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ท�าได้ยาก..แต่สิง่ทีย่ากกว่ามาก	คอืการน�าความคดินัน้ไปท�าอย่างถกูต้องเหมาะสม
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ต้องดูแลให้ครบทุกมิติ และ ต้องท�าร่วมกันพร้อมกันทุกภาคส่วน โดยให้

ชุมชนเป็นแกน..เป็นอีกการค้นพบของภาควิชาการ	ณ	วันนี้

 ค�าถามส�าคัญคือ ท�าอย่างไร และใครท�า

	 ยงัไม่มใีครตอบได้อย่างชดัเจน	จนกว่าจะมกีารลงมอืลองท�า	และตอนนีม้ี	21

พื้นที่	ใน	3	จังหวัดก�าลังทดลองค้นหาค�าตอบนี้	ระบบการดูแลผู้สูงวัยที่สามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ได้ทุกชุมชนทั่วประเทศ	

	 การทดลองเรียนรู้ได้เกือบครึ่งทางแล้ว	 การขยับขับเคลื่อนเรียนรู้เริ่มเป็นไป

อย่างคึกคัก	 หลากหลายและแตกต่างในแต่ละพื้นที่	 อย่างน่าสนใจยิ่ง	 โดยการ

หนุนช่วยของภาควิชาการอย่างใกล้ชิด

	 นับเป็นการเรียนรู้ที่คนไทยทุกคนน่าจะได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วย	

	 จึงเป็นที่มาของหนังสือ	4	มิติ	สู่คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในชุมชน	เล่มนี้	หนงัสอื

ทีจ่ะเป็นเสมอืนบนัทกึส่วนหนึง่ของการเดนิทางสูร่ะบบการดแูลผูส้งูวยัไทย

 ยินดีต้อนรับสู่ การเดินทางครั้ง “ประวัติศาสตร์” 
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	 แทบไม่ต้องพึง่การยนืยนัจากสถติสิ�านกัใด	 ประจกัษ์พยานทีค่นไทยต่างสมัผสั

ด้วยตัวเองในชีวิตประจ�าวัน	 ยืนยันความคุกรุ่นรุนแรงของวิกฤตนี้ได้เป็นอย่างดี	

	 ปัญหาผู้สูงอายุไม่ใช่ปัญหาส่วนตัว	 ส่วนครอบครัว	 ที่จะแก้กันเองได้ล�าพัง

อีกต่อไป	หากแต่ต้องอาศัย	“คนนอก”	ทั้งในชุมชน	และไกลออกไประดับประเทศ

มาช่วยกันอย่างเป็นระบบด้วย	 นี่คือสิ่งที่นักวิชาการค่อนประเทศที่ศึกษาเรื่องนี้

ยืนยันตรงกัน	

 ทางออกคือ ระบบการดูแลผู้สูงวัย ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

ต้องดูแลให้ครบทุกมิติ และ ต้องท�าร่วมกันพร้อมกันทุกภาคส่วน โดยให้

ชุมชนเป็นแกน..เป็นอีกการค้นพบของภาควิชาการ	ณ	วันนี้

 ค�าถามส�าคัญคือ ท�าอย่างไร และใครท�า

	 ยงัไม่มใีครตอบได้อย่างชดัเจน	จนกว่าจะมกีารลงมอืลองท�า	และตอนนีม้ี	21

พื้นที่	ใน	3	จังหวัดก�าลังทดลองค้นหาค�าตอบนี้	ระบบการดูแลผู้สูงวัยที่สามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ได้ทุกชุมชนทั่วประเทศ	

	 การทดลองเรียนรู้ได้เกือบครึ่งทางแล้ว	 การขยับขับเคลื่อนเรียนรู้เริ่มเป็นไป

อย่างคึกคัก	 หลากหลายและแตกต่างในแต่ละพื้นที่	 อย่างน่าสนใจยิ่ง	 โดยการ

หนุนช่วยของภาควิชาการอย่างใกล้ชิด

	 นับเป็นการเรียนรู้ที่คนไทยทุกคนน่าจะได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วย	

	 จึงเป็นที่มาของหนังสือ	4	มิติ	สู่คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในชุมชน	เล่มนี้	หนงัสอื

ทีจ่ะเป็นเสมอืนบนัทกึส่วนหนึง่ของการเดนิทางสูร่ะบบการดแูลผูส้งูวยัไทย

 ยินดีต้อนรับสู่ การเดินทางครั้ง “ประวัติศาสตร์” 

 ที่ปลายทางคือ รอยยิ้มของผู้สูงวัยและคนไทยทุกคน

      กองบรรณาธิการ

       ค�าน�า

	 ยามเผชิญวิกฤต	การคิดที่ถูกต้อง	คือสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการแก้ปัญหา	ซึ่งมัก

ท�าได้ยาก..แต่สิง่ทีย่ากกว่ามาก	คอืการน�าความคดินัน้ไปท�าอย่างถกูต้องเหมาะสม

	 เช่นเดยีวกบั	 วกิฤตการดแูลผูส้งูวยั	 สถานการณ์ทีส่งัคมไทยก�าลงัเผชญิอย่าง

หนักหน่วงตอนนี้	ผลพวงจากการก้าวสู่การเป็น	“สังคมผู้สูงวัย”

	 แทบไม่ต้องพึง่การยนืยนัจากสถติสิ�านกัใด	 ประจกัษ์พยานทีค่นไทยต่างสมัผสั

ด้วยตัวเองในชีวิตประจ�าวัน	 ยืนยันความคุกรุ่นรุนแรงของวิกฤตนี้ได้เป็นอย่างดี	

	 ปัญหาผู้สูงอายุไม่ใช่ปัญหาส่วนตัว	 ส่วนครอบครัว	 ที่จะแก้กันเองได้ล�าพัง

อีกต่อไป	หากแต่ต้องอาศัย	“คนนอก”	ทั้งในชุมชน	และไกลออกไประดับประเทศ

มาช่วยกันอย่างเป็นระบบด้วย	 นี่คือสิ่งที่นักวิชาการค่อนประเทศที่ศึกษาเรื่องนี้

ยืนยันตรงกัน	

 ทางออกคือ ระบบการดูแลผู้สูงวัย ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

ต้องดูแลให้ครบทุกมิติ และ ต้องท�าร่วมกันพร้อมกันทุกภาคส่วน โดยให้

ชุมชนเป็นแกน..เป็นอีกการค้นพบของภาควิชาการ	ณ	วันนี้

 ค�าถามส�าคัญคือ ท�าอย่างไร และใครท�า

	 ยงัไม่มใีครตอบได้อย่างชดัเจน	จนกว่าจะมกีารลงมอืลองท�า	และตอนนีม้ี	21

พื้นที่	ใน	3	จังหวัดก�าลังทดลองค้นหาค�าตอบนี้	ระบบการดูแลผู้สูงวัยที่สามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ได้ทุกชุมชนทั่วประเทศ	

	 การทดลองเรียนรู้ได้เกือบครึ่งทางแล้ว	 การขยับขับเคลื่อนเรียนรู้เริ่มเป็นไป

อย่างคึกคัก	 หลากหลายและแตกต่างในแต่ละพื้นที่	 อย่างน่าสนใจยิ่ง	 โดยการ

หนุนช่วยของภาควิชาการอย่างใกล้ชิด

	 นับเป็นการเรียนรู้ที่คนไทยทุกคนน่าจะได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วย	

	 จึงเป็นที่มาของหนังสือ	4	มิติ	สู่คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในชุมชน	เล่มนี้	หนงัสอื

ทีจ่ะเป็นเสมอืนบนัทกึส่วนหนึง่ของการเดนิทางสูร่ะบบการดแูลผูส้งูวยัไทย

 ยินดีต้อนรับสู่ การเดินทางครั้ง “ประวัติศาสตร์” 

 ที่ปลายทางคือ รอยยิ้มของผู้สูงวัยและคนไทยทุกคน

      กองบรรณาธิการ
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สารบัญ 

4 มิติ 
ทิศและทาง 
สู่คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยไทย

มิติที่ 1  
การดูแลระยะยาว
ผู้สูงวัยกลุ่ม “พึ่งพิง”

มิติที่ 2  
การสร้างงาน อาชีพ
และรายได้แก่ผู้สูงวัย

3ค�าน�า
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มิติที่ 3  
การปรับสภาพแวดล้อม

ให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัย

มิติที่ 4 
การเตรียมความพร้อม

สู่วัยสูงอายุ

สู่ความท้าทาย 

บรรณานุกรม
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               ทิศและทาง สู่คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยไทย 

วิกฤต “สังคมผู้สูงวัย”

	 จ�านวนทีเ่พิม่ขึน้	 พร้อมกบัระดบัความรนุแรงของปัญหาทีเ่กดิกบัผูส้งูวยั	

ก�าลังท�าให้สังคมไทยเผชิญหน้ากับ	 “วิกฤต”	 ของการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย	 ที่ได้

เริ่มก่อตัวอย่างชัดเจนในปัจจุบัน	และก�าลังเพิ่มขนาดในอัตราน่ากังวล

	 ปัจจุบัน	 เมืองไทยมีผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุ	 ประชากรวัย	 60	 ปีขึ้นไป

กว่า	7	ล้านคน	คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ	11	ของประชากรประเทศ	65.4	ล้าน

คน	(ปี	2553)

	 สัดส่วนที่เคยเพิ่มขึ้นอย่างช้า	ๆ	จากร้อยละ	7	ในช่วงเกือบสามสิบปีที่

ผ่านมา	ก�าลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน	และคาดว่าจะพุ่งไปแตะ	ร้อยละ	25

ในปี	2573	(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

	 นั่นคือตอนนี้เราเจอผู้สูงอายุ	1	คนในคนไทยทุก	ๆ	10	คน	ในอีกยี่สิบปี

จะเจอผู้สูงอายุ	1	คนในคนไทยทุก	ๆ	4	คน	

ปฐมบท

4 มิติ
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	 การก้าวสู่	“สังคมผู้สูงวัย”	นี้จะส่งผลกระทบหลากหลายมิติ		อย่างหลีก

เลี่ยงไม่ได้	ต่อทุกคน	ทุกเพศ	ทุกวัย	โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่จะมีจ�านวนมากขึ้น	อายุ

ยืนขึ้น	ซึ่งขณะนี้ก�าลังเผชิญหน้ากับวิกฤตนี้ในช่วงเริ่มต้นแล้ว

 ด้านสุขภาพ	 ปัจจุบัน	 ผู้สูงอายุ	 1	 ใน	 7	 (ร้อยละ	 13.5)	 รู้สึกว่าตน

มีสุขภาพไม่ดีถึงไม่ดีมาก	 ผลส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยล่าสุด	 (2551-2552)	

เปิดเผย

	 “เกินครึ่งมีปัญหาในการมองเห็น		1	ใน	5	เป็นต้อกระจก	ราว	1	ใน	3	

มปัีญหาในการได้ยนิ	 มากกว่าครึง่มฟัีนไม่ครบ	 20	 ซีท่�าให้มเีคีย้วอาหารไม่

ละเอยีดและเกิดปัญหาต่อระบบทางเดินอาหารตามมา”

	 “ร้อยละ	 30มีปัญหาในการกลั้นปัสสาวะ	 ร้อยละ	 23	 มีปัญหาในการ

กลั้นอุจจาระ	กว่าร้อยละ	7	มีข้อจ�ากัดในการท�ากิจกรรมพื้นฐานประจ�าวัน	1-2	

อย่าง	และเกินครึ่ง	(ร้อยละ	54.9)	มีโรคเรื้อรังหรือโรคประจ�าตัว”

 ด้านเศรษฐกิจ	 ปัจจุบัน	 ผู้สูงวัยราว	 3	 ใน	 5	 คนไม่ได้ท�างานแล้ว	

(ร้อยละ	62.8)	ซึ่งหมายถึงการไม่มีรายได้ประจ�า

	 ผูส้งูวยัจ�านวนมากมรีายได้หลกัจากการรบัเบีย้ยงัชพี	500	บาทต่อเดอืน

จากรัฐบาล	 ซึ่งก�าลังเป็นประเด็นถกเถียงว่า	 เงินจ�านวนดังกล่าวไม่เพียงพอ

ต่อการยังชีพให้มีคุณภาพขั้นพื้นฐานได้	 ในปี2552	 หลังรัฐบาลประกาศให้

เบี้ยยังชีพทุกคนถ้วนหน้าแล้ว	 มีผู้สูงวัยเพียง	 5.6	 ล้านคน	 (จากทั้งหมดราว	 7	

ล้านคน)	ที่เข้าถึงและได้รับเบี้ยยังชีพจริง

 ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม	 ปัจจุบัน	 สภาพบ้าน	 บริเวณ

นอกบ้าน	 อาคารสาธารณะ	พืน้ทีส่าธารณะ	 ตลอดจนถนนหนทาง	 และยานพาหนะ	

ส่วนใหญ่ยังไม่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยซึ่งมีข้อจ�ากัดโดยเฉพาะ

ด้านกายภาพมาก	 ก่อปัญหาการพลดัตก	หกล้ม	 ซึง่เป็นปัญหาส�าคญัของผูส้งูวยั	

เนื่องจากโอกาสน�าไปสู่การบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจะมากกว่าคนวัยอื่น

อย่างมีนัยส�าคัญ

	 “ร้อยละ	18.5	หรือเกือบ	1	ใน	5	หกล้มในช่วง	6	เดือนก่อนการส�ารวจ”	

ผลส�ารวจระบุ	 “โดยผู้หญิงหกล้มมากกว่าผู้ชายเกือบเท่าตัว	 (ชายร้อยละ	 14.4	

หญิงร้อยละ	 21.9)	 เป็นการหกล้มทั้งในบ้าน	 นอกบ้านรวมถึงที่สาธารณะ	

โดยมีสาเหตุส�าคัญ	 3	 อันดับแรกคือ	 ลื่น	 สะดุดสิ่งกีดขวางและเสียการทรงตัว”	
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	 เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของสถานการณ์ปัญหาที่สังคมไทยก�าลังเผชิญอยู่

ในปัจจุบัน	ณ	วันที่เรามีผู้สูงอายุ	7	ล้านคน	โดยกว่าครึ่ง	(ร้อยละ	55)	เป็นผู้สูง

อายุวัยต้น	 อายุระหว่าง	 60-69	 ปี	 ที่เหลือราวร้อยละ	 33	 เป็นผู้สูงอายุวัยกลาง	

อายุ	70-79	และเพียงร้อยละ	12	เป็นผู้สูงอายุวัยปลาย	อายุเกิน	80	

	 ซึ่งสัดส่วนนี้ก�าลังจะเปลี่ยนแปลง	ไปในทางที่น่าเป็นห่วง	

	 สดัส่วนผูส้งูอายวุยัต้นซึง่มสีขุภาพดกีว่า	 บางส่วนยงัมรีายได้และพึง่พา

ตัวเองได้	ก�าลังลดลง	ขณะที่สัดส่วนผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายซึ่งช่วยตัวเอง

ได้น้อยกว่าและต้องการการดูแลก�าลังเพิ่มขึ้น	

	 นั่นหมายถึง	 ระดับความรุนแรงของปัญหาที่ยกมาข้างต้นทั้งหมด	 จะ

ทวีคูณตาม	หากไม่มีการด�าเนินการใด	ๆ	ในอันที่จะเตรียมรับหรือบรรเทาตั้งแต่

ตอนนี้	 การด�าเนินการที่ประเทศพัฒนาแล้วใช้เวลากว่าร้อยปีที่จะรับมือได้	 แต่

เมืองไทยมีเวลาเพียงระดับสิบปีเท่านั้น
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4 มิติ คือ “ทิศ”

	 “ทุกเรื่อง	 ที่เกี่ยวกับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย	 ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่	

ล้วนอยูใ่น	 4	มตินิี	้ นีค่อืสิง่ทีเ่ราเรยีนรูแ้ละกลัน่กรองจากการรวบรวมองค์ความรู้

และวิจัยกว่าห้าปีที่ผ่านมา”	 พญ.ลัดดา ด�าริการเลิศ	 ผู้จัดการแผนงานวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ	 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ

ไทย	(มส.ผส.)	กล่าว

 4	 มิติดังกล่าว	 คือ	 มิติการดูแลระยะยาวผู้สูงวัยกลุ่มพึ่งพิง	 มิติการ

สร้างงาน	อาชีพและรายได้แก่ผู้สูงวัย	มิติการปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับ

ผู้สูงวัย	และมิติการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ

 

 มิติการดูแลระยะยาวผู้สูงวัยกลุ่มพึ่งพิง 

คือมิติด้านสุขภาพทั้งทางกายภาพและจิตใจของผู้สูงวัย	 ซึ่งภาวะโดยธรรมชาติ

จะแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยของผู้สูงอายุ	และต้องการได้รับการดูแลที่ต่างกัน

	 ผู้สูงอายุวัยต้น	 (60-69	 ปี)	 คือกลุ่มที่มักเห็นกันทั่วไป	 สามารถไป

ไหนมาไหนได้	 จ�านวนไม่น้อยยังท�างานได้และท�างานอยู่	 มีกิจกรรมทางสังคม	

ช่วยเหลือตัวเองได้ในกิจกรรมพื้นฐานประจ�าวัน	และไม่ต้องการความช่วยเหลือ

ในการดูแล

	 ผู้สูงอายุวัยกลาง	 (70-79	 ปี)	 มักเริ่มมีปัญหาสุขภาพ	 เริ่มออกจาก

บ้านไม่ค่อยได้	 จ�านวนไม่น้อยมีโรคประจ�าตัวแต่ยังคงช่วยเหลือตัวเองได้

ในบางระดบั	มภีาวะพึง่พงิบ้าง	ต้องการความช่วยเหลอืในการท�ากจิกรรมพืน้ฐาน

ประจ�าวันบางอย่าง

	 ผู้สูงอายุวัยปลาย	(80	ปีขึ้นไป)	มักมีปัญหาสุขภาพรุนแรง	ออกไปไหน

ไม่ได้	 อยู่แต่ในบ้าน	 นอนติดเตียง	 ช่วยเหลือตัวเองในการท�ากิจกรรมพื้นฐาน

ประจ�าวันไม่ได้	เป็นกลุ่มที่มีพึ่งพิง	ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ

	 อย่างไรก็ตาม	 มีผู้สูงวัยจ�านวนหนึ่งที่อายุยังอยู่ในวัยต้นหรือวัยกลาง	

แต่ภาวะสุขภาพเป็นวัยปลาย	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองด้วย

	 “หลักก็คือ	 ท�าอย่างไรให้ผู้สูงอายุวัยต้นมีภาวะสุขภาพที่ดี	 ไม่ต้อง

พึ่งพิงคนอื่น	 ของวัยนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะท�าได้	 แม้ว่าวัยจะเลยไปเป็นวัยกลาง

หรือปลายแล้วก็ตาม	
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	 ผู้สูงอายุวัยกลางเริ่มมีปัญหาสุขภาพพยายามพื้นฟูให้กลับมาวัยต้น

ให้มากที่สุด	 หากฟื้นไม่ได้อย่างน้อยให้รักษาภาวะนั้นให้ทรงตัวนานที่สุดเท่าที่

จะท�าได้	ไม่ให้ตกไปมีอาการวัยปลาย	

	 ผู้สูงอายุวัยปลายเน้นการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด	 พยายาม

ฟื้นฟูให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ให้มากที่สุด

	 ที่ส�าคัญ	 สุขภาพจะมาพร้อมจิตใจ	 พออายุเยอะขึ้นโดยธรรมชาติ

จะมีภาวะเหงา	ว้าเหว่	ต้องการมีส่วนร่วมทางสังคม	มีกิจกรรมทางสังคม	ฉะนั้น

การสุขภาพกายต้องให้ความส�าคัญด้านสุขภาพใจไปพร้อมกันด้วย”พญ.ลัดดา	

กล่าว

	 “จะเห็นว่าในบรรดาผู้สูงวัยทั้ง	3	กลุ่มนั้น	กลุ่มพึ่งพิงคือความเร่งด่วน

ที่สุด	 ณ	 ตอนนี้	 ที่จะต้องได้รับการดูแล	 และต้องเป็นการดูแลระยะยาวซึ่งต่อ

เนื่องจากกลุ่มอื่นด้วย”

 มิติการสร้างงาน อาชีพและรายได้แก่ผู้สูงวัย 

	 คือมิติทางเศรษฐกิจและสังคม	 การมีชีวิตอยู่ต้องใช้เงินระดับหนึ่ง	

โดยเฉพาะชีวิตที่มีคุณภาพ	ผู้สูงอายุก็เช่นกัน	

	 สังคมไทยวางผู้สูงอายุไว้ในต�าแหน่ง	“คนไม่ท�างานแล้ว”	รายได้ประจ�า

ที่เคยมีก็จะไม่มีต่อไป	 ขณะที่ต้องมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพด้านต่าง	 ๆ	 อายุยืน
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มากขึน้	การออมกม็ไีม่มากทีเ่พยีงพอ	โดยรวมไม่มหีลกัประกนัด้านการเงนิชดัเจน

	 “หลักคือ	 ให้ผู้สูงอายุกลุ่มที่ยังท�างานได้	 มีงานท�าตามศักยภาพด้าน

ต่าง	ๆ	ของเขา	โดยดูเรื่องข้อจ�ากัดทางกายภาพประกอบด้วย	ส่งเสริม	สนับสนุน	

ให้ช่องทางการมีงาน	มีอาชีพและรายได้	

	 กลุ ่มที่ไม่สามารถท�างานได้ควรได้รับสวัสดิการจากรัฐและชุมชน

ที่เหมาะสมกับการมีคุณภาพชีวิตขึ้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อย	

	 และป้องกันการเพิ่มของปัญหานี้ในอนาคตด้วยการสร้างระบบการ

ออมตั้งแต่วัยก่อนสูงอายุ	เพื่อเมื่อถึงวัยสูงอายุจะได้มีหลักประกันด้านการเงินที่

เพียงพอกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี”	พญ.ลัดดากล่าว

 มิติการปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัย 

	 คือมิติที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับข้อจ�ากัดด้ากายภาพ

และจิตใจตามวัย	เป็นเรื่องยังไม่ค่อยได้รับการใส่ใจ	ให้ความส�าคัญอย่างจริงจัง

ในสังคมไทยที่ผ่านมา

	 การมีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตยังมีผลท�าให้ผู้สูงอายุ

จ�านวนมากในปัจจุบันเลือกที่จะอยู่แต่ในบ้านด้วยเกรงใจ	 ไม่อยากเป็นภาระ

ลกูหลาน	ท�าให้ขาดปฏสิมัพนัธ์กบัสงัคม	นานวนัเข้ากส่็งผลด้านจติใจ	พลอยท�าให้

เหี่ยวเฉา	ฉุนเฉียวง่าย	สมองไม่ค่อยได้ใช้งาน	 เกิดอาการสมองเสื่อมง่าย	ส่งผล

ต่อสุขภาพกายตามมาอีก

	 มิตินี้สัมพันธ์ใกล้ชิดกับมิติสุขภาพและเศรษฐกิจการเงินของผู้สูงอายุ

และครอบครัว	เพราะการอาศัยอยู่ในบ้านหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม	จะ

ท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหกล้ม	 จนบาดเจ็บรุนแรงกระทั่งเสีย

ชีวิตแก่ผู้สูงวัยได้มากกว่าคนวัยอื่น	ด้วยเหตุผลข้อจ�ากัดทางกายภาพตามวัย

	 “หลกัคอื	 ท�าให้คนเข้าใจและตระหนกัว่าเรือ่งนีส้�าคญัและจ�าเป็น	 ทีส่�าคญั

สามารถท�าได้จริง	ในราคาที่ไม่จ�าเป็นต้องสูงเสมอไปอย่างที่คนมักเข้าใจผิด	

	 ด้านกฎหมายต้องมีการก�าหนดให้อาคารสถานที่สาธารณะที่จะสร้าง

ขึ้นใหม่ต้องมีการออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัยชัดเจน	 พร้อมกับมีมาตรการ

จูงใจให้อาคารเก่าก่อนหน้าการบังคับใช้กฎหมายด�าเนินการการปรับปรุงให้

มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ด้วย”	พญ.ลัดดากล่าว
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 มิติการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ

	 คือมิติการสร้างหลักประกันว่าจะมีสุขภาพ	 การเงินการงาน	 และที่อยู่

อาศัย	สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัย	 เมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ	ด้วยการ	“คิด”	

วางแผนและเตรียมความพร้อม”	 เริ่มต้น	 “ออม”	 ทั้งสามด้าน	 ตั้งแต่วัยก่อนสูง

อายุให้เร็วที่สุด

	 การออมด้านสุขภาพ	 คือการดูแลสุขภาพให้ดีอย่างสม�่าเสมอ	 มีการ

ออกก�าลังกาย	 บริโภคอาหารที่เหมาะสมครบถ้วนเพียงพอกับความต้องการ

ของร่างกาย	ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ	ควรเริ่มอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัยเด็ก

	 การออมด้านสุขภาพยังรวมถึงการออมด้านสุขภาพใจและสังคม	

หมายถึงการสั่งสมเครือข่ายทางสังคมที่จะช่วยดูแลในวัยสูงอายุด้วย	เป็นการ

สั่งสมความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว	 หมู่ญาติมิตร	 และผู้ร่วมงาน	

ตลอดจนสมาชกิในชมุชน	 อนัเป็นการสัง่สมทีไ่ม่มรีปูแบบชดัเจน	 ใช้เวลาแตกต่าง

กันไปตามบริบทพื้นที่	และต้องท�าอย่างต่อเนื่อง

	 การออมเงิน	 คือการสร้างหลักประกันทางการเงินให้เพียงพอกับการมี

คุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุ	ควรเริ่มอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้	

	 การออมด้านทีอ่ยูอ่าศยัและสภาพแวดล้อม	 คอืการเตรยีมความพร้อม

เรื่องบ้านและชุมชนที่จะอาศัยอยู่ในอนาคต	 ซึ่งควรเริ่มตั้งแต่วันที่คิดจะมีบ้าน	

จะเลอืกบ้านแบบไหน	ในชมุชนแบบไหน	ควรน�าเรือ่งความเหมาะสมกบัวยัสงูอายุ

มาประกอบการคิดและตัดสินใจด้วย	

	 มิตินี้เป็นมิติเชิงรุก	 ตั้งบนแนวคิด	 “ป้องกันดีกว่าแก้ไข”	 ส่งผลให้มี

ประสิทธิผลมากที่สุด	ด้วยต้นทุนที่ต�่าที่สุด	

	 “หลักคือ	 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสามด้านกับ

คนทุกกลุ่มที่มีอายุก่อนวัยสูงอายุ	ทั้งกลุ่มเด็ก	วัยรุ่น	วัยแรงงาน	จนก่อนอายุ	60	

	 แต่ด้วยเนื้อหาที่กว้าง	มีรายละเอียดมากและซับซ้อนพอสมควร	ควรมี

ตัวช่วยที่จะท�าให้กลุ่มเป้าหมายเราเข้าใจ	 เห็นภาพ	 และน�าไปปฏิบัติได้ง่าย	

ซึ่งคือการท�าหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ	 ที่เหมาะสมมีสัดส่วนของ

หลักวิชาการ	 และภูมิปัญญาท้องถิ่น	 บริบทพื้นที่	 สามารถน�าไปท�าได้จริง	 และ

อาจจ�าเป็นต้องมีวิทยากรในการช่วยอธิบาย	 แนะน�าการใช้หลักสูตรนั้นให้มี

ความเข้าใจตรงกัน	 เพื่อให้เกิดการน�าไปใช้จริงอย่างมีประสิทธิผลในแต่ละ

พื้นที่”	พญ.ลัดดากล่าว
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เครือข่ายและระบบ คือ “ทาง”

 
	 ที่ผ่านมา	 การดูแลผู้สูงวัยในสังคมไทย	 เป็นเรื่องของ	 “การกตัญญู”	

ระดับบุคคลและครอบครัวเสียเป็นส่วนใหญ่	ด้วยการปลูกฝัง	ค่านิยม	ประเพณี

และวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย	 ประกอบกับลักษณะทางกายภาพครัวเรือนไทย

ที่ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย	 มีคนหลายวัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน	 จึงมีวัย

แรงงานมากพอ	 ที่จะสามารถแบ่งบทบาทภาระหน้าที่	 ช่วยกันดูแลผู้สูงวัยได้

อย่างดี	ด้วยความเต็มใจและไม่รู้สึกว่าเป็นภาระหนัก

	 แต่การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมที่รวดเร็ว

โดยเฉพาะในช่วง	 ”สามทศวรรษแห่งการพัฒนา”	 ท�าให้ปัจจัยต่างๆ	 ที่เคยเอื้อ

กับการดูแลผู้สูงวัยในครัวเรือนเหล่านั้นแทบจะเปลี่ยนแปลงไปมาก	 อย่างน้อย

มากพอทีจ่ะท�าให้การดแูลบพุการสีงูวยัในบ้าน	 “เริม่เป็นภาระ”	 กระทัง่	 “ไม่สามารถ

แบกรับภาระ”	ได้

 ครัวเรือนไทยก�าลังเปลี่ยนระดับโครงสร้างครั้งใหญ่อย่างต่อเนื่อง

	 จาก	 “ครัวเรือนขยาย”	 ในอดีตที่มีพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายาย	 คนสามรุ่น

พร้อมหน้า	 ช่วงที่ผ่านมาเหลือเพียงคนสองรุ่น	 พ่อแม่ลูก	 เป็น	 “ครัวเรือนเดี่ยว”	

มากขึ้น	ปัจจุบันครัวเรือนที่พบเห็นทั่วไปคือ	“ครัวเรือนอยู่คนเดียว”	“ครัวเรือน

1	 รุ่นที่อยู่กันแค่สามีภรรยา”	 และ“ครัวเรือนแหว่งกลาง”	 คือมีผู้สูงอายุอยู่ล�าพัง

กับเด็ก	(หลาน)	ผลพวงจากความจ�าเป็นด้านเศรษฐกิจที่วัยแรงงานต้องออกจาก

ครัวเรือนไปท�างานต่างถิ่นเพื่อหารายได้ยังชีพ	 ไม่นับ	 “ครัวเรือนไม่พร้อม”	 ของ

แม่วัยใส	ที่ก�าลังเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามอง

 ชุมชน	ก็ก�าลังเปลี่ยนแปลงตามมาติด	ๆ	จากชุมชนที่รู้จัก	สนิทชิดเชื้อ	

มีความสัมพันธ์อันดี	ไว้วางใจและพึ่งพากันได้	รวมถึงการพึ่งพาช่วยเหลือในการ

ดูแลผู้สูงวัยในกรณีที่ครอบครัวไม่สามารถท�าได้	ภาพในอดีตเหล่านี้ค่อย	ๆ	จาง

ไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงระดับครัวเรือน	

	 แต่กม็คีวามพยายามเริม่ต้นฟ้ืนฟภูาพเหล่านัน้อย่างเป็นระบบ	 เป็นรปูแบบ	

และมีการจัดตั้งมากขึ้นในรูปแบบการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มในท้องถิ่น

หลากหลายรูปแบบ	 ส�าเร็จบ้างล้มเหลวบ้างตามเงื่อนไขและบริบทแต่ละพื้นที่

 ภาครัฐ	 ซึ่งไม่ค่อยมีบทบาทในการดูแลผู้สูงวัยมากนักในอดีต	 ด้วย

ข้อจ�ากัดของระบบราชการซึ่งมีต่อเนื่องยาวนาน	เช่น	การรวมศูนย์อ�านาจ	ความ



15

ไม่ยืดหยุ่น	 การยึดตัวบทกฎหมายมากกว่าเป้าหมาย	 การขาดแคลนบุคคลากร	

ทรัพยากรงบประมาณต่าง	 ๆ	 ประกอบกับบทบาทที่เข้มแข็งของชุมชนในด้านนี้	

ท�าให้บทบาทหลักของภาครัฐต่อเรื่องนี้มีเพียงการสงเคราะห์กรณีพิเศษ	ส�าหรับ

กลุ่มผู้สูงวัยด้อยโอกาสมาก	ๆ	ในชุมชนเท่านั้น

	 แต่ทศิทางใหม่	 กระแสกระจายอ�านาจในสงัคมไทย	 ท�าให้ภาครฐัปัจจบุนั

ก�าลงัปรบัทศิไปในทางทีด่ขีึน้	มกีารกระจายอ�านาจและทรพัยากรมากขึน้	ยดืหยุน่

มากขึน้ในเชงิระบบ	และการจดัการทรพัยากรต่าง	ๆ	ซึง่จะเอือ้กบัการดแูลผูส้งูวยั

ที่ดีมากขึ้น	 แต่ด้วยความใหม่ของทิศทางที่ขัดกับความคุ้นเคยของคนในระบบ

ราชการและตัวระบบที่ยังอยู่ระหว่างการปรับตัวหาบทบาทที่เหมาะสมในแต่ละ

เรื่อง	 ท�าให้ยังคงเห็นร่องรอยของความ	 “รวมศูนย์”	 “ไม่ยืดหยุ่น”	 “ไม่ฟังคนอื่น”	

และ	“ยึดตัวบทกฎหมายเท่านั้น”	อยู่ไม่น้อย

	 ไม่ว่าจะเป็น	 ครอบครวั	 ชมุชน	 หรอืภาครฐั	 ล้วนก�าลงัอยูใ่นกระแสแห่ง

การเปลี่ยนแปลงและมีข้อจ�ากัดที่ท�าให้ไม่สามารถแบกรับภาระการดูแลผู้สูงวัย

ได้โดยล�าพัง

	 ประกอบกบั	 การดแูลผูส้งูวยัทีด่นีัน้ต้องการการพจิารณาอย่างครบถ้วน

ทัง้	4	มติดิงักล่าวข้างต้น	ซึง่มเีนือ้หากว้างขวาง	มรีายละเอยีด	ความซบัซ้อน	สงูมาก	

	 แต่ทุกวิกฤต	มักมีโอกาสเป็นอีกด้านของเหรียญเสมอ

	 ขณะที่ทั้งสามภาคส่วนมีข้อจ�ากัดอยู่มาก	 แต่ก็มีจุดแข็งที่แตกต่างกัน

อยู่ไม่น้อย	 ซึ่งหากน�ามาประสานเชื่อมกันได้	 จะเป็นภาพต่อ	 ที่ท�าให้ระบบการ

ดูแลผู้สูงวัยในชุมชนที่ควรจะเป็น	 เกิดขึ้นได้จริง	 นี่คือข้อสรุป	 ที่กลั่นกรองจาก

การท�างานและศึกษาวิจัยด้านนี้	ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา

	 “ทั้งสามภาคีท�างานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย	 คือมีความส�าคัญ	

และความเสมอภาคในการตัดสินใจเหมือนกัน	 แต่เนื่องจากธรรมชาติของแต่ละ

ภาคีต่างกัน	 ดังนั้นจึงต้องการการท�างานกันเป็น	 “ระบบ”	 มีการแบ่งบทบาท

หน้าที่กันชัดเจน	 แต่ท�างานเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน	 เพื่อเป้าหมายคุณภาพชีวิตที่ดี
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ของผู้สูงวัย”	พญ.ลัดดาให้ภาพ

	 ค�าถามแรกคือ	 ขนาดพื้นที่แค่ไหนจึงจะเหมาะสมกับการจัดการตาม

ระบบเช่นนี้	 เพราะหากเล็กไป	 ทรัพยากรงบประมาณและคนจะน้อยตาม

การจัดการก็จะมีประสิทธิผลน้อย	 ขณะที่หากพื้นที่ใหญ่ไป	 ก็จะมีปัญหาความ

ทั่วถึงในการดูแล	และความเทอะทะในการจัดการ	

 ต�าบล	หรอืเทศบาล	คอืขนาดทีค่นท�างานปัจจบุนัคดิว่าน่าจะเหมาะสม

ส�าหรับการเริ่มต้นเรียนรู้เพื่อปรับปรุงต่อไป	 ด้วยมีองค์ประกอบพร้อมในระดับ

ที่พอดี	 เช่นมีการรวมกลุ่มในชุมชนเป็นชมรมผู้สูงอายุ	 มีหน่วยบริการสุขภาพ

อย่างศูนย์สุขภาพชุมชนหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (รพ.สต.)	 และ

โรงพยาบาลชุมชน	และที่ส�าคัญมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	ที่ชัดเจน	

อย่างเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต�าบล	 (อบต.)	ซึ่งก�าลังได้รับการกระจาย

อ�านาจให้มีอ�านาจเต็มในการจัดการตัวเองและงบประมาณ

	 “อปท.	 ควรเป็นเจ้าภาพ	 เพราะมีทั้งอ�านาจหน้าที่และงบประมาณ

ที่ต้องดูแลผู้สูงวัยในฐานะคนกลุ่มหนึ่งของชุมชนอยู่แล้ว	 การตัดสินใจเรื่อง

ระบบการดูแลในทุกด้านเป็นการตัดสินใจร่วมของสามภาคีแน่นอน	 อปท.	 ควร

มีบทบาทหลัก	 ในการประสานการด�าเนินการสนับสนุนด้านต่าง	 ๆ	 รวมทั้งการ

จัดหางบประมาณ	

	 หน่วยบริหารสุขภาพมีบทบาทหลักด้านระบบดูแลสุขภาพ	

	 ส่วนบทบาทหลกัของภาคประชาสงัคมอย่างชมรมผูส้งูอาย	ุคอืสะท้อน

ความต้องการ	ปัญหา	การติดตามตรวจสอบ	และร่วมลงมือใกล้ชิดกับครอบครัว

ในพื้นที่	

	 โดยมกีารหนนุช่วยส�าคญัด้านวชิาการจากภายนอก	ผูเ้ชีย่วชาญ	นกัวชิาการ

ในแต่ละด้านทีเ่หมาะสมตามความต้องการของพืน้ทีแ่ละภาคทีัง้สาม	 ซึง่จะช่วย

สังเคราะห์การทดลองเรียนรู้และต่อยอดเป็นองค์ความรู้	 ส่งเป็นบทเรียนไป

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่อื่นได้	 ตรงนี้ก็ส�าคัญ	 เพราะบางอย่างสามารถเรียนรู้

จากพื้นที่อื่นได้	ไม่จ�าเป็นต้องทดลองท�าเองทุกอย่าง

	 ทั้งหมดเชื่อมโยงกันไปมา	 ตรวจสอบซึ่งกันและกันตลอดกระบวนการ	

มีการเรียนรู้ร่วมกัน	ปรับแก้ร่วมกันหากพบความผิดพลาด	ที่สุดน่าจะท�าให้ระบบ

การดแูลผูส้งูวยัในชมุชนทีต้่องการเป็นจรงิ	 อย่างเหมาะสมกบัความต้องการและ

บริบทในพื้นที่	ครบถ้วนทั้ง	4	มิติ”	พญ.ลัดดาอธิบาย
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พื้นที่คือ “ค�าตอบ” 

	 ภาพดังกล่าวจะเป็นเพียงจินตนาการ	หากปราศจากซึ่งการทดลองท�า

จริงในพื้นที่

	 “นั่นคือสิ่งที่หลายพื้นที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ตอนนี้”	พญ.ลัดดากล่าว

	 แม้ในความเป็นจริง	 มีการด�าเนินการดูแลผู้สูงวัยตามหลักการข้างต้น

อยูไ่ม่น้อยในปัจจบุนั	เนือ่งจากชดุความคดิความรูด้้านนีม้กีารเผยแพร่สสูาธารณะ

มาเป็นระยะตามความก้าวหน้าทางวิชาการ	 รวมถึงการท�างานกับชุมชนด้านที่

เกี่ยวข้อง	แต่ส่วนใหญ่มักเป็นการด�าเนินการเพียงบางมิติ	ที่ส�าคัญไม่เป็นระบบ	

และขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาควิชาการ

	 มส.ผส.	 จึงริเริ่มทดลองน�าระบบการดูแลนี้ไปปฏิบัติใน	 พื้นที่น�าร่อง	

รวม	3	จังหวัด	คือนครราชสีมา	สิงห์บุรี	และปทุมธานี	ด้วยเหตุผล	นครราชสีมา

เป็นจังหวัดที่มีประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดรองจากกรุงเทพฯ	 สิงห์บุรีมีสัดส่วน

ประชากรผูส้งูอายสุงูทีส่ดุของประเทศ	และปทมุธานเีป็นตวัแทนพืน้ทีช่มุชนเมอืง

ทีเ่หมาะสมในแง่ความศกัยภาพความพร้อมในพืน้ทีแ่ละสะดวกในการด�าเนนิการ

	 รวมทั้งสิ้น	 21	 ชุมชน	 (เทศบาลและต�าบล)	 แบ่งออกเป็น	 11	พื้นที่ใน

นครราชสีมา	7	พื้นที่ในสิงห์บุรี	และอีก	3	พื้นที่ในปทุมธานี

	 “แต่ละพืน้ทีม่คีวามพร้อมของแต่ละภาคแีตกต่างกนัออกไป	 แต่เราเหน็

ศักยภาพความพร้อมอย่างน้อยหนึ่งภาคีในแต่ละพื้นที่	บางแห่งมีมากกว่าหนึ่ง”	

พญ.ลัดดากล่าว

	 ภาคีท้องถิ่นหลักคือ	 อบต.และเทศบาล	 ภาคีประชาสังคมหลักคือ

ชมรมผู้สูงอายุ	และภาคีหน่วยบริการสุขภาพหลักคือ	ศูนย์สุขภาพชุมชน	รพ.สต.

