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บทคัดยอ 

 

 การศึกษาเรื่องการสงเสริมการใชมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ

สิทธิผูสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพผูสูงอายุในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ

ดําเนินงานของสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 

ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ในการนํามาตรฐานฯ ผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ระหวางป พ.ศ. 2551-2556 โดยใชวิธีการศึกษาขอมูลจากเอกสาร รายงานผลการดําเนินงาน และ

จากประสบการณตรงของผูศึกษาที่ไดมีสวนรวมในกระบวนการนํามาตรฐานฯ ผูสูงอายุไปสงเสริมให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีการนําไปปฏิบัติ 

 มาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษผูสูงอายุเปนเปาหมายการ

ดําเนินงานที่จะสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ซึ่งคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ไดดําเนินการศึกษาและจัดทําใหแกสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ

พิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ เมื่อป พ.ศ. 2548 โดยประกอบไปดวย 4 ขอกําหนด 

10 องคประกอบ และ 12 ตัวช้ีวัด รวมทั้งเกณฑรอยละ ในการวัดมาตรฐาน ฯ ตอมาในป พ.ศ.2551 

สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุไดจัดทําแบบสอบถามข้ึนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการวัดคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุตามมาตรฐานฯ ผูสูงอายุดังกลาว และไดนําแบบสอบถามมาตรฐานฯ ผูสูงอายุไปนํารอง

ปฏิบัติโดยการสํารวจขอมูลผูสูงอายุที่เทศบาลตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง พรอม

กับไดมีการจัดทํากระบวนการหรือข้ันตอนตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินการสํารวจขอมูล

ผูสูงอายุ ซึ่งการสํารวจขอมูลมาตรฐานฯ ผูสูงอายุในพื้นที่เทศบาลตําบลเขาชัยสน ไดรับความ

สนับสนุนเปนอยางดีจากแกนนําชมรมผูสูงอายุ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานที่

เกี่ยวของ ในระดับพื้นที่ โดยสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุไดใหงบประมาณสนับสนุนสําหรับการ

สํารวจขอมูลผูสูงอายุ ซึ่งผลจากการสํารวจขอมูลผูสูงอายุในครั้งน้ัน ทําใหเทศบาลเขาชัยสนและชมรม

ผูสูงอายุมีขอมูลผูสูงอายุที่เปนปจจุบัน และสามารถนํามาใชประโยชนในการวางแผน กําหนดโครงการ 

และกิจกรรมตาง ๆ อีกทั้งผูเกี่ยวของและหนวยงานในพื้นที่เกิดการเรียนรูการดําเนินงานรวมกันในทุก

ข้ันตอน 

 ในป พ.ศ.2552-2556 สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุไดขยายผลการนํามาตรฐานฯ 

ผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอีกจํานวน 63 แหง กระจายอยูในทุกภาค โดย

สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุไดสนับสนุนคูมือมาตรฐานฯ ผูสูงอายุฉบับพกพา เขาใจงาย และให

การสนับสนุนงบประมาณในการสํารวจขอมูล (ในระหวางป พ.ศ.2554-2556 สํานักสงเสริมและ

พิทักษผูสูงอายุไดใหการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมสําหรับจัดทําโครงการ และกิจกรรมสําหรับ
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ผูสูงอายุนอกเหนือจากงบประมาณในการสํารวจขอมูลผูสูงอายุ) ซึ่งตลอดกระบวนการดําเนินงาน 

สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ ทําหนาที่เปนหนวยงานพี่เลี้ยงโดยใหคําปรึกษา แนะนํา และรวมคิด 

รวมแกไขปญหา รวมทั้งรวมอํานวยความสะดวกเพื่อใหการสํารวจขอมูลมาตรฐานฯ ผูสูงอายุ สําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี ทําใหทุกพื้นที่ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รวมดําเนินการมีขอมูลผูสูงอายุที่เปน

ปจจุบัน อีกทั้งยังทราบถึงปญหาและความตองการของผูสูงอายุ รวมทั้งขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทําให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชขอมูลผูสูงอายุจากการสํารวจในการวางแผนเสนอโครงการและ

กิจกรรมของที่มีความสอดคลองและตรงกับปญหาและความตองการของผูสูงอายุ 

 นอกจากน้ีในแตละปของการดําเนินโครงการสงเสริมการใชมาตรฐานฯ ผูสูงอายุใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ ไดจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ

รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อสรุปผลการดําเนินงานและสะทอนบทเรียนที่ไดรับจากการนํา

มาตรฐานฯ ผูสูงอายุไปดําเนินการ รวมทั้งไดมีการนําขอคิดเห็นจากการประชุมไปพิจารณาปรับปรุง

เอกสาร คูมือมาตรฐานฯ ผูสูงอายุจํานวน 2 ครั้ง ในป พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2556 ตามลําดับ 

 กลาวไดวา การดําเนินงานในการนํามาตรฐานฯ ผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผานมา ไดสรางกระบวนการในการเรียนรูรวมกัน

(Learning & Sharing) ระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในการดําเนินงาน (Stakeholders) อาทิ บุคลากร 

เจาหนาที่ ทั้งจากสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเครือขายดาน

ผูสูงอายุ รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ ขณะเดียวกันไดสรางการมีสวนรวม (Participation) อยาง

ใกลชิดในการทํางานรวมกันระหวางเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกนนําและสมาชิกองคกร

เครือขายผูสูงอายุ อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุข ฯลฯ ซึ่งสงผลใหทุกพื้นที่องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ที่รวมดําเนินการทั้ง 64 แหง มีขอมูลผูสูงอายุเชิงประจักษที่เปนปจจุบัน(Evidence 

Base) เพื่อใชประโยชนในการวางแผน เสนอโครงการและกิจกรรมตาง ๆ  ที่สอดรบักบัสภาพขอเทจ็จรงิของ

ปญหาและความตองการของผูสูงอายุ ซึ่งยอมนําไปสูการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุได

อยางแทจริง 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมา 

 สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 

(สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนหนวยงานหลักของภาครัฐ ที่มีบทบาท

และพันธกิจในการดําเนินงานเชิงนโยบายเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปาหมาย ที่

ประกอบดวยเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ โดยมสีํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (สทส.) 

เปนหนวยงานในสังกัดที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกลุมผูสูงอายุโดยตรง โดยมีบทบาทและความ

รับผิดชอบในการสงเสริมศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิผูสูงอายุ สามารถดํารงชีวิตไดอยางมั่นคง

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 มาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ เปนเปาหมายที่จะ

สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตามความเปนจริง องคความรูและการศึกษาเรื่องเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพชีวิตของกลุมผูสูงอายุเปนประเด็นใหมที่ยังไมมีรายงานการศึกษาและไมมีงานวิจัย

มากอน ดวยเหตุผลดังกลาว ในป พ.ศ. 2548  สท. จึงไดมอบหมายใหคณะที่ปรึกษาจากคณะสังคม

สงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ดําเนินการศึกษาเรื่อง “การสรางและพัฒนามาตรฐาน

เกณฑและตัวชี้วัดการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ” (ในขณะน้ันคน

พิการ ยังเปนกลุมเปาหมายที่อยูในความรับผิดชอบของ สท.) โดยมีวิธีการศึกษาจากเอกสาร 

การศึกษากลุมเปาหมายในระดับพื้นที่ การประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นจากนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ

และผูเช่ียวชาญในแตละกลุมเปาหมาย รวมทั้งบุคลากรเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของ สท. โดยคณะที่

ปรึกษาไดมีการแบงการศึกษามาตรฐานฯ เปนรายกลุมเปาหมาย ซึ่งประกอบดวย เด็ก เยาวชน 

ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ  

 สําหรับการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ 

น้ัน คณะที่ปรึกษาไดมีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและรวมปรึกษาหารือกับผูปฏิบัติงานของ สทส. อยาง

ใกลชิด  รวมทั้งไดมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้ึนเพื่อรับฟงขอคิดเห็นตอมาตรฐานฯ ผูสูงอายุที่

คณะที่ปรึกษาไดจัดทําข้ึน โดยมีผูเขารวมการประชุมประกอบดวย ผูปฏิบัติงานดานผูสูงอายุทั้งใน

ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ นักวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิ องคกรภาคีเครือขายดานผูสูงอายุ ทั้งใน

สวนกลางและสวนภูมิภาค  

 ผลสรุปของการจัดทํามาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิ

ผูสูงอายุประกอบดวยขอกําหนดจํานวน 4 ขอ องคประกอบจํานวน 10 องคประกอบ ตัวช้ีวัดจํานวน
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12 ตัวช้ีวัด และใชเกณฑรอยละในการวัดมาตรฐานผูสูงอายุ โดยมีรายละเอียดดังน้ี (สํานักงานสงเสริม

สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ : 2550) 

 

เกณฑมาตรฐานการสงเสรมิสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอาย ุ
 

ดัชนี/

ขอกําหนด องคประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ 

(รอยละ) 
1. ดานความ  

   มั่นคงในชีวิต 

1. สุขภาพ 1. รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการตรวจสุขภาพ 

    ทั่วไปประจําป  

60 

  2. รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลและ 

    รักษาโรคเมือ่เจ็บปวย 
 

90 

 2. ครอบครัวและ 

   การอยูอาศัย 

3. รอยละของผูสูงอายุที่อาศัยอยูกบัครอบครัว 

    หรือในบริเวณใกลเคียงกัน 
 

80 

 3. ความปลอดภัยใน 

   ชีวิตและทรัพยสิน 

4. รอยละของผูสูงอายุที่ไมถูกเอารัดเอาเปรียบ 

   หรือถูกทํารายรางกายและจิตใจ 
 

100 

2. ดานการศึกษา 4. การศึกษาและ 

   การเรียนรู 

5. รอยละของผูสงูอายุที่ไดรับการศึกษา อบรม  

   เรียนรูตามความสนใจความถนัดหรือความตองการ 
 

70 

 5. การเขาถึงขอมลู 

   ขาวสาร 

6. รอยละของผูสูงอายุที่รบัทราบขอมลูขาวสาร 

    ที่เปนประโยชนผานสื่อตาง ๆ 
 

80 

3.ดานเศรษฐกจิ 6. การมีงานทําและ 

   รายได 

7. รอยละของผูสูงอายุที่มรีายไดเพียงพอกับ 

    คาใชจายของตนเอง 

70 

  8. รอยละของผูสูงอายุที่ตองการทํางานและ 

    มีงานทํา 
 

60 

 7. การมีหลักประกัน 

    ดานการออม 

9. รอยละของผูสูงอายุที่ไดปฏิบัติศาสนกิจตาม 

    ศาสนาที่ตนนับถือ 
 

60 

4. ดานสังคม 8. การปฏิบัติ 

    ศาสนกิจ 

10. รอยละของผูสูงอายุที่ไดปฏิบัติศาสนกจิ  

      ตามศาสนาที่ตนนับถือ 
 

70 
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 9. การมีสวนรวมใน 

   กิจกรรมทางสังคม 

11. รอยละของผูสูงอายุที่มสีวนรวมในกิจกรรม 

     ทางสังคมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

 

80 

 10. การเปนที่พึ่ง 

     ทางจิตใจใหกบั 

     คนวัยอื่น 

12. รอยละของผูสูงอายุที่มีการถายทอด 

     ภูมิปญญา/องคความรู หรือทักษะชีวิต  

     ใหกับลูกหลานหรือคนในชุมชน 

 

90 

 

 

การอธิบายความหมายศัพทในมาตรฐานฯ ผูสูงอาย ุ

 

๑. ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณข้ึนไปและมีสัญชาติไทย 

๒. มาตรฐาน หมายถึง ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค   

ซึ่งเห็นพองตองกันและไดรับการยอมรับใหเปนหลักเกณฑ หรือแนวทางในการเทียบเคียงผลลัพธของ

การดําเนินงานตอกลุมเปาหมายสําหรับใชกําหนดในการสงเสริม กํากับ ประเมิน และตรวจสอบการ

ปฏิบัติงาน 

๓. ขอกําหนด หมายถึง ขอความที่ระบุถึงเรื่องหรือสิ่งที่ตองปฏิบัติ 

๔. ตัวช้ีวัด หมายถึง ขอความที่กําหนดข้ึนใหมีความสอดคลองในเชิงเน้ือหากับ

มาตรฐาน และสามารถที่จะวัดหรือสะทอนสิ่งที่ตองการทราบไดอยางเปนรูปธรรม 

๕. เกณฑ หมายถึง ตัวเลขเปาหมายที่เปนจํานวน รอยละ หรือคาเฉลี่ย ซึ่งใชในการ

ประเมินวาตัวช้ีวัดหน่ึง ๆ อยูในระดับสูงหรือตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด 

๖. หนวยงาน หมายถึง องคกรภาครัฐ/ภาคเอกชน เครือขาย ชมรมที่ดําเนินการ

หรือจัดกิจกรรมในการสงเสริม คุมครองผูสูงอายุ 

๗. มาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ หมายถึง 

ขอกําหนดที่ทําใหผูสูงอายุไดรับการปกปอง ดูแล และมีหลักประกันในสวัสดิภาพทั้งทางเศรษฐกิจและ

สังคม รวมถึงความยุติธรรมทางสังคมในการพัฒนาความสามารถและทักษะดานตาง ๆ อยางสูงสุดเพื่อให

พึ่งพาตนเองไดดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม มีสวนรวมในชีวิตครอบครัว ชุมชน และสังคม ตลอดจน

ไดรับความชวยเหลือไมถูกแสวงหาผลประโยชนทุกรูปแบบ ในที่น้ีหมายถึง ขอกําหนด 4 ดาน ไดแก 

7.1 ขอกําหนดดานความมั่นคงในชีวิต หมายถึง ผูสูงอายุไดรับการสงเสริม

สวัสดิภาพดานสุขภาพ การใชชีวิตอยูในครอบครัว การมีที่อยูอาศัยมั่นคง และผูสูงอายุมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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7.1.1 การตรวจสุขภาพประจําป หมายถึง การตรวจรางกายทั่วไปโดย

แพทย พยาบาลเจาหนาที่โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย เชน การตรวจปสสาวะและอุจจาระ การ

ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก (เฉพาะสตรี) การตรวจเบาหวาน การตรวจหาไขมันในเลือด การวัด

ความดันโลหิต การทําหนาที่ของไต ตับและกรดยูริค (โรคเกาส) เปนตน 

7.1.2 การดูแลรักษาโรคเมื่อเจ็บปวย หมายถึง การไดรับการชวยเหลือจาก

ญาติ คนใกลชิดในยามปวยไข เชน พาไปพบแพทย จัดหายาใหรับประทาน เปนตน 

7.1.3 การอยูในบานหลังเดียว/บริเวณเดียวกันกับลูกหลาน หมายถึง การพัก

อาศัยในบานหรือละแวกใกลเคียงที่บุตรหลานสามารถชวยเหลือ ดูแลไดสะดวก 

7.1.4 การถูกทํารายรางกายหรือเคยถูกเอารัดเอาเปรียบจากบุคคลอื่น 

หมายถึง การถูกทุบตี ทรมานรางกาย จิตใจ ดาทอจนเสียหาย ถูกหลอกลวงใหเสียทรัพย ทั้งจากคน 

ในครอบครัว ญาติและบุคคลทั่วไป 

7.2 ขอกําหนดดานการศึกษา หมายถึง ผูสูงอายุไดรับการสงเสริมสวัสดิภาพ

ดานการศึกษาและการเรียนรู การเขาถึงบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนผานสื่อตาง ๆ  

7.2.1 การเขารวมประชุมหรืออบรมในสิ่งที่ผูสูงอายุตองการ หมายถึง การ

ไดรับความรูตามที่ผูสูงอายุตองการ โดยการจัดประชุมและอบรมของหนวยงาน หรือชมรมผูสูงอายุ 

เปนตน 

7.2.2 การรับทราบขอมูลดานสิทธิประโยชน หมายถึง การไดรับขอมูล

ขาวสารที่เปนสิทธิประโยชนของผูสูงอายุตามกฎหมาย เชน กองทุนผูสูงอายุ การฌาปนกิจสงเคราะห 

การชวยเหลือคาโดยสารพาหนะ ฯลฯ ผานสื่อตาง ๆ เชน แผนพับ สื่อบุคคล หอกระจายขาว วิทยุ 

หนังสือพิมพ โทรทัศน เปนตน 

7.3 ขอกําหนดดานเศรษฐกิจ หมายถึง ผูสูงอายุไดรับการสงเสริมสวัสดิภาพ

ดานการมีงานทํากับรายไดและการมีหลักประกันการออมที่ทําใหผูสูงอายุรูสึกมั่นคงในชีวิต 

7.3.1 การมีรายไดที่เพียงพอกับคาใชจายสวนตัว หมายถึง การมีรายรับที่

ครอบคลุมคาใชจายที่เปนของผูสูงอายุเองเทาน้ัน ไมรวมคาใชจายของลูกหลาน 

7.3.2 การทํางานมีรายได หมายถึง การประกอบกิจกรรมตาง ๆ ที่

สามารถมีรายได เชน รับจาง ปลูกผักขาย เปนตน 

7.3.3 การมีเงินเก็บไวใชยามจําเปน/ฉุกเฉิน หมายถึง การมีเงินที่สามารถ

นํามาใชจายไดทันที เชน เงินฝาก เงินที่สะสมไว เปนตน 

7.4 ขอกําหนดดานสังคม หมายถึง ผูสูงอายุไดรับการสงเสริมสวัสดิภาพดาน

การปฏิบัติศาสนกิจและการมีสวนรวมกิจกรรมทางสังคม และการเปนที่พึ่งทางจิตใจใหกับคนวัยอื่น  

7.4.1 การประกอบกิจกรรมทางศาสนาอยางสม่ําเสมอ หมายถึง การ

ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาที่นับถือไดตามที่ตองการ ไมมีภาระอื่นใหไมสามารถปฏิบัติกิจไมได 
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7.4.2 การมีสวนรวมกิจกรรมทางสังคม หมายถึง การเขารวมงานประเพณี

หรือพบปะสังสรรคกับผูคนในชุมชน เขารวมงานตาง ๆ เชน งานแตงงาน งานข้ึนบานใหม และงานที่มี

การรวมตัวกันของคนหลายหลายรุน เชน งานชมรมผูสูงอายุ งานรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ (อยางนอยเดือน

ละ 1 ครั้ง) 

7.4.3 การเปนที่พึ่งทางจิตใจใหกับคนวัยอื่น หมายถึง การสั่งสอน อบรม

ลูกหลานในการใชชีวิต และการถายทอดความรู ความชํานาญใหกับคนวัยอื่น  

 

การนํามาตรฐานฯ ผูสูงอายไุปสูการปฏิบัติ 

  มาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุที่จัดทําข้ึนโดยคณะ

ที่ปรึกษาน้ี เปนเสมือนเปาหมายโดยรวมที่หนวยงานที่เกี่ยวของดานผูสูงอายุควรยึดถือในการ

ดําเนินงานเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุในฐานะที่

เปนหนวยงานหลักดานการขับเคลื่อนนโยบายและสงเสริมความรูทางวิชาการที่เกี่ยวของกบัผูสงูอายุ มี

ความตระหนักในประโยชนของความรูเรื่องมาตรฐานฯ ผูสูงอายุที่จัดทําข้ึน จึงไดริเริ่มที่จะเผยแพร

ความรูความเขาใจเรื่องมาตรฐานผูสูงอายุและสงเสริมใหหนวยงาน องคกรเครือขายดานผูสูงอายุ ไดมี

การนํามาตรฐานฯ ผูสูงอายุไปใชในการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมเพื่อการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุในแตละทองถ่ิน 

 ดังน้ัน ในป พ.ศ. 2551 จึงเปนปเริ่มตนที่ สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุไดริเริ่ม

ดําเนินการนํามาตรฐานฯ ผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติในลักษณะของโครงการนํารองในพื้นที่องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และไดมีการขยายผลการดําเนินงานอยางตอเน่ืองทุกปจนกระทั่งในป พ.ศ. 

2556 ไดดําเนินการครอบคลุมพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินในทุกภาครวมจํานวน 64 แหง ผูศึกษา 

เปนผูปฏิบัติงานในสํานักงานสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ และไดมีสวนรวมรับผิดชอบอยางตอเน่ืองใน

การดําเนินงานผลักดันและสงเสริมใหมีการนํามาตรฐานฯ ผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติในพื้นที่องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ต้ังแตป พ.ศ. 2551 – 2556 จึงตระหนักในความสําคัญของจัดทํารายงาน

การศึกษาเพื่อประมวลสรุปขอมูลการดําเนินงานที่ผานมา รวมทั้งวิเคราะหบทเรียนที่เกิดข้ึนจากการ

ดําเนินงานในการนํามาตรฐานฯ ผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติ 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

  1) ศึกษาการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุในการนํามาตรฐาน

การสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

  2) ศึกษาและวิเคราะหบทเรียนที่หนวยงานที่เกี่ยวของไดรับจากการนํามาตรฐานการ

สงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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  3) เสนอแนวทางในการสงเสริมพัฒนาและการขยายผลการนํามาตรฐานการสงเสริม

สวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติ 
 

ขอบเขตของการศึกษา 

  เปนการศึกษาการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุในการสงเสริมให

มีการนํามาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม ในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 64 แหง ในระหวางป พ.ศ. 2551 – 2556 
 

วิธีการศึกษา 

  เปนการศึกษาจากเอกสาร คูมือ รายงานผลการดําเนินงาน รวมทั้งงานวิจัย จากสื่อที่

เกี่ยวของ (Documentary Research) รวมทั้งจากประสบการณตรงของผูศึกษาโดยการสังเคราะห

และวิเคราะหขอมูล 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  1) มีขอมูลการศึกษา ที่สามารถใชเปนเอกสารอางอิงประกอบการศึกษาและ

ประกอบการดําเนินงานในนํามาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุไปสู

การปฏิบัติในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  2) มีขอมูลที่เปนบทเรียนจากการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของในการ

นํามาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุสูการปฏิบัติในพื้นที่องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

  3) มีแนวทางและขอเสนอแนะเพื่อสงเสริมใหมีการขยายผลการใชมาตรฐานการ

สงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุในพื้นทีอ่งคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่2 
แนวคดิและวรรณกรรมทีเ่กีย่วของ 

 
แนวคิดและวรรณกรรมท่ีใชประกอบในการศึกษาครั้งนี ้ประกอบดวย 
 
 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 
 2. ปฏิญญาผูสูงอายุไทย (พ.ศ.2542) 
 3. แผนผูสูงอายุระยะยาว (พ.ศ. 2525 – 2544) 
 4. นโยบายและมาตรการผูสูงอายุระยะยาว (พ.ศ. 2535 – 2554) 
 5. แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2552 
 6. พระราชบัญญัติผูสูงอาย ุพ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
 7. สรุปกรอบแนวคิดท่ีคณะท่ีปรึกษาฯ ใชในการสรางมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและ

คุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอาย ุ

 

 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 

 บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดสิทธิ 

ข้ันพื้นฐานดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ และกําหนดใหรัฐมีบทบาทหนาที่สงเสริม สนับสนุน 

ใหเขาถึงสิทธิ โดยมีมาตราที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

 มาตรา 4 ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล 

ยอมไดรับความคุมครอง 

 มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 

เทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 

 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด

เช้ือชาติ  ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล  ฐานะ 

ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม

ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได 

 มาตรการที่รัฐกําหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ และ

เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 

     มาตรา 40 บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปน้ี 
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  (6)  เด็ก เยาวชน สตรี  ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไดรับความ

คุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสม

ในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 

 มาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ มีสิทธิ

ไดรับสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักด์ิศรี และความชวยเหลือ 

ที่เหมาะสมจากรัฐ 

 มาตรา 80 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษา 

และวัฒนธรรม ดังตอไปน้ี 

  (1)  คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดู และให

การศึกษา ปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผน

ของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร  

ผูพิการ หรือทุพพลภาพและผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพึ่งพาตนเองได 

มาตรา 84 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปน้ี 

  (4) จัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐอยางทั่วถึง 

มาตรา 152 การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยวา

มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ หากสภาผูแทนราษฎร

มิไดพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ใหสภาผูแทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึน ประกอบดวย  

ผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทน้ัน มีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวน

กรรมาธิการทั้งหมด ทั้งน้ี โดยมีสัดสวนหญิงและชายที่ใกลเคียงกัน 

มาตรา 303 ในวาระเริ่มแรก ใหคณะรัฐมนตรีที่เขาบริหารราชการแผนดิน ภายหลัง

จากการเลือกต้ังทั่วไปเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญน้ี ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่อง

ดังตอไปน้ี ใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 

  (1)  กฎหมายที่เกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดเพื่อสงเสริมและคุมครองการใชสิทธิ

และเสรีภาพตามมาตรา 40 มาตรา 44 บทบัญญัติในสวนที่ 7 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

ของบุคคลและสื่อมวลชน สวนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา สวนที่ 9 สิทธิในการไดรับบริการ

สาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ สวนที่ 10 สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน รวมทั้งกฎหมาย

วาดวยขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 56 สวนที่ 12 สิทธิชุมชน กฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคการ 

เพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระตามมาตรา 61 วรรคสอง กฎหมายวาดวยสภาพัฒนาการเมือง

ตามมาตรา 78 (7) กฎหมายเพื่อจัดต้ังองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา 81 (4) 

กฎหมายวาดวยการจัดต้ังสภาเกษตรกรตามมาตรา 84 (8) กฎหมายวาดวยการจัดต้ังกองทุนพัฒนา

การเมืองภาคพลเมืองตามมาตรา 87 (4) และกฎหมายวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ตามมาตรา 256 ภายในหน่ึงปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา 176 
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  (2)  กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติตามมาตรา 80 โดยสงเสริมการศึกษา

ในระบบ การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิต 

วิทยาลัยชุมชนหรือรูปแบบอื่น รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายเพื่อกําหนดหนวยงานรับผิดชอบการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ภายในหน่ึงปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา 176 

  (3)  กฎหมายตามมาตรา 190 วรรคหา โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการจัดทําหนังสือสัญญาที่มีการตรวจสอบถวงดุลระหวางคณะรัฐมนตรีและ

รัฐสภา มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง รวมทั้งรายละเอียด

เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยที่มีความเปนอิสระซึ่งดําเนินการกอนการเจรจาทําหนังสือสัญญา โดยไมมี 

การขัดกันระหวางประโยชนของรัฐกับผลประโยชนของผูศึกษาวิจัยไมวาในชวงเวลาใดของการบังคับ

ใชหนังสือสัญญาภายในหน่ึงปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา 176 

  (4)  กฎหมายตามมาตรา 86 (1) และมาตรา 167 วรรคสาม ภายในสองปนับแต

วันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภา ตามมาตร 176 

  (5)  กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายรายไดทองถ่ิน กฎหมายจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายเกี่ยวกับ

ขาราชการสวนทองถ่ิน และกฎหมายอื่นตามหมวด 14 การปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหเปนไปตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี ภายในสองปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา 176 ในการน้ี  

จะจัดทําเปนประมวลกฎหมายทองถ่ินก็ได 

  ในกรณีที่ปรากฏวากฎหมายใดที่ตราข้ึนกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี มีเน้ือหา

สาระเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ีแลว ใหถือเปนการยกเวนที่จะไมตองดําเนินการ 

ตามมาตราน้ีอีก 

 

 2. ปฏิญญาผูสูงอายุไทย (พ.ศ.2542)  

 ในป พ.ศ. 2542 ผูแทนจากองคการที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุทั้งภาครัฐ และ

เอกชน องคกรผูสูงอายุ และผูทรงคุณวุฒิไดรวมกันจัดทําปฏิญญาผูสูงอายุไทยข้ึน เพื่อถือปฏิบัติ 

ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูสูงอายุไทย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 รัฐบาล องคกรเอกชน ประชาชน และสถาบันสังคมตาง ๆ ไดตระหนัก 

ถึงศักด์ิศรีและคุณคาของผูสูงอายุ ซึ่งไดทําประโยชนในฐานะ “ผูให” แกสังคมมาโดยตลอด ดังน้ัน 

จึงควรไดรับผลในฐานะเปน “ผูรับ” จากสังคมดวย 

 ปฏิญญาผูสูงอายุไทยเปนพันธกรณี เพื่อใหผูสูงอายุไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับ

การคุมครองและพิทักษสิทธิ จึงไดกําหนดสาระสําคัญไว ดังน้ี 
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 ขอ 1 ผูสูงอายุตองไดรับปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา และ

ศักด์ิศรี ไดรับการพิทักษและคุมครองใหพนจากการถูกทอดทิ้งและละเมิดสิทธิ โดยปราศจากการเลือก

ปฏิบัติ โดยเฉพาะผูสูงอายุที่ไมสามารถพึ่งตนเองหรือครอบครัวไดและผูพิการที่สูงอายุ 

 ขอ 2 ผูสูงอายุควรอยูกับครอบครัวโดยไดรับความเคารพรัก ความเขาใจ 

ความเอื้ออาทร การดูแล การเอาใจใส การยอมรับบทบาทของกันและกันระหวางสมาชิกในครอบครัว 

เพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีในการอยูกันอยางเปนสุข 

 ขอ 3 ผูสูงอายุควรไดรับโอกาสในการศึกษา เรียนรู และพัฒนาศักยภาพ 

ของตนอยางตอเน่ือง เขาถึงขอมูลขาวสารและบริการทางสังคมอันเปนประโยชนในการดํารงชีวิต 

เขาใจถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบดาน เพื่อสามารถปรับบทบาทของตนใหสมวัย 

 ขอ 4 ผูสูงอายุควรไดรับการถายทอดความรู และประสบการณใหสังคม 

มีโอกาสไดทํางานที่เหมาะสมกับวัยตามความสมัครใจ โดยไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม เพื่อใหเกิด

ความภาคภูมิใจและเห็นชีวิตมีคุณคา 

 ขอ 5 ผูสูงอายุควรไดเรียนรูในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ตองมี

หลักประกันและสามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพอนามัยอยางครบวงจรโดยเทาเทียมกัน รวมทัง้ไดรบั

การดูแลจนถึงวาระสุดทายของชีวิตอยางสงบตามคตินิยม 

 ขอ 6 ผูสูงอายุควรไดมีบทบาท และสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน 

และสังคม โดยเฉพาะการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู และความเขาใจอันดีระหวางผูสูงอายุ

ดวยกัน และกับบุคคลทุกวัย 

 ขอ 7 รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม

ตองกําหนดนโยบายและแผนหลักดานผูสูงอายุ  สงเสริมและประสานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

ดําเนินการอยางตอเน่ืองใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

 ขอ 8 รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม 

ตองตรากฎหมายวาดวยผูสูงอายุ เพื่อเปนหลักประกันและบังคับใชในการพิทักษสิทธิ คุมครองสวัสดิภาพ 

และจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ 

 ขอ 9 รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม 

ตองรณรงคปลูกฝงคานิยมใหสังคมตระหนักถึงคุณคาของผูสูงอายุตามวัฒนธรรมไทยที่เนน 

ความกตัญูกตเวทีและความเอื้ออาทรตอกัน 
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 3. แผนผูสูงอายุระยะยาว (พ.ศ. 2525 – 2544)  

 สืบเ น่ืองจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันที่  14 ธันวาคม  

พ.ศ. 2521 คณะรัฐมนตรีแตงต้ังคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ซึ่งมีหนาที่วางแผนกํากับดูแล

นโยบายและจัดกิจกรรมระดับชาติที่เกี่ยวกับผูสูงอายุระยะยาว โดยมีการกําหนดมาตรการที่เกี่ยวของ

กับผูสูงอายุในดานการจัดสวัสดิการเคลื่อนที่และการใหสิทธิลดหยอนหรือยกเวนภาษีรายไดใหแก

ผูสูงอายุและบุคคลที่อุปการะผูสูงอายุไวในครอบครัว  

 นอกจากน้ียังไดกําหนดบทบาทใหครอบครัวและชุมชนไดมีสวนรวมในการ

ดูแลผูสูงอายุ ไวดังน้ี 

 1) ผูสูงอายุควรไดอยูกับครอบครัวอยางอบอุน ไดรับการเคารพและการดูแลเอาใจ

ใสจากลูกหลาน 

 2)  ผู สู งอายุที่ ไมส ามารถพึ่ งพาตนเองได และไม ได รั บการ คุมครอง ดูแล 

จากครอบครัว ควรไดรับการดูแลจากสังคม 

 3)  ผูสูงอายุควรไดรับการสนับสนุนใหมีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัวและ

ชุมชนตามความถนัดและความสามารถของแตละบุคคล 

 4)  ผูสูงอายุควรไดรับขอมูลขาวสารและวิธีการดูแลสุขภาพตลอดจนขาวสาร

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหผูสูงอายุปรับตัวเองใหเขา

กับการเปลี่ยนแปลงน้ันๆ ได 

 

4. นโยบายและมาตรการผูสูงอายุระยะยาว (พ.ศ. 2535 – 2554) 

มาตรการดังกลาวถูกจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคหลัก ดังน้ี 

1. สงเสริมและใหบริการการเรียนรูที่จะทําใหผูสูงอายุรูจักการปรับตัว  

การปองกันโรค และการรักษาสุขภาพ 

2. จัดใหมีบริการพื้นฐานและสวัสดิการทางสังคมและการสงเคราะหใหแก

ผูสูงอายุโดยเฉพาะอยางย่ิงผูสูงอายุที่มีรายไดตํ่าและไมมีผูอุปการะ 

3. สนับสนุนใหผูสูงอายุไดทํางานตามความสามารถและความถนัด 

4. สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกในครอบครัวและผูสูงอายุ 

5. สนับสนุนใหสถาบันศาสนามีบทบาทในการเปนที่พึ่งพาทางใจแกผูสูงอายุ 

6. สงเสริม สนับสนุนใหชุมชนและภาคเอกชนเขารวมจัดบริการ และ

สวัสดิการสังคมใหแกผูสูงอายุ 
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     7. สนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรสําหรับดูแลรักษาและใหบรกิาร

แกผูสูงอายุ 

 

 5. แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2552 

           วิสัยทัศน 

 “ผูสูงวัยเปนหลักชัยของสังคม” โดยมีประเด็นที่สําคัญ ดังน้ี 

  1. ผูสูงอายุที่มีคุณภาพที่ดี คือ 

  - มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิต 

  - ครอบครัวมีสุข สังคมเอื้ออาทร อยูในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ปลอดภัย 

  - มีหลักประกันที่มั่นคง ไดรับสวัสดิการและการบริการที่เหมาะสม 

  - อยูอยางมีคุณคา มีศักด์ิศรี พึ่งตนเองได เปนที่ยึดเหน่ียวทางจิตใจ และมี

สวนรวมในครอบครัว ชุมชน และสังคม 

  - มีโอกาสเขาถึงขอมูลและขาวสารอยางตอเน่ือง 

  2. ครอบครัวและชุมชนเปนสถาบันหลักที่มีความเขมแข็ง สามารถให 

การเกื้อหนุนแกผูสูงอายุไดอยางมีคุณภาพ 

  3. ระบบสวัสดิการและบริการ จะตองสามารถรองรับผูสูงอายุใหสามารถ

ดํารงอยูกับครอบครัวและชุมชนไดอยางมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

