นโยบำยที่ อ ยู ่ อ ำศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อำยุ :
ประวั ติศ ำสตร์ แ ละบทเรี ย นจำก
แนวปฏิ บัติที่ดีใ นต่ ำ งประเทศ
Housing Policy for Older People:
History and Lessons from the International
Good Practices
▪ ณั ฐ นี อมรประดั บ กุ ล ▪ ณปภั ช สั จ นวกุ ล ▪ ปั ณ ณวั ฒ น์ เถื่ อ นกลิ่ น

นโยบำยที่ อยู ่ อำศั ยส� ำ หรั บผู้สูงอำยุ :
ประวัติศำสตร์และบทเรียนจำกแนวปฏิบัติที่ดีในต่ำงประเทศ
ณั ฐ นี อมรประดับ กุล , ณปภัช สัจนวกุ ล และ ปั ณณวั ฒ น์ เถื่ อนกลิ่ น
¢ŒอมÙÅ·างºÃÃ³า¹Ø¡Ãม
นโยบายที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ : ประวัติศาสตร์และบทเรียนจากแนวปฏิบัติที่ดีใน
ต่างประเทศ / ณัฐนี อมรประดับกุล… [และคนอื่นๆ]. -- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- นครปฐม :
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563. (เอกสารทางวิชาการ/
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; หมายเลข 517)
ISBN 978-616-443-478-3
• ผู้สูงอายุ -- ที่อยู่อาศัย. 2. ที่อยู่อาศัย. 3. ผู้สูงอายุ. 4. ผู้สูงอายุ -- การด�าเนินชีวิต.
I. ณัฐนี อมรประดับกุล.
II. ณปภัช สัจนวกุล. III. ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น. IV. มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม. V. ชื่อชุด.
HD7287.92 น205 2563
ผู้ทรงคุณวุฒิวิชำกำร
• ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
• รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
»¡/ÃÙ»àÅ‹ม ประไพศรี บรรลือศักดิ์
¾ิม¾์ครัéงที่ 1 (กันยายน 2563)
จ�ำนวน¾ิม¾์ 200 เล่ม
สนับสนุนกำรจัด¾ิม¾์
• มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
1168 พหลโยธิน 22 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-5114963
โทรสาร : 02-5114962
E-mail: info@thaitgri.org Website: www.thaigri.org
• ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-5791370–9 โทรสาร : 0 25792289
E-mail: pr@nrct.go.th Website: www.nrct.go.th
จัด¾ิม¾์
• สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 4410201-4 โทรสาร : 02 4419333 Website: www.ipsr.mahidol.ac.th
¾ิม¾์ที่
• โรงพิมพ์เดือนตุลา
39/205-206 ซอยวิภาวดีรังสิต 84 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02-9967392-4 โทรสาร : 02-9967395 E-mail: octoberprint50@yahoo.com

กิ ต ติ ก รรมประกำศ
Acknowledgement

หนังสือ “นโยบำยที่อยู่อำศัยส�ำหรับผู้สูงอำยุ : ประวัติศำสตร์และบทเรียน
จำกแนวปฏิบัติที่ดีãนต่ำงประเทศ” เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการการทบทวน
และวิเคราะห์นโยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย” โดยมุ่งหมายให้มีการตื่นตัวทางความรู้ความเข้าใจต่อแนวคิด
และวิ ธีก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ที่ มุ ่ ง ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ ประชากร
สูงอายุและสังคมในภาพรวม หนังสือเล่มนี้สามารถด�าเนินไปได้อย่างเป็น
ระบบและส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการ
และค�าแนะน�าอันมีค่ายิ่งจากหน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้
ขอขอบคุณมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ (มส.ผส.) ผู้สนับสนุนทุน
วิจัยโครงการการทบทวนและวิเคราะห์นโยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัย
ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย ที่มีวิสัยทัศน์และมองเห็นคุณค่าต่อ
ประเด็นเรื่องที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ จนท�าให้โครงการนี้ด�าเนินการและ
บรรลุตามกรอบวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ รวมถึงการอ�านวยความสะดวก
ทางด้านข้อมูลวิจัยที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการน�ามาใช้ประกอบการเขียน
เป็นหนังสือเล่มนี้

Housing Policy for Older People:
History and Lessons from the International Good Practices

i

                                           
							

		

หนังสือเล่มนี้ไม่สามารถจัดท�ำได้อย่างสมบูรณ์และส�ำเร็จลุล่วงไปได้ หากไม่ได้
รับความช่วยเหลือจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์
ประสาทกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ที่สละเวลาให้ความรู้
จุดประกายความคิด ให้ค�ำแนะน�ำ และข้อคิดเห็นต่อหนังสือเล่มนี้
ขอขอบคุณ ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด และคุณประทีป นัยนา คณะผู้วิจัยโครงการ
การทบทวนและวิเคราะห์นโยบายรัฐด้านการจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย ที่อ�ำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและภาพประกอบ
แก่คณะผู้จัดท�ำตลอดกระบวนการจัดท�ำหนังสือ

ณัฐนี อมรประดับกุล
ณปภัช สัจนวกุล
ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น

ii

นโยบายที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ :
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละบทเรี ย นจากแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นต่ า งประเทศ

ค� ำ น� ำ

                                     

Introduction						

นโยบายด้านการจัดการที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุโดยทั่วไป มักมีลักษณะ
แตกต่างกันออกไปตามพืน้ ฐานประวัตศิ าสตร์ สภาพแวดล้อมทางสังคม รูปแบบ
การเมืองการปกครอง ตลอดจนเป้าหมายสูงสุดของการก�ำหนดทิศทางเพื่อ
พั ฒ นาในแต่ ล ะประเทศ อย่ า งไรก็ ต าม สถานการณ์ แ ละบริ บ ทแวดล้ อ ม
ในระดับสากลหรือระดับโลกในแต่ละช่วงเวลา มีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน
ต่อการก่อร่างและก�ำหนดรูปแบบของที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุในหลากหลาย
ประเทศในอดีตที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งปัจจุบัน
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีจาก 7 ประเทศที่มาจาก
หลากภู มิ ภ าค หลายประเทศจากแต่ ล ะมุ ม โลก อั น ได้ แ ก่ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ สเปน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฟินแลนด์ สหราชอาณาจักร และ
ออสเตรเลีย เพื่อเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นและสร้างความเข้าใจถึงเส้นทาง
ประวัติศาสตร์ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแนวคิดการสร้างที่อยู่อาศัยเชิงสถาบัน
ส�ำหรับผู้สูงอายุ จนกระทั่งด�ำเนินมาสู่พลวัตของการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง
นโยบายทีอ่ ยูอ่ าศัยในปัจจุบนั ทีเ่ ป็นการมุง่ ไปสูแ่ นวทาง “การสูงวัยในทีเ่ ดิม”
“การอยู่ร่วมกันหลายรุ่นวัยหรือระหว่างรุ่นวัย” และ “การช่วยให้ผู้สูงอายุอยู่
อาศัยอย่างอิสระ” จากมุมมองเชิงประวัติศาสตร์ในบริบทโลกของหนังสือเล่ม
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นี้ จะชวนให้ผู้อ่านท�ำความเข้าใจวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของทิศทาง
นโยบายการจัดการทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุในภาพรวมได้ดยี งิ่ ขึน้ ตลอดจน
ได้รับประสบการณ์จากการทดลองใช้นโยบายที่กลายเป็นจุดเด่นและจุดด้อย
จนกระทัง่ พัฒนาสูก่ ารเป็นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นต่างประเทศ ณ เวลานี้
เนื่องด้วยเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการเล่าถึงภาพที่อยู่อาศัยจากมุมต่างๆ ของโลก
ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงระบุเป็นปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.) เพื่อให้เป็นระบบแบบ
เดียวตลอดทั่วทั้งเล่ม
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะชวนให้ผู้อ่านหันกลับมาขบคิดในเชิง
เปรียบเทียบและเรียนรูจ้ ากบทเรียนของแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นต่างประเทศ สูก่ ารพัฒนา
และปรับปรุงนโยบายการจัดการที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยต่อไป

คณะผู้จัดท�ำ
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นั บ ตั้ ง แต่ อ ดี ต ที่ ผ ่ า นมา แนวทางการพั ฒ นาที่ อ ยู ่
อาศั ย ที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ ใ นต่ า งประเทศ
มี ม ากมายหลายรู ป แบบที่ เ ป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี แ ละมี
แนวทางปฏิบตั ทิ นี่ า่ สนใจ แต่เมือ่ มุง่ เน้นไปทีค่ ณ
ุ สมบัติ
ในเรื่องของ “ความเหมาะสม” ของที่อยู่อาศัยแล้วนั้น
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
ของแต่ละยุคสมัย มีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวคิด
และการตีความถึงความเหมาะสมของที่อยู่อาศัยที่
แตกต่างกันออกไป
เป็นต้นว่าในช่วงเวลาที่ประชากรในสังคมก�ำลังประสบกับภาวะการขาดแคลน
ที่อยู่อาศัย ค�ำว่า “เหมาะสม” อาจหมายความถึงแค่การมีที่อยู่อาศัยที่
เพียงพอตามความต้องการ หรืออย่างน้อยแค่หวังให้ประชากรทุกคนได้มีที่
คุม้ ศีรษะ โดยไม่ได้คำ� นึงถึงเรือ่ งความแออัด สุขลักษณะ และการช�ำรุดทรุดโทรม
ของที่อยู่อาศัย (Cullingworth, 1960) การมุ่งให้ความช่วยเหลือเท่าที่
จ�ำเป็นก่อน จึงกลายมาเป็นรากฐานส�ำคัญของวิวัฒนาการที่อยู่อาศัยเชิง
สถาบันส�ำหรับผู้สูงอายุทั่วโลก หรือที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไปว่าเป็น “สถานที่
พักพิงส�ำหรับผู้สูงอายุ” หรือแม้กระทั่ง “สถานสงเคราะห์คนชรา”
2

นโยบายที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ :
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละบทเรี ย นจากแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นต่ า งประเทศ

ในทางตรงกันข้าม ด้วยบริบทของโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ปั จ จุ บั น ประกอบกั บ ความล�้ ำ สมั ย ทางการแพทย์ ที่ ท�ำ ให้ ป ระชากรมี อ ายุ
ยืนยาวขึ้น ได้ส่งผลให้ผู้สูงอายุกลายมาเป็นประชากรกลุ่มส�ำคัญอันดับต้น ๆ
ของสังคม การตีความถึงความเหมาะสมย่อมต้องเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะ
และสภาพแวดล้อมทางสังคมดังกล่าวเช่นกัน (Harrison & Davis, 2001)
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แนวทางใหม่ของ “ที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสม” ควรมี
เป้าหมายที่เป็นไปเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ต้องค�ำนึงถึงคุณภาพและสภาพ
แวดล้ อ มของที่ อ ยู ่ อ าศั ย ที่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการและความ
คาดหวังของผู้อยู่อาศัยได้ โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้สูงอายุ (Bonnefoy,
2007)
แน่นอนว่าหลายประเทศต่างมุ่งหน้าสู่การปรับปรุงที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ
ให้ดียิ่งขึ้น แต่ในเวลานี้มีเพียงบางประเทศที่สามารถพัฒนาแนวคิดได้อย่าง
น่าสนใจ และได้ด�ำเนินนโยบายที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ ที่มุ่ง
บรรลุเป้าหมายตามหลักการใหญ่ ๆ ของแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศ
มาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ หรือ Madrid International Plan of Action
on Ageing (MIPAA) ได้อย่างโดดเด่น หลักการของ MIPAA ถือเป็น
กรอบทางความคิดและเป็นเสมือนไฟน�ำทางให้แก่ทุกประเทศทั่วโลก ที่ก�ำลัง
มองหาวิ ธี ก ารในการรั บ มื อ กั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากรสู ง อายุ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
MIPAA ได้ก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้สูงอายุไว้ 3 ประเด็นส�ำคัญ
ด้วยกัน คือ ผู้สูงอายุกับการพัฒนา การสูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ
และการสร้ า งความมั่ น ใจว่ า จะมี ส ภาพแวดล้ อ มที่ เ กื้ อ หนุ น และเหมาะสม
ซึ่งประเด็นข้อที่สามนี้ ถือว่าเป็นหลักการส�ำคัญที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยน
ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุในทั่วโลก รวมถึงสถานการณ์
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ที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยด้วย หนังสือเล่มนี้จึงอยากบอกเล่า
ประวัติศาสตร์และบทเรียนจากต่างประเทศเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
ส�ำหรับผู้สูงอายุที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) ทั้งหมด 7 ประเทศ
ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ สเปน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และ
ออสเตรเลีย

รูปที่ 1 :
แผนที่ระบุต�ำแหน่งที่ตั้งของ 7 ประเทศ
ที่มา : สังเคราะห์โดยคณะผู้จัดท�ำ

ตั ว อย่ า งจากทั้ ง 7 ประเทศนี้ ล้ ว นแล้ ว แต่ มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
หลั ก การและแนวคิ ด ส� ำ คั ญ ที่ ป รากฏอยู ่ ใ นหลั ก การของ MIPAA ได้ แ ก่
การมุง่ หน้าสูก่ ารสนับสนุนการสูงวัยในทีเ่ ดิม (Ageing in place) การสนับสนุน
การอยู ่ อ าศั ย แบบที่ เ น้ น การอยู ่ ร ่ ว มกั น หลายรุ ่ น วั ย หรื อ ระหว่ า งรุ ่ น วั ย
(Multi/Inter-generational living) และการส่งเสริมการอยู่อาศัยอย่าง

4

นโยบายที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ :
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละบทเรี ย นจากแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นต่ า งประเทศ

อิสระ (Independent living) เป็นต้น นอกจากนี้ สัดส่วนของประชากรสูงอายุ
จากแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ทั้ ง 7 ประเทศ เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ม าจากสั ง คมสู ง วั ย ทั้ ง
3 ระดับ เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์การสูงวัยของประชากรที่มีอายุ 65 ปี
ขึ้นไปในปี 2019 ของแต่ละประเทศ พบว่าประเทศสิงคโปร์อยู่ในระดับสังคม
สูงวัย (Aged society) โดยมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 12.4
ส่วนประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และสเปนเป็น
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete aged society) ซึ่งมีประชากรอายุ
65 ปีขึ้นไปร้อยละ 15.9 18.5 19.6 และ 19.6 ตามล�ำดับ ขณะที่ฟินแลนด์
และญีป่ นุ่ เป็นประเทศทีอ่ ยูใ่ นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super-aged society)
โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปร้อยละ 22.1 ในฟินแลนด์ และ
ร้อยละ 28 ในญี่ปุ่น (United Nations et al., 2020)

รูปที่ 2 :
ร้อยละของประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปของแต่ละประเทศในปี 2019
ที่มา : สังเคราะห์โดยคณะผู้จัดท�ำ
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อย่างไรก็ตาม ก่อนที่รัฐบาลของแต่ละประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ ที่มุ่งเน้นสนับสนุน
การสูงวัยในที่เดิม การใส่ใจเรื่องการอยู่ร่วมกันหลายรุ่นวัยหรือระหว่างรุ่นวัย
และการส่งเสริมการอยู่อาศัยอย่างอิสระ ทั้ง 7 ประเทศที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
และรวมถึงประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศ ล้วนผ่านประสบการณ์ของการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยในรูปแบบที่เรียกว่า “สถาบันเพื่อผู้สูงอายุ” (Institution
for older people) “การอยู่อาศัยเชิงสถาบัน” (Institutional living)
หรือ“การดูแลเชิงสถาบัน” (Institutional care) ซึ่งเป็นค�ำเรียกที่ถูกใช้สลับ
สับเปลี่ยนกันไปมา แม้ว่าในช่วงแรกอาจไม่ได้มีค�ำนิยามชัดเจนนักเกี่ยวกับ
รูปแบบการอยู่อาศัยเหล่านี้ แต่อาจกล่าวโดยสรุปถึงลักษณะของที่อยู่อาศัย
ประเภทนี้ว่าเป็น “ที่อยู่อาศัยเชิงสถาบัน” หรือ “สถานที่ที่บุคคลหนึ่ง ๆ
ใช้เวลาส่วนใหญ่ของการตื่นและการนอนในสถานที่นั้น ซึ่งไม่ใช่บ้านของ
พวกเขาเอง” (Higgins, 1989)
ดังนั้น การมองย้อนกลับไปเพื่อท�ำความเข้าใจความเป็นมาของนโยบาย
ที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุจากกรณีศึกษาทั้ง 7 ประเทศ ในช่วงเวลาก่อนที่
จะมีการยอมรับและมุ่งที่จะบรรลุหลักการของ MIPAA ในปี 2002 จะช่วยให้
เข้ า ใจแนวคิ ด และพั ฒ นาการของนโยบายที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ ไ ด้ ดี
ยิ่งขึ้น

6

นโยบายที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ :
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละบทเรี ย นจากแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นต่ า งประเทศ
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ผู้สูงอำยุอยู่อย่ำงไร
ในอดีต : ประวัติศำสตร์
สังเขปของที่อยู่อำศัย
เชิง สถำบัน
How older people lived in the past:
A brief history of institutional living

                                                                                                                               
						

แม้ ว ่ า จุ ด เริ่ ม ต้ น ของแนวคิ ด เรื่ อ งการสร้ า งที่ อ ยู ่
อาศัยเชิงสถาบันเพื่อเป็นสวัสดิการในแต่ละประเทศ
สามารถย้ อ นกลั บ ไปถึ ง ช่ ว งที่ มี ก ารก่ อ ตั้ ง โรงงาน
อุ ต สาหกรรมขึ้ น จ� ำ นวนมากหรื อ ประมาณปลาย
ศตวรรษที่ 19 ก็ตาม
แต่ลกั ษณะการอยูอ่ าศัยของผูส้ งู อายุโดยทัว่ ๆ ไป ยังคงยึดโยงอยูก่ บั โครงสร้าง
และการอยูอ่ าศัยทีม่ ลี กั ษณะของครอบครัวแบบดัง้ เดิม (Traditional family)
หรือการที่สมาชิกของครอบครัวที่เป็นผู้หญิงจะมีบทบาทหลักในการดูแลผู้สูง
อายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เนื่องจากว่าผู้ชายยังคงมีหน้าที่หลักในการหาเลี้ยง
ครอบครัว ท�ำให้ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอาศัยร่วมด้วย
ในเวลานั้น อาจมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ขึ้นอยู่กับรายได้ ทรัพย์สิน สถานะ
ทางสุขภาพ สถานภาพทางสังคม และลักษณะของเชื้อชาติ (Harrison &
Davis, 2001)
จนกระทัง่ หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องและโดยเฉพาะตัง้ แต่ทศวรรษ 1950-1960
เป็นต้นมา แนวคิดและของการสร้างที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันเริ่มชัดเจนและเพิ่ม
จ�ำนวนขึน้ อย่างรวดเร็ว เหตุผลอย่างหนึง่ คือ เวลานัน้ ได้มกี ารจ�ำแนกประเภท
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ผู้อยู่อาศัย โดยดูจากบรรทัดฐานและการตีความของสังคมแบบอุตสาหกรรม
เช่น การแบ่งกลุม่ คนออกเป็นกลุม่ แรงงาน กลุม่ นักโทษ กลุม่ คนบ้า การแบ่ง
ระหว่างกลุ่มที่มีร่างกายปรกติ มีสมรรถภาพ และสามารถท�ำงานได้กับกลุ่ม
ที่ร่างกายไม่ปรกติ ไร้สมรรถภาพ และไม่สามารถท�ำงานได้ หรือการแบ่ง
ระหว่างกลุ่มที่สมควรได้รับหรือไม่สมควรได้รับสวัสดิการ ฯลฯ ซึ่งการจัด
ประเภทบุคคลตามสภาพสังคมเช่นนี้ ได้กลายเป็นพื้นฐานของการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันส�ำหรับ “กลุ่มผู้สูงอายุ” ที่ท�ำหน้าที่ดูแลประชากร
กลุ ่ ม นี้ โ ดยเฉพาะด้ ว ยเช่ น กั น โดยทั่ ว ไปมั ก เรี ย กว่ า เป็ น บ้ า นสงเคราะห์
(Almshouses) บ้ า นอนาถา (Poor houses) หรื อ เคหะสงเคราะห์
(Workhouses) ซึ่งการพัฒนาสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย (Housing) ถือเป็น
1 ในสวัสดิการพื้นฐานส�ำคัญ 7 ด้านที่รัฐบาลทั่วโลกให้ความส�ำคัญเป็นอันดับ
แรก หากต้องการพัฒนาและจัดหาสวัสดิการให้แก่พลเมืองในประเทศของตน
ด้วยเหตุนี้ ที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันจึงเป็นสวัสดิการรูปแบบหนึ่งของรัฐเช่นกัน
ที่ได้จัดไว้ให้แก่ผู้สูงอายุที่ต้องเผชิญกับความล�ำบากหลังจากที่พ้นจากสภาวะ
การท�ำงานไป (Hugman & Campling, 1994)
ความหลากหลายของชื่อเรียกส�ำหรับที่อยู่อาศัยเชิงสถาบัน ยังแสดงให้เห็นถึง
ความสนใจของรัฐบาลหลายประเทศในอดีต ทีม่ งุ่ พัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยเชิงสถาบัน
ขึน้ อย่างหลากหลาย เพือ่ เป็นการช่วยเหลือและให้บริการแก่ประชาชนเรือ่ ยมา
โดยส่วนมากบ้านพักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุหรือที่เรียกอย่างติดปากกันว่า
บ้านพักคนชรา มักเป็นสถานที่ ๆ บ่งบอกถึงคุณลักษณะของทีอ่ ยูอ่ าศัยเชิงสถาบัน
แต่โดยทัว่ ไปแล้ว ทีอ่ ยูอ่ าศัยเชิงสถาบันอาจเป็นรูปแบบของการสร้างสถานสงเคราะห์
คนชรา การสร้างอาคารที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ หรือเป็นการจัดสถานที่
บางส่วนของโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลก็ได้
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ดังนั้น จุดเริ่มต้นของการให้บริการที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุในรูปแบบของ
การอยู่อาศัยเชิงสถาบัน จึงเป็นเรื่องของ “การจัดสวัสดิการ” (Welfare
provision) ของรัฐ ที่เน้นประโยชน์ของสาธารณะและเพื่อช่วยบรรเทาปัญหา
ความยากจนเป็ น ส� ำ คั ญ มากกว่ า ที่ จ ะเป็ น การค� ำ นึ ง ถึ ง ความต้ อ งการที่
แตกต่างกันและความจ�ำเป็นเฉพาะบางอย่างที่เหมาะสมต่อการด�ำรงชีวิต
ของประชากรแต่ละกลุ่มวัย อย่างเช่นความต้องการเฉพาะด้านส�ำหรับกลุ่มผู้
สูงอายุ

