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ภ�วะประช�กรสูงอ�ยุเป็นแนวโน้มที่สำ�คัญที่สุดของ

ศตวรรษที่ 21 ภ�วะดังกล่�วมีคว�มสำ�คัญและส่งผลกระ

ทบอย่�งม�กต่อทุกด้�นของสังคม ทั่วโลกนี้ มีผู้ฉลองวันเกิด

อ�ยุครบ 60 ปีวิน�ทีละ 2 คน รวมแล้วปีละเกือบ 58 ล้�น

คน โดยที่ 1 ใน 9 ของประช�กรโลกมีอ�ยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น

ไป และมีแนวโน้มว่�จะเพิ่มเป็น 1 ใน 5 ภ�ยในปี 2050 

ภ�วะประช�กรสูงวัยกำ�ลังจะเป็นปร�กฏก�รณ์ที่ละเลยไม่

ได้อีกต่อไป 

เอกส�รฉบับนี้ “สูงวัยในศตวรรษที่ 21: การเฉลิมฉลองและ

ความท้าทาย (Ageing in the Twenty-First Century: A 

Celebration and A Challenge)” วิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์

ของผู้สูงอ�ยุในปัจจุบันและทบทวนคว�มก้�วหน้�ท�ง

นโยบ�ยและก�รปฏิบัติของรัฐบ�ลประเทศต่�งๆ รวมทั้งผู้มี

ส่วนได้เสียในก�รดำ�เนินง�นต�มแผนปฏิบัติก�รน�น�ช�ติ

เกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุ (Madrid International Plan of Action 

on Ageing) เพื่อสนองตอบต่อโอก�สและสิ่งท้�ท�ยของ

โลกแห่งผู้สูงวัย นับตั้งแต่ก�รประชุมสมัชช�โลกว่�ด้วยเรื่อง

ผู้สูงอ�ยุครั้งที่สองเป็นต้นม� เอกส�รฉบับนี้ได้ยกตัวอย่�ง

โครงก�รใหม่ๆ ที่ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รจัดก�รกับ

ประเด็นเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุและเรื่องที่ผู้สูงอ�ยุเป็นกังวล

ในร�ยง�นยังได้ระบุถึงช่องว่�งและให้คำ�แนะนำ�ถึงแนวท�ง

เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจว่�จะมีสังคมเพื่อคนทุกวัย ซึ่งทั้งคน

หนุ่มส�วและผู้สูงอ�ยุได้รับโอก�สเท่�เทียมกันในก�รมีส่วน

ร่วมในง�นพัฒน�และได้รับประโยชน์จ�กง�นพัฒน�นั้น 

ลักษณะเฉพ�ะของร�ยง�น คือมีก�รสะท้อนคว�มคิดจ�กผู้

สูงอ�ยุหญิงช�ยทั่วโลกผ่�นก�รสัมภ�ษณ์และก�รประชุม

แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็น 

ร�ยง�นฉบับนี้ เกิดจ�กก�รประส�นคว�มร่วมมือของหน่วย

ง�นสหประช�ช�ติกว่� 20 หน่วยง�น และองค์กรระหว่�ง

ประเทศต่�งๆ ที่ทำ�ง�นด้�นประช�กรสูงวัย จ�กร�ยง�น

ฉบับนี้เห็นได้ว่�มีคว�มคืบหน้�ที่สำ�คัญเกิดขึ้นในหล�ย

ประเทศที่รับนโยบ�ย กลยุทธ์ แผน และกฎหม�ยใหม่ว่�

ด้วยเรื่องผู้สูงอ�ยุไปใช้ แต่ยังคงมีเรื่องที่ต้องดำ�เนินก�รอีก

ม�กเพื่อให้ครบถ้วนต�มแผนแมดริดฯ และเติมเต็ม

ศักยภ�พของสังคมผู้สูงวัย

ภาวะประชากรสูงวัย
ภ�วะประช�กรสูงวัยกำ�ลังเกิดขึ้นในทุกภูมิภ�คและใน

ประเทศที่มีก�รพัฒน�ต่�งระดับกันไป ภ�วะดังกล่�วเกิดขึ้น

อย่�งรวดเร็วที่สุดในประเทศกำ�ลังพัฒน� รวมทั้งในประเทศ

ที่มีประช�กรหนุ่มส�วม�ก ในจำ�นวน 15 ประเทศที่มี

ประช�กรสูงอ�ยุม�กกว่� 10 ล้�นคน มี 7 ประเทศที่เป็น

ประเทศกำ�ลังพัฒน�

ก�รมีประช�กรสูงอ�ยุม�กถือเป็นชัยชนะของก�รพัฒน� 

เนื่องจ�กก�รมีอ�ยุยืนย�วม�กขึ้นเป็นผลสำ�เร็จที่สำ�คัญที่สุด

ประก�รหนึ่งของมนุษยช�ติ คนมีชีวิตอยู่น�นขึ้นเพร�ะมี

ก�รปรับปรุงภ�วะโภชน�ก�ร สุข�ภิบ�ล มีคว�มก้�วหน้�

ท�งก�รแพทย์ ก�รดูแลสุขภ�พ ก�รศึกษ� และคว�มเป็น

อยู่ที่ดีท�งเศรษฐกิจ

ปัจจุบันนี้ ใน 33 ประเทศ มีอ�ยุค�ดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 80 

ปี ทั้งที่เมื่อ 5 ปีก่อนมีเพียง 19 ประเทศเท่�นั้นที่มีอ�ยุค�ด

เฉลี่ยเท่�นี้ หล�ยคนที่อ่�นร�ยง�นฉบับนี้มีอ�ยุ 80 ปี 90 ปี 

หรือ 100 ปีเข้�ไปแล้ว ปัจจุบันนี้ มีเพียงประเทศญี่ปุ่น

เท่�นั้นที่มีประช�กรสูงอ�ยุถึงร้อยละ 30 แต่พอสิ้นปี 2050 

ค�ดว่�จะมี 64 ประเทศที่ร่วมขบวนเดียวกับญี่ปุ่น คือ มี

ประช�กรสูงอ�ยุม�กกว่�ร้อยละ 30 โอก�สที่ก�รเปลี่ยน 

แปลงท�งประช�กรมอบให้นั้นไร้ขีดจำ�กัดพอๆ กับคุณูปก�ร

ที่ประช�กรสูงอ�ยุซึ่งมีคว�มขันแข็งท�งสังคม เศรษฐกิจ มี

คว�มมั่นคง และสุขภ�พดี ส�ม�รถให้แก่สังคมได้

สูงวัยในศตวรรษท่ี 21:
ก�รเฉลิมฉลองและคว�มท้�ท�ย
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ภ�วะประช�กรสูงอ�ยุยังนำ�คว�มท้�ท�ยท�งสังคม 

เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมม�ยังปัจเจกบุคคล ครอบครัว 

สังคม และประช�คมโลกด้วย ดังที่น�ยบัน คี มุน 

เลข�ธิก�รสหประช�ช�ติชี้ให้เห็นในหน้�บทนำ�ของร�ยง�น

ว่� “นัยทางสังคมและเศรษฐกิจของปรากฏการณ์นี้ลึกซึ้ง 

กว้างไกล เกินขอบเขตของผู้สูงอายุคนหนึ่งและครอบครัวที่

ใกล้ชิด ส่งผลต่อสังคมวงกว้างและประชาคมโลก แบบที่ไม่

เคยมีมาก่อน” ด้วยเหตุนี้เร�จึงเลือกที่จะจัดก�รกับปัญห�

ท้�ท�ยและเพิ่มโอก�สสูงสุดให้ผู้สูงอ�ยุที่มีจำ�นวนเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ อันเป็นตัวกำ�หนดว่�สังคมจะเก็บเกี่ยวประโยชน์จ�ก

ก�รปันผลของช่วงชีวิตที่ยืนย�วขึ้น (longevity dividend) 

ได้หรือไม่

ประเทศที่มีจำ�นวนและสัดส่วนของผู้สูงอ�ยุเพิ่มขึ้นอย่�ง

รวดเร็วม�กกว่�กลุ่มอ�ยุอื่นนั้นมีจำ�นวนเพิ่มขึ้น จึงมีคว�ม

กังวลถึงคว�มส�ม�รถของแต่ละสังคมที่จะจัดก�รกับ

ประเด็นที่เกี่ยวกับก�รเปลี่ยนแปลงท�งประช�กรดังกล่�ว 

เพื่อเผชิญกับคว�มเปลี่ยนแปลงประช�กรและคว้�โอก�สที่

เกิดจ�กภ�วะประช�กรสูงอ�ยุ ร�ยง�นฉบับนี้จึงเรียกร้อง

ให้ห�แนวท�งใหม่ในก�รปรับเปล่ี่ยนโครงสร้�งสังคม 

แรงง�น คว�มสัมพันธ์ท�งสังคมและคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง

รุ่นคนขึ้น โดยมีพันธสัญญ�ท�งก�รเมืองที่เข้มแข็งม�เกื้อ

หนุน รวมทั้งมีข้อมูลที่หนักแน่นตลอดจนฐ�นคว�มรู้ที่เป็น

หลักประกันว่�จะมีก�รบูรณ�ก�รภ�วะประช�กรสูงวัยทั่ว

โลกเข้�ไว้ในกระบวนก�รพัฒน�ภ�พใหญ่ด้วย ประช�ชน

ทุกหนทุกแห่งต้องสูงวัยอย่�งมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีคว�ม

มั่นคง ใช้ชีวิตอย่�งมีคว�มสุขท่�มกล�งคว�มตระหนักรู้

อย่�งเต็มที่ในสิทธิมนุษยชนและเสรีภ�พขั้นพื้นฐ�นทุก

ประก�ร ก�รมองทั้งโอก�สและคว�มท้�ท�ยเป็นสูตรคว�ม

สำ�เร็จที่ดีที่สุดในโลกแห่งผู้สูงวัย  

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างอายุ  
(The ageing transformation)
ประช�กรจะถูกจำ�แนกว่�สูงอ�ยุเมื่อผู้สูงอ�ยุมีสัดส่วนสูง

กว่�ประช�กรกลุ่มอ�ยุอื่น อัตร�ก�รเจริญพันธุ์ที่ลดลงและ

ก�รมีอ�ยุยืนย�วขึ้นในวัยสูงอ�ยุนำ�ไปสู่ภ�วะสังคมผู้สูงอ�ยุ 

อ�ยุค�ดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของทั้งโลกนี้เพิ่มขึ้นสูงอย่�งม�ก 

ระหว่�งปี 2010 - 2015 อ�ยุค�ดเฉลี่ยอยู่ที่ 78 ปี ใน

ประเทศที่พัฒน�แล้ว และ 68 ปี ในประเทศกำ�ลังพัฒน� 

ภ�ยในปี 2045 - 2050 ค�ดว่�ท�รกเกิดใหม่ส�ม�รถมีชีวิต

อยู่ต่อไปได้ 83 ปีในประเทศพัฒน�แล้ว และ 74 ปี ใน

ประเทศกำ�ลังพัฒน�

จำ�นวนประช�กรที่มีอ�ยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป:  
โลก ประเทศพัฒน�แล้ว และประเทศกำ�ลังพัฒน�, 1950-2050

ที่ม�: กรมกิจก�รเศรษฐกิจและสังคมของ
สหประช�ช�ติ (UNDESA) , World Population  
Ageing 2011 จ�ก UNDESA Population 
Division medium projection scenario, 
World Population Prospects: ฉบับปรับปรุง
ใหม่ปี 2010 

หม�ยเหตุ: กลุ่ม “ประเทศพัฒน�แล้ว” ตรงกับ 
“ภูมิภ�คที่พัฒน�ม�กกว่�” (more developed 
regions) ใน the World Population 
Prospects: ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2010 และ and 
the group “ประเทศกำ�ลังพัฒน�” ตรงกับ 
“ภูมิภ�คที่พัฒน�น้อยกว่�” (less developed 
regions) ในเอกส�รฉบับเดียวกัน

Figure 2:  Number of people aged 60 or over: World, developed and developing countries, 1950-2050

19
50

19
55

19
6

0

19
6

5

19
70

19
75

19
8

0

19
8

5

19
9

0

19
9

5

20
0

0

20
0

5

20
10

20
15

20
20

20
25

20
30

20
35

20
4

0

20
4

5

20
50

Developed countries

Developing countries

Source: UNDESA, World Population Ageing 2011 (2012; forthcoming), 
based on UNDESA Population Division medium projection scenario, 
World Population Prospects: The 2010 Revision. 

