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สา ั
 ถ�นก�รณ์ ข้อค้นพบและเงื่อนไขก�รบูรณ�ก�รคุณภ�พชี ิตผู้ ูงอ�ยุ

ในระดับพื้นที่
 โดย ดร.ประกา ิต กายะ ิทธิ์  

 แน ท�งก�รบูรณ�ก�รง�น ังคมของภ�ครัฐเพื่อก�รพัฒน�คุณภ�พ
ชี ิตผู้ ูงอ�ยุในระดับพื้นที ่“ รัฐ-รา ฎร์ร่ มใจ ่ งใยดูแลผู้ ูง ายุ” 

 รุป ถ�นก�รณ์ผู้ ูงอ�ย ุกรอบแน คิดก�รบูรณ�ก�รคุณภ�พชี ิตผู้ ูงอ�ยุ 
ข้อค้นพบและเงื่อนไข ำ�คัญ

 เรื่องเด่นจ�กพื้นที่บูรณ�ก�รคุณภ�พชี ิตผู้ ูงอ�ยุ 12 เรื่อง เรียงลำ�ดับ
 จัง ัดและอำ�เภอ : บทบาท นุนเ ริมการบูรณาการฯ
 ำาเภ านรนิ า  จัง ัด กลนคร
 ำาเภ นาท ี จัง ัด งขลา
 ำาเภ เกาะคา จัง ัดลำาปาง
 ำาเภ กะเป ร์ จัง ัดระน ง
 ท้องถิ่นและภ�คีตำ�บล : บทบาทขับเคลื่ นการบูรณาการฯ
 ตำาบลข่ งเปา ำาเภ จ มท ง จัง ัดเชียงใ ม่ 
 ตำาบลท่า าลา ำาเภ ท่า าลา จัง ัดนคร รีธรรมราช 
 ตำาบลบึงยี่โถ ำาเภ ธัญบุรี จัง ัดปทุมธานี 
 ตำาบล ้ ยงู ำาเภ ันคา จัง ัดชัยนาท
 ตำาบลบางนำ้าผึ้ง ำาเภ พระประแดง จัง ัด มุทรปราการ 
 ตำาบลกงไกรลา  ำาเภ กงไกรลา  จัง ัด ุโขทัย 
 ตำาบลด นชมพู ำาเภ โนน ูง จัง ัดนครราช ีมา
 ตำาบลบั ุ่ง ำาเภ รา ีไ ล จัง ัด รี ะเก  

 ก�รจัดก�รและใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลบูรณ�ก�ร
  การจัดการระบบข้ มูล จัง ัด กลนคร 
  การบูรณาการระบบข้ มูล าร นเท ภูมิ า ตร์ จัง ัดลำาปาง   
  การเชื่ มโยงพลังภาคีและระบบข้ มูลเพื่ ค าม ุข ูง ายุท่า าลา   
    จัง ัดนคร รีธรรมราช 
  คลังภูมิปัญญาผู้ ูง ายุจัง ัดกาญจนบุรี: ืบ านงานต่ ที่พ่ ทำา 
  ลาก ลายมุมม ง: การพัฒนาระบบฐานข้ มูลผู้ ูง ายุระดับพื้นที่
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 ประเท ไทยได้ก้า เข้า ู่ งัคม งู าย ุ(Ageing Society)  ในปี 2556 
โดยมีประชากร ูง ายุจำาน น 9.5 ล้านคน รื ร้ ยละ 14.7 ข งประชากร
ทั้งประเท ที่มีจำาน น 64.6 ล้านคน และในปี พ. . 2561 นี้ ประเท ไทย
จะมีประชากร ัยเด็กเท่ากับประชากรผู้ ูง ายุ 

 ที่น่าตกใจคื  ีก 20 ก ่าปีข้าง น้า รื ประมาณปี พ. .2583 
ประเท ไทยจะมจีำาน นผู้ งู ายมุากก า่ ยัเดก็ โดยจะมผู้ี งู ายุ งูมากถงึ 
251 คน ต่ เด็ก 100 คน

 …และนี่คื ิกฤติ “ผู้ ูง ายุล้นเมื ง” ที่เ ล่าภาคีเครื ข่ายที่
เกี่ย ข้ งจะต้ งมาเตรียมค ามพร้ มในการรับมื ร่ มกัน ทั้งด้าน ุขภาพ 
เ ร ฐกิจ และ ังคม 

 ที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีการกำา นดนโยบาย พัฒนางาน ิชาการ และ
เช่ื มประ านงานภาคี เพื่ พัฒนาใ ้เกิดกลไกการทำางาน ย่างเป็นระบบ 
ต่ เนื่ ง มีประ ิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการงานและงบประมาณ ย่าง
เกิดผล 

 โดยมีการปรับมุมม งจากที่ม งภาพการพัฒนาคุณภาพชี ิต 
ผู้ ูง ายุเพียง ย่างเดีย  ไป ู่การม งภาพร มเพื่ พัฒนาทุกช่ ง ัย ย่าง
คร บคลุม-ไม่ขาดช่ ง พร้ มเจาะลึกเรื่ งการพัฒนาคุณภาพชี ิตผู้ ูง ายุ
ทั้ง 3 กลุ่มเป้า มาย คื  กลุ่มที่ช่ ยเ ลื ตนเ งได้ มีภา ะพึ่งพิงบ้าง และ
มีภา ะพึ่งพิง ูง 

 น กจากนี้ยังมีการดำาเนินงานตามแน คิด “การบูรณาการ” รื  
“การ านพลัง” ภาคีเครื ข่าย เพื่ ถักท การทำางานร่ มกันระ ่าง น่ ย
งานภาครัฐ ภาคประชา ังคม ภาคประชาชน และภาคเ กชน ทั้งในระดับ
ประเท  ระดับเขต ระดับจัง ัด ระดับ ำาเภ  และระดับตำาบล เพื่ ใ ้เกิด
การพฒันาระบบการดแูลคณุภาพชี ติข งผู้ งู ายุ ย่างมปีระ ทิธภิาพ งู ดุ

คานา



 ภายใต้กร บแน คิดการทำางานที่เน้น “ชุมชนเป็นฐาน พื้นที่เป็น
ูนย์กลาง” และเน้นเรื่ งการ นุนเ ริมใ ้ผู้ ูง ายุ ามารถดูแลตนเ งและ

ผู้ ื่นได้ ร มทั้งมีค ามตระ นักรู้ ่าตนเ งมีคุณค่าและมีค ามภาคภูมิใจใน
ักยภาพข งตั เ ง ซึ่งจะทำาใ ้เกิดการพัฒนางานที่ยั่งยืนมากขึ้น 

 นัง ื เล ่มนี้มีค ามตั้งใจที่จะร บร มแน คิดและเรื่ งรา  
การทำางานบรูณาการเพื่ ผู้ งู าย ุโดยการถ่ายท ดผ่านมติิต่างๆ ทัง้มติกิาร
กำา นดนโยบาย การถ่ายท ดนโยบาย และการพฒันางานในด้านต่างๆ จาก 
น่ ยงานภาครฐั และมติิการทำางานข งชุมชนและ น่ ยงานในพืน้ที ่ท้ังใน
่ นทีท่ำางานตามนโยบาย และการขบัเคลื่ นงานกันเ งแบบน กกร บ โดย