แหล่งพักพิงส�ำหรับผู้สูงอายุ :
แนวคิดที่อยู่อาศัยเชิงสถาบัน
การสร้างที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันส�ำหรับผู้สูงอายุในช่วงแรก มีเป้าหมายหลัก
ส�ำคัญ 2 ประการด้วยกัน ประการแรก คือ ต้องการสร้างที่อยู่อาศัยหรือ
ให้การดูแลส�ำหรับกลุ่มคนที่ไม่สามารถจัดการชีวิตของตนเองได้อีกต่อไป
ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวท�ำให้สังคมมักตีความที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันลักษณะนี้
ว่า “ควรเป็นแหล่งพึ่งพิงสุดท้าย” หรือ Last resort กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
เป็นทางเลือกสุดท้ายส�ำหรับผู้ที่ไม่เหลือทางเลือกอื่นแล้ว ประการที่สอง คือ
การจัดให้มีการดูแลกลุ่มคนที่อยู่อาศัยในสถาบันเหล่านี้ จะเป็นการมุ่งเป้า
ไปยังกลุ่มคนที่ต้องการการดูแลอย่างแท้จริง ที่ไม่ได้มาจากความต้องการ
ส่วนบุคคลที่เลือกอยากเข้าไปใช้บริการ ดังนั้น กลุ่มคนที่ต้องอาศัยในที่อยู่
อาศัยเชิงสถาบัน อาจมีเหตุผลหรือความจ�ำเป็นจากความชราภาพ หรือภาวะ
ไร้สมรรถภาพทางร่างกายบางอย่าง (Gellman & Turner, 2013) นอกจากนี้
คนส่วนมากที่อาศัยอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าที่อยู่อาศัยเชิงสถาบัน คือ กลุ่มคน
ที่ต้องการความช่วยเหลือ ต้องการการพึ่งพิง และมักจะเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะ
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ยากจน ความพยายามจัดประเภทกลุ่มผู้เข้าพักอาศัยนี้ ได้กลายเป็นหนึ่งใน
ข้อด้อยที่ส�ำคัญของลักษณะที่อยู่อาศัยเชิงสถาบัน รวมถึงเป็นที่มาของการ
อธิบายรูปแบบการให้บริการหรือการจัดตั้งสถานที่เหล่านี้ ว่าเป็นการจัดท�ำขึ้น
ในเชิง “สังคม” มากกว่าที่จะท�ำในเชิง “สุขภาพ” (Hugman & Campling,
1994)
โดยทั่วไปรูปแบบและจ�ำนวนการสร้างที่อยู่อาศัยเชิงสถาบัน รวมถึงระดับของ
การให้ บ ริ ก ารในสถาบั น เหล่ า นี้ มี ค วามแตกต่ า งกั น ออกไปตามพื้ น ฐาน
และความสามารถในการพัฒนาสวัสดิการของแต่ละประเทศ รวมถึงมีการ
ใช้ชื่อเรียกอย่างหลากหลายเพื่อที่จะบ่งบอกถึงที่อยู่อาศัยลักษณะดังกล่าว
เช่น การใช้ค�ำว่า “Sheltered housing” ในฟินแลนด์ ค�ำว่า “Residential
home” “Sheltered housing” “Care home” และ “Nursing home” ถูกใช้
อย่ า งกว้ างขวางในสหราชอาณาจั ก ร ในญี่ ปุ ่ น เรี ย กว่ า “Care facility”
และ“Care home” การใช้ชื่อเรียกที่แตกต่างกันนี้ ขึ้นอยู่กับระดับของการ
ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ หรือการที่มีหรือไม่มีผู้ดูแล (Warden) ประจ�ำ
ในสถานที่นั้น ๆ บางครั้งที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันอาจตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาล
หรือบางแห่งจัดตั้งเป็นสถานที่พักอาศัยที่แยกออกมาต่างหาก แต่อย่างไร
ก็ตาม โดยส่วนมากรัฐบาลของแต่ละประเทศจะเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการ
ริเริ่มจัดตั้งที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันดังกล่าวในช่วงแรก เพื่อกระจายสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
ด้านจ�ำนวนการสร้างที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันในแต่ละประเทศ มีจ�ำนวนมาก
หรื อ น้ อ ยขึ้ น อยู ่ กั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ข องการจั ด สวั ส ดิ ก ารในแต่ ล ะประเทศ
มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของพื้นฐานวัฒนธรรมและโครงสร้างทางครอบครัว
(Hugman & Campling, 1994) ประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนที่เป็นสังคม
เกษตรกรรม หรือเรียกว่าเป็น “Southern European welfare states” เช่น
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สเปน โปรตุ เ กส อิ ต าลี จะมี ค วามเข้ ม ข้ น และความก้ า วหน้ า ของการจั ด
สวัสดิการที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับประเทศแถบยุโรปภาคพื้นทวีป (Aguilar,
Escobedo, & Montagut, 2013) เนื่ อ งจากรายได้ ข องรั ฐ ที่ จ ะน� ำ มา
สนับสนุนการสร้างที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันส�ำหรับผู้สูงอายุมีอยู่อย่างจ�ำกัด
จึงมักมีอัตราการสร้างที่ต�่ำกว่ายุโรปตะวันตกและยุโรปเหนือ เช่น สหราช
อาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ และประเทศอืน่ ๆ ในแถบสแกนดิเนเวียน
เป็ น ต้ น ขณะที่ ป ระเทศแถบยุ โ รปเหนื อ อย่ า งสหราชอาณาจั ก รและ
เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีการสร้างที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันอย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะค่านิยมของการปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัวอ่อนแอ แต่เป็น
เพราะลักษณะและความเข้มแข็งของรัฐบาลที่เป็น “รัฐสวัสดิการ” ซึ่งท�ำหน้าที่
สนั บ สนุ น สวั ส ดิ ก ารทางสั ง คมอย่ า งแข็ ง ขั น มาตั้ ง แต่ ป ลายทศวรรษ 1940
(Hugman & Campling, 1994; Smits, van den Beld, Aartsen, &
Schroots, 2014) ดั ง นั้ น ศั ก ยภาพของรั ฐ ที่ จ ะสามารถก� ำ หนดนโยบาย
สวัสดิการเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ก่อให้เกิดการสร้างที่อยู่อาศัยเชิงสถาบัน มากกว่า
การที่ รั ฐ บาลจะมี เ ป้ า ประสงค์ ห รื อ ค� ำ นึ ง ถึ ง การสร้ า งที่ อ ยู ่ อ าศั ย เพื่ อ ให้
สอดคล้ อ งกั บ โครงสร้ า งของครอบครั ว วั ฒ นธรรม และลั ก ษณะการอยู ่
อาศัย“ที่เหมาะสม” ส�ำหรับกลุ่มผู้สูงอายุในสังคม
การให้ความส�ำคัญกับการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในสังคม ได้เกิดขึ้นเช่นกัน
ในบริบทของประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิกอย่างประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และ
ออสเตรเลีย แม้ว่าด้วยบริบทเฉพาะแบบเอเชียของญี่ปุ่นและสิงคโปร์ที่มี
โครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมและครอบครัวที่ยังคงยึดโยงอย่างแน่นแฟ้น
กับค่านิยมเรื่องหน้าที่ของลูกในการดูแลบิดามารดา (Filial piety) (United
Nations: Economic and Social Commission for Asia and the
Pacific (UNESCAP), 2015a, 2015b) แต่การสร้างที่อยู่อาศัยเชิงสถาบัน
ได้ รั บ การพั ฒ นาเรื่ อ ยมา โดยที่ ไ ม่ ไ ด้ แ ตกต่ า งไปมากนั ก จากลั ก ษณะของ
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การพั ฒ นาในภู มิ ภ าคยุ โ รป ในประเทศญี่ ปุ ่ น รั ฐ บาลริ เ ริ่ ม นโยบายการจั ด
สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุครั้งแรกในปี 1872 ภายใต้ข้อบังคับของ the Relief
Regulations โดยรัฐมีหน้าที่แบ่งข้าวส�ำหรับประทังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ
70 ปีขึ้นไปที่มีฐานะยากจนมากและอยู่โดยล�ำพัง ต่อมาปี 1929 ภายใต้
กฎหมาย the 1929 Public Relief Act เริ่มมีการสร้างบ้านสงเคราะห์
(Almshouse) ในเมืองขนาดใหญ่ส�ำหรับผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากจน
อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังคงไม่สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้สูงอายุเวลานั้น (Hayashi, 2003)
จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองหรือปี 1945 เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่น
อยู ่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด ของกลุ ่ ม ประเทศฝ่ า ยสั ม พั น ธมิ ต ร ท�ำ ให้
นโยบายที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในหลายนโยบายที่มีแนวคิดเป็นไปในทิศทาง
เดี ย วกั น กั บ อี ก หลายประเทศในฝั ่ ง ตะวั น ตก ในปี 1946 จึ ง มี ก ารริ เ ริ่ ม
กฎหมายชื่อว่า the Public Assistance Act เพื่อด�ำเนินการสร้างบ้านพัก
อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้ หรือ Elderly home ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น Elderly Facilities (ปี 1955) และ Care Facility for the Elderly
หรือ Yougo (ปี 1963) จากนั้นจะมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่ค�ำนึงถึงการดูแลสุขภาพด้วย โดยเริ่มจากการสร้าง Intensive Care Home
(Tokuyou) ในปี 1963 ตามมาด้วยการสร้าง the Elderly Health Facility
(Rouken) ในปี 1983 และ the Elderly Hospital โดยสถาบันทัง้ 3 รูปแบบ
กลายเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยเชิงสถาบันทีม่ อี ยูท่ วั่ ไปในญีป่ นุ่ ซึง่ มีระดับการดูแลแตกต่างกัน
โดยเรียงจากน้อยไปมากตามล�ำดับ (UNESCAP, 2015a) ทั้งนี้ Yougo
มักจะดูแลผูส้ งู อายุทยี่ ากไร้เป็นหลัก ขณะทีอ่ กี 3 แบบถัดมา จะเป็นการดูแล
กลุม่ ผูส้ งู อายุทวั่ ไป อย่างไรก็ตาม ประมาณ 2 ใน 3 ของการให้บริการเกีย่ วกับ
การดูแลเชิงสถาบันของญี่ปุ่นทั้งหมดถูกพัฒนาขึ้นในโรงพยาบาล ขณะที่
การสร้ า งอยู ่ อ าศั ย เชิ ง สถาบั น ที่ แ ยกตั ว ออกมาในลั ก ษณะของที่ พั ก อาศั ย
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ส�ำหรับผู้สูงอายุมีเพียงส่วนน้อย (Ribbe et al., 1997) ส�ำหรับออสเตรเลีย
รั ฐ บาลเริ่ ม ให้ ง บประมาณสนั บ สนุ น การสร้ า งที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส�ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ
อย่างชัดเจนช่วงปี 1950 เป็นต้นมา เพื่อจัดบริการขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้สูงอายุ
(Parliament of Australia, 2003) กรณีของสิงคโปร์ แม้ว่าจะมีการเริ่ม
พัฒนาที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันช้ากว่าที่อื่น ๆ หรือตั้งแต่ประมาณปี 1970
เป็นต้นมา แต่สิงคโปร์สามารถเพิ่มจ�ำนวนการสร้างขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่ง
มีมากถึง 6,400 หน่วยที่อยู่ภายใต้การก�ำกับของรัฐ (Sitoh, 2003) ดังนั้น
การสร้างที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันในแถบเอเชียและแปซิฟิก มีลักษณะเป็นไป
เพื่ อ สวั ส ดิ ก ารเช่ น เดี ย วกั น กั บ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย เชิ ง สถาบั น ที่ ป รากฏในยุ โ รป
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะได้รับอิทธิพลทางความคิดมาตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง และทั้งหมดยังได้รับการผลักดันและสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาลเช่นกันในช่วงเริ่มต้น

ถอยหนึ่งก้าว เพื่อไปข้างหน้าสองก้าว
ความหลากหลายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ
กระทั่งประมาณคริสต์ทศวรรษ 1980 ในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสหราช
อาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ สเปน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์
มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ นอกเหนือจากรัฐบาลกลาง ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
เอกชนไม่แสวงหาก�ำไร (Non-governmental organizations, NGOs)
ภาคเอกชน (Private sectors) องค์กรบริหารระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค
(Regional and local levels) กลุ่มองค์กรทางศาสนา (Church groups)
และกลุ่มอาสาสมัคร (Volunteer support) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง
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ให้บริการ ลดอุปสรรค และช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ส�ำหรับผู้สูงอายุให้เพิ่ม
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัย เงินบ�ำนาญ การจ้างงาน การดูแล
ระยะยาว และประเด็นเรื่องสุขภาพ (Ex, Gorter, & Janssen, 2019;
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD),
2006) ขณะที่รัฐบาลกลางจะลดบทบาทลงและท�ำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมแนวทาง
และกติกาของนโยบายเท่านั้น ตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งปัจจุบัน ทั่วโลกยังคงมี
จุดยืนที่ตรงกันว่า การดึงหลายภาคส่วนเข้ามามีบทบาทร่วมกันในนโยบายใด
นโยบายหนึ่ง จะช่วยให้ราคาค่าใช้จ่ายในภาพรวมลดลง สามารถท�ำงาน
ได้รวดเร็วขึ้น และช่วยลดความกดดันที่มีต่อรัฐบาลได้ (Hodge & Greve,
2005)
ในกรณีของสหราชอาณาจักร ก่อนหน้าทศวรรษ 1980 รัฐบาลเป็นผูใ้ ห้บริการหลัก
ในการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยเชิงสถาบันรูปแบบต่าง ๆ โดยภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วม
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่งผลให้รัฐจัดหาสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุได้ไม่เพียงพอ
และยังมีคนจ�ำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ กระทั่งหลังปี 1980 ที่มี
การปฏิ รู ป the National Health Service (NHS) และ Social
Service Department (SSD) ท�ำให้บทบาทของรัฐบาลกลางลดลงและ
กลายเป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้น ขณะที่องค์กรในระดับท้องถิ่นมีบทบาท
เพิ่มขึ้นและกลายเป็นผู้ซื้อบริการจากภาคเอกชน (ทั้งเอกชนที่แสวงหาก�ำไร
และไม่แสวงหาก�ำไร) ที่ท�ำธุรกิจเกี่ยวกับสถานบริบาลรูปแบบต่าง ๆ โดย
ส่วนหนึ่งเป็นเงินที่องค์กรท้องถิ่นช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายส�ำหรับผู้สูงอายุ
เพื่อให้สามารถเข้าพักในสถานบริบาลได้ (มักจะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่ม
ภาวะเปราะบาง เช่น ป่วยกระทันหัน บาดเจ็บ ขาดคนดูแล และอยู่ในสภาวะ
ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน) ส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณที่มาจากการ
เก็บภาษีภายในท้องถิ่นนั้น ๆ บางส่วนมาจากเงินบ�ำนาญส่วนตัว และอีก
ส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนการให้บริการสุขภาพของ NHS กับ SSD
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ด้านการเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและกลายเป็นผู้มีบทบาทหลัก
ในการจัดหาบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันในสหราชอาณาจักรนั้น
จากข้อมูล ปี 2017 พบว่า มีเอกชนเป็นเจ้าของกิจการประมาณ 5,500 ราย
และกว่าร้อยละ 80 เป็นเจ้าของกิจการเพียงแห่งเดียวเท่านั้น เอกชนเหล่านี้
ได้ให้บริการสถานบริบาลส�ำหรับผู้สูงอายุทั้งหมด 11,300 แห่ง และให้บริการ
เตียงครอบคลุมถึงร้อยละ 95 (GOV.UK, n.d.)
เนเธอร์แลนด์เช่นกัน เมื่อกล่าวถึงการอยู่อาศัยเชิงสถาบันส�ำหรับผู้สูงอายุ
จ�ำเป็นต้องกล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลเกีย่ วกับระบบประกันการดูแลระยะยาว
ถ้วนหน้า (A universal public long-term care insurance scheme) ส�ำหรับ
พลเมืองทุกคน ซึ่งรัฐได้มี ‘กฎหมายสนับสนุนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
พิ เ ศษ’ หรื อ AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
Exceptional Medical Expenses Act) มาตั้งแต่ปี 1968 และได้ให้เงิน
สนับสนุนบางส่วนแก่พลเมืองสูงอายุ เงินดังกล่าวสามารถน�ำไปใช้เพื่อการ
ดูแลเรื่องส่วนตัว (Personal care) การพยาบาล (Nursing) ความช่วยเหลือ
และการรั ก ษา (Assistance and treatment) โดยครอบคลุ ม ถึ ง
ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงผู้ที่มีอาการทางจิต
และผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง งบประมาณทั้งหมดมาจากภาษี การประกันสังคม
ที่ มี ก ารจ่ า ยเบี้ ย ประกั น ภั ย และการร่ ว มจ่ า ย กระทั่ ง ปี 2007 การดู แ ล
งบประมาณได้ถ่ายโอนไปยังอ�ำนาจท้องถิ่นเป็นผู้ด�ำเนินการภายใต้กฎหมาย
การสนับสนุนทางสังคม (the Social Support Act หรือ Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo) (Mor, Leone, & Maresso, 2014)
ท�ำให้การบริการขั้นพื้นฐานในชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ (Domiciliary
care or informal home care) พัฒนาเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(Alders & Schut, 2019)
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เช่นเดียวกันกับกรณีของประเทศสเปน สิงคโปร์ ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย และ
ญี่ปุ่น ที่การสร้างที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันเพื่อเป็นสวัสดิการ จะมีการร่วมมือ
ระหว่างองค์การส่วนภูมิภาคและองค์การส่วนท้องถิ่น การเข้ามามีส่วนร่วม
ของภาคเอกชน และกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาก�ำไร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลกลาง (European Union Agency for Fundamental Rights
(FRA), 2017; UNESCAP, 2015a) กรณีของสเปนและสิงคโปร์ การลงทุน
สร้างที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันส่วนมากหรือประมาณร้อยละ 75 ของจ�ำนวนเตียง
ทั้งหมด เป็นเจ้าของและบริหารโดยเอกชนทั้งที่แสวงหาก�ำไรและไม่แสวงหา
ก�ำไร (PricewaterHouseCoopers, 2010; Sitoh, 2003) ขณะทีใ่ นประเทศ
ฟินแลนด์ได้ถ่ายโอนหน้าที่ในการบริหารงบประมาณไปยังหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่น ท้องถิ่นจึงเป็นผู้จัดบริการสุขภาพและบริการทางสังคมต่าง ๆ ภายใต้
งบประมาณที่มาจากการเก็บภาษีประชาชนและเงินที่สนับสนุนจากดุลพินิจ
รัฐบาล ขณะที่ออสเตรเลียและญี่ปุ่น ได้มีองค์กรการกุศล เอกชน และองค์กร
ไม่แสวงหาก�ำไรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างส�ำคัญระหว่างการพัฒนาที่อยู่อาศัย
เชิงสถาบัน ส�ำหรับญี่ปุ่น กลุ่มองค์กรนอกภาครัฐ (NGOs) ถือว่ามีบทบาท
อย่างส�ำคัญในการให้บริการขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของ
กลุม่ ผูส้ งู อายุ ในฐานะทีเ่ ป็น “หุน้ ส่วน” ของรัฐบาลญีป่ นุ่ เรือ่ ยมา (Chan, 2008)
ขณะที่องค์กรการกุศลในออสเตรเลียมีสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ 20
ที่เน้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลและไม่ค่อยท� ำก�ำไรให้แก่ภาค
เอกชน (Hogan & Department of Health and Ageing, 2004) ส่วนภาค
เอกชนทีแ่ สวงหาก�ำไร มักลงทุนเกีย่ วกับบริการจัดหาทีพ่ กั อาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ
เป็นส�ำคัญ (Parliament of Australia, 2003) ดังนัน้ ตัง้ แต่คริสต์ทศวรรษ 1980
เป็นต้นมา เป็นที่ปรากฏชัดเจนว่า รัฐบาลในหลายประเทศได้พยายามเปิด
พื้นที่ให้ตวั แสดงหลากหลาย เข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้องในการลงทุน พัฒนา และ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุในรูปของการสร้างที่อยู่อาศัย
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เชิงสถาบัน ทั้งนี้ รัฐบาลกลางยังสามารถเป็นผู้ควบคุมราคา วิธีการ และ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในเวลานั้นกล่าวได้ว่าที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันส�ำหรับผู้สูงอายุ ได้กลายเป็น
เสมือนความคิดกระแสหลัก (mainstream) ของรัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากหลายส่วนงานในหลายประเทศทั่วโลก ขณะเดียวกัน ค่านิยมและการ
อยู่อาศัยของครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง (Caruso, 2017) ท�ำให้มีผู้สูงอายุ
ที่ถูกกันออกมาและย้ายไปอยู่ในที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันจ�ำนวนไม่น้อย โดย
ให้เหตุผลถึงความไม่สามารถที่จะจัดหาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกไว้ที่บ้านได้
แต่เหตุผลเบื้องลึก คือ เป็นไปเพื่อลดจ�ำนวนสมาชิกของครอบครัว
เมื่อลักษณะครอบครัวและการอยู่อาศัยหดเล็กลง จึงมาพร้อมกับมุมมอง
ที่ว่าที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุหรือที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันเป็น “ทางเลือก”
ที่ดีกว่า เห็นได้จากแนวโน้มของเรื่องที่อยู่อาศัยในเวลานั้น ที่แม้ว่าผู้สูงอายุ
บางคนเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยหรือมีบ้านเป็นของตัวเองอยู่แล้ว กลับต้อง
เผชิญกับความท้าทายทางความคิดจากกระแสสังคม ที่ท�ำให้เชื่อว่าการสูงวัย
จะเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การดู แ ลและการรั ก ษาสภาพที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของตนเอง
ความท้ า ทายยั ง ได้ ส ร้ า งความกั ง วลใจต่ อ สถานะทางการเงิ น ของผู ้ สู ง อายุ
ที่ ม องว่ าการคงรั ก ษาสภาพบ้ านอาจเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ สู งกว่ า การเลื อ กย้ า ย
ตั ว เองออกไปอยู ่ ในสถานที่ “ที่ เ หมาะสมกว่ า ” อย่ า งเช่ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย เชิ ง
สถาบั น ตามที่ ก ล่ า วไว้ ใ นผลการส� ำ รวจของมหาวิ ท ยาลั ย คิ ง ส์ ค อลเลจ
ลอนดอนเกี่ยวกับ “มุมมองของผู้สูงอายุที่เป็นเจ้าของบ้านต่อความรู้สึกเป็น
เจ้าของ” ว่า
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เจ้ า ของบ้ า นที่ เ ป็ น ผู ้ สู ง อายุ มั ก ถู ก ดลใจให้ คิ ด ว่ า ตั ว เอง
ไม่สามารถที่จะจัดการดูแลทรัพย์สินของตัวเองที่มาพร้อมกับ
ภาระที่ยากล�ำบาก ไปจนกระทั่ง [ถึงเวลาที่] สามารถถ่ายโอน
[ทรั พ ย์ สิ น นั้ น ] ให้ แ ก่ ลู ก หลานได้ ซึ่ ง [ความคิ ด ดั ง กล่ า ว]
เป็ น ผลมาจากนโยบายที่ ต ้ อ งการให้ พ วกเขาขายบ้ า นตั ว เอง
เพือ่ น�ำเงินไปจ่ายส�ำหรับการดูแลเชิงสถาบัน (Joseph Rowntree
Foundation (JRF), 1999)
เห็นได้ว่า ในช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันส�ำหรับ
ผู ้ สู ง อายุ ถู ก รั บ รู ้ ว ่ าเป็ น สถานที่ ร วมศู น ย์ ข องผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญ
ในการดูแล และถูกมองว่าเป็นสถานที่ที่มีความ “เหมาะสม” ส�ำหรับการ
อยูอ่ าศัยของผูส้ งู อายุ การน�ำคนทีต่ อ้ งการการดูแลเฉพาะด้านในแบบเดียวกัน
มาอยู่รวมกัน ย่อมช่วยให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการบริหารจัดการ
ได้อย่างทั่วถึง ท�ำให้ที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันกลายเป็นนโยบายที่ส�ำคัญของ
ภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนทั้งแสวงหาและไม่แสวงหา
ก� ำ ไร ในการก� ำ หนดทิ ศ ทางรู ป แบบการอยู ่ อ าศั ย และสถานที่ อ าศั ย ของ
ผู้สูงอายุในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ความจริงที่มิอาจมองข้าม
ผลกระทบของการสร้างที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันที่ผ่านมา
พื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่ส่วนตัว คนแปลกหน้า หรือคนคุ้นเคย
(Higgins, 1989, p. 15)
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ที่ผ่านมา แม้ว่าการจัดสวัสดิการทางสังคมเป็นเรื่องส�ำคัญในมุมมองของ
รั ฐ บาลหลากหลายประเทศทั่ ว โลก และรั ฐ บาลได้ พ ยายามที่ จ ะปรั บ ปรุ ง
คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย รวมถึงเพิ่มคุณภาพการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ
เพื่อลบภาพอันไม่น่าพึงพอใจของที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันออกไป ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของสภาพที่อยู่อาศัยที่ไม่น่าดึงดูด การมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ และภาพจ�ำ
ของการเป็นแหล่งรวมของคนที่เปราะบาง (Kane, 2000) แต่อย่างไรก็ตาม
การสร้างที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันยังคงส่งผลในแง่ลบบางประการที่รัฐบาลเอง
ไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือ
ข้อจ�ำกัดในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้พักอาศัยกับคนอื่น ๆ ในสังคม
สืบเนื่องมาจากจุดประสงค์ของการจัดตั้งที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันที่ต้องการแยก
กลุ่มผู้สูงอายุออกมาเฉพาะ และด้วยระยะเวลาในการเข้าอยู่อาศัยที่ยาวนาน
หรืออาจตลอดชีวิต จึงกลายเป็นสภาวะบังคับที่ท�ำให้การปฏิสัมพันธ์กับคนใน
ครอบครั ว หรื อ สั ง คมเกิ ด ขึ้ น ได้ ย าก อี ก ทั้ ง ยั ง มี ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ การขาด
อิ ส รภาพในการเลื อ กและตั ด สิ น ใจ (การไม่ ไ ด้ เ ลื อ กรั บ ประทานอาหารที่
อยากทาน) การไม่ได้รับความเป็นส่วนตัว (บางครั้งการอาศัยอยู่ร่วมกัน
ในห้องเดียวกันจ�ำนวนมาก) การที่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและตารางเวลา
อย่างเคร่งครัด (การไม่สามารถไปไหนมาไหนมาได้ตามใจชอบ) หรือการ
ถูกมองว่าผู้รับบริการเป็นผู้ไร้ความสามารถบางอย่าง ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมา
เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจจากการจัดสวัสดิการรูปแบบดังกล่าว
ปั จ จั ย เหล่ า นี้ ไ ด้ น� ำ ไปสู ่ ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ สภาวะทางจิ ต ใจของผู ้ สู ง อายุ
(FRA, 2017)
รัฐบาลในหลายประเทศได้พยายามมองหาวิธีแก้ไขและทดลองสร้างทางเลือก
ใหม่ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ในช่วงแรก วิธีการแก้ไขปัญหาส�ำหรับผู้สูงอายุอาศัย
ในที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันโดยแบ่งออกเป็น 3 แบบด้วยกัน แบบแรก คือ
การพัฒนารูปแบบของชุมชนที่เอื้อต่อการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้พักอาศัยกับ
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ชุมชนรอบข้าง เช่น การสร้างคลับทางสังคม (social club) โบสถ์ และ
องค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถรักษาความสัมพันธ์กับคน
ในครอบครัวและกับคนรอบข้างได้ ส่วนแบบที่สอง คือ การสร้างที่พักอาศัย
ที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุปฏิสัมพันธ์กับคนวัยอื่นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การอยู่อาศัย
ด�ำเนินไปเหมือนสภาพชีวิตปรกติทั่วไป และแบบสุดท้าย คือ การเปิดพื้นที่
ภายในสถาบันเอง เพื่อให้คนภายนอกมีโอกาสเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่อยู่
อาศั ย ภายในได้ เช่ น การเปิ ด ศู น ย์ ฟ ื ้ น ฟู เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ ค นภายในและ
ภายนอกสถานที่พักอาศัย เป็นต้น แต่ก็ยังคงประสบปัญหาในเรื่องของใคร
ควรมีสิทธิ์ใช้ก่อน การแยกประตูเข้าออกศูนย์ระหว่างผู้พักภายในกับคน
ภายนอก หรือการเรียกร้องบริการพิเศษส�ำหรับผูพ้ กั อาศัยภายในเท่านัน้ ฯลฯ
แม้ว่าจะมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพจิตแล้ว แต่ปัญหาอีก
ประการหนึ่งที่ส�ำคัญเช่นกัน คือ การขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่เพียงพอต่อ
การรองรับจ�ำนวนผูส้ งู อายุทเี่ พิม่ มากขึน้ ปัญหานีท้ ำ� ให้ “การมีทอี่ ยูเ่ พียงพอ”
กลายเป็นประเด็นที่ส�ำคัญมากกว่า “จะอยู่ในสภาพอย่างไร” ในบางประเทศ
หรือแม้แต่ในประเทศที่ค่อนข้างมีศักยภาพในการกระจายสวัสดิการเกี่ยวกับ
ที่พักอาศัยเชิงสถาบันเหล่านี้ เช่น อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น
สิงคโปร์ ฯลฯ ต่างประสบกับปัญหาเรื่องความไม่เพียงพอของการสร้างที่อยู่
อาศัยเชิงสถาบันส�ำหรับผู้สูงอายุ (UNESCAP, 2015a, 2015b) กล่าวอีก
นัยหนึ่ง คือ สร้างเท่าไรก็ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะทุกสังคม
ก�ำลังเผชิญกับจ�ำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
นอกจากปัญหาการรองรับของสถานที่ที่ไม่เพียงพอแล้ว ประเด็นทางด้าน
งบประมาณที่ใช้สนับสนุนบริการทางสุขภาพ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ใ นที่ อ ยู ่ อ าศั ย เชิ ง สถาบั น กลั บ เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ และยั ง เป็ น
ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจ�ำเป็น (Hogan & Department of Health and
Ageing, 2004; Tobis, 2000) เช่น กรณีของญีป่ นุ่ ได้ประสบกับปัญหาภาระ
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ค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ มากขึน้ ส�ำหรับการดูแลผูส้ งู อายุในโรงพยาบาลมาอย่างต่อเนือ่ ง
(UNESCAP, 2015a) กรณีของสหราชอาณาจักรเช่นกัน ล่าสุดได้มกี ารคาดการณ์
ไว้วา่ จะต้องมีจำ� นวนผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งการการบริการเพิม่ ขึน้ อีกประมาณ 1.2 ล้าน
คนในปี 2040 (AgeUK, n.d.) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างแน่นอนต่อค่าใช้จา่ ยที่
เพิม่ ขึน้ ในอนาคต ปัจจุบนั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นผู้บริหารค่าใช้จ่ายใน
ส่วนบ้านพักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุในสหราชอาณาจักร และพบว่าค่าใช้จ่าย
โดยเฉลีย่ ต่อสัปดาห์สำ� หรับผูท้ อี่ ยูใ่ นบ้านพักอาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ (Residential
housing) ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอด จาก 565 ปอนด์ต่อสัปดาห์ในปี
2016/17 เป็น 604 ปอนด์ต่อสัปดาห์ปี 2017/18 และเพิ่มเป็น 636 ปอนด์
ต่อสัปดาห์ในปี 2018/19 ส่วนผู้ที่อยู่ในสถานบริบาลผู้สูงอายุ (Nursing
home) มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 638 ปอนด์ต่อสัปดาห์ในปี 2017/18 และเพิ่มเป็น
678 ปอนด์ ต ่ อ สั ป ดาห์ ใ นปี 2018/19 (National Statistics Official
Statistics, 2019)

รูปที่ 3 :
จุดอ่อนข้อส�ำคัญของที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันในต่างประเทศ
ที่มา : สังเคราะห์โดยคณะผู้จัดท�ำ

หลายประเทศล้วนแต่ประสบปัญหาในลักษณะที่ใกล้เคียงกันเกี่ยวกับความ
ไม่เหมาะสมบางประการของรูปแบบการสร้างที่อยู่อาศัยเชิงสถาบัน ที่สุดท้าย
น�ำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ปัญหาเรื่องจ�ำนวนที่พักอาศัยที่ไม่เพียงพอ
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ต่อการรองรับผูส้ งู อายุ รวมถึงปัญหาทางด้านงบประมาณทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อันเนือ่ ง
มาจากจ�ำนวนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การตอบสนองต่อปัญหา
เหล่านี้ในขั้นแรกสุด คือ การหันมาเน้นย�้ำถึงบทบาทของชุมชนเพื่อให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการดูแล เพื่อเป็นทางเลือก “ใหม่” และเพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพิง
อยู่กับลักษณะการอยู่อาศัยเชิงสถาบันในระยะยาว (Tobis, 2000)

