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ส่ วนที 1 ความรู้ เกียวกับประชากรผู้สูงอายุทีอยู่ ตามลําพังและผลกระทบ
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
1. ความจําเป็ นในการให้ ความรู ้ และกําลังใจแก่ผู ้สูงอายุทีอยู ่ลําพัง
ในศตวรรษที 21 นี ประชากรโลกได้ก ้า วเข้า สู่ วิ ก ฤตการณ์ ผู้สู ง อายุซึ งมี อ ายุ 60 ปี ขึ นไป
จากสถิติแนวโน้มประชากรโลกมีผู้ สูงอายุเพิ มขึ นอย่างต่อเนืองและคาดว่าในปี ค.ศ.2050 ประชากรโลกจะมี
มากกว่า 9 พั นล้ านคน และในจํ านวนนี ประมาณ2 พั นล้ านคนเป็ นผู้ สูงอายุ ซึ งคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ22 ทํา
ให้การดูแลผู้ สูงอายุกลายเป็ นภาระหนักมากขึ นแก่ครอบครัว ชุมชน และภาครัฐ ปัจจุบันผู้ สูงอายุในประเทศ
แถบเอเชี ยและละติ น อเมริ กา ยังอาศัยอยู่ก ับลูก หลาน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 75 ในขณะที ประเทศในยุโ รป
ออสเตรเลีย และอเมริ กาเหนือ ผู้ สูงอายุมากกว่าร้อยละ70 ต้องดํ าเนินชีวิตตามลํ าพัง และมีแนวโน้มจะต้อง
อยู่ตามลํ าพั งตนเองมากขึ น
สําหรับประเทศไทย โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มเข้าสู่ สังคมสูงอายุเช่นเดียวกับประเทศอืน ๆ
ทั วโลกและเพิ มขึ นอย่างต่อเนื อง โดยเพิ มจากร้อยละ 5.0 ในปี พ.ศ.2493 เป็ นร้อยละ 10.1 ในปี พ.ศ.2543
(เกรี ยงศักดิ เจริ ญวงศ์ศ ัก ดิ2550) และจากรายงานของสํานักข่าวประชาสัมพันธ์ (2550) พบว่าผู้ สูงอายุ
เพิ มขึ นเป็ นร้อยละ10.7 ใน ปี พ.ศ. 2550 และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.3) ยั งอาศั ยอยู่ก ับลูกหลานในครอบครัว
ขยาย ร้อยละ 3.1 อยู่ในครอบครัวเดียว และทีเหลือร้อยละ 31.0 ผู้ สูงอายุอยู่ตามลํ าพัง ซึ งในจํานวนนี ส่ วน
ใหญ่ร้อยละ 56.7 ไม่มีปัญหาต่อการอยู่ตามลํ าพั งคนเดียว
แต่ร้อยละ21.8 มีความรู้สึกเหงา จากข้อมูล
ดังกล่าวแสดงว่าปัจจุบันการอยู่ตามลํ าพั งคนเดียวของประชากรไทยมีจ ํานวนไม่น้อย และมีแนวโน้มสูงขึ น
เรื อยๆ เนื องจากเหตุ ผลหลายประการ อาทิ ประชากรผู้ สูงอายุเพิ มขึ น จํานวนผู้เป็ นโสดหรื อเป็ นหม้าย
เพิ มขึ น ลูกแยกออกไปเป็ นครอบครัวเดียวเพิ มขึ น การย้ ายถิ นฐานของลูกเพือการประกอบอาชีพเพิ มขึ น
เป็ นต้น
ประเด็นการพึ งพาตนเองของผู้ สูงอายุนี องค์การสหประชาชาติได้มีนโยบายให้ผู้ สูงอายุพึ งพาตนเอง
จากการประชุมสัมมนาเกียวกับผู้ สูงอายุ ในปี ค.ศ. 1991 และกํ าหนดเป็ นนโยบายต่อเนืองถึงปั จจุบัน (2547)
มีหลักปฏิบัติ 18 ข้อ จัดกลุ่มได้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การพึ งพาตนเอง (Independence) 2) การมีส่วนร่ วมใน
สังคม (Participation) 3) การบริ การสังคม (Care) 4) ความพึงพอใจในชีวิต (Self fulfillment) และ 5)
เกียรติยศและการยอมรับในสังคม (Dignity)
ดังนั น การวางแผนเพือรองรับให้ผู้ สูงอายุมีความพร้อมอยู่ล ํ าพั งตนเอง จึงเป็ นเรื องทีจําเป็ นอย่างไร