พลังชุมชนและภาคีในพื้นที่ที่ต้ งการเ ็นการเปลี่ยนแปลงทาง ังคม 

 เนื้ าทั้ง มดนี้จะช่ ยใ ้ผู้ ่านเกิดค ามเข้าใจ ถานการณ์ เข้าใจ
ิธีการทำางานในบริบทต่างๆ ซึ่ง าจก่ ใ ้เกิดแรงบันดาลใจ เกิดการปรับ

ประยกุต์ใช้ ลกัคดิและแน ทางเพ่ื การทำางาน ย่างมปีระ ทิธภิาพในพืน้ที่
ข งตนเ ง โดยยึดประโยชน์ ูง ุดต่ ผู้ ูง ายุในชุมชน 

 ท้ายนี ้ข ข บคุณทกุท่านและภาคทีีเ่กีย่ ข้ งทุกพืน้ทีแ่ละทกุ น่ ย
งานที่มี ่ นร่ มมา ณ โ กา นี้ โดยเฉพาะการ นับ นุนจาก ำานักก งทุน
นับ นุนการ ร้างเ ริม ุขภาพ ำานัก นับ นุน ุขภา ะประชากรกลุ่ม

เฉพาะ เและ ัง ่า นัง ื เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่ ผู้ขับเคลื่ นงาน าน
พลงัภาค ีเพ่ื พฒันาระบบการดแูลคณุภาพชี ติผู้ งู ายใุนระดบัต่างๆ ต่ ไป 

มูลนิธิ ถาบัน ิจัยและพัฒนาระบบ ุขภาพชุมชน (ม พช.)



ี่ านมา ค ม า ู เพื่อ
อง ั สังคม ูสูงอายุ อง เ ย มี อ
เสนอ า ู เพื่อ อง ั สังคมสูง ัย
่ง าเ น อง ภาคี ุ ภาคส น มมือ ัน
าเนน า เพื่อพั นาคุ ภาพ ี ูสูงอายุ

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ 
ผู้ช่วยผู้จัดการส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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1�นพลังภ�คีเพื่อผู้ ูงอ�ยุ

ส าน า อคนพ ล เงื่อน
า ู า า คุ ภาพ ี ูสูงอายุ

น ั พืน ี่
โดย ดร.ประกา ิต กายะ ิทธิ์ 

ผู้ช่ ยผู้จัดการ ำานักงานก งทุน นับ นุน

การ ร้างเ ริม ุขภาพ ( .)



2 3�นพลังภ�คีเพื่อ ังคม ูงอ�ยุ

 . ม ง า่ ชดุบรกิาร ำา รบัผู้ งู ายตุ่างๆ นัน้ เปรยีบเ มื น นิค้า ดงันัน้ ากเรา
เิคราะ ใ์น ่ นทีผ่ลติ นิค้า/จดับรกิาร (Supply) และ ่ นผูใ้ช้ นิค้า/บรกิาร (Demand) จะ

พบ า่ ชดุบรกิาร (Product) ำา รับผู้ ูง ายุ ่ นใ ญ่จะผลิตโดยภาครัฐ ่ นผู้ใช้ ินค้า/บริการ 
จะเป็นชุมชน

 ดังนั้น ปัญ ำที่พบคือ แต่ละกระทรวงจะมี Saleman ของตัวเอง น�ำ Product 
ไปลงพื้นที่ โดยทำาแบบต่างคนต่างลง และต่างคนก็จะมีระบบรายงานการทำางานข งตนเ ง  
ซึ่งถื เป็นการทำางานซำ้าซ้ น 

 . จึงมีแนวคิดว่ำควรมี “One saleman” ที่ท�ำ นำ้ที่รวบรวมชุดบริกำรต่ำงๆ 
ของภำครัฐไว้ในที่เดียว เพื่อไม่ใ ้มีกำรท�ำงำนที่ซ�้ำซ้อน จำกนั้นจึงจัดท�ำเป็นองค์ควำมรู้ 
แล้วใ แ้ต่ละพืน้ทีเ่ลอืกรบัชดุบรกิำรตำมควำมเ มำะ มและควำมจ�ำเป็นของตนเอง ซึง่วธินีี ้
น่ำจะเป็นวิธีที่จะช่วยใ ้เกิดกำรบูรณำกำรงำนกันได้

 ีกค ามตั้งใจ นึ่งข ง . คื  ากชุดบริการข งภาครัฐไม่ต บ น งค ามต้ งการ
ข งคนในชมุชน กต้็ งมกีาร ร้าง “ชดุบรกิ�รท�งเลอืก” ใ ก้บัพืน้ทีน่ัน้ โดยการ ร้าง “S pplier 
ท�งเลือก” รื  “S pplier ท้องถิ่น” ขึ้นมา เพื่ ใ ้ ามารถดูแลคนในพื้นที่ได้ ย่างเต็มที่มาก
ขึ้น โดยเน้นทีก่ารพฒันา กัยภาพชมุชน และเมื่ ไ ร่กต็ามทีผู่ใ้ช้ นิค้า/บรกิาร และผูผ้ลติ นิค้า/
จดับรกิาร เข้าใจและต บ น งกนัและกนัได้ เรากจ็ะ ามารถใช้ทรพัยากรได้ ย่างมปีระ ทิธภิาพ

ก�รเตรียมค �มพร้อมรองรับ ังคม ูง ัย 

 

ภ�พก�รพัฒน�คุณภ�พชี ิตผู้ ูงอ�ยุ 4 มิติ

ส าน า อคนพ ล เงื่อน า ู า า คุ ภาพ ี ูสูงอายุ น ั พืน ี่
โดย ดร.ประกา ิต กายะ ิทธิ์ 

ผู้ช่ ยผู้จัดการ ำานักงานก งทุน นับ นุนการ ร้างเ ริม ุขภาพ ( .)

 ำ�นักง�นกองทุน นับ นุนก�ร ร�้งเ ริม ุขภ�พ ( .) มี ่ นในการขับเคลื่ น
งานบรูณาการคณุภาพชี ติผู้ งู ายเุร่ื งเชงินโยบาย เชงิ ชิาการ และประ านภาคเีครื ข่าย โดย
เริม่จากงานบูรณาการ 7 กระทร ง ได้แก่ กระทร งพัฒนา ังคมและค ามมั่นคงข งมนุ ย์ 
กระทร ง ึก าธิการ กระทร ง าธารณ ขุ กระทร งม าดไทย กระทร ง ทิยา า ตร์ และ
กระทร งกี าและการท่ งเทีย่  ซึ่งทั้ง 7 กระทร งจะมีงานเกี่ย ข้ งกับผู้ ูง ายุที่ต้ งดำาเนิน
การ ยู่แล้  เพียงแต่ขาดการบูรณาการและ านพลงั เมื่ ต้ งลงไปปฏบิตังิานในพืน้ที ่ ดงันัน้ 

. จงึได้เข้ามาทำา น้าทีข่บัเคล่ื นงานบรูณาการคุณภาพชี ิตผู้ ูง ายุ 

 โดยเริ่มจากก�รใ ้ทีม ิช�ก�รเข�้ไป ำ�ร จง�นทั้ง 7 กระทร ง ซึ่งพบ ่� ง�น
บริก�ร ำ� รับผู้ ูงอ�ยุของทั้ง 7 กระทร งมีม�กถึง 40 ก ่� ชุดบริก�ร ไม่ ่าจะเป็นเรื่ ง
การ ึก าทุกช่ ง ายุ การ นับ นุน าชีพ และการ ่งเ ริม ุขภาพ แต่ ่าเ ลานำางานลงไปใน
พื้นที ่ แต่ละกระทร งจะแยก ่ นกนัทำาไม่มกีารบรูณาการงานร่ มกนั ดงัน้ัน .จงึมีค ามคดิ
า่ “ท�ำอย่ำงไรจงึจะ ำมำร รวบรวมชุดบริกำรต่ำงๆ พร้อม ่งมอบชุดบริกำรเ ลำ่นั้นใ ้ได้