ลมเปลี่ยนทิศ
จุดเปลี่ยนของนโยบายที่อยู่อาศัย
ส�ำหรับผู้สูงอายุในต่างประเทศ
แนวคิดและทิศทางต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุได้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างชัดเจน เมื่อมีการประชุมสมัชชาระดับโลกว่าด้วยผู้สูงอายุในเดือน
เมษายน ปี 2002 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ในการประชุมครัง้ นี้ น�ำไปสู่
การสร้างพันธกรณีระหว่างประเทศในเรือ่ งของผูส้ งู อายุ คือ แผนปฏิบตั กิ ารระหว่าง
ประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ (MIPAA) โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าว
ได้สร้างนโยบายที่เป็น “ทิศทางใหม่” ให้แก่การพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งกล่าว
ได้ว่า นโยบายนี้มีลักษณะของการแผ่อิทธิพลที่ไปสู่การก�ำหนดนโยบายทั้งใน
ระดับความร่วมมือทีเ่ ป็นความสัมพันธ์ในระดับโลกระหว่างประเทศ (รัฐต่อรัฐ)
ในส่วนบริหารระดับประเทศ และในระดับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกภาครัฐ (Baybeck, Berry, & Siegel, 2011) ท�ำให้หลักการของ MIPAA
กลายเป็นจุดเปลีย่ นส�ำคัญอย่างมากต่อสถานการณ์ที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ
ในบริบทโลก รวมถึงกลุ่มประเทศทั้ง 7 ประเทศ ที่ได้กลายมาเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของการปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ “เหมาะสม” ส�ำหรับ
ผู้สูงอายุในประเทศไทยได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งได้น�ำเสนอในหนังสือเล่มนี้
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ที่มา : สังเคราะห์โดยคณะผู้จัดท�ำ

รูปที่ 4 :
ล�ำดับเหตุการณ์ส�ำคัญเกี่ยวกับพัฒนาการที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ
ของแนวปฏิบัติที่ดี 7 ประเทศจากอดีตถึงปัจจุบัน

โดยภาพรวมแล้ว หลักการส�ำคัญของแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริด
ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ ที่เกี่ยวข้องต่อประเด็นเรื่องที่อยู่อาศัย จะปรากฏใน
เสาหลักที่ 3 ประเด็นเรื่องที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัย
(Issue 1: Housing and the living environment) ซึ่งปรากฏหลักการ
3 ประการทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การสนับสนุนการสูงวัยในทีเ่ ดิม การสนับสนุนการอยู่
อาศัยอย่างอิสระ และการค�ำนึงถึงการอยู่ร่วมกันหลายรุ่นวัยหรือระหว่าง
รุ่นวัย แต่ส�ำหรับบริบทของภูมิภาคยุโรปได้มีการน�ำหลักการแผนปฏิบัติการ
ระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ มาหารืออีกครั้งระหว่างประเทศ
สมาชิ ก ในเดื อ นกั น ยายนในปี เ ดี ย วกั น โดยการประชุ ม จั ด ขึ้ น ที่ เ บอร์ ลิ น
ประเทศเยอรมนี เพื่อที่จะก�ำหนดกลวิธีในการด�ำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับ
บริบททางสังคมของภูมิภาคยุโรปโดยเฉพาะ ที่เรียกว่า “ยุทธศาสตร์การน�ำไป
ปฏิบัติระดับภูมิภาคส�ำหรับแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่อง
ผู้สูงอายุ ส�ำหรับภูมิภาคองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พั ฒ นา” (The Regional Implementation Strategy for MIPAA
for the UNECE Region หรื อ MIPAA/RIS) (UNECE, n.d.)
ซึ่งหลักการส�ำคัญ 3 ประการยังคงปรากฏอยู่ในฉันทามติข้อ 2 7 และ 9
จากทัง้ หมด 10 ข้อทีร่ ฐั สมาชิกยุโรปตกลงร่วมกัน ดังนัน้ หลักการ MIPAA
และ MIPAA/RIS เป็นการแสดงออกถึงการตัดสินใจและยอมรับอย่างชัดเจน
ว่า ผู้น�ำรัฐบาลแต่ละประเทศต้องการท�ำให้หลักการ 3 ประการดังกล่าวกลาย
เป็นแนวทางและเป้าหมายส�ำคัญอันดับต้น ๆ ของการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ส�ำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนมุ่งหมายที่จะน�ำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลได้ใน
ท้ายที่สุด
นอกจากหลักการแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ
(2002) ที่ได้กลายเป็นแนวทางส�ำคัญให้แต่ละประเทศทั่วโลกด�ำเนินการเพื่อ
น�ำไปสู่การพัฒนาชีวิตของผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพแล้ว ต่อมาในปี 2011
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องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังได้สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะที่อยู่
อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ MIPAA
ดังกล่าว โดยให้ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า “สถาบัน (Institution)” ที่ครอบคลุม
ลั ก ษณะการอยู ่ อ าศั ย เชิ ง สถาบั น (Institutional living) และการดู แ ล
เชิงสถาบัน (Institutional care) ไว้ว่าเป็น
สถานที่ที่คนพิการ ผู้สูงอายุ หรือเด็กอาศัยอยู่ร่วมกัน โดย
ห่างไกลจากครอบครัวของพวกเขา กล่าวโดยนัย คือ สถานที่ที่
คนไม่ ส ามารถควบคุ ม ชี วิ ต และกิ จ วั ต รประจ� ำ วั น ของพวกเขา
ได้อย่างสมบูรณ์ สถาบันหนึ่ง ๆ นี้ไม่ได้ถูกอธิบายด้วยขนาด
ของมันเท่านั้น (World Health Organization & World
Bank, 2011, p. 305)
ค�ำจ�ำกัดความดังกล่าวนี้ ได้ช่วยเน้นย�้ำถึงรูปแบบการอยู่อาศัยเชิงสถาบัน
ว่าเป็นสถานที่ท่ีเหมาะส�ำหรับการจัดสรรที่พักให้แก่กลุ่มคนที่ต้องการการดูแล
เฉพาะด้านเท่านั้น ดังนั้น ที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันจึงไม่ใช่ค�ำตอบ หากรัฐ
ต้ อ งการเสริ ม สร้ า งลั ก ษณะการอยู ่ อ าศั ย ที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ ที่ ยั ง
สามารถดูแลตนเองได้หรือยังไม่ได้ประสบกับภาวะการพึ่งพิงหรือต้องการ
บริการบางอย่างเฉพาะด้านจริง ๆ
ดั ง ที่ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารระหว่ า งประเทศมาดริ ด ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งผู ้ สู ง อายุ พ ยายาม
สนับสนุนให้รัฐบาลทุกประเทศเน้นให้ผู้สูงอายุอยู่อาศัยในที่เดิมหรือชุมชน
เดิมก่อน มากกว่าจะหันไปพึ่งพิงที่อยู่อาศัยเชิงสถาบัน และรัฐบาลควรที่จะ
ค�ำนึงถึงปัจจัยและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เช่น ปรับปรุงที่อยู่อาศัยของตนเอง
มีชุมชนเข้มแข็ง หรือมีบริการต่าง ๆ ในชุมชน สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน
ในชุมชน ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอยู่อาศัยในที่เดิมและสามารถอยู่
โดยล�ำพังได้อย่างแท้จริง
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3
แนวปฏิบัติ
ของหลำกประเทศ
และหลำยภูมิภำคในโลก
Practices by world region
and country

                                                                                                                               
						

องค์ ก รที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การริ เ ริ่ ม พั ฒ นา
โครงการต้นแบบ สร้างแนวคิดนโยบาย หรือวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีของทั้ง 7 ประเทศนี้ มาจากหลากหลาย
ภาคส่วนแตกต่างกัน
บางประเทศเป็นการริเริ่มโดยรัฐบาลกลาง บางประเทศเกิดจากความร่วมมือ
ระหว่ า งรั ฐบาลกลางกั บรัฐบาลท้ องถิ่น หรืออาจเป็ น การริเริ่ ม โดยองค์ กร
เอกชนไม่แสวงหาก�ำไรในประเทศนั้น ๆ ที่ขอความร่วมมือจากหลายภาคส่วน
รวมไปถึงการริเริ่มโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง การร่วมมือกันอย่าง
หลากหลายระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรไม่แสวงหาก�ำไรที่เข้าไปมี
บทบาทในการพัฒนานโยบายหรือโครงการนั้น ๆ ย่อมส่งผลต่อรูปแบบและ
วิธกี ารด�ำเนินนโยบายทีแ่ ตกต่างกัน (Dolowitz & Marsh, 2012) อย่างไรก็ตาม
กระแสสังคมและอิทธิพลทางความคิดในบริบทสากล ท�ำให้ทุกประเทศต่างมี
เป้าหมายเดียวกัน คือ มุ่งน�ำเสนอที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ
ใน “รูปแบบใหม่” ที่สอดรับต่อแนวทางการสูงวัยในที่เดิม การอยู่อาศัยที่เน้น
การอยู่ร่วมกันหลายรุ่นวัยหรือระหว่างรุ่นวัยและการอยู่อาศัยอย่างอิสระ
เพื่อที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีความ
ยั่งยืนในท้ายที่สุด
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เนเธอร์แลนด์
Netherlands

“ควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงผู้อยู่อำศัย
[ที่ต่ำงวัย] บำงครั้งก็ท�ำให้ชีวิตมีชีวิต”
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อพาร์ทเมนต์เพื่อชีวิต (Apartment for Life - A4L)
เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแรก ๆ ที่พยายามมองหาทางเลือกใหม่ส�ำหรับการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุและมีองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุที่หลากหลาย โดยเฉพาะบทบาทองค์กรอย่าง
ฮิ ว แมนิ ทั ส (Humanitas) ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รเอกชนที่ ไ ม่ แ สวงหาก� ำ ไรใน
เนเธอร์แลนด์ ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 1945 ฮิวแมนิทัสให้บริการทางสังคมในรูปแบบ
ของสถานบริบาลผู้สูงอายุและบ้านพักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีอยู่ประมาณ
15 แห่งทั่วเนเธอร์แลนด์ จนกระทั่งราวกลางทศวรรษ 1990 ฮิวแมนิทัส
ได้ เ ริ่ ม อพาร์ ท เมนต์ เ พื่ อ ผู ้ สู ง อายุ เ ป็ น ครั้ ง แรกโดยใช้ แ นวคิ ด อพาร์ ท เมนต์
เพื่อชีวิตตามความตั้งใจของนายแพทย์ฮันส์ เบคเคอร์ (Hans Becker) ซึ่ง
เป็นประธานของมูลนิธฮิ ิวแมนิทัส ฟาวเดชัน (The Humanitas Foundation)
ที่ตอ้ งการสร้างที่อยูอ่ าศัยทีร่ าคาสมเหตุสมผล มีการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ส�ำหรับผู้สูงอายุ โดยมีค�ำขวัญส�ำหรับที่อยู่อาศัยและผู้อยู่อาศัย คือ “การมี
ความสุขและเป็นอิสระ” (happiness and autonomy) วิธีการนี้นับว่าประสบ
ความส�ำเร็จ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและท้องถิ่น และ
รูปแบบที่อยู่อาศัยดังกล่าวได้กลายเป็นเป้าหมายส�ำคัญระดับชาติที่รัฐบาล
เนเธอร์แลนด์ต้องการบรรลุผลด้วย (Centre for Public Impact: A BCG
Foundation, 2018)
ปัจจุบนั อพาร์ทเมนต์เพือ่ ชีวติ ของฮิวแมนิทสั ส่วนมากตัง้ อยูใ่ นเมืองรอตเทอดาม
และบางแห่งกระจายตัวอยูท่ วั่ เนเธอร์แลนด์รวมทัง้ หมด 30 แห่ง มีหอ้ งภายใน
อพาร์ทเมนต์รองรับทั้งหมดจ�ำนวน 3,000 หน่วย (EGM architecten, n.d.)
พืน้ ทีอ่ พาร์ทเมนต์แต่ละห้องมีขนาดประมาณ 70-300 ตารางเมตร ประกอบ
ด้วยห้องนอน ห้องน�้ำ ห้องนั่งเล่น ห้องครัว อาคารอพาร์ทเมนต์ที่ใหญ่ที่สุด
มีจำ� นวนห้องสูงสุด 200 หน่วย โดยทีแ่ ต่ละหน่วยได้รบั การรับรองว่า ผ่านมาตรฐาน
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ของ “Aged proof” หรือมีการยืนยันถึงความเหมาะสมของสถานทีส่ �ำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีสมรรถภาพทางร่างกายลดลงภายในชั้นล่างของทุกอาคารจะมี
ลานสาธารณะเรียกว่า “Village square” ที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ บริการ
อ� ำ นวยความสะดวกอื่ น ๆ เช่ น ร้ า นอาหาร ร้ า นท� ำ ผม ฟิ ต เนส บาร์
ห้างสรรพสินค้า ร้านเกมส์ ร้านถักนิตติ้งเพื่อน�ำงานฝีมือออกจ�ำหน่าย ศูนย์
ประกอบพิธีทางศาสนา และการติดตามเทคโนโลยี (เช่น การแนะน�ำวิธีการ
ใช้คอมพิวเตอร์ให้กับผู้สูงอายุ) สถานที่แห่งนี้ยังเปิดให้กลุ่มคนภายนอก
สามารถเข้ามาท�ำกิจกรรมเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อยู่อาศัยได้ อย่างกลุ่ม
เด็กออทิสติก เด็กจากโรงเรียนอนุบาลมาท�ำกิจกรรมในวันส�ำคัญต่าง ๆ ช่างถ่ายรูป
มาจัดท�ำแกลลอรี่ชั่วคราว ช่างจัดสวนมาสอนการดูแลต้นไม้ ดังนั้น อาคาร
พักอาศัยในรูปแบบของการอยู่ร่วมกันระหว่างรุ่นวัย (Intergenerational
living) จึงเป็นเหมือนศูนย์รวมกิจกรรมของชุมชนระหว่างผู้อยู่อาศัยภายใน
และภายนอกอาคาร
ผู้สูงอายุที่เข้าพักอาศัยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ หนึ่ง กลุ่มผู้สูงอายุ
ทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 55 ปีขนึ้ ไปทีม่ สี ขุ ภาพร่างกายปรกติ สอง กลุม่ ทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ
แต่ตอ้ งการการดูแลในระดับต�ำ่ เช่น การดูแลในชีวติ ประจ�ำวัน และสาม กลุม่ ทีม่ ี
ปัญหาสุขภาพและต้องการการดูแลในระดับสูงขึ้น แต่การอยู่อาศัยจะไม่
แบ่งแยกเป็นกลุ่มออกจากกัน เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถช่วยเหลือสอดส่อง
ดูแลกันเองได้ด้วย นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวรเพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
ดูแลเพื่อนข้างห้องหรือชั้นเดียวกันประมาณ 8 ครั้งต่อวัน เป้าหมายของ
อาคารที่อยู่อาศัยดังกล่าวคือ ต้องการให้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนต์
ของตนเองไม่ว่าจะเช่าหรือซื้อ เพื่อลดจ�ำนวนผู้สูงอายุที่ต้องย้ายไปอยู่ใน
บ้านพักคนชรา ช่วงแรกมีข้อยกเว้นส�ำหรับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อม
(Dementia) และผู้ที่ต้องการการดูแลที่จ�ำเพาะเจาะจง (Sherwin, 2017)
แต่ปจั จุบนั อพาร์ทเมนต์สามารถรองรับผูส้ งู อายุทมี่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งภาวะสมองเสือ่ ม
และอัลไซเมอร์ได้แล้ว
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อาคารที่อยู่อาศัยนี้ เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อสอดรับ
กั บ แนวทางส� ำ คั ญ อย่ า งการสู ง วั ย ในที่ เ ดิ ม เมื่ อ สถานการณ์ ผู ้ สู ง อายุ ใ น
เนเธอร์แลนด์มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนก�ำลังจะกลายเป็นสังคมสูงวัย
ระดับสุดยอด โดยในปี 2019 พบว่าสัดส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
เพิม่ สูงขึน้ ถึงร้อยละ 19.6 จากจ�ำนวนประชากรทัง้ หมดประมาณ 17.1 ล้านคน
(UN et al., 2020) ซึ่งรัฐต้องใช้เงินจ�ำนวนมากเพื่อรองรับระบบการดูแล
ผูส้ งู อายุทงั้ ในระยะสัน้ และระยะยาว นอกจากนี้ การคาดประมาณของรัฐบาล
เนเธอร์แลนด์พบว่าในทุก ๆ ปี จะมีความต้องการที่อยู่อาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ
เพิม่ ขึน้ ปีละ 44,000 หลัง/ห้อง (Government of Netherlands, n.d.)
ปัญหาเรื่องจ�ำนวนและงบประมาณเห็นได้จากในปี 2012 รัฐบาลตัดสินใจ
“ยุติ” การให้เงินทุนสนับสนุนผู้สูงอายุที่มอี ายุ 80 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในที่พัก
อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ หากไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพที่เร่งด่วนจริง ๆ ดังนั้น
ในเนเธอร์ แ ลนด์ จึ ง ค่ อ ย ๆ พยายามลดจ� ำ นวนมี ผู ้ สู ง อายุ ที่ เ ข้ า ไปอยู ่ ใ น
สถานบริบาลหรือที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุเพราะข้อจ�ำกัดทางด้านการเงิน
และจ�ำนวนห้องที่ไม่เพียงพอ
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผลกระทบในทางลบเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
ที่อาศัยที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ ทั้งปัญหาซึมเศร้า การขาดการติดต่อกับ
ครอบครัว ญาติ เพื่อนฝูง หรือการสูญเสียความเป็นตัวเองไป ขณะเดียวกัน
ฮิ ว แมนิ ทั ส ได้ พ บว่ าจ� ำ นวนนั ก ศึ กษาหรื อ ผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ นวั ย ศึ ก ษาเล่ า เรี ย นเองที่
ขาดแคลนที่อยู่อาศัยยังคงมีอยู่มากเช่นกัน
ดังนั้น หลักการของฮิวแมนิทัสจึงเน้นตอบสนองประชากร 2 ช่วงกลุ่มอายุ
คื อ ผู ้ สู ง อายุ กั บ กลุ ่ ม วั ย รุ ่ น ที่ ก� ำ ลั ง อยู ่ ใ นวั ย ศึ ก ษาให้ ม าอาศั ย อยู ่ ร ่ ว มกั น
โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาการโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุ ลดจ�ำนวนการพึ่งพิง
สถานบริบาล และลดปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยของวัยรุ่นหรือวัยศึกษา
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เล่ า เรี ย น ซึ่ ง ฮิ ว แมนิ ทั ส ได้ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า พั ก ได้ ฟ รี เ พื่ อ แลกกั บ การเป็ น
“เพื่อนบ้านที่ดี” (Good neighbour) ให้แก่เพื่อนร่วมอาคารที่เป็นผู้สูงอายุ
หน้าที่ส�ำคัญ คือ ตระเตรียมการรับประทานอาหารมื้อเย็นร่วมกันหนึ่งมื้อ
ในหนึ่งสัปดาห์ และการจัดหากิจกรรมเพื่อใช้เวลาร่วมกันกับผู้อยู่อาศัยที่เป็น
ผู ้ สู ง อายุ ด้ ว ยเหตุ นี้ การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวั ย จึ ง อยู ่ ใ นรู ป ของ
“ความไว้วางใจ” (Trust) ระหว่างผู้ร่วมอาศัยทั้งสองกลุ่มวัยเป็นส�ำคัญ
ในช่วงการทดลองแผนการดังกล่าว พบว่า แผนการนี้ก่อให้เกิดผลดีทั้งในทาง
สังคมและทางการเงิน กล่าวคือ สามารถสร้างสังคมใหม่ให้ผู้สูงอายุและ
สามารถลดปั ญ หาเรื่ อ งค่ า ใช้ จ ่ า ยให้ แ ก่ ผู ้ อ ยู ่ อ าศั ย ได้ จ ริ ง อย่ า งไรก็ ต าม
การอยู่อาศัยร่วมกันระหว่างนักศึกษากับผู้สูงอายุ มีปัญหาเกิดขึ้นตามมาด้วย
เช่นกัน เช่น กลิ่นแอลกอฮอล์ในลิฟท์ช่วงเวลาดึกเนื่องจากนักศึกษาเพิ่งดื่ม
กลับมา สัญญาณเตือนดังขึ้นในเวลากลางคืน และการที่นักศึกษาพาเพื่อน
หรือคนรักเข้ามาร่วมอาศัยอยู่ในอาคาร เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้สร้างความ
กังวลใจให้กับผู้ดูแลไม่น้อย อย่างไรก็ตาม หากปัญหาไม่ได้ใหญ่เกินกว่าที่
ผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้สูงอายุรับไม่ได้ ก็จะไม่มีมาตรการไล่นักศึกษาออกจากที่พัก
อี ก ทั้ ง หากพิ จ ารณาปั ญ หาดั ง กล่ า วบนพื้ น ฐานของความเป็ น จริ ง ปั ญ หา
เหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของสังคม ที่ไม่จ�ำกัดเพียงแต่ในที่อยู่อาศัย
ส�ำหรับผู้สูงอายุลักษณะดังกล่าว ดังนั้น ปัญหาที่เกี่ยวกับวัยรุ่นถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งการด�ำรงชีวิตมนุษย์และเป็นองค์ประกอบที่ท�ำให้ชีวิตเป็นปรกติ
(Normalcy) มากที่สุด (Access Health International, 2016) ดังนั้น
จึงมีค�ำอธิบายว่า “ความแตกต่างกันระหว่างผู้อยู่อาศัย [ที่ต่างวัย] บางครั้ง
ก็ท�ำให้ชีวิตมีชีวิต” (Arentshorst, Reinier, & Peine, 2019)
ส� ำ หรั บ ปั ญ หาที่ นั ก ศึ ก ษาพาคนรั ก เข้ า มาอาศั ย ในอาคาร กลั บ กลายเป็ น
ประเด็นพูดคุยที่น่าตื่นตาตื่นใจระหว่างผู้สูงอายุในเช้าวันรุ่งขึ้น ซึ่งท�ำให้เกิด
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การเชื่อมโยงผู้สูงอายุให้มานั่งคุยและแลกเปลี่ยนกันถึงประสบการณ์ความรัก
ในวัยหนุ่มสาวของตนเองได้ ขณะที่นักศึกษาเองก็ร่วมแบ่งปันเรื่องราวและ
ปรึ ก ษาปั ญ หาชี วิ ต ของตน เพื่ อ ขอค� ำ แนะน� ำ จากผู ้ สู ง อายุ ใ นฐานะที่ เ ป็ น
ผู้อาบน�ำ้ ร้อนมาก่อน การทีผ่ สู้ งู อายุอยูร่ ว่ มกับสมาชิกวัยอืน่ ยังช่วยให้พวกเขา
สามารถติดตามกระแสสังคมหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายนอกได้ นอกเหนือ
ไปจากการพบปะพูดคุยถึงหัวข้อที่น่าหดหู่ใจอย่างเรื่องยา โรค หรือความ
เจ็บป่วย ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้สูงอายุมักนั่งปรับทุกข์แลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอ
ด้ ว ยเหตุ นี้ อพาร์ ท เมนต์ เ พื่ อ ชี วิ ต จึ ง เป็ น ที่ ร วมตั ว ของทั้ ง คนหนุ ่ ม สาวกั บ
ผู้สูงอายุ ส�ำหรับคนรวยกับคนจน ส�ำหรับคนที่รักเพศเดียวกันกับคนที่รัก
ต่างเพศ ที่มาปฏิสัมพันธ์กัน (Access Health International, 2016)
นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างการทดลองรูปแบบการอยู่อาศัย ยังได้รับความ
คิดเห็นและการตั้งค�ำถามจากหลายฝ่าย อย่างเครือญาติ ผู้ดูแลในอาคาร
และผู ้ บ ริ ห ารทั้ ง ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และส่ ว นกลาง โดยเฉพาะบรรดาญาติ ข อง
ผู ้ สู ง อายุ ที่ ยั ง กั ง วลถึ ง ปั ญหาเรื่ อ งความปลอดภั ย หรื อ ปั ญ หาที่ ม าจากกลุ ่ ม
วัยรุ่น แต่หลักวิธีคิดของการอยู่ร่วมกันระหว่างรุ่นวัยมองว่า การเข้ามาอาศัย
อยู่ในสถานที่ดังกล่าว ควรมาจากการตัดสินใจด้วยวุฒิภาวะของผู้สูงอายุเอง
ที่ต้องยอมรับข้อดีข้อเสีย และเข้าใจต่อลักษณะและรูปแบบการอยู่อาศัย
ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว ดังนั้น ผู้สูงอายุที่เข้ามาอาศัยถือว่าเป็นผู้เลือก
ที่จะได้รับความสุขและคลายความเหงาในรูปแบบดังกล่าวนี้ แม้ว่าอาจมี
ความเสี่ยงบ้างที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่เป็นกลุ่มคนต่างวัย เพราะฉะนั้นผู้อยู่
อาศั ย และผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งอย่างครอบครัว ญาติ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ดูแล
สามารถออกความคิดเห็น เสนอแนะ และปรับปรุงรูปแบบที่อยู่อาศัยได้เสมอ
ตามธรรมเนี ย มที่ น ายแพทย์ ฮั น ส์ เบคเคอร์ ไ ด้ เ ป็ น ผู ้ ริ เ ริ่ ม ไว้ อ ย่ า ง “Yes
Culture” อันหมายความว่า อะไรก็ท�ำได้และเป็นไปได้
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นโยบายที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ :
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละบทเรี ย นจากแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นต่ า งประเทศ

นอกจากนั้น วิธีการบริหารของอพาร์ทเมนต์เพื่อชีวิตมีความน่าสนใจเช่นกัน
โดยได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานและผู ้ จั ด การที่ ดู แ ลอพาร์ ท เมนต์ ก ระจายอยู ่
หลายพื้ น ที่ ร วม 80 หน่ ว ย ขณะที่ ค ณะกรรมการกลางประกอบด้ ว ย
25 ต�ำแหน่ง ซึ่งเป็นตัวแทนที่คัดเลือกมาจากหน่วยงานท้องถิ่น 5 แห่งทุก ๆ
4 ปี คณะกรรมการกลางจะจัดการประชุม 3 ครั้งต่อปีเพื่อเสนอนโยบาย
ติดตามสถานการณ์ และจัดท�ำรายงานประจ�ำปี นอกจากนี้ ฮิวแมนิทัสได้จ้าง
เจ้าหน้าที่ทั่วไปอีก 300 ต�ำแหน่ง เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจตรา ฝึกสอนอาสาสมัคร
และดูแลการด�ำเนินงานของอาคารแต่ละแห่ง
กล่าวได้ว่า แนวคิดและโครงการที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุของฮิวแมนิทัส
ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีพัฒนาการที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นโครงการ
แรก ๆ ที่ มุ ่ ง แก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งสุ ข ภาพจิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการอยู ่ อ าศั ย ใน
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย เชิ ง สถาบั น แบบดั้ ง เดิ ม ที่ ฮิ ว แมนิ ทั ส เองเคยสร้ า งขึ้ น ไว้ ใ นยุ ค
ก่อนหน้า กระทั่งเมื่อมีข้อสรุปจากองค์กรในระดับสากล ฮิวแมนิทัสได้ยอมรับ
ทั้ง 3 แนวทางส�ำคัญ คือ การสูงวัยในที่เดิม การอยู่ร่วมกันระหว่างรุ่นวัย
และการอยู่อาศัยอย่างอิสระ เห็นจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการอยู่อาศัย
ให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่อยู่ไปได้ตลอดจนชั่วชีวิต โดยการ
เพิ่มสมรรถนะของที่อยู่ให้สามารถรับผู้สูงอายุที่มีฐานะทางสุขภาพได้หลาย
ระดั บ อพาร์ ท เมนต์ เ พื่ อ ชี วิ ต จึ ง ได้ ก ลายเป็ น อี ก หนึ่ ง แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ ห้ แ ก่
หลายประเทศ รวมถึงเบเนฟวเลินท์ (The Benevolent Society, TBS)
ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย ในเวลา
ต่อมาอีกด้วย
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สเปน
Spain

“กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเสมือนครอบครัว
(A family-like environment)
ช่วยให้ผู้สูงอำยุสำมำรถอยู่ได้ โดยล�ำพัง
ในที่อยู่อำศัยที่กลำยมำเป็น
‘บ้ำน’ ของตนเองได้นำนขึ้น”
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นโยบำยที่ อ ยู ่ อ ำศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อำยุ :
ประวั ติ ศ ำสตร์ แ ละบทเรี ย นจำกแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นต่ ำ งประเทศ

