
1 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

การศึกษานี้เรื่อง “รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง เพ่ือสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัย
และการดูแลที่เหมาะสม” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย ศึกษาปัจจัยทางด้าน
ประชากร สุขภาพ การอยู่อาศัย เศรษฐกิจ และสังคม ที่น าไปสู่การสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุไทยในเขตเมืองที่
เหมาะสม รวมถึงศึกษาทัศนคติของผู้สูงอายุในเขตเมือง เพ่ือสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม 
และเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม 

การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Method) ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณใน
รูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเพ่ือน าเสนอสถานการณ์การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยโดยใช้ข้อมูลจาก
การส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย และการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ด าเนินการ
โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ และศึกษาปัจจัยทางด้านประชากร ที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจ และสังคม ที่น าไปสู่การ
เลือกที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม โดยเน้นศึกษาไปที่ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยในเขตเมือง นอกจากนี้แล้วจะมีการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมเพ่ือมาสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ โดยจะ
ท าการศึกษาทัศนคติที่มีต่อรูปแบบการอยู่อาศัยที่เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยให้กับ
ผู้สูงอายุได้อย่างตรงตามความต้องการในอนาคต การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์ระดับลึก ( In-depth 
interview) กับผู้สูงอายุในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 20 ครัวเรือน และเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์  ด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล ( Snowball sampling)  ส าหรับผู้สู งอายุ ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 20 ครัวเรือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ท า
ให้คณะวิจัยไม่สามารถลงไปเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ได้ รวมเป็นจ านวนครัวเรือนผู้สูงอายุตัวอย่าง 40 ครัวเรือน  

 

รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในเขตเมือง  
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่การเกิดและการตายลดลง ท าให้คนมีอายุยืนยาวขึ้น น ามาซึ่งการ

เพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรสูงอายุ และการเปลี่ยนแปลงครัวเรือนผู้สูงอายุ ในราว 20 ปีก่อน “ครัวเรือน
ผู้สูงอายุ” ซึ่งหมายถึง ครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คนมีอายุ 60 ปีหรือมากกว่า มีอยู่
เพียงประมาณร้อยละ 29 ของครัว เรือนทั ้งหมดเท่านั ้น ปัจจุบันในปี 2561 ครัว เรือนผู ้ส ูงอายุมี
แนวโน้มเพิ่มขึ ้นคิดเป็นเป็นร้อยละ 43 ของครัวเรือนทั้งหมด ในขณะเดียวกันครัวเรือนที่ “ไม่ใช่
ครัวเรือนผู้สูงอายุ” มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 71 เป็นร้อยละ 57 ของครัวเรือนทั้งหมด ในช่วงเวลา
เดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของครัวเรือนผู้สูงอายุระหว่างในเขตเมืองและในเขตชนบท แม้ว่า
ครัวเรือนผู้สูงอายุในเขตชนบทจะมีสัดส่วนสูงกว่าครัวเรือนในเขตเมือง แต่ครัวเรือนผู้สูงอายุในเขต
เมืองมีการเพ่ิมขึ้นด้วยอัตราร้อยละ 4.7 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าครัวเรือนผู ้สูงอายุในเขตชนบทที่เ พิ่มขึ ้นด้วย    
ร้อยละ 2.0 ต่อปี ในช่วงปี 2539-2561     
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การศึกษานี้ได้ศึกษารูปแบบการอยู่อาศัยของครัวเรือนผู้สูงอ ายุโดยแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ 
ได้แก่ 1) ครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่ล าพังคนเดียว 2) ครัวเรือนเฉพาะผู้สูงอายุ 3) ครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่กับเด็ก 4) 
ครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่กับวัยท างาน และ 5) ครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่กับเด็ก และวัยท างาน ครัวเรือนผู้สูงอายุอยู่
ล าพังคนเดียวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.3 ในปี 2539 เป็นร้อยละ 6.5 ในปี 2561 เช่นเดียวกัน
กับครัวเรือนเฉพาะผู้สูงอายุก็มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกัน ในขณะเดียวกันครัวเรือนผู้สูงอายุอาศัยอยู่
กับวัยท างานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.5 ในปี 2539 เป็นร้อยละ 17.1 ในปี 2561 ในขณะที่
ครัวเรือนผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับวัยท างานและเด็กกลับมีแนวโน้มลดลง  

