
การสูงวัยของประชากรเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นการเปลี่ยนผ่านประชากร
จากยุคเกิดมาก ตายมาก กลายเป็นยุคเกิดน้อย ตายยาก 
ปัจจุบันประชากรโลกได้กลายเป็นสังคมสูงอายุแล้ว เมื่อมี
สัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปกว่าหนึ่งพันล้านคน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 14 ของประชากรโลกทั้งหมด1 นอกจากนี ้
ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ได้กลายเป็นสังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์ในขณะที่ประเทศก�าลังพัฒนาหลายประเทศ
ก�าลังมีอายุสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน 
ประชากรไทยก�าลังมีอายุสูงขึ้นในอัตราที่เร็วมาก ปัจจุบัน
ประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงวัยแล้วตั้งแต่ปี 2548  
และในปี 2563 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไป ราว 
12 ล้านคน หรอืคดิเป็นร้อยละ 18 ของประชากรทัง้หมด และ
ในอีกไม่เกิน 15 ปีข้างหน้าคาดประมาณว่า ประเทศไทยจะ
กลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด เมื่อมีสัดส่วนประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด2
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ในปี 2563 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด และในอีกไม่เกิน 15 ป ี
ข้างหน้าคาดประมาณว่า ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด เมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปี
ข้ึนไปสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยจึงส่งเสริมความร่วมมือด้านการสูงวัยอย่างมีศักยภาพ  
(Active Ageing) ในภูมิภาคอาเซียน จนเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและ
นวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation: ACAI) ในประเทศไทยในเวลาต่อมา

ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงได้ร่วมมือกับประเทศอาเซียน
ด้านการสูงวัยอย่างมีศักยภาพ (Active Ageing) จนเป็น
ท่ีมาของการจัดต้ังศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพ
และนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and  
Innovation: ACAI) ในประเทศไทยในเวลาต่อมา บทความนี ้
เป็นการอภิปรายเรื่องการเข้าสู ่สังคมสูงวัยของอาเซียน 
ยุทธศาสตร์สังคมสูงวัยของไทย ความร่วมมือของอาเซียนใน
การจัดต้ังศูนย์ ACAI และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความ
ร่วมมือของศูนย์ ACAI

อาเซียนกับการเข้าสู่สังคมสูงวัย
ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ที่มีประชากรสูงอายุ

จ�านวนมาก ประเทศทีเ่ป็นสมาชกิอาเซยีน (The Association  
of Southeast Asian Nations - ASEAN) มีประชากร 
สูงอายุรวมกันประมาณ 74 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 11 
ของประชากรอาเซียนท้ังหมด3 จึงกล่าวได้ว่า อาเซียนได้เข้า

รับมือสังคมสูงวัย: ไทยตั้งศูนย์อาเซียน
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สูส่งัคมสงูอายแุล้ว โดยมสีงิคโปร์เป็นประเทศทีส่งูวยัเรว็ท่ีสดุ
ในอาเซียน โดยมีผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 21 และเป็นประเทศ
เดียวในอาเซียนที่กลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว  
ในขณะเดยีวกันประเทศไทยกก้็าวเข้าสูส่งัคมสงูวยัอย่างรวดเรว็
เมือ่เทยีบกบัประเทศเพือ่นบ้านอาเซียน และสงูวยัเป็นอนัดบั 
ทีส่องรองจากสงิคโปร์ 

ผลกระทบของการเป็นสงัคมสงูวยัไม่เพยีงแต่ส่งผลกระทบ
ในระดับบุคคลหรอืในระดบัครอบครวัเท่านัน้ แต่ยงัส่งผลกระทบ 
ในวงกว้างไปยงัระดบัประเทศด้วย เมือ่ประเทศต่าง ๆ  ในอาเซยีน 
ก�าลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจ�านวนผู้สูงอายุ  
โดยจ�านวนเกิดมีแนวโน้มลดลงอันเนื่องมาจากคนไม่แต่งงาน 
อยู่เป็นโสดมากขึน้ ในขณะเดยีวกนัคนกม็อีายยุนืยาวขึน้อนัเป็น
ผลสบืเนือ่งมาจากความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสขุ 
ท�าให้อตัราเพ่ิมประชากรลดต�า่ลง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิโดย
จะเกดิปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคต นอกจากนีแ้ล้วการมี
จ�านวนผูส้งูอายเุพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ภาครฐัจ�าต้องรบัมือ
กบัการเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร และให้ความส�าคัญกบั
การดแูลผูส้งูอายใุนมิตต่ิาง ๆ  ทัง้ทางด้านสขุภาพกาย สุขภาพใจ  
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสวัสดิการทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม  
และทีอ่ยูอ่าศยั 

