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สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย
(ทีดอี าร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดอี าร์ไอ”
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ ไอ”) มา
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม 2536 โดยคั ด สรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�ำเสนออย่าง
เรียบง่ายเพื่อจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
“รายงานทีดอี าร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สงั คม
ไทยมาตลอด ทัง้ เป็นรายสะดวก และปรับมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่ฉบับที่ 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี
อาร์ ไ อ” จะมาพบผู ้ อ ่ า นเป็ น รายสะดวก
พร้อมทั้งยังคงน�ำเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม
ที่ ม า:การบรรยายเรื่ อ งการเตรี ย มความ
พร้ อ มด้ า นการเงิ น และสุ ข ภาพในสั ง คม
อายุยืน โดย ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
ผู้อ�ำนวยการวิจัย ด้านนโยบายด้านหลัก
ประกั น ทางสั ง คม สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การ
พัฒนาประเทศไทย ร่วมกับ ดร.นฎา วะสี
จากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ศุภวุฒิ
สายเชื้อ ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรติ
นาคินภัทร เป็นแขกรับเชิญ ในการสัมมนา
วิชาการประจ�ำปี 2562 เรื่อง “สังคมอายุ
ยืน: แข่งขัน และอยู่ดีมีสุขได้อย่างไร?” เมื่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทา
ราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
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การเตรียมความพร้อม
ด้านการเงินและสุขภาพ
ในสังคมอายุยืน
บริบททางสังคมของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลง
ไป จากเมือ่ 30 ปีทผี่ า่ นมา (พ.ศ. 2532) เคยเป็นสังคม
ครอบครัวขยายมีคน 2-3 รุน่ อาศัยอยูร่ ว่ มกัน โดยมีมาก
ถึงร้อยละ 80 แต่ปจั จุบนั (พ.ศ. 2562) ลดลงเหลือเพียง
ร้อยละ 50 เท่านัน้ ในขณะทีค่ รอบครัวทีอ่ ยูก่ นั เพียง 1 รุน่
และครอบครัวที่อยู่คนเดียวล�ำพังเริ่มมีให้เห็นมากยิ่งขึ้น
ถึงร้อยละ 20 เปรียบเทียบกับเมือ่ 30 ปีทแี่ ล้วทีม่ เี พียง
ร้อยละ 7 เท่านัน้ และหากพิจารณาทีช่ ว่ งวัยก็จะพบว่า 30
ปีทแี่ ล้วในหนึง่ ครอบครัวมีเด็กประมาณ 1.4 คน และวัย
ท�ำงานประมาณ 2.5 คน ขณะทีป่ จั จุบนั ในหนึง่ ครอบครัว
มีเด็กเหลือเพียง 0.5 คน และวัยท�ำงานเหลือ 1.8 คน รูป
แบบของครอบครัวไทยทีเ่ ปลีย่ นไปท�ำให้การเตรียมการเข้า
สูส่ งั คมอายุยนื เปลีย่ นไป บทความนีน้ ำ� เสนอแนวทางใน
การเตรียมการ 2 ด้านเพือ่ ความอยูด่ มี สี ขุ กับการอยูอ่ ย่าง
อิสระตามวิถชี วี ติ ของคนยุคใหม่ภายใต้สงั คมอายุยนื ดังนี้

การเตรียมการด้านการเงิน
โดยปกติผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุมักจะมีรายจ่ายสูง
กว่ารายได้ ดังนั้นในช่วงชีวิตที่ยังท�ำงานได้จึงควรสะสม
ทรัพย์สินให้เพียงพอต่อการด�ำรงชีพที่อิสระในอนาคต
ค�ำถามคือ หากเราหยุดท�ำงานเมื่ออายุ 60 ปี แล้ว
