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บทคัดย่อ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพัง ถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจ การเตรียมความพร้อมให้กับคนทุกวั ยก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ จึง
เป็นสิ่งสาคัญ เพื่อให้เป็นผู้ที่สามารถพึ่งพาตนเองและทากิจกรรมต่างๆ
ได้ ด้ ว ยตนเองอย่ างต่ อ เนื่ อง จากแนวคิด พฤฒพลั ง (Active Ageing)
ขององค์ การอนามั ย โลก อธิบ ายถึงองค์ ป ระกอบส าคัญ ของการเป็ น
ผู้ สู ง อายุ ที่ มี พ ลั ง ประกอบด้ ว ย 3 ประการ ได้ แ ก่ 1) มี สุ ข ภาพที่ ดี
(Healthy) 2) มี ความมั่ น คงหรือการมี หลั กประกัน ในชีวิ ต (Security)
และ 3) มีส่วนร่วม (Participation) โดยผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพั ง
ควรได้ รับ การส่งเสริมให้ เป็ น ผู้ที่ มีพ ฤฒพลัง (Active Ageing) เช่ นกัน
เริ่มจากผู้สูงอายุ ต้องส่งเสริมให้เกิดการดูแลตนเองให้เหมาะสมกับโรค
หรือความเจ็บป่วยที่มี ตลอดจนกระตุ้นให้ทากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ และมีกลุ่มในสังคมโดยอาศัยเทคโนโลยีมา
เชื่อมต่อสังคมให้กับผู้สูงอายุเหล่านี้ ให้ได้ทากิจกรรมทางสังคมมากขึ้น
ทาให้ไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือหว้าเหว่ ในด้านครอบครัวควร
ให้การยอมรับนับถือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพัง ไปมาหาสู่หรือเยี่ยม
เยียนผู้สูงอายุเหล่านี้ ด้ านชุมชนควรเปิ ดโอกาสให้ มีพื้ นที่ ในชุมชนให้
สามารถทากิจกรรมร่วมกัน ของผู้สูงอายุด้วยกันเองหรือพหุวัย เพื่อให้
เกิดการความสัมพันธ์ของคนในชุมชน รวมถึงส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และเสริมรายได้ให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพัง
ตลอดจนรัฐ บาลต้ อ งวางแผนงานในทุ กหน่ ว ยงานเพื่ อ รองรับ สั ง คม
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านสุขภาพ
และรายได้
คาสาคัญ: ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพัง พฤฒพลัง การพัฒนา
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Abstract
Ageing peoples who are living alone are tending to
be increased in nearly future. This might be the
consequences from the transformation and adaption of
social life and economic. It could be said that preparation
of being an ageing people are really important for every
generation of people as it will leads most of people to be
able to be on their own in elderly period. Active ageing has
been introduced by the WHO as they also concern about
preparation of being an ageing people. Active ageing is
consists of 3 factors including 1.) Healthy 2.) Security and
3.) Participation. It could be said that those elderly who
lives alone should be advised to know about Active Ageing
activities such as how to live with their disease or illness
even provokes to do their routine activities by them-self.
Furthermore, a club or group of people should be
introduced to support elderly people to get in touch with
technology in present day as this will help those elderly
people to catch up with social and people This technology
might help in reduction of loneliness in these elderly
people. Furthermore, praises or visiting by their family
members also help in reduction of stress and loneliness. In
the view of social, social activities should be promoted and
multi generation of people in community should be invited.
This will help in creation of relationship of people in their
community, reduce stress and loneliness of elderly people
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and also generate incomes to elderly people who live
alone. Lastly, government should be in an important role to
design the plan to support those elderly people in both
quality of health and their income.
