
87

◆ สุขภาวะของผู้สูงอายุในประเทศไทย : โอกาสส�าคัญทางการตลาด ◆Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

*, **, ***	อาจารย์ประจ�าหลักสูตรบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

สุขภาวะของผู้สูงอายุในประเทศไทย : 

โอกาสส�าคัญทางการตลาด

Health of Elderly People in Thailand : 

Marketing Opportunities

จิรฐา อัคนิทัต Jiratha Aganidat*

ดารุณี เหลืองวรกิจ Darunee Luengworakit**

วิภารัตน์ ชมดง Wiparat Chomdong***

บทคัดย่อ

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมและศึกษาสุขภาวะของผู้สูงอายุในประเทศไทย	

โดยการน�าเสนอเน้ือหาในบทความน้ีจะกล่าวถึงสังคมไทยในปัจจุบันว่าเริ่มจะเข้าสู่	 “สังคมผู้สูงอายุ”	 และ

คาดการณ์ว่าจะเข้าสู่	 “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์”	 ในปี	พ.ศ.	2564	และจะเข้าสู่	 “สังคมผู้สูงอายุระดับ

สุดยอด”	 ในปี	 พ.ศ.	 2574	 จากการศึกษาด้านพฤติกรรมศาสตร์พบว่า	 ถึงแม้องค์กรภาครัฐพยายาม

ที่จะดูแลเอาใจใส่ด้านเศรษฐกิจต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างดี	 แต่ก็ยังคงมีปัญหาด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุ	 อาทิ

ด้านประชากรศาสตร์	 ด้านความเป็นอยู่	 ด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ	 การใช้ชีวิตภายในที่อยู่อาศัย

โรคภัยและความเจ็บป่วย	สภาพเศรษฐกิจของผู้สงูอาย	ุสถานการณ์ด้านสขุภาวะทีต้่องรบับริการทางสขุภาพ	

ครอบครัวกับความเข้าใจสถานการณ์ด้านสุขภาวะเบื้องต้น	 การละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ	 การพิทักษ์สิทธิ

ผู้สูงอายุ	 และแนวทางการบริการทางสุขภาพ	 ดังน้ันภาครัฐจึงได้ก�าหนดแนวทางการบริการทางสุขภาพ

ให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	

ด้านบรกิารตรวจสขุภาพ	ด้านบรกิารรกัษาพยาบาล	และด้านอบุตัเิหตจุากการหกล้มในผู้สงูอาย	ุนอกจากน้ัน

แล้วรัฐบาลได้ก�าหนดมาตรฐานผูส้งูอายมุสีขุอนามยัทีพ่งึประสงค์มสีขุภาพกายและจิตใจดตีามทีพ่งึประสงค์	

จากข้อมูลในบทความน้ีสามารถก่อให้เกิดโอกาสส�าคัญทางการตลาดส�าหรับนักการตลาดในการด�าเนินการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์	 6	ประเภทที่เหมาะสมแก่การพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ	 ดังนี้	 1.	ผลิตภัณฑ์เชิงที่อยู่ใน

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการตกแต่ง	 2.	 ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองโดยตรงกับการที่ท�าให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือ

ในสถานะที่แตกต่างกัน	 3.	 ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองกับการใช้ชีวิตในครัวเรือนเพียงล�าพังเป็นเวลานาน

4.	 ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความเพลิดเพลินหากคนในครอบครัวไม่สามารถใกล้ชิดกันได้	 5.	 ผลิตภัณฑ์
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ด้านบ�ารุงสุขภาพที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ชีวิต	 6.	 ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และ

ศิลปะด้านอาหาร

ค�าส�าคัญ : สุขภาวะ, ผู้สูงอายุในประเทศไทย, โอกาสส�าคัญทางการตลาด

Abstract

 This article aims to review the literature and to study the health of the elderly people 

in Thailand. The article content deals with the current Thai society which starts entering 

“The Elderly Society” and is expected to be “Complete Elderly Society” in 2021 and will 

become “Perfect Elderly Society” in 2031.

 The study of behaviorism has showed that though the government sectors have 

tried to support them economically, there remain problems about their health such as 

demographics, lifestyle, health care, residence, diseases and illness, economic condition of 

the elderly people, family understanding of basic health, violation the elderly people’s

rights, protection of the elderly people’s rights, and guidelines for health services. So the 

government has set up the guidelines for health services to suit the health conditions of the

elderly people in Thailand in 4 areas, namely the activities for the elderly people club,

medical checkup service, treatment of diseases and falling accidents of the elderly people.

In addition, the government has set up desirable health criteria for the elderly people

both physically and mentally. From the information in this article, there arise the marketing 

opportunities for the marketers to develop products in 6 areas that are appropriate to the

health development of the elderly people as follows: 1) Real Estate and Home Furnishing

Products, 2) Products for assisting the elderly people in various situations, 3) Products 

for the elderly people living alone for a long period, 4) Home Entertainment Products for the 

elderly who live alone, 5) Health Care Products, and 6) Products related to the science 

and art of cooking.

Keywords : Health, Elderly People in Thailand, Marketing Opportunities
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บทน�ำ

 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกได้เข้าสู่ภาวะของสังคมผู้สูงอายุ ซ่ึงค�าว่า ผู้สูงอายุ 

หมายถึง ผู้ที่อยู่ในวัยหลังเกษียณจากการท�างานโดยมีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป ส�าหรับประเทศไทย

มีการคาดการณ์ว่าในปี 2562 จะมีประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มากกว่าประชากรวัยเด็ก

(ต�่ากว่า 15 ปี) และจะก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” ปี 2564 กับ “สังคมผู้สูงอายุ

ระดับสุดยอด” ปี 2574 ในอัตราร้อยละ 20 กับ 28 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งการใช้ชีวิตภายใน

ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมภายในบ้าน รวมถึงโรคภัยต่าง ๆ มีผลต่ออัตราจ�านวนประชากรทั้งสิ้น 

และจากการที่จ�านวนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการบริการทาง

สุขภาพ ท�าให้เกิดแนวความคิดทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของผู้สูงอายุในประเทศไทยขึ้น

สังคมผู้สูงอำย

 การเปลีย่นแปลง หรอืทีห่ลายคนเรยีกว่า เราก้าวเข้าสู ่“สงัคมผู้สงูอาย”ุ หากเราจะท�าความเข้าใจ

กบัค�าว่า “ผู้สงูอายุ (Aging Society)” เราอาจหมายถงึ ผู้สงูอายเุป็นคนทีม่อีายอุยูใ่นช่วงปลายของชีวิต 

ในทางสถติิ มกัถือว่าบคุคลทีม่อีายุ 60-65 ปี ส�าหรบัประเทศไทยถอืว่าบุคคลทีม่อีายต้ัุงแต่ 60 ปีขึน้ไป

