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สังคมผู้สูงอายุกับการเตรียมเผชิญหน้า
ชูเกียรติ มุทธากาญจน์
อดีต รองอธิบดีกรมการปกครอง
จากสถานการณ์และแนวโน้มโครงสร้างประชากรโลก
ที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ทําให้สัดส่วนของ
ประชากรโดยรวมจะมีผู้สูงอายุในสัดส่วนสูงกว่าประชากร
ในวั ยอื่ นโดยเป็ นผลจากโลกมี การเปลี่ ยนแปลงทั้ งทางด้ าน
เทคโนโลยี ภาวะความเสี่ยงทางสงครามที่น้อยลง สุขอนามัย
ที่ดีขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการช่วยเหลือ
ผู้ ป่ วยสมั ยใหม่ ทํ าให้ มี ผู้ เสี ยชี วิ ตมี น้ อยลง จึ งมี แนวโน้ มว่ า
โครงสร้ างประชากรโลกกํ าลั งก้ าวเข้ าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ โดย
องค์การสหประชาชาติคาดการณ์จํานวนผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีอายุ
60 ปี ขึ้นไปทั่ วโลกมากกว่ า 2,000 ล้ านคน ในปี ค.ศ. 2050
และจะเพิ่มขึ้นในอัตราสามเท่าของปี ค.ศ. 1950 โดยคาดว่า
อายุเฉลี่ยของประชากรจะยืนยาวขึ้นทั้งหญิงและชาย สืบเนื่อง
มาจากการพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยรวมดีขึ้น
สวนทางกับอัตราการเกิดของประชากรทั้งโลกมีอัตราลดลง
มีการคาดการณ์ในอนาคตว่าเมื่อถึงช่วงระยะปี ค.ศ.
2045-2050 โครงสร้างประชากรของโลกมี ความเชื่อมโยง
สัม พั น ธ์ก ัน อย่า งมีนัย สํ า คัญ กับ โครงสร้า งประชากรของ
ประเทศต่า ง ๆ ทั่วโลก เนื่องจากจะมีการเคลื่อนย้ายและ
อพยพย้ายถิ่นกันอย่างกว้างขวาง โดยจะส่งผลให้ระบบการ
ผลิตในภาคส่วนต่าง ๆ ที่อาศัยกําลังคนเป็นกลไกสําคัญใน
การขับเคลื่อน จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะ
สังคมส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยผู้สูงอายุเป็นประชากรกลุ่มหลัก
ในขณะเดียวกันนั้นกลุ่มวัยทํางานและวัยเด็กซึ่งยังไม่สามารถ
เข้ามารองรับขับเคลื่อนระบบการผลิตได้ในสัดส่วนและจังหวะ
ที่ลงตัวกัน ก่อให้เกิดปัญหาด้านผลิตภาพ (Productivity) หรือ
ความสามารถในการผลิตของระบบต่าง ๆ โดยมีแนวโน้มตก
ต่ําลง ปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นข้อกังวลห่วงใยของประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลก หลายประเทศจึงได้เริ่มวางมาตรฐานรองรับ
แนวโน้มด้านประชากรและกําลังคนดังกล่าว
ข้อมูลความเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรโลก ไม่ว่า
จะเป็น การเกิด การตาย และการย้ายถิ่นฐานของประชากร
รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
จะเป็นข้อ มูล พื้น ฐานของโครงสร้า งทางประชากรที่ดีใ น
อนาคต เพื่อเป็นทิศทางการพัฒนา รวมถึงแนวทางการรับมือ
กับปัญหาต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

จากข้อมูลในปัจจุบันประชากรของโลกมีอายุเฉลี่ย
สู ง ขึ้ น ซึ่ ง การสู ง วั ย ของประชากรจะสามารถบอกได้ จ าก
สัดส่วนของประชากรสูงอายุต่อประชากรทั้งหมดในประเทศ
ซึ่งการบ่งบอกว่าประเทศใดเป็น “สังคมสูงอายุ” หรือเข้าสู่
“สังคมสูงวัย” ได้นั้น เป็นที่ยอมรับกันว่าประเทศที่มีประชากร
อายุ 65 ปี ขึ้ น ไปมากกว่ าร้ อ ยละ 7 ของจํ า นวนประชากร
ทั้งหมดจะนับว่าเป็นประเทศนั้นได้เข้าสู่ “สังคมสูงวัย” แล้ว
ดั ง นั้ น หากประเทศใดมี จํ า นวนประชากรภายใน
ประเทศมีอายุ 65 ปีขึ้นไปมากว่าร้อยละ 14 เราถือว่าประเทศ
นั้น ได้เข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” และหากประเทศใดมี
จํานวนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 แสดงว่า
ประเทศนั้นได้เข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบ” ปัจจุบัน
ประชากรของโลกได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัย
แล้วเมื่อปี พ.ศ. 2555 โลกมีประชากรที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป พบ
ประมาณร้อยละ 8 ของประชากรโลกทั้งหมด 7,000 ล้านคน
สําหรับประเทศพัฒนาแล้วมีสัดส่วนประชากรสูงอายุ ร้อยละ
16 ซึ่งมีมากกว่าประเทศกําลังพัฒนาที่มีประชากรสูงอายุที่
ร้อยละ 6 ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้แสดงว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
เช่น ประเทศสมาชิกในยุโรป อเมริกาเหนือ ได้เข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์แล้ว ในขณะที่บางประเทศในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น
ได้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เช่นกัน โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุ
มากถึ ง ร้ อ ยละ 30.4 หากมองมาในเขตประเทศภู มิ ภ าค
อาเซีย น มีข้อ มูล พบว่า ประเทศที่มีสัดส่วนของประชากร
อายุ 65 ปีขึ้นไปสูงเกินร้อยละ 7 คือ ประเทศไทย คิดเป็น
ร้อยละ 9.9 และสิงคโปร์คิดเป็นร้อยละ 10.5
สิ่งที่น่าคิดต่อไปหลังจากนี้คือ เมื่อพบว่าประชากร
โลกกํ า ลั ง ก้ า วเข้ า สู่ “สั ง คมสู ง วั ย ” สั ด ส่ ว นของประชากร
สูงอายุมีจํานวนมาก และมีประชากรวัยแรงงานน้อย ทําให้
ภาครัฐต้องพิจารณาหรือทบทวนนโยบาย รวมถึงสวัสดิการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ทั้งในด้านคุณค่าจากผู้สูงอายุ
สู่สังคม ระบบการปฏิบัติงานของผู้สูงอายุ การประกันสุขภาพ
ในระยะยาว การจัดเก็บภาษี ระบบบํานาญ เป็นต้น สวัสดิการ
ต่า ง ๆ เหล่า นี้จ ะมีผ ลต่อ คุณ ภาพชีวิต ของประชาชนของ
แต่ ละประเทศและเป็ นตั วบ่ งบอกว่ าประเทศนั้ น ๆ ให้ ความ
สําคัญกับสังคมผู้สูงวัยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในทิศทางใด
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สํ า ห รั บ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น เ รื่ อ ง
“ผู้สูงอายุ” เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ จากสังคมไทยมา
เป็นเวลานาน ทั้งนี้เพราะ ค่านิยมการให้ความเคารพ และให้
เกีย รติผู้มีอ าวุโ สและกตัญ ญูรู้คุณ เป็น คุณ ค่า ที่ไ ด้รับ การ
ยกย่องว่าเป็นสิ่งดีงาม และมีการปลูกฝังมาอย่างต่อเนื่องใน
สังคมไทย อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากคุณค่าดังกล่าวแล้ว มี
การตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ า ในช่ ว ง 2 ทศวรรษที่ ผ่ า นมาประเด็ น ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่อง “ผู้สูงอายุ”ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น
โดยมีก ารกําหนดเป็ นแผนระดั บประเทศเกี่ ยวกั บผู้ สูง อายุ
ประเด็นที่ตามมาก็คือ เพราะเหตุใดสังคมไทยจึงต้องจัดลําดับ
ความสําคัญในเรื่องผู้สูงอายุไว้ในลําดับต้น ๆ มีเหตุผลอื่นใดที่
นอกเหนือจากเรื่องของคุณค่า หรือขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามหรือไม่
ปัจจุบันพบว่ารัฐบาลได้กําหนดให้การเตรียมความ
พร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผน
พัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ และมีก ารจัด ทํา แผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ไว้รองรับ โดย
มี 5 ยุทธศาสตร์หลักเป็นแนวคิดพื้นฐานของการจัดทําแผน
1. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการเตรี ย มความพร้ อ มของ
ประชากร เพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ
3. ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสําหรับ
ผู้สูงอายุ
4. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ การ
พัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติและการพัฒนาบุคลากร
ด้านผู้สูงอายุ
5. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการประมวลและพั ฒ นาองค์
ความรู้ ด้ า นผู้ สู ง อายุ แ ละการติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดําเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
การที่ รั ฐต้ องกํ าหนดแผนงานเกี่ ยวกั บผู้ สู งอายุ ไ ว้
อย่างเป็นทางการนั้น เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของประเทศ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประเทศไทย
กําลังเผชิญหน้ากับภาวการณ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร
สูงอายุ (อายุ 60 ปี และมากกว่า) ซึ่งการประมาณการเพิ่มขึ้น
ของประชากรผู้สูงอายุ โดยองค์การสหประชาชาติระหว่างปี
พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2593 แสดงว่า เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน
ประชากรไทยทั้งหมดในปี พ.ศ. 2523 การเพิ่มขึ้นของประชากร
สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 47 ในปี พ.ศ. 2533 และเพิ่มขึ้นเป็ น
ประมาณร้อยละ 77 ในปี พ.ศ. 2593
ผลจากจํ า นวนและสั ด ส่ ว นประชากรสู ง อายุ ที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบต่อประเทศ ในเรื่องระยะเวลา
ในการเตรี ย มรองรั บ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ให้ มี

คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ทั้ ง ในแง่ คุ ณ ค่ า สวั ส ดิ ก ารสุ ข อนามั ย
นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ ยังมีผลกระทบ
ต่อภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารประเทศ ทั้งนี้
เพราะเมื่ อโครงสร้ างประชากร เริ่ มขยั บไปสู่ การมี ประชากร
สูงอายุมากขึ้นเรื่อย ๆ สัดส่วนของประชากรวัยทํางาน ที่จะ
ทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุก็จะลดน้อยลง การศึกษาอัตราการ
เป็นภาระวัยสูงอายุ ซึ่งคํานวณโดยการหารจํานวนประชากร
ที่มีอายุ 60 ปี และมากกว่า ด้วยจํานวนประชากรในวัยแรงงาน
(อายุ 15-59 ปี) แสดงว่า ในปี พ.ศ. 2533 มีประชากรวัยแรงงาน
10 คน ทําหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ1คน (อัตราการเป็นภาระ
วัยสูงอายุ เท่ากับ .1161) และยังการประมาณการว่า ในปี
พ.ศ. 2563 ภาระของประชากรวัยแรงงาน ในการดูแลผู้สูงอายุ
จะเพิ่มขึ้น เพราะประชากรวัยแรงงาน ประมาณ 4 คน จะต้อง
รับภาระในการดูแลผู้สู งอายุ อย่ างน้ อย 1 คน (อัตราการเป็ น
ภาระวัยสูงอายุเท่ากับ .2350) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ค่าร้อยละของประชากรอายุ 60 ปี และมากกว่า
และอัตราการเป็นภาระในปี พ.ศ.2533, 2543, 2553 และ
2563
ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปี และอัตราการเป็นภาระ
2533 2543 2553 2563
ร้ อ ยละของประชากร 7.22
9.19
11.36 15.28
อายุ 60+
อัตราการเป็ นภาระวั ย .1161 .1408 .1710 .2350
สูงอายุ
อัตราการเป็นภาระ
.6072 .5328 .5043 .5379

ที่มา: สํามะโนประชากร 2553-สํานักงานสถิติแห่งชาติ ,
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าอายุเฉลี่ยของประชากร
ไทยจะมีอายุเพิ่มสูงขึ้นหรือมีอายุยืนขึ้น โดยมีแนวโน้มอายุ
เฉลี่ยของประชากรไทยที่จะเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้น
มา จะมีอ ายุยืนยาวถึง 72.9 ปี เมื่อเปรียบเทียบกั บเมื่อ ปี
พ.ศ. 2502 ซึ่งมีอายุเฉลี่ยเพียง 58.4 ปี (สํานักงาน ก.พ. 2556)
สําหรับประชากรของไทย สถาบั นวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คาดประมาณการไว้
จํา นวนผู้สูง อายุ 3 ช่ว งอายุ ได้แ ก่ ผู้สูง อายุที ่มี
อายุระหว่าง 60-69 ปี ระหว่าง 70-79 ปี และ 80 ปีขึ้นไป
มีอัตราที่สูงขึ้น ทุกช่ว ง 10 ปี โดยสัดส่วนประชากรสูงอายุ
ต่อประชากรรวมทั้งประเทศสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ
ในปี พ.ศ. 2543 ร้อยละ 9.51 ปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 11.90
ปี พ.ศ. 2563 ประมาณการร้อยละ 17.51 และปี พ.ศ. 2573
โดยคาดประมาณการรวมสูงถึงร้อยละ 25.15 ต่อประชากร
รวมของประเทศ
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คําถามคือ ประเทศไทยจะมีการเตรียมความพร้อม
อย่างไรในการเริ่มเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” เป็นประเด็นท้าทาย
ที่สําคัญในการหาทางออกหรือแนวทางกําหนดประเด็นเชิง
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งภาครัฐจะต้องให้
ความสําคัญในการส่งเสริม รวมถึงขับเคลื่อนภารกิจด้านการ
ดู แ ลผู้ สู ง อายุ อาทิ สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรทางงบประมาณ
ทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมผู้สูงอายุเข้าสู่ภาคการผลิต การนํา
