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ค�ำน�ำ
หนังสือ “เมื่อไรและใครควรพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ” ได้รับทุนสนับสนุนจาก
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบการคุ้้�มครองพิิทักั ษ์์สิทิ ธิิของผู้้�สููงอายุุ และมููลนิิธิสิ ถาบัันวิิจัยั และพััฒนาผู้้�สููงอายุุไทย (มส.ผส.)
ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาลัักษณะ ประเภทของปััญหา ความรุุนแรงของปััญหา และความเสี่่�ยงใน
การถููกละเมิิดสิิทธิิ โดยพิิจารณาจำำ�แนกตามเพศของผู้้�สููงอายุุ รููปแบบการอยู่่�อาศััย เศรษฐฐานะ
และบริบทของผู้สูงอายุตามเขตที่อยู่อาศัย (เมืองและชนบท) เพื่อตอบค�ำถามงานวิจัยว่าเมื่อไร
และใครที่่�จะเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการพิิทัักษ์์คุ้้�มครองผู้้�สููงอายุุ โดยพิิจารณาบทบาทและช่่วงเวลา
(timing) ของสมาชิิกครอบครััวและผู้้�ที่่�มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้้องกัับสิิทธิิของผู้้�สููงอายุุในการเข้้าไปมีีส่ว่ นร่่วมใน
การพิิทัักษ์์สิิทธิิของผู้้�สููงอายุุ งานวิิจััยนี้้�มีีสมมติิฐานว่่า “สมาชิิกครอบครััวเป็็นผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิิผู้้�สููงอายุุ
ลำำ�ดับั แรก” เพราะเชื่่�อว่่าผู้้�สููงอายุุต้อ้ งการอยู่่�ที่่�บ้า้ นกัับสมาชิิกครอบครััว ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดความอบอุ่่�นใจ
และใช้้ชีีวิิตในช่่วงท้้ายอย่่างมีีความสุุข อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�สููงอายุุบางคนอาจไม่่มีีครอบครััวหรืือ
ญาติิเพื่่�อดููแล จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีระบบการให้้ความความช่่วยเหลืือเพื่่�อปกป้้องและพิิทัักษ์์คุ้้�มครอง
สิิทธิิให้้ผู้้�สููงอายุุใช้้ชีีวิิตได้้อย่่างมีีศัักดิ์์�ศรีี ผลการศึึกษาแสดงให้้เห็็นสถานการณ์์ที่่�ผู้้�สููงอายุุถููกละเมิิด
สิิทธิิที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงและความเสี่่�ยงที่่�ผู้้�สููงอายุุกำำ�ลัังเผชิิญเพื่่�อเป็็นแนวทางในการพััฒนาระบบพิิทัักษ์์
คุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้ากัับบริิบทของประเทศไทย
คณะผู้้�จััดทำำ�
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บทสรุุป
การละเมิิดสิิทธิิของผู้้�สููงอายุุเนื่่�องจากสิ่่�งแวดล้้อมและความสามารถในการวิิเคราะห์์ปััญหาและ
ตััดสิินใจผู้้�สููงอายุุที่่�เสื่่�อมถอยลงตามอายุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ประเทศไทยยัังไม่่มีีระบบการพิิทัักษ์์คุ้้�มครองผู้้�สููงอายุุ
เพื่่�อป้้องกัันปััญหาและช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุที่่�ถููกละเมิิดสิิทธิิให้้ได้้รัับความเป็็นธรรม ขณะที่่�การเปลี่่�ยน
แปลงโครงสร้้างประชากรและสัังคมที่่�ผู้้�สููงอายุุมีีแนวโน้้มจะอยู่่�ตามลำำ�พัังและอยู่่�ลำำ�พัังกัับคู่่�สมรสโดยไม่่มีี
ลููกหลานหรืือญาติิคอยดููแลเพิ่่�มขึ้้�น ทำำ�ให้้ผู้้�สูงู อายุุเสี่่�ยงที่่�จะถููกละเมิิดสิิทธิิ ดัังนั้้�นระบบการพิิทักั ษ์์คุ้้�มครอง
ผู้้�สููงอายุุจึึงจำำ�เป็็นเพื่่�อพิิทัักษ์์สิิทธิิผู้้�สููงอายุุ
การพิิทัักษ์์คุ้้�มครอง (guardianship) โดยทั่่�วไปหมายถึึง กระบวนการทางกฎหมายที่่�ศาล
แต่่ ง ตั้้� ง ให้้ บุุ ค คลหรืื อ องค์์ ก รทำำ � หน้้ า ที่่�ในการตัั ด สิิ น ใจเพื่่�อประโยชน์์ ข องบุุ ค คลที่่�ได้้ รัั บ การคุ้้�มครอง
การพิิทัักษ์์คุ้้�มครองแบ่่งเป็็น 2 รููปแบบ คืือ 1) การพิิทัักษ์์คุ้้�มครองแบบจำำ�กััดหรืือบางส่่วน (limited
/partial guardianship) เมื่่�อศาลพิิ จ ารณาเห็็ น ว่่ า บุุ ค คลไม่่ มีี ค วามสามารถหรืื อ ไม่่ มีี ส มรรถนะ
ในการตััดสิินใจเฉพาะเรื่่�อง (partially incompetent) และไม่่มีีวิิธีีการหรืือทางเลืือกอื่่�น ๆ และ
2) การพิิทัักษ์์คุ้้�มครองเต็็มรููปแบบ (plenary/full guardianship) เมื่่�อศาลตััดสิินว่่า บุุคคลไม่่มีีความ
สามารถในการตััดสิินใจเชิิงกฎหมายได้้ ซึ่่�งต้้องมีีกระบวนการและขั้้�นตอนในการประเมิินว่่า บุุคคลนั้้�นไม่่มีี
ความสามารถในการตัั ด สิิ น ใจใด ๆ (totally incompetent) ระบบการให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืื อ และ
คุ้้�มครองด้้วยผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิิดัังกล่่าวมัักใช้้ในประเทศพััฒนาแล้้ว โดยเน้้นให้้ผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิิหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัั บ การตัั ด สิิ น ใจได้้ เข้้ าใจความต้้ องการที่่�แท้้ จ ริิ ง ของผู้้�สูู งอายุุ ก่ ่ อนที่่�สมรรถนะในการวิิ เคราะห์์ แ ละ
ตััดสิินใจของผู้้�สููงอายุุจะเสื่่�อมถอยไป ผ่่านการเรีียนรู้้�ประวััติิชีีวิิตเกี่่�ยวกัับความชอบและการให้้คุุณค่่าของ
บุุคคล (value history)
การพิิทัักษ์์คุ้้�มครองอาจเป็็นการป้้องกัันอัันตราย (nonmaleficence/preventing harm)
หรืือ การรัักษาผลประโยชน์์ (beneficence/doing good) ซึ่่�งสามารถสร้้างระบบการให้้ความช่่วยเหลืือ
ป้้องกัันอัันตรายที่่�คาดการณ์์ได้้ว่่าอาจจะเกิิดขึ้้�นได้้ ตามความสามารถของบุุคคลในระยะที่่�แตกต่่างกััน
สมาชิิกในครอบครััวอาจมีีส่่วนร่่วมในการดููแลและพิิทัักษ์์สิิทธิิของผู้้�สููงอายุุแบบสัังเกตการณ์์ (observe)
ให้้คำำ�ปรึึกษา (advise) ติิดตาม (monitor) ให้้ความช่่วยเหลืือ (assist) และพยายามให้้ผู้้�สููงอายุุรัักษา
สิิทธิิ/ความรัับผิิดชอบในระดัับเบื้้�องต้้นได้้ (maintain primary responsibility) ก่่อนที่่�จะมีีการพิิทัักษ์์
คุ้้�มครองทางกฎหมายหรืือจริิยธรรม (legal/ethical guardianship)
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	วััตถุุประสงค์์ของการศึึกษานี้้� คืือ เพื่่�อศึึกษาลัักษณะและความรุุนแรงของปััญหาความเสี่่�ยง
ในการถูู ก ละเมิิ ด สิิ ท ธิิ เพื่่�อพิิ จ ารณาว่่ า เมื่่�อไรและใครที่่�จะเข้้ า มามีี ส่ ่ ว นร่่ ว มในการพิิ ทัั ก ษ์์ คุ้้� มครอง
ผู้้�สููงอายุุ โดยการศึึกษาประวััติิชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุ 60 ปีีขึ้้�นจำำ�นวน 12 ตััวอย่่าง ที่่�อาศััยอยู่่�ในกรุุงเทพฯ
ปริิมณฑล และกาญจนบุุรีี ซึ่่�งเป็็นผู้้�สููงอายุุพิิการ มีีโรคเรื้้�อรััง และสมองเสื่่�อม พร้้อมกัันนี้้�ได้้ศึึกษาบทบาท
ของสมาชิิกครอบครััวและผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับสิิทธิิของผู้้�สููงอายุุในการเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการพิิทัักษ์์
สิิทธิิของผู้้�สููงอายุุ โดยมีีสมมติิฐาน “สมาชิิกครอบครััวเป็็นผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิิผู้้�สููงอายุุลำำ�ดัับแรก” นอกจากนี้้�
ได้้สััมภาษณ์์ผู้้�ที่่�ประกอบวิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�สููงอายุุจำำ�นวน 4 คน ได้้แก่่ แพทย์์เวชศาสตร์์ผู้้�สููงอายุุ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญงานด้้านผู้้�สููงอายุุ นัักสัังคมสงเคราะห์์ และเจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์ให้้ความช่่วยเหลืือทางสัังคม
การศึึกษานี้้�จำำ�แนกประเภทการพิิทัักษ์์สิิทธิิคุ้้�มครองผู้้�สููงอายุุเป็็น 4 ประเด็็น ได้้แก่่ 1) การเงิิน
และทรััพย์์สิิน 2) การพิิทัักษ์์คุ้้�มครองสิิทธิิส่่วนบุุคคล 3) การรัักษาพยาบาล และ 4) กฎหมาย/
จริิ ย ธรรม การศึึ ก ษาปัั ญ หาและความเสี่่�ยงของการถูู ก ละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ดำำ � เนิิ น การโดยใช้้ ห ลัั ก สิิ ท ธิิ ต าม
ปฏิิญญาสหประชาชาติิ สิิทธิิตามรััฐธรรมนููญ พ.ศ. 2550 พระราชบััญญััติิผู้้�สููงอายุุ สิิทธิิและสวััสดิิการของ
ผู้้�สููงอายุุไทย และสิิทธิิประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า เพื่่�อเป็็นบรรทััดฐานในการวิิเคราะห์์ปััญหาและความเสี่่�ยง
ในการถููกละเมิิดสิิทธิิและประเมิินสถานการณ์์เพื่่�อพิิทัักษ์์สิิทธิิของผู้้�สููงอายุุ
ปััญหาด้้านสิิทธิิส่่วนบุุคคล ได้้แก่่ 1) ไม่่ได้้รัับสิิทธิิอัันพึึงมีี เนื่่�องจากขาดเอกสารหรืือหลัักฐานเพื่่�อ
ยืืนยัันการเป็็นประชาชนไทย 2) ความไม่่เข้้าใจสิิทธิิที่่�พึงึ มีีต่า่ ง ๆ ผู้้�สููงอายุุบางรายไม่่ทราบถึึงสิิทธิิพึงึ ได้้ เช่่น
การรัักษาพยาบาลด้้วยบััตรทอง 3) ความต้้องการการยอมรัับและที่่�พึ่่�งทางจิิตใจ ชุุมชนไม่่ยอมรัับผู้้�สููงอายุุ
และสมาชิิกครอบครััวเพิิกเฉย ไม่่เอาใจใส่่ดููแลผู้้�สููงอายุุ การศึึกษา (ความสามารถในการอ่่านเขีียน) และ
รููปแบบการอยู่่�อาศััยของผู้้�สููงอายุุ (การอยู่่�คนเดีียว) หรืือการเปลี่่�ยนรููปแบบการอยู่่�อาศััย ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุ
มีีความเสี่่�ยงในการถููกละเมิิดสิิทธิิส่่วนบุุคคล
ปััญหาการเงิินและทรััพย์์สิิน ได้้แก่่ 1) ความไม่่มั่่�นคงทางการเงิิน คืือ การมีีเงิินไม่่เพีียงพอกัับ
ค่่าใช้้จ่่ายพื้้�นฐานเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต 2) การถููกฉ้้อโกงและปล้้นขโมยทรััพย์์สิิน 3) การสููญเสีียทรััพย์์
อัันเนื่่�องมาจากการช่่วยเหลืือโดยสมััครใจ ให้้กัับบุุตรหลาน ทำำ�ให้้การใช้้จ่่ายหลัังเกษีียณไม่่เป็็นไปตามที่่�
วางแผนไว้้ ความเสี่่�ยงเกิิดขึ้้�นเมื่่�อขาดผู้้�จััดการด้้านการเงิิน และ การบาดเจ็็บหรืือล้้มป่่วยของบุุตรหลาน
ที่่�เป็็นที่่�พึ่่�งพิิงทางการเงิินให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุได้้
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	ปััญหาด้้านการรัักษาพยาบาล แม้้ว่่าหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า หรืือ สิิทธิิการรัักษาด้้วย
บััตรทองทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุสามารถรัักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรััฐโดยไม่่ต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่าย แต่่สิิทธิิ
การรัักษาพยาบาลไม่่ครอบคลุุมค่่าใช้้จ่า่ ยทั้้�งหมด ทำำ�ให้้ผู้้�สูงู อายุุต้อ้ งรัับผิิดชอบค่่ารัักษาพยาบาลบางส่่วนเอง
ผู้้�สููงอายุุบางรายไม่่สามารถเดิินทางด้้วยตนเองเพื่่�อไปรัับบริิการโรงพยาบาลรััฐที่่�อยู่่�ไกลและใช้้เวลานาน
จึึงจำำ�เป็็นต้้องใช้้บริิการโรงพยาบาลเอกชนใกล้้ บ้้านจึึงมีีค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาลสููง รููปแบบ
การอยู่่�อาศััยที่่�ไม่่มีีผู้้�ให้้ความช่่วยเหลืือได้้ในกรณีีฉุุกเฉิิน เช่่น ผู้้�สููงอายุุอาศััยอยู่่�กัับผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ป่่วย และเด็็ก
ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุมีีความเสี่่�ยง
	ปัั ญ หาด้้ า นกฎหมายหรืื อ จริิ ย ธรรม ได้้ แ ก่่ 1) ผู้้�สูู ง อายุุ ไ ม่่ มีี ค วามรู้้�ด้้ า นกฎหมายทำำ � ให้้
เสีียประโยชน์์ ธุุรกรรมอาจดำำ�เนิินการก่่อนเป็็นผู้้�สููงอายุุ และส่่งผลต่่อเนื่่�องทำำ�ให้้เสีียประโยชน์์หรืือ
เสีียโอกาสในเวลาต่่อมา 2) ผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่มีีผู้้�ดููแลทรััพย์์สิิน อาจแก้้ปััญหาโดยการจดทะเบีียนบุุตร
บุุญธรรม เพื่่�อจััดการทรััพย์์สินิ แทนเมื่่�อตนไม่่อยู่่�ในภาวะที่่�จะทำำ�ธุรุ กรรมได้้ 3) มรดกหนี้้�สินิ บุุตรที่่�มีีหนี้้�สินิ อาจ
เสีียชีีวิติ ก่่อนพ่่อแม่่ที่่�สูงู อายุุ ดัังนั้้�นภาระหนี้้�สินิ อาจตกอยู่่�กัับพ่่อแม่่ที่่�เป็็นผู้้�สููงอายุุ ความเสี่่�ยงเกิิดจากการขาด
ทัักษะด้้านการเขีียน-การอ่่าน รวมถึึงการขาดความรู้้�ด้้านกฎหมาย
กรณีีผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อม แต่่ผู้้�ป่่วยและญาติิไม่่ยอมรัับ ทำำ�ให้้ไม่่สามารถวางแผนการ
รัักษาเพื่่�อชะลออาการ ปััญหาสำำ�คััญของผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อมคืือ การบริิหารจััดการทรััพย์์สิิน
ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อมในระยะที่่� 2 ไม่่สามารถใช้้ความคิิดซัับซ้้อนได้้ กระบวนการตััดสิินใจด้้วย
เหตุุและผลไม่่สามารถใช้้งานได้้ ผู้้�สููงอายุุจะไม่่สามารถทำำ�ธุุรกรรมได้้ จึึงไม่่สามารถนำำ�ทรััพย์์สิินมาใช้้
ประโยชน์์เพื่่�อการรัักษาพยาบาลหรืือการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วััน ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อมอาจถููกฉ้้อโกง
ทรััพย์์สิิน จากการหลอกให้้ลงนามในเอกสาร
ผู้้�สููงอายุุต้้องการความช่่วยเหลืือในระดัับที่่�แตกต่่างกััน ดัังนั้้�นการให้้ความช่่วยเหลืือหรืือการ
พิิทัักษ์์สิิทธิินั้้�นขึ้้�นกัับสถานการณ์์ชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุ และบริิบทแวดล้้อมของผู้้�สููงอายุุ ได้้แก่่ ภาวะสุุขภาพ
เศรษฐฐานะ การมีี/ไม่่มีีผู้้�ดููแลที่่�เป็็นญาติิหรืือคนรู้้�จััก สมรรถนะในการดููแลตนเองในกิิจกรรมประจำำ�วััน
บริิหารจััดการทรััพย์์สิิน และสิิทธิิที่่�ผู้้�สููงอายุุพึึงมีี เพื่่�อไม่่ให้้ถููกเอารััดเอาเปรีียบ “จุุดเปลี่่�ยนของชีีวิิต”
(transition in life course) ระบุุเวลาที่่�ผู้้�สููงอายุุควรได้้รัับการเฝ้้าระวัังหรืือให้้ความช่่วยเหลืือในระดัับ
ต่่าง ๆ ตามลัักษณะของจุุดเปลี่่�ยนของชีีวิิต 3 ลัักษณะ ได้้แก่่
1) การสููญเสีียสมาชิิกในครอบครััวที่่�เป็็นที่่�พึ่่�งพิิงของผู้้�สููงอายุุ เช่่น สามีี ภรรยา
2) การเจ็็บป่่วยจนไม่่สามารถทำำ�กิจิ กรรมประจำำ�วันั ได้้ด้ว้ ยตนเอง เช่่น การป่่วยด้้วยโรค ทุุพพลภาพ
3) การมีีภาวะสมองเสื่่�อม ซึ่่�งเป็็นลัักษณะหนึ่่�งของการเสื่่�อมถอยลงของร่่างกาย
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ผู้้�สูู ง อายุุ บ างคนถูู ก ละเมิิ ด สิิ ท ธิิ โ ดยสมาชิิ ก ในครอบครัั ว จึึ ง จำำ � เป็็ น ต้้ อ งมีี บุุ ค คลอื่่�น ๆ
ที่่�ไม่่ใช่่ญาติิมาช่่วยดููแล ปััจจุุบัันมีีหน่่วยงานที่่�มีีบทบาทในการให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�สููงอายุุที่่�ถููกละเมิิด
สิิทธิิ เช่่น ศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคม ภายใต้้กรมพััฒนาสัังคมและสวััสดิิการ กระทรวงการพััฒนาสัังคมและ
ความมั่่�นคงของมนุุษย์์ (hotline 1300) กรมกิิจการผู้้�สููงอายุุ ซึ่่�งมีีภารกิิจเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตผู้้�สููงอายุุและสัังคมให้้อยู่่�ดีีมีีสุุข และศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคมในโรงพยาบาล (One Stop Service
Crisis Center - OSCC) โดยมีีนัักสัังคมสงเคราะห์์เป็็นผู้้�ปฏิิบััติิงาน โดยทั่่�วไปบริิการเป็็นไปในลัักษณะ
ให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุที่่�ประสบปััญหาหรืือถููกละเมิิดสิิทธิิแล้้ว ระบบการพิิทัักษ์์คุ้้�มครองสิิทธิิของ
ผู้้�สูู ง อายุุ ค วรครอบคลุุ ม การเฝ้้ า ระวัั ง ป้้ อ งกัั น อัั น ตราย ให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืื อ เมื่่�อเกิิ ด ปัั ญ หา รัั ก ษา
ผลประโยชน์์เพื่่�อบรรเทาความรุุนแรงของปััญหา เพื่่�อนบ้้านเป็็นผู้้�สัังเกตการณ์์ที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพที่่�สุุดในการ
ป้้องกัันและคุ้้�มครองสิิทธิิในผู้้�สููงอายุุ
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Summary
Violation of rights of the elderly depends upon the elderly’s surroundings and the
elderly’s deteriorated ability, paralleling increasing years of age, to analyze problems and
make decision. Yet, at present, Thailand lacks the guardianship system to protect the elderly
from problems and violations while assisting them to gain justice. Living alone and living with
spouse only will increasingly be the living patterns among people in old age and lead them
into being victimized and taken advantage of. Therefore, in order to handle the changes
in population structure as well as potential social problems, it is crucial for the country to
develop a system for the elderly’s rights guardianship.
Guardianship in general, is a legal process whereby a person or an organization
is appointed by court to make decision for the benefit of the person under guardianship.
Guardianship has two types: 1) Limited or partial guardianship is decided by court for the
person without the ability or capacity to decide on certain matters (or partially incompetent)
and; 2) Plenary or full guardianship for the person without the ability to make legal decision
(or totally incompetent) as decided by court whose decision is grounded on systematic
processes and steps to assess the elderly’s ability. The guardianship system has been adopted
in developed countries. The process enables older persons with mental retardation or those
becoming less healthy to make decision by themselves. It is important to the guardian to
learn about the elderly’s value history and preference.
Guardianship is nonmaleficence/preventing harm or beneficence/doing good,
both to be held by the guardian. Guardianship therefore can happen prior to the rise of
expected harms and basing on the individual’s different level of ability. Family members
play an important role in giving care to their older members with weakening health and
brain. Younger members can act as guardians by observing, giving advice, monitoring,
assisting and maintaining primary responsibilities before legal/ethical guardianship.
This study aims to explore patterns and severity of problem and risk of rights
violation to identify when and who will involve in guardianship of the elderly. This study
was conducted by using the qualitative technique through in-depth interviews to get 12
older persons’ life histories living in Bangkok and vicinity, and Kanchanaburi. They were
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60 years and over having partial or full incompetence including the elderly with dementia
or the bed-ridden. This study also explores the role and timing of the elderly’s family
members and persons involving in guardianship. The study relies on the assumption
that “Family members are the first guardians of the elderly”. Besides, we conducted the
interviews with professionals working with the elderly including one medical doctor of
Geriatrics Medicine, one social worker, one expert in gerontology and one staff of hotline.
Guardianship incorporates four aspects: Finance and property; Guardianship of
the individual’s rights; Medical treatment and; Law/ethic. The study did analyze
problems as well as the risk to rights violation and made situation analysis for the elderly’s
guardianship in compliance with the relevant laws including the United Nations
declaration on the rights, the 1997 Constitution, the Elderly Person Act, the rights and welfare
entitled to all Thai older persons, and the benefits under the universal health coverage.
Violation of the right to privacy is 1) Deprivation of rights due to not having citizen
ID card 2) Lack of understanding about the right to medical treatment is found in older
persons without any idea about their rights entitled by the Universal Healthcare Coverage
that grants them medical insurance 3) Acceptance and emotional support are needed as the
community denies acceptance their family members. The risk occurs due to the elderly’s
illiteracy and living arrangement (living alone).
Violation of right of financial and property is 1) Financial instability means
lacking enough money for daily spending, 2) Being defrauded and experiencing burglary,
3) Loss of property due to willingness to assist their children or relatives. Mostly, there is no
pay-back and this results in unplanned spending after retirement. Elderly is at risk
because of no assistance for face financial and property or when children or relatives have
injuries or illnesses and financial difficulty follows after. They are the persons whom the
elderly rely on.
Violation of right of medical treatment is older persons still have to spend for expenses at public hospitals despite having the universal health coverage. For pensioers under the
Government Pension Fund that grants the nearly full coverage on medical treatment at public
hospitals, their weak health makes them unable to travel a long way to public facilities. They
10

เมื่อไรและใครควรพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ

choose private ones closer to their houses, but they have to pay higher for medical expenses.
The risk occurs due to the pattern of living where older persons have no helper in time of
emergency, for example, one family has many members that are old, ill and very young.
Violation of right of legal and ethical problems is 1) Deficiency of legal knowledge has
a relationship with wrong financial decision among older persons and even pre-old age people.
2) Older persons having no children and property guardians may be unable to make decision
or sign papers. Child adoption is a solution. Property management would be in the hand of the
adopted children when their older persons cannot handle financial affairs. 3) Debt left from
children may be a burden on their old parents, besides the burden to raise grandchildren.
Illiteracy and imprudence mentioned above also bring the loss of properties to older persons.
Problems and risks in dementia patients happen when both patients and their
relatives deny the diagnosis and then planning for treatment. A critical problem of
dementia patient is property management. Patients in stage two cannot create complex
thinking due to the loss of decision-making capacity. This prevents the patients from
performing any transaction, but turning their properties into cash for treatment and daily
living. In this case, an appointment of property manager is required in order to deal with
all transactions. If a patient has no child or relative, the patient’s guardian will do so.
The situation assessment to protect older persons reveals that they require
assistances at different levels. These guardianships are rather determined by each
individual’s life situation and other contexts including health, economic status, having
caregiver, self-reliance on daily routines, property management and entitled benefits.
“Transitions in life course” indicate the levels of assistance older persons require entailing
in three transitions.
1) Loss of family members (such as husband and wife) whom the elderly rely on
2) Illness (such as disease and disability) that disallows the elderly to do daily
activities
3) Dementia, a symptom of degenerative health

จงจิตต์ ฤทธิรงค์, กาญจนา ตั้งชลทิพย,์ รศรินทร์ เกรย์, พิมลพรรณ นิตย์นรา 11

Some elderly having family members does not always guarantee assistance
and guardianship, and sometimes members may violate the elderly’s rights. The
elderly, therefore, need someone else. Organizations of which its mission for the improved
quality of life and well-being of people in old age are One Stop Service Crisis Center
(OSCC) under Ministry of Social Development and Human Security, Department of Older
Persons, and OSCC in hospitals under Ministry of Public Health. All three settings have social
workers with helping hands for old people whose rights are violated. Overall,
guardianship, nonmaleficence or preventing harm and beneficence or doing good can be most
effective if the elderly’s neighbors can make observation of protection and rights violation.
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ส่่วนที่่�

1

สิิทธิิ

การละเมิิด
ของ ผู้้�สููงอายุุ
ในสัังคมสููงวััยที่่�ผู้้�สููงอายุุไม่่มีีบุุตรหรืือญาติิดููแลใกล้้ชิิดและ
ให้้ คำำ � ปรึึ ก ษา กอปรกัั บ ความเสื่่�อมถอยของร่่ า งกายที่่�ส่่ ง ผลต่่ อ
กระบวนการวิิเคราะห์์และตััดสิินใจ อาจทำำ�ให้้ผู้้�สูงู อายุุถูกู ละเมิิดสิิทธิิ
หรืือไม่่สามารถใช้้สิิทธิิที่่�ตนพึึงมีีได้้ หนัังสืือเล่่มนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
เสนอลัักษณะและความรุุนแรงของปััญหา การถููกละเมิิดสิิทธิิของ
ผู้้�สููงอายุุไทย เพื่่�อตอบคำำ�ถามว่่าเมื่่�อไรและใครที่่�จะเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมใน
การพิิทัักษ์์คุ้้�มครองผู้้�สููงอายุุ โดยการศึึกษาประวััติิชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุ
รวมทั้้�ง ศึึกษาบทบาทและช่่วงเวลา (Timing) ของสมาชิิกครอบครััว
และผู้้�ที่่�มีส่ี ว่ นเกี่่�ยวข้้องกัับสิิทธิิของผู้้�สููงอายุุในการเข้้าไปมีีส่ว่ นร่่วมเพื่่�อ
พิิทัักษ์์สิิทธิิของผู้้�สููงอายุุ การศึึกษาจากกรณีีตััวอย่่างที่่�ได้้จากการ
สััมภาษณ์์ระดัับลึึกผู้้�สููงอายุุและผู้้�ดููแล โดยพยายามศึึกษาจากกรณีี
ตััวอย่่างที่่�หลากหลาย ทั้้�งเพศของผู้้�สููงอายุุ รููปแบบการอยู่่�อาศััย
เศรษฐฐานะ สถานะสุุขภาพ และบริิบทของผู้้�สููงอายุุตามเขตที่่�อยู่่�
อาศััย (เมืืองและชนบท) โดยมีีสมมติิฐานว่่า สมาชิิกครอบครััวควร
เป็็นผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิิผู้้�สููงอายุุลำำ�ดัับแรก
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1.1 ความหมายและประเภทของการถูกละเมิดสิทธิ
หนัังสืือเล่่มนี้้�เรีียกเหตุุการณ์์ที่่�ผู้้�สููงอายุุเป็็นผู้้�ถููกกระทำำ� หรืือ “ถููกเอารััดเอาเปรีียบ” ว่่า “การถููก
ละเมิิดสิิทธิิ” ความเสี่่�ยงที่่�ผู้้�สููงอายุุจะถููกละเมิิดสิิทธิินั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับความสามารถในการวิิเคราะห์์เพื่่�อ
ตััดสิินใจและสภาวะแวดล้้อมที่่�ผู้้�สููงอายุุอาศััยอยู่่�ด้้วย
การพิิทัักษ์์คุ้้�มครองผู้้�สููงอายุุจึึงเป็็นทางออกให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีข้้อจำำ�กััด ปััจจุุบัันประเทศไทยยััง
ไม่่มีีระบบการพิิทัักษ์์คุ้้�มครองผู้้�สููงอายุุ จึึงควรศึึกษาถึึงปััญหาและบริิบทของผู้้�สููงอายุุที่่�มีีความเสี่่�ยงที่่�จะ
ถููกละเมิิดสิิทธิิ หนัังสืือเล่่มนี้้�จำำ�แนกประเภทการพิิทัักษ์์สิิทธิิคุ้้�มครองสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�มีีความพิิการทาง
สติิปััญญาที่่�อาจเกิิดจากภาวะสมองเสื่่�อม และอััลไซเมอร์์ มีี 4 ประเด็็นหลััก ได้้แก่่ 1) การพิิทัักษ์์คุ้้�มครอง
สิิทธิิส่่วนบุุคคล 2) การเงิิน 3) กฎหมาย/จริิยธรรม และ 4) การรัักษาพยาบาล (Kane, 2001; Marson,
Kerr and McLaren, 1996; Sherman and Bauer, 2008) ส่่วนผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิิในแต่่ละด้้านนั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับ
คุุณสมบััติิหลายอย่่าง เช่่น การศึึกษา และประสบการณ์์ของผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิิ เพราะคุุณสมบััติิเหล่่านี้้�มีีผลต่่อ
การตััดสิินใจแทนตััวผู้้�สููงอายุุในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�แตกต่่างกััน (Jameson et al., 2015)
เมื่่�อไรที่่�ผู้้�สููงอายุุจะต้้องการความช่่วยเหลืือจากผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิิ และในระดัับใด เนื่่�องจากระดัับ
ความเสี่่�ยงและความรุุนแรงของปััญหาอาจแตกต่่างกัันไปตามสถานการณ์์เฉพาะบริิบทและมีีความซัับซ้้อน
ของปััญหาแตกต่่างกััน การให้้ความช่่วยเหลืือหรืือการวางแผนเพื่่�อช่่วยเหลืืออาจทำำ�ได้้โดยไม่่ต้อ้ งรอให้้เกิิด
ความรุุนแรงขั้้�นสููงสุุดที่่�ต้้องการผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิิเชิิงกฎหมาย
ใครจะเป็็นผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิิให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุ และเพื่่�อดููแลด้้านใดบ้้าง การศึึกษาโดยวิิธีีการสััมภาษณ์์
ระดัับลึึกเป็็นวิิธีวิี ิจััยที่่�ทำำ�ให้้ได้้เรีียนรู้้�บริิบทของผู้้�สููงอายุุ ได้้แก่่ ครอบครััว ชุุมชน ความรุุนแรงของปััญหา
ความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นถ้้าไม่่ได้้รัับความช่่วยเหลืือในระดัับต่่าง ๆ นอกจากนี้้�การศึึกษานี้้�ยัังเป็็นการ
เรีียนรู้้�กระบวนการตััดสิินใจและบทบาทของสมาชิิกคนในครอบครััวเพื่่�อสิิทธิิของผู้้�สููงอายุุว่่ามีีลัักษณะ
อย่่างไร หากสมาชิิกในครอบครััวไม่่สามารถทำำ�หน้้าที่่�นั้้�นได้้ ใครควรจะได้้ทำำ�หน้้าที่่�พิิทัักษ์์สิิทธิิให้้ผู้้�สููงอายุุ
จำำ�เป็็นต้้องเป็็นบุุคคลที่่�ได้้รัับสิิทธิิตามขั้้�นตอนของกฎหมายหรืือไม่่

1.2 ปััญหาและสถานการณ์์ผู้้�สููงอายุุถููกละเมิิดสิิทธิิในประเทศไทย
การละเมิิดสิิทธิิของผู้้�สููงอายุุที่่�เผยแพร่่ผ่่านสื่่�อ ทำำ�ให้้สัังคมตระหนัักถึึงความรุุนแรงของปััญหานี้้�
กำำ�ลังั เกิิดขึ้้น� ในสัังคมสููงวััยของประเทศไทย (เดลิินิวิ ส์์, 2558; สำำ�นักั งานกิิจการยุุติธิ รรม กระทรวงยุุติธิ รรม,
2558) ความสามารถในการวิิเคราะห์์ปััญหาและตััดสิินใจของผู้้�สููงอายุุที่่�เสื่่�อมถอยลงตามอายุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
จึึงทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุตกเป็็นเหยื่่�อและถููกเอาเปรีียบได้้ง่่าย
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เมื่อไรและใครควรพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ

	ผู้้�สููงอายุุในประเทศไทยมีีแนวโน้้มที่่�จะถููกละเมิิดสิิทธิิเพิ่่�มมากขึ้้�น โดยเฉพาะปััญหาความรุุนแรง
ที่่�เกิิดจากการกระทำำ�ของคนภายในครอบครััวหรืือคนใกล้้ชิิด ได้้แก่่ 1) การทำำ�ร้้ายจิิตใจด้้วยคำำ�พููด หรืือ
พฤติิกรรมที่่�แสดงออกต่่อผู้้�สููงอายุุ การไม่่ให้้เกีียรติิหรืือเคารพผู้้�สููงอายุุ ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุเสีียใจและหมด
กำำ�ลัังใจ 2) การทอดทิ้้�งละเลย ซึ่่�งส่่วนใหญ่่หน่่วยงานที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือมัักได้้รัับแจ้้งจากเพื่่�อนบ้้านหรืือ
ผู้้�พบเห็็น ตำำ�รวจ หรืือตััวผู้้�สููงอายุุเอง 3) การเอาประโยชน์์ด้้านทรััพย์์สิิน ที่่�เกิิดจากการที่่�ผู้้�สููงอายุุได้้แบ่่ง
และมอบทรััพย์์สิินแก่่บุุตร แต่่บุุตรไม่่ต้้องการดููแลพ่่อแม่่สููงอายุุ ผู้้�สููงอายุุส่่วนหนึ่่�งจึึงต้้องมาอาศััยอยู่่�ที่่�
สถานสงเคราะห์์ หรืือกรณีีที่่�บุุตรให้้ผู้้�สููงอายุุไปขอทานมาเลี้้�ยงลููกหลาน การละเมิิดสิิทธิิหรืือกระทำำ�ความ
รุุนแรงต่่อผู้้�สููงอายุุส่่วนใหญ่่เกิิดจากปััญหาทางเศรษฐกิิจและสัังคม อย่่างไรก็็ตาม ความซัับซ้้อนของ
ปััญหาเกิิดจากการปกปิิดข้้อมููลที่่�เกิิดขึ้้น� จากสมาชิิกในครอบครััว เพราะผู้้�สููงอายุุรู้้�สึกึ ละอายต่่อการกระทำำ�
ของบุุตรหลานตนเอง ปััญหาความรุุนแรงที่่�เกิิดกัับผู้้�สููงอายุุได้้ถููกนำำ�เสนอเป็็นข่่าว ซึ่่�งมัักเป็็นไปในแนวทาง
เพื่่�อขอความช่่วยเหลืือให้้แก่่ผู้้�สูงู อายุุ ไม่่ได้้นำ�ำ เสนอข่่าวในลัักษณะของต้้นตอของปััญหาหรืือสาเหตุุในเชิิงลึึก
ทำำ�ให้้สัังคมขาดความตระหนัักต่่อสาเหตุุที่่�แท้้จริิงของปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น (จิิราพร เกศพิิชญวััฒนา และ สุุวิิณีี
วิิวััฒน์์วานิิช, 2552 ; สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ, 2552 )
การศึึกษาความรุุนแรงต่่อผู้้�สููงอายุุในครอบครััวที่่�อำำ�เภอบ้้านเขว้้า จัังหวััดชััยภููมิิ พบว่่า ผู้้�สููงอายุุ
ที่่�ถููกกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััวส่่วนใหญ่่มักั จะเป็็นผู้้�หญิิง ที่่�มีีสถานภาพสมรส จบการศึึกษาในระดัับ
ประถมศึึกษาและไม่่ได้้ประกอบอาชีีพ ความรุุนแรงมีีหลายด้้าน ได้้แก่่ การทารุุณกรรมทางเพศ ร่่างกาย
การเงิินและทรััพย์์สิิน การทอดทิ้้�ง และจิิตใจและอารมณ์์ โดยพบว่่าเป็็นการทารุุณกรรมด้้านจิิตใจและ
อารมณ์์มากที่่�สุุด ปััจจััยที่่�ก่่อให้้เกิิดความรุุนแรงต่่อผู้้�สููงอายุุ คืือ บุุคลิิกภาพของผู้้�กระทำำ�ที่่�มีพี ฤติิกรรมนำำ�ไป
สู่่�ความรุุนแรงหรืือการมีีประสบการณ์์ที่่�ถูกู ผู้้�สููงอายุุกระทำำ�ความรุุนแรงมาก่่อน ปััญหาภายในครอบครััวและ
ความเครีียดของผู้้�กระทำำ�รวมไปจนถึึงพฤติิกรรมของผู้้�สููงอายุุที่่�นำ�ำ ไปสู่่�ความรุุนแรงก็็มีคี วามสััมพัันธ์์และเป็็น
อิิทธิิพลที่่�ก่่อให้้เกิิดความรุุนแรงต่่อผู้้�สููงอายุุในครอบครััวเช่่นกััน (มรรยาท รุุจิวิิ ทิ ย์์ และ ศิิริพิ ร ศรีีวิชัิ ยั , 2547)
การสำำ�รวจความเสี่่�ยงผู้้�สููงอายุุทั่่�วประเทศจำำ�นวน 50,058 ราย พบว่่า ผู้้�สููงอายุุที่่�เคยถููก
ทำำ�ร้้ายร่่างกายมีีลัักษณะการทำำ�ร้้ายร่่างกายมากที่่�สุุดคืือ การบัังคัับขู่่�เข็็ญ (ร้้อยละ 46.9) รองลงมาคืือ
การถููกฉุุดกระชาก (ร้้อยละ 22.1) การถููกตบตีี (ร้้อยละ 11.7) ไม่่ให้้อาหารรัับประทาน (ร้้อยละ 10.2)
และ การถููกกัักขััง (ร้้อยละ 9.2) ตามลำำ�ดัับ บุุคคลที่่�ทำำ�ร้้ายร่่างกายผู้้�สููงอายุุมากที่่�สุุดคืือ บุุตร (ร้้อยละ
37.0) รองลงมาคืือ คู่่�สมรส (ร้้อยละ 30.4) หลานหรืือญาติิพี่่�น้้อง (ร้้อยละ 14.0) เพื่่�อนบ้้าน (ร้้อยละ
13.2) และ คนที่่�ไม่่รู้้�จััก (ร้้อยละ 5.5) ตามลำำ�ดัับ และในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่�ถููกทำำ�ร้้ายจิิตใจ มีีประเภทของ
การทำำ�ร้้ายจิิตใจมากที่่�สุุดคืือ การดุุด่่าหรืือดููถููก (ร้้อยละ 45.0) รองลงมาคืือการแสดงความเบื่่�อหน่่าย
หรืือเป็็นภาระ (ร้้อยละ 38.8) การกีีดกัันแสดงความคิิดเห็็น (ร้้อยละ 14.4) และ การถููกไล่่ไม่่ให้้ที่่�อยู่่�อาศััย
(ร้้อยละ 1.8) ตามลำำ�ดัับ ขณะที่่�บุุคคลที่่�ทำำ�ร้้ายจิิตใจผู้้�สููงอายุุมากที่่�สุุดคืือ บุุตร (ร้้อยละ 35.6) รองลงมาคืือ
จงจิตต์ ฤทธิรงค์, กาญจนา ตั้งชลทิพย,์ รศรินทร์ เกรย์, พิมลพรรณ นิตย์นรา 21

หลานหรืือญาติิพี่่�น้อ้ ง (ร้้อยละ 24.7) คู่่�สมรส (ร้้อยละ 19.5) เพื่่�อนบ้้านหรืือคนรู้้�จักั (ร้้อยละ 17.4) คนไม่่รู้้�จักั
(ร้้อยละ 2.0) และ บุุคคลอื่่�น ๆ เช่่น เจ้้าหน้้าที่่�รััฐ หรืือสื่่�อมวลชน (ร้้อยละ 0.6) ตามลำำ�ดัับ (ศููนย์์เฝ้้าระวััง
และเตืือนภััยทางสัังคม กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์, 2550)
งานวิิ จัั ย ที่่�พบในประเทศไทยได้้ แ สดงสถานการณ์์ ปั ั ญ หาที่่�ผู้้�สูู ง อายุุ ถูู ก ละเมิิ ด สิิ ท ธิิ
ซึ่่�งมัักเกิิดจากบุุคคลในครอบครััว และปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการละเมิิดสิิทธิิ อย่่างไรก็็ตาม ยัังไม่่พบว่่ามีีระบบ
การป้้องกัันเพื่่�อลดความเสี่่�ยง ส่่วนมากเป็็นการบรรเทาความรุุนแรงเมื่่�อเกิิดปััญหาขึ้้�นแล้้ว แม้้กระนั้้�นยัังมีี
ผู้้�สููงอายุุจำำ�นวนมากที่่�ไม่่สามารถเข้้าถึึงระบบความช่่วยเหลืือเมื่่�อถููกละเมิิดสิิทธิิ เพราะไม่่ต้้องการเปิิดเผย
เหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นภายในครอบครััว

1.3 การพิิทัักษ์์คุ้้�มครองผู้้�สููงอายุุ
การจััดให้้มีีผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิิของผู้้�สููงอายุุ ได้้รัับการกล่่าวถึึงมากขึ้้�น เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีปััญหา
ถููกละเมิิดสิิทธิิได้้รัับความเป็็นธรรมและเพื่่�อป้้องกัันปััญหาและความรุุนแรงที่่�อาจจะเกิิดมากขึ้้�นกัับ
ผู้้�สููงอายุุในอนาคต แม้้ปััจจุุบัันประเทศไทยยัังไม่่มีีระบบการพิิทัักษ์์คุ้้�มครองผู้้�สููงอายุุ คำำ�จััดกััดความของ
“การพิิทัักษ์์คุ้้�มครอง (guardianship)” มีีความหลากหลายและแตกต่่างกัันไปตามกฎหมายของแต่่ละรััฐ/
ประเทศ ซึ่่�งโดยทั่่�วไปหมายถึึง กระบวนการทางกฎหมายที่่�ศาลแต่่งตั้้�งให้้บุุคคลหรืือองค์์กรทำำ�หน้้าที่่�ใน
การตััดสิินใจเพื่่�อประโยชน์์ของบุุคคลที่่�ได้้รัับการคุ้้�มครอง ในกรณีีที่่�บุุคคลนั้้�นไม่่มีีความสามารถในการ
ตััดสิินใจใด ๆ (totally incompetent) หรืือไม่่มีีความสามารถในการตััดสิินใจเฉพาะเรื่่�อง (partially
incompetent) และไม่่มีีวิิธีีการหรืือทางเลืือกอื่่�น ๆ (Jameson et al., 2015)
“ ผู้้�พิิทัักษ์์สิทิ ธิิ คืือ บุุคคลที่่�แต่่งตั้้�งขึ้้�นตามคำำ�สั่่�งศาล ให้้เป็็นผู้้�ช่่วยเหลืือและ
ควบคุุมดููแลคนเสมืือนไร้้ความสามารถและเป็็นผู้้�ให้้ความยิินยอมแทนบุุคคล
เสมืือนไร้้ความสามารถในการทำำ�นิิติิกรรมบางอย่่างที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่่งและพานิิชย์์มาตรา 34 ”
การพิิทัักษ์์คุ้้�มครอง แบ่่งเป็็น 2 รููปแบบ ได้้แก่่ 1) การพิิทัักษ์์คุ้้�มครองแบบจำำ�กััดหรืือบางส่่วน
(limited or partial guardianship) คืือ การที่่�ศาลพิิจารณาเห็็นว่่า บุุคคลไม่่มีีความสามารถหรืือไม่่มีี
สมรรถนะในการตััดสิินใจเฉพาะเรื่่�อง และ 2) การพิิทัักษ์์คุ้้�มครองเต็็มรููปแบบ (plenary guardianship
หรืือ full guardianship) คืือ การที่่�ศาลตััดสิินว่่าบุุคคลไม่่มีีความสามารถในการตััดสิินใจเชิิงกฎหมาย
ได้้ ซึ่่�งต้้องมีีกระบวนการและขั้้�นตอนในการประเมิินความสามารถอย่่างมีีระบบ (Moye, 1996; Rao and
Blake, 2002) ระบบการให้้ความช่่วยเหลืือและคุ้้�มครองด้้วยผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิิ ได้้มีีใช้้ในประเทศพััฒนาแล้้ว
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เช่่น อัังกฤษ และ สหรััฐอเมริิกา (Jameson et al., 2015; Jones and Pastor, 2015; Kane, 2001;
Kohn and Blumenthal, 2014) แม้้กระนั้้�น ระบบการพิิทักั ษ์์คุ้้�มครองยัังคงมีีข้อ้ กัังวลที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับระดัับ
ปฏิิบััติิการ (Jameson et al., 2015)
อย่่างไรก็็ตาม ระบบพิิทัักษ์์คุ้้�มครองบั่่�นทอนสิิทธิิของบุุคคลหนึ่่�ง ๆ ในการตััดสิินใจเพื่่�อการ
ดำำ�เนิินชีีวิิต ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อคุุณภาพชีีวิิต (Representative Claude Pepper, 1987 อ้้างใน Jameson
et al., 2015) งานวิิจััยหลายเรื่่�องมีีข้้อค้้นพบตรงกัันว่่า บุุคคลที่่�พิิการทุุพพลภาพที่่�มีีความพยายามจะ
ตััดสิินใจด้้วยตนเอง จะมีีคุุณภาพชีีวิิตและวิิธีีการแก้้ปััญหาที่่�ดีีกว่่า และยัังสามารถหลีีกเลี่่�ยงการถููกละเมิิด
สิิทธิิได้้ดีกี ว่่า (Khemka, Hickson and Reynolds, 2005; Schur, Kruse and Blanck, 2013; Wehmeyer
and Schwartz, 1998 อ้้างใน Jameson et al., 2015)
ถ้้าผู้้�พิิทัักษ์์ที่่�เป็็นคนแปลกหน้้า ซึ่่�งโดยทั่่�วไปไม่่ใช่่ญาติิพี่่�น้้อง ไม่่มีีความเข้้าใจความต้้องการและ
ปััญหาในบริิบทของผู้้�รัับการพิิทัักษ์์คุ้้�มครอง จึึงอาจทำำ�ให้้ผู้้�พิิทัักษ์์ไม่่สามารถตััดสิินใจได้้ตรงตามความ
ต้้องการของผู้้�ที่่�ได้้รัับการพิิทัักษ์์คุ้้�มครอง หากบุุคคลนั้้�นยัังสามารถตััดสิินใจได้้ด้้วยตนเอง แม้้กระนั้้�น
จำำ�นวนประชากรวััยผู้้�ใหญ่่ที่่�ได้้รับั การพิิทักั ษ์์คุ้้�มครองทั้้�งแบบการพิิทักั ษ์์คุ้้�มครองบางส่่วนและเต็็มรููปแบบใน
สหรััฐอเมริิกามีีจำำ�นวนเพิ่่�มสููงขึ้้�น 3 เท่่าตััว จาก 0.5 ล้้านคน เป็็น 1.5 ล้้านคน ระหว่่างปีี 1995-2011
จำำ�นวนผู้้�ที่่�ได้้รัับการพิิทัักษ์์คุ้้�มครองสิิทธิิที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นเช่่นนี้้� สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความจำำ�เป็็นและความ
ต้้องการความช่่วยเหลืือในกรณีีที่่�บุุคคลนั้้�นไม่่มีีความสามารถในการตััดสิินใจและจััดการแก้้ปััญหาที่่�กำำ�ลััง
เผชิิญได้้ (Reynolds, 2002; Schmidt and Winsor, 1995; Uekert and Van Duizend, 2011 อ้้างใน
Jameson et al., 2015) ประเทศไทยที่่�กำำ�ลัังจะเข้้าสู่่�สัังคมสููงวััยอย่่างสมบููรณ์์ (มีีประชากรอายุุ 60 ปีี
ขึ้้�นไป ร้้อยละ 20) ในปีี 2564 และมีีแนวโน้้มที่่�ผู้้�สููงอายุุจะอยู่่�ตามลำำ�พัังและอยู่่�ลำำ�พัังกัับคู่่�สมรสมากขึ้้�น
(ปราโมทย์์ ประสาทกุุล และคณะ, 2558) สภาวะทางสัังคมที่่�ผู้้�สููงอายุุต้้องดููแลตนเองและไม่่มีีลููกหรืือ
ญาติิคอยดููแลใกล้้ชิิด จะทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุมีีความเสี่่�ยงที่่�จะถููกละเมิิดสิิทธิิมากขึ้้�น และจำำ�เป็็นต้้องมีีระบบการ
พิิทัักษ์์คุ้้�มครองผู้้�สููงอายุุ
ระบบการพิิทัักษ์์คุ้้�มครองจะสามารถช่่วยปกป้้องผู้้�สููงอายุุที่่�มีีความเสี่่�ยงจะถููกละเมิิดสิิทธิิ และ
ช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่สามารถตััดสิินใจหรืือแก้้ปัญ
ั หาได้้ด้ว้ ยตนเองและไม่่มีญ
ี าติิช่ว่ ยเหลืือได้้ อย่่างไรก็็ตาม
ความกัังวลในการดำำ�เนิินการระบบพิิทักั ษ์์คุ้้�มครอง ทำำ�ให้้เกิิดความพยายามในการลดความเสี่่�ยงหรืือให้้ความ
ช่่วยเหลืือก่่อนที่่�จะเกิิดปััญหาที่่�รุุนแรงขึ้้น� โดยจััดให้้มีกี ระบวนการเพื่่�อสนัับสนุุนการตััดสิินใจ (supported
decision-making) เพื่่�อให้้บุุคคลที่่�มีีความพิิการด้้านสติิปััญญา โดยเฉพาะผู้้�สููงอายุุที่่�มีีความเสื่่�อมถอยของ
สุุขภาพตามวััย ได้้เป็็นคนตััดสิินใจด้้วยตนเอง (Kohn and Blumenthal, 2014) และ การเรีียนรู้้�ประวััติชีิ วิี ติ
เกี่่�ยวกัับความชอบและการให้้คุุณค่่าของบุุคคล (value history) จะทำำ�ให้้ผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิิหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
จงจิตต์ ฤทธิรงค์, กาญจนา ตั้งชลทิพย,์ รศรินทร์ เกรย์, พิมลพรรณ นิตย์นรา 23

กัับการตััดสิินใจได้้เข้้าใจความต้้องการที่่�แท้้จริิงของผู้้�สููงอายุุก่่อนที่่�สมรรถนะในการวิิเคราะห์์และตััดสิินใจ
จะเสื่่�อมถอยไป (Kane, 2001; Keith, 1995) การดำำ�เนิินการให้้มีีผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิิของผู้้�สููงอายุุ ส่่วนมากมััก
เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�สููงอายุุที่่�มีข้ี ้อจำำ�กััดเรื่่�องความสามารถการตััดสิินใจ เช่่น ผู้้�สููงอายุุที่่�ป่่วยด้้วยอาการสมองเสื่่�อม
ผู้้�ป่่วยอััลไซเมอร์์ (Kane, 2001)
การพิิทักั ษ์์คุ้้�มครองแบ่่งเป็็น 2 ลัักษณะ คืือ การป้้องกัันอัันตราย (nonmaleficence/preventing
harm) และ การรัักษาผลประโยชน์์ (beneficence/doing good) แม้้การยึึดหลัักปฏิิบััติินี้้�จะเป็็นสิ่่�งที่่�
ผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิิหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องควรดำำ�เนิินการก็็ตาม แต่่วิิธีีการและผลลััพธ์์อาจจะไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�ผู้้�สููงอายุุ
ต้้องการ เพราะการพิิจารณาตััดสิินใจเป็็นวิิจารณญาณเฉพาะบุุคคล (Kane, 2001) เช่่น การยุุติกิ ารรัักษาหรืือ
การรัักษาแบบทางเลืือกในขั้้�นสุุดท้้าย เพราะผู้้�สููงอายุุบางคนมีีประสบการณ์์การดููแลคู่่�สมรสหรืือพ่่อแม่่ที่่�
ได้้รัับการรัักษาอยู่่�ที่่�โรงพยาบาลจนเสีียชีีวิิต และไม่่มีีโอกาสได้้กลัับบ้้านหรืือไปในที่่�ที่่�ตนมีีความผููกพััน
ผู้้�สููงอายุุบางคนไม่่ต้้องการเป็็นภาระแก่่ลููกหลาน ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุมีีความประสงค์์ที่่�จะยุุติิการรัักษาหาก
พวกเขาต้้องอยู่่�ในสภาวะเดีียวกัันกัับบุุคคลที่่�ตนรััก แต่่การตััดสิินใจในขั้้�นตอนนี้้� ผู้้�สููงอายุุไม่่สามารถทำำ�ได้้
ด้้วยตนเองอีีกต่่อไป เพราะฉะนั้้�นการเรีียนรู้้�ประวััติิชีีวิิตและการให้้คุุณค่่าของบุุคคล จะทำำ�ให้้การตััดสิินใจ
ของผู้้�พิิทักั ษ์์สิทิ ธิิหรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น แพทย์์ผู้้�ให้้การรัักษา เป็็นไปตามสิ่่�งที่่�ผู้้�สูงู อายุุต้อ้ งการ (Kane, 2001)
การพิิทักั ษ์์คุ้้�มครองอาจไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องรอให้้เกิิดปััญหาที่่�มีีความรุุนแรงจนต้้องให้้ศาลมีีคำ�ตั
ำ ดั สิินให้้
ดำำ�เนิินการจััดผู้้�พิิทัักษ์์ให้้บุุคคลที่่�ไม่่มีีความสามารถในการตััดสิินใจเท่่านั้้�น หากแต่่สามารถสร้้างระบบการ
ให้้ความช่่วยเหลืือเพื่่�อป้้องกัันอัันตรายที่่�คาดการณ์์ได้้ว่่าอาจจะเกิิดขึ้้�นได้้ ตามความสามารถของบุุคคลใน
ระยะที่่�แตกต่่างกััน สมาชิิกครอบครััวมีีบทบาทสำำ�คััญในการดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�สุุขภาพและความสามารถด้้าน
สติิปััญญาเริ่่�มเสื่่�อมถอย รููป 1.1 แสดงระดัับการมีีส่่วนร่่วมในการพิิทัักษ์์คุ้้�มครองสิิทธิิในผู้้�สููงอายุุของ
สมาชิิกครอบครััว สมาชิิกในครอบครััวอาจมีีส่่วนร่่วมในการดููแลและพิิทัักษ์์สิิทธิิของผู้้�สููงอายุุแบบ
สัั ง เกตการณ์์ ให้้ คำำ � ปรึึ ก ษา ติิ ด ตาม ให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืื อ และพยายามให้้ ผู้้�สูู ง อายุุ รัั ก ษาสิิ ท ธิิ /
ความรัับผิิดชอบในระดัับเบื้้�องต้้นได้้ ก่่อนที่่�จะมีีการพิิทัักษ์์คุ้้�มครองทางกฎหมายหรืือจริิยธรรม (Qualls,
1997) ผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิิของผู้้�สููงอายุุอาจมีีเพีียงกรณีีที่่�ผู้้�สููงอายุุตกอยู่่�ในอัันตรายหรืืออาจมีีความสููญเสีีย
และไม่่มีีญาติิ หรืือ เพื่่�อน หรืือ ผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษา หรืือ หุ้้�นส่่วนธุุรกิิจ เพื่่�อเสนอทางแก้้ปััญหา (Kane, 2001)
“ผู้้�พิิทัักษ์์คุ้้�มครอง” ในหนัังสืือเล่่มนี้้� หมายถึึง ผู้้�ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ดููแลผู้้�สููงอายุุให้้สามารถดำำ�เนิิน
กิิ จ กรรมประจำำ �วัั น ได้้ ป รกติิ ต ามอัั ต ภาพ และพิิ ทัั ก ษ์์ คุ้้� มครองสิิ ท ธิิ ข องผู้้�สูู ง อายุุ เ พื่่�อมิิ ใ ห้้ ถูู ก ละเมิิ ด
สิิทธิิ หรืือได้้รัับประโยชน์์ตามสิิทธิิที่่�ควรได้้รัับตามรััฐธรรมนููญ พ.ศ. 2550 พระราชบััญญััติิผู้้�สููงอายุุ
สิิ ทธิิ และสวัั สดิิ การของผู้้�สูู งอายุุ ไทย และสิิ ทธิิ ประกัั นสุุ ขภาพถ้้ วนหน้้ า ผู้้�พิิ ทัักษ์์ คุ้้� มครองสิิ ทธิิ ของ
ผู้้�สููงอายุุอาจเป็็นสมาชิิกในครอบครััวหรืือสถาบััน/องค์์กรที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือด้้านใดด้้านหนึ่่�งแก่่ผู้้�สููงอายุุ
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ความสามารถในการตััดสิินใจของผู้้�สููงอายุุ
ผู้้�สููงอายุุมีี
ความสามารถใน
การตััดสิินใจได้้ ผู้้�สููงอายุุไม่่มีคี วามสามารถในการตััดสิินใจเฉพาะเรื่่�อง (partially incompetent)
อย่่างอิิสระ
(full mutual
autonomy)
ผู้้�สููงอายุุมีี
อิิสระในการ
ตััดสิินใจ
อย่่างสมบููรณ์์
(full mutual
autonomy)

สัังเกตการณ์์ ให้้คำ�ำ ปรึึกษา
ติิดตาม
(observing) (advising) (monitoring)

ให้้ความ
ช่่วยเหลืือ
(assisting)

ผู้้�สููงอายุุสามารถ
รัักษาสิิทธิิ/ความ
รัับผิิดชอบในระดัับ
เบื้้�องต้้นของตนเอง
(maintaining
primary
responsibility)

ผู้้�สููงอายุุไม่่มีี
ความสามารถ
ในการตััดสิินใจ
(totally
incompetent)
การพิิทัักษ์์
คุ้้�มครองทาง
กฎหมาย/
จริิยธรรม
(legal/ethical
guardianship)

ระดัับการดููแลผู้้�สููงอายุุ (caregiving)
รูป 1.1 ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัว/ชุมชน/เพื่อน/คนรู้จัก
ในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิในผู้สูงอายุ
ที่มา: ปรับจาก Qualls, 1997

1.4 สิิทธิิของผู้้�สููงอายุุไทยในการได้้รัับการช่่วยเหลืือ
ประเทศไทยกำำ�หนดกฎหมายเพื่่�อให้้รัฐั สามารถเข้้าไปคุ้้�มครอง ช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุที่่�ได้้รับั อัันตราย
จากการถููกทำำ�ร้้ายหรืือถููกแสวงหาผลประโยชน์์โดยมิิชอบ โดยกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคง
ของมนุุษย์์ได้้ออกประกาศกระทรวงฯ เรื่่�อง กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ วิิธีกี าร และเงื่่�อนไขการคุ้้�มครอง การส่่งเสริิม
และการสนัับสนุุนการช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุ ซึ่่�งได้้รับั อัันตรายจากการถููกทารุุณกรรมหรืือถููกแสวงหาประโยชน์์
โดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย หรืือถููกทอดทิ้้�ง และการให้้คำำ�แนะนำำ� ปรึึกษา ตลอดจนดำำ�เนิินการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในทางการแก้้ไขปััญหาครอบครััว ตามพระราชบััญญััติิผู้้�สููงอายุุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ผู้้�สููงอายุุมีีสิิทธิิได้้รัับ
การคุ้้�มครอง การส่่งเสริิมและการสนัับสนุุนในด้้านต่่าง ๆ ข้้อที่่� 8 การช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุซึ่่�งได้้รัับอัันตราย
จากการถููกทารุุณกรรมหรืือถููกแสวงหาประโยชน์์โดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย หรืือถููกทอดทิ้้�ง ซึ่่�งแนวทางการ
คุ้้�มครองหรืื อ ช่่ ว ยเหลืื อ โดยพิิ จ ารณาจากลัั ก ษณะเหตุุ ก ารณ์์ อัั น ตรายที่่�เกิิ ด ขึ้้� น กัั บ ผู้้�สูู ง อายุุ แ บ่่ ง เป็็ น
3 ลัักษณะ ได้้แก่่ 1) การทารุุณกรรม 2) การแสวงหาประโยชน์์โดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย 3) การทอดทิ้้�ง
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

จงจิตต์ ฤทธิรงค์, กาญจนา ตั้งชลทิพย,์ รศรินทร์ เกรย์, พิมลพรรณ นิตย์นรา 25

“การทารุุณกรรม หมายถึึง การกระทำำ�หรืือละเว้้นการกระทำำ�ด้้วยประการใด ๆ จนเป็็นเหตุุให้้
ผู้้�สููงอายุุเสื่่�อมเสีียเสรีีภาพ หรืือเกิิดอัันตรายแก่่ร่่างกายหรืือจิิตใจ หรืือการกระทำำ�ความผิิดทางเพศต่่อ
ผู้้�สูู ง อายุุ ทั้้� ง นี้้� โดยคำำ �นึึ ง ถึึ ง สภาพจิิ ต ใจ หรืื อ พฤติิ ก รรมของผู้้�สูู ง อายุุ สภาพสัั ง คม สิ่่�งแวดล้้ อ ม
หรืือศีีลธรรมอัันดีีของประชาชน ไม่่ว่่าผู้้�สููงอายุุนั้้�นจะยิินยอมหรืือไม่่ก็็ตาม”
“การแสวงหาประโยชน์์โดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย หมายถึึง การหลอกลวง การกล่่าวเท็็จ หรืือให้้
ผู้้�สููงอายุุกระทำำ�การใด ๆ เพื่่�อให้้ได้้ประโยชน์์จากผู้้�สููงอายุุ หรืือ การใช้้ให้้ผู้้�สููงอายุุกระทำำ�หรืือประพฤติิใน
ลัักษณะที่่�น่่าจะเป็็นอัันตรายแก่่ร่่างกายหรืือจิิตใจ หรืือขััดต่่อกฎหมายหรืือศีีลธรรมอัันดีี ทั้้�งนี้้� ไม่่ว่่า
ผู้้�สููงอายุุจะยิินยอมหรืือไม่่ก็็ตาม”
“การทอดทิ้้�ง หมายถึึง ละเลยไม่่เอาใจใส่่ดููแล หรืือไม่่ดููแลเป็็นระยะเวลานานอัันอาจจะเกิิด
อัันตรายต่่อกายหรืือจิิตใจของผู้้�สููงอายุุ”
เมื่่�อผู้้�สููงอายุุพบเจอหรืือได้้รับั อัันตรายในลัักษณะที่่�กล่่าวมานั้้�น ผู้้�สููงอายุุสามารถไปแจ้้งหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อขอรัับการคุ้้�มครองและช่่วยเหลืือได้้ โดยผู้้�สููงอายุุที่่�อาศััยอยู่่�ในกรุุงเทพมหานครสามารถแจ้้ง
เพื่่�อขอรัับสิิทธิิได้้ที่่�กรมพััฒนาสัังคมและสวััสดิิการ ผู้้�สููงอายุุที่่�อาศััยอยู่่�ในต่่างจัังหวััดสามารถแจ้้งเพื่่�อขอรัับ
สิิทธิิได้้ที่่�อาสาสมััครพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ หรืือสำำ�นัักงานพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคง
ของมนุุษย์์ หรืือหน่่วยงานอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้�การช่่วยเหลืือจากหน่่วยงานภาครััฐจะเป็็นไปตามแต่่ละ
กรณีี ดัังนี้้�
กรณีีผู้้�สููงอายุุถููกทารุุณกรรม ผู้้�สููงอายุุจะได้้รัับการแยกไปพัักที่่�สถานที่่�ปลอดภััยและเหมาะสม
การพาไปตรวจร่่ า งกายและสุุ ข ภาพจิิ ต การสอบถามข้้ อ เท็็ จ จริิ ง ของเหตุุ ก ารณ์์ ที่่� เกิิ ด ขึ้้� น หากถูู ก
ทารุุณกรรมโดยบุุคคลภายนอกครอบครััว เจ้้าหน้้าที่่�จะรวบรวมหลัักฐานและพยานเพื่่�อดำำ�เนิินการ
แจ้้งความต่่อพนัักงานสอบสวนเพื่่�อดำำ�เนิินคดีีต่่อผู้้�กระทำำ�ความผิิด หากผู้้�สููงอายุุถููกทารุุณกรรมโดยบุุคคล
ภายในครอบครััวหรืือคนที่่�อาศััยอยู่่�ด้ว้ ย แต่่เป็็นเรื่่�องไม่่ร้า้ ยแรง การช่่วยเหลืือจะเป็็นไปในแนวทางของการให้้
คำำ�แนะนำำ�โดยนัักสัังคมสงเคราะห์์เพื่่�อให้้ครอบครััวหรืือคนที่่�อยู่่�กัับผู้้�สููงอายุุเกิิดความเข้้าใจที่่�จะสามารถ
ดููแลผู้้�สููงอายุุได้้โดยไม่่เกิิดการถููกทารุุณกรรมอีีก แต่่หากเป็็นปััญหาร้้ายแรงเจ้้าหน้้าที่่�ดำำ�เนิินการแจ้้งความ
เพื่่�อดำำ�เนิินคดีีต่่อผู้้�กระทำำ�ความผิิดต่่อไป นอกจากนี้้�ผู้้�สููงอายุุจะได้้รัับการฟื้้�นฟููสภาพร่่างกายและจิิตใจให้้
กลัับสู่่�สภาวะปกติิและการสร้้างความสััมพัันธ์์ภายในครอบครััวกัับผู้้�สููงอายุุ แต่่หากผู้้�สููงอายุุไม่่ต้้องการที่่�
จะกลัับบ้้านจะส่่งผู้้�สููงอายุุไปยัังสถานสงเคราะห์์คนชรา อย่่างไรก็็ตาม ในการช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุ เจ้้าหน้้าที่่�
จะคำำ�นึึงถึึงความสมััครใจและความต้้องการของผู้้�สููงอายุุเป็็นหลััก
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กรณีีผู้้�สููงอายุุถููกแสวงหาประโยชน์์โดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย แนวทางการช่่วยเหลืือคืือ ผู้้�สููงอายุุ
จะได้้รัับการนำำ�ไปพัักอาศััยในสถานที่่�ปลอดภััยตามความเหมาะสม เจ้้าหน้้าที่่�สอบถามข้้อเท็็จจริิงของการ
ถููกแสวงหาประโยชน์์ และหากจำำ�เป็็นผู้้�สููงอายุุอาจได้้รัับการตรวจสุุขภาพกายและสุุขภาพจิิต ในการสอบ
ข้้อเท็็จจริิงจะมีีการตรวจสอบไปยัังบุุคคลที่่�เป็็นตััวการหรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องในการนำำ�ผู้้�สููงอายุุมาแสวงหา
ประโยชน์์โดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย หากเป็็นความผิิดทางอาญา เจ้้าหน้้าที่่�จะแจ้้งความเพื่่�อดำำ�เนิินคดีีต่่อ
ผู้้�กระทำำ�ผิิดต่่อไป นอกจากนี้้�ผู้้�สููงอายุุจะได้้รัับการฟื้้�นฟููสภาพร่่างกายและจิิตใจรวมไปจนถึึงการฝึึกอาชีีพ
ตามความต้้องการและความเหมาะสม หากผู้้�สููงอายุุมีีความต้้องการที่่�จะกลัับไปอยู่่�กัับครอบครััวหรืือคน
ที่่�ต้้องการจะไปอยู่่�ด้้วย เจ้้าหน้้าที่่�เตรีียมความพร้้อมของครอบครััวหรืือบุุคคลนั้้�น เพื่่�อที่่�จะสามารถดููแล
ผู้้�สููงอายุุได้้อย่่างเหมาะสม
กรณีีผู้้�สููงอายุุถููกทอดทิ้้�ง หากผู้้�สููงอายุุอยู่่�ในกรุุงเทพมหานคร ผู้้�สููงอายุุจะได้้รัับการนำำ�ส่่งบ้้านพััก
ฉุุกเฉิินของศููนย์์บริิการทางสัังคมผู้้�สููงอายุุดิินแดงสัังกััดกรุุงเทพมหานคร สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�อยู่่�ต่่างจัังหวััด
จะได้้รัับการนำำ�ส่่งสำำ�นัักงานพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์จัังหวััด บ้้านพัักเด็็กและครอบครััว
หรืือบ้้านพัักฉุุกเฉิิน เพื่่�อการดำำ�เนิินการสอบถามข้้อเท็็จจริิง ติิดตามสืืบหาญาติิหรืือให้้ความช่่วยเหลืือ
ตามกรณีี
นอกจากนี้้� การช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุทั้้�ง 3 กรณีี เจ้้าหน้้าที่่�อาจสามารถพิิจารณาการช่่วยเหลืือโดย
ให้้เป็็นเงิินตามความเหมาะสมสำำ�หรัับเป็็นค่่าอาหาร การเดิินทาง เครื่่�องนุ่่�งห่่ม ค่่ารัักษาพยาบาลเบื้้�องต้้น
ได้้ตามที่่�จ่่ายจริิงแต่่ไม่่เกิินครั้้�งละ 500 บาท อย่่างไรก็็ตาม กฎหมายได้้กำำ�หนดให้้เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดำำ�เนิินการ
ช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุต้้องคำำ�นึึงถึึงการมีีส่่วนร่่วมและความสััมพัันธ์์ระหว่่างครอบครััว ชุุมชน และบุุคคลที่่�
ผู้้�สููงอายุุอาศััยอยู่่�ด้้วยเป็็นสำำ�คััญ เพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุสามารถกลัับไปอยู่่�กัับครอบครััว ชุุมชน หรืือบุุคคลซึ่่�ง
ผู้้�สููงอายุุอาศััยอยู่่�ด้้วยได้้อย่่างเหมาะสมและเกิิดประโยชน์์สููงสุุด (กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความ
มั่่�นคงของมนุุษย์์, 2548)
การวิิเคราะห์์ปััญหาและความเสี่่�ยงในการถููกละเมิิดสิิทธิิและประเมิินสถานการณ์์เพื่่�อพิิทัักษ์์
สิิทธิิของผู้้�สููงอายุุใน 4 ประเด็็น ได้้แก่่ สิิทธิิส่่วนบุุคคล การเงิินและทรััพย์์สิิน การรัักษาพยาบาล/สุุขภาพ
และกฎหมายหรืือจริิยธรรม(1) เป็็นไปตามปฏิิญญาสหประชาชาติิ สิิทธิิตามรััฐธรรมนููญ พ.ศ. 2550
พระราชบัั ญ ญัั ติิ ผู้้�สูู ง อายุุ สิิ ท ธิิ แ ละสวัั ส ดิิ ก ารของผู้้�สูู ง อายุุ ไ ทย และสิิ ท ธิิ ป ระกัั น สุุ ข ภาพถ้้ ว นหน้้ า
(ดููรายละเอีียดในภาคผนวก)