  4. ทุกภาคสวนจะตองมีสวนรวมในระบบสวัสดิการและบริการใหแก

ผูสูงอายุโดยมีการกํากับดูแลเพื่อการคุมครองผูสูงอายุในฐานะผูบริโภค 

  5. ตองมีการดําเนินการที ่เหมาะสมเพื ่อชวยใหผู สูงอายุที่ทุกขยาก

และตองการการเกื้อกูลใหดํารงชีวิตอยูในชุมชนไดอยางดีและตอเน่ือง 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร  ดังน้ี 

 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการเตรียมความพรอมของประชากรเพื่อวัย

สูงอายุที่มีคุณภาพ 

  1) มาตรการหลักประกันดานรายไดเพื่อวัยสูงอายุ 

  2) มาตรการการใหการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

  3) มาตรการ การปลุกจิตสํานึกใหคนในสังคมตระหนักถึงคุณคาและศักด์ิศร ี

ของผูสูงอายุ 

 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ 

  1) มาตรการสงเสริมสุขภาพปองกันการเจ็บปวย และดูแลตนเองเบื้องตน 

  2) มาตรการสงเสริมการรวมกลุมและสรางความเขมแข็งขององคกรผูสูงอายุ 
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  3) มาตรการสงเสริมดานการทํางานและการหารายไดของผูสูงอายุ 

  4) มาตรการสนับสนุนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ 

  5) มาตรการสงเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทใหมีรายการเพื่อผูสูงอายุและ

สนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับความรูและสามารถเขาถึงขาวสารและสื่อ 

  6) มาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม

ที่เหมาะสม 

 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ 

  1) มาตรการคุมครองดานรายได 

  2) มาตรการหลักประกันดานสุขภาพ 

  3) มาตรการดานครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง 

  4) มาตรการระบบบริการและเครือขายการเกื้อหนุน 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดาน

ผูสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ 

  1) มาตรการ การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ 

  2) มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ 

 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการประมวล พัฒนา และเผยแพรองคความรู

ดานผูสูงอายุและการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ 

  1) มาตรการสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย และพัฒนาองคความรูดาน

ผูสูงอายุสําหรับการกําหนดนโยบาย และการพัฒนาการบริการหรือการดําเนินการที่เปนประโยชน 

แกผูสูงอายุ 

  2) มาตรการดําเนินการใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

ผูสูงอายุแหงชาติที่มีมาตรฐานอยางตอเน่ือง 

  3) มาตรการพัฒนาระบบขอมูลทางดานผูสูงอายุใหถูกตองและทันสมัย  

โดยมีระบบฐานขอมูลที่สําคัญดานผูสูงอายุที่งายตอการเขาถึงและสืบคน 

  

6. พระราชบัญญัติผูสูงอาย ุพ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 

     มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

 ผูสูงอายุ  หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณข้ึนไป และมีสัญชาติไทย 

  คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ  (มาตรา 4 – 10) 

  มาตรา 4  ใหมีคณะกรรมการผู สูงอายุแห งชาติ เรียกโดยยอว า  “กผส .” 

ประกอบดวย 
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  (1)  นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ 

 (2)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย  

เปนรองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง  

 (3) ประธานสมาคมผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี  เปนรองประธานกรรมการ  คนที่สอง 

 (4) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและคามมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประธานสภาสังคมสงเคราะห 

แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ เลขาธิการสภากาชาดไทย เปนกรรมการโดยตําแหนง 

  (5)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูแทนองคกรที่เกี่ยวของกับ

งานในดานการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมผูสูงอายุ

จํานวนไมเกินหาคน 

  (6)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวนไมเกินหาคน 

  ใหผูอํานวยการสํานักสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส  

คนพิการ และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนกรรมการและ

เลขานุการ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 

เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

และผูอํานวยการสถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขเปนผูชวยเลขานุการ 

  การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูแทนองคกรเอกชน ตาม (5) ใหแตงตั้ง

จากบุคคลซึง่องคกรเอกชนไดเลือกกันเอง และการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแตงต้ังจากบุคคล

ซึ่งไมเปนขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานราชการ  

หนวยงานของรั ฐวิสาหกิจ ราชการสวนทอง ถ่ิน หรือองคกรอื่นของรัฐ เวนแต เปนผูสอน 

ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

  หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกรเอกชน  

ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ทั้งน้ีโดยใหกรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5)  

ดําเนินการสรรหาและพิจารณาการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเสนอใหคณะรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ

ตาม (6)  

  มาตรา  9  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

  (1)  กําหนดนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการคุมครองการสงเสริม และการ

สนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี  

ตองสงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันครอบครัวไดมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ 
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  (2) กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักตาม (1) ตลอดจนประสานงาน

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักดังกลาว 

  (3)  พิจารณาใหการสนับสนุนและชวยเหลือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ และ

ภาคเอกชน  เกี่ยวกับการสงเคราะหและการพัฒนาผูสูงอายุ 

  (4)  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน และการ

จัดการกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา 20 (1) 

* (5)  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการคุมครอง 

การสงเสริม การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุตามมาตรา 20 (2) 

  (6)  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงิน และการบริหาร

กองทุนตามมาตรา 20 (3)    

  (7)  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน  

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา  21 

  (8)  กําหนดระเบียบอื่นที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

  (9)  เสนอความเห็นและขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีใหมีหรือแกไขกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรม 

ของผูสูงอายุ 

  (10)  เสนอรายงานสถานการณเกี่ยวกับผูสูงอายุของประเทศตอคณะรัฐมนตรีอยางนอย 

ปละหน่ึงครั้ง 

  (11)  พิจารณาเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอื่น

บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

* มาตรา 9 (5) แกไขโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553 

  มาตรา  10  ใหสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ

พิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย มีอํานาจหนาที่ดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน 

ที่เกี่ยวกับผูสูงอายุและรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ และใหมีอํานาจ

หนาที่ดังตอไปน้ี 

  (1) จัดทําแนวทางปฏิบั ติตามนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการคุมครอง  

การสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุเสนอตอคณะกรรมการ 

  (2)  รวบรวมขอมูล ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับงานคุมครองสงเสริม และ

สนับสนุนที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ 

  (3)  เปนศูนยกลางในการประสานงานเผยแพร และประชาสัมพันธงานหรือกิจกรรม

เกี่ยวกับผูสูงอายุ 
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  (4)  สรางระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชน 

  (5)  รวมมือและประสานงานกับราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหาร 

สวนภูมิภาค ราชการบิหารสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองคกรในการจัดใหผูสูงอายุไดรับ

การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนตามพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (6)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนหลักของหนวยงานที่เกี่ยวของแลว

รายงานตอคณะกรรมการ 

  (7)  พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการใหมีหรือแกไขกฎหมาย 

ที่เกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และสนับสนุนสถานภาพบทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุ 

  (8)  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 

  สิทธิผูสูงอายุ  

มาตรา 11 ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนในดาน

ตางๆ ดังน้ี 

(1) การบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขที่จัดไวโดยใหความสะดวกและ

รวดเร็วแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ 

(2) การศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต 

(3) การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม 

(4) การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุม 

ในลักษณะเครือขายหรือชุมชน 

 (5) การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร

สถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น 

 (6) การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 

 (7) การยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ 

 (8) การชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง 

 (9) การใหคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางคดีหรือในทางการแกไข

ปญหาครอบครัว 

(10) การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุงหมใหตามความจําเปนอยางทั่วถึง 

* (11) การสงเคราะหเบี้ยยังชีพเปนรายเดือนอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

(12) การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี 

(13) การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

* มาตรา 11 (11) แกไขโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 
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 กองทุนผูสูงอายุ (มาตรา 13 – 15 และ 18 - 22) 

มาตรา  13  ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึงในสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ

พิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ เรียกวา “กองทุนผูสูงอายุ” เพื่อเปนทุน 

ใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติน้ี 

  มาตรา  18 ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหน่ึงประกอบดวย ปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม

สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุเปนรองประธานกรรมการ  

ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิ  

ซึ่งคณะกรรมการแตงต้ังจํานวนหาคนในจํานวนน้ีตองเปนผูแทนองคกรของผูสูงอายุจํานวนหน่ึงคน 

ผูแทนองคกรเอกชนที่เกี่ยวของกับงานในดานการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ 

บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุจํานวนหน่ึงคน และผูมีความรูความเช่ียวชาญในการระดมทุน

จํานวนหน่ึงคนเปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุเปนกรรมการ และ

เลขานุการ 

  มาตรา  20  ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

  (1) บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน และการจัด

กองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

         * (2) พิจารณาอนุมัติการใชจาย เพื่อการคุมครอง การสงเสริม และการจัดสวัสดิการ

แกผูสูงอายุ ทั้งน้ี ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

   (3) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการกําหนด 

  * มาตรา 20 (2) แกไขโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

 การลดหยอนภาษี (มาตรา 16,17) 

มาตรา  16  ผูบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกกองทุนมีสิทธินําไปลดหยอนในการ

คํานวณภาษีเงินได  หรือไดรับการยกเวนภาษีสําหรับทรัพยสินที่บริจาคแลวแตกรณี ทั้ ง น้ี  

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในประมวลรัษฎากร 

 มาตรา  17  ผูอุปการะเลี้ยงดูบุพการีซึ่งเปนผูสูงอายุที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการ 

ยังชีพผู น้ันมีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษี ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด 

ในประมวลรัษฎากร 

 

 

 



18 

 

7. สรุปกรอบแนวคิดท่ีคณะท่ีปรึกษาฯ ใชในการสรางมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพ

และคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอาย ุ

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดดานผูสูงอาย ุ

 องคการสหประชาชาติ  

     (UN) 

 การมเีสรีภาพ 

 การมสีวนรวม 

 การไดรับการดูแล 

 การบรรลุความพึงพอใจ 

 ความมีศักด์ิศรีสังคมไทย 

 การมีอายุยืนยาว 

 การไดอาศัยอยูกับ 

    ครอบครัว 

 การใหคุณคา 

 ความผาสุกทางใจ 

 สิทธิผูสูงอายุ 

 

การเขารวม

กิจกรรมตาม

ชวงอาย ุ

 

 

 

 

ครอบครัว/

สังคม 

การ

ใหบริการ/

การดูแล 

 

ปจเจก 

บุคคล/ 

ครอบครัว 

 

ชุมชน/

ทองถ่ิน 

 

รัฐบาล/

ประเทศ 

ดัชนี/ขอกําหนด 

1. ความมั่นคงในชีวิต 

    1.1 สุขภาพ 

    1.2 ครอบครัวและ 

          การอยูอาศัย 

    1.3 ความปลอดภัยใน 

          ชีวิตและทรัพยสิน 

2. การศึกษา 

    2.1 การศึกษาและ 

          การเรียนรู 

    2.2 การเขาถึงบริการ 

          ขอมูลขาวสาร 

3. เศรษฐกิจ 

   3.1 การมีงานทํากบั 

         รายได 

   3.2 การมีหลักประกัน 

         ดานการออม 

4. สังคม 

    4.1 การปฏิบัติศาสนกิจ 

    4.2 การมีสวนรวมใน 

          กิจกรรมทางสังคม 

    4.3 การเปนที่พึง่ทางใจ 

         ใหกับคนวัยอื่น     

 



บทที่ 3 

การนํามาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทกัษสทิธผิูสูงอายุไปสูการปฏิบตั ิ

 

3.1 แบบสํารวจ : เครื่องมือในการคนหาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ

 สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุไดริเริ่มนํามาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครอง

พิทักษสิทธิผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่ในป พ.ศ. 2551 โดยไดดําเนินการสราง “แบบสอบถาม”  

ข้ึนมา เพื่อใหแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําคัญในการเก็บขอมูลผูสูงอายุเปนรายบุคคล และไดรับขอมูลที่

สามารถสะทอนใหเห็นถึงขอเท็จจริงของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานฯ ดังกลาว 

 การจัดทําแบบสอบถามเพื่อคนหาขอเท็จจริงตามมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและ

คุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุน้ี สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุคํานึงถึงการสรางขอคําถามที่งายและสื่อ

ความหมายไดชัดเจน เปนแบบสอบถามที่ไมยาวเกินไป และสะดวกในการใชแบบสอบถามกับทั้งผูที่ทําหนาที่

สัมภาษณ และผูถูกสัมภาษณ (ซึ่งหมายถึงตัวผูสูงอายุ) โดยมุงหวังใหผูที่ทํางานกับผูสูงอายุในระดับทองถ่ิน 

โดยเฉพาะอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่มีอยูในทุกพื้นที่องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (อาสาสมัครเหลาน้ีเปนผูที่มีความคุนเคยและมีหนาที่เปนผูเย่ียมเยียนดูแลผูสงูอายุอยูเปน

ประจําอยูแลว) เปนผูใชแบบสอบถามน้ีในการสัมภาษณผูสูงอายุที่อาศัยอยูในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ของตนเอง เพื่อจะไดทราบถึงขอมูลที่เปนปจจุบันและบงช้ีใหเห็นถึงคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในแตละดัชนีของ

มาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ 

 ตัวอยางแบบสอบถามที่จัดทําข้ึนมีสาระดังน้ี คือ  
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แบบสํารวจมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอาย ุ

 

หมายเลขแบบสอบถาม  

ช่ือผูสูงอายุ (นาย,นาง,นางสาว) ...............................................นามสกลุ.............................................. 

บานเลขที่ .............หมูที่..........ตําบล................................อําเภอ...................จังหวัด............................ 

1. อายุ  1. 60-69 ป  2. 70-79 ป      3. 80 ปข้ึนไป 

2. การศึกษา 1. ไมไดรับการศึกษา  2. ประถมศึกษาปที่ 1-4 

  3. ประถมศึกษาปที่ 5-7 4. มัธยมศึกษาปที่ 1-3 

  5. มัธยมศึกษาปที่ 4-6 หรือ อาชีวะศึกษา    6. อนุปริญญาตร ี

  7. ปรญิญาตร ี  8.  สูงกวาปริญญาตร ี

3. สถานภาพ 1. โสด 2. สมรส 3.  หมาย 4.  หยาราง/แยกกันอยู 

 ในรอบปทีผ่านมาผูสูงอายุไดรับการปฏิบัติดังตอไปน้ี หรือไป 

4. ทานไดรับการตรวจสุขภาพประจําป ใชหรือไม 1. ใช   2. ไมใช 

5. ทานไดรับการดูแล รักษาเมือ่เจ็บปวย ใชหรือไม 1. ใช   2. ไมใช 

6. ทานอาศัยอยูในบานหลังเดียว/บรเิวณเดียวกันกับลูกหลาน ใชหรือไม 

    1. ใช   2. ไมใช 

7. ทานเคยถูกทํารายรางกาย จิตใจหรือเคยถูกเอารัดเอาเปรยีบจากบุคคลอื่น ใชหรอืไม 

    1. ใช   2. ไมใช 

8. ทานเคยเขารวมประชุมหรืออบรมในสิ่งทีท่านตองการ ใชหรือไม 

    1. ใช   2. ไมใช 

9. ทานเคยรับทราบขอมูลดานสิทธิประโยชน เชน กองทุนผูสูงอายุ ฌาปนกิจสงเคราะห ใชหรือไม 

    1. ใช   2. ไมใช 

10. ทานมีรายไดที่เพียงพอกบัคาใชจายสวนตัว ใชหรือไม     1. ใช   2. ไมใช 

11. ทานตองการทํางานหารายได ใชหรือไม       1. ใช   2. ไมใช 

12. ขณะน้ีทานมีงานทําที่มรีายได ใชหรือไม      1. ใช   2. ไมใช 
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13. ทานมีเงินเก็บไวใชยามจําเปน/ฉุกเฉิน ใชหรือไม     1. ใช   2. ไมใช 

14. ทานไดประกอบกิจกรรมทางศาสนาอยางสม่ําเสมอ ใชหรือไม    1. ใช   2. ไมใช 

15. ทานมีโอกาสเขารวมงานประเพณีตาง ๆ หรือพบปะสงัสรรคกบัผูคนในชุมชนประมาณเดือนละ       

     1 ครั้ง ใชหรือไม 

    1. ใช   2. ไมใช 

16. ทานมีโอกาสสั่งสอน อบรมลูกหลานหรอืถายทอดความรูใหกบัคนอื่น ใชหรือไม 

    1. ใช   2. ไมใช 

 

3.2 กระบวนการ: ขั้นตอนการนํามาตรฐานฯ ผูสูงอายุสูการปฏิบัติ 

 นอกจากแบบสอบถามที่เปนเครื่องมือในการสํารวจขอมูลผูสูงอายุแลว สํานักสงเสริมและ

พิทักษผูสูงอายุไดจัดทํากระบวนการเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในการสรางความเขาใจข้ันตอนตาง ๆรวมกัน ใน

การนํามาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติในพื้นที่องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โดยมข้ัีนตอนของการดําเนินงาน ตามลําดับ ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การสรางความรูความเขาใจมาตรฐานฯ ผูสูงอาย ุ

 เปาหมาย   

 ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูนํากลุมหรือชมรมของผูสูงอายุ มีความเขาใจและ

เห็นถึงความสําคัญของการนํามาตรฐานฯ ผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติ 

 วิธีการ 

1. ประสานงานกับผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูนํากลุมหรอืชมรมของผูสงูอายุ 

เพื่อช้ีใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนที่จะไดรับจากการนํามาตรฐานฯ ผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติในพื้นท่ี 

