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แนวคิด และวิธีการ เพื่อการดารงชีวิต อย่างมีคุ ณ ค่าของผู้สู งอายุ จะนาพาความสุ ข ความมีชีวิต ชีวา
ความหวัง ความหมาย การเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเองมาสู่ตัวผู้สูงอายุเองในช่วงวัยสุดท้ายของชีวติ อีก
ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลใกล้ชิด ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ตลอดจนชุมชน และสังคมของผู้สูงอายุอีกด้วย
การสร้ า งคุ ณ ค่ า ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ :แนวคิ ด และ วิ ธี ก าร อั น มี ผ ลมาจากสภาพสั ง คมของผู้ สู ง อายุ
เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นในอดีต ความรู้ ประสบการณ์ การทางานและรูปแบบวิถีชีวิตตลอดจนโครงสร้างทาง
ครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงไป ผู้สูงอายุไทยมีแนวโน้มจานวนมากขึ้น แนวคิดในการสร้างการยอมรับผู้ที่เกษียณอายุการ
ทางานหลังอายุ 60 ปี จึงมีความสาคัญ ตลอดจนผู้สูงอายุจานวนมากต้องการ ความสุขทางกาย ทางด้านจิต ใจ
ทางด้านเศรษฐกิจ และความต้องการทางสังคม เพื่อความสาเร็จของครอบครัวและชุมชนอันเป็นความสุขในช่วงชีวิต
สุดท้าย
วิธีการส่งเสริมการมีงานทาให้กับผู้สูงอายุตามความเหมาะสมในชุมชนเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ
บทบาทของครอบครั วและการมี ส่ วนร่ วมของหน่วยงานในชุมชนควรเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการดู แลความสุ ขทางกาย
ทางด้านจิตใจ ทางด้านเศรษฐกิจ ความต้องการทางสังคม และการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาลมากขึ้น ตลอดจนการ
ส่งเสริมกิจกรรมและการให้ความรักความอบอุ่นในครอบครัวเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง และการสนับสนุนจากหน่วยงานใน
ภาครัฐในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านกฎหมายและระเบียบ ให้กับผู้สูงอายุสามารถมีทางานและมีรายได้สนับสนุน
บางส่วนจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านเหล่านั้นในบั้นปลายของชีวิตที่เคยได้สร้างแบบอย่าง
ของครอบครัวและสังคมไทยจากอดีตของท่านทั้งหลายเหล่านั้นอันทรงคุณค่าที่ย่งิ ใหญ่สู่สังคมไทยปัจจุบันได้รับความสุข
ในวาระสุดท้ายของชีวติ
คาสาคัญ: ผู้สูงอายุ, แนวคิด, วิธีการ
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Abstract
Idea and method are an important approach for enhancing aging to live well-being, happiness, hoping
and lively. Moreover, the aging will see and understand themselves self-actualization and be proud of aging self
at the end of their lives and can be provided advantage to persons who deal with people with aging community
and aging society.
Idea and method has been created from the effective situation of aging society being and changing
from the past. The effective changing would be made knowledge experience, working and way of life and
family structure changed as well.
At present, aging in Thai society grows in numbers, to create for acceptance a new idea for 60 year of
ages for retirement is important and so many aging need this idea. Physical, mental, economical happiness and
social need are important and successful approaches for aging, family, community to live at the end of aging life.
Idea and method is as follows:
- Enhancing suitable work for aging in the community.
- Aging family and community participation provide more social services and look after aging
physical and mental health.
- Economic and social need and medical treatment.
- Enhancing to provide important activities in aging family and to give love, warm and family tie as well.
- Enhancing from government organization to support and enhance for law and regulation
aspects of aging in order to support aging for working and having income in some part for government. This
method is one approach, to repay a kindness to aging who was good citizen, well-known and reputation in
order to create great value to aging in Thai society at present to be happiness at the end of aging life.
