ภาวะสังคมไทยไตรมาสสามปี 2560
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

7 ธันวาคม 2560
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ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2560
การจ้างงานลดลง รายได้และผลิตภาพแรงงานเพิม่ ขึ้น คนไทยมีกิจกรรมทางกายไม่
เพียงพอและการเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มขึ้น การเกิดอุบัติเหตุลดลง

คุณภาพคน
การจ้างงาน ลดลง
รายได้แรงงานเพิ่มขึ้น
ผลิตภาพแรงงานขยายตัว
การผิดนัดชําระหนี้ ลดลง
กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ
การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มขึ้น
7 ธันวาคม 2560

ความมัน่ คงในสังคม

ความเป็นอยู่ของคน
คดีอาญาเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายการบริโภคบุหรี่เพิ่มขึ้น
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อุบัติเหตุ ลดลง

2

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาสสาม ปี 2560
4.0

สถานการณ์การจ้างงาน

3.0

Q1/60

Q1/59

Q1/58

Q1/57

Q1/56

Q1/55

Q1/54

0.0

Q1/53

0.0
Q1/52

5.0
Q1/51

1.0

-2.0
-3.0

ค่าจ้างแรงงานรวม

10.0

2.0

-1.0

รายได้ของแรงงาน

15.0

การจ้างงานรวม (แกนซ้าย)

เกษตร

ผู้มีงานทํา

-5.0

1.6%

อัตราการว่างงาน
ร้อยละ 1.19

-10.0

นอกเกษตร

หมายเหตุ: ตั้งแต่ปี 2556 ใช้ค่าคาดประมาณประชากร จากการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ

ภาคเกษตร

1.2

ค่าจ้างแรงงานเอกชน
ภาคเกษตรกรรม
เงินเฟ้อ เท่ากับ 0.4 ค่าจ้างที่แท้จริงรวม

1.8

0.1

ผลิตภาพแรงงาน
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190

นอกภาคเกษตร

0.5
0.1
2.0

ดัชนีราคาผู้บริโภค
ดัชนีค่าจ้างเฉลี่ย
ดัชนีค่าจ้างที่แท้จริงเฉลี่ย
ดัชนีผลิตภาพแรงงาน

140

Q1/50
Q3/50
Q1/51
Q3/51
Q1/52
Q3/52
Q1/53
Q3/53
Q1/54
Q3/54
Q1/55
Q3/55
Q1/56
Q3/56
Q1/57
Q3/57
Q1/58
Q3/58
Q1/59
Q3/59
Q1/60

90

ผูว้ ่างงาน หมายถึง บุคคลทีม่ ีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการสํารวจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
1. ไม่ได้ทํางานและไม่มีงานประจํา แต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุ ในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์
2. ไม่ได้ทํางานและไม่มีงานประจํา และไม่ได้หางานทําในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์ แต่พร้อมที่จะทํางานในสัปดาห์แห่งการสํารวจ
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ผลิตภาพแรงงาน
ภาคเกษตร
นอกภาคเกษตร

ร้อยละ 6.0
ร้อยละ 11.2
ร้อยละ 5.8
3

ประเด็นด้านแรงงานที่ควรติดตามให้ความสําคัญต่อไป
การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื่องและมีการกระจายตัวมากขึ้น
ที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ การกระจายการผลิตไปสู่
ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ค้าและผู้ผลิตรายย่อย และเกิดการขยายตําแหน่งงาน

การปรับตัวของภาคเกษตรจากแรงงานที่ลดลงต่อเนื่อง

การเรียนรู้เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ เช่น เทคโนโลยีในการช่วยดูแลพืชผล
เทคโนโลยีการพยากรณ์อากาศ การใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงผู้บริโภคและ
การรวมกลุ่มเพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือเครื่องจักร เป็นต้น

ทักษะแรงงานในตลาดยุคดิจิตอล

อาทิ ความสนใจใฝ่รู้ทันโลกทันเหตุการณ์ มีความคุ้นเคยหรือใช้เทคโนโลยีเป็น
สามารถวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถทํางานได้หลากหลาย
มีทักษะในด้านภาษา มีความยืดหยุ่นในการทํางาน เป็นต้น

7 ธันวาคม 2560
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การเปลี่ยนแปลงจํานวนผู้ป่วยในด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สําคัญ
% การเปลี่ยนแปลง

20

23.1
20.8
23.9

หัวใจขาดเลือด
เบาหวาน

10.9

ความดันโลหิตสูง
หลอดเลือดสมอง
มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด

การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ตามช่วงวัย

19.6

30

คนไทยประมาณ 1 ใน 3 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ

10
0
2554

2555

2556

2557

2558

-10

อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สําคัญ ต่อประชากร 100,000 คน
120

104.8

98.5

95.2

100

ความดันโลหิตสูง
หลอดเลือดสมอง
มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด

80
60
40

113.7

107.9

หัวใจขาดเลือด
เบาหวาน

20

ผู้สูงอายุ

69.4 %

ผู้ใหญ่

71 %

วัยเด็กและวัยรุ่น

27 %

เด็กปฐมวัย (0-5 ปี)

5.8 % มีปัญหาพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดหลัก

พฤติกรรมเนือยนิ่ง เกือบ 14 ชั่วโมงต่อวันและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

0
2554

2555

2556

2557

2558

ที่มา: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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การเกิดอุบัติเหตุลดลง
แต่ยังต้องสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงและความร้ายแรงของอุบัติเหตุเพื่อการปรับ
พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยขึ้น
สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกไตรมาส 3/2560
ราย, ล้านบาท

ราย

25,000

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

20,000
15,000
10,000
5,000

ผู้เสียชีวิต (แกนซ้าย)
จํานวนคดี (แกนขวา)

Q3/60

Q2/60

Q1/60

Q4/59

Q3/59

Q2/59

Q1/59

Q4/58

Q3/58

Q2/58

Q1/58

Q4/57

Q3/57

Q2/57

-

ความเสียหาย (แกนซ้าย)

รับแจ้งอุบัติเหตุ 18,643 ราย

ร้อยละ 10.1

ผู้เสียชีวิต

1,756 ราย

ร้อยละ 2.7

ผู้บาดเจ็บ

763 ราย

ร้อยละ 56.3

มูลค่าความเสียหาย 9 ล้านบาท
7 ธันวาคม 2560

ร้อยละ 66.7
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เปิดพื้นที่การเรียนรู้: นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ
นวัตกรรมนําเทคโนโลยีมาปรับใช้
พัฒนาด้านสุขภาพเพื่อให้
เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี

7 ธันวาคม 2560

นวัตกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
องค์ความรู้ที่มอี ยู่เดิม
ทรัพยากรในพื้นที่

นวัตกรรมชุมชน
ในแบบฉบับที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของแต่ละชุมชน

7
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บทความ
เรื่อง“ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย”
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สังคมสูงวัยกับความจําเป็นที่ต้องเตรียมระบบการดูแลระยะยาวรองรับ
โครงสร้างประชากรสูงอายุ
60-69 ปี

100%

70-79 ปี

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความจํากัดในการทํากิจวัตรพื้นฐาน (ADL) ปี 2557
80+

สัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากร

12.73

19.11
35
32.13
30
25
20
15
10
5
0

80%
60%
13.18
40%
20%
0%

อาบน้ําเองไม่ได้
ล้างหน้า หวีผม แปรงฟันเองไม่ได้
สวมใส่เสื้อผ้าเองไม่ได้
ใช้ห้องน้ําเองไม่ได้
ลุกนั่งจากเตียงไม่ได้
รับประทานอาหารเองไม่ได้

2553 2555 2557 2559 2561 2563 2565 2567 2569 2571 2573 2575 2577 2579 2581 2583

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงในกิจวัตรพื้นฐานปี 2552 และ 2557
กลุ่มอายุ
60-69 ปี
70-79 ปี
80+ ปี
รวม

2552
12.6
17.5
24.7
15.5

2557
16.0
24.9
31.2
20.7
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0.5
0.6
1.1
1 1.1
1.51.8
1.2
1.8
1.8
2.2 2.5
1.9

รวม

ชาย

2

เคลื่อนไหวภายในห้องไม่ได้

3.4
2.8 4

ขึ้นบันได 8-10 ขั้นเองไม่ได้

4.5

กลั้นอุจจาระไม่ได้

7.3 10.4
11.8
13.4
10.3

กลั้นปัสสาวะไม่ได้
0
ที่มา: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

หญิง

13.1
5

10

15

16.6 20.2
20

25
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ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย
ทิศทางการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย
• มุ่งเน้นครอบครัวและชุมชนเป็นฐานการดูแลผู้สูงอายุ
• ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองให้นานที่สุด
• ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