อาคารจตุรัสแห่งอเมริกา
(The Plaza de America Building)
สเปนเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไปมากถึงร้อยละ 19.6 จาก
จ�ำนวนประชากรทั้งหมด 46.75 ล้านคน (UN et al., 2020) จึงนับเป็น
ประเทศยุ โ รปประเทศหนึ่ ง ที่ มี ป ระชากรผู ้ สู ง อายุ จ� ำ นวนมาก (Antares
Consulting, 2014) ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการเปลีย่ นผ่านจากสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
ไปสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด สเปนจึงเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การจัดการและการให้บริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ องค์กรที่มีบทบาท
ส�ำคัญในการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุในสเปนประกอบด้วยรัฐบาล
กลางและรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันออกไป
ตามจุดประสงค์และความต้องการของแต่ละเขต หนึง่ ในเขตทีพ่ บว่าเป็นแบบอย่าง
ทีน่ า่ สนใจ ได้แก่ เทศบาลอาลิกนั เต (Alicante) แคว้นบาเลนเซีย (Valencia)
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ
เทศบาลอาลิกันเต เน้นการสร้างที่อยู่อาศัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยโดยเฉพาะ และเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่ผู้สูงอายุสามารถ
พึ่ ง พิ ง ตนเองได้ มี ค วามสุ ข และมี ค วามสามารถที่ จ ะจ่ า ยได้ นอกจากนี้
ยังต้องการสนับสนุนที่อยู่อาศัยแก่คนวัยหนุ่มสาวที่มีรายได้น้อย เพื่อให้เขา
สร้างประโยชน์แก่พื้นที่รอบ ๆ ที่อยู่อาศัยและชุมชน (World Habitat
Awards, n.d.) จุดเด่นอยู่ท่ีโครงการเน้นการอยู่ร่วมกันระหว่างรุ่นวัย โดยมี
ส่ ว นหนึ่ ง ของอาคารที่ แ บ่ ง ไว้ ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม ผู ้ ส มั ค รที่ เ ป็ น วั ย หนุ ่ ม สาวกลุ ่ ม นี้
โดยเฉพาะ ลักษณะที่อยู่อาศัยดังกล่าวจึงมีความคล้ายคลึงกับของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ แต่ต่างกันตรงที่ผู้อยู่อาศัยร่วมกับผู้สูงอายุเป็นคนวัยท�ำงาน
และยังคงต้องจ่ายค่าเช่าบางส่วน วิธีการ คือ กลุ่มคนวัยหนุ่มสาวสามารถ
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สมัครเข้าอยู่ในอาคารได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องให้บริการแก่ชุมชน และ
โครงการจะให้เช่าที่พักในราคาถูกกว่าราคาตลาดเป็นการตอบแทน เพื่อลด
ปัญหาการอยู่ตามล�ำพังของผู้สูงอายุ เป็นการเพิ่มจิตส�ำนึกระหว่างคนวัย
หนุ ่ ม สาวกั บ ผู ้ สู ง อายุ ใ ห้ ต ระหนั ก ถึ ง การดู แ ลซึ่ ง กั น และกั น และเพื่ อ ลด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาที่พักอาศัย
โครงการนี้ริเริ่มโดยคณะกรรมการที่อยู่อาศัยเขตเทศบาลอาลิกันเต (The
Municipal Housing Board of Alicante) (The Patronato Municipal
de la Vivienda de Alicante - PMV) เมื่อปี 2003 และสร้างเสร็จ
ในปี 2008 ซึ่ ง อาคารจตุ รั ส แห่ ง อเมริ ก า เป็ น โครงการแรกจากทั้ ง หมด
3 โครงการภายใต้งบประมาณ 50 ล้านยูโร และอีก 2 โครงการ ได้แก่
The 78-unit Benalúa Project มี 78 หน่วย และ Lonja-Mercado
Project 94 หน่ ว ย ที่ ส ร้ า งในภายหลั ง อาคารจตุ รั ส แห่ ง อเมริ ก าได้ รั บ
การสนับสนุนทางการเงินจาก 4 แหล่งทุน แหล่งแรกมาจากกระทรวงทีอ่ ยูอ่ าศัย
(Ministry of Housing) ประมาณร้อยละ 20 ของต้นทุนในการสร้างและ
ได้ช่วยเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ แหล่งที่สองเป็นเงินช่วยเหลือที่ได้รับจากรัฐบาล
ท้องถิ่นบาเลนเซีย 995,000 ยูโร เพื่อจัดท�ำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวันภายใน
อาคาร แหล่งที่สามมาจากเงินทุนของสภาท้องถิ่นอาลิกันเต และแหล่งที่สี่มา
จากการร่ ว มลงทุ น จากภาคเอกชน เพื่ อ จั ด ท� ำ ลานจอดรถและเก็ บ ค่ า เช่ า
ขณะที่ ค ณะกรรมการที่ อ ยู ่ อ าศั ย เขตเทศบาลอาลิ กั น เตบริ ห ารค่ า ใช้ จ ่ า ย
ในอาคาร การคืนค่าประกันพร้อมดอกเบี้ย ค่าดูแลรักษา ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท�ำโปรแกรมทางสังคม ซึง่ ทัง้ หมดมาจากค่าเช่าทีไ่ ด้รบั บริการอืน่ ๆ ในชุมชน
จะบริ ห ารโดยกระทรวงสาธารณสุ ข ระดั บ ท้ อ งถิ่ น และเอกชนในส่ ว นของ
ที่จอดรถ แต่พื้นที่สร้างอาคารทั้งหมดใช้พื้นที่ของเทศบาลเอง
พื้นที่อาคารของโครงการจะแบ่งออกเป็นห้องเตียงเดี่ยวขนาด 40 ตารางเมตร
ทัง้ หมด 72 ห้อง มี 56 ห้อง ส�ำหรับผูส้ งู อายุ (ร้อยละ 78) และ 16 ห้อง ส�ำหรับ
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นโยบายที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ :
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละบทเรี ย นจากแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นต่ า งประเทศ

คนหนุ่มสาว (ร้อยละ 22) ผู้พักอาศัยสามารถอยู่คนเดียวหรือเป็นคู่ก็ได้
ซึ่งในปี 2008 มีผู้เข้าอยู่ทั้งหมด 87 คน ส่วนพื้นที่สาธารณะในอาคาร
ประกอบด้วยห้องโทรทัศน์ ห้องดนตรี โซนกิจกรรมและโซนเกมส์ ห้องอ่านหนังสือ
ห้องคอมพิวเตอร์ ระเบียง ห้องอาบแดด ห้องซักรีด นอกจากนีย้ งั มีศนู ย์ชมุ ชน
และศูนย์สุขภาพ (รองรับประชากรได้กว่า 30,000 คน) ส�ำหรับคนที่อยู่ใน
ชุมชนละแวกนั้นด้วย เงื่อนไขของการเข้าอยู่อาศัย คือ เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ
65 ปีขึ้นไปสามารถอยู่ตามล�ำพังได้ ไม่มีที่อยู่อาศัยที่อื่น มีรายได้ส่วนตัวต�ำ่
กว่า 21,000 ยูโรต่อปี ขณะทีค่ นหนุม่ สาวจะต้องมีอายุตำ�่ กว่า 35 ปี ยังไม่มที ี่พัก
อาศัย มีรายได้ส่วนตัวต�่ำกว่า 21,000 ยูโรต่อปี ซึ่งในปี 2008 หรือปีที่อาคาร
สร้างแล้วเสร็จนั้น ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปีส�ำหรับผู้สูงอายุที่ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป
และหนุ่มสาวที่อายุต�่ำกว่า 35 ปี อยู่ประมาณ 29,200-29,600 ยูโร (The
Local, n.d.) เงือ่ นไขส�ำคัญของการเข้าพักคนวัยหนุม่ สาว คือ ต้องเต็มใจที่จะ
ให้บริการชุมชนให้แก่ผู้สูงอายุ ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ หรือดูแลผู้สูงอายุสัปดาห์
ละ 4 ชั่วโมง ในลักษณะของการเป็น “เพื่อนบ้านที่ดี” (Good neighbour)
ส�ำหรับผูส้ งู อายุจะไม่มกี ารก�ำหนดเป็นสัญญาและสามารถอยูไ่ ด้จนวาระสุดท้าย
ของชีวติ ขณะทีส่ ญ
ั ญาส�ำหรับคนหนุม่ สาวมีระยะเวลา 5 ปีราคาเช่าอพาร์ทเมนต์
ประมาณ 160 ยูโรต่อเดือน (ข้อมูล ณ ปี 2012) บวกค่าบริการ 40 ยูโร
ต่อเดือน มีค่าที่จอดรถที่แยกจ่าย ค่าใช้จ่ายเพื่อที่อยู่อาศัยดังกล่าวจึงถือว่า
มีราคาต�่ำกว่าราคาที่อยู่อาศัยที่ถูกสุดในท้องตลาดของพื้นที่นี้ถึงร้อยละ 50
(World Habitat Awards, n.d.)
โครงการนี้เทศบาลยังคงเป็นเจ้าของและเปิดให้แก่กลุ่มคนสาธารณะจริง ๆ
ผู้ที่ได้เข้าอยู่จะเลือกจากผู้ที่มีอายุมากและที่มีโอกาสทางสังคมและทางการ
เงินน้อยกว่าผู้อื่นเป็นข้อส�ำคัญอันดับแรก ส่วนคนหนุ่มสาวจะเลือกจากผู้ที่
มีรายได้ต�่ำและแรงจูงใจในการท�ำเพื่อสังคมสูงวัย หรือคนที่มีรายได้น้อยแต่
มีประสบการณ์ในการท�ำงานเพื่อสังคมมาก่อน ทั้งนี้ โครงการทางสังคมที่จะ
ด�ำเนินการโดยคนหนุ่มสาวร่วมกับคณะกรรมการที่อยู่อาศัยเขตอาลิกันเต
และผู้เช่ารายอื่น ๆ สามารถจ�ำแนกออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
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(1) กลั บ สู ่ พื้ น ดิ น (Return to land) เช่ น การท� ำ งานในสวนผั ก
		 ขนาดเล็กภายในอาคาร
(2) จากวัฒนธรรมสู่ข้อมูล (From culture to information) กิจกรรม
		 ที่เชื่อมโยงกับวิดีโอ หนังสือ เพลง สิ่งพิมพ์
(3) งานสังสรรค์ (Parties) จะมีการจัดงานสังสรรค์จ�ำนวน 6 ครั้งต่อปี
		 ภายในอาคาร
(4) เทคโนโลยีในมือคุณ (Technology in your hands) เป็นการ แนะน�ำ	
		 และสอนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุที่ไม่ใช่
		 เพียงแค่การใช้คอมพิวเตอร์
(5) เพื่ อ นบ้ า นที่ ดี (The good neighbour) การที่ ค นหนุ ่ ม สาวจะ
		 ช่ ว ยเหลื อ งานบ้ า นแก่ ผู ้ สู ง อายุ ห รื อ พาไปพบแพทย์ ห รื อ เภสั ช กร
		 (Universidad de Alicante, 2019)
กิจกรรมจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เพื่อให้มีความหลากหลาย เช่น วาดรูป จัดงาน
สังสรรค์ สอนซ่อมบ้าน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ปลูกต้นไม้ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม
ทั้ง 5 กิจกรรมหลักนี้ไม่รวมถึงการที่คนหนุ่มสาวต้องมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ
4 คนในชั้นของตนเอง หรือช่วยเป็นผู้ประสานงานในทุกชั้น ขณะที่ผู้สูงอายุ
ก็สามารถสร้างกิจกรรมเองได้ เช่น การดูแลบ้าน สอนท�ำกับข้าว รีดผ้า
การวางแผนค่าใช้จ่าย ข้อนี้เป็นหนึ่งในการแก้ปัญหาเพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ
มีบทบาทเป็นผูน้ ำ� ในกิจกรรมบ้าง นอกจากทีก่ จิ กรรมอืน่ ๆ ส่วนใหญ่กอ่ นหน้า
มักก�ำหนดให้ผู้สูงอายุเป็นผู้เข้าร่วมและรับข้อมูลเพียงฝ่ายเดียว (World
Habitat Awards, n.d.) การพบปะเพื่อพูดคุยกันก็เป็นสิ่งส�ำคัญโดยทาง
อาคารจะนัดพบกันทุกสัปดาห์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน หรือปรับปรุงกิจกรรม
ร่วมกัน
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นโยบายที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ :
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ในปี 2012 อาคารจตุ รั ส แห่ ง อเมริ ก าได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น 1 ใน
12 โครงการที่เข้าชิงรอบสุดท้ายในการแข่งขันเพื่อรับรางวัลการตั้งถิ่นฐานโลก
(The World Habitat Awards) ด้วยข้อดีของการออกแบบที่อยู่อาศัย
การสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนครอบครัว ช่วยให้ผู้สูงอายุอยู่ได้โดยล�ำพัง
ในที่อยู่อาศัยที่กลายเป็น ‘บ้าน’ ของตนได้นานขึ้น และยังขยายชุมชนและ
เชื่อมโยงคนระหว่างวัยเข้าด้วยกัน แม้ว่า การรับคนหนุ่มสาวและการฝึกทักษะ
ในการดูแลผู้สูงอายุเป็นหัวใจส�ำคัญที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้บุคคล และ
ถือเป็นความยากและความท้าทายในการคัดเลือกคนที่จะเข้ามาอยู่อาศัย
ตลอดจนความส� ำ เร็ จ ของนโยบายนี้ จ ะขึ้ น อยู ่ กั บ บทบาทของคนหนุ ่ ม สาว
ค่อนข้างมาก (World Habitat Awards, n.d.)
อย่างไรก็ตาม การวางแผนทางการเงินของอาคารจตุรัสแห่งอเมริกา มีรูปแบบ
ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้ราคาค่าเช่าบ้านถูกลงโดยที่ยังคงคุณภาพ
มาตรฐานไว้ได้ อีกทั้งมีการประเมินโครงการเพื่อส�ำรวจความพึงพอใจของ
ผู้เข้าพักอาศัย โดยในปี 2015-2016 การประเมินผลงานพบว่า ความพอใจ
ต่อสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับสูงมาก ทั้งในเรื่องของท�ำเล
ที่ตั้ง สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและคุณภาพของที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุและ
คนรุ่นหนุ่มสาวที่ท�ำให้คุณภาพชีวิตของกลุ่มคนเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้นด้วย มากกว่า
ร้อยละ 85 ของผู้พักอาศัยพอใจในกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน รวมถึง
พอใจกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และลดทัศนคติส่วนตัวของคนแต่ละวัย
ขณะที่ผู้พักอาศัยวัยหนุ่มสาวเองได้เรียนรู้และตระหนักถึงหน้าที่ทางสังคม
มากขึ้น
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ญี่ปุน
Japan

“ผู้ท่ีต้องกำรบ้ำน มีบ้ำนของตัวเอง
หรือแม้แต่อำศัยในบ้ำนเช่ำ
จะต้องมีกำรออกแบบที่อยู่อำศัย
ส�ำหรับผู้สูงอำยุที่ปรำศจำกอุปสรรค”
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นโยบำยที่ อ ยู ่ อ ำศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อำยุ :
ประวั ติ ศ ำสตร์ แ ละบทเรี ย นจำกแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นต่ ำ งประเทศ

ระบบการดูแลเชิงบูรณาการโดยมีชุมชนเป็นฐาน
(Community-based Integrated Care System)
ญีป่ นุ่ ถือป็นหนึง่ ในประเทศต้นแบบส�ำคัญในทวีปเอเชียทีม่ กั ถูกใช้เป็นแบบอย่าง
ในการพัฒนาสวัสดิการและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผสู้ งู อายุ จากสถานการณ์
ล่าสุดปี 2019 จ�ำนวนผู้สูงอายุในญี่ปุ่นที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปมีมากถึง
ร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งถือว่ามีอัตราผู้สูงอายุสูงที่สุดในโลก
(UN et al., 2020) เดิมทีการให้ความช่วยเหลือเชิงสาธารณะส�ำหรับผู้สูงอายุ
ปรากฏในกฎหมายการให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณะ the Public Assistance
Act of 1950 ซึง่ การให้ความช่วยเหลือเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัยถูกรวมอยูด่ ว้ ย ต่อมาในปี
1966 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า The Housing Construction
Planning Act ซึ่งเป็นกฎหมายที่ระบุให้ทุก ๆ 5 ปี รัฐบาลจะต้องน�ำเสนอ
การยกระดับมาตรฐานเรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งครอบคลุมที่อยู่อาศัยที่สร้างโดย
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แม้ว่าในช่วงแรกความส�ำคัญยังเป็นเรื่องของการ
สร้างบ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่ภายในช่วงทศวรรษ
1970 ญี่ปุ่นค่อนข้างประสบความส�ำเร็จในการท�ำให้ทุกครอบครัวสามารถมี
ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์โครงสร้างทาง
ประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากประชากรสูงอายุได้เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น
ท�ำให้เป้าหมายของการสร้างและปรับปรุงที่อยู่อาศัยในญี่ปุ่นเปลี่ยนไปอย่าง
สิ้นเชิง จากเดิมที่เน้นในเรื่องของปริมาณ ได้เปลี่ยนมาเป็นเน้นการปรับปรุง
คุณภาพชีวติ และสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย เริ่มจากการกล่าวถึงแนวคิดนี้
ในแผน The Housing Construction Five-year Plan ครั้งที่ 7 (ระหว่าง
ปี 1996-2000) จนกระทัง่ พัฒนามาเป็นข้อสรุปสุดท้ายในกฎหมายขัน้ พืน้ ฐาน
ส�ำหรับทีอ่ ยูอ่ าศัยปี 2006 (The Basic Act for Housing 2006) โดยมีระยะ
เวลาครอบคลุม 5 ปี (ปี 2006-11) และในปี 2011 ได้ก�ำหนดแผนระยะ
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10 ปีต่อเนื่องไปในอนาคต ส�ำหรับการด�ำเนินนโยบายระหว่างปี 2016-25
ภาพรวมของกฎหมายชุดดังกล่าว คือ รัฐบาลได้ก�ำหนดมาตรฐานส�ำหรับ
ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
ซึ่งเน้นให้บ้าน หรือที่อยู่อาศัยสามารถตอบสนองความต้องการของประชากร
ทุกวัย และโดยเฉพาะการปรับทีอ่ ยูอ่ าศัยให้เป็นมิตรกับผูส้ งู อายุ (Age-friendly
homes)
วิธีการด�ำเนินงาน คือ หน่วยงานระดับท้องถิ่นจัดท�ำทะเบียนข้อมูล เพื่อระบุ
สถานการณ์และสภาพบ้าน อายุและขนาดของบ้านในบริเวณพื้นที่ปกครอง
ของตนเอง เพื่อที่จะรู้ว่าที่อยู่อาศัยแต่ละแห่งต้องการการปรับปรุงอย่างไร
วิธีการเลือกที่จะปรับปรุงซ่อมแซมบ้านจะเป็นระบบสุ่ม แต่จะมีการให้ความ
ส� ำ คั ญ กั บ การปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมบ้ า นให้ แ ก่ ผู ้ ที่ มี ฐ านะยากจนที่ บ ้ า นก� ำ ลั ง
ประสบปัญหาช�ำรุดต่าง ๆ โดยเฉพาะบ้านผูส้ งู อายุ ครัวเรือนทีม่ คี สู่ มรสสูงอายุ
ครัวเรือนที่มีผู้พิการ จะได้รับการพิจารณาล�ำดับต้น ๆ นอกจากนี้ ยังมีอีก
โปรแกรมหนึ่งเรียกว่า Building a Residential Safety Net System
ที่รัฐบาลสร้างขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มผู้อาศัยในบ้านเช่า โดยเน้นที่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มี
ฐานะยากจน หรือผู้ที่อาศัยในลักษณะครอบครัวขยาย (มีลูกหลาน) โดยขอ
ความร่วมมือกับภาคเอกชนและองค์กรอิสระต่าง ๆ ให้จัดหาหรือปรับปรุง
อาคารพักอาศัยให้ได้มาตรฐาน โดยที่ค่าเช่าอยู่ในราคาที่ต�่ำเพื่อสอดคล้อง
กับรายได้ของคนกลุ่มดังกล่าว (The Japan Federation of Housing
Organizations (Judanren), 2017) โดยที่รัฐเองได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ
เช่นกัน เพื่อจูงใจให้หันมาปรับปรุงสภาพอาคาร การลดภาษีต่าง ๆ การปรับ
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อจูงใจการลงทุน หรือการปล่อยสินเชื่อ
เพื่อส่งเสริมการลงทุนซื้ออาคารมาปรับปรุงเพื่อตอบสนองจุดประสงค์ดังกล่าว
(Kobayashi, 2016) ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เช่าอาศัยย้าย
เข้ า มาอยู ่ อ าศั ย ในที่ อ ยู ่ ใ หม่ ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และมี ส ภาพแวดล้ อ มที่ ดี ขึ้ น
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แต่การย้ายที่อยู่อาศัยจะต้องผ่านการลงทะเบียนและตรวจสอบโดยหน่วยงาน
ท้องถิ่นเช่นกัน เพื่อล�ำดับความจ�ำเป็นของผู้ยื่นขอ (ดูรายละเอียดได้ใน
แผนภาพด้านล่าง)

รูปที่ 5 :
วิธีการด�ำเนินงานของ New Housing Safety Net System
ที่มา: ปรับจาก The Japan Federation of Housing Organizations (Judanren). (2017).
Social Housing Policy in Japan. International Housing Association (IHA). Retrieved
April 4, 2020, from http://www.international housingassociation.org/fileUpload_
details.aspx?contentTypeID=3&contentID=254956&subContentID
=706249&channelID=38488.

ดังนั้น ในภาพรวมของแนวคิดเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของญี่ปุ่นที่เปลี่ยนแปลงไป
คือ ที่อยู่อาศัยจะต้องมีลักษณะพื้นฐานที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยของเด็ก
ที่จะเติบโต สูงวัย และกลายเป็นผู้สูงอายุที่มีค่าเฉลี่ยอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป
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โดยรวมถึงผูท้ ตี่ อ้ งการบ้าน มีบา้ นของตัวเอง หรือแม้แต่อาศัยในบ้านเช่า จะต้อง
มีการออกแบบที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุที่ปราศจากอุปสรรค (Barrier-free
quality in housing for the elderly) ด้วยเหตุนี้ ค�ำจ�ำกัดความของค�ำ
ว่า“บ้าน” (Home) ในสังคมญี่ปุ่นได้ขยายไปครอบคลุมถึง “บ้านที่มีบริการ
ดูแลส�ำหรับผู้สูงอายุ” หรือ “บ้านที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุ” ด้วย (Mohd.
Razali Agus, Doling, & Lee, 2002)
ในขณะเดียวกัน แม้ว่าการดูแลผู้สูงอายุยังคงเป็นหน้าที่ส�ำคัญของสมาชิก
ภายในครอบครัว แต่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตระหนักถึงการอยู่อาศัยล�ำพังที่จะเพิ่มขึ้น
จึงหันมาสนับสนุนให้ผสู้ งู อายุสามารถอาศัยอยูใ่ นทีอ่ ยูเ่ ดิมของตนได้โดยล�ำพัง
และเพื่อเป็นการลดจ�ำนวนการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพในการเป็นผู้ป่วยใน
เพื่อพึ่งพิงโรงพยาบาลของรัฐ เนื่องจากเวลานั้น ผู้สูงอายุที่จ�ำนวนมากที่ไม่มี
อาการป่วยหรือไม่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนทางสุขภาพ กลับเลือกไปใช้บริการ
ดูแลระยะยาวในโรงพยาบาลเพื่อพบปะเพื่อนฝูงที่นั่น (Mohd. Razali Agus
et al., 2002) ทั้งนี้เป็นผลมาจากนโยบายในปี 1989 ทีร่ ฐั บาลญีป่ นุ่ ได้ออก
“กลยุทธ์ 10 ปี” หรือรู้จักกันในนาม “แผนทองค�ำ” (The Gold Plan)
เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพและสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุรวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ
ในระยะยาว (Long-term care)
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปรับปรุงแผนนีอ้ กี 2 ครัง้ เมือ่ ปี 1994 และ
ปี 1997 ตามล�ำดับ ภายใต้ชื่อว่า “แผนทองค�ำใหม่” (The New Gold Plan)
หนึ่งในหลักการส�ำคัญของแผนนี้ คือ การปรับเพิ่มงบประมาณประจ�ำปีเพื่อใช้
เพิ่มสวัสดิการและเพิ่มจ�ำนวนผู้ดูแล แพทย์ และพยาบาล เพื่อให้บริการแก่
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ที่บ้านได้ (At-home services) การจัดหาบริการการ
ดูแลสุขภาพพิเศษระยะสัน้ และการให้บริการรายวัน (อาหาร บริหารร่างกาย)
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(Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2019) ทั้งนี้เพื่อเปลี่ยนจากการ
พึ่งพิงสถานบริบาลของรัฐอย่างในโรงพยาบาล มาเป็นการดูแลตนเองที่บ้าน
ถัดมาในปี 2000 รัฐบาลได้ออกกฎหมายชือ่ “แผนทองค�ำ 21” (Gold Plan 21)
วัตถุประสงค์ทสี่ ำ� คัญมากจาก 2 ใน 4 ข้อ คือ “ข้อ 2 การสร้างความมัน่ คงและ
สนับสนุนการอยูอ่ าศัยอย่างอิสระของผูส้ งู อายุทสี่ ามารถอยูไ่ ด้อย่างภาคภูมใิ จ”
และ “ข้อ 3 การพัฒนาระบบส่งเสริมในชุมชุน” ซึ่งวิธีการที่จะบรรลุผลได้มี
ปัจจัยหลักสองประการด้วยกัน คือ เน้นการดูแลที่บ้าน ให้มีบริการขั้นพื้นฐาน
ที่ดี ที่ครอบคลุมการดูแลระยะยาวและเรื่องอื่น ๆ ในชีวิตประจ�ำวันส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ และการปรับปรุงคุณภาพบริการการดูแลระยะยาวทั้งในเรื่องของ
คุณภาพและปริมาณ (Ministry of Health, Labour and Welfare, 2019)
กระทัง่ ปี 2012 รัฐบาลญีป่ นุ่ ได้ขอ้ สรุปออกมาเป็น “ระบบการดูแลเชิงบูรณาการ
โดยมีชุมชนเป็นฐาน” อย่างเป็นทางการ ด้วยระบบนี้ การดูแลผู้สูงอายุจะมี
‘บ้าน’ และ ‘ชุมชน’ เป็นศูนย์กลาง การดูแลสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ
ในระยะยาวจะท�ำงานร่วมกันภายใต้ระบบแบบครบวงจร ซึ่งมีบริการการดูแล
สุขภาพ การป้องกันสุขภาพ บริการเกีย่ วกับทีอ่ ยูอ่ าศัย บริการให้ความช่วยเหลือ
ในชีวิตประจ�ำวัน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้คนในชุมชน (ดูรายละเอียดในรูปที่ 6) (UNESCAP, 2015) ตามมาด้วย
การปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระยะยาวและทางการแพทย์ใน
ชุมชน หรือ the Amendatory Law to the Related Acts for Securing
Comprehensive Medical and Long-term Care in the Community
ที่ประกาศใช้เมื่อปี 2014 เพื่อที่จะสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดูแลระยะยาวในชุมชน การดูแลสุขภาพที่บ้าน และเพื่อให้ “ระบบการดูแล
เชิงบูรณาการโดยมีชุมชนเป็นฐาน” เกิดขึ้นได้จริง (Ministry of Health,
Labour and Welfare, 2019)
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ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แผนทองค�ำ 21 ที่น�ำมาสู่การสร้างระบบการดูแลเชิง
บูรณาการโดยมีชุมชนเป็นฐาน ได้กลายเป็นหลักการพื้นฐานส�ำคัญที่ใช้เพื่อ
พัฒนาสวัสดิการ ชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุให้สามารถอยู่อาศัยใน
ที่อยู่เดิมของตนเองได้ ระบบดังกล่าวนี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุยังอยู่ในสภาพ
แวดล้อมที่ตนเองคุ้นเคยไปตลอดชีวิต โดยที่ได้รับบริการการดูแลในแง่ของ
สุ ข ภาพและความเป็ น อยู ่ รวมถึ งผู ้ สู งอายุ ที่ เ ป็ น ผู ้ ป ่ ว ยที่ ต ้ อ งการการดู แ ล
ในระยะยาว และยังช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองเพื่อลดภาระ
การพึ่งพิงสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น การพัฒนารูปแบบการให้บริการใน
ชุมชนที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจของกรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่น
“ระบบการดูแลเชิงบูรณาการโดยมีชุมชนเป็นฐาน” เตรียมการโดยรัฐบาล
ท้องถิ่นระดับเทศบาล ซึ่งเป็นผู้บริหารระบบและท�ำให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าถึงบริการได้ภายใน 30 นาที ต้นแบบของระบบการดูแลเชิงบูรณาการ
โดยมีชุมชนเป็นฐานอยู่ที่เรียกว่า โครงการโทโยชิคิได (Toyoshikidai) ซึ่งมี
ระยะเวลาพัฒนาตั้งแต่ปี 2010-14) โทโยชิคิได ตั้งอยู่ในเขตเมืองคาชิวะ
เขตปกครองชิบะซึง่ ไม่หา่ งจากโตเกียวมากนัก มีประชากรทัง้ หมด 407,000 คน
โดยที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่มากกว่าร้อยละ 40 ในชุมชน ระบบนี้เกิดขึ้นได้จาก
ความร่ ว มมื อ ของผู ้ บ ริ ห ารเขตคาชิ ว ะ องค์ ก รอิ ส ระอย่ า ง the Urban
Renaissance Agency ที่ดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยในญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว
ที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านสมาคมการแพทย์ท้องถิ่น เพื่อมาให้บริการ
สุ ข ภาพในชุ ม ชน ภาคเอกชนที่ ท� ำ ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การดู แ ลระยะยาวที่ ม า
เปิดศูนย์บริการที่นั่น (National Report of Japan, 2015) โดยจะเห็นถึง
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนโดยมีรัฐบาลท�ำหน้าที่พัฒนาแนวคิดและ
วิ ธี ก าร เพื่ อ ให้ ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดมี เ ป้ า หมายเดี ย วกั น กล่ า วคื อ
การสร้างระบบชุมชนเพื่อน�ำไปสู่การสูงวัยในที่เดิม โดยที่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้
ยังสามารถอยู่ในชุมชนของตนเองและมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมได้
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ช่วงแรกมีการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่บ้าน (In-home
medical care) ด้วยการแจกหนังสือคูม่ อื อธิบาย มีการปรับปรุงทีอ่ ยูอ่ าศัยและ
โครงสร้างให้เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องการออกแบบที่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่ปราศจากอุปสรรค ทั้งภายในบริเวณที่อยู่อาศัยและบริเวณชุมชนรอบนอก
(Okata, n.d.) ชุมชนยังได้เน้นให้ผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้สูงอายุสามารถเข้าถึง
บริการทางสุขภาพและบริการการดูแลระยะยาวได้ ซึ่งรวมไปถึงผู้ที่มีปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพขั้นเริ่มต้น ขั้นรุนแรง หรือมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
ต่าง ๆ (Hatano et al., 2017) โดยมีการจัดตัง้ ศูนย์การร่วมมือทางการแพทย์
(Medical Collaboration Center) ในใจกลางของชุมชนโทโยชิคไิ ด มีสมาคม
การแพทย์คาชิวะ สมาคมทันตแพทย์คาชิวะ สมาคมเภสัชกรคาชิวะ เป็นศูนย์
เพื่อให้ความรู้ ข้อแนะน�ำ และให้การช่วยเหลือในการประสานเพื่อให้บริการ
ที่บ้านตลอด 24 ชั่วโมง
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ที่มา: ปรับจาก Ministry of Health, Labour and Welfare. (n.d.). Establishing the Community-based Integrated Care System 2017.
Retrieved October 22, 2019, from https://www.mhlw.go.jp/english/policy/care-welfare/care-welfare-elderly/dl/establish_e.pdf.