(1)

การละเมิิดสิิทธิิของผู้้�สููงอายุุอาจดำำ�เนิินการอย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย แต่่อาจไม่่ถููกต้้องตามจริิยธรรม
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1.5 การดำำ�เนิินงาน
หนัังสืือนี้้�สัังเคราะห์์ข้้อมููลจากการศึึกษาเรื่่�อง “การศึึกษาปััญหาและความเสี่่�ยงในการถููกละเมิิด
สิิทธิิเและประเมิินสถานการณ์์เพื่่�อพิิทัักษ์์สิิทธิิของผู้้�สููงอายุุ” ซึ่่�งดำำ�เนิินการในพ.ศ. 2560 โดยวิิธีีวิิจััยเชิิง
คุุณภาพ โดยการสััมภาษณ์์ระดัับลึึกผู้้�สููงอายุุหรืือผู้้�ดููแล โครงการเก็็บข้้อมููลจากกลุ่่�มประชากรเป้้าหมาย
จำำ�นวน 19 ตััวอย่่างที่่�พบและได้้รัับอนุุญาตจากญาติิให้้ดำำ�เนิินการสััมภาษณ์์ได้้ หนัังสืือเล่่มนี้้�ได้้คััดเลืือก
ผู้้�สููงอายุุเฉพาะที่่�ถููกละเมิิดสิิทธิิใดทางใดทางหนึ่่�งจำำ�นวน 12 ตััวอย่่างเพื่่�อเป็็นกรณีีศึึกษา ประกอบกัับ
ข้้อมููลที่่�ได้้จากการสััมภาษณ์์เจ้้าหน้้าที่่� จากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องอีีกจำำ�นวน 4 ราย

ประชากรเป้้าหมาย
ประชากรเป้้าหมาย คืือ ผู้้�สููงอายุุ 60 ปีีขึ้้�นไป ชายและหญิิง มีีความหลากหลายทางเศรษฐฐานะ
สถานะสุุขภาพ และอาศััยอยู่่�ในเขตเมืืองและชนบท อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�สููงอายุุที่่�ถููกละเมิิดสิิทธิิหรืือมีีความ
เสี่่�ยง อาจไม่่สามารถให้้ข้้อมููลตามความเป็็นจริิงได้้ด้้วยตนเอง การเก็็บข้้อมููลจึึงเป็็นการเก็็บจากผู้้�ที่่�มีีส่่วน
เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งงานวิิจััยนี้้�แบ่่งกรณีีศึึกษาเป็็น 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่
• ผู้้�สููงอายุุ ที่่�มีีความเสี่่�ยงที่่�จะถููกละเมิิดสิิทธิิทางใดทางหนึ่่�ง
		o ผู้้�สููงอายุุมีีความสามารถในการตััดสิินใจได้้อย่่างอิิสระ (full mutual autonomy) 		
		
เช่่น ผู้้�สููงอายุุที่่�อยู่่�คนเดีียว/ อยู่่�กัับคู่่�สมรสเท่่านั้้�น/ อยู่่�กัับลููกหลาน
		o ผู้้�สููงอายุุไม่่มีีความสามารถในการตััดสิินใจเฉพาะเรื่่�อง (partially incompetent) 		
		
เช่่น ผู้้�สููงอายุุที่่�ต้้องมีีผู้้�ช่่วยเหลืือในกิิจวััตรประจำำ�วััน
• ผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุ
		
o ผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่มีีความสามารถในการตััดสิินใจเฉพาะเรื่่�อง (partially/ fully 		
		
incompetent) หรืือ ผู้้�สููงอายุุไม่่มีีความสามารถในการตััดสิินใจ (totally
		
incompetent) เช่่น ผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�นอนติิดเตีียง ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อม
• ผู้้�ที่่�ประกอบวิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�สููงอายุุ ได้้แก่่ แพทย์์เวชศาสตร์์ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�เชี่่�ยวชาญงาน 		
ด้้านสููงอายุุ นัักสัังคมสงเคราะห์์ เจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์ให้้ความช่่วยเหลืือทางสัังคม (ศููนย์์ Hotline 		
1300)
กรอบการศึึกษาการพิิทัักษ์์คุ้้�มครองผู้้�สููงอายุุในรููป 1.2 แสดงการพิิทัักษ์์คุ้้�มครองผู้้�สููงอายุุทาง
กฎหมายหรืือจริิยธรรม (legal/ethical guardianship) ซึ่่�งมีีบทบาท 2 ทาง คืือ การป้้องกัันอัันตราย
และการรัั ก ษาผลประโยชน์์ เพื่่�อการแก้้ ปั ั ญ หาและลดความเสี่่�ยงที่่�ผู้้�สูู ง อายุุ จ ะถูู ก ละเมิิ ด สิิ ท ธิิ ใ น
4 ประเด็็นได้้แก่่ 1) การพิิทัักษ์์คุ้้�มครองสิิทธิิส่่วนบุุคคล 2) การเงิินและทรััพย์์สิิน 3) การรัักษาพยาบาล
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และ 4) กฎหมาย/จริิยธรรม ทั้้�งนี้้� การป้้องกัันอัันตรายและการรัักษาผลประโยชน์์ดำำ�เนิินพร้้อมไปกัับ
การดููแลผู้้�สููงอายุุให้้สามารถมีีอิิสระในการดููแลตนเองมากที่่�สุุด เท่่าที่่�สุุขภาพ เศรษฐกิิจ ครอบครััวและ
สิ่่�งแวดล้้อมจะเอื้้�ออำำ�นวย
การพิทักษ์คุ้มครองทางกฎหมายหรือจริยธรรม
(legal/ethical guardianship)

ปัญหาและความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุจะ
ถูกละเมิดสิทธิใน 4 ประเด็น
1) การพิทักษ์คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
2) การเงินและทรัพย์สิน
3) การรักษาพยาบาล
4) กฎหมาย/จริยธรรม

การดูแล (caregiving)

การป้องกันอันตราย
(nonmaleficence/preventing harm)

การรักษาผลประโยชน์
(beneficence/doing good)

ปัญหาและความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุจะ
ถูกละเมิดสิทธิใน 4 ประเด็น
1) การพิทักษ์คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
2) การเงินและทรัพย์สิน
3) การรักษาพยาบาล
4) กฎหมาย/จริยธรรม

ผู้สูงอายุมีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างอิสระ
(full mutual autonomy)
รูป 1.2 กรอบการศึกษาการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

การเลืือกกรณีีศึึกษา
กระบวนการเลืือกกรณีีศึึกษาเป็็นการเลืือกอย่่างเจาะจง เริ่่�มต้้นจากการจััดประชุุมผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ที่่�ทำำ � งานด้้ า นผู้้�สูู ง อายุุ เพื่่�อสร้้ า งเครืื อ ข่่ า ยที่่�สามารถแนะนำำ � กรณีี ศึึ ก ษาที่่�เป็็ น ผู้้�สูู ง อายุุ จ ากนั้้� น จึึ ง
ประสานงาน และติิดต่่อผู้้�สููงอายุุหรืือญาติิเพื่่�อขอสััมภาษณ์์
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การสััมภาษณ์์ระดัับลึึก
ในการสััมภาษณ์์ระดัับลึึก นัักวิิจััยของโครงการเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการสััมภาษณ์์ระดัับลึึกกรณีีศึึกษา
ตามแนวคำำ�ถามที่่�เน้้นการเล่่าถึึงประวััติิชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุ ปััญหา/ ความเสี่่�ยงที่่�ประสบ ความช่่วยเหลืือ
ที่่�ได้้รัับ โดยก่่อนการสััมภาษณ์์ได้้มีีการชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์การวิิจััย ข้้อคำำ�ถาม และการปกปิิดความลัับ
ของผู้้�ให้้สัมั ภาษณ์์(2) จากนั้้�นจึึงขออนุุญาตสััมภาษณ์์ และบัันทึึกการสััมภาษณ์์ด้ว้ ยเครื่่�องบัันทึึกเสีียง โดยมีี
นัักวิิจััยผู้้�ช่่วยเป็็นผู้้�จดบัันทึึกการสััมภาษณ์์ในประเด็็นสำำ�คััญ ๆ ไว้้ และมีีการถอดเทปคำำ�ให้้สััมภาษณ์์

คุุณลัักษณะของกรณีีศึึกษา
	ตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุของการศึึกษานี้้�มีีจำ�ำ นวน 12 ราย เป็็น ชาย 2 คน และหญิิง 10 คน กรณีีที่่�
ครััวเรืือนมีีผู้้�สููงอายุุมากกว่่า 1 คน และมีีทั้้�งชายและหญิิง ผู้้�วิิจััยจะเลืือกผู้้�สููงอายุุด้้วยการประเมิินจาก
ความสมบููรณ์์ของประวััติิผู้้�สููงอายุุที่่�สััมภาษณ์์ได้้ พบว่่าส่่วนมากมีีสถานภาพสมรสหม้้าย รองลงมาคืือ
สมรส การศึึกษานี้้�ประเมิินเศรษฐฐานะของผู้้�สููงอายุุจากความยากลำำ�บากในการดำำ�เนิินชีีวิิต แม้้ผู้้�สููงอายุุ
บางคนจะไม่่มีีทรััพย์์สิินแต่่มีีญาติิช่่วยเกื้้�อหนุุนทำำ�ให้้ใช้้ชีีวิิตได้้อย่่างไม่่ยากลำำ�บาก ซึ่่�งมีีจำำ�นวน ประมาณ
ครึ่่�งหนึ่่�งและอีีกครึ่่�งหนึ่่�งมีีเศรษฐฐานะยากจน ไม่่มีีญาติิเกื้้�อหนุุน ประมาณครึ่่�งหนึ่่�งอาศััยอยู่่�ในกรุุงเทพฯ
และปริิมณฑล (นครปฐม และปทุุมธานีี) ส่่วนที่่�เหลืืออาศััยอยู่่�ในจัังหวััดกาญจนบุุรีี ผู้้�สููงอายุุ 2 คนพิิการ
1 คนมีีภาวะสมองเสื่่�อม ส่่วนที่่�เหลืือมีีโรคเรื้้�อรััง ดัังแสดงใน ตาราง 1.1 แสดงปััญหาและความเสี่่�ยงที่่�
ผู้้�สููงอายุุถููกละเมิิดสิิทธิิ โดยใช้้ชื่่�อสมมติิเพื่่�อความสะดวกในการอ้้างถึึงในส่่วนถััดไป

(2)

โครงการวิิจััยนี้้�ได้้ผ่่านการรัับรองจากคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจััยสถาบัันวิิจััยประชากรและสัังคม มหาวิิทยาลััยมหิิดล
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ผู้ดูแล*

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

ผู้ดูแล*

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

ประเภท
ผู้ให้ข้อมูล

66

82

60

อายุ (ปี)

71

84

78

78

75

70

69

ชายและหญิง 84 และ 80

ชาย

ชาย

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

หญิง

ชายและหญิง 73 และ 70

หญิง

หญิง

หญิง

เพศ

รูปแบบ
การอยู่อาศัย
พื้นที่

สมรส

หม้าย

หย่า/แยก

หม้าย

หม้าย

หม้าย

หม้าย

หย่า/แยก

สมรส

หม้าย

หม้าย

กาญจนบุรี
กทม.**

คู่สมรสและผู้ดูแล
(ลูกจ้าง)

กทม.**

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

วัด

คนเดียว (ไร้บ้าน)

สถานสงเคราะห์

ครอบครัวข้ามรุ่น

สมองเสื่อม (P)

หอบหืด จิตเวช (P)

มะเร็ง (F)

โรคหัวใจ (F)

โรคหัวใจ (F)

กาญจนบุรี โรคเรื้อรัง โรคไต (P)

คนเดียว
(อยู่โรงพยาบาล)

หัวใจ โรคเรื้อรัง (P)

พาร์กินสัน (P)

โรคเรื้อรัง (P)

โรคเรื้อรัง (P)

พิการ (หู ขา) (F)

กทม.**

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

พิการ (ขา) (P)

สุขภาพ

ครอบครัว 3 รุ่น

สถานสงเคราะห์

ครอบครัว 3 รุ่น

สถานสงเคราะห์

ครอบครัว 3 รุ่น

หย่า/แยก คนเดียว (ห้องเช่า) กาญจนบุรี

สถานภาพ
สมรส

ผู้สูงอายุ


+
+




+

-

-












+




-





+
-





-

-











เศรษฐ- สิทธิส่วน
การรักษา กฎหมาย/
การเงิน
ฐานะ บุคคล
พยาบาล จริยธรรม

ประเภทปัญหาและความเสี่ยง

หมายเหตุ: ข้อมูลในตารางแสดงคุณลักษณะของผู้สูงอายุ; *ผู้ดูแล คือ บุตรของผู้สูงอายุที่เป็นกรณีศึกษา; **พื้นที่กทม. รวมปริมณฑล; โรคเรื้อรัง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือด;
- หมายถึง ผู้สูงอายุยากจน ไม่มีญาติเกื้อหนุน, + หมายถึง ผู้สูงอายุมีทรัพย์สินหรือญาติเกื้อหนุน; F = ผู้สูงอายุมีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างอิสระ (Fully mutual autonomy),
P = ผู้สูงอายุไม่มีความสามารถในการตัดสินใจเฉพาะเรื่อง (Partially incompetent)

คุณยายมะลิ

6

3

คุณยายเพิ่มพูน

คุณยายกำ�ไล

2

5

คุณป้าอู๊ด

1

คุณนก

คุณยายสาย

ลำ�ดับที่

4

ชื่อสมมติ
ผู้ให้ข้อมูล

ตาราง 1.1 ปัญหาและความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิ

ระบบการดููแลและพิิทัักษ์์สิิทธิิของผู้้�สููงอายุุในญี่่�ปุ่่�น
ประชากรอายุุ 65 ปีีขึ้้�นไปในญี่่�ปุ่่�น มีีจำำ�นวน 35.57 ล้้านคน (ร้้อยละ 28.1) หากนัับตั้้�งแต่่อายุุ
70 ปีี ขึ้้� น ไป มีี จำำ � นวนสูู ง ถึึ ง 26.18 ล้้ า นคนหรืื อ ประมาณร้้ อ ยละ 20 ของประชากรทั้้� ง ประเทศ
(Nikkei Asian Review, 2019) ที่่�มีี อ ยู่่�ทั้้� ง หมดประมาณ 127 ล้้ า นคน การเปลี่่�ยนแปลงของ
ปรากฏการณ์์ทางสัังคม เช่่น การลดลงของภาวะเจริิญพัันธุ์์�และแนวโน้้มของการแต่่งงานที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
การลดลงของการดููแลผู้้�สููงอายุุโดยครอบครััว การเปลี่่�ยนเป็็นสัังคมอุุตสาหกรรมทำำ�ให้้ผู้้�หญิิงญี่่�ปุ่่�นเข้้าสู่่�ระบบ
การทำำ�งานเพิ่่�มมากขึ้้�น อีีกทั้้�งเทคโนโลยีีก้้าวล้ำำ�� ทำำ�ให้้ประชากรในประเทศญี่่�ปุ่่�นมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น ตลอด
จนการเพิ่่�มขึ้้�นของประชากรสููงอายุุ ทำำ�ให้้รััฐบาลญี่่�ปุ่่�นให้้ความสำำ�คััญกัับการดููแลผู้้�สููงอายุุ โดยการจััดสรร
สวััสดิิการหรืือระบบประกัันต่่าง ๆ ให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุ ซึ่่�งจะนำำ�เสนอ 3 รููปแบบ ดัังนี้้�

1. แผนทองคำำ� (Gold plan)
	ญี่่�ปุ่่�นเคยมีีนโยบายให้้ผู้้�สููงอายุุ 70 ปีีขึ้้�นไป สามารถเข้้ารัับการรัักษาที่่�โรงพยาบาลได้้โดยที่่�ไม่่ต้้อง
เสีียค่่ารัักษาพยาบาล จำำ�นวนของผู้้�สููงอายุุที่่�มากขึ้้�นทำำ�ให้้ภาครััฐมีีภาระค่่าใช้้จ่่ายมหาศาล ในขณะที่่�การดููแล
ผู้้�สููงอายุุในครอบครััวมีีจำำ�นวนลดลง อัันเนื่่�องมาจากการเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมที่่�พบว่่า ส่่วนใหญ่่ผู้้�สููงอายุุจะ
อาศััยกัับคู่่�สมรสที่่�เป็็นผู้้�สููงอายุุ มีีเพีียงส่่วนน้้อยที่่�อาศััยอยู่่�กัับลููกหลานหรืือเป็็นครอบครััว 3 รุ่่�น ทำำ�ให้้รััฐต้้อง
ยกเลิิกการรัักษาฟรีีของผู้้�สููงอายุุ 70 ปีีขึ้้�นไป และหัันมาส่่งเสริิมให้้ครอบครััวหรืือชุุมชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมใน
การดููแลผู้้�สููงอายุุมากขึ้้�น โดยให้้ชื่่�อนโยบายดัังกล่่าวว่่า “แผนทองคำำ�” เพื่่�อแก้้ไขปััญหาผู้้�สููงอายุุที่่�อยู่่�ใน
โรงพยาบาลหรืือสถานบริิบาลเป็็นระยะเวลานานให้้สามารถกลัับมาอยู่่�ที่่�บ้้านหรืือสถานบริิบาลของชุุมชนได้้
โดยมีีการปรัับปรุุงสถานบริิบาลในชุุมชนให้้ดีขึ้้ี �น เช่่น การเพิ่่�มจำำ�นวนเตีียง จำำ�นวนเจ้้าหน้้าที่่�ในการดููแล เพิ่่�ม
จำำ�นวนศููนย์์ดููแลผู้้�สููงอายุุตอนกลางวััน หรืือบริิการดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�บ้้าน อย่่างไรก็็ตาม แผนทองคำำ�ไม่่ประสบ
ความสำำ�เร็็จ เนื่่�องจากปััจจััยต่่าง ๆ เช่่น วิิถีีชีีวิิตของคนในสัังคมที่่�ผู้้�สููงอายุุไม่่ได้้อยู่่�กัับลููกหลาน การดููแลใน
สถานพยาบาลที่่�ผู้้�สููงอายุุไม่่สามารถเลืือกได้้หรืือต้้องเข้้ารัักษาในโรงพยาบาลหรืือสถานบริิบาลที่่�รััฐกำำ�หนด
เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ดููแลในแต่่ละพื้้�นที่่�มีีความรู้้�ไม่่เท่่ากัันและขาดความรู้้�ทำำ�ให้้การดููแลผู้้�สููงอายุุของแต่่ละพื้้�นที่่�
ที่่�แตกต่่างกััน

2. กฎหมายระบบประกัันการดููแลระยะยาว (Long-Term Care Insurance: LTCI)
ญี่่�ปุ่่�นเริ่่�มมีีการใช้้กฎหมายระบบประกัันการดููแลระยะยาว (Long-Term Care Insurance:
LTCI) ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2543 โดยเน้้นให้้ผู้้�ใช้้บริิการสามารถเลืือกใช้้บริิการตามความต้้องการของตนเองได้้ ให้้
สวััสดิิการและการดููแลรัักษาสุุขภาพของประชากรวััยพึ่่�งพิิง อีีกทั้้�งส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของเอกชน ซึ่่�งเป็็น
การปรัับโครงสร้้างประกัันสัังคมครั้้�งใหญ่่ของญี่่�ปุ่่�น โดยให้้ผู้้�สููงอายุุเป็็นผู้้�ประกัันตนและร่่วมจ่่ายค่่ารัักษา
พยาบาลร้้อยละ 10 ของจำำ�นวนเต็็ม โดยผู้้�สููงอายุุ 65 ปีีขึ้้น� ไปจะหัักค่่ารัักษาจากเงิินบำำ�นาญโดยภาครััฐ อย่่างไรก็็ตาม
การใช้้บริิการ LTCI ต้้องได้้รัับการรัับรองว่่า ควรได้้รัับบริิการจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยยื่่�นเอกสารต่่อ
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เทศบาลหรืือจัังหวััดที่่�รัับผิิดชอบและต้้องถููกประเมิินสุุขภาพกายและจิิตก่่อนการใช้้บริิการ เมื่่�อผู้้�สููงอายุุได้้รัับ
ใบรัับรองหรืือใบอนุุญาตให้้ใช้้บริิการแล้้ว ผู้้�สููงอายุุต้้องร่่วมจ่่ายเงิินร้้อยละ 10 ของค่่าใช้้จ่่ายในการดููแลซึ่่�ง
งบประมาณในการดููแลของแต่่ละคนจะแตกต่่างกัันออกไปตามความเหมาะสมซึ่่�งพิิจารณาโดยคณะกรรมการ
หากค่่าใช้้จ่่ายในการดููแลเกิินงบประมาณที่่�ได้้รัับ ผู้้�ใช้้บริิการจะต้้องจ่่ายส่่วนที่่�เหลืือเต็็มจำำ�นวน การคััดเลืือก
ผู้้�ที่่�สามารถเข้้ามาใช้้บริิการ LTCI จะมีีการทบทวนทุุก 2 ปีี และทุุก ๆ 6 เดืือนสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยระยะสั้้�นที่่�
ไม่่ต้้องการการดููแลนาน

3. โครงการพิิทัักษ์์สิิทธิิของผู้้�สููงอายุุ (Adult guardianship program)
โครงการพิิทัักษ์์สิิทธิิของผู้้�สููงอายุุเริ่่�มขึ้้�นเดืือนเมษายน พ.ศ. 2543 รััฐบาลมีีโครงการเพื่่�อให้้
สวััสดิิการและคุ้้�มครองสิิทธิิภายใต้้การดููแลของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องของท้้องถิ่่�นสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�พิิการทาง
ร่่างกายหรืือมีีภาวะสมองเสื่่�อม โครงการจะให้้ความช่่วยเหลืือทางด้้านการเงิิน รวมทั้้�งการบริิหารจััดการ
เพื่่�อการใช้้บริิการและสวััสดิิการต่่าง ๆ ให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุ เมื่่�อผู้้�สููงอายุุมีีภาวะสมองเสื่่�อมสามารถหาคนมาดููแล
ด้้านการเงิินและการดููแลในระยะยาวภายใต้้โครงการ
โครงการประกอบด้้วยระบบทางเลืือก (optional system) และระบบกฎหมาย (statutory
system) ในระบบทางเลืื อ กผู้้�สูู ง อายุุ ส ามารถเลืื อ กบุุ ค คลเพื่่�อเข้้ า มาเป็็ น ผู้้�รัั ก ษาผลประโยชน์์ ใ ห้้ แ ก่่
ตนเองได้้ โดยบุุคคลนั้้�นอาจจะเป็็นสมาชิิกในครอบครััว ญาติิ หรืือ ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกฎหมาย การดำำ�เนิิน
การจะต้้องเป็็นไปในสภาวะที่่�ร่่างกายหรืือการรัับรู้้�ยัังคงเป็็นปกติิที่่�สามารถเซ็็นรัับรองเอกสารต่่าง ๆ ได้้
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�เป็็นผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อมแล้้ว คู่่�สมรส ญาติิหรืือนายกเทศมนตรีีสามารถยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อศาลเพื่่�อให้้
ศาลจััดหาบุุคคลเพื่่�อมาดููแลและพิิทัักษ์์สิิทธิิให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุ โดยผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิิของผู้้�สููงอายุุมีี 3 ระดัับ ตาม
ความรู้้�และความเข้้าใจในการดููแลผู้้�สููงอายุุ ซึ่่�งศาลจะเลืือกให้้ตามความเหมาะสม สิ่่�งสำำ�คััญของโครงการนี้้�คืือ
การให้้ผู้้�สูงู อายุุสามารถใช้้ชีวิี ติ ได้้อย่่างมีีศักั ดิ์์ศ� รีีและไม่่ถูกู ละเมิิดสิิทธิิแม้้จะเป็็นผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อม อย่่างไรก็็ตาม
โครงการดัังกล่่าวยัังไม่่แพร่่หลายมากนััก เนื่่�องจากมีีความล่่าช้้าในการฝึึกอบรมผู้้�พิิทัักษ์์สิิทธิิ
ญี่่�ปุ่่�นเคยประสบปััญหาทางด้้านการดููแลผู้้�สููงอายุุและเป็็นปััญหาเรื้้�อรัังมาอย่่างยาวนานตั้้�งแต่่
สมััยสงครามโลกครั้้ง� ที่่� 2 จนกระทั่่�งถึึงปััจจุุบันั ระบบต่่าง ๆ ยัังคงได้้รับั การการแก้้ไข ปฏิิรูปู หรืือปรัับโครงสร้้าง
อยู่่�ตลอดเวลา โดยความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐ เอกชน และหน่่วยการไม่่แสวงผลกำำ�ไร อย่่างไรก็็ตาม
การแก้้ไขปััญหาและการควบคุุมคุุณภาพในการดููแลผู้้�สููงอายุุให้้ดีีและเท่่าเทีียมกัันยัังคงเป็็นเรื่่�องยาก (สราวุุธ
ไพฑููรย์์พงษ์์, 2559 และ Raikhola, P. S., and Kuroki, Y, 2010)
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ระบบการดููแลและพิิทัักษ์์สิิทธิิของผู้้�สููงอายุุในออสเตรเลีีย
ประเทศออสเตรเลีี ย มีี ร ะบบและทางเลืื อ กในการดูู แ ลผู้้�สูู ง อายุุ ห ลายรูู ป แบบเพื่่�อตอบสนองความ
ต้้ อ งการที่่�แตกต่่ า งกัั น ของแต่่ ล ะบุุ ค คล สำำ � หรัั บ ทางเลืื อ กในการดูู แ ลนั้้� น มีี 2 ทางเลืื อ ก ได้้ แ ก่่ การดูู แ ล
ผู้้�สููงอายุุในที่่�พัักอาศััย และการดููแลผู้้�สููงอายุุโดยชุุมชน โดยสร้้างชุุมชนสำำ �หรัับผู้้�สููงอายุุ ที่่� เต็็มไปด้้วยระบบ
บริิการและสวััสดิิการต่่าง ๆ เพื่่�อเอื้้�อประโยชน์์ให้้กัับผู้้�สููงอายุุมากที่่�สุุด การดููแลภายในชุุมชนมีีทั้้�งการดููแล
แบบถาวรและชั่่�วคราว ซึ่่�งเป็็นไปตามความต้้องการและความเหมาะสมของผู้้�สููงอายุุ โดยมีีโครงการที่่�สำำ�คััญ
2 โครงการ ได้้แก่่

โครงการสนัับสนุุนการดููแลโดยรััฐสวััสดิิการ (The Commonwealth Home Support
Programme : CHSP) เป็็นโครงการชุุมชนผู้้�สููงอายุุ มีีระบบการดููแลสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�ต้้องการความช่่วย
เหลืือบางอย่่างในชีีวิิตประจำำ�วััน เพื่่�อที่่�ผู้้�สููงอายุุจะสามารถใช้้ชีีวิิตได้้อย่่างเป็็นอิิสระและปลอดภััย
โครงการดููแลที่่�บ้้าน (Home Care Packages Programme) มีีระบบการดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�ซัับซ้้อน
และมีีการประสานงานการทำำ�งานมากกว่่าโครงการข้้างต้้น เพราะเป็็นการดููแลผู้้�สููงอายุุในทุุกระดัับ เป็็นการ
ดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�มีีความต้้องการตั้้�งแต่่ขั้้�นต่ำำ��ไปจนถึึงขั้้�นสููง ซึ่่�งการดููแลจะเป็็นไปตามที่่�ถููกระบุุไว้้ในขั้้�นตอนทั้้�งหมด
นอกจากนี้้� ออสเตรเลีียยัังมีีการดููแลอีีกหลายรููปแบบเพื่่�อดููแลกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่�เฉพาะกลุ่่�มมากขึ้้�น ซึ่่�งมีี
ความยืืดหยุ่่�นในการเปลี่่�ยนรููปแบบการบริิการ เช่่น ระบบการดููแลผู้้�สููงอายุุของทหารผ่่านศึึก ช่่วงปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 - 2557 ประชากรของออสเตรเลีียที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 65 ปีีขึ้้�นไปพบว่่า ผู้้�สููงอายุุจำำ�นวน 270,559 คน
(ร้้อยละ 7.8) อาศััยอยู่่�ในชุุมชนผู้้�สููงอายุุตามสถานที่่�ที่่�รััฐจััดสรรไว้้ให้้ และจำำ�นวน 83,481 คน (ร้้อยละ 2.4)
เลืือกใช้้บริิการการดููแลที่่�บ้้าน (Australian Government, ม.ป.ป) ทั้้�งนี้้�การให้้ความสนใจด้้านที่่�อยู่่�อาศััย
ของผู้้�สูู ง อายุุ ที่่�มีี ม ากขึ้้� น ทำำ � ให้้ ภ าคธุุ ร กิิ จ ในประเทศออสเตรเลีี ย หัั น มาให้้ ค วามสนใจธุุ ร กิิ จ บ้้ า นพัั ก ของ
ผู้้�สููงอายุุ โดยแบ่่งเป็็น 3 รููปแบบ ดัังนี้้�

1. Residential Aged Care โดยเป็็นสถานดููแลหรืือชุุมชนผู้้�สููงอายุุที่่�มีีการอำำ�นวยความสะดวก
และบริิการแก่่ผู้้�สููงอายุุในทุุก ๆ ด้้าน เช่่น บริิการซัักผ้้า/ทำำ�ความสะอาด ช่่วยแต่่งตััว รัับประทานอาหาร
พาเข้้าห้้องน้ำำ�� และการดููแลทางการแพทย์์ โดยมีีค่่าใช้้จ่่ายประมาณ 1,255 บาทต่่อวััน
2. Home Care Service เป็็นการอำำ�นวยความสะดวกและให้้บริิการแก่่ผู้้�สูงู อายุุในด้้านต่่าง ๆ ภายใน
ที่่�พัักอาศััยของผู้้�สููงอายุุเอง โดยจะมีีเจ้้าหน้้าที่่�มาบริิการที่่�บ้้านเพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�สูงู อายุุสามารถดำำ�เนิินชีีวิติ ได้้อย่่างเป็็นปกติิ
โดยมีีค่่าใช้้จ่่ายประมาณ 361 บาทต่่อวััน
3. Retirement Village เป็็นหมู่่�บ้้านผู้้�สููงอายุุครบวงจร มีีบริิการด้้านที่่�พัักและมีีการออกแบบ
สถานที่่� สิ่่�งแวดล้้ อ ม สิ่่�งอำำ � นวยความสะดวกและศูู น ย์์ บ ริิ ก ารครบวงจรอยู่่�ภายในโครงการ เช่่ น การติิ ด ตั้้� ง
สัั ญ ญาณเตืื อ นภายในบ้้ า นเพื่่�อส่่ ง สัั ญ ญาณไปยัั ง สถานพยาบาลหรืื อ ส่่ ว นกลางเพื่่�อเข้้ า มาช่่ ว ยเหลืื อ ผู้้�สูู ง อายุุ
ได้้ ทัั น การณ์์ ราคาที่่�พัั ก อาศัั ย ขึ้้� น อยู่่�กัั บ ทำำ � เลที่่�ตั้้� ง สิ่่�งอำำ � นวยความสะดวก และระดัั บ การดูู แ ลที่่�ผู้้�สูู ง อายุุ
ต้้องการ ตั้้�งแต่่ 5.2 – 52 ล้้านบาท (สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ ณ นครซิิดนีีย์์ ออสเตรเลีีย, อ้้างใน
กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ, 2559)
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การดููแลผู้้�สููงอายุุโดยรััฐบาลในประเทศออสเตรเลีีย
รััฐบาลจััดสวััสดิิการสำำ�หรัับดููแลผู้้�สููงอายุุไว้้หลายประเภท ภายใต้้การดููแลของกระทรวงครอบครััว
และบริิการชุุมชน (Department of Family and Community Services) และ กระทรวงสุุขภาพและผู้้�สููงอายุุ
(Department of Health and Ageing ) ดัังนี้้�
1. สวััสดิิการเงิินบำำ�นาญและเงิินช่่วยเหลืือต่่าง ๆ เพื่่�อเป็็นเงิินบำำ�นาญ (Age pension) และเงิินช่่วย
เหลืือแก่่ผู้้�สููงอายุุโดยทั่่�วไปที่่�มีีอายุุครบ 65 ปีี และยัังมีีเงิินบำำ�นาญหรืือเงิินช่่วยเหลืือสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุเป็็นกลุ่่�ม
เฉพาะ เช่่น หญิิงหม้้ายที่่�เป็็นผู้้�สููงอายุุ ผู้้�สููงอายุุที่่�ยังั อายุุไม่่ครบเกษีียณอายุุ (65 ปีี) แต่่ถูกู เอาเปรีียบในตลาดแรงงาน
เป็็นต้้น แต่่ในปััจจุุบัันผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเฉพาะที่่�กำำ�หนดไว้้ไม่่สามารถรัับสิิทธิินี้้�ได้้แล้้วยกเว้้นผู้้�ที่่�ได้้รัับสิิทธิิอยู่่�ก่่อนแล้้ว
โดยการขอรัับสวััสดิิการบำำ�นาญหรืือเงิินช่่วยเหลืือจะตามอายุุ ที่่�อยู่่� รายได้้ และทรััพย์์สิิน ตามที่่�รััฐได้้กำำ�หนดไว้้
2. สวััสดิิการด้้านที่่�พัักอาศััย มีีการจััดที่่�พัักอาศััยรวมให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุและมีีโครงการช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุให้้
มีีที่่�พักั อาศััยเป็็นของตนเอง ซึ่่�งจะมีีหน่่วยงานเพื่่�อประเมิินสิิทธิิที่่�ควรได้้ของผู้้�สููงอายุุตามความเหมาะสมของแต่่ละ
คน โดยการประเมิินไม่่ได้้พิิจารณาจากอายุุหรืือเชื้้�อชาติิ
3. สวััสดิิการด้้านสุุขภาพอนามััย ผู้้�สููงอายุุสามารถเข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาลรััฐได้้โดยไม่่เสีีย
ค่่าใช้้จ่่าย หรืือได้้รัับเงิินสนัับสนุุนค่่ารัักษาพยาบาล สวััสดิิการนี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการประกัันสุุขภาพ (Mediccare) และโครงการช่่วยเหลืือค่่ายารัักษาโรค (Pharmaceutical benefits scheme)
4. สวััสดิิการเพิ่่�มเติิมอื่่�น ๆ เช่่น เงิินช่่วยเหลืือค่่าโทรศััพท์์ การเป็็นสมาชิิกบััตรผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อใช้้รับั รองสิิทธิิต่า่ ง ๆ
ระบบการพิิทัักษ์์สิิทธิิของผู้้�สููงอายุุในออสเตรเลีีย
แม้้รััฐบาลออสเตรเลีียจะส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุให้้ดีีขึ้้�นแล้้ว แต่่ปััญหาสัังคมที่่�มีีผู้้�สููงอายุุที่่�
ถููกทารุุณกรรมและทอดทิ้้�งยัังคงมีีอยู่่� เช่่น ถููกละเลย ถููกทำำ�ร้้ายร่่างกายและจิิตใจ การล่่วงละเมิิดทางเพศ การถููก
นำำ�ทรััพย์์สิินไปใช้้ในทางที่่�ผิิด ถููกกัักกััน จึึงต้้องมีีการกำำ�หนดมาตรการในการดููแลและป้้องกัันผู้้�สููงอายุุจากการถููก
กระทำำ�ในด้้านต่่าง ๆดัังตััวอย่่างในรััฐ New South Wales มีีมาตรการทางกฎหมาย เช่่น
- หากมีีผู้้�พบเห็็นผู้้�สููงอายุุถูกู กระทำำ�ร้้ายแรง ผู้้�พบเห็็นมีีหน้้าที่่�ต้้องแจ้้งเรื่่�องกัับตำำ�รวจเพื่่�อดำำ�เนิินคดีีหรืือ
ลงโทษผู้้�ที่่�กระทำำ�ผิิด
- ผู้้�สููงอายุุที่่�ถููกทำำ�ร้้าย สามารถได้้รัับการคุ้้�มครอง โดยให้้ศาลออกคำำ�สั่่�งคุ้้�มครองชั่่�วคราว ห้้ามไม่่ให้้ผู้้�ที่่�
ทำำ�ร้้ายติิดต่่อหรืือกระทำำ�การใด ๆ ต่่อผู้้�สููงอายุุได้้ (Apprehended violence orders)
- หากผู้้�สููงอายุุถููกทำำ�ร้้ายโดยผู้้�ป่่วยทางจิิต ผู้้�สููงอายุุสามารถได้้รัับการคุ้้�มครองโดยการนำำ�ผู้้�ป่่วยทางจิิต
หรืือผู้้�ที่่�มีจิี ิตบกพร่่องมาควบคุุมดููแลและรัักษาพยาบาลได้้
- กรณีีที่่�ผู้้�สููงอายุุจััดการเรื่่�องเงิินบำำ�นาญไม่่ได้้ด้้วยตนเอง กระทรวงสวััสดิิการสัังคม (Department of
Social Security) สามารถจ่่ายเงิินบำำ�นาญให้้กัับบุุคคลอื่่�นแทน เช่่น ญาติิของผู้้�สููงอายุุโดยที่่�บุุคคลนั้้�นต้้องใช้้เงิิน
เพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�สููงอายุุเท่่านั้้�น หากไม่่มีีญาติิหรืือบุุคคลใดช่่วยจััดการทรััพย์์สิิน ผู้้�สููงอายุุอาจร้้องขอให้้ศาลสููง
หรืือ Guardianship Board แต่่งตั้้�งผู้้�จััดการทางการเงิินได้้ (ข่่าวสารพััฒนากฎหมาย ลำำ�ดัับที่่� 9-14 ตุุลาคม 2548
อ้้างใน ศููนย์์ออสเตรเลีียศึึกษา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์, ม.ป.ป)
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ส่่วนที่่�

2

ชีีวิิต

ประวััติิ
ของ ผู้้�สููงอายุุ
	ส่่วนนี้้�เสนอประวััติชีิ วิี ติ เพื่่�อเล่่าเรื่่�องราวของผู้้�สููงอายุุที่่�ประสบ
ปััญหาการถููกละเมิิดสิิทธิิที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง โดยใช้้นามสมมติิจำำ�นวน 12
ตััวอย่่าง ที่่�ได้้จากการเก็็บข้้อมููลเชิิงคุุณภาพโดยวิิธีีการสััมภาษณ์์
ระดัับลึึกผู้้�สููงอายุุและผู้้�ดููแลเพื่่�อการประเมิินสถานการณ์์เพื่่�อพิิทัักษ์์
สิิทธิิของผู้้�สููงอายุุ กรณีีตััวอย่่างทั้้�ง 12 นี้้�เป็็นกรณีีที่่�ผู้้�สููงอายุุทั้้�งหมด
ถููกละเมิิดสิิทธิิในทางใดทางหนึ่่�ง โดยจำำ�แนกเป็็นกรณีีผู้้�สููงอายุุพิิการ
ผู้้�สูู ง อายุุ มีี โรคเรื้้� อ รัั ง และผู้้�สูู ง อายุุ มีี ภ าวะสมองเสื่่�อม เนื่่�องจาก
ผู้้�สูู ง อายุุ ที่่�มีี ค วามเสื่่�อมของร่่ า งกายแตกต่่ า งกัั น มีี ค วามเสี่่�ยงใน
การถููกละเมิิดสิิทธิิต่า่ งกััน การประเมิินสถานการณ์์จากประวััติชีิ วิี ติ ของ
ผู้้�สููงอายุุ พิิจารณาจากคุุณลัักษณะทางด้้านประชากร ได้้แก่่ เพศ อายุุ
รููปแบบการอยู่่�อาศััยเศรษฐฐานะ ภาวะสุุขภาพ ปััญหาและความเสี่่�ยง
ในการถููกละเมิิดสิิทธิิที่่�เกิิดขึ้้�นในชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุ เหตุุการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�
เป็็นปััญหาและก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงอาจเกิิดขึ้้�นก่่อนหรืือหลัังการ
เข้้าสู่่�วััยสููงอายุุ โดยสรุุปตามประเด็็น ได้้แก่่ การเงิินและทรััพย์์สิิน
สิิทธิิส่่วนบุุคคล การรัักษาพยาบาล กฎหมาย/จริิยธรรม และ ภาวะ
สมองเสื่่�อม
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2.1 ผู้้�สููงอายุุพิิการ

คุณยายสาย
หญิิง อายุุ 60 ปีี เป็็นเบาหวานจนต้้องตััดขา ไม่่สามารถอ่่านเขีียนได้้ อาศััยอยู่่�ตามลำำ�พััง

รููป 2.1 ประวััติิชีีวิิตคุุณยายสาย

ข้้อมููลเบื้้�องต้้นของผู้้�สููงอายุุ
คุุ ณ ยายสายอายุุ 60 ปีี อาศัั ย อยู่่�ลำำ �พัั ง คนเดีี ย วในห้้ อ งเช่่ า ขนาดเล็็ ก สภาพทรุุ ด โทรม
มีีโรคประจำำ�ตััวคืือ โรคเบาหวาน ความดััน ตาฝ้้าฟาง และโรคไต ซึ่่�งได้้รัับยาเพื่่�อรัักษาโรคเบาหวานและ
ความดัันจากโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล เมื่่�อ 4 ปีีที่่�แล้้ว แผลจากโรคเบาหวานลุุกลามแพทย์์จึึง
วิินิิจฉััยให้้ตััดขา คุุณยายจึึงต้้องใช้้วิิธีีการคลานเข่่าเพื่่�อเคลื่่�อนที่่�ภายในห้้องเช่่าจนเกิิดรอยด้้านที่่�หััวเข่่า
คุุณยายสายสามารถบอกชื่่�อ นามสกุุล และภููมิิลำำ�เนาของตนเองได้้ว่่าอยู่่�อำำ�เภอผัักไห่่ จัังหวััดพระนครศรีี
อยุุธยา แต่่จำำ�ไม่่ได้้ว่่าบ้้านอยู่่�ที่่�ไหน เนื่่�องจากครอบครััวยากจนทำำ�ให้้คุุณยายไม่่ได้้เรีียนหนัังสืือ จึึงไม่่
สามารถอ่่านหรืือเขีียนภาษาไทยได้้

คุุณยายตััดสิินใจออกจากบ้้านเพื่่�อเริ่่�มต้้นชีีวิิตใหม่่
คุุณยายสายเคยแต่่งงานอยู่่�กิินกัับสามีีและมีีบุุตรด้้วยกัันทั้้�งหมด 3 คน ต่่อมาแยกทางกัันเพราะ
สามีีมีีภรรยาคนใหม่่และถููกสามีีทำำ�ร้้าย คุุณยายจึึงออกจากบ้้านและให้้อดีีตสามีีเป็็นคนดููแลบุุตรตั้้�งแต่่ยััง
เล็็ก และไม่่มีีความคิิดที่่�จะกลัับบ้้าน เพราะความสััมพัันธ์์ในครอบครััวไม่่ดีี นอกจากนี้้�คุุณยายสายเล่่า
ประสบการณ์์ที่่�ไม่่ดีีเกี่่�ยวกัับพ่่อของคุุณยายว่่า
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“ พ่่อไม่่ช่่วยเหลืืออะไร ไม่่ทำำ�งาน ดููดกััญชา...(ถาม: ยายอยากให้้คนมาช่่วยอย่่างไร)
เขาไม่่มา นึึกว่่ายายตายไปแล้้ว ไม่่ได้้ติิดต่่อกัันเลย เกลีียดขี้้�หน้้าพ่่อ”
หลัังจากที่่�คุุณยายออกจากบ้้านได้้หางานทำำ�ในจัังหวััดต่่าง ๆ ส่่วนใหญ่่เป็็นงานรัับจ้้างและ
ก่่อสร้้างจนทำำ�ให้้คุุณยายได้้มาพบกัับเพื่่�อนร่่วมงานที่่�เป็็นทั้้�งเพื่่�อนบ้้านและคนดููแลคุุณยายในปััจจุุบััน
เพื่่�อนบ้้านผู้้�ไม่่เคยทอดทิ้้�งคุุณยาย
	ปััจจุุบัันคุุณยายสายไม่่ได้้ทำำ�งาน เพราะเดิินไม่่ได้้ ลุุงแกะ อายุุ 56 ปีี เป็็นผู้้�ดููแลคุุณยายสาย
ลุุ ง แกะเล่่ า ให้้ ฟั ั ง ว่่ า รู้้�จัั ก คุุ ณ ยายมาประมาณ 40 ปีี แ ล้้ ว ตั้้� ง แต่่ ต อนที่่�ยัั ง ทำำ � งานก่่ อ สร้้ า งด้้ ว ยกัั น
เนื่่�องจากคุุ ณ ยายสายไม่่ มีี ญ าติิ พี่่�น้ ้ อ งและป่่ ว ย ตนจึึ ง ทำำ � หน้้ า ที่่�เป็็ น ผู้้�ดูู แ ลในด้้ า นอาหาร
ที่่�พัั ก และค่่ า ใช้้ จ่ ่ า ยทุุ ก อย่่ า งรวมทั้้� ง ค่่ า เช่่ า ห้้ อ ง ค่่ า น้ำำ� � ค่่ า ไฟ ประมาณเดืื อ นละ 2,000 บาท
และค่่ารัักษาพยาบาล คุุณยายสายไม่่มีีบััตรประชาชนจึึงไม่่ได้้รัับสิิทธิิในการรัักษา ดัังนั้้�นการเข้้ารัับ
การรัักษาที่่�โรงพยาบาลจึึงต้้องเสีียค่่าใช้้จ่่ายเองทั้้�งหมด ลุุงแกะยัังเล่่าให้้ฟัังว่่า ครั้้�งที่่�รัับการรัักษา
โรคเบาหวานและตััดขามีีค่่าใช้้จ่่ายกว่่า 70,000 บาท ซึ่่�งลุุงแกะเป็็นคนรัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายเองทั้้�งหมด
ทุุ ก เช้้ า ลุุ ง แกะจะอุ้้�มคุุ ณ ยายสายมาที่่�โต๊๊ ะ หน้้ า บ้้ า น ใกล้้ กัั บ โอ่่ ง น้ำำ� � เพื่่�อให้้ คุุ ณ ยายอาบน้ำำ� �
จากนั้้�น จะหุุงข้้าว ทำำ�กัับข้้าว หรืือสั่่�งอาหารจากร้้านอาหารหน้้าปากซอยให้้คุุณยาย ก่่อนที่่�ตนเองจะ
ออกไปทำำ�งาน ในระหว่่างวัันคุุณยายมัักจะนั่่�งอยู่่�ที่่�หน้้าห้้องเช่่ามองดููผู้้�คนเดิินผ่่านไปมา

ไร้้บััตรจึึงไร้้สิิทธิิ
ปัั จ จุุ บัั น คุุ ณ ยายไม่่ ส ามารถใช้้ สิิ ท ธิิ เ พื่่�อเข้้ า รัั บ การรัั ก ษาจากโรงพยาบาลหรืื อ หน่่ ว ยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องได้้ เนื่่�องจากไม่่มีีบััตรประชาชนซึ่่�งเป็็นหลัักฐานสำำ�คััญในการขอเข้้ารัับสิิทธิิ ครั้้�งหนึ่่�งคุุณยายไป
นั่่�งรอที่่�โรงพยาบาลทั้้� ง วัั น เพื่่�อรัั บ การรัั ก ษาดวงตาแต่่ ไ ม่่ ไ ด้้ รัั บ การตรวจรัั ก ษา เนื่่�องจากไม่่ มีี บัั ต ร
ประชาชนยืืนยัันตััวตน คุุณยายเคยตรวจสอบชื่่�อกัับระบบทะเบีียนแต่่ไม่่พบชื่่�อของคุุณยาย คุุณลุุงแกะได้้เล่่า
เหตุุการณ์์ตอนพาคุุณยายไปรัักษาดวงตาไว้้ว่่า
“ ไปไหนก็็ต้้องการบััตร แกไม่่มีีบััตร...ตอนนั้้�นไปที่่�อนามััย ผมก็็บอกว่่าแกไม่่มีีบััตร
เขาบอกไม่่เป็็นไร ไม่่มีีบััตรไปได้้ ไปเป็็นวััน ไปที่่�โรงพยาบาลทำำ�ตา ไม่่รัักษาให้้
ต้้องไปนั่่�งรอ...ไปถึึงเขาก็็จะเอาบััตร...แล้้วบอกว่่าไปได้้ ไปถึึงก็็ไม่่ทำำ�ให้้อะไรเลย
ไปก็็ทำำ�ให้้แต่่กัับคนอื่่�น ยายนั่่�งรอ....(ถาม: พยาบาลแนะนำำ�อะไรไหม) ไม่่ได้้แนะนำำ�
อะไรเลย พููดไปก็็บอกว่่าต้้องการบััตรแค่่นั้้�น ”
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ทั้้�งนี้้�อาจเป็็นเพราะในช่่วงที่่�คุุณยายออกมาจากบ้้านนั้้�น ไม่่ได้้นำำ�เอกสารสำำ�คััญติิดตััวมาด้้วย
จึึงมีีความเป็็นไปได้้ที่่�บััตรประชาชนของคุุณยายจะไม่่ได้้รัับการต่่ออายุุทำำ�ให้้รายชื่่�อตกหล่่น แม้้คุุณยาย
จะรู้้�ว่่าได้้ทิ้้�งบััตรประชาชนไว้้ที่่�บ้้าน แต่่ก็็จำำ�ไม่่ได้้ว่่าบ้้านอยู่่�ที่่�ไหน เพื่่�อนบ้้านจะอาสาพาไปหรืืออาสาเป็็น
ธุุระไปตามหาบ้้านให้้ก็็ไม่่สามารถทำำ�ได้้ เพราะคุุณยายไม่่สามารถให้้ข้้อมููลเพื่่�อระบุุพื้้�นที่่�ได้้

บั้้�นปลายชีีวิิต ความหวััง และความผููกพััน
	คุุณยายมีีสภาพจิิตใจที่่�ไม่่มีีความหวัังในการใช้้ชีีวิิต ไม่่กระตืือรืือร้้นในการติิดตามหาญาติิพี่่�น้้อง
เพื่่�อมายืืนยัันสิิทธิิ ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นหากมีีคนช่่วยตามหาญาติิให้้ คุุณยายก็็ไม่่พร้้อมที่่�จะพบหน้้าครอบครััว
เพราะมีีความทรงจำำ�ที่่�ไม่่ดีีกัับครอบครััว ดัังนั้้�นการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันของคุุณยายจึึงต้้องรอรัับความ
ช่่วยเหลืือจากเพื่่�อนบ้้านเท่่านั้้�น เมื่่�อถามว่่าหากมีีหน่่วยงานมารัับคุุณยายไปดููแล คุุณยายไม่่ต้้องการไปอยู่่�
ที่่�อื่่�น และลุุงแกะก็็ไม่่อยากให้้คุุณยายไปด้้วยเช่่นกััน จะดููแลกัันไปเรื่่�อย ๆ เพราะมีีความผููกพัันที่่�ดููแลกััน
มานาน แม้้จะไม่่ได้้เป็็นญาติิพี่่�น้้อง ลุุงแกะเล่่าถึึงความผููกพัันต่่อคุุณยายไว้้ว่่า
“ เคยทำำ�งานด้้ ว ยกัั น อายุุ แ กมากแล้้ ว ผมก็็ ดูู แลไป ดููแลจนกว่่ า เขาจะไป...
(ถาม: คุุณลุุงไม่่กลัับไปอยู่่�กัับญาติิ?) ยัังไม่่ไป ไปก็็ห่่วงคนนี้้� อยากให้้แกมีีที่่�อยู่่�แค่่นั้้�น...
อยากจะให้้ได้้บััตร เพราะว่่าถ้้าได้้บััตร จะรัักษาได้้ทุุกอย่่าง ”

ปััญหาและความยากลำำ�บากในการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน
1. เนื่่�องจากคุุณยายพิิการขาซ้้ายทำำ�ให้้เคลื่่�อนที่่�ลำำ�บาก มีีข้้อจำำ�กััดในการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วััน
ไม่่สามารถทำำ�อาหารหรืืองานบ้้านได้้เอง ต้้องพึ่่�งอาศััยเพื่่�อนบ้้านเป็็นหลััก
2. การใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันของคุุณยายจะเป็็นไปอย่่างยากลำำ�บากหากไม่่มีีเพื่่�อนบ้้านคอยช่่วยเหลืือ
เพราะเพื่่�อนบ้้านเป็็นคนจััดการเรื่่�องต่่าง ๆ ของคุุณยาย ทั้้�งค่่ารัักษาพยาบาล งานบ้้าน อาหาร หรืือแม้้กระทั่่�ง
การอาบน้ำำ�� และยัังไม่่มีีองค์์กรใด ๆ เข้้ามาช่่วยเหลืือคุุณยาย
3. แม้้คุุณยายจะเป็็นคนไทย แต่่การไม่่มีีบััตรประชาชนทำำ�ให้้ไม่่สามารถรัับสิิทธิิการรัักษาหรืือ
เบี้้�ยผู้้�สููงอายุุได้้ การแก้้ปััญหาคืือต้้องให้้ญาติิยืืนยัันตััวตน แต่่ตััวคุุณยายเองไม่่ต้้องการที่่�จะพบญาติิพี่่�น้้อง
4. การไม่่สามารถอ่่านหรืือเขีียนภาษาไทยได้้ ทำำ�ให้้คุุณยายไม่่สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่่อตนเองได้้
5. ความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�สููงอายุุกัับครอบครััวและญาติิไม่่ดีี ทำำ�ให้้ไม่่ต้้องการติิดต่่อเพื่่�อรัับความ
ช่่วยเหลืือใด ๆ จากญาติิ
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เมื่อไรและใครควรพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ

ความเสี่่�ยง
1. ไม่่มีีสิิทธิิในการรัักษาพยาบาล ปััจจุุบัันเพื่่�อนบ้้านจ่่ายค่่ารัักษาให้้แต่่หากต้้องมีีการรัักษา
โรค เช่่น ตาฝ้้าฟาง และไต เพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อนบ้้านอาจไม่่สามารถรัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายได้้
2. ความช่่วยเหลืือทั้้�งหมดขึ้้�นอยู่่�กัับเพื่่�อนบ้้านเท่่านั้้�น ไม่่มีีองค์์กรใดให้้ความช่่วยเหลืือ หากไม่่มีี
เพื่่�อนบ้้านจะมีีชีีวิิตอยู่่�อย่่างยากลำำ�บาก

เมื่่�อไรจึึงควรให้้ความช่่วยเหลืือ/ พิิทัักษ์์คุ้้�มครอง
1. คนไทยควรอ่่าน-เขีียนภาษาไทยได้้ เพื่่�อรัับข้้อมููลและสิิทธิิต่่าง ๆ ผู้้�สููงอายุุที่่�ยัังอ่่านเขีียนไม่่ได้้
ควรได้้รัับการศึึกษา
2. บััตรประชาชนเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญในการรัับสิิทธิิของผู้้�สููงอายุุ ควรให้้ความรู้้�และติิดตามการต่่ออายุุ
บััตรประชาชนสำำ�หรัับบุุคคลที่่�ยัังไม่่เสีียชีีวิิต
3. รััฐควรจััดให้้มีีกระบวนการตรวจสอบสิิทธิิสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่มีีบััตรประชาชน

ระดัับความสามารถ ผู้้�สููงอายุุไม่่มีีความสามารถในการตััดสิินใจเฉพาะเรื่่�อง (partially incompetent)
ระดัับการให้้ความช่่วยเหลืือ ให้้ความช่่วยเหลืือ, ผู้้�สููงอายุุสามารถรัักษาสิิทธิิ/ความรัับผิิดชอบ

ในระดัับเบื้้�องต้้นของตนเอง, การพิิทัักษ์์คุ้้�มครองทางกฎหมาย/จริิยธรรม
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ป้าอู๊ด
หญิิง อายุุ 82 ปีี จบประถมศึึกษาปีีที่่� 4 ไม่่ได้้ยิินเสีียงจนเป็็นอุุปสรรคต่่อการทำำ�งาน

รููป 2.2 ประวััติิชีีวิิตป้้าอู๊๊�ด

ข้้อมููลเบื้้�องต้้นของผู้้�สููงอายุุ
	ป้้าอู๊๊�ดหููตึึงมากว่่า 10 ปีี ต้้องใช้้เครื่่�องช่่วยฟััง พิิการที่่�ขาขวาแต่่ยัังสามารถเดิินและเคลื่่�อนไหวได้้
อย่่างคล่่องแคล่่ว สามารถช่่วยเหลืือตััวเองได้้ดีี เป็็นคนคุุยเก่่ง ปััจจุุบันั มีีอาชีีพรัับจ้้างถางหญ้้า ค่่าจ้้างวัันละ
150 บาท รายได้้ไม่่แน่่นอน
สามีีของป้้าอู๊๊�ดเสีียชีีวิิตด้้วยโรคมะเร็็งตัับ เพราะดื่่�มเหล้้ามาก ตอนที่่�ยัังมีีชีีวิิตอยู่่� สามีีทำำ�งาน
ก่่อสร้้างและเก็็บเงิินไว้้เองทั้้�งหมด สามีีเป็็นคนซื้้�อของและอาหารมาให้้ ในตอนที่่�สามีีมีีชีีวิิตป้้าอู๊๊�ดรู้้�สึึก
อึึดอััดใจเพราะไม่่สามารถออกไปทำำ�งานหาเงิินได้้ ต้้องดููแลลููกพิิการที่่�บ้้านตลอดเวลา ป้้าอู๊๊�ดมีีลููกทั้้�งหมด
7 คน ยัังมีีชีีวิิตอยู่่� 4 คน อายุุประมาณ 40 ปีีขึ้้�นไป ลููก 2 คนที่่�อยู่่�ด้้วยกััน คนหนึ่่�งทำำ�งานก่่อสร้้าง
ส่่วนอีีกคนพิิการทางสมอง และหลาน 2 คน อายุุ 17 และ 20 ปีี บ้้านที่่�อาศััยอยู่่�เป็็นบ้้านชั้้�นเดีียวติิดพื้้�นดิิน
บนพื้้�นที่่�ของวััด วััสดุุทำำ�ด้้วยอิิฐบล็็อค ไม่่ได้้ทาสีี ประตููและรั้้�วบ้้านสร้้างจากแผ่่นสัังกะสีีผุุพััง

ไม่่ต้้องการพึ่่�งพาลููก เพราะลููกมีีภาระครอบครััว
	ลููกของป้้าอู๊๊�ดที่่�ทำำ�งานก่่อสร้้างเป็็นคนรัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายภายในบ้้าน ได้้แก่่ ค่่าเช่่าที่่� 720 บาท
ค่่าน้ำำ�� ค่่าไฟ เดืือนละประมาณ 200 – 300 บาท ลููกให้้เงิินป้้าอู๊๊�ดบ้้างแต่่ไม่่สม่ำำ��เสมอ เพราะมีีรายได้้ไม่่แน่่นอน
ป้้าอู๊๊�ดไม่่ต้้องการพึ่่�งพาลููก เพราะเข้้าใจว่่าลููกแต่่ละคนมีีภาระต้้องเลี้้�ยงดููหลาน หากป้้าอู๊๊�ดไม่่สบาย
ลููกจะเป็็นคนพาไปหาหมอเสมอ ป้้าอู๊๊�ดเล่่าว่่า
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“ เดืือนหนึ่่�งลููกจะให้้สััก 300 บาท ถ้้าเขาไม่่มีีก็็ไม่่ได้้ ก็็ไม่่ว่่ากััน คืือว่่าเขามีีครอบครััว
เขาก็็ต้้องส่่งลููกเรีียน ทางนี้้�เขาก็็ต้้องส่่งลููกเรีียน…ไม่่เคยคิิดที่่�จะพึ่่�ง เขามีีภาระ…บางทีี
เขาก็็ให้้ 300 200 แล้้วแต่่ เขาให้้ก็็เอา เขาไม่่ให้้ก็็ไม่่ขอ ”

ปััญหาสุุขภาพเป็็นอุุปสรรคต่่อการทำำ�งาน
	ป้้าอู๊๊�ดหููตึึงมากว่่า 10 ปีี คุุยกัับคนอื่่�นไม่่รู้้�เรื่่�อง ทำำ�ให้้มีีปััญหาเวลาสื่่�อสาร ป้้าอู๊๊�ดไปดำำ�เนิินการ
ขอสงเคราะห์์เครื่่�องช่่วยฟัังที่่�เทศบาล เทศบาลจึึงออกหนัังสืือรัับรองทำำ�ให้้ได้้เครื่่�องช่่วยฟัังมาเมื่่�อ 3 ปีีที่่�แล้้ว
ทำำ�ให้้ป้้าอู๊๊�ดสามารถสื่่�อสารกัับคนอื่่�นได้้สะดวก ป้้าอู๊๊�ดได้้เล่่าถึึงเครื่่�องช่่วยฟัังที่่�ได้้มาว่่า
“ อัันนี้้�เพิ่่�งจะได้้มาสััก 3 ปีีได้้ ก่่อนหน้้านี้้� ก็็ไม่่รู้้�จะทำำ�ไง ไปขอ (โรงพยาบาล) เขา
เขาก็็ผลััด.. ถ้้าจะซื้้�อเขาก็็เอาเป็็นหมื่่�น ยายจะเอาเงิินที่่�ไหนอะ	ก็็พอดีี ไปบอกกัับ
เทศบาล เทศบาลเขาก็็เลยมีีหนัังสืือมา ก็็ถึึงได้้…ตอนก่่อนที่่�จะได้้อัันเนี้้�ย ลำำ�บาก
มีีงานทำำ� บางทีีเขาพููดไม่่ได้้ยิิน เขาก็็บุ่่�ย ๆ ใบ้้ ๆ ทำำ�ภาษาใบ้้เอา ”
นอกจากนี้้�ด้้วยอายุุที่่�มากขึ้้�น ทำำ�ให้้ป้้าอู๊๊�ดหางานทำำ�ได้้ยาก ป้้าอู๊๊�ดเคยพยายามออกไปหางาน
รัับจ้้างทำำ� แต่่ไม่่มีีใครต้้องการจ้้างคนสููงอายุุ เพราะเกรงจะเป็็นลมระหว่่างทำำ�งาน และนายจ้้างมีีความ
เข้้าใจว่่าหากจ้้างผู้้�สููงอายุุทำำ�งานและถููกกรมแรงงานมาตรวจพบ นายจ้้างจะต้้องเสีียค่่าปรัับ ดัังนั้้�น
การรัับจ้้างถางหญ้้าจึึงเป็็นอาชีีพเดีียวที่่�ป้้าอู๊๊�ดยัังพอทำำ�ได้้ แต่่ไม่่ได้้มีีคนมาจ้้างทุุกวััน ป้้าอู๊๊�ดเล่่าว่่า
“ จะทำำ�ก่่อสร้้าง เขาก็็บอกไม่่เอาหรอก หิ้้�วปููนเดี๋๋�ยวก็็เป็็นลม ทั้้�ง ๆ ที่่�เราบอกเราทำำ�ไหว
เรารัับประกัันตััวเอง เขาก็็ไม่่เอา…ก็็บอกว่่าเดี๋๋�ยวกรมแรงงานมาตรวจ เขาจะถูกู ปรัับว่่า
ใช้้คนแก่่ทำำ�งาน ”

เมื่่�อรายรัับไม่่พอกัับรายจ่่ายจึึงต้้องหยิิบยืืมจากเพื่่�อนบ้้านและใช้้จ่่ายอย่่างประหยััด
	ลููกของป้้าอู๊๊�ดเป็็นคนดููแลค่่าใช้้จ่่ายส่่วนใหญ่่ภายในบ้้าน ป้้าอู๊๊�ดจึึงรัับผิิดชอบแค่่ค่่าอาหารของ
ตนเองและลููกพิิการ แต่่รายได้้ไม่่เพีียงพอกัับค่่าใช้้จ่่าย ป้้าอู๊๊�ดจึึงต้้องประหยััด เช่่น อาหารปรุุงสำำ�เร็็จ 1 ถุุง
แบ่่งรัับประทานสำำ�หรัับ 2 มื้้�อ
“ ยายได้้เบี้้�ยผู้้�สููงอายุุ 800 แล้้วก็็ได้้ไอ้้นี่่� (ขาที่่�พิิการ) 800 แล้้วก็็ได้้ไอ้้คนนั้้�น (ลููกพิิการ
ทางสมอง) 800 ก็็เป็็น 2,400…แต่่มันั ไม่่พอใช้้หรอก เพราะว่่าอะไรมัันก็็แพง แกงถุุงละ
30 ซื้้�อมาถุุงนึึง ถ้้ากิินประหยััดก็็ยัังได้้กิินกลางวัันอีีกมื้้�อนึึง เย็็นไม่่มีีถ้้าไม่่ประหยััด
ก็็กิินมื้้�อเดีียวหมด ” (หััวเราะ)
จงจิตต์ ฤทธิรงค์, กาญจนา ตั้งชลทิพย,์ รศรินทร์ เกรย์, พิมลพรรณ นิตย์นรา 45

หากต้้องการใช้้เงิินกรณีีฉุุกเฉิินหรืือจำำ�เป็็น เช่่น เพื่่�อไปทำำ�ฟัันปลอม ป้้าอู๊๊�ดจะไปขอยืืมเพื่่�อนบ้้าน
ที่่�รู้้�จัักกัันดีี เพราะป้้าอู๊๊�ดคืืนเงิินให้้ทุุกครั้้�ง เพื่่�อนบ้้านจึึงยิินดีีให้้ยืืมเงิิน ป้้าอู๊๊�ดเล่่าว่่า
“ บางทีีเราไม่่มีีตัังค์์ใช้้ เราก็็ไปเบิิกล่่วงหน้้าเขา 300 ถ้้าหากจะซื้้�อข้้าวซื้้�ออะไรมั่่�งก็็เอา
500 เขาก็็ให้้ เดืือนหนึ่่�งไปทีีหนึ่่�ง ที่่�ติิดลบเขา 500 ก็็ต้้องทำำ�ใช้้หนี้้�เขา…ทำำ�กัันมาตั้้�ง
20 .. 30 ปีีแล้้ว…เขาว่่าให้้แต่่เฉพาะป้้าอู๊๊�ดนะ ไม่่เคยโกงเขา เขาเลยให้้”

สายสััมพัันธ์์แม่่ลููก ความรััก และความห่่วงใย
	วัันที่่�มีีงานป้้าอู๊๊�ดจะไปทำำ�งานตอนเช้้า โดยจะล็็อกประตููไว้้เพื่่�อไม่่ให้้คนมาทำำ�ร้้ายลููกซึ่่�งพิิการ
และเป็็นผู้้�หญิิง และจะกลัับบ้้านเพื่่�อมาเตรีียมอาหารให้้ลููกตอนพัักเที่่�ยง แล้้วจึึงกลัับไปทำำ�งานในตอนบ่่าย
ป้้าอู๊๊�ดเล่่าว่่า
“ เวลาออกไปต้้องใส่่ กุุญแจประตููบ้้าน...มัันไม่่ มีีคนดููแล เผื่่�อว่่าใครมัันจะมาทำำ�
มิิดีีมิิร้้ายหละ เขาช่่วยตััวเองไม่่ได้้…จะร้้องโวยวายอะไรมัันก็็ไม่่ได้้ เขาจะลากไปไหน
ก็็ต้้องไปกัับเขา”
หากไม่่มีีคนจ้้างทำำ�งาน ป้้าอู๊๊�ดจะอยู่่�บ้้านดููแลลููกสาวพิิการทางสมองที่่�ไม่่สามารถช่่วยเหลืือ
ตนเองได้้มากนััก แต่่สามารถฟัังคำำ�สั่่�งและปฏิิบััติิตามได้้ ดัังนั้้�นป้้าอู๊๊�ดจึึงต้้องคอยบอกให้้ทำำ�กิิจวััตร
ทุุกอย่่าง เช่่น บอกให้้กินิ ข้้าว อาบน้ำำ�� บอกการซัักผ้้าทุุกขั้้น� ตอน ถ้้าไม่่เช่่นนั้้�นลููกจะไม่่รู้้�ว่า่ ต้้องทำำ�อะไรบ้้าง ป้้าอู๊๊�ด
ให้้ลููกสาวที่่�พิิการทำำ�งานหารายได้้เล็็กน้้อยด้้วยการรัับร้้อยดอกไม้้ประดิิษฐ์์แบบง่่าย ๆ ในระหว่่างที่่�ป้้าอู๊๊�ด
ออกไปทำำ�งาน เพื่่�อให้้ลููกมีีกิิจกรรมทำำ� และไม่่สร้้างความเสีียหายอื่่�น ๆ ระหว่่างที่่�ป้้าอู๊๊�ดไม่่อยู่่� การทำำ�
ดอกไม้้ประดิิษฐ์์ได้้ค่่าจ้้างถุุงละ 10 บาท ลููกสาวจะทำำ�ได้้ 2 ถุุง ในเวลา 3 วััน ป้้าอู๊๊�ดไม่่ได้้วางแผนชีีวิิตว่่า
จะทำำ�อย่่างไรเมื่่�อตนเองไม่่สามารถทำำ�งานได้้ อย่่างไรก็็ตามป้้าอู๊๊�ดไม่่ต้้องการเป็็นภาระให้้ลููกหลาน เพราะ
ทุุกคนต่่างมีีภาระที่่�ต้้องดููแลหลานที่่�ยัังเรีียนอยู่่�

