จะทำอย่ำงไรเมื่อผู้สูงวัย “แก่ก่อนรวย” และ “ป่วยก่อนตำย”?
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ในระยะเวลาเพียง 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านจากสังคมสูงวัยในระยะเริ่มต้น หรือ “Aging
society” ซึ่งตามนิยามขององค์การสหประชาชาติ คือ สังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป (หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า
ผู้สูงวัย) มากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด เข้ำสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ หรือ “Aged society” เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีจานวนประชากรผู้สูงวัยมากกว่าร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด 1 และในอนาคตข้างหน้า
สัง คมไทยก็มี แนวโน้ม ก้ าวไปสู่สัง คมสูงวัยสุดขีด หรือ “Hyper-aged society” ซึ่ง มี จ านวนประชากรผู้สูงวัย
มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด (ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกในเอเชียที่เข้าสู่สังคมสูงวัยในระดับดังกล่าวไป
แล้ว)
หากผู้สูงวัยโดยส่วนใหญ่มีความแข็งแรงทั้งทางการเงินและสุขภาพ สังคมนั้นย่อมเป็นสังคมสูงวัยที่มีความ
มั่นคงและยั่งยืน อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำที่พบในหลำยประเทศ โดยเฉพำะไทย คือ ภำวะที่ผู้สูงวัย “แก่ก่อนรวย”
และ “ป่วยก่อนตำย” กล่าวคือ ช่วงชีวิต (life span) ยาวนานขึ้น แต่ช่วงสุขภาพ (health span) ไม่ยาวนานตาม
เพราะคนอายุยืนขึ้น จานวนผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจึงเพิ่มขึ้น ขณะที่ขาดความมั่นคงทางการเงิน (wealth
span) คือ มีกาลังทรัพย์ไม่เพียงพอในการจับจ่ายใช้สอยและใช้บริการ โดยเฉพาะการเข้ารับการรักษาตัวเวลาเกิด
ความเจ็บป่วย รวมถึงมีครัวเรือนบางส่วนที่ต้องเผชิญภาวะ “double aging” หรือการตกอยู่ในวัยผู้สูงอายุทั้งรุ่น
พ่อแม่และรุ่นลูก ซึ่งส่งผลต่อการแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูง มาก โจทย์สำคัญในภำวะที่หลีกเลี่ยงไม่ไ ด้ แ ล้ว
ดังกล่ำว จึงกลำยเป็นว่ำ จะทำอย่ำงไรให้ผู้สูงวัยในปัจจุบันดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพและมีควำมมั่นคง?
เมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมเสวนา “อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สงู อายุ”
ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่ง มีผู้ประกอบการ นักวิชาการ และภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มาร่ วม
หารือและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน วันนี้จึงขอตกผลึกและชวนท่านผู้อ่านคิดเกี่ยวกับโจทย์สาคัญนี้กันครับ
อันที่จริง ผู้สูงวัยแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้สูงวัยที่ยังคง active ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดใน
สังคมและมีความต้องการในสินค้าและบริการที่หลากหลายตามระดับรายได้ และ 2) กลุ่มผู้สูงวัยที่เริ่มอยู่ในภำวะ
พึ่งพิงและผู้สู งวัย ที่มีภำวะพึ่งพิง สูง อาทิ ผู้ป่วยติดเตียง ทั้ ง นี้ หากแบ่งตามระดับรายได้ กลุ่ม ผู้สูงวัยทั้งสอง
ประเภทที่มีรายได้สูง เป็นกลุ่มที่ไม่น่ากังวลเสียเท่าใดนัก เพราะมีกาลังซื้อสูงและสามารถใช้บริการ home care
1

จากข้อมูลสถิติล่าสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 เกี่ยวกับผู้สูงอายุในประเทศไทย 77 จังหวัด ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ พบว่า มีจานวนผู้สูงวัยรวมทั้งสิ้นกว่า 11.6 ล้านคน หรือคิดเป็น 17.57% ของจานวนประชากรทั้งหมด (โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อ
จานวนประชากรไล่เลี่ยกันในภาคต่าง ๆ (ภาคเหนือสูงสุด รองลงมาคือภาคกลางและอีสาน) และยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากสิ้นปี 2562 ที่ 16.73% และปี