ตรงตำมควำมต้องกำรของแต่ละพื้นที่มำกที่ ุด” 

 

ภ�พนโยบ�ยบูรณ�ก�รก�รพัฒน�คุณภ�พชี ิตผู้ ูงอ�ยุในปัจจุบัน



3�นพลังภ�คีเพื่อผู้ ูงอ�ยุ 3�นพลังภ�คีเพื่อ ังคม ูงอ�ยุ

 . ม ง า่ ชดุบรกิาร ำา รบัผู้ งู ายตุ่างๆ นัน้ เปรยีบเ มื น นิค้า ดงันัน้ ากเรา
เิคราะ ใ์น ่ นทีผ่ลติ นิค้า/จดับรกิาร (Supply) และ ่ นผูใ้ช้ นิค้า/บรกิาร (Demand) จะ

พบ า่ ชดุบรกิาร (Product) ำา รับผู้ ูง ายุ ่ นใ ญ่จะผลิตโดยภาครัฐ ่ นผู้ใช้ ินค้า/บริการ 
จะเป็นชุมชน

 ดังนั้น ปัญ ำที่พบคือ แต่ละกระทรวงจะมี Saleman ของตัวเอง น�ำ Product 
ไปลงพื้นที่ โดยทำาแบบต่างคนต่างลง และต่างคนก็จะมีระบบรายงานการทำางานข งตนเ ง  
ซึ่งถื เป็นการทำางานซำ้าซ้ น 

 . จึงมีแนวคิดว่ำควรมี “One saleman” ที่ท�ำ น้ำที่รวบรวมชุดบริกำรต่ำงๆ 
ของภำครัฐไว้ในที่เดียว เพื่อไม่ใ ้มีกำรท�ำงำนที่ซ�้ำซ้อน จำกนั้นจึงจัดท�ำเป็นองค์ควำมรู้ 
แล้วใ แ้ต่ละพืน้ทีเ่ลอืกรบัชดุบรกิำรตำมควำมเ มำะ มและควำมจ�ำเป็นของตนเอง ซึง่วธินีี ้
น่ำจะเป็นวิธีที่จะช่วยใ ้เกิดกำรบูรณำกำรงำนกันได้

 ีกค ามตั้งใจ นึ่งข ง . คื  ากชุดบริการข งภาครัฐไม่ต บ น งค ามต้ งการ
ข งคนในชมุชน กต้็ งมกีาร ร้าง “ชดุบรกิ�รท�งเลอืก” ใ ก้บัพืน้ทีน่ัน้ โดยการ ร้าง “S pplier 
ท�งเลือก” รื  “S pplier ท้องถิ่น” ขึ้นมา เพื่ ใ ้ ามารถดูแลคนในพื้นที่ได้ ย่างเต็มที่มาก
ขึ้น โดยเน้นทีก่ารพฒันา กัยภาพชมุชน และเมื่ ไ ร่กต็ามทีผู่ใ้ช้ นิค้า/บรกิาร และผูผ้ลติ นิค้า/
จดับรกิาร เข้าใจและต บ น งกนัและกนัได้ เรากจ็ะ ามารถใช้ทรพัยากรได้ ย่างมปีระ ทิธภิาพ

ก�รเตรียมค �มพร้อมรองรับ ังคม ูง ัย 

 

ภ�พก�รพัฒน�คุณภ�พชี ิตผู้ ูงอ�ยุ 4 มิติ
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 ใน ่ นของก�รพัฒน�คุณภ�พชี ิตผู้ ูงอ�ยุ เรา ามารถม งได้ทั้ง 3 มิติ และ 4 มิติ 
ซึ่งทั้ง 2 ่ นนี้จะไม่มีค ามแตกต่างกันมากนัก 

 ใน ่ นข ง 3 มิติ จะเน้นเรื่ งการดู ุขภาพ ังคม เ ร ฐกิจ ่ น 4 มิติ จะเน้นเรื่ ง
การดู ุขภาพ ังคม เ ร ฐกิจ และ ภาพแ ดล้ ม
 

 
ภ�พปิร�มิดประช�กรไทย พ. . 2503  2573

ที่มา : Population Division of the Department of conomic and Social Affairs of 
the United Nations Secretariat, r  ati n r s e ts  e 2012

 
 จ�กภ�พปิร�มดิประช�กรไทย พ. .2503  2573 ด้านบนนี ้จะเ น็ า่ “ฐานข งปิรามิด” 
คื จำาน นเด็ก “ตรงกลาง” คื ัยรุ่น และ “ย ดปิรามิด” คื ผู้ ูง ายุ 

 ซึ่ง ากพิจารณาจากปิรามิดจะพบ ่าช่ งปีแรกๆ มัยจ มพล ป.พิบูล งคราม จะมี
ปริมาณเดก็จำาน นมาก เนื่ งจากเป็นยคุทีต้่องก�รกำ�ลงัคน ำ� รบัพฒัน�ประเท  ดงันัน้รฐับาล
จงึได้ นบั นนุใ ป้ระชาชนมลีกูจำาน นมาก แต่พ นัเ ลาผ่านไประยะ นึง่ ประมาณปี 2523 จะ
เริม่ เิคราะ ถ์งึ นาคตได้ า่ ถ้า ดั ่ นข งเดก็เกดิใ ม่ยงัคงเพิม่ขึน้เรื่ ยๆ แบบนี ้ใน นาคตข้าง
น้าจะต้ งเกิดปัญ าขึ้นแน่น น ทั้งเรื่ งการเตรียมโครง ร้าง เรื่ งบริการ และเรื่ ง ั ดิการ

ข งภาครฐั ดงันัน้รฐับาลจงึได้เริม่รณรงค์เรื่ งการ “ควบคมุกำรเกดิ” โดยการ างแผนคร บครั  
ซึ่งในช่ งนั้นการ างแผนคร บครั จะมุ่งเน้นไปที่การคุมกำาเนิด ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การ างแผน
คร บครั ที่ มายถึงการ างแผนชี ิตระยะยา จริงๆ 



5�นพลังภ�คีเพื่อผู้ ูงอ�ยุ 5�นพลังภ�คีเพื่อ ังคม ูงอ�ยุ

 ในยุคที่ประเท ไทยก้� เข้� ู่ ังคมผู้ ูงอ�ยุ ภาครัฐจะไปมุ่งเน้นไปที่ “กำรจัดชุด
บรกิำร ู้ งูอำย”ุ ซึง่ปรากฎการณ์นีจ้ะคล้ายกบัต นทีป่ระเท ไทยเคยมุง่เน้นเรื่ งการคมุกำาเนดิ
ลงัจากทีม่ปีรมิาณเดก็มากเกนิไป ซึง่การคมุกำาเนดิได้ทำาใ ฐ้านเจดย์ีลดลงเรื่ ยๆ จนกระทัง่ทำาใ ้

