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บทคัดย่อ
ยุคประเทศไทย 4.0 ที่มีการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยพัฒนา กอปรกับแนวโน้มสังคมผูส้ งู อายุทเ่ี พิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆทัว่ โลกนัน้ ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสูส่ งั คม
ผูส้ งู อายุตงั้ แต่ปี 2548 โดยมีประชากรผูส้ งู อายุรอ้ ยละ 10.4 ของประชากรทัง้ ประเทศ มีผสู้ งู อายุทมี่ ภี าวะ
พึ่งพิงที่ต้องมีคนอื่นช่วยดูแลมากกว่า 1 ล้านคน แนวคิดส�ำคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน
ยุคประเทศไทย 4.0 นั่นคือ PIOEH ซึ่งประกอบด้วย 1) P = Policy การมีนโยบายสาธารณะที่จริงจังและ
ต่อเนื่อง 2) I = Innovation & Technology เน้นการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อจัดบริการดูแล
ผู้สูงอายุ 3) O = Green Organization การจัดองค์กรที่เป็นมิตรส�ำหรับดูแลผู้สูงอายุ 4) E = Elderly
มีชมรมผู้สูงอายุครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และ 5) H = Human Resource Development มีการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลถึงระดับครอบครัว เป็นการมุ่งเน้นให้มีนโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
เอื้อต่อการกระตุ้นให้น�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้จัดระบบบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะ
พึ่งพิงในยุคประเทศไทย 4.0
ค�ำส�ำคัญ: การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว; ภาวะพึ่งพิง; ประเทศไทย 4.0

Abstract
Thailand country 4.0 era had reform the economic structure, which focuses on the use
of innovation and technology to helps develop. Trends in aging society are rising around
the world. Thailand had entered an aging society since 2548. The elderly of 10.4
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population whole country. Elderly people who had a dependency that must have
someone helps more 1 million people. The important concepts in caring for the elderly
who were dependent on the Thailand 4.0 is PIOEH consist of 1) P = Policy The public
policy seriously and contiously. 2) I = Innovation & Technology Focusing on innovation
and technology to provide care for the elderly. 3) O = Green Organization The enterprisefriendly for the elderly. 4) E = Elderly The elderly covers all the village and 5) H = Human
Resource Development Potential of individuals to the family level. It aims to ensure that
public policies are effective and appropriate. Conducive to encouraging innovation
and technology to provide long-term elderly care services that are dependent on Thailand
4.0.
Keywords: Long Term Care; Elderly Dependent; Thailand Country 4.0 Era.

1. บทน�ำ

องค์ ก ารสหประชาชาติ ไ ด้ ป ระเมิ น
สถานการณ์วา่ ปี พ.ศ. 2544-2643 จะเป็นศตวรรษ
แห่งผูส้ งู อายุ หมายถึง การมีประชากรอายุ 60 ปีขนึ้ ไป
มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลกและ
มีแนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุเหล่านี้จะมีฐานะ
ยากจน เป็ น ประเด็ น ท้ า ทายทั้ ง ทางสั ง คมและ
เศรษฐกิ จ ที่ แ ต่ ล ะประเทศจะต้ อ งมี แ ผนรองรั บ
ทั้งนี้ การคาดการณ์ว่าโลกก�ำลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผูส้ งู อายุในศตวรรษแห่งผูส้ งู อายุชว่ งปี 2001-2100 นัน้
แต่ละประเทศจะเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุแตกต่างกันไป
ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ เช่น ความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านการ
แพทย์ การโภชนาการ กล่าวได้ว่า ผลจากการ
พั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ท� ำ ให้ ป ระชาชนมี ร ายได้
เพิม่ ขึน้ มีความเป็นอยูท่ ดี่ ี มีโภชนาการทางอาหาร
ที่ถูกหลักอนามัย ประชากรมีมาตรฐานชีวิตที่ดี