เราต้องมีอายุยนื ถึง 100 ปี เราจะมีคา่ ใช้จา่ ยทัง้ หมด
เท่าไหร่ ด้วยวิถีชีวิตของคนรายได้ปานกลางโดยทั่วไป
รายงานทีดีอาร์ ไอ

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวันนอกจากปัจจัยสี่แล้วยังมีค่า
สาธารณูปโภค ค่าเดินทาง และการติดต่อสือ่ สารซึง่ จ�ำเป็น
มากในยุคปัจจุบัน ข้อมูลการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือนปี 2560 ของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
พบว่า คนรายได้ปานกลางที่อาศัยในเขตเมืองจะมีค่าใช้
จ่ายดังกล่าวเดือนละประมาณ 7,000 บาท/คน ส่วนคน
ที่อาศัยในเขตชนบทจะมีค่าใช้จ่ายนี้เดือนละประมาณ
4,500 บาท/คน ในขณะทีค่ นรวยร้อยละ 5 ของประเทศที่
อาศัยในเขตเมืองจะมีคา่ ใช้จา่ ยนีเ้ ดือนละประมาณ 19,000
บาท/คน ส่วนคนรวยที่อาศัยในเขตชนบทจะมีค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเดือนละประมาณ 12,000 บาท/คน ถ้าสมมุตใิ ห้
อัตราเงินเฟ้อเท่ากับร้อยละ 2 และอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
เท่ากับร้อยละ 1 ต่อปี คนรายได้ปานกลางทีอ่ าศัยใน
เขตเมืองจะมีคา่ ใช้จา่ ยทัง้ หมดประมาณ 5.3 ล้านบาทของ
มูลค่าเงินปัจจุบนั ตัง้ แต่อายุ 60 ปีไปจนถึง 100 ปี ซึง่ คน
กลุม่ นีจ้ ะต้องเก็บออมเงินประมาณ 4.3 ล้านบาทเมือ่ อายุ
60 ปี ส่วนคนรายได้ปานกลางทีอ่ าศัยในเขตชนบทจะ
มีคา่ ใช้จา่ ยทัง้ หมดประมาณ 3.4 ล้านบาทของมูลค่าเงิน
ปัจจุบนั ซึง่ คนกลุม่ นีจ้ ะต้องมีเงินออมประมาณ 2.8 ล้าน
บาท ในขณะทีค่ นรวยทีอ่ าศัยในเขตเมืองจะมีคา่ ใช้จา่ ย
ทัง้ หมดทีส่ งู กว่าคือ 14.3 ล้านบาทของมูลค่าเงินปัจจุบนั
นัน่ คือ คนรวยกลุม่ นีต้ อ้ งมีเงินออมประมาณ 11.5 ล้านบาท
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ส่วนคนรวยทีอ่ าศัยในเขตชนบทจะมีคา่ ใช้จา่ ยทัง้ หมด
ประมาณ 9 ล้านบาทของมูลค่าเงินปัจจุบนั ซึง่ ต้องมีเงิน
ออมประมาณ 7.3 ล้านบาท
คนสูงอายุรนุ่ ปัจจุบนั ยังไม่คอ่ ยมีเงินออม จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลการส�ำรวจประชากรสูงอายุปี 2560 ของ
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติชใี้ ห้เห็นว่า ผูส้ งู อายุรอ้ ยละ 35 มี
แหล่งรายได้หลักในการด�ำรงชีวติ จากบุตร อีกร้อยละ 31
ยังต้องท�ำงานเพื่อเลี้ยงชีพ (ในจ�ำนวนนี้มีผู้สูงอายุที่ไม่
อยากท�ำงานถึงร้อยละ 11) และอีกร้อยละ 20 มีรายได้จาก
เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ ทัง้ นีม้ ผี สู้ งู อายุเพียงร้อยละ 2 เท่านัน้
ทีม่ รี ายได้หลักมาจากเงินออมและทรัพย์สนิ ทีส่ ะสมไว้ ใน
กลุม่ ของผูส้ งู อายุทมี่ เี งินออมและทรัพย์สนิ นีม้ เี พียงร้อยละ
11 เท่านัน้ ทีม่ มี ลู ค่าเกิน 1 ล้านบาท ถ้าสมมุตวิ า่ ผูส้ งู อายุ
ใช้จา่ ยเดือนละ 7,000 บาท เงินออม 1 ล้านบาทในปัจจุบนั
ก็จะหมดลงภายในเวลา 10 ปี
ส�ำหรับวัยแรงงานในปัจจุบนั ยังนับว่ามีความโชค
ดีที่ประเทศไทยมีระบบการออมส�ำหรับวัยแรงงาน ทั้ง
ระบบการออมภาคบังคับ (the compulsory savings) ซึง่
ได้แก่ การออมกับกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ และ
การออมกับกองทุนประกันสังคม และระบบการออมภาค
สมัครใจ (the voluntary savings) เช่น การออมกับกองทุน