ในปัจจุบันประเท ไทยเราเริ่มขาดแคลนเด็กที่จะเป็นกำาลัง ำาคัญในการดูแลผู้ ูง ายุใน ีกไม่ถึง 
10 ปีข้าง น้านี้ 

 ดังนั้นเราจึงต้ งปรับแน คิดใ ม่ คื ต้ งไม่ม งปัญ าแค่ ่ นเดีย เ มื นเคย แต่ต้ ง
ม งปัญ าแบบภาพร มทั้งระบบ คื ม งทั้งฐานเจดีย์ ตั เจดีย์ และย ดเจดีย์ ต้ งไม่มุ่งเน้นแก้
ปัญ าที่ ่ นเดยี  เช่น แก้แต่ปัญ าย ดเจดย์ี โดยทีไ่ม่ดปัูญ าข งฐานเจดย์ีเลย ซึง่การทำาแบบ
นี ้ าจเป็นเ ตใุ ้ฐานเจดีย์ ่ นแ และพังครืนลงมาได้ 

ภาค ั งค มองภาพ ม ังเ ีย ือ ัง คือมอง
ังเ ื่อง า า า ง ั ยภาพ ูสูงอายุ า ออ า อง ั
สังคมสูง ัยอยางเ ม า พั นา ั ยภาพเ สามา เ เ น
คน ี องสังคม ล า พั นา มือ งงานเพื่อส าง าย สา ั นาเงนภา ี

ู ลคน ัง เ ย

 ากเจาะลึกประเด็นการพัฒนาคุณภาพชี ิตผู้ ูง ายุ ซึ่ง ยู่ย ดปิรามิด เราจะ ามารถ
แบ่งกลุ่มผู้ ูงอ�ยุได้เป็น ลายกลุ่ม ได้แก่ 

 กลุ่มที่ 1 ติด ังคม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังดูแลตนเ งได้ มีจำาน นประมาณ 80 เป ร์เซ็นต์
ข งผู้ งู ายทุัง้ มด กลุม่นีจ้ะเป็นกลุม่ทีมี่พลังมาก ซึง่เรา ามารถดงึพลังและ กัยภาพข งผู้ งู
ายกุลุม่นีม้าใช้ประโยชน์ได้ 

 กลุม่ที ่2 กลุม่ตดิบ้�น กลุม่นีจ้ะ ามารถพึง่พาตนเ งได้ มี กัยภาพ แต่บางเรื่ งกต้็ งการ
ค ามช่ ยเ ลื จากผู้ ื่น เช่นเรื่ งเทคโนโลยี เป็นต้น

 กลุม่ที ่3 กลุม่ตดิเตยีง กลุม่นีเ้ป็นกลุ่มทีต้่ งการการพึง่พา 100 เป ร์เซน็ต์ ภาครฐั รื
ชมุชนต้ งเข้าไปช่ ยเ ลื ย่างเต็มรูปแบบ โดยต้ งดูแลทั้งเรื่ ง ุขภาพ เ ร ฐกิจ ังคม การ
ปรับ ภาพ-แ ดล้ ม และบริการ าธารณะต่างๆ 
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ภ�พแ ดงจำ�น นผู้ ูงอ�ยุแต่ละกลุ่ม

 ก�รเข้� ู่ ังคมผู้ ูงอ�ยุ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ คื  
 1. เริ่มเข้า ู่ ังคมผู้ ูง ายุ รื  ageing 
 2. เข้า ู่ ังคมผู้ ูง ายุเต็มรูปแบบ รื  aged 
 3. เข้า ู่ ังคมผู้ ูง ายุขั้นรุนแรง รื ภา ะขั้น ุดท้าย รื  super aged 

�ำ รบั ำนะของประเท ไทย ตอนนีอ้ยูใ่นระดบั “เริม่เข้ำ ู่ งัคม ู้ งูอำย ุ รอื a e n  soc et ” 



7�นพลังภ�คีเพื่อผู้ ูงอ�ยุ 7�นพลังภ�คีเพื่อ ังคม ูงอ�ยุ

 ประเด็นก�รเตรียมค �มพร้อมเรื่ งการเข้า ู่ ังคมผู้ ูง ายุในประเท ต่างๆ พบ ่า 
ประเท แ บ ซนยุ รปและอเมริกำจะใช้ระยะเ ลาในการเดินทางจากจุดเริ่มต้นคื  ageing  
ไป ู่ super age เป็นระยะเ ลา 100 ปี ดังนั้นเขาจึงมีเ ลาในการเตรียมค ามพร้ มเพื่ ร งรับ
ถานการณ์นีไ้ด้ ปัจจบุนัเราจงึพบ า่ ั ดกิารและระบบการดแูลผู้ งู ายขุ งกลุม่ประเท เ ล่า

นี้จะดีมาก เพราะเขามีการเตรียมการล่ ง น้า 100 ปี 

  ่ นข งประเท ญีป่นุ จะมเี ลาเตรยีมการน้ ยก า่ คื แค่ 27 ปีเท่านัน้ จงึมกีารเปรยีบ
เปรย ถานการณ์นี้ า่เป็น “ นึำมิ งัคม ู้ งูวยั” เพราะ า่จำาน นประชากรผู้ งู ายจุะพุง่ งูขึน้
เร็ มาก ย่างไรกต็ามญีปุ่น่ ามารถรบัมื กบัเรื่ งนีไ้ด้เป็น ย่างด ี แม้ า่จะมเี ลาเตรยีมตั น้ ย 
เนื่ งจากญีปุ่น่เป็นประเท ที่มีรายได้ ูง และมีเ ร ฐกิจดี ซึ่งจุดนี้เ งที่เป็น “เขื่ น” ช่ ยพยุง
และลดค ามรุนแรงข ง ึนามิ ังคมผู้ ูง ัยได้เป็น ย่างดี ทำาใ ้ญี่ปุ่นมีเ ลาเตรียมการบาง ย่าง
ได้ทัน 

 ่ นประเท ไทย จะมี ถานการณ์ใกล้เคียงกับประเท ญี่ปุ่น คื มีเ ลาเตรียมการน้ ย
เพียงแค่ 26 ปีเท่านั้น ดังนั้นประเท ไทยเราจึงเจ ึนามิ ังคมผู้ ูง ัยไม่ต่างกัน แต่ ่า ภาพ
เ ร ฐกจิข งประเท ไทยไม่แขง็แรง ทำาใ เ้ราต้ งพบเจ กบัปัญ า ลาย ย่าง และเราไม่ ามารถ
ทำา ั ดกิาร งัคมทีด่ใี ก้บัผู้ งู ายเุ มื นเช่นประเท แถบยโุรปได้ รื จะชดเชยการดแูลผู้ งู
ายดุ้ ยเทคโนโลยีที่ทนั มยัเ มื นญ่ีปุน่กท็ำาไม่ได้ ดงันัน้ ิง่ทีป่ระเท ไทยทำ�ได้กคื็อ “ก�ร ร้�ง

ค �มพร้อมใ ก้บัชมุชน” 

เ น ี่นาสน คือ ั ุ ัน เ ยมี ูสูงอายุ ลานคน
ั มค ค คเ ื่อง า ั า เ พา ลุม ูสูงอายุ ลานคนนีเ านัน
ค ค ามสาคั ั ลุม า ี่มีอายุ ่งมีอยู มา
ลานคน ย เพ า นอี าง นา า ลุมนี ลายเ นสนาม

