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ที่มา: การเสวนาช่วงท้ายเรื่อง “ไทยแข่งขัน และอยู่ดีมีสุขได้อย่างไร ในสังคม
อายยุนื” ในการสมัมนาวชิาการประจ�าปี 2562 ของสถาบันวจิยัเพือ่การพัฒนา
ประเทศไทย เรือ่ง “สงัคมอายยุนื: แข่งขนั และอยูดี่มีสขุได้อย่างไร?” เมือ่วนัที่ 
13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ศ. คลินิก เกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร อดีต
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พญ. กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล 
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการทางการแพทย์ โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง  
เคาน์ตี้ ในเครือ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อ�านวย
การส�านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ ผู้ก่อต้ังและ
กระบวนกรด้านสร้างสรรค์ความรู้ บริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีม จ�ากัด ด�าเนิน
การเสวนาโดยคุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหาร THE  
STANDARD

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  
(ทีดีอาร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทดีีอาร์ไอ” 
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา
ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง
เรียบง่ายเพ่ือจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
 “รายงานทีดอีาร์ไอ” มีโอกาสรบัใช้สงัคม
ไทยมาตลอด ท้ังเป็นรายสะดวก และปรบัมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม 
ต้ังแต่ฉบับท่ี 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี 
อาร์ไอ” จะมาพบผู้อ่านเป็นรายสะดวก 
พร้อมทั้งยังคงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม
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สถานการณ์สังคมอายุยืน

ในสถานการณ์ปัจจุบันสัดส่วนผู้สูงอายุของไทย

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการคาดประมาณ

ประชากรของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.)1 ว่า สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูง

อายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564 โดยมีประชากรที่เป็นผู้สูงวัย

ร้อยละ 20 และจะเพิ่มเป็นร้อยละ 25 ในปี 2574 ซึ่งจะ

ท�าให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสูงสุด (Su-

per-aged society) ขณะเดียวกัน จ�านวนคนวัยท�างาน

กลับจะมีสัดส่วนลดลง ซึ่งจะท�าให้จ�านวนประชากรผู้สูง

วยัท่ีประชากรคนวยัท�างานต้องเล้ียงดูเพิม่ขึน้ เหน็ได้จาก

อตัราส่วนพึง่พงิวยัชรา (Old-age dependency ratio)2 ทีม่ี

แนวโน้มสงูขึน้ จากปี 2560 อตัราส่วนพึง่พงิอยูท่ี่ 16 หรอื

กล่าวได้ว่าแรงงาน 6 คนต้องเล้ียงดูผูส้งูวยั 1 คน3 ทัง้นี ้ก็

มีการคาดการณ์อีกว่าในปี 2578 อัตราส่วนพึ่งพิงจะเพิ่ม

เป็น 41.4 หรือคนวัยท�างานเพียง 2.5 คนต้องเลี้ยงดูผู้สูง

วัย 1 คน ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนว่าในอนาคตผู้สูงอายุส่วน

ใหญ่จะต้องพึง่พาตนเองมากขึน้ ต่างจากอดีตทีลู่กหลาน

วัยท�างานยังสามารถดูแลผู้สูงอายุได้

แม้ว ่าหลายฝ่ายจะเห็นว่าการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างประชากรดังท่ีกล่าวข้างต้นจะส่งผลกระทบต่อ

สงัคมและเศรษฐกิจไทยอย่างมีนยัส�าคญั แต่ประเทศไทย

ก็ยังขาดความชัดเจนด้านนโยบายเพื่อรองรับสังคม

อายุยืน อย่างไรก็ดี การออกแบบนโยบายส�าหรับสังคม

อายุยืนมิได้หมายถึงการให้ความส�าคัญกับกลุ่มผู้สูงวัย

1 ที่มา: การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2543-2573 เข้าถึง

ได้จาก http://social.nesdb.go.th/social/Portals/0/Documents/
pop_34.zip 
2 อัตราส่วนพึ่งพิงวัยชรา เป็นจ�านวนผู้สูงอายุต่อจ�านวนผู้ที่อยู่ในวัยท�างาน 