รูปที่ 6 :
ระบบการดูแลเชิงบูรณาการโดยมีชุมชนเป็นฐาน (Community-based Integrated Care System)

จากนั้นได้น�ำไปสู่การปรับแก้กฎหมายประกันสุขภาพ (The care insurance
laws 2015) เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างแพทย์และพยาบาลที่อยู่ใน
โรงพยาบาลกับการให้บริการการดูแลที่บ้าน แม้ว่าจะยังมีปัญหาเรื่องการ
ขาดก�ำลังคนที่มากพอที่จะส่งเสริมการดูแลที่บ้าน แต่รัฐบาลได้ตระหนักถึง
ปั ญ หาและมองหาแนวทางที่ จ ะเพิ่ ม จ� ำ นวนหมอและพยาบาลให้ ม ากขึ้ น
เพื่อให้สอดรับกับการดูแลสุขภาพที่บ้านที่จะขยายตัวในอนาคต
ขณะทีด่ า้ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุและการส่งเสริมการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างคนในชุมชนเดียวกัน ได้มีการออกแบบ 5 กิจกรรมที่รวมบทบาท
‘การท�ำงาน’ (Employ) กับงานสังคมสงเคราะห์ (Social work) เข้าด้วยกัน
เพื่อยกระดับความภาคภูมิใจต่อผู้สูงอายุเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ กิจกรรมดังกล่าว
ได้แก่ การเพาะปลูกพืชผล การผลิตอาหารในชุมชน การดูแลเด็ก ธุรกิจที่
เกีย่ วข้องกับวิถกี ารด�ำเนินชีวติ (Lifestyle) และด้านสวัสดิการ วิธกี ารด�ำเนินงาน
คือ เน้นการลงทุนในธุรกิจประเภทเหล่านี้ โดยต้องมีการจ้างงานผู้สูงอายุ
ในชุมชนนั้น ๆ อาจจะเป็นการท�ำงานระยะสั้น (1-2 ชั่วโมง หรือ 1-3 ครั้ง
ต่อสัปดาห์)
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รูปที่ 7 : แผนภาพลักษณะชุมชนโทโยชิคิได เมืองคาชิวะ
ที่มา: สังเคราะห์ โดยคณะผู้วิจัย

นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารดึ ง กลุ ่ ม องค์ ก ารไม่ แ สวงหาก� ำ ไร กลุ ่ ม อาสาสมั ค ร
คณะกรรมการท้องถิ่น และผู้ให้บริการสุขภาพอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่สามารถน�ำไปปรับใช้กับชุมชน
ของตนเอง โดยมีการจัดงาน the “San’ai festival (ครั้งแรกเมื่อปี 2017
และครั้งที่สองในปี 2018) รวมถึงการออกแบบกิจกรรมพัฒนามาจากการ
จัดสัมมนาและดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมกันแสดงความคิดเห็น อีกนัยหนึ่ง
คือ เป็นการสร้างกลุ่มเครือข่าย สอบถามข้อคิดเห็น และจัดท�ำแบบส�ำรวจ
เพื่อปรับปรุงและต่อยอดระบบให้ดียิ่งขึ้น หลักการโดยสรุปของระบบการดูแล
เชิ ง บู ร ณาการคื อ ลดภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยในการพึ่ ง พิ ง ที่ อ ยู ่ อ าศั ย เชิ ง สถาบั น
โดยหันมาเน้นให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านเดิมของตน โดยมีการจัดหาบริการที่รองรับ
ความต้ อ งการตั้ ง แต่ ขั้ น พื้ น ฐานไปจนวาระสุ ด ท้ า ยของชี วิ ต เพื่ อ เน้ น ให้
ผู้สูงอายุได้อยู่ในบ้านเดิมและชุมชนเดิมให้นานที่สุด

60

นโยบายที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ :
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละบทเรี ย นจากแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นต่ า งประเทศ

สิงคโปร์

Singapore

“รัฐได้ ให้ควำมส�ำคัญต่อผู้สมัครที่มีครอบครัว
ประกอบด้วยสมำชิกหลำยรุ่นอำศัยอยู่ร่วมกัน
เข้ำพักอำศัยเพื่อดูแลซึ่งกันและกันด้วย
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชำชนตระหนักถึงกำรดูแล
ผู้สูงอำยุ และหลีกเลี่ยงกำรผลักภำระกำรดูแล
พ่อแม่ที่เป็นผู้สูงอำยุไปให้แก่รัฐบำล”
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แฟลต 3 รุ่นวัย (3Gen Flat)
สิงคโปร์ เป็นอีกหนึ่งประเทศตัวอย่างในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มี
แนวปฏิบัติที่ดีและประสบความส�ำเร็จในการจัดที่อยู่อาศัยส�ำหรับประชาชน
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ในปี 2019 สิงคโปร์มีสัดส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 12.4 ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด ที่ผ่านมานโยบายที่อยู่อาศัย
ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ ถื อ เป็ น วาระทางการเมื อ งที่ รั ฐ บาลให้ ค วามส� ำ คั ญ และ
ประกาศเป็นวิสัยทัศน์ของชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้สังคมสิงค์โปร์เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถด�ำรงชีวิตในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
และชุมชน
ส�ำหรับการจัดที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของ
องค์กรรัฐที่เรียกว่า “คณะกรรมการที่อยู่อาศัยและการพัฒนา” (Housing
and Development Board – HDB) HDB ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1960 เพื่อที่
จะสนับสนุนและควบคุมการสร้างบ้านสาธารณะ โดยเป็นผู้ดูแลเรื่องที่ดิน
การตั้งถิ่นฐานใหม่ การวางผังเมือง รูปแบบสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม
วัสดุก่อสร้าง และการจ�ำหน่ายหรือให้เช่า ซึ่งกระบวนเกือบทั้งหมดอยู่ภายใต้
การบริหารของ HDB ยกเว้นผูร้ บั เหมาก่อสร้างทีม่ กั เป็นบริษทั เอกชน แต่ยงั คง
อยูภ่ ายใต้การก�ำกับของ HDB (Housing and Development Board (HDB)
1964) แม้วา่ รูปแบบทีอ่ ยูอ่ าศัยจะถูกพัฒนาเป็นลักษณะอพาร์ทเมนต์หรือแฟลต
มากกว่าเป็นลักษณะบ้าน (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด) ที่ต้องใช้ที่ดิน
จ�ำนวนมากกว่า แต่ด้วยระบบการจัดการแบบรวมศูนย์ท�ำให้การออกแบบ
ที่อยูอ่ าศัยในสิงคโปร์ประสบความส�ำเร็จและบรรลุเป้าประสงค์ทรี่ ฐั บาลได้ตงั้ ไว้
กล่าวคือนโยบายนี้ท�ำให้ชาวสิงคโปร์มากกว่าร้อยละ 81 สามารถเป็นเจ้าของ
ที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมและได้ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ(Mohd. Razali
Agus et al., 2002) หลักการส�ำคัญคือ การที่รัฐก�ำหนดเงื่อนไขทีเ่ ป็นไปได้
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และเอือ้ ประโยชน์ตอ่ ประชากรทีม่ รี ายได้นอ้ ยถึงปานกลาง ให้สามารถส่งใบสมัคร
เพื่อขอซื้อหรือเช่าแฟลตได้ อย่างการลดเพดานเงินเดือนของผู้มีคุณสมบัติให้
ต�่ำลง ท�ำให้ประชากรสิงคโปร์กว่าร้อยละ 90 มีสิทธิที่จะขอซื้อที่อยู่อาศัยได้
ต่อมาปี 1993 HDB ได้ซอ่ มแซมแฟลตเก่าทีม่ อี ยูเ่ พือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้สูงอายุ โดยมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ
(Elderly-friendly facilities) ส�ำหรับผู้ที่ไม่ต้องการย้ายไปอยู่ในที่ที่ห่างไกล
จากสภาพแวดล้อมเดิมของตน (Mohd. Razali Agus et al., 2002)
จนกระทั่งเมื่อมีการตระหนักถึงจ�ำนวนผู้สูงอายุท่ีก�ำลังเพิ่มขึ้น โดยเห็นได้จาก
การตั้งคณะกรรมการเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นเรื่องประชากรสูงวัย หรือ
Inter-ministerial Committee on the Ageing Population ในปี 1999
โดยมีรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และตัวแทนองค์กรพัฒนา
นอกภาครัฐ (NGOs) ได้ข้อสรุปออกมาทั้งหมด 6 ประเด็นด้วยกัน คือ
1) ความมั่นคงทางการเงิน 2) การจ้างงานและความสามารถที่จะจ้างงาน
3) ที่อยู่อาศัยกับการใช้ที่ดิน 4) สุขภาพ 5) การผสานทางสังคมของผู้สูงอายุ
และ 6) การประสานและความขัดแย้งในสังคมสูงวัย ส�ำหรับประเด็นเรื่องที่อยู่
อาศัยได้มีการเริ่มพูดถึง “การสูงวัยในที่เดิม” ว่าควรเป็นหลักการส�ำคัญ
ส�ำหรับการสร้างชุมชนสูงวัย (Yuen & Soh, 2016)
จากนัน้ ในปี 2004-6 รัฐบาลได้เน้นย�ำ้ อีกครัง้ ว่า “การสูงวัยในทีเ่ ดิม” เป็นใจ
ความส�ำคัญของการด�ำเนินนโยบายทัง้ หมดเกีย่ วกับทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ
ในสิงคโปร์ พร้อมกับตั้งเป้าหมายไว้ 2 ประการ ส�ำหรับประการแรก คือที่อยู่
อาศัยที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ (Elder-friendly housing) หรือการท�ำให้บ้าน
กลายเป็นบ้านทีส่ ามารถอยูไ่ ด้ตลอดชีวติ เพือ่ เป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่
ผู้สูงอายุให้สามารถอยู่ในบ้านตนเองได้โดยที่ไม่ต้องย้ายออกไปที่อื่น ประการ
ที่สอง คือ การออกแบบเมืองที่ปราศจากอุปสรรค (A barrier-free city)
เพื่ออ�ำนวยประโยชน์แก่การอยู่อาศัยอย่างอิสระและการเดินทางไปทั่วสิงคโปร์
ไม่วา่ จะไปร้านค้าหรือรับบริการทีต่ า่ ง ๆ ได้อย่างสะดวก ท�ำให้การสูงวัยในทีเ่ ดิม
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และเมืองทีเ่ ป็นมิตรกับผู้สูงอายุได้เป็นแนวทางหลักของนโยบายรัฐบาลสิงคโปร์
มาจนปัจจุบัน
เดิมทีผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 80 มักอยู่ในโครงการบ้านหรือแฟลตทั่วไปที่พัฒนา
โดย HDB (Yuen & Soh, 2016) โดยลักษณะที่อยู่อาศัยมีหลากหลาย
รูปแบบ มีทั้งที่อยู่โดยล�ำพัง อยู่กับคู่สมรส อยู่แบบครอบครัวเดี่ยว และอยู่
แบบครอบครัวขยาย ขณะที่ลักษณะและขนาดของที่พักมีหลากหลายเช่นกัน
โดยราคาที่อยู่อาศัยสมเหตุสมผลและรัฐบาลให้การสนับสนุนมากถึงร้อยละ
87.5-95 ของราคาห้อง (ขึ้นอยู่กับขนาดของแฟลต) เมื่อเทียบกับราคาเช่า
แฟลตทั่วไปขนาด 45-80 ตารางเมตร จะอยู่ที่ประมาณ 1,730-2,560 SGD
ต่อเดือน (Expatistan, n.d.) ซึ่งมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครันและได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลได้สูงสุดถึงร้อยละ 95
เมื่อประเด็นการสูงวัยเริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้น HDB จึงยังคงมีบทบาทส�ำคัญ
ที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาที่อยู่
อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุในสิงคโปร์ เริ่มจากความพยายามในการพัฒนาและ
การออกแบบที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุที่ปราศจากอุปสรรค (Barrier-free)
มาตลอด รวมถึงการปรับปรุงแฟลตทีส่ ร้างขึน้ ก่อนปี 1990 ทีส่ ว่ นมากไม่มลี ฟิ ท์
ทว่า HDB ได้มโี ปรแกรมปรับปรุงลิฟต์ (โครงการ Lift Upgrading Programme)
เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องนั้น จากนั้นปี 1996 ได้มีการน�ำเสนอแฟลตในลักษณะ
ห้องสตูดิโอ พร้อมกับมีการค�ำนึงถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกบางประการส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ เช่น พื้นเรียบ ประตูกว้าง โถส้วมแบบนั่ง ราวจับ สัญญาณแจ้งเตือน
เพื่อรองรับผู้สูงอายุที่จ�ำเป็นต้องอยู่เองโดยล�ำพังมากขึ้น พร้อมกับมีหน่วยงาน
สวัสดิการอาสาสมัคร (Volunteer Welfare Organisations - VWOs) ให้ความ
ช่วยเหลือในการส่งเสริมการดูแลในชุมชน ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราการเกิดของ
ชาวสิ ง คโปร์ มี จ� ำ นวนลดลงอย่ า งมาก ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ โครงสร้ า งประชากร
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นโยบายที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ :
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละบทเรี ย นจากแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นต่ า งประเทศ

อัตราการแต่งงาน การมีบตุ ร การหย่าร้าง หรืออัตราคนโสดทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไป
และคาดการณ์ว่าจ�ำนวนผู้สูงอายุที่จ�ำเป็นต้องอาศัยอยู่เพียงล�ำพังจะมีจ�ำนวน
เพิ่มมากขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ (Yuen & Soh, 2016) ดังนั้น การปรับสภาพ
แวดล้อมและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกรอบ ๆ ที่อยู่อาศัยคือหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญ
ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถลดการพึ่งพิงและอยู่ได้ตามล�ำพัง อย่างน้อยคือ
การตอบโจทย์ที่ว่า “ท�ำอย่างไรที่จะไม่ตายโดยล�ำพัง หรือเมื่อจะตายก็ควร
มีคนรับรู้” (Linton, Gubhaju, & Chan, 2018, p. 1)
จากนั้นปี 2012 HDB ได้น�ำเสนอแพ็คเกจ Enhancement for Active
Seniors - EASE เพื่อดัดแปลงและปรับเพิ่มราวจับทั้งแฟลตและในห้องน�้ำ
พื้นกันลื่นในห้องน�้ำ และเพิ่มทางลาด เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในแฟลต
ได้รับความปลอดภัย สะดวกสบาย และส่งเสริมการเคลื่อนไหวให้มากขึ้น
ทั้งนี้ เงื่อนไขคือจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้สูงอายุ
ที่มีอายุระหว่าง 60-64 ปีที่ต้องการการดูแลในชีวิตประจ�ำวัน (Ministerial
Committee on Ageing & Ministry of Health, 2016) รัฐบาลสิงคโปร์
ได้ให้ความสนใจ ดูแล และสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุค่อนข้างมาก
ซึ่ ง การก� ำ หนดราคาที่ อ ยู ่ อ าศั ย และการควบคุ ม ราคาวั ส ดุ ก ่ อ สร้ า ง รวมถึ ง
การบริหารจัดการผู้รับเหมาโดยรัฐอย่างที่กล่าวไปข้างต้น เป็นสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้
รั ฐ บาลสิ ง คโปร์ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายเรื่ อ งผู ้ สู ง อายุ เ กี่ ย วกั บ แนวทาง
การสูงวัยในที่เดิมได้
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รูปที่ 8 :
จ�านวนวัสดุหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ได้รับในแพ็คเกจ
Enhancement for Active Seniors (EASE)
ที่มา: สังเคราะห์ โดยคณะผู้จัดท�า

นอกจากนี้ ผลจากการขั บ เคลื่ อ นนโยบายของรั ฐ ในช่ ว งปี 2004-2006
เป็ น ต้ น มา ยั ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การพั ฒ นาที่ อ ยู ่ อ าศั ย รู ป แบบอื่ น ที่ น ่ า สนใจใน
สิงคโปร์ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่แทนที่จะย้ายไปอยู่อาคารพักอาศัยส�าหรับ
ผู้สูงอายุ (Yeung & Hu, 2020) ช่วงแรก HDB ได้มีแผนการสร้างแฟลต
ขนาดย่อมหรือที่เรียกว่า “แฟลตตายาย” (Granny ﬂats) ไว้ส�าหรับพ่อแม่
ที่เป็นผู้สูงอายุต้องการอยู่ใกล้กับลูกที่แต่งงานแล้วเพื่อเป็นการเตรียมพร้อม
กับสังคมสูงวัยทีก่ า� ลังจะเกิดขึน้ ซึง่ แฟลตตายายจะเป็นห้องสตูดโิ ออยูด่ า้ นล่าง
โดยที่ ด ้ า นบนจะมี แ ฟลตขนาดใหญ่ ก ว่ า ส� า หรั บ ลู ก หลานที่ เ พิ่ ง แต่ ง งาน
มีครอบครัว แม้ว่าแผนการนี้ไม่ได้น�ามาปฏิบัติอย่างเป็นทางการ แต่หลักการ
ส�าคัญที่ต้องการให้ผู้สูงอายุอยู่ใกล้หรือบริเวณเดียวกันกับสมาชิกครอบครัว
ตนเองนัน้ ได้รบั การยอมรับและปรากฏอยูใ่ นแผนการอืน่ ๆ ของรัฐในเวลาต่อมา
นั่นคือการที่ HDB ได้ใช้แผนครอบครัวหลายระดับชั้น (Multi-tier Family
Scheme)
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นโยบำยที่ อ ยู ่ อ ำศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อำยุ :
ประวั ติ ศ ำสตร์ แ ละบทเรี ย นจำกแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นต่ ำ งประเทศ

ในปี 2013 HDB ที่อยู่อาศัยรูปแบบ “แฟลต 3 รุ่นวัย” ที่รัฐจะให้ความส�ำคัญ
ต่ อ ผู ้ ส มั ค รที่ มี ค รอบครั ว ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก หลายรุ ่ น อาศั ย อยู ่ ร ่ ว มกั น
เพื่อดูแลซึ่งกันและกัน ภายในแฟลตจะมีห้องนอน 4 ห้อง ห้องน�้ำ 3 ห้อง
เพื่อรองรับครอบครัวเดี่ยว (พ่อ-แม่ ลูก) ที่ต้องการดูแลพ่อแม่ของตนเอง
ที่เป็นผู้สูงอายุ (ปู่ย่าตายาย) ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแล
ผู้สูงอายุ และหลีกเลี่ยงการผลักภาระการดูแลพ่อแม่ที่เป็นผู้สูงอายุไปให้แก่
รัฐบาล (Ministerial Committee on Ageing & Ministry of Health, 2016)
อีกนัยหนึ่งคือ เป็นการเน้นย�้ำถึงการสนับสนุนลักษณะการอยู่ร่วมกันหลาย
รุ่นวัย (Multi-generational living) แผนดังกล่าวนี้ ได้ขยายไปครอบคลุม
เรื่องการปล่อยเงินทุนแก่ผู้ซื้อที่ต้องการซื้อแฟลตที่อยู่ใกล้กับบ้านพ่อแม่ของ
ตนเอง (Mohd. Razali Agus et al., 2002) ข้อมูลในปี 2017 พบว่ามีหอ้ ง
ที่มีรูปแบบเป็นแฟลต 3 รุ่นวัยทั้งหมดประมาณ 1,500 หน่วยกระจายอยู่
ในอาคารทั้งหมด 24 แห่ง และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเป็น
ที่ต้องการของประชาชน (Au-Yong, 2018)
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รูปที่ 9 :
แผนผังรูปแบบและขนาดของแฟลต HDB ประเภทแฟลต 3 รุ่นวัย (3Gen Flat)
ที่มา: ปรับจาก Teoalida. (n.d.). HDB history and floor plan evolution 1930s – 2010s.
Retrieved December 23, 2019, from www.teoalida.com/singapore/
hdbfloorplans/#2000.integrated

ต่อมา แนวคิดเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-friendly city) ถูกน�าไปใช้
ในสิ ง คโปร์ อ ย่ า งจริ ง จั ง เช่ น กั น เพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบายการสู ง วั ย ในที่ เ ดิ ม
เมื่อปี 2014 โดยต้องการเปลี่ยนเมืองให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
ภายใต้แนวคิด “การดูแลอย่างใกล้ชิด” (A Care Close) หรือที่เน้นการ
อยู่ที่บ้านเป็นส�าคัญ รัฐบาลได้มีโครงการน�าร่องในการสร้างบ้านอัจฉริยะ
ส�าหรับผู้สูงอายุ (Smarter homes for seniors) โดยติดตั้งระบบเตือน
อัจฉริยะเพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยและชีวิตของผู้สูงอายุในที่อยู่อาศัย
ระบบดังกล่าวนี้ยังสามารถตรวจจับอารมณ์ กิจวัตรประจ�าวัน และพฤติกรรม
ของผู้สูงอายุ หากมีความผิดปรกติระบบจะแจ้งเตือนทันที และได้ติดตั้งศูนย์
การสูงวัยอย่างมีพลัง (Active ageing hubs) ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อ
ปรับเปลีย่ นโครงสร้างพืน้ ฐานต่าง ๆ ในทีส่ าธารณะ (UNESCAP, 2017) รวมถึง
การปรับพื้นเรียบ การติดตั้งจุดแวะพัก การเปลี่ยนฝาท่อที่กันลื่น การติดตั้ง
สัญญาณข้ามถนนทีม่ รี ะยะเวลานานขึน้ ส�าหรับผูส้ งู อายุ การติดป้ายขนาดใหญ่
และชัดเจน และการแสดงสัญญาณหรือสีที่ชัดเจนเพื่อบ่งบอกพื้นต่างระดับ
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นโยบำยที่ อ ยู ่ อ ำศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อำยุ :
ประวั ติ ศ ำสตร์ แ ละบทเรี ย นจำกแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นต่ ำ งประเทศ

รูปที่ 10 :
แนวคิด “เมืองส�าหรับคนทุกวัย” (City for All Ages - CFAA) ในประเทศสิงคโปร์
ที่มา : สังเคราะห์โดยคณะผู้จัดท�า

นอกจากนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัว (Ministry of Social and
Family Development - MSF) ยังด�าเนินการบริการทางสังคมที่มีชุมชน
เป็นพืน้ ฐานในการเชือ่ มโยงกับผูส้ งู อายุ ภายใต้โครงการทีม่ ชี อื่ ว่า “เมืองส�าหรับ
คนทุกวัย” (City for All Ages - CFAA) ภายใต้การควบคุมของ HDB
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมกับชุมชนและได้รับบริการการดูแล
ที่ทั่วถึง ในแต่ละชุมชนจะมีศูนย์บริการกิจกรรมผู้สูงอายุ (Senior Activity
Centres) รวมถึงทีมดูแลและอาสาสมัครเพื่อดูแลตามความต้องการของ
ผูส้ งู อายุทมี่ รี ายได้นอ้ ย (Ministerial Committee on Ageing & Ministry of
Health, 2016) นอกจากนี้ ในปี 2014 กระทรวงสุขภาพ (Ministry of
Health, MOH) ยังได้จัดโปรแกรมน�าร่องเรื่องการเป็น “เพื่อน” ในชุมชน
(Befriender) โดย “เพื่อน” ที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนเดียวกันกับผูส้ ูงอายุจะโทรหา
และไปเยี่ยมผู้สูงอายุเหล่านั้นอย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน แต่ละครั้งที่ไปเยี่ยม
“เพื่อน” จะท�าหน้าที่สังเกตถึงอารมณ์ สุขภาพ และสภาพการอยู่อาศัยของ
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ผู้สูงอายุ ถ้าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ “เพื่อน” จะแจ้งไปยังผู้ดูแล
สุขภาพโดยตรงเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาในขั้นต่อไป
ส่วนการดูแลเรื่องอื่น ๆ ในชีวิตประจ�ำวันของผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�ำพังที่บ้าน
และต้องการความช่วยเหลือ จะมีบริการที่เรียกว่า Home Help จัดท�ำโดย
Agency for Integrated Care (AIC) ซึ่งพัฒนามาจาก Care Liaison
Services (CLS) ที่ก่อตั้งขึ้นปี 1992 ภายใต้ร่มของกระทรวงสุขภาพ (MOH)
กระทรวงฯ จะท� ำ หน้ า ที่ แ จ้ ง ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของผู ้ สู ง อายุ ที่ ป ่ ว ยและบริ ก าร
อ�ำนวยความสะดวกระหว่างบ้าน บ้านพักคนชราหรือศูนย์พักฟื้น ต่อมาปี
2001 CLS ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Integrated Care Services (ICS) ที่ขยาย
บทบาทในการบริการคนไข้ระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชน จากนั้นปี 2008
ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น AIC บริ ห ารโดยกระทรวงสุ ข ภาพ และมี บ ทบาทเป็ น
ผู้บูรณาการการดูแลระดับชาติ (National Care Integrator) และในปี 2018
AIC ได้ออกแบบตัวแทน (ภายใต้การท�ำงานของ The Pioneer Generation
Office ซึ่ ง ภายหลั ง เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น The Silver Generation Office)
ในการจั ด บริ ก ารดู แ ลผู ้ สู ง อายุ เ พื่ อ เชื่ อ มโยงสุ ข ภาพและสั ง คมเข้ า ด้ ว ยกั น
ซึ่ง AIC ของสิงคโปร์ได้ให้บริการ เช่น
		 • บริการจัดส่งอาหาร (Meals-on-wheels) ซึง่ เป็นบริการอาหารทัว่ ไป
			 อาหารอ่อน และอาหารส�ำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
		 • บริการพาไปโรงพยาบาลหรือบริการรับส่งระหว่างบ้านกับคลินิก
			 (Medical Escort and Transport, MET) โดยท�ำงานร่วมกัน
			 บริษัทรถเช่าหรือบริษัทรถแท็กซี่
		