ก็ตาม หากระบบสวั สดิการจากภาครัฐ องค์กรต่างๆ ในเรื องของสิ งอํ านวยความสะดวก และการบริ การใน
ประเทศไทยยั งไม่เหมาะสม ผู้ สูงอายุนอกจากจะอยู่ตามลํ าพั งได้ยากแล้ ว ยั งจะมีความเป็ นอยู่ทียากลํ าบาก
ขึ น เพราะจํานวนสัดส่ ว นผู้ สูงอายุทีทุ กข์ยากปั จจุบันมีเพิ มมากขึ น อันเป็ นผลของการขยายตัวของภาวะ
ความเจ็บป่ วย และภาวะทุพพลภาพ (จุไร ทัพวงษ์ และคณะ 2550)
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จากความสําคัญและประเด็นปั ญหาทีพบในผู้ สูงอายุทั งในอดีต ปั จจุ บัน และแนวโน้มเพิ มขึ นใน
อนาคต โดยเฉพาะความจํา เป็ นที ต้อ งใช้ชี วิต อยู่ต ามลํา พัง มี เ พิ มขึ น ประกอบกับ นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลั ยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้ความสําคัญกับการศึกษา และการบริ การด้านผู้ สูงอายุ
ดังนั น การให้ความรู้และกํ าลั งจแก่
ใ ผู้ สูงอายุทีอยู่ตามลํ าพัง จึงสนับสนุ นและส่ งเสริ มการอยู่ตามลํ าพังของ
ผู้ สูงอายุให้ด ํ าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณค่า มีศ ั กศิ ศรี และ มีหลั กประกันได้
2. แนวคิดเกียวกับผู ้สูงอายุและการอยู ่ตามลําพังของผู ้สูงอายุ
2.1 ความหมายและคํานิยามทีเกียวข้ องกับงานวิจัย มีด ังนี
“ผู้ สูงอายุ” หมายถึงผู้ มีอายุ60 ปี ขึ นไปและอาศั ยอยู่ในเขตพื นทีทํ าการวิจ ัย
“การอยู่ตามลํ าพั งของผู้ สูงอายุ” หมายถึง การทีผู้ สูงอายุสามารถมีชีวิตอยู่ตามลํ าพังได้อย่างมีคุณค่า
มีศ ั กดิ ศรี และมีหลั กประกัน
จากการวิเคราะห์วรรณกรรมเกียวข้องกับผู้ สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มทีอยู่ตามลํ าพังพบว่า สาเหตุของ
ผู้ สูงอายุทีอาศั ยอยู่ตามลํ าพั งในประเทศไทยเกิดจากการเปลียนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจโลกส่ งผลให้
วิถีชีวิตของประชากรประเทศไทยเปลียนแปลงไป จากการที อยู่เป็ นครอบครัว ใหญ่ โดยมีปู ่ ย่าตายายอยู่
ร่ ว มกับพ่อแม่ลูก หลาน ได้มีก ารแยกเป็ นครอบครั ว เดี ยว ทําให้ผู้สูงอายุต ้องอาศัยอยู่ต ามลําพังเพิ มขึ น
นอกจากนั น จากงานวิจ ัยของสุทธิชัย จิตะพั นธ์กุลและคณะ(2543:18) พบว่า การทีผู้ สูงอายุต ้องอาศัยอยู่ตาม
ลํ าพั ง อั นเนืองมาจากเป็ นโสดหรื อเป็ นหม้ายมากขึ นไม่มีบุตร และการย้ายถิ นฐานของลูกเพือการประกอบ
อาชีพ หรื อลูกเสี ยชีวิตจากการเป็ นโรคหรื ออุบัติเหตุ นอกจากนั นยั งพบว่า สาเหตุของผู้ สูงอายุต ้องอาศัยอยู่
ตามลํ าพั ง เนืองมาจาก3 ประการหลั ก ได้แก่ 1) ลูก เช่น ไปทํางานนอกบ้าน/ไปทํางานต่างจังหวัด/แยกย้ าย
ไปมีครอบครัว/เสียชีวิต 2) จากคู่สมรส เช่น เสียชีวิต ไปทํ างานนอกบ้าน ไปปฏิบัติธรรม ไปอยู่ก ับลูกเพือเลี ยง
หลาน 3) ตัวผู้ สูงอายุเองเช่น ช่วยเหลือตัวเองได้/ไม่อยากเป็ นภาระของใคร/ไม่มีลูกหลาน/ (บุญทิพย์ สิ ริธรัง
ศรี และคณะ 2553 - ฉบับร่ าง)
2.2 ผลกระทบจากการอยู ่ตามลํ าพังของผู ้สูงอายุ
