
1

“
”

การเข้าถึงระบบบริการทางสังคม
ของประชากรในครัวเรือนก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุ ทีมี่รูปแบบ

การอยู่อาศัยต่างกันเพ่ือนําไปสู่แนวทางการสนับสนุนการบริการทีเ่หมาะสม
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      ในยุคเด็กไทยเกิดนอย แรงงานลดลง ผูคนมีอายุ

ยืนยาวขึ้น สังคมไทยไดเปลี่ยนโครงสรางประชากร

จาก “สังคมเยาววัย” มาเปน “สังคมสูงวัย” แลว 

“ประชากรรุนเกิดลาน” ที่เกิดในป 2506-2526
เปรียบเปนคลื่นสึนามิที่กำลังเคลื่อนตัวเขาสูฝง
ผูสูงอายุ ในอีก 20 ปขางหนาประชากรรุนเกิดลาน

ก็จะกลายเปนผูสูงอายุทั้งหมด

ท่ีมาและความสําคัญของการศึกษา

     ในอนาคตคาดวาครัวเรือนไทยมากกวาครึ่งจะ

เต็มไปดวยประชากรสูงอายุ การจัดบริการทางสังคม

นาจะเปนเปาหมายหลักเพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมี

คุณภาพชีวิตที่ดี สูงวัยอยางมีพลังและยังประโยชน

เราจะทำอยางไรเพื่อใหประชากรทุกกลุมวัยโดยเฉพาะ

ประชากรสูงอายุสามารถเขาถึงบริการทางสังคมได

อยางทั่วถึง และเทาเทียม ทั้งทางดานสุขภาพ

ความมั่นคงในการดำรงชีวิต และการมีสวนรวม

ในสังคมและที่อยูอาศัย เพื่อลดปญหาความ

เหลื่อมล้ำในสังคมไทย 

     โครงสรางครัวเรือนที่เปลี่ยนแปลงไปนำไปสูรูปแบบ
การอยูอาศัยที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดย
เฉพาะครัวเรือนผูสูงอายุที่อยูตามลำพังคนเดียว
ที่กำลังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

      สัดสวนประชากรสูงวัยท่ีกําลังมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

อยางรวดเร็ว ไดเปล่ียนโฉมหนาของสังคมไทย

ท่ีอนาคตจะเต็มไปดวยผูสูงอายุ ทําใหเกิดคําถามวา

เราจะเตรียมความพรอมอยางไรเม่ือการเปล่ียนแปลง

น้ันมาถึง

20รอยละ
ของประชากรทั้งหมด

2565
ในป

ประเทศไทยไดเปนสังคมสูงวัยอยางสมบูรณแลว
(complete aged society)

ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป
มีจำนวน 12.9 ลานคน หรือคิดเปน
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จาก 5-6 คน 3 คน เทานั้น

ลดลง
เหลือเพียง

2513 2563

จำนวนสมาชิกในครัวเรือน



     การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา  สถานการณการเขาถึงบริการทางสังคมในดานสุขภาพอนามัย

ดานความม่ันคงในการดํารงชีวิต และดานการมีสวนรวมในสังคมและท่ีอยูอาศัย พรอมท้ังจัดทําขอเสนอแนะ

เชิงนโยบายการจัดบริการทางสังคมท่ีเหมาะสมตามความตองการ โดยเนนศึกษาประชากรกอนวัยสูงอายุ

และผูสูงอายุ ท่ีอาศัยในครัวเรือนคนเดียว ครัวเรือนสามีภรรยา และครัวเรือนเฉพาะผูสูงอายุ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การยอมรับ
(acceptability)

การใชเทคโนโลยี
เพื่อเขาถึง
(technology
accessibility)

การเขาถึง
ทางกายภาพ

(physical
acceptability)

ความสามารถ
ในการจายได

(financial
affordability)

ประชากร
กอนวัยสูงอายุและผูสูงอายุ

อยูคนเดียว/
อยูกันสองคนสามีภรรยา/

อยูกันเฉพาะผูสูงอายุ
นำบริการทางสังคมเขาไปหาประชาชน

“กรอบแนวคิดในการวิจัย”