• บริการตรวจสุขภาพและจ่ายยาขั้นพื้นฐาน (Home medical)

		 • การพยาบาลดูแลและกายภาพบ�ำบัดที่บ้าน (Home nursing and
			 home therapy)
70
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		 • การดูแลเรื่องส่วนตัวที่บ้าน (Home personal care) เช่น 		
			 ท�ำความ สะอาดบ้าน ซักผ้า เตรียมอาหาร อาบน�้ำให้ผู้สูงอายุ
			 และการแจ้งเตือนให้กินยา
		

• บริการศูนย์บริบาลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายทีบ่ า้ น (Hospice home care)

		

• บริการเป็นเพื่อน (Befriending service)

ซึ่งค่าบริการเหล่านี้สามารถได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐตามแต่กรณีหรือสุขภาพ
ร่างกายของผู้สูงอายุ โดยสรุปแล้ว ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล
ปัจจุบัน สิงค์โปร์มีการด�ำเนินการด้านการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 2 ด้าน คือ
(1) พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-friendly city)
		 • ระบบสาธารณะที่อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ เช่น ทางเรียบ
			 ทางลาด ราวจับ ม้านั่งพัก
		 •
			
			
			

การพั ฒ นาพื้ น ที่ ส าธารณะเพื่ อ ผู ้ สู ง อายุ โ ดย HDB ทั้ ง ที่ อ ยู ่
ภายนอกอาคารและในตัวอาคาร เพื่อให้ผู้สูงอายุสะดวกในการ
เคลื่อนไหว สามารถเดินทางจากที่พักไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ของ
ตัวอาคาร และขึ้นรถบริการสาธารณะไปยังที่ต่าง ๆ ได้

(2) พั ฒ นาบริ ก ารที่ ส นั บ สนุ น ให้ ผู ้ สู ง อายุ อ ยู ่ บ ้ า นเดิ ม หรื อ ชุ ม ชนเดิ ม
		 (Ageing in place)
		 • การสร้างที่อยู่อาศัยเฉพาะผู้สูงอายุ โดยการปรับปรุงอาคารเดิม
			 ที่มีอยู่แล้วให้มีห้องพัก โดยท�ำเป็นห้องเช่าขนาด 1 ห้อง มีห้องน�้ำ
			 และห้องครัวส�ำหรับผู้สูงอายุ
		 • การจัดสถานที่อยู่อาศัยที่มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัว
			 หรืออยู่ใกล้ครอบครัว (แฟลต 3 รุ่นวัย)
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		 • การจัดหาแหล่งเงินสนับสนุนการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย เพื่อให้
			 ประชาชนสามารถกู้ยืม เพื่อซื้อหรือเช่าซื้อที่อยู่อาศัยมาเป็นของ
			 ตนเองได้
		 •
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การจัดบริการเพือ่ ผูส้ งู อายุในชุมชน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การจัด
กิ จ กรรมช่ ว ยให้ ผู ้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนสามารถพึ่ ง ตนเองในการท� ำ
กิจวัตรประจ�ำวันได้ การให้บริการทีเ่ น้นในกลุม่ ผูส้ งู อายุผมู้ รี ายได้นอ้ ย
ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากชุ ม ชนค่ อ นข้ า งจ� ำ กั ด และมี ค วาม
ยากล�ำบากในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ การท�ำงานเป็นอาสาสมัคร
ผู้สูงอายุและผู้เกษียณอายุ เพื่อดูแลเด็ก เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุ
ได้ รั ก ษาความกระตื อ รื อ ร้ น และท� ำ ให้ มี ร ่ า งกายและจิ ต ใจที่ ดี

• โครงการบริการเป็นเพื่อน (Befriender Programme), AIC

นโยบายที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ :
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละบทเรี ย นจากแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นต่ า งประเทศ

ฟนแลนด์
Finland

“ผู้สูงอำยุควรอยู่ในสถำนที่ที่มีบรรยำกำศ
ของ ‘ควำมเป็นบ้ำน’ ไม่ว่ำจะเป็นกำรอยู่
ตำมล�ำพัง หรืออยู่กับผู้อื่น”

Housing Policy for Older People:
History and Lessons from the International Good Practices

73

ที่อยู่อาศัยและบริการพร้อมสิ่งสนับสนุน
(Supported and Service Housing)
ฟินแลนด์เป็นหนึง่ ในประเทศแถบยุโรปทีม่ สี ดั ส่วนประชากรผูส้ งู อายุคอ่ นข้างสูง
ข้อมูลล่าสุดปี 2019 พบว่ามีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปมีร้อยละ 22.1
ของประชากรทัง้ หมด (UN et al., 2020) กล่าวคือ ฟินแลนด์ได้กลายเป็นสังคม
สูงวัยระดับสุดยอด มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของ
ประชากรทั้งหมด รวมถึงโครงสร้างทางสังคมของฟินแลนด์ที่เป็นหนึ่งในไม่กี่
ประเทศในโลกที่มีลักษณะเป็นรัฐสวัสดิการ (Welfare state) ท�ำให้ฟินแลนด์
มีนโยบายอย่างจริงจังเกีย่ วกับสวัสดิการด้านต่าง ๆ ของรัฐ เช่น การสาธารณสุข
การศึกษา ซึง่ พบว่า มีการให้สวัสดิการด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยแก่ผสู้ งู อายุ บรรจุรวมอยู่
ในนโยบายผู ้ สู ง อายุ ข องประเทศด้ ว ย โดยนโยบายผู ้ สู ง อายุ ข องรั ฐ บาลมี
เป้าหมายคือ การพัฒนาความสุขสบายและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ รวมทั้ง
การส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอิสระและการมีส่วนร่วมในสังคม ความสุข
สบายของผู้สูงอายุครอบคลุมในมิติเรื่องสุขภาพ การบริการสังคม ระบบ
บ�ำนาญที่จะให้ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ และที่อยู่อาศัย
รัฐบาลมีแนวคิดมุง่ เน้นให้ผสู้ งู อายุดำ� รงชีวติ อยูใ่ นบ้านเดิมของตัวเองให้นานทีส่ ดุ
โดยรัฐและสังคมพยายามจัดระบบการให้บริการต่าง ๆ ที่จะช่วยเหลือผูส้ ูงอายุ
ในบ้านของตนเอง พร้อมกับการค�ำนึงถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นมิตร
กับทุกคนในชุมชนด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีการสร้างทางเลือกในเรื่องการ
อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุให้มากขึ้น โดยหลักการส�ำคัญคือ ผู้สูงอายุควรอยู่ใน
สถานทีท่ ่ีมีบรรยากาศของ “ความเป็นบ้าน” ไม่ว่าจะเป็นการอยู่โดยล�ำพัง
หรืออยู่กับผู้อื่น โดยมีพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ที่จะใช้ร่วมกัน ดังนั้น อย่างน้อย
ตั้งแต่ปี 2001 นโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐ ได้สนับสนุนแนวทางที่จะ
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นโยบายที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ :
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น�ำไปสู่การสูงวัยในที่เดิมและค�ำนึงถึงลักษณะการอยู่อาศัยให้เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุด้วยอย่างการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเดิม เช่น การติดตั้งลิฟท์
ตามอาคารเก่ าการซ่ อ มแซมพื้ น ที่ ภ ายในอาคารส่ ว นอื่ น เพื่อ ให้ สะดวกต่อ
การด�ำรงชีวิต และการซ่อมแซมสภาพบ้านทั่วไปให้มีสภาพที่เหมาะสมซึ่งอยู่
ภายใต้การดูแลของ the Central Union for the Welfare of the Aged
ที่ จั ด หาผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการท� ำ บ้ า นกระจายตั ว กว่ า 15 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ
(Ministry of Social Affairs and Health, 2011)
รัฐบาลของฟินแลนด์ยังมียุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ 2 ประการที่จะช่วยสนับสนุน
การสูงวัยในที่เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ หนึ่ง บทบาทของรัฐที่ยังคง
เน้นให้บริการในฐานะที่เป็นรัฐสวัสดิการ และสอง คือ เน้นการแก้ปัญหา
ในระยะยาวหรือมองไปถึงผู้ที่ก�ำลังจะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตรุ่นต่อ ๆ ไป
ดังนั้น จะเปิดให้มีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ภาคสังคมและ
เครือข่ายทางสังคม (ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน) เพื่อเข้ามามีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมสภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุรวมถึงเรื่องที่อยู่อาศัย วิธีการของภาครัฐ
ที่ จั ด ท� ำ แบ่ ง ออกเป็ น 3 ด้ า นหลั ก คื อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย พร้ อ มสิ่ ง สนั บ สนุ น
(Supported housing) กับที่อยู่อาศัยพร้อมบริการ (Service Housing)
และบริการการส่งต่อ (Transfers)
• ที่อยู่อาศัยพร้อมสิ่งสนับสนุน (Supported housing)
เป็นการจัดหาบริการด้านต่าง ๆ รวมการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ รงชี วิ ต ประจ� ำ วั น ของผู ้ สู ง อายุ ที่ บ ้ า นที่ ตั ว เอง
เป็นเจ้าของหรืออาจเป็นบ้านที่เช่าอยู่ก็ได้ ความถี่ของบริการอาจขึ้นอยู่กับ
ความต้องการและสมรรถภาพร่างกายของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ที่อยู่อาศัย
พร้อมสิ่งสนับสนุนเป็นบริการที่มุ่งให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่อาศัยได้อย่าง
แข็งแรง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และอยู่อย่างอิสระตามล�ำพัง
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• ที่อยู่อาศัยพร้อมบริการ (Service Housing)
เป็นบริการประเภทที่เหมาะกับผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลอย่างสม�่ำเสมอ
แต่ไม่ใช่เป็นลักษณะการดูแลเชิงสถาบัน เนื่องจากยังคงเน้นให้ผู้สูงอายุ
สามารถอาศัยในบ้าน แฟลต หรือทีอ่ ยูอ่ าศัยรูปแบบต่าง ๆ ทีเ่ ป็นสถานที่
อยู่เดิมของตัวเอง แต่ขณะเดียวกันก็สามารถได้รับบริการต่าง ๆ เพื่อที่จะ
ช่วยให้ด�ำรงชีวิตอยู่ในสถานที่นั้น ๆ ได้ บริการจะมีตั้งแต่การช่วยเหลือ
ดู แ ลงานภายในบ้ า น บริ ก ารอาหาร ความช่ ว ยเหลื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยี ไปจนถึงบริการทางด้านสุขภาพในระดับที่แตกต่างกัน
• บริการการส่งต่อ (Transfers)
การให้บริการส�ำหรับผูส้ งู อายุทชี่ ราภาพ อ่อนแอ หรือป่วยหนักนัน้ จะมีระดับ
การดูแลที่ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ แต่หากผู้สูงอายุต้องการ
การดูแลโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูส้ งู อายุสามารถย้ายไปเข้าสูก่ ารดูแลทีโ่ รงพยาบาล
หรือสถานบริบาลผู้สูงอายุได้ ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของ The Housing
Finance and Development Centre (ARA) แม้ว่าจะมีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องย้ายไปอยู่ในสถานบริบาล แต่ศูนย์ ARA ได้พยายามปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายในที่พักให้ดียิ่งขึ้น และ
เหมาะแก่การรองรับตามความต้องการของผู้สูงอายุโดยเฉพาะเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม การย้ายผู้สูงอายุจะต้องได้รับการพิจารณาถึงความจ�ำเป็น
และความเหมาะสมก่อน เพื่อเป็นการยืดระยะเวลาของการสูงวัยในที่เดิม
ให้ออกไปนานที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
การให้บริการเหล่านี้ จะมีเทศบาลและส�ำนักงานจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ
ด�ำเนินการและรับผิดชอบควบคุม รวมถึงกรณีที่เป็นการด�ำเนินการให้บริการ
โดยบริษัทเอกชน เป็นต้นว่า ผู้สูงอายุสามารถเลือกรับบริการได้หลายระดับ
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และสามารถเลือกผู้ให้บริการที่อาจมาจากฝ่ายเทศบาลเองหรือบริการจาก
ภาคเอกชนก็ได้ ซึ่งแน่นอนว่าจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม
ผู้สูงอายุจะได้รับค�าปรึกษาและการดูแลจากหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้แน่ใจว่า
ผู้สูงอายุสามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการด�ารงชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมที่สุด (The City of Helsinki, 2020)

รูปที่ 11 :
เปาหมายของร้อยละการสูงวัยในที่เดิมของผู้สูงอายุที่มีอายุ 75 ขึ้นไป
ที่รัฐบาลฟินแลนด์มุ่งบรรลุ
ที่มา: สังเคราะห์ โดยคณะผู้จัดท�า

Housing Policy for Older People:
History and Lessons from the International Good Practices

77

ระหว่างปี 2001-2013 การด�ำเนินตามแนวทางดังกล่าว ยังมีความแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติของแต่ละเทศบาลในแต่ละพื้นที่ บางเทศบาลได้เริ่ม
ด�ำเนินแล้ว ขณะที่บางพื้นที่ยังไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร ท�ำให้ในเดือน
กรกฎาคม ปี 2013 รัฐบาลได้ออกกฎหมายชื่อว่า “The Act on Care
Services for the Older Population” เพื่อให้ทุกเทศบาลวางแผนการปฏิบัติ
อย่ า งจริ ง จั ง เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารสู ง วั ย ในที่ เ ดิ ม ของตนเอง ซึ่ ง บริ ก ารหลั ก ทั้ ง
3 ด้านดังกล่าวข้างต้น เป็นเครื่องมือหลักที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ
บริการในพื้นที่ที่ตนเองคุ้นเคย มากกว่าที่จะย้ายที่อยู่อาศัย เพื่อวิ่งเข้าหา
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพ
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นโยบายที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ :
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สหรำชอำณำจักร
United Kingdom

“ที่อยู่อำศัยควรที่จะปรับเปลี่ยน
และออกแบบใหม่ได้ เพื่อให้เกิด
‘ควำมยืดหยุ่น’ ทั้งต่อสภำพร่ำงกำย
และควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลงไป”
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ที่อยู่อาศัยที่ปรับเปลี่ยนและเข้าถึงได้
(Accessible and Adaptable Housing)
สถานการณ์ ผู ้ สู ง อายุ ใ นสหราชอาณาจั ก รมี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การก� ำ หนด
นโยบายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของรัฐเช่นกัน เนื่องจากข้อมูลสถิติในปี 2019
จากประชากรทัง้ หมดจ�ำนวน 66.4 ล้านคน พบว่า มีผสู้ งู อายุทมี่ อี ายุ 65 ปีขนึ้ ไป
สูงถึงร้อยละ 18.5 (UN et al., 2020) และภายในปี 2030 ประชากร 1 ใน 5
ของสหราชอาณาจักรจะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป (AgeUK, n.d.)
นโยบายล่าสุดที่น่าสนใจของสหราชอาณาจักร ซึ่งก�ำหนดโดย The National
Planning Policy Framework (NPPF) คือการจัดการที่อยู่อาศัยภายใต้
แนวคิด “ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีป่ รับเปลีย่ นและเข้าถึงได้” เพือ่ ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุสามารถ
อาศัยอยูใ่ นบ้านเดิมได้ ทัง้ ในกรณีทมี่ แี ละไม่มสี มาชิกครอบครัวดูแล โดยมุง่ เน้น
ให้สามารถพึ่งพิงตนเองได้และเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายส�ำหรับการพึ่งพิงบ้านพักคนชรา
สิ่ ง ที่ น ่ า สนใจ คื อ นโยบายของสหราชอาณาจั ก รได้ ส นั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การ
เตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อประชากรตัดสินใจจะซื้อหรือเช่าที่อยู่อาศัย
ดีกว่ามาปรับปรุงที่อยู่อาศัยของตนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู ้ สู ง อายุ ใ นภายหลั ง แนวคิ ด ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ที่ ป รั บ เปลี่ ย นและเข้ า ถึ ง ได้ ข อง
สหราชอาณาจั ก รจะเน้ น ความปลอดภั ย ทั้ ง ภายนอกและภายในบ้ า น
(Ministry of Housing, Communities & Local Government, n.d.)
รั ฐ บาลจึ ง ได้ ก� ำ หนดเป้ า หมายการด� ำ เนิ น งานที่ จ ะช่ ว ยผลั ก ดั น นโยบายนี้
ให้เกิดขึ้นได้จริงไว้ ดังนี้
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นโยบายที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ :
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละบทเรี ย นจากแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นต่ า งประเทศ

(1) รัฐควรจัดบริการให้คำ� แนะน�ำ ณ จุดแรก (First Stop Advice Service)
		 เพื่อให้ผู้สูงอายุโทรศัพท์หรือเข้ามาติดต่อเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่อง
		 ทีอ่ ยูอ่ าศัยแบบครบวงจร และแนะน�ำจุดให้บริการผูส้ งู อายุในแต่ละชุมชน
(2)
		
		
		
		
		
		

รัฐควรให้เงินทุนสนับสนุนการขยายบริการหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการ
ปรั บ ปรุ ง ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ (Home Improvement
Agencies, HIA) โดยจะส่งช่างซ่อมเข้าไปปรับปรุง ดูแลเรื่องการ
ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและ
สร้างสุขภาวะที่ดีต่อร่างกายและจิตใจแก่ผู้สูงอายุ เพื่อตอบโจทย์เรื่อง
ผู้สูงอายุส่วนมากที่ไม่ชอบย้ายที่อยู่และต้องการอยู่ในบ้านของตนเอง
ให้นานที่สุด

(3)
		
		
		
		
		
		
		
		

กรณี ที่ ผู ้ สู ง อายุ ต ้ อ งการย้ า ยบ้ า น รั ฐ ควรสนั บ สนุ น ให้ ก ารย้ า ยบ้ า น
สามารถท�ำได้โดยสะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้สามารถ
เจ้าของบ้านได้งา่ ยขึน้ ด้วยการให้คำ� แนะน�ำในการซือ้ บ้าน การจ�ำนองบ้าน
เพื่อเอาเงินไปปรับปรุงที่อยู่อาศัยตนเองให้เหมาะแก่ผู้สูงอายุ และการ
วางแผนสถานภาพทางการเงิน กรณีบ้านเช่าของเอกชนควรสนับสนุน
ให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านส�ำหรับผู้เช่าที่เป็นผู้สูงอายุ เช่น เมื่อมี
การย้ายออก ผู้ให้เช่าควรเริ่มพิจารณาที่จะปรับปรุงห้องเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผู้เช่าที่สูงอายุ โดยรัฐต้องให้ค�ำแนะน�ำ หาทางช่วยเหลือ
ทางการเงิน หรือการอ�ำนวยความสะดวก

(4) การวางแผนนโยบายของชาติ ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อก�ำหนดลักษณะ
		 ขั้ น พื้ น ฐานของที่ อ ยู ่ อ าศั ย ที่ เ หมาะสมแก่ ผู ้ สู ง อายุ แ ละมี ก ารประเมิ น
		 คุณภาพที่อยู่อาศัยดังกล่าว
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(5) นโยบายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุยังต้องเผยแพร่ในระดับท้องถิ่น
		 เพื่ อ ก� ำ หนดและให้ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของบ้ า น
		 ที่เหมาะแก่ผู้สูงอายุ
(6)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

บ้านที่สร้างขึ้นใหม่โดยทั้งเอกชนและสวัสดิการของรัฐ ควรมีคุณภาพ
ที่เหมาะสมแก่การอยูอ่ าศัยและความต้องการในระยะยาวตามข้อก�ำหนด
The Category 2 Building Regulation ที่ได้ปรับแก้ไขล่าสุดเมื่อ
ปี 2016 เพื่อบังคับใช้ในเกาะอังกฤษ (อังกฤษและสกอตแลนด์ ยกเว้น
เวลส์) ข้อก�ำหนดดังกล่าว จะเป็นแนวทางให้ปรับใช้กับที่อยู่อาศัยที่เป็น
บ้าน แฟลต ตึกที่มีห้องที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยไม่ว่าจะมีห้องจ�ำนวนมาก
หรื อ น้ อ ยก็ ต าม ร้ า นค้ า สถาบั น อาคารสาธารณะ โรงแรมหอพั ก
โดยมีรายละเอียดส�ำคัญที่น่าสนใจ เช่น การก�ำหนดขนาดพื้นที่และ
ลักษณะห้องน�้ำในที่พักอาศัย (ประตูควรเปิดออกด้านนอก ที่อาบน�้ำ
ต้องกว้างพอส�ำหรับรถเข็น) ราวจับ ขยายขนาดพื้นที่จอดรถ ความกว้าง
และการออกแบบขั้นพื้นฐานของห้องนอน ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ฯลฯ
และยังต้องผ่านการตรวจสอบที่เรียกว่า “Age Proofed” เพื่อให้แน่ใจว่า
ที่อยู่อาศัยสามารถตอบสนองผู้สูงอายุ หรือผู้ที่จะกลายเป็นผู้สูงอายุ
ในอนาคตได้

(7)
		
		
		

การเชื่ อ มโยงเรื่ อ งที่ อ ยู ่ อ าศั ย กั บ เรื่ อ งสุ ข ภาพ โดยร่ ว มมื อ กั บ ศู น ย์
พยาบาลเพื่ อ ให้ ค�ำ ปรึ ก ษาทางโทรศั พ ท์ เพื่ อ ลดปั ญ หาที่ น� ำ ไปสู ่ ก าร
เจ็บไข้ได้ป่วย การเกิดอุบัติเหตุที่บ้าน รวมถึงพัฒนาระบบขนส่งเพื่อ
ลดปัญหาความรู้สึกโดดเดี่ยว

(8) ความร่วมมือระหว่างภาคส่วน เช่น กระทรวงสาธารณสุข (Department
		 of Health) คณะกรรมการที่ อ ยู ่ อ าศั ย ชุ ม ชน และรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น
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		 (Ministry of Housing, Communities and Local Government)
		 และการบริการทางด้านสุขภาพในอังกฤษ (National Health Service
		 (NHS), England)
จุดเด่นของนโยบายที่สหราชอาณาจักรพัฒนา คือแนวคิดเรื่อง “ที่อยู่อาศัย
ตลอดช่วงชีวิต” (Lifetime housing) หรือการที่มาตรฐานของที่อยู่อาศัย
ที่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นและออกแบบใหม่ ไ ด้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด “ความยื ด หยุ ่ น ”
ทั้งต่อสภาพร่างกายและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมาย
ให้ที่อยู่อาศัยของรัฐค่อย ๆ ปรับให้เข้าสู่มาตรฐานของที่อยู่อาศัยตลอด
ช่วงชีวิตและจะขยายไปสู่ภาคเอกชนตามล�ำดับ
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ออสเตรเลีย
Australia

“ผู้สูงอำยุควรอยู่ใกล้
ครอบครัว เพื่อนฝูง ชุมชน
ให้มำกที่สุด”
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นโยบำยที่ อ ยู ่ อ ำศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อำยุ :
ประวั ติ ศ ำสตร์ แ ละบทเรี ย นจำกแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นต่ ำ งประเทศ

โครงการถนนมหาสมุทร (The Ocean Street Project)
การประกาศใช้กฎหมายในปี 1984 เกี่ยวกับ Home and Community Care
(HACC) โดย HACC ท� ำ หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ที่ บ ้ า น การดู แ ล
เรื่องส่วนตัว การดูแลรักษาบ้าน และการปรับเปลี่ยนโปรแกรมของ HACC
ได้แสดงถึงการเปลี่ยนค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า “สูงวัย” (Aged) ที่เน้นอายุ
มาเน้นเรื่อง “ความจ�ำเป็น” (Needs) เพื่อเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
“ความจ�ำเป็น” ขยายครอบคลุมถึงผู้สูงอายุและคนหนุ่มสาวที่พิการด้วย
ปี 1997 รัฐบาลออสเตรเลียเริ่มมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ (The
Aged Care Policy) ที่อ�ำนวยความสะดวกเรื่องการย้ายผู้สูงอายุระหว่าง
สถานที่ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ บริ ก ารทางสุ ข ภาพหรื อ พยาบาล ต่ อ มาในปี 2002
ความคิดเกี่ยวกับการสูงวัยในที่เดิมได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล
ที่ท�ำโดย The Australian Institute of Health and Welfare (AIHW)
เพื่อเน้นการสูงวัยในที่เดิมอย่างจริงจังและลดการย้ายผู้สูงอายุไปมาระหว่าง
ที่อยู่อาศัย สถานดูแล หรือสถานพยาบาล เนื่องจากผู้สูงอายุที่ต้องการสถาน
ที่พ่ึงพิงอย่างบ้านพักคนชรา สถานดูแลผู้สูงอายุ และเตียงในโรงพยาบาล
มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น รัฐจึงหันมาด�ำเนินนโยบายเรื่อง
การให้ บ ริ ก ารเพื่ อ สนั บ สนุ น การสู ง วั ย ในที่ เ ดิ ม และเพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง ของ
ชุมชนแทน ได้แก่
(1)
		
		
		

บริการการดูแลในชุมชนและที่บ้าน (Home and Community Care
Services - HACC) เพื่อให้บริการต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ
เพื่อให้อยู่ได้ด้วยตนเอง และเป็นแหล่งข้อมูลที่ใหญ่สุดเพื่อให้บริการแก่
ผู้สูงอายุในระดับชุมชน โดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล
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(2) ชุดการดูแลผู้สูงอายุ (Aged Care Packages) แต่ขึ้นอยู่กับความ
		 ต้ อ งการแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ ง มี ที ม งานที่ ตั้ ง ขึ้ น มาเพื่ อ ตรวจสอบการดู แ ล
		 ผู้สูงอายุ (Aged Care Assessment Teams)
(3) ชุดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Community Aged Care Packages 		 CACP) – ให้บริการและดูแลความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุ
		 ในชุมชน เพื่อลดจ�ำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลจากบ้านพักคนชรา
(4) การดูแลผูส้ งู อายุทบี่ า้ น (Extended Aged Care at Home - EACH) –
		 ให้บริการและดูแลสุขภาพในระดับที่สูงขึ้นที่บ้านของผู้สูงอายุ เพื่อลด
		 จ�ำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลจากบ้านพักคนชรา
(5) การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมที่บ้าน (Extended Aged Care
		 at Home-Dementia EACH-D) – ตอบสนองความต้องการการดูแล
		 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมที่บ้าน
(6)
		
		
		
		

โครงการอื่น ๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เพิ่งฟื้นร่างกายจากอาการ
ป่วยก่อนที่จะส่งตัวจากโรงพยาบาลกลับสู่บ้าน (Transition Care
Packages) บริ ก ารเอนกประสงค์ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งการดู แ ลในชุ ม ชน
การช่วยสนับสนุนบริการสุขภาพแก่ชนกลุ่มน้อย ทหารผ่านศึก และ
ครอบครัว