มีการศึกษา มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการ
แพทย์ ซึ่งจะส่งผลท�ำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
อัตราการตายลดลง ประชากรมีอายุยืนยาวจน
ท�ำให้โลกเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ จะเห็นได้จากปิรามิด
ของประชากรโลก แสดงถึงโครงสร้างของประชากร
โลกเปลี่ยนไปในช่วงของผู้สูงอายุขยายมากขึ้น
(Sukhothai Thammathirat Open University,
2016)
ในสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก
สังเกตได้ว่า ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่มี
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจจะมีการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีและการแพทย์ ท�ำให้รัฐบาล
สามารถพัฒนาด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลได้
อย่างทัว่ ถึง มีระบบสวัสดิการทางสังคมทีด่ สี ง่ ผลให้
ประชาชนมี ม าตรฐานชี วิ ต ที่ ดี ก ว่ า ประเทศ
ด้ อ ยพั ฒ นา เนื่ อ งจากมี ค วามเจริ ญ ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาทางด้าน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)

การแพทย์ จึ ง ท� ำ ให้ มี ย ารั ก ษาโรคที่ ทั น สมั ย
มีโภชนาการทางด้านอาหาร อนามัยสาธารณะสุข
ที่ดี ประชากรจึงมีอายุยืนมากขึ้น อัตราการตาย
ลดลงในขณะที่ อั ต ราการเกิ ด ก็ น ้ อ ยลงด้ ว ย
(Sukhothai Thammathirat Open University,
2016) ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมรับมือ
กับสังคมผู้สูงอายุจึงมีความส�ำคัญ ส่งผลท�ำให้
ปัจจัยการผลิตทางด้านแรงงานลดลง การออม
ลดลง รัฐบาลจ�ำเป็นต้องเพิม่ งบประมาณค่าใช้จา่ ย
ทางด้านสวัสดิการและการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น
เพื่ อ ดู แ ลและปฐมพยาบาลผู ้ สู ง อายุ ม ากขึ้ น
ทรัพยากรแรงงานทีม่ แี นวโน้มลดลงจะมีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท�ำให้
รายได้ประชาชาติลดลงได้ ดังนั้นการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะ
ต้องมีการขับเคลือ่ นกัน ทัง้ ภาครัฐและเอกชนตัง้ แต่
ระดั บ บุ ค คล ชุ ม ชนและประเทศ มี ก ารเตรี ย ม
วางแผนการออม การร่วมมือกันในชุมชน การจัด
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัย
ของผู้สูงอายุ การปรับตัวทางด้านสังคมและจิตใจ
ของผู้สูงอายุ รวมทั้งการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การลงทุนและการออมเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อถึงวัย
ผู้สูงอายุ เช่น ในหลายประเทศได้มีการขยายอายุ
ผู้เกษียณอายุและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานท�ำ 
(Insight Health System, 2016)
กระทรวงสาธารณสุข เผยประเทศไทย
ก�ำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 โดยมี
ประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 10.4 ของประชากร
ทั้งประเทศ และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบูรณ์ ในช่วงปี 2567-2568 โดยมีผู้สูงอายุ
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ที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีลักษณะนอนติดเตียง ติดบ้าน
ต้องพึ่งพิงคนอื่นช่วยดูแลกว่า 1 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 15 ย่อมส่งผลท�ำให้แรงงานลดลง การออม
ลดลงรัฐบาลต้องเพิม่ งบประมาณค่าใช้จา่ ยทางด้าน
สวั ส ดิ ก ารและการรั ก ษาพยาบาลเพิ่ ม ขึ้ น
เพื่อดูแลและปฐมพยาบาลผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าว
ทั้งนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็ม
รูปแบบ ในปี 2557 ส�ำรวจพบจ�ำนวนผู้สูงอายุ
มีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นที่สุขภาพแข็งแรงที่เหลือ
ร้อยละ 95 หรือร้อยละ 9.93 ล้านคน พบมีจำ� นวน
ผูส้ งู อายุเจ็บป่วยมีโรคประจ�ำตัว เช่น โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ซึมเศร้า ข้อเข่าเสือ่ ม สมองเสือ่ ม