ถือว่าเป็นผู้สูงอายุ Elderly People Situation : สถำนกำรณ์ปัจจุบันของผู้สูงอำยุ เหตุที่เราเรียก

บุคคลเหล่านั้นให้เป็นว่าเป็นผู้สูงอายุอาจมีอีกปัจจัยคือ “ความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย” เห็นได้จาก

 • ผิวหนังเหี่ยวย่นเพิ่มขึ้น

 • สีผมเปลี่ยนเป็นสีเทา หรือสีขาว
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 • ความสามารถในการมองเห็นลดลง

 • การรับรู้ทางเสียงลดลง

 • การสูญเสียฟัน

 • ร่างกายเคลื่อนไหวได้น้อยลง และใช้เวลามากขึ้นในแต่ละกิจกรรม

 • การใช้ความจ�าน้อยลง

ควำมต้องกำรทำงเพศลดลงหรือหมดไป

 ผู้สงูอายุอาจมคีวามเสือ่มไปตามกาลเวลา แต่สิง่ทีท่�าให้คุณภาพชีวิตของแต่ละบคุคลดีนัน้กคื็อ 

“สขุภาวะ” และสขุภาวะของผู้สงูอายุนัน่หมายความถงึ ความสขุทีเ่กดิขึน้จากร่างกายทีแ่ขง็แรงช่วยเหลอื

ตัวเองได้ตามปกติ มจิีตใจแขง็แรงและมจิีตวิญญาณไปในทศิทางบวก จะท�าให้การอยูร่่วมในสงัคมและ

โลกปัจจุบนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ได้เป็นอย่างดี ดังนัน้ผู้สงูอายทุีม่คุีณภาพชีวติทีดี่ สามารถ

ประเมินได้จาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่

 1) การมีสุขภาพกายที่ดี

 2) การมีสถานะที่ดูแลตัวเองได้ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

 3) เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม และ/หรือ การมีส่วนร่วมทางสังคม

 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประชากรไทยเพิ่มช้าลงอย่างมาก เมื่อ 50 ปีก่อน ประชากรไทย

เคยเพิ่มด้วยอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 3 ต่อปี แต่ปัจจุบันอัตราเพิ่มประชากรได้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 

0.5 ต่อปีเท่านั้น ประชากรไทยมีจ�านวน 26 ล้านคนในปี 2503 และได้เพิ่มจนมีจ�านวนครบ 60 

ล้านคนในปี 2539 นับจากปี 2539 ถึงปี 2559 นี้เป็นเวลานานถึง 20 ปี แต่ประชากรไทยเพิ่มขึ้น

อีกไปถงึ 60 ล้านคน เป็น 65.9 ล้านคนในปัจจุบัน ในขณะทีป่ระชากรรวมของประเทศไทยได้เพิม่ช้าลง

อย่างมาก ประชากรสูงอายุกลับเพิ่มด้วย อัตราที่เร่งเร็วขึ้น ในปี 2503 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 

60 ปีขึ้นไปเพียง 1 ล้านคน หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 4 ของประชากร 26 ล้านคนเท่านั้น จนถึงปี 

2548 เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุเป็นปีแรกเมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึง

ร้อยละ 10 ของประชากร 63 ล้านคน หรือเท่ากับมีผู้สูงอายุเป็นจ�านวนมากกว่า 6 ล้านคน

คาดประมาณว่า ใน พ.ศ. 2562 จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย มีประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 

มากกว่าประชากรวัยเด็ก (อายตุ�า่กว่า 15 ปี) นอกจากน้ียังมกีารคาดประมาณว่าในปี 2564 ประเทศไทย

จะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 

ของ ประชากรทั้งหมด ในปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” เมื่อประชากร

อายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของ ประชากรทั้งหมด 
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ด้ำนประชำกรศำสตร์

 จากแหล่งข้อมูลทางสถิติพบว่ามีการจัดอันดับจ�านวนประชากรเทียบกับปริมาณผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย มีการรายงานอันดับประชากรผู้สูงอายุ 5 อันดับในปี 2559 ดังนี้

ตำรำงที่ 1 แสดงอันดับประชากรผู้สูงอายุ

อันดับ จังหวัด จ�ำนวน (รำย)

1 กรุงเทพมหานคร 936,856

2 นครราชสีมา 400,496

3 เชียงใหม่ 284,497

4 ขอนแก่น 276,209

5 นครศรีธรรมราช 240,522

ที่มำ : ข้อมลูสถติิจ�านวนผู้สงูอายปุระเทศไทย ปี 2559, กรมกจิการผู้สงูอาย,ุ กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง

 ของมนุษย์

ด้ำนควำมเป็นอยู่

 ความเป็นอยู่และสุขภาวะของผู้สูงอายุในประเทศไทย (มีรายงานวิจัยจากมูลนิธิสถาบันวิจัย

และพัฒนาผู้สูงอายุไทย) พบว่า อัตราการหดตัวของจ�านวนคนในครัวเรือนไทยลดลงเป็นล�าดับ 

ขนาดครัวเรือนในครอบครัวของไทยในทุกช่วง 10 ปี ดังมีอัตราส่วนลดลงดังนี้

ตำรำงที่ 2 แสดงอัตราการหดตัวของจ�านวนคนในครัวเรือนไทย

พ.ศ. ขนำดครัวเรือน

2523 5.2

2533 4.4

2543 3.8

2553 3.1

ที่มำ : ข้อมลูสถติิจ�านวนผู้สงูอายปุระเทศไทย ปี 2559, กรมกจิการผู้สงูอาย,ุ กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง

 ของมนุษย์
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 ปัจจบุนัอตัราการจ�านวนคนในครัวเรอืนเหลือเพียง 3 คนต่อครัวเรอืนโดยเฉลี่ย แสดงใหเ้ห็น

ถึงจ�านวนคนในครอบครัวที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุนั้นลดน้อยถอยลงไปเรื่อย ๆ ผู้สูงอายุอาจมีผู้อยู่ดูแลน้อย

หรืออาจไม่มีคนดูแล

ด้ำนพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพ

 มีการส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย (4 มกราคม พ.ศ. 2560) ของวิทยาลัย

ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการออกก�าลังกาย การกินผัก/ผลไม้ และการดื่มน�้า

สะอาด ในการส�ารวจครั้งนี้ได้สอบถามผู้สูงอายุถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในระหว่าง 6 เดือน

ก่อนวันสัมภาษณ์ว่าได้มีการออกก�าลังกาย (รวมทั้งการท�างานที่ใช้แรงกาย) การกินผัก/ผลไม้ 