ความรับผิดชอบหลักของการด�ำเนินนโยบายดังกล่าวอยู่ที่สภาท้องถิ่นเป็น
ผู้ดูแลและจัดบริการเกี่ยวกับงานผู้สูงอายุ โดยร่วมมือกับตัวแทนจากกระทรวง
ผู้จัดหาบริการ และองค์กรผู้สูงอายุ เพื่อสร้างชุมชนที่ดีแก่ผู้สูงอายุด้วยการ
ให้ข้อมูลการดูแลและการรักษาสุขภาพ การสร้างบ้านและชุมชนที่เหมาะแก่
ผู้สูงอายุ ผลจากการประเมินพบว่า ความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับชุมชนเข้มแข็งขึ้น
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รวมถึงการยอมรับฟังประสบการณ์และค�ำแนะน�ำจากบริการที่ท้องถิ่นสร้างขึ้น
บางท้องที่มีปัญหาเกิดขึ้นว่า รัฐมองว่าการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นหน้าที่
ของแต่ละบุคคล ขณะที่ชุมชนมองว่ารัฐควรเป็นผู้สนับสนุนหลัก
อย่างไรก็ตาม ด้วยจ�ำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล
ล่ า สุ ด ปี 2019 อยู ่ ใ นออสเตรเลี ย ถื อ ว่ า เป็ น สั ง คมสู ง วั ย อย่ า งสมบู ร ณ์
ซึ่งประชากรสูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปในออสเตรเลีย มีมากถึงร้อยละ 15.9
จากจ�ำนวนประชากรทั้งหมด 25.36 ล้านคน (UN et al., 2020) และ
จากการคาดประมาณพบว่าในปี 2066 จ�ำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
จะมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 21-23 ของประชากรทั้งหมด (Australian Bereau
of Statistics, n.d.) ท�ำให้เบเนฟวเลินท์ (The Benevolent Society - TBS)
องค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อี 1813 และดูแลเรื่อง
สุขภาพและบริการแก่ชมุ ชนมานานกว่า 200 ปี รวมถึงเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับ
สถานบริบาลมาตั้งแต่ปี 1964 กระทั่งในปี 2009 เบเนฟวเลินท์ได้สรุปแนวทาง
ของที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุในออสเตรเลียที่จะตอบโจทย์เรื่องการสูงวัย
ในที่เดิมได้ กล่าวคือ เบเนฟวเลินท์ได้วางแผนพัฒนาอพาร์ทเมนต์ภายใต้
แผนงานชื่อว่า โครงการถนนมหาสมุทร ซึ่งได้อิทธิพลของแนวคิดมาจาก
รู ป แบบอพาร์ ท เมนต์ เ พื่ อ ชี วิ ต ของเนเธอร์ แ ลนด์ ที่ พั ฒ นาโดยฮิ ว แมนิ ทั ส
ผสมผสานกับแนวคิดเรื่องอพาร์ทเมนต์ที่ผ่านการตรวจสอบว่าเหมาะกับการ
สูงวัย หรือเรียกว่า “Age Proof Apartment” และ “ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีป่ รับเปลีย่ น
และเข้าถึงได้” ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด ของสหราชอาณาจั ก ร (ACIL Tasman
Economic Policy Strategy, 2009)
หลักการส�ำคัญของโครงการถนนมหาสมุทร หรือ AFL Complex for Australia
คื อ การสร้ า งโอกาสให้ ผู ้ สู ง อายุ ส ามารถมี บ ้ า นในชุ ม ชนของตนเองได้ แ ละ
อยู่อาศัยในที่อยู่ของตนจนสิ้นสุดอายุขัย โดยเป้าหมายคือผู้สูงอายุมากกว่า
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ร้อยละ 95 ไม่ควรต้องย้ายบ้านอีก (The Benevolent Society, 2009)
และยังสามารถเข้าถึงบริการตามความต้องการต่าง ๆ เพือ่ หลีกเลีย่ งการย้ายทีอ่ ยู่
ในบั้นปลายชีวิตหรือช่วงเวลาที่กลายเป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพและ
เป็นการลดภาวะโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุ รวมถึงให้พวกเขาได้อาศัยอยู่ใกล้
ครอบครั ว เพื่ อ นฝู ง และชุ ม ชนมากที่สุด (ACIL Tasman Economic
Policy Strategy, 2009) อพาร์ทเมนต์ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นทางออกหนึ่ง
ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถควบคุมงบประมาณที่จะ
เกิดจากการดูแลผู้สูงอายุได้ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาชุมชนโดยรอบของ
อาคาร (O’Neill, 2009) โดยมีการเปิดรับคนภายนอกเข้ามาท�ำกิจกรรม
ในลานสาธารณะเพื่อให้กลายเป็นศูนย์รวมของชุมชนเช่นเดียวกับ Village
Square ในเนเธอร์แลนด์ (มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวัน สโมสร ร้านอาหาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ ศูนย์ข้อมูล ฯลฯ)
เบเนฟวเลินท์ได้วางแผนงานไว้ว่า อพาร์ทเมนต์ควรตั้งอยู่ในท�ำเลที่มีระบบ
การขนส่งเข้าถึงและเชื่อมโยงให้ทั่วถึงกันทั้งเมืองซิดนีย์ มีร้านค้าและบริการ
ทางสุ ข ภาพที่ ตั้ ง อยู ่ ไ ม่ ไ กลออกไป ในแง่ ข องสภาพแวดล้ อ มยั ง เหมาะแก่
การอยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุด้วย สิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายในได้ออกแบบ
ตามหลักการของการออบแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) เช่น พื้นที่
ราบ ทางลาด ขนาดพื้นที่ส�ำหรับรถเข็น ความสูงของสวิตช์ไฟ ติดตั้งสัญญาณ
ฉุกเฉิน การลงทุนควรได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลส่วนกลางและรัฐบาล
ท้องถิ่นด้วยในรูปแบบของการเป็นหุ้นส่วน เพื่อให้เบเนฟวเลินท์สามารถ
สนั บ สนุ น ทางการเงิ น ได้ ถึ ง ร้ อ ยละ 40 ของราคาที่ อ ยู ่ อ าศั ย ที่ เ น้ น ให้ แ ก่
ผูส้ งู อายุทมี่ รี ายได้นอ้ ย (The Benevolent Society, 2010) เมือ่ แรกเข้าอาศัย
จะได้รับส่วนลดร้อยละ 30 และอีกร้อยละ 10 จะเป็นส่วนลดค่าเช่าส�ำหรับ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีสินทรัพย์ของตัวเอง โดยที่อัตราค่าเช่าจะเป็นอัตราเดียวกันกับ
ค่าเช่าบ้านของรัฐอื่น ๆ นั่นคือ 268 ดอลล่าร์ออสเตรเลียส�ำหรับหนึ่งคนและ
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342 ดอลล่าร์ออสเตรเลียส�ำหรับคู่สามีภรรยา ส�ำหรับการเช่า 2 สัปดาห์
(ข้อมูลปี 2009)
แผนการนีไ้ ด้ผา่ นการประเมินโดยชุมชน จากการส�ำรวจประชาชนทีม่ อี ายุ 18 ปีขนึ้
ไปพบว่ า ร้ อ ยละ 92 สนั บ สนุ น โครงการถนนมหาสมุ ท ร และเห็ น ด้ ว ย
อย่างมากที่ควรมีการสนับสนุนทางการเงิน หรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาถูกกว่า
ท้องตลาด โดยวัยหนุ่มสาวเห็นว่า บริการด้านสุขภาพเป็นข้อดีของโครงการนี้
ขณะที่ ผู ้ สู ง อายุ เ ห็ น ว่ า การได้ อ ยู ่ ใ นชุ ม ชนเดิ ม ใกล้ เ พื่ อ นบ้ า นเดิ ม ของตน
เป็นข้อดีที่มีความส�ำคัญ (Bartlett & Carroll, 2011) อย่างไรก็ตาม แผนการ
สร้ า งโครงการถนนมหาสมุ ทรในออสเตรเลี ย ยั ง ไม่ มี ค วามคื บ หน้ า มากนั ก
แต่ความน่าสนใจคือ การรับเอาแนวคิดจากประเทศอื่น ๆ มาผสมผสานและ
ปรับใช้ให้เข้ากันกับบริบทของประเทศตน ท�ำให้เป็นการยืนยันว่า กรณีศึกษา
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่อนข้างประสบความส�ำเร็จในการสร้างที่อยู่อาศัย
ส�ำหรับผู้สูงอายุและมีวิธีการบริหารจัดการที่น่าสนใจ
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สรุ ป แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี (good practices) ด้ า นการจั ด การที่ อ ยู ่ อ าศั ย
ส�ำหรับผู้สูงอายุของ 7 ประเทศ

ชื่อโครงการ : อพาร์ทเมนต์เพื่อชีวิต
(APARTMENTS FOR LIFE)
ปี 1995
ประเทศ

เนเธอร์แ ลนด์

วัตถุประสงค์

1. ที่อยู่อาศัยที่ราคาถูกกว่าตลาด
2. ช่วยให้ผู้สูงอายุอยู่ได้โดยมีความสุขและเป็นอิสระ
(Happiness and autonomy)
3. ลดจ�ำนวนผู้สูงอายุที่พึ่งพิงบ้านพักคนชรา

แนวคิดนโยบาย

•
•
•
•

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

• ฮิวแมนิสทัส (The Humanitas Foundation)
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
• สนับสนุนโดยรัฐบาลกลางและชุมชนท้องถิ่น

วิธีการ

1. รับผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล 3 ระดับ
2. ผู้สูงอายุมีหน้าทีผลัดเปลี่ยนกันดูแลตรวจตรา
3. นักศึกษาเป็นผู้อาศัยส่วนน้อยเข้าพักฟรี แต่มีหน้าที่
เป็น Good neighbour ที่ดีส่วนน้อย
4. พัฒนาพื้นที่ Village square เชื่อมโยงกับชุมชน

กลไกติดตามประเมินผล

• Pilot project
• รายงานประจ�ำปี
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การสูงวัยในที่เดิม
การอยู่ร่วมกันระหว่างรุ่นวัย
เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
แนวคิดอะไรก็ท�ำได้และเป็นไปได้ (Yes Culture)

นโยบายที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ :
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละบทเรี ย นจากแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นต่ า งประเทศ

ชื่ อ โครงการ : อาคารจตุ รั ส แห่ ง อเมริ ก า
(THE PLAZA DE AMERICA BUILDING)
ปี 2008
ประเทศ

สเปน

วัตถุประสงค์

1. ที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
2. ช่วยให้ผู้สูงอายุอยู่ได้โดยล�ำพัง
3. ลดภาวะโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุ

แนวคิดนโยบาย

• การสูงวัยในที่เดิม
• การอยู่ร่วมกันระหว่างรุ่นวัย

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

• เทศบาลอาลิกันเต (ผู้รับผิดชอบหลัก)
• กระทรวงพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เงินช่วยเหลือ
ร้อยละ 20 และให้เงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ)
• สภาท้องถิ่นอาลิกันเต ให้เงิน 995,000 ยูโร
เพื่อจัดท�ำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวัน
• เอกชน (ท�ำที่จอดรถ)

วิธีการ

1. แบ่งห้องในอาคารร้อยละ 78 ส�ำหรับผู้สูงอายุ และ
ร้อยละ 22 ส�ำหรับคนวัยหนุ่มสาว
2. วัยหนุ่มสาวมีหน้าที่ดูแลให้บริการชุมชน
ดูแลผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม
3. ลดค่าเช่าให้ต�่ำกว่าราคาตลาดถึงร้อยละ 50
ส่วนที่เหลือตั้งแต่เริ่มลงทุนสร้างรัฐบาลชาติและ
ท้องถิ่นจะเป็นผู้สนับสนุนแรกเริ่ม และบริหาร
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากรายได้ค่าเช่าที่ได้รับ
4. มี Day Care Centre ส�ำหรับผู้อาศัยและชุมชน

กลไกติดตามประเมินผล

• การท�ำส�ำรวจความพอใจจากผู้เข้าพักอาศัย
โดยมหาวิทยาลัยอาลิกันเต
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ชื่อโครงการ : โครงการโทโยชิคิได
(TOYOSHIKIDAI PROJECT)
ปี 2012
ประเทศ

ญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์

1. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้เหมาะสม
2. พัฒนาศูนย์ให้บริการในชุมชน เพื่อตอบสนอง
ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลที่บ้าน
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถอาศัยอยู่ในบ้านเดิมและ
มีปฏิสัมพัน์กับคนในชุมชนได้

แนวคิดนโยบาย

• การสูงวัยในที่เดิม
• เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
• ระบบการดูแลเชิงบูรณาการโดยมีชุมชนเป็นฐาน

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

•
•
•
•
•

วิธีการ

1. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน
2. สร้างศูนย์สุขภาพครบวงจร เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุ
ในชุมชนหลายระดับ
3. จัดกิจกรรมและการสร้านแก่ผู้สูงอายุ

กลไกติดตามประเมินผล

• มีการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน
• การจัดกิจกรรมประจ�ำปีเพื่อส�ำรวจความคิดเห็น
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รัฐบาล
เทศบาลท้องถิ่น
เอกชน
มหาวิทยาลัยโตเกียว
องค์กรอิสระ

นโยบายที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ :
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละบทเรี ย นจากแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นต่ า งประเทศ

ชื่อโครงการ : แฟลตสามรุ่นวัย
(3GEN FLAT)
ปี 2013
ประเทศ

สิง คโปร์

วัตถุประสงค์

1. สร้างที่อยู่อาศัยส�ำหรับครอบครัว 3 รุ่น
ที่มีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุ
2. ส�ำหรับผู้ที่มีที่มีรายได้น้อย
3. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่และการดูแล
ผู้สูงอายุ

แนวคิดนโยบาย

• การสูงวัยในที่เดิม
• การอยู่ร่วมกันหลายรุ่นวัย
• เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

• Housing and Development Board, HDB

วิธีการ

1. HDB ดูแลวัสดุในการก่อสร้างและปรับปรุง
เพื่อให้ราคาต้นทุนต�่ำ
2. รับสมัครผู้เข้าอยู่อาศัยโดยดูจากพื้นฐานรายได้
และครอบครัวขยายจะมีโอกาสได้รับสิทธิก่อน
3. พัฒนาพื้นที่ภายในอาคารให้เป็นการออกแบบ
เพื่อทุกคนและรอบ ๆ อาคารให้มีสภาพแวดล้อม
ที่เป็นมิตรกับทุกคน

กลไกติดตามประเมินผล

มีการส�ำรวจความพอใจขอผู้สูงอายุที่ พักอยู่ในโครงการ
ของ HDB
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ชื่อโครงการ : ที่อยู่อาศัยและบริการพร้อมสิ่งสนับสนุน
(SUPPORTED HOUSING AND SERVICE HOUSING)
ปี 2013
ประเทศ

ฟิน แลนด์

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาความสุขสบายและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในมิติเรื่องสุขภาพ การบริการสังคม ระบบบ�ำนาญ
และที่อยู่อาศัย
2. สนับสนุนการมีอิสระและการมีส่วนร่วมในสังคม

แนวคิดนโยบาย

• การสูงวัยในที่เดิม

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

•
•
•
•

วิธีการ

1. บรรจุอยู่ในนโยบายผู้สูงอายุของประเทศ
2. ให้บริการผู้สูงอายุที่บ้าน รวมถึงการรักษาพยาบาล
3. หากผู้สูงอายุต้องการระดับการดูแลที่มากขึ้น
ก็จะมีบริการย้ายไปโรงพยาบาล

กลไกติดตามประเมินผล

ไม่พบข้อมูล
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รัฐ
เขตเทศบาล
ส�ำนักงานจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินการ
ภาคเอกชนด�ำเนินการในส่วนของการให้บริการต่าง ๆ

นโยบายที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ :
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละบทเรี ย นจากแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นต่ า งประเทศ

ชื่อโครงการ : ที่อยู่อาศัยที่ปรับเปลี่ยนและเข้าถึงได้
(ACCESSIBLE AND ADAPTABLE HOUSING)
ปี 2015
ประเทศ

อัง กฤษ

วัตถุประสงค์

1. ต้องการให้ประชาชนตระหนักถึงเรื่องสูงวัยของตน
ในอนาคตตั้งแต่เริ่มซื้อบ้านหรือหาที่อยู่อาศัย
2. หากมีบา้ นอยูแ่ ล้ว ควรเป็นบ้านทีส่ ามารถปรับเปลีย่ น
ให้เข้ากับความต้องการตลอดชีวิตของตนได้
3. ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน
4. ลดภาระการพึ่งพิงบ้านพักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ
หรือสถานบริบาล

แนวคิดนโยบาย

• การสูงวัยในที่เดิม
• ที่อยู่อาศัยที่ปรับเปลี่ยนและเข้าถึงได้
• แนวคิดเรื่องอพาร์ทเมนต์ที่ผ่านการตรวจสอบว่า
เหมาะกับการสูงวัย

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

• The National Planning Policy Framework
(NPPF) (ตั้งโดยรัฐบาล)
• เทศบาลและท้องถิ่นเป็นผู้น�ำไปปฏิบัติ (optional)

วิธีการ

1. ก�ำหนดกฎหมายและคูม่ อื ทีเ่ ป็นมาตรฐานทีอ่ ยูอ่ าศัย
ส�ำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
สิ่งปลูกสร้าง การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่เหมาะสม
2. ตัง้ หน่วยงานกลางเพือ่ ช่วยเหลือด้านการให้คำ� แนะน�ำ
3. ตั้งหน่วยงานที่รับปรับปรุงซ่อมแซมบ้านโดยเฉพาะ
(The coverage of Home Improvement Agencies, HIA)
4. สนับสนุนการจ�ำนองบ้านเพื่อเอาเงินไปปรับปรุง
ที่อยู่อาศัยตนเองให้เหมาะแก่ผู้สูงอายุ

กลไกติดตามประเมินผ

ไม่พบข้อมูล
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ชื่อโครงการ : โครงการถนนมหาสมุทร
(THE OCEAN STREET PROJECT)
ปี 2009
ประเทศ

ออสเตรเลีย

วัตถุประสงค์

1. การสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถมีบ้านในชุมชน
ของตนเองได้และอยู่อาศัยในที่อยู่ของตนจนสิ้นสุด
อายุขัย
2. ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการตามความต้องการ

แนวคิดนโยบาย

• แนวคิดมาจากรูปแบบอพาร์ทเมนต์เพื่อชีวิต
ของเนเธอร์แลนด์
• แนวคิดเรื่องอพาร์ทเมนต์ที่ผ่านการตรวจสอบว่า
เหมาะกับการสูงวัย (Age Proof Apartment)
• ที่อยู่อาศัยที่ปรับเปลี่ยนและเข้าถึงได้

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

• รัฐบาลกลาง
• รัฐบาลท้องถิ่น
• มูลนิธิเบเนฟวเลินท์

วิธีการ

ยังเป็นแค่การศึกษาความเป็นไปได้

กลไกติดตามประเมินผล

-
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นโยบายที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ :
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละบทเรี ย นจากแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นต่ า งประเทศ

เอกสำรอ้ำงอิง
Access Health International. (2016, October). Humanitas
Foundation Rotterdam: Interview with Dr. Hans Becker.
Retrieved October 18] 2019, from https://accessh.org/
wp-content/uploads/2016/10/Dr.-Hans-BeckerHumanitas-Foundation-Rotterdam-for-publication-1.pdf.
ACIL Tasman Economic Policy Strategy. (2009). The Apartments
for Life” Housing, Care and Support Concept for
Older People: An Assessment Economic and Budgetary
Implications of the Benevolent Society’s Proposed
Model for Some Housing Developments for Older
People in Australia. Retrieved October 19, 2019, from
http://www.aph. gov.au/DocumentStore.ashx?id=e
766f7a6-50ba-4615-a5f2-14cd701d987b.
AgeUK. (2019). Brieﬁng: Health and Care of Older People
in England 2019. Retrieved November 11, 2019, from
https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-uk/
documents/reports-Briefing:%20Health%20and%20
Care%20of%20Older%20People%20in%20England%20
2019nd-publications/reports-and-briefings/ health
--wellbeing/age_uk_briefing_state_of_health_and
_care_of_older_people_july2019.pdf.
Antares Consulting. (2014). Analysis of the Care Home for
the Elderly Market in Spain, France, Germany, UK and
Sweden: Outlook for the Spanish Market [Antares
Consulting]. Retrieved March 15, 2020, from https://
www.antares-consulting.com/pdf/2014iInfoeAESTE
ING.pdf.

Housing Policy for Older People:
History and Lessons from the International Good Practices

97

Arentshorst, M. E., Reinier, R., & Peine, A. (2019).
Intergenerational Housing: The Case of Humanitas
Netherlands. Journal of Housing For the Elderly, (33),
244-256.
Australian Bereau of Statistics. (2019, December 20). Population
Projections, Australia, 2017 (base) – 2066. Retrieved
December 20, 2019, from Australian Bereau of Statistics
website: https://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/
mf/3222.0.
Au-Yong, R. (2018, February 14). Larger 3Gen HDB ﬂats
for multi-generation families popular, with 8 in 10 units
booked. Retrieved February 13, 2020, from The
Straits Times website: https://www.straitstimes.com/
singapore/housing/larger-3gen-hdb-ﬂats-for-multi
-generation-families-popular-with-8-in-10-units.
Bartlett, H., & Carroll, M. (2011). Ageing in Place Down
Under. IFA Global Ageing, 7(2), 25–34.
Centre for Public Impact: A BCG Foundation. (2018, August
3). Levensloopbestendige (Apartments for Life) in The
Netherlands. Retrieved October 16, 019, from https://
www.centreforpublicimpact.org/case-study/levensloo
pbestendige-netherlands/.
Dolowitz, D. P., & Marsh, D. (2012). The Future of Policy
Transfer Research. Political Studies Review, 10(3), 339–
345.

98

นโยบำยที่ อ ยู ่ อ ำศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อำยุ :
ประวั ติ ศ ำสตร์ แ ละบทเรี ย นจำกแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นต่ ำ งประเทศ

EGM architecten. (n.d.). Care Homes, the New Way to Get Old:
Dutch health care example for UK revolution in care home
design. Retrieved December 12, 2019, from https://
www.egm.nl/en/architects/media/publications/leven
sloopbestendige-woningen/323.
Expatistan. (2020, June 13). Cost of living in Singapore as of
October, 2019. Retrieved June 13, 2020, from https://
www.expatistan.com/cost-of-living/singapore.
Government of Netherlands. (n.d.). Care and Support at Home.
Retrieved December 14, 2019, from https://www.
government.nl/topics/care-and-support-at-home/
living-independently-for-longer.
Hatano, Y., Matsumoto, M., Okita, M., Inoue, K., Takeuchi, K.,
Tsutsui, T., Hayashi, T. (2017). The Vanguard of
Community-based Integrated Care in Japan: The Effect
of a Rural Town on National Policy. International
Journal of Integrated Care, 17(2), 2.
Kobayashi, M. (2016). The Housing Market and Housing
Policies in Japan (No. No. 558). Asian Development
Bank Institute (ADBI) Working Paper Series. Retrieved
February 12, 2020, from https://www.adb.org/sites/
default/files/publication/181404/adbi-wp558.pdf.
Linton, E., Gubhaju, B., & Chan, A. (2018). Home Alone:
Older Adults in Singapore. Centre for Ageing Research
and Education (CARE).
Ministerial Committee on Ageing, & Ministry of Health.
(2016). I Feel Young in My Singapore: Action Plan
for Successful Ageing. the Ministry of Health.

Housing Policy for Older People:
History and Lessons from the International Good Practices

99

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2019). Welfare: Helping
the Elderly, the Young, and the Disabled. Web-Japan,
Ministry of Foreign Affairs of Japan. Retrieved
October 17, 2019, from https://web-japan.org/factsheet/
en/pdf/e43_welfare.pdf.
Ministry of Health, Labour and Welfare. (2019). Direction of
Health and Welfare Policies for the Elderly over the
Next Five Years: Gold Plan 21. Retrieved Octerber 21,
2019, from https://www.mhlw.go.jp/english/topics/
elderly/care/6.html.
Ministry of Housing, Communities & Local Government.
(n.d.). Guidance: Housing for older and disabled
people. Retrieved October 15, 2019, from
https://www.gov.uk/guidance/housing-for-older-and
-disabled-people#accessible-and-adaptable-housing.
Ministry of Social Affairs and Health. (2011). FINLAND:
Reporting on National Follow-up to the UNECE
Regional Implementation Strategy (RIS) of the Madrid
International Plan of Action on Ageing (MIPAA).
Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health.
Mohd. Razali Agus, Doling, J. F., & Lee, D.-S. (2002). Housing
Policy Systems in South and East Asia. Houndmills,
Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan.
National Report of Japan. (2015). Third United Nations
Conference on Housing and Sustainable Urban
Development. Retrieved April16, 2020, from http://
habitat3.org/wp-content/uploads/Habitat-III-National
-Report-Japan- final.pdf.

100

นโยบำยที่ อ ยู ่ อ ำศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อำยุ :
ประวั ติ ศ ำสตร์ แ ละบทเรี ย นจำกแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นต่ ำ งประเทศ

Okata, J. (n.d.). Towards an Age-Friendly City:
A Case of the Renewal Program at Toyoshiki-dai
District in Kashiwa City. Institute of Gerontology
University of Tokyo. Retrieved March 30, 2020, from
https://sustainable development.un.org/content/
documents/12604okata 150115.pdf.
O’Neill, S. (n.d.). Dutch aged care model to beneﬁt
Australians. Retrieved December 28, 2019, from ABC
News website: https://www.abc.net.au/news/2009-0410/dutch-aged-care-model-to-benefit-australians/
1647188.
Sherwin, J. (2017). Exploring three contemporary residential
responses to older people through an SRV lens.
Plantagenet Ontario: SRV and Ageing, Valor Press.
Retrieved March 30, 2020, from, http://www.
sherwinconsulting.com.au/uploads/1/3/0/0/13003978/
sherwin_exploring_contemp_residential_responses.pdf.
Teoalida. (n.d.). HDB history and ﬂoor plan evolution 1930s
– 2010s. Retrieved December 23, 2019, from https://
www.teoalida.com/singapore/hdbﬂoorplans/#2000.
The Benevolent Society. (2009). Apartments for Life in Australia
Lessons for Australia from Humanitas in the Netherlands.
Paddington, N.S.W.: Benevolent Society. Retrieved
August 9, 2020 from http://www.bensoc.org.au/director/
resources.cfm.
———. (2010). Ageing well in Australia: Time for a rethink
Submission to the Productivity Commission Caring for
Older Australians Inquiry. Paddington: The Benevolent
Society. Retrieved October 17, 2019, https://www.pc.gov.
au/inquiries/completed/aged-care/submissions/sub252.pdf.

Housing Policy for Older People:
History and Lessons from the International Good Practices

101

The City of Helsinki, the I. member municipalities. (2020,
January 8). Supported and service housing. Retrieved
August 1, 2020, https://www.infofinland.fi/en/living
-in-finland/housing/supported-and-service-housing
https://www.infofinland. fi/en/living-in-finland/housing/
supported-and-service-housing.
The Japan Federation of Housing Organizations (Judanren).
(2017). Social Housing Policy in Japan. International
Housing Association (IHA). Retrieved April 4, 2020,
from http://www.internationalhousingassociation.org/
fileUpload_details. spx?contentTypeID=3&conten
tID=254956&subContentID=706249&channelID=38488.
The Local. (n.d.). How rich are Spaniards and
how much do they earn? Retrieved December 20, 2019,
from https://www.thelocal.es/ 20191220/how-richare-spaniards-and-how-much-do-they-earn.
United Nations, Department of Economic and Social Affairs,
& Population Division. (2020). World Population
Ageing, 2019 Highlights. New York: the United Nations.
United Nations: Economic and Social Commission for Asia and
the Pacific (UNESCAP). (2015). Long-term Care of Older
Persons in Japan. Bangkok: SDD-SPPS Project Working
Papers Series: Long-term Care for Older Persons in
Asia and the Pacific.
———. (2017). Addressing the Challenges of Population Ageing
in Asia and the Paciﬁc: Implementation of the Madrid
International Plan of Action on Ageing. Retrieved October 4,
2019, from https://www.unescap.org/publications/
addressing-challenges-population-ageing-asia-andpacific-implementation-madrid.