จากการทีผู้ สูงอายุต ้องอยู่ตามลํ าพั งพบว่า ทํ าให้เกิดผลกระทบในทางลบ ดังนี(บุญทิพย์ สิริธรังศรี
และคณะ 2553 - ฉบับร่ าง)
2.2.1 ด้ านร่ างกาย พบว่า ส่ ว นใหญ่ มีปัญหาทุ กระบบ โดยเฉพาะระบบกล้ามเนื อและ
กระดูก เช่น ปวดเมือยเนื อตัว ปวดหลั ง ปวดเอว ปวดขา และไม่มีแรง เดินไม่ค่อยได้ เป็ นโรคเรื อรังต่างๆ
เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสูง โรคหัว ใจ ไต เป็ นต้น ปั ญหาจากการเสื อมของอวัยวะ เช่ น ต้อ
กระจก ต้องไปหาหมอประจํ า และบางคนมีหลายโรค เป็ นต้น
2.2.2 ด้ านจิตใจและอารมณ์ รู้สึกไม่มีความสุ ข สิ นหวัง หมดพลัง เหงา ว้าเหว่ วิต ก
กังวลทั งจากการเจ็บป่ วย และการเงิน ภาวะเครี ยด ซึมเศร้า โมโหหงุดหงิดเพราะไปไหนไม่ได้ หงุดหงิด
ง่ายอารมณ์ไม่ค่อยดี โดยเฉพาะผู้ สูงอายุทีอยู่ตามลํ าพั งใน3 จังหวั ดชายแดนภาคไต้ ยั งพบว่า จํ านวนไม่น้อย
ทีมีความหวาดกลั ว และสลดหดหู่
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2.2.3 ด้ านครอบครัวและสังคม ขาดการปฏิสัมพั นธ์ก ับครอบครัว ขาดเอาใจใส่ดูแล ถูกดู
ถูก มีความขัดแย้ งในครอบครัว และขาดการปฏิสัมพั นธ์ก ั บครอบครัวและบุตรหลาน และขาดการ
ปฏิสัมพั นธ์ก ับสังคม เนืองจากขาดการพบปะ สังสรรค์ กับเพือน เพือนบ้าน การเข้าสังคมลดน้อยลง ทํ าให้
เกิดการแยกตั วเอง
2.2.4 ผลกระทบทางด้ านจิตวิญญาณ ความมีคุ ณค่าและศัก ดิ ศรี ในชีวิตของตนเองลด
น้อยลง เนื องจาก สู ญเสี ยการยอมรั บนับถือ ขาดความรั ก ความเอาใจใส่ จากบุต รหลานหรื อสมาชิ ก ใน
ครอบครัวและสังคม ทํ าให้ผู้ สูงอายุรู้สึกหมดหวั งในชีวิต
จากผลกระทบในทางลบทีเกิดขึ นดังกล่าว ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการเตรี ยมความพร้อมในการ
อยู่ตามลํ าพั ง ดังนั น จึงมีความจํ าเป็ นทีผู้ สูงอายุต ้องได้รับการเตรี ยมความพร้อมโดยการให้ความรู้เกีวกัย บ
การดูแลสุขภาพ สิทธิประโยชน์ทีพึงได้รับ รวมทั งมีก ํ าลั งใจในการดํ าเนินชีวิตซึ งการให้ความรู้และกํ าลังใจ
แก่ผู้ สงู อายุทีอยู่ตามลํ าพังไม่ต่างจากผู้ สูงอายุโดยทั วไป เพียงแต่ส่วนใหญ่ความต้องการด้านกําลังใจและ
สังคมมีความต้องการมาก
3. แผนผู ้สูงอายุแห่ งชาติ
แผนผู้ สูงอายุกล่าวถึงแผนผู้ สูงอายุแห่งชาติของไทย และแผนปฏิบัติการเซียงไฮ้ มีสาระสําคัญ ดังนี
3.1 แผนผู้ สูงอายุแห่งชาติ ปั จจุบันมี 2 ฉบับ ได้แก่ แผนผู้ สูงอายุแห่ งชาติฉบับที 1 (พ.ศ.2525 2544) และ แผนผู้ สูงอายุแห่งชาติฉบับที 2 (พ.ศ.2545 - 2564) โดยมีสาระสําคัญของแต่ละแผนดังนี
3.1.1 แผนผู้ สูงอายุแห่งชาติฉบับที 1 (พ.ศ.2525 - 2544) ได้ให้ความสําคัญกับผู้ สูงอายุ ซึง
เป็ นบุคคลทีทําประโยชน์ต่อสังคมมาเป็ นระยะเวลายาวนาน จึงต้องส่ งเสริ มและคงคุณค่าในสังคมสื บไป
และหากในกรณี ทีสูงอายุต ้องอยู่ในระยะทีต้องพึ งพาผู้ อืน ครอบครัว สังคมและชุมชน โดยภาครัฐต้องให้