2561 ที่ 16.06%

และ nursing home ที่มีคุณภาพดี ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจบริการที่มาตอบโจทย์กลุม่ นี้ได้เพียงพอ อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่
มีรายได้ปานกลางถึง รายได้น้อยมีความน่าเป็นห่วงเป็นพิเศษ เพราะเป็นคนหมู่มากและมีจานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุรายได้น้อย ซึ่งในกลุ่มนี้ ผู้สูงวัยที่ active บำงส่วนไร้ที่พึ่ง ต้องพึ่งพำเบี้ยยังชีพ และต้อง
ทำงำนหำรำยได้แม้ว่ำจะเข้ำสู่วัยสูงอำยุแล้ว ก็ตำม โดยส่วนใหญ่ขาดทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี
(digital literacy) ทาให้มีข้อจากัดให้ผู้สูงอายุบางส่วนเข้าไม่ถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ให้ผ่านการลงทะเบียนในเว็บไซต์ หรือ
แพลตฟอร์มธุรกิจออนไลน์ใหม่ ๆ ขณะที่ผู้สูงวัยรำยได้น้อยที่มีภำวะพึ่งพิง จำเป็นต้องพึ่งพำภำครัฐในทุกมิติ
ขำดกำรดูแลสุขภำพอนำมัยที่ดี ส่วนหนึ่งจำกกำรขำดกำรรับบริกำรยำและพบแพทย์อย่ำงสม่ำเสมอ รวมทั้ง
กำรขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่มีคุณภำพ โดยเฉพำะผู้ดูแล (care giver)
ดังนั้น ทางออกในการช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีความน่าเป็นห่วงพิเศษในปัจจุบัน แบ่งออกได้เป็น 1) ผู้สูงวัยที่
ยังคง active อยู่ และอยู่ในกลุ่มรำยได้ปำนกลำงถึงรำยได้น้อย ต้องสำมำรถเพิ่มรำยได้ด้วยตนเอง จำกกำร
พัฒนำทักษะควำมรู้ต่ำง ๆ โดยเฉพำะ digital literacy โดยปลูกฝังทัศนคติสาคัญคือ “คนเราเรียนรู้ได้ตลอด
ชีวิต” ซึ่งส่วนหนึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะผู้สูงวัย ขณะเดียวกันธุรกิจก็
ควรมีนโยบายรับคนสูงวัยเข้าทางานที่เหมาะสม โดยไม่จากัดวัยเพื่อไม่เป็นการปิดกั้นโอกาสด้วย 2) ต้องเร่งคัด
กรอง ช่วยเหลือและเพิ่มคุณภำพชีวิตผู้สูงวัยรำยได้น้อยที่อยู่ในภำวะพึ่งพิงแล้วอย่ำงตรงจุด เร่งสร้ำงบุคลำกร
ที่เกี่ย วข้ องกับกำรดูแ ลผู้สูงอำยุ โดยเฉพำะ care giver ที่มีคุณภำพ รวมทั้ง ปรับปรุง เรื่องหลักเกณฑ์กำร
รับประกันและผู้รับผลประโยชน์ อาทิ ระบบประกันสุขภาพของผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลาน อาจให้มีการแก้ไขผู้รับ
ผลประโยชน์ เมื่อผู้สูงอายุเสียชีวิต ให้ผู้รับผลประโยชน์เป็นสถานดูแล nursing home เพื่อให้สามารถดูแลผูส้ ูงอายุ
ต่อเนื่องไปจนกระทั่งเสียชีวิตได้
ขณะเดียวกัน กำรจะทำให้สังคมไทยในระยะยำวเป็นสังคมสูงวัยที่ไม่อ่อนแอและไม่ต้องเจอปัญหำซ้ำ
เดิมอีก คือ ไม่แก่ก่อนรวย และไม่ป่วยก่อนตาย ต้องอาศัย 1) กำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักรู้เรื่องกำร
วำงแผนทำงกำรเงิน (financial literacy) อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่วัยหนุ่มสำว เพื่อเพิ่ม wealth span ให้มีความ
มั่นคงทางการเงินสูงขึ้น 2) กำรพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์ นวัตกรรมกำรแพทย์ รวมถึงกำรปลูกฝังทัศนคติให้ผู้คน
มีควำมใส่ใจในกำรดูแ ลสุข ภำพของตนให้แ ข็ งแรงตั้ งแต่ยั งเด็ ก ดารงชีวิตแบบ healthy lifestyle เพื่อ ให้
health span ยาวนานขึ้นตาม life span และทาให้กลายเป็นผู้สูงอายุที่ active พึ่งพาตนเองได้นานที่สุด ลดการ
พึ่งพิงให้น้อยลง และ 3) กำรส่งเสริมให้มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุ ที่มีคุณภำพดีในรำคำถูกลง เพื่อรองรับ
ควำมต้องกำรที่เพิ่มขึ้นในอนำคต เช่น การให้สิทธิพิเศษทางภาษีสาหรับผู้ประกอบการ การให้แหล่งเงินทุนหรือ
เงินกู้เพื่อการฝึกอบรมบุคลากรที่ต้องการเป็น care giver หรือนักเรียนบริบาล เป็นต้น
ว่ำแล้ว ผู้เขียนขออนุญำตไปยืดเส้นยืดสำย ออกกำลังกำย เพื่อสุขภำพที่ดีก่อนนะครับ!
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