Note: The group of “developed countries” corresponds to the “more 
developed regions” of the World Population Prospects: The 2010 
Revision, and the group “developing countries” corresponds to the 
“less developed regions” of the same publication.0

500

1,000

1,500

2,000

2,500 million

ประเทศพัฒนาแล้ว

ประเทศกำาลังพัฒนา

ล้�น



5

เมื่อปี 1950 มีประช�กรที่อ�ยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปในโลกนี้ 

205 ล้�นคน ในปี 2012 จำ�นวนผู้สูงอ�ยุเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 

810 ล้�นคน และค�ดว่�จะถึง 1 พันล้�นในอีกไม่ถึง 10 ปี

ข้�งหน้� และเพิ่มเป็น 2 เท่�ภ�ยในปี 2050 คือถึง 2 พัน

ล้�นคน โดยแต่ละภูมิภ�คก็จะมีคว�มต่�งกันชัดเจน อย่�ง

เช่น ในปี 2012 ร้อยละ 6 ของประช�กรในแอฟริก�มีอ�ยุ

ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เปรียบเทียบกับร้อยละ 10 ในละติน

อเมริก�และแถบค�ริบเบียน ร้อยละ 11 ในเอเชีย ร้อยละ 

15 ในโอเชียเนีย ร้อยละ 19 ในอเมริก�เหนือ และร้อยละ 

22 ในยุโรป 

ภ�ยในปี 2050 ค�ดว่�ร้อยละ 10 ของประช�กรใน

แอฟริก�จะมีอ�ยุ 60 ปีขึ้นไปเปรียบเทียบกับร้อยละ 24 ใน

เอเชีย 24 ในโอเชียเนีย 25 ในละตินอเมริก�และค�ริบ

เบียน 27 ในอเมริก�เหนือ 34 ในยุโรป โดยที่ทั่วโลกมีผู้

หญิงเป็นประช�กรส่วนใหญ่ของผู้สูงอ�ยุ ปัจจุบันนี้สัดส่วน

ของผู้สูงอ�ยุที่มีอ�ยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หญิง : ช�ย อยู่ที่ 

100 : 84  ผู้สูงอ�ยุที่มีอ�ยุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป หญิง : ช�ย 

อยู่ที่ 100 : 61 ผู้ช�ยและผู้หญิงมีประสบก�รณ์ในวัยสูงอ�ยุ

ที่แตกต่�งกัน คว�มสัมพันธ์ท�งเพศสภ�พกำ�หนดวิถีชีวิต

ตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยสูงอ�ยุ มีอิทธิพลต่อก�รเข้�ถึงทรัพย�กร

และโอก�ส พร้อมทั้งมีผลกระทบที่ต่อเนื่องและสะสม  

ในหล�ยสถ�นก�รณ์ ผู้สูงอ�ยุหญิงมักเสี่ยงม�กกว่� ทั้งใน

เรื่องก�รถูกเลือกปฏิบัติ ก�รห�ง�นทำ�และก�รเข้�ถึงบริก�ร

สุขภ�พ ก�รถูกล่วงละเมิด ก�รถูกปฏิเสธสิทธิในก�รครอบ

ครองและรับมรดกในทรัพย์สิน ข�ดร�ยได้ขั้นตำ่�และคว�ม

มั่นคงท�งสังคม แต่ผู้สูงอ�ยุช�ย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งหลัง

เกษียณ ก็อ�จมีคว�มเสี่ยงได้เช่นกัน เนื่องจ�กเครือข่�ย

คว�มช่วยเหลือท�งสังคมอ่อนแอลง และอ�จถูกเอ�เปรียบ

ล่วงละเมิดได้ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รล่วงละเมิดท�งก�รเงิน   

คว�มแตกต่�งดังกล่�วนี้มีนัยที่สำ�คัญสำ�หรับก�รว�งแผน

นโยบ�ยและโครงก�ร คนในวัยผู้สูงอ�ยุไม่ใช่กลุ่มที่เป็นเนื้อ

เดียวกันทั้งหมด จึงไม่ส�ม�รถใช้นโยบ�ยแบบเหม�รวมได้ 

ข้อสำ�คัญคืออย่�สร้�งม�ตรฐ�นเดียวให้กลุ่มผู้สูงอ�ยุ แต่

ต้องยอมรับว่�ประช�กรสูงอ�ยุมีคว�มหล�กหล�ยเช่นเดียว

กับกลุ่มอ�ยุอื่นๆ ยกตัวอย่�งเช่น ในแง่ของอ�ยุ เพศ 

ช�ติพันธุ์ ก�รศึกษ� ร�ยได้และสุขภ�พ ผู้สูงอ�ยุแต่ละกลุ่ม 

เช่น กลุ่มที่ย�กจน กลุ่มผู้หญิง ผู้ช�ย กลุ่มที่สูงอ�ยุที่สุด 

กลุ่มชนพื้นเมือง ผู้ไร้ก�รศึกษ� อยู่ในเมืองหรือในชนบท 

ต่�งมีคว�มต้องก�รที่จำ�เป็นและคว�มสนใจแตกต่�งกันออก

ไป จึงต้องจัดก�รกับปัญห�ด้วยโครงก�รและก�รแก้ปัญห�

ที่ออกแบบให้เหม�ะสมกับแต่ละกลุ่มไป

การประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุครั้งที่ 2 
(The Second World Assembly on Ageing 
2002)
ก�รประชุมสมัชช�โลกว่�ด้วยเรื่องผู้สูงอ�ยุครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่

กรุงแมดริด ประเทศสเปน เมื่อปี 2002 เพื่อรับมือกับ

ปัญห�ท้�ท�ยของภ�วะประช�กรสูงอ�ยุ ได้มีก�รลงมติ

ยอมรับแผนปฏิบัติก�รน�น�ช�ติเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุแมดริด 