Keywords: Ageing Living Alone, Active Ageing, Development
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บทนา
จากการเปลี่ ยนแปลงของโครงสร้างประชากรโลก ส่งผลให้
หลายประเทศได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึง ประเทศไทยได้ว่าได้เข้ าสู่
สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ พ.ศ.2543 โดยมีสัดส่วนประชากรวัยผู้สูงอายุ อายุ
60 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 10 ของจานวนประชากร และกาลังจะก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Ageing Society) ประมาณปี
พ.ศ.2564 คื อ มี ป ระชากรสู งอายุ ถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้ ง หมด
(รายงานคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ
ประเทศไทย, 2558) โดยสาเหตุที่ทาให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
นั้น ได้แก่ ความเจริญทางด้านการแพทย์ ทาให้คนในประเทศนั้ นมีอายุ
เฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ.2549 อายุเฉลี่ยของเพศชายและเพศ
หญิง อยู่ที่ 69.9 ปี และ 77.6 ปี ส่วนในปีพ.ศ.2557 อายุเฉลี่ยของเพศ
ชายและเพศหญิงเพิ่มขึ้นเป็น 71.3 ปี และ78.2 ปี ตามลาดับ โดยเพศ
หญิงจะมีอายุขัยเฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย (สานักงานพัฒนาระบบข่าวสาร
ข้อมูล สุ ขภาพ, 2557) นอกจากนี้ ในด้านอั ต ราการเกิด ของประชากร
กลับมีอัตราการเกิดที่ลดลง ซึ่งเป็นผลจากการรณรงค์การคุมกาเนิดที่มี
ประสิทธิภาพ และผลจากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่มี
นโยบายจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้น
มา ที่มุ่งให้ประเทศไทยมีการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ทาให้คนในวัยแรงงานมีบุตรน้อยลง ส่งผลให้ จานวนบุตรเฉลี่ยต่อสตรี
หนึ่งคนตลอดวัยเจริญ พั นธุ์ลดลง จากสถิติของอัตราการเจริญ พัน ธุ์ ที่
ลดลงมาโดยตลอด จากร้อยละ 0.4 ในปีพ.ศ.2553 มาเป็นร้อยละ 0.3
ในปี พ.ศ.2558 และคาดว่ า อั ต ราการเพิ่ ม ของประชากรโดยรวมมี
แนวโน้มลดลงจนติดลบ ในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ.2568 - พ.ศ.2573 เป็น
ต้นไป (คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ, 2556: 14) โดยการลดลงของ
จานวนประชากรของชาตินี้ ทาให้มีประชากรที่มาทดแทนคนวัยแรงงาน
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ไม่ทั นต่อความต้องการของประเทศ ตลอดจนประชากรวั ยสูงอายุก็มี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สาหรับประเทศไทยมีแนวโน้มของการที่จะขยาย
อายุ ก ารท างานให้ กับ ผู้ สู งอายุ ให้ ย าวนานขึ้ น จากเดิ ม เกษี ย ณอายุ ที่
60 ปี ให้เพิ่มเป็น 65 ปี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้สามารถทางานเพื่อมีรายได้
และพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด
สาหรับระยะเวลาในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์ (เพิ่ม
ประชากรสูงอายุ 65 ปีขึ้นไป จากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 14) กลับพบว่า
ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่ใช้ระยะเวลาที่
สั้นมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒ นาแล้ว อย่างเช่น ประเทศ
ญี่ ปุ่ น ประเทศสวีเดน ประเทศฝรั่งเศส คือใช้ ระยะเวลา 26 ปี 85 ปี
และ 115 ปี ตามล าดั บ (Kevin Kinsella and David R. Phillips,
2005) ซึ่งประเทศเหล่านี้จะใช้ระยะเวลาจากสังคมผู้สูงอายุไปสู่สังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นั้นใช้ เวลานานถึงเกือบ 50 ปี แต่ประเทศไทยเอง
กลั บ ใช้เวลาจากสั งคมผู้ สู งอายุไปสู่ สั งคมผู้ สู งอายุ โดยสมบู รณ์ เพี ย ง
22 ปี เท่ านั้ น ซึ่งสะท้ อนให้ เห็ น ว่าประเทศไทยนั้ น มีระยะเวลาในการ
เตรีย มตั ว ที่ จ ะวางแผนในการรองรับ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ที่ น้ อ ยมาก เมื่ อ
พิจารณาถึงลักษณะของผู้สูงอายุไทย พบว่า ผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ตาม