ความรู้และพลังของผู้สูงอายุมาจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การนํ า ค่ า ของผู้ สู ง อายุ ม าสู่ สั ง คม และก่อ เกิด
ประโยชน์ต่อ การพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศ
การจั ด การบริ ห ารด้ า นสาธารณู ป โภคและสิ่ ง แวดล้ อ มให้
สอดคล้องกับความต้องการทางด้านสังคม อารมณ์ สุขอนามัย
และการเงิน นอกจากนี้การพัฒนาปัจจัย สิ่งที่เกี่ยวพันกับการ
มีป ระชากรสู งอายุ ใ นสั ง คมอย่ า งรอบด้ า นจะต้ อ งเป็ น สิ่ ง ที่
รั ฐ บาลให้ ค วามสํ า คั ญ ด้ ว ย เพื่ อ ให้ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ไ ทยเป็ น
สังคมการผลิตที่มากขึ้น เพื่อคงผลผลิตรวมของประเทศ
สิ่งที่น่าจับตามองในปัจจุบันคือสัดส่วนของประชากร
สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะทําให้ประเทศไทย มีระยะเวลา
ค่อนข้างน้อยในการเตรียมตัวเพื่อรองรับการให้การดูแลประชากร
สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้การเพิ่มขึ้น
ของประชากรสูงอายุน่าจะส่งผลกระทบต่อภาวะทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองของประเทศในอนาคต ซึ่งภาครัฐได้ตระหนัก
ถึงผลกระทบของการก้าวสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น เป็นลําดับ ดังจะ
เห็นได้จากการที่รัฐได้กําหนดให้ยุทธศาสตร์ “การเตรียมความ
พร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ” เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก
ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10
นอกจากนี้ ยั ง ได้ จั ด ทํ า แผนผู้ สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 2
(พ.ศ. 2545-2564) ขึ้น เพื่อกําหนดทิศทางของนโยบายและการ
ดําเนินงานด้านผู้สูงอายุในระยะยาว ซึ่งในแผนดังกล่าวนับเป็น
แผนระดับที่มีการกําหนดยุทธศาสตร์และมาตรการไว้อย่างชัดเจน
ว่า ให้มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ รวมทั้งมีการกําหนดดัชนีและเป้าหมายของมาตรการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อใช้เป็นดัชนี
ชี้วัดผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ด้วยเหตุนี้ การศึกษาถึงผลของการดําเนินงานตาม
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) จึงเป็น
เรื่ อ งสํ า คั ญ เพื่ อ นํ า ผลการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ ผู้ สู ง อายุ ใ น
ภาพรวมทั้งประเทศ อีกทั้งการเสนอยุทธศาสตร์ทางเลือกที่
เป็นประโยชน์สําหรับการปรับปรุงและพัฒนานโยบาย แผน
ยุทธศาสตร์และกระบวนการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ อันจะมี
ผลสําคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน
ตามนโยบายและแผนผู้สูงอายุแห่งชาติในช่วงต่อ ๆ ไป
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องค์ประกอบของสุขภาพองค์รวม
วารสารส่งเสริมสุขภาพของอเมริกา ระบุสุขภาพไว้
5 มิติ ได้แก่
1. มิติทางกาย (Physical Dimension) เป็น มิติ
ทางร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรือเจ็บป่วย มี
ปัจจัยสําคัญในมิตินี้ คือ อาหารและโภชนาการ สมรรถนะ
ทางกายสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่างๆ ที่อยู่อาศัย สภาวะ
ทางเศรษฐกิจที่เพียงพอ ส่งเสริมภาวะสุขภาพ ฯลฯ
2. มิติทางใจ (Psychological Dimension) เป็นมิติ
ของสภาวะทางจิ ตใจหรื ออารมณ์ (Emotion) เช่ น อารมณ์
แจ่มใส ปลอดโปร่ง ไม่มีความกังวล มีความสุข ปัจจัยสําคัญใน
มิตินี้คือ การจัดการกับความเครียด การดูแลไม่ให้เกิดภาวะ
วิกฤติทางอารมณ์
3. มิติทางสังคม (Social Dimension) เป็นความ
ผาสุกของครอบครัวสังคมและชุมชน โดยการมีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน สามารถให้การดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความ
เอื้ อ อาทรเสมอภาค มี ค วามยุ ติ ธ รรม สั น ติ สุ ข วั ฒ นธรรม
ชุมชน และมีระบบบริการที่ดีและทั่วถึง
4. มิติทางจิตวิญญาณ (Spiritual Dimension) เป็น
ความผาสุกที่เกิดจากการมีความหวังในชีวิต มีความรัก ความ
อบอุ่น ความเชื่อมั่น ศรัทธา มีสิ่งยึดมั่นและเคารพ มีการปฏิบัติ
ในสิ่งที่ดีงามด้วยความมี เมตตา กรุณา ไม่เห็นแก่ตัว มีความ
เสียสละ และยินดีในการที่ได้มองเห็นความสุขหรือช่วยเหลือ
ผู้อื่นให้ประสบความสําเร็จ (Transcendence) มิตินี้เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของคน สามารถสร้างได้ในครอบครัว
และชุมชน สร้างด้วยความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจกัน
และกัน เห็น ใจกัน ยอมรับ กัน เคารพในศัก ดิ์ศ รีข องกัน
และกันในฐานะที่เป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน ไม่รังเกียจเดียดฉันท์
ไม่แบ่งพวกและเข่นฆ่าราวี แต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อยู่ร่วมกัน
อย่ างสั นติ ครอบครั ว ชุ มชน และสั งคมที่ มี สุ ขภาวะทางจิ ต
วิญญาณดี ไม่ได้แปลว่าไม่มีปัญหาแต่สามารถจัดการปัญหา
ได้ ถ้าแก้ไ ขไม่ไ ด้ก็สามารถสร้างความสมดุล จัดการให้ค น
อยู่ กั บ ปั ญ หาที่ แ ก้ ไ ขไม่ ไ ด้ นั้ น โดยไม่ ทุ ก ข์ แ ละเดื อ ดร้ อ น
จนเกินไป
5. มิติทางปัญญา (Intellectual Dimension) เป็น
สุขภาพในด้านการเป็นผู้มีการศึกษา มีความรู้ เฉลียวฉลาด
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถ
ประกอบอาชีพ และประสบความสําเร็จในชีวิต
นอกจากนั้น The American University’s Nation
Center for Health Fitness ยังได้เพิ่มสุขภาพอีกหนึ่งมิติ คือ
มิติสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Environmental Dimension)
เช่น การปราศจากมลภาวะในอากาศ น้ํา ดิน เป็นต้น
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สุขภาพองค์รวม 3 ระดับ ได้แก่
1. ระดั บ บุ ค คล ซึ่ ง หมายถึ ง การทํ า ให้ เ กิ ด ความ
สมดุลภายในตัวคนแต่ละคน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ (อารมณ์)
และจิตวิญญาณ โดยที่หนทางไปสู่ดุลยภาพ คือ การดําเนิน
ชีวิตที่เหมาะสม มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การบริโภค