การออมแห่งชาติ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ กองทุนรวมหุน้
ระยะยาว หรือกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ ตัวอย่างการ
ออมของแรงงานในระบบ ที่เป็นลูกจ้างเอกชนที่เคย
ท�ำงานได้เงินเดือนละ 15,000 บาทและส่งเงินสมทบเข้า
กองทุนประกันสังคมเป็นเวลา 20 ปีจนกระทัง่ เกษียณอายุ
ตอนอายุ 60 ปี จะได้รับเงินบ�ำนาญจากกองทุนประกัน
สังคมเดือนละ 4,125 บาทและได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อีกเดือนละ 600 บาท ดังนัน้ ผูส้ งู อายุทา่ นนีจ้ ะได้เงินคิด
เป็นมูลค่าเท่ากับ 4,725 บาท/เดือน หรือ 56,700 บาท/ปี
ซึง่ รายจ่ายส�ำหรับผูส้ งู อายุรายได้ปานกลางทีอ่ าศัยในเขต
เมืองจะเท่ากับ 84,000 บาท/ปี แสดงว่าเงินบ�ำนาญกับเบีย้
ยังชีพไม่เพียงพอทีจ่ ะใช้จา่ ยในเขตเมือง ส่วนรายจ่ายของ
ผูส้ งู อายุทอี่ าศัยในเขตชนบทจะเท่ากับ 54,000 บาท/ปี ซึง่
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ดูไปแล้วอาจจะเพียงพอกับรายได้ในปีนี้ แต่อกี 2 ปีขา้ ง
หน้าเงินจ�ำนวนนีก้ จ็ ะไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะเงินเฟ้อ
จะท�ำให้มูลค่าปัจจุบันของเงินบ�ำนาญและเบี้ยยังชีพใน
อนาคตมีมูลค่าลดลงเรื่อยๆ จะเห็นว่า ถึงแม้แรงงานใน
ระบบจะมีเงินบ�ำนาญจากกองทุนประกันสังคมและเบี้ย
ยังชีพ แต่กไ็ ม่เพียงพอกับการใช้จา่ ยตามวิถชี วี ติ ของคน
รุน่ ปัจจุบนั ดังนัน้ ต้องมีการเก็บออมเพิม่ โดยถ้าอาศัยใน
เขตเมืองและใช้จา่ ยเดือนละ 7,000 บาท ควรจะออมเงิน
เพิม่ 2.85 ล้านบาท แต่ถา้ ต้องการใช้จา่ ยเดือนละ 19,000
บาท ก็ควรจะออมเงินเพิม่ ถึง 10 ล้านบาท หรือถ้าอาศัยใน
เขตชนบทและใช้จา่ ยเดือนละ 4,500 บาท ควรจะออมเงิน
เพิม่ 1.35 ล้านบาท แต่ถา้ ต้องการใช้จา่ ยเดือนละ 12,000
บาท ก็ควรจะออมเงินเพิม่ ถึง 6 ล้านบาท เพือ่ จะใช้จา่ ยได้
เพียงพอจนถึงอายุ 100 ปี
แรงงานนอกระบบที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างและมีเงิน
เดือนไม่แน่นอน ซึง่ เป็นแรงงานกลุม่ ใหญ่ของประเทศ ไม่
สามารถเข้าถึงระบบการออมของกองทุนประกันสังคมได้
จะมีเพียงทางเลือกจากระบบการออมภาคสมัครใจ เช่น
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ยกตัวอย่างการออมกับ
กอช. ถ้าเป็นสมาชิก กอช.ตัง้ แต่อายุ 15 ปีจนถึงอายุ 60
ปีทสี่ ง่ เงินออมสูงสุดปีละ 12,650 บาท จะมีเงินออมสะสม
ทัง้ สิน้ 1.5 ล้านบาท ซึง่ จะได้เงินบ�ำนาญกลับคืนเดือนละ
7,000 บาท ถ้าคิดเป็นมูลค่าปัจจุบนั คือ 3,000 บาท หรือ
ถ้าเป็นสมาชิก กอช.ช้าตอนอายุ 30 ปีจนถึงอายุ 60 ปีที่
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ส่งเงินออมสูงสุด 13,170 บาท จะมีเงินออมสะสมทัง้ สิน้
7.6 แสนบาท ซึง่ จะได้เงินบ�ำนาญกลับคืนมาเพียงเดือน
ละ 3,600 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าปัจจุบนั คือ 2,000 บาท
ดังนัน้ ถ้าน�ำเงินบ�ำนาญรวมกับเบีย้ ยังชีพก็จะเห็นว่าเงิน
รายได้ของผูส้ งู อายุทเี่ ป็นแรงงานนอกระบบมาก่อนนัน้ ไม่
เพียงพอต่อการใช้จา่ ยในแต่ละเดือน การออมภาคบังคับ
แบบกองทุนประกันสังคมจึงเป็นการส่งเสริมการออม
ทีด่ กี ว่าระบบการออมภาคสมัครใจอย่าง กอช.
