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ข้อเท็จจริง 
     ในปัจจุบันจ ำนวนผู้สูงอำยุทั่วโลกมีจ ำนวนเพิ่มมำกข้ึน โดยเฉพำะในประเทศพัฒนำแล้ว มักประสบปัญหำ
ประชำกรวัยเด็กและวัยท ำงำนมีจ ำนวนลดน้อยลง แต่ประชำกรผู้สูงอำยุกลับมีอัตรำเพ่ิมมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  
ญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่ง ที่ประสบปัญหำนี้และเริ่มท ำกำรแก้ไขอย่ำงจริงจัง  
     ปัญหำในปัจจุบัน ของกำรด ำเนินธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุในประเทศญี่ปุ่น คือ ขำดแคลนแรงงำนและมีค่ำแรงที่
ค่อนข้ำงต่ ำ อำชีพดูแลผู้สูงอำยุ นอกจำกเป็นอำชีพที่ค่อนข้ำงล ำบำกแล้วยังมีรำยได้ที่ต่ ำ ท ำให้ภำครัฐเร่ง
ปรับปรุงพัฒนำเรื่องค่ำตอบแทนให้สูงขึ้น ในปัจจุบัน กำรดูแลผู้สูงอำยุในระดับที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต หำก
เป็นงำนระดับที่ไม่หนักมำกเกินไปค่ำแรงจะถูกลดต่ ำลงไปอีก 
     กระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม เปิดเผยว่ำ มีนโยบำยปรับปรุงระบบ และเพ่ิมค่ำตอบแทนแก่
ผู้ประกอบกำรที่มีผลกำรด ำเนินกำรในด้ำนของกำรดูแลผู้สูงอำยุในระดับพึ่งพำตนเองได้ โดยมีเป้ำหมำย จะเริ่ม
ปรับปรุงตั้งแต่ปีงบประมำณ 2018 เป็นต้นไป   
    ระบบประกันกำรดูแลผู้สูงอำยุของญี่ปุ่นนั้น รำยจ่ำยสูงสุด
ของฝั่งผู้เข้ำรับบริกำร ถูกก ำหนดด้วยระดับควำมจ ำเป็นใน
กำรดูแล ท ำให้รำยได้ของผู้ประกอบกำรธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุมี
กำรผันแปรไปตำมขอบเขตกำรเข้ำรับบริกำร ยกตัวอย่ำงเช่น 
กรณีเข้ำรับบริกำรดูแลระดับ 3 ตำรำง1 มีค่ำใช้จ่ำยประมำณ 
200,000 เยนต่อเดือน หำกเป็นกำรบริกำรดูแลระดับ 2 
ค่ำใช้จ่ำยจะลดลงเหลือประมำณ 150,000 เยน ต่อเดือน เป็น
ต้น  ซึ่งผู้ประกอบกำรจะได้รับค่ำตอบแทนจำกส่วนนี้เทา่นั้น  
ซึ่งเป็นกำรค ำนวณค่ำตอบแทนที่น้อย  
    วัตถุประสงค์ของระบบอย่ำงหนึ่งคือ กระตุ้นผู้ใช้บริกำร 
สำมำรถพ่ึงพำตนเองได ้แต่ยังพบปัญหำแรงจูงใจต่อ
ผู้ประกอบกำรในด้ำนให้บริกำรผู้สูงอำยุให้สำมำรถพ่ึงพำ 
ตนเองได้ ยังมีควำมเคลื่อนไหวไม่เพียงพอ  

ข้อเสนอให้ปรับปรุงในครั้งนี้ คือ ให้ก ำหนดมำตรฐำนใน 
กำรตัดสินระดับกำรใช้บริกำรระดับพ่ึงพำตนเองได้ และพิจำณำ 
ควำมพึงพอใจของผู้บริโภคและกำรตอบสนองควำมต้องกำรแก่ผู้บริโภค เพ่ือปรับปรุงระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
ผู้สูงอำยุในระดับกำรด ำรงชีพ 
    กำรผลักดันนี้ เริ่มมีกำรผลักดันในส่วนงำนบำงท้องถิ่นแล้ว เช่น ที่จังหวัดไซตะมะ ได้เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 
2016 โดยมีรำยละเอียด คือ เริ่มทดลองโดยแจกรำงวัลพิเศษในกรณีกำรให้บริกำรแบบคนไข้นอก หรือ Day 
Service ผลกำรด ำเนินกำร คือ อัตรำของผู้มำใช้บริกำรที่สำมำรถรักษำให้อยู่ในระดับรุนแรงน้อยลง มีอัตรำเพ่ิม
เป็น 12.7 % และส่วนผู้ประกอบกำรที่สำมำรถปรับปรุงระดับควำมรุนแรงของคนไข้มีถึง 40 %  
 

