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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาระบบการจัดสวัสดิการส�ำหรับ
ผู้สูงอายุในประเทศจีน 2) เพื่อศึกษาต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุจีนในพื้นที่ที่มีความน่าสนใจ 3) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่ท�ำให้เกิดกิจกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้อาศัยวิธีวิจัย
เชิงเอกสาร (Documentary Research) การสังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วม (Non-participatory Observe)
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยก�ำหนดพืน้ ทีใ่ นการศึกษาไว้ 2 แห่ง ประกอบ
ด้วย เทศบาลนครซ่างไห่ (Shanghai) เขตจิ้งอัน (Jing’an) และมณฑลซื่อชวน (Sichuan) เมืองเฉิงตู
(Chengdu)
ผลการศึกษาพบว่า
1) ในการจัดสวัสดิการด้านความมัน่ คงทางรายได้ให้แก่ผสู้ งู อายุในปัจจุบนั ของจีนแบ่งออกเป็น
2 ระบบ คือ การประกันสังคม (Social Insurance) และการช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistance)
การประกันสังคมประกอบด้วยความคุ้มครอง 5 ประการ คือ บ�ำนาญส�ำหรับผู้สูงอายุ การว่างงาน
การรักษาพยาบาล การบาดเจ็บจากการท�ำงานและการทดแทน และการคลอดบุตร การช่วยเหลือทาง
สังคมเป็นการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนของรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลและครอบครัวที่ตกอยู่ภายใต้
ความยากจนเพื่อให้มีความเป็นอยู่ การรักษาพยาบาล การศึกษา ที่อยู่อาศัย หรือความต้องการอื่นๆ
ตามอัตภาพ
2) ต้นแบบการดูแลผูส้ งู อายุมลี กั ษณะไปเช้าเย็นกลับของทัง้ สองพืน้ ทีพ่ บว่า การบริการในศูนย์
ดูแลผู้สูงอายุย่อมมีความแตกต่างกันไปตามบริบทในแต่ละชุมชน และที่มาของการก่อตั้งศูนย์ดูแลผู้สูง
อายุ เขตจิ้งอัน เริ่มต้นจากรัฐบาลเขตจิ้งอันได้ลงนามในสัญญาข้อตกลงกับรัฐบาลเทศบาลนครซ่างไห่
ให้พัฒนาเขตจิ้งอันเป็นเขตตัวอย่างในการดูแลผู้สูงอายุ ส�ำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเขตเวินเจียง (Spirit
Home) นัน้ ตัง้ ขึน้ โดยองค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลประโยชน์ NPO-Non Profit Organization ซึง่ เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ ทัง้ สองพืน้ ทีม่ กี ารเกิดอาสาสมัครเข้ามาดูแลผูส้ งู อายุในชุมชนเกิดความร่วมมือกันระหว่างชุมชน
และภาครัฐในการเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการดูคนในชุมชน
3) กิจกรรมของผูส้ งู อายุทงั้ 2 เขตพืน้ ที่ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมแนวสันทนาการ
และนันทนาการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกอบรม และกิจกรรมการให้บริการเพื่อท�ำ
ประโยชน์ให้กับสังคม ส�ำหรับเขตจิ้งอันพบกิจกรรมเฉพาะ คือกิจกรรมหาคู่ให้บุตรเป็นศูนย์รวมผู้สูง
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อายุให้มารวมกลุ่มกันในการท�ำกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลครอบครัวและบุตรของตน กิจกรรมที่
กล่าวมาข้างต้นเป็นกิจกรรมด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นท�ำให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกับสังคมได้ ส�ำหรับในเมือง
ช่างไห่ เป็นเขตเทศบาลนครได้มกี ารส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุได้เรียนรู้ ให้ความรูแ้ ละมีกจิ กรรมต่อยอดในการ
เข้าร่วมกิจกรรมจึงมีมหาวิทยาลัยของผู้สูงอายุเกิดขึ้น
[วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2558]
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Abstract

The objectives of research article are 1) to study the welfare systems among
Chinese elderly in China 2) To study elderly care service provision in China from
successful areas and 3) to study the factors that caused the social activity for supporting
elderly potentially. In addition, the documentary research, non-participatory observation,
and in-depth interview are used in this study. Two areas of this study consist of Jing’An
district in Shanghai and Sichuan province in Chengdu city.
The results of this study are as followed:
1) Considering the welfare of income security for elderly in the present, it is
divided into two systems; Social insurance and social assistance. Social insurance covers
pension for the elderly, unemployment, and medical treatment, injury from work and
replacement, and childbearing. Social assistance is established by government fund to
assist individuals and families who are the poor. These welfares on social security are
needed for a good livelihood, healthcare, education, housing or others conventionally.
2) For elderly day care service provision from successful areas, care of the elderly
services differ according to the context of each community and the source of establishment on elderly day care service. In Jing’An district, the government has signed an
agreement with Shanghai to develop a model of elderly care center. For the elderly care
center in Wen Jiang (Spirit Home) based on state agency, it is established by Non-Profit
Organization-NPO. The volunteers of elderly day care center are found to take care of
elderly in communities. Besides, the corporation between community and government
that leads to the relationship and feeling of ownership in community.
3) The activities of the elderly based on two areas of interest are divided into
three types namely leisure activities and recreation, the activity on promotion of learning
and training, and the service activity that are beneficial to society. The special activity
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which is found in Jing’An province is match making. This activity is established as an
elderly center to gather any elderly for sharing their family and children stories. This
match making activity is an interacting aspect of elderly leading to the social participation. On the other hand, Shanghai city, city municipal, encourages the elderly to learn
and participate in any learning activities by establishing the university for the elderly.
[Thammasat Journal, Volume 34 No.2, 2015]
Keywords: Welfare Services, Model of Elderly Care, Social Activity, Elderly, China

4  วารสารธรรมศาสตร์

บทน�ำ

เช่นเดียวกับในหลายๆ ประเทศทั่วโลก จีนก�ำลังประสบกับสภาวะการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ของประชากรสูงอายุ หรืออาจกล่าวได้ว่ามีอัตราความรวดเร็วมากกว่าทุกประเทศเสียอีก โดยในปี
ค.ศ. 1990 จีนมีจ�ำนวนประชากรที่มีอายุเกิน 65 ปีเพียงร้อยละ 9 ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด แต่
นักประชากรศาสตร์จีนได้ฉายภาพทางประชากรให้เห็นว่า ในปี ค.ศ. 2030 จีนจะมีประชากรผู้สูงอายุ
คิดเป็นร้อยละ 22 ของจ�ำนวนประชากรทัง้ หมดหรือเพิม่ ขึน้ เกือบ 3 เท่าภายในระยะเวลาเพียง 40 ปีเท่านัน้
และประชากรผูส้ งู อายุในจีนจะคิดเป็น 1 ใน 4 ของประชากรผ้สู งู อายุของทัง้ โลก หากจะดูโครงสร้างเพศ
และอายุของประชากรจีนจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า สัดส่วนของผู้สูงอายุในจีนได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี ค.ศ. 2010 กับปี ค.ศ. 2035 ในขณะที่จ�ำนวนประชากรที่อยู่ในวัยแรงงาน
ลดลง เนื่องมาจากอัตราการเกิดมีไม่เพียงพอที่จะมาทดแทน ถึงแม้ว่าปัญหาดังกล่าวจะยังไม่ใช่ปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นัก แต่ด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนคนแก่อย่างรวดเร็วนี้ได้ก่อให้เกิด
ปัญหาด้านการขาดดุลของเงินทุนประกันสังคมซึ่งเป็นระบบสวัสดิการหนึ่งที่ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ
ในจีนเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องมาจากภาระที่กองทุนต้องจ่ายเงินบ�ำนาญที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วอันเนื่อง
มาจากคนอายุยนื ยาวขึน้ ด้วยอีกประการหนึง่ จากข้อมูลตัวเลขในทางสถิติ พบว่า ในปี ค.ศ. 2002 จีนต้อง
จ่ายเงินประมาณร้อยละ 2 ของมูลค่า GDP ทัง้ หมดเพือ่ ใช้ในการจ่ายเงินบ�ำนาญให้กบั คนทีเ่ กษียณอายุ
แต่ในอีก 30 ปีข้างหน้า คาดกันว่าจะต้องใช้เงินมากถึงร้อยละ 30 ของ GDP เพื่อให้สวัสดิการดังกล่าว
ซึง่ ถือเป็นภาระทีห่ นักมากส�ำหรับรัฐ และเป็นอุปสรรคทีส่ ำ� คัญต่อการปรับโครงสร้างรัฐวิสาหกิจของจีน
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นท�ำให้จีนต้องด�ำเนินการปฏิรูประบบประกันสังคมและเงินบ�ำนาญ
ในยุคปี 90 ซึ่งหลักส�ำคัญก็คือ การจัดตั้งกองทุนส�ำรองเงินและการรวบรวมระบบที่กระจัดกระจาย
เข้ามาไว้ด้วยกัน โดยจัดท�ำในลักษณะของการจัดตั้งบัญชีส�ำหรับการสมทบเงินทุนประกันสังคมของ
คนงานแต่ละคน โดยอาจหักจากค่าจ้างของลูกจ้าง นายจ้างเป็นผูจ้ า่ ย หรือทัง้ สองช่วยกันสมทบ และมีการ
รวบรวมเงินทุนดังกล่าวไปท�ำการลงทุนเพื่อให้มีผลก�ำไรกลับมาเข้าสู่บัญชีของแต่ละคนเหมือนระบบ
กองทุนประกันสังคม ส�ำนักงานประกันสังคม กองทุนเงินส�ำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเพื่อการเกษียณ หรือ
กองทุนที่ใช้ชื่ออื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันในประเทศไทย
หากพิจารณาเขตทีอ่ ยูอ่ าศัย จากข้อมูลทางสถิตจิ ะเห็นได้วา่ ในปัจจุบนั ผูส้ งู อายุในจีนส่วนใหญ่
แม้ว่าจะยังคงอาศัยอยู่ในเขตชนบทแต่ตั้งแต่ก่อตั้งและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ.
1949 เป็นต้นมา สัดส่วนของผู้สูงอายุในเขตเมืองก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันมีสัดส่วน
ใกล้เคียงกับคนในเขตชนบทโดยมีส่วนต่างไม่ถึงร้อยละ 5 ทั้งนี้เป็นเพราะส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ
สวัสดิการที่รัฐดูแลผู้สูงอายุในเขตเมืองและชนบทมีความแตกต่างกัน นอกเหนือไปจากเหตุผลในเรื่อง
ของพื้นที่ความเป็นเมืองที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศอย่างก้าว
กระโดดของจีน แต่ผลการศึกษาส่วนใหญ่กลับพบว่าผู้สูงอายุจีนในเขตชนบทมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
และอายุยืนยาวกว่าในเขตเมือง
ถึงแม้ว่าประเทศจีนจะยังอยู่ในสภาวะที่เป็นประเทศก�ำลังพัฒนา แต่จีนก็เริ่มเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุแล้ว กล่าวคือ จีนมีประชากรผู้สูงอายุเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนประชากรทั้งประเทศ
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มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 และเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีจ�ำนวนผู้สูงอายุเกินกว่า 100 ล้านคน โดย
ในปัจจุบันมีประชากรสูงอายุประมาณ 149 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 11.3 ของประชากรทั้งประเทศ
และมีสดั ส่วนประชากรในวัยแรงงาน 3 คน ต่อการดูแลผูส้ งู อายุ 1 คน ซึง่ สาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้โครงสร้าง
ประชากรของจีนเป็นเช่นนี้ เกิดจากผลของนโยบายการวางแผนครอบครัวอย่างเข้มข้นของรัฐบาลจีน
ทีเ่ รียกว่า “นโยบายลูกคนเดียว” หรือ “One Child Policy” ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1962 เป็นต้นมา ซึง่ ผลจาก
การด�ำเนินนโยบายดังกล่าว ท�ำให้มีจ�ำนวนเด็กเกิดใหม่น้อยลงเป็นอย่างมาก ประกอบกับการที่จีน
มีสถานะทางเศรษฐกิจทีด่ ี ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ และการรักษาพยาบาลดีขนึ้ ท�ำให้คนมีอายุทยี่ นื ยาว
มากขึ้น
ในช่วงการสถาปนาประเทศปี ค.ศ. 1949 จีนมีประชากรแค่ 450 ล้านคน โดยมีอายุเฉลี่ย
ประชากรแค่ 40 ปีเท่านั้น ต่อมาจีนใช้นโยบายส่งเสริมการมีลูกมากๆ เนื่องจากต้องการเพิ่มจ�ำนวน
แรงงานส�ำหรับการพัฒนาประเทศ จึงส่งผลให้ในปี ค.ศ. 1958 ประชากรจีนมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
เป็น 600 ล้านคน จนเกิดความกังวลว่าประชากรจะล้นประเทศเกินกว่าทีท่ รัพยากรจะรองรับได้ รัฐบาล
จีนจึงเปลี่ยนนโยบายทางด้านประชากรอย่างฉับพลัน ซึ่งก็คือการประกาศใช้นโยบาย “One Child
Policy” นั่นเอง ทั้งนี้ มีการคาดการณ์กันว่าหากไม่มีการประกาศใช้นโยบายดังกล่าวแล้ว ประชากรจีน
ในปัจจุบันอาจมีจ�ำนวนมากถึง 2 พันล้านคน
นอกจากประเด็นศึกษาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการส�ำหรับผู้สูงอายุแล้ว อีกประเด็นหนึ่งที่น่า
สนใจศึกษาก็คือ การศึกษาการด�ำเนินการกิจกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีบทบาททางสังคม
ในเชิงบวก (Positive Role) ภายในชุมชน ซึ่งถือเป็นการรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในสังคม
ที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย การด�ำเนินกิจกรรมส�ำหรับผู้สูงอายุถือเป็นมาตรการทางสังคมที่ส�ำคัญควบคู่
ไปกับการสร้างมาตรการรองรับทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ การจ่ายเบีย้ ยังชีพ และการจัดสวัสดิการบ�ำนาญ
ซึ่งเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจนั้นมีความส�ำคัญเป็นอันดับแรกๆ ที่ใช้แก้ปัญหาสังคมสูงวัยในหลายแห่ง
แต่กระนัน้ เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้วา่ การจัดสวัสดิการเป็นการมอบภาพลักษณ์เชิงลบแก่ผสู้ งู อายุโดยให้
กลายเป็นผูร้ บั สวัสดิการจากรัฐ ภาพลักษณ์และบทบาทเชิงลบดังกล่าวท�ำให้ผสู้ งู อายุถกู มองว่าไม่ได้ท�ำ
ประโยชน์ให้แก่สงั คม และยังท�ำให้สงั คมมองว่าผูส้ งู อายุไม่ได้แสดงบทบาทในการเป็นผูก้ ระท�ำ (Active
Role) ทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคมกับคนวัยอืน่ ๆ ในแง่นี้ การให้ความส�ำคัญกับชีวติ ของผูส้ งู อายุ
ที่นอกเหนือไปจากมิติทางร่างกายและเศรษฐกิจแล้ว ควรจะมองชีวิตของผู้สูงอายุในมิติเชิงสังคมและ
วัฒนธรรมด้วย ในแง่ที่ว่าผู้สูงอายุยังสามารถเป็นคลังปัญญาทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งสามารถปรับ
เปลี่ยนบทบาทให้ผู้สูงวัยมีบทบาทเชิงบวก คือ ผู้สูงอายุจะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมทางสังคม และเป็น “ผู้ให้”
มรดกทางปัญญาแก่คนรุ่นหลังได้
หากมีมาตรการทางสังคมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในสังคมสูงวัยโดยควบคู่กับ
มาตรการทางเศรษฐกิจจะท�ำให้รฐั และสังคมแก้ไขสถานการณ์ของสังคมสูงวัยให้มปี ระสิทธิภาพมากกว่า
เพราะเป็นการให้ความส�ำคัญต่อผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้งมิติทางร่างกาย จิตใจและสังคม ไปพร้อมกัน
ไม่ใช่เพียงมิตใิ ดมิตเิ ดียว เนือ่ งจากประสบการณ์การรับมือกับสถานการณ์สงั คมสูงวัยในหลายประเทศโดย
เฉพาะประเทศในแถบตะวันตก สะท้อนให้เห็นแล้วว่าการแก้ปญ
ั หาในมิตเิ ศรษฐกิจโดยการให้สวัสดิการ
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บ�ำนาญนั้นยังไม่ใช่วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เพราะในระยะยาวรัฐจะ
ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งในเรื่องของการจัดหางบประมาณส�ำหรับเงินบ�ำนาญ เบี้ยยังชีพ และ
งบประมาณส�ำหรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ การจัดจ้างบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ฯลฯ
จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาสังคมสูงวัยในประเทศจีนก็คือ การที่
จีนเป็นประเทศที่มีจ�ำนวนประชากรมากที่สุดในโลก ประกอบกับมีแนวโน้มของประชากรสูงอายุที่เพิ่ม
สูงขึ้นในแต่ละปีเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ นั้น จีนได้มีการด�ำเนินงานและกิจกรรมทางสังคมซึ่งที่
ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุจนี มีบทบาทในเชิงบวกในลักษณะใดบ้าง และมีปจั จัยทางสังคมและวัฒนธรรมใดทีช่ ว่ ย
ผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางสังคมดังกล่าวได้ นอกจากนี้เพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณูปการหรือประโยชน์ที่
มาจากการจัดกิจกรรมทางสังคม จึงมุง่ ศึกษาผลของการด�ำเนินงานกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ในประเทศ
จีนว่าจะสามารถท�ำให้ผู้สูงอายุเป็นประชากรที่มีคุณภาพทั้งทางกาย จิตใจ และสังคมได้ในลักษณะใด
นอกจากนี้มาตรการทางสังคมจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือไม่ในการช่วยลดภาระเศรษฐกิจของรัฐในการ
รับมือสถานการณ์สังคมสูงวัยในประเทศจีน ทั้งนี้ผลการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาสังคม
สูงวัยในประเทศจีนจะท�ำให้ผู้วิจัยเห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อนของการจัดกิจกรรมทางสังคมส�ำหรับผู้สูงอายุ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน�ำมาปรับใช้กับสถานการณ์สังคมสูงอายุของประเทศไทย
ผู ้ วิ จั ย เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยอาศั ย วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากทั้ ง เอกสาร
วรรณกรรม งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วน�ำมาสังเคราะห์เรียบเรียงและท�ำความเข้าใจเพื่อหาค�ำตอบ
และค�ำอธิบายในวัตถุประสงค์ทกี่ �ำหนดไว้ขา้ งต้น วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนีเ้ รียกกันว่า วิธวี จิ ยั
เชิงเอกสาร นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้อาศัยการเก็บข้อมูลจากภาคสนามผ่านการสังเกตและการสัมภาษณ์
บุคคลนัยส�ำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านการบอกเล่าจากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะ
สามารถท�ำให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างดี วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่กล่าวเพิ่มเติมนี้เรียกกันว่า การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยผู้วิจัยได้
ก�ำหนดพืน้ ที่ในการศึกษาไว้ 2 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนครซ่างไห่ (Shanghai) เขตจิ้งอัน (Jing’an)
และมณฑลซือ่ ชวน (Sichuan) เมืองเฉิงตู (Chengdu) เขตเวินเจียง (Wenjiang) ซึง่ ล้วนแต่เป็นเมืองทีม่ ี
ความน่าสนใจในการศึกษาประเด็นระบบการจัดสวัสดิการส�ำหรับผูส้ งู อายุ ต้นแบบการดูแลผูส้ งู อายุ และ
กิจกรรมทางสังคมของผูส้ งู อายุในประเทศจีนทัง้ สิน้ ทัง้ นีเ้ พราะจากข้อมูลสถิตปิ ี 2009 เทศบาลนครซ่างไห่
หรือเซี่ยงไฮ้ เป็นเขตการปกครองที่มีอัตราส่วนพึ่งพิงในวัยชราสูงที่สุด เฉพาะในเขตจิ้งอันมีผู้สูงอายุที่
มีอายุมากกว่า 60 ปี ทั้งหมดกว่า 82,700 คน จากประชากร 3 แสนกว่าคน ขณะเดียวกัน เขตจิ้งอัน
ยังเป็นเขตทีม่ ผี สู้ งู อายุทมี่ อี ายุมากกว่า 100 ปี มากเป็นอันดับหนึง่ อีกด้วย ในปี ค.ศ. 2010 รัฐบาลเขตจิง้ อัน
ได้ลงนามในสัญญาข้อตกลงกับรัฐบาลเทศบาลนครซ่างไห่ให้พฒ
ั นาเขตจิง้ อันเป็นเขตตัวอย่างในการดูแล
ผู้สูงอายุ รวมทั้งสร้าง “หมู่บ้านแสนสุข” ส�ำหรับผู้สูงอายุขึ้น โดยจะทดลองน�ำร่องที่หมู่บ้านสานเป่ย
เพื่อสร้างฐานข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นการติดตามและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานีอนามัยในพื้นที่เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลทั้ง 2 ส่วน ใน “หมู่บ้านแสนสุข”
จะดูแลผู้สูงอายุที่อยู่เพียงล�ำพังในเรื่องของความปลอดภัย การส่งช่างตรวจสอบระบบน�้ำ ไฟ แก๊ส เป็น
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ระยะ เพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนหมู่บ้าน ชุมชนยังให้บริการด้านอาหาร ส�ำหรับ
ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพน้อย ซึ่งทางเขตได้ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน อาทิ
สนับสนุนอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุที่มีรายรับน้อย ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ในเขตมีผู้สูงอายุที่มีรายรับน้อย
ประมาณ 36 คน นอกจากนีย้ งั มีการอบรมการหนีไฟ มีการจัดกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ ให้แก่ผสู้ งู อายุ
กล่าวโดยสรุป “หมูบ่ า้ นแสนสุข” มีบริการดูแลผูส้ งู อายุในด้านอาหาร การอาบน�้ำ ท�ำความสะอาดบ้าน
เหตุการณ์ฉุกเฉิน การดูแลรักษาโรค การเดินทางซึ่งกล่าวได้ว่าครอบคลุมในทุกๆ ด้านของการใช้ชีวิต
ของผู้สูงอายุ ดังนั้นในพื้นที่นี้จึงถูกยกให้เป็นต้นแบบที่ติดอันดับการดูแลผู้สูงอายุในประเทศจีนมา
นานติดต่อกันหลายปี ส่วนเมืองเฉิงตูเป็นเมืองเอกของมณฑลซื่อชวนหรือเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น�้ำ
หมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมรี าว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ปัจจุบนั เป็น
ทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อราว 2,000
ปีที่แล้วในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้มีการจัดการชลประทานขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมที่เกิดเป็นประจ�ำทุก
ปี เมื่อแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมได้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกได้ดี ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น คนจึงเริ่มอพยพมาที่
เมืองนีม้ ากขึน้ เรือ่ ยๆ จากการส�ำรวจส�ำมะโนประชากรครัง้ ที่ 6 ของประเทศจีน เมือ่ ปี ค.ศ. 2010 พบว่า
มี 27 มณฑล ที่มีจ�ำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 65 ปี มากกว่า 1 ล้านคน โดยมีมณฑลเสฉวน เป็นอันดับ
23 มณฑลเสฉวนเริ่มมีโครงการสร้าง Model เพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุในเขตเวินเจียง
(Wenjiang) ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2008 ซึง่ โครงการดังกล่าวได้รบั การยกย่องจากส�ำนักงานดูแลผูส้ งู อายุในเมือง
เฉิงตูเป็นอย่างมากและถูกส่งเข้าประกวดเพือ่ คัดเลือกให้เป็นต้นแบบในการดูแลผูส้ งู อายุของจีน อย่างไร
ก็ตาม เมืองทัง้ สองทีผ่ วู้ จิ ยั ได้กำ� หนดให้เป็นพืน้ ทีใ่ นการศึกษาครัง้ นีน้ นั้ มิใช่เมืองทีม่ คี วามเป็นตัวแทนเมือง
ทุกๆ ในประเทศจีน เนือ่ งจากประเทศจีนนัน้ มีความหลากหลายทัง้ ในทางสังคม วัฒนธรรม และวิถชี วี ติ
รวมไปถึงบทบทที่แตกต่างกันออกไปตามพื้นที่

การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุจีนในอดีตถึงปัจจุบัน

การประกันสังคมผู้สูงอายุในประเทศจีนเริ่มต้นขึ้นในลักษณะของการจัดตั้งกองทุนการประกัน
สังคมในวัยสูงอายุ ซึ่งถ้ามองจากโครงสร้างโดยทั่วไปแล้วข้อก� ำหนดการพัฒนาประกันสังคมของ
ผู้สูงอายุสามารถแบ่งช่วงของการพัฒนาออกเป็น 2 ช่วง คือ ระหว่างปี ค.ศ. 1950-1986 และในช่วง
ของการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโครงสร้าง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 จนถึงปัจจุบัน
1) ระหว่างปี ค.ศ. 1950-1985
		 1.1) ระยะเริ่มต้น (ระหว่างปี ค.ศ. 1950-1957)
		 หลังจากการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ. 1949 ประเทศจีนได้มกี ารฟืน้ ฟูทาง
ด้านเศรษฐกิจเพือ่ ท�ำให้เกิดความมัน่ คงเป็นจุดมุง่ หมายหลักของประเทศ โดยเริม่ ต้นจากการสร้างระบบ
หลักประกันสุขภาพรูปแบบใหม่และประกาศใช้ ในปี ค.ศ. 1951 โดยมีการประกาศว่าด้วย “ข้อก�ำหนด
เงื่อนไขของการประกันสังคมของแรงงานของสาธารณประชาชนจีน” ซึ่งในช่วงของการเริ่มต้นพัฒนา
ประเทศ โครงสร้างการประกันสังคมเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญในล�ำดับแรก โดยรวมถึงข้อกฎหมายการ
ประกันในวัยชรา การรักษาพยาบาล การศึกษาและความคุ้มครองการได้รับบาดเจ็บอันมีสาเหตุจาก
การท�ำงาน ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้รวมไว้ในเรื่องประกันสังคม (Social Insurance) ระบบประกันสังคมใน
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เขตเมืองได้ถือก�ำเนิดขึ้นพร้อมๆ กับระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญในช่วงนี้อีกด้วย ต่อมา ในปี ค.ศ. 1955 จีน
ได้ออกประกาศข้อบังคับทางกฎหมายว่าด้วย การจัดการโครงสร้างของผูท้ เี่ กษียณ, การจัดการเกีย่ วกับ
แรงงานหลังจากเกษียณการท�ำงาน และการคิดค�ำนวณเวลาก�ำหนดการท�ำงาน ในปี ค.ศ. 1956 จีนได้
มีการออกกฎหมายให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมแรงงานทั่วประเทศมากถึง 16 ล้านคน และได้ลงนาม
ข้อตกลงว่าด้วยกลุ่มแรงงานกับลูกจ้างมากถึง 23 ล้านคน ในการให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพในยาม
ชรา โดยตัวเลขเหล่านี้คิดเป็นในสัดส่วนของรัฐวิสาหกิจและในส่วนของกิจการมีจ�ำนวนคนงานมากถึง
ร้อยละ 94 ในขณะนั้น
		 1.2) ระยะการพัฒนา (ระหว่างปี ค.ศ. 1958-1966)
		 ในช่วงนีเ้ องเป็นช่วงของการปรับปรุงการประกันสังคมผูส้ งู อายุในเขตเมืองให้มรี ปู แบบทีเ่ ป็น
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น สิทธิประโยชน์มีมากขึ้น ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยในปี ค.ศ. 1958 ประเทศจีนได้
ออกกฎหมายว่าด้วยการจัดการลูกจ้างที่เกษียณและคนงาน โดยมีการขยายกว้างทางด้านเงื่อนไขการ
เกษียณ มีการยกระดับให้ได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงเพื่อให้สอดคล้องกับการด�ำรงชีวิตตามอัตภาพ
มากยิ่งขึ้น และครอบคลุมกลุ่มคนที่ควรจะได้รับความคุ้มครองมากยิ่งขึ้น
		 1.3) การประกันสังคมผู้สูงอายุโดยภาคเอกชน (ระหว่างปี ค.ศ. 1967-1985)
		 ในช่วงเวลานี้เองมีลักษณะพิเศษคือข้อก�ำหนดของประกันสังคมผู้สูงอายุในเขตเมืองมี
ข้อก�ำหนดโดยได้รบั อิทธิพลมาจากหลายปัจจัยโดยทางด้านประกันสังคมและสังคมมีสว่ นช่วยเหลือในการ
ช่วยตัดลดให้ออ่ นแรงมากขึน้ และในทีส่ ดุ ก็ท�ำให้กลายเป็นในลักษณะของประกันสังคมภาคเอกชน หลัง
จากช่วงของการปฏิวตั ผิ า่ นพ้นไป การประกันสังคมของผูส้ งู อายุได้รบั การปรับปรุงและเปลีย่ นแปลง โดย
การเปลีย่ นแปลงของประกันสังคมของภาคเอกชนนัน้ ได้รบั การเปลีย่ นแปลงของพืน้ ฐาน ซึง่ ลักษณะพิเศษ
นี้เองได้รักษาระดับมาจนถึงปี ค.ศ. 1985
		 นักวิชาการจีน อาจารย์ จาง หยุน กัง (张运刚/ Zhang YunGang) ได้พยายามวิเคราะห์
และอธิบายลักษณะพิเศษของระบบประกันผู้สูงอายุในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1950-1985 นี้ว่าเป็นผลมา
จากการวางแผนโครงสร้างทางเศรษฐกิจในช่วงต้นของการด�ำเนินเศรษฐกิจในรูปแบบของสังคมนิยม ซึง่
มีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้
		 ข้อที่ 1 รูปแบบประกันสังคมในอดีต ประเทศและภาคเอกชนที่ท�ำงานมีหน้าที่ร่วมกันใน
การประกันสังคม แต่ความรับผิดชอบยังคงเป็นภาคเอกชนนั้น รัฐและเอกชนจึงกลายเป็นการประกัน
ความรับผิดชอบทางด้านการเงินโดยตรงของการประกันสังคม ในช่วงของการปฏิวตั ทิ างด้านวัฒนธรรม
ประเทศและภาคเอกชนทีท่ ำ� งานนัน้ ท้ายทีส่ ดุ แล้วยังคงมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบหลักของภาคเอกชนทีจ่ ะต้อง
รับผิดชอบเกือบทั้งหมด ซึ่งลักษณะนี้เองท�ำให้เกิดเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของภาคเอกชน
		 ข้อที่ 2 เนื่องจากอดีตภาคเอกชนมีหน้าที่ส�ำคัญเพียงเพื่อการจัดท�ำสิทธิประโยชน์ทางด้าน
สวัสดิการ มีความเชื่อมโยงกับผลประกอบการณ์ในช่วงขณะนั้น ด้วยเหตุนี้ ส่งผลให้ภาคเอกชนแต่ละ
แห่งมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดของสวัสดิการความเป็นมาตรฐานของข้อก�ำหนดที่มีความแตกต่าง
และสิ่งส�ำคัญคือ มีลักษณะของของประกันสุขภาพในลักษณะเปิด ดังนั้นสิ่งส�ำคัญอยู่ที่ภาคเอกชนนั้น
มีหรือไม่มีเงื่อนไขของเงื่อนไขสวัสดิการประกันสังคมทางด้านผู้สูงอายุ
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		 ข้อที่ 3 รูปแบบทางด้านการเงินมักมีลักษณะเดียวคือรับขณะนั้นจ่ายขณะนั้น ในช่วง
เวลานั้นเองเงื่อนไขของทางด้านประกันสังคมนั้นทั้งหมดอยู่ในลักษณะของเงื่อนไขรับเงินขณะนั้นจ่าย
ขณะนัน้ โดยทัว่ ไปแล้วจะไม่อยูใ่ นลักษณะของการเก็บเข้าไปสูร่ ะบบกองทุนเงินสะสม และแน่นอนนีค่ อื
สิ่งที่เป็นลักษณะพิเศษของความต้องการในการจัดสรรตามความต้องการของสังคม เนื่องจากลูกจ้างมี
ระดับเงินเดือนที่ต�่ำ จึงไม่สามารถที่จะใช้ระบบของกองทุนเงินสะสมน�ำมาใช้ได้
		 ข้อที่ 4 มีความครอบคลุมที่แคบ ระดับของการประกันสังคมที่ต�่ำ โดยระบบประสังคมของ
ผู้สูงวัยมีข้อจ�ำกัดครอบคลุมเพียงแค่คนเมือง คนในชนบทจะยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้ หรือได้รับแต่
จะรับในเงื่อนไขที่น้อยและแคบ และลักษณะพิเศษของการจัดสรรคือเป็นการก้าวเข้าไปสู่การลดระดับ
ของมาตรฐานในการครอบคลุมของรูปแบบของประกันสังคมของผู้สูงอายุ
2) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 ถึงปัจจุบัน
		 2.1) การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงโครงสร้างของประกันสังคมผู้สูงอายุ (ระหว่างปี ค.ศ.
1986-2000)
		 ในช่วงเวลานี้เองเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโดยเริ่มต้นจากปี ค.ศ. 1986 จนถึง
ปัจจุบัน ในช่วงนี้เป็นช่วงของการก้าวเข้าไปสู่ประกันสังคมผู้สูงอายุในรูปแบบใหม่ โดยการยึดเอา
ข้อก�ำหนดของภาคเอกชนเป็นส�ำคัญ ในท้ายทีส่ ดุ ท�ำให้เกิดเป็นการรวมกันของข้อก�ำหนดทางด้านพืน้ ฐาน
ของระเบียบการประกันสังคมในผู้สูงอายุ ในปี ค.ศ. 1986 มีการออกกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศจีนครั้งที่ 7 ตามแผนพัฒนา 5 ปี โดยมีความชัดเจนที่จะสร้างเงื่อนไข
ข้อก�ำหนดทางด้านประกันสังคมของผูส้ งู อายุให้มคี วามเหมาะสม โดยมีการให้ความส�ำคัญกับการบริหาร
ควบคุมดูแลทางด้านสังคมเป็นหลัก และหลังจากปี ค.ศ. 1986 เป็นต้นมาประเทศจีนได้เริม่ เข้าสูก่ ารสร้าง
ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเกษียณของลูกจ้าง โดยการยึดเอาระบบที่ว่าด้วยการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม การให้ลูกจ้างจ่ายเงินค่ากองทุนประกันสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการ เริ่มต้นในปี ค.ศ.
1987 จีนได้ออกกฎหมายว่าด้วยการด�ำเนินการทางด้านแรงงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นการด�ำเนินการ
ทางด้านการประกันสังคมของผู้สูงอายุที่มีผลมาจากรัฐ โดยที่มาของเงินประกันสังคมนั้นมาจากภาค
เอกชนที่ท�ำงานและการสะสมเงินทุนมาจากคนงาน
		 ต่อมาจีนได้ออกกฎหมายว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงปฏิรปู ว่าด้วยประกันสังคมลูกจ้างผูส้ งู อายุ
โดยเนื้อความชี้ให้เห็นถึงเงินประกันสุขภาพนั้นมาจากกิจการภาคเอกชนที่ท�ำงานและตัวลูกจ้างเอง
ร่วมกันรับผิดชอบ เป็นการรวมกันของตัวเลขสองบัญชีรวมกัน ในปี ค.ศ. 1995 ทุกเขตมณฑล เมือง เขต
ปกครองพิเศษ ได้รว่ มกันพิจารณาเปลีย่ นแปลงการประกันสุขภาพผูส้ งู อายุ เป็นการเพิม่ กองทุนประกัน
สังคมให้กบั ประเทศ โดยมีรปู แบบทัง้ สามส่วนร่วมกัน คือ ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐ ด้วยเหตุนเี้ องรัฐจึงได้
ก�ำหนดให้น�ำเอาบัญชีส่วนบุคคลรวมเข้ากับกองทุนประกันสังคม ในลักษณะของรูปแบบนี้เอง นายจ้าง
และลูกจ้างมีอตั ราส่วนการจ่ายเงินประกันสังคมทีแ่ น่นอนโดยการแยกสัดส่วนทีช่ ดั เจน บัญชีสว่ นบุคคล
แต่ละบุคคลนัน้ ถือว่าเป็นของลูกจ้างเอง ต่อมา ในปี ค.ศ. 1995 เกีย่ วกับการรวบรวมการวางแผนเกีย่ วกับ
บัญชีส่วนตัวและทางด้านกองทุนประกันสังคมผู้สูงอายุนั้นได้มีข้อก�ำหนดออกมามากถึง 11 ข้อ
สามารถท�ำการแก้ไขได้ตามลักษณะสภาพของแต่ละพืน้ ทีท่ มี่ คี วามแตกต่างกัน ดังนัน้ จึงท�ำให้ในแต่ละเขต
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พื้นที่มีแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไป แต่มีหลักการเดียวกันทีใ่ ช้เป็นหลักคือการทีร่ วบรวม
เอาประกันสังคมและบัญชีรายได้ของแต่ละคนมารวมกัน ซึ่งทั้งหมดเป็นในลักษณะของภาพรวมและ
เป็นพื้นฐานโดยทั่วไปในท�ำแบบอย่างในการเปลี่ยนแปลง
2) ขอบเขตของประกันสังคมผู้สูงอายุ (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 จนถึงปัจจุบัน)
ในช่วงเวลานี้เอง ระบบการประกันสังคมผู้สูงอายุมีจุดมุ่งหมายที่ส�ำคัญคือ การออกแบบสร้าง
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเป็นการประกันส่วนบุคคลใน
