูงวัย คือ เรื่องกำรปฏิรูปกำรออม สวัสดิกำร และกำรลงทุนเพื่อสังคม กำรกำหนดเป้ำหมำยเพื่อ
ลดควำมเหลื่อมล้ำด้ำนสวัสดิกำรสังคม และให้คนไทยมีรำยได้หลังอำยุกำรทำงำนและผู้สูงวัยไม่ ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 30 ของรำยได้สุดท้ำย กำรสนับสนุนให้คนไทยมีหลักประกันทำงรำยได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอ
ต่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ เป็นต้น
2) แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
ประเด็นปฏิรูปภำยใต้แผนปฏิรูประบบสำธำรณสุขยังไม่แสดงถึงควำมสำคัญของกำร
เข้ำสู่สังคมสูงวัย ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อสถำนะทำงกำรคลังของประเทศ
2.4.3 รัฐ บาลพลเอกประยุ ทธ์ จั น ทร์ โ อชา มีนโยบำยในกำรสนั บสนุน ให้ มีม ำตรกำรเพื่ อ
รองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทย เพื่อให้ผู้สูงอำยุปัจจุ บันและประชำกรไทยที่จะเข้ำสู่วัยสูงอำยุใน
อนำคตมีคุณภำพชีวิตที่ดีปี พ.ศ. 2557 มอบหมำยให้รองนำยกรัฐมนตรีด้ำนสังคม (นำยยงยุทธ ยุทธ
วงศ์) สนับสนุนให้มีกำรจัดทำแผนบูรณำกำรงำนสังคมของภำครัฐเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุใน
ระดับพื้นที่ โดยมี 7 กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ 2 หน่วยงำน ได้แก่ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงแรงงำน กระทรวงมหำดไทย กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ และสำนักงำนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) โดยมีสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) เป็นฝ่ำย
เลขำนุกำร บูรณำกำรภำครัฐเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ ในระดับพื้นที่ “รัฐ-รำษฏร์ ร่วมใจ
ห่วงใยดูแลผู้สูงอำยุ” เพื่อกำรพัฒนำระบบดูแลผู้สูงอำยุ กำรสนับสนุนให้มีข้อเสนอนโยบำยกำรสร้ำง
เสริมสมรรถนะบุคคลและสภำพแวดล้อม เพื่อกำรดำรงชีวิตทำงสังคมที่พึ่งพำตนเองได้ของคนพิกำรและ
ผู้สูงอำยุในประเด็นระบบบริกำรสุขภำพคนพิกำร มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบูรณำกำรเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตผู้สู งอำยุ ในคณะกรรมกำรผู้สู งอำยุแห่ งชำติ ทำหน้ำที่ก ำหนดยุ ทธศำสตร์ เป้ำหมำย
ทิศทำงและแนวทำงกำรดำเนินงำนเพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุโดยใช้
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พื้นที่เป็นตัวตั้งอย่ำงเป็นรูปธรรม มีกำรคัดเลือกพื้นที่ดำเนินงำนนำร่อง 152 ตำบล ทั่วประเทศ โดย
เลือกจังหวัดละ 1 อำเภอๆ ละ 2 ตำบล
2.4.4 สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้กำหนดให้เรื่องสังคมสูงวัย เป็นวำระกำรปฏิรูปที่ 30
ภำยใต้กำรดำเนินงำนของคณะกรรมำธิกำรปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และ
ผู้ด้อยโอกำส ที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูประบบรองรับกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของประเทศไทย มี
ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เป็นประธำนกรรมกำร ได้จัดทำรำยงำนกำรปฏิรูป โดยกำรศึกษำทบทวนเอกสำร
วิชำกำร จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่วมกับหน่วยงำน องค์กรที่เกี่ยวข้อง และดูงำนกำรดำเนินงำน
พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุโดยกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนและชมรมผู้สูงอำยุที่จังหวัดพิจิตร
ต่อมำ สภำปฏิรูปแห่งชำติได้พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบหลักกำรและสำระสำคัญของรำยงำนกำร
ปฏิรูประบบรองรับกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย(รอบที่1) หลังจำกนั้น สปช.ได้มีมติส่งรำยงำนนี้
ให้ กั บ คณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง ครม.ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบต่ อ รำยงำนดั ง กล่ ำ วเมื่ อ วั น ที่ 14 กรกฎำคม 2558
นอกจำกนี้ ภำยหลังจำก สปช. ได้เห็นชอบรำยงำนรอบที่ 1 แล้ว ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพิ่มเติม
2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรปฏิรูปควำมสัมพันธ์ขององค์กรในท้องถิ่นและชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
และคณะกรรมกำรปฏิรูประบบบำนำญแห่งชำติและเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ทั้ง 3 คณะได้
ร่วมกันจัดทำแผนปฏิรูปรอบที่ 2 เสนอต่อ สปช. และได้รับควำมเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 สิงหำคม 2558
แผนปฏิรูปดังกล่ำวมีหลักกำร เป้ำประสงค์ และประเด็นปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย ดังนี้
1) หลักการในการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย ประกอบด้วย (1) ผู้สูงอำยุเป็นพลัง
ในกำรขับเคลื่อนสังคม กำรปฏิรูปต้องไม่สร้ำงระบบที่จะทำให้ผู้สูงอำยุต้องกลำยเป็นภำระของสังคม (2)
สร้ำงสังคมที่คนทุกวัยอยู่ร่วมกันได้อย่ำงปลอดภัยและมีควำมสุข (3) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของจตุพลัง
“ภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรชุมชน และท้องถิ่น” ในกำรแก้ปัญหำ (4) เน้น “กำรสร้ำง นำซ่อม” และ
กำรประคับประคองให้ผู้สูงอำยุอยู่ในสภำพที่สำมำรถดูแลตนเองให้ได้นำนที่สุด และ (5) เตรียมควำม
พร้อมของระบบเศรษฐกิจ สภำพแวดล้อม สังคม และบริกำรสุขภำพ ภำยใต้บริบทของสังคมสูงวัย
2) เป้าประสงค์การปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย ประกอบด้วย (1) ประชำกรไทยพึ่ง
ตนได้นำนที่สุด มีหลักประกันทำงรำยได้ที่มั่นคงไปจนบั้นปลำยของชีวิต และมีส่วนร่วมเป็นพลังให้กับ
สังคมได้นำนที่สุด (2) รัฐ เอกชน ท้องถิ่น และภำคประชำชน มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมควำมอยู่ดีมีสุข
ของประชำกรทุกวัย ตลอดจนเสริมศักยภำพของครอบครัวและชุมชนในกำรรองรับสังคมสูงวัย
3) ประเด็นปฏิรูปเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) ประเด็นกำรปฏิรูป
ระบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยด้ำนเศรษฐกิจ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ กำรพัฒนำระบบบำนำญแห่งชำติ ให้
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มี พรบ.บำนำญแห่งชำติ กองทุนกำรออมแห่งชำติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำร
เงินยำมชรำภำพ กำรส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้เป็นบำนำญชีวิตของประชำชน กำรจ้ำงแรงงำนสูงวัย (นอก
ระบบ) กำรขยำยอำยุเกษียณและกำรทำงำนต่อเนื่องของประชำกรวัยทำงำน ได้แก่ กำรขยำยอำยุ
เกษียณของภำครำชกำร กำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนต่อ เนื่องของภำคเอกชน กำรส่งเสริมกำรทำงำนของ
ผู้สูงอำยุ กำรจัดทำธนำคำรต้นไม้กำรปลูกต้นไม้เป็นกำรออม และปัญหำแรงงำนต่ำงชำติ แรงงำนจำก
เพื่อนบ้ำนลดลง กำรแปลงสัญชำติ เป็นต้น (2) ประเด็นกำรปฏิรูปด้ำนสภำพแวดล้อม มีประเด็นสำคัญ
ได้แก่ กำรสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่ว มในกำรสร้ำงชุมชนน่ำอยู่ ปลอดภัย สำหรับทุกวัย กำร
ส่งเสริมบ้ำนปลอดภัยวัยเกษียณ กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมและธุรกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัย และกำร
สนับสนุนกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมที่พักอำศัยและอำคำรสำธำรณะ เป็นต้น (3) ประเด็นกำรปฏิรูป
ด้ำนสุขภำพ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนอย่ำงมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนำระบบ
สุขภำพ และกำรจัดตั้งระบบบริกำรสุขภำพที่ขำดหำยไป กำรพัฒนำระบบกำรพำผู้สูงวัยที่เจ็บป่วยไป
สถำนบริกำรสุขภำพตำมนัด กำรจัดโครงสร้ำงที่เป็นกำรรองรับและสร้ำงระบบดูแลสุขภำพชุมชนเมือง
และกำรพัฒนำผู้อภิบำลที่มีมำตรฐำน เป็นต้น และ (4) ประเด็นกำรปฏิรูปด้ำนสังคม มีประเด็นสำคัญ
ได้แก่ กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อวัยสูงอำยุที่มีคุณภำพ กำรส่งเสริมวำงแผนชีวิตครอบครัวแนวใหม่
กำรพัฒนำศักยภำพของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรระดมจตุพลังของชุมชนเพื่อรองรับ
สังคมสูงวัย กำรเร่งรัดกำรทำงำนเชิ ง รุกของภำครั ฐและเอกชนเพื่ อ รองรั บสั งคมสูง วั ยกำรปรับ แก้
กฎหมำย ระเบียบ ให้สำมำรถรองรับสังคมสูงวัย กำรมีกลไกในกำรแปลงนโยบำยและแผนผู้สูงอำยุไปสู่
กำรปฏิบัติ กำรสื่อสำรสังคมเพื่อสร้ำงควำมตระหนักต่อสังคม กำรรับคนต่ำงด้ำวที่มีศักยภำพเข้ำมำเป็น
พลเมืองไทย และกำรส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอำยุสำรอง เป็นต้น
4) สาระสาคัญของการปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยด้านสุขภาพ คือ ประเด็น
สำคัญในกำรปฏิรูปเพื่อให้เกิดกำรสร้ำงเสริมสุขภำพแบบยั่งยืน ได้แก่ (1) กำรส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง
อย่ำงมีส่วนร่วม (Inclusive community) เน้นสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และสุขภำพในกำรพัฒนำ
ระบบดูแลสุขภำพ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และกำรทำงำนร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชนในกำรสนับสนุนให้ผู้สูงวัยมีศักยภำพในกำรจัดกำรดูแลและสร้ำงเสริมสุขภำพตนเอง เช่น
เร่งรัดพัฒนำกำลังคนด้ำนสุขภำพในกำรดูแลผู้สูงอำยุให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรในชุมชน และรัฐบำล
ควรเร่งรัดให้มีกำรกระจำยอำนำจ เพื่อให้ท้องถิ่นสำมำรถทำกำรดูแลผู้สูงอำยุได้อย่ำงเต็มที่ (2) กำร
ปฏิรูประบบบริกำรสุขภำพ ในทุกระดับให้มีคุณภำพและมำตรฐำน เพื่อรองรับระบบบริ กำรสุขภำพที่มี
คุณภำพและต่อเนื่องได้แก่ กำรสนับสนุนกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันก่อนกำรเจ็บป่วย กำรรักษำ
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และฟื้นฟูสภำพหลังจำกเจ็บป่วยนอนโรงพยำบำล (Intermediate care) ซึ่งเป็นระบบบริกำรที่ปิด
ช่ อ งว่ ำ งระหว่ ำ งรอยต่ อ ของกำรรั ก ษำในสถำนบริ ก ำรสุ ข ภำพกั บ บ้ ำ น ช่ ว ยลดกำรกลั บเข้ ำ นอน
โรงพยำบำลซ้ำและลดภำวะทุพพลภำพหรือพิกำร กำรดูแลระยะยำว (Long term care) และกำร
บริ ก ำรสุ ข ภำพแบบประคั บ ประคองในระยะสุ ดท้ ำ ย (End of life/ Palliative care) โดยมุ่ ง เน้ นใช้
ชุมชน ท้องถิ่นเป็นฐำนสำหรับกำรทำงำนโดยใช้กำรดูแลครอบครัว (home health care) และกำรดูแล
โดยชุมชน (community care) และ (3) กำรสร้ำงและจัดระบบดูแลสุขภำพชุมชนเมือง โดยจัดระบบ
ผู้ดูแลที่ได้รับ กำรว่ำจ้ำงทั้งกำรดูแลที่บ้ำนและในหน่วยบริกำรทั้งภำครัฐและเอกชนที่มีกำรกำหนด
มำตรฐำนและกลไกที่มีกฎหมำยรองรับในกำรกำกับมำตรฐำน
2.4.5 คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศด้านสังคมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) ได้ พั ฒ นำกฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เ อื้ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สำมำรถ
ดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและดูแลผู้สูงอำยุเพื่อกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตและดูแลผู้สูงอำยุ
ที่ ถู ก ต้ อ งตำมหลั ก เกณฑ์ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด ำเนิ น กำรช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หำ และเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิต และดูแลผู้สูงอำยุอันจะทำให้ผู้สูงอำยุทุกกลุ่ม ได้รับ
บริกำรและกำรดูแลจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงเต็มที่และสำมำรถใช้ชีวิตโดยมีคุณภำพชีวิตที่ดี
โดยมีกำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรประชุม รับฟังข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำกหน่วยงำนที่
เกี่ ย วข้ อ งตลอดจนกำรทบทวนเอกสำรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง วิ เ ครำะห์ แ ละสั ง เครำะห์ ข้ อ เสนอแนะในกำร
ดำเนินกำรขับเคลื่อน เสนอแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรขับเคลื่อนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และติดตำม
ประเมินผลกำรดำเนินงำน
2.4.6 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
แผนพัฒนำสุขภำพแห่งชำติ ( พ.ศ.2560-2564) เป็นแผนพัฒนำระยะ 5 ปี เป็นกลไก
เชื่อมต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
ให้สำมำรถนำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม กำรกำหนดทิศทำงเป้ำหมำยกำรพัฒนำและประเด็นยุทธ์
ศำสตร์ พิจำรณำจำกกำรประเมินสถำนกำรณ์และปัจจัยที่มีผลต่อกำรพัฒนำสุขภำพ มีวิสัยทัศน์คือ ”
ระบบสุขภำพไทยเข้มแข็ง เป็นเอกภำพ เพื่อคนไทยสุขภำพดี สร้ำงประเทศให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
โดยมีพันธกิจ เพื่อเสริมสร้ำง สนับสนุนและประสำนให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ
เอกชน นักวิชำกำรและภำคประประชำสังคม ในกำรอภิบำลและพัฒนำระบบสุขภำพไทยให้เข้มแข็ง
รองรับกับบริบทของกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต ซึ่งมียุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 4 ยุทธศำสตร์ คือ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งการเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก ให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิรูป
ด้ำนสุขภำพเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภำพแข็งแรง เร่งรัดพัฒนำระบบกำรดูแล กำรส่งเสริมให้ทุก
ช่ ว งวั ย มี สุ ข ภำพที่ ดี มี จิ ต ส ำนึ ก และร่ ว มสร้ ำ งสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ต่ อ สุ ข ภำพ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด
กระบวนกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะอย่ำงมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :สร้างความเป็นธรรม ลดความเลื่อมล้าในระบบบริการสุขภาพ ให้
ควำมสำคัญกับกำรปฏิรูประบบบริกำรทุกระดับตั้งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และตติยภูมิขั้นสูง
ตลอดจนควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรแพทย์เฉพำะทำง สร้ำงควำมเชี่ยวชำญระดับสูงกระจำยในพื้นที่เขต
สุขภำพ สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีลดควำมขัดแย้งระหว่ำงผู้รับบริกำรและผู้ให้บริกำรเมื่อเกิดภำวะไม่พึง
ประสงค์ สร้ำงควำมเข้ ำใจที่ ถู กต้ องตรงกัน ระหว่ ำ งบุ ค ลำกรทำงกำรแพทย์ และประชำชนในเรื่อง
กระบวนกำรรั ก ษำ และสิ ทธิ ป ระโยชน์ ต่ ำ งๆ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ก ำรสำมำรถปฏิ บั ติ ง ำนอย่ ำ งมี ค วำมสุ ข
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและสร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกาลังคน
ด้านสุขภาพ ให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิรูประบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรกำลังคนด้ำนสุขภำพในทุก
ระดับ พัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรสำรสนเทศด้ำนกำลังคน พัฒนำกำลังคนให้มีควำมเป็นเลิศ เชี่ยวชำญ
ในวิชำชีพ มีทักษะกำรทำงำนเป็นทีมสุขภำพ มีคุณธรรมและจริยธรรม เคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ มี
คุณภำพและมีควำมสุขในกำรทำงำน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 : พั ฒ นาและสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในการอภิ บ าลระบบสุ ข ภาพ ให้
ควำมสำคัญกับกำรปฏิรูปกลไกกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพให้เกิดควำมเป็นเอกภำพ มีธรรมำภิบำล
จัดตั้งกลไกที่มีหน้ำที่ในกำรกำหนดนโยบำยและกำกับทิศทำงด้ำนสุขภำพของประเทศ ปรับปรุงระบบ
สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ให้บริกำร กำหนดทิศทำงกำรเงินกำรคลังด้ำนสุขภำพของประเทศ
ไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริหำรจัดกำรทรัพยำกรให้มีกำรกระจำยอย่ำงเหมำะสม ส่งเสริมให้ทุกภำค
ส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริกำรด้ำนสุขภำพ
2.4.7 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) คณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติ
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีวิสัยทัศน์คือ "ผู้สูงอำยุเป็นหลักชัยของ
สังคม” และมีปรัชญำในกำรทำแผนว่ำกำรสร้ำงหลักประกันในวัยสูงอำยุเป็นกระบวนกำรสร้ำงควำม
มั่นคงให้แก่สังคมผู้สูงอำยุมีคุณค่ำและศักยภำพ สมควรได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมอันเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ผู้สูงอำยุมีศักดิ์ศรีและสมควรดำรงชีวิตอยู่ ในชุมชนของตนได้อย่ำงมีคุณภำพที่
สมเหตุสมผลและสมวัย และผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ไม่ใช่บุคคลด้อยโอกำสหรือเป็นภำระต่อสังคมและถึงแม้
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ผู้สูงอำยุจำนวนหนึ่งจะประสบควำมทุกข์ยำก และต้องกำรกำรเกื้อกูลจำกสังคมและรัฐ แต่ก็เป็นเพียง
บำงช่วงเวลำของวัยสูงอำยุเท่ำนั้น โดยกำหนด 5 ยุทธศำสตร์สำคัญในกำรขับเคลื่อน
2.4.8 คณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (คสช.) และส านั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพ
แห่งชาติ (สช.)
ถื อ ว่ ำเป็ น กำรเริ่ม ต้ น ของกำรก่ อ เกิด ข้อ เสนอเชิ งนโยบำย หรื อ กำรขั บ เคลื่ อ นประเด็น
เกี่ยวกับผู้สูงอำยุและสังคมสูงวัย มำอย่ำงสม่ำเสมอ โดย
1) มีมติเห็นชอบต่อข้อเสนอเชิงนโยบำยเรื่อง “กำรพัฒนำระบบกำรดูแลระยะยำว
สำหรับผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพิง ” (ซึ่งเป็นผลจำกกำรกำรประชุมสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ครั้งที่ 2
พ.ศ.2552) ในกำรประชุมครั้ง ที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2552 และได้เสนอมติเรื่อ งนี้ ต่ อ
คณะรัฐมนตรี (ครม.)รับ ทรำบในกำรประชุม เมื่อ วัน ที่ 23 มีนำคม 2553 ซึ่งครม.ได้มอบหมำยให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับไปพิจำรณำดำเนินกำรในส่ วนที่เกี่ยวข้อง โดย สช. ได้แจ้งมติ ครม. ดังกล่ำว
ให้กับหน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นกำรเฉพำะเพื่อผลักดันกำรดำเนินงำนให้เป็นรูปธรรมและ
ต่อมำในกำรประชุมสมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 ได้มีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำกำร
ขับเคลื่อนประเด็นฯ ดังกล่ำวตำมที่กำหนดไว้ในมติด้วย
2) กำรประชุมคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มกรำคม
2556 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้ประเด็นสุขภำวะผู้สูงอำยุ เป็น 1 ใน 4 ประเด็นสุขภำพสำคัญ สำหรับ
กำรขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะเพื่อสุขภำพของคณะกรรมกำรฯ ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง (1) อำหำรกับ
สุขภำพ (2) สุขภำวะผู้สูงอำยุ (3) สุขภำวะเด็ก เยำวชน และครอบครัว (4) ระบบสุขภำพชุมชน
3) กำรประชุ ม สมั ช ชำสุ ข ภำพแห่ ง ชำติค รั้ ง ที่ 8 พ.ศ 2558 หั ว ข้ อ เวที ส ำธำรณะ
“หยุ ด !มองระบบสุ ข ภำพ/สุ ข ภำวะไทย” เมื่ อ วั น ที่ 23 ธั น วำคม 2558 นพ.ศุ ภ กิ จ ศิ ริ ลั ก ษณ์ รอง
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข นำเสนอประเด็นที่น่ำสนใจเกี่ยวกับสังคมสูงวัย ในเรื่องกำรก้ำวสู่สังคมผู้สูงวัย
ของประเทศไทย กำรลดลงของอัตรำกำรเกิดและด้อยคุณภำพ ซึ่งเป็นปัญหำของควำมไม่สมดุลของวัยที่
แบกรั บ ภำระกั บ วั ย พึ่ ง พิ ง รวมถึ ง ปั ญ หำด้ ำ นสุ ข ภำพของผู้ สู ง วั ย ที่ รั ฐ จะต้ อ งปรั บ กำรบริ ก ำรทำง
กำรแพทย์ที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนกำรต่อไป
4) มีแผนยุทธศำสตร์ระดับชำติว่ำด้วย กำรสร้ำงเสริมสุขภำวะในระยะท้ำยของชีวิต
พ.ศ. 2557-2559 ซึ่งผ่ำนฉันทำมติจำกสมัชชำสุขภำพเฉพำะประเด็น เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2558 มี
จุดมุ่งหมำยเพื่อใช้เป็นเครื่องมื อเชิงระบบที่นำไปสู่กำรสร้ำงเสริมสุขภำวะระยะท้ำยของชีวิตอย่ำงมี
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คุณภำพและจำกไปอย่ำงสงบ สมศักดิ์ศรีแห่งควำมเป็นมนุษย์ เชื่อมโยงกับมำตรำ 12 พระรำชบัญญัติ
สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550 ที่บัญญัติให้บุคคลมีสิทธิปฏิเสธกำรรักษำในวำระสุดท้ำยของชีวิตที่เป็นไป
เพียงเพื่อยืดกำรตำยหรือยุติควำมทรมำนจำกกำรเจ็บป่วย
5) ล่ ำ สุ ด ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรสุ ข ภำพแห่ ง ชำติ ครั้ ง ที่ 5/2558 เมื่ อ วั น ที่ 13
พฤศจิกำยน 2558 มีมติเห็นชอบให้สำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติประสำนและสนับสนุนให้
เกิดควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัยด้ำนสุขภำพอย่ำงบูรณำกำรต่อไป
2.4.9 กระทรวงสาธารณสุข มีกำรดำเนินงำนดังนี้
1) มีนโยบำยเร่งรัดกำรพัฒนำระบบกำรดูแลระยะยำวและกำรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ำย
ในชุมชนสำหรับผู้สูงอำยุและผู้ที่อยู่ในภำวะพึ่งพิง และได้ร่วมกับภำคีเครือข่ำยพัฒนำบุคลำกรในระบบ
กำรดู แ ลระยะยำว และพั ฒ นำระบบส่ ง ต่ อ เพื่ อ ดู แ ลผู้ สู ง อำยุ ผ่ ำ นกลไกหมอครอบครั ว กองทุ น
หลักประกันสุขภำพระดับตำบลสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรลงทุนในระบบอย่ำงต่อเนื่อง ทิศทำง
นโยบำยผู้สูงอำยุของกระทรวงสำธำรณสุข ยังมีแนวคิดสนับสนุนให้ผู้สูงอำยุที่ยังแข็งแรง รวมตัวกัน
จัดตั้งเป็นชมรมผู้สูง วัย เพื่อร่วมกันวำงทิศทำงกำรพัฒนำสุขภำพและคุณภำพชีวิตของผู้สู งอำยุ ให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและบริบทชุมชนท้องถิ่น
2) คณะกรรมกำรบริหำรควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลกับองค์กำรอนำมัยโลก ได้ตั้ง
คณะอนุกรรมกำรกำกับดูแลแผนงำนผู้สูงอำยุโดยมีสำนักผู้สูงอำยุ กรมอนำมัย เป็นหน่วยเลขำนุกำร มี
เป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำ Active Ageing Policy โดยมีกรอบคิดเรื่อง 1) ระบบบริกำรและกำรดูแล
สุขภำพผู้สูงอำยุ 2) กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้สูงอำยุ และ 3) พัฒนำหลักประกันทำงสังคมในมิติ
ต่ำงๆ
3) โครงกำรควำมร่ว มมื อระหว่ ำงประเทศ (JICA) ด้ำนกำรพัฒนำรูปแบบกำรดู แ ล
ผู้สูงอำยุกลุ่มพึ่งพิง นำร่องในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหำนคร
4) จัดทำโครงกำรพัฒนำระบบดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุข สำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะ
พึง่ พิงในพืน้ ทีต่ ำบล (Long Term Care) จัดระบบกำรดูแลที่มีประสิทธิภำพ ยั่งยืน เป็นบริกำรเชิงรุกถึง
บ้ำน เน้นกำรส่งเสริมสุขภำพและดูแลผู้สูงอำยุให้ได้รับกำรดูแลจำกทีมสหวิชำชีพ จำกหน่วยบริกำรปฐม
ภูมิอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีกำรจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอำยุ (Care Giver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง
2.4.10 สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ก ำหนดยุ ท ธศำสตร์ ก ำรดู แ ลระยะยำวส ำหรั บ ผู้ สู ง อำยุ ที่ มี ภ ำวะพึ่ ง พิ ง มี
เป้ำประสงค์เพื่อให้บุคคล ครอบครัวและชุมชน ได้รับกำรสนับสนุนให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรดูแล
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ตนเองของผู้ สู ง อำยุ (Self-care) หรื อ กำรดู แ ลของครอบครั ว (Family care) กำรดู แ ลในชุ ม ชน
(Community care) เพื่อให้ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงสำมำรถดำรงชีวิตได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีในครอบครัวและ
ชุ ม ชน โดยเชื่ อ มโยงบริ ก ำรสุ ข ภำพและบริ ก ำรทำงสั ง คมอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ยุ ทธศำสตร์ก ำรดู แ ลระยะยำว (Long term care) ได้ แ ก่ กำรคั ด กรอง/กำรประเมิ น /พั ฒนำระบบ
บริกำร/กำลังคนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรดูแลระยะยำว (Long term care) ดำเนินกำร
อบรม care manager ในพื้นที่นำร่อง 20 จังหวัด
ในปี พ.ศ.2559 ทั้ง 2 หน่วยงำน ร่วมมือกันขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรดูแลระยะยำวสำหรับ
ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง โดยกำหนดให้ มีกำรทำงำนทุกจังหวัด มีเป้ำหมำยใน 1,000 ตำบล ครอบคลุม
ผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพิง 100,000 คน โดยได้รับงบประมำณ 600 ล้ำนบำท
2.4.11 หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายอื่นๆที่ดาเนินงานด้านผู้สูงอายุ
นอกจำกหน่ ว ยงำนภำครัฐที่ มี ก ำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นผู้ สู ง อำยุ ดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น แล้ ว พบว่ ำใน
สังคมไทย ยังมีองค์กร ภำคีเครือข่ำยทั้งหน่วยงำนภำครัฐ ภำควิชำกำร วิชำชีพ ภำคประชำสังคม มูลนิธิ
สมำคม ชมรมและเครือข่ำยอีกจำนวนมำก ที่มีกำรดำเนินงำนด้ำนผู้สูงอำยุ ทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำค
ทั่วประเทศ ได้แก่ ภำครัฐ อำทิ สำนักงำนประกันสังคม กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น สำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) สำนักงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึ ก ษำ (สกสค.) ส ำนั ก งำนพั ฒ นำวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชำติ (สวทช .) ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) ภำควิชำกำร วิชำชีพ
อำทิ สภำกำรพยำบำล มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำผู้สูงอำยุไทย(มส.ผส.) สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำ
หลักประกันสุขภำพ (สวปก.) โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยด้ำนสุขภำพ (HITAP) และ
สถำบั น กำรศึ ก ษำระดั บ มหำวิ ท ยำลั ย เกื อ บทุ ก สถำบั น อำทิ จุ ฬ ำลงกรณ์ ม หำวิ ท ยำลั ย
มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยมหิดล มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมฯลฯ ภำคประชำสังคม อำทิ
มูลนิธิสมำคมสภำผู้สูงอำยุแห่งชำติ ชมรมผู้สูงอำยุในทุกระดับ และ โรงเรียนผู้สูงอำยุ เป็นต้น
2.4.12 การดาเนินงานเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในระดับพื้นที่ ซึ่งองค์กรต่ำงๆ มีกำรดำเนินงำน
มีหลำกหลำยรูปแบบ ตัวอย่ำงดังต่อไปนี้
1) กำรสร้ำงเครือ ข่ ำยควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งภำครั ฐ ชุ ม ชน และครอบครั ว ในกำร
จัดระบบกำรดูแลระยะยำวสำหรับผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพิง โดยมีโรงพยำบำลชุมชนเป็นแกนหลัก
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เช่น โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชกุฉินำรำยณ์ จ.กำฬสินธุ์ โรงพยำบำลลำสนธิ จ.ลพบุรี โรงพยำบำล
ห้ำงฉัตร จ.ลำปำง เป็นต้น
2) องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ นหลำยแห่ง ให้ ควำมส ำคัญ กับ กำรจั ดระบบกำรดูแล
ผู้สูงอำยุระยะยำวในชุมชน เช่น ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรและผู้สูงอำยุในชุมชนของเทศบำลตำบล
บำงสีทอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี กำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชนแบบบูรณำกำร ประสำนควำมร่วมมือภำคี
หลักขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำงำม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็นต้น
3) สมัชชำสุขภำพจังหวัด ที่มีควำมตื่นตัวในกำรสร้ำงควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำยทุก
ภำคส่วน ในกำรขับเคลื่อนประเด็นผู้สูงอำยุ ทั้งด้ำนกำรดูแลสุขภำวะผู้สูงอำยุในด้ำนต่ำงๆ รวมไปถึง
กำรใช้พลังจำกเครือข่ำยผู้สูงอำยุมำร่วมเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนสังคม ซึ่งมีกำรดำเนินกำรในหลำย
พื้นที่ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ พิจิตร สระแก้ว ชัยนำท บุรีรัมย์ กำญจนบุรี นครสวรรค์ เป็นต้น
2.5 การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของนโยบายและกลไกที่เกี่ยวข้อง
2.5.1 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ข้อเสนอ :

