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บทคัดย่อ

 ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging society) และก�าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ (Aged society)  

ดังน้ันจึงเป็นเหตุผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชนต้องตื่นตัวเพื่อเตรียมรับมือกับสังคม 

ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ ด้วยเหตุผลจ�านวนผู้สูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนและปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมท่ีเปลี่ยนไปส่งผลให้ธุรกิจ

ด้านสุขภาพผู้สูงอายุขยายตัวเพื่อรองรับจ�านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อน�าเสนอแนวทางการ 

จัดธุรกิจสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู ้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ ภายใต้แนวคิดทฤษฎีความสูงอายุด้านร่างกาย จิตใจ  

และสังคม เนื้อหาประกอบด้วย (1) แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (2) แนวคิดธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ และ (3) แนวทางการจัด

ธุรกิจสุขภาพเพื่อรองรับสังคม ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ ท่ีเกิดจากกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยบทสรุปของ

บทความนี้จะน�าไปสู่แนวทางการเตรียมความพร้อมด้านธุรกิจสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบอย่าง 

มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: การเตรียมความพร้อม, ธุรกิจสุขภาพ, ผู้สูงอายุุ

Abstract

Thailand is an aging society and moving the aged society. Therefore, it is the reason for  

the various agencies involved both public and private be prepared to deal with the aged society.  

Due to the increasing number of aging people and the changing social and economic factors.  

As a result, the aging health business expanded to accommodate the increasing number of aging. This article 

aims to provide a holistic approach to health care delivery for the aged society. Based on the concept of physical, 

mental and physical aging. Content consists (1) the concept of the elderly (2) the Concept of Health Care for  

the elderly and (3) guidelines for the organization of health care business for the aged society. The summary of  

this article will lead to a more effective and efficient way of preparing for the health business to 

support the aged society.

Keywords: preparation, health business, aging

ธุรกิจสุขภาพสู่สังคมผู้สูงอายุุ

Health Business for the Aged Society

นวรัตน์ ไวชมภู และนูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ

Navarat Waichompu and Nuriya Latekeh
หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก ารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Bachelor of Science Program in Heath Business Science

Received: December 3, 2018

Revised: January 28, 2019

Accepted: January 30, 2019



76 Vol. 9 No. 3 September-December 2019
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

บทน�ำ

องค์การสหประชาชาติ (The United Nations 

UN) นิยามค�าว่า “ผู้สูงอายุ” ไว้ว่า ประเทศใดมีประชากร

อายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นสัดส่วนเกิน 10% หรืออายุ 65 ปี

ขึ้นไป เกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศ

นั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ (Aging Society) และ

จะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ (Aged Society)  

เมื่อสัดส่วนประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น 20% และ

อายุ 65 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น 14% โดยประเทศไทย ได้นิยาม

ค�าว่า “ผู้สูงอายุ” ไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 

ว่าหมายถึง “ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป” ประเด็นส�าคัญคือ

ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 โดยมี

อัตราเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่เร็วมากคือ สูงกว่าร้อยละ 4 ต่อปี 

ในขณะที่ประชากรรวมเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเพียงร้อยละ 0.5 

เท่านั้น (National Board of the Elderly, 2015) ดังนั้น

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ

โดยสมบรูณ์แบบทีก่�าลงัจะมาถงึ การเตรยีมความพร้อมด้าน

ธุรกิจสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญไม่น้อยไปกว่าธุรกิจด้านอื่น 

ๆ เนื่องจากวัยสูงอายุเป็นวัยที่มีธรรมชาติการเปลี่ยนแปลง

ไปในทางที่เสื่อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ท�าให้ผู้สูง

อายเุป็นประชากรกลุม่ใหญ่ทีใ่ช้บรกิารทางสขุภาพและมค่ีา

ใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริม

และป้องกนัภาวะสขุภาพของผูส้งูอายตุามการเปลีย่นแปลง

ดังกล่าว ธุรกิจสุขภาพจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้สูงอายุที่

เข้ามามบีทบาทเพ่ือรองรบับรกิารทางสขุภาพทีอ่าจไม่เพยีง

พอกบัจ�านวนผูส้งูอายทุีเ่พิม่ขึน้ รวมทัง้ความต้องการทีแ่ตก

ต่างกันของผู้สูงอายุตามบริบท สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง

ความจ�าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมด้านธุรกิจสุขภาพ

เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุภายใต้แนวคิดส�าคัญ คือ การส่ง

เสรมิและชะลอความเสือ่มสภาพทกุมติขิองผูส้งูอาย ุภายใต้

ความเข้าใจ ความตระหนกัพืน้ฐานของผูส้งูอายแุต่ละบุคคล 

รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาค

เอกชนเพื่อจัดธุรกิจสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นการจัดธุรกิจที่ส่งเสริม

