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ยุุทธศาสตร์์การเตรีียมผู้้สูู� งอายุุให้้เข้้าสู่่�วัยสูู
ั งอายุุอย่่างมีีความสุุข
เอกพล วงศ์์เสรีี1 กมลวรรณ กิิ ตติิ อุดุ มรััตน์์ 2
จิิ รวััฒน์์ ทิิ พยรส3 เฉลิิ มพร วรพัันธกิิ จ4
และพรรณวดีี กิิ ตติิ อุดุ มรััตน์์ 5

บทคััดย่่อ
การวิิจัยั นี้้� มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� ศึึกษาสภาพปัั ญหา และกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์การเตรีียมผู้้สูู� งอายุุให้้เข้้าสู่่�
วััยสููงอายุุอย่่างมีีความสุุข  เก็็บรวบรวมข้อ้ มููลจากผู้้สูู� งอายุุในจัังหวััดภููเก็็ต ด้้วยแบบสอบถาม จำำ�นวน  400
ตััวอย่่าง และสััมภาษณ์์เชิิงลึึกผู้้ที่่� เ� กี่่�ยวข้้อง จำำ�นวน  57 ตััวอย่่าง การวิิจัยั เชิิงปริิมาณด้้วยสถิิติเิ ชิิงพรรณนา
ได้้แก่่ ความถี่่� ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่ย� และค่่าส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และเชิิงคุุณภาพใช้้การวิิเคราะห์์เชิิงเนื้้�อหา       
ผลการศึึกษาพบว่่า กลุ่่มตั
� วั อย่่างส่่วนใหญ่่เป็็ นเพศหญิิง ช่่วงอายุุ 60 - 64 ปีี มีีการศึึกษาระดัับประถมศึึกษา       
มีีสถานภาพสมรส มีีบุุตร 2 คน มีีสุุขภาพดีี คิิดเป็็ นร้้อยละ 47.3 สภาพปัั ญหามากที่่�สุดุ  คืือ ด้้านการพััฒนา
สถาบัันครอบครััว รองลงมาคืือ ด้้านสุุขภาพอนามััย ด้้านอาชีีพและรายได้้ ด้้านที่่�อยู่่�อาศััย และด้้านการพััฒนา
ตนเอง ส่่วนความต้้องการจำำ�เป็็ น มากที่่�สุดุ  คืือ อยู่่�ร่่วมกันกั
ั บั ลููกหลาน รองลงมา การเอาใจใส่่จากครอบครััว 
สุุขภาพที่่�แข็็งแรง จิิตใจที่่�สดใส ไม่่มีโี รคภััยไข้เ้ จ็็บ สำำ�หรัับยุุทธศาสตร์์การเตรีียมผู้้สูู� งอายุุ ทำ�ำ โดยการสร้้างความ
ตระหนัักให้้คนทุุกวััยดููแลเอาใจใส่่ผู้้สูู� งอายุุในครอบครััว พัฒ
ั นาความรู้้อ� าหารและโภชนาการ การออกกำำ�ลังั กาย
สุุขภาพจิิต นัันทนาการ และมีกี ารตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี รวมกลุ่่ม� ฝึึกอบรมสร้้างสรรค์์อาชีีพที่่�ผู้สูู้� งอายุุถนัดั และ
เหมาะสม พััฒนาที่่�อยู่่�อาศััยอย่่างมีีมาตรฐาน ปลอดภััย เหมาะสมกัับผู้้สูู� งอายุุ ให้้การศึึกษาเรีียนรู้้แ� ละพััฒนา
ตนเอง ทั้้�งนี้้ คว
� รบููรณาการร่่วมระหว่่างหน่่วยงานภาครััฐ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และชุุมชนในการเตรีียมพร้้อม
รองรัับทั้้�งระบบต่่าง ๆ เช่่น การเดิินทาง การดููแลผู้้สูู� งอายุุที่่บ้้� าน การใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัน 
ั การดููแลสุุขภาพ และ
สร้้างกิิจกรรมให้้ผู้้สูู� งอายุุมี ีส่่วนร่่วม  
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : 1. ผู้้สูู� งอายุุ 2. ยุุทธศาสตร์์ผู้สูู้� งอายุุ 3. การเตรีียมพร้้อมของผู้้สูู� งอายุุ
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Preparing strategies for happy elderly transition
Ekkaphon Wongsaree6, Kamonwan Kittiudomrat7,
Jirawat Tippayarod8, Chalermphorn Worraphantakit9
and Phanwadee Kittiudomrat10

Abstract
The purposes of this research were to study problems and to determine developmental strategies
for elderly transition with happiness. The data were collected from 400 questionnaires responded by
elderly participants and 57 in-depth interviews. The quantitative data were analyzed using descriptive
statistics, namelyfrequency, percentage, mean, and standard deviation. The qualitative data was
analyzed using the content analysis. The results of the study showed that most participants were
female, aged between 60 - 64 years old, held a primary educational level, married status with two
children, and 47.3% were healthy. The most problematic issues found in the research were family
institution development followed by health issues, career and income, housing, and self-development
issues. The most need of the elderly was to live together with children and family followed by being
taken care of by the family, being healthy both physically and mentally without sickness. The preparing
strategies for elderly transition were to build awareness among the family members to take care of
the elderly, to enhance knowledge of the elderly’s nutrition, exercises, recreational activities, and an
annual health check-up, to create elderly associations of skills and training development, to build
housing for the elderly with security and standards, as well as to promote self-learning and development
for the elderly. There should be integration among government agencies, local governments and
communities for such a systematic preparation such as transportation, guidelines on taking care of
the elderly at home, the daily routine of the elderly, health, and recreational activities for the elderly
to participate.
Keywords: 1. Elders 2. Elder’s strategy 3. Elder’s preparation
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บทนำำ�

ประชากรผู้้สูู� งอายุุในเอเชีียและแปซิิฟิิกเพิ่่�มขึ้้น� เป็็ นประวััติกิ ารณ์์ เนื่่�องจากอััตราการเจริิญพัันธุ์์�ลดลง
อย่่างรวดเร็็วและการเพิ่่�มขึ้้นข
� องอายุุขัยั กลุ่่ม� ประชากรผู้้สูู� งอายุุ 60 ปีีขึ้้�นไป เป็็ นเพีียงกลุ่่ม� ประชากรเดีียวที่่�ยังั คง
เติิบโตในเอเชีียและแปซิิฟิิก คาดว่่าจำำ�นวนผู้้สูู� งอายุุเพิ่่�มขึ้้นจ
� ากประมาณ 548 ล้้านคนในปีี พ.ศ. 2562 เป็็นเกืือบ 1,300
ล้้านคน ในปีี พ.ศ. 2593 โดยในช่่วงเวลานั้้�น  1 ใน 4 คนในภููมิิภาคนี้้�คาดว่่าจะมีีอายุุมากกว่่า 60 ปีี (United
Nations ESCAP, 2020) สำำ�หรัับประเทศไทยคาดว่่าจะเข้า้ สู่่ก� ารเป็็ นสังั คมผู้้สูู� งอายุุระดัับสุุดยอดในปีี พ.ศ. 2574
คาดการณ์์ว่่าครอบครััวไทยจะมีีขนาดเล็็กลงและมีีรููปแบบที่่�หลากหลายมากขึ้้น 
� ประชากรจะมีีช่่วงอายุุที่่แ� ตกต่่างกััน 
ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อทััศนคติแิ ละพฤติิกรรมที่่�แตกต่่างกััน ดังั นั้้�น  การเตรีียมความพร้้อมของประชากรให้้มีีคุุณภาพ
และการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้จึึงเป็็ นความท้้าทายที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั (Office of the National Economic and Social
Development Council, 2018: 2) จากการศึึกษาสถานการณ์์ทางสัังคมผู้้สูู� งอายุุระหว่่างประเทศ ได้้แก่่ สัังคม
ผู้้สูู� งอายุุของประเทศสิิงคโปร์์ เวีียดนาม ญี่่�ปุ่่�น  สหรััฐอเมริิกา และสหราชอาณาจัักร และสัังคมผู้้สูู� งอายุุของ
ประเทศไทย จากการศึึกษารััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย ยุุทธศาสตร์์ชาติิ แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนผู้้สูู� งอายุุแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบัับปรัับปรุุง
ครั้้�งที่่� 1 พ.ศ. 2552 ขอบเขตการจััดสวััสดิิการของกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ แผน
บููรณาการพััฒนาสุุขภาพกลุ่่มวั
� ยั ผู้้สูู� งอายุุ พ.ศ. 2557 - 2566 ของกระทรวงสาธารณสุุข และงานวิิจัยั ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง
ได้้นำำ�มาเป็็ นแนวทางในการกำำ�หนดประเด็็นสภาพปัั ญหาและความต้้องการจำำ�เป็็ นของผู้้สูู� งอายุุ จัังหวััดภููเก็็ต
กำำ�ลังั จะเข้้าสู่่สั� งั คมผู้้สูู� งอายุุเพิ่่�มมากขึ้้น 
� ประชากรผู้้สูู� งอายุุเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างเห็็นได้้ชััด เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�มอื่น 
�่ ๆ
จากร้้อยละ 9.7 ในปีี พ.ศ. 2558 เป็็ นร้้อยละ 11.5 ในปีี พ.ศ. 2563 ร้้อยละ 13.8 ในปีี พ.ศ. 2568 และร้้อยละ
16.2 ในปีี พ.ศ. 2573 ขณะที่่�วัยั เด็็กและวััยทำำ�งานมีแี นวโน้้มลดลงเรื่่อ� ย ๆ (Phuket Provincial Statistical Office,
2020) ดัังนั้้�น จัังหวััดภููเก็็ตจึึงต้้องเตรีียมการรองรัับปััญหาที่่�จะเกิิดขึ้้น� ในอนาคต ทั้้�งด้้านการสร้้างระบบสนัับสนุุน
ให้้ผู้้สูู� งอายุุมีกี ารออมที่่�พอเพีียงหลัังเกษีียณ การให้้มีีบริิการสาธารณสุุขที่่ดีี 
� และการสร้้างโอกาสให้้ผู้้สูู� งอายุุได้้
ทำำ�งานหรืือทำำ�ประโยชน์์แก่่สัังคมได้้มากขึ้้น 
� (Phuket Provincial Office, 2018: 207) ด้้วยเหตุุนี้�้ คณะผู้้วิ� จัิ ยั    
จึึงมีีความสนใจศึึกษาสภาพปัั ญหาและความต้้องการจำำ�เป็็ นของผู้้สูู� งอายุุ จำ�นวน 
ำ
5 ด้้าน อัันได้้แก่่ การพััฒนา
ตนเอง อาชีีพและรายได้้ สุุขภาพอนามััย ที่่�อยู่่อ� าศััย และการพััฒนาสถาบัันครอบครััว เพื่่อ� กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์
การเตรีียมผู้้สูู� งอายุุให้้เข้้าสู่่วั� ยั สููงอายุุอย่่างมีีความสุุขของจัังหวััดภููเก็็ต
วััตถุุประสงค์์ของการวิิ จัยั
การวิิจัยั ครั้้�งนี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ 2 ประการ ดัังนี้้�
1. เพื่่อ� ศึึกษาสภาพปัั ญหาและความต้้องการจำำ�เป็็ นของผู้้สูู� งอายุุของจัังหวััดภููเก็็ต
2. เพื่่อ� กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์การเตรีียมผู้้สูู� งอายุุให้้เข้้าสู่่วั� ยั สููงอายุุอย่่างมีีความสุุขของจัังหวััดภููเก็็ต
การศึึกษาเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องและกรอบแนวคิิ ดการวิิ จัยั
1. แนวคิิ ดสัังคมผู้้สูู� งอายุุของประเทศไทย
1.1 รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา เล่่ม 134
ตอนที่่� 40ก วัันที่่� 6 เมษายน 2560 ได้้กำำ�หนดแนวนโยบายแห่่งรััฐไว้้ในหมวด 6 มาตรา 71 ว่่า “รััฐพึึงให้้ความ
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ช่่วยเหลืือเด็็ก เยาวชน สตรีี ผู้สูู้� งอายุุ คนพิกิ าร ผู้้ย� ากไร้้ และผู้้ด้้� อยโอกาสให้้สามารถดำำ�รงชีีวิิตได้้อย่่างมีีคุุณภาพ 
และคุ้้�มครองป้้องกัันมิใิ ห้้บุุคคลดัังกล่่าวถููกใช้้ความรุุนแรง หรืือปฏิิบัติั อิ ย่่างไม่่เป็็ นธรรม ตลอดทั้้�งให้้การบำำ�บัดั
ฟื้้� นฟูู  และเยีียวยาผู้้ถูู� กกระทำำ�การดัังกล่่าว ในการจััดสรรงบประมาณ รััฐพึึงคำำ�นึงึ ถึึงความจำำ�เป็็ นและความต้้องการ      
ที่่�แตกต่่างกัันของเพศ วััย และสภาพของบุุคคล ทั้้�งนี้้� เพื่่อ� ความเป็็ นธรรม” (Constitution Drafting Commission,
2017)
		1.2 ยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา เล่่ม 135 ตอนที่่�
82ก วัันที่่� 13 ตุุลาคม 2561 ได้้กล่่าวถึึงสถานการณ์์การเปลี่่ย� นแปลงโครงสร้้างประชากรที่่�มี ีสััดส่่วนประชากร
วััยแรงงานและวััยเด็็กที่่�ลดลงและประชากรสููงอายุุที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่�อง ในประเด็็นยุทุ ธศาสตร์์ชาติิด้้านการพััฒนา
และเสริิมสร้้างศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์ มุ่่ง� เน้้นการพััฒนาศัักยภาพคนตลอดช่่วงชีีวิิต ช่่วงวััยผู้้สูู� งอายุุ ส่่งเสริิม
ให้้ผู้้สูู� งอายุุเป็็ นพลังั ในการขัับเคลื่่อ� นประเทศ ส่่งเสริิมให้้มีกี ารทำำ�งานหลัังเกษีียณ มีีทัักษะอาชีีพในการหารายได้้ 
และมีงี านทำำ�ที่่เ� หมาะสมกัับศัักยภาพ มีกี ารสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ ฟื้้� นฟููสุขุ ภาพ การป้้องกัันโรคให้้แก่่ผู้้สูู� งอายุุ พร้้อมกัับ
จััดสภาพแวดล้้อมให้้เป็็ นมิติ รกัับผู้้สูู� งอายุุ การสร้้างความอยู่่�ดีีมีีสุุขของครอบครััวไทย สนัับสนุุ นครอบครััว          
ในการเลี้้ย� งดููบุุตรและการดููแลผู้้สูู� งอายุุ การพััฒนาระบบฐานข้อ้ มููลธนาคารคลัังสมอง เพื่่อ� รวบรวมผู้้สูู� งอายุุที่่มี� ี
ประสบการณ์์ให้้เกิิดประโยชน์์ ต่่อประเทศชาติิ การเสริิมสร้้างพลัังทางสัังคมที่่�แบ่่งปัั นไม่่ทอดทิ้้�งกััน  และมีี
คุุณธรรม โดยเฉพาะการเชื่่อ� มพลัังของคนสามวััย คืือเยาวชนคนรุ่่�นใหม่่ คนวััยทำำ�งาน และผู้้สูู� งอายุุ ให้้มาเป็็ น
กำำ�ลังั ของการพััฒนาเพื่่อ� ส่่วนรวม การรองรัับสัังคมสููงวััยอย่่างมีีคุุณภาพ การจ้้างงานผู้้สูู� งอายุุ ตลอดจนส่่งเสริิม
การสร้้างสรรค์์เทคโนโลยีีและนวััตกรรมสำำ�หรัับการส่่งเสริิมและฟื้้� นฟููศักั ยภาพผู้้สูู� งอายุุ ส่่งเสริิมให้้ผู้้สูู� งอายุุมี ี
กิิจกรรมทำำ�ต่่อเนื่่�อง ทั้้�งในเชิิงเศรษฐกิิจ สังั คม และสุุขภาพ รวมทั้้�งคงไว้้ซึ่่�งบทบาทในการขัับเคลื่่อ� นการพััฒนา
สัังคม (Office of the National Economic and Social Development Council, 2018)
		1.3 แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่ � 12 พ.ศ. 2560 - 2564 พััฒนาระบบการดููแล
และสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสมกัับสัังคมสููงวััย ทำำ�โดย 1) ผลัักดัันให้้มีีกฎหมายการดููแลระยะยาวสำำ�หรัับ
ผู้้สูู� งอายุุครอบคลุุมการจััดบริิการ ทั้้�งภาครััฐ เอกชน ภาคประชาสัังคม และระบบการเงิินการคลััง 2) พััฒนา     
ให้้มีรี ะบบการดููแลระยะกลางที่่�จะรองรัับผู้้ที่่� จำ� �ำ เป็็นต้้องพัักฟื้้�นก่่อนกลัับบ้้าน ให้้เชื่่อ� มโยงกัับระบบการดููแลระยะยาว และ
ส่่งเสริิมธุรุ กิิจบริิการดููแลระยะยาวที่่�ได้้มาตรฐาน สำำ�หรัับผู้้สูู� งอายุุที่่อ� ยู่่ใ� นภาวะพึ่่�งพิิงในเขตเมืือง รวมทั้้�งศึึกษา
รููปแบบการคลัังที่่�เป็็ นระบบประกัันการดููแลระยะยาว 3) วิิจัยั และพััฒนานวััตกรรมสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในการ
ใช้้ชีีวิิตประจำำ�วันที่่
ั เ� หมาะสมกัับผู้้สูู� งอายุุ และพััฒนาเทคโนโลยีีทางการแพทย์์ในการส่่งเสริิมและฟื้้� นฟููสุขุ ภาพ
ในกลุ่่�มผู้้สูู� งอายุุเทคโนโลยีี เพื่่อ� ป้้องกัันการบาดเจ็็บและติิดตามการบำำ�บัดั รัักษา 4) ส่่งเสริิมการพััฒนาเมืือง     
ที่่�เป็็ นมิติ รกัับผู้้สูู� งอายุุ ทั้้ �งระบบขนส่่งสาธารณะ อาคารสถานที่่� พื้้นที่่
� ส� าธารณะ และที่่�อยู่่�อาศััยให้้เอื้้อ� ต่่อการใช้้ชีีวิิต
ของผู้้สูู� งอายุุและทุุกกลุ่่ม� ในสัังคม (Office of the National Economic and Social Development Council,
2017)
		1.4 พระราชบััญญััติผู้้ิ สู� งู อายุุ พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา ฉบัับกฤษฎีีกา เล่่ม 120
ตอนที่่� 130ก วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2546 ได้้บััญญััติเิ กี่่�ยวกัับสิิทธิิผู้สูู้� งอายุุ ให้้มีีสิิทธิิได้้รัับความช่่วยเหลืือจากรััฐ