หากพิจารณาร้อยละการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้สูงอายุในแต่ละรูปแบบการอยู่อาศัยเป็นรายปีจะ
พบว่าครัวเรือนผู้สูงอายุในเขตเมืองมีร้อยละการเพิ่มขึ้นต่อปีสูงกว่าครัวเรือนผู้สูงอายุในเขตชนบท 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนเฉพาะผู้สูงอายุในเขตเมืองในช่วงปี 2539-2561 ที่พบว่ามีอัตราเพ่ิมสูงสุด 
คือเพิ่มประมาณร้อยละ 23.8 ต่อปี นอกจากนี้ยังพบว่า ภาคเหนือเป็นภาคที่มีสัดส่วนของครัวเรือน
ผู้สูงอายุอยู่ล าพังคนเดียวและครัวเรือนเฉพาะผู้สูงอายุในสัดส่ วนที่สูงที่สุด โดยมีสัดส่วนเท่ากันคือ 
ร้อยละ 19.1 ของครัวเรือนผู้สูงอายุทั้งหมด 

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า แม้ว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล าพังคนเดียวหรือกลุ่มที่อยู่กันเฉพาะ
ผู้สูงอายุ จะถูกมองว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่น่าเป็นห่วง เพราะต้องการผู้ดูแลในอนาคต แต่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ไม่ได้จัด
อยู่ในกลุ่มที่ต้องการผู้ดูแลเสมอไป ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ในเรื่องของการตั้งถิ่นฐานของบุตร ซึ่ง
ลักษณะการตั้งบ้านเรือนของคนไทยที่มีความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติ มักจะอาศัยอยู่ในพ้ืนที่บริเวณใกล้กัน อยู่
ในหมู่บ้านเดียวกัน หรือในต าบลเดียวกัน ดังนั้นแม้จะพบว่าผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามล าพังคนเดียว แต่ใน
ขณะเดียวกันผู้สูงอายุกลุ่มนี้อาจจะมีบุตร/ญาติอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง จึงท าให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตาม
ล าพังคนเดียวได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน  
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ปัจจัยทางด้านประชากร สุขภาพ การอยู่อาศัย เศรษฐกิจ และสังคม ของผู้สูงอายุใน
เขตเมืองที่น าไปสู่การสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม  

ในการศึกษาปัจจัยด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุในเขตเมือง เพ่ือน าไปสู่การสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและ
การดูแลที่เหมาะสม จะท าการศึกษาผู้สูงอายุในเขตเมืองสองรูปแบบการอยู่อาศัย คือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ล าพัง
คนเดียว และผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ถูกเฝ้าระวังว่าเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ควร
ได้รับความช่วยเหลือ การดูแลจากสังคม เพราะเป็นกลุ่มที่จะต้องรับบทบาทในการดูแลตนเอง หรือบทบาทใน
การดูแลคนในครัวเรือนที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุเหมือนกัน นอกจากนี้กลุ่มผู้สูงอายุทั้งสองกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่มี
โอกาสสูงที่ต้องการการดูแลในอนาคต 