รอบด้าน เพื่อให้เกิดเป็นความเอกเทศของกิจการ มีข้อก�ำหนดทางด้านประกันสังคมผู้สูงอายุ ไม่หยุดที่
จะร่วมกันออกแบบให้มกี ารรวมกันเข้าระหว่างบัญชีสว่ นบุคคลและการท�ำประกันสังคมผูส้ งู อายุอยูใ่ นที่
เดียวกัน ขอบเขตของประกันผู้สูงอายุก็ยังไม่หยุดที่จะขยายการครอบคลุมขอบเขต จนถึงปี ค.ศ. 2006
มีตวั เลขของลูกจ้างในคนเมืองเข้าร่วมโครงการมากถึง 18,766 หมืน่ คน มีการเติบโตเพิม่ จากปีทผี่ า่ นมา
เพิม่ ขึน้ 12.79 ล้านคน ในนัน้ เองเข้าร่วมการประกันรักษาต�ำแหน่งงาน 14,131 หมืน่ คน และการประกัน
หลังจากทีเ่ กษียณของลูกจ้างมากถึง 46.35 ล้านคน โดยสามารถแบ่งตัวเลขเมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมาออก
เป็น 10.11 ล้านคน และ 2.68 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2006 มีตัวเลขจ�ำนวนของเกษตรกรที่เข้าร่วมการ
ประกันสังคมผู้สูงอายุมากถึง 14.17 หมื่นคน ในขณะเดียวกัน มีจ�ำนวนของตัวเลขของกิจการที่เข้าร่วม
การประกันสุขภาพของผูส้ งู อายุมตี วั เลขมากถึง 168.57 ล้านคน มีตวั เลขการเติบโตเพิม่ ขึน้ เมือ่ คิดจากปี
ทีแ่ ล้วคือ 11.41 ล้านคน และมีตวั เลขของการเข้าร่วมของการเข้าสูก่ ารบริหารควบคุมดูแลประกันสังคม
ผู้สูงอายุทั้งหมด 28.33 หมื่นคน โดยคิดเป็นสัดส่วนของจ�ำนวนผู้ที่เกษียณคิดเป็นร้อยละ 68.8 และใน
ปี ค.ศ. 2006 การประสังคมผูส้ งู อายุของคนเขตเมืองมีรายได้ทงั้ หมด 6.31 แสนล้านหยวน มีตวั เลขของ
การเติบโตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.9 ในนัน้ เองมีการเรียกเก็บรายได้เข้ากองทุนมากถึง 5.215 แสนล้านหยวน
มีตัวเลขเติบโตร้อยละ 20.9 และมีการได้รับเงินสมทบมาจากภาคเอกชนทางการเงินอื่นๆ มากถึง 9.71
หมื่นล้านหยวน และส่วนของรัฐคาดการณ์จะจัดสรรเงินประมาณ 7.74 หมื่นล้านหยวน ซึ่งทั้งปีมีเงิน
กองทุนใช้จ่ายทั้งหมด 4.897 แสนล้านหยวน มีตัวเลขของการเติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 21.2 และในปลายปีมีการสะสมเงินกองทุนผู้สูงอายุมากถึง 5.489 แสนล้านหยวน
		 ในช่วงเวลานีเ้ อง ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับประกันสุขภาพของผูอ้ ายุในเขตชนบทก็ได้รบั การพัฒนา
ซึง่ ต้องพบกับแนวโน้มของจ�ำนวนผูส้ งู อายุทเี่ พิม่ มากขึน้ บวกกับปัญหาความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว
ของจีนทีเ่ พิม่ มากขึน้ จากทศวรรษ 80 ในศตวรรษที่ 20 ในหลายเขตพืน้ ทีข่ องประเทศจีนได้เริม่ เข้าสูก่ าร
ส�ำรวจว่าด้วยข้อก�ำหนดประกันสุขภาพของผูส้ งู อายุ พร้อมกับมองย้อนกลับในการพัฒนาประกันสังคม
ของผู้สูงอายุในภาคชนบทให้มีการพัฒนามากขึ้น
		 โครงสร้างหลักใหญ่ๆ ในการท�ำการส�ำรวจและเข้าสูช่ ว่ งแรกของการสร้างคือปี ค.ศ. 1986-1992
เริ่มทดลองผลักดันคือช่วงปี ค.ศ. 1992-1998 ช่วงของการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง อยู่ในช่วง ค.ศ.
1999 จนถึงปัจจุบนั เมือ่ เข้าสูศ่ ตวรรษที่ 21 การประกันสังคมของผูส้ งู อายุในเขตชนบทเป็นช่วงของการ
ได้รับการผลักดัน ขอบเขตการครอบคลุมก็ไม่หยุดที่จะขยายการครอบคลุมถึงสิทธิประโยชน์ มีการยก
มาตรฐานให้เป็นสากลมากขึน้ ในช่วงต้นปี ค.ศ. 2003 ทัง้ ประเทศ มีทงั้ หมด 1,870 อ�ำเภอ ตามทีแ่ ต่ละ
เขตเมือง เขตมณฑลที่มีความแตกต่างกันมีการเปิดการพัฒนาการประกันสังคมผู้สูงอายุในเขตชนบท
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โดยมี 54.28 ล้านคนเป็นคนรับรอง มีตัวเลขของมูลค่ามากถึง 259 ร้อยล้านหยวน และมี 1.98 ล้าน
คนที่มีรับเงินจากกองทุนประกันสังคมผู้สูงอายุ จนถึงปลายปี ค.ศ. 2006 ทั้งประเทศมีตัวเลขคนชนบท
ที่เข้าร่วมประกันสังคมผู้สูงอายุมากถึง 53.74 ล้านคน ทั้งปีมีเกษตรกรคนชนบทจ�ำนวน 3.55 ล้านคน
มารับเงินกองทุนนี้มีตัวเลขการเติบโตเพิ่มขึ้น 5 แสนคน ทั้งปีมีตัวเลขการจ่ายเงินของกองทุนนี้มากถึง
3 พันล้านหยวน และในปี ค.ศ. 2006 ในภาคชนบทมีตัวเลขของการฝากเงินสะสมเงินกองทุนมากถึง
3.54 หมื่นล้านหยวน
ตั้งแต่การปฏิรูปประเทศเปิดกว้างในประเทศจีนได้เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1978 การประกัน
สังคม (Social Insurance) ได้ถูกเล็งเห็นทั้งรัฐบาลและภาควิชาการในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่มีความ
เหมาะสมที่สุดในการให้ความมั่นคงทางสังคมในด้านการเงินส�ำหรับผู้สูงอายุในประเทศจีน ในด้านหนึ่ง
การประกันสังคมถูกมองในฐานะทีเ่ ป็นการสร้างความรับผิดชอบต่อตัวเองของปัจเจกบุคคลให้ควบคูไ่ ป
กับเศรษฐกิจแบบตลาด (Market Economy) ในการปฏิรปู ประเทศเปิดกว้างของจีนทีด่ ำ� เนินไปข้างหน้า
ในอีกด้านหนึ่ง การประกันสังคมเป็นเครื่องมือส�ำคัญของรัฐในการปรับปรุงโครงสร้างภาคธุรกิจให้ง่าย
ต่อการจัดการให้เป็นไปตามนโยบายทีร่ ฐั ก�ำหนด ความพยายามหลักของรัฐบาลกลางในการปฏิรปู ระบบ
ความมั่นคงทางสังคมได้เน้นไปที่การสร้างแบบแผนการประกันสังคมที่สัมพันธ์กับการจ้างงานที่
หลากหลาย โดยให้ความคุม้ ครองในด้านต่างๆ ประกอบด้วย บ�ำนาญส�ำหรับผูส้ งู อายุ การว่างงาน การรักษา
พยาบาล การบาดเจ็บจากการท�ำงานและการทดแทน และการคลอดบุตร แบบแผนแรกที่ถูกสร้างขึ้น
ถูกใช้ในเขตเมืองกับแรงงานในระบบแล้วจึงขยายไปสูเ่ ขตชนบทและแรงงานนอกระบบ ในระบบบ�ำนาญ
ผู้สูงอายุ ปัจจุบันประกอบไปด้วย 4 แบบแผนที่แตกต่างกันตามผู้ให้บริการ ได้แก่ ผู้ประกอบการภาค
เอกชน รัฐและองค์กรเพือ่ สาธารณะ คนในชนบท และผูท้ อี่ ยูอ่ าศัยในเขตเมืองนอกสถานทีท่ �ำงาน ยิง่ ใน
ปัจจุบนั การเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนเมืองได้พฒ
ั นาแบบแผนบ�ำนาญการเกษียณอายุสำ� หรับแรงงานทีย่ า้ ยถิน่
จากชนบทสูเ่ มืองมากยิง่ ขึน้ ไม่กใ็ ช้แบบแผนบ�ำนาญส�ำหรับลูกจ้างทีอ่ ยูใ่ นเขตเมืองก็ใช้แบบแผนทีถ่ กู คิด
แยกต่างหากออกไป การปฏิรูประบบบ�ำนาญได้เน้นไปที่สถานประกอบการภาคเอกชนในเขตเมืองและ
บ�ำนาญผู้สูงอายุในเขตชนบท ขณะที่แบบแผนอื่นๆ ถูกประกาศใช้เพื่อการทดลองระบบ
เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 การช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistance) เพื่อให้
ความคุ้มครองกับคนยากจนทั้งในเขตเมืองและชนบทเริ่มต้นขึ้นอย่างส� ำคัญ แบบแผนการช่วยเหลือ
ทางสังคมผ่านการทดสอบในระยะหนึ่งที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ระบบการรับรองมาตรฐานการใช้ชีวิต
ขั้นต�่ำ” (The Minimum Living Standard Guarantee System: Dibao) ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ความ
คุ้มครองคนยากจนในเขตเมืองทั่วประเทศในปี ค.ศ. 1999 และขยายครอบคลุมทั่วประเทศในปี ค.ศ.
2007 แบบแผนความคุม้ ครองนีใ้ ห้ความช่วยเหลือเป็นเงินสดกับครอบครัวผูต้ กอยูภ่ ายใต้ความยากจนซึง่
วัดผ่านเส้นความยากจน ด้วยความที่โครงการนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุ จึงไม่ได้เกิดประโยชน์
อันใดในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากจน ในเขตชนบท โครงการความช่วยเหลือทางสังคม
แต่เดิมซึง่ เรียกว่า “ระบบการรับรองห้าด้าน” (Five Guarantee System: Wubao) ให้ความคุม้ ครอง 5
ประการส�ำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ดังนั้น นโยบายความมั่นคงทางรายได้ที่
เป็นทางการในปัจจุบันส�ำหรับผู้สูงอายุในประเทศจีนจึงมี 2 ระบบได้แก่ ระบบบ�ำนาญส�ำหรับผู้สูงอายุ
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(Old-age Pensions) และระบบความช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistance) ส�ำหรับครัวเรือนที่
ยากจน
ในปี ค.ศ. 2009 ประเทศจีนมีผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไปรวม 167 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 12.5
ของจ�ำนวนประชากรทัง้ หมด (National Bureau of Statistics, 2011) โดยประมาณมีผสู้ งู อายุทอี่ าศัย
อยู่ในเขตเมือง 78 ล้านคน อาศัยอยู่ในเขตชนบทมี 89 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2010 ประมาณ 92 ล้านคน
หรือคิดเป็นร้อยละ 55 ของผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองในระบบบ�ำนาญส�ำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้สูง
อายุในเขตเมือง 63 ล้านคน และอยู่ในเขตชนบท 29 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2009 มีผู้สูงอายุ 15.35 ล้าน
คนหรือคิดเป็นร้อยละ10 ของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับ Dibao ประกอบด้วยผู้สูงอายุที่อยู่นอก
ภาคเกษตรกรรมจ�ำนวน 3.35 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 5 และจ�ำนวน 12 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ
12 ที่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในภาคเกษตรกรรม ส�ำหรับอัตราการจ่ายเงินบ�ำนาญได้มีการจ่ายเพิ่มขึ้นจาก
ต�่ำกว่า 600 หยวนต่อเดือนในปี ค.ศ. 2001 เป็น 1,300 หยวนต่อเดือนในปี ค.ศ. 2009 ส�ำหรับผู้สูง
อายุที่อยู่ภายใต้ระบบการช่วยเหลือทางสังคมได้ผลประโยชน์รายเดือนคิดเป็น 165 หยวนส�ำหรับผู้สูง
อายุที่อยู่ในเขตเมืองและ 64 หยวนส�ำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในชนบท (Ministry of Civil Affairs, 2009)
กล่าวโดยสรุป การจัดสวัสดิการด้านความมั่นคงทางรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในปัจจุบันของจีน
แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ การประกันสังคมและการช่วยเหลือทางสังคม การประกันสังคมประกอบด้วย
ความคุม้ ครอง 5 ประการ คือ บ�ำนาญส�ำหรับผูส้ งู อายุ การว่างงาน การรักษาพยาบาล การบาดเจ็บจาก
การท�ำงานและการทดแทน และการคลอดบุตร การช่วยเหลือทางสังคมเป็นการจัดตัง้ กองทุนสนับสนุน
ของรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลและครอบครัวที่ตกอยู่ภายใต้ความยากจนเพื่อให้มีความเป็นอยู่
การรักษาพยาบาล การศึกษา ที่อยู่อาศัย หรือความต้องการอื่นๆ ตามอัตภาพ

ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุจีนในพื้นที่ที่มีความสนใจ

ประเทศจีน เป็นประเทศที่มีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง
ปัจจุบันจีนที่ได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว ซึ่งดูได้จากการมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกิน 65 ปี มากกว่าร้อยละ
7 ของประชากรทั้งหมด ทั้งนี้ในปัจจุบันจีนมีสัดส่วนผู้สูงอายุอยู่ร้อยละ 9 ของประชากรทั้งหมด และ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นสังคมสูงวัยแบบสุดยอด (Super Aged Society) หรือมีสัดส่วนผู้สูงอายุ
สูงถึงร้อยละ 20 ในอีก 20 ปีข้างหน้า (Population Reference Bureau, 2013) หลายพื้นที่ในจีน
ได้ให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้สูงอายุอย่างจริงจัง จากนโยบายการมีลูกคนเดียว (One
Child Policy) ได้ท�ำให้โครงสร้างครอบครัวของจีนเปลี่ยนแปลงไป การมีลูกเพียงคนเดียวประกอบกับ
ค่านิยมในการย้ายถิน่ ของบุตรไปท�ำงานในเมืองทีห่ า่ งไกลบิดามารดา ท�ำให้บดิ ามารดาทีอ่ ยูใ่ นวัยสูงอายุ
ต้องอาศัยอยู่เพียงล�ำพังโดยไม่มีคนดูแล ถึงแม้ว่าสังคมจีนจะยังให้ความเคารพผู้สูงอายุและยังยึดถือ
เรือ่ งความกตัญญูกตเวที แต่กย็ งั พบว่ามีจ�ำนวนผูส้ งู อายุจนี ไม่นอ้ ย ทีต่ อ้ งอาศัยอยูต่ ามล�ำพังโดยไม่มคี น
ดูแล ดังนั้นจึงท�ำให้รัฐบาลจีนได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้มีการให้ความส�ำคัญการให้การดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน (Aged Care Community Service) ซึ่งปัจจุบันรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนนี้
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือชุมชน (Bartlett & Phillips, 1997; Zhang & Fisher, 2011) ได้เห็น
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ความส�ำคัญ และจัดตั้งขึ้นในเกือบทุกพื้นที่ในจีน เพื่อรองรับผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งทาง
ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ทั้งนี้รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุได้มีอย่างแพร่หลายในจีน ซึ่งแต่ละพื้นที่จะ
มีรูปแบบการดูแลที่แตกต่างกันไปตามงบประมาณ และตามลักษณะพื้นที่ เช่น Home Care Service
Centre, Home and Day Care Center, Meals, Aged Care Residential Facilities and Others
(Wu, Carter, Goins, & Cheng, 2005; Zhang & Fisher, 2011) นอกจากนี้ระดับการดูแลและการ
ให้บริการยังขึ้นอยู่กับทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าว ลักษณะทางภูมิศาสตร์, ความสามารถและความสนใจ
ของคนในพื้นที่รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้บริการ เป็นต้น (Zhang & Fisher, 2011)
รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในจีนก�ำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มมีความส�ำคัญมากขึ้นในสังคม
จีนปัจจุบัน เกือบทุกพื้นที่ในจีนได้มีการจัดรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ซึ่งมี
ความแตกต่างกัน ผู้สูงอายุจีนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีคุณสมบัติที่สามารถรับบริการการดูแลผู้สูงอายุนี้ได้
ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ระดับรายได้ของผูส้ งู อายุแต่ละคน ผูส้ งู อายุทรี่ ายได้นอ้ ยหรือไม่มงี านท�ำ จะได้รบั สิทธิในการ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุจีนจ�ำนวนมากเข้ารับบริการนี้ทั้งแบบอยู่อาศัย
เป็นประจ�ำ (Residential Home Care) หรือที่เรียกว่า บ้านพักคนชรา และแบบไปกลับ (Day Care
Center) ที่เรียกว่า สถานสงเคราะห์คนชรา ดังนั้นจึงท�ำให้หลายพื้นที่ในจีนมีการจัดตั้งระบบการดูแล
ผู้สูงอายุขึ้นแตกต่างกันไป บางแห่งมีรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดี ที่สามารถน�ำมาเป็นแบบอย่างในการ
เรียนรู้การเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดี ซึ่งการศึกษาต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุนี้จะเป็นแบบอย่าง
ส�ำคัญในการสร้างและพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการดูแลผูส้ งู อายุโดยการศึกษาจากต้นแบบจากพืน้ ทีท่ ี่
มีความน่าสนใจ ทีส่ ามารถน�ำเป็นต้นแบบให้กบั พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ในจีน รวมถึงประเทศไทยเอง ก็สามารถเรียนรู้
การด�ำเนินงาน วิสัยทัศน์ การท�ำงานต่างๆ จากพื้นที่ต้นแบบทั้งสองแห่งนี้
ในการดูแลผูส้ งู อายุ สามารถแบ่งออกระดับการดูแลออกเป็นลักษณะขัน้ บันไดตามความต้องการ
การดูแลของผู้สูงอายุ โดยการดูแลผู้สูงอายุในขั้นแรก จะเป็นการดูแลโดยสมาชิกครอบครัว หรือการ
ดูแลโดยอาสาสมัครอื่นที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องที่เป็นการดูแลแบบสมัครใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Home Care
(Volunteer)) ในขั้นที่สอง จะเป็นการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Care (Professional) โดยผู้ดูแลจะ
เป็นผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะ ขัน้ ทีส่ ามจะเป็นการดูแลผูส้ งู อายุแบบ Day care ซึง่ จะเป็นแบบลักษณะ
การดูแลผู้สูงอายุที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบไปเช้าเย็นกลับส�ำหรับผู้สูงอายุที่แข็งแรง ช่วยเหลือตนเองได้
หรือผู้ดูแลที่ติดบ้าน ไม่สามารถออกนอกบ้านได้ จะเป็นการดูแลกลางวัน ขั้นที่สี่จะเป็นการดูแลผู้สูง
อายุในลักษณะ Short Stay ส�ำหรับผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยูใ่ นสถานดูแลผูส้ งู อายุเพียงระยะสัน้ หรือมีผดู้ แู ล
มาดูแลผู้สูงอายุที่บ้านแบบระยะสั้น และขั้นสุดท้ายจะเป็นการดูแลแบบ Nursing Home คือ การดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะป่วย ผู้ดูแลจะเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะส�ำหรับดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วย
นอกจากนีร้ ะดับการดูแลผูส้ งู อายุทกี่ ล่าวมาข้างต้น ยังสามารถแบ่งตามลักษณะของผูส้ งู อายุได้
คือ ผูส้ งู อายุทมี่ คี วามยากล�ำบากในการเคลือ่ นไหว จะเลือกใช้บริการในลักษณะการดูแลทีบ่ า้ น (Home
Care) ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ไม่สามารถออกนอกบ้านได้ หรือผู้สูงอายุที่ต้องการสังคม สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ จะเลือกรับบริการแบบ Homecare (Professional), Day Care และ Short Stay ทั้งสอง
รูปแบบนี้จะเป็นการดูแลผ่านชุมชน (Community Care) ส�ำหรับ Nursing Home จะเหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วย ซึ่งจะผ่านการดูแลแบบระบบสถาบัน (Institutional Care)
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หนึง่ ในบทเรียนเชิงพืน้ ทีซ่ งึ่ สามารถสะท้อนมาตรการทางสังคมเพือ่ รองรับสถานการณ์ทจี่ ะเกิดขึน้
ในสังคมผู้สูงอายุ คือการศึกษาต้นแบบการดูแลที่น่าจะเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ที่ดี ช่วยท� ำให้ได้
เรียนรูแ้ ละเป็นแบบอย่างทีส่ �ำคัญในการสร้างหรือพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการดูแลคนสูงอายุโดยศึกษา
จากต้นแบบที่ท�ำได้จริงในทางปฏิบัติ จากพื้นที่ศึกษาที่มีความน่าสนใจ คือ การเปรียบเทียบต้นแบบ
การดูแลผู้สูงอายุจีน ทั้งในเขตเมือง (เขตจิ้งอัน เทศบาลนครซ่างไห่) และชนบท (เขตเวินเจียง เมืองเฉิง
ตู มณฑลซื่อชวน)
ทั้งนี้จากข้อมูลสถิติปี ค.ศ. 2009 เทศบาลนครซ่างไห่หรือเซี่ยงไฮ้ เป็นเขตการปกครองที่มี
อัตราส่วนพึ่งพิงในวัยชราสูงที่สุด โดยในเขตจิ้งอันถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีผู้สูงอายุมากที่สุด ขณะเดียวกัน
ในปี ค.ศ. 2010 รัฐบาลเขตจิง้ อันได้ลงนามในสัญญาข้อตกลงกับรัฐบาลเทศบาลนครซ่างไห่ให้พฒ
ั นาเขต
จิ้งอันเป็นเขตตัวอย่างในการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งสร้าง “หมู่บ้านแสนสุข” ส�ำหรับผู้สูงอายุขึ้น มีบริการ
ดูแลผูส้ งู อายุในด้านอาหาร เหตุการณ์ฉกุ เฉิน การดูแลรักษาโรค ซึง่ เรียกได้วา่ ครอบคลุมในทุกๆ ด้านของ
การใช้ชวี ติ ของผูส้ งู อายุ ดังนัน้ ในพืน้ ทีน่ จี้ งึ ถูกยกให้เป็นต้นแบบทีต่ ดิ อันดับการดูแลผูส้ งู อายุในประเทศ
จีนมานานติดต่อกันหลายปี
ในขณะที่เมืองเฉิงตูเป็นเมืองเอกของมณฑลซื่อชวนหรือเสฉวน มณฑลเสฉวน เริ่มมีโครงการ
สร้าง Model เพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุในเขตเวินเจียง (Wenjiang) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 ซึ่ง
โครงการดังกล่าวได้รับ การยกย่องจากส�ำนักงานดูแลผู้สูงอายุในเมืองเฉิงตูเป็นอย่างมากและถูกส่งเข้า
ประกวดเพื่อคัดเลือกให้เป็นต้นแบบ ในการดูแลผู้สูงอายุของจีน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกวดการ
คัดเลือก Model ต้นแบบรอบที่ 3 ทั้งนี้การศึกษา เชิงพื้นที่เพื่อเปรียบเทียบต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ
จีนในพื้นที่เขตเมือง และเขตชนบท สามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้
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ตาราง 1 เปรียบเทียบต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุจีนในพื้นที่เขตเมือง (เทศบาลนครซ่างไห่ เขตจิ้งอัน)
		 และเขตชนบท (มณฑลซื่อชวน เมืองเฉิงตู เขตเวินเจียง)
เทศบาลนครซ่างไห่ เขตจิ้งอัน
“Le Ling Jia Yuan” หรือ “Home care”
“สถานสงเคราะห์คนชรา: บ้านแสนสุข”
- มีขนาดเท่ากับหนึง่ ห้องแถวในบริเวณชุมชนทีม่ ตี กึ
ขนาดใหญ่ล้อมรอบ ซึ่งมีบรรยากาศล้อมรอบ
เงียบสงบ
- ภายในจะเป็นห้องขนาดเล็กที่มีโต๊ะส� ำหรับผู้สูง
อายุประมาณ 5-6 โต๊ะ มีเก้าอี้ส�ำหรับผู้สูงอายุ
ซึ่งสามารถบรรจุผู้สูงอายุได้ไม่เกิน 20 คน และ
มีโทรทัศน์หนึ่งเครื่อง ไว้ให้ผู้สูงอายุไว้ผ่อนคลาย
รวมถึงมีเก้าอี้นวดส�ำหรับผู้สูงอายุไว้ผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ และมีห้องน�้ำส�ำหรับอาบน�้ำไว้ส�ำหรับ
ผู้สูงอายุอีกด้วย
- กิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการท�ำกิจกรรมไปพร้อมกัน
ทั้ ง การรั บ ประทานอาหารร่ ว มกั น จิ บ ชานั่ ง ดู
โทรทัศน์ ร้องเพลง มีสถานทีส่ ำ� หรับการนอนกลางวัน
หรือห้องน�้ำส�ำหรับอาบน�้ำ
- มีบริการด้านอาหารสำ�หรับผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ย
ยังชีพน้อย แต่สำ�หรับผูส้ งู อายุทพี่ อจะมีกำ�ลังจ่ายไหว
จะสามารถรับบริการอาหารกลางวันได้โดยผ่าน
บัตรประจำ�ตัวผู้สูงอายุ ในลักษณะบัตรคูปอง
ผู้สูงอายุจำ�นวนมากที่สมัครใจเข้ามาเป็นสมาชิกและ
ร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง และยังมีการชักชวนเพื่อน
ให้มาเข้าร่วมทำ�กิจกรรมในที่แห่งนี้ด้วย นอกจากนี้
ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุจะไม่สามารถเดินทางมารับบริการ
ได้ ในหนึ่งอาทิตย์ก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำ�ศูนย์ฯ ไป
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุเป็นประจำ� เพื่อให้สามารถบริการ
ผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึง
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มณฑลซื่อชวน เมืองเฉิงตู เขตเวินเจียง
“Xin Jia Yuan” หรือ “Spirit Home”
- มีลักษณะเป็นตึกเล็กๆ ซึ่งดูสะอาดตา โปร่งและ
มีแสงสว่างทั่วถึง
- ภายในอาคารมีชั้นวางหนังสือส�ำหรับให้ผู้สูงอายุ
อ่าน และมีการแสดงรูปภาพกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้สูง
อายุได้ร่วมกันท�ำ มีข้อความภาษาจีนที่ผนังซึ่งเป็น
ข้อก�ำหนดต่างๆ มีหอ้ งดูโทรทัศน์ขนาดใหญ่คล้ายๆ
กับห้องดูภาพยนตร์ อีกทั้งยังมีจักรยานส�ำหรับ
ออกก�ำลังกายและมีโต๊ะเขียนหนังสือ
- มี ทั้ ง กิ จ กรรมเพื่ อ การบั น เทิ ง และกิ จ กรรมฝึ ก
ทักษะต่างๆ เช่น มีหนังสือให้อ่าน มีโรงหนังขนาด
ย่ อ มให้ เข้ า ชม มี พื้ น ที่ ก ว้ า งขวางให้ ผ่ อ นคลาย
มีคอมพิวเตอร์ไว้ฝกึ ทักษะ มีการสอนภาษาอังกฤษ
และการใช้มือถือ และการรำ�ไทเก๊กร่วมกัน
- มีบริการอาหารให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งคิดราคาย่อมเยา
คือ 5 หยวน ต่ออาหาร 3 อย่าง ซุป 1 อย่าง
ในช่ ว งแรกผู้ สู ง อายุ จ ะยั ง ไม่ ท ราบว่ า มี ศู น ย์ ดู แ ล
ผู้สูงอายุแห่งนี้ เจ้าหน้าที่ประจำ�ศูนย์ฯ ก็จะต้องใช้
เวลาและมี ค วามอดทนในการเข้ า ถึ ง ผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์ และชี้ให้ผู้สูงอายุรวมถึงลูกหลานของ
ผู้สูงอายุเห็นประโยชน์ในการเข้ามารับบริการ เมื่อมี
ผู้สูงอายุกลุ่มแรกๆ มาใช้บริการ ก็จะมีการบอกต่อๆ
กันไป ถึงข้อดี และกิจกรรมที่ทางศูนย์ฯ ให้บริการ
จนปัจจุบันการดำ�เนินการของ Spirit Home นี้ ได้
รับการยอมรับ และผู้สูงอายุเกือบทุกคนได้เข้ามา
ใช้บริการโดยสมัครใจ ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถมารับ
บริการทีศ่ นู ย์ฯ ก็ตาม ทัง้ นีก้ ระบวนการเริม่ แรกในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุเข้ามารับบริการกับศูนย์

เทศบาลนครซ่างไห่ เขตจิ้งอัน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านแสนสุขนี้ มีเจ้าหน้าที่ประจำ�
จำ�นวน 3 คน ประกอบด้วย หัวหน้าประจำ�ศูนย์ฯ
จะที่มีหน้าที่ดูแลทุกส่วนในสถานสงเคราะห์ทั้งหมด
ตั้งแต่การให้การบริหารงาน การบริการต่างๆ การ
ติดต่อประสานงาน และการดูแลผู้สูงอายุทุกอย่าง
และเจ้าหน้าที่ประจำ�ศูนย์ฯ อีก 2 ท่าน คนแรกจะ
มีหน้าที่หลักในการดูแล และให้การบริการทั่วไปกับ
ผู้สูงอายุ และอีกท่านจะมีหน้าที่หลักในการลงไป
เยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุ สำ�หรับผูส้ งู อายุทเี่ ดินทางมาสถาน
สงเคราะห์ลำ�บาก และไม่มีลูกหลานดูแล
เมื่ อ ศึ ก ษาเหตุ ผ ลที่ เข้ า มาทำ�งานอยู่ ใ น
หมูบ่ า้ นนี้ ก็ได้รบั คำ�ตอบว่า เป็นเพราะรักการทำ�งานนี้
ไม่ได้รสู้ กึ ว่าเป็นภาระทีจ่ ะต้องดูแลผูส้ งู อายุ ซึง่ สะท้อน
ให้ เ ห็ น ภาพการบริ ก ารด้ า นผู้ สู ง อายุ ที่ มี พื้ น ฐาน
การให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความทุ่ ม เทอย่ า งจริ ง ใจได้ เ ป็ น
อย่างดี