ทั้้�งนี้้� เพื่่อ� ให้้เป็็ นไปตามที่่�กฎหมายบััญญััติิ และเพื่่อ� ให้้ได้้กฎหมายที่่�ครอบคลุุมทุกุ ด้้านสำำ�หรัับผู้้สูู� งอายุุ ทำ�ำ ให้้
การคุ้้�มครอง การส่่งเสริิม  และการสนัับสนุุ นต่่อสิิทธิิและประโยชน์์ของผู้้สูู� งอายุุเป็็ นไปอย่่างมีปี ระสิิทธิิภาพ        
พระราชบััญญััติผู้ิ สูู้� งอายุุ (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา เล่่ม 127 ตอนที่่� 56ก หน้้า 3    
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วัันที่่� 15 กัันยายน 2553 จึึงกำำ�หนดให้้บุุคคลซึ่่�งมีอี ายุุเกิินหกสิิบปีีบริิบููรณ์์ และไม่่มีรี ายได้้เพีียงพอแก่่การยัังชีีพ 
มีีสิิทธิิได้้รัับสวััสดิิการ สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกอัันเป็็ นสาธารณะอย่่างสมศัักดิ์์ �ศรีี และความช่่วยเหลืือที่่�เหมาะสม
จากรััฐ รวมถึึงมีีสิิทธิิได้้รัับเบี้้ย� ยัังชีีพเป็็ นรายเดืือนอย่่างทั่่�วถึึงและเป็็ นธรรมจากรััฐ และพระราชบััญญััติผู้ิ สูู้� งอายุุ
(ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจจานุุเบกษา เล่่ม 134 ตอนที่่� 131ก หน้้า 36-39 วัันที่่� 27 ธัันวาคม 
2560 ระบุุว่่าประเทศไทยได้้เข้า้ สู่่สั� งั คมผู้้สูู� งอายุุ รัฐั บาลจึึงมีีนโยบายและมาตรการในการดููแลผู้้สูู� งอายุุที่่มี� รี ายได้้น้้อย
โดยการให้้เงิินช่่วยเหลืือเพื่่อ� การยัังชีีพแก่่ผู้้สูู� งอายุุที่่มี� รี ายได้้น้้อย เพื่่อ� ให้้ได้้รัับสวััสดิิการที่่�จำ�ำ เป็็ น แต่่เนื่่�องจาก
กองทุุนผู้้สูู� งอายุุที่่มี� ีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� เป็็ นทุนุ ใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับการคุ้้�มครองการส่่งเสริิม และการสนัับสนุุนผู้้สูู� งอายุุ
มีรี ายได้้ไม่่เพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินการในเรื่่�องดัังกล่่าว จึึงเพิ่่�มบทบััญญััติเิ รื่่�องการจ่่ายเงิินสงเคราะห์์เพื่่อ� การ
ยัังชีีพแก่่ผู้้สูู� งอายุุที่่มี� รี ายได้้น้้อย และที่่�มาของเงิินกองทุุนเพื่่อ� ให้้รวมถึึงเงิินบำ�รุ
ำ งุ กองทุุนที่่ไ� ด้้รัับจากผู้้มี� หี น้้าที่่�
เสีียภาษีีสรรพสามิิต (Department of Older Persons, 2003)
		1.5 แผนผู้้�สูงู อายุุแห่่งชาติิ ฉบัับที่่ � 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบัับปรัับปรุุงครั้้�งที่่� 1 พ.ศ. 2552               
ได้้มีกี ารกำำ�หนดประเด็็นมาตรการใหม่่ เพื่่อ� รองรัับและสอดคล้้องกัับสถานการณ์์ทางสัังคมที่่�เปลี่่ย� นแปลง สภาพปัั ญหา
ของผู้้สูู� งอายุุ อาทิิ การสร้้างวิินัยั การออมทุุกช่่วงวััย การจััดสรรงบประมาณสนัับสนุุนกิจิ กรรมเพื่่อ� ผู้้สูู� งอายุุของ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น  การสนัับสนุุนการดููแลระยะยาว ระบบและแผนเพื่่อ� ให้้การช่่วยเหลืือผู้้สูู� งอายุุเมื่่อ�
เกิิดภััยพิิบัติั ิ การสร้้างเครืือข่่ายการบริิหารและพััฒนาผู้้สูู� งอายุุในระดัับจัังหวััด และท้้องถิ่่�น  เป็็ นต้้น  และ              
ได้้กำำ�หนดหน่่วยงานรัับผิิดชอบตามแผนในลำำ�ดับั ที่่�หนึ่่�งและสอง เป็็ นหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลัักดำำ�เนิินการตาม
ยุุทธศาสตร์์ และมาตรการต่่าง ๆ ที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ เพื่่อ� ให้้มีีหน่่วยงานรัับผิิดชอบหลััก และประโยชน์์ในการติิดตาม
และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามแผนผู้้สูู� งอายุุต่่อไป โดยได้้กำำ�หนดปรััชญาว่่า “ผู้้สูู� งอายุุไม่่ใช่่บุุคคลด้้อยโอกาส
หรืือเป็็ นภาระต่่อสัังคม แต่่สามารถมีีส่่วนร่่วม เป็็ นพลังั พััฒนาสัังคม จึึงควรได้้รัับการส่่งเสริิมและเกื้้อ� กููลจาก
ครอบครััว ชุุมชน  และรััฐให้้ดำำ�รงชีีวิิตอย่่างมีีคุุณค่่า มีีศัักดิ์์�ศรีี และคงไว้้ซึ่่�งภาวะสุุขภาพและความเป็็ นอยู่่�ที่่ดีี   
�
ให้้นานที่่�สุดุ  ขณะเดีียวกัันผู้้สูู� งอายุุที่่ป� ระสบความทุุกข์์ยาก ต้้องได้้รัับการเกื้้อ� กููลจากครอบครััว ชุมชน สั
ุ
งั คม 
และรััฐอย่่างทั่่�วถึึงและเป็็ นธรรม” (Department of Older Persons, 2009)
จากการทบทวนแนวคิิดสัังคมผู้้สูู� งอายุุของประเทศไทย สภาพปััญหาของผู้้สูู� งอายุุ ได้้แก่่ ด้้านการพััฒนา
ตนเอง เช่่น กิิจกรรมของผู้้สูู� งอายุุ ด้้านอาชีีพและรายได้้ เช่่น การสร้้างวิินัยั การออม และการไม่่มีรี ายได้้เพีียงพอ
แก่่การยัังชีีพ ด้้านที่่�อยู่่อ� าศััย เช่่น สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในชีีวิิตประจำำ�วัน 
ั และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกสาธารณะ
ที่่�เป็็ นมิติ รกัับผู้้สูู� งอายุุ ด้้านสุุขภาพอนามััย เช่่น การดููแลผู้้สูู� งอายุุในระยะยาว และด้้านการพััฒนาสถาบััน
ครอบครััว เช่่น การใช้้ความรุุนแรงกัับผู้้สูู� งอายุุ
สำำ�หรัับแนวทางในการพััฒนายุุทธศาสตร์์ผู้สูู้� งอายุุ ได้้แก่่ 1) ด้้านการพััฒนาตนเอง เช่่น การส่่งเสริิมให้้   
ผู้้สูู� งอายุุมี ีกิิจกรรมทำำ�ต่่อเนื่่�อง และการพััฒนาระบบฐานข้อ้ มููลธนาคารคลัังสมองผู้้สูู� งอายุุ 2) ด้้านอาชีีพและรายได้้ 
เช่่น การส่่งเสริิมให้้มีีการทำำ�งานหลัังเกษีียณ การพััฒนาทัักษะอาชีีพในการหารายได้้ และมีีงานทำำ�ที่่เ� หมาะสม
กัับศัักยภาพ การให้้เงิินช่่วยเหลืือเพื่่อ� การยัังชีีพแก่่ผู้้สูู� งอายุุที่่มี� รี ายได้้น้้อย 3) ด้้านที่่�อยู่่�อาศััย เช่่น การวิิจัยั และ
พััฒนานวััตกรรมสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในการใช้้ชีีวิติ ประจำำ�วันที่่
ั เ� หมาะสม การพััฒนาเมืืองที่่�เป็็ นมิติ รกัับผู้้สูู� งอายุุ
4) ด้้านสุุขภาพอนามััย เช่่น การสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ ฟื้้� นฟููสุขุ ภาพ การป้้องกัันโรคให้้แก่่ผู้้สูู� งอายุุ การพััฒนา
ระบบการดููแลผู้้สูู� งอายุุ การพััฒนาเทคโนโลยีีทางการแพทย์์ และ 5) ด้้านการพััฒนาสถาบัันครอบครััว เช่่น การ
สร้้างความอยู่่�ดีีมีีสุุข การเชื่่อ� มพลัังคนสามวััย และการสนัับสนุุนครอบครััวในการดููแลผู้้สูู� งอายุุ
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2. แนวคิิ ดสัังคมผู้้สูู� งอายุุของต่่างประเทศ
		2.1 ประเทศสิิงคโปร์์ กำำ�หนดนโยบายเกี่่�ยวกัับผู้้สูู� งอายุุที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ได้้แก่่ 1) การส่่งเสริิมการจ้้างงาน
และเพิ่่�มความมั่่�นคงทางการเงิิน  (2) ให้้การดููแลสุุขภาพและการดููแลผู้้สูู� งอายุุอย่่างรอบด้้านในราคาย่่อมเยา     
3) ช่่วยเหลืือผู้้สูู� งอายุุในสัังคม โดยภาครััฐเป็็ นผู้้ว� างระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานต่่าง ๆ ให้้สามารถอำำ�นวยความสะดวก
ต่่อผู้้สูู� งอายุุ 4) ส่่งเสริิมให้้ผู้้สูู� งอายุุมีอี ายุุยืืน  โดยการสนัับสนุุนให้้ผู้้สูู� งอายุุมี ีร่่างกายและจิิตใจที่่�แข็็งแรง อยู่่�ใน
สัังคมได้้อย่่างมีีความสุุข  (Kumlungpat, 2017) ความท้้าทายของประชากรผู้้สูู� งอายุุ คืือการใช้้ประโยชน์์จาก
เศรษฐกิิจยุคดิ
ุ จิิ ทัิ ลั โดยการขยายเวลาการทำำ�งานที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพออกไป และลดความจำำ�เป็็ นที่่ต้้� องใช้้แรงงาน
ต่่างชาติิลง (The Straitstimes Singapore, 2017) จากสถิิติปิ ระชากรของประเทศสิิงคโปร์์ สัดั ส่่วนของประชากร
ที่่�มีอี ายุุต่ำ��ำ กว่่า 15 ปีี มีีแนวโน้้มลดลง ประชากรที่่�มีอี ายุุ 15 - 64 ปีี มีีแนวโน้้มลดลง ขณะที่่�ประชากรที่่�มีอี ายุุ
65 ปีีขึ้้�นไป มีีแนวโน้้มเพิ่่�มมากขึ้้น ทั้้
� ง� เพศชาย และเพศหญิิง อััตราการพึ่่�งพิิงของผู้้สูู� งอายุุมีแี นวโน้้มเพิ่่�มขึ้้น 
�
โดยในปีี พ.ศ.2560 ประชากรอายุุ 65 ปีีขึ้้�นไป คิิดเป็็ นร้้อยละ 13 (Ministry of Health Singapore, 2018)
		2.2 ประเทศเวีียดนาม ได้้มีีการประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารตามแผนปฏิิบัติั กิ ารระดัับชาติิเกี่่�ยวกัับ
สุุขภาพ มุ่่�งหมายที่่�จะปรัับปรุุงผลลััพธ์ด้้์ านสุุขภาพของผู้้สูู� งอายุุในช่่วงปีี พ.ศ. 2560 - 2568 ในวััฒนธรรมของ
คนเวีียดนามเน้้นหน้้าที่่�ตามสายโลหิิต และการยอมรัับนัับถืือผู้้สูู� งอายุุ ควบคู่่�กับั การเติิบโตทางเศรษฐกิิจอย่่าง
รวดเร็็ว โดยรััฐบาลมีีเป้้าหมายในการดููแลผู้้สูู� งอายุุ การดููแลผู้้สูู� งอายุุในเวีียดนามเผชิิญกัับความยาก การเพิ่่�มขึ้้น�
ของจำำ�นวนผู้้�ป่่วยผู้้�สููงอายุุ นำำ�ไปสู่่�การเพิ่่�มขึ้้�นของภาระกองทุุนดููแลสุุขภาพผู้้�สููงอายุุเป็็ นโรคเรื้้�อรััง และ              
ไม่่สามารถสื่่อ� สารได้้ ต้้องมีีการตรวจสุุขภาพอยู่่เ� สมอ มีีการติิดตามและการพบแพทย์์ (Viet Nam New, 2017)
จากสถิิติปิ ระชากรผู้้สูู� งอายุุของประเทศเวีียดนามเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างรวดเร็็ว ในปีี พ.ศ. 2558 มีีจำำ�นวนประชากร 91.50
ล้้านคน มีีประชากรผู้้สูู� งอายุุ จำ�นวน 
ำ
10.50 ล้้านคน คิิดเป็็ นร้้อยละ 11.3 (Viet Ha, 2018) และในอีีก 15 - 20 ปีี              
ผู้้สูู� งอายุุจะมีีประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรทั้้�งหมด การเพิ่่�มขึ้้นข
� องผู้้สูู� งอายุุ ทำ�ำ ให้้เกิิดความกัังวลเกี่่�ยวกัับ
การดููแลสุุขภาพ สวััสดิิการ และบำำ�นาญสำำ�หรัับผู้้สูู� งอายุุ  (Tong, 2017)
		