ศูนย์บริการสาธารณสุข	 และโรงพยาบาลชุมชน	 โดยมีหน่วยงานราชการระดับ

พื้นที่หลายระดับ	ตั้งแต่หมู่บ้านถึงระดับจังหวัดเข้ามาร่วม	 เครือข่ายการท�างาน	

หลัก	ๆ	คือจากสามกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	กระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงมนุษย์	และกระทรวงมหาดไทย

	 และมี	มส.ผส.	ท�าบทบาทประสานหนุนช่วยด้านวิชาการ	

		 “จากนี้	คือความท้าทายที่จะต้องเรียนรู้ร่วมกันบนพื้นที่จริง	ส�าเร็จหรือ

ไม่	มากน้อยเพียงไร	มีเงื่อนไขอะไรบ้าง	ค�าตอบเหล่านี้อยู่นี้อยู่ในพื้นที่”	

พญ.ลัดดากล่าว
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สู่การขับเคลื่อน

	 ควบคูไ่ปกบัการทดลองเรยีนรูพ้ืน้ทีน่�าร่อง	คอืการหนนุเสรมิทางวชิาการ

และด้านอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

	 การขับเคลื่อนการทดลองเรียนรู้ในพื้นที่	 เริ่มต้นด้วยการ	 “แจ้งให้ทุก

ภาคีรับรู้และตกลงท�าร่วมกันอย่างเป็นทางการ”	คือการเซ็น	“บันทึกความเข้าใจ”

หรือเอ็มโอยูกับหน่วยงานระดับจังหวัด	 โดยมีภาคีระดับท้องถิ่นร่วมอยู่ด้วย	

จากนั้นจึงเป็นการเริ่มต้นของกระบวนการท�างานกับภาคีทั้งสามในพื้นที่

 มิติการดูแลระยะยาวผู้สูงวัยกลุ่มพึ่งพิง

	 “สังเคราะห์จากงานวิจัยที่เรามีทั้งหมด	 เราเลือก	 “แบบคัดกรอง”	 เป็น

เครื่องมือแรก”	พญ.ลัดดากล่าว

	 “แบบคดักรอง”	 หรอื	 แบบส�ารวจคดักรองระดบัการพึง่พาของผูส้งูอาย	ุ ADL	

ถูกเลือกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือส�ารวจข้อมูลเบื้องต้นผู้สูงอายุในพื้นที่	 เพื่อ

ท�าการแยกออกเป็น	3	กลุ่ม	จะได้แสวงหาการจัดระบบการดูแลให้เหมาะสมให้

แต่ละกลุม่	คอืกลุม่	1	ช่วยเหลอืตวัเองได้	ไม่พึง่พงิ	กลุม่	2	ช่วยเหลอืตวัเองได้บ้าง	

พึ่งพิงบ้าง	ต้องการการดูแลบางส่วน	และกลุ่ม	3	ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้	มีภาวะ

พึ่งพิง	และต้องการการดูแลมาก

	 ข้อมลูทีไ่ด้	ท�าให้ทราบจ�านวนและลกัษณะผูส้งูอายกุลุม่พึง่พงิทีแ่ท้จรงิ

ณ	 ปัจจบุนัในชมุชน	 ขณะเดยีวกนักส็ามารน�าข้อมลูฐานชดุนีไ้ปต่อยอดใช้งาน

กบัมิติอื่น	ๆ	ได้ด้วย

	 หลังจากการอบรมการใช้งานแบบคัดกรองจากทีมวิชาการ	 เป็นการ

ประสานไปยังภาคีในพื้นที่เพื่อท�าการวางแผน	 การจัดหางบประมาณส�าหรับ

ด�าเนนิการ	แล้วท�าการส�ารวจ	เพือ่น�ามาประเมนิผล	จดักลุม่ผูส้งูอาย	ุและวางแผน

การดูแล	

	 มีการจัดตั้งคณะท�างานทั้งระดับจังหวัดและต�าบลขึ้นมารองรับการ

ด�าเนินงาน	 พร้อมกับการจัดท�า	 ”ฐานข้อมูลกลาง”	 เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับ

ผู้สูงอายุในทุกด้านเพิ่มเติม	 เพื่อการพร้อมใช้งาน	 ซึ่งเริ่มต้นที่	 4	 พื้นที่ในระยะ

เริ่มต้นและจะขยายต่อไป

	 เมือ่เริม่ท�างานร่วมกนัระหว่างภาค	ีทีโ่ดยปกตมิกีารท�างานร่วมกนัน้อย
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มาก	ไม่ค่อยมกีารสือ่สารกนั	เครือ่งมอืทีส่องจงึถกูออกแบบขึน้	คอื	“วงเดอืนล�าดวน” 

เวทเีพือ่การสร้างความเข้าใจการท�างานให้ตรงกนั	การแลกเปลีย่นเรยีนรู	้การตดิตาม

ประเมนิผลและเสนอการปรบัปรงุ	 โดยมฝ่ีายวชิาการเข้าไปร่วม	 และให้การ

สนับสนุนงบประมาณในการจัดเวที	

	 “ตอนนี้ทุกพื้นที่ได้รับการอบรมแบบคัดกรองแล้ว	มี	18	จาก	21	พื้นที่

ได้น�าแบบคัดกรองไปประยุกต์ใช้งานแล้ว	ในจ�านวนนี้	3	พื้นที่ได้น�าแบบส�ารวจ

มาประมวลผลเสร็จแล้วและเริ่มน�าเข้าไปวางแผนในวงเดือนล�าดวน	 บางพื้นที่

ได้เริ่มท�าการคัดเลือกและอบรมทักษะอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	 (อผส.)	จากคน

ในชุมชน	 เพื่อมาช่วยดูแลผู้สูงอายุถึงบ้านบ้างแล้ว”	 พญ.ลัดดากล่าวถึงความ

คืบหน้า	(มิ.ย.	2554)

 มิติการสร้างงาน อาชีพและรายได้แก่ผู้สูงวัย

	 “เผยแพร่ให้คนในพื้นที่รับรู้เรื่องบ�านาญชราภาพ”	พญ.ลัดดากล่าวถึง

การขับเคลื่อนแรกของมิตินี้

	 ระบบบ�านาญชราภาพ	 เป็นผลจาการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการ

สร้างหลักประกันด้านการเงินในยามสูงวัยของคนไทยจนวันตาย(ไม่ใช่การ

ให้เงินก้อนตอนอายุ	 60)	 จนเกิดเป็นร่างกฎหมาย	 การผลักดันทางการเมือง

ผ่านกลไกต่าง	 ๆ	 ร่วมกับภาคประชาสังคมระดับประเทศจนได้รับการขานรับ

รัฐบาลผ่านกฎหมายและประกาศใช้เมื่อ	12	พ.ค.	2554	ที่ผ่านมา
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	 “ปัญหาตอนนี้คือคนทั่วไปยังไม่รู ้ว่ารัฐได้เปิดเครื่องมือขึ้นมาแล้ว”	

พญ.	ลัดดาอธิบายเหตุผลของการเน้นมาตรการเผยแพร่ในช่วงนี้

	 ส�าหรับการส่งเสริมอาชีพ	ก�าลังอยู่ในช่วงหาทิศทาง	และส�ารวจความ

ต้องการ	 พร้อมกับการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเพื่อท�าเรื่องอาชีพส�าหรับ

ผู้สูงวัย	ผ่านภาคีเครือข่ายในพื้นที่	และการให้ความรู้ผ่านเวทีสัมมนา

	 “ในระดับพื้นที่สนใจเรื่องนี้มาก	 ที่ผ่านมามีการรวมกลุ่มฝึกทักษะ

อาชีพเพื่อหารายได้กันเยอะ	 แต่ยังมีปัญหา	 ท�าไม่ครบวงจร	 ท�าให้ไม่มีตลาด	

เราพยายามหาว่า	 จริงแล้วผู้สูงอายุต้องการท�างานมากน้อยแค่ไหน	 และงาน

รูปแบบไหนที่อยากท�า	

	 งานที่เราสนใจอยู่ตอนนี้มีงานบริการ	 เช่นการช่วยดูแลผู้สูงอายุที่นอน

ติดเตียงที่ตอนนี้ท�าเป็นงานจิตอาสา	ก็อาจพัฒนาเป็นงานที่สร้างรายได้	อีกส่วน

เป็นงานการผลิตที่ใช้ฝีมือ	 ทักษะ	 หรืองานที่ใช้ภูมิปัญญา	 อย่างการนวดพื้น

บ้าน	แพทย์แผนไทย	ต่าง	ๆ”	

	 “เกือบทุกพื้นที่ตอนนี้ยังไม่มีแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมในมิตินี้	

แนวทางที่น่าสนใจ	 คือการสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เข้ามาร่วมออกแบบการ

สนับสนุนทางวิชาการให้พื้นที่”	พญ.ลัดดากล่าว

 มิติการปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัย

	 “พฒันาต้นแบบบ้านทีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูวยั”	 คอืการด�าเนนิการขบัเคลือ่น

เพื่อสร้างต้นแบบ	และแรงบันดาลใจ	ให้คนเห็นถึงความส�าคัญของมิตินี้	รวมทัง้

แสดงให้เหน็ว่าการด�าเนนิการจรงิ	 ๆ	 นัน้ไม่ได้ยุง่ยากและใช้เงนิมาก	 อย่างทีห่ลายคน

เข้าใจผดิ	 อนัอาจท�าให้คนสนใจน�าไปประยกุต์ปรบัปรงุบ้านหรอือาคารในชุมชน

ตนได้

	 การพัฒนาบ้านต้นแบบที่ผ่านมา	 ท�าร่วมกับแผนพัฒนาเพื่อผู้พิการ	

โดยได้มีการด�าเนินการไปแล้ว	 1	 หลังในเขตเทศบาลนครรังสิต	 ปทุมธานี

พร้อมกันนี้ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบ้านและอาคารต้นแบบส�าหรับผู้สูงวัย	

ในพื้นที่น�าร่องทั้ง	3	จังหวัด	

	 “ในโคราช	 ได้มีการส�ารวจและจัดท�าเป็นแผนปฏิบัติการเรื่องนี้แล้ว	

บางแห่งก�าลงัด�าเนนิการจดัท�าบ้านต้นแบบโดยใช้งบ	อบต.	ในปทมุธาน	ีได้ด�าเนนิการ

ส�ารวจแล้ว	 โดยเทศบาลนครรงัสติได้จดัตัง้คณะท�างานด้านนีข้ึน้มาเพือ่ดแูลงาน
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ด้านนี้	 ซึ่งเป็นผลจากการสร้างส�านักงานใหม่ของเทศบาลจึงต้องท�าตาม

กฎหมาย	ภาคีในพื้นที่ก�าลังเข้าไปช่วยปรับปรุงวัดในพื้นที่	1	แห่ง	ขณะที่สิงห์บุรี

น�าองค์ความรู้มิตินี้	 เข้าไปใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุตาม

โครงการที่ด�าเนินการอยู่”	พญ.ลัดดากล่าว

 

 มิติการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ

	 บทบาทหลักยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ	ให้มีการพัฒนา

หลักสูตรท้องถิ่นส�าหรับเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ	ที่บูรณาการความรู้พื้นฐาน

ให้เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่	

	 อย่างไรก็ตาม	ปัจจุบันในพื้นที่	มีการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับมิตินี้อยู่

อยู่ระดับหนึ่งโดยหน่วยงานระดับจังหวัด

	 โคราชมีการท�าโครงการพัฒนาศักยภาพแกนน�าผู้สูงอายุ	 เพื่อเป็น

วทิยากรหรอืกระบวนการในพืน้ที	่ โดยระดมสมองจากผูส้งูอายใุนพืน้ทีด้่านต่าง	ๆ	

พฒันาเป็นหลกัสตูรกลางส�าหรบัน�าไปฝึกอบรมต่อ	และจะมกีารจดัตัง้คลงัปัญญา

ผูส้งูอายจุงัหวดั	ด้วยการสนบัสนนุงบประมาณของ	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	(อบจ.)

	 ปทุมธานี	 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	 ได้จัดท�า

หลักสูตรเตรียมตัวก่อนเกษียณและหลังเกษียณ	ตั้งเป็น“โรงเรียนผู้สูงอายุ”	เปิด

อบรมร่วมกับ	อปท.

	 สงิห์บรุ	ีผูว่้าราชการจงัหวดัให้ความสนใจเรือ่งนี	้สนบัสนนุงบประมาณ

ให้แกนน�าผูส้งูอายจุงัหวดัไปเรยีนรูห้ลกัสตูรอบรมข้าราชการเกษยีณและผูส้งูอายุ

จากชุมชนทั่วไป	จาก“โรงเรียนผู้สูงอายุ”	ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุ	ปทุมธานี	เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ออกแบบในพื้นที่

	 “ทีผ่่านมา	 การด�าเนนิการเรือ่งนีย้งัไม่ชดัเจนทัง้แผนปฏบิตักิารในพืน้ที่

และแผนสนับสนุนวิชาการ	แนวทางที่น่าสนใจคือการสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญด้านนี้

เข้ามาร่วมออกแบบการสนับสนุนทางวิชาการให้พื้นที่”	พญ.ลัดดากล่าว

	 ..แม้รายระดับความพร้อมและละเอียดการขับเคลื่อนของแต่ละมิติ	

จะชัดเจนแตกต่างกัน	แต่สิ่งหนึ่งซึ่งชัดเจนคือ	การขับเคลื่อนได้เริ่มต้นแล้วในทั้ง	

4	มิติ..
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การดูแลระยะยาวผู้สูงวัยกลุ่ม “พึ่งพิง”

	 ผู้สูงวัยกลุ่มพึ่งพิง	หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	คือ	“ผู้สูงอายุที่มีความ

ยากล�าบากในการใช้ชีวิตประจ�าวันอย่างเป็นอิสระด้วยตนเอง”	 ทั้งกิจกรรม

พื้นฐานในชีวิตประจ�าวัน	และกิจกรรมอื่น	ๆ	ที่จ�าเป็นต่อการใช้ชีวิตปกติ

	 กจิกรรมพืน้ฐานเช่น	 การกนิ	 อาบน�า้ท�าความสะอาดร่างกาย	 แต่งตวั	

ขบัถ่าย	ลุกนั่ง	เดินและเคลื่อนไหว	ส่วนกิจกรรมอื่น	ๆ	เช่น	การเดินทาง	ซื้อของ	

นับเงิน	ท�าความสะอาดบ้านและท�าอาหาร

	 ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงแบ่งเป็น	กลุ่มพึ่งพิงบางส่วน	คือสามารถช่วยเหลือ

ตัวเองได้บางส่วนและต้องการความช่วยเหลือบางส่วน	 และกลุม่พึง่พงิสงู	 ซึง่ไม่

สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้เลย	ต้องพึง่พาการดแูลทัง้หมด

	 ในแง่ปรมิาณแล้ว	 สดัส่วนผูส้งูอายกุลุม่นีอ้าจไม่จ�านวนมากนกั	 เมือ่เทยีบ

กบัประชากรผูส้งูอายทุัง้หมดซึง่ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ทีย่งัมปัีญหาสขุภาพ	 ช่วยเหลอื

ตัวเองได้และไม่ต้องการการพึ่งพาในกิจกรรมพื้นฐานประจ�าวัน	

	 แต่ในแง่ความรุนแรงของสภาพปัญหาแล้ว	 ผู้สูงอายุกลุ่มนี้คือกลุ่ม

แรกที่สังคมจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญด�าเนินการดูแลอย่างเร่งด่วน

บทที่ 1

มิติที่ 1
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1.1 ความจ�าเป็นและสถานการณ์

	 “ที่ผ่านมา	 คนกลุ่มนี้ยังไม่ค่อยได้รับความส�าคัญ”	 นพ.สัมฤทธิ์ 

ศรีธ�ารงสวัสดิ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา	หลักประกัน	สุขภาพ	

(สวปก.)กล่าวถึงผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	ก่อนอธิบายต่อ

	 “ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงมีสองกลุ่ม	 กลุ่มแรกงอมตามวัย	 หลง	 ๆ	 ลืม	 ๆ	

จ�าอะไรไม่ได้เลยช่วยตัวเองไม่ได้	 อีกกลุ่ม	 การช่วยตัวเองไม่ได้เป็นเพราะโรคที่

เขาเป็นอยู่	อย่างเบาหวาน	ความดัน	วันดีคืนดีก็มีอาการเส้นเลือดในสมองอุดตัน

หรือแตก	 ช่วยตัวเองไม่ได้กะทันหัน	 ครอบครัวปรับตัวไม่ทันไม่เหมือนกลุ่มแรก

ที่อาการค่อยเป็นค่อยไปซึ่งครอบครัวก็จะค่อย	ๆ	ปรับตัวตามได้มากกว่า	

	 แนวโน้มกลุ ่มหลังนี่จะเพิ่มขึ้นเพราะสังคมเรามีผู ้สูงอายุมากขึ้น	

ปัญหาโรคเรื้อรังมากขึ้นตาม”	นพ.	สัมฤทธิ์อธิบาย

	 ประมาณการล่าสดุในปี	2552	มผีูส้งูอายกุลุม่พึง่พงิทกุระดบั	1.74	ล้านคน	

(ร้อยละ	 3	 ของประชากรทั้งประเทศ	 และร้อยละ	 22	 ของประชากรผู้สูงอายุ)	

เป็นกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงระดับ	 “สูงและสูงมาก”	140,000	คน	 (ร้อยละ	0.2	ของ

ประชากรประเทศ	และร้อยละ	1.7	ประชากรผู้สูงอายุ)

	 นั่นคือในคนไทย	1000	คน	มีผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง	30คน	ในจ�านวนนั้น	

2	คนมีภาวะพึ่งพิงสูงและสูงมาก	จ�าเป็นต้องได้รับการดูแลเต็มที่

	 ในผู้สูงอายุทุก	 ๆ	 5	 คนจะมี	 1	 คน	ที่มีภาวะพึ่งพิงระดับใดระดับหนึ่ง	

เป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระดับรุนแรงและรุนแรงมากราว	 140,000	 คน	

(ชาย	60,000	คน	หญิง	80,000	คน)	และคาดว่าจะเพิ่มสองเท่าเป็น	280,000	คน

ในปี	2667

	 ปัญหาส�าคัญคือ	 ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขปัจจุบัน

รองรับสถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้

	 “ระบบที่มีอยู่ของเราเน้นดูแลรักษาโรคแบบเฉียบพลัน	 คือรักษาจน

อาการคงที่	ก็จะจ�าหน่าย(ออกโรงพยาบาล)	กลับบ้าน	จบ	แต่ภาวะพึ่งพิงของผู้

สงูอายมุกัจะเป็นเป็นโรคเรือ้รงั	 รกัษาไม่หายตดิตวัจนตาย	 ระบบกจ็ะรองรบัไม่ได้	

ไม่คุ้นเคย

	 ตามหลักการให้บริการทางการแพทย์ที่ดีต้องต่อเนื่องจากระยะ

เฉียบพลัน	ระยะกลางและระยะยาว	พอรักษาระยะเฉียบพลันเสร็จ	ต้องต่อด้วย
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ระยะกลางคือการฟื้นฟูสมรรถภาพ	มีการท�ากายภาพบ�าบัดต่อเนื่อง	 สม�่าเสมอ

อย่างถูกต้องซึ่งก็จะกินเวลาราว	 6	 สัปดาห์ถึง	 3	 เดือน	 ถ้าท�าได้ก็จะมีโอกาสที่

คนไข้ฟ้ืนฟกูระทัง่กลบัมาเป็นปกตกิไ็ด้	จากนัน้กเ็ป็นการดแูลระยะยาว	ซึง่ลกัษณะ

จะคล้ายระยะกลางเพียงแต่เน้นการดูแลด้านสังคมมากกว่าด้านการแพทย์

	 ระยะ	 6	 สัปดาห์ถึง	 3	 เดือนที่ว่าก็จะเป็นช่วงโอกาสทองซึ่งถ้าไม่ท�า

อะไร	 ท�าช้า	 ท�าไม่ถูกวิธีหรือไม่ต่อเนื่อง	 คนไข้ก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะกลายเป็น

คนทุพลภาพถาวร	ต้องคอยดูแลระยะยาวทั้งชีวิต”	นพ.สัมฤทธิ์ชี้แจง

	 ทุกวันนี้	 ด้วยข้อจ�ากัดต่าง	 ๆ	 ของระบบการแพทย์และสาธารณสุข	

ท�าให้มีผู้ป่วยกลุ่มพึ่งพิงเพียง	 1	 ใน	 3	 ไม่ได้รับการท�ากายภาพบ�าบัดหลัง

จ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล	(ร้อยละ	36)	จากการส�ารวจล่าสุด	

	 “เขาเดินเหินไม่สะดวก	 มาโรงพยาบาลเองไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องอาศัย

ญาติ	ญาติก็ต้องมีรถเองถึงจะสะดวก	ในชนบทถ้าไม่มีก็ต้องเหมารถมา	ก็หลาย

สตางค์อยู่	จ�านวนหนึ่งก็ดิ้นรนมาแต่ก็ท�าแต่ได้แค่สองสามครั้งเท่านั้น	ส่วนใหญ่

ก็ดูแลกันตามสภาพ	บ้างก็ดิ้นรนจ้างหมอมานวดที่บ้านก็ได้ไม่กี่ครั้ง	สู้ค่าใช้จ่าย

ไม่ไหว”	นพ.สัมฤทธิ์สะท้อนภาพความเป็นจริง

	 โดยหลักการแล้ว	 คนไข้กลุ่มนี้ควรได้รับการทดสอบสมรรถภาพและ

ฝึกทกัษะการฟ้ืนฟตูามภาวะปัญหาก่อนออกจากโรงพยาบาล	 เพราะราวร้อยละ

72	 มีภาวะอัมพาตหนึ่งหรือสองซีก	 ร้อยละ	 30	 มีปัญหาในการเคี้ยว	 กลืนหรือ

ส�าลัก	และร้อยละ	55	มีปัญหาในการสื่อสาร

	 การส�ารวจล่าสุดระบุว่า	คนไข้กลุ่มพึ่งพิงเกือบครึ่งหนึ่งไม่ได้รับการฝึก

ท�ากายภาพก่อนออกโรงพยาบาล	มีเพียงร้อยละ	7	ได้รับการฝึกพูด	กลืน	สื่อสาร	
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และร้อยละ	 22	 ที่ได้รับการประเมินสมรรถนะร่างกายในการใช้ชีวิตประจ�าวัน

ก่อนออกจากโรงพยาบาล

	 เมือ่ฝากความหวงักบัระบบการแพทย์และสาธารณสขุได้ยาก	ความเป็นไปได้

ที่เหลือคือการหวังพึ่งครอบครัว	และชุมชน

	 “ไม่มทีางเลอืก	 สงัคมเราต้องดแูลคนกลุม่นี	้ เพราะอย่างไรเสยี	 ข้อเทจ็จรงิ

คือเรามีผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงอยู่	 และจะเพิ่มจ�านวนขึ้นแน่นอน	 ถ้าดูแลเหมาะสม

ก็จะเพิ่มโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตปกติ	 หรืออย่างน้อยช่วยเหลือตัวเองได้ใน

ชีวิตประจ�าวัน	ไม่เป็นภาระ	ถ้าปล่อยไปตามสภาพที่เป็นอยู่	ก็มีโอกาสสูงที่บ้าน

เราจะมีผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพลภาพถาวรมากขึ้น	 ซึ่งต้องดูแลระยะยาวจนตาย	

เป็นภาระทั้งคนดูแลและค่าใช้จ่ายของทั้งครอบครัวและรัฐบาล	 ค�าถามส�าคัญ

กว่าคือเราควรดูแลอย่างไร”	นพ.สัมฤทธิ์กล่าว

		 “ล�าพังครอบครัวจะให้แบกภาระนี้ล�าพังเช่นอดีตเป็นไปได้ยากเช่นกัน

แม้บางครอบครวัมสีตางค์จ้างพยาบาลมาดแูลพเิศษถงึบ้าน	หรอืบางโรงพยาบาล

พยายามลงไปให้บริการเชิงรุกตามไปดูแลถึงบ้าน	 ก็มีค�าถามถึงความทั่วถึง	

ยั่งยืน	 อีกอย่างต้องยอมรับว่า	 ทุกวันนี้ครัวเรือนไทยมีศักยภาพในการดูแล

ผู้สูงอายุลดลงโดยภาพรวม	 เพราะครัวเรือนที่เล็กลง	 คนย้ายไปท�างานในเมือง

ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงผู้หญิงซึ่งมักเป็นคนดูแลผู้สูงอายุในอดีต	

และเรายังมีคนที่อยู่คนเดียว	 ไม่มีคนดูแลเลยอีกราวร้อยละ13	 ของผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิงสูงทั้งหมด

	 ความเป็นไปได้มากที่สุดคือ	 ระบบดูแลโดยชุมชน	 แม้ว่าสถานการณ์

การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนจะยังไม่เอื้อต่อบทบาทภาระนี้	 เพราะยังคงเน้นดูแล

ผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่มีภาวะพึ่งพิงเป็นหลัก	 อีกทั้งเน้นดูแลด้วยการสงเคราะห์เป็น

ครัง้คราวเท่านัน้	ไม่นบัปัญหาความยากล�าบากในการเข้าถงึและความไม่ต่อเนือ่ง

ของการดูแล

	 แต่หากจัดการให้ดี	 การให้ชุมชนมีบทบาทหลักในการจัดระบบการ

ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงจะมีความหวังมาก	 เพราะอย่างแรกสามารถประสาน

ต่อยอดการดูแลจากระบบสาธารณสุขที่มีอยู่ได้	 อย่างที่สอง	 ครอบครัวจะยังมี

บทบาทส�าคญัในการดแูลผูส้งูอายอุยู	่ เพยีงแต่ไม่ต้องแบกภาระล�าพงัจะมรีะบบ

หนุนช่วยจากชุมชนด้วย	 ที่ส�าคัญ	 ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลทั้งทางการแพทย์

และทางสังคมด้วยซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็น”	นพ.สัมฤทธิ์กล่าว
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1.2 ทิศที่ไป ระบบที่ต้องการ

 

 

 

	 “ต้องมีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 ครอบคลุมทั้งบริการสุขภาพ

และสังคม	เชื่อมโยงกิจกรรมการบริการโดยสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	ตอบสนอง

ต่อวิถีชีวิตและบริบทในพื้นที่	 และเป็นธรรม”	 นพ.สัมฤทธิ์	 สรุปหลักการส�าคัญ

ของการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงที่ควรเป็น

	 ในทางปฏิบัติคือการบูรณาการท�างานร่วมกันระหว่างภาคราชการ	

ภาคประชาสังคม	ชุมชนและครอบครัวที่เป็นระบบ

	 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)ควรเป็นเจ้าภาพหลัก	 ภาพรวม

คือ	ครอบครัวเป็นผู้ดูแลหลัก	มีอปท.	คือเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต�าบล	

(อบต.)	เป็นฝ่ายสนับสนุนหลัก	คอยประสานหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	

ด้านการแพทย์กห็น่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข	 (สธ.)	 ด้านสงเคราะห์ก็

หน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย	์(พม.)	อปท.	เองก็อยู่
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กับกระทรวงมหาดไทย	 (มท.)	 	 ซึ่งดูด้านการปกครองและงบประมาณพัฒนา

ท้องถิ่น	โดยมีภาคประชาสังคมอย่างชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วม

	 สิ่งส�าคัญคือต้องเป็นการท�างานแบบบูรณาการ	 หนุนเสริมกันและกัน	

สธ.	 ส่งคนไปช่วยให้ความรู้	 ร่วมกับอปท.	 พม.และชมรมผู้สูงอายุ	 จัดหาและ

อบรมอาสาสมคัรสาธารณสขุ	 (อสม.)	 เพือ่ลงไปช่วยให้ค�าแนะน�าผูด้แูลในครอบครวั

ช่วยดูแลเวลาผู้ดูแลไม่ว่างหรือกรณีไม่มีคนดูแล	 อาจมีการจัดท�าศูนย์ดูแลและ

ให้บริการในชุมชนเป็นการเฉพาะ	ไม่มีเงิน	อปท.จัดหาแหล่งงบประมาณมาช่วย	

นอกเหนือจากการส่งต่อเบี้ยยังชีพ	งานหลักที่ท�าอยู่

	 ทั้งหมดนี้ไม่ได้ท�างานเฉพาะระดับพื้นที่เพียงอย่างเดียว	 แต่ต้องมีการ

ประสานถึงระดับจังหวัดให้ไปในทิศทางเดียวกัน	 จึงจ�าเป็นต้องมีกลไกประสาน

ระดับจังหวัดด้วย”	นพ.สัมฤทธิ์ฉายภาพ

	 ความท้าทายหลักคือการก้าวข้ามความเคยชินของการท�างานของ

แต่ละภาคส่วนซึ่งมีขีดจ�ากัดแตกต่างกัน	 ดังนั้นการปรับทัศนคติจึงเป็นเรื่อง

ส�าคัญยิ่ง	 เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นของการดูแล

ระยะยาวผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงโดยระบบชุมชน	 และหันมาร่วมกันท�างานแบบ

บูรณาการ

	 “	ระดับโครงสร้างแต่ละกระทรวงก็มีปัญหาเชิงระบบราชการอยู่	

อย่างในกระทรวงสาธารณสุขก็จะติดเรื่องการจัดการภายในที่ยังไม่ลงตัวนัก	

เพราะงบประมาณไปอยู่กับ	 สปสช.	 (ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)	

ขณะที่อ�านาจในการโยกย้ายอยู่ที่กระทรวง	 จากที่ก่อนนี้กระทรวงดูแลทั้งสอง

ส่วน	ก็ยังมีปัญหาเรื่องการจัดสรรบทบาทภายในไม่น้อย	

	 ปัญหาร่วมของราชการคือการกระจายอ�านาจที่โดยกฎหมายไป

แล้วให้ต้องกระจาย	 แต่ทางปฏิบัติก็ยังมีปัญหาอยู่	 อย่างมหาดไทยกระจาย

ไปเฉพาะภารกิจแต่เงินไม่กระจายตาม	 ปล่อยไปแบบปล่อยเกาะเลย	 เป็นต้น	

นอกจากนี้ก็มีปัญหาเรื่องความไม่คุ้นชินที่จะท�างานระหว่างกระทรวงซึ่งเรื้อรัง

มานาน

	 แต่พอมองไปในระดับพื้นที่	 การปรับทัศนคติและปรับตัวท�างานร่วม

กันไม่ใช่เรื่องยาก	 เพราะถึงอย่างไรทุกฝ่ายก็ใกล้ชิดปัญหา	 และเข้าใจได้ไม่ยาก	

แต่เขาอาจขาดทักษะองค์ความรู้ด้านต่าง	 ๆ	 ที่ต้องการการหนุนช่วย	 เราเห็น

ความหวังตรงนี้”	นพ.สัมฤทธิ์กล่าว
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1.3 การริเริม เรียนรู้ จากพื้นที่

 

1.31 รอยยิ้มจากชนบท

 “ยาย อยากฟังเทศน์ไหม จะนิมนต์พระมาเทศน์ให้ที่บ้านดีไหม” 

หญิงวัยกลางคนในเครื่องแบบสีขาวละมือจากการนวดข้อเท้าโน้มตัวมา

เปล่งเสียงค่อนข้างดังข้างหูร่างผอมจนเห็นกระดูก เจ้าของร่างที่นอนอยู่

บนฟูกลายดอกไม้สดบนเตียงท�าท่าตั้งใจฟังอย่างเห็นได้ชัดว่ามีปัญหา

ในการได้ยิน ก่อนขยับหน้าพยักเบา ๆ ส่งสัญญาณตอบรับ

	 “ส�าหรับคนป่วยระยะสุดท้ายอย่างแก	อยากกินอะไรก็ให้กิน	อยากฟัง

เทศน์ก็พยายามให้ได้ฟัง	เราคงท�าได้ดีที่สุดเท่านี้”	สมฉวี แบ่งกุศลจิต หัวหน้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (รพ.สต.)	 ดอนชมพูอธิบายหลังเดินลับออก

มาจากห้องเล็กที่เต็มไปด้วยข้าวของและบรรยากาศชวนอึดอัด	หดหู่

 ยายสม (นามสมมุติ)	 ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย	 วัย	 76	 สมาชิก

หมู่บ้านศรีสุข ต�าบลดอนชมพู	อ.	โนนสูงนครราชสีมา	คือคนที่สมฉวีพูดถึง

	 “แม่แกตรวจเจอมะเร็งเพิ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา	 ระยะสุดท้าย	 เจอแล้วก็

อาการหนักเลย	แกไม่ยอมให้หมอใส่สายอะไร	เลยต้องพามารักษาที่บ้าน	แกกิน

อะไรไม่ค่อยได้	 เอาข้าวเอายาให้กนินีค่ายออกหมดด่าคนป้อน	 แกบอกมนัเจบ็ตัวไป

หมด	พวกเราก็ไม่รู้จะท�าไงดี	ได้แต่นั่งร้องให้สงสารแม่”	สมชาย	(นามสมมุติ)	
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ลูกชายคน	 สุดท้องของยายหมายเล่าเหตุการณ์ส�าคัญที่ท�าให้เขาตัดสินใจลา

ออกจากงานประจ�าอาชีพรับจ้างที่สกลนครเพื่อกลับมาท�าหน้าที่ลูกที่ดี	

	 “ตอนนีพ้ีน้่องกม็าเยีย่มกนัหมดแล้ว	มาขออโหสกิรรมกนัหมด	ตอนพีส่าว

มาแกน�้าตาซึมเลย	 แกอยากเจอลูกสาวนานแล้ว	 พี่เขาไปท�างานอยู่กรุงเทพฯ	

ไม่ค่อยได้กลับมา	พี่น้องหลายคนอยู่กรุงเทพฯ	ผมโชคดีหน่อยที่มีโอกาสได้ดูแล

ตอนแกป่วยหนักอย่างนี้	ยังดีที่ลูกเมียผมเข้าใจ”	สมชายพูดเจือน�้าเสียงขื่นก่อน

ขอตัวไปไปคุยกับสมฉวี	 ฟังค�าแนะน�าเรื่องการดูแลแม่เพิ่มเติมและนัดหมายวัน

พาพระมาเทศน์ที่บ้าน

	 เลี้ยวรถไปตามทางลูกรังลื่นแคบกลับสู่ถนนใหญ่	ผ่านชุมชนน้อยใหญ่

มุ่งไปอีกหมู่บ้านเป้าหมายถัดไปในต�าบลเดียวกัน	บ้านดอนชมพูพัฒนา	

	 ...
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 รถเลีย้วออกจากถนนสายหลกัอกีครัง้ลงทางดนิเลก็ ๆ  เลยีบทุง่นา

ตรงไปท้ายหมู่บ้านสุนัขหลายตัวกรูเห่าต้อนรับหลังรถผ่านทิวไม้ทึบ

เข้าไปในบริเวณบ้านสองชั้นกึ่งไม้กึ่งปูนที่ซ่อนตัวมิดชิดจากภายนอก 

ราวกับจะบ่งบอกบุคลิกเจ้าของบ้านที่ประคองตัวอยู่คนเดียวล�าพัง  

	 ส�าเรียง	 อาสาสมัครสาธารณสุข	 (อสม)	 หญิงในพื้นที่เดินน�าสมฉวี

เข้าไปทักทาย	 ตาสี (นามสมมุติ) เจ้าของบ้านวัย	 63	 ที่ยืนรอยกมือไหว้

	 “แผลเป็นไงบ้างตา	 ขอดูหน่อย	 อืม..	 ก็แห้งดีแล้ว	 ไม่น่ามีปัญหาอะไร	

แต่ยังต้องไปหาหมอตามนัดอยู่นะ	 อย่าขาด	 หมอจะได้ตรวจละเอียดอีกที	

ก่อนวนันดักใ็ห้ส�าเรยีงโทรไปบอกนะ	 หนจูะได้ประสานเรือ่งค่ารถไปโรงพยาบาลให้”

สมฉวเีปิดบทสนทนาเมือ่ชายชราขยบัตวัลงจากแคร่มานัง่บนพืน้กบัแขก	หลงัจาก

ที่ไม่มีใครยอมนั่งบนแคร่ที่แกเสียสละให้

	 ตาสี	 เป็นอดีตชาวนา	 พิการขาขาด	 ไม่มีลูกเมีย	 อาศัยอยู่คนเดยีว

ในบรเิวณบ้านเดยีวกบัน้องชายซึง่ป่วยเป็นอมัพฤกษ์อมัพาต	 โดยมน้ีองสะไภ้

ซึ่งเป็นอสม.	ด้วยคือส�าเรียงคอยดูแล

	 “สุขภาพอย่างอื่นแกดี	 ไม่มีโรคประจ�าตัว	 ช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งซักผ้า

ท�ากับข้าว	 ท�าความสะอาดบ้าน	 จะล�าบากก็ตอนออกไปไหนมาไหนเท่านั้น	

ต้องนั่งรถเข็นไป	 ก็อาศัยรถขายกับข้าวผ่านมาแกก็จะคอยเรียกซื้อมาท�ากินเอง

ปัญหาใหญ่คอืตอนจะไปโรงพยาบาล	 แกไม่มค่ีารถไปหาหมอ	 ก่อนนีแ้กตกส�ารวจ
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พอป่วยเป็นแผลเรือ้รงักไ็ม่ได้ไปหาหมอ	 ลกุลามเป็นมะเรง็ผวิหนงัต้องตดัขาซ้าย

ทิ้งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา	เราเลยประสานกับ	อบต.	ให้ช่วยเหลือดูแลค่ารถ

ให้เวลาแกต้องไปโรงพยาบาล	 ตอนนี้ทางหน่วยงานผู้พิการอ�าเภอและจังหวัด

ก�าลังประสานขอขาเทียมให้แกอยู่	 จะได้ไปไหนมาไหนสะดวก	ช่วงนี้ก็ใช้รถเข็น

ไปก่อนนะตา”	สมฉวเีล่าก่อนหนัไปแจ้งข่าวดเีรือ่งขาเทยีมให้เจ้าของผมสดีอกเลา

	 “ดีใจมากที่ทางหมอทางอนามัยมาดูแลช่วยเหลือทุกอย่าง	 คอยมา

เยี่ยมทุกข์สุขตลอด”	 ตาสีพูดด้วยน�้าเสียงราบเรียบตามบุคลิกและความขัดเขิน

ต่อคนแปลกหน้า	แต่ประกายในดวงตาบอกถึงค�าขอบคุณชัดเจน	

	 คุณตาแสดงความกระตือรือร้นมากขึ้นเมื่อการพูดคุยต่อมาเป็นเรื่อง

การหางานเหมาะสมให้แกท�าทีบ้่าน	เพือ่คลายความเบือ่เหงา	และสร้างรายได้เสรมิ	

	 ...

 แดดบ่ายไม่จ้านักหลังกลิ่นฝนก่อนฤดูจางไปไม่นาน ไกลจาก

บ้านตาสีทางทิศตะวันออกเกือบ 50 กิโลเมตรในอ�าเภอถัดไป อ�าเภอ

พิมาย	 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (รพ.สต.)	 รังกาใหญ่

ก�าลงัท�ากจิกรรมทีไ่ม่ต่างกนันกักบัทีส่มฉวที�าทีด่อนชมพ	ูแม้จะคนละอ�าเภอ

แต่วิถีชีวิต	สภาพพื้นที่และชะตากรรมของผู้คนในทั้งสองพื้นที่ดูจะไม่ต่างกันนัก	

	 “ดีใจที่มีคนมาเยี่ยม	 อยากให้มากันบ่อย	 ๆ	 อยากให้หมอท�าให้ยาย

กลับมาเดินได้เหมือนเดิม	 ถ้าหมอมาคงช่วยได้เยอะ”	 ตาสนอง (นามสมมุติ)

อดีตชาวนาวัย	 82	 บอกแขกแปลกหน้าหลังจากรับฟังข่าวดีจากทีม	 รพ.สต.

ที่มาเยี่ยมประจ�าว่า	ล่าสุดการเจ็บป่วยของ	ยายนา (นามสมมุติ)	คู่ทุกข์คู่ยาก

วัย	 75	 ของแกนั้นถูกรับรู้และผ่านการคัดกรองให้เป็น	 “ผู้สูงอายุกลุ่ม	 3

ที่มีภาวะพึ่งพิงสูง”	 ของระบบที่รพ.สต.ท�างาน	 นั่นจะท�าให้มีนักกายภาพบ�าบัด

มาช่วยดูแลยายเป็นประจ�า	เพิ่มจากการได้รับการดูแลปกติที่ได้รับอยู่

	 ตาสนองและยายนาอยูส่องคนล�าพงัในบ้านหลงัเลก็	 ในหมูบ้่านสามคัคี

ต.รังกาใหญ่	 อ.พิมาย	 ลูกชายทั้งสามมีครอบครัวและแยกเรือนไปอยู่ต่างถิ่น

ทั้งหมด	 มีคนหนึ่งที่ท�างานอยู่ในเมืองโคราชคอยมาเยี่ยมทุกเดือน	 อีกสองคน

แสดงความกตัญญูด้วยการส่งเงินมาให้ทั้งคู่บ้างแม้จะไม่บ่อยนัก	สองตายาย

จึงยังชีพด้วยเบี้ยยังชีพเป็นหลัก

	 “กนิข้าวหรอืยงัล่ะลกู”	 ตาสนองทกัทายลกูชายทีโ่ทรมาเยีย่มด้วยภาษาถิน่

น�้าเสียงอ่อนโยน	เปี่ยมอาทรของความเป็นพ่อ	ท่ามกลางกลิ่นฉุนคล้ายปัสสาวะ



33

ที่อบอวลไปทั่ว

	 ยายนาเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมาราวสิบปี	 ยืนเองไม่ได้	 ต้องนั่ง

หรือเอนพิงผนังโดยมีหมอนประคองด้านข้างตลอด	 หน้าที่การดูแลรวมถึง

การพาเข้าห้องน�้าจึงเป็นของตาสนองอดีตชาวนาผู้ซึ่งเรี่ยวแรงได้ลดไปพร้อม

วัยที่เพิ่มขึ้น	 แม้จะมีรถเข็นในบ้าน	 แต่การอุ้มยายขึ้นรถเข็นก็ใช่จะเป็นเรื่องง่าย

ส�าหรับคนวัย	82	สิ่งที่ท�าได้จึงเหลือแค่การประคองพายายเคลื่อนไหวไปในบ้าน	

หลายครั้งการประคองเร็วไม่พอยามยายต้องการเข้าห้องน�้า	 ของเสียหนักเบา

ที่หลุดร่วงระหว่างทางเหล่านั้นจึงเป็นที่มาของกลิ่นฉุนที่อบอวลคล้ายกลิ่น

ประจ�าบ้านดังกล่าว

	 “ดีใจสิ	อยากให้มาเยี่ยมทุกวันเลย	 	ยายจะได้ไม่เหงา	ไม่ลืมหรอก

คนมาเยี่ยม	 อย่างหนูนี่มาอีกทีก็จ�าได้	 ไม่ลืมหรอก	 จ�าได้”	 ยายนาตอบค�าถาม	

ก่อนหันไปหัวเราะลั่นกับแขกอีกคนที่แซวทัก	 เช่นทุกครั้งที่อารมณ์ดียามมีคน

พูดถูกใจ	

	 “โรคยายนานี่ถ้ามีการดูแลถูกต้องต่อเนื่องตั้งแต่สิบปีก่อน	 ตอนนี้แก

น่าจะยังพอเดินหรือลุกยืนขึ้นได้บ้าง	 ไม่ใช่แบบทุกวันนี้	 นี่ก็ปล่อยเรื้อรังมานาน	

ตอนนี้เราก็ต้องประสานอสม.ในพื้นที่ให้คอยมาดูแล	 ท�ากายภาพบ�าบัดอย่าง

ถูกวิธี	ติดขัดตรงไหนก็ประสานเราได้ตลอด”	เจ้าหน้าที่รพ.สต.บอก
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1.32 รอยยิ้มจากคนเมือง

 

 ทันทีที่รถจอดหลังจากฝ่าความจอแจของจราจรในตัวเมือง

โคราชเข้าไปในบริเวณบ้านสองชั้นหลังกึ่งไม้กึ่งปูน เสียงร้องโหยหวนดัง

แทรกเสียงอึกทึกของรถราที่ขวักไขว่รอบ ๆ ต้อนรับแขกผู้มาเยือน ไม่

บอกก็พอจะเดาได้ว่าเจ้าของเสียงน่าจะเจ็บปวดไม่น้อย

	 “เสียงยายนะค่ะ”	ค�าอธิบายสั้น	ๆ	ของศรีวิลัย แชจอหอ อาสาสมัคร

สาธารณสุข	 (อสม.)	 ผู้คอยมาดูแลผู้สูงอายุบ้านนี้เป็นประจ�า	น�้าเสียงราบเรียบ

ราวจะบ่งบอกว่า	ไม่มีอะไร	เป็นเรื่องธรรมดา

	 “อาจจะเป็นอาการเจ็บภายในที่เกิดจากสารเคมีในร่างกายผิดปกติ	

คงต้องปรกึษาหมอเรือ่งรายละเอยีดความเป็นไปได้เรือ่งนี”้	กญัชติา เสรมิสนิสริิ

พยาบาลวชิาชพีช�านาญการ	ศนูย์สขุภาพชมุชนจอหอ	ผูซ้ึง่เดนิตามมาออกความเหน็

	 “บางทีแกร้องเหมือนกลัวจะถูกทิ้ง	 พอตาเสนอเข้าไปหา	 ไปนั่งข้าง	 ๆ	

แกกจ็ะจบัมอืตาไปวางบนท้องเหมอืนจะให้ร่วมรบัรูค้วามเจบ็ปวดด้วย”	 ศรวีลิยัเสรมิ

 ยายจันทร์ (นามสมมุติ)	คุณยายวัย	69	สมาชิกชุมชนช่องอู่พัฒนา 

เทศบาลต�าบลจอหอ	อ.เมือง	นครราชสีมา	ป่วยด้วยโรคไตมากว่า	3	ปี	ปัจจุบัน

รักษาด้วยการกินยา	ไม่ได้ฟอกไต	แขนขาอ่อนแรง	ไม่อยากลุกไปไหน	มีนาคมที่

ผ่านมาฉี่ไม่ออกต้องไปโรงพยาบาล	พอกลับมาขยับตัวไม่ได้เกิดแผลกดทับ	

	 ยายจันทร์อาศัยอยู่สองคนกับสามี	ตาจวง (นามสมมุติ)	คุณตาวัย70	

ซึ่งก็ป่วยเป็นโรคเบาหวาน	 ความดันโลหิตและไขมันในเลือดสูง	 ต้องคอยปั่น

จักรยานไปรับยาจากศูนย์สุขภาพชุมชนทั้งยาของตัวเองและภรรยาเป็นประจ�า	

	 ทัง้คูม่ลีกูมากถงึ	7	คนแต่ต่างกม็คีรอบครวัแยกเรอืนออกไปหมด	ส่วนใหญ่

อาชพีรบัจ้างทัว่ไปหรอืขายของเลก็	ๆ	น้อย	ๆ	ในเมอืงท�าให้วุน่วายกบัการหาเลีย้ง

ปากท้องจนไม่มเีวลามาดแูลสองตายาย	 ยกเว้นลกูคนหนึง่ทีม่าปลกูบ้านหลงัเล็ก

ในบริเวณเดียวกันซึ่งพยายามปลีกเวลามานอนเป็นเพื่อนในยามกลางคืนบ้าง

		 “แผลกดทับแกเป็นหนอง	 พี่ต้องคอยมาช่วยล้างแผลทุกวัน	 จนตอนนี้



35

แผลแห้ง	 ก็จะคอยมาดูให้แกกินยา	 แกมักจะหงุดหงิดบ่อย	 ๆ	 ก็ต้องคอยพูดคุย

ให้ก�าลัง	 บางวันก็อาบน�้าตัดผม	 ตัดเล็บให้	 ก็แวะมาช่วยดูแลตอนกลางวันให้	

ลูก	 ๆ	 ก็ผลัดกันมานอนเป็นเพื่อนตอนกลางคืน”	 ศรีวิลัย	 อสม.	 ผู้เป็นเจ้าของ

กิจการร้านเสริมสวยและประธานชุมชนช่องอู่พัฒนา	 เล่าขณะที่คนถูกพูดถึง

นอนนิ่งฟังพลางกรอกตาไปมา

	 “แกเคี้ยวอาหารเองไม่ได้	 กลืนได้	 ก็จะกินได้แต่อาหารเหลวพวกโจ๊ก	

นม	 กลับไปนี่ต้องปรึกษาหมอเรื่องอาหารเสริมให้แกหน่อย	 กินแต่โจ๊กเดี๋ยวจะ

ขาดสารอาหารไป	 นี่ก็ผอมไปเยอะเลย	 ส่วนตาไม่ค่อยห่วงแกซื้อข้าวมากินเอง

หรือบางทีลูก	 ๆ	 ก็ซื้อมาฝาก”	 ศรีวิลัยพูดต่อขณะใช้มือหนึ่งประคองศีรษะยาย

จันทร์ให้ยกสูง	อีกมือประคองช้อนป้อนน�้าเข้าปาก	

	 “ดีใจมากที่มีคนมาช่วยดูแล	 ให้ค�าแนะน�า	 ผมเบาแรงได้เยอะเลย	

เมือ่ก่อนต้องล้างแผล	 เปลีย่นแพมเพร์ิส	 ล้างเชด็ตวั	 ป้อนข้าวป้อนน�า้เองทกุอย่าง

ก็อยากดูแลแกให้ดีที่สุดนะครับ	สมัยแกยังดี	ๆ	ก็ดูแลเราดูแลลูกดีทุกอย่าง	ตอน

นีผ้มกต้็องดแูลเขาแทน	ค่าใช้จ่ายกอ็าศยัเบีย้ยงัชพีและลกู	ๆ	กช่็วยกนัให้เดอืนหนึง่

ก็ได้รวม	 ๆ	 แล้ว	 1,500	 บาท	 ส่วนใหญ่ก็หมดไปกับค่าแพมเพิร์ส	 แกใช้เปลือง

ดแูลกนัไปแต่กต้็องท�าใจให้สบายด้วย	เพราะผมกม็โีรคประจ�าตวัอยู	่ไม่งัน้คนดแูล

จะไปก่อนคนป่วยได้”	ตาจวงเล่าก่อนหัวเราะอย่างอารมณ์ดี
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	 ...