การดื่มน�้าสะอาดวันละ 8 แก้วหรือมากกว่า พบว่า

 1. พฤติกรรมเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา/เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั้น พบว่า

  ร้อยละ 9.5 ของผู้สูงอายุสูบบุหรี่เป็นประจ�า

  ร้อยละ 2.8 ดื่มสุรา/เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจ�า 

  ร้อยละ 1.5 เป็นผู้สูงอายุที่ทั้งสูบบุหรี่เป็นประจ�าและด่ืมสุรา/เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์

เป็นประจ�า 

  เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเพศ พบว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุชายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการ

สูบบุหรี่เป็นประจ�า หรือดื่มสุรา/เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจ�ากว่าเพศหญิง

  พฤติกรรมการด่ืมสุรา/เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่เป็นประจ�า พบว่า

ร้อยละ 32.4 ของประชากรมีพฤติกรรมเหล่านี้เป็นประจ�า

 2. การออกก�าลังกาย

  ผู้สูงอายุมีการออกก�าลังกายเป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ โดยผู้สูงอายุชายออกก�าลังกาย

เป็นประจ�ามากกว่าผู้สูงอายุหญิง (ร้อยละ 38.4 และร้อยละ 27.4 ตามล�าดับ)

  ผู้สูงอายุวัยต้นออกก�าลังกายเป็นประจ�าสูงกว่าวัยกลางและวัยปลาย (ร้อยละ 37.3

ร้อยละ 29.9)

  ผู้สูงอายุที่อยู่นอกเขตเทศบาลมีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่ออกก�าลังกายเป็นประจ�าสูงกว่า

ในเขตเทศบาล (ร้อยละ 34.2 และร้อยละ 29.8 ตามล�าดับ)
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 3. การกินผัก/ผลไม้

  ผู้สูงอายุวัยต้นร้อยละ 64.9 กินผัก/ผลไม้เป็นประจ�าสูงกว่าวัยกลางและวัยปลาย

(ร้อยละ 68.0 ร้อยละ 63.6 และร้อยละ 54.9 ตามล�าดับ) 

  ผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาลที่กินผัก/ผลไม้เป็นประจ�าสูงกว่าในเขตเทศบาล (ร้อยละ 65.4 

และร้อยละ 64.2 ตามล�าดับ) 

 4. ผู้สูงอายุที่ดื่มน�้าสะอาดอย่างเพียงพอเป็นประจ�า 8 แก้วหรือมากกว่าขึ้นไป

  ร้อยละ 58.5 ผู้สูงอายุชายด่ืมน�้าสะอาดอย่างเพียงพอเป็นประจ�าสูงกว่าหญิง (ร้อยละ 

60.7 และร้อยละ 56.7) ผู้สูงอายุวัยต้นดื่มน�้าสะอาดอย่างเพียงพอเป็นประจ�าสูงกว่าวัยกลาง และ

วัยปลาย (ร้อยละ 62.3 ร้อยละ 56.8 และร้อยละ 46.8 ตามล�าดับ) 

  ผู้สงูอายุทีอ่ยู่ในเขตเทศบาลมสีดัส่วนของการด่ืมน�า้สะอาดอย่างเพยีงพอเป็นประจ�าสงูกว่า

นอกเขตเทศบาลเล็กน้อย (ร้อยละ 59.3 และร้อยละ 58.0 ตามล�าดับ)

Elderly People Residence : กำรใช้ชีวิตภำยในที่อยู่อำศัย

 จากรายงานวิจัยจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย พบว่าสภาพแวดล้อมภายใน

บ้าน มีผลต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เราอาจพบเห็นผู้สูงอายุประสบอุบัติเหตุ 

หรือเจ็บป่วยล้มตายโดยไม่มีใครได้รับรู้ สถานการณ์เหล่านั้นปรากฏหลักฐานจากงานวิจัยดังนี้

 ร้อยละ 18 ของประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปี ขึ้นไป มี ห้องนอนอยู่บนชั้นบนของบ้าน

 ร้อยละ 47 ของประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปี ขึ้นไป มี ห้องน�้าแบบส้วมนั่งยอง

 ร้อยละ 7 ของประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปี ขึ้นไป เคยหกล้มภายในบ้าน

 โดยภาพรวมของอุบัติเหตุเกิดจากการที่ผู้สูงอายุหกล้มจากท่ายืน ตกจากเตียง เก้าอ้ี หรือ 

ตกจากทีส่งู จะเหน็ได้ว่าภาพรวมของผู้สงูอาย ุทีม่กีารใช้ชีวติภายในบ้านนัน้ ยงัมคีวามเป็นอยูใ่นสภาพ

เดิมเหมือนเมื่อครั้งที่ผู้สูงอายุยังอยู่ในวัยกลางคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และยังเป็นข้อสังเกตส�าคัญ

ประการหนึง่ว่า ในแต่ละครวัเรอืนยงัไม่มคีวามรูใ้นการปรบัเปลีย่นบ้านให้เหมาะสมกับผู้สงูอาย ุและไม่ได้

มีการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้เหมาะสม จึงเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุอาจมีอุบัติเหตุที่อาจส่งผล

ให้เกิดภาวะที่ผู้สูงอายุไม่สามารถช่วยตัวเองได้ต่อไป
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Diseases and Illness of the Elderly People : โรคภัยและควำมเจ็บป่วย

 เมื่อบุคคลก้าวเข้าสู่ภาวะสูงวัย ร่างกายย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมลงตามธรรมชาติ 

ประชากรสงูอายุจึงจัดเป็นกลุม่ทีเ่สีย่งต่อการเกดิปัญหาด้านสขุภาพ  ซ่ึงโดยมากเป็นโรคเรือ้รงัทีเ่กดิจาก

การเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ   ไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือด

สมอง โรคเบาหวาน โรคข้อ โรคกระดูก โรคสมองเสื่อม เป็นต้น โรคเหล่านี้ย่อมส่งผลให้ประชากร

สูงอายุมีภาวะทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ภาวะทุพพลภาพจะ

พบมากยิ่งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น เมื่ออายุเพิ่มสูงขึ้น เมื่อแนวโน้มการมีผู้ดูแลลดลง ประเด็น

จากการส�ารวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกายพบว่า โรคที่มักพบในผู้สูงอายุ มีสถิติดังนี้

 ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุวัยปลาย เป็นโรคความดันโลหิตสูง

 ร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุวัยปลาย เป็นโรคเบาหวาน

 ร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุวัยปลาย มีฟันไม่ครบ 20 ซี่

 ร้อยละ 35 ของผู้สูงอายุ มีภาวะอ้วน และเพศหญิงมักมีภาวะอ้วนมากกว่าเพศชาย

 ร้อยละ 3 ของผู้สูงอายุ ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรพื้นฐานได้ด้วยตนเอง