Keywords: aging, Idea, method

บทนา
“วัยสูงอายุ เป็นวัยที่มีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้า และขาดความภาคภูมิใจในตัวเองได้ง่ายมาก เนื่องจากปัจจัย
หลาย ๆ ด้าน แท้จริงแล้ว ในวัยสูงอายุ เป็นวัยที่มีคุณค่ามาก เพราะสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจต่อสิ่งต่าง ๆ
มาอย่างมากมาย จนเป็นคลังภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า และเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตาม”
ประเทศไทยเข้าสู่ สั งคมสู งอายุ (Ageing Society)1 ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553 เป็ นต้นมา โดย 1 ใน 10 ของประชากรไทยเป็ น
ประชากรที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีขึ้นไป และคาดว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society)
ในปี พ.ศ. 2564 คือ อีก 6 ปีข้างหน้า ประชากรสูงอายุจะมีถึง 1 ใน 5 และเป็น“สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged
Society) และในอี ก 20 ปี (พ.ศ. 2578) โดยประมาณการว่า จะมี ประชากรผู้ สู งอายุ เพิ่ มเป็ นร้อยละ 30 ของจ านวน
1

นิยามของสหประชาชาติเมื่อประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 7ของประชากร
ทั้งหมดถือว่า ประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เมื่อมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 และร้อย
ละ 14 ตามลาดับ ส่วนสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด จะมีจานวนประชากรสูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีขนึ้ ไปเกิน ร้อยละ 25 ของประชากร
ทั้งหมด
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ประชากรทั้งหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.), 2556) การดารงชีวติ อย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ
หมายถึ งการเห็ นคุ ณ ค่ าและความภาคภู มิใจในตนเองของผู้ สู งอายุ เองในช่วงวัยสุ ดท้ ายของชีวิต อี กทั้ งยั งก่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์แก่บุคคลใกล้ชิด ตลอดจนชุมชน และสังคมของผู้สูงอายุอีกด้วย คุณค่าของผู้สูงอายุมีความงดงามและคุณค่า
แก่ชีวติ ในทุกขณะ นอกจากจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในยามชราภาพและลดช่วงเวลา
การเป็ นภาระต่อรัฐและประชากรในวัยทางาน หากประชากรผู้สู งอายุ ไทยที่ มีจ านวนเพิ่ มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องเหล่านี้ ให้สามารถดารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่าแม้ว่าจะอยู่ในวัยสุดท้ายของช่วงชีวิตก็ตาม โดยการ
สร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุประกอบด้วยวิธีการที่สาคัญ 5 ประการ คือ [1]
1. การสร้างเสริมความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการมีชีวิตยืนยาว ผู้สูงอายุควรดาเนินการสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อการดารงชีวิตยืนยาว อาทิเช่นการแสวงหาความรู้ใหม่และข้อเท็จจริงเรียนรู้ โลกและสังคม ผู้สูงอายุอาจแสวงหา
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการมีชวี ิตยืนยาวได้จากบุคคลอื่น วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หนังสือพิมพ์
วารสาร หนังสือ และประสบการณ์ตรงของตนเอง เป็นต้น ประโยชน์ของการมีชีวิตยืนยาวซึ่งผู้สูงอายุจะได้เรียนรู้ มี
ตัวอย่าง เช่น การมีเวลามากขึน้ ที่จะเลือกทากิจกรรมต่างๆ ได้ตามความสนใจและความต้องการกับลูกหลานหรือกับ
ชุมชน การมีโอกาสใช้ชีวิตอย่างอิสระมากขึ้น ซึ่งปลอดโปร่งจากพันธนาการ และภารกิจจาเป็นต่างๆ ได้มีโอกาส
ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคมได้มากขึ้น และยาวนานขึน้
2. ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อการมีชีวิตยืนยาว เมื่อผู้สูงอายุเห็นประโยชน์ของการมีชีวิตยืน
ยาวแล้ว ผู้สูงอายุควรได้รับการส่งเสริมจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ให้มีโอกาสได้สังเกตและเรียนรู้จากผู้สูงอายุต้นแบบที่เป็น