ในปัจจัยทางด้านประชากร ผู้สูงอายุยิ่งมีอายุมากขึ้น ยิ่งมีแนวโน้มในการอาศัยอยู่ล าพังคนเดียวลดลง 
ท้ายที่สุดแล้ว ผู้สูงอายุจะยังคงมีผู้ดูแลแม้ว่าจะอาศัยอยู่ตามล าพังคนเดียวหรืออยู่กับผู้สูงอายุด้วยกัน เมื่อ
สุขภาพของผู้สูงอายุเริ่มเสื่อมถอยลงตามเวลา ท าให้ผู้สูงอายุเริ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ก็จะน าไปสู่ทางเลือกใน
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการอยู่อาศัยไปเป็นอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งอาจจะเป็นบุตร หลาน ญาติพ่ีน้อง หรือคน
อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ญาติ สถานภาพสมรส จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวก าหนดให้ผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่ตามล าพังคน
เดียว ผู้สูงอายุต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการอยู่อาศัยจากที่เคยอยู่กับคนอ่ืน ๆ ในครัวเรือน มาเป็นอาศัยอยู่ล าพัง
คนเดียว เหตุผลที่ท าให้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ล าพังคนเดียวอันเนื่องมาจากสถานภาพสมรสที่โสด หรือการเป็น
หม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่ของผู้สูงอายุ ที่ท าให้ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องอาศัยอยู่ล าพังคนเดียว  

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่ามีผู้สูงอายุในเขตเมืองอยู่กลุ่มหนึ่งที่ถือได้ว่า เป็นกลุ่มที่
ทางภาครัฐควรให้การดูแลเป็นพิเศษ คือ กลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล าพังคนเดียว แต่ไม่สามารถท ากิจวัตร
ประจ าวันได้ด้วยตนเอง ซึ่งถึงแม้ว่าจะพบอยู่ประมาณไม่เกินร้อยละ 1 ของผู้สูงอายุในเขตเมืองในกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่อยู่ล าพังคนเดียว แต่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เป็นกลุ่มประชากรสูงอายุที่จ าเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับความช่วยเหลือเป็น
อันดับแรก ๆ เพราะเป็นกลุ่มที่ทั้งไม่มีผู้ดูแล และไม่สามารถท าอะไรได้ด้วยตนเอง 

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ หรือเรียกว่า ผู้สูงอายุในครัวเรือนเฉพาะผู้สูงอายุ พบว่ามีจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนสูงสุด 5 คน ที่อยู่ในวัยสูงอายุเหมือนกัน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่
กับผู้สูงอายุในเขตเมืองนั้น มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน (ตัวผู้สูงอายุ และผู้อาศัย 1 คน) และมี
ความสัมพันธ์เป็นคู่สมรสของผู้สูงอายุ  

ในปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย ครัวเรือนผู ้สูงอายุอยู ่ล าพังคนเดียวและเฉพาะครัวเรือนผู ้สูงอายุมี
ล ักษณะเป ็นบ ้าน เดี ่ย วลดลง  ในขณะผู ้ส ูง อ าย ุที ่อ าศ ัยอยู ่ใ นห ้อ งช ุด  (อะพาร ์ต เ มนต ์ แฟลต 
คอนโดมิเนียม) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในอนาคตเราอาจจะพอมองเห็นภาพว่า ผู้สูงอายุ
ไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังคนเดียวจะอาศัยอยู่ในอะพาร์ตเมนต์ แฟลต คอนโดมิเนียม
เป็นจ านวนมากขึ้น ดังนั้นการเข้าถึงในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้ทั้งทางด้านกายภาพ สิ่ งแวดล้อม และ
สังคม รวมถึงการมีสวัสดิการให้กับผู ้สูงอายุกลุ ่มนี ้ จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ ่งของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เมื่อประเภทบ้านท าให้ผู ้สูงอายุมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น รวมถึงเมื่อมีการดูแลโดยนิติ
บุคคลที่ท าให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับการบริการในด้านการดูแลโดยทั่ วถึง   