ปััญหาและความยากลำำ�บากในการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน
1. ผู้้�สููงอายุุมีีภาระค่่าใช้้จ่่ายที่่�ต้้องรัับผิิดชอบทั้้�งของตนเองและของลููกที่่�พิิการ ทำำ�ให้้ยัังต้้องการ
ทำำ�งานเพื่่�อสร้้างรายได้้ อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากความเข้้าใจผิิดเรื่่�องการจ้้างงานผู้้�สููงอายุุ ที่่�เข้้าใจว่่า
การจ้้างผู้้�สููงอายุุทำำ�งานผิิดกฎหมาย ทำำ�ให้้ไม่่มีีนายจ้้างต้้องการจ้้างผู้้�สููงอายุุเข้้าในระบบการทำำ�งาน
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องควรให้้ความรู้้�กฎหมายการจ้้างงานแก่่นายจ้้างและผู้้�สููงอายุุ
2. หากผู้้�สููงอายุุเสีียชีีวิิต ภาระการดููแลลููกที่่�พิิการจะตกอยู่่�กัับพี่่�น้้องที่่�ยัังมีีภาระค่่าใช้้จ่่ายและ
ค่่าเล่่าเรีียนของบุุตร และการที่่�ไม่่มีีคนอยู่่�บ้้านระหว่่างวััน ทำำ�ให้้ไม่่มีีคนดููแลลููกที่่�พิิการ
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3. ควรจััดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�ให้้ความรู้้�เพื่่�อสร้้างสมรรถนะให้้เต็็มความสามารถของผู้้�พิิการ และฝึึก
ทัักษะที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับผู้้�พิิการหรืือผู้้�ป่่วยทางสมองตั้้�งแต่่ในช่่วงที่่�พบโรคหรืือความพิิการ เพื่่�อลดภาระ
ของผู้้�ดููแลผู้้�พิิการ
4. ที่่�อยู่่�อาศััยบนพื้้�นที่่�วััดหรืือพื้้�นที่่�สาธารณะมีีความเสี่่�ยงที่่�จะถููกรื้้�อถอนหรืือให้้ออกจากที่่�
จึึงควรมีีการจััดสรรให้้อยู่่�อาศััยหรืือรู้้�กำำ�หนดเวลาที่่�สามารถอาศััยหรืือใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินนั้้�นได้้ เช่่น
การจััดสรรพื้้�นที่่�วััดส่่วนหนึ่่�งให้้ผู้้�สููงอายุุได้้อยู่่�อาศััยจนกว่่าจะเสีียชีีวิิต

ความเสี่่�ยง
1. ผู้้�สููงอายุุไม่่ได้้รัับการจ้้างงาน จากความเข้้าใจผิิดที่่�นายจ้้างเกรงจะมีีความผิิดถ้้าจ้้างผู้้�สููงอายุุ
และเพราะเกรงว่่าผู้้�สููงอายุุจะเป็็นลมหรืือได้้รัับอัันตรายระหว่่างการทำำ�งาน
2. หากผู้้�สููงอายุุเสีียชีีวิิต ภาระการดููแลลููกที่่�พิิการจะตกอยู่่�กัับพี่่�น้้องที่่�ยัังมีีภาระค่่าใช้้จ่่ายและ
ค่่าเล่่าเรีียนของบุุตร และการที่่�ไม่่มีีคนอยู่่�บ้้านระหว่่างวััน ทำำ�ให้้ไม่่มีีคนดููแลลููกที่่�พิิการ

เมื่่�อไรจึึงควรให้้ความช่่วยเหลืือ/ พิิทัักษ์์คุ้้�มครอง
1. ควรจััดให้้มีีระบบช่่วยเหลืือและเจ้้าหน้้าที่่�ให้้ความรู้้�เพื่่�อสร้้างสมรรถนะให้้เต็็มความสามารถ
ของผู้้�พิิการ และฝึึกทัักษะที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับผู้้�พิิการหรืือผู้้�ป่่วยทางสมองตั้้�งแต่่ในช่่วงที่่�พบโรค หรืือความ
พิิการ เพื่่�อลดภาระของผู้้�ดููแลผู้้�พิิการ
2. ให้้ความรู้้�แก่่นายจ้้างและผู้้�สููงอายุุในการจ้้างงานผู้้�สููงอายุุ เพราะไม่่ใช่่ความผิิดถ้้าจ้้างผู้้�สููงอายุุ
ทำำ�งาน
3. ที่่�อยู่่�อาศััยบนพื้้�นที่่�วััดหรืือพื้้�นที่่�สาธารณะมีีความเสี่่�ยงที่่�จะถููกรื้้�อถอนหรืือให้้ออกจากที่่�
จึึงควรมีีการจััดสรรให้้อยู่่�อาศััยหรืือรู้้�กำำ�หนดเวลาที่่�สามารถอาศััยหรืือใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินนั้้�นได้้ เช่่น
การจััดสรรพื้้�นที่่�วััดส่่วนหนึ่่�งให้้ผู้้�สููงอายุุได้้อยู่่�อาศััยจนกว่่าจะเสีียชีีวิิต หรืือจััดที่่�อยู่่�ให้้หากถููกรื้้�อถอนบ้้าน

ระดัับความสามารถ ผู้้�สููงอายุุมีคี วามสามารถในการตััดสิินใจได้้อย่่างอิิสระ (full mutual autonomy)
ระดัับการให้้ความช่่วยเหลืือ สัังเกตการณ์์, ให้้ความช่่วยเหลืือ
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2.2 ผู้้�สููงอายุุมีีโรคเรื้้�อรััง

คุุณยายกำำ�ไล
หญิิง อายุุ 66 ปีี จบชั้้�นประถมศึึกษา เป็็นโรคความดัันโลหิิตสููง
และลิ่่�มเลืือดอุุดตัันในสมอง อาศััยอยู่่�สถานสงเคราะห์์

รููป 2.3 ประวััติิชีีวิิตคุุณยายกำำ�ไล

ข้้อมููลเบื้้�องต้้นของผู้้�สููงอายุุ
คุุณยายกำำ�ไลเป็็นลููกคนเดีียว ไม่่มีีญาติิพี่่�น้้อง สามารถเขีียนและอ่่านหนัังสืือได้้ โดยใช้้แว่่นสายตา
คุุณยายมีีโรคประจำำ�ตััวคืือ ความดัันโลหิิต และลิ่่�มเลืือดอุุดตัันในสมอง หลัังจากที่่�สามีีเสีียชีีวิิตเกิิดความ
เครีียด เพราะต้้องทำำ�งานเลี้้�ยงลููกคนเดีียว จึึงเกิิดอาการปากเบี้้�ยว ร่่างกายอ่่อนแรง หยิิบจัับสิ่่�งของไม่่ได้้
รัักษาโดยการกิินยา ปััจจุุบัันอาการดีีขึ้้�นแล้้ว นอกจากนี้้�คุุณยายเคยมีีอาการทางจิิตเวชร่่วมด้้วย

ครอบครััวและบุุตร
	คุุณยายแต่่งงานกัับสามีีที่่�ทำำ�งานเป็็นพนัักงานรััฐวิิสาหกิิจในสมุุทรปราการ มีีลููกด้้วยกััน 3 คน
เป็็นผู้้�ชาย 2 คน และผู้้�หญิิง 1 คน ซึ่่�งบุุตรสาวมีีความบกพร่่องทางสมอง การรัับรู้้�และพฤติิกรรมช้้ากว่่า
คนปกติิทั่่�วไป คุุณยายเล่่าว่่า ช่่วงที่่�ลููก ๆ ยัังเป็็นเด็็กเป็็นช่่วงที่่�ต้้องทำำ�งานอย่่างหนัักเพื่่�อหาเงิินเลี้้�ยง
ลููก เพราะเงิินเดืือนสามีีไม่่เพีียงพอกัับค่่าใช้้จ่่าย ส่่วนสามีีจะขัับรถสองแถวเป็็นอาชีีพเสริิมในวัันหยุุด
คุุณยายขายของชำำ� ซึ่่�งรายได้้คุุณยายมีีประมาณเดืือนละ 1,000 กว่่าบาท สามีีชอบดื่่�มเหล้้าและมัักจะ
ทำำ�ร้้าย พููดจาหยาบคาย แต่่คุุณยายอดทนเพื่่�อที่่�จะได้้อยู่่�ดููแลลููก
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เมื่อไรและใครควรพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ

“ ขายของชำำ� ผััวก็็เมาเอาเหล้้าในบ้้านไปกิินแจกเพื่่�อน ทุุกรููปแบบ ทรมานทุุกรููปแบบ
แล้้วเขาก็็ตีีเก่่ง เมาขึ้้�นมาเราไปพููดอะไรไม่่ได้้ ก็็ตีี เตะ กระทืืบเรา เราก็็ทนเอา
เพราะว่่าลููกเรา ใครจะเลี้้�ยง เราไม่่มีีงานทำำ� ”
	คุุณยายและสามีีมาซื้้�อที่่�ดิินเพื่่�อทำำ�ไร่่และฟาร์์มวััวนมอยู่่�ที่่�จัังหวััดกาญจนบุุรีี มีีวััวนมจำำ�นวน
50 ตััว โดยสามีีจะลาออกจากงานและเป็็นคนดููแลฟาร์์มทั้้�งหมด แต่่สามีีของคุุณยายเสีียชีีวิิตอย่่าง
กะทัันหัันตอนอายุุ 55 ปีีด้ว้ ยโรคความดัันโลหิิต คอเลสเตอรอลและไขมัันสููง และโรคกระเพาะอาหารเพราะ
ดื่่�มสุุรามาก ช่่วงที่่�สามีีมีีชีีวิิตอยู่่� ไม่่เคยให้้คุุณยายจััดการดููแลเรื่่�องเงิินเลย แต่่ให้้เงิินคุุณยายเป็็นค่่าใช้้จ่่าย
รายวััน เพีียงแต่่บอกว่่า หาก(สามีี)เป็็นอะไร ให้้ไปหาเพื่่�อนที่่�ทำำ�งานไฟฟ้้า “ค่่าใช้้จ่่ายวัันหนึ่่�งก็็ร้้อยสอง
ร้้อย ให้้แบบเด็็กไปโรงเรีียน เขาไม่่ยอมให้้ยุ่่�งกัับใคร ไม่่ให้้ยุ่่�งกัับเงิินทอง ”
การทำำ�งานหนัักทำำ�ให้้คุุณยายไม่่มีีเวลาให้้กัับลููกเท่่าที่่�ควร ทำำ�ให้้คุุณยายรู้้�สึึกว่่าลููก ๆ ไม่่รัักและไม่่
สนิิทสนมใกล้้ชิดิ คุุณยาย ดัังนั้้�น เมื่่�อเติิบโตเป็็นผู้้�ใหญ่่ลูกู ๆ จึึงไม่่ค่อ่ ยได้้ติดิ ต่่อหรืือไปมาหาสู่่�กััน คุุณยายเล่่าว่่า
“ เลี้้ย� ง แต่่ไม่่มีคี วามใกล้้ชิดิ ไม่่เคยกอดลููก เพราะว่่า แต่่ก่อ่ นจน ต้้องช่่วยกัันทำำ�มาหากิิน...
ลููกเราก็็ ไ ม่่ เ อาเรา ลููกเราไม่่ ก ตัั ญ ญู ู เ ท่่ า ไหร่่ . ..ลููกสามคนไม่่ รั ั ก กัั น เลย ไม่่ รั ั ก แม่่
ไม่่รัักพี่่�น้้อง ต่่างคนก็็ต่่างเอาตััวรอด ”
	ลููกชายทั้้�ง 2 คน แต่่งงานมีีลููก และแยกไปอยู่่�กัับครอบครััว ไม่่ค่่อยได้้กลัับมาเยี่่�ยมหรืือดููแล
คุุณยายและน้้อง ส่่วนลููกสาวอาศััยอยู่่�กัับคุุณยาย จนกระทั่่�งสามีีของคุุณยายเสีียชีีวิิต คุุณยายเกิิดความ
เครีียดและวิิตกกัังวล กลััวว่่าหากคุุณยายไม่่อยู่่�แล้้ว ลููกสาวจะอยู่่�คนเดีียวลำำ�บาก ไม่่มีีใครดููแล จึึงตััดสิินใจ
ให้้ลููกสาวแต่่งงานกัับผู้้�ชายพิิการ (ขาเป๋๋) ในหมู่่�บ้้าน มีีลููกด้้วยกััน 1 คน ในตอนนั้้�นคุุณยายคิิดเพีียงว่่า
ให้้ลููกสาวมีีที่่�พึ่่�งและมีีอาหารกิิน อีีกทั้้�งคนอื่่�น ๆ ในหมู่่�บ้้านก็็บอกว่่า คน ๆ นี้้�เป็็นคนดีี ขยััน แต่่คุุณยาย
มาทราบในภายหลัังว่่าลููกเขยคนนี้้�ติิดยาบ้้า ดื่่�มเหล้้า และเมื่่�อให้้เงิินลููกสาว ลููกสาวก็็มัักเอาเงิินให้้สามีี
คุุณยายเป็็นห่่วงลููกสาว อยากให้้เลิิกกััน และพยายามติิดต่่อหาหน่่วยงานมาช่่วยเหลืือดููแล หางานให้้ทำำ�
แต่่ลูกู สาวไม่่ต้อ้ งการ เชื่่�อสามีีและอยากอยู่่�กัับสามีีมากกว่่า ความสััมพัันธ์์ระหว่่างคุุณยายและลููกเขยจึึงไม่่ดีนัี กั
หลัังสามีีคุุณยายเสีียชีีวิิต ลููกชายทั้้�งสอง บอกว่่าจะมาช่่วยดููแลฟาร์์มวััวให้้ก็็ต่่อเมื่่�อคุุณยายยก
วััวให้้ทั้้ง� หมด แต่่คุณ
ุ ยายเกรงว่่าลููกอาจจะยึึดไปเป็็นของตนเองและจะทอดทิ้้�งตน คุุณยายจึึงยัังไม่่ยอมแบ่่ง
มรดกของพ่่อให้้ เหตุุผลหนึ่่�งเพราะต้้องใช้้เงิินเลี้้�ยงดููวััวที่่�เลี้้�ยงไว้้ถึึง 50 ตััว และเป็็นค่่าอาหารสุุนััขที่่�ดููแล
“ ไม่่กล้้า กลััวว่่าเขาจะไม่่เลี้้�ยงดููเรา ”
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	ต่่อมาคุุณยายจึึงตััดสิินใจขายวััว เพราะไม่่มีีความรู้้�ในการเลี้้�ยงและดููแลฟาร์์ม คนที่่�มารัับซื้้�อ
รู้้�ว่่าคุุณยายจำำ�เป็็นต้้องขายวััวจึึงให้้ราคาวััวต่ำำ��มาก และขออุุปกรณ์์การเลี้้�ยงไปทั้้�งหมดโดยไม่่จ่่ายเงิิน
“กดราคาทุุกอย่่าง ที่่�รีีดนมเครื่่�องละ 4 - 5 หมื่่�น ยัังเอาไปฟรีี รถที่่�เข็็นให้้วััวกิิน ทุุกอย่่างเอาเปรีียบหมด”
นอกจากนี้้�คุุณยายยัังมีีที่่�ดิิน สวน รถยนต์์ และห้้องแถว รวมมููลค่่าประมาณหลายล้้านบาท ซึ่่�งในที่่�สุุด
คุุณยายก็็ได้้ตััดสิินใจแบ่่งทรััพย์์สิินให้้ลููกแล้้วเกืือบทั้้�งหมด แต่่เก็็บเงิินสดบางส่่วนไว้้เพื่่�อใช้้เอง
ตอนนี้้�มาอยู่่�สถานสงเคราะห์์ไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้จ่่ายมาก จึึงแบ่่งมรดกให้้ลููกชายคนโตและลููกสาว
คนเล็็กมากกว่่าลููกชายคนรอง เพราะทั้้�งสองคนมาเยี่่�ยมคุุณยายบ้้าง แต่่ลููกชายคนรองไม่่เคยมาดููแลหรืือ
มาเยี่่�ยมคุุณยายเลย คุุณยายยัังให้้เหตุุผลอีีกด้้วยว่่า เนื่่�องจากเขาทำำ�งานเก่่ง รู้้�จัักใช้้ชีีวิิตคุุณยายจึึงไม่่ห่่วง
“ ให้้เขาหมด แต่่มีีเศษสตางค์์ที่่�พอใช้้ของเรา นอกนั้้�นรถของเขา ที่่�ดิินของเขา ที่่�สวนก็็ของเขา เหลืือไม่่
เยอะแล้้ว ยกให้้เขาไป ”

เพื่่�อนสามีีจััดการเงิินสวััสดิิการให้้
เมื่่�อสามีีเสีียชีีวิิต เพื่่�อนของสามีีที่่�ทำำ�งานรััฐวิิสาหกิิจด้้วยกััน เป็็นคนจััดการเรื่่�องการเงิินของ
สามีีคุุณยายที่่�จะได้้รัับจากการไฟฟ้้า ครั้้�งแรกนำำ�เงิินมาให้้บอกว่่าเป็็นเงิินติิดพวงหรีีด มาครั้้�งที่่�สองบอกว่่า
เป็็นเงิินปลดเกษีียณ (อาจเป็็นเงิินบำำ�เหน็็จ) จากนั้้�นก็็ทยอยเขีียนจดหมายมาให้้คุุณยายไปรัับเงิิน
ที่่�ทำำ�งาน คุุณยายไม่่เคยตรวจสอบว่่าเป็็นเงิินสวััสดิิการอะไรบ้้าง และได้้ครบตามจำำ�นวนที่่�ควรได้้รัับหรืือไม่่
“ ยายก็็ไม่่รู้้�ว่่าเงิินก้้อนที่่�เขาให้้มาหมดหรืือยััง เพราะว่่าเราไม่่เคยรู้้ � รู้้�แต่่ว่่าเขา
เขีียนจดหมายให้้ไปเอาเงิินเท่่านี้้� เราก็็ไปเอา ทุุกวัันจะต้้องให้้เราไปเอา แต่่ว่่าจะ
ต้้องจ้้างรถ (จากกาญจนบุุรีีไปสมุุทรปราการ) ไปรัับ ก่่อนที่่�จะรัับเงิิน ต้้องไปแจ้้ง
มอบอำำ�นาจ แต่่ เราก็็ ไ ม่่ รู้้ �ว่่ าเขาให้้ หมดหรืือยัั ง เราก็็ ไม่่ กล้้ าถาม เขาให้้ แ ค่่ ไหน
เราก็็เอาเท่่านั้้�น ”

ถููกปล้้นถููกโกง
หลัังสามีีเสีียชีีวิิต คุุณยายอาศััยอยู่่�คนเดีียวในบ้้านที่่�ไกลจากชุุมชน จึึงไม่่สามารถเรีียกเพื่่�อน
บ้้านให้้ช่่วยได้้หากมีีเหตุุฉุุกเฉิิน ครั้้�งหนึ่่�งคุุณยายเคยล้้มฟุุบไปขณะกำำ�ลัังล้้างหน้้าอยู่่� และก็็ตื่่�นมาเองโดย
ที่่�ไม่่มีีใครเห็็นและมาช่่วยเหลืือ เมื่่�อตอนเปิิดร้้านขายของชำำ�มีีโจรปล้้นทรััพย์์สิินไปได้้จำำ�นวนหนึ่่�ง ขณะนั้้�น
คุุณยายอยู่่�กัับลููกสาวเพีียงลำำ�พังั จึึงไม่่สามารถต่่อสู้้�ได้้ สุุนัขั ที่่�เลี้้ย� งไว้้ 40 ตััวไม่่เห่่าเลยสัักตััว เมื่่�อเล่่าให้้ลูกู ชาย
ฟัังว่่า ตนเองถููกปล้้น ลููกกลัับไม่่เชื่่�อ ตำำ�รวจไม่่สามารถจัับกุุมคนร้้ายได้้ จากเหตุุการณ์์ในครั้้�งนั้้�น ทำำ�ให้้
คุุณยายเกิิดความหวาดกลััว โดยเฉพาะคนที่่�แต่่งกายปิิดบัังหน้้าตา คุุณยายเข้้าใจว่่า การถููกปล้้นเกิิดจาก
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เจ้้าหน้้าที่่�ธนาคารมาบริิการรัับฝากเงิินถึึงที่่�บ้้าน ซึ่่�งอาจเป็็นที่่�สัังเกตว่่าฟาร์์มมีีรายได้้ดีี คุุณยายเล่่าว่่า
เคยถููกโกงเงิินสลากออมสิินที่่�ซื้้�อเก็็บไว้้มููลค่่าหลายหมื่่�นบาท “ ใบสลากก็็ยัังอยู่่� ยายเอาใบสลากไปให้้เขา
(พนัักงานธนาคาร) เขาบอกว่่า ยายเอาไปแล้้ว ... ยายยัังไม่่เอา เขาก็็บอกว่่า ยายเอาไปแล้้ว ” นอกจากนี้้�
คุุณยายยัังถููกโกงเงิินจากการขายที่่�ดิินอีีกด้้วย
การไม่่มีีญาติิหรืือคนรู้้�จัักช่่วยเหลืือหรืือให้้คำำ�แนะนำำ� ทำำ�ให้้โอกาสโดนโกงถููกเอารััดเอาเปรีียบ
เกิิดขึ้้�นได้้ตลอดเวลา คุุณยายไม่่ได้้จััดทำำ�หรืือจดบัันทึึกบััญชีีทรััพย์์สิินใด ๆ แต่่ยัังเก็็บบััญชีีธนาคารไว้้กัับ
ตนเอง และหากต้้องการเบิิกใช้้คุุณยายจะไปทำำ�ธุุรกรรมด้้วยตนเอง อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องด้้วยคุุณยาย
ไม่่เชี่่�ยวชาญในการอ่่านเอกสาร จึึงไม่่ได้้พิิจารณาอย่่างถี่่�ถ้้วนก่่อนเซ็็นเอกสาร เป็็นสาเหตุุทำำ�ให้้โดน
เอารััดเอาเปรีียบได้้ง่่าย

เมตตาชอบเลี้้�ยงสััตว์์
	คุุณยายเป็็นคนใช้้จ่่ายเงิินมากเพื่่�อช่่วยเหลืือคนและสััตว์์ คุุณยายเคยซื้้�ออาหารเพื่่�อเลี้้�ยงสุุนััข
ที่่�เลี้้�ยงไว้้รอบบ้้านจำำ�นวน 40 ตััว และมัักช่่วยเหลืือให้้อาหารสุุนััขที่่�พบตามถนน “ สงสาร คนมาปล่่อย
เราก็็ให้้กินิ ปลากระป๋๋อง 100 กระป๋๋อง ไม่่ถึึงเดืือนก็็หมดแล้้ว ข้้าววัันละถััง ยายขัับรถไปแจกข้้าว ข้้าวก็็ต้อ้ งซื้้อ�
กัับข้้าวก็็ต้้องซื้้�อ บางทีีก็็โดนเขาไล่่...หากว่่ามัันไม่่สบาย ก็็ต้้องซื้้�อนมอีีก ” ขณะที่่�อยู่่�สถานสงเคราะห์์
คุุณยายก็็มัักแอบให้้อาหารแก่่แมวที่่�เข้้ามาอยู่่�ในบริิเวณสถานสงเคราะห์์

บวชชีีเพราะอยากทดแทนบุุญคุุณ
ก่่อนหน้้านี้้�คุุณยายนัับถืือศาสนาคริิสต์์ แต่่เปลี่่�ยนมานัับถืือศาสนาพุุทธเพราะต้้องการบวชชีี
เพื่่�อช่่วยลดทอนผลกรรมที่่�ได้้เคยทำำ�ไว้้ โดยเฉพาะกัับพ่่อแม่่ คุุณยายบวชมาได้้นานประมาณ 1 ปีี
2 เดืือน และแม้้จะไม่่ได้้แต่่งชุุดขาว เพราะสถานสงเคราะห์์ไม่่อนุุญาต แต่่คุุณยายยัังรัักษาศีีล 8 และ
โกนผมทุุกวัันโกน “ เราทำำ�บาปกัับพ่่อแม่่มาก อยากจะบวชทดแทนบุุญคุุณ ”

สถานสงเคราะห์์: สบายกาย แต่่ไม่่สุุขใจ
ระหว่่างที่่�คุุณยายบวชชีีอยู่่�ที่่�วัดั แต่่กังั วลว่่าหากป่่วยจะไม่่มีคี นดููแล จึึงมีีคนแนะนำำ�ให้้มาอยู่่�สถาน
สงเคราะห์์ “ อยู่่�กัับพระ เขาเลี้้�ยงดููอย่่างดีี แต่่เวลาเราติิดเตีียง ทำำ�ไง พระเขามาล้้างอุุจจาระ ล้้างปััสสาวะ
เราไม่่ได้้เพราะว่่าเราต้้องอยู่่�จนตาย ” ที่่�สถานสงเคราะห์์มีอี าหาร น้ำำ�� ให้้ไม่่ต้อ้ งเสีียเงิิน “เขา (สถานสงเคราะห์์)
ไม่่ได้้ให้้สตางค์์ เพราะว่่า เขาให้้กิินแล้้ว ค่่าคนแก่่ 600 เขาก็็เอาไป แต่่ 600 เขาก็็มาให้้เรากิิน ”
อย่่างไรก็็ตาม คุุณยายมองว่่าการมาอยู่่�สถานสงเคราะห์์ไม่่ได้้เติิมเต็็มความรู้้�สึึกของการเป็็น
ครอบครััว เพราะการดููแลในสถานสงเคราะห์์เป็็นการดููแลเชิิงกายภาพ ลููกมาเยี่่�ยมบ้้างแต่่ก็็ไม่่บ่่อยนััก
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หากเลืื อ กได้้ คุุ ณ ยายต้้ อ งการอยู่่�เป็็ น ครอบครัั ว กัั บ ลูู ก ตอนที่่�มาอยู่่�ช่่ ว งแรกคุุ ณ ยายเย็็ บ พรมขาย
ตอนนี้้�ไม่่ได้้เย็็บแล้้ว เพราะสายตาไม่่ค่่อยดีี แต่่จะช่่วยทำำ�กัับข้้าวหรืือช่่วยเคลื่่�อนย้้ายเพื่่�อนที่่�ไม่่สบาย
“ มีีความสุุข แต่่ยัังไงก็็ไม่่เหมืือนครอบครััว ”

วาระสุุดท้้ายในสถานสงเคราะห์์
คุุณยายมีีเงิินในธนาคารจำำ�นวนหนึ่่�ง เพื่่�อเป็็นเป็็นค่่าใช้้จ่่ายเล็็ก ๆ น้้อย ๆ เช่่น ซื้้�ออาหารแห้้งไว้้
ให้้สถานสงเคราะห์์ “เงิินที่่�เหลืือไม่่มาก…คงจะให้้ลููก จะมีีใคร ตอนนี้้�ลููกก็็มาเหมืือนกััน เราเรีียกให้้มาก็็มา
แต่่เราก็็ให้้เงิินเขา พััน สองพััน ห้้าพััน ”

ปััญหาและความยากลำำ�บากในการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน
ผู้้�สููงอายุุไม่่ได้้ทำำ�บััญชีีทรััพย์์สิินทำำ�ให้้ไม่่สามารถตรวจสอบทรััพย์์สิินที่่�เหลืืออยู่่�ได้้อย่่างแน่่ชััด

ความเสี่่�ยง
1. ผู้้�สููงอายุุอ่่านหนัังสืือได้้ แต่่มัักไม่่อ่่านข้้อความก่่อนเซ็็นเอกสาร และเชื่่�อใจพนัักงานหรืือคนที่่�
เอาเอกสารมาให้้เซ็็น จึึงอาจถููกหลอกให้้เซ็็นเอกสารได้้ง่่าย
2. การมาให้้บริิการของพนัักงานถึึงที่่�บ้้าน แม้้จะเป็็นการอำำ�นวยความสะดวก แต่่ทำำ�ให้้เป็็น
เป้้าหมายของโจรได้้
3. ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่างสมาชิิกในครอบครััว จะมีีส่่วนในการเกื้้�อหนุุนระหว่่างผู้้�สููงอายุุและ
ลูู ก หรืื อ ญาติิ พี่่�น้ ้ อ ง หากลูู ก สามารถเป็็ น ผู้้�บริิ ห ารจัั ด การทรัั พ ย์์ สิิ น ได้้ ห รืื อ เป็็ น ที่่�ปรึึ ก ษาคอย
ตรวจสอบข้้อมููลและเอกสารให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุก่่อนการลงลายมืือชื่่�อเพื่่�อทำำ�ธุุรกรรมจะทำำ�ให้้ลดความเสี่่�ยง
ในการถููกเอารััดเอาเปรีียบได้้

เมื่่�อไรจึึงควรให้้ความช่่วยเหลืือ/ พิิทัักษ์์คุ้้�มครอง
1. ควรให้้ความรู้้�ด้้านการบริิหารจััดการทรััพย์์สิินและการทำำ�บััญชีีทรััพย์์สิินแก่่บุุคคลทั่่�วไป
เพื่่�อเตรีี ย มพร้้ อ มก่่ อ นเป็็ น ผู้้�สูู ง อายุุ เพื่่�อให้้ ผู้้�สูู ง อายุุ ส ามารถตรวจสอบเอกสารทรัั พ ย์์ สิิ น ที่่�มีี อ ยู่่�ได้้
จะช่่วยป้้องกัันการเอารััดเอาเปรีียบ
2. เมื่่�อสามีีเสีียชีีวิิต ไม่่สามารถบริิหารจััดการกิิจการของครอบครััวและเฝ้้าระวัังเพราะมีี
ความเสี่่�ยงจิิตเวช ไม่่สามารถบริิหารจััดการทรััพย์์สิินได้้

ระดัับความสามารถ ผู้้�สููงอายุุไม่่มีคี วามสามารถในการตััดสิินใจเฉพาะเรื่่�อง (partially incompetent)
ระดัับการให้้ความช่่วยเหลืือ สัังเกตการณ์์, ให้้ความช่่วยเหลืือ, ผู้้�สููงอายุุสามารถรัักษาสิิทธิิ/ความรัับ

ผิิดชอบในระดัับเบื้้�องต้้นของตนเอง
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คุุณนก
หญิิง อายุุ 38 ปีี จบการศึึกษาในระดัับประถมศึึกษา ป่่วยเป็็นโรคภููมิิคุ้้�มกัันบกพร่่อง
อาศััยอยู่่�กัับพ่่อ แม่่ และลููกชาย เป็็นผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุ

รููป 2.4 ประวััติิชีวิี ิตคุุณนก

ข้้อมููลเบื้้�องต้้นของผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุ
คุุณนก มีีอาชีีพรัับซัักรีีด และเป็็นอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน คุุณนกเคยรัับจ้้างนวด
อยู่่�ที่่�ร้้านสปา แต่่ช่่วงนี้้�นัักท่่องเที่่�ยวน้้อยจึึงออกมาทำำ�ซัักรีีดแทน คุุณนกมีีพี่่�น้้องทั้้�งหมด 3 คน พี่่�สาว
อาชีีพรัับซัักรีีดเช่่นกัันและอาศััยอยู่่�กัับครอบครััวบริิเวณบ้้านหลัังติิดกััน แต่่ไม่่อยู่่�ในภาวะที่่�พึ่่�งพิิงได้้ เพราะ
มีีภาระครอบครััวมาก พี่่�ชาย โสด มีีอาชีีพรัับจ้้าง เคยติิดยาเสพติิด ปััจจุุบัันเลิิกยาเสพติิดได้้แล้้วแต่่มีี
ปััญหาเรื่่�องการเข้้าสัังคม และไม่่ได้้ทำำ�งาน เพราะต้้องช่่วยดููแลพ่่อและแม่่
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ความโชคร้้ายไม่่ได้้ทำำ�ให้้ท้้อแท้้ในการใช้้ชีีวิิต
	คุุณนกติิดเชื้้�อเอชไอวีีจากสามีี ซึ่่�งเสีียชีีวิิตไปเมื่่�อ 16 ปีีที่่�แล้้ว คุุณนกมีีลููกอายุุ 16 ปีี เป็็น
ดาวน์์ซิินโดรมตั้้�งแต่่กำำ�เนิิด และเป็็นไทรอยด์์ ต้้องพาไปรัับยาที่่�โรงพยาบาลทุุก ๆ 3 เดืือน อีีกทั้้�งยัังมีี
ปััญหาต่่อมเหงื่่�อไม่่ทำำ�งาน ทำำ�ให้้ไม่่สามารถอยู่่�ในที่่�อากาศร้้อนได้้ ส่่งผลให้้ผิิวหนัังผิิดปกติิและมัักเป็็น
ฝีีหนอง ต้้องคอยทำำ�ความสะอาดแผลจากฝีี คุุณนกเคยมีีความคิิดจะเลี้้�ยงดููลููกชายให้้เหมืือนเด็็กปกติิ
โดยให้้ลููกไปโรงเรีียน แต่่ก็็มีีเหตุุที่่�ทำำ�ให้้ลููกไม่่อยากไปโรงเรีียนอีีก คุุณนกเล่่าว่่า
“ ตอนแรกไปเรีียนค่่ะ แล้้วลููกโดนครููที่่�โรงเรีียนตีี แกก็็เลยไม่่ยอมไป โดนเพื่่�อน ๆ
ที่่�โรงเรีียนแกล้้ง เอาไปขัังในห้้องน้ำำ�� กลัับมาตััวเปีียก เหมืือนว่่าเขาเป็็นแบบเนี้้�ย...
คนจึึงแกล้้ง แล้้วแกไม่่ยอมไป(โรงเรีียน) ก็็อยู่่�บ้้านกัับเรา ”
	คุุณนกไม่่ต้้องการให้้ลููกไปอยู่่�ศููนย์์เฉพาะสำำ�หรัับเด็็กพิิเศษ เพราะเกรงว่่าจะไม่่ยอมพููดหรืือบอก
ความเจ็็บปวดให้้แก่่คนอื่่�น ๆ เพื่่�อช่่วยเหลืือได้้ เนื่่�องจากลููกชายกลััวและไม่่ยอมพููดกัับคนแปลกหน้้า
คุุณนกมัักจะถามพยาบาลเกี่่�ยวกัับวิิธีีการดููแลเด็็กพิิเศษ เพื่่�อให้้สามารถช่่วยเหลืือตนเองได้้ จนตอนนี้้�
ลููกสามารถทำำ�ตามคำำ�สั่่�งได้้ เช่่น ซัักผ้้าเอง ช่่วยเก็็บผ้้าได้้ และยัังสามารถจำำ�ลููกค้้าที่่�มารัับผ้้าได้้ด้้วย

สู้้�เพื่่�อครอบครััว
	คุุณนกมีีพ่่ออายุุ 73 ปีี ป่่วยเป็็นวััณโรค ความดััน และต่่อมลููกหมากโต จึึงต้้องแยกอาหารและ
ที่่�นอนจากสมาชิิกคนอื่่�นในบ้้าน และแม่่อายุุ 70 ปีี ป่่วยเป็็นโรคเบาหวาน ความดัันสููง โรคหััวใจ เท้้าเป็็นแผล
และไม่่สามารถอั้้�นปััสสาวะได้้ คุุณนกต้้องพา พ่่อ แม่่ ลููกชาย และ ตนเองสลัับกัันเข้้าไปตรวจและรัับยาที่่�
โรงพยาบาลอยู่่�เสมอ โดยผลััดกัันไปสััปดาห์์ละ 1 คน เช่่น สััปดาห์์นี้้�พาพ่่อไป สััปดาห์์หน้้าก็็จะพาแม่่ไป
“ เวลาไปรัักษาที่่�โรงพยาบาล ก็็จะเปลี่่�ยนเวรกัันไป ก็็คืืออาทิิตย์์นี้้�แม่่ไปและอาทิิตย์์
หน้้าถึึงพาพ่่อไป ก็็เปลี่่�ยน… (ถาม: เดืือนหนึ่่�ง 4 อาทิิตย์์ นี่่�คืือทุุกอาทิิตย์์พาทุุกคน
ไปหาหมอ) ใช่่ ถ้้าบางทีีก็็ถ้้าเกิิดดีีขึ้้�น ก็็บอกให้้หมอนััดเดืือนนึึงไปครั้้�งนึึง...ถ้้าบาง
ครั้้�งต้้องไปนอน (โรงพยาบาล) นะ หนููก็็ทำำ�งาน กลางวัันหนููทำำ�งาน จะให้้พี่่ช� ายไปเฝ้้า
จะให้้ช่ว่ ยกััน แล้้วก็็กลางคืืนหนููก็็จะไปเฝ้้าเอง จะดููเอง ”
คุุณนกต้้องพยายามจััดสรรเวลาให้้สามารถดููแลสมาชิิกได้้ทุุกคน แม้้บางครั้้�งจะรู้้�สึึกเหนื่่�อยที่่�ต้้อง
ดููแลทุุกคนในบ้้านแต่่ก็็ไม่่อาจปฏิิเสธได้้ คุุณนกเล่่าว่่า
“ เราอดนอน เราก็็ยอมทน เพราะว่่าทำำ�อย่่างนี้้�มาประจำำ�อยู่่�แล้้ว… (ที่่�นอน) จะทำำ�ความ
สะอาดทุุกอาทิิตย์์ค่่ะ มัันก็็เหนื่่�อย ไหนหนููจะต้้องทำำ�อาหารให้้พ่่อ.. ทำำ�ของแม่่ของพ่่อ
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แล้้วตััวเราด้้วย…ไม่่หนัักใจแต่่บางทีีเหมืือน.. เหมืือนกัับเป็็นปััญหาเนอะ คืือซึ่่�งหนููเป็็น
น้้องคนเล็็ก หนููต้้องมารัับภาระทุุกอย่่าง ”
	พ่่อและแม่่ใช้้สิิทธิิบััตรทองในการรัักษา และตััวเองใช้้สิิทธิิ อสม. ในบางครั้้�งการรัักษาหรืือตรวจ
เลืือดต้้องเสีียเงิินเองบ้้าง ถ้้าตนพอมีีเงิินจะจ่่ายค่่ารัักษาได้้ แต่่ถ้้าไม่่มีีเงิินจะขอความอนุุเคราะห์์จากทาง
โรงพยาบาลเพื่่�อลดค่่าใช้้จ่่าย

เตรีียมพร้้อมการเงิิน
คุุณนกรัับภาระหารายได้้และดููแลพ่่อแม่่สููงอายุุที่่�ป่่วยและลููกที่่�เป็็นดาวน์์ซิินโดรม รวมทั้้�งพี่่�ชาย
ที่่�ไม่่ได้้ทำำ�งานอีีกด้้วย รายได้้จากการซัักผ้้าไม่่เพีียงพอต่่อค่่าใช้้จ่่ายภายในบ้้าน คุุณนกรัับจ้้างซัักผ้้าทั้้�งหมด
10 เจ้้า ในอััตราค่่ารัับจ้้างเดืือนละ 500 บาท ดัังนั้้�นจึึงมีีรายได้้ต่่อเดืือนประมาณ 5,000 บาท คุุณนกได้้
เข้้าร่่วมสะสมเงิินฌาปนกิิจศพสำำ�หรัับพ่่อ ส่่วนของแม่่เป็็นกองทุุนอััตราปีีละ 800 บาท จ่่ายแบบผ่่อนครั้้ง� ละ
200-300 บาท เนื่่�องจากตนเองไม่่มีีเงิินออม จึึงต้้องวางแผนไว้้เมื่่�อพ่่อแม่่เสีียชีีวิิต ตามการบอกเล่่าที่่�ว่่า
“ หนููก็็วางแผนไว้้ว่่า เขามีีหน่่วยงานแบบทำำ�ประกัันของกลุ่่�มที่่�ว่่าเก็็บศพละ 20 (บาท)
หนููก็็จะทำำ�ไว้้...เงิินฌาปนกิิจศพ…เพราะว่่าหนููไม่่มีีตัังค์์ เพราะว่่าหนููต้้องกิินใช้้ ดููแล
(พ่่อแม่่และลููก) มัันก็็จะไม่่พออยู่่�แล้้ว หนููก็็ทำำ�แบบหย่่อนไว้้ ของแม่่ก็็เสีียเป็็นปีี…
ถ้้าไม่่ทำำ�ตรงนี้้� เราจะไม่่มีีตัังค์์เก็็บแล้้ววัันข้้างหน้้าเราจะไปยืืมใคร หนููคิิดอย่่างนี้้�”

แม้้จะเสี่่�ยง แต่่ก็็ต้้องทำำ�เพราะความจำำ�เป็็น
เดิิมคุุณนกอาศััยที่่�ดิินของวััดอยู่่� แต่่เมื่่�อทางวััดไม่่อนุุญาตให้้อยู่่� คุุณนกจึึงกู้้�เงิินกองทุุนหมู่่�บ้้าน
ประมาณ 100,000 บาท เพื่่�อสร้้างบ้้านบนพื้้�นที่่�ของวััด ได้้ผ่่อนชำำ�ระไปบ้้างแล้้วยัังคงเหลืือหนี้้�อยู่่�อีีก
20,000 บาท บ้้ า นที่่�สร้้ า งเป็็ น บ้้ า นชั้้� น เดีี ย วติิ ด พื้้� น ดิิ น ก่่ อ ด้้ ว ยอิิ ฐ มวลเบาอย่่ า งง่่ า ย ไม่่ ไ ด้้ ท าสีี
หน้้าบ้้านมีีลานสำำ�หรัับตากผ้้า และแขวนผ้้าของลููกค้้าที่่�รีีดเสร็็จแล้้ว คุุณนกแบ่่งเงิินส่่วนหนึ่่�งไปเล่่นแชร์์
เพื่่�อที่่�จะได้้เงิินก้้อนไปจ่่ายหนี้้� แม้้จะรู้้�ว่่ามีีความเสี่่�ยงจากการเล่่นแชร์์ และเคยโดนโกง แต่่ไม่่สะดวกที่่�จะ
นำำ�เงิินไปฝากธนาคารได้้อย่่างสม่ำำ��เสมอ นอกจากนี้้�การเป็็นหนี้้�ยัังทำำ�ให้้ไม่่สบายใจ คุุณนกเล่่าว่่า
“ ตอนนี้้�ที่่�หนููหนัักใจหนููเป็็นหนี้้� กู้้�เงิินกองทุุนมาปลููกบ้้าน เพราะตอนแรกหนููไม่่ได้้
อยู่่�ที่่�นี่่�…สองหมื่่�นที่่�หนููยัังไม่่ได้้ใช้้เขา เพราะว่่าโดนไล่่ที่่� ก็็เลยต้้องไปกู้้�เงิินเพื่่�อมาปลููก
บ้้านอยู่่�ตรงนี้้�…ที่่�ตรงนี้้�เป็็นของวััด ก็็ไม่่รู้้�ว่่าเขาจะไล่่เราเมื่่�อไหร่่อะไรอีีก ”
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ความไม่่เข้้าใจทำำ�ให้้ถููกเหยีียดหยาม
	สัังคมรอบข้้างยัังไม่่มีคี วามเข้้าใจต่่อโรค และยัังไม่่ยอมรัับผู้้�ป่่วยติิดเชื้้อ� เอชไอวีี คุุณนกดููแลตนเอง
ด้้วยการไปรัับยาต้้านไวรััสจากโครงการของโรงพยาบาลอย่่างสม่ำำ��เสมอ กิินยาตามแพทย์์สั่่�งอย่่างเคร่่งครััด
และออกกำำ�ลังั กาย ทำำ�ให้้คุณ
ุ นกไม่่มีภี าวะแทรกซ้้อน คุุณนกติิดเชื้้อ� มาจากสามีีก่อ่ นที่่�จะตั้้ง� ครรภ์์ ทำำ�ให้้ช่ว่ ง
เวลาที่่�ตั้้�งครรภ์์คุุณนกรัับยาต้้านไวรััสมาตลอด ลููกจึึงไม่่ได้้รัับเชื้้�อ คุุณนกไม่่เคยบอกเพื่่�อนบ้้านหรืือญาติิว่่า
ตนเองมีีอาการป่่วย จะมีีเพีียงพยาบาล แพทย์์ และคนในครอบครััวเท่่านั้้�นที่่�รู้้� เพราะไม่่อยากถููกเหยีียดหยาม
ดููถููกดููแคลน “ คนรอบ ๆ ข้้างเขาไปรู้้�มาอะไรมา เขาก็็มาด่่า หนููไม่่อยากอยู่่�ตรงนี้้� ถ้้าเกิิดหนููมีีโอกาส
ก็็จะพาพ่่อแม่่ไปอยู่่�ที่่�อื่่�น เพราะมัันแบบมาด่่าเป็็นเอดส์์อะไรมั่่�ง ไม่่มีีคนอยากคบ ”

โชคดีีที่่�เป็็นอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
	คุุณนกได้้ความรู้้�การดููแลผู้้�ป่่วยจากการเข้้าร่่วมโครงการ อสม. และค้้นคว้้าหาความรู้้�ด้้วยตนเอง
เช่่น รู้้�ว่่าพ่่อเป็็นวััณโรค ต้้องแยกอาหาร ต้้องล้้างมืือทุุกครั้้�ง คุุณนกจะสอนพ่่อว่่าต้้องทำำ�อย่่างไรบ้้าง และ
จะคอยสอนแม่่ให้้ดููแลตนเอง เลี่่�ยงการเป็็นแผล หากเป็็นแผลต้้องทำำ�ความสะอาดอย่่างดีี เพราะเป็็น
โรคเบาหวาน มีีความเสี่่�ยงที่่�จะถููกตััดอวััยวะ หากไม่่ดููแลจนเกิิดแผลลุุกลาม เป็็นต้้น ตามคำำ�บอกเล่่าที่่�ว่่า
“ อย่่างตาเนี่่�ยเป็็นทีีบีี (วััณโรค) เราจะต้้องหาให้้เขาแยกกิิน หนููก็็จะแยกของ…
แล้้วจะทำำ�อะไร เราก็็ล้้างมืือ เราก็็สอนเขาว่่าต้้องทำำ�ยัังไงมั่่�ง ดููแลยัังไงเราจะได้้อยู่่�
นานๆ… (ความรู้้�ในการดููแล) ได้้มาจาก อสม.ด้้วย แล้้วก็็พ่่อป่่วยเราก็็เลยต้้อง
ศึึกษาว่่าต้้องทำำ�อย่่างไร ”
	คุุณนกนำำ�ความรู้้�ที่่�มีีมาดููแลทุุกคนอย่่างเต็็มที่่� การนำำ�ความรู้้�ที่่�มีีมาใช้้ทำำ�ให้้รู้้�วิิธีีป้้องกัันโรค ถืือว่่า
เป็็นความสำำ�เร็็จอย่่างหนึ่่�งเพราะไม่่มีีใครติิดวััณโรคเลย แม้้จะอยู่่�ในสภาวะที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงก็็ตาม

ปััญหาและความยากลำำ�บากในการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน
1. สมาชิิกทุุกคนในครอบครััวป่่วย ผู้้�สููงอายุุมีีโรคประจำำ�ตััว และโรคติิดต่่อ ลููกที่่�เป็็นผู้้�ดููแลหลััก
ของผู้้�สููงอายุุติดิ เชื้้อ� เอชไอวีี และหลานเป็็นดาวน์์ซินิ โดรมตั้้ง� แต่่กำ�ำ เนิิด ไม่่ได้้รับั การบำำ�บัดั และไม่่ได้้ไปโรงเรีียน
2. รายได้้ไม่่เพีียงพอ ทำำ�ให้้ไม่่สามารถจ่่ายค่่ารัักษาพยาบาลของหลานที่่�เป็็นดาวน์์ซิินโดรม และ
แผลฝีี
3. ลููกที่่�เป็็นผู้้�ดููแลหลัักต้้องทำำ�งานและจััดสรรเวลาเพื่่�อดููแลสมาชิิกทุุกคน ที่่�ต้้องสลัับกัันไป
โรงพยาบาลเพื่่�อพบแพทย์์ตามนััด ทำำ�ให้้พัักผ่่อนไม่่พอ
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ความเสี่่�ยง
1. ผู้้�สููงอายุุอาศััยกัับลููกที่่�ป่่วยติิดเชื้้�อเอชไอวีีและหลานที่่�เป็็นดาวน์์ซิินโดรม แม้้จะได้้รัับการดููแล
อย่่างดีีและพาไปโรงพยาบาลอยู่่�เป็็นประจำำ� แต่่มีีความเสี่่�ยงที่่�ลููกอาจจะเสีียชีีวิิตก่่อน และไม่่มีีผู้้�ดููแล
อีีกทั้้�งยัังมีีหลานที่่�เป็็นเด็็กพิิเศษ ที่่�ผู้้�สููงอายุุอาจไม่่มีีความเข้้าใจในการดููแล
2. สัังคมไม่่ยอมรัับผู้้�ติิดเชื้้�อ และรวมไปถึึงบุุคคลที่่�อยู่่�ในครอบครััว ได้้แก่่ เด็็กและผู้้�สููงอายุุที่่�ป่่วย
เป็็นโรคติิดต่่อ จึึงทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุถููกดููถููกเหยีียดหยาม จึึงควรให้้ความรู้้�แก่่ประชาชนทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับลัักษณะ
โรคเพื่่�อให้้เข้้าใจและอยู่่�ร่่วมกัันได้้
3. ภาระหนี้้�สินิ อาจตกอยู่่�กัับผู้้�สููงอายุุ หากลููกที่่�รัับภาระหารายได้้เพื่่�อดููแลครอบครััวและชำำ�ระหนี้้�
เสีียชีีวิิตจากโรคติิดเชื้้�อ
4. ความไม่่สะดวกไปใช้้บริิการธนาคารที่่�ต้้องเดิินทางไปในเมืืองที่่�มีีระยะทางไกลและใช้้เวลาใน
การรอรัับบริิการ ทำำ�ให้้ต้้องเลืือกใช้้วิิธีีการเก็็บเงิินแบบแชร์์ มีีความเสี่่�ยงและอาจถููกฉ้้อโกง ทำำ�ให้้สููญเสีีย
เงิินออม

เมื่่�อไรจึึงควรให้้ความช่่วยเหลืือ/ พิิทัักษ์์คุ้้�มครอง
	ปััจจุุบันั ผู้้�สููงอายุุยังั ได้้รับั การดููแลจากบุุตร และได้้รับั สิิทธิิการรัักษา จึึงยัังไม่่ต้อ้ งการความช่่วยเหลืือ
แต่่ควรอยู่่�ในขั้้�นสัังเกตการณ์์เมื่่�อผู้้�ดููแลเจ็็บป่่วยหรืือเสีียชีีวิิต จะทำำ�ให้้ขาดผู้้�ดููแลหลััก ที่่�หารายได้้
อาหาร เสื้้� อ ผ้้ า การดูู แ ลรัั ก ษาและพาไปโรงพยาบาล พี่่�น้้ อ งที่่�อยู่่�ใกล้้ กัั น ไม่่ อ ยู่่�ในภาวะที่่�พึ่่�งพิิ ง ได้้
เพราะมีีภาระครอบครััวมาก และปััญหาการติิดยาเสพติิดที่่�ส่่งผลกระทบต่่อเนื่่�องถึึงการเข้้าสัังคมหลััง
บำำ�บััดยาแล้้ว หน่่วยงานหรืือองค์์กรที่่�เกี่่�ยวข้้องควรให้้ความช่่วยเหลืือเมื่่�อไม่่มีีผู้้�ดููแลหลััก

ระดัับความสามารถ ผู้้�สููงอายุุไม่่มีีความสามารถในการตััดสิินใจเฉพาะเรื่่�อง (partially incompetent)
ระดัับการให้้ความช่่วยเหลืือ สัังเกตการณ์์, ให้้คำำ�ปรึึกษา, ผู้้�สููงอายุุสามารถรัักษาสิิทธิิ/ความรัับผิิดชอบ

ในระดัับเบื้้�องต้้นของตนเอง
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คุณยายเพิม่ พูน
หญิิง อายุุ 69 ปีี จบชั้้�นประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) ป่่วยเป็็นโรคพาร์์กิินสััน
อาศััยอยู่่�ที่่�สถานสงเคราะห์์

รููป 2.5 ประวััติิชีีวิิตคุุณยายเพิ่่�มพููน

ข้้อมููลเบื้้�องต้้นของผู้้�สููงอายุุ
	คุุณยายเพิ่่�มพููน อายุุ 69 ปีี ปััจจุุบัันอาศััยอยู่่�ในสถานสงเคราะห์์แห่่งหนึ่่�ง คุุณยายเป็็นบุุตรของ
ข้้าราชการทหารเรืือ ครอบครััวมีีฐานะดีี เคยเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาที่่�โรงเรีียนนานาชาติิชื่่�อดัังใน
กรุุงเทพฯ และจบการศึึกษาชั้้�นประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) คุุณยายเป็็นบุุตรคนสุุดท้้องของ
พี่่�น้้อง 8 คน พี่่� ๆ ทุุกคนจบการศึึกษาระดัับปริิญญา ปััจจุุบัันคุุณยายไม่่ได้้ติิดต่่อกัับพี่่�น้้องเลย ทราบเพีียง
ว่่าพี่่�ชาย 2 คนอยู่่�ที่่�สหรััฐอเมริิกา และพี่่�สาวคนหนึ่่�งอยู่่�ที่่�แปดริ้้�ว แต่่ไม่่ทราบที่่�อยู่่�แน่่ชััด เพราะการที่่�
คุุณยายเป็็นลููกสาวคนเล็็ก คุุณพ่่อจึึงรัักคุุณยายมาก ซื้้�อรถให้้และเปลี่่�ยนคัันใหม่่ให้้เป็็นประจำำ� คุุณยาย
ชอบขัั บ รถเล่่ น เที่่�ยว และใช้้ เ งิิ น เก่่ ง เนื่่�องจากคุุ ณ ยายใช้้ เ งิิ น ฟุ่่�มเฟืือยและมัั ก ขอเงิิ น จากพี่่�เสมอ
ญาติิพี่่�น้้องจึึงไม่่ต้้องการให้้ไปอยู่่�ด้้วย และขาดการติิดต่่อไป ยกเว้้นพี่่�สาวที่่�อยู่่�แปดริ้้�วโอนเงิินมาให้้บ้้าง
“เขาไม่่ให้้ที่่�อยู่่� เมื่่�อก่่อนที่่�เราเกเร พููดได้้เลยว่่า เราเอาเงิินเขามา ขอเขาเดืือนละหมื่่�น
สองหมื่่�น เขาก็็คงกลััวเราขอ เมื่่�อวัันปีีใหม่่โทรมาเขาก็็บอกว่่า ให้้บอกเลขที่่�บััญชีีให้้เขา
หน่่อยได้้ไหม เราก็็ถามว่่าทำำ�ไม ฉัันจะให้้ของขวััญแก เช็็คบััญชีีดููให้้มา 5,000 เขาก็็โอน
มาให้้ ก็็ให้้พี่่�เลี้้�ยงฝากไว้้ก็็เป็็นสองหมื่่�นกว่่าแล้้ว ก็็ไม่่ค่่อยได้้ใช้้อะไร กิินก็็ฟรีีอยู่่�ก็็ฟรีี ”
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เมื่อไรและใครควรพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ

ชีีวิิตที่่�ผกผัันทั้้�งการงาน และครอบครััว
	ชีีวิิตการทำำ�งาน จากครููโรงเรีียนคอนแวนต์์ คนขัับรถเมล์์ ครููอาสาสอนหนัังสืือเด็็กชาวเขา
คุุณยายเคยเป็็นครููสอนวิิชาภาษาอัังกฤษที่่�โรงเรีียนเอกชนแห่่งหนึ่่�ง แต่่ลาออกโดยได้้เงิินก้้อนหนึ่่�งเป็็น
บำำ�เหน็็จ และมาเป็็นคนขัับรถประจำำ�ทางสาธารณะแถวบางใหญ่่ นนทบุุรีี ประมาณ 10 ปีีจนเกษีียณ
ต่่อมามีีแม่่ชีีมาชวนเป็็นครููอาสาที่่�อำำ�เภอสัังขละบุุรีี กาญจนบุุรีี มีีหน้้าที่่�สอนหนัังสืือ และเป็็นแม่่ครััว
ทำำ�อาหารเลี้้�ยงเด็็ก จึึงพัักผ่่อนน้้อย คุุณยายเป็็นครููอาสาอยู่่� 5 ปีี
“ สอนหนัังสืือและเป็็นแม่่ครััวด้้วย เข้้านอนเกืือบเที่่�ยงคืืน ตื่่�นตีีสี่่�หุุงข้้าวให้้เด็็กกิิน
ที่่�โรงเรีียนมีีนัักเรีียนประมาณ 45 คน ตอนหลัังเป็็นอะไรก็็ไม่่รู้้� คืือรู้้�สึึกว่่าเครีียด
เขาให้้ เราทำำ�งานหนัั ก มากไป ไม่่ รู้ ้ �สึึ กตัั ว พููดคนเดีี ย วเหมืือนว่่ า เราเป็็ น คนบ้้ า
ทั้้�งเครีียดทั้้�งเหนื่่�อย ”
เมื่่�อตอนที่่�คุุณยายได้้รัับการผ่่าตััดเข่่า ยัังเดิินไม่่ถนััด แต่่จำำ�เป็็นต้้องเดิินขึ้้�นลงเขาทุุกวััน ทำำ�ให้้
ล้้มบ่่อย ตอนนั้้�นมีีความรู้้�สึึกแย่่มากจึึงหนีีออกจากสำำ�นัักชีีแล้้วย้้ายไปอยู่่�กัับหลานของแม่่ชีี หลานของ
แม่่ชีีหางานให้้ทำำ�เป็็นครููสอนภาษาอัังกฤษที่่�สถาบัันสอนภาษา ระหว่่างที่่�กำำ�ลัังรอให้้ร่่างกายแข็็งแรงพอ
ที่่�จะทำำ�งานได้้ มีีคนเข้้าใจผิิดว่่า มาอยู่่�กิินฟรีี ทำำ�ให้้คุุณยายเครีียดมากกว่่าเดิิม เพื่่�อนร่่วมงานจึึงส่่งคุุณยาย
ให้้มาอยู่่�ที่่�สถานสงเคราะห์์
“ ยัังไม่่ได้้สอน มีีแต่่คนว่่ามากิินฟรีี ยัังไม่่ยอมทำำ�อะไรอีีก ก็็เราไม่่มีีแรงจริิง ๆ
ยิ่่�งบ้้าเลย ไม่่รู้้�ตััวพููดทั้้�งคืืน ฝรั่่�งก็็ส่่งมาอยู่่�นี้้� ”
คุุณยายมีีชีีวิิตครอบครััวที่่�ไม่่สมหวััง คุุณยายแต่่งงานครั้้�งแรกมีีลููกชาย 1 คนต่่อมาเมื่่�อรู้้�ว่่า
ถููกหลอกเพราะสามีีมีีภรรยาอยู่่�แล้้ว คุุณยายจึึงขอเลิิกกัับสามีีและเลี้้�ยงลููกจนอายุุ 8 ปีี สามีีจึึงมาขอรัับ
เป็็นคนดููแลลููกชายและพาไปอยู่่�ที่่�อเมริิกา
“ เราเลี้้�ยงลููกจนได้้ 8 ขวบ เขาก็็มาขอ บอกว่่าถ้้าอยู่่�นี่่�ก็็จะลำำ�บาก ลููกเป็็นผู้้�ชาย 		
ก็็ขอไปเรีียนเมืืองนอก ตอนนี้้�(พ่่อลููก)ก็็อยู่่�เมืืองนอกด้้วยกััน ”
	ปััจจุุบัันลููกชายอายุุ 40 ปีี แต่่งงานกัับชาวฟิิลิิปปิินส์์ มีีลููกด้้วยกััน 2 คนและอาศััยอยู่่�ที่่�อเมริิกา
ต่่อมาคุุณยายแต่่งงานใหม่่และมีีลููกสาว 1 คน แต่่ก็็ต้้องเลิิกกัันเพราะสามีีมีีภรรยาอยู่่�แล้้ว “ รถคัันหนึ่่�งก็็
โอนให้้เขาไป และเงิินสดประมาณ 3 หมื่่�น ให้้เขาไป...บ้้าหรืือดีียัังคิิดอยู่่� ” สามีีเป็็นคนดููแลลููกสาว และ
ไม่่ได้้ติิดต่่อกัับลููกสาวเลย ทำำ�ให้้คุุณยายอยู่่�คนเดีียวมาตลอด “ ผลสุุดท้้ายพ่่อเขาเอาไป เราก็็ไม่่รู้้�ว่่าลููกอยู่่�
ที่่�ไหนตั้้�งแต่่เล็็ก ”
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หลัังจากที่่�คุุณยายมาอยู่่�สถานสงเคราะห์์ คุุณยายเริ่่�มคิิดถึึงลููกที่่�คุุณยายไม่่ได้้พบมาเป็็นเวลา
นาน และมีีความต้้องการพบลููกปีีที่่�แล้้ว คุุณยายจึึงได้้ขอให้้หน่่วยสัังคมสงเคราะห์์ของโรงพยาบาลใน
กรุุงเทพฯ ช่่วยตรวจหาที่่�อยู่่�ของลููกสาวทางอิินเตอร์์เน็็ตให้้ พบว่่าลููกสาวอยู่่�ที่่�ภููเก็็ต มีีฐานะดีี คุุณยายจึึงให้้
หลานติิดต่่อไปหวัังจะพููดคุุยกัับลููก แต่่ลููกสาวปฏิิเสธเพราะคิิดว่่าคุุณยายเป็็น 18 มงกุุฎจะมาหลอก
“ เราก็็ให้้หลานไลน์์ (ส่่งข้้อความ) ไป เขาก็็บอกว่่าอย่่ามาเป็็น 18 มงกุุฎ ไม่่ใช่่แม่่เขา”
คุุณยายติิดต่่อลููกชายได้้เมื่่�อ 3 ปีีก่่อน และทราบที่่�อยู่่�ด้้วยความบัังเอิิญจากคนรู้้�จััก นัักสัังคม
สงเคราะห์์จึึงติิดต่่อลููกชายให้้ และลููกชายกำำ�ลัังจะมาหาคุุณยายภายในปีีนี้้� ทำำ�ให้้คุุณยายมีีกำำ�ลัังใจมากขึ้้�น

เสีียใจเพราะถููกหลอกจนพยายามฆ่่าตััวตาย
คุุณยายเคยอาศััยอยู่่�บ้้านเช่่าที่่�นนทบุุรีีคนเดีียวเป็็นเวลา 10 กว่่าปีี หลัังจากเกษีียณ คุุณยายได้้
บำำ�เหน็็จเป็็นจำำ�นวนเงิินหลัักล้้านบาท แต่่ถูกู ดีีเจผู้้�ชายหน้้าตาดีีหลอก เพราะเขาเป็็นสุุภาพบุุรุษุ และพููดจาดีี
เนื่่�องจากคุุณยายเป็็นผู้้�หญิิงอยู่่�คนเดีียว ดีีเจคนนี้้�จึึงเข้้ามาดููแลจนสนิิทสนมกััน จนดีีเจขอให้้ซื้้�อรถยนต์์
คุุณยายจึึงดาวน์์รถให้้เป็็นเงิิน 300,000 บาท โดยมีีชื่่�อคุุณยายเป็็นเจ้้าของและผ่่อนรถให้้เดืือนละ
14,000 บาท โดยคุุณยายไม่่เคยได้้ขัับรถเลยสัักครั้้�ง หลัังจากนั้้�นคุุณยายต้้องเข้้ารัับการผ่่าตััดหััวเข่่าทั้้�ง
2 ข้้าง ดีีเจจึึงให้้คุุณยายไปอาศััยอยู่่�กัับพี่่�สาวของเขาที่่�เชีียงราย เพื่่�อจะได้้มีีคนช่่วยดููแล ช่่วงเวลาที่่�พััก
ฟื้้�นอยู่่�ที่่�เชีียงรายประมาณ 2 เดืือน คุุณยายได้้ติิดต่่อไฟแนนซ์์และได้้รัับอนุุมััติิให้้ผ่่อนล่่าช้้าได้้ 3 เดืือน
เพราะไม่่สะดวกไปโอนเงิินที่่�ธนาคาร แต่่ช่่วงเดืือนที่่� 2 ดีีเจหลอกว่่ารถโดนยึึดเพราะไม่่ได้้ผ่่อนชำำ�ระราย
เดืือน ให้้ส่่งเอกสารสำำ�เนาบััตรประจำำ�ตััวไปให้้ดีีเจช่่วยดำำ�เนิินการเพื่่�อขอผ่่อนชำำ�ระต่่อ แต่่ดีีเจได้้นำำ�เอกสาร
นั้้�นไปดำำ�เนิินการขายรถให้้เต็็นท์์รัับซื้้�อรถมืือสอง หลัังจากได้้เงิิน ดีีเจก็็หายตััวไป ติิดต่่อไม่่ได้้ เหตุุการณ์์
ครั้้�งนี้้�ทำำ�ให้้คุุณยายช็็อค จนเริ่่�มพููดคุุยกัับใครไม่่รู้้�เรื่่�อง ความเครีียดที่่�เกิิดจากการถููกหลอกและถููกฉ้้อโกง
ความเสีียใจทำำ�ให้้พยายามกิินยาฆ่่าตััวตาย แต่่เพื่่�อนบ้้านมาเห็็นและสามารถช่่วยชีีวิิตไว้้ได้้ทััน
คุุณยายรัักดีีเจคนนี้้�มาก วางใจเอาบััตรเครดิิตให้้ใช้้ เวลาโทรมาขอเงิินก็็โอนให้้ทุุกครั้้�งดีีเจคนนี้้�
เคยติิดต่่อคุุณยายมาบอกว่่าจะคืืนเงิินให้้ แต่่ยัังไม่่เคยได้้รัับเงิินคืืนเลย “ โดนของมั้้�ง ก็็ไม่่รู้้� แต่่พููดจริิง ๆ
ว่่าตื่่�นมาก็็คิิดถึึงเขา ถ้้าหากว่่าเขาโทรศััพท์์มา โอนเงิินให้้หน่่อยสิิ ไม่่มีีเงิินใช้้เลยหมื่่�นหนึ่่�ง เราโอนให้้
ดููสิิจะหลงไหม โดยที่่�ไม่่มีอี ะไรกัันเลย ไม่่เคยได้้เสีียกันั เลย ...พอเห็็น (รถกระบะ) วีีโก้้สีดำำ�
ี น้ำำ��ตาไหลทุุกทีี ”

สุุขภาพแย่่ลงและภาวะสมองเสื่่�อม
	คุุณยายป่่วยเป็็นโรคพาร์์กิินสัันมานานแล้้ว คุุณยายเคยรัักษาที่่�โรงพยาบาลรััฐแห่่งหนึ่่�งใน
กรุุงเทพฯ โดยใช้้สิิทธิิบััตรทอง เมื่่�อมาอยู่่�สถานสงเคราะห์์ทำำ�ให้้ต้้องย้้ายสิิทธิิมาที่่�โรงพยาบาลในจัังหวััด
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เดีียวกัันกัับสถานสงเคราะห์์ แม้้โรงพยาบาลจะมีีขนาดใหญ่่แต่่ไม่่มีหี มอเฉพาะทาง และไม่่ได้้รับั ยาตััวเดีียวกััน
ยาตััวใหม่่ที่่�ได้้รัับจากโรงพยาบาลใหม่่นี้้�ไม่่สามารถคุุมอาการสั่่�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ คุุณยายจึึงต้้องขอ
ให้้พี่่�เลี้้�ยงในสถานสงเคราะห์์ช่่วยไปรัับยาตััวเดิิมที่่�โรงพยาบาลในกรุุงเทพฯ และต้้องจ่่ายค่่ายาซึ่่�งราคาสููง
จึึงมีีอาการเครีียด ไม่่คิิดว่่าชีีวิิตจะลำำ�บากอย่่างนี้้� คุุณยายกล่่าวว่่าไม่่อยากมีีชีีวิิตอยู่่� เพราะไม่่เคยชิินกัับ
วิิถีีชีีวิิตปััจจุุบัันและสุุขภาพไม่่ดีีทั้้�งโรคพาร์์กิินสััน เข่่าและขาที่่�มีีปััญหา อีีกทั้้�งปััญหาค่่าใช้้จ่่ายในการ
รัักษาพยาบาล ความเครีียดกัับปััญหาชีีวิิตที่่�ต้้องประสบมาตลอด
ตอนกลางวัันคุุณยายต้้องกิินยาทุุก 3 ชั่่�วโมง แต่่เวลากลางคืืนสามารถนอนหลัับพัักผ่่อนได้้
ปกติิ ลัักษณะของโรคยัังไม่่รุุนแรงมากนััก ยัังได้้ยิินและพููดจาสื่่�อสารได้้ ร่่างกายไม่่สั่่�นมาก แต่่อ่่อนแรง
ยัังสามารถเขีียนหรืือเซ็็นเอกสารได้้ คุุณยายบอกว่่า ยารัักษาโรคนี้้�มีีราคาแพง “ คนที่่�เป็็นโรคนี้้� ยาแพง
มาก เมื่่�อวานให้้พี่่�เลี้้�ยงไปถาม เม็็ดละ 45 วัันหนึ่่�งสองเม็็ด เราจะเอาเงิินที่่�ไหน ”
	คุุณยายเคยผ่่าตััดเข่่าทั้้�งสองข้้าง และต้้องเดิินขึ้้�นลงเขา ตอนทำำ�งานที่่�สัังขละบุุรีี เมื่่�อมาอยู่่�ที่่�
สถานสงเคราะห์์คุุณยายต้้องใช้้อุุปกรณ์์ (วอล์์คเกอร์์) ช่่วยพยุุงเวลาเดิิน ช่่วงเวลาที่่�อยู่่�สถานสงเคราะห์์
ล้้มไป 3 ครั้้ง� หมอบอกว่่า ตอนนี้้�เหล็็กที่่�ใส่่แทนกระดููกเริ่่�มงอ เนื่่�องจากคุุณยายมีีน้ำ�ำ� หนัักตััวมากและล้้มแรง
หมอจะผ่่าตััดให้้ตั้้�งแต่่วัันที่่�ไปหาหมอ แต่่คุุณยายขอให้้รอ รอเพื่่�อถามความเห็็นจากลููกชายที่่�จะมาเยี่่�ยม
ก่่อน นอกจากนี้้� คุุณยายยัังเป็็นโรคความดัันโลหิิต เบาหวาน และไขมัันสููงร่่วมด้้วย
อย่่างไรก็็ตาม คุุณยายเล่่าว่่า คุุณยายเคยนัับถืือศาสนาคริิสต์์ แต่่เปลี่่�ยนมาเป็็นพุุทธ เพราะ
ศึึกษาแล้้วเห็็นว่่าศาสนาพุุทธสอนให้้คนมีีสติิ คุุณยายปฏิิบัติั มิ าจนสามารถสวดมนต์์นั่่�งสมาธิิ และจิิตใจสงบได้้
ซึ่่�งการปฏิิบััติิตามหลัักพุุทธศาสนาน่่าจะมีีผลต่่อสภาวะจิิตใจ โดยเฉพาะจากการนั่่�งสมาธิิ
“ เราเรีียนรู้้�เอง พุุทธสายแข็็งกว่่า.....นั่่�งสมาธิิได้้ สงบจิิตใจได้้...มีีสติขึ้้ิ �นมา ”