มณฑลซื่อชวน เมืองเฉิงตู เขตเวินเจียง
ดูแลผู้สูงอายุนั้นมีความสำ�คัญ เพราะเป็นเรื่องยากที่
จะทำ�ให้ผู้สูงอายุและลูกหลานของผู้สูงอายุเกิดความ
รูส้ กึ ไว้วางใจ และเชือ่ มัน่ ว่าผูส้ งู อายุทมี่ ารับบริการจะ
ได้รับความสุข ดังนั้นจุดเริ่มต้นในการตั้งศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำ�คัญมาก การทำ�งานโดยไม่หวัง
ผลกำ�ไรของ NPO และเข้าถึงใจผู้สูงอายุในชุมชน
ทำ�ให้การดำ�เนินงานนี้มีความราบรื่น ผู้สูงอายุเกือบ
ทุกคนให้การตอบรับ และบอกต่อกัน รวมถึงการที่
ให้คนในชุมชนรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของศูนย์ฯ โดย
การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามาเป็นอาสาสมัคร
ในการเยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุทไี่ ม่สามารถมารับบริการได้
กระบวนการทำ�งานดังกล่าว จึงทำ�ให้การดำ�เนินงาน
ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Spirit Home ประสบความ
สำ�เร็จในทุกวันนี้
“ตอนแรกก็ยากเหมือนกันกว่าพวกเค้าจะ
ยอมรับและเข้ามาทำ�กิจกรรมทีศ่ นู ย์ พอมีผสู้ งู อายุบาง
ส่วนมารับบริการ พอเค้าเห็นว่าดี ก็ไปบอกต่อกันเรือ่ ย ๆ
จนตอนนี้มีมากันเยอะแล้ว”
(เจ้าหน้าที่ประจำ�ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ, หญิง)
Spirit Home มีอาสาสมัครชุมชนเข้ามาช่วยดูแล
ผูส้ งู อายุทงั้ ในศูนย์ดแู ลฯ และการออกไปเยีย่ มบ้าน ผู้
สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการได้ ปัจจุบัน
มีอาสาสมัครทั้งหมดประมาณ 30 คน ที่สับเปลี่ยน
กั น ออกไปเยี่ ย มบ้ า นผู้ สู ง อายุ เ มื่ อ ตนเองว่ า งจาก
การทำ�งาน และในแต่ละครั้งจะมีอาสามัครเข้าไป
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุประมาณ 5-8 คน นอกจากนี้ยัง
มีนักศึกษาจีน หรือชาวต่างชาติเข้ามาเป็นครูอาสา
สมัครเพื่อสอนทักษะต่างๆ กับผู้สูงอายุ เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ มือถือ เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
กลาง เป็นต้น
นอกจากนี้ ใ นบางครั้ ง จะมี เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
Civil Affairs เข้ามาตรวจสอบมาตรฐาน และการ
บริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้อยู่เป็นประจำ�
จึงทำ�ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ได้วา่ ศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุแห่งนี้
มีความเป็นมาตรฐาน มีการบริการที่ดี จึงได้รับความ
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เทศบาลนครซ่างไห่ เขตจิ้งอัน
“ทำ�งานนี้เพราะรักงานนี้ ก่อนเกษียณอายุ
ก็เป็นครูอนุบาลมาก่อน ชอบเด็กและคนแก่”
“เข้ามาทำ�งานตั้งแต่ปี 2010 ด้วยความรัก
ในคนแก่ ชอบฟังคนแก่พูด”
“มีผู้สูงอายุที่อายุมากที่สุดคือ 95 ปี...หาก
สมาชิกมีความต้องการอะไรเพิ่มเติม ก็สามารถทำ�
หน้าที่ในการเสนอได้”
(หัวหน้าประจำ�สถานสงเคราะห์บ้านแสนสุข, หญิง
อายุ 60 ปี

ผลสำ�เร็จของบ้านแสนสุขสามารถรับประกันได้จาก
การได้เป็นหนึ่งใน 13 ชุมชนในเซี่ยงไฮ้ ที่ได้รับรางวัล
ชุมชนต้นแบบในการดูแลผูส้ งู อายุประจำ�ปี ค.ศ. 2011
นอกจากนี้ผลสำ�เร็จที่ได้รับมาจากการบริการของ
เจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์แห่งนี้ ที่มีการบริการที่
ดี มีผู้สูงอายุเป็นจำ�นวนมากที่มีความประทับใจต่อ
การบริการของเจ้าหน้าที่ และเห็นประโยชน์ต่อการ
มีสถานสงเคราะห์แห่งนี้ขึ้นมา จึงทำ�ให้มีผู้สูงอายุ
เป็นจำ�นวนมากสมัครใจเข้ามารับบริการในศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุแห่งนี้ และเพิ่มจำ�นวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
จนทำ�ให้บ้านแสนสุขแห่งนี้ ไม่เพียงพอต่อจำ�นวนผู้
สูงอายุที่เข้ามารับบริการ ซึ่งจากการสอบถามพบว่า
ผู้สูงอายุที่มารับบริการจะไม่เคยเจ็บป่วย เพราะมี
ความสุข และสุขภาพก็จะแข็งแรงตามไปด้วย
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มณฑลซื่อชวน เมืองเฉิงตู เขตเวินเจียง
เชื่อมั่นจากคนในชุมชนว่าจะมาช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
ผู้ดูแลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนี้ จะมีหน้าที่ในการ
ดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ารับบริการในทุกๆ วัน โดยมีหน้าทีใ่ น
การจัดกิจกรรมต่างๆ ดังตารางกิจกรรมที่ได้กำ�หนด
ไว้ ล่ ว งหน้ า แต่ ล ะอาทิ ต ย์ อย่ า งไรก็ ต ามกิ จ กรรม
ดังกล่าวจะขึน้ อยูก่ บั ความสมัครใจของผูส้ งู อายุเองว่า
ชอบทำ�กิจกรรมดังกล่าวหรือไม่
เมื่อศึกษาเหตุผลที่เข้ามาทำ�งานศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ Spirit Home นี้ ก็ได้รับคำ�ตอบว่า เป็น
เพราะรักการทำ�งานนี้ และคิดว่าหากตนเองดูแลผู้สูง
อายุได้ดี พ่อแม่ของตนก็จะมีคนดูแลที่ดีด้วย
“ฉันเพิ่งเรียนจบมาด้านนี้โดยตรง และมา
ทำ�งานนีเ้ พราะใจรัก ฉันคิดว่าผูส้ งู อายุกลุม่ นีก้ เ็ สมือน
พ่อแม่ของฉัน หากฉันดูแลพวกท่านดี ก็เหมือนว่า
ฉันได้ดูแลพ่อแม่ที่ดีด้วย ซึ่งฉันก็คาดหวังว่าการที่ฉัน
ดูแลผู้สูงอายุดี ก็จะทำ�ให้มีคนดูแลพ่อแม่ฉันอย่างดี
ด้วยเหมือนกัน”
(เจ้าหน้าที่ประจำ�ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ, หญิง)
Spirit Home ได้รับการพิจารณาจากเมืองเฉิงตูว่า
เป็นหน่วยงานดีเด่นเป็นเลิศในด้านกลุ่มทางสังคม
เมือ่ ปี 2012 ดังนัน้ จึงมีหลายหน่วยงานให้ความสนใจ
และมาศึกษาดูงานใน Spirit Home ชีใ้ ห้เห็นว่าสถาน
สงเคราะห์นี้น่าจะมีรูปแบบการดำ�เนินงานที่ดี และ
เป็นต้นแบบที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ดูแล
ผู้สูงอายุก็มีความรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมาก และ
ดีใจที่ได้รับรางวัล
“พวกเราไม่เคยประกาศให้คนอืน่ รู้ แต่กเ็ คย
แปะเอาไว้ วางรูปเอาไว้ ความรู้สึกก็คือรู้สึกว่าเป็น
เกียรติมากที่ได้ทำ�งานที่นี่”
(เจ้าหน้าที่ประจำ�สถานสงเคราะห์ฯ, หญิง)
นอกจากนีผ้ ลสำ�เร็จทีท่ �ำ ให้ศนู ย์ดแู ลผูส้ งู อายุ
แห่งนี้ประสบความสำ�เร็จและบรรลุเป้าหมายในเรื่อง
การดูแลผู้สูงอายุ คือ ความสุขของผู้สูงอายุที่มารับ
บริการ ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุทุกคนมาเข้ารับบริการโดย

เทศบาลนครซ่างไห่ เขตจิ้งอัน
“เพือ่ ทีจ่ ะได้เข้ามาทำ�อะไรร่วมกัน อยูค่ นเดียวมันจะ
เหงา ลูกๆ หลานๆ ก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วง สบายใจ
กับการทำ�งานได้เต็มที่ โดยเริ่มต้นจากการตื่นเช้า
หกโมง ไปเดินในสวน แล้วก็กลับมากินข้าวที่นี่ตอน
สายๆ คุยกัน ทำ�กิจกรรมเล็กน้อย (อ่านหนังสือพิมพ์
ดูทวี ี เพราะคนทีน่ อี่ ายุมากแล้ว ทำ�กิจกรรมหนักมาก
ไม่ได้) กลับบ้านไปสักพัก หรืออยู่เล่นไพ่นกกระจอก
บางคนก็กลับไปนอนกลางวัน แล้วกลับมากินข้าวเย็น
หรือบางบ้านก็กินกับลูกๆ ที่เลิกงานแล้ว”
“ตัง้ แต่มาอยูท่ นี่ เี่ ป็นกิจวัตรทีต่ อ้ งมา ก็ไม่เคย
ต้องเจ็บไข้ได้ปว่ ยเลย เพราะมีความสุข และสุขภาพก็
จะแข็งแรงตามไปด้วย”
(หญิง 4 คน อายุ 90 ปี, 85 ปี, 82 ปี และ 90 ปี)
1) การบริการของเจ้าหน้าที่ประจำ�บ้านแสนสุข
เจ้าหน้าทีป่ ระจำ�ในบ้านแสนสุขแห่งนีจ้ ะดูแล
ผูส้ งู อายุเป็นอย่างดี มีใจรักในการบริการ ทุม่ เทให้กบั
งาน และดูแลผู้สูงอายุด้วยใจจริงเสมือนเป็นพ่อแม่
ของตน ถึงแม้จะเหนื่อย แต่ก็ยังยิ้มได้ ไม่ท้อ และมี
ความสุขในการทำ�งานทุกวัน การบริการทีด่ แี ละเช่นนี้
นี่เองน่าจะเป็นจุดเด่นของบ้านแสนสุขแห่งนี้ ที่ทำ�ให้
ได้รับรางวัลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ
“เราทำ�จากใจ ไม่ได้แอบแฝง คำ�นึงถึงคนแก่
เป็นอันดับแรก และให้การดูแลคนแก่เหมือนพ่อแม่
ของเราเอง โดยจะให้ความสำ�คัญกับคนที่มีอาการ
ป่วยก่อน”
(เจ้าหน้าที่ประจำ�บ้านพักคนชรา, หญิง)
2) ทำ�เลที่ตั้ง
พืน้ ทีต่ งั้ บ้านแสนสุข เป็นทำ�เลทีอ่ ยูใ่ นชุมชน
ที่เงียบสงบ และอยู่ในบริเวณที่ไม่ไกลจากที่อยู่อาศัย
ของผู้สูงอายุมากนัก ดังนั้นจึงทำ�ให้ผู้สูงอายุสามารถ
เดินทางไปใช้บริการได้ด้วยตนเอง ผู้สูงอายุจึงเกิด
ความรู้สึกคุ้นเคยและรู้สึกเหมือนอยู่บ้านตัวเอง และ
แวดล้อมไปด้วยกลุม่ เพือ่ นทีอ่ ยูใ่ นวัยสูงอายุเหมือนกัน
การที่ผู้สูงอายุไม่ต้องเดินทางไปไกลจากบ้านของตน
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สมัครใจ มีความสุขทั้งทางกาย และจิตใจ ที่ได้รู้จัก
เพื่อนใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และได้มาทำ�กิจกรรมร่วมกัน
“การมาที่บ้าน Spirit Home ทำ�ให้ได้รู้จัก
คนมากขึ้น มีหลายกิจกรรมให้ทำ� รู้สึกมีความสุขมาก
ได้รู้จักคนมากขึ้น”
(ผู้สูงอายุที่มารับบริการ, ชาย 80 ปี)
“การมาอยู่ที่นี่ทำ�ให้พวกเรามีเพื่อน มีสังคม
ได้ใช้ความคิด ดีกว่าการอยู่บ้านเฉยๆ ตามลำ �พัง
ไม่มีเพื่อนรุ่นเดียวกันให้พูดคุย อยู่ที่นี่จึงทำ�ให้มีความ
สุขมากขึ้น”
(ผู้สูงอายุที่มารับบริการ, หญิง 75 ปี)

1) การให้ ก ารบริ ก ารที่ ดี และเป็ น มาตรฐานของ
เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ
2) เจ้าหน้าที่จะมีประสบการณ์ในการทำ�งาน และ
เรียนจบเอกสังคมสงเคราะห์ รวมถึงได้รับการ
อบรมหลักสูตรในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ดังนั้น
จึ ง ทำ�ให้ มี ก ารดู แ ลผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งดี เ ยี่ ย ม และ
ผู้สูงอายุก็มีความสุข
3) กิจกรรมที่ได้จัดบริการให้ผู้สูงอายุจะมีความโดด
เด่น เพราะกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นไพ่
นกกระจอกหรือการทำ�กิจกรรมร่วมกัน จะไม่มกี าร
เกี่ยวข้องกับการพนันทั้งสิ้น
4) การลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุเป็นกิจกรรมที่ Spirit
Home ทำ�เป็นประจำ�ทุกอาทิตย์ เป็นการเข้าถึง
กลุม่ ผูส้ งู อายุทไี่ ม่สามารถมารับบริการได้เอง ดังนัน้
จึงแสดงให้เห็นว่า ศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุนมี้ กี ารบริการ
ที่ทั่วถึงกับผู้สูงอายุทุกกลุ่ม
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ทำ�ให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้ย้ายออกไป
ไกลจากบ้าน เสมือนกับตอนเช้าไปโรงเรียน ไปพบปะ
เพื่อนฝูง ทำ�กิจกรรมร่วมกัน ตอนเย็นก็กลับบ้านไป
อยู่กับครอบครัว ลักษณะการรับบริการการดูแลผู้สูง
อายุแบบไปเช้าเย็นกลับนี้ จะสามารถจัดตั้งขึ้นได้ มี
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอยู่ในบริเวณชุมชนที่อยู่อาศัย ซึ่ง
ทำ�ให้ผู้สูงอายุยังอยู่สิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย จึงทำ�ให้
ผู้สูงอายุมีความสุข
แม้นบ้านแสนสุขจะเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ
แต่ปัญหาที่พบคือ ขาดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ
ถึงแม้ว่าปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุใน
บ้านแสนสุขจะมีเพียง 3 คนเท่านั้น แต่การบริการ
และการดูแลต่างๆ ต่อผู้สูงอายุ ก็ไม่ขาดตกบกพร่อง
มีการบริการทีด่ ี และดูแลด้วยความจริงใจ และความรัก
อย่างไรก็ตามหากมีเจ้าหน้าที่มากขึ้น ก็จะยิ่งทำ�ให้
ดูแลผู้สูงอายุได้ทั่วถึงมากขึ้น
ปั ญ หาอี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ พ บว่ า ขนาดบ้ า น
แสนสุขที่มีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อจำ�นวนผู้สูงอายุ
ที่มารับบริการ ทำ�ให้มีผู้สูงอายุเพียงบางส่วนเท่านั้น
ที่มารับบริการอยู่เป็นประจำ� การแก้ไขปัญหานี้พบ
ว่า เจ้าหน้าทีไ่ ด้ใช้วธิ กี ารเยีย่ มบ้าน เพือ่ เข้าถึงผูส้ งู อายุ
ทุกคน พร้อมกับมีอาสาสมัครเข้ามาช่วยด้วย นอกจาก
นี้ในการขยายขนาดบ้านแสนสุขก็ทำ�ได้ยาก เพราะ
เป็นสถานทีท่ รี่ ฐั จัดหาให้ ดังนัน้ ซึง่ สิง่ ทีท่ ำ�ได้ในอนาคต
คือ การย้ายบ้านแสนสุขไปอยู่ที่อื่น แต่วิธีการนี้ไม่
เหมาะสมกับลักษณะการดูแลผูส้ งู อายุแบบไปเช้าเย็น
กลับ เพราะมีปัญหาเรื่องการเดินทางไปรับบริการ
ของผู้สูงอายุ
“เราก็ไม่รจู้ ะแก้ไขยังไง เพราะได้ทมี่ าแค่นี้ ก็
อาศัยไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มาไม่ได้แทน”
(เจ้าหน้าที่ประจำ�ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ, หญิง)
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ปัญหาที่พบใน Spirit Home คือ ยังมีผู้สูงอายุหลาย
คนในพื้นที่นี้ที่ไม่ได้เข้ามาใช้บริการ เพราะชุมชน
โดยรอบ 4 ชุมชนนี้จะมีผู้สูงอายุมากกว่า 1,000 คน
จึงทำ�ให้ไม่สามารถบริการได้ทวั่ ถึง ในการแก้ไขปัญหา
การให้การบริการทีไ่ ม่ทวั่ ถึงนี้ ทางบ้าน Spirit Home
ได้มีการลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ พร้อมกับอาสาสมัคร
สำ�หรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการได้
ซึ่งก็เป็นวิธีการที่ทำ�ให้ดูแลผู้สูงอายุได้ทั่วถึงขึ้น และ
ทำ�ให้ผู้สูงอายุมีความสุข ถึงแม้ว่าจะอยู่ในบ้านของ
ตนเองก็ตาม