(1) มีมติเห็นชอบต่อข้อเสนอเชิงนโยบำยเรื่อง “กำรพัฒนำระบบกำร
ดู แ ลระยะยำวส ำหรั บ ผู้ สูง อำยุ ที่อยู่ ใ นภำวะพึ่ ง พิ ง ” (2) เห็ น ชอบ
กำหนดให้ประเด็นสุขภำวะผู้สูงอำยุ เป็น 1 ใน 4 ประเด็นสุขภำพ
สำคัญ สำหรับกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะเพื่อสุขภำพของคณะ
กรรมกำรฯ และ (3) เห็นชอบให้ สช.ประสำนและสนับสนุนให้เกิด
ควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัยด้ำน
สุขภำพอย่ำงบูรณำกำร
ผลการดาเนินงาน : คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบและได้มอบหมำยให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องรับไปพิจำรณำดำเนินกำร
จุดแข็ง-จุดอ่อน : (1) เป็ น กลไกตำมกฏหมำย พรบ.สุ ข ภำพแห่ ง ชำติ มี ร อง
นำยกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนำศัย เป็นประธำน (2) ครม.
ดำเนินกำรแจ้งหน่วยงำนต่ำงๆให้ดำเนินกำรตำมบทบำทหน้ำที่แล้ว
และ (3) กำรเป็นคณะกรรมกำรหนึ่งภำยใต้ คสช.สำมำรถเชื่อมกำร
พัฒนำและขับเคลื่อนนโยบำยกำรสร้ำงสังคมสุขภำวะได้
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โอกาส-อุปสรรค :

(1) เป็นช่องทำงเสนอนโยบำยสำธำรณะเพื่อสุขภำพเข้ำ ครม. (2)
มติ ครม ที่มอบหมำยให้หน่วยงำนนำไปปฏิบัติ ขำดกำรติดตำมอย่ำง
เป็นระบบ และ (3) คสช.ทำหน้ำที่สนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำและ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบำยสำธำรณะเพื่ อ สุ ข ภำวะ โดยหนุ น เสริ ม ภำคี
เครือข่ำยร่วมกันดำเนินงำนจนเกิดกลไกกำรทำงำนได้
2.5.2 นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ข้อเสนอ :
ผลการดาเนินงาน : มีควำมพยำยำมในกำรบูรณำกำรกำรทำงำน โดยใช้พื้นที่เป็นฐำน
และอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำนคัดเลือกพื้นที่ปฏิบัติกำรร่วมกัน 152
แห่ง จำก 76 จังหวัด รวมเขตในกรุงเทพมหำนคร
จุดแข็ง-จุดอ่อน : เน้ น ใช้ ศั ก ยภำพของแต่ ล ะกระทรวงในกำรสนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำ
คุ ณ ภำพชี วิ ต ของผู้ สู ง อำยุ ต ำมพั น ธกิ จ ของแต่ ล ะองค์ ก รในพื้ น ที่
เป้ำหมำย รวมถึงพัฒนำให้เกิดกระบวนกำรติดตำมประเมินผลกำร
ดำเนินงำน (อยู่ระหว่ำงดำเนินงำน)
โอกาส-อุปสรรค : เกิดได้รูปแบบและแนวทำงกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ผู้สูงอำยุในระดับพื้นที่ ซึ่งสำมำรถนำไปขยำยผลกำรพัฒนำงำนต่อไป
ในอนำคต
2.5.3 กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ โดยกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ มี
พรบ.สภาผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ.2546
ข้อเสนอ :

สนั บ สนุ น ให้ มี ค ณะกรรมกำรผู้ สู ง อำยุ แ ห่ ง ชำติ (กผส.) ที่ มี ร อง
นำยกรั ฐ มนตรี พลเรื อ เอก ณรงค์ พิ พั ฒ นำศั ย เป็ น ประธำน มี
กรรมกำรจำกหน่วยรำชกำร องค์กรภำคเครือข่ำย ทำหน้ำที่จัดทำ
นโยบำยและแผนหลักเพื่อพัฒนำผู้สูงอำยุ
ผลการดาเนินงาน : สนับสนุนกำรจัดสมัชชำผู้สูงอำยุระดับชำติ เพื่อพัฒนำและขับเคลื่อน
นโยบำยสำธำรณะเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ ซึ่งมีกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง
จุดแข็ง-จุดอ่อน : (1) มี พ ระรำชบั ญ ญั ติ ผู้ สู ง อำยุ แ ห่ ง ชำติ พ.ศ 2546 รองรั บ กำร
ด ำเนิ น งำนในภำพรวม (2) เป็ น ช่ อ งทำงในกำรพั ฒ นำและเสนอ
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นโยบำยและแผนหลักเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ (3) สนับสนุนกำรดำเนินงำน
ขององค์กรผู้สูงอำยุทั่วประเทศ และ (4) เป็นหน่วยงำนหลักทำหน้ำที่
บริหำรจัดกำรกองทุนผู้สูงอำยุ
โอกาส-อุปสรรค : ยังเป็นมุมมองกำรด ำเนิน งำนโดยเน้นผู้ สูง อำยุ เป็ นส ำคัญ ซึ่งต้อง
พัฒนำไปสู่กำรมองเพื่อพัฒนำนโยบำยรองรับสังคมสูงวัย
2.5.4 สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
ข้อเสนอ :

มีกำรตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูประบบรองรับกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ
ของประเทศไทย มี ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เป็นประธำน และได้
กำหนดให้เรื่องสังคมสูงวัย เป็นวำระกำรปฏิรูปที่ 30 โดยต้องปฏิรูป
ระบบสังคมสูงวัยใน 4 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสุขภำพ มิติสังคม
และมิติสภำพแวดล้อม
ผลการดาเนินงาน : สปช. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบหลักกำรและสำระสำคัญของ
รำยงำนกำรปฏิรูประบบรองรับกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยของประเทศ
ไทย
จุดแข็ง-จุดอ่อน :
สปช.ให้ควำมสำคัญกับประเด็นปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย และ
มีกำรตั้งกลไกกำรดำเนินงำนที่เน้นกำรบูรณำกำรหน่วยงำน องค์กร
ภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบำยที่เป็นรูปธรรม
และนำไปขับเคลื่อนได้จริง
โอกาส-อุปสรรค :
นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำดำเนินกำร
2.5.5 คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
(สปท.)
ข้อเสนอ :

มีกำรพัฒนำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เอื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.)สำมำรถดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและดูแลผู้สูงอำยุเพื่อ
กำรด ำเนิ น งำนพั ฒ นำคุ ณภำพชี วิ ต และดู แลผู้ สู ง อำยุ ที่ถู ก ต้อ งตำม
หลักเกณฑ์
ผลการดาเนินงาน มีกำรตั้งอนุกรรมกำรกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปผู้สูงอำยุและคนพิกำร
:
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จุดแข็ง-จุดอ่อน : ไม่ได้ขยำยผลข้อเสนอกำรปฏิรู ป ระบบรองรั บสั งคมสูง วั ยของสภำ
ปฏิรูปแห่งชำติอย่ำงต่อเนื่อง
โอกาส-อุปสรรค : 2.5.6 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) มีวิสัยทัศน์คือ "ผู้สูงอำยุเป็นหลักชัย
ของสังคม”
ข้อเสนอ :

ก ำหนด 5 ยุ ท ธศำสตร์ ส ำคั ญ ในกำรขั บ เคลื่ อ นด้ ำ นผู้ สู ง อำยุ ที่
คณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติ เห็นชอบ และมอบ กระทรวง พม.
เสนอ ครม และ ครม.อนุมัติแผนเมื่อ 27 เมษำยน 2553
ผลการดาเนินงาน : มีกลไกรับผิดชอบโดยตรงคือ คณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติ ที่มี
นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน (ปัจจุบันมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒ
นำศัย รองนำยกฯ เป็นประธำน)
จุดแข็ง-จุดอ่อน : เป็นแผนยุทธศำสตร์หลักในกำรดำเนินงำนด้ำนผู้สูง อำยุ โดยมี
กระทรวง พม.รับผิดชอบโดยตรง
โอกาส-อุปสรรค : ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้
ครอบคลุมถึงระบบรองรับสังคมสูงวัยมำกนัก
2.5.7 กระทรวงสาธารณสุข
ข้อเสนอ :

(๑) มีนโยบำยเร่งรัดกำรพัฒนำระบบกำรดูแลระยะยำว (Long
Term Care : LTC) แ ละ ก ำรดู แ ลผู้ ป่ ว ยระ ยะ สุ ด ท้ ำ ย
(Palliative care) ในชุมชนสำหรับผู้สูงอำยุและผู้ที่อยู่ในภำวะ
พึ่งพิง และได้ร่วมกับภำคีเครือข่ำยพัฒนำบุคลำกรในระบบ
กำรดูแลระยะยำว และพัฒนำระบบส่งต่อเพื่อดูแลผู้สูง อำยุ
ผ่ำนกลไกหมอครอบครัว (Family Care Team : FCT)
(๒) จัดทำโครงกำรพัฒนำระบบดูแลระยะยำวด้ ำนสำธำรณสุ ข
ส ำหรั บ ผู้ สู ง อำยุ ที่มี ภำวะพึ่ งพิ ง ในพื้ นที่ ตำบล (Long Term
Care) จัดระบบกำรดูแลที่มีประสิทธิภำพ ยั่งยืน เป็นบริกำร
เชิงรุกถึงบ้ำน เน้นกำรส่งเสริมสุขภำพและดูแลผู้ สูงอำยุ ให้
ได้รับกำรดูแลจำกทีมสหวิช ำชีพ จำกหน่วยบริกำรปฐมภู มิ
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ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีกำรจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอำยุ (Care
Giver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง
ผลการดาเนินงาน : จุดแข็ง-จุดอ่อน : เน้นกำรดำเนินงำนด้ำนสุขภำพตำมบทบำทหน้ำที่แ ละภำรกิจของ
กระทรวงฯ
โอกาส-อุปสรรค : 2.5.8 ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สปสช.)ร่ ว มกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอ :

ก ำหนดยุ ทธศำสตร์ ก ำรดู แ ลระยะยำวส ำหรั บ ผู้ สู ง อำยุ ที่มี ภ ำวะ
พึง่ พิง
ผลการดาเนินงาน : ในปี พ.ศ.2559 ทั้ง 2 หน่วยงำน ร่วมมือกันขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
กำรดูแลระยะยำวสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงโดยกำหนดให้มี
กำรทำงำนทุ ก จั ง หวั ด มี เป้ ำ หมำยใน 1,000 ต ำบล ครอบคลุ ม
ผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพิง 100,000 คน โดยได้รับงบประมำณ
600 ล้ำนบำท
จุดแข็ง-จุดอ่อน : มีควำมพยำยำมในกำรบูรณำกำรกำรดำเนินงำนผู้สูงอำยุในภำวะ
พึง่ พิง ร่วมกัน
โอกาส-อุปสรรค : 2.5.9 หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่ดาเนินงานด้านผู้สูงอายุ
ภาคราชการ อาทิ สำนักงำนประกันสังคม กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น สำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) สำนักงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิ ภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(สกสค.) ส ำนั ก งำนพั ฒ นำวิ ท ยำศำสต ร์ แ ละ เทคโนโ ลยี แ ห่ ง ชำติ (สวทช .) ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.)
ภาควิชาการ/วิชาชีพ อำทิ สภำกำรพยำบำล มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำผู้สูงอำยุไทย (มส.
ผส.) สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำหลักประกันสุขภำพ (สวปก.) -โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำย
ด้ำนสุขภำพ (HITAP) สถำบันกำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัยเกือบทุกสถำบัน จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยมหิดล มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ฯลฯ
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ภาคประชาสั ง คม อำทิ มู ล นิ ธิ ส มำคมสภำผู้ สู ง อำยุ แ ห่ ง ชำติ ชมรมผู้ สู ง อำยุ ใ นทุ ก ระดั บ
โรงเรียนผู้สูงอำยุ เป็นต้น
ข้อเสนอ :
ดำเนินกำรตำมบทบำทหน้ำที่และภำรกิจขององค์กร เช่น กำรทำงำน
วิชำกำร กำรศึกษำวิจัย กำรพัฒนำและขับเคลื่อนนโยบำยผู้สูงอำยุใน
ระดับพื้นที่ เป็นต้น
ผลการดาเนินงาน : จุดแข็ง-จุดอ่อน : เกิดรูปธรรมกำรจัดกำรตนเองด้ำนผู้สูงอำยุในหลำยพื้นที่ สำมำรถถอด
บทเรียนเป็นตัวอย่ำงเพื่อกำรขยำยผลต่อไปได้
โอกาส-อุปสรรค : เป็นโอกำสให้เกิดกำรรวมตัวกันของหน่วยงำนรำชกำร องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และองค์กร ภำคีเครือข่ำยในพื้นที่ ในกำรพัฒนำ
งำนและแก้ไขปัญหำผู้สูงอำยุของพื้นที่
2.6 ประเด็นสาคัญเพื่อการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายรองรับสังคมสูงวัย
จำกกำรดำเนินงำนดังกล่ำวข้ำงต้น มีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ภำคส่วนต่ำงๆ ในสังคมจะต้อง
ร่วมมือกันเร่งขับเคลื่อนบทบำทของตนเองเพื่อรับมือกับ “สังคมสูงวัย” ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่
และเตรียมกำรรองรับควำมท้ำทำยของสถำนกำรณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยมีแนวทำงและประเด็นสำคัญ
ที่สำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมในระยะแรก แบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ
1) มิ ติ เ ศรษฐกิ จ ประเด็ น การออมเพื่ อ รองรั บ สั ง คมสู ง วั ย กล่ ำ วถึ ง กำรเพิ่ ม มู ล ค่ ำของ
ทรัพย์สินที่ผู้สูงอำยุ หรือ ผู้กำลังจะก้ ำวไปเป็น ผู้สูง อำยุจะสำมำรถออมได้ เพื่อให้เป็นไปในลัก ษณะ
เศรษฐกิจอำยุรวัฒน์ หรือเรียกว่ำธนำคำรต้นไม้เพื่อกำรออม ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งในรูปแบบกำรออมผ่ำน
กำรเติบโตและกำรเพิ่มมูลค่ำของไม้ยืนต้น ซึ่งมีจุดเด่น คือเป็นกำรออมตำมธรรมชำติที่เกิดขึ้นทุกวัน มี
ควำมเสี่ยงต่ำ ทำให้ที่ดินและต้นไม้เป็นของมีมูลค่ำ และมีประโยชน์ในเรื่องสิ่งแวดล้อม (รายละเอียด
โปรดดูเพิ่มเติมใน บทที่ 3)
2) มิติชุมชนสังคม ประเด็นการเสริมสร้างการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุยุค 4.0 กล่ำวถึง กำร
กำหนดนโยบำยเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้ำงให้เกิดกำรรวมกลุ่มของผู้สูงอำยุ ในลักษณะต่ำงๆ
เช่ น กลุ่ ม ชมรม สมำคม สโมสร และศู น ย์ ฯลฯ โดยกำรมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภำคส่ ว น ทั้ ง ภำครั ฐ
ภำคเอกชน และภำคประชำชน เพื่อนำไปสู่กำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่พึงประสงค์ในกลุ่มผู้สูงอำยุ ให้
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เกิดกำรพึ่งพำตนเองทั้งทำงด้ำนกำย จิต ปัญญำ และสังคม รวมถึงกำรสนับสนุนให้เกิดกำรยกระดับ
พื้นที่ต้นแบบหรือแหล่งเรียนรู้ของผู้สูงอำยุอย่ำงแท้จริงต่อไป (รายละเอียดโปรดดูเพิ่มเติมใน บทที่ 4)
3) มิติสภาพแวดล้อม ประเด็น 1 ตาบล 1 ศูนย์อยู่ดี สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มุ่งเน้นกำร
สร้ ำ งควำมรู้ ควำมเข้ ำใจ สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด กำรพัฒ นำศูน ย์ ออกแบบสภำพแวดล้ อม (ศู น ย์ อ ยู่ ดี ) ที่
เหมำะสมกับผู้สูงอำยุและทุกกลุ่มวัยในชุมชน โดยกำรมีส่วนร่วมจำกหลำยภำคส่วน ได้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคกำรศึกษำ ชุมชน และภำคเอกชนในพื้นที่ (รายละเอียดโปรดดูเพิ่มเติมใน
บทที่ 5)
4) มิติสุขภาพ ประเด็น สร้างชุมชนรอบรู้สุขภาพและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว ให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริมให้ประชำกรผู้สูงอำยุ รวมไปถึงประชำกรกลุ่มวัยที่จะก้ำวเข้ำสู่วัย
สูงอำยุในชุมชน มีศักยภำพและทักษะด้ำนควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ สำมำรถเลือกตัดสินใจและใช้ข้อมูล
ด้ำนสุขภำพ เพื่อส่งเสริมสุขภำพ ชะลอกำรเสื่อมถอยของร่ำงกำย และดูแลภำวะโรคของตนเองด้วย
วิธีกำรต่ำงๆได้เป็นอย่ำงดี (รายละเอียดโปรดดูเพิ่มเติมใน บทที่ 6)
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บทที่ 3 มิติเศรษฐกิจ
ประเด็น การออมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
3.1

สังคมสูงวัยกับการออม

คำว่ำ สังคมสูงวัย อำจถูกใช้ในลักษณะที่กระตุ้นให้เกิดกำรเตรียมตัวกับ “ภำระ” และ “ควำม
เสี่ยง” ที่อำจจะเกิดขึ้น เมื่อสัดส่วนของประชำกรที่สูงอำยุมีมำกขึ้น อย่ำงไรก็ดี กำร “สูงวัย” ก็เป็น
กระบวนกำรตำมธรรมชำติ และกำรประชำกรที่สูงวัยมำกขึ้นก็เป็นผลจำกวิวัฒนำกำรทำงเศรษฐกิจและ
สังคมของมนุษย์มำเป็นเวลำหลำยศตวรรษ
เพรำะฉะนั้น “ควำมสูงวัยที่สมบู ร ณ์ ” เป็นแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นควำมยืน ยำวของชี วิ ต ที่
สมบูรณ์ ผ่ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง (ก) พัฒนำกำรหรือช่วงวัยต่ำงๆในชีวิต (ข) ระบบสนับสนุนด้ำน
ต่ำงๆ (หรือ life support systems) ในแต่ละช่วงวัยของชีวิต และ (ค) ควำมมุ่งหวังในเส้นทำงกำร
ดำเนินชีวิต (หรือ life foreground) ในแต่ละช่วงวัยของชีวิต จนถึงช่วงเวลำที่สูงวัยมำกขึ้น
สังคมสูงวัยจึงจำเป็นต้ องพิจ ำรณำควำมเป็นไปในแต่ล ะช่ วงวัยของชีวิต ที่สอดคล้องกั น ทั้ง
ทำงด้ำน (ก) สุขภำพ หรือร่ำงกำยและจิต ใจของแต่ ละบุ คคลในแต่ละช่ วงวัย (ข) ระบบสนับ สนุ น
ทำงด้ำนสังคม ในกำรเป็นที่พึ่งหรือกำลังใจหรือควำมหวังในชีวิต และ (ค) ระบบสนับสนุนทำงด้ำน
เศรษฐกิจ ที่จะช่วยให้ชีวิตมีควำมมั่นคง มีศักดิ์ศรี และสำมำรถวำงแผนหรือคำดกำรณ์เส้นทำงกำร
ดำเนินชีวิตได้ดีพอสมควร
กำรมีระบบสนับสนุนด้ำนเศรษฐกิจหรือกำรออม หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรแสวงหำ/ได้รับ
ปัจจัยหรือบริกำรพื้นฐำนที่มีควำมจำเป็นต่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงเพียงพอ ทั้งในปัจจุบันและในอนำคต ซึ่ง
ปัจจัยและบริกำรพื้นฐำนเหล่ำนี้อำจได้มำจำกกำรผลิตหรือเก็บออมด้วยตนเอง กำรจัดหำผ่ำนระบบ
ตลำด กำรได้รับผ่ำนระบบสวัสดิกำรของรัฐ หรือควำมช่วยเหลือทำงสังคม
ควำมเป็นสัง คมสูง วัย อำจนำไปสู่ค วำมถดถอยได้ หำกเห็นถึงตัวบ่ งชี้ เหล่ ำ นี้ตำมมิติ ทั้ ง สำม
ตัวอย่ำงเช่น
 กำรไม่สำมำรถดูแล/ดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันด้วยตนเองได้ หรือกำรไม่สำมำรถ
ควบคุม/ดูแลเงื่อนไขทำงสุขภำพของตนเองได้ ซึ่งอำจบ่งชี้ถึงกำรขำดอำยุรวัฒน์ด้ำนสุขภำพ
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 ควำมแตกแยกของครอบครัว/ชุมชน กำรรู้สึกโดดเดี่ยว/อึดอัด/แปลกแยกกับผู้คนหรือ
ชุมชน กำรขำดกำรยอมรับซึ่งกันและกันของผู้คนในครอบครัว/ในชุมชน ซึ่งอำจบ่งชี้ถึงกำร
ขำดอำยุรวัฒน์ด้ำนสังคม
 ภำระหนี้สิน ภำวกำรณ์ไม่มีงำนทำ/กำรทำงำนต่ำระดั บ ภำวะควำมยำกจน หรือกำรขำด
ปัจจัยพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต และกำรไม่สำมำรถวำงแผนที่แน่นอนพอควรในกำรดำเนิน
ชีวิต ก็เป็นตัวบ่งชี้กำรขำดอำยุรวัฒน์ด้ำนเศรษฐกิจ
การเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย
ในภำวะที่สังคมกำลังมีจำนวนและสัดส่วนผู้สูงอำยุเพิ่มมำกขึ้นเรื่อย ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำร
เป็นสังคมสูงวัย แบบที่กลำยเป็นภำระ กับ สังคมสูงวัยที่มีควำมสมบูรณ์ คือ กำรเตรียมควำมพร้อม
นั่นเอง
ในสังคมที่ขำดกำรเตรียมควำมพร้อม กำรเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอำยุจะนำมำสู่
(ก) ค่ำใช้จ่ำยทำงสุขภำพที่เพิ่มมำกขึ้น ทั้งในส่วนของครัวเรือนและในส่วนของรัฐบำล
(ข) ควำมต้องกำรทรัพ ยำกร/บริก ำรทำงกำรแพทย์ ที่เพิ่ม มำกขึ้นแบบทวีคู ณ ทั้งในแง่
จำนวนผู้ป่วย ระยะเวลำกำรเจ็บป่วย และควำมซับซ้อนของอำกำร/สำเหตุที่เจ็บป่วย
(ค) กำรขำดควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ เช่น กำรมีรำยได้ลดลง/ไม่แน่นอน กำรมีเงินออมที่
จำกัด
(ง) และควำมโดดเดี่ยวหรือกำรไร้ที่พึ่งพิงในสังคม จำกที่ได้เห็นจำนวนผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่
คนเดียวเพิ่มมำกขึ้นทุกที
ภำยใต้สถำนกำรณ์ดังกล่ำว ควำมยุ่งยำกจะผูกโยงกันจนกลำยเป็นปมปัญหำที่ซับซ้อนมำกขึ้น
เช่ น ควำมต้ อ งกำรบริก ำรทำงสุ ข ภำพที่ เพิ่ ม มำกขึ้ น ก็ ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ ฐำนะกำรคลั ง และภำระข อง
เจ้ำหน้ำที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลำง และหน่วยงำนในระดับท้องถิ่น แต่พอจะหำรำยได้เข้ำรัฐให้มำก
ขึ้ น เพื่ อ ให้ เพี ย งพอกับ กำรลงทุ นตำมควำมต้อ งกำรที่ เพิ่ มขึ้น ก็ อ ำจจะพบว่ ำ กำรเพิ่ ม สั ด ส่ วนของ
ผู้สูงอำยุอำจหมำยถึง โอกำสกำรเพิ่มรำยได้และฐำนทำงภำษีที่ลดลง และหำกจะใช้กลไกทำงสังคมเข้ำ
มำช่วยก็อำจจะพบกับข้อจำกัดจำกควำมลำบำกทำงเศรษฐกิจ ทำให้ครอบครัวและชุมชนมิได้เข้มแข็ง
เช่นเดิม เช่น จำเป็นต้องแยกกันอยู่เพื่อโอกำสทำงเศรษฐกิจที่เหลือน้อยลง
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ในระดับท้องถิ่น กำรรับมือและแก้ไขปัญหำแบบแยกส่วนตำมภำรกิจ จะพบข้อจำกัดที่ตำมมำ
มำกขึ้น เช่น
(ก)

สำยสุขภำพจะต้องรับมือกับภำรกิจที่มำกขึ้นโดยจะต้องดูแลผู้ป่ วยที่มีควำมมั่นคงใน
ชีวิตน้อยลง และอำจมีกำลังใจสนับสนุนทำงสังคมน้อยลงด้วย
(ข) ในสำยเศรษฐกิ จ ก็ จ ะต้ อ งรั บ มื อกั บสถำนกำรณ์ที่ป ระชำกร/ท้ อ งถิ่ นมี ร ำยจ่ ำยด้ำน
สุขภำพเพิ่มมำกขึ้น แต่กลับมีฐำนกำลังแรงงำนที่น้อยลง และมีเงิน/ทุนเก็บออมที่
น้อยลงเรื่อยๆ
(ค) สำยสั ง คม ก็ จ ะต้ อ งมี ภ ำรกิ จ ดู แ ลผู้ สู ง อำยุ ที่โ ดดเดี่ ย วเพิ่ ม มำกขึ้ น ในสถำนกำรณ์ ที่
เศรษฐกิจรัดตัว และอำจไม่ใช่เงื่อนไขที่ทำให้ครอบครัวและชุมชนร่วมตัวกันได้อย่ำง
เข้มแข็ง
และยิ่งปัญหำแต่ละด้ำนอำจเกี่ยวพันกัน เช่น กำรขำดโอกำสทำงเศรษฐกิจในท้องถิ่น อำจทำให้
สมำชิกในครัวเรือนบำงส่วนต้องอพยพออกไปนอกพื้นที่ และนำไปสู่ควำมโดดเดี่ยวหรือแม้กระทั่งอำจ
กลำยเป็นกำรเพิ่มภำระให้กับผู้สูงอำยุอีกด้วย (เช่นกำรดูแลลูกหลำน)
กำรปล่อยให้สังคมตกอยู่ในภำวะดังกล่ำว ย่อมนำไปสู่ปัญหำที่ซับซ้อน และใช้ทรัพยำกรมำกขึ้น
ทั้งในระดับครัวเรือน ระดับท้องถิ่น และระดับชำติ แต่สถำนกำรณ์ทั้งหมดสำมำรถพลิกกลับให้เป็นบวก
ได้ หำกมีกำรเตรียมกำรที่ดีพอ
ดังนั้น กำรเตรียมควำมพร้อมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมำก โดยควำมพร้อมของสังคมสูงวัยจะมุ่งเน้น
ที่ ควำมสมบูรณ์ที่ยืนยำว ทั้ งในทำงสุขภำพ ทำงเศรษฐกิจ และทำงสังคม ซึ่งควำมสมบูรณ์ยืนยำวทั้ง
สำมด้ำนล้วนมีควำมเกี่ยวพันกัน และสำมำรถเสริมหนุนให้เกิดควำมยืนยำวได้ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชำติ หำกมีกำรบูรณำกำรกำรเตรียมควำมพร้อมทั้งสำมด้ำนไปพร้อมๆ กัน
กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมสูง วัยจะเริ่มต้นที่จุดใดก่อนก็ได้ แต่จะต้องพิจำรณำควำม
เชื่อมโยงทั้งสำมด้ำนคือ สุขภำพ เศรษฐกิจ และสังคมไปพร้อมกัน โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวหนุนเสริม
ตัวอย่ำงเช่น หำกเริ่มมองในแง่สุขภำพ เรำอำจจะต้องเริ่มจำกสำยสุขภำพ เช่น กำรเตรียมควำมพร้อม
สำหรับผู้ดูแล/ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอำยุ รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทำงสุขภำพตั้งแต่วัยทำงำน/วัย
เด็ก ซึ่งกำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรดูแลผู้สูงอำยุ อำจจะ
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(ก)

นำกลไกทำงสังคม ไม่ว่ำจะเป็นครอบครัวหรือชุมชนมำใช้ โดยได้รับกำรเติมควำมรู้/
ทักษะ/ประสบกำรณ์ จำกผู้ให้บริกำรสุขภำพ เพื่อทำให้สำมำรถมีผู้ดูแลผู้สูงอำยุได้มำก
ขึ้น และ/หรือ
(ข) สร้ ำ งงำนในสำขำกำรดู แ ลคุ ณ ภำพชี วิ ต ของผู้ ค น (หรื อ Care sector) ขึ้ น มำใหม่ /
เพิ่มเติมขึ้น ซึ่งจะนำมำซึ่งโอกำสและรำยได้ทำงเศรษฐกิจที่เพิ่มพูนขึ้นด้วย
หรือหำกจะเริ่มต้นมองจำกโจทย์ทำงสังคม ที่จะให้ครอบครัว/ชุมชนมีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น เรำ
ต้องพิจำรณำเงื่อนไขข้อจำกัดทั้งทำงสังคม เศรษฐกิจ และสุขภำพ ไปพร้อมๆ กัน เช่น กำรจะให้ชุมชน
เข้มแข็งขึ้น อำจต้องเริ่มจำก
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)

3.2

โอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ที่เข้มแข็งขึ้นภำยในชุมชม/ท้องถิ่น
กำรเก็บออมที่มำกขึ้น
กิจกรรมที่เสริมสร้ำงสุขภำพกำยและสุขภำพจิต รวมถึงสร้ำงปฏิสัมพันธ์ร่วมกันใน
สังคมไปพร้อมๆ กัน หรือ
กำรเชิญชวนให้เกิดกิจกรรมกำรเรียนรู้ข้ำมรุ่นหรือกลุ่มวัยหรือข้ำมวัฒนธรรมก็ได้

