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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยปัจุบัน (2559) พบว่ำ จำนวนประชำชรทั้งหมด เป็นผู้สูงอำยุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน
10.8 ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ 16.5 โดยมีผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้นปีละประมำณกว่ำ 500,000 คน คำดกำรณ์ว่ำ
ภำยในปี 2564 ประเทศไทยจะก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ และจำกกำรคำดประมำณ
ประชำกรของประเทศ ปี 2553-2583 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(สคช.) โดยใช้ข้อมูลสำมโนประชำกรและเคหะแห่งชำติ พ.ศ. 2553 ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติเป็นฐำนใน
กำรประมำณ พบว่ำ ในปี 2583 ประเทศไทยจะพบผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึง 20.5 ล้ำนคน หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของประชำกรไทยทั้งหมด แต่จะพบประชำกรวันแรงงำนเพียง 35.18 ล้ำนคน
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ที่มีประชำกรวัยแรงงำน 42.74 ล้ำนคน หรือลดลง 7.6 ล้ำนคน
จำกข้อมูลของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ปี 2557 พบว่ำ ในปี 2557 กำรกระจำยตัวของผู้สูงอำยุอำยุ
อำศัยอยู่ในเขตเทศบำลร้อยละ 40.9 และนอกเขตเทศบำลร้อยละ 59.1 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวน
ผู้สูงอำยุมำกที่สุดประมำณร้อยละ 31.9 รองลงมำคือภำคกลำง ภำคเหนือ และภำคใต้ (ร้อยละ 25.6 ร้อย
ละ 21.1 และร้อยละ12.0 ตำมลำดับ) สำหรับกรุงเทพมหำนคร มีผู้สูงอำยุน้อยสุดคิดเป็นร้อยละ 9.4 และ
สัดส่วนของผู้สูงอำยุที่อยู่คนเดียวตำมลำพังในครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 2537 มีผู้สูงอำยุที่อยู่คน
เดียว ร้อยละ 3.6 และเพิ่มขึน้ เป็นร้อยละ 6.3 ร้อยละ 7.7 ร้อยละ 8.6 ในปี 2545 2550 และ 2554 ตำม
ลำดับ จำกผลกำรสำรวจปี 2557 มีผู้สูงอำยุอยู่คนเดียวตำมลำพังเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.7 และไม่ได้อยู่คน
เดียวตำม ลำพัง ร้อยละ 91.3
ด้ำนสุขภำพ

ผลจำกกำรที่ผู้สูงอำยุประเมินภำวะสุขภำพร่ำงกำยโดยรวมของตนเอง

พบว่ำ

ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ประเมินว่ำตนเองมีสุขภำพดี ร้อยละ 42.4 มีสุขภำพปำนกลำง ร้อยละ 38.3 มีสุขภำพดี
มำก ร้อยละ 3.3 ผู้สูงอำยุที่ประเมินตนเองว่ำมีสุขภำพไม่ดีและไม่ดีมำก ๆ มีเพียงร้อยละ 13.9 และร้อยละ
2.1 ตำมลำดับ และทำให้ทรำบว่ำ อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอำยุคือ กำรหกล้ม ซึ่งสอดคล้องกับผลกำร
สำรวจสภำพสิ่งแวดล้อมภำยในบ้ำนและภำยนอกบ้ำนของผู้สูงอำยุ และควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพผูส้ ูงอำยุ
และกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมของผู้สูงอำยุ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และ
ตำบลเพิ่ม อำเภอผำขำว จังหวัดเลย ของศูนย์อนำมัยที่ 7 ขอนแก่น โดยกำรหกล้มในกำรสำรวจของ
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ปี 2557 กำรหกล้ม หมำยถึง กำรที่ผู้สูงอำยุหกล้มจำกท่ำยืน/ตกจำกเตียง เก้ำอี้

หรือตกจำกที่สูง ไม่นับรวมถึงกำรหกล้มที่เกิดจำกกำรถูกบุคคล สัตว์เลี้ยง หรือวัตถุสิ่งของมำชนหรือ
กระแทก สำเหตุหลักที่ทำให้หกล้มคือ กำรสะดุดสิ่งกีดขว้ำง รองลงมำคือ กำรลื่น อันเกิดจำกอำกำรหน้ำมืด
หรือวิงเวียน พื้นที่ต่ำงระดับ หกล้มจำกกำรตกบันได และจำกสำเหตุอื่น ๆ เช่น ขำอ่อนแรง ตกจำกเตียง
นอน หรือต้นไม้ เป็นต้น
ในปี 2559 กระทรวงสำธำรณสุขได้ดำเนินกำรประเมินคัดกรองสุขภำพผู้สูงอำยุ พบว่ำ เป็นกลุ่ม
ติดสังคมประมำณ 5 ล้ำนคน หรือร้อยละ 79 และกลุ่มผูส้ ูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง คือ เป็นผู้สูงอำยุที่นอนติด
เตียง ติดบ้ำน ต้องพึ่งพิงคนอื่นในกำรดูแล 1.3 ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ 21 แนวโน้มผูส้ ูงอำยุที่อยู่คนเดียว
หรืออยู่ลำพัง จำนวน 900,000 คน หรือ ร้อยละ 8.7 ดังนั้น กำรจัดสภำพแวดล้อมในที่พักอำศัยและบริเวณ
โดยรอบที่พักอำศัย นับว่ำเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในกำรลดกำรเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอำยุได้ โดยเฉพำะพื้นที่ที่
ต้องใช้งำนเป็นประจำอย่ำงห้องน้ำห้องส้วม ห้องนอน ห้องนั่งเล่น บริเวณรอบบ้ำน ต้องมีกำรจัดให้
เหมำะสมกับกำรใช้งำนของผู้สูงอำยุ โดย ห้องน้ำ ห้องส้วม ไม่ควรอยู่ห่ำงจำกห้องนอน จัดให้มีแสงสว่ำง
เปิดไว้ตลอดเวลำ ไม่มีสิ่งกีดขวำงทำงเดิน พื้นต้องดูแลหมั่นเช็ดถูทำควำมสะอำด พื้นแห้งตลอดเวลำ เป็น
ต้น
บทบำทของกรมอนำมัยในฐำนะที่เป็นองค์กรหลักในกำรอภิบำลระบบส่งเสริมสุขภำพ

และ

อนำมัยแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรมีสุขภำพดีของประชำชน และต้องคำนึงถึงประชำชนในกลุ่มอ่อนไหว กลุ่ม
เสี่ยง ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส โดยเฉพำะในประชำกรผู้สูงอำยุ ที่จำเป็นจะต้องได้รับกำรดูแลและคุ้มครองเป็น
พิเศษ รวมทัง้ ภำครัฐต้องสนับสนุนส่งเสริมให้มีกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณสุขด้ำนส่งเสริมสุขภำพ และ
อนำมัยสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลให้ผู้สูงอำยุมีคณ
ุ ภำพชีวิตที่ดี อำศัยอยู่ในสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย กรม
อนำมัยจึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่ง

ที่ต้องพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินสภำพแวดล้อมในที่พักอำศัย

สำหรับผู้สูงอำยุระดับประเทศ

เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ

ด้วยกำรจัด

สภำพแวดล้อมในที่พักอำศัยของผู้สูงอำยุให้มีควำมเหมำะสม เอื้อต่อกำรมีสุขภำพที่ดีทั้งร่ำงกำย จิตใจ และ
สังคม ตำมแนวคิด “สังคมไทยสังคมผู้สูงวัย เข้ำใจ เข้ำถึง พึ่งได้” ผู้สูงอำยุมีคุณค่ำ มีศักดิ์ศรี เป็นหลักชัย
ของสังคม และมีคุณภำพชีวิตที่ดี อำศัยอยู่ในสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม เอื้อต่อกำรมีสุขภำพดีอย่ำงยั่งยืน
ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1. สืบค้น จัดเก็บข้อมูล รวบรวม วิเครำะห์ และประมวลผลสถำนกำรณ์กำรดำเนินงำนพัฒนำกำรจัด
สภำพแวดล้อมในที่พักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุทั้งในและต่ำงประเทศ
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2. จัดทำคู่มือแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรจัดสภำพแวดล้อมในที่พักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุ
3. จัดทำ (ร่ำง) เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินสภำพแวดล้อมในที่พักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุ
1.3 รายละเอียดและขอบเขตการจ้าง
1. ดำเนินกำรสืบค้น จัดเก็บข้อมูล รวบรวม และประมวลผล รวมถึง งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และต่ำงประเทศ ในเรื่องสถำนกำรณ์กำรดำเนินงำนพัฒนำกำรจัดสภำพแวดล้อมในที่พักที่
อำศัยสำหรับผู้สูงอำยุทั้งในและต่ำงประเทศ
2. นำข้อมูลทีจ่ ัดเก็บมำจัดทำคู่มือแนวทำงกำรจัดสภำพแวดล้อมในที่พักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุ
3. จัดทำข้อเสนอ พร้อม (ร่ำง) เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินสภำพแวดล้อมในที่พักอำศัยสำหรับ
ผู้สูงอำยุ
1.4 ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่ลงนำมในใบสั่งจ้ำง
1.5 การส่งมอบงาน
1. ผู้รับจ้ำงส่งเอกสำร ข้อมูลวิชำกำรที่ได้จำกกำรสืบค้น จัดเก็บข้อมูล รวบรวม และประมวลผล
ข้อมูลเบื้องต้นจำกทั้งในและต่ำงประเทศ ในรูปแบบคู่มือแนวทำงกำรจัดสภำพแวดล้อมในที่
พักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุ
2. ตำมข้อ 3.1-3.2 จำนวน ๒ ชุด ภำยใน ๙๐ วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง โดยเนื้อหำมี
ขอบเขตประกอบด้วย
1) สถำนกำรณ์ผู้สงู อำยุของประเทศไทยและต่ำงประเทศ
2) ปัญหำสุขภำพผู้สูงอำยุของประเทศไทยและต่ำงประเทศ
3) งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุและกำรบำดเจ็บในผู้สูงอำยุ
4) รูปแบบกำรจัดสภำพแวดล้อมในที่พักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุ
5) รูปแบบกำรประเมินสภำพแวดล้อมในที่พักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุในประเทศไทย
6) แนวทำง/วิธีกำร ลดควำมเสี่ยง/อันตรำยจำกในกำรจัดสภำพแวดล้อมในที่พักอำศัย
สำหรับผู้สูงอำยุ
7) (ร่ำง) เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินสภำพแวดล้อมในที่พักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุ
3. ผู้รับจ้ำงส่งเอกสำรผลกำรปฏิบัติงำน ตำมข้อ ๓.๑ - ๓.๓ ภำยใน ๑๒๐ วัน นับจำกวันลงนำม
ในสัญญำจ้ำง รำยละเอียดเนื้อหำประกอบด้วย รำยงำนผลกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์ (Final
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Report) ที่แสดงถึง ข้อมูลวิชำกำรที่ได้จำกกำรสืบค้น จัดเก็บข้อมูล รวบรวม และประมวลผล
ข้อมูล,(ร่ำง) เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินสภำพแวดล้อมในที่พักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุ จัดส่ง
ในรูปแบบคู่มือแนวทำงกำรจัดสภำพแวดล้อมในที่พักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุทั้งในและ
ต่ำงประเทศ พิมพ์เป็นภำษำไทย จำนวน ๓ ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) รำยงำน
ผลกำรศึกษำ จำนวน ๑ ชุด
1.6 รายละเอียดการดาเนินงาน
รำยละเอียดกรอบแนวคิดกำรดำเนินโครงกำร แผนกำรดำเนินงำน สำหรับกำรเก็บรวบรวม และ
ประมวลผลข้อมูล พร้อมทั้งจัดทำรำยงำน รวมถึง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินสภำพแวดล้อมในที่
พักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุในประเทศไทยมี
1) กรอบการดาเนินงานตาม TOR มีขั้นตอนดังนี้

กำรปรึกษำหำรือ
ระหว่ำงคณะทำงำน
และกลุ่มวิจัย

ทบทวนวรรณกรรม สถำนกำรณ์
ข้อแนะนำ หลักเกณฑ์และแนวทำง
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

ร่ำง แนวทำงกำรจัด
สภำพแวดล้อมในที่พักอำศัย
สำหรับผู้สูงอำยุในประเทศไทย

ร่ำง แนวทำงกำรประเมิน
สภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย
สำหรับผู้สูงอำยุในประเทศไทย

นำเสนอร่ำงต่อคณะทำงำน

ปรับปรุงแก้ไข

จัดทำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ แนว
ทำงกำรจัดและแนวทำงกำร
ประเมินสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย
สำหรับผู้สูงอำยุในประเทศไทย
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2) ขั้นตอนการดาเนินงาน
ก. ประชุมปรึกษำหำรือคณะทำงำน (สำนัก ว. และ กลุ่มผู้วิจัย) เพื่อทำควำมเข้ำใจถึง
วัตถุประสงค์และขอบเขตงำน รวมทั้งระดมสมองกำหนดแนวทำงกำรศึกษำ
ข. ศึกษำและรวบรวมข้อมูล สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุของประเทศไทยและต่ำงประเทศ ปัญหำ
สุขภำพผู้สูงอำยุของประเทศไทยและต่ำงประเทศ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุและ
กำรบำดเจ็บในผู้สูงอำยุในประเทศไทย

รูปแบบกำรจัดสภำพแวดล้อมในที่พักอำศัย

สำหรับผู้สูงอำยุ รูปแบบกำรประเมินสภำพแวดล้อมในทีพ่ ักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุ และ
แนวทำง/วิธีกำร

ลดควำมเสี่ยง/อันตรำยจำกในกำรจัดสภำพแวดล้อมในที่พักอำศัย

สำหรับผู้สูงอำยุ
ค. วิเครำะห์ผลกำรศึกษำในข้อ ข เพื่อเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ รูปแบบกำรจัดสภำพแวดล้อม
ในที่พักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุในประเทศไทย รูปแบบกำรประเมินสภำพแวดล้อมในที่พกั
อำศัยสำหรับผู้สูงอำยุในประเทศไทย และแนวทำง/วิธีกำร ลดควำมเสี่ยง/อันตรำยจำกใน
กำรจัดสภำพแวดล้อมในที่พักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุ
ง. จัดทำ (ร่ำง) แนวทำงกำรจัดสภำพแวดล้อมในที่พักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุในประเทศไทย
และ(ร่ำง) แนวทำงกำรประเมินสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอำยุในประเทศไทย
จ. นำเสนอในที่ประชุม ต่อคณะทำงำนวิชำกำร
ฉ. พิจำรณำและปรับปรุง (ร่ำง) แนวทำงกำรจัดสภำพแวดล้อมในที่พักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุ
ในประเทศไทย

และ(ร่ำง)

แนวทำงกำรประเมินสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับ

ผู้สูงอำยุในประเทศไทย โดยประชุมร่วมกับ คณะทำงำนวิชำกำร
ช. จัดทำรำยงำนผลกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์

(Final

Report)

สภำพแวดล้อมในที่พักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุในประเทศไทย

และแนวทำงกำรจัด

และแนวทำงกำรประเมิน

สภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอำยุในประเทศไทย
3) แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม

มีค เมย. พค. มิย. กค. สค.

1.

ประชุมหำรือแนวทำงกำรดำเนินโครงกำร
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2.

ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล เกี่ยวกับ
 สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุของประเทศไทยและต่ำงประเทศ
5

กิจกรรม

มีค เมย. พค. มิย. กค. สค.

 ปัญหำสุขภำพผู้สูงอำยุของประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศ
 อุบัติเหตุและกำรบำดเจ็บในผู้สูงอำยุ
3. จัดทำและนำส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร โดยมี
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ผลงำนตำม TOR ข้อ 7.1
4. วิเครำะห์ ผลกำรศึกษำในข้อ 2 เพื่อเสนอแนวคิดในกำร
กำหนดแนวทำงฯ
5. จัดทำ (ร่ำง) แนวทำงฯ
6. จัดทำและส่งเอกสำรข้อมูลวิชำกำรที่ได้จำกกำร
ประมวลผลข้อมูล ผลงำนตำม TOR ข้อ 7.2
7. ปรับปรุงร่ำงแนวทำงแนวทำงกำรจัดสภำพแวดล้อมในที่
พักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุในประเทศไทย และ(ร่ำง) แนว
ทำงกำรประเมินสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอำยุ

31*

ในประเทศไทย
8. จัดทำและนำส่งรำยงำนฉบับร่ำง (Draft Final Report)
โดยมีผลงำนตำม TOR ข้อ 7.2

5*

9. จัดทำและนำส่งรำยงำนผลกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์ (Final
Report) และแนวทำงกำรจัดสภำพแวดล้อมในที่พักอำศัย
สำหรับผู้สูงอำยุในประเทศไทย และ(ร่ำง) แนวทำงกำร
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ประเมินสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอำยุใน
ประเทศไทย

หมำยเหตุ * สำมำรถปรับเปลี่ยนได้
1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แนวทำงกำรจัดสภำพแวดล้อมในที่พักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุในประเทศไทย และ(ร่ำง) แนว
ทำงกำรประเมินสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอำยุในประเทศไทย สำหรับเป็นแนวทำงในกำร
ป้องกันและลดควำมเสี่ยงหรืออันตรำยจำกในกำรจัดสภำพแวดล้อมในที่พกั อำศัยสำหรับผู้สูงอำยุ รวมทัง้
สำมำรถนำไปสู่กำรพัฒนำระบบเฝ้ำระวังกำรเกิดอุบัติเหตุและกำรบำดเจ็บในผู้สูงอำยุ
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่องของโครงสร้ำงประชำกรเป็นสถำนกำรณ์ที่ทั่วโลกให้ควำมสนใจ
และคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดตำมมำ โดยเฉพำะกำรเพิ่มขึ้นของจำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ องค์กำร
สหประชำชำติได้ประเมินสถำนกำรณ์ว่ำปี พ.ศ. 2544-2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอำยุ1 หมำยถึงกำรมี
ประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไปมำกกว่ำร้อยละ 10 ของประชำกรรวมทั่วโลก สถำนกำรณ์นี้จะเป็นตัวแปรที่
สำคัญของกำรปฏิรูปทำงสังคมในศตวรรษทีย่ ี่สิบเอ็ด ที่จะมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทุกภำคส่วนตั้งแต่ภำค
สังคม ตลำดแรงงำน ควำมต้องกำรสินค้ำและกำรบริกำรในรูปแบบต่ำงๆ (เช่น ที่อยู่อำศัย คมนำคม หรือ
กำรคุ้มครองทำงสังคม) รวมถึงโครงสร้ำงของครอบครัว ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจำกรุ่นสู่รุ่น ประเด็นเหล่ำนี้
เป็นเรื่องท้ำทำยทั้งทำงสังคมและเศรษฐกิจที่แต่ละประเทศ จะต้องมีแผนรองรับเพื่อให้สอดคล้องกระบวน
ทัศน์สำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) และ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)1 โดยเฉพำะเป้ำหมำยที่ 1 กำร
ขจัดควำมยำกจน ซึ่งมุ่งเน้นให้ประชำชนทุกกลุ่มอำยุมีสุขภำวะ มีควำมเท่ำเทียมทำงสังคมในทุกมิติ มีสิทธิ
ไม่แตกต่ำงจำกกลุ่มอำยุอื่นๆ ได้ทำงำนที่ดีและเหมำะสม มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ปลอดภัย สำมำรถปรับตัวได้
ดีต่อกำรเปลี่ยนแปลง และมีควำมยั่งยืน2 ดังคำกล่ำวขององค์กำรสหประชำชำติที่ว่ำ
“The challenge for the future is “to ensure that people everywhere can grow old
with security and dignity and that they can continue to participate in social life as citizens
with full rights”. At the same time “the rights of old people should not be incompatible
with those of other groups, and reciprocal intergenerational relations should be
encouraged.”
(United Nations, World Population Ageing 1950-2050, Population Division)
2.1 คานิยาม
ผู้สูงอำยุ หรือผู้สูงวัย เป็นกำรระบุคำที่บ่งบอกถึงตัวเลขของอำยุว่ำ มีอำยุมำกโดยนิยมนับ