ตัวอย่างที่ดี ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เป็นต้น ความรู้สึกพึงพอใจต่อการมีชวี ิตยืนยาว ซึ่งน่าจะเกิดขึน้ กับผู้สูงอายุ
ความชื่นชอบการมีชีวิตยืนยาว ซึ่งเป็นช่วงเวลาได้ตักตวงกาไรของชีวิต และความพอใจที่จะดูแลรักษาตนเองให้มชี ีวิต
ยืนยาวอย่างมีความสุข
3. หมั่นกระทาพฤติกรรมซึ่งสนับสนุนต่อการมีชีวิตยืนยาว เมื่อผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อการมี
ชีวิตยืนยาวแล้ว ผู้สูงอายุน่าจะมีแนวโน้มที่จะหมั่นกระทาพฤติกรรมซึ่งสนับสนุนเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตยืนยาว เช่น
การวางแผนสู่เป้าหมายเพื่อการมีชวี ิตยืนยาวอย่างมีความสุข ความมุง่ มั่นลงมือทาให้เกิดผลสาเร็จตามแผน เช่น การ
ดูแลตนเองให้พร้อมเสมอ ที่จะพึ่งพาตนเองได้ดี ทั้งด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านที่อยูอ่ าศัยและสภาพแวดล้อมเพื่อ
การมีชวี ติ ยืนยาวอย่างมีความสุข
4. การมุ่งมั่นเป็นผู้ให้ที่ดีอย่างต่อเนื่องผู้สูงอายุควรมุ่งมั่นเป็นผู้ให้ที่ดีอย่ างต่อเนื่องได้ [2] ตัวอย่างเช่น
การให้ความรู้ ความคิด ให้แนวทาง ให้คาแนะนา ให้การปรึกษา ให้ข้อคิดจากการ มีชีวิตยืนยาว ตลอดจนแบ่งปัน
ประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่ขอร้องการให้ความรัก ความอบอุน่ ให้ความเมตตา ให้ความเห็นอกเห็นใจ ให้
ความเอาใจใส่ ให้กาลังใจแก่สมาชิกในครอบครัว ผู้ร่วมงาน และผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมการให้สิ่งที่มีมากเกินพอแก่
ผู้อื่นที่มีความจาเป็นต้องใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม และ
5. การปฏิบัติตนเป็นผู้รับที่ดีอยู่เสมอ ผู้สูงอายุควรปฏิบัตติ นเป็นผู้รับที่ดอี ยูเ่ สมอ [3] ตัวอย่างเช่น การ
น้อมรับคาแนะนาความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ด้วยดี เมื่อประสบปัญหาที่เกินกาลังและสติปัญญาของตนเพียงลาพังที่จะ
แก้ไขได้ โดยไม่อวดดี อวดรู้ อวดหยิ่ง การยอมรับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้ตนสามารถปรับตัวได้
อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การรับความไม่แน่นอนและความไม่สมหวังที่เกิดขึ้นได้อย่างมีสติและสงบ
การยินดีรับเพื่อนใหม่ได้ ผูกมิตรเป็นทั้งกับบุคคลวัยเดียวกันและต่างวัยกันที่จะช่วยให้ตนมีชีวิตชีวาขึ้น และช่วยเพิ่ม
ความหมายในการดารงชีวิต การรับธรรมะเข้ามาหล่อเลี้ยงใจได้อย่างถู กต้อง เพียงพอ และเหมาะสมกับโอกาส
เพื่อให้จิตมีคุณภาพสูง และมีพลัง
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จากข้อมูลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553–พ.ศ. 2583 ชี้ให้เห็นว่า อัตราการเพิ่ม
ของประชากรโดยรวมมีแนวโน้มลดลงจนติดลบโดยเริ่มติดลบในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2568 – พ.ศ.2573 เป็นต้นไปใน
ขณะที่อัตราการเพิ่มของประชากรสูงอายุแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราการเพิ่มประชากร
รวมค่อนข้างมาก อันเป็นผลมาจากอัตราเจริญพันธุ์ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว

ที่มา: ประมาณการประชากรผูส้ ูงอายุในไทย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จากการศึกษาวิจัยยังพบว่าประเทศไทยใช้เวลาเพียง 22 ปีนับจากปี 2548 ในการเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ
และจากการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2550 – 2554 แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าประเทศไทยยังขาดการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ (ผ่านการประเมินเพียง
ร้อยละ 28.6) และระบบคุ้ มครองทางสั งคมส าหรั บผู้ สูงอายุ (ผ่ านการประเมินเพี ยงร้อยละ 33.3) ในขณะที่ ประเทศ
ฝรั่งเศสมีเวลาถึง 115 ปี ประเทศสวีเดนใช้เวลา 85 ปีในการก้าวสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ หรือในกรณีของประเทศญี่ปุ่นที่