อาหารที่เหมาะสม การออกกําลังกาย การรักษาอารมณ์ ทํา
จิตใจให้ผ่อนคลายและการมีคุณธรรมเป็นพฤติกรรมที่มุ่งสู่
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ระดับครอบครัว มีความสมดุลของสุขภาวะใน
ตั วคนเชื่ อมโยงกั บคนอื่ น ๆ และสิ่ งแวดล้ อมในครอบครั ว มี
ครอบครัวที่อบอุ่น สมาชิกในครอบครัวมีความรักให้กันและกัน
ช่ ว ยกั น ดู แ ลให้ ทุ ก คนมี สุ ข ภาพที่ ดี ทั้ ง กายและใจ ทุ ก คนมี
หน้าที่รับผิดชอบและบทบาทแตกต่างกันไป
3. ในระดับ ชุม ชนและสัง คม มีค วามสมดุล ของ
สุขภาวะในตัวคนเชื่อมโยงกับคนอื่น ๆ และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนและสังคมโดยรวม
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่อคน หมายถึงคน
ในชุมชน สังคมมีความเกื้อกู ลเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เป็ น
ชุมชน สังคมที่มีเอกภาพกันถึงแม้ว่าคนในสังคมนั้น ๆ จะมี
ความแตกต่างและหลากหลายชนชั้นอาชีพ ความคิด ฯลฯ
แต่คนจํานวนมากมีเจตจํานงอย่างเดียวกัน ที่จะสร้างสังคม
ที่ดีง าม สุข ภาพและชีวิต ของคนในชุม ชน สัง คมจึง เจริญ
งอกงามอย่างสมดุล
3.2 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคนกั บ ธรรมชาติ มี
ความตระหนักว่ามนุษย์นั้น เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ให้
ความเคารพและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสรรพ
ชีวิต อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์นานาพัน ธุ์ ต้นไม้ ป่า ไม้ ภูเขา
แม่น้ํา ลําธาร อากาศ ฯลฯ ตระหนักและจริงจังที่จะใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน สร้างความสัมพันธ์ที่กลมกลืนและสมดุล
ระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
นโยบายสาธารณะด้ า นผู้ สู ง อายุ ใ นประเทศ
ตะวันตก
สถานการณ์ ผู้สู ง อายุ ใ นประเทศพั ฒ นาแล้ ว เช่ น
ออสเตรเลีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ มีความแตกต่างไป
จากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ผู้สูงอายุใน
ประเทศออสเตรเลียมีความต้องการให้รัฐดําเนินการเฉพาะ
เรื่ อ งการจั ด การทรั พ ยากรซึ่ง มี ค วามมุ่ ง หมายอยู่ ที่ ก ารจั ด
โครงการบํานาญสําหรับผู้สูงอายุ ซึ่งการจัดดังกล่าวจะสามารถ
แก้ไขปัญหาความยากจนและตรงตามความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของผู้ สู งอายุ ส่ วนการสอดแทรกเรื่ อ งการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ น

โครงการต่าง ๆ ของครอบครัวไม่ได้รับความสนใจในประเทศ
ออสเตรเลี ย ฮ่ อ งกง มุ่ ง ให้ ค วามสนใจเรื่ อ งการให้ ชุ ม ชน
รั บภาระในการดู แลผู้ สู งอายุ และมี โครงการต่ าง ๆ ในด้ าน
ผลประโยชน์และความมั่นคง
ด้านที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ ด้านบริการสนับสนุน
จากชุ มชน และด้ า นศึ ก ษาโดยให้ ชุ มชนรั บ ภาระในการให้
การศึกษาแก่ผู้สูงอายุ ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนา
มากที่สุดในภูมิภาคได้เน้นการให้ครอบครัวรับภาระในการดูแล
ผู้สูงอายุ รัฐได้อนุมัติงบประมาณจํานวนมากสําหรับการแพทย์
และการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้มีการดูแลรักษา
ผู้สูงอายุภายในบ้าน ซึ่งเป็นการเตรียมรับภาระเนื่องจากจํานวน
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมาก การดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านจะเป็น
หน้าที่รับผิดชอบของสตรีเป็นส่วนใหญ่ได้แก่ ภรรยา บุตรสาว
และบุตรสะใภ้ ชาวญี่ปุ่นมีความเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้อง
ให้การดูแลผู้สูงอายุภายในครอบครัวและชุมชน เนื่องจาก
ปัญหาทางเศรษฐกิจ และได้พ ยายามเผยแพร่ทัศ นคตินี้สู่
คนรุ่นหนุ่มสาว นอกจากนั้น บริษัทและธุรกิจภาคเอกชนยังมี
นโยบายการจ้างงานตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการ
ทํางาน และเกิดความจงรักภักดีในหมู่พนักงาน
สิ งคโปร์ มี นโยบายและโครงการที่ ชั ดเจนเกี่ ยวกั บ
ผู้สูงอายุ และมุ่งเน้นให้ครอบครัวดูแลผู้สูงอายุ โครงการระยะ
ยาวสําหรับผู้สูงอายุเน้นมาตรการในการป้องกันเพื่อชะลอ
และลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยและพิการ รัฐบาลสิงคโปร์มี
นโยบายที่ชั ดเจนที่จะต้ องสนับสนุนและทําให้เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศมีความมั่นคงในขั้นพื้นฐาน เพื่อผสมผสาน
และสอดแทรกให้ชุมชนรับภาระดูแลผู้สูงอายุได้ โครงการที่มี
ชุ ม ชนเป็ น พื้ น ฐานในการบริ ก ารและดู แ ลผู้ สู ง อายุ ได้ แ ก่
โครงการที่อยู่อาศัย การฝึกอบรมเพื่อใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การอบรมผู้ให้บริการด้านการแพทย์
แก่ ผู้ สู งอายุ ที่ อ่ อนแอและไม่ สามารถลุ กจากเตี ยงได้ รวมทั้ ง
ผู้ ป่ วยเรื้ อรั ง ส่ วนโครงการเพื่ อการป้ องกั นจะเป็ นโครงการ
สําหรับคนหนุ่มสาว ส่วนที่เน้นการปฏิบัติตนเพื่อให้มีชีวิตที่มี
คุณภาพดี โครงการต่ าง ๆ โดยเฉพาะด้านสวั สดิการของทุ ก
ประเทศได้รวมผู้สูงอายุเข้าไว้ในฐานะเป็นทรัพยากรที่สําคัญ
และในขณะเดียวกันก็ได้เสนอแนะให้ภาคเอกชนริเริ่มการให้
ความสนับสนุนและร่วมมือมากขึ้นในการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ
นโยบายสาธารณะผู้สูงอายุของประเทศสหรัฐอเมริกา
สําหรับนโยบายสาธารณะด้านผู้สูงอายุของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก านั้ น จะเห็ น ว่ า ในภาคธุ ร กิ จ และรั ฐ บาลใน
สหรัฐอเมริกาให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุอย่างเห็นได้ชัด ไม่
ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ การใช้บริการด้านบริการด้านต่าง ๆ
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะได้รับส่วนลดหย่อน เพียง
ยื่ นบั ตรผู้ สู งอายุ แม้ แต่ การซื้ อยาที่ มี ใบสั่ งแพทย์ ก็ จะได้ รั บ
ส่วนลดด้วย หรือถ้าหากต้องการดูภาพยนตร์ซื้อตั๋วทุกครั้งก็
จะซื้อตั๋วหนังได้ในราคาที่ถูกกว่า อย่างน้อยได้รับส่วนลดทันที
1 เหรียญ นอกจากนั้น การเดินทางไปไหนมาไหนของผู้สูงอายุก็
