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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
ที่มา: การเสวนาช่วงท้ายเรื่อง “ไทยแข่งขัน และอยู่ดีมีสุขได้อย่างไร ในสังคม
อายุยนื ” ในการสัมมนาวิชาการประจ�ำปี 2562 ของสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนา
ประเทศไทย เรือ่ ง “สังคมอายุยนื : แข่งขัน และอยูด่ มี สี ขุ ได้อย่างไร?” เมือ่ วันที่
13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ศ. คลินิก เกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร อดีต
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พญ. กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการทางการแพทย์ โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง
เคาน์ตี้ ในเครือ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ ผู้ก่อตั้งและ
กระบวนกรด้านสร้างสรรค์ความรู้ บริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีม จ�ำกัด ด�ำเนิน
การเสวนาโดยคุ ณ นคริ น ทร์ วนกิ จ ไพบู ล ย์ บรรณาธิ ก ารบริ ห าร THE
STANDARD
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ไทยแข่งขัน และอยู่ดีมีสุขได้
อย่างไร ในสังคมอายุยืน

สถานการณ์สังคมอายุยืน
ในสถานการณ์ปัจจุบันสัดส่วนผู้สูงอายุของไทย
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการคาดประมาณ
ประชากรของส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.)1 ว่า สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูง
อายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564 โดยมีประชากรที่เป็นผู้สูงวัย
ร้อยละ 20 และจะเพิ่มเป็นร้อยละ 25 ในปี 2574 ซึ่งจะ
ท�ำให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสูงสุด (Super-aged society) ขณะเดียวกัน จ�ำนวนคนวัยท�ำงาน
กลับจะมีสัดส่วนลดลง ซึ่งจะท�ำให้จ�ำนวนประชากรผู้สูง
วัยทีป่ ระชากรคนวัยท�ำงานต้องเลีย้ งดูเพิม่ ขึน้ เห็นได้จาก
อัตราส่วนพึง่ พิงวัยชรา (Old-age dependency ratio)2 ทีม่ ี
แนวโน้มสูงขึน้ จากปี 2560 อัตราส่วนพึง่ พิงอยูท่ ี่ 16 หรือ
กล่าวได้วา่ แรงงาน 6 คนต้องเลีย้ งดูผสู้ งู วัย 1 คน3 ทัง้ นี้ ก็
มีการคาดการณ์อีกว่าในปี 2578 อัตราส่วนพึ่งพิงจะเพิ่ม
เป็น 41.4 หรือคนวัยท�ำงานเพียง 2.5 คนต้องเลี้ยงดูผู้สูง
วัย 1 คน ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนว่าในอนาคตผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่จะต้องพึง่ พาตนเองมากขึน้ ต่างจากอดีตทีล่ กู หลาน
วัยท�ำงานยังสามารถดูแลผู้สูงอายุได้
แม้ ว ่ า หลายฝ่ า ยจะเห็ น ว่ า การเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างประชากรดังที่กล่าวข้างต้นจะส่งผลกระทบต่อ
สังคมและเศรษฐกิจไทยอย่างมีนยั ส�ำคัญ แต่ประเทศไทย
ก็ ยั ง ขาดความชั ด เจนด้ า นนโยบายเพื่ อ รองรั บ สั ง คม
อายุยืน อย่างไรก็ดี การออกแบบนโยบายส�ำหรับสังคม
อายุยืนมิได้หมายถึงการให้ความส�ำคัญกับกลุ่มผู้สูงวัย
1

ที่มา: การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2543-2573 เข้าถึง
ได้จาก http://social.nesdb.go.th/social/Portals/0/Documents/
pop_34.zip
2
อัตราส่วนพึ่งพิงวัยชรา เป็นจ�ำนวนผู้สูงอายุต่อจ�ำนวนผู้ที่อยู่ในวัยท�ำงาน
100 คน โดยผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ที่อยู่ใน
วัยท�ำงาน 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
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เท่านั้น แต่คือการเตรียมความพร้อมส�ำหรับคนทุกช่วง
วัย ดังนั้น ภาครัฐจึงควรก�ำหนดทิศทางและนโยบายทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคมทีค่ ำ� นึงถึงคนทุกกลุม่ ขณะทีภ่ าค
เอกชนจะต้องปรับตัวตามสภาพตลาดแรงงานทีเ่ ปลีย่ นไป
รวมถึงการพัฒนาธุรกิจให้ตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ
ส่วนประชาชนทุกคนมีหน้าที่เตรียมตนเองให้พร้อมทั้ง
ในเรื่องสุขภาพ การวางแผนการท�ำงาน และการออม
ทั้งหมดนี้เพื่อให้ไทยมีความพร้อมและสามารถแข่งขัน
รวมทั้งอยู่ดีมีสุขได้ในสังคมอายุยืน