ส�าหรับประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว 
และมีการเตรียมการรองรับการเป็นสังคมสูงวัยโดยสร้าง
มาตรการความมัน่คงทางด้านต่าง ๆ  เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติ
ของผู้สงูอายทุัง้ทางด้านสขุภาพ การด�ารงชวิีต และการมีส่วน
ร่วมในสงัคม เพือ่ให้ผู้สงูอายุสงูวัยอย่างมีพลัง4 

ไทยกับยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุ
ประเทศไทยตื่นตัวกับปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากรและการเป็นสังคมสูงวัย โดยได้เข้าไป 
มส่ีวนร่วมท้ังในเวทรีะดบัโลกและระดบัภมูภิาค ไม่ว่าจะเป็น 
การเข้าร่วมสนธสัิญญา ปฏิญญา และแผนปฏบัิตกิารต่าง ๆ  
ท่ีด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ โดยในการประชุมสมัชชาโลก 
ครั้งที่ 1 ขององค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยเร่ืองผู้สูงอายุ  
ท่ีกรงุเวียนนา เม่ือปี 2525 ได้เกดิแผนปฏบัิตกิารนานาชาติ
เกีย่วกบัผูส้งูอาย ุซ่ึงเป็นแนวทางในการปฏบัิตใินเรือ่งผูส้งูอายุ
มานานกว่า 20 ปี ประกอบกบัใน ค.ศ. 1991 สหประชาชาติ
ได้จัดท�าร่างหลักการของสหประชาชาติส�าหรับผู้สูงอายุขึ้น 
(UN Principles for Older Persons) ซึง่ให้แนวทางในการ 
พึ่งตนเอง การมีส่วนร่วมในสังคม การได้รับ การดูแล  

การบรรลคุวามพงึพอใจของตนเอง และการอยูอ่ย่างมเีกยีรติ
มศีกัดิศ์ร ีทัง้สองส่วนจงึเป็นแนวทางการปฏิบตัใิห้ทกุประเทศ
ทั่วโลกตลอดเวลาที่ผ่านมารวมถึงประเทศไทย จนเป็นที่มา
ของแผนผูส้งูอายุแห่งชาติ ฉบบัที ่1 พ.ศ. 2525-2544

ในเวลาต่อมา การประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ
ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ ณ กรุงมาดริด 
ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 8-12 เมษายน 2545 (ค.ศ. 
2002) ได้ก่อให้เกิดแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริด
ว่าด้วยผู้สูงอายุ (The Madrid International Plan of 
Action on Ageing : MIPAA) ขึ้น ถือได้ว่าเป็นการประชุม
ที่น�ามาซ่ึงแผนปฏิบัติการในการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ 
ในประเทศไทย และชี้น�าทิศทางการด�าเนินงานทางด้าน 
ผู้สูงอายุให้กับประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ
ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาผู ้สูงอายุใน  
3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ผู้สูงอายุกับการพัฒนา 2) สูงวัย
อย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ และ 3) การสร้างความมั่นใจ
ว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม 

ประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกของสหประชาชาติ 
ได้ให้ความร่วมมือในการด�าเนินงานด้านผู ้สูงอายุเพื่อ 
ขับเคล่ือนตามแผนปฏิบัติการฯ นี้ โดยการมีแผนแม่บท 
ด้านผู้สูงอายุ ได้แก่ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2525-2544) และแผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 รวมถึง
การมีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2553 เพื่อท�าหน้าที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
เพื่อก�าหนดทิศทางการพัฒนาและการด�าเนินงานด้าน 
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ผู้สูงอายุในภาพรวม และเป็นการสะท้อนการด�าเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุในระดับนโยบายของประเทศไทย5,6