2.3 ประเทศญี่่�ปุ่่�น ระบบประกัันการดููแลระยะยาวของประเทศญี่่�ปุ่่�น (Long-term care insurance
system of Japan) รัับผิิดชอบโดยกระทรวงสาธารณสุุข แรงงาน และสวััสดิิการ พ.ศ. 2503 จุุดเริ่่มต้้นน
�
โยบาย
สวััสดิิการเพื่่อ� ผู้้สูู� งอายุุ พ.ศ. 2506 ประกาศใช้้พระราชบััญญััติสิ วััสดิิการสัังคมเพื่่อ� ผู้้สูู� งอายุุ มีกี ารสร้้างระบบ
การดููแลผู้้สูู� งอายุุที่่บ้้� าน และออกกฎหมายให้้มีผู้ี ช่่ว
้� ยเหลืือผู้้สูู� งอายุุที่่บ้้� าน พ.ศ. 2543 บัังคัับใช้้ระบบประกัันการ
ดููแลระยะยาว (Ministry of Health, Labour and Welfare, 2016) ประชากรที่่�มีอี ายุุเกิินกว่่า 65 ปีี มีีประมาณ 
1 ใน 4 ของประชากรญี่่�ปุ่่�น และมีแี นวโน้้มจะไปถึึงร้้อยละ 40 ของประชากร โครงสร้้างประชากรนี้้�ได้้สร้้างความ
เปลี่่ย� นแปลงขนานใหญ่่ต่่อรััฐบาล และเศรษฐกิิจ  ตอนนี้้�ประเทศแก้้ไขปัั ญหาด้้วยแผนงานนวััตกรรม รวมถึึง
ประกัันการดููแลระยะยาว ไปจนถึึงหุ่่�นยนต์์ (Nakao, & Bloomberg, 2017)  สาเหตุุของการเป็็ นสังั คมผู้้สูู� งอายุุ
ของประเทศญี่่�ปุ่่�น มาจากการที่่�ประชากรมีีชีีวิติ ยืืนยาวขึ้้�น  โดยในปีี พ.ศ. 2559 อายุุขัยั ของประชากรญี่่�ปุ่่�น      
อยู่่�ที่่อ� ายุุ 85 ปีี ประชากรโดยรวมของประเทศญี่่�ปุ่่�นหดตััวลง เนื่่�องจากอััตราการเจริิญพัันธุ์์�ต่ำ�� ขณ
ำ
ะที่่�ประชากร
ผู้้สูู� งอายุุเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างรวดเร็็ว (ILC-Japan, 2013)     
		2.4 ประเทศสหรััฐอเมริิกา ภาครััฐริิเริ่่ม� ในเรื่่อ� งความมั่่�นคงในการเกษีียณอายุุจากการทำำ�งาน 
สุุขภาพของผู้้สูู� งอายุุ การบริิการและการสนัับสนุุนในระยะยาว ความยุุติธิ รรมสำำ�หรัับผู้้สูู� งอายุุ ขณะที่่�ภาคเอกชน
ริิเริ่่ม� ในการใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีในการสนัับสนุุนผู้้สูู� งอายุุชาวอเมริิกัน 
ั (White House Conference on
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Aging Staff, 2015) พระราชบััญญััติผู้ิ สูู้� งอายุุชาวอเมริิกัน 
ั (The Older Americans Act: OAA) มีีความสำำ�คัญ
ั
สำำ�หรัับองค์์การ และการส่่งมอบบริิการทางสัังคม โภชนาการ ไปยัังกลุ่่ม� ผู้้สูู� งอายุุและผู้้ใ� ห้้การดููแลผ่่านเครืือข่่าย        
ระดัับชาติิและหน่่วยงานระดัับมลรััฐ (Administration for Community Living, 2018a) โดยมีี The Administration
and Aging (AoA) เป็็ นหน่่วยงานหลัักของกระทรวงสาธารณสุุขและบริิการประชาชน เพื่่อ� สนัับสนุุนชีีวิิตความ
เป็็ นอยู่่ข� องผู้้สูู� งอายุุแต่่ละคนให้้พวกเขามีีชีีวิติ ความเป็็ นอยู่่�ที่่เ� ป็็ นอิสิ ระในบ้้านและชุุมชน  (Administration for
Community Living, 2018b) จากสถิิติปิ ระชากรที่่�มีอี ายุุเกิินกว่่า 65 ปีี ปีี พ.ศ. 2556 มีีจำำ�นวน  44.7 ล้้านคน       
ปีี พ.ศ. 2563 มีีจำำ�นวน 56.4 ล้้านคน ปีี พ.ศ. 2583 มีีจำำ�นวน 82.3 ล้้านคน และปีี พ.ศ. 2603 มีีจำำ�นวน 98.2
ล้้านคน ตามลำำ�ดับั (White House Conference on Aging Staff, 2015)
		2.5 ประเทศสหราชอาณาจัักร นโยบายเพื่่อ� สัังคมผู้้สูู� งอายุุที่่น่่� าสนใจ ได้้แก่่ ชีีวิิตการทำำ�งาน 
การเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ  ที่่�อยู่่อ� าศััยและพื้้�นที่่ใ� กล้้เคีียง บทบาทหลัักของครอบครััว ระบบการดููแลสุุขภาพ ความเชื่่อ� มโยง
ทางเทคโนโลยีี กายภาพ และสัังคม การตอบสนองที่่�สอดคล้้องกัับผู้้สูู� งอายุุ ประเด็็นการเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิิต              
มีปี ระโยชน์์กับั การทำำ�งาน การเรีียนรู้้มี� ีผลในทางบวกต่่อสุุขภาพ ทั้้�งทางร่่างกายและทางจิิตใจ ปรัับปรุุงคุุณภาพ
ชีีวิติ และลดแรงกดดัันต่่อครอบครััว ที่่อ� ยู่่�อาศััยที่่�มี ีความเหมาะสมสามารถเพิ่่�มจำ�นวน
ำ ประชากรผู้้สูู� งอายุุในทางบวก
บทบาทหลัักของครอบครััวเป็็ นส่่วนประกอบสำำ�คัญ
ั ในการขัับเคลื่่�อน และมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อประชากรผู้้สูู� งอายุุ
ครอบครััวและชุุมชนจะแสดงบทบาทเพิ่่�มมากขึ้้น� ในการให้้การดููแลผู้้สูู� งอายุุ (Government Office for Science,
2016: 8-12) จากสถิิติปิ ระชากร จำำ�นวนผู้้สูู� งอายุุ 60 ปีีขึ้้�นไป ปีี พ.ศ. 2562 มีีจำำ�นวน 16.2 ล้้านคน จากประชากร
66.9 ล้้านคน ปีี พ.ศ.2567 มีีจำำ�นวน 18.1 ล้้านคน จากประชากร 69.0 ล้้านคน ปีี พ.ศ. 2572 มีีจำำ�นวน 19.8
ล้้านคน จากประชากร 71.0 ล้้านคน (Government Office for Science, 2016: 18)
จากการทบทวนแนวคิิดสัังคมผู้้สูู� งอายุุของต่่างประเทศ สภาพปัั ญหาของผู้้สูู� งอายุุ ประกอบด้้วย 1) ด้้าน
การพััฒนาตนเอง เช่่น การเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิติ 2) ด้้านอาชีีพและรายได้้ เช่่น การจ้้างงานและความมั่่�นคงทางการเงิิน    
3) ด้้านที่่�อยู่่�อาศััย เช่่น ชีีวิิตความเป็็ นอยู่่แ� ละที่่�อยู่่�อาศััยที่่�เหมาะสม 4) ด้้านสุุขภาพอนามััย เช่่น การเพิ่่�มขึ้้น�
ของจำำ�นวนผู้้ป่่ว
� ยผู้้สูู� งอายุุ ภาระกองทุุนดููแลสุุขภาพ ผู้้สูู� งอายุุเป็็ นโรคเรื้้อ� รััง และการดููแลผู้้สูู� งอายุุ และ 5) ด้้าน
การพััฒนาสถาบัันครอบครััว เช่่น แรงกดดัันต่่อครอบครััว 
สำำ�หรัับแนวทางในการพััฒนายุุทธศาสตร์์ผู้สูู้� งอายุุ ประกอบด้้วย 1) ด้้านการพััฒนาตนเอง เช่่น การ
เรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิิต และการใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีเพื่่อ� ผู้้สูู� งอายุุ 2) ด้้านอาชีีพและรายได้้ เช่่น การส่่งเสริิม
การจ้้างงานและความมั่่�นคงทางการเงิิน  การขยายเวลาการทำำ�งาน ความมั่่�นคงในการเกษีียณอายุุจากการ
ทำำ�งาน 3) ด้้านที่่�อยู่่�อาศััย เช่่น ระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานต่่าง ๆ ให้้สามารถอำำ�นวยความสะดวกต่่อผู้้สูู� งอายุุ ชีีวิิต
ความเป็็ นอยู่่�ที่่เ� ป็็ นอิสิ ระในบ้้านและชุุมชน 4) ด้้านสุุขภาพอนามััย เช่่น การดููแลผู้้สูู� งอายุุอย่่างรอบด้้านในราคา
ย่่อมเยา การดููแลผู้้สูู� งอายุุในระยะยาว การตรวจสุุขภาพ โภชนาการสำำ�หรัับผู้้สูู� งอายุุ และ 5) ด้้านการพััฒนา
สถาบัันครอบครััว เช่่น การปรัับปรุุงคุุณภาพชีีวิิต และลดแรงกดดัันต่่อครอบครััว 
3. กรอบแนวคิิ ดการวิิ จัยั
                จากการศึึกษาเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานวิิจัยั  อัันได้้แก่่ แผนผู้้สูู� งอายุุแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 2 (พ.ศ.
2545 - 2564) ฉบัับปรัับปรุุง ครั้้�งที่่� 1 พ.ศ. 2552 ได้้กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ไว้้ 5 ด้้าน (Department of Older
Persons, 2009: 31-35) ได้้แก่่ 
		3.1 ยุุทธศาสตร์์ด้้านการเตรีียมความพร้้อมของประชากรเพื่่อวัั
� ยสููงอายุุอย่่างมีีคุณ
ุ ภาพ ประกอบด้้วย
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1) มาตรการหลัักประกัันด้้านรายได้้เพื่่อ� วััยสููงอายุุ 2) มาตรการการให้้การศึึกษาและการเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิิต และ
3) มาตรการการปลุุกจิิตสำำ�นึึกให้้คนในสัังคมตระหนัักถึึงคุุณค่่าและศัักดิ์์ �ศรีีของผู้้สูู� งอายุุ
		3.2 ยุุทธศาสตร์์ด้้านการส่่งเสริิมและพััฒนาผู้้�สูงู อายุุ ประกอบด้้วย 1) มาตรการส่่งเสริิมสุขุ ภาพ 
ป้้องกัันการเจ็็บป่่วย และดููแลตนเองเบื้้�องต้้น 2) มาตรการส่่งเสริิมการรวมกลุ่่�มและสร้้างความเข้้มแข็็งของ
องค์์กรผู้้สูู� งอายุุ 3) มาตรการส่่งเสริิมด้้านการทำำ�งานและการหารายได้้ของผู้้สูู� งอายุุ 4) มาตรการสนัับสนุุนผู้้สูู� งอายุุ
ที่่�มี ีศัักยภาพ 5) มาตรการส่่งเสริิมสนัับสนุุนสื่อ�่ ทุุกประเภทให้้มีีรายการเพื่่อ� ผู้้สูู� งอายุุ และสนัับสนุุนให้้ผู้้สูู� งอายุุ
ได้้รัับความรู้้แ� ละสามารถเข้้าถึึงข่่าวสารและสื่่อ� และ 6) มาตรการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้ผู้้สูู� งอายุุมี ีที่่อ� ยู่่�อาศััย
และสภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสม
		3.3 ยุุทธศาสตร์์ด้้านระบบคุ้้�มครองทางสัังคมสำำ�หรัับผู้้สู� งู อายุุ ประกอบด้้วย 1) มาตรการ
คุ้้�มครองด้้านรายได้้ 2) มาตรการหลัักประกัันด้้านสุุขภาพ 3) มาตรการด้้านครอบครััว ผู้้ดูู� แล และการคุ้้�มครอง
และ 4) มาตรการระบบบริิการและเครืือข่่ายการเกื้้อ� หนุุน
		3.4 ยุุทธศาสตร์์ด้้านการบริิหารจััดการเพื่่อ� การพััฒนางานด้้านผู้้�สูงู อายุุอย่่างบููรณาการระดัับ
ชาติิ และการพััฒนาบุุคลากรด้้านผู้้�สูงู อายุุ ประกอบด้้วย 1) มาตรการการบริิหารจััดการเพื่่อ� การพััฒนางานด้้าน
ผู้้สูู� งอายุุอย่่างบููรณาการระดัับชาติิ และ  2) มาตรการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพััฒนาบุุคลากรด้้านผู้้สูู� งอายุุ
		3.5 ยุุทธศาสตร์์ด้้านการประมวล พััฒนา และเผยแพร่่องค์์ความรู้้� ประกอบด้้วย 1) มาตรการ
สนัับสนุุ นและส่่งเสริิมการวิิจัยั และพััฒนาองค์์ความรู้้ด้้� านผู้้สูู� งอายุุ 2) มาตรการดำำ�เนิินการให้้มีีการติิดตาม
ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามแผนผู้้สูู� งอายุุแห่่งชาติิ และ 3) มาตรการพััฒนาระบบข้้อมููลทางด้้านผู้้สูู� งอายุุ     
ให้้ถููกต้้องและทัันสมััย      
จากการทบทวนแผนผู้้สูู� งอายุุแห่่งชาติิ ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้นำำ�มากำำ�หนดกรอบแนวคิิดการวิิจัยั ได้้ดัังภาพที่่� 1
สภาพปัั ญ หาและความต้้องการ
จำำ�เป็็ นของผู้้สูู� งอายุุในจัังหวััดภููเก็็ต
- ความต้้องการด้้านการพััฒนาตนเอง
- ความต้้องการด้้านอาชีีพและรายได้้
- ความต้้องการด้้านสุุขภาพอนามััย
- ความต้้องการด้้านที่่�อยู่่อ� าศััย
- ความต้้องการด้้านการพััฒนา
สถาบัันครอบครััว