ตำมอำยุตั้งแต่แรกเกิด (Chronological age) หรือทั่วไปเรียกว่ำ คนแก่ หรือคนชรำ โดยพจนำนุกรม
ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 25423 ให้ควำมหมำยของคำว่ำ คนแก่ คือ มีอำยุมำก หรืออยู่ในวัยชรำ
และให้ควำมหมำยของคำว่ำ ชรำ คือ แก่ด้วยอำยุ ชำรุดทรุดโทรม นอกจำกนั้นยังมีกำรเรียกผู้สูงอำยุ
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ว่ำ รำษฎรอำวุโส (Senior citizen) ส่วนองค์กำรอนำมัยโลก (World Health Organization, WHO)
และองค์กำรสหประชำชำติ (United Nations, UN) ใช้คำในภำษำอังกฤษของผู้สูงอำยุว่ำ Older
person or elderly person
องค์กำรสหประชำชำติ ได้ให้นิยำมว่ำ "ผู้สูงอำยุ" คือ ประชำกรทั้งเพศชำย และเพศหญิงซึ่งมีอำยุ
มำกกว่ำ 60 ปีขึ้นไป4 โดยเป็นกำรนิยำม นับตั้งแต่อำยุเกิด ส่วนองค์กำรอนำมัยโลก ยังไม่มีกำรให้นิยำม
ผู้สูงอำยุ โดยมีเหตุผลว่ำ ประเทศต่ำงๆทั่วโลกมีกำรนิยำม ผู้สูงอำยุต่ำงกัน ทั้งนิยำมตำมอำยุเกิด ตำมสังคม
วัฒนธรรม และสภำพร่ำงกำย (Functional markers) เช่น ในประเทศที่เจริญแล้ว มักจัดผู้สูงอำยุ นับจำก
อำยุ 65 ปีขึ้นไป หรือบำงประเทศ อำจนิยำมผู้สูงอำยุ ตำมอำยุกำหนดให้เกษียณงำน (อำยุ 50 หรือ 60
หรือ 65 ปี) หรือนิยำมตำมสภำพของร่ำงกำย โดยผู้หญิงสูงอำยุอยู่ในช่วง 45-55 ปี ส่วนชำยสูงอำยุ อยู่
ในช่วง 55-75 ปี
สำหรับประเทศไทย "ผู้สูงอำยุ" ตำมพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ.ศ.25465 หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่ง
มีอำยุเกินกว่ำหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชำติไทย
2.2 สังคมผูส้ ูงอายุ
องค์กำรสหประชำชำติได้ตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรในสังคมจำกกำรที่มี
อัตรำเกิดลดลงขณะที่คนมีอำยุยืนยำวขึ้น กล่ำวคือสังคมผู้สูงอำยุจะมีขนำดใหญ่ขึ้น ดังนั้น องค์กำร
สหประชำชำติได้แบ่งระดับกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุไว้ 3 ระดับ ได้แก่
1. ระดับกำรก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ (Aging society) หมำยถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชำกร
อำยุ 60 ปีขึ้นไปมำกกว่ำร้อยละ 10 ของประชำกรทั้งประเทศ หรือมีประชำกรอำยุตั้งแต่ 65 ปีมำกกว่ำร้อย
ละ7ของประชำกรทั้งประเทศ แสดงว่ำประเทศนั้นกำลังเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ
2. ระดับสังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมำยถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชำกรอำยุ
60ปีขึ้นไป มำกกว่ำร้อยละ20 ของประชำกรทั้งประเทศหรือมีประชำกรอำยุตั้งแต่ 65 ปี มำกกว่ำร้อยละ14
ของประชำกรทั้งประเทศ แสดงว่ำประเทศนั้นเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์
3. ระดับสังคมผู้สูงอำยุอย่ำงเต็มที่ (Super-aged society) หมำยถึงสังคมหรือประเทศที่มี
ประชำกรอำยุ 65 ปีขึ้นไปมำกกว่ำ ร้อยละ 20 ของประชำกรทั้งประเทศ แสดงว่ำประเทศนั้นเข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุอย่ำงเต็มที่
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2.3 สถานการณ์ผู้สูงอายุทั่วโลก
กำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องของจำนวนประชำกรผู้สูงอำยุเป็นสถำนกำรณ์ที่ทั่วโลกให้ควำมสนใจ
และห่วงกังวล จำกกำรศึกษำข้อมูลทั่วโลกองค์กำรสหประชำชำติได้สรุปว่ำปัจจัยที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงประชำกรผู้สูงอำยุ (ทั้งกลุ่มอำยุและจำนวน) ได้แก่ อัตรำเจริญพันธุ์ อัตรำตำย และกำรย้ำยถิ่น
กำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ำงของประชำกรจำกกำรที่อัตรำกำรเจริญพันธุ์และอัตรำกำรเกิดลดลง (รูปที่
2-1 และรูปที่ 2-2) ขณะที่คนมีอำยุยืนยำวขึ้นพิจำรณำจำกอำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (รูปที่ 2-3 และรูปที่
2-4) และอำยุคำดเฉลี่ยเมื่ออำยุ 60 ปี (ตำรำงที่ 2-1 และ ตำรำงที่ 2-2) เป็นประเด็นที่ได้รับควำมสนใจกัน
เป็นอย่ำงมำกทั้งในระดับชำติและในระดับโลก

เนื่องจำกมีผลกระทบอย่ำงกว้ำงขวำงในระดับมหภำค

ได้แก่ ผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รำยได้ต่อหัวของประชำกร กำรออมและกำรลงทุน
งบประมำณของรัฐบำล กำรจ้ำงงำนและผลิตภำพของแรงงำน และระดับจุลภำค ได้แก่ ผลต่อตลำด
ผลิตภัณฑ์และบริกำรด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะด้ำนกำรเงินและด้ำนสุขภำพ กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว

จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนสำคัญที่ต้องกำรกำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบและเริ่ม

ดำเนินกำรล่วงหน้ำ เนื่องจำกมำตรกำรต่ำงๆ หลำยประกำรล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลำในกำรดำเนินกำร กว่ำ
จะเห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
รูปที่ 2- 1 กำรคำดกำรณ์อัตรำเจริญพันธุ์ของประชำกรทั่วโลกและแยกตำมรำยภูมิภำคระหว่ำงปี พ.ศ.

อัตรำเจริญพันธุ์รวม (จำนวนเด็กต่อผู้แม่หนึ่งคน)

2493-2593

2593 2503 2513 2523 2533 2543 2553 2563 2573 2583 2593

ปี พ.ศ.
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2493-2498
2498-2503
2503-2508
2508-2513
2513-2518
2518-2523
2523-2528
2528-2533
2533-2538
2538-2543
2543-2548
2548-2553
2553-2558
2558-2563
2563-2568
2568-2573
2573-2578
2578-2583
2583-2588
2588-2593

อำยุคำดเฉลี่ย (ปี)
2493-2498
2498-2503
2503-2508
2508-2513
2513-2518
2518-2523
2523-2528
2528-2533
2533-2538
2538-2543
2543-2548
2548-2553
2553-2558
2558-2563
2563-2568
2568-2573
2573-2578
2578-2583
2583-2588
2588-2593

จำนวนเด็กเกิดต่อมำรดำ (คน)

รูปที่ 2- 2 อัตรำเกิดของประชำกรทั่วโลกและแยกตำม 6 ภูมิภำคระหว่ำงปี พ.ศ. 2493-25936

ปี พ.ศ.

รูปที่ 2- 3 อำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชำกรโลกและแยกตำม 6 ภูมิภำคระหว่ำงปี พ.ศ. 2493-

25936

ปี พ.ศ.
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รูปที่ 2- 4 กำรเปลี่ยนแปลงอำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดระหว่ำงช่วงเวลำ พ.ศ. 2538-2543 และช่วงเวลำ

กำรเปลี่ยนแปลงอำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (ปี)

พ.ศ. 2553-2558
อำยุ 60 ปีขึ้นไป
อำยุ 5-59 ปี
อำยุ 0-4 ปี

ตารางที่ 2- 1 อำยุคำดเฉลี่ยเมื่ออำยุ 60 ปีของประชำกรเพศชำยในโลกและแยกตำม 6 ภูมิภำคทั่วโลก6
อำยุคำดเฉลี่ยเมื่ออำยุ 60 (เพศชำย)/ปี พ.ศ.
2493-

2503-

2513-

2523-

2533-

2543-

2553-

2563-

2573-

2583-

2503

2513

2523

2533

2543

2553

2563

2573

2583

2593

13.1

14.1

15.2

16.0

16.7

17.8

19.0

19.9

20.8

21.1

อัฟริกำ

12.2

13.0

13.7

14.3

14.6

15.3

16.1

16.7

17.4

18.0

เอเชีย

11.3

12.8

14.6

15.6

16.3

17.5

18.4

19.4

20.4

21.3

ยุโรป

15.5

15.7

15.9

16.5

16.9

18.3

20.0

21.1

22.3

23.2

14.8

15.6

16.0

16.4

17.6

19.2

20.4

21.4

22.5

23.7

16.0

15.9

16.7

17.9

19.1

20.7

22.2

23.2

24.2

25.4

14.9

15.1

15.8

17.2

18.8

20.9

22.4

23.6

24.3

24.9

ระดับ
โลก

ละติน
อเมริกำ
อเมริกำ
เหนือ
โอเชียนำ
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ตารางที่ 2- 2 อำยุคำดเฉลี่ยเมื่ออำยุ 60 ปีของประชำกรเพศหญิงในโลกและแยกตำม 6 ภูมิภำคทั่วโลก
อำยุคำดเฉลี่ยเมื่ออำยุ 60 (เพศหญิง)/ปี พ.ศ.
2493-

2503-

2513-

2523-

2533-

2543-

2553-

2563-

2573-

2583-

2503

2513

2523

2533

2543

2553

2563

2573

2583

2593

15.3

16.7

18.1

19.0

19.8

20.8

21.8

22.7

23.5

24.3

อัฟริกำ

13.3

14.2

15.0

15.7

16.1

16.7

17.6

18.4

19.3

20.1

เอเชีย

13.0

14.6

16.5

17.7

18.8

19.9

20.9

21.9

22.8

23.7

ยุโรป

18.1

19.1

19.8

20.7

21.3

22.5

24.0

25.0

26.0

26.9

16.2

17.4

18.3

19.2

20.6

22.3

23.6

24.8

25.8

26.8

19.3

20.1

21.5

22.6

23.1

23.9

25.1

26.0

26.8

27.7

18.3

19.0

20.1

21.6

22.9

24.4

25.5

26.4

27.2

27.9

ระดับ
โลก

ละติน
อเมริกำ
อเมริกำ
เหนือ
โอเชียนำ

กำรย้ำยถิ่นของแรงงำนระหว่ำงประเทศเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ และจำเป็นต้องพิจำรณำสำหรับ
กำรคำดกำรณ์จำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ โดยทั่วไปแรงงำนที่มีกำรเคลือ่ นย้ำยมักเป็นประชำกรวัยทำงำน
ทำให้อัตรำส่วนของประชำกรผู้สูงอำยุในประเทศที่แรงงำนเคลื่อนย้ำยเข้ำไปลดลง
เท่ำนั้น

และหำกแรงงำนนั้นอยู่ต่อในระยะยำวก็จะกลำยเป็นกลุ่มผู้สงู อำยุ

แต่เป็นเพียงชั่วครำว

ซึ่งจะไปมีผลต่ออัตรำส่วน

ผู้สูงอำยุเช่นกัน
2.3.1 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจานวนประชากรผู้สูงอายุทั่วโลก
ขณะทีภ่ ำวะเจริญพันธุข์ องทั่วโลกลดลงแต่อำยุคำดเฉลี่ยกลับเพิ่มขึ้น

เป็นสำเหตุให้จำนวน

ประชำกรผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2558 ประชำกรที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 12 ของ
ประชำกรทั้งหมด (901 ล้ำนคน) หรือมีอัตรำกำรเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 3.62 ต่อปี (รูปที่ 2-5) ดังนั้นคำดกำรณ์
ว่ำจำนวนผู้ที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไปในปี พ.ศ. 2573 และ 2593 คือ 1.4 พันล้ำนคน (รูปที่ 2-6) และ 2.1 พันล้ำน
คนตำมลำดับ ทัง้ นี้อำจจะเพิ่มขึ้นถึง 3.2 พันล้ำนคนในปี พ.ศ. 2643
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รูปที่ 2- 5 กำรกระจำยตัวของประชำกรโลกจำแนกตำมเพศและอำยุในปี พ.ศ. 2558
เพศชำย
เพศหญิง

ที่มำ: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015)

รูปที่ 2- 6 แผนที่แสดงสัดส่วนประชำกรที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไปในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2593 และอัตรำ
กำรเพิ่มขึ้นของผู้สูงอำยุ

แผนที่สร้ำงโดย TRUE (http://www.truedesign.co.uk)

ที่มำ: UNDESA Population division, World population prospects: the 2015 revision, DVD Edition, 2015
กำรเพิ่มขึ้นของจำนวนประชำกรที่มีอำยุ 80 ปีขึ้นไปก็เป็นไปอย่ำงรวดเร็วกว่ำผู้สูงวัยกลุ่มอื่น โดย
ในปี พ.ศ. 2543 ประชำกรกลุ่มนี้มีจำนวน 71 ล้ำนคนแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 125 ล้ำนคนภำยใน 15 ปี กล่ำวคือ
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อัตรำกำรเพิ่มจำนวนผู้สูงอำยุกลุ่มนี้คิดเป็นร้อยละ 77 ทั้งนี้ได้คำดกำรณ์ว่ำภำยในปี พ.ศ. 2573 และ
2593 จะมีผู้ที่มีอำยุ 80 ปีขนึ้ ไปจำนวน 202 ล้ำนคน และ 434 ล้ำนคนตำมลำดับ (รูปที่ 2-7)
รูปที่ 2- 7 จำนวนประชำกรที่มีอำยุ 60-79 ปี และอำยุ 80 ปีขึ้นไปแยกตำมภูมิภำคระหว่ำงปี พ.ศ. 2523
ถึง 2593
2558

2593

2583

2573

2563

2553

2543

2533

2523

2593

2583

2573

2563

2553

2543

2533

2523

จำนวนประชำกรที่มีอำยุ 60-79 ปี (ล้ำน)

จำนวนประชำกรที่มีอำยุ 80 ปีขึ้นไป (ล้ำน)

2558

อัตรำกำรเพิ่มของประชำกรผู้สูงอำยุในกลุม่ ประเทศที่พฒ
ั นำมำกที่สุดลดลงจำกร้อยละ 38 ในปี
พ.ศ. 2543 เป็นรอยละ 33 ในปีพ.ศ. 2558 และคำดกำรณ์ว่ำในปี พ.ศ. 2573 จะมีประชำกรผู้ที่มีอำยุ 60
ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ของโลก ส่วนกลุ่มประเทศที่พัฒนำในระดับรองลงมำมีอัตรำเพิ่มร้อยละ 29
ระหว่ำงปี 2543-2558 (เพิ่มจำก 231 ล้ำนคนเป็น 299 ล้ำนคน) และคำดกำรณ์ว่ำภำยใน 15 ปีประชำกร
ผู้สูงอำยุจะมีถึง 375 ล้ำนคน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 26) ในทำงกลับกันประเทศที่ด้อยพัฒนำกว่ำอัตรำกำรเพิ่ม
ของประชำกรผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 จำกปี พ.ศ. 2543 ถึง 2558 และจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 72 ภำยใน
ปี 2573 กล่ำวคือจะมีประชำกรผู้สูงอำยุหนึ่งพันล้ำนคน และภำยในปี 2593 จะมีถงึ 1.7 พันล้ำนคนซึ่ง
เท่ำกับว่ำร้อยละ 80 ของประชำกรผู้สูงอำยุทั่วโลกอำศัยอยู่ในภูมิภำคที่มีค่ำดัชนีกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
และสังคมต่ำ รูปที่ 2-8 และรูปที่ 2-9 แสดงถึงกำรกระจำยตัวของประชำกรผู้สูงอำยุแยกตำมระดับกำร
พัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคม
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รูปที่ 2- 8 กำรคำดกำรณ์ประชำกรที่มีอำยุ 60-79 ปี และ 80 ปีขึ้นไปตำมระดับกำรพัฒนำของประเทศ

จำนวนประชำกร (ล้ำน)

ในปี ค.ศ. 2000, 2015, 2030 และ 2050

ที่มำ: United Nations (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision.

รูปที่ 2- 9 กำรคำดกำรณ์ประชำกรที่มีอำยุ 60-79 ปี และ 80 ปีขึ้นไปแยกตำมระดับรำยได้ของประเทศ
ในปี ค.ศ. 2000, 2015, 2030 และ 2050
อำยุ 80 ปีขึ้นไป

จำนวนประชำกร (ล้ำน)

อำยุ 60-79 ปี

ที่มำ: United Nations (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision.
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เมื่อพิจำรณำเป็นรำยประเทศพบว่ำกำรกระจำยตัวของประชำกรที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไปไม่ได้กระจุก
ตัวตำมระดับรำยได้ของประเทศ แต่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงประเทศแม้จะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น กลุ่ม
ประเทศเอเชีย หรือกลุ่มละตินอเมริกำ มีตั้งแต่อยู่ในกลุ่มรำยได้ขั้นต่ำจนถึงประเทศที่มีรำยได้สูง ดังแสดง
ในรูปที่ 2-10
รูปที่ 2- 10 สัดส่วนกำรเปลี่ยนแปลงและกำรกระจำยตัวของประชำกรที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไปแยกตำมรำยได้

กำรเปลี่ยนแปลงจำนวนประชำกรที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป (%)

มวลรวมประชำชำติ (Gross national income)

รำยได้มวลรวมประชำชำติ (ดอลลำร์สหรัฐ)

ที่มำ: Data sources: United Nations (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision and World
Bank (2015).

องค์กำรสหประชำชำติได้พิจำรณำกำรกระจำยตัวของเพศชำยและเพศหญิงในกลุม่ ประชำกร
ผู้สูงอำยุ พบว่ำในปี พ.ศ. 2558 ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย เมื่อคำดกำรณ์ไปอีก 35 ปี
ข้ำงหน้ำเพศหญิงก็ยังเป็นกลุ่มที่มีอำยุยืนกว่ำเพศชำย (รูปที่ 2-11) อย่ำงไรก็ตำมเมื่อประเมินอัตรำส่วนเพศ
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ชำยต่อเพศหญิง 100 คน พบว่ำในกลุ่มที่มีอำยุ 80 ปีขึ้นไปสัดส่วนเพศชำยมีแนวโน้มใกล้เคียงเพศหญิง (รูป
ที่ 2-12)
รูปที่ 2- 11 สัดส่วนเพศชำยและเพศหญิงในประชำกรผู้สูงอำยุแยกตำมกลุ่มอำยุ

ชาย 60-79

ชาย 60-79
หญิง 60-79
หญิง 60-79

ที่มำ: United Nations (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision.

รูปที่ 2- 12 อัตรำส่วนเพศชำยต่อเพศหญิง 100 คนในประชำกรผู้สูงอำยุแยกตำมกลุ่มอำยุและภูมิภำค
อำยุ 60+ พ.ศ. 2593
อำยุ 60+ พ.ศ. 2558
อำยุ 80+ พ.ศ. 2593
อำยุ 80+ พ.ศ. 2558

ข้อมูลระหว่ำงปี พ.ศ. 2543 ถึง 2558 แสดงให้เห็นว่ำประชำกรที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่อำศัย
ในเขตเมืองโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 68 ขณะที่อำศัยอยู่ในเขตชนบทเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 25 (รูปที่ 2-13)
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รูปที่ 2- 13 กำรเปลี่ยนแปลงประชำกรที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไปในเขตเมืองและเขตชนบท

เขตเมือง
เขตชนบท

สัดส่วนกำรเปลี่ยนแปลง (%)

ที่มำ: Urban and rural population by age and sex (URPAS), 1980-2015 (version 3)
2.3.2 อัตราส่วนพึ่งพิงรวม (Total dependency ratios)
ผลจำกระบบกำรดูแลสุขภำพและสุขภำวะทีด่ ีขึ้นทำให้อัตรำตำยลดลง คนมีสุขภำพดีและอำยุยืน
ขึ้น สภำวะนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเอง ครอบครัวและสังคม คนทีม่ ีอำยุยืนยำวขึ้นจะสำมำรถทำงำน
ได้นำนขึ้น อำจจะเกิดอำชีพที่สองหรืออำชีพอื่นๆตำมมำก็ได้ หรือมีเวลำที่จะทำสิ่งใหม่ๆที่ตนสนใจก็เป็นไป
ได้ สำหรับครอบครัวผู้สูงอำยุอำจช่วยสนับสนุนด้ำนกำรเงิน กำรบำรุงรักษำบ้ำนเรือน หรือช่วยดูแล
ลูกหลำน สุดท้ำยสังคมจะได้ประโยชน์จำกประสพกำรณ์และภูมิปัญญำที่สั่งสมมำ
หลำยประเทศให้ควำมสำคัญกับนโยบำยกำรป้องกันและส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุอยู่อย่ำงมีสุขภำวะ
และมีคุณภำพชีวิตที่ดี อย่ำงไรก็ตำมกำรบริหำรจัดกำรตำมนโยบำยดังกล่ำวจำเป็นต้องใช้งบประมำณใน
กำรดูแลพอสมควร ซึ่งอำจจะเพิ่มภำระของประเทศ โดยเฉพำะประเทศที่จำนวนประชำกรผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้น
รวดเร็วกว่ำจำนวนประชำกรวัยทำงำน เนื่องจำกงบประมำณหลักของประเทศมำจำกรำยได้ของวัยแรงงำน
นอกจำกนี้ยังอำจจะกระทบต่อระบบสุขภำพและระบบบริกำรสำธำรณะอื่นๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสำหรับกำร
ป้องกันและรักษำกลุ่มโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง
เมื่อโครงสร้ำงประชำกรจำกกำรคำดกำรณ์ระหว่ำงปี พ.ศ. 2543-2593 เปลี่ยนไป (รูปที่ 2-14) ก็
จะมีผลต่อลักษณะและระดับของกำรพึ่งพิงระหว่ำงประชำกรกลุ่มอำยุต่ำงๆ

ซึ่งอธิบำยด้วยดัชนี

“อัตรำส่วนพึ่งพิงรวม” (Total dependency ratio) อัตรำส่วนนี้พิจำรณำกำรพึ่งพิงในเชิงเศรษฐกิจที่กลุ่ม
พึ่งพิง (ประชำกรเด็กอำยุต่ำกว่ำ 0-19 ปีและประชำกรอำยุ 65 ปีขึ้นไป) จำเป็นต้องได้รับจำกกลุ่ม
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ประชำกรวัยทำงำน (อำยุระหว่ำง 20 ถึง 64 ปี) โดยสรุปคำนวณจำก อัตรำส่วนของประชำกรที่ไม่ได้ทำงำน
เชิงเศรษฐกิจ (Not economically active) ต่อประชำกรที่ทำงำนเชิงเศรษฐกิจ (Economically active)
100 คน8
รูปที่ 2- 14 กำรคำดกำรณ์สัดส่วนประชำกรโลกแยกตำมกลุ่มอำยุ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2543-2593
จำนวนประชำกรโลก (พันล้ำนคน)

กลุ่มอำยุ (ปี)
0-9

5
4
3
2
1
0

2543

2558

10-24

2573

25-59

>60

2593

ปี พ.ศ.

ที่มำ: United Nations (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision. (ใช้ข้อมูลปีพ.ศ. 2543 เป็นฐำน
ในกำรคำดกำรณ์)

กำรเพิ่มขึ้นของจำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ

ขณะที่อัตรำเกิดลดลงทั่วโลงมีผลต่ออัตรำส่วนพึ่งพิง

รวม (รูปที่ 12-15) แต่เมื่อพิจำรณำแยกระหว่ำงอัตรำส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก (Youth dependency ratio) และ
อัตรำส่วนพึ่งพิงวัยสูงอำยุ (Old-age dependency ratio) จะเห็นว่ำเมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2593 อัตรำส่วน
พึ่งพิงวัยชรำจะเพิ่มขึ้นสูงอย่ำงต่อเนื่องในทุกภูมิภำคของโลก โดยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 91, 84, 73 และ 74 ใน
ยุโรป อเมริกำเหนือ เอเชีย และละตินอเมริกำและคำริบเบียนตำมลำดับ (รูปที่ 12-16)
รูปที่ 2- 15 กำรคำดกำรณ์อัตรำส่วนระหว่ำงประชำกรเด็กอำยุต่ำกว่ำ 0-19 ปีและประชำกรอำยุ 65 ปี

อัตรำส่วนพึ่งพิงรวม (%)

ขึ้นไปต่อประชำกรเด็กอำยุ 20-64 ปี

2493 2503 2513 2523 2533 2543 2553
19 2563 2573 2583 2593

ปี พ.ศ.

รูปที่ 2- 16 กำรเปรียบเทียบอัตรำส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก และอัตรำส่วนพึ่งพิงวัยสูงอำยุของทั่วโลกระหว่ำงปี

จำนวนประชำกรวัยพึ่งพิง (%)

พ.ศ. 2493-2643

อำยุ 60 ปีขึ้น

ไป
อำยุ 0-19 ปี

2643

2633

2623

2613

2603

2593

2583

2573

2563

2553

2543

2533

2523

2513

2503

2493

ไป

ปี พ.ศ.