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ หนึ่งในสามของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อยู่ล าพังคนเดียวยังคงมีการท างาน (ร้อยละ 
30.3)  ในขณะที่สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ไม่ได้ท างานสูงถึงร้อยละ 69.2 และยังคงมีความต้องการท างานประมาณ
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ร้อยละ 20.1 ของผู้สูงอายุในเขตเมืองทั้งหมด นอกจากนี้ผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อาศัยเพียงล าพังคนเดียวเป็น
กลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีมากนัก ดังนั้นหากภาครัฐหรือเอกชนมีบริการจัดสรรที่อยู่อาศัยใหม่โดยมี
เป้าหมายหลักเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ล าพังคนเดียว ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกมองว่ามีแนวโน้มในการเลื อกที่อยู่
อาศัยใหม่เพราะไม่มีภาระ ไม่มีลูกหลานอาศัยอยู่ด้วย การตัดสินใจไปอยู่ในที่อยู่อาศัยใหม่ในลักษณะของ
บ้านพักผู้สูงอายุ หรือสถานดูแลผู้สูงอายุนั้น ก็น่าจะตอบโจทย์กับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ล าพังคนเดียว แต่เมื่อ
ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวที่พบว่าไม่ได้ดีมากนัก ดังนั้นราคาของการที่อยู่อาศัยประเภทนี้ก็
ควรจะไม่แพงมากนัก ควรอยู่ในระดับกลาง ๆ ที่ผู้สูงอายุสามารถใช้จ่ายได้  

ปัจจัยด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่อยู่ล าพังคนเดียวจะยังคงสามารถท ากิจวัตร
ประจ าวัน 3 เรื่อง ได้แก่ การกินอาหาร การใส่เสื้อผ้า และการอาบน้ า/ล้างหน้า (รวมการใช้ห้องน้ า)ได้ด้วย
ตัวเองมากกว่าร้อยละ 90 ของประชากรสูงอายุในเขตเมืองทั้งหมด กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถท ากิจกรรมได้เลย
ทั้ง 3 กิจกรรม พบในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังคนเดียวร้อยละ 0.7 ของผู้สูงอายุในเขตเมืองทั้งหมด แม้ว่าจะมี
สัดส่วนไม่สูงมากนัก แต่ก็เป็นกลุ่มที่ควรเฝ้าระวังและดูแล จึงเกิดค าถามว่า แล้วใครจะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่ม
นี้ เมื่อตัวผู้สูงอายุไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรพ้ืนฐานได้เลย และจ าเป็นจะต้องอาศัยอยู่คนเดียว  

อย่างไรก็ตามในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ข้อค้นพบว่า แม้ว่าผู้สูงอายุจะอาศัยอยู่ตามล าพังคนเดียว แต่ก็
ไม่ได้หมายความว่าอยู่คนเดียวอย่างแท้จริง ผู้สูงอายุทั้งสองกลุ่มนี้ก็ยังมีผู้ดูแล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานญาติ
พ่ีน้อง ที่ยังคงไปมาหาสู่ เยี่ยมเยียนกัน ซึ่งเป็นลักษณะของค่านิยมไทย ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ การเกื้อหนุน 
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันของคนไทย ที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน แต่จะยังคงมีการดูแลกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะลักษณะการตั้งบ้านเรือนของคนไทย ที่ส่วนใหญ่มักจะตั้งบ้านเรือนอยู่ในละแวกใกล้ ๆ กัน จึงท าให้มีการ
ไปมาหาสู่ และดูแลกันอย่างสม่ าเสมอ 

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเมืองที่แม้ว่าจะอยู่ล าพังคนเดียว แต่มีผู้ดูแลหลัก
เป็นเพื่อน/เพื่อนบ้าน/คนรู้จัก ผู้สูงอายุในเขตเมืองกลุ่มนี้ ที่ไม่น่าจะได้รับการดูแลจากลูกหลานหรือญาติพ่ีน้อง 
แต่ยังโชคดีที่มีเพ่ือน/เพ่ือนบ้าน/คนรู้จักคอยช่วยดูแล ในขณะเดียวกัน มีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวในเขต
เมืองที่มีผู้ดูแลหลักเป็นผู้ดูแลรับจ้าง ผู้สูงอายุกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี จึง
สามารถที่จะจ้างผู้ดูแลรับจ้างมาดูแลตนเอง การศึกษายังสะท้อนบทบาทการดูแลผู้สูงอายุโดยกลุ่มอาสาสมัคร
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) และผู้ดูแล 
(Caregiver) ซึ่งผู้สูงอายุในเขตเมืองได้สะท้อนให้เห็นว่าไม่ได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้เท่าไรนัก  