Economic of Elderly People Society : สภำพเศรษฐกิจของผู้สูงอำยุ

 ปี 2558 ผู้สงูอายมุรีายได้ต�า่กว่าเส้นความยากจน เส้นความยากจน ร้อยละ 34.3 หรอืเท่ากบั

หนึ่งในสามของผู้สูงอายุเป็นผู้มีรายได้ต�่ากว่าเส้นความยากจน ในประเด็นรายได้ที่ลดลงน้ัน 

“บุตร” ยังเป็นแหล่งรายได้ส�าคัญของผู้สูงอายุ แต่ก็ลดลงอย่างมากจากร้อยละ 52 ในปี 2550 

เหลือร้อยละ 37 ในปี 2557 ในขณะที่รายได้จากการท�างาน มีแนวโน้มสูงขึ้น และหากพิจารณาเรื่อง

การท�างานในวัยสูงอายุพบว่า ในปี 2557 ร้อยละ 59 ของผู้มีอายุ 60 – 64 ปี และร้อยละ 46 

ของผู้มีอายุ 65 – 69 ปี ยังท�างานอยู่ และรัฐบาลได้มีบทบาทในการให้เบ้ียยังชีพ ในปี 2559 

มีผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ รัฐบาลจ่ายเบี้ยยังชีพสูงถึง 8 ล้านคน 63,219 ล้านบาท 

 สวัสดิการที่ผู้สูงอายุได้รับจากภาครัฐ องค์กร และหน่วยงานในปัจจุบันยังมีความไม่ทั่วถึง 

การเข้าถึงสวัสดิการของผู้สูงอายุหลายกลุ ่ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ท�างานอยู่ในภาคเศรษฐกิจ

นอกระบบ (Informal sector) ตลอดจนจ�านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองก็มีจ�ากัด ทั้งเกิดจาก

ปัญหาทางด้านการเงิน และบุคลากรผู้ให้บริการแก่ผู้สูงอายุไม่เพียงพอ ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุ

นอกระบบ (Informal care) โดยการดูแลของครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด จึงเป็นรูปแบบหลักของ

การดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบัน ทั้งนี้การรับภาระหลายด้านของผู้ดูแล คุณค่าของคนรุ่นหนุ่มสาวในการ

เกื้อหนุนผู้สูงอายุ และความคาดหวังการเกื้อหนุนจากบุตรหลานของผู้สูงอายุ อาจเปลี่ยนแปลงไป

ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านความสัมพันธ์
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ในครอบครัว อารมณ์ของผู้ดูแลและผู้สูงอายุ จึงต้องมีการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างเป็น

ระบบ

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จึงได้ริเริ่มโครงการเฝ้าระวังทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และการดูแลระยะยาวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุไทย ซ่ึงเป็นการสังเคราะห์

องค์ความรู้ในทุกด้านของผู้สูงอายุไทย ทั้งด้านประชากรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ และการสือ่สารในหลากหลายมติิ มุง่เน้นมติิทีผู้่สงูอายเุป็นทนุทางสงัคมและวฒันธรรม

ที่มีความส�าคัญต่อสังคมไทย โดยการดึงศักยภาพของผู้สูงอายุออกมา เพื่อให้ทั้งผู้สูงอายุตระหนัก

ถึงคุณค่าของตนเองและสังคมเห็นความส�าคัญของผู้สูงอายุ ในฐานะที่เป็น “คลังแห่งสมองและ

ภูมิปัญญา” รวมทั้งเป็น “ห่วงโซ่ทางวัฒนธรรม” ที่ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให้กับคน

รุ่นหลัง

 หากมีการส่งเสริมและมุ่งเน้นให้เห็นคุณค่าจากผู้สูงอายุ โดยสามารถมองได้หลากหลาย

มุมมองทั้งด้านการสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิม ประเพณีโบราณ นิทาน หรือแม้กระทั่งเรื่องเล่าที่สืบทอด

ต่อกันมา ด้านการต่อยอดทางวัฒนธรรมหรือมรดกภูมิปัญญาก็สามารถก่อให้เกิดนวัตกรรม

ทางวัฒนธรรมได้

Health Situation in Need of Health Services : สถำนกำรณ์ด้ำนสุขภำวะที่ต้องรับ

บริกำรทำงสุขภำพ

 ผลการส�ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย (4 มกราคม พ.ศ. 2560) ของวิทยาลัย

ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องภาวะสุขภาพโดยรวมนั้น พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่

ประเมนิว่าตนเองมสีขุภาพดี ร้อยละ 42.4 มสีขุภาพปานกลาง ร้อยละ 38.3 มสีขุภาพดีมาก ร้อยละ 3.3 

ผู้สงูอายทุีป่ระเมนิตนเองว่ามสีขุภาพไม่ดีและไม่ดีมาก มเีพยีงร้อยละ 13.9 และร้อยละ 2.1 ตามล�าดับ 

 ทั้งนี้ สัดส่วนของผู้สูงอายุชายประเมินตนเองว่ามีภาวะสุขภาพดีสูงกว่าผู้สูงอายุหญิง

ร้อยละ 46.3 และร้อยละ 39.0 ตามล�าดับ และพบว่าผู้สูงอายุวัยต้นประเมินว่าตนเองมีสุขภาพดี

ในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้สูงอายุวัยกลาง และวัยปลาย ร้อยละ 50.4 ร้อยละ 35.6 และร้อยละ 23.5

ตามล�าดับ

 ในเขตเทศบาลมีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่ประเมินตนเองว่ามีสุขภาพดีและดีมากสูงกว่า

นอกเขตเทศบาล เมือ่พจิารณาตามภาคพบว่ากรงุเทพมหานครมผู้ีสงูอายทุีป่ระเมนิว่ามสีขุภาพดีสงูสดุ 

ภาคเหนือประเมินว่ามีสุขภาพดีสูงกว่าภาคอ่ืน และภาคใต้มีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่ประเมินว่า

ตนเองมีสุขภาพไม่ดีสูงกว่าทุกภาค
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Families with the Basic Health Situation : ครอบครัวกับควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์

ด้ำนสุขภำวะเบื้องต้น

 การสร้างความเข้าใจในด้านสุขภาพ ครอบครัวนับเป็นปัจจัยส�าคัญในการเข้าช่วยเหลือ

ผู้สงูอายใุนสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปได้ การท�าความเข้าใจความสงูวยันัน้ ผศ.ดร.เกษร ส�าเภาทอง 

ได้ให้ความเห็นไว้ว่าการท�าความเข้าใจเรื่องความเปลี่ยนแปลงในผู้สูงวัยจะท�าให้สมาชิกในครอบครัว

สามารถปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม และน�ามาซ่ึงความผาสุกของผู้สูงอายุ และสมาชิก

ทุกคนในครอบครัวด้วยสาระส�าคัญของการดูแลสุขภาวะเบื้องต้นทางด้านร่างกาย มี 4 ประเด็นส�าคัญ

ได้แก่

 1. การดูแลด้านอาหาร 

 2. การออกก�าลังกาย

 3. ความเครียดและวิตกกังวล ปัญหาที่พบบ่อยได้แก่ ความซึมเศร้า ความวิตกกังวล และ 

ความรู้สึกสิ้นหวัง

 4. การป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ

Elder Abuse : กำรละเมิดสิทธิผู้สูงอำยุ

 ความเข้าใจสถานการณ์ของการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ เหตุที่มีการถูกละเมิดสิทธินั้น ก็เนื่อง

ด้วย ผู้สูงอายุมีสมรรถนะและความสามารถแตกต่างกันไปตามอายุ ประสบการณ์และความสมบูรณ์

ของร่างกาย จิตต์ ฤทธิรงค์ กล่าวว่า การเอารัดเอาเปรียบถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้สูงอายุนั้น การ

ละเมิดสิทธิที่ไม่ได้มีเพียงด้านทรัพย์สินเท่านั้น งานวิจัยในต่างประเทศได้ระบุการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ

ของผู้สูงอายุไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 

 1. การเงินและทรัพย์สิน เช่น การฉ้อโกง การหลอกให้เซ็นเอกสารเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ 

 2. สิทธิส่วนบุคคล เช่น การกระท�ารุนแรงด้านร่างกาย หรือจิตใจ การละเลยเพิกเฉยไม่ดูแล

ผู้สูงอายุ

 3. การรกัษาพยาบาล เช่น การได้รบัการรกัษาตามสทิธ ิสทิธใินการตัดสนิใจเลอืกวธิกีารรกัษา

หรือหยุดการรักษา บุคคลที่จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกวิธีการรักษากรณีที่ผู้ป่วยสูงอายุไม่อยู่ในสภาวะที่

จะตัดสินใจเองได้ 

 4. ด้านกฎหมาย จรยิธรรม เช่น การคุ้มครองไม่ให้ผู้สงูอายุถูกเอาเปรยีบจากการใช้กฎหมาย 

การจัดการทรัพย์สินให้เป็นไปตามความประสงค์เมื่อผู้สูงอายุอยู่ในภาวะสมองเสื่อม อัมพฤกษ์ 

อัมพาต ป่วยติดเตียง เป็นต้น
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กำรพิทักษ์สิทธิผู้สูงอำยุ

 ผู้สูงอายุควรได้รับการช่วยเหลือเพื่อพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเมื่อสถานการณ์ในชีวิตของพวกเขา

เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การจากไปของคู่สมรส ความเจ็บป่วย การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย เป็นต้น

การให้ความช่วยเหลอืผู้สงูอายเุพือ่ให้ห่างไกลจากการเอารดัเอาเปรยีบ สามารถจัดแบ่งได้ตามสมรรถนะ

3 กลุ่ม คือ

 1. ผู้สูงอายุที่มีอิสระในการดูแลตนเองแบบสมบูรณ์ (Full mutual autonomy) ไม่จ�าเป็น

ต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการคุ้มครองสิทธิ เพราะยังสามารถด�าเนินการได้เอง 

 2. ผู้สูงอายุที่สมรรถนะบางส่วนถดถอย (Partially incompetent) ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้อาจ

อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ต้องการความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน ขึ้นกับสมรรถนะทางร่างกายและสมองของ

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้อาจจะยังท�ากิจวัตรประจ�าวันหรือธุรกรรมบางอย่างได้ด้วยตนเอง ดังน้ัน

การพิทักษ์คุ้มครองอาจเป็นเพียงการสังเกตการณ์ (Observing) การให้ค�าปรึกษา (Advising) หรือ 

การติดตาม (Monitoring) ผู้สูงอายุบางคนอาจต้องการความช่วยเหลือ (Assisting) บางอย่าง

การพิทักษ์คุ้มครองสิทธิดังกล่าวเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถรักษาสิทธิ ความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น

ของตนเองได้ (Maintaining primary responsibility) เพราะเช่ือว่า บุคคลหนึ่งจะสามารถเลือก

สิ่งที่ตนเองต้องการได้ดีกว่าการให้ผู้อื่นเป็นผู้ตัดสินใจเลือกให้

 3. ผู้ไร้สมรรถนะในการดูแลตนเอง (Totally incompetent) เป็นกลุ่มที่ต้องการการพิทักษ์

คุ้มครองทางกฎหมายและจริยธรรมอย่างสมบูรณ์ เช่น ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในระดับที่ไม่

สามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจได้ปกติ

Health Services Access : แนวทำงกำรบริกำรทำงสุขภำพ

 การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทย มีทั้งหมด 4 ด้านด้วยกัน

 1. ด้านกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

 2. ด้านบริการการตรวจสุขภาพ

 3. ด้านบริการรักษาพยาบาล

 4. ด้านบริการด้านอุบัติเหตุจากการหกล้มในผู้สูงอายุ
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แนวทำงกำรบริกำรทำงสุขภำพให้เกิดควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ผู ้สูงอำยุใน

ประเทศไทย

 การน�าแนวคิด Healthy aging มาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ผู้สูงอายุใน

ประเทศไทยแล้ว ก็อาจส่งผลให้มีการเข้าถึงบริการทางสุขภาพอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ค�าว่า “Healthy 

aging” ตามพระราชบญัญัติผู้สงูอายุ พ.ศ. 2546 หมายถงึ บคุคลซ่ึงมอีายต้ัุงแต่หกสบิปีบรบิรูณ์ขึน้ไป 

เป็นผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ในการด�าเนินกิจวัตรประจ�าวัน (Independent) ค�าน้ีเป็นค�าที่

นิยมแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และหลายประเทศ ในเอเชีย การแปลงแนวคิด 

Healthy aging ให้เป็นจรงิ ในเชิงการน�ามาปฏิบัตินัน้ยงัเป็นกระบวนการส�าหรบัการดูแลรกัษาผู้สงูอายุ

ในด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม น�ามาสู่การพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และการปรับตัวจาก

วัยหนึ่งสู่อีกวัยหนึ่งอย่างราบรื่น ดังมีแนวทางดังนี้

 1. สนบัสนนุให้เกดิการเข้าถงึบรกิารของผู้สงูอายอุย่างเท่าเทยีมโดยจัดบรกิารรถรบัส่งซ่ึงอาจ