เพื่อป้องกันความเสื่อมสภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ

สังคม ให้แก่ผู้สูงอายุ ภายใต้ความหลากหลายของกิจกรรม 

โดยอาศัยพื้นฐานความเข้าใจในทฤษฎีความสูงอายุที่ครอบ

คุลมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม อาทิเช่น ทฤษฎีทาง

ชีวภาพ (Biological Theories) ท่ีเช่ือว่าการเปลี่ยนแปลง

ตามกระบวนการสูงอายุมีความแตกต่างเฉพาะบุคคล หรือ

แม้แต่ระบบต่าง ๆ ในร่างกายของบุคคลเดียวกันก็ยังมี

ความแตกต่างกัน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดจากปัจจัย

ภายในและภายนอก เป็นทฤษฎีที่อธิบายว่าความสูงอายุ

เป็นกระบวนการที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Involuntary 

process) (Eliopoulos, 1997) ทฤษฎีทางจิตวิทยา  

(Psychosocial Theories) ของอิริสัน ข้ันท่ี 8 ระยะวัย

สูงอายุ (Aging period) คือ ข้ันความมั่นคงทางจิตใจกับ

ความสิ้นหวัง (Integrity vs Despair) อธิบายว่า วัยนี้เป็น

วัยสุขุม รอบคอบ ฉลาด บุคคลจะยอมรับความเป็นจริงของ

ชีวิต ระลึกถึงความทรงจ�าในอดีต หากประสบความส�าเร็จ

ในอดีตก็จะรู้สึกไว้วางใจผู้อื่นและตนเอง มีความมั่นคงทาง

จิตใจ ภูมิใจต่อการบอกเล่าเก่ียวกับประสบการณ์ ในชีวิต

ให้บุตรหลานฟัง ตรงกันข้ามหากบุคคลต้องประสบกับ

ความล้มเหลว และ ความผิดหวังในอดีต จะเกิดความรู้สึก

ท้อแท้สิ้นหวังในชีวิต รู้สึกคับข้องใจ ไม่สามารถด�าเนินชีวิต

ได้อย่างมีความสุข และ ทฤษฎีบทบาท (Role Theory)  

ที่อธิบายว่า บุคคลมีการปรับตัวต่อความสูงอายุและการ

เป็นผู้สูงอายุ กล่าวคือ ตลอดช่วงชีวิตของบุคคลจะผ่าน

บทบาททางสังคมหลายบทบาท เช่น การเป็นพ่อ แม่ปู่ย่า 

เป็นต้น บทบาทเหล่านี้ จะเป็นสิ่งท่ีแยกแยะสถานภาพทาง

สังคม และทัศนะท่ีมีต่อตนเอง ผู้สูงอายุเป็นผู้ท่ีมีบทบาท 

ส�าคัญต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคม เป็นผู้ถ่ายทอด

ความรู ้ ประสบการณ์ บทบาท และความสัมพันธ์กับ

บุคคลอื่น (Ladda, 2008) การท�าความเข้าใจทฤษฎีและ

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น รวมทั้งการ

ประยุกต์ใช้หลักการในแต่ละทฤษฎี ท่ีว่าด้วยความสูงอายุ

จะเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัในการวางแผนส่งเสรมิฟ้ืนฟสูขุภาพ

ของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และ สอดคล้องตามแนวทางการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท�างาน และการด�ารงชีวิตของ

ผู้สูงอายุ (Thanayot & Hananmuhibbatuddin, 2015)

ดงันัน้การเข้าใจในธรรมชาต ิและ การเปลีย่นแปลง

ของผู้สูงอายุด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ซ่ึงส่งผลไปใน

ทางท่ีเสื่อมสภาพของผู้สูงอายุ ช่วยในการด�าเนินการธุรกิจ

สุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ที่ดี เพื่อน�าพาซึ่งความผาสุกแก่ผู ้สูงอายุและสมาชิกใน

ครอบครัว บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อน�าเสนอแนวทาง
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ด�าเนินการธุรกิจ สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู ้สูงอายุโดย

สมบูรณ์แบบ ประกอบด้วย (1) แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

(2) แนวคิดธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ และ (3) แนวทางการ

จัดธุรกิจสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ 

ส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์การด�าเนินการธุรกิจ

สุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมด้วยบทสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อ

ใช้เป็นข้อมลูทางวชิาการแก่ผูท้ีเ่กีย่วข้องและผูท้ีส่นใจทัว่ไป 

 

แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอำย ุ 

 พระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ 2546 ให้ความ

หมายค�าว่าผู ้สูงอายุ หมายถึง ผู ้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

Chuo (1982) พิจารณาความผู้สูงอายุจาก 4 ลักษณะ ดังนี้  

(1) พิจารณาจากอายุ (2) การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย 

(3) การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ และ (4) การเปล่ียนแปลง

ด้านสังคม โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations 

: UN) ให้นิยาม ประเทศใดมีประชากรอายุมากกว่า 60 ป ี

ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมี

ประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากร

ทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก�าลังเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ 