1.สุขภาพอนามัย

2.ความมั่นคงในการดำรงชีวิต

3.การมีสวนรวมในสังคมและ
การมีที่อยูอาศัย

บริการทางสังคม

การนําบริการทางสังคม มุ่งเข้าหาผู้สูงอายุ
ตามความต้องการในทีอ่ยู่อาศัย

เพ่ือขจัดความเหลือ่มล้ําและไร้รอยต่อ
“

”
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บริการ
ทางสังคม 3 ด้าน

การบริการทางการแพทย
และสาธารณสุขเพือการ

รักษาพยาบาล การสงเสริม
สุขภาพทัวไป

และการปองกันโรค

สุขภาพอนามัย
การบริการเพื่อสงเสริม

การเขารวมกิจกรรมทางสังคม
เชน การรวมกลุมทำกิจกรรม
การเขารวมในชมรมตางๆ

รวมถึงการจัดบริการที่อยูอาศัย
ที่เหมาะสมตามความตองการ

การมีสวนรวมในสังคม
และการมีที่อยูอาศัย

การบริการเพื่อสงเสริม
ความมั่นคงทางดานจิตใจ

การสนับสนุนการสรางอาชีพ
การมีรายได การใหบริการ
ขนสงสาธารณะ และการ

จัดใหมีผูดูแลหรือการ
มีระบบการดูแลชวยเหลือ

ความมั่นคง
ในการดำรงชีวิต

การใชเทคโนโลยีเพื่อการเขาถึง
(technology accessibility)

(physical accessibility)
การเขาถึงทางกายภาพ

(financial affordability)
ความสามารถในการจายได

การยอมรับ
(acceptability)

ความสามารถที่จะไปใชบริการไดอยางสะดวกโดยคำนึงถึง
การเดินทางระยะทางจากที่อยูอาศัยถึงสถานบริการ

ระบบการขนสงคมนาคม การมีผูพาไปรับบริการ ความรู
ความเขาใจและการรับรูในสิทธิของผูรับบริการที่มีตอการ
รับบริการรวมถึงความพรอมในบริการ เชน วันเวลาทำการ

ระบบนัดหมายขั้นตอนการขอรับบริการ การมี
    สิ่งอำนวยความสะดวก

ความสามารถของผูรับบริการในการจายคาบริการ
ซึ่งไมเพียงแตคำนึงถึงราคาของบริการเทานั้น

แตยังรวมถึงคาใชจายทางออมและคาเสียโอกาสดวย
(เชน คาเดินทางไปและกลับ การลางานมาเพื่อรับบริการ)

การใชเทคโนโลยี นวัตกรรมและสื่อสังคมออนไลนเพื่อ
สนับสนุนการเขาถึงบริการของผูรับบริการ ทั้งในดาน
สุขภาพและสังคม เชน การนัดหมาย การรับคำปรึกษา

การตรวจรักษา telehealth tele-medicine
การใหความรู ขอมูลขาวสารและการรวมกลุม ซึ่งอาจ
เปนการใหบริการแบบเคลื่อนที่ไปยังผูรับบริการที่มี

ความตองการหรือการใหบริการในแบบออนไลนออฟไลน

การยอมรับในการบริการ การมีประสิทธิภาพ
มีความเปนธรรม และความพึงพอใจในบริการ

การเขาถึง
บริการ

ทางสังคม

การเขาไมถึงบริการทางสุขภาพอนามัย
หมายถึง ประชากรทีเคยปวยและจำเปนตองการรับ

ตรวจรักษาแตไมไดไปรับการรักษา 

การเขาถึงบริการทางสังคม
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ระเบียบวิธีวิจัย

การสำรวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม

ของครัวเรือน
พ.ศ. 2533 2543 2553

และ 2563

การสำรวจ
ประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทย

พ.ศ. 2560

การสำรวจอนามัย
และสวัสดิการ 

พ.ศ. 2550 2554 2558
และ 2562

การสำรวจการมี
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสือสารในครัวเรือน
พ.ศ. 2563

    การศึกษานีใชขอมูลทุติยภูมิจากการสำรวจตางๆ ของสำนักงานสถิติแหงชาติ เพือนำเสนอสถานการณ