ดุลการเงินในแต่ละช่วงวัย

ดุลกำรเงินในแต่ละช่วงวัยเป็นแนวคิดหนึ่ง ที่นักเศรษฐศำสตร์และนักประชำกรศำสตร์ใช้ในกำร
วำงแผนระบบสวัสดิกำรของแต่ละสังคม โดยดุลกำรเงินในแต่ละช่วงวัยจะพิจำรณำจำกรำยได้จำกกำร
ทำงำน (ยังไม่รวมรำยได้จำกทรัพย์สิน) และค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรบริโภค โดยเฉลี่ยของประชำกรในช่วงอำยุ
แต่ละปี ตั้งแต่ปีที่ 0 จนถึงปีที่ 100
แน่นอนว่ำ ในช่วงต้นของชีวิต (วัยเด็ก) ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรบริโภคก็จะมำกกว่ำ รำยได้จำกกำร
ทำงำน แต่พอเข้ำสู่วัยทำงำนและเริ่มมีรำยได้จำกกำรทำงำนเพิ่มขึ้น รำยได้ก็จะเริ่มมำกกว่ำค่ำใช้จ่ำย
และจะมำกกว่ำ ไปจนกระทั่งอำยุพ้นช่วงวัยทำงำนเข้ำสู่วัยผู้สูงอำยุ รำยได้จำกกำรทำงำนจะเริ่มลดลง
และต่ำกว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภค
ดังนั้น ในแนวคิดนี้ ช่วงวัยเด็กและช่วงวัยผู้สูงอำยุจึงเป็นช่วงวัยที่ “ขำดดุลกำรเงิน” หรือ Lifecycle deficit ส่วนในช่วงวัยทำงำนก็จะเป็นช่วงวัยที่ “เกินดุลกำรเงิน” ซึ่งแต่ละสังคมก็จะต้องศึกษำว่ำ
จะจัดกำรและจัดสรรทรัพยำกรหรือระบบสวัสดิกำรระหว่ำงช่วงชีวิตที่ขำดดุลและเกินดุลอย่ำงไร
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3.2.1 ดุลการเงินตามช่วงวัยของไทย
ในกรณีของประเทศไทย ข้อมูลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ แสดงให้เห็นว่ำ ช่วงชีวิตที่ขำดดุลกำรเงินจะอยู่ในช่วงตั้งแต่เกิดจนถึงอำยุ 24 ปี และตั้งแต่อำยุ
60 ปีเป็นต้นไป ส่วนช่วงอำยุที่เกินดุลจะอยู่ในช่วง 25-59 ปี ทั้งนี้ช่วงอำยุที่มีรำยได้จำกกำรทำงำนเฉลี่ย
สูงสุดคืออำยุ 53 ปี โดยมีรำยได้จำกกำรทำงำน 164,278 บำท/คน/ปี (ข้อมูลปี พ.ศ. 2554) และรำยได้
จำกกำรทำงำนจะเป็นศูนย์อย่ำงสมบูรณ์ เมื่ออำยุ 92 ปี
ในกำรวำงแผนระบบสวัสดิกำร แต่ละประเทศจะมีกำรวิเครำะห์องค์ประกอบของกำรบริโภคใน
แต่ละช่วงอำยุและแต่ละช่วงวัย โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่ (ก) ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำ แยก
เป็น ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำที่ครัวเรือนจ่ำยเอง และค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำที่สำธำรณะจ่ ำยให้ (ข)
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อสุขภำพ แยกเป็น ค่ำใช้จ่ำยเพื่อสุขภำพที่ครัวเรือนจ่ำยเอง และค่ำใช้จ่ ำยเพื่อสุขภำพที่
สำธำรณะจ่ำยให้ และ (ค) ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ แยกเป็น ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่ครัวเรือนจ่ำยเอง และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ที่สำธำรณะจ่ำยให้
ภาพที่ 4 ดุลกำรเงินตำมช่วงอำยุของคนไทย ใน พ.ศ. 2554
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แต่ละประเทศจะมีองค์ป ระกอบของรำยจ่ ำยแตกต่ ำ งกัน บำงประเทศอำจมี สัดส่ วนของค่ ำใช้ จ่ ำย
ที่สำธำรณะจ่ำยให้ไม่มำกนัก บำงประเทศซึ่งมีระบบสวัสดิกำรสังคมครอบคลุมมำก (เช่น สวีเดน) ก็จะมี
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยที่สำธำรณะจ่ำยให้มำกกว่ำค่ำใช้จ่ำยที่ครัวเรือนจ่ำยเอง
ในกรณีของประเทศไทย ช่วงปฐมวัย (0-4 ปี) ค่ำใช้จ่ำยส่วนมำกจะมำจำกครัวเรือน แต่เมื่อเข้ำ
สู่ช่วงวัยเรียนในระดับกำรศึกษำภำคบังคับ(5-14 ปี) สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำที่สำธำรณะจะมีเริ่ม
มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น และจะเริ่มลดลงเมื่อเข้ำสู่วัย 15-24 ปี
ภาพที่ 5 รูปแบบค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรบริโภคของคนไทย ใน พ.ศ. 2554

แน่นอนว่ำ เมื่อเข้ำสู่วัยทำงำน ค่ำใช้จ่ำยเกือบทั้งหมดจะถูกจ่ำยโดยครัวเรือนเอง และนอกจำก
กำรบริ โ ภคของตนเองแล้ ว สมำชิ ก ในวั ย ทำงำนยั ง ต้ อ งถ่ ำ ยโอนเงิ น ส่ ว นหนึ่ ง ไป (ก) ให้ ส มำชิ ก ใน
ครอบครัวที่อยู่ในช่วงวัยที่ขำดดุลด้วยเช่น วัยเด็ก วัยผู้สูงอำยุ และ (ข) จัดสรรเพื่อกำรลงทุนไว้สำหรับ
กำรบริโภคของตนเองเมื่อเข้ำสู่ช่วงวัยสูงอำยุ ด้วย
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3.2.2 การสนับสนุนทางการเงินสาหรับช่วงวัยที่ขาดดุล
เมื่อมองในภำพรวมแล้ว ช่องทำงกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน สำหรับช่วงวัย ที่ขำดดุล จึงมีได้
3 ช่องทำงหลักหลักคือ
 การพึ่งพาการสนับสนุนของครอบครัว ซึ่งเป็นรูปแบบดั้งเดิมที่สมำชิกในครัวเรือนจะ
จ่ำยเพื่อชดเชยกำรขำดดุลของเด็กหรือผู้สูงอำยุ
 การพึ่งพาระบบสวัสดิการสังคมหรือการจ่ายของสาธารณะ ผ่ำนระบบกำรศึกษำ
ระบบกำรบริกำรสุขภำพ และอื่นๆ
 การพึ่งพาระบบการจัดสรรการลงทุน ซึ่งหมำยรวมถึง (ก) กำรกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (ซึ่ง
จะช่วยให้มีรำยได้เพิ่มขึ้นในวัยทำงำน) และ (ข) กำรออมระยะยำวเพื่อกำรสำรองเลี้ยง
ชีพในช่วงวัยผู้สูงอำยุ
ในกรณีของประเทศไทย ในวัยเด็กโดยภำพรวม จะพึ่งพำกำรสนับสนุนของครอบครัวเป็นลำดับ
แรก (ประมำณร้อยละ 60-70 ของค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด) แล้ว เมื่อมีอำยุเข้ำสู่วัยเรียน ก็จะค่อยพึ่งพำระบบ
สวัสดิกำรสังคมเพิ่มมำกขึ้น (ประมำณร้อยละ 20) และเมื่ออำยุเข้ำสู่ช่วงมัธยมปลำยและมหำวิทยำลัยก็
จะเริ่ ม มี ก ำรพึ่ ง พำระบบกำรจั ด สรรกำรลงทุ น (ซึ่ ง ก็ คื อ กำรกู้ ยื ม เพื่ อ กำรศึ ก ษำมำกขึ้ น ) มำกขึ้ น
(ประมำณร้อยละ 10)
และหำกพิจำรณำแนวโน้ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535-2549 ข้อมูลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติก็ชี้ให้เห็นว่ำ สังคมไทยกำลังเคลื่อนเข้ำสู่กำรพึ่งพำสวัสดิกำร
สังคมมำกขึ้น แต่มำกขึ้นแบบช้ำๆ เพรำะฉะนั้น กำรพึ่งพำกำรสนับสนุนจำกครัวเรือนจึงยังเป็นช่องทำง
หลักอยู่ สำหรับกำรขำดดุลในช่วงวัยเด็ก
เช่นเดียวกับข้อมูลกำรเปรียบเทียบกำรสนับสนุนกำรขำดดุลทำงกำรเงินตำมช่วงวัยของธนำคำร
เพื่อกำรพัฒนำแห่งเอเชีย ซึ่งชี้ให้เห็นว่ำ กำรพึ่งพำสนับสนุนจำกครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับค่อนข้ำง
สูง (ประมำณร้อยละ 70) โดยประเทศที่ครัวเรือนต้องรับภำระส่วนนี้เองมำกที่สุดคือ อินเดีย (ร้อยละ
83) รองลงมำคือ ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 82) ส่วนประเทศที่ครัวเรือนแบกภำระกำรขำดดุลกำรเงินในวัย
เด็กน้อย ได้แก่ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 52) และฮังกำรี (ร้อยละ 40)
ส่วนในกรณีช่วงวัยผู้สูงอำยุนั้น ข้อมูลปี พ.ศ. 2549 ชี้ว่ำ เมื่อเริ่มเข้ำสู่วัยผู้สูงอำยุ ผู้สูงอำยุ
ในช่วงต้นจะยังพึ่งพำระบบกำรจัดสรรกำรลงทุน หรือ กล่ำวง่ ำยๆ คือ เงินออม ของตนเองได้มำก
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(ประมำณร้อยละ 90) แต่เมื่ออำยุเพิ่มขึ้น ควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำเงินออมจะลดลงอย่ำงรวดเร็ว เมื่อ
ผู้สูงอำยุมีอำยุถึง 90 สัดส่วนกำรพึ่งพำเงินจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 30 เท่ำนั้น และหันมำพึ่งพำกำร
สนับสนุนของครอบครัวถึงร้อยละ 60 แทน
ปรำกฏกำรณ์ นี้ บ่ ง ชี้ ว่ ำ เงิ น ออมส ำหรั บ วั ย ผู้ สู ง อำยุ ยั ง ไม่ เ พี ย งพอ เช่ น เดี ย วกั บ กำรพึ่ ง พำ
สวัสดิกำรสังคมในผู้สูงอำยุยังคงไม่มำกนัก
3.2.3 การคาดการณ์การขาดดุลการเงินตามช่วงวัยในอนาคต
หำกนำข้อมูลดุลกำรเงินในแต่ละช่วงอำยุ มำรวมกับโครงสร้ำงประชำกรหรือจำนวนประชำกร
ในแต่ละช่วงอำยุ เรำก็จะได้ภำพรวมกำรขำดดุลทำงกำรเงินในแต่ละช่วงวัยของประเทศ ซึ่งสำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้มีกำรคำนวณกำรขำดดุลกำรเงินในปี พ.ศ.
2554 ไว้ที่ 1.3 ล้ำนล้ำนบำท
แต่เนื่องจำกโครงสร้ำงทำงประชำกรของไทยกำลังเปลี่ยนไปไปในทิศทำงที่จะมีผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้น
ในขณะที่วัยทำงำนและวัยเด็กลดลง ทำให้ตัวเลขกำรขำดดุลทำงกำรเงินในช่วงวัยเด็กลดลง และกำร
ขำดดุลในช่วงวัยผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้น โดยเบ็ดเสร็จแล้ว กำรขำดดุลกำรเงินตำมช่วงวัยโดยรวมของไทยในปี
พ.ศ. 2583 จะอยู่ที่ 1.8 ล้ำนล้ำนบำท (คิดจำกมูลค่ำเงินในปัจจุบัน)
ภาพที่ 6 กำรคำนวณกำรขำดดุลกำรเงินตำม
ช่วงวัย พ.ศ.2554

ภาพที่ 7 กำรเปลี่ยนแปลงกำรขำดดุลกำรเงิน
ตำมช่วงวัย ระหว่ำง พ.ศ.2554 กับ 2583
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3.2.4 แนวทางการรับมือการขาดดุลตามช่วงวัย
กำรเตรียมกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงทำงประชำกรที่กระทบต่อกำรขำดดุล
กำรเงินตำมช่วงวัย สำมำรถกระทำได้ 4 แนวทำงคือ
1) กำรเพิ่มรำยได้จำกกำรทำงำน ซึ่งแยกเป็น 3 แนวทำงย่อยคือ
(ก) เพิ่ ม ผลิ ต ภำพของแรงงำนในวั ย ท ำงำน หรื อ เพิ่ ม รำยได้ จ ำกกำรท ำงำนของ
คนทำงำน เพื่อให้สำมำรถออมและสนับสนุนช่วงวัยที่ขำดดุลได้ดีขึ้น
(ข) เพิ่มกำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำนของเยำวชน เพื่อให้ลดกำรขำดดุลกำรเงินลง และ
สำมำรถเข้ำสู่วัยที่เกินดุลได้เร็วขึ้น
(ค) ขยำยระยะเวลำกำรทำงำนของผู้สูงอำยุออกไป เพื่อให้ผู้สูงอำยุเข้ำสู่ช่วงวั ย ที่
ขำดดุลช้ำลง
2) กำรลดรำยจ่ำยลง โดยเฉพำะรำยจ่ำยทำงสุขภำพ ซึ่งสำมำรถทำได้โดยกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ เพื่อให้อัตรำควำมเจ็บป่วยที่หลีกเลี่ยงได้ลดลง
3) กำรเพิ่มระบบสวั สดิก ำรสั งคม เพื่อช่วยสนับ สนุน ช่ว งวัย ที่ข ำดดุ ล ทั้งในวัยเด็ กและวั ย
ผู้สูงอำยุ
4) กำรเพิ่มระบบกำรจัดสรรกำรลงทุน โดยเฉพำะกำรออมสำหรับวัยผู้สูงอำยุ
3.3

เศรษฐกิจอายุรวัฒน์

เศรษฐกิจอำยุรวัฒน์ (Economic Longevity) คือ รูปแบบเศรษฐกิจที่ไม่ได้เสื่อมถอยหรือเสื่อม
มูลค่ำลงตำมอำยุ แนวคิดเศรษฐกิจอำยุรวัฒน์จึงมีควำมสำคัญมำกสำหรับสังคมสูงวัย
ลักษณะของเศรษฐกิจอำยุรวัฒน์ คือ รูปแบบเศรษฐกิจที่
(ก) ผู้สูงอำยุเข้ำร่วมและบริหำรจัดกำรได้ด้วยตนเอง
(ข) ในกิจกรรมที่มีคุณค่ำต่อทั้งตนเองและคนอื่นๆ ในชุมชน และ
(ค) ให้ผลตอบแทนที่เพียงพอในกำรดำเนินกำรต่อไปและช่วยในกำรเลี้ยงชีพได้พอสมควร
องค์ประกอบของเศรษฐกิจอำยุรวัฒน์ อำจแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ กำรจัดกำรงำน และ
กำรจัดกำรเงิน ซึ่งต่อไปจะขอกล่ำวไปทีละส่วน
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ภาพที่ 8 ลักษณะของเศรษฐกิจอำยุรวัฒน์

3.3.1 งานในเศรษฐกิจอายุรวัฒน์
รูปแบบของ “งำน” ในระบบเศรษฐกิจอำยุรวัฒน์มีอยู่ด้วยกัน 5 ลักษณะ คือ
หนึ่ง SLOW เป็นงำนที่ไม่ได้แข่งกันที่ควำมเร็ว แต่เน้นที่ควำมละเอียดอ่อน รอบคอบ กำร
ทำงำนตำมจังหวะขั้นตอนแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น กำรเลี้ยงแมลง กำรเพำะกล้ำไม้ กำรปลูกผัก (แบบ
ไม่ได้เน้นกำรเพิ่มผลผลิต) กำรทำสวน งำนฝีมือ เป็นต้น
สอง CARE เป็นงำนที่ดูแลซึ่ งกั นและกัน ซึ่งต้องอำศัย ควำมใจเย็น พิถีพิถัน เช่น กำรดูแ ล
ผู้สูงอำยุด้วยกัน กำรดูแลเด็ก หรือแม้กระทั่ง กำรรับดูแลสัตว์เลี้ยง
สาม HEALTH เป็นงำนหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลสุขภำพ เช่น กำรนวด กำรใช้/
พัฒนำสมุนไพร กำรออกกำลังกำยสำหรับผู้สูงอำยุ
สี่ WISDOM & MEMORY เป็นงำนที่เกี่ยวข้องกำรสืบทอดหรือกำรบอกเล่ำภูมิปัญญำ และ
ควำมทรงจำ หรือเรื่องรำวที่กำลังจะหำยำกขึ้นทุกทีในสังคมยุคใหม่ เช่น กำรเป็นวิทยำกร กำรเล่ำ
นิทำน หรือแม้กระทั่งกำรเป็นมัคคุเทศก์ (ในพื้นที่ของตน)
ห้า SIMPLICITY เป็นรูปแบบกำรจัดกำรที่ง่ำยๆ ไม่ซับซ้อน ไม่เป็นโครงสร้ำงใหญ่โตวุ่นวำย มี
ลักษณะกระจำยศูนย์ แต่อำจเชื่อมต่อเป็นเครือข่ำยได้
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ภาพที่ 9 องค์ประกอบของเศรษฐกิจอำยุรวัฒน์ ด้ำนกำรงำน

ดั ง นั้ น รู ป แบบงำนที่ เ น้ น กำรแข่ ง ขั น กั น ในด้ ำ นควำมเร็ ว ในด้ ำ นต้ น ทุ น ในเทคโนโลยี ที่
เปลี่ ย นแปลงไว หรื อ มี ก ำรจั ด กำรที่ ซั บ ซ้ อ น จะไม่ เ หมำะส ำหรั บ ผู้ สู ง อำยุ เพรำะอำยุ (หมำยถึ ง
พละกำลัง/ควำมฉับไว) จะกลำยเป็นข้อเสียเปรียบในกำรแข่งขันแบบดังกล่ำว
หำกเรำเข้ ำใจจุ ด แข็ ง ของผู้ สู ง อำยุ เช่ น นี้ จ ำกทั้ ง 8 ชุ ม ชน เรำจะพบว่ ำ กำรสร้ ำ งงำน และ
เศรษฐกิจอำยุรวัฒน์ของผู้สูงอำยุนั้นไม่ยำกเลย
3.3.2 สิ่งที่ควรปรับปรุง
อย่ำงไรก็ดี จุดอ่อนที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงของพี่น้องผู้สูงอำยุมีอยู่ด้วยกัน 4 ด้ำน (ไม่นับควำมเร็ว
และกำรแข่งขันแบบเข้มข้นที่ได้กล่ำวไปแล้ว) คือ กำรวำงระบบมำตรฐำนงำน กำรจัดกำรข้อมูล (เช่น
ระบบข้อมูลสุขภำพของลูกค้ำ) และกำรออกแบบในเชิงภำพ (หรือ graphic design) และกำรสื่อสำร
ผ่ำนโลกออนไลน์
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ซึ่งคำว่ำ “ไม่อำจหลีกเลี่ยง” ได้ หมำยควำมว่ำ เรำจำเป็นจะต้องให้สมำชิกวัยอื่นๆ มำช่วย
พัฒนำงำนของผู้สูงอำยุ เศรษฐกิจอำยุรวัฒน์จึงจะเข้มแข็งได้
ภาพที่ 10 จุดอ่อนหรือข้อจำกัดของผู้สูงอำยุ

3.3.3 การจัดการเงินในเศรษฐกิจอายุรวัฒน์
ส่วนกำรจัดกำร “เงิน” ในระบบเศรษฐกิจอำยุรวัฒน์จะเน้นหลักกำร 4 ข้อคือ
(ก) เล็กแต่บ่อย หมำยควำมว่ำ ออมหรือลงทุนได้ง่ำยๆ เช่น รำยวัน รำยสัปดำห์ หรือรำย
เดือน
(ข) เปลี่ยนของไม่มีค่ำให้มีค่ำ เช่น กำรออมผ่ำนกำรจัดกำรขยะ กำรปลูกไม้ยืนต้นจำกกล้ำ
ไม้ต้นเล็ก
(ค) ควำมเสี่ยงต่ำ ไม่ใช่กำรลงทุนที่มีควำมผันแปรไว และ
(ง) มีคุณประโยชน์ อ ย่ำงอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ได้พบปะกัน ได้ช่วยเหลือกัน ทำให้
สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น
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ภาพที่ 11 องค์ประกอบของเศรษฐกิจอำยุรวัฒน์ ด้ำนกำรเงิน

เช่นเดียวกัน กำรจัดกำรทำงกำรเงินของพี่น้องในชุมชนทั่วไปก็มักมีข้อจำกัดที่อำจไม่หลีกเลี่ยงได้อยู่
2 ประกำรคือ (ก) กำรลงทุนในกิจกรรมภำยนอกชุมชน เช่น กำรปลู กไม้ยืนต้นในรูปแบบธนำคำรต้นไม้
และ (ข) กำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรลงทุน โดยเฉพำะเมื่อกำรลงทุนมีควำมซับซ้อนขึ้น
3.4

สถานการณ์การออมของผู้สูงอายุในประเทศไทย

สำนักงำนสถิติแห่งชำติทำกำรสำรวจประชำกรผู้สูงอำยุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ได้ทำกำร
สำรวจกำรออมของผู้สูงอำยุ โดยครอบคลุมกำรออมในรูปของเงินสด และกำรสะสมทรัพย์สินที่มีมูลค่ำ
เช่น หุ้น พันธบัตร ที่ดิน บ้ำน รถยนต์ เพชร ทอง รวมถึงกำรออมเงินในกำรประกันชีวิต เป็นต้น
ผลกำรสำรวจพบว่ำ ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.6 ของผู้สูงอำยุทั้งหมด) มีกำรออม โดย
ผู้สูงอำยุวัยต้น (60-69 ปี) มีอัตรำกำรออม (ร้อยละ 77.3) สูงกว่ำผู้สูงอำยุวัยกลำง (70-79 ปี) และวัย
ปลำย (80 ปีขึ้นไป) ซึ่งมีอัตรำกำรออมร้อยละ 72.8 และ 66.6 ตำมลำดับ
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3.4.1 มูลค่าการออม
อย่ ำงไรก็ ดี เมื่ อ พิ จ ำรณำถึ ง มู ล ค่ ำ กำรออม พบว่ ำ ผู้ สู ง อำยุ มี มู ล ค่ ำ กำรออมอยู่ ใ นระหว่ ำ ง
100,000-399,000 บำทมำกที่สุด ที่ร้อยละ 31.0 และหำกรวมผู้สูงอำยุที่มีกำรออมน้อยกว่ำ 100,000
บำท เข้ำด้วยกัน จะพบว่ำ ผู้สูงอำยุในประเทศไทยเกือบ 2 ใน 3 (ร้อยละ 64.0) มีมูลค่ำกำรออมน้อย
กว่ำ 400,000 บำท และหำกพิจำรณำที่ 1,000,000 บำทขึ้นไปแล้ว จะมีผู้สูงอำยุไทยเพียงร้อยละ 14.7
เท่ำนั้น ที่มีมูลค่ำกำรออมสูงกว่ำหนึ่งล้ำนบำทขึ้นไป
กล่ำวโดยสรุป แม้ว่ำ ผู้สูงอำยุอำยุไทยประมำณ 2 ใน 3 จะมีกำรออม แต่มูลค่ำกำรออมอยู่ใน
ระดับที่ต่ำ ทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับจำกกำรออมจึงอยู่ในระดับต่ำไปด้วย โดยผลกำรสำรวจเดียวกัน
ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติพบว่ำ รำยได้จำกดอกเบี้ยเงินออมและเงินออมจำกกำรขำยทรัพย์สินที่มีอยู่
คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของรำยได้ทั้งหมดของผู้สูงอำยุไทยเท่ำนั้น
ทั้งนี้ ผลกำรศึกษำของจิรวรรณ มำท้วม อภิชำติ ธัญญำหำร และอภิชญำ ทิพย์พิมพ์วงศ์ (2560)
พบว่ำ ระดับกำรออมมีควำมสัมพันธ์ไปในทิศทำงเดียวกันกับควำมพึงพอใจในชีวิต โดยระดับกำรออมที่
เริ่มส่งผลเชิงบวกต่อควำมพึงพอใจในชีวิตคือ 400,000 บำท ขึ้นไป ขณะเดียวกัน อภิชญำ จิ๋วพัฒนกุล
วรำงคณำ อดิศรประเสริฐ และศุภิณญำ ญำณสมบูรณ์ ญำณสมบูรณ์ (2554) พบว่ำ ผู้สูงอำยุที่มีกำรออ
มมำกขึ้นจะมีผลให้มีพฤติกรรมค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่สูงกว่ำ ผู้ที่มีกำรออมน้อยกว่ำ
3.4.2 รูปแบบการออมเพื่อเกษียณอายุ
รูปแบบกำรออมที่มำกที่สุดสำหรับผู้สูงอำยุและกำรเตรียมตัวเข้ำสู่วัยสูงอำยุคือ รูปแบบกำร
ออมแบบทรัพย์สินถำวร ได้แก่ บ้ำนและที่ดิน รองลงมำคือทรัพย์สินทำงกำรเงินได้แก่ (ก) เงินฝำก
ธนำคำร โดยเงินฝำกออมทรัพย์ยังเป็นรูปแบบกำรฝำกเงินที่มำกที่สุด รองมำเป็นเงินฝำกประจำ รวมถึง
กำรซื้อสลำกออมสิน/ออมทรัพย์ (ข) กำรประกันชีวิต และ (ค) กำรออมผ่ำนสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถำน
ประกอบกำร
ทั้งนี้ แรงจูงใจในกำรออม จะแตกต่ำงกันไปในแต่ละรูปแบบกำรออม
 เงินฝากธนาคาร แรงจูงใจในกำรออมไม่ใช่ดอกเบี้ยที่ได้รับ แต่เป็นเพรำะควำมมั่นคงและ
กำรให้บริกำรที่เชื่อถือได้ของสถำบันกำรเงินที่ฝำกเงิน ส่วนกรณีสลำกออมสินนั้น มีแรงจูงใจ
เพิ่มในกำรลุ้นรำงวัล
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 การทาประกันชีวิต แรงจูงใจคือ กำรได้รับควำมคุ้มครองหรือผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ ซึ่ง
เป็นไปเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงส่วนบุคคล ทั้งเรื่องชีวิต สุขภำพ และทรัพย์สิน
 การออมในสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ แรงจูงใจคือ ผลตอบแทนในรูปของ
เงินปันผลและอัตรำดอกเบี้ย
ผลกำรศึกษำของอภิชญำ จิ๋วพัฒนกุล วรำงคณำ อดิศรประเสริฐ และศุภิณญำ ญำณสมบูรณ์
ญำณสมบูรณ์ จำกมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2554) พบว่ำ ผู้สูงอำยุที่ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่
มีรูปแบบกำรออมในรูปสินทรัพย์ถำวรเป็นที่ดิน โดยผลรวมมูลค่ำกำรออมในรูปสินทรัพย์ถำวรมีค่ำเฉลี่ย
1,289,058.66 บำท และมีรูปแบบกำรออมในรูปสินทรัพย์ทำงกำรเงินในระบบและนอกระบบเป็นเงิน
ฝำกกับสถำบันกำรเงินต่ำงๆ โดยผลรวมมูลค่ำกำรออมในรูปสินทรัพย์ทำงกำรเงินในระบบและนอก
ระบบมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 51,422.54บำท
3.4.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของผู้สูงอายุ
วิโรจน์ เจษฎำลักษณ์และธนภรณ์ เนื่องพลี (2561) พบว่ำ คนไทยมีทัศนคติที่ดีในกำรออม
กล่ำวคือ มองว่ำ (ก) กำรออมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ (ข) สำมำรถรองรับควำมเสี่ยงในอนำคตได้ (ค) ช่วย
ให้ลูกหลำนสบำยหำกตนเสียชีวิตไป (ง) ช่วยให้ตนเองมีควำมสำมำรถในกำรดำเนินชีวิตและกิจกรรมที่
ต้องกำรได้ และ (ง) ไม่เป็นภำระของลูกหลำน/ผู้อื่นจนมำกเกินไป
ผลกำรศึกษำของเกษมศรี ปูชะนียวงศ์ (2558) พบว่ำ คนไทยในวัย 25-35 ปี โดยส่วนใหญ่มี
ควำมคิดในกำรวำงแผนกำรออมเงินเพื่อเกษียณ โดยมีสัดส่วนกำรออมประมำณ 10-20% ของรำยได้
ซึ่งยังมีสัดส่วนต่ำกว่ำกำรออมเพื่อวัตถุประสงค์ระยะสั้น เช่น กำรลงทุนหรือกำรแต่งงำน
ปัจจัยที่สำคัญที่สำคัญที่ทำให้กำรออมมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละบุคคลคือ
 รำยได้และควำมพอเพียงของรำยได้ ผู้ที่มีรำยได้สูงกว่ำ และมีควำมพอเพียงของรำยได้จะมี
กำรออมมำกกว่ำ
 ลักษณะอำชีพที่มีงำนประจำ และ/หรือมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ/หรือสหกรณ์ออม
ทรัพย์ในสถำนประกอบกำรจะมีกำรออมมำกกว่ำ
 ภำระหนี้สิน ผู้ที่มีภำระหนี้สินน้อยกว่ำ จะมีกำรออมมำกกว่ำ
 อำยุ โดยช่วยอำยุที่มีแนวโน้มที่จะมีกำรออมระยะยำวสูงคือ อำยุประมำณ 25-35 ปี
 วินัยในกำรออม และวินัยในกำรจัดกำรทำงกำรเงิน
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ผู้ที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจในกำรออมมำกที่สุดคือ ครอบครัวหรือญำติพี่น้อง อย่ำงไรก็ดี เมื่อ
พิจำรณำถึงส่วนประสมกำรตลำดในกำรเชิญชวนให้ออมก็พบว่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรออมมำกที่สุดใน
4P หรือ marketing mix คือ บุคลำกรในกำรให้บริกำร และควำมน่ำเชื่อถือของสถำบันกำรเงิน
3.4.4 การออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ
ในส่วนของกำรเข้ำร่วมกองทุนกำรออมแห่งชำติ ผลกำรศึกษำของเจน จงจันสี (2558) และ
มงคลชัย จำรูญ (2560) พบว่ำปัจจัยทำงบวกที่มีผลต่อกำรเข้ำร่วมกองทุนกำรออมแห่งชำติ คือ (ก) ช่วง
อำยุในวัยทำงำน (ข) อำชีพเช่น ค้ำขำย เกษตรกร และอำชีพอิสระ (ค) กลุ่มที่มีรำยได้ต่ำกว่ำ 15,000
บำท จะให้ควำมสนใจมำกกว่ำ เพรำะกองทุนกำรออมแห่งชำติสำมำรถออมได้แบบค่อนข้ำงยืดหยุ่น (ง)
วินัยในกำรออมและวินัยทำงกำรเงินของแต่ละบุคคล (จ) แรงจูงใจด้ำนผลตอบแทนจำกกองทุน และ
(ฉ) แรงจูงในด้ำนเงินสมทบจำกรัฐบำล
ในขณะที่ปัจจัยในเชิงลบในกำรเข้ำร่วมกองทุนกำรออมแห่งชำติ ที่พบจำกกำรศึกษำของเจน จง
จันสี (2558) และมงคลชัย จำรูญ (2560)คือ (ก) กำรมีสถำนภำพโสด หย่ำร้ำง หรือหม้ำย จะมีกำรเข้ำ
ร่วมกองทุนกำรออมแห่งชำติน้อยลง (ข) กลุ่มที่มีรำยได้สูงจะสนใจในกำรออมผ่ำนกองทุนกำรออม
แห่งชำติลดลง (ค) ระดับกำรศึกษำที่ต่ำกว่ำระดับปริญญำตรีจะสนใจเข้ำร่วมน้อยลง (ง) ภำระค่ำใช้จ่ำย
ในครัวเรือน เช่น จำนวนสมำชิกที่เพิ่มขึ้น หรือช่วงอำยุที่มีค่ำใช้จ่ำยสำหรับสมำชิกมำก (เช่น 36-45 ปี)
จะมีควำมสนใจในกำรเข้ำร่วมออมน้อยลง และ (จ) ปัจจัยทำงเสถียรภำพทำงกำรเมือง ซึ่งผลให้ขำด
ควำมมั่นใจในกองทุนกำรออมแห่งชำติ
3.5

อะไรออมได้บ้าง?