นิยามการอยู่ดีมีสุข
“การอยู่ดี มีสุข” เป็นเป้าหมายหนึ่งในสังคมอายุ
ยืน นพ. อุดม คชินทร กล่าวว่าสังคมอายุยืนที่อยู่ดีมีสุข
ต้องมีองค์ประกอบสองเรือ่ ง ได้แก่ การมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
และสุขภาพทีด่ ี “คุณภาพชีวติ ทีด่ ”ี หมายถึงการทีผ่ สู้ งู อายุ
สามารถพึง่ พาตนเองด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคมทีเ่ อือ้
ต่อการด�ำเนินชีวิต และการท�ำงานที่จะช่วยสร้างคุณค่า
พร้อมกับการได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม ส่วน “สุขภาพ
ที่ดี” นั้นหมายถึงการมีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ นอกจากนี้คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ได้อธิบายเพิ่มเติม
ว่าสุขภาวะที่ดีมีด้วยกัน 4 มิติ ได้แก่ การมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ การมีหลักประกันทางรายได้ การอยูใ่ นสภาพ
แวดล้อมที่ปลอดภัย และการมีส่วนร่วมทางสังคม

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในสังคมอายุยืน
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพือ่ การท�ำงานในสังคมอายุ
ยืน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้
สูงอายุได้ทำ� งานทีเ่ หมาะสม นอกจากจะช่วยสร้างรายได้
ให้ผู้สูงวัยสามารถดูแลตนเองได้แล้วยังช่วยสร้างคุณค่า
ทางจิตใจ ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศตัวอย่างที่
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ท�ำงาน ซึ่งภาคเอกชนและกลุ่ม
วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social enterprise) มีส่วนส�ำคัญใน
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การส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วยการ
จัดประเภทงานทีเ่ หมาะกับผูส้ งู วัยและการให้คา่ ตอบแทน
ที่เหมาะสม
อย่างไรก็ดี การคงอยู่หรือกลับสู่ตลาดแรงงาน
เมือ่ เข้าสูว่ ยั เกษียณนัน้ ผูส้ งู วัยจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ ปรับปรุง
ทักษะเดิมและพร้อมที่จะเพิ่มเติมทักษะใหม่ การปลูกฝัง
แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับคน
ทุกวัย นอกจากนัน้ เพือ่ รองรับแนวคิดดังกล่าว ภาครัฐควร
ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษา เช่น
การจัดหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรประกาศนียบัตร
(Non-degree) เพื่อสร้างทักษะที่ตรงกับความต้องการ
ของตลาด มหาวิทยาลัยต้องปรับรูปแบบการเรียนการ
สอนให้เอือ้ ต่อคนหลากหลายกลุม่ และยกเลิกการก�ำหนด
อายุของนักศึกษา ทัง้ นี้ การขยายกลุม่ เป้าหมายนักศึกษา
ให้ครอบคลุมกลุม่ วัยท�ำงานและผูส้ งู วัย จะช่วยแก้ปญ
ั หา
ภาวะที่นั่งว่างในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นผลมาจาก
จ�ำนวนเด็กที่เกิดน้อยและกลุ่มที่เข้าสู่ระดับอุดมศึกษามี
เพียงครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนเด็กทั้งหมด
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการด�ำเนินชีวิต

จากแนวโน้มที่ผู้สูงอายุต้องพึ่งพาตนเอง การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการด�ำเนินชีวิตจึงเป็น
สิ่งที่ภาครัฐจะต้องจัดสรรให้เกิดขึ้น เช่น เมืองควรถูก
ออกแบบให้รองรับต่อคนทุกกลุ่มในสังคม (Universal
design) ทัง้ ระบบขนส่งสาธารณะ ทางเท้า และสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกในอาคาร มหาวิทยาลัยมหิดลได้พยายาม
สร้างตัวอย่างเมืองที่เหมาะกับคนทุกกลุ่มผ่านโครงการ
Green Campus ซึ่งเป็นการออกแบบสถานศึกษาให้
เป็นมิตรกับคนและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบการ
สัญจร โดยพัฒนาขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน
มหาวิทยาลัย และลดพื้นที่ถนนเพื่อเพิ่มทางเท้าและทาง
จักรยาน ซึง่ จะช่วยลดมลพิษและสร้างเสริมสุขภาพให้กบั
นักศึกษาและบุคลากร
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การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ซึง่ มีพนั ธกิจด้านการส่งเสริมสุขภาวะก�ำลังผลักดัน
“นโยบายสูงวัยอย่างกระปรีก้ ระเปร่า (Active Aging)” เพือ่
มิให้ผู้สูงวัยตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหาด้านสุขภาวะ
ซึ่งมักเป็นกลุ่มผู้สูงวัยที่อยู่โดดเดี่ยวหรือกลุ่มที่มีรายได้
ต�่ำกว่าเส้นความยากจน ทั้งนี้ การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีจะ
มีองค์ประกอบส�ำคัญ 4 มิติ ได้แก่
(1) การมีความรู้ด้านสุขภาพ