ซึ่งเน้นที่ก�รทำ�ให้เรื่องของผู้สูงอ�ยุเป็นประเด็นหลักในง�น

พัฒน� ก�รมีสุขภ�พและสุขภ�วะที่ดีต่อเนื่องไปจนล่วงสู่วัย

สูงอ�ยุ และสร้�งคว�มมั่นใจว่�จะมีสภ�พแวดล้อมที่

สนับสนุนและเอื้ออำ�นวย 

แผนแมดริดฯ เรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติ นโยบ�ย

และก�รปฏิบัติ เพื่อให้แน่ใจว่�ผู้สูงอ�ยุจะไม่ถูกมองเป็น

เพียงผู้รับสวัสดิก�ร แต่เป็นผู้มีส่วนร่วมอย่�งแข็งขันใน

กระบวนก�รพัฒน�และได้รับก�รเค�รพสิทธิ ร�ยง�นเรื่อง  
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สูงวัยในศตวรรษที่ 21: ก�รเฉลิมฉลองและคว�มท้�ท�ย ได้

จ�กก�รทบทวนและประเมินคว�มก้�วหน้�ของก�รดำ�เนิน

ง�นต�มแผนแมดริดฯ ครบรอบ 10 ปี  ผลก�รค้นพบที่

สำ�คัญของร�ยง�นฉบับนี้ คือ ผลิตภ�พและผลง�นอันเหลือ

เชื่อของผู้ที่มีอ�ยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในฐ�นะ ผู้ดูแล ผู้ออก

เสียงเลือกตั้ง อ�ส�สมัคร ผู้ประกอบก�ร และอื่นๆ  

ร�ยง�นฉบับนี้แสดงให้เห็นว่� ห�กมีก�รใช้ม�ตรก�รที่ถูก

ต้องเหม�ะสมเพื่อดูแลสุขภ�พ มีร�ยได้สมำ่�เสมอ มีเครือ

ข่�ยท�งสังคม และก�รคุ้มครองท�งกฎหม�ย ประโยชน์

จ�กก�รมีช่วงชีวิตที่ยืนย�ว (longevity dividend) ก็จะมี

ให้คนรุ่นปัจจุบันและอน�คตได้เก็บเกี่ยวทั่วโลก ร�ยง�น

ฉบับนี้อธิบ�ยว่�ทำ�ไมรัฐบ�ลประเทศต่�งๆ และรัฐบ�ลท้อง

ถิ่น องค์กรส�กล ชุมชน และประช�สังคมจึงต้องยอมรับ

อย่�งเต็มที่ที่จะร่วมมือกันทั่วโลก เพื่อปรับเปลี่ยนสังคมเสีย

ใหม่ให้สอดคล้องกับคว�มจริงด้�นประช�กรของศตวรรษที่ 

21 ร�ยง�นได้ชี้ให้เห็นว่�คว�มก้�วหน้�ที่เป็นรูปธรรมและ

คุ้มทุน จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีก�รลงทุนเพื่อวัยสูงอ�ยุตั้งแต่

แรกเกิด 

ความมั่นคงทางรายได้ (Income security)
คว�มมั่นคงท�งร�ยได้เป็นประเด็นที่ผู้สูงอ�ยุทั่วโลกเป็น

ห่วงกังวลม�กที่สุด เรื่องนี้และเรื่องสุขภ�พเป็นเรื่องที่ผู้สูง

อ�ยุกล่�วถึงบ่อยที่สุด ประเด็นทั้งสองจึงเป็นคว�มท้�ท�ยที่

สำ�คัญที่สุดสำ�หรับรัฐบ�ลที่กำ�ลังเผชิญภ�วะประช�กรสูง

อ�ยุ วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพิ่มแรงกดดันท�งก�ร

เงินในก�รสร้�งคว�มมั่นใจทั้งในเรื่องคว�มมั่นคงท�ง

เศรษฐกิจและก�รเข้�ถึงก�รดูแลสุขภ�พในย�มสูงอ�ยุ  

ก�รลงทุนในระบบบำ�น�ญเป็นหนึ่งในวิธีก�รที่สำ�คัญที่สุดใน

ก�รสร้�งคว�มมั่นใจว่�จะผู้สูงอ�ยุจะพึ่งตนเองได้ท�ง

เศรษฐกิจและลดคว�มย�กจนเมื่อเข้�สู่วัยผู้สูงอ�ยุ คว�ม

ยั่งยืนของระบบเหล่�นี้น่�เป็นห่วงเป็นพิเศษ โดยเฉพ�ะใน

ประเทศกำ�ลังพัฒน� ที่แรงง�นจำ�นวนม�กอยู่ในภ�คไม่เป็น

ท�งก�ร  

ฐ�นคว�มคุ้มครองท�งสังคม หรือก�รคุ้มครองท�งสังคมขั้น

ตำ่� (Social protection floors) จึงจำ�เป็นต้องดำ�เนินก�ร

เพื่อเป็นหลักประกันคว�มมั่นคงท�งร�ยได้และก�รเข้�ถึง

บริก�รเพื่อสุขภ�พและสังคมที่จำ�เป็นสำ�หรับผู้สูงอ�ยุทุกคน  

และเป็นข่�ยคว�มปลอดภัยที่ชะลอคว�มพิก�รและป้องกัน

คว�มแร้นแค้นในวัยชร�ได้ ไม่มีหลักฐ�นที่เป็นรูปธรรมหนัก

แน่นเพียงพอว่�ภ�วะประช�กรสูงอ�ยุโดยตัวของมันเองนั้น

ไปกร่อนทำ�ล�ยก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจหรือไม่ รวมทั้ง

ประเทศเหล่�นั้นไม่มีทรัพย�กรที่เพียงพอในก�รสร้�งคว�ม

มั่นใจในเรื่องบำ�น�ญและก�รดูแลสุขภ�พสำ�หรับประช�กร

สูงอ�ยุหรือเปล่� แต่กระนั้น ก็มีประเทศต่�งๆ เพียง 1 ใน 3 

จ�กทั่วโลกที่มีโครงก�รประกันสังคมที่ครอบคลุม ซึ่งเกือบ

ทั้งหมดครอบคลุมเฉพ�ะผู้ที่อยู่ในระบบ หรือไม่ถึงครึ่งของ

ประช�กรทั่วโลกในวัยแรงง�น (economically active 

population)   

ขณะที่บำ�น�ญ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งบำ�น�ญท�งสังคม หรือ