การเขาถึงบริการทางสังคมในแตละดาน รวมถึงการวิเคราะหความสัมพันธและปจจัยทีมีอิทธิพลตอการ

เขาไมถึงการบริการทางสุขภาพดวยการถดถอยโลจิสติกแบบทวิภาค (binary logistic regression)

ประกอบดวย 

การวิจัยเชิงปริมาณ 

ครัวเรือนสามีภรรยา ครัวเรือนที่มี
เฉพาะผูสูงอายุครัวเรือนคนเดียว

อายุ 60 ปขึ้นไป

ครัวเรือนคนเดียว ครัวเรือนสามีภรรยา

อายุ 40-59 ป

    การศึกษาน้ีใชการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือสนับสนุน

การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล

ภาคสนามดวยวิธีการสัมภาษณระดับลึก (in-depth

interview) และการอภิปรายกลุม (focus group)

เพ่ือตอบคําถามประเด็นปญหาอุปสรรคในการเขาถึง

บริการทางสังคมและแนวทางการจัดบริการท่ี

เหมาะสมตามความตองการ 

    เกณฑการคัดเลือกพ้ืนท่ีตัวอยาง ใชเกณฑระดับ

การพัฒนาของจังหวัดจากผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด

ตอหัวประชากร  (Gross Provincial Product GPP

per capita) โดยการสุมตัวอยางอยางงาย (simple

random sampling) จํานวน 3 จังหวัด ในจังหวัด

ท่ีอยูในกลุมทีมีระดับการพัฒนามากทีสุด 10 อันดับแรก

1 จังหวัด การพัฒนาปานกลาง 1 จังหวัด และจังหวัด

ท่ีมีระดับการพัฒนานอยท่ีสุด10 อันดับสุดทาย 1 จังหวัด

การวิจัยเชิงคุณภาพ



     จุดเปลี่ยนของวันเวลากวา 3 ทศวรรษ ในชวงป 2533-2563 ครัวเรือนผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น

อยางตอเนื่องกวา 5 เทา หรือเพิ่มสูงขึ้นกวารอยละ 13 ตอป ทั้งนี้สัดสวนครัวเรือนผูสูงอายุที่อยูคนเดียว

และครัวเรือนผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับสามี/ภรรยาเทานั้นที่เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด ซึ่งสะทอนในเรื่อง

การมีผูดูแลและการบริการทางสังคมแบบไรรอยตอในอนาคต

หมายถึง ครัวเรือนทีมีสมาชิกทุกคนมีอายุ 60 ปขึนไป
อาศัยอยูดวยกัน

หมายถึง ครัวเรือนทีมีผูสูงอายุอยูดวยอยางนอย
1 คน หรือไมมีผูสูงอายุอยูในครัวเรือน

ครัวเรือนผูสูงอายุ

ไมใชครัวเรือนผูสูงอายุ

ทีมา : วิเคราะหขอมูลจากสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2533 2543 2553 และ 2563

รูปแบบการอยูอาศัย

ครัวเรือนผูสูงอายุ

ผูสูงอายุอยูกับสามี/ภรรยาเทานั้น

ผูสูงอายุอยูในรุนเดียวกัน

ผูสูงอายุอยูกับบุตรสูงอายุเทานั้น

ผูสูงอายุตางรุนอยูดวยกัน

ผูสูงอายุอยูดวยอยางนอย 1 คน

ไมมีผูสูงอายุอยูในครัวเรือน

รวม

ผูสูงอายุอยูตามลำพังคนเดียว

ผูสูงอายุอยูกับคนอื่น

ไมใชครัวเรือนผูสูงอายุ
(หรือครัวเรือนทัวไป)

2533

3.4

1.3

1.3

0.0

0.8

0.0

0.0

96.6

74.2

100.0

22.4

7.0

2.9

2.4

0.1

1.6

0.0

0.0

92.9

68.0

100.0

24.9

2543

9.9

4.3

3.5

0.2

1.8

0.1

0.0

90.1

63.3

100.0

26.8

2553

16.1

7.3

5.9

0.5

2.1

0.2

0.0

83.9

54.8

100.0

29.1

2563

(รอยละ)