การสนับสนุนและช่วยเหลือประกอบกับปฏิญญาผู้ สูงอายุไทย พ.ศ.2542 ซึ งกําหนดปฏิญญาไว้ 9 ข้อ เพือ
คุ ้มครองและดูแลผู้ สูงอายุโดยให้รั ฐและเอกชนมีส่วนร่ วม โดยเฉพาะในข้อที 1 ที ให้ผู้สูงอายุต ้องได้รั บ
ปั จจัยพื นฐานในการดํารงชีวิตอย่างมีคุ ณค่าและศักดิ ศรี ได้รับการพิทักษ์และคุ ้มครองให้พ ้นจากการถูก
ทอดทิ งและละเมิ ด สิ ท ธิ จากแผนผู้สู ง อายุฉ บับที 1 และปฏิ ญ ญาผู้สู ง อายุไ ทยและรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช2550 ได้น ํามาใช้เป็ นข้อมูลพื นฐานสําคัญในการจัดทํ าแผนผู้ สูงอายุแห่ งชาติ
ฉบับที 2 (พ.ศ.2545 - 2564)
3.1.2 แผนผู้ สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที2 (พ.ศ.2545 - 2564) ได้ให้ความสําคัญและมีวิสัยทัศน์
ว่าผู้ สูงอายุเป็ นบุคคลทีมีประโยชน์ต่อสังคม และสมควรส่งเสริ มให้คงคุณค่าไว้ให้นานทีสุ ดโดยครอบครัว
และชุมชนเกื อกูล เพือให้ผู้ สูงอายุสามารถดํารงอยู่ในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพทีสมเหตุผล โดยมีสวัสดิการ
จากรัฐเป็ นระบบเสริ ม เพือให้เกิดหลั กประกันในวั ยสูงอายุและความมั นคงของสังคมโดยมีมาตรการในการ
ติด ตามผลอย่างต่ อเนื อง โดยมีว ัต ถุประสงค์เพือให้ประชากรทุก คนเตรี ยมการเข้าสู่ การเป็ นผู้ สูงอายุทีมี
คุณภาพ ดํ ารงชีวิตอย่างมีศ ั กดิ ศรี พึ งตนเองได้มีคุณภาพชีวิตและมีหลั กประกัน โดยกํ าหนดยุทธศาสตร์ ด ้าน
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การเตรี ยมความพร้อมของประชากรเพือวัยสู งอายุทีมีคุ ณภาพ ปลูก จิตสํานึ กให้คนในสังคมตระหนักถึง
คุณค่าและศั กดิ ศรี ของผู้ สูงอายุ
ปัจจุบันสํานักงานส่งเสริ มและพิทักษ์ผู้ สูงอายุ ได้น ําหลักการในแผนผู้ สูงอายุแห่ งชาติมา
จัด ทําแผน การดําเนิ น งาน/โครงการ/กิ จ กรรม ของสํา นัก งานส่ ง เสริ มและพิทัก ษ์ผู้สู งอายุ ประจํา ปี
งบประมาณ 2551 โดยมีกิจกรรมหลั ก ได้แก่ การส่งเสริ มการคุ ้มครองและการใช้ศ ักยภาพผู้ สูงอายุและการ
ดูแลผู้ สูงอายุทีขาดทีพึ งการส่งเสริ มการคุ ้มครองและการใช้ศ ั กยภาพของผู้ สูงอายุ ได้
ให้มีการจัดงานผู้ สูงอายุ
ขยายโครงการอาสาสมั ครดูแลผู้ สูงอายุทีบ้าน โครงการผลั กดันการจัดตั งศูนย์ อเนกประสงค์สําหรับผู้ สูงอายุ
ในชุ มชน จัด ทําโครงการคลังปั ญญาผู้ สูงอายุ สําหรับการดูแลผู้สูงอายุทีขาดทีพึ ง รวมทั งสร้ างระบบการ
ติดตามและประเมินผลแผนผู้ สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที 2 (พ.ศ.2545-2564)
3.2 แผนปฏิบัติการเซียงไฮ้ เป็ นแผนขององค์การสหประชาชาติ โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (ESCAP) ซึ งได้ก ําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติระดับภูมิภาคสําหรับ
แผนการปฏิบัติการระหว่างประเทศกรุ งแมดริ ดว่าด้วยการดํ าเนินงานด้านผู้ สูงอายุ ปี 2002 (พ.ศ.2545) และ
แผนปฏิบัติก ารเมืองมาเก๊าว่าด้ว ยการดําเนิ นงานด้านผู้ สูงอายุในภูมิภ าคเอเซียและแปซิฟิกปี 1999 (พ.ศ.