จะได้ รั บสิ ทธิ พิ เศษ ผู้ สู งอายุ สามารถขึ้ นรถเมล์ รถไฟได้ ฟรี
เช่นกัน สอบถามผู้สูงอายุในอเมริกา ได้รับข้อมูลที่น่าสนใจว่า
การขึ้นรถเมล์ฟรี สามารถนั่งได้ทั่วเมืองทุกสาย เพียงแต่มีข้อ
แม้ ว่ าเฉพาะวั นจั นทร์ ถึ งวันศุ กร์ เท่ านั้ นที่ จะได้ขึ้ นรถเมล์ ฟรี
เพราะวันเสาร์อาทิตย์ มีข้อแม้ว่า ถ้าผู้สูงอายุต้องการใช้บริการ
ก็ต้องจ่ายค่าโดยสารด้วยอาจจ่ายเพียงครึ่งเดียวของราคาตั๋ว
ด้ วยเหตุ ผลว่ ารั ฐบาลมี นโยบายให้ ผู้ สู งอายุ ได้ มี เวลาอยู่ กั บ
ลู กหลานอยู่ กั บครอบครั วในวั นหยุ ด สิ ทธิ พิ เศษที่ ผู้ สู งอายุ
อเมริกาได้รับ นับเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้รู้สึกว่าไม่ได้ถูก
ทอดทิ้งแล้ว ยังได้รับการดูแลเป็นพิเศษอีกด้วย
ระบบสวัส ดิก ารสั งคมของสหรั ฐ อเมริก า ครอบคลุม การ
ประกันสุขภาพและการประกันทางสังคม ประกอบด้วย 2
ระบบ คือ
1. ระบบรั ฐ บาลกลาง ให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ก่ ผู้
เกษียณอายุทํางาน
2. ระบบสนั บสนุ นมลรั ฐให้ เงิ นช่ วยเหลื อผู้ สู งอายุ
ผู้ ต กงานและขยายไปยั งกลุ่ ม อื่ น ๆ โดยมี ก ารขยายวงเงิ น
ค่าตอบแทนค่าครองชีพที่สูงขึ้น ขยายอายุการให้ผลประโยชน์
และเพิ่มเงินชดเชยด้วยระบบประกันสังคมหลัก ได้ แก่ ระบบ
Medicare กองทุนมาจากภาษีรายได้ของคนวัยทํางาน และระบบ
Medicaid กองทุนมาจากภาษี ซึ่งเกิดจากภาวะวิกฤตในการ
จ่ายเงินบํานาญให้กับผู้สูงอายุในยุค Baby Bloom ในอนาคต
ระบบ Medicare ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
Part A (Hospital Insurance) เป็นประกันสุขภาพ
ที่จ่ายเมื่อเข้ารับการศึกษาในโรงพยาบาลหรือสถานบริการ
ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้น ไปได้รับ ประกัน ส่ว นนี้ โดยไม่ต้อ งจ่า ย
ค่าธรรมเนียมรายเดือนใด ๆ และ
Part B (Medical Insurance) เป็นโครงการจ่ายค่า
รัก ษาที่ Part A ไม่จ่า ย เช่น กายภาพบํา บัด อาชีว บํา บัด
การให้บ ริก ารที ่บ ้า น ผู ้ส ูง อายุจ ะต้อ งซื ้อ ประกัน ส่ว นนี้
ระบบการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นบริการแบบต่อเนื่อง
มีระบบการดูแลปฐมภูมิ การป้องกัน การตรวจรักษา การดูแล
ระยะเปลี่ ยนผ่ าน การดูแลระยะยาว การดู แลระยะสุ ดท้ าย
เป็น ต้น วิถีชีวิต แบบครอบครัว และค่า นิย มชาวอเมริกัน ที่
ส่ว นใหญ่ไ ม่ค ่อ ยอยู่ก ับ ลูก หลาน เป็น ปัจ จัย ให้ต ้อ งการ
ผู้ดูแลแบบทางการเพิ่มมากขึ้น
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นโยบายสาธารณะผู้สูงอายุของประเทศอังกฤษ
แนวคิดแบบระบบสวัสดิการของประเทศอังกฤษ คือ
สนับสนุนให้ ผู้สูงอายุสามารถทํางานได้ ตามความสามารถ ให้
โอกาสแก่ผู้ทุพพลภาพ และสร้างมาตรการให้ผลประโยชน์
ในการอยู่ ใ นระบบจ้ า งงาน เพื่ อ จู งใจให้ ค นทํ า งาน ระบบ
ประกันสังคมของประเทศอังกฤษ มีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง
คือ ส่งเสริมความมั่นคงหลังเกษียณ ส่งเสริมการจัดการกองทุน
บํานาญ และสนับสนุนในการออมเงินที่เหมาะสม รวมทั้งช่วยให้
ผู้ ที่ เกษี ยณ มี รายได้ หลั งเกษี ยณที่ เพี ยงพอ ความมั่ นคงด้ าน
รายได้ ประกอบด้วยระบบสวัสดิการ 3 แบบ ได้แก่
1. ผลประโยชน์จากเงินเบี้ยประกันที่จ่ายเพื่อเป็น
Retirement Pension
2. ผลประโยชน์ในกรณีที่ต้องได้รับ เช่น ทุพพลภาพ
แหล่งเงินมาจากภาษี
3. Income Related Support Benefits แหล่งเงิน
มาจากภาษีอากรและจ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่ทํางานต้อง
เข้ าร่ วมระบบบํ านาญ โดยระบบบํ านาญมี 2 ลั กษณะ คื อ
State Pension เป็นการร่วมจ่ายในอัตราคงที่ (Flat Rate)
ให้กับผู้สูงอายุ 65 ปี และผู้ หญิงอายุ 60 ปี ไม่ว่ าจะเกษียณ
หรือไม่ ระบบบํานาญแบบที่ 2 คือ Second-Tire Pension
เป็นการออมภาคบังคับ เพื่อให้มีเงินบํานาญมากขึ้น ดําเนินการ
โดยภาครั ฐ ภาคเอกชน ระบบบริ การสุ ขภาพ มี กรอบการ
บริ การแห่ งชาติ เพื่อผู้ สู งอายุ มี เป้ าหมายเพื่ อให้ บริ การด้ าน
สุขภาพและสังคม ลดความแตกต่างในการบริการแก่ผู้สูงอายุ
ขจั ดการกี ดกั้ นในความเป็ นผู้ สู งอายุ จั ดให้ มี การดู แลที่ เน้ น
บุคคลเป็นศูนย์กลางเสริมสร้างสุขภาพ ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง
ของผู้สูงอายุ จัดบริการให้ครอบคลุมความต้องการและเน้นการ
ดู แลเรื่ องการหกล้ ม และสุ ข ภาพจิ ต ระบบบริ การสุ ขภาพ
ประกอบด้วย การบริการในโรงพยาบาล การจัดการบริการด้าน
สั ง คมเป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของรั ฐ บาล ท้ อ งถิ่ น ทํ า หน้ า ที่
ประเมินความต้องการของผู้สูงอายุ วางแผนดูแล และติดตาม
ประเมินผล เพื่อประกันว่าได้รับการบริการที่เหมาะสม
นโยบายสาธารณะด้านผู้สูงอายุในประเทศเอเชีย
นโยบายสาธารณะผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น
สําหรับนโยบายสาธารณะผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น
นั้น จะเห็นได้ว่ารัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นให้ความสนใจอย่าง
มากกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุ เพราะ
การเพิ่มขึ้นของประชากรกลุ่ม นี้ ทํา ให้เ กิด ปัญ หาในการ
ดํา เนิน นโยบายในอนาคต รายงานของรัฐบาลเรื่อง Japan
In the Year 2000 ได้ชี้ประเด็นเด่นชัด 3 ประเด็นที่ท้าทาย
รัฐบาลในศตวรรษที่ 21 คือ

136

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559

1. ประชากรผู้สูงอายุ
2. การเป็นนานาชาติ
3. เศรษฐกิจ
รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความสํ าคัญกั บผู้สูงอายุตลอดมา
และมีความเห็นว่าจะต้องทบทวนนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
3 เรื่อง คือ
1. เรื่องระบบประกันสุขภาพ
2. โครงการบํานาญ
3. การปรับปรุงสถานพยาบาลและสุขอนามัย
รั ฐ บาลได้ ต ระหนั กถึ ง ภาระที่ เ พิ่ มขึ้ น ในการดู แ ล
ผู้ สู ง อายุ ในรายงานเรื่ อ งสมุ ด ปกขาวว่ า ด้ ว ยสุ ข ภาพและ
คุณภาพชีวิต (White Paper on Health and Welfare) ในปี