แม้ว่าประเทศไทยจะเข้าสูส่งัคมสงูอายุมาเป็นระยะเวลา
หนึ่งแล้ว ตั้งแต่ปี 2548 แต่การด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุของ
ประเทศไทยทีผ่่านมายังถือว่าไม่ประสบความส�าเรจ็เท่าท่ีควร 
หากลองน�าดชันต่ีาง ๆ  ในแต่ละยทุธศาสตร์ภายใต้แผนผูส้งูอายุ
แห่งชาต ิฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2545-2564) มาพจิารณาความส�าเรจ็ 
จะพบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของดัชนีในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติยังไม่
บรรลุเป้าหมาย และพบว่ายังมปัีญหาและอปุสรรคทีท่�าให้การ
ด�าเนนิงานด้านผูส้งูอายยุงัก้าวไกลไม่ทนักบัจ�านวนและสดัส่วน
ผูส้งูอายทุีม่แีนวโน้มเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง7

แม้ว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามาตรการให ้
ขับเคลื่อนเรื่อง “สังคมสูงอายุ” เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ  
และได้เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์ให้เกิดการบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประสังคม 
โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือ ให้คนทุกวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในสังคมสูงวัย8 แต่การด�าเนินงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
ดังกล่าวยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การบูรณาการในการใช้ข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน  
ส่งผลท�าให้ขาดการเชือ่มโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกบัพืน้ที่ 
นอกจากน้ีแล้วฐานข้อมลูผูส้งูอายใุนประเดน็เรือ่งต่าง ๆ ควรม ี
การบูรณาการและจัดการอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งหมด เพื่อประโยชน์ในการดึงข้อมูลมาใช้ร่วมกัน 
เพื่อให้สามารถสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันได้ สิ่งส�าคัญที่สุด
รัฐควรจะมีการเตรียมการด้านบุคลากรเพื่อรองรับสังคม 
สูงวัย และบุคลากรที่ท�างานด้านผู ้สูงอายุจะต้องมีความ
เข้าใจในแผนผู้สูงอายุเป็นอย่างดีเพื่อให้มีการด�าเนินงาน 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนีแ้ล้วในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  
ต้ังแต่ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) เป็นต้นมา ได้มีการ
ตระหนักถึงการเข้าสู ่สังคมสูงวัยในประเทศไทยและกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นความตื่นตัวในการ

ด�าเนินงานด้านผู้สงูอายขุองประเทศไทยในระดับนโยบาย เช่น 
สนบัสนนุให้ประชาชนออมเพ่ือการเกษยีณ แผนสนบัสนนุการ
จ้างงานผูส้งูอาย ุวางแผนการดแูลผูส้งูอายรุะยะยาว ส่งเสรมิ 
กิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ เสริมสร้างความตระหนักแก ่
สังคมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ปกป้องสิทธิทางสังคมของ 
ผูส้งูอาย ุเป็นต้น9 นโยบายดงักล่าวนอกจากจะมผีลตอบสนอง 
ต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรแล้ว ยังมีผล 
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศไทยอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นท่ีรัฐบาลไทยได้
ตระหนกัถงึความท้าทายในเรือ่งการดแูลผูส้งูอายใุนระยะยาว

ไทยกบัความร่วมมอืด้านผู้สงูอายใุนอาเซยีน
การด�าเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุของไทยในระยะที่ผ่าน

มาถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยที่
ก�าลังจะกลายเป็นประชากรสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอนาคต 
ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่ดีในการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสูงวัย
อย่างมคุีณภาพ ในปี 2562 ประเทศไทยได้ร่วมมอืกบัอาเซยีน
ด้านการสงูวัยอย่างมศีกัยภาพ (Active Ageing) โดย พลเอก 
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี ในฐานะประธานอาเซยีน 
ได้เสนอให้ประเทศไทยจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู ้สูงอายุ 
อย่างมศีกัยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active  
Ageing and Innovation: ACAI) ในการประชุมสุดยอด 
อาเซียน เนือ่งจากประเทศไทยถอืว่าเป็นประเทศทีม่คีวามพร้อม
ทัง้ทางด้านองค์ความรูแ้ละการด�าเนนิงานในด้านนี้