ในจ�ำนวนนี้ประมาณ 200,000 คน ช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ ต้องอยู่บ้าน ติดบ้าน ติดเตียง และยัง
พบผู้สูงอายุร้อยละ 8 หรือประมาณ 800,000 คน
ที่อยู่บ้านคนเดียว (National Health Security
Office, 2016) จากสภาวการณ์และเหตุผลข้างต้น
ท�ำให้มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ชุมชนจะต้องมีการ
พัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ ในมิตขิ อง
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา
พยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม (Srilorm, 2015 : 6)
ความหมายผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง
หมายถึง การพึง่ พิงทัง้ ในด้านการเลีย้ งดู ด้านการเงิน
การให้การศึกษาส�ำหรับเด็ก การช่วยเหลือเกื้อกูล
การให้ปจั จัยสีใ่ นด้านจิตใจ การพึง่ พิงอาจหมายถึง
การให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาเมื่อมีปัญหา การอยู่เป็น
เพื่อน การเห็นคุณค่า ด้านสังคม หมายถึง การ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การช่วยเหลือ การร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของสังคม เป็นต้น (Chayovan, 2005 :
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1-24) ภาวะพึ่งพิงด้านความสามารถในการท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวัน โดยทั่วไปวัดด้วยตัวชี้วัด ADL
(Activity Daily Living) สร้างขึ้นโดย Mahonney
และ Bathel เป็นแบบประเมินที่ใช้ในการประเมิน
ความก้ า วหน้ า ในการดู แ ลตนเอง และการ
เคลื่อนไหวในผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ได้แก่ การรับประทาน
อาหาร การหวีผม การลุกจากที่นอน การใช้ห้อง
สุขา การควบคุมการขับถ่ายอุจจาระ การควบคุม
การขับถ่ายปัสสาวะ การอาบน�ำ 
้ การสวมใส่เสือ้ ผ้า
การเคลื่อนที่ภายในบ้าน และการเดินขึ้นลงบันได
1 ขั้ น เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ส� ำ คั ญ ที่ บ อกให้ ท ราบถึ ง
ภาวะการณ์พึ่งพิงหรือสุขภาพของการท�ำงานของ
ร่างกาย (Functional health) ของประชากร
บ่งบอกถึงความต้องการด้านการดูแลและการจัด
บริการช่วยเหลือดูแลที่สังคมควรจัดให้มี (Wade
cited in Chayovan, 2005 : 1-24) การจ�ำแนก
กลุ่มผู้สูงอายุตามศักยภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ได้ประยุกต์เกณฑ์การประเมินความ
สามารถในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ดัชนีบาร์เธล
เอดีแอล (Barthel ADL Index) ซึ่งมีคะแนนเต็ม
20 คะแนน ดังนี้
1. ผูส้ งู อายุ กลุม่ ที่ 1 เรียกว่า “ติดสังคม”
คือผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน
และสังคมได้ มีผลรวมคะแนน 12 คะแนนขึ้นไป
2. ผูส้ งู อายุ กลุม่ ที่ 2 เรียกว่า “ติดบ้าน”
คือผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเอง
ได้บ้าง มีผลรวมคะแนนระหว่าง 5-11 คะแนน
3. ผูส้ งู อายุ กลุม่ ที่ 3 เรียกว่า “ติดเตียง”
คือผูส้ งู อายุทพี่ งึ่ ตนเองไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
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พิการหรือทุพพลภาพ มีผลรวมคะแนนระหว่าง 0-4
คะแนน
สรุปได้ว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ด้านสุขภาพ คือ กลุ่มติดบ้านและติดเตียงที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวัน เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่นอนติดเตียง
หรือติดบ้าน อาจต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
การให้การพยาบาล บริการด้านสังคม รวมถึงการ
ช่วยเหลือในชีวิตประจ�ำวัน เช่น การรับประทาน
อาหาร การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล การขับถ่าย
กิจกรรมงานบ้าน รวมไปถึงการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมความเป็นอยู่ เป็นต้น

2. แนวความคิดการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาว
ที่มีภาวะพึ่งพิง

รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการทีป่ ระเทศไทย
จะเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ และมีนโยบายด้านการดูแล
สุขภาพผูส้ งู อายุทกุ กลุม่ มาอย่างต่อเนือ่ ง ในปี 2558
กระทรวงสาธารณสุขด�ำเนินการประเมินคัดกรอง
สุขภาพผู้สูงอายุจ�ำนวน 6,394,022 คน พบว่า
เป็นกลุ่มติดสังคมประมาณ 5 ล้านคน หรือร้อยละ
79 และเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลุ่มติดบ้าน
ติดเตียง จ�ำเป็นต้องสนับสนุนบริการด้านสุขภาพ
และสังคมประมาณ 1.3 ล้านคน หรือร้อยละ 21
จากจ�ำนวนและสัดส่วนผูส้ งู อายุทเี่ พิม่ ขึน้ เป็นล�ำดับ
ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านระบาดวิทยาของการ
เจ็บป่วยจากโรคติดต่อแบบเฉียบพลัน เป็นโรค
ไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ภาวะทุ พ พลภาพ
ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ต้องการบริการดูแล
แบบต่อเนื่อง ในขณะที่ศักยภาพของครัวเรือนใน
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การดูแลผู้สูงอายุถดถอยลง จากขนาดครัวเรือน
ที่ลดลง การเคลื่อนย้ายของวัยแรงงานจากชนบท
สูเ่ มือง รวมถึงการเปลีย่ นแปลงของสังคมจากสังคม
ชนบทไปสู่สังคมเมืองมากขึ้น ท�ำให้ปัญหาในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยที่มีภาวะ
ทุ พ พลภาพปรากฎต่ อ สั ง คมมากขึ้ น เช่ น กั น
(National Health Security Office, 2016 :
1-35) ระบบการดูแลระยะยาว (Long Term Care
: LTC) หมายถึง การจัดบริการสาธารณสุขและ
บริการสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการความ
ช่วยเหลือของผูท้ ปี่ ระสบภาวะยากล�ำบาก อันเนือ่ ง
มาจากภาวการณ์ เ จ็ บ ป่ ว ยเรื้ อ รั ง การประสบ
อุบัติเหตุ ความพิการต่างๆ ตลอดจนผู้สูงอายุที่
ชราภาพไม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ตั ว เองได้ ใ นชี วิ ต
ประจ�ำวัน โดยมีรปู แบบทัง้ ทีเ่ ป็นทางการ (ดูแลโดย
บุคลากรด้านสาธารณสุขและสังคม) และไม่เป็น
ทางการ (ดูแลโดยครอบครัว อาสาสมัคร เพื่อน
เพื่ อ นบ้ า น) ซึ่ ง บริ ก ารทดแทนดั ง กล่ า วมั ก เป็ น
บริการสังคมเพื่อมุ่งเน้นในด้านการฟื้นฟู บ�ำบัด
รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้
อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ ดี ส ามารถด� ำ เนิ น ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งเป็ น สุ ข อยู ่ บ น
พืน้ ฐานของการเคารพศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
หลักการส�ำคัญในการพัฒนา ได้แก่
1. ผู้มีภาวะทุพพลภาพและผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง (ติดเตียงและติดบ้าน) สามารถเข้าถึง
ระบบการดูแลระยะยาวที่พึงได้รับอย่างเหมาะสม
ต่อเนื่อง โดยมีการเชื่อมโยงของระบบการดูแล
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต่ ส ถานพยาบาล ชุ ม ชน
และครอบครัว
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2. การสนับสนุนการจัดระบบการดูแล
ระยะยาวในพื้นที่หรือชุมชน ไม่ไปแย่งชิงบทบาท
หน้าที่การดูแลของครอบครัว โดยครอบครัวยังคง
เป็นผู้ดูแลหลักและระบบเข้าไปสนับสนุน ยกเว้น
ในรายที่ไม่มีผู้ดูแลเลย การสนับสนุนเป็นไปตาม
ศักยภาพของครอบครัวในการดูแลและระดับการ
พึ่งพิง
3. ในการจั ดระบบการดู แ ลระยะยาว
อาศัยบุคลากรที่มิใช่วิชาชีพเป็นหลัก เช่น ผู้ช่วย
เหลื อ ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ โดยมี บุ ค ลากรด้ า นวิ ช าชี พ
เช่ น แพทย์ พยาบาล นั ก กายภาพบ� ำ บั ด
เป็นผู้สนับสนุนในการจัดระบบการดูแล
4. ทุกพื้นที่มีการพัฒนาระบบการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุขในพืน้ ที่ โดยอาศัยต้นทุน
ทางสังคมทีม่ อี ยูแ่ ละการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล อาสาสมัคร วัด
และโรงเรียน เป็นต้น
กล่าวโดยสรุปคือ เป็นบริการสาธารณสุข
และบริการสังคมที่จัดส�ำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวัน เป็นผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง
หรือติดบ้าน โดยบริการด้านสาธารณสุขมักเป็น
เรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพ การพยาบาล ในขณะที่
ความต้องการบริการด้านสังคมมักมากกว่า และมี
ทั้งในเรื่องการช่วยเหลือในชีวิตประจ�ำวัน เช่น
อาหารการกิ น การดู แ ลสุ ข วิ ท ยาส่ ว นบุ ค คล
การขับถ่าย งานบ้าน รวมถึงการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมความเป็นอยู่ เป็นต้น
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3. แนวคิดประเทศไทย 4.0