2. จัดประชุมเพื่อศึกษาและทําความเขาใจมาตรฐานฯ ผูสูงอายุทั้ง 4 ดาน และ 12 ตัวช้ีวัด 

ขั้นตอนท่ี 2 จัดต้ังคณะทํางานสงเสริมมาตรฐานฯ ผูสูงอายุในทองถ่ิน 

เปาหมาย 

มีคณะทํางานสงเสริมมาตรฐานฯ ผูสูงอายุ ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

วิธีการ 

1. แตงต้ังคณะทํางานสงเสริมมาตรฐานฯ ผูสูงอายุในทองถ่ิน 
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2. กําหนดบทบาทหนาที่ของคณะทํางานในการผลักดันใหมีการสํารวจขอมูลมาตรฐานฯ 

ผูสูงอายุและการนําขอมูลไปใชประโยชน 

ขั้นตอนท่ี 3 การสํารวจคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามมาตรฐานฯ ผูสูงอาย ุ

เปาหมาย  

ไดขอมูลที่แสดงระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตามมาตรฐานฯ ผูสูงอายุ 

วิธีการ 

1. นําแบบสํารวจคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามมาตรฐานฯ ผูสูงอายุไปใชในการสาํรวจขอมลูผูสงูอายุ  

2. กําหนดตัวผูเก็บขอมูลตามแบบสํารวจ ซึ่งควรเปนบุคคลที่ผูสูงอายุคุนเคยและไววางใจ เชน 

อาสาสมัครสาธารณสุข  อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ สมาชิกชมรมผูสูงอายุ เปนตน 

3. คัดเลือกพืน้ที่และกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางใหชัดเจน หากมีผูสูงอายุไมมาก ควรเก็บขอมูล

ผูสูงอายุทุกคน 

4. ระบุระยะเวลาในการจัดเก็บและการสงคืนแบบสํารวจ 

5. วิธีการเก็บขอมูลควรใชการสอบถามจากผูสูงอายุโดยตรงจากการเย่ียมบานหรือนัด

ประชุม 

6. ควรตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของขอมูล หากขอมูลยังไมสมบูรณหรือไม

ชัดเจน ควรใหผูเก็บขอมูลไปทําการสํารวจอีกครั้ง 

7. การประมวลผล โดยใชคารอยละของขอมูลที่ไดจากการสํารวจ เปรียบเทียบกับเกณฑ

มาตรฐานฯ ผูสูงอายุเปนรายขอ 

ขั้นตอนท่ี 4 การจัดทํารายงานผลการสํารวจตามมาตรฐานฯ ผูสูงอาย ุ

เปาหมาย 

มีรายงานผลการสํารวจคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามมาตรฐานฯ ผูสูงอายุ 

วิธีการ 

คณะทํางานสงเสริมมาตรฐานฯ ผูสูงอายุจัดทํารายงานผลการสํารวจฯ โดยมีประเด็น ดังน้ี 

1. ความเปนมาของการสํารวจ 

2. วัตถุประสงค 

3. วิธีการสํารวจ 
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4. ผลการวิเคราะหขอมูลรายตัวช้ีวัด และโดยภาพรวมที่แสดงคุณภาพชีวิตผูสูงอายุวาผาน

หรือไมผานเกณฑตามมาตรฐานฯ 

5. การจัดลําดับขอมูลความจําเปนเรงดวนในการปองกันและแกไขใหผานเกณฑมาตรฐานฯ 

6. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

7. ผูรับผิดชอบ/ดําเนินการ 

8. งบประมาณและแหลงสนับสนุน 

ขั้นตอนท่ี 5 การเผยแพร ประชาสัมพันธ 

เปาหมาย 

ผูสูงอายุและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับทราบผลการสํารวจฯ 

วิธีการ 

1. สรุปผลการสํารวจเปนเอกสารแบบสั้น ๆ และเขาใจงาย 

2. นําเอกสารสรุปผลการสํารวจไปเผยแพรประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ เชน การนําเสนอ

ตอที่ประชุมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อทองถ่ิน เชน เสียงตามสายในชุมชน วิทยุ โทรทัศน เปนตน 

3. สงเสริมและแนะนําใหมีการนํามาตรฐานฯ ผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติในพื้นที่อื่น ๆ  

ขั้นตอนท่ี 6 การจัดทําแผนงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานฯ ผูสูงอาย ุ

เปาหมาย 

1. การมีสวนรวมของคนทุกชวงวัยและทุกภาคสวนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสงูอายุตาม

ตัวช้ีวัดที่ไมผานเกณฑมาตรฐานฯ ผูสูงอายุ 

วิธีการ 

1. การจัดทําแผน 

1) จัดประชุมรวมกันระหวางคณะทํางานสงเสริมมาตรฐานฯ ผูสูงอายุ และผูเกี่ยวของ เพื่อ

พิจารณาผลการสํารวจคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานฯ ผูสูงอายุ พรอมกับวิเคราะหสภาพปญหา แหลงทุนและ

งบประมาณ แนวทางการประสานความรวมมือในชุมชน ภาคราชการและภาคเอกชน ในการยกระดับคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุใหไดตามเกณฑมาตรฐานฯ ผูสูงอายุ  

2) นําเสนอผลการสํารวจและการประชุมของคณะทํางานตอเวทีประชาคมในทองถ่ิน และ

ระดมความคิดเห็นวาควรจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุอยางเรงดวนในดานที่ไมผานเกณฑมาตรฐานฯ 

อยางไร 
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3) นําเสนอมติของเวทีประชาคมเขาสูที่ประชุมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อจัดทํา

งบประมาณ แผนงาน และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

4) กําหนดเปาหมายความสําเร็จของแผนเปนรายป ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานรายตัวช้ีวัด 

2. การดําเนินงานตามแผน และการสรุปบทเรียน 

1) ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันทางศาสนา ชมรมผูสูงอายุและ

ครอบครัว ใหมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผน อาทิ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

สํานักงานจัดหางานจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล กองทุนผูสูงอายุ 

สถาบันการศึกษาตาง ๆ ฯลฯ 

2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดสรรงบประมาณและระดมทุนทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

เพื่อการดําเนินงานตามโครงการ เชน ภาคธุรกิจมีการคืนกําไรสูสังคมดวยการบริจาคเงินและสิ่งของ 

3) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ จัดใหมีการสรุปบทเรียนวา การดําเนินงานตามโครงการมีจุดแข็ง 

จุดออนอยางไรบาง และหากจะทําโครงการตอเน่ือง ตองปรับปรุงวิธีการดําเนินงานอยางไร 

 

3.3 จากริเริ่ม....สูการขยายพ้ืนท่ี 
 

 ภายหลังจากการสรางเครื่องมือที่ประกอบดวยแบบสอบถามและแนวปฏิบัติที่กําหนด

ข้ันตอนในการดําเนินงานนํามาตรฐานฯ ผูสูงอายุสูการปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลวในปพ.ศ. 2551 สํานักสงเสริมและ

พิทักษผูสูงอายุไดคัดเลือกพื้นที่เทศบาลตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เปนพื้นที่ดําเนินการนํารอง

พื้นที่แรก เน่ืองจากเทศบาลตําบลเขาชัยสนเปนพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีผูนําและเครือขายชมรม

ผูสูงอายุที่มีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันยังเปนพื้นที่นํารองการดําเนินโครงการศูนยอเนกประสงคสาํหรบัผูสงูอายุใน

ชุมชนของสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ การริเริ่มดําเนินการในการนํามาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและ

คุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุสูการปฏิบัติในครั้งน้ัน สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ ไดรับความสนับสนุนและ

ความรวมมือเปนอยางดีย่ิงจากหนวยงานและองคกรเครือขายที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่ประกอบดวย สํานักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและผูปฏิบัติงานของ

โรงพยาบาลเขาชัยสน และสถานีอนามัย รวมทั้งสมาชิกชมรมผูสูงอายุ  

 การดําเนินงานสงเสริมการใชมาตรฐานฯ ผูสูงอายุในพื้นที่เทศบาลตําบลเขาชัยสน สํานัก

สงเสริมและพิทักษผูสูงอายุไดใหความสนับสนุนงบประมาณเบื้องตนในการดําเนินงานควบคูไปกบัการใหคําปรกึษา

และเอกสารแนวปฏิบัติฯ ทําใหการจัดเก็บขอมูลผูสูงอายุประสบผลสําเร็จไดตามที่มุงหวัง ทําใหชมรมผูสูงอายุและ

เทศบาลตําบลเขาชัยสนมีขอมูลผูสูงอายุที่เปนปจจุบัน และจากการเก็บขอมูลผูสูงอายุดวย การเย่ียมเยียนและการ

พูดคุยสอบถาม ทําใหไดทราบถึงปญหาและความตองการของผูสูงอายุ นอกจากน้ีในกระบวนการวิเคราะหขอมูล

จากแบบสอบถาม ทําใหผูเกี่ยวของในพื้นที่เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน (Learning process) โดยไดมกีารรวมกนั

คิด รวมกันพิจารณา และรวมกันวิเคราะหตัวช้ีวัดตามเกณฑมาตรฐานฯผูสูงอายุตลอดจนขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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โดยไดมีการจัดทํารายงานสรุปผลและเสนอแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่จะชวยลดหรือแกไขปญหาใหกับ

ผูสูงอายุ 

  ตอมาในป พ.ศ. 2552 ไดขยายพื้นที่การนํามาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและ    

คุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติในพืน้ที่ ศูนยเอนกประสงคสําหรับผูสูงอายุเทศบาลเมืองสกลนคร 

อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีคณะกรรมการศูนยฯ ทําหนาที่เปนกลไกสําคัญในการนํามาตรฐานฯ 

ผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติ การดําเนินงานในครั้งน้ัน ไดรับความรวมมือและการสนับสนุนทั้งในระดับนโยบายและ

ทรัพยากรจากสวนราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดอาทิ องคการบริหารสวนจังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ฯลฯ ทําใหการจัดเก็บขอมูลผูสูงอายุดําเนินการได

ตามเปาหมายและทําใหศูนยอเนกประสงคเทศบาลเมืองสกลนคร มีขอมูลผูสูงอายุที่เปนปจจุบันเพื่อใช

ประโยชนในการวางแผน  กําหนดโครงการและกิจกรรมที่สอดคลองกับสภาพปญหาขอเท็จจริงของผูสูงอายุ  

  ในป พ.ศ. 2553 สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ ไดจัดพิมพคูมือมาตรฐานฯ 

ผูสูงอายุฉบับพกพาที่มีเน้ือหากระทัดรัดเขาใจงาย และมีภาพประกอบเพื่อใหเปนคูมือที่อํานวยความสะดวกใน

การสรางความรูความเขาใจในการนํามาตรฐานฯ ผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติ และเผยแพรใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และในปเดียวกัน สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุไดขยายผลการนํามาตรฐานการสงเสริมสวัสดิ

ภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติในพื้นที่ในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาคกลาง

และภาคเหนือจํานวน 2 พื้นที่ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

และเทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้ง 2 พื้นที่ 

ไดดําเนินการสํารวจขอมูลผูสูงอายุและมีขอมูลผูสูงอายุเพื่อใชในการวางแผนและดําเนินโครงการและกิจกรรม 

ซึ่งสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุไดใหการสนับสนุนความรู เอกสาร คูมือรวมทั้งงบประมาณเบื้องตนในการ

สํารวจขอมูลผูสูงอายุ เชนเดียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดดําเนินการนํามาตรฐานฯ ผูสูงอายุไปสูการ

ปฏิบัติที่ผานมา 

   ในเวลาตอมา ระหวางป พ.ศ. 2554 – 2556 สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ ได

เรงรัดขยายผลการสงเสริมการนํามาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุไปสูการ

ปฏิบัติ โดยกําหนดเปาหมายใหครอบคลุมในทุกจังหวัด   โดยมุงหวังใหมีจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อยางนอย 1 แหง ใน 1 จังหวัดรวมดําเนินการ โดยสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุไดจัดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อสรางความรู ความเขาใจเรื่องมาตรฐานฯ ผูสูงอายุ โดยมีการบรรยายใหความรู โดยบุคลากรของ

สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุรวมกับบุคลากรจากพื้นทีอ่งคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดมีการนํามาตรฐานฯ

ผูสูงอายุไปดําเนินการแลว รวมทั้งสนับสนุนเอกสาร คูมือมาตรฐานฯ ผูสูงอายุ เพื่อใหทั้งผูปฏิบัติงานและผูที่

เกี่ยวของ ไดใชเปนแนวปฏิบัติ  

   ในระหวางป พ.ศ.2554-2556 ของการขยายผลการสงเสริมการใชมาตรฐานฯ ผูสูงอายุ

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นอกเหนือจากการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการสํารวจขอมูลผูสูงอายุแลว สํานัก

สงเสริมและพิทักษผูสูงอายุไดใหการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหนํา
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งบประมาณสวนเพิ่มเติมน้ีไปจัดทําโครงการและกิจกรรมเพื่อผูสูงอายุ โดยเปนโครงการและกิจกรรมที่มีความ

สอดคลองกับผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุ ซึ่งในระหวางป พ.ศ. 2554-2556 มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี

ความพรอมและสมัครใจเขารวมดําเนินการนํามาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพทิกัษสทิธิผูสงูอายุไปสู

การปฏิบัติ จํานวน 60 แหง ในพื้นที่ 52 จังหวัด  
 

3.4 สรุปขอมูลผูสูงอายใุน 64 องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและ

คุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอาย ุ

 จากการดําเนินงานสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานฯ ผูสูงอายุ ระหวางป พ.ศ. 2551 - 

2556 ใน 64 พื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน 52 จังหวัด มีขอมูลสรุปรายตัวช้ีวัด ดังน้ี 

 

สรุปขอมูลผูสูงอาย ุ 

ตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอาย ุ

  จํานวน 64 พ้ืนท่ี ต้ังแตป พ.ศ. 2551 - 2556 
 
ดัชนี/

ขอกําหนด 
องคประกอบ ตัวช้ีวัด 

หนวยนับ(พื้นที่) 

ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ 

1. ดานความ 

   ม่ันคงในชีวิต 

1. สุขภาพ 1.รอยละ 60 ของผูสงูอายุท่ีไดรับการตรวจสุขภาพท่ัวไปประจําป 64 

100% 

- 

2. รอยละ 90 ของผูสงูอายุท่ีไดรับการดแูล และรักษา 

    โรคเม่ือเจ็บปวย 
 

60 

93.8% 

4 

2. ครอบครัวและ 

    การอยูอาศัย 

3. รอยละ 80 ของผูสงูอายุท่ีอาศัยอยูกับครอบครัว 

    หรือในบริเวณใกลเคยีงกัน 
 

62 

96.88% 

2 

3. ความปลอดภัย    

  ในชีวิตและทรัพยสิน 

4. รอยละ 100ของผูสูงอายุท่ีไมถูกเอารัดเอาเปรียบ 

    หรือถูกทํารายรางกายและจิตใจ 
 

21 

32.80% 

43 

77.20%* 

2.ดาน  

   การศึกษา 

4. การศึกษาและ 

    การเรียนรู 

5. รอยละ 70 ของผูสงูอายุท่ีไดรับการศึกษา อบรม  

    เรียนรูตามความสนใจความถนัดหรือความตองการ 
 

47 

73.40% 

17 

5. การเขาถงึ  

   ขอมูลขาวสาร 

6. รอยละ 80 ของผูสงูอายุท่ีรับทราบขอมูล  

    ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนผานสื่อตาง ๆ  
 

59 

92.20% 

5 

3. ดาน 

    เศรษฐกิจ  

6. การมีงานทํา 

    และรายได 

7. รอยละ 70 ของผูสงูอายุท่ีมีรายไดเพียงพอกับคาใชจาย 

    ของตนเอง 

 
 

41 

64.1% 

23 
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8. รอยละ 60 ของผูสูงอายุท่ีตองการทํางานและมีงานทํา 

 

32 

50% 

32 

7.การมีหลักประกัน 

    ดานการออม 

9. รอยละ 60 ของผูสงูอายุท่ีมีเงินออม 54 

84.40% 

10 

4. ดานสังคม 8. การปฏบิัต ิ

    ศาสนกิจ 

10. รอยละ 70 ของผูสงูอายุท่ีไดปฏิบัตศิาสนกิจ   

      ตามศาสนาท่ีตนนับถือ  
 

61 

95.30% 

3 

9. การมีสวนรวม 

     ในกิจกรรมทางสงัคม 

11. รอยละ 80 ของผูสงูอายุท่ีมีสวนรวมในกิจกรรม 

      ทางสงัคมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 
 

48 

75% 

16 

10. การเปนท่ีพ่ึง 

      ทางจิตใจใหกับ 

      คนวัยอ่ืน 

12. รอยละ 90 ของผูสงูอายุท่ีมีการถายทอดภูมิปญญา 

      องคความรูหรือทักษะชีวิตใหกับลูกหลานหรือคนใน 

      ชุมชน 

43 

67.2% 

21 

 ขอมูลการสํารวจคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานฯ ผูสูงอายุทั้ง 12 ตัวช้ีวัด ใน 64 

พื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน 52 จังหวัดตามตารางขางตนน้ี แสดงใหเห็นวารอยละของตัวช้ีวัด       

สวนใหญ ผานเกณฑตามที่กําหนดไว โดยเฉพาะผานเกณฑครบในทุกพื้นที่ (รอยละ 100) ในตัวช้ีวัดเรื่อง

ผูสูงอายุไดรับการตรวจสุขภาพประจําป โดยพบวามีตัวช้ีวัดที่ไมผานเกณฑคอนขางสูงในเรื่องของผูสูงอายุที่ไม

ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกทํารายรางกายและจิตใจ (รอยละ 77.20) และมีตัวช้ีวัดที่ผานเกณฑคอนขางตํ่าใน

เรื่องผูสูงอายุมีรายไดพอเพียงกับคาใชจาย (รอยละ 64.1) และตัวช้ีวัดผูสูงอายุที่ตองการทํางานและมีงานทํา 

(รอยละ 50)  ซึ่งตัวชี้วัดท่ีไมผานเกณฑและตัวชี้วัดท่ีผานเกณฑในระดับท่ีคอนขางตํ่า เปนตัวชี้วัดท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปนเจาของขอมูลจะตองใหความสนใจ และใหความตระหนัก เพ่ือนําไปสูการ

รวมกันพิจารณาและวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัดดังกลาว ประกอบการเสนอแผนเพ่ือการจัดทําโครงการและ

กิจกรรมเพ่ือแกไขปญหาผูสูงอายตุามขอเท็จจริงและขอมูลท่ีไดคนพบจากการสํารวจดังกลาว 

 

3.5 หนวยงานท่ีเก่ียวของในการนํามาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุไปสู

การปฏิบัติ : วิเคราะหบทบาท 

สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ 

 1. สรางความรู ความเขาใจในเรื่องมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิ

ผูสูงอายุใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรเครือขายดานผูสูงอายุ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อสรางความรูความเขาใจในเรื่องมาตรฐานฯ ผูสูงอายุใหแกผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกร

เครือขายผูสูงอายุ เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและมีความตระหนักในความสําคัญและประโยชนของการมี

ขอมูลผูสูงอายุ และเพื่อนํามาตรฐานฯ ผูสูงอายุไปใชเปนเครื่องมือในการสํารวจขอมูลผูสูงอายุในพื้นที่องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน อีกทั้งเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําขอมูลผูสูงอายุที่ไดจากการสํารวจไปพิจารณา
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และวิเคราะหเพื่อจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ  ที่สอดคลองกับสภาพปญหาและขอเท็จจริงของ

ผูสูงอายุ  

 2. พิจารณาคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหการสนับสนุนงบประมาณในการนํา

มาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติ โดยพิจารณาพื้นที่องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินที่มีบริบทที่แตกตางกัน เพื่อศึกษาความแตกตาง ความสําเร็จและขอจํากัดในการนํามาตรฐาน

การสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติ โดยมีประเด็นพิจารณาดังน้ี 

 ชุมชนเมือง 

 - เปนชุมชนที่อยูในเขตเทศบาล 

 - ประชากรสวนใหญมีอาชีพนอกภาคเกษตรมากกวาในภาคเกษตร 

 - มีโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภคที่ครอบคลุมทั่วถึง อาทิ ถนน ไฟฟา นํ้าประปา 

โทรศัพทสาธารณะที่ดี 

 ชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท 

 - เปนชุมชนที่อยูรอบนอกของเขตเทศบาล 

 - ประชากรมีอาชีพนอกภาคเกษตรและในภาคเกษตรในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน 

 - มีโครงสรางพื้นฐาน มีคอนขางครอบคลุมรองลงมาจากชุมชนเมือง 

 ชุมชนชนบท 

 - เปนชุมชนที่อยูนอกเขตเทศบาล 

 - ประชากรสวนใหญมีอาชีพในภาคเกษตร 

 - มีโครงสรางพื้นฐาน ที่ดอยกวาชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท 

 3. ใหการสนับสนุนงบประมาณ และเอกสารคูมือมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและ

คุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

 4. ใหคําปรึกษาแนะนําและกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงาน โดยการลงพื้นที่และ

ประสานงานทางโทรศัพท เพื่อให คําปรึกษาแนะนําและใหกําลังใจในการดําเนินงาน ซึ่งทําใหทราบถึง

ขอเท็จจริงที่เปนทั้งความสําเร็จ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการจัดเก็บขอมูลผูสูงอายุและถอดบทเรียนการนํา

มาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และองคกรเครือขายดานผูสูงอายุ ในทุกพื้นที่ดําเนิการ ไดเสนอผลการจัดเก็บขอมูลผูสูงอายุและได

แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น นําเสนอบทเรียนที่เปนประสบการณจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวปฏิบติัเพือ่การ

พัฒนาการดําเนินงานตอไป 
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 6. จัดทํารายงานสรุปผลภาพรวมของการดําเนินงานรวมทั้งบทเรียนที่สํานักสงเสริมและพิทักษ

ผูสูงอายุ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับจากการดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและการขยาย

ผลการนํามาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติในพื้นที่อื่น ๆ ตอไป 

 

บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรเครือขายดานผูสูงอาย ุ

 1. การสรางความรูความเขาใจมาตรฐานฯ ผูสูงอายุ ใหแกผูเกี่ยวของในระดับพื้นที่ โดยการจัด

ประชุมเพื่อสรางความเขาใจเรื่องมาตรฐานฯ ผูสูงอายุ ใหแกผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูนํา

กลุมหรือชมรมของผูสูงอายุ เพื่อช้ีใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนที่จะไดรับจากการนํามาตรฐานฯ ผูสงูอายุไปสู

การปฏิบัติในพื้นที ่ 

 2. แตงต้ังคณะทํางานสงเสริมมาตรฐานฯ ผูสูงอายุในระดับทองถ่ิน โดยกําหนดบทบาทหนาทีข่อง

คณะทํางานในการทําหนาที่เปนกลไกขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการวางแผนการสํารวจขอมูลผูสูงอายุ 

 3. วางแผนดําเนินการสํารวจคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามมาตรฐานฯ ผูสูงอายุ โดยมีวิธีการดังน้ี 

  3.1 นําแบบสํารวจคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามมาตรฐานฯ ผูสูงอายุไปใชเปนเครื่องมือในการ

สอบถามขอมูลผูสูงอายุ  

  3.2 มอบหมายตัวผูเก็บขอมูลตามแบบสํารวจ ซึ่งควรเปนบุคคลในชุมชนที่ผูสูงอายุคุนเคย

และไววางใจ เชน อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ  อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครพฒันาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย สมาชิกชมรมผูสูงอายุ เปนตน 

  3.3 คัดเลือกและแบงพื้นที่รับผิดชอบ และกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางใหชัดเจน หากมี

ผูสูงอายุไมมาก ควรเก็บขอมูลผูสูงอายุทุกคน 

  3.4 กําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บและการสงคืนแบบสํารวจ 

   3.5 วิธีการเก็บขอมูล ควรใชการสอบถามจากผูสูงอายุโดยตรง จากการไปเย่ียมบาน หรือ

นัดผูสูงอายุมาประชุม 

  3.6 ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของขอมูล หากขอมูลยังไมสมบูรณหรือไม

ชัดเจน ควรใหผูเก็บขอมูลไปทําการสํารวจอีกครั้ง 

  3.7 การประมวลผล โดยใชคารอยละของขอมูลที่ไดจากการสํารวจ เปรียบเทียบกับเกณฑ

มาตรฐานฯ ผูสูงอายุเปนรายขอ  

 4. จัดทํารายงานผลการสํารวจขอมูลตามมาตรฐานฯ ผูสูงอายุ โดยคณะทํางานสงเสริม

มาตรฐานฯ ผูสูงอายุ จะตองจัดทํารายงานผลการสํารวจฯ โดยมีรายละเอียดในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี ความ

เปนมาของการสํารวจ วัตถุประสงค วิธีการสํารวจ ผลการวิเคราะหขอมูลรายตัวช้ีวัด ที่แสดงใหเห็นถึงคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุวาผานหรือไมผานเกณฑตามมาตรฐานฯ การจัดลําดับขอมูลตามความจําเปนเรงดวนของปญหา เพื่อการ
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เสนอโครงการ/กิจกรรมในการแกไขปญหาที่คนพบจากการสํารวจ  มีการกําหนดผูรับผิดชอบ/ดําเนินการอยางชัดเจน  

รวมทั้งแหลงที่มาของงบประมาณที่จะใชในการดําเนินการเพื่อใหความสนับสนุน 

 5. เผยแพร ประชาสัมพันธ ผลการสํารวจขอมูลเพื่อใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

ผูสูงอายุรับทราบผลการสํารวจฯ โดยเสนอผลการสํารวจเปนเอกสารสรุปสั้น ๆ ที่เขาใจงาย     และมีการเผยแพร

ประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ เชน การนําเสนอตอที่ประชุมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อทองถ่ิน เชน 

เสียงตามสายในชุมชน วิทยุ โทรทัศน เปนตน และสงเสริม แนะนําใหมีการนํามาตรฐานฯ ผูสูงอายุไปสูการขยายผล

ในพื้นที่อื่น ๆ ตอไป 

 6. จัดทําและเสนอแผนงาน โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามเกณฑ

มาตรฐานฯ ผูสูงอายุ โดยพิจารณาเสนอโครงการ หรือกิจกรรมที่ตอบสนองตอตัวช้ีวัดที่ไมผานเกณฑ ดังน้ี  

 6.1 การจัดทําแผน  

 จัดประชุมรวมกันระหวางคณะทํางานสงเสริมมาตรฐานฯ ผูสูงอายุ และผูเกี่ยวของ 

เพื่อรวมกันพิจารณาผลการสํารวจคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานฯ ผูสูงอายุ โดยวิเคราะหปญหา แหลงทุนและ

งบประมาณ แนวทางการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในชุมชน ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน 

เพื่อรวมกันดําเนินงาน  

 เสนอผลการสํารวจและผลสรุปของการประชุมคณะทํางานตอเวทีประชาคมใน

ทองถ่ิน และระดมความคิดเห็นกับผูเกี่ยวของวาควรจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเรือ่งใดตามลาํดับ

กอนหลังโดยพิจารณาจากผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุโดยเฉพาะตัวช้ีวัดที่ไมผานเกณฑมาตรฐานฯ  

 เสนอมติที่เปนความเห็นชอบของเวทีประชาคมเขาสูที่ประชุมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินรวมทั้งการเสนอแผนงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและการพิจารณางบประมาณสนับสนุน 

 กําหนดเปาหมายของแผนและโครงการที่จะดําเนินการเปนรายป โดยพิจารณาให

สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานรายตัวช้ีวัด 

 6.2 ดําเนินงานตามแผน และสรุปบทเรียน 

 ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา 

สถาบันทางศาสนา องคกรเครือขายผูสูงอายุ ฯลฯ เพื่อใหมีสวนรวมและใหมีการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน  

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดสรรงบประมาณและระดมทุนทั้งภายในและภายนอก

ชุมชน เพื่อการดําเนินงานตามโครงการ  

 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ใหมีการสรุปบทเรียนวา การดําเนินงานตามโครงการมีจุดแข็ง 

จุดออนอยางไรบาง และหากจะทําโครงการเชนน้ีอีก ตองปรับปรุงวิธีการดําเนินงานอยางไร 
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3.6 จากประชุมสรุปผล .....สูการปรับปรุงเพ่ือพัฒนา  

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทีไ่ดมกีารนํา

มาตรฐานฯ ผูสูงอายุไปปฏิบัติ เปนข้ันตอนการดําเนินงานที่สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุไดจัดใหมีข้ึนใน

ชวงเวลาที่องกรคปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง ไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลผูสูงอายุตามมาตรฐานฯ ผูสงูอายุเสรจ็สิน้

แลว  เพื่อใหเปนเวททีี่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรเครือขายผูสูงอายุทุกแหง  

ไดนําเสนอผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุ  และไดรวมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น  รวมทั้งประสบการณที่ไดจากการ

ดําเนินงาน และการวิเคราะหผลการสํารวจ  นอกจากน้ีผูปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไดแลกเปลีย่น

ขอคิดเห็น  สะทอนบทเรียนปญหาอุปสรรค และขอจํากัดตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในแตละพื้นที่ เพื่อนําไปสูการให

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง แกไข เพื่อใหมีการขยายผลใหมีการนํามาตรฐานฯ ผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติในพื้นที่อื่น 

ๆ ตอไป 

 ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดําเนินงานดังกลาว ทําใหผูปฏิบัติงานทั้งจาก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรเครือขายผูสูงอายุ และผูปฏิบัติงานของสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุได

รับทราบขอเท็จจริงของขอมูลสถานการณผูสูงอายุในแตละพื้นที่ ซึ่งมีทั้งความคลายคลึงกัน แตกตางกัน ในแตละ

ตัวช้ีวัด  การนําเสนอโครงการและกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในบริบทที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ 

รวมถึงการใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับความไมชัดเจนของคําถามในแบบสํารวจบางขอ  โดยขอใหสาํนักสงเสรมิและพทิกัษ

ผูสูงอายุมีการทบทวน  ปรับปรุงแบบสํารวจมาตรฐานฯ ผูสูงอายุ เพื่อใหมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน สําหรับการ

นําไปใชในการจัดเก็บขอมูลผูสูงอายุไดเที่ยงตรงมากที่สุด  

 ดังน้ัน สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุจึงไดดําเนินการทบทวนและปรับปรุงคูมือมาตรฐานการ

สงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ ที่เปนการระดมสมองรวมกันระหวางผูปฏิบัติงานในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรเครือขายผูสูงอายุ  และเจาหนาที่สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ จํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 

 การปรับปรุงครั้งท่ี 1 ในป พ.ศ. 2554 เปนการปรับปรุงสาระและเน้ือหาบางสวนของคูมือ 

และถอยคําในแบบสํารวจเพื่อใหเกิดความชัดเจนมากย่ิงข้ึน ซึ่งสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ ไดนํา

ขอคิดเห็นดังกลาวไปจัดพิมพคูมือมาตรฐานฯ ผูสูงอายุฉบับใหม  

 การปรับปรุงครั้งท่ี 2 ในป พ.ศ. 2556 เปนผลจากการประชุมสรปุบทเรียนการขยายผลการ

นํามาตรฐานฯ ผูสงูอายุไปสูการปฏิบัติระหวาง ป พ.ศ. 2554 – 2556 ซึ่งผูปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและองคกรเครอืขายมีความเห็นวา ควรมกีารเพิ่มคําถามทีจ่ําเปนในการสํารวจขอมลูผูสงูอายุ   และควรมี

การปรับเพิม่คาเกณฑรอยละในบางตัวช้ีวัดที่เดิมกําหนดไวคอนขางตํ่า ดังน้ัน ในการทบทวนและปรับปรุงคูมือ

มาตรฐานฯ ผูสูงอายุ ครั้งที่ 2 ไดมีการปรบัเพิ่มคาเกณฑรอยละ ดังน้ี 

 เพ่ิมคาเกณฑรอยละในตัวชี้วัดท่ี 1 ดานการตรวจสขุภาพผูสูงอายจุากเดิมรอยละ 60 เพ่ิม

เปนรอยละ 80  
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 เพ่ิมเติมตัวชี้วัดท่ี 3 ในเรื่องการออกกําลังกายของผูสูงอายุ  

 เพ่ิมเติมตัวชี้วัดท่ี 6 เรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมและปลอดภัยในบานของผูสูงอายุ  

 รวมจํานวนตัวชี้วัด 14 ตัวชี้วัด นอกจากน้ีไดมกีารปรบัปรุงแบบสํารวจฯ ข้ึนใหม โดยไดมกีาร

เพิม่เติมขอคําถามในตัวช้ีวัดทีเ่พิ่มข้ึน และมกีารแทรกคําอธิบายประกอบเพิม่เติมในแตละขอคําถาม   เพื่อสราง

ความเขาใจที่ชัดเจนมากข้ึนใหแกผูทําหนาทีส่ํารวจขอมลู ดังตารางการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานฯ ผูสูงอายุ และ

แบบสํารวจขอมลูผูสูงอายุทีป่รบัปรงุข้ึนใหมเพือ่ใหสอดคลองกบัเกณฑดังกลาว 
การปรับเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ  ป พ.ศ.2556 

  

ดัชนี/ขอกําหนด องคประกอบ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ  

(รอยละ) 

หมายเหตุ 

1. ดานความ 

     มั่นคงในชีวิต 

1. สุขภาพ 1.รอยละของผูสูงอายุทีไ่ดรบัการตรวจสุขภาพ 

    ทั่วไปประจําป 

 

80 

 

เดิม  

60 

2. รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลและ 

    รักษาโรคเมือ่เจ็บปวย 

 

90  

 

 

3. รอยละของผูสูงอายุที่ออกกําลงักาย 

    อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน 

 

60 *เพิ่ม 

2. ครอบครัวและ 

    การอยูอาศัย 

4. รอยละของผูสูงอายุที่อาศัยอยูกบั 

    ครอบครัวหรือในบริเวณใกลเคียงกัน 

 

80 

 

 

3. ความปลอดภัย    

    ในชีวิตและ 

    ทรัพยสิน 

5. รอยละของผูสูงอายุที่ไมถูกเอารัดเอา 

    เปรียบหรอืถูกทํารายรางกายและจิตใจ 

 

100  

 6. รอยละของผูสูงอายุที่มสีิ่งอํานวยความ  

    สะดวก เหมาะสมและปลอดภัยสําหรบั 

    ผูสูงอายุ ภายในบานและบรเิวณบาน  

 
 

60 *เพิ่ม 

2.ดานการศึกษา 4. การศึกษาและ 

    การเรียนรู 

7. รอยละของผูสูงอายุที่ไดเขารวมอบรม  

    ศึกษา เรียนรู 
 

70  
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ดัชนี/ขอกําหนด องคประกอบ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ  

(รอยละ) 

หมายเหตุ 

5. การเขาถึงขอมลู 

    ขาวสาร 

8. รอยละของผูสูงอายุที่รบัทราบขอมลู 

    ขาวสารทั่วไปและขอมลูสทิธิประโยชน 

    ของผูสูงอายุ 
 

80  

3.ดานเศรษฐกจิ  6. การมีงานทํา 

    และรายได 

9. รอยละของผูสูงอายุทีม่ีรายไดเพียงพอกับ 

    คาใชจายของตนเอง 

70  

10. รอยละของผูสูงอายุมีงานทําและมีรายได 

 

60  

7. การมหีลักประกัน 

    ดานการออม 

11. รอยละของผูสูงอายุที่มีเงินออม 

 

 

60  

4. ดานสังคม 8. การปฏิบัติ 

    ศาสนกิจ 

12. รอยละของผูสูงอายุที่ไดปฏิบัติ    

      ศาสนกิจตามศาสนาที่นับถือ 

 

70  

9. การมีสวนรวม 

    ในกิจกรรมทาง 

    สังคม 

13. รอยละของผูสูงอายุที่มสีวนรวมใน 

      กิจกรรมทางสงัคมอยางนอยเดือน 

      ละ 1 ครั้ง 

 

80  

10. การเปนที่พึ่ง 

    ทางจิตใจใหกับ        

    คนวัยอื่น 

14. รอยละของผูสูงอายุที่เปนที่พึ่งทางใจ 

      ใหแกบุตรหลานหรือบุคคลอื่น 

90  
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แบบสํารวจคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ(ปรับปรุง ป พ.ศ.2556) ตามมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและ

คุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอาย ุ

 

หมายเลขแบบสอบถาม  

ช่ือผูสูงอายุ  นาย, นาง, นางสาว..............................นามสกุล............................ 