ดังนั้น การขยายโอกาสให้แรงงานทุกกลุ่ม
ได้เข้าถึงระบบการออมทัง้ ภาคบังคับและภาคสมัคร
ใจควบคูก่ นั ไป โดยให้ระบบการออมภาคบังคับเป็น
กลไกหลักและการออมภาคสมัครใจเป็นกลไกเสริม
ภายใต้ขอ้ ตระหนักทีว่ า่ แรงงานนอกระบบเมือ่ เข้าสูร่ ะบบ
ของกองทุนประกันสังคมนัน้ จ�ำเป็นจะต้องส่งเงินสมทบทัง้
ส่วนของตนเองและนายจ้าง และอัตราการสมทบเพือ่ สิทธิ
ประโยชน์ดา้ นบ�ำนาญของกองทุนประกันสังคมจะต้องเพิม่
สูงขึน้ ในอนาคตเพือ่ ให้เพียงพอกับการจ่ายบ�ำนาญแก่คน
ไทย การขยายโอกาสในการออมได้หลายระบบนีจ้ งึ เป็นอีก
ทางเลือกทีจ่ ะช่วยสร้างความมัน่ คงทางด้านการเงินให้แก่
คนไทยในสังคมอายุยนื ให้มนั่ คงขึน้

การเตรียมการด้านสุขภาพ
ภายใต้สังคมอายุยืน นอกจากความมั่นคงทาง
ด้านการเงินแล้ว สุขภาพทีส่ มบูรณ์แข็งแรงก็เป็นสิง่ ส�ำคัญ
ไม่แพ้กนั เนือ่ งจากการเป็นโรคหรือเจ็บป่วยย่อมต้องเสีย
เงินไปกับการรักษาพยาบาล ซึ่งจะส่งผลต่อเงินออมที่
สะสมไว้ให้หมดลงอย่างรวดเร็ว ค�ำถามคือ แล้วคนไทยมี
สุขภาพเป็นอย่างไร มีอายุยนื ขึน้ ขนาดไหนนัน้ ดูได้จาก
อายุคาดเฉลีย่ เมือ่ แรกเกิด (Life Expectancy at Birth) ซึง่
ย้อนไปในอดีตเมือ่ ปี 2550 ข้อมูลของ Institute for Health
Metrics and Evaluation ประมาณการว่า ผูช้ ายไทยมีอายุ
คาดเฉลีย่ อยูท่ ี่ 70.5 ปี และเพิม่ เป็น 74.3 ปีในปี 2560
ส่วนผูห้ ญิงไทยมีอายุคาดเฉลีย่ อยูท่ ี่ 77.2 ปี และเพิม่ เป็น
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82.0 ปีในปี 2560 จะเห็นว่าทัง้ ผูช้ ายและผูห้ ญิงไทยต่าง
มีอายุทยี่ นื ยาวขึน้
ภายใต้สถานการณ์ที่คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยที่
ยืนยาวขึน้ นัน้ กลับพบว่า ขณะทีค่ นไทยอายุยนื ขึน้ แต่จะ
มีชว่ งชีวติ หนึง่ ทีต่ อ้ งอยูก่ บั ความพิการ โดยดูจากอายุคาด
เฉลีย่ ทีม่ สี ขุ ภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy) ใน
ปี 2560 ผูช้ ายไทยมีอายุคาดเฉลีย่ ทีม่ สี ขุ ภาพดีเพียง 65.7
ปี แสดงว่าผูช้ ายไทยต้องอยูก่ บั ความพิการประมาณ 8.6
ปี ส่วนผูห้ ญิงไทยมีอายุคาดเฉลีย่ ทีม่ สี ขุ ภาพดีอยูท่ ี่ 71.3
ปี แสดงว่าจะต้องอยูก่ บั ความพิการประมาณ 10.7 ปี ซึง่ มี
สาเหตุมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้ รัง เช่น โรคเส้นเลือด
สมองตีบ แตก ตัน โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง และอีกสาเหตุหนึง่ มาจากอุบตั เิ หตุทาง
ถนน เป็นต้น
ประสบการณ์ ข อง ดร.ศุ ภ วุ ฒิ สายเชื้ อ ที่
ปรึกษากลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ทีห่ นั มาให้
ความส�ำคัญกับประเด็นด้านสุขภาพ โดยเฉพาะกับการแก่
ตัวอย่างมีคณ
ุ ภาพ เนือ่ งจากยุคปัจจุบนั นีค้ นทัว่ โลกมีอายุ
ยืนยาวขึน้ ซึง่ เป็นอายุยนื ทีม่ าพร้อมกับการเจ็บป่วย ถ้า
หากไม่มีการดูแลสุขภาพให้ดี เช่น การป่วยด้วยโรคไม่
ติดต่อเรือ้ รัง ผลทีต่ ามมาคือ ค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพ และ
การเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร ค�ำถามคือ เราจะปรับเปลีย่ น
วิธกี ารด�ำรงชีวติ อย่างไรจึงจะมีอายุทยี่ นื ยาวและสุขภาพ
ดี เพราะปัญหาหลักไม่ได้อยูท่ จี่ ำ� นวนเงินและเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ งานวิจัย
ฉบับที่ 154 กรกฎาคม 2562

ของมหาวิทยาลัย Harvard โดย Li et al.1 ได้ศกึ ษาปัจจัย
ทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นได้โดยไม่ตอ้ งใช้เงินในการด�ำรงชีวติ
ของชาวอเมริกนั ซึง่ ได้แก่ การสูบบุหรี่ การกินอาหาร การ
ออกก�ำลังกาย การดืม่ สุรา และน�ำ้ หนักตัว มาวิเคราะห์เพือ่
ดูวา่ การปรับปัจจัยในการด�ำรงชีวติ จะช่วยให้อายุยนื ยาว
โดยปราศจากโรคภัยได้หรือไม่ ซึง่ ผลการวิจยั ชีช้ ดั ว่า หาก
ปฏิบตั ติ วั ให้ถกู ต้องตามกฎเหล็กทัง้ 5 ข้อนีจ้ ะช่วยยืดอายุ
ให้ยนื ยาวขึน้ อีก 12-14 ปี กฎเหล็ก 5 ข้อดังกล่าว ได้แก่
1. ห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
2. กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ (ไม่มันมากหรือ
หวานมากเกินไป)
3. ออกก�ำลังกายทุกวันๆ ละ 30 นาที หรือ
มากกว่านั้น
4. ดื่มไวน์ได้ไม่เกิน 1 แก้วต่อวันส�ำหรับผู้หญิง
และไม่เกิน 2 แก้วส�ำหรับผู้ชาย
5. อย่าอ้วน โดยค่าดัชนีมวลกาย (body mass
index) ต้องอยู่ระหว่าง 18.5-24.9
การเปลีย่ นแปลงการด�ำเนินชีวติ ดังกล่าวข้างต้น
เป็นเรือ่ งไม่ยากนัก แต่มคี วามคุม้ ค่าสูงมาก เพราะท�ำให้
เรามีอายุยนื ขึน้ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใดๆ เลย และยัง
เป็นการประหยัดค่าใช้จา่ ยในชีวติ เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากไม่ตอ้ ง
ซือ้ บุหรีแ่ ละสุราอีกด้วย
ส�ำหรับเรื่องสุขภาพและความสามารถในการท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวันของผู้สูงอายุไทย จากข้อมูลการส�ำรวจ
ประชากรสูงอายุปี 2560 ของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ พบ
ว่า ประเทศไทยมีผสู้ งู อายุ 60 ปีขนึ้ ไปทัง้ สิน้ ประมาณ 11.3
ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทัง้ หมด เป็น
ผูส้ งู อายุชาย 5.0 ล้านคน (ร้อยละ 15.4) และผูส้ งู อายุหญิง
6.2 ล้านคน (ร้อยละ 18.0)
ถ้าหากจ�ำแนกผู้สูงอายุตามระดับความสามารถ
ในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันด้วยตนเอง (Barthel Activities
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of Daily Living Index) จะสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุม่ ได้แก่
กลุม่ ทีไ่ ม่มภี าวะพึง่ พา (กลุม่ ติดสังคม) กลุม่ ทีม่ ภี าวะพึง่ พา
ปานกลางถึงรุนแรง (กลุม่ ติดบ้าน) และกลุม่ ทีม่ ภี าวะพึง่ พา
โดยสมบูรณ์ (กลุ่มติดเตียง) ทั้งนี้ สถานการณ์ปี 2560
ประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาทั้งหมดประมาณ
3.2 แสนคน เป็นกลุม่ ติดบ้าน 2 แสนคน และกลุม่ ติดเตียง
1.2 แสนคน นอกจากนี้ ถ้าหากมองว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ
ตัง้ แต่ 90 ปีขนึ้ ไปเป็นผูท้ มี่ อี ายุยนื จะพบว่า ผูส้ งู อายุกลุม่
นีม้ ภี าวะพึง่ พาเป็นกลุม่ ติดบ้านถึงร้อยละ 17.9 และเป็น
กลุม่ ติดเตียงถึงร้อยละ 14.2 ซึง่ แนวโน้มของการมีผสู้ งู อายุ
ทีม่ ภี าวะพึง่ พานีจ้ ะเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
จากงานวิ จั ย ของสถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นา
ประเทศไทย (2560)2 ได้พยากรณ์ไว้วา่ อีกไม่ถงึ 10 ปีคอื
ปี 2570 ประเทศไทยจะมีผสู้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พาถึง 5.6
แสนคน เป็นกลุม่ ติดบ้าน 3.5 แสนคน และเป็นกลุม่ ติด
เตียงสูงถึง 2 แสนคน ยิง่ กว่านัน้ อีก 25 ปีขา้ งหน้าถัดไป
อีกคือ ปี 2585 ประเทศไทยจะมีผสู้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พา