เทศบาลนครซ่างไห่ เขตจิ้งอัน
บ้านแสนสุขนี้เป็นสังคมของผู้สูงอายุสังคมเล็กๆ ที่
เปี่ยมไปด้วยการแบ่งปันความรัก ความสุข ของผู้สูง
อายุด้วยกันเอง เจ้าหน้าที่ที่ดูแล รวมถึงคนในชุมชน
ที่ ใ ห้ ค วามสำ�คั ญ กั บ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ดั ง นั้ น บ้ า น
แสนสุขนี้ก็น่าจะมีความยั่งยืนและดำ�เนินการต่อไป
ได้ หากไม่มีเงินสนับสนุนจากรัฐบาล คนในชุมชนก็
ให้ความสำ�คัญกับสถานที่แห่งนี้ เพราะเป็นสถานที่ที่
เป็นความต้องการของผู้สูงอายุด้วยกันเองที่จะเข้ามา
ทำ�กิจกรรมร่วมกัน คลายความเหงา และพบความสุข
ความสบาย ที่ได้รับจากการดูแลที่นี่ ดังนั้นจึงเชื่อได้
ว่า ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านแสนสุขนี้ จะมีความยั่งยืน
ต่อไป และเป็นสถานที่ที่สนองตอบสถานการณ์การ
เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุจีนได้เป็นอย่างดี
“เพราะสถานทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นความต้องการของ
ผู้สูงอายุด้วยกันเองที่จะเข้ามาร่วมกัน และพบความ
สุขและความสบายที่ได้รับการดูแลที่นี่”
(หัวหน้าประจำ�สถานสงเคราะห์บ้านแสนสุข, หญิง
อายุ 60 ปี)
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การมีอาสาสมัครทีเ่ ป็นคนในชุมชน ในการเข้ามาช่วย
ให้บริการผู้สูงอายุเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถมารับบริการได้นั้น จะทำ�ให้การดำ�เนินการ
ดูแลผู้สูงอายุมีความยั่งยืน และดำ�เนินการต่อไปได้
หากในอนาคตหน่วยงานที่เข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุ
หรือ Spirit Home ได้หยุดดำ�เนินการ ซึ่งอาจเป็น
เพราะการที่มองเห็นว่า ชุมชนนี้มีความเข้มแข็ง และ
ชุมชนสามารถที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนของ
ตนได้ ดังนั้นการทำ�ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ดูแลผูส้ งู อายุในชุมชน จะทำ�ให้พวกเขาเกิดความรูส้ กึ
หวงแหน และความตัง้ ใจทีจ่ ะช่วยกันดูแลคนในชุมชน
ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีหากมีหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวเข้ามา
ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในช่วงแรก และเมื่อชุมชนสามารถยืน
ได้ด้วยตนเอง ก็จะสามารถดำ�เนินการต่อไปได้ ก็จะ
ทำ�ให้ทุกคนในชุมชนหันมาดูแลซึ่งกันและกัน ชุมชน
นั้นก็จะมีความยั่งยืน และมีความสามัคคีขึ้น

ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่ารัฐได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของระบบการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งทั้ง
“บ้านแสนสุข” (Home Care) ในเขตเมือง เทศบาลนครซ่างไห่ เขตจิ้งอัน และ “Spirit Home” ใน
เขตชนบทมณฑลซื่อชวน เมืองเฉิงตู ต่างก็ล้วนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล สังกัด “Min Zheng Ju”
หรือ Civil Affair นอกจากนี้ผู้สูงอายุในบ้านแสนสุขยังได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐเป็นรายบุคคลอีกด้วย
อย่างไรก็ดปี ญ
ั หาทีต่ น้ แบบการการดูแลผูส้ งู อายุจนี ทัง้ สองแห่งต่างก็ประสบเช่นเดียวกันคือ ปัญหาด้าน
บุคลากรซึง่ มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการผูส้ งู อายุ ทัง้ นีค้ วามส�ำเร็จของพืน้ ทีต่ น้ แบบการดูแลผูส้ งู อายุจนี
ทั้งสองแห่ง คือ กิจกรรมและการบริการที่สะท้อนผ่าน การเข้าร่วมของผู้สูงอายุที่มีความตั้งใจ และรวม
ตัวกันมารับบริการ ได้มาท�ำกิจกรรมร่วมกัน ซึง่ สามารถตอบโจทย์กบั สภาพสังคมผูส้ งู อายุในปัจจุบนั ของ
จีนได้เป็นอย่างดี
ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุในลักษณะไปเช้าเย็นกลับของทั้งสองพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
เทศบาลนครซ่างไห่ (Shanghai) เขตจิ้งอัน (Jing’an) และมณฑลซื่อชวน (Sichuan) เมืองเฉิงตู
(Chengdu) เขตเวินเจียง จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งสองพื้นที่ได้ข้อค้นพบดังต่อไปนี้
1) การบริการในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุย่อมมีความแตกต่างกันไปตามบริบทในแต่ละชุมชน และ
ที่มาของการก่อตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เขตจิ้งอัน เริ่มต้นให้ความส�ำคัญกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในปี ค.ศ.
2010 ซึ่งรัฐบาลเขตจิ้งอันได้ลงนามในสัญญาข้อตกลงกับรัฐบาลเทศบาลนครซ่างไห่ให้พัฒนาเขตจิ้งอัน
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เป็นเขตตัวอย่างในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเขตจิ้งอันนี้ (Home Care) เป็น 1 ใน 13
ชุมชนในเทศบาลนครซ่างไห่ ที่ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุประจ�ำปี ค.ศ. 2011 และ
ให้บริการผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตจิ้งอัน ส�ำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเขตเวินเจียง (Spirit Home) นั้น ตั้งขึ้น
โดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ NPO-Non Profit Organization ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อสาธารณะประโยชน์ทั้งต่อผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และคนพิการ ที่เป็นเกษตรกรที่ย้าย
เข้ามาอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีน่ ี้ เนือ่ งจากถูกเวนคืนทีด่ นิ จากรัฐบาล แต่จะเน้นเฉพาะผูส้ งู อายุเป็นหลัก เห็นได้
ว่า ศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุทงั้ สองพืน้ ทีม่ คี วามแตกต่างกันในเรือ่ งของบริการ ผูส้ งู อายุในเขตจิง้ อัน ซึง่ อยูใ่ นเขต
เมืองจะต้องการบริการอาหารจากศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุ ในขณะทีผ่ สู้ งู อายุในเขตเวินเจียงจะต้องการบริการ
อาหารเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะที่ตั้งของ Spirit Home ในเขตเวินเจียง จะตั้ง
ในบริเวณเขตที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ มีความเงียบสงบ ไม่มีรถผ่านไปมา ซึ่งท�ำให้ผู้สูงอายุสามารถเดิน
ไปมาได้งา่ ย ซึ่งท�ำให้ผ้สู งู อายุสามารถเดินกลับไปรับประทานอาหารกลางวันทีบ่ า้ นของตนได้ ในขณะที่
Home Care ในเขตจิง้ อัน จะมีลกั ษณะเป็นตึกสูง รถพลุกพล่าน เพราะอยูใ่ นเขตเมือง จึงท�ำให้ผสู้ งู อายุ
เกิดความยากล�ำบากในการเดินกลับไปรับประทานอาหารกลางวันทีบ่ า้ น ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่จงึ เลือกทีจ่ ะ
รับบริการอาหารกลางวันจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมากกว่า
2) ถึงแม้ว่าการดูแลผู้สูงอายุของทั้งสองพื้นที่จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความเป็นเมือง
แต่จดุ เด่นของศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุทงั้ สองแห่งทีม่ เี หมือนกันคือ การให้บริการด้วยใจรักของเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีความตั้งใจท�ำงานนี้ด้วยใจรัก ไม่ได้นึกถึงเงินเดือนที่จะได้รับ และมีความเข้าใจใน
สภาพสังคมจีนในปัจจุบนั ว่า ผูส้ งู อายุจะต้องอาศัยอยูค่ นเดียว อันเนือ่ งมาจากลูกหลานไปท�ำงานในเมือง
การดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุขเสมือนกับดูแลพ่อกับแม่ของตน ท�ำให้การปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลผู้สูงอายุ
เต็มไปด้วยความรัก และเอาใจใส่ ไม่มปี ญ
ั หาในเรือ่ งการท�ำร้ายผูส้ งู อายุ ทัง้ นีเ้ จ้าหน้าทีด่ แู ลผูส้ งู อายุทเี่ ข้า
มาท�ำงานจะไม่ได้คิดในเรื่องเงิน หรือค่าตอบแทน ท�ำด้วยความสมัครใจ ซึ่งมีเหตุปัจจัยในการท�ำงานนี้
คือ
		 2.1) เป็นคนรักเด็ก รักที่จะดูแลผู้สูงอายุเสมือนเป็นพ่อแม่ของตน ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระ
ที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุ
		 2.2) มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ หรือการดูแลเด็กมาก่อน เช่น เป็นครูอนุบาล
		 2.3) ภูมหิ ลังของครอบครัวทีต่ อ้ งอาศัยอยูห่ า่ งไกลพ่อแม่ จึงท�ำให้มคี วามเชือ่ ว่า “หากตนเอง
ดูแลผู้สูงอายุได้ดี ก็เหมือนว่าได้ดูแลพ่อแม่ที่ดีด้วย รวมทั้งพ่อแม่ของตนก็จะมีคนดูแลที่ดีด้วยเช่นกัน”
3) การเปลี่ยนผ่านสังคมจีนจากครอบครัวใหญ่มาเป็นครอบครัวเดี่ยวตามนโยบายลูกคนเดียว
ท�ำให้ผู้สูงอายุมีรูปแบบการอยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงไป การอยู่คนเดียว หรืออยู่กันโดยล�ำพังของผู้สูงอายุ
จึงพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนในรูปแบบต่างๆ จึง
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคมจีนปัจจุบัน เพื่อรองรับผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแลทั้งในลักษณะ
แบบไปเช้าเย็นกลับหรือการอยูอ่ าศัยประจ�ำในศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุ อย่างไรก็ตามจากการศึกษานีพ้ บว่า รูปแบบ
การอยู่อาศัยแบบไปเช้าเย็นกลับของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั้งสองแห่งนี้ สามารถรองรับผู้สูงอายุในชุมชน
ได้เป็นอย่างดี เพราะลักษณะการตั้งศูนย์ดูแลฯ จะอยู่ในชุมชนที่ผู้สูงอายุสามารถเดินมารับบริการเอง
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ได้ ดังนั้นจากการศึกษาจึงพบว่าผู้สูงอายุเกือบทุกคนจะเดินมารับบริการด้วยตนเองในตอนเช้า และ
เดินกลับเองในตอนเย็น ซึ่งท�ำให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุข ที่ยังคงได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆ ไม่ต้อง
ไปอาศัยอยู่ที่อื่น อีกทั้งยังได้มีสังคมเพื่อนใหม่ที่มีอายุใกล้เคียงกัน มาท�ำกิจกรรมร่วมกัน เสมือนกับมา
โรงเรียนในตอนเช้าและกลับตอนเย็น
เมื่อเปรียบเทียบการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทยในลักษณะไปเช้าเย็นกลับแล้วจะคล้ายคลึง
กับชมรมผู้สูงอายุที่มีอยู่ในทุกต�ำบลของประเทศไทย ที่มีลักษณะการดูแลผู้สูงอายุทางด้านสังคม โดย
ให้มาร่วมกันท�ำกิจกรรม อย่างไรก็ตามสิ่งที่มีความแตกต่างกันคือ กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุจะไม่ได้
มีเป็นประจ�ำทุกวัน โดยปกติแล้วในแต่ละต�ำบลจะมีจัดขึ้นเดือนละครั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาท�ำกิจกรรม
ร่วมกัน นอกจากนี้ยังพบว่า ลักษณะการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุไทย จะไม่ได้เดินมา
เข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองเท่าไรนัก ส่วนมากจะมีลูกหลานมาส่ง และมารับกลับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ศูนย์กลางหรือสถานทีต่ งั้ ส�ำหรับท�ำกิจกรรมของชมรมผูส้ งู อายุอาจอยูไ่ กลเกินกว่าทีผ่ สู้ งู อายุจะเดินทาง
มาเองได้ นอกจากนีจ้ ะพบว่าบริบทของสังคมไทยและสังคมจีนมีความแตกต่างกันในเรือ่ งของรูปแบบการ
อยูอ่ าศัย ผูส้ งู อายุไทยจะยังคงอาศัยอยูก่ บั ลูกหลาน และชอบทีจ่ ะอยูก่ บั บ้าน ไม่ตอ้ งการทีจ่ ะเดินทางไป
ไหน แตกต่างกับผูส้ งู อายุจนี ทีม่ คี วามกระตือรือร้นมารับบริการด้วยตนเอง ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ท�ำเลทีต่ งั้
ของศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุมคี วามส�ำคัญเป็นอย่างมากทีจ่ ะท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี วามต้องการมารับบริการหรือไม่
ทั้งนี้ก็ย่อมขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมที่แตกต่างกันนั่นเอง
4) สาขาที่เรียนจบของผู้ดูแลในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีความส�ำคัญต่อการให้การบริการผู้สูงอายุ
จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ต้นแบบทั้งสองแห่งจะเรียนจบสาขาที่เกี่ยวกับการดูแล
ผูส้ งู อายุโดยตรง นัน่ คือ สาขาสังคมสงเคราะห์ ทัง้ นีก้ ารมีผดู้ แู ลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ และมีความรูใ้ นเรือ่ ง
การดูแลผูส้ งู อายุ จะท�ำให้มกี ารดูแลผูส้ งู อายุดว้ ยใจรัก และมีจติ วิญญาณในการดูแลผูส้ งู อายุ ซึง่ จะส่งผล
โดยตรงต่อสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการอีกด้วย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์
ดูแลผูส้ งู อายุทกุ คนจะผ่านกระบวนการอบรมในเรือ่ งการดูแลผูส้ งู อายุกอ่ นจะเข้ามาท�ำงานเพือ่ ดูแลผูส้ งู
อายุจริง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดูแลผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐาน และการบริการที่เป็นมืออาชีพ
5) การให้การบริการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นหัวใจในการดูแลผู้สูงอายุจีน ส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่ไม่สามารถมารับบริการได้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งท�ำให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกว่าตนเองไม่ถูกทอดทิ้ง
ซึง่ ศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุทงั้ สองแห่ง ทีเ่ ป็นอยูใ่ นเมืองและชนบทได้ให้ความส�ำคัญกับการเยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุ
และมีการจัดตารางไปเยี่ยมบ้านในทุกอาทิตย์ สัปดาห์ละสองครั้ง
6) การมีอาสาสมัครในชุมชนเข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุทั้งในศูนย์และการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ท�ำให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างชุมชนและภาครัฐในการ
เข้ามามีบทบาทเพือ่ ช่วยเหลือและดูแลคนในชุมชนของตน การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามาเป็นอาสา
สมัครนัน้ นอกจากจะท�ำให้เกิดความสามัคคีกนั ในชุมชน และการได้พบปะ ท�ำความรูจ้ กั กับคนในชุมชน
เดียวกันแล้ว ยังท�ำให้เกิดความเอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะส่งผลท�ำให้การดูแลผู้สูงอายุนี้
มีความยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต หากภาครัฐทีเ่ ป็นผูม้ าตัง้ ศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุดงั กล่าวได้ออกไปจากพืน้ ทีเ่ พือ่
ไปจัดบริการให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่แห่งอื่น คนที่เป็นอาสาสมัครเองก็จะสามารถสานต่อเจตนารมย์การ
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ให้บริการผูส้ งู อายุดงั กล่าวได้ ดังนัน้ การมีอาสาสมัครเข้ามาร่วมท�ำกิจกรรมต่างๆ หรือช่วยดูแลผูส้ งู อายุ
นี้เป็นสิ่งที่ดี และสมควรที่จะน�ำเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ ในขณะที่สังคมไทย ก็จะมีอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (มผส.) ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ เฝ้าระวังและเตือนภัย รวมทั้ง
การจัดบริการและสวัสดิการ แต่หากเปรียบเทียบรูปแบบของกิจกรรมในการเยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุของสังคม
จีนกับไทยจะมีความแตกต่างกัน คือ มผส.ของไทย จะมีการแต่งตั้งต�ำแหน่งอย่างเป็นทางการ หมู่บ้าน
ละหนึ่งคน แต่ มผส.ของจีน จะไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ แต่มีอาสาสมัครจ�ำนวนมากที่มีความ
ตั้งใจเข้ามาดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้ลักษณะกิจกรรมก็ยังมีความแตกต่างกัน คือ มผส.ไทย จะเป็นการ
ไปเยี่ยมบ้านเพื่อพูดคุย ช่วยเหลือ และจัดบริการ สวัสดิการต่างๆ แต่ในขณะที่ มผส.จีน จะมีการท�ำ
กิจกรรมที่นึกถึงความต้องการ และความชอบของผู้สูงอายุเป็นหลัก จะไม่ได้เน้นบริการและสวัสดิการ
เพียงอย่างเดียว แต่เน้นการให้การบันเทิง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุข เช่น การร้องเพลง เต้นร�ำ เล่นไพ่
หรือเล่นเกมส์ ตามความชอบของผู้สูงอายุแต่ละคน ดังนั้นในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน มผส.ไทย อาจน�ำ
กิจกรรมของ มผส.จีน ดังกล่าวไปปรับใช้กับผู้สูงอายุไทย โดยเฉพาะในเรื่องการให้ความบันเทิงใจ เพื่อ
ให้ผู้สูงอายุคลายความเหงา ซึ่งจะท�ำให้ผู้สูงอายุมีความสุขมากขึ้น
7) ในการจัดที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุของจีน โดยเฉพาะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่อยู่ใน
คอนโดมีเนียม จะมีการจัดสรรห้องพักโดยนึกถึงสภาพร่างกาย และสุขภาพของผูส้ งู อายุเป็นส�ำคัญ นัน่ คือ
ส�ำหรับผู้สูงอายุหรือประชาชนที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรง ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง รัฐบาล
จะมีการจัดสรรโดยให้อาศัยอยู่ในชั้นล่าง และส�ำหรับผู้สูงอายุที่สามารถช่วยตัวเองได้ ก็จะอาศัยอยู่ชั้น
ที่สูงขึ้น