ลู ม ี่เ ามา อี อ ังนันเ า ง องเ ียม า อง ั ส าน า
นี ันล ง นา ย า เ ียม า น ลุม า ุ งอายุ ม เ พา ลุม
ูสูงอายุเพียง ลุมเ ีย
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ก�รเตรียมค �มพร้อมรองรับ ังคม ูง ัยในด้�นต�่งๆ 

 • ด้�น ุขภ�พ ที่ผ่านมามีงาน ิจัย กมา ่า ช่ ง 3 ปี ุดท้ายข งชี ิตผู้ ูง ายุ คื ช่ ง
ทีม่ค่ีาใช้จ่ายในการรกั า ขุภาพจากการเจบ็ป่ ยมากที่ ดุ ดงันัน้การเตรยีม ขุภาพในช่ งปลาย 
ข งชี ิตจึงเป็น ิ่งที่ ำาคัญ โชคดีที่ประเท ไทยมีระบบ ลักประกัน ุขภาพร งรับเ าไ ้ ทำาใ ้ผู้
ูง ายุและคร บครั เบาใจเรื่ งค่าใช้จ่ายได้ แต่ ย่างไรก็ตาม การเตรียมพร้ มด้าน ุขภาพข ง

ผู้ งู ายโุดยเน้นเรื่ งการ “ ร้างนำาซ่ ม” กเ็ป็นเรื่ งทีด่ ีเพราะถงึแม้ า่จะได้รบัการรกั าฟร ีแต่
ก็คงไม่มีผู้ ูง ายุคนไ น ยากเจ็บป่ ยแบบทุกข์ทรมาน

 • ด้�น งัคม จากข้ มลูบางแ ล่งได้ระบุ า่ ปัจจบุนัคนไทย ่ นใ ญ่ไม่ค่ ยมกีารเกบ็เงนิ
ม เ มื นคน มัยก่ น แต่ละยุคมี “การ ม” ที่แตกต่างกัน คน มัยก่ นจะเน้นลงทุนในเชิง

งัคม (social investment) จงึไม่ค่ ยคำานงึถงึตั เงนิทีจ่ะเกบ็ มไ  ้เพราะชมุชนมคี ามเข้มแขง็ 
เช่น เมื่ บ้าน ลัง นึ่งได้ปลามา เขาก็เ ามาแจกเพื่ นบ้าน เพราะฉะนั้นเ ลาที่เขาเจ็บป่ ย  
เพื่ นบ้าน รื ชมุชนกจ็ะช่ ยกนัดแูล นัน่คื ถานการณ์และ ภาพแ ดล้ มข ง มยัก่ น แต่ ณ 
ปัจจบุนั ภาพ งัคมแบบนัน้มน้ี ยลง เราจำาเป็นต้ งปรบั ภาพการ มจาก “การ มเชงิ งัคม” 
มาเป็น “การ มเชิงเ ร ฐกจิ” มากขึ้น แตก่ต้็ งไม่ทิง้เรื่ ง งัคม เพราะฉะนัน้การเตรียมค าม
พร้ มด้าน ังคมก็ยังต้ งมี ยู่ คื  เรายังต้ งทำางานร่ มกับชุมชน เรายังต้ งทำาค ามรู้จักกับ 
เพื่ นบ้าน เพื่ ังใ ้เขาช่ ยดูแลเรายามเจ็บป่ ย 

 • ด้�นเ ร ฐกิจ การเตรียมค ามพร้ มด้านเ ร ฐกิจ กระทร งการคลังได้แนะนำา ่า 
ถ้าผู้ ูง ายุมีเงินค่าแรงขั้นตำ่า 9,000 บาท นับตั้งแต่ ายุ 60 ปี ถึง 80 ปี ร มระยะเ ลา 20 ปี จะ
มีเงินประมาณ 2 ล้านบาท ำา รับใช้ดูแลตนเ งช่ งปลายชี ิต แต่ถ้า ากไม่มีรายได้เข้ามาเลย
ในช่ ง ลัง ายุ 60 ปี ก็ค รต้ งมีการเก็บ มเงินไ ้ตั้งแต่ ายุ 40 ปี โดย มเดื นละ 9,000 
บาท เพื่ นำามาไ ้ใช้ในยามเข้า ู่ ัย ูง ายุ ันน้ีคื การ างแผนชี ิตระยะยา  เป็นการเตรียม
ค ามพร้ ม ู่ นาคต
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ภ�พ Sand ic  generation
ที่มา : National conomic and Social Development Board, 

Population Projection in Thailand, 2010-2040

 ภ�พ Sand ic  generation นี้ คื  “โครง ร้างประชากรในแต่ละ ัย” โดย ่ นด้าน
บน คื  เด็ก ่ นกลางที่เป็นเ มื นไ ้แซน ิช คื  คน ัยทำางาน และ ่ นด้านล่าง คื  ผู้ ูง ายุ 

 ากดูที่ ่ นกลาง รื ไ ้แซน ิช จะเ ็น ่าไ ้แซน ิชมีขนาดใ ญ่ นั่น มายถึงจำาน น
คน ัยทำางานที่มีจำาน นมาก ซึ่งคน ัยทำางานเป็นฐาน ำาคัญข งการทำาใ ้ระบบเ ร ฐกิจเติบโต 
เนื่ งจากมีจำาน นแรงงานมาก ทำาใ ้มีทุน ำา รับดูแลเด็กกับผู้ ูง ายุมากตามไปด้ ย แต่ ่า
ใน นาคต ไ ้แซน ิชนี้จะเล็กลง เพราะ ่ นด้านล่างที่เป็นเด็กจะเข้ามาเป็น ัยทำางานแทน นั่น
มายค าม า่ใน นาคตเราจะมแีรงงานทีเ่ป็นกลไกในการ ร้างเ ร ฐกจิท่ีลดลง ในขณะทีม่จีำาน น

ผู้ งู ายเุพิม่มากขึน้ ซึง่ ถานการณ์ถื เป็นภาระที่ นัก น่ ง ำา รับคน ัยทำางานใน นาคตเป็น
ย่างมาก
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ภ�พ รุปผลก�รประเมินแผนยุทธ � ตร์ของแผนผู้ ูงอ�ยุ พม.

 จากภาพ รุปผลก�รประเมินแผนยุทธ � ตร์ของแผนผู้ ูงอ�ยุ พม. จะพบ ่า เรามี
การเตรียมค ามพร้ มเพียงแค่ 28 เป ร์เซ็นต์ เท่านั้น ในขณะเดีย กันระบบการคุ้มคร งทาง
ด้าน ังคมเรื่ งข งระบบ ั ดิการก็มีเพียงแค่ 33 เป ร์เซ็นต์ ซึ่งข้ มูลเ ล่านี้ทำาใ ้เราต้ งมี
ค ามตื่นตั เรื่ งนี้ใ ้มากขึ้น ซึ่ง .ได้มีการเตรียมค ามพร้ มในเรื่ งเ ล่านี้เ าไ ้ ทั้งเรื่ ง
ระบบเงิน ม และเรื่ งระบบการดูแลผู้ ูง ายุในชุมชน

 