รูปแบบการอยู่อาศัยของครัวเรือนไทย
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      การเขาถึงบริการดานสุขภาพของประชากร เปนตัวแปรสำคัญในการสงเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อนำไปสู

การสูงวัยอยางมีพลัง จากการวิเคราะหการสำรวจอนามัยและสวัสดิการป 2562 พบวา ประชากรกอนวัยสูงอายุ

และผูสูงอายุ (กลุมละ) ประมาณรอยละ 2 เขาไมถึงบริการดานสุขภาพ สาเหตุหลักมาจากความไมพึงพอใจ

ในการบริการ ที่นาสนใจคือ ประชากรกอนวัยสูงอายุประมาณ 1 ใน 4 ไมมีเวลาไปรับบริการ ในขณะที่

ประชากรสูงอายุประมาณ 1 ใน 5 ไมมีผูพาไปรับบริการ 

      ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ทำใหการรักษาไมตอเนื่อง แมวาจะมีระบบบริการสงยา

ผานอาสาสมัครสาธารณสุข ผูสูงอายุไดสะทอนปญหาการไดรับยาไมครบและมีบริการนี้ในบางพื้นที่เทานั้น

อยางไรก็ตามผูสูงอายุสวนใหญยังคงมีความตองการไปพบแพทยที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจประเมินอาการมากกวา

การรอรับยาที่บาน  

การเข้าถึงบริการทางสังคม
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1. ด้านสุขภาพอนามัย

ปญหาความ
ไมพึงพอใจการบริการ

ความยุงยากของระบบใบสงตัว

ความเชือมันในคุณภาพของ
การรักษา

การรอคิวเปนเวลานาน

การสือสารของเจาหนาที

ใหบริการ

ที่มา : วิเคราะหขอมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2562 

สาเหตุของการ
เขาไมถึงบริการสุขภาพ

ไมพึงพอใจในการบริการ

ไมมีผูพาไป

ไมมีเวลา

กอนวัยสูงอายุ
(40-59ป)

45.8

26.1

4.7

31.4

8.8

19.9

ผูสูงอายุ
(60 ปขึนไป)

(รอยละ)

26%
ของผูสูงอายุที่อยูตามลำพังคนเดียว  

ไมมีผูพาไปรับการรักษา
22%

ของผูสูงอายุที่อยูกับสามีภรรยาเทานั้น 

ไมมีเวลาไปรับการรักษา



     การอาศัยอยูตามลำพังคนเดียว ไมวาจะเปนประชากรในวัยกอนสูงอายุ หรือผูสูงอายุ มีผลตอภาวะจิตใจ

ในเรื่องความรูสึกเหงา โดดเดี่ยว เมื่อไมมีใครอาศัยอยูดวย ยิ่งอายุมากขึ้น ยิ่งมีความรูสึกกังวลและซึมเศรามากขึ้น 

14.5%

30.8%อายุ 80 ปขึ้นไป

อายุ 50-59 ปป 2562
ประชากรอาศัยอยูคนเดียว
ท่ีมีความรูสึกกังวล ซึมเศรา

ที่มา: วิเคราะหขอมูลจากการสำรวจอนามัยและและสวัสดิการ พ.ศ. 2562

   สาเหตุทีประชากรกอนวัยสูงอายุ
และผูสูงอายุเขาไมถึงสวัสดิการที

สงเสริมการดำรงชีวิตดานรายไดที

รัฐมีการดำเนินการแลว เชน

ความมั่นคงดานรายได

คนละครึง

เราไมทิ้งกัน

เราชนะ

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ
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ความมั่นคงดานจิตใจ และการดูแล 

ระดับความเรงดวนในการใหการดูแลจำแนกตามรูปแบบการอยูอาศัยของผูสูงอายุที่อาศัยอยูคนเดียว 