100 คน โดยผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ที่อยู่ใน

วัยท�างาน คือ ผู้ที่มีอายุในช่วง 15-59 ปี ข้อมูลจากบทความประชากรไทยใน

อนาคต (ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และปราโมทย์ ประสาทกุล) เข้าถึงได้จาก http://
www.ipsr.mahidol.ac.th/IPSR/AnnualConference/ConferenceII/
Article/Article02.htm 
3 ข้อมูลจากธนาคารโลก เข้าถึงข้อมูลได้จาก https://data.worldbank.org

ไทยแข่งขัน และอยู่ดีมีสุขได้
อย่างไร ในสังคมอายุยืน
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เท่านั้น แต่คือการเตรียมความพร้อมส�าหรับคนทุกช่วง

วัย ดังนั้น ภาครัฐจึงควรก�าหนดทิศทางและนโยบายท้ัง

ด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีค�านงึถงึคนทุกกลุ่ม ขณะท่ีภาค

เอกชนจะต้องปรับตวัตามสภาพตลาดแรงงานท่ีเปล่ียนไป 

รวมถงึการพฒันาธรุกิจให้ตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ 

ส่วนประชาชนทุกคนมีหน้าท่ีเตรียมตนเองให้พร้อมทั้ง

ในเร่ืองสุขภาพ การวางแผนการท�างาน และการออม 

ทั้งหมดนี้เพื่อให้ไทยมีความพร้อมและสามารถแข่งขัน 

รวมทั้งอยู่ดีมีสุขได้ในสังคมอายุยืน 

นิยามการอยู่ดีมีสุข 

“การอยู่ดี มีสุข” เป็นเป้าหมายหนึ่งในสังคมอายุ

ยืน นพ. อุดม คชินทร กล่าวว่าสังคมอายุยืนที่อยู่ดีมีสุข

ต้องมีองค์ประกอบสองเรือ่ง ได้แก่ การมีคุณภาพชวีติทีดี่

และสขุภาพทีดี่ “คณุภาพชวีติทีดี่” หมายถงึการท่ีผูส้งูอายุ

สามารถพึง่พาตนเองด้วยสภาพแวดล้อมทางสงัคมท่ีเอือ้

ต่อการด�าเนินชีวิต และการท�างานที่จะช่วยสร้างคุณค่า

พร้อมกับการได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ส่วน “สขุภาพ

ที่ดี” นั้นหมายถึงการมีสุขภาวะที่ดีท้ังด้านร่างกายและ

จิตใจ นอกจากนี้คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ได้อธิบายเพิ่มเติม

ว่าสุขภาวะที่ดีมีด้วยกัน 4 มิติ ได้แก่ การมีความรู้ในการ

ดูแลสขุภาพ การมีหลักประกันทางรายได้ การอยูใ่นสภาพ

แวดล้อมที่ปลอดภัย และการมีส่วนร่วมทางสังคม

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในสังคมอายุยืน

การเรียนรู้ตลอดชวีติเพือ่การท�างานในสงัคมอายุ

ยืน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้

สูงอายไุด้ท�างานทีเ่หมาะสม นอกจากจะช่วยสร้างรายได้

ให้ผู้สูงวัยสามารถดูแลตนเองได้แล้วยังช่วยสร้างคุณค่า

ทางจิตใจ ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศตัวอย่างที่

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ท�างาน ซึ่งภาคเอกชนและกลุ่ม

วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social enterprise) มีส่วนส�าคัญใน