สูงถึง 1 ล้านคน เป็นกลุม่ ติดบ้าน 6.2 แสนคน และเป็น
กลุม่ ติดเตียง 3.7 แสนคน ถ้าหากสถานการณ์ยงั คงเป็น
เช่นนีแ้ ละประเทศไทยยังไม่มรี ะบบการดูแลระยะยาวทีม่ ี
ประสิทธิภาพจะส่งผลให้ประเทศต้องสูญเสียทรัพยากร
และต้องแบกรับภาระพึง่ พาของผูส้ งู อายุจำ� นวนมากอย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้

ในบริบทของสังคมไทย คนในชุมชนยังมีภาพของ
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของจิตอาสาหรือ
อาสาสมัคร มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากร
สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.
สต.) ที่ ร ่ ว มมื อ กั น ดี ภาพเช่ น นี้ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด รู ป แบบ
สวัสดิการชุมชนที่เป็นเสมือนกลไกกระจายความเสี่ยง
ระดับชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาได้ เช่น
เทศบาลต�ำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ล�ำพูน ทีม่ ชี มรมอาสา
ปันสุข มีอาสาสมัครร่วมกับเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลและ รพ.สต.
ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน/ติดเตียงทุกวันเสาร์
ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยอาสาสมัครกลุม่ นีจ้ ะเข้าไปดูแล
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขอนามัย และการพูดคุย
เพื่อสร้างก�ำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ เทศบาลต�ำบลสะอาด
อ.น�ำ้ พอง จ.ขอนแก่น เป็นอีกหนึง่ ชุมชนทีม่ รี ปู แบบการ
ดูแลผู้สูงอายุแบบ Day Care โดยทุกเช้าเทศบาลจะจัด
บริการรถไปรับและส่งผูส้ งู อายุมาทีศ่ นู ย์ Day Care ภายใน
ศูนย์ฯ จะมีนกั กายภาพบ�ำบัดท�ำกายภาพบ�ำบัดเพือ่ ฟืน้ ฟู
สภาพร่างกายให้ผู้สูงอายุ มีการนวดแผนไทย มีบริการ
อาหารกลางวันฟรี มีกจิ กรรมเชิงสังคม เช่น การพบปะพูด
คุยกัน นอกจากนีย้ งั มีบริการเยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุเพือ่ เข้าไป
ดูแลผูส้ งู อายุกลุม่ ติดเตียงทีไ่ ม่สามารถลุกขึน้ มาช่วยเหลือ
ตนเองได้ นอกจากนีย้ งั มีรปู แบบการดูแลผูส้ งู อายุในเขต
ชุมชน เช่น เทศบาลนครรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ซึง่ เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล บุคลากรสาธารณสุขของศูนย์บริการ
สาธารณสุข และอาสาสมัครในชุมชนเป็นก�ำลังหลักใน
การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุครบวงจรครอบคลุมผู้สูงอายุ
ทุกกลุม่ โดยมีเครือข่ายภาควิชาการเข้ามาสนับสนุนด้าน
การวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ การดูแลผูส้ งู อายุ มีการจัดท�ำ
ฐานข้อมูลผูส้ งู อายุเพือ่ น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์และออกแบบ
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กิจกรรมให้เหมาะสมกับการดูแลผูส้ งู อายุแต่ละกลุม่ มีการ
ออกเยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุ มีการอบรมการดูแลผูส้ งู อายุให้แก่
อาสาสมัครและญาติผดู้ แู ลผูส้ งู อายุในครอบครัว เป็นต้น
ตัวอย่างการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนดังกล่าวเป็นรูป
แบบของสวัสดิการชุมชนที่ดีและประหยัด แต่มีข้อ
จ�ำกัดคือไม่ได้เกิดขึน้ ในทุกพืน้ ทีข่ องประเทศไทย ขึน้
อยูก่ บั ศักยภาพของชุมชน
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีภาพของการดูแลผู้สูง