ระดับการดูแล

มาก

ปาน
กลาง

นอย

อยูคนเดียวจริงๆ แบบไรญาติขาดมิตร

อยูคนเดียวแบบมีลูก/ญาติ/หางไกล

อยูคนเดียวแบบมีลูก/ญาติในหมูบาน

ผูทีอยูตามลำพังคนเดียวตองการบริการ
ดานความมันคงทางจิตใจ และการดูแล
สุขภาพเปนเรืองทีสำคัญ

2. ด้านความมั่นคงในการดำรงชีวิต

ไมมีสมารทโฟนหรืออุปกรณ
ในการลงทะเบียน 

ไมมีทักษะในการใชงาน
สมารทโฟนและแอพลิเคชัน
เพือเขาถึงรัฐสวัสดิการ

ไมรูวาตัวเองมีสิทธิได

ความยุงยากในการเปดบัญชี
ธนาคารการยืนยันตัวตนและ
ลงทะเบียนผาน application
ในการลงทะเบียนเพือรับสิทธิ



    การเขารวมกิจกรรมทางสังคมตองมีการปรับและเปล่ียนวิถีของกิจกรรมภายใตสถานการณท่ีมีการแพร

ระบาดของโควิด-19 และจํากัดการรวมตัวของคนจํานวนมาก ประชากรกอนวัยสูงอายุยังมีสัดสวน

การเขารวมกิจกรรมของกลุมในชุมชนนอยกวาผูสูงอายุ เน่ืองจากกิจกรรมท่ีมีเนนไปท่ีกลุมผูสูงอายุ

มากกวา ท้ังน้ีในกลุมผูสูงอายุท่ีเร่ิมไมเขารวมกิจกรรมของชุมชนสาเหตุมาจากปญหาทางสุขภาพ

การเดินทางไมสะดวก และไมมีคนพาไปในบางโอกาส 

“การเขารวมกิจกรรมและกลุมในชุมชน เปนอีกชองทางในการรับรูขาวสาร 
และการไดรับการสนับสนุนบริการทีกำลังมีการดำเนินการ”

ไมไดเขารวมกิจกรรมกลุม
/ชมรมผูสูงอายุ

68.2%

ไมไดเขารวมกลุม
เพื่อทำกิจกรรมรวมกัน

87.4%

ไมไดเขารวมกิจกรรมในวันสำคัญ
ของหมูบาน/ชุมชน

35.7%

ทีมา: วิเคราะหขอมูลจากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560

สัดสวนของผูสูงอายุทีไมไดเขารวมกิจกรรมทางสังคม

    ผูสูงอายุวางแผนการอยูอาศัยในอนาคตวาจะยังคงอยูในบานเดิม ไมยายไปไหนเพราะมีความเคยชิน

ในท่ีอยูเดิมแมวาจะตองอยูตามลําพังคนเดียวก็ตาม และมองวามีผูดูแลดานสุขภาพในชุมชนและ

มีสถานบริการสุขภาพอยูใกลๆ ท่ีคิดวาพ่ึงพาอาศัยไดในอนาคต

ที่อยู่อาศัย

การสูงวัยในท่ีเดิม
(Aging in place)

การอยูอาศัยในท่ีอยูของรัฐ
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3. ด้านการมีส่วนร่วมในสังคม



     ปฏิเสธไมไดวาเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีพัฒนาอยางรวดเร็วในปจจุบันมีอิทธิพลและเปนอีกปจจัย

สําคัญในการดํารงชีวิต แตการเขาถึงเทคโนโลยีและการส่ือสารน้ีมีความเหล่ือมล้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

กลุมผูสูงอายุท่ีพบวาสวนใหญยังไมสามารถเขาถึงการใชเทคโนโลยีการส่ือสารเพ่ือการเขาถึงบริการทาง

สุขภาพและเขาถึงขอมูลขาวสารและการรวมกลุม ท้ังน้ีควรสนับสนุนใหผูสูงอายุและประชากรกอนวัยสูงอายุ

เขาถึงได อันจะชวยสนับสนุนใหเขาถึงบริการทางสังคมไดเหมือนกับประชากรกลุมอ่ืนๆ

การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือเข้าถึงบริการทางสังคม

ทีมา: วิเคราะหขอมูลจากการสำรวจการมีใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2563

