
เตรียมพร้อมสุขภาพและการเงินอย่างไร
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เพื่อรองรับสังคมอายุยืน? 



ครัวเรือน 1 รุ่น ครัวเรือน 2 รุ่น ครัวเรือน 3 รุ่น



Lifestyle 
และโครงสร้าง

ครัวเรือน
ที่เปลี่ยนไป

30 ปีก่อน และปัจจุบัน สัดส่วนเด็กและวัยท างาน
ต่อครัวเรือน



ความมั่นคง
ด้านการเงิน

รายได้

รายจ่าย

60 ปี15 ปี

ในเขตเทศบาล

ค่าใช้จ่าย
คนรายได้ปานกลาง

ค่าใช้จ่าย
คนรวย 5% ของคนไทย

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
บาท/เดือน

7,000 บาท

4,500 บาท

19,000 บาท

12,000 บาท



ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาลในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

คนรายได้ปานกลาง คนรวย 5% ของคนไทย
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100 ปี
อายุยืน

คนรายได้ปานกลาง คนรวย 5% ของคนไทย

90 ปี
อายุยืน

80 ปี
อายุยืน

100 ปี
อายุยืน

100 ปี
อายุยืน 100 ปี

อายุยืน
90 ปี
อายุยืน

90 ปี
อายุยืน

90 ปี
อายุยืน

80 ปี
อายุยืน

80 ปี
อายุยืน

80 ปี
อายุยืน

(หน่วย:ล้านบาท)



ผู้สูงอายุปัจจุบัน
มีเงินออมมากพอ

หรือไม่

สินทรัพย์ของผู้สูงอายุ
เงินออม 1 ล้านบาท เพียงพอ
ส าหรับผู้สูงอายุ 
ที่ใช้จ่ายเดือนละ 7,000 บาท 
ได้เพียงอีก 10 ปี เท่านั้น

แหล่งรายได้หลักในการด ารงชีพ 

ที่มา: การส ารวจประชากรสูงอายุ ปี 2560 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ



ช่องทาง
การออมของ

มนุษย์เงินเดือน

ออมภาคบังคับ ออมภาคสมัครใจ

ท างานตั้งแต่ ปี พ.ศ 2542 ถึง 2562
เงินเดือน: 15,000 บาท

บ านาญ 4,125 บาท/เดือน 

เบี้ยยังชีพ 600 บาท/เดือน

บ านาญรวมเบี้ยยังชีพ = 56,700 บาท/ปี

ค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุที่มีรายได้ปานกลาง
บ านาญและเบี้ยยังชีพไม่พอใช้จ่าย

ประกันแบบบ านาญ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

RTF / LMF

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

84,000 บาทต่อปี 

54,000 บาทต่อปี 

เบ้ียยังชีพ



แม้ว่าจะมีบ านาญ
และเบี้ยยังชีพ 
ก็ไม่เพียงพอแก่
การใช้จ่ายใน
สังคมอายุยืน

(หน่วย: บาท)