แม้จะใช้เวลาในการเข้าสู่ สังคมสู งวัยเต็ มรูปมากกว่าประเทศไทยเพียงเล็กน้อย (ประมาณ 26 ปี ) แต่ด้ วยพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจที่เข้มแข็งทาให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถเตรียมการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยได้อย่างทันเวลา ทั้งด้านหลักประกันการ
ดารงชีวิตและการเตรียมสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและบริการ ด้วยระยะเวลาการเตรียมตัวที่น้อยกว่าประเทศที่
พัฒนาแล้ว บวกกับสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศในช่วงหลัง ๆ ทาให้ประเทศไทยตกอยู่ในสภาพที่
แทบจะไม่มีการเตรียมความพร้อมของประชากรไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมเลย [4] นอกจากประเทศ
ไทยจะมีประชากรสูงอายุ (อายุ 20 ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้ว ยังพบว่าทั้งจานวนและสัดส่วนของประชากรที่เป็น
ผู้สู งอายุวัยปลาย หรืออายุ ตั้งแต่ 80 ปี ขึ้นไปเพิ่มขึ้นด้ วยเช่นกั น จากการคาดประมาณประชากร พบว่า สัดส่วนของ
ผู้สูงอายุวัยปลายจะเพิ่มจากประมาณร้อยละ 13 ของประชากรสู งอายุทั้งหมดในปี พ.ศ. 5223 เป็นเกือบ 1 ใน 5 ของ
ประชากรสูงอายุในปี พ.ศ. 5273 การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุวัยปลายนี้นา่ จะสะท้อนถึงการเพิ่มขึน้ ของประชากรที่อยู่
ในวัยพึ่งพิงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ [5]
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กล่าวได้ว่าประเทศไทยก็เช่นเดียวกันกับประเทศที่กาลังพัฒ นาอื่นๆที่มีการสูงอายุของประชากรในอัตรา
ความเร็วที่สูงมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง แม้สัดส่วนและขนาดในปัจจุบันยังไม่สูงและใหญ่มาก แต่ในอนาคตไม่ไกล
นักประมาณ 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยก็จะได้ชื่อว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หากการเตรียมความพร้อม
ทางด้ า นสิ่ ง พื้ น ฐานทางสั ง คมยั ง ไม่ ดี พ อก็ จ ะท าให้ ก ลายเป็ น สั ง คมผู้ สู ง อายุ ที่ ด าเนิ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว โดยไม่ มี
ประสบการณ์มาก่อน
นโยบายของรัฐบาลต่อผู้สูงอายุในไทย
ผู้สูงอายุได้ กลายเป็ นประเด็น ที่ท้าทายรัฐบาลแทบทุก ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้วหรือ
ประเทศที่กาลังพัฒนาให้เข้ามาวางแผนกาหนดนโยบาย กลยุทธ์และกาหนดโครงการช่วยเหลือประชากรกลุ่มนี้ ไม่ว่า
ประเทศที่มั่งคั่งหรือประเทศที่ยากจน จะมีนโยบายเข้ามาวางแผนงานด้านการให้บริการสวัสดิการสังคมที่แตกต่างกัน
เพียงใดก็ตาม ทัง้ สองกลุ่มประเทศนี้ก็ยังคงยืนอยู่บนปรัชญาพื้นฐานร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือ การส่งเสริมให้ครอบครัวมี
บทบาทสาคัญ ในการเป็นผู้รับหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวของตนเอง สาหรับรัฐและสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ควร
เป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะเข้ามารับช่วงในการทาหน้าที่ดังกล่าว แทนสถาบันครอบครัว
ในการปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของรัฐบาลดังกล่าว ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 4 ด้านหลัก
ได้แก่ การปฏิรูป 4 ด้านหลัก คือ การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยด้านเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างหลักประกันทาง
รายได้สาหรับผู้สูงอายุและประชากรรุ่นใหม่ รัฐต้องสร้างกลไกการออมและการเชื่อมต่อบริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ
แบบบูรณาการ เพื่อการวางระบบบานาญพืน้ ฐานให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการพัฒนาระบบบานาญแห่งชาติ / การ
ปฏิรูปด้านสภาพแวดล้อม โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสร้างชุมชนที่น่าอยูส่ าหรับผู้สูงวัย ปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้สามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนและบริการสาธารณะได้อย่างเหมาะสม / การปฏิรูปด้านสุขภาพ เน้นสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในทุกระดับ / และการปฏิรูปด้านสังคม ด้วยการ