พ.ศ. 2530 รัฐบาลได้เน้นความสําคัญของครอบครัวในการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะบทบาทของสมาชิกในครอบครัวในฐานะ
เป็ น ผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ปั ญ หาสํ า คั ญ คื อ การเพิ่ ม บทบาทของ
ครอบครัว ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระของสตรีในวัยทํางาน เพราะการ
ที่รัฐต้องการให้สตรีรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว
ทําให้สตรีที่มีส่วนร่วมในแรงงานของประเทศต้องเลือกที่จะ
ทําหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว หรือเลือกทํางานใน
ภาคเศรษฐกิจ นอกจากการผลักภาระในการดูแลผู้สูงอายุไปให้
ครอบครัวโดยการเพิ่มภาระให้กับสตรีแล้ว รัฐยังมีความเห็นว่า
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับบุตรที่โตแล้วยังมีเป็นจํานวนน้อย การที่
รัฐเน้นความสําคัญในการดูแลผู้สูงอายุนั้น Daisaku Maeda ได้
เคยกล่าวไว้ในที่ประชุ มนานาชาติ เรื่องผู้ สูงอายุขององค์ การ
สหประชาชาติ ในประเทศญี่ปุ่ นในปี พ.ศ. 2531 ว่ าการดูแล
ผู้สูงอายุโดยครอบครัวเป็นคํากล่าวที่ไพเราะ แต่เป็นสิ่งที่ผู้ให้
การดูแลต้องอุทิศตนและเสียสละอย่างมาก และคุณภาพของ
การดูแลโดยครอบครัวก็มักจะอยู่ในขั้นต่ํา
ก า ร ดู แ ล ผู้ สู ง อ า ยุ ณ ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ่ น โ ด ย
คณะกรรมาธิก ารได้ศึก ษา ณ บ้า นพัก คนชราของเอกชน
(Shin-aien, Kiyota, Special Elderly Nursing Home,
Cocail Welfare Juridical Person and Care House
Shalom) ซึ่ งการก่ อตั้งมาเป็นระยะเวลา 42 ปี ในการก่ อตั้ ง
เริ่ มแรกได้ รั บการอุ ดหนุ นงบประมาณจากรั ฐบาลกลางและ
รัฐบาลท้องถิ่นจํานวน 2 ใน 3 ของค่ าใช้จ่ายในการก่ อสร้าง
ทั้งหมด โดยอีก 1 ส่วน เอกชนที่ประกอบธุรกิจบ้านพักคนชรา
เป็นผู้รับผิดชอบ และในอดีตที่ผ่านมาเอกชนที่ประกอบธุรกิจ
บ้านพักคนชราหรือสถานดูแลผู้สูงอายุ รัฐบาลจะคัดเลือกจาก
องค์กรเอกชนหรือมูลนิธิที่ทํางานด้านผู้สูงอายุเท่านั้น เนื่องจาก
ธุรกิจนี้ต้องการความต่อเนื่องและมั่นคง เมื่อทําแล้วไม่สามารถ
เลิกกิจการได้ แต่ปัจจุบันรัฐบาลไม่ได้ให้การอุดหนุนเอกชนใน
การก่ อสร้ างบ้ านพั กคนชราหรื อสถานที่ ดู แลผู้ สู งอายุ และ

เอกชนทั่วไปสามารถประกอบธุรกิจบ้านพักคนชราหรือสถาน
ดูแลผู้ สู งอายุ สําหรั บการจั ดเก็ บค่าใช้ จ่ ายจากผู้สู งอายุที่ ใช้
บริการของศูนย์ โดยหลักการแล้วผู้สูงอายุที่มีทุนทรัพย์ต้องเสีย
ค่ าใช้ จ่ ายทุ กคน แต่ หากคนใดไม่ มี หรื อมี แต่ ไ ม่ เพี ยงพอต่ อ
ค่าใช้จ่าย รัฐบาลท้องถิ่นจะจ่ายเงินสมทบให้ตามจํานวนที่ขาด
โดยจะพิจารณาเป็นกรณี เช่น กรณีผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเอง
ได้จะมีค่าใช้จ่าย จํานวน 130,000 เยน/คน/เดือน แต่เฉลี่ยเก็บ
ค่าใช้จ่าย 80,000 เยน/คน/เดือน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการของศูนย์มีประมาณ 520 ล้านเยน/ปี บ้านพักคนชราแห่งนี้
ให้การดูแลผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง ซึ่งได้จัดแบ่งพื้นที่ในการ
ให้ ความดู แลผู้ สู งอายุ แต่ ละกลุ่ ม แยกชั้ น แยกตึ กอย่ างเป็ น
สัดส่วน โดยแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ มีอายุระหว่าง 6097 ปี จํานวน 40 คน ซึ่งได้จัดให้ผู้สูงอายุพักอาศัย 1 ห้อง/คน
โดยหากเป็นสามีภรรยาจะจัดให้พักห้องติดกันหรือสามารถ
เปิดประตูห้องผ่านถึงกันได้โดยมีจํานวน 5 ชั้น แต่ละชั้น มี
ห้องพักจํานวน 10 ห้อง มีทั้งแบบห้องน้ําภายในห้องพักและ
ห้องน้ํ ารวม พร้ อมพื้นที่ซักล้ างและเครื่องซั กผ้าเพื่ออํ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ และห้องนั่งเล่น พักผ่อนจัดอยู่ใน
บริเวณพื้นที่ส่วนกลางที่มีอยู่ทุกชั้น
2. ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ไ ด้ และต้องมีคน
ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป จํานวน 84
คน ซึ่งได้จัดห้องพักให้แก่ผู้สูงอายุทั้งแบบพักเดี่ยว พักคู่ หรือ
พัก 4 คน/ห้อง มีจํานวน 3 ชั้น และห้องนั่งเล่นพักผ่อนจัดอยู่
ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางที่มีอยู่ทุกชั้น
3. ผู้สูงอายุที่เป็นคนในชุมชนและมาใช้บริการเป็น
ประจํ าแบบไปเช้ า-เย็ นกลั บ ซึ่ งผู้ สู งอายุ จะมาทํ ากิ จกรรม
นันทนาการ เช่น วาดรูป ประดิษฐ์สิ่งของ อ่านหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
กฎหมายได้กําหนดให้ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
กับหน่วยงานของรัฐสามารถมาใช้บริการของบ้านพักคนชรา
ได้ กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่ 1 คน
ต้องดูแลผู้สูงอายุ 3 คน และในการได้สิทธิ์มาใช้บริการที่ศูนย์
แห่งนี้ของผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม กฎหมายได้กําหนดไว้เบื้องต้น
ดังนี้
1. ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์หรืออยู่ในเกณฑ์ได้รับการดูแล
ให้ความช่วยเหลือจากรัฐต้องมาขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิ์
2. ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะต้องมาขอใช้
สิทธิ์บริการที่นี่ตามลําดับก่อนหลัง แต่หากมีความจําเป็นต้อง
ใช้สิทธิ์ก่อน ศูนย์จะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
3. ผู้ สูงอายุ ที่อยู่ ในขั้นวิ กฤตจะได้ รับการพิจารณา
ช่วยเหลือเป็นลําดับแรก ศูนย์แห่งนี้มีพนักงานประจํากว่า 100
คน อาสาสมัครช่วยดูแลผู้สูงอายุ แพทย์ประจํา จํานวน 2 คน
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และพยาบาล จํ านวน 7 คน ซึ่ งพยาบาลจะให้ บริ การตรวจ
สุขภาพผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่ม เป็นประจําทุกเช้า เช่น การตรวจวัด
ความดัน และการวั ดอุณหภูมิ ร่างกาย เป็นต้น วั สดุอุ ปกรณ์
ออกกําลังกายให้สําหรับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุทุกกลุ่มที่อาศัยอยู่
ในแต่ละชั้นจะมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่ให้การ
ดูแลผู้ สูงอายุประจํ าอยู่ ในแต่ ละชั้นอย่ างใกล้ ชิด นอกจากนี้
ภายในศู นย์ ไ ด้ จั ด ให้ มี ห้ องให้ คํ า ปรึ กษาเกี่ ย วกั บการดํ า รง