(Aging society) และ จะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

(Aged society) เมื่อสังคมหรือประเทศมีประชากร

อายุ 60 ปี ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรท้ัง

ประเทศ หรือมีประชากรอายุต้ังแต่ 65 ปี มากกว่าร้อย

ละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ และเป็นสังคมผู้สูงอายุ

อย่างเต็มที่ (Super-aged society) เมื่อสังคมหรือประเทศ

ที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 20 ของ

ประชากรทั้งประเทศ ส�าหรับประเทศไทย ส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ สรุปว่าไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2548 

โดยมีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ10.4 ของประชากรทั้ง

ประเทศและคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ใน

ช่วงปี 2564 (National Board of the Elderly, 2014) 

เมื่อเปรียบเทียบประชากรในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

ในปี 2558 พบว่า มีประชากรรวมทั้งหมด 630 ล้านคน  

มปีระชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไปอยูป่ระมาณ 59 ล้านคน หรอืคดิ

เป็นร้อยละ 9 ของประชากรทัง้หมด โดยประเทศทีเ่ข้าเกณฑ์

เป็นสังคมสูงอายุมี 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์ (ร้อยละ 18)  

ไทย (ร้อยละ 16) และเวียดนาม (ร้อยละ 10) ในปี 2558 

ประชากรไทยมีจ�านวน 65.1 ล้านคน โดยในจ�านวนนี้เป็น

ประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไป 11 ล้านคน หรอืคดิเป็น (ร้อยละ 16)  

ของประชากรทั้งหมด (National Board of the Elderly, 

2015)

ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของบุคคลเมื่อเข้า

สู่วัยสูงอายุ โดยรวมมีความใกล้เคียงกัน แม้ว่าจะมีความ

แตกต่างกันในแต่ละบุคคลที่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่เข้า

มาเก่ียวข้อง เช่น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพ 

และภาวะสุขภาพ ของแต่ละบุคคล ซ่ึงวัยสูงอายุมีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 3 ด้านใหญ่ ๆ  ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง

ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยการเปลี่ยนแปลงด้าน

ร่างกายสามารถเห็นได้ชัดเจนกว่าด้านอื่นๆ อย่างไรก็ตาม

การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ และสังคม ก็มีความส�าคัญกับ

ตัวผู้สูงอายุเอง และบุคคลรอบข้าง โดยการเปลี่ยนแปลง

ด้านร่างกายในผู้สูงอายุมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และ

เป็นการเปลี่ยนแปลงในทาง เสื่อมสภาพของการท�างานใน

ระบบต่างๆ ของร่างกาย ดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุโดยอาศัย

ตัวผู้สูงอายุและครอบครัวจึงเป็นการชะลอให้ผู้สูงอายุคงไว้

ซึ่งความสามารถทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยการ

ส่งเสริมการท�างานของระบบอวัยวะต่าง ๆ  ของร่างกายให้

มีประสิทธิภาพตามสภาวะของร่างกาย ตามแนวคิด 4 อ 

คือ (1) อ : อาหาร (2) อ : ออกก�าลังกาย (3) อ : อารมณ์ 

และ (4) อ : อุบัติเหตุและอันตราย ซ่ึงสาระส�าคัญทั้ง 4 อ 

นี้เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ ส่วนผู้

สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ อาทิเช่น โรคประจ�าตัว โรคเรื้อรัง 

หรือมีความพิการ ผู้สูงอายุเหล่านี้จ�าเป็นต้องได้รับการดูแล

จากสหสาขาของทีม จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุไม่สามารถหลีก

เลีย่งการเสือ่มสภาพทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในด้านต่าง ๆ   

ไม่ได้ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในผู ้สูงอายุสามารถ

จ�าแนกออกเป็น 3 ด้าน ใหญ่ๆ ตามแนวคิดทฤษฎีความ

สูงอายุ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงด ้านร ่างกาย เป ็นการ

เปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ท่ีสามารถมองเห็นเป็น

รูปธรรมจากสภาพร่างกายภายนอก หรือจากการ

ตรวจร่างกาย ซึ่งในระยะยาวอาจส่งผลในทางเสื่อมสภาพ

ต่อการเปลีย่นแปลงด้านจติใจ และ สงัคม เช่น การบกพร่อง

ทางสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ  ในร่างกาย ตามทฤษฎีการ

สูงอายุ อาทิเช่น ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolution theory) 

หรือ ทฤษฎีเซลล์ (Cell Theory) ท่ีอธิบายว่าสิ่งมีชีวิตต่าง
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ก็มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการตลอดเวลา ทฤษฎีการ

เส่ือมโทรม (Wear and Tear Theory) ที่เชื่อว่า การบาด

เจ็บเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการใช้อวัยวะ

มาเป็นเวลานาน หรือใช้อย่างหักโหม สะสมมาเรื่อย ๆ  เมื่อ

อายุมากขึ้น จึงเกิดการตายของเซลล์ เนื้อเยื่ออวัยวะและ

ระบบต่างๆ ในร่างกายจะท�างานเสื่อมลง เช่น หลอดเลือด 

ข้อเข่า ฯลฯ ทฤษฎีอนุมูลอิสระ (Free Radical Theory) 

เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึง ความสูงอายุเกิดจากการสะสมสาร

ที่เกิดจากการเผาผลาญไขมัน โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต 

ประกอบกับการได้รับการกระตุ้นจากความร้อน แสงและ

รังสี ก่อให้เกิดสารที่เรียกว่า อนุมูลอิสระ (free radical) 

และทฤษฎสีรีรวทิยา (Physiological Theory) เป็นต้น โดย

ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ที่เกิดจากความ

เสื่อมสภาพของระบบต่าง ๆ  ในร่างกายสามารถมองเห็นได้

อย่างชัดเจน เช่น อาการหูตึง อาการนอนไม่หลับ ปวดข้อ

และกระดูก กล้ามเนื้ออ่อนแรง การปรับตัวต่ออุณหภูมิลด

ลง ระบบย่อยอาหารผิดปกติ ระบบขับถ่ายผิดปกติ เป็นต้น 

(Ebersole, Hess, Touhy, & Jett, 2005)

2) การเปลีย่นแปลงด้านจิตใจ เป็นการเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับความรู้สึก ความนึกคิด ภายใน

จติใจของผูส้งูอาย ุการเปลีย่นแปลงด้านจติใจทีพ่บ

บ่อย ได้แก่ ความซมึเศร้า ความวติกกงัวล และความรูส้กึสิน้

หวัง ครอบครัว และ ผู้ดูแลผู้สูงอายุจ�าเป็นต้องเข้าใจและ

หาทางช่วยเหลือ โดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ทฤษฎี

บุคลิกภาพ (Personality Theory) ที่เชื่อว่า ผู้สูงอายุจะ

มีความสุขหรือความทุกข์ ขึ้นอยู่กับภูมิหลังและการพัฒนา

จิตใจของบุคคล ทฤษฎีของอิริคสัน (Erikson,s Theory) 

เชื่อว่า ชีวิตแต่ละขั้นตอนของคนต้องฝ่าฟันอุปสรรคให้

ส�าเร็จเพื่อก้าวเข้าสู่ขั้นตอนชีวิตขั้นต่อไป ซึ่งการพัฒนาช่วง

วัยสูงอายุ ได้แก่ การปรับตัวต่อการเจ็บป่วย การสูญเสีย  

และการเปลี่ยนแปลง การชื่นชมกับชีวิตในอดีต และการ 

เตรียมตัวเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิต โดยผู้สูงอายุต้องปรับ

ตัวต่อความสิ้นหวัง (despair) ให้คงไว้ซึ่งความรู้สึกเป็นตัว

ของตัวเอง (ego integrity) ทฤษฎีนี้มีจุดเน้นที่ส�าคัญ คือ 

การเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตดี อยู่บนพื้นฐานของการ

ประสบความส�าเร็จ ในเผชิญกับพันธกิจในแต่ละขั้นตอน

ของชีวิต การเปลี่ยนด้านจิตใจเหล่านี้มักได้รับการละเลย

มาก โดยที่คนส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นเพราะผู ้สูงอายุไม่

เข้มแข็ง ฟุ้งซ่านไปเอง หรือ เรียกร้องความสนใจ ซ่ึงใน

ความเป็นจริงแล้วอาการเหล่านี้ เป็นภาวะเจ็บป่วยอย่าง

หนึ่ง แต่เป็นอาการเจ็บป่วยทางจิตใจ ซึ่งต้องการการดูแล

และช่วยเหลือด้วยความเข้าใจและหากจ�าเป็นอาจต้อง

พึ่งการรักษาด้วยการใช้ยาหรือการบ�าบัดเฉพาะ โดยผล

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจเกิดจากการสูญเสีย

ด้านต่าง ๆ เช่น การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อนฝูง  

หรือแม้การท่ีลูกหลานแต่งงานแยกครอบครัวออกไป 

และการสูญเสียฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ หรือ รายได้  

เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีผลให้ผู้สูงอายุเกิดความไม่มั่นคงทาง

จิตใจ เช่น คิดว่าตนเองหมดคุณค่า สิ้นหวัง ไม่เป็นที่รัก

ของลูกหลาน ท้อแท้ คิดอยากฆ่าตัวตาย เป็นต้น (Wilai-

wan, 2015)

3) การเปลีย่นแปลงทางสงัคม เป็นการเปลีย่นแปลง

บทบาทต่างๆ ทางสังคมของผู้สูงอายุ ซ่ึงมี 

ทฤษฎีรองรับ อาทิเช่น ทฤษฎีบทบาท (Role 

Theory) ท่ีเช่ือว่า เมื่อบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุจะปรับบทบาท

และ 

สภาพต่าง ๆ  หลายอย่างทีไ่ม่ใช่บทบาทเดมิของตน

มาก่อน เช่น การละท้ิงบทบาททางสังคมและความสัมพันธ์

ซ่ึงเป็นไปแบบวยัผูใ้หญ่ ยอมรบับทบาทของสงัคม และ ความ

สมัพนัธ์ในแบบผูส้งูอาย ุและเว้นจากความผกูพนักบัคูส่มรส 

เนือ่งจากการตายไปของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เป็นต้น ทฤษฎแียก

ตนเองหรอืทฤษฎกีารถอยห่าง (Disengagement Theory) 

เชื่อว่า ผู้สูงอายุและสังคมจะลดบทบาทซึ่งกันและกัน อย่าง

ค่อยเป็นค่อยไปตามความต้องการของร่างกายและไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากยอมรับว่าตนเองมีความสามารถลด

ลง สุขภาพเสื่อมลงจึงถอยหนีจากสังคมเพื่อลดความเครียด

และรักษาพลังงาน ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory)  

เช่ือว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อ

ความสุขและการมีชีวิตท่ีดีเช่นเดียวกับวัยผู ้ใหญ่ และ

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ทฤษฎีความต่อ

เนื่อง (Continuity Theory) เช่ือว่า การด�าเนินชีวิตของ

ผู ้สูงอายุท่ีประสบความส�าเร็จข้ึนอยู ่กับบุคลิกภาพและ

แบบแผนชีวิต ของแต่ละช่วงวัยที่ผ่านมา และ มีปัจจัย

อื่น ๆ ท่ีเข้ามาร่วมอธิบาย ได้แก่ แรงจูงใจ สถานภาพ

ทางสังคม เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการส่งเสริมทาง

สังคมเพื่อชะลอ หรือ คงไว้ซึ่งบทบาททางสังคมของ
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ผู ้สูงอายุจะเป็นการช่วยให้ผู ้สูงอายุมีความภูมิใจ และ  

รู้ว่าตัวเองยังมีคุณค่าทางสังคม (Orawan, 2010)

สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี

ขึ้นไป เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และ

สังคม ในทางเสื่อมสภาพ ดังนั้นการส่งเสริมคุณค่าให้กับ

ผู้สูงอายุจะเป็นการช่วยชะลอความเสื่อมสภาพตามการ

เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญตามทฤษฎีความสูงอายุทั้ง 3 ด้าน คือ 

ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยการท�าความเข้าใจและ

ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อน�ามาประยุกต์

ในการจัดธุรกิจเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้ง 3 ด้าน ได้

อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

แนวคิดธุรกิจสุขภำพผู้สูงอำยุ 

ปัจจบุนัประเทศไทยเกดิการเปลีย่นแปลงโครงสร้าง

ทางประชากร ที่ส�าคัญ คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging  

society) และก�าลังเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุแบบสมบูรณ์ 

(Aged society) ส่งผลให้สัดส่วนวัยท�างานและวัยเด็กลด

ลง เนือ่งจากอตัราการเกดิ และอตัราการตายของประชากร

ลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุผลให้ประชากรไทยโดยเฉลี่ย

มีอายุยืนยาวขึ้น ดังนั้นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุจึง

กลายเป็นธุรกิจที่มีความเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดไม่

น้อยไปกว่าธุรกิจด้านเทคโนโลยี แต่สิ่งที่ตรงกันข้ามคือ

ผู้สูงอายุกลับมีพฤติกรรมสุขภาพที่มีแนวโน้มไปในทางที่

เสื่อมลง เห็นได้จากพฤติกรรมตามแนวคิด 4 อ ประกอบ

ด้วย ออกก�าลังกาย:ขาดการออกก�าลังกาย อาหาร: การรับ

ประทานอาหารเกินความจ�าเป็น ขาดความสมดุลของสาร

อาหารที่จ�าเป็นต่อร่างกาย อารมณ์: ไม่สามารถปรับตัวกับ

ความเครียดต่าง ๆ  ได้ อากาศ: สิง่แวดล้อมภายในทีอ่ยูอ่าศยั

ไม่เหมาะสม ซึง่สิง่เหล่าน้ีจัดเป็นพฤติกรรมทีบ่ัน่ทอนสขุภาพ

ของผู้สูงอายุในทางที่เสื่อม และเป็นจุดพลิกผันให้ผู้สูงอายุ

กลายเป็นผู้สูงอายุที่มีร่างกายอ่อนแอ ต้องพึงพาบุคคลใน

ครอบครวั ท�าให้อนาคตประเทศไทยเผชญิกบัปัญหาการดแูล

ผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุที่มีสุขภาพไม่ดีต้องพึ่งพาลูกหลาน

มากขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ในครอบครัวตามมา  

เช่น ขาดคนดูแลผู้สูงอายุ เพราะทุกคนต้องหาเลี้ยงชีพ

ตนเอง และครอบครัวรวมทั้งผู้สูงอายุ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายใน

ครอบครัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นทางออกส�าหรับครอบครัวในการ