ชีีวิิตในสถานสงเคราะห์์
	คุุณยายเล่่าว่่า รู้้�สึึกอึึดอััดที่่�ต้้องมาอยู่่�ที่่�สถานสงเคราะห์์ เพราะตนเองเคยมีีฐานะดีี แต่่ต้้องมา
อยู่่�ร่่วมกัับผู้้�สููงอายุุที่่�มีีอาการไม่่ปกติิ รัับประทานอาหารไม่่ถููกปาก เพื่่�อนร่่วมห้้องชอบพููดคนเดีียวทั้้�งคืืน
ทำำ�ให้้คุุณยายนอนไม่่ค่่อยหลัับ คุุณยายต้้องอดทนเมื่่�อถููกเพื่่�อนในสถานสงเคราะห์์ด่่าว่่า ทำำ�ให้้เครีียด
จนแพทย์์ต้้องสั่่�งยาคลายเครีียดให้้ “ เราก็็ไม่่เคยอยู่่�ในสภาพแบบนี้้�เราก็็ต้้องทน ทนมากเข้้าก็็เริ่่�มเครีียด
แต่่หมอก็็ให้้กิินยาที่่�ไม่่ให้้เครีียด คืือให้้หลัับทุุกคืืน เราหลัับได้้เต็็มที่่�ก็็ดีีขึ้้�น ไม่่ต้้องคิิดอะไรเท่่าไหร่่ ”
อย่่ า งไรก็็ ต าม คุุ ณ ยายมองว่่ า การอยู่่�สถานสงเคราะห์์ มีี ข้ ้ อ ดีี เ พราะมีี ค นดูู แ ล บริิ ก ารให้้ ทุุ ก อย่่ า ง
ผู้้�อำำ�นวยการสถานสงเคราะห์์ดููแลผู้้�สููงอายุุเป็็นอย่่างดีี จััดสรรสิ่่�งของใช้้จำำ�เป็็นให้้ผู้้�สููงอายุุ
จงจิตต์ ฤทธิรงค์, กาญจนา ตั้งชลทิพย,์ รศรินทร์ เกรย์, พิมลพรรณ นิตย์นรา 61

แผนชีีวิิตในอนาคต
คุุณยายวางแนวทางชีีวิิตว่่า หากลููกชายมารัับก็็จะไปอยู่่�กัับลููก แต่่หากไม่่มารัับก็็จะอยู่่�ที่่�สถาน
สงเคราะห์์ไปจนเสีียชีีวิิต “ อยู่่�ที่่�นี่่� ถ้้าหากว่่าลููกมารัับไปก็็ไป แต่่ถ้้าลููกไม่่มารัับเราก็็อยู่่�ที่่�นี่่�จนตาย
ทำำ�ฌาปนกิิจที่่�นี่่� (จะบริิจาค) ให้้เขา 8 หมื่่�น ”
เมื่่�อเสีียชีีวิิตแล้้วคุุณยายจะได้้รัับเงิินจากองค์์การขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ (ขสมก.) ที่่�คุุณยายเคย
ทำำ�งานจำำ�นวนประมาณเกืือบหนึ่่�งล้้านบาท คุุณยายได้้จััดสรรและทำำ�เอกสารเป็็นหลัักฐานไว้้เรีียบร้้อย
แล้้ว โดยระบุุไว้้ว่่าให้้แบ่่งเงิินเป็็น 3 ส่่วน ส่่วนที่่�หนึ่่�งมอบให้้ลููกชาย ส่่วนที่่�สองบริิจาคให้้สถานสงเคราะห์์
จำำ�นวน 80,000 บาท และส่่วนที่่�สามมอบให้้มููลนิิธิิรามาธิิบดีีเพื่่�อทำำ�บุุญ คุุณยายไม่่แบ่่งให้้ลููกสาว เพราะ
ลููกสาวไม่่ยอมรัับว่่าคุุณยายเป็็นแม่่ “ ตายแล้้วให้้ลููกชาย ลููกสาวไม่่ให้้เขาว่่าเราไม่่ใช่่แม่่ เรีียกคุุณทุุกคำำ�
คุุณอย่่ามาหลอกเรา บอกว่่าอย่่ามาหลอกเราเป็็น 18 มงกุุฎ แต่่ลููกชายโอเค ”

ปััญหาและความยากลำำ�บากในการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน
1. หลัังจากแยกทางกัับสามีีและไม่่ได้้อยู่่�กัับบุุตร ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุอยู่่�คนเดีียว ไม่่มีีที่่�พึ่่�งพา
2. การพลััดพรากจากบุุตร ทำำ�ให้้ขาดการติิดต่่อ ความสััมพัันธ์์ห่่างเหิิน และยากที่่�จะทำำ�ให้้เชื่่�อ
และสร้้างความสััมพัันธ์์ขึ้้�นใหม่่
3. การย้้ายสิิทธิิจากโรงพยาบาลเดิิมไปโรงพยาบาลที่่�อยู่่�จัังหวััดเดีียวกัันกัับสถานสงเคราะห์์
ทำำ�ให้้ไม่่มีแี พทย์์เฉพาะทาง และไม่่ได้้รับั ยาที่่�รัักษาอาการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การเดิินทางไปรัับบริิการ
ที่่�โรงพยาบาลเดิิมทำำ�ให้้เสีียค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินทางและเสีียค่่ายาเพราะไม่่มีีสิิทธิิบััตรทอง

ความเสี่่�ยง
1. นิิสััยส่่วนตััวที่่�เป็็นคนชอบเที่่�ยว ใช้้จ่่ายฟุ่่�มเฟืือย และมาขอเงิินกัับพี่่�น้้อง ทำำ�ให้้พี่่�น้้อง
ไม่่ต้้องการคบหาด้้วย เมื่่�อไม่่มีีสามีีและบุุตร จึึงไม่่สามารถขอความช่่วยเหลืือหรืือพึ่่�งพาญาติิพี่่�น้้องได้้
2. นิิสัยั ส่่วนตััวที่่�มัักให้้ทรััพย์์สินิ และเงิินแก่่คนอื่่�นโดยเสน่่หา จึึงทำำ�ให้้เสีียทรััพย์์สินิ ทั้้�งจากการให้้
โดยสมััครใจและการถููกฉ้้อโกง
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เมื่่�อไรจึึงควรให้้ความช่่วยเหลืือ/ พิิทัักษ์์คุ้้�มครอง
การย้้ายสิิทธิิตามสถานสงเคราะห์์ทำำ�ให้้ไม่่ได้้รัักษาต่่อเนื่่�องกัับแพทย์์เฉพาะทาง และไม่่ได้้รัับ
สิิทธิิรัักษาฟรีี จากเดิิมที่่�ไม่่มีีค่่าใช้้จ่่ายจากการรัักษา ทำำ�ให้้มีีค่่าใช้้จ่่ายสููง เพื่่�อกลัับมารัับยาที่่�โรงพยาบาล
เดิิม

ระดัับความสามารถ ผู้้�สููงอายุุไม่่มีีความสามารถในการตััดสิินใจเฉพาะเรื่่�อง (partially incompetent)
ระดัับการให้้ความช่่วยเหลืือ ติิดตาม, ให้้ความช่่วยเหลืือ, ผู้้�สููงอายุุสามารถรัักษาสิิทธิิ/ความรัับผิิดชอบ
ในระดัับเบื้้�องต้้นของตนเอง
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คุุณยายมะลิิ
หญิิง อายุุ 70 ปีี จบชั้้�นประถมศึึกษา เป็็นโรคหััวใจ อาศััยอยู่่�กัับลููกและหลาน

รููป 2.6 ประวััติิชีีวิิตคุุณยายมะลิิ

ข้้อมููลเบื้้�องต้้นของผู้้�สููงอายุุ
คุุณยายมะลิิ อายุุ 70 ปีี จบการศึึกษาชั้้�นประถมศึึกษา สามารถอ่่านหนัังสืือได้้ แต่่ไม่่คล่่อง
เป็็นโรคหััวใจ เคยผ่่าตััดบอลลููนครั้้�งหนึ่่�งโดยใช้้สิิทธิิผู้้�สููงอายุุ คุุณยายเป็็นโรคกระดููกขาเสื่่�อม ปวดหลััง
ไม่่สามารถยกของหนัักได้้เกิิน 2 กิิโลกรััม ไม่่สามารถนั่่�งหรืือเดิินนาน ๆ ได้้ นอกจากนี้้�ยังั เป็็นโรคไขมััน ความดััน
ต้้อกระจกทั้้�ง 2 ข้้าง และซึึมเศร้้า แพทย์์รัักษาด้้วยการรัับประทานยา คุุณยายสามารถช่่วยเหลืือตััวเองได้้
มีีความจำำ�ดีี จััดยากิินเองได้้
	คุุณยายเคยรัับจ้้างขายของอยู่่�ที่่�ห้้างสรรพสิินค้้าแห่่งหนึ่่�ง หลัังจากมีีบุุตรจึึงหยุุดทำำ�งานเพื่่�อดููแล
บุุตร สามีีจึึงเป็็นคนหารายได้้หลัักของครอบครััว หลัังจากที่่�สามีีไปมีีภรรยาใหม่่ แต่่ก็็ยัังช่่วยเหลืือ
ค่่าเล่่าเรีียนของบุุตร ปััจจุุบัันรายได้้ของคุุณยายมาจากเบี้้�ยผู้้�สููงอายุุ 600 บาท ทั้้�งที่่�ควรได้้ 700 บาท
เพราะในสููติิบััตรของคุุณยายไม่่ได้้ระบุุวัันที่่�เกิิดไว้้ เจ้้าหน้้าที่่�จึึงกำำ�หนดให้้เป็็นวัันที่่� 1 มกราคม จึึงทำำ�ให้้
คุุณยายได้้รัับเบี้้�ยผู้้�สููงอายุุช้้าไป 1 ปีี คุุณยายทราบว่่ามีีเบี้้�ยผู้้�สููงจากประกาศเสีียงตามสายของ อบต.
นอกจากนี้้�คุุณยายได้้นำำ�ใบรัับรองแพทย์์ไปขึ้้�นทะเบีียนเพื่่�อรัับเบี้้�ยคนพิิการที่่�ศาลากลางจัังหวััดด้้วยตนเอง
แต่่อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ และลููกสาวคนกลางจะให้้เงิินคุุณยายประมาณ 1,000 – 2,000 บาทต่่อเดืือน
เพื่่�อเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในบ้้าน แต่่ก็็ไม่่พอใช้้ คุุณยายเล่่าว่่า
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“ ฉัันเป็็นคนจ่่ายกัับข้้าว…ลููกสาวให้้เป็็นรายเดืือน...เมื่่�อก่่อนให้้พััน สองพััน เดี๋๋�ยวนี้้�ก็็ให้้
เยอะขึ้้�น แต่่ไม่่พอ ต้้นเดืือน ปลายเดืือนไม่่ชนกััน ”

ชีีวิิตครอบครััวไม่่สมหวััง
คุุณยายแต่่งงานตอนอายุุ 23 ปีี มีีบุุตร 3 คน สามีีไปมีีภรรยาใหม่่ตั้้�งแต่่คุุณยายอายุุ 35 ปีี
ซึ่่�งภรรยาใหม่่คืือน้้องสาวของคุุณยายเอง ทำำ�ให้้คุุณยายเครีียดมาก นอนไม่่หลัับ ฟุ้้�งซ่่าน กลายเป็็น
โรคซึึมเศร้้าจนอยากฆ่่าตััวตาย คุุณยายเล่่าว่่า
“ สามีีทิ้้�งไปปีี 2535 เลี้้�ยงลููกมาเอง (ซึึมเศร้้าตั้้�งแต่่นั้้�นมา) ...นอนไม่่หลัับ ฟุ้้�งซ่่าน
เครีียดไปหมด ในหััวเอาเรื่่�องโน้้นนี้้�มา อย่่างสมมติิว่่าเราจะทำำ�กัับข้้าวเย็็นนี้้�จะทำำ�
อะไรกิิน ทำำ�โน่่นนี่่�ก็็คิิดไปอย่่างอื่่�น ขี้้�ลืืมหม้้อไหม้้เป็็นประจำำ� มัันคิิด (อย่่างอื่่�น)
ของมัั น เอง…ฉัั น ก็็ เ ครีี ย ดตั้้� ง แต่่ ส ามีี ทิ้้ � ง ไป ลููกก็็ ป ลอบว่่ า หนููเรีี ย นเดี๋๋� ย วก็็ จ บ
หนููหาเลี้้�ยงแม่่เอง คนโน้้นก็็ปลอบ คนนี้้�ก็็ปลอบ เราคิิดที่่�จะผููกคอตาย ”
จากเหตุุการณ์์นั้้�นคุุณยายได้้กำำ�ลัังใจจากลููกจึึงสามารถผ่่านพ้้นมาได้้ คุุณยายต้้องพบแพทย์์และ
กิินยาจนถึึงปััจจุุบััน คุุณยายเชื่่�อว่่าเหตุุที่่�สามีีไปมีีภรรยาใหม่่เพราะไสยศาสตร์์ สามีีเคยขู่่�ไว้้ว่่าถ้้ามายุ่่�งกัับ
ครอบครััวใหม่่จะไม่่ส่่งเงิินดููแลลููก ปััจจุุบัันสามีีเก่่าของคุุณยายเป็็นอััมพาต ดัังนั้้�นภรรยาใหม่่จึึงเป็็น
คนจััดการดููแลทรััพย์์สิินของสามีี

บ้้านเดีียวกัันแต่่เหมืือนอยู่่�กัันคนละบ้้าน
	ปััจจุุบัันบุุตรชายคนโต อายุุ 40 ปีี จบการศึึกษาชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 และผู้้�หญิิง 2 คน
คนกลางอายุุ 38 ปีี จบการศึึกษาปริิญญาโท และคนเล็็กอายุุ 36 ปีี จบการศึึกษาปริิญญาตรีี บุุตรทั้้�ง 3 คน
ทำำ�งานและแต่่งงานแล้้ว สมาชิิกที่่�อยู่่�ประจำำ�ในบ้้านมีี 6 คน ได้้แก่่ ลููกชายคนโต ลููกสาวคนเล็็ก หลาน 2 คน
เป็็นลููกของลููกชายคนโต 1 คน อายุุ 18 ปีี และลููกของลููกสาวคนเล็็ก 1 คน อายุุ 12 ปีี และลููกเขย
ซึ่่�งเป็็นสามีีคนใหม่่ของลููกสาว (ไม่่ใช่่พ่อ่ แท้้ ๆ ของหลาน) ซึ่่�งลููกเขยกัับหลานก็็มีคี วามสััมพัันธ์์ที่่�ไม่่ค่อ่ ยดีีนักั
ส่่วนลููกสะใภ้้จะกลัับมาที่่�บ้้านเฉพาะวัันอาทิิตย์์ คุุณยายเล่่าบรรยากาศภายในบ้้านว่่า
“ คืือบ้้านนี้้�ก็็นอนคนละห้้อง ห้้องใครห้้องมััน…ลููก ๆ คืืออยู่่�ในบ้้าน คนนี้้�ก็็ไม่่ออกเงิิน
กิินแต่่เหล้้า คนนี้้�ก็็มีีลููกเล็็กเงิินก็็ไม่่ค่่อยพอใช้้ เดืือนละหมื่่�นห้้า…ไม่่เคยกิินข้้าวด้้วยกััน
เลย…บางทีีเขา (ลููกสาว) ก็็ซื้้�อแกงมาให้้ลููกเขา แล้้วก็็บอกลููกว่่าเอาแกงนี้้ไ� ปกิิน ซื้้อ� บ้้าง
ไม่่ซื้้�อบ้้าง ”
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	ลููกสาวคนกลางที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ด้้วยกัันเป็็นคนรัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายภายในบ้้าน เพราะลููกที่่�อยู่่�ด้้วยกััน
ในบ้้านมีีรายได้้ไม่่เพีียงพอ ทำำ�ให้้ต้้องขอยืืมเงิินจากเพื่่�อนบ้้านใกล้้เคีียง คุุณยายเล่่าว่่า
“ ก็็ไปเชื่่�อเขาบ้้าง มีีร้้านค้้าที่่�ติิดอยู่่�ประมาณพัันกว่่าบาท แล้้วก็็กู้้�วิินมอเตอร์์ไซด์์มา
สองพัันบาท...ส่่งดอก(เบี้้�ย)ไปก่่อน เดี๋๋�ยวได้้คนพิิการมาอีีก 800 บาทก็็จะคืืนเขาไป ”
	ถึึงแม้้บ้้านของคุุณยายจะอยู่่�บริิเวณเดีียวกัันกัับญาติิของสามีี แต่่คุุณยายก็็ไม่่เคยได้้รัับการ
ช่่วยเหลืือจากญาติิของสามีีเลย โดยคุุณยายเล่่าเหตุุการณ์์หนึ่่�งว่่า
“ ฉัันไปผ่่าหััวเข่่า ตอนนั้้�นก็็ยัังเบิิกได้้อยู่่� บอกว่่าเขา(น้้องสามีี) เกษีียณ early
(retire) มา ทำำ�ไฟฟ้้าได้้ 4 ล้้านกว่่า ฉัันไปยืืมสองหมื่่�น แล้้วจะผ่่อนให้้เดืือนละพััน
เขายัังไม่่ยอมให้้เลย ยืืมไปให้้ค่่าหมอ (ถาม: แล้้วลููกพี่่�น้้อง หรืือว่่าลููกสาวคนอื่่�น ๆ
ได้้มาช่่วยกัันไหม) ไม่่ให้้พููดแล้้วอย่่าพููดดีีกว่่า พููดไม่่ได้้ พููดแล้้วเดี๋๋ย� วมีีเรื่อ�่ ง เดี๋๋ย� วอยู่่�ไม่่ได้้ ”

บ้้าน มรดกที่่�ดิิน และการจััดการทรััพย์์สิิน
สามีีของคุุณยายได้้ซื้้�อที่่�ดิินไว้้ 4 ไร่่ระหว่่างที่่�ไปรบในสงครามเวีียดนาม จึึงให้้แม่่สามีีลงชื่่�อเป็็น
เจ้้าของที่่�ดิินไว้้ก่่อน ภายหลัังจึึงถููกแบ่่งเป็็นมรดกให้้พี่่�น้้องของสามีี สามีีของคุุณยายจึึงได้้เพีียงครึ่่�งหนึ่่�ง
เท่่านั้้�น ซึ่่�งเป็็นบริิเวณบ้้านที่่�อยู่่�อาศััยในปััจจุุบันั และทางเข้้าออก เมื่่�อ 10 ปีีที่่�แล้้ว คุุณยายได้้โอนที่่�ดิินที่่�เป็็น
ของสามีีให้้ลููก 3 คน เพราะเกรงว่่าถ้้าไม่่รีีบจััดการให้้ลููก ทรััพย์์สิินที่่�มีีจะกลายเป็็นของภรรยาใหม่่
คุุณยายเล่่าถึึงความในใจว่่าถ้้าหากสามีีไม่่มีีภรรยาใหม่่ก็็จะยัังไม่่โอนที่่�ดิินให้้กัับลููก ๆ ว่่า
“ ถ้้าอยู่่�ปกติิ ผััวเดีียวเมีียเดีียว ฉัันก็็คงไม่่ทำำ�อย่่างนี้้�…เรายัังแข็็งแรงดีีอยู่่� ผััวก็็ไม่่นอกใจ
และคอยช่่วยเหลืือก็็จะไม่่โอน...ตอนนี้้�ให้้ลููกหมดแล้้ว... สามคน ให้้อยู่่�รวมกััน...
คืือสามีี เขามีีเมีียน้้อย กลััวว่่าเขาไม่่ให้้เรา…ก็็เลยให้้ลููกเราไม่่มีีอะไรให้้ ”

ตััดสิินใจถวายฎีีกาและเขีียนจดหมายขอความช่่วยเหลืือ
คุุณยายกัังวลใจเรื่่�องที่่�ดิินทางเข้้าออกบ้้านที่่�ลููกสาวคนเล็็กเอาไปจำำ�นองกู้้�เงิินไว้้กับั ตำำ�รวจที่่�รู้้�จักั กััน
เป็็นจำำ�นวนเงิิน 200,000 บาท รวมดอกเบี้้�ยเป็็น 300,000 บาท เพื่่�อนำำ�มาซื้้�อรถมืือสอง แต่่ว่่าในปีี 2554
เกิิดน้ำำ��ท่่วมใหญ่่ทำำ�ให้้รถที่่�ซื้้�อมาเสีียหาย ไม่่สามารถใช้้ได้้ และลููกสาวยัังไปกู้้�เงิินธนาคารมาอีีก 30,000
บาท เพื่่�อนำำ�มาลงทุุนขายเสื้้อ� ผ้้าเด็็ก แต่่ขายไม่่ดีี กลายเป็็นหนี้้�ก้อ้ นใหญ่่ที่่�ต้อ้ งผ่่อนชำำ�ระ คุุณยายรู้้�ว่า่ ลููกสาว
ผ่่อนชำำ�ระแต่่ดอกเบี้้�ย ไม่่ผ่่อนชำำ�ระเงิินต้้น คุุณยายเกรงว่่าจะถููกยึึดโฉนดไป และจะไม่่มีีทางเข้้าออกบ้้าน
คุุณยายเล่่าว่่า
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“ ลููกสาวผ่่อนเฉพาะดอก(เบี้้�ย) ไม่่ได้้ให้้(เงิิน)ต้้น เผื่่อ� ว่่าเขาจะทำำ�ที่่�ดินิ เราก็็ไม่่มีที างออก
เป็็นห่่วงอยู่่�เรื่่�องเดีียว คิิดดููก็็แล้้วกัันว่่า ถ้้าหากว่่าไม่่มีีทางออกจะทำำ�อย่่างไร ก็็ต้้อง
อยู่่�แต่่ในบ้้านจะทำำ�มาหากิินก็็ไม่่ได้้ ”
นอกจากนี้้�คุุณยายไม่่ทราบเรื่่�องเอกสารการจำำ�นอง เพราะลููกสาวเป็็นคนจััดการทั้้�งหมด คุุณยาย
ไม่่เชื่่�อมั่่�นในตััวลููกสาวว่่าจะชำำ�ระหนี้้�ได้้ และไม่่เคยนำำ�ปัญ
ั หานี้้�ไปปรึึกษากัับผู้้�ใหญ่่บ้า้ นหรืือ อบต. ความกัังวล
นี้้�ทำ�ำ ให้้คุณ
ุ ยายตััดสิินใจเขีียนจดหมายขอความช่่วยเหลืือไปยัังสถานีีโทรทััศน์์ แต่่ไม่่ได้้รับั การตอบรัับกลัับมา
และยัังเขีียนฎีีกาโดยฝากเจ้้าหน้้าที่่�โรงพยาบาลทููลเกล้้าฯ ถวายให้้ และยัังส่่งจดหมายอีีก 2 ฉบัับเข้้าวััง
เพื่่�อทููลขอพระเมตตาให้้ช่่วยเหลืือ คุุณยายเล่่าให้้ฟัังว่่า
“ เพราะว่่ามองดููแล้้วว่่า ลููกไม่่มีีปััญญาถ่่ายที่่�ดิินคืืน ไม่่มีจี ริิง ๆ ชาติินี้้� นอกจากถููกหวย
ลำำ�พัังเงิินหมื่่�นกว่่าบาทก็็ไม่่พอกิินอยู่่�แล้้ว… ฉัันก็็เขีียน(จดหมาย)ไปหลายที่่�…ส่่งในวััง
3 ฉบัับ…นอน ๆ อยู่่� แว็็บเข้้ามาในหััวว่่า ท่่านอยู่่�พระตำำ�หนัักฯ ทั้้�งที่่�ฉัันก็็ไม่่รู้้�อะไร
ฉัันก็็นึึ กขึ้้�นมาว่่า คงจะมีีบุุ ญได้้ไถ่่คืื นแล้้ว แล้้วก็็เขีียนไปที่่�ช่่อง 3 กัับ ช่่อง 8
ก็็ไม่่เห็็นว่่าเขาตอบมา ก็็แล้้วแต่่ใครจะเมตตา ”

หััวอกคนเป็็นแม่่
แม้้จะอยากให้้ลููกช่่วยเหลืือชำำ�ระหนี้้�ให้้ แต่่ก็็ไม่่กล้้าบอกลููก เพราะแต่่ละคนมีีภาระดููแลบุุตร
และผ่่อนบ้้าน อีีกทั้้�งยัังรัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่า่ ยบ้้านของคุุณยายด้้วย ในบางครั้้ง� คุุณยายน้้อยใจลููก เพราะลููกไม่่
เคยถามไถ่่ว่่าแม่่ต้้องการอะไรหรืืออาการเจ็็บป่่วยเป็็นอย่่างไร ไม่่เคยกิินข้้าวพร้้อมหน้้ากััน ปกติิคุุณยายจะ
กิินกัับหลานและลููกชายคนโตเท่่านั้้�น เวลาเจ็็บป่่วยลููก ๆ ก็็ไม่่ไปเฝ้้าหรืือพาไปส่่งโรงพยาบาล คุุณยายเล่่าว่่า
“ ลููกมีีภาระเหมืือนกััน แล้้วก็็ลููกเขาเสีียค่่าเทอมเป็็นหมื่่�นเหมืือนกััน เรีียนวิิทยาลััย
เทอมละ 4 หมื่่�น ปีีหนึ่่�งก็็สามเทอม เขาก็็ช่่วยเราไม่่ได้้ ก็็ให้้กิินนี้้�ก็็แสดงว่่าเขาให้้
มากแล้้ว... บางทีีฉัันก็็น้้อยใจ เป็็นอะไรลููกไม่่เคยไปเฝ้้า ไปดููแลอะไรเลย คนที่่�อยู่่�ที่่�
บ้้านก็็ไม่่เคยถาม แม่่จะกิินอะไรไหม เจ็็บปวดตรงไหน เอาข้้าวไปให้้หลาน พููดไปก็็
ว่่านิินทาลููก…”
นอกจากนี้้�ยัังมีีเหตุุการณ์์ในวัันที่่�คุุณยายผ่่าตััดทำำ�บอลลููนหััวใจ ลููกไม่่ได้้ไปเซ็็นเอกสารให้้
และไม่่ได้้ไปเฝ้้าคุุณยายเพราะเหตุุผลว่่างานยุ่่�ง “ วัันนั้้�นไปโรงพยาบาล...ไปทำำ�บอลลููน ให้้ (ลููก)
มัันไป เพราะว่่าต้้องไปเซ็็นชื่่�อ ดีีให้้คนอีีกคนที่่�จ้้างเขาไป 300... มัันอยู่่�กัับฉัันที่่�ไหน ไม่่อยู่่�กัับฉััน
มัั น ไปนอนของมัั น ที่่� ไ หนก็็ ไ ม่่ รู้ ้ � อยู่่�ที่่� นี่่ � ก็ ็ เ หมืือนกัั น มัั น ไปเดี๋๋� ย วก็็ ก ลัั บ แล้้ ว ช่่ ว ยอะไรไม่่ ไ ด้้ เ ลย
ไม่่เหมืือนที่่�เวลามัันเจ็็บป่่วย ”
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	คุุณยายเดิินทางไม่่สะดวกจึึงมัักโทรศััพท์์ไปขอให้้คนขัับจัักรยานยนต์์รัับจ้้างซื้้�อของมาให้้และ
จ่่ายเงิินเป็็นค่่าจ้้าง ทุุกครั้้ง� ที่่�คุุณยายต้้องไปพบแพทย์์หรืือเจ็็บป่่วยคุุณยายจะโดยสารจัักรยานยนต์์รับั จ้้างไป
โรงพยาบาลด้้วยตนเอง คุุณยายเล่่าว่่า “ ไปหาหมอเอง ไปเอง ไปกัับวิินมอเตอร์์ไซด์์ ทางไกล บางครั้้�งจะวููบ
แต่่ก็็ต้้องไป หมอก็็ถาม ป้้ามาคนเดีียว ไม่่มีีลููกหลานบ้้างเหรอ เขาก็็กลััวว่่าเราเป็็นโน้้นนี้้� บางทีีพยาบาล
บางคนก็็เดิินไปส่่งข้้างนอก…ตายก็็ตาย ไม่่มีีคนช่่วย ”
เหตุุการณ์์ดัังกล่่าวเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดอุุบัติั ิเหตุุเพราะเป็็นลมหมดสติิ คุุณยายทราบว่่ามีีสายด่่วน 1669
บริิการผู้้�ป่่วยจากข่่าว และเคยใช้้บริิการหลายครั้้�ง แต่่ไม่่ต้้องการรบกวนบ่่อย ๆ เพราะเกรงใจเจ้้าหน้้าที่่�

ปััญหาและความยากลำำ�บากในการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน
1. ความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องโอนทรััพย์์สิินหรืือที่่�ดิินให้้ลููก ทำำ�ให้้ลููกมีีโอกาสนำำ�ไปขาย/จำำ�นำำ�/จำำ�นอง
เมื่่�อไม่่สามารถชำำ�ระหนี้้�ได้้ จึึงอาจสููญเสีียทรััพย์์สิิน หรืือที่่�ดิินที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น
ที่่�อยู่่�อาศััย ทางเข้้าออกของบ้้าน
2. บุุตรไม่่เอาใจใส่่ดูแู ลผู้้�สููงอายุุ แม้้จะพัักอาศััยอยู่่�บ้้านเดีียวกััน ทำำ�ให้้ผู้้�สูงู อายุุไม่่สามารถพึ่่�งพาได้้
เมื่่�อต้้องการ เช่่น เดิินทางไปพบแพทย์์ การตััดสิินใจหรืือการเซ็็นเอกสารเพื่่�อการรัักษาหรืือผ่่าตััด

ความเสี่่�ยง
เมื่่�อบุุตรหรืือผู้้�ที่่�พัักอาศััยอยู่่�ด้้วยไม่่ทำำ�หน้้าที่่�ดููแลและเป็็นที่่�พึ่่�งพาของผู้้�สููงอายุุ ผู้้�สููงอายุุจึึงต้้องใช้้
ทรััพยากรที่่�มีีทดแทน เช่่น การใช้้บริิการคนขัับจัักรยานยนต์์รัับจ้้าง เพื่่�อเดิินทางไปโรงพยาบาล ซึ่่�งมีีความ
เสี่่�ยงที่่�จะเกิิดอุุบััติิเหตุุ หรืือถููกฉ้้อโกงได้้

เมื่่�อไรจึึงควรให้้ความช่่วยเหลืือ/ พิิทัักษ์์คุ้้�มครอง
การหย่่าจากคู่่�สมรสอาจเกิิดก่่อนหรืือหลัังจากที่่�เป็็นผู้้�สููงอายุุ ทำำ�ให้้สถานภาพทางการเงิินใน
ครอบครััวเปลี่่�ยนไป จึึงควรจััดให้้บุุคคลหรืือผู้้�สููงอายุุมีีอาชีีพเพื่่�อดููแลครอบครััว

ระดัับความสามารถ ผู้้�สููงอายุุไม่่มีีความสามารถในการตััดสิินใจเฉพาะเรื่่�อง (partially incompetent)
ระดัับการให้้ความช่่วยเหลืือ สัังเกตการณ์์, ให้้ความช่่วยเหลืือ, ผู้้�สููงอายุุสามารถรัักษาสิิทธิิ/

ความรัับผิิดชอบในระดัับเบื้้�องต้้นของตนเอง
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เมื่อไรและใครควรพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ

คุุณยายรุ่่�งอรุุณ
หญิิง อายุุ 75 ปีี จบปริิญญาตรีี เป็็นเบาหวาน ความดััน ไขมััน โรคไต นอนติิดเตีียง ไม่่มีีบุุตร
อาศััยอยู่่�คนเดีียว

รููป 2.7 ประวััติิชีีวิิตคุุณยายรุ่่�งอรุุณ

ข้้อมููลเบื้้�องต้้นของผู้้�สููงอายุุ
คุุ ณ ยายรุ่่�งอรุุ ณ อายุุ 75 ปีี จบการศึึ ก ษาระดัั บ ปริิ ญ ญาตรีี ส าขาบัั ญ ชีี แ ละบริิ ห าร
คุุณยายป่่วยเป็็นโรคเบาหวาน ความดััน ไขมััน โรคไต ต้้องฟอกเลืือดทุุกสััปดาห์์ สามีีเสีียชีีวิิต และไม่่มีีบุุตร
คุุณยายเกษีียณก่่อนกำำ�หนด 1 ปีี เพราะปััญหาสุุขภาพและเข้้ารัับการรัักษาที่่�โรงพยาบาลมาตลอด
คุุณยายมีีความจำำ�ดีี และเล่่าว่่าเคยรัับราชการ ที่่�สำำ�นัักงานกรมทาง
“จบปริิญญาตรีีสองใบ ทำำ�งานกรมทางมาตั้้�งแต่่เรีียนจบ เกี่่�ยวกัับ cost accounting
สำำ�นัักงานอยู่่�พญาไท หน้้ากระทรวงต่่างประเทศ ตอนที่่�ทำำ�งานแข็็งแรง ไม่่เคยไปหา
หมอเลย ตั้้� ง แต่่ ทำำ� งานมาจนถึึงอายุุ 59 ปีี ก็็ เ กษีี ย ณ (ก่่ อ นอายุุ 60 ปีี )
เพราะว่่าไม่่ค่่อยสบาย...เข้้า (โรงพยาบาล) มาตั้้�งแต่่เกษีียณ 59 ก็็มาอยู่่�ที่่�นี่่�เลย ”
รายได้้หลัักของคุุณยายคืือเงิินบำำ�นาญ ปััจจุุบัันคุุณยายเป็็นคนไข้้ติิดเตีียงอยู่่�ที่่�โรงพยาบาลแห่่ง
หนึ่่�ง ช่่วยเหลืือตนเองได้้ไม่่มากนััก ไม่่สามารถนั่่�งได้้เอง ต้้องมีีคนพยุุงให้้นั่่�ง เดิินไม่่ได้้ นอนเกืือบตลอดเวลา
แต่่สามารถกิินอาหารได้้ปกติิ น้้องชายมาเยี่่�ยมนาน ๆ ครั้้�ง เพราะมีีภาระดููแลครอบครััว และคนรู้้�จัักที่่�พา
มาโรงพยาบาลมาเยี่่�ยมเฉพาะวัันอาทิิตย์์ช่่วงบ่่ายในวัันที่่�สะดวกเท่่านั้้�น
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ร่่างกายทรุุดหนัักหลัังสููญเสีียสามีี
หลัังจากสามีีเสีียชีีวิิตคุุณยายเริ่่�มป่่วยอย่่างหนััก เพราะทำำ�ใจไม่่ได้้ที่่�สููญเสีียสามีี คุุณยายไม่่มีีบุุตร
ทำำ�ให้้ต้้องอาศััยอยู่่�ที่่�บ้้านคนเดีียวกัับแมวอีีก 2 ตััว การเข้้าโรงพยาบาลครั้้�งหลัังสุุดของคุุณยายเกิิดจาก
การอาเจีียนเป็็นเลืือดและหมดสติิไป “ สามีีเพิ่่�งเสีียเมื่่�อเดืือนที่่�แล้้ว ยายป่่วยมาก ป่่วยมาตลอด ตั้้�งแต่่
เขาเสีีย ทำำ�ใจไม่่ได้้ ”

ไว้้ใจให้้เพื่่�อนบ้้านเป็็นผู้้�ดููแลทรััพย์์สิิน
คนรู้้�จัักที่่�ดููแลคุุณยายเป็็นคู่่�สามีีภรรยาที่่�อาศััยอยู่่�ใกล้้บ้้าน ได้้พบกัันเพราะมาส่่งของที่่�บ้้าน
และพบว่่าคุุณตาและคุุณยายอาศััยกัันตามลำำ�พััง ไม่่มีีบุุตรและญาติิคอยดููแล กระทั่่�งคุุณตาเสีียชีีวิิต
จึึงนำำ�อาหารมาให้้ทุุกเช้้า บางครั้้�งภรรยามาซัักผ้้าให้้ด้้วย ทั้้�งสองคนมาช่่วยเหลืือด้้วยใจโดยไม่่ได้้เรีียก
ร้้องเงิิน คุุณยายเล่่าว่่า “ ไม่่ได้้เป็็นญาติิ เขามาเยี่่�ยมสามีีที่่�ป่่วยอยู่่� พอเขารู้้�ว่่าเสีียและเห็็นว่่าอยู่่�คนเดีียว
เขาก็็มาส่่งข้้าว กัับข้้าว ให้้ภรรยามาซัักเสื้้�อผ้้า ทำำ�ความสะอาดบ้้านให้้…ก็็ให้้เงิินเขาไป ให้้เขาทีีละพััน…
ภรรยาเขาเราก็็ให้้ต่่างหาก ให้้ตามสมควร ”
คุุณยายคิิดว่่าทั้้�งคู่่�เป็็นคนดีีจึึงให้้สองสามีีภรรยาเก็็บโฉนดที่่�ดิินที่่�คุุณยายตั้้�งใจจะขายในอนาคต
และถืือบััตร ATM ของคุุณยาย ส่่วนสมุุดบััญชีีคุุณยายเป็็นคนเก็็บไว้้ เพื่่�อให้้สะดวกในการเบิิกเงิินมาเป็็น
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาพยาบาล คุุณยายไม่่เคยตรวจสอบยอดเงิินที่่�เหลืือในสมุุดบััญชีีหรืือขอดููหลัักฐาน
ทางการเงิินจากสองสามีีภรรยา โดยคุุณยายเล่่าว่่า
“ ก็็ให้้เขากด ATM บำำ�นาญอยู่่�นะ เอาไว้้ให้้เขาซื้้�อแพมเพิิส (ผ้้าอ้้อมสำำ�เร็็จรููปของ
ผู้้�ใหญ่่) ด้้ ว ย เราก็็ เ อาไว้้ ใช้้ บ้ ้ า ง…สมุุ ด บัั ญชี ี ATM อยู่่�ที่่� เรา แต่่ บั ั ต รอยู่่�ที่่� เขา
(ถาม: ยายเคยเอาไปเช็็คดููไหมว่่า เงิินเหลืือเท่่าไร) ไม่่ได้้เช็็ค เขาไว้้ใจได้้เขาก็็ถืือกระเป๋๋า
ที่่� มี ี โ ฉนดที่่� ดิ ิ น อยู่่�ในนั้้� น อยู่่�ที่่� บ้ ้ า นเขาคงเก็็ บ ไว้้ เพราะว่่ า เวลาที่่� เราไม่่ ส บาย
เขาก็็ไว้้ใจได้้ ”
นอกจากนี้้�คุณ
ุ ยายคิิดว่่าหากขายที่่�ดิินได้้คุณ
ุ ยายตั้้ง� ใจไว้้ว่า่ จะมอบเงิินส่่วนหนึ่่�งประมาณ 500,000
บาทให้้กับั ทั้้�งคู่่� รวมทั้้�งจะยกบ้้านที่่�อาศััยอยู่่�ให้้ด้ว้ ยหากตนเองเสีียชีีวิติ ไป เพราะทั้้�งสองคนดููแลคุุณยายอย่่างดีี
คุุณยายกล่่าวว่่า
“ เขามาช่่วยเอง (ถาม: เราบอกว่่าจะยกทรััพย์์สมบััติิให้้เขา)…ใช่่ ของทุุกอย่่างในบ้้าน
เราก็็ให้้เขา แล้้วก็็ถวายวััดครึ่่�งหนึ่่�ง ให้้เขาครึ่่�งหนึ่่�ง…ให้้ใครก็็ตามที่่�ดููแลเรา เราก็็ให้้
ไม่่ต้้องเป็็นหลาน หลานรวยแล้้ว ”
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ต้้องการนำำ�ทรััพย์์สิินที่่�มีีมาใช้้รัักษาตนเอง
เงิินบำำ�นาญของคุุณยายไม่่เพีียงพอสำำ�หรัับค่่ารัักษาพยาบาล การรัักษาโรคไตที่่�ต้้องฟอกไต
สััปดาห์์ละ 2 ครั้้�ง ค่่าฟอกไตและค่่ายานอกบััญชีีไม่่สามารถเบิิกได้้ รวมประมาณ 20,000 บาทต่่อเดืือน
และค่่าอาหารประมาณ 10,000 บาท คุุณยายเล่่าว่่า
“ บำำ�นาญพอ แต่่ว่่าเดี๋๋�ยวนี้้�ไม่่พอแล้้ว เพราะว่่าต้้องฟอกไต แล้้วเขานััดฟอกไตอาทิิตย์์
ละสองครั้้�ง ค่่ารถที่่�ไปส่่งก็็วัันละพััน เดืือนละแปดพััน ค่่าฟอกไต ค่่ายาอีีก เบิิกไม่่ได้้
ก็็คืือสองหมื่่�น ค่่าอาหารการกิินประมาณหมื่่�นหนึ่่�ง เงิินสามหมื่่�นก็็ไม่่ค่่อยพอ ”
เมื่่�อเงิินบำำ�นาญไม่่เพีียงพอ คุุณยายและสามีีจึึงตััดสิินใจนำำ�ที่่�ดิินส่่วนหนึ่่�งไปขายเพื่่�อนำำ�มาเป็็น
ค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อรัักษาตนเอง คุุณยายกล่่าวว่่า
“ (เงิิน) หมดแล้้ว ขายที่่�ดิินที่่�จัันทบุุรีีมา 9 ไร่่หมดแล้้ว ใช้้รัักษาสามีี แล้้วก็็ตััวเองมา
2 ปีี ขายเมื่่�อสองปีีก่่อน... แล้้วก็็กำำ�ลัังจะบอกขายอีีก แต่่มาไม่่สบายก่่อน ...ยัังมีี
เหลืือที่่�ดิินอีีก 22 ไร่่ครึ่่�ง ยัังไม่่ได้้ขาย ”
คุุณยายต้้องการจะขายที่่�ดิินส่่วนที่่�เหลืือ เพื่่�อนำำ�เงิินมารัักษาตััวเอง บริิจาคให้้วััดและให้้คนดููแล
แต่่ไม่่สามารถดำำ�เนิินการได้้ด้้วยตนเองเพราะอาการป่่วย จึึงเดิินทางไม่่สะดวก อีีกทั้้�งไม่่มีีญาติิมาช่่วย
ดำำ�เนิินการให้้ โดยคุุณยายเล่่าว่่า
“ ตอนนั้้�นสามีียัังไม่่ตาย เราก็็ไปด้้วยกััน เดี๋๋�ยวนี้้�ไม่่มีีเพื่่�อนก็็ไม่่ได้้ไป กลััวคนขัับรถแท็็กซี่่�
ไม่่ ดี ี . .. (ถาม: ถ้้ า ขายที่่� ดิ ิ น ได้้ แ ล้้ ว คุุ ณ ยายจะทำำ�อย่่ า งไร) ก็็ เ อาไว้้ รั ั ก ษาตัั ว เอง
แล้้วก็็ไปถวายวััดทำำ�บุุญส่่วนหนึ่่�ง ก็็ให้้คนที่่�มาดููแลเราปััจจุุบัันส่่วนหนึ่่�ง….รู้แ�้ ต่่ว่า่ จะขาย
แต่่ก็ไ็ ม่่รู้�้ ว่่าไปบอกขายอย่่างไร นั่่�งก็็ไม่่ได้้ เดิินก็็ไม่่ได้้ ตอนนี้้�เป็็นมาก เกืือบเดืือนแล้้ว
อยู่่�ห้้องไอซีียููครึ่่�งเดืือน แล้้วก็็มาอยู่่�ที่่�นี่่� (ห้้องผู้้�ป่่วยธรรมดา) อาทิิตย์์กว่่า เห็็นพยาบาล
บอกว่่าฉัันอาเจีียนเป็็นเลืือดมาก แล้้วก็็สลบไป หมอก็็ล้้างท้้องให้้ ”

แม้้จะมีีญาติิพี่่�น้้องแต่่คุุณยายก็็ไม่่สามารถพึ่่�งพาใครได้้
คุุณยายมีีพี่่�น้้องทั้้�งหมด 4 คน ได้้แก่่ พี่่�สาวอายุุ 76 ปีี ตััวคุุณยาย น้้องชายอายุุ 70 ปีี และเสีียชีีวิิต
1 คน หลาน 4 คน มีีการศึึกษาที่่�ดีี จบในระดัับปริิญญาโท 3 คน ปริิญญาตรีี 1 คน คุุณยายไม่่ค่่อยได้้มีี
โอกาสพบญาติิพี่่�น้้อง คุุณยายไม่่มีีทนายให้้คำำ�ปรึึกษาเรื่่�องที่่�ดิิน แต่่เตรีียมทำำ�พิินััยกรรมเพื่่�อยกที่่�ดิินให้้
สองสามีีภรรยาที่่�ดููแลคุุณยาย แต่่ยัังไม่่ได้้เขีียนเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรก็็ป่่วยเสีียก่่อน หลาน ๆ มีีการศึึกษาดีี
และมีีทรััพย์์สิินของตนและพ่่อแม่่อยู่่�แล้้วจึึงไม่่สนใจที่่�ดิินเพื่่�อทำำ�สวน ที่่�ดิินของคุุณยายจึึงไม่่มีีใครมาดููแล
จงจิตต์ ฤทธิรงค์, กาญจนา ตั้งชลทิพย,์ รศรินทร์ เกรย์, พิมลพรรณ นิตย์นรา 71

และมัักมีีคนเข้้ามาลัักลอบตััดไม้้อยู่่�เสมอ คุุณยายทราบว่่าถ้้าคุุณยายเสีียชีีวิิตน้้องชายจะเป็็นคนรัับมรดก
ตามกฎหมาย น้้องชายรู้้�ว่่าโฉนดอยู่่�กัับคนรู้้�จัักที่่�คุุณยายไว้้ใจ แต่่ก็็ไม่่รู้้�ว่่าบ้้านคนรู้้�จัักอยู่่�ที่่�ไหน

เมื่่�อได้้ออกจากโรงพยาบาลแต่่ไม่่ได้้กลัับบ้้าน
แพทย์์ให้้คุุณยายกลัับไปพัักฟื้้�นที่่�บ้้านได้้ แต่่เนื่่�องจากไม่่มีีญาติิมาติิดต่่อ ทางศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคม
(OSCC) ของโรงพยาบาล จึึ ง จะส่่ ง ตัั ว คุุ ณ ยายไปสถานสงเคราะห์์ แต่่ ต้ ้ อ งรอเรีี ย กตามลำำ �ดัั บ
ซึ่่�งคาดว่่าจะใช้้เวลาอีีกระยะหนึ่่�ง เพราะมีีคนรอเข้้าสถานสงเคราะห์์จำ�ำ นวนมาก อย่่างไรก็็ตามคุุณยายเข้้าใจว่่า
หลัังจากนี้้�จะได้้กลัับไปรัักษาตััวต่่อที่่�โรงพยาบาลหนึ่่�งที่่�ส่่งตััวมา และได้้กลัับบ้้าน โดยจะรอให้้สามีีภรรยา
ที่่�ดููแลคุุณยายมาจ่่ายค่่ารัักษา และพากลัับบ้้าน คุุณยายได้้บอกเล่่าความเข้้าใจนั้้�นว่่า
“ (ออกจากโรงพยาบาล) ได้้แล้้ว แต่่ว่่ายัังไม่่มีีใครมาจ่่ายเงิินค่่ารัักษาพยาบาล…
(ถาม: ใครมาจ่่ายเงิินให้้) ก็็ไม่่น้้องชาย หรืือว่่าคนที่่�ดููแล ที่่�เขากด(ATM)บำำ�นาญ ”
	คุุณยายตั้้�งใจว่่าจะชวนสามีีภรรยาคู่่�นี้้�มาอยู่่�ด้้วยกััน แต่่นัักสัังคมสงเคราะห์์ที่่�ดููแลคุุณยายให้้
ข้้อมููลว่่าเนื่่�องจากคุุณยายไม่่สามารถชำำ�ระค่่าใช้้จ่่ายส่่วนต่่างจากการใช้้สิิทธิิข้้าราชการบำำ�นาญได้้ ทาง
โรงพยาบาลที่่�เคยรัักษาจึึงส่่งตััวคุุณยายมารัักษาที่่�โรงพยาบาลนี้้� เพราะสามารถใช้้สิิทธิิบััตรทองรัักษา
ไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่ายได้้ที่่�โรงพยาบาลนี้้� นอกจากนี้้�คุุณยายยัังมีีปััญหากัับน้้องชายเรื่่�องการจััดการมรดกที่่�ดิิน
ญาติิของคุุณยายไม่่ประสงค์์จะมารัับคุุณยายไปอยู่่�ด้้วย อย่่างไรก็็ตาม อาการเจ็็บป่่วยที่่�คุุณยายเป็็นมา
อย่่างยาวนาน ทำำ�ให้้คุุณยายยัังไม่่ได้้วางแผนว่่าจะทำำ�อย่่างไรหากได้้ออกจากโรงพยาบาล “ ยัังไม่่อยาก
คิิดอะไรมาก ไม่่ค่่อยสบาย ร่่างกายอ่่อนแอ คงไปตามดวง บุุญวาสนา”

ปััญหาและความยากลำำ�บากในการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน
1. ผู้้�สููงอายุุอาศััยอยู่่�ลำำ�พัังสองคน ไม่่มีีบุุตร และไม่่ได้้อยู่่�ในสภาพแวดล้้อมที่่�ทำำ�ให้้สามารถ
ช่่วยเหลืือตนเองได้้ ทำำ�ให้้ขาดผู้้�ดููแลเพื่่�อการดำำ�เนิินชีีวิติ ประจำำ�วันั และการเดิินทางไปพบแพทย์์ที่่�โรงพยาบาล
2. การเสีียชีีวิิตของคู่่�สมรสทำำ�ให้้ไม่่มีีคนช่่วยบริิหารจััดการทรััพย์์สิิน
3. การเป็็นผู้้�ป่่วยติิดเตีียง ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุไม่่สามารถดำำ�เนิินการธุุรกรรมได้้ด้้วยตนเอง และ
ไม่่สามารถเปลี่่�ยนทรััพย์์สิินเป็็นเงิินเพื่่�อการรัักษา

ความเสี่่�ยง
1. การเสีียชีีวิติ ของคู่่�สมรสทำำ�ให้้ผู้้�สูงู อายุุที่่�ยังั มีีชีวิี ติ เสีียใจและส่่งผลกระทบต่่อร่่างกายจนล้้มป่่วย
2. การสื่่�อสารระหว่่างบุุคลากรทางการแพทย์์หรืือนัักสัังคมสงเคราะห์์ที่่�ไม่่สร้้างความเข้้าใจใน
สถานการณ์์กรณีีที่่�ต้้องมีีการเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วย การรัักษา และการพัักฟื้้�นหลัังการรัักษา ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุ
72

เมื่อไรและใครควรพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ

เข้้าใจผิิด และเสีียกำำ�ลัังใจเมื่่�อทราบความจริิงในภายหลััง
3. ผู้้�สููงอายุุไม่่มีีผู้้�จััดการทรััพย์์สิินเพื่่�อเป็็นค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ ทำำ�ให้้ต้้องพึ่่�งพาคนรู้้�จัักที่่�ไม่่ใช่่
ญาติิพี่่�น้้อง จึึงอาจทำำ�ให้้ถููกฉ้้อโกงและสููญเสีียทรััพย์์

เมื่่�อไรจึึงควรให้้ความช่่วยเหลืือ/ พิิทัักษ์์คุ้้�มครอง
คู่่�สมรสเสีี ย ชีี วิิ ต ต้้ อ งการคนเฝ้้ า ระวัั ง และจัั ด การทรัั พ ย์์ สิิ น เพื่่�อเป็็ น ค่่ า รัั ก ษาพยาบาล
เมื่่�อล้้มป่่วยเข้้าโรงพยาบาล ไม่่สามารถจััดการทุุนทรััพย์์สิินของตนเองได้้

ระดัับความสามารถ ผู้้�สููงอายุุไม่่มีีความสามารถในการตััดสิินใจเฉพาะเรื่่�อง (partially incompetent)
ระดัับการให้้ความช่่วยเหลืือ ให้้ความช่่วยเหลืือ, ผู้้�สููงอายุุสามารถรัักษาสิิทธิิ/ความรัับผิิดชอบในระดัับ
เบื้้�องต้้นของตนเอง, การพิิทัักษ์์คุ้้�มครองทางกฎหมาย/จริิยธรรม
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คุุณยายรำ��พััน
หญิิง อายุุ 78 ปีี ไม่่ได้้เรีียนหนัังสืือ เป็็นโรคหััวใจ อาศััยอยู่่�กัับลููกพิิการทางสมอง

รููป 2.8 ประวััติิชีวิี ิตคุุณยายรำ��พััน

ข้้อมููลเบื้้�องต้้นของผู้้�สููงอายุุ
คุุณยายรำำ�พัันเป็็นโรคหััวใจ เคยรัับการผ่่าตััดที่่�โรงพยาบาลทรวงอก ปััจจุุบัันขอรัับยาจากศููนย์์
แพทย์์ใกล้้บ้้าน และเพิ่่�งได้้รัับการรัักษาต้้อ คุุณยายเคยถููกรถชนตอนอายุุ 68 ปีี ขาหััก ทำำ�ให้้ขายาวไม่่
เท่่ากััน เดิินไม่่สะดวก แต่่ยัังสามารถทำำ�กิิจกรรมประจำำ�วัันได้้ คุุณยายใช้้รถจัักรยานแบบโยกมืือเพื่่�อเดิิน
ทางไปซื้้�อหรืือรัับอาหารที่่�โรงเจ คุุณยายเคยทำำ�งานที่่�โรงงานปลากระป๋๋อง ปั๊๊�มน้ำำ��มััน รัับจ้้างเลี้้�ยงเด็็ก และ
เป็็นแม่่บ้้าน แต่่ตอนนี้้�ไม่่ได้้ทำำ�งาน เพราะผลกระทบจากรถชนและต้้องดููแลลููกพิิการออทิิสติิกตลอดเวลา
คุุณยายเคยแต่่งงานมีีลููก 6 คน เสีียชีีวิิตไปแล้้ว 1 คน ลููกทั้้�งหมดจบการศึึกษาระดัับประถมศึึกษาชั้้�นปีีที่่�
4 และ 6 คุุณยายมีีบุุตรบุุญธรรม 1 คน ปััจจุุบัันอายุุ 32 ปีี เป็็นลููกของผู้้�ที่่�มาจ้้างเลี้้�ยงแล้้วไม่่มารัับกลัับ
คุุณยายเอ็็นดููจึึงได้้รัับเลี้้�ยงไว้้ และทราบภายหลัังว่่าเป็็นออทิิสติิก สามีีของคุุณยายเสีียชีีวิิตไปแล้้ว 5 ปีี
สามีีเคยเป็็นพนัักงานรัักษาความปลอดภััย มีีภรรยาทั้้�งหมด 8 คน หลัังจากภรรยาคนแรกเสีียชีีวิิต จึึงได้้
มาแต่่งงานกัับคุุณยายรำำ�พััน คุุณตาเคยทำำ�ร้้ายร่่างกายคุุณยายโดยการเตะจนคุุณยายหมดสติิ เพราะ
เข้้าใจผิิดว่่าคุุณยายมีีชู้้� ปััจจุุบัันรายได้้หลัักของคุุณยายได้้จากเบี้้�ยยัังชีีพผู้้�สููงอายุุ (700 บาท) และเบี้้�ย
คนพิิการของตนเอง บุุตรบุุญธรรมและลููกที่่�หููหนวกซึ่่�งทำำ�งานอยู่่�ที่่�กรุุงเทพฯ (คนละ 800 บาท) รวม
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เมื่อไรและใครควรพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ

ทั้้�งหมด 3,100 บาท ซึ่่�งจะโอนเข้้าบััญชีีของคุุณยาย สามีีของลููกหููหนวกที่่�ทำำ�งานที่่�กรุุงเทพฯ จะมาขอรัับ
ไปครึ่่�งหนึ่่�ง คืือ 400 บาทเป็็นประจำำ�เพราะลููกสาวของคุุณยายบอกไว้้ว่่าให้้แบ่่งเงิินของตนให้้สามีีด้้วย
คุุณยายรู้้�ว่่ามีีเบี้้�ยผู้้�สููงอายุุเพราะผู้้�ใหญ่่บ้้านมาแจ้้ง และทราบข่่าวจากโทรทััศน์์และวิิทยุุให้้ไปลงทะเบีียน
คนรายได้้น้้อย หรืือคนพิิการ

เลืือกที่่�จะอยู่่�กัับลููกบุุญธรรมเพราะรัักและผููกพััน
	คุุณยายอาศััยอยู่่�กัับบุุตรบุุญธรรมที่่�เป็็นออทิิสติิกตามลำำ�พััง คุุณยายเป็็นคนดููแลอาบน้ำำ�� สระผม
แต่่งตััวให้้ ลููกสามารถตัักอาหารกิินได้้เอง เข้้าใจภาษาที่่�คุุณยายคุุยด้้วย แต่่พููดไม่่ได้้ เมื่่�อคุุณยายต้้องออก
ไปทำำ�ธุุระ จะปิิดประตููใส่่กุุญแจไว้้ เพื่่�อป้้องกัันอัันตรายจากคนแปลกหน้้า และอุุบััติิเหตุุ บุุตรคนหนึ่่�งเคย
ชวนคุุณยายให้้ไปอยู่่�บ้้าน แต่่ไม่่ให้้พาบุุตรบุุญธรรมไปด้้วย เพราะไม่่ต้้องการรัับภาระดููแลเมื่่�อไม่่มีีคุุณยาย
คุุณยายเล่่าว่่า
“ ตอนนี้้� (ลููก) เหลืือ 6 คน มััน 7 คน ตายไป 1 เหลืือ 6 คน แต่่เขารัังเกีียจคนนี้้�
(ลููกบุุญธรรม) เขาไม่่เอาฉััน …ฉัันเนี่่�ยช่่วยเหลืือตััวเอง 2 คนแม่่ลููกเนี่่�ย...ลููกฉััน 6 คน
ไม่่มีีเอาสัักคน ลููกเขยก็็บอกว่่าอย่่าเอาแม่่มานะ ถ้้าแม่่ตายต้้องมารัับภาระ คนนี้้อี� กี ”
	คุุณยายไม่่ยอมไปอยู่่�กัับลููก เพราะรัักและเป็็นห่่วงบุุตรบุุญธรรมมาก ลููกของคุุณยายไม่่พอใจ
เป็็นอย่่างมากที่่�คุุณยายไม่่ยอมทิ้้�งบุุตรบุุญธรรมจึึงไม่่มีีใครคุุยกัับคุุณยาย ลููกสะใภ้้คนหนึ่่�งมัักจะนำำ�อาหาร
มาให้้คุุณยายเป็็นประจำำ� ซึ่่�งลููกสะใภ้้ได้้มาชวนให้้คุุณยายไปอยู่่�ด้้วย คุุณยายเล่่าให้้ฟัังว่่า
“ลููกชายคนโต เขาบอกกัับเมีียเขา เขาไม่่ได้้บอกฉัันหรอก เขาบอกว่่าให้้แม่่ไปเข้้า
ทะเบีียนบ้้านเขา แต่่ไอ้้คนนี้้�ไม่่เอา ให้้เอาไปปล่่อยวััด เขาไม่่พููดกัับฉััน ลููกสะใภ้้
พููดว่่า ผััวเขาให้้ไป แต่่คนนี้้� (บุุตรบุุญธรรม) เขาไม่่เอาแล้้วฉัันจะไปทิ้้�งที่่�ไหนละ
ฉัันก็็บอกว่่าเดี๋๋�ยวฉัันไปหา(ห้้อง) เช่่าอยู่่� ”
นอกจากนี้้�เพื่่�อนบ้้านมัักจะแบ่่งปัันอาหารมาให้้และอำำ�นวยความสะดวกเพื่่�อการเดิินทางเป็็น
ครั้้�งคราว บางวัันที่่�ไม่่มีีอาหาร คุุณยายจะโยกรถไปรัับทานที่่�โรงเจที่่�อยู่่�ห่่างจากบ้้านประมาณ 500 เมตร

ไม่่ได้้รัับการช่่วยเหลืือหรืือเยี่่�ยมเยีียนจากลููก
	ลููกบางคนอยู่่�ใกล้้แต่่ก็ไ็ ม่่ได้้มาเยี่่�ยมเยีียน บางคนไปทำำ�งานต่่างจัังหวััด เช่่น กรุุงเทพฯ และ ชลบุุรีี
จะกลัับมาเยี่่�ยมเฉพาะวัันหยุุดตามเทศกาล ลููกที่่�มาเยี่่�ยมมัักทิ้้�งภาระไว้้ให้้คุุณยายเสมอ เช่่น ไม่่ล้้างจาน
หลัังจากงานเลี้้�ยง ทิ้้�งขวดเหล้้าเบีียร์์ไว้้ คุุณยายเล่่าว่่า
“ กว่่าเขาจะมาทีีก็็ปีีใหม่่ หรืือตรุุษจีีน หรืือวัันแม่่ นอกนั้้�นเขาไม่่มาหรอก เมื่่�อปีีใหม่่
มาถามคนนี้้ซิ� ิ (เพื่่อ� นบ้้าน) กิินๆ แล้้วก็็ไปกัันหมดเลย ฉัันต้้องมานั่่ง� ล้้าง เงิินไม่่ได้้สักั บาท ”
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	ลููก ๆ ยัังขอเงิินเพื่่�อเป็็นค่่าเดิินทางกลัับบ้้านหรืือเอาไปใช้้อย่่างอื่่�นอยู่่�เป็็นประจำำ� แม้้จะมีีเงิินไม่่
มากแต่่คุุณยายมัักจะให้้ลููกเพราะเป็็นคนใจอ่่อน แต่่คุุณยายไม่่เคยได้้รัับเงิินคืืนจากลููกเลย คุุณยายเล่่าว่่า
“ ฉัันมีีทอง 6 บาท หลานฉัันถููกจัับ ลููกของลููกชายที่่�ชวนไปอยู่่�เนี่่�ย มัันถููกจัับขอ
ยืืมเงิิ น หน่่ อ ย ฉัั น ก็็ บ อกว่่ า ไม่่ มี ี เ งิิ น หรอกมีี แ ต่่ ท อง ยกทองให้้ มั ั น ไป 2 บาท
ตอนนั้้�นบาทละ 4 พััน เหลืือ 4 บาท (ลููกบอก) แม่่ฉัันจะดาวน์์รถ เดี๋๋�ยวฉัันซื้้�อทอง
เงิินผ่่อนให้้แม่่ เราก็็ให้้มััน 2 บาท สรุุปไม่่มีีปััญญาส่่งเขา เขาก็็มายึึดรถ ทองก็็เสีีย
รถก็็ไม่่ได้้ เหลืืออีีก 2 บาท ผ่่อนรถอีีกก็็เอาไป รถเครื่่�อง (มอเตอร์์ไซด์์) อีีกคััน
ทุุกวัันนี้้�ยัังไม่่ได้้เลยสัักบาทหนึ่่�งนะ ”
นาน ๆ ครั้้� ง ลูู ก ชายจะขออนุุ ญ าตลูู ก สะใภ้้ เ พื่่�อนำำ �ข้ ้ า วสารที่่�ได้้ จ ากการทำำ � นามาให้้
โดยคุุณยายเล่่าให้้ฟังั ว่่า “ ลููกชายคนนี้้เ� ขามาเยี่่ย� มเขาก็็เอาข้้าวสารมาให้้ เมีียเขาทำำ�นา แต่่ต้อ้ งเมีียอนุุญาตนะ
เมีียไม่่อนุุญาตก็็เอาไม่่ได้้ เขากลััวเมีียเขา เมีียเผลอถึึงจะให้้ตัังค์์เรา ถ้้าเมีียไม่่เผลอเราก็็ไม่่ได้้ ”
	ลููกที่่�หููหนวกจะกลัับมาเยี่่�ยมคุุณยายและซื้้�ออาหารไว้้ให้้ แต่่ไม่่ให้้เงิินคุุณยายเพราะรู้้�ว่่าจะมีีลููก
คนอื่่�นมาขอ และคุุณยายไม่่เคยปฏิิเสธ ครั้้�งหนึ่่�งคุุณยายถอนเงิินเบี้้�ยยัังชีีพมา 3,000 บาท ลููกมาเฝ้้ารอ
ที่่�ธนาคารและขอไป 1,000 บาท เพราะไม่่อยากโกหกว่่าไม่่มีีเงิิน เพราะคุุณยายไม่่สามารถอ่่านเขีียน
หนัังสืือได้้ คุุณยายเล่่าว่่า
“ ลููกสาวที่่�ว่่าหููพิิการมาเยี่่�ยม มัันซื้้�อกัับข้้าวมาให้้ แต่่มัันไม่่ให้้ตัังค์์ มัันบอกว่่า
ให้้ตัังค์์แม่่ได้้หรอก แม่่ใจง่่ายคนไหนไม่่มีีมาขอแม่่หมด จริิง ฉัันให้้หมด... ฉัันได้้
เบี้้�ยคนจนเนี่่�ยได้้มา 3,000 ลููกก็็มาขอไป 1,000 ลููกมัันมาเฝ้้าที่่�ธนาคารเลย
เราไม่่รู้้�หนัังสืือไม่่รู้้�อะไรเลย เขามายืืนดููเลยว่่าเราได้้ตัังค์์ เห็็นแล้้วว่่าเราได้้เงิิน
เราโกหกไม่่เป็็น ”

ยาเสพติิดทำำ�ลายครอบครััว
	ลููกหลานของคุุณยายเกี่่�ยวข้้องกัับยาเสพติิด ลููกชายคนเล็็กเสพยา และภรรยาคนหนึ่่�งของ
ลููกชายขายยาเสพติิด เมื่่�อภรรยาโดนตำำ�รวจจัับได้้ แต่่ลููกชายรัับโทษจำำ�คุุก 4 ปีีแทนภรรยา เพราะต้้องการ
ให้้ภรรยาเป็็นคนดููแลลููก ตอนนี้้�ลููกชายออกจากคุุกแล้้วไปอยู่่�กรุุงเทพฯ ขณะอยู่่�ในคุุกภรรยาไปมีีสามีีใหม่่
คุุณยายเป็็นคนเลี้้�ยงหลานให้้ตั้้�งแต่่อายุุ 11 ปีี ปััจจุุบัันอายุุ 20 ปีี ย้้ายไปอยู่่�กัับเพื่่�อนและเป็็นคนส่่งยา
เมื่่�อโดนตำำ�รวจจัับถููกตััดสิินโทษจำำ�คุุก 2 ปีี และหลานสาวซึ่่�งเป็็นลููกของลููกชายคนโต ติิดคุุกนาน 6 ปีี
เพราะเกี่่�ยวพัันกัับคดีียาเสพติิดเช่่นกััน คุุณยายเล่่าถึึงหลานชายให้้ฟัังว่่า
“ หลานคนนี้้�ก็็อายุุ 20 แล้้ว... อยู่่�ด้้วยกัันมา 11 ปีี 8-9 ปีีหลัังก็็ไปอยู่่�กัับใครก็็ไม่่รู้้�
เขาไม่่ ไ ด้้ อ ยู่่�กัั บ ฉัั น เขาไปอยู่่�กัั บ เพื่่ � อ น มัั น ก็็ เ ลยเสีี ยค นไง ถ้้ า มัั น อยู่่�กัั บ ฉัั น
มัันคงไม่่เสีียหรอก ไปอยู่่�กัับเขา เขาปั่่�นหััว ไปเป็็นลููกน้้องขาย(ยา)ม้้าให้้เขา ”
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เสีียทรััพย์์เพราะไม่่รู้้�กฎหมาย
แม่่ของคุุณตา (สามีีของคุุณยาย) มีีที่่�ดิิน 15 ไร่่ พี่่�ชายของคุุณตาเอาไปจำำ�นำำ�กัับสหกรณ์์ แต่่ไม่่มีี
พี่่�น้้องคนใดที่่�ต้้องการรัับภาระไถ่่ถอนที่่�ดิินคืืน คุุณยายจึึงรัับเป็็นผู้้�ไถ่่ถอนโดยการขายก๋๋วยเตี๋๋�ยวและกาแฟ
เพื่่�อช่่วยคุุณตาหาเงิินผ่่อนอยู่่�หลายปีีจนสามารถไถ่่ที่่�ได้้ คิิดเป็็นเงิิน 12,000 บาท ต่่อมาพี่่�น้้องคนอื่่�น ๆ
ต้้องการแบ่่งที่่�ดิิน ซึ่่�งเป็็นมรดกของแม่่ จึึงทำำ�ให้้ต้อ้ งขึ้้น� ศาลเพื่่�อไกล่่เกลี่่�ย จนต้้องยอมแบ่่งที่่�ดิินเป็็น 3 ส่่วน
คุุณตา ได้้ 1 ส่่วน หรืือ 5 ไร่่ คุุณยายตั้้�งใจจะให้้เช่่าทำำ�นา แต่่เมื่่�อขััดสนเรื่่�องเงิินจึึงได้้นำ�ำ โฉนดที่่�ดิินไปจำำ�นำำ�
แต่่โดนโกง จนต้้องจำำ�ยอมขายที่่�ไปเมื่่�อประมาณ 20 กว่่าปีีที่่�แล้้ว ได้้เงิินมา 10,000 บาท คุุณตาเป็็น
คนจััดการและเก็็บเงิินไว้้ทั้้�งหมด นอกจากนี้้�น้้องชายของคุุณตายัังมีีหนี้้�สิินที่่�ติิดค้้างคุุณยาย แต่่คุุณยายก็็
ไม่่รู้้�ว่่าจะได้้เงิินคืืนหรืือไม่่ คุุณยายเล่่าว่่า
“ เชื่่ � อ ไหมพี่่� ช ายคนโตไปอ้้ า งบนศาลเลย ว่่ า ต้้ อ งแบ่่ ง ให้้ น้ ้ อ งคนละ 5 ไร่่
สรุุปพี่่�น้้องไม่่ได้้ออกสัักบาท วัันไปลงชื่่�อพี่่�ชายไปค้้านเลยต้้องแบ่่งที่่�กััน คนละ 5 ไร่่
ในนั้้�นมีี 3 พี่่�น้้องก็็เลยต้้องแบ่่งกััน เราค้้านก็็ไม่่ได้้เราเป็็นสะใภ้้ ตอนนี้้�น้้องชายเขา
เป็็ น หนี้้� ฉั ั น 15,000 เมื่่ � อ ตอนผัั ว ฉัั น ตายเขาบอกลููกเขา (ลููกของพี่่� ช าย) ว่่ า ถ้้ า
พ่่อตาย เอ็็งต้้องให้้ป้้ามึึง 15,000 นะ แต่่ถ้้าป้้ามึึงตายก่่อนก็็โมฆะ มัันว่่าอย่่างเนี่่�ย
ไม่่รู้้�ว่่าใครจะตายก่่อนใครเนี่่�ย ”