2542)โดยกําหนดให้มีการดําเนิ นงานด้านการพัฒนาสุ ขภาพและความเป็ นอยู่ทีดีในผู้ สูงอายุ โดยรับรอง
คุณภาพชีวิตในคนทุกวั ย รวมทั งการอยู่ได้โดยลํ าพั งตนเอง มีสุขภาพและความเป็ นอยู่ดี
จากแผนผู้ สูงอายุทั งสองฉบับ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับความเป็ นอยู่ผู้ สูงอายุ ทั งทีเป็ น
ผู้ อยู่ก ับครอบครัว อยู่ตามลํ าพั ง มีทีพึ งพาและไม่มีทีพึ งพา ต่างพึงได้รับสิ ทธิ สวัสดิการ และการใ
ห้ความ
ช่วยเหลืออย่างทั วถึงจากภาครัฐ องค์กรและชุมชน เพือให้ผู้สูงอายุด ํารงชีวิต อยู่อย่างมีความสุ ข มีคุณค่ า
มีศ ัก ศิ ศรี และมีหลัก ประกัน ซึ งข้อมูลต่ างๆ เพือสนับสนุ น กิ จกรรมและพัฒนาแผนการดําเนิ น งานของ
ผู้ สูงอายุ ยั งคงต้องการข้อมูลเชิงประจักษ์จากงานวิจ ัยทีมีอและการศึ
ยู่
กษาวิจ ัยเพิ มขึ นต่อไป
4. งานวิจัยทีเกียวกับผู ้สูงอายุและการอยู ่ตามลําพังของผู ้สูงอายุ
จากการศึกษางานวิจ ัยและบทความทีเกียวกับผู้ สูงอายุแล้ว พบว่ามีบทความและงานวิจ ัยสําคัญที
เกียวข้อง ดังนี
4.1 มุมมองใหม่ของการสร้ างเสริ มสุขภาพภายใต้ ปรากฏการณ์ ประชากรผู ้ สูงอายุ ศึกษาโดย สุ ทธิ
ชัย จิ ตะพัน ธ์กุล (2545) พบว่า การมีคุณภาพชีวิตที ดีข องผู้สูงอายุนับเป็ นปั จจัยสําคัญทีผู้สูงอายุทุกคน
ต้องการ ดังนั นการมีคุณภาพชีวิตทีดีจึงเป็ นเป้ าหมายของชีวิตของผู้ สูงอายุ ดังที สุ ทธิชัย จิตะพันกุธ์ล ได้
สรุ ปไว้ในบทความดังกล่าวว่า ผู้ ทีโชคดีไม่ตายก่อนวัยอันควรย่อมสูงวัยขึ นจนเข้าสู่ ระยะวัยของผู้ สูงอายุ
และย่อมมุ่งหวั งทีจะมีคุณภาพชีวิตทีสมเหตุสมผลในวัยทีสูงขึ น คุณภาพของชีวิตของมนุ ษย์ในสังคมเป็ น
เป้ าหมายทีตั งอยู่บนเสาหลั กทีสําคัญประกอบ3 ประการ ได้แก่ 1) สุขภาพและความมีอิสระจากภาวะพึ งพิง
ให้ยาวนานทีสุด 2) ความมั นคงได้แก่ความมั นคงทางการเงิน ความมั นคงในการเข้าถึงบริ การทีจํ าเป็ น ความ
มั นคงในการมีผู้ ดูแลทีเหมาะสม ความมั นคงในสิ งแวดล้ อมและความปลอดภัย และความมั นคงทีจะดํ ารงอยู่
ในความภาคภูมิและสิทธิมนุษยชน และ 3) การมีส่วนร่ วมทั งการมีส่วนร่ วมในครอบครัว ในชุมชนและใน
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สังคมทั งทีก่อให้เกิด รายได้และก่อให้เกิดประโยชน์ทีไม่ใช่ ต ัวเงิน แต่ เป็ นคุณ กับผู้อืนและส่ วนรวมและ
ตัวเอง
4.2 หลักประกันเพือการมีคุณภาพชีวิตทีดีของผู ้สูงอายุเกียวกับระบบสวัสดิการและการดําเนิ นการ
สําหรั บผู ้สูงอายุ
จากผลการศึกษาของ สุทธิชัย จิตะพั นธ์กุล (2544) เพือให้บรรลุในการนําไปสู่