ล าพั ง นั้ น มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง มากขึ้ น โดยจากข้ อ มู ล ในด้ า นอั ต ราของ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับบุตรก็มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 72.8 เหลือร้อย
ละ 56.7 ในปี พ .ศ.2537 และ พ.ศ.2554 ตามล าดั บ ส่ ง ผลให้ แ บบ
แผนการอาศัยอยู่ลาพังของผู้สูงอายุกลับเพิ่มสูงขึ้น จากร้อยละ 3.6 เพิ่ม
มาเป็ น ร้ อ ยละ 8.6 ในปี พ.ศ.2537 และ พ.ศ.2554 ตามล าดั บ
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) โดยสาเหตุของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตาม
ลาพัง เนื่องมาจากการเสียชีวิตของคู่สมรส การอยู่เป็นโสดตั้งแต่สมัยวัย
หนุ่ ม สาว และการที่ บุ ต รหลานต้ องไปท างานนอกพื้ น ที่ จึ งส่ ง ผลให้
ผู้สูงอายุเหล่านี้ต้องอาศัยอยู่ตามลาพัง ซึ่งการที่ผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่
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ตามลาพังนี้สะท้อนให้เห็นถึงการมีศักยภาพของตัวผู้สูงอายุเองว่าจะทา
อย่างไรที่จะสามารถดูแลตนเองให้ได้ ทั้งในด้านสุ ขภาพ เศรษฐกิจ และ
สั ง คม เพื่ อ ลดการพึ่ ง พิ ง จากบุ ค คลภายนอกให้ ได้ ม ากที่ สุ ด ภายใต้
เงื่ อ นไขของสภาพร่ า งกายที่ เริ่ ม เสื่ อ มถอยลง และสภาพสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้น ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังจะอยู่ในสังคมได้อย่างมี
คุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจนั้น จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับ
ตนเองมาอย่างต่อเนื่อง จากแนวคิดภาวะพฤฒพลัง (Active Ageing)
ขององค์ ก ารอนามั ย โลก จึ ง เป็ น แนวทางส าคั ญ ที่ ส ามารถน ามา
ประยุ ก ต์ ใช้ กั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ ต ามล าพั ง ได้ เป็ น อย่ า งดี เพื่ อ ให้
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพัง ได้เห็นคุณค่าของตนเอง ทาให้ไม่รู้ สึกโดด
เดี่ยว ท้อแท้ สิ้นหวัง และไม่เป็นภาระให้กับสังคมในการที่จะมีชีวิตอยู่
ต่อไป
ความหมายของผู้สูงอายุและผู้สูงอายุสมบูรณ์
ผู้สูงอายุเป็นคาที่ใช้เรียกบุคคลที่เข้าสู่วัยชราหรือเป็นผู้ที่มีอายุ
มาก มีลักษณะทางร่างกายที่ปรากฏเห็นได้ชัด คือ ผิวหนังเหี่ยวย่น ผม
ขาว และมี ก ารเคลื่ อ นไหวร่ า งกายที่ เชื่ อ งช้ า ส าหรั บ ค าว่ า ชรานั้ น
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายว่า แก่ด้วยอายุ ชารุดทรุด
โทรม ซึ่ ง ค าว่ า “ชรา” จึ ง ไม่ เป็ น ที่ นิ ย ม เพราะเป็ น ค าที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ความรู้สึกหดหู่ใจ ท้อแท้ และความถดถอย สิ้นหวัง ซึ่งต่อมาได้มีการ
ปรับใช้เป็นผู้สูงอายุ โดยเมื่อพิจารณาถึงเส้นแบ่งช่วงวัย พบว่า องค์การ
อนามัยโลก ได้กาหนดถึงความหมายของผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ
60 ปี หรือมากกว่าเมื่อนับตามวัย สาหรับในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วน
ใหญ่ ใช้เกณฑ์ ที่ อายุ 65 ปี (World Health Organization, 2010) ใน
ประเทศไทยได้กาหนดอายุของผู้สูงอายุ คือ บุ คคลที่มี อายุเกิน 60 ปี
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บริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย (กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, 2556)
สภาพความต้องการและผลกระทบของผูส้ ูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพัง
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพัง จากการทบทวนผลการวิจัยใน
งานที่ ศึ ก ษาผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ ต ามล าพั ง พบว่ า มี ก ารก าหนด
กลุ่มเป้ าหมายที่เหมือนกันคือ ต้องเป็น ผู้ที่มี อายุมากกว่า 60 ปีขึ้น ไป
สาหรับส่วนที่แตกต่างกันคือบางงานวิจัยศึกษาผู้ที่อาศัยอยู่ตามลาพังคน
เดียวตลอด 24 ชั่วโมง หรือบางงานวิจัยเลือกศึกษากับ ผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่กับบุตรหลาน แต่มีช่วงเวลาที่ทาให้ต้องอาศัยอยู่ตามลาพัง ระหว่าง
วั น ซึ่ ง การก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมายนี้ ขึ้น อยู่ กับ ลั ก ษณะของงานวิ จั ย ที่
