
24 สขุภาพคนไทย 2555

ครอบครัวและ 

การเกื้อหนุนทางสังคม

ด้วยอายคุาดเฉลีย่ทีย่นืยาวขึน้ของคนไทย ในขณะทีอ่ตัรา

เกิดลดต�่าลงอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยก�าลังเคลื่อนสู่ 

การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” อย่างสมบูรณ์ การสร้าง 

ความเข้มแขง็ของการเกื้อหนุนทางสังคมต่อผู้สูงอายุใน

รูปแบบต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมเพื่อสร้างหลักประกัน

ทางรายได้ยามชราจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณา 

“ครอบครวั” หรอื “ครวัเรอืน” ยงัคงเป็น “สถาบนั” 
ที่มีบทบาทส�าคัญในการเกื้อหนุนทางสังคมแก่สมาชิก
เมือ่ยามสงูอาย ุกระนัน้ สถาบนันีก้อ็ยู่ในช่วงการเปลีย่นแปลง 
หรอืเปลีย่นผ่านด้วยเช่นกนั จากการทีผู่ส้งูอายมุจี�านวน
มากขึ้นและหลายคนพักอาศัยอยู่กับลูกหลาน ท�าให้
ปัจจุบันสัดส่วนของครัวเรือนที่เป็น “ครัวเรือนขยาย” มี
เพิม่มากขึน้ โดยคดิเป็นกว่า 1 ใน 3 ของครวัเรอืนทัง้หมด 
ในขณะที่ “ครัวเรือนเดี่ยว” มีสัดส่วนลดลง อย่างไรก็ดี 
ข น า ด ค รั ว เ รื อ น ไ ท ย โ ด ย เ ฉ ลี่ ย ก ลั บ พ บ ว ่ า 
ลดลงอย่างต่อเนือ่งอยูท่ีเ่พยีง 3 คน ในปี 2553 ค�าถาม
ที่ตามมา คือ ใน 3 คนนั้น หาก 1 หรือ 2 คน เป็น 
ผู้สูงอายุ สมาชิกที่เหลือในครอบครัวจะสามารถดูแล
และเกื้อหนุนผู ้สูงอายุได้เหมือนในอดีตได้อย่างไร  
สิ่งนี้สะท้อนต่อมุมมองของคนไทยที่เริ่มเปลี่ยนไปว่า  
แหล่งเงินหรือรายได้ที่ส�าคัญในยามชราคงต้องมาจาก

การท�างานเลี้ยงตนเองเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่มักจะ
คาดหวังจากลูกหลาน

ในก�าลังแรงงานไทยทั้งสิ้นกว่า 38 ล้านคน  
มีเพียงไม่ถึง 1 ใน 3 เท่านั้นที่มีหลักประกันทางรายได้
เมื่อเข้าสู ่วัยชรา (หากไม่นับรวมการได้เบี้ยยังชีพ 
ผูส้งูอาย ุ500 บาท) ในจ�านวนนี ้9.7 ล้านคน อยูภ่ายใต้ 
กองทนุประกนัสงัคม ซึง่ให้สทิธปิระโยชน์ กรณชีราภาพ 
และ 1.2 ล้านคน ภายใต้กองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ 
เมือ่ความสามารถในการเกือ้หนนุจากครวัเรอืนมแีนวโน้ม
ลดลง อกีทัง้ ความครอบคลมุของการคุม้ครองทางสงัคม
ในกรณีนี้ก็ยังมีค่อนข้างต�่า จึงมีค�าถามว่าผู้สูงอายุใน
อนาคตจะคาดหวังการเกื้อหนุนทางสังคมจากแหล่งอื่น
ใดได้บ้าง น่ายินดีที่ “ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
ในสงัคมไทย” ได้ชี้ ให้เหน็ถงึความเข้มแขง็ของชมุชนไทย
ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งพอจะ
ท�าให้มีความหวังว่า “ชุมชน” อาจจะเป็นค�าตอบของ 
ข้อค�าถามข้างต้นก็เป็นได้

“เทียบกับ 40-50 ปีก่อน ครัวเรือนไทยมีขนาดเล็กลงถึง 1.8 เท่า  

ในปี 2553 มีสมาชิกโดยเฉลี่ยเพียงประมาณ 3 คน”

คณะท�ำงำนสุขภำพคนไทย
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ที่มา:  การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