ดูแลผู้สูงอายุ จึงมุ่งเน้นมายังธุรกิจที่สามารถส่งเสริมหรือ

ชะลอความเสือ่มสภาพด้านร่างกาย ด้านจติใจ และด้านสงัคม 

ตามความสามารถของครอบครัวในการเข้าถึงบริการทั้ง 

ภาครฐั และ เอกชน ซึง่ปัจจบุนัธรุกจิสขุภาพผูส้งูอายมุคีวาม

หลากหลาย ในท่ีนี้ผู้เขียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ 

ตามระยะเวลาการจัดกิจกรรม ดังนี้ (1) ธุรกิจสุขภาพ 

ระยะสั้น เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นให้บริการผู้สูงอายุ ในการใช้

ชีวิตประจ�าวันท่ีเหมาะสมกับสภาพของแต่ละบุคคลทั้งใน

และนอกสถานท่ี เช่น การจัดกิจกรรมผ่อนคลาย การสร้าง

สังคมระหว่างเพื่อนวัยเดียวกัน รวมท้ังการให้บริการด้าน

การแพทย์ ส�าหรับผู้สูงอายุท่ีมีโรคเรื้อรัง และ (2) ธุรกิจ

สุขภาพระยะยาว มุ่งเน้นรูปแบบบริการบ้านพัก หรือ ห้อง

พักระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุ ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานเข้ามา

ในโครงการเพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตหลังวัย

เกษียณ ยุคนี้จึงเป็นยุคทองของธุรกิจ เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูง

อายุ ซ่ึงภายใต้การจัดธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุประเภทต่าง ๆ  

นั้น ผู้จัดการหรือผู้บริหารธุรกิจควรมีความรู้ ด้านการดูแล

สุขภาพของผู้สูงอายุ บนพื้นฐานทฤษฎีความสูงอายุ และ 

การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม เนื่องจากผู้

สูงอายุมีข้อจ�ากัดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดในแต่ละด้านที่

แตกต่างกัน ดังนั้นการที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีถูกต้อง จะเป็น

ประโยชน์ในการวางแผน ด�าเนินงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

ให้เหมาะสม รวมท้ังการวางแผนส�ารองหากมีปัญหาหรือ

ข้อจ�ากัดท่ีอาจเกิดข้ึนกรณีฉุกเฉิน 

บทความนีผู้้เขียนให้ความหมายของธรุกิจ สขุภาพ

ผูส้งูอายทุีห่มายถงึสถานบรกิารใด ๆ  กต็ามทีใ่ห้บรกิารเกีย่ว

กับการส่งเสริม การชะลอการเสื่อมของสุขภาพผู้สูงอาย ุ

ทุกรูปแบบโดยการน�าแนวคิดทฤษฎีการสูงอายุที่ เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม  

มาประยุกต์ใช้ อาทิเช่น ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ 

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู้สูงอายุ ธุรกิจความงามส�าหรับ

ผู้สูงอายุ ธุรกิจบริการสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ ธุรกิจท่อง

เท่ียวผู้สูงอายุ เป็นต้น ตามรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพผู ้สูงอายุ เป็นการน�า

แนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของผู้สูงอายุ

มาประยุกต์ใช้ในการจัดธุรกิจสุขภาพ เช่น ระบบผิวหนัง 

ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ซ่ึงยุคนี้การบริโภคอาหาร

เพื่อสุขภาพเป็นเรื่องท่ีนิยมในกลุ่มผู ้สูงอายุ โดยเฉพาะ
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อาหารที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและชะลอการเสื่อมสภาพของ

ร่างกายในผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหาร หรือเครื่องดื่ม

เพือ่สุขภาพ รวมถงึอาหารเสรมิ หรอืสมนุไพรต่าง ๆ  อย่างไร

กต็ามการท�าธรุกจิอาหารเพือ่สขุภาพผูส้งูอายตุ้องสอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของผู้สูงอายุ เช่น อาหาร

ย่อยง่าย มีกากใยอาหาร ไขมันต�่า ไม่มีคอลเลสเตอรอล 

น�้าตาลน้อย หรือปราศจากน�้าตาล และมีส่วนประกอบท่ี

ป้องกันลดความเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อในผู้สูงอายุ ได้แก่ 

โรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง เป็นต้น 

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู ้สูงอายุ เป็นการน�า

แนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของผู้สูงอายุ

มาประยุกต์ใช้ เช่น ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ 

ระบบประสาท ซ่ึงธุรกิจนี้อาจถูกมองข้าม หรือให้ความ

ส�าคัญน้อยถึงความจ�าเป็นในการปรับเปลี่ยนให้มีความ

เหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของผู้สูงอายุ 

โดยการออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ 

และวิถีการด�าเนินชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุที่สภาพร่างกาย