ภ�พก�รเตรียมค �มพร้อมรองรับ ังคมผู้ ูง ัย

ภ�พก�รเตรียมค �มพร้อมรองรับ ังคมผู้ ูง ัย
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การเตรียมค ามพร้ มเพียงแค่ 28 เป ร์เซ็นต์ เท่านั้น ในขณะเดีย กันระบบการคุ้มคร งทาง
ด้าน ังคมเรื่ งข งระบบ ั ดิการก็มีเพียงแค่ 33 เป ร์เซ็นต์ ซึ่งข้ มูลเ ล่านี้ทำาใ ้เราต้ งมี
ค ามตื่นตั เรื่ งนี้ใ ้มากขึ้น ซึ่ง .ได้มีการเตรียมค ามพร้ มในเรื่ งเ ล่านี้เ าไ ้ ทั้งเรื่ ง
ระบบเงิน ม และเรื่ งระบบการดูแลผู้ ูง ายุในชุมชน

 

ภ�พก�รเตรียมค �มพร้อมรองรับ ังคมผู้ ูง ัย

11�นพลังภ�คีเพื่อ ังคม ูงอ�ยุ

 ก�รเตรียมค �มพร้อมเพื่อรองรับ ังคม ูง ัย ิ่งที่เราต้ งทำาคื  ต้ งไม่เตรียมค าม
พร้ มแค่กลุ่มผู้ ูง ายุเท่านั้น แต่ต้ งเตรียมค ามพร้ มทุกช่ ง ัย โดยมีการ างแผนเ าไ ้ ่า 
ช่ ง ัยเด็กจะทำา ะไร โตขึ้นมาจะทำา ะไร ัยทำางานจะทำา ะไร ช่ งก่ น ูง ัยจะทำา ะไร และ
ช่ ง ูง ัยจะทำา ะไร 
 
 ต้องเน้นเรื่องกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน ุขภำพ เ ร ฐกิจ และ ังคมในทุกช่วงวัย 
ยกตั ย่าง เช่น ช่ งเดก็ (ช่ ง ยัเรยีน 5-14 ปี) ค รจะใ เ้ดก็ได้เรยีนรูเ้รื่ งการ ม และเรื่ ง
ทั นคตเิกีย่ กบัผู้ งู าย ุเพราะ า่มงีาน จัิย กมา า่ เดก็รุน่ใ ม่มทีั นคตทิีไ่ม่ดต่ี ผู้ งู ายเุพิม่
มากขึ้น ต่างจากเมื่ ก่ นที่เด็กม งผู้ ูง ายุเป็นปูชนียบุคคล ดังนั้นเ ลาเด็กเจ ผู้ ูง ายุ เด็กจะ
ไ ้และใ ้ค ามช่ ยเ ลื ตล ด แต่ ณ ปัจจุบันเด็กม ง ่าผู้ ูง ายุเป็นภาระ จึงต้ งเข้าไปแก้
ปัญ าในเรื่ งนี ้ ย่างไรกต็ามเมื่ เราเจ กบัปัญ านีเ้ราจะต้ ง เิคราะ แ์ละม งย้ นกลบัไปก่ น

่า ภาพแ ดล้ ม ะไรทีท่ำาใ เ้ดก็รุน่ใ ม่คดิแบบนัน้ จากนัน้เราจงึค่ ยคดิ า่เราจะ ามารถปรบั
ทั นคตขิ งเขาได้ รื ไม่ รื จะเตรียมการ ย่างไรเพื่ ไม่ใ ้เด็กรุ่นใ ม่คิดแบบนี้ ีก 

 ประเด็นก�รออมเงิน พบ ่า ชา มุ ลิม จะมีการปรับ ลัก ูตรการเรียนบาง ย่างใ ้
ดคล้ งกบั ฒันธรรมและ า นา เช่น ชิา ขุ กึ า ชิาพล กึ า และ ชิาคณติ า ตร์ าจารย์

ชา มุ ลิมท่าน น่ึงเคยกล่า ่า ิชาคณิต า ตร์ในบ้านเรามักจะมีแต่การเปรียบเทียบเรื่ งการ
ใช้เงิน เช่น ได้เงินมาเท่านี้ ซื้ ิ่งนี้ แล้ เ ลื เงินเท่าไ ร่ แต่จะไม่ค่ ยพูดถึงประเด็นที่เกี่ย กับ 
nance literacy คื  าได้เท่าไ ร่ เก็บ มเท่าไ ร่ ใช้ไปเท่าไ ร่ ีก ย่างคร บครั คนไทย

จะดแูลเรื่ งการเงนิใ ก้บัลกูจนกระทัง่เรยีนจบปรญิญา เพราะฉะนัน้เดก็จงึไม่ค่ ยได้เรยีนรูเ้รื่ ง 
nance literacy คื  าเงินได้เท่าไ ร่ เก็บ มเท่าไ ร่ ค รใช้เท่าไ ร่ ซึ่งก ่าเด็กจะได้เรียนรู้

เรื่ งนี้จริงๆ ก็ ายุประมาณ 30 ก ่าๆ ซึ่งเข้า ู่ช่ ง ัยทำางานแล้  ปัญ าที่เกิดขึ้นคื เมื่ าเงิน
ได้ในช่ งแรกก็จะใช้เงิน ย่างเต็มที่ ไม่มีการเก็บ ม ซึ่ง ิ่งเ ล่านี้เป็นเรื่ งที่น่า ิตกกัง ลมาก

เมื่อ อน ี ี่เ ี ่ย ั เ ื่องเงนออม เ น เงนออม
า คือ า เ า องนา อน เ ลือเ า คอยออม า า
เ า เ ียมค ามพ อม เ า องเ ลี่ยนสม า มเ น คา าย า
เงนออม คือ เงนคา ายคือเงน ี่เ ลือ า า ออม ่ง เ นเ ลานี
องมี า เ ียน ู ัน ัง เ
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ภ�พข้อมูล ุขภ�พผู้ ูงอ�ยุในมิติเ ร ฐกิจ
ที่มา : .ดร. รเ ม์ ุ รรณระดา, คำาน ณโดยโครงการ ิจัยฯ
จากข้ มูลการ ำาร จภา ะการทำางานข งประชากรไทย, 2553

 2. มิติเ ร ฐกิจ จากภาพกราฟ ภาพข งตลาดแรงงานในภาพข้ มูล ุขภาพผู้ ูง ายุ
ในมิติเ ร ฐกจิ แีดงคื ลกูจ้างภาครฐั รื ข้าราชการ เีขยี คื ลกูจ้างภาคเ กชนที่ ยูใ่นระบบ
ประกนั งัคม ีฟ้าคื  แรงงานน กระบบ เช่น เก ตรกร คนที่มี าชีพ ิ ระ ่ น ีม่ งคื คน
ที่ไม่ได้ ยู่ในภาคข งการจ้างงานเลย จากกราฟจะเ ็น ่าประชากรเข้ามาเป็นข้าราชการใน
ช่ ง ายุ 20 ก ่าปี จากนั้นกราฟจะ ยู่ระดับเดิมไม่ค่ ยมีค ามเปลี่ยนแปลงจนกระทั่ง ายุใกล้
เก ียณ ประมาณ 50 ปี ก ่าๆ าจจะมี arly etirement บ้าง ่ นกลุ่มลูกจ้างเ กชน จะ