2.3.3 อัตราการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ (Economic support ratios)
เนื่องจำกสัดส่วนประชำกรวัยเด็กมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่สัดส่วนประชำกรวัยสูงอำยุมีแนวโน้ม
สูงขึ้นดังนั้น กำรใช้อัตรำส่วนพึ่งพิงรวมอย่ำงเดียวในกำรคำดกำรณ์ผลผลิตมวลรวมและรำยได้ประชำชำติ
อำจจะทำให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนของกำรคำนวณกำรสนับสนุนเชิงเศรษฐกิจ

ดังนั้นองค์กำร

สหประชำชำติได้นำอัตรำกำรสนับสนุนทำงเศรษฐกิจ (Economic support ratios) มำร่วมพิจำรณำ
เพรำะอัตรำส่วนสนับสนุนจะสะท้อนระดับของกำรผลิตและกำรบริโภคตำมช่วงอำยุได้ชัดเจน

รวมทั้งได้

คำนึงถึงเรื่องกำรปันผลทำงประชำกร9,10
กำรปันผลทำงประชำกร

หมำยถึง

ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจอันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง

โครงสร้ำงอำยุของประชำกร ทั้งนี้กำรปันผลทำงประชำกรสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ระยะ โดยกำรปันผลทำง
ประชำกรครั้งที่หนึง่

คือโอกำสทำงเศรษฐกิจที่เกิดจำกกำรเจริญเติบโตของสัดส่วนประชำกรวัยแรงงำน

ในขณะที่กำรปันผลทำงประชำกรครั้งทีส่ อง คือโอกำสทำงเศรษฐกิจที่เกิดจำกกำรเจริญเติบโตของสัดส่วน
ประชำกรวัยสูงอำยุ11 ดังนั้นเศรษฐำนะของผู้สูงอำยุจึงเป็นตัวชี้วัดที่ดีต่อกำรบริโภคและกำรลงทุน หำก
ผู้สูงอำยุมีควำมมั่งคั่งและสำมำรถมีส่วนร่วมทำงเศรษฐกิจได้เป็นอย่ำงดี ผู้สูงอำยุก็ไม่ต้องอยู่ในภำวะพึ่งพิง
ทำงเศรษฐกิจ ผลที่ได้จะส่งผลดีต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อ
บุคคลภำยในประเทศสำมำรถเติบโตไปได้อย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด
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ผลกำรศึกษำบัญชีกระแสกำรโอนประชำชำติ

พบว่ำระดับรำยได้ของประเทศมีผลต่ออัตรำกำร

บริโภคของผูส้ ูงอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยเปรียบเทียบกับอัตรำกำรบริโภคของประชำกรวัยแรงงำนหลัก
(อำยุ 30-49 ปี) (รูปที่ 2-17) ทั้งนี้กำรใช้เงินในส่วนของบริกำรทำงสำธำรณสุขและบริกำรอื่นๆใน
ภำคเอกชน พบว่ำผู้สูงอำยุในกลุ่มประเทศที่มีรำยได้สูงใช้จ่ำยเงินร้อยละ 25 กับบริกำรที่เกี่ยวกับสุขภำพ
ในขณะที่กลุ่มประเทศที่มีรำยได้ต่ำใช้จ่ำยเพียงร้อยละ 10 สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภำพ (รูปที่ 2-18)
รูปที่ 2- 17 อัตรำกำรบริโภคของผู้สูงอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปแยกตำมระดับเศรษฐกิจของประเทศเมื่อ

อัตรำส่วนเฉลี่ยของระดับกำรบริโภคเมื่อเทียบเคียง
กับระดับกำรบริโภคของกลุ่มอำยุ 30-49 ปี

เทียบเคียงกับอัตรำกำรบริโภคของกลุ่มวัยแรงงำนหลัก (อำยุ 30-49 ปี)

กลุ่มรำยได้ระดับสูง
กลุ่มรำยได้ปำนกลำง
ระดับบน
กลุ่มรำยได้ระดับต่ำ

ที่มำ: National Transfer Accounts database (http://www.ntaccounts.org
หมำยเหตุ: (1) กลุ่มรำยได้ระดับสูง ได้แก่ อำร์เจนตินำ ออสเตรเลีย ออสเตรีย คำนำดำ ชิลี ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส
เยอรมนี ฮังกำรี อิตำลี ญี่ปุ่น ซโลวำเนีย สำธำรณรัฐเกำหลี สเปน สวีเดน สหรำชอำณำจักร อุรุกวัย และสหรัฐอเมริกำ; (2)
กลุ่มรำยได้ปำนกลำงระดับบน ได้แก่ บรำซิล จีน โคลอมเบีย คอสตำริกำ เอกวำดอร์ จำไมกำ เม็กซิโก เปรู อัฟริกำใต้ และ
ประเทศไทย; (3) กลุ่มรำยได้ระดับต่ำ ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเชีย เคนยำ ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ เซเนกัล และเวียดนำม
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รูปที่ 2- 18 ประเภทของกำรบริโภคของผู้สูงอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปแยกกลุ่มตำมระดับรำยได้ของประเทศ

สัดส่วนกำรบริโภครวม (%)

สำธำรณสุข
บริกำรสุขภำพภำคเอกชน
บริกำรสำธำรณะอื่นๆ
บริกำรเอกชนอื่นๆ
รำยได้สูง

รำยได้ปำนกลำง รำยได้ปำนกลำง รำยได้ระดับต่ำ
ระดับบน
ระดับล่ำง

ที่มำ: National Transfer Accounts database (http://www.ntaccounts.org/)

2.4 สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย
ประชำกรในประเทศไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงมำตลอดระยะเวลำ 100 ปี โดยผ่ำนขั้นตอนต่ำงๆ ที่
สำคัญของกระบวนกำรเปลี่ยนผ่ำนทำงประชำกร (demographic transition)12 ซึ่งสำมำรถแบ่งเป็น 2
ขั้นตอนดังนี้
1) กำรเปลี่ยนผ่ำนภำวะกำรตำย (mortality transition) ภำวะกำรตำยของประชำกรไทย
ได้ลดระดับลง อย่ำงชัดเจนตั้งแต่เมื่อประมำณ 60 ปีก่อน อำยุคำดเฉลี่ยของประชำกร
ไทยได้เพิ่มขึ้นจำกไม่ถึง 50 ปี ก่อนสงครำมโลก เป็น เป็น 73 ปีในปัจจุบัน อัตรำตำยที่
เคยสูงเกินกว่ำ 30 ต่อประชำกร 1,000 คน เมื่อก่อนสงครำมโลก ได้เหลือเพียง 7 ต่อ
ประชำกร 1,000 คนในปัจจุบัน อัตรำตำยทำรก ได้ลดลงจำกที่เคยสูงกว่ำ 100 เมื่อก่อน
สงครำมโลกเหลือทำรกตำยก่อนครบหนึ่งขวบ เพียงไม่ถึง 15 ต่อกำรเกิดมีชีพ 1,000 รำย
ในปัจจุบัน
2) กำรเปลี่ยนผ่ำนภำวะเจริญพันธุ์ (fertility transition) ภำวะเจริญพันธุ์ของประชำกรไทย
ได้เข้ำสู่ขั้นตอนของกำรเปลี่ยนผ่ำนช้ำกว่ำภำวะกำรตำยประมำณ 20 ปี ภำวะเจริญพันธุ์
ของประชำกรไทยได้ลดลงอย่ำงรวดเร็วจนจำนวนบุตรต่อสตรีคนหนึ่งเหลือเพียง 1.5 คน
ซึ่งเป็นอัตรำเจริญพันธุ์ต่ำกว่ำระดับทดแทนในปัจจุบัน
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กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศไทยเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เป็นผลให้ประชำกร
ผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วจนทำให้ประเทศไทยได้ก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ (Aging society) ตั้งแต่ปี
254813 เพรำะตอนนั้นประเทศไทยมีประชำกรตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 10.4% และยังคำดกำรณ์ว่ำในปี 2571
ประเทศไทยจะมีผู้อำยุเกิน 60 ปี 23.5% กล่ำวโดยรวม คือ ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์
(Aged Society)14,15 สำนักงำนสถิติแห่งชำติได้ดำเนินกำรสำรวจข้อมูลประชำกรผู้สูงอำยุในประเทศไทย
จำนวน 5 ครั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ผลกำรสำรวจมีดังนี้
2.4.1 ลักษณะโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ
จำกกำรสำรวจจำนวนผู้สูงอำยุในระหว่ำงปี พ.ศ. 2537 และ 2557 พบว่ำจำนวนผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้น
จำกประมำณ 4 ล้ำนคนเป็นประมำณ 10 ล้ำนคน ภำยในระยะเวลำ 20 ปี หรือเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 6.8
เป็นร้อยละ 14.9 (รูปที่ 2-19) จำกจำนวนผู้สูงอำยุทั้งหมดในปี พ.ศ. 2557 คิดเป็นเพศชำยร้อยละ 45.1
และเพศหญิงร้อยละ 54.9 ถ้ำจัดแบ่งเป็นช่วงอำยุ 3 ช่วง พบว่ำผู้สูงอำยุร้อยละ 56.5 อยู่ในช่วงอำยุ 6069 ปี และร้อยละ 29.9 และ 13.6 อยู่ในช่วงอำยุ 70-79 ปี และตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไปตำมลำดับ (รูปที่ 2-20)

อัตรำผู้สูงอำยุต่อประชำกร 100 คน

รูปที่ 2- 19 กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำผู้สูงอำยุระหว่ำงปี พ.ศ. 2537 และ 2557
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ที่มำ: สำนักงำนสถิติแห่งชำติ (2557)

สัดส่วนผู้สูงอำยุ (%)

รูปที่ 2- 20 สัดส่วนผู้สูงอำยุแบ่งตำมช่วงอำยุในปี พ.ศ. 2557
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80+

ช่วงสูงอำยุ (ปี)

2.4.2 การกระจายตัวของประชากรผู้สงู อายุ
ประชำกรผู้สูงอำยุมีกำรกระจำยตัวในทุกภำค โดยสัดส่วนสูงที่สุดอยู่ที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
(31.9%) รองลงมำได้แก่ภำคกลำง (25.6%) ภำคเหนือ (21.1%) ภำคใต้ (12%) และกรุงเทพมหำนคร
(9.4%) ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบำลคิดเป็นร้อยละ 59.1 ที่เหลือร้อยละ 40.1 อยู่ในเขตเมือง เมื่อ
พิจำรณำอัตรำส่วนผู้สูงอำยุต่อประชำกร 100 คน พบว่ำภำคเหนือมีอัตรำผู้สูงอำยุสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ
18.4 โดยอัตรำต่ำที่สุดอยู่ที่กรุงเทพมหำนครคิดเป็นร้อยละ 11% (รูปที่ 2-21)
รูปที่ 2- 21 อัตรำผู้สูงอำยุต่อประชำกร 100 คนแยกตำมภำครวมทั้งกรังเทพมหำนคร
อัตรำต่อประชำกร 100 คน
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จังหวัดที่มีจำนวนผู้สูงอำยุมำกที่ได้แก่

นครรำชสีมำ ขอนแก่น เชียงใหม่ อุบลรำชธำนี และ

นครศรีธรรมรำช ขณะที่จังหวัดที่มีอัตรำผู้สูงอำยุต่อประชำกร 100 คนมำกที่สุด ได้แก่ ชัยนำท แพร่
อุตรดิตถ์ พิจิตร และ สิงห์บุรี (รูปที่ 2-22 ก และ ข ตำมลำดับ)
รูปที่ 2- 22 จังหวัดที่มีจำนวนและอัตรำผู้สุงอำยุสูงที่สุด 5 จังหวัดแรกในปี พ.ศ. 2557
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คน
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2.4.3 ลักษณะการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจของผู้สงู อายุ
1) อัตราการพึ่งพิง
ลักษณะโครงสร้ำงประชำกรสะท้อนให้เห็นลักษณะกำรพึ่งพิง

(ทำงเศรษฐกิจ)

กันระหว่ำง

ประชำกรกลุม่ อำยุต่ำง ๆ ดังนั้นเมื่อโครงสร้ำงประชำกรเปลี่ยนไป จะมีผลต่ออัตรำส่วนพึ่งพิงซึ่งคำนวณ
จำกอัตรำส่วนระหว่ำงประชำกรเด็กที่มีอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี และประชำกรสูงอำยุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชำกรวัย
ทำงำน (อำยุ 15-59 ปี สำหรับประเทศไทย) อัตรำส่วนพึ่งพิงตำมควำมหมำยข้ำงต้นนัน้ เป็น อัตรำส่วน
พึ่งพิงรวม คือรวมอัตรำส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก (Youth dependency ratio) และอัตรำส่วนพึ่งพิงวัยสูงอำยุ
(Old-age dependency ratio) สำหรับประเทศไทยค่ำอัตรำส่วนพึง่ พิงเป็น 93 ต่อ 100 ในปีพ.ศ. 2513
อัตรำส่วนในปี พ.ศ. 2543 ลดลงเหลือ 51 และจะลดลงไปอีกจนเหลือ 48 ในปีพ.ศ. 2553 และคำดว่ำ
อัตรำส่วนพึ่งพิงรวมจะกลับสูงขึ้นอีกจนถึง 65 ในปี พ.ศ. 2578 เนื่องจำกประชำกรสูงอำยุได้เพิ่มขึ้นมำก
รูปที่ 2-23 อธิบำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำส่วนพึ่งพิงรวม และแยกตำมกลุ่มวัยเด็กและวัยสูงอำยุ
รูปที่ 2- 23 กำรเปรียบเทียบแนวโน้มของอัตรำส่วนพึ่งพิงรวม อัตรำส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก และอัตรำส่วน
พึ่งพิงวัยสูงอำยุ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2503-2578
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2) อัตราส่วนเกื้อหนุน (Potential support ratio: PSR)
ประเทศไทยได้ใช้ดัชนี อัตรำส่วนเกื้อหนุน เพื่อประเมินศักยภำพของวัยทำงำนที่มีหน้ำที่ดูแล
เกื้อหนุนผู้สูงอำยุ ในปีพ.ศ. 2503 อัตรำส่วนเกื้อหนุนผูส้ ูงอำยุสูงมำก มีคนวัยทำงำนถึง 12 คนที่ชว่ ยกัน
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ดูแลผู้สูงอำยุเพียง 1 คน อัตรำส่วนนี้ได้ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง และในอีก 30 ปีขำ้ งหน้ำ ผู้สูงอำยุไทยแต่ละคน
จะมีคนวัยทำงำนที่อำจจะช่วยในกำรดูแลเพียง 2 คนเท่ำนั้น (รูปที่ 2-24)
รูปที่ 2- 24 อัตรำส่วนเกื้อหนุนประชำกรผู้สูงวัยในประเทศไทยระหว่ำง ปี พ.ศ. 2503-2578
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3) ภาวะการมีงานทา
จำกกำรสำรวจพบว่ำแหล่งรำยได้ที่สำคัญของผู้สูงอำยุในประเทศไทย ได้แก่ ได้รับจำกบุตร (ร้อย
ละ 36.7) รองลงมำ คือ จำกกำรทำงำน (ร้อยละ 33.9) เบี้ยยังชีพจำกทำงรำชกำร (ร้อยละ 14.8) บำเน็จ
บำนำญ (ร้อยละ 4.9) จำกคูส่ มรส (ร้อยละ 4.3) และดอกเบี้ยเงินออมที่ผู้สูงอำยุได้เก็บออม เงินออม กำร
ขำยทรัพย์สินที่มีอยู่ (ร้อยละ 3.9)

ผู้สูงอำยุร้อยละ 17.5 มีควำมต้องกำรทำงำน คิดเป็น ร้อยละ 2.5

โดยประเมินแยกตำมกลุ่มอำยุ ผู้สูงอำยุวัย 60-69 ปีมีควำมต้องกำรทำงำนสูงที่สุดสูงสุด (ร้อยละ 24.9)
รองลงมำ คือ กลุ่มอำยุ 70-79 ปี และอำยุ 80ปีขนึ้ ไปคิดเป็นร้อยละ 10.3 และร้อยละ 2.7 ตำมลำดับ
ภำพที่ 2-25 แสดงถึงภำวะกำรทำงำนของผู้สูงอำยุในปี 2557 พบว่ำร้อยละ 38.4 ยังคงทำงำนอยู่
สัดส่วนของผู้สูงอำยุชำยทำงำนสูงกว่ำผู้สูงอำยุเพสหญิงคิดเป็นร้อยละ 49.4 และ 29.4 ตำมลำดับ นอก
เขตเทศบำลมีสัดส่วนมำกกว่ำในเขตเทศบำลคิดเป็นร้อยละ 42.7 และ 32.3 ตำมลำดับ ผู้สูงอำยุวัย 60-69
ปีมีสัดส่วนของผู้ที่ทำงำนสูงทีส่ ุดคิดเป็นร้อยละ 54.9 รองลงมำคือกลุ่มอำยุ 70-79 ปี (22.4%) กลุ่มอำยุ 80
ปีขึ้นไปมีสัดส่วนคนทำงำนน้อยที่สุด (ร้อยละ 5.3)
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รูปที่ 2- 25 ภำวะกำรมีงำนทำของผู้สูงอำยุแยกตำมเพศ กลุ่มอำยุ และพื้นที่

ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ (61.4%) เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้ำง รองลงมำ คือ ช่วยธุรกิจใน
ครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่ำจ้ำง (ร้อยละ 20.8) เป็นลูกจ้ำงรัฐบำล รัฐวิสำหกิจ และลูกจ้ำงภำคเอกชน (ร้อยละ
13.7) โดยภำพผู้สูงอำยุทำงำนเฉลี่ย 38 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์ ผู้สูงอำยุชำยมีชั่วโมงกำรทำงำนโดยเฉลี่ยสูงกว่ำ
เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 39 และ 37 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ตำมลำดับ
4) ความเพียงพอของรายได้
เมื่อประเทศไทยเข้ำสู่สังคมผูส้ ูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะมี
รำยได้อยู่ในกลุ่มปำนกลำงระดับบน แต่มีสัดส่วนผู้สูงอำยุในระดับสูงกว่ำประเทศอื่นในอำเซียน ซึ่งถือเป็น
ข้อจำกัดในกำรพัฒนำเศรษฐกิจที่สำคัญ16

ดังนั้นควำมเพียงพอของรำยได้จึงเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้สูงอำยุ

สำมำรถเลี้ยงชีพโดยไม่มีภำวะพึ่งพิงกลุ่มวัยทำงำน และจะไม่มีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในต่อบุคคล
ในประเทศลดลง กำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศก็จะไปได้
จำกกำรสำรวจ พบว่ำร้อยละ 62.0 ของผู้สงู อำยุตอบว่ำมีรำยได้เพียง

ร้อยละ 21.3

เพียงพอเป็นบำงครั้ง ร้อยละ 14.8 มีรำยได้ไม่เพียงพอ และมีเพียงร้อยละ 1.9 ที่มีรำยได้เกินเพียงพอ
ผู้สูงอำยุทุกกลุม่ ช่วงวัยร้อยละ 60 รู้สึกว่ำมีรำยได้เพียงพอต่อกำรดำรงชีพ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้สูงอำยุตอบว่ำเพียงพอบำงครั้งและไม่เพียงพอสูงสุด ในขณะที่ภำคใต้ผู้สูงอำยุตอบว่ำมีรำยได้เกินพอสูง
กว่ำภำคอื่นๆ
กำรออมจึงเป็นนโยบำยสำคัญสำหรับผูส้ ูงอำยุในประเทศไทยและต่ำงประเทศ เพื่อให้มี
รำยได้เพียงพอในกำรเลี้ยงชีพโดยไม่มีภำวะพึ่งพิงเมื่อเข้ำสู่วัยสูงอำยุ และลดผลกระทบทำงเศรษฐกิจและ
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สังคม กำรสำรวจในปี พ.ศ. 2557 เรื่องกำรออมในรูปของเงินสด กำรสะสมทรัพย์สินที่มีมูลค่ำ เช่น หุ้น
พันธบัตร ที่ดิน บ้ำน รถ เพชร ทอง รวมถึงกำรประกันชีวิต พบว่ำผู้สูงอำยุส่วนใหญ่มีกำรออมคิดเป็น
ร้อยละ 76.1 โดยเพศชำยมีกำรออมมำกกว่ำเพสหญิง (ร้อยละ 79.0

และร้อยละ 73.7 ตำมลำดับ)

ผู้สูงอำยุ 60-69 ปีมีกำรออมสูงกว่ำกลุ่มช่วงวัยอื่น (ร้อยละ 79.2 ร้อยละ 74.3 และร้อยละ 67.3
ตำมลำดับ) ผู้สูงอำยุที่ไม่มีกำรออมมีเพียงร้อยละ 23.9 ภำพรวมแสดงในรูปที่ 2-26
รูปที่ 2- 26 สถำนะของกำรออมของผู้สูงอำยุจำแนกตำมอำยุและเพศ
85

อัตรำส่วน (%)

80
75
70
65
60
ภำพรวม

ชำย

หญิง

อำยุ 60-69 อำยุ 70-79 อำยุ 80+

ที่มำ: สำนักงำนสถิติแห่งชำติ (2557)

รูปที่ 2-27 แสดงให้เห็นว่ำผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่นอกเขตเทศบำลมีกำรออกม สูงกว่ำในเขตเทศบำล
ภำคเหนือมีสัดส่วนของผู้สูงอำยุที่ออมสูงสุด รองลงมำคือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคใต้ และภำคกลำง
สำหรับกรุงเทพมหำนครมีสดั ส่วนของผู้สูงอำยุที่มีกำรออมต่ำสุด
รูปที่ 2- 27 สัดส่วนกำรออมของผู้สูงอำยุจำแนกตำมเขตปกครองและภำค
ภำคใต้