บานเลขที่.............หมูที…่……….... ตําบล........................อําเภอ..............จงัหวัด.................. 

 

1. เพศ    1.    หญิง    2.  ชาย    

2. อายุ ………………… ป 

3. การศึกษา  

1.  ไมไดรับการศึกษา            2.  ประถมศึกษา 

3.  มัธยมศึกษาตอนตน 4.  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

5.  อนุปรญิญา/ ปวส. 6.  ปริญญาตร ี

7.  สูงกวาปริญญาตร ี

4. สถานภาพสมรส 

1.  โสด   2.  สมรส    

3.  หมาย   4.  หยาราง/แยกกันอยู    

5.  อื่น ๆ …………………………..    

 

ในรอบปท่ีผานมาผูสงูอายุไดรับการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ หรอืไม 

 

5. ทานไดรับการตรวจสุขภาพท่ัวไปประจําป ใชหรือไม 

1.    ใช    2.   ไมใช   
 

การตรวจสุขภาพประจําป  หมายถึง การตรวจรางกายโดยแพทยพยาบาล เจาหนาที่

โรงพยาบาล หรือ อสม. หรือ ไดรับบรกิาร ณ สถานบรกิารทางการแพทย  เชน โรงพยาบาล  รพ.สต. 

ศูนยสาธารณสุขมลูฐานชุมชน (ศสมช.)  ศูนยบรกิารสาธารณสุข และการใหบริการในพื้นที่ เพื่อตรวจหา

เบาหวาน ไขมันในเสนเลือด การวัดความดันโลหิต ตรวจปสสาวะ อุจจาระ ตรวจภายใน เปนตน  

 

6. ทานไดรับการดูแล รักษาเมื่อเจ็บปวย ใชหรือไม 

1.    ใช    2.   ไมใช   
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การดูแลรักษาเมื่อเจ็บปวย หมายถึง  การไดรบัการดูแลรักษาดวยตนเองหรอืการชวยเหลอืจาก

ญาติ  คนใกลชิด  อสม.  อผส.  ในยามปวยไข เชน พาไปพบแพทย จัดหายาใหรบัประทาน เปนตน 

 

7. ทานไดออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ใชหรือไม 

1.    ใช    2.   ไมใช   
 

การออกกําลังกาย  หมายถึง  การเคลื่อนไหวออกแรง/ออกกําลัง จนรูสึกเหน่ือยพอประมาณ 

อยางนอยสปัดาหละ 3 วัน วันละประมาณ  10 – 30 นาที  

 

8. ทานอาศัยอยูในบานหลังเดียว/บริเวณเดียวกันกับบุตรหลาน  ใชหรือไม 

1.    ใช    2.   ไมใช   

การอยูในบานหลังเดียว/บริเวณเดียวกันกับบุตรหลาน  หมายถึง การพักอาศัยในบาน      

      หรือละแวกใกลเคียงทีบุ่ตรหลานสามารถชวยเหลอืดูแลไดสะดวก 

 

9. ทานเคยถูกทํารายรางกายหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ ใชหรือไม 

1.    ใช    2.   ไมใช   

การถูกทํารายรางกาย หรือถูกเอารัดเอาเปรยีบ หมายถึง การถูกทบุตี ทรมานรางกาย  

     ถูกหลอกลวงใหเสียทรัพยทัง้จากคนในครอบครัว ญาติหรือบุคคลอื่น 

 

10. ภายในบานของทาน มีสิ่งอํานวยความสะดวกเหมาะสมและปลอดภัย อยางนอย 3 รายการ ใชหรือไม 

  ราวจับ เชน ราวจับบันได ราวจบัในหองนํ้า  ฯลฯ  โถสวมแบบน่ังราบ 

  ทางลาด                                  ประตูเลื่อน  

  อุปกรณเปดปดประตูแบบคันโยก                         พื้นบานเปนระดับเดียวกัน 

      ทางเดินเขาบานระดับเดียวกัน 

   1.    ใช   (ตอบ 3 รายการข้ึนไป)                         2.   ไมใช   
 

11. ทานเคยเขารวมอบรม  ศึกษา  เรียนรู  จากหนวยงาน องคกร หรือชมรมผูสูงอายุใชหรือไม 

  1.    ใช    2.   ไมใช   

การเขารวมอบรม  ศึกษา  เรียนรู  หมายถึง การไดรบัความรูจากการเขารวมอบรม       

        ศึกษาเรียนรูจากหนวยงาน องคกร หรอืชมรมผูสงูอายุ เชน อบรมความรูดานสุขภาพ ดานอาชีพ เปนตน 
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12. ทานเคยรับทราบขอมูลขาวสารท่ัวไปจากสื่อตาง ๆ ใชหรือไม 

  1.    ใช    2.   ไมใช   

 การรับทราบขอมูลขาวสารท่ัวไป หมายถึง ขาวสารที่ไดรับจาก วิทยุ โทรทัศน เสียงตามสายฯลฯ 

 

13. ทานเคยรับทราบขอมูลดานสิทธิประโยชนของผูสูงอายุ ใชหรือไม 

  1.    ใช    2.   ไมใช   

          การรับทราบขอมูลดานสิทธิประโยชน  หมายถึง การไดรับขอมูลขาวสารที่เปนสทิธิ               

       ประโยชนของผูสูงอายุตามกฎหมาย เชน การไดรับเบีย้ยังชีพ กองทุนผูสูงอายุ คาจัดการศพ   

       ผูสูงอายุตามประเพณี การชวยเหลือคาโดยสารพาหนะ ฯลฯ ผานสื่อ หรือหนวยงานและองคกร 

       ตาง ๆ เชน แผนพับ สื่อบุคคล หอกระจายขาว วิทยุ หนังสือพิมพ โทรทัศน เปนตน  

14. ทานมีรายไดท่ีเพียงพอกับคาใชจายของตนเอง ใชหรือไม 

1.    ใช    2.   ไมใช   

การมีรายไดท่ีเพียงพอกับคาใชจายของตนเอง หมายถึง การมีรายรับที่ครอบคลุม   

       คาใชจายที่เปนของผูสูงอายุเองเทาน้ัน 

 

15. ปจจุบัน ทานมีงานทําท่ีมีรายได ใชหรือไม 

1.    ใช    2.   ไมใช   

       การทํางานมีรายได หมายถึง การประกอบอาชีพตาง ๆ ทีส่ามารถมีรายได เชน รับจาง  

       ปลูกผักขาย เกษตรกรรม เปนตน 

16. ปจจุบันทานมีเงินออม ใชหรือไม 

1.    ใช    2.   ไมใช   

เงินออม หมายถึง การมีเงินเก็บไวใชยามจําเปน/ฉุกเฉิน หรอืเงินทีส่ามารถนํามาใชจาย  

        ไดทันที เชน เงินฝาก เงินทีส่ะสมไว เปนตน 

17. ทานไดปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาท่ีทานนับถือ ใชหรือไม 

1.    ใช    2.   ไมใช   

การประกอบกิจกรรมทางศาสนาอยางสม่ําเสมอ  หมายถึง การปฏิบัติกจิกรรมทางศาสนาที ่ 

นับถือไดตามที่ตองการ เชน ตักบาตร สวดมนตไหวพระ ละหมาด ไปโบสถ เปนตน  
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18. ทานไดเขารวมกิจกรรมทางสังคม อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ใชหรือไม 

1.    ใช    2.   ไมใช   

กิจกรรมทางสังคม หมายถึง การเขารวมงานประเพณี การพบปะสังสรรคกับผูคนในชุมชนการเขา

รวมงานตาง ๆ เชน งานแตงงาน งานข้ึนบานใหม และงานทีม่ีการรวมตัวกันของคนหลายรุน เชน งาน

ชมรมผูสูงอายุ งานรดนํ้าดําหัวผูสงูอายุ หรือการประชุม อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  

19. ทานไดใหคําแนะนํา หรือเปนท่ีปรึกษาแกบุตรหลานหรือบุคคลอ่ืน ใชหรือไม 

1.    ใช    2.   ไมใช   

 

 สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุไดขอความรวมมือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกร

เครือขายดานผูสูงอายุ ที่ไดเขารวมการระดมสมองและรวมกันปรับปรุงเกณฑและแบบสํารวจผูสูงอายุในครั้งที่ 

2 น้ี นําเกณฑและแบบสํารวจฯ ผูสูงอายุไปดําเนินการทดลองใชในการสํารวจขอมูลผูสูงอายุ ขณะเดียวกัน

สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุไดจัดพิมพคูมือมาตรฐานฯ ผูสูงอายุ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 และไดมีการ

เผยแพรผานทางเว็บไซตของสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุดวย (www.oppo.opp.go.th) 

 



บทที่ 4 
สรุปบทเรียนและขอเสนอแนะ 

 
 มาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ เปนเปาหมายสําคัญในการ

สงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตใหแกผูสูงอายุ สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุไดดําเนินการสงเสริมให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน 64 พื้นที่ ไดนํามาตรฐานผฯ ผูสูงอายุไปใชในการสํารวจขอมูลผูสูงอายุใน

ระหวางป พ.ศ.2551-2556 จากการประชุมสรุปผลและสรุปบทเรียนการดําเนินงานมาตรฐานฯ ผูสูงอายุ มี

ผลสรุปการดําเนินงานที่สําคัญดังน้ี   

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน : เสริมศักยภาพการดําเนินงานดานผูสูงอายุ 

  

 1.1 การสํารวจคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครอง

พิทักษสิทธิผูสูงอายุ มีกระบวนการดําเนินงานที่สรางการมีสวนรวม (Participation) ระหวางองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ภาคประชาชน เครือขาย และอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ โดยมีกลไกของะคณะทํางานฯ ที่

รับผิดชอบการนํามาตรฐานฯ ผูสูงอายุ สูการปฏิบัติในแตละพื้นที่ ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา กํากับดูแล และรวม

ดําเนินการในทุกข้ันตอน ซึ่งขอมูลฯ ที่ไดจากการสํารวจ สามารถนํามาใชประโยชนไดในการยืนยันขอเท็จจริง

เชิงประจักษของผูสูงอายุในพื้นที่ (Evidence Base) ที่ครอบคลุมมิติตาง ๆ ของคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

 1.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีขอมูลผูสูงอายุที่เปนปจจุบันที่ทําใหทราบถึงสถานการณ

ของผูสูงอายุในพื้นที่ของตนเอง อีกทั้งสามารถนําขอมูลผูสูงอายุไปใชประโยชนในการจัดทําแผนงาน โครงการ 

และกิจกรรมที่สอดคลองกับสถานการณ สภาพปญหา และความตองการของผูสูงอายุได 

 1.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการคุมครอง ดูแล

และสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุมในชุมชนฐานราก ที่รวมถึงกลุมผูสูงอายุดวย ตามนโยบายและแผนการ

กระจายอํานาจของรัฐบาล การเสริมสรางขีดความสามารถ (Capacity Building) ใหแกบุคลากรต้ังแตระดับ

บริหาร จนถึงระดับปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความรูความเขาใจเปาหมายของการสงเสริม

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุเปนเรื่องที่มีความสําคัญและมีความจําเปน สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุไดใช

มาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุเปนทั้งเปาหมายและเครื่องมือสําคัญในการ

ดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหตรงกับสภาพขอเท็จจริงมากที่สุด ขณะเดียวกัน ข้ันตอนตางๆ ใน

การนํามาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติน้ี  ยังเปนองคความรูที่

องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินงานกับกลุมเปาหมายอื่น ๆ ในชุมชนได 

เชนเดียวกันอีกดวย 

 1.4 มีการสรางเครือขายและความสัมพันธ ทั้งความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และระหวางบุคคลในแตละภูมิภาคเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู แบงบันประสบการณในการดําเนินงาน

ผูสูงอายุระหวางพื้นที่ อาทิ รูปแบบของกิจกรรม โครงการ หรือความริเริ่มใหม ๆ ซึ่งนับเปนการกระตุนใหเกิด
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ความรวมมือและการสรางมุมมองใหมที่จะมีสวนสําคัญในการชวยขยายขอบเขต บทบาท ภารกิจ และรูปแบบ

ของการดําเนินงานดานผูสูงอายุใหมีความหลากหลายและครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

2. ผูสูงอายุ : ไดรับความดูแล 

การที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดนําขอมูลผูสูงอายุจากการสํารวจมาตรฐานฯ ผูสูงอายุมา

ศึกษาพิจารณา และวิเคราะหเพื่อนําเสนอแผน จัดทําโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุน้ัน 

ทําใหกลุมผูสูงอายุไดรับประโยชนจากการพัฒนา สงเสริมศักยภาพและดูแลเอาใจใสมากข้ึน ทําใหผูสูงอายุมี

ความมั่นใจในเรื่องการดูแล ทําใหสามารถพึ่งพาตนเองไดตลอดจนสามารถดําเนินชีวิตและอาศัยอยูรวมใน

ครอบครัวและชุมชนไดอยางเหมาะสม  

3. เพ่ิมขีดความสามารถองคกรเครือขายในการดําเนินงานผูสูงอายุ 

 องคกรเครือขายโดยเฉพาะชมรมผูสูงอายุ ไดรวมเรียนรูการใชมาตรฐานฯ ผูสูงอายุเปน

เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ทําใหมีขอมูลสถานการณผูสูงอายุที่เปนปจจุบันเพื่อใชในการ

จัดทําโครงการเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ ทั้งทางดานสุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม  ฯลฯ 

 

บทวิเคราะห  

 มาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ นับเปนองคความรูทีม่คีวาม

จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานดานผูสูงอายุ โดยเฉพาะอยางย่ิงการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่ง

กลาวไดวามาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุไดมีสวนสําคัญในการทําหนาที่เปน

เครื่องมือในการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) และพัฒนาทักษะ (Skills) ใหกับ

ผูบริหาร เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งผูเกี่ยวของที่มีสวนรวมในกระบวนการนํามาตรฐานฯ 

ผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติ กลาวคือ  

 1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน(Learning and Sharing) ระหวางผูปฏิบัติงานจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ(Stakeholders) โดยมีสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุทําหนาที่ เปน “เจามือ” 

สนับสนุนงบประมาณดําเนินการในระยะเริ่มตน มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกับองคกรเครือขายผูสูงอายุ 

ทําหนาที่เปน “เจาภาพ” ดําเนินการในการนํามาตรฐานฯ ผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติ และเรียนรูการใชขอมูลเพื่อ

การวางแผนงานดานผูสูงอายุ ควบคูไปกับการรับเปน “เจาของ” งานมาตรฐานฯ ผูสูงอายุซึ่งองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินไดบรรจุงานมาตรฐานฯ ผูสูงอายุไวในแผนทําใหสามารถสนับสนุนงบประมาณเพื่อทําการสํารวจ

ขอมูลผูสูงอายุในระยะตอไปไดอยางตอเน่ือง  

 2. ผูปฏิบัติงานในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของ เห็นถึง

ความสําคัญ และตระหนักในประโยชนของการสํารวจขอมูลผูสูงอายุ เน่ืองจากขอมูลที่ไดจากการสํารวจจะเปน
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เงื่อนไขและขอบงช้ีสําคัญในการจัดทําและเสนอแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเชิงรุก หรือเชิงปองกันสําหรับ

ผูสูงอายุไดครอบคลุมมากย่ิงข้ึน  

 3. มาตรฐานฯ ผูสูงอายุทําหนาที่เปน เครื่องมือในการบูรณาการความรวมมือขามศาสตร

ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการรวมกันสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ความรวมมือระหวาง

หนวยงานที่เห็นไดชัด ไดแก สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล รวมทั้ง ชมรมผูสูงอายุ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล  โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัด ฯลฯ  ที่ไดเขามาใหความรวมมือ และใหความสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุในแต

ละพื้นที่ 

 4. ความรวมมือและการมีสวนรวมในกระบวนการคิด การรวมกันวิเคราะหเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาคูมือมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุอยางตอเน่ืองระหวางเจาหนาที่

สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูแทนองคกรเครือขายผูสูงอายุ ทําใหคูมือ

มาตรฐานฯ ผูสูงอายุไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง สามารถทําหนาที่เปนสื่อความรู หรือเครื่องมือเพื่อการ