หมายเหตุ: (1) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ประกอบดวย 6 ดัชนีองคประกอบยอย 
 ไดแก ดัชนีการมีสุขภาวะ ดัชนีครอบครัวอบอุน ดัชนีชุมชนเขมแข็ง  
 ดัชนีเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม ดัชนีสภาพแวดลอมและ
 ระบบนิเวศสมดุล ดัชนีสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล

 (2) รอยละ 90-100 = ระดับดีมาก; รอยละ 80-89.9 = ระดับดี; 
 รอยละ 70-79.9 = ระดับปานกลาง; รอยละ 60-69.9 = ระดับ
 ตองปรับปรุง; นอยกวา รอยละ 60 = ระดับเรงแกไข 

ที่มา: มิติหญิงชาย สำนักงานสถิติแหงชาติ
และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, 2554

หมายเหตุ: (1) ครัวเรือนเดี่ยว หมายถึง ครัวเรือนที่มีเพียงสามีและภรรยา, 
 หรือ พอ แม และลูก, หรือพอหรือแมและลูก

 (2) ครัวเรือนขยาย หมายถึง ครัวเรือนที่มีสมาชิกหลายๆ รุนอาศัย
 อยูดวยกัน เชน พอ แม ลูก ปู ยา ตา ยาย ลุงปา นาอา

อยูกับผูที่ ไมใชญาติ

ครัวเรือนคนเดียว

ครัวเรือนขยาย

ครัวเรือนเดี่ยว

รอยละของประชาชน จำแนกตามแหลงเงินที่สำคัญที่สุด

ในการเลี้ยงตนเองยามชรา พ.ศ. 2550 และ 2554

ขนาดครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ย พ.ศ. 2503-2553

ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย พ.ศ. 2549-2553

รอยละครัวเรือน จำแนกตามประเภทครัวเรือน พ.ศ. 2530-2553 กำลังแรงงานไทย และจำนวนสมาชิกของกองทุนเพ�อการสรางหลักประกันดานรายได

ยามชราที่มีในปจจุบัน พ.ศ. 2545-2553
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ที่มา: ระบบฐานขอมูลดานสังคมและคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554

ที่มา: สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรูและทัศนคติ
ที่มีตอผูสูงอายุ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 สำนักงานสถิติแหงชาติ

ที่มา: สำมะโนประชากรและเคหะ
หมายเหตุ: ขอมูล พ.ศ. 2553 มาจากสำมะโนประชากรและเคหะ 

พ.ศ. 2553 (รายงานผลลวงหนา)
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รูปแบบการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชน*

ที่มา: อนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย, สมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ, มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผูสูงอายุ, และขอมูล CTOP จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย และองคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน

หมายเหตุ: รูปแบบ/โครงการที่ ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคง
ของมนุษย (พม.) กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยและองคกรความรวมมือระหวางประเทศของญ่ีปุน.
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ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข

การมีสุขภาวะ

ครอบครัวอบอุน

ชุมชนเขมแข็ง

เศรษฐกิจเขมแข็ง

และเปนธรรม

สภาพแวดลอม

และระบบนิเวศสมดุล

สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล

รูปแบบ/โครงการ แนวคิดและลักษณะการดูแลผู้สูงอายุ ผลการด�าเนินการ

1  อาสาสมัครดูแล 

ผู้สูงอายุที่บ้าน 

(อผส.) (เริ่ม 2545)

รูปแบบการดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 

ในชุมชน ด้วยการเปิดรับสมาชิกในชุมชนเข้าร่วม 

เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุถึงบ้าน โดยเฉพาะ 

ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลและประสบปัญหาทางสังคม

ปี 2546-2553 

มีพื้นที่ด�าเนินการแล้ว 2,800 เขต อปท.

เหลือพื้นที่เป้าหมายที่ต้องด�าเนินการ 

ภายในปี 2556 อีก 4,970 เขต อปท.

2  ชมรมผู้สูงอายุ ส่งเสริมการวมกลุ่มของผู้สูงอายุในรูปแบบของชมรม 

เพื่อให้ท�ากิจกรรมร่วมกันอย่างสม�า่เสมอและท�างานกับ

ภาคีเครือข่ายในชุมชน 

ข้อมูล ณ สิ้นปี 2554

มีจ�านวนชมรมทั้งสิ้น 23,069 แห่ง

3  กองทุนสวัสดิการ

ชุมชนส�าหรับ 

ผู้สูงอายุ  

(เริ่ม 2543)