บำ�น�ญที่ไม่ต้องจ่�ยสมทบ (social pension) เป็นบทสรุป

ที่สำ�คัญในตัวของมันเอง เพร�ะมันทำ�ให้ผู้สูงอ�ยุมีคว�ม

ผ�สุก ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวด้วย ในช่วงวิกฤติ 

บำ�น�ญอ�จเป็นแหล่งร�ยได้หลักของครัวเรือน และมักช่วย

ให้คนหนุ่มส�วและครอบครัวรับมือกับภ�วะว่�งง�นได้ 
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การเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ  
(Access to quality health care)
เพื่อให้สิทธิในก�รได้รับบริก�รดูแลสุขภ�พทั้งก�ยและใจที่

ได้ม�ตรฐ�นสูงสุดเป็นไปได้จริง ผู้สูงอ�ยุต้องส�ม�รถเข้�ถึง

ข้อมูลก�รดูแลสุขภ�พที่ร�ค�ไม่แพงและเป็นมิตรกับวัย 

รวมทั้งบริก�รที่จำ�เป็นสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ ทั้งนี้รวมถึงก�ร

ป้องกัน รักษ� และก�รดูแลระยะย�วด้วย มุมมองเรื่อง

วัฏจักรชีวิตควรรวมอยู่ในกิจกรรมส่งเสริมและป้องกัน

สุขภ�พที่มุ่งเน้นให้ผู้สูงอ�ยุดุแลตนเองได้ ป้องกันโรค และ

ชะลอโรคและคว�มพิก�ร รวมทั้งให้ก�รรักษ� จึงจำ�เป็น

ต้องมีนโยบ�ยเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตที่เอื้อต่อก�รมีสุขภ�พดี 

เทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก ง�นวิจัยท�งก�รแพทย์ 

และก�รดูแลเพื่อฟื้นฟูสุขภ�พ ก�รฝึกอบรมผู้ดูแลและผู้

ประกอบวิช�ชีพด้�นสุขภ�พมีคว�มจำ�เป็นในก�รสร้�ง

คว�มมั่นใจว่�ผู้ที่ทำ�ง�นกับผู้สูงอ�ยุจะเข้�ถึงข้อมูลและก�ร

อบรมพื้นฐ�นในก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ ทั้งนี้ต้องให้คว�มช่วย

เหลือผู้ดูแลด้วย ซึ่งได้แก่ สม�ชิกในครอบครัว ผู้ทำ�หน้�ที่

ดูแลที่อยู่ในท้องถิ่น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ผู้ดูแลผู้สูงอ�ยุที่

ร่�งก�ยอ่อนแอเปร�ะบ�งเป็นระยะย�ว และผู้สูงอ�ยุที่ทำ�

หน้�ที่ดูแลผู้อื่น 

จ�กร�ยง�นชี้ให้เห็นว่� ในก�รสนองตอบต่อภ�วะประช�กร

สูงอ�ยุของสังคมนั้น ต้องให้คว�มสำ�คัญต่อก�รมีสุขภ�พที่ดี 

ก�รสร้�งหลักประกันว่�ขณะที่ประช�ชนมีอ�ยุยืนย�วนั้น

ประช�ชนก็มีสุขภ�พที่ดีด้วย จะส่งผลให้เพิ่มโอก�สและลด

ค่�ใช้จ่�ยของผู้สูงอ�ยุ ครอบครัว และสังคม  

สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวย  
(Enabling environments)
สภ�พแวดล้อมท�งก�ยภ�พที่เป็นมิตรต่อวัยซึ่งส่งเสริมให้

เกิดก�รพัฒน�และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สนับสนุนให้สูงวัย

อย่�งกระฉับกระเฉงมีคว�มสำ�คัญม�กเป็นพิเศษเมื่อคนเร�

แก่ตัวลงและเผชิญปัญห�ทั้งในเรื่องก�รเคลื่อนไหว ส�ยต�

ฝ้�ฟ�ง หูตึง ที่อยู่อ�ศัยในร�ค�ที่ผู้สูงอ�ยุจ่�ยได้และมีก�ร

คมน�คมขนส่งสะดวก ส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ย ที่จะสนับสนุน

ให้ผู้สูงอ�ยุสูงวัยส�ม�รถอยู่ในแหล่งพำ�นักอ�ศัยหรือชุมชน

เดิมของตนมีคว�มจำ�เป็นม�กในก�รคงไว้ซึ่งก�รพึ่งพ�

ตนเอง เอื้อให้มีก�รติดต่อสื่อส�รท�งสังคม และช่วยให้ผู้สูง

อ�ยุยังเป็นสม�ชิกที่กระฉับกระเฉงของสังคมอยู่ได้  

ยังมีง�นที่จำ�เป็นต้องทำ�อีกม�กเพื่อเปิดเผย สืบค้น และ

ป้องกันก�รเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอ�ยุ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งผู้

หญิงที่มีคว�มเสี่ยงสูงกว่� อย่�งไรก็ดี มีคว�มก้�วหน้�อยู่

บ้�งในก�รส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอ�ยุ เห็นได้ชัดจ�ก

ก�รอภิปร�ยแลกเปลี่ยนคว�มเห็นที่กำ�หนดประเด็นหลักที่

ก�รพัฒน�เครื่องมือด้�นสิทธิมนุษยชนระหว่�งประเทศโดย

เน้นผู้สูงอ�ยุเป็นก�รเฉพ�ะ

มุ่งไปข้างหน้า (The way forward) 
ในหล�ยพื้นที่ของโลก ครอบครัวเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน

ก�รดูแลผู้สูงอ�ยุที่อยู่ในอุปก�ระ ค่�ใช้จ่�ยนี้อ�จสูงม�ก

สำ�หรับคนรุ่นที่อยู่ในวัยแรงง�น จึงมักส่งผลต่อคว�ม

ส�ม�รถในก�รออม โอก�สในก�รได้รับก�รจ้�งง�น 

(employability ) และผลิตภ�พของคนเหล่�นี้ อย่�งไร

ก็ต�ม ร�ยได้ของผู้สูงอ�ยุจ�กครอบครัวไม่ส�ม�รถถือเอ�

โดยอัตโนมัติว่�เป็นแหล่งร�ยได้แหล่งเดียวของผู้สูงอ�ยุ  

จ�กร�ยง�นพบว่� คว�มเป็นอยู่ของผู้สูงอ�ยุกำ�ลัง

เปลี่ยนแปลงไปต�มคว�มเปลี่ยนแปลงของสังคม ขน�ดของ

ครอบครัวกำ�ลังลดลง และระบบสนับสนุนระหว่�งรุ่นจะเกิด

ก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในอน�คต มี
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ครัวเรือนข้�มรุ่น (skipped-generation) ที่ประกอบด้วย