สสส. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแล
ตนเองและป้องกันการเจ็บป่วย ซึ่งมีต้นทุนต�่ำกว่าการ
รักษาเมื่อเจ็บป่วย ในอีกด้านหนึ่ง กระทรวงสาธารณสุข
ก�ำลังด�ำเนินโครงการ Genomics Thailand ซึ่งเป็นการ
ศึกษาวิธีถอดรหัสพันธุกรรมและน�ำข้อมูลดังกล่าวมา
ประกอบการวินิจฉัย ป้องกันและรักษาโรค อาทิ โรค
มะเร็ง ท�ำให้สามารถเลือกวิธีรักษาส�ำหรับผู้ป่วยแต่ละ
รายได้ตรงจุด วิธีดังกล่าวถือเป็นแนวทางการรักษาแบบ
แม่นย�ำ (Precision medicine) ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย
จากการรักษา4
นอกจากบริการด้านสุขภาพจากภาครัฐแล้ว ภาค
เอกชนยังจะเป็นผูใ้ ห้บริการรายส�ำคัญในอนาคต ปัจจุบนั
ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพในประเทศไทยเกิดขึ้นจ�ำนวน
มากพร้อมกับความหลากหลายของบริการ ตัวอย่างเช่น
โครงการจิณณ์ เวลบีองิ้ เคาน์ตี้ ของเครือธนบุรี เฮลท์แคร์
กรุ๊ป ซึ่งให้บริการที่พักผู้สูงอายุผนวกกับการให้บริการ
ทางการแพทย์ ท�ำให้ผู้สูงวัยได้อยู่ใกล้ชิดแพทย์มากขึ้น
บริการเพื่อสุขภาพของเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
แต่สำ� หรับกลุม่ ผูส้ งู วัยทีม่ รี ายได้นอ้ ย ยังพอมีบริการดูแล
ผู้สูงอายุในราคาที่เข้าถึงได้ เช่น บริการของกิจการเพื่อ
สังคม Buddy Home Care ริเริ่มโดยมูลนิธิพัฒนางาน

ผู้สูงอายุ โครงการนี้จะช่วยพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มี
ความรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงวัย5
(2) การสร้างหลักประกันทางรายได้

ผู้สูงวัยจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแต่ละ
ครั้งค่อนข้างสูง โดยค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลจะสูงกว่า
คนหนุ่มสาวหรือคนวัยท�ำงานประมาณ 5 ถึง 10 เท่า ดัง
นั้น การมีเงินออมหรือหลักประกันทางรายได้จึงเป็นสิ่ง
จ�ำเป็น การปลูกฝังทัศนคติเรื่องการออมตั้งแต่วัยท�ำงาน
จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญอย่างยิง่ โดยปัจจุบนั ผูท้ จี่ ะเกษียณควร
จะมีเงินอย่างน้อย 4 ล้านบาทเพือ่ ใช้จา่ ยหลังเกษียณอายุ
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ผูส้ งู วัยควรอาศัยอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภัยจึง
เป็นเรือ่ งจ�ำเป็น เพือ่ ป้องกันการเกิดเหตุพลัดตกหกล้มซึง่
เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในกลุ่มผู้สูงวัย ทั้งนี้ คน
ที่สนใจสามารถขอค�ำปรึกษาการปรับปรุงบ้านจากศูนย์
ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal Design
Center: UDC) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สสส. กับ
มหาวิทยาลัย 5 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม และมหาวิ ท ยาลั ย สงขลา
นครินทร์ อนึ่ง UDC มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและ
พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม ให้ค�ำปรึกษา
เรื่ อ งการออกแบบก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ที่
เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ และเป็นธนาคาร
อุปกรณ์ทรี่ วบรวมเครือ่ งมือเครือ่ งใช้สำ� หรับผูส้ งู อายุและ
คนพิการ
(4) การมีส่วนร่วมทางสังคม

กิ จ กรรมทางสั ง คมจะช่ ว ยให้ เ กิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์
ความรู้สึกยึดโยงและการได้รับการยอมรับให้แก่ผู้สูงวัย

4

ที่มา: จีโนมิกส์ไทยแลนด์ เข้าถึงได้จาก https://www.genomicsthailand.com/Genomic/home