ในการด�าเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุ  
หรือ ศูนย์ ACAI ที่ประเทศไทยเป็นประเทศเจ้าภาพใน
ปี 2562 น้ัน ไทยได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเปิดศูนย์สองครั้ง โดยการประชุมครั้งแรกเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าร่วมเป็นองค์กรท่ีเกี่ยวข้องทางด้าน 
ผู้สูงอายุในประเทศไทย เช่น ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา 
เพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์ และนโยบายท่ีจะไปน�าเสนอใน
ระดับอาเซียนผ่านกลไกของศูนย์ ACAI ส�าหรับการประชุม
ครั้งที่สองเป็นการประชุมร่วมกับตัวแทนในประเทศสมาชิก
อาเซียนท้ัง 10 ประเทศ ท่ีดูแลเรื่องของผู้สูงอายุทั้งด้าน
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สขุภาพ สงัคม เศรษฐกิจ และนวัตกรรมต่าง ๆ ในการประชุม
ที่มีชื่อว่า Partnership Meeting of ASEAN Centre for  
Active Ageing and Innovation: ACAI ช่วงวันท่ี 7-9 
สิงหาคม 2562 โดยหารือกันเรื่องสถานการณ์การสูงวัย 
นโยบายของแต่ละประเทศอาเซียน และประเด็นในการขับ
เคลื่อนร่วมกัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญในประเด็นต่าง ๆ ทั้งด้าน
สขุภาพ สงัคม และเศรษฐกจิ มาพูดคยุร่วมกนั รวมถงึตวัแทน
จากภาคีของประชาคมอาเซียน ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
และการประชุมเอเชยี-ยโุรป Asia-Europe Meeting (ASEM)  
มาร่วมให้ความเห็น ผลการประชุมสรุปเบื้องต้นได้ว ่า  
ประเด็นที่ควรน�าไปขับเคลื่อนผ่านศูนย์ ACAI มี 4 ประเด็น
หลกัได้แก่เรือ่ง 1) การออม ระบบประกนั 2) การดแูลระยะยาว  
3) การดูแลปฐมภมิู โดยเน้นการดูแลในชุมชน และ 4) การพฒันา 
ฐานข้อมูล Data center หรือ Data management เพื่อน�า
ไปใช้พัฒนานโยบายและระบบบริการ10  

ไทยเปิดตัวศูนย์ ACAI
ศนูย์อาเซยีนเพือ่ผูส้งูอายุอย่างมีศักยภาพและนวตักรรม 

(ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation: 
ACAI) ได้เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ในพิธีเปิด
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 โดยมีพลเอก ประยุทธ์  
จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานในพธิ ีนายกรฐัมนตรี
ได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงจดุยนืของประเทศไทยในการสนบัสนนุ
การสร้าง “ความย่ังยืน” ให้กับประชาคมอาเซียนทั้ง 10 
ประเทศ คือ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน 
เวียดนาม ลาว เมียนมา กัมพูชา และไทย ที่มีประชากรรวม 
650 ล้านคน รวมกับประเทศจีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต้ หรือ 
“อาเซียน + 3” ดงัใจความว่า 

“อาเซียนจ�าเป็นต้องมีกระบวนทศัน์ใหม่ส�าหรบัการเตบิโต
ทางเศรษฐกจิท่ีมพีลวัต มคีวามยัง่ยนื และครอบคลมุทกุภาค
ส่วน ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลงั โดยต้องให้ความส�าคัญกบัการพฒันา
ทนุมนุษย์และรกัษาสภาพแวดล้อมควบคู่กนัไป”11