เป้ าหมายหลั กทั ง 3 ประการทีกล่าวมาในข้อ 4.1 นั น จํ าป็ นต้องมีหลั กประกันวั ยสูงอายุในมิติอืน ๆ ทีสําคัญ
เพือการมีคุณภาพชีวิตทีดีในวั ยสูงอายุ ดังนี
4.2.1 หลั กประกันด้านสุขภาพ ทุกคนในสังคมควรได้รับหลั กประกันในด้านการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรคและการรักษาฟื นฟูอย่างต่อเนื องเพือการดํารงชีวิตอย่างมีสุขภาพทีดีได้นาน
ทีสุด โดยพึ งตนเองได้
4.2.2 หลั กประกันด้านการเงิน ประชากรทุกคนต้องมีหลักประกันด้านการเงินเพียงพอต่อ
การดํ ารงชีวิตเมือย่างก้าวเข้าสู่ว ั ยสูงอายุแต่ปัจจุบันนี ประชากรจํานวนหนึ งไม่สามารถสร้างหลักประกันด้ไ
เพียงพอ ด้วยเหตุนี ทุกคนในสังคมจึงควรได้รับการส่งเสริ มและสนับสนุนให้เตรี ยมความพร้อมด้านการเงิน
สําหรับวัยสูงอายุ เพือให้สามารถมีเงินใช้ได้ในวัยสูงอายุและมีโอกาสได้รับการพัฒนาหรื อมีรายได้ในวัย
สูงอายุ
4.2.3 หลั กประกันด้านทีอยู่อาศั ยและสิ งแวดล้ อม ผู้ สูงอายุทุกคนมุ่งหวั งทีจะอยู่
อาศั ยในบ้านและในชุมชนของตนโดยเฉพาะอย่างยิ งอยู่ก ับครอบครัว ดังนั นการเกื อหนุ นและเอื อโอกาสให้
ทีพักอาศัยที เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุจงึ เป็ นหลัก ประกัน ทีจําเป็ น นอกจากนั นสภาพแวดล้อมที ผู้ สูงอายุอยู่
จะต้องไม่มีความเสียงต่ออุบัติเหตุแต่กลั บเอื อให้ผู้ สูงอายุอยู่โดยช่วยเหลือตนเองได้อย่างมีคุณภาพชีตที
วิ ดี
4.2.4 หลั กประกันด้านผู้ ดูแล เป็ นทียอมรับกันว่าเมือเข้าสู่ว ั ยสูงอายุนั นผู้ สูงอายุ
ทุกคนย่อม
เจ็บป่ วยและต้องการผู้ ดูแล ดังนั นการเตรี ยมการเกียวกับผู้ ดูแลทีเป็ นบุตรหลาน หรื อการใช้บริ การต่าง จาก
ๆ
ภาครัฐและภาคเอกชนจึงเป็ นเรื องทีสังคมและรัฐต้องสนับสนุ นและสร้างหลักประกันด้านนี ให้ก ับสมาชิก
ในสังคมทุกคน
4.2.5 หลัก ประกัน ด้านความปลอดภัย และสิ ทธิ มนุ ษ ยชน ผู้สู งอายุทุก คนต้องการจะ
ดํ ารงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย มีศ ักดิ ศรี และไม่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบหรื อได้รับการปฏิบัติโดยมิชอบจากบุคคล
รอบด้าน หลักประกันด้านนี มีความสําคัญอย่างยิ งแห่ งการเป็ นมนุ ษย์แต่ถูกมองข้ามจากสังคม ดังนั นการ
สร้างเจตคติทีดี ต่อผู้ สูงอายุ การรณรงค์ถึงคุณค่ าของผู้ สูงวัย การออกกฎหมายเพือคุ ้มครองสิ ทธินับเป็ น
กลไกสําคัญในการสร้างหลั กประกันด้านนี
4.2.6 หลั กประกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ผู้ สูงอายุควรได้รับความเป็ นธรรมใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพือให้ได้มีโอกาสในการพั ฒนาการดํ ารงชีวิต การเข้างบริ