บ้้านเช่่าของสองแม่่ลููก
ก่่อนหน้้านี้้�คุุณยายอาศััยอยู่่�ที่่�ของโรงเรีียนแห่่งหนึ่่�ง อาศััยฟรีี แต่่ผู้้�อำำ�นวยการจะใช้้ที่่�ส่่วนนั้้�นทำำ�
สนามเปตองจึึงต้้องย้้ายออก ต้้องมาเช่่าห้้องพัักติิดพื้้�นดิินโดยเสีียค่่าเช่่าเดืือนละ 1,300 บาท มีีห้้องน้ำำ��
และทำำ�อาหารในพื้้�นที่่�ห้้องพััก คุุณยายเพิ่่�งย้้ายมาอยู่่�ได้้ 5 เดืือน แต่่ชื่่�อของคุุณยายและบุุตรบุุญธรรมอยู่่�
ในทะเบีียนบ้้านของผู้้�ใหญ่่บ้้านเพื่่�อเป็็นประโยชน์์ในการรัับเบี้้�ยยัังชีีพและเบี้้�ยคนพิิการ ภายในห้้องพัักมีี
เตีียงนอนสำำ�หรัับคุุณยายและลููกคนละเตีียง โทรทััศน์์ พััดลม ตู้้�เสื้้�อผ้้า ตู้้�กัับข้้าว และมีีสุุนััข 1 ตััว

ความสุุขที่่�ได้้รัับจากชมรมผู้้�สููงอายุุ
	คุุณยายจะพาลููกบุุญธรรมไปชมรมผู้้�สููงอายุุทุุกเดืือนโดยนั่่�งมอเตอร์์ไซด์์รัับจ้้าง คุุณยายชอบทำำ�
กิิจกรรมร่่วมกัับผู้้�สููงอายุุคนอื่่�น ๆ เช่่น ออกกำำ�ลัังกาย และเล่่นเกม คุุณยายเป็็นคนยิ้้�มแย้้มแจ่่มใสและ
สนุุกสนาน จึึงมัักร่่วมเล่่นเกมจนได้้รางวััล ทำำ�ให้้คุุณยายดีีใจและมีีความสุุข คุุณยายคิิดว่่าการเข้้าร่่วม
ประชุุมมีีประโยชน์์ เพราะได้้รัับข่่าวสารสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับผู้้�สููงอายุุและสิิทธิิที่่�ควรได้้รัับ คุุณยายกล่่าวว่่า
“ ยายไปชมรมผู้้�สููงอายุุทุุกเดืือนเลย ไปออกกำำ�ลัังกายบ้้าง ไปเล่่นเกมบ้้าง ชอบไป
ถ้้าไม่่ไปก็็ขาดประชุุม ถ้้าไม่่ไปมีีอะไรเราก็็จะเดืือดร้้อนไง ไม่่รู้้�เพราะไม่่มีีใครกลัับมา
เล่่าให้้ฟััง ไปเขาก็็เลี้้�ยงจนอิ่่�มนั้้�นแหละ ”
จงจิตต์ ฤทธิรงค์, กาญจนา ตั้งชลทิพย,์ รศรินทร์ เกรย์, พิมลพรรณ นิตย์นรา 77

นอกจากนี้้�คุุณยายยัังชอบไปวััด ทำำ�บุุญ โดยจะแบ่่งเงิินที่่�มีีเพื่่�อทำำ�บุุญเสมอ “ มีีน้้อยฉัันก็็ทำำ�
วัันนั้้�นมาหุุงข้้าวไม่่มีีกัับข้้าว ก็็บอกว่่าเอาเงิินใส่่ไป เอาไปซื้้�อเองเถอะ พระที่่�ไม่่ประจำำ�วััดนะที่่�ฉัันทำำ�
(พระธุุดงค์์)”

ความหวัังจะมีีบ้้านอยู่่� และคนดููแลบุุตรบุุญธรรมเมื่่�อเสีียชีีวิิต
	คุุณยายต้้องการที่่�พัักที่่�ไม่่เสีียค่่าเช่่า เพื่่�อลดค่่าใช้้จ่่าย คุุณยายเคยไปติิดต่่อขอบ้้านเอื้้�ออาทรกัับ
เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น เทศบาล เจ้้าหน้้าที่่�แจ้้งว่่าโครงการอนุุมััติิงบเพื่่�อสร้้างบ้้านแล้้ว แต่่ไม่่สามารถ
หาที่่�ดิินบริิเวณเทศบาลเพื่่�อก่่อสร้้างบ้้านได้้ หากไปสร้้างไกลจะทำำ�ให้้คุุณยายใช้้ชีีวิิตลำำ�บาก เพราะต้้องเดิิน
ทางด้้วยรถสามล้้อโยกมืือมาตลาดในระยะทางไกล คุุณยายเล่่าถึึงความต้้องการว่่า
“ ฉัันอยากจะได้้บ้้านเอื้้�ออาทร จะได้้ไม่่ต้้องเสีียค่่าเช่่า ได้้มีีกิินมีีใช้้ และใช้้อย่่าง
สบายอย่่างเนี่่�ย…ฉัันฟัังในวิิทยุุนะ เขาให้้คนที่่�ยากจนไม่่มีีที่่�อยู่่�จริิง ๆ เขาบอกว่่า
งบมัันมีีแต่่ไม่่มีีที่่�ปลููก มัันมีีที่่�แต่่มัันไกลตลาด ยายโยกไปซื้้�อกัับข้้าวไม่่ไหว ”
นอกจากนี้้�คุุณยายต้้องการให้้สถานสงเคราะห์์รัับลููกบุุญธรรมที่่�เป็็นออทิิสติิกไปดููแลเมื่่�อคุุณยาย
เสีียชีีวิิต คุุณยายได้้ติิดต่่อกัับหน่่วยสัังคมสงเคราะห์์ของโรงพยาบาลแห่่งหนึ่่�งแล้้ว และทราบว่่าหน่่วยงาน
สัังคมจะเข้้ามาดููแลจััดส่่งบุุตรบุุญธรรมไปสู่่�สถานสงเคราะห์์ให้้ ทำำ�ให้้คุุณยายคลายความกัังวลใจไปได้้
คุุณยายเล่่าว่่า
“ นี่่�ฉัันทำำ�เรื่่�องไว้้ เดี๋๋�ยวฉัันตายเนี่่�ยให้้คนนี้้� (นัักสัังคมสงเคราะห์์) ส่่ง ตอนนี้้�ไม่่ห่่วง
อะไรแล้้ว ฉัันห่่วงไอ้้คนนี้้�คนเดีียวเท่่านั้้�นแหละ ไม่่รู้้�เขาจะมารัับเมื่่�อไหร่่ ฉัันอยาก
ให้้ไปตอนฉัันเป็็น ๆ จะได้้เก็็บของมัันให้้หมด ”

ปััญหาและความยากลำำ�บากในการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน
1. ผู้้�สููงอายุุไม่่ได้้เรีียนหนัังสืือ จึึงไม่่สามารถอ่่านเขีียนได้้ การติิดต่่อกัับราชการและธนาคารจึึง
ต้้องการผู้้�ดููแลที่่�มีีจริิยธรรม ไม่่เอารััดเอาเปรีียบ มาดููแลเพื่่�อเบิิกเงิินให้้
2. ผู้้�สููงอายุุไม่่มีีความรู้้�ด้้านกฎหมาย ทำำ�ให้้เสีียประโยชน์์กรณีีปลดภาระหนี้้�จำำ�นองที่่�ดิินของ
แม่่สามีี ซึ่่�งในตอนนั้้�นชื่่�อในโฉนดยัังเป็็นชื่่�อของแม่่ เมื่่�อปลดภาระหนี้้�แล้้ว ลููกทุุกคนจึึงมีีสิิทธิิที่่�จะแบ่่ง
ที่่�ดิินมรดก
3. การนำำ�ที่่�ดิินไปจำำ�นำำ�หรืือจำำ�นองเป็็นการส่่วนตััว อาจทำำ�ให้้โดนเจ้้าหนี้้�เอาเปรีียบ เพราะไม่่มีี
ความรู้้�เรื่่�องกฎหมาย และอ่่านเขีียนไม่่ได้้
4. ผู้้�สูู ง อายุุ อ าศัั ย อยู่่�กัั บ บุุ ต รบุุ ญ ธรรมที่่�พิิ ก ารเป็็ น ออทิิ ส ติิ ก ไม่่ มีี ค วามรู้้�ที่่�จะสอนให้้
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บุุตรบุุญธรรมสามารถช่่วยเหลืือตััวเองได้้อย่่างเต็็มความสามารถ ทำำ�ให้้ต้้องรัับภาระในการดููแลในทุุกเรื่่�อง
ทั้้�งการรัับประทานอาหาร และอาบน้ำำ��แต่่งตััว
5. ผู้้�สููงอายุุไม่่มีที่่�ี อยู่่�อาศััยของตนเอง จึึงต้้องใช้้เบี้้�ยยัังชีีพเพื่่�อเป็็นค่่าเช่่าบ้้านรายได้้จึึงไม่่เพีียงพอ
6. เนื่่�องจากบุุคลิิกของผู้้�สููงอายุุเป็็นคนใจอ่่อน เมื่่�อลููกหรืือญาติิพี่่�น้้องมาขอยืืมเงิิน จึึงให้้ไปด้้วย
ความสงสารหรืือไม่่อยากพููดโกหก แต่่ไม่่เคยได้้รัับเงิินคืืนกลัับมาเลย
7. ลููกหลานเกี่่�ยวพัันกัับการเสพและค้้ายาเสพติิด เมื่่�อต้้องรัับโทษจคุุกทำำ�ให้้ลููกหลานไม่่สามารถ
ทำำ�งานเพื่่�อช่่ วยเหลืือจุุนเจืือครอบครััวได้้ เด็็กที่่�เกิิดมากัับสิ่่�งแวดล้้อมเช่่นนี้้� ที่่�ไม่่มีีพ่่อแม่่คอยดููแล
ให้้คำำ�แนะนำำ�อย่่างใกล้้ชิิด มีีโอกาสที่่�จะเข้้ามาพััวพัันกัับยาเสพติิดอย่่างไม่่จบสิ้้�น

ความเสี่่�ยง
1. ผู้้�อายุุอาจถููกเอารััดเอาเปรีียบจากลููกหลานและคนอื่่�น ๆ จากการที่่�อ่่านเขีียนไม่่ได้้ และความ
ใจอ่่อนเมื่่�อมีีคนมาขอเงิินหรืือความช่่วยเหลืือ
2. การไม่่มีีความรู้้�และไม่่มีีที่่�ปรึึกษาด้้านกฎหมายทำำ�ให้้ตััดสิินใจผิิดพลาดจนสููญเสีียทรััพย์์สิิน
จำำ�นวนมาก
3. ลููกหลานเกี่่�ยวพัันกัับยาเสพติิด อาจทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุตกเป็็นผู้้�ต้้องสงสััย

เมื่่�อไรจึึงควรให้้ความช่่วยเหลืือ/ พิิทัักษ์์คุ้้�มครอง
1. ชุุมชนควรจััดให้้มีีระบบการให้้ความรู้้�และคำำ�ปรึึกษาแก่่ประชาชนทั่่�วไป เพื่่�อให้้การตััดสิินใจ
บริิหารจััดการทรััพย์์สิินเกิิดประโยชน์์สููงสุุดหรืือไม่่เกิิดความเสี่่�ยงที่่�จะถููกเอารััดเอาเปรีียบจากบุุคคลอื่่�น
เพราะการตััดสิินใจเพื่่�อชำำ�ระหนี้้�หรืือบริิหารจััดการด้้านการเงิินและทรััพย์์สิินผิิดพลาดก่่อนการเป็็น
ผู้้�สููงอายุุ จะส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตเมื่่�อกลายเป็็นผู้้�สููงอายุุ
2. ชุุมชนควรจััดให้้คำำ�แนะนำำ�การเลี้้�ยงดููเด็็กพิิเศษ โดยการส่่งเสริิมพััฒนาการให้้เต็็มศัักยภาพ
ของเด็็ก เพื่่�อให้้เด็็กสามารถดููแลตตนเองได้้ และเป็็นภาระแก่่ผู้้�ดููแลและผู้้�สููงอายุุน้้อยที่่�สุุด

ระดัับความสามารถ ผู้้�สููงอายุุมีคี วามสามารถในการตััดสิินใจได้้อย่่างอิิสระ (full mutual autonomy)
ระดัับการให้้ความช่่วยเหลืือ ติิดตาม, ให้้ความช่่วยเหลืือ, ผู้้�สููงอายุุสามารถรัักษาสิิทธิิ/ความรัับผิิดชอบ
ในระดัับเบื้้�องต้้นของตนเอง, การพิิทัักษ์์คุ้้�มครองทางกฎหมาย/จริิยธรรม
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คุุณยายสุุนัันท์์
หญิิง อายุุ 78 ปีี จบชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5 เป็็นโรคหััวใจ อาศััยอยู่่�ที่่�สถานสงเคราะห์์

รููป 2.9 ประวััติิชีีวิิตคุุณยายสุุนัันท์์

ข้้อมููลเบื้้�องต้้นของผู้้�สููงอายุุ
คุุณยายสุุนัันท์์เป็็นคนกรุุงเทพฯ มีีพี่่�น้้องทั้้�งหมด 5 คน แต่่ห่่างหายกัันไป ไม่่สามารถติิดต่่อได้้
คุุณยายเคยติิดต่่อน้้องชายคนหนึ่่�งได้้ แต่่น้้องติิดสุุราและได้้ติิดต่่อคุุณยายเพื่่�อขอเงิินไปดื่่�มสุุรา คุุณยายไม่่
ชอบเลยบอกให้้ทางสถานสงเคราะห์์แจ้้งไปว่่าคุุณยายเสีียชีีวิิตแล้้ว จากนั้้�นไม่่ได้้รัับการติิดต่่อกลัับมาอีีก
ประสบเคราะห์์กรรมจนเกืือบไม่่รอดชีีวิิต
เมื่่�อตอนเป็็นวััยรุ่่�น คุุณยายเคยหนีีตามพระเอกละคร โดยเข้้าใจว่่าเป็็นผู้้�ชาย อัันที่่�จริิงแล้้วเขาเป็็น
ผู้้�หญิิงแต่่แต่่งตััวเป็็นผู้้�ชาย เขาเป็็นคนสอนคุุณยายร้้องเพลง เต้้นรำำ� “ เขาหััดให้้ หััดให้้ร้้อง หััดให้้เต้้น เวลา
ละครปิิดฉากเราก็็ออกไปเต้้นหน้้าฉาก ” เมื่่�อคุุณพ่่อของคุุณยายทราบเลยมาพากลัับไปแต่่งงานกัับผู้้�ชายที่่�
พ่่อหาให้้ คุุณยายแต่่งงานครั้้�งแรกตอนอายุุ 17 ปีี มีีลููกสาวด้้วยกััน 1 คน ถ้้าลููกสาวยัังมีีชีีวิิตอยู่่�น่่าจะมีีอายุุ
ประมาณ 60 ปีีกว่่าแล้้ว สามีีชอบดื่่�มเหล้้าและทำำ�ร้า้ ยร่่างกายอยู่่�บ่อ่ ยครั้้ง� จนต้้องหนีีออกมาจากบ้้านตอนอายุุ
22 ปีี ขณะที่่�ลููกสาวอายุุ 2 ขวบ และคุุณยายไม่่ได้้พบลููกอีีกเลยจนปััจจุุบััน เพราะไม่่สามารถติิดต่่อลููกได้้
	คุุณยายมาค้้าขายอยู่่�ที่่�นครปฐม จนได้้แต่่งงานใหม่่กัับผู้้�ที่่�คุุณยายเรีียกว่่า “หมออนามััย” เป็็น
คนจัังหวััดกาญจนบุุรีี ต่่อมาชวนกัันย้้ายมาอยู่่�ที่่�อำ�ำ เภอศรีีสวััสดิ์์� คุุณยายรัับซื้้�อพืืชไร่่ และขายสิินค้้าต่่างๆ
ซึ่่�งมัักจะรัับผลผลิิตจากชาวไร่่ เช่่นข้้าวโพด แทนเงิินสด มัักมีีชาวไร่่มายืืมเงิินคุุณยายจำำ�นวนมาก บางราย
เอาที่่�ดิินมาไว้้ให้้ แล้้วเอาเงิินไป
80

เมื่อไรและใครควรพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ

	บ้้านของคุุณยายและสามีีเป็็นบ้้านที่่�ค่่อนข้้างห่่างไกลจากชุุมชนและอยู่่�ในป่่า เมื่่�อคุุณยาย
อายุุ 45 ปีี คุุณยายและสามีีถูกู โจรปล้้น คนร้้ายมากัันหลายคนเอาปืืนและมีีดจี้้คุ� ณ
ุ ยายและสามีีเพื่่�อขู่่�เอาทรััพย์์สินิ
จากเหตุุการณ์์ครั้้�งนี้้�ทำำ�ให้้คุุณยายสููญเสีียสามีี และถููกปล้้นทรััพย์์สิินของมีีค่่าทั้้�งหมดไป โจรคิิดว่่าทำำ�ร้้าย
คุุณยายจนเสีียชีีวิิตแล้้วจึึงรอดชีีวิิตมาได้้ คุุณยายไปแจ้้งความ ตำำ�รวจสามารถจัับคนร้้ายได้้เพีียงคนเดีียว
และไม่่ได้้ทรััพย์์สิินอะไรกลัับคืืน คุุณยายรู้้�ว่่า คนปล้้นเป็็นชาวไร่่ที่่�ติิดเงิินคุุณยาย “ ลููกไร่่ติิดเงิินยายเยอะ
เอาที่่�มาไว้้ให้้ยาย แล้้วเอาเงิินไป ยายก็็ให้้ ถึึงกำำ�หนดไม่่คืืนเงิิน แต่่กลัับมาฆ่่าผััวยาย คืือ ฆ่่าทั้้�งคู่่�
แต่่ยายแกล้้งตาย ” ตั้้ง� แต่่นั้้น� มาคุุณยายจึึงย้้ายมาอยู่่�กัับเพื่่�อนที่่�อำำ�เภอลาดหญ้้า ค้้าขาย จนกระทั่่�งป่่วยหนััก
และได้้รับั การส่่งต่่อมายัังสถานสงเคราะห์์ที่่�อยู่่�ในปััจจุุบันั “ ร่่างกายไม่่ดีแี ล้้ว แบบว่่า ถููกทุุบ (ตีี จากการปล้้น)
ปััจจุุบัันนี้้� ยายก็็ยัังเจ็็บอยู่่� ของก็็ไม่่ได้้ เงิินก็็ไม่่ได้้ ”

ชีีวิิตในสถานสงเคราะห์์
คุุณยายอาศััยอยู่่�ในสถานสงเคราะห์์คนชราในจัังหวััดกาญจนบุุรีี มา 9 ปีีแล้้ว ตั้้�งแต่่อายุุ 69 ปีี
ในสถานสงเคราะห์์แห่่งนี้้�มีีผู้้�สููงอายุุหญิิงอยู่่�ประมาณ 70 คน คุุณยายเข้้ามาอยู่่�สถานสงเคราะห์์เพราะมีี
เพื่่�อนบ้้านแจ้้งเจ้้าหน้้าที่่�ให้้ไปรัับตััวมาเพราะกำำ�ลัังป่่วยหนััก อาศััยอยู่่�คนเดีียว ไม่่มีีใครดููแล “ เขา (เพื่่�อน)
มาแจ้้งทางนี้้ว่� า่ ยายไม่่สบายมาก อยู่่�คนเดีียว บ้้านยายอยู่่�ในป่่า ปลููกอยู่่�คนเดีียวไม่่มีใี คร ดีีไม่่มีใี ครรัังแกยาย
อุ้้�มเอามา ก็็มา ”
ตอนแรกคุุณยายไม่่อยากมาเพราะคิิดว่่า ต้้องเสีียค่่าใช้้จ่า่ ย ซึ่่�งเมื่่�อมาอยู่่�แล้้ว จึึงรู้้�ว่า่ ไม่่มีค่ี า่ ใช้้จ่า่ ยเลย
“ไม่่ เ สีี ยสั ั ก สลึึงเลย” อีี ก ทั้้� ง เจ้้ า หน้้ า ที่่�ของสถานสงเคราะห์์ ยัั ง พาไปหาหมอรัั ก ษาอาการป่่ ว ย
ห้้องพัักของคุุณยายมีีผู้้�สููงอายุุ 12 คน คุุณยายเล่่าว่่า การได้้มาอยู่่�ที่่�สถานสงเคราะห์์ส่่งผลให้้มีีชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
และได้้รัับการรัักษาพยาบาลหายจากอาการป่่วย
สถานสงเคราะห์์เปลี่่�ยนชีีวิิตคุุณยาย คุุณยายเล่่าว่่า ตอนมาอยู่่�สถานสงเคราะห์์ในตอนแรกมีีเงิิน
ติิดตััว 300 บาท แต่่มาอยู่่�ที่่�นี่่�ไม่่มีีค่่าใช้้จ่่ายใด ๆ ทั้้�งเสื้้�อผ้้า อาหาร ที่่�พััก รวมทั้้�งการไปโรงพยาบาลเพื่่�อ
รัักษาอาการเจ็็บป่่วย ทางสถานสงเคราะห์์เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบทั้้�งหมด คุุณยายเล่่าว่่า บางครั้้�งหากอยากกิิน
อะไรนอกเหนืือจากที่่�สถานสงเคราะห์์เตรีียมให้้ ก็็จะรวมตััวกัับเพื่่�อน ๆ เพื่่�อขอเมนููพิิเศษได้้ แต่่ห้้ามซื้้�อ
หรืือทำำ�เอง อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�สููงอายุุที่่�อยู่่�สถานสงเคราะห์์ไม่่ได้้เบี้้�ยยัังชีีพ เพราะโอนให้้สถานสงเคราะห์์เพื่่�อ
เป็็นค่่าใช้้จ่่าย สิิทธิิการรัักษาด้้วยบััตรทอง
	คุุณยายเล่่าว่่า ชีีวิิตสุุขสบายดีี แต่่ในตอนกลางคืืนทางสถานสงเคราะห์์จะเปิิดไฟในห้้องพัักเพีียง
ดวงเดีียว แสงสว่่างไม่่มากพอทำำ�ให้้คุุณยายไม่่กล้้าลุุกไปเข้้าห้้องน้ำำ��ในตอนดึึก กลััวจะหกล้้ม ต้้องเตรีียม
ภาชนะสำำ�หรัับปััสสาวะในตอนกลางคืืนไว้้ใกล้้ ๆ เตีียง คุุณยายกลััวการที่่�ไม่่สามารถช่่วยเหลืือตััวเองได้้
ทั้้�งการติิดเตีียง การเป็็นโรคสมองเสื่่�อม หรืือที่่�คุุณยายเรีียกว่่า ‘หลง’ “ เราก็็กลััว accident (อุุบััติิเหตุุ)
ตายเลย เดิินไม่่ได้้ แย่่เลย พาไปอยู่่�กัับคนหลงแน่่”
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คุุณยายมีีรายได้้จากงานฝีีมืือ และจากแขกผู้้�มาเยี่่�ยมเยืือน คุุณยายถัักโครเชเป็็นดอกไม้้ติิดผม
เพื่่�อวางจำำ�หน่่ายในร้้านค้้าของสถานสงเคราะห์์ ดอกละ 20 บาท โดยสถานสงเคราะห์์จะมีีห้้องหััตถกรรม
ซึ่่�งเป็็นห้้องให้้ผู้้�สููงอายุุทำำ�สิินค้้าฝีีมืือจำำ�หน่่ายให้้แก่่ผู้้�มาเยี่่�ยมเยีียน และส่่งเสริิมผู้้�สููงอายุุมีีรายได้้เสริิม และ
บางครั้้�งแขกที่่�มาเยี่่�ยมก็็ให้้เงิินคุุณยายไว้้ใช้้บ้้าง
คุุณยายเป็็นโรคหััวใจ มีีอาการหายใจไม่่ออก ต้้องกิินยา เคยผ่่าตััดมา 3 ครั้้ง� มัักมีีอาการตอนกลางคืืน
เวลามีีอาการจะร้้องเพลงไม่่ได้้ ก็็จะปฏิิเสธไม่่ร้้องเพลงให้้แขกที่่�มาเยี่่�ยมฟััง “ ถ้้าวัันไหนไม่่ดีีก็็บอกเขา
แขกมาแยะ เดี๋๋�ยวคนนั้้�นเรีียกมา เราก็็บอกว่่าไม่่ดีี กลััวว่่า จะขาดใจ เราก็็ต้้องรู้้�ตััวเรา ” อีีกทั้้�งยัังเป็็น
ความดัันโลหิิตและขาไม่่ดีจี ากการเดิินพลััดตก ทำำ�ให้้ต้อ้ งดามเหล็็กที่่�ขาเอาไว้้ ทางสถานสงเคราะห์์จะพาไปหา
หมอตามนััด โดยคุุณยายสามารถจดจำำ�วัันนััดได้้เอง
คุุณยายไม่่มีีฟัันสำำ�หรัับเคี้้�ยวอาหาร เพราะแพทย์์ไม่่สามารถใส่่ฟัันปลอมให้้ได้้ เนื่่�องจากอายุุ
มากทำำ�ให้้มีีความเสี่่�ยงในการรัักษา จึึงใช้้เหงืือกในการบดเคี้้�ยวอาหารแทน ความจำำ�คุุณยายยัังดีีมาก
สามารถจำำ�บ้้านเกิิด ชื่่�อโรงเรีียนที่่�ตนเองเรีียนจบมาได้้อย่่างแม่่นยำำ� คุุณยายมีีวิิธีีการฝึึกความจำำ� โดย
พยายามจำำ �ชื่่� อสมเด็็ จ พระเจ้้ า อยู่่�หัั ว องค์์ ปั ั จ จุุ บัั น ให้้ ไ ด้้ “ ตอนหลัั ง จำำ�ยาก ยายท่่ อ งเป็็ น สิิ บ รอบ
สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว มหาวชิิราลงกรณ์์ ตรงนี้้�ท่่องยากต้้องนึึกให้้ได้้ ช่่วงต้้นง่่าย บดิินทร์์เทพยวรางกููร
ท่่องยาก ต้้องท่่องให้้ได้้ ”
ในสถานสงเคราะห์์ มีีพยาบาลประจำำ�ดููแลด้้านสุุขภาพ และเป็็นคนพาผู้้�สููงอายุุไปโรงพยาบาล
ถ้้าเจ็็บป่่วย หรืือมีีนัดั กัับหมอ นอกจากนี้้� ยัังจััดให้้มีคี รููมาสอนออกกำำ�ลังั กาย อาทิิตย์์ละ 3 ครั้้ง� ถ้้าคุุณยาย
สุุขภาพดีีก็จ็ ะไปออกกำำ�ลังั กายเพื่่�อให้้ร่า่ งกายแข็็งแรง แต่่ช่ว่ งนี้้�คุณ
ุ ยายไม่่ค่อ่ ยสบาย จึึงไม่่ค่อ่ ยได้้ออกกำำ�ลังั กาย
ทำำ�ได้้แค่่ทานยาและนอนพัักผ่่อนอยู่่�ที่่�ห้้อง
คุุณยายเป็็นคนที่่�มีีสุุขภาพจิิตดีี มองโลกในแง่่ดีี และปล่่อยวาง คุุณยายช่่วยงานสถานสงเคราะห์์
ทุุกอย่่างที่่�คุุณยายสามารถช่่วยได้้ คุุณยายมัักจะไปไหว้้พระที่่�วััดใกล้้ ๆ นั่่�งกรรมฐาน สวดมนต์์เพื่่�อเป็็น
ที่่�พึ่่�งทางใจ บางครั้้�งก็็มีีเพื่่�อนและหลานที่่�คุุณยายเคยอุุปการะไว้้มาเยี่่�ยมบ้้าง
คุุ ณ ยายเป็็ น นัั ก ร้้ อ งประจำำ � สถานสงเคราะห์์ เพราะชอบการร้้ อ งเพลง สถานสงเคราะห์์
มัั ก ให้้ คุุ ณ ยายร้้ อ งเพลงให้้ แขกที่่�มาเยี่่�ยมฟัั ง สามารถจำำ � เนื้้� อ เพลงที่่�ชอบได้้ ทุุ ก เพลง ไม่่ ต้ ้ อ งดูู โ น้้ ต
ชอบร้้องเพลงของสุุนทราภรณ์์ สิ่่�งที่่�คุุณยายภููมิิใจที่่�สุุดคืือการได้้ร้้องเพลงถวายสมเด็็จพระเทพฯ ในครั้้�งที่่�
ท่่านเสด็็จมาเยี่่�ยมสถานสงเคราะห์์
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“ ที่่�ยายภููมิิใจที่่�สุุดคืือ ยายร้้องถวายพระเทพฯ แล้้วพระเทพฯ ท่่านให้้เหรีียญ
(คุุณยายร้้องเพลงไทรโยคแห่่งความหลััง) ... ท่่ามกลางสายลมโบยโบก ดิินน้ำำ��ธาร
ไทรโยค ดิินแดนแห่่งความหลััง ฉัันยัังจำำ�ได้้ต้้นเงาแห่่งไม้้บััง ตรงที่่�เราเคยนั่่�งอยู่่�กััน
เพีียงสองคน ”
สถานสงเคราะห์์มีีกฎระเบีียบ และบทลงโทษสำำ�หรัับผู้้�ทำำ�ผิิดกฎ ตััวอย่่างเช่่น สถานสงเคราะห์์
ไม่่อนุุญาตให้้ทำำ�อาหารเอง หรืือแอบฝากคนไปซื้้�อมา ไม่่เช่่นนั้้�นจะถููกลงโทษ เช่่น การถููกประเมิิน หรืือ
ถููกตััดเงิินที่่�ผู้้�มาเยี่่�ยมบริิจาคให้้เข้้ากองกลาง คุุณยายเล่่าว่่าเคยทำำ�ผิิดกฎแค่่ครั้้�งเดีียว โดนลงโทษให้้
เช็็ดกระจก ซึ่่�งเป็็นบทลงโทษเบา จากนั้้�นก็็ไม่่ทำำ�ผิิดระเบีียบอีีกเลย แต่่หากขโมยของ ทะเลาะกััน
ทำำ�ร้้ายร่่างกายกััน ก็็จะโดนบทลงโทษที่่�หนััก เช่่น การถููกย้้ายให้้ไปที่่�อื่่�น
“ บางคนก็็ไม่่เข้้าใจ บอกว่่าที่่�นี่่�บัังคัับ แต่่ว่่าคนส่่วนรวมก็็ต้้องมีีกฎ ไม่่อย่่างนั้้�น
ก็็ตีีกัันตายเลย ถ้้าเรามีีกฎก็็จะอยู่่�อย่่างสบาย แต่่ยายเคยผิิดอย่่างเดีียว โดนเช็็ด
กระจกครึ่่�งเดืือน ”

บ้้านหลัังสุุดท้้าย
คุุณยายคิิดว่่าอายุุมากแล้้ว ไม่่มีีอนาคตแล้้ว ตอนนี้้�ก็็ใช้้ชีีวิิตไป ไปไหว้้พระ นั่่�งกรรมฐาน สถาน
สงเคราะห์์จะเป็็นบ้้านหลัังสุุดท้้าย สถานสงเคราะห์์จะจััดทำำ�พิิธีีให้้ตามประเพณีีเมื่่�อเสีียชีีวิิต “ ทำำ�ตาม
ประเพณีีครบทุุกอย่่าง แต่่ว่่าทำำ�เร็็ว คืือ ไม่่ค้้างวััน ค้้างคืืน เลี้้�ยงพระ แล้้วก็็เผา เก็็บกระดููก ”

ปััญหาและความยากลำำ�บากในการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน
1. ก่่อนมาอยู่่�สถานสงเคราะห์์ ผู้้�สููงอายุุเป็็นผู้้�หญิิงอยู่่�คนเดีียว ไม่่มีคี นดููแลเมื่่�อเจ็็บป่่วย ไม่่สามารถ
ทำำ�งานหารายได้้เอง และมีีความเสี่่�ยงที่่�จะถููกทำำ�ร้้ายเพื่่�อขโมยทรััพย์์สิิน
2. การสููญเสีียจากเหตุุการณ์์ชิงิ ทรััพย์์ทำ�ำ ให้้สูญ
ู เสีียสามีีและทรััพย์์สินิ จึึงส่่งผลให้้ขาดความมั่่�นคง
ทางการเงิินและรายได้้
3. การถููกสามีีเก่่าทำำ�ร้า้ ยร่่างกาย จนทำำ�ให้้ไม่่สามารถใช้้ชีวิี ติ คู่่�ต่อ่ ไปได้้ และแยกทางกัันแบบกะทัันหััน
จึึงทำำ�ให้้ไม่่สามารถติิดต่่อลููกได้้อีีก ผู้้�สููงอายุุจึึงขาดลููกที่่�น่่าจะได้้ทำ�ำ หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ดููแล

ความเสี่่�ยง
ความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินชีีวิติ เกิิดขึ้้น� เมื่่�อสามีีเสีียชีีวิติ ขาดความมั่่�นคงด้้านการเงิิน เพราะขาดรายได้้
ขาดคนช่่วยดููแลด้้านความปลอดภััย และเมื่่�อเจ็็บป่่วยไม่่มีีคนพาไปหาหมอ
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เมื่่�อไรจึึงควรให้้ความช่่วยเหลืือ/ พิิทัักษ์์คุ้้�มครอง
1. ยุุติิการที่่�สามีีทำำ�ร้้ายร่่างกาย
2. เมื่่�อแยกกัันกัับสามีี ควรมีีที่่�พัักที่่�ปลอดภััย และมีีอาชีีพเพื่่�อเลี้้�ยงชีีพ

ระดัับความสามารถ ผู้้�สููงอายุุมีคี วามสามารถในการตััดสิินใจได้้อย่่างอิิสระ (full mutual autonomy)
ระดัับการให้้ความช่่วยเหลืือ สัังเกตการณ์์, ให้้ความช่่วยเหลืือ, ผู้้�สููงอายุุสามารถรัักษาสิิทธิิ/

ความรัับผิิดชอบในระดัับเบื้้�องต้้นของตนเอง
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คุุณตาสุุพร
ชาย อายุุ 84 ปีี จบปริิญญาโท ป่่วยเป็็นมะเร็็งต่่อมลููกหมาก ตั้้�งใจเป็็นอาสาสมััคร
และคนไร้้บ้้าน

รููป 2.10 ประวััติิชีีวิิตคุุณตาสุุพร

ข้้อมููลเบื้้�องต้้นของผู้้�สููงอายุุ
คุุณตาสุุพร จบการศึึกษาระดัับอนุุปริิญญาและปริิญญาตรีี คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ จาก
มหาวิิทยาลััยแห่่งหนึ่่�งในประเทศ จากนั้้�นได้้ทุุนไปเรีียนปริิญญาโทด้้านสุุขศึึกษาที่่�สหรััฐอเมริิกา ได้้รัับ
ปริิญญาโทสาขาสาธารณสุุข คุุณตาป่่วยเป็็นมะเร็็งต่่อมลููกหมากระยะที่่� 4 มา 5 ปีีแล้้ว ต้้องมาพบแพทย์์
ทุุก ๆ 3 เดืือน คุุณตากล่่าวว่่า “ผมก็็กลััวตายเหมืือนกััน แต่่ก็็ไม่่กัังวล จากนี้้�ไปเรื่่�อย ๆ ตามประสา ”
ดวงตาเป็็นต้้อ แต่่ยัังพอมองเห็็น จึึงยัังไม่่เคยพบแพทย์์เพื่่�อรัักษาต้้อ คุุณตาพยายามรัักษาสภาพ
ร่่างกายและสมองให้้มีีประสิิทธิิภาพ เพราะกลััวเป็็นโรคความจำำ�เสื่่�อม คุุณตาเคยรัับราชการเป็็นทหารที่่�
กระทรวงกลาโหมและเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ในกระทรวงสาธารณสุุข คุุณตายัังเคยทำำ�งานในองค์์กรรััฐวิิสาหกิิจ
และเอกชน (หน่่วยงานของคริิสเตีียน) และอาชีีพส่่วนตััวด้้วย แต่่ด้้วยนิิสััยส่่วนตััวของคุุณตาที่่�ชอบหา
ความรู้้�และประสบการณ์์ใหม่่ ๆ หุุนหัันพลัันแล่่น ไม่่ชอบทำำ�ตามกฎระเบีียบ ทำำ�ให้้คุุณตาทำำ�งานต้้อง
เปลี่่�ยนงานอยู่่�หลายแห่่ง คุุณตาเล่่าว่่า
“ ผมมีีนิิสััยไม่่ค่่อยจะดีี ผมชอบหาความรู้้�จากหลาย ๆ อย่่างแล้้วก็็หลายด้้าน นิิสััย
ส่่วนตััวก็็หุุนหัันพลัันแล่่นด้้วย เลยออกด้้วยการทำำ�ผิิดวิินััยไม่่ค่่อยดีี ก็็ลาออกอีีก
แล้้ ว ก็็ ไ ปสมัั ค รทำำ�งานเอกชนครัั บ เป็็ น องค์์ ก รของคริิส เตีี ย น ประมาณ 5-6 ปีี
ก็็ นิ ิ สั ั ย ไม่่ ดี ี ออกอีี ก นอกจากเปลี่่� ย นไปหาประสบการณ์์ แ ล้้ ว ยัั ง เกิิ ด เรื่่ � อ งกัั บ
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ผู้้ �บัั งคัั บบัั ญชา แล้้ วผมก็็ กลัั บเข้้ ามารัั บราชการอย่่ างเก่่ า…ผมนิิ สัั ยไม่่ ดีี อยู่่�อย่่ าง
คืือไม่่ชอบที่่�จะตั้้�งรกราก ไม่่ชอบที่่�จะมีีตั้้�งหลัักฐานนะครัับ ”

ปณิิธานเพื่่�อเป็็นอาสาสมััครช่่วยเหลืือผู้้�คนที่่�เดืือดร้้อน
	คุุณตานัับถืือคริิสตศาสนาและคิิดว่่าคนเราจะมีีคุณ
ุ ค่่าถ้้าได้้ช่ว่ ยเหลืือผู้้�อื่่�น คุุณตาคิิดว่่าการได้้เดิินทาง
ไปที่่�ต่่าง ๆ จะทำำ�ให้้ช่่วยเหลืือคนได้้มาก หลัังจากเกษีียณราชการจึึงตััดสิินใจเป็็นคนไร้้บ้้าน คุุณตาอยู่่�ที่่�
สนามหลวงและมีีเจ้้าหน้้าที่่�มาพบ จึึงให้้ไปคุุณตามาอยู่่�ที่่�บ้้านมิิตรไมตรีีซึ่่�งเป็็นสถานที่่�พัักชั่่�วคราวสำำ�หรัับ
คนไม่่มีที่่�ี อยู่่�อาศััย ซึ่่�งอยู่่�ในสัังกััดกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ แม้้ว่า่ ที่่�บ้้านมิิตรไมตรีี
มีีอาหารให้้ แต่่คุุณตามัักจะซื้้�อกิินเอง เพราะต้้องการพึ่่�งพาตนเองและช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น จึึงไม่่อยากให้้
ตััวเองเป็็นภาระแก่่องค์์กรหรืือคนอื่่�น ๆ ขณะใช้้ชีีวิิตอยู่่�ที่่�บ้้านมิิตรไมตรีี คุุณตาทำำ�หน้้าที่่�เป็็นอาสาสมััคร
ช่่วยงานจนทำำ�ให้้ผู้้�อำำ�นวยการเมตตาจััดห้้องพัักให้้ เพื่่�อเป็็นที่่�เก็็บหนัังสืือที่่�คุุณตาชอบอ่่าน คุุณตามัักซื้้�อ
หนัังสืือทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษมาอ่่าน แม้้จะมีีห้้องพัักแต่่คุุณตามัักจะนอนที่่�หน้้าตึึก เพื่่�ออาสาเป็็น
รปภ. ให้้ เพราะไม่่มีีรปภ.ประจำำ�อาคาร แม้้จะมีีที่่�อยู่่�เป็็นหลัักแหล่่ง แต่่คุุณตามัักหนีีออกมานอนบริิเวณ
ปั๊๊�มน้ำำ�มั
� นั อยู่่�บ่่อยครั้้ง� และช่่วยงานเล็็ก ๆ น้้อย ๆ จนสนิิทกัับผู้้�ที่่�ทำำ�งานในปั๊๊�มจึึงได้้รับั อนุุญาตให้้ใช้้ห้อ้ งสมุุด
ดููโทรทััศน์์ นอกจากนี้้�คุุณตายัังมุ่่�งมั่่�นที่่�จะบำำ�เพ็็ญประโยชน์์โดยไม่่หวัังสิ่่�งตอบแทน คุุณตาไม่่ยอมรัับความ
ช่่วยเหลืือจากทุุกคน รวมทั้้�งจากลููก เพราะมีีความตั้้ง� ใจว่่าจะช่่วยเหลืือคนอื่่�น จึึงไม่่ต้อ้ งการให้้คนอื่่�นมาช่่วยตน
คุุณตาพยายามช่่วยเหลืือตนเองโดยเดิินทางมาโรงพยาบาลและทำำ�ธุรุ กรรมที่่�ธนาคารด้้วยตััวเองโดยคุุณตา
กล่่าวว่่า
“ มีีความตั้้ง� ใจว่่า ในระยะสุุดท้้ายของชีีวิติ จะบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ ไม่่เห็็นว่่าการมีีหลัักฐาน
มีีบ้้าน มีีทรััพย์์สมบััติินั้้�นเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ อยากทำำ�ความดีี อยากบำำ�เพ็็ญประโยชน์์
ตั้้�งใจมาแต่่เด็็ก...ผมเป็็นอาสาสมััครเพื่่�อให้้เห็็นว่่า คนจะมีีราคามีีค่่าก็็ด้้วยการกระทำำ�
ก็็ อ ยากจะให้้ เ ป็็ น อาสาสมัั ค รกัั น เยอะ เผื่่ � อ ว่่ า จะเป็็ น ประโยชน์์ ต่ ่ อ โลก ...
ผมเป็็นอาสาสมััครบำำ�เพ็็ญอยู่่� ไม่่รัับเงิินและสิ่่�งของ เราก็็ไม่่รัับจริิง ๆ ก็็เพราะว่่า
ถ้้ารัับก็็เสีียนะครัับ เท่่ากัับว่่าเราเป็็นคนตอแหล ”

ครอบครััวไม่่ยอมรัับที่่�คุุณตาเป็็นคนไร้้บ้้าน
	คุุณตาเคยมีีภรรยาหลายคน และมีีลููกสาว 2 คนกัับภรรยาคนสุุดท้้าย ทั้้�งคู่่�ประมาณอายุุ 40 ปีี
ทำำ�งานอยู่่�ในกรุุงเทพฯ ลููกคนโตทำำ�งานบริิษััทเอกชน ส่่วนคนเล็็กรัับราชการเป็็นพยาบาล คุุณตาหย่่ากัับ
ภรรยาตอนอายุุประมาณ 45 ปีีและให้้สิิทธิิในการดููแลลููกแก่่ภรรยา และไม่่เคยกลัับไปอยู่่�ที่่�บ้้านอีีกเลย
เพราะคุุณตาคิิดว่่าการมีีบ้้านหรืือที่่�อยู่่�ประจำำ�จะเป็็นอุุปสรรคต่่อการเป็็นอาสาสมััคร และไม่่ถืือว่่าทรััพย์์
สมบััติิเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ คุุณตาเล่่าให้้ฟัังว่่า
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“ มีีลููกสาว 2 คนครัับ ตอนที่่�ตั้้�งใจจะจริิงจัังกัับภรรยาคนที่่�มีีลููกเนี่่�ย เพราะผมมีี
ภรรยาหลายคน แต่่ ว่่าเขาจะเป็็นหมัันรึึเปล่่าผมก็็ไม่่ทราบ... คนนี้้�เพื่่�อนหาให้้
เกรงใจเพื่่ � อ นนะ ก็็ มี ี ลูู กด้้ ว ยกัั น 2 คน ผมก็็ ห าเหตุุ ที่่ � จ ะไม่่ เ ป็็ น ครอบครัั ว อีี ก
ด้้ วยการยึึดความคิิ ดเดิิมตั้้� งแต่่ เป็็นเด็็ก ว่่าจะเป็็นอาสาสมััครบำำ�เพ็็ญประโยชน์์
หาประสบการณ์์ หาความรู้้� และทำำ�ความดีีต่่อไป ”
ภรรยาไม่่ยอมรัับความคิิดนี้้�จึงึ แยกทางกััน คุุณตาดื่่�มเหล้้าอย่่างหนััก จนเคยประสบอุุบัติั เิ หตุุตกลง
มาจากรถจัักรยานยนต์์ เลืือดคั่่�งในสมอง ต้้องรัักษาตััวและบำำ�บัดั อยู่่�ระยะหนึ่่�ง คุุณตาและลููกยัังคงติิดต่่อกััน
อยู่่�ทางโทรศััพท์์ และติิดต่่อนััดพบกัับลููกคนเล็็กเวลาที่่�คุุณตามีีนัดั พบแพทย์์ ส่่วนลููกคนโตจะมาติิดต่่อมาบ้้าง
แต่่ไม่่ยอมรัับที่่�คุุณตาเป็็นคนไร้้บ้้านจึึงไม่่ต้้องการให้้สามีีมาพบ คุุณตาเล่่าเหตุุการณ์์ว่่า
“ ตอนที่่� เขาไม่่ เข้้ า ใจผม คนที่่� ผ มหย่่ า ด้้ ว ยเนี่่� ย ผมก็็ บ อกว่่ า เขาจะหย่่ า ก็็ ไ ด้้ น ะ
เขาก็็ ค งจะโกรธผม เพราะผมไม่่ รั ั บ ผิิ ด ชอบด้้ ว ย ภรรยาก็็ เ ป็็ น คนส่่ ง เสีี ยลูู กเอง
เขาก็็ รั ั ง เกีี ย จละครัั บ …เพราะว่่ า มัั น มีี เ หตุุ ผ ลที่่� ว่ ่ า ผมทำำ�ไปเพื่่ � อ เสีี ยส ละให้้ เขา
ที่่�ให้้เขาหย่่า ตอนนั้้�นผมทำำ�งานเอกชน ทั้้�งมููลนิิธิิ ทั้้�งองค์์กร ไปทำำ�งานที่่�เชีียงใหม่่
ภรรยาก็็อยู่่�ที่่�กรุุงเทพฯ ผมก็็เลยเคว้้งคว้้างแล้้วก็็กิินเหล้้าเป็็นเหตุุผลในการหย่่า ”

การจััดการและวางแผนทางการเงิิน
รายได้้ ห ลัั ก ของคุุ ณ ตาคืื อ เงิิ น บำำ � นาญจากการรัั บ ราชการ 10 ปีี สุุ ด ท้้ า ยก่่ อ นวัั ย เกษีี ย ณ
เดิิมได้้เงิินเดืือนละ 1,100 บาท ซึ่่�งไม่่พอใช้้ คุุณตาจะซื้้�ออาหารให้้คนที่่�ต้้องการหรืือคนยากไร้้เสมอ แต่่
การเดิินทางหรืือเปลี่่�ยนสถานที่่�บ่่อย ๆ ทำำ�ให้้มีีค่่าใช้้จ่่ายมากและรายได้้ไม่่เพีียงพอ คุุณตาจึึงวางแผน
เพื่่�อให้้เดิินทางไม่่มากนััก หากสถานที่่�ไม่่ไกลมาก จะเดิินไปเอง และพยายามประหยััดและลดค่่าใช้้จ่่าย
ส่่วนตััว กระทั่่�ง 3 ปีีที่่�ผ่่านมาทางรััฐบาลได้้เพิ่่�มบำำ�นาญให้้เป็็น 9,000 บาท เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับค่่าจ้้าง
แรงงาน จึึงทำำ�ให้้คุณ
ุ ตามีีรายได้้เพีียงพอ คุุณตามีีบัญ
ั ชีีธนาคารและจะไปเบิิกเงิินมาใช้้ด้ว้ ยตนเอง ไม่่พึ่่�งพาใคร
ส่่วนค่่ารัักษาพยาบาลเป็็นระบบเบิิกตรงจากสวััสดิิการข้้าราชการบำำ�นาญ จึึงไม่่ต้้องสำำ�รองจ่่ายไปก่่อน
หากคุุณตาเสีียชีีวิิตจะได้้เงิินบำำ�เหน็็จเป็็น 30 เท่่าของเงิินบำำ�นาญ ซึ่่�งจะยกเป็็นมรดกให้้ลููก คนละประมาณ
300,000 – 400,000 บาท และคุุณตาได้้บริิจาคร่่างกายให้้โรงพยาบาลศิิริิราชไว้้เพื่่�อการศึึกษา

เมื่่�อกลายเป็็นคนไร้้บ้้านทำำ�ให้้ชีีวิิตมีีความเสี่่�ยง
	คุุณตาไม่่ต้้องการให้้ใครมาดููแลเป็็นพิิเศษ เรื่่�องเดีียวที่่�คุุณตาสนใจคืือ จะทำำ�อย่่างไรให้้ตััวเอง
มีีคุุณค่่า มีีประโยชน์์ต่่อผู้้�อื่่�น หากวัันหนึ่่�งคุุณตาไม่่สามารถทำำ�อะไรได้้ด้้วยตนเอง คุุณตาคิิดว่่าพระเจ้้า
น่่าจะเมตตาให้้มีีทางออกในชีีวิิตได้้ และผู้้�อำำ�นวยการบ้้านมิิตรไมตรีีดููแลจััดการให้้หากตนเองเสีียชีีวิิตลง
จงจิตต์ ฤทธิรงค์, กาญจนา ตั้งชลทิพย,์ รศรินทร์ เกรย์, พิมลพรรณ นิตย์นรา 87

คุุณตาคิิดว่่าการเป็็นอาสาสมััคร มีีความเสี่่�ยงตลอดเวลาทั้้�งทางร่่างกายและจิิตใจ เช่่น อาจประสบ
อุุบััติิเหตุุหรืือถููกทำำ�ร้้ายร่่างกาย คุุณตาเคยโดนคนทำำ�ร้้าย จึึงต้้องมีีอุุปกรณ์์เป็็นเหล็็กแหลมไว้้ป้้องกัันตััว
คุุณตาจึึงต้้องรอบคอบในการใช้้ชีีวิิต คุุณตาจะมีีหนัังยางสีีดำำ� 2 เส้้นใส่่ไว้้ที่่�ข้้อมืือทั้้�ง 2 ข้้างไว้้เป็็นเครื่่�อง
เตืือนความจำำ� หากวัันไหนมีีกิิจกรรมที่่�ต้้องทำำ� คุุณตาจะนำำ�หนัังยางมาคาดไว้้บริิเวณกึ่่�งกลางฝ่่ามืือ
เพื่่�อเป็็นสััญลัักษณ์์เตืือนตนเองว่่ามีีกิิจกรรมสำำ�คััญที่่�ต้้องทำำ� แต่่หากไม่่มีีกิิจกรรมต้้องทำำ�จะสวมหนัังยาง
ให้้อยู่่�บริิเวณข้้อมืือ คุุณตาได้้เล่่าถึึงเหตุุการณ์์ตอนถููกทำำ�ร้้ายว่่า
“ อาสาสมััครก็็มีี (ความเสี่่�ยง) ตลอดเวลาครัับ ทั้้�งทางกายและใจ...ผมเคยโดนชกก็็มีี
เขาคงจะหมั่่�นไส้้อะไรไม่่ทราบ…ก็็คนทั่่�วไปตามถนนเนี่่�ยแหละครัับ…เขาก็็คงขััดตา…
ไม่่รู้้�จัักกััน...ปกติิผมจะพกเหล็็กปลายแหลมอยู่่� ไม่่ได้้จะเอามาแทงเขานะ แต่่ติิด
เอาไว้้ป้้องกัันตััว ”

เบื้้�องลึึกในจิิตใจยัังคงต้้องการความรัักจากครอบครััว
	คุุณตายัังเป็็นห่่วงครอบครััว เป็็นห่่วงลููกเกี่่�ยวกัับการใช้้ชีีวิิต คุุณตาไม่่มีีเรื่่�องต้้องกัังวลเกี่่�ยว
กัับตนเอง เพราะไม่่มีีสมบััติิให้้ต้้องจััดการ และได้้ทำำ�สิ่่�งที่่�ต้้องการแล้้ว คืือการได้้เป็็นอาสาสมััครช่่วยเหลืือ
ผู้้�คน คุุณตารู้้�สึึกไม่่สมหวัังทางด้้านจิิตใจ เพราะตนเองเป็็นคนอ่่อนไหวในเรื่่�องความรััก คุุณตาเล่่าว่่า
“ ผมพยายามที่่�จะไม่่เจ็็บปวดในเรื่่�องความรััก ผมเป็็นคนอ่่อนไหว สิ่่�งที่่�เอาชนะ
ผมได้้ก็็คืือความรััก ...ผมเป็็นคนที่่�มีีความอาภััพในเรื่่�องรััก ผมก็็เกืือบตายทางใจ
และซััดเซพเนจรไปเพื่่�อหาเหตุุผลให้้ตััวเอง เรื่่�องความรัักเนี่่�ยผมคงจะถููกสาปมา ”
แต่่ที่่�ผ่่านมาตนไม่่อยู่่�ในสถานภาพที่่�พร้้อมจะมีีความรััก เนื่่�องจากคุุณตาต้้องการทำำ�ตามปณิิธาน
ที่่�จะเดิินทางเป็็นอาสาสมััครในที่่�ต่่าง ๆ จึึงไม่่สามารถรัับผิิดชอบดููแลใครได้้ ในความรู้้�สึึกเบื้้�องลึึก
คุุณตาต้้องการอยู่่�ในบรรยากาศของการมีีครอบครััวที่่�อบอุ่่�น อย่่างไรก็็ตาม คุุณตายอมรัับในสิ่่�งที่่�ตนเอง
ตััดสิินใจเลืือก คุุณตาได้้พููดทิ้้�งท้้ายไว้้ว่่า
“ ผมคิิ ด ว่่ า ทางด้้ า นจิิ ต ใจ ผมคิิ ด ว่่ า ผมเป็็ น คนเร่่ ร อน ไม่่ ใช่่ เร่่ ร่ ่ อ นทางกาย
แต่่ผมเป็็นคนที่่�มีีความทุุกข์์ยากทางจิิตใจ เพราะผมเป็็นคนที่่�ตััดสิินใจจะอยู่่�ลำำ�พััง
แต่่ มั ั น มารู้้ � ต อนนี้้� ว่ ่ า มัั น ไม่่ ใช่่ มัั น ต้้ อ งมีี ก ารช่่ ว ยเหลืือกัั น พาไปโรงพยาบาล…
ได้้ อ ย่่ า งก็็ ต้ ้ อ งเสีี ย อย่่ า ง…อยากจะมีี เ พื่่ � อ นทางกายและใจ ผมเป็็ น คนที่่� …
(คุุ ณ )เคยอ่่ า นหนัั ง สืือพุุ ท ธศาสนาไหม ว่่ า คนทุุ ก คนก็็ ต้ ้ อ งมีี ก รรมทาง
ครอบครัั ว เป็็ น เพราะตัั ว เอง ผมเป็็ น คนชอบพิิ สูู จน์์ ช อบหาประสบการณ์์
ก็็คิิดก็็เหมืือนกัันว่่าจะลำำ�บาก แต่่ด้้วยความตั้้�งใจก็็ยัังไปไม่่รอด ทำำ�แล้้วก็็ต้้องกล้้ารัับ ”
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ปััญหาและความยากลำำ�บากในการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน
1. แม้้ผู้้�สููงอายุุจะมีีเงิินบำำ�นาญเพีียงพอกัับค่่าใช้้จ่่าย และมีีสวััสดิิการรัักษาพยาบาลข้้าราชการ
บำำ�นาญแบบเบิิกตรง แต่่ผู้้�สููงอายุุไม่่มีีคนดููแลใกล้้ชิิดเมื่่�อต้้องการความช่่วยเหลืือกรณีีฉุุกเฉิิน
2. ผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่ได้้อยู่่�กัับครอบครััว ไม่่มีคี นพููดคุุยด้้วยได้้อย่่างสนิิทใจ อาจรู้้�สึกึ ว้้าเหว่่ และต้้องการ
ที่่�พึ่่�งพิิงทางจิิตใจ

ความเสี่่�ยง
1. ผู้้�สููงอายุุไร้้บ้้าน ทำำ�ให้้เสี่่�ยงต่่อการถููกทำำ�ร้้ายร่่างกาย
2. ความต้้องการของผู้้�สููงอายุุที่่�ต้้องการเป็็นอาสาสมััคร หรืือจิิตอาสา และความเข้้าใจว่่า
การอยู่่�บ้้านเป็็นอุุปสรรค อาจทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุไม่่ได้้อยู่่�ในสถานที่่�ถููกสุุขลัักษณะและเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อ
เป็็นโรค

เมื่่�อไรจึึงควรให้้ความช่่วยเหลืือ/ พิิทัักษ์์คุ้้�มครอง

เมื่่�อตััดสิินใจออกมาใช้้ชีีวิิตนอกบ้้าน หรืือหย่่ากัับคู่่�สมรส และไม่่ได้้อยู่่�กัับบุุตร

ระดัับความสามารถ ผู้้�สููงอายุุมีีความสามารถในการตััดสิินใจได้้อย่่างอิิสระ (full mutual autonomy)
ระดัับการให้้ความช่่วยเหลืือ สัังเกตการณ์์
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พระสำำ�ราญ
ชาย อายุุ 71 ปีี จบการศึึกษาระดัับอนุุปริิญญา เป็็นโรคหอบหืืด อาศััยอยู่่�ที่่�วััด

รููป 2.11 ประวััติิชีวิี ิตพระสำำ�ราญ

ข้้อมููลเบื้้�องต้้นของผู้้�สููงอายุุ
พระสำำ�ราญมีีภููมิิลำำ�เนาอยู่่�ที่่�จัังหวััดยะลา ทำำ�งานค้้าขายกัับพ่่อและแม่่ ต่่อมาจึึงได้้เข้้ามาเรีียนที่่�
กรุุงเทพฯ โดยอาศััยอยู่่�ที่่�วัดั แห่่งหนึ่่�งจนเรีียนจบในระดัับอนุุปริิญญาในพ.ศ. 2524 ก่่อนที่่�จะบวชเมื่่�อปีีที่่�ผ่า่ นมา
พระสำำ�ราญเคยแต่่งงาน มีีบุุตรชาย 1 คน ภรรยาเสีียชีีวิิตแล้้ว มีีโรคประจำำ�ตััวคืือ หอบหืืดอย่่างรุุนแรง
ทำำ�ให้้ไม่่สามารถอยู่่�ในสถานที่่�ที่่�มีีมลพิิษ เช่่น ฝุ่่�นหรืือควััน เพราะจะทำำ�ให้้อาการกำำ�เริิบจนอาจหมดสติิ
แพทย์์จึึงแนะนำำ�ไม่่ให้้อยู่่�คนเดีียว ปััจจุุบัันพระสำำ�ราญอาศััยอยู่่�ที่่�วััดแห่่งหนึ่่�งในจัังหวััดกาญจนบุุรีีที่่�ไม่่ห่่าง
จากโรงพยาบาล เผื่่�อกรณีีฉุุกเฉิินที่่�จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการรัักษาจากแพทย์์ทัันทีี

ชีีวิิตการทำำ�งานจนเกษีียณอายุุ
หลัังจากเรีียนจบพระสำำ�ราญทำำ�งานช่่วยสอนกัับบรรณารัักษ์์ที่่�มหาวิิทยาลััยเพื่่�อรอบรรจุุเป็็น
ครูู และสอนพิิเศษวิิชาภาษาอัังกฤษ แต่่สุุดท้้ายไม่่ได้้บรรจุุเนื่่�องจากไม่่มีีตำำ�แหน่่งงานว่่าง ในพ.ศ. 2534
พระสำำ�ราญได้้เข้้าทำำ�งานที่่�การสื่่�อสารแห่่งประเทศไทยอยู่่�ช่่วงระยะเวลาหนึ่่�ง จนกระทั่่�ง พ.ศ. 2540
หลัังจากปรัับโครงสร้้างองค์์กร จึึงได้้ลาออกและไปสอนหนัังสืือระดัับมััธยมศึึกษาที่่�โรงเรีียนคริิสเตีียนที่่�
จัังหวััดยะลา แม้้จะได้้ค่่าตอบแทนสููง แต่่เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีความขััดแย้้งรุุนแรงจึึงทำำ�ให้้มีีความเครีียด เพราะ
ได้้ยิินเสีียงปืืนและระเบิิดอยู่่�บ่่อยครั้้�ง พระสำำ�ราญเล่่าว่่าในตอนแรกไม่่รู้้�ว่่าในพื้้�นที่่�นั้้�นมีีสถานการณ์์ความ
ขััดแย้้งอย่่างรุุนแรง จนกระทั่่�งได้้เดิินทางไปสอนและโดนโจรปล้้น เมื่่�อทำำ�งานครบตามสััญญา 4 ปีี
จึึงย้้ายกลัับมาทำำ�งานในกรุุงเทพฯ อยู่่�ระยะหนึ่่�ง และย้้ายมาอยู่่�ที่่�กาญจนบุุรีีซึ่่�งเป็็นบ้้านเกิิดของภรรยา
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ทำำ�งานสอนพิิเศษเรื่่�อยมา หลัังจากเกษีียณพระสำำ�ราญเลืือกที่่�จะรัับบำำ�เหน็็จเพื่่�อนำำ�เงิินมาให้้ลููกชายทำำ�
ธุุรกิิจ เมื่่�อลููกชายถููกฟ้้องล้้มละลายจากธุุรกิิจรัับออกแบบและก่่อสร้้างรีีสอร์์ท เพราะไม่่มีีเอกสาร
หลัักฐานใบนำำ�เข้้าไม้้ ทำำ�ให้้ตนสููญเสีียเงิินสะสมไปทั้้�งหมด ปััจจุุบัันลููกชายพระสำำ�ราญรัับจ้้างดููแล
คอมพิิวเตอร์์ให้้กัับโรงงานแห่่งหนึ่่�ง

เป็็นจิิตอาสาหลัังสููญเสีียภรรยา
ภรรยาของพระสำำ�ราญเสีียชีีวิิตด้้วยโรคมะเร็็งตอนอายุุ 50 ปีี ขณะนั้้�นพระสำำ�ราญอายุุ 61 ปีี
การสููญเสีียทำำ�ให้้เสีียใจมากและเกิิดภาวะเครีียดอย่่างหนััก อยู่่�คนเดีียวเพราะลููกชายมีีครอบครััวไปแล้้ว
คุุณหมอจึึงชวนให้้มาทำำ�งานจิิตอาสาที่่�โรงพยาบาล โดยทำำ�หน้้าที่่�ซัักประวััติิคนไข้้ ซึ่่�งจะปฏิิบััติิงาน
ระหว่่างเวลา 6.30 น. -14.00 น. ทุุกวััน หลัังเลิิกงานจากโรงพยาบาลจะทำำ�ทองม้้วนจนถึึงเวลาประมาณ
3-4 ทุ่่�ม เพื่่�อนำำ�ไปฝากขายตามร้้านค้้า พระสำำ�ราญทำำ�งานจิิตอาสารวมเวลาได้้ 9 ปีี (อายุุ 61-69 ปีี)
แล้้วจึึงมาบวชพระตอนอายุุ 70 ปีี
“ ภรรยาเสีียตอนอายุุ 50… ตอนนั้้�นอยู่่�คนเดีียว มัันเครีียดอยู่่�ด้้วยนะ มัันว้้าเหว่่...
คุุณหมอชวน บอกว่่าช่่วยงานโรงพยาบาลเถอะ…เป็็นจิิตอาสา…ทำำ�ทุุกอย่่างตั้้�งแต่่
ซัักประวััติิ ตอนนั้้�นแฟนเพิ่่�งเสีียนะ พอแฟนเสีียนี่่�ผมก็็เครีียดแล้้วนะ… มัันเครีียด
มากเลย…แล้้ ว ก็็ ทำำ� เป็็ น จิิ ต อาสาอยู่่�จน (อายุุ ) 69 แล้้ ว ก็็ บ วชตอน 70 (ถาม:
ทำำ�ไมตอนนั้้�นท่่านถึึงตััดสิินใจบวชคะ) มัันเครีียดหลาย ๆ อย่่างนะ ปรึึกษาหลายคน
ปรึึกษาพระ พระก็็บอกห่่มผ้้าเหลืืองนะ อะไร ๆ มัันจะได้้ไม่่มารบกวน แต่่เอาเข้้า
จริิงไม่่ใช่่ ”

ภััยใกล้้ตััวที่่�ไม่่อาจเลี่่�ยงได้้
พระสำำ�ราญตััดสิินใจบวชเพราะต้้องการความสงบ และบรรเทาความเครีียดจากการสููญเสีีย
ภรรยาและทรััพย์์สิิน แต่่เมื่่�อบวชแล้้วพบปััญหาภายในวััด เช่่น การเสพยาและดื่่�มสุุราของพระลููกวััด
พระสำำ�ราญถููกข่่มขู่่�จากอัันธพาลที่่�มาเสพยา ทำำ�ให้้เครีียดและหวาดระแวงว่่าจะถููกทำำ�ร้้าย
“...ผมเปิิดประตููเข้้าไปเจอ... เสพยาอยู่่� 2 คน คนหนึ่่�งเมาสะลึึมสะลืือ… เขาชี้้�หน้้าผม
มัันต้้องเอาเรื่่�องอยู่่�แล้้วเพราะรู้้�เห็็นพฤติิกรรมมัันหมดแล้้ว…มัันอาฆาตทุุกกิิริิยาที่่�
ผมอยู่่�หรืือว่่าจะไปไหนทำำ�อะไร มัันจะคอยแอบถ่่ายรููปผม แล้้วให้้พวกมัันมากวน
ผมจะต้้องวััดความดัันที่่�โรงพยาบาลอาทิิตย์์ละ 2 ครั้้�ง มัันก็็ประกบมายืืนดูู ถ่่ายรููป
เขามาจ้้องเราตลอด… เนี่่�ยผมก็็อยู่่�ในอัันตราย ”
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เมื่่�อเกิิดความเครีียดมัักจะเกิิดอาการช็็อกต้้องมีีคนนำำ�ส่่งโรงพยาบาลอยู่่�บ่่อยครั้้�ง คุุณหมอจึึง
แนะนำำ�ว่่าไม่่ให้้อาศััยอยู่่�ที่่�วััดเดิิมเพราะจะทำำ�ให้้เครีียดมากขึ้้�น และไม่่มีีใครสามารถช่่วยจััดการปััญหาการ
ถููกข่่มขู่่�ได้้ จึึงวางแผนจะไปอยู่่�กัับลููกชาย แต่่ระหว่่างวัันทุุกคนไปทำำ�งาน ทำำ�ให้้พระสำำ�ราญต้้องอยู่่�คนเดีียว
เจ้้าอาวาสจึึงไม่่เห็็นด้้วยหากจะไปอยู่่�กัับลููกชาย จึึงแนะนำำ�ว่่าให้้อยู่่�ที่่�วััดเช่่นเดิิมเพราะมีีรถพาไปส่่ง
โรงพยาบาลได้้ทัันเมื่่�ออาการกำำ�เริิบ แม้้จะเป็็นสมณเพศแต่่ยัังมีีค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อการรัักษาพยาบาลที่่�เป็็น
ค่่ายาพิิเศษนอกบััญชีีครั้้�งละประมาณ 200 บาท สำำ�หรัับยาที่่�ใช้้ได้้ 10 วััน

กลายเป็็นบุุคคลสาบสููญ สููญเสีียทรััพย์์สิิน และถููกข่่มขู่่�เอาชีีวิิต
ระหว่่างที่่�พระสำำ�ราญบวชเป็็นพระไม่่ได้้กลัับไปบ้้านที่่�ภาคใต้้เป็็นเวลานาน จนกระทั่่�งได้้รัับแจ้้ง
จากคนรู้้�จัักว่่าที่่�ดิินของตนถููกพี่่�สาว พี่่�เขย และหลานแท้้ ๆ แอบอ้้างสิิทธิิเป็็นเจ้้าของ และไปแจ้้งความว่่า
พระสำำ�ราญเป็็นบุุคคลสาบสููญ หลัังจากได้้ทราบข่่าวเรื่่�องที่่�ดิินแล้้ว ตนยัังได้้รัับโทรศััพท์์ข่่มขู่่�ไม่่ให้้กลัับไป
ดำำ�เนิินการขอที่่�ดิินคืืน มิิฉะนั้้�นอาจโดนทำำ�ร้้ายจนถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต ทำำ�ให้้พระสำำ�ราญกลััวและไม่่มีีความคิิดที่่�
จะกลัับไปยัังพื้้�นที่่�นั้้�นอีีก พระสำำ�ราญเล่่าว่่า
“ เชื่่�อมั้้�ยที่่�ผมยัังไม่่ได้้เล่่า มัันเครีียดมากถึึงขนาดว่่าผมถููกโกง นา ที่่�ไร่่ ที่่�สวนยางพารา
ที่่�สวนทุุเรีียน ถููกพี่่�สาว พี่่�เขย และหลาน โกงทำำ�แจ้้งว่่าผมหายสาบสููญ แล้้วก็็จััดการ
เอาหมดเลย…อยู่่�ที่่�ปััตตานีี พื้้�นที่่�สีีแดง…เขาโกงผมไปเฉย ๆ ทั้้�ง ๆ ที่่�เป็็นพระ
แล้้วหลานไอ้้ตัวั แสบเขาบอกว่่า สึึกมาสิิ สึึกมาเอาสิิ...ไม่่เท่่านั้้น� นะ ที่่ข� องแฟนก็็ถูกู โกงอีีก
เพราะว่่าแฟนเสีียไปก็็แล้้ว...มาถููกโกงเอาตอนเขารู้้�ว่า่ ผมบวชนี่่�แหละ...แล้้วได้้โทรศััพท์์
ลึึกลัับที่่เ� ป็็นคนที่่รู้� �จั้ กั ที่่เ� ขารัักผม เตืือนว่่าห้้ามกลัับไปเด็็ดขาด ให้้ทำำ�ประกัันชีีวิติ ให้้เยอะ ๆ
หน่่อย เขาบอกตายแน่่ ไม่่ยาสั่่�งก็็ลููกปืืน ”