ชีวิตประจําวัน การให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและการ
สงเคราะห์ใ ห้แ ก่ผู้สูง อายุแ ละคนในชุม ชนกํา กับ ดูแ ลให้
ศูนย์ปฏิบั ติตามที่กฎหมายกําหนด และจัดทําระบบการเก็ บ
ข้อมูลประวัติผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลและมาใช้บริการของ
ศู นย์ (กฎหมายกํ าหนด) ซึ่ งจะนํ าไปสู่ การวางแผนการดู แล
รั กษาสุข ภาพและการให้ค วามช่ว ยเหลือ ผู ้ส ูง อายุต ่อ ไป
ผู้สูง อายุคนใดที่ป่วยเกิน 3 เดือน ศูนย์จะนําส่งไปรักษาต่อที่
โรงพยาบาล สําหรับการตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานศูนย์
จะมี การตรวจสอบทุ ก 1 ปี เว้ น 1 ปี แต่ ศู นย์ จะต้ องจั ดส่ ง
รายงานให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาทุกปี ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นจะ
เป็นฝ่ายกําหนดแผนดําเนินงานด้านผู้สูงอายุภายใต้กฎหมาย
และนโยบายของรัฐบาลกลาง หากศูนย์มีการก่อสร้างอาคาร
เพิ่ มเติ มหรื อจั ดทํ าระบบการดู แลผู้ สูงอายุ ต้ องเสนอเรื่ องให้
รัฐบาลท้องถิ่นพิจารณา
นอกจากนี้ ภายในพื้นที่ศูนย์แห่งนี้ได้จัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุและคนพิการ รวมทั้งมาตรการ
ป้องกันอุบัติเหตุ เช่น การจัดให้มีทางลาด ลิฟต์ พื้นผิวต่าง
สัมผัส อักษรเบรลล์ กับสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ รวม
ราวจับตลอดทางเดินตามผนังอาคาร ห้องน้ํา ที่เอื้อประโยชน์
ต่อการใช้บริการ และการทําแผงเหล็กกั้นบริเวณก่อนถึงทาง
ลงบันไดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุพลัดตกบันได เป็นต้น
กล่าวโดยสรุป เป้าหมายระบบสวัสดิการผู้สู งอายุ
ของประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ตรงกัน คือ มุ่งเสริมคุณภาพชีวิต
(Quality of Life) ความผาสุก (Well-being) และสุขภาวะ
(Health) แต่เน้นมาตรการแตกต่างกันไป เช่น ประเทศญี่ปุ่น
เน้นดูแลระยะยาวที่ ไม่ใช่เป็นการดูแลในสถานพยาบาลหรื อ
สงเคราะห์ หากแต่ เ ป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ดการดู แ ลที่ บ้ า น
รัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ก็มีความเด่นชัดในบทบาทการเป็น
ผู้ สนั บสนุ นประสานความร่ วมมื อจากหลายฝ่ ายโดยเฉพาะ
องค์กรเอกชนกับภาคประชาชน ซึ่งทําให้งานสวัสดิการผู้สูงอายุ
ดําเนินการได้อย่างเข้มแข็งและในระยะหลังนี้เกือบทุกประเทศ
ส่งเสริมการออมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับ
วัยสูงอายุ ในขณะที่ การบริ การด้านสุขภาพทุ กประเทศก็ ยั ง
พยายามพั ฒนาให้ เหมาะสม สะดวก รวดเร็ ว และผู้ สู งอายุ
เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
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แนวคิ ด การจั ด ทํ า มาตรฐานการจั ด บริ ก ารสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ
แนวทางการจั ด ทํ า มาตรฐานการจั ด บริ ก าร
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ จากการประมวลและสังเคราะห์กรอบ
แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม และการบริการสาธารณะแก่
ผู้สู งอายุ และข้ อกํ า หนด กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อง โดยเฉพาะ
อํ า นาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สรุ ป เป็ น
พื้นฐานแนวทางการจัดทํามาตรฐานการจัดบริการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ 6 ด้าน ดังนี้
1. มาตรฐานด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ได้แก่
- การบริการด้านสาธารณสุขที่เข้าถึงผู้สูงอายุ
- บริการให้ความรู้ แนะนํา การดูแลสุขภาพที่ถูกวิธี
- บริการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- การประกันสุขภาพ
- การบริการด้านกายภาพบําบัด
2. มาตรฐานด้านรายได้ ได้แก่
- การจัดสวัสดิการด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจน
และไม่มีแหล่งพึ่งพิงที่เพียงพอ
- ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ
ในชุมชน
- การช่วยเหลือค่าครองชีพรายวัน
- การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
- การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความ
เหมาะสม
- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
- การให้ทุนประกอบอาชีพที่เหมาะสม
3. มาตรฐานด้านที่อยู่อาศัย ได้แก่
- การบริการสถานสงเคราะห์สําหรับผู้สูงอายุ
- การจัดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
- การจั ด ที่ พั ก อาศั ย ให้ แ ก่ผู้ สู ง อายุ ที่ มีปั ญ หา ทาง
สุขภาพร่างกายหรือที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน
- บริก ารครอบครัว อุป การะที่จัด ให้ผู้สูง อายุที่อ ยู่
คนเดียวหรือไร้ที่พึ่ง
4. มาตรฐานด้านนันทนาการ
- การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์
ของผู้สูงอายุเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
- ศูนย์บริการผู้สูงอายุ ให้การปรึกษา และเป็นสถานที่
ออกกําลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ทํางานอดิเรก
- การจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกับเยาวชน คนใน
ชุมชน กลุ่มเครือข่าย
- การทัศนศึกษาแหล่งธรรมชาติ ศาสนสถาน แหล่ง
ท่องเที่ยวนอกสถานที่
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5. มาตรฐานด้า นความมั่ นคงทางสังคม ครอบครั ว
ผู้ดูแลและการคุ้มครอง
- โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
- การอํานวยความสะดวก ปลอดภัย แก่ผู้สูงอายุ ใน
อาคารสถานที่และยานพาหนะ
- การสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี
6. มาตรฐานด้ านการสร้ างบริ การและเครื อข่ ายการ
เกื้อหนุน
- ศูนย์เอนกประสงค์สําหรับผู้สูงอายุ
- บริการเยี่ยมบ้าน มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
- สนับสนุนการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
แม้ว่าประเทศไทยจะมีการกําหนดสิทธิของผู้สูงอายุ
ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.