คนไทยรายได้ปานกลาง

3 ล้าน
2 ล้าน

1 ล้าน 1 ล้าน
1 ล้าน 3 แสน

10 ล้าน
7 ล้าน

4 ล้าน
6 ล้าน

4 ล้าน
3 ล้าน

ควรออมเพิ่มเท่าไร จึงจะอยู่ได้จนสิ้นอายุขัย

100 ปี
อายุยืน

90 ปี
อายุยืน

80 ปี
อายุยืน

100 ปี
อายุยืน

90 ปี
อายุยืน

80 ปี
อายุยืน 100 ปี

อายุยืน
90 ปี
อายุยืน

80 ปี
อายุยืน

100 ปี
อายุยืน

90 ปี
อายุยืน

80 ปี
อายุยืน

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาลในเขตเทศบาล

คนรวย 5% ของคนไทย คนรวย 5% ของคนไทยคนไทยรายได้ปานกลาง



เงินออมของ
แรงงานนอกระบบ

เบี้ยยังชีพ

ออมภาคสมัครใจ

RMF/LTF



แรงงานนอกระบบ
ออมเงินกับกอช. 
จะได้เงินเท่าไร

อายุ 60 ในปี 2607 

ต้องเงินสะสม 45 ปี ปีละ 12,650

เงินในบัญชีรวมทั้งหมด 
1,472,812.10 บาท

ได้รับเงินบ านาญเดือนละ 
6,998.19 บาท ตลอดชีพ

เริ่มออมอายุ 15 ปี เริ่มออมอายุ 30 ปี 
ต้องเงินสะสม 30 ปี ปีละ 13,170

เงินในบัญชีรวมทั้งหมด 
757,872.50 บาท

ได้รับเงินบ านาญเดือนละ
3,601 บาท ตลอดชีพ

อายุ 60 ในปี 2592 

จ านวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
671,896 คน



ขยายโอกาสการ
ออมทั้งภาคบังคับ 

และสมัครใจ
ให้แรงงานทุกกลุ่ม

มนุษย์เงินเดือน

* เพื่อเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคม อัตราเงินสมทบเพื่อบ านาญชราจะต้องปรับเพิ่มในอนาคต เพื่อให้เพียงพอแก่การใช้จ่ายบ านาญในสังคมอายุยืน

ออมภาคบังคับ ออมภาคสมัครใจ ออมภาคบังคับ ออมภาคสมัครใจ

ประกันแบบบ านาญ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

RMF / LTF

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

เบี้ยยังชีพ

เบี้ยยังชีพ

RMF / LTF



คุณแม่หมอเมย์ วัย 69 ปี
พิชิตมาราธอนแรก

Eileen Noble อายุ 84
ร่วมงานวิ่งมาราธอนมาแล้ว 19 ครั้ง

ภาพจาก: BBC NEWS ภาพจาก:  REC Race

ลุงสมเกียรติ จินดากุล วัย 75 ปี
เดินเร็วระยะทาง 10 กิโลเมตร

ภาพจาก: Bangkok Lifeภาพจาก:  โพสต์ทูเดย์

ลุงอุดม มาศพงศ์ วัย 86 ปี
นักวิ่งมาราธอน



คนไทยอายุยืนขึ้น 
แล้วมีสุขภาพ

แค่ไหน
หญิง 

ชาย 

จ านวนปีที่เผชิญภาวะความพิการ

1 ปี
แต่พิการ

สาเหตุของภาวะความพิการ

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหัวใจ

ความดัน

อุบัติเหตุทางถนน

1 ปี
สุขภาพดี

อายุค่าเฉลี่ยที่มีสุขภาวะ

อายุค่าเฉลี่ย





อายุยืน
แต่อยู่ใน

ภาวะพึ่งพิง

ผู้สูงอายุ จ าแนกตามกลุ่มติดบ้านและติดเตียง ปี 2560 พยากรณ์จ านวนผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแล



ผู้สูงอายุติดบ้าน
ติดเตียงอยู่กัน

อย่างไร

เทศบาลต าบลอุโมงค์ จังหวัดล าพูน ชมรมอาสาปันสุข



ผู้สูงอายุติดบ้าน
ติดเตียงอยู่กัน

อย่างไร

เทศบาลต าบลบ้านสะอาด จังหวัดขอนแก่น (Day care)



ผู้สูงอายุติดบ้าน
ติดเตียงอยู่กัน

อย่างไร

เทศบาลต าบลบ้านสะอาด จังหวัดขอนแก่น (Day care)



ผู้สูงอายุติดบ้าน
ติดเตียงอยู่กัน

อย่างไร

เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเขตเมือง



ใครดูแลผู้สูงวัย
ติดบ้าน ติดเตียง

ไม่มีผู้ดูแล 
คู่สมรส 
บุตรสาว
บุตรชาย
ญาติ
จ้างคนดูแล

ชายติดเตียง

39%
9%

7.5%
5.8%

1.6%37%

ชายติดบ้าน

43%
9.5%

7.3%
7.7%31.8%

หญิงติดเตียง
19%

9.5%
6.8%

9.5%

48%
8%

หญิงติดบ้าน
13%

41%
20%

7.3%
1.3%

8%



ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การดูแลระยะยาว

ที่บ้าน

ค่าวัสดุ
อุปกรณ์

ค่าผู้ดูแล

ค่าใช้จ่าย
เดินทางทีมพยาบาล

34,000 บาท/ปี

120,000 บาท/ปี

ติดบ้าน ติดเตียง

81,000 บาท/ปี

1,800 บาท/ปี

รวมประมาณ

46,000 บาท/ปี

180,000 บาท/ปี

3,600 บาท/ปี

230,000 บาท/ปี



ระบบการดูแล
ระยะยาว

ในต่างประเทศ

เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม สวีเดน ญี่ปุ่น





คนไทยอยากได้
ระบบประกันการ

ดูแลระยะยาว
หรือไม่

เบี้ยประกันค่าเตียง 
รถเข็น ฯลฯ

ทีมสาธารณสุข
เยี่ยมบ้าน

รัฐช่วย
จ่ายค่าผู้ดูแล บริการดูแลรายวัน



• ตัวอย่างจาก ทุกภาครวมทั้งกรุงเทพฯ

• การศึกษาความต้องการด้วยตลาดจ าลอง
(Discrete Choice Experiment)