ความหวัังเพื่่�อใช้้ชีีวิิตกัับลููกชายอย่่างเรีียบง่่ายและได้้พบเพื่่�อนเก่่าสัักครั้้�ง
พระสำำ�ราญเคยวางแผนว่่าจะสึึกไปทำำ�เกษตรที่่�กาญจนบุุรีีกัับลููกชาย ใช้้ชีีวิิตเรีียบง่่าย ไม่่ต้้อง
แย่่งชิิงทรััพย์์สิินกัับใคร ที่่�วางแผนจะทำำ�การเกษตรนั้้�นเพราะได้้ข่่าวมาว่่าจะมีีโครงการแบ่่งที่่�ดิินให้้คน
ไม่่มีีรายได้้ได้้ทำำ�กิิน โดยวางแผนไว้้ว่่าจะให้้ลููกชายเลี้้�ยงวััว หากยัังไม่่ได้้ที่่�ดิินทำำ�กิินก็็จะอยู่่�วััดไปก่่อน
อย่่างไรก็็ตามพระสำำ�ราญไม่่ คิิดจะไปอยู่่�สถานสงเคราะห์์ เพราะมีีทััศนคติิไม่่ดีีต่่อสถานสงเคราะห์์
นอกจากนี้้�พระสำำ�ราญยัังมีีความคาดหวัังที่่�จะได้้พบเพื่่�อนสนิิทที่่�ปััตตานีี ซึ่่�งเคยชวนพระสำำ�ราญไปอยู่่�ด้้วย
แต่่ไม่่สามารถเดิินทางไปคนเดีียวได้้ พระสำำ�ราญได้้เล่่าไว้้ว่่า
“ ลููกชายบอกถ้้าพ่่อทำำ�(ไร่่)ได้้ เราก็็ช่่วยกััน ลููกชายเขาจะเลี้้�ยงวััว เขา (ภาครััฐ)
จะแบ่่งให้้ที่่�ว่่าคนละ 5 ไร่่ 10 ไร่่ (ถาม: หลวงตาเคยคิิดไปอยู่่�สถานสงเคราะห์์ไหม)
ลููกชายไปเห็็ น สภาพเขาแล้้ ว เขาบอกไม่่ ไ หว ... ลููกชายส่่ ง ไลน์์ ม าให้้ ดูู บอกนี่่�
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สถานสงเคราะห์์ พ่่ออย่่าคิิดว่่าจะไปอยู่่�นะ...(ถาม: หลวงตาคาดหวัังชีีวิิตอย่่างไร)
มีี ค นรู้้ �จั ั ก ที่่� ปั ั ต ตานีี เป็็ น เพื่่ � อ นสนิิ ท กัั น มาก...เขาชวนผมไปอยู่่�กัั บ เขา...
ผมคิิดว่่ามัันอัันตรายไปคนเดีียว พระที่่�วััดและหมอบอกไม่่ให้้เดิินทางคนเดีียวมััน
อัันตราย เกิิดช็็อกขึ้้�นมา ผมว่่าจะนั่่�งรถไฟกลัับไปด้้วยนะ ไปอยู่่�ให้้มัันต่่างถิ่่�นเผื่่�อ
จิิตใจมัันจะได้้สบาย ๆ ”

ปััญหาและความยากลำำ�บากในการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน
1. พระสำำ�ราญมีีโรคประจำำ�ตััว และ ความเครีียดจากการสููญเสีียภรรยา ทรััพย์์สิินที่่�เก็็บออมมา
และสิ่่�งแวดล้้อมในวััด ทำำ�ให้้ต้้องการไปอยู่่�กัับลููกชาย แต่่ก็็ไม่่สามารถทำำ�ได้้ เพราะไม่่สามารถอยู่่�คนเดีียว
ระหว่่างเวลากลางวัันที่่�ลููกไปทำำ�งาน เพราะจะไม่่มีีคนคอยช่่วยเหลืือเมื่่�อมีีอาการกำำ�เริิบ
2. ข้้อจำำ�กััดเรื่่�องที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ควรอยู่่�ใกล้้โรงพยาบาล เพื่่�อให้้เดิินทางไปถึึงและได้้การรัักษา
อย่่างทัันท่่วงทีี และไม่่ต้้องการไปอยู่่�สถานสงเคราะห์์ ทำำ�ให้้ต้้องอาศััยอยู่่�ที่่�วััด จึึงไม่่สามารถเปลี่่�ยน
สถานที่่�เพื่่�อลดความเครีียดได้้จึึงอาจทำำ�ให้้มีีความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดอาการหมดสติิฉัับพลััน
3. ถููกญาติิโกงที่่�ดิิน และสููญเสีียเงิินออมทั้้�งหมดเพื่่�อช่่วยลงทุุนกิิจการก่่อสร้้างของลููกชาย
ปััจจุุบัันลููกชายล้้มละลาย ประสบปััญหาการเงิิน

ความเสี่่�ยง

1. ไม่่มีีลููกหรืือญาติิพี่่�น้้องคอยดููแลพาไปหาหมอเมื่่�อมีีอาการช็็อกกะทัันหััน ไม่่สามารถไปอยู่่�
กัับลููกชายได้้เพราะตอนกลางวัันต้้องอยู่่�คนเดีียว
2. ภาวะความเครีียดทำำ�ให้้อาการกำำ�เริิบได้้ตลอดเวลา

เมื่่�อไรจึึงควรให้้ความช่่วยเหลืือ/ พิิทัักษ์์คุ้้�มครอง
1. เมื่่�อทราบว่่าถููกโกงที่่�ดิิน จึึงควรมีีกระบวนการเพื่่�อช่่วยอ้้างสิิทธิิให้้ได้้รัับที่่�ดิินคืืน และมีี
การคุ้้�มครองให้้ผู้้�สููงอายุุอยู่่�ได้้อย่่างปลอดภััย
2. เนื่่�องจากมีีความรู้้�และยัังสามารถทำำ�งานที่่�ไม่่ต้้องการกำำ�ลัังแรงงานหนััก การให้้เป็็นจิิตอาสา
ในโรงพยาบาลและมีีที่่�พัักใกล้้โรงพยาบาล จะทำำ�ให้้ได้้รัับการรัักษาอย่่างทัันท่่วงทีี

ระดัับความสามารถ ผู้้�สููงอายุุไม่่มีีความสามารถในการตััดสิินใจเฉพาะเรื่่�อง (partially incompetent)
ระดัับการให้้ความช่่วยเหลืือ สัังเกตการณ์์, ให้้คำำ�ปรึึกษา, การพิิทัักษ์์คุ้้�มครองทางกฎหมาย/จริิยธรรม

จงจิตต์ ฤทธิรงค์, กาญจนา ตั้งชลทิพย,์ รศรินทร์ เกรย์, พิมลพรรณ นิตย์นรา 93

2.3 ผู้้�สููงอายุุมีีภาวะสมองเสื่่�อม

พี่่�นิิด
หญิิง จบการศึึกษาระดัับปริิญญาโท เป็็นผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อม

รููป 2.12 ประวััติิชีีวิิตพี่่�นิิด

ข้้อมููลเบื้้�องต้้นของผู้้�สููงอายุุ
พี่่�นิิ ด จบการศึึ ก ษาระดัั บ ปริิ ญ ญาโท ปัั จ จุุ บัั น ทำำ �ธุุ ร กิิ จ ส่่ ว นตัั ว ร่่ ว มกัั บ สามีี พี่่�นิิ ด มีี พี่่�น้ ้ อ ง
8 คน พี่่�นิิ ด เป็็ น คนที่่� 4 พี่่�น้้ อ งช่่ ว ยกัั น ดูู แ ลพ่่ อ และแม่่ ที่่�ป่ ่ ว ยเป็็ น โรคสมองเสื่่�อมในระยะเริ่่�มต้้ น
ซึ่่�งพี่่�นิิดเป็็นผู้้�ดููแลหลััก คุุณพ่่ออายุุ 84 ปีี เป็็นคนจีีนที่่�เดิินทางมาอาศััยอยู่่�ในประเทศไทย ปััจจุุบันั มีีสัญ
ั ชาติิไทย
สามารถอ่่านเขีียนภาษาไทย ภาษาอัังกฤษ จีีนกลาง และจีีนแต้้จิ๋๋�วได้้ คุุณพ่่อเรีียนภาษาไทยและภาษา
อัังกฤษภาคค่ำำ�� คุุณพ่่อทำำ�งานเป็็นผู้้�จััดการโรงรัับจำำ�นำำ� แม้้จะเกษีียณแล้้วแต่่เจ้้าของโรงรัับจำำ�นำำ�ยัังคง
ให้้คุุณพ่่อมาทำำ�งานเป็็นบางวััน มีีรายได้้เดืือนละหมื่่�นกว่่าบาท ส่่วนคุุณแม่่อายุุ 80 ปีี เกิิดที่่�ประเทศไทย
จบการศึึกษาระดัับวิิชาชีีพ สามารถอ่่านเขีียนภาษาไทยและจีีนได้้ คุุณแม่่เป็็นแม่่บ้้านที่่�คอยดููแลลููก ๆ
8 คนมาโดยตลอด จนกระทั่่�งลููก ๆ โตและมีีครอบครััวจึึงได้้ย้้ายออกไป

ตรวจพบภาวะสมองเสื่่�อม
คุุณแม่่ป่ว่ ยเป็็นโรคเบาหวานตั้้ง� แต่่อายุุ 50 ปีี และพยายามดููแลตนเองอย่่างดีี โดยการออกกำำ�ลังั กาย
และควบคุุมอาหาร จนกระทั่่�ง 2 ปีีก่่อน คุุณแม่่มีีพฤติิกรรมเปลี่่�ยนไป คืืออารมณ์์ฉุุนเฉีียว หงุุดหงิิดง่่าย
และหลงลืืม พี่่�นิิดจึึงได้้ปรึึกษากัับญาติิที่่�เป็็นหมอและได้้พาคุุณแม่่ไปพบหมอทางจิิตเวช ในตอนนั้้�น
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คุุณหมอวิินิิจฉััยว่่าเป็็นโรคสมองเสื่่�อม เพื่่�อให้้แน่่ใจพี่่�นิิดจึึงได้้ปรึึกษากัับญาติิที่่�เป็็นหมออีีกครั้้�ง เนื่่�องจาก
คุุณพ่่อมีีอาการพููดซ้ำำ��และหลงลืืมเช่่นกััน จึึงพาคุุณพ่่อและคุุณแม่่ไปตรวจพร้้อมกัันด้้วยวิิธีี MRI ผลตรวจ
พบว่่าทั้้�งสองท่่านมีีภาวะสมองเสื่่�อมระยะเริ่่�มต้้น คุุณพ่่อมีีระดัับของอาการน้้อยกว่่าคุุณแม่่ ในขณะที่่�
คุุณแม่่ต้้องทานยา 2 เม็็ด คุุณพ่่อจะทานยาเพีียงแค่่ 1 เม็็ด พี่่�นิิดเล่่าว่่า
“ คุุ ณ พ่่ อ เป็็ น อัั ล ไซเมอร์์ เ หมืือนกัั น ปัั ญ หาที่่� เราต้้ อ งให้้ ส องคนเอาไปตรวจ
เพราะว่่ า คนพ่่ อ เริ่่� ม เป็็ น แล้้ ว คุุ ณ แม่่ กิ ิ น ยาชะลอของความเสื่่ � อ มสองเม็็ ด
คุุ ณ พ่่ อ กิิ น เม็็ ด เดีี ย ว ทำำ�ให้้ เ ห็็ น ถึึงระดัั บ (ภาวะสมองเสื่่ � อ ม คุุ ณ แม่่ เ ป็็ น มากกว่่ า
คุุณพ่่อ...โรคนี้้�มีี 8 ระยะ คุุณแม่่ระยะ 5 แล้้ว คืือ ระยะ 1-2-3 เรารู้้�ได้้ยากมาก
เพราะว่่าแกดููเหมืือนคนปกติิมาก คุุณพ่่อจะมีีอาการซึ่่�งเราก็็ไม่่ได้้ คิิดว่่าแกเป็็น
สมองเสื่่�อม เลยตรวจคู่่�…คุุณพ่่อก็็รู้้�ตอนที่่�ทำำ� MRI เหมืือนกััน คุุณหมอสรุุปว่่าเป็็น
เราก็็ตกใจ ที่่�จริิงเราเอาคุุณแม่่มาตรวจ คุุณหมอก็็ได้้จ่่ายยาคุุณพ่่อไปด้้วย ”
	ปััจจุุบัันคุุณพ่่อและคุุณแม่่เช่่าตึึกแถวเก่่าแห่่งหนึ่่�งกัับผู้้�ดููแล 1 คน ที่่�พี่่�นิิดเป็็นคนจ้้างไว้้เพื่่�อให้้
ดููแลพ่่อและแม่่และทำำ�งานบ้้าน คุุณพ่่อรัักและผููกพัันกัับตึึกแถวนี้้�มากเพราะอาศััยมาตั้้�งแต่่ยัังเด็็ก
สภาพเก่่าและทรุุดโทรม มีีปััญหาเรื่่�องน้ำำ��เสีีย แต่่คุุณพ่่อไม่่ยอมย้้ายไปที่่�อื่่�น

การเป็็นโรคสมองเสื่่�อมส่่งผลต่่อการดููแลสุุขภาพ
	พี่่�นิิ ด เล่่ า ว่่ า เมื่่�อคุุ ณ แม่่ เ ป็็ น โรคสมองเสื่่�อม ทำำ � ให้้ พ ฤติิ ก รรมการดูู แ ลตนเองไม่่ เ หมืื อ นเดิิ ม
ไม่่ออกกำำ�ลัังกาย ในบางครั้้�งลืืมทานข้้าวและยา จนเมื่่�อเมื่่�อปลายปีีที่่�แล้้ว คุุณแม่่มีีอาการวููบ เพราะลืืม
ทานยาโรคเบาหวานและขาดน้ำำ�� ซึ่่�งการหลงลืืมเป็็นอาการหนึ่่�งของโรคสมองเสื่่�อม พี่่�นิิดเล่่าว่่า
“ ตอนนั้้น� รู้แ�้ ล้้วว่่าคุุณแม่่สมองเสื่่อ� ม เราก็็เข้้ามาหาแก เริ่่ม� อยู่่�ใกล้้ชิดิ แม่่อยู่่�หน้้าห้้องน้ำำ��
อยู่่�ดีี ๆ ก็็ทิ้้�งตััวลงไป แต่่พอดีีเราอยู่่�หน้้าห้้องน้ำำ��ตรงนั้้�น...ไปถึึงพอดีีที่่�ช้้อนตััวแกทััน
แกก็็นอนมีีสติิ เอามาน้ำำ�� หวานมาให้้กินิ ก็็คิดิ ว่่าดีีขึ้้น� แล้้ว ก็็พาจากหน้้าห้้องน้ำำ�� ไปที่่โ� ซฟา
แต่่ว่่าลุุกไม่่ได้้ เดิินได้้ 5 ก้้าวก็็ล้้มลงมา แต่่พอนอนก็็คุุยได้้ปกติิ พอเดิินไม่่กี่่�ก้้าวก็็วููบอีีก
หมอก็็อธิิบายว่่าระบบประสาทอััตโนมััติิเสื่่�อม ซึ่่�งเกิิดจากการเป็็นเบาหวานมานาน
คืือระบบหลอดเลืือดเสีีย ”

พ่่อแม่่สมองเสื่่�อมต้้องการผู้้�ดููแล
เนื่่�องจากลููกทุุกคนมีีภาระหน้้าที่่�ทำำ�ให้้ต้อ้ งหาคนดููแล เดิิมมีีแม่่บ้า้ นอยู่่� 1 คนที่่�ดููแลพ่่อและแม่่มานาน
18 ปีี ไม่่เคยมีีปัญ
ั หา แต่่เมื่่�อคุุณแม่่ป่ว่ ยเป็็นโรคสมองเสื่่�อมจึึงเกิิดการระแวงแม่่บ้า้ น กลััวว่่าแม่่บ้า้ นจะขโมยของ
อีีกทั้้�งยัังเกิิดความหึึงหวงแม่่บ้้านกัับคุุณพ่่อทำำ�ให้้แม่่บ้้านต้้องออกจากงานไป พี่่�นิิดบอกว่่า
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“ เราคิิดว่่าต้้องมีีคนดููแลคุุณพ่่อ คุุณแม่่ เพราะว่่าลููก 8 คนต้้องทำำ�งาน จะบอกว่่า
ให้้แต่่ละคนลาออกก็็ไม่่มีีใครลาออก เพราะว่่าทุุกคนเงิินเดืือนสููงหมด ทุุกคนมีีภาระ
มีีลููกต้้องเลี้้�ยง ผ่่อนบ้้าน ผ่่อนรถ คุุณแม่่ไม่่เอาแม่่บ้้านคนเก่่า เพราะแกเข้้าใจว่่า
จะมาแย่่งคุุณพ่่อไป”
เมื่่�อไม่่มีีแม่่บ้้านดููแล ด้้วยความกลััวจะเกิิดอัันตรายกัับพ่่อและแม่่ พี่่�นิิดจึึงรีีบหาแม่่บ้้านคนใหม่่
ผ่่านบริิษััททางอิินเทอร์์เน็็ต บริิษััทส่่งแม่่บ้้านมาในวัันที่่�พี่่�นิิดติิดต่่อไป แต่่อยู่่�ได้้เพีียง 1 วััน ก็็ขอลาออก
เพราะสภาพบ้้านไม่่เอื้้�ออำำ�นวย ทางบริิษััทจึึงได้้ส่่งแม่่บ้้านคนใหม่่มา ซึ่่�งแม่่บ้้านคนนี้้�มีีลัักษณะนิิสััยพููดคุุย
เก่่ง เอาใจเก่่ง ทำำ�ให้้คุุณพ่่อและคุุณแม่่ชอบจนเกิิดความไว้้ใจ แม่่บ้้านคนนี้้�ทำำ�งานได้้ 3 เดืือนและรีีบลาออก
อ้้ า งเหตุุ ผ ลว่่ า จะไปทำำ � งานต่่ า งประเทศที่่�ได้้ เ งิิ น เดืื อ นสูู ง กว่่ า ซึ่่�งในความจริิ ง แล้้ ว เหตุุ ผ ลนั้้� น เป็็ น
สิ่่�งหลอกลวง พี่่�นิิดเล่่าว่่า
“ คนนี้้�ดููขยัันขัันแข็็ง…ให้้นอนห้้องใกล้้ ๆ คุุณพ่่อ คุุณแม่่ เพราะว่่าห้้องติิดกััน
คิิดว่่าถ้้ามีีปััญหาจะได้้เรีียกได้้เลย…พาไปหาหมอก็็จะเอาน้้องไปด้้วย...อยู่่�ได้้ ประมาณ
3 เดืือนกว่่า คนนี้้�ขอลาออกกะทัันหััน บอกว่่าจะไปทำำ�งานที่่�ไต้้หวััน ให้้เงิินเดืือนสููงมาก
จึึงขอออก เราก็็บอกศููนย์์ ศููนย์์บอกว่่าเห็็นน้้องบอกว่่าตกดาดฟ้้าก็็เลยต้้องออก
คืือพููดไม่่ตรงกััน เราก็็ไม่่เป็็นไรจะออกก็็รั้้�งไม่่ได้้ ศููนย์์ก็็ต้้องรีีบจััดหาคนใหม่่มาให้้ ”

สููญเสีียทรััพย์์สิินเพราะความไว้้ใจ
ความไว้้เนื้้�อเชื่่�อใจของผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อมทำำ�ให้้เกิิดโอกาสในการถููกหลอกลวงและสููญเสีียทรััพย์์สินิ
เนื่่�องจากคุุณแม่่มีีตู้้�เซฟที่่�เก็็บของมีีค่่ารวมทั้้�งสลากของธนาคารต่่าง ๆ ที่่�โดยปกติิแล้้วคุุณแม่่จะเปิิดดููของ
ภายในตู้้�เซฟเป็็นประจำำ� ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้แม่่บ้้านสัังเกตเห็็นและรอโอกาสที่่�จะเอาทรััพย์์สิิน พี่่�นิิดรู้้�เรื่่�องที่่�
คุุณแม่่ถููกหลอกเอาทรััพย์์สิิน เพราะคุุณแม่่มีีพัันธบััตรที่่�ทางธนาคารติิดต่่อมาให้้ไปรัับเงิินเนื่่�องจากครบ
กำำ�หนดจำำ�นวน 500,000 บาท เมื่่�อพี่่�นิิดตรวจสอบยอดเงิินที่่�ทางธนาคารโอนมาให้้ก็็พบว่่ามีีเงิินอยู่่�
5 แสนกว่่าบาทรวมยอดเงิินเดิิมที่่�มีีอยู่่�ในบััญชีี แต่่เนื่่�องจากพี่่�สาวต้้องการเงิินก้้อนเพื่่�อไปลงทุุนธุุรกิิจ
พี่่�สาวจึึงได้้ปรึึกษากัับพี่่�นิิดและคุุณแม่่ ซึ่่�งคุุณแม่่เป็็นคนบอกให้้พี่่�สาวเอาเงิินที่่�ได้้จากพัันธบััตรไปใช้้ลงทุุน
ก่่อน พี่่�นิิดเล่่าเหตุุการณ์์นั้้�นให้้ฟัังว่่า
“ คุุณแม่่มีีพัันธบััตรอยู่่� ธนาคารส่่งเอกสารมาหลายครั้้�งให้้ไปเอาเงิินเพราะครบ
เวลาแล้้ว...เงิินจากพัันธบััตรถููกโอนเข้้ามาในธนาคาร...เราก็็เอาสมุุดบััญชีีไปอััพเดท
คืือมีีแจ้้งว่่าโอนเข้้ามาแล้้ว ยอดประมาณ 5 แสนกว่่า กัับอีีกไม่่กี่่�หมื่่�น พี่่�สาวต้้องการ
ใช้้เงิินลงทุุนเปิิดร้้าน ...คุุณแม่่ก็็บอกว่่าไปถอนเงิินก้้อนนี้้� เมื่่�อต้้นปีีไปถอนที่่�ธนาคาร...
เงิินไม่่พอถอน 5 แสน เขาบอกว่่าคุุณแม่่ต้้องตััดเงิินที่่�กู้้�ไป 5 หมื่่�นบาท พร้้อมดอกเบี้้�ย
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อ้้าว!!...มาม๊๊ากู้้�เงิินเหรอ กู้้�ไปเมื่่�อไหร่่ แม่่ยัังไม่่สบายอยู่่�เลย เขาบอกว่่ากู้้�ตอนปลายปีี
2558 หรืือว่่าต้้นปีี 2559 ตอนนั้้�นคุุณแม่่ ยัังไม่่สบายอยู่่� ....ธนาคารก็็เริ่่�มตกใจ
บอกว่่ า กู้้ � จ ริิ ง ๆ ก็็ ไ ปค้้ น เอกสารต่่ า ง ๆ ธนาคารไม่่ ไ ด้้ มั่่ � ว มีี ล ายเซ็็ น คุุ ณ แม่่
กู้้ � เ งิิ น หมดเลย เซ็็ น ทุุ ก หน้้ า แม่่ ก็ ็ ไ ปด้้ ว ย แม่่ ม ากู้้ � เ งิิ น ตอนไหน ก็็ จำำ� ไม่่ ไ ด้้
ธนาคารเขาก็็ ไ ม่่ รู้ ้ �ว่ ่ า ใครมา ... แต่่ เขาสรุุ ป ว่่ า คุุ ณ แม่่ กู้ ้ � เ งิิ น ไป 5 หมื่่ � น จริิ ง ๆ
และตััดค่่าดอกเบี้้�ยออกไปอีีก มีีเอกสารไล่่ทีีละหน้้า ก็็จะมีีเบอร์์โทรศััพท์์ติิดต่่อ
ต่่าง ๆ ก็็มีีเบอร์์บ้้านแม่่ และมีีเบอร์์มืือถืืออัันหนึ่่�ง... เราก็็ไล่่เช็็คพี่่�น้้องก็็ไม่่ใช่่ ก็็เอะใจว่่า
พี่่�เลี้้ย� งคนดููแลคนนี้้�ไหม ก็็เปิิดดููว่่าตรงกััน ... เขาพาแม่่ไป และไม่่นานเท่่าไหร่่ก็ล็ าออก”
เมื่่�อรู้้�ความจริิงแล้้ว พี่่�นิิดไม่่อยากให้้คุุณแม่่รัับรู้้�และเสีียใจ ส่่วนคุุณพ่่อเกรงว่่าแม่่บ้้านจะ
กลัับมาทำำ�ร้า้ ยแม่่จึงึ ไม่่ได้้แจ้้งความกัับตำำ�รวจ เมื่่�อได้้แม่่บ้า้ นคนใหม่่มาดููแล จึึงได้้พูดู คุุยกัับพี่่�น้้องคนอื่่�นเพื่่�อหา
ทางป้้องกัันการถููกฉ้้อโกงอีีก

บััญชีีค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อความโปร่่งใสในครอบครััว
พี่่�นิิดเล่่าว่่าเดิิมไม่่ได้้บอกพี่่�น้้องคนอื่่�นว่่าคุุณพ่่อและคุุณแม่่ป่่วยเป็็นโรคสมองเสื่่�อม เพราะพี่่� ๆ
ป่่วยเป็็นความดัันจึึงไม่่กล้้ารบกวน พี่่�นิิดพาพ่่อและแม่่ไปหาหมอและรัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ ด้้วย
ตนเองร่่วมกัับน้้องสาวอีีก 1 คน โดยมีีค่่าใช้้จ่่ายประมาณ 3 – 5 หมื่่�นบาทต่่อเดืือน เป็็นค่่าจ้้างแม่่บ้้าน
ค่่ า โทรศัั พ ท์์ ค่่ า อาหาร ค่่ า ทำำ � งานล่่ ว งเวลาวัั น อาทิิ ต ย์์ ข องแม่่ บ้ ้ า นรวมประมาณ 2 หมื่่�นกว่่ า บาท
นอกจากนี้้�ยัังมีีค่่ารัักษาพยาบาล ค่่าของใช้้ภายในบ้้าน แต่่มีีเฉพาะค่่าจ้้างแม่่บ้้านเท่่านั้้�นที่่�คุุณแม่่ช่่วย
จ่่ายให้้ เมื่่�อน้้องสาวตกงานทำำ�ให้้ไม่่สามารถช่่วยค่่ารัักษาพยาบาลเหมืือนเดิิมได้้ ทำำ�ให้้พี่่�นิิดมีีภาระมากขึ้้�น
ไม่่สามารถดููแลได้้คนเดีียว จึึงได้้บอกพี่่�น้้องคนอื่่�น ๆ และจััดทำำ�บััญชีีกลางขึ้้�นมาเพื่่�อให้้พี่่�น้้องคนอื่่�นช่่วย
ค่่าใช้้จ่่ายแต่่ละเดืือน แต่่ก็็ยัังไม่่มีีใครโอนเงิินเข้้ามาในบััญชีีเพราะทุุกคนมีีภาระมากแม้้จะเงิินเดืือนสููง
ก็็ตาม แต่่ยังั โชคดีีที่่�น้อ้ งคนหนึ่่�งเป็็นข้้าราชการ สามารถใช้้สิทิ ธิิข้า้ ราชการในการรัักษาพ่่อและแม่่ได้้ช่ว่ ยลด
ภาระค่่าใช้้จ่า่ ยได้้ในระดัับหนึ่่�ง นอกจากนี้้�พี่่�นิดิ ยัังจััดทำำ�บัญ
ั ชีีงบดุุลเพื่่�อแสดงยอดเงิินต่่าง ๆ ให้้พี่่�น้อ้ งคนอื่่�น ๆ
ได้้ รัั บ ทราบว่่ า มีี ค่ ่ า ใช้้ จ่ ่ า ยใดบ้้ า งและเพื่่�อป้้ อ งกัั น ปัั ญ หาด้้ า นการเงิิ น ที่่�จะเกิิ ด ขึ้้� น ภายในครอบครัั ว
ในอนาคต พี่่�นิิดเล่่าว่่า
“ ที่่�ผ่่านมาก็็จะทำำ�บัั ญชีี น้้องบอกว่่าช่่วยกัันออกสองคน ตอนหลัังน้้องตกงาน
เราก็็ไม่่กล้้าเอา ตอนนี้้�ตััวเองออกเงิิน และขอคุุณแม่่เป็็นบางส่่วน บางส่่วนเบิิก
ราชการ เพราะว่่าน้้องสาวเป็็นอาจารย์์ ช่่วยทุ่่�นไปได้้เยอะมาก ปกติิจะเป็็นคนทำำ�
บัั ญชี ี ล ะเอีี ย ดว่่ า รัั บ เงิิ น จากน้้ อ งสาวเท่่ า ไหร่่ และรายจ่่ า ยแต่่ ล ะเดืือนเท่่ า ไหร่่
เราก็็สรุุปให้้คุุณพ่่อดููว่่า พี่่�น้้องใครออกเงิินอะไรบ้้าง แล้้วก็็ทำำ� balance บััญชีี
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ว่่าน้้องออกไม่่เยอะ เป็็นคุุณแม่่ออก แล้้วก็็ตััวเองออก ... ค่่าไปโรงพยาบาลเท่่าไร
เราทำำ�บัั น ทึึกและบอกพี่่� น้้ องว่่ า เรามีี ใ บเสร็็ จรัั บเงิิ นทุุ กอย่่ าง ทำำ�เหมืือนบริิ ษั ั ท
ทุุกอย่่างต้้องมีีที่่�มาที่่�ไป...เราสร้้างกลุ่่�มและถ่่ายรููปส่่งในไลน์์ (Line) ให้้ดููหมด...
เวลาที่่� ทำำ�ก็ ็ ต้ ้ อ งป้้ อ งกัั น ตัั ว เองด้้ ว ย ทุุ ก อย่่ า งต้้ อ งสามารถตรวจสอบได้้ ห มด
ไม่่อย่่างนั้้�นอาจจะเป็็นจำำ�เลย และมีีปััญหาระหว่่างพี่่�น้้องกัันได้้ ตอนนี้้�เริ่่�มเปิิด
เผยค่่าใช้้จ่่ายแต่่ละเดืือนส่่งให้้พี่่�น้้องดููว่่า ยอดเท่่านี้้� ตอนนี้้�เริ่่�มเปิิดบััญชีีส่่วนกลาง
และบอกว่่าใครจะโอนเท่่าไรก็็ได้้ เอามาเป็็นค่่าใช้้จ่่าย ณ วัันนี้้�ก็็ไม่่มีีใครโอนเข้้ามา
นี่่�คืือเรื่่�องจริิง ”

เข้้าใจผู้้�ป่่วยภาวะสมองเสื่่�อม
พี่่�นิิดเล่่าว่่าในแต่่ละสััปดาห์์พี่่�นิิดจะหยุุดทำำ�งานประมาณ 2 วัันครึ่่�ง เพื่่�อใช้้เวลามาดููแลพ่่อและ
แม่่ เช่่น การพาไปหาหมอ พาไปกิินข้้าว พาคุุณพ่่อไปส่่งที่่�ทำำ�งาน แล้้วพี่่�นิิดจะทำำ�งานในวัันหยุุดแทน
เพราะตนเองไม่่ได้้ทำำ�งานประจำำ�และเป็็นเจ้้าของกิิจการทำำ�ให้้สามารถยืืดหยุ่่�นเวลาในการดููแลพ่่อแม่่
ส่่วนพี่่�น้้องคนอื่่�น ๆ จะช่่วยกัันดููแลในวัันที่่�พี่่�นิิดต้้องทำำ�งาน โดยจะสื่่�อสารกัันผ่่านแอพพลิิคชัันไลน์์ซึ่่�ง
สามารถทำำ�ให้้ครอบครััวใกล้้ชิิดกัันได้้มากขึ้้�น พี่่�นิิดเล่่าว่่า
“เราพยายามเคลีี ยร์ ์ ง าน ทำำ�งานตอนกลางคืืน เพื่่ � อ ที่่� พรุ่่� งนี้้� จ ะอยู่่�กัั บ แม่่ ทั้้ � ง วัั น
อาทิิตย์์หนึ่่ง� เราจะไม่่ไปทำำ�งาน 2 วัันครึ่่ง� ใน 5 วััน พี่่�สาว กัับคนอื่่น� ๆ ที่่�ทำำ�งานเป็็นลููกจ้้าง
ซึ่่�งเขาหยุุดไม่่ได้้ จะไปดููแลพ่่อแม่่เสาร์์ อาทิิตย์์ เราก็็ต้้องมานั่่�งทำำ�งานวัันเสาร์์ อาทิิตย์์
เราที่่�เป็็นธุุรกิิจก็็จะจััดเวลา คืือพาแม่่ไปหาหมอ ไปส่่งพ่่อที่่�ทำำ�งาน พาไปกิินข้้าว
และเรากลัับมาบ้้านอยู่่�กัับแม่่ ”
	พี่่�นิิดเล่่าว่่าตามการแนะนำำ�ของหมอ ผู้้�ป่่วยจะมีีปัญ
ั หาด้้านความจำำ� คืือ ความจำำ�ระยะสั้้น� จะหายไป
แต่่ความจำำ�ระยะยาวยัังคงอยู่่� คนดููแลต้้องทำำ�ให้้ความทรงจำำ�ระยะยาวอยู่่�ได้้นานที่่�สุุด ซึ่่�งการดููแลที่่�ดีีจะ
ต้้องเข้้าใจอาการของโรค เมื่่�อมีีความเข้้าใจจะทำำ�ให้้ลดการปะทะกัันทางอารมณ์์ระหว่่างผู้้�ป่่วยและผู้้�ดููแล
ได้้และเมื่่�อเกิิดปััญหาต้้องแก้้ไขได้้อย่่างถููกต้้องตามแต่่ละสถานการณ์์ พี่่�นิิดได้้ศึึกษาข้้อมููลและพููดคุุยกัับ
พี่่�น้้องคนอื่่�น ๆ ให้้เข้้าใจลัักษณะของโรค และยัังได้้นำำ�หลัักธรรมะเข้้ามาปรัับใช้้เพื่่�อให้้รู้้�จัักปล่่อยวางและ
จััดการปััญหาด้้วย พี่่�นิิดเล่่าว่่า
“ ตอนนี้้�เรามีีความรู้้�แล้้ว สามารถคุุมสุุขภาพได้้แล้้ว แต่่เรื่่�องสมองไม่่รู้้�ว่่าจะคุุมอย่่างไร
บางวัันแกจะเกรี้้�ยวกราดบ้้าง เราต้้องมีีสติิทัันตััวเอง มาอย่่างนี้้�ไม่่ใช่่ว่่าไปทะเลาะกััน
เราต้้องคุุมตััวเองให้้ได้้ และบางทีีแกตวาดมา ด่่าเรา โมโหใส่่เรา... เกิิดเหตุุ ก็็ต้้อง
แก้้ ไ ปตามสถานการณ์์ ข องผู้้ �ป่่ วยอัั ล ไซเมอร์์ ถ้้ า หากว่่ า แกมีี อ ารมณ์์ เราก็็ห้ ้ า มมีี
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อารมณ์์ตาม สัักพัักแกจะลืืมไปที่่�เราทะเลาะกััน เราไม่่ต้้องขััดใจแก ...และพยายาม
ดููแลตััวเองให้้ดีี และสุุขภาพจิิตของเราค่่อนข้้างจะดีี พยายามบอกพี่่�น้้องทุุกคน
ถ้้ าเกรี้้�ย วกราดใส่่ กัั นจะพัั งเละ และคุุ ณแม่่ จะรู้้ �สึึ กผิิ ด และลููกก็็ จะรู้้ �สึึ กผิิ ดที่่� ไป
ทะเลาะกัับแม่่ ไม่่มีีอะไรดีี เราสงบตััวเอง แล้้วคุุณแม่่จะสงบของเขาเอง ทุุกอย่่าง
จะกลัับมาเหมืือนว่่าไม่่ได้้เกิิดอะไรขึ้้�น ”

กิิจกรรมชะลอสมองเสื่่�อม
เพื่่�อเป็็นการรัักษาอาการสมองเสื่่�อมไม่่ให้้แย่่ลง พี่่�นิิดและพี่่�น้้องคนอื่่�น ๆ ได้้พยายามหากิิจกรรม
เพื่่�อให้้พ่่อและแม่่ได้้ฝึึกสมอง เช่่น เล่่นไพ่่ เรีียนร้้องเพลงจีีน นอกจากนี้้�ยัังพยายามให้้พ่่อ แม่่ และแม่่บ้้าน
ย้้ายมาอยู่่�กัับพี่่�สาวคนที่่� 3 พี่่�นิิดเล่่าว่่า
“ เราดููแล้้วว่่าพี่่�น้้อง 8 คนที่่�เขาไปอยู่่�ด้้วยแล้้วสบายใจ พี่่�สาวคนที่่� 3 น่่าจะดีีที่่�สุุด
คืือพี่่�เขยเป็็นคนที่่�มนุุษยสััมพัันธ์์ดีีมาก และเต็็มใจที่่�จะให้้คุุณพ่่อคุุณแม่่มาอยู่่�...
ถ้้าเขาเอามาก็็ดููแลได้้ พี่่�เขยเป็็นคนพููดเก่่ง เอาใจเก่่ง เป็็นคนซื่่�อสััตย์์ดีีมาก ๆ ”
	ลููก ๆ ตััดสิินใจที่่�จะให้้พ่่อและแม่่ไปอยู่่�กัับพี่่�สาวเพราะบ้้านพี่่�สาวบรรยากาศดีี สะดวก ซึ่่�งเป็็น
สภาวะที่่�เอื้้อ� ต่่อการดููแลผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อมและพี่่�สาวจะได้้ดูแู ลพ่่อแม่่ได้้อย่่างใกล้้ชิดิ รวมทั้้�งพี่่�เขยมีีอัธั ยาศััยดีี
พููดคุุยเก่่ง อยู่่�บ้้านตลอดเวลาเพราะไม่่ได้้ทำำ�งานประจำำ�และยัังอาสาที่่�จะช่่วยดููแลพ่่อแม่่ให้้ด้้วย ซึ่่�งพี่่�นิิด
คิิดว่่าน่่าจะเป็็นหนทางที่่�ดีีมากกว่่าที่่�จะให้้พ่่อและแม่่อาศััยอยู่่�ที่่�ตึึกแถวเดิิม แต่่พี่่�นิิดยัังคงกัังวลเรื่่�องการ
พลััดหลง เนื่่�องจากพ่่อแม่่ชอบออกไปนอกบ้้านบ่่อย ๆ และคุุณแม่่ไม่่ชอบแม่่บ้้านคนปััจจุุบัันจึึงไม่่ยอมให้้
แม่่บ้้านตามไปในที่่�ต่่าง ๆ ซึ่่�งเป็็นความกัังวลที่่�ยัังหาหนทางป้้องกัันหรืือแก้้ไขที่่�ดีีไม่่ได้้ นอกจากนี้้�คุุณแม่่
ไม่่ยอมพกบััตรข้้อมููลติิดต่่อไว้้กัับตััวเอง

ผู้้�บริิหารจััดการทรััพย์์สิิน
	ลัักษณะอย่่างหนึ่่�งของผู้้�ป่่วยอััลไซเมอร์์จะชอบแจกเงิิน พี่่�นิิดและพี่่�น้้องคนอื่่�น ๆ จึึงได้้ปรึึกษา
หารืือกัันว่่าจะต้้องปรึึกษาทนายให้้จััดทำำ�เอกสารต่่าง ๆ เพื่่�อจััดการทรััพย์์สิินของพ่่อแม่่ให้้มีีคนดููแลแทน
ก่่อนที่่�พ่่อและแม่่จะไม่่สามารถทำำ�ธุุรกรรมได้้ เอกสารที่่�สำำ�คััญที่่�ต้้องทำำ�คืือเอกสารที่่�ระบุุให้้พ่่อและแม่่เป็็น
บุุคคลไร้้ความสามารถที่่�จะไม่่สามารถลงชื่่�อรัับรองในเอกสารต่่าง ๆ แล้้วมีีผลทางกฎหมายได้้ เพื่่�อป้้องกััน
การสููญเสีียทรััพย์์สิินโดยไม่่เจตนาในอนาคต อย่่างไรก็็ตามพี่่�นิิดและพี่่�น้้องคนอื่่�น ๆ ยัังไม่่สามารถจััดการ
เรื่่�องเอกสารได้้ แม้้จะมีีการวางแผนไว้้แล้้วก็็ตาม เพราะพ่่อแม่่ยัังไม่่ยอมรัับว่่าตนเองป่่วยเป็็นโรคสมอง
เสื่่�อม และยัังคงมีีความมั่่�นใจในการดููแลทรััพย์์สิินของตนเอง
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ปััญหาและความยากลำำ�บากในการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน
1. ผู้้�สููงอายุุไม่่ยอมรัับว่่าตนเองมีีภาวะสมองเสื่่�อม ทำำ�ให้้การหาแนวทางในการป้้องกัันการ
ถููกฉ้้อโกงจนสููญเสีียทรััพย์์สิินและการพลััดหลงทำำ�ได้้ยาก
2. ผู้้�สููงอายุุที่่�มีภี าวะสมองเสื่่�อมทำำ�ให้้ระบบความจำำ�บกพร่่องและลืืมกิินยาจนทำำ�ให้้โรคประจำำ�ตัวั
กำำ�เริิบ จึึงต้้องการผู้้�ดููแล
3. ผู้้�ดููแลหลอกลวงเป็็นเหตุุให้้ผู้้�สููงอายุุสููญเสีียทรััพย์์สิินเพราะความไว้้ใจ ซึ่่�งการทำำ�ธุุรกรรมทาง
การเงิินมีีผลโดยสมบููรณ์์เนื่่�องจากผู้้�สููงอายุุเป็็นคนเซ็็นเอกสารเอง

ความเสี่่�ยง
	ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อมเสี่่�ยงที่่�จะพลััดหลง เพราะผู้้�สููงอายุุไม่่ยอมให้้ผู้้�ดููแลติิดตาม

เมื่่�อไรจึึงควรให้้ความช่่วยเหลืือ/ พิิทัักษ์์คุ้้�มครอง
เมื่่�อผู้้�สููงอายุุมีภี าวะสมองเสื่่�อมระยะเริ่่�มต้้นควรเตรีียมพร้้อมเพื่่�อมีีตัวั แทนบริิหารจััดการทรััพย์์สิิน
เนื่่�องจากผู้้�สููงอายุุที่่�อาศััยอยู่่�ตามลำำ�พัังกัับคู่่�สมรสที่่�เป็็นผู้้�สููงอายุุและทั้้�งมีีภาวะสมองเสื่่�อม จึึงควรเตรีียมที่่�
อยู่่�อาศััยเพื่่�อให้้มีีคนดููแลตลอดเวลา

ระดัับความสามารถ ผู้้�สููงอายุุไม่่มีคี วามสามารถในการตััดสิินใจเฉพาะเรื่่�อง (partially incompetent)
ระดัับการให้้ความช่่วยเหลืือ ให้้ความช่่วยเหลืือ, การพิิทัักษ์์คุ้้�มครองทางกฎหมาย/จริิยธรรม
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2.4 การประเมิินสถานการณ์์เพื่่�อพิิทัักษ์์สิิทธิิของผู้้�สููงอายุุ
การประเมิินสถานการณ์์เพื่่�อช่่วยเหลืือและพิิทักั ษ์์สิทิ ธิิเป็็นไปตามแนวคิิดของ Qualls (1997) ที่่�ว่่า
ไม่่ใช่่ผู้้�สููงอายุุทุุกคนที่่�ต้้องการพิิทัักษ์์สิิทธิิ และผู้้�สููงอายุุที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืืออาจต้้องการในระดัับที่่�
แตกต่่างกััน การพิิทัักษ์์สิิทธิิเชิิงกฎหมายหรืือจริิยธรรมอาจไม่่ใช่่สิ่่�งจำำ�เป็็นสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุทุุกคน การให้้
ความช่่วยเหลืือหรืือการพิิทักั ษ์์สิทิ ธิินั้้น� ขึ้้น� กัับสถานการณ์์ชีวิี ติ ของผู้้�สููงอายุุ และบริิบทแวดล้้อมของผู้้�สููงอายุุ
ได้้แก่่ ภาวะสุุขภาพ เศรษฐฐานะ การมีี/ไม่่มีีผู้้�ดููแลที่่�เป็็นญาติิหรืือคนรู้้�จััก สมรรถนะในการดููแลตนเองใน
กิิจกรรมประจำำ�วััน บริิหารจััดการทรััพย์์สิิน และสิิทธิิที่่�ผู้้�สููงอายุุพึึงมีี เพื่่�อไม่่ให้้ถููกเอารััดเอาเปรีียบ
การประเมิินสถานการณ์์เพื่่�อพิิทักั ษ์์สิทิ ธิิของผู้้�สููงอายุุโดยละเอีียดได้้เสนอประวััติชีิ วิี ติ ของผู้้�สููงอายุุ
จำำ�นวน 12 ราย โดยแสดงคุุณลัักษณะของผู้้�สููงอายุุ ปััญหาและความเสี่่�ยงในการถููกละเมิิดสิิทธิิของผู้้�สููงอายุุ
ระดัับความสามารถหรืือสมรรถนะของผู้้�สููงอายุุ (full mutual autonomy, partially incompetent,
totally incompetent) ระดัับการให้้ความช่่วยเหลืือ (observing, advising, monitoring, assisting,
maintaining primary responsibility, legal/ethical guardianship) และเมื่่�อไรที่่�ผู้้�สููงอายุุควรได้้รัับ
การช่่วยเหลืือเพื่่�อป้้องกัันปััญหาหรืือลดความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้น� และแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้น� แล้้วเพื่่�อบรรเทา
ความเดืือดร้้อน และได้้สรุุปการพิิทักั ษ์์คุ้้�มครองที่่�ผู้้�สูงู อายุุควรได้้รับั ตามภาวะสุุขภาพ และลัักษณะปััญหา/
ความเสี่่�ยงที่่�ผู้้�สูงู อายุุถูกู ละเมิิดสิิทธิิ 4 ประเด็็นได้้แก่่ สิิทธิิส่ว่ นบุุคคล การเงิินและทรััพย์์สินิ การรัักษาพยาบาล
กฎหมาย/จริิยธรรม และภาวะสมองเสื่่�อมดัังตาราง 2.1
	ปััญหาด้้านสิิทธิิส่่วนบุุคคล ได้้แก่่ ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับสิิทธิิที่่�พึึงมีีของผู้้�สููงอายุุ ซึ่่�งจำำ�เป็็นต้้องมีี
บััตรประชาชน และความต้้องการการยอมรัับจากสมาชิิกในครอบครััวและสัังคม ปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้เกิิด
ความเสี่่�ยงถููกละเมิิดสิิทธิิส่่วนบุุคคล ได้้แก่่ การอ่่านออกเขีียนได้้ซึ่่�งเป็็นพื้้�นฐานในการทำำ�ความเข้้าใจ
เอกสารที่่�ซัับซ้้อน รููปแบบการอยู่่�อาศััยที่่�ทำำ�ให้้ขาดผู้้�ดููแล ทั้้�งที่่�เป็็นความต้้องการของผู้้�สููงอายุุเองและเกิิด
จากความจำำ�เป็็น
	ปััญหาด้้านการเงิินและทรััพย์์ที่่�สำำ�คััญของผู้้�สููงอายุุคืือ ความยากจนของผู้้�สููงอายุุทั้้�งที่่�มีีบุุตรและ
ไม่่มีีบุุตรช่่วยเหลืือ ผู้้�สููงอายุุบางคนมีีทรััพย์์สิินแต่่ไม่่มีีบุุตรหรืือญาติิดำำ�เนิินการแปลงทรััพย์์สิินเป็็นเงิินเพื่่�อ
เป็็นค่่าใช้้จ่่าย ผู้้�สููงอายุุสููญเสีียทรััพย์์สิินโดยถููกฉ้้อโกง หรืือ สมััครใจให้้แก่่บุุตรหลาน แต่่ไม่่ได้้รัับเงิินหรืือ
ความช่่วยเหลืือกลัับมา ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นกระทบต่่อตััวผู้้�สููงอายุุ เช่่น การขาดโอกาสในการทำำ�งาน
การขาดทัักษะในการบริิหารจััดการทรััพย์์สิิน การเข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน/ธนาคาร และ การตััดสิินใจ
ด้้านการเงิินในอดีีตที่่�ส่่งผลกระทบเมื่่�อเป็็นผู้้�สููงอายุุ กรณีีที่่�บุุตรหรืือญาติิเป็็นผู้้�มีีรายได้้หลัักและเกิิด
อุุบััติิเหตุุหรืือเจ็็บป่่วยจนไม่่สามารถทำำ�งานได้้นัับเป็็นความเสี่่�ยงที่่�กระทบต่่อผู้้�สููงอายุุ
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	ปััญหาด้้านการรัักษาพยาบาลของผู้้�สููงอายุุเกี่่�ยวกัับการใช้้สิิทธิิบััตรทองที่่�จำำ�กััดโรงพยาบาล
ที่่�สัังกััด การย้้ายที่่�อยู่่�จึึงเป็็นอุุปสรรคในการได้้รัับการศึึกษาอย่่างต่่อเนื่่�องกัับแพทย์์ประจำำ�ตััว และสิิทธิิ
การรัักษาที่่�จำำ�กััด ไม่่ครอบคลุุมยานอกบััญชีี นอกจากนี้้�สมาชิิกในครอบครััวที่่�ป่่วยจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการ
รัั กษาเพื่่�อไม่่เป็็นภาระแก่่ ผู้้�สููงอายุุและผู้้�ดููแล ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวกัับการรัักษาพยาบาลซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับ
สุุขลัักษณะของที่่�พัักอาศััย และการมีีผู้้�ดููแลหรืือช่่วยเหลืือในกรณีีฉุุกเฉิิน
	ปััญหาด้้านกฎหมาย/จริิยธรรมที่่�พบคืือ การที่่�ผู้้�สููงอายุุไม่่มีีความรู้้�ด้้านกฎหมาย ไม่่มีีผู้้�ดููแล
บริิหารจััดการทรััพย์์สิินให้้ และหนี้้�สิินของบุุตรที่่�เสีียชีีวิิตจะตกเป็็นภาระของผู้้�สููงอายุุ ผู้้�สููงอายุุที่่�มีี
ความเสี่่�ยงถููกละเมิิดสิิทธิิด้้านกฎหมาย/จริิยธรรม คืือ ผู้้�ที่่�มีีข้้อจำำ�กััดในการอ่่านและเข้้าใจเอกสารที่่�
ซัับซ้้อน และผู้้�สููงอายุุที่่�มีีญาติิเป็็นผู้้�ที่่�กระทำำ�ผิิดทางกฎหมาย อาจเป็็นผู้้�ต้้องสงสััยเนื่่�องจากอยู่่�บ้้านเดีียว
กัันหรืือให้้ความช่่วยเหลืือ
ผู้้�สููงอายุุควรได้้รัับการตรวจภาวะสมองเสื่่�อมเพื่่�อชะลอการเสื่่�อมของสมองและเตรีียมตััวบริิหาร
จััดการทรััพย์์สินิ อย่่างไรก็็ตาม ไม่่ใช่่เรื่่�องง่่ายที่่�ผู้้�สูงู อายุุหรืือญาติิ จะยอมรัับการเสื่่�อมถอยนี้้� การไม่่ยอมรัับ
อาการเจ็็บป่่วยจึึงเป็็นจุุดเสี่่�ยงที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุถููกละเมิิดสิิทธิิได้้
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ระดับการให้ความ
ช่วยเหลือที่เป็นไปได้

จุดเปลี่ยน
ของชีวิต

ไม่มีหน่วยงาน/
ผู้ดูแล และ แก้ปัญหา
สัมพันธ์ภาพที่ไม่ดี
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว
และการสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยว
กับโรคติดเชื้อ

การเจ็บป่วยของ
- ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก
ผู้สูงอายุหรือสมาชิก ในครอบครัวและชุมชน โดยการ
ในครอบครัว
สร้างความเข้าใจและการดูแล
เกี่ยวกับโรค/การเจ็บป่วย และ
การรักษาสัมพันธภาพที่ดีของ
สมาชิกในครอบครัว
- บุคคลเพื่อเกื้อหนุนด้านจิตใจ
เพื่อให้กำ�ลังใจผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุไม่มี
สังเกตการณ์,
ความสามารถในการ ให้ความช่วยเหลือ,
ตัดสินใจเฉพาะเรื่อง ผู้สูงอายุสามารถรักษาสิทธิ/
ความรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้นของตนเอง

3.ความต้องการการยอมรับและ
ที่พึ่งทางจิตใจ
- ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใน
ครอบครัวเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ
ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม
- ผู้สูงอายุมีความเครียดและ
ความกังวลจากภาระที่ต้องดูแล
สมาชิกในครอบครัว

- ได้รับการรักษาจาก
รพ.สต.
- การรับจ้างทำ�งานโดย
ได้ค่าจ้างต่ำ�กว่าแรงงาน
ขั้นต่ำ�

ความช่วยเหลือ
ที่ได้รับจริง

เพื่อนบ้านดูแลจ่ายค่า
1) บัตรประชาชนเป็นสิ่งสำ�คัญใน
การหย่า/
เช่าห้องพัก อาหาร และ
แยกทางกับคู่สมรส; การรับสิทธิของผู้สูงอายุ ควรให้
ค่ารักษาพยาบาล
ความรู้และติดตามการต่ออายุ
ความพิการ
บัตรประชาชนสำ�หรับบุคคลที่
ยังไม่เสียชีวิต
2) กระบวนการตรวจสอบสิทธิ
สำ�หรับผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรประชาชน

ก่อนวัยเกษียณ ควรให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุ เพื่อความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการขอรับสิทธิ
การรักษาพยาบาล และการทำ�งาน

การพิทักษ์คุ้มครองที่ควรได้รับ

ให้ความช่วยเหลือ,
ผู้สูงอายุไม่มี
ความสามารถในการ ผู้สงู อายุสามารถรักษาสิทธิ/
ตัดสินใจเฉพาะเรื่อง ความรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้นของตนเอง,
การพิทักษ์คุ้มครองทาง
กฎหมาย

ผู้สูงอายุไม่มี
ติดตาม, ให้ความช่วยเหลือ, ความพิการ
ความสามารถในการ ผู้สงู อายุสามารถรักษาสิทธิ/
ตัดสินใจเฉพาะเรื่อง ความรับผิดชอบในระดับเบื้อง
ต้นของตนเอง

ระดับ
ความสามารถ

2. ผู้สูงอายุไม่ได้รับสิทธิ
อันพึงมี เนื่องจากไม่มี
บัตรประจำ�ตัวประชาชน

1. ผู้สูงอายุไม่เข้าใจสิทธิที่พึงมี เช่น
การได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล
โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย และการ
จ้างงานผู้สูงอายุเป็นความผิด

ปัญหา

ลักษณะปัญหาที่ถูกละเมิด
หรือมีความเสี่ยง

ตาราง 2.1 การพิทักษ์คุ้มครองที่ผู้สูงอายุควรได้รับตามภาวะสุขภาพ และลักษณะปัญหา/ความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิ

ด้านสิทธิส่วนบุคคล
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ระดับการให้ความ
ช่วยเหลือที่เป็นไปได้

จุดเปลี่ยน
ของชีวิต

การหย่า/แยก/
เสียชีวิตของคู่สมรส/
บุตรทำ�ให้อาศัยอยู่
ลำ�พัง คนเดียว

การหย่า/แยก

3. ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความ ผู้สูงอายุมีความ
สังเกตการณ์
ต้องการของผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุ สามารถในการตัดสินใจ
สมัครใจเป็นคนไร้บ้าน อาศัยอยู่ตาม ได้อย่างอิสระ
สถานที่ต่าง ๆ ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
และถูกทำ�ร้ายร่างกาย

ผู้สูงอายุไม่มีความ
สังเกตการณ์,
การเสียชีวิตของ
สามารถในการตัดสินใจ ให้ความช่วยเหลือ,
คู่สมรส
เฉพาะเรื่อง
ผู้สูงอายุสามารถรักษา
สิทธิ / ความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้นของ
ตนเอง

ระดับ
ความสามารถ

2. ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากรูปแบบ ผู้สูงอายุไม่มีความ
สังเกตการณ์
การอยูอ่ าศัยหรือการเปลีย่ น
สามารถในการตัดสินใจ
รูปแบบการอยู่อาศัย ทำ�ให้
เฉพาะเรื่อง
ผู้สูงอายุอาศัยอยู่คนเดียว
มีความยากลำ�บากในการทำ�
กิจกรรมประจำ�วัน

1. ความสามารถและทักษะในการ
อ่านเอกสารที่ซับซ้อน ทำ�ให้ถูก
เอารัดเอาเปรียบหรือหลอกให้
เซ็นเอกสาร

ความเสี่ยง

ลักษณะปัญหาที่ถูกละเมิด
หรือมีความเสี่ยง

การจัดที่พักชั่วคราวที่สะอาด
และปลอดภัย และจัดให้ทำ�
กิจกรรมตามความสนใจของ
ผู้สูงอายุ เช่นการเป็นอาสาสมัคร

ระบบการให้ความช่วยเหลือใน
ชุมชนกรณีฉุกเฉิน และสร้าง
ศักยภาพให้ผู้สูงอายุสามารถ
ทำ�งาน มีรายได้

1. ควรให้ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการทรัพย์สินเพื่อเตรียม
พร้อมก่อนเป็นผู้สูงอายุ
2. ที่ปรึกษาเพื่อการดำ�เนินการ
ธุรกรรมเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน

การพิทักษ์คุ้มครอง
ที่ควรได้รับ

ตาราง 2.1 การพิทักษ์คุ้มครองที่ผู้สูงอายุควรได้รับตาม ภาวะสุขภาพ และลักษณะปัญหา/ความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิ (ต่อ)

ด้านสิทธิส่วนบุคคล

ได้รับความอนุเคราะห์
ที่พักอาศัยชั่วคราว
แต่ไม่มีกิจกรรมที่ผู้สูงอายุ
สนใจรองรับทำ�ให้เดินทาง
ไปตามสถานที่ต่างๆ

การพึ่งพาเพื่อนบ้าน
(อย่างไม่เป็นระบบ);
รับจ้างค่าแรงต่ำ�

ไม่มีผู้ดูแลในการดำ�เนิน
การธุรกรรมที่มีเอกสาร
ซับซ้อน

ความช่วยเหลือ
ที่ได้รับจริง
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- ผู้สูงอายุป่วยติดเตียงมี
ทรัพย์สิน แต่ไม่มีญาติช่วย
บริหารจัดการทรัพย์สินให้

1. ความไม่มั่นคงทางการเงิน
- ผู้สูงอายุยากจน ไม่มีบุตร
เกื้อหนุน

ปัญหา

ลักษณะปัญหาที่ถูกละเมิด
หรือมีความเสี่ยง

ระดับการให้ความ
ช่วยเหลือที่เป็นไปได้

ให้ความช่วยเหลือ,
ผู้สูงอายุไม่มีความ
สามารถในการตัดสินใจ ผู้สงู อายุสามารถรักษาสิทธิ/
เฉพาะเรื่อง
ความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น
ของตนเอง, การพิทักษ์คุ้มครอง
ทางกฎหมาย

ผู้สูงอายุไม่มีความ
สังเกตการณ์, ให้ความช่วยเหลือ,
สามารถในการตัดสินใจ ผูส้ ูงอายุสามารถรักษาสิทธิ/
เฉพาะเรื่อง
ความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น
ของตนเอง

ระดับ
ความสามารถ
ผู้สูงอายุควรได้รับความ
ช่วยเหลือให้มีที่พัก
ที่ปลอดภัย และมีอาชีพ
เพื่อหารายได้

การพิทักษ์คุ้มครอง
ที่ควรได้รับ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น
รายได้หลัก และไม่เพียงพอ
ผู้สูงอายุที่ต้องเสียค่าเช่า
ห้องพักเป็นจำ�นวนเงิน
ส่วนใหญ่ของเบี้ยยังชีพ

ความช่วยเหลือ
ที่ได้รับจริง

การสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายใน
การเสียชีวิตของ
ผู้จัดการทรัพย์สินเพื่อ
คู่สมรส; การเจ็บป่วย เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา การรักษาพยาบาลและที่อยู่
พยาบาลและที่พัก
อาศัยในสถานสงเคราะห์
ที่มีคนดูแล

การเสียชีวิตของ
คู่สมรส; พิการ;
การเจ็บป่วย

จุดเปลี่ยน
ของชีวิต

ตาราง 2.1 การพิทักษ์คุ้มครองที่ผู้สูงอายุควรได้รับตาม ภาวะสุขภาพ และลักษณะปัญหา/ความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิ (ต่อ)

ด้านการเงินและทรัพย์สิน

ระดับ
ความสามารถ

3. การสูญเสียทรัพย์อันเนื่องมา
จากการช่วยเหลือโดยสมัครใจ
- ผู้สูงอายุเกื้อหนุนด้านการ
เงินให้แก่บุตรหลาน และไม่ได้
รับเงินคืน จนสูญเสียเงินออม
ที่เก็บไว้ใช้หลังเกษียณ

ให้คำ�ปรึกษา, ให้ความช่วยเหลือ,
ผู้สูงอายุสามารถรักษาสิทธิ/
ความรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้นของตนเอง,
การพิทักษ์คุ้มครองทางกฎหมาย

ระดับการให้ความ
ช่วยเหลือที่เป็นไปได้

ผู้สูงอายุมีความ
สังเกตการณ์, ให้ความช่วยเหลือ,
สามารถในการตัดสินใจ ผูส้ ูงอายุสามารถรักษาสิทธิ/
ได้อย่างอิสระ
ความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น
ของตนเอง

ปัญหา
2. การถูกฉ้อโกงและปล้นขโมย ผู้สูงอายุไม่มีความ
สามารถในการตัดสินใจ
ทรัพย์สิน
เฉพาะเรื่อง
- บุคคลที่เป็นญาติหรือไม่ใช่
ญาติถือเอาทรัพย์สินของผู้สูงอายุ
ไปเป็นของตนเอง
- การถูกปล้น ขโมยทรัพย์สิน
มักเกิดความสูญเสียอื่นๆ เช่น
การเสียชีวิตของสมาชิกใน
ครอบครัว
- ผู้สูงอายุถูกข่มขู่เพื่อให้ได้
ทรัพย์สิน ทำ�ให้ไม่สามารถอาศัย
ในที่อยู่เดิมได้ และต้องการที่
ปรึกษาเพื่อดำ�เนินคดีทาง
กฎหมาย

ลักษณะปัญหาที่ถูกละเมิด
หรือมีความเสี่ยง

ผู้จัดการทรัพย์สินซึ่งเป็นบุตร
บุญธรรม

การเจ็บป่วยของ
การเฝ้าระวังภาวะ
ผู้สูงอายุและสมาชิก สุขภาพ และความเสี่ยง
ในครอบครัว
สมองเสื่อม

ความช่วยเหลือ
ที่ได้รับจริง
1) ไม่ได้รับการช่วยเหลือเพื่อ
ทวงคืนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2) กรณีคู่สมรสเสียชีวิตได้รับ
การดูแลในสถานสงเคราะห์
3) กรณีถูกข่มขู่ได้รับการดูแล
ให้ที่อยู่อาศัยในสถาน
สงเคราะห์ และการสืบสวน
ความจริงเพื่อช่วยเหลือโดย
ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม
(1300)

การพิทักษ์คุ้มครอง
ที่ควรได้รับ

การเสียชีวิตของ
กระบวนการเพื่อช่วย
คู่สมรส; การเจ็บป่วย อ้างสิทธิให้ได้รับที่ดินคืน
และคุ้มครองให้ผู้สูงอายุ
อยู่ได้อย่างปลอดภัย

จุดเปลี่ยน
ของชีวิต

ตาราง 2.1 การพิทักษ์คุ้มครองที่ผู้สูงอายุควรได้รับตาม ภาวะสุขภาพ และลักษณะปัญหา/ความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิ (ต่อ)

ด้านการเงินและทรัพย์สิน

106 เมื่อไรและใครควรพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ

จงจิตต์ ฤทธิรงค์, กาญจนา ตั้งชลทิพย,์ รศรินทร์ เกรย์, พิมลพรรณ นิตย์นรา 107

2. ความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบจากบุตร/ญาติพี่น้อง
- อาการป่วยหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับบุตร/หลาน
ที่เป็นแหล่งรายได้หลัก ทำ�ให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างขัดสน

1. ความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบต่อผู้สูงอายุ
- ผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวไม่สามารถทำ�งานได้
ตามปรกติทำ�ให้การเงินขัดสน
- บุตรหลานเกี่ยวพันกับยาเสพติด จึงไม่สามารถเป็น
ที่พึ่งหรือเกื้อหนุนทางการเงินให้แก่ผู้สูงอายุ
- การเข้าถึงบริการทางการเงินหรือธนาคารที่ลำ�บาก
และเสียเวลามากทำ�ให้ร่วมแชร์ที่มีความเสี่ยงจะถูกโกง
- การให้อำ�นวยความสะดวกของธนาคารถึงที่บ้าน
ทำ�ให้ผู้สูงอายุตกเป็นเป้าหมายของโจร
- ผู้สูงอายุขาดทักษะในการบริหารจัดการทรัพย์สิน
และการทำ�ธุรกรรม อาจทำ�ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ
- การตัดสินใจผิดพลาดในเชิงกฎหมายทำ�ให้สูญเสีย
ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากไม่มีความรู้และไม่มีที่ปรึกษา
ด้านกฎหมาย

ความเสี่ยง

ลักษณะปัญหาที่ถูกละเมิด
หรือมีความเสี่ยง

ระดับการให้ความ
ช่วยเหลือที่เป็นไปได้

จุดเปลี่ยน
ของชีวิต

ผู้สูงอายุไม่มีความ
สังเกตการณ์,
การเจ็บป่วย
ของสมาชิกใน
สามารถในการตัดสินใจ ให้ความช่วยเหลือ,
เฉพาะเรื่อง
ผู้สูงอายุสามารถรักษา ครอบครัว
สิทธิ/ความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้นของ
ตนเอง

ผู้สูงอายุไม่มีความ
สังเกตการณ์,
การเสียชีวิต
สามารถในการตัดสินใจ ให้ความช่วยเหลือ,
ของคู่สมรส;
เฉพาะเรื่อง
ผู้สูงอายุสามารถรักษา การเจ็บป่วย
สิทธิ/ความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้นของ
ตนเอง

ระดับ
ความสามารถ

หลักประกันเพื่อชดเชย
รายได้ของบุตร/หลาน
ที่ประสบอุบัติเหตุและ
ไม่สามารถทำ�งานได้

- การเฝ้าระวังความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
- บริการทางการเงินและ
ธนาคาร เพื่อช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้สูงอายุที่
ยากจน ที่เข้าถึงและรับ
บริการได้อย่างสะดวก
- ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ในการทำ�ธุรกรรม
- การประสานความ
สัมพันธ์ของสมาชิกใน
ครอบครัว

การพิทักษ์คุ้มครอง
ที่ควรได้รับ

ตาราง 2.1 การพิทักษ์คุ้มครองที่ผู้สูงอายุควรได้รับตาม ภาวะสุขภาพ และลักษณะปัญหา/ความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิ (ต่อ)

ด้านการเงินและทรัพย์สิน

สิทธิการรักษาพยาบาล
ภายใต้พรบ. อุบัติเหตุรถยนต์

- การช่วยเหลือทางการเงิน
จากญาติและเพื่อนบ้านอย่าง
ไม่เป็นระบบ
- ไม่มีที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
และการดำ�เนินธุรกรรม

ความช่วยเหลือ
ที่ได้รับจริง

ระดับ
ความสามารถ

สิทธิการรักษาพยาบาลและบริการ
ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุและ
สมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วยและ
พิการ

สิทธิการรักษาพยาบาลภายใต้
หลักประกันสุขภาพ
การเจ็บป่วย

3. การรักษาพยาบาลแบบ
บูรณาการทั้งครอบครัว
เพื่อให้สมาชิกสุขภาพแข็งแรง
และ สามารถดูแลผู้สูงอายุได้

ผู้สูงอายุไม่มีความ
สังเกตการณ์,
สามารถในการตัดสินใจ ให้ความช่วยเหลือ,
เฉพาะเรื่อง
ผู้สูงอายุสามารถรักษาสิทธิ/
ความรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้นของตนเอง

การสงเคราะห์ค่าใช้จ่าย
บางส่วนเพื่อการรักษาพยาบาล
ที่ให้ยานอกบัญชี
และการฟอกไต

- การเพิ่มสิทธิให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
เพื่อการรักษาพยาบาล
- การรับบริจาคทรัพย์สินของผู้ป่วย
กรณีที่ไม่สามารถบริหารจัดการ
ทรัพย์สินได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ตลอดชีวิต

การเสียชีวิต
ให้ความช่วยเหลือ,
ผู้สูงอายุไม่มีความ
สามารถในการตัดสินใจ ผู้สงู อายุ สามารถรักษาสิทธิ/ ของคู่สมรส;
การเจ็บป่วย
เฉพาะเรื่อง
ความรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้นของตนเอง,
การพิทักษ์คุ้มครองทาง
กฎหมาย

ความช่วยเหลือ
ที่ได้รับจริง

2. สิทธิการรักษาพยาบาล
ผู้สูงอายุไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด เช่น ยานอกบัญชีหลัก
ฟอกไต

การพิทักษ์คุ้มครอง
ที่ควรได้รับ

ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิใน
โรงพยาบาล แต่ไม่ได้รับการ
รักษาต่อเนื่องกับแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ

จุดเปลี่ยน
ของชีวิต
ความช่วยเหลือในการเดินทางไป
โรงพยาบาลตามสิทธิรักษาพยาบาล

สังเกตการณ์,
ให้ความช่วยเหลือ,
ผู้สูงอายุสามารถรักษาสิทธิ/
ความรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้น ของตนเอง

ระดับการให้ความ
ช่วยเหลือที่เป็นไปได้
การเจ็บป่วย

1. ผู้สูงอายุจำ�เป็นต้องรับภาระ ผู้สูงอายุมีความ
ค่าใช้จ่ายจากการรักษาใน
สามารถในการตัดสินใจ
สถานพยาบาลที่ไม่ได้สิทธิบัตร ได้อย่างอิสระ
ทองเพราะเป็นการรักษาต่อเนื่อง
ก่อนย้ายที่อยู่ จึงมีค่าใช้จ่ายสูง

ปัญหา

ลักษณะปัญหาที่ถูกละเมิด
หรือมีความเสี่ยง
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ด้านการรักษาพยาบาล
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ผู้สูงอายุไม่มี
ความสามารถในการ
ตัดสินใจเฉพาะเรื่อง

ระดับ
ความสามารถ

จุดเปลี่ยน
ของชีวิต

การพิทักษ์คุ้มครอง
ที่ควรได้รับ

ความช่วยเหลือ
ที่ได้รับจริง

การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
และความเสี่ยงสมองเสื่อม

ผู้สูงอายุช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน

ติดตาม, ให้ความช่วยเหลือ, การเจ็บป่วย; การจัดหาอาสาสมัครเพื่อทำ�ความ
ช่วยเหลือตนเองตามสภาพ
ผู้สูงอายุสามารถรักษาสิทธิ/ พิการ
สะอาดทีพ่ ัก เสื้อผ้า และภาชนะให้แก่ ร่างกาย
ความรับผิดชอบในระดับ
ผู้สูงอายุพกิ าร
เบื้องต้นของตนเอง

ระดับการให้ความ
ช่วยเหลือที่เป็นไปได้

การเจ็บป่วย
สังเกตการณ์,
2. รูปแบบการอยู่อาศัยที่ไม่มีผู้ให้ ผู้สูงอายุมีความ
ความช่วยเหลือได้ในกรณีฉุกเฉิน สามารถในการตัดสินใจ ให้ความช่วยเหลือ,
ผู้สูงอายุสามารถรักษาสิทธิ/
ได้อย่างอิสระ
ความรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้นของตนเอง

1. การอยู่อาศัยในที่พักที่ไม่ถูก
สุขลักษณะอาจทำ�ให้ผู้สูงอายุ
ติดเชื้อจากสภาพที่อยู่อาศัย
เสื้อผ้า และภาชนะที่ไม่สะอาด