อายุโดยชุมชนแต่ผู้ดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังเป็นคนใน
ครอบครัวของผู้สูงอายุมากกว่าคนภายนอก จากการ
ส�ำรวจประชากรสูงอายุปี 2560 ของส�ำนักงานสถิติแห่ง
ชาติ พบว่า ผูส้ งู อายุกลุม่ ติดเตียงร้อยละ 7-9 ไม่มผี ดู้ แู ล
โดยผูส้ งู อายุชายกลุม่ ติดเตียงส่วนใหญ่มผี ดู้ แู ลเป็นคูส่ มรส
ถึงร้อยละ 39 รองลงมาคือบุตรสาวอีกร้อยละ 37 ส่วนผู้
สูงอายุหญิงกลุ่มติดเตียงส่วนใหญ่มีผู้ดูแลเป็นบุตรสาว
ถึงร้อยละ 43 รองลงมาคือญาติรอ้ ยละ 19 มีเพียงร้อยละ
8 เท่านัน้ ทีผ่ ดู้ แู ลเป็นคูส่ มรส ทัง้ นีเ้ พราะว่าผูส้ งู อายุหญิง
กลุม่ ติดเตียงกว่าร้อยละ 70 เป็นหม้าย จึงอาจสรุปได้วา่ ผู้
ดูแลผูส้ งู อายุมกั เป็นผูห้ ญิง
ในปัจจุบันสถานการณ์ที่ผู้หญิงเริ่มมีบทบาทใน
การท�ำงานนอกบ้านเช่นเดียวกับผูช้ ายมีเพิม่ มากขึน้ โดย
เฉพาะผู้หญิงที่อาศัยในเขตเมือง ซึ่งแน่นอนว่าจ�ำนวนผู้
หญิงที่จะท�ำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวต้อง
ลดน้อยลง ค�ำถามทีต่ ามมาคือ แล้วผูส้ งู อายุกลุม่ ติด
เตียงทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เป็น 200,000 คนในปี 2570 และเพิม่
เป็น 300,000 คนในปี 2580 จะมีใครเป็นผู้ดูแล ถ้า
หากจะกระจายความเสี่ยงของสถานการณ์ดังกล่าว
นีไ้ ปในระดับชุมชน ซึง่ ยังคงมีขอ้ จ�ำกัดทีไ่ ด้กล่าวไป
แล้ว ประเทศไทยยังมีทางเลือกในการดูแลผูส้ งู อายุ
อืน่ ๆ อีกหรือไม่
ในต่างประเทศมีระบบการดูแลระยะยาวเพื่อผู้
สูงอายุ ทัง้ การจ้างผูด้ แู ลทีอ่ าจจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติ
ผู้ดูแลเหล่านี้กลายเป็นอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมอย่าง
ถูกต้อง และมีระบบประกันการดูแลระยะยาวเพื่อช่วย
ฉบับที่ 154 กรกฎาคม 2562

สนับสนุนด้านค่าใช้จา่ ยในการดูแลผูส้ งู อายุในภาวะพึง่ พา
ยกตัวอย่างเช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยียม ซึ่ง
มีการเก็บเงินสมทบเข้าระบบประกันสังคมเป็นส่วนหลัก
และมีเงินภาษีมาสนับสนุนเพิ่มบางส่วน ประเทศสวีเดน
และอังกฤษที่ใช้เงินภาษีรัฐบาลท้องถิ่นมาใช้ในการจัด
สวัสดิการดูแลระยะยาว หรือประเทศญีป่ นุ่ ทีม่ กี ารเก็บเงิน
เบี้ยประกันจากคนอายุ 40-65 ปี เพื่อสิทธิประโยชน์ทั้ง
การดูแลทีบ่ า้ น การดูแลในชุมชน และการดูแลในสถาบัน
ทัง้ นีผ้ สู้ งู อายุทเี่ ข้ารับบริการต้องร่วมจ่ายร้อยละ 10 ของ
ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
ด้ า นค่ า ใช้ จ ่ า ยในการดู แ ลระยะยาวของ
ประเทศไทย มีงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย3 ได้ประมาณการค่าใช้จา่ ยรวมของการดูแล
ระยะยาวของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา ซึ่งประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร และค่าใช้จา่ ยด้านการเดินทาง พบว่า ค่าใช้จา่ ย
รวมของการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านเป็นเงิน
ประมาณ 120,000 บาท/คน/ปี ส่วนการดูแลระยะยาวผู้
สูงอายุกลุม่ ติดเตียงเป็นเงินประมาณ 230,000 บาท/คน/ปี
แล้วคนไทยต้องการระบบประกันการดูแลระยะ
ยาวหรือไม่ และรูปแบบระบบประกันดังกล่าวที่คนไทย
3

Worawan Chandoevwit and Nada Wasi. 2019. Eliciting
demand for long-term care insurance in Thailand: Evidence
from a discrete choice experiment. Discussion Paper No.106.