เริ่มถดถอย อาทิเช่น เตียงนอนที่ปรับระดับความสูงต�่าได้ 

เก้าอี้ไม้ที่มีพนักพิง เป็นต้น

ธรุกจิความงามส�าหรบัผูส้งูอาย ุเป็นการน�าแนวคดิ

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายมาใช้ ซึ่งเป็นธุรกิจที่

ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ ที่ให้ความส�าคัญด้านการคงสภาพรูป

ลักษณ์ที่ดีทั้งภายใน และ ภายนอก เนื่องจากเป็นธุรกิจท่ี

ช่วยชะลอวัยด้านร่างกายที่สามารถส่งผลต่อจิตใจของผู้สูง

อายใุนการด�าเนินชวีติอยูใ่นสงัคม โดยผูส้งูอายตุ้องการดแูล

ตัวเองให้ดีอยู่ตลอดเวลา เช่น เครื่องแต่งกายที่เหมาะกับ 

ผู้สูงอายุ เครื่องส�าอางที่ผลิตมาจากธรรมชาติหรือสมุนไพร 

ที่มีสรรพคุณต่อต้านชะลอริ้วรอย เป็นต้น 

ธุรกิจบริการสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ เป็นการน�า

แนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ที่มีการเสื่อม

สภาพตามช่วงอายุ เป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้สูงอายุ 2 กลุ่ม 

คอื (1) ผู้สูงอายทุีเ่จบ็ป่วยหรอืไม่สามารถดูแลตนเองได้ และ 

(2) ผู้สูงอายุปกติ ซึ่งการจัดธุรกิจประเภทนี้ผู้ประกอบการ

ต้องมคีวามรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงแต่ละด้านในผูส้งูอายุ 

รวมทั้งต้องมีจิตบริการ มีเมตตา เนื่องจากผู้สูงอายุมีความ

หลากหลายในพื้นฐานการด�าเนินชีวิตที่ผ่านมา 

ธุรกิจท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เป็นการน�าแนวคิดทฤษฎี

การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ และ สังคมมาใช้ในการจัดธุรกิจ

ที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังต้องการสังคม เพื่อพบปะพูดคุย 

สังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกัน การจัดธุรกิจประเภทนี้

ผู้ประกอบต้องมีความรู้และเข้าใจในข้อจ�ากัดที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย รวมท้ังรสนิยมการท่องเท่ียวของ

ผู้สูงอายุ เพื่อน�ามาวางแผนจัดกิจกรรมท่องเท่ียวให้มีความ

เหมาะสม อาทิเช่น ท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว

เชิงธรรมชาติ เป็นต้น

ธุรกิจนวดแผนไทยส�าหรับผู้สูงอายุ เป็นการน�า

แนวคิดทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย โดยเป็น

ธุรกิจท่ีเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ในการน�ามาใช้กับผู้สูงอายุ  

เพื่อมุ่งเน้นทั้งการรักษาและการผ่อนคลาย และเป็นธุรกิจ

ท่ีได้รับความสนใจ ในผู้สูงอายุจ�านวนมาก นอกจากได้รับ

การรักษาและผ่อนคลายแล้วยังได้พูดคุย และ พบปะกับ

บุคคลต่าง ๆ ในขณะเข้ารับบริการ 

สรุปได้ว่า การจัดธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุผู้ประกอบ

การ หรอืผูบ้รหิารต้องมอีงค์ความรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นแปลง

ในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ของผู้สูงอายุอย่างถ่องแท้ 

เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพ หรือ  

ข้อจ�ากัดของผู้สูงอายุแต่ละบุคคลภายใต้การก้าวทันยุค

สมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

แนวทางการจัดธุรกิจสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้

สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ 

ประเทศไทยมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างต่อ

เนือ่ง โดยเริม่ต้นจาก Thailand 1.0 ทีเ่น้นเกษตรกรรมแบบ

ดัง้เดมิ Thailand 2.0 ทีเ่น้นอตุสาหกรรมเบา Thailand 3.0  

ที่ เน ้นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ ้อนมากขึ้น  และ  

Thailand 4.0 ท่ีเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อขับ

เคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน โดย

เป้าหมายหลักของ Thailand 4.0 คือ การปรับเปลี่ยน

เชิงโครงสร้างจากการ “ปักช�า” สู ่การมี “รากแก้ว” 

ของตนเอง โดยกลุ่มสุขภาพใช้เทคโนโลยีชีวการแพทย์ 

(Health & Wellness – Biomedical) เป็น 1 ใน 5 

ของกลุ่มเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรม ของประเทศไทยท่ี

ต้องการพัฒนา (Research and Quality Assurance  

Department, 2016) ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นธุรกิจ

อันดับต้น ๆ  ท่ีได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
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ซึ่งเป็นธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต (Quality  

of Life Services) ดังน้ันเพ่ือเป็นการรองรับ การเข้าสู่ 

สั งคม ผู ้ สู งอายุ โดยสมบู รณ ์แบบ ผู ้ ประกอบการ 

ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนจะนิ่งเฉย

อยู่ไม่ได้ ต้องวิเคราะห์และค้นหากลยุทธ์ในการจัดธุรกิจ

สุขภาพเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้สูงอายุ ให้มีความเหมาะสม