การส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วยการ

จดัประเภทงานท่ีเหมาะกับผูสู้งวยัและการให้ค่าตอบแทน

ที่เหมาะสม

อย่างไรก็ดี การคงอยู่หรือกลับสู่ตลาดแรงงาน

เม่ือเข้าสู่วยัเกษยีณนัน้ผูส้งูวยัจ�าเป็นต้องเรยีนรู้ ปรับปรุง

ทักษะเดิมและพร้อมที่จะเพิ่มเติมทักษะใหม่ การปลูกฝัง

แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นส่ิงส�าคัญส�าหรับคน

ทุกวยั นอกจากนัน้เพือ่รองรับแนวคดิดังกล่าว ภาครัฐควร

ส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระบบการศึกษา เช่น 

การจัดหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรประกาศนียบัตร 

(Non-degree) เพื่อสร้างทักษะที่ตรงกับความต้องการ

ของตลาด มหาวิทยาลัยต้องปรับรูปแบบการเรียนการ

สอนให้เอือ้ต่อคนหลากหลายกลุม่ และยกเลิกการก�าหนด

อายุของนกัศกึษา ทัง้นี ้การขยายกลุ่มเป้าหมายนกัศึกษา

ให้ครอบคลุมกลุ่มวยัท�างานและผูส้งูวยั จะช่วยแก้ปัญหา

ภาวะท่ีนั่งว่างในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นผลมาจาก

จ�านวนเด็กที่เกิดน้อยและกลุ่มท่ีเข้าสู่ระดับอุดมศึกษามี

เพียงครึ่งหนึ่งของจ�านวนเด็กทั้งหมด

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการด�าเนินชีวิต

จากแนวโน้มท่ีผู้สูงอายุต้องพึ่งพาตนเอง การ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อต่อการด�าเนินชีวิตจึงเป็น

สิ่งท่ีภาครัฐจะต้องจัดสรรให้เกิดขึ้น เช่น เมืองควรถูก

ออกแบบให้รองรับต่อคนทุกกลุ่มในสังคม (Universal 

design) ทัง้ระบบขนส่งสาธารณะ ทางเท้า และส่ิงอ�านวย

ความสะดวกในอาคาร มหาวิทยาลัยมหิดลได้พยายาม

สร้างตัวอย่างเมืองท่ีเหมาะกับคนทุกกลุ่มผ่านโครงการ 

Green Campus ซึ่งเป็นการออกแบบสถานศึกษาให้

เป็นมิตรกับคนและส่ิงแวดล้อม และพัฒนาระบบการ

สัญจร โดยพัฒนาขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน

มหาวิทยาลัย และลดพื้นที่ถนนเพื่อเพิ่มทางเท้าและทาง

จกัรยาน ซึง่จะช่วยลดมลพษิและสร้างเสริมสขุภาพให้กับ

นักศึกษาและบุคลากร
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การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะ

ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 

(สสส.) ซึง่มีพนัธกิจด้านการส่งเสริมสุขภาวะก�าลังผลักดัน 

“นโยบายสูงวัยอย่างกระปรีก้ระเปร่า (Active Aging)” เพือ่

มิให้ผู้สูงวัยตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหาด้านสุขภาวะ 

ซึ่งมักเป็นกลุ่มผู้สูงวัยท่ีอยู่โดดเด่ียวหรือกลุ่มที่มีรายได้

ต�่ากว่าเส้นความยากจน ทั้งนี้ การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีจะ

มีองค์ประกอบส�าคัญ 4 มิติ ได้แก่

(1) การมีความรู้ด้านสุขภาพ 

สสส. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแล

ตนเองและป้องกันการเจ็บป่วย ซึ่งมีต้นทุนต�่ากว่าการ

รักษาเมื่อเจ็บป่วย ในอีกด้านหนึ่ง กระทรวงสาธารณสุข

ก�าลังด�าเนินโครงการ Genomics Thailand ซึ่งเป็นการ

ศึกษาวิธีถอดรหัสพันธุกรรมและน�าข้อมูลดังกล่าวมา

ประกอบการวินิจฉัย ป้องกันและรักษาโรค อาทิ โรค

มะเร็ง ท�าให้สามารถเลือกวิธีรักษาส�าหรับผู้ป่วยแต่ละ

รายได้ตรงจุด วิธีดังกล่าวถือเป็นแนวทางการรักษาแบบ

แม่นย�า (Precision medicine) ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย

จากการรักษา4

นอกจากบริการด้านสขุภาพจากภาครัฐแล้ว ภาค

เอกชนยงัจะเป็นผูใ้ห้บริการรายส�าคัญในอนาคต ปัจจบัุน

ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพในประเทศไทยเกิดขึ้นจ�านวน

มากพร้อมกับความหลากหลายของบริการ ตัวอย่างเช่น 

โครงการจณิณ์ เวลบีอิง้ เคาน์ตี ้ของเครือธนบุรี เฮลท์แคร์ 

กรุ๊ป ซึ่งให้บริการที่พักผู้สูงอายุผนวกกับการให้บริการ

ทางการแพทย์ ท�าให้ผู้สูงวัยได้อยู่ใกล้ชิดแพทย์มากข้ึน 

บริการเพื่อสุขภาพของเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

แต่ส�าหรับกลุม่ผูส้งูวยัทีมี่รายได้น้อย ยงัพอมีบริการดูแล

ผู้สูงอายุในราคาที่เข้าถึงได้ เช่น บริการของกิจการเพื่อ

สังคม Buddy Home Care ริเร่ิมโดยมูลนิธิพัฒนางาน

4 ที่มา: จีโนมิกส์ไทยแลนด์ เข้าถึงได้จาก https://www.genomicsthai-

land.com/Genomic/home

ผู้สูงอายุ โครงการนี้จะช่วยพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มี

ความรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงวัย5

(2) การสร้างหลักประกันทางรายได้ 

ผู้สูงวัยจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแต่ละ

คร้ังค่อนข้างสูง โดยค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลจะสูงกว่า

คนหนุ่มสาวหรือคนวัยท�างานประมาณ 5 ถึง 10 เท่า ดัง

นั้น การมีเงินออมหรือหลักประกันทางรายได้จึงเป็นสิ่ง

จ�าเป็น การปลูกฝังทัศนคติเรื่องการออมตั้งแต่วัยท�างาน

จงึเป็นเร่ืองส�าคัญอย่างยิง่ โดยปัจจบัุนผูท้ีจ่ะเกษยีณควร

จะมีเงนิอย่างน้อย 4 ล้านบาทเพือ่ใช้จ่ายหลังเกษยีณอายุ 

(3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

ผูสู้งวยัควรอาศยัอยูใ่นสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม 

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภัยจึง

เป็นเรือ่งจ�าเป็น เพือ่ป้องกนัการเกิดเหตพุลัดตกหกล้มซึง่

เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในกลุ่มผู้สูงวัย ทั้งนี้ คน

ที่สนใจสามารถขอค�าปรึกษาการปรับปรุงบ้านจากศูนย์

ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal Design 

Center: UDC) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สสส. กับ

มหาวิทยาลัย 5 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ อนึ่ง UDC มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและ

พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม ให้ค�าปรึกษา

เร่ืองการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงท่ีอยู ่อาศัยที่

เหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ และเป็นธนาคาร

อปุกรณ์ทีร่วบรวมเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส�าหรับผูส้งูอายุและ

คนพิการ 

(4) การมีส่วนร่วมทางสังคม 

กิจกรรมทางสังคมจะช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ 

ความรู้สึกยึดโยงและการได้รับการยอมรับให้แก่ผู้สูงวัย 

5  ทีม่า: มลูนธิพิฒันางานผูส้งูอาย ุเข้าถงึได้จาก https://fopdev.or.th/bhc/
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ถือเป็นการสร้างหลักประกันการมีชีวิตที่ยืนยาว ปัจจุบัน

หน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมกิจการผู้สูงอายุ สสส. และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนผู้

สูงอายุกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้และ

พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้เท่าทันกับสภาพสังคมท่ี

เปลี่ยนไปและช่วยลดการพึ่งพิงของผู้สูงวัย ส่วนในเมือง

มีกิจการเพื่อสังคม “ยังแฮปปี้ (Young happy)” ซึ่งสร้าง

แอพพลิเคชันท่ีช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้สูงวัย

ในเมือง ในแอพพลิเคชันจะมีข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม

ต่างๆ ส�าหรับผู้สูงวัย เช่น การเป็นจิตอาสา ซึ่งสามารถ

เก็บสะสมชัว่โมงการท�างานเพือ่แลกเป็นบรกิารในอนาคต

ได้ อาทิ ส่วนลดค่าตรวจสุขภาพ 

โอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน

โครงสร้างทางประชากรที่เปลี่ยนไปท�าให้เกิด

ความต้องการบริการใหม่ๆ ในสังคมอายุยืน ภาคธุรกิจ

จึงต้องเร่งปรับรูปแบบทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความ

ต้องการใหม่นั้น พญ. กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ได้

ยกตัวอย่างธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตในสังคมอายุยืน เช่น 

ธุรกิจด้านสุขภาพ ธุรกิจด้านการศึกษา ธุรกิจประกันภัย 

ธรุกิจสนิเชือ่เพือ่ผูส้งูอายโุดยมีทีอ่ยูอ่าศยัเป็นหลักประกัน 

(Reverse Mortgage) เป็นต้น โดยธุรกิจส�าคัญที่จะกลาย

เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ก็คือ ธุรกิจ

ด้านสุขภาพ (Healthcare service) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไทย

สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากจุดแข็งด้านความสามารถ

ของบุคลากรทางการแพทย์ คุณภาพและมาตรฐานของ

บริการในระดับนานาชาติ การมีใจรักบริการ และค่า

รักษาพยาบาลที่สมเหตุสมผล ท�าให้ชาวต่างชาติ เช่น 

ญี่ปุ่น จีน สนใจเข้ามาใช้บริการ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

รายงานว่าในปี 2560 มีชาวต่างชาติที่เข้ารับบริการใน

โรงพยาบาลมากถึง 4.23 ล้านราย6 คิดเป็นร้อยละ 6.86 

ของผู้ใช้บริการทั้งหมด นอกจากธุรกิจโรงพยาบาลแล้ว 

ยังมีธุรกิจบริการดูแลสุขภาพอื่นๆ เช่น สถานบริบาลผู้

สูงอายุ (Nursing home) ที่มีแนวโน้มเติบโตตามจ�านวน

ผู้สูงอายุเช่นกัน 

อีกธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตคือธุรกิจ

ด้านการศึกษา จากการท�างานในธุรกิจการศึกษาของ 

คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ ท�าให้ทราบว่าปัจจุบันทั้ง

กลุ่มวัยท�างานและผู้สูงอายุต่างสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จึง

เป็นโอกาสส�าหรับธุรกิจด้านการศึกษาที่จะออกแบบ

หลกัสตูรทีต่อบโจทย์คนหลากหลายกลุม่ เนือ่งจากความ

รู้ เทคโนโลยี และทักษะต่างๆ มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 

ฉะนัน้ การไม่ยึดตดิกบัสิง่ท่ีเคยเรยีนรู ้(Unlearn) และการ

เรียนรู้สิง่ใหม่ (Relearn) จงึกลายเป็นส่ิงส�าคญัส�าหรบัคน

ทุกช่วงวัย ทั้งนี้ กระบวนการ Unlearn และ Relearn จะ

เกิดขึ้นได้ดีจากการท�างานร่วมกัน ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะ

เรียนรู้และได้รับแรงบันดาลใจจากคนอื่น ดังนั้น เราควร

ช่วยกันสร้างทศันคตหิรอืวฒันธรรมการเรยีนรู้ตลอดชวีติ 

และส่งเสรมิการสือ่สารระหว่างวยัให้ทุกคนรูจ้กัเรียนรู้จาก

การรับฟังกันและกัน 

6 ที่มา: ส�านักงานสถิติฯ เผยผลส�ารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน 

เข้าถงึได้จาก http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/News/2561/
N24-10-61.aspx 