76.5

ภำคกลำง

72.2

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

77.4

ภำคเหนือ

80.5

กทม

71.8

นอกเขตเทศบำล

77

ในเขตเทศบำล

74.8
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2.5 สถานะการณ์สขุ ภาพของผู้สูงอายุทั่วโลก
กำรเปลี่ยนแปลงสุขภำพของผู้สูงอำยุเป็นเรื่องซับซ้อนและเกิดขึ้นตลอดเวลำ เมื่ออำยุมำกขึ้นกำร
ทำงำนของร่ำงกำยจะมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำก และมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ
ปัญหำกำรได้ยิน กำรเคลื่อนไหว กลุ่มโรคไม่ติดต่อ องค์กำรอนำมัยโลกได้ให้ควำมหมำยของกำรเป็น
ผู้สูงอำยุที่มีสุขภำพดี (Healthy aging) ว่ำหมำยถึง กำรเป็นผู้สูงอำยุที่ปรำศจำกโรค หรืออำจมีปัญหำ
สุขภำพบ้ำง แต่ยังสำมำรถใช้ร่ำงกำย สรีรวิทยำ จิตใจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงตำมกระบวนของร่ำงกำย
ตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์ (life-course and functional perspectives) ให้ทำงำนได้อย่ำงเหมำะสม17
ร่ำงกำยมนุษย์มีกระบวนกำรทั้งกำรพัฒนำและบำรุงรักษำให้ร่ำงกำย สำมำรถทำหน้ำที่ได้อย่ำง
เหมำะสมเมื่ออำยุมำกขึ้น และทำให้มีสุขภำวะ กระบวนกำรดังกล่ำวประกอบด้วย ควำมสำมำรถในกำรทำ
หน้ำที่ (Functional ability) สมรรถภำพภำยใน (Intrinsic capacity) และสิ่งแวดล้อม (Environment)
รูปที่ 2-2817 แสดงองค์ประกอบของกำรมีสุขภำพดีในผู้สูงอำยุ
รูปที่ 2- 28 องค์ประกอบของกำรมีสุขภำพดีในผู้สูงอำยุ

ลักษณะเฉพาะ
บุคคล
พันธุกรรม

สภาวะสุขภาพ
 กำรเจ็บป่วยตำมอำยุ
 สุขภำพอันเนื่องจำกพฤติกรรม
ควำมรู้และประสพกำรณ์ (ควำม
ฉลำดทำงสุขภำพ)
 กำรเปลี่ยนแปลงทำงสรีระและ
ปัจจัยเสี่ยง
 โรคและกำรบำดเจ็บ
 กำรเปลี่ยนแปลงเพื่อกำรรักษำควำม
สมดุลของร่ำงกำย
 กลุ่มโรคเฉพำะในผู้สูงอำยุ

องค์กำรอนำมัยโลกได้พยำยำมอธิบำย กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะสุขภำพของผู้สูงอำยุ โดย
กล่ำวว่ำ สภำวะสุขภำพของผู้สูงอำยุเป็นตัวสะท้อนให้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงตัวบุคคล และสิ่งแวดล้อมที่
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บุคคลนั้นอำศัยอยู่ นำไปสู่วิถีกำรเปลี่ยนแปลงของควำมสำมำรถในกำรทำหน้ำที่ และสมรรถภำพภำยใน
ของร่ำงกำย รูปที่ 2-2917 อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงสมรรถภำพทำงกำยเมื่ออำยุมำกขึ้น ด้วยควำมสัมพันธ์นี้
ทำให้สำมำรถทำนำยกำรเปลี่ยนแปลงของร่ำงกำยได้ในอนำคต ถ้ำมีข้อมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรม สภำวะ
สุขภำพ ยีนส์ และปัจจัยส่วนบุคคล
รูปที่ 2- 29 วิถีกำรเปลี่ยนแปลงสมรรถภำพทำงกำยของผู้สุงอำยุ
A เป็นจุดเริ่มต้นที่สมรรถภำพภำยในที่
ดำเนินไปจนถึงวันหมดอำยุขัย

สมรรถภำพทำงกำย

B เมื่อวิถีของร่ำงกำยถูกรบกวนจนทำ
ให้เกิดโรค อำจมีกำรฟื้นฟูในบำงครั้ง
C สมรรถภำพทำงกำยลดลงตั้งแต่ต้น
อย่ำงต่อเนื่องจนเสียชีวิต แต่อำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงได้ (เส้นปะ)

ในทำงทฤษฎีเชื่อว่ำสิ่งแวดล้อม

(ทุกมิติ)

มีอิทธิพลต่อควำมสำมำรถกำรทำงำนของร่ำงกำย

มำกกว่ำปัจจัยภำยใน (รูปที่ 2-30) เช่น เมืองที่มีควำมสะดวกสบำย ทันสมัย และกำรมีบทบำทในสังคมจะ
ส่งเสริมทำให้ผสู้ ูงอำยุมีสุขภำวะ อย่ำงไรก็ตำมกฎหมำยบำงเรื่องอำจกลำยเป็นอุปสรรคต่อผู้สูงอำยุในกำร
เข้ำถึงข้อมูล หรือกำรมีส่วนร่วมในบำงกิจกรรม ทำให้ยำกต่อกำรสร้ำงควำมฉลำดทำงสุขภำพ (health
literacy) เช่น กำรกำหนดอำยุเกษียณ กำรนำเอำเพศมำเป็นเกณฑ์กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
รูปที่ 2- 30 วิถีทำงกำรดำเนินไประหว่ำงควำมสำมำรถกำรทำงำนของร่ำงกำยและสมรรถภำพภำยในเมื่อ

กำรทำงำนของร่ำงกำย

อำยุเพิ่มขึ้น

อำยุตำมจริงของสภำวะร่ำงกำย (biological age)
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2.5.1 ขอบเขตงานสาธารณสุขในการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะ
ตำมแนวคิด เส้นทำงชีวิต (Life Course Approach) สภำวะสุขภำพในปัจจุบันเป็นผลอัน
เนื่องมำจำกสภำวะสุขภำพและปัจจัยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตที่ผ่ำนมำตั้งแต่กำรตั้งครรภ์ วัยรุ่น หรือ
แม้แต่วัยทำงำน ดังนั้นหำกมีกำรดูแลอย่ำงดี คำดว่ำจะทำให้เกิดผลดีต่อสุขภำพ ดังที่แสดงในรูปที่ 2-29
และรูปที่ 2-30 กำรดูแลให้ทั้งควำมสำมำรถกำรทำงำนของร่ำงกำย และสมรรถภำพภำยในดำเนินไปอย่ำง
ดีต้องเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่ำงๆจำนวนมำก

อย่ำงไรก็ตำมเมื่อประมวลเข้ำด้วยกันจะเห็นว่ำทุกเรื่องนั้นทำ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้รำ่ งกำยสำมำรถทำหน้ำที่ได้อย่ำงดี (Functional ability)17 ดังนั้นกำรจัดกำร
จึงมีอยู่ 2 ทำงได้แก่ กำรเสริมสร้ำงและบำรุงรักษำสมรรถภำพภำยใน และกำรลดกำรทำงำนของร่ำงกำยที่
ไม่จำเป็นลง
ตำมแนวคิด เส้นทางชีวิต กำรเสริมสร้ำงและบำรุงรักษำทั้ง Functional ability และ Intrinsic
capacity ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ชิวิตเดินมำครึ่งทำงของเส้นทำงชีวิต โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
1) ระยะที่สมรรถภำพภำยในสูงและคงที่
2) ระยะต่อมำเป็นช่วงเวลำที่สมรรถภำพภำยในของร่ำงกำยเริ่มลดลงอย่ำงช้ำๆและต่อเนื่อง โดยไม่
เกี่ยวกับอำยุตำมปฏิทิน
3) ระยะสุดท้ำยที่สมรรถภำพภำยในลดลงอย่ำงชัดเจนและมีนัยสำคัญ
โดยปกติกำรเปลี่ยนแปลงสมรรถภำพภำยในของร่ำงกำยจะเกิดขึ้นอย่ำงช้ำๆและต่อเนื่อง อย่ำงไร
ก็ตำมวิถีกำรดำเนินไปของเส้นทำงชีวิตของแต่ละบุคคลมีควำมแตกต่ำงกัน

ไม่ได้เป็นรูปแบบเดียว

นอกจำกนี้ควำมต้องกำรในแต่ละระยะและของแต่ละบุคคลจะแตกต่ำงกันไป ดังนั้นกำรกำหนดขอบเขต
กำรงำนสำธำรณสุขในกำรดูแลผู้สูงอำยุ จะเป็นกำรช่วยให้กระบวนกำรดูแลเกิดอย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่มี
ช่วงเวลำสะดุด

ทำให้เกิดประสิทธิผลต่อกำรดูแลสุขภำพประชำชนสูงสุด

เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์งำน

สำธำรณสุขคือเสริมสร้ำงและบำรุงรักษำให้สมรรถภำพภำยในของร่ำงกำยดำรงอยู่ในระดับสูงและคงที่
ยำวนำนที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นระบบดูแลสุขภำพ (Health system) จะต้องสำมำรถวินิจฉัยและ
ป้องกันโรคและปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์ด้ำนสิ่งแวดล้อมมีควำมสำคัญอย่ำงมำกในกำรกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม
สุขภำพที่ดีโดยเสริมสร้ำงให้ประชำชนมีควำมรู้ และประสพกำรณ์ และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่ำงกว้ำงขวำง
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยเพิ่มควำมสำมำรถของร่ำงกำยในกำรทำหน้ำที่ด้วย รูปที่ 2-31 อธิบำย
กรอบแนวทำงกำรจัดกำรทำงสำธำรณสุขเพื่อให้ผู้สูงอำยุมีสุขภำวะ
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รูปที่ 2- 31 กลยุทธ์ทำงสำธำรณสุขสำหรับกำรจัดกำรเส้นทำงชีวิตสุขภำพของผู้สูงอำยุ17
สมรรถภำพสูงและคงที่

สมรรถภำพลดลง

สมรรถภำพลดลงอย่ำงมี
นัยสำคัญ

ระบบบริกำรสุขภำพ

กำรดูแลระยะยำว

สิ่งแวดล้อม

2.5.2 สภาวะสุขภาพของผู้สุงอายุทั่วโลก
ตำมกลไกทำงธรรมชำติร่ำงกำยมนุษย์จะมีกำรเปลี่ยนแปลงและกำรเสื่อมถอยในกำรทำหน้ำที่เมื่อ
อำยุมำกขึ้น

กำรเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ผู้สุงอำยุเป็นกลุ่มเปรำะบำง

สำมำรถคุกคำมสุขภำพได้

และควำมเสี่ยงต่อกำรรับสิ่งต่ำงๆที่

ปัญหำสุขภำพที่สำมำรถพบได้บ่อยในผู้สูงอำยุเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ

ร่ำงกำยมีดังนี้
1) สมรรถภำพกำรเคลื่อนไหว
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เมื่ออำยุมำกขึ้นมวลกล้ำมเนือ้ จะลดลง

ทำให้มีผลต่อควำมแข็งแรงและกำรทำงำนของระบบ

กล้ำมเนื้อ กระดูกและข้อได้ รูปที่ 2-32 แสดงผลกำรประเมินควำมแข็งแรงด้วยกำรวัดแรงบีบมือ
(Hand Grip Test) ในประเทศต่ำงๆ18,19 พบว่ำแรงบีบมือจะลดลงเรื่อยๆเมื่ออำยุเพิ่มขึ้นทั้งเพศ
ชำยและเพศหญิง นอกจำกควำมแรงของกล้ำมเนื้อแล้ว กระดูกและข้อก็เป็นจุดเสี่ยงของผู้สูงอำยุ
ทำให้เกอุบัติเหตุหกล้ม หรือกระดูกหักได้ โดยเฉพำะข้อสะโพก กำรวัดอัตรำเร็วกำรเดิน (gait
speed)

เป็นดัชนีอีกตัวที่ใช้ประเมินควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนไหว

ซึ่งจำกกกำรศึกษำใน

โครงกำร SAGE และ SHARE18,19 พบว่ำเมื่ออำยุมำกขึ้นจะใช้เวลำในกำรเดินระยะทำง 4 เมตร
เพิ่มขึ้น
รูปที่ 2- 32 ผลกำรประเมินแรงบีบมือเพศชำยและเพศหญิงที่มีอำยุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
เพศชำย

แรงบีบมือ (กิโลกรัม)

เพศหญิง

2) กำรรับรู้ควำมรู้สึก
ผู้สูงอำยุมักจะมีปัญหำเกี่ยวกับกำรมองเห็นและกำรได้ยิน

ภำวะหูตึงในผู้สูงอำยุเกิดจำกสูญเสีย

กำรได้ยินจำกประสำทรับเสียงเสื่อมตำมวัย (presbycusis) และมักเกิดปัญหำที่ควำมถี่สูง ทั่วโลก
พบผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปประมำณ 180 ล้ำนคนที่สูญเสียกำรได้ยนิ และมีผลต่อกำรสนทนำ
กับผู้อื่น สำหรับปัญหำกำรมองเห็น พบว่ำเมื่ออำยุมำกขึ้นกระจกตำจะเริ่มเสื่อมมำกขึ้นเรื่อยจนถึง
ขั้นเกิดภำวะต้อกระจก ซึ่งจะรบกวนกำรมองเห็น นอกจำกนี้เลนส์ตำจะแข็งตัวมำกขึ้นตำมวัยทำ
ให้เลนส์ตำยืดหยุ่นตัวน้อยลง ควำมสำมำรถในกำรปรับโฟกัสในกำรมองระยะใกล้ก็จะลดน้อยลง
ส่งผลให้อ่ำนหนังสือหรือมองระยะใกล้ไม่ชัดเจน เพรำะกำรมองใกล้ต้องใช้กำลังโฟกัสสูงแต่กำร
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มองเห็นระยะไกลจะยังคงชัดเจนเรียกสภำวะนี้ว่ำสำยตำยำว (presbyopia) ปัญหำสำคัญในกลุ่ม
อำยุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป คือจอประสำทตำเสื่อม (Age-related macular degeneration หรือ
AMD) ซึ่งทำให้ผู้สูงอำยุตำบอดได้
3) เชำว์ปัญญำ/พุทธิปัญญำ
กำรทำงำนของสมองส่วนเชำว์ปัญญำมีแตกต่ำงอย่ำงมำกในแต่ละช่วงอำยุ และสัมพันธ์กับระดับ
กำรศึกษำ กำรเสื่อมของสมองเริ่มเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เยำว์วัยด้วยอัตรำกำรเกิดที่แตกต่ำงกันในแต่ละ
บุคคล ผลจำกสมองเสื่อมมีได้หลำยลักษณะ แต่ที่พบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอำยุคือควำมจำไม่ดี หรือมี
ควำมเสื่อมของภำวะพุทธิปัญญำ (Cognitive function)
4) ควำมรู้สึกทำงเพศ
ข้อมูลเกี่ยวกับควำมรู้สึกทำงเพศในผู้สูงอำยุค่อนข้ำงจำกัด โดยเฉพำะในกลุ่มประเทศที่มีรำยได้ต่ำ
อย่ำงไรก็ตำมภำยใต้ข้อมูลจำกัดแต่เมื่อมีกำรศึกษำซ้ำๆ

พอจะสรุปได้ว่ำผู้สูงอำยุยังมีควำมรู้สึก

ทำงเพศ เช่น ร้อยละ 23 ของกลุ่มที่มีอำยุระหว่ำง 75-85 ปี ยังมีควำมรู้สึกทำงเพศ
5) ระบบภูมิคุ้มกัน
ภูมิคุ้มกันเริ่มลดลงเมื่ออำยุเพิ่มขึ้นโดยเฉพำะ T-cell (เม็ดเลือดขำวชนิด Lymphocyte ที่กำเนิด
จำกไขกระดูกแล้วส่งผ่ำนไปเก็บที่ต่อม Thymus มีหน้ำที่จับกับแอนติเจน เช่น เชื้อโรค สิ่ง
แปลกปลอมทีม่ ำรุกรำน และทำหน้ำที่ส่งข้อมูลสู่เซลล์อื่นๆในร่ำงกำย) ดังนั้นผู้สูงอำยุจึงมีโอกำส
ติดเชื้อได้ง่ำย หรือระบบกำจัดเซลล์ที่เสื่อมสภำพจะลดลง ทำให้สภำวะของโรคเรื้อรังมีอำกำร
รุนแรงเพิ่มขึ้น เช่น atherosclerosis หรือมวลกระดูกลดลง
6) กำรทำงำนของระบบผิวหนัง
ชั้นผิวหนังจะไวต่อกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตำมอำยุ

จำนวนคอลลเจนและสำรยืดหยุ่นจะลดลง

เช่นกัน ทำให้เมื่อเป็นแผลแล้วจะหำยช้ำ ผิวหนังอักเสบเกิดกำรติดเชื้อซ้ำซ้อน หรือเกิดแผลกดทับ
ได้ง่ำย
7) กำรเจ็บป่วยซ้ำซ้อน
เมื่ออำยุมำกขึ้นผู้สูงอำยุมักจะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหลำยๆโรคพร้อมกัน

เรียกว่ำเป็นกลุ่มโรค

เฉพำะในผู้สูงอำยุ (Geriatric syndrome) ซึ่งจะมีอำกำรรวมๆจำกหลำยโรคจนยำกต่อกำร
วินิจฉัยหำสำเหตุที่แท้จริง ตัวอย่ำง ผู้สูงอำยุอำจมำด้วยอำกำรสมองเสื่อม แต่สำเหตุมำจำกกำรติด
เชื้อ แล้วมีผลต่อควำมสมดุลย์ของสำรน้ำในร่ำงกำยซึ่งไปมีผลต่อกำรทำงำนของสมอง ผลกำร
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เจ็บป่วยด้วยหลำยกลุ่มอำกำรทำให้ผู้สูงอำยุบำงรำยไม่สำมำรถช่วยตัวเองได้ หรือช่วยเหลือตัวเอง
ได้น้อยโดยเฉพำะผู้สูงอำยุในประเทศที่มีรำยได้ต่ำ (รูปที่ 2-33) กำรศึกษำในกลุ่มประเทศสหภำพ
ยุโรปแสดงให้เห็นว่ำเมื่ออำยุเพิ่มขึ้นจะป่วยด้วยโรคซ้ำซ้อนมำกขึ้น (รูปที่ 2-34)
รูปที่ 2- 33 สถำนะสุขภำพที่มีผลต่อปีทสี่ ูญเสียควำมมีสขุ ภำพดีพิจำรณำแยกตำมระดับรำยได้ของ

จำนวนปี ที่สญ
ู เสียควำมมีสขุ ภำพดี
เนื่องจำกภำวะทุพพลภำพ

ประเทศ

สถำนะสุขภำพที่ทำให้เกิดภำวะทุพพลภำพ
ภำพ
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ควำมชุก (%)

รูปที่ 2- 34 ควำมชุกของผู้สูงอำยุที่มีโรคเรื้อรังซ้ำซ้อนพิจำรณำแยกตำมประเทศในสหภำพยุโรป

8) กลุ่มอำกำรเสื่อมสภำพของร่ำงกำย เมื่ออำยุมำกขึ้นกำยวิภำคและสรีระของผู้สูงอำยุเสื่อมลง มีผล
ต่อระบบภำยในทำให้สมรรถภำพภำยในลดลง และไวรับต่อปัจจัยกระทบจำกภำยนอก หรือกำร
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ทำให้เกิดอำกำรต่ำงๆเกิดขึ้นพร้อมๆกัน สหภำพยุโรปพบว่ำกำรเกิดสภำวะ
เสื่อมของร่ำงกำยของผู้สูงอำยุในกลุ่มอำยุ 50-64 ปี เพิ่มขึ้น จำก 4.1% เป็น 17% เมื่ออำยุ
มำกกว่ำ 65 ปีขึ้นไป ผู้สูงอำยุในประเทศที่มรี ำยได้ต่ำจะมีโอกำสเกิดมำกกว่ำผู้สูงอำยุในประเทศที่
มีรำยได้สูง
9) กำรไม่สำมำรถกลั้นปัสสำวะ ภำวะกลั้นปัสสำวะไม่อยู่จะพบอัตรำสูงขึ้นเมื่ออำยุมำกขึ้น และพบใน
เพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย นอกจำกนี้พบว่ำถ้ำผู้สูงอำยุที่ทพุ พลภำพจะเกิดภำวะนี้สูงขึ้น ปัญหำที่
ตำมมำของกำรกลั้นปัสสำวะไม่ได้คือคือเครียด วิตกกังวล และซึมเศร้ำ
10) กำรหกล้ม จำกกำรศึกษำย้อนหลังทั่วโลกพบว่ำร้อย 30 ของผู้สูงอำยุ 65 ปีขึ้นไป และร้อยละ 50
ของผู้สูงอำยุ 85 ปีขึ้นไปมีกำรหกล้มอย่ำงน้อยปีละครั้ง และกำรหกล้มมักนำไปสู่กำรบำดเจ็บ (415%) และกำรเสียชีวิต (23-40%) ลักษณะกำรบำดเจ็บเกิดได้ตั้งแต่อำกำรเล็กๆน้อยๆจนถึงขั้น
ข้อสะโพกหัก ร้อยละ 95 ของข้อสะโพกหักเกิดจำกกำรหกล้ม โดยสรุปกำรหกล้มเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
สำคัญทำให้เกิดกระดูกหักมำกกว่ำปัจจัยจำกกกำรลดลงของมวลกระดูก กรือกำรเกิดภำวะกระดูก
พรุน (osteoporosis) ปัจจัยเสี่ยงของกำรหกล้ม ได้แก่
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 ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อำยุ เพศ ระดับกำรศึกษำ รำยได้
 สถำนะสุขภำพ หรือโรคประจำตัว
 สมรรถภำพภำยใน
 สภำพแวดล้อม โดยเฉพำะที่อยู่อำศัย เช่น บันไดบ้ำน พื้นบ้ำน/ห้องน้ำ ทำงเดินเท้ำ
ระบบสนับสนุนทำงสังคมและชุมชนไม่ทำงำนร่วมกัน
2.5.3 การเปลีย่ นแปลงของสมรรถภาพภายในต่อการทางานของร่างกาย
กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมรรถภำพภำยในและกำรทำงำนของร่ำงำยใน 6 ประเทศพบว่ำ
สมรรถภำพภำยในของร่ำงกำยจะค่อยๆลดลงเมื่อำยุมำกขึ้น

อย่ำงไรก็ตำมกำรเปลี่ยนแปลงสมรรถภำพ

ภำยในของประชำชนในแต่ละประเทศอำจแตกต่ำงกัน (รูปที่ 2-35)20 สมรรถภำพภำยในของร่ำงกำยเพศ
หญิงจะต่ำกว่ำเพศชำยแต่กำรระดับกำรเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่ำงกัน (รูปที่ 2-36)20 ภำยใต้เงื่อนไขคะแนน
สุขภำพขึ้นกับเศรษฐำนะของประชำชน ประชำชนที่มีเศรษฐกิจดีคะแนนสุขภำพจะสูง ดังนั้นในรูปที่ 2-37
แสดงให้เห็นว่ำกลุ่มผู้สูงอำยุที่มีฐำนะดีคะแนนสุขภำพสูงกว่ำกลุ่มที่มีฐำนะไม่ดี

อย่ำงไรก็ตำมคะแนน

สุขภำพขึ้นๆลงๆ แต่ในภำพรวมคะแนนจะลดลงเมื่ออำยุมำกขึ้น

ผลรวมคะแนนสุขภำพ

รูปที่ 2- 35 กำรเปลี่ยนแปลงของสมรรถภำพภำยในของร่ำงกำยตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์