เศรษฐกิจอำยุรวัฒน์ หมำยถึง ระบบเศรษฐกิจที่มีควำมเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรก้ำวสู่
สังคมวัยวุฒิ และยังสำมำรถดำรงหรือเพิ่มพูนควำมมั่งคั่งไว้ได้ แต่กำรสร้ำงเศรษฐกิจอำยุรวัฒน์คงจะไม่
เกิดขึ้น ถ้ำอัตรำครัวเรือนที่มีกำรออมเกินหนึ่งล้ำนบำทยังอยู่ที่ร้อยละ 14.7 เท่ำนั้นเอง
กำรออม หมำยถึง กำรแบ่งรำยได้ส่วนหนึ่งเก็บสะสมไว้สำหรับวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ เช่น เพื่อไว้
ใช้ในอนำคต เผื่อเวลำฉุกเฉิน เพื่อใช้ในสิ่งที่อยำกได้หรืออยำกทำ กำรออมส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปแบบที่มี
ควำมเสี่ยงต่อกำรสูญเสียเงินต้นต่ำ และได้รับผลตอบแทนไม่สูงนักเมื่อเทียบกับกำรลงทุน (เช่น กำรฝำก
ออมทรัพย์ กำรฝำกประจำ กำรซื้อสลำกออมทรัพย์)
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ภำยใต้นิยำมกำรออม 3 ประกำรคือ (ก) ทำหรือเก็บไว้ในวันนี้ (ข) มีมูลค่ำเพิ่มขึ้นในวันหน้ำ
และ (ค) สำมำรถเปลี่ยนกลับมำเป็นเงินเพื่อใช้จ่ำยในอนำคตได้ ภำคประชำชนจึงระดมควำมคิดกันว่ำ
อะไรออมได้บ้ำง? ซึ่งภำคประชำชนก็ได้จัดกลุ่มรูปแบบกำรออมมำด้วยกัน 5 กลุ่มด้วยกันคือ
กลุ่มแรก คือ กำรออมผ่ำนสถำบัน/กลุ่ม/ตัวกลำงทำงกำรเงิน เช่น ธนำคำร ประกันชีวิต กลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ ซึ่งกำรออมในกลุ่มนี้ต้องออมผ่ำน “เงิน” ต้องออมเป็น
ประจำ ควำมเสี่ยงต่ำ แต่ให้ผลตอบแทนไม่มำกนัก ยกเว้น กำรลงทุนในหุ้นที่มีควำมเสี่ยงสูง และ
ผลตอบแทนก็อำจจะสูงตำมไปด้วย
กลุ่มที่สอง คือ กำรออมผ่ำนที่ดิน บ้ำน อสังหำริมทรัพย์ กลุ่มนี้ไม่ต้องออมประจำ แต่ต้องลงทุน
ตอนแรกสูง ควำมเสี่ยงต่ำ (สำหรับพื้นที่ที่มีกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจดี) และแนวโน้มจะได้ผลตอบแทน
สูงในอนำคต
กลุ่มที่สาม คือ ต้นไม้ เช่นไม้ยืนต้นที่ มีเนื้อไม้ที่มูลค่ำ ตั้งแต่ไม้ยำงพำรำ (มูลค่ำไม่มำกนัก) ไป
จนถึงไม้สัก ไม้กันเกรำ ไม้เคี่ยม ฯลฯ กลุ่มนี้ลงทุนไม่มำกนัก แต่ต้องมีที่ดิน ต้องใช้เวลำนำน (เช่น 20
ปี) แต่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ำกับกำรรอคอย เช่น 20,000 บ้ำน/ต้น โดยทั่วไปพี่น้องถือว่ำควำมเสี่ยงต่ำ
แต่ต้องระวังเรื่องภัยพิบัติ (เช่น วำตภัย) และรำคำตกต่ำ (เช่น ไม้ยำงพำรำ ในบำงช่วงเวลำ) บ้ำงเช่นกัน
กลุ่มที่สี่ คือ ปศุสัตว์ เช่น วัว แพะ กลุ่มนี้คล้ำยกลุ่มที่สำม แต่รอสั้นกว่ำ และมีผลตอบแทนดี
พอสมควร เพียงแต่จะต้องมีควำมรู้และมีกำรดูแลมำกกว่ำกลุ่มที่สำม
กลุ่มที่ห้า คือ สิ่งของ เช่น ทองคำ พระเครื่อง วัตถุโบรำณ หนังสือ/เครื่องดนตรีเก่ำ ผ้ำทอเก่ำ
ฯลฯ กลุ่มนี้อำจได้มำโดยมรดก/ยกให้/ซื้อ (ในกรณีทองต้องซื้อแน่นอน) แต่กำรเพิ่มมูลค่ำอำจต้องรอ
เวลำนำน ต้องมีควำมรู้ และต้องกำรกระแสควำมนิยมมำเพิ่มมูลค่ำของสิ่งนั้นๆ เช่นกัน
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ภาพที่ 12 ประเภทของกำรออม

อย่ำงไรก็ดี หำกวิเครำะห์เจำะลึกลงไปถึงกลุ่มประชำชนที่ไม่สำมำรถออมได้บ้ำง?” คำตอบที่มัก
ได้รับจำกภำคประชำชนคือ (ก) คนที่ไม่มีงำนทำ (ข) แรงงำนที่มีค่ำจ้ำงแรงงำนขั้นต่ำ (ค) ครัวเรือนที่มี
รำยได้น้อย/มีภำระกำลังเลี้ยงดูลูกในวัยเรียน (ง) นักเรียน และ (จ) ผู้ที่มีหนี้นอกระบบ
หำกเรำวิเครำะห์เจำะลึกลงไปในกำรออมทั้ง 5 กลุ่มนี้ ออมใน 5 รูปแบบข้ำงต้นอย่ำงไรได้บ้ำง?
เรำก็จะพบว่ำกำรหำคำตอบให้ประชำชนทั้ง 5 กลุ่มนั้นไม่ใช่เรื่องง่ำยๆ เพรำะมักจะเจอข้อติดขัดในกำร
ออม ตัวอย่ำงเช่น
 กำรออมกลุ่มที่ 1 ต้องใช้เงิน (เป็นสื่อในกำรออม) แต่พี่น้องทั้ง 5 กลุ่ม ก็ไม่มีเงิน หรือไม่
มีรำยได้เพียงพอในกำรออม
 กำรออมกลุ่มที่ 2 (บ้ำนและที่ดิน) ยิ่งต้องลงทุน จึงยิ่งยำกมำกสำหรับประชำชนทั้ง 5
กลุ่ม
 กำรออมกลุ่มที่สำม (ต้นไม้) ก็ต้องกำรที่ดิน ก่อนที่จะปลูกต้นไม้ได้ ซึ่งทำให้ประชำชน
ทั้ง 5 กลุ่มก็มักมีจำกัดเช่นกัน
 กำรออมกลุ่มที่ 5 (สิ่งของ) ประชำชนก็ต้องลงทุนซื้อและไม่รู้ว่ำจะเก็บนำนไปจนถึง
เมื่อไร มูลค่ำจึงจะเพิ่มขึ้น ซึ่งแปลว่ำมีควำมเสี่ยงเพิ่มขึ้นตำมไปด้วย
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ภาพที่ 13 เงื่อนไขของกำรออม

จำกข้อจำกัดดังกล่ำว ภำคประชำชนจึงได้เสนอแนวทำงกำรออม แนวทำงต่ำงๆ ตัวอย่ำงเช่น
 ให้รัฐบำล/เทศบำลออมให้ประชำชน (หรือร่วมสมทบในกำรออม) เลย เช่น เดือนละ
500 บำท” ข้อเสนอนี้ ตอนแรกข้อเสนอนี้อำจฟังดูแปลกๆ แต่ผู้เสนอยืนยันว่ำ ก็รัฐบำล
จ่ำยเงินให้เรำบริโภคได้เลย (บัตรคนจนเดือนละ 200-500 บำท) แล้วทำไมจะจ่ำยให้เรำ
ออมไม่ได้
 กำรออมแบบที่สอง (บ้ำนและที่ดิน) ได้โดยกำรทำให้ต้นทุนของบ้ำน ที่ดิน และต้นทุน
เงินกู้ถูกลง ซึ่งก็จะมีผลให้ประชำชนสำมำรถออมได้มำกขึ้น
 กำรออมแบบที่สำม (กำรปลูกต้นไม้) โดยกำรปลูกในที่ดินของรัฐก็ได้ไง ที่ดินก็ยังเป็น
ของรัฐเหมือนเดิม แต่ขอมำออมต้นไม้ 20 ปี และแบ่งต้นไม้ที่ได้คนละครึ่งกับรัฐบำล
หรือในกรณีที่ประชำชนอยู่ในพื้นที่เมือง ซึ่งไม่สำมำรถดูแลต้นไม้ที่ ปลูกได้ ก็อำจใช้กำร
ลงทุนผ่ำนกองทุนพันธบัตรต้นไม้แทน
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 กำรออมแบบที่สี่ ปศุสัตว์ก็สำมำรถออมได้เลย เพรำะต่อไปก็ค่อยๆ ขยำยได้ เมื่อวัวและ
แพะคลอดลูกออกมำ และหำกขำยวัวหรือแพะได้ ก็ต้องบังคับออมในกลุ่มแรก (ออม
เป็นเงิน) ด้วย
 กำรออมแบบที่ห้ำ ในรูปสิ่งของ ภำคประชำชนเสนอให้สนับสนุนกำรรมกลุ่มสำหรับคน
ที่ชอบแบบเดียวกัน จะได้มองเห็นโอกำส และควำมเสี่ยงในกำรเก็บออมรูปแบบนี้ได้
3.6

แนวคิดธนาคารต้นไม้ยืนต้นเพื่อการออม

สืบเนื่องจำกมูลค่ำกำรออมของผู้สูงอำยุไทยยังอยู่ในระดับที่ต่ำ ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มมูลค่ำ
ของทรัพย์สินที่ผู้สูงอำยุ/ผู้กำลังจะก้ำวไปเป็นผู้สูงอำยุที่จะสำมำรถออมได้ เพื่อให้เป็นไปในลักษณะ
เศรษฐกิจอำยุรวัฒน์
ธนำคำรต้นไม้เพื่อกำรออม เป็นแนวคิดหนึ่งในรูปแบบเศรษฐกิจอำยุรวัฒน์ นั่นคือ กำรออมผ่ำน
กำรเติบโตและกำรเพิ่มมูลค่ำของไม้ยืนต้น ซึ่งมี (ก) กำรออมตำมธรรมชำติเกิดขึ้นทุกวัน (ข) ควำมเสี่ยง
ต่ำ (ค) ทำให้ที่ดินและต้นไม้เป็นของมีมูลค่ำ และ (ง) มีประโยชน์ในเรื่องสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ ท ำควำมเข้ ำ ใจกั บ แนวคิ ด ธนำคำรต้ น ไม้ เ พื่ อ กำรออมให้ เ ป็ น รู ป ธรรมมำกยิ่ ง ขึ้ น ขอ
ยกตัวอย่ำง กรณีชมรมคนรักป่ำ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ ซึ่งดำเนินกำรตำม
แนวคิดธนำคำรต้นไม้ โดยตั้งอยู่บนฐำนว่ำ กำรปลูกต้นไม้คือ กำรออม ในรูปแบบที่ทุกคนทำได้ และ
สมำชิกมีกำรประมำณกำรณ์กันว่ำ แต่ละวัน ต้นไม้จะมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น ขั้นต่ำวันละ 1 บำท/ต้น
3.6.1 ออมอย่างไร?
จำกตัวเลข 1 บำท/ต้น/วัน ถ้ำคิดเวลำ 20 ปี ต้นไม้หนึ่งต้นก็จะมีมูลค่ำเพิ่มขึ้นเท่ำกับ 7,300
บำท/ต้น แต่จริงๆ แล้ว หำกไปเทียบรำคำตลำดของเนื้อไม้ที่สมำชิกขำยได้ในปัจจุบัน (เช่น ไม้ตะเคียน
ที่มีอำยุ 20 ปีขึ้นไป) ขั้นต่ำของต้นไม้ใหญ่ที่ขำยคือ 100,000 บำท/ต้น และค่ำเฉลี่ยที่ได้คือ ประมำณ
200,000 บำท/ต้น
เมื่อคิดเช่นนี้ สมำชิกชมรมคนรักป่ำที่ตำบลกำแพงเพชร จึงมักคุยกันว่ำ ออมวันละกี่บำท? ซึ่งคำ
ว่ำ “ออมวันละกี่บำท” ก็หมำยถึงจำนวนต้นไม้ที่แต่ละคนได้ปลูกไปแล้วนั่นเอง เช่น คนที่ออม 20,000
ต้น หรือเท่ำกับออมวันละ 20,000 บำท นั่นเอง
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นั่นแปลว่ำ ถ้ำต้นไม้ของสมำชิกท่ำนนี้ เติบโตได้ตำมคำด และขำยได้สัก 10,000 บำท/ต้น พี่
น้องท่ำนนี้จะมีมูลค่ำของต้นไม้ทั้งหมดถึง 200 ล้ำนบำท
3.6.2 ออมที่ไหน?
ชมรมคนรักป่ำ ตำบลกำแพงเพชรจะให้ควำมสำคัญกับกำรปลูกป่ำในสวนยำง เพรำะ มีสวนยำง
อยู่แล้ว และระยะปลูกของยำงค่อนข้ำงห่ำง (6 เมตร/แถว หรือ 8 เมตร/แถว) จึงแซมเข้ำไปได้ไม่ยำก
นัก
ข้อดีของแนวคิดนี้ หำกมองในมุมเศรษฐศำสตร์ คือ สมำชิกตำบลกำแพงเพชรปลูกต้นไม้โดยไม่
มีต้นทุนค่ำที่ดินเลย
3.6.3 ปลูกต้นไม้อะไร?
ในกำรเลือกไม้ที่มำปลูก ชมรมคนรักป่ำ ที่ตำบลกำแพงเพชรมีหลักสำคัญคือ หลัก 4 จ. คือ
 หนึ่ง จ. ใจชอบ หรือปลูกพืชที่เรำชอบ
 สอง จ. เจริญเติบโตไว พี่น้องมีกำรเก็บข้อมูลกำรเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกในร่มยำงอย่ำง
ละเอียด ต้นไม้ที่โตไวในร่มยำงได้แก่ พะยอม ตะเคียนทอง แดง มะฮอกกำนี ส่วนไม้ที่โต
ไม่ดีในร่มยำงเช่น ไม้พะยูง ไม้สัก
 สำม จ. จำหน่ำยได้รำคำดี โดยจะตั้งเกณฑ์ขั้นต่ำที่ 10,000 บำท/ต้น ไม้ที่โตไวแต่ขำย
ไม่ได้รำคำ เช่น กระถินเทพำ ชมรมฯ จะไม่สนับสนุนให้ปลูกเลย
 และ สี่ จ. จัดหำ (ต้นกล้ำ/เมล็ดพันธุ์) ได้ง่ำย โดยเฉพำะได้ฟรี หรือหำกต้องซื้อ ชมรมฯ
ก็จะตั้งเกณฑ์ไว้ว่ำ กล้ำไม้ที่นำมำปลูกไม่ควรแพงกว่ำ 25 บำท/ต้น
3.6.4 ปลูกต้นไม้เท่าไร?
โดยเฉลี่ย สมำชิกชมรมคนรักป่ำ ตำบลกำแพงเพชรจะปลูกในอัตรำเท่ำกับต้นยำงพำรำคือ 70
ต้น/ไร่ หรือหำกคิดเป็นมูลค่ำต้นไม้ใหญ่เมื่อครบ 20 ปีก็จะประมำณ 700,000 บำท/ไร่
นอกจำกนี้ ยังปลูกพืชอย่ำงอื่น แซมเข้ำอีกด้วยเช่น พริกไทย โดยไม่ต้องปักเสำ แต่ให้เลื้อยไป
ตำมต้นไม้ที่ปลูกแทน รวมถึงไม้ขนำดเล็กที่เป็นสมุนไพร เช่น ต้นปลำไหลเผือก หรือผักเหลียง เป็นต้น
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3.6.5 ปลูกแล้วจะขายอย่างไร?
ชมรมฯ มองว่ำ อนำคตหำกสำมำรถแปรรูปไม้ได้เอง จะได้รำคำดีกว่ำขำยเป็นต้น ตอนนี้จึงออม
เงินกันเพิ่มเติมเดือนละ 100 บำท/คน เพื่อเตรียมกำรลงทุนเลื่อยไม้หรือทำเฟอร์นิเจอร์ในอีก 15 ปี
ข้ำงหน้ำ
ทำงชมรมยังอธิบำยเพิ่มเติมว่ำ กำรปลูกต้นไม้เป็นสินค้ำที่ปลูกมีอำนำจต่อรอง เพรำะ หำกไม่ได้
รำคำที่ต้องกำร ก็ไม่ขำยก็ได้ เพรำะเก็บไว้ต่อก็ไม่เสียต้นทุนอะไร แถมยังมีมูลค่ำเพิ่มขึ้นอีกด้วย เรียกว่ำ
No barriers to exit หรือไม่มีอุปสรรคในกำรออกจำกตลำด (ถ้ำไม่เป็นธรรม) จริงๆ
3.6.6 แล้วคนไม่มีที่ดินทากินจะทาอย่างไร?
พี่น้องชมรมคนรักป่ำ พร้อมช่วยคนที่ไม่มีที่ดินปลูกต้นไม้ในที่ดินของรัฐ เพื่อเป็นเงินออมให้กับ
เขำ โดยไม่ต้องโอนสิทธิในที่ดินมำให้คนปลูก (ที่ดินยังเป็นของรัฐบำล โดยสมบูรณ์) พี่น้องขอแต่ต้นไม้ที่
จะตัดมำครึ่งหนึ่งหลังครบ 20-30 ปี และต้นไม้ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งจะเป็นของรัฐ เพื่อเป็นป่ำต่อไป
เพรำะฉะนั้ น หำกคิ ด ตำมสู ต รของพี่ น้ อ งที่ ก ำแพงเพชร ถ้ ำ เรำมี พื้ น ที่ ใ ห้ ค นปลู ก ต้ น ไม้ คนละ
ประมำณ 1 ไร่ ก็น่ำจะมีหลักประกันเงินออมตอนเกษียณประมำณ 300,000-400,000 บำท/คน
3.7

รูปแบบการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อการออม

จำกตัวอย่ำงของธนำคำรต้นไม้ ที่ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำข้ำงต้น เรำ
สำมำรถพัฒนำต่อยอด รูปแบบกำรปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อกำรออมสำมำรถลงทุนและต่อยอดได้เป็น 4
รูปแบบด้วยกันคือ
3.7.1 รูปแบบการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อการออมแบบพื้นฐาน
รูปแบบกำรปลูกไม้เศรษฐกิจแบบพื้นฐำน เริ่มต้นจำกกำรปลูกและดูแลต้นไม้ใหญ่ให้เติบโตจนมี
คุณภำพเนื้อไม้และมีมูลค่ำที่สำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ได้ (เช่น มีอำยุ 20-25 ปี) รูปแบบกำรปลูกไม้
เศรษฐกิจแบบนี้แม้จะมีควำมเป็นไปได้สูงและให้ผลตอบแทนสูง (เช่น ให้ผลตอบแทนมำกกว่ำ 100,000
บำท/ไร่ ในช่วงเวลำ 20 ปี) แต่กำรจะดำเนินกำรให้เกิดขึ้นและขยำยผลได้จริง ต้องเตรียมควำมพร้อม
ใน 3 เรื่องคือ
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 ควำมรู้เรื่องกำรเติบโตของเนื้อไม้ ของต้นไม้ชนิด/พันธุ์ที่ต่ำงกัน ในพื้นที่ที่ต่ำงกัน เพื่อให้
ผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจสำมำรถเลือกปลูกได้อย่ำงเหมำะสม รวมถึงกำรมีพันธุกรรมของกล้ำพันธุ์ที่ดี ควำมรู้
เกี่ยวกำรดูแลรักษำที่ถูกต้อง หรือเรียกว่ำ ไม่ใช่แค่ปลูกได้ แต่ต้อง “ปลูกเก่ง” ด้วย
 ควำมรู้และทักษะในกำรแปรสภำพหรือแปรรูปไม้ เพื่อรักษำคุณภำพและมูลค่ำของเนื้อ
ไม้ โดยกำรแปรรูปที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด ขณะเดี ยวกัน ก็อำนวยควำมสะดวกให้กับผู้
ปลูกไม้ให้สำมำรถรู้เท่ำทันเทคโนโลยีในกำรแปรรูปไม้ด้วย หรือเรียกว่ำ ต้อง “ตัดเก่ง” ด้วย
 ควำมรู้และระบบข้อมูลเรื่อง รำคำเนื้อไม้ เช่น กำรมีระบบรำคำกลำงอ้ำงอิง เพื่อให้ผู้
ปลูกไม้สำมำรถเลือกปลูก/ตัดได้อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับภำวะรำคำของเนื้อไม้ต่ำงๆ รวมถึงเป็น
แหล่งข้อมูลเพื่อสร้ำงอำนำจต่อรองให้กับผู้ปลูกไม้ด้วย หรือเรียกว่ำ ต้อง “ขำยเก่ง” อีกด้วย
ภาพที่ 14 รูปแบบที่ 1 ปลูกต้นไม้เพื่อกำรออม

แม้ว่ำ รูปแบบกำรปลูกไม้เศรษฐกิจแบบนี้จะให้ผลตอบแทนที่ดี แต่รูปแบบกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ
แบบนี้ก็ข้อจำกัดสำคัญคือ (ก) กระแสเงินสดที่จำเป็นจะต้องลงทุนในตอนแรก และ (ข) ต้องรอคอย
กระแสเงินสดคืนมำในเวลำนำน ซึ่งนั่นจะเป็นข้อจำกัดสำคัญสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีควำมจำเป็นต้อง
มีกระแสเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในกำรดำเนินชีวิต
เพรำะฉะนั้น เรำจึงจำเป็นต้องมีกำรต่อยอดแบบจำลองเศรษฐกิจในรูปแบบย่อยๆ อื่นๆ ต่อไป
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3.7.2 รูปแบบการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อการออมแบบวนเกษตร
รูปแบบกำรปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อกำรออมแบบวนเกษตร เป็นกำรต่อยอดรูปแบบกำรปลูกไม้
เศรษฐกิจเพื่อกำรออมแบบพื้นฐำนให้มีกระแสเงินสดกลับคืนมำเป็นระยะ เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถมี
รำยได้ที่เพียงพอในระหว่ำงที่ทำกำรปลูกไม้เศรษฐกิจไปพร้อมๆ กันด้วย
วนเกษตร จึงเป็นทำงเลือกสำคัญที่ช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีรำยได้กลับคืนมำในระหว่ำงกำรปลูก
และรอไม้เศรษฐกิจเติบโต โดยแนวทำงที่สำมำรถทำได้มีอยู่ด้วยกันหลำยรูปแบบ อำทิ
 กำรปลูกไม้เศรษฐกิจแซมเข้ำไปในพืชเศรษฐกิจ เช่น กำรปลูกไม้เศรษฐกิจแซมเข้ำไปในสวน
ยำงพำรำ
 กำรปลูกพืชเศรษฐกิจระยะสั้น แซมเข้ำไปในสวนไม้เศรษฐกิจ เช่น กำรปลูกผักพื้นบ้ำน กำร
ปลูกพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบเครื่องแกงในสวนป่ำ
 กำรเลี้ยงสัตว์หรือกำรเพำะเลี้ยงแมลงในสวนป่ำ เมื่อไม้เศรษฐกิจหรือพืชเศรษฐกิจมีร่มเงำที่
เหมำะสมระดับหนึ่ง เป็นต้น
 กำรเพำะขยำยพันธุ์กล้ำไม้ ซึ่งเหมำะมำกสำหรับเกษตรกรที่มีอำยุมำกขึ้น
 กำรท่องเที่ยวในสวนป่ำและกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ทั้งนี้ หัวใจของกำรก้ำวมำสู่รูปแบบย่อยแบบวนเกษตรนี้ จะต้องประกอบด้วย (ก) ควำมรู้เรื่อง
วนเกษตร หรือเกษตรแบบผสมผสำน และ (ข) ควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรจัดกำรกำรตลำด
ผลผลิตของวนเกษตร
ภาพที่ 15 รูปแบบที่ 2 วนเกษตร
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3.7.3 รูปแบบการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อการออมแบบวนผลิตภัณฑ์
ในขณะที่รูปแบบกำรปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อกำรออมแบบวนเกษตร เป็นกำรเพิ่มกระแสรำยได้
ของผู้ ป ลู ก ไม้ ในช่ ว งที่ ไ ม้ เศรษฐกิ จ ยั ง ไม่ โ ตพอ รู ป แบบกำรปลู ก ไม้ เศรษฐกิ จ เพื่ อ กำรออมแบบวน
ผลิตภัณฑ์เป็นกำรเพิ่มกระแสรำยได้ในช่วงหลังที่เนื้อไม้ที่ปลูกไว้พร้อมใช้งำนแล้ว โดยผ่ำน (ก) กำรแปร
รูปเนื้อไม้ขั้นต้น (ข) กำรแปรรูปเนื้อไม้แบบพร้อมใช้งำน และ (ค) กำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
(เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ บ้ำนไม้) เพื่อให้ผลตอบแทนจำกกำรปลูกไม้เพิ่มขึ้นอย่ำงเต็มที่
กำรลงทุนในธุรกิจวนผลิตภัณฑ์นอกจำกจะเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของเนื้อไม้ เพิ่มผลประโยชน์
จำกกำรปลู ก ไม้ แ ล้ ว ยั ง มี บ ทบำทส ำคั ญ ใน (ก) เพิ่ ม กำรจ้ ำ งงำนในชนบท (ข) พั ฒ นำทั ก ษะของ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจไม้ และ (ค) กำรขยำยอุปสงค์ของกำรใช้ไม้ให้เพิ่มขึ้นในระยะยำว เนื่องจำกควำม
สะดวกในกำรใช้งำนไม้จะมีมำกขึ้นกว่ำเดิม
อย่ำงไรก็ดี กำรลงทุนในส่วนของวนผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้อง (ก) เตรียมควำมพร้อมในเชิงทักษะ
ฝีมือและเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่เหมำะสมในกำรแปรรูป (ข) กำรพัฒนำแบบจำลองทำงธุรกิจ
ในรำยละเอียดสำหรับแต่ละกลุ่ม/พื้นที่ และ (ค) กำรสนับสนุนสินเชื่อและกำรลงทุนสำหรับธุรกิจวน
ผลิตภัณฑ์ด้วย
ภาพที่ 16 รูปแบบที่ 3 วนเกษตรและแปรรูปไม้
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3.7.4 รูปแบบการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อการออมแบบวนธนกิจ
รูปแบบกำรปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อกำรออมแบบวนธนกิจ เป็นควำมพยำยำมในกำรตอบโจทย์โดย
ใช้กระบวนกำรจัดกำรทำงกำรเงิน (Financial management) เพื่อระดมทุนจำกผู้ที่มีควำมประสงค์ใน
กำร “ลงทุน” ผ่ำนกำรปลูกไม้ แต่มีข้อจำกัดที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง หรือไม่สำมำรถดูแลต้นไม้
เศรษฐกิจที่จะปลูกได้ ดังนั้น “วนธนกิจ” จึงเป็นกำรเพิ่มช่องทำงให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินหรือเวลำที่เพียงพอใน
กำรปลูกไม้ สำมำรถลงทุนในกำรปลูกไม้ได้ โดยแบ่งส่วนผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกและดูแล
ต้นไม้นั้นขึ้นมำ
ในฝั่งพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกไม้ กำรมี “วนธนกิจ ” ก็จะเป็นส่วนที่เข้ำมำเติมหรือช่วยในกำร
“กระแสรำยจ่ำย” เพื่อกำรลงทุนแทนพี่น้องเกษตรกร รวมถึงทดแทนรำยได้เกษตรบำงส่วนที่ต้องเสีย/
ลดลงไปจำกปลูกไม้เศรษฐกิจ ทำให้พี่น้องเกษตรกรสำมำรถตัดสินใจลงทุนในกำรปลูกไม้เศรษฐกิจได้
ง่ำยขึ้น แต่ทั้งนี้ เมื่อมีกำรตัด/แปรรูป/ขำยไม้แล้ ว พี่น้องเกษตรกรก็ต้องแบ่งรำยได้ส่วนหนึ่ง (ตำมที่ตก
ลงกันตั้งแต่แรก) ให้เป็นผลตอบแทนในกำรลงทุนของพี่น้องที่มำร่วมลงทุน
อย่ ำงไรก็ ดี กำรพั ฒ นำวนธนกิ จ ขึ้ น มำจ ำเป็ น ต้ อ งมี อ งค์ ก รหรื อ ตั ว กลำงทำงกำรเงิ น ขึ้ น มำ
ดำเนินกำร เช่น กำรตั้งกองทุนป่ำไม้ และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินในรูปแบบต่ำงๆ ให้ผู้ลงทุน
วนธนกิจเลือกลงทุนอย่ำงเหมำะสมกับตนเอง เช่น อำจลงทุนแบบพันธบัตรป่ำไม้ (ลงทุนครั้งเดียว แล้ว
รอรับผลตอบแทนก่อนใหญ่ในปลำยงวด) กำรลงทุนแบบกำรออม (ทยอยลงทุนรำยปี แล้วไปรอรับ
ผลตอบแทนก้อนใหญ่ในปลำยงวด) กำรลงทุนแบบประกันรำยได้ในระยะยำว (ทยอยลงทุนรำยปี และ
ทยอยรับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนระยะยำวเป็นรำยเดือนหรือรำยปีในอนำคต)