เด็กและผู้สูงอ�ยุ จำ�นวนม�กขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญ โดย

เฉพ�ะอย่�งยิ่งในพื้นที่ชนบท อันเป็นผลจ�กก�รอพยพจ�ก

ชนบทสู่เมืองของผู้ใหญ่รุ่นกล�ง (middle-generation) 

จ�กก�รปรึกษ�ห�รือกับผู้สูงอ�ยุทั่วโลก พบว่�มีหล�ยกรณี

ที่ผู้สูงอ�ยุให้คว�มช่วยเหลือลูกวัยผู้ใหญ่และหล�น ไม่เพียง

แต่ช่วยดูแลเด็กและทำ�ง�นบ้�นเท่�นั้น แต่ช่วยครอบครัว

เรื่องเงินด้วย ในร�ยง�นได้ยำ้�ถึงคว�มจำ�เป็นที่จะต้องแก้ไข

ปัญห�คว�มไม่เท่�เทียมท�งสังคมในปัจจุบันโดยก�รสร้�ง

คว�มมั่นใจว่�ทุกภ�คส่วนของประช�กรจะเข้�ถึงก�รศึกษ� 

ก�รจ้�งง�น ก�รดูแลสุขภ�พ และบริก�รท�งสังคมขั้นพื้น

ฐ�นที่จะช่วยให้คนเร�มีชีวิตอยู่อย่�งเหม�ะสมในปัจจุบัน

และปลอดภัยในอน�คต ร�ยง�นยังได้เรียกร้องให้มีก�ร

ลงทุนอย่�งเต็มที่ในเรื่องทุนมนุษย์ โดยก�รปรับปรุงลู่ท�ง

ด้�นก�รศึกษ�และก�รจ้�งง�นของคนหนุ่มส�วรุ่นปัจจุบัน 

ภ�วะประช�กรสูงอ�ยุนำ�ม�ซึ่งคว�มท้�ท�ยสำ�หรับรัฐบ�ล

และสังคม ไม่จำ�เป็นต้องมองว่�เป็นวิกฤติก�รณ์ แต่เป็น

ภ�วะซึ่งส�ม�รถและควรจะมีก�รว�งแผนเพื่อเปลี่ยนคว�ม

ท้�ท�ยเหล่�นี้ให้เป็นโอก�ส ร�ยง�นฉบับนี้แจงให้เห็นถึง

เหตุผลที่น่�สนใจสำ�หรับก�รลงทุนที่สร้�งคว�มมั่นใจใน

คุณภ�พชีวิตที่ดีเมื่อประช�ชนมีอ�ยุม�กขึ้น และแนะนำ�

ท�งออกที่เป็นบวกซึ่งส�ม�รถปฏิบัติได้แม้ในประเทศที่

ย�กจน คว�มคิดเห็นของผู้สูงอ�ยุที่มีส่วนร่วมในก�รให้คำ�

ปรึกษ�ในร�ยง�นฉบับนี้ยำ้�ถึงคว�มจำ�เป็นที่ต้องมีคว�ม

มั่นคงท�งร�ยได้ โอก�สในก�รจ้�งง�น ทำ�ง�น ก�รเข้�ถึง

ย�และก�รดูแลสุขภ�พในร�ค�ที่จ่�ยได้ ที่อยู่อ�ศัยและก�ร

คมน�คมที่เป็นมิตรกับวัย รวมทั้งก�รขจัดก�รเลือกปฏิบัติ 

คว�มรุนแรงและก�รละเมิดที่มีเป้�หม�ยที่ผู้สูงอ�ยุ ผู้สูง

อ�ยุชี้ให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่�ว่�พวกเข�ต้องก�รเป็นสม�ชิก

ของสังคมที่กระฉับกระเฉงทำ�ง�นได้และได้รับคว�มเค�รพ 

ร�ยง�นฉบับนี้ท้�ท�ยประช�คมโลกให้ลงมือทำ�อะไรม�กขึ้น

ในก�รพัฒน�เกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุ มีเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่

ชัดเจนในเรื่องผู้สูงอ�ยุโดยเสริมด้วยก�รพัฒน�ขีดคว�ม

ส�ม�รถ งบประม�ณและนโยบ�ยไปพร้อมๆ กับปรับปรุง

ง�นวิจัยและวิเคร�ะห์เรื่องผู้สูงอ�ยุโดยอ�ศัยข้อมูลที่ทัน

สมัยและมีคุณภ�พ ขณะที่ประเทศต่�งๆ เตรียมก�รณ์เพื่อ

ว�งแนวท�งปฏิบัติหลังปี 2015 ออกไปนั้น ประเด็นภ�วะ

ประช�กรสูงอ�ยุและนโยบ�ยที่สนองตอบต่อสิ่งที่ผู้สูงอ�ยุ

เป็นกังวลต้องเป็นหัวใจของกระบวนก�รนี้ ในโลกที่

ประช�กรสูงอ�ยุเพิ่มจำ�นวนขึ้นอย่�งรวดเร็วนี้ ต้องคำ�นึงถึง

เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ชัดเจนเกี่ยวกับประช�กรสูงอ�ยุ ซึ่ง

ห�ยไปจ�กกรอบเป้�หม�ยก�รพัฒน�แห่งสหัสวรรษใน

ปัจจุบัน 
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1. ยอมรับว่�ภ�วะประช�กรสูงอ�ยุไม่อ�จหลีกเลี่ยงได้ จึง

จำ�เป็นต้องเตรียมคว�มพร้อมผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย 

(รัฐบ�ล ภ�คประช�สังคม ภ�คเอกชน ชุมชน และ

ครอบครัว) เพื่อรับมือกับจำ�นวนผู้สูงอ�ยุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอ�จ

ทำ�ได้โดยยกระดับคว�มเข้�ใจ เสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถ

ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับช�ติ และพัฒน�ก�รปฏิรูป

ท�งสังคม เศรษฐกิจและก�รเมืองที่จำ�เป็นต่อก�รปรับ

เปลี่ยนสังคมให้สอดคล้องกับโลกของผู้สูงอ�ยุ 

2. สร้�งหลักประกันว่�ผู้สูงอ�ยุทุกคนส�ม�รถมีชีวิตอยู่อย่�ง

ภ�คภูมิใจและมั่นคง ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พที่จำ�เป็น

และมีร�ยได้ขั้นตำ่�เป็นอย่�งน้อย โดยอ�ศัยฐ�นคว�ม

คุ้มครองท�งสังคมระดับช�ติ และก�รลงทุนท�งสังคมอื่น 

เพื่อยืดเวล�ที่ผู้สูงอ�ยุมีคว�มเป็นอิสระและและพึ่งตนเอง

ได้ออกไป ป้องกันคว�มย�กจนในวัยชร�และช่วยให้สูงวัย

อย่�งมีสุขภ�พดีม�กขึ้น ก�รดำ�เนินก�รเหล่�นี้ควรตั้งอยู่

บนวิสัยทัศน์ระยะย�ว ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีพันธสัญญ�ท�งก�ร

เมืองที่เข้มแข็ง และมีงบประม�ณที่เชื่อถือได้ที่ป้องกันผลก

ระทบด้�นลบในห้วงวิกฤติหรือช่วงเปลี่ยนรัฐบ�ล  

3. สนับสนุนให้ชุมชนและครอบครัวพัฒน�ระบบสนับสนุนซึ่ง

ให้หลักประกันว่�ผู้สูงอ�ยุที่ร่�งก�ยอ่อนแอเปร�ะบ�งจะได้

รับก�รดูแลในระยะย�วที่จำ�เป็นสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ และส่ง

เสริมให้สูงอ�ยุอย่�งมีสุขภ�พดีและกระฉับกระเฉงแข็งแรง

ในระดับท้องถิ่นเพื่อเอื้อให้สูงอ�ยุอยู่ในแหล่งพำ�นักเดิมได้ 

4. ลงทุนกับคนหนุ่มคนส�วในปัจจุบันด้วยก�รส่งเสริม

ลักษณะนิสัยที่เอื้อให้สุขภ�พดี และสร้�งหลักประกัน

โอก�สท�งก�รศึกษ�และก�รจ้�งง�น ก�รเข้�ถึงบริก�ร

สุขภ�พและก�รประกันสังคมสำ�หรับคนง�นทุกคนในฐ�นะ

ที่เป็นก�รลงทุนที่ดีที่สุดในก�รปรับปรุงชีวิตของคนรุ่นใหม่

ที่จะเป็นผู้สูงอ�ยุในอน�คต ควรส่งเสริมก�รจ้�งง�นที่

ยืดหยุ่น (Flexible employment) ก�รศึกษ�ตลอดชีวิต 

และโอก�สในก�รฝึกอบรมซำ้� เพื่อเอื้อให้ผู้สูงอ�ยุรุ่น

ปัจจุบันอยู่ในตล�ดแรงง�นได้ 

5. สนับสนุนคว�มพย�ย�มระดับช�ติและน�น�ช�ติในก�ร

พัฒน�ง�นวิจัยเชิงเปรียบเทียบว่�ด้วยเรื่องผู้สูงอ�ยุ และให้

คว�มมั่นใจว่�จะมีข้อมูลและหลักฐ�นที่มีคว�มละเอียด

อ่อนในเรื่องเพศสภ�พและวัฒนธรรมจ�กง�นวิจัย เพื่อใช้

ในก�รว�งนโยบ�ย

6. นำ�ประเด็นผู้สูงอ�ยุเข้�สู่กระแสหลักร่วมกับทุกนโยบ�ยที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศสภ�พ และนำ�ประเด็นเพศสภ�พเข้�สู่

นโยบ�ยผู้สูงอ�ยุด้วย โดยพิจ�รณ�ถึงคว�มต้องก�รเฉพ�ะ

ของผู้สูงอ�ยุหญิงและช�ย

7. สร้�งคว�มมั่นใจว่�ในทุกนโยบ�ยและโครงก�รพัฒน�ระดับ

ช�ติจะครอบคลุมถึงกลุ่มผู้สูงอ�ยุและคว�มต้องก�รที่

จำ�เป็นของผู้สูงอ�ยุ

8. สร้�งคว�มมั่นใจว่�ในแผนก�รตอบสนองท�งด้�น

มนุษยธรรม ก�รบรรเท�คว�มเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิ

อ�ก�ศ และแผนก�รปรับตัวตลอดจนก�รจัดก�รห�ยนะ

ภัยและโครงก�รเตรียมคว�มพร้อม จะครอบคลุมถึงกลุ่มผู้

สูงอ�ยุและคว�มต้องก�รที่จำ�เป็นของผู้สูงอ�ยุ

9. สร้�งคว�มมั่นใจว่�ประเด็นผู้สูงอ�ยุได้รับก�รสะท้อนให้

เห็นม�กพอในว�ระก�รพัฒน�หลังปี 2015 รวมทั้งในก�ร

พัฒน�เป้�หม�ยเฉพ�ะและตัวชี้วัด

10. พัฒน�วัฒนธรรมผู้สูงอ�ยุบนฐ�นสิทธิ และเปลี่ยนคว�ม

เชื่อฝังใจและทัศนคติร่วมของสังคมต่อคว�มสูงอ�ยุและผู้

สูงอ�ยุ จ�กผู้ที่คอยรับก�รสงเคร�ะห์ม�เป็นสม�ชิกที่ขยัน

ขันแข็งช่วยเหลือสังคมได้ ซึ่งจะทำ�เช่นนี้ได้ต้องมีอย่�งน้อย

ก็ก�รทำ�ง�นเพื่อพัฒน�เครื่องมือท�งสิทธิมนุษยชนระดับ

น�น�ช�ติ และก�รแปลไปเป็นกฎหม�ยระดับประเทศรวม

ทั้งม�ตรก�รที่ท้�ท�ยก�รเลือกปฏิบัติเนื่องจ�กอ�ยุ และ

ยอมรับผู้สูงอ�ยุในฐ�นะพลเมืองที่มีอิสระ

การดำาเนินงานที่สำาคัญ 10 ประการเพื่อเพิ่มโอกาสสูงสุดให้ผู้สูงอายุ
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การเปลี่ยนแปลงทางประชากร