ประเทศไทยมีการปฏิรูปขนานใหญ่อย่าง
เป็ น ระบบเพี ย งครั้ ง เดี ย ว ในสมั ย รั ช กาลที่ 5
ปัจจุบันพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
มีรายได้ขนาดปานกลาง เต็มไปด้วยความเหลือ่ มลํา้
ทุจริตคอร์รัปชัน เผชิญกับความขัดแย้งที่รุนแรง
หากปราศจาก “การปฏิ รู ป ใหญ่ ค รั้ ง ที่ 2”
ประเทศไทยอาจกลายเป็ น ประเทศที่ ล ้ า หลั ง
เป็นรัฐทีล่ ม้ เหลวในทีส่ ดุ ดังนัน้ การปฏิรปู ครัง้ ทีส่ อง
ต้องจริงจังและต่อเนื่อง โดยการผนึกก�ำลังของ
ทุกภาคส่วน ภายใต้นโยบายแห่งยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี นั่ น คื อ มีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่ง ยื น
เฉกเช่นเดียวกับอารยประเทศอืน่ ในประชาคมโลก
(Maesincee, 2016)
กลไกขับเคลือ่ นตามวิสยั ทัศน์ “มัน่ คง มัน่ คัง่
และยั่งยืน” ซึ่งประเทศไทยในจะต้องเปลี่ยนผ่าน
จากโมเดลประเทศไทย 3.0 เป็ น “โมเดล
ประเทศไทย 4.0” มีการปรับเปลี่ยนจาก “รายได้
ปานกลาง” สู่ “รายได้สูง” ด้วยการปรับเปลี่ยน
จากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ”
เป็ น ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย “นวั ต กรรม” มี ก ารปรั บ
โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ของประเทศ จากเดิ ม ที่ มี
“ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้
เปรียบในเชิงแข่งขัน” เพื่อเปลี่ยนจากโครงสร้าง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพิม่ มูลค่า” ไปสูโ่ ครงสร้าง
เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม “สร้ า งมู ล ค่ า ” ดั ง นั้ น
ประเทศไทย 4.0 จึ ง ควรมี ก ารเปลี่ ย นแนวคิ ด
มุ่งสู่การบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart
Farming) เน้นธุรกิจโดดเด่นมีศกั ยภาพสูง (Smart
Enterprises & Startups) บริการมูลค่าสูงที่มี
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แรงงานทักษะเชีย่ วชาญสูง (High Value Services)
และเน้ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
โดยเฉพาะการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ ดู แ ลหลั ก
ในครอบครัวและผู้สูงอายุในชุมชน ให้มีความรู้
ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม
(Comhom, 2017 : 152)

4. การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ร ะยะยาวที่ มี ภ าวะ
พึ่งพิงในยุคประเทศไทย 4.0