หน้าที่ 61/101

ภาพที่ 17 รูปแบบที่ 4 กำรออมต้นไม้ผ่ำนตลำดทุน

กำรลงทุนแบบวนธนกิจ นอกจำกจะมีผลดีในด้ำนกำรลงทุนแล้ว ยังมีผลดีในกำรรองรับควำม
เสี่ยงในกำรปลูกไม้เศรษฐกิจอีกด้วย ผ่ำนทำงระบบกำรประกันภัยผลผลิต (ในกรณีนี้ ผลผลิตคือ เนื้อไม้)
ทำให้ควำมเสี่ยงทั้งของผู้ปลูกไม้และของผู้ลงทุนมีกำรเฉลี่ยควำมเสี่ยงออกไป เพรำะในควำมเป็นจริง
แล้ว กำรปลูกไม้เศรษฐกิจมีควำมเสี่ยงในภำพรวมไม่มำกนัก (แต่ในผู้ปลูกไม้เฉพำะรำย อำจยังมีควำม
เสี่ยงสูง เช่น วำตภัย) ดังนั้น เมื่อเฉลี่ยควำมเสี่ยงไป กำรปลูกไม้เศรษฐกิจจะเป็นกำรลงทุนที่มีควำม
เสี่ยงต่ำมำก
ดังนั้น กำรสร้ำงองค์ควำมรู้เรื่อง “วนธนกิจ” จึงมีควำมสำคัญเร่งด่วน และจะใช้เป็นแกนหลัก
แกนหนึ่งได้ในกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรปลูกไม้เศรษฐกิจในสังคมไทย
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บทที่ 4 มิติชุมชนสังคม
ประเด็น การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ
กำรดำเนินชีวิตของผู้ที่อยู่ในวัยสูงอำยุนั้น กำรมีโอกำสเข้ำร่วมกับสังคม ได้พบปะสังสรรค์กับผู้อื่น
จะทำให้ผู้สูงอำยุกลับมำมีชีวิตชีวำ มีควำมคำดหวังและมีเป้ำหมำยที่ดีในชีวิต มีควำมรู้สึกว่ำตนเองมี
ควำมสำมำรถ มีคุณค่ำ ตลอดจนมีสถำนภำพและบทบำททำงสังคมที่เป็นที่ยอมรับมำกยิ่งขึ้น ดังนั้น จึง
เกิดทั้งควำมเชื่อและกำรกระทำที่ส่งเสริมให้เกิดกำรรวมกลุ่มของผู้สูงอำยุในลักษณะกลุ่ม ชมรม สมำคม
สโมสร และศูนย์ต่ำงๆ ขึ้นมำกมำย บทควำมนี้มีควำมมุ่งหมำยที่จะนำเสนอสถำนกำรณ์กำรรวมกลุ่ม
ของผู้สูงอำยุในประเทศไทย กำรสนับสนุนของภำครัฐผ่ำนกฎหมำย แผน นโยบำย และมำตรกำรต่ำงๆ
ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข เป็นกำรนำเสนอแบบสรุปเพื่อให้เห็นภำพเบื้องต้น อันจะนำไปสู่กำร
อภิปรำยและแสวงหำคำตอบที่เหมำะสมต่อไป
4.1 สถานการณ์การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในประเทศไทย
ประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลที่ระบุถึงกำรรวมกลุ่มของผู้สูงอำยุในลักษณะต่ำงๆ ที่ชัดเจนแต่ผล
กำรศึกษำของ เดชำ สังขวรรณ และคณะ (2558) ได้ระบุว่ำมีผู้สูงอำยุ ร้อยละ 34.7 ไม่ได้เป็นสมำชิก
กลุ่ม /ชมรมต่ำงๆ /ร่วมกิจกรรมใดเลย ร้อยละ 38.5 เป็นสมำชิกกองทุนระดับชุมชนเพื่อกำรออม
ทรัพย์ทุกประเภท ส่วนที่เป็นสมำชิกชมรมผู้สูงอำยุหรือชมรมผู้เกษียณอำยุ มีร้อยละ 25.8 นอกนั้นเป็น
สมำชิกกลุ่มอื่นๆ
โดยกำรรวมกลุ่มของผู้สูงอำยุมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมสภำพสังคม ปัจจุบันนอกจำกชมรมผู้สูงอำยุ
แล้ว ยังมีกำรรวมกลุ่มในรูปแบบศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้สู งอำยุในชุมชน ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิต
และส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ ภำยใต้ศูนย์ฯ เหล่ำนี้เกิดกิจกรรมหลำยประเภท กิจกรรมที่นิยมมำกคือ กำร
จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอำยุขึ้นในศูนย์ฯ โดยถือเป็นกิจกรรมหลักของศูนย์ซึ่งนับเป็นรูปแบบกำรรวมตัว
รูปแบบหนึ่ง นอกจำกนั้นผู้สูงอำยุยั งมีกำรรวมกลุ่มผ่ำนกิจกรรมอื่นๆ เช่น กำรฝึกอบรมอำชีพ กำรทำ
กิจกรรมเพื่อชุมชน (จิตอำสำ) และกำรรวมกลุ่มกับคนต่ำงวัยในกิจกรรมทำงศิลปวัฒนธรรมที่จัดใน
ชุมชน กำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำ เป็นต้น
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ในช่วงปี 2528-2530 มีกำรรวมตัวของชมรมผู้สูงอำยุเพื่อจัดตั้งองค์กรกลำงทำหน้ำที่ประสำนงำน
ระหว่ำงชมรมทั้งหลำยทั่วประเทศ ก่อตั้งเป็นสมำคมสภำผู้สูงอำยุแห่งประเทศไทยขึ้น ปัจจุบันมีชมรม
ผู้สูงอำยุที่เป็นเครือข่ำยของสมำคมสภำผู้สูงอำยุแห่งประเทศไทย จำนวน 28,245 ชมรม (สมำคมสภำ
ผู้สูงอำยุแห่งประเทศไทย, 2560) โดยในกรุงเทพมหำนครมีกำรรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กรกลำงเพื่อ
ประสำนงำนชมรม ใช้ชื่อว่ำ สหพันธ์ชมรมผู้สูงอำยุกรุงเทพมหำนคร ปัจจุบันมีจำนวนชมรมในสหพันธ์
ชมรมผู้สูงอำยุกรุงเทพมหำนคร จำนวน 394 ชมรม กำรรวมกลุ่มในลักษณะชมรมผู้สูงอำยุนี้ เป็น
รูปแบบกำรรวมกลุ่มของผู้สูงอำยุที่มีจำนวนมำกกว่ำรูปแบบอื่น และเป็ นรูปแบบที่มุ่งสู่กำรพัฒ นำ
ผู้สูงอำยุผ่ำนกำรจัดกำรโดยผู้สูงอำยุเองที่ชัดเจนกว่ำรูปแบบอื่นที่มีในประเทศไทย
4.2 กฎหมาย แผน นโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับการรวมกลุ่มและส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุของ
ภาครัฐ
ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมำย แผน ยุทธศำสตร์ นโยบำย และมำตรกำรที่ภำครัฐได้กำหนดเพื่อ
ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มและส่งเสริมศักยภำพผู้สูงอำยุหลำยรูปแบบ โดยมีรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย พุทธศักรำช 2560 เป็นกรอบใหญ่ มียุทธศำสตร์ช ำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่เป็ น
แนวทำงให้หน่วยงำนดำเนินกำร มีพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553 เป็นกฎหมำยหลักเกี่ยวกับผู้สูงอำยุโดยเฉพำะ แผนและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนระดับ
กระทรวงและกรมอีกประมำณ 1111 หน่วยงำน ที่กำหนดขึ้น ภำยใต้ขอบเขตควำมรับผิดชอบของ
หน่วยงำนนั้นๆ และมีกำรทำบันทึกข้อตกลงร่วมควำมร่วมมือ กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกำรพัฒนำคน
ตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวั ยและผู้สู งอำยุ) เมื่อ พ. ศ. 2560 ระหว่ำง 4 กระทรวงหลัก ได้แก่
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ มหำดไทย สำธำรณสุข และศึกษำธิกำร เพื่อ
ร่วมมือกันขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนด้ำนผู้สูงอำยุ โดยมิได้ระบุถึงกำรรวมกลุ่มอย่ำงชัดเจน เป็นกำรระบุ
ถึงกิจกรรมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุที่มำรวมกลุ่มในกำรจัดกิจกรรม มีเพียง พระรำชบัญญัติ
ผู้สูงอำยุ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มำตรำ 1111 (4) กำหนดให้หน่วยงำน
ภำครัฐที่เกี่ยวข้องสนับสนุนกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอำยุให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนำตนเอง /สังคม กำรให้
ควำมรู้ คำปรึกษำ ทรัพยำกรด้ำนบุคลำกรและวัสดุอุปกรณ์เท่ำนั้น จำกกำรวิเครำะห์มำตรกำร กลไก ที่
กำหนดเพื่อส่งเสริมกำรรวมกลุ่มดังกล่ำวมำนั้น
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มี ง ำนวิ จั ย หนึ่ ง ได้ให้ ข้อ คิดเห็ น ว่ ำ “...กำรด ำเนิ น งำนยั ง ไม่เป็ น ไปตำมแผนและวั ตถุประสงค์
ผู้สูงอำยุเป็นเพียงผู้ร่วมกิจกรรมมำกกว่ำผู้ร่วมคิด ร่วมทำ ที่เกิดจำกศักยภำพและควำมคิดเห็นของ
ผู้สูงอำยุเอง เป็นลักษณะกำรเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอำยุเข้ำมำร่วมกิจกรรมมำกกว่ำกำรเปิดโอกำสให้มีส่วน
ร่วม... แม้ว่ำนโยบำยของทุกๆ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะให้ควำมสำคัญแก่ผู้สูงอำยุในว่ำ “เป็นผู้ที่อยู่ใน
วัยที่เป็นหลักชัยของสังคมก็ตำม แต่แนวทำงกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นว่ำ
ผู้สูงอำยุเป็นผู้ที่อยู่ในวัย ที่ควรได้รับกำรสงเครำะห์ และดูแลเพื่อไม่ให้เป็นภำระของสังคมกล่ ำวคื อ
มุ่งเน้นกำรให้บริกำรของหน่วยงำนมำกกว่ำจะเป็นกำรเสริมพลังอำนำจ (Empower) ผู้สูงอำยุและ
ครอบครัว” (อำชัญญำ รัตนอุบล และคณะ, 25611)
หน่วยงำนภำครัฐทั้งระดับกระทรวง กรม และสถำบัน รวมทั้งหน่วยงำนภำคเอกชน ที่มีบทบำท
เกี่ยวกับกำรรวมกลุ่มและชมรมของผู้สูงอำยุนี้ ถือว่ำเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในด้ำน
กำหนดนโยบำย แผน และแนวปฏิบัติ ได้รับผลกระทบทั้งทำงบวกและลบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมจำก
กำรดำเนินงำน ประกอบด้วย กระทรวงมหำดไทย (กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กรมกำรพัฒนำ
ชุมชนฯ) กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (กรมพัฒนำสังคม
และสวั ส ดิ ก ำร กรมกิ จ กำรผู้ สู ง อำยุ กำรเคหะแห่ ง ชำติ ฯ ) กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร เป็ น ต้ น ส่ ว นใน
ภำคเอกชน ได้แก่ สมำคมสภำผู้สูงอำยุแห่งประเทศไทยฯ สหพันธ์ชมรมผู้สูงอำยุกรุงเทพมหำนคร และ
องค์กรอิสระ เช่น สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ควรมีกำรทบทวนบทบำทที่
เป็นอยู่และแสวงหำแนวทำงที่จะพัฒนำกำรรวมกลุ่มของผู้สูงอำยุให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
และก้ำวข้ำมปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นต่อไป
4.3 ปัญหาของการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ
กำรวมกลุ่มของผู้สูงอำยุมีพัฒนำกำรเข้ำสู่กำรเป็นทำงกำรมำกยิ่งขึ้น มีกำรจัดรูปแบบ /โครงสร้ำง
ชมรมผู้สูงอำยุ มีระเบียบปฏิบัติ มีคณะกรรมกำร มีโครงสร้ำงอย่ำงเป็นทำงกำร มีกำรจัดตั้งองค์กรใน
ลักษณะองค์กรของทำงรำชกำร รวมทั้งมีกำรรำยงำนผล และประเมินควำมเข้มแข็งของแต่ละชมรม แต่
ไม่มีกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ อำคำรสถำนที่ และทรัพยำกรอื่นๆ ที่ใช้ในกำรบริหำรองค์กร จึงทำ
ให้ภำระหน้ำที่ทั้งหมดอยู่ในควำมรับผิดชอบของประธำนชมรม โดยส่วนใหญ่ประธำนใช้บ้ำนของตนเอง
เป็นสถำนที่ทำกำรของชมรม รวมทั้งสนับสนุนงบประมำณแก่ชมรมตำมควำมสำมำรถของตน สมำคม
สภำผู้สูงอำยุฯ ทำหน้ำที่เป็นเพียงเครือข่ำยหลัก ประสำนงำนกับชมรมอื่นๆ เท่ำนั้น ดังนั้น นับตั้งแต่
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ก่อตั้ง (พ.ศ. 2505) จนถึงปัจจุบันมีชมรมผู้สูงอำยุที่เข้มแข็งจำนวนหนึ่ง ที่สำมำรถพัฒนำกลุ่มและ
สมำชิกไปได้อย่ำงดีและเหมำะสม แต่มีอีกจำนวนมำกที่ มีกำรพัฒนำไปอย่ำงเชื่องช้ำ และมีปัญหำ
อุปสรรคในกำรดำเนินงำนมำกมำย โดยปัญหำอุปสรรคที่สำคัญ ได้แก่
4.3.1 ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณ ซึ่งได้แก่ กำรขำดแคลนเงินทุนในกำรดำเนินงำนและควำม
ยำกลำบำกในกำรรณรงค์หำทุน ปัญหำนี้สืบเนื่องจำกกำรดำเนินงำนชมรมเกือบทั้งหมดดำเนินกำรโดย
ประธำนชมรมเป็นหลัก (ทั้งควำมคิด หำงบประมำณ ทำกิจกรรมและประสำนงำน) ถึงแม้ประธำนจะมี
ควำมตั้งใจดี ทว่ำเมื่อมีกำรเสียสละเงินบ่อยครั้ง จึ งมีควำมลำบำกใจและไม่สำมำรถสนับสนุนได้ตลอด
นอกจำกนั้น ชมรมยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับควำมรู้ รูปแบบ วิธีกำร เทคนิคกำรมีส่วนร่วมของสมำชิก และ
กำลังคน กำลังใจ ในกำรแสวงหำแหล่งทุน
4.3.2 ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารในชมรม ดังที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้วว่ำ ชมรมผู้สูงอำยุเกิดจำก
ควำมร่วมมือร่วมใจของผู้สูงอำยุในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่มีควำมรู้และควำมถนัดด้ำนเทคโนโลยีสมัยใหม่
เช่น กำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรค้นคว้ำข้อมูลและกำรสื่อสำรค่อนข้ำงน้อย จึงประสบปัญหำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร กำรเข้ำถึงข้อมูลและแหล่งทุนต่ำงๆ จึงทำให้ชมรมส่วนใหญ่เกิดควำมท้อถอยในกำร
ดำเนินงำน
4.3.3 การขาดความคิดริเริ่มในการท ากิจกรรม ผลกำรวิจัยของเดชำ สังขวรรณ และคณะ
(2558) และศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ (2555) ได้ระบุว่ำ ชมรมผู้สูงอำยุส่วนมำกนิยมทำกิจกรรม
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพ ทั้งกำรจัดประชุมให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพและกำรป้องกันโรค กำรบรรยำยให้
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรรักษำโรคและกำรดูแลตนเองในกำรประชุมประจำเดือนของชมรม นอกจำกนั้น
รำยงำนกำรขอรับทุนสนับสนุนโครงกำรจำกกองทุนผู้สูงอำยุ ระหว่ำงปี 2550-25611 (ลือชัย ศรีเงิน
ยวง และคณะ (25611) พบว่ำ จำกจำนวนโครงกำรที่ขอรับทุนสนับสนุน 1,601 โครงกำร เป็นโครงกำร
เกี่ยวกับกำรอบรมให้ควำมรู้สุขภำพ และนันทนำกำรถึงจำนวน 783 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 49.0
เหตุที่ชมรมผู้สูงอำยุทำกิจกรรมซ้ำๆ เนื่องจำกสมำชิกคิดรูปแบบกิจกรรมใหม่ๆ ไม่เป็น
4.4 แนวทางแก้ไขปัญหา
กำรรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่ำงๆ จะสัมฤทธิ์ผลต่อเมื่อกลุ่มมีกำรเจริญเติบโต และมีควำมยั่งยืน
กำรเจริญเติบโตของกลุ่มมิได้วัดเพียงกำรเพิ่มขึ้นของจำนวนสมำชิกเท่ำนั้น แต่หมำยถึงกำรดำเนินงำนที่
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ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้นของสมำชิกกลุ่ม ซึ่งในที่นี้คือกลุ่มผู้สูงอำยุควรมีกำรพัฒนำกำรที่
เหมำะสมกับวัยและมีคุณภำพชีวิตที่ดี สำมำรถพึ่งตนเองได้ตำมอัตภำพ โดยเป้ำหมำยดังกล่ำวนี้จะ
บรรลุผลได้ภำยใต้กำรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำกระบวนกำรกลุ่มของผู้สูงอำยุ ดังนี้
4.4.1 การสนับสนุนทรัพยากรในการดาเนินงาน ได้แก่ บุคลำกร งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ และ
สถำนที่ ในกำรรวมกลุ่ม เนื่องจำกปัญหำสำคัญในกำรทำหน้ำที่เป็นประธำนชมรมต่ำงๆ ของผู้สูงอำยุที่มี
ภำระควำมรับผิดชอบด้วยตนเอง ทั้งเรื่องงบประมำณ สถำนที่ และกำรดำเนินงำนทุกเรื่องนั้น ส่งผลต่อ
ควำมท้อถอยและสร้ำงปัญหำในครอบครัวแก่บุคคลเหล่ำนั้น ดั งนั้น กำรเสริม /เพิ่มเติม เพื่อลดจุดอ่อน
ดังกล่ำว จะช่วยให้กำรทำหน้ำที่ของประธำนดำเนินกำรไปได้ด้วยดี กำรแสวงหำเครือข่ำยทั้งภำยในและ
ภำยนอกชุมชน แหล่งสนับสนุนควำมรู้ และมีผู้มีควำมรู้เฉพำะด้ำนมำเป็นผู้ร่วมบริหำร ร่วมจัดกิจกรรม
จะทำให้ภำระงำนของประธำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น ส่งผลต่อกำรจัดกิจกรรมแก่สมำชิกได้อย่ำงต่อเนื่อง
4.4.2 การสร้างทีมบริหารกลุ่มจากคนต่างวัยและสร้างผู้นาทดแทน เนื่องจำกกำรเสื่อมถอย
ทำงร่ำงกำย จิตใจ และพละกำลังของประธำนชมรมและกรรมกำร ส่งผลต่อกำรยุติชมรมหรือกิจกรรม
กำรสร้ ำ งผู้ น ำใหม่ ห รื อ ผู้ น ำทดแทน โดยกำรวำงแผนบุ ค คลให้ มี บ ทบำทต่ ำ งๆ เพื่ อ สื บ ทอดกำร
บริหำรงำนชองชมรมจะช่วยให้เกิดควำมยั่งยืน อย่ำงไรก็ตำม กำรอบรมหรือให้ควำมรู้เพื่อเพิ่มศักยภำพ
นั้น มีประโยชน์ในระดับหนึ่งในระยะสั้นเท่ำนั้น เนื่องจำกผู้สูงอำยุให้ควำมสำคัญกับกำรประสบกำรณ์ที่
ผ่ำนมำของตนเองมำกกว่ำกำรนำควำมรู้ใหม่ (ที่ยำกต่อควำมเข้ำใจ) ที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดดั้งเดิมที่มี
อยู่ไปปรับใช้ ดังนั้น กำรเสริมสร้ำงพลังแบบพี่เลี้ยง (Mentor) และกำรสร้ำงผู้นำต่ำงวัยจะช่วยให้เกิด
ผลดีมำกกว่ำกำรอบรมให้ควำมรู้เพียงอย่ำงเดียว อย่ำงไรก็ตำม แนวคิดนี้ได้มีกำรดำเนินงำนบ้ำ งในบำง
ชุ ม ชน แต่ ยั ง ไม่ มี ก ำรศึ ก ษำถึ ง สั มฤทธิ์ ผ ลและกำรถอดบทเรี ย นรู้ ต่ ำ งๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น จ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ำร
ด ำเนิ น งำนทดลองตั ว แบบนี้ ให้ เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ต่ ำ งภู มิ ภ ำคและขนำด /รู ป แบบของกำรรวมกลุ่ ม ที่
หลำกหลำยต่อไป
4.4.3 ปรับ ปรุง และพัฒ นาการบริ ห ารจั ด การศูน ย์ พั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต และส่ ง เสริ ม อาชี พ
ผู้สูงอายุ รวมทั้งศูนย์บริการกลางวันสาหรับผู้สูงอายุ เป็นสถำนที่ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุ และเป็นพื้นที่
กลำงในกำรทำกิจกรรมภำยใต้กำรบริหำรงำนแบบคณะกรรมกำรร่วม โดยมีผู้สูงอำยุเป็นแกนนำหลัก
หน่วยงำนภำครัฐ ท้องถิ่น และประชำชนทุกวัยในชุมชนเป็นหน่วยงำนสนับสนุน
4.4.4 การมีหน่วยงานภาครัฐเป็นแม่ข่ายทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ
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4.4.5 กองทุนผู้สูงอายุ และควรปรับปรุงระเบียบการจัดสรรงบประมาณ เพื่ออุดหนุนและ
ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของผู้สูงอำยุให้กว้ำงขวำงมำกกว่ำเดิม
กล่ำวโดยสรุป กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรและรูปแบบครอบครัวทำให้กำรพึ่งตนเองของ
ผู้สูงอำยุเป็นเรื่องจำเป็นและทวีควำมสำคัญยิ่งขึ้น กำรรวมกลุ่มคนวัยเดียวกันและมีกิจกรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง นับเป็นวิถีทำงแห่งกำรพึ่งตนเองรูปแบบหนึ่งที่สำมำรถพัฒนำด้ำนกำย จิต ปัญญำ และสังคม
ทำให้เกิดควำมเข้มแข็งต่อกำรดำเนินชีวิตภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม อย่ำงไรก็ตำม ข้อจำกัด
ทำงด้ำนสุขภำพกำย จิต และเศรษฐกิจของผู้สูงอำยุมีผลต่อกำรคงไว้ กำรพัฒนำซึ่งกิจกรรมและกำร
รวมกลุ่ม ดังนั้น ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน ควรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม สนับสนุน
และเสริมสร้ำงกำรรวมกลุ่มของผู้สูงอำยุ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรรวมกลุ่มในลักษณะศูนย์กลำงวัน
รูปแบบต่ำงๆ กำรรวมกลุ่มเป็นชมรมผู้สูงอำยุ ให้สำมำรถเป็นแหล่งในกำรพัฒนำผู้สูงอำยุอย่ำงแท้จริง
เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่พึงประสงค์ในกลุ่มผู้สูงอำยุต่อไป
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บทที่ 5 มิติสภาพแวดล้อม
ประเด็น นโยบายการปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัย ด้วย 1 ตาบล 1 ศูนย์อยู่ดี
5.1 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
5.1.1 สภาพแวดล้ อ ม ซึ่ ง ในโครงกำรนี้ ห มำยถึ ง สภำพแวดล้ อ มที่ เ ป็ น มิ ต รส ำหรั บ ผู้ สู ง อำยุ
(Friendly Environment for Elderly People) ที่หมำยถึง สภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมำะสมกั บ
กำรใช้ชีวิตประจำวัน และไม่ก่อให้เกิดอันตรำยกับผู้สูงอำยุ4
5.1.2 Universal Design เป็นแนวควำมคิดสำกลที่องค์กำรสหประชำชำติได้พยำยำมเผยแพร่และ
ส่งเสริม จำกแนวควำมคิดเดิมเพื่อให้คนพิกำรได้รับสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรดำรงชีวิตในอำคำร
และสิ่ ง แวดล้ อ มตำมโครงกำร Promotion of Non-Handicapping Physical Environment for
Disabled Persons และได้ มี ก ำรพั ฒ นำตำมล ำดั บ เป็ น Accessible Design, Adaptable Design,
Barrier Free Design ซึ่งในที่สุดก็เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในหลักกำรของ Universal Design5 ที่เริ่ม
ด้ ว ยควำมเท่ ำ เที ย มกั น ในกำรใช้ ส อยของผู้ ใ ช้ ที่ ต่ ำ งวั ย และต่ ำ งควำมสำมำรถ (Equitable Use)
ปรั บ เปลี่ ย นกำรใช้ ไ ด้ (Flexible in Use) ใช้ ง่ ำ ยด้ ว ยตนเอง (Simple and Intuitive Use) กำรสื่ อ
ควำมหมำยเป็นที่เข้ำใจ (Perceptible Information) ทนต่อกำรใช้ที่ผิดพลำด (Tolerance for Error)
เบำแรง (Low Physical Effort) และมีขนำดและที่ว่ำงเพื่อกำรเข้ำถึงและใช้ได้ (Size and Space for
Approach and Use)6
5.1.3 ที่อยู่อาศัย หมำยถึง อำคำรที่ปลูกสร้ำงขึ้นเพื่อกำรอยู่อำศัย มีหลำยประเภท เช่น บ้ำนเดี่ยว
บ้ำนแฝด ทำวน์เฮำส์ อำคำรชุด เป็นต้น
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ไตรรัตน์ จำรุทัศน์ และคณะ, 2550.การศึกษาข้อมูลด้านสภาพสังคม เศรษฐกิจและทัศนคติ ของผูส้ ูงอายุในเมืองเพื่อการพัฒนา
ที่อยู่อาศัย. รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหำนคร: จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.
5
Molly Follette Story, M.S. IDSA. 2001. Principles of Universal Design. Universal Design Handbook. New York:
McGrow - Hill.
6
ภรำดร ธัญญำพันธุ์. Aging Friendly Housing, ประชุมวิชำกำรแห่งชำติด้ำนสูงวัยและผู้สูงอำยุ วันที่ 9-12 เมษำยน 2550 ที่
อำคำร อปร โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
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5.2 สถานการณ์ ปัญหาและความสาคัญของการปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัย
ข้อมูลสถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุไทย พบว่ำผู้สูงอำยุไทยอยู่ในภำวะช่วยตัวเองไม่ได้ มำกถึงร้อยละ 5
รวมถึงอยู่ตำมลำพังคนเดียว ใน พ.ศ. 2560 มีถึงร้อยละ 11 สัดส่วนผู้สูงอำยุที่อยู่ตำมลำพังกับคู่สมรส
ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 217 นอกจำกนี้ ผู้สูงอำยุ โดยเฉพำะในเขตเมืองเคยหกล้มขณะเดิน/ยืน หรือ
ตกจำกเตียง/เก้ำอี้/ที่สูง ถึงร้อยละ 58 และจำกโครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
ผู้ สู ง อำยุ แ ห่ ง ชำติ ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ระยะที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) 9 ในกำรประเมิ น
ยุทธศำสตร์ที่2: กำรส่งเสริมและพัฒนำผู้สูงอำยุ มำตรกำร 4 ระบบบริกำรและเครือข่ำยกำรเกื้อหนุน
ในด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับผู้สูงอำยุ มีกำรสำรวจสิ่งอำนวยควำมสะดวกโดยพิจำรณำจำก
ลักษณะ 3 อย่ำงได้แก่ มีทำงลำดเป็นทำงเดิน มีรำวบันไดหรือบันไดเลื่อน หรือลิฟต์ และมีห้องสุขำ
เฉพำะผู้สูงอำยุ ผลกำรประเมิน
1) โรงพยำบำลรัฐและ/หรือเอกชนทั้งหมด 59 แห่ง พบว่ำมีเพียงร้อยละ 25.4 เท่ำนั้นที่มี
สิ่งอำนวยควำมสะดวกครบทั้ง 3 อย่ำง
2) ศำลำกลำงจังหวัด/ศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร ทั้งหมด 17 แห่ง พบว่ำมีเพียงปะมำณ
หนึ่งในสิบของสถำนที่ดังกล่ำวเท่ำนั้นที่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกครบทั้ง 3 อย่ำงตำมเกณฑ์
3) ที่ว่ำกำรอำเภอ/สำนักงำนเขต โดยเป็นที่ว่ำกำรอำเภอ 16 แห่งและสำนักงำนเขต 13
แห่ง พบว่ำ มีเพียงร้อยละ 13.8 ที่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกครบผ่ำนตำมเกณฑ์
4) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (อปท.) หมำยถึ ง ที่ ทำกำรองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นจั ง หวัด
(อบจ.) ที่ทำกำรเทศบำล และที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (อบต.) สำรวจทั้งหมด 48 แห่ง พบว่ำ
มีเพียงร้อยละ 10.9 เท่ำนั้นที่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่ผู้สูงอำยุสำมำรถใช้งำนได้จริงครบ 3 อย่ำงตำม
เกณฑ์
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มูลนิธิสถำบันวิจยั และพัฒนำผู้สูงอำยุไทย (มส.ผส.) และสถำบันวิจยั ประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล. 2559. สถานการณ์
ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559. กรุงเทพฯ: บริษัท พริ้นเทอรี่ จำกัด
9
วิพรรณ ประจวบเหมำะ และคณะ. 2560. รายงานการศึกษา โครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม แผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ระยะที่ 3 (พ.ศ.2555-2559). กรุงเทพฯ: วิทยำลัยประชำกรศำสตร์
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5) ห้ำงสรรพสินค้ำ/ศูนย์กำรค้ำ โดยกำหนดให้เข้ำสำรวจห้ำงสรรพสินค้ำหรือศูนย์กำรค้ำที่
ใหญ่ที่สุดในเขตที่เป็นตัวอย่ำงในเขตกรุงเทพมหำนคร และห้ำงที่มีขนำดใหญ่ที่สุดของจังหวัดที่เป็น
ตัวอย่ำง และรวมถึงห้ำงที่มีอยู่ในเขตอำคำรที่ตกเป็นตัวอย่ำงทั่วประเทศ รวม 42 แห่ง โดยรวมพบว่ำ มี
เพียงร้อยละ 11.9 เท่ำนั้นที่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกครบตำมเกณฑ์
6) สวนสำธำรณะ สำรวจ 6 แห่ง และพบว่ำไม่มีสวนสำธำรณะแห่งใดเลยที่มีสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกสำหรับผู้สูงอำยุตำมเกณฑ์
7) สถำนีขนส่ง จำกสถำนีขนส่งหลักทั้ง 3 แห่งในกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ สถำนีขนส่งหมอ
ชิต สถำนีขนส่งเอกมัย และสถำนีขนส่งสำยใต้ใหม่ และสถำนีขนส่งในจังหวัดที่เป็นตัวอย่ำงอีก 18 แห่ง
รวมทั้งหมด 21 แห่ง พบว่ำไม่มีสถำนีขนส่งแห่งใดเลยที่มีทำงลำด รำวบันได/บันไดเลื่อน/ลิฟท์ และ
ห้องสุขำเฉพำะสำหรับผู้สูงอำยุครบทั้ง 3 อย่ำง
8) ท่ำอำกำศยำน พบว่ำ ร้อยละ 62.5 ของท่ำอำกำศยำนที่เป็นตัวอย่ำงในกำรสำรวจ (8
แห่ง) มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับผู้สูงอำยุครบทั้ง 3 อย่ำงตำมเกณฑ์
9) สถำนีรถไฟ สำรวจสถำนีรถไฟที่เป็นสถำนีรถไฟหลักของกรุงเทพมหำนครและจังหวัด
อื่นที่เป็นตัวอย่ำง รวม 9 แห่ง ซึ่งจำกผลกำรสำรวจ ไม่พบกำรมีสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับผู้สูงอำยุ
ครบทั้ง 3 อย่ำงตำมเกณฑ์เลย
10) ศำสนสถำน ศำสนสถำนที่เป็นตัวอย่ำงในกำรสำรวจครั้งนี้ คือ วัด รวม 40 แห่ง และ
จำกกำรเข้ำสำรวจ ไม่พบวัดแห่งใดเลยที่มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกครบทั้ง 3 อย่ำง
11) ตลำดสด สำรวจรวม 12 แห่ง และไม่พบตลำดสดที่มีทำงลำด รำวบันได และห้องสุขำ
สำหรับผู้สูงอำยุครบทั้ง 3 อย่ำง
กำรประมินผลในมำตรกำร6ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอำยุมีที่อยู่อำศัยและสภำพแวดล้อมที่
เหมำะสมและปลอดภัย โดยหมำยถึงบ้ำนที่มีลักษณะทั้ง 5 อย่ำง ดังต่อไปนี้ คือบันไดบ้ำนมีรำวให้ยึด
เกำะห้องน้ำ/ห้องส้วมมีรำวให้ยึดเกำะห้องนอนอยู่ชั้นล่ำงหรือเป็นบ้ำนชั้นเดียว ห้องน้ำ/ห้องส้วมอยู่ใน
บ้ำนและชนิดของส้วมเป็นแบบนั่งห้อยเท้ำ พบว่ำมีเพียงประมำณร้อยละ 3.4 เท่ำนั้นที่ผู้สูงอำยุอำศัยอยู่
ในบ้ำนที่มีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม
นอกจำกนี้ ข้ อ มู ล จำกวำระปฏิ รู ป ที่ 30: กำรปฏิ รู ป ระบบเพื่ อ รองรั บ สั ง คมสู ง วั ย โดย
คณะกรรมกำรปฏิรูประบบรองรับกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของประเทศไทย สภำปฏิรูปแห่งชำติ ได้
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ด ำเนิ น กำรพั ฒ นำข้ อ เสนอกำรปฏิ รูป ระบบเพื่ อ รองรั บ สั ง คมสู ง วั ย ของประเทศไทยด้ ำ นเศรษฐกิจ
สภำพแวดล้อม สุขภำพและสังคม โดยมีหลักกำรในกำรปฏิรูป 10 ที่เกี่ยวข้องคือ กำรปฏิรูประบบเพื่อ
รองรับสังคมสูงวัยด้ำนกำรปรับสภำพแวดล้อม สิ่งอำนวยควำมสะดวกและบริกำรสำธำรณะ ใน 2
ประเด็นคือ
(1) สนั บ สนุ น ให้ ทุกภำคส่ วนมีส่ ว นร่ ว มในกำรสร้ ำงชุ มชนที่ น่ ำ อยู่ ส ำหรั บ สัง คมสูงวัย
(สำหรับคนทุกวั ย ) โดยกำรปรับสภำพแวดล้อ มทำงกำยภำพ ได้แก่ที่อยู่อำศัย อำคำร ระบบขนส่ ง
มวลชน และสภำพแวดล้อมทำงสังคม ด้วยกำรประกำศนโยบำยและปรับแก้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
อำคำรสถำนที่รำชกำร และเอกชนต่ำง ๆ ดำเนินกำรจัดให้มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่เหมำะสม กำร
เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนและบริกำรสำธำรณะร่วมถึงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมและธุรกิจเพื่อรับสังคม
สูงวัย
(2) ส่งเสริมบ้ำนปลอดภัยสำหรับประชำกรวัยเกษียณ เช่น กำรออกมำตรกำรกำหนดที่อยู่
อำศัยเพื่อสังคม (Social Housing) ร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยที่พักอำศัยทั้งอำคำรชุด และบ้ำน
จัดสรร เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอำยุ คนพิกำร หรือกลุ่มคนที่จำเป็นให้อยู่อำศัยร่วมกันในชุมชน โดยไม่
แบ่งแยกชุมชนน่ำอยู่สำหรับสังคมผู้สูงวัย
จะเห็ น ได้ ว่ ำมี ค วำมพยำยำมในกำรออกนโยบำยและแผนงำนต่ ำ ง ๆ เพื่ อ ด ำเนิ น กำรปรั บ
สภำพแวดล้อมให้รองรับสังคมสูงวัยมำโดยตลอด รวมถึงกำรแก้ปัญหำโดยกำรปรับปรุงที่อยู่สำหรับ
ผู้สูงอำยุ ทั้งงบประมำณภำครัฐและเอกชนหลำยครั้ง แต่ละครั้งในกำรปรับปรุงก็จะดำเนินกำรจบกัน
เป็นแต่ละโครงกำรและงบประมำณที่กำหนด เนื่องจำกผู้ดำเนินกำรในส่วนภำครัฐ จะใช้บุคลำกรจำก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรออกแบบและควบคุม บำงส่วนใช้กำรจ้ำงเหมำช่ำงเพื่อดำเนินกำร
ปรับปรุง หรือหำกเป็นภำคเอกชนส่วนใหญ่จะใช้กำรมอบงบประมำณลงสู่ท้องถิ่น ดังนั้นกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของภำคประชำชน และตัวชุมชนจะน้อย ทำให้ไม่มีควำมต่อเนื่องและไม่มีควำมยั่งยืน รวมถึง
กำรส่งเสริมให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจว่ำกำรปรับสภำพแวดล้อมอย่ำงไรจึงจะเหมำะสมสำหรับผู้สูงอำยุ
และคนทุกวัย และกำรส่งเสริมให้ทุกภำคส่ว นเห็นถึงควำมสำคัญกำรปรับสภำพแวดล้อมยังมีอยู่น้อย
กำรจัดตั้ง 1 ตำบล 1 ศูนย์อยู่ดี จึงมีควำมสำคัญเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบำยต่ำง ๆ ในกำรปรับ
สภำพแวดล้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยดังกล่ำว
10