 ไม่นานหลังล�่าลายายจันทร์ รถคันเดิมพาคนกลุ่มเดิมลัดเลาะฝ่า

การจราจรวุ่นวายยามบ่ายไปยังอีกชุมชนไม่ไกลกันนัก ชุมชนบ้านช่องอู่ 

อาจเพราะแสงแดดข้างนอกจัดจ้าท�าให้ในบ้านดูมืดไปถนัดใจยามเดินเข้าไป

	 “ยายหลับอยู่หรือเปล่า	 เป็นไงบ้าง	 วันนี้มีหมอมาเยี่ยมด้วยนะ”	

ศรีวิลัยร้องทักระหว่างสาวเท้าน�าไปที่เตียงเหล็กข้างหน้าต่าง	 ร่างเล็กผอมยื่น

แขนลีบจนเห็นเส้นเอ็นออกมาจับมือคนคุ้นเคยด้วยอาการดีใจ	 ก่อนจะหันไป

เพ่งดูคนแปลกหน้าที่เดินตามเข้ามา

 ยายสวย (นามสมมุติ)	 คุณยายวัย	 67	 เป็นอัมพฤกษ์หลังจากล้มใน

ห้องน�้าอย่างแรงจนต้องผ่าตัดสมอง	 ขยับตัวไม่ได้	 พูดไม่ได้	 แต่ชอบยิ้มหัวเราะ

อารมณ์ดีเวลามีคนมาเยี่ยมหรือชวนคุย	

	 คุณยายสวยอาศัยอยู่กับคุณตาทรง	สามีอดีตชาวนาวัย	74	ซึ่งสุขภาพ

ยังค่อนข้างแข็งแรงอยู่	 กับลูกสาวผู้ดูแลหลัก	 ลูกอีก	 4	 คนที่เหลือแยกออกไปมี

ครอบครัว	ท�างานก่อสร้างและรับจ้างทั่วไปในเมือง

	 “มาเยีย่มแกสปัดาห์ละสองครัง้ค่ะ	ดแูลเรือ่งกนิยา	กนิข้าว	พดูคยุไถ่ถาม

สารทุกสุกดิบให้ก�าลังใจแก	 คอยบีบนวดคลายเมื่อยให้บ้าง	 แกชอบให้พานั่ง
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รถเข็นออกไปหน้าบ้าน	 อยู่แต่ในห้องแกคงอุดอู้นะค่ะ	 ลูกหลานบ้านนี้เขาดูแล

พ่อแม่ดี	ยายสวยแกเลยก�าลังใจดีมาก	อารมณ์ดีตลอด”	ศรีวิลัยเล่า

	 “ยายแกป่วยตั้งกะเมษาปีที่แล้ว	 (2553)	 บางทีแกเหมือนอยากจะพูด

แต่เสียงมันไม่ออก	 นาน	 ๆ	 หลุดออกมาทีไม่เป็นค�าหรอก	 ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า

ท�าไม	เรื่องกินก็ไม่มีปัญหาอะไร	กินได้ปกติทั้งข้าวสวย	โจ๊ก	กับข้าวก็ปกติทั่วไป	

พวกกล้วย	นม	แบรนด์ก็ซื้อให้กินบ้าง	 แกอ้าปากเคี้ยวกลืนเองได้แต่ยกช้อนเอง

ไม่ได้	ต้องช่วยป้อนเท่านั้นเอง	ค่าใช้จ่ายก็อาศัยได้เบี้ยยังชีพสองคน	ลูก	ๆ	เขาก็

แบ่งให้บ้าง	ก็เข้าใจเขาก็ล�าบากกัน

	 ดใีจเจ้าหน้าทีม่าเยีย่มมาแนะน�า	 บางอย่างเรากไ็ม่รูเ้หมอืนกนั	 เขาช่วย

แบ่งเบาภาระตาไปได้เยอะเลยล่ะ”	 ตาทรงพูดขณะละสายตาจากรายการโปรด

บนจอทีวีช�าเลืองดูหลานชายที่ลูกคนหนึ่งแวะเอามาฝากให้ดูแลช่วงกลางวัน	

นอกประตูศรีวิลัยและลูกสาวแกช่วยกันอุ้มคุณยายตุ่นขึ้นรถเข็นตามท่าทาง

ร้องขอของแก	

	 ...

 หลายร้อยกโิลเมตรจากบ้านยายสวยลงมาทางใต้ ณ เขตรอยต่อ

กรงุเทพกับปทุมธานี ในเขตเทศบาลนครรังสิต หญิงวัยกลางคนคนหนึ่ง

ก�าลังท�ากิจกรรมเดียวกับที่ศรีวิลัยท�าที่โคราช สภาพชุมชนทั้งสองแห่ง

ไม่ต่างกันเพียงแต่ความหนาแน่นของสิ่งก่อสร้างและยวดยานข้างนอก

ตลอดจนระดับเสียงที่นี่เยอะกว่ามาก

	 “ผู้สูงอายุจะดีใจมากที่เราลงไปเยี่ยม”	สุภาภรณ์ ฝอยทอง	 สาวโสด	

อาสาสมัครสาธารณสุข	 เทศบาลเมืองรังสิต	 เล่าขณะเดินออกจากบ้านผู้สูง

อายุที่เพิ่งเสร็จภารกิจเยี่ยมดูแล

	 “หลัก	ๆ	แล้วเราลงมาดูแลช่วงกลางวันที่ญาติ	ๆ	เขาไปท�างาน	พูดคุย

ให้ก�าลังใจและบีบนวด	 กายภาพบ�าบัดบ้าง	 นอกนั้นก็ให้ค�าแนะน�าญาติเรื่อง

การดูแล	ส่วนพยาบาลจะลงมาตามความจ�าเป็น	ตามอาการของผู้สูงอายุ	

ที่มีเรามีอสม.	 20	 คน	 ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่นอนติดเตียง	 66	 รายในเขต

เทศบาลนครรังสิต	ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังทั้งโรคเกาต์	หลอดเลือดหัวใจ

ตีบ	เบาหวานและความดัน	จัดเวรท�างานกันสัปดาห์ละ	3	วัน	แบ่งกันดูแลผู้สูง
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อายุ	อสม.	คนหนึ่งก็จะดูแลผู้สูงอายุสองคนขึ้นไป	ก็จะได้ค่ารถวันละ	100	บาท	

เป็นงบสนับสนุนจาก	สปสช.”	สุภาภรณ์อธิบาย

	 “หลังอสม.ลงไปก็เริ่มเห็นผล	 คนไข้บางรายเริ่มขยับตัวได้	 มีรายหนึ่ง

อัมพาตครึ่งตัว	 เป็นอสม.ด้วย	 พยายามแก้ปัญหาตัวเองด้วยการเอาผ้าปูที่นอน

มาท�ารอกช่วยเคลื่อนตัวมาที่รถเข็นได้เอง”	 รัตยา แย้มศรี พยาบาลวิชาชีพ	

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบาลนครรังสิต	เล่า

	 “เจอรายหนึ่งผู้หญิงอายุ	 70	 กว่าแล้ว	 นอนติดเตียงเลย	 ขยับตัวเอง

ไม่ได้	 ไม่มีลูก	 สามีเป็นเบาหวานลื่นหกล้มเสียชีวิตเมื่อ	 6	 เดือนก่อน	 ไม่มีคน

ดูแล	สามวันจะมีญาติมาเยี่ยมที	ก็มี	อสม.	นี่แหละไปคอยนวด	ดูแลให้	แกเป็น

ประธานชุมชนด้วย	 คอยไปดูให้คนข้างบ้านช่วยแวะมาป้อนข้าวให้”	 จีรนันท์ 

บัวผัน	พยาบาลวิชาชีพ	 เล่าถึงส่วนหนึ่งของกรณีผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงในพื้นที่ซึ่ง

ค้นพบระหว่างด�าเนินการส�ารวจคัดกรองผู้สูงอายุเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา	
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1.33 เบื้องหลังรอยยิ้ม

 

 

 ดอนชมพู รังกาใหญ่ จอหอและรังสิต	เป็น	4	ใน	21	พื้นที่น�าร่องที่ได้

ด�าเนินการส�ารวจคัดกรองผู้สูงอายุในพื้นที่	 ส่วนใหญ่ได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วและ

อยู่ระหว่างการประมวลผล	 ยกเว้นดอนชมพูซึ่งประมวลผลส�าเร็จแล้วและได้

เข้าสูก่ระบวนการวางแผนระบบการดแูลผูส้งูวยัในชมุชนเพือ่ด�าเนนิการในพืน้ทีต่่อไป

	 รอยยิ้มของผู้สูงวัยที่กล่าวมาทั้งหมด	 เรียกได้ว่าเป็นผลพวงขั้นแรก

จากการเริ่มน�าข้อมูลการคัดกรองลงไปใช้งาน	 ระหว่างที่กระบวนการวางแผน

ระบบก�าลังด�าเนินไปในระดับที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่

		 “ที่โคราช	 เลือกเริ่มขับเคลื่อนจากหน่วยบริการสุขภาพในพื้นค่ะ”	

พญ.ลลิตยา	 กองค�า	 ผู้จัดการโครงการน�าร่อง	 โคราช	 ซึ่งดูแลภาพรวมทั้งดอน

ชมพู	รังกาใหญ่และจอหอ	รวมถึงอีก	4	พื้นที่ในโคราช	อธิบาย
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		 “เราท�างานด้านสาธารณสุขอยู่แล้ว	 รู้ระบบ	 ก็เลยเลือกจุดเริ่มต้นการ

ขบัเคลือ่นผ่าน	รพ.สต.	และศนูย์สขุภาพชมุชนในพืน้ที	่และอกีเหตผุล	เขามหีน้าที่

ตรงนี้อยู่แล้ว	เป็นส่วนหนึ่งของงานเขา”	ลลิตยาอธิบาย	

	 “การจดับรกิารในพืน้ทีต้่องเชือ่มโยงหลายภาคหีลายระดบั	ระดบัอ�าเภอ

มภีาคโีรงพยาบาลชมุชนซึง่จะมทีมีสขุภาพค่อนข้างพร้อมอยูแ่ล้ว	 กใ็ห้เขาเป็นเหมอืน

พีเ่ลีย้งระดบัอ�าเภอ	พอมผีูส้งูอายกุลุม่พึง่พงิ	ไม่สบายไปนอนโรงพยาบาล	จะกลบั

กจ็ะให้เขาเชือ่มต่อข้อมลูให้ทางรพ.สต.หรอืศนูย์สขุภาพชมุชนเพือ่ให้การดแูลต่อ

แบ่งบทบาทกันให้ชัดเจน	ท้องถิ่นต้องท�าอะไร	อย่างแรกดูว่าเขาพิการไหม	ถ้าใช่

ก็ต้องไปจัดการเรื่องขึ้นทะเบียนจะได้เบี้ยคนพิการอีกเดือนละ	 500	 นี่หน้าที่เขา	

คอืช่วยประสานให้การดแูลไม่มปัีญหา	ชมรมผูส้งูอายลุ่ะต้องท�าอะไร	ลงเยีย่มไหม

สวัสดิการอะไรต่าง	ๆ	แล้วแต่ความพร้อมแต่ละที่

	 รพ.สต.	หรอืศนูย์สขุภาพชมุชนมคีนไม่พอทีจ่ะลงไปดแูลถงึบ้านทัง้หมด

กต้็องหาทมีผูช่้วย	 กท็�าโครงการอาสาสมคัรดแูลผูส้งูอายทุีบ้่าน	 (อผส.)	 รบัสมคัร

สมาชิกชุมชนที่มีจิตอาสามาอบรมทักษะการดูแลที่จ�าเป็นแล้วลงไปเยี่ยมดูแล

ผู้สูงอายุเป็นประจ�าแทน	 อผส.ส่วนใหญ่ก็จะมีฐานจาก	 อสม.	 ในพื้นที่เป็นหลัก	

เขามีทักษะเรื่องสุขภาพอยู่แล้ว	 เจ้าหน้าที่ของรพ.สต.หรือศูนย์สุขภาพชุมชนก็

จะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงระดับต�าบล	

	 ทีเ่หลอืคอืการประสานท�าให้ระบบเดนิอย่างมปีระสทิธภิาพ”	 พญ.ลลติยา	

อธิบายภาพระบบที่ออกแบบส�าหรับ	11	พื้นที่ในโคราช	

	 ส�าหรับพื้นที่รังสิต	 การด�าเนินการเพิ่งเสร็จจากการส�ารวจคัดกรอง	

อยู่ระหว่างรอการประมวลผลเพื่อวางแผนและด�าเนินการดูแลผู้สูงวัยอย่างเป็น

ระบบ

	 “องค์ประกอบภาคีในพื้นที่มีพร้อม	 ทั้งเทศบาล	 ชมรมผู้สูงอายุ	 และ

หน่วยบรกิารสาธารณสขุ	 แต่ละส่วนกม็จีดุแขง็และข้อจ�ากดัในการท�างานแตกต่าง

กันไป	 เราก็หวังว่าจะเกิดการบูรณาการท�างานร่วมกันหลังจากที่เราได้ผลจาก

การประมวลผลการคัดกรอง	 ระหว่างนี้ข้อมูลที่เราได้เบื้องต้นก็จะใช้งานเท่าที่

ท�าได้ผ่านกลไกอสม.ที่ผ่านการฝึกทักษะการดูแลผู้สูงวัยแล้ว	 ที่เรามีและท�าอยู่

ก่อนหน้านี้”	จีรนันท์	บัวผัน	พยาบาลวิชาชีพ	ศูนย์บริการสาธารณสุข	2	เทศบาล

นครรงัสติ	ซึง่เป็นผูป้ระสานงานคนส�าคญัในการด�าเนนิการส�ารวจคดักรองกล่าว
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1.34 เสียงจากผู้ร่วมสร้างรอยยิ้ม

 

 

	 แม้จะเป็นเพียงช่วงเริ่มต้นการเรียนรู้ของกระบวนการที่ด�าเนินอยู่ใน

ระยะเวลาไม่นาน	แต่กป็รากฏชดัถงึสญัญาณการตอบรบัทีค่่อนข้างดโีดยส่วนใหญ่

จากพื้นที่ทั้ง	4	อปท.	โดยเฉพาะ	ต�าบลดอนชมพู

		 “ท�าให้รูปแบบการท�างานเราชัดเจนขึ้นมาก”	 สมฉวี	 หัวหน้า	 รพ.สต.

ดอนชมพู	ให้ความเห็นหลังเริ่มทดลองการท�างานมาได้เกือบปี

		 “เราท�าเรือ่งผูส้งูอายมุาเกอืบสบิปีแล้ว	มชีมรมผูส้งูอายคุรบทกุหมูบ้่าน

และกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ตั้งแต่ปี	 2545	 แต่ก็เป็นเชิงสงเคราะห์มากกว่า	

เจ็บป่วยมาก็ช่วยดูแล	 ท�าเพราะปัญหามันคาตาไง	 ปัญหาสุขภาพ	 เข้าไม่ถึง

การบริการเพราะความเสื่อมถอยของร่างกาย	 บริการทางสังคมอย่างเบี้ยยังชีพ

ก็ไม่ได้รับการดูแลที่ดี	 เราเห็นตลอด	 เรียกได้ว่าเป็นการดูแลเชิงรับเสียมากกว่า	

ท�าเท่าที่ท�าได้	เท่าไหร่ก็เท่านั้น	คนเราน้อยด้วย	

	 เป็นโอกาสดีมากที่เราได้เป็นพื้นที่ต้นแบบ	เขาสนับสนุนให้องค์ความรู้	

มีคู่มือให้	พาไปดูงาน	ท�าการคัดกรอง	จนได้ข้อมูลผู้สูงอายุออกมา	900	กว่าคน	

เป็นกลุ่มหนึ่งพึ่งตัวเองได้	770	คน	กลุ่มสองพึ่งตัวเองไม่ค่อยได้	88	คน	และกลุ่ม

พึ่งพิง	ติดเตียง	ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้	ต้องรีบดูแล	30	คน	ท�าให้รู้ว่าต้องท�าอะไร

กับกลุ่มไหนก่อนหลัง	และท�ากับใคร

	 พอต้องลงมอืท�า	กต้็องหาภาคที�างานร่วม	ต้องมงีบท�างานซึง่ต้องขอจาก

อบต.	 เราก็ริเริ่มกลไก	 “วงเดือนล�าดวน”	 เอาทุกฝ่ายมาคุย	 รายงานข้อมูลที่ได้

จากการคัดกรอง	หรือเรียกว่าคืนข้อมูลให้ภาคีในชุมชน	จะได้เห็นปัญหาตรงกัน	

และจะได้ร่วมกันหาทางออกต่อได้	

	 ครั้งแรกนี่นายกอบต.แกไม่ยอมรับเลย	 ว่ามีปัญหาและจะไม่ยอมให้

งบสนับสนุน	 ต้องเปิดเวที	 2-3	 ครั้งกว่าแกจะยอมเปิดใจ	 และยอมรับข้อมูลเรา	

ว่ามีการตกหล่นไม่ได้รับเบี้ยยังชีพจริง	 มีหนึ่งรายไม่มีผู้ดูแล	 รายไหนไม่มีค่ารถ
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ไปหาหมอ	 อะไรอย่างนี้	 พอแกเห็นภาพ	 ก็อนุมัติงบสนับสนุน	 การขับเคลื่อนก็

ง่ายเลย

	 มีการอบรมอผส.	 ท�าหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุจากข้อมูลจริงในพื้นที่

แล้วลงไปดูแล	 โดยอสม.และอผส.	 เป็นตัวหลัก	 เจ้าหน้าที่รพ.สต.เข้าไปเสริม

กรณีจ�าเป็นต้องใช้เทคนิคทางการแพทย์ร่วมดูแล”	สมฉวีอธิบาย

	 “อบต.	 เรามีนโยบายช่วยเหลือผู้สูงอายุทุกคน	 ทุกด้าน	 เบี้ยยังชีพ	

จ่ายมา	 7-8	 ปีแล้วได้ครบ	 100%	 เป็นที่แรก	 ผมถือว่าผู้สูงอายุเป็นหัวคะแนน

เราต้องดูแลเป็นพิเศษ	 ด้านสวัสดิการก็ช่วยค่าใช้จ่ายยามป่วย	 ตาย	 ป่วย	 ช่วย	

1,000	บาทตายช่วย	10,000	บาท	วันส�าคัญก็เชิญมารดน�้าด�าหัว	เชิญพระเกจิ

ดัง	 ๆ	 มา	 มีของขวัญของช�าร่วยแจกเบี้ยวันนั้นเลย	 ส่วนเรื่องสุขภาพนั้นให้ทาง

รพ.สต.ด�าเนินการดูแลการเจ็บไข้ได้ป่วย	 ลงเยี่ยมถึงบ้านประจ�า	 ของบมาเราก็

ไม่เคยขัด	 แม้แต่พาไปลอกต้อกระจกตา	 ตัดแว่นตาให้ทุกคน”	 พีระ	 ศรีศศิวงศ์	

นายกอบต.ดอนชมพูชี้แจง

	 แม้จะใช้เวลาปรบัความคดิความเข้าใจในทศิทางใหม่พอสมควร	แต่ด้วย

ความพยายามต่อเนือ่งของทมีคนท�างาน	 ทีส่ดุดอกผลกเ็ริม่เบ่งบานให้เหน็ชดัเจน

ตามล�าดับ

	 “เราสามารถคุมไม่ให้สถานการณ์การพึ่งพิงได้ระดับหนึ่ง	 กลุ่มหนึ่งที่

พึ่งตัวเองได้ก็ไม่กลายเป็นกลุ่มสองที่เริ่มพึ่งตัวเองไม่ได้ในบางเรื่อง	 อผส.เราก็มี

ทักษะมากขึ้น	สามารถประเมินภาวะผู้สูงอายุได้	สามารถดึงโรงพยาบาลชุมชน

มาร่วมกบัเราได้	จนตอนนีเ้ราขยายการท�างานแบบนีไ้ปต�าบลอืน่ด้วย	รวมทัง้หมด

ก็มี	5	ต�าบลแล้ว	อนาคตอยากให้ครอบคลุมทั้ง	17	ต�าบลของอ�าเภอโนนสูงเลย”	

สมฉวีพูดอย่างภาคภูมิใจ

	 สมฉวยีอมรบัว่าปัจจยัส�าคญันอกเหนอืจากความร่วมมอืของภาคต่ีาง	ๆ

ในพืน้ทีแ่ละการสนบัสนนุทางวชิาการของมส.ผส.	 ดงักล่าวแล้ว	 ต้นทนุทางสงัคม

ของดอนชมพูคือปัจจัยแห่งความส�าเร็จครั้งนี้	

	 “สิง่ส�าคญัคอื	คนในชมุชนเชือ่มัน่ในการกตญัญตู่อผูส้งูอาย	ุหนัมาดแูล

กันมากขึ้น	 มั่นใจว่าพอเขาเป็นผู้สูงอายุเองก็จะได้รับการดูแลอย่างดีจนหมด

อายุขัย”	

	 ก่อนเปิดเผยก้าวต่อไปว่าจะมีการสร้างศูนย์เอนกประสงค์ส�าหรับเป็น

ศูนย์กลางกิจกรรมผู้สูงอายุ	 เรียกชื่อว่า	 “เรือนล�าดวน”	 ซึ่งได้ทุนเริ่มต้น	 6	 แสน
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บาทจากการทอดผ้าป่าในชุมชน	 และก�าลังผลักดันให้อบต.	 บรรจุเรื่องผู้สูงอายุ

เข้าไว้ในแผนเพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องขอเป็น

รายโครงการต่อโครงการอีก	

	 “ดจูากแนวโน้มแล้วน่าจะไม่มปัีญหาค่ะ”	สมฉวกีล่าวอย่างมคีวามหวงั

	 ...

	 ที่เทศบาลต�าบลจอหอ		เสียงตอบรับจากพื้นที่เขตเมืองปนชนบทแห่ง

นี้ก็ไม่ต่างกัน

	 “การคัดกรองท�าให้เราได้ฐานข้อมูลล่าสุดของผู้สูงอายุจริงของพื้นที่

เหน็ปัญหาชดัเจนและนกึออกว่าควรท�าอะไรกบักลุม่ไหนอย่างไร	 เป็นการสนบัสนนุ

องค์ความรู	้ วชิาการ	 เป็นทีป่รกึษาให้เราได้ด”ี	 กญัชติา เสรมิสนิสริ ิ พยาบาล

วชิาชพีช�านาญการ	ศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอ	กล่าว

	 จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์พื้นที่เทศบาลจอหอมีผู ้สูงอายุมากถึง	

1,800	คน	(ร้อยละ	10.7	ของประชากร	14,000	คนในพื้นที่)	การคัดกรองพบว่า

มีคนอยู่จริงเพียง	1,116	คน	ร้อยละ	90	เป็นกลุ่มหนึ่งพึ่งตัวเองได้	ที่เหลือ	64	คน

เป็นกลุม่ทีส่อง	มปัีญหาในการพึง่ตวัเองบ้าง	และกลุม่พึง่พงิสงู	กลุม่ทีส่าม	37	ราย	

		 “เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้เราเดินมาได้ขนาดนี้”	 เสียงประสานจาก	

ศรีวิลัย แชจอหอ	 สาวเก่ง	 เจ้าของร้านเสริมสวยที่เป็นทั้งประธานชุมชน	 และ

ประธาน	อสม.	
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	 แม้โดยพื้นที่จะอยู่ใกล้เมืองโคราช	 แต่ชาวบ้านดอนชมพูส่วนใหญ่

มีอาชีพด้านเกษตรกรรม	แต่ก็มีชุมชนบ้านจัดสรรแบบเมืองอยู่	2	ใน	6	หมู่บ้าน

ทัง้หมดของต�าบล	ปัญหาสขุภาพส่วนใหญ่ของผูส้งูอายทุีน่ีเ่ป็นโรคเรือ้รงั	กว่าครึง่

เป็นโรคเบาหวาน	ความดัน	และไขมัน	พบโรคซึมเศร้าบ้าง	

	 “ความเป็นเมอืงท�าให้ตอนส�ารวจคดักรองมปัีญหาเหมอืนกนั	อย่างบ้าน

ที่เป็นข้าราชการเขาก็จะออกไปท�างานตอนกลางวัน	 ปิดบ้านหมด	 ก็ต้องอาศัย

อสม.ในพื้นที่นัดนอกเวลาท�างานแทน”	กัญชิตาเล่า

	 “ก่อนนี้การท�างานผู้สูงอายุที่นี่จะท�าผ่านกลไก	 ศูนย์สุขภาพชุมชน	

อสม.	 เป็นหลัก	 สามปีที่แล้วก็มีการท�าโครงการ	 “เพื่อนช่วยเพื่อน”	 ขึ้นเพื่อ

รวมกลุ่มให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการไปหาหมอและงานศพให้กับผู้สูงอายุ

ที่เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกกว่า	 600	 คน	 ปีที่ผ่านมา	 อสม.ก็ร่วมกับศูนย์สุขภาพ

ชุมชนและเทศบาลริเริ่มตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้นเพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมมี

บทบาทงานด้านนี้มากขึ้น	 ล่าสุดก็ได้ไปร่วมกับทางโรงพยาบาลมหาราชซึ่งเขา

จะตั้งคลินิกผู้สูงอายุมีโครงการดูแลเรื่องอัลไซเมอร์ด้วย

	 ขณะที่การเชื่อมโยงของภาคส่วนต่าง	 ๆ	 รวมทั้งภาคประชาชนก�าลัง

เข้มข้น	การประสานงานกับทางเทศบาลต�าบลจอหอกลับไม่เป็นดังคาดหวัง

	 “ค�าว่าสุขภาพส�าหรับเทศบาลเป็นงานของทางแพทย์	 ไม่เกี่ยวกับเขา

โดยสิ้นเชิง	สุขภาพคือการรักษาเท่านั้น	เขาไม่เปิดใจ	กระทั่งเชิญมาร่วม

	 ประชุม	เขายังบอกไม่เห็นมีอะไร	ไม่เข้าใจว่าท�าไปท�าไม	เล่างาน	อผส.

ให้ฟังว่าไปท�าอะไรมาบ้าง	 เขาก็ถามว่า	 ใช่บทบาท	 อผส.	 เหรอ	 ลงไปท�าจริง

หรือ	จะท�าได้หรือ	ทั้งที่เขาควรเป็นเจ้าภาพหลักด้วยซ�้า”	กัญชิตาเล่าช่วงเริ่มต้น

ประสานกบัเทศบาล	 ก่อนทีภ่าคทีีม่อียูต่ดัสนิใจขบัเคลือ่นต่อไป	 โดยใช้ยทุธศาสตร์	

“คุณไม่ต้องเข้าใจก็ได้	 เฉย	 ๆ	 ก็ได้	 แต่ต้องให้งบสนับสนุนเราท�างาน”	 และ	

“ให้ความส�าคัญ	แต่ไม่คาดหวัง”

	 “ประชุมก็เชิญร่วม	 มีงานก็เชิญร่วม	 พอดีเรื่องงบประมาณเปลี่ยน

ให้ภาคประชาชนเป็นด่านหน้าเขียนขอโครงการได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการ

กองทุนต�าบล	สามารถพูดในที่ประชุมได้	สถานการณ์เลยดีขึ้น	ทุกวันนี้เขาวิ่งมา

เอาข้อมูลจากเราตลอด	ข้อมูลผู้สูงอายุ	ข้อมูลพึ่งพิง	 เขาอยากได้งาน”	กัญชิตา

เล่าพรั่งพรู

	 “เทศบาลเราจัดการเรื่องเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล	 ตอนนี้ก็ได้ทุก
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คน	100%	ครบั	เรือ่งสขุภาพกท็�าร่วมกบัศนูย์สขุภาพชมุชน	เขากต็ัง้งบมา	ตอนนี้

เราเซ็นเอ็มโอยูกับสปสช.แล้วก็ได้งบมาแล้วเทศบาลก็สมทบอีกส่วน	 รวมแล้วก็

7	 แสนบาทเอามาดูแลสุขภาพ	 วัดสายตา	ตรวจฟัน	 หู	 ตัดแว่น	 ใส่ฟันปลอมให้

ผูส้งูอาย	ุคนไข้ตดิเตยีงส่วนใหญ่ทางแพทย์ไปดแูล	ไปเยีย่มร่วมกบัอสม.	เราสนบัสนนุ

งบประมาณเป็นหลกั	หน่วยงานไหนต้องการกเ็ขยีนขอมาได้ครบั	 โรงเรยีน	 โรงพกั

ก็ได้”	เสรี ไชยกิตติ	นายกเทศมนตรีต�าบลจอหอชี้แจง

	 กัญชิตาเล่าว่า	 การแก้ปัญหาเชิงการจัดการมีมาตลอดการท�างาน	

เช่นขาดนักกายภาพบ�าบัดในทีมซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็น	 ต้องเขียนของบจาก	 สป.สช.

ภายใต้เพือ่คนพกิารแต่เอามาจดัจ้างนกักายภาพบ�าบดัให้ฝึกทกัษะให้	อผส.	ด้วย

	 “พยายามเอาปัญหาผูส้งูอายเุป็นตวัตัง้	 แก้ปัญหาโครงการต่าง	 ๆ	 ทีเ่ข้ามา

แล้วท�าให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาในทิศทางรวมให้ได้	 ดีว่าส่วนตัวชอบงาน

วิชาการด้วยท�าให้สนุกเวลาต้องเขียนโครงการ	ท�ารายงาน	แม้จะหามรุ่งหามค�่า	

โชคดีชุมชนที่นี่เข้มแข็ง	ไม่งั้นเราผลักเท่าไรก็ไม่ขยับ	เราพยายามท�าการติดตาม

ประเมนิผล	อผส.นดัเจอกนัทกุเดอืนประเมนิผล	แลกเปลีย่นปัญหากนั“	กญัชติาบอก

	 แต่ดอกผลของงานหนักเริ่มเบ่งบานให้ชื่นใจด้วย

	 “ผูส้งูอายรุายหนึง่แกนอนตลอด	 ฝังใจว่าเกษยีณแล้วต้องเลีย้งลกูคนเดียว

เราไปพดูคยุ	บอกแกควรภมูใิจนะ	เลีย้งลกูจนได้ดบิได้ดทีกุคน	เป็นแม่ทีด่	ีชวนแก

คุยเรื่องเก่า	 ไปบ่อย	 ๆ	 จนแกมีก�าลังใจขึ้นมา	 วันหนึ่งลุกขึ้นมาเซ็นชื่อให้เราได้”	

ศรีวิลัยเล่าหนึ่งในเหตุการณ์ประทับใจ

	 “ชมรมตอนนี้มีแกนหลักราว	50	คน	เริ่มเรื่องสวัสดิการก่อน	สมาชิกเรา	

650	คน	ถ้าป่วยนอนโรงพยาบาลชมรมก็จะช่วย	 500	บาท	 เสียชีวิตตอนนี้เพิ่ม

จาก	3,000	เป็น	10,000	บาทได้เพิ่มจาก	เพื่อนช่วยเพื่อน	ที่เก็บจากสมาชิกมา

สมทบ	ล่าสุดก�าลังขอสถานที่จากเทศบาลเป็นที่ท�าการชมรม	เขาให้มาหนึ่งห้อง

ปรึกษากันแล้วคิดว่าน่าจะใช้พื้นที่เยอะเลยต่อรองขอเพิ่มอีกห้อง	 ก�าลังรอผล	

ถ้าได้กจ็ะสะดวกในการท�ากจิกรรมต่าง	ๆ	ของผูส้งูอาย	ุคดิกนัว่าน่าจะใช้ฝึกอาชพี

นวด	 แพทย์แผนไทยด้วย	 ให้หมอประเมินแล้วส่งมานวด	 เป็นการฟื้นฟูอาการ

เรื้อรังได้”	ประเสริฐ พัดพิมาย ประธานชมรมผู้สูงอายุต�าบลจอหอ	เล่า

		 “พดูได้ว่าส�าเรจ็ในระดบัหนึง่	 เป็นการเริม่ต้นทีด่	ี น่าจะซกั	30%	ทีล่ลุ่วงนะ

	 แต่ด้วยฐานข้อมูลที่แน่นตอนนี้จะท�าอะไรต่อก็ท�าได้	 ไม่เหมือนเมื่อก่อน	 อยาก

ท�าแต่ไม่มีข้อมูล”	กัญชิตาให้ความเห็น
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	 ส่วนที่	 ต�าบลรังกาใหญ่	 ชุมชนเก่าแก่ของโคราช	 ได้รับการตอบรับ

อย่างกระตือรือร้นในระดับสูง	โดยเฉพาะจากชมรมผู้สูงอายุและเทศบาล	แม้ว่า

การด�าเนินการจริงจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

	 “เราท�าอยู่แล้วแต่ยังไม่มีหลักการแน่ชัด	 พอทางนี้มาปั๊บเราก็คิด

ได้	 เทศบาลนี่แหละคิดได้ก่อน	 ทางสาธารณสุขด้วย	 แต่ผมไวกว่า	 ของเขาต้อง

ติดระเบียบขั้นตอน	 ของเราไม่ต้องท�าได้เลย”	 เฉลิม  พงษ์พิมาย	 ข้าราชการ

เกษียณ	 ประธานชมรมผู้สูงอายุรังกาใหญ่เล่าถึงกิจกรรมแรกหลังร่วมท�างาน

กับภาคีสาธารณสุขในพื้นที่และได้เห็นข้อมูลผู้สูงอายุจากการคัดกรอง

	 “ท�าได้เลย”	 ของตาเฉลิม	 คือการกิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง

ที่นอนติดเตียงที่บ้าน	ภายใต้ชื่อชมรมฯ

	 “เยีย่มหมูบ้่านละสองราย	ให้ประธานแต่ละหมูบ้่านเลอืกมาเลย	เยีย่มหมด

ไม่ไหว	งบเรามน้ีอย	จดังบให้รายละ	300	บาท	ซือ้ของพวกนม	โอวลัตนิ	แลคตาซอย

100	 อีก	 200	 ให้เป็นเงินติดตัว	 เขาจะได้อุ่นใจ	 พาคนลงไปเยี่ยม	 หลายครั้งคน

ที่ร่วมเยี่ยมสมทบอีกส่วนแล้วแต่กรณี	 ไปพูดคุยด้วย	 พาอสม.ไปตรวจสุขภาพ

ด้วยพร้อม	ๆ	กัน	ถ่ายรูปมาประกอบรายงานชมรมด้วย”	เฉลิมเล่า

	 แต่ผลตอบรับเกินมูลค่าเงิน	300	บาท	ประธานชมรมผู้สูงอายุอธิบาย

	 “หลายคนน�้าตาไหลเลย	 รู้สึกมีคนเห็นคุณค่าเขา	 กูอยู่มาตั้งนานไม่มี

ใครมาเยี่ยมเลย	ร้องให้	ลูกหลายเขาก็ดีใจกันใหญ่”	

	 แม้จะดูเป็นกิจกรรมเล็กน้อยหากเทียบกับหลายพื้นที่	 แต่เรียกได้ว่า	

เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชมรมผู้สูงอายุรังกาใหญ่ทีเดียว	 ที่เริ่มท�างาน

อย่างมีหลัก	มีข้อมูล	และทิศทางที่ชัดเจน

	 กว่าสบิปีตัง้แต่การตัง้ชมรมในปี	 2543	 กจิกรรมชมรมส่วนใหญ่มุง่ไปที่
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การให้การสงเคราะห์ด้านสวสัดกิารป่วยตายท่ามกลางความไม่ค่อยกระตอืรอืร้น

ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของผู้สูงอายุในพื้นที่	 ด้วยยังไม่ค่อยเห็นความส�าคัญ

ของการรวมกลุ่มเป็นทางการ	และสวัสดิการที่ไม่จูงใจมากพอ

	 “ชมรมเรามเีงนิจ�ากดั	 รายได้ได้จากการท�าผ้าป่าและเงนิบรจิาค	 ต้องหา

เพิ่มทุกปี	 เลยให้ได้ไม่มาก	 ก่อนนี้เป็นสมาชิกเราป่วยได้แค่	 500	 เสียชีวิตแค่	

1,000	 ซึ่งถ้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจจะได้ถึง	 10,000	 ก็จะจูงใจกว่า	 รัฐท�าทั่วถึง

แล้ว	 พอผมมาเป็นประธานเมื่อปี	 51	 ก็ยกเลิกตรงนี้ไป	 เอาเงินมาให้สวัสดิการ

คนอายุ	90	ปีขึ้นไปแทน	ให้ทุกคน	ปีละ	500	บาท	

	 อีกอย่างคนที่นี่ท�าเกษตรเก่ง	 ค้าขายเก่ง	 ค้าขายไปทั่ว	 เขามีความรู้

	ห็นโลก	ฐานะดีพอสมควร	มีเงินสะสมไม่ค่อยเดือดร้อน	ยังอยู่กับครอบครัวมีคน

ดูแลโดยส่วนใหญ่		แต่เขาจะพร้อมร่วมมือนะถ้ามีคนท�ามีคนน�า”	เฉลิมอธิบาย	

	 จากกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง	 ชมรมก�าลังเดินหน้าร่วมผลักดันการ

ตั้งกองทุนสวัสดิการสุขภาพชุมชนต�าบลรังกาใหญ่	ของบประมาณจาก	สป.สช.	

และเงินสมทบจากเทศบาล	 เพื่อท�าระบบสวัสดิการบนฐานข้อมูลจริงให้ผู้สูง

อายุรวมถึงวัยอื่นในชุมชน

	 ในส่วนของเทศบาล	การตอบรบัทีน่่าสนใจคอื	การปรบัวธิจ่ีายเบีย้ยงัชพี

ให้เข้ากับภาวะร่างกายของผู้สูงอายุ

	 “ผู้สูงอายุจะเคลื่อนไหวไปมาล�าบากโดยภาวะสุขภาพตามวัย	 ก่อนนี้

ต้องมารับเบี้ยยังชีพที่เทศบาล	 เราเปลี่ยนไปจ่ายถึงที่เลย	 ให้เขามารวมตัวกัน

ในชุมชนที่วัดหรือศาลาประชาคมแล้วเราเอาไปจ่ายถึงที่	 ตอนแรกก็ขัดระเบียบ	

แต่เราก็หาทางแก้ไขได้ในที่สุด	 ที่ส�าคัญก่อนนี้เขามารับที่เราต้องเสียค่ารถค่ารา

ตอนนี้ได้เต็ม	 ๆ	 500	บาทต่อเดือน”	 เกียรติภูมิ ศรีจันทร์รัตน์ นายกเทศบาล

ต�าบลรังกาใหญ่ชี้แจง

	 “มนัได้ผลมากเลย	เกนิคาด	ต้องขอบคณุ	ทมีวจิยันีเ่ก่ง	ให้แนวทางมาดี

ตอนนีเ้ราก�าลงัหาทางท�าเรือ่งพฒันาสขุภาพผูส้งูอายตุ่อหาทางให้เขาออกก�าลงักาย”

เฉลิมกล่าว

	 “มูลนิธิเข้ามาท�าให้ทางเทศบาลตื่นตัวที่จะดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น	 ปกติ

กด็แูลอยู	่พอมลูนธิเิข้ามาแนะน�าว่าแท้จรงิแล้วควรท�าอะไรบ้าง	เรากช็ดัขึน้	จดังบ

ท�าแผนรองรับได้เลย	 เป็นเรื่องที่ดี	 อยากให้เขามาช่วยให้ความรู้คนท�างาน

เทศบาลมากขึ้นด้านนี้”	เกียรติภูมิ	กล่าว
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	 ที่	 เทศบาลนครรังสิต	พื้นที่น�าร่องน้องใหม่	 แต่ขนาดพื้นที่และปัญหา

น่าจะใหญ่และซับซ้อนกว่าพื้นที่อื่นมาก	 แม้จะเพิ่งเริ่มออกเดินท่ามกลางความ

หลากหลายของจุดยืนแต่ละภาคี	 แต่การตอบรับของกลุ่มคนที่ร่วมเดินช่วงนี้	

นบัว่าอยูใ่นระดบัน่าสนใจมาก	 โดยเฉพาะด้านศกัยภาพของภาคใีนพืน้ทีท่ีพ่ร้อม

จะเปล่งพลังหากได้รับการจัดการที่เหมาะสม

		 “คนท�างานเกี่ยวข้องเริ่มคึกคักถึงการเปลี่ยนแปลง”	 จีรนันท์ บัวผัน 

พยาบาลวชิาชพี	 เทศบาลนครรงัสติ	ผูด้แูลภาพรวมศนูย์บรกิาสาธารณสขุทัง้	 4	แห่ง

ของเทศบาลฯ	กล่าวถึงทีม	อสม.	ที่เข้าร่วมกระบวนการส�ารวจคัดกรองในช่วงที่

ผ่านมา

	 “เราประสบปัญหาพอสมควร	 เพราะทีน่ีก่เ็หมอืนสงัคมเมอืงใหญ่ทัว่ไป

ทีค่นจะไม่ค่อยไว้ใจกนั	 เข้าไปถามไปส�ารวจเขากจ็ะตัง้แง่ว่าเป็นมจิฉาชพีหรอืเปล่า

คนเมืองจะไม่รู้จักกันไง	 นี่ขนาดมีการประชาสัมพันธ์แล้วนะว่าจะมีการส�ารวจ	

บางที่เขาเป็นหมู่บ้านจัดสรรนี่เข้ายากเลย	 อุปสรรคตั้งแต่ด่านแรก	 ไม่นับว่า

เข้าไปได้กจ็ะเจอคนไม่ให้ความร่วมมอื	 ยิง่ถามเรือ่งรายได้นี	่ เขาจะรูส้กึไม่อยากบอก

เดี๋ยวจะรู้ว่าฉันมีเงินเยอะอะไรอย่างนี้	ยากมาก	จากยอดผู้สูงอายุทั้งหมด	7,000	

ในทะเบียนบ้านนี่เก็บข้อมูลได้แค่	 4,000	 กว่าคน	 แค่ราวร้อยละ	 60	 แค่นั้น	

บางคนก็มีแต่ชื่อ	 ตัวไม่อยู่อย่างนี้	 ปัญหาสารพัด	 บางคนยังไม่รู้ด้วยซ�้าว่า

ส�านักงานเทศบาลอยู่ตรงไหน	มันต่างคนต่างอยู่จริง	ๆ	ไม่สุงสิงกัน	ยิ่งคนรวยนี่

เขาจะไม่พึ่งใคร	พึ่งตัวเอง	ไม่อยากร่วมกับเรา	ไม่ต้องการให้ใครมาช่วย	กระทั่ง

เทศบาลก็ไม่ให้ข้อมูล”	จีรนันท์อธิบายอย่างเห็นภาพที่ผ่านมา

	 แต่จากข้อมลูเบือ้งต้นทีไ่ด้	ท�าให้คนท�างานมคีวามหวงัทีจ่ะเหน็สถานการณ์

ปัญหาทีช่ดัเจนขึน้	และน�าไปสูท่างออกเชงิระบบทีเ่หมาะสมภายใต้การบรหิารงาน

แบบใหม่	เทศบาลนคร	แทน	เทศบาลเมืองที่ผ่านมา

	 อย่างน้อยเริ่มที่จะสามารถค้นหาตัวผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงที่อยู่จริงใน

พื้นที่ว่ามีประมาณร้อยละ	 4	 กลุ่มที่สอง	 (ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในบางเรื่อง)	

ราวร้อยละ	6	ทีเ่หลอืราวร้อยละ	90	 เป็นกลุม่แรกคอืพึง่ตวัเองได้	อาจมโีรคประจ�าตวั

แต่ช่วยเหลือตัวเองได้

	 “ที่ผ่านมา	 เราดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงเป็นจุด	 ๆ	 ตามความพร้อมใน

แต่ละช่วง	ส่วนใหญ่ก็ท�าร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ	11	ชมรม	กลไกอสม.	ศูนย์บริการ
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สาธารณสุข	 4	 ศูนย์	 นอกนั้นก็มีบริการของทางเทศบาลที่ตั้งศูนย์ให้บริการ

อุปกรณ์ทางการแพทย์คือรับบริจาคมาแล้วให้คนที่ต้องการแต่ไม่มีก�าลังซื้อไป

ใช้	และศูนย์รับส่งผู้ป่วยที่ผู้สูงอายุสามารถโทรเรียกให้ไปรับส่งโรงพยาบาลได้

	 ก่อนนี้เราก็ดูแลคนกลุ่มนี้อยู่แล้วผ่านกลไกอสม.	 โดยมีการฝึกทักษะ

แล้วลงไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน	 วันละชั่วโมงเวียนกันไป	 สัปดาห์ละสามวัน

จนัทร์	พธุ	ศกุร์	ให้ค่าเดนิทาง	100	ต่อครัง้	ท�าอยู	่	40	ราย	ถ้าจ�าเป็นกเ็อาพยาบาล

ลงด้วย	ตอนนีเ้รากเ็หน็ภาพรวมมากขึน้	เป็นระบบมากขึน้	กน่็าจะต่อยอดการดูแล

จากตรงนี้ต่อไปได้	 เรามีแผนที่จะอบรม	 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	 เพื่อไปดูแล

ทุกวันในวันที่ญาติเขาไม่อยู่	

	 สังคมที่นี่	 กลางวันญาติอาจไปท�างาน	 หรือถ้ามีญาติดูแล	 เราอาจจะ

ไปแบ่งเบาภาระให้บางช่วง	เพือ่ช่วยลดความเครยีดของผูด้แูลทีต้่องนัง่เฝ้า	ตะแคงตวั

ตลอดเวลา	 อาจจะสกั	 2-3	 ชัว่โมง	 ให้คนดแูลได้ไปเดนิเล่น	 ไปชอ็ปป้ิงมคีวามสขุ

ตรงนีม้ค่ีาส�าหรบัเขานะ	 ไม่ต้องมาเฝ้าตลอดเวลา	 ลดภาวะความเครยีดคนใน

ครอบครัวได้อีก

	 ตอนนี้ก�าลังท�าหลักสูตร	และเขียนแผนอยู่ว่าถ้าจะจัดระบบดูแลจริง	ๆ

อาจต้องมีค่าตอบแทนให้	อผส.	ด้วย	ท�างานจิตอาสาก็จริง	แต่คนต้องกินต้องใช้

ต้องมค่ีารถไปลงชมุชน	 หลายคนเขากไ็ม่ได้ร�า่รวยอะไร	 กต้็องมค่ีาอบแทนให้บ้าง

ก�าลงัดวู่าช่องทางงบประมาณ	สป.สช.	 จะสามารถท�าตรงนีไ้ด้ไหม	 จะจ้างได้ไหม

คงต้องปรึกษา	 พิจารณากันอีก	 แต่ถ้าท�าได้จะดีมาก	 ช่วยท�าให้ระบบดูแลเดิน

ได้เลยในพื้นที่เรา”	จีรนันท์ให้ภาพอนาคตที่ก�าลังออกแบบ

	 “โครงการนี้น่าจะท�าต่อเนื่อง	 แต่ผมไม่เห็นด้วยที่จะให้เป็นภาระของ

อสม.	 ไปดูแล	 เราต้องเอาลูกหลาน	 ญาติเขามาร่วมกับกับเราด้วย	 ถึงจะมี

ประสิทธิผล	 ถึงจะยั่งยืน	 ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อย	 ๆ	 เราไม่ได้อยู่กับเขา

ตลอด	24	ชั่วโมง	จากนั้นลูกหลานเขาดูแล	ฉะนั้นถ้าไม่ฝึกไม่ให้ความรู้ลูกหลาน

เขาด้วย	 จะไม่ค่อยมปีระโยชน์เตม็ที	่ ตอนนีล้กูหลานเขาดแูลแบบตามยถากรรม	

อาจจะมีความรักแต่ไม่มีความรู้”	 สมศักดิ์ สันติยานนท์ ประธานชมรม

รัตนโกสินทร์	200	ปี	และประธานอสม.	ให้ความเห็นแตกต่าง

	 “ข้อมูลที่ชัดเจนจากการคัดกรองน่าจะมีส่วนช่วยเป็นฐานการพูดคุย

ของทุกฝ่าย	 และน�าไปสู่การประสานงานและสร้างระบบดูแลที่เหมาะสมกับที่นี่

ได้”	จีรนันท์กล่าว



50

1.4 บทเรียน ระหว่างเดิน

	 “ที่ดอนชมพู	 รพสต.	 จะค่อนข้างเข้มแข็ง	 เชื่อมโรงพยาบาลชุมชนได้	

ท้องถิน่กย็นิดสีนบัสนนุงบประมาณ	ชมรมผูส้งูอายยุงัไม่ค่อยชดัเจนเท่าไร	กค่็อย	ๆ

ขยับไป	 แต่ภาคสังคมคือชุมชน	 อสม.	 เข้มแข็ง”พญ.ลลิตยา	 ผู้จัดการฯ	 พื้นที่

โคราชให้ความเห็น	ก่อนอธิบายเพิ่มเติม

	 “เมื่อคัดกรองได้ผู้สูงอายุพึ่งพิง	เจ้าหน้าที่ก็จะลงไปร่วมกับทีมประเมิน

คนไข้ละเอียด	 วางแผนการดูแลร่วมกับอาสาสมัครที่จะเป็นผู้ดูแล	 ทีม	 รพสต.	