ตามสภาพและข้อจ�ากัดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามวัย

ตำรำง 1 
แนวทางการจัดธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุตามการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย

ตำรำง 2 
แนวทางการจัดธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุตามการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนร่ำงกำย แนวทำงกำรจัดธุรกิจสุภำพ

ผิวหนังแห้งเป็นแผลหรือติดเชื้อง่าย 

ข้อเข่าเส่ือม ปวดตามข้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 

สายตาพร่ามัว ต้อกระจก 

หูตึง ความจ�าเสื่อม 

ระบบขับถ่ายผิดปกติ

1. ธุรกิจอาหารสุขภาพ อาหารเสริม เพื่อเสริมสร้างระบบ

ท่ีเสื่อมสภาพให้กับร่างกาย

2. ธุรกิจฟิตเนส หรือศูนย์ออกก�าลังกายส�าหรับผู้สูงอายุ

เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับร่างกาย

3. ธุรกิจสปา ศูนย์ดีท๊อก (Detox) เพื่อสุขภาพ 

4. ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ส�าหรับผู ้สูงอายุเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย

5.ธุรกิจขายและจัดส่งสินค้าแบบเดลิเวอร์รี่ (Delivery) 

ส�าหรับผู้สูงอายุ

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนจิตใจ แนวทำงกำรจัดธุรกิจสุภำพ

รู้สึกหดหู่ ต้องพึงพาลูกหลาน สูญเสียคนรัก 

โดดเดี่ยว คุณค่าในตัวเองลดลง เก็บตัว

1. ธุรกิจท่องเท่ียวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา 

(edu-meditation tourism) เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูป้รชัญา 

ความรู้ทางศาสนา เพื่อสร้างความแข็งแรงด้านจิตใจผ่านส่ิง

ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ

2. ธุรกิจธุรกิจท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (health tourism) เพื่อ

การพักผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายและจิตใจ 

 3. ธุรกิจทางการเงิน ประกันชีวิต ส�าหรับผู้สูงอายุเพื่อสร้าง

ความมั่นคงทางจิตใจ
 

จากการทบทวนเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

แนวคิดผู้สูงอายุ แนวคิดธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ สามารถ

สังเคราะห์และสรุปแนวทางการจัดธุรกิจเพื่อรองรับสังคมผู้

สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ ตามแนวคิดทฤษฎีผู้สูงอายุ 3 ด้าน 

ท่ีส�าคัญ ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย การ

เปลีย่นแปลงด้านจติใจ และการเปลีย่นแปลงด้านสงัคม ดงันี้
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ตำรำง 3  

แนวทางการจัดธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุตามการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม

การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม แนวทางการจัดธุรกิจสุภาพ

บทบาททางสังคมลดลง

โรคประจ�าตัวที่ไม่เอื้อต่อการเข้าสังคม

1. ธรุกจินนัทนาการตามความชืน่ชอบส่วนบคุคล เช่น ธรุกจิ

ลีลาศ ธุรกิจคาราโอเกะ เป็นต้น

2. ธุรกิจฟิตเนสเพื่อสุขภาพเฉพาะส�าหรับผู้สูงอายุเพื่อสร้าง

การเข้าสังคมให้กับผู้สูงอายุวัยเดียวกัน 

3. ธุรกิจสัตว์เลี้ยงส�าหรับผู้สูงอายุเพื่อคลายเหงารวมทั้ง

เสริมสร้างบทบาทในการดูแลผู้อื่น

 

บทสรุป

 การสังเคราะห์แนวทางการจัดธุรกิจสุขภาพตาม

การเปลี่ยนแปลงของผู ้สูงอายุด้านร่างกาย จิตใจ และ

สังคมในบทความนี้เพื่อเสนอเป็นแนวทางการจัดธุรกิจ

สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ ให้กับ

ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ตาม

ความเหมาะสมในการส่งเสริมและชะลอการเสื่อมสภาพ

ของผู้สูงอายุจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้ผู้สูง

อายุสามารถด�าเนินชีวิตอย่างผาสุกตามบริบทของตนเอง 

ครอบครัว และสังคมต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ

จัดธุรกิจสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ

นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาค

เอกชน เพื่อความคล่องตัวในการขับเคลื่อนภายใต้ความรู้

ความเข้าใจการเปลีย่นแปลงของผูส้งูอาย ุโดยการขับเคลือ่น

ตั้งแต่ระดับนโยบายเพื่อลงสู่การปฏิบัติ ในการสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ และความตระหนักให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าท�าไม

ต้องจัดธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุท่ีมีความแตกต่างจากช่วงวัย

อื่น ๆ เพื่อให้กระบวนการด�าเนินการมุ่งสู่เป้าหมายตามที่

ตั้งไว้ คือ ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย จิตและสังคมท่ีดี
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