รูปที่ 2- 36 กำรเปลี่ยนแปลงสมรรถภำพภำยในของร่ำงกำยพิจำรณำตำมค่ำผลรวมคะแนนสุขภำพ
(ค่ำเฉลี่ยและช่วงคะแนนต่ำสุด-สูงสุด)
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ผลรวมคะแนนสุขภำพ
ผลรวมคะแนนสุขภำพ

รูปที่ 2- 37 ระดับสมรรถภำพภำยในของร่ำงกำยพิจำรณำแยกตำมระดับเศรฐกิจและอำยุ

2.5.4 ปัจจัยสาคัญของการมีสุขภาพดีในผู้สูงอายุ
ข้อมูลทำงระบำดวิทยำจำกทั่วโลกแสดงให้เห็นว่ำผู้สูงอำยุส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคเรื้อรังไม่
ติดต่อ และปัจจัยเสี่ยงมักเกี่ยวข้องกับกลุ่มอำกำรเมทำบอลิค (metabolic risk factors) รูปที่ 2-38 แสดง
ให้เห็นควำมชุกของผู้สูงอำยุในประเทศต่ำงๆที่ไม่ค่อยมีกำรเคลื่อนไหวออกแรง หรืออกกำลังกำย ประเทศ
โปแลนด์และโปรตุเกสมีควำมชุกของผู้สูงอำยุที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหวสูงที่สุด นอกจำกนี้ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
กำรทำงำนของร่ำงกำยและสมรรถภำพภำยในยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยทำงสิ่งแวดล้อม ปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้น
ได้แก่


กำรเคลื่อนไหวออกแรงหรือกำรออกกำลังกำย



สภำวะโภชนำกำร



ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหต/ภำวะฉุกเฉิน



กำรดูแลผู้สูงอำยุอย่ำงไม่เหมำะสม (Elder abuse)
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ปัญหำกำรดูที่ไม่เหมำะสม หรือกำรใช้ควำมรุนแรงกับผู้สูงอำยุ มักเกิดจำกคนใกล้ตัว หรือภำยใน
ครอบครัว ปัญหำที่พบบ่อยได้แก่ กำรทำร้ำยร่ำงกำย (0.2–4.9%) กำรล่วงละเมิดทำงเพศ (0.04–
0.82%) กำรทำร้ำยทำงจิตใจที่เกินขอบเขตทั้งด้ำนควำมถี่และควำมรุนแรง (0.7–6.3%) กำรไม่
ดูแลเรื่องค่ำใช้จ่ำย (1.0–9.2%) และถูกทอดทิ้ง (0.2–5.5%)
รูปที่ 2- 38 ควำมชุกในกลุ่มอำยุเฉพำะของผู้สุงอำยุ 60 ปีขึ้นไปที่ไม่มีกำรเคลื่อไหวออกแรงหรืออกกำลัง

ควำมชุก (%)

กำยของประเทศในสหภำพยุโรป

2.6 สถานะการณ์สขุ ภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทย
สำนักสถิติแห่งชำติได้ทำกำรประเมินภำวะสุขภำพร่ำงกำยโดยรวมของผู้สูงอำยุ

พบว่ำผู้สูงอำยุ

ส่วนใหญ่ประเมินว่ำตนเองมีสุขภำพดีคิดเป็น ร้อยละ 42.4 และมีเพียงร้อยละ 2.1 ประเมินว่ำมีภำวะ
สุขภำพไม่ดีมำกๆ

ผู้สูงอำยุเพศชำยคิดว่ำตนเองภำวะวะสุขภำพดีกว่ำเพศหญิงโดยคิดเป็นร้อยละ 46.3

และร้อยละ 39.0 ตำมลำดับ) และพบว่ำ ผู้สูงอำยุวัยต้นประเมินว่ำตนเองมีสุขภำพดีในสัดส่วนที่สูงกว่ำผู้สูง
ที่มีอำยุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป
ในเขตเทศบำลมีสัดส่วนของผู้สูงอำยุที่ประเมินตนเองว่ำมีสุขภำพดี

และดีมำกสูงกว่ำนอกเขต

เทศบำล เมือ่ พิจำรณำตำมภำคพบว่ำกรุงเทพมหำนครมีผู้สูงอำยุที่ประเมินตนเองว่ำมีสุขภำพดีมำกสูงสุด
และภำคใต้มีสดั ส่วนของผู้สูงอำยุที่ประเมินว่ำตนเองมีสุขภำพไม่ดีสูงกว่ำทุกภำค (รูปที่ 2-39)8
รูปที่ 2- 39 ภำวะสุขภำพโดยรวมของผู้สูงอำยุในประเทศไทยจำแนกตำมภำคและเขตกำรปกครอง พ.ศ.
2557
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2.6.1 สมรรถภาพการมองเห็น
กำรเปลี่ยนแปลงในลักษณะเสื่อมลงของดวงตำ ทำให้เกิดควำมผิดปกติของกำรมองเห็นจำกเกิด
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนประสำทสัมผัส ทั้งโครงสร้ำงและกำรทำหน้ำที่ของส่วนประกอบต่ำงๆของดวงตำ ทำ
ให้กำรมองเห็นลดลงตำมอำยุที่มำกขึ้น เนื่องจำกเซลล์ประสำทรับควำมรู้สึกมีจำนวนลดลงดลง เกิดควำม
บกพร่องในกำรรับควำมรู้สึก กำรเสื่อมลงของแก้วตำ ก่อให้เกิดโรคต้อกระจกในผู้สูงอำยุ นอกจำกนี้กำร
มองเห็นสีจะลดลง 25% เมือ่ อำยุ 50 ปี และจะลดลงถึง 50 % เมื่ออำยุ 70 ปี ผู้สูงอำยุจึงมักชอบสีที่สด
สว่ำงมำกกว่ำสีอื่น21
จำกกำรสำรวจของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ ปี พ.ศ. 2557 พบว่ำผู้สูงอำยุ ร้อยละ 54.1 สำมำรถ
มองเห็นได้ชัดเจน ร้อยละ 31.1 มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อต้องใส่แว่นหรือเลนส์ ร้อยละ 14.4 มองเห็นไม่ชัดเจน
และร้อยละ 0.4 มองไม่เห็นเลย (รูปที่ 2-40)
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รูปที่ 2- 40 สัดส่วนของผู้สูงอำยุตำมสมรรถภำพกำรมองเห็น พ.ศ. 2557
ไม่เห็นเลย
ไม่ชัดเจน
ชัดเจน แต่ต้องใส่แว่น/เลนส์ตำ
ชัดเจนไม่ต้องใส่แว่น/เลนส์ตำ
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สัดส่วนผู้สุงอำยุ (%)
2.6.2 สมรรถภาพการได้ยิน
ปัญหำหนึ่งของผู้สูงอำยุ และอำจถือเป็นปัญหำของญำติ หรือคนรอบข้ำงด้วยเหมือนกัน คือ กำร
ที่ผู้สูงอำยุมีควำมสำมำรถในกำรรับเสียงแย่ลง หรือพูดง่ำยๆ ก็คือ หูอื้อ หรือหูตึงนั่นเอง และเนื่องจำกเป็น
ภำวะที่ค่อยเป็นค่อยไป ทำให้ผู้สูงอำยุมีคณ
ุ ภำพชีวิตในกำรสื่อสำรกับผู้อื่นน้อยลงโดยไม่รู้ตัว ญำติของ
ผู้สูงอำยุเอง อำจมีปัญหำอื่นตำมมำได้ จำกกำรที่ต้องตะโกนสื่อสำรกันเป็นเวลำนำน เช่น เสียงแหบ เจ็บ
คอ ไอ และระคำยคอเรื้อรัง ส่วนภำวะหูอื้อ หรือหูตึง หมำยถึง ภำวะที่ควำมสำมำรถในกำรรับเสียงแย่ลง
รูปที่ 2-41 แสดงจำนวนผู้สูงอำยุคิดเป็นร้อยละ 80 ยังได้ยินเสียงชัดเจน ร้อยละ 2.8 ได้ยินชัดเจน
เมื่อต้องใส่เครื่องช่วยฟัง ร้อยละ 11.7 ได้ยินไม่ชัดเจน และร้อยละ 0.3 เป็นผู้ที่ไม่ได้ยินเสียงเลย
รูปที่ 2- 41 สัดส่วนผู้สูงอำยุตำมสมรรถภำพกำรได้ยิน พ.ศ. 2557

41

2.6.3 ความสามารถในการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระ
ภำวะกลั้นปัสสำวะไม่ได้เป็นภำวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอำยุควำมชุกในผู้สูงอำยุที่อยู่ใน ชุมชนทั่วไป
ประมำณร้อยละ 14-25 พบมำกในเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.2 ยังสำมำรถ
กลั้นปัสสำวะได้ ร้อยละ 14.8 กลั้นได้เป็นบำงครั้งและร้อยละ 7.0 กลั้นปัสสำวะไม่ได้เลย สำหรับ
ควำมสำมำรถในกำรกลั้นอุจจำระ ผู้สูงอำยุร้อยละ 81.6 ยังสำมำรถกลั้นได้ ร้อยละ11.7 กลั้นได้เป็น
บำงครั้ง และร้อยละ 6.7 กลัน้ ไม่ได้เลย
2.6.4 การใส่ฟันปลอม
จำกกำรสำรวจพบว่ำผู้สูงอำยุเพศหญิงใส่ฟันปลอมสูงเพศชำยคิดเป็นร้อยละ 24.5 และร้อยละ
21.9 ตำมลำดับ สัดส่วนกำรใส่ฟันปลอมของผู้สูงอำยุในเขตเทศบำลมีกำรใส่ฟันปลอมสูงกว่ำนอกเขต
เทศบำล
2.7 การดูแล การเกื้อหนุน และการติดต่อเยี่ยมเยียนผู้สงู อายุ
ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.9 เป็นผู้ดูแลตนเอง หรือไม่มีผู้ดูแลปรนนิบัติ ผู้สูงอำยุเพศชำยที่ไม่มี
ผู้ดูแลหรือต้องดูแลตนเองสูงกว่ำ ผู้สูงอำยุเพศหญิง (ร้อยละ 90.3 และร้อยละ 87.8 ตำมลำดับ) ผู้สูงอำยุที่
อยู่นอกเขตเทศบำลเป็นผู้ที่ไม่มีผู้ดูแล หรือดูแลตนเองสูงกว่ำในเขตเทศบำล ผู้ดูแลผู้สงู อำยุส่วนใหญ่ (ร้อย
ละ 42.0) เป็นบุตรหญิง รองลงมำคือ คู่สมรส (ร้อยละ 28.7) บุตรชำย (ร้อยละ 13.2) บุตรเขยหรือบุตร
สะใภ้ (ร้อยละ 5.6) และผู้ดูแลที่เป็นพี่ น้อง หรือญำติ
กำรสำรวจผู้ดูแลปรนนิบัติหลักในช่วยเหลือผู้สูงอำยุในเรื่องของชีวิตประจำวัน พบว่ำเป็นภรรยำ
ของผู้สุงอำยุคิดเป็น ร้อยละ 51.3 รองลงมำเป็นบุตรหญิง บุตรชำย พี่น้อง ญำติ หรือบุตรเขย/บุตรสะใภ้
ผู้สูงอำยุที่อยู่ในเขตเทศบำลและนอกเขตเทศบำลก็มีบุตรหญิงเป็นผู้ดูแลหลักเช่นเดียวกัน (รูปที่ 2-43)
รูปที่ 2- 42 สัดส่วนของผู้สูงอำยุจำแนกตำมกำรมีผู้ดูแล เพศ และเขตกำรปกครอง พ.ศ. 2557
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สัดส่วน (%)
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ผู้ที่ดูแลผู้สูงอำยุ

สำหรับอำยุและเพศของผู้ดูแล พบว่ำผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงถึงร้อยละ 76.1 และเพศชำย
ร้อยละ 23.9 อำยุของผู้ดูแลอยู่ในวัยแรงงำน (อำยุ 15-58 ปี) คิดเป็นร้อยละ 68.7 และสำหรับผู้ดูแลที่อำยุ
ต่ำกว่ำ 15 ปี มีเพียงร้อยละ 0.1 ผู้ดูแลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57.5) เรียนจบระดับประถมศึกษำ และเป็นผู้ที่ไม่
เคยเรียน/เรียนต่ำกว่ำประถมศึกษำมีเพียงร้อยละ 4.1
ประเด็นควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรผู้ดูแลผู้สงู อำยุ พบว่ำมีควำมรูเ้ บื้องต้นในกำรดูแลผู้สูงอำยุยุ เช่น
กำรป้องกัน หรือบรรเทำเมื่อผู้สูงอำยุมีอำกำรท้องผูก กำรดื่มน้ำสะอำดหรือกำรทำอำหำรเหลว และกำร
ดูแลเมื่อผู้สูงอำยุมีไข้สูงเป็นเวลำมำกกว่ำ 2 วัน ทั้งนีม้ ีเพียงร้อยละ 4.6 ของผู้ดูแลเคยผ่ำนกำรอบรมจำก
บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ
91.1
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ส่วนผู้ดูแลที่ไม่เคยได้รับกำรอบรมเลยมีถึงร้อยละ

บทที่ 3
การเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
3.1 สถานะการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บในผูส้ ูงอายุทั่วโลก
เมื่อำยุมำกขึ้นโรคก็มำกขึ้นเช่นเดียวกัน

และไม่ใช่เพียงแค่โรคภัยไข้เจ็บเท่ำนั้นที่ตำมคุกคำม

อุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ำมผู้สูงอำยุมกั จะเกิดอุบัติเหตุที่บ้ำนมำกกว่ำที่
ทำงำน24 และอุบัติเหตุที่บ้ำนจะรุนแรงมำกกว่ำโดยเฉพำะกำรตกจำกบันได สำเหตุเพรำะบันไดเอียงหรือ
ไถลออกด้ำนข้ำง เมื่อตกลงมำส่วนศีรษะ หน้ำอกและกระดูกสันหลังจะได้รับบำดเจ็บมำกที่สุด25 องค์กำร
อนำมัยโลกได้ประมวลข้อมูลกำรเกิดอุบัติและกำรบำดเจ็บในผู้สูงอำยุ 4 กลุ่มตำมช่วงอำยุจำก 6 ประเทศ
26

พบว่ำกำรบำดเจ็บของผู้สูงอำยุในทั้ง 6 ประเทศเกิดจำกกำรหกล้ม (รูปที่ 3-1) ผู้สุงอำยุหญิงหกล้ม

มำกกว่ำเพศชำยคิดเป็นร้อยละ 73.4 และ 55.4 ตำมลำดับ นอกจำกนี้พบว่ำควำมชุกของกำรหกล้มจะเพิ่ม
สูงมำกยิ่งขึ้นในกลุ่มผูส้ ูงอำยุตอนกลำง (อำยุ 70-79 ปี) และผู้สุงอำยุปลำย (อำยุตั้งแต่ 80 ปีขนึ้ ไป)
รูปที่ 3- 1 ควำมชุกของกำรบำดเจ็บและกำรบำดเจ็บจำกกำรหกล้มในผู้สูงอำยุ
ควำมชุกของกำรบำดเจ็บ

ควำมชุก (%)

ควำมชุกของกำรบำดเจ็บ
จำกหกล้ม
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67.2
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1.4
รัสเซีย อัฟริกำใต้ ภำพรวม

44.4
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จีน

กำนำ

9.1

อินเดีย เม็กซิโก

66.9

65.7

ที่มำ: WHO-SAGE Working Paper No. 6 July 2013

กำรหกล้มในทัง้ 6 ประเทศส่วนใหญ่ (ภำพรวม 91.4%) เป็นไปในลักษณะที่ไม่ตั้งใจ ไม่
รู้ตัวล่วงหน้ำ หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งคือเป็นอุบัติเหตุ รองลงเกิดจำกตัวผู้สูงอำยุเอง (5.7%) เช่น สภำพ
ร่ำงกำยไม่ปกติ มีโรคเรื้อรังหลำยโรค (รูปที่ 3-2) ผู้สูงอำยุเกินกว่ำครึ่ง (56.4%) มักหกล้มภำยในบ้ำน
รองลงมำเป็นที่ทำงำน ร้อยละ 23.8 (รูปที่ 3-3) นอกจำกนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่มีผลทำให้ผู้สูงอำยุหกล้ม
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ได้แก่ กำรมีน้ำตัวมำกหรืออ้วน ปัญหำเรื่องนอนไม่หลับ ภำวะซึมเศร้ำ หรือแม้แต่เรื่องแหล่งน้ำใช้ที่อยู่นอก
บ้ำนทำให้ผู้สูงอำยุเกิดกำรลื่น พลัดตก หกล้มได้มำกกว่ำผู้สูงอำยุที่แหล่งน้ำใช้อยู่ภำยในบ้ำน (รูปที่ 3-4)
รูปที่ 3- 2 ประเภทของกำรหกล้มในผู้สูงอำยุใน 6 ประเทศ
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รูปที่ 3- 3 สถำนที่ที่ผู้สูงอำยุใน 6 ประเทศเกิดกำรหกล้ม
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รัสเซีย อัฟริกำใต้ ภำพรวม

รูปที่ 3- 4 ปัจจัยเสี่ยงร่วมที่เป็นสำเหตุของกำรพลัดตก หกล้มในผู้สูงอำยุจำแนกตำม 6 ประเทศ
ภำวะซึมเศร้ำ

ปัญหำกำรนอนหลับ
ที่มำ: WHO-SAGE Working Paper No. 6 July 2013

กำรศึกษำระบำดวิทยำในรัฐ Massachusetts พบว่ำยิ่งอำยุมำกเมื่อมีกำรหกล้มบำดเจ็บถึงขั้น
ต้องอยู่โรงพยำบำล

จำนวนวันที่ต้องพักรักษำตัวในโรงพยำบำลจะใช้เวลำนำนกว่ำกลุ่มที่มีอำยุน้อยกว่ำ

(รูปที่ 3-5) ในประเทศสหรัฐอเมริกำพบว่ำเมื่อผู้สูงอำยุตอนปลำยหกล้มมีโอกำสจะเสียชีวิตสูง (รูปที่ 3-6)27
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รูปที่ 3- 5 ระยะเวลำที่ต้องพักรักษำตัวในโรงพยำบำลเนื่องจำกกำรบำดเจ็บจำกกำรหกล้มจำแนกตำม
กลุ่มอำยุปี พ.ศ. 2549

ที่มำ:

http://www.mass.gov/eohhs/docs/dph/injury-surveillance/unintentional-fall-injuries-old-ma-

adults.pdf

รูปที่ 3- 6 อัตรำตำยของผู้สูงอำยุจำกกำรหกล้มจำแนกตำมเพศและกลุ่มอำยุในสหรัฐอเมริกำปี พ.ศ.
2548

ที่มำ: National Council on Ageing, 2005

3.2 สถานการณ์การหกล้มของผู้สงู อายุในประเทศไทย
กำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกพลัด ตก หกล้ม (ICD-10 รหัสโรค W00-W19) เป็นปัญหำกำรบำดเจ็บ
ที่สำคัญของประเทศ โดยสูงเป็นอันดับสองของสำเหตุกำรบำดเจ็บทุกประเภท รองลงกำรบำดเจ็บจำกกำร
ขนส่ง กำรบำดเจ็บจำกกำรพลัดตก หกล้มมีผลทำให้เสียชีวิต พิกำร ต้องพักรักษำตัวห้องฉุกเฉินทำให้เสีย
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ค่ำใช้จ่ำยและใช้ระยะเวลำนำน26 สำหรับผู้สงู อำยุกำรหกล้มเป็นหนึ่งในปัญหำสุขภำพทีพ่ บบ่อย สำเหตุเกิด
จำกกำรสูญเสียกำรทรงตัว โดยไม่ได้ตั้งใจ เป็นผลทำให้รำ่ งกำย หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ำงกำยปะทะกับ
สิ่งต่ำงๆ ซึ่งผลกระทบของกำรหกล้มไม่เพียงส่งผลต่อสูงอำยุเท่ำนั้น ยังส่งผลต่อครอบครัว สังคมและ
เศรษฐกิจ ตำมกำรนิยำมของกำรหกล้มของสำนักสถิติแห่งชำติ ได้แก่ กำรหกล้มจำกท่ำยืน ตกเตียง ตกจำก
เก้ำอี้ ตกจำกที่สูง ในระหว่ำง 6 เดือนก่อนวันสำรวจ ไม่นับรวมถึงกำรหกล้มที่เกิดจำกกำรถูกบุคคล หรือ
สัตว์เลี้ยง หรือวัตถุสิ่งของมำชนหรือกระแทก พบว่ำมีผู้สูงอำยุร้อยละ 11.6 เคยหกล้มในระหว่ำง 6 เดือน
สัดส่วนของผู้สูงอำยุเพศหญิงที่เคยหกล้มสูกว่ำเพศชำย (ร้อยละ 12.8 และร้อยละ 10.2 ตำมลำดับ
โดยภำพรวมผู้สูงอำยุเคยหกล้ม 1 ครั้ง ร้อยละ 6.6 หกล้ม 2-3 ครั้ง ร้อยละ 3.8 และหกล้มมำกกว่ำ
3 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ 1.2 ผู้สูงอำยุเพศหญิงที่มีกำรหกล้มสูงกว่ำผู้สูงอำยุเพศชำย โดยควำมถี่ในกำรหกล้ม
ของผู้สูงอำยุเพสหญิงส่วนใหญ่เคยหกล้ม 1 ครั้ง ร้อยละ 7.4 หกล้ม 2 – 3 ครั้ง ร้อยละ 4.2 ในขณะที่
ผู้สูงอำยุเพศชำยเคยหกล้ม 1 ครั้ง ร้อยละ 5.8 และหกล้ม 2 – 3 ครั้งร้อยละ 3.3 ทั้งนี้เมื่ออำยุเพิ่มขึ้นควำมถี่
ของกำรหกล้มจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน
สำเหตุที่ทำให้ผู้สูงอำยุหกล้ม คือ กำรสะดุดสิ่งกีดขวำง (ร้อยละ 39.0) รองลงมำคือ ลื่น (ร้อยละ
34.4) เกิดอำกำรหน้ำมืด วิงเวียน (ร้อยละ 11.2) สำเหตุจำกพื้นต่ำงระดับ (ร้อยละ 9.5) ตกบันได (ร้อยละ
1.6) และอื่นๆ เช่น ขำอ่อนแรงตกจำกเตียงนอน เก้ำอี้ หรือต้นไม้ ร้อยละ 4.3 (รูปที่ 3-7)
รูปที่ 3- 7 สัดส่วนของสำเหตุของกำรหกล้มในผู้สุงอำยุ พ.ศ. 2557