7 ธันวาคม 2560
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แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว
สําหรั บผู้สูงอายุท่ มี ีภาวะพึ่งพิง
ทําบันทึกความร่วมมือ 4 หน่วยงาน
พัฒนาตําบลนําร่อง ผ่านเกณฑ์ 3,013 แห่ง
ผลิตผู้จัดการดูแล (Care Manager) 4,577 คน ผู้ดูแล
(Care Giver) 18,308 คน
จัดทําแผนดูแลให้ผู้สูงอายุ (Care Plan) 53,880 คน และ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 106,710 คน
โครงการอาสาสมัคดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน และจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
สนับสนุนงบประมาณให้ สปสช. จัดบริการให้ผู้สูงอายุติด
เตียงติดบ้าน
10

กรอบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย
ผู้สูงอายุ
ประเมินคัดกรอง/จัดทําฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุติดเตียง
- การในสถานบริการ
บริ
- การช่วยเหลือส่วนบุคคล
- การส่งผู้ช่วยดูแลไปดูแลที่บา้ น
- การดูแลที่ใช้ทักษะพยาบาล
- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
- การดูแลประคับประคองและ
ระยะท้าย
- การดูแลชั่วคราว (Respite Care)

ผู้สูงอายุติดบ้าน

ผู้สูงอายุติดสังคม
บริการที่บา้ นและชุมชน

ชุ- ดการดูแลระยะยาว

-ชุดการดูแลระยะยาวเพื่อการป้องกัน

-บริการสังคมอื่นๆ

บริการเยี่ยมบ้าน
- การช่วยดูแลที่บา้ น
- การเยี่ยมบ้านสําหรับการ
พยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
- ศูนย์ดูและกลางวัน (day- care)
- ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

- การคัดกรองโรคเพื่อป้องกัน เช่น โรค
สมองเสื่อม โรคหลอดเลือดหัวใจ
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
- ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
ฯลฯ

- กิจกรรมทางสังคม
- ส่งเสริมอาชีพ
- สันทนาการ
- งานสงเคราะห์อื่น

7 ธันวาคม 2560
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รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
การดูแลนอกสถาบันที่บ้านและชุมชน
ปัจจัยความสําเร็จ
 การมีพื้นที่สาธารณะ
 การบริหารจัดการแบบ
ปรับเปลี่ยน
 ระบบการเงินที่สนับสนุนการดูแล
ระยะยาวแบบองค์รวม
 การจัดการฐานข้อมูล

7 ธันวาคม 2560
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รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (ต่อ)
การดูแลในสถาบันที่สถานบริการ
ประเภท

ลักษณะการดําเนินงาน

บ้านพักผู้สูงอายุ (Residential
Home)

เป็นบ้านพักหรือชุมชนผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้

สถานบริบาล (Nursing Home)

เป็นสถานที่สําหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้ทักษะทางการพยาบาลในการดูแล

โรงพยาบาลที่ให้บริการดูแลระยะยาว
(Long-stay Hospital)

สถานที่ให้บริการรักษาพยาบาลทั่วไปที่ให้บริการการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพาเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป

สถานดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
(Hospice Care)

สถานที่ให้การดูแลผู้ป่วยก่อนเสียชีวิต เพื่อช่วยในการดูแลลดอาการเจ็บปวดหรืออาการ
อื่นๆ โดยมุ่งเน้นการให้ความสุขสบายและเปิดโอกาสให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวและเพื่อนๆ

7 ธันวาคม 2560
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ข้อจํากัดและโอกาสของการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
การดูแลโดยครอบครัว

การดูแลโดยชุมชน

- ครอบครัวยังมีหน้าที่หลักจากค่านิยมกตัญญู

- รัฐสนับสนุนการจัดอย่างกว้างขวาง

- ข้อจํากัดด้านความรู้ อุปกรณ์ เงิน และบทบาทเชิงซ้อน

- ศักยภาพของชุมชนมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่

คุณภาพสถานบริการและผู้รับจ้างดูแลที่บ้าน

การพัฒนาการดูแลระยะกลาง

- การจัดบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก

- เป็นบริการสําคัญต่อการลดภาวะพึ่งพิง

- การขาดการกํากับคุณภาพ มาตรฐาน

7 ธันวาคม 2560
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ข้อเสนอแนะ
การสนับสนุนและพัฒนาการดําเนินงานที่มีปัจจุบัน
• การสนับสนุนการดูแลในชุมชน โดยออกแบบการบริการที่คํานึงถึงลักษณะของพื้นที่การส่งเสริม
• การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการในชุดบริการป้องกันดูแลผู้สงู อายุระยะยาว
• การส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้สงู อายุในการใช้ชีวติ ประจําวัน

การกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานสถานบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภาคเอกชน
การสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะกลาง
การผลักดันกฎหมายและสร้างเครื่องมือทางการเงินในการจัดบริการ
7 ธันวาคม 2560
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ขอบคุณ

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://social.nesdb.go.th
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