ก็จะบอกให้อาสาสมัครว่าจะต้องมีบทบาทเข้าไปดูแลอะไรบ้าง	 แล้วทางทีม

ระดับต�าบลก็จะลงไปดูแลเป็นระยะ	ๆ

	 ที่นี่สามารถเชื่อมกับโรงพยาบาลชุมชนได้ดีมาก	โรงพยาบาลชุมชนจะ

ลงมาเป็นพี่เลี้ยงช่วยวางระบบ	 จนสามารถขยายจากดอนชมพูขยายไปต�าบล

อื่นในอ�าเภอโนนสูงได้	ก็เป็นการต่อยอดไป	ก็คงต้องให้	มสผส.	ไปจุดประเด็นให้

เขาท�างานในพื้นที่”	พญ.ลลิตากล่าว

		 “จอหอจะเป็นชุมชนเมือง	ผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะ	๑,๐๐๐	เศษ	ๆ	พอ

จะไปคดักรองกจ็ะเป็นงานใหญ่พอสมควร	 แต่เขามศีนูย์แพทย์ชมุชนเมอืง	 ทีม่ทีมี

สุขภาพจะค่อนข้างพร้อมกว่า	 มีทั้งแพทย์	 พยาบาลที่ค่อนข้างจะเป็นทีมใหญ่	

เทศบาลค่อนข้างมศีกัยภาพสงูกว่า	อบต.	ทัว่ไป	ตวัรองนายกค่อนข้างให้ความส�าคญั

	เป็นประธาน	อสม.	ด้วย	การเชื่อมงานค่อนข้างจะง่าย	

	 ชมรมผู้สูงอายุถึงจะเพิ่งตั้งได้ปีเศษ	ๆ	 แต่ก็	 active	ท�างานร่วมกับทีม

ศูนย์แพทย์ชุมชน	ทีม	อสม.	 ได้ค่อนข้างดี	มีงานอะไรที่มันจับต้องได้	 แล้วลงไป

ถึงผู้สูงอายุจริง	ๆ 	เพียงแต่พื้นฐานเขาเพิ่งจัดตั้งมาไม่นาน	ความเข้มแข็งถ้าเทียบ

กบัอาจจะยงัน้อยกว่าทีอ่ืน่	อาจต้องเสรมิศกัยภาพให้	เขาเป็นภาคสี�าคญัภาคหีลกั

เป็นเหมือนกระบอกเสียงสะท้อนความต้องการของท้องถิ่นให้ภาคีเกี่ยวข้อง

	 ตอนนี้เขาก็สามารถคัดกรองได้ทั้ง	 ๑,๐๐๐	 กว่าคนในพื้นที่ได้แล้ว	

อยู่ในระหว่างจัดระบบการดูแล	 นอกจากนี้เขาร่วมกับจิตแพทย์ในโรงพยาบาล

มหาราชพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาหลงลืมเป็นดีเมนเชียร์หรือ

อัลไซเมอร์ในพื้นที่	อาจจะได้เป็นโมเดลอีกรูปแบบหนึ่งที่จะเสริมเข้ามา”	

พญ.ลลิตาอธิบาย

	 “รังกาใหญ่	 ชมรมค่อนข้างเข้มแข็ง	 มีการจัดระบบเพื่อนเยี่ยมเพื่อน
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ในพื้นที่	 อะไรที่ชมรมสามารถดูแลได้ก็จะเข้าไปช่วย	 ท�างานร่วมกับอาสาสมัคร	

ท้องถิ่น	 และเจ้าหน้าที่	 รพสต.	 ในการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย	 พอเราไปเสริม	

มันก็เคลื่อนไปได้	เป็นระบบเร็วขึ้น

	 เขาจะมีความเข้มแข็งแล้วระดับหนึ่ง	 เราจะเหมือนเข้าไปชี้แนะ	 ชี้เป้า	

เรื่องสร้างเครือข่าย	 เสริมความรู้	 มสผส.	 เขาก็จะมีองค์ความรู้มาให้	 เราก็จะมี

หน้าทีป่ระสานแล้วกเ็ชือ่มโยงถ่ายทอดไปถงึพืน้ที	่ แล้วช่วยจดัระบบการดแูลร่วมกนั

อาจต้องประสานโรงพยาบาลชุมชนให้เข้ามาร่วมทีมเพราะตอนแรกอาจจะยัง

ไม่รู้ว่ามีการท�างานอย่างนี้	“	

	 “โดยภาพรวมการดูแลระยะยาวในโคราช	 น่าจะอยู่ในระดับที่พอใจ

ระดบัหนึง่	 มกีารเคลือ่นงาน	 ตอนนีท้กุพืน้ทีเ่คลือ่นไปใกล้เคยีงกนั	 ไม่ต่างกนัมาก

เพียงแต่อาจจะเด่นบางพื้นที่เพราะเริ่มงานก่อน	 พอเราเริ่มมาแลกเปลี่ยนกันใน

จังหวัด	พื้นที่อื่นก็จะเคลื่อนตาม	

	 แต่ละที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง	 จับต้องได้เป็นรูปธรรม	 เพียงแต่ว่าเราจะ

ไปเสริมอย่างไรให้มันเป็นระบบต่อเนื่อง	ยั่งยืน	ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้สูงอายุในพื้นที่จริง	ๆ	ต้องมีการปรับรูปแบบ	ประเมินเป็นระยะ	ๆ	“	ผู้จัดการฯ	

พื้นที่โคราชกล่าว

	 ด้าน	 รังสิต	 จีรนันท์กล่าวว่า	 น่าพอใจส�าหรับการเริ่มต้นซึ่งมีทิศทาง

ที่ดี	 หากแบบคัดกรองประมวลผลเสร็จ	 น่าจะเห็นภาพการขับเคลื่อนชัดเจนขึ้น	

เช่นเดียวกับการท�างานร่วมกับภาคีต่าง	ๆ	

	 เหล่านีค้อืส่วนหนึง่ความชดัเจนทีเ่ริม่มากขึน้ตามล�าดบั	 ส�าหรบัการเริม่

ขบัเคลือ่นการด�าเนินการ	ภายใต้มิติการดูแลระยะยาวผู้สูงวัยกลุ่มพึ่งพิงในพื้นที่

น�าร่องในระยะเริ่มต้นนี้	

	 “การส�ารวจคัดกรองเดินหน้าไปแล้ว	 การตอบรับจากภาคีอยู่ในระดับ

ดีพอสมควร	 เช่นเดียวกับการอบรมเพิ่มทักษะให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุระดับพื้นที่ก็เริ่ม

แล้วในหลายพื้นที่	“	พญ.ลัดดา	ให้ภาพรวม

	 “การคัดกรองที่โคราช	 10	 พื้นที่	 (จากทั้งหมด	 11	 พื้นที่)	 ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากอปท.	 ที่สิงห์บุรีทั้ง	 7	 พื้นที่	 น�าไปใช้โดยประยุกต์

เข้ากบัแบบคดักรองกรมอนามยัทีท่�าอยูก่่อนหน้านีอ้ย่างต่อเนือ่งอยูแ่ล้ว	โดยเพิม่เตมิ

เนื้อหาบางส่วนเข้าไปให้ครบถ้วน	 ด้านปทุมธานี	 ท�าการส�ารวจแล้ว	 1	 พื้นที่	

(เทศบาลนครรังสิต)	มีการปรับเพิ่มข้อมูลที่ส�ารวจตามความต้องการใช้งานของ
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พื้นที่	 (เช่นอาชีพ	 สภาพบ้าน	 ฯลฯ)	 โดยได้ใช้งบประมาณกองทุนสุขภาพต�าบล

ร่วมกับงบสนับสนุนบางส่วนของ	มส.ผส.	ก�าลังอยู่ระหว่างประมวลผล	ส่วนอีก

สองพื้นที่ก�าลังอยู่ระหว่างการปรับใช้แบบคัดกรอง	“

	 ส่วนที่ประมวลผลการคัดกรองเสร็จแล้วเริ่มน�าเข้าสู ่กระบวนการ

วางแผนผ่านวงเดือนล�าดวนของพื้นที่

	 “โคราชและสงิห์บรุ	ี มกีารจดัวงเดอืนล�าดวนแล้ว	 ขณะทีป่ทมุธานยีงัอยู่

ระหว่างการด�าเนินการ”	

	 ในขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการคัดกรองซึ่งเป็นระบบมากขึ้นนั้น

ถกูน�าไปใช้ตามความพร้อมของแต่ละพืน้ทีใ่นการดแูลผูส้งูวยักลุม่พึง่พงิ	 ระหว่าง

ที่การออกแบบระบบใหญ่ก�าลังด�าเนินการ

	 “ที่โคราชมีการอบรมท�าหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงาน

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัด	 (พมจ.)	 ที่สิงห์บุรี

พัฒนาทักษะคนดูแลต่อยอดจากงานอสม.และโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนที่ท�าอยู่

ในพื้นที่	 ส่วนที่ปทุมธานี	 แยกกันท�าตามความพร้อม	 อย่างรังสิตอบรมทักษะผู้

ดูแลต่อเป็นปีที่สองด้วยงบกองทุนสุขภาพต�าบลและเตรียมสร้างอาสาสมัคร

เพิ่มจากญาติผู้สูงอายุพึ่งพิงที่สนใจ	 โดยใช้หลักสูตรกรมอนามัย	 อีกสองพื้นที่

ของปทุม	 ระแหงกับหนองสามวัง	 อยู่ระหว่างเตรียมการพัฒนาทักษะผู้ดูแลฯ

หลงัจากนีท้ัง้สามจงัหวดัมแีผนจดัเวทนีกัวชิาชพีและอผส.	เพือ่ถ่ายทอดประสบการณ์

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน”

	 “มีการด�าเนินการที่โดดเด่นใน	8	จาก	21	พื้นที่น�าร่อง	4พื้นที่ของโคราช	

คือดอนชมพู	นากลาง	บึงอ้อ	และจอหอ	เด่นเรื่องการคัดกรองโดยสามพื้นที่แรก

ประมวลผลเสร็จแล้วเข้าสู่การวางแผนแล้ว	 3	 พื้นที่ในสิงห์บุรี	 คือ	 ท่างาม	

โพประจักษ์	 เด่นเรื่องชุมชน	 (อบต.	 อผส.และรพ.สต.)	 สามารถประสานจัดทีม

สหวิชาชีพลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ	 ส่วนอีกพื้นที่	 บ้านแป้งเด่นเรื่องชุมชนสามารถ

เชื่อมโยงท�างานกับโรงพยาบาลชุมชนได้ดี	และอีก	1	พื้นที่ในปทุมธานี	คือรังสิต	

เด่นเรื่องการมีศูนย์บริการยืมเครื่องกายอุปกรณ์และจัดระบบ	 อผส.ลงไปดูแล

ผูส้งูอายเุบือ้งต้นถงึบ้านแต่ยงัขาดการเชือ่มกบัโรงพยาบาลชมุชน”	พญ.ลดัดากล่าว
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การสร้างงาน อาชีพและรายได้แก่ผู้สูงวัย
 

	 นอกจากด้านสุขภาพ	 ด้านเศรษฐกิจเป็นอีกมิติที่ผู้สูงวัยต้องการ

การดูแลอย่างจริงจัง	 ผู้สูงอายุต้องมีรายได้อย่างน้อยเพียงพอส�าหรับการมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขั้นพื้นฐาน	

	 ปัจจบุนัผูส้งูอายไุทยจ�านวนมากยงัชพีอยูด้่วยการรบัเบีย้ยงัชพีถ้วนหน้า

500	 บาทต่อเดือนจากรัฐบาล	 และมีรายได้เสริมอีกส่วนจากลูกหลานที่มักจะ

ไม่แน่นอนและไม่สม�่าเสมอ	 เนื่องจากส่วนใหญ่หยุดท�างานตามค่านิยมสังคม	

ค�าถามคือ	 รายได้ดังกล่าวเพียงพอส�าหรับการมีคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานทุกวัน

นี้ได้หรือ

	 แนวโน้มที่น่าเป็นห่วงคือ	 ศักยภาพการแบกรับภาระการดูแลด้านนี้

ของลูกหลาน	 (วัยแรงงาน)	 ก�าลังลดลงตามล�าดับ	 การศึกษาล่าสุดระบุว่า	

สดัส่วนคนวยัแรงงานทีจ่ะดแูล	 (รวมถงึแบกรบัภาระด้านเศรษฐกจิ)	 ผูส้งูอายลุดลง

จากปัจจุบัน	6	ต่อ	1	(วัยแรงงาน	6	คนต่อผู้สูงอายุ	1	คน)	เหลือเพียง	4	ต่อ	1

	 ขณะที่การศึกษาหลายชิ้นระบุว่า	 คนวัยสูงอายุนั้นโดยศักยภาพด้าน

กายภาพแล้วยังสามารถท�างานได้	 และอาจจะท�าได้ดีถึงขั้นจ�าเป็นส�าหรับงาน

มิติที่ 2

บทที่ 2
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บางประเภทซึ่งต้องการประสบการณ์และภูมิปัญญาสูง	 ซึ่งผู้สูงวัยพร้อมด้วย

คุณสมบัติข้อนี้	

	 ทางออกทีน่่าสนใจทีส่ดุคอืให้ผูส้งูวยัมงีานท�า	 ส่วนหนึง่เพือ่สร้างรายได้

เพิ่มหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	อีกส่วนเพื่อสร้าง	“คุณค่า”	ด้านจิตใจ

และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงวัย	 ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องส�าคัญและ

จ�าเป็นมากส�าหรับคนวัยนี้	

	 อาจเรยีกได้ว่า	แปร	“ภาระ”	เป็น	“ต้นทนุ”	สร้างมลูค่าให้สงัคมทีเ่หมาะสม

กับยุคสมัย

 

2.1 ความจ�าเป็นและสถานการณ์

	 ความจ�าเป็นของการด�าเนินการในมิติการสร้างงาน	 อาชีพและรายได้

แก่ผูส้งูวยั	 เหน็ได้ชดัเจนจากสถานการณ์รายได้	 ภาวะการท�างานซึง่เป็นแหล่งรายได้

และเงนิออมของผูส้งูวยั	 ส่วนงานทีเ่หมาะสมส�าหรบัผูส้งูวยันัน้ต้องพจิารณาจาก

ศักยภาพของท่านที่มีอยู่เป็นส�าคัญ

 ด้านรายได้ 

	 ในผู้สูงวัย	 7.7	ล้านคน	 (ปี	 2552)	มี	 5.6	ล้านคน	 ร้อยละ	80	 (ทุก	 ๆ	

4	 ใน	 5	 คน)	 มีรายได้หลักจากการรับเบี้ยยังชีพ	 500	 บาทต่อเดือนจากรัฐบาล	

ส่วนหนึ่งได้รับรายได้อีกส่วนในจ�านวนและความถี่ที่แตกต่างกันจากลูกหลาน

ด้านอาชีพหรือภาวะการมีท�างาน

	 ในปี	2552	ในผู้สูงอายุไทยทั้งหมด	7.7	ล้านคน	เกือบ	5	ล้านคน	ไม่ได้

ท�างาน	คิดเป็นร้อยละ	62.8	โดยผู้หญิงไม่ท�างานมากกว่าผู้ชาย	คิดเป็นร้อยละ	

72.4	และร้อยละ	50.6	ตามล�าดับ	

	 นั่นคือในผู้สูงอายุทุก	ๆ	3	คนมี	2	คนไม่ได้ท�างานแล้ว	มีผู้สูงอายุหญิง

เพียง	1	ใน	4	คนและผู้สูงอายุชาย	1	ใน	2	คนที่ยังคงท�างานอยู่	หรือคิดง่าย	ๆ	ว่า

เกินครึ่งของผู้สูงอายุทั่วประเทศทุกภาคไม่ได้ท�างานแล้ว	

	 ในกลุ่มที่ท�างานราว	3	ล้านนั้น	กว่าครึ่งเป็นการท�างานในภาคเกษตร	

(ร้อยละ	58.6)	

	 ในแง่สถานภาพ	 ส่วนใหญ่ท�างานประกอบกิจการส่วนตัวไม่มีลูกจ้าง	

(ร้อยละ	62)	หรือช่วยธุรกิจครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง	 (ร้อยละ	19)	 โดยเป็น
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ลูกจ้างภาคเอกชนร้อยละ	13	และลูกจ้างรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเพียงร้อยละ	2

	 ร้อยละ	 91	 ของผู้สูงอายุที่ท�างาน	 เป็นแรงงานนอกระบบ	 ไม่มีอายุ

เกษียณชัดเจน	 ขาดหลักประกันความมั่นคงด้านรายได้	 การคุ้มครองสวัสดิการ

และการได้รับสิทธิอันควรตามกฎหมายแรงงาน	นอกจากเกษตรกร	แล้ว	ผู้สูงวัย

กลุ่มแรงงานนอกระบบรวมถึง	 กลุ่มที่มีรายได้ประจ�าจากท�างานอิสระและ

รับจ้างทั่วไป	เช่น	รับจ้างท�าการเกษตรตามฤดูกาล	ประมง	การรับจ้างผลิตของ	

คนใช้	 รับจ้างท�างานตามบ้าน	รับจ้างขับรถสาธารณะ	 (ตุ๊กตุ๊ก	มอเตอร์ไซด์หรือ

แท็กซี่)	 รับจ้างขับรถส่วนบุคคลต่าง	 ๆ	 เป็นต้น	 ซึ่งรวมแล้วมากถึง	 2.8	 ล้านคน	

คิดเป็นร้อยละ	91	ของผู้สูงอายุที่ท�างานในปี	2552

	 นั่นคือมีเพียง	ร้อยละ	9	หรือ	ไม่ถึงสามแสนคน	ที่เป็นแรงงานในระบบ

ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีหลักประกันด้านรายได้	

	 โดยกลุ่มนี้	 (ลูกจ้างรัฐบาล	 รัฐวิสาหกิจและเอกชน)	 จะมีรายได้เฉลี่ย	

6,831	บาทต่อเดือน	ส�าหรับการท�างานสัปดาห์ละ	44	ชั่วโมง	 (วันละ	8	ชั่วโมง

โดยประมาณ)	 ผูส้งูอายชุายมรีายได้เฉลีย่มากกว่าผูส้งูอายหุญงิสองเท่า	 (	 8,775

และ	3962	บาทต่อเดอืนตามล�าดบั)	ผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลมรีายได้เฉลีย่มากกว่า

นอกเขตกว่าสามเท่า	(14,157	และ	3,485	บาทต่อเดอืนตามล�าดบั)	และผูส้งูอายุ

ในเขตกรงุเทพฯ	มรีายได้มากทีส่ดุ	 (25,919	บาทต่อเดอืตามด้วยผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่น

ภาคกลาง	 (6,160	 บาทต่อเดือน)	 ภาคใต้	 (4,694	 บาทต่อเดือน)	 ภาคอีสาน	

(3,717	บาทต่อเดือน)	และต�่าสุดภาคเหนือ	(3,223	บาทต่อเดือน)	

 ด้านภาวะเงินออม 

	 แม้จะไม่มีสถิติยืนยันชัดเจน	 แต่ผู้เกี่ยวข้องเห็นตรงกันว่า	 มีผู้สูงวัย

เพียงส่วนน้อยที่จะมีเงินออมมากพอที่จะด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพจนสิ้น

อายุขัย	 ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว	 แม้ว่าสถิติภาพรวมการออมคนทุกวัยใน

ประเทศจะสูงราวร้อยละ	11.6	(การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึ่งจับจ่ายใช้สอย)	

ในปี	2552	ซึ่งคนทั้งประเทศมีรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยส่วนบุคคล	87,288	บาท
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ต่อคน	รายจ่ายส่วนบุคคล	77,123	บาทต่อคน	และเงินออมส่วนบุคคล	10,165	

บาทต่อคน

 ด้านศักยภาพผู้สูงวัยในการท�างาน

	 แม้จะยังไม่มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบชัดเจนอย่างครอบคลุม

ทั้งประเทศ	 แต่หากพิจารณาจากโครงการด้านอาชีพที่ผู้สูงอายุทั้งรายชมรม	

รายกลุ ่มและรายบุคคลเสนอเข้ามาขอรับการสนับสนุนด้านเงินกู ้ยืมจาก

กองทุนผู้สูงอายุและได้รับการอนุมัติในปี	 2552	 จะเห็นว่ามีความหลากหลาย

ของอาชีพสูงมาก	 ซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายของศักยภาพผู้สูงอายุได้ใน

ระดับหนึ่ง

	 กจิกรรมของโครงการทีอ่นมุตัแิก่ชมรมผูส้งูอายแุบ่งเป็นหลกั	 ๆ	 6	 ด้าน	คอื

	 1.	 กิจกรรมส่งเสริมความรู้และฝึกอบรมผู้สูงอายุด้านต่าง	 ๆ	 เช่นด้าน

การปลูกพืชสมุนไพร	การจัดสวัสดิการชุมชน	การส่งเสริมอาชีพท�าดอกไม้จันทน์	

พวกหรีดหรือดอกไม้แห้ง	 น�้ามันเหลือง	 หน่อไม้ดองเปรี้ยว	 น�้ายาเอนกประสงค์	

จักสาน	ท�าเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่	หรือแปรรูปอาหารสมุนไพร	เป็นต้น

	 2.	กิจกรรมดูแลสุขภาพ	เช่นนวดแผนไทย	การฝึกสมาธิ	ปาถกฐาธรรม	

บวชชีพราหมณ์	การอบรมพิธีกรรมทางศาสนา	เป็นต้น

	 3.	 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา	 เช่นถ่ายทอดดนตรีไทย

การร้องเพลงพืน้บ้าน	 การผลติเครือ่งดนตรพีืน้บ้าน	 การแสดงพืน้ถิน่	 ศลิปะการต่อสู้

โบราณ	จักสาน	ทอผ้า	เล่านิทานพื้นบ้าน	สมุนไพร	และบายศรี	หมอสู่ขวัญ	เป็น

	 4.	 กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งผู้น�าองค์กรและเครือข่าย	 เช่นกิจกรรม

เชื่อมสามัคคีครอบครัว	หรือเครือข่าย	การสัมมนาเป็นต้น

	 5.	กิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในพื้นที่

สาธารณะ

	 6.กิจกรรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านหรือชุมชนด้านกิจกรรมของ

โครงการที่อนุมัติส�าหรับผู้สูงอายุรายกลุ่มและรายบุคคล	 ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม

ที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตร	 รวมถึงปศุสัตว์และประมง	 ค้าขาย	 รับจ้าง	 บริการ

และหัตถกรรม	

	 ในปี	 2552	กองทุนผู้สูงอายุซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนให้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

ได้กู้ยืมยืนไปท�าการประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย	 ได้ปล่อยกู้ไปรวม	 3,138	

โครงการส�าหรับรายบุคคล	 และ	 22	 โครงการส�าหรับรายกลุ่ม	 (ไม่เกิน	 5	 คน)	
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โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตร	 คิดเป็นวงเงินที่อนุมัติรวม	

53	ล้านบาท	และอีก	200	โครงการส�าหรับชมรมผู้สูงอายุ	(วงเงิน	29	ล้านบาท)

นอกจากนี้มีกิจกรรมอีกส่วนที่สะท้อนศักยภาพผู ้สูงอายุด้านเป็นวิทยากร	

ถ่ายทอดประสบการณ์และเป็นอาสาสมัคร	 ที่เห็นได้จากกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนา

การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	พม.	12	แห่งทั่วประเทศได้ด�าเนินการ

2.2 ทิศที่ไป ระบบที่ต้องการ

 

	 หนึง่ในกจิกรรมอาชพีเพือ่สร้างรายได้อนัดบัต้น	 ๆ	คอืการผลติสนิค้าชมุชน

 ภทัรพีนัธ์ พงศ์วชัร์ ผูเ้ชีย่วชาญด้านการส่งเสรมิอาชพี	 กล่าวว่า	 ความ

ชดัเจนเรื่องความต้องการท�าและเป้าหมาย	 ตลอดจนทัศนคติในการท�า	 เป็น

ปัจจัยเบื้องต้นที่ต้องพิจารณาส�าหรับการด�าเนินการเรื่องสร้างงานสร้างอาชีพ

ให้ทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มผู้สูงวัย

	 “ค�าถามแรกที่ต้องตอบให้ได้คือ	 เป็นความต้องการของผู้สูงอายุไหม”

ภัทรีพันธ์	ซึ่งปัจจุบันเป็นทั้งผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชนและผู้จัดการ

ร้านสินค้าชุมชน	ศุภพัฒ	เกริ่น

	 หากใช่	ค�าถามต่อมาคือเรื่องเป้าหมาย
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	 “จะท�าเพื่อสร้างรายได้	 หรือเพื่อเป้าหมายอื่น	 เช่นเพื่อการรวมกลุ่ม	

เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กลุ่ม	เพื่อเป็นงานอดิเรกยามว่าง	เป็นต้น

	 หากต้องการท�าเพือ่รายได้	กต้็องคดิไว้เป็นอนัดบัแรกเลยว่า	ต้องท�าของ

ที่ขายได้	จะผลิตอะไรต้องผลิตที่ตลาดต้องการ	ต้องมีคนซื้อ”ภัทรีพันธ์กล่าวต่อ

	 จากนั้นจึงเป็นเรื่องหลักคิดในการด�าเนินการ	 บนพื้นฐานว่าควรเป็น

อาชีพที่ท�าได้ในพื้นที่ชุมชนโดยสมาชิกในชุมชนเอื้อต่อวิถีการด�าเนินชีวิตของ

คนในชุมชน	

	 “ภูมิปัญญา	 วัตถุดิบ	 และตลาด	 คือปัจจัยต้นทุนที่ต้องพิจารณาเป็น

หลัก	 3	ประการ	 เพื่อดูว่าหาอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในชุมชนคือ	 ควรเป็น

อาชีพที่คนในชุมชนมีต้นทุนภูมิปัญญาหรือประสบการณ์อยู่แล้ว	 หรือมีวัตถุดิบ

ในชุมชน	หรือมีตลาดในชุมชน”	ภัทรีพันธ์อธิบาย

	 เมื่อเลือกอาชีพที่เหมาะสมได้แล้ว	 ต้องเข้าใจว่าทุกอาชีพมีกิจกรรม

หลัก	 3	 ด้าน	 คือ	 การผลิต	 การจัดการ	 และตลาด	 ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนา

ธุรกิจชุมชนอธิบาย

	 “ด้านการผลติกจ็ะมเีรือ่งทีต้่องคดิคอื	 ท�าอะไรคอืผลติภณัฑ์	 ท�าอย่างไร

คือกระบวนการผลิต	ท�าเมื่อไร	และใครท�าซึ่งคือผู้สูงอายุรายบุคคลหรือรายกลุ่ม	

 ด้านการจัดการแบ่งออกเป็น	3	ด้านคือ	การจัดการด้านระบบการผลิต

คือผลิตรายคนหรือรายกลุ่ม	 หากเป็นรายกกลุ่มจะร่วมกันผลิตหรือแยกกันผลิต	

การจัดการด้านวัตถุดิบซึ่งต้องคิดรายละเอียดเรื่องต้นทุนด้วย	 และการจัดการ

ด้านบญัชแีละการเงนิ	ซึง่ต้องมรีะบบทีด่	ีชดัเจน	ตรวจสอบได้	การท�าบญัชกีารเงนิ

ต้องมีการบันทึกทุกอย่างและครอบคลุมเรื่องต้นทุน	ยอดขาย	ก�าไร

	 กติกาที่ชัดเจน	และความโปร่งใสตรวจสอบได้	เป็นสิ่งจ�าเป็น	มิเช่นนั้น

อาจจะเกดิกรณ	ีเงนิเข้ามาทางประต	ูความสามคัคหีนอีอกไปทางหน้าต่าง	ได้ง่าย	ๆ”	

	 ด้านตลาด	คอืการตอบว่าจะน�าไปขายเพือ่สร้างรายได้ทีไ่หน	โดยหลกัการ

ควรเริ่มจากการมองตลาดภายในชุมชนก่อนเพราะจะสะดวกเรื่องการขนส่ง	

การมองความต้องการและการตอบรบัของตลาดได้ดกีว่า	 สะดวกกว่าซึง่กจ็ะมผีล

ท�าให้ต้นทนุต�า่กว่าด้วย	จากนัน้ค่อยไต่ระดบัไปมองตลาดระดบัจงัหวดั	ระดบัประเทศ

และส่งออกหากเป็นไปได้”	ภัทรีพันธ์สรุปหลักการส�าคัญที่ควรรู้และเข้าใจ

	 เหล่านี้เป็นหลักการที่สามารถใช้ได้กับการส่งเสริมอาชีพส�าหรับคน

ทุกกลุ่ม	 แต่ส�าหรับกลุ่มผู้สูงวัยมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษเพิ่มเติมคือ	
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ปัจจยัข้อจ�ากดัด้านสขุภาพ	กายภาพและ	ศกัยภาพและความปลอดภยั	ภทัรพีนัธ์	ย�า้

	 หวัใจแห่งความส�าเรจ็คอืการวเิคราะห์ตลาด	 และการมนีวตักรรม	 ซึง่จะน�า

ไปสูก่ารปรบัปรงุส่วนทีจ่�าเป็นทกุด้าน	 ทัง้ผลติภณัฑ์เช่นการออกแบบบรรจภุัณฑ์	

การผลิต	ช่องทางการตลาด	และอื่น	ๆ	ภัทรีพันธ์กล่าว

	 “ต้องคิดและท�าให้ครบวงจร	 วิเคราะห์ตลาดให้เป็นพร้อมกับการมี

นวตักรรมตลอดในทกุเรือ่ง	 เช่นแทนทีจ่ะขายผ้าทอ	 อาจจะต้องคดิว่ามคีวามต้องการ

ใช้ผ้าในพืน้ทีอ่ย่างไรบ้าง	 ถ้าต้องใช้ผ้าม่านโรงเรยีน	 ชดุนกัเรยีนอยูแ่ล้วกป็ระยกุต์

ผ้าทอให้สามารถน�าไปใช้งานเหล่านั้น	 ทั้งท�าสัญญาซื้อขายกันโดยตรง	 หรือจะ

ประยุกต์เป็นของขวัญเวลาโรงเรียนต้องใช้	 รับมาเสร็จก็ใช้งานได้จริง	 เหล่านี้

เป็นตัวอย่างสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมซึ่งต้องการความคิดวิเคราะห์ประกอบกับ

การสร้างสรรค์”	ภัทรีพันธ์อธิบาย

	 ดงันัน้	ไม่สามารถคาดหวงัให้ผูส้งูอายดุ�าเนนิการเองทัง้หมดทกุกระบวนการ

จึงต้องการพี่เลี้ยง	และพี่เลี้ยงที่เหมาะสมที่สุดคือ	องค์กรท้องถิ่นอย่าง	อบต.

	 “เราก็ไม่ควรคาดหวังให้ผู้สูงอายุคิดเองท�าเองทั้งหมด	 เพราะด้วยวัย	

ศักยภาพต่าง	ๆ	ของท่านจะมีข้อจ�ากัด	คือหากในกรณีที่ท่านท�าได้หมดเองก็จะ

ดีมาก	 แต่โอกาสเจอความพร้อมเช่นนั้นก็ไม่ง่าย	 ทางออกคือควรมีพี่เลี้ยงที่จะ

คุมภาพรวม	คอยส่งเสริมสนับสนุนในด้านที่ท่านอาจมีข้อจ�ากัด	โดยเฉพาะด้าน

การตลาดและด้านการจัดการ

	 พี่เลี้ยงที่น่าสนใจคือ	 องค์กรท้องถิ่นอย่าง	 อบต.	 ที่น่าจะเข้ามาท�า

บทบาทส�าคัญในการเป็นเจ้าภาพ	 ดูแลภาพรวมอย่างเป็นระบบและครบวงจร	

โดยเฉพาะบทบาทการเชื่อมประสานงาน	 การมองหาและด�าเนินการเรื่องตลาด

ในชุมชนอยู่ในขอบเขตที่อ�านาจหน้าที่เขาท�าได้	 เขายังเป็นลูกค้าด้วยหากสินค้า

ที่ผลิตเป็นสิ่งที่อบต.ต้องใช้อยู่แล้ว

 ภาคราชการ	 ควรถอยออกมามีบทบาทสนับสนุนด้านต่าง	ๆ	ที่จ�าเป็น	

เช่นการประสานและจัดหาวัตถุดิบ	สนับสนุนทรัพยากรต่าง	ๆ

	 การสนับสนุนส�าคัญคือภาควิชาการจากภายนอกที่จะคอยช่วยเป็น

ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงอีกแรง”	ภัทรีพันธ์อธิบายภาพระบบที่ควรเป็น	ข้อเสนอจาก

ประสบการณ์ท�างานหลายทศวรรษของเธอ
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2.3 การริเริ่ม เรียนรู้ จากพื้นที่น�าร่อง

2.31 ประกายหวัง จากฝั่งแม่น�้าน้อย

 “แหม..นกึว่าใคร เข้ามา เข้ามาข้างในก่อน เดนิบนไม้กระดาน

นัน่แหละ ระวังลื่นนะ น�้าเพิ่งลดเมื่อเช้า” เสียงทักทายดังจากใต้ถุน

บ้านทรงไทยหลังคาสูงแบบภาคกลาง เมือ่รถจอดนิง่ข้างป้าย ทีท่�าการบ้าน

ผูใ้หญ่บ้านหมู ่๒ ต.โพประจกัษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

	 “มานัง่นีเ่ลย..	ไปไงมาไงถงึได้แวะมาได้	อาจารย์สบายดนีะคะ	ไม่ได้เจอกนั

นานเลย”	ยายประเสริฐ ใจช�านิ	เจ้าของบ้านวัย	74	เงยหน้ามาพูดและเชื้อเชิญ

ให้แขกที่ไม่ได้นัดหมายนั่งพลางขยับข้าวของบนแคร่ไม้ให้มีที่ว่าง	 ก่อนเริ่มต้น

ไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบ

	 แขกที่ยายประเสริฐเรียกว่า	“อาจารย์”	คือ	สมศักดิ์ มุกทอง ประธาน

ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลท่าช้าง	และวิรัตน์ สายสุวรรณ ครูภูมิปัญญาดีเด่น

จังหวัดสิงห์บุรีและผู้สูงอายุดีเด่น	 ซึ่งท�างานชุมชนร่วมกับคุณยายมาหลายปี	

อกีทัง้โพประจกัษ์เป็นต�าบลเลก็	ๆ	ชมุชนเกษตรกรรมทีม่ปีระชากรเพยีง	3,588	คน

(985	 ครัวเรือน)	 จึงไม่ใช่เรื่องแปลก	 ที่คนนี่จะคุ้นกันฉันญาติมิตรทั้งชุมชน

“ปั่นก้านดอกไม้นะจ๊ะ”	 เจ้าของมวยผมสีดอกเลาตึงเรียบอธิบายเมื่อเห็นแขก

อีกคนที่แปลกหน้าให้ความสนใจกับกิจกรรมคล่องแคล่วในมือ	
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	 “ยายท�าแต่ส่วนก้าน	ท�าเสรจ็กใ็ห้คนอืน่เขาไปท�าต่ออกีจนเสรจ็	ใครถนดั

อะไรก็ท�าส่วนนั้น	กลีบดอกบ้าง	 ใบบ้าง	 รับมาท�าที่บ้าน	100	อันเขาให้	2	บาท	

ท�าแล้วเพลนิด	ีได้ตงัส์ด้วย	กด็กีว่านัง่	ๆ	นอน	ๆ	อยูเ่ฉย	ๆ	เราเป็นเบาหวาน	ท�าไป

ก็ได้บริหารนิ้วมือข้อมือไปด้วย	ว่างก็ท�า	เมื่อยก็เอนหลังงีบ	ไม่ก็อ่านหนังสือสวด

มนต์”

	 “ตะกร้านี่ไม่ได้ท�าเอง	 ลูกสะไภ้เค้าสาน	 ก้านดอกยายนี่ได้เท่าไรยังไง

เขาก็ช่วยจัดการให้หมด”

	 “คนบ้านนอกเราอยู่เฉย	ๆ	ไม่เป็นกันหรอก	ท�านาท�าสวนจนชิน	คนแก่

แถวนีถ้้าไม่ไปวดักอ็ยูบ้่านท�าของพวกนี	้ ชมรมของอาจารย์เค้าส่งเสรมิ”	 คณุยาย

เล่าอย่างอารมณ์ดี	ก่อนขยับกายคล่องแคล่วชวนแขกหน้าใหม่ไปดูแปลงตะไคร้

ที่ดูแลเองกับมือ	พร้อมพาเยี่ยมชมต้นไม้รอบ	ๆ	บริเวณบ้านที่แกบอกเป็น	“เรือน

หอ”และอยู่มาตลอด	

	 “มีโอกาสผ่านมา	ก็แวะมาหาเที่ยวบ้านยายอีกนะจ๊ะ”	ประโยคสุดท้าย

หลังค�าอวยพรและเอ่ยร�่าลากันหลายหน	หากมีโอกาสได้พบเจอ	พูดคุย	คงยาก

ที่ใครจะลืมรอยยิ้มโชว์ฟันซี่ด�าเปราะสีแดงหมากของคุณยาย

	 ...
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	 ห่างออกไปไม่ไกลจากละแวกบ้านยายประเสริฐนัก	 ในบ้านคอนกรีต

ชัน้เดยีว	หญงิสงูวยัร่างท้วมก�าลงัง่วนกบัทางมะพร้าวทีเ่หลาเสรจ็แล้วก�าใหญ่ในมอื	

	 ภายในรั้วคอนกรีตที่กั้นตัวบ้านออกจากพื้นที่สวนภายนอก	 อุดมไป

ด้วยข้าวของนานาชนดิจดัวางอยูเ่ป็นกลุม่ตามมมุต่าง	 ๆ	 ราวมหีมวดหมูเ่ป็นของ

ตัวเอง	 ในโรงเก็บของข้างบ้านเป็นพื้นที่ของชิ้นส่วนต้นมะพร้าวทั้งทางมะพร้าว

ที่เหลาเอาใบออกแล้ว	ยังไม่ได้เอาออก	มัดเป็นกองไม่ห่างกัน	กระทั่งใต้หลังคา

สังกะสีที่ยื่นออกจากตัวบ้านเพื่อกันฝนสาดยังเป็นที่อยู่ของกลุ่มเครื่องสานไม้ไผ่

จ�าพวกกระบุง	 ทะนาน	 ตะกร้าและกระจาดต่าง	 ๆ	 บ่งบอกได้อย่างดีถึงความ

หลากหลายของกิจกรรมที่เจ้าของบ้านท�าอยู่และเคยท�า

	 “โลละ	8-10	บาท	เขาซือ้ไปท�าไม้กวาดทางมะพร้าวจ๊ะ	ท�าเสรจ็เขากข็ายได้

อันละ	30”	ทองค�า เครือทอง	คุณยายหมาด	ๆ	วัย	61	อธิบายสนนราคาทาง

มะพร้าวที่เหลาแล้วก�าใหญ่ในมือที่ตัวเองขยับมัดอย่างคล่องแคล่ว	

	 “เกบ็มาจากหน้าบ้านนีแ่หละ	มนัร่วงกเ็กบ็มา	บางทคีนเขากเ็กบ็มาให้ด้วย

ไม่ต้องซื้อหรอก”	 ยายชี้ไปหน้าบ้านที่อีกฟากของถนนเป็นดงมะพร้าวผสมสวน

ไม้ผลหลากหลายชนิด	 ที่มาของวัตถุดิบ	 ก่อนพูดต่อ	 “ส่วนก้านทางมะพร้าวก็

ขายได้	10	ก้าน	4	บาท	ไม่ได้ทิ้งหรอก”

	 หลงัสามเีสยี	 ยายทองค�าเลีย้งลกูสามชวีติเพยีงล�าพงัด้วยอาชพีท�าปลาร้า

มะม่วงและกระท้อนดองขายในตลาด	กระทั่งลูก	ๆ	ถึงฝั่งกันหมด	คนโตท�างาน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในกรุงเทพฯ	 พาน้องสุดท้องไปอยู่ด้วยขณะ

เรยีนหนงัสอื	ลกูชายคนเดยีวเป็นดเีจจดัรายการวทิยชุมุชนในละแวกบ้าน	ยายจงึ
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เกษยีณตวัเองจากงานหนกัเหล่านัน้	ครัน้ว่างนกักไ็ม่ค่อยสบายตวั	ยายเลยต้องหา

อะไรมาท�าตามประสา	“เคยมือ”	เป็นที่มาของกิจกรรม	เหลาทางมะพร้าวขาย

	 “สบายอยูน่ัง่ท�าทีบ้่าน	เบือ่กไ็ปดผูกัดไูม้	หลงับ้านปลกูผกัสวนครวัไว้กนิ

เหลือก็เก็บขายไปมั่ง	 ว่างก็ท�าน�้ายาล้างจาน	 ท�าสบู่ไปขายเป็นรายได้เสริมอีก

ทาง	เอาไปขายที่ตลาดนัด”	ยายเล่าชีวิตประจ�าวัน

	 ตลาดนดัทีย่ายทองค�าพดูถงึคอื	ตลาดนดัโรงพยาบาลท่าช้าง	เป็นแหล่ง

ให้ชาวบ้านได้น�าสินค้าท้องถิ่นหรือของที่ผลิตเองไปขายได้	จัดประจ�าทุกเดือน

	 “ในสวนมอีะไรกเ็กบ็ไปขาย	 บางทกีท็�าหน่อไม้ดอง	 ท�าแกงส้มไปขายด้วย

แต่เดีย๋วนีไ้ม่ค่อยได้ท�า	 พวกน�า้ยาล้างจานกบัสบูน่ี	่ ถ้าไปไม่ได้กจ็ะเอาไปฝากขาย

กับทางโรงพยาบาลได้	ขายเองได้ก้อนละ	๓๐	บาท	แต่ถ้าขายส่งให้โรงพยาบาล

ก	็๒๕	บาท	น�า้ยาล้างจานกข็ายแค่ขวดละ	๑๐	บาท	ไม่แพงหรอกจ๊ะ	บางทไีปร่วม

อบรมที่ไหนก็ติดของพวกนี้ไปขายด้วย	 อันนี้ก็จะท�าอยู่เรื่อย	 ๆ	 ขายได้ตลอด”	

สัญชาติญาณการจัดการแบบแม่ค้าของยายดูจะยังอยู่ครบ	

	 แม้จะท�างานหลากหลาย	ยายทองค�าเลอืกทีเ่รยีกตวัเองว่าชาวสวนมากกว่า

งานอื่นที่ท�าดูจะเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องจากการท�าสวนของแกเท่านั้น	 ชาวสวนวัย

เกษยีณคนนีบ้อกตวัเองมโีรคประจ�าตวัทัง้ความดนั	ไขมนัสงู	และปวดเข่า	ขดักบั

ท่าทางคล่องแคล่วแข็งแรงของแก	 และโดยเฉพาะประกายความสุขในแววตา

เวลาแกเล่าถึงแต่ละกิจกรรมในชีวิต

	 “อันนี้เอาไปใช้	 ไม่คิดตังส์จ๊ะ”	 ยายทองค�าหย่อนผลิตภัณฑ์สบู่ท�ามือ

ลงกระเป๋าผู้มาเยือนหลังรับเงินค่าสบู่ที่แขกอุดหนุนเพียงราคาขายส่ง

	 ...