PIER. Bangkok. Sponsored by Thai Health Promotion Foundation.
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สนใจเป็นอย่างไร ดร.นฎา วะสี สถาบันวิจยั เศรษฐกิจ
ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ได้ทำ� การวิจยั ร่วมกับสถาบันวิจยั เพือ่ การ
พัฒนาประเทศไทย พบว่า คนไทยอยากได้ระบบประกัน
การดูแลระยะยาวทีค่ รอบคลุมทัง้ วัสดุอปุ กรณ์ในการดูแล
ผู้สูงอายุ มีบุคลากรสาธารณสุขเยี่ยมบ้าน มีบริการดูแล
ผูส้ งู อายุรายวัน และสัดส่วนทีร่ ฐั จะร่วมจ่ายเพือ่ การดูแล
ผูส้ งู อายุ ส่วนรูปแบบระบบประกันฯ ทีค่ นไทยสนใจหรือ
มีสัดส่วนการเลือกมากที่สุดคือ รูปแบบที่คนไทยต้อง
จ่ายเบีย้ ประกันที่ 500 บาท โดยจะต้องได้รบั การดูแลที่
ครอบคลุมวัสดุอปุ กรณ์ในการดูแลผูส้ งู อายุและมีบคุ ลากร
สาธารณสุขเยีย่ มบ้าน
สุดท้ายแล้วระบบประกันการดูแลระยะยาวที่
เหมาะสมกับคนไทยจะต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเชิง
นโยบายของหน่วยงานรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวม
ทั้งคนไทยที่จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากระบบประกันฯ
ดังกล่าวนี้ ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นรูปแบบเหมือน
กันทั้งประเทศ (Universal program) หรือจะมีหลายๆ
ประเภทเพือ่ ให้คนไทยได้เลือก (Multiple-tier program)
โดยสิง่ ส�ำคัญคือจะต้องได้ระบบประกันฯ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และมีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการส�ำหรับคน
ไทยทุกคน
โดยสรุปแล้ว ภายใต้สงั คมอายุยนื ทีส่ ภาพสังคม
และครอบครัวเปลีย่ นแปลงไป คนไทยต้องพึง่ ตนเองมาก
ขึน้ การสร้างความมัน่ คงทางด้านการเงินและสุขภาพจะ
ช่วยให้ทกุ คนมีอายุยนื อย่างมีอสิ ระ ในด้านการเงิน การ
สะสมเงินออมทัง้ ภาคบังคับและสมัครใจไม่เพียงช่วยเสริม
พลังของการลงทุนเท่านัน้ แต่จะท�ำให้คนอายุยนื มีเงินจับ
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จ่ายใช้สอยซึ่งเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ
ส�ำหรับด้านสุขภาพนั้น เมื่อถึงเวลาที่ร่างกายเสื่อมถอย
ลง แม้วา่ จะอยูค่ นเดียว ไม่มบี ตุ รหรือญาติคอยดูแล เรา
ก็ควรมีระบบทีร่ องรับและไว้ใจได้ เช่น ระบบประกันการ
ดูแลระยะยาวที่เสริมกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า หรือส�ำหรับคนทีอ่ ยูใ่ นชุมชนก็ควรมีระบบสวัสดิการ
ชุมชนที่ช่วยกันจัดการความเสี่ยงในภาวะพึ่งพาของคน
อายุยนื ได้ ทัง้ นี้ การมีอายุยนื อย่างมีสขุ ภาพดียอ่ มดีทสี่ ดุ
เพราะการมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอจะช่วยให้
ท�ำงานได้ยาวนานขึ้น และได้ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานไป
อีกยาวนานด้วยเช่นกัน
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