จัดระบบสวัสดิการให้ผู้สูงอายุผ่านกองทุนสวัสดิการ

ต�าบลส�าหรับคนทุกช่วงวัย รวมถึงการจ่ายเบี้ยยังชีพ

หรือบ�านาญเดือนละ 300 บาทส�าหรับผู้สูงอายุ 

ที่เป็นสมาชิกกองทุนครบ 15 ปี (ปัจจุบันยังไม่มี 

การจ่ายเนื่องจากอายุกองทุนยังไม่ถึง 15 ปี)

ณ สิ้นปีงบประมาณ 2553

กองทุนได้จัดตั้งแล้วจ�านวน 3,443 กองทุน

จาก 26,549 หมู่บ้าน

จ�านวนสมาชิก 1,446,262 คน

กองทุนรวม 790.72 ล้านบาท

4.  การดูแลสุขภาพ 

ผู้สูงอายุที่บ้าน  

ศูนย์ Home Health 

Care (เริ่ม 2548)

รูปแบบระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังถึงที่

บ้านโดยการเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศูนย์  

โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน

ปัจจุบันทุกจังหวัดจะมีต�าบลต้นแบบ 

ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  

อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ต�าบล

5.  โครงการ 

วัดส่งเสริมสุขภาพ 

(เริ่ม 2546)

ส่งเสริมการจัดและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวัด 

ให้มีสุขอนามัย สะอาด ร่มรื่นและเป็นระเบียบ  

เหมาะแก่การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ 

ผู้สูงอายุและคนในชุมชน

ปี 2553 

วัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินดีเด่น 

มีจ�านวน 669 วัด

ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นพื้นฐาน 

จ�านวน 2284 วัด  

6.  ศูนย์อเนกประสงค์

ส�าหรับผู้สูงอายุ 

ในชุมชน  

(เริ่ม 2549)

จัดตั้งศูนย์กลางในชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้ามา 

ท�ากิจกรรมที่จะเสริมสร้างหรือขยายโอกาส 

การได้รับ ความรู้ การพัฒนาทักษะ และพัฒนาตนเอง 

ทั้งด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมและภูมิปัญญา  

ร่วมกันและร่วมกับสมาชิกในชุมชน 

ขยายโครงการน�าร่องจาก 7  

เป็น 9 ศูนย์ใน 6 จังหวัด

7.  การดูแลส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุในชุมชน (เริ่ม 

2551)

โครงการเตรียมความพร้อมให้คนในชุมชน 

ก่อนที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุผ่านกิจกรรมส่งเสริม 

คุณภาพชีวิตควบคู่กับกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ 

ในชุมชน 

เตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ 16,640 คน

ครอบครัวสัมพันธ์ 21,095 คน

ชุมชนร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ  

2,523 หลัง

ออมเพื่อสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน  

32 กลุ่ม 10 จังหวัด

สร้างรายได้จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  

5,234 คน

8.  อาสาสมัคร 

เพื่อนช่วยเพื่อน 

ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โดยอาสาสมัครซึ่ง

เป็นผู้สูงอายุด้วยกันแต่ยังสามารถพึ่งพาตัวเองได้อยู่ 

โดยมีการเยี่ยมเยือน ช่วยเหลือกิจกรรมการด�ารงชีวิต

ประจ�าวันให้สามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างปกติ

ปี 2552 มีชมรม 150 แห่ง  

ผู้สูงอายุ 3,750 คน

9.  โครงการพัฒนารูป

แบบบริการสุขภาพและ

สวัสดิการสังคมเชิง

บูรณาการ โดยชุมชน

ส�าหรับผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย (CTOP) 

(2550)

เพื่อสร้างและส่งเสริมรูปแบบการบริการสุขภาพ  

และสวัสดิการสังคมโดยชุมชนส�าหรับผู้สูงอายุ  

ในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด ได้แก่ ต�าบลยางฮอม อ�าเภอ

ขุนตาล จังหวัดเชียงราย ต�าบลสะอาด  

อ�าเภอน�า้พอง จังหวัดขอนแก่น ต�าบลบางสีทอง อ�าเภอ

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ต�าบลบ้านนา  

อ�าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภายในเดือนตุลาคม 2557  

มีแบบจ�าลองรูปแบบบริการสุขภาพ 

และสวัสดิการสังคมโดยชุมชน 

ส�าหรับผู้สูงอายุไปใช้ทั่วประเทศ  

อย่างน้อยร้อยละ 15 ของต�าบล 

ในแต่ละจังหวัด

2511 ตวัชีว้ดัประชากรไทยกบัสขุภาพ
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