102

นโยบำยที่ อ ยู ่ อ ำศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อำยุ :
ประวั ติ ศ ำสตร์ แ ละบทเรี ย นจำกแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นต่ ำ งประเทศ

Universidad de Alicante. (2019). Living Places: Intergenerational
Dwellings Plaza de América Building in Alicante. Retrieved
November 10, 2019, from https://www.proyectosupua.es/
lifestyles/sites/default/files/LIFESTYLES_INTER
GENERATIONAL_DWELLING_UPUA_EN.pdf.
World Habitat Awards. (n.d.). Municipal Project for
Intergenerational Housing and Community Services in
Alicante: Finalist 2012. Retrieved October 28, 2019, from
https://www.world-habitat.org/world-habitat-awards/
winners-and-finalists/municipal-project-forintergenerational-housing-and-community-services
in-alicante/.
Yeung, W.-J. J., & Hu, S. (2020). Family and Population
Changes in Singapore: A Unique Case in the Global
Family Change. London: Routledge.
Yuen, B., & Soh, E. (2016). Housing for Older People in
Singapore: An Annotated Bibliography. New York,
NY: Springer Berlin Heidelberg.

Housing Policy for Older People:
History and Lessons from the International Good Practices

103

4
ปจจัยสู่ควำมส�ำเร็จ
ของนโยบำยกำรจัดกำร
ที่อยู่อำศัยส�ำหรับ
ผู้สูงอำยุในต่ำงประเทศ
Factors for success

                                                                                                                               
						

การหั น กลั บ มาให้ คุ ณ ค่ า ต่ อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ดั้ ง เดิ ม
หรือบ้านเดิมของผู้สูงอายุเพื่อสะท้อนหลักการของ
การสู ง วั ย ในที่ เ ดิ ม หรื อ การสร้ า งที่ อ ยู ่ อ าศั ย ใหม่
ที่อยู่พื้นฐานและเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากการพักพิง
ในที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันโดยสิ้นเชิง
ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญของแนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัย
ส�ำหรับผู้สูงอายุในต่างประเทศ โดยหลักการแล้วทั้งสองรูปแบบต่างมุ่งให้
ความส�ำคัญต่อความรู้สึกของการเป็น “บ้าน” ที่มีชีวิตชีวา และเป็นสถานที่
ที่เหมาะสมส�ำหรับการอยู่อาศัยได้จนชั่วชีวิต
ในภาพรวมของแนวปฏิบัติที่หลากหลาย อาจกล่าวได้ว่ามีปัจจัยที่โดดเด่น
ร่วมกัน 3 ประการด้วยกัน ที่เป็นกุญแจสู่ความส�ำเร็จของนโยบายการจัดการ
ที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุในต่างประเทศ ได้แก่ การมุ่งเป้าสู่การสูงวัยใน
ที่เดิม แนวคิดที่ว่าผู้สูงอายุคือหลักชัย และการมีผู้ร่วมคิดที่ดี

106

นโยบายที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ :
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละบทเรี ย นจากแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นต่ า งประเทศ

มุ่งเน้นการสูงวัยในที่เดิม
Move towards ageing in place
พั ฒ นาการของที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ ใ นต่ า งประเทศ โดยเฉพาะใน
7 ประเทศที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้น�ำเสนอในหนังสือเล่มนี้นั้น ทุกประเทศ
เริ่ ม ต้ น จากการที่ รั ฐ บาลเป็ น ผู ้ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาที่ อ ยู ่ อ าศั ย
เชิงสถาบัน เพื่อให้เป็นสวัสดิการทางสังคมส�ำหรับผู้สูงอายุที่ผ่านพ้นช่วงวัย
ท�ำงานมาแล้ว และมักเป็นการมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่มที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ (target-based approach) เนื่องจากมีฐานะยากจนหรือ
ประสบกับภาวะยากล�ำบากในการด�ำรงชีวิตเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตาม
ที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันที่พัฒนาขึ้นโดยรัฐ ได้กลายเป็นต้นแบบของลักษณะ
ที่อยู่อาศัยที่มีบริการหลากหลายระดับ เพื่อรองรับผู้สูงอายุจากทุกกลุ่มฐานะ
และมักเป็นการร่วมสร้างโดยภาคเอกชนทั้งที่แสวงหาก�ำไรและไม่แสวงหาก�ำไร
ในเวลาต่อมา ที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบ้านพักอาศัยส�ำหรับ
ผู ้ สู ง อายุ สถานบริ บ าลผู ้ สู ง อายุ หรื อ ห้ อ งพั ก อาศั ย ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารการดู แ ล
ระยะยาวในโรงพยาบาล ฯลฯ จึงปรากฏอยู่แทบทุกสังคมในต่างประเทศ
ทั่วทุกมุมโลกในช่วงก่อนทศวรรษ 1990
อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์ ประสบการณ์ และบทเรียนจากต่างประเทศ
ด้านการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยเชิงสถาบันทีผ่ า่ นมา ได้ชใี้ ห้รฐั บาลและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
กับการสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุเห็นถึงข้อบกพร่องบางประการของที่อยู่
อาศัยลักษณะดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็นปัญหาเรือ่ งจ�ำนวนทีไ่ ม่มที างทีจ่ ะไม่เพียงพอ
ต่ อ การรองรั บ จ� ำ นวนประชากรสู ง วั ย ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อั น เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งจาก
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เรียกว่า “เบบี้บูม” หรือการที่เด็กเกิดใหม่มีจ� ำนวน
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะการส่งเสริมของภาครัฐที่ต้องการชดเชยจ�ำนวน
การเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สอง
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ปัญหาอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมา คือ ที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันดูเหมือนว่า
จะกลายเป็นที่อยู่อาศัยที่ส่งผลลบต่อสุขภาวะทางจิตใจของผู้สูงอายุและส่งผล
สืบเนื่องไปยังสุขภาวะทางด้านร่างกาย ท�ำให้เกิดการตั้งค�ำถามต่อประเด็น
เรื่อง “ความเหมาะสม” ของที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันที่ทุกประเทศต่างเชื่อมั่น
และพัฒนากันมาอย่างยาวนานอย่างน้อย 30-40 ปีที่ผ่านมา
เมื่อทุกประเทศต่างเผชิญกับปัญหาเรื่องความเหมาะสมในลักษณะเดียวกัน
จึงมีการสร้างหลักเกณฑ์อย่างกว้าง ซึ่งมีสหประชาชาติเป็นผู้ก�ำหนดจุดหมาย
ที่กลายมาเป็นแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ
และต่ อ มาได้ เ ป็ น หลั ก ชั ย ของทุ ก ประเทศที่ จ ะด� ำ เนิ น การเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ข้อส�ำคัญ เช่น การสูงวัยในที่เดิม การอยู่ร่วมกันหลายรุ่นวัยหรือ
ระหว่างรุ่นวัย และการอยู่อาศัยอย่างอิสระ เป็นต้น
แม้ว่าแนวปฏิบัติที่ดีท้ัง 7 ประเทศต่างมีวิธีการในการรับมือและตอบสนอง
ต่อปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุตามกรอบ MIPAA ในรูปแบบ
ที่ แตกต่ างกั น ออกไป แต่ อ าจกล่ า วได้ ว ่ า รู ป แบบในการพั ฒนาที่ อ ยู ่ อ าศั ย
ตาม“แนวทางใหม่” ของทั้ง 7 ประเทศที่เลือกมาน�ำเสนอนี้ ยังคงอ้างอิงอยู่
บนหลักการของการสูงวัยในที่เดิมที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งแนวทางของ
ที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุรูปแบบใหม่สามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง
ด้วยกัน คือ
1. แนวทางที่ส่งเสริมและเน้นการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเดิม ในกรณีของประเทศ
ฟินแลนด์ สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น
2. แนวทางที่ เ น้ น การสร้ า งที่ อ ยู ่ อ าศั ย ใหม่ ที่ ค�ำ นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมต่ อ
ผู้สูงอายุมากขึ้น ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ สเปน และสิงคโปร์
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3. แนวทางที่การผสมผสานระหว่างแนวทางที่หนึ่งกับสอง เช่น การศึกษา
ความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย
จุดเด่นส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่สามารถพบได้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยตาม
แนวทางใหม่ของทั้ง 7 ประเทศ และจ�ำเป็นต้องกล่าวถึง คือ การค�ำนึงถึง
บริ ก ารทางสั ง คมและรู ป แบบการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ น เสมื อ น “รากฐาน”
ส�ำคัญ ที่มักถูกพัฒนาควบคู่ไปกับการออกแบบที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ
เพื่อให้บรรลุหลักการการสูงวัยในที่เดิม

รูปที่ 12 :
3 แนวทางส�ำคัญที่พัฒนาบนหลักการของแผนปฏิบัติการระหว่าง
ประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ
ที่มา : สังเคราะห์โดยคณะผู้จัดท�ำ

ส�ำหรับแนวทางที่ส่งเสริมและเน้นการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเดิม ในกรณีของ
ประเทศฟินแลนด์ สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น มีวิธีการที่ใกล้เคียงกันด้วย
การสนับสนุนให้ผสู้ งู อายุอยูบ่ า้ นเดิมของตนเองให้นานทีส่ ดุ โดยสหราชอาณาจักร
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มี ค วามโดดเด่ น ที่ เ น้ น การสร้ า งบริ ก ารเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมบ้ า น
ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับช่าง เครื่องมือ และบริการซ่อมบ้านในชุมชน รวมถึง
มีการจัดท�ำและกระจายคู่มือ เพื่อชี้แจงมาตรฐานขั้นพื้นฐานของโครงสร้าง
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในแต่ละท้องถิ่นเริ่มตระหนัก
ถึงและหันมาใส่ใจต่อการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหรือแฟลตของตนให้มีสภาพ
ที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ แม้ว่าปัจจุบันแนวทางดังกล่าว
ยังเป็นไปในลักษณะของการให้ค�ำแนะน�ำและขอความร่วมมือจากท้องถิ่น
มากกว่าการบังคับใช้เป็นกฎหมาย แต่ในหลายพื้นที่เริ่มมีการตอบรับนโยบาย
ของรัฐและพยายามน�ำไปปฏิบัติในบรรลุเป้าหมายอย่างน่าสนใจ
ขณะที่ฟินแลนด์และญี่ปุ่น เน้นส่งเสริมการสูงวัยในที่เดิมและชุมชนเดิมด้วย
วิธีการพัฒนาระบบชุมชน ซึ่งจะมีบริการทางสังคมและบริการทางสุขภาพ
ที่ครอบคลุมตามความต้องการและความจ�ำเป็นของผู้สูงอายุ โดยฟินแลนด์
ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาระบบบริการทางสุขภาพหลัก เพื่อให้บริการการ
ดู แ ลที่ บ ้ า น และบริ ก ารการส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยที่ เ ป็ น ผู ้ สู ง อายุ ร ะหว่ า งบ้ า นกั บ
โรงพยาบาล ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการดูแลระหว่างบ้านกับชุมชน
ซึ่งการด�ำเนินงานที่ผ่านมามีพัฒนาการเป็นไปในทางที่ดีขึ้นตลอด เพราะ
สามารถลดจ�ำนวนผู้สูงอายุที่ต้องย้ายออกจากที่อยู่อาศัยเดิม และไปพึ่งพิง
บ้านพักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุได้ ส�ำหรับแนวทางของญี่ปุ่นแม้ว่าจะยังเป็น
การสร้างต้นแบบของบริการภายในชุมชน แต่มีความน่าสนใจที่ญี่ปุ่นให้ความ
ส�ำคัญต่อการพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงบ้านพักอาศัยกับชุมชน และเชื่อมโยง
ระบบบริการทางสังคมเข้ากับระบบบริการสุขภาพ ในแต่ละชุมชนจะมีบริการ
ที่มีลักษณะ “บูรณาการ” หรือครอบคลุมกิจกรรมตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอายุ
และเป็นชุมชนที่ยังรักษามิตรภาพและความสัมพันธ์กับคนกลุ่มวัยอื่นด้วย
เช่น การมีโรงปลูกผักเพื่อสร้างรายได้ มีโรงเรียนสอนภาษา และศูนย์รับเลี้ยง
เด็ก ที่เปิดพื้นที่ส�ำหรับการจ้างงานให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนนั้น โดยระบบ
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บูรณาการดังกล่าวได้ค�ำนึงถึงสุขภาวะทางกายและทางจิตใจ ตลอดจนส่งเสริม
แนวคิดการสูงวัยอย่างมีพลัง (active ageing) ของผู้สูงอายุด้วย
แนวทางที่เน้นการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ จากการพัฒนาที่อยู่อาศัยส�ำหรับ
ผู้สูงอายุของประเทศเนเธอร์แลนด์ สเปน และสิงคโปร์ แม้ว่าสิงคโปร์อาจมี
ข้ อ แตกต่ างจากบริ บ ทของเนเธอร์ แ ลนด์ แ ละสเปนเล็ ก น้ อ ย ที่ ยั ง เป็ น การ
ควบคุ ม และบริ ห ารแบบรวมศู น ย์ อ ยู ่ ที่ ค ณะกรรมการที่ อ ยู ่ อ าศั ย (HDB)
ทั้งหมด ในขณะที่เนเธอร์แลนด์และสเปนจะเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนและ
หน่วยงานท้องถิ่นมีอิสระในการสร้างและออกแบบที่อยู่อาศัยอย่างกว้างขวาง
แต่อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 ประเทศกลับมีเป้าหมายที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
MIPAA และมีจุดยืนร่วมกันที่น่าสนใจหลายประการด้วยกัน ประการแรก
คื อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ลั ก ษณะนี้ ส ร้ า งในรู ป แบบของอาคารทรงสู ง แนวดิ่ ง ที่ ใ ห้
ความส�ำคัญอย่างมากต่อเรื่องการอยู่ร่วมกันหลายรุ่นวัยหรือระหว่างรุ่นวัย
เช่น ในเนเธอร์แลนด์เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับนักศึกษาวัยเรียน
ในประเทศสเปนเน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับกลุ่มวัยท�ำงาน ขณะที่
สิงคโปร์จะเน้นถึงการอยู่ร่วมกันหลายรุ่นวัยหรือสนับสนุนการอยู่อาศัยแบบ
ครอบครัวขยาย ซึ่งทุกรูปแบบเป็นวิธีการที่มุ่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะ
ทางจิตใจของผู้สูงอายุที่เคยประสบมา และต้องการพัฒนาให้เป็นที่อยู่อาศัย
แนวทางใหม่ที่แตกต่างไปจากที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันส�ำหรับผู้สูงอายุที่เคยมีมา
ประการที่สอง คือ การค�ำนึงถึงเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นใหม่
โดยเน้นให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองมาก่อนเป็นอันดับแรก
เพื่อที่จะลดอัตราการย้ายที่อยู่อาศัยของประชากรสูงวัยโดยไม่จ�ำเป็น และยัง
เน้นการเช่าในระยะยาวมากกว่าที่จะเป็นการซื้อ-ขายที่อยู่อาศัยแบบปรกติ
เพื่อคงรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุไว้ แม้ว่าจะมีการ
เปลี่ยนผู้เช่าหรือผู้เข้าพักอาศัย ประการสุดท้าย คือ ความพยายามของ
ผู้สร้างที่อยู่อาศัยดังกล่าวที่ก�ำหนดค่าเช่าให้อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าราคาเช่า
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ที่อยู่อาศัยในท้องตลาด เพื่อเป็นการช่วยเหลือและรองรับการอยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยที่ขณะเดียวกันผู้ให้บริการยังคง
สามารถบริหารค่าใช้จ่ายภายในอาคารที่พักอาศัยได้อย่างเหมาะสม
ส่วนแนวทางที่การผสมผสานระหว่างแนวทางที่หนึ่งกับสอง อย่างเช่นประเทศ
ออสเตรเลี ย แม้ ว ่ า จะมี ค วามคื บ หน้ า ทางด้ า นการน� ำ นโยบายไปปฏิ บั ติ
ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับความก้าวหน้าของประเทศอื่น ๆ ที่กล่าวไปแล้ว
แต่ความน่าสนใจของออสเตรเลีย คือ ได้มีการทบทวนความเป็นไปได้ของ
แนวปฏิบัติที่ดีจากทั้งสองแนวทาง ได้แก่ สหราชอาณาจักรที่เน้นการสูงวัยใน
ที่เดิมและจากเนเธอร์แลนด์ที่เป็นการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ ผลจากการทบทวน
ขององค์กรไม่แสวงหาก�ำไรขนาดใหญ่ร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลีย ค่อนข้าง
เห็ น ด้ ว ยและพึ ง พอใจต่ อ ของการพั ฒนาที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู งอายุ ที่ เ ป็ น
แนวทางใหม่ทั้งสองรูปแบบ ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยยืนยันว่ารูปแบบ
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ แ นวทางใหม่ ที่ ไ ด้ น� ำ เสนอในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ มี
ความน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ในระดับหนึ่ง ที่สามารถเรียนรู้และน�ำมา
ปรั บ ใช้ เ ป็ น แนวทางเพื่ อ พั ฒ นาที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส�ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ ใ นพื้ น ที่ อื่ น ๆ
ได้เช่นกัน

ผู้สูงอายุ คือ หลักชัย
Older people are a milestone
การมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุอย่างชัดเจน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญที่
ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุแนวทางใหม่ สามารถก้าวไปสู่จุดเริ่มต้น
ของความส� ำ เร็ จ ได้ เพราะในช่ ว งแรกที่ ทุ ก ประเทศได้ มุ ่ ง สร้ า งที่ อ ยู ่ อ าศั ย
เชิงสถาบันหรือสถานสงเคราะห์ส�ำหรับผู้สูงอายุ ดูเหมือนว่าเป็นการมุ่งเป้า
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ที่จะให้ความช่วยเหลือ หรือเพื่อบรรเทาความยากจนให้แก่ประชากรที่ไม่ได้
มองไกลไปถึงเรื่อง “สิ่งจ�ำเป็น” หรือ “ความต้องการเฉพาะ” ส�ำหรับผู้สูงอายุ
เป้ า หมายส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นาที่ อ ยู ่ อ าศั ย ในช่ ว งแรกยั ง เป็ น เรื่ อ งของ
ผลประโยชน์ในเชิงสังคมมากกว่า ซึ่งท�ำให้ที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันไม่ได้เป็น
การสร้างอย่างจ�ำเพาะเจาะจงส�ำหรับผู้สูงอายุ แต่มีที่อยู่อาศัยแบบเดียวกัน
แต่ส�ำหรับประชากรกลุ่มอื่น ๆ ในสังคมด้วย เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ฯลฯ
การสร้างที่ไม่มีการมุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุ ท�ำให้ท่ีอยู่อาศัยเชิงสถาบันจึงยังคง
ปราศจากการค� ำ นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ใ นทางสุ ข ภาพหรื อ เอื้ อ ต่ อ ความต้ อ งการ
ของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ ปรับปรุง หรือสร้างใหม่ จุดส�ำคัญคือการ
ให้ความสนใจต่อ “ความต้องการที่จ�ำเพาะเจาะจง” ส�ำหรับผู้สูงอายุมากขึ้น
หากไม่ได้มีการค�ำนึงถึงเป้าหมายที่มีกลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลักชัยแล้ว การพัฒนา
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุจะเกิดขึ้นไม่ได้ และนี่คือจุดแบ่งแยก
ระหว่างที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันแบบดั้งเดิมกับที่อยู่อาศัยที่เป็นแนวทางใหม่

ผู้สมรู้ร่วมคิดที่ดี
Good collaborators
เมื่อมองหาจุดเด่นที่ส�ำคัญร่วมกันอีกประการหนึ่งจากเส้นทางของแนวปฏิบัติ
ของทั้ง 7 ประเทศนี้แล้ว พบว่าประเด็นเรื่องตัวแสดงหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อนโยบาย เป็นองค์ประกอบส�ำคัญและมีบทบาทอย่างมากต่อการขับเคลื่อน
และการบรรลุเป้าประสงค์ของนโยบายด้านที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุในทุก
ประเทศ ในขณะเดียวกันรัฐบาลกลางในระดับประเทศเอง ก็มักจะส่งเสริม
การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชนทั้งที่แสวงและ
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ไม่แสวงหาก�ำไรมาอย่างยาวนาน วิถีปฏิบัติของการร่วมมือในลักษณะของ
public private partnership (PPPs) เช่นนี้ อาจเรียกได้ว่าเป็นแนวคิด
กระแสหลักของสังคมโลกที่พบเห็นได้ในแทบทุกประเทศและทุกสาขานโยบาย
(Hodge & Greve, 2005)
เมื่ อ สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น ที่ ห ลายประเทศเริ่ ม เปลี่ ย นทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ และมีการออกแบบที่ค�ำนึงถึงบริการทางสังคม
ตลอดจนการส่ ง เสริ ม ตั ว แสดงนอกภาครั ฐ ให้ เ ข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มมากยิ่ ง ขึ้ น
กว่ า เดิ ม บทบาทของรั ฐ บาลที่ เ คยเป็ น เจ้ า ภาพหรื อ เป็ น ผู ้ “พายเรื อ
(rowing)” จึงเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ “คัดท้ายเรือ (steering)” แทน
(Farrugia, Reynolds, & Orr, 2008) ท�ำให้เป็นการเปิดพื้นที่ครั้งส�ำคัญ
ต่อความคิดและการออกแบบที่แตกต่างหลากหลาย แต่เป็นความหลากหลาย
ที่น�ำไปสู่การ “สร้างสรรค์” แนวปฏิบัติใหม่ ๆ ของแต่ละประเทศที่วิวัฒนาการ
มาได้อย่างน่าสนใจ
สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ จ ากการร่ ว มมื อ ของหลากหลายภาคส่ ว นในการสร้ า ง
แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นต่ า งประเทศ คื อ ทุ ก ภาคส่ ว นต่ า งมี จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ น
มีความถนัดเฉพาะด้านที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น การขับเคลื่อนนโยบายใหม่
หรือการผลักดันแนวคิดที่ท้าทายต่อสังคม จ�ำเป็นต้องอาศัย “ผู้สมรู้ร่วมคิด
ที่ดี” เพื่อดึงเอาความถนัดของแต่ละภาคส่วนออกมารังสรรค์ประโยชน์ให้ได้
มากที่สุดและในราคาที่คุ้มค่าที่สุด
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5
จุดสุดท้ำย
และจุดเริ่ม ต้น
End and beginning

                                                                                                                               
						

นโยบายการจั ด การที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ
ในต่ า งประเทศ ทั้ ง จากกลุ ่ ม ประเทศแถบยุ โ รปและ
ประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิก สะท้อนให้เห็นฐาน
แนวคิ ด ทางนโยบายในระดั บ โลกที่ ชั ด เจนและไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น มากขึ้ น ตั้ ง แต่ มี แ ผนปฏิ บั ติ ก าร
ระหว่ า งประเทศมาดริ ด ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งผู ้ สู ง อายุ
ในปี 2002 ที่เป็นการให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพและปลอดภัย
ความส�ำคัญของแผนปฏิบัติการดังกล่าวที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถสูงวัย
ในที่เดิมหรือบ้านเดิมของตัวเองให้นานที่สุดนั้น ได้กลายเป็นหนึ่งในประเด็น
ที่ส�ำคัญที่สุดในการออกแบบและพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ
ทั้ง 7 ประเทศ ซึ่งหมายความถึงที่อยู่อาศัยที่เน้นการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเดิม
และการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ รวมไปถึงการค�ำนึงถึงการสร้างเสริมสิ่งแวดล้อม
เชิงโครงสร้างให้เอื้อต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุสามารถพบได้ในทุกประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ขั้นพื้นฐานที่ทุกโครงการในต่างประเทศควรมี ขณะที่การเน้นสร้างเมืองที่
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เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ หรือการออกแบบที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุท่ีปราศจาก
อุปสรรค ในบริเวณชุมชนโดยรอบของโครงการ ซึง่ ค่อนข้างโดดเด่นในแนวปฏิบตั ิ
จากฟินแลนด์ สิงคโปร์ และญี่ปุ่น ได้กลายเป็นปัจจัยหนุนเสริมที่ช่วยให้
การสูงวัยในทีเ่ ดิมสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริงและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ขณะที่แนวทางการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์หรือมีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้สูงอายุ เช่น การให้ความส�ำคัญต่อประเด็นเรื่องการอยู่อาศัยที่เน้นการ
อยู่ร่วมกันหลายรุ่นวัยหรือระหว่างรุ่นวัย จะค่อนข้างเห็นความโดดเด่นจาก
แนวปฏิบัติของเนเธอร์แลนด์ สเปน และสิงคโปร์ ที่พยายามเน้นดึงกลุ่มคน
หลากหลายวัยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมกับผู้สูงอายุ หรือแม้แต่
ส่งเสริมให้การอาศัยอยู่ร่วมกันของคนต่างวัยกลายเป็นเรื่องปรกติในสังคม
ด้านบทบาทของภาครัฐ (ส่วนกลาง) ในนโยบายที่อยู่อาศัยจากหลายประเทศ
ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทให้กลายเป็น “ผู้สนับสนุน” ในเรื่องงบประมาณและ
โครงสร้างสาธารณูปโภคมากขึน้ มากกว่าทีจ่ ะเป็นผูก้ ำ� หนดนโยบาย ออกแบบ
ลงทุนสร้าง และบริหารจัดการเพียงหน่วยงานเดียว อีกนัยหนึ่ง รัฐได้เปลี่ยน
เป็นผู้ควบคุมดูแลคุณภาพการบริการ พร้อมกับเปิดให้หน่วยงานท้องถิ่น
ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาก�ำไรสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
บริ ก ารมากขึ้ น ซึ่ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มขององค์ ก รส่ ว นท้ อ งถิ่ น และองค์ ก รนอก
ภาครัฐในต่างประเทศ กล่าวได้ว่าเกิดขึ้นและมีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน
โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 1980
ขณะที่แนวโน้มของที่อยู่อาศัยเชิงสถาบันหรือการแยกผู้สูงอายุออกมาอยู่
รวมกัน ตามที่เคยเป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของรัฐบาล
ทุกประเทศ โดยเฉพาะการเน้นสร้างที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ เวลานี้กลับ
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ไม่ใช่ค�ำตอบที่ดีที่สุดอีกต่อไปในประเทศเหล่านั้น จึงน�ำมาซึ่งจุดเปลี่ยนแปลง
ของทิศทางนโยบายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย “ที่เหมาะสม” ส�ำหรับผู้สูงอายุ และ
กลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ครั้งส�ำคัญของการออกแบบแนวปฏิบัติที่ดีหลากหลาย
รูปแบบในปัจจุบัน แม้รูปแบบจะมีความหลากหลาย แต่ทุกสังคมต่างมุ่งบรรลุ
เป้าหมายของการท�ำให้ผู้สูงอายุสามารถอาศัยอยู่ในที่เดิมให้ได้ในที่สุด
เมื่อมองกลับมายังสถานการณ์ในประเทศไทย แม้ว่าแนวปฏิบัติในต่างประเทศ
แต่ละรูปแบบยังคงต้องการการปรับเปลี่ยนและทดลองศึกษาในเชิงลึกเพิ่มเติม
เพือ่ หาข้อสรุปของความเป็นไปได้ทจี่ ะใช้เป็นตัวแบบให้แก่กรณีของประเทศไทย
แต่รากฐานแนวคิดและวิธีการทางนโยบายในภาพรวมจากการทบทวนวิธีการ
ด� ำ เนิ น นโยบายของแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี จ ากต่ า งประเทศเหล่ า นี้ จะเป็ น ข้ อ มู ล
พื้นฐานที่น่าสนใจและสามารถเป็นจุดตั้งต้นที่ดีส�ำหรับการก�ำหนดทิศทาง
การพั ฒ นาที่ อ ยู ่ อ าศั ย ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ ใ นประเทศไทยที่ “เพิ่ ง เริ่ ม ต้ น ”
จึงอยากชวนผู้อ่านให้คิดในเชิงเปรียบเทียบระหว่างแนวคิดเรื่องที่อยู่อาศัย
ส�ำหรับผู้สูงอายุในต่างประเทศกับประเทศไทย ว่าการก�ำหนดทิศทางนโยบาย
ของสั งคมไทยทุ ก วั น นี้ ได้ มุ ่ ง เป้ า ไปที่ ผู้ สู งอายุ ทั้ ง เรื่ อ งที่ อ ยู ่ อ าศั ย และใน
ทุก ๆ เรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของประชากรสูงวัยอย่างจริงจังแล้วหรือยัง ?
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