เข้ามาทำางานเมื่ ายุประมาณ 15 ปี ่ น ัย 20 ปี จะเป็น ัยที่มีมากที่ ุด และจำาน นจะลดลง
เมื่ ถึง ัย 30 ปี มายค าม ่านโยบายภาครัฐฯ ที่ทำาใ ้เกิดการจ้างงานลดลงตั้งแต่ช่ ง ายุ 30 
ปีและลดลงมากในช่ ง ายุ 40 ปี โดยลดลงมากก า่ 50 เป ร์เซน็ต์ ข งจำาน นแรงงานทัง้ มด
ในประเท ไทย ภาครฐัจงึต้ งรบีดแูลลกูจ้างกลุม่นีก่้ นทีก่ราฟจะลดลง ่ นกราฟแรงงานน ก
ระบบ รื  reelance จะ มัพนัธ์กบักราฟลกูจ้างเ กชนคื ในช่ งท่ีลกูจ้าง กจากงานในระบบ
จะมา ยูใ่นกลุม่ข งแรงงานน กระบบ ซึง่ทำาใ ก้ราฟแรงงานน กระบบพุ่ง งูขึน้ ในขณะทีก่ราฟ
ลูกจ้างเ กชนลดตำ่าลง ิ่งที่น่าเป็น ่ งคื  แรงงานน กระบบจะค่ นข้างขาดเรื่ งการดูแลเงิน

มและเงินประกัน ังคม ดังนั้นรัฐบาลจึงค รจะใ ้ค าม ำาคัญกับประชากรกลุ่มนี้เป็นพิเ  
ภาครฐัฯ ค รมกีารเตรยีมตั ก่ น น้านี้ า่ จะทำา ย่างไรใ แ้รงงาน ามารถ ยู่ในระบบได้นานขึน้ 
เพราะถ้าเขา ยูใ่นระบบนานขึน้เขากจ็ะมเีงนิ ม การเข้าระบบประกนั งัคมจะมคี ามต่ เนื่ ง

 ใน นาคตประเท ไทยจะเ มื นกับต่างชาติคื  คื  เมื่ เด็ก ายุ 18 ปี เด็กจะต้ ง ก
ไป าเรียนเ ง ทำางานเ ง บเข้าม า ิทยาลัยเ ง ดังนั้นพ กเขาจึงต้ งเก็บ มเงินเ ง รื
ากไม่มี พ กเขาก็ต้ งไปกู้เงินรัฐบาล และต้ งเ าเงินกลับมาคืนรัฐบาล แต่เรื่ งการกู้เงินเรียน

ในบ้านเราในปัจจุบันยังมีปัญ ากู้แล้ ไม่ย มคืนเงิน ดังนั้นเร�จึงต้องปรับทั นคติเรื่องค �ม 
รบัผิดชอบของเด็กใ ม่ ซึง่ นันีเ้ป็นพืน้ฐาน ำาคญัทีต้่ งทำา จากนัน้เดก็กต้็ งเริม่เรยีนรูเ้รื่ งการ

มเพื่ ยัเก ยีณ าย ุซึง่ ากเป็นไปตามนี้ภาพข ง ังคมไทยก็จะเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมมาก
ข้อมูลด้�นผู้ ูงอ�ยุในมิติต่�งๆ

ภ�พข้อมูล ุขภ�พผู้ ูงอ�ยุในมิติ ุขภ�พ
ที่มา : ข้ มูล ุขภาพผู้ ูง ายุ, 2556

 1. มติิ ขุภ�พ จากข้ มลู ขุภาพผู้ งู าย ุ พบ า่ ผู้ งู ายจุะมคี ามเจบ็ป่ ยและค าม
ต้ งการการบริการทาง ุขภาพ มากถึง 95 เป ร์เซ็นต์ และมีเพียงแค่ เป ร์เซ็นต์ เท่านั้นท่ีมี
ุขภาพดี 

 

ผู้ป่วยติดเตียง



13�นพลังภ�คีเพื่อผู้ ูงอ�ยุ 13�นพลังภ�คีเพื่อ ังคม ูงอ�ยุ

ภ�พข้อมูล ุขภ�พผู้ ูงอ�ยุในมิติเ ร ฐกิจ
ที่มา : .ดร. รเ ม์ ุ รรณระดา, คำาน ณโดยโครงการ ิจัยฯ
จากข้ มูลการ ำาร จภา ะการทำางานข งประชากรไทย, 2553

 2. มิติเ ร ฐกิจ จากภาพกราฟ ภาพข งตลาดแรงงานในภาพข้ มูล ุขภาพผู้ ูง ายุ
ในมิติเ ร ฐกจิ แีดงคื ลกูจ้างภาครฐั รื ข้าราชการ เีขยี คื ลกูจ้างภาคเ กชนที่ ยูใ่นระบบ
ประกนั งัคม ีฟ้าคื  แรงงานน กระบบ เช่น เก ตรกร คนที่มี าชีพ ิ ระ ่ น ีม่ งคื คน
ที่ไม่ได้ ยู่ในภาคข งการจ้างงานเลย จากกราฟจะเ ็น ่าประชากรเข้ามาเป็นข้าราชการใน
ช่ ง ายุ 20 ก ่าปี จากนั้นกราฟจะ ยู่ระดับเดิมไม่ค่ ยมีค ามเปลี่ยนแปลงจนกระทั่ง ายุใกล้
เก ียณ ประมาณ 50 ปี ก ่าๆ าจจะมี arly etirement บ้าง ่ นกลุ่มลูกจ้างเ กชน จะ

เข้ามาทำางานเมื่ ายุประมาณ 15 ปี ่ น ัย 20 ปี จะเป็น ัยที่มีมากที่ ุด และจำาน นจะลดลง
เมื่ ถึง ัย 30 ปี มายค าม ่านโยบายภาครัฐฯ ที่ทำาใ ้เกิดการจ้างงานลดลงตั้งแต่ช่ ง ายุ 30 
ปีและลดลงมากในช่ ง ายุ 40 ปี โดยลดลงมากก า่ 50 เป ร์เซน็ต์ ข งจำาน นแรงงานทัง้ มด
ในประเท ไทย ภาครฐัจงึต้ งรบีดแูลลกูจ้างกลุม่นีก่้ นทีก่ราฟจะลดลง ่ นกราฟแรงงานน ก
ระบบ รื  reelance จะ มัพนัธ์กบักราฟลกูจ้างเ กชนคื ในช่ งทีล่กูจ้าง กจากงานในระบบ
จะมา ยูใ่นกลุม่ข งแรงงานน กระบบ ซึง่ทำาใ ก้ราฟแรงงานน กระบบพุ่ง งูขึน้ ในขณะทีก่ราฟ
ลูกจ้างเ กชนลดตำ่าลง ิ่งที่น่าเป็น ่ งคื  แรงงานน กระบบจะค่ นข้างขาดเรื่ งการดูแลเงิน