ยุุทธศาสตร์์การเตรีียมผู้้สูู� งอายุุ
ให้้เข้้าสู่่�วัยสูู
ั งอายุุอย่่างมีี
ความสุุขของจัังหวััดภููเก็็ต

ภาพที่่ � 1 กรอบแนวคิิดการวิิจัยั

วิิ ธีีดำ�ำ เนิิ นการวิิ จัยั
1. ระเบีียบวิิธีวิี ิจัยั งานวิิจัยั นี้้� เป็็ นระเบีียบวิิธีีวิจัิ ยั แบบผสม (mixed method) เริ่่มต้้นจ
�
ากการวิิจัยั เชิิงปริิมาณ 
(quantitative research) เป็็ นตัวตั้้
ั ง� ในการศึึกษาและค้้นคว้้าแล้้วตามเสริิมด้้วยการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ (qualitative
research) สนัับสนุุนผลการวิิจัยั ที่่�ได้้จากเชิิงปริิมาณ และตรวจสอบขยายความผลการวิิจัยั ให้้มีีความชััดเจนมากขึ้้น�
2. พื้้นที่่
� ใ� นการวิิจัยั เลืือกศึึกษาพื้้�นที่่จั� งั หวััดภููเก็็ต ซึ่่�งกำำ�ลังั จะเข้้าสู่่สั� งั คมผู้้สูู� งอายุุเพิ่่�มมากขึ้้น ดั
� งั นั้้�น จัังหวััด
ภููเก็็ตจึึงต้้องเตรีียมการรองรัับปััญหาที่่�จะเกิิดขึ้้น� ในอนาคต ทั้้�งด้้านการสร้้างระบบสนัับสนุุนให้้ผู้้สูู� งอายุุมีกี ารออม          
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ที่่�พอเพีียงหลัังเกษีียณ การให้้มีบี ริิการสาธารณสุุขที่่ดีี 
� และการสร้้างโอกาสให้้ผู้้สูู� งอายุุได้้ทำำ�งาน หรืือทำำ�ประโยชน์์แก่่
สัังคมได้้มากขึ้้น 
� (Phuket Provincial Office, 2018: 207)
3. ประชากรและการสุ่่�มตััวอย่่าง 1) ผู้้สูู� งอายุุ อายุุ 60 ปีีขึ้้�นไปในจัังหวััดภููเก็็ต จำำ�นวน 38,762 คน 
(Phuket Provincial Statistical Office, 2016) การกำำ�หนดขนาดของกลุ่่มตั
� วั อย่่างด้้วยตารางสำำ�เร็็จรููป (Silpjaru,
2012 : 47) ที่่�ระดัับความเชื่่อ� มั่่�น 95% ของยามาเน่่ (Yamane) ได้้ขนาดกลุ่่มตั
� วั อย่่างที่่�เหมาะสม จำำ�นวน 397 ตััวอย่่าง
ได้้กำำ�หนดขนาดกลุ่่�มตัวั อย่่างแบบสอบถาม 400 ตััวอย่่าง เพื่่อ� มิิให้้การเลืือกกลุ่่มตั
� วั อย่่างไปตกอยู่่�กับั กลุ่่ม� ใด
กลุ่่ม� หนึ่่�งมากเกิินไป โดยทำำ�การสุ่่�มตัวั อย่่างแบบหลายขั้้�นตอน (multi-stage sampling) จากผู้้สูู� งอายุุ อายุุ 60 ปีี           
ขึ้้น� ไป โดยสุ่่�มตัวั อย่่างแบบโควตา สััดส่่วนจำำ�นวนผู้้สูู� งอายุุในแต่่ละอำำ�เภอ และสุ่่�มตัวั อย่่างแบบง่่าย โดยสุ่่�มตัวั อย่่าง
จากผู้้สูู� งอายุุในแต่่ละอำำ�เภอแบบไม่่ใส่่กลัับ และสััมภาษณ์์เชิิงลึึก จำำ�นวน 30 ตััวอย่่าง โดยสุ่่�มจากผู้้สูู� งอายุุแบบ
เฉพาะเจาะจงจาก 5 ช่่วงอายุุ ช่่วงอายุุละ 6 ตััวอย่่าง เพื่่อ� ให้้ได้้ข้้อมููลในแต่่ละช่่วงอายุุที่่ลึ� กึ ซึ้้�งเพีียงพอสำำ�หรัับ
การนำำ�ไปวิิเคราะห์์และเรีียบเรีียง 2) ข้า้ ราชการ พนัักงานราชการ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ ในส่่วนราชการที่่�
เกี่่�ยวข้้อง เช่่น กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ กระทรวงมหาดไทย เป็็ นต้้น จำ�นวน 
ำ
11
ตััวอย่่าง 3) กลุ่่มบุ
� ุคลากรวิิชาชีีพทางด้้านการแพทย์์และสาธารณสุุข จำ�นวน 
ำ
11 ตััวอย่่าง 4) ภาคเอกชนหรืือ
ภาคประชาสัังคมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้สูู� งอายุุ จำ�นวน 
ำ
5 ตััวอย่่าง ใช้้วิิธีีการสุ่่�มตัวั อย่่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยการ
เลืือกตััวอย่่างเฉพาะที่่�ให้้ประเด็็นสำ�คั
ำ ญ
ั
4. เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการวิิจัยั ได้้แก่่ แบบสอบถาม การสััมภาษณ์์เชิิงลึึก และการสนทนากลุ่่มย่่
� อย มีีการสร้้าง
และหาคุุณภาพของเครื่่อ� งมืือ โดย 1) ศึึกษาเอกสารและงานวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้อง 2) ร่่างเครื่่อ� งมืือแบบสอบถาม แบบ
สััมภาษณ์์เชิิงลึึก และการสนทนากลุ่่�ม และ 3) ปรึึกษากัับผู้้เ� ชี่่�ยวชาญ เพื่่อ� ตรวจสอบความเที่่�ยงตรงเชิิงเนื้้�อหา
(content validity) หลัังจากนั้้�น นำำ�มาปรัับปรุุงและแก้้ไข เพื่่อ� ความเหมาะสม
5. การวิิ เคราะห์์ข้อ้ มููลเชิิ งคุุณภาพ ใช้้ข้อ้ มููลจากการทบทวนวรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับสัังคมผู้้สูู� งอายุุ
ของประเทศไทย และสัังคมผู้้สูู� งอายุุของต่่างประเทศ แบบสอบถามปลายเปิิ ด ที่่�เปิิ ดโอกาสให้้แสดงความคิิด
เห็็นการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก และการสนทนากลุ่่�มย่่อย เป็็ นการวิิเคราะห์์เชิิงเนื้้�อหา แล้้วจััดหมวดหมู่่� โดยกำำ�หนด
ประเด็็น  แล้้วพรรณนาความ การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเชิิงปริิมาณ ใช้้ข้อ้ มููลจากแบบสอบถาม วิิเคราะห์์และประมวลผล
ข้้อมููล โดยใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปทางคอมพิิวเตอร์์ สถิิติเิ พื่่อ� การวิิจัยั ทางสัังคมศาสตร์์                             
6. อภิิ ปรายผล และจััดทำำ�รายงานวิิจัยั ฉบัับสมบููรณ์์ เพื่่อ� สัังเคราะห์์ความรู้้ที่่� ไ� ด้้จากกระบวนการวิิจัยั
ให้้อยู่่�ในรููปแบบขององค์์ความรู้้ที่่� ชั� ดั แจ้้ง และสามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้  
ผลการวิิ จัยั
1. สภาพปััญหาและความต้้องการจำำ�เป็็ นของผู้้สูู� งอายุุของจัังหวััดภููเก็็ตในด้้านการพััฒนาตนเอง
อาชีีพและรายได้้ สุุขภาพอนามััย ที่่�อยู่่�อาศััย และการพััฒนาสถาบัันครอบครััว จากกลุ่่มตั
� วั อย่่างจำำ�นวน 
400 คน ส่่วนใหญ่่เป็็ นเพศหญิิง จำำ�นวน 283 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 70.8 เป็็ นช่่วงอายุุ 60 - 64 ปีี จำำ�นวน 173 คน 
คิิดเป็็ นร้้อยละ 43.3 มีกี ารศึึกษาระดัับประถมศึึกษา จำำ�นวน  206 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 51.5 มีีสถานภาพสมรส
จำำ�นวน 263 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 65.8 มีีบุุตร 2 คน จำำ�นวน 93 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 23.3 ไม่่ได้้ทำำ�งาน จำำ�นวน 124 คน 
คิิดเป็็ นร้้อยละ 31.0 มีีรายได้้ต่่อเดืือน ต่ำำ��กว่่า 5,000 บาท จำำ�นวน 135 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 33.8 ไม่่ได้้เข้้าร่่วม
กิิจกรรมขององค์์กร/ชมรมต่่าง ๆ จำำ�นวน 317 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 79.3 ส่่วนใหญ่่ มีีสุุขภาพดีี จำำ�นวน 189 คน  
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คิิดเป็็ นร้้อยละ 47.3 รองลงมาคืือ มีีสุุขภาพปานกลาง จำำ�นวน 135 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 33.8 และน้้อยที่่�สุดุ  คืือ
มีีสุุขภาพแย่่มาก จำำ�นวน 2 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 0.5
จากการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเชิิงปริิมาณ สามารถสรุุปสภาพปััญหาของผู้้สูู� งอายุุที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั มากที่่�สุดุ ในแต่่ละด้้าน 
ได้้ดัังตารางที่่� 1
ตารางที่่ � 1 สภาพปัั ญหาของผู้้สูู� งอายุุในจัังหวััดภููเก็็ต   
ด้้าน

ประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั มากที่่�สุดุ

การพััฒนาสถาบัันครอบครััว การส่่งเสริิมสมาชิิกในครอบครััวและผู้้ดูู� แลให้้มีีศัักยภาพในการดููแลผู้้สูู� งอายุุ โดยการให้้ความรู้้�
และข้้อมููลแก่่สมาชิิกในครอบครััวและผู้้ดูู� แลเกี่่�ยวกัับการบริิการต่่างๆ  ที่่�เป็็ นประโยชน์์
(ค่่าเฉลี่่ย� 4.02)
สุุขภาพอนามััย

การพััฒนาและส่่งเสริิมระบบประกัันสุขุ ภาพที่่�มี ีคุุณภาพเพื่่อ� ผู้้สูู� งอายุุทุกุ คน (ค่่าเฉลี่่ย� 3.91)

อาชีีพและรายได้้

การส่่งเสริิมการจััดตั้้�งกองทุุนในชุุมชนสำ�ำ หรัับผู้้สูู� งอายุุ (ค่่าเฉลี่่ย� 3.75)

ที่่�อยู่่อ� าศััย

การส่่งเสริิมให้้ความรู้้ใ� นการปรัับปรุุงที่่�อยู่่อ� าศััยเพื่่อ� รองรัับความต้้องการในวััยสููงอายุุ
(ค่่าเฉลี่่ย� 3.72)
การให้้ภาครััฐจััดบริิการที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ได้้มาตรฐานสำำ�หรัับผู้้สูู� งอายุุ (ค่่าเฉลี่่ย� 3.72)

การพััฒนาตนเอง

การเตรีียมตััวเข้้าสู่่วั� ยั สููงอายุุอย่่างเหมาะสม (ค่่าเฉลี่่ย� 3.68)

ความต้้องการจำำ�เป็็ นของผู้้สูู� งอายุุ จากการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเชิิงคุุณภาพ สามารถสรุุปความต้้องการจำำ�เป็็ น
ของผู้้สูู� งอายุุ เรีียงตามลำำ�ดับั 1) ต้้องการอยู่่�ร่่วมกันกั
ั บั ลููกหลานพร้้อมหน้้า 2) ต้้องการการเอาใจใส่่จากครอบครััว 
3) ต้้องการสุุขภาพที่่�แข็็งแรง จิิตใจที่่�สดใส ไม่่มีีโรคภััยไข้้เจ็็บ 4) ต้้องการให้้ลููกหลานประสบความสำำ�เร็็จ และ
มีีหน้้าที่่�การงานที่่�ดีี และ 5) ต้้องการเห็็นลููกหลานมีีความสุุข 
2. ยุุทธศาสตร์์การเตรีียมผู้้สูู� งอายุุให้้เข้้าสู่่วั� ยั สููงอายุุอย่่างมีีความสุุขของจัังหวััดภููเก็็ต เป็็ นผลมาจาก
การวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ โดยมีีขั้้�นตอนพื้้�นฐานในการวางแผนยุุทธศาสตร์์ 5 ขั้้�น อันั ได้้แก่่ 1) การเตรีียมการ 2) การ
วิิเคราะห์์ศักั ยภาพของหน่่วยงาน 3) การจััดทำำ�วิิสัยั ทััศน์์ เป้้าประสงค์์ และประเด็็นยุทุ ธศาสตร์์ 4) การกำำ�หนด
ยุุทธศาสตร์์ในการพััฒนาหน่่วยงาน และ 5) การกำำ�หนดแผนปฏิิบัติั กิ าร โดยได้้กำำ�หนดวิิสัยั ทััศน์์ว่่า “ความสุุข
ของผู้้สูู� งอายุุ คืือการอยู่่�ร่่วมกันพร้้
ั อมหน้้าและได้้รัับการเอาใจใส่่จากลููกหลานและครอบครััว ทำ�ำ ให้้มีีสุุขภาพแข็็งแรงดีี 
จิิตใจที่่�สดใส ไม่่มีีโรคภััยไข้้เจ็็บ และอยู่่�ในสัังคมได้้อย่่างมีีความสุุข” โดยสามารถสรุุปได้้ดัังภาพที่่� 2 และมีีภาพ
กิิจกรรมดัังภาพที่่� 3
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วิิ สัยทั
ั ศั น์์ ความสุุขของผู้้สูู� งอายุุ คืือการอยู่่�ร่่วมกัันพร้้อมหน้้าและได้้รัับการเอาใจใส่่จากลููกหลานและ
ครอบครััวทำ�ำ ให้้มีีสุขุ ภาพแข็็งแรงดีี จิิ ตใจที่่�สดใส ไม่่มีีโรคภััยไข้้เจ็็บ และอยู่่�ในสัังคมได้้อย่่างมีีความสุุข

พัันธกิิ จ
การพััฒนา
สถาบัันครอบครััว
ให้้อบอุ่่�น

พัันธกิิ จ
การพััฒนา
สุุขภาพอนามััย
ให้้แข็็งแรง

พัันธกิิ จ
การพััฒนา
อาชีีพและรายได้้
ให้้พอเพีียง

พัันธกิิ จ
การพััฒนา
ที่่�อยู่่อ� าศััย
ให้้เหมาะสม

พัันธกิิ จ
การพััฒนา
ตนเอง
ให้้มีีความพร้้อม

วััตถุุประสงค์์
เพื่่อ� สร้้าง
ความสััมพันธ์
ั ์
ระหว่่างผู้้สูู� งอายุุ
กัับคนทุุกวััย

วััตถุุประสงค์์
เพื่่อ� พััฒนา
สุุขภาพอนามััย
และการดููแล
ผู้้สูู� งอายุุ
ในระยะยาว

วััตถุุประสงค์์
เพื่่อ� พััฒนา
อาชีีพและรายได้้
ตามความถนััด
และความสนใจ

วััตถุุประสงค์์
เพื่่อ� พััฒนา
สภาพแวดล้้อม
ให้้ได้้มาตรฐาน
และเหมาะสม

วััตถุุประสงค์์
เพื่่อ� ส่่งเสริิม
การพััฒนาตนเอง
และการเรีียนรู้้�
ตลอดชีีวิิต

ยุุทธศาสตร์์
การสร้้างจิิตสำำ�นึึก
และกิิจกรรม
ตระหนัักถึึง
คุุณค่่า
ของผู้้สูู� งอายุุ

ยุุทธศาสตร์์
การส่่งเสริิม
ความรู้้สุ� ขุ ภาพ
ออกกำำ�ลังั กาย
และรัับประทาน
อาหารที่่�มี ีคุุณค่่า
โภชนาการ

ยุุทธศาสตร์์
การรวมกลุ่่ม�
ฝึึกอบรมอาชีีพ
สนัับสนุุน
ทรััพยากร
การบริิหารและ
การตลาด

ยุุทธศาสตร์์
การปรัับ
สภาพที่่�อยู่่อ� าศััย
ให้้ได้้มาตรฐาน
ปลอดภััย
และเหมาะสม
กัับการใช้้ชีีวิิต

ยุุทธศาสตร์์
การแลกเปลี่่ย� น
เรีียนรู้้คว
� ามรู้้�
ประสบการณ์์
ในหลัักสููตรต่่างๆ
ด้้วยสื่่อ� การเรีียนรู้้�
เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ

แผนปฏิิ บัติั ิ การ
การพััฒนา
สถาบัันครอบครััว  

แผนปฏิิ บัติั ิ การ
การพััฒนา
สุุขภาพอนามััย

แผนปฏิิ บัติั ิ การ
การพััฒนา
อาชีีพและรายได้้

แผนปฏิิ บัติั ิ การ
การพััฒนา
ที่่�อยู่่อ� าศััย

แผนปฏิิ บัติั ิ การ
การพััฒนา
ตนเอง

ภาพที่่ � 2 ยุุทธศาสตร์์การเตรีียมผู้้สูู� งอายุุให้้เข้้าสู่่วั� ยั สููงอายุุอย่่างมีีความสุุข
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ภาพที่่ � 3 การเรีียนการสอนที่่�บููรณาการกัับการวิิจัยั และการบริิการวิิชาการแก่่สัังคม เรื่่อ� ง ยุุทธศาสตร์์การเตรีียมผู้้สูู� งอายุุ
ให้้เข้้าสู่่วั� ยั สููงอายุุอย่่างมีีความสุุข