สํารวจขอมูลผูสูงอายุที่มีความชัดเจนและสะดวกตอการนําไปใช 

 5. มาตรฐานฯ ผูสูงอายุเปนทั้งเปาหมายและเครื่องมือที่สามารถ สรางมูลคาเพ่ิมในการ

ปฏิบัติงานดานผูสูงอายุ (Value Added) ทั้งในเชิงวิชาการ (Technical) และการนําไปสูกระบวนการเรียนรู

รวมกัน (Learning Process) ของผูที่เกี่ยวของหรือผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ทําใหเกิดทักษะ (Skills) 

และความชํานาญ ในการปฏิบัติงานดานผูสูงอายุ โดยจะสงผลตอการพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อสรางผลลัพธ 

(Outcome) ที่สามารถนําไปสูการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไดอยางย่ังยืนตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนํามาตรฐานฯ ผูสูงอายุ สูการปฏิบัติและการขยายผล มีดังน้ี 

 1. ควรมีการประชาสัมพันธเผยแพรความรู เรื่องมาตรฐานฯ ผูสูงอายุ สูสาธารณะโดยเฉพาะ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อสรางความรูความเขาใจและความตระหนัก และเพื่อใหเห็นถึงความสําคัญและ

ความจําเปนของการสํารวจขอมูลผูสูงอายุ ตามเกณฑมาตรฐานฯ ผูสูงอายุ รวมไปถึงการใชขอมูลผูสูงอายุเพื่อ

การวางแผน จัดทําโครงการและกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ 

 2. การสรางความรูความเขาใจที่ชัดเจน ถูกตอง เรื่องมาตรฐานฯ ผูสูงอายุแกผูเกี่ยวของกอน

การสํารวจขอมูลโดยการประชุม ซักซอมความรู เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนและถูกตองโดยเฉพาะ

ผูรับผิดชอบการสํารวจขอมูลฯ รวมทั้งมีการใหคําปรึกษา แนะนําเทคนิคตาง ๆ ในการสํารวจขอมูลผูสูงอายุ

อยางใกลชิด  
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  3. การเตรียมความพรอมองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะนํามาตรฐานฯ ผูสูงอายุไปใชในการ

สํารวจขอมูลผูสูงอายุ จะตองมีการวางแผน กําหนดข้ันตอนในการดําเนินงานทีเ่ปนระบบชัดเจน มีการกําหนด

ตัวผูรับผิดชอบ กําหนดเวลาการจัดเก็บ และการจัดทํารายงานสรุปผลการสํารวจ 

  4. สรางความมีสวนรวม และบูรณาการความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งแกนนํา 

องคกรเครือขายโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่ไดเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการและทุก

ข้ันตอน  

  5. ใหความสําคัญ และคํานึงถึงวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ินและวิถีปฏิบัติของแตละชุมชน

โดยเฉพาะการใหเกียรติ การเคารพนับถือยกยองผูสูงอายุ รวมถึงควรมีการศึกษาเพื่อเขาใจอัตลักษณของ

ผูสูงอายุในแตละทองถ่ิน  

 

บทสรุป 

 อาจกลาวไดวา “มาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ” เปน

สื่อกลางที่สามารถยกระดับและพัฒนาความรูและทักษะการปฏิบัติงานดานผูสูงอายุใหแกผูเกี่ยวของ 

โดยเฉพาะผูปฏิบัติงานดานผูสูงอายุในระดับทองถ่ิน คูขนานไปกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุ  อยางไรก็ตามเงื่อนไขสําคัญของความสําเร็จ และความย่ังยืนในการนํามาตรฐานฯ ผูสูงอายุสูการ

ปฏิบัติน้ัน ยังคงจําเปนที่จะตองไดรับความสนับสนุนโดยตรงจากผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับนโยบาย

และระดับปฏิบัติ รวมทั้งยังคงตองมีการดําเนินการจัดการความรูเรื่องมาตรฐานฯ ผูสูงอายุอยางตอเน่ือง 

(Knowledge Management: KM) เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอมูลผูสูงอายุที่สามารถสะทอนถึง

ขอเท็จจริงที่เปนปจจุบันของสถานการณผูสูงอายุ และมีการนําขอมูลมาใชประโยชนโดยตรงตอการพัฒนา

นโยบาย ควบคูไปกับการวางแผนเพื่อสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุไดอยางย่ังยืนตอไป 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 
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บรรณานกุรม 

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. 2553. พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 

 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553. 

 

คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ. 2553. แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) 

                ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

   ความมั่นคงของมนุษย. 

 

ปฏิญญาผูสูงอายุไทย พ.ศ.2542. 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. 

 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ. 2550.  

 มาตรฐานและคูการใชมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ 

 

สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ. 2554. คูมือการใชมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครอง 

 พิทักษสิทธิผูสูงอายุ.  

 

สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ. 2554. คูมือการขยายผลการใชมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพ 

 และคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ. 

 

สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ. 2555. การขับเคลื่อนมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและ 

 คุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุไปสูการปฏิบัติ (พ.ศ. 2551 – 2554). 

 

สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ. 2556. คูมือการใชมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครอง 

 พิทักษสิทธิผูสูงอายุ.  

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

 สิทธิผูสูงอายุ. 2551. เทศบาลตําบลเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 
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 สิทธิผูสูงอายุ. 2552. เทศบาลเมืองสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

 สิทธิผูสูงอายุ. 2553. เทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

 สิทธิผูสูงอายุ. 2553. องคการบริหารสวนตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย  

 จังหวัดนนทบุรี. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

 สิทธิผูสูงอายุ. 2554. เทศบาลตําบลดูใต อําเภอเมือง จังหวัดนาน. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

 สิทธิผูสูงอายุ. 2554. องคการบริหารสวนตําบลยางซาย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

 สิทธิผูสูงอายุ. 2554. องคการบริหารสวนตําบลทุงรวงทอง อําเภอแมวาง  

 จังหวัดเชียงใหม. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ

สิทธิผูสูงอายุ. 2554. องคการบริหารสวนตําบลโพธ์ิใหญ อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ

 สิทธิผูสูงอายุ. 2554. องคการบริหารสวนตําบลนาพู อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2554. เทศบาลตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2554. เทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมือง จังหวัดแพร. 
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รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2554. องคการบริหารสวนตําบลกายูคละ อําเภอแวง  

จังหวัดนราธิวาส. 
 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2554. เทศบาลตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัด

สุพรรณบุรี. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2554. องคการบริหารสวนตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2554. องคการบริหารสวนตําบลทาขนอน อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุ

ราษฎรธานี. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพทิักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2554. เทศบาลเมืองหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. เทศบาลเมืองลําพูน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. เทศบาลเมืองเลย อําเภอเมอืง จงัหวัดเลย. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. เทศบาลตําบลเมืองตาก อําเภอเมือง จงัหวัดตาก. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. เทศบาลตําบลพระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบรุ.ี 
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รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. เทศบาลตําบลหัวดง อําเภอหัวดง จงัหวัดพิจิตร. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. เทศบาลตําบลสทิงพระ อําเภอสทงิพระ จังหวัดสงขลา. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. เทศบาลเมืองลําพูน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. เทศบาลตําบลบานทุม อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. เทศบาลตําบลหนองแคน อําเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. เทศบาลตําบลสันผกัหวาน อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน  

จังหวัดลําปาง. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลศรีถอย  อําเภอแมใจ   

จังหวัดพะเยา. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลชัยชุมพล อําเภอลับแล  

จังหวัดอุตรดิตถ. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 
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สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลสระแกว อําเภอลาดยาว  จังหวัด

นครสวรรค. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลคลองแดน อาํเภอระโนด  

จังหวัดสงขลา. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสงูอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลชุมพล อําเภอสทงิพระ   

จังหวัดสงขลา. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลทาขาม อําเภอเมือง จงัหวัดสงขลา. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลไมขาว อําเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลบานนา  อําเภอบานนาเดิม  จังหวัด

สุราษฎรธานี. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมลูผูสงูอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทกัษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลพานพราว  อําเภอศรีเชียงใหม  

จังหวัดหนองคาย. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลวังแสง อําเภอแกดํา  

จังหวัดมหาสารคาม. 

  

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง อําเภอนากลาง  

จังหวัดหนองบัวลําภู. 
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รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลปาไหน อําเภอพราว  

จังหวัดเชียงใหม. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลกําแมด อ.กดุชุม จ.ยโสธร. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลเมืองบัว อ.ชุมพรบุรี จ.สรุินทร. 

  

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร อ.บําเหน็จณรงค 

 จ.ชัยภูม.ิ 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. เทศบาลตําบลสูงเนิน อ.สงูเนิน จ.นครราชสีมา. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. เทศบาลตําบลกานเหลือง อ.แวงนอย จ.ขอนแกน. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. เทศบาลตําบลบัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ. 
 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลทบัพรกิ อ.อรัญประเทศ  

จ.สระแกว. 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. เทศบาลตําบลสํานักทอน อ.บานฉาง จังหวัดระยอง. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมลูผูสงูอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทกัษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลพนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมลูผูสงูอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทกัษ 
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สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม อ.ราชสาสน  

จ.ฉะเชิงเทรา. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. เทศบาลตําบลบอพลอย อ.บานไร จังหวัดตราด. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุร.ี 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. เทศบาลตําบลเมืองเกา อ.เสาไห จ.สระบุร.ี 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลชอนสมบรูณ อ.หนองมวง จ.ลพบรุ.ี 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบรุ.ี 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลกาหลง อ.เมอืง จ.สมุทรสาคร. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. เทศบาลนครออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลบางกะเจา อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลคลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมลูผูสงูอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทกัษ 
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สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลกาหลง อ.เมอืง จ.สมุทรสาคร. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลบานงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลตลาดใหม อ.วิเศษไชยชาญ 

จ.อางทอง. 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลไมดัด อ.บางระจัน จ.สงิหบุร.ี 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลลําโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบรุ.ี 

 

รายงานผลการสํารวจขอมลูผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. เทศบาลตําบลเขายอย อ.เขายอย จ.เพชรบุร.ี 

 

รายงานผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษ 

สิทธิผูสูงอายุ. 2555. องคการบริหารสวนตําบลบานควน อ.หลงัสวน จ.ชุมพร. 
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52 

 

 

 

สรุปขอมูลสถานการณผูสูงอาย ุ

ตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอาย ุใน 64 พ้ืนท่ี 

 (ปงบประมาณ 2551-2556) 

 

    

ดัชนี/

ขอกําหนด 
องคประกอบ ตัวชี้วัด 

เกณฑ 

(รอยละ) 

หนวยนับ :  อปท.  

ผาน

เกณฑ 

ไมผาน

เกณฑ 

1. ดาน

ความม่ันคง

ในชีวิต 

1. สุขภาพ 1. รอยละของผูสงูอายท่ีุไดรับการตรวจสุขภาพ 

    ท่ัวไปประจําป 

60 64 

100% 

 

2. รอยละของผูสงูอายท่ีุไดรับการดูแล และรักษา 

    โรคเม่ือเจ็บปวย 

90 60 

93.8% 

4 

2. ครอบครัวและ 

    การอยูอาศัย 

3. รอยละของผูสงูอายท่ีุอาศยัอยูกับครอบครัว 

    หรือในบริเวณใกลเคยีงกัน 

80 62 

96.88% 

2 

3. ความปลอดภัย    

  ในชีวิตและทรัพยสิน 

4. รอยละของผูสงูอายท่ีุไมถูกเอารัดเอาเปรียบ 

    หรือถูกทํารายรางกายและจิตใจ 

100 21 

32.80% 

43 

2.ดาน  

   

การศึกษา 

4. การศึกษาและ 

    การเรียนรู 

5. รอยละของผูสงูอายท่ีุไดรับการศึกษา อบรม  

    เรียนรูตามความสนใจความถนัดหรือความตองการ 

70 47 

73.40% 

17 

5. การเขาถงึ  

   ขอมูลขาวสาร 

6. รอยละของผูสงูอายท่ีุรับทราบขอมูล  

    ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนผานสื่อตาง ๆ  

80 59 

92.20% 

5 

3. ดาน 

    

เศรษฐกิจ  

6. การมีงานทํา 

    และรายได 

7. รอยละของผูสงูอายุท่ีมีรายไดเพียงพอกับคาใชจาย 

    ของตนเอง 

70 41 

64.1% 

23 

8. รอยละของผูสูงอายุท่ีตองการทํางานและมีงานทํา 60 32 

50% 

32 

7.การมีหลักประกัน 

    ดานการออม 

9. รอยละของผูสงูอายท่ีุมีเงินออม 60 54 

84.40% 

10 

4. ดาน

สังคม 

8. การปฏบิัต ิ

    ศาสนกิจ 

10. รอยละของผูสงูอายุท่ีไดปฏิบตัิศาสนกิจ   

      ตามศาสนาท่ีตนนับถือ 

70 61 

95.30% 

3 

9. การมีสวนรวม 

 ในกิจกรรมทางสงัคม 

11. รอยละของผูสงูอายุท่ีมีสวนรวมในกิจกรรม 

      ทางสงัคมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 

80 48 

75% 

16 

10. การเปนท่ีพ่ึง 

   ทางจิตใจใหกับ 

    คนวัยอ่ืน 

12. รอยละของผูสงูอายุท่ีมีการถายทอดภูมิปญญา 

องคความรูหรือทักษะชีวิตใหกับลูกหลานหรือคนในชุมชน 

90 43 

67.2% 

21 
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สรุปผลการสํารวจขอมลูผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอาย ุ

พ้ืนท่ีนํารอง จํานวน 4 พ้ืนท่ี ปงบประมาณ 2551-2553 

 

  

ดัชนี/

ขอกําหนด 
องคประกอบ ตัวชี้วัด 

เกณฑ 

(รอยละ) 

หนวยนับ :  อปท. 

ผาน

เกณฑ 

ไมผาน

เกณฑ 

1. ดานความ 

   ม่ันคงในชีวิต 

1. สุขภาพ 1. รอยละของผูสงูอายท่ีุไดรับการตรวจสุขภาพ 

    ท่ัวไปประจําป 

60 4 - 

2. รอยละของผูสงูอายท่ีุไดรับการดูแล และรักษา 

    โรคเม่ือเจ็บปวย 

90 4 - 

2. ครอบครัวและ 

    การอยูอาศัย 

3. รอยละของผูสงูอายท่ีุอาศยัอยูกับครอบครัว 

    หรือในบริเวณใกลเคยีงกัน 

80 4 - 

3. ความปลอดภัย    

  ในชีวิตและทรัพยสิน 

4. รอยละของผูสงูอายท่ีุไมถูกเอารัดเอาเปรียบ 

    หรือถูกทํารายรางกายและจิตใจ 

100 3 1 

2.ดาน  

   การศึกษา 

4. การศึกษาและ 

    การเรียนรู 

5. รอยละของผูสงูอายท่ีุไดรับการศึกษา อบรม  

    เรียนรูตามความสนใจความถนัดหรือความตองการ 

70 4 - 

5. การเขาถงึ  

   ขอมูลขาวสาร 

6. รอยละของผูสงูอายท่ีุรับทราบขอมูล  

    ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนผานสื่อตาง ๆ  

80 4 - 

3. ดาน 

    เศรษฐกิจ  

6. การมีงานทํา 

    และรายได 

7. รอยละของผูสงูอายุท่ีมีรายไดเพียงพอกับคาใชจาย 

    ของตนเอง 

70 3 1 

8. รอยละของผูสูงอายุท่ีตองการทํางานและมีงานทํา 60 3 1 

7.การมีหลักประกัน 

    ดานการออม 

9. รอยละของผูสงูอายท่ีุมีเงินออม 60 4 - 

4. ดานสังคม 8. การปฏบิัต ิ

    ศาสนกิจ 

10. รอยละของผูสงูอายุท่ีไดปฏิบตัิศาสนกิจ   

      ตามศาสนาท่ีตนนับถือ 

70 4 - 

9. การมีสวนรวม 

 ในกิจกรรมทางสงัคม 

11. รอยละของผูสงูอายุท่ีมีสวนรวมในกิจกรรม 

      ทางสงัคมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 

80 3 1 

10. การเปนท่ีพ่ึง 

   ทางจิตใจใหกับ 

    คนวัยอ่ืน 

12. รอยละของผูสงูอายุท่ีมีการถายทอดภูมิปญญา 

องคความรูหรือทักษะชีวิตใหกับลูกหลานหรือคนในชุมชน 

90 2 2 
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ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ 

พ้ืนท่ีนํารอง (ปงบประมาณ 2551 – 2553) 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ 

(รอยละ) 

ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุในระดับพื้นที ่

(ป 2551) 

ศูนยอเนกประสงคฯ 

เขาชัยสน 

พัทลุง  

(ป 2552) 

ศูนยอเนกประสงคฯ  

เมืองสกลนคร 

สกลนคร 

(ป 2553) 

เทศบาล 

หนองตองพัฒนา 

เชียงใหม  

(ป 2553) 

อบต.บางสีทอง 

นนทบุรี 

1. รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการตรวจสุขภาพทั่วไปประจําป 60 94.10 86.80 86.70 83.00 

2. รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลและรักษาโรคเม่ือเจ็บปวย 90 98.51 99.50 97.70 97.30 

3. รอยละของผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับครอบครัวหรือในบริเวณใกลเคียงกัน 80 97.74 93.20 96.00 93.50 

4. รอยละของผูสูงอายุที่ไมถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกทํารายรางกายและจิตใจ 100 100 82.60* 100 100 

5. รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการศึกษา อบรม  เรียนรูตามความสนใจ ความถนัด หรือความตองการ 70 89.63 82.10 78.30 67.40 

6. รอยละของผูสูงอายุที่รับทราบขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนผานส่ือตาง ๆ 80 98.81 98.50 97.80 93.00 

7. รอยละของผูสูงอายุที่มีรายไดเพียงพอกับคาใชจายของตนเอง 70 71.16 64.50* 71.70 70.60 

8. รอยละของผูสูงอายุที่ตองการทํางานและมีงานทํา 60 79.25 31.16* 63.40 81.00 

9. รอยละของผูสูงอายุที่มีเงินออม 60 60.49 66.60 62.00 61.80 

10. รอยละของผูสูงอายุที่ไดปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาที่ตนนับถือ 70 95.83 92.30 96.70 89.60 

11. รอยละของผูสูงอายุที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 80 87.19 85.70 80.20 58.40* 

12. รอยละของผูสูงอายุที่มีการถายทอดภูมิปญญา  องคความรู หรือทักษะชีวิต ใหกับลูกหลานหรือคนในชุมชน 90 93.92 82.30* 94.70 71.10* 

*  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 
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สรุปผลการสํารวจขอมลูผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอาย ุ

พ้ืนท่ีขยายผล จํานวน 12 พ้ืนท่ี ปงบประมาณ 2554 

 

  ดัชนี/

ขอกําหนด 
องคประกอบ ตัวชี้วัด 

เกณฑ 

(รอยละ) 

หนวยนับ :  อปท. 