มและเงินประกัน ังคม ดังนั้นรัฐบาลจึงค รจะใ ้ค าม ำาคัญกับประชากรกลุ่มนี้เป็นพิเ  
ภาครฐัฯ ค รมกีารเตรยีมตั ก่ น น้านี้ า่ จะทำา ย่างไรใ แ้รงงาน ามารถ ยู่ในระบบได้นานขึน้ 
เพราะถ้าเขา ยูใ่นระบบนานขึน้เขากจ็ะมเีงนิ ม การเข้าระบบประกนั งัคมจะมคี ามต่ เนื่ ง
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ใน ลายๆ ย่าง ซึ่งจะ ่งผลที่ดีก ่า ยกตั ย่าง ถานการณ์ในประเท ญี่ปุ่นและเกา ลี เด็กที่
ทำางานแล้ มักจะเลื กทำางาน ิ ระมากก ่างานที่ต้ งเข้า ู่ระบบ เพราะเขารู้ ึก ่าใน นาคต
ระบบจะเปลี่ยน ทำาใ ้เขามีโ กา ูงที่จะไม่ได้รับเงิน ดังนั้นเขาจึงเลื กที่จะ กมาจากระบบ 
ซึง่เป็นเรื่ ง นัตราย ถ้าเขาจะ กมาน กระบบจรงิๆ เรากต้็ งทำาใ เ้ขามีการเตรยีมค ามพร้ ม 
ำา รบัผูท้ี่ ง่เงนิประกัน งัคม จะต้ ง ง่ต่ เน่ื ง 15 ปี ถ้า ง่เกนิ 15 ปีจะได้เงนิบำานาญ แต่ถ้า ก

จากระบบก่ น 15 ปี จะได้เงินก้ น ซึ่งคน ่ นใ ญ่ย ม กก่ น 15 ปีเพราะ ยากได้เงินก้ น
ำา รับนำาไปลงทุน แต่ปัญ าก็คื คน ่ นใ ญ่นำาเงินไปลงทุนโดยที่ไม่ได้เตรียมการ ึก าเรื่ ง

การลงทุน รื การประก บ าชีพ ิ ระมาก่ น ทำาใ ้มีโ กา ท่ีจะขาดทุน ูงมาก ดังนั้นการ 
เตรยีมค ามพร้ มใ ก้บักลุม่คนเ ล่านีจ้งึเป็นเรื่ ง ำาคญัทีต้่ งทำา ่ นเรื่ งการบรูณาการระบบ
บำาเ น็จบำานาญ ถื ่าเป็นเรื่ งที่ดี ปัจจุบันประเท ไทยมีระบบเงิน ม 3 ก้ น คื  1 ) ก้ น 
ที่เป็นข้าราชการ 2) ก้ นที่เป็นแรงงานในระบบ (ประกัน ังคม) และ 3) ก้ นที่เป็นแรงงานน ก
ระบบ ซึ่งก้ นแรกจะมีการบริ ารจัดการที่เป็นระบบตรงเพียงแค่ 10 ล้านคนเท่านั้น ประเด็นที่
น่า นใจคื ประเด็นการนำาเ า ินทรัพย์ข งผู้ งู ายมุาแปลงเป็นเงนิเดื น เพื่ ใช้ไปจนกระทัง่
เ ยีชี ติ คดิ า่ประเดน็นีน่้าจะเ มาะกบัผู้ งู ายกุลุ่มที่มีลูกน้ ย รื ไม่มีลูก

ภ�พข้อมูล ุขภ�พผู้ ูงอ�ยุในมิติ ังคม
ที่มา : ำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเ ร ฐกิจและ ังคมแ ่งชาติ, 2554

 3. มติิ งัคม มปีระเดน็ทีน่่าคดิคื  ผู้ งู ายจุะ ยู่ ย่างไร  และจะ ยูก่บัใคร  เมื่ ถงึ ยั
ทีต้่ งพึ่งพิงลูก ลาน 

15�นพลังภ�คีเพื่อ ังคม ูงอ�ยุ

 ก�รดแูลผู้ งูอ�ย ุต้องใ ค้ �ม ำ�คญักบัก�รดแูล เรื่ ง ขุภาพ ( ea t  servi e) และ
เรื่ ง ังคม (s ia  servi e)

 ใน ่ นข งเรื่อง ุขภ�พจะมีกลไกที่ค่ นข้างเข้มเเข็ง เพราะ ่ามีระบบบริการเข้าถึงทัง้ 
รพ. ต. และ ม. เพราะฉะนัน้เพยีงแค่จดั นิค้า/บรกิาร ลงไปในพืน้ที ่กจ็ะม ีSaleman ทำา น้าที่
ขายตรงต่ ใ ใ้นพืน้ทีท่นัท่ี ่ นประเดน็ค่าใช้จ่าย งบประมาณ ลกัประกนั ขุภาพข ง ป ช. นัน้ 
มคีร บคลมุ ยู่แล้  เจ้า น้าที่เพียงแค่ทำา น้าที่ประ าน รื กระจายค ามรู้เท่านั้น น กจากนี้
ผู้ ูง ายุติดเตียงยังมีงบการดูแลระยะยา ในพื้นที่ลงไป ีก

 ่ นเรือ่งเชงิ งัคม จะม ีcare manager เป็นคนดแูลภาพร มข งการจดับรกิาร ขุภาพ
และ ังคม แต่กรณีการบริการ ุขภาพ จะมีการกระจายไปใ ้ รพ. ต. และทีมผู้ดูแลระยะยา  
เพราะฉะนัน้โดย รปุ ด้าน งัคมยงัคงต้ งการค ามเข้มแขง็ข งเครื ข่าย และนีค่ื ทีม่าข ง นูย์
พฒันาคณุภาพชี ติและ ่งเ ริม าชีพผู้ ูง ายุ ( พ .) ข ง พม. ที่กระจายตั ยู่ทั่ ประเท  
ซึ่ง ณ ขณะนี้เรามีแผนร่ มกับ พม.และ ป ช.ที่จะพัฒนา พ .ใ ้เป็น น่ ยงานที่ ามารถ
จัดการเรื่ งการดูแลระยะยา ได้ด้ ย คื ทำา น้าที่เป็นจุดประ านเชื่ มต่ การดูแลระยะยา

 ด้าน นึง่ .จะพฒันาใ เ้กดิ นูย์ รื ถาบนัที่ ร้างค ามเข้มเเขง็ใ ก้บั พ . ซึง่มี
การทำา MOU ระ ่าง . และ ีก 14 น่ ยงานเรียบร้ ยแล้  ซึ่งคาด ่าภายในปี 2560 ตั
กลไกทกุ ย่างน่าจะถกู างไ ใ้นพืน้ที ่ และภายในปี 2561 น่าจะ ามารถเชื่ มต่ ได้ โดยภายใน
ปี 2560 จะมี นูย์ทีจ่ะถกู ร้างขึน้ก่ น โดย าจจะใช้เ ลา 6 เดื นในการพฒันา ลัก ตูรและ
พฒันาระบบการประเมิน ลังจากนั้นตำาบลนำาร่ ง จากโครงการบูรณาการ 7 กระทร ง ก็จะ
ถูก ่งไปพฒันา กัยภาพเพิม่เตมิใน ูนย์ฯ รื ถาบันที่ ร้างค ามเข้มแข็งข ง พ . จะมี 3  
งค์ค ามรู้คื

 1. ก�รใ ้บริก�ร ุขภ�พและ ังคม
 2. ก�รบริ �รจัดก�ร พอ . รื นูย์ทีข่บัเคลื่ นการดำาเนนิงานในชมุชนซึง่ าจเป็น
ชื่ ืน่ 
 3. ก�รเชื่อมประ �นทรัพย�กรที่มีในพื้นที่ 
  
 ด้�นนโยบ�ย . มแีผนการดำาเนนิงานร่ มกับ ช.ในการพฒันานโยบายชมุชนและ
นโยบาย าธารณะ ซึง่ทัง้ มดนีจ้ะดำาเนนิการ ดประ านไปกบัการ นบั นนุปฏบิตักิารในพืน้ที่
ต่ ไป 