ตะกร้า 1 ตะกร้า 2 ตะกร้า 3 ตะกร้า 4

รัฐช่วยจ่ายค่าผู้ดูแล 25%

ค่าเตียง รถเข็น ฯลฯ

รัฐช่วยจ่ายค่าผู้ดูแล 25%ค่าเตียง รถเข็นฯลฯ

ค่าเตียง รถเข็น มี

ทีมสาธารณะสุขเยี่ยมบ้าน 

ค่าเตียง รถเข็นฯลฯ ค่าเตียง รถเข็นฯลฯ



บริการดแูลรายวนัตะกร้า 1 ตะกร้า 2 ตะกร้า 3 ตะกร้า 4 ตะกร้า 5 ตะกร้า 6
ตะกร้า 7

ไม่สนใจระบบ

ค่าเตยีง รถเขน็ ฯลฯ รัฐช่วยจา่ยคา่ผูด้แูล 25% ค่าเตยีง รถเขน็ ฯลฯ

รัฐช่วยจา่ยคา่ผูด้แูล 25% ทีมสาธารณสขุเยี่ยมบ้าน

ค่าเตยีง รถเขน็ ฯลฯ ค่าเตยีง รถเขน็ ฯลฯ

ทีมสาธารณสขุเยี่ยมบ้าน

รัฐช่วยจา่ยคา่ผูด้แูล 25%

ค่าเตยีง รถเขน็ ฯลฯ

ทีมสาธารณสขุเยี่ยมบ้าน

รัฐช่วยจา่ยคา่ผูด้แูล 50%

ค่าเตยีง รถเขน็ ฯลฯ

ทีมสาธารณสขุเยี่ยมบ้าน

รัฐช่วยจา่ยคา่ผูด้แูล 50%



Universal program (เหมือนกันทั้งประเทศ)  
vs.

Multiple-tier program (มีหลายๆ ประเภทให้คนเลือกได้) 



บริการดแูลรายวนัตะกร้า 1 ตะกร้า 2 ตะกร้า 3 ตะกร้า 4 ตะกร้า 5 ตะกร้า 6
ตะกร้า 7

ไม่สนใจระบบ

ค่าเตยีง รถเขน็ ฯลฯ รัฐช่วยจา่ยคา่ผูด้แูล 25% ค่าเตยีง รถเขน็ ฯลฯ

รัฐช่วยจา่ยคา่ผูด้แูล 25% ทีมสาธารณสขุเยี่ยมบ้าน

ค่าเตยีง รถเขน็ ฯลฯ ค่าเตยีง รถเขน็ ฯลฯ

ทีมสาธารณสขุเยี่ยมบ้าน

รัฐช่วยจา่ยคา่ผูด้แูล 25%

ค่าเตยีง รถเขน็ ฯลฯ

ทีมสาธารณสขุเยี่ยมบ้าน

รัฐช่วยจา่ยคา่ผูด้แูล 50%

ค่าเตยีง รถเขน็ ฯลฯ

ทีมสาธารณสขุเยี่ยมบ้าน

รัฐช่วยจา่ยคา่ผูด้แูล 50%



ศึกษาเรื่องต้นทุน ท าโครงการทดลอง

ระบบประกันการดูแลระยะยาว

ผู้ดูแลคุณภาพชีวิตดีขึ้นช่วยให้เจ็บป่วยน้อยลง 

ก่อนน าไปสู่การปฎิบัติ



ออมทั้งภาคบังคับ
และสมัครใจ

อยู่อย่างอิสระ ระบบประกัน
การดูแลระยะยาว

สวัสดิการชุมชน สนุกสนานได้นานขึ้นสุขภาพแข็งแรง 
ท างานไดน้านขึ้น

อายุยืน ต้องปรับตัวได้ อายุยืน ต้องมีระบบดูแล อายุยืน ต้องสุขภาพดี