สถำนที่ที่หกล้ม คือ นอกบริเวณบ้ำน ร้อยละ 37.0 รองลงมำคือภำยในตัวบ้ำน ร้อยละ
35.7 และบริเวณตัวบ้ำน ร้อยละ 27.3 ผู้สูงอำยุชำยส่วนใหญ่หกล้มนอกบริเวณบ้ำน (ร้อยละ 43.9) ในขณะ
ที่ผู้สูงอำยุหญิงหกล้มภำยยในตัวบ้ำน (ร้อยละ 39.5)
48

3.3 ลักษณะและความเหมาะสมของที่อยูอ่ าศัย
ปัจจุบันสัดส่วนประชำกรผู้สูงอำยุของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปี พ.ศ. 2556 คิด
เป็นร้อยละ 9.97 นับว่ำประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่สงั คมผู้สูงอำยุและสังคมเมืองมำกขึ้น ประกอบกับ
สภำพปัญหำครอบครัวในเรื่องของกำรถูกทอดทิ้งให้ผู้สูงอำยุอยู่ตำมลำพังทั้งที่ครอบครัวตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ
ก็ตำมจำกสำเหตุนี้เองจึงทำให้เกิดปัญหำของผู้สูงอำยุขึ้น สภำพปัญหำของกำรทอดทิ้งนี้ถือว่ำอยู่ในสภำวะ
ที่รุนแรงเพรำะอัตรำส่วนของผู้ที่ถูกทอดทิ้งไม่มีแนวโน้มว่ำจะลดลงอย่ำงชัดเจน สัดส่วนของผู้สูงอำยุที่อยู่
คนเดียวตำมลำพังในครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 2537 มีผู้สูงอำยุที่อยู่คนเดียว ร้อยละ 3.6 และ
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.3 ร้อยละ 7.7 และร้อยละ 8.6 ในปี 2545 2550 และ 2554 ตำมลำดับ จำกผลกำร
สำรวจปี 2557 มีผู้สูงอำยุอยู่คนเดียวตำมลำพังเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 8.7 และไม่ได้อยู่คนเดียวตำมลำพัง ร้อย
ละ 91.3 ดังนั้นประเทศไทยจึงควรมีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนให้แก่ผู้สูงอำยุ
ก่อนที่จะเข้ำสู่สังคมของผู้สูงอำยุอย่ำงเต็มรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นที่อยู่อำศัย กำรเดินทำง หรือจะเป็นสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ มำตรฐำนของบ้ำนหรือที่อยูอ่ ำศัยของผู้สูงอำยุเป็นประเด็นหนึ่งในนโยบำยกำร
ดูแลผู้สูงอำยุในระยะยำว

อีกทั้งต้องกำรกำรส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุมีกำรช่วยเหลือตนเองให้มำกที่สุดและ

ยำวนำนที่สุด สภำพบ้ำนที่เหมำะสมกับผู้สูงวัยควรได้มำตรฐำนและปลอดภัยต่อสวัสดิภำพของผู้สูงอำยุ
จำกผลกำรศึกษำโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกในเรื่องของควำมต้องกำรรูปแบบพักผู้สูงอำยุ พบว่ำ สิ่ง
ที่ต้องกำรของผู้สูงอำยุในเรื่องที่อยู่อำสัย ได้แก่ประตูในรูปแบบบำนเลื่อน หน้ำต่ำงในรูปแบบบำนเลื่อน
ทำงลำด มือจับประตูหน้ำต่ำงในแบบก้ำนจับ พื้นภำยในบ้ำนปูด้วยกระเบื้องแบบไม่ลื่น ธรณีประตู ผู้ให้
สัมภำษณ์ส่วนใหญ่ต้องกำรให้มีบันไดที่มีควำมชันไม่มำกและมีหน้ำกว้ำง นอกจำกนี้พบว่ำผู้สูงอำยุมีควำม
ต้องกำร โถส้วมแบบมีพนักพิงหลัง สัญญำณขอควำมช่วยเหลือในห้องน้ำ ระบบทำน้ำอุ่น และก๊อกน้ำใน
รูปแบบก้ำนโยก22 ผลจำกกำรสำรวจในปี พ.ศ. 25578 เกี่ยวกับที่อยู่อำศัยมีประเด็นสำคัญดังนี้
ห้องนอน ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.4 มีห้องนอนอยู่ชั้นล่ำงของบ้ำน (รวมบ้ำนชั้นเดียว) ซึ่งใน
กำรสำรวจครั้งนี้ถือว่ำผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ในอำคำรสูง ได้แก่ คอนโดมิเนียม แมนชั่น อพำร์ทเม้นท์ แฟลต
เป็นบ้ำนชั้นเดียวด้วยมีร้อยละ 38.7 และอำศัยในบ้ำนสองชั้นขึ้นไปแต่ห้องนอนอยู่ชั้นล่ำง ร้อยละ 34.7
สำหรับผู้สูงอำยุที่ต้องขึ้นบันไดไปนอนที่ชั้นบนของบ้ำนมีร้อยละ 26.6 ลักษณะของที่นอนพบว่ำผู้สูงอำยุ
นอนบนเตียงนอน ร้อยละ 58.4 และร้อยละ 41.6 ยังคงนอนบนพื้นซึ่งจะมีควำมยำกลำบำกเวลำจะลุกขึ้น
มีรำวสำหรับยึดเกำะหรือช่วยพยุงตัวในห้องนอนเพียงร้อยละ 2.7 (รูปที่ 3-8)
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สัดส่วน (%)

รูปที่ 3- 8 สัดส่วนผู้สูงอำยุ (%) จำแนกตำมลักษณะของที่อยู่อำศัยและห้องนอนในปี พ.ศ. 2557
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 ห้องน้ำและห้องส้วม ชนิดของส้วมที่ผู้สูงอำยุใช้ส่วนใหญ่เป็นส้วมแบบนัง่ ยอง (ร้อยละ 53.9)
โถนั่งแบบห้อยเท้ำร้อยละ 45.1 ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่นอกเขตเทศลำลส่วนใหญ่ยังคงใช้ส้วม
แบบนั่งยอง (ร้อยละ 66.3) ในขณะที่ในเขตเทศบำลใช้โถนัง่ แบบห้อยเท้ำ (ร้อยละ 63.0) และ
ร้อยละ 70 ของห้องน้ำ/ห้องส้วมที่ผู้สูงอำยุใช้ตั้งอยูภ่ ำยในตัวบ้ำน และร้อยละ 20.8 อยู่
ภำยนอกตัวบ้ำน โดยเป็นห้องน้ำ/ห้องส้วมที่อยู่ติดกับตัวบ้ำน (ร้อยละ 15.0) และอยูห่ ่ำงจำก
ตัวบ้ำนออกไปร้อยละ 5.8 (รูปที่ 3-9) จำนวนผู้สูงอำยุคิดเป็นร้อยละ 58.8 ใช้ห้องน้ำ/ห้อง
ส้วมที่มีประตูแบบดึงเข้ำหำตัวเมื่อต้องกำรออก (คือ ผลักประตูออกไปเวลำที่จะเข้ำ) และร้อย
ละ 40.5 ใช้ห้องน้ำ/ห้องส้วมที่มีประตูแบบเปิดออกภำยนอก ร้อยละ 0.4 ใช้ห้องน้ำ/ห้องส้วม
ที่มีประตูแบบบำนเลื่อน และร้อยละ 0.3 ใช้ห้องน้ำ/ห้องส้วมที่ไม่มีประตูแต่ใช้ผ้ำหรือ
พลำสติกขึงหรือรูดแทนประตู

สำหรับห้องน้ำ/ห้องส้วมของผู้สูงอำยุที่มีรำวสำหรับช่วยยึด

เกำะเพื่อกันล้มหรือช่วยพยุงตัวมีร้อยละ 8.5 (รูปที่ 3-10)
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สัดส่วน (%)

รูปที่ 3- 9 สัดส่วนของผู้สูงอำยุจำแนกตำมลักษณะของห้องน้ำ/ห้องส้วมที่ใช้ ปี พ.ศ. 2557
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รูปที่ 3- 10 สัดส่วนของผู้สูงอำยุจำแนกตำมลักษณะบำนประตูห้องน้ำและรำวจับปี พ.ศ. 2557
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8.5

บทที่ 4
การประเมินสภาวะแวดล้อมที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
กำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำยของผู้สูงอำยุโดยเฉพำะเรื่องกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำยและควำม
ยืดหยุ่นที่ลดลง ส่งผลต่อกำรทำงำนและกำรดำเนินชีวิต ทำให้มีควำมเสื่อมของสถำนะสุขภำพและเกิดกำร
เจ็บป่วย ซึ่งเป็นได้ทั้งกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและกำรบำดเจ็บ กำรหกล้มในผู้สูงอำยุเป็นสำเหตุหลักของ
กำรเกิดกำรบำดเจ็บ จำกงำนวิจัยหลำยชิ้นแสดงให้เห็นว่ำ สภำพแวดล้อมภำยในที่อยู่อำศัยที่ไม่เหมำะสม
ควำมสะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสุขลักษณะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอำยุเกิดกำรบำดเจ็บชนิดไม่
มีผู้ตั้งใจ (un-intentional injury)29-32 ดังนั้นกำรประเมินสภำพแวดล้อมของที่อยู่อำศัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่
จะได้ข้อมูลในกำรชี้บ่งอันตรำยที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอำยุภำยในที่พักอำศัย รวมทั้งทำให้สำมำรถวำงแผนใน
กำรกำรปรับปรุงที่อยู่อำศัยให้เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ เพื่อให้สำมำรถดำเนินกิจวัตรประจำวันอย่ำงปลอดภัย
และอย่ำงมีสุขภำพดี กำรศึกษำส่วนนี้ได้จำกกำรทบทวนวิธีกำรประเมินสภำพแวดล้อมจำกต่ำงประเทศ
และประเทศไทย ดังต่อไปนี้
4.1 การประเมินสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ
4.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
องค์กรสุขภำพหลำยหน่วยงำนในประเทศสหรัฐอเมริกำ ได้ออกแนวทำงกำรประเมินด้วยตนเอง
และจัดกำรควำมเสี่ยงอันเนื่องจำกสภำพแวดล้อมไม่เหมำะสมของที่พักอำศัยไว้ในลักษณะต่ำงๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่ของเนื้อหำจะคล้ำยคลึงกัน แต่อำจจะแตกต่ำงกันในเรื่องของรำยละเอียดและวิธีกำรประเมิน
1) หน่วยงำน CDC/National Center for Injury Prevention and Control (NCIPC)33 ได้กำหนด
ประเด็นที่ต้องได้รับกำรตรวจสอบหรือพิจำรณำดังตัวอย่ำงในรูปที่ 4-1 และตำรำงที่ 4-2
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รูปที่ 4- 1 ตัวอย่ำง Home Assessment ของ NCIPC

ตารางที่ 4-1 ตัวอย่ำงเนื้อหำของกำรประเมินสภำพแวดล้อมที่พักอำสัยผู้สูงอำยุตำมแบบ Home
Assessment ของ NCIPC
ปั ญหาของผู้สูงอายุ

ปัญหาของผู้สูงอายุ

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

กำรทรงตัวและควำมสัมพันธ์
ของกำรทำงำนของกล้ำมเนื้อ

ควำมแข็งแรงของมือและแขน
 มีเก้ำอี้นั่งในบริเวณอำบน้ำ
 มีรำวจับ หรือห่วงทรงตัวใน
ห้องน้ำ
 บันไดมีรำวจับทั้งสองข้ำง
และมีตลอดแนวของบันได
ตั้งแต่ด้ำนล่ำงถึงด้ำนบน
 มีโทรศัพท์ในห้องน้ำ
 ที่อำบน้ำแบบไม่มีประตูปิด
(walk-in shower) พร้อม
เก้ำอี้อำบน้ำแบบพับเก็บได้
 เครื่องล้ำงจำนแบบไม่มีเสียง ควำมยำกลำบำกในกำรก้ม/
ลุก
รบกวน
 เพิ่มเสียงของโทรศัพท์
 อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบมี
แสงกระพริบ

กำรสูญเสียกำรได้ยิน

ข้อจำกัดในกำรเอื้อมถึง/กำร
หยิบสิ่งของ

 ลิ้นชักมีควำมลึกไม่เกิน 10 ควำมลำบำกในกำรเดินและ
ปีน (บันได)
นิ้ว
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วิธีการแก้ ไขที่เป็ นไปได้
 ประตูสำมำรถเปิด-ปิด
อัตโนมัติ
 มือจับที่ตู้และชั้นต่ำงๆเป็นรูป
ตัวดี “D”
 เครื่อล้ำงจำนสูงจำกพื้น 8 นิ้ว
(ประมำณ 20 เซ็นติเมตร)
 ประตูตู้ ลิ้นชัก เป็นแบบเลื่อน
เปิดได้ง่ำย
 พื้นผิวโต๊ะในห้องครัวเป็น
แบบทนควำมร้อน
 โถสุขภัณฑ์ยกสูงหรือเป็น
แบบนั่งรำบ
 ควำมลึกของอ่ำงล้ำงต้องไม่
เกิน 6 นิ้ว
 ของมีคม/สำยไฟต่ำงๆต้องไม่
วำงบนทำงเดิน
 พื้นผิวสัมผัสเรียบแต่ไม่ลื่น
หรือมีกำรติดแถบกันลื่น

ตารางที่ 4-1 ตัวอย่ำงเนื้อหำของกำรประเมินสภำพแวดล้อมที่พักอำสัยผู้สูงอำยุตำมแบบ Home
Assessment ของ NCIPC
ปั ญหาของผู้สูงอายุ

ปัญหาของผู้สูงอายุ

วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

กำรมองเห็น

 มีชั้นสำหรับแยกเก็บสิ่งของ
ในตู้เก็บของ/ตู้เสื้อผ้ำ
 เครื่องซักผ้ำเป็นแบบฝำหน้ำ
 ปลั๊กไฟสูงจำกพื้น 27 นิ้ว
(ประมำณ 60-70 เซ็นติเมตร)
 ตู้/ชั้นเก็บของด้ำนบนของ
ห้องควรสูงจำกพื้น 48 นิ้ว
(ประมำณ 120 เซ็นติเมตร)
ต้องใช้รถเข็น
 สีของขอบโต๊ะต้องแตกต่ำง
จำกส่วนอื่น
 เพิ่มควำมสว่ำงของหลอดไฟที่
ใช้ในบ้ำน
 ติดหลอดไฟในตู้ต่ำงๆ
 ตัวเลขบนอุปกรณ์เครื่องใช้มี
ขนำดใหญ่มองเห็นชัด
 ติดหลอดไฟในห้องครัวเหนือ
เคำว์เตอร์

ต้องใช้รถเข็น (ต่อ)

วิธีการแก้ ไขที่เป็ นไปได้
 อ่ำงซักล้ำงต้องอยู่ในระดับที่
นั่งซักล้ำงได้
 มีพื้นที่ว่ำงด้ำนล่ำงเตำ
เพียงพอสำหรับสอดขำเวลำ
นั่งปรุงอำหำร
 ขั้นบันไดมีแผ่นกันลื่น

 ประตูกว้ำงพอสำหรับรถเข็น
 เครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกชนิดต้องมี
ปุ่มควบคุมอยู่ด้ำนหน้ำ
 ชั้น/ลิ้นชักมีควำมลึกไม่เกิน
10 นิ้ว
 โต๊ะหรือเคำว์เตอร์สูงและ
ด้ำนล่ำงมีพื้นที่โล่งพอสำหรับ
ให้รถเข็นสอดเข้ำไป
 มีพื้นที่ว่ำงให้รถเข็นสำมำรถ
เคลื่อนที่ไปได้ทุกที่ในบ้ำน

 พื้นที่ว่ำงในห้องเพียงพอ
สำหรับรัศมีกำรหมุนของ
รถเข็น
 พื้นผิวห้องเรียบ ถ้ำปูพรมพรม
ต้องยึดแน่นกับพื้น
 พื้นที่ด้ำนล่ำงของอ่ำงล้ำง
เคำว์เตอร์ หรือโต๊ะต้องว่ำงพอ
ให้รถเข็นสอดเข้ำไปได้
 ทำงเดินออกจำกประตูบ้ำน
เป็นทำงลำด

2) องค์กรสุขภำพ Aging and Disability Resource Connection (ADRC) ของรัฐนิวเจอร์ซี ได้
ออกแบบประเมิน Home Safety Assessment Checklist34 โดยแบ่งประเมินเป็น 2 กลุ่มดังนี้
 กลุ่มที่ 1 ประเมินพื้นที่โดยรอบบ้ำน ได้แก่ แสงสว่ำง ทำงเข้ำที่จอดรถ ทำงเดิน บันได
ทำงเข้ำบ้ำน โรงจอดรถ ทำงลำดเข้ำบ้ำน พื้นที่ก่อนเข้ำภำยในบ้ำน ด้ำนนอกประตูเข้ำ
บ้ำน (ทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง) และพื้นที่ใช้สอยอืน่ ๆนอกตัวบ้ำน
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 กลุ่มที่ 2 ประเมินควำมปลอดภัยภำยในบ้ำน ได้แก่ ทำงเข้ำตัวบ้ำน ห้องโถง ประตูต่ำงๆ
บันได ห้องนั่งเล่น ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องซักล้ำง ห้องนอน และตู้ต่ำงๆ
ทั้งนี้ในคู่มือได้มีข้อแนะนำควำมปลอดภัยทั่วไปสำหรับบ้ำนพักอำศัย ตัวอย่ำงแสดงดังรูปที่ 4-2
และตำรำงที่ 4-3 นอกจำกนี้ยังมีกำรประเมินควำมปลอดภัยที่พักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะสมอง
เสื่อม และอัลไซเมอร์
รูปที่ 4- 2 ตัวอย่ำงแบบประเมิน Home Safety Assessment Checklist ของ ADRC

ตารางที่ 4-2 ตัวอย่ำงเกณฑ์กำรประเมินของ Home Safety Assessment Checklist ของ
ADRC
แสงสว่าง: ในพื้นที่ภำยในบ้ำนต่อไปนี้มีแสงสว่ำงเพียงพอหรือไม่
ใช่ ไม่ใช่ ทำงเข้ำที่จอดรถในบ้ำน
ที่จอดรถในบ้ำน
ทำงเดิน
ประตูทุกบำนในบ้ำน
บริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอย
บริเวณโดยรอบบ้ำนที่มีกำรใช้งำนหลังพระอำทิตย์ตกดิน
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ตารางที่ 4-2 ตัวอย่ำงเกณฑ์กำรประเมินของ Home Safety Assessment Checklist ของ
ADRC
ทางเข้าที่จอดรถในบ้าน
พื้นผิวทำงเข้ำที่จอดรถเรียบและเสมอกันหรือไม่
ใช่ ไม่ใช่ มีช่วงห่ำงระหว่ำงที่จอดรถกับตัวบ้ำนหรือไม่ ถ้ำมีพื้นผิวบริเวณนั้นเรียบเสมอ ไม่มีหินกรวด
หรือสิ่งของที่จะทำให้เกิดกำรสะดุดหรือไม่
ทำงลำดของทำงวิ่งเข้ำที่จอดรถมีระดับต่ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหำหรือไม่
ทำงเดินภำยในบ้ำน
ใช่ ไม่ใช่ ทำงเดินทั้งหมดภำยในบ้ำนมีพื้นผิวเรียบเสมอ ไม่มีสิ่งกีดขวำงหรือไม่
ทำงเดินทั้งหมดมองเห็นได้ชัด ไม่มีสิ่งกีดขวำงหรือไม่
ทำงเดินมีรำวจับหรือไม่
ช่วงรอยต่อระหว่ำงทำงเดินทั้งหมดที่มีพื้นผิวสัมผัสที่แตกต่ำงกัน (กระเบื้อง คอนกรีต ยำงมะ
ตอย หรือพื้นหญ้ำ) มองเห็นชัดเจน และเรียบเสมอกัน
ถ้ำทำงเดินมีส่วนลำดชัน ตรงบริเวณนั้นมีรำวจับที่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่
มีพุ่มไม้เล็ก หรือกอหญ้ำบริเวณทำงเดินหรือไม่ ถ้ำมีได้กำจัดออกหมดหรือไม่

3) รัฐฟลอริดำ ได้ออกคู่มือกำรประเมินสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมสำหรับผูส้ ูงอำยุ สำหรับประชำชน
และเจ้ำหน้ำทีท่ ้องถิ่นนำไปใช้ประเมินเพื่อทำกำรปรับปรุงแก้ไขที่พักอำศัยของผู้สูงอำยุ เนื่องจำก
ปัญหำกำรหกล้มในผู้สูงอำยุเป็นปัญหำสำคัญอันดับแรกของกลุ่มผู้สูงอำยุที่มีอำยุตั้งแต่ 65 ปีขึ้น
ไป35 โดยเครือ่ งมือ “Elder Home Safety & Environmental Assessment” แบ่งหัวข้อ
ประเมินออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ ทำงเข้ำบ้ำน ห้องนั่งเล่น ห้องน้ำ ห้องนอน บันได และห้องครัว
ตัวอย่ำงแบบประเมินแสดงในรูปที่ 4-3
รูปที่ 4-3 ตัวอย่ำงแบบประเมิน Elder Home Safety & Environmental Assessment
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4) มูลนิธิ Metlife foundation ได้ออกเอกสำรให้ผู้สูงอำยุประเมินสภำพแวดล้อมที่พักอำศัยด้วย
ตนเอง
โดยจะถำมเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสมภำยในที่พกั อำศัยของผู้สูงอำยุพร้อม
ภำพประกอบ ทั้งนี้หลังคำถำมจะมีคำแนะนำในกำรแก้ไขปัญหำด้วย พื้นที่ที่ให้ตรวจสอบได้แก่
พื้น บันได ห้องน้ำ ห้องครัว และห้องนอน นอกจำกนี้ยังมีคำแนะนำในกำรปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
กำรหกล้ม เช่น ออกกำลังกำยอย่ำงสม่ำเสมอ ตรวจสุขภำพโดยเฉพำะเรื่องสมรรถภำพกำร
มองเห็น กำรได้ยิน กำรเปลี่ยนท่ำอย่ำงช้ำๆ กำรใส่รองเท้ำตลอดเวลำ รวมทั้งกำรเตรียมเบอร์
โทรศัพท์สำหรับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ให้พร้อม ตัวอย่ำงแบบ Checklist แสดงในรูปที่ 4-4
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รูปที่ 4-4 ตัวอย่ำงแบบประเมิน Check for safety โดย CDC-Metlife foundation