 แดดบ่ายเริม่ลดความร้อนแรงลงมาก ข้าวในนาสองข้างทางก�าลงั

แตกกอหลายแปลงเริม่ตัง้ท้องออกรวง ลวดลายเหลอืงเขยีวลานตา ท�าให้

นึกถึงค�าพูดของหลายคนที่พบเจอที่นี่ถึงความอุดมสมบูรณ์พื้นที่ชุมชน

ตนเองว่า คนโพประจกัษ์ถ้าไม่ขี้เกียจไม่มีอดตาย โยนเมล็ดพันธุ์ไปตกตรง

ไหนก็ได้เก็บกิน	รถลดัเลาะไปตามทางลาดยางเลยีบคลองส่งน�า้ทีป่ริม่จวนล้น	ผ่าน

ชมุชนและแผงขายผกัผลไม้สดเป็นระยะ	ๆ 	ก่อนเข้าสู่อาณาเขตของเสียงสรรพสัตว์

	 สนุขัตวัใหญ่ในกรงส่งเสยีงก้องต้อนรบัผูม้าเยอืนก่อนเพือ่น	 อกีตวัเลอืกวิง่

มาดมกลิ่นส่งเสียงงี๊ด	ๆ	พลางกระดิกหางแทนค�าทักทาย	โดยมีเสียงร้องของหมู

และเป็ดดังทั่วบริเวณ	เช่นเดียวกับกลิ่นจากเล้าของพวกมัน
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	 “เหลือไม่เยอะเท่าไรแล้วจ๊ะ	 เพิ่งขายออกไป	 หมูนี่เมื่อก่อนเลี้ยงเป็น

ร้อย	ๆ	เลย	เหลือแค่	16	เป็นแม่พันธุ์	3	ตัว	ส่วนเป็ดเมื่อก่อนมี	700	ตัวได้	ตอนนี้

ก็เหลือ	300”	เบญจาง พงษ์พิทักษ์	คุณยายวัย	76	เจ้าของบ้านเดินมาหาแขก	

ตามมาติด	ๆ	คือ	บุญธรรม ผมเหมาะ	คุณตาวัย	78	สามีคู่ทุกข์คู่ยาก

	 “เพิ่งกลับจากนา	แวะไปเก็บผักมาให้หมูกะเป็ดกิน”	ตาบุญธรรมบอก

	 ตาบุญธรรมและยายเบญจางอยู่กันล�าพังสองคน	ไม่มีลูกหลาน	ยังชีพ

ด้วยการเลี้ยงหมูและเป็ดมานานหลายสิบปี	 ความจ�าเป็นในการท�ามาหากิน

ท�าให้ทัง้สองขยนัขนัแขง็ท�างาน	พลอยมสีขุภาพทีด่ชีนดิทีน่กึไม่ออกว่าวยัเกอืบจะ

80	กันแล้ว	ที่ส�าคัญทั้งคู่ไม่มีโรคประจ�าตัว

	 “วันก่อนเพิ่งขายลูกหมูไปหลายตัว	ได้แค่ตัวละพัน	อยากจะเลี้ยงไว้อยู่	

แต่อาหาร	 (สัตว์ส�าเร็จรูป)	 แพงเหลือเกิน	 สู้ราคาอาหารไม่ค่อยไหว	 ไข่เป็ดตอน

นี้ก็ราคาดี	ใบละสามบาทกว่า	แต่ช่วงนี้เป็ดมันผลัดขน	ไม่ค่อยออกไข่	เก็บได้แค่

วันละราว	ๆ	170	ฟองเท่านั้น”	ยายเบญจางเล่า

	 “นี่กะว่าถ้าไม่ไหวจริง	ๆ	ก็จะไปขอกู้ชมรม	(ผู้สูงอายุ)	มาท�าทุนต่ออยู่

เหมือนกัน	ดอกเบี้ยถูกกว่าที่อื่น	 เคยกู้กันอยู่	 เขาให้ทีละไม่เกิน	5,000	แต่กู้ทีไร

ก็ใช้คืนจนหมดนะ	 ไม่เคยเบี้ยว	 พอขายหมูขายไข่ได้ก็เอาไปใช้คืน	 หมุนกันไป”	

คุณยายบอกเชิงแจ้งประธานชมรมฯ	ที่ร่วมการเยือนครั้งนี้ด้วยอย่างอารมณ์ดี

	 ฟ้าใกล้มืด	 สองตายายขอตัวไปหั่นผักส�าหรับแปรรูปเป็นอาหารหมู

และเป็ด	 ทางออกหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณอาหารสัตว์ส�าเร็จรูปที่ราคานับวัน

เพิ่มพรวด	 จบจากภารกิจประจ�าวันนี้	 ถึงจะเป็นช่วงเวลาเตรียมอาหารเย็น

ส�าหรับคนเลี้ยงอย่างสองตายาย
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2.32 ความพยายามที่ยังไร้ผล ของชุมชนเมือง

 

 ส�าหรบัชมุชนชานเมอืงกรงุเทพอย่างเทศบาลรงัสติ มคีวาพยายาม

สร้างงานส�าหรบัผูส้งูวยัทีต้่องการ แต่ผลทีไ่ด้ยงัห่างไกลจากความส�าเรจ็

	 “เอากระป๋องน�้าอัดลมมารีไซเคิลสานเป็นหมวก	 เป็นของใช้ต่าง	 ๆ”	

ลุงชั้น รักสูงเนิน ประธานชุมชนซอย	53	และประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่	3	เล่า

ถึงความพยายามครั้งหนึ่งในการสร้างงานให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่ตนดูแล

	 “ก็มีคนมาอบรม	 เทศบาลสนับสนุน	 คนก็สนใจมาฝึกเยอะอยู่	 แต่พอ

ท�า	 ๆ	 ไปก็ไม่ต่อเนื่องอาจจะด้วยใจไม่รัก	 ฝีมือก็ไม่ค่อยดีไม่เท่าไร	 ท�าออกมา

ก็ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหน	เขามาฝึกให้อย่างเดียวไม่ได้รับซื้อด้วย	เลยไม่ต่อเนื่อง	

หายไป”	ลุงชั้นเล่า

	 “กเ็พิง่จะมกีลุม่เดยีวทีท่�า	 เราให้กองสวสัดกิารช่วยจดัหางบประมาณให้

แล้วเราก็ดูแลประสานกับทางชมรม	มีทั้งท�าดอกไม้ประดิษฐ์	ดอกไม้เงินดอกไม้

ทอง	หมวก	กระเป๋า	คนท�าก็ดูเพลินดี	ขายได้ด้วย	แต่ก็ไม่ได้ท�าหารายได้จริงจัง	

ท�านองคนแก่มาเจอกัน	พบปะพูดคุยก็นั่งท�ากันไป	ไม่มีที่ส่งขายแน่นอน”	

จีรนันท์ บัวผัน	 จากศูนย์สาธารณสุข	 2	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

เทศบาลนครรังสิต	กล่าวเสริม

	 “เอางบไปท�าเรื่องอาชีพที่ท�ามา	 ผมไม่ค้านนะ	 แต่ให้กลับไปวิเคราะห์

ดวู่าประสบผลส�าเรจ็ไหม	 คณุไม่ถามเลยว่าสมาชกิแต่ละชมรมเขาต้องการอะไร

ต้องเอาตรงนีม้าเป็นตวัตัง้ต่างหาก	ส่วนคนทีม่าสอนต้องไม่ใช่แค่สอนให้รู	้ต้องให้ท�าได้

อย่างช�านาญด้วย	 แก้ปัญหาได้	 และมีเงินลงทุนให้ด้วย	 พอไม่มี	 ที่ท�ามา

มันก็เลยมีแต่ปัญหา	แม้แต่กองทุนหมู่บ้านเจ๊งเท่าไหร่แล้ว	 เพราะอะไร	ก็เพราะ
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ลักษณะเดียวกันนี่แหละ	 เขากล้าพูดความจริงกันไหมล่ะ	 ถ้าท�าแบบนี้ผมไม่

เห็นด้วย	 ผมก็ไม่ท�า	 ”สมศักดิ์ สันติยานนท์ ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้าน

รัตนโกสินทร์	๒๐๐	ปี	ให้ความเห็น

	 ลุงชั้นอธิบายว่าการท�าเรื่องอาชีพในชุมชนเมืองนั้นท�าค่อนข้างยาก	

ด้วยความหลากหลายของคนในชุมชนและความต้องการ	

	 “ในส่วนทีเ่ป็นสมาชกิชมรมผูส้งูอายหุมู	่ 3	 ส่วนใหญ่ไม่มปัีญหาเรือ่งอาชพี

สมาชิกเรารับตั้งแต่	50	ปีขึ้นไปก็จะยังท�างานกันอยู่ทั้งข้าราชการ	บริษัทเอกชน	

ที่เหลือบางส่วนก็รับจ้างทั่วไป	 รับงานมาท�าที่บ้านบ้าง	 หากจะท�าก็คงเป็นราย

ได้เสริม	 อาชีพเสริมมากกว่า	 ที่ท�าเป็นอาชีพหลักเขาก็จะท�าเองรายบุคคลหรือ

รายกลุ่มไป	ไม่ได้มาท�าในนามชมรม”	ลุงชั้นอธิบาย

	 “ความจรงิความต้องการอาชพีและรายได้ของคนในชมุชนมอียู	่เพยีงแต่เรา

อาจจะยังไม่ได้ส�ารวจไปทั่วทั้งชุมชน	 และโดยหน้าที่เราก็จะไม่ได้ดูแลเรื่องนี้

โดยตรง	ต้องให้ทางกองสวัสดิการเขาท�า	จะตรงกว่า	ซึ่งก็จะยากหน่อยถ้าจะขอ

ให้เขาท�า”	จีรนันท์	เพิ่มเติม

	 ...

 ในขณะที่ชุมชนชานเมืองในต่างจังหวัดอย่างเทศบาลต�าบล

จอหอ ความหวงัดจูะมมีากกว่า หากแต่ด้วยการเพิง่เริม่ตัง้ชมรมผูส้งูอายุ

ได้ไม่ถงึสองปีท�าให้การด�าเนินการจึงยังไปได้ไม่ไกลนัก

	 “ท�าดอกไม้จันทน์	พวงหรีด	ปลาร้าบอง	น�้าพริก”	กัญชิตา เสริมสินสิริ

จากศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอ	ยกตัวอย่างสินค้าที่ชุมชนก�าลังสนใจท�าผ่านชมรม

ผู้สูงอายุฯ

	 “เดิมทีแต่ละหมู่ก็จะมีกลุ่มย่อย	ๆ	ของเขาท�าอาชีพเสริมอยู่แล้ว	

ท�าดอกไม้จันทน์นี่งานยอดฮิตของผู้สูงอายุเลยทีเดียว	 อย่างหมู่	 5	 เขาเด่นเรื่อง

ท�าปลาร้าบอง	หมู่อื่นเด่นน�้าพริก	เขาท�าอยู่แล้วสวนหนึ่ง	เราก็จะสานต่อ	อาจจะ

ท�าพวงหรีดเพิ่ม	มีอบรมเพิ่ม	แล้วช่วยดูเรื่องช่องทางตลาดให้ซึ่งเขามีปัญหากัน

อยู่ผลิตมาแล้วไม่มีที่ขาย	อย่างน้อยชมรมเราก็มีผู้สูงอายุเสียชีวิต	5-6	รายต่อปี

อยู่แล้วต้องได้ใช้บริการด้วย	 ก็คงเริ่มจากเล็ก	 ๆ	 ก่อน	 ยังไม่คาดหวังเรื่องสร้าง

รายได้จริงจังให้ระดับบุคคล”	กัญชิตาอธิบาย

 ศรีวิลัย   แชจอหอ  ประธานชุมชน	เสริมว่า	ชมรมผู้สูงอายุปัจจุบันก�าลัง

อยู่ระหว่างการสร้างส�านักงานซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลด้านสถานที่
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หลังจากแล้วเสร็จ	 นอกจากจะเป็นส�านักงานชมรมแล้ว	 นอกเหนือจากพื้นที่

กิจกรรมอื่น	ๆ	จะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ใช้ส�าหรับให้บริการนวดแผนไทย	เพื่อรองรับ

ผู้สูงอายุที่ต้องการการนวดในฐานะส่วนหนึ่งของการบ�าบัดภายใต้การพิจารณา

ของแพทย์	 ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างงาน	 สร้างรายได้	 ให้สมาชิกชมรมส่วนหนึ่ง

ไปพร้อมกัน	อีกทั้งจะแบ่งพื้นที่อีกส่วนส�าหรับวางขายสินค้าชุมชนด้วย

2.4 บทเรียน ระหว่างเดิน
 

	 “เป็นอะไรที่ท�าค่อนข้างยาก”	 พญ.ลลิตยา ผู้จัดการโครงการพื้นที่

น�าร่อง	โคราชยอมรับ

	 “ในพื้นที่	 จริง	 ๆ	 มีการอบรม	 รวมกลุ่มอาชีพแล้ว	 แต่ไม่ค่อยยั่งยืน	

มปัีญหาเรือ่งการรวมกลุม่และตลาด	 ต้องการการจดัการ	 ชาวบ้านเขาไม่สามารถ

ที่จะท�าได้เองหมด	 ต้องมีคนมาช่วย	 ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นที่อาจจะต้องช่วยดู

ตลาดภายในชุมชนเขาก่อน	 ว่าสินค้าที่ผลิตเป็นความต้องการในพื้นที่หรือเปล่า	

ถ้ามันไม่ใช่ก็ต้องไปมองหาตลาดข้างนอก	ก็จะค่อนข้างล�าบาก”

	 “เราวางแผนลงไปส�ารวจในพื้นที่ว่ามีการรวมกลุ่มอาชีพอะไรบ้าง	

สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่หรือเปล่า	 ถ้าสอดคล้องก็จะง่ายขึ้นในการที่
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จะมาบริหารจัดการโดยให้ท้องถิ่นเป็นเหมือนเจ้าภาพหลัก	หลายพื้นที่พยายาม

จัดตลาดให้ภายในชุมชน	เช่นมีวันตลาดนัด	หรืออาจจะมีจัดพื้นที่ขายให้	ถ้ามัน

สอดคล้องกนัจรงิ	 คงจะจดัการได้ง่ายระดบัหนึง่	 เราจะได้เน้นสนิค้าทีค่นในชมุชน

ต้องการ	มตีลาดภายในชมุชน	กค็งจะต้องอาศยัองค์ความรูท้ี	่มส.ผส.	ม	ีเพราะเขา

มีเครือข่าย	เราเคยอบรมอาชีพรายได้ไปแล้วครั้งหนึ่ง	มีวิทยากรลงไปช่วยดู

ในชุมชน	 ช่วยวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน	 เพราะหลายพื้นที่ท�าแล้ว

ต้องไปสัง่วตัถดุบิมาจากข้างนอก	ทนุกจ็ะมากขึน้	ไม่ค่อยสอดคล้องกบับรบิทแล้ว

ถ้าเรามีวัตถุดิบในพื้นที่แล้วพัฒนาจากตัวนั้นก็สามารถที่จะไปเสริมอาชีพให้ได้	

จัดอบรมให้ได้	ให้มันสอดคล้องกับความต้องการในตลาด”

	 “จริง	 ๆ	 เรา	อบรมเยอะนะ	นวดแผนไทย	ท�าดอกไม้จัน	ท�าพิมเสนน�้า

ท�าสารพัดท�า	 ทุกคนท�าเหมือนกันหมด	 พอท�าเหมือนกันหมด	 ไม่มีใครซื้อ

ต้องอาศัยการจัดการในพื้นที่	

	 อาจจะต้องการวิทยากรข้างนอกที่จะช่วยวิเคราะห์	 แล้วจัดระบบเช่น

ในพื้นที่บึงอ้อ	 ขามทะเลศอ	 ชาวบ้านมีภูมิปัญญาทอเสื่อ	 ทอแห	 ทอเปลญวน	

มนักต้็องไปจดัระบบให้เขา	 ต้องไปช่วยเขามองว่าถ้าจะอบรมชาวบ้านให้สานเสือ่

ต้องมคีนหนึง่หาวตัถดุบิซึง่จะมรีายได้จากวตัถดุบิ	 ป้อนให้กลุม่ทีส่านเสือ่ซึง่จะมี

รายได้จากการสาน	อปท.	อาจจะท�าตลาดให้	

	 ถ้าขายในพืน้ทีไ่ด้เพยีงพอกข็ายเฉพาะในพืน้ที	่ แต่ถ้าต้องขายนอกพืน้ที่

เราก็อาจจะมาคุยกันใน	๑๑	พื้นที่เราว่าพื้นที่นี้นะท�าเสื่อ	ที่เหลือพื้นที่ช่วยรับซื้อ

พื้นที่โน้นท�าดอกไม้จัน	พื้นที่ที่เหลือก็ช่วยรับซื้ออะไรอย่างนี้	ต้องพยายามให้เขา

ไม่ท�าเหมอืนกนั	 ดวูตัถดุบิในพืน้ทีเ่ป็นหลกั	 แล้วกภ็มูปัิญญาในพืน้ที	่ อาจจะต้องการ

นักการตลาดหรือคนที่เขาท�าพัฒนาอาชีพพวกนี้จริง	ๆ	เข้ามาช่วยเรามอง	

	 เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากกว่าเพื่อน	มันไม่ใช่ความช�านาญของหมอ

อย่างพี่ด้วย	ไม่ถนัด	ที่เหลือ	๓	มิตินี้พอได้	แต่อาชีพนี่	ชักจะงงกับมันแล้ว	เข้าใจ

ว่าโครงการลักษณะเดียวกันอื่น	 ๆ	 ก็ไปไม่รอด	 อย่างโอท็อปตอนนี้ทุกต�าบลก็มี

ร้านโอทอปแล้วมันก็วางอยู่เฉย	ๆ	มันร้าง”	ผู้จัดการฯ	โคราชอธิบาย

	 เป็นภาพสะท้อนความยากในการริเริ่มในมิตินี้ในระดับพื้นที่ส่วนหนึ่ง

	 “พื้นที่ส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องอาชีพผู้สูงวัย	 โดยมี

งบ	อปท.	ตัง้ไว้	หรอืจดัท�าโครงการจากภายนอก	แต่มปัีญหาข้อจ�ากดัคอืยงัไม่ทราบ
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ความต้องการของผู้สูงวัย	 ไม่รู้ว่าอาชีพไหนจะเหมาะสมกับผู้สูงวัยพื้นที่	 รวมถึง

เรื่องวิทยาการและตลาดที่จะรองรับ	บางพื้นที่ท�าได้ดี	มีคนมาดูงานบ่อยแต่ก็ยัง

ไม่มีการขยายผลอย่างเป็นระบบ	 ทางออกหนึ่งคือ	 การตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน

อาชีพรายได้ผู ้สูงวัยที่มีอยู ่ในพื้นที่มาร่วมกันออกแบบว่าจะหนุนช่วยด้าน

วิชาการอย่างไรดี”	 พญ.ลัดดากล่าวถึงการด�าเนินการต่อไป	 หลังจากที่ผ่านมา

ได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพไปและได้รับความสนใจพอสมควร

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้จะเป็นช่วงเริ่มต้น	 ศักยภาพของพื้นที่ส่งสัญญาณ

มาในทางที่ดีในหลายพื้นที่

	 “ใน	 21	 พื้นที่น�าร่องก็มี	 6	 พื้นที่ที่มีการด�าเนินการการค่อนข้างเด่น

ภายใต้มิตินี้	 ที่โคราช	 2	 พื้นที่	 คือที่บึงอ้อและหนองงูเหลือมเริ่มมีการส�ารวจ

ความต้องการด้านอาชีพของผู้สูงวัยและหาวิทยากรท้องถิ่นมาอบรมโดยทุน

ของท้องถิ่น	 ของบึงอ้อเขาสนใจเรื่องถักแปล	 เพราะมีโรงงานมาสนับสนุนให้

วัตถุดิบเป็นเศษผ้า	อบต.พร้อมเป็นเจ้าภาพเรื่องวัสดุที่เหลือและที่วางขาย	

	 ที่สิงห์บุรีมี	 3	 พื้นที่	 คือโพประจักษ์ซึ่งมีกลุ่มอาชีพเยอะ	 ทีท�าไม้กวาด

ทางมะพร้าว	 มีตลาดนัดประจ�าส�าหรับจ�าหน่ายในพื้นที่	 พื้นที่บ้านแป้งสนใจ

การจกัสานกระเป๋าพลาสตกิ	โดยการสนบัสนนุของอบต.	พืน้ทีท่่างามสนใจท�าพดั

ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการตั้งกลุ่มถ่ายทอดให้เยาวชน	 มีตลาดรองรับใน

พื้นที่โดยการสนับสนุนของศูนย์พัฒนาสังคมที่	63

	 ที่ปทุมธานีมี	 1	 พื้นที่คือเทศบาลต�าบลระแหง	 มีกลุ่มผู้สูงวัยปลูกบัว	

เป็นพื้นที่ดูงานของจังหวัด	มีการสนับสนุนทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาใน

พื้นที่	(สถาบันราชมงคลฯ)	และมีตลาดรองรับ”	พญ.ลัดดากล่าว
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 การปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัย
 

	 เทียบการมีสุขภาพกายดีและมีเงินใช้	 การมีสภาพบ้านที่เหมาะกับ

ผูส้งูอาย	ุดจูะเรือ่งส�าคญัรองลงไปส�าหรบัสงัคมไทยปัจจบุนั	เหมอืนสนิค้าแบรนด์เนม

ยี่ห้อดัง	มีก็เท่ห์	ไม่มีก็ไม่ตาย	คนจ�านวนไม่น้อยคิดเช่นนี้

	 จริงหรือ?

	 นั่นขึ้นกับว่า	 เราอธิบายการหกล้มของผู้สูงอายุในบ้านและรอบตัวเรา

อย่างไร	 หากคิดว่านั่นคือคราวเคราะห์หรือท่านไม่ระวังตัวเอง	 ความเชื่อข้างต้น

ก็คงจะจริง

	 ปัจจบุนัมคีนจ�านวนหนึง่ศกึษาหาค�าตอบเรือ่งนีอ้ย่างจรงิจงัและพบว่า

การหกล้มเหล่านั้นส่งผลเสียอย่างคาดไม่ถึง	 คือท�าให้ผู้สูงอายุบาดเจ็บง่ายกว่า	

รุนแรงกว่าคนวัยอื่นหากหกล้มแบบนั้น	อันท�าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก	

	 ข้อค้นคบอกีอย่างคอื	 การหกล้มเหล่านัน้มเีหตปัุจจยัชดัเจน	 2	 ประการคอื

เกิดจากร่างกายผู้สูงวัยมีสมรรถภาพการท�างานบางอย่างลดลงไป	 และสภาพ

บ้านหรือที่ที่ท่านอยู่ไม่เอื้อกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดังกล่าว

	 ความหมายคือ	 การหกล้มเหล่านั้น	 ป้องกันได้	 ด้วยการออกแบบ

มิติที่ 3

บทที่ 3บทที่ 3บทที่ 3บทที่ 3บทที่ 3



74

และปรับสภาพแวดล้อมเหล่านั้นให้เหมาะสมกับสังขารที่เปลี่ยนไปของผู้สูงอายุ

โดยหากออกแบบให้ดี	ก็ไม่จ�าเป็นต้องจ่ายแพงเสมอไป

	 หากมองตวัเลขผูส้งูอายไุทยก�าลงัจะเพิม่พรวดปีละล้านคนภายในไม่กีปี่

จากนี้	ล�าพังภาวนาไม่ให้เกิดคราวเคราะห์กับพวกท่านอาจไม่เพียงพอ	ข้อเสนอ

เรื่องปรับสภาพแวดล้อมควรต้องถูกพิจารณาอย่างจริงจัง	 อย่างน้อยลดความ

เสี่ยงให้ผู้สูงอายุใกล้ตัวเรา	 คนที่อาจจะเป็นปู่ย่าตายายของเรา	 ของเพื่อนหรือ

คนใกล้ชิดเรา

	 แต่การท�าล�าพงัระดบับคุคลหรอืครอบครวัอาจไม่พอเช่นกนั	เพราะผูส้งูอายุ

ท่านไม่ได้อยู่แต่ในบ้าน	 นอกบ้านจึงจ�าเป็นต้องปรับด้วยเช่นกัน	 ค�าถามส�าคัญ

คือ	เราจะปรับกันอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด

3.1 ความจ�าเป็นและสถานการณ์

  การหกล้มเป็นปัญหาส�าคัญอันดับต้น	 ๆ	 ที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูง

อายุ	 เนื่องจากมักน�าไปสู่การบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์	 อัมพาต	 หรือ

กระทั่งเสียชีวิตได้	 บ่อยครั้งการหกล้มเล็กน้อยซึ่งไม่เป็นปัญหาส�าหรับคนวัย

หนุ่มสาว	สามารถส่งผลรุนแรงได้หากเกิดกับผู้สูงอายุ

	 “พออายมุากขึน้	 ร่างกายจะมกีารเปลีย่นแปลง	 หลายอย่างเราไม่ทนัใส่ใจ

แต่มีผลท�าให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะหกล้มได้ง่าย”	รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ 

ผู้เชี่ยวชาญจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กล่าว

	 “ความสงูจะลดลงเฉลีย่	2-5	เซนตเิมตร	(ซ.ม.)	แปลว่าเวลานัง่ขอบเตยีง

ที่นอนมาเกือบทั้งชีวิต	 วันนี้เท้าไม่ถึงพื้นแล้ว	 ก็จะพลาดล้มได้	 หากตัดขาเตียง

ให้พอดีก็ไม่หกล้ม	 ไหนจะความสูงเก้าอี้อะไรอีก	 ชักโครกอีกล่ะ	 ที่มีปัญหา

ลักษณะเดียวกัน

	 ขั้นบันไดปกติมาตรฐานจะสูง	 18	 ซ.ม.	 แต่รู้ไหมก้าวของผู้สูงอายุแค่	

15	ซ.ม.	ท่านก็จะเดินล�าบาก	การปรับให้ขั้นบันไดกว้างขึ้นจาก	25	เป็น	30	ซม.	

ช่วยให้ท่านเดินสะดวกขึ้น	ลดการหกล้มได้

	 สายตาก็จะเสื่อม	 เวลามองสีอะไรจะกลมกลืนกันไป	 แยกไม่ค่อยได้	

การใช้สีตัดกัน	ก็ช่วยได้”	ร.ศ.ไตรรัตน์ยกตัวอย่าง

	 ในทางวชิาการ	การเปลีย่นแปลงของร่างกายเมือ่วยัสงูขึน้	จะม	ี2	ประเภท
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คือ	 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ	 คือสภาพร่างกายจะเสื่อมตามวัย	 ที่ส�าคัญ

เช่น	จ�านวนกล้ามเนื้อลดลง	(ท�าให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลง	เคลื่อนไหว

ช้าลง	 มือสั่น	 จับของไม่แน่น	 น�้าหนักตัวจะลดลง)	 กระดูกเสื่อม	 เปราะ	 (ท�าให้

บาดเจ็บ	ปวด	บวมได้ง่าย)	หรือ	จ�านวนเซลล์สมองลดลง	(ท�าให้ความจ�าเสื่อม)

	 อีกส่วน	 การเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา	 คือการท�างานของอวัยวะ

หย่อนสมรรถภาพลง	 เช่นสายตา	 หู	 ลิ้น	 จมูก	 รวมถึงระบบทางเดินหายใจ	

ทางเดนิอาหาร	ทางเดนิปัสสาวะ	ฯลฯ	จะท�างานได้น้อยลง	ท�าให้เกดิอาการผดิปกติ

ตามมา	เช่นหูอื้อ	ตาลาย	อาหารไม่ย่อย	อั้นปัสสาวะไม่อยู่	เป็นต้น

	 ผลส�ารวจในปี	 2551-52	 ของส�านักงานส�ารวจสุขภาพคนไทยพบว่า	
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ผู้สูงอายุราว	1	ใน	5	(ร้อยละ	18.5)	เกิดการหกล้มในรอบ	6	เดือนก่อนการส�ารวจ	

จ�านวนเฉลี่ยสองครั้ง	 โดยผู้สูงอายุหญิงมีสัดส่วนหกล้มมากกว่าผู้สูงอายุชาย	

(ร้อยละ	22	และร้อยละ	14)	

	 ครึ่งหนึ่งหกล้มนอกบริเวณบ้าน(ร้อยละ	50)	โดยผู้ชายมีสัดส่วนหกล้ม

มากกว่าผู้หญิง	 (ร้อยละ60	และร้อยละ	45)	 รองลงมาเป็นการหกล้มในตัวบ้าน	

(ร้อยละ	 33)	 โดยผู้หญิงมีสัดส่วนหกล้มมากกว่าผู้ชาย	 (ร้อยละ	 38และร้อยละ	

24)ที่เหลือเป็นการหกล้มในบริเวณบ้าน	 (ร้อยละ17)	 โดยผู้หญิงสัดส่วนหกล้ม

มากกว่าผู้ชาย	(ร้อยละ	23	และร้อยละ	14)

	 ในแง่กลุ่มอายุ	 ผู้สูงอายุวัยต้น	 (60-69	ปี)	 มีสัดส่วนที่หกล้มนอกบ้าน

มากทีส่ดุ	ขณะทีผู่ส้งูอายวุยัปลาย	(80	ปีขึน้ไป)	หกล้มในบ้านมากทีส่ดุ	อาจเพราะ

ผู้สูงอายุวัยต้นจ�านวนไม่น้อยยังท�างานประกอบอาชีพอยู่นอกบ้าน	 ท�าให้ในแง่

สถานที่หกล้มเป็นที่ท�างานมากถึงร้อยละ	60

	 สามอนัดบั	สาเหตกุารหกล้ม	คอืลืน่	(กว่าร้อยละ	42)	สะดดุสิง่กดีขวาง

(กว่าร้อยละ	32)	และเสียการทรงตัว(กว่าร้อยละ	32)

	 “ผมเรยีกว่าเป็นทางสองแพร่ง	 ถ้าไม่ปรบัปรงุกเ็กดิอบุตัเิหตหุกล้มบ่อย

โอกาสจะทุพลภาพ	 อัมพฤกษ์อัมพาตจนตาย	 หรือถึงขั้นเสียชีวิตทันทีเลยได้	

ถ้าปรับปรุง	ยิ่งปลอดภัยเท่าไรก็จะยืดอายุช่วงที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้มากเท่านั้น	

จะช่วยลดอุบัติเหตุ	ลดการพึ่งพาของผู้สูงอายุ”	ร.ศ.ไตรรัตน์กล่าว

	 แม้การปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัยจะได้รับการยอมรับ

มากขึ้นในปัจจุบัน	 แต่ในแง่การน�าไปปฏิบัติจริงก็ยังคงอยู่ในระดับน่าเป็นห่วง

มาก	หากพิจารณาจากสถิติเท่าที่มีอยู่

		 “จากจ�านวนอาคารราชการทัง้ประเทศราว	48,000	อาคาร	มทีีเ่ป็นมติร

กบัผูส้งูอายเุพยีงร้อยละ	 10	 หรอืราว	 4,000	 อาคาร	 ส่วนอาคารส่วนบคุคลกจ็ะน้อย

ไม่ถึงร้อยละ	 5	 ทางเดินนี่น้อยมาก	 เราประมาณการว่าพื้นที่สาธารณะอาทิ	 วัด	

ตลาด	สวนสาธารณะ	โรงพยาบาลและสถานที่ราชการต่าง	ๆ	มีสิ่งอ�านวยความ

สะดวกให้ผู้สูงอายุไม่ถึงร้อยละ	30	”	อ.ไตรรัตน์เปิดเผย
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3.2 ทิศที่ไป ระบบที่ต้องการ

  

	 “ในบ้าน	 สถานที่ที่จะไป	 และระหว่างทางที่จะไป”	 ร.ศ.	 ไตรรัตน์

กล่าวถึง	 3	 พื้นที่หลักที่ควรได้รับการปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัย	

และหลักการออกแบบ	 4	 ข้อคือ	 “ปลอดภัย	 เข้าถึงง่าย	 สร้างแรงกระตุ้น	 และ

ดูแลรักษาง่าย”

	 “ในบ้าน	 เรื่องที่ควรพิจารณาคือ	 มืด	 (แสงสว่างไม่พอ)	 ลื่น	 (พื้นลื่น)	

และการต่างระดับหรือสเต็ป	รวมถึงเตียงสูงไป	พื้นต่างระดับ	ขั้นบันไดต่าง	ๆ	

	 เหล่านี้คือปัจจัยหลัก	 3	 ประการที่มักท�าให้ผู้สูงอายุหกล้ม	 การ

ออกแบบก็ต้องเลี่ยงปัจจัยเหล่านี้	 แสงให้พอ	 พื้นไม่ลื่น	 ใช้ทางลาดแทนพื้นต่าง

ระดับ	ท�าราวจับช่วยการเคลื่อนไหวและทรงตัว	

	 โดยห้องน�้ากับบันได	คือจุดนัดพบของปัจจัยเหล่านี้	มักจะมืด	ลื่น	และ

มีขั้นบันได	เป็นจุดต้องระวังเป็นพิเศษ”	ร.ศ.ไตรรัตน์เริ่มอธิบาย

	 หลักพิจารณาส�าหรับบ้านสามารถน�าไปปรับใช้ได้กับการออกแบบ

อาคารนอกบ้านที่ผู้สูงวัยจ�าเป็นต้องใช้หรือใช้เยอะที่สุดในชีวิตประจ�าวัน	 เช่น

สถานที่ราชการอย่างศาลากลาง	 ที่ว่าการอ�าเภอ	 อบต.	 โรงเรียน	 โรงพยาบาล	

วัด	ตลาด	ห้างสรรพสินค้าค้าปลีกค้าส่ง	หรือปั้มน�้ามัน	

	 “อย่างน้อยอาคารเหล่านี้ควรมีห้องน�้า	 ทางลาด	 มีราวจับ	 ที่เป็นมิตร

กับผู้สูงอายุ	 ห้องน�้าควรเป็นชักโครกแทนแบบนั่งยอง	 ๆ	 เพราะผู้สูงอายุลุก

ล�าบาก	 และควรมรีาวจบั	พืน้ทีล่ืน่	 ไม่มสีเตป็ยกระดบัหรอืขอบธรณปีระต	ู แสงสว่าง

เพียงพอ	มีช่องระบายอากาศ”	อาจารย์ไตรรัตน์กล่าว
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	 “ส่วนนอกอาคาร	หรอืทางระหว่างอาคาร	(บ้านหรอือาคารนอกจากบ้าน)

ให้ใช้หลักง่าย	ๆ	คิดตั้งแต่ก้าวออกจากบ้านคือ	บริเวณหน้าบ้าน	ถนน	ฟุตบาท	

ทางเท้า	ป้ายรถเมล์	นี่ชุดแรก	อีกชุดก็เป็นยานพาหนะ	รถเมล์	รถไฟฟ้า	รถใต้ดิน	

ระบบขนส่งมวลชนต่าง	ๆ	เรือ	รถไฟ	เครื่องบิน”	

	 นีค่อืภาพกว้างทีค่วรเป็น	ในทางปฏบิตัมิข้ีอควรพจิารณาด้านอืน่เพิม่เตมิ	

	 “การปรับปรุงบ้าน	 อันดับแรกคือควรอยู่ในชุมชนเดิม	 เพราะวัยสูง

อายุไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่ทั้งโดยข้อจ�ากัดทางกายภาพและด้าน

จิตใจ	อีกอย่างคนไทยติดที่	เป็นปัจจัยด้านจิตใจ	ทัศนคติ	

	 อันดับสอง	 ค่าใช้จ่าย	 ควรเน้นการประยุกต์ใช้วัสดุในพื้นที่เป็นหลัก	

เพราะถูกกว่า	ขนส่งสะดวกกว่า

	 อันดับสาม	 กรณีจะสร้างบ้านใหม่	 ควรใส่เรื่องนี้เข้าไปตั้งแต่ขั้นตอน

การออกแบบ	 เพราะจะประหยดักว่ามาก	 ทีส่�าคญันีก่�าลงัเป็นเทรนด์ใหม่	 ทีจ่ะใส่

แง่มุมการเป็นมิตรกับผู้สูงวัยเข้าไปในการออกแบบบ้านที่จะนิยมในอนาคต

นอกเหนือจากการใส่มิติเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา	 หลายเรื่องท�าได้ง่าย	 ๆ	 เช่น

การออกแบบบ้าน	 ควรมีห้องที่สามารถปรับเป็นห้องนอนในอนาคตได้ที่ชั้นล่าง

พร้อมห้องน�้า	 พร้อมส�าหรับยามเราสูงอายุ	 หรือหากมีผู้สูงอายุในบ้านควร

ออกแบบให้ห้องนอนเขาอยู่ชั้นล่างและมีห้องน�้า	ในบ้านไม่ควรมีธรณีประตู	การ

ใช้พื้นที่ไม่ลื่นง่าย	 การใช้แสง	 เป็นต้น	 ก็จะท�าให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายปรับปรุง

ภายหลัง	หากออกแบบดี	ๆ	สามารถท�าให้ทันสมัยได้โดยไม่ยาก”

	 ส�าหรับอาคารนอกบ้านและระหว่างทาง	 เป็นโจทย์ที่ก�าลังท้าทาย

ยิ่งส�าหรับสังคมไทยว่า	 จะวางระบบให้ไปสู่จุดที่มีอาคารสาธารณะ	 ทาง	 ยาน

พาหนะและพื้นที่สาธารณะที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุได้อย่างไร	

	 “กฎหมายที่ใช้อยู่เรื่องนี้ตอนนี้คือกฎหมายอาคารอาคารและสถานที่

สาธารณะปี	 2548	 ซึ่งออกกฎกระทรวงบังคับใช้เฉพาะกับอาคารสาธารณะ	

ซึง่มข้ีอจ�ากดัคอืบงัคบัใช้เฉพาะอาคารศาลากลาง	 ทีว่่าการอ�าเภอ	 อบต.	 โรงเรยีน

และโรงพยาบาล	 เฉพาะที่มีขนาด	 300	 ตารางเมตรขึ้นไป	 ไม่รวมนอกอาคาร	

และเฉพาะอาคารที่สร้างใหม่เท่านั้น	 ไม่บังคับย้อนหลัง	 และไม่มีบทลงโทษ”	

ร.ศ.ไตรรัตน์อธิบาย
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	 แนวทางเชิงนโยบายที่จะสามารถผลักดันให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้จริงใน

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอย่าง	ร.ศ.ไตรรัตน์คือ	

	 1.แก้ไขกฎหมายให้ครอบคลมุรวมถงึทางและยานพาหนะด้วย

	 2.รฐับาลประกาศเป้าหมายการปรบัอาคารราชการให้เป็นมติรกบัผูส้งูอายุ

พร้อมสนับสนุนงบประมาณ	ให้ความส�าคัญกับ	“5	รายการในอาคาร	5	ประเภท”

คือปรับที่จอดรถ	ทางลาด	จุดให้บริการข้อมูล	ห้องน�้าและป้าย	และปรับอาคาร

ของศาลากลางจังหวัด	ที่ว่าการอ�าเภอ	อบต.	โรงเรียนและสถานีต�ารวจ	เพื่อเป็น

แบบอย่างประชาชน

	 3.	มีมาตรการ	ภาษีกตัญญู	ให้ลูกที่ปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุสามารถน�าค่า

ใช้จ่ายมาหักภาษีได้สองเท่าจากปกติ

	 4.เพิ่มสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสังคมให้มีเบี้ยบ�าเหน็จบ�าบาญม

าปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุรวมถึงราชการ	เช่นเดียวกับประสบการณ์ในญี่ปุ่น

	 5.มีศูนย์กลางอุปกรณ์ส�าหรับปรับปรุงอาคารให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเป็

นการเฉพาะ	ซึ่งจ�าหน่ายในราคาพิเศษ	เช่นถูกกว่าปกติร้อยละ	30	เป็นต้น

	 6.มีพื้นที่ต้นแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุระดับชุมชนซึ่งอาจสามารถใช้เป็

นจุดขายส�าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุได้ด้วย

	 “ระหว่างนี้	 การรณรงค์และสร้างต้นแบบ	 น่าจะมีความหวังมากกว่า”

ร.ศ.ไตรรัตน์ให้ความเห็น

	 “ตอนนี้มีพื้นที่ต้นแบบหลายแห่งที่พยายามท�ากันอยู่	 กระทรวงพัฒนา

สงัคมและความมัน่คงมนษุย์พยายามสนบัสนนุมาสองปีแล้ว	สนบัสนนุงบหลงัละ

หมืน่ทีจ่ะพฒันาบ้านต้นแบบ	 ปีนีใ้ห้สองหลงั	 ในระดบัพืน้ทีก่ม็ทีีพ่ทัยาและป่าตอง	

ภูเก็ต	 ซึ่งท�าไปบางส่วน	 พัทยาก็ปรับที่ถนนพัทยาสาย	 1	 ป่าตองปรับทางลาด

เรียบหาด	มีป้ายแสดง	หลังสึนามิ	ทางมส.ผส.เองก็มีการประกวดการออกแบบ

และทดลองท�าบ้านและวัดต้นแบบอีกส่วน	 มีการทดลองด�าเนินการที่รังสิต	

และก�าลังสนใจท�าที่สิงห์บุรี”

	 “มีบางพื้นที่ที่น่าประทับใจ	 เช่นที่อบต.หนองตองพัฒนา	 อ.หางดง

เชยีงใหม่	 กน่็าสนใจเพราะท�าทัง้พืน้ทีช่มุชน	คนในชมุชนร่วมกนัท�า	 และประยกุต์

ใช้วัสดุท้องถิ่นได้ดี”	 ร.ศ.ไตรรัตน์ให้ภาพก่อนให้ข้อสังเกตุจากประสบการณ์กว่า

ห้าปีที่เข้ามาท�าเรื่องนี้อย่างจริงจังว่า

	 “ผมว่าบทบาทชมุชนในเรือ่งนีม้คีวามส�าคญั	 น่าสนใจและมคีวามหวมัาก”	



80

3.3 การริเริ่ม เรียนรู้ ในพื้นที่น�าร่อง
  

จากยายสุข ถึงวัดการเวก

ความหวังเบ่งบานที่รังกาใหญ่

  “ไปเองได้” ร่างเล็กผอมในชุดเสื้อกระเช้าสีหมากสุกและผ้านุ่ง

สีน�้าเงินดอกขาวเลก็ขยบัตวัจากแคร่ไม้ไผ่ใต้ถนุบ้าน เอือ้มมอืเลก็ผอมที่

เตม็ไปด้วยริว้รอยไปจับเสาไม้ ดันตัวลุก ก่อนจะทรงตัวและขยับขาสาว

ไปข้างหน้าช้า ๆ เพื่อแสดงการยืนยันถึงสิ่งที่แกพูด

	 “ค่อย	ๆ	ไปแม่	อย่าเร็วนัก”	บุญเชื้อ จอมไพศรี	ตะโกนเสียงดัง	บอก	

ยายสุข จอมไพศรี ผู้เป็นแม่ด้วยน�้าเสียงเป็นห่วง	

	 ยายสขุอาย	ุ 103	 ปี	 มากทีส่ดุในต�าบลรงักาใหญ่	 อ.พมิาย	 โคราช

อยู่คนเดียวในบ้านหลังที่แกอยู่กับสามีคู่ทุกข์คู่ยากตั้งแต่ปี	 2510	 จนคุณตา

เสียชีวิตไปเมื่อ	 30	 กว่าปีก่อน	 ลูกทั้งห้าคนแยกย้ายไปสร้างครอบครัวข้างนอก

ยกเว้นบุญเชื้อลูกสาวคนที่	 4	 ซึ่งเลือกสร้างบ้านอยู่ในบริเวณรั้วเดียวกับบ้าน

ยายสุข	และได้รับมอบหมายจากสมาชิกในครอบครัวให้เป็นผู้ดูแลหลัก	คอยมา

ดูแลการกินอยู่ของยายในตอนกลางวันและมานอนเป็นเพื่อนยาวกลางคืน

	 	 “แกไม่มีโรคประจ�าตัวอะไร	 เท่าที่จ�าได้เคยนอนโรงพยาบาลแค่

หนเดียวเอง	สุขภาพปกติ	หูตายังถือว่าดีนะส�าหรับวัยนี้	พูดจารู้เรื่อง	กินอาหาร

เองได้	แกกินอาหารได้ทุกอย่างนะ	พี่จะยกส�ารับมาวางไว้ให้	แกก็จะกินเอง	ไม่มี

ปัญหา	เป็นอย่างนี้ทุกวัน	แกจะนอนข้างบนบ้าน	เช้ามาก็ลงมาอยู่ข้างล่างใต้ถุน

จนค�่า	ขึ้นลงบันไดได้เองแต่เราก็จะคอยระวัง	คอยดูแกด้วย	เข้าห้องน�้าได้เอง	
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แต่จะไม่ราดน�้า	ก็ต้องคอยตามไปล้างให้”	บุญเชื้อเล่า	

	 “เดินได้	 ไปไหนมาไหนได้เอง	 แค่ตอนลุกต้องมีที่จับหน่อย	 ส้วมก็เดิน

ไปเอง	 ขึ้นลงบ้านเอง	 ไปได้หมด	 แต่ช้าหน่อย”	 ยายสุขอธิบายอย่างอารมณ์ดี

ก่อนหนัไปเชด็น�า้หมากทีม่มุปาก	 ก่อนจะหนัไปขยบั“อปุกรณ์ข้างกาย”	 คอืพดัลม

ตัวจิ๋วและวิทยุเล็กที่วางบนแคร่ไม่ให้ขวางบริเวณที่แกจะกลับมานั่ง

	 บ้านไม้หลงัใหญ่	ยกพืน้สงูเด่นสง่า	ใต้ถนุมแีคร่ไม้ไผ่ส�าหรบันัง่พกัรบัลม

และท�ากจิกรรมพืน้ฐานของชวีติในแต่ละวนัเกอืบทกุอย่าง	ทัง้กนิ	รบัแขก	เอนหลงั

ต่าง	 ๆ	 มีห้องน�้าแยกจากตัวบ้าน	 เป็นสัดส่วนถูกสุขลักษณะตามหลักอนามัย	

หากย้อนไปหลายสิบปีก่อนคงเป็นบ้านที่ถือว่มีระดับมาตรฐานทั้งการใช้งาน

และบ่งบอกฐานะเจ้าของได้เป็นอย่างดี	

	 แต่ถึงวันนี้	 บ้านที่เคยตอบรับการใช้ชีวิตมาหลายทศวรรษ	 ทั้งสะดวก

และสบายหลังนี้	 อาจจะไม่ค่อย	 “สะดวก”	 ส�าหรับคนอายุ	 103	 ปีอย่างยายสุข

เสียแล้ว	ด้วยข้อจ�ากัดของภาวะร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัย

		 “ความสูงของบ้าน	(ราว	2.5	เมตร)	ท�าให้บันได	9	ขั้นที่มี	อาจจะชันไป

ส�าหรับคนแก่	 แคบด้วย	 แถมยังมีราวจับเพียงข้างเดียว	 ห้องน�้าที่ห่างออกไป

หลายสบิเมตรอาจไม่ไกลส�าหรบัคนทัว่ไปแต่ส�าหรบัคนวยัยายสขุกจ็ะไกลมากอยู่

เพราะเคลื่อนไหวช้า	อีกทั้งต้องเดินผ่านลานดินที่จะลื่นได้เวลาฝนตก”	นันทวุฒิ 
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ฤทธิไฑสง นักพัฒนาชุมชนหนุ่มจากเทศบาลรังกาใหญ่บอกบุญเชื้อ

	 “น่ามคีวามเสีย่งทีจ่ะท�าให้แกหกล้มเกดิอบุตัเิหตไุด้ง่าย	 อนัตรายส�าหรบั

คนวยัแก	เพราะถ้าล้มไปกม็โีอกาสท�าให้ถงึขัน้เป็นอมัพฤกษ์อมัพาตได้ตามทีห่มอ

เขาเตือน”	นันทวุฒิ	อธิบาย

	 บุญเชื้อเห็นด้วย	และยอมรับว่า	เป็นเรื่องที่เธอเองไม่ได้ฉุกคิดมาก่อน

“แม่มักจะเดินไปวัด	ไปเยี่ยมลูกหลานตามบ้านแถวนี้	ไปโน่นมานี่ตลอด	พักหลัง

ดูแกจะเดินได้น้อยลงพอเทศบาลเขาพูด	ก็นึกออก	หลัง	ๆ	มานี่ก็พยายามไม่ให้

แกเดินมากไปถ้าไม่จ�าเป็น	นั่ง	ๆ	นอน	ๆ	อยู่บนแคร่นี่แหละ	แค่เดินขึ้นลงบ้านวัน

ละหนกับเข้าห้องน�้าก็พอ”	เธอบอก

	 แต่ความเสี่ยงยังมีอยู่	จึงน�าไปสู่การตกลงปรับปรุงบ้านให้	“ปลอดภัย”	

และ	 “สะดวก”	 ส�าหรับยายสุข	 ภายใต้การแนะน�าและช่วยเหลือของหน่วยงาน

ปกครองท้องถิ่นอย่างเทศบาล

	 “ปรบับนัไดให้มชีานพกัครึง่ทาง	ขยายขัน้บนัไดให้กว้างขึน้	ซ่อมราวจบัเดมิ

ให้แข็งแรง	 เพิ่มราวจับอีกข้าง	 ส่วนห้องน�้าจะย้ายเข้ามาใต้ถุนบ้าน	 เปลี่ยนจาก

ส้วมแบบนั่งยอง	ๆ	ที่มีอยู่ให้เป็นชักโครกเพื่อให้ลุกนั่งง่ายขึ้น	ท�าราวจับตรงผนัง

ห้องน�้าพร้อมราวจับจากห้องน�้าถึงบันไดด้วย”	นันทวุฒิให้ภาพการปรับปรุง

	 “ตอนนีก้�าลงัให้ช่างเขยีนแบบอยู	่ตามระเบยีบราชการ	ส่วนงบประมาณ

เตรียมไว้แล้ว	น่าจะสร้างเสร็จได้ภายในปีนี้ครับ”	นันทวุฒิบอกความคืบหน้า

		 “ดีใจจนบอกไม่ถูกที่ทางเทศบาลเขามาแนะน�า	มาช่วย	 เราเองก็ไม่ได้

นกึถงึเรือ่งพวกนีม้าก่อน	ช่วงทีร่ออยูน่ี	้เราพอจะมเีงนิอยูบ้่างกเ็ลยซือ้ของบางส่วน

มาเตรยีมไว้”	 บญุเชือ้เล่าพลางชีไ้ปทีก่องอฐิบลอ็กและท่อซเีมนต์กลมทีม่มุรมิรัว้บ้าน

	 ...