กิจกรรมทางสังคม: ความเข้าใจ และปัจจัยที่สนับสนุนให้ผู้สูงอายุจีนมีศักยภาพ

การศึกษาเพื่อท�ำความเข้าใจกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุในประเทศจีนเล็งเห็นความส�ำคัญ
ที่จะท�ำความเข้าใจกิจกรรมทางสังคมที่มีอยู่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้ช่วยสนับสนุน
ให้พวกเขามีศักยภาพ เพื่อน�ำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ส�ำหรับประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต
“กิจกรรมสังคมของผู้สูงอายุ” ต่างมุ่งเป้าไปที่ความมีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าของ
ผูส้ งู อายุทงั้ สิน้ กิจกรรมทางสังคมของผูส้ งู อายุจงึ มีรปู แบบทีก่ ว้างขวางเป็นกิจกรรมในแง่ของการมีสว่ น
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคมพื้นฐานในรูปแบบของการพบปะ พูดคุย หรือกิจกรรม
รวมกลุ่มในลักษณะของการออกก�ำลังกาย สังสรรค์ อาสาสมัคร ทั้งนี้ทั้งนั้นกิจกรรมทางสังคมไม่ว่าใน
รูปแบบใด จะเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้สขุ ภาพของผูส้ งู อายุ ทัง้ ทางร่างกาย และจิตใจ มีแนวโน้มเป็นไปในทางทีด่ ี
ยิง่ ขึน้ ช่วยท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี วามพึงพอใจในชีวติ ทัง้ นีเ้ พราะการเข้าร่วมกิจกรรมของผูส้ งู อายุใดๆ ก็ตาม
หมายถึงผู้สูงอายุเหล่านั้นได้มีตัวตน มีบทบาทอยู่ในสังคมระดับหนึ่ง กล่าวได้ว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นให้กับ
ผูส้ งู อายุนนั้ มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ กระตุน้ ให้ผสู้ งู อายุได้มกี ารรวมตัวกัน เพือ่ พัฒนาตนเอง รวมถึงพัฒนาสังคม
ใช้เวลาว่างไปกับการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ เพือ่ ให้มสี งิ่ ยึดเหนีย่ ว โดยมีสถาบันครอบครัว และชุมชน
เป็นสถาบันพื้นฐานในการด�ำเนินการและให้การสนับสนุน
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การจัดกิจกรรมส�ำหรับผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุในจีนจากการลงพื้นที่ศึกษาผ่านการสังเกต
นั้น เป็นการจัดกิจกรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุได้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม จิตใจ และการปรับเปลีย่ นบทบาทของตนในสังคม ในระดับทีผ่ สู้ งู อายุสามารถด�ำรงตนอยู่
ในสังคมได้อย่างเป็นสุขตามอัตภาพ นอกจากนัน้ ยังจัดขึน้ เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุได้ลดความรูส้ กึ เหงา ความเปล่า
เปลีย่ วเดียวดาย และความรูส้ กึ อ้างว้างลง ท�ำให้ผสู้ งู อายุเกิดความรูว้ า่ ตนยังมีคณ
ุ ค่า และยังมีประโยชน์
ต่อสังคม และชุมชนของตน และยังมีเป้าหมายเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาทักษะ
ในด้านต่างๆ เป็นต้น
จากการส�ำรวจภาคสนามพบว่า มีปจั จัยทีส่ ง่ เสริมให้ผสู้ งู อายุมศี กั ยภาพ หรือส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุ
ออกมาเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1) สุขภาพ
สุขภาพถือเป็นปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญส�ำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางสังคม กล่าวได้ว่า
เป็นเสมือนบันไดขั้นแรก สู่การน�ำไปสู่ขั้นต่อๆ ไป หากผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นปัจจัย
พื้นฐานที่ดีแล้ว ก็ย่อมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุค้นหากิจกรรมให้กับตนเองเพิ่มเติม การก้าวออกมาเป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมในที่สาธารณะจึงเริ่มต้นจากปัจจัยพื้นฐานด้านสุขภาพเป็นส�ำคัญ
สังเกตได้ว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมในที่ต่างๆ นั้น ล้วนเป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายแข็งแรง
คล่องแคล่ว เคลื่อนไหวได้อย่างกระฉับกระเฉง มีความสุข สนุกสนานไปกับกิจกรรมที่ตนเองเป็นส่วน
หนึ่ง ไม่เพียงเท่านั้น การยิ่งเข้าร่วมอย่างสม�่ำเสมอ ก็ยิ่งส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นทั้งกายและใจ
รวมถึงได้มีความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุคนอื่นๆ ในวัยเดียวกันอีกด้วย
2) สถานที่ตั้งและระยะทาง
สถานที่ตั้งและระยะทาง เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออกไปเข้าร่วมกิจกรรมในที่ต่างๆ
กล่าวคือ ผู้สูงอายุต้องคาดเดาถึงระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง ความใกล้ไกลของกิจกรรมที่จะเข้าร่วม
โดยค�ำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วเป็นส�ำคัญ
อย่างไรก็ดี การเดินทางในเขตเมืองอย่างจิ้งอัน ถือว่ามีความสะดวกสบาย และทั่วถึงมากพอ
สมควรทั้งรถเมลล์ และรถไฟใต้ดิน แต่ปัจจัยที่ส�ำคัญอีกประการคือ กิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุใน
เขตจิ้งอันนี้ กระจายตัวอยู่มากในทุกๆ ที่ รวมถึงรวมตัวกันอยู่มากในใจกลางเมืองที่ถนนหนานจิง ท�ำให้
ระยะทางของสถานทีต่ งั้ ทีจ่ ะต้องออกมาเข้าร่วมกิจกรรม มิใช่อปุ สรรคส�ำคัญ ผูส้ งู อายุสว่ นมากใช้การเดิน
ออกมาท�ำกิจกรรมในทีท่ ใี่ กล้กบั ทีพ่ กั ของตนเองมากกว่าจะเลือกเดินทางไปในทีไ่ กลออกไป จึงส่งผลให้
เราสามารถพบเห็นกิจกรรมทางสังคมได้ง่าย และพบเห็นในจ�ำนวนมากในเขตเมือง
ในทุกวันนีห้ ากเราสังเกตให้ดจี ะพบว่าเมือ่ มีคนเดินผ่านมาทุกๆ 10 คนจะพบผูส้ งู อายุเดินปะปน
มา 1 คนโดยเฉลีย่ ให้เราพบเห็นเสมอ ผูส้ งู อายุทวี่ า่ นีจ้ ะมีอายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไป จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรา
ก�ำลังอยูใ่ นสภาวะของสังคมผูส้ งู อายุแล้ว อายุทวี่ า่ จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตวั เลขเท่านัน้ แต่ตอ้ งตระหนักถึง
สภาวะกาย สภาวะจิต การเปลีย่ นแปลงสถานะด้านอืน่ ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ภายหลังอายุ 60 ปีหรือวัยเกษียณ
ไปแล้วด้วย ด้วยวิวฒ
ั นาการด้านการแพทย์ท�ำให้ผคู้ นมีอายุยนื ยาวมากขึน้ และในขณะเดียวกันการมีอายุ
ยืนยาวได้ต้องมีปัจจัยหลายด้านมาประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรง การดูแล
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สุขภาพจิตให้สมบูรณ์และมีความสุข เป็นสิง่ ส�ำคัญมากทีง่ านวิจยั ในครัง้ นีต้ อ้ งเกิดขึน้ เพราะไม่วา่ จะเป็น
พ่อแม่ของเรา ญาติของเรารวมถึงตัวเราเอง ก็จะต้องถึงวันของค�ำว่า “ผู้สูงอายุ” ซึ่งในประเทศไทยของ
เรามีภาพของการดูแลผู้สูงอายุอยู่บ้างแต่หากต้องการความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเสมือนการต่อจิ๊กซอภาพของ
ความสุขให้กับผู้สูงอายุเราจึงต้องศึกษาวิธีการ กระบวนการการดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศเพื่อน�ำมา
ปรับใช้กับผู้สูงอายุในประเทศไทยของเรา ซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ซึ่ง
แน่นอนว่าจะต้องมีผู้สูงอายุจำ� นวนมากเช่นกัน การจัดการด้านการส่งเสริมกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุที่มี
จ�ำนวนมากๆ เหล่านีม้ คี วามน่าสนใจอย่างมาก ในการศึกษาครัง้ นีเ้ พือ่ ดูกจิ กรรมของผูส้ งู อายุในเขตพืน้ ที่
เขตเมือง ศึกษาในเมืองช่างไห่ เขตจิ้งอัน และพื้นที่กิจกรรมผู้สูงอายุในชนบทที่เมืองเฉิงตู เขตเวินเจียง
โดยพบว่ากิจกรรมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นทั้ง 2 เมือง ท�ำเพื่อให้มีการแสดงถึงศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่มี
คุณค่าของผู้สูงอายุ ที่ยังคงมีความหมายทั้งสิ้น ทั้งที่เป็นในรูปแบบของกิจกรรมทางสังคมแบบทั่วไปที่
พบเห็นทั้งในเขตเวินเจียงและเขตจิ้งอัน เช่น การร�ำไทเก็ก การเต้นร�ำ การร้องเพลง การร�ำพัด การเต้น
แอโรบิค เป็นต้น และกิจกรรมทางสังคมกรณีเฉพาะคือ กิจกรรมหาคู่ให้บุตรเกิดขึ้นที่ช่างไห่ ผู้สูงอายุที่
ออกมาร่วมกิจกรรมทุกคนมาด้วยความเต็มใจ สมัครใจมาเพือ่ พาพบปะพูดคุยกันและท�ำกิจกรรมร่วมกัน
นอกจากได้พบเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันแล้ว การแสดงความสามารถในพื้นที่สาธารณะที่มีอยู่ทุกมุมเมือง
เช่น ความสามารถในการเต้นร�ำของผู้สูงอายุ การร้องเพลงของผู้สูงอายุ ท�ำให้ผู้คนที่ผ่านไปมาจ�ำนวน
มากไม่ว่าจะเป็น เด็ก วัยรุ่น หรือวัยเดียวกันหยุดชมและชื่นชมในความสามารถของผู้สูงอายุเหล่านั้น
สร้างความรู้สึกภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเองให้เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเหล่านั้นได้
นอกจากนี้รัฐบาลของจีนยังสนับสนุนโครงการต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างลาน
กิจกรรมสาธารณะ เครื่องออกก�ำลังกายกลางแจ้ง ซึ่งเป็นการแสดงทางสัญลักษณ์ว่า รัฐบาลผลักดัน
ให้ประชาชนได้มีพื้นที่ในการออกก�ำลังกายและพร้อมสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้ร่วม
กิจกรรมทางสังคมและด้านสุขภาพในเขตใกล้บา้ นซึง่ พบเห็นได้ทงั้ พืน้ ทีเ่ ขตเมืองทีเ่ มืองช่างไห่ เขตจิง้ อัน
และเมืองเฉิงตู เขตเวินเจียง กิจกรรมผูส้ งู อายุทที่ ำ� ไม่วา่ จะเป็นการร�ำไทเก็ก เต้นร�ำ เต้นแอโรบิค ฯลฯ จะ
มีความคล้ายคลึงกันแต่มคี วามแตกต่างกันด้านพืน้ ที่ และการปฏิสมั พันธ์กบั คนกลุม่ อืน่ หรือวัยอืน่ ๆ กล่าว
คือ ในเมืองช่างไห่เป็นลักษณะของเทศบาลนคร มีตึกสูงใหญ่ ห้างสรรพสินค้าและมีผู้คนเดินมากมาย
ลานกิจกรรมของผู้สูงอายุจึงเป็นบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าที่มีผู้คนหลากหลายวัยทั้งมาเดินเล่นและ
มาจับจ่ายสินค้า การท�ำกิจกรรมของผู้สูงอายุจึงมีลักษณะคล้ายเป็นลานแสดงไปโดยปริยาย เช่น การ
ร้องเพลง การเต้นร�ำ มีผู้แสดงและมีผู้ชม มีเสียงปรบมือให้กับผู้สูงอายุเหล่านั้นที่ถูกจ้องมองด้วยความ
รู้สึกถึงความสามารถที่ผู้สูงอายุมี และผู้สูงอายุก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ตนเองมีความสามารถได้รับค�ำชมเสียง
ปรบมือมีคนหยุดดู หยุดมอง จึงท�ำให้เกิดปฏิสัมพันธ์และความคาดหวังที่ดีของผู้สูงอายุ ผลที่ได้รับคือ
ความสุขกาย สุขใจ สุขภาพกายสมบูรณ์ สุขภาพใจแข็งแรง ในขณะที่พื้นที่สาธารณะในการท�ำกิจกรรม
ของผู้สูงอายุในเมืองเฉิงตู เขตเวินเจียง ซึ่งเป็นพื้นที่เขตชนบทการท�ำกิจกรรมของผู้สูงอายุจะท�ำบริเวณ
ลานสวนสาธารณะริมแม่น�้ำ ที่ขนาบไปด้วยถนนทั้งสองฝั่งของแม่น�้ำ จึงเป็นการรวมตัวเพื่อท�ำกิจกรรม
เพือ่ สุขภาพลักษณะเป็นกลุม่ ๆ กระจายตัวทัว่ บริเวณริมแม่น�้ำ แสงสว่างมีไม่มากนักเมือ่ เทียบกับทีเ่ มือง
ช่างไห่ เขตเวินเจียง จึงเป็นการท�ำกิจกรรมเพื่อพบเจอเพื่อนในวัยเดียวกันรวมถึงเพื่อสุขภาพกายและ
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สุขภาพใจเป็นประเด็นส�ำคัญส�ำหรับที่นี่ ด้วยลักษณะความเป็นเมืองของช่างไห่จึงท�ำให้เกิดกิจกรรมที่
มีผู้สูงอายุจ�ำนวนมากมายมารวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมเฉพาะ เช่นการหาคู่ให้บุตร ท� ำให้ผู้สูงอายุใน
เขตพื้นที่อื่นๆ ที่มีความต้องการคล้ายคลึงกันและไม่มีกิจกรรมนี้สนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมใน
เทศบาลนครแห่งนี้ รวมถึงเมื่อมีกลุ่มผู้สูงอายุจากที่ต่างๆ สนใจเข้ามาในท�ำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมเฉพาะหรือกิจกรรมทั่วไปในเมืองเช่างไห่ จึงท�ำให้มีการสร้างมหาวิทยาลัยของผู้สูงอายุเพื่อ
เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ การท�ำกิจกรรมเข้าร่วมทางสังคมให้กับผู้สูงอายุ จึงมองได้ว่ากิจกรรมของ
ผูส้ งู อายุในเขตเมืองจะมีหลากหลายและรองรับความต้องการของผูส้ งู อายุมากกว่าเขตชนบท จากการลง
พืน้ ทีภ่ าคสนามในครัง้ นีห้ ากน�ำมาเปรียบเทียบการท�ำกิจกรรมในผูส้ งู อายุในประเทศไทยแล้ว อาจกล่าว
ได้ว่าความคิดด้านปัจเจกชนของผู้สูงอายุที่แสดงออกในที่สาธารณะของจีนมีความแตกต่างจากไทย ไม่
ว่าจะเป็นกิจกรรม การเต้นร�ำ ร�ำพัด การเต้นแอโรบิค หรือหลายๆ กิจกรรมเป็นกิจกรรมทีอ่ าศัยการรวม
กลุ่ม และความกล้าแสดงออก ซึ่งบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ท�ำให้กิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้รับความสนใจ
จากตัวผู้สูงอายุเอง เช่น อายที่จะออกไปเต้นยกแข้งยกขาข้างนอกบ้าน เป็นต้นจึงท�ำให้การท�ำกิจกรรม
ของผู้สูงอายุของไทยจึงพบเห็นได้ไม่มากเท่ากับประเทศจีน
กิจกรรมจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ มโนทัศน์ของการท�ำกิจกรรม (Activity Theory) มองว่า ผู้สูงอายุจะ
มีความสุขทั้งกายและใจได้ หากมีการท�ำกิจกรรมและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และกิจกรรมก็จะท�ำให้
ด�ำเนินชีวติ อย่างมีความสุขและรูส้ กึ ว่าตนมีประโยชน์ และการทีม่ นุษย์เป็นสัตว์โลกทีต่ อ้ งการสังคมและ
การมีส่วนร่วมไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตาม ดังนั้นเราจึงจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญในการจัดกิจกรรมให้กับ
ผูส้ งู อายุในระดับมหภาคและระดับจุลภาค ระดับมหาภาครัฐบาลควรให้การสนับสนุนโครงการกิจกรรม
เพือ่ ผูส้ งู อายุ จัดพืน้ ทีส่ าธารณะและสนับสนุนเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมกิจกรรมให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมสามารถ
เข้าถึงกิจกรรมได้ง่าย ในระดับจุลภาคเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการท�ำกิจกรรม ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
เข้าใจในการท�ำกิจกรรมสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับการท�ำกิจกรรมและการมองตนเองให้มีคุณค่าใน
วัยหลังเกษียณอายุ ความส�ำเร็จของการส่งเสริมกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุไม่เพียงท�ำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
กาย สุขภาพใจที่ดีแล้ว พื้นที่สาธารณะที่มีผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมในหลายๆ แห่งจะท�ำให้เป็นที่น่าอยู่
มีความคึกคักรื่นเริงและดูไม่เงียบเหงากับประชาชนในทุกๆ วัย

สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล

สังคมจีนและสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงอายุ” แล้วเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาและก�ำลังเดิน
ไปสู่ความเป็น “สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์” ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเช่นเดียวกัน หากแต่วิธีการในการ
เตรียมความพร้อมหรือการให้ความดูแลผู้สูงอายุในสังคม ซึ่งหลักเกณฑ์หนึ่งที่ใช้ในการแบ่งการได้รับ
สิทธิประโยชน์เมื่อยามชราคือการประกอบอาชีพก่อนวัยเกษียณที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น
เจ้าหน้าที่ที่ท�ำงานให้กับราชการมีระบบการดูแลอย่างหนึ่ง คนที่ทำ� งานให้กับภาคเอกชนมีระบบการ
ดูแลอย่างหนึ่ง คนทั่วไปที่ไม่ได้ท�ำงานให้กับสองกลุ่มแรก (ไม่) มีระบบการดูแลอีกอย่างหนึ่ง ด้วยระบบ
การดูแลที่มีความแตกต่างกันย่อมต้องส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ที่สูงอายุเมื่อยามชรามีความแตกต่าง
กันออกไปด้วย
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“สังคมสูงอายุ” ที่หมายถึง สังคมที่มีแต่คนสูงอายุ อาจจะไม่ใช่ปัญหาหากรัฐสามารถจัด
“ระบบสวัสดิการ” เพื่อให้ความคุ้มครองดูแลทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และที่อยู่อาศัย
ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มคนแต่หากการให้ส�ำคัญกับการ
ดูแลผู้สูงอายุนั้นอยู่บนพื้นฐานของการค� ำนึงถึงการใช้ชีวิตภายหลังจากเกษียณที่ควรจะเป็นตาม
อัตภาพและมีคุณภาพควบคู่กันเชื่อได้ว่าคนสูงวัยก็ไม่ใช่ปัญหา การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือสังคมสูงอายุ
โดยสมบูรณ์ที่ซึ่งในสังคมจะมีแต่คนสูงอายุในอนาคตอันใกล้และมีจ�ำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกของ
จีนนั้นเริ่มมาตั้งแต่ช่วงของการปฏิวัติวัฒนธรรมระหว่างปี ค.ศ. 1966-1976 โดยรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
เป็นผู้รับผิดชอบจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและสวัสดิการสังคม จนกระทั่งถึงปัจจุบันที่อยู่ในความดูแลของ
หน่วยงานทีใ่ ช้ชอื่ ว่า China National Working Commission on Ageing (CNWCA) ภายใต้กระทรวง
แรงงานและความมั่นคงทางสังคมหรือ Ministry of Labor and Social Security (MOLSS) โดยมี
กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดูแลผู้สูงอายุทั้งประเทศอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งก�ำหนดไว้
อย่างชัดเจนข้อหนึ่งว่า ผู้สูงอายุจีนทุกคนจะต้องได้รับความคุ้มครองดูแล
นอกจากประเด็นเรื่องของการจัดระบบสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุในภาพรวมของประเทศจีนแล้ว
การศึกษาระบบดูแลผู้สูงอายุที่เป็น “ต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ” หรือระบบที่เรียกว่า “Virtual
Ageing Care System” เพือ่ ศึกษาในเขตพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการดูแลผูส้ งู อายุ ซึง่ สามารถ
น�ำมาเป็นแบบอย่างและปรับใช้ดว้ ยการสร้างและพัฒนาระบบการดูแลผูส้ งู อายุในสังคมไทยให้สามารถ
ดูแลได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยในสังคมไทยปัจจุบัน มีแรงงานที่ก�ำลังจะเป็นผู้สูงอายุ
ในอนาคตมากกว่าร้อยละ 65 ยังไม่ได้รับความคุ้มครองดูแล มีเพียงร้อยละ 10 ซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการ
เท่านั้นที่ได้รับการดูแลอย่างดีจากรัฐ ที่เหลือได้ชื่อว่ามีแต่ยังไม่ดีภายใต้กองทุนประกันสังคม
ประเด็นสุดท้ายคือ “กิจกรรมทางสังคม” ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีบทบาท
ทางสังคมในเชิงบวกภายในชุมชน การมีมาตรการทางสังคมเพือ่ รองรับสถานการณ์ทจี่ ะเกิดขึน้ ในสังคม
สูงวัยควบคู่กันกับมาตรการทางเศรษฐกิจจะท�ำให้รัฐและสังคมแก้ไขสถานการณ์ของสังคมสูงวัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน�ำมาปรับใช้กับสถานการณ์สังคมสูงอายุของ
ประเทศไทยในมิติทางสังคมได้เป็นอย่างดี
การจัดการดูแลผูส้ งู อายุในจีนทีน่ า่ สนใจเป็นต้นแบบของการดูแลผูส้ งู อายุทไี่ ด้พบจากการศึกษา
ในครัง้ นีท้ งั้ ในเขตเมือง ทีเ่ ทศบาลนครซ่างไห่ (Shanghai) เขตจิง้ อัน (Jing’an) และเขตชนบท ทีม่ ณฑล
ซื่อชวน (Sichuan) เมืองเฉิงตู (Chengdu) เขตเวินเจียง (Wengjiang) พบว่า 1) การบริการในศูนย์
ดูแลผู้สูงอายุมีความแตกต่างกันไปตามบริบทในแต่ละชุมชน ที่มาของการจัดตั้ง และลักษณะที่ตั้งของ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่า ผู้สูงอายุในเมืองจะมีความต้องการการบริการในเรื่องอาหารมากกว่าผู้สูง
อายุในชนบท 2) จุดเด่นของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั้งสองแห่งที่มีเหมือนกันคือ การให้บริการด้วยใจรักของ
เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีความตั้งใจท�ำงานนี้ด้วยใจรัก ไม่ได้นึกถึงเงินเดือนที่จะได้รับ
โดยมีเหตุจูงใจให้มาท�ำงานนี้เพราะ 2.1) เป็นคนรักเด็ก รักที่จะดูแลผู้สูงอายุเสมือนเป็นพ่อแม่ของตน
ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุ 2.2) มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ หรือการดูแลเด็ก
มาก่อน เช่น เป็นครูอนุบาล 2.3) ภูมหิ ลังของครอบครัวทีต่ อ้ งอาศัยอยูห่ า่ งไกลพ่อแม่ จึงท�ำให้มคี วามเชือ่
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ว่า “หากตนเองดูแลผูส้ งู อายุได้ดี ก็เหมือนว่าได้ดแู ลพ่อแม่ทดี่ ดี ว้ ย รวมทัง้ พ่อแม่ของตนก็จะมีคนดูแลที่
ดีดว้ ยเช่นกัน” 3) การเปลีย่ นผ่านสังคมจีนจากครอบครัวใหญ่มาเป็นครอบครัวเดีย่ วตามนโยบายลูกคนเดียว
ท�ำให้ผู้สูงอายุมีรูปแบบการอยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงไป การอยู่คนเดียวของผู้สูงอายุ ท�ำให้รูปแบบการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เช่น การมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น 4) สาขาที่
เรียนจบของผู้ดูแลในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีความส�ำคัญต่อการให้การบริการผู้สูงอายุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจ�ำ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุผ่านการอบรมในเรื่องการดูแล ก็จะท�ำให้มีการบริการที่ดี ได้มาตรฐาน และเป็น
มืออาชีพ 5) การเยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุ ถือว่าเป็นหัวใจในการดูแลผูส้ งู อายุจนี ทีไ่ ม่สามารถมารับบริการได้ที่
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งท�ำให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกว่าตนเองไม่ถูกทอดทิ้ง 6) การมีอาสาสมัครในชุมชน
เข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุ ท�ำให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างชุมชนและภาครัฐในการเข้ามามีบทบาท
ร่วมกันในการดูแลคนในชุมชน ซึง่ จะท�ำให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีความรูส้ กึ เป็นเจ้าของชุมชน รวม
ทั้งท�ำให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 7) รัฐบาลจีนจะให้ความส�ำคัญกับผู้สูงอายุในเรื่องการจัดที่อยู่
อาศัย โดยนึกถึงสภาพร่างกายและสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นส�ำคัญ เช่น ผู้สูงอายุที่ไม่แข็งแรง หรือไม่
สามารถเคลื่อนไหวตนเองได้ จะให้อาศัยอยู่ชั้นล่าง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
นอกจากการมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่น่าสนใจแล้ว กิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุที่พบในจีน
มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง ปัจจัยที่ทำ� ให้เกิดกิจกรรมทางสังคมซึ่งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพ ท�ำให้
พวกเขามีความสุขใจ สุขภาพกายทีด่ ใี นบัน้ ปลายชีวติ พบการท�ำกิจกรรมทีห่ ลากหลายทัง้ ในเขตเมืองและ
ในเขตชนบท โดยมีองค์ประกอบที่ท�ำให้เกิดกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุในจีนดังนี้ 1) กิจกรรมของ
ผูส้ งู อายุแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ลักษณะแรกกิจกรรมแนวสันทนาการและนันทนาการ ได้แก่ กิจกรรม
เต้นแอโรบิค เต้นร�ำ ร�ำไทเก็ก ประสานเสียงร้องเพลง กิจกรรมดนตรีสด วงไพ่โต้ตี้จู้ ร�ำพัด ลักษณะสอง
ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการฝึกอบรม ได้แก่ การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยผูส้ งู อายุ และลักษณะทีส่ ามการ
ให้บริการเพือ่ ท�ำประโยชน์ให้กบั สังคม ได้แก่ ด้านการร่วมเป็นกรรมการบริหาร ด้านการร่วมลงมือด�ำเนิน
การ ด้านการร่วมในกิจกรรมของศูนย์ ซึง่ กิจกรรมเหล่านีเ้ กิดขึน้ ในนครเทศบาลช่างไห่ เขตจิง้ อันทัง้ หมด
ส่วนในเมืองเฉิงตู เขตเวินเจียงจะพบกิจกรรมแนวสันทนาการและนันทนาการที่มีความคล้ายคลึงกัน
กับเขตจิ้งอัน และด้านให้บริการเพื่อท�ำประโยชน์ให้กับสังคมทั้ง 2 เขต นอกจากกิจกรรมที่แบ่งออกได้
3 ลักษณะแล้วกิจกรรมเฉพาะที่น่าสนใจในเมืองช่างไห่ เขตจิ้งอันเกี่ยวกับการหาคู่ให้บุตรเป็นศูนย์รวม
ผูส้ งู อายุให้มารวมกลุม่ กันในการท�ำกิจกรรมพูดคุยแลกเปลีย่ นข้อมูลครอบครัวและบุตรของตน กิจกรรม
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นกิจกรรมด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นท�ำให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกับสังคมได้ ส�ำหรับในเมือง
ช่างไห่ ทีเ่ ป็นเขตเทศบาลนครได้มกี ารส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุได้เรียนรู้ ให้ความรูแ้ ละมีกจิ กรรมต่อยอดในการ
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอืน่ ๆ เช่น มหาวิทยาลัยผูส้ งู อายุสอนเต้นร�ำ สอนดนตรี สอนร้องเพลง ถ่ายรูป
ท�ำอาหาร ภาษาอังกฤษ การวาดรูป เป็นต้น 2) การใช้พื้นที่สาธารณะในประเทศจีน ได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าใช้พื้นที่ได้อย่างอิสระเสรี จัดได้ว่ามิได้ถูกปิดกั้นโดยรัฐฯ แต่อย่างใด จึงเป็นปัจจัยส่งเสริม
อย่างส�ำคัญ ทีท่ ำ� ให้ผคู้ นสามารถออกมาใช้ชวี ติ ในพืน้ ทีว่ า่ งในเมืองได้อย่างเต็มที่ ผูส้ งู อายุ หรือใครก็ตาม
สามารถจับจองพื้นที่ในการรวมตัวกันเพื่อท�ำกิจกรรมได้อย่างกว้างขวาง ปราศจากการแทรกแซง จึง
ท�ำให้ผสู้ งู อายุมพี นื้ ทีใ่ นการแสดงออกโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยรวมถึงพืน้ ทีใ่ นการท�ำกิจกรรมเป็นสถานทีเ่ ปิด
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กว้างไม่มีเวลาปิดเปิดท�ำการ ไม่มีต้นทุน อันเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งเสริมให้กิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นได้
ง่าย และด�ำรงอยูอ่ ย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงสถานทีด่ งั กล่าวตัง้ อยูย่ า่ นชุมชนทีส่ ามารถเข้าถึงกิจกรรมได้งา่ ย
การเดินทางสะดวกจึงท�ำให้การท�ำกิจกรรมยังคงด�ำเนินได้อย่างต่อเนื่อง 3) การออกก�ำลังกาย ถือเป็น
กิจกรรมที่ประเทศจีนให้ความส�ำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในแง่ของรัฐบาล ยังมองว่าการกีฬา เป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญในการแสดงพลังของชาติในเวทีระดับโลก เรามักพบว่าประเทศจีนสามารถแสดงความโดดเด่นใน
ด้านนีไ้ ด้อย่างน่าเหลือเชือ่ ส�ำหรับกีฬาแทบทุกประเภทไม่เพียงแต่ในกลุม่ ผูส้ งู อายุทเี่ รามักสังเกตเห็นพวก
เขาเหล่านั้นเป็นกลุ่มหลักที่เข้าร่วมกิจกรรมการออกก�ำลังกายในที่สาธารณะกันอย่างแพร่หลาย รัฐฯ
ยังได้แสดงความเป็นห่วงด้านสุขภาพลงไปในระดับเยาวชนเพือ่ ปลูกฝังค่านิยมในการรักสุขภาพและหัน
มาออกก�ำลังกายกันให้มากขึน้ ตัง้ แต่ยงั อยูใ่ นวัยรุน่ ซึง่ ส่งผลต่อทัศนคติของผูส้ งู อายุในจีนทีส่ นใจการออก
ก�ำลังกาย ไม่ได้อายว่าตนเองเป็นผูส้ งู อายุหรือ “คนแก่” การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมท�ำให้ชวี ติ หลังวัย
เกษียณอายุยังคงอยู่อย่างมีความหมายผ่านกิจกรรมทางสังคมต่างๆ จึงเห็นได้ว่าท�ำไมผู้สูงอายุในจีนจึง
ไม่อยูเ่ ฉพาะเพียงแต่ในบ้านแต่กลับออกมาท�ำกิจกรรมทางสังคมตามพืน้ ทีส่ าธารณะอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก
จากการศึกษาท�ำความเข้าใจมาทัง้ หมดจะเห็นได้วา่ การจัดระบบสวัสดิการให้กบั ผูส้ งู อายุในจีน
มีความซับซ้อนและขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่ในแต่ละเมืองแต่ละมณฑลจะจัดการสวัสดิการเหล่านั้น ซึ่ง
หลักเกณฑ์ส�ำคัญของการจัดการระบบสวัสดิการเพื่อให้เกิดการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนให้ทั่วถึง
ในทุกกลุ่มอาชีพและในทุกระดับชนชั้น เงินสมทบที่เก็บไปจะน�ำไปเป็นเงินบ�ำนาญชราภาพใช้ในช่วง
บั้นปลายชีวิต รัฐบาลจีนจึงให้ความส�ำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุในเรื่องการสะสมเงินบ�ำนาญชราภาพ
ซึง่ รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ผสู้ งู อายุได้มใี ช้อย่างเพียงพอจนสิน้ ชีวติ โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาเงินจากบุตรหลาน
นอกจากการนัน้ รัฐบาลยังเห็นความส�ำคัญในการจัดการศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุทมี่ อี ยูห่ ลายลักษณะซึง่ ต้นแบบ
ที่ได้ศึกษาในครั้งนี้เป็นแบบศูนย์บริการ (Day Care) แบบไปเช้าเย็นกลับ ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกเขต
ของประเทศจีน ท�ำให้ผู้สูงอายุเข้าถึงศูนย์บริการเหล่านี้ได้สะดวก ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ที่ได้รับการอบรม
และมีใจใส่ในการให้บริการกับผูส้ งู อายุเป็นอย่างดี รวมถึงในสถานทีใ่ กล้เคียงกันในเขตชุมชนทีผ่ สู้ งู อายุพกั
อาศัยอยูจ่ ะมีสวนสาธารณะอยูก่ ระจายทัว่ ไป มีเครือ่ งออกก�ำลังกายกลางแจ้ง ลานออกก�ำลังกายทีร่ ฐั บาล
เปิดพื้นที่และให้การสนับสนุนให้ประชาชนออกก�ำลังกาย โดยมีนโยบายปลูกฝังการออกก�ำลังกายมา
ตัง้ แต่วยั รุน่ จึงท�ำให้พนื้ ทีส่ าธารณะดังกล่าวไม่เป็นทีร่ กร้างว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยผูส้ งู อายุ ประชาชนทัว่ ไป
ที่มาออกก�ำลังกาย มาแสดงความสามารถบนพื้นที่สาธารณะได้อย่างเปิดเผย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เกิดขึ้น
ทั้งทางตรง คือ ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง และผลทางอ้อมคือ การท�ำให้เกิดเมือง
และชุมชนที่น่าอยู่
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