ต้ อ งการศึ กษาว่ า มี ค วามยื ด หยุ่ น ต่ อ กลุ่ ม เป้ า หมายมากน้ อ ยเพี ย งใด
สาหรับปัญหาของผู้สูงอายุที่ อาศัยอยู่ตามลาพังนั้น จากการศึกษาของ
Siritarungsri, B. et al. (2013) ได้ศึกษาถึงความต้องการของผู้สูงอายุ
ที่อาศัยอยู่ตามลาพัง พบว่า ความต้องการของผู้สูงอายุในด้านการรับ
บริ ก ารสาธารณะ ได้ แ ก่ การรั บ บริก ารด้ า นสุ ข ภาพ การรับ บริก าร
สาธารณะต่ า งๆ การเปิ ด โอกาสในการเรี ย นรู้ และการได้ รั บ ข้ อ มู ล
ข่าวสาร ตลอดจนต้องการให้ชุมชนท้องถิ่น ได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่อง
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มี
โอกาสเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม และการเยี่ ย มเยี ย นผู้ สู ง อายุ ที่ บ้ า น รวมถึ ง
ต้องการให้ครอบครัวบุตร หลาน มาเยี่ยมเยียน และให้การดูแลในยาม
เจ็บป่วย
ในด้านผลกระทบของผู้สูงอายุที่ อาศัยอยู่ตามลาพั ง นั้น จาก
การศึกษาของ Siritarungsri, B. et al. (2013) พบว่ามีทั้งทางบวกและ
ทางลบ ซึ่ ง ผลกระทบทางบวกของการที่ ผู้ สู ง อายุ อ ยู่ ต ามล าพั ง คื อ
ความรู้สึกภูมิใจที่ไม่เป็นภาระของผู้อื่น มองเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
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ตนเอง ส่วนผลกระทบทางลบ ได้แก่ การต้องรับภาระดูแลสภาพความ
เป็นอยู่และดูแลสุขภาพที่เสื่อมลงและมีโรคต่างๆตามวัยด้วยตัวเองเพียง
ลาพัง ก่อให้เกิดปัญหาทางจิตใจ อารมณ์และสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มที่
ถูกทอดทิ้งและกลุ่มที่ไม่ ได้เตรียมความพร้อมในการอยู่ตามลาพัง ซึ่ ง
ผลกระทบของการอยู่ตามลาพัง นั้นมีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จาก
การศึกษาของประภาพร มโนรัต น์ (2556) โดยผลกระทบนั้ นมีทั้ งต่ อ
ด้ า นจิ ต ใจ คื อ ท าให้ เกิ ด ความรู้สึ ก ว้ า เหว่ หมดหวั ง ในชี วิ ต ในด้ า น
ร่างกายก็พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่นั้นมีโรคประจาตัว ด้านสัมพันธภาพ
ทางสังคม พบว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ลดลง ส่งผลให้เกิดการแยกตัวออกจากสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า
สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ มักมีความไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ตัว
ผู้สูงอายุได้ และด้านความมั่นคงในชีวิต พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตาม
ลาพั งอาจได้ รับ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ หากไม่ ได้มี การเตรีย มความ
พร้อมมาก่อน เพราะต้องเผชิญ ปัญ หาค่าใช้จ่ายเพี ยงลาพัง ดังนั้น จะ
เห็ น ได้ ว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ ต ามล าพั ง นี้ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ มี ค วาม
เปราะบางในการดารงชีวิต หากผู้สูงอายุผู้นั้นไม่ได้มีการเตรียมความ
พร้อมให้กับตนเองไว้ล่วงหน้า ผลกระทบอาจไม่อยู่เฉพาะแค่ตัวบุคคล
แต่จะส่งผลต่อชุมชนและสังคมโดยรอบ ผู้สูงอายุเช่นกัน
แนวคิดทฤษฎีเพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพัง
จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้ ผู้สูงอายุนั้นต้องมีการ
ปรับตัว เพื่อให้สามารถเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข มีคุณค่าในชีวิต และ
ส่ งผลให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ส าหรับ ผู้ สู งอายุ ที่ อาศัย อยู่ ต ามล าพั ง นั้ น
จาเป็น ต้องเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ในสังคมอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อให้ เกิดการพู ดคุย ท ากิจกรรมในชุ มชนร่วมกัน มี การแลกเปลี่ย น
เรียนรู้แก่กัน ทาให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังเกิดความรู้สึก ถึงการมี
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คุณค่าในตนเอง ได้รับการยอมรับจากคนในสังคม ซึ่งแนวคิดและทฤษฎี
ทางสังคมวิทยาที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทและความสัมพันธ์