ปัจจัยด้านสังคม ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังคนเดียวในเขตเมืองส่วนใหญ่ประมาณสอง
ในสามของผู้สูงอายุในเขตเมืองไม่ได้เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ  เช่นเดียวกับการไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญ
ของหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 

นอกจากนี้ มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุในเขตเมืองที่อาศัยอยู่ล าพังคนเดียวจะได้รับการเยี่ยมเยียน
จากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือนเป็นประจ า แสดงให้เห็นว่า บุตรของผู้สูงอายุมีการตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้กับบ้าน
ผู้สูงอายุ จึงท าให้มีการติดต่อสื่อสารผ่านการเยี่ยมเยียนเป็นประจ า เช่นเดียวกับการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ถือ
ได้ว่าเป็นช่องทางที่ผู้สูงอายุใช้เป็นประจ าในการติดต่อกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือนเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผล
การศึกษาเชิงคุณภาพสะท้อนให้เห็นว่า ในการดูแลผู้สูงอายุโดยบุตรหลานที่อยู่ห่างไกลพ่อแม่ที่สูงอายุแล้ว จะ
ใช้วิธีการดูแลระยะไกลด้วยการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ให้กับพ่อแม่ หรือการใช้ไลน์ เฟสบุ๊ค เพ่ือติดต่อสื่อสารกันเป็นประจ า  
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ทัศนคติของผู้สูงอายุในเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม 

ทัศนคติในที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ผู้สูงอายุในเขตเมืองส่วนใหญ่ตัดสินใจที่จะอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยเดิม
ในบั้นปลายชีวิต เนื่องจากผู้สูงอายุมีความคุ้นเคย และผูกผันกับการอยู่อาศัยในบ้านหลังเดิม ชุมชนเดิม 
นอกจากนี้ด้วยสภาพและบริบทการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนเมือง ท าให้มีความสะดวกสบายในการ
เดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอาศัยอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลหรือสถานบริการต่าง ๆ อย่างไรก็ตามด้วย
คุณลักษณะของชุมชนหรือพ้ืนที่ตั้งของบ้าน รวมไปถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบที่มีความคับแคบของพ้ืนที่
เนื่องจากการจ ากัดอยู่ในเขตเมือง จึงท าให้การเข้าถึงของการบริการต่าง ๆ ที่บ้านเป็นไปได้ยากขึ้น  

ทัศนคติในการวางแผนการอยู่อาศัยในอนาคต ผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพดี สามารถท าอะไรได้ด้วย
ตนเอง ประกอบกับปัจจัยในเรื่องฐานะเศรษฐกิจ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหลักที่มีทัศนคติต่อการอาศัยอยู่ในที่อยู่
อาศัยเดิม ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว แต่ยังมีบุตร หรือญาติพ่ีน้องที่พ่ึงพิงได้ ได้คาดหวังว่าลูกหรือญาติพ่ีน้อง
จะไม่ทอดทิ้ง และน่าจะดูแลตนเองในอนาคตได้ ประกอบกับการมีบ้านที่ตั้งอยู่ใกล้กับบ้านของลูกหรือญาติพ่ี
น้อง ที่ท าให้ผู้สูงอายุวางแผนสูงวัยในที่อยู่อาศัยเดิม ในขณะที่ผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลาน หรือญาติพ่ีน้อง และ
ตั้งใจว่าจะอยู่ในที่อยู่อาศัยเดิม จะฝากความหวังไว้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่ บ้าน (อสม.) เพ่ือช่วย
ดูแลตนเองได้  

การเลือกที่จะอยู่อาศัยใหม่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในค าตอบของผู้ที่มีความพร้อมและเตรียมตัวล่วงหน้า
ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ การศึกษาเชิงคุณภาพได้สะท้อนค าตอบของผู้สูงอายุในเขตเมืองว่า มีการวางแผนในการ
อาศัยในที่อยู่อาศัยใหม่ในอนาคตในลักษณะของสถานพยาบาล โรงแรม หรือรีสอร์ทที่มีระบบการช่วยเหลือใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังคนเดียว เป็นโสด หรือแต่งงานแล้ว ไม่มีผู้ใด
ให้ต้องเป็นห่วงหรือดูแล และมีฐานะทางเศรษฐกิจดี  

ความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเมืองเพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม 

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ล าพังคนเดียว มีความต้องการให้มี อสม.หรือทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแวะเวียนไป
ดูแลเป็นประจ า โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถออกนอกบ้านได้ 
นอกจากนี้ ในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว มีความต้องการและฝากความหวังว่า อสม. จะเป็นผู้ดูแลตนเองใน
อนาคต ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่กับผู้สูงอายุ มีความต้องการที่จะอยู่ดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือพ่ีน้องที่สูงอายุ
ด้วยกันจนถึงที่สุด จะสูงวัยในที่อยู่อาศัยเดิมจนกว่าจะไม่สามารถท าอะไรได้ด้วยตนเอง  

 อีกหนึ่งทางเลือกที่ควรจะมาสนับสนุนและช่วยอ านวยความสะดวกท าให้เข้าถึงผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ที่
บ้านไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน คือหาวิธีที่จะน าสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค หรือ
เวชภัณฑ์ บริการสุขภาพ สันทนาการ หรือกิจกรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตอ่ืน ๆ ให้เข้าไปถึงตัวผู้สูงอายุใน
ที่อยู่อาศัยเดิมให้มากที่สุด เพ่ือลดปัญหาและอุปสรรคในการเดินทางของผู้สูงอายุ  เช่น การบริการขายสินค้า
เคลื่อนที่ (เช่น รถพุ่มพวง ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ขายอาหารทั้งที่เป็นแบบปรุงส าเร็จหรือเป็นวัตถุดิบส าหรับไป
ประกอบอาหาร) ซึ่งเป็นหนึ่งสิ่งที่สนับสนุนการอยู่อาศัยในที่เดิม (Ageing in place) ให้กับผู้สูงอายุอาศัยอยู่ที่
เดิมได้อย่างมั่นใจ อยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยาวนาน  
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ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปสู่การสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม 

1) การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีศักดิ์ศรีในตนเอง พึ่งพาตนเองได้เป็นระยะเวลานาน 

2) การจัดให้มีการดูแลและบริการผู้สูงอายุในเขตเมือง ในลักษณะที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุในที่อยู่
อาศัยได้ ทั้งในด้านสาธารณสุข ที่เป็นการสนับสนุนให้มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึง
อาสาสมัครต่าง ๆ ให้สามารถจัดบริการและดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเมืองอย่างทั่วถึง และส่งเสริมการมีระบบ
บริการแบบเคลื่อนที่ส าหรับผู้สูงอายุในเขตเมือง เพ่ือสนับสนุนการให้บริการสินค้าอุปโภคบริโภค และบริการ
อ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุให้สามารถสูงวัยในที่อยู่อาศัยเดิมได้  

3) การสนับสนุนระบบการดูแลผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมในหมู่บ้านที่อยู่ภายใต้การดูแลโดยนิติบุคคล เพ่ือ
ขจัดอุปสรรคในการได้รับการดูแลและบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กฎเกณฑ์ของนิติบุคคล โดยการเปิด
โอกาสให้มีคนในหมู่บ้านนิติบุคคลเป็นอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน เพ่ือท างานเป็นสื่อกลางในการประสานงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและนิติบุคคล จะช่วยให้ผู้สูงอายุในเขตเมืองที่ส่วนใหญ่แล้วจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
ภายใต้การดูแลโดยนิติบุคคลนั้น ได้รับการดูแลจากทางภาครัฐอย่างทั่วถึง 

4) การสนับสนุนการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ส าหรับผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ
หรือองค์กรการกุศล หรือหน่วยงานภาคเอกชน พิจารณาเรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ส าหรับผู้สูงอายุให้เป็น
หนึ่งในสวัสดิการหรือเข้ามาด าเนินการจัดท าที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุร่วมกับทางภาครัฐ เพ่ือรองรับกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่มีรายได้แตกต่างกัน 

5) ส่งเสริมการมีระบบการดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน (Day care center) เพ่ือช่วยตอบโจทย์
ส าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแล ต้องการการสนับสนุนทางจิตใจ และต้องการเครือข่ายทางสังคม ดังนั้น 
ภาครัฐจะต้องมีความชัดเจนในการด าเนินการจัดท าระบบการดูแลนี้ทั้งในเรื่อง การบริการ งบประมาณ 
สถานที่ รวมถึงการบริหารจัดการ เพ่ือให้สามารถรองรับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้  

6) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสื่อสารและคอมพิวเตอร์เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ โดยการจัดอบรมให้ความรู้
กับผู้สูงอายุในเรื่องการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีระยะไกลในการดูแลผู้สูงอายุ 
เช่น กล้องวงจรปิด เพ่ือสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังที่มีญาติหรือ
ลูกที่อยู่ห่างไกล ดังนั้นในเบื้องต้นภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธ์และน าเสนอข้อดีหรือประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยีระยะไกล ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลผู้สูงอายุ 

7) สนับสนุนการให้บริการสายด่วนส าหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ  การมีระบบที่ดีจะ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแล เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงหรือ
ให้ความช่วยเหลือก่อนที่จะเกิดปัญหาที่รุนแรงขึ้น 
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8) สนับสนุนการมีโปรแกรมพิเศษส าหรับดูแลผู้สูงอายุ ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมี
โปรแกรมการดูแลเป็นพิเศษส าหรับให้การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ล าพังคนเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ดูแลในเรื่องจิตใจ เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมีอิสระและอยู่ในสภาพที่สามารถดูแลตนเองได้
เป็นระยะเวลานานที่สุด  

9) การส่งเสริมการเข้าร่วมในกิจกรรมทางสังคมให้กับผู้สูงอายุ เพ่ือรองรับผู้สูงอายุที่มีความ
หลากหลายทางด้านอายุ เพศ สมรรถภาพทางร่างกาย และความชอบ/ความพึงพอใจ นอกจากนี้ควรส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเป็นจ านวนมากขึ้น และอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ และจิตวิญญาณท่ีดี  

10) การสร้างความผูกพันในครอบครัว ชุมชน และเพื่อนบ้าน ชุมชนที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ควรมี
การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของผู้สูงอายุในชุมชนหรือในพ้ืนที่ที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและลด
ช่องว่างของผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแล โดยการส่งเสริมให้มีอาสาสมัครในชุมชน ที่เป็นการบูรณาการคนในชุมชน
ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้น าชุมชน เพ่ือนบ้าน หรือคนในชุมชนทุกเพศทุกวัย ให้มีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้สูงอายุที่ติดเตียง หรือติดบ้าน ที่ไม่สามารถออกจากนอกบ้านได้ เป็นการส่งเสริมให้มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชนในลักษณะของวิสาหกิจชุมชน   

 11) สนับสนุนการมีพื้นที่ส่วนกลาง และการท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย 

นิติบุคคลหรือผู้น าชุมชนในที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุควรพิจารณาให้มีพ้ืนที่ส่วนกลางในที่อยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุในเขตเมืองเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกัน และเพ่ือให้ผู้อยู่อาศัยทุกเพศทุกวัยได้มาท าความรู้จักกัน เป็นการ
ลดช่องว่างและเชื่อมช่องว่างระหว่างวัยในการอาศัยอยู่ร่วมกันกับคนหลากหลายวัย (Intergenerational 
community)  

 ข้อเสนอแนะและการใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ  

1) ควรศึกษาประเด็นที่อยู่อาศัย ในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเมืองของพ้ืนที่ที่มีระดับความเป็นเมือง
แตกต่างกัน เช่น สูง กลาง ต่ า เพ่ือน าไปสู่การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุในเขตเมืองในระดับที่แตกต่าง
กันต่อการสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสม 

2) พิจารณาประเด็นการวิจัยที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือเป็นเรื่องเร่งด่วน เช่น เรื่องการสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและการดูแลที่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 

 
 