• ทั่วโลกนี้ มีผู้สูงอ�ยุที่ฉลองวันเกิดปีที่ 60 วิน�ทีละ 2 คน 

ปีละเกือบ 58 ล้�นคน

• ภ�ยในปี 2050 จะเป็นครั้งแรกที่มีจำ�นวนผู้สูงอ�ยุ

ม�กกว่�เด็กอ�ยุไม่เกิน 15 ปี ในปี 2000 มีผู้สูงอ�ยุที่

อ�ยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจำ�นวนม�กกว่�เด็กอ�ยุไม่เกิน 5 

ขวบแล้ว

• ในปี 2012 มีประช�กรที่อ�ยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 810 ล้�น

คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ของประช�กรโลก จำ�นวนดัง

กล่�วนี้ค�ดว่�จะถึง 1 พันล้�นคนในเวล�ไม่ถึง 10 ปี 

และเพิ่มม�กกว่� 2 เท่�ภ�ยในปี 2050 เป็น 2 พันล้�น

คน คิดเป็นร้อยละ 22 ของประช�กรโลก

• ในทศวรรษที่ผ่�นม� จำ�นวนประช�กรที่อ�ยุตั้งแต่ 60 ปี

ขึ้นไปเพิ่มขึ้นอีก 178 ล้�นคน เทียบได้กับประช�กรของ

ป�กีสถ�นซึ่งเป็นประเทศที่ประช�กรหน�แน่นสูงสุด

อันดับที่หกของโลก

• ในปี 2010 - 2015 อ�ยุค�ดเฉลี่ยในประเทศพัฒน�แล้ว

อยู่ที่ 78 ปี และในประเทศกำ�ลังพัฒน�อยู่ที่ 68 ปี  

ภ�ยในปี 2045 - 2050 ค�ดว่�ท�รกเกิดใหม่จะมีอ�ยุถึง 

83 ปีในประเทศที่พัฒน�แล้ว และ 74 ปีในประเทศกำ�ลัง

พัฒน� 

• ทุกๆ 3 คนของผู้สูงอ�ยุที่อ�ยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มี 2 คน

อยู่ในประเทศกำ�ลังพัฒน� ภ�ยในปี 2050 เกือบ 4 ใน 5 

คน ของผู้ที่อ�ยุ 60 ปีขึ้นไปจะอ�ศัยอยู่ในประเทศกำ�ลัง

พัฒน�

• ญี่ปุ่นเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่มีประช�กรอ�ยุ

ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 30 ของประช�กรทั้งหมด 

ภ�ยในปี 2050 ประเทศที่มีผู้สูงอ�ยุร้อยละ 30 ของ

ประช�กรทั้งหมดจะเพิ่มเป็น 64 ประเทศ

• จำ�นวนผู้ที่มีอ�ยุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นทั่วโลกจ�ก 

316,600 ในปี 2011 เป็น 3.2 ล้�นคนในปี 2050 

• ทุกๆ 100 คนของผู้ที่อ�ยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทั่วโลก มี

ผู้ช�ย 84 คน ทุก 100 คนของผู้อ�ยุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไปมี

ผู้ช�ย 61 คน  

รายได้และสุขภาพ (Income and health)

• มีเพียง 1 ใน 3 ของประเทศทั่วโลก ซึ่งมีประช�กรรวม

กันร้อยละ 28 ของประช�กรโลก มีโครงก�รคุ้มครองท�ง

สังคมที่ครอบคลุมทุกส�ข�ของก�รประกันสังคม

• ต้นทุนของบำ�น�ญแบบถ้วนหน้�สำ�หรับผู้ที่อ�ยุ 60 ปีขึ้น

ไปในประเทศกำ�ลังพัฒน�อยู่ระหว่�งร้อยละ 0.7-2.6 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภ�ยในประเทศ (GDP)

• ทั่วโลกนี้ ร้อยละ 47 ของผู้สูงอ�ยุช�ยและร้อยละ 23.8 

ของผู้สูงอ�ยุหญิง เข้�ร่วมในกำ�ลังแรงง�น

• เมื่อ 30 ปีก่อนไม่มี “ระบบเศรษฐกิจผู้สูงวัย” (aged 

economies) ซึ่งก�รบริโภคของผู้สูงอ�ยุสูงเกินก�ร

บริโภคของคนหนุ่มส�ว ในปี 2010 มีระบบเศรษฐกิจผู้

สูงวัย 23 ประเทศ และภ�ยในปี 2040 จะมี 89 ประเทศ 

• ม�กกว่�ร้อยละ 46 ของประช�ชนที่อ�ยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น

ไปทั่วโลกนี้มีคว�มพิก�ร ม�กกว่� 250 ล้�นคนของผู้สูง

อ�ยุมีคว�มพิก�รป�นกล�งถึงขั้นรุนแรง

• จำ�นวนประช�กรที่เป็นโรคสมองเสื่อม (dementia) ทั่ว

โลก ประม�ณก�รว่�มี 35.6 ล้�นคน และมีแนวโน้มว่�

จะเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่�ทุก 20 ปี เป็น 65.7 ล้�นคนในปี 

2030

ข้อเท็จจริงที่สำ�คัญเกี่ยวกับผู้สูงอ�ยุ
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เสียงของผู้สูงอายุ (Voices of older people)

ร�ยง�นฉบับนี้มีผู้สูงอ�ยุช�ยหญิงเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รให้

คำ�ปรึกษ� 1,300 คน

• ร้อยละ 43 ระบุว่�กลัวถูกกระทำ�รุนแรง

• ร้อยละ 49 เชื่อว่�ตนได้รับก�รปฏิบัติด้วยคว�มเค�รพ

• ร้อยละ 61 ใช้โทรศัพท์มือถือ

• ร้อยละ 53 บอกว่�ตนมีคว�มลำ�บ�กถึงลำ�บ�กม�กใน

ก�รจ่�ยค่�บริก�รขั้นพื้นฐ�น

• ร้อยละ 44 บอกว่�สถ�นะท�งสุขภ�พอยู่ในระดับดีพอ

สมควร (fair)

• ร้อยละ 34 พบว่�ก�รเข้�ถึงบริก�รดูแลสุขภ�พย�ม

จำ�เป็นเป็นเรื่องย�กถึงย�กม�ก
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