แนวทางที่เป็นองค์รวมในการด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน
ครอบคลุมใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การดูแลผู้สูงอายุทัง้ในด้านสงัคม
และด้านสาธารณสขุ 2) การเพิม่พนูศกัยภาพทางเศรษฐกจิ และ  
3) การเสรมิสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้อ�านวยซ่ึงรวมถงึการพฒันา 
อารยสถาปัตย์ และน�าวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ทีจ่ะส่งเสรมิการพึง่ตนเอง และสามารถใช้ชวีติอย่างมคีณุภาพ 
อนัจะน�าไปสู่เป็นประชาคมอาเซียนท่ีเอือ้อาทรและแบ่งปัน12

ศูนย์ ACAI นี้มีพันธกิจในการท�าหน้าที่หลักอยู่ 5 เรื่อง 
ที่ช่วยสนับสนุนการด�าเนินความร่วมมือในด้านผู้สูงอายุ 
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนต่าง ๆ ทั้งใน
ภมูภิาคและระหว่างประเทศ ได้แก่ 

1. แลกเปลีย่นความรู ้(Knowledge sharing)  ท�าให้เรือ่ง
การดูแลผูส้งูอายดุขีึน้

2. เป็นศนูย์ทีจ่ดัการอบรมร่วมกนัระหว่างอาเซยีน เป็นการ
อบรมบคุลากรต่าง ๆ  ทีจ่ะกลบัไปดแูลผูส้งูอายใุนประเทศต่าง ๆ   
(Capacity training)

3. การน�าเสนอนโยบายเกี่ยวกับเรื่องผู ้ สูงอายุให ้
แก่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ โดนใช้ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ทีเ่ป็น (Evidence-based policy advocacy)

4. การเป็นศูนย์ข้อมูลที่จะท�าการติดตามสถานการณ ์
ผูส้งูอาย ุรวมท้ังกจิกรรมต่าง ๆ ทีด่�าเนินการผ่านศูนย์ฯ

5. สนับสนุนองค์ความรู้ที่เกิดจากการท�าวิจัยและการ
ท�านวตักรรมต่าง ๆ ท่ีกลบัไปสนบัสนนุทางด้านนโยบายและ 
การบรกิารต่าง ๆ ของประเทศสมาชกิอาเซยีน

ภาพ : https://pr.moph.go.th
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การด�าเนินการภายใต้ศูนย์ ACAI นี้ รัฐบาลไทยได้มอบ
ให้กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุเป็นผูด้�าเนนิงานหลกั 
กรมการแพทย์ ได้มแีผนงานในการจัดประชุม “International  
Conference on ASEAN plus Three Geriatric Medicine 
and Gerontology 2020” ในช่วงระหว่างวนัที ่25-26 มนีาคม 
2563 โดยมีอรรถบทการประชุมเรื่อง “Welcome Ageing 
Society of ASEAN” ในการประชุมครัง้นีจ้ะเป็นการน�าเสนอ
ข้อสรปุการด�าเนนิงานจากการประชมุ ACAI PREP Meeting: 
ASEAN situation, policy for older person & issues 
to be driven through ACAI รวมถึงการมีเวทีส�าหรับการ
อภปิรายร่วมกันในประเดน็ทางด้านสขุภาพ สงัคม เศรษฐกจิ 
และนวัตกรรม ในเรือ่งการเตรยีมความพร้อมสูส่งัคมสงูวยัใน
ประเทศอาเซยีน จากนักวิจัยท่ีเชีย่วชาญในประเดน็ต่าง ๆ  จาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสโคโรน่าท่ีแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและควบคุมได้ยาก  
จงึเล่ือนการประชมุออกไปอย่างไม่มีก�าหนด