ส่งเสริมการวางแผนชีวิตครอบครัวแนวใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพครอบครัวให้เป็นสถาบันหลักในการสร้างความมั่นคง
และเพิ่มคุณค่าผู้สูงอายุ [6] ดังนี้
1) การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการปฏิรูปใน 2 ประเด็นหลักเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจของประเทศ ในภาพรวมคือ
1.1 สร้างหลักประกันทางรายได้สาหรับผู้สูงอายุและประชากรรุ่นใหม่ รัฐบาลต้องสร้างกลไกการออม
ทั้งแบบสมัครใจและการออมภาคบังคับที่มีการร่วมจ่าย ในภาพใหญ่ของประเทศ รัฐต้องสร้างกลไกการเชื่อมต่อและ
บริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ แบบบูรณาการเพื่อการวางระบบบานาญพืน้ ฐานให้กับประชากรในทุกกลุ่ม เพิ่มศักยภาพ
ให้กับระบบเศรษฐกิจไทย ภายใต้บริบทสังคมสูงวัย ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพิจารณาขยายเวลาอายุเกษียณและการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจ้างงานที่ตอ่ เนื่อง ทั้งภาคราชการและเอกชน
1.2 เพิ่มศักยภาพให้กับระบบเศรษฐกิจไทยภายใต้บริบทสังคมสูงวัย ที่อยู่ในช่วงขาดแคลนแรงงาน เช่น
การเตรียมความพร้อมแรงงานรุ่นใหม่ การพัฒ นาคุณ ภาพแรงงาน และการสร้างกลไกในการดึงดูดคนทางานที่มี
คุณ ภาพ ทั้งคนไทยในต่างแดนและคนต่างประเทศเข้ามาทางานในประเทศไทย รวมถึ งส่ งเสริมให้ กระจายธุรกิ จ
อุตสาหกรรมให้อยูใ่ กล้ชุมชนที่สามารถให้ผู้ทางานสามารถอยู่ใกล้ครอบครัว ดูแลบุตรและบิดามารดาผู้สูงอายุได้การ
ปฏิรูประบบ เพื่อรองรับสังคมสูงวัยด้านการปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกและบริการสาธารณะที่เอื้อต่อ
การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
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2) การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยด้านการปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกและบริการ
สาธารณะ ด้านการปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก และบริการสาธารณะ ควรส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูป
ใน 2 ประเด็นคือ
2.1 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนที่น่าอยู่สาหรับสังคมสูงวัย (สาหรับคนทุกวัย)
โดยการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ที่อยู่อาศัย อาคาร ระบบขนส่งมวลชน และสภาพแวดล้อมทางสังคม
ด้วยการประกาศนโยบายและปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้อาคารสถานที่ราชการและเอกชนต่างๆ ดาเนินการจัด
ให้มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสม การเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนและบริการสาธารณะ ร่วมถึงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมและธุรกิจเพื่อรับสังคมสูงวัย
2.2 ส่งเสริมบ้านปลอดภัยสาหรับประชากรวัยเกษียณ เช่น การออกมาตรการกาหนดที่อยู่อาศัยเพื่อ
สั งคม (Social Housing) ร้ อ ยละ 10 ของจ านวนหน่ วยที่ พั ก อาศั ย ทั้ ง อาคารชุด และบ้ า นจั ด สรร เพื่ อ สนั บสนุ น ให้
ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือกลุ่มคนที่จาเป็นให้อยู่อาศัยร่วมกันในชุมชน โดยไม่แบ่งแยกชุมชนน่าอยู่สาหรับสังคมผู้สูงวัย
3) การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยด้านสุขภาพ การปฏิรูประบบด้านสุขภาพมีประเด็นสาคัญใน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพแบบยั่งยืน คือ
3.1 การส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive community) ในการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพ
โดยเน้นสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสุขภาพ ส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการทางาน โดยองค์ก ร
ปกครองท้องถิ่นและชุมชนในการร่วมสนับสนุนให้ผู้สูงวัยมีศักยภาพ สามารถจัดการดูแลสุขภาพสร้างเสริมสุขภาพ
ตนเอง เช่น เร่งรัดพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุ ให้เพียงพอต่อความต้องการในชุมชน