ความเสี่ยง

ลักษณะปัญหาที่ถูกละเมิด
หรือมีความเสี่ยง

ตาราง 2.1 การพิทักษ์คุ้มครองที่ผู้สูงอายุควรได้รับตาม ภาวะสุขภาพ และลักษณะปัญหา/ความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิ (ต่อ)

ด้านการรักษาพยาบาล

ระดับ
ความสามารถ

ผู้สูงอายุมีความ
สามารถในการตัดสินใจ
ได้อย่างอิสระ/ผู้สูงอายุ
ไม่มีความสามารถในการ
ตัดสินใจเฉพาะเรื่อง

ผู้สูงอายุไม่มีความ
สามารถในการตัดสินใจ
เฉพาะเรื่อง

2. ผู้สูงอายุไม่มีผู้ดูแลทรัพย์สินให้

3. บุตรมีหนี้สินอาจเสียชีวิตด้วย
โรคประจำ�ตัวหรือโรคติดเชื้อก่อน
พ่อแม่สูงอายุ ทำ�ให้ภาระหนี้สินตก
เป็นของพ่อแม่ ซึ่งไม่สามารถทำ�งาน
หารายได้เพื่อชำ�ระหนี้

1. ผู้สูงอายุไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย ผู้สูงอายุไม่มี
ทำ�ให้เสียประโยชน์ในการมีกรรมสิทธิ์ ความสามารถใน
ที่ดิน
การตัดสินใจเฉพาะเรื่อง

ปัญหา

ลักษณะปัญหาที่ถูกละเมิด
หรือมีความเสี่ยง

จุดเปลี่ยน
ของชีวิต

สังเกตการณ์,
ให้ความช่วยเหลือ,
ผู้สูงอายุสามารถรักษาสิทธิ/
ความรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้นของตนเอง

การเสียชีวิต
ของสมาชิก
ในครอบครัว;
การเจ็บป่วย

การเจ็บป่วย
ให้ความช่วยเหลือ,
ผู้สูงอายุสามารถรักษาสิทธิ/
ความรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้นของตนเอง,
การพิทักษ์คุ้มครองทาง
กฎหมาย

ติดตาม, ให้ความช่วยเหลือ, การเสียชีวิต
ผู้สูงอายุสามารถรักษาสิทธิ/ ของคู่สมรส;
ความรับผิดชอบในระดับ
พิการ
เบื้องต้นของตนเอง,
การพิทักษ์คุ้มครองทาง
กฎหมาย

ระดับการให้ความ
ช่วยเหลือที่เป็นไปได้

- ผู้สูงอายุที่มีความรู้จะทำ�พินัยกรรมและ
แต่งตั้งบุตรบุญธรรมให้เป็นผู้ดำ�เนิน
ธุรกรรมและบริหารจัดการทรัพย์สิน
- ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เตรียมการจะไม่สามารถ
แปลงทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลตนเอง
การกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้าน
การให้บุตร/สมาชิก
ครอบครัวได้เข้าถึง
แหล่งทุนที่ดอกเบี้ย
ต่ำ�และมีอาชีพเสริม
เพื่อให้ผ่อนชำ�ระหนี้

ไม่ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับสิทธิ เพราะ
การดำ�เนินการเป็นตามหลักฐานและสิทธิ
ทางกฎหมาย

ความช่วยเหลือ
ที่ได้รับจริง

การจัดให้มีผู้ดูแล
บริหารจัดการ
ทรัพย์สิน

- การเจรจาขอคืน
กรรมสิทธิ์ที่ดินที่
ผ่อนชำ�ระหนี้
- ที่ปรึกษาด้าน
กฎหมายในการ
ตัดสินใจทำ�ธุรกรรม

การพิทักษ์คุ้มครอง
ที่ควรได้รับ

ตาราง 2.1 การพิทักษ์คุ้มครองที่ผู้สูงอายุควรได้รับตาม ภาวะสุขภาพ และลักษณะปัญหา/ความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิ (ต่อ)

กฎหมาย หรือ จริยธรรม
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2. ผู้สูงอายุที่พักอยู่กับบุตรหลาน
ที่เกี่ยวพันกับยาเสพติด อาจตก
เป็นผู้ต้องสงสัยค้ายาเสพติดหรือ
กระทำ�ผิดกฎหมาย

1. ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถอ่านได้
หรือไม่มีทักษะในการอ่านเอกสาร
ที่มีความซับซ้อน ทำ�ให้เสี่ยงที่จะ
ถูกหลอกให้เซ็นเอกสาร หรือถูก
เอารัดเอาเปรียบ

ลักษณะปัญหาที่ถูกละเมิด
หรือมีความเสี่ยง
ความเสี่ยง

การเสียชีวิต
ของคู่สมรส;
พิการ

สังเกตการณ์

ผู้สูงอายุไม่มีความ
สามารถในการตัดสินใจ
เฉพาะเรื่อง

จุดเปลี่ยน
ของชีวิต

สังเกตการณ์,
การเสียชีวิต
ให้ความช่วยเหลือ,
ของคู่สมรส
ผู้สูงอายุสามารถรักษาสิทธิ/
ความรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้นของตนเอง

ระดับการให้ความ
ช่วยเหลือที่เป็นไปได้

ผู้สูงอายุไม่มีความ
สามารถในการตัดสินใจ
เฉพาะเรื่อง

ระดับ
ความสามารถ

การมีพยานบุคคล
เพื่อยืนยันว่าไม่
เกี่ยวข้องกับสิ่งผิด
กฎหมาย

- ที่ปรึกษาด้าน
กฎหมายในการ
ทำ�ธุรกรรม

การพิทักษ์คุ้มครอง
ที่ควรได้รับ

ความช่วยเหลือ
ที่ได้รับจริง

ไม่มีระบบเพื่อป้องกันการตกเป็น
ผู้ต้องสงสัย

ไม่มีที่ปรึกษาด้านกฎหมายและ
การดำ�เนินการธุรกรรม

ตาราง 2.1 การพิทักษ์คุ้มครองที่ผู้สูงอายุควรได้รับตาม ภาวะสุขภาพ และลักษณะปัญหา/ความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิ (ต่อ)

กฎหมาย หรือ จริยธรรม

ผู้สูงอายุไม่มี
ความสามารถ
ในการตัดสินใจ
เฉพาะเรื่อง
ผู้สูงอายุไม่มี
ความสามารถ
ในการตัดสินใจ
เฉพาะเรื่อง

ผู้สูงอายุไม่มี
ความสามารถ
ในการตัดสินใจ
เฉพาะเรื่อง

2. สิทธิในการวางแผนเพื่อการรักษา
หรือยุติการรักษาไม่เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ป่วยและญาติ

3. ผู้ป่วยขาดผู้ดูแลเพื่อให้มีกิจกรรม
ชะลออาการสมองเสื่อม

ระดับ
ความสามารถ

1. การไม่ยอมรับความเสื่อมถอย
ของร่างกายและสมองส่งผลต่อ
การดูแลผู้ป่วย

ปัญหา

ลักษณะปัญหาที่ถูกละเมิด
หรือมีความเสี่ยง

จุดเปลี่ยน
ของชีวิต
การให้ความรู้แก่ประชะชนทั่วไป
เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม ที่อาจ
เกิดขึ้นได้กับทุกคน เพื่อการ
เตรียมพร้อม

การพิทักษ์คุ้มครอง
ที่ควรได้รับ

ผู้ดูแลที่มีความรู้เกี่ยวกับภาวะ
โรคและสามารถจัดเวลาหรือ
กิจกรรมเพื่อชะลอการเสื่อม
ของสมอง

การเจ็บป่วย - การปรับทัศนคติเพื่อดำ�เนินการ
ตามความประสงค์สุดท้ายของ
ผู้ป่วย
- กระบวนการพิสูจน์สาเหตุการ
เสียชีวิตนอกโรงพยาบาลควร
ได้รับการยกเว้นกรณีผู้ป่วยมี
ความประสงค์ยุติการรักษา

สังเกตการณ์,
การเจ็บป่วย
ให้ความช่วยเหลือ,
ผู้สูงอายุสามารถรักษาสิทธิ/
ความรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้นของตนเอง

การพิทักษ์คุ้มครองทาง
จริยธรรม

สังเกตการณ์,
การเจ็บป่วย
ให้ความช่วยเหลือ,
(สมองเสือ่ ม)
ผู้สูงอายุสามารถรักษาสิทธิ/
ความรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้นของตนเอง

ระดับการให้ความ
ช่วยเหลือที่เป็นไปได้

ความช่วยเหลือ
ที่ได้รับจริง

การดูแลจากญาติที่อาจไม่มีความรู้
และการจัดกิจกรรมเพื่อการชะลอ
การเสื่อมของสมอง

การยุติการรักษายังไม่เป็นที่ยอมรับ
ของญาติผู้ป่วย

ผู้ป่วยและญาติไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
อาการและการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะสมองเสื่อม
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ภาวะสมองเสื่อม
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การพิทักษ์คุ้มครองทาง
กฎหมาย

การพิทักษ์คุ้มครองทาง
กฎหมาย

ผู้สูงอายุไม่มี
ความสามารถ
ในการตัดสินใจ
เฉพาะเรื่อง

3. ผู้สูงอายุอาจต้องการหน่วยงาน
หรือองค์กรช่วยบริหารจัดการ
ทรัพย์สินแทน กรณีไม่มีบุตรหรือ
ญาติช่วยเหลือ

การพิทักษ์คุ้มครองทาง
กฎหมาย

ระดับการให้ความ
ช่วยเหลือที่เป็นไปได้

ผู้สูงอายุไม่มี
ความสามารถ
ในการตัดสินใจ
เฉพาะเรื่อง

ผู้สูงอายุไม่มี
ความสามารถ
ในการตัดสินใจ
เฉพาะเรื่อง

ระดับ
ความสามารถ

2. การทำ�พินัยกรรมเพื่อจัดการ
ทรัพย์สินและสวัสดิการ หรือเงิน
สงเคราะห์ที่จะได้รับหลังจาก
เสียชีวิต

1. การมีผู้แทนบริหารจัดการและ
ดำ�เนินธุรกรรมแทนผู้สูงอายุที่มี
ภาวะสมองเสื่อม

ความเสี่ยง

ลักษณะปัญหาที่ถูกละเมิด
หรือมีความเสี่ยง

การพิทักษ์คุ้มครอง
ที่ควรได้รับ

การเจ็บป่วย

การเจ็บป่วย/
ระบบการจัดให้มีผู้ดูแลบริหาร
เสียชีวิต
จัดการการเงินและทรัพย์สิน
แทนผู้สูงอายุสมองเสื่อม

การเจ็บป่วย

จุดเปลี่ยน
ของชีวิต

ความช่วยเหลือ
ที่ได้รับจริง

- คู่สมรสเป็นผู้บริหารจัดการการเงิน
และทรัพย์สินตามกฎหมาย
- ผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตร รับบุตรบุญธรรม
เพื่อให้มีผู้ดำ�เนินการทางกฎหมาย

ตาราง 2.1 การพิทักษ์คุ้มครองที่ผู้สูงอายุควรได้รับตาม ภาวะสุขภาพ และลักษณะปัญหา/ความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิ (ต่อ)

ภาวะสมองเสื่อม

ผลสรุุ ป กรณีี ศึึ ก ษาแสดงให้้ เ ห็็ น จุุ ด เปลี่่�ยนของชีี วิิ ต เช่่ น การเปลี่่�ยนจากคนที่่�สุุ ข ภาพดีี
เป็็นทุุพพลภาพ การเปลี่่�ยนสถานภาพสมรสจากที่่�อยู่่�ด้้วยกัันกัับคู่่�สมรสเป็็นหม้้าย/หย่่า/แยก การเปลี่่�ยน
จากคนที่่�มีีศัักยภาพในการบริิหารจััดการดีี เป็็นบุุคคลที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อม จุุดเปลี่่�ยนเหล่่านี้้�เป็็นตััวบ่่งชี้้�
ความต้้องการความช่่วยเหลืือในระดัับต่่าง ๆ ที่่�สามารถระบุุได้้ว่่า เมื่่�อไรที่่�ผู้้�สููงอายุุควรได้้รัับความ
ช่่วยเหลืือและพิิทัักษ์์คุ้้�มครองสิิทธิิ และ ใครควรเข้้ามามีีส่่วนในการพิิทัักษ์์คุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�สููงอายุุ

114 เมื่อไรและใครควรพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ

ส่่วนที่่�

3

ระบบการให้้ ความช่่วยเหลืือ

แก่่ ผู้้�สููงอายุุ
ใน ประเทศไทย
บทนี้้�นำ�ำ เสนอระบบการให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�สูงู อายุุ
ในประเทศไทย ที่่�ปรากฏในปีี 2559 ซึ่่�งกระทรวงการพััฒนา
สัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์เป็็นหน่่วยงานหลัักในการดููแล
ผู้้�สููงอายุุผ่่านระบบการให้้คำำ�ปรึึกษาและความช่่วยเหลืือทาง
โทรศััพท์์ (1300) ระบบการให้้ความช่่วยเหลืือในท้้องถิ่่�น
ระบบการให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืื อ ในโรงพยาบาล และบทบาท
นัักสัังคมสงเคราะห์์

จงจิตต์ ฤทธิรงค์, กาญจนา ตั้งชลทิพย,์ รศรินทร์ เกรย์, พิมลพรรณ นิตย์นรา 115

3.1 บทบาทของกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ในการดููแลผู้้�สููงอายุุ
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ (พ.ม.) แบ่่งการทำำ�งานของหน่่วยงาน
ตามกลุ่่�มประชากรเป้้าหมาย โดยมีีกรมกิิจการผู้้�สููงอายุุเป็็นหน่่วยงานที่่�ให้้การดููแลและช่่วยเหลืือ
ผู้้�สููงอายุุโดยตรง ซึ่่�งภายในกรมจะแบ่่งเป็็นกองและส่่วนงานต่่าง ๆ ที่่�มีีบทบาทหน้้าที่่�แตกต่่างกัันไป
นอกจากนี้้�ยัังมีีหน่่วยงานที่่�ทำำ�งานเกี่่�ยวข้้องกัับการช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุ เช่่น ศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคม (สายด่่วน
1300) ที่่�จะรัับเรื่่�องการร้้องเรีียน และส่่งต่่อผู้้�ประสบปััญหาที่่�เป็็นประชากรกลุ่่�มต่่าง ๆ ไปยัังหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้ อง ซึ่่�งหากผู้้�ที่่�มีี ปัั ญหาเป็็ นผู้้�สูู งอายุุ ทางศูู นย์์ช่่ วยเหลืื อสัั งคมก็็ จะส่่ งต่่ อมายัั งหน่่ วยงานใน
กรมกิิจการผู้้�สููงอายุุ สำำ�หรัับการทำำ�งานในระดัับท้้องถิ่่�นก็็จะมีีสำำ�นัักงานพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคง
ของมนุุ ษ ย์์ จัั ง หวัั ด ปฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่�อยู่่� โดยจะดูู แ ลช่่ ว ยเหลืื อ ทุุ ก กลุ่่�มประชากรที่่�มีี ปั ั ญ หาและต้้ อ งการ
ความช่่วยเหลืือ

3.1.1 บทบาทกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ในการช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุ
บทบาทของกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ในการช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุเป็็น
ไปในลัักษณะการช่่วยเหลืือโดยตรง และการประสานงานบููรณาการกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภายใน
และนอกกระทรวง เช่่น การช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่มีีสิิทธิิการรัักษาพยาบาลดำำ�เนิินการโดยประสานงาน
กัับสถานพยาบาลที่่�อยู่่�ใกล้้เคีียง ช่่วยติิดต่่อและดำำ�เนิินการเอกสารเพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุได้้รัับการรัักษา
พยาบาล หากผู้้�สูู ง อายุุ มีี บัั ต รประชาชนจะทำำ � ให้้ ส ะดวกมากยิ่่�งขึ้้� น การประสานงานกัั บ กระทรวง
สาธารณสุุขเพื่่�อเยีียวยารัักษาในโรงพยาบาลในขั้้�นตอนแรก หลัังจากนั้้�นจึึงส่่งต่่อเพื่่�อเยีียวยาฟื้้�นฟูู หรืือ
ให้้การดููแลต่่อเนื่่�องในสถานสงเคราะห์์ของรััฐ หรืือ มููลนิิธิิเอกชน ทั้้�งนี้้�กองส่่งเสริิมสวััสดิิการและ
คุ้้�มครองสิิทธิิผู้้�สูงู อายุุภายใต้้กระทรวงพ.ม. สามารถช่่วยเหลืือคุ้้�มครองสิิทธิิผู้้�สูงู อายุุที่่�ไม่่มีผู้้�ดู
ี แู ลทรััพย์์สินิ ที่่�
ครอบครองอยู่่� โดยการประสานงานไปยัังสำำ�นัักงานอััยการสููงสุุดหากมีีปััญหาต้้องฟ้้องร้้อง

3.1.2 ปััญหาและอุุปสรรคในการให้้ความช่่วยเหลืือ
การเข้้าถึึงผู้้�สููงอายุุเพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืืออาจประสบความยากลำำ�บาก ในกรณีีที่่�ผู้้�ใกล้้ชิดิ ผู้้�สููงอายุุ
ไม่่อนุุญาตให้้เข้้าพบผู้้�สููงอายุุ นอกจากนี้้�ยัังพบปััญหาอัันเกิิดจากความไม่่ชััดเจนของบทบาทหน้้าที่่�ของ
แต่่ละหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาในการประสานงาน กรณีีตััวอย่่าง การส่่งต่่อผู้้�สููงอายุุพิิการ
มายัังหน่่วยงานในกรมกิิจการผู้้�สููงอายุุ เนื่่�องจากผู้้�ประสานงานมัักเห็็นว่่าผู้้�ประสบปััญหาเป็็นผู้้�สููงอายุุ แต่่
การให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความพิิการจะได้้รัับประโยชน์์สููงสุุดภายใต้้พระราชบััญญััติิ
ส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ เพราะมีีกลไกและงบประมาณเพื่่�อดููแลโดยตรง กรณีีผู้้�สููงอายุุที่่�
ไม่่มีีบ้้านควรได้้รัับการดููแลจากกรมพััฒนาสัังคมและสวััสดิิการจะได้้รัับประโยชน์์สููงสุุด เพราะอยู่่�ภายใต้้
พระราชบััญญััติิการคุ้้�มครองคนไร้้ที่่�พึ่่�ง อย่่างไรก็็ตามกรมกิิจการผู้้�สููงอายุุไม่่มีีกลไกที่่�จะช่่วยเหลืือโดยตรง
จึึงช่่วยเหลืือได้้เพีียงให้้คำำ�ปรึึกษาและเงิินสงเคราะห์์
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3.1.3 ข้้อเสนอแนะจากผู้้�ปฏิิบััติิงาน
การเข้้าสู่่�สัังคมสููงอายุุที่่�สััดส่่วนประชากรสููงอายุุเพิ่่�มขึ้้�น ตลอดจนการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมวััฒนธรรมทำำ�ให้้ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�สููงอายุุมากขึ้้�นตามมา ปััญหาต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�สููงอายุุในความ
รัับรู้้�ของสัังคมจะเด่่นชััดมากขึ้้�น ข่่าวผู้้�สููงอายุุถููกทำำ�ร้้าย ถููกกระทำำ�ความรุุนแรงทั้้�งจากคนในครอบครััว
และคนภายนอกปรากฏให้้เห็็นมากขึ้้�น ผู้้�สููงอายุุที่่�อยู่่�ลำำ�พััง หรืืออยู่่�ลำำ�พัังกัับเด็็กมีีจำำ�นวนมากขึ้้�น ทำำ�ให้้
งานเกี่่�ยวกัับผู้้�สููงอายุุเพิ่่�มและซัับซ้้อนมากยิ่่�งขึ้้�น ข้้อเสนอแนะจากผู้้�ปฏิิบััติิงานเพื่่�อป้้องกัันและให้้ความ
ช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุมีีดัังนี้้�
- บทบาทของสมาชิิกครอบครััว ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�สููงอายุุบางครั้้�งมาจากการกระทำำ�ของ
สมาชิิกครอบครััว หรืือคนใกล้้ชิิดของผู้้�สููงอายุุ การละทิ้้�งไม่่ดูแู ลพ่่อแม่่สูงู อายุุ หรืือญาติิสููงอายุุ
	ที่่�ไม่่มีีครอบครััว บางกรณีีพบว่่าทอดทิ้้�งผู้้�สููงอายุุหรืือผลัักไสให้้ไปอยู่่�สถานสงเคราะห์์ ดัังนั้้�นจึึง
ควรมีีกลไกทางสัังคมที่่�ทำำ�ให้้เห็็นคุุณค่่าของผู้้�สููงอายุุ
- บทบาทของชุมชนและคนในชุมชน คนในชุมชนสามารถเป็นตัวแทนแจ้งข้อมูลครัวเรือนที่มี
ความเสี่ยงและผู้สูงอายุที่ถูกละเมิดสิทธิ รวมทั้งให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหา ปัจจุบันมี
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(อพม.) ที่ดูแลช่วยเหลือประชากรทุกกลุ่ม อาสาสมัครเหล่านี้เป็นกลไกสำ�คัญในการช่วยเฝ้า
ระวังความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ภาครัฐควรส่งเสริมบทบาทชุมชนและอาสาสมัครให้มี
ทักษะและมีความละเอียดอ่อนในการมองปัญหา และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ผู้สูงอายุ พวกเขา
ควรได้รับการยกย่อง

3.2 ระบบการให้้คำำ�ปรึึกษาและความช่่วยเหลืือทางโทรศััพท์์ (1300)
3.2.1 ประวััติิของศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคม
ศููนย์์ประชาบดีี สัังกััดกรมประชาสงเคราะห์์ เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น “ศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคม” ปััจจุุบััน
สัังกััดกรมพััฒนาสัังคมและสวััสดิิการ กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ศููนย์์ช่่วยเหลืือ
สัังคมให้้คำำ�ปรึึกษาและรัับเรื่่�องร้้องเรีียนผ่่านทางโทรศััพท์์สายด่่วน 1300 ซึ่่�งดำำ�เนิินงานมามากกว่่า 10 ปีี
ศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคม หรืือ One Stop Crisis Center (OSCC) ใช้้ชื่่�อเดีียวกัับศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคม
ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานสัังคมสงเคราะห์์ภายในโรงพยาบาล ดัังนั้้�นศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคมกำำ�ลัังจะเปลี่่�ยนชื่่�อจาก
One Stop Crisis Center : OSCC เป็็น Social Assistance Center หรืือ SAC การปฏิิบััติิงานของทั้้�ง
2 หน่่วยงานเป็็นการร่่วมมืือกัันระหว่่างศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคมและโรงพยาบาล เพื่่�อสนัับสนุุนทรััพยากรใน
การช่่วยเหลืือและแก้้ปััญหาผู้้�ถููกกระทำำ�ทุุกกลุ่่�มประชากร
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3.2.2 การให้้บริิการ: รัับเรื่่�อง ช่่วยเหลืือ และประสานส่่งต่่อ
	ขั้้�นตอนการทำำ�งานของศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคมที่่�เป็็นแม่่ข่่ายในการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับปััญหา
สัังคมผ่่านทางโทรศััพท์์สายด่่วน 1300 มีีการทำำ�งาน 3 ขั้้�นตอน คืือ 1) รัับเรื่่�องร้้องเรีียน 2) ช่่วยเหลืือ
ผู้้�ถููกกระทำำ� และ 3) ประสานงานส่่งต่่อไปยัังหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในอดีีตศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคมผ่่านสายด่่วน 1300 ตั้้�งอยู่่�ทุุกจัังหวััด ภายหลัังได้้เปลี่่�ยนแปลงให้้
รวมศููนย์์ช่่วยเหลืือสายด่่วน 1300 ให้้เป็็นแห่่งเดีียวที่่�กรุุงเทพฯ ซึ่่�งมีีจำำ�นวนสายด่่วนทั้้�งหมด 30 คู่่�สาย เพื่่�อ
เป็็นหน้้าด่่านในการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ให้้บริิการส่่วนใหญ่่จบการศึึกษาในระดัับปริิญญาตรีี
สาขาสัังคมสงเคราะห์์ หรืือ สัังคมวิิทยา มีีความรู้้�พื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับการแก้้ไขปััญหาสัังคม ก่่อนการปฏิิบััติิ
งานเจ้้าหน้้าที่่�จะได้้รัับการฝึึกอบรมเพื่่�อให้้มีีความรู้้� และทัักษะที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้บริิการ นอกจากนี้้�ศููนย์์
ช่่วยเหลืือสัังคมมีีบุุคลากรทั้้�งที่่�เป็็นเจ้้าหน้้าที่่�และอาสาสมััครเพื่่�อให้้คำำ�ปรึึกษาเพิ่่�มเติิม ทางด้้านกฎหมาย
และล่่ามแปลภาษา เป็็นต้้น นอกจากการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนผ่่านสายด่่วนแล้้ว ยัังมีีเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�
เป็็นหน่่วยเฝ้้าข่่าว โดยติิดตามข่่าวผ่่านสื่่�อสาธารณะ เมื่่�อพบกรณีีปััญหา เจ้้าหน้้าที่่�จะประเมิินสถานการณ์์
และเข้้าไปให้้ความช่่วยเหลืือ
หลัังจากที่่�เจ้้าหน้้าที่่�รัับเรื่่�องร้้องเรีียนแล้้ว จะกรอกข้้อมููลผ่่านแบบฟอร์์มที่่�พััฒนาขึ้้�นบนระบบ
คอมพิิวเตอร์์ออนไลน์์ จึึงสามารถสรุุปเป็็นข้้อมููลสถิิติริ ายวัันเพื่่�อเสนอต่่อรััฐมนตรีีได้้ทุกุ วััน หรืือสรุุปเป็็นสถิิติิ
รายปีีจำ�ำ แนกตามประเด็็นปััญหา ข้้อมููลที่่�เก็็บ ได้้แก่่ ข้้อมููลบุุคคลที่่�โทรเข้้ามาแจ้้ง และรายละเอีียดของปััญหา
ผู้้�ที่่�แจ้้งเรื่่�องอาจเป็็นผู้้�ประสบปััญหา หรืือผู้้�ที่่�พบเห็็นเหตุุการณ์์ ข้้อมููลที่่�เกิิดเหตุุ เบอร์์โทรศััพท์์ติิดต่่อ
เจ้้าหน้้าที่่�จะตรวจสอบและประเมิินสภาพปััญหาและดำำ�เนิินการประสานส่่งต่่อ หรืือให้้การช่่วยเหลืือ
นอกจากนี้้�ระบบจะบัันทึึกข้้อมููลเพื่่�อการติิดตามผล จนกว่่าจะ “ปิิดเคส” หรืือสิ้้�นสุุด แต่่ละกรณีีจะมีี
สถานะสิ้้�นสุุดเมื่่�อได้้ประสานงานส่่งต่่อไปยัังหน่่วยงานท้้องถิ่่�นหรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเรีียบร้้อยแล้้ว
หรืือให้้คำำ�ปรึึกษา หรืือแก้้ไขปััญหา หรืือศููนย์์ให้้ความช่่วยเหลืือสำำ�เร็็จแล้้ว
ศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคมให้้บริิการสายด่่วนและหน่่วยเคลื่่�อนที่่�เร็็วซึ่่�งมีีนัักสัังคมสงเคราะห์์ประจำำ�
ตลอด 24 ชั่่�วโมง เมื่่�อรัับเรื่่�องร้้องเรีียนแล้้ว เจ้้าหน้้าที่่�จะประเมิินปััญหาว่่าเป็็นเหตุุการณ์์ที่่�ต้้องการความ
ช่่วยเหลืือเร่่งด่่วนหรืือไม่่ หากเป็็นกรณีีเร่่งด่่วน เช่่น การทำำ�ร้้ายร่่างกาย ทางศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคมจะมีี
หน่่วยเคลื่่�อนที่่�เร็็วซึ่่�งเป็็นรถสีีชมพููพร้้อมนัักสัังคมสงเคราะห์์เดิินทางไปยัังที่่�เกิิดเหตุุหรืือจะโทรแจ้้ง
เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจในพื้้�นที่่� เพื่่�อระงัับเหตุุและช่่วยเหลืือในเบื้้�องต้้นก่่อน หากปััญหาซัับซ้้อนอาจต้้องใช้้ทัักษะ
ของนัักสัังคมสงเคราะห์์เพื่่�อสนทนา โน้้มน้้าว เพื่่�อแก้้ปััญหา หลัังจากมีีการเข้้าไปช่่วยเหลืือแล้้วจะมีีการ
ติิดตามดููว่่าผู้้�ประสบปััญหาต้้องการความช่่วยเหลืือเพิ่่�มเติิมอย่่างไร เช่่น ติิดต่่อกรมกิิจการสตรีีและ
ครอบครััวเพื่่�อหาบ้้านพัักหรืือศููนย์์พึ่่�งได้้ให้้ผู้้�ประสบปััญหาได้้อาศััยชั่่�วคราวจนกว่่าปััญหาจะคลี่่�คลาย

118 เมื่อไรและใครควรพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ

กรณีีที่่�เหตุุการณ์์เกิิดขึ้้�นในต่่างจัังหวััด เมื่่�อเจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคมรัับเรื่่�องร้้องเรีียนแล้้ว
เจ้้าหน้้าที่่�จะกระจายงานโดยบัันทึึกข้้อมููลลงในระบบออนไลน์์และทำำ�หนัังสืือแจ้้งไปยัังหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในจัังหวััด เช่่น สํํานัักงานพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์จัังหวััด เพื่่�อให้้เข้้าไปช่่วยเหลืือผู้้�ประสบ
ปััญหา ระยะเวลาในการส่่งต่่อกรณีีต่่าง ๆ ขึ้้�นอยู่่�กัับความซัับซ้้อนและความรุุนแรงของปััญหา หากเป็็น
ปััญหาเร่่งด่่วนจะสามารถส่่งต่่อได้้ทัันทีี โดยการติิดต่่อทางโทรศััพท์์และออกหนัังสืือราชการ แล้้วจึึงส่่ง
เป็็นโทรสารไปก่่อนล่่วงหน้้า แต่่หากกรณีีที่่�ปััญหามีีความละเอีียดอ่่อนมากต้้องใช้้เวลาในการประสานงาน
ประมาณ 1 วััน
การใช้้บริิการสายด่่วน 1300 จะหนาแน่่นมากในช่่วงที่่�รััฐบาลออกนโยบายใหม่่ เช่่น เงิินอุุดหนุุน
เด็็กแรกเกิิด เพราะประชาชนโทรเข้้ามาสอบถามรายละเอีียด เจ้้าหน้้าที่่�ต้้องเตรีียมข้้อมููลเพื่่�อตอบคำำ�ถาม
ให้้แก่่ผู้้�ที่่�โทรเข้้ามาปรึึกษาด้้วย

3.2.3 หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการทำำ�งานของศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคม
ผู้้�ประสบปััญหาอาจเป็็นกลุ่่�มประชากร ได้้แก่่ เด็็ก (อายุุไม่่เกิิน 18 ปีี) เยาวชน (อายุุ 18-24 ปีี)
ผู้้�ใหญ่่ (อายุุ 25-59 ปีี) ผู้้�สููงอายุุ (อายุุ 60 ปีีขึ้้�นไป) ประชากรอาจเป็็นคนพิิการ สตรีี ผู้้�ด้้อยโอกาส หรืือ
ผู้้�ประสบปััญหาความรุุนแรงในครอบครััว ความแตกต่่างของผู้้�ประสบปััญหาและลัักษณะปััญหาต่่างกััน
จึึงต้้องการหน่่วยงานที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญเพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบปััญหาจำำ�เป็็น
ต้้ อ งประสานกัั บ หน่่ ว ยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้ อ ง ดัั ง นั้้� น การทำำ � งานของศูู น ย์์ ช่ ่ ว ยเหลืื อ สัั ง คมจึึ ง เป็็ น ไปใน
ลัั ก ษณะของการทำำ � งานที่่�เป็็ น เครืื อ ข่่ า ยวงกว้้ า ง ซึ่่�งรวมถึึ ง บ้้ า นพัั ก หรืื อ สถานสงเคราะห์์ ต ามกลุ่่�ม
เป้้าหมาย เช่่น เด็็ก ผู้้�สููงอายุุ อย่่างไรก็็ตาม สถานสงเคราะห์์ผู้้�สููงอายุุสามารถรองรัับผู้้�สููงอายุุได้้อย่่าง
จำำ�นวนจำำ�กัดั เพราะข้้อจำำ�กัดั ของพื้้�นที่่� ปััจจุุบันั ผู้้�สููงอายุุอาศััยอยู่่�ในสถานสงเคราะห์์อย่่างหนาแน่่น และบาง
จัังหวััดไม่่มีีสถานสงเคราะห์์ผู้้�สููงอายุุ ข้้อจำำ�กััดด้้านทรััพยากรจึึงเป็็นอุุปสรรคต่่อการให้้ความช่่วยเหลืือ
ผู้้�สููงอายุุ
กรมพััฒนาสัังคมและสวััสดิิการจะรัับผิิดชอบงานให้้ความช่่วยเหลืือแก่่กลุ่่�มคนไร้้ที่่�พึ่่�ง ขอทาน
ที่่�เร่่ร่่อน คนพิิการ หรืือผู้้�ประสบปััญหาค้้ามนุุษย์์ เป็็นต้้น ผู้้�ประสบปััญหาหรืือผู้้�พิิการสามารถฝึึกอาชีีพ
ศููนย์์พััฒนาอาชีีพ และจััดสรรเบี้้�ยคนพิิการ ศาลคุ้้�มครองคนไร้้ที่่�พึ่่�งตั้้�งอยู่่�ทุุกจัังหวััดทั่่�วประเทศไทย
นอกจากนี้้�ยัังมีีเครืือข่่ายที่่�เป็็นหน่่วยงานทางด้้านสาธารณสุุข เช่่น โรงพยาบาล เพื่่�อประสานงานและ
ส่่งต่่อผู้้�ประสบปััญหาที่่�ต้้องการการดููแลรัักษาทางด้้านการแพทย์์

3.2.4 กฎหมายรองรัับการทำำ�งานของนัักสัังคมสงเคราะห์์
นัักสัังคมสงเคราะห์์ต้้องมีีกฎหมายรองรัับการปฏิิบััติิงาน เนื่่�องจากไม่่มีีกฎหมายที่่�ระบุุภารกิิจ
และบทบาทของนัักสัังคมสงเคราะห์์ที่่�ชัดั เจน การทำำ�งานและการให้้ความช่่วยเหลืือจึึงขึ้้น� กัับพระราชบััญญััติิ
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(พรบ.) ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ประสบปััญหาที่่�แตกต่่างกัันไป เช่่น พรบ.ความรุุนแรงในครอบครััว
ที่่�ให้้การคุ้้�มครองและบอกแนวทางการดำำ�เนิินงานช่่วยเหลืือของผู้้�ที่่�ประสบเหตุุความรุุนแรงในครอบครััว
พรบ.การค้้ามนุุษย์์ พรบ.คนเร่่ร่่อน/ขอทาน พรบ.คุ้้�มครองเด็็ก นัักสัังคมสงเคราะห์์ทุุกคนจะต้้องเข้้ารัับ
การอบรมให้้เข้้าใจ พรบ.ต่่าง ๆ เพื่่�อเป็็นความรู้้�พื้้�นฐานสำำ�หรัับการปฏิิบััติิงาน

3.2.5 แนวโน้้มของปััญหาและแนวทางในการช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุ
จากสถิิติที่่�ิ ผ่า่ นมาพบว่่ามีีการร้้องเรีียนปััญหาด้้านผู้้�สููงอายุุมากขึ้้น� ในทุุกประเภท ดัังแสดงในรููปที่่�
3.1 ปััญหาที่่�โทรศััพท์์มาสอบถามหรืือขอความช่่วยเหลืือมากที่่�สุุดคืือเรื่่�องเบี้้�ยผู้้�สููงอายุุ รองลงมาคืือเรื่่�องที่่�
ผู้้�สููงอายุุไม่่มีีผู้้�ดููแลและไม่่มีที่่�ี อยู่่�อาศััย ซึ่่�งเป็็นปััญหาที่่�ต้้องได้้รัับการแก้้ไขระยะยาว ผู้้�สููงอายุุส่่วนใหญ่่ร้้อง
เรีียนเรื่่�องความต้้องการเข้้าอยู่่�ในสถานสงเคราะห์์ของภาครััฐ นอกจากนี้้�ยัังมีีปััญหาผู้้�สููงอายุุถููกทอดทิ้้�ง
และการจััดการทรััพย์์สิิน
ปั ญหาด้ านผู้สงู อายุพ.ศ. 2557 และ 2558
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รููป 3.1 ปััญหาด้้านผู้้�สููงอายุุที่่�ร้้องเรีียนมายัังศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคม (สายด่่วน 1300)
พ.ศ. 2557 และ 2558
แหล่่งข้้อมููล: รายงานผลการดำำ�เนิินงานศููนย์์ช่ว่ ยเหลืือสัังคม 1300 ประจำำ�ปีงี บประมาณ
พ.ศ. 2557 และ 2558 (ศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคม, 2558, 2559)
หมายเหตุุ: วิิเคราะห์์ข้้อมููลและจััดทำำ�รููปโดยผู้้�วิิจััย
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การช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุที่่�ประสบปััญหาไม่่สามารถทำำ�ได้้ด้้วยหน่่วยงานเดีียว จึึงต้้องมีีการทำำ�งาน
เป็็นภาคีีเพื่่�อร่่วมกัันแก้้ปััญหา ทั้้�งหน่่วยงานรััฐ นัักสัังคมสงเคราะห์์ ผู้้�นำำ�ชุุมชน เพื่่�อนบ้้าน หรืือ
อาสาสมััคร ที่่�ต้้องร่่วมมืือกัันแก้้ปััญหาและเกื้้�อกููลด้้านทรััพยากร สำำ�หรัับกระทรวงพััฒนาสัังคมและ
ความมั่่�นคงของมนุุษย์์ มีีอาสาสมััครพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ (อพม.) ที่่�ช่่วยสอดส่่องดููแล
ผู้้�ประสบปััญหาในชุุมชนที่่�ตนเองอาศััยอยู่่� โดยจะทำำ�งานลัักษณะคล้้ายกัับนัักสัังคมสงเคราะห์์ที่่�คอยให้้
คำำ�ปรึึกษาและช่่วยเหลืือคนในชุุมชนและต้้องอบรมแนวทางการช่่วยเหลืือเช่่นกััน ปััจจุุบัันศููนย์์ช่่วยเหลืือ
สัังคมพยายามที่่�จะเริ่่�มให้้มีีการทำำ�งานอย่่างเท่่าเทีียมระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�และอพม. รวมทั้้�งพยายามสร้้าง
ความภาคภููมิิใจและเอื้้�อทรััพยากรกัันระหว่่างหน่่วยงานด้้วย สืืบเนื่่�องจากกรณีีผู้้�สููงอายุุที่่�บางคนต้้องเข้้า
ไปอยู่่�สถานสงเคราะห์์ แต่่เนื่่�องจากสถานสงเคราะห์์เต็็ม ไม่่สามารถเข้้าไปอยู่่�ได้้ ดัังนั้้�น อพม. จึึงมีีส่่วน
สำำ�คััญในการดููแลช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุให้้สามารถดำำ�รงชีีวิิตอยู่่�ได้้อย่่างปกติิ นอกจากนี้้�ความเข้้มข้้นและ
ความสามารถในการปฏิิบัติั ิงานของ อพม. ขึ้้�นอยู่่�กัับทััศนคติิและองค์์ความรู้้�ของแต่่ละคนด้้วย

3.2.6 กรณีีตััวอย่่างที่่�ได้้รัับร้้องเรีียน
กรณีีตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็นคนไข้้ติิดเตีียงและประสบปััญหาเรื่่�องทรััพย์์สิิน เพราะไม่่สามารถ
จััดการแปลงที่่�ดิินมาเป็็นเงิินเพื่่�อรัักษาพยาบาลได้้ เจ้้าหน้้าที่่�จะสืืบประวััติิเบื้้�องต้้นว่่ามีีญาติิหรืือไม่่
หากมีีญาติิจะปรึึกษาญาติิเพื่่�อช่่วยกัันแก้้ปััญหาไปตามขั้้�นตอน เพราะต้้องสร้้างการมีีส่่วนร่่วมในการดููแล
ผู้้�สููงอายุุในระดัับพื้้�นที่่�เพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุได้้รัับการดููแลที่่�ดีี นัักสัังคมสงเคราะห์์อาจจะเสนอให้้ญาติิคนหนึ่่�งให้้
ที่่�อยู่่�อาศััย อีีกคนหนึ่่�งเป็็นผู้้�ดููแล หากตััวผู้้�สููงอายุุยังั สามารถโต้้ตอบได้้ดีี สามารถทำำ�ธุรุ กรรมตามกฎหมายได้้
เจ้้าหน้้าที่่�จะให้้สิิทธิิการตััดสิินใจเป็็นไปตามความประสงค์์ของผู้้�สููงอายุุเอง หากผู้้�สููงอายุุไม่่มีีญาติิหรืือ
คนไว้้ใจและต้้องการเปลี่่�ยนแปลงทรััพย์์สิินเป็็นเงิินเพื่่�อนำำ�มารัักษาตนเอง เจ้้าหน้้าที่่�จะติิดต่่อและปรึึกษา
นัักกฎหมายเพื่่�อนำำ�เอาทรััพย์์สิินออกมาใช้้ได้้ตามเหตุุและผล โดยทำำ�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรและมีีพยาน
ยืืนยััน ทั้้�งนี้้�ในส่่วนของการทำำ�งานช่่วยเหลืือสัังคม ยัังไม่่มีีการรัับจ้้างงานตำำ�แหน่่งนิิติิกรในองค์์กร เมื่่�อมีี
ความเกี่่�ยวข้้องกัับกฎหมายจึึงต้้องติิดต่่อหน่่วยงานด้้านกฎหมายโดยตรง
กรณีีผู้้�ประสบปััญหาถููกทำำ�ร้้ายร่่างกาย หากตำำ�รวจเป็็นผู้้�รัับแจ้้งหรืือเห็็นเหตุุการณ์์จะแจ้้งมายััง
ศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคมให้้เข้้าไปช่่วยเหลืือ ส่่วนมากผู้้�ที่่�ถููกทำำ�ร้้ายจะเป็็นผู้้�หญิิงหรืือเด็็ก ผู้้�ที่่�ก่่อเหตุุมัักเกิิดจาก
การติิดสุุรา การช่่วยเหลืือจึึงจะต้้องเป็็นไปตามพรบ. การคุ้้�มครองผู้้�ถููกกระทำำ�ความรุุนแรงในครอบครััว และ
พรบ.คุ้้�มครองเด็็ก หากเจ้้าหน้้าที่่�พิิจารณาดููแล้้วว่่ามีีแนวโน้้มที่่�จะถููกกระทำำ�ซ้ำ�ำ� เจ้้าหน้้าที่่�จะติิดต่่อญาติิเพื่่�อ
วางแผนการดููแล หรืือหากไม่่มีีญาติิก็็จะส่่งเข้้าบ้้านพัักหรืือสถานสงเคราะห์์
กรณีีคนพลััดหลง เจ้้าหน้้าที่่�จะหาที่่�พัักชั่่�วคราวให้้กัับผู้้�สููงอายุุที่่�พลััดหลงเพื่่�อให้้การช่่วยเหลืือใน
เบื้้�องต้้น และสืืบหาญาติิจากบััตรประชาชน เมื่่�อพบญาติิจะติิดต่่อให้้มารัับกลัับ กรณีีผู้้�สููงอายุุที่่�พลััด
หลงและไม่่มีีญาติิมาสืืบหา อาจเพราะไม่่ต้้องการดููแล หรืือ ตััวผู้้�สููงอายุุเองไม่่อยากอยู่่�ที่่�บ้้าน รวมทั้้�งสถาน
จงจิตต์ ฤทธิรงค์, กาญจนา ตั้งชลทิพย,์ รศรินทร์ เกรย์, พิมลพรรณ นิตย์นรา 121

สงเคราะห์์ไม่่ต้อ้ งการรัับเพราะพฤติิกรรมอาจจะก่่อให้้เกิิดปััญหาแก่่ผู้้�สูงู อายุุคนอื่่�นที่่�อยู่่�ในสถานสงเคราะห์์
การแก้้ปััญหานี้้�ต้้องแก้้ไขในระยะยาวซึ่่�งต้้องเป็็นไปตามแต่่ละกรณีี อย่่างไรก็็ตาม ในประเทศไทยยัังไม่่มีี
ระบบตามหาคนพลััดหลงที่่�ชััดเจน มีีเพีียงแต่่จะมีีรัับแจ้้งเรื่่�องตามบริิเวณที่่�หาย หรืือแจ้้งผ่่านสื่่�อสาธารณะ
กรณีีที่่�ผู้้�สููงอายุุมีีความเสี่่�ยงที่่�จะถููกละเมิิดสิิทธิิ เจ้้าหน้้าที่่�จะต้้องประเมิินความเสี่่�ยง โดย
พิิจารณาว่่าผู้้�สููงอายุุช่่วยเหลืือตนเองได้้มากน้้อยเพีียงใด ญาติิดููแลเพีียงใด หากเข้้าไปช่่วยเหลืือสามารถ
ช่่วยได้้ระดัับหนึ่่�ง โดยสามารถเข้้าไปช่่วยพิิจารณาได้้ว่่าคนที่่�มาดููแลหรืือคนอื่่�น ๆ ที่่�เข้้ามาเกี่่�ยวข้้องกัับ
ผู้้�สููงอายุุมีีประเด็็นอื่่�น ๆ แอบแฝงหรืือไม่่ แต่่ไม่่สามารถช่่วยได้้มากกว่่านี้้�เพราะอยู่่�นอกภารกิิจหน้้าที่่�
และปััญหายัังไม่่เกิิดซึ่่�งเป็็นข้้อจำำ�กัดั ของการทำำ�งาน แต่่หากพบความชััดเจนว่่าบุุคคลนั้้�นไม่่หวัังดีี เจ้้าหน้้าที่่�
จะสามารถเข้้าไปช่่วยได้้ทัันทีี
กรณีีความขััดแย้้งในการครอบครองที่่�ดิิน ศููนย์์ช่ว่ ยเหลืือสัังคมได้้รับั การร้้องเรีียนจากผู้้�สููงอายุุ
ที่่�เป็็นสามีีภรรยาคู่่�หนึ่่�งอายุุ 70 ปีี และ 60 ปีี สาเหตุุที่่�เข้้ามาขอความช่่วยเหลืือเนื่่�องจากผู้้�สููงอายุุมีี
ที่่�ดิินอยู่่�ผืืนหนึ่่�งและต้้องการทำำ�ให้้ที่่�ดิินผืืนนี้้�เป็็นที่่�อยู่่�อาศััย แต่่ที่่�ดิินนี้้�มีีมููลค่่าทางเศรษฐกิิจ คืือสามารถนำำ�
ไปพััฒนาเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวได้้ ลููกชายคนเล็็กของผู้้�สููงอายุุต้้องการที่่�จะครอบครองที่่�ดิินและนำำ�ที่่�ดิินไป
ขาย โดยพยายามก่่อกวนบอกว่่าที่่�ดิินนี้้�ไม่่ใช่่ของผู้้�สููงอายุุและหาแนวร่่วมกัับคนในพื้้�นที่่�สร้้างเรื่่�องราว
ต่่าง ๆ ขึ้้น� มาจนผู้้�สููงอายุุไม่่สามารถอาศััยอยู่่�ในบ้้านได้้ เพราะถููกลููกชายทำำ�ร้า้ ย อีีกทั้้�งลููกชายคนโตก็็ยังั ถููกน้้อง
ชายทำำ�ร้้ายด้้วยเช่่นกััน ดัังนั้้�นบ้้านจึึงไม่่ปลอดภััยอีีกต่่อไป ผู้้�สููงอายุุจึึงตััดสิินใจเดิินทางมากรุุงเทพฯ
โดยรถไฟ เพื่่�อมาขอความช่่วยเหลืือจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ศููนย์์ดำำ�รงธรรม กระทรวงยุุติิธรรม
หรืือสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี แต่่ไม่่มีีหน่่วยงานใดสามารถช่่วยเหลืือได้้ จึึงได้้มาติิดต่่อศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคม
ศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคมได้้ส่่งตััวผู้้�สููงอายุุให้้ไปอาศััยอยู่่�ที่่�สถานคุ้้�มครองคนไร้้ที่่�พึ่่�งในจัังหวััดที่่�ผู้้�สููงอายุุอาศััย
อยู่่� และได้้ประสานงานไปยัังสำำ�นักั งานพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์จังั หวััด (พมจ.) ให้้ช่ว่ ยติิดต่่อ
ประสานงานด้้านกฎหมาย ให้้ดำำ�เนิินคดีีทางกฎหมาย เพื่่�อที่่�ศาลจะได้้ช่่วยตััดสิินว่่าแท้้จริิงแล้้วที่่�ดิินนั้้�น
เป็็นของใคร หากไม่่ดำำ�เนิินคดีีทางด้้านกฎหมาย ผู้้�สููงอายุุจะไม่่สามารถกลัับไปอาศััยอยู่่�ที่่�บ้้านของตนเอง
ได้้อีีก เพราะมีีความเสี่่�ยงสููงมากที่่�จะถููกลููกชายกระทำำ�ซ้ำำ�� นอกจากนี้้�ทางศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคมยัังพยายาม
สืืบประวััติิและสอบถามข้้อเท็็จจริิงจากผู้้�ที่่�คาดว่่าจะเกี่่�ยวข้้อง เจ้้าหน้้าที่่�สอบถามผู้้�ใหญ่่บ้้านพบว่่าผู้้�ใหญ่่
บ้้านให้้ข้้อเท็็จจริิงที่่�แตกต่่างจากผู้้�สููงอายุุและแจ้้งว่่าผู้้�สููงอายุุมีีอาการทางจิิตเวช ซึ่่�งเจ้้าหน้้าที่่�ยัังไม่่ปัักใจ
เชื่่�อและกำำ�ลัังอยู่่�ในกระบวนการหาข้้อเท็็จจริิงอยู่่�

3.2.7 ปััญหาและอุุปสรรคในการทำำ�งานให้้ความช่่วยเหลืือ
การที่่�ศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคมต้้องส่่งต่่อผู้้�ประสบปััญหาไปยัังหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงเนื่่�องจาก
เกิินขอบเขตภารกิิจของการทำำ�งาน ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาและอุุปสรรคในการทำำ�งานให้้ความช่่วยเหลืือแก่่
ผู้้�ประสบปััญหา เช่่น การที่่�ไม่่สามารถติิดต่่อหน่่วยงานได้้ทางโทรศััพท์์ ความตระหนัักในปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
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ถููกลดทอนลงระหว่่างการประสานส่่งต่่อ อัันเนื่่�องจากข้้อจำำ�กััดในการสื่่�อสาร อาจจะเป็็นจากโครงสร้้าง
การทำำ�งานของแต่่ละหน่่วยงานที่่�แตกต่่างกััน การช่่วยเหลืือผู้้�ประสบปััญหาโดยไม่่ได้้เข้้ามารัับรู้้�ปััญหา
ตั้้�งแต่่แรก ทำำ�ให้้ไม่่เกิิดความตระหนัักต่่อปััญหาอย่่างที่่�ควรจะเป็็น ซึ่่�งในบางครั้้�งทำำ�ให้้เกิิดความล่่าช้้าใน
การช่่วยเหลืือผู้้�ประสบปััญหา รวมทั้้�งโครงสร้้างระบบมีีจุุดอ่่อนคืือไม่่มีีการระบุุชััดเจนว่่าหน่่วยงานใดต้้อง
ทำำ�หน้้าที่่�ระดัับใด ระบุุไว้้แต่่หน้้าที่่�แบบกว้้าง ๆ ไม่่ได้้บอกเป้้าหมายระดัับลึึก ดัังนั้้�นความเอาใจใส่่ที่่�จะ
ช่่วยเหลืือผู้้�ประสบปััญหาอาจน้้อยเกิินไป การทำำ�งานจึึงต้้องมีีเทคนิิคในการประสานงานเพื่่�อให้้หน่่วยงาน
อื่่�น ๆ เกิิดความตระหนัักในการทำำ�งานช่่วยเหลืืออย่่างเต็็มที่่� นอกจากเจ้้าหน้้าที่่�ไม่่สามารถให้้ความ
ช่่วยเหลืือได้้หากยัังไม่่มีีการระบุุปััญหาที่่�ชััดเจน ต้้องรอให้้เกิิดปััญหาและมีีความชััดเจนก่่อนจึึงจะเข้้าไป
ช่่วยเหลืือได้้ จึึงไม่่มีีการทำำ�งานในลัักษณะของการป้้องกัันปััญหา อีีกทั้้�งศัักยภาพของนัักสัังคมสงเคราะห์์
หรืือเจ้้าหน้้าที่่�มีีความแตกต่่างกััน การที่่�บุุคคลหนึ่่�งจะสามารถแก้้ปััญหาได้้ทุุกเรื่่�องมีีน้้อย เจ้้าหน้้าที่่�มีี
ความเชี่่�ยวชาญต่่างกััน การประเมิินปััญหาก็็มีีความแตกต่่างกััน หากประเมิินแล้้วว่่าไม่่สามารถแก้้ปััญหา
สำำ�เร็็จได้้ก็็จำำ�เป็็นจะต้้องส่่งต่่อไปยัังหน่่วยงานอื่่�น
ในส่่วนของการทำำ�งานของอาสาสมััครพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ (อพม.) ที่่�มีีหน้้าที่่�
ช่่วยดููแลและให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�ประสบปััญหาในชุุมชน อพม.ในทุุกเขตพื้้�นที่่�ส่่วนหนึ่่�งสมััครใจเข้้ามา
ทำำ�งาน แต่่บางครั้้�งมีีอุุปสรรคคืือภาครััฐไม่่สามารถสนัับสนุุนได้้เต็็มที่่� ไม่่มีีเงิินสนัับสนุุนอาจทำำ�ให้้ อพม.
ไม่่กระตืือรืือร้้นในการทำำ�งาน
นอกจากนี้้�ปััจจุุบัันสถานสงเคราะห์์หลายแห่่งดููแลผู้้�สููงอายุุเต็็มจำำ�นวนที่่�สามารถรองรัับได้้เพราะ
ข้้อจำำ�กััดของพื้้�นที่่� ในขณะที่่�ความต้้องการที่่�จะส่่งผู้้�สููงอายุุเข้้าสถานสงเคราะห์์มีีเพิ่่�มมากขึ้้�น ทำำ�ให้้ต้้องรอ
นานจนกว่่าผู้้�สููงอายุุจะสามารถเข้้าไปอาศััยอยู่่�ได้้ สถานสงเคราะห์์ต่่างจากบ้้านพัักตรงที่่�เมื่่�อเข้้าไปแล้้ว
ส่่วนใหญ่่จะอยู่่�จนกว่่าจะสมััครใจออกไปเองหรืือเสีียชีีวิิต หรืือต่่างจากบ้้านพัักที่่�ผู้้�ประสบปััญหามัักจะไป
อาศััยแค่่ชั่่�วคราว เมื่่�อปััญหาคลี่่�คลายก็็จะกลัับไปอาศััยที่่�บ้้านเหมืือนเดิิม

3.3 นัักสัังคมสงเคราะห์์กัับการดููแลและพิิทัักษ์์สิิทธิิผู้้�สููงอายุุ
นัักสัังคมสงเคราะห์์มีีบทบาทในการให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�มีีปััญหา หรืือผู้้�ได้้รัับความเดืือดร้้อน
โดยรูู ป แบบการช่่ ว ยเหลืื อ และกลุ่่�มประชากรที่่�ช่่ ว ยเหลืื อ ขึ้้� น อยู่่�กัั บ ลัั ก ษณะงานที่่�รัั บ ผิิ ด ชอบและ
หน่่วยงานที่่�สัังกััด เช่่น นัักสัังคมสงเคราะห์์ในโรงพยาบาลจะดููแล ให้้ความช่่วยเหลืือคนไข้้ที่่�มารัับ
บริิการ ในเรื่่�องของค่่าใช้้จ่า่ ย การติิดต่่อญาติิ ตลอดจนการส่่งต่่อคนไข้้หรืือนัักสัังคมสงเคราะห์์ของกระทรวง
การพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ร้้องเรีียนเข้้ามา หรืือได้้รัับการส่่งต่่อ
เข้้ามาจากหน่่วยงานต่่าง ๆ ทั้้�งด้้านกฎหมาย ด้้านการประสานงานกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เป็็นต้้น
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	ผู้้�สููงอายุุเป็็นประชากรกลุ่่�มหนึ่่�งที่่�ได้้รัับการดููแลและช่่วยเหลืือจากนัักสัังคมสงเคราะห์์ ปััญหา
ของผู้้�สููงอายุุที่่�ผ่่านมามัักเป็็นปััญหาด้้านสุุขภาพ การรัักษาพยาบาล ความเป็็นอยู่่� ความยากไร้้เป็็น
ส่่วนใหญ่่ ในระยะหลัังนี้้�พบปััญหาเกี่่�ยวกัับความรุุนแรง การถููกละเมิิดสิิทธิิต่่าง ๆ ในผู้้�สููงอายุุเพิ่่�มมากขึ้้�น
อัันเป็็นผลจากสััดส่่วนผู้้�สููงอายุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และสภาพสัังคมและวััฒนธรรมที่่�เปลี่่�ยนไป การช่่วยเหลืือ
ผู้้�สููงอายุุนั้้�นมีีความละเอีียดอ่่อนซัับซ้้อนที่่�แตกต่่างจากประชากรกลุ่่�มอื่่�น ๆ จึึงต้้องความเข้้าใจใน
ธรรมชาติิของผู้้�สููงอายุุ ทั้้�งด้้านสุุขภาพและสภาวะจิิตใจ ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�สููงอายุุเริ่่�มซัับซ้้อนมากขึ้้�น
เช่่น ปััญหาความรุุนแรง การถููกละเมิิดสิิทธิิ หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องจึึงต้้องให้้ความสนใจในปััญหาเหล่่านี้้�
ทั้้�งการดำำ�เนิินงานเพื่่�อป้้องกััน รวมถึึงการแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น ในส่่วนนี้้�จึึงเป็็นการนำำ�เสนอบทบาท
นัักสัังคมสงเคราะห์์ที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในโรงพยาบาลรััฐแห่่งหนึ่่�งในการช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุตามสิิทธิิที่่�ควรจะ
ได้้รัับ

3.3.1 บทบาทนัักสัังคมสงเคราะห์์ในโรงพยาบาล
นัักสัังคมสงเคราะห์์ในโรงพยาบาลมีีหน้้าที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือแก่่คนไข้้ที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือ
ผู้้�สููงอายุุสามารถติิดต่่อรัับความช่่วยเหลืือหรืือได้้รัับการช่่วยเหลืือจาก 2 ช่่องทางคืือ จากแผนกเวชกรรม
และการเข้้ามาหาหน่่วยสัังคมสงเคราะห์์โดยตรง ส่่วนมากจะเป็็นเรื่่�องการสงเคราะห์์หรืือลดหย่่อน
ค่่ารัักษาพยาบาล และการติิดต่่อประสานงานเพื่่�อให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องช่่วยเหลืือให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
นัักสัังคมสงเคราะห์์จะร่่างแผนงานที่่�ได้้จากการเก็็บข้้อมููล โดยกำำ�หนดปััญหา วิิธีกี ารแก้้ไข และข้้อเสนอแนะ
เพื่่�อเสนอต่่อผู้้�บริิหารของโรงพยาบาลและระดัับกระทรวงต่่อไป

3.3.2 การดููแล ช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุด้้านสุุขภาพ
บทบาทหน้้ าที่่�ของนัั กสัั งคมสงเคราะห์์ คืื อการช่่ วยเหลืื อผู้้�สูู งอายุุที่่�เข้้ ามารัั บการรัั กษาใน
โรงพยาบาล โดยช่่วยเหลืือด้้านค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษาในกรณีีที่่�ยากไร้้ หรืือไม่่มีีหลัักประกัันสุุขภาพใด ๆ
โดยช่่วยดำำ�เนิินการลดหย่่อนหรืือยกเว้้นค่่ารัักษาพยาบาล ให้้คำ�ำ แนะนำำ�ด้า้ นสวััสดิิการและสิิทธิิที่่�ควรได้้รับั
ตลอดจนช่่วยเหลืือในการประสานงานกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภายในและภายนอกโรงพยาบาลใน
การส่่งต่่อการให้้ความช่่วยเหลืือ เช่่น การทำำ�บััตรประชาชน เพื่่�อให้้ได้้รัับสิิทธิิบััตรทองในการรัักษา
การดำำ�เนิินการขอกายอุุปกรณ์์สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�พิิการ เป็็นต้้น
นอกจากงานในโรงพยาบาลแล้้วนัักสัังคมสงเคราะห์์ยัังมีีหน้้าที่่�ติิดตามผลและช่่วยเหลืือคนไข้้
นอกโรงพยาบาล หากกล่่าวถึึงด้้านผู้้�สููงอายุุ การดููแลผู้้�สููงอายุุจะแบ่่งผู้้�สููงอายุุเป็็น 3 กลุ่่�ม คืือ
1. กลุ่่�มออกสัังคม คืือ ผู้้�สููงอายุุที่่�สามารถเดิินทางออกจากบ้้านได้้ สุุขภาพยัังดีีสามารถช่่วยเหลืือ
ตััวเองได้้ ต้้องดููแลไม่่ให้้ผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มนี้้�มีีสุุขภาพที่่�แย่่ลง
2. กลุ่่�มติิดบ้้าน คืือ ผู้้�สููงอายุุที่่�สุุขภาพเสื่่�อมถอย แต่่ยัังสามารถเคลื่่�อนที่่�ได้้ และลููกหลาน
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ยัังสามารถพาออกนอกบ้้านได้้ แต่่จำ�ำ เป็็นต้้องได้้รับั การดููแล จึึงได้้จัดั ตั้้ง� ชมรมเพื่่�อดููแลเฉพาะโรคหรืือเฉพาะกลุ่่�ม
ชมรมเบาหวาน ชายวััยทอง เป็็นต้้น
3. กลุ่่�มติิดเตีียง คืือ ผู้้�สููงอายุุที่่�ป่ว่ ยระยะสุุดท้้าย ไม่่สามารถช่่วยเหลืือตนเองได้้ ไม่่ได้้รับั การดููแล
ตามสมควร ยากจน ผู้้�สููงอายุุบางคนไม่่สามารถเข้้าถึึงบริิการเพราะไม่่มีีค่่าเดิินทาง ผู้้�สููงอายุุที่่�ถููกทิ้้�งขว้้าง
หรืื อ ผู้้�ที่่�อยากดูู แ ลแต่่ ไ ม่่ มีี ท รัั พ ยากร หรืื อ ดูู แ ลดีี แ ต่่ มีี ปั ั ญ หาคืื อ การป่่ ว ยระยะสุุ ด ท้้ า ยของผู้้�สูู ง อายุุ
ที่่�ผู้้�ดููแลไม่่มีีวิธีิ ีในการดููแลรัักษาหรืือไม่่ทราบว่่าจะทำำ�อย่่างไรต่่อไป
	นัักสัังคมสงเคราะห์์จะทำำ�งานร่่วมกัับแผนกเวชกรรมเพื่่�อติิดตามผู้้�ป่่วยติิดเตีียง แผนกเวชกรรม
จะเป็็นผู้้�เก็็บข้้อมููลและประวััติคิ นไข้้ จััดกิิจกรรมต่่าง ๆ เช่่น สอนออกกำำ�ลังั กาย ตรวจสุุขภาพ รณรงค์์กิจิ กรรม
ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับผู้้�สููงอายุุ พยายามดููแลไม่่ให้้กลุ่่�มติิดบ้้านกลายเป็็นกลุ่่�มติิดเตีียง นัักสัังคมสงเคราะห์์และ
แผนกเวชกรรมจะเยี่่�ยมเฉพาะคนไข้้ที่่�มีีความจำำ�เป็็นและมีีความซัับซ้้อน โดยเฉพาะผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง
เพื่่�อดููแลสภาพจิิตใจของผู้้�ป่่วยระยะสุุดท้้าย บรรเทาความกลััว และให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการทำำ�พิินััยกรรม
ชีีวิิตและการดููแลผู้้�ป่่วยระยะสุุดท้้ายที่่�จำำ�เป็็นต้้องมีีทัักษะในการเข้้าถึึงผู้้�ป่่วยและการพููดคุุยสนทนา
นัักสัังคมสงเคราะห์์จะดููแลผู้้�สููงอายุุติิดเตีียงหรืืออยู่่�ในช่่วงชีีวิิตสุุดท้้าย (palliative care) และ
พยายามทำำ�ทุุกวิิถีีทางเพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุหรืือคนไข้้ได้้รัับสิ่่�งที่่�ปรารถนาก่่อนเสีียชีีวิิต กรณีีตััวอย่่าง การพา
คนไข้้ที่่�เป็็นมะเร็็งระยะสุุดท้้ายไปเยี่่�ยมลููกที่่�ต้้องโทษจำำ�คุุกในเรืือนจำำ� เนื่่�องจากสภาพร่่างกายที่่�อ่่อนแอ
ทำำ�ให้้การเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วยต้้องทำำ�ด้้วยความระมััดระวััง จึึงประสานงานพยาบาลเพื่่�อเตรีียมรถและ
อุุปกรณ์์ช่่วยชีีวิิต หลัังจากเสร็็จภารกิิจ นัักสัังคมสงเคราะห์์มีีธรรมเนีียมปฏิิบััติิที่่�จะไปขอขมาผู้้�สููงอายุุ
ทั้้�งที่่�ยัังมีีชีีวิิตและเสีียชีีวิิต
การดููแลผู้้�ป่่วยระยะสุุดท้้ายเป็็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุุข เป็็นแผนบริิการอย่่างหนึ่่�ง
ซึ่่�งปััจจุุบัันยัังคงมีีการถกเถีียงกัันอยู่่� เนื่่�องจากนิิยามในการดููแลผู้้�ป่่วยระยะสุุดท้้ายให้้ดีีในมุุมมองทาง
การแพทย์์ คืือการได้้ช่่วยชีีวิิตจนถึึงวาระสุุดท้้าย ต้้องช่่วยให้้ถึึงที่่�สุุดตามกฎหมายและจรรยาบรรณแพทย์์
ที่่�กำำ�หนดไว้้ และในมุุมมองของการจากไปอย่่างสงบ ไม่่เจ็็บปวด ไม่่มีีห่่วงและความกัังวล เป็็นการตายดีีที่่�
ทางสัังคมสงเคราะห์์เน้้นทางด้้านจิิตวิิญญาณ นิิยามทางการแพทย์์และสัังคมที่่�ขััดแย้้งกััน ส่่งผลต่่อการ
ทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างแพทย์์และนัักสัังคมสงเคราะห์์จึึงต้้องมีีการพููดคุุยกัันเรื่่�องสิิทธิิการยุุติิการมีีชีีวิิต
หรืือยุุติิการรัักษา (living will) เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจกัับญาติิ ว่่ามีีความประสงค์์อย่่างไร หากคนไข้้ไม่่
สามารถที่่�จะมีีชีีวิิตอยู่่�ได้้อีีกต่่อไป แพทย์์จะเป็็นคนพููดคุุยกัับญาติิเพื่่�อให้้ญาติิเป็็นคนตััดสิินใจ ส่่วนมาก
มัักจะไม่่พบกรณีีที่่�คนไข้้ปฏิิเสธการรัักษา เพราะคนไข้้และญาติิส่่วนใหญ่่เกรงใจแพทย์์และคิิดว่่าการ
รัักษาของแพทย์์คืือสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุด ส่่วนนัักสัังคมสงเคราะห์์จะเป็็นผู้้�สนัับสนุุนและพููดคุุยกัับคนไข้้และญาติิ
อีีกครั้้�ง โดยนำำ�เอาหลัักศาสนามาพููดคุุย พยายามให้้กำำ�ลัังใจแก่่คนไข้้ ให้้คนไข้้ปล่่อยวาง อย่่างไรก็็ตาม
การปฏิิบััติิงานเช่่นนี้้�ต้้องดููตามความเหมาะสมของคนไข้้แต่่ละกรณีี
จงจิตต์ ฤทธิรงค์, กาญจนา ตั้งชลทิพย,์ รศรินทร์ เกรย์, พิมลพรรณ นิตย์นรา 125