แนวทางการด�าเนินงานในอนาคตของศูนย์ 
ACAI

การจัดตั้งศูนย์ ACAI เป็นการเตรียมความพร้อมและ
วางแผนด้านความมั่นคงของมนุษย์ในอนาคต บทบาทและ
แนวทางการด�าเนนิงานของศูนย์ฯ อาจช่วยให้ประชากรทีก่�าลัง
สงูวยัข้ึนในภูมภิาคอาเซยีนมคีวามเข้มแข็งและมคีณุภาพชวิีตที่
ดใีนระยะยาว เป็นการลงทนุเพือ่อนาคตของประชาคมอาเซียน
ทีย่ดึประชาชนเป็นศนูย์กลางโดยไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงัและมองสู่
อนาคต13 การทีป่ระเทศไทยได้รับเลอืกเป็นทีต่ัง้ของศูนย์ ACAI 
นั้น เป็นเร่ืองที่ท้าทายอย่างมาก ในการด�าเนินงานทางด้านผู้
สูงอายุโดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ด�าเนินงานหลัก สิ่งที่
ศนูย์ ACAI ควรด�าเนนิการเป็นอย่างแรกคอื ความต่อเนือ่งใน
การท�างานร่วมกันของประเทศสมาชกิเพือ่ร่วมแลกเปลีย่นและ
อภิปรายร่วมกนัถงึประเดน็ต่าง ๆ  ทัง้ทีเ่ป็นประเดน็เร่งด่วนทีค่วร
สนบัสนนุ ประเดน็ปัญหา หรอืการแลกเปลีย่นประสบการณ์การ
ท�างานด้านผูสู้งอาย ุสิง่ส�าคัญคือ การมปีระเทศพีเ่ลีย้ง ส�าหรบั
ประเทศทีก่�าลงัเริม่เข้าสูส่งัคมสงูอาย ุเพือ่จะได้ก้าวไปข้างหน้า

อย่างมั่นคงโดยอาศัยประสบการณ์จากประเทศที่สูงวัยแล้ว 
นอกจากนีค้วรมกีารสร้างฐานข้อมลูผูส้งูวยัในระดบันานาชาติ
ทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกนั และสามารถด�าเนนิการไปพร้อมกนัได้ 

การมีศูนย์ ACAI ในประเทศไทย จึงเป็นที่คาดว่า 
ผู้สูงอายุไทยเองจะได้รับทั้งความรู้ ข่าวสาร และเทคโนโลยี
การดูแลผู้สูงอายุจากศูนย์ฯ นี้ ได้โดยตรง เพ่ือสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ 
มีความมั่นคงทางด้านต่าง ๆ ในวัยเกษียณ เพื่อก้าวเข้าสู่ 
วัยสูงวัยได้อย่างภาคภูมิใจ และมีคุณค่าในตัวเอง ไม่เป็น
ภาระของลูกหลาน นอกจากนี้แล้ว ศูนย์ ACAI นี้จะช่วยให้
ประเทศไทยได้มองเห็นสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนในหลากหลายมิติ  
เพ่ือน�ามาสู่การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเร็ว
ของการสูงวัย อีกท้ัังยังเป็นการช่วยวางแผนในการก�าหนด
นโยบายหรือยุทธศาสตร์ร่วมกันในการดูแลผู ้สูงอายุใน
อาเซียนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต  
เพื่อมุ่งหวังว่าผู้สูงอายุในอาเซียนเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ  

สรุป
ประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียนก�าลังเผชิญกับการ

สงูวยัของประชากร การจดัตัง้ศนูย์ ACAI เป็นการเตรยีมความ
พร้อมและวางแผนด้านความมั่นคงของมนุษย์ การจะท�าให้
ศูนย์ ACAI นี้ ด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น สิ่งส�าคัญท่ีเป็นเรื่อง
ท้าทายคือ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
สมาคมอาเซียนและภาคีเครือข่ายเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
อาเซียนควรร่วมกันแบ่งปันข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการท�างานด้านผูส้งูอาย ุเรยีนรู้จากประเทศท่ีประสบความ
ส�าเร็จ ศูนย์ ACAI จะช่วยกระตุ้นให้ประเทศต่าง ๆ มองเห็น
ปัญหา และช่องว่างของการด�าเนนิงานด้านผูส้งูอาย ุทีส่�าคญั
คือ การมีข้อมูลผู้สูงอายุท่ีเป็นฐานข้อมูลเดียวกันในแต่ละ
หน่วยงานของประเทศต่าง ๆ จะช่วยท�าให้การด�าเนนิงานเป็น
ไปในทศิทางเดยีวกัน ตรงประเดน็และสอดคล้องกบัพนัธกรณี
และแนวคิดของอาเซียนท่ีให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่
ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
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