วัตถุประสงคในการใชอินเทอรเน็ต

การรับขอมูลขาวสาร การติดตอสือสาร
และการรวมกลุมใชโซเชียลเน็ตเวิรก

86.8%

คนหาขอมูลดานสุขภาพ เชน การบาดเจ็บ
โรค และโภชนาการ 19.8%22.4%

นัดหมายทางดานสุขภาพผานเว็บไซต
เชน นัดพบแพทย 3.2%3.7%

94.6%

ประชากร
กอนวัยสูงอายุ ผูสูงอายุ
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าไม่ถึง
บริการสุขภาพอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติ

ผูสูงอายุประชากร
กอนวัยสูงอายุ

รูปแบบ
การอยู ่อาศัย

การประเมิน
สุขภาพด้วย
ตนเอง

ความกังวล
หรือซึมเศร้า

ประชากรกอนวัยส ูงอายุท ี อาศ ัยอยู 
ตามลำพังคนเดียวมีโอกาสการเข า
ไม ถ ึงบร ิการสูงกว าประชากรที อาศัย
ก ับคนอื น

ประชากรกอนวัยส ูงอายุในกรุงเทพ
เขาไม ถ ึงน อยกวาภาคอื นๆ

ประชากรกอนวัยส ูงอายุท ี อาศ ัยอยู 
นอกเขตเทศบาลมีโอกาสการเข าไม ถ ึง
บร ิการสูงกว าประชากรที อาศัยอยู 
ในเขตเทศบาล ประมาณ 1.4 เท า

ประชากรกอนวัยส ูงอายุท ี ม ีการ
ประเมินสุขภาพไมด ีม ีโอกาสการ
เข าไม ถ ึงบร ิการฯสูงกว าประชากร
ที ม ีการประเมินสุขภาพดีประมาณ
2.3 เท า

การประเมิน
สุขภาพด้วย
ตนเอง

ผู ส ูงอายุท ี ม ีการประเมินสุขภาพ
ไมด ีม ีโอกาสการเข าไม ถ ึงบร ิการ
สูงกว าผ ู ส ูงอายุท ี ม ีการประเมิน
สุขภาพดี ประมาณ 1.9 เท า

ประชากรกอนวัยส ูงอายุท ี ม ีความ
กังวลหรือซ ึมเศร าม ีโอกาสการเข า
ไม ถ ึงบร ิการสูงกว าประชากรที ไม ม ี
ความรู ส ึกก ังวลหรือซ ึมเศร าประมาณ
2.9 เท า

ภูมิภาค

เขต
การปกครอง

รูปแบบ
การอยู ่อาศัย

ดัชนีทรัพย์สิน
ในครัวเรือน

ความกังวล
หรือซึมเศร้า

ผู ส ูงอายุท ี อาศ ัยอยู คนเด ียวตาม
ลำพังม ีโอกาสเข าไม ถ ึงบร ิการสูงกว า
ผ ู ส ูงอายุในร ูปแบบการอยู อาศัยอ ื น

ประชากรอายุ 70-79 ป ม ีโอกาสการ
เข าไม ถ ึงบร ิการสูงกว าประชากร
อายุ 60-69 ป ประมาณ 1.7 เท า

ผ ู ส ูงอายุท ี ม ีงานทำมีโอกาสการเข า
ไม ถ ึงบร ิการสูงกว าผ ู ส ูงอายุท ี 

ไม ม ีงานทำประมาณ 1.5 เท า

ผ ู ส ูงอายุท ี ม ีฐานะยากจนมากที ส ุด
ฐานะยากจนมาก ฐานะปานกลาง
และฐานะรวย มีโอกาสการเข าไม ถ ึง
บร ิการสูงกว าผ ู ส ูงอายุท ี ม ีฐานะ
รวยมากที ส ุด

ผ ู ส ูงอายุท ี ม ีความรู ส ึกก ังวลหรือ
ซ ึมเศร าม ีโอกาสการเข าไม ถ ึงบร ิการ
สูงกว าผ ู ส ูงอายุท ี  ไม ม ีความรู ส ึก
ก ังวลหรือซ ึมเศร าประมาณ 2.7 เท า