เป็นรถโดยสารส่วนบุคคล หรือสาธารณะตามระดับการพึ่งพิงของผู้สูงอายุ การด�าเนินการอาจหลาย

ช่องทางตามบรบิทของพืน้ที ่นอกจากนีย้งัค�านึงถึงสิง่กระทบต่อการเข้าถึงบรกิารสขุภาพ ในเขตชนบท

ผู้สูงอายุมีภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการสุขภาพมากกว่าผู้สูงอายุในเขตเมือง ค่าใช้จ่ายเหล่าน้ี

อาจจ�าแนกเป็นค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส�าหรับญาติ โดยค่าเดินทางมีตัวเลขมากที่สุดบ่งช้ีว่า

ความขาดแคลนบริการรถโดยสารในพื้นที่ชนบทรุนแรงกว่าในเขตเมือง

 2. การบรหิารผลลพัธ์ของการดูแลผู้สงูอายทุีเ่จ็บป่วยนอกสถานพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิง่

การดูแลระยะยาวที่บ้านและผู้ที่อยู่ชุมชนให้ได้ผลตามบริบทที่ควรจะเป็น

 3. การส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างเหมาะสมกับสถานะของผู้สูงอายุในแต่ละราย 

 4. ขยายงานในกลุ่มการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน เช่น ในกลุ่ม NCDs และอุบัติเหตุ 

อย่างมีประสิทธิภาพ

 5. การออกก�าลังกายและกิจกรรมทางสังคม ควรปรับระดับสภาพพื้นท่ีให้เหมาะสมกับ

ผู้สูงอายุมีพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม และค�านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้สูงอายุด้วย 

 6. พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การพฒันาผู้สงูอาย ุเป็นข้อมลูเชิงวเิคราะห์ทีส่ามารถบ่งบอก

สภาพปัญหา ความถ่ี และปรมิาณได้อย่างแม่นย�า สามารถน�าข้อมลูมาใช้เพือ่การตัดสนิใจ ทัง้เชิงบรหิาร

และเชิงปฏิบัติการ เพื่อความแม่นย�า ทันสมัย แก้ปัญหาได้ตรงประเด็น
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 ด้ำนกิจกรรมชมรมผู้สูงอำยุ

 ตามลักษณะงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทย นักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยมีภารกิจหลัก

ในการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของประชากรตามกลุ่มอายุต้ังแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ กิจกรรม

ของการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนั้น นับเป็นกระบวนการเพิ่มสมรรถนะให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการ

ดูแลตนเองได้เพิม่มากขึน้ ซ่ึงการควบคุมปัจจัยทีเ่ป็นตัวก�าหนดสขุภาพ และเป็นผลให้ผู้สงูอายมุสีขุภาพ

ดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยได้มีการก�าหนดมาตรฐานผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัย

ที่พึงประสงค์มีสุขภาพกาย และจิตใจดีตามที่พึงประสงค์ไว้

 ด้ำนบริกำรกำรตรวจสุขภำพ

 การตรวจสุขภาพร่างกายประจ�าปีของผู้สูงอายุไทยเพื่อประเมินสภาพร่างกาย ความแข็งแรง

ของร่างกาย ท�าให้ทราบสภาวะของสขุภาพโดยทัว่ไปของผู้สงูอาย ุจากผลการส�ารวจประชากรสงูอายใุน

ประเทศไทย (4 มกราคม พ.ศ. 2560) ของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า 

 1. ร้อยละ 52.2 ของผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพในรอบปี ในจ�านวนนี้ร้อยละ 49.2 

ตรวจจากสถานบริการของรัฐและร้อยละ 3.0 รับการตรวจจากสถานพยาบาลเอกชน

 2. ผู้สูงอายุเพศหญิงได้รับการตรวจสุขภาพ ร้อยละ 54.0 ซ่ึงเป็นสัดส่วนที่สูงกว่า

ผู้สูงอายุเพศชาย ร้อยละ 50.0

 3. ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลได้รับการตรวจสุขภาพในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้สูงอายุที่

อยู่นอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 54.8 และร้อยละ 50.4 ตามล�าดับ) หากพิจารณาตามรายภาคพบว่า

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปีสูงสุด 

ร้อยละ 56.6 รองลงมาคือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 54.2 และร้อยละ 53.2 ตามล�าดับ

 ภาคกลางและภาคเหนือมีสัดส่วนผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปีเท่ากันคือ 

ร้อยละ 48.5

 ด้ำนบริกำรรักษำพยำบำล

 1. บริการด้านการมองเห็น

  ผู้สูงอายุมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 54.1) สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อต้องใส่แว่นหรือ

เลนส์ตา ร้อยละ 14.4 มองเห็นไม่ชัดเจน และร้อยละ 0.4 มองไม่เห็นเลย
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 2. บริการด้านการได้ยินเสียง

  ผู้สูงอายุเกินกว่าร้อยละ 80 ยังได้ยินเสียงชัดเจน ร้อยละ 2.8 ได้ยินชัดเจนเมื่อต้องใส่

เครื่องช่วยฟัง ร้อยละ 11.7 ได้ยินไม่ชัดเจน และร้อยละ 0.3 เป็นผู้ที่ไม่ได้ยินเสียงเลย

 3. บริการด้านการส�ารวจความสามารถในการกลั้นปัสสาวะอุจจาระ

  ส�าหรับความสามารถในการกลั้นอุจจาระพบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 81.6 ยังสามารถกลั้นได้

ร้อยละ 11.7 กลั้นได้เป็นบางครั้ง และร้อยละ 6.7 กลั้นไม่ได้เลย

 4. บริการด้านการใส่ฟันปลอม

  จากการสอบถามผู้สูงอายุถึงเรื่องการใส่ฟันปลอม หรือฟันเทียม พบว่า สัดส่วนของ

ผู้สูงอายุหญิงที่ใส่ฟันปลอมสูงกว่าผู้สูงอายุชาย (ร้อยละ 24.5 และร้อยละ 21.9 ตามล�าดับ)

สัดส่วนการใส่ฟันปลอมของผู้สูงอายุสูงขึ้นตามวัยที่มากขึ้นเช่นกัน และผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

มีการใส่ฟันปลอมสูงกว่านอกเขตเทศบาล

 ด้ำนบริกำรด้ำนอุบัติเหตุจำกกำรหกล้มในผู้สูงอำยุ

 การหกล้มในการส�ารวจครั้งนี้ หมายถึงการที่ผู้สูงอายุหกล้มจากท่ายืน ตกจากเตียง เก้าอ้ี

หรือตกจากที่สูง ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ไม่นับรวมถึงการหกล้มที่เกิดจากการถูกบุคคล 