2546 มีแผนระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ (พ.ศ. 25252544) ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) มีคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติเพื่อทําหน้าที่กําหนดนโยบาย วางแผนและดําเนินการ
กิจกรรมระดับชาติที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ รวมทั้งมีประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรีออกตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 กําหนด
หน่ วยงานรั บผิดชอบในการดํ าเนิ นการตาม พ.ร.บ. ผู้ สูงอายุ
พ.ศ. 2546 จํานวน 9 กระทรวง คือ
1. กระทรวงสาธารณสุข
2. กระทรวงศึกษาธิการ
3. กระทรวงวัฒนธรรม
4. กระทรวงแรงงาน
5. กระทรวงคมนาคม
6. กระทรวงยุติธรรม
7. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
8. กระทรวงมหาดไทย และ
9. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การขั บ เคลื่ อ นของแต่ ล ะกระทรวงทํ าอย่ า งไรจะ
หลอมรวมเป็ นหนึ่ งเดี ยว มี การบู รณาการระหว่ างกระทรวง
กองทุนต่าง ๆ ทําอย่างไรจะไม่ซ้ําซ้อนกัน เช่น กองทุนสวัสดิการ
ข้าราชการ โดยกรมบั ญชี ก ลาง กระทรวงการคลั ง กองทุ น
ประกันสังคม โดยสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ทําอย่างไรให้มีอัตราจ่ายที่เป็นธรรมและ
ไม่ซ้ําซ้อนกัน การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจ่ายให้ผู้สูงอายุ
ทุกราย ยกเว้นผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน รายได้
ประจํ า หรื อ ประโยชน์ ต อบแทนอย่ า งอื่ น ที่ รั ฐ หรื อ องค์ ก ร
ปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ให้ เป็ น ประจํ าอยู่ แ ล้ ว ผู้ สู ง อายุ ที่

ได้รับ เบี้ย ยัง ชีพ จึง มี จํา นวนมากและจะเพิ่ม มากขึ้น ทุก ปี
ซึ่งรัฐบาลจําเป็นต้องมีรายได้มาจ่ายให้ผู้สูงอายุดังกล่าว สําหรับ
ในประเทศทางตะวันตกแล้วรัฐบาลจัดเก็บภาษีรายได้สูงมาก
เพื่อนํามาจ่ายสมทบกับเงินราษฎรหักจากรายได้ฝากไว้ เมื่อ
สมทบแล้วก็มีรายได้เพียงพอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้
โดยสวัสดิการอื่น ๆ เช่น เจ็บป่วยรักษาฟรี การเดินทางฟรี และ
อื่ น ๆ สํ า หรั บ ของไทยเพิ่ ง เริ่ ม มี พ.ร.บ. กองทุ น การออม
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2554 ประกาศใช้ แ ล้ว เมื่อ 11 พ.ค. 2554
แม้ว่าจะเป็น พ.ร.บ. ที่มีความสํา คัญในการเตรียมตัวก่อ น
วัยเกษียณ และเป็นกฎหมายที่ออกมาล่าช้า ไม่ทันเหตุการณ์
แต่ก็เป็นกฎหมายที่จะต้องทําให้เป็นจริง เพื่อลดภาระของ
รั ฐ บาลในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ จ ะเพิ่ ม จํ า นวนมากขึ้ น ๆ ใน
อนาคตได้
อีก ประการหนึ ่ง ผู ้ส ูง อายุแ บ่ง ได้ค ร่า ว ๆ 3
ประเภท คือ ช่ว ยเหลือตัวเองได้ดี ช่วยเหลือตัวเองได้บ้า ง
และประเภทช่วยตัวเองไม่ได้เลย หรือที่เรียกว่า “ติดเตียง”
รัฐ บาลจะต้อ งกํา หนดนโยบาย เป้า หมาย และทิศ ทางให้
ชัดเจนว่า การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ใครดูแล การดูแล
รายได้ต่อเนื่อง ใครดูแล ใครดูแลปัจจัย 4 จะให้ครอบครัว
ชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น องค์ ก ารภาครั ฐ หรื อ
องค์ ก ารภาคเอกชน รั ฐ บาลจะต้ อ งสนั บ สนุ น คนและ
งบประมาณให้องค์กรต่าง ๆ สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้
สํ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ ป ระเภทติ ด เตี ย ง ควรมอบให้
ครอบครัวเป็นผู้ดูแลหรือไม่ก็ต้องเร่งผลิตผู้ดูแลภาคเอกชนที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานเข้ามาเสริมระบบ
สํ าหรั บลู กที่ ดู แลบิ ดามารดาสู งอายุ มี ม าตรการ
ลดหย่อนภาษี ลูก บางคนลาออกจากงานมาเพื่อ ดูแ ลบิด า
มารดา นับ เป็น ผู้เ สีย สละ เมื่อ บิด ามารดาเสีย ชีวิต ไปแล้ว
ลูก ๆ เหล่านี้จะมี ชีวิตต่อไปอย่ างไร ถ้ ามีการร้องขอกลับเข้ า
ทํางาน รัฐบาลจะมีส่วนช่วยอย่างไร
ที่กล่าวมาทั้งหมด หนีไม่พ้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาล
ในการดูแลผู้สูงอายุไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตาม เมื่อมาเป็นรัฐบาล
แล้ว ก็ย่อมต้องมีนโยบายผู้สูงอายุตามกฎหมายที่มีอยู่ แต่ก็
ขึ้นอยู่กับความสุขใจของแต่ล ะรัฐบาลที่จะพยายามในการ
ขับเคลื่อนหรือไม่ เพราะการดําเนินการด้านผู้สูงอายุดังกล่าว
จะต้องดําเนินการอย่างบูรณาการ จึงจะประสบความสําเร็จ
จึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งมือดําเนินการอย่างจริงจัง และ
เป็นรูปธรรม ก่อนที่ไทยจะเผชิญกับ “สึนามิ” ของผู้สูงอายุใน
อนาคตอันใกล้นี้