อายุ

การ
มีงานทำ
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     จากผลการวิเคราะหปจจัยทีมีผลตอการเขาไมถึงบริการทางสุขภาพ
ของประชากรกอนวัยสูงอายุและผูสูงอายุพบวา การอยูลำพังคนเดียว

การประเมินสุขภาพตัวเองวาไมดี และความรูสึกกังวลหรือซึมเศรา

เปนสามปจจัยสำคัญทีมีผลตอการเขาไมถึงบริการทางสุขภาพ

ของประชากรทังสองกลุม

     จากผลการวิเคราะหปจจัยทีมีผลตอการเขาไมถึงบริการทางสุขภาพ
ของประชากรกอนวัยสูงอายุและผูสูงอายุพบวา การอยูลำพังคนเดียว

การประเมินสุขภาพตัวเองวาไมดี และความรูสึกกังวลหรือซึมเศรา

เปนสามปจจัยสำคัญทีมีผลตอการเขาไมถึงบริการทางสุขภาพ

ของประชากรทังสองกลุม



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การจัดบริการทางสังคมจะตองยอนกลับมาเริ่มที่ครอบครัว

เปนหลัก ซึ่งจะตองทำความรวมมือกับชุมชนและหนวยงาน

ในทองถิ่นหรือพื้นที่อยางไรรอยตอ ทั้งในดานการดูแล

การมีทรัพยากรสาธารณะที่สามารถอำนวยความสะดวก

และทั่วถึงทุกครัวเรือน 

1.

การสนับสนุนใหมีบริการทางสังคมสำหรับประชากรในทุกมิติ

ควรพิจารณารูปแบบการอยูอาศัย รวมกับสถานะทางสุขภาพ

และการมีผูดูแล โดยชุมชนตองมีสวนรวมในการออกแบบ

การจัดบริการทางสังคมหรือการดูแลโดยชุมชน เพื่อใหเกิดเปน

“บริการของชุมชน” (community services) 

2.

สงเสริมการใหความรูเรื่องสุขภาพ (health literacy)
และความรูเทาทันทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (ICT literacy) เพื่อพัฒนาทักษะและ

มีความเขาใจขอมูลพื้นฐานที่จำเปนสูการสูงวัยอยาง

มีสุขภาวะ (healthy ageing) 

4.

จัดใหมีบริการทางสังคมทั้งดานสุขภาพและดานอื่นๆ

ที่เขาไปหาประชากรในที่อยูอาศัยได โดยเฉพาะผูสูงอายุ

ที่อยูตามลำพังคนเดียว หรืออยูกันเฉพาะผูสูงอายุ รวมถึง

สงเสริมใหมีอาสาสมัครในชุมชนในฐานะผูชวยเหลือ (helper)

ที่ชวยอำนวยความสะดวกในการพาไปรับบริการ

3.

สนับสนุนใหมีวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบธุรกิจเพื่อ

สังคมสูงวัย (social enterprise) เพื่อใหบริการ

รับ-สง การชวยเหลือดูแลสำหรับผูที่มีความตองการ

บริการทางสังคม 

5.

การใหขอมูลขาวสารของหนวยงานจัดบริการ

ควรมีชองทางที่หลากหลาย พรอมทั้งสนับสนุน

การมีสัญญาณ wifi ประจำชุมชนหรืออินเทอรเน็ต

รายเดือนเพื่อเปนทางเลือกในการเขาถึงบริการ

ทางสังคมและการรับรูขอมูล

6.

คณะวิจ ัยคณะวิจ ัยคณะวิจ ัย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ปราโมทย   ประสาทกุล       ที่ปรึกษาโครงการ
รองศาสตราจารย ดร.ศุทธิดา        ชวนวัน          หัวหนาโครงการ
น.ส.กาญจนา         เทียนลาย        นักวิจัย
นายวิชาญ      ชูรัตน           นักวิจัย 
นายปณณวัฒน        เถื่อนกลิ่น          นักวิจัย  
นายสิทธิชาติ          สมตา              นักวิจัย

ติดตอขอมูลเพิ่มเติม sutthida.chu@mahidol.ac.th 