	 กรณีของ	“ยายสุข”	ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ทางเทศบาลมาเห็นเลยแนะน�า

และพยายามช่วยเหลือ	 หากแต่เป็นการออกแบบ	 และริเริ่มด�าเนินการในระดับ

โดยหน่วยงานปกครองท้องถิ่นอย่างเทศบาล

	 “เราเองให้ความส�าคัญกับเรื่องผู้สูงอายุ	 และมีนโยบายดูแลด้านนี้

อยู่ก่อนแล้ว”	เกียรติภูมิ ศรีจันทร์รัตน์ นายกเทศบาลต�าบลรังกาใหญก่ล่าว

	 “ก่อนนี้เราท�าเรื่องการอ�านวยความสะดวกในการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ	

คือโดยระเบียบต้องให้ท่านมารับเองที่ส�านักงานเทศบาลหรือโอนเข้าบัญชี

โดยตรง	ซึ่งสร้างความล�าบากกับผู้สูงอายุ	ท่านไปไหนมาไหนไม่สะดวกอยู่แล้ว
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โดยวัย	มาเทศบาลก็ไกล	โอนเข้าบัญชีไปก็จะล�าบากต้องพึ่งลูกหลานพาไปเบิก

เสียค่ารถค่ากินอีก	เราเลยจัดให้เจ้าหน้าที่ออกไปจ่ายให้ที่หมู่บ้านแทน	ที่วัดบ้าง	

ที่ศาลาประชาคมบ้างแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละหมู่บ้าน	ท่านจะได้เดินทาง

มาไม่ไกล	และได้เงิน	500	เต็ม	ๆ	โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการมารับ	ตอนแรก

กเ็หมอืนจะผดิระเบยีบราชการ	กพ็ยายามหาช่องทางแก้ไขจนได้”	เกยีรตภิมูอิธบิาย	

	 การเข้ามาของ	 มส.ผส.ในพื้นที่ได้จุดประกายให้ผู้น�าเทศบาลซึ่งเป็น

คนรุ่นใหม่อย่างเกียรติภูมิเข้าใจสถานการณ์และปัญหาภาพรวมของผู้สูงอายุ

ในระดับต่าง	ๆ	ชัดเจน	เป็นระบบขึ้นอย่างมีวิชาการรองรับ	และแน่นอนคนที่อยู่

ในพื้นที่อย่างเขาย่อมเห็นช่องทางที่จะท�าเรื่องนี้ในระดับขอบข่ายงานตัวเองได้

อย่างไม่ยาก

	 ปรับปรุงบ้านผู้สูงวัยเพื่อให้เป็นต้นแบบส�าหรับบ้านอื่น	 ๆ	 ในชุมชน	

จึงเป็นยุทธศาสตร์แรกที่เทศบาลด�าเนินการ

	 “เลือกบ้านยายสุขเพราะแกอายุเยอะที่สุดในต�าบล	 และพอคุยแล้ว

ครอบครัวแกก็เห็นด้วย	พร้อมที่จะท�าด้วยกัน”	เกียรติภูมิกล่าว
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	 แล้วกม็าถงึเรือ่งส�าคญั	งบประมาณ	 เกยีรตภิมูติดัสนิใจใช้งบจากโครงการ

ซ่อมแซมบ้านเทิดไท้องค์ราชันย์ที่มีอยู่แล้วแทนการตั้งงบประมาณจากเทศบาล

ซึ่งต้องรอการตั้งงบในปีถัดไป	เป็นการแก้ปัญหาช่วงเปลี่ยนผ่านไปก่อน	

	 ควบคู่กันนั้นก็จัดท�าแผนส�าหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็น

มิตรกับผู้สูงอายุในพื้นที่วัด	โดยเริ่มที่วัดการเวก และส�านักงานเทศบาล

	 “เราเหน็ด้วยเลยว่า	 วดัควรจะต้องท�าก่อนเลยเพราะเป็นพืน้ทีส่่วนกลาง

ที่ผู้สูงอายุมาใช้เยอะโดยวิถีคนที่นี่	 หลัก	 ๆ	 ก็จะปรับปรุงเรื่องบันได	 ห้องน�้า	

ซึง่เป็นจดุส�าคญัทีผู่ส้งูอายตุ้องระมดัระวงัเป็นพเิศษ	 ท�าเสรจ็กจ็ะใช้ได้ทัง้ผูส้งูอายุ

และผู้พิการ	 นอกนั้นก็ท�าราวจับทางที่จะขึ้นไปศาลาวัด	 ปรับพื้นราบให้สะดวก”	

เกียรติภูมิให้รายละเอียด

	 “ของวัดการะเวกนี่จะใช้งบปี	 2554-2555	 จากนั้นค่อยขยายไปทีละ

วัดจนครบ	7	วัดในต�าบลภายใน	3	ปีนี้	โดยจะน�าเข้าบรรจุไว้ในแผนการท�างาน

ของเทศบาล	มงีบประมาณชดัเจน	 ส่วนส�านกังานเทศบาลจะท�าห้องน�า้	ทางลาด

ก�าลังออกแบบให้เสร็จภายในปีนี้”	เกียรติภูมิเปิดเผย	หลงัจากนัน้	โรงเรยีน	ศนูย์

การเรยีนรูแ้ละศาลาประชาคม	เป็นเป้าหมายต่อไป

	 “จะต่อยอดไปเรือ่ย	ๆ	ไม่จบแค่ในสามปีทีร่่วมท�ากบั	มส.ผส.หรอกครบั”	

เกยีรตภิมูกิล่าวก่อนจะเพิม่เตมิว่าถงึความรูส้กึต่อการเข้ามาของ	มส.ผส.	ในพืน้ที่

	 “ดีนะ	ส่วนหนี่งเขาท�าให้เทศบาลมีการตื่นตัวดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นจาก

ที่ท�าอยู่	ท�าให้เรารู้ความต้องการของผู้สูงอายุชัดเจนขึ้น	บางครั้งเราเองก็ไม่รู้จัก

จิตใจของผู้สูงอายุมากแต่มูลนิธิเขาท�าเรื่องนี้มาตลอด	 ก็จะเข้าใจดีว่าอะไรที่

จะท�าให้ผู้สูงอายุมีความสุขจริง	 ๆ	 เขามาท�าให้เราเห็นความส�าคัญเรื่องนี้มาก

ขึ้นและจัดงบประมาณกับแผนรองรับได้	 ให้งบมาหรือไม่	 ไม่ค่อยกังวลเท่าไร	

ค�าแนะน�าส�าคัญกว่า”	นายกเทศบาลรังกาใหญ่กล่าว

	 รงักาใหญ่เป็นชมุชนดัง้เดมิทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีค่่อนข้างอดุมสมบรูณ์	 ชาวบ้าน

รงักาใหญ่ส่วนใหญ่มอีาชพีค้าขายและเกษตรกรซึง่รวมถงึนาข้าว	ไร่อ้อย	ข้าวโพด

มันส�าปะหลัง	 และปอ	 ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ	 1,600	 คนจากประชากรทั้งหมด	

14,000	คนใน	20	หมู่บ้าน	ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับครอบครัว

	 “พอผูน้�าเปิดรบั	หน่วยงานต่าง	ๆ	ในพืน้ทีท่ัง้ชมรมผูส้งูอาย	ุโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	และวัด	รวมถึงคนในชุมชน	มันเลยโอเค”	นักพัฒนาชุมชน

อย่างนันทวุฒิ	ให้ความเห็น
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จากยายสายบัว ถึงวัดคลองหนึ่ง

ความพยายามท่ามกลางข้อจ�ากัด ที่รังสิต

 “ดีใจมาก” เสียงตอบจาเจ้าของร่างเล็กผอมในชุดเสื้อคอกระเช้า

ผ้าซิ่นสีมอ เมื่อถามถึงความรู้สึกที่จะได้รับการช่วยเหลือ

	 “ถ้าเขามาท�าราวบันไดอย่างที่บอก	 ยายก็จะได้เกาะลุกยืนขึ้นบ้าง	

ทุกวันนี้อยู่แต่ในบ้าน	 ราวที่มีอยู่ก็เก่าจนผุและมีข้างเดียวด้วย	 เกาะล�าบาก”	

คุณยายวัย	80	อธิบาย	ขณะนั่งบนมุมโปรด	เป็นบริเวณชานพักบันไดหน้าบ้านไม้

ชั้นเดียวที่ต่อเติมเป็นเพิงหลังคาพาดกับรั้วหน้าบ้านริมถนน

 ยายสายบัว นุสสกุล	อาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังเล็กในชุมชนซอยชุม	53	

เขตเทศบาลนครรังสิต	 อ.ธัญบุรี	 ปทุมธานี	 อาศัยอยู่กับลูกสาวซึ่งยังโสดกับ

หลานชายซึ่งไม่ค่อยสบาย	 ล่าสุดมีสมาชิกเพิ่มอีกสามเป็นลูกชายคนเล็กเพิ่ง

หอบครอบครัวมาขออาศัยอยู่ด้วยด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ	

	 “ลูกชายอีก	 ๒	 คนก็มีลูกมีเมียท�ามาหากินอยู่แถวนี้แหล่ะ	 พวกมันก็

ท�างานรับจ้างทั่วไป	 ไอ้คนเล็กที่เพิ่งพาลูกเมียมาอยู่ด้วยก็ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง	

ส่วนเมียก็ขายของเล็กๆ	 น้อยๆ	 แถวนี้	 เห็นว่ารายได้ไม่พอจ่ายค่าเช่าบ้านที่เคย

หอบลกูหอบเมยีขอมาอยูน่ีด้่วย	 ทีต่่อเพงิหลงัคากัน้เป็นทีน่อนข้างล่างนัน่แหละ”

ยายสายบัวเล่า	ก่อนจะหยุดเคี้ยวหมากชั่วขณะเพื่อขยับตัวจากด้านหนึ่งของ
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ชานไปอีกฟากเพื่อนั่งพิงผนังบ้านให้สบายตัวมากขึ้น	

	 หลังได้ท่านั่งที่ลงตัวคุณยายหันมาขยับอุปกรณ์ช่วยพยุงเอวและหลัง

ที่สวมไว้ช่วงกลางล�าตัวตลอดให้ลงตัว	

	 “หมอเขาบอกว่าเป็นโรคกระดูกผุ	เพิ่งเป็นมาได้	๒	เดือนกว่าๆ	นี่แหล่ะ

เขาให้ยามากนิแต่ตอนนีต้้องหยดุทัง้ทีเ่หลอือกีตัง้	 ๔	 เมด็	 เพราะยามนัแรงเหลอืเกนิ

กินแล้วร้อนวูบๆ	วาบๆ	ทั้งนอกตัวในตัว	 ไม่ไหวจริง	ๆ”	คุณยายสายบัวเร่งเสียง

อีกนิดกลบเสียงเด็กร้องและหมาเห่าที่ประสานกันเล็ดลอดออกมาจากหลังบาน

ประตูที่งับปิดด้านหลัง

	 บ้านยายสายบัวเป็นบ้านที่ได้รับการคัดเลือกว่าจะให้การช่วยเหลือใน

การปรับปรุงสภาพบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุของ	 มส.ผส.ร่วมกับเทศบาล

นครรังสิต	และชมรมผู้สูงอายุ	เพื่อให้เป็นต้นแบบส�าหรับบ้านอื่นและชุมชนอื่นที่

สนใจ	โดยคนเสนอคือ	ลุงชั้น รักสูงเนิน ประธานชุมชนซอย	53	และประธาน

ชมรมผู้สูงอายุหมู่	3 

	 “มีโครงการฯ	 เข้ามา	 อยากได้บ้านตัวอย่างที่จะให้เป็นต้นแบบบ้าน

ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	เขาอยากได้ด่วนภายในสองสามวัน	ผมนึกถึงยายสายบัว

ขึ้นมาก็เลยลองเสนอดู”

	 “สภาพบ้านกอ็ย่างทีเ่หน็	แล้วยงัจะเรือ่งฐานะทางบ้าน	เรือ่งปากท้องด้วย

ตัวแกเองก็ท�าอะไรไม่ไหวแล้ว	รายได้ก็มีแค่เบี้ยยังชีพเดือน	๕๐๐	บาท	ลูกหลาน

ที่พึ่งได้ก็เห็นจะมีแต่ลูกสาวคนเดียวที่อยู่ด้วยกันและเป็นคนหาเงินเข้าบ้าน	

หลานชายที่อยู่ด้วยกันก็เป็นลูกของลูกชายอีกคน	 ส่วนครอบครัวลูกชายคนเล็ก
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ไปไหนไม่รอดก็กลับมาอาศัยอยู่ด้วยกันอีก	 สภาพบ้านตอนนี้ก็แออัดมากขึ้น”	

ลุงชั้นอธิบาย

	 ด้วยแนวคดิโครงการนีต้้องการทดลองปรบับ้านให้เป็นต้นแบบในชมุชน

จริง	 การปรับปรุงบ้านยายสายบัวจึงต้องผ่านการออกแบบให้เหมาะสม	 มีการ

ประกวดแบบดงักล่าวและผูช้นะเลศิคอืทมีออกแบบจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี	

		 “ปรับสภาพห้องน�้าให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น	ประตูจากเดิมเป็นบาน

สังกะสีผลักซึ่งต้องเปิดค้างไว้เพื่อให้ยายเข้าห้องน�้าได้	 จะเปลี่ยนเป็นบานเฟี้ยม

ที่ผลักเข้าไปง่ายขึ้น	 ส้วมแบบนั่งยองๆ	 เปลี่ยนเป็นชักโครกพร้อมมีราวจับบน

ผนังด้านข้าง	 ปูพื้นกันลื่น	 แยกพื้นที่ส่วนแห้งและเปียก	 เพิ่มฝักบัวอาบน�้าและ

หน้าต่างระบายอากาศหนึ่งจุด”

	 “บันไดก็จะท�าราวจับทั้งสองข้าง	 เพื่อความสะดวกเวลายายสายบัว

จะถัดลงบันไอมานั่งเล่นด้านล้าง	 ซึ่งจะท�าเป็นพื้นไม้ยกระดับขึ้นมาจากพื้นดิน

เล็กน้อย	 เป็นชานพักที่ต่อเนื่องมาจากบันไดระดับแรก	 บันไดขั้นไหนพังก็

ซ่อมแซมให้แข็งแรงใช้งานได้ดีเหมือนเดิม	 หลังปรับปรุง	 บริเวณนี้น่าจะเป็น

พืน้ทีพ่กัผ่อนระหว่างวนัทีย่ายสายบวัสามารถใช้ประโยชน์ได้มาก	 เพราะช่วงกลางวัน

จะไม่ร้อนมาก	 อากาศถ่ายเทได้ดีกว่าบริเวณอื่นของบ้าน”	 ลุงชั้นอธิบายการ

ปรับปรุงตามแบบที่ชนะเลิศ	 ซึ่งเน้นปรับปรุงตามสภาพโครงสร้างเดิมของบ้าน

เท่าที่จะเป็นไปได้มากที่สุด	และใช้วัสดุในพื้นที่

	 “ตอนแรกคุยกันว่าจะให้เจ้าของบ้านช่วยออกค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งด้วย

แต่ตอนหลงัไม่ต้องเพราะดจูากสภาพยายสายบวัคงจ่ายไม่ไหวหรอก	 ทางเทศบาล

เลยช่วยดูแลให้	ส่วนชมรมเราก็ช่วยลงแรงท�า	หาข้าวหาน�้ามาให้คนช่วยท�างาน

ในวันที่จะมีการปรับปรุงเร็ว	ๆ	นี้”	ลุงชั้นเล่า

	 “ท�าเสร็จก็จะเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะยายกับครอบครัวแก	 แต่จะเป็น

แบบอย่างให้คนอืน่ได้ดเูพือ่เอาไปปรบัใช้กบับ้านตนได้หากสนใจ”	 ลงุชัน้ให้ความเหน็

	 ...

 นอกจากบ้านยายสายบัว มีอีกสองสถานที่ซึ่งก�าลังมีการ

ปรับปรุงสภาพให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ จากการจุดประกายและให้การ

ช่วยเหลือด้านวิชาการของ มส.ผส. คือวัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต และ

ส�านักงานศูนย์บริการสาธารณะสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)
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 วดัคลองหนึง่แก้วนมิติ	เป็นหนึง่ใน	3	วดัส�าคญัในเขตเทศบาล	อยูห่่างจาก

บ้านยายสายบัวไปไม่กี่ซอย	 เป็นวัดที่มีผู้สูงอายุนิยมไปใช้บริการจ�านวนมาก

อย่างน้อยเดอืนละครัง้ทีช่มรมผูส้งูอายหุมู	่ 3	 จะไปขอใช้สถานทีศ่าลาเอนกประสงค์

ในวัดส�าหรับจัดประชุมประจ�าเดือน	ซึ่งจะมีปัญหากับผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็น

	 “ทีผ่่านมากต้็องใช้วธิยีกทัง้คนทัง้รถเขน็ขึน้ไปนัง่บนศาลาเพือ่ประชมุกนั”

ลุงชั้นยกตัวอย่าง

	 แต่ความต้องการปรบัปรงุนัน้	ต้นคดิไม่ใช่ชมรม	หากเป็นเจ้าอาวาสวดั

	 “พระอาจารย์ท่านมองเห็นและคิดจะปรับอยู่แล้ว	เพียงแต่ไม่รู้วิธีว่าจะ

ปรับยังไงตรงไหนถึงจะดี	 ท่านอยากปรับแล้วให้มันดูงามตาและใช้ประโยชน์ได้

จริง	พอประชุมวงเดือนล�าดวนจะคุยเรื่องนี้ก็เชิญท่านเข้าร่วมด้วย	เลยได้คุยกัน”

ลุงชั้นเล่า

	 การปรับสภาพแวดล้อมของวัดคลองหนึ่งแก้วนิมิตนั้น	 จะท�าการปรับ	

๔	จุดด้วยกัน	คือ	ท�าทางลาดขึ้นศาลอเนกประสงค์	ทางลาดเข้าโบสถ์	ทางลาด

เข้าห้องน�า้	 และปรบัลานดนิโล่งหน้าศาลาอเนกประสงค์ให้เป็นสวนนัง่เล่นพกัผ่อน

ของชาวชุมชน	 ที่สามารถน�ารถเข้าไปจอดได้เวลามีงานที่วัด	 เป็นออกแบบโดย

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	โดยการประสานงานของ	มส.ผส.

	 “อยู่ระหว่างการด�าเนินการส�ารวจละเอียดว่าจะท�าอะไรตรงไหนบ้าง

เพราะทางวัดบอกว่างบประมาณพอมี	 เพียงแต่เขาไม่มีคนออกแบบให้ถูกต้อง

กลัวท�าไปแล้วผิดแบบ	 ต้องมาแก้ทีหลัง”	 จีรนันท์ บัวผัน	 พยาบาลวิชาชีพ	

ศูนย์บริการสาธารณสุข	2	(ชุมชนรัตนโกสินทร์)	ซึ่งร่วมด�าเนินการแต่แรกเสริม

	 ส�าหรับการปรับปรุงส�านักงาน	ศูนย์บริการสาธารณะสุข 2 (ชุมชน

รตันโกสนิทร์)เอง	 จรีนนัท์กล่าวว่า	 จะเป็นการปรบัปรงุห้องน�า้เพยีงอย่างเดยีว

ก่อนโดยจะเปลี่ยนเป็นห้องน�้าแบบชักโครก	พร้อมมีที่ดึงให้สะดวกแก่ผู้สูงอายุ

	 “ตอนแรกส�านักงานศูนย์ฯ	อยู่ชั้นบน	ผู้สูงอายุมาติดต่อก็ต้องขึ้นบันได	

ล�าบาก	 พอชั้นล่างซึ่งเคยเป็นกองสาธารณสุขเขาย้ายไปตึกใหม่	 เราเลยย้ายลง

มาเพื่อความสะดวกผู้มาติดต่อ	 และถือโอกาสปรับปรุงห้องน�้าให้เหมาะสมกับ

ผู้สูงวัยไปด้วย”	จีรนันท์กล่าว

 สมศักดิ์ สันติยานนท์ ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านรัตนโกสินทร์	

๒๐๐	ป	ี			อกีหนึง่ภาคเีครอืข่ายหลกัการท�างานเรือ่งผูส้งูอายใุนพืน้ทีเ่ทศบาลนครรงัสติ

แสดงความไม่เหน็ด้วยทีก่ารเริม่ต้นปรบัปรงุสภาพแวดล้อมให้เป็นมติรกบัผูส้งูอายุ
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ในพื้นที่เทศบาลเริ่มต้นที่บ้านต้นแบบ	 แทนที่จะเริ่มต้นในพื้นที่สาธารณะที่มีคน

ใช้จริงจ�านวนมากกว่านั้น

	 “ท�าไมไม่ปรับในสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณประโยชน์	 ท�าไม

ไปปรับที่บ้านอย่างเดียว	 ปรับให้แล้วมีใครเข้าไปเห็นบ้าง	 มีใครเข้าไปดูแลบ้าง	

ปรบัตรงนัน้แล้วได้อะไร	 อย่างห้องน�า้ของศนูย์อนามยั	 มผีูส้งูอายไุปใช้ไหม	 ท�าไม

ไม่ปรบัห้องน�า้ทีว่ดัหรอืพืน้ทีส่าธารณประโยชน์อืน่ๆ	จะได้เป็นตวัอย่างให้ชาวบ้าน

ได้มาเห็น	 แล้วบางทีเขาอาจจะไปปรับที่บ้านตัวเองก็ได้	 นี่น่าจะเป็นการเริ่ม

ที่ผิดพลาด”	สมศักดิ์กล่าว

	 จีรนันท์ยอมรับว่าการด�าเนินการเรื่องปรับสภาพแวดล้อมในพื้นที่

ชุมชนเมืองเป็นเรื่องที่ยากมาก	ไม่ว่าจะเป็นการปรับบ้าน	หรือสถานที่สาธารณะ	

ด้วยเงื่อนไขบริบทต่าง	ๆ	ที่ไม่เอื้อ

	 “เราพยายามท�าให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้	 เพราะรู้ว่าแต่ละส่วนก็

มีประโยชน์กับผู้สูงอายุกับชุมชน	 ในส่วนหมู่บ้านและสภาพแวดล้อมในบ้าน

เรายงัลงไปไม่ถงึ	กรณบ้ีานอยูอ่าศยันัน้	บางคนทีม่คีวามจ�าเป็นเขากท็�าเองตามสภาพ

		 ที่นี่บางคนแค่มีที่ซุกหัวนอนก็ดีพอแล้ว	 ไม่ได้ต้องการอะไรมากมาย	

ตรงนีเ้ราเข้าไปกจ็ะล�าบากและคงท�าให้ทกุบ้านไม่ได้หรอก	ถงึต้องท�าในส่วนทีเ่ป็น

พืน้ทีส่าธารณะก่อน	 ถ้าเขาเหน็ว่าส�าคญัและดกีอ็าจจะไปท�าทีบ้่านเขาเอง	 กต้็อง

ค่อยเป็นค่อยไป	จะท�าทีเดียวเลยมันยาก	ต้องใช้งบประมาณมหาศาล”	จีรนันท์

แสดงความเห็น
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3.4 บทเรียน ระหว่างเดิน

		 “ตอนแรกคิดว่าจะขึ้นงานมิตินี้จะค่อนข้างล�าบาก	 แต่พอรังกาใหญ่

เริม่กม็องเหน็โอกาสทีจ่ะเอาเป็นเหมอืนต้นแบบให้แลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัใน	๑๑	พืน้ที”่

พญ.ลลิตยา ผู้จัดการโครงการพื้นที่น�าร่อง	โคราช	กล่าว

	 “พื้นที่จะมองว่ามันต้องใช้เงิน	 เขาจะเอาเงินมาจากไหน	 ไม่ใช่หน้าที่

ของ	 รพสต.	 ด้วยที่ต้องไปให้งบประมาณวัด	 บ้านผู้สูงอายุด้อยโอกาสปรับ

สภาพแวดล้อม	

	 แต่ท้องถิ่นมีช่องทางงบประมาณตรงนี้	 สามารถประสานภาคีเครอื

ข่ายระดบัของจงัหวดัดงึงบประมาณบางส่วน	 สามารถทีจ่ะตัง้แผนทีจ่ะมาช่วย

ตรงนี้ได้	แม้แต่ระดมทุนในพื้นที่ก็เป็นไปได้	

	 ในพื้นที่จะมีชาวบ้านที่เป็นช่างอยู่แล้วแค่ไปอบรมวิธีการปรับอาคาร

สถานที่ง่าย	ๆ	ให้	แล้วประยุกต์ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น	เช่น	ราวเขาก็ประยุกต์ใช้

ตั้งแต่ใช้ท่อพีวีซี	ไม้ไผ่	ปรับได้ให้มันเอื้อกับทรัพยากรที่มันมีในพื้นที่ได้”

	 ในช่วงเริ่มต้นการด�าเนินการในมิตินี้	 ค่อนข้างชัดเจนว่าหลายพื้นที่

แสดงความสนใจทีจ่ะน�าองค์ความรูด้้านนีไ้ปรบัใช้กบัพืน้ที	่หลงัจากทีไ่ด้มกีาถ่ายทอด

ความรู้ในมิตินี้ให้ภาคีในชุมชน

	 “พื้นที่โคราชมีการส�ารวจบ้านผู้สูงอายุไปแล้ว	 8	 พื้นที่	 และมีการ

ท�าแผนปฏิบัติการเรื่องนี้	 ที่เด่นออกมาคืออบต.หนองงูเหลือมที่ก�าลังท�าบ้าน

ต้นแบบ	15	หลังด้วยงบอบต.	เอง	

	 พืน้ทีส่งิห์บรุ	ีอบต.	3	แห่ง	คอืบางกระบอื	ถอนสมอและท่างาม	ท�าร่วมกบั

ศูนย์พัฒนาสังคมที่	 63	ผ่านโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุ	ซึ่งมีงบ

หลงัละ	10,000	บาทอยูแ่ล้ว	 เป็นการประยกุต์เอาองค์ความรูม้ตินิีไ้ปใช้ในกจิกรรม

โครงการ	ท�าไปทัง้หมด	9	หลงั	และมแีผนขยายการท�างานลกัษณะนีไ้ปในพืน้ทีอ่ืน่

ต่อไปอีก	โดยการสนับสนุนของ	พมจ.

	 พื้นที่ปทุมธานี	มี2	อปอ.	คือ	รังสิตและระแหง	ได้ส�ารวจบ้านผู้สูงอายุ

และผูพ้กิารแล้ว	

	 ทีร่งัสติเทศบาลมกีารตัง้คณะท�างานระดบัจงัหวดัในเรือ่งนี	้ เป็นผล

จากการสร้างส�านักงานใหม่ของเทศบาลและต้องปรับสถานที่ให้เป็นมิตรกับ

ผู้สูงวัยตามกฎหมาย	 ท�าให้นายกเทศมนตรีให้ความสนใจเรื่องนี้	 มีการน�าไปใช้
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กบัการปรบัอาคารสาธารณะอย่างศนูย์บรกิารสาธารณะทีเ่ป็นทีต่ัง้ชมรมต่าง	 ๆ	 ด้วย	

รวมถงึการปรบัปรงุวดัคลองหนึง่	 นายกอปท.ในพืน้ทีส่นใจส่งเสรมิแนวคดินีต้่อไป

ด้วยการจัดประกวดอาคารสถานที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัยในเขตเทศบาล”	

พญ.ลัดดากล่าว
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การเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ

 กันไว้ดีกว่าแก	้ค�ากล่าวนี้ยังคงใช้ได้เสมอ	อย่างน้อยกับเรื่องการสร้าง

คุณภาพชีวิตผู้สูงวัย	 แต่การป้องกันมักจะมีคนสนใจท�าน้อย	 ไม่ค่อยให้ความ

ส�าคัญ	เพราะท�ายาก	ใช้เวลา	เช่นเดียวกับ	มิติการเตรียมพร้อมสู่วัยสูงอายุ

	 ในบรรดาสี่มิติ	 มิตินี้มีขอบเขตเนื้อหากว้างมากที่สุด	 รวมเอาสามมิติ

ก่อนหน้าเข้ามาหมด	 ที่ส�าคัญพุ่งเป้าไปที่ทุกคนที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุทั้งหมด	 ซึ่งคือ

คนกลุม่ใหญ่ทีส่ดุของสงัคม	จงึไม่แปลกทีจ่ะท�ายากทีส่ดุ	 แต่หากท�าได้	ประสทิธผิล

ก็จะมากที่สุดด้วยต้นทุนที่ต�่าที่สุดเช่นกัน

	 การจะมสีขุภาพทีด่	ีมเีงนิใช้	และอยูใ่นสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมกบัวยั

ในตอนสูงอายุ	 จ�าเป็นต้องมีเตรียมการ	 วางแผน	 ออกแบบ	 ในทุกมิติ	 ยิ่งเร็ว

เท่าไร	ยิ่งดี	

	 สขุภาพต้องดแูลต่อเนือ่งตัง้แต่เดก็	การออมกค็วรเริม่ตัง้แต่เริม่มรีายได้

บ้านและชุมชนที่มีสภาพที่เหมาะสมก็ต้องวางแผนตั้งแต่วันเริ่มต้นมีครอบครัว

	 ปัญหาใหญ่คือ	ท�าอย่างไร	ในเมื่อทุกเรื่องล้วนเต็มไปด้วยรายละเอียด	

ทั้งแง่วิธีคิดและการท�า	 หากจะปล่อยให้เป็นภาระแต่ละคนไปดิ้นรนคิดหาเอง

มิติที่ 4

บทที่ 4
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ทั้งหมด	ย่อมเป็นไปได้ยาก	คงจะดีกว่าหากมตีัวช่วย 

	 หนึง่ในตวัช่วยทีด่ทีีส่ดุ	ณ	วนันี	้น่าจะเป็น	“หลกัสตูรการเตรยีมความพร้อม

สู่วัยสูงอายุ”	

	 แต่หลักสูตรที่ต้องการไม่น่าจะมาจากหลักวิชาการเพียงอย่างเดียว	

หากแต่ต้องน�าบริบทพื้นที่มาผสมในสัดส่วนที่พอดี	 รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านต่าง	ๆ	เพื่อสามารถน�าไปประยุกต์ใช้หลากหลายพื้นที่

	 จึงเกิดเป็นนวัตกรรมทางความคิดต่อว่า	 คนท�าหลักสูตรน่าจะเป็น

คนในท้องถิ่นโดยการช่วยเหลือด้านวิชาการจากภายนอก	 เมื่อได้หลักสูตรออก

มาแล้วก็ให้คนในท้องถิ่นนั้นเป็นคนถ่ายทอดเป็นหลัก

	 และเป็นทีม่าของการพยายามรเิริม่	ก่อสาน	“หลกัสตูรท้องถิน่”	

ในหลายพืน้ทีข่ณะนี้

4.1 ความจ�าเป็นและสถานการณ์

	 	 “ในระดับสังคม	 ประชากรวัยแรงงานจะมีภาระต้องรับผิดชอบดูแล

ผูส้งูอายเุพิม่มากขึน้	ในขณะทีศ่กัยภาพการดแูลระดบัครอบครวัจะลดลง	เหล่านี้

จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระดับบุคคลอย่างมีนัยส�าคัญ	ซึ่งจะอายุยืนขึ้น	

อยู่นานขึ้นแต่คุณภาพชีวิตมีปัญหา”	ร.ศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล นักวิชาการ

ผู้เชี่ยวชาญจากคณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กล่าว

 สถานการณ์ระดับประเทศ ภาระวัยแรงงานจะเพิ่มตามล�าดับ	 ในปี	

2553	วัยแรงงาน	7	คนมีภาระดูแลผู้สูงอายุ	1	คนและเด็ก	2	คน	ภาระจะเพิ่มขึ้น

เรื่อย	ๆ	จนในปี	2568	จะเหลือวัยแรงงานเพียง	6	คนที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ	2	คน

และเด็กอีก	 2	 คนโดยประมาณ	 คาดการณ์ล่าสุดของส�านักงานคณะกรรมการ

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุ

	 “นอกจากสิงคโปร์แล้ว	 สัดส่วนการแบกรับภาระนี้ของบ้านเราสูงที่สุด

ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	คอืร้อยละ	16.1	โดยสงิคโปร์ร้อยละ	16.3	ราวร้อยละ	9.0

ฟิลิปปินส์ร้อยละ	10.7และกัมพูชาร้อยละ	8.9”	ร.ศ.ดร.อาชัญญากล่าว

 สถานการณ์ระดับครอบครัว ศักยภาพการดูแลทั้งเด็กและผู้สูงอายุ

ของครอบครวัลดลงตามล�าดบั เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงรวดเรว็ของสภาพเศรษฐกจิ

และสงัคมโดยเฉพาะด้านโครงสร้างครวัเรอืน	 ส่วนหนึง่ของทศิทางทีน่่าเป็นห่วง
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ซึ่งจะมีผลต่อการดูแลดังกล่าวคือ	 การเพิ่มขึ้นของครัวเรือนแหว่งกลาง	 และ

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว	

	 ในปี	 2552	 มีครัวเรือนแหว่งกลางหรือครัวเรือนที่มีเฉพาะผู้สูงอายุ

อยู่ตามล�าพังกับหลาน	 7	 ล้านครัวเรือน	 เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าจาก	 2.3	 ล้าน

ในรอบ	 20	 ปี	 จากการศึกษาล่าสุดของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	

(ทีดีอาร์ไอ)	สาเหตุส�าคัญคือพ่อแม่วัยแรงงานย้ายไปท�างานหารายได้ในต่างถิ่น	

	 ปีเดยีวกนั	มคีูแ่ต่งงานใหม่	320,878	คู	่หย่าร้าง	109,277	คู	่โดยแนวโน้ม

การแต่งงานใหม่ลดลงร้อยละ	 9	 ขณะที่การหย่าร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ	 78	 ในรอบ

สิบปี	จากสถิติกรมการปกครอง

	 ในปี	 2551	 ในเด็ก	10	คน	 ได้อยู่กับพ่อและแม่พร้อมหน้าเพียง	6	คน	

อีก	4	คนอยู่กับพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่ง	หรือไม่ได้อยู่กับทั้งพ่อและแม่	ผลส�ารวจ

ส�านักงานสถิติระบุ	 “ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง”	 รายงาน

สุขภาพคนไทยปี	2554	สรุป

	 ด้านการออม	 แม้โดยภาพรวมในรอบ	 20	 ปี	 ครัวเรือนไทยมีเงินออม

เฉลี่ยราว	 5,000	 บาทต่อเดือน	 เพิ่มขึ้นราว	 10-12	 เท่า	 และจ�านวนครัวเรือนที่

ไม่มีเงินออมจะลดลงเกือบเท่าตัว	แต่ในปี	2552	ครัวเรือนไทยร้อยละ	25	ยังคง

ไม่มีเงินออม	ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนยากจน	(ทีดีอาร์ไอ	2552)

	 สถานการณ์ระดับบุคคล	 ผู้สูงอายุต้องการการดูแล	 วัยก่อนสูงอายุมี

พฤติกรรมเสี่ยง

	 ในปี	 2552	 ผู้สูงอายุที่ประเมินว่าตัวเองมีสุขภาพดีหรือดีมากมีเพียง

ร้อยละ	38.4	ลดลงร้อยละ	47.7	จากปี	2551	ในจ�านวนนีเ้กนิครึง่ปีปัญหาการมองเหน็

1	ใน	5	เป็นต้อกระจก	1	ใน	3	มีปัญหาการได้ยิน	เกินครึ่งมีปัญหาฟันไม่ครบ	20	

ซี่งท�าให้เคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเกิดปัญหาระบบทางเดินอาหารตามมา	 1	 ใน	 3	

มีปัญหากลั้นปัสสาวะไม่อยู่	 1	 ใน	 5	 มีปัญหากลั้นอุจจาระไม่อยู่	 ร้อยละ	 7	 มี

ปัญหาในการท�ากิจวัตรพื้นฐานประจ�าวันไม่ได้หนึ่งหรือสองอย่าง	 และเกินครึ่ง

มีโรคเรื้อรังหรือโรคประจ�าตัว

	 ในขณะที่วัยก่อน	60	ปี	มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ	ทั้งการดื่ม

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	สบูบหุรี	่กนิผกัผลไม้ไม่เพยีงพอ	ออกก�าลงักายน้อย	รวมถงึ

การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อม

	 แม้แนวโน้มการดืม่และสบูจะดขีึน้แต่สถติปีิ	2551-2552	พบว่าคนวยั	15	ปี
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ขึ้นไปร้อยละ	7	ดื่มยังเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ร้อยละ	24	ยังสูบบุหรี่	โดยเพศชายมี

สัดส่วนทั้งการดื่มและสูบมากกว่า

	 นอกจากนี้	 ร้อยละ	 18	 กินผักและผลไม้ไม่เพียงพอกับความต้องการ

ของร่างกาย	(ลดจากร้อยละ	22	ในปี	2546-2547)	ร้อยละ	35	มปัีญหาภาวะอ้วน

(เพิ่มจากร้อยละ	29	ในปี	2546-2547)	และร้อยละ	32	มีปัญหาลงพุง	(เพิ่มจาก

ร้อยละ	26	ในปี	2546-2547)	โดยสดัส่วนเพศหญงิมปัีญหาอ้วนและลงพงุมากกว่า

	 วยัแรงงาน	(25-59	ปี)	เพยีง	1	ใน	4	ทีอ่อกก�าลงักายประจ�า	และสดัส่วน

ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ21	 เป็นร้อยละ	 20	 ระหว่างปี	 2547	 ขณะที่วัยเด็ก

และวัยรุ่นและผู้สูงอายุมีสัดส่วนการออกก�าลังกายประจ�าเพิ่มขึ้น	 (จากร้อยละ	

62	เป็นร้อยละ	73	ในคนวัย	1-14	จากร้อยละ	34	เป็นร้อยละ	40	ส�าหรับคนวัย	

15-24	ปี	และจากร้อยละ	21	เป็นร้อยละ	28	ในวัยเกิน	60)

	 สดัส่วนแม่วยัรุน่เพิม่ขึน้ต่อเนือ่งโดยเฉพาะในรอบสบิปีทีผ่่านมา	ในปี	2551

ร้อยละ	 5	 ของเด็กหญิงวัย	 15-19	 ปีมีภาวะตั้งครรภ์	 ในจ�านวนแม่ที่คลอดบุตร

ทั้งหมดในปีเดียวกันเป็นเด็กวัย	10-19	ปีราวร้อยละ	16	

 กิจกรรมเตรียมความพร้อมมีเฉพาะในองค์การรัฐและเอกชน

	 “กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุตอนนี้ท�าเฉพาะในองค์กร

ภาครฐั	 รฐัวสิาหกจิและเอกชนโดยส่วนใหญ่	 เน้นคนใกล้เกษยีณ	 ขณะทีต่่างประเทศ

จะท�ากิจกรรมส่วนนี้ตั้งแต่วัย	 40	 เปิดปีละ	 3-4	 ครั้งทั้งในรูปแบบอบรมและ

ปฏิบัติการ	ส่วนบ้านเรารูปแบบกิจกรรมแตกต่างหลากหลาย	ส่วนใหญ่เป็นการ

ให้ความรู้เนื้อหาของภาครัฐจะเน้นด้านสุขภาพ	 รัฐวิสาหกิจเน้นการวางแผน

การออมและสุขภาพ”	อาจารย์อาชัญญากล่าว

	 สถานการณ์ทัง้หมดบ่งชดัว่าระดบัความพร้อมของคนไทยในการก้าวสู่

วยัสูอ่ายรุวมทัง้การเตรยีมความพร้อมยงัน้อยมาก	มกีารท�าเป็นจดุ	 ๆ	 เพยีงระดบั

องค์กรตามความพร้อม	ไม่เป็นระบบ	ขาดทิศทางโดยรวม	ที่ส�าคัญคนกลุ่มใหญ่

วัยแรงงานยังไม่สามารถเข้าถึงได้	โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบค่อนประเทศ

	 “ทีส่�าคญัคอืเรือ่งความตระหนกั	ยงัน้อยอยู	่คนส่วนใหญ่จะคดิว่าเอาไว้

ใกล้เกษียณค่อยคิด	 มันไม่ทันแล้ว	 ไม่ใช่อุ๊ยตาย	 59	 แล้ว	 ปีหน้าจะเกษียณ

ได้เวลาคิด	ไม่ได้สุขภาพต้องออมแต่เด็ก	เงินด้วยไม่ใช่เหลือเท่าไรค่อยออม	ต้อง

วางแผนออมก่อนที่เหลือค่อยใช้	 เหล่านี้ต้องแก้ไขเรื่องทัศนคติ	 ควบคู่ไปกับการ

สร้างระบบรองรบัให้มกีารเตรยีมตวัอย่างเป็นระบบ	ทกุคนเข้าถงึได้”	อ.	อาชญัญาย�า้
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4.2 ทิศที่ไป ระบบที่ต้องการ

 

	 “เรียนรู้ตลอดชีวิต	ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม	และบูรณาการ”	

ร.ศ.ดร.อาชัญญากล่าวถึงหลักส�าคัญของการจัดท�าหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อ

เตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ

	 “ท�าให้คนวยัก่อน	60	เกดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	ดงึทกุภาคส่วนทัง้	กศน.