สภำปฏิรูปแห่งชำติ. 2558. วาระปฏิรูปที่ 30 : การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัย. กรุงเทพฯ: สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร.
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5.3 ตัวอย่างรูปธรรมของการปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัย
จำกกรณีศึกษำของเทศบำลตำบลหนองตองพัฒนำ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำมีกำรสร้ำงระบบที่มี
ควำมยั่งยืน เพรำะมีกำรดำเนินกำรจัดตั้งศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุป่ำลำน
ตำมหลักยูนิเวอร์แซลดีไซน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ อบรม ศึกษำดูงำน และส่งเสริมให้เห็นควำมสำคัญ
ด้ำนกำรปรับสภำพแวดล้อม ควบคู่ไปกับกำรดำเนินโครงกำรอบรมช่ำงชุมชน (หรือ โครงกำรอบรมหมอ
บ้ำน) ให้มีควำมรู้ในกำรปรับสภำพแวดล้อมให้ถูกต้องและเหมำะสมกับผู้สูงอำยุ รวมถึงดำเนินกำรปรับ
สภำพแวดล้อมอย่ำงจริงจัง ดังนั้นทำงโครงกำร จึงเสนอให้มีกำรจัดตั้งศูนย์อยู่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุภำยใต้แนวคิดหนึ่งตำบลหนึ่งศูนย์อยู่ดี
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กรณีศึกษำของศูนย์ออกแบบสภำพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal Design Center) ซึ่งเป็น
ศูนย์ให้คำปรึกษำ ให้ควำมรู้ ติดตำมและให้คำแนะนำ อบรมหรือเสวนำในกำรออกแบบและปรับปรุงที่
อยู่อำศัยให้เหมำะสมกับผู้สูงอำยุและคนพิกำร รวมถึงรวบรวมองค์ควำมรู้และวิจัยด้ำนนวัตกรรมของ
ท้องถิ่น รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณชน และช่วยกระตุ้นให้สังคมเห็นควำมสำคัญ
ของกำรออกแบบสภำพแวดล้อมเพื่อทุกคน ได้รั บงบประมำณเบื้องต้นจำกสำนักงำนกองทุนสนับสนุน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ดำเนินกำรจัดตั้งรวม 5 ศูนย์ จำกเครือข่ำย 5 มหำวิทยำลัย ได้แก่
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
และมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
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5.4 นโยบาย กฎหมาย และกลไกที่เกี่ยวข้อง
5.4.1 ความสอดคล้องกับนโยบายสากลที่ไทยร่วมรับรองกับนานาชาติ กำรจัดตั้ง 1 ตำบล 1
ศูนย์อยู่ดี เป็นประเด็นที่บรรจุอยู่ในนโยบำยระดับสำกล ซึ่งนำนำประเทศมีข้อตกลงขับเคลื่อนร่วมกัน
เช่น
1) เป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) รวม 17
เป้ำหมำยของสหประชำชำติ ซึ่งประเทศไทยร่วมเป็นสมำชิก โดยในเป้ำหมำยที่ 11 มุ่งทำให้เมืองและ
กำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์มีควำมครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้ำนทำนและยั่งยืน ภำยในปี 2573 (ค.ศ.
2030) มีเป้ำประสงค์ย่อยที่ 11.7 จัดให้มีกำรเข้ำถึงพื้นที่สำธำรณะสีเขียวที่ปลอดภัย ครอบคลุมและ
เข้ำถึงได้โดยถ้วนหน้ำโดยเฉพำะผู้หญิง เด็ก คนชรำและผู้มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย และมีตัวชี้วัดกำร
ขับเคลื่อน คือ ส่วนแบ่ง เฉลี่ยของพื้นที่เมืองที่ถูกสร้ำงขึ้นให้เป็นสถำนที่ใช้ ประโยชน์สำธำรณะสำหรับ
ทุกคน
2) วำระใหม่แห่งกำรพัฒนำเมือง (New Urban Agenda : NUA) ซึ่งรับรองในที่ประชุ ม
สหประชำชำติ ว่ำด้วยกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยและเมืองอย่ำงยั่งยืน ครั้งที่ 3 (HABITAT III) เมื่อปี พ.ศ.
2559 มีสำระสำคัญ เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติใหม่ในกำรพัฒนำเมืองที่ให้ควำมสำคัญต่อหน่วยงำนท้องถิ่น
กำรออกแบบและพั ฒ นำ ที่ อ ยู่ อ ำศั ย และเมื อ งให้ มี ที่ อ ยู่ อ ำศั ย พอเพี ย งส ำหรั บ ทุ ก คน รวมถึ ง ให้
ควำมสำคัญต่อกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงพื้นที่สำธำรณะเพื่อสุขภำวะ ได้แก่ ถนน ทำงเท้ำ ทำงจักรยำน
ลำนจัตุรัส สวน
3) อนุ สั ญ ญำว่ ำ ด้ ว ยสิ ท ธิ ค นพิ ก ำร (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities)11 ประเทศไทยได้ให้สัตยำบันเมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2551 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
28 สิงหำคม 2551 โดยมีเนื้อหำสำระในเรื่องของกำรส่งเสริมคุ้มครองและประกันให้คนพิกำรทั้งปวง ได้
อุปโภคสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนทั้งปวงอย่ำงเต็มที่และเท่ำเทียมกัน และส่งเสริมกำรเคำรพ
ในศักดิ์ศรีที่มีมำแต่กำเนิด กำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติต่อคนพิกำรทุกรูปแบบ กำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์
ได้จำกสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ กำรขนส่ง ข้อมูลข่ำวสำรและบริกำรสำธำรณะ กำรยอมรับควำมเท่ำ
เที ย มกั น ของคนพิ ก ำรในทำงกฏหมำย ควำมเสมอภำคในโอกำสทำงกำรศึ ก ษำ กำรท ำงำน กำร
รักษำพยำบำล กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองอย่ำงเท่ำเทียมกับบุคคลทั่วไป ซึ่งถือว่ำเป็นประโยชน์อย่ำง
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ยิ่ ง ต่ อ คนพิ ก ำร โดยในข้ อ 2 นิ ย ำม “กำรออกแบบที่ เป็ น สำกล” หมำยถึ ง กำรออกแบบผลิ ต ภัณฑ์
สภำพแวดล้อม โปรแกรม และบริกำรที่ทุกคนสำมำรถใช้ได้ ในขอบเขตมำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้โดย
ไม่จำเป็นต้องดัดแปลง หรือออกแบบเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีควำมต้องกำรจำเป็น “กำรออกแบบที่
เป็นสำกล” จะต้องไม่กันออกไปซึ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิกำรเฉพำะกลุ่ม และข้อ 9 ควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำถึง เพื่อให้คนพิกำรดำรงชีวิตอยู่ได้โดยอิสระและมีส่วนร่วมอย่ำงเต็มที่ในทุกด้ำนของกำรดำเนิน
ชีวิต รัฐภำคีจะดำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมที่จะให้คนพิกำรสำมำรถเข้ำถึงสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ
กำรขนส่ง สำรสนเทศและกำรสื่อสำร รวมทั้งเทคโนโลยีและระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และสิ่ง
อำนวยควำมสะดวก รวมถึงบริกำรอื่นที่เปิดหรือที่จัดให้แก่สำธำรณะ ทั้งในเมืองและในชนบท ทั้งนี้บน
พื้นฐำนที่เท่ำเทียมกับบุคคลอื่น มำตรกำรเหล่ำนี้ ซึ่งรวมถึงกำรบ่งชี้ และกำรขจัดอุปสรรคและข้อกีดกัน
ต่อควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง ซึ่งจะใช้บังคับกับ (เอ) อำคำร ถนน กำรขนส่งและสิ่งอำนวยควำมสะดวก
อื่น ๆทั้งภำยในและภำยนอกสถำนที่ รวมถึงโรงเรียน บ้ำน สถำนบริกำรทำงกำรแพทย์ และสถำนที่
ทำงำน (บี) บริกำรสำรสนเทศ กำรสื่อสำร และบริกำรอื่น ๆ รวมถึงบริกำรอิเล็กทรอนิกส์และบริกำรใน
กรณีฉุกเฉิน
5.4.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี12 กำรจัดตั้ง 1 ตำบล 1 ศูนย์อยู่ดี สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในหลำยยุทธศำสตร์ด้วยกัน ได้แก่
1) ยุ ทธศำสตร์ ช ำติ ด้ ำนกำรสร้ ำ งควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น ในประเด็ น สร้ ำ งควำม
หลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยกำรสร้ำงและใช้ประโยชน์จำกข้อมูลขนำดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในกำรส่งเสริมกำรตลำด กำรดูแลควำมปลอดภัยและอำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิกำรและผู้สูงอำยุ
2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ในประเด็นเรื่องกำร
พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำคนเชิงคุณภำพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงกำร
ตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงำน และวัยผู้สูงอำยุ เพื่อสร้ำงทรัพยำกร
มนุษย์ที่มีศักยภำพ และส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนประเทศจัดสภำพแวดล้อมให้เป็น
มิตรกับผู้สูงอำยุและกำรมีส่วนร่วมของผู้สูงอำยุในสังคม รวมถึงประเด็นด้ำนกำรตระหนักถึงพหุปัญญำ
ของมนุ ษ ย์ ที่ห ลำกหลำย ด้ ว ยกำรกำรสร้ ำ งเส้ น ทำงอำชี พ สภำพแวดล้ อ มกำรท ำงำน และระบบ
สนับสนุนที่เหมำะสมสำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษผ่ำนกลไกต่ำง ๆ โดยจัดให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำน
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เครื่องมือกำรทำงำนที่เหมำะสม กำรสร้ำงระบบเชื่อมโยงเครือข่ำยวิจัยกับศูนย์ควำมเป็นเลิศที่มีอยู่ใน
ปั จ จุ บั น ในรูป แบบกำรร่ ว มมื อ กำรมี ก ลไกกำรทำงำนในลั ก ษณะกำรรวมตั ว ของกลุ่ ม คนในหลำย
สำขำวิชำเพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้ำให้สำมำรถต่อยอดงำนวิจัยที่สำมำรถตอบโจทย์
กำรพัฒนำประเทศ กำรสร้ำงควำมร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถำบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้นักวิจัยควำมสำมำรถสูงของไทย และประเด็นด้ำนกำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี
ด้วยกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี โดยส่งเสริมให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพที่เป็นมิตรต่อสุขภำพและเอื้อต่อกำรมีกิจกรรมสำหรับยกระดับสุขภำวะของสังคม และกำร
สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
3) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ในประเด็นเรื่องกำรลด
ควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ ด้วยกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและทำงสังคม
ที่เอื้อต่อกำรดำรงชีวิตและกำรมีส่วนร่วมเป็นพลังในสังคมสำหรับคนทุกกลุ่มโดยเฉพำะคนพิกำรและผู้
สูงวัย รวมถึงกำรจัดระบบเมืองที่เอื้อต่อกำรสร้ำงชีวิตและสังคมที่มีคุณภำพและปลอดภัยให้สำมำรถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของกำรขยำยตัวของเมืองในอนำคต โดยกำรจัดสิ่งอำนวยควำม
สะดวกให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย สะดวกสำหรับคนทุกกลุ่มอย่ำงทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และประเด็นด้ำนกำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม ได้แก่สร้ำงสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมี
คุณธรรม โดยสนับสนุนกำรรวมตัวและดึงพลังของภำคส่วนต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรเชื่อมพลังของคนสำม
วัย คือเยำวชนคนรุ่นใหม่คนวัยทำงำน และผู้สูงอำยุ ให้มำเป็นกำลังของกำรพัฒนำเพื่อส่วนรวม และ
กำรรองรับสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ ด้วยกำรส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับ
กำรส่งเสริมและฟื้นฟูศักยภำพผู้สูงอำยุ รวมถึงสนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน ภำค
วิชำกำร ภำคประชำสังคมและภำคประชำชน
5.4.3 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560256413
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ได้แก่ (1) กำรยกระดับ
คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำและกำรเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต โดยขยำยควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งสถำบั น อำชี ว ศึ ก ษำ
สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ ภำคเอกชน และผู้ เชี่ ย วชำญทั้ ง ในและต่ ำ งประเทศ พั ฒ นำสำขำวิ ช ำที่ มี ค วำม
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เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนสู่ควำมเป็นเลิศ กำรพัฒนำงำนวิจัยไปสู่นวัตกรรม และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต อำทิพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบรำณสถำน อุทยำน
ประวัติศำสตร์ โรงเรียนผู้สูงอำยุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น (2)
พัฒนำระบบกำรดูแลและสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับสังคมสูงวัย ได้แก่วิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
สิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ชีวิตประจำวันที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ และส่งเสริมกำรพัฒนำเมือ งที่
เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุทั้งระบบขนส่งสำธำรณะ อำคำรสถำนที่ พื้นที่สำธำรณะ และที่อยู่อำศัยให้เอื้อต่อ
กำรใช้ชีวิตของผู้สูงอำยุและทุกกลุ่มในสังคม
2) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่
ปรับปรุงกฎหมำยและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเมืองเพื่อรองรับกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
ปรับปรุงเทศบัญญัติท้องถิ่นรวมทั้งกำรปรับปรุงกฎหมำยควบคุมอำคำร เพื่อให้มีกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุดตำมมำตรฐำนกำรใช้พลังงำนในอำคำร และมีกำรใช้วัสดุท ดแทนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ขยำยผลกำรพัฒนำเมืองสีเขียวในมิติต่ำงๆ ที่ดำเนินกำรอยู่แล้วในลักษณะนำร่อง อำทิ เมืองน่ำอยู่
3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
คั่งและยั่งยืน ได้แก่ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พัฒนำรูปแบบกำรจัดบริกำรสำธำรณะให้หลำกหลำยสอดคล้อง
กั บ ควำมต้ อ งกำรของท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยกระบวนกำรมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ ำ งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ภำคเอกชน กับภำคประชำสังคมให้มำกขึ้น
4) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ได้แก่กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนขนส่ง โดยกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในระยะต่อไปต้องคำนึงถึงกำรอำนวย
ควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริกำรทุกกลุ่ม โดยเฉพำะกลุ่มคนพิกำรและผู้สูงอำยุ โดยออกแบบพัฒนำและ
ปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนสำธำรณะของภำครัฐให้สำมำรถอำนวยควำมสะดวกและรองรับผู้ใช้บริกำร
ทุกกลุ่มได้อย่ำงปลอดภัยและมี ประสิ ทธิภำพ ภำยใต้หลักกำรกำรออกแบบเพื่อ ทุกคน (Universal
Design)
5) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ได้แก่ (1)
เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำและผลักดันสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และเชิงสังคม โดย
ลงทุนวิจัยและพัฒนำกลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภำพพัฒนำได้เอง ด้วยกำรให้ควำมสำคัญกับ
กำรทำวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพิ่ มขึ้น ทั้งกำรจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อให้สำมำรถแปลง
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งำนวิจัยไปสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และเชิงสังคมได้อย่ำงเป็นรูปธรรมมำกขึ้น (2) พัฒนำสภำวะ
แวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม โดยสนับสนุนให้มีกำรทำวิจัยที่
สอดคล้องกับศักยภำพและควำมต้องกำรของพื้นที่เพื่อสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ซึ่งจะช่วยเสริมสร้ำงศักยภำพกำรวิจัยและพัฒนำของท้องถิ่น และนำงำนวิจัยไปช่วยสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มและแก้ปัญหำต่ำงๆ โดยใช้ประโยชน์จำกสถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนด้ำนกำรวิจัยพัฒนำที่
กระจำยตัวอยู่ในพื้นที่ และภำคชุมชนและสังคม (3) ส่งเสริมให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนและพัฒนำควำมรู้
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมเชิงลึก ผ่ำนทำงกลไกที่มีอยู่ เพื่อให้เป็นที่รวมของ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ และศำสตร์อื่น ๆ ในกำรให้คำปรึกษำและข้อแนะนำกำร
พัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศแก่รัฐบำลและสำธำรณะ
5.4.4 ความสอดคล้องกับคณะทางานประชารัฐเพื่อสังคม (E6) กำรประชุม “คณะทำงำนประชำ
รัฐเพื่อสังคม (E6) ครั้งที่ 1/2559” เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2559 ที่ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ ดร.
สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยกรัฐมนตรี ประธำนในกำรประชุมได้มอบหมำยให้กระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมั่งคงของมนุษย์ (พม.) รับหน้ำที่เป็นหัวหน้ำทีมภำครัฐ หอกำรค้ำไทยรับหน้ำที่เป็น
หัวหน้ำทีมภำคเอกชน และให้กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำ งเสริมสุขภำพ (สสส.) รับหน้ำที่เป็นหัวหน้ำทีม
ภำคประชำสั ง คม ร่ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นพลั ง พั ฒ นำทำงสั ง คม โดยคณะทำงำนประชำรั ฐเพื่ อ สั ง คมได้
พิจำรณำและเห็นชอบขับเคลื่อนประเด็นทำงสังคมที่เร่งด่วน โดยตั้งเป้ำหมำยจำกควำมร่วมมือ 3 ภำค
ส่วน ร่วมกันผลักดันแต่ละประเด็นให้เกิดผลอย่ ำงเป็น รูปธรรมในระยะเวลำอันใกล้ หรือ “5 Quick
Win”14 โดยหนึ่ ง ในนั้ น คื อ ด้ ำ นที่ อ ยู่ อ ำศั ย เพื่ อ ผู้ สู ง อำยุ แ ละคนพิ ก ำร ได้ แ ก่ ก ำรสร้ ำ งที่ พั ก อำศั ย ที่
ปลอดภัยและมีระบบบริกำร ตลอดจนสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่เหมำะสมตำมแนวคิดกำรออกแบบเพื่อ
ทุกคน (Universal Design) โดยเน้นกำรเข้ำถึงบริกำรและใช้ประโยชน์ได้จริง
นอกจำกนี้ กำรประชุมคณะทำงำนประชำรัฐเพื่อสังคมด้ำนที่อยู่อำศัยและนิเวศน์เพื่อกำรอยู่
อำศัย Working Group 1 กำรซ่อมแซมและกำรสร้ำงที่อยู่อำศัยและกำรปรับปรุงสถำนที่สำธำรณะเพื่อ
ผู้สูงอำยุ ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มกรำคม 2560 ซึ่งที่ประชุมร่วมกันกำหนดเป้ำหมำยกำรซ่อมแซม ปรับปรุง
และกำรสร้ ำงใหม่ ภำยใต้ แ นวคิ ด “1 จั ง หวั ด สร้ ำ ง 1 อ ำเภอซ่ อ ม” ทั้ ง นี้ ต้ อ งด ำเนิ น กำรสร้ำงและ
ปรับปรุงที่พักอำศัยที่เหมำะสมตำมแนวคิดกำรออกแบบเพื่อทุกคน ซึ่งผลจำกกำรประชุมดังกล่ำวทำให้
14