ฉบับที่ 157 ตุลาคม 2562

5

ทีม่ า: มูลนิธพ
ิ ฒ
ั นางานผูส้ งู อายุ เข้าถึงได้จาก https://fopdev.or.th/bhc/
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ถือเป็นการสร้างหลักประกันการมีชีวิตที่ยืนยาว ปัจจุบัน
หน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมกิจการผู้สูงอายุ สสส. และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนผู้
สูงอายุกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้เท่าทันกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไปและช่วยลดการพึ่งพิงของผู้สูงวัย ส่วนในเมือง
มีกิจการเพื่อสังคม “ยังแฮปปี้ (Young happy)” ซึ่งสร้าง
แอพพลิเคชันที่ช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้สูงวัย
ในเมือง ในแอพพลิเคชันจะมีข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม
ต่างๆ ส�ำหรับผู้สูงวัย เช่น การเป็นจิตอาสา ซึ่งสามารถ
เก็บสะสมชัว่ โมงการท�ำงานเพือ่ แลกเป็นบริการในอนาคต
ได้ อาทิ ส่วนลดค่าตรวจสุขภาพ

โอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน
โครงสร้างทางประชากรที่เปลี่ยนไปท�ำให้เกิด
ความต้องการบริการใหม่ๆ ในสังคมอายุยืน ภาคธุรกิจ
จึงต้องเร่งปรับรูปแบบทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความ
ต้องการใหม่นั้น พญ. กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ได้
ยกตัวอย่างธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตในสังคมอายุยืน เช่น
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ธุรกิจด้านสุขภาพ ธุรกิจด้านการศึกษา ธุรกิจประกันภัย
ธุรกิจสินเชือ่ เพือ่ ผูส้ งู อายุโดยมีทอี่ ยูอ่ าศัยเป็นหลักประกัน
(Reverse Mortgage) เป็นต้น โดยธุรกิจส�ำคัญที่จะกลาย
เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ก็คือ ธุรกิจ
ด้านสุขภาพ (Healthcare service) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไทย
สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากจุดแข็งด้านความสามารถ
ของบุคลากรทางการแพทย์ คุณภาพและมาตรฐานของ
บริการในระดับนานาชาติ การมีใจรักบริการ และค่า
รักษาพยาบาลที่สมเหตุสมผล ท�ำให้ชาวต่างชาติ เช่น
ญี่ปุ่น จีน สนใจเข้ามาใช้บริการ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
รายงานว่าในปี 2560 มีชาวต่างชาติที่เข้ารับบริการใน
โรงพยาบาลมากถึง 4.23 ล้านราย6 คิดเป็นร้อยละ 6.86
ของผู้ใช้บริการทั้งหมด นอกจากธุรกิจโรงพยาบาลแล้ว
ยังมีธุรกิจบริการดูแลสุขภาพอื่นๆ เช่น สถานบริบาลผู้
สูงอายุ (Nursing home) ที่มีแนวโน้มเติบโตตามจ�ำนวน
ผู้สูงอายุเช่นกัน
อี ก ธุ ร กิ จ ที่ มี ศั ก ยภาพในการเติ บ โตคื อ ธุ ร กิ จ
ด้านการศึกษา จากการท�ำงานในธุรกิจการศึกษาของ
คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ ท�ำให้ทราบว่าปัจจุบันทั้ง
กลุ่มวัยท�ำงานและผู้สูงอายุต่างสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จึง
เป็นโอกาสส�ำหรับธุรกิจด้านการศึกษาที่จะออกแบบ
หลักสูตรทีต่ อบโจทย์คนหลากหลายกลุม่ เนือ่ งจากความ
รู้ เทคโนโลยี และทักษะต่างๆ มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
ฉะนัน้ การไม่ยดึ ติดกับสิง่ ทีเ่ คยเรียนรู้ (Unlearn) และการ
เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ (Relearn) จึงกลายเป็นสิง่ ส�ำคัญส�ำหรับคน
ทุกช่วงวัย ทั้งนี้ กระบวนการ Unlearn และ Relearn จะ
เกิดขึ้นได้ดีจากการท�ำงานร่วมกัน ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะ
เรียนรู้และได้รับแรงบันดาลใจจากคนอื่น ดังนั้น เราควร
ช่วยกันสร้างทัศนคติหรือวัฒนธรรมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
และส่งเสริมการสือ่ สารระหว่างวัยให้ทกุ คนรูจ้ กั เรียนรูจ้ าก
การรับฟังกันและกัน
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ที่มา: ส�ำนักงานสถิติฯ เผยผลส�ำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน
เข้าถึงได้จาก http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/News/2561/
N24-10-61.aspx

รายงานทีดีอาร์ ไอ