3.2 การปฏิรูประบบระบบบริก ารสุ ขภาพในทุ ก ระดั บให้ มีคุ ณ ภาพและมาตรฐานเพื่ อรองรับระบบ
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้แก่การสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันก่อนการเจ็บป่วย และเมื่อ
เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงถึงขั้นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากการดูแลรักษาอย่างเข้มข้นไม่วา่ จะอยูใ่ น ICU หรือ
หอผู้ป่วยทั่วไป จนพ้นภาวะเจ็บป่วยแล้วแต่ยังคงมีความต้องการดูแลรักษาพยาบาล ทีล่ ดระดับความเข้มข้นลงมา แต่
เนื่องจากภาวะแออัดของเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล การรักษาและฟื้นฟูสภาพ หลังจากเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล
ดังกล่าว จึงจาเป็นที่โรงพยาบาลจะต้องส่งกลับไปดูแลต่อที่บ้านในสภาพที่ครอบครัวไม่พร้อม จึงมีความจาเป็นที่ต้อง
มีระบบบริการสาธารณสุขระยะกลาง (Intermediate care) ซึ่งเป็ นระบบบริการที่ ลดระดับลงมาเป็ นการดูแลที่ปิด
ช่องว่างระหว่างรอยต่อของการรักษาในสถานบริการสุขภาพกับบ้าน เป็นระบบบริการที่ลดระดับความเข้มข้นการดูแล
ลงจากการดูแลใน ICU และหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามลาดับ ช่วยลดการกลับเข้านอนโรงพยาบาลซ้า ลดภาวะ
ทุพ พลภาพหรือพิก าร การดู แลระยะยาว (Long term care) และการบริก ารสุ ขภาพแบบประคั บประคองในระยะ
สุดท้าย (End of life/Palliative care) โดยมุ่งเน้นการใช้ชุม ชนท้องถิ่นเป็น ฐานส าหรับการทางานโดยใช้การดูแลโดย
ครอบครัว (home health care) และการดูแลโดยชุมชน (community care)
3.3 การสร้างและจัดระบบดูแลสุขภาพชุมชนเมือง โดยจัดระบบผู้ดูแลที่ได้รับการว่าจ้างทั้งการดูแลที่
บ้านและในหน่วยบริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีการกาหนดมาตรฐานและกลไกที่มีกฎหมายรองรับในการกากับ
มาตรฐาน
4) การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยด้านสังคม ในการปฏิรูปด้านสังคมสามารถดาเนินการได้ ใน 5
ประเด็นย่อย คือ
4.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประชากรไทยให้สามารถพึ่งตนเองให้
ได้นานที่สุด ให้สามารถรองรับกับแนวโน้มทางประชากร และรูปแบบของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงได้ทันการณ์
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4.2 การส่งเสริมการวางแผนชีวติ ครอบครัวแนวใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพครอบครัวในการสั่งสมทุนมนุษย์
และเป็นสถาบันหลักในการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ตลอดช่วงชีวิต
4.3 การเพิ่มศักยภาพและบทบาทของชุมชนเพื่อคนทุกวัย เพื่อให้ชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมและ
เกือ้ กูลสมาชิกในชุมชนที่มีหลากหลายวัยให้สามารถใช้ชวี ติ ในชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
4.4 การเร่งรัดการทางานเชิงรุกของภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
และการทางานเชิงรุกเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
4.5 เพิ่มคุณ ค่าผู้สูงอายุ เพื่อสร้างคุณ ค่าประชากรในทุก ช่วงวัย การสั่งสมคุณ ค่ าประชากรจะช่วย
พัฒนาทัศนคติที่ดี และความเคารพซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัยเด็ก
นอกจากนี้รัฐบาลได้ ให้ ความสาคัญ ต่อสภาวะการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว ด้ วยการตราพระราชบัญ ญั ติ
ผู้สูงอายุขึ้น โดยมีการกาหนดอย่างชัดเจนให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนในด้าน
ต่าง ๆ อาทิ การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินชีวิต การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน การอานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุใน
อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะ การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิง้ การให้คาแนะนา ปรึกษา ดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาครอบครัว การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจาเป็น การจ่ายเงิน