ผู้จัดกำรออนไลน์. ชุมชนเมือง. เร่งเดินหน้ำ “ประชำรัฐเพื่อสังคม” แก้ 5 เรื่องใหญ่ “พิกำร-สูงอำยุ-ออม-ที่อยู่-ถนน”. บทควำม
เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2559 เข้ำถึงได้จำก : http://www.manager.co.th/
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กำรปรับปรุงที่อยู่อำศัยสำหรั บผู้สูงอำยุที่ถูกต้องและเหมำะสมเป็นสิ่ง สำคัญ ศูนย์ให้คำปรึกษำที่ มี
นักวิชำกำรที่สำมำรถให้คำปรึกษำ แนะนำได้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่ำงยิ่ง ทั้งยังรองรับกับข้อสรุปจำกกำร
ประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะเพื่อสุขภำวะรองรับสังคมสูงวัย เมื่อวันที่
27 เมษำยน 2560 ณ สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ที่เสนอให้มีกำรจัดตั้งศูนย์
นวัตกรรม เครื่องมือสำหรับผู้สูงอำยุ รวมถึงสอดคล้องกับผลกำรศึกษำแผนยุทธศำสตร์ตำมแนวคิดกำร
ออกแบบเพื่อคนทุกคน ที่เสนอว่ำในด้ำนกำรรณรงค์ ประชำสัมพันธ์และสร้ำงควำมตระหนัก ได้กำหนด
เป้ำประสงค์ ไว้ 5 ข้อ ซึ่งหนึ่งในเป้ำประสงค์นั้นคือกำรจัดตั้งศูนย์กลำงที่สำมำรถให้คำปรึกษำและ
บริกำรในเรื่อง Universal Design ได้
5.5 ประเด็นการวิเคราะห์ด้านกระบวนการ วิธีการทาให้เกิดการจัดตั้ง 1 ตาบล 1 ศูนย์อยู่ดี
กำรจัดตั้ง 1 ตำบล 1 ศูนย์อยู่ดี มีผลดีต่อกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุ ทำ
ให้ทุกภำคส่วนเห็นควำมสำคัญของกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมและปลอดภัยกับคนทุกวัย มี
แหล่งแลกเปลี่ยน เรียนรู้และพัฒนำองค์ควำมรู้ รวมถึงผู้สูงอำยุมีที่อยู่อำศัยที่ปลอดภัย เข้ำถึงพื้นที่
สำธำรณะได้อย่ำงมีนัยสำคัญ จำกกำรศึกษำสภำพกำรณ์ปัจจุบัน ตัวอย่ำงพื้นที่รูปธรรม นโยบำยและ
กลไกที่เกี่ยวข้อง พบว่ำ
1) กรณีศึกษำที่ดีที่ดำเนินกำรโดยหน่วยงำนเจ้ำของพื้นที่ สะท้อนว่ำกำรจัดตั้ง 1 ตำบล 1 ศูนย์
อยู่ดี เป็นกระบวนกำรที่มำจำกควำมร่วมมือหลำยภำคส่วน ได้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภำค
กำรศึกษำ ชุมชน และเอกชนในพื้นที่ ที่ต้องบูรณำกำรร่วมกัน
2) จำกกรณีศึกษำที่ผ่ำนมำ กำรดำเนินงำนของศูนย์อยู่ดี โดยส่วนใหญ่ต้องมีภำคกำรศึกษำและ
หน่วยงำนในพื้นที่เข้ำมำมีส่วนร่วม โดยเน้นที่กำรนำเสนอห้องตัวอย่ำงที่ติดตั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกที่เหมำะสมสำหรับผู้สูงอำยุและข้อแนะนำ เพื่อให้ผู้ที่เข้ำมำเยี่ยมชมรวมภึงผู้ที่ได้รับกำร
อบรมเห็นตัวอย่ำงที่ถูกต้อง สำมำรถนำไปประยุกต์เพื่อปรับปรุงที่อยู่อำศัยและสภำพแวดล้อมได้ ทั้งนี้
อุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่ใช้ควรเป็นวัสดุที่หำได้ง่ำยในท้องถิ่น เพื่ อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของชุ ม ชน ท ำให้ ส ำมำรถสร้ ำ งสรรค์ เ ป็ น นวั ต กรรมหรื อ Appropriate Technology ที่ ท ำงชุ ม ชน
สำมำรถจัดสร้ำงเองได้
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3) ศูนย์อยู่ดี เป็นพื้นฐำนสำคัญที่นำไปสู่กำรปรับสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุและคน
ทุ ก วั ย แต่ ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่มี ก ำรดำเนิ น กำรเป็ น รู ป ธรรมที่ ก ระจำยไปสู่ ท้อ งถิ่น มำกนั ก จึ ง ยั ง ต้ อ งกำร
นโยบำยในกำรขับเคลื่อนที่ชัดเจนในกำรจัดตั้งศูนย์อยู่ดีเชื่อมโยงกับระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดเพื่อทำ
ให้สำมำรถขับเคลื่อนโครงกำรไปสู่เป้ำหมำยได้
4) เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของศูนย์อยู่ดี ควรสนับสนุนให้เกิดมำตรกำรเชิงรุกในกำรจัดตั้งศูนย์อยู่
ดีในทุกตำบลที่มีศักยภำพและมีควำมสนใจ โดยปรับเปลี่ยนกำรดำเนินกำรให้ตอบโจทย์ควำมต้องกำร
และบริบทของคนในท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้สูงอำยุและชุมชนในกำรช่วยดำเนินกำร
ให้บรรลุตำมเป้ำหมำยของแต่ละศูนย์ฯ
5) ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี เ ครื่ อ งมื อ ทำงกฎหมำยด้ ำ นกำรปรั บ สภำพแวดล้ อ มให้
เหมำะสมกับผู้สูงอำยุและคนทุกวัย ทำให้สำมำรถสร้ำงควำมร่วมมือในกำรนำมำตรกำรเหล่ำนี้มำใช้
ประโยชน์ในกำรส่งเสริมกำรจัดตั้งศูนย์อยู่ดี
5.6 แนวทางการแก้ไขปัญหา
5.6.1 การสร้างกลไกหรือแนวทางการส่งเสริมชุมชนและท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งศูนย์อยู่ดีนาร่อง
1) กำรถอดบทเรียนศูนย์อยู่ดีที่มีอยู่ ร่วมกับภำคีเครือข่ำยต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน เพื่อเป็น
กำรแลกเปลี่ ย น เรี ย นรู้ ระหว่ ำ งศู น ย์ ฯ และภำคี เ ครื อ ข่ ำ ยถึ ง ปั ญ หำ อุ ป สรรคและกระบวนกำร
ดำเนินงำนให้ประสบควำมสำเร็จ และดำเนินกำรจัดทำเป็นคู่มือ ปัจจัย เงื่อนไข และแนวทำงที่ส่งผลต่อ
กำรดำเนินงำนของศูนย์อยู่ดี
2) กำรส่งเสริมกำรมี ส่ว นร่ว มของชุ มชนและท้ อ งถิ่น ในกำรจัดตั้ งศู นย์ อ ยู่ดีน ำร่อ ง โดยกำร
เชื่อมโยงเครือข่ำยศูนย์อยู่ดีที่มีอยู่ ในกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดตั้ง 1 ตำบล 1 ศูนย์อยู่ดี แก่
ชุมชนและท้องถิ่นที่สนใจเป็นศูนย์อยู่ดี
3) กำรสร้ำงกลไกส่ ง เสริม กำรมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ในกำรก ำหนดทิ ศ ทำงและ
เป้ำหมำยของศูนย์อยู่ดี โดยกำรสร้ำงและเชื่อมโยงเครือข่ำยศูนย์อยู่ดี ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงำนทั้ง
ภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ นักวิชำกำรและภำคประชำชน ให้
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดตั้งศูนย์อยู่ดี ทั้งทิศทำง วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย บุคลำกร งบประมำณและ
สถำนที่ตั้งร่วมกัน และสนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์อยู่ดีนำร่องในพื้นที่
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5.6.2 เป้าหมายของศูนย์อยู่ดีในเบื้องต้นคือ
1) เป็นศูนย์รวมควำมรู้เรื่องกำรปรับสภำพแวดล้อมโดยใช้วัสดุพื้นถิ่นที่เหมำะสม รวมถึงกำร
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมท้องถิ่นต่ำงที่ชำวบ้ำนร่วมคิด ร่วมทำและผลิตมำใช้กันเองในชุมชนและเผยแพร่
ควำมรู้แก่ชุมชนอื่น
2) เป็นศูนย์ให้ควำมรู้ อบรมช่ำงชุมชนและชำวบ้ำน ให้มีทักษะที่จะสำมำรถปรับสภำพแวดล้อม
ในชุมชนเองได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
3) เป็นศูนย์รวมอุปกรณ์ที่จำเป็นในกำรปรับสภำพแวดล้อมและกำรใช้ชีวิตของผู้สูงอำยุโดย
อำจจะมีกำรจัดตั้งเครือข่ำยอุปกรณ์ที่ให้มีกำรหยิบยืมกันในชุมชนได้
5.6.3 การเชื่อมโยงศูนย์อยู่ดี ให้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ
1) เชื่อมโยงเพื่อบูรณำกำรงบประมำณจำกแหล่งอื่น อำทิ งบประมำณจำกกระทรวงพัฒ นำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (ทั้งกรมกิจกำรผู้สูงอำยุและกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
พิกำร) กองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร กองทุนผู้สูงอำยุ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภำพที่
จำเป็นต่อสุขภำพระดับจังหวัด งบประมำณจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกำรระดมทุนจำกห้ำง
ร้ำนเอกชน หำกมีกำรบูรณำกำรงบประมำณมำส่งเสริมในส่วนต่ำงๆ ให้ครบจะช่วยให้ศูนย์อยู่ดีมีควำม
มัน่ คง ยั่งยืนและสำมำรถปรับสภำพแวดล้อมได้อย่ำงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2) เชื่อมโยงศูนย์ประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง อำทิเช่น บุคลำกรจำก
เครือข่ำยภำคกำรศึกษำ เช่นมหำวิทยำลัยต่ำงๆ โรงเรียนอำชีวะ ที่อยู่ในพื้นที่ เป็นต้น ที่ให้นักศึกษำ
ด้ ำ นกำรออกแบบหรื อ ก่ อ สร้ ำ งเข้ ำ มำช่ ว ยเหลื อ ในกำรออกแบบและก่ อ สร้ ำ ง หรื อ บุ ค ลำกรด้ ำ น
กำรแพทย์ เช่น นักกำยภำพบำบัด ที่สำมำรถช่วยในกำรให้ข้อเสนอแนะเรื่องกำรปรับปรุงสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกเพื่ อ ช่ ว ยฟื้ น ฟู ผู้ สู ง อำยุ ซึ่ ง จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เครื อ ข่ ำ ยต่ ำ งๆ ที่ ร่ ว มด ำเนิ น กำรเห็ น ถึ ง
ควำมสำคัญด้ำนกำรปรับสภำพแวดล้อม รวมถึงสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรับสภำพแวดล้อมให้กับ
บุคลำกรต่ำงๆ เพิ่มมำกขึ้น
3) เชื่อมโยงกับภำคเอกชน เพื่อรวบรวมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อช่วยในกำรเป็นศูนย์ต้นแบบหรือเป็น
วัสดุในกำรปรับสภำพแวดล้อมให้กับชุมชนได้
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5.6.4 การเชื่อมโยงกลไกศูนย์อยู่ดีที่มีอยู่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อยู่ดีนาร่อง
โดยกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยศูนย์อยู่ดีที่มีอยู่ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในกำรให้คำปรึกษำ แนะนำแก่ศูนย์อยู่ดีนำ
ร่อง
5.6.5 การสนับสนุนให้เกิดกระบวนการศึกษา ค้นคว้า การวิจัย นวัตกรรม และ Appropriate
Technology โดยดำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนภำคกำรศึกษำ ทั้งกำรเป็นพื้นที่ศึกษำ และดำเนินกำร
ผลิตอุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำมสะดวก ให้เข้ำกับบริบทของชุมชนและวิถีชีวิตของท้องถิ่น เพื่อเชิง
พำณิชย์
5.6.6 การขยาย 1 ตาบล 1 ศูนย์อยู่ดี ให้ครอบคลุมชุมชนท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นที่พึ่งด้ำน
กำรปรับสภำพแวดล้อมของชุมชนได้
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บทที่ 6 มิติสุขภาพ
ประเด็น สร้างชุมชนรอบรู้สุขภาพและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
6.1 นิยามศัพท์
1) “ความรอบรู้ด้านสุขภาพ” (หรือ Health Literacy) หมำยถึง ควำมสำมำรถของคน
กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือประชำกรในสังคมโดยรวม ในกำรค้นหำคำตอบที่ต้องกำร เข้ำถึงแหล่งข้อมูลที่
จำเป็น ตรวจสอบและทำควำมเข้ำใจข้อมูลที่ได้รับมำ และตัดสินใจนำข้อมูลเหล่ำนั้นไปใช้ปฏิบัติได้อย่ำง
ถูกต้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ควำมจำเป็นเพื่อให้สุขภำพดี ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีกำรแปลคำนี้ไว้
แตกต่ำงกันไป อำทิ “ควำมแตกฉำนด้ำนสุขภำพ” หรือ “กำรรู้เท่ำทันด้ำนสุขภำพ” หรือ “ควำมรอบรู้
ด้ำนสุขภำพ” หรือ “ควำมฉลำดทำงสุขภำวะ”
2) “การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ร ะยะยาว” (หรื อ longterm care) หมำยถึ ง ระบบกำรจั ด กำร
สำธำรณสุขและสังคมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือของผู้ที่ประสบภำวะยำกลำบำก อัน
เนื่องจำกกำรเจ็บป่วยเรื้อรัง กำรประสบอุบัติเหตุ ควำมพิกำรต่ำงๆ แต่ ณ ที่นี้จะมุ่งเน้นที่กำรดูแลกลุ่ม
ผู้ สู ง อำยุ และผู้ ป่ ว ยติ ด บ้ ำนติ ด เตี ย ง โดยไม่ ร วมสิ ทธิ ป ระโยชน์ ข องบริ ก ำรสุ ข ภำพที่ ร ะบุ ไว้ แ ล้ วใน
หลักประกันสุขภำพหลักของตน
6.2 สถานการณ์และความเป็นมาของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
กำรจะสร้ำงชุมชนรอบรู้สำเร็จได้ จำเป็นที่จะต้องทำให้ประชำชนนอกจำกมีควำมรู้ ตระหนักถึง
ควำมสำคัญของปัญหำ รู้เท่ำทันปัจจัยเสี่ยงต่ำง ๆ แล้ว ยังต้องพัฒนำสภำวะแวดล้อมในกำรดำรงชีวิต
ประจำวันให้เอื้อต่อกำรตัดสินใจประพฤติปฏิบัติตนได้สะดวก และถูกต้องเหมำะสมด้วย ซึ่งสอดคล้อง
โดยตรงกับหลักกำรเสริมสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ ซึ่งได้รับกำรยอมรับในระดับโลกว่ำเป็นสิ่งจำเป็น
ในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของประชำชนให้มำกขึ้นกว่ำกำรเน้นกำรให้ควำมรู้ เพื่อหวังจะทำให้เกิดกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแบบดั้งเดิมที่ดำเนินกำรกันมำตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบัน โดยหลักกำรเสริมสร้ำง
ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพนั้น มุ่งเน้นที่จะพัฒนำศักยภำพของคน กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือประชำกรใน
สังคมโดยรวม ให้มีควำมสำมำรถในกำรค้นหำคำตอบที่ต้องกำร เข้ำถึงแหล่งข้อมูลที่จำเป็น ตรวจสอบ
และทำควำมเข้ำใจข้อมูลที่ได้รับมำ และประพฤติปฏิบัติโดยใช้ประโยชน์จำกข้อมูลด้ำนสุขภำพได้อย่ำง
ถูกต้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ควำมจำเป็น
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ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ได้ระบุสำระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับ Health Literacy ไว้ใน 4 หมวด ประกอบด้วย หมวด 4.2 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ภำพพึงประสงค์
ที่ 1 ที่ระบุว่ำ ส่งเสริมให้ทุกคนมีควำมรู้เท่ำทันด้ำนสุขภำพและมีพฤติกรรมด้ำนสุขภำพที่เหมำะสม
หมวด 4.6 กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ ในหลักกำรสำคัญข้อที่ 1(7) ที่กล่ำวถึงสิทธิในกำรได้รับ
และเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง อย่ำงเพียงพอและทันสถำนกำรณ์ รวมถึงหลักกำรสำคัญข้อที่ 2 ที่
ระบุถึงระบบคุ้มครองผู้บริโภคต้องเป็นไปเพื่อกำรปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นกำร
ดำเนินงำนใน 4 เรื่อง คือ กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงเสริมศักยภำพของผู้บริโภค กำรให้
ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นจริงและครบถ้วนเพื่อกำรตัดสินใจได้อย่ำงรู้เท่ำทัน กำรจัดให้มีกลไกเฝ้ำระวังติดตำม
และตรวจสอบสินค้ำ และกำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของผู้บริโภคอย่ำงจริงจัง และในหลักกำรสำคัญ
ข้อที่ 3 ได้กล่ำวถึง Health Literacy หรือ กำรรู้เท่ำทันด้ำนสุขภำพ ไว้ว่ำ ผู้บริโภคต้องมีควำมเข้มแข็ง
ตระหนัก รู้เท่ำทัน สำมำรถพิทักษ์สิทธิของตนเอง หมวด 4.7 กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ และ
หมวด 4.8 กำรเผยแพร่ควำมรู้และข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสุขภำพ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ในประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ข้อ 4.5 กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้ำน กำย ใจ
สติปัญญำ และสังคม มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงกำรจัดกำรสุขภำวะในทุกรูปแบบ ที่นำไปสู่กำรมีศักยภำพใน
กำรจัดกำร สุขภำวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงเสริมให้
คนไทย มีสุขภำวะที่ดี และมีทักษะด้ำนสุขภำวะที่เหมำะสม ซึ่งระบุ กำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะ
(ข้อ 4.5.1) โดยพัฒนำองค์ควำมรู้และกำรสื่อสำรด้ำนสุขภำวะที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชำชน
พร้อมทั้งเฝ้ำระวังและจัดกำรกับควำมรู้ด้ำนสุขภำวะที่ไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็นทักษะทำงปัญญำและสังคม
ที่เป็นกำรเพิ่มศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะตนเองของประชำชน อำทิ กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภำพของตนเองให้มีควำมเหมำะสมและกำรมีกิจกรรมทำงกำยที่เพียงพอในกำรดำรงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข พ.ศ.2561-2565 กำหนดเรื่องกำรปฏิรูปควำมรอบ
รู้และกำรสื่อสำรสุขภำพไว้อย่ำงชัดเจน และกำหนด เป้ำหมำยระยะ 5 ปี ประกอบด้วย (1) ประชำชน
ไทยทุกคนมีทักษะในกำรเข้ำถึงและประมวลข้อมูลสุขภำพเพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรดูแล
สุขภำพของตนเอง (2) สังคมไทยเป็นสังคมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ คือ สังคมที่ประชำชนทุกคนเข้ำถึง เข้ำใจ
ข้อมูลและบริกำรสุขภำพ และประยุกต์ใช้ในกำรตัดสินใจดูแลสุขภำพของตนเองและครอบครัวได้อย่ำง
เหมำะสม (3) ประเทศไทยมีระบบสำธำรณสุข กำรศึกษำ สวัสดิกำรสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ให้
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ประชำชนเข้ำถึง เข้ำใจ ประเมิน และปรับใช้ข้อมูลและบริกำรต่ำง ๆ ในสังคม เพื่อตัดสินใจดูแลสุขภำพ
ของตนเองและครอบครัวได้อย่ำงเหมำะสม โดยดำเนินงำนภำยใต้ 5 แผนงำน/ โครงกำร คือ กำรพัฒนำ
ระบบสื่อสำรสุขภำพ กำรพัฒนำระบบกำรสำธำรณสุข ระบบกำรศึกษำ ระบบวัฒนธรรมและควำมเชื่อ
กำรศึกษำวิจัยเชิงประเมินผล กำรพัฒนำกำลังคนด้ำนกำรส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ และกำร
พัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อนควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้ คือ (1) ประชำชนได้รับข้อมูล
สุขภำพที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันมำกขึ้น (2) ประชำชนมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพมำกขึ้น (3) ประชำชน
ทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น (4) ประชำชนมีอัตรำกำรเจ็บป่วยลดลง (5) ประเทศ
ไทยมีค่ำใช้จ่ำยสุขภำพด้ำนกำรรักษำพยำบำลลดลง
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ปี ง บประมำณ พ.ศ.2560 ได้ ก ำหนดให้ มี ก ำร
ดำเนินงำนเพื่อสร้ำงเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ และพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์ของคนไทย เพื่อ
ลดกำรพึ่งพิงบริกำร กรมอนำมัยได้รับมอบหมำยตำมมติที่ประชุมผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงสำธำรณสุข
ให้ เ ป็ น ผู้ ป ระสำนควำมร่ ว มมื อ ในกำรขั บ เคลื่ อ นเรื่ อ งควำมรอบรู้ ด้ ำ นสุ ข ภำพ และได้ มี ก ำรจั ด ตั้ ง
“สำนักงำนโครงกำรขับเคลื่อน กรมอนำมัย 4.0 เพื่อเพิ่มควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพของประชำชน (สข
รส.)” ขึ้น เพื่อรองรับกำรดำเนินงำนนโยบำยในเรื่องควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ
ส านั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ งชาติ หรือ สช. ในปีงบประมำณ 2560 ได้กำหนด
ประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ที่ควรนำมำพัฒนำเป็นนโยบำยสำธำรณะเพื่อสุขภำพแบบมีส่วนร่วมผ่ำนกลไก
หรือเครื่องมือตำมพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550 และเครื่องมืออื่น ๆ ที่ สช. สนับสนุน
ต่อไป จำนวน 7 ประเด็น โดย 1 ใน 7 ประเด็นคือ กำรรู้เท่ำทันด้ำนสุขภำพ (Health Literacy)
จะเห็นได้ว่ำควำมรอบรู้หรือรู้เท่ำทันด้ำนสุขภำพได้ถูกระบุในกฏหมำยหรือหน้ำที่ของหน่วยงำน
ต่ำงๆ ควำมท้ำทำยสำคัญคือรูปธรรมในทำงปฏิบัติ ทั้งในระดับชำติและระดับชุมชน กำรดำเนินงำน
ประเด็นควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันได้พยำยำมขยำยควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน
รัฐ ไปยังภำคส่วนอื่น ๆ ในสังคมทั้งภำคเอกชน และภำคประชำสังคม ที่ร่วมกันขับเคลื่อนมำตรกำร
เสริมสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในหลำยประเด็น รวมถึงโรคไม่ติดต่อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้องำน
โดยรวมอีกด้วย อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำยังคงต้องกำรนโยบำยหลักที่มุ่งเน้นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโรค
ไม่ติดต่อเป็นกำรเฉพำะ เพื่อช่วยให้ทุกภำคส่วนทรำบทิศทำง และร่วมกันทำงำนอย่ำงสอดคล้องและมี
ประสิทธิภำพ
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มติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติที่ 11.3 ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคไม่
ติดต่อ โดยนโยบำยสำธำรณะนี้มุ่งที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยให้ประชำกรในประเทศมีควำมรอบรู้ด้ำน
สุขภำพ ห่ำงไกลปัญหำโรคไม่ติดต่อ โดยดำเนินกำรพัฒนำระบบจัดกำรและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
สุขภำพ ส่งเสริมกำรประกอบกิจกำรที่รับผิดชอบต่อสังคม พัฒนำชุดสิทธิประโยชน์หลักด้ำนสุขภำพและ
ขับเคลื่อนนโยบำยเสริมสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพผ่ำ นกลไกและกองทุนทั้งระดับประเทศและพื้นที่
และส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัยระบบสุขภำพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคไม่ติดต่อในทุกระดับ โดยที่
ประชุมสมัชชำสุขภำพได้เห็นควำมจำเป็ นที่ ทุกภำคส่วนในสั งคมต้องร่วมกัน ในกำรจัดกำรควบคุ ม
ป้องกัน และแก้ไขปัญหำโรคไม่ติดต่อ โดยมุ่ง เน้นให้เกิดกำรเสริมสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพแก่คนใน
สังคม ให้สำมำรถค้นหำข้อมูลที่ต้องกำร เข้ำถึงแหล่งข้อมูลที่จำเป็น ตรวจสอบและทำควำมเข้ำใจข้อมูล
ที่ได้รับมำ และประพฤติปฏิบัติโดยใช้ประโยชน์จำกข้อมูลด้ำนสุขภำพได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ควำมจำเป็น โดยเนื้อหำบำงข้อของมติดังกล่ำว ได้ย้ำควำมสำคัญของกำรสร้ำงเครือข่ำยกำร
ทำงำนและกำรดำเนินงำนในกลุ่มผู้สูงอำยุด้วย ตัวอย่ำงเช่น
“1. ขอให้ กระทรวงสาธารณสุ ข โดย กรมควบคุ ม โรค ร่ ว มกั บ ส านั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นแกนหลักในการประสานความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นที่ เพื่อพัฒนาระบบจัดการและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ โดยการ
พัฒนาเครือข่าย และกลไกสนับสนุน เฝ้าระวัง รวมถึงการพัฒนา บังคับใช้กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงได้ง่าย
โดยคานึงถึงทุกกลุ่มวัย รวมทั้งกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง และพัฒนา
ระบบการจัดการแก้ไขปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน โดยมีแผนงานและตัวชี้วัดเพื่อใช้
ในการติ ด ตามประเมิ น ผล พร้ อ มพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด ส าหรั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ดาเนินการ ในทุกระดับ
.......................................................
3. ขอให้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย เป็นหลักร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นที่ ขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพผ่านกลไกคณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
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และที ม หมอครอบครัว ร่ว มกั บ คณะกรรมการกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ทั้งระดับบุคคลทุกกลุ่มวัย รวมทั้ง กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้
พิการ กลุ่มเปราะบาง ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อทุกกลุ่มวัย”
ซึ่งมติสมัชชำสุขภำพดังกล่ำวได้นำเสนอผ่ำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติและคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนและผลที่เป็นรูปธรรมต่อไป
กล่ำวได้ว่ำกำรสร้ำงชุมชนรอบรู้จะช่วยหนุนเสริมสู่ควำมเป็นสังคมสูงวัยที่มีสุขภำวะ ตัวอย่ำง
รูปธรรมของกำรสร้ำงชุมชนรอบรู้ในสังคมสูงวัยที่ดำเนินกำรแล้วนั้น เช่น ธรรมนูญสุขภำพผู้สูงอำยุบ้ำน
หัวฝำย จ.เชียงรำยที่ประกำศใช้เมื่อปี 2559 เกิดจำกกำรทำประชำคม และมีฉันทมติของสภำผู้สูงอำยุ
ตำบล ประชำชน และกลุ่มองค์กรเครือข่ำย ว่ำให้ธรรมนูญสุขภำพผู้สูงอำยุ เป็นเครื่องมือในกำรกำหนด
ทิศทำงกำรพัฒนำผู้สูงอำยุให้เจริญก้ำวหน้ำ โดยบูรณำกำรแผนงำนโครงกำรร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง ให้
พัฒนำไปสู่เป้ำหมำย เป็นสังคมผู้สูงอำยุตำบล ที่มี กำย จิต สุข ที่ยั่งยืน โดยเนื้อหำ แบ่งเป็น 7 หมวด
คือ (1) ปรัชญำ แนวคิด และเจตนำรมณ์ของธรรมนูญสุขภำพ. (2) กำรส่งเสริมสุขภำพ และสนับสนุน
ภูมิปัญญำพื้นบ้ำนเพื่อสุขภำพผู้สูงอำยุที่พึงประสงค์ , (3) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรส่งเสริมสวัสดิกำร
ผู้สูงอำยุ และควบคุมป้องกันภำวะคุกคำมต่อสุขภำพผู้สูงอำยุ , (4) กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ด้ำนศำสนำ
ธรรม ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำ, (5) กำรส่งเสริมผู้สูงอำยุ
ดำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง, (6) สังคมผู้สูงอำยุเพื่อกำรเรียนรู้ และ(7)บทเฉพำะกำล ทั้งนี้ได้
มีกิจกรรม“อุ้ยสอนหลำน” และ“อุ้ยชวนหลำนเข้ำวัด” ที่เชื่อมโยงผู้เฒ่ำผู้แก่กับลูกหลำนเข้ำหำกัน ช่วย
ลดปัญหำโรคเศร้ำซึมในผู้สูงอำยุ นอกจำกนี้ยังมีตลำดนัดสีเขียวรองรับกิจกรรมเกษตรปลอดสำรของ
ผู้สูงอำยุและกำรฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้ำนที่ใกล้สูญหำยให้กลับมำ
สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ สำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพ
แห่ ง ชำติ (สช.) ได้ จั ด เวที ส ร้ ำ งกำรรั บ รู้ แ ละกำรมี ส่ ว นร่ ว มของภำคประชำชนต่ อ กำรขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ” ทำให้เห็นโอกำสกำรขับเคลื่อนในพื้นที่ได้ โดยมีข้อเสนอจำก
พื้นที่ที่ตระหนักถึงประเด็นชุมชนรอบรู้สุขภำพ เช่น ผลักดันกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะในทุกนโยบำย
(Health in All Policies) ที่ ใ ห้ ห น่ ว ยงำนทุ ก ภำคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในกำรรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สุ ข ภำพของ
ประชำชน เพื่อลดภัยคุกคำมที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำสุขภำวะคนไทย กำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำน
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สุขภำพให้แก่ประชำชน ผ่ำนกำรพัฒนำทักษะ กำรให้ควำมรู้ และกำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจแก่
ประชำชนในประเด็นต่ำงๆ เช่น กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพของตนเองให้มีควำมเหมำะสม และ
กำรมีกิจกรรมทำงกำยที่เพียงพอในกำรดำรงชีวิต รวมถึงกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรมีสุขภำวะ
ที่ดี เช่น กำรส่งเสริมให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมในชุมชนที่เป็นมิตรต่อสุขภำพและเอื้อต่อกำรมีกิจกรรม
ทำงกำย เป็นต้น
6.3 สถานการณ์และความเป็นมาของการพัฒนาระบบเพื่อการดูแลระยะยาว
ด้วยประเทศไทยกำลังเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์โดยมีกำรประมำณว่ำภำยในปี พ.ศ.
2563 โดยจะมีสัดส่วนประชำกรที่มีอำยุมำกกว่ำ 60 ปีมำกว่ำร้อยละ 19.1 และ สัดส่วนนี้จะเพิ่มเป็น
ร้อยละ 26.6 และ 32.2 ภำยในปี พ.ศ. 2573 และ 2583 ตำมลำดับ นอกจำกนี้ยังมีข้อมูลอีกว่ำสัดส่วน
ผู้สูงอำยุ (>= 60 ปี) ต่อ ผู้ที่มีอยู่ในวันแรงงำนจะลดลงเรื่อยๆ จำก 1 ต่อ 6.8 ในปัจจุบัน ไปเป็น 1 ต่อ
2 ในปี พ.ศ. 2593 ทำให้มีกลุ่มประชำกรสูงอำยุที่มีภำวะทุพพลที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตำมจำนวนและ
สัดส่วนผู้สูงอำยุมีควำมเสี่ยงในกำรถูกทอดทิ้งและไม่ได้รับกำรช่วยเหลือเกื้อกูลอย่ำงเหมำะสมแก่สภำพ
โดยจำนวนผู้ป่วยติดบ้ำน ติดเตียง เป็นภำพสะท้อนกลุ่มผู้ที่มีควำมเสี่ยงนี้ ดังตำรำงที่ 2
ตารางที่ 2 จำนวนประชำกรติดบ้ำน ติดเตียง ในประเทศไทย (รำย)
ปี พ.ศ.