ของบุคคล ภายใต้บริบทความวัฒนธรรมที่แตกต่างกันช่วยให้ ผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่ตามลาพังได้ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต โดยในปัจจุบันมี
หลากหลายทฤษฎี โดยในบทความวิชาการนี้จะขอยกมาเฉพาะแนวคิด
ทฤษฎีที่ช่วยเสริมศักยภาพให้กับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพัง ดังนี้
1. แนวคิดพฤฒพลังสู่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพัง
จากการเปลี่ ย นแปลงของโครงสร้า งประชากรโลกที่ ห ลาย
ประเทศได้เข้ามาสู่สังคมผู้สูงอายุ ทาให้นโยบายการดาเนินการในพัฒนา
ระบบการดูแลรวมถึงการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับของผู้สูงอายุต้องเน้นใน
ระบบเชิ งรุกมากกว่ าการตั้ งรับ เพราะหากประเทศไม่ มี การวางแผน
ป้องกันที่ดี จะส่งผลถึงภาวะวิกฤติต่อประเทศได้ ทางองค์การอนามัย
โลก ได้มีนโยบายในการพัฒนาผู้สูงอายุ คือ การมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อให้
ผู้สูงอายุพึ่งตนเองได้ มีศักยภาพ และเป็นผู้ที่ยังสามารถทาประโยชน์แก่
ตนเอง ครอบครั ว และสั ง คมได้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด พฤฒพลั ง
(Active Ageing) ที่มีเป็นแนวคิดที่แสดงถึงภาวะสุขสมบูรณ์ของผู้สงู อายุ
และเป็นเป้าหมายของผู้สูงอายุทั่วโลก และคาดว่าแนวคิดพฤฒพลังเป็น
ทางออกที่ จะแก้ไขปั ญ หาที่เกิดจากการเพิ่ มจานวนของผู้สูงอายุ โดย
ภาวะพฤฒิพลังมีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) การส่งเสริมให้
มี สุ ข ภาพที่ ดี (Healthy) 2) การส่ ง เสริ ม ให้ มี ค วามมั่ น คงหรื อ การมี
หลั ก ป ระกั น ใน ชี วิ ต (Security) 3) การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว น ร่ ว ม
(Participation) (World Health Organization, 2002) ซึ่ งแนวคิด ทั้ ง
3 ประการนี้ ส ามารถน ามาประยุกต์ แนวทางในการวางแผนเพื่ อช่ว ย
พัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังได้ ดังนี้
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1.1 ด้านการส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี (Healthy) นั้นต้องทาให้
ผู้สูงอายุเกิดความรับรู้และตระหนักรู้ถึงภาวะสุขภาพของตนเอง รวมถึง
กระทาการดูแลสุขภาพตนเองให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพ โดยกระทา
อย่างต่อเนื่อง และมีความปลอดภัยในด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย
1.2 ด้านการส่งเสริมให้มีความมั่นคงหรือการมีหลักประกันใน
ชีวิต (Security) ในด้านนี้อาจมองถึงความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพัง เนื่องจากผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องอยู่ตามลาพัง
ดังนั้ นความพร้อ มทางด้านการเงิน อาจต้องมีเพียงพอต่อการเลี้ยงชี พ
รวมถึงแหล่งสนับ สนุนในการสร้างงานเพื่อให้เกิด รายได้เพียงพอและ
ต่อเนื่อง ไม่ให้เกิดความลาบากในการใช้ชีวิต
1.3 ด้ า นการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) ใน
แนวคิดด้านนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพัง ไม่
ถูกทิ้งห่างออกจากสังคม การมีกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนและได้มีส่วน
ร่วมในงาน จะช่วยสร้างให้ ผู้สู งอายุไ ม่ รู้สึกว้าเหว่ เหงา และเป็ น การ
สร้างคุณค่าในตนเองให้กับผู้สูงอายุได้
ในด้านทฤษฎีที่ ช่วยเสริมให้ ผู้สูงอายุที่ อาศัยอยู่ ตามลาพั งได้
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขในช่วงชีวิตวัยสูงอายุ
โดยในที่ นี้ ขอยกทฤษฎีท างด้ านสังคมวิท ยา Jett (2008: 38) ที่ มี การ
กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนการกระทาที่ต่อเนื่องของ
ตัวผู้สูงอายุ ดังนี้
2. ทฤษฎีกิจกรรม (Activity theory)
Havighurst และ Albrecht ได้ เ สนอว่ า การที่ ผู้ สู ง อายุ จ ะ
ประสบความส าเร็ จ ได้ (Successful ageing) ผู้ สู ง อายุ ต้ อ งมี ก ารท า
กิ จ กรรม อยู่ เ สม อ โดยกิ จ กรรมนี้ หมายถึ ง กิ จ กรรม ต่ า งๆ ที่
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นอกเหนื อจากกิ จ กรรมที่ บุ ค คลกระท าต่ อ ตนเอง จึ ง เป็ น กิ จ กรรมที่