อบต.	 เทศบาล	 เอกชน	 รฐัวสิาหกจิและกลุม่ต่าง	ๆ	 เข้ามามส่ีวนร่วม	และด�าเนนิการ

แบบเชื่อมโยงองค์รวม	บูรณาการทุกภาคส่วน”	อาจารย์อาชัญญาอธิบาย	

	 “ใช้วธิขีองการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	 เช่น	 ท�าชดุ

ความรู้ส�าหรับเรียนรู้ด้วยตัวเอง	ท�าค่ายเตรียมความพร้อม	เป็นต้น	ให้เหมาะสม

กับบริบทแต่ละพื้นที่”	

	 “เนือ้หาให้ครอบคลมุ	4	ด้านคอืการปรบัตวัด้านสขุภาพกาย	ด้านสงัคม

และจิตใจ	ด้านการเงินการออม	และด้านการเรียนรู้”	

	 “ด้านกระบวนการ	ให้ครบ	6	ขัน้ตอน	คอื	ส�ารวจสภาพปัญหาความพร้อม
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ความต้องการของผู้เข้าร่วม	บริบทต่าง	ๆ	แล้วน�ามาก�าหนดเป้าหมายการเรียนรู้

จัดเนื้อหาให้ครอบคลุมสาระทั้ง	4	ด้าน	ใช้รูปแบบการศึกษานอกระบบและตาม

อัธยาศัย	มีการติดตามประเมินผล	และถอดบทเรียน”	อ.อาชัญญาฉายภาพรวม

ระบบที่ต้องการ	จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ระดับประเทศของตน

	 “ฟังดูอาจจะดูยาก	 แต่จากการทดลองท�าที่สิงห์บุรี	 เราเห็นความหวัง	

ความเป็นไปได้สงูมากทีจ่ะประยกุต์ใช้หลกัการเหล่านีใ้นระดบัพืน้ที	่ ระดบัชมุชน”

	อ.อาชัญญากล่าว

	 “เราลงไปส�ารวจความต้องการในพื้นที่	 ดึงเครือข่ายต่าง	ๆ	 เข้ามาร่วม	

ทัง้ชมุชน	อบจ.	อบต.	สาธารณสขุ	อสม.	ชมรมผูส้งูอาย	ุก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	ดงึอาจารย์

ด้านต่าง	ๆ	ลงไปช่วยด้านวิชาการ	ทอนออกมาเป็นบริบทพื้นที่	อย่างจะคุยเรื่อง

โภชนาการก็คือเราเอาวัตถุดิบในพื้นที่มาท�าเมนูสุขภาพเลย		เรื่องคนพิการ	หรือ

สายตาผูส้งูอายกุใ็ห้ปิดตาหรอืใส่แว่นด�านัง่รถเขน็เลย	 มกีารท�าคูม่อืฉบบัการ์ตนู

“แผนที่ชีวีมีสุข”	 พร้อมสายวัดรอบเอว	 ส�าหรับชาวบ้านไว้ตรวจสอบด้วยตัวเอง	

แล้วจดลงคู่มือส่วนตัว	 ส�าหรับดูการเปลี่ยนแปลงต่อไป	 พร้อมวิธีแก้ไข	 เหล่านี้

เน้นสร้างการเรียนรู้ที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน”	

	 “ได้ผลค่ะ	 สมกบัทีเ่ราทุม่เทใช้เวลากบักระบวนการทัง้หมด	 อย่างวธิสี�ารวจ	

แบบส�ารวจสภาพปัญหาของเราที่	 กศน.	 เขาร่วมด้วยก็สนใจขอน�าไปใช้ต่อ”	

อ.อาชญัญาเล่า

	 อย่างไรกต็าม	 ความเป็นไปได้เหล่านีจ้ะเป็นจรงิได้	 ต้องการการหนนุเสรมิ

หลายด้าน	 รวมทัง้ด้านวชิาการ	 เช่นการวเิคราะห์ความต้องการหลงัจากได้ผลส�ารวจ

ส�าหรับถอดออกมาเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม	 หรือด้านงบประมาณซึ่งควรได้รับ

การสนับสนุนจากท้องถิ่น	“แต่อบต.เขาก็มักถนัดสร้างถนนอะไรเสียมากกว่า”

	 “การตระหนัก	 ให้ความส�าคัญ	 ทัศนคติเป็นปัญหาใหญ่	 ระดับบุคคล	

ส่วนใหญ่จะคิดว่าเรื่องนี้ไม่ส�าคัญ	 หรือยังไม่ถึงเวลา	 ยังไม่ต้องท�าตอนนี้	 ระดับ

หน่วยงานก็จะต่างคนต่างท�า	ไม่บูรณาการซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็น	ระดับนโยบาย	ก็จะ

ให้ความส�าคัญเรื่องอื่นก่อน”	

	 “แต่หากดูระดับพื้นที่	 นอกจากสิงห์บุรี	 ที่ขอนแก่นก็น่าสนใจมีการ

เรียนรู้เรื่องคอมพ์ของผู้สูงอายุ	 พอเห็นภาพเช่นนี้แล้วจะมีความสุข	 เราจะเห็น

ความหวังอยู่”อ.อาชัญญา	กล่าว
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4.3 การริเริ่ม เรียนรู้ ในพื้นที่น�าร่อง

จากหลักสูตร 208 วัน ถึงระบบสวัสดิการชุมชน

บูรณาการสร้างความพร้อมแบบ อบต.ท่างาม

 “ดีมากเลย ได้เรียนเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนหลายอย่าง ได้

ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งของตัวเองและคนอื่น ๆ ในครอบครัว

หลายอย่างเลยล่ะ” หญิงร่างท้วมผิวเข้มภายใต้เสื้อสีเหลืองสด สะท้อน

ความรู้สึกตัวเองหลังเดินออกจากห้องอบรม

	 “วนันีเ้ขาอบรมเรือ่งการเลีย้งลกูด้วยนมแม่	 ช่วงนีเ้ป็นเรือ่งการดแูลเดก็

ต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องของผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	อาหารและสุขลักษณะ	เห็นว่าจะมีเรื่อง

บุคลิก	 การเดิน	 การวางตัว	 การแต่งตัวไปงานด้วย	 ช่วงก่อนเขาอบรมการ

พับผ้าปูโต๊ะ	 จับจีบผ้าปูโต๊ะ	 การจัดช้อนส้อมแบบตามโรงแรมหรูๆ	 จัดดอกไม้”	

ค�าอธิบายฉะฉานต่อเนื่อง

 จ�าเรียง เหลือสิงห์กุล	 ชาวนาวัย	 54	 ชาวบ้านหมู่	 6	 ต�าบลท่างาม	

อ.อินทร์บุรี	 สิงห์บุรี	 เป็นหนึ่งชาวบ้าน	 30	 คนวัยก่อน	 60	 ที่เข้าร่วม	 โครงการ

สร้างชีวิตใหม่ให้ครอบครัวและสตรี	 ซึ่งริเริ่มจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ	 อบต.

ท่างามและโรงพยาบาลอนิทร์บรุ	ี โครงการอบรมทีต่่อเนือ่งถงึ	208	วนั	และตอนนี้

เดินมาได้ครึ่งทาง

	 “ช่อดอกไม้กบัผ้าปโูต๊ะทีเ่หน็นีก่ฝี็มอืพวกเราทัง้นัน้นะ	 อาจารย์ยงัชมเลยว่า
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ที่นี่สอนอะไรก็ตั้งใจเรียน	 ท�าได้ดี	 ต่อไปนี้เวลาอบต.มีงานอะไรที่ต้องใช้ฝีมือ

กเ็รยีกพวกเราได้	ไม่ต้องไปจ้างคนอืน่แล้ว”	ป้าจ�าเรยีงยกตวัอย่างการน�าสิง่ทีไ่ด้รบั

จากการอบรมไปใช้งานกับชุมชน

	 ส่วนการน�าไปใช้งานโดยตรงกับตัวเอง	 เธอบอกว่าน่าจะเป็นส่วนที่จะ

เอาไปประยุกต์ใช้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวมากกว่า

	 “ที่บ้านอยู่กันเยอะ	7	คน	ป้าก็	54	ตาเชือน	สามี	ก็	57	ปีนี้	พ่อ	ลูกสาว	

ลูกชาย	ลูกสะใภ้	แล้วก็หลาน	พ่อแกเป็นโรคคนแก่	ป้าเองก็เป็นเบาหวาน	สามี

เป็นความดัน	 มีคนแก่หลายคน	 พอรู้วิธีดูแลตัวเอง	 ดูแลสุขภาพ	 ก็จะได้ไม่เป็น

ปัญหาเวลาอายุมากกว่านี้	 ไอ้โรคที่เป็นอยู่ก็จะได้ไม่หนักกว่านี้	 เพราะเราก็จะ

ดูแลตัวเองเป็น”	

	 “หลายอย่าง	 ถ้าไม่มาอบรมชาวบ้านธรรมดาอย่างเราก็จะไม่มีโอกาส

ได้รู้ได้เห็น	บางอย่างคิดว่ารู้แล้วที่จริงไม่ใช่ก็มี	อย่างการดองผักสามรสป้าก็เพิ่ง

รู้ว่าที่เคยท�ามานั้นไม่ใช่	ท�าดี	ๆ	ก็อาจจะเอาเป็นอาชีพเสริมได้ด้วย”	ป้าจ�าเรียง

อธิบาย	

	 ป้าจ�าเรียงเป็นหญิงเหล็กที่ควบหลายต�าแหน่ง	 ทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่	 6	

เจ้าหน้าที่อสม.	 และกรรมการวงเดือนล�าดวนต�าบลท่างาม	 ทุกวันนี้ป้าจ�าเรียง

เลิกท�านาแล้ว	 เวลาว่างรับจ้างท�ากับข้าวบ้าง	 ด้วยลูก	 ๆ	 โตหมดแล้วจึงมีเวลา

ทุ่มเทภารกิจดูแลทุกข์สุขของลูกบ้านเป็นส�าคัญ	 ภารกิจที่ผู้เป็นพ่อปลูกฝังและ

ท�ามาก่อน

 โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้ครอบครัวและสตรี	 แต่แรกออกแบบเพื่อ

กลุ่มเด็กและวัยรุ่นกลุ่มในต�าบลมีที่ต้องมีครอบครัวโดยไม่พร้อม	 เช่นท้องวัยใส

ไม่ได้เรียนต่อ	 จะได้มีช่องทางอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวใหม่ของตนเอง	 โดยให้

วิทยากรจากโรงพยาบาลอินทร์บุรีและวิทยาลัยอาชีวะมาให้ความรู้ในทุกเรื่อง

ที่จ�าเป็น	ทั้งการดูแลด้านร่างกาย	จิตใจของตัวเองและครอบครัว	อาชีพ	รายได้	

การออม	 เป็นต้น	 รวมระยะเวลา	 ๒๐๘	 วัน	 แยกเป็นการเรียนรู้ในห้อง	 ๘๘	 วัน	

อกี	๑๒๐	วนัเป็นช่วงตดิตามผล	แต่ไม่ได้รบัความสนใจร่วมมอืจากกลุม่เป้าหมาย	

	 “เด็กไม่ยอมมา	ที่มาส่วนใหญ่เป็นรุ่น	๔๐-๕๐	ปี	มี	๕๗	ปีอยู่	๒-๓	คน

อย่างหมู่	 6	 นอกจากป้าแล้วก็ชวนลูกบ้านมาอีก	 ๕-๖	 คน	 เป็นพี่ๆ	 ป้าๆ	 อาๆ	

เสยีส่วนใหญ่	มาอบรมนีเ่ขามค่ีาอาหารให้ด้วยนะ	ครัง้ละ	๙๐	บาท	แต่เดก็วยัรุน่

ที่ร่วมอบรมด้วย	๓-๔	คน	ก็ทยอยหายหน้ากันไป”	ผู้ใหญ่บ้านหญิงกล่าว
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	 ท�าให้อบ.ท่างามต้องขยายอายุผู้เข้าร่วมเป็น	18-59	ปี	และได้กลุ่มวัย

กลางคนเข้าร่วมมากกว่า	 การอบรมจึงกลายเน้นเนื้อหาเรื่องการเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุไปด้วย	

	 “ส่วนหนึง่กเ็ป็นผลจากการร่วมท�างานกบั	มส.ผส.	ท�าให้เราเหน็ประเดน็

เรื่องการเตรียมความพร้อมชัดเจนขึ้น	 และน�ามาบูรณาการงานที่มีอยู่	 ซึ่งเป็น

หลักการส�าคัญที่สุดของการท�างานของเราที่นี่”	 ชินวุฒิ อาศน์วิเชียร นัก

พัฒนาชุมชน	อบต.	ท่างามกล่าว

	 “การบูรณาการ	 คือหัวใจการท�างานของที่นี่	 ทุกงานต้องเชื่อมกันเป็น

ระบบ	มีการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน	 และยั่งยืน”	ฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ 

นายก	“คนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงหัวก้าวหน้า”	ของอบต.	ท่างาม	กล่าวเน้น

	 ดงันัน้การท�างานด้านการเตรยีมความพร้อมสูว่ยัสงูอายทุีต่�าบลท่างาม

จึงเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับงานดูแลสมาชิกชุมชนในทุกด้าน	 ทุกเพศ	 ทุกวัย	

อย่างเป็นระบบ	รวมถงึการดแูลกลุม่ผูส้งูอายดุ้านต่าง	ๆ	และงานระบบสวสัดกิาร

และการออมในชุมชน	ชินวุฒิอธิบาย	

	 ต�าบลท่างาม	 เป็นชมุชนอาย	ุ 150	 ปีเล่ากนัว่าคนรุน่แรกมาจากเวยีงจนัทร์

ประเทศลาว	ทัง้จากการถกูกวาดต้อนมาเป็นเชลยศกึและอพยพหนคีวามแห้งแล้ง

มายงัพืน้ทีอ่ดุมสมบรูณ์ลุม่เจ้าพระยาแห่งนี	้ ชือ่ท่างามจงึตัง้ตามลกัษณะ	 “มท่ีาน�า้”	

เยอะ	 ของพื้นที่ซึ่งปัจจุบันมีระบบชลประทานเข้าถึงโดยส่วนใหญ่	 คนที่นี่ส่วน

ใหญ่จึงมีอาชีพหลักด้านเกษตรกรรม	โดยเฉพาะท�านาข้าวและไร่อ้อย	จึงยังเห็น

ภาพสงัคมเอือ้อารย์ีมนี�า้ใจช่วยเหลอืกนัแบบชนบทอยูใ่นปัจจบุนั	แม้การเปลีย่นแปลง
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เข้าสู่สังคมตัวใครตัวมันแบบในเมืองจะเริ่มชัดเจนตามล�าดับ

	 ปัจจบุนัท่างามมปีระชากร	4,795	คน	1,287	ครวัเรอืน	(2552)	เป็นผูส้งูอายุ

972	 คน	 ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้	 ไม่มีภาวะพึ่งพา	

(กลุ่ม	1)	584	คน	คิดเป็นร้อยละ	87	เป็นผู้สูงอายุกลุ่ม	2	พึ่งพาตัวเองได้	มีภาวะ

พึ่งพิงบ้าง	57	คน	(ร้อยละ	8)	ที่เหลือเป็นกลุ่มพึ่งพิงสูง	31	คน	(ร้อยละ5)	จาก

ข้อมูลของรพ.สต.ในพื้นที่	

	 “ส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน	 ความดันโลหิตสูง	 อัมพฤกษ์	 อัมพาต	

ส่วนหนึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงสูบบุหรี่	 ดื่มเหล้า	 ไม่ออกก�าลังกาย	 มีภาวะซึมเศร้า	

และมีภาวะหนี้สินเช่นเดียวกับพื้นที่อื่น”	รพ.สต.	ระบุ

	 ภายใต้หลักการท�างาน	“มองภาพรวม	ไม่ใช่เน้นท�าเป็นจุด	ๆ	“	ชินวุฒิ	

“คู่หูและมือขวา”	 คนส�าคัญของนายกฐิติพงศ์	 อธิบายว่า	 ปัจจุบัน	 อบต.ท่างาม

ได้พยายามริเริ่มหลายโครงการ	 ที่มีเนื้อหาเป็นการเตรียมความพร้อมชาวบ้าน

สู่วัยสูงอายุ	ที่บูรณาการเข้ากับงานอื่น	ๆ	รวมถึงงานดูแลผู้สูงอายุ	

	 นอกจาก	 โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้ครอบครัวและสตรี	 ที่หวังว่าจะ

ท�าให้ผู้เข้าร่วมสามารถเอาเนื้อหาส่วนหนึ่งไป	“ดูแลและเตรียมตัวเองทั้งร่างกาย

และจิตใจ	ตลอดจนคนในครอบครัว”	และ	“มีโอกาสท�ารายได้เสริมจากการช่วย

เฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลอินทร์บุรี	 ในกรณีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	 ในอนาคต”	 ยังมี	

โครงการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนสู่วัยสูงอายุ	 ที่ก�าลังจะจัดให้คนในชุมชนที่อายุ

ระหว่าง	๕๐-๕๙	ปีและสมัครใจรวม	๑๐๐	คน	มาอบรมเตรียมความพร้อมสู่วัย

สูงอายุโดยตรง	

	 “ได้งบประมาณจาก	 สป.สช.	 ปัจจุบัน	 (มิถุนายน	 ๒๕๕๔)	 โครงการ

อนุมัติแล้ว	รอเพียงกลุ่มเป้าหมายครบจ�านวนก็ด�าเนินการได้”	ชินวุฒิกล่าว

	 โครงการจัดตั้ง	 โรงเรียนผู้สูงอายุ	 หรือ	 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

และภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี	 ที่ริเริ่มโดยจังหวัดจัดตั้งศูนย์กลาง

ส�าหรับส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ	 เรียนรู้เพิ่มเติมและสร้างเครือข่ายส�าหรับ

ผู้สูงอายุ	 ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย	 จิตใจ	

สังคม	 และเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม	 ที่ส�าคัญจะเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอด

ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่ให้คนรุ่นต่อไป	

	 “เริ่มด้วยการน�าผู้สูงอายุจ�านวน	๕๐	คนมาอบรม	ระดมความคิดเห็น

เพื่อร่วมกันจัดท�าหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมกับพื้นที่สิงห์บุรี	 ไปศึกษาดูงานที่
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ศนูย์พฒันาการจดัสวสัดกิารผูส้งูอายจุงัหวดัชลบรุ	ี ก่อนจะถอดบทเรยีนการเรยีนรู้

และประเมินหลักสูตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมต่อเนื่องไปอีก	 ๑๑	 ครั้ง	 ได้รับการ

สนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”	ชินวุฒิอธิบาย

	 นอกจากนี้มี	 โครงการท่างามสูงวัยใส่ใจสุขภาพที่จะอบรมผู้สูงอายุ

กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง	 40	 คนซึ่งคัดจาก	 100	 คนที่เคยเข้าร่วมโครงการตรวจ

สุขภาพในปีที่ผ่านมา	 เข้ากระบวนการกลุ่ม	 อบรมแลกเปลี่ยนเรื่องการการ

ควบคุมทั้งเรื่องอาหาร	 ยา	 และความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ	 เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเข้า

สู่ภาวะพึ่งพิงสูง

	 “ตอนนีท้กุอย่างเตรยีมพร้อมแล้ว(มถินุายน	 ๒๕๕๔)	 รอแค่กลุม่เป้าหมาย

ครบจ�านวนเท่านัน้	ยงัมปัีญหาทศันคตอิยูม่าก	ชาวบ้านส่วนใหญ่จะคดิว่าแค่เสีย่ง

ยงัไม่เป็น	 ไว้เป็นแล้วค่อยท�าอะไร	 ซึง่ถงึตอนนัน้ท�าอะไรไม่ได้แล้วต้องรกัษาลกูเดยีว

เราก็พยายามท�าให้เขาตระหนักตรงนี้	 แต่ก็ไม่ง่าย	 เราท�าฐานข้อมูลสุขภาพไว้	

ตรวจสุขภาพชาวบ้านแล้ววิเคราะห์	 หยิบข้อมูลมาจัดกิจกรรมทุกปี	 ก่อนนี้จัด

เรื่องความอ้วนและความดัน”	ชินวุฒิกล่าว

	 แต่งานที่คาดหวังจะให้เป็นระบบใหญ่และครอบคลุมมากที่สุดของ

ต�าบลคือ	 งานจัดระบบสวัสดิการชุมชน	ซึ่งพยายามสร้างระบบสวัสดิการให้คน

ในชมุชนทกุกลุม่ด้วยกลไกการเงนิและการออม	ผ่าน	กองทนุหลกัประกนัสขุภาพ

และกองทุนสวัสดิการชุมชน	(ออมวันละบาท)

	 “เราอยากให้ระบบการดแูลคนในชมุชนแบบสงเคราะห์ทีม่อียูเ่ปลีย่นเป็น

ระบบสวัสดิการ”	ชินวุฒิชี้แจง

	 จงึออกแบบให้กองทนุหลกัประกนัฯ	 ดแูลสขุภาพคนทัง้ชมุชนโดยภาพรวม

ส่วนกองทุนสวัสดิการฯ	 ดูแลสวัสดิการการรักษาพยาบาลเวลาป่วย	 เสียชีวิต	

การศึกษาต่าง	ๆ 	แล้วให้เชื่อมโยงไม่ซ�้าซ้อนกัน	งบประมาณท้องถิ่นก็จะเพียงพอ

เพราะจะมส่ีวนหนึง่สมทบจากรฐั	 (กองทนุหลกัประกนั	 รฐัสมทบหนึง่ส่วนเท่าอบต.)	

ชินวุฒิอธิบาย

	 “แง่การด�าเนนิงาน	จะมคีณะกรรมการกลางจากตวัแทนจากทกุหมูบ้่าน

สัดส่วนตามความหนาแน่นประชากร	ท�าโครงสร้าง	ระบบการท�างานขึ้นมาเอง

มีคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน	 ประชุมกันทุกเดือน	 โดยอบต.	 จะเป็นฝ่าย

สนับสนุนด้านเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการ	 สถานที่	 วัสดุอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ให้ไม่ต้อง

เสียเงินจ้าง	หรือมัววุ่นวายกับรายละเอียดการจัดการ
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	 สมาชิกอายุตั้งแต่	 1-70	 ปี	 จะได้รับสวัสดิการดังกล่าว	 แต่ต้องออม

วันละบาท	 ไม่เสียค่าสมัครปีแรก	 ตอนนี้อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์	 จ�านวนเพิ่ม

จาก	 397	 เป็น	 800	 คนแล้วภายในสองปีที่ผ่านมา	 เราหวังจะให้ทุกครอบครัว

อย่างน้อยมีหนึ่งคนเป็นสมาชิกระบบนี้

	 สิทธิประโยชน์สมาชิกเงินช่วยเหลือเวลานอนโรงพยาบาลตามหมอสั่ง

คืนละ	 100	 บาท	 ปีละไม่เกิน	 10	 คืน	 กรณีคลอดบุตร	 500	 บาท	 รับขวัญบุตร	

1,000	บาท	หากเสียชีวิต	จะมีเงินช่วยเหลือสวดอภิธรรมศพ	500บาท	พวงหรีด

ไม่เกิน	500	บาท	ค่าจัดการศพเบื้องต้นไม่เกิน	2,000	บาท	และเงินชดเชยตั้งแต่	

10,000-22,000บาทตามอายุสมาชิก	ปัจจุบันเงินกองทุน	811,980	บาท	(9	ก.ย.	

2553)	กระจายฝากในรูปเงินออม	ฝากประจ�า	และสลากออมสิน	

	 ชาวบ้านบริหาร	 อบต.เป็นคนช่วย	 การท�างานเร็ว	 คล่องตัว	 เอกสาร

เป็นระบบครบถ้วน	 ถ้าคนแก่ท�ากันเองคงไม่ได้อย่างนี้	 ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านการ

จัดการด้วย	 ซึ่งหลายกองทุนเขามีปัญหาส่วนนี้	 จุดเด่นเราท�างานสามขา	 ชาว

บ้าน	รฐั	อบต.	บรูณาการเข้ากบักองทนุหลกัประกนัฯ	มกีจิกรรมต่อเนือ่ง	จดุด้อย

หาคนท�างานรุน่ใหม่มาสานต่อยงัยากอยู”่	พนัเอกบญุเลศิ ผาอ่อน ประธานกองทนุ

สวัสดิการชุมชน	ต.ท่างาม	สะท้อนความเห็น

	 ด้วยความคิดและการด�าเนินงานที่ก้าวหน้าค่อนข้างมาก	 ปัญหาหลัก

ของการด�าเนินงานที่ผ่านมาของโครงการในท่างามจึงเลี่ยงไม่พ้นที่จะเป็น

ปัญหา	 “การท�าให้ชาวบ้านตามทนักบัความต้องการพฒันาด้านต่าง	 ๆ”	 ของอบต.

จนมากพอที่จะมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมเพียงพอให้เกิดประสิทธิภาพ

	 “ปัญหาหลกัคอืความเข้าใจทีต้่องท�าให้ตรงกนัในแต่ละเรือ่ง	 การท�างาน

กับมส.ผส.	เรามองว่าเป็นโอกาสนะ	เหมือนเรามีเครื่องมือ	มีเพื่อน	มีต้นทุนเพิ่ม

จากข้างนอก”	ชินวุฒิกล่าว

	 “ทุกวันนี้คนมักท�างานให้ถึงแค่ตัวชี้วัด	 จะบูรณาการได้จริงต้องท�าให้

ถงึเป้าหมาย	ถงึประชาชน	ซึง่อยูเ่หนอืตวัชีว้ดัไปอกี	ทีผ่่านการประสานงานต่าง	ๆ

อาจจะมีติดขัดบ้างในแง่กระบวนการ	แต่หน่วยงานส่วนต่าง	ๆ	ก็ต้องมาร่วมกัน	

ฝ่าฟันด้วยกัน	 ล�าพังผู้น�าต่อให้เก่งแค่ไหนก็ท�าไม่ส�าเร็จ”	 นายกฐิติพงศ์กล่าวถึง

ความท้าทายอย่างมั่นใจ
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การออกก�าลัง ดูแลกาย..สร้างก�าลังใจ ด้วยกิจกรรมกลุ่ม

ยุทธวิธีสร้างความพร้อมคนในเมือง แบบรังสิต

 ฟ้ายังไม่ทันสว่างดี ท่ามกลางเสียงรถราขวักไขว่ด้านนอก คน

สูงอายุในชุดออกก�าลังกายเกือบร้อยก็ทยอยมารวมกันที่ลานคอนกรีต 

สวนสุขภาพ หน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี เขตเทศบาลรังสิต 

	 หนึง่ในนัน้คอืชายร่างสนัทดัผมสัน้แซมสขีาว	 ในชดุเสือ้โปโลสเีขยีว	 ทีเ่ริม่

ร่วมออกก�าลังกาย	ท�าท่าตามคนน�าอย่างกระฉับกระเฉง	คล่องแคล่ว

	 “มาทกุเช้าครบั	มาแล้วได้ทัง้สขุภาพและสงัคม	ได้รูจ้กัคุน้เคยเพือ่นบ้าน

มากขึ้นด้วย”	เขาบอกหลังพักจากกิจกรรมได้เหงื่อ

 สุวรรณ มุขวิลัย อดีตพนักงานบริษัทเอกชนวัย	57	ที่ตัดสินใจเกษยีณ

ก่อนอายเุมือ่สองปีก่อนจากต�าแหน่งเจ้าหน้าทีฝ่่ายบคุคล	 บรษิทัไทยซซูกูมิอเตอร์

เพื่อออกมาใช้ชีวิตสบาย	ๆ	เป็นพ่อบ้าน	ทุกวันนี้เขามีความสุขกับการท�ากับข้าว

ให้ลูกและภรรยาได้ทานก่อนไปท�างาน	ลูกสาวคนเดียวของเขาวัย	 25	ท�างานที่

กระทรวงอุตสาหกรรม	 ส่วนภรรยาท�างานที่ส�านักงานพัฒนาการการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	 ได้มีวันครอบครัว	 ทุกเสาร์อาทิตย์	 อย่างเต็มที่อย่างที่เคย

อยากมีมานาน	 ระหว่างวันเขามีเวลาท�างานบ้าน	 ซ่อมแซมโน่น	 รวมถึงการ

สนทนาวิสาสะกับเพื่อนบ้านโดยธรรมชาติอดีตเจ้าที่ฝ่ายบุคคล	 จนน�าไปสู่การ

เป็นชมรมผู้สูงอายุของหมู่บ้าน	และล่าสุดรับเป็นประชาสัมพันธ์ชมรมด้วย
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	 “อยู่ที่นี่มา	 28	ปี	 ก่อนนี้ไม่ค่อยรู้จักเพื่อนร่วมหมู่บ้านเลย	ต้องออกไป

ท�างานแต่เช้ากลับก็มืด	 พอมาออก�าลังกายก็เริ่มรู้จักคุ้นเคย	 ถึงรู้ว่าหมู่บ้านเรา

มีผู้สูงอายุอยู่มาก	มักถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวตอนกลางวัน	บางคนมีลูกหลาน

แต่ก็จะต่างคนต่างอยู่	 เด็กก็ท�ากิจกรรมตัวเองไป	 คนแก่ก็ก็นั่งดูหนังดูทีวีไป	

ไม่ค่อยสนใจกัน	 มีช่องว่างระหว่างวัยสูง	 ไม่เข้าใจกันและกัน	 ผู้สูงอายุก็จะอยู่

เฉย	ๆ	ยิ่งเฉา”	

	 “เหน็คนแก่อยูค่นเดยีวกจ็ะอดไม่ได้	ชวนเขาหากจิกรรมท�าด้วยกนั	สนกุ

ผ่อนคลายไป	 บางทีก็ร้องเพลงคาราโอเกะมั่ง	 ท�าสวนข้างส�านักงานชมรมนี่มั่ง	

ใครว่างกม็าช่วยกนั	บางทเีครือ่งเล่นอะไรเสยีหรอืเขาท�าไม่เป็น	เรากจ็ะไปช่วยดใูห้

เท่าที่ท�าได้”	สุวรรณ	เล่าอย่างออกรสถึงชีวิตช่วงนี้

	 “สุขภาพเราก็ไม่ต้องกังวล	โรคประจ�าตัวไม่มี	ได้มาร่วมออกก�าลังกาย

ประจ�าที่นี่ก็ป้องกันไปในตัว	 ได้ช่วยเหลือคนอื่น	 ๆ	 บ้าง	 ปากท้องก็ไม่ต้องห่วง

มีบ�าเหน็จ	และก็ได้ค่าเช่านาที่เป็นมรดกจากแม่ยายอีกส่วน	ที่ส�าคัญหนี้สินไม่มี	

แต่ละปีก็หาเวลาพาครอบครัวไปพักผ่อนต่างจังหวัดประจ�า”	 สุวรรณเล่าเสริม

ก่อนขอตัวไปร่วมกิจกรรม	จิบกาแฟ	ร้องคาราโอเกะหลังออกก�าลังกาย

	 ...

	 ผูท้ีม่ส่ีวนท�าให้สวุรรณสามารถใช้ชวีติกลางเมอืงรงัสติได้อย่างเป็นทีน่่า

อจิฉาของคนจ�านวนไม่น้อยเช่นนี	้ คอืผูท้ีร่เิริม่ก่อตัง้ชมรมผูส้งูอายชุมุชรตันโกสนิทร์	

200	 ปีแห่งนี้ตั้งแต่ปี	 2542	 สมศักดิ์ สันติยานนท์	 ประธานชมรมคนแรก

จวบปัจจุบันนั่นเอง

	 “ออกก�าลังกายดีกว่าไปหาหมอ	 เราจึงเน้นกิจกรรมออกก�าลังกาย

มาแต่แรก	 มันเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในการดูแลตัวเอง	 แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิก

ผู้สูงอายุมา	 เราก็ต้องเลือกการออกก�าลังให้เหมาะสม	 ก็ได้เป็นเต้นแอโรบิก	

เอ็กเซอร์ซายส์	 ซึ่งต่างกับแอโรบิกทั่วไปที่ค่อนข้างหักโหม	 ของเรานี่จะปรับให้

เบากว่า	ไม่กระแทกกระทั้นข้อเข่า	จะเหมือนกายบ�าบัดส�าหรับคนเป็นเบาหวาน	

ความดันไปในตัว”	สมศักดิ์อธิบาย

	 แม้ชมรมจะชื่อชมรมผู้สูงอายุ	 แต่กิจกรรมก็เปิดให้ทุกวัยเข้ามาร่วมได้	

สมศกัดิบ์อก	ล�าพงัในชมุชนนีก้3็,000	กว่าครวัเรอืน	ปัจจบุนัมสีมาชกิราว	600	คน

นับว่าเป็นจ�านวนไม่น้อยส�าหรับชุมชนในเมืองใหญ่ชานเมืองอย่างรังสิต	 ซึ่งโดย

วิถีจะตัวใครตัวมัน	ค่อนข้างยากส�าหรับการรวมกลุ่ม
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	 ในส่วนสมาชิกชมรม	 เปิดรับตั้งแต่อายุ	 50	 ปีขึ้นไป	 ไม่เก็บค่าสมาชิก	

ได้สทิธพิเิศษไปร่วมดงูานทีต่่าง	ๆ	ได้	สมาชกิมทีกุกลุม่ทัง้ไม่พึง่พงิ	พึง่พงิบ้างมโีรค

ประจ�าตัวแต่ออกไปไหนมาไหนได้	และพึ่งพิงสูงติดเตียง	โดยมีปัญหาด้านจิตใจ

เป็นปัญหาใหญ่	กิจกรรมชมรมจึงให้ความส�าคัญด้านนี้มาก

	 “ปัญหาส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่นี่คือเรื่องจิตใจ	 ต้องอยู่คนเดียว	 ซึมเศร้า

ได้ง่าย	หลงหลาน	ไม่เข้าใจลูกหลานเพราะคิดต่างกัน	วัยต่างกัน	กิจกรรมชมรม

เราจึงพยายามเน้นดูแลด้านจิตใจมากกว่า	 จัดกิจกรรมพาไปไหว้พระ	 พักผ่อน	

ลดความเครียด	 แม้จะต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่กี่บาท	 เมื่อเทียบกับ

คุณค่าทางใจที่ได้รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ไร้ค่า	 มีส่วนร่วมในสังคม	 คนที่วัยอ่อนกว่า
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หรือไม่มีปัญหาก็จะรู้สึกดีที่มีส่วนช่วยเหลือคนอื่น”	สมศักดิ์เล่า

	 ดังนั้นกิจกรรมชมรมจึงสามารถเป็นการเตรียมตัวเองส�าหรับผู้ก�าลัง

จะเข้าสู่วัยสูงอายุ	 พร้อมกับการดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

ไปพร้อมกัน

	 “บูรณาการไปพร้อมกัน”	สมศักดิ์บอก

	 ส�าหรบักจิกรรมอืน่	 จะเน้นการร่วมมอืกบัหน่วยงานเกีย่วข้องอืน่เป็นหลกั

เช่น	 ร่วมกับศูนย์บริการสารณสุขเทศบาลในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงซึ่งต้อง

ใช้ค่าใช้จ่ายสงูเพราะต้องจ้างนกักายภาพบ�าบดัมาช่วยนวดด้วย	ชมรมซึง่ไม่มรีายได้

จะเข้าร่วมเยี่ยมเยือนให้ก�าลังใจเป็นหลัก

	 สมศักดิ์เน้นว่าการด�าเนินการของชมรมจะยึดที่ประโยชน์โดยเฉพาะ

ด้านจิตใจซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสมาชิกเป็นหลัก	 และต้องมองอย่างรอบด้าน	

ค�านึงถึงบริบทพื้นที่เป็นส�าคัญ

	 “อย่างการออมเรากไ็ม่ท�า	 ออมวนัละบาทแล้วให้กู	้ มองมนัไม่ได้ประโยชน์

กบัคนทีน่ี	่ผูส้งูอายไุม่มรีายได้	ทีส่ดุกต้็องล�าบากลกูหลาน	เกบ็ค่าโน่นนีก่ต้็องขอ

จากลูกหลาน	 ดีไม่ดีพาลท�าให้มีปัญหาครอบครัวตามมาได้	 เราเลยตัดเรื่อง

หยุมหยิมอย่างนี้ออกไป	 อย่างอบรมอาชีพก็จะไม่เน้นต้องสร้างรายได้	 เน้นท�า

เพือ่ผ่อนคลายจากการซมึเศร้า	เพลดิเพลนิ	หรอืแนวกึง่บ�าบดัสมองส�าหรบัคนมปัีญหา

ด้านการจ�า	แบบนี้ดีกว่า”	สมศักดิ์อธิบายทิศทางการท�างานชมรม

	 ด้วยทิศทางการท�างานที่ชัดเจนว่าเป็นแบบ	 “ที่นี่”	 ท�าให้การท�างาน

หลายครัง้ไม่เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัหน่วยงานอืน่ทีร่่วมงานกนั	สมศกัดิย์อมรบั

	 “แต่ชมรมเราเป็นอิสระ	 ยืนได้ด้วยขาเราเอง	 เรามีสิทธิก�าหนดทิศทาง

ที่เราอยากท�าได้	สมาชิกนี่มีสิทธิบอกผู้น�าอย่างผมได้เลยว่าไม่ถูกต้อง	ต้องแก้ไข

อย่างไร	 แต่กับหน่วยงานข้างนอก	 อย่างเทศบาลต้องเข้าใจว่ามาก�าหนดเรา

ไม่ได้นะ	 ของเราไม่เหมือนชมรมอื่นที่เทศบาลเป็นคนตั้งนะ	 เรามีของเราเอง	

บทบาทคุณคือพี่เลี้ยงเท่านั้น	 ไม่ใช่เจ้าของ	 ท�างานร่วมกันได้	 คุยกันได้	 แต่อย่า

มาก้าวก่ายกัน”	สมศักดิ์กล่าว

	 นบัเป็นวธิที�างานเรือ่งการเตรยีมตวัสูว่ยัสงูอกีแบบ	ทีน่่าสนใจ	 โดยเฉพาะ

ส�าหรับบริบทพื้นที่ชุมชนเมือง
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4.4 บทเรียน ระหว่างเดิน

	 “เผอญิโคราชท�าเรือ่งการอบรมเตรยีมความพร้อมผูส้งูอายมุาก่อนแล้ว

ระดับหนึ่ง	 แต่เน้นเฉพาะเรื่องสุขภาพ	 ยังไม่ครอบคลุมทุกมิติ	 ก็ต้องเพิ่มเติม

เข้าไปในหลักสูตรอบรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อม	 ด้วยองค์ความรู้

ที่ทาง	มส.ผส.	มีเป็นตัวไปหนุนเสริมทางด้านวิชาการเพื่อให้หลักสูตรครอบคลุม

ทกุด้านทีจ่�าเป็น	สามารถหยบิไปใช้ให้สอดคล้องกบับรบิทของพืน้ที”่	พญ.ลลติยา

ผู้จัดการโครงการพื้นที่น�าร่อง	โคราชกล่าว

	 “นอกนี้การท�างานที่ผ่านมาก็เป็นการช่วยหาภาคีเครือข่ายในทั้ง

ระดับจังหวัด	ต�าบลมาเป็นเหมือนวิทยากรจัดกระบวนการอบรม	เช่น	กศน.	ที่มี

ครอบคลุมเกือบพื้นที่	ที่ไปเชื่อม	คุยกันบ้างแล้วร่วมกับทางชมรมผู้สูงอายุ	

	 เรื่องการออมมีลักษณะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่	 บางพื้นที่อย่าง

หนองงูเหลือมที่เขามีเงินเยอะ	 เริ่มออมกันมานานก่อนหน้านี้	 เพียงแต่ออมเสร็จ

ไม่รู้เขาจะเอาเงินตรงนี้กลับมาตอบสนองให้กับสมาชิกของเขาอย่างไร	

	 ทีโ่คกกระชาย	 เจ้าอาวาสท่านจะสนบัสนนุชมรมผูส้งูอาย	ุ ประธานชมรม

เข้มแข็ง	ทีมเลขาเป็น	อสม.	เครือข่ายในชุมชนเข้มแข็งพอสมควร	ชมรมผู้สูงอายุ	

active	 ชวนชาวบ้านมาเป็นสมาชิกแล้วมีการออมเป็นกองทุนขยะ	 ให้สมาชิก

เกบ็ขยะมาขายกบัชมรม	 สอนวธิคีดัแยกขยะ	 ผูส้งูอายทุีว่่างงานกจ็ะมาคดัแยกขยะ

มเีงนิปันผลในการขายกลบัมาให้ผูส้งูอาย	ุ มกีารแบ่งสรรวงเงนิกนัผ่านคณะกรรมการ

ชมรม	เขากจ็ะได้เงนิเป็นการเสรมิอาชพีรายได้	ไม่ได้ให้เฉพาะผูส้งูอายใุห้ทัง้ชมุชน

เขาได้เงินกลับไปใช้จ่าย	อีกส่วนเก็บอยู่ในรูปแบบการออมร่วมกันของชุมชน	

	 หลายพื้นที่	 จะมีลักษณะแบบนี้	 เพียงแต่ต้องมาดูว่าจะต้องออม

ลกัษณะไหนจะเกบ็เงนิยงัไง	มรีะเบยีบในการใช้จ่ายเงนิยงัไง	ไปใช้ส�าหรบัอะไรได้บ้าง

ที่โคกกระชายให้ผู้สูงอายุที่เดือดร้อนเข้าโรงพยาบาล	บ้านไฟไหม้	 รังกาใหญ่ให้

กู้ยืมได้	

	 ในบางพืน้ทีเ่ขาจะมเีครอืข่าย	 ธกส.	 เข้าไปเป็นวทิยากรสอนเรือ่งการออม

เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกร	 เป็นสมาชิกธกส.	 ก็เป็นอีกเครือข่ายหนึ่งที่

เราท�างานร่วมด้วยเหมือนกัน

	 ตวัการเรยีนรูท้ีเ่ราอยากได้กค็อืให้เขารูจ้กัออมเพือ่ตวัเขาเองด้วย	 เพือ่

ใช้จ่ายในยามที่ตัวเองเกษียณ	 อยากจะให้เขาออมตั้งแต่เขายังไม่ได้เป็นผู้สูงวัย	
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อายุ	 ๓๐	 กว่า	 ๆ	 ควรจะเริ่มออมได้แล้ว	 จริง	 ๆ	 อย่างในโครงการนี้เราใช้เกณฑ์

เริ่มที่อายุ	๕๐	ปี	สิบปีก่อนจะสูงวัย”	พญ.ลลิตยากล่าว

 นั่นคือส่วนหนึ่งของภาพสะท้อนเรื่องมิติการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูง

อายุระดับพื้นที่น�าร่อง	 ซึ่งในพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มด�าเนินการในบางส่วนบ้างแล้ว	

และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับพื้นที่ที่ดีระดับหนึ่งอยู่

	 “ที่โคราช	 อบจ.	 มีการสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความ

พร้อมฯ	 อยู่	 โดยมีการระดมสมองจากแกนน�าผู้สูงอายในพื้นที่มาเป็นวิทยากร
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ของบด�าเนินการจากกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ
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อปท.	อบรมทั้งข้าราชการเกษียณและผู้สูงวัยจากชุมชน”	พญ.ลัดดากล่าว

	 “ประเดน็ส�าคญัคอืหลกัสตูรต้องออกแบบเป็นระบบ	 การบรหิารจดัการ
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จากประสบการณ์ของโคราช	ปัญหาแรกที่เจอคือเรื่องความร่วมมือ 

	 ถ้าชมุชนเข้มแขง็อยูแ่ล้วงานกจ็ะค่อนข้างง่าย	 แต่สามภาคโีดยธรรมชาติ

เขาไม่ค่อยจะสื่อสารกัน	 ยังไม่ค่อยเคยท�างานร่วมกันจริงจัง	 ก็เท่ากับว่าเราต้อง

ไปเริ่มต้นนับศูนย์กับเขา	 เราพยายามหนุนให้ชมรมผู้สูงอายุเป็นคนเชื่อมเป็น

ภาคีหลัก	 เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชน	 ตัวท้องถิ่นหรือ	 อปท.	 เองก็ต้องฟังเขา	

เพราะล�าพงัตวัผูส้งูอายเุองก	็10	 เปอร์เซน็ต์แล้ว	ลกูหลานเขาอกีล่ะ	คะแนนเสยีง

ทั้งนั้น	นายกหลายที่ก็มาบอกเราตรง	ๆ 	ว่าอยากท�า	เราก็แนะน�าว่าคุณไปบริหาร

จัดการทีมคุณให้มาท�างานร่วมกับภาคีสิ

	 สอง	ปัญหาวิธีท�างาน	บางที่เงินพร้อม	คนพร้อม	 แต่ยังท�างานไม่เป็น	

มันเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับเขา	 วิธีท�างานเป็นเรื่องการบริหารจัดการซึ่งเป็นปัญหา

บ้านเราทั้งระบบ	 งานเลยไม่ค่อยได้ผลเท่าไร	 ถ้า	 มสผส.	 สามารถเสริมจุดนี้ได้	

ก็น่าจะท�าให้การเคลื่อนงานไปได้ค่อนข้างดี

	 สาม	 เป็นปัญหาส่วนของเราเอง	 การบริหารจัดการภายในพื้นที่

น�าร่อง โคราชเป็นพื้นที่ใหญ่	 เราดูแล	 ๑๑	 พื้นที่	 การท�างานในแต่ละพื้นที่ต้อง

ใช้เวลามากในการติดตาม	 เราเองก็มีงานประจ�าต้องท�าด้วย	 เลยต้องบริหาร

จัดการให้ดี	 ตอนนี้ก็พยายามหาทีมช่วยในจุดที่เหมาะสม	 ให้ภาคีเครือข่าย

ระดับจังหวัดช่วยด้านวิชาการ	 ท�าหลักสูตร	 ให้ทีมส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ช่วยเรื่องการดูแลกลุ่มพึ่งพิง	ทีมศูนย์อนามัยเขต	๕	ช่วยเป็นวิทยากร	ทีม	พมจ.	