ผู้ป่วยติดเตียง

ผู้ป่วยติดบ้ำน

ผู้ป่วยทั้งหมด

2560

136,677

235,301

371,978

2565

169,282

292,998

462,280

2570

209,227

357,391

566,619

2575

256,080

434,464

690,544

2580

311,256

526,228

837,484

2585

374,212

628,686

1,002,898

2590

434,694

727,103

1,161,797
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6.3.1 รูปแบบและค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาว
6.3.1.1 อยู่ที่บ้าน กำรดูแลในชุมชน community-based longterm care โดยส่งนักบริบำลไป
ดูแลที่บ้ำนแต่ไม่ได้อยู่กับผู้สูงอำยุ/ผู้ป่วยแต่ละท่ำนเต็มเวลำ (จ่ำยแบบติดบ้ำน)
 ค่ำใช้จ่ำยไม่รวมวัสดุอยู่ที่ 250 ถึง 6,900 บำทต่อคนต่อเดือน
 ถ้ำรวมอุปกรณ์อยู่ที่ 3,050 ถึง 10,750 บำทต่อคนต่อเดือน
6.3.1.2 อยู่สถานดูแลเฉพาะตอนกลางวัน กำรดูแลในสถำนบริบำลประเภท Day care ที่รับ
ผู้สูงอำยุ/ผู้ป่วยไว้ดูแลเฉพำะกลำงวัน
 ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่รวมวัสดุอยู่ที่ 6,000 ถึง 9,000 บำทต่อเดือน
 ถ้ำรวมค่ำวัสดุจะอยู่ที่ 8,800 บำท ถึง 12,750 บำทต่อคนต่อเดือน
6.3.1.3 อยู่ดูแลประจา กำรดูแลโดยมีผู้ดูแลเต็มเวลำทั้งในสถำนบริบำลประเภท Nursing home
ที่รับผู้ป่วยไว้ดูแลค้ำงคืน หรือ จ้ำงผู้ดูแลมำที่บ้ำนเต็มเวลำ (ทั้งกลำงวันกลำงคืน 6 วันต่อสัปดำห์)
 ถ้ำไม่รวมค่ำวัสดุ ค่ำใช้จ่ำยประมำณ 15,000 ถึง 20,000 บำทต่อคนต่อเดือน
 ถ้ำรวมวัสดุค่ำใช้จ่ำยอยู่ที่ 18,850 ถึง 23,850 บำทต่อคนต่อเดือน
ตารางที่ 3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียง ถ้ำให้บริกำรแบบเต็มรูปแบบที่บ้ำน พ.ศ. 2557
รำยกำร

ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย (บำทต่อคนต่อเดือน)
ติดเตียง

ติดบ้ำน

ค่าบุคลากร ผู้ดูแล

15,000

3,750

ค่าอุปกรณ์ วัสดุ

3,829

2,767

 ค่ำอุปกรณ์

587

191

3,242

2,576

300

3,150

300

150

 ค่ำวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าเดินทาง
 ผู้จัดกำรดูแล
 ผู้ดูแล
รวมค่าใช้จ่าย

3,000
19,129

9,667
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6.3.2 การหางบประมาณในการจัดบริการดูแลระยะยาวในประเทศไทย
6.3.2.1 ลงทุนทั้งหมดให้มีการดูแลที่บ้านและชุมชน
จำกข้อมูลกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลผู้สูงอำยุ/ผู้ป่วยแต่ละรำยในข้อ แบบดูแลที่
บ้ำนและชุมชน คำนวณจำกข้อมูลที่มีอยู่ คือ งบประมำณที่คำดว่ำรัฐจะลงทุนในกำรจ้ำงผู้ดูแลมืออำชีพ
(formal caregiver) ตำบลละ 2 คนหรือประมำณ 15,000 คนทั่วประเทศ โดยมีค่ำตอบแทนให้ๆละ
6,000 บำทต่อเดือนคำดว่ำรัฐต้องใช้เงินประมำณ 1,080 ล้ำนบำทต่อปี ซึ่งถ้ำพบว่ำต้องดูแลผู้ป่วย
ประมำณ 372,000 รำยที่ต้องดูแล เฉลี่ยรำยหนึ่งรัฐต้องให้เงินอุดหนุนประมำณ 250 บำทต่อรำยต่อ
เดือน (3,000 บำทต่อผู้ป่วยต่อปี) ซึ่งถือว่ำเป็นขั้นต่ำสุดของกำรเริ่มให้บริกำรในชุมชนให้กับประชำชน
โดยผู้ดูแลมืออำชีพคนหนึ่ งจะรับดู แ ลผู้ ป่ว ยติด บ้ ำน ติดเตียงรวมกัน 25 คน จึงเป็นบริกำรที่ ให้ รัฐ
พยำยำมให้อย่ำงถ้วนหน้ำเพื่อธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีควำมเป็นมุนษย์ ซึ่งคำดว่ำจะต้องมีญำติพี่น้องช่วยเหลือ
ผู้ป่วยร่วมด้วย
อย่ำงไรก็ดีถ้ำต้องกำรยกระดับคุณภำพกำรดูแลโดยลดสัดส่วนผู้สูงอำยุ/ผู้ป่วยต่อผู้ดู แลมือ
อำชีพลดลงเป็นผู้ป่วย 6 คนต่อผู้ดูแลมืออำชีพหนึ่งคนจะทำให้ จำนวนผู้ดูแลเพิ่ มเป็น 60,000 คน
งบประมำณต่อผู้ป่วยต่อเดือนก็จะเพิ่มเป็น 4,320 ล้ำนบำทต่อปีหรือ 1,000 บำทต่อผู้ป่วยต่อเดือน
(12,000 บำทต่อผู้ป่วยต่อปี) และ ถ้ำคำนึงถึงสภำพควำมเป็นจริงของสังคมค่ำตอบแทนให้กับผู้ดูแลมือ
อำชีพแต่ละคนควรจะได้ค่ำตอบแทนให้เหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจ ค่ำตอบแทนน่ำจะอยู่ที่ 12,000
บำทต่อเดือน ซึ่งต้องใช้งบประมำณโดยรวมอยู่ที่ 8,640 ล้ำนบำทต่อปีหรือ 2,000 บำทต่อผู้สูงอำยุ/
ผู้ป่วยต่อเดือน (24,000 บำทต่อผู้สูงอำยุ/ผู้ป่วยต่อปี)
อย่ำงไรก็ดีท่ำมกลำงบริบทของสังคมไทยที่ก้ำวสู่สังคมสูงอำยุภำยใต้สังคมโลกำภิวัฒน์ที่
ครอบครัวมีขนำดเล็กลงผู้ดูแลแบบไม่มีกำรจ้ำงงำนจำกบุคคลในครอบครัวนับวันจะหำยำกขึ้น จำกกำร
คำดกำรณ์สัดส่วนผู้ที่อยู่ในวัยทำงำนต่อผู้สูงอำยุจะลดลงจำกวัยแรงงำน 6.8 ต่อผู้สูงอำยุ 1 ในปี พ.ศ.
2558 คนจะกลำยเป็น วัยแรงงำน จำนวน 2 คนต่อผู้สูงอำยุ 1 คนภำยในปี พ.ศ.2593 ตำมลำดับ กำร
ดูแลจำกผู้ดูแลมืออำชีพจะดูมีควำมจำเป็นเพิ่มมำกขึ้น และถ้ำปัจจุบันต้องกำรให้กำรให้บริกำรดูแลที่
บ้ ำ นมี คุ ณภำพมำกขึ้ น ต้ อ งเพิ่ ม คุ ณภำพบริ ก ำรโดยเพิ่ ม ผู้ ดู แ ลมื อ อำชี พ เป็ น 120,000 คนและเพิ่ ม
ค่ำตอบแทน caregivers ไปเป็น 21,150 บำทต่อเดือน (รวมค่ำเดินทำง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลมืออำชีพ
1 คนก็จะใกล้เคียงกับข้อมูลกำรศึกษำของ วรวรรณ และ ยศ จำก TDRI ในกำรคำนวณค่ำใช้จ่ำยสำหรับ
ผู้ ป่ ว ยติ ด บ้ ำนที่ มี ก ำรส่ ง คนไปดู แ ลที่ บ้ ำ นประมำณค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยประมำณ 6,900 บำทต่ อ คนต่ อ เดื อน
(caregiver 1 คนดูผู้ป่วย 3 คน) ซึ่งต้องใช้งบประมำณโดยรวมประมำณ 30,000 ล้ำนบำท
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ตารางที่ 4 งบประมำณสำหรับกำรดูแลระยะยำวในประเทศไทย
ปี พ.ศ.

ผู้ป่วยติดเตียง

ผู้ป่วยติดบ้ำน

ผู้ป่วยทั้งหมด

2560

32,001

27,842

59,843

2565

43,761

38,277

82,038

2570

59,716

51,549

111,265

2575

80,696

69,188

149,884

2580

108,292

92,523

200,815

2585

143,746

122,043

265,788

2590

184,358

155,838

340,196

สรุปงบประมำณให้บริกำรที่บ้ำนและชุมชน
(1) ปัจจุบันรัฐเลือกที่ลงทุนเพื่อธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของประชำชนไทย เป็นเงิน
1,080 ล้ำนบำท (โดยผู้ดูแลมืออำชีพ 1 คนต้องดูแลผู้ป่วยประมำณ 25 คน และให้
ค่ำตอบแทนผู้ดูแลมืออำชีพ 6,000 บำทต่อเดือน) ซึ่งน่ำจะเป็นขั้นต่ำของกำรดูแลผู้ป่วย
แบบ CBLTC เพื่อทำให้ไม่มีกำรทอดทิ้งผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียงจนไม่มีใครดูดำย
(2) รั ฐ บำลอำจจะสำมำรถเลื อ กลงทุ น โดยค่ อ ยๆเพิ่ ม ศั ก ยภำพและคุ ณ ภำพในกำรดู แ ล
CBLTC โดยถ้ำเพิ่มทั้งจำนวนผู้ดูแลมืออำชีพและค่ำตอบแทนให้ ก็ต้องเพิ่มงบประมำณ
เป็น 8,640 ล้ำนบำทต่อปี (โดยมีผู้ดูแล 1 คนต่อผู้ป่วยประมำณ 6 คน โดยผู้ดูแลได้รับ
ค่ำตอบแทนประมำณ 12,000 บำทต่อเดือน) กำรดูแลก็จะมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นได้
ระดับหนึ่ง
(3) อย่ำงไรก็ดีถ้ำรัฐบำลต้องกำรให้กำรดูแลผู้ป่วย CBLTC มีคุณภำพยิ่งขึ้นคือ มีทั้งผู้ดูแลมือ
อำชีพ และ มีค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นร่วมด้วย ต้นทุนอำจจะสูงถึง 30,000 ล้ำนบำทต่อปี
(กำรดูแลผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียงจำนวนประมำณ 372,000 คน ส่งผู้ดูแลมืออำชีพ 1 คน
เดินทำงไปดูแลผู้ป่วยที่บ้ำน 3 คน และให้ค่ำตอบแทนผู้ดูแลมืออำชีพ 21,150 บำทต่อ
เดือน)
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สรุปกำรลงทุนในกำรดูแลที่บ้ำนและชุมชนต้องมีงบประมำณตั้งแต่ ขั้นต่ำ (1,080 ล้ำนบำท
ต่อปี) - ขั้นกลำง 8,640 ล้ำนบำทต่อปี - ขั้นสูง 30,000 ล้ำนบำทต่อปี ทั้งนี้งบประมำณที่ต่ำงกันสะท้อน
ปัจจัยนำเข้ำที่ต่ำงกันเพื่อให้เกิดคุณภำพบริกำรที่รัฐบำลพยำยำมให้ควำมช่วยเหลือประชำชนกลุ่มติด
บ้ำนติดเตียง คำถำมก็คือถ้ำคิดจะให้บริกำรอย่ำงดีควรลงทุนอย่ ำงไรด้วยงบประมำณระหว่ำง 8,640
ล้ำนบำท ถึง 30,000 ล้ำนบำทต่อปี
6.3.2.2 ลงทุนในการดูแลแบบผสมผสาน
กำรดูแลแบบผสมผสำนคือมีทั้ง กำรดูแลที่บ้ำน/ชุมชน รวมกำรดูแบบเข้ำไปอยู่ใน nursing
home หรือ day care ร่วมด้วย โดยประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำรแบบผสมผสำนจะอยู่ที่ ขั้นต่ำ
30,000 – 50,000 ล้ำนบำท - ขั้นสูง 51,500 – 61,300 ล้ำนบำท
ถ้ำคิดว่ำบริกำรที่ดีสำหรับผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียงควรเป็นบริกำรแบบผสมผสำนที่ใช้บริกำร
สถำนบริบำลเช่น nursing home น้อย และ เน้นเรื่องบ้ำน/ชุมชนมำก งบประมำณที่จำเป็นต้องหำ
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรส ำหรับ ประชำชนไทยกลุ่ ม ติ ด บ้ ำ นติ ด เตี ย งจะต้ อ งอยู่ ที่ป ระมำณ 30,000 ล้ ำนบำท
(ประมำณ 1% ของงบประมำณรัฐบำลปี พ.ศ. 2562) ควำมท้ำทำยคือควำมเพียงพอของงบประมำณใน
กำรลงทุน
มติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติที่ 2.11 เรื่องกำรพัฒนำระบบกำรดูแลระยะยำวสำหรับผู้สูงอำยุที่อยู่
ในภำวะพึ่งพิง เกิดขึ้นเนื่องจำกเห็นควำมจำเป็นให้ผู้สูงอำยุได้รับกำรดูแลที่บ้ำนหรือในชุมชนโดยภำค
ประชำสั ง คม ท้ อ งถิ่ น ควำมทั้ ง รัฐและเอกชนที่ เกี่ย วข้อ ง ตั ว อย่ ำ งรู ป ธรรมกำรขับ เคลื่ อนนโยบำย
ระดับชำติต้องประกอบไปด้วย 4 ภำคส่วน คือ ภำครัฐ องค์กรพัฒนำเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภำคประชำชน ซึ่งช่วยกันสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดีและเหมำะกับผู้สูงอำยุ องค์กรพัฒนำเอกชน
มีบทบำทในกำรสร้ำงสถำนบริกำรอย่ำงเหมำะสม ภำครัฐจัดทำมำตรฐำนของระบบกำรดูแลพร้อม
ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้สูงอำยุ เพื่อลดภำวะพึ่งพิงของประชำกรกลุ่มนี้ที่จะเพิ่มขึ้นในอนำคต
ต่อมำ พ.ศ.2553 คณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติ (กผส.) ได้ขับเคลื่อนเชิงนโยบำยโดย โดยที่ประชุม
คณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติมีมติเห็นชอบกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรผลักดันและขับเคลื่อนประเด็น
กำรดู แ ลผู้ สู ง อำยุ ร ะยะยำว ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2664-2556) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย มำตรกำรดั ช นี และ
ระยะเวลำที่จะบรรลุผลได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด และระบุหน่วยงำนรับผิดชอบ โดยมีประเด็นหลักของ
แผนฯ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดูแลระยะยำวในระดับท้องถิ่น 2) กำรดูแลระยะ
ยำวที่ดำเนินกำรโดยหน่วยงำนรัฐส่วนกลำง และ 3) กำรดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนทำงกำรเงิน/กำรคลัง
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เห็นชอบมอบหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรในภำรกิจที่รับผิดชอบ ตั้งแต่
ปีงบประมำณ 2554 เป็นต้นมำ ทำให้ท้องถิ่นมีบทบำทต่อกำรจัดระบบดูแลระยะยำวมำกขึ้น
ปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร
พัฒนำระบบกำรดูแลระยะยำวสำหรับผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพิง ทำหน้ำที่ประสำนงำนและสนับสนุน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อพัฒนำระบบกำรดูแลระยะยำวสำหรับผู้สูงอำยุที่อยู่ใน
ภำวะพึ่งพิง วิเครำะห์สถำนกำรณ์และพัฒนำข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนสุขภำพและสังคม โดยพิจำรณำ
ประเด็นย่อยร่วมด้วย เช่น ชุดบริกำร ระบบกำรดูแล ระบบกำรเงินกำรคลัง และกำรบริหำรจัดกำรใน
ระดับพื้นที่ รวมทั้งกำลังคนด้ำนสุขภำพและด้ำนอื่นๆ และนำเสนอบอร์ด สปสช. เพื่อพิจำรณำจัดทำ
แผนยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนระบบกำรดูแลระยะยำวสำหรับผู้สูงอำยุที่อยู่ในภำวะพึ่งพิง เพื่อให้เกิด
ระบบได้จริงในระยะเวลำที่ เหมำะสมและก ำกั บ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนิน งำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์ที่กำหนด ต่อมำกำรประชุมคณะกรรมกำร สปสช. ได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์กำร
ด ำเนิ น งำนระบบกำรดู แ ลระยะยำวส ำหรั บ ผู้ สู ง อำยุ ที่ มี ภ ำวะพึ่ ง พิ ง โดยให้ ด ำเนิ น กำรรู ป แบบ
community care และได้มอบ สปสช.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินกำรโดยใช้งบ
ค่ำบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคในกลุ่มผู้สูงอำยุและงบกองทุนท้องถิ่น ในกำรตรวจคัดกรอง
และทำทะเบียน เพื่อจัดกลุ่มผู้สูงอำยุตำมระดับกำรพึ่งพิง ตลอดจนจัดบริกำรส่งเสริมสุขภำพและ
ป้องกันภำวะทุพลภำพ
ปี 2557 กระทรวงสำธำรณสุข กำหนดนโยบำยกำรดูแลผู้สูงอำยุไทยรองรับสังคมสูงวัย กำร
ออกแบบระบบกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพของนโยบำย รัฐบำลชุดนี้เน้นสังคมเกื้อกูลกัน ซึ่งขณะนี้กำลังมี
กำรสร้ ำ งควำมร่ว มมื อ โดยต้ อ งเป็ น กำรบู ร ณำกำรของ 5 กระทรวงหลั ก คื อ กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสำธำรณสุข และ
กระทรวงมหำดไทย เน้นกำรดูแลตั้งแต่ระบบเริ่มต้นเข้ำสู่กำรเป็นสูงอำยุและยังสุขภำพดีอยู่ จนกระทั่ง
ผู้สูงอำยุเข้ำสู่วำระเป็นผู้ป่วยแบบติดเตียง ด้วยกำรสร้ำงทีมหมอครอบครัวขึ้นมำ ทั้งนี้ นโยบำยของ
กระทรวงสำธำรณสุข อยำกให้มีทีมหมอครอบครัวดูแลประชำชนทุกแห่ง
ปี 2560กำรประชุ ม วิ ช ำกำรประจ ำปี ที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ำรองค์ ก รของรั ฐ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตำม
พระรำชบัญญัติเฉพำะ (ทอพ.) ซึ่งมีทั้งหมด 16 องค์กร ในหัวข้อ “ประชำรัฐร่วมใจ สู่สังคมสูงวัยอย่ำงมี
คุณภำพ” ประเทศไทยเข้ำสู่สังคมสูง วัย จึงมีควำมจำเป็นต้องเตรียมควำมพร้อมกำรเข้ำสู่สังคมสูงวั ย
และได้ ร่ ว มกั น จั ด ทำข้ อ เสนอ เพื่ อ เตรีย มควำมพร้ อ มสั ง คมสู ง วั ย ของประเทศไทยใน 2 เรื่ อ งหลั ก
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ประกอบด้วย เตรียมพร้อมของบุคคล และกำรเตรียมระบบรองรับ โดยในส่วนกำรเตรียมควำมพร้อม
ของบุคคล
อย่ำงไรก็ดี กระทรวงกำรคลัง (พ.ศ.2560) มีควำมเห็นว่ำประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอำยุมำระยะ
หนึ่งและกำลังจะเข้ำสู่กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์อย่ำงรวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ รัฐบำล
จึ ง มี น โยบำยและมำตรกำรที่ ส ำคัญ และจ ำเป็น เร่ ง ด่ว นในกำรดูแลผู้ สูง อำยุ ที่มีร ำยได้ น้อ ยให้ได้รับ
สวัสดิกำรที่จำเป็นซึ่งกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมำกใน
ระยะเวลำที่ ก ำหนด มิ เ ช่ น นั้ น จะไม่ ส ำมำรถด ำเนิ น นโยบำยรั ฐ บำลให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ดีรำยได้ของกองทุนผู้สูงอำยุตำมกฎหมำยว่ำด้วยผู้สูงอำยุซึ่งมีอำนำจหน้ำที่ให้
ควำมช่วยเหลือผู้สูงอำยุในเรื่องดังกล่ำวไม่เพียงพอต่อกำรดำเนินกำร รวมทั้งเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
พระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ.ศ. 2546 เพื่อกำหนดให้กองทุนผู้สูงอำยุมีอำนำจจัดเก็บเงินบำรุงกองทุนจำก
ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีสรรพสำมิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้ำสุรำและยำสูบตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิต
รวมถึงเงินเบี้ยยังชีพที่มีผู้บริจำคเข้ำกองทุนผู้สูงอำยุ เพื่อให้กองทุนมีรำยได้เพียงพอต่อกำรดำเนินกำร
ตำมวัตถุประสงค์
สำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.) ได้เคยนำรูปแบบลูกขุนพลเมือง หรือ Citizens
Jury ซึ่งเป็นกระบวนกำรประชำธิปไตยแบบปรึกษำหำรือรูปแบบหนึ่ง มำทดลองใช้จริงกับภำคประชำ
สังคมและประชำชนทั่วไปของไทย เพื่อหำรูปแบบกำรพัฒนำกำรสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงเพื่อกำร
ดูแลผู้สูงอำยุในสังคมสูงวัย ระหว่ำงวันที่ 23 – 26 กันยำยน 2561 ที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้ำร่วม
กำรศึกษำ(ลูกขุนพลเมือง) จำนวน 20 คน คัดเลือกโดยวิธีกำรสุ่มระดับประชำกรตำมภูมิภำค จังหวัด
พื้นที่ กระจำยตำมเพศ อำยุ และหลักประกันสุขภำพ หลังจำกกำรรับฟังข้อมูลและไตร่ตรองข้อมูลทั้ง
ข้อดีและข้อจำกัดของทำงเลือกแหล่งที่มำของงบประมำณสำหรับนำมำใช้ในกำรสร้ำงหลักประกันควำม
มั่นคงในกำรดูแลผู้สูงอำยุแล้วคณะลูกขุนพลเมืองมีข้อสรุป ดังนี้
1) โดยภำพรวม คณะลูกขุนเห็นควำมจำเป็นในกำรออกแบบระบบกำรดูแลระยะยำวที่
ให้ประชำชนที่ได้รับผลประโยชน์มีกำรจ่ำยสมทบเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้ได้บริกำรหรือสิทธิประโยชน์ที่เกิน
พื้นฐำนจำกที่รัฐจะจัดสรรให้ได้ ได้แก่ จ่ำยเพิ่มเติมสำหรับ ผู้ดูแล อุปกรณ์วัสดุต่ำงๆ เช่น ที่นอน รถเข็น
แผ่นรองซับ ฯลฯ ซึ่งกำรจ่ำยเพิ่มเติมจะมำกหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
นั้นเอง
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2) คณะลูกขุนมีควำมเห็นว่ำบริกำรหรือสิทธิประโยชน์พื้นฐำนที่รัฐจัดสรรให้ในกำร
ดูแลระยะยำวนั้น มำจำกกำรจัดเก็บผ่ำนระบบภำษี โดยรัฐบำลต้องทำหน้ำที่จัดสวัสดิกำรพื้นฐำนให้
เพียงพอต่อกำรควำมจำเป็น เพื่อรับรองควำมมั่นคงและเพียงพอของงบประมำณดังกล่ำว ลูกขุนเห็นว่ำ
ระบบกำรจัดเก็บภำษีวัตถุประสงค์เฉพำะ (Earmark Tax) เป็นแนวทำงเลือกที่ดี
3) คณะลูกขุนเห็นว่ำกำรมีส่วนร่วมและบูรณำกำรควำมช่วยเหลือกันทั้งบริกำรด้ำน
สุขภำพและสังคม ตำมทุน ศักยภำพ และบริบทของแต่ละพื้นที่ สำมำรถเข้ำมำเติมเต็มระบบกำรดูแล
ระยะยำวของประเทศได้ รวมทั้งส่งเสริมควำมเป็นสังคมจิตอำสำไม่ทอดทิ้งกัน และเกิดนวัตกรรมกำร
บริหำรจัดกำรที่หลำกหลำยตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่ได้ด้วย
4) อย่ำงไรก็ตำม คณะลูกขุนได้พิจำรณำควำมหมำยของกำรได้รับสิทธิประโยชน์นั้น
ควรขยำยควำมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงติดบ้ำนที่ยังไม่สูงอำยุแต่อยู่ที่ในภำวะพึ่งพิงด้วย
อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำ กระบวนกำรลูกขุนพลเมืองสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและก่อเกิดเครือข่ำยด้ำน
สุขภำพในกำรทำงำนร่วมกันเพื่อทำให้กำรตัดสินใจของคณะลูกขุนพลเมืองนำไปสู่กำรขับเคลื่อนในเชิง
นโยบำยที่มีกำรปฏิบัติใช้จริงอย่ำงเห็นผล แต่ด้วยข้อจำกัดของจำนวนกลุ่มคนในกำรร่วมกระบวนกำรจึง
มีคำถำมเรื่องกำรเป็นตัวแทนที่แท้จริงของประชำกรและกำรนำผลกำรตัดสินใจในลักษณะงำนวิจัยเชิง
คุณภำพไปใช้ในเชิงนโยบำย ซึ่งประเด็นนี้แม้แต่กำรจัดปรึกษำหำรือที่มีผู้เข้ำร่วมจำนวนมำกเช่น งำน
สมัชชำสุขภำพแห่งชำติของไทยที่มีระบบกำรจัดกำรและตัวแทนจำกกลุ่มต่ำงๆหลำกหลำยก็ยังมีควำม
ท้ำทำยเรื่องควำมเป็นตัวแทนที่แท้จริงและควำมเห็นของผู้เข้ำร่วมประชุมต้องไม่เป็นลักษณะปัจเจก
บุคคล ซึ่งกำรนำไปใช้ในเชิงนโยบำยอำจนำข้อสรุปของกระบวนกำรลูกขุนพลเมืองเป็นทิศทำงและ
ข้อมูลนำเข้ำในกระบวนกำรปรึกษำหำรือรูปแบบอื่นๆต่อไป เช่น กำรจัดสมัชชำเฉพำะประเด็น
6.4 สรุป
ด้วยหลักกำรในกำรปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย ที่ประกอบด้วย (1) กำรสนับสนุนให้ผู้สูงอำยุ
เป็นพลังในกำรขับเคลื่อนสังคม กำรปฏิรูปต้องไม่สร้ำงระบบที่จะทำให้ผู้สูงอำยุต้องกลำยเป็นภำระของ
สังคม (2) สร้ำงสังคมที่คนทุกวัยอยู่ร่วมกันได้อย่ำงปลอดภัยและมีควำมสุข (3) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของจตุพลัง “ภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรชุมชน และท้ องถิ่น” ในกำรแก้ปัญหำ (4) เน้น “กำรสร้ำง นำ
ซ่อม” และกำรประคับประคองให้ผู้สูงอำยุอยู่ในสภำพที่สำมำรถดูแลตนเองให้ได้นำนที่สุด และ (5)
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เตรียมควำมพร้อมของระบบเศรษฐกิจ สภำพแวดล้อม สังคม และบริกำรสุขภำพ ภำยใต้บริบทของ
สังคมสูงวัยนั้น จะเห็นได้ว่ำทุกข้อต้องใช้ “ชุมชนรอบรู้สุขภำพ” เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนทั้งสิ้น
สำระสำคัญของกำรปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยด้ำนสุขภำพ นอกจำกประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กั บ กำรรั ก ษำพยำบำลโดยตรง คื อ กำรปฏิ รู ป ระบบบริ ก ำรสุ ข ภำพ ในทุ ก ระดั บ ให้ มี คุ ณภำพและ
มำตรฐำน เพื่อรองรับระบบบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพและต่อเนื่องได้แก่ กำรสนับสนุนกำรส่งเสริม
สุขภำพและป้องกันก่อนกำรเจ็บป่วย กำรรักษำและฟื้นฟูสภำพหลังจำกเจ็บป่วยนอนโรงพยำบำล
(Intermediate care) ซึ่งเป็นระบบบริกำรที่ปิดช่องว่ำงระหว่ำงรอยต่อของกำรรักษำในสถำนบริกำร
สุขภำพกับบ้ำน ช่วยลดกำรกลับเข้ำนอนโรงพยำบำลซ้ำและลดภำวะทุพพลภำพหรือพิกำร กำรดูแล
ระยะยำว และกำรบริกำรสุขภำพแบบประคับประคองในระยะสุดท้ำย โดยมุ่งเน้นใช้ชุมชน ท้องถิ่นเป็น
ฐำนสำหรับกำรทำงำนโดยใช้กำรดูแลครอบครัว และกำรดูแลโดยชุมชน และ กำรสร้ำงและจัดระบบ
ดูแลสุขภำพชุมชนเมือง โดยจัดระบบผู้ดูแลที่ได้รับกำรว่ำจ้ำงทั้งกำรดูแลที่บ้ำนและในหน่วยบริกำรทั้ง
ภำครัฐและเอกชนที่มีกำรกำหนดมำตรฐำนและกลไกที่มีกฎหมำยรองรับในกำรกำกับมำตรฐำน แล้วนั้น
ประเด็นกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรพั ฒนำระบบดูแลสุขภำพระยะยำวส ำหรับผู้สู งอำยุจึ ง เป็ น
ประเด็นหลักของมติสุขภำพเฉพำะประเด็น(ด้ำนสุขภำพ) อย่ำงไรก็ตำมเพื่อควำมยั่งยืนของระบบกำร
ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งอย่ำงมีส่วนร่วม ที่เน้นสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและสุขภำพในกำรพัฒนำ
ระบบดูแลสุขภำพ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และกำรทำงำนร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชนในกำรสนับสนุนให้ผู้สูงวัยมีศักยภำพในกำรจัดกำรดูแลและสร้ำงเสริมสุขภำพตนเองนั้น ก็มี
ควำมสำคัญด้วย
6.5 ทิศทางของข้อเสนอเชิงนโยบาย
ด้วยสถำนกำรณ์และประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ กำรจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยรองรั บสังคมสูงวัย
ประเด็นกำรสร้ำงชุมชนรอบรู้สุขภำพและกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุระยะ
ยำว ควรประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ ได้แก่
1) ร่ว มสนั บ สนุ น ขั บ เคลื่ อ นนโยบำยเสริ ม สร้ ำ งควำมรอบรู้ ด้ ำ นสุ ข ภำพผ่ ำ นกลไกและ
กองทุนระดับพื้นที่ตำมมติสมัชชำสุขภำพแห่งชำติที่ 11.3 รวมทั้งกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติประเด็น
เกี่ยวข้องกับกำรรอบรู้สุขภำพ โดยมุ่งเน้นกำรพึ่งตนเองและสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนให้เป็นชุมชน
รอบรู้สุขภำพ
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2) ร่วมสนับสนุนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภำคส่วนในกำรสร้ำงสังคมรอบรู้
ด้ ำ นสุ ข ภำพ ผ่ ำนกลไก/เครื่ อ งมื อ กำรสร้ ำ งนโยบำยสำธำรณะแบบมี ส่ ว นร่ ว ม เช่ น สมั ช ชำพื้ น ที่
ธรรมนูญพื้นที่ หรือธรรมนูญสุขภำพผู้สูงอำยุในพื้นที่ เป็นต้น
3) ควำมร่วมมือของรัฐ วิชำกำร เอกชน ท้องถิ่น ประชำสังคม และประชำชน ในพัฒนำ
ระบบกำรดูแลระยะยำวของผู้สูงอำยุในชุมชน โดยกำรเปิดพื้น ที่มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่กำรเงินกำร
คลัง กำรออกแบบรูปแบบระบบ กำรดำเนินกำร และกำรประเมินผลปรับปรุงให้เหมำะสมสอดคล้อง
ตำมบริบทพื้นที่
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