สัตว์เลี้ยง หรือวัตถุสิ่งของมาชนหรือกระแทก จากข้อมูลพบว่ามีผู้สูงอายุร้อยละ 11.6 เคยหกล้ม

ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ สัดส่วนของผู้สูงอายุหญิงท่ีเคยหกล้มสูงกว่าผู้สูงอายุชาย 

(ร้อยละ 12.8 และร้อยละ 10.2 ตามล�าดับ) เมื่อพิจารณาความถี่หรือบ่อยครั้งของการหกล้ม พบว่า

มีผู้สูงอายุเคยหกล้ม 1 ครั้ง ร้อยละ 6.6 หกล้ม 2-3 ครั้ง ร้อยละ 3.8 และมีผู้สูงอายุที่หกล้มมากกว่า 

3 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ 1.2 จากสัดส่วนของผู้หญิงที่มีการหกล้มสูงกว่าผู้สูงอายุชายนั้น พบว่า ความถี่

ในการหกล้มส่วนใหญ่เคยหกล้ม 1 ครั้ง ร้อยละ 7.4 หกล้ม 2-3 ครั้ง ร้อยละ 4.2 ในขณะที่ผู้สูงอายุ

ชายนัน้เคยหกล้ม 1 ครัง้ ร้อยละ 5.8 และหกล้ม 2-3 ครัง้ ร้อยละ 3.3 โดยผู้สงูอายวัุยกลางและวัยต้น

มำตรฐำนผู้สูงอำยุมีสุขภำพอนำมัยที่พึงประสงค์มีสุขภำพกำย และจิตใจดีตำมที่

พึงประสงค์

 1. มีสุขภาพกายที่พึงประสงค์ คือปราศจากประวัติและอาการของโรค ดังนี้

  • โรคที่สามารถควบคุมได้ในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็ง 

โรคเส้นเลือดในสมองอุดตัน โรคข้อเสื่อม โรคเอดส์ และ วัณโรค
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  • โรคทีย่งัไม่สามารถควบคุมได้ในระยะเวลาทีผ่่านมา ได้แก่ โรคความดันโลหติสงูสามารถ

ควบคุมได้ให้อยู่ในเกณฑ์ต�่ากว่า 150/90 mmHg โรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน�้าตาลได้ให้อยู่

ในระดับต�่ากว่า 150 mg

 2. สุขภาพจิต ได้ตั้งเกณฑ์สุขภาพจิตที่ดีไว้ดังนี้

  • เข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัว และหรือเพื่อนบ้านเป็นประจ�า

  • ไม่มี หรือมีปัญหาด้านอารมณ์และจิตที่ไม่ต้องปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

  • รู้สึกว่าตนเองมีค่า (รู้ด้วยตัวเอง)

  • รู้สึกว่าตนเองไม่ได้ถูกทอดทิ้ง

 3. ฟัน ของผู้สูงอายุมีฟันถาวรที่ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ ฟันถาวรที่ใช้งานได้ คือฟันที่อยู่

ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ และไม่เป็นโรคจนไม่สามารถเก็บรักษาได้ ได้แก่

  • ตัวฟันต้องไม่เหลือน้อยจนไม่สามารถบูรณะใช้การได้

  • ฟันต้องไม่ผุลุกลามทะลุโพรงประสาทฟัน จนไม่สามารถรักษาคลองรากฟันได้

  • ฟันต้องไม่ผุจนเหลือแต่ราก

  • ฟันต้องไม่โยกจากโรคปริทันต์จนเก็บรักษาไว้ไม่ได้

 4. ดัชนีมวลกาย

  นิยาม ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) เป็นมาตรการที่ใช้ประเมินภาวะ

อ้วน-ผอมในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป ทุกคนสามารถกระท�าได้ด้วยตนเองโดยการชั่งน�้าหนักตัว

เป็นกิโลกรัมและวัดส่วนสูงเป็นเมตร และน�ามาค�านวณหาดัชนีมวลกาย 

 ค่ำปกติ 

 จากการศึกษาทางระบาดวิทยา พบว่าดัชนีมวลกายมีความสัมพันธ์กับอัตราตาย โดยทราบว่า

ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย มากกว่า 25.0 กก./ม.
2
 หรือต�่ากว่า 18.5 กก./ม.

2
 มีอัตราตายสูงกว่า ผู้ที่มีค่า

ดัชนีมวลกาย 18.5-24.9 กก./ม.
2
 ดังนั้นจึงได้มีการใช้เกณฑ์ดังนี้ เพื่อประเมินภาวะพลังงานที่สะสม

ไว้ในร่างกายของผู้ใหญ่ทุกอายุ ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ดังนี้
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ตำรำงที่ 3 แสดงพลังงานที่สะสมไว้ในร่างกายของผู้ใหญ่ทุกอายุ ทั้งเพศชาย และเพศหญิง

ภำวะโภชนำกำร ดัชนีมวลกำย (กก./ม2)

ผอม

ระดับ 1 18.5 - 19.9

ระดับ 2 17.0-18.4

ระดับ 3 16.0-16.9

ระดับ 4 < 16.0

ปกติ 18.5 - 24.9

อ้วน

ระดับ 1 25.0 - 29.9

ระดับ 2 30.0 - 39.9

ระดับ 3 > 40.0

 ค่าดัชนีมวลกาย ต�่ากว่า 18.5 กิโลกรัม/ตารางเมตร = ผอมแห้ง 

 ค่าดัชนีมวลกาย เท่ากับ 18.5 - 24.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร = ปกติ

 ค่าดัชนีมวลกาย มากกว่า 25 กิโลกรัม/ตารางเมตร = อ้วน

 5. ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ตามอัตภาพ ได้แก่

  • ปฏิบัติภารกิจประจ�าวันได้

  • สามารถเดินทางไปนอกบ้านด้วยตนเองตามที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง

  • สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามอัตภาพ

 การสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุด�ารงอยู่ในมาตรฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

จึงให้การสนับสนุนจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

ช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสท�ากิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งท�าหน้าท่ีแจ้งข่าวสาร สิทธิและบริการหลาย

รปูแบบท่ีผู้สงูอายุควรได้รบัจ�านวนชมรมผู้สงูอายใุนเครอืข่ายของสมาคมสภาผู้สงูอายแุห่งประเทศไทย 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
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ตำรำงที่ 4 แสดงจ�านวนชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

พื้นที่ จ�ำนวนชมรม

กรุงเทพมหานคร 391

ภาคกลาง 3,193

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12,257

ภาคเหนือ 8,618

ภาคใต้ 1,804

รวมทั้งหมด 26,263

ที่มำ : ข้อมลูสถติิจ�านวนผู้สงูอายปุระเทศไทย ปี 2559, กรมกจิการผู้สงูอาย,ุ กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง

 ของมนุษย์

Marketing concepts related to the well-being of the elderly in Thailand : 

แนวควำมคิดทำงกำรตลำดที่เกี่ยวข้องกับสุขภำวะของผู้สูงอำยุในประเทศไทย

 หากมองในมติิด้านการตลาดนัน้ ข้อมลูทีส่ามารถน�ามาเป็นประโยชน์ต่อการคัดสรรผลติภัณฑ์

ทีเ่หมาะกบัสขุภาวะของประชากรผู้สงูอายนุัน้ เริม่ต้นทีก่ารสร้างความเข้าใจในบรบิทด้านสขุภาวะของ

ผู้สูงอายุก่อน

สร้ำงควำมเข้ำใจในบริบทด้ำนสุขภำวะผู้สูงอำยุ

 1. ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจะเห็นได้จาก ผิวหนังเหี่ยวย่นเพิ่มขึ้น สีผมเปลี่ยนเป็น

สีเทา หรือสีขาว ความสามารถในการมองเห็นลดลง การรับรู้ทางเสียงลดลง การสูญเสียฟัน ร่างกาย

เคลื่อนไหวได้น้อยลง และใช้เวลามากขึ้น การใช้ความจ�าน้อยลง ความต้องการทางเพศลดลงหรือ

หมดไป

 2. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านครอบครัวไทยที่มีอัตราส่วน 3.1 คนต่อครอบครัวท�าให้การ

พึ่งพิงเรื่องดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุจากครอบครัวลดน้อยลง จนผู้สูงอายุอาจไม่มีคนดูแลในที่สุด 

 3. ข้อสงัเกตเชิงพืน้ทีไ่ด้ว่าเมอืงหลกั (Main Town) ของแต่ละภูมภิาค เป็นเมอืงทีม่ปีระชากร

ผู้สูงอายุอาศัยอยู่จ�านวนมากเพียงพอต่อการสร้างรายได้ต่อเน่ืองของผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองต่อสุข

ภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้สูงอายุ

 4. ที่พักอาศัยนั้นในสภาพความเป็นจริงยังมีการปรับพื้นท่ีให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตแบบ

สูงวัย และยังมีการสื่อสารท�าความเข้าใจน้อย ท�าให้ผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายซ่ึงเมื่อเกิดขึ้นอาจ
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ส่งผลให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

 5. ผู้สูงอายุมีความเจ็บป่วยจากความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ท�าให้มีภาระค่าใช้จ่ายประจ�า

ตามมา แต่ก็มีความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น

 6. รายได้ของผู้สูงอายุนั้นยังคงพึ่งพิงจากบุตรหลาน และสวัสดิการรัฐบางส่วน จึงอาจส่งผล

ให้ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ดีเท่าที่ควร

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ำถึงกำรตลำดที่เหมำะสมกับสุขภำวะผู้สูงอำยุ

 จากการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงการตลาดที่เหมาะสมกับสุขภาวะผู้สูงอายุนั้น มีความ

จ�าเป็นที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และช่วยเหลือตนเองได้ ปราศจากอุบัติเหตุ

และยงัท�าให้มคีวามเบกิบานใจได้ แนวคิดในการพฒันาผลติภัณฑ์เพือ่ให้เหมาะสมกบัผู้สงูอายแุละช่วย

ให้มีสุขภาวะที่ดี จึงควรมีความคิดเชิงออกแบบในแนวทางอยู่ในลักษณะ

 1. สามารถหยิบจับง่าย และควรค�านึงถึงน�้าหนักของผลิตภัณฑ์

 2. มีตัวอักษรอ่านง่าย เหมาะกับสายตาที่เปลี่ยนแปลงไป

 3. หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยเหลือ ควรค�านึงถึงขนาด ความถนัด และวัสดุ

ที่ช่วยป้องกันหรือส่งเสริม

 4. การให้บริการควบคู่กับผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาการใช้งานในรูปแบบที่เหมาะสม

  ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ควรพัฒนาเหมาะสมแก่การพัฒนาเพื่อเจาะตลาดสุขภาวะของผู้สูง

อายุ คือ 

  1. ผลิตภัณฑ์เชิงที่อยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการตกแต่ง จะท�าให้ผู้คนที่เกี่ยวข้อง

มคีวามรูแ้ละสามารถจัดสรรสิง่ต่าง ๆ  ได้เหมาะสมได้ ทัง้นี ้ผลติภัณฑ์เหล่านีจ้ะสามารถช่วยลดอุบติัเหตุ

และอาการเจ็บป่วยได้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในสถานที่พักอาศัยโดยสมบูรณ์ ชีวิต

ผู้สูงอายุจะยังคงด�าเนินไปอย่างราบรื่นและไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายหนักด้านการรักษา

  2. ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองโดยตรงกับการที่ท�าให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือในสถานะที่แตกต่าง

กนัสามารถช่วยตนเองให้มกีารใช้ชีวติได้ตามปกติเสมอืนเมือ่ยงัอยูใ่นวยัทีช่่วยเหลอืตัวเองได้ทกุอย่าง 

  3. ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองกับการใช้ชีวิตในครัวเรือนเพียงล�าพัง เป็นเวลานาน เช่น

การท�าความสะอาด 

  4. ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความเพลิดเพลินหากคนในครอบครัวไม่สามารถใกล้ชิดได้
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  5. ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารบ�ารุงสุขภาพที่เหมาะกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อเสริมให้ได้

สารอาหารทีเ่หมาะกบัวยัทีม่กีารบัน่ทอนการใช้ชีวิต หรอืแม้แต่การเลอืกบรรจุภัณฑ์ให้บรโิภคได้โดยง่าย 

ใช้ช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่สามารถจับจ่ายได้จะเป็นวิธีการที่เหมาะสม ที่ส�าคัญคือ ต้องค�านึงถึงว่า

หากลูกหลานไม่สามารถดูแลได้ใกล้ชิด แต่การวางแผนการตลาดน้ันเน้นครอบครัวซ้ือให้ผู้สูงวัย

ข้อนี้อาจท�าให้ผลิตภัณฑ์ไปไม่ถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้มากเท่าที่ควร ความเจ็บป่วยนับเป็นเรื่อง

ทีห่ลกีเลีย่งได้ยาก แม้ป่วยแล้วก็ยังมชีีวติต่อไป การใช้ชีวติท่ามกลางความเจ็บป่วยนัน้ วทิยาศาสตร์และ

ความเข้าใจด้านศิลปะด้านอาหารจะมแีนวโน้มส�าคัญ ทีจ่ะช่วยให้กลุม่เป้าหมายท�างานได้อย่างเป็นปกติ
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