ด้วย	 แต่เรายังคงต้องประสานเป็นหลักอยู่	 ก็หวังว่าพอพื้นที่เริ่มรู้จักภาคีระดับ

จังหวัดแล้ว	จะสามารถประสานเชื่อมโยงกันได้โดยไม่ต้องผ่านเราทุกเรื่อง	

	 อีกปัญหาเป็น	 ปัญหาเชิงการเมือง	 มีพื้นที่หนึ่งที่ถ้าจะติดขัด	 น่าจะ

เป็นปัจจัยด้านการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้อง	 ซึ่งจะมีส่วนท�าให้เราท�างานค่อนข้าง

จะล�าบาก	ไม่รู้ว่าทีมไหนใครเป็นใคร	สายไหน	

			 เรื่องงบประมาณมองว่าไม่เป็นปัญหา	งานบางอย่างไม่ต้องใช้งบ	โดย

รวมยังอยู่ในวิสัยที่สามารถจะบริหารจัดการได้ค่ะ”

พญ.ลลิตยา กองค�า 

ผู้จัดการโครงการพื้นที่น�าร่อง	นครราชสีมา

						จากประสบการณ์ของโคราช	ปัญหาแรกที่เจอคือเรื่อง	ความร่วมมือ 

	 ถ้าชมุชนเข้มแขง็อยูแ่ล้วงานกจ็ะค่อนข้างง่าย	 แต่สามภาคโีดยธรรมชาติ

เขาไม่ค่อยจะสื่อสารกัน	 ยังไม่ค่อยเคยท�างานร่วมกันจริงจัง	 ก็เท่ากับว่าเราต้อง

ไปเริ่มต้นนับศูนย์กับเขา	

	 เราพยายามหนุนให้ชมรมผู้สูงอายุเป็นคนเชื่อมเป็นภาคีหลัก	 เขาเป็น

ผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชน	 ตัวท้องถิ่นหรือ	 อปท.	 เองก็ต้องฟังเขา	 เพราะล�าพงัตวั

ผูส้งูอายเุองก	็ 10	 เปอร์เซน็ต์แล้ว	 ลกูหลานเขาอกีล่ะ	 คะแนนเสยีงทั้งนั้น	

นายกหลายที่ก็มาบอกเราตรง	ๆ 	ว่าอยากท�า	เราก็แนะน�าว่าคุณไปบริหารจัดการ

ทีมคุณให้มาท�างานร่วมกับภาคีสิ

	 สอง	ปัญหาวิธีท�างาน	บางที่เงินพร้อม	คนพร้อม	 แต่ยังท�างานไม่เป็น	

มันเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับเขา	 วิธีท�างานเป็นเรื่องการบริหารจัดการซึ่งเป็นปัญหา

บ้านเราทั้งระบบ	 งานเลยไม่ค่อยได้ผลเท่าไร	 ถ้า	 มสผส.	 สามารถเสริมจุดนี้ได้	

ก็น่าจะท�าให้การเคลื่อนงานไปได้ค่อนข้างดี

	 สาม	 เป็นปัญหาส่วนของเราเอง	 การบริหารจัดการภายในพื้นที่

น�าร่อง โคราชเป็นพื้นที่ใหญ่	 เราดูแล	 ๑๑	 พื้นที่	 การท�างานในแต่ละพื้นที่ต้อง

ใช้เวลามากในการติดตาม	 เราเองก็มีงานประจ�าต้องท�าด้วย	 เลยต้องบริหาร

จัดการให้ดี	

	 ตอนนี้ก็พยายามหาทีมช่วยในจุดที่เหมาะสม	 ให้ภาคีเครือข่ายระดับ

จังหวัดช่วยด้านวิชาการ	 ท�าหลักสูตร	 ให้ทีมส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดช่วย

เรื่องการดูแลกลุ่มพึ่งพิง	ทีมศูนย์อนามัยเขต	๕	ช่วยเป็นวิทยากร	ทีม	พมจ.	ด้วย	

แต่เรายังคงต้องประสานเป็นหลักอยู่	ก็หวังว่าพอพื้นที่เริ่มรู้จักภาคีระดับจังหวัด

แล้ว	จะสามารถประสานเชื่อมโยงกันได้โดยไม่ต้องผ่านเราทุกเรื่อง	

	 อีกปัญหาเป็น	ปัญหาเชิงการเมือง	 มีพื้นที่หนึ่งที่ถ้าจะติดขัด	 น่าจะ

เป็นปัจจัยด้านการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้อง	 ซึ่งจะมีส่วนท�าให้เราท�างานค่อนข้าง

จะล�าบาก	ไม่รู้ว่าทีมไหนใครเป็นใคร	สายไหน	

			 เรื่องงบประมาณมองว่าไม่เป็นปัญหา	งานบางอย่างไม่ต้องใช้งบ	โดย

รวมยังอยู่ในวิสัยที่สามารถจะบริหารจัดการได้ค่ะ
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ผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชน	 ตัวท้องถิ่นหรือ	 อปท.	 เองก็ต้องฟังเขา	 เพราะล�าพงัตวั

ผูส้งูอายเุองก	็ 10	 เปอร์เซน็ต์แล้ว	 ลกูหลานเขาอกีล่ะ	 คะแนนเสยีงทั้งนั้น	

นายกหลายที่ก็มาบอกเราตรง	ๆ 	ว่าอยากท�า	เราก็แนะน�าว่าคุณไปบริหารจัดการ

ทีมคุณให้มาท�างานร่วมกับภาคีสิ

	 สอง	ปัญหาวิธีท�างาน	บางที่เงินพร้อม	คนพร้อม	 แต่ยังท�างานไม่เป็น	

มันเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับเขา	 วิธีท�างานเป็นเรื่องการบริหารจัดการซึ่งเป็นปัญหา

บ้านเราทั้งระบบ	 งานเลยไม่ค่อยได้ผลเท่าไร	 ถ้า	 มสผส.	 สามารถเสริมจุดนี้ได้	

ก็น่าจะท�าให้การเคลื่อนงานไปได้ค่อนข้างดี

	 สาม	 เป็นปัญหาส่วนของเราเอง	 การบริหารจัดการภายในพื้นที่

น�าร่อง โคราชเป็นพื้นที่ใหญ่	 เราดูแล	 ๑๑	 พื้นที่	 การท�างานในแต่ละพื้นที่ต้อง

ใช้เวลามากในการติดตาม	 เราเองก็มีงานประจ�าต้องท�าด้วย	 เลยต้องบริหาร

จัดการให้ดี	

	 ตอนนี้ก็พยายามหาทีมช่วยในจุดที่เหมาะสม	 ให้ภาคีเครือข่ายระดับ

จังหวัดช่วยด้านวิชาการ	 ท�าหลักสูตร	 ให้ทีมส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดช่วย

เรื่องการดูแลกลุ่มพึ่งพิง	ทีมศูนย์อนามัยเขต	๕	ช่วยเป็นวิทยากร	ทีม	พมจ.	ด้วย	

แต่เรายังคงต้องประสานเป็นหลักอยู่	ก็หวังว่าพอพื้นที่เริ่มรู้จักภาคีระดับจังหวัด

แล้ว	จะสามารถประสานเชื่อมโยงกันได้โดยไม่ต้องผ่านเราทุกเรื่อง	

	 อีกปัญหาเป็น	ปัญหาเชิงการเมือง	 มีพื้นที่หนึ่งที่ถ้าจะติดขัด	 น่าจะ

เป็นปัจจัยด้านการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้อง	 ซึ่งจะมีส่วนท�าให้เราท�างานค่อนข้าง

จะล�าบาก	ไม่รู้ว่าทีมไหนใครเป็นใคร	สายไหน	

			 เรื่องงบประมาณมองว่าไม่เป็นปัญหา	งานบางอย่างไม่ต้องใช้งบ	โดย

รวมยังอยู่ในวิสัยที่สามารถจะบริหารจัดการได้ค่ะ

พญ.ลลิตยา กองค�า 

ผู้จัดการโครงการพื้นที่น�าร่อง	นครราชสีมา

						จากประสบการณ์ของโคราช	ปัญหาแรกที่เจอคือเรื่อง	ความร่วมมือ 

	 ถ้าชมุชนเข้มแขง็อยูแ่ล้วงานกจ็ะค่อนข้างง่าย	 แต่สามภาคโีดยธรรมชาติ

เขาไม่ค่อยจะสื่อสารกัน	 ยังไม่ค่อยเคยท�างานร่วมกันจริงจัง	 ก็เท่ากับว่าเราต้อง
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	 	 	 นอกจากเรื่องงบประมาณ	 การจัดการกับความเห็นต่อระบบการดูแลที่แตก

ต่าง	 ตลอดจนการหาระบบประสานงานกับภาคีคนท�างานในพื้นที่	 น่าจะเป็น

ส่วนหนึ่งของความท้าทายที่ก�าลังจะตามมา

	 นอกจากกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อมของเทศบาลฯ	ทีด่แูลโดยตรง

แล้ว	 ภาคีส�าคัญยังรวมถึงชมรมผู้สูงอายุ	 11	 ชมรมในพื้นที่ซึ่งมีระดับความ

เข้มแข็งแตกต่างกัน	 โรงพยาบาลรัฐแห่งเดียวในพื้นที่อย่างโรงพยาบาล

ประชาธิปัตย์	 รวมถึงหน่วยงานภายในเทศบาล	 กองต่าง	 ๆ	 ซึ่งปัจจุบันระบบ

การท�างานยังค่อนข้างแยกส่วนตามภารกิจ	 ซึ่งส่งผลต่อการท�าโครงการและงบ

ประมาณอย่างมีนัยส�าคัญด้วย	 ไม่รวมกับทิศทางการบริหารเทศบาลรูปแบบ

ใหม่	ที่จะส่งผลกับการสนับสนุนเชิงนโยบายและงบประมาณอีกส่วน

จีรนันท์ บัวผัน 

พยาบาลวิชาชีพ	เทศบาลนครรังสิต	ปทุมธานี

        

								เวลาประชุมวิชาการกับผู้สูงอายุ	คนจะน้อย	คุยวิชาการไม่เข้าใจ	กว่าจะจบ

ลงตรงนี้ได้ไปกันยาวเลย	ถ้าเราคุยตรง	ๆ	ชาวบ้านมา	ไม่ต้องโน่นนี่

	 งานแบบนี้ต้องใช้จิตอาสาน�า	ไม่ใช่วิชาการน�า

	 ผมประสานได้ทุกที่	 ถ้ามีปัญหามาปรึกษาเราให้ค�าปรึกษาได้	 คุณผิด

พลาดตรงไหนแก้ตรงไหน	เราให้ได้	เพราะผมถือว่าคุณเป็นผู้ท�า	

	 ที่นี่ค่อนข้างไม่ค่อยมีปัญหา	มีก็เป็นปัญหาเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	ทั่ว	ๆ 	ไป	ทุกที่

ต้องเกิด	ปัญหาเรื่องการคุยกันไม่เข้าใจกันในคนหมู่มากก็เป็นธรรมชาติ
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	 ผมประสานได้ทุกที่	 ถ้ามีปัญหามาปรึกษาเราให้ค�าปรึกษาได้	 คุณผิด

พลาดตรงไหนแก้ตรงไหน	เราให้ได้	เพราะผมถือว่าคุณเป็นผู้ท�า	

	 ที่นี่ค่อนข้างไม่ค่อยมีปัญหา	มีก็เป็นปัญหาเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	ทั่ว	ๆ 	ไป	ทุกที่

ต้องเกิด	ปัญหาเรื่องการคุยกันไม่เข้าใจกันในคนหมู่มากก็เป็นธรรมชาติ

 

สมศักดิ์ สันติยานนท์

ประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนรัตนโกสินทร์	200	ปี	ปทุมธานี

	 	 	 นอกจากเรื่องงบประมาณ	 การจัดการกับความเห็นต่อระบบการดูแลที่แตก

ต่าง	 ตลอดจนการหาระบบประสานงานกับภาคีคนท�างานในพื้นที่	 น่าจะเป็น

ส่วนหนึ่งของความท้าทายที่ก�าลังจะตามมา

	 นอกจากกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อมของเทศบาลฯ	ทีด่แูลโดยตรง

แล้ว	 ภาคีส�าคัญยังรวมถึงชมรมผู้สูงอายุ	 11	 ชมรมในพื้นที่ซึ่งมีระดับความ

เข้มแข็งแตกต่างกัน	 โรงพยาบาลรัฐแห่งเดียวในพื้นที่อย่างโรงพยาบาล

ประชาธิปัตย์	 รวมถึงหน่วยงานภายในเทศบาล	 กองต่าง	 ๆ	 ซึ่งปัจจุบันระบบ

การท�างานยังค่อนข้างแยกส่วนตามภารกิจ	 ซึ่งส่งผลต่อการท�าโครงการและงบ

ประมาณอย่างมีนัยส�าคัญด้วย	 ไม่รวมกับทิศทางการบริหารเทศบาลรูปแบบ

ใหม่	ที่จะส่งผลกับการสนับสนุนเชิงนโยบายและงบประมาณอีกส่วน

จีรนันท์ บัวผัน 

พยาบาลวิชาชีพ	เทศบาลนครรังสิต	ปทุมธานี

        

								เวลาประชุมวิชาการกับผู้สูงอายุ	คนจะน้อย	คุยวิชาการไม่เข้าใจ	กว่าจะจบ

ลงตรงนี้ได้ไปกันยาวเลย	ถ้าเราคุยตรง	ๆ	ชาวบ้านมา	ไม่ต้องโน่นนี่

	 งานแบบนี้ต้องใช้จิตอาสาน�า	ไม่ใช่วิชาการน�า

	 ผมประสานได้ทุกที่	 ถ้ามีปัญหามาปรึกษาเราให้ค�าปรึกษาได้	 คุณผิด

พลาดตรงไหนแก้ตรงไหน	เราให้ได้	เพราะผมถือว่าคุณเป็นผู้ท�า	

	 ที่นี่ค่อนข้างไม่ค่อยมีปัญหา	มีก็เป็นปัญหาเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	ทั่ว	ๆ 	ไป	ทุกที่

ต้องเกิด	ปัญหาเรื่องการคุยกันไม่เข้าใจกันในคนหมู่มากก็เป็นธรรมชาติ

 

สมศักดิ์ สันติยานนท์

ประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนรัตนโกสินทร์	200	ปี	ปทุมธานี

	 	 	 นอกจากเรื่องงบประมาณ	 การจัดการกับความเห็นต่อระบบการดูแลที่แตก

ต่าง	 ตลอดจนการหาระบบประสานงานกับภาคีคนท�างานในพื้นที่	 น่าจะเป็น

ส่วนหนึ่งของความท้าทายที่ก�าลังจะตามมา

	 นอกจากกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อมของเทศบาลฯ	ทีด่แูลโดยตรง

แล้ว	 ภาคีส�าคัญยังรวมถึงชมรมผู้สูงอายุ	 11	 ชมรมในพื้นที่ซึ่งมีระดับความ

เข้มแข็งแตกต่างกัน	 โรงพยาบาลรัฐแห่งเดียวในพื้นที่อย่างโรงพยาบาล

ประชาธิปัตย์	 รวมถึงหน่วยงานภายในเทศบาล	 กองต่าง	 ๆ	 ซึ่งปัจจุบันระบบ

การท�างานยังค่อนข้างแยกส่วนตามภารกิจ	 ซึ่งส่งผลต่อการท�าโครงการและงบ

ประมาณอย่างมีนัยส�าคัญด้วย	 ไม่รวมกับทิศทางการบริหารเทศบาลรูปแบบ

ใหม่	ที่จะส่งผลกับการสนับสนุนเชิงนโยบายและงบประมาณอีกส่วน

จีรนันท์ บัวผัน 

พยาบาลวิชาชีพ	เทศบาลนครรังสิต	ปทุมธานี

        

								เวลาประชุมวิชาการกับผู้สูงอายุ	คนจะน้อย	คุยวิชาการไม่เข้าใจ	กว่าจะจบ

ลงตรงนี้ได้ไปกันยาวเลย	ถ้าเราคุยตรง	ๆ	ชาวบ้านมา	ไม่ต้องโน่นนี่

	 งานแบบนี้ต้องใช้จิตอาสาน�า	ไม่ใช่วิชาการน�า

	 ผมประสานได้ทุกที่	 ถ้ามีปัญหามาปรึกษาเราให้ค�าปรึกษาได้	 คุณผิด

พลาดตรงไหนแก้ตรงไหน	เราให้ได้	เพราะผมถือว่าคุณเป็นผู้ท�า	

	 ที่นี่ค่อนข้างไม่ค่อยมีปัญหา	มีก็เป็นปัญหาเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	ทั่ว	ๆ 	ไป	ทุกที่

ต้องเกิด	ปัญหาเรื่องการคุยกันไม่เข้าใจกันในคนหมู่มากก็เป็นธรรมชาติ

 

สมศักดิ์ สันติยานนท์

ประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนรัตนโกสินทร์	200	ปี	ปทุมธานี

	 	 	 	 	 	 นอกจากเรื่องงบประมาณ การจัดการกับความเห็นต่อระบบการดูแลที่

แตกต่าง	 ตลอดจนการหาระบบประสานงานกับภาคีคนท�างานในพื้นที่	 น่าจะ

เป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายที่ก�าลังจะตามมา

	 นอกจากกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อมของเทศบาลฯ	ทีด่แูลโดยตรง

แล้ว	 ภาคีส�าคัญยังรวมถึงชมรมผู้สูงอายุ	 11	 ชมรมในพื้นที่ซึ่งมีระดับความ

เข้มแข็งแตกต่างกัน	 โรงพยาบาลรัฐแห่งเดียวในพื้นที่อย่างโรงพยาบาล

ประชาธิปัตย์	 รวมถึงหน่วยงานภายในเทศบาล	 กองต่าง	 ๆ	 ซึ่งปัจจุบันระบบ

การท�างานยังค่อนข้างแยกส่วนตามภารกิจ	 ซึ่งส่งผลต่อการท�าโครงการและงบ

ประมาณอย่างมีนัยส�าคัญด้วย	 ไม่รวมกับทิศทางการบริหารเทศบาลรูปแบบ

ใหม่	ที่จะส่งผลกับการสนับสนุนเชิงนโยบายและงบประมาณอีกส่วน

จีรนันท์ บัวผัน 

พยาบาลวิชาชีพ	เทศบาลนครรังสิต	ปทุมธานี

        

								เวลาประชุมวิชาการกับผู้สูงอายุ	คนจะน้อย	คุยวิชาการไม่เข้าใจ	กว่าจะ

จบลงตรงนี้ได้ไปกันยาวเลย	ถ้าเราคุยตรง	ๆ	ชาวบ้านมา	ไม่ต้องโน่นนี่

	 งานแบบนี้ต้องใช้จิตอาสาน�า	ไม่ใช่วิชาการน�า

	 ผมประสานได้ทุกที่	 ถ้ามีปัญหามาปรึกษาเราให้ค�าปรึกษาได้	 คุณผิด

พลาดตรงไหนแก้ตรงไหน	เราให้ได้	เพราะผมถือว่าคุณเป็นผู้ท�า	

	 ที่นี่ค่อนข้างไม่ค่อยมีปัญหา	มีก็เป็นปัญหาเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	ทั่ว	ๆ 	ไป	ทุกที่

ต้องเกิด	ปัญหาเรื่องการคุยกันไม่เข้าใจกันในคนหมู่มากก็เป็นธรรมชาติ

 

สมศักดิ์ สันติยานนท์

ประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนรัตนโกสินทร์	200	ปี	ปทุมธานี
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									ความท้าทายในพื้นที่เราคือ	การบูรณาการงานทุกด้านทุกมิติเข้าด้วยกัน	

โดยเอาประโยชน์กับชาวบ้านเป็นที่ตั้งให้ได้

	 ผมเข้าใจว่า	ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ท�างานถึงแค่ตัวชี้วัด	ไม่ถึงเป้าหมาย

เลยไม่ถงึประชาชน	เพราะเป้าหมายมนัอยูเ่หนอืตวัชีว้ดัขึน้ไปอกี	การจะบรูณาการ

ได้จรงิ	 ทกุคนต้องเดนิข้ามตวัชีว้ดัไปอย่างน้อยก้าวหนึง่แล้วมนัจะประสบความส�าเรจ็	

	 ทกุวนันีเ้รากป็ระสานทกุเรือ่งให้ความร่วมมอืทกุอย่าง	 อาจมตีดิขดับ้าง

เรื่องของกระบวนการ	 เรื่องความเข้าใจ	 ทุกหน่วยงานก็พยายามกันอยู่	 ปัญหา

เหล่านี้มันถูกแก้โดยกระบวนการของมัน	

	 งานสังคมมันไม่สามารถท�าให้เสร็จได้ภายในปีงบประมาณเดียว	 ต้อง

มคีวามต่อเนือ่ง	 ผูน้�าเก่งแค่ไหนกไ็ม่สามารถท�าได้	 จะส�าเรจ็ต้องทัง้ชมุชนช่วยกนั

ประคับประคองให้มันไปด้วยกันได้ระหว่างการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่มีอยู่

ฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ 

นายกอบต.ท่างาม	สิงห์บุรี

								ปัญหาไม่มี	มีแค่ติดขัดเรื่องการประสานงาน		ระยะเวลาขั้นตอนการท�างาน

ของ	 มสผส.เองเขามีหลายขั้นตอน	 กว่าจะท�าโครงการได้งบประมาณ	 กว่าจะ

ถึงพื้นที่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากมาย	 มันก็ล่าช้าไป	 เป็นปัญหาเล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 ที่

สามารถแก้ไขได้

	 อยากเสนอให้มส.ผส.มงีบบางส่วนส�าหรบัให้พืน้ทีท่�ากจิกรรมน�าร่องด้วย

เพราะส่วนใหญ่อบต.เขายังไม่ได้ตั้งงบส่วนนี้ไว้ต้องรอปีงบประมาณใหม่	 ซึ่งก็มี

เรือ่งต้องท�าเยอะแยะ	ถ้ามงีบมาเสรมิ	ให้พืน้ทีส่มทบกน่็าจะช่วยผลกัให้เกดิงานได้

	 ปัญหาใหญ่	 เป็นเรือ่งคนท�างานซึง่ตอนนีก้อ็ายเุยอะกนัหมดแล้วต้องมี

คนรุน่ใหม่มารองรบัแล้ว	 เรากพ็ยายามกนัตลอด	 มเีข้ามาบ้างถอยไปกม็าก	 เพราะ

ต้องท�างานตลอด	เหนือ่ย	ต้องมจีติอาสา	ไม่มเีงนิ	กลุม่เดก็จะหายากมาก	มนีกัเรยีน

มาร่วมบ้างเป็นครั้งคราว	ตอนนี้ก็พยายามดึงกลุ่ม	อสม.มีหวังหน่อย

น.ท.พยนต์ ส�าริด

ผู้จัดการพื้นที่น�าร่อง	สิงห์บุรี

									ความท้าทายในพื้นที่เราคือ	การบูรณาการงานทุกด้านทุกมิติเข้าด้วยกัน	

โดยเอาประโยชน์กับชาวบ้านเป็นที่ตั้งให้ได้

	 ผมเข้าใจว่า	ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ท�างานถึงแค่ตัวชี้วัด	ไม่ถึงเป้าหมาย

เลยไม่ถงึประชาชน	เพราะเป้าหมายมนัอยูเ่หนอืตวัชีว้ดัขึน้ไปอกี	การจะบรูณาการ

ได้จรงิ	 ทกุคนต้องเดนิข้ามตวัชีว้ดัไปอย่างน้อยก้าวหนึง่แล้วมนัจะประสบความส�าเรจ็	

	 ทกุวนันีเ้รากป็ระสานทกุเรือ่งให้ความร่วมมอืทกุอย่าง	 อาจมตีดิขดับ้าง

เรื่องของกระบวนการ	 เรื่องความเข้าใจ	 ทุกหน่วยงานก็พยายามกันอยู่	 ปัญหา

เหล่านี้มันถูกแก้โดยกระบวนการของมัน	

	 งานสังคมมันไม่สามารถท�าให้เสร็จได้ภายในปีงบประมาณเดียว	 ต้อง

มคีวามต่อเนือ่ง	 ผูน้�าเก่งแค่ไหนกไ็ม่สามารถท�าได้	 จะส�าเรจ็ต้องทัง้ชมุชนช่วยกนั

ประคับประคองให้มันไปด้วยกันได้ระหว่างการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่มีอยู่

ฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ 

นายกอบต.ท่างาม	สิงห์บุรี

								ปัญหาไม่มี	มีแค่ติดขัดเรื่องการประสานงาน		ระยะเวลาขั้นตอนการท�างาน

ของ	 มสผส.เองเขามีหลายขั้นตอน	 กว่าจะท�าโครงการได้งบประมาณ	 กว่าจะ

ถึงพื้นที่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากมาย	 มันก็ล่าช้าไป	 เป็นปัญหาเล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 ที่

สามารถแก้ไขได้

	 อยากเสนอให้มส.ผส.มงีบบางส่วนส�าหรบัให้พืน้ทีท่�ากจิกรรมน�าร่องด้วย

เพราะส่วนใหญ่อบต.เขายังไม่ได้ตั้งงบส่วนนี้ไว้ต้องรอปีงบประมาณใหม่	 ซึ่งก็มี

เรือ่งต้องท�าเยอะแยะ	ถ้ามงีบมาเสรมิ	ให้พืน้ทีส่มทบกน่็าจะช่วยผลกัให้เกดิงานได้

	 ปัญหาใหญ่	 เป็นเรือ่งคนท�างานซึง่ตอนนีก้อ็ายเุยอะกนัหมดแล้วต้องมี

คนรุน่ใหม่มารองรบัแล้ว	 เรากพ็ยายามกนัตลอด	 มเีข้ามาบ้างถอยไปกม็าก	 เพราะ

ต้องท�างานตลอด	เหนือ่ย	ต้องมจีติอาสา	ไม่มเีงนิ	กลุม่เดก็จะหายากมาก	มนีกัเรยีน

มาร่วมบ้างเป็นครั้งคราว	ตอนนี้ก็พยายามดึงกลุ่ม	อสม.มีหวังหน่อย

น.ท.พยนต์ ส�าริด

ผู้จัดการพื้นที่น�าร่อง	สิงห์บุรี

									ความท้าทายในพื้นที่เราคือ	การบูรณาการงานทุกด้านทุกมิติเข้าด้วยกัน	

โดยเอาประโยชน์กับชาวบ้านเป็นที่ตั้งให้ได้

	 ผมเข้าใจว่า	ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ท�างานถึงแค่ตัวชี้วัด	ไม่ถึงเป้าหมาย

เลยไม่ถงึประชาชน	เพราะเป้าหมายมนัอยูเ่หนอืตวัชีว้ดัขึน้ไปอกี	การจะบรูณาการ

ได้จรงิ	 ทกุคนต้องเดนิข้ามตวัชีว้ดัไปอย่างน้อยก้าวหนึง่แล้วมนัจะประสบความส�าเรจ็	

	 ทกุวนันีเ้รากป็ระสานทกุเรือ่งให้ความร่วมมอืทกุอย่าง	 อาจมตีดิขดับ้าง

เรื่องของกระบวนการ	 เรื่องความเข้าใจ	 ทุกหน่วยงานก็พยายามกันอยู่	 ปัญหา

เหล่านี้มันถูกแก้โดยกระบวนการของมัน	

	 งานสังคมมันไม่สามารถท�าให้เสร็จได้ภายในปีงบประมาณเดียว	 ต้อง

มคีวามต่อเนือ่ง	 ผูน้�าเก่งแค่ไหนกไ็ม่สามารถท�าได้	 จะส�าเรจ็ต้องทัง้ชมุชนช่วยกนั

ประคับประคองให้มันไปด้วยกันได้ระหว่างการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่มีอยู่

ฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ 

นายกอบต.ท่างาม	สิงห์บุรี

								ปัญหาไม่มี	มีแค่ติดขัดเรื่องการประสานงาน		ระยะเวลาขั้นตอนการท�างาน

ของ	 มสผส.เองเขามีหลายขั้นตอน	 กว่าจะท�าโครงการได้งบประมาณ	 กว่าจะ

ถึงพื้นที่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากมาย	 มันก็ล่าช้าไป	 เป็นปัญหาเล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 ที่

สามารถแก้ไขได้

	 อยากเสนอให้มส.ผส.มงีบบางส่วนส�าหรบัให้พืน้ทีท่�ากจิกรรมน�าร่องด้วย

เพราะส่วนใหญ่อบต.เขายังไม่ได้ตั้งงบส่วนนี้ไว้ต้องรอปีงบประมาณใหม่	 ซึ่งก็มี

เรือ่งต้องท�าเยอะแยะ	ถ้ามงีบมาเสรมิ	ให้พืน้ทีส่มทบกน่็าจะช่วยผลกัให้เกดิงานได้

	 ปัญหาใหญ่	 เป็นเรือ่งคนท�างานซึง่ตอนนีก้อ็ายเุยอะกนัหมดแล้วต้องมี

คนรุน่ใหม่มารองรบัแล้ว	 เรากพ็ยายามกนัตลอด	 มเีข้ามาบ้างถอยไปกม็าก	 เพราะ

ต้องท�างานตลอด	เหนือ่ย	ต้องมจีติอาสา	ไม่มเีงนิ	กลุม่เดก็จะหายากมาก	มนีกัเรยีน

มาร่วมบ้างเป็นครั้งคราว	ตอนนี้ก็พยายามดึงกลุ่ม	อสม.มีหวังหน่อย

น.ท.พยนต์ ส�าริด

ผู้จัดการพื้นที่น�าร่อง	สิงห์บุรี

									ความท้าทายในพื้นที่เราคือ	การบูรณาการงานทุกด้านทุกมิติเข้าด้วยกัน	

โดยเอาประโยชน์กับชาวบ้านเป็นที่ตั้งให้ได้

	 ผมเข้าใจว่า	ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ท�างานถึงแค่ตัวชี้วัด	ไม่ถึงเป้าหมาย

เลยไม่ถงึประชาชน	เพราะเป้าหมายมนัอยูเ่หนอืตวัชีว้ดัขึน้ไปอกี	การจะบรูณาการ

ได้จรงิ	 ทกุคนต้องเดนิข้ามตวัชีว้ดัไปอย่างน้อยก้าวหนึง่แล้วมนัจะประสบความส�าเรจ็	

	 ทกุวนันีเ้รากป็ระสานทกุเรือ่งให้ความร่วมมอืทกุอย่าง	 อาจมตีดิขดับ้าง

เรื่องของกระบวนการ	 เรื่องความเข้าใจ	 ทุกหน่วยงานก็พยายามกันอยู่	 ปัญหา

เหล่านี้มันถูกแก้โดยกระบวนการของมัน	

	 งานสังคมมันไม่สามารถท�าให้เสร็จได้ภายในปีงบประมาณเดียว	 ต้อง

มคีวามต่อเนือ่ง	 ผูน้�าเก่งแค่ไหนกไ็ม่สามารถท�าได้	 จะส�าเรจ็ต้องทัง้ชมุชนช่วยกนั

ประคับประคองให้มันไปด้วยกันได้ระหว่างการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่มีอยู่

ฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ 

นายกอบต.ท่างาม	สิงห์บุรี

								ปัญหาไม่มี	มีแค่ติดขัดเรื่องการประสานงาน		ระยะเวลาขั้นตอนการท�างาน

ของ	 มสผส.เองเขามีหลายขั้นตอน	 กว่าจะท�าโครงการได้งบประมาณ	 กว่าจะ

ถึงพื้นที่ต้องมีขั้นตอนอะไรมากมาย	 มันก็ล่าช้าไป	 เป็นปัญหาเล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 ที่

สามารถแก้ไขได้

	 อยากเสนอให้มส.ผส.มงีบบางส่วนส�าหรบัให้พืน้ทีท่�ากจิกรรมน�าร่องด้วย

เพราะส่วนใหญ่อบต.เขายังไม่ได้ตั้งงบส่วนนี้ไว้ต้องรอปีงบประมาณใหม่	 ซึ่งก็มี

เรือ่งต้องท�าเยอะแยะ	ถ้ามงีบมาเสรมิ	ให้พืน้ทีส่มทบกน่็าจะช่วยผลกัให้เกดิงานได้

	 ปัญหาใหญ่	 เป็นเรือ่งคนท�างานซึง่ตอนนีก้อ็ายเุยอะกนัหมดแล้วต้องมี

คนรุน่ใหม่มารองรบัแล้ว	 เรากพ็ยายามกนัตลอด	 มเีข้ามาบ้างถอยไปกม็าก	 เพราะ

ต้องท�างานตลอด	เหนือ่ย	ต้องมจีติอาสา	ไม่มเีงนิ	กลุม่เดก็จะหายากมาก	มนีกัเรยีน

มาร่วมบ้างเป็นครั้งคราว	ตอนนี้ก็พยายามดึงกลุ่ม	อสม.มีหวังหน่อย

น.ท.พยนต์ ส�าริด

ผู้จัดการพื้นที่น�าร่อง	สิงห์บุรี

									ความท้าทายในพื้นที่เราคือ	การบูรณาการงานทุกด้านทุกมิติเข้าด้วยกัน	

โดยเอาประโยชน์กับชาวบ้านเป็นที่ตั้งให้ได้

	 ผมเข้าใจว่า	ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ท�างานถึงแค่ตัวชี้วัด	ไม่ถึงเป้าหมาย

เลยไม่ถงึประชาชน	เพราะเป้าหมายมนัอยูเ่หนอืตวัชีว้ดัขึน้ไปอกี	การจะบรูณาการ

ได้จรงิ	 ทกุคนต้องเดนิข้ามตวัชีว้ดัไปอย่างน้อยก้าวหนึง่แล้วมนัจะประสบความส�าเรจ็	
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เรื่องของกระบวนการ	เรื่องความเข้าใจ	ทุกหน่วยงานก็พยายามกันอยู่	ปัญหา

เหล่านี้มันถูกแก้โดยกระบวนการของมัน	

	 งานสังคมมันไม่สามารถท�าให้เสร็จได้ภายในปีงบประมาณเดียว	 ต้อง

มคีวามต่อเนือ่ง	 ผูน้�าเก่งแค่ไหนกไ็ม่สามารถท�าได้	 จะส�าเรจ็ต้องทัง้ชมุชนช่วยกนั

ประคับประคองให้มันไปด้วยกันได้ระหว่างการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่มีอยู่

ฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ 

นายกอบต.ท่างาม	สิงห์บุรี

	 	 	 	 	 	 	 	ปัญหาไม่มี	มีแค่ติดขัดเรื่องการประสานงาน  ระยะเวลาขั้นตอนการ

ท�างานของ	 มสผส.เองเขามีหลายขั้นตอน	 กว่าจะท�าโครงการได้งบประมาณ	

กว่าจะถงึพืน้ทีต้่องมขีัน้ตอนอะไรมากมาย	มนักล่็าช้าไป	เป็นปัญหาเลก็	ๆ	น้อย	ๆ	

ที่สามารถแก้ไขได้

	 อยากเสนอให้มส.ผส.มงีบบางส่วนส�าหรบัให้พืน้ทีท่�ากจิกรรมน�าร่องด้วย

เพราะส่วนใหญ่อบต.เขายังไม่ได้ตั้งงบส่วนนี้ไว้ต้องรอปีงบประมาณใหม่	 ซึ่งก็มี

เรือ่งต้องท�าเยอะแยะ	ถ้ามงีบมาเสรมิ	ให้พืน้ทีส่มทบกน่็าจะช่วยผลกัให้เกดิงานได้

	 ปัญหาใหญ่	 เป็นเรือ่งคนท�างานซึง่ตอนนีก้อ็ายเุยอะกนัหมดแล้วต้องมี

คนรุน่ใหม่มารองรบัแล้ว	 เรากพ็ยายามกนัตลอด	 มเีข้ามาบ้างถอยไปกม็าก	 เพราะ

ต้องท�างานตลอด	เหนือ่ย	ต้องมจีติอาสา	ไม่มเีงนิ	กลุม่เดก็จะหายากมาก	มนีกัเรยีน

มาร่วมบ้างเป็นครั้งคราว	ตอนนี้ก็พยายามดึงกลุ่ม	อสม.มีหวังหน่อย

น.ท.พยนต์ ส�าริด

ผู้จัดการพื้นที่น�าร่อง	สิงห์บุรี
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										ในเชิงวิชาการ	ตอนนี้องค์ความรู้มิติการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงในระยะ

ยาวค่อนข้างตกผลึกชัดเจนว่าทางออกควรเป็นอย่างไร	

	 มิติการออมก็ชัดเจน	 ว่าคือระบบบ�านาญชราภาพที่เป็นกฎหมายแล้ว

และต้องมีการสื่อสารสร้างความตระหนักให้คนวงกว้างรับรู้มากขึ้น	 มิติการ

เตรียมความพร้อมก็มีการให้ความรู้ด้านต่าง	 ๆ	 แม้จะยังไม่เข้มข้นเพียงพอ	 มิติ

การปรับสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่อาจจะเป็นเรื่องที่อีกยาวไกลหน่อย

	 โดยรวมแล้วองค์ความรู้เรามากพอในระดับที่จะสามารถน�าไปทดลอง

ใช้ในพื้นที่	 แน่นอนว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันไปด้วย	 ในแง่องค์ความรู้ก็จะมีการ

ถอดบทเรียนและปรับตามด้วย	 ในพื้นที่น�าร่องของเราเป็นแค่ตัวแบบที่ทดลอง

ปฏิบัติการ	 ยังไม่ใช่ต้นแบบที่สมบูรณ์	 และบางพื้นที่อาจจะประสบความส�าเร็จ

เพียงบางมิติเท่านั้น

	 ในพื้นที่ชนบทไม่ค่อยน่าเป็นห่วง	เห็นแนวโน้มที่ดี	เพราะชนบทบ้านเรา

ยังคงมีทุนทางสังคมที่ดีคือชุมชนยังเข้มแข็งอยู่	 ความท้าทายเชิงวิชาการน่า

จะเป็นการตอบโจทย์ส�าหรับพื้นที่เขตเมือง	 ซึ่งความเข้มแข็งชุมชนหายไป

เยอะ	 ท�าอย่างไร	 ต้องมีกลไกแบบไหนจึงจะท�าให้เกิดการดูแลกันในชุมชนเมือง	

เป็นโจทย์ใหม่	ที่ส�าคัญมาก

 ความท้าทายที่สองคือ การท�าความเข้าใจกับคนในพื้นที่	 ภาคี

ต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะการปรับทัศนคติที่คุ้นชินของเขา	 ที่มองว่าเวลาองค์กร

จากภายนอกเข้าไปจะให้งบสนับสนุน	 ขณะที่เราจะให้ความช่วยเหลือด้าน

วิชาการเป็นหลัก	หากเขาเห็นด้วยและอยากท�าก็ต้องจัดหางบประมาณเอง	

	 ความท้าทายมากอีกด้านคือ	 การไม่บูรณาการของหน่วยงานราชการ	

เป็นปัญหาเรื้อรังซึ่งยังคงปรากฏอยู่	 ในขณะที่ระบบการดูแลผู้สูงอายุเป็นงาน

ที่ต้องบูรณาการ	 ไม่แค่ภายในกระทรวงเดียวกัน	 แต่ระหว่างกระทรวงและภาคี

นอกระบบราชการที่เป็นเครือข่ายด้วย	

	 อย่างไรกต็าม	 เมือ่เหน็การตืน่ตวัและตอบรบัจากภาคใีนพืน้ทีซ่ึง่นบัวนั

จะเพิ่มมากขึ้น	ท�าให้เรามั่นใจว่า	เราใกล้ความส�าเร็จเข้าไปอีกก้าวแล้ว	

พญ. ลัดดา ด�าริการเลิศ 

ผู้จัดการแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ	

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย	(มส.ผส.)

										ในเชิงวิชาการ	ตอนนี้องค์ความรู้มิติการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงในระยะ

ยาวค่อนข้างตกผลึกชัดเจนว่าทางออกควรเป็นอย่างไร	

	 มิติการออมก็ชัดเจน	 ว่าคือระบบบ�านาญชราภาพที่เป็นกฎหมายแล้ว

และต้องมีการสื่อสารสร้างความตระหนักให้คนวงกว้างรับรู้มากขึ้น	 มิติการ

เตรียมความพร้อมก็มีการให้ความรู้ด้านต่าง	 ๆ	 แม้จะยังไม่เข้มข้นเพียงพอ	 มิติ

การปรับสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่อาจจะเป็นเรื่องที่อีกยาวไกลหน่อย

	 โดยรวมแล้วองค์ความรู้เรามากพอในระดับที่จะสามารถน�าไปทดลอง

ใช้ในพื้นที่	 แน่นอนว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันไปด้วย	 ในแง่องค์ความรู้ก็จะมีการ
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

รายงานสขุภาพคนไทย 2554 : เอชไอเอ กลไกพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่

ชวีติและสขุภาพ โดย	 ชืน่ฤทยั	 กาญจนะจติรา และคนอืน่	 สถาบนัประชากรและ

สงัคม	มหาวทิยาลยัมหดิล	2554

รายงานสขุภาพคนไทย 2553 : วกิฤตทนุนยิม สงัคมมโีอกาส?	 โดย	ชืน่ฤทยั	
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สมัมนาเรือ่ง	 สองทศวรรษแห่งการพฒันาของสงัคมไทย	 :	 นยัต่อการเปลีย่นแปลง

นโยบายสาธารณะ	17	มนีาคม	2554	โดย	นพินธ์	พวัพงศกร และคณะ	สถาบนัวจิยั

เพือ่การพฒันาประเทศไทย	(มนีาคม	2554)

รายงานการสงัเคราะห์ ระบบการดแูลผูส้งูอายใุนระยะยาว ส�าหรบัประเทศไทย 
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ระบบการดแูลระยะยาวและระยะกลางในพืน้ทีส่�าหรบัผูม้ภีาวะพึง่พงิ	 เอกสาร

ประกอบการสมัมนา	ระบบการดแูลระยะยาวและระยะกลางในพืน้ทีส่�าหรบัผูม้ภีาวะ

พึง่พงิ	 3	กนัยายน	2553	 โดย	สมัฤทธิ	์ ศรธี�ารงสวสัดิ	์ ส�านกังานวจิยัเพือ่การพฒันา

หลกัประกนัสขุภาพไทย	(กนัยายน	2553)

ก้าวย่างอย่างเข้าใจ เตรยีมพร้อมเข้าสูว่ยัสงูอาย	ุ เอกสารประกอบการประชมุ	

การเตรยีมความพร้อมก่อนวยัสงูอายแุละการงาน	อาชพี	รายได้ส�าหรบัผูส้งูอายุ 

16	กนัยายน	2553	โดย	อาชญัญา	รตันอบุล

การงาน อาชพี รายได้ ส�าหรบัผูส้งูอายใุนชมุชน	 เอกสารประกอบการประชมุ	

การเตรยีมความพร้อมก่อนวยัสงูอายแุละการงาน	อาชพี	รายได้ส�าหรบัผูส้งูอายุ 

16	กนัยายน	2553	โดย	ภทัรพีนัธ์	พงศ์วชัร	สถาบนัพฒันาธรุกจิชมุชน

รายงานการสงัเคราะห์ผลการด�าเนนิการเรือ่งการดแุลระยะยาวส�าหรบัผูส้งู

อายทุีม่ภีาวะพึง่พงิในชมุชน	 โดย	 วรฏิฐา	 แก้วเกต	ุ แผนงานพฒันาคณุภาพชวีติ

ของผูส้งูอาย	ุ :	พฒันาพืน้ทีต้่นแบบและปัจจยัส�าคญั	มลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาผู้

สงูอายไุทย	(พฤษภาคม	2554)
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การงาน อาชพี รายได้ ส�าหรบัผูส้งูอายใุนชมุชน	 เอกสารประกอบการประชมุ	

การเตรยีมความพร้อมก่อนวยัสงูอายแุละการงาน	อาชพี	รายได้ส�าหรบัผูส้งูอายุ 
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อายทุีม่ภีาวะพึง่พงิในชมุชน	 โดย	 วรฏิฐา	 แก้วเกต	ุ แผนงานพฒันาคณุภาพชวีติ

ของผูส้งูอาย	ุ :	พฒันาพืน้ทีต้่นแบบและปัจจยัส�าคญั	มลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาผู้
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