กระท าร่วมกับ บุคคลอื่น ได้แก่ เพื่ อน ครอบครัว สังคม โดยกิจกรรม
เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี อัตมโนทัศน์ที่ดี มีความพึงพอใจใน
ชีวิต ทาให้รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และสามารถดาเนินชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ อย่างไรก็ตามในการจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุ ควรจะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละคน สาหรับ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพัง หากพิจารณาถึงทฤษฎีกิจกรรม ควรจัดให้
ผู้ สู ง อายุ ส ามารถเข้ า ถึ ง กิ จ กรรมได้ อ ย่ า งสะดวก และเลื อ กเข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมที่ ส นใจได้ รวมถึ ง กิ จ กรรมนั้ น จะต้ อ งตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการของผู้สู งอายุที่ อาศัย อยู่ ต ามลาพั ง ทั้ งกิจ กรรมระยะสั้ น เช่ น
กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการดูแลตนเองให้สอดคล้องกับโรคประจาตัว
การใช้ อิน เทอร์เน็ ต เพื่ อเข้าถึงข้อมู ล ข่าวสารและกลุ่ม ต่ างๆ ในสั งคม
ส่วนกิจกรรมระยะยาวควรเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุมีความสนใจพอที่จะ
ยึดในการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นได้ ตลอดจนต้องมีพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้มา
ร่วมทากิจกรรมกันได้โดยง่าย
3. ทฤษฎีความต่อเนื่อง (Continuity Theory)
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่ซับซ้อนในปัจจุบัน ใน
ด้านผู้สูงอายุก็ยังคงต้องดาเนิน ชีวิตต่อไปอย่างต่อเนื่อง แต่การดาเนิน
ชี วิต ได้ อย่ างต่ อเนื่ องหรือแสดงออกถึง พฤติ กรรมต่ า งๆ นั้ น เกิด จาก
ปัจจัยหลายๆ ด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ดังนั้นทฤษฎีความ
ต่อเนื่ องจะเน้ นให้พิ จารณาถึง ความเป็ นปั จเจกของผู้สูงอายุแต่ล ะคน
โดยพิจารณาถึงแรงจูงใจ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม บุคลิกภาพ
ตลอดจนลักษณะนิสัยความยืดหยุ่นและการปรับตัว ในช่วงชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ผ่านมาของผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุจะเป็นผู้ที่ประสบความสาเร็จ
ในชีวิตหรือล้มเหลวในบั้นปลายชีวิต มักมีส่วนสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ
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เหล่านี้เป็นอย่างมาก สาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังนั้นจะต้องพิจารณา
ถึ ง ภู มิ ห ลั ง ของผู้ สู ง อายุ ในแต่ ล ะคน และอาจมี ก ารเสริม แรงเพื่ อ ให้
ผู้สูงอายุได้นาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น องค์
ความรู้ด้านหมอพื้นบ้านให้แก่คนรุ่นต่อไป
4. ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory)
เป็ น ทฤษฎี ที่ ก ล่ า วถึ ง สภาพสั ง คมที่ เปลี่ ย นแปลง มี ก ารใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น มีลักษณะการเป็นเมืองมากกว่าชนบท จน
ทาให้ผู้สูงอายุอาจรู้สึกก้าวตามเทคโนโลยีไม่ทัน จนอาจถูกมองว่าเป็นผู้
ที่ไม่มีคุณค่า แต่ในทฤษฎีความทันสมัยนี้ก็มีบางประเทศที่เป็นประเทศที่
มีความเจริญทางเทคโนโลยี และในด้านของการยอมรับเคารพนับถือ
ผู้สูงอายุก็ยังคงให้ความเคารพนับถืออยู่ ดังนั้นในทฤษฎีนี้อาจเป็ นการที่
ทาให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถอยู่ในสังคมปัจจุบันก้าวทันโลกได้ รวมถึงคน
รุ่นใหม่ต้องปรับทัศนคติที่มีต่อตัวผู้สูงอายุว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณค่า มี
ประสบการณ์ ที่สั่งสมมาทั้งชีวิต
การสร้างเสริมภาวะพฤฒพลังให้กับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังใน
ทุกระดับ
1. ระดั บ บุ คคล คือ ผู้ สู งอายุที่ อาศัยอยู่ตามล าพั ง การที่
บุคคลจะเป็นผู้ที่ มีภาวะพฤฒพลังนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะวัยผู้สูงอายุ
เท่ านั้ น แต่เป็ นเรื่องของคนทุ ก วัยที่ ต้องมี การเตรียมตั ว ก่อนเข้าสู่ วัย