เบีย้ ยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
กล่ า วได้ ว่า ภายใต้ ก ารบริห ารของคณะรัฐ บาลชุด ปั จ จุ บั น [7] ได้ ก าหนดแนวนโยบายตลอดจนได้ ให้
ความสาคัญในการวางแผนเตรียมการที่ประเทศไทยนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ในการปฏิรูปด้าน
ระบบบริการที่ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ควรพัฒนาระบบบริการที่ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ของผู้สูงอายุโดยเน้นทั้งการให้ข้อมูลและคาปรึกษาที่สร้างพฤติกรรมสุขภาพ ที่ดีเพื่อป้องกันภาวการณ์เจ็บป่วยและ
ภาวะโรคเรือ้ รัง พัฒนาระบบดูและผู้สูงอายุระยะยาวที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยในพื้นที่แบบบูรณาการให้ครอบคลุมโดย
ศึกษา พัฒนา และสร้างต้นแบบระบบการดูแล ผู้สูงอายุระยะยาวให้เกิดระบบของการมีส่วนร่วมของครอบครัวและคน
ในชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ระยะยาวอย่ า งครบวงจร โดยการจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงาน ภาค แผนกผู้ สู ง อายุ ใ น
โรงพยาบาลให้มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางผู้สูงอายุผลิตพยาบาลวิชาชีพดูแลผู้สูงอายุโดยตรงใน
โรงพยาบาล ในสถานสงเคราะห์เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน การจัดทาข้อมูลผู้สูงอายุ วางแผนกาหนด
นโยบายการส่ ง เสริ ม การจ้ า งงานผู้ สู ง อายุ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เตรี ย มสภาพแวดล้ อ มในที่ ท างาน โดยจั ด เตรี ย ม
สภาพแวดล้ อ มของที่ ทางานให้ มีค วามปลอดภั ย จะทาให้ ผู้ สู งอายุ ส ามารถทางานได้ อ ย่า งมีประสิ ทธิ ภ าพ จั ด ตั้ง
ศูนย์บริการทางสังคมมีลักษณะเป็นศูนย์บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งให้ทั้งบริการและความ
ช่วยเหลือครอบคลุมทุกด้าน สนับสนุนโครงการบ้านพักผู้สูงอายุ (Retirement Home) โดยการจัดสรรที่ดินของรัฐให้
เกิดประโยชน์ในการสนับสนุนที่พักอาศัยของผู้สูงอายุอีกทั้งควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ว ม โดยให้
ภาครัฐกาหนดมาตรการควบคุมดูแลในการดาเนินการด้านพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีการเรียนรู้
ต่อเนื่องและตลอดชีวิต ในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาพิเศษ การศึกษานอกระบบ การศึกษาเพื่อการ
งานอาชีพ สนับสนุนผู้สูงอายุให้มีโอกาสในการทางาน ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน ส่งเสริมให้
มีการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีพ จะช่วยให้แรงงานผู้สูงอายุมีโอกาสฟื้นฟูและพัฒนาทักษะที่มีอยู่ควบคู่กับการ

Proceedings
2516

เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ การส่งเสริมการมีงานทาแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นเข้า
มามีบทบาทต่อการสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุ การกาหนดลักษณะประเภทของงานและอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม
ด้านงบประมาณ สร้างหลักประกันทางรายได้ของผู้สูงอายุและระบบส่งเสริมการออมก่อนวัยผู้สูงอายุ (ระบบการออม
เพื่อวัยเกษียณ) เพื่อสร้างหลักประกันในวัยสูงอายุและเป็นกระบวนการสร้างความมั่นคงให้ผู้สูงอายุมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี
และสมควรดารงอยูใ่ นชุมชนของตนได้อย่างมีคุณภาพ เช่น ขยายการ จ้างงานในระบบหลังการเกษียณอายุการทางาน
พิจารณาเงินบานาญผู้สูงอายุรายเดือน การออมระยะยาว มีการจัดสรรเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทุกคน
รัฐบาลกับการส่งเสริมด้านกฎหมายและระเบียบให้ผสู้ ูงอายุสามารถทางานอยู่ได้
ประเทศไทยแม้จะให้ความสาคัญต่อการเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการที่ระบุ
ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ และมีพระราชบัญญัตผิ ู้สูงอายุแห่งชาติ