การวิิเคราะห์์สถานภาพในการกำำ�หนดทิิศทางในเชิิงการขัับเคลื่่อ� นยุุทธศาสตร์์ของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับ
ประเด็็นผู้้สูู� งอายุุในจัังหวััดภููเก็็ต เป็็ นผลมาจากการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ ดัังต่่อไปนี้้�
สำำ�นัักงานพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์จังั หวััดภููเก็็ต กำำ�หนดทิิศทางในการขัับเคลื่่อ� น
ยุุทธศาสตร์์ ส่่งเสริิมและพััฒนาผู้้สูู� งอายุุ ผ่่านศููนย์์พัฒ
ั นาคุุณภาพชีีวิิตและส่่งเสริิมอาชีีพผู้้สูู� งอายุุ (ศพอส.) ซึ่่�ง
มีอี ยู่่�ในท้้องถิ่่�น 5 แห่่ง มีีโรงเรีียนผู้้สูู� งอายุุ 3 แห่่ง มีีกิิจกรรมต่่าง ๆ สงเคราะห์์เงิินสงเคราะห์์ผู้สูู้� งอายุุ ปรัับสภาพแวดล้้อม
ผู้้สูู� งอายุุที่่อ� ยู่่�ในความยากลำำ�บาก
ศููนย์์พัฒ
ั นาการจััดสวััสดิิ การสัังคมผู้้�สููงอายุุภููเก็็ต กำำ�หนดทิิศทางในการขัับเคลื่่�อนยุุทธศาสตร์์  
โดยการสนัับสนุุนงบประมาณ องค์์ความรู้้� และกำำ�หนดให้้ดำำ�เนิินการทุุกปีีงบประมาณ เพื่่อ� ให้้ผู้้ที่่� กำ� �ลั
ำ งั เข้้าสู่่วั� ยั ผู้้สูู� งอายุุ
เป็็ นผู้้สูู� งอายุุที่่มี� ีคุุณภาพ สามารถใช้้ชีีวิิตได้้ยาวนาน
สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจังั หวััดภููเก็็ต กำำ�หนดทิิศทางในการขัับเคลื่่อ� นยุุทธศาสตร์์ โดยการให้้บริิการ
รัักษาพยาบาล เป็็ นงานของโรงพยาบาล การส่่งเสริิมสุขุ ภาพและการป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการเจ็็บป่่วย การออกกำำ�ลังั กาย
โภชนาการ การรัับประทานอาหาร และการพัักผ่่อนให้้เพีียงพอ เป็็ นงานของสำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััด
สำำ�นักั งานสาธารณสุุขอำ�ำ เภอ และโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุขุ ภาพตำำ�บล
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น กำำ�หนดทิิศทางในการขัับเคลื่่อ� นยุุทธศาสตร์์ โดยจััดตั้้�งกองทุุนดููแลผู้้สูู� งอายุุ         
ในระยะยาว (long term care) ร่่วมกัับหน่่วยบริิการสาธารณสุุขในพื้้�นที่่ สำ
� �ำ รวจผู้้สูู� งอายุุในพื้้�นที่่� ผู้้สูู� งอายุุช่่วยเหลืือ     
ตััวเองได้้ เข้้าสัังคม (ติิดสัังคม) ช่่วยเหลืือตััวเองได้้ ไม่่ออกไปไหน (ติิดบ้้าน) ช่่วยเหลืือตััวเองไม่่ได้้ (ติิดเตีียง)
ผู้้สูู� งอายุุติดิ บ้้าน/ติิดเตีียง ต้้องการความช่่วยเหลืืออะไรบ้้าง มีกี ารกำำ�หนดแผนการดููแล (care plan) มีเี จ้้าหน้้าที่่�
รัับผิิดชอบประจำำ� อาสาสมััครดููแลผู้้สูู� งอายุุติดิ เตีียง เยี่่ย� มถี่่� ขณะที่่�ผู้สูู้� งอายุุติดิ บ้้าน เยี่่ย� มเดืือนละครั้้�ง
อภิิ ปรายผลการวิิ จัยั
1. สภาพปััญหาของผู้้สูู� งอายุุในจัังหวััดภููเก็็ต เรีียงตามลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั มากที่่�สุดุ ในแต่่ละด้้าน ดัังต่่อไปนี้้�     
1) ด้้านการพััฒนาสถาบัันครอบครััว  ประเด็็นการส่่งเสริิมสมาชิิกในครอบครััวและผู้้ดูู� แลให้้มีีศัักยภาพในการ
ดููแลผู้้สูู� งอายุุ โดยการให้้ความรู้้แ� ละข้้อมููลแก่่สมาชิิกในครอบครััวและผู้้ดูู� แลเกี่่�ยวกัับการบริิการต่่าง ๆ ที่่�เป็็ นประโยชน์์
มีีความสำำ�คัญ
ั มากที่่�สุดุ แตกต่่างกัับประเทศเวีียดนาม มีีเป้้าหมายของแผนปฏิิบัติั กิ าร คืือ ผู้้สูู� งอายุุร้้อยละ 80
สามารถดููแลตนเอง โดยการให้้ความรู้้พื้้� น� ฐาน และการปฏิิบัติั ที่่ิ จำ� �ำ เป็็ น ซึ่่ง� จะช่่วยบรรเทาความแออััดของโรงพยาบาล
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(Viet Nam New, 2017) และแตกต่่างกัับประเทศสหราชอาณาจัักรที่่�มองว่่า ครอบครััวต่่าง ๆ อาศััยอยู่่�ร่่วมกันม
ั า
หลายรุ่่น ทำ
� �ำ ให้้เกิิดโอกาสในการสนัับสนุุ นทางบวกแก่่ผู้้สูู� งอายุุ แต่่ก็็ได้้เพิ่่�มแรงกดดัันแก่่ปัั จเจกบุุคคลในการ
ดููแลผู้้สูู� งอายุุในช่่วงของเวลาที่่�ยาวนานขึ้้�น (Government Office for Science, 2016) 2) ด้้านสุุขภาพอนามััย
ประเด็็นการพััฒนาและส่่งเสริิมระบบประกัันสุขุ ภาพที่่�มี ีคุุณภาพเพื่่อ� ผู้้สูู� งอายุุทุกุ คน สอดคล้้องกัับระบบประกััน
การดููแลระยะยาวของประเทศญี่่�ปุ่่�น ที่่เ� ป็็ นกลไกที่่�ช่่วยให้้สัังคมสามารถดููแลผู้้สูู� งอายุุในระยะยาว โดยมีีแนวคิิดหลััก
สนัับสนุุนความเป็็ นอิสิ ระของผู้้สูู� งอายุุมากกว่่าแค่่ให้้การดููแลส่่วนบุุคคล มุ่่�งเน้้นให้้ผู้้ใ� ช้้สามารถใช้้บริิการสุุขภาพ
อย่่างครบวงจร ยา และสวััสดิิการจากตััวแทนที่่�หลากหลายขึ้้น� อยู่่กั� บั ทางเลืือกของตนเอง และการยอมรัับใน
ระบบประกัันสังั คมที่่�มี ีความชััดเจน ระหว่่างผลประโยชน์์และภาระ (Ministry of Health, Labour and Welfare,
2016) แตกต่่างกัับประเทศสหรััฐอเมริิกา ซึ่่�งสถาบัันสุุขภาพแห่่งชาติิร่่วมกับั กลุ่่�มพันั ธมิิตรส่่งเสริิมสุุขภาพ               
ผู้้สูู� งอายุุรณรงค์์ออกกำำ�ลังั กาย ที่่�มี ีชื่่อ� ว่่า “Go4Life” สำำ�หรัับผู้้สูู� งอายุุ นอกจากนี้้� ศัลั ยแพทย์์ทั่่ �วไปได้้ร่่วมกัับ
สมาคม YMCA 850 แห่่ง เป็็ นเจ้้าภาพในการจััดกิิจกรรมออกกำำ�ลังั กาย เพื่่อ� สร้้างโอกาสให้้วััยหนุ่่�มสาว และผู้้สูู� งอายุุ
ชาวอเมริิกันั ได้้ทำำ�กิจิ กรรมร่่วมกััน เป็็ นต้้น (White House Conference on Aging Staff, 2015) 3) ด้้านอาชีีพ
และรายได้้ ประเด็็นการส่่งเสริิมการจััดตั้้�งกองทุุนในชุุมชนสำ�ำ หรัับผู้้สูู� งอายุุ แตกต่่างกัับประเทศสหรััฐอเมริิกา
นายจ้้างภาคเอกชนปรัับปรุุงแผนสำำ�หรัับการเกษีียณอายุุ รัฐั บาลกลางได้้กำำ�หนดแผนการออมที่่�มี ีชื่่อ� ว่่า “The
Thrift Saving Plan” สำำ�หรัับทหารและเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐทั้้�งในอดีีตและปััจจุบัุ น 
ั โดยกำำ�หนดผลตอบแทนสููง  (White
House Conference on Aging Staff, 2015) และแตกต่่างกัับประเทศสหราชอาณาจัักร ที่่�มองว่่าผู้้คนทำ
� �ำ งาน
นานขึ้้�นจะช่่วยลดภาระพึ่่�งพิิงทางสัังคม มีกี ารขยายระยะเวลาในการเกษีียณอายุุจากการทำำ�งาน การปรัับสถานที่่�ทำ�ำ งาน 
ที่่�มี ีทััศนคติทิ างลบต่่อผู้้สูู� งอายุุ และการกำำ�จััดอุุปสรรคในการทำำ�งาน (Government Office for Science, 2016)
4) ด้้านที่่�อยู่่�อาศััย ประเด็็นการส่่งเสริิมให้้ความรู้้ใ� นการปรัับปรุุงที่่�อยู่่�อาศััย เพื่่อ� รองรัับความต้้องการในวััยสููงอายุุ
และประเด็็นการให้้ภาครััฐจััดบริิการที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ได้้มาตรฐานสำำ�หรัับผู้้สูู� งอายุุ เช่่นเดีียวกัับ Russell, Ormerod,
& Newton (2018) ที่่�ว่่า การปรัับเปลี่่ย� นสภาพแวดล้้อมที่่�บ้้านของผู้้สูู� งอายุุ ทำ�ำ ให้้สุุขภาพ และการดููแลทางสัังคม
ที่่�ดีีขึ้้น 
� โดยใช้้การออกแบบและวิิธีีการก่่อสร้้างที่่�จะแก้้ไขความไม่่สมดุุลที่่�เกิิดจากกระบวนการชรา หรืือความพิิการ
ด้้วยสภาพแวดล้้อมของบ้้าน และ 5) ด้้านการพััฒนาตนเอง ประเด็็นการเตรีียมตััวเข้า้ สู่่วั� ยั สููงอายุุอย่่างเหมาะสม 
ใกล้้เคีียงกัับประเทศสหราชอาณาจัักร ที่่�มองว่่าการเรีียนรู้้ต� ลอดชีีวิิตมีีประโยชน์์กับั การทำำ�งาน มีีผลในทางบวก
ต่่อสุุขภาพทั้้�งทางร่่างกายและทางจิิตใจ  ปรัับปรุุงคุุณภาพชีีวิิต และลดแรงกดดัันต่่อครอบครััว  ทรััพยากร        
ของชุุมชน และบริิการต่่าง ๆ (Government Office for Science, 2016) และ Ingebretsen, & Endestad (1995)
ที่่�มองว่่า ความสามารถของผู้้สูู� งอายุุในการเรีียนรู้้เ� ป็็ นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ในการปรัับตััว  ผู้้สูู� งอายุุที่่ป� ระสบความสำำ�เร็็จ คืือ
การวางแผนการเรีียนรู้้ข� องแต่่ละบุุคคล และการวางแผนของสัังคมในการเรีียนรู้้�
ความต้้องการจำำ�เป็็ นของผู้้สูู� งอายุุ คืือ การอยู่่�ร่่วมกันพร้้
ั อมหน้้าและได้้รัับการเอาใจใส่่จากลููกหลาน   
และครอบครััว ทำ�ำ ให้้มีีสุุขภาพแข็็งแรงดีี จิิตใจที่่�สดใส ไม่่มีีโรคภััยไข้้เจ็็บ และอยู่่�ในสัังคมได้้อย่่างมีีความสุุข 
สามารถดำำ�รงชีีวิิตได้้อย่่างเหมาะสมตามอััตภาพ การสร้้างความสุุขจึงึ ควรให้้ผู้้สูู� งอายุุได้้มีีโอกาสทำำ�กิจิ กรรม
ต่่าง ๆ ตามความเหมาะสม ให้้คุุณค่่ากัับผู้้สูู� งอายุุ ให้้รู้้สึ� กึ ว่่าตนเองเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของสัังคม การได้้รวมกลุ่่�มทำ�ำ