5) องค์กร The Electrical Safety Foundation International (ESFI) ได้ออกคำแนะนำเกี่ยวกับ
กำรป้องกันกำรเกิดอัคคีภัยภำยในที่พักอำศัย และแนวทำงกำรประเมินเบื้องต้นด้วย37 หัวข้อ
ประเมินได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับควัน ทำงหนีไฟ ห้องครัว ปลั๊กไฟ สำยไฟ และเครื่องไฟฟ้ำ ตัวอย่ำง
แบบประเมินแสดงในรูปที่ 4-5
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รูปที่ 4-5 ตัวอย่ำงแบบประเมินตำมที่ระบุใน A safety awareness program toolkit

6) ศูนย์ Senior Housing Information and Support Center ของ California Department of
Aging ได้ออกแบบตรวจสอบสภำพแวดล้อมของที่พักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุ Home Safety
Checklist38 แบบตรวจนี้เป็นควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนงำนภำครัฐและชุมชนทำกำรพัฒนำ
แบบฟอร์มนี้ขนึ้ โดยมีเนื้อหำกำรตรวจสอบประเมิน 8 หมวด 35 ข้อ และมีคำถำมปลำยเปิดให้ผู้
ประเมินระบุว่ำต้องกำรปรับปรุงเรื่องใดบ้ำงเพื่อควำมปลอดภัย ตัวอย่ำงแบบประเมินแสดงในรูป
ที่ 4-6
รูปที่ 4-6 ตัวอย่ำงแบบประเมิน Home safety checklist
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4.1.2 ประเทศคานาดา

ประเทศคำนำดำโดย Public health Agency ได้ออกคำแนะนำ “The safe living guide: A
guide to home safety for seniors”39 โดยแบ่งประเมินควำมปลอดภัยทำงกำยภำพของบ้ำนเป็น 2
กลุ่ม
 กลุ่มที่ 1 ประเมินภำพรวมของบ้ำน 4 เรื่องได้แก่ ภำพรวมบริเวณด้ำนนอก ภำพรวมบริเวณ
ด้ำนใน ภำพรวมบันไดในบ้ำน และอัคคีภัยและสิ่งของที่เป็นอันตรำย
 กลุ่มที่ 2 ประเมินตำมลักษณะกำรใช้สอยพืน้ ที่อีก 4 พื้นที่ได้แก่ ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องนอน
และโรงจอดรถ/ห้องเก็บของ/ห้องใต้บันได
ทั้งนี้ตัวอย่ำงกำรประเมินแสดงในรูปที่ 4-7
รูปที่ 4-7 ตัวอย่ำงแบบประเมินในคู่มือ The safe living guide: A guide to home safety for seniors
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4.1.3 ประเทศสหราชอาณาจักร
1) โรงพยำบำล South Tees ภำยใต้ Department of Health ของประเทศสหรำชอำณำจักร ได้
ออกแบบตรวจสอบสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยภำยในที่พักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุ Home Safety
Checklist: A home fall prevention tool40 โดยในแบบฟอร์มจะมีคำถำมเกี่ยวกับ
สภำพแวดล้อมทั่วๆไปของบ้ำน ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัวและบันได พร้อมทั้งมีคำแนะนำกรณีที่
ต้องกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมให้ดีขึ้น ตัวอย่ำงแบบฟอร์มแสดงในรูปที่ 4-8
รูปที่ 4-8 ตัวอย่ำงแบบตรวจสอบสภำพแวดล้อมของ Home Safety Checklist: A home fall
prevention tool
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2) หน่วยงำนดูแลผู้สูงอำยุในเมืองสก็อตแลนด์ ได้ออกแบบตรวตสอบสภำพแวดล้อมในที่พักสำหรับ
ให้ผู้สูงอำยุประเมินด้วยตนเอง Home Safety Checklist41 โดยแบบฟอร์มประกอบด้วยคำถำม
เกี่ยวกับสภำพในพื้นที่ต่ำงๆในบ้ำน 7 หมวด ได้แก่ ห้องนั่งเล่น ห้องโถงและบันได ห้องนอน
ห้องน้ำ ห้องครัว กำรป้องกันอัคคีภัย และสวน พื้นที่รอบบ้ำนและทำงเข้ำที่จอดรถ ทั้งนีม้ ีคำถำม
ให้ประเมินภำพรวมของบ้ำนในส่วนท้ำย ตัวอย่ำงแสดงในรูปที่ 4-9
รูปที่ 4-9

4.1.4 องค์กร/หน่วยงำนภำคเอกชน
องค์กรเอกชน หรือหน่วยงำนเอกชนที่ไม่ได้แสวงหำกำไร มีควำมสนใจเรือ่ งที่อยู่อำศัยของผู้สูงอำยุ
ได้เผยแพร่ทั้งควำมรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงมีกำรออกแบบบ้ำนและอุปกรณ์ต่ำงๆที่เหมำะกับ
สภำวะทำงร่ำงกำยของผู้สูงอำยุ นอกจำกนี้ได้ให้ควำมสนใจเรื่องควำมปลอดภัย และสุขภำวะของผู้สูงอำยุ
ดังนั้นหน่วยงำนเหล่ำนี้ได้ออกทั้งคำแนะนำ และวิธีกำรประเมินสภำพแวดล้อมด้วยตนเอง
1) เวบไซท์ A place for mom: Connecting families to senior living ได้ออกคำแนะนำและ
แบบประเมินสำหรับกำรตรวจสอบสภำพบ้ำนสำหรับผู้สุงอำยุ (รูปที่ 4-10) แบบประเมินนี้ได้วำง
บนหน้ำเวบไซท์สำมำรถเปิดเอกสำรใช้ได้ด้วยตัวเอง แบบประเมินประกอบด้วย
 สภำพทั่วไปภำยในบ้ำน เช่น บันได โถงทำงเดิน อุปกรณ์ดักจับควัน
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วิธีกำรเก็บสำรอันตรำย เช่น กำรติดฉลำกที่ชัดเจน
สภำพแวดล้อมภำยนอกบ้ำน เช่น ประตู สนำมหน้ำบ้ำน
ห้องน้ำ เช่น ลักษณะประตู พื้นผิวสัมผัส โถสุขภัณฑ์ กำรทำควำมสะอำดห้องน้ำ
ห้องครัว พูดถึงตั้งแต่ควำมปลอดภัย จนถึงกำรเก็บรักษำอำหำร
กำรดูแลสัตว์เลี้ยง
ห้องนอน
กำรสื่อสำร
หลักควำมปลอดภัยทั่วๆไป
กำรดูแลถังออกซิเจน สำยและอุปกรณ์ต่ำงๆที่ใช้

รูปที่ 4-10 ตัวอย่ำงแบบประเมินตำม A place for mom

ที่มำ: http://www.aplaceformom.com/senior-care-resources/articles/elderly-home-safety-checklist

2) เวบไซท์ BrightStar Care ได้วำงแบบประเมินบนเวบไซท์ โดยมีหัวข้อประเมินอย่ำงง่ำย และแบ่ง
ประเมินตำมลักษณะพื้นที่ใช้สอย เช่น ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องครัว ห้องนั่งเล่น และระเบียงบ้ำน ดัง
ตัวอย่ำงในรูปที่ 4-11
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รูปที่ 4-11 ตัวอย่ำงแบบประเมิน Home safety checklist ของ BrightStar Care

3) เวบไซท์ Home Instead Senior Care ได้ออกแบบประเมิน Home safety checklist สำหรับ
ผู้สูงอำยุโดยมีคำถำมให้ตอบ พร้อมคำแนะนำในกำรแก้ไขกรณีที่ไม่ผ่ำน ตัวอย่ำงดังรูปข้ำงล่ำง
กำรประเมินแบ่งตำมพื้นที่ใช้สอย ได้แก่ ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น โถงทำงเดิน ห้องครัว
ห้องนั่งเล่น ห้องซักล้ำง โรงจอดรถ และระเบียงด้ำนหน้ำ
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4.2 การประเมินสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย
กำรทบทวนส่วนนี้ได้จำกกำรศึกษำข้อมูลจำกกำรวิจัย เอกสำรต่ำงๆที่ออกโดยหน่วยรำชกำรที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุ เช่น สำนักบริกำรสวัสดิกำรสังคม กรมอนำมัย เอกสำรที่ออกโดยภำคเอกชน และ
ข้อมูลเผยแพร่ผ่ำนเวบไซต์ จำกตำรำงที่ 4-4 พบว่ำ แบบประเมินที่ใช้สว่ นใหญ่ (ประมำณร้อยละ 80) มักจะ
เกี่ยวกับสถำนะสุขภำพทั้งทำงกำยและทำงจิตใจ อุบัติเหตุจำกกำรพลัดตกหกล้ม (รูปที่ 4-12) สถำนะทำง
เศรษฐสังคม กำรมีส่วนร่วมในสังคม บำงส่วนที่เป็นกำรประเมินสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัยแบบภำพรวม
เช่น แบบประเมินบ้ำนสะอำด อนำมัยดี ชีวีสมบูรณ์ ของกรมอนำมัย (รูปที่ 4-13) หรือแบบประเมินสำหรับ
กำรปรับสภำพแวดล้อมที่อยูอ่ ำศัยให้แก่คนพิกำร ผู้สูงอำยุ ของสำนักสวัสดิกำรสังคม (รูปที่ 4-14)
ตารางที่ 4-3 รำยกำรทบทวนกำรประเมินสภำพแวดล้อมและควำมปลอดภัยของที่พักอำศัยผู้สูงอำยุในประเทศไทย
เลขที่ รายการ
อ้างอิง
1 กำรปรับสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัยให้แก่คนพิกำร ผู้สูงอำยุ http://bk-nhso.go.th/public/news/data
และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นจะต้องได้รับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ
2 กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมและที่พักอำศัยสำหรับผู้สูงอำยุใน
นอรีนี ตะหวำ,ปวิตร ชัยวิสิทธ (2559)
เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
http://www.apheit.siam.edu/jounal/scien
ce-22-1/04norinee.pdf.
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ตารางที่ 4-3 รำยกำรทบทวนกำรประเมินสภำพแวดล้อมและควำมปลอดภัยของที่พักอำศัยผู้สูงอำยุในประเทศไทย
เลขที่ รายการ
อ้างอิง
3 กำรประเมินภำยในกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนพัฒนำคุณภำพ http://resource.thaihealth.or.th/library/ac
ชีวิตของผู้สูงอำยุ: มิติที่ 4 กำรจัดปรับสถำนที่/สภำพแวดล้อม ademic/14230
ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุ
4 แบบประเมินบ้ำนสะอำด อนำมัยดี ชีวีสมบูรณ์
http://env.anamai.moph.go.th/download
/download/pdf/2557/
5 แบบประเมินตนเองด้ำนคุณลักษณะสภำพแวดล้อม ภำยนอก https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUAอำคำรของสถำนดูแลผู้สูงอำยุสมองเสื่อมสำหรับประเทศไทย Arch/article/view/44309/36656
6 แบบประเมินตนเองด้ำนคุณลักษณะสภำพแวดล้อมภำยนอก ภำวดี อังศุสิงห์ (2558)
อำคำรของสถำนดูแลผู้สูงอำยุสมองเสื่อมสำหรับประเทศไทย https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUAArch/article/view/44309/36656

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

สภำพแวดล้อมภำยนอกอำคำรสำหรับผู้สูงอำยุสมองเสื่อม ใน http://www.arch.chula.ac.th/ejournal/file
สถำนดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวกรุงเทพมหำนคร
s/article/140_20170522110121_PB.pdf
แบบประเมินให้มีกำรปรับสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัย
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภำพจังหวัดกำแพงเพชร
http://www.kpppao.go.th/rehabilitation
ศึกษำควำมต้องกำรรูปแบบที่พักอำศัยและสิ่งแวดล้อมทำง
กำยภำพบริเวณรอบที่พักอำศัยสำหรับกลุ่มผู้สูงอำยุ
แบบประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรพลัดตกหกล้มในผู้สูงอำยุ
www.nurse.kku.ac.th/index.php/.../102014-12-25-06-42-20?
กำรพัฒนำแบบประเมินสภำพบ้ำนผู้สูงอำยุนำร่องในชุมชน
บ้ำนศรีบุญเรือง
แบบประเมินควำมสำมำรถทำงกำยของผู้สูงอำยุแบบองค์รวม https://www.scribd.com/document/
กำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้สูงอำย
ศศิธร มำรัตน์, เสริมพงษ์ คุณำวงศ์,
รวิวรรณ ตันสุวัฒน์
http://sawankhalokhospital.com/storage_
upload/9/42856/uploads/files/3(4).pdf
ยำกันล้ม คู่มือป้องกันกำรหกล้มในผู้สูงอำย
มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำผู้สูงอำยุไทย
(มสผส.)
กระบวนกำรพัฒนำคู่มือเพื่อกำรปรับปรุงที่อยู่อำศัยที่
http://www.journal.msu.ac.th/upload/arti
เหมำะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอำยุ
cles/article762_32825.pdf
กำรจัดสภำพแวดล้อมในบ้ำนที่เหมำะสมกับ “ผู้สูงอำยุ”
http://hpc.go.th/director/data/academic/
ElderlyHouseDesign.pdf
กำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพเพื่ออำนวยควำมสะดวก
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/Swu
สำหรับผู้สูงอำยุ
ENGj/article/viewFile/4921/4704
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ตารางที่ 4-3 รำยกำรทบทวนกำรประเมินสภำพแวดล้อมและควำมปลอดภัยของที่พักอำศัยผู้สูงอำยุในประเทศไทย
เลขที่ รายการ
อ้างอิง
18 แนวทำงกำรออกแบบสภำพแวดล้อมภำยในที่อยู่อำศัยสำหรับ http://journal.rmutto.ac.th/template/desi
ผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ
gn/file_article/article.326pdf
19 คู่มือกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมและปลอดภัยสำหรับ
http://www.nakhonnayok.mผู้สูงอำยุ
society.go.th/wp-content/uploads/2015
20 กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ
http://env.anamai.moph.go.th/ewt_dl_lin
k.php?nid=850

รูปที่ 4-12 ตัวอย่ำงแบบประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรพลัดตกหกล้มในผู้สูงอำยุ
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รูปที่ 4-13 แบบประเมินบ้ำนสะอำด อนำมัยดี ชีวีสมบูรณ์

รูปที่ 4-14 แบบคำขอกำรปรับสภำพแวดล้อมต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์การประเมินสภาพแวดล้อมภายในของที่อยู่อาศัยสาหรับผูส้ ูงอายุ
กำรทบทวนรำยงำนวิจัย เอกสำรเผยแพร่ของภำคเอกชนทำงเวบไซต์ และเอกสำรของหน่วยงำน
รัฐที่มีหน้ำที่ดูแลผู้สูงอำยุทั้งของประเทศไทยและต่ำงประเทศ พบแบบประเมินตนเอง (Self assessment)
สำหรับกำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในทีอ่ ยู่อำศัยของผู้สูงอำยุ

รวมถึงพบเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับแนว

ทำงกำรออกแบบสภำพแวดล้อมภำยนอกอำคำรที่เหมำะสมสำหรับผูส้ ูงอำยุ จำกแหล่งต่ำงๆที่มีกำรศึกษำ
และเผยแพร่องค์ควำมรู้ในหลำยประเทศ ในรูปแบบหนังสือ คู่มือ และเว็ปไซต์
เกณฑ์พิจารณาสภาพแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นลักษณะคาแนะนา
เชิงวิศวกรรม และเน้นด้านความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งาน ในขณะที่แหล่งอ้างอิงจาก
ต่างประเทศให้ความสาคัญทั้งด้านความปลอดภัย ด้านสนับสนุนการพึ่งตนเอง ด้านตอบสนองภาวะเสื่อม
ของร่างกาย ด้านรองรับการใช้งาน และด้านเอื้อต่อการดูแลรักษาระยะยาว
1) แบบประเมินส่วนใหญ่แบ่งการประเมินตามพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน และองค์ประกอบในพื้นที่
นั้นๆ ได้แก่ ทางเข้าภายในบ้าน บ้านห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องน้า ห้องนอน พื้นที่รอบบ้าน โรงจอด
รถ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การป้องกันอัคคีไฟ ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
2) ผลการประเมินแสดงในลักษณะ ผ่าน/ไม่ผา่ น หรือมี/ไม่มี ไม่มีการแบ่งระดับการประเมิน
3) เกณฑ์การประเมิน หรือเกณฑ์การพิจารณา รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4- 4 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเกณฑ์กำรประเมินสภำพแวดล้อมที่พักอำศัยผู้สูงอำยุ
ลาดับที่ ปัจจัย
เกณฑ์ของประเทศไทย
เกณฑ์ของต่างประเทศ
ประตู
 มีทั้งกาหนดความกว้างของ
 ไม่ระบุความกว้างของประตู
ประตู และไม่กาหนด
 ไม่ระบุลักษณะลูกบิดประตู
 มีทั้งระบุลักษณะของลูกบิด
แต่ระบุว่าต้องเป็นประตูบาน
ประตู และไม่ระบุ
เลื่อน
หรือมีปุ่มกดเปิด
อัตโนมัติ โดยเฉพาะบ้านของ
 มีทั้งระบุและไม่ระบุพื้นที่ที่
ผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถเข็น
กว้างพอสาหรับการใช้เก้าอี้
รถเข็น
 มีระบุพื้นที่สาหรับการใช้
รถเข็น
พื้นผิวสัมผัส/พื้น  เน้นเรื่องผิวเรียบแต่ไม่ลื่น
 พื้นผิวเรียบแต่ในตาแหน่ง
ห้อง/ฝาบ้าน
สาคัญ เช่น ด้านบนและ
ด้านล่างของบันได ให้มีพื้น
ผิวสัมผัสแตกต่างจากบริเวณ
รอบๆ
 คาแนะนาการใช้พรมปูพื้น
 เน้นการใช้สสี ด/สีสว่าง
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ตารางที่ 4- 4 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเกณฑ์กำรประเมินสภำพแวดล้อมที่พักอำศัยผู้สูงอำยุ
ลาดับที่ ปัจจัย
เกณฑ์ของประเทศไทย
เกณฑ์ของต่างประเทศ
บันได
 มีการกาหนดระยะของ
 มีการกาหนดรายละเอียด
ขั้นบันได ลูกตั้ง และลูกนอน ที่
องค์ประกอบที่ชัดเจน แต่บาง
ชัดเจน
ประเทศอาจไม่ได้กาหนด
ระยะชัดเจน แต่ให้แนะนาให้
 ให้ความสาคัญกับราวบันได
ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
สร้างบ้านทีก่ ารออกแบบ
เพื่อให้เหมาะกับคนทุกกลุ่ม
หรือ
อารยสถาปัตย์
(Universal design)
แสงสว่าง
 ไม่ชัดเจนเรื่องตาแหน่งที่ควรมี  มีกาหนดตาแหน่งที่
แสงสว่าง
จาเป็นต้องมีแสงที่เพียงพอ
 ไม่ได้ให้ความสาคัญของแสง  ข้อควรระวังเกี่ยวกับแสงจ้า
จ้าที่จะมีผลต่อการมองเห็น
ของผู้สูงอายุ
เครื่องเรือน/
 ข้อแนะนากว้างๆ เกี่ยวกับ  ข้อแนะนากว้างๆ
แต่จะ
อุปกรณ์เครื่องใช้
ลักษณะของเครื่องเรือน หรือ
คานึงถึงสภาวะร่างกายของ
อุปกรณ์
ผู้สูงอายุและความปลอดภัย
เช่น
ผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น
ระดับควาสูงของเครื่องเรือน/
อุปกรณืเครื่องใช้
ห้องน้า
 มีข้อแนะนาทีล่ ะเอียดโดย
 มีข้อแนะนาทีล่ ะเอียดโดย
คานึงถึงเรื่องความปลอดภัย
คานึงถึงเรื่องความปลอดภัย
เป็นหลัก
เป็นหลัก
 ให้ความสาคัญของลักษณะ
ของก๊อกน้า ประตู
ห้องนอน
 มีการกาหนดความสูงและ
 มีการกาหนดความสูงและ
ความกว้างของเตียง
ความกว้างของเตียง
 การระบายอากาศ
 การระบายอากาศ
 ปุ่มสัญญาณสาหรับภาวะ
 ปุ่มสัญญาณสาหรับภาวะ
ฉุกเฉิน
ฉุกเฉิน
ข้อแนะนาความ  ไม่ได้ให้ความสาคัญในเรื่องนี้  มีการกาหนดรวมกับข้อ
ปลอดภัยของการ
ปฏิบัติทั่วๆไป
หรือบาง
ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
ประเทศจัดแยกออกไปอยู่ใน
การป้องกันอัคคีภัย
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ตารางที่ 4- 4 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเกณฑ์กำรประเมินสภำพแวดล้อมที่พักอำศัยผู้สูงอำยุ
ลาดับที่ ปัจจัย
เกณฑ์ของประเทศไทย
เกณฑ์ของต่างประเทศ
และการป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย
4.4 แบบประเมินตนเองสาหรับการประเมินสภาพแวดล้อมภายในของที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ
กำรทบทวนสถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุ กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะทำงร่ำงกำยของผู้สูงอำยุ กำรเกิด
อุบัติเหตุในผู้สูงอำยุ และแบบประเมินสภำพแวดล้อมภำยในของที่อยู่อำศัยสำหรับผู้สูงอำยุทั้งของประเทศ
ไทยและต่ำงประเทศ ได้ข้อคิดเห็นสำหรับกำรสร้ำงแบบประเมินตนเองสำหรับกำรประเมินสภำพแวดล้อม
ภำยในของที่อยู่อำศัยสำหรับผู้สูงอำยุ

โดยแบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับกำรค้นหำสภำพ

ปัญหำเบื้องต้น และควำมจำเป็นในกำรปรับปรุงที่อยู่อำศัยของผู้สูงอำยุ
แบบประเมินตนเองสำหรับกำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในของที่อยู่อำศัยสำหรับผู้สงู อำยุ
แบ่งเป็น 2 ลักษณะตำมกำรเคลื่อนไหวของผู้สูงอำยุ ได้แก่ (1) แบบประเมินสภำพแวดล้อมของที่อยู่อำศัย
สำหรับผู้สูงอำยุที่ไม่มีปัญหำกำรเดิน และ (2) แบบประเมินสภำพแวดล้อมของที่อยู่อำศัยสำหรับผู้สูงอำยุที่
จำเป็นต้องใช้รถเข็น เนือ้ หำของแบบประเมินมีทั้งหมด 5 หมวด ได้แก่
o สภำพทั่วไปภำยในบ้ำน
o ห้องนั่งเล่น
o ห้องนอน
o ห้องน้ำ
o ห้องครัว
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แบบประเมินบ้านสิ่งแวดล้อมดีและปลอดภัย: สาหรับผู้สงู อายุทไี่ ม่มีปญ
ั หาการเดิน
ชื่อ-สกุล (เจ้าของบ้าน) .................................................................
บ้านเลขที่..................หมู่......... ตาบล.................................. อาเภอ................................
จังหวัด...........................................
ผู้ประเมิน...........................................................วัน/เดือน/ปีที่ประเมิน.............................
คาชี้แจง 1. แบบประเมินนี้สาหรับให้ท่านตรวจดูพื้นที่จุดต่างๆ และอุปกรณ์ที่อาจไม่
เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุในครอบครัวท่าน เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ทา
ให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้อย่างสุขสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และไม่เกิดอุบัติเหตุ พลัดตกหก
ล้ม
2. การประเมินแบ่งเป็น 8 ส่วนตามพื้นที่ใช้สอย ในแต่ละข้อมี 3 คาตอบได้แก่
คาตอบ ใช่ แสดงว่าพื้นที่นั้นหรือจุดนั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คาตอบ ไม่ใช่ แสดงว่าต้องพิจารณาแก้ไขหรือปรับปรุง
คาตอบ ไม่มคี าตอบ แสดงว่าข้อนั้นไม่สอดคล้องหรือไม่ตรงกับสภาพของบ้านท่าน เช่น
ผู้สูงอายุในบ้านท่านสามารถเดินได้ปกติไม่ได้ใช้รถเข็น ดังนั้นข้อใดที่เกี่ยวกับรถเข็น ให้
ท่านเลือกคาตอบนี้