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้แก่
ปัจจัยด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน ปัจจัยด้านการ
มีส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชน ปัจจัยด้านการ
สนับสนุนทางสังคม ปัจจัยด้านความพึงพอใจในชีวิต
ความเป็นอยู่ และปัจจัยด้านการให้คุณค่าในตนเอง
(Sonnoi, 2016 : 203) การเตรี ย มความพร้ อ ม
ในทุกมิติเพื่อรับมือกับสังคมผู้สูงอายุจึงมีความส�ำคัญ
ต่อสังคมโดยรวม สรุปได้ดังแผนภาพที่ 1 การดูแล
ผูส้ งู อายุระยะยาวทีม่ ภี าวะพึง่ พิงในยุคประเทศไทย 4.0
ประกอบไปด้วยหลักการส�ำคัญ ดังนี้
สรุปหลักการส�ำคัญตามแผนภาพที่ 1 การ
ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ร ะยะยาวที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ในยุ ค
ประเทศไทย 4.0 ประกอบไปด้วยหลักการส�ำคัญ
(PIOEH) ได้แก่
P = Policy มีนโยบายสาธารณะที่จริงจัง
และต่อเนื่องของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
ดูแลผู้สูงอายุ นโยบายการจัดองค์กรที่เป็นมิตร
ส�ำหรับดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
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กิจกรรมกลุม่ /ชมรมผูส้ งู อายุครอบคลุมทุกหมูบ่ า้ น

และมีการพัฒนาศักยภาพบุคคลลงถึงระดับบุคคล

เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระบบการ
ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ย่อมส่งผลให้เ กิดความตระหนัก
ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการจั ด ระบบที่ เ ป็ น ไปตาม
แนวคิดประเทศไทย 4.0 เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนมีความ
พร้อมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
I = Innovation & Technology มีนโยบาย
ที่ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการคิ ด ค้ น นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยี เ พื่ อ จั ด บริ ก ารดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ได้ แ ก่
นาฬิกาข้อมือ GPS ที่สามารถแจ้งเตือนภัยไปยัง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุเจ็บป่วยฉุกเฉิน

หรือประสบอุบตั เิ หตุได้ หลอดไฟตรวจจับมลภาวะ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและแจ้งเตือนภัยไปยัง
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น
O = Green Organization มีนโยบายการ
จัดองค์กรที่เป็นมิตรส�ำหรับดูแลผู้สูงอายุ มีการ
เตรียมวางแผน จัดโครงสร้างองค์กรในระดับชุมชน
และประเทศ รวมถึงองค์กรที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ ได้แก่ อารยสถาปัตย์ด้านสุขภาพ
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (เครื่องสแกนม่านตา
เพือ่ บอกระดับความดันโลหิตหรือภาวะเลือดออก/
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คั่งในสมอง) ส่งเสริมให้ทุกองค์กรมียาสมุนไพร
ส่งถึงบ้านแบบดิจทิ ลั ทีเ่ ข้าถึงและใช้งา่ ย การจัดการ
ขยะทัว่ ไป-ขยะติดเชือ้ -ขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบครบ
วงจร เป็นต้น
E = Elderly มีกจิ กรรมกลุม่ /ชมรมผูส้ งู อายุ
ทุกหมูบ่ า้ นในเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทีค่ วรจะ
ร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดกิจกรรมเพือ่ สร้าง
ความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ และปัจจัยด้าน
การให้คุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ ตามหลักวิถี
พุทธเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
H = Human Resource Development
มีการพัฒนาศักยภาพบุคคลถึงระดับครอบครัว
เป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ทีต่ อ้ งมีการ
พัฒนาทั้งในส่วนของภาคประชาชน ภาคเอกชน
ที่มีส่วนได้เสีย และภาครัฐ ได้แก่ การเรียนรู้ของ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุผ่าน Application บนโทรศัพท์มือ
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ถื อ แบบไร้ ค ่ า ใช้ จ ่ า ยใดๆ เสริ ม ทั ก ษะการใช้
นวัตกรรมและอารยสถาปัตย์ด้านสุขภาพต่างๆ
สรุ ป หลั ก การ (PIOEH) ที่ มุ ่ ง เน้ น ให้ มี
นโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
เอื้อต่อการกระตุ้นให้น�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้จัดระบบบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มี
ภาวะพึ่งพิง มีการจัดองค์กรที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ก ารรวมกลุ ่ ม หรื อ มี ช มรม
ที่ครอบคลุมทุกชุมชน มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน โดยผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวคือ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ที่จ�ำต้องมีการพัฒนาศักยภาพในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ส่งผลให้ผู้สูงอายุสามารถด�ำรงชีวิต
ได้อย่างมีศกั ดิศ์ รีในครอบครัวและชุมชน และได้รบั
บริการทั้งด้านสาธารณสุข และบริการด้านสังคม
ที่เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
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