กิิจกรรม สัังสรรค์์ สร้้างความสุุขในกลุ่่�มผู้้สูู� งอายุุด้้วยการจััดกิิจกรรมนัันทนาการ สอดคล้้องกัับ Oerlemans,
Bakker, & Veenhoven (2011) ที่่�ได้้ทำำ�การศึึกษาวิิจัยั เรื่่อ� ง การค้้นหาความสุุขของผู้้สูู� งอายุุ การศึึกษาการ
สร้้างใหม่่วัันแห่่งความสุุข พบว่่า ความสุุขเพิ่่�มขึ้้น� เมื่่อ� ผู้้สูู� งอายุุร่่วมกิจิ กรรมเพื่่อ� สัังคม ร่่างกาย ปัั ญญา และ
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กิิจกรรมในครััวเรืือนที่่�มี ีกิิจกรรมพัักผ่่อน และใกล้้เคีียงกัับ Devalersakul, Siriwarakoon, & Roadyim (2016)
ที่่�กล่่าวว่่า ความต้้องการของผู้้สูู� งอายุุประกอบด้้วย 1) ด้้านร่่างกาย ต้้องการศููนย์์สุขุ ภาพ และการดููแลตรวจ
สุุขภาพอย่่างสม่ำำ��เสมอ 2) ด้้านการพััฒนาความรู้้ ต้้
� องการการอบรมให้้ความรู้้ด้้� านต่่าง ๆ 3) ด้้านรายได้้และ
สวััสดิิการสัังคม ต้้องการรายได้้จากเบี้้ย� ยัังชีีพที่่�เพีียงพอต่่อการดำำ�รงชีีวิิต และ 4) ด้้านครอบครััวและสัังคม 
ต้้องการให้้ลููกหลานดููแลเอาใจใส่่ตนอย่่างใกล้้ชิิดทั้้�งด้้านร่่างกายและจิิตใจ
2. นโยบายและยุุทธศาสตร์์การเตรีียมผู้้สูู� งอายุุให้้เข้า้ สู่่วั� ยั สููงอายุุอย่่างมีีความสุุข  บนพื้้�นฐานการมีีส่่วนร่่วม
ของทุุกภาคส่่วนในสัังคม ได้้แก่่ ภาครััฐ (จัังหวััดภููเก็็ต สำำ�นักั งานพััฒนาสัังคมและความมั่่ �นคงของมนุุษย์์จังั หวััด
ภููเก็็ต ศููนย์์พัฒั นาการจััดสวััสดิิการสัังคมผู้้สูู� งอายุุภููเก็็ต สำำ�นักั งานสาธารณสุุขจัังหวััดภููเก็็ต สำำ�นักั งานสาธารณสุุข
อำำ�เภอ โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุขุ ภาพประจำำ�ตำ�ำ บล) ภาควิิชาการ (สถาบัันอุุดมศึึกษา และโรงเรีียน) ภาคเอกชน 
(โรงพยาบาลเอกชน สถานที่่�พักั สำำ�หรัับผู้้สูู� งอายุุ สถานพยาบาลสำำ�หรัับผู้้สูู� งอายุุ บริิษัทั เอกชนที่่�มีหี น้้าที่่�รับั ผิิดชอบ
ต่่อสัังคม) ภาคประชาสัังคม (ชมรมผู้้สูู� งอายุุ อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน อาสาสมััครพััฒนาสัังคมและ
ความมั่่�นคงของมนุุ ษย์์) ภาคท้้องถิ่่�น  (องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดภููเก็็ต เทศบาล องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล)
ภาคชุุมชน (ประธานชุุมชน คณะกรรมการชุุมชน ผู้้นำ� ำ�ชุมชน กำ
ุ
�นั
ำ น 
ั ผู้้ใ� หญ่่บ้้าน) ภาคประชาชน (ผู้้สูู� งอายุุ และ
ครอบครััวของผู้้สูู� งอายุุ) เตรีียมผู้้สูู� งอายุุให้้เข้้าสู่่วั� ยั สููงอายุุอย่่างมีีความสุุข  ให้้เหมาะสมกัับความต้้องการของ
แต่่ละช่่วงวััย ได้้แก่่ 1) ด้้านการพััฒนาสถาบัันครอบครััว  สร้้างจิิตสำำ�นึกึ และกิิจกรรมตระหนัักถึึงคุุณค่่าของผู้้สูู� งอายุุ    
2) ด้้านสุุขภาพอนามััย ส่่งเสริิมความรู้้สุ� ขุ ภาพ ออกกำำ�ลังั กาย และรัับประทานอาหารที่่�มี ีคุุณค่่าโภชนาการ เน้้นไปที่่�
การป้้องกัันมากกว่่าการรัักษาพยาบาล 3) ด้้านการพััฒนาอาชีีพและรายได้้ ส่่งเสริิมการรวมกลุ่่ม� ตามความถนััด
และความสนใจ และมีกี ารวางแผนการออมเงิินเพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงสำำ�หรัับการเกษีียณอายุุจากการทำำ�งาน     
4) ด้้านการพััฒนาที่่�อยู่่อ� าศััย ปรัับสภาพที่่�อยู่่อ� าศััยให้้ได้้มาตรฐาน ปลอดภััย และเหมาะสมกัับการใช้้ชีีวิิต และ
5) ด้้านการพััฒนาตนเอง แลกเปลี่่ย� นความรู้้� ประสบการณ์์ผ่่านหลัักสููตรต่่าง ๆ และโรงเรีียนผู้้สูู� งอายุุด้้วยสื่่อ�
การเรีียนรู้้� และเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ สอดคล้้องกัับ Sonnoi, Siripanumas, & Piyanukool (2016) ที่่�พบว่่า ผู้้สูู� งอายุุ
ควรพััฒนาตนเองช่่วยเหลืือตนเอง ผู้้ดูู� แลผู้้สูู� งอายุุ ครอบครััว ควรช่่วยเหลืือดููแล และให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับผู้้สูู� งอายุุ      
หน่่วยงานภาครััฐ เช่่น องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุขุ ภาพตำำ�บล ควรเป็็ นหน่่วยงานรัับผิิดชอบ
หลััก ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตผู้้สูู� งอายุุ จััดสวััสดิิการ กิิจกรรมเพื่่อ� สุุขภาพ ดููแลความมั่่�นคงปลอดภััยในชีีวิิต
และทรััพย์สิ์ น 
ิ จััดสภาพแวดล้้อมให้้เหมาะสมส่่งเสริิมศักั ยภาพผู้้สูู� งอายุุ อบรมให้้ความรู้้� จััดสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
จััดบริิการสาธารณะ ส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมในชุุมชน  และสอดคล้้องกัับ Sudsomboon (2014: 73) ที่่�พบว่่า      
การจััดสวััสดิิการสัังคมสำำ�หรัับผู้้สูู� งอายุุ จะต้้องมีกี ารบููรณาการจากหลายภาคส่่วนทั้้�งภาครััฐ การดำำ�เนิินนโยบาย
และยุุทธศาสตร์์การเตรีียมผู้้สูู� งอายุุให้้เข้า้ สู่่วั� ยั สููงอายุุอย่่างมีีความสุุข จึงึ จำำ�เป็็ นต้้องอาศััยความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วน
ที่่�เกี่่�ยวข้อ้ ง บููรณาการความร่่วมมืือ บููรณาการงาน และทรััพยากรทางการบริิหาร จึึงจะประสบความสำำ�เร็็จได้้
ข้้อเสนอแนะ
1. ยุุทธศาสตร์์การเตรีียมผู้้สูู� งอายุุให้้เข้า้ สู่่วั� ยั สููงอายุุอย่่างมีีความสุุข การพััฒนาสถาบัันครอบครััวมีีความสำำ�คัญ
ั
ที่่�สุุด กระตุ้้�นและสร้้างความตระหนัักให้้กัับคนทุุกวััยดููแลเอาใจใส่่ผู้้สูู� งอายุุในครอบครััว  โดยบููรณาการร่่วม
ระหว่่างหน่่วยงานภาครััฐ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และชุุมชนในการเตรีียมพร้้อมรองรัับทั้้�งระบบต่่าง ๆ เช่่น 
การเดิินทาง การดููแลผู้้สูู� งอายุุที่่บ้้� าน การใช้้ชีีวิติ ประจำำ�วัน 
ั การดููแลสุุขภาพ และสร้้างกิิจกรรมให้้ผู้้สูู� งอายุุมี ีส่่วนร่่วม
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2. การวิิจัยั ในครั้้�งต่่อไป ควรศึึกษาในประเด็็นต่่าง ๆ ที่่�น่่ าสนใจ ได้้แก่่ รููปแบบการพััฒนาสถาบััน
ครอบครััว และการสร้้างความสััมพันธ์
ั ร์ ะหว่่างผู้้สูู� งอายุุกับั คนทุุกวััย รููปแบบการพััฒนาสุุขภาพอนามััย การเข้้าถึึง
บริิการสุุขภาพ และการดููแลสุุขภาพในระยะยาวของผู้้สูู� งอายุุ รวมถึึงแนวทางการบููรณาการร่่วมระหว่่างหน่่วยงาน
ภาครััฐ องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และชุุมชนในการเตรีียมพร้้อมรองรัับสัังคมผู้้สูู� งอายุุ
กิิ ตติิ กรรมประกาศ
ความสำำ�เร็็จของโครงการวิิจัยั ในครั้้�งนี้้� เกิิดขึ้้น� ได้้ด้้วยการสนัับสนุุ นการวิิจัยั อย่่างดีียิ่่�ง จากสำำ�นักั งาน
คณะกรรมการวิิจัยั แห่่งชาติิ (วช.) อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยราชภััฏภููเก็็ตที่่�มี ีนโยบายสนัับสนุุนให้้คณาจารย์์พัฒ
ั นา
งานวิิจัยั ที่่�เป็็ นประโยชน์์ต่่อสัังคม คณบดีีคณะวิิทยาการจััดการ ประธานสาขาวิิชาการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์
คณาจารย์์ประจำำ�คณะวิิทยาการจััดการ สถาบัันวิิจัยั และพััฒนา มหาวิิทยาลััยราชภััฏภููเก็็ต ซึ่่�งให้้คำำ�แนะนำำ�       
ที่่�เป็็นประโยชน์์ในการวิิจัยั  ศิิษย์์เก่่า และนัักศึึกษาผู้้ช่่ว
� ยวิิจัยั ที่่�มี ีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินการวิิจัยั อย่่างเต็็มความสามารถ 
ข้า้ ราชการ และเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ สำำ�นักั งานพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์จังั หวััดภููเก็็ต ศููนย์์พัฒ
ั นาการ
จััดสวััสดิิการสัังคมผู้้สูู� งอายุุภููเก็็ต ที่่�ทำ�ำ การปกครองจัังหวััดภููเก็็ต องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น สำ�นั
ำ ักงาน
สาธารณสุุขจัังหวััดภููเก็็ต สำำ�นักั งานสาธารณสุุขอำ�ำ เภอเมืืองภููเก็็ต สำำ�นักั งานสาธารณสุุขอำ�ำ เภอถลาง สำำ�นักั งาน
สาธารณสุุขอำ�ำ เภอกะทู้้� โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุขุ ภาพตำำ�บล โรงพยาบาลกรุุงเทพภููเก็็ต โรงพยาบาลมิิชชั่่ �นภููเก็็ต
ภาคเอกชน ภาคประชาสัังคม อาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน ชมรมผู้้สูู� งอายุุ ตลอดจนผู้้สูู� งอายุุในจัังหวััดภููเก็็ต
ที่่�ให้้ความร่่วมมืือในการดำำ�เนิินการวิิจัยั อย่่างดีียิ่่�ง จึึงขอขอบคุุณ มา ณ โอกาสนี้้�ด้้วย
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