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปภายในบ้าน
ข้อ เกณฑ์การตรวจสอบ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่มคี าตอบ
1 บันไดขึ้นบ้าน พื้นผิวทางเดิน/พื้นห้อง เรียบเสมอ
กันอยู่ในสภาพดี ไม่ขรุขระและไม่ลื่น
2 ประตูทางเข้าต่างๆ
มีธรณีประตูไม่สูงเกินไป
หรือไม่มีธรณีประตู
3 สีที่ใช้ภายในเป็นสีที่ผู้สูงอายุสามารถมองเห็นได้
ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน
4 บ้านเลขที่ ติดอยู่ในที่สามารถเห็นได้ชัดเจน ทั้งใน
เวลากลางคืน
5 ทางเดิน เฉลียง มีราวจับยาวต่อเนื่อง และติดตั้งใน
ระดับความสูงพอเหมาะ
6 ทางเข้าบ้าน มีแสงสว่างเพียงพอ มีหลอดไฟฟ้า
ติดตั้งไว้ทั้งในส่วนพื้นที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป
7 สวิตซ์ ติดสูงไม่เกินระดับหน้าอก (90 เซนติเมตร)
จากพื้น ปลั๊กไฟ ติดสูงไม่น้อยกว่าระดับหัวเข่า (45
เซนติเมตร) จากพื้น
8 มีระบบตัดไฟฟ้าลัดวงจรอัตโนมัติ
9 มีเครื่องดับเพลิงตั้งไว้ในจุดที่เข้าถึงได้พร้อมใช้งาน
10 เครื่องเรือนภายในห้องพักอาศัย ควรเป็นชนิดไม่มี
มุมแหลม หรือที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย
11 มีน้าดื่มน้าใช้ที่สะอาด
รวมจานวนข้อทีต่ ้องการปรับปรุง

ตู้ควบคุม

ระดับอก

ระดับแอว
ระดับเข่ำ

2

ส่วนที่ 1 สภาพทัว่ ไปภายในบ้าน
ข้อ เกณฑ์การตรวจสอบ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่มคี าตอบ
12 ขั้นบันไดต้องแห้ง สะอำดไม่ลื่น และไม่วำงสิ่งของ
13 ทุกขั้นบันไดต้องเห็นขอบเขตชัดเจน สีต้องเด่นชัด
จนแตกต่ำงจำกบริเวณรอบๆ
14 ไม่วำงผ้ำเช็ดเท้ำบนขั้นบันไดทั้งด้ำนบนและ
ด้ำนล่ำง
15 พรมที่ปูพื้นบันได ติดแน่นไม่เลื่อนไถล สีสว่ำง
มีควำมมั่นคง
17 มีรำวบันไดทั้งสองฝั่งขนำบข้ำง
แข็งแรง สูงจำกพื้นขั้นบันไดระดับเอว (ไม่น้อย
กว่ำ 80-90 เซ็นติเมตร)
18 มีพื้นที่ผิวต่างสัมผัสทั้งด้านบนและด้านล่างของ
บันได เพื่อเป็นจุดเตือนผู้สูงอายุ
19 ลูกตั้งบันไดสูงไม่เกิน 20 เซ็นติเมตร
20 ลูกนอนบันไดกว้างไม่น้อยกว่า 30 เซ็นติเมตร
รวมจานวนข้อทีต่ ้องการปรับปรุง

3

ส่วนที่ 2 ห้องนั่งเล่น
ข้อ เกณฑ์การตรวจสอบ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่มคี าตอบ
1 การจัดวางสิ่งของเครื่องเรือน เป็นระเบียบ ไม่
ขัดขวางทางเดินภายในบ้านที่ใช้บ่อยๆเป็นประจา
2 ประตูทางเข้าห้องนั่งเล่นกว้างพอสาหรับอุปกรณ์
ช่วยเดินหรือวอคเกอร์ (กว้าง 90 เซ็นติเมตร)
3 มีเก้าอี้ที่มั่นคงแข็งแรงไม่มีล้อตั้งอยู่ทางเดินเข้า
ภายในบ้าน
4 มีหน้าต่างและเปิดได้ง่าย ระบายอากาศได้ดี
5 เก้าอี้/โซฟา ไม่นุ่มหรือเตี้ยเกินไป มีความสูงพอดี
ข้อพับเข่า (50 เซ็นติเมตร)
6 พรมปูพื้นต้องยึดแน่นกับพื้น ไม่เคลื่อนตัว ไม่ลื่น
7 มีผ้าม่าน/มู่ลี่บริเวณที่มีแสงจ้า
รวมจานวนข้อทีต่ ้องการปรับปรุง

กว้ำง 90 เซ็นติเมตร
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ส่วนที่ 3 ห้องนอน
ข้อ เกณฑ์การตรวจสอบ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่มคี าตอบ
1 ประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซ็นติเมตร
2 ลูกบิดประตูเป็นก้านโยก ปัดไปด้านข้างได้ และ
เปิดออกจากภายใน
3 พื้นภายในและภายนอกมีระดับเท่ากัน ไม่มีธรณี
ประตู
4 เตียงมีความแข็งแรง สะอาด มีพื้นที่ว่างรอบเตียง
ทั้งสามด้านประมาณ 90 เซ็นติเมตร และไม่อยู่ใน
มุมอับ
5 เตียงนอนมีความยาวไม่น้อยกว่า 180 เซ็นติเมตร
และมีความสูงพอดีข้อพับเข่า (40-50 เซ็นติเมตร)
6 ทาความสะอาดเตียง ผ้าปูที่นอน หมอน
ที่นอนและหมอน
ต้องดูดฝุ่นหรือตากแดด
สม่าเสมอ
7 มีกริ่งสัญญาณบอกเหตุฉุกเฉินหรือโทรศัพท์
8 เครื่องเรือนภายในห้องพักอาศัยมีความมั่นคง
แข็งแรง ไม่มีมุมแหลมที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้
9 มีหน้าต่างและเปิดได้ง่าย ระบายอากาศได้ดี
10 เครื่องปรับอากาศต้องทาความสะอาดทุก 6 เดือน
และล้างหน้ากากหรือตะแกรงกรองฝุ่นทุกเดือน
11 ตู้เสื้อผ้าเป็นประตูแบบเลื่อน
12 ภายในห้องมีแสงสว่างพอเพียงและมีสวิตช์ไฟใกล้
กับเตียงนอน
รวมจานวนข้อทีต่ ้องการปรับปรุง
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ส่วนที่ 4 ห้องน้า
ข้อ เกณฑ์การตรวจสอบ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่มคี าตอบ
1 ห้องน้าควรมีขนาดพอเหมาะ (กว้าง 1.50-2.00
เมตร) และสะอาด
2 ประตูเปิดออกหรือบานเลื่อน ไม่ใช้กลอนหรือ
ระบบล็อคที่เข้าไปช่วยเหลือได้ยาก
3 ลูกบิดประตูเป็นก้านโยกปัดไปด้านข้างได้
4 พื้นห้องน้าทาด้วยวัสดุผิวไม่เรียบ ไม่ลื่น พรมเช็ด
เท้าหน้าห้องน้าอยู่ในสภาพดียึดติดพื้น ไม่ลื่นไถล
5 โถสุขภัณฑ์แบบนั่ง มั่นคงแข็งแรง มีความสูง
ใกล้เคียงกับระดับเก้าอี้นั่ง
6 มีราวจับ หรือราวพยุงตัวสามารถเดินได้ตลอด
ห้องน้า เส้นผ่าศูนย์กลางเหมาะสม (ควรมี
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3-4 เซ็นติเมตร) มีผิว
เรียบ ไม่มีเหลี่ยมคม ทาจากวัสดุปลอดภัย
7 อ่างล้างหน้า/ล้างมือติดตั้งมั่นคงแข็งแรง
8 ก็อกหรือฝักบัวบริเวณอาบน้า เป็นก้านโยก ปัดไป
ด้านข้าง
9 พื้นผนังห้องควรมีสีที่แตกต่างจากสุขภัณฑ์
รวมจานวนข้อทีต่ ้องการปรับปรุง
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ส่วนที่ 4 ห้องน้า
ข้อ เกณฑ์การตรวจสอบ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่มคี าตอบ
10 บริเวณที่ใส่กระดาษชาระ หรืองของใช้อื่นๆใน
ห้องน้า ต้องสะดวก เอื้อมถึงได้โดยง่าย
11 มีที่แขวนเสื้อผ้า หรือผ้าเช็ดตัว อย่างเหมาะสม สูง
ในระดับเอื้อมถึง
12 ที่นั่งอาบน้าติดผนังที่มีความสูงจากพื้นระดับข้อ
พับเข้า (40-50 เซนติเมตร) มีราวจับในแนวนอนที่
ด้านข้างของที่นั่งสูงจากพื้นระดับเอว (ไม่น้อยกว่า
60-70 เซนติเมตร)
13 ปุ่มกดสัญญานฉุกเฉิน
14 มีหลอดไฟให้แสงสว่างที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
เวลากลางคืน
15 มีที่ระบายอากาศ
16 หากใช้ระบบทาน้าอุ่น สวิตช์ต้องอยู่ในสภาพดี
และมีระบบตัดไฟ
รวมจานวนข้อทีต่ ้องการปรับปรุง
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ส่วนที่ 5 ห้องครัว
ข้อ เกณฑ์การตรวจสอบ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่มคี าตอบ
1 พื้นผิวสัมผัสเรียบแต่ไม่ลื่น
2 พื้นห้องครัวสะอาดและแห้ง ไม่มีส่วนให้แสงสะ
ท้อง หรือแสงจ้า
3 อุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งหมดอยู่ในสภาพดีทางานได้
ตามปกติ
4 ตู้เย็น และตู้อื่นๆที่ใช้เก็บอำหำรสะดวกใช้
5 เตาเป็นชนิดที่มีโอกาสเกิดอันตรายและเพลิงไหม้
น้อยที่สุด (เตาแม่เหล็กไฟฟ้า)
6 เก็บของเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และไม่กีด
ขวาง
7 เคาน์เตอร์ครัวและโต๊ะสูงจากพื้นระดับเอว (7080 เซ็นติเมตร)
8 หิ้งและตู้ต่างๆอยู่สูงระดับเอื้อมถึงไม่ต้องเขย่ง
(150-170 เซ็นติเมตร)
9 มีการระบายอากาศที่ดี (หน้าต่างหรือเครื่องดูด
ควัน)
10 มีหลอดไฟให้แสงสว่างที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
เวลากลางคืน
รวมจานวนข้อทีต่ ้องการปรับปรุง
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แบบประเมินบ้านสิ่งแวดล้อมดีและปลอดภัย: สาหรับผู้สงู อายุทใี่ ช้รถเข็น
ชื่อ-สกุล (เจ้าของบ้าน) .................................................................
บ้านเลขที่..................หมู่......... ตาบล.................................. อาเภอ................................
จังหวัด...........................................
ผู้ประเมิน...........................................................วัน/เดือน/ปีที่ประเมิน.............................
คาชี้แจง 1. แบบประเมินนี้สาหรับให้ท่านตรวจดูพื้นที่จุดต่างๆ และอุปกรณ์ที่อาจไม่
เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุในครอบครัวท่าน เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ทา
ให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้อย่างสุขสบาย มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี และไม่เกิดอุบตั เิ หตุ พลัดตกหก
ล้ม
2. การประเมินแบ่งเป็น 8 ส่วนตามพื้นที่ใช้สอย ในแต่ละข้อมี 3 คาตอบได้แก่
คาตอบ ใช่ แสดงว่าพื้นที่นั้นหรือจุดนั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คาตอบ ไม่ใช่ แสดงว่าต้องพิจารณาแก้ไขหรือปรับปรุง
คาตอบ ไม่มคี าตอบ แสดงว่าข้อนั้นไม่สอดคล้องหรือไม่ตรงกับสภาพของบ้านท่าน เช่น
ห้องน้าบ้านท่านไม่มีประตู ดังนั้นข้อใดที่เกี่ยวกับประตูห้องน้า ให้ท่านเลือกคาตอบนี้
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปภายในบ้าน
ข้อ เกณฑ์การตรวจสอบ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่มคี าตอบ
1 จัดให้ทุกพื้นที่ใช้สอยอยู่ชั้นล่างของบ้าน
2 พื้นผิวทางเดินของทางลาดเข้าบ้าน และพื้นห้อง
เรียบเสมอกันอยู่ในสภาพดี ไม่ขรุขระและไม่ลื่น
3 ไม่มีธรณีประตูของทางเข้าต่างๆ
4 บ้านเลขที่ ติดอยู่ในที่สามารถเห็นได้ชัดเจน ทั้งใน
เวลากลางคืน
5 ทางเดิน เฉลียง มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร
6 ทางเข้าบ้าน มีแสงสว่างเพียงพอ มีหลอดไฟฟ้า
ติดตั้งไว้ทั้งในส่วนพื้นที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป
7 สวิตซ์ ติดสูงไม่เกินระดับหน้าอก (90 เซนติเมตร)
จากพื้น ปลั๊กไฟ ติดสูงไม่น้อยกว่าระดับหัวเข่า (45
เซนติเมตร) จากพื้น
8 มีระบบตัดไฟฟ้าลัดวงจรอัตโนมัติ
9 มีเครื่องดับเพลิงตั้งไว้ในจุดที่เข้าถึงได้พร้อมใช้งาน
10 เครื่องเรือนภายในห้องพักอาศัย ควรเป็นชนิดไม่มี
มุมแหลม หรือที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย
11 สีที่ใช้ภายในเป็นสีที่ผู้สูงอายุสามารถมองเห็นได้
ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน
12 มีน้าดื่มน้าใช้ที่สะอาด
รวมจานวนข้อทีต่ ้องการปรับปรุง
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ส่วนที่ 2 ห้องนั่งเล่น
ข้อ เกณฑ์การตรวจสอบ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่มคี าตอบ
1 การจัดวางสิ่งของเครื่องเรือน เป็นระเบียบ ไม่
ขัดขวางทางเดินภายในบ้านที่ใช้บ่อยๆเป็นประจา
2 ประตูทางเข้าห้องนั่งเล่นกว้างพอสาหรับรถเข็น
(กว้าง 90 เซ็นติเมตร)
3 มีเก้าอี้ที่มั่นคงแข็งแรงไม่มีล้อตั้งอยู่ทางเดินเข้า
ภายในบ้าน
4 มีหน้าต่างและเปิดได้ง่าย ระบายอากาศได้ดี
5 เก้าอี้/โซฟา ไม่นุ่มหรือเตี้ยเกินไป มีความสูงพอดี
ข้อพับเข่า (50 เซ็นติเมตร) หรือมีพื้นที่ให้รถเข็น
สอดเข้าไปได้
6 พรมปูพื้นต้องยึดแน่นกับพื้น ไม่เคลื่อนตัว ไม่ลื่น
7 มีผ้าม่าน/มู่ลี่บริเวณที่มีแสงจ้า
รวมจานวนข้อทีต่ ้องการปรับปรุง

120 เซ็นติเมตร

90 เซ็นติเมตร

รัศมีไม่น้อยกว่ำ 1.5 เมตร
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ส่วนที่ 3 ห้องนอน
ข้อ เกณฑ์การตรวจสอบ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่มคี าตอบ
1 ประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซ็นติเมตร
2 ลูกบิดประตูเป็นก้านโยก ปัดไปด้านข้างได้ และ
เปิดออกจากภายใน
3 พื้นภายในและภายนอกมีระดับเท่ากัน ไม่มีธรณี
ประตู
4 เตียงมีความแข็งแรง สะอาด มีพื้นที่ว่างรอบเตียง
ทั้งสามด้านประมาณ 90 เซ็นติเมตร และไม่อยู่ใน
มุมอับ
5 เตียงนอนมีความยาวไม่น้อยกว่า 180 เซ็นติเมตร
และมีความสูงพอดีข้อพับเข่า (40-50 เซ็นติเมตร)
6 ทาความสะอาดเตียง ผ้าปูที่นอน หมอน
ที่นอนและหมอน สม่าเสมอ
7 มีกริ่งสัญญาณบอกเหตุฉุกเฉินหรือโทรศัพท์
8 เครื่องเรือนภายในห้องพักอาศัยมีความมั่นคง
แข็งแรง ไม่มีมุมแหลมที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้
9 มีหน้าต่างและเปิดได้ง่าย ระบายอากาศได้ดี
10 เครื่องปรับอากาศต้องทาความสะอาดทุก 6 เดือน
และล้างหน้ากากหรือตะแกรงกรองฝุ่นทุกเดือน
11 ตู้เสื้อผ้าเป็นประตูแบบเลื่อน
12 ภายในห้องมีแสงสว่างพอเพียงและมีสวิตช์ไฟใกล้
กับเตียงนอน
รวมจานวนข้อทีต่ ้องการปรับปรุง
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ส่วนที่ 4 ห้องน้า
ข้อ เกณฑ์การตรวจสอบ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่มคี าตอบ
1 ห้องน้าควรมีขนาดพอเหมาะ (กว้าง 1.50-2.00
เมตร) และสะอาด
2 ประตูเปิดออกหรือบานเลื่อน ต้องไม่ใช้กลอน
หรือระบบล็อคที่เข้าไปช่วยเหลือได้ยาก
3 ลูกบิดประตูเป็นก้านโยกปัดไปด้านข้างได้
4 พื้นห้องน้าทาด้วยวัสดุผิวไม่เรียบ ไม่ลื่น พรมเช็ด
เท้าต้องอยู่ในสภาพดียึดติดพื้น ไม่ลื่นไถล
5 โถสุขภัณฑ์แบบนั่ง มั่นคงแข็งแรง มีความสูง
ใกล้เคียงกับระดับเก้าอี้นั่ง
6 มีราวจับ หรือราวพยุงตัวสามารถเดินได้ตลอด
ห้องน้า เส้นผ่าศูนย์กลางเหมาะสม (ควรมี
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3-4 เซ็นติเมตร) มีผิว
เรียบ ไม่มีเหลี่ยมคม ทาจากวัสดุปลอดภัย
7 อ่างล้างหน้า/ล้างมือติดตั้งมั่นคงแข็งแรง
มี
ช่องว่างด้านล่างสาหรับให้รถเข็นสอดเข้าไปได้
8 ก็อกหรือฝักบัวบริเวณอาบน้า เป็นก้านโยก ปัดไป
ด้านข้าง
9 พื้นภายในและภายนอกมีระดับเท่ากัน ไม่มีธรณี
ประตู
10 พื้นผนังห้องควรมีสีที่แตกต่างจากสุขภัณฑ์
รวมจานวนข้อทีต่ ้องการปรับปรุง
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ส่วนที่ 5 ห้องครัว
ข้อ เกณฑ์การตรวจสอบ
ใช่ ไม่ใช่ ไม่มคี าตอบ
1 พื้นผิวสัมผัสเรียบแต่ไม่ลื่น สะอาดและแห้ง ไม่มี
ส่วนให้แสงสะท้อง หรือแสงจ้า
2 เก็บของเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และไม่กีด
ขวาง รถเข็นสามารถเข้าถึงได้
3 อุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งหมดอยู่ในสภาพดีทางานได้
ตามปกติ
สูงจากพื้นระยะเอื้อมถึงจากรถเข็น
(ระยะ 100 เซ็นติเมตร)
4 ตู้เย็น และตู้อื่นๆที่ใช้เก็บอำหำรสะดวกใช้
5 เตาเป็นชนิดที่มีโอกาสเกิดอันตรายและเพลิงไหม้
น้อยที่สุด (เตาแม่เหล็กไฟฟ้า)
6 ความสูงของโต๊ะหรือเคาน์เตอร์มีความสูงระดับ
เอว (ไม่เกิน 80 เซนติเมตร) และมีพื้นที่ว่างใต้โต๊ะ
หรือเคาน์เตอร์เพียงพอสาหรับรถเข็นเข้าไปได้
(สูงจากพื้น 70-75 เซนติเมตร)
7 หิ้งและตู้ต่างๆอยู่สูงระดับเอื้อมถึงไม่ต้องเขย่ง
8 มีการระบายอากาศที่ดี (หน้าต่างหรือเครื่องดูด
ควัน)
9 มีหลอดไฟให้แสงสว่างที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
เวลากลางคืน
รวมจานวนข้อทีต่ ้องการปรับปรุง
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ผลการประเมิน
1. ให้ท่านรวบรายการที่ไม่ผ่าน (ตอบว่า “ไม่ใช่”) มาใส่ในตารางด้านล่าง ช่อง “ส่วนที่ประเมิน” เช่น ห้องนอน
และ “รายการที่ไม่ผ่าน” เช่น ความกว้างของประตู
2. ทาการปรึกษาหารือภายในครอบครัว
3. วางแผนการปรับปรุง โดยให้ใส่สิ่งที่ท่านจะทาการแก้ไขในช่อง “แผนการปรับปรุง” เช่น ติดตั้งราวจับในห้องน้า
ถอดกลอนประตูในห้องน้า จัดระเบียบเครื่องใช้ภายในครัว ทั้งนี้หากเป็นไปได้ให้ระบุช่วงเวลาที่ท่านตั้งใจจะทา
การปรับปรุง และงบประมาณ
แผนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในทีอ่ ยู่อาศัยสาหรับผูส้ งู อายุ
ส่วนทีป่ ระเมิน
รายการที่ไม่ผ่าน
แผนการปรับปรุง
ห้องน้า*
ไม่มีราวจับในห้องน้า
ติดตั้งราวจับในห้องน้า
ห้องครัว*
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดระเบียบและทาความสะอาด

หมายเหตุ * เป็นตัวอย่างของการบันทึกผลการประเมินและแผนการปรับปรุง
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