สูงอายุ โดยการเตรียมตัวของบุคคลนี้ สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล (2544) ได้
ให้แนวทาง ดังนี้
1.1 การตระหนั ก และยอมรับ ที่ จ ะท า คือ การตระหนั กถึง
ข้อมู ลที่ ได้รับ ว่าสิ่งนั้น เป็ น ปั ญ หา และการยอมรับที่ จะวางแผนด้ วย
ตนเองว่าต้องทาอย่างไรจึงจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้
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1.2 การพึ่ งพิ งตนเอง คือ การกระท ากิจ กรรมใดๆ ได้ ด้ ว ย
ตนเอง
1.3 การทาเพื่อทุกคนและทุกคนทา คือ การที่ทุกคนร่วมมือ
ร่วมใจกันทากิจกรรมเป็นกลุ่ม
1.4 การทาอย่างต่อเนื่อง คือ การทากิจกรรมใดๆ ต้องมีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เห็ นได้ว่าการเตรียมตั วในระดั บ บุ คคลของผู้ สูงอายุ ที่
อาศัยอยู่ตามลาพัง คือ ไม่ควรแยกผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพั ง ออก
จากสัง คม ควรให้ ผู้ สูอายุ ที่ อาศัย อยู่ ต ามลาพั งได้ มี โอกาสได้ เข้า กลุ่ ม
กิจกรรมตามที่ตนสนใจ หรือตามความถนัด และทากิจกรรมเพื่อ เป็ น
การสร้างรายได้ สาหรับผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาเฉพาะบุคคล ควรส่งเสริม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และภูมิปัญญานี้ ตลอดจนประสบการณ์ของ
ผู้สูงอายุให้ กับ สมาชิก ในชุมชนได้สื บทอดไม่ ให้เกิดการสูญ หายไปกับ
กาลเวลา ตลอดจนมี การน าเทคโนโลยี ก ารสื่ อสาร สารสนเทศผ่ า น
โทรศั พ ท์ มื อถื อ จะช่ ว ยให้ ผู้ สู งอายุ ที่ อาศัย อยู่ ต ามล าพั ง ได้ ใกล้ ชิ ด กั บ
บุคคลอื่นๆ ก่อให้เกิดความสุขทางจิตใจ และอยู่ในสังคมได้
2. ระดับ ครอบครัว เนื่องจากผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพัง
บางรายมีบุตรหลาน แต่อาจต้องอาศัยอยู่ตามลาพัง ในบางช่วงเวลาของ
วั น หรือ อยู่ ต ามล าพั งตลอดวั น อั น เนื่ อ งมาจากบุ ต ร หลาน ต้ อ งไป
ทางานนอกบ้านหรือนอกพื้นที่ ผู้สูงอายุเหล่านี้ จาเป็นต้องได้รับความ
รัก ความเอาใจใส่ จากครอบครัวเช่ น กัน สมาชิ กในครอบครัวต้ องให้
ความเคารพผู้ สู ง อายุ โดยไม่ ม องว่ า ผู้ สู ง อายุ เหล่ า นี้ เป็ น ภาระของ
ครอบครั ว การเดิ น ทางเพื่ อ มาเยี่ ย มเยี ย นญาติ ผู้ ใหญ่ และให้ ก าร
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังได้มี
ความสุขและมีความรู้สึกมั่นคงในชีวิตมากขึ้น
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3. ระดั บ ชุ ม ชน องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น (อปท.) ที่ มี
หน้ า ที่ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ทุ ก หน่ ว ยงาน ควรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของ
ประชากรผู้สูงอายุในชุม ชนของตนและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกัน
และกัน ในหน่ วยงานที่ ท างานด้ านผู้สู งอายุ ในชุ ม ชน เพื่ อสามารถน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ในแต่ละชุมชน ตลอดจนมีการ
ประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุเพื่อจัดกลุ่มผู้สูงอายุตามศักยภาพของ
ตนเอง และจัดการดูแลให้กับผู้สูงอายุได้ตามความเหมาะสม ตามความ
ต้ อ งการครอบคลุ ม ในทุ ก มิ ติ ทั้ ง ด้ า นสุ ข ภาพ สั ง คม เศรษฐกิ จ และ
การศึกษา รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์และสร้างช่องทางให้ผู้สูงอายุได้มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความถนัด ความสนใจ และการมารับ
บริการทางสุขภาพได้โดยง่าย
4. ระดั บ ประเทศ รัฐบาลควรมี การวางแผนในการรองรับ
สังคมผู้สูงอายุในทุกกลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่ กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน และ
กลุ่มติดเตียง ควรมีนโยบายสาธารณะที่เป็นการบูรณาการในทุกมิติ และ
เน้ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ สู ง อายุ โ ดยส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารสร้ า ง
ภาพลักษณ์ ในเชิงบวกให้ กับผู้สูงอายุว่าไม่ใช่ผู้ที่ต้องรับการดูแลเพี ยง
อย่างเดียว ตลอดจนวางแผนการสร้างเมืองให้เหมาะสมกับคนทุกวัย ที่
สามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากการขนส่งสาธารณะที่มีอยู่ในสังคมได้
สาหรับด้านบุคลากร ทางสาธารณสุข ควรเน้นให้มีการพัฒนาผู้ดูแลให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงวัยที่มีมาตรฐาน และฝึกอบรมกลุ่ม
แรงงานนอกระบบที่มีความสนใจในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้มีทักษะใน
การดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของคนทุกวัย ในสังคมให้
สามารถทากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้คน ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
และประเทศได้
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สรุปและอภิปราย
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพัง พบว่า เป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้น สาเหตุมาจากหลายประการ ได้แก่ การอยู่เป็นบุคคลโสด
หม้าย หรือจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่บุตร
หลานจาเป็นต้องไปประกอบอาชีพต่างถิ่นที่อาศัย ส่งผลให้ผู้สูงอายุต้อง
อยู่กันตามลาพังเพิ่มขึ้น การป้องกันการเกิดภาวะพึ่งพิงในอนาคตกั บ
กลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังนี้ ตามแนวคิดพฤฒพลัง เป็นการมุ่ง
พัฒนาเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พึ่งพาตนเองได้ มีศักยภาพในตนเอง และทาตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้สูงอายุในกลุ่ม
นี้ให้ได้มีการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง โดยมีหลัก ดังนี้
1. มีสุขภาพที่ดี (Healthy)
1.1 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ควรมีการจัด
สวั ส ดิ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและการป้ อ งกั น โรค ให้ ผู้ สู ง อายุ มี ค วาม
รับ ผิด ชอบต่ อสุ ขภาพตนเอง เช่น การตรวจสุ ขภาพประจาปี ที่ มี การ
ตรวจสุขภาพที่มากกว่าการตรวจรักษาในโรคประจาตัวที่ผู้สงู อายุเป็นอยู่
1.2 ส่งเสริมการเข้าถึงสิท ธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ให้
ผู้สูงอายุสามารถได้รับบริการสะดวกมากขึ้น เช่น การพัฒนาระบบการ
ให้บริการ และการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวก ปลอดภัย และ
รวดเร็ว
1.3 การประชาสั ม พั น ธ์ ถึ ง สวั ส ดิ ก ารทางสุ ข ภาพ ให้
ผู้สูงอายุได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทั่วถึงและรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยี
ด้านการสื่อสารในยุคปัจจุบัน
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2. มีความมั่นคงหรือการมีหลักประกันในชีวิต (Security)
2.1 เพิ่ ม การสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ผู้ สู ง อายุ รั ฐ บาลควร
กระตุ้นให้ภาคเอกชนจ้างงานในกลุ่มผู้เข้าสู่วัยเกษียณในตาแหน่งที่ต้อง
อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้สามารถยังคงทางานต่อ
2.2 การรับงานมาทาที่บ้าน (Work at home) เป็นช่อง
ทางที่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับตนเองซึ่ง
ต้องคานึงถึงความถนัดของผู้สูงอายุด้วย
2.3 ชุ ม ชนต้ อ งตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของสภาพ
แวดล้ อ มภายในบ้ า นของผู้ สู ง อายุ ที่ อาศั ย อยู่ ต ามล าพั ง ควรจั ด หรือ
ปรับปรุงให้มีความปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
3. มีส่วนร่วม (Participation)
3.1 การมีกลุ่มทางสังคมของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลาพัง
เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดความหว้าเหว่ เหงา สิ้นหวังในชีวิต และไม่รู้สึกถูก
ทอดทิ้งออกจากสังคม ซึ่งอาจนาเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้
3.2 การเป็ น จิ ต อาสาภายในชุ ม ชน เป็ น การเสริม สร้า ง
คุณค่าให้กับตนเอง และเสริมสร้างกลุ่มทางสังคมให้กับผู้สูงอายุ เพื่อทา
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
3.3 การถ่ายทอดภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดชีวิตให้กับคน
รุ่นต่อไป
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