ถึ การ การเข้าถึงสิ ทธิต่าง
ๆ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทีจําเป็ นทั งข้อมูลด้านสุ ขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาทักษะ ด้าน
สังคม เศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงข้อมูลข่าวสารการอบรมสือสิ งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
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มิติหลั กประกันตามทีกล่าวมานี นับว่ามีความสําคัญในการดํ ารงชีวิตของผู้ สูงอายุ ให้อยู่ได้
อย่างมีคุณภาพ มีอิสระ มีศ ักดิ ศรี และสามารถพึ งตนเองได้ โดยต้องมีระบบสวัสดิการและการดําเนิ นการ
สําหรับผู้ สูงอายุ
4.3 ปั จจัยทีสัมพันธ์ กับการประสบความสําเร็ จด้ านสุขภาพองค์ รวมในผู ้สูงอายุชาวไทย เป็ นผลจาก
งานวิ จ ัยของ มุฑิ ต า พ้น ภัย พาล สมพร เตรี ย มชัย ศรี และไพลิน นุ กูล กิ จ (2545) กลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ น
อาสาสมัค รผู้ สูงอายุจากชมรมผู้ สูงอายุ8 แห่ ง ในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 325 คน พบว่า กลุ่มตัว อย่าง
ประสบความสําเร็ จ ในด้านสุ ข ภาพองค์รวมร้อยละ 32 โดยประกอบไปด้วยด้านกาย จิต สังคม และจิ ต
วิญญาณ ทั งนี ในการศึกษายั งพบว่า ปั จจัยที มีความสัมพันธ์ก ับความสําเร็ จในด้านสุ ขภาพองค์ร วมได้แก่
สถานภาพสมรส การรับรู้ เรื องสุ ข ภาพของตนเอง การมีบ้านอยู่ใกล้ก ับตลาด การไปวัด การได้รับการ
สนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพตนเองจากเจ้าหน้าทีชมรมผู้ สูงอายุ และบุคคลากรทางการแพทย์
จากการวิเคราะห์วรรณกรรมดังกล่าว พบว่า การบรรลุเป้ าหมายการอยู่ตามลํ าพังของผู้ สูงอายุ ได้
อย่างมีความสุ ข มีคุ ณค่ า มีศ ักศิ ศรี และมีหลักประกัน ได้นั น จําเป็ นต้องอาศัยอํานาจทางกฎหมาย การ
ดํ าเนินงานและขับเคลือนของทั งภาครัฐ เอกชน องค์กร และชุมชนทีเกียวข้องรวมถึงตัวผู้ สูงอายุเอง ดังนั น
การศึกษา กลยุทธ์สู่ความสําเร็ จในการอยู่ตามลํ าพั งของผู้ สูงอายุจึงเป็ นการศึกษาวิจ ัยทีได้ข ้อมูลโดยตรงจาก
สภาพการณ์และความต้องการของผู้ สูงอายุทีอยู่ตามลํ าพั งทั วประเทศ รวมทั งผู้ เกียวข้องทั งในระดับนโยบา
ย
ระดับปฏิบัติก าร และผูเ้ กี ยวข้องกับผู้ สูงอายุ จากชุ มชนทุก ระดับและองค์กรต่ างๆ รวมถึงหน่ วยงานทาง
ศาสนา เพือนําข้อมูลมาเป็ นแนวทางส่งเสริ มให้ผู้ สูงอายุอยู่ตามลํ าพั งได้