ประจ ำวันที ่2 - 8 กันยำยน 2560 
 



 

อ้ำงอิง :  http://www.tanosikukaigo.com/hoken/ho3.html 
 

 
ข้อคิดเห็น 

ญี่ปุ่นในปัจจุบัน อยู่ในสถำวะประชำกรผู้สูงอำยุมีจ ำนวนมำกข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจำกมีเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์
ที่มีประสิทธิภำพท ำให้อัตรำกำรเสียชีวิตลดลงและอำยุขัยของประชำกรในประเทศเพ่ิมขึ้น ทั้งยังประสบปัญหำ
ประชำกรวัยเด็กและวัยท ำงำนมีจ ำนวนน้อยลง มีผลท ำให้ประชำกรต้องท ำงำนนอกบ้ำนมำกขึ้นและมีเวลำดูแล
ผู้สูงอำยุน้อยลง นอกจำกนั้นแนวโน้มกำรมีบุตรน้อยลงส่งผลให้ผู้สูงอำยุต้องพึ่งพำตนเองในบั้นปลำยมำกยิ่งขึ้น  

นอกจำกจ ำนวนผู้สูงอำยุที่เพ่ิมข้ึนแล้ว ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจสังคมท่ีเปลี่ยนไป มีส่วนท ำให้ธุรกิจด้ำนกำรดูแล
ผู้สูงอำยุเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด ส่งผลให้ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอำยุในต่ำงประเทศมีกำรขยำยตัวอย่ำง
ต่อเนื่อง ธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุจะเป็นธุรกิจอันดับต้นๆ ที่ได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ในระยะแรก
เป็นโอกำสของธุรกิจที่ให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุแบบระยะสั้นๆ เช่น กำรดูแลระหว่ำงวันหรือ day Service และ
กำรพักฟ้ืน รวมถึงควำมต้องกำรที่พ ำนักระยะยำวของชำวญี่ปุ่นจะมีโอกำสขยำยตัวมำกขึ้น  

ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศอันดับต้นๆของกำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุและก ำลังขำดแคลนแรงงำนที่จะดูแล
ผู้สูงอำยุ วุฒิสภำญี่ปุ่นจึงผ่ำนร่ำงแก้ไขกฎหมำยควบคุมกำรอพยพ อนุญำตให้ชำวต่ำงชำติสำมำรถท ำงำนเป็น
ผู้ดูแลคนป่วยหรือคนชรำ ตลำดแรงงำนในสำขำอำชีพผู้ดูแลผู้สูงอำยุในประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นตลำดใหม่ที่เปิด
โอกำสให้แรงงำนไทย สำมำรถไปประกอบอำชีพ สร้ำงเม็ดเงินสู่ประเทศไทยได้อย่ำงมำก อีกท้ังมีผู้สูงอำยุชำว
ญี่ปุ่นจ ำนวนหนึ่งอำศัยอยู่ในประเทศไทย และประเทศไทยเองก็มีแนวโน้มผู้สูงอำยุมำกขึ้น จึงมีควำมจ ำเป็นที่
ต้องพัฒนำฝีมือแรงงำนในสำขำกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
     นอกเหนือจำกด้ำนบริกำรแล้ว สินค้ำส ำหรับผู้สูงอำยุก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ำม สินค้ำผู้สูงอำยุ มักแบ่งตำม
ช่วงวัย อำทิเช่น ช่วงวัยต่ ำกวำ่ 70 ปี เป็นวัยที่ยังมีไลฟ์สไตล์ทันสมัย ไม่แตกต่ำงจำกกลุ่มวัยท ำงำนช่วงปลำย   
มีควำมม่ังคั่ง เปิดรับสิ่งใหม่ๆ เข้ำถึงเทคโนโลยี มีสังคม ชื่นชอบกำรช็อปปิ้ง ให้ควำมส ำคัญกับสุขภำพ และยัง
สำมำรถเดินทำงท่องเที่ยวได้ สินค้ำประเภทเพ่ือสุขภำพ ผิวพรรณและกำรเข้ำสังคม อำทิเช่น เสื้อผ้ำหรือ
เครื่องประดับ ที่สำมำรถสวมใส่ง่ำย ดูมีรสนิยมและไม่ดูสูงอำยุจนเกินไปมีแนวโน้มที่ขำยได้มำก ช่วงวัยมำกกว่ำ 
70 ปี มักบริโภคสินค้ำท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน ยอมจ่ำยเพ่ือสินค้ำท่ีพึงพอใจด้ำนคุณภำพ 
ควำมปลอดภัย ส่วนกลุ่มผู้สูงอำยุวัยปลำยที่ต้องพ่ึงพิงคนดูแลเป็นพิเศษ หรือผู้สูงอำยุที่ช่วยเหลือตัวเองได้
น้อยลง หรือไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ สินค้ำที่ตอบโจทย์น่ำจะอยู่ในกลุ่มที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับ
คนดูแลหรือตัวผู้สูงอำยุเองเป็นหลัก อำทิเช่น เฟอร์นิเจอร์ที่อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ดูแล เช่น อ่ำงอำบน้ ำ
ส ำหรับผู้สูงอำยุ เก้ำอ้ีหรือเตียงนอนเพื่อสุขภำพที่สำมำรถปรับได้ ผ้ำอ้อมผู้ใหญ่ เป็นต้น โดยกำรท ำตลำดสินค้ำ
เจำะกลุ่มนี้ ผู้บริโภคท่ีแท้จริงน่ำจะเป็นกลุ่มลูกหลำนที่ก ำลังมองหำสินค้ำส ำหรับผู้สูงอำยุ หรือกลุ่มโรงพยำบำล 
มำกกว่ำจะเป็นตัวของผู้สูงอำยุโดยตรง 

ตาราง 1 ระดับการดูแลผู้สูงอายุของญี่ปุ่น 



ทั้งนี้ กำรที่จะสำมำรถเข้ำสู่ตลำดธุรกิจผู้สูงอำยุของญี่ปุ่นได้นั้น ภำครัฐและเอกชนจ ำเป็นต้องร่วมกันพัฒนำ
ฝีมือแรงงำนสำขำกำรดูแลผู้สูงอำยุอย่ำงจริงจัง ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะด้ำนภำษำ และคุณสมบัติให้
เหมำะสม ได้มำตรฐำนตำมควำมต้องกำรของตลำด และพร้อมที่จะเข้ำท ำงำนในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงศึกษำ
ด้ำนควำมต้องกำรของตลำดญี่ปุ่นอย่ำงจริงจัง พร้อมกับพัฒนำคุณภำพของสินค้ำท่ีต้องกำรส่งออกสู่ตลำดญี่ปุ่น 
ทั้งทำงด้ำนนวัตกรรม และบรรจุภัณฑ์ทีอ่ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรใช้งำน ซ่ึงมีสินค้ำหลำยกลุ่มส ำหรับผู้สูงอำยุ
ในญี่ปุ่น ก็นับเป็นโอกำสดีในกำรขยำยตลำดสินค้ำไทยให้เข้ำสู่ผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้มำกข้ึน 
 
อ้ำงอิง : 
1.หนังสือพิมพ์ Nikkei วันที ่7 กันยำยน 2016 หน้ำ 1 
2.https://www.scbeic.com/th/detail/product/1675 
3.http://www.nationtv.tv/main/content/social/378554739/ 
4.http://positioningmag.com/1100674 
5. http://www.tanosikukaigo.com 
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ภำพจำก https://www.esupply.co.jp/senior 
 

ภำคผนวก : ภำพตัวอย่ำงสินค้ำส ำหรับผูสู้งอำยุในญี่ปุ่น 
 

ไม้ค้ ำมีไฟพับได้ 
 

ไม้จับของเอนกประสงค์ 
 

ภำพจำก http://nissyoku-toyama.jp 
 

ภำพจำก http://www.isokenkagu.jp 

ภำพจำก https://www.esupply.co.jp/senior 
 

อำหำรเพื่อสขุภำพเหมำะส ำหรับผู้สูงอำยุ 
 

กระเป๋ำลำก 
 