3.3.3 กิิจกรรมส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตผู้้�สููงอายุุ
นอกจากการช่่วยเหลืือด้้านการรัักษาพยาบาล นัักสัังคมสงเคราะห์์ของโรงพยาบาลระดัับ
อำำ�เภอที่่�ศึึกษานี้้�ยังั ทำำ�หน้้าที่่�ค้้นหาทรััพยากรและองค์์ความรู้้�เพื่่�อสนัับสนุุนกิิจกรรม โดยเฉพาะชมรมผู้้�สููงอายุุ
โดยเขีียนโครงการเสนอแหล่่งทุุนต่่าง ๆ เพื่่�อนำำ�เงิินทุุนมาจััดกิิจกรรมให้้ผู้้�สููงอายุุได้้มีีส่่วนร่่วม เช่่น
การเกษตรแบบผสมผสานและไร้้สารเคมีี เนื่่�องจากผู้้�สููงอายุุในพื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่หรืือประมาณร้้อยละ 80
เป็็นเกษตรกรและใช้้สารเคมีีการทำำ�การเกษตร ทำำ�ให้้ส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพ โครงการนี้้�มีีเป้้าหมายจะ
ช่่วยให้้ลดค่่าใช้้จ่่ายในการซื้้�อสารเคมีีและการมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้� ยัังประสานงานไปยััง
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อขอเครื่่�องมืือในการจััดทำำ�กิิจกรรม เช่่น ขอความร่่วมมืือจากจากการไฟฟ้้า
สำำ�หรัับเครื่่�องทำำ�น้ำ�ำ� หมัักแสงอาทิิตย์์ ปััจจุุบันั ผู้้�สููงอายุุนำ�ำ เอาความรู้้�ที่่�ได้้จากโครงการไปใช้้ในชีีวิติ ประจำำ�วันั
เช่่น การปลููกตะไคร้้ไล่่แมลง การกางมุ้้�งให้้พืืช ต่่อมาโครงการดัังกล่่าวได้้ต่่อยอดให้้ผู้้�สููงอายุุถ่่ายทอด
ประสบการณ์์ ใ ห้้ แ ก่่ เ ด็็ ก นัั ก เรีี ย น โดยจัั ด ให้้ ผู้้�สูู ง อายุุ ไ ปสอนในโรงเรีี ย นและจัั ด กิิ จ กรรมเข้้ า ค่่ า ยให้้
ผู้้�สููงอายุุและเด็็กนัักเรีียนได้้มีีกิจิ กรรมร่่วมกััน สร้้างความภาคภููมิใิ จให้้ผู้้�สูงู อายุุ ทำำ�ให้้รู้้�สึกึ ว่่าตนเองมีีคุณ
ุ ค่่า
และเป็็นปราชญ์์ชุุมชน
นอกจากนี้้� เมื่่�อมีีหน่่วยงานภายนอกสนใจเข้้ามาศึึกษาดููงานชมรมผู้้�สููงอายุุ นัักสัังคมสงเคราะห์์
จะเป็็นผู้้�ประสานงานให้้กัับองค์์กรที่่�ต้้องการมาดููงาน กิิจกรรมที่่�ได้้รัับความสนใจคืือ กิิจกรรมจิิตอาสา
ของผู้้�สููงอายุุที่่�ให้้ผู้้�สููงอายุุให้้คำำ�แนะนำำ�และช่่วยเหลืือคนไข้้เขีียนบััตร ก่่อนการตรวจคััดกรองผู้้�ป่่วย
การแนะนำำ�คิิวและห้้องตรวจ กิิจกรรมดัังกล่่าวทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุเกิิดความภาคภููมิิใจในตนเองที่่�ได้้ทำำ�
ประโยชน์์ให้้แก่่ผู้้�อื่่�น โรงพยาบาลตอบแทนน้ำำ��ใจเป็็นอาหารกลางวััน การศึึกษาดููงานยัังเน้้นการสร้้าง
เครืือข่่าย การแลกเปลี่่�ยนความรู้้� และสร้้างมิิตรภาพ ก่่อนที่่�ผู้้�สููงอายุุจะทำำ�หน้้าที่่�จิิตอาสาช่่วยเหลืือคนไข้้
ต้้องผ่่านการอบรมก่่อน โดยนัักสัังคมสงเคราะห์์จะให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับบััตรทอง กฎหมายหรืือสิิทธิิของผู้้�ป่่วย
และอบรมผู้้�ปฏิิ บัั ติิ ก ารด่่ า นหน้้ า (ผู้้�สูู ง อายุุ ที่่�ทำำ � งานจิิ ต อาสา) ผู้้�สูู ง อายุุ ที่่�ผ่ ่ า นการอบรมจะได้้
ประกาศนีียบััตร ซึ่่�งผู้้�สููงอายุุบางคนที่่�ได้้รัับการอบรมจากนัักสัังคมเคราะห์์สามารถช่่วยให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่
บุุ ค คลประสบปัั ญ หาในชีี วิิ ต โดยเป็็ น ผู้้�รัั บ ฟัั ง ปัั ญ หา ถ่่ า ยทอดและแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์
เพื่่�อบรรเทาความทุุกข์์ หรืือช่่วยหาแนวทางแก้้ไขปััญหา ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุรู้้�สึึกมีีคุุณค่่า
ชมรมผู้้�สููงอายุุได้้จััดกิิจกรรมด้้านวิิชาการเพื่่�อให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�สููงอายุุ โดยเจ้้าหน้้าที่่�โรงพยาบาล
เป็็นวิิทยากรให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับสุุขภาพ เช่่น เรื่่�องกายภาพ โรคของผู้้�สููงอายุุ เบาหวาน ความดัันโลหิิต
มีีการประชุุมของชมรมที่่�เป็็นช่่องทางการประชาสััมพัันธ์์กิิจกรรมต่่าง ๆ เช่่น ข่่าวสารการเลืือกตั้้�ง รวมถึึง
กิิจกรรมการออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อสุุขภาพ เช่่น ไม้้พอง หนัังสติ๊๊�ก และใช้้เพลงบำำ�บัดั โดยนัักสัังคมสงเคราะห์์
จะเป็็นผู้้�ประสานวิิทยากร เตรีียมสถานที่่� อย่่างไรก็็ตาม เมื่่�อชมรมเริ่่�มอยู่่�ตััว และทางนัักสัังคมสงเคราะห์์

126 เมื่อไรและใครควรพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ

มีีภาระงานที่่�มากขึ้้�น จึึงได้้ลดบาทบาทลงและมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมชมรมน้้อยลง ให้้ทางประธานและ
กรรมการชมรมสามารถดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่อไป
นอกจากนี้้� นัักสัังคมสงเคราะห์์มีหี น้้าที่่�ต้้องดููแลและรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน จึึงจััดให้้ความรู้้�เชิิงวิิชาการ
เช่่น จััดการสิ่่�งแวดล้้อมและรณรงค์์เรื่่�องต่่าง ๆ แก่่ชุุมชน เพื่่�อสร้้างให้้คนในชุุมชนเข้้มแข็็งและมีีส่่วนร่่วม
ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ของคนในชุุมชนเองดีีขึ้้น� กรณีีตัวั อย่่างเรื่่�องอารยสถาปััตย์์ที่่�คนในชุุมชนสามารถ
ประยุุกต์์ใช้้ให้้เหมาะสมกัับการใช้้งาน เช่่น การทำำ�ราวจัับในห้้องน้ำำ��จากไม้้ไผ่่ ทำำ�ที่่�ออกกำำ�ลัังกายจากวััสดุุ
ในท้้องถิ่่�น และจััดตั้้�งศููนย์์ดููแลผู้้�พิิการและผู้้�สููงอายุุ แต่่หากชุุมชนไม่่สามารถดููแลได้้แล้้วจริิง ๆ และ
ผู้้�สููงอายุุไม่่สามารถอยู่่�กัับลููกหลานได้้ นัักสัังคมสงเคราะห์์จะส่่งต่่อไปยัังหน่่วยงานที่่�ดููแลได้้ต่่อไป เช่่น
สถานสงเคราะห์์ภายในจัังหวััดหรืือจัังหวััดใกล้้เคีียง

3.3.4 การทำำ�งานและอุุปสรรคในการทำำ�งานของนัักสัังคมสงเคราะห์์
	นัักสัังคมสงเคราะห์์มัักไม่่เป็็นที่่�รู้้�จัักของสัังคม ทำำ�ให้้การปฏิิบััติิงานมีีอุุปสรรค ศููนย์์ช่่วยเหลืือ
สัังคมในโรงพยาบาลที่่�ศึึกษา (One Stop Service Crisis Center - OSCC) มีีนักั สัังคมสงเคราะห์์เพีียงคนเดีียว
ทำำ�ให้้มีีภาระงานที่่�หนััก ต้้องอาศััยผู้้�ที่่�สู้้�งานหนััก และใส่่ใจในการแก้้ปััญหาที่่�ซัับซ้้อนให้้สำำ�เร็็จ ทำำ�ให้้
ปััญหาของหน่่วยสัังคมสงเคราะห์์ในโรงพยาบาลที่่�พบบ่่อยครั้้�ง คืือ การเปลี่่�ยนที่่�ทำำ�งาน ที่่�ผ่่านมานัักสัังคม
สงเคราะห์์ของโรงพยาบาลมัักย้้ายไปทำำ�งานในส่่วนงานของกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคง
ของมนุุษย์์ ทำำ�ให้้ขาดบุุคลากรในการทำำ�งาน การทำำ�งานจำำ�เป็็นต้้องมีีเครืือข่่ายเพื่่�อประสานงานด้้วย
ความรวดเร็็วเพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือ นอกจากนี้้� นัักสัังคมสงเคราะห์์ที่่�ไม่่สามารถจััดการความทุุกข์์ที่่�ได้้รับั ฟััง
จากคนไข้้ก็็จะทุุกข์์ใจตามคนไข้้ด้้วย
เนื่่�องจากเป็็นหน่่วยงานเล็็ก งานสัังคมสงเคราะห์์มัักถููกมองว่่าเป็็นกลุ่่�มงานที่่�ทำำ�ให้้ค่่าใช้้จ่่ายของ
โรงพยาบาลสููงขึ้้�น และความพยายามช่่วยเหลืือด้้วยการติิดต่่อขอความช่่วยเหลืือจากหน่่วยงานอื่่�น ๆ
ทำำ�ให้้ภาพลัักษณ์์ของนัักสัังคมสงเคราะห์์ไม่่ ดีีนััก แผนงานที่่�เสนอจึึงถููกละเลย เพราะการประเมิิน
คุุณภาพโรงพยาบาลจะเน้้นงานทางด้้านการแพทย์์ ศููนย์์ OSCC ได้้รับั การประเมิินโดยกระทรวงสาธารณสุุข
สมาคมสภาผู้้�สููงอายุุแห่่งประเทศไทยในพระราชููปถััมภ์์เป็็นองค์์กรที่่�ส่่งเจ้้าหน้้าที่่�มาประเมิินงานเกี่่�ยวกัับ
ผู้้�สููงอายุุ ส่่วนการประเมิินผลงานของนัักสัังคมสงเคราะห์์ทำ�ำ โดยคณะกรรมการบริิหารโรงพยาบาล
	นัักสัังคมสงเคราะห์์เป็็นบุุคลากรที่่�มีีบทบาทในการทำำ�งานช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุ อย่่างไรก็็ตาม ปััจจุุบันั
การผลิิตนัักสัังคมสงเคราะห์์ยัังไม่่พอกัับความต้้องการ อัันเนื่่�องมาจากตำำ�แหน่่งงานที่่�รองรัับส่่วนมากอยู่่�
ภายใต้้หน่่วยงานรััฐซึ่่�งมีีงบเพื่่�อการจ้้างงานจำำ�กััด และผู้้�ที่่�จบการศึึกษาบางส่่วนไม่่เข้้าใจลัักษณะงานที่่�
แท้้จริิงเกี่่�ยวกัับงานสัังคมสงเคราะห์์และเปลี่่�ยนไปทำำ�งานในสาขาอาชีีพอื่่�น หน่่วยงานต่่าง ๆ จึึงต้้องเปิิด
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รัับสาขาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทางสัังคม เช่่น สาขาสัังคมวิิทยา สัังคมศาสตร์์ ที่่�ต้้องผ่่านการอบรมและสอบเพื่่�อรัับ
ใบประกอบวิิ ช าชีี พ เป็็ น ความท้้ า ทายในการผลิิ ต นัั ก สัั ง คมสงเคราะห์์ เ พื่่�อทำำ � งานในประเทศไทย
ปััจจุุบัันมีีองค์์กรที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือประชาชน แต่่ไม่่ถููกต้้องตามหลัักของสัังคมสงเคราะห์์ กล่่าวคืือเน้้น
การสงเคราะห์์และการรัับบริิจาคจากบุุคคลที่่�มีีชื่่�อเสีียง ซึ่่�งตามหลัักการการให้้ความช่่วยเหลืือของสัังคม
สงเคราะห์์คืือ “ช่่วยเพื่่�อให้้บุุคคลนั้้�นสามารถช่่วยเหลืือตนเอง (Help them to help themselves)”
บทบาทนัักสัังคมสงเคราะห์์จึึงเป็็นการให้้ความรู้้� และแนวทางในการใช้้ชีีวิิตที่่�ยั่่�งยืืน

3.3.5 มุุมมองของนัักสัังคมสงเคราะห์์ต่่อการดููแลผู้้�สููงอายุุ
	นัักสัังคมสงเคราะห์์ในโรงพยาบาลที่่�ศึึกษามองว่่าครอบครััวเป็็นผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�ดีีที่่�สุุด และ
ควรเป็็นกลุ่่�มแรกที่่�จะเป็็นผู้้�ดููแล แต่่จะทำำ�อย่่างไรให้้ผู้้�สููงอายุุได้้อยู่่�กัับครอบครััว และในกรณีีที่่�ครอบครััว
เป็็นผู้้�ทำำ�ร้้ายผู้้�สููงอายุุเอง ควรมีีมาตรการหรืือบทลงโทษอย่่างเหมาะสมและยุุติิธรรม เช่่น บทลงโทษบุุตรที่่�
เมายาบ้้าและทำำ�ร้้ายพ่่อแม่่ การโกงเบี้้�ยยัังชีีพหรืือการนำำ�เบี้้�ยยัังชีีพของผู้้�สููงอายุุไปใช้้ของลููกหลาน
ผู้้�สููงอายุุ สิิทธิิในการขอคืืนมรดก เป็็นต้้น
อาสาสมััครดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�บ้้าน (อผส.) เป็็นกุุญแจสำำ�คััญในการช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ เพราะ
เป็็นผู้้�ที่่�เข้้าใจบริิบทผู้้�สููงอายุุและพื้้�นที่่�ที่่�ผู้้�สููงอาศััยอยู่่� นอกจากนี้้� ยัังมองว่่า นโยบายของรััฐเปรีียบเสมืือน
แนวทางในการทำำ � งานของบุุ ค ลากรที่่�มีี ส่ ่ ว นสำำ �คัั ญ ต่่ อ การพัั ฒ นาประเทศ ดัั ง นั้้� น การสร้้ า งนโยบาย
โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุจึงึ ควรให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับข้้อมููลแหล่่งต่่าง ๆ และความคิิดเห็็นของผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน และ
พยายามให้้ครอบคลุุมทุุกกลุ่่�มประชากร เช่่น ผู้้�สููงอายุุในเรืือนจำำ�ที่่�ไม่่ควรถููกละเลย กระทรวงการพััฒนา
สัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ควรร่่วมมืือกัับกระทรวงยุุติิธรรมเพื่่�อพััฒนานโยบายให้้ครอบคลุุมการให้้
ความช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุในเรืือนจำำ�ด้้วย เป็็นต้้น
การสร้้างนโยบายโดยรัับฟัังข้้อเสนอแนะของผู้้�ปฏิิบััติิงานจะทำำ�ให้้นโยบายสามารถตอบสนอง
ความต้้องการของสัังคมได้้อย่่างเต็็มที่่� และสอดคล้้องกัับวิิถีีชีีวิิตของคนในสัังคม เช่่น อารยสถาปััตย์์
ที่่�เป็็นนโยบายออกโดยกระทรวงพััฒนาความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ที่่�พบว่่า ยัังขาดความเข้้าใจต่่อการใช้้ชีีวิิต
ของผู้้�พิิการทุุกกลุ่่�ม ส่่วนใหญ่่จึึงเน้้นผู้้�พิิการทางกายบางกลุ่่�มเท่่านั้้�น ทำำ�ให้้ผู้้�พิิการกลุ่่�มอื่่�น ๆ ยัังคงมีีความ
ยากลำำ�บากในการเข้้าถึึงและใช้้บริิการ เช่่น ห้้องน้ำำ�สำ
� �ำ หรัับคนตาบอดและผู้้�สููงอายุุ ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องกว้้างขวาง
เพราะจะทำำ�ให้้ใช้้บริิการลำำ�บากเนื่่�องจากผู้้�พิิการสายตาต้้องใช้้วิิธีกี ารคลำำ�ทาง จึึงต้้องการที่่�ยึึดจัับเพื่่�อไม่่ให้้
ล้้ม นอกจากนี้้�ผู้้�สูงู อายุุควรได้้รับั การบริิการจากมนุุษย์์มากกว่่าสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�ไม่่เอื้้อ� อำำ�นวยให้้ใช้้
ได้้ง่่าย ดัังนั้้�นสถานที่่�ต่่าง ๆ ควรจััดให้้มีีพนัักงานหรืืออาสาสมััครช่่วยบริิการผู้้�สููงอายุุ
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“อาสาสมััครเหล่่านี้้�เป็็นของดีีในชุุมชน

	ต้้องบ่่มเพาะ ต้้องเสริิมแรง
...ต้้องทำำ�ให้้เขาภููมิิใจในความเป็็นอาสาสมััคร”
ผู้้�เชี่่�ยวชาญงานด้้านสููงอายุุ
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ส่่วนที่่�

4

ใคร
ควรพิิทัักษ์์คุ้้�มครอง สิิทธิิ
เมื่่�อไรและ

ของ ผู้้�สููงอายุุ
	ปัั ญ หาและความเสี่่�ยงในการถูู ก ละเมิิ ด สิิ ท ธิิ แ ละประเมิิ น
สถานการณ์์เพื่่�อพิิทักั ษ์์สิทิ ธิิของผู้้�สููงอายุุมักั มีีคำ�ำ ถามว่่า เมื่่�อไรที่่�ผู้้�สูงู อายุุ
ควรได้้รัับความช่่วยเหลืือและพิิทัักษ์์คุ้้�มครองสิิทธิิ และใครควรเข้้ามา
มีีส่่วนในการพิิทัักษ์์คุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�สููงอายุุ ในบทนี้้�วิิเคราะห์์ข้้อมููล
ประเด็็นปััญหาและความเสี่่�ยงจากกรณีีศึึกษาเพื่่�อประเมิินสถานการณ์์
ในการพิิทักั ษ์์สิทิ ธิิของผู้้�สููงอายุุ และพััฒนาเป็็นข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย
ในการป้้องกัันและแก้้ปัญ
ั หาการถููกละเมิิดสิิทธิิในผู้้�สููงอายุุ โดยมีีแนวทาง
การดำำ�เนิินงานเพื่่�อป้้องกัันการถููกละเมิิดสิิทธิิ หากผู้้�สููงอายุุมีคี วามเสี่่�ยง
และเพิ่่�มระดัับการให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุตามความสามารถใน
การตััดสิินใจหรืือสมรรถนะในการดููแลตนเองของผู้้�สููงอายุุ
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4.1 เมื่่�อไรที่่�ผู้้�สููงอายุุควรได้้รัับความช่่วยเหลืือและพิิทัักษ์์คุ้้�มครองสิิทธิิ
การศึึกษาประวััติิชีีวิิต (life history) ของผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อระบุุว่่าเมื่่�อไรที่่�ผู้้�สููงอายุุควรได้้รัับความ
ช่่วยเหลืือและพิิทักั ษ์์คุ้้�มครองสิิทธิิ พบว่่าเวลาและปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�สูงู อายุุต้อ้ งการความช่่วยเหลืือเพื่่�อพิิทักั ษ์์
คุ้้�มครองสิิทธิิแตกต่่างกัันไปตาม “จุุดเปลี่่�ยนของชีีวิติ ” (transition in life course) ข้้อมููลที่่�ได้้จากกรณีีศึกึ ษา
สามารถสรุุปเป็็นจุุดเปลี่่�ยนของชีีวิิตได้้ 3 ลัักษณะ ได้้แก่่ 1) การสููญเสีียสมาชิิกในครอบครััวที่่�เป็็น
ที่่�พึ่่�งพิิงของผู้้�สููงอายุุ เช่่น สามีี ภรรยา 2) การเจ็็บป่่วยจนไม่่สามารถทำำ�กิิจกรรมประจำำ�วัันได้้ด้้วยตนเอง
เช่่น การป่่วยด้้วยโรค พิิการ หรืือ ทุุพพลภาพ และ 3) การมีีภาวะสมองเสื่่�อม ซึ่่�งเป็็นลัักษณะหนึ่่�งของ
การเสื่่�อมถอยลงของร่่างกาย จุุดเปลี่่�ยนชีีวิิตที่่�เกิิดขึ้้�นมัักทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุมีีความเสี่่�ยงที่่�จะถููกละเมิิดสิิทธิิ
จึึงควรมีีกลไกเพื่่�อป้้องการปััญหาตามระดัับการให้้ความช่่วยเหลืือเท่่าที่่�จำำ�เป็็น เช่่น การสัังเกตการณ์์
ให้้คำำ�ปรึึกษา และติิดตาม แต่่เมื่่�อผู้้�สููงอายุุถููกละเมิิดสิิทธิิแล้้วจึึงเป็็นกระบวนการให้้ความช่่วยเหลืือใน
ระดัับที่่�ผู้้�สููงอายุุต้้องการ กล่่าวคืือควรให้้ผู้้�สููงอายุุสามารถรัับผิิดชอบในระดัับเบื้้�องต้้นให้้ได้้มากที่่�สุุด
เพราะเชื่่�อว่่าผู้้�สููงอายุุจะมีีคุุณภาพชีีวิิตและวิิธีีการแก้้ปััญหาตามที่่�ตนเองปรารถนา

4.1.1 การสููญเสีียสมาชิิกในครอบครััวที่่�เป็็นที่่�พึ่่�งพิิงของผู้้�สููงอายุุ
การสููญเสีียสมาชิิกในครอบครััวอาจเกิิดจากการเสีียชีีวิิต การหย่่า หรืือ แยกกัันอยู่่� จนเป็็นผลให้้
ผู้้�สููงอายุุขาดที่่�พึ่่�งพิิง การเสีียชีีวิิตของสามีีหรืือภรรยาทั้้�งก่่อนหรืือหลัังจากเป็็นผู้้�สููงอายุุ เป็็นการสููญเสีีย
ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อวิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิตที่่�เป็็นอยู่่� นอกจากการเกื้้�อกููลกัันในกิิจกรรมประจำำ�วัันแล้้ว สามีี/
ภรรยายัังเป็็นผู้้�มีีสิิทธิิในทรััพย์์สิินของผู้้�ที่่�เสีียชีีวิิต หากไม่่ได้้เตรีียมการ หรืือ ไม่่มีีญาติิพี่่�น้้อง หรืือ
ไม่่สามารถหาตััวแทน เพื่่�อบริิหารจััดการอาจทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุถููกเอารััดเอาเปรีียบได้้ นอกจากนี้้� การสููญเสีีย
สมาชิิกในครอบครััวยัังส่่งผลต่่อภาวะจิิตใจของผู้้�สููงอายุุที่่�ทำำ�ให้้สภาพร่่างกายเสื่่�อมถอยลงเพราะความ
โศกเศร้้า อาจเป็็นเหตุุให้้ตััดสิินใจผิิดพลาดในการดำำ�เนิินการทำำ�ธุุรกรรม

4.1.2 การเจ็็บป่่วยจนไม่่สามารถทำำ�กิิจกรรมประจำำ�วัันได้้ด้้วยตนเอง
การเจ็็บป่่วยอาจเกิิดจากการป่่วยเป็็นโรค พิิการหรืือทุุพพลภาพ หรืือที่่�เรีียกว่่า ผู้้�สููงอายุุติิดบ้้าน
และผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง ผู้้�สููงอายุุที่่�เคยทำำ�งานหรืือทำำ�กิิจกรรมประจำำ�วัันได้้ด้้วยตนเอง เมื่่�อสภาพร่่างกาย
ที่่�เสื่่�อมถอยทำำ�ให้้ไม่่สามารถทำำ�กิิจกรรมประจำำ�วัันได้้ด้้วยตนเอง เสี่่�ยงต่่อการถููกละเมิิดสิิทธิิ กล่่าวคืือ
ผู้้�สููงอายุุไม่่สามารถดำำ�เนิินการทำำ�ธุุรกรรมได้้ด้้วยตนเอง จึึงจำำ�เป็็นต้้องพึ่่�งพาผู้้�อื่่�นให้้จััดหาสิ่่�งของ และ
บริิหารจััดการทรััพย์์สิินแทน การให้้ผู้้�อื่่�นช่่วยดำำ�เนิินการให้้โดยที่่�ไม่่สามารถตรวจสอบการจััดหาหรืือ
การบริิหารจััดการได้้ ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุถููกเอารััดเอาเปรีียบ
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4.1.3 การมีีภาวะสมองเสื่่�อม
การมีีภาวะสมองเสื่่�อม แม้้เป็็นลัักษณะหนึ่่�งของการเจ็็บป่่วยอัันเนื่่�องมาจากการเสื่่�อมถอยของ
ร่่างกาย แต่่แตกต่่างจากอาการเจ็็บป่่วยซึ่่�งมีีสาเหตุุจากโรคหรืือความพิิการ เพราะภาวะสมองเสื่่�อมนั้้�น
สามารถตรวจพบได้้ด้้วยเทคโนโลยีีทางการแพทย์์ก่่อนที่่�จะแสดงอาการ หรืือสามารถตรวจพบได้้ในระยะ
เริ่่�มต้้นของภาวะสมองเสื่่�อม อาการของภาวะสมองเสื่่�อมนั้้�นสามารถคาดการณ์์ได้้ และสามารถชะลอ
อาการได้้ด้้วยการดููแล เมื่่�อแพทย์์ตรวจพบภาวะสมองเสื่่�อมแล้้ว ผู้้�ป่่วยสามารถวางแผนเพื่่�อการรัักษา
และการบริิหารจััดการทรััพย์์สิินเพื่่�อดููแลตนเองและครอบครััวได้้ อย่่างไรก็็ตามผู้้�ป่่วยและญาติิส่่วนมาก
ไม่่สามารถยอมรัับอาการป่่วยได้้ ทำำ�ให้้ไม่่ได้้วางแผนเพื่่�อบริิหารจััดการทรััพย์์สิิน จนเกิิดความเสี่่�ยงที่่�
ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อมจะถููกละเมิิดสิิทธิิ โดยการหลอกให้้ผู้้�สููงอายุุหลงเชื่่�อและดำำ�เนิินธุุรกรรม
ดัังนั้้�นผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อมจึึงต้้องการผู้้�พิิทัักษ์์ดููแลสิิทธิิ

4.2 ใครควรเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการพิิทัักษ์์คุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�สููงอายุุ
การศึึกษานี้้�มีีสมมติิฐานในตอนเริ่่�มต้้นการศึึกษาว่่า ผู้้�พิิทัักษ์์คุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�สููงอายุุควรเป็็น
สมาชิิกในครอบครััว ผู้้�สููงอายุุบางคนอยู่่�คนเดีียว ไม่่เคยแต่่งงาน ไม่่มีบุี ุตร และไม่่สามารถติิดต่่อกัับญาติิได้้
จึึงไม่่มีีสมาชิิกในครอบครััวที่่�จะสามารถพิิทัักษ์์คุ้้�มครองสิิทธิิให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุ แม้้กระนั้้�นผู้้�สููงอายุุบางคนที่่�
อยู่่�กัับครอบครััว แต่่กลัับถููกละเมิิดสิิทธิิโดยสมาชิิกในครอบครััว ผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่มีีหรืือไม่่สามารถขอรัับ
ความช่่วยเหลืือและพิิทักั ษ์์คุ้้�มครองสิิทธิิได้้จากญาติิพี่่�น้อ้ ง จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีบุคุ คลอื่่�น ๆ ที่่�ไม่่ใช่่ญาติิมาช่่วยดููแล
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องและมีีบทบาทในการให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�สููงอายุุที่่�ถููกละเมิิดสิิทธิิ เช่่น
ศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคม กรมพััฒนาสัังคมและสวััสดิิการ กระทรวงพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานที่่�ผู้้�สููงอายุุ หรืือผู้้�ที่่�พบเห็็นการละเมิิดสิิทธิิในผู้้�สููงอายุุ สามารถติิดต่่อผ่่านทางโทรศััพท์์
สายด่่วน 1300 กรมกิิจการผู้้�สููงอายุุ สัังกััดกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ซึ่่�งมีี
ภารกิิจเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตผู้้�สููงอายุุและสัังคมให้้อยู่่�ดีีมีีสุุข และศููนย์์ช่่วยเหลืือสัังคม
ในโรงพยาบาล (One Stop Service Crisis Center - OSCC) หน่่วยงานทั้้�ง 3 ส่่วนที่่�กล่่าวมานี้้�มีี
นัักสัังคมสงเคราะห์์เป็็นผู้้�ปฏิิบััติิงานให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุที่่�ประสบปััญหาหรืือให้้ความช่่วยเหลืือ
เมื่่�อการถููกละเมิิดสิิทธิิได้้เกิิดขึ้้�นแล้้ว
จากรููป 1.1 ซึ่่�งแสดงระดัับการมีีส่่วนร่่วมของสมาชิิกครอบครััว/ชุุมชน/เพื่่�อน/คนรู้้�จัักใน
การพิิทัักษ์์คุ้้�มครองสิิทธิิในผู้้�สููงอายุุที่่�ปรัับจาก Qualls (1997) ทำำ�ให้้เห็็นว่่าไม่่ใช่่ผู้้�สููงอายุุทุุกคนต้้องการ
ผู้้�พิิ ทัั ก ษ์์ สิิ ท ธิิ เพราะผู้้�สูู ง อายุุ บ างคนยัั ง มีี อิิ ส ระในการดูู แ ลตนเองได้้ อ ย่่ า งสมบูู ร ณ์์ (full mutual
autonomy) และแม้้ผู้้�สููงอายุุบางคนจะมีีความเสื่่�อมถอยของร่่างกายแต่่ยัังสามารถดููแลตนเองได้้
(partially incompetent) อย่่างไรก็็ตาม ผู้้�สููงอายุุในกลุ่่�มดัังกล่่าวมีีความเสี่่�ยงต่่อการถููกละเมิิดสิิทธิิหรืือ
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ถููกเอารััดเอาเปรีียบ ผู้้�สููงอายุุที่่�ยัังไม่่ถููกละเมิิดสิิทธิิแต่่มีีความเสี่่�ยงที่่�อาจจะถููกละเมิิดสิิทธิิยัังไม่่มีีระบบ
ป้้องกัันพิิทัักษ์์สิิทธิิ หรืือกระบวนการเพื่่�อการสัังเกตการณ์์ (observing) ให้้คำำ�ปรึึกษา (advising) ติิดตาม
(monitoring) ให้้ความช่่วยเหลืือ (assisting) เพื่่�อรัักษาสิิทธิิ/ความรัับผิิดชอบในระดัับเบื้้�องต้้นของตนเอง
(maintaining primary responsibility)
ระบบการพิิทัักษ์์คุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�สููงอายุุ (guardianship) จึึงมิิใช่่เพีียงการช่่วยเหลืือหลัังการ
ละเมิิดสิิทธิิ แต่่ควรดำำ�เนิินการไปพร้้อม ๆ กัับการป้้องกัันอัันตราย (nonmaleficence/preventing harm)
และการรัักษาผลประโยชน์์ (beneficence/doing good) เพื่่�อป้้องกัันและคุ้้�มครองสิิทธิิในผู้้�สููงอายุุ
(Kane, 2001) ข้้อจำำ�กััดด้้านทรััพยากรบุุคคลที่่�มีีจำำ�นวนน้้อย ทำำ�ให้้การพิิทัักษ์์คุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�สููงอายุุ
ไม่่ครอบคลุุมพื้้�นที่่�และไม่่ลึึกซึ้้�ง เพื่่�อนบ้้านหรืือคนรู้้�จัักจึึงน่่าจะเป็็นผู้้�สัังเกตการณ์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพที่่�สุุด
ในการป้้องกัันและคุ้้�มครองสิิทธิิในผู้้�สููงอายุุ

4.3 ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย
1. ระบบการพิิทัักษ์์คุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�สููงอายุุ (guardianship) ที่่�ถููกละเมิิดสิิทธิิควรดำำ�เนิินการ
ไปพร้้อมกัับการป้้องกัันอัันตราย (nonmaleficence/preventing harm) และการรัักษาผลประโยชน์์
(beneficence/Doing good) เพื่่�อป้้องกัันและคุ้้�มครองสิิทธิิในผู้้�สููงอายุุที่่�มีคี วามเสี่่�ยง ในการถููกละเมิิดสิิทธิิ
2. การเผยแพร่่ความรู้้�ด้้านสิิทธิิ กฎหมาย และการถููกละเมิิดสิิทธิิให้้แก่่ประชาชนทั่่�วในท้้องถิ่่�น
ผ่่านสื่่�อสาธารณะ จะทำำ�ให้้เพื่่�อนบ้้านเข้้าใจการถููกละเมิิดสิิทธิิและสามารถทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สัังเกตการณ์์
เพื่่�อการป้้องกัันและคุ้้�มครองสิิทธิิในผู้้�สููงอายุุ
3. การปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นควรจััดให้้มีีบุุคลากรของรััฐให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านสิิทธิิและกฎหมาย
จะทำำ�ให้้ประชาชนทั่่�วไปและผู้้�สููงอายุุสามารถตััดสิินใจเชิิงกฎหมายได้้อย่่างสมเหตุุสมผล เพื่่�อป้้องกััน
การถููกเอารััดเอาเปรีียบด้้านทรััพย์์สิิน ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบต่่อชีีวิิตเมื่่�อเข้้าสู่่�วััยสููงอายุุ
4. นัักสัังคมสงเคราะห์์มีีบทบาทในการให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุที่่�ประสบปััญหาและถููกละเมิิด
สิิทธิิ แต่่มีีจำำ�นวนบุุคลากรน้้อย กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์จึึงควรเพิ่่�มจำำ�นวน
นัักสัังคมสงเคราะห์์ในท้้องถิ่่�นเพื่่�อให้้สามารถทำำ�งานเชิิงรุุกได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
5. การให้้บริิการของศููนย์์ช่่วยเหลืือทางสัังคม 1300 ภายใต้้กระทรวงการพััฒนาสัังคมและ
ความมั่่�นคงของมนุุษย์์ แบบรวมศููนย์์ในกรุุงเทพฯ ทำำ�ให้้ผู้้�รัับเรื่่�องร้้องเรีียนต้้องประสานงานไปยัังจัังหวััด
หรืือพื้้�นที่่�เกิิดเหตุุ ซึ่่�งใช้้เวลาในการประสานงาน การกระจายศููนย์์ช่ว่ ยเหลืือทางสัังคมในภููมิภิ าคหรืือจัังหวััด
จะช่่วยลดเวลาในการประสานงาน
6. กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์และกระทรวงสาธารณสุุขควรระบุุ
หน้้ า ที่่� ภารกิิ จ และการประเมิิ น ผลงาน ของบุุ ค ลากรที่่�เกี่่�ยวข้้ อ งกัั บ การให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืื อ อย่่ า ง
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ชััดเจน เช่่น นัักสัังคมสงเคราะห์์ที่่�ทำำ�งานในท้้องถิ่่�นหรืือในโรงพยาบาล รวมถึึงบุุคลากรในหน่่วยงานที่่�
ผู้้�รัับเรื่่�องประสานไปถึึง จะทำำ�ให้้การปฏิิบััติิงานมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
7. กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ควรกำำ�หนดให้้มีีการประเมิินผลการ
ปฏิิบััติิงานในระดัับปััจเจกบุุคคล ควรดำำ�เนิินการไปพร้้อมกัับการประเมิินผลงานในระดัับนโยบายของ
องค์์กร เพื่่�อเป็็นขวััญกำำ�ลัังใจให้้บุุคลากรในการปฏิิบััติิงานให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด และลดการเปลี่่�ยน
งานหรืือลาออกจากงานของนัักสัังคมสงเคราะห์์
8. กรมกิิจการผู้้�สููงอายุุและกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ควรจััดให้้
บุุ ค ลากรที่่�ทำำ � งานด้้ า นสัั ง คมสงเคราะห์์ แ ละโดยเฉพาะด้้ า นผู้้�สูู ง อายุุ ค วรได้้ รัั บ การพัั ฒ นาศัั ก ยภาพ
ให้้มีีองค์์ความรู้้� และพััฒนาทัักษะของบุุคลากร และผู้้�ปฏิิบััติิงาน เพื่่�อให้้ความคุ้้�มครองช่่วยเหลืือ
ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีความเสี่่�ยง
9. สื่่�อสาธารณะควรมีีบทบาทในการสร้้างองค์์ความรู้้�และทำำ�ให้้สัังคมมีีความตระหนัักถึึงปััญหา
การถููกละเมิิดสิิทธิิที่่�กำ�ลั
ำ ังเกิิดขึ้้�นในสัังคมสููงวััยของประเทศไทย
10. การส่่งเสริิมแบบประสานการทำำ�งานแต่่ละส่่วนอย่่างเป็็นระบบจากท้้องถิ่่�นสู่่�ระดัับกระทรวง
โดยทั่่�วไปอาสาสมััครดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�บ้้าน (อผส.) ทำำ�งานในระดัับท้้องถิ่่�นร่่วมกัับอาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้าน (อสม.) ที่่�สามารถระบุุครััวเรืือนผู้้�สููงอายุุที่่�ต้อ้ งการความช่่วยเหลืือในระดัับที่่�แตกต่่างกัันได้้
ดัังนั้้�น อผส. สามารถประสานงานเพื่่�อรัับสวััสดิิการหรืือความช่่วยเหลืือไปยัังองค์์การบริิหารส่่วนท้้องถิ่่�น
ส่่วน อสม. สามารถประสานงานเพื่่�อรัับการดููแลด้้านสุุขภาพไปยัังโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล (รพ.สต.)
เพื่่�อขอรัับงบประมาณไปยัังกระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ กระทรวงมหาดไทย
และ กระทรวงสาธารณสุุขได้้ตามลำำ�ดัับ ดัังนั้้�นอสม.และอผส. จึึงเป็็นกุุญแจสำำ�คััญที่่�ช่่วยประสาน
การทำำ�งานของหน่่วยงานต่่าง ๆ ได้้ เพื่่�อให้้การดููแลพิิทัักษ์์คุ้้�มครองสิิทธิิของผู้้�สููงอายุุเป็็นไปอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ รััฐจึึงควรสนัับสนุุนบทบาท ลดข้้อจำำ�กััด และสร้้างกลไกให้้เกิิดการทำำ�งานของอผส. และ
อสม. อย่่างเกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด
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สิิทธิิตามปฏิิญญาสหประชาชาติิ

ประเทศไทยเข้้าร่่วมประชุุมสมััชชาโลกว่่าด้้วยเรื่่�องผู้้�สููงอายุุที่่�จััดขึ้้�นโดยองค์์การสหประชาชาติิ
ณ กรุุงเวีียนนา ออสเตรีีย พ.ศ. 2525 โดยการประชุุมในครั้้�งนั้้�นได้้กำำ�หนดแผนปฏิิบััติิการระยะยาว
สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อเป็็นแนวทางปฏิิบััติิที่่�จะเอื้้�อประโยชน์์แก่่ผู้้�สููงอายุุในประเทศต่่าง ๆ หลัังจากนั้้�น
ประเทศไทยจึึงจััดตั้้�งปฏิิญญาผู้้�สููงอายุุไทยเพื่่�อเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุให้้ดีีขึ้้�นและให้้ผู้้�สููงอายุุ
ได้้รัับการคุ้้�มครองและพิิทัักษ์์สิิทธิิ โดยประกอบไปด้้วย 9 ข้้อ ดัังนี้้�
“ ข้้อที่่� 1 ผู้้�สููงอายุุต้้องได้้รัับปััจจััยพื้้�นฐานในการดำำ�รงชีีวิิตอย่่างมีีคุุณค่่าและศัักดิ์์�ศรีี ได้้รัับการ
พิิทัักษ์์และคุ้้�มครองให้้พ้้นจากการถููกทอดทิ้้�งและละเมิิดสิิทธิิ โดยปราศจากการเลืือกปฏิิบััติิ โดยเฉพาะ
ผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่สามารถพึ่่�งตนเองหรืือครอบครััวได้้ และผู้้�พิิการที่่�สููงอายุุ
ข้้อที่่� 2 ผู้้�สููงอายุุควรอยู่่�กัับครอบครััวโดยได้้รัับความเคารพรััก ความเข้้าใจ ความเอื้้�ออาทร
การดูู แ ลเอาใจใส่่ การยอมรัั บ บทบาทของกัั น และกัั น ระหว่่ า งสมาชิิ ก ในครอบครัั ว เพื่่�อให้้ เ กิิ ด ความ
สััมพัันธ์์อัันดีีในการอยู่่�ร่่วมกัันอย่่างเป็็นสุุข
ข้้อ 3 ผู้้�สููงอายุุควรได้้รัับโอกาสในการศึึกษาเรีียนรู้้� และพััฒนาศัักยภาพของตนเองอย่่าง
ต่่ อ เนื่่�องเข้้ า ถึึ ง ข้้ อ มูู ล ข่่ า วสารและบริิ ก ารทางสัั ง คมอัั น เป็็ น ประโยชน์์ ใ นการดำำ � รงชีี วิิ ต เข้้ า ใจถึึ ง การ
เปลี่่�ยนแปลงของสัังคมรอบด้้าน เพื่่�อสามารถปรัับบทบาทของตนให้้สมวััย
ข้้อ 4 ผู้้�สููงอายุุควรได้้ถ่่ายทอดความรู้้�ประสบการณ์์ให้้สัังคม มีีโอกาสได้้ทำ�ำ งานที่่�เหมาะสมกัับวััย
และตามความสมััครใจ โดยได้้รัับค่่าตอบแทนที่่�เป็็นธรรม เพื่่�อให้้เกิิดความภาคภููมิิใจและเห็็นชีีวิิตมีีคุุณค่่า
ข้้ อ 5 ผู้้�สูู ง อายุุ ค วรได้้ เรีี ย นรู้้�การดูู แ ลสุุ ข ภาพอนามัั ย ของตนเอง ต้้ อ งมีี ห ลัั ก ประกัั น และ
สามารถเข้้าถึึงบริิการด้้านสุุขภาพอนามััยอย่่างครบวงจรโดยเท่่าเทีียมกััน รวมทั้้�งได้้รัับการดููแลจนถึึง
วาระสุุดท้้ายของชีีวิิตอย่่างสงบ ตามคติินิิยม
ข้้อ 6 ผู้้�สููงอายุุส่่วนใหญ่่พึ่่�งพาตนเองได้้ สามารถช่่วยเหลืือครอบครััวและชุุมชนมีีส่่วนร่่วมใน
สัังคมเป็็นแหล่่งภููมิิปััญญาของคนรุ่่�นหลััง มีีการเข้้าสัังคม มีีนัันทนาการที่่�ดีี และมีีเครืือข่่ายช่่วยเหลืือ
ซึ่่�งกัันและกัันในชุุมชน
ข้้อ 7 รััฐโดยการมีีส่่วนร่่วมขององค์์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบัันสัังคม ต้้องกำำ�หนด
นโยบายและแผนหลัักด้้านผู้้�สููงอายุุ ส่่งเสริิมและประสานให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องให้้
บรรลุุผลตามเป้้าหมาย
ข้้อ 8 รััฐโดยการมีีส่่วนร่่วมขององค์์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบัันสัังคม ต้้องตรากฎหมาย
ว่่าด้้วยผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อเป็็นหลัักประกัันและการบัังคัับใช้้ในการพิิทักั ษ์์สิทิ ธิิ คุ้้�มครองสวััสดิิภาพ และ จััดสวััสดิิการ
แก่่ผู้้�สููงอายุุ
ข้้อ 9 รััฐโดยการมีีส่่วนร่่วมขององค์์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบัันสัังคม ต้้องรณรงค์์ปลููกฝััง
ค่่านิิยมให้้สังั คมตระหนัักถึึงคุุณค่่าของผู้้�สููงอายุุตามวััฒนธรรมไทย ที่่�เน้้นความกตััญญููกตเวทีีและเอื้้อ� อาทรต่่อกััน”
(กองสวััสดิิการสงเคราะห์์ กรมประชาสงเคราะห์์ กระทรวงแรงงานและสวััสดิิการสัังคม, 2542)(3)

กองสวััสดิิการสงเคราะห์์ กรมประชาสงเคราะห์์ กระทรวงแรงงานและสวััสดิิการสัังคม. (2542). ปฏิิญญาผู้้�สููงอายุุไทย.
กรุุงเทพฯ: ม.ป.พ.
(3)
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สิิทธิิตามรััฐธรรมนููญ

รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2540

	รััฐธรรมนููญฉบัับพุุทธศัักราช 2540 บััญญััติเิ รื่่�องสิิทธิิผู้้�สูงู อายุุไว้้ในหมวดของสิิทธิิและเสรีีภาพของ
ชนชาวไทยและหน้้าที่่�ชนชาวไทย เพื่่�อให้้ผู้้�สูงู อายุุได้้รับั ความช่่วยเหลืือ พึ่่�งตนเองได้้ และมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ที่่�ดีี
โดยกำำ�หนดไว้้ใน หมวดที่่� 5 แนวนโยบายพื้้�นฐานแห่่งรััฐรวม 2 มาตรา ดัังนี้้�
“มาตรา 54 บุุคคลซึ่่�งมีีอายุุเกิินหกสิิบปีีบริิบูรู ณ์์และไม่่มีรี ายได้้เพีียงพอแก่่การยัังชีีพ มีีสิทิ ธิิได้้รับั
ความช่่วยเหลืือจากรััฐ ทั้้�งนี้้� ตามที่่�กฎหมายบััญญััติิ” และ
“มาตรา 80 รััฐต้้องคุ้้�มครองและพััฒนาเด็็กและเยาวชน ส่่งเสริิมความเสมอภาคของหญิิงและ
ชาย เสริิมสร้้างและพััฒนาความเป็็นปึึกแผ่่นของครอบครััว และความเข้้มแข็็งของชุุมชน”

รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2550

รััฐธรรมนููญฉบัับพุุทธศัักราช 2550 ได้้มีีการบััญญััติิหลัักการให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุไว้้ 4 มาตรา ดัังนี้้�
ในหมวดที่่� 3 สิิทธิิและเสรีีภาพของชนชาวไทย ระบุุไว้้ว่่า
“มาตรา 40 บุุคคลย่่อมมีีสิิทธิิในกระบวนการยุุติิธรรม วรรค 6 เด็็ก เยาวชน สตรีี ผู้้�สููงอายุุ หรืือ
ผู้้�พิิการหรืือทุุพพลภาพ ย่่อมมีีสิิทธิิได้้รัับความคุ้้�มครองในการดำำ�เนิินกระบวนพิิจารณาคดีีอย่่างเหมาะสม
และย่่อมมีีสิิทธิิได้้รัับการปฏิิบััติิที่่�เหมาะสมในคดีีที่่�เกี่่�ยวกัับความรุุนแรงทางเพศ”
ในหมวดที่่� 5 แนวนโยบายพื้้�นฐานแห่่งรััฐ ระบุุไว้้ว่่า
“มาตรา 53 บุุคคลซึ่่�งมีีอายุุเกิินหกสิิบปีีบริิบููรณ์์และไม่่มีีรายได้้เพีียงพอแก่่การยัังชีีพ มีีสิิทธิิ
ได้้รัับสวััสดิิการ สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกอัันเป็็นสาธารณะอย่่างสมศัักดิ์์�ศรีี และความช่่วยเหลืือที่่�เหมาะสม
จากรััฐ”
“มาตรา 80 รัั ฐ ต้้ อ งดำำ � เนิิ น การตามแนวนโยบายด้้ า นสัั ง คม การสาธารณสุุ ข การศึึ ก ษา
และวััฒนธรรม ดัังต่่อไปนี้้� วรรค 1 คุ้้�มครองและพััฒนาเด็็กและเยาวชน สนัับสนุุนการอบรมเลี้้�ยงดูู
และให้้การศึึกษาปฐมวััย ส่่งเสริิมความเสมอภาคของหญิิงและชาย เสริิมสร้้างและพััฒนาความเป็็น
ปึึกแผ่่นของสถาบัันครอบครััวและชุุมชน รวมทั้้�งต้้องสงเคราะห์์และจััดสวััสดิิการให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ยากไร้้
ผู้้�พิิการหรืือทุุพพลภาพ และผู้้�อยู่่�ในสภาวะยากลำำ�บาก ให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นและพึ่่�งพาตนเองได้้”
“มาตรา 84 รััฐต้้องดำำ�เนิินการตามแนวนโยบายด้้านเศรษฐกิิจ ดัังต่่อไปนี้้� วรรค 4 จััดให้้มีกี ารออม
เพื่่�อการดำำ�รงชีีพในยามชราแก่่ประชาชนและเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐอย่่างทั่่�วถึึง” (กรมกิิจการผู้้�สููงอายุุ, 2558)(4)

กรมกิิจการผู้้�สููงอายุุ. (2558). รััฐธรรมนููญกัับผู้้�สููงอายุุ, เข้้าถึึงเมื่่�อ 1 พฤษภาคม 2560. จาก
http://www.dop.go.th/main/regulation_list.php?id=9
(4)
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รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560
ในหมวดที่่� 3 สิิทธิิและเสรีีภาพของชนชาวไทย ระบุุไว้้ว่่า
“มาตรา 27 บุุคคลย่่อมเสมอกัันในกฎหมาย มีีสิิทธิิและเสรีีภาพและได้้รัับความคุ้้�มครองตาม
กฎหมายเท่่าเทีียมกััน
ชายและหญิิงมีีสิิทธิิเท่่าเทีียมกััน
การเลืือกปฏิิบััติิโดยไม่่เป็็นธรรมต่่อบุุคคล ไม่่ว่่าด้้วยเหตุุความแตกต่่างในเรื่่�องถิ่่�นกำำ�เนิิด เชื้้�อชาติิ
ภาษา เพศ อายุุ ความพิิการ สภาพทางกายหรืือสุุขภาพ สถานะของบุุคคล ฐานะทางเศรษฐกิิจหรืือสัังคม
ความเชื่่�อทางศาสนา การศึึ ก ษาอบรม หรืื อความคิิ ดเห็็ นทางการเมืื องอัั นไม่่ขััดต่่ อบทบัั ญญัั ติิแ ห่่ ง
รััฐธรรมนููญ หรืือเหตุุอื่่�นใด จะกระทำำ�มิิได้้
มาตรการที่่�รััฐกำำ�หนดขึ้้�นเพื่่�อขจััดอุุปสรรคหรืือส่่งเสริิมให้้บุุคคลสามารถใช้้สิิทธิิหรืือเสรีีภาพ
ได้้เช่่นเดีียวกัับบุุคคลอื่่�น หรืือเพื่่�อคุ้้�มครองหรืืออำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่เด็็ก สตรีี ผู้้�สููงอายุุ คนพิิการ
หรืือผู้้�ด้้อยโอกาส ย่่อมไม่่ถืือว่่าเป็็นการเลืือกปฏิิบััติิโดยไม่่เป็็นธรรมตามวรรคสาม
	บุุคคลผู้้�เป็็นทหาร ตำำ�รวจ ข้้าราชการ เจ้้าหน้้าที่่�อื่่�นของรััฐ และพนัักงานหรืือลููกจ้้างขององค์์กร
ของรััฐย่่อมมีีสิิทธิิและเสรีีภาพเช่่นเดีียวกัับบุุคคลทั่่�วไป เว้้นแต่่ที่่�จํํากััดไว้้ในกฎหมายเฉพาะในส่่วนที่่�
เกี่่�ยวกัับการเมืือง สมรรถภาพ วิินััย หรืือจริิยธรรม” (ราชกิิจจานุุเบกษา, 2560)(5)

ราชกิิจจานุุเบกษา. (2560). รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2560, เข้้าถึึงเมื่่�อ 20 ธัันวาคม 2562.
จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF
(5)

จงจิตต์ ฤทธิรงค์, กาญจนา ตั้งชลทิพย,์ รศรินทร์ เกรย์, พิมลพรรณ นิตย์นรา 141

พระราชบััญญััติิผู้้�สููงอายุุ พ.ศ. 2546
พระราชบััญญััติิผู้้�สููงอายุุให้้ความหมายของผู้้�สููงอายุุไว้้ว่่า “ผู้้�สููงอายุุ เป็็นบุุคคลซึ่่�งมีีอายุุเกิิน
หกสิิบปีีบริิบููรณ์์ขึ้้�นไปและมีีสััญชาติิไทย” ซึ่่�งผู้้�สููงอายุุที่่�มีีลัักษณะดัังกล่่าวสามารถมีีสิิทธิิเข้้ารัับบริิการ
จากรััฐได้้ พระราชบััญญััติผู้้�สู
ิ งู อายุุ พ.ศ. 2546 ระบุุสิทิ ธิิของผู้้�สููงอายุุไว้้ 1 มาตรา ประกอบไปด้้วย 13 ข้้อดัังนี้้�
“ มาตรา 11 ผู้้�สููงอายุุมีีสิิทธิิได้้รัับการคุ้้�มครอง การส่่งเสริิมและการสนัับสนุุนในด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1) การบริิการทางการแพทย์์และการสาธารณสุุขที่่�จััดไว้้โดยให้้ความสะดวกและรวดเร็็วแก่่
ผู้้�สููงอายุุเป็็นกรณีีพิิเศษ
2) การศึึกษา ศาสนา และข้้อมููลข่่าวสารที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิต
3) การประกอบอาชีีพหรืือฝึึกอาชีีพที่่�เหมาะสม
4) การพััฒนาตนเองและการมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมทางสัังคม การรวมกลุ่่�มในลัักษณะเครืือข่่าย
ชุุมชน
5) การอำำ � นวยความสะดวกและความปลอดภัั ย โดยตรงแก่่ ผู้้�สูู ง อายุุ ใ นอาคาร สถานที่่�
ยานพาหนะหรืือการบริิการสาธารณะอื่่�น
6) การช่่วยเหลืือด้้านค่่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
7) การยกเว้้นค่่าเข้้าชมสถานที่่�ของรััฐ
8) การช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุซึ่่�งได้้รัับอัันตรายจากการถููกทารุุณกรรมหรืือถููกแสวงหาประโยชน์์
โดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย หรืือถููกทอดทิ้้�ง
9) การให้้คำำ�แนะนำำ� ปรึึกษา ดำำ�เนิินการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องในทางคดีีหรืือในการแก้้ไขปััญหา
ครอบครััว
10) การจััดที่่�พัักอาศััย อาหารและเครื่่�องนุ่่�งห่่มให้้ตามความจำำ�เป็็นอย่่างทั่่�วถึึง
11) การจ่่ายเงิินเบี้้�ยยัังชีีพเป็็นรายเดืือนอย่่างทั่่�วถึึงและเป็็นธรรม
12) การสงเคราะห์์ในการจััดการศพตามประเพณีี
13) การอื่่�นตามที่่�คณะกรรมการประกาศกำำ�หนด ” (กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคง
ของมนุุษย์์, 2553)(6)

(6)

กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์. (2553). พระราชบััญญััติิผู้้�สููงอายุุ พ.ศ. 2546. กรุุงเทพฯ: เทพเพ็็ญวานิิสย์์.
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พระราชบััญญััติิผู้้�สููงอายุุ พ.ศ. 2553
พระราชบััญญััติิผู้้�สูงู อายุุ (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ.2553 ได้้มีกี ารแก้้ไขเพิ่่�มเติิมบทบััญญััติิที่่�เกี่่�ยวกัับอำำ�นาจ
หน้้าที่่�ของคณะกรรมการผู้้�สููงอายุุแห่่งชาติิให้้สามารถบริิหารจััดการกองทุุนผู้้�สููงอายุุเพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุมีีสิิทธิิ
ได้้รัับเบี้้�ยยัังชีีพเป็็นรายเดืือนได้้อย่่างทั่่�วถึึงและเป็็นธรรมจากรััฐ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับรััฐธรรมนููญ
แห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช 2550 มาตรา 53 กำำ�หนดให้้บุุคคลซึ่่�งมีีอายุุเกิินหกสิิบปีีบริิบููรณ์์และ
ไม่่มีีรายได้้เพีียงพอแก่่การยัังชีีพ มีีสิิทธิิได้้รัับสวััสดิิการสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกอัันเป็็นสาธารณะอย่่าง
สมศัักดิ์์�ศรีีและความช่่วยเหลืือที่่�เหมาะสมจากรััฐ (กฎหมายการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์,
2553)(7)

พระราชบััญญััติิผู้้�สููงอายุุ พ.ศ. 2560
พระราชบััญญััติิผู้้�สููงอายุุ (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ.2560 ได้้มีีการปรัับบทบััญญััติิเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
สถานการณ์์ในปััจจุุบัันที่่�สัังคมไทยเข้้าสู่่�สัังคมสููงวััย รััฐจึึงมีีนโยบายและมาตรการในการดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�มีี
รายได้้น้้อยโดยการให้้เงิินช่่วยเหลืือเพื่่�อให้้เพีียงพอต่่อการยัังชีีพ และให้้ได้้รัับสวััสดิิการที่่�จำำ�เป็็น เนื่่�องจาก
กองทุุนผู้้�สููงอายุุที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเป็็นทุุนใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับการคุ้้�มครอง การส่่งเสริิม และการสนัับสนุุน
ผู้้�สููงอายุุมีีรายได้้ไม่่เพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินการในเรื่่�องดัังกล่่าว จึึงมีีการเพิ่่�มบทบััญญััติิเรื่่�องการจ่่ายเงิิน
สงเคราะห์์เพื่่�อการยัังชีีพแก่่ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีรายได้้น้้อยและบทบััญญััติิเกี่่�ยวกัับที่่�มาของเงิินกองทุุนเพื่่�อให้้รวม
ถึึงเงิินบำำ�รุุงกองทุุนที่่�ได้้รัับจากผู้้�มีีหน้้าที่่�เสีียภาษีีสรรพสามิิตในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับสิินค้้าสุุราและยาสููบ โดยให้้
เรีียกเก็็บเงิินบำำ�รุุงกองทุุนจากผู้้�มีีหน้้าที่่�เสีียภาษีีสรรพสามิิตในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับสิินค้้าสุุราและยาสููบในอััตรา
ร้้อยละสองของภาษีีที่่�เก็็บจากสุุราและยาสููบตามกฎหมายว่่าด้้วยภาษีีสรรพสามิิต ให้้กรมสรรพสามิิตและ
กรมศุุลกากรเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการเรีียกเก็็บเงิินบำำ�รุุงกองทุุนเพื่่�อนำำ�ส่่งเข้้ากองทุุน ในปีีงบประมาณที่่�มีีเงิินบำำ�รุุง
กองทุุนส่่งเข้้ากองทุุนเกิินสี่่�พัันล้้านบาท ให้้กรมกิิจการผู้้�สููงอายุุนำำ�เงิินบำำ�รุุงกองทุุนส่่วนที่่�เกิินนั้้�นส่่งคลััง
เป็็นรายได้้แผ่่นดิิน กำำ�หนดให้้คณะกรรมการผู้้�สููงอายุุแห่่งชาติิจััดสรรเงิินบำำ�รุุงกองทุุน (กฎหมายการ
พััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์, 2560)(8)

กฎหมายการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์. (2553). พระราชบััญญััติิผู้้�สููงอายุุ (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2553, เข้้าถึึงเมื่่�อ 20
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สิิทธิิและสวััสดิิการของผู้้�สููงอายุุไทย
สิิทธิิและสวััสดิิการสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุเป็็นพัันธกิิจหนึ่่�งที่่�หน่่วยงานทั้้�งภาครััฐ รััฐวิิสาหกิิจ และ
ท้้องถิ่่�นจะต้้องจััดบริิการให้้ผู้้�สููงอายุุได้้รัับตามกฎหมาย โดยมีีทั้้�งหมด 17 ด้้านดัังนี้้�
1) การแพทย์์และสาธารณสุุข คืือ มีีการจััดพื้้�นที่่�บริิการพิิเศษเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกและ
ความรวดเร็็วให้้กัับผู้้�สููงอายุุ
2) การศึึกษา ศาสนา และข้้อมููลข่่าวสาร คืือ มีีการจััดหลัักสููตรการศึึกษาสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ เป็็น
หลัักสููตรตั้้�งแต่่ขั้้�นพื้้�นฐานถึึงขั้้�นอุุดมศึึกษาทั้้�งในระบบ นอกระบบ หรืือ ตามอััธยาศััย โดยจััดตั้้�งเป็็นศููนย์์
การเรีียนรู้้�ภายในชุุมชน
3) การประกอบอาชีีพและฝึึกอาชีีพที่่�เหมาะสม คืือ สำำ�นัักงานจััดหางานทุุกแห่่งจะต้้องมีีบริิการ
ให้้ข้้อมููล คำำ�ปรึึกษา รวมถึึงการแจ้้งข่่าวสารต่่าง ๆ ในตลาดแรงงาน และการอบรมฝึึกอาชีีพให้้แก่่
ผู้้�สููงอายุุ
4) การพััฒนาตนเองและมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมทางสัังคม คืือ มีีการสนัับสนุุนกิิจกรรมในกลุ่่�ม
หรืือชมรมผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อส่่งเสริิมศัักยภาพของผู้้�สููงอายุุให้้สามารถมีีส่่วนร่่วมภายในหรืือระหว่่างชุุมชนได้้
โดยกิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้แก่่ กีีฬาและนัันทนาการ การถ่่ายทอดภููมิิปััญญา และการออม
5) การอำำ�นวยความสะดวกและปลอดภััยในอาคารและสถานที่่� คืือ ภายในอาคารและสถานที่่�
ต่่าง ๆ จะต้้องมีีการจััดสภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุเพื่่�อความสะดวกในการใช้้บริิการ
6) การอำำ�นวยความสะดวกและความปลอดภััยในยานพาหนะหรืือบริิการสาธารณะอื่่�น ๆ คืือ
ผู้้�สููงอายุุควรได้้รัับการช่่วยเหลืือหรืือดููแลจากเจ้้าหน้้าที่่�ในการอำำ�นวยความสะดวกที่่�มีีความปลอดภััยและ
รวดเร็็วระหว่่างการเดิินทาง
7) การลดหย่่อนค่่าโดยสารและการอำำ�นวยความสะดวกในการเดิินทาง คืือ ผู้้�สููงอายุุไม่่ต้้อง
ต่่อแถวเพื่่�อซื้้อ� ตั๋๋ว� มีีการลดค่่าโดยสารครึ่่�งราคาทุุกชั้้น� ทุุกสาย สำำ�หรัับการเดิินทางโดยรถโดยสาร ประจำำ�ทาง
รถไฟฟ้้า และเรืือข้้ามฟาก รวมทั้้�งมีีพนัักงานช่่วยเหลืือในการยกสััมภาระและปฐมพยาบาล เมื่่�อเจ็็บป่่วย
ส่่วนการเดิินทางโดยเครื่่�องบิินจะได้้รัับการลดค่่าโดยสารในอััตราต่่าง ๆ ตามที่่�แต่่ละสายการบิินกำำ�หนด
และมีีการอำำ�นวยความสะดวกให้้ผู้้�สููงอายุุสามารถขึ้้�นเครื่่�องบิินได้้เป็็นลำำ�ดัับแรก โดยผู้้�สููงอายุุจะต้้องแจ้้ง
เจ้้าหน้้าที่่�พร้้อมทั้้�งแสดงบััตรประจำำ�ตััวประชาชนก่่อนการซื้้�อตั๋๋�วโดยสารทุุกครั้้�ง
8) การท่่องเที่่�ยว กีีฬา และนัันทนาการ คืือ ด้้านการท่่องเที่่�ยวมีีการจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ สำำ�หรัับ
ผู้้�สููงอายุุ ด้้านกีีฬาและนัันทนาการ มีีการบริิการตรวจสุุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพร่่างกาย รวมทั้้�ง
มีีการส่่งเสริิมให้้มีีการจััดบริิการเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�สููงอายุุทุุกคนในสถานที่่�ท่่องเที่่�ยว สนามกีีฬา
หรืือสวนสุุขภาพต่่าง ๆ
9) ศาสนา ศิิลปะ วััฒนธรรม คืือ มีีการลดค่่าเข้้าชม อำำ�นวยความสะดวกและดููแลความ
ปลอดภััยแก่่ผู้้�สููงอายุุในสถานที่่�ต่่าง ๆ เช่่น พิิพิิธภััณฑ์์ หอศิิลป์์ โบราณสถาน เป็็นต้้น
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10) การช่่วยเหลืือในทางคดีี คืือ มีีการให้้ความช่่วยเหลืือทางด้้านกฎหมาย ไม่่ว่่าจะเป็็น
การให้้คำำ�ปรึึกษา คำำ�แนะนำำ� หรืือการประสานงานเพื่่�อจััดทนายความแก้้ต่่างในคดีีต่่าง ๆ นอกจากนี้้�ยัังมีี
การเผยแพร่่ความรู้้�เกี่่�ยวกัับสิิทธิิและเสรีีภาพให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุ
11) การช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุที่่�ถููกทารุุณกรรม/ ถููกแสวงหาประโยชน์์โดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย /
ประสบปััญหาครอบครััว คืือ มีีการให้้ความช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นเป็็นเงิินไม่่เกิิน 500 บาทในแต่่ละกรณีี
โดยผู้้�สููงอายุุสามารถติิดต่่อไปยัังหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อขอรัับความช่่วยเหลืือได้้ เช่่น ศููนย์์ช่ว่ ยเหลืือสัังคม
กรมพััฒนาสัังคมและสวััสดิิการ กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
12) การช่่วยเหลืือด้้านอาหารและเครื่่�องนุ่่�งห่่ม คืือ มีีการให้้ความช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีความ
ต้้องการ โดยช่่วยเหลืือทั้้�งในรููปแบบเงิินหรืือสิ่่�งของ ไม่่เกิินครั้้�งละ 2,000 บาท และสามารถขอรัับความ
ช่่วยเหลืือได้้ไม่่เกิินคนละ 3 ครั้้�งต่่อปีี
13) การช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุเรื่่�องที่่�อยู่่�อาศััย คืือ ให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�สููงอายุุที่่�ต้้องการที่่�อยู่่�อาศััย
ทั้้�งในรููปแบบของที่่�อยู่่�ชั่่�วคราวหรืือถาวร
14) การช่่วยเหลืือเงิินเบี้้�ยยัังชีีพ คืือ ช่่วยเหลืือให้้ผู้้�สููงอายุุได้้รัับเบี้้�ยยัังชีีพตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
โดยผู้้�สููงอายุุต้้องเป็็นคนสััญชาติิไทยและไม่่ได้้รัับสวััสดิิการหรืือสิิทธิิประโยชน์์ใด ๆ ที่่�จััดให้้เป็็นประจำำ�
จากหน่่วยงานของรััฐ โดยการช่่วยเหลืือจะเป็็นการจ่่ายเงิินรายเดืือนให้้กัับผู้้�สููงอายุุตลอดชีีวิิตตามอััตรา
แบบขั้้�นบัันไดดัังนี้้�		
			
◊ อายุุ 60-69 ปีี จำำ�นวน 600 บาท/เดืือน
			
◊ อายุุ 70-70 ปีี จำำ�นวน 700 บาท/เดืือน
			
◊ อายุุ 80-89 ปีี จำำ�นวน 800 บาท/เดืือน
			
◊ อายุุ 90 ปีีขึ้้�นไป จำำ�นวน 1,000 บาท/เดืือน
15) การช่่วยเหลืือเงิินสงเคราะห์์จััดการศพ คืือ ให้้เงิินช่่วยเหลืือรายละ 2,000 บาท
16) การลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้และการลดหย่่อนภาษีีให้้แก่่ผู้้�บริิจาคทรััพย์์สิิน เงิินให้้แก่่กองทุุน
ผู้้�สููงอายุุ คืือ ผู้้�ที่่�เลี้้�ยงดููบิิดามารดาสููงอายุุจะได้้รัับการลดหย่่อนภาษีีจำำ�นวน 30,000 บาทต่่อผู้้�สููงอายุุ
1 คน และกรมสรรพากรได้้ลดหย่่อนภาษีีให้้แก่่ผู้้�บริิจาคเงิินหรืือทรััพย์์สิินให้้แก่่กองทุุนผู้้�สููงอายุุด้้วย
17) หน่่วยงานของรััฐทั่่�วประเทศให้้การยกเว้้นค่่าเข้้าชมสถานที่่� คืือ ยกเว้้นหรืือลดค่่าเข้้าชม
สถานที่่�ต่่าง ๆ ที่่�หน่่วยงานของรััฐเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ จำำ�นวน 257 แห่่ง เช่่น อุุทยานและพิิพิิธภััณฑ์์ต่่าง ๆ
โครงการในพระราชดำำ�ริิ สถานที่่�ท่่องเที่่�ยวที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบขององค์์การอุุตสาหกรรมป่่าไม้้
(สํํานัักส่่งเสริิมและพิิทัักษ์์ผู้้�สููงอายุุ, ม.ป.ป.)(9)
สํํานัักส่่งเสริิมและพิิทัักษ์์ผู้้�สููงอายุุ. (ม.ป.ป.). คู่่�มืือสิิทธิิผู้้�สููงอายุุตามพระราชบััญญััติิผู้้�สููงอายุุพ.ศ. 2546. กรุุงเทพฯ: สํํานัักส่่งเสริิม
และพิิทัักษ์์ผู้้�สููงอายุุ.
(9)
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สิิทธิิประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า
สิิทธิิประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า หรืือที่่�เรีียกกัันอย่่างคุ้้�นชิินว่่า “สิิทธิิ 30 บาท หรืือ สิิทธิิบััตรทอง”
เป็็ น โครงการที่่�เกิิ ด ขึ้้� น เพื่่�อให้้ ป ระชาชนมีี สิิ ท ธิิ ไ ด้้ รัั บ การรัั ก ษาพยาบาลตาม พ.ร.บ.หลัั ก ประกัั น
สุุขภาพแห่่งชาติิ พ.ศ. 2545 โดยผู้้�มีีสิิทธิิได้้รัับบริิการ คืือ คนไทยที่่�มีีสััญชาติิไทยและมีีเลขประจำำ�ตััว
ประชาชน 13 หลัักที่่�ไม่่ได้้รับั สิิทธิิสวััสดิิการข้้าราชการ หรืือ สิิทธิิประกัันสัังคม หรืือ สิิทธิิสวััสดิิการรััฐวิิสาหกิิจ
หรืือสิิทธิิอื่่�น ๆ จากรััฐ บริิการต่่าง ๆ ที่่�ผู้้�มีีสิิทธิิจะได้้รัับคืือ การเสริิมสร้้างสุุขภาพ การป้้องกัันโรค
การวิินิิจฉััยโรค รัักษาพยาบาล และฟื้้�นฟููสมรรถภาพร่่างกายที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�รงชีีวิิต ในการใช้้บริิการ
แต่่ละครั้้�งจะต้้องมีีบััตรประจำำ�ตััวประชาชนแสดงเลข 13 หลัักแก่่เจ้้าหน้้าที่่�เพื่่�อตรวจสอบสิิทธิิก่่อนเข้้ารัับ
บริิการ ทั้้�งนี้้�โครงการสิิทธิิประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้าเป็็นความรัับผิิดชอบของสำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพ
แห่่งชาติิ (สปสช.) ในการจััดการระบบให้้ผู้้�ที่่�ได้้รัับสิิทธิิสามารถเข้้าถึึงบริิการสาธารณสุุขได้้อย่่างทั่่�วถึึง
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�อาศััยอยู่่�ต่่างจัังหวััดและต้้องการรัับสิิทธิิ สามารถเข้้าไปลงทะเบีียนขอรัับสิิทธิิได้้ที่่�สถานีีอนามััย
หรืือโรงพยาบาลรััฐใกล้้บ้า้ นหรืือสำำ�นักั งานสาธารณสุุขจัังหวััด และผู้้�ที่่�อาศััยอยู่่�ในกรุุงเทพมหานคร สามารถ
ลงทะเบีียนขอรัับสิิทธิิได้้ที่่�สำ�นั
ำ กั งานเขตของกรุุงเทพฯ หรืือสำำ�นักั งานหลัักประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ (สปสช.)
โดยเตรีียมสำำ�เนาบััตรประชาชนและสำำ�เนาทะเบีียนบ้้านหรืือหนัังสืือรัับรองการพัักอาศััยจริิงเพื่่�อเป็็น
หลัักฐานในการขอรัับสิิทธิิ (สำำ�นัักส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วม สปสช., 2556)(10)

สำำ�นัักส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วม สปสช. (2556). 10 เรื่่�องควรรู้้� สิิทธิิหลัักประกัันสุุขภาพ. กรุุงเทพฯ: สำำ�นัักงานหลัักประกัันสุุขภาพ
แห่่งชาติิ.

(10)
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