รองรับ โดยเน้นการฝึกอบรมอาชีพ การจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนทุนประกอบอาชีพทั้งรายบุคคลและราย
กลุ่ม การดาเนินการจัดหางานให้กับผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ยังขาดการแปลงไปสูก่ ารปฏิบัตทิ ี่ชัดเจน นอกจากนี้ จาก
การประเมินผลแผนผู้สูงอายุฉบับที่ 2 พบว่า การสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านรายได้ของผู้สูงอายุมคี วามก้าวหน้า
ในเรื่องการขยายหลั กประกัน ให้ค รอบคลุม ขณะที่การส่งเสริม การทางานของผู้ สูงอายุยังไม่ประสบความสาเร็จ
เท่าที่ควร ทั้งด้านการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ที่ยังไม่ตรงกับความต้องการ การขาดการกาหนดทิศทางร่วมกันและการ
ประสานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทาให้การทางานไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควร [8] โดยในด้านกฎหมาย
รัฐควรมีการปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบ ที่เอื้ออานวยให้ผู้สูงอายุสามารถทางานอยู่ได้ อาทิ 1. พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน 2541 ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ และคุ้มครองการทางานของผู้สูงอายุไม่ให้ได้รับอันตรายจากการ
ทางาน ทั้งในด้านลักษณะงานและสิ่งแวดล้อม และลดจานวนชั่วโมงการทางานต่อหนึ่งวันลง ให้มีการพักในระหว่าง
ทางาน เพื่อให้สามารถดูแลรักษาสุขภาพได้ 2. พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน 2551 ไม่ควรกาหนดเจาะจงอายุเกษียณ
60 ปี แต่ให้ข้าราชการทางานอยู่ต่อได้ตามความสมัครใจเท่าที่ สมรรถภาพทางร่างกายจะเอื้ออานวย และ 3. ควรมี
การระบุประเภทอาชีพที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุให้ได้รับความคุ้มครอง สนับสนุน นอกจากนี้ควรมีการปรับปรุง
มาตรการด้านภาษี โดยใช้นโยบายทางด้านภาษีเพื่อจูงใจให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึน้

บทสรุป แนวคิดและวิธีการ เพื่อการดารงชีวติ อย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ
กล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวคิดและวิธีการ เพื่อการดารงชีวติ อย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมการ
มีง านท าให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ ต ามความเหมาะสมในชุม ชนเป็ น สิ่ ง ที่ ส ร้ างคุ ณ ค่ าให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ ตลอดจนบทบาทของ
ครอบครัวและการมีส่วนร่วนของหน่วยงานในชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความสุข ทางกาย ทางด้านจิตใจ
ทางด้านเศรษฐกิจ ความต้องการทางสังคม และการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาลมากขึ้น การส่งเสริมกิจกรรมและ
การให้ความรักความอบอุ่นในครอบครัวเป็นสิ่งที่สาคัญ อย่างยิ่ง และการสนับสนุนจากหน่วยงานในภาครัฐในการ
สนับสนุนและส่งเสริมด้าน กฎหมายและระเบียบ ให้กับผู้สูงอายุสามารถมีทางานและมีรายได้สนับสนุนบางส่วนจาก
หน่ว ยงานภาครัฐ ตลอดจนควรมีแ ผนปฏิบั ติงานที่ ชัด เจนในการส่ งเสริม สนั บสนุ นการมีงานทาที่ สอดคล้ อ งกั บ
สมรรถนะของผู้สูงอายุโดย สนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถทางานต่อไปได้โดยพิจารณางานที่ เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ที่เหมาะสมภายในท้องถิ่นและชุมชน สร้างทัศนคติและการประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนทัศนคติการหยุด
ทางานเมื่ออายุ 60 ปี โดยให้ อยู่บนศักยภาพ ความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้าง
จัดเวลาทางานของผู้สูงอายุให้มีความยืดหยุ่น และเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณ
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ของท่านเหล่านั้นในบั้นปลายของชีวิตที่เคยได้สร้างแบบอย่างของครอบครัวและสังคมไทยจากอดีตของท่านทั้งหลาย
เหล่านั้นอันทรงคุณค่าที่ย่งิ ใหญ่สสู่ ังคมไทยปัจจุบันได้รับความสุขในวาระสุดท้ายของชีวิต
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