ผาน

เกณฑ 

ไมผาน

เกณฑ 

1. ดานความ 

   ม่ันคงในชีวิต 

1. สุขภาพ 1. รอยละของผูสงูอายท่ีุไดรับการตรวจสุขภาพ 

    ท่ัวไปประจําป 

60 12 - 

2. รอยละของผูสงูอายท่ีุไดรับการดูแล และรักษา 

    โรคเม่ือเจ็บปวย 

90 12 - 

2. ครอบครัวและ 

    การอยูอาศัย 

3. รอยละของผูสงูอายท่ีุอาศยัอยูกับครอบครัว 

    หรือในบริเวณใกลเคยีงกัน 

80 12 - 

3. ความปลอดภัย    

  ในชีวิตและทรัพยสิน 

4. รอยละของผูสงูอายท่ีุไมถูกเอารัดเอาเปรียบ 

    หรือถูกทํารายรางกายและจิตใจ 

100 4 8 

2.ดาน  

   การศึกษา 

4. การศึกษาและ 

    การเรียนรู 

5. รอยละของผูสงูอายท่ีุไดรับการศึกษา อบรม  

    เรียนรูตามความสนใจความถนัดหรือความ

ตองการ 

70 11 1 

5. การเขาถงึ  

   ขอมูลขาวสาร 

6. รอยละของผูสงูอายท่ีุรับทราบขอมูล  

    ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนผานสื่อตาง ๆ  

80 12 - 

3. ดาน 

    เศรษฐกิจ  

6. การมีงานทํา 

    และรายได 

7. รอยละของผูสงูอายุท่ีมีรายไดเพียงพอกับ

คาใชจาย 

    ของตนเอง 

70 7 5 

8. รอยละของผูสูงอายุท่ีตองการทํางานและมีงานทํา 60 6 6 

7.การมีหลักประกัน 

    ดานการออม 

9. รอยละของผูสงูอายท่ีุมีเงินออม 60 10 2 

4. ดานสังคม 8. การปฏบิัต ิ

    ศาสนกิจ 

10. รอยละของผูสงูอายุท่ีไดปฏิบตัิศาสนกิจ   

      ตามศาสนาท่ีตนนับถือ 

70 12 - 

9. การมีสวนรวม 

 ในกิจกรรมทางสงัคม 

11. รอยละของผูสงูอายุท่ีมีสวนรวมในกิจกรรม 

      ทางสงัคมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 

80 10 2 

10. การเปนท่ีพ่ึง 

   ทางจิตใจใหกับ 

    คนวัยอ่ืน 

12. รอยละของผูสงูอายุท่ีมีการถายทอดภูมิปญญา 

องคความรูหรือทักษะชีวิตใหกับลูกหลานหรือคน

ในชุมชน 

90 8 4 
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ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ 

พ้ืนท่ีขยายผล จํานวน 12 พ้ืนท่ี ปงบประมาณ 2554 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ

(รอยละ) 

ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุในระดับพื้นที ่

ทุงรวงทอง 

เชียงใหม 

ยางซาย 

สุโขทัย 

ดูใต 

นาน 

แมหลาย 

แพร 

หลุบ 

กาฬสินธุ 

โพธิ์ใหญ 

อุบลฯ 

นาพู 

อุดรฯ 

หนองปรือ 

ชลบุรี 

บางปลามา 

สุพรรณฯ 

ปากพนู 

นครศรีฯ 

ทาขนอน 

สุราษฎรฯ 

กายูคละ 

นราธิวาส 

1. รอยละของผูสูงอายุท่ีไดรับการตรวจสุขภาพท่ัวไปประจําป 60 78.9 91.3 83.8 92.90 98.5 79.2 90.5 73.53 96.42 78.3 75 79.35 

2.รอยละของผูสูงอายุท่ีไดรับการดูแลและรักษาโรคเม่ือเจ็บปวย 90 99.1 97.9 95.40 98.93 97.6 98.0 95.5 91.08 99.45 96.4 98.7 97.7 

3.รอยละของผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูกับครอบครัวหรือในบริเวณใกลเคียงกัน 80 85.2 95 88.10 92.18 99.5 86.6 93.3 95.13 88.98 86.9 91.6 80.97 

4.รอยละของผูสูงอายุท่ีไมถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกทํารายรางกายและจิตใจ 100 100 100 93.20* 93.25* 100 99.3* 99.7* 94.73* 100 92.90* 81.47* 64.96* 

5.รอยละของผูสูงอายุท่ีไดรับการศึกษา อบรม  เรียนรูตามความสนใจ  

   ความถนัดหรือความตองการ 

70 80 79 73.50 80.11 86.9 77.4 87.9 79.47 84.02 71.3 83.6 64.96* 

6.รอยละของผูสูงอายุท่ีรับทราบขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน ผานสื่อตาง  ๆ 80 98.1 97.7 92.10 93.96 98.5 90.1 84.0 90.67 97.80 88.6 91.3 85.38 

7. รอยละของผูสงูอายท่ีุมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายของตนเอง 70 57.2* 80.6 60.70* 62.52* 87.8 58.4* 62.9* 83.27 71.07 76.6 78.6 75.87 

8.รอยละของผูสูงอายุท่ีตองการทํางานและมีงานทํา 60 53.2* 97.97 25.0* 48.67* 66.75 57.4* 63.3 70.20 65.52 49.8* 48* 65.42 

9.รอยละของผูสูงอายุท่ีมีเงินออม 60 60.6 75.2 69.10 66.43 93.5 64.1 55.5* 62.40 49.86* 72.6 80.3 67.51 

10.รอยละของผูสูงอายุท่ีไดปฏบิัติศาสนกิจตามศาสนาท่ีตนนับถือ 70 97.8 85.3 77.0 83.30 95.1 82.9 90.6 86 96.14 80 86 84.68 

11.รอยละของผูสงูอายุท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมทางสงัคมอยางนอย  

    เดือนละ 1 คร้ัง 

80 83.9 86.5 77.80* 86.68 94.7 84.0 94.1 80.13 89.26 80.4 88.7 60.78* 

12.รอยละของผูสงูอายุท่ีมีการถายทอดภูมิปญญา องคความรู หรือ ทักษะชีวิต   

    ใหกับลูกหลานหรือคนในชุมชน 

90 94.6 100 85.10* 96.98 98.7 87.6* 96.3 80.60* 98.07 92.8 93.5 74.94* 

*  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 
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    สรุปผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสรมิสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอาย ุ

           พ้ืนท่ีขยายผลจํานวน 23 พ้ืนท่ี  ปงบประมาณ 2555  
    ดัชนี/

ขอกําหน

ด 

องคประกอบ ตัวชี้วัด 

เกณฑ 

(รอยละ) 

หนวยนับ :  อปท. 

ผาน

เกณฑ 

ไมผาน

เกณฑ 

1. ดาน

ความ

ม่ันคงใน

ชีวิต 

1. สุขภาพ 1. รอยละของผูสงูอายท่ีุไดรับการตรวจสุขภาพ 

    ท่ัวไปประจําป 

60 23 - 

2. รอยละของผูสงูอายท่ีุไดรับการดูแล และรักษา 

    โรคเม่ือเจ็บปวย 

90 21 2 

2. ครอบครัวและ

การอยูอาศัย 

3. รอยละของผูสงูอายท่ีุอาศยัอยูกับครอบครัว 

    หรือในบริเวณใกลเคยีงกัน 

80 23 - 

3. ความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

4. รอยละของผูสงูอายท่ีุไมถูกเอารัดเอาเปรียบ 

    หรือถูกทํารายรางกายและจิตใจ 

100 8 15 

2.ดาน  

   

การศึกษา 

4. การศึกษาและ

การเรียนรู 

5. รอยละของผูสงูอายท่ีุไดรับการศึกษา อบรม  

    เรียนรูตามความสนใจความถนัดหรือความตองการ 

70 15 8 

5. การเขาถงึ  

   ขอมูลขาวสาร 

6. รอยละของผูสงูอายท่ีุรับทราบขอมูล  

    ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนผานสื่อตาง ๆ  

80 19 4 

3. ดาน 

เศรษฐกิจ  

6. การมีงานทํา 

    และรายได 

7. รอยละของผูสงูอายุท่ีมีรายไดเพียงพอกับคาใชจาย 

    ของตนเอง 

70 13 10 

8. รอยละของผูสูงอายุท่ีตองการทํางานและมีงานทํา 60 12 11 

7.การมีหลักประกัน 

    ดานการออม 

9. รอยละของผูสงูอายท่ีุมีเงินออม 60 19 4 

4. ดาน

สังคม 

8. การปฏบิัต ิ

    ศาสนกิจ 

10. รอยละของผูสงูอายุท่ีไดปฏิบตัิศาสนกิจ   

      ตามศาสนาท่ีตนนับถือ 

70 21 2 

9. การมีสวนรวม 

 ในกิจกรรมทางสงัคม 

11. รอยละของผูสงูอายุท่ีมีสวนรวมในกิจกรรม 

      ทางสงัคมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 

80 18 5 

10. การเปนท่ีพ่ึง 

   ทางจิตใจใหกับ 

    คนวัยอ่ืน 

12. รอยละของผูสงูอายุท่ีมีการถายทอดภูมิปญญา 

องคความรูหรือทักษะชีวิตใหกับลูกหลานหรือคนใน

ชุมชน 

90 15 8 
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ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ 

พ้ืนท่ีขยายผล จํานวน 23 พ้ืนท่ี (ปงบประมาณ 2555) 

ภาคเหนือ 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ 

(รอยละ) 

ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุในระดับพื้นที ่

ทม.ลําพูน 

จ.ลําพูน 

ทม.ตาก 

จ.ตาก 

ทต.ยางฮอม 

จ.เชียงราย 

ทต.สันผักหวาน 

จ.เชียงใหม 

ทต.ปาไหน 

จ.เชียงใหม 

อบต.แจซอน 

จ.ลําปาง 

อบต.ศรีถอย 

จ.พะเยา 

อบต.ชัยจุมพล 

จ.อุตรดติถ 

1. รอยละของผูสูงอายุท่ีไดรับการตรวจสุขภาพท่ัวไปประจําป 60 95.3 98.92 88.70 87.6 74.32 89.06 67.46 85.06 

2.รอยละของผูสูงอายุท่ีไดรับการดูแลและรักษาโรคเม่ือเจ็บปวย 90 99.5 98.47 98.70 98.2 74.32* 99.14 89.23*   99.57 

3.รอยละของผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูกับครอบครัวหรือในบริเวณใกลเคียงกัน 80 91.5 88.80 94.70 91.8 83.82 87.46 83.01   93.43 

4.รอยละของผูสูงอายุท่ีไมถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกทํารายรางกายและจิตใจ 100 99.9* 100 88.30* 88.9* 91.09* 100 94.74*   100 

5. รอยละของผูสงูอายท่ีุไดรับการศึกษา อบรม  เรียนรูตามความสนใจ ความถนัด

หรือความตองการ 

70 78.4 84.10 75.90 69.2* 81.00 71.00 63.15*   77.42 

6. รอยละของผูสงูอายท่ีุรับทราบขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนผานสื่อตางๆ 80 93.9 91.04 87.40 87.5 84.65 95.08 89.71   90.62 

7. รอยละของผูสูงอายุท่ีมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายของตนเอง 70 85.5 80.22 68.70* 65.2* 77.97 54.79* 38.03*   89.97 

8. รอยละของผูสงูอายท่ีุตองการทํางานและมีงานทํา 60 81.6 66.20 37.20* 40.8* 31.66* 73.06 58.37* 65.95 

9. รอยละของผูสงูอายท่ีุมีเงินออม 60 86.6 86.86 68.80 66.3 73.50 67.04 55.5*    89.75 

10.รอยละของผูสูงอายุท่ีไดปฏบิัตศิาสนกิจตามศาสนา ท่ีตนนับถือ 70 88.7 92.83 80.90 87.5 73.50 80.71 85.16  84.99 

11. รอยละของผูสงูอายุท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมทางสงัคมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 80 87.7 96.60 89.50 78.5* 82.77 89.80 69.14*   85.21 

12. รอยละของผูสงูอายุท่ีมีการถายทอดภูมิปญญาองคความรู หรือทักษะ   

    ชีวิตใหกับลูกหลานหรือคนในชุมชน 

90 95.4 96.04 91.20 92.7 89.33 90.26 69.62*   81.60* 

* ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 
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ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ 

พ้ืนท่ีขยายผล จํานวน 23 พ้ืนท่ี (ปงบประมาณ 2555) 

 ภาคกลาง 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ 

(รอยละ) 

ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุในระดับพ้ืนท่ี 

ทต.พระแทน 

จ.กาญจนบุรี 

ทต.หัวดง 

จ.พิจิตร 

อบต.สระแกว 

จ.นครสวรรค 

1. รอยละของผูสูงอายุท่ีไดรับการตรวจสุขภาพท่ัวไปประจําป 60 79.0 98.78 81.33 
2.รอยละของผูสูงอายุท่ีไดรับการดูแลและรักษาโรคเม่ือเจ็บปวย 90 92.1 99.18 99.58 
3.รอยละของผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูกับครอบครัวหรือในบริเวณใกลเคียงกัน 80 87.7 96.33 95.50 
4. รอยละของผูสงูอายท่ีุไมถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกทํารายรางกายและจิตใจ 100 87.7* 100 95* 
5. รอยละของผูสงูอายท่ีุไดรับการศึกษา อบรม  เรียนรูตามความสนใจ ความถนัด หรือความตองการ 70 67.5* 62.45* 85.17 
6. รอยละของผูสงูอายท่ีุรับทราบขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนผานสื่อตาง ๆ 80 75.0* 98.37 89.25 
7. รอยละของผูสูงอายุท่ีมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายของตนเอง 70 51.0* 57.14* 87.33 
8. รอยละของผูสงูอายท่ีุตองการทํางานและมีงานทํา 60 47.4* 55.92* 54* 
9. รอยละของผูสงูอายท่ีุมีเงินออม 60 45.4* 48.57* 81.83 
10.รอยละของผูสูงอายุท่ีไดปฏบิัตศิาสนกิจตามศาสนาท่ีตนนับถือ 70 71.2 93.88 88.33 
11. รอยละของผูสงูอายุท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมทางสงัคมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 80 72.0* 93.06 93.67 
12. รอยละของผูสงูอายุท่ีมีการถายทอดภูมิปญญาองคความรู หรือทักษะชีวิตใหกับ 

      ลูกหลานหรือคนในชุมชน 

90 88.8* 87.96* 98.75 

        *  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 
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ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ 

พ้ืนท่ีขยายผล จํานวน 23 พ้ืนท่ี (ปงบประมาณ 2555) 

ภาคใต 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ 

(รอยละ) 

ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุในระดับพื้นที ่

ทต.สทิงพระ 

จ.สงขลา 

อบต.คลองแดน 

จ.สงขลา 

อบต.ชุมพล 

จ.สงขลา 

อบต.ทาขาม 

จ.สงขลา 

อบต.ไมขาว 

จ.ภูเกต็ 

อบต.บานนา 

จ.สุราษฎรธาน ี

1. รอยละของผูสูงอายุท่ีไดรับการตรวจสุขภาพท่ัวไปประจําป 60 72 76.59 74.32 96.80 78.29 94.00 
2.รอยละของผูสูงอายุท่ีไดรับการดูแลและรักษาโรคเม่ือเจ็บปวย 90 99 98.54 98.24 99.60 93.67 99.20 
3.รอยละของผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูกับครอบครัวหรือในบริเวณใกลเคียงกัน 80 94 92.18 83.82 96.80 93.92 92.90 
4. รอยละของผูสงูอายท่ีุไมถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกทํารายรางกายและจิตใจ 100 93* 88.94* 91.09* 100 92.99* 98.80* 
5. รอยละของผูสงูอายท่ีุไดรับการศึกษา อบรม  เรียนรูตามความสนใจ ความถนัดหรือความตองการ 70 78 56.10* 81.00 67.00* 46.20* 59.80* 
6. รอยละของผูสงูอายท่ีุรับทราบขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนผานสื่อตาง ๆ 80 87 77.40* 84.65 96.50 89.02 89.10 
7. รอยละของผูสูงอายุท่ีมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายของตนเอง 70 47* 79.35 77.97 88.90 61.99* 86.10 
8. รอยละของผูสงูอายท่ีุตองการทํางานและมีงานทํา 60 72 30.24* 31.66* 48.63* 74.16 83.70 
9. รอยละของผูสงูอายท่ีุมีเงินออม 60 79 76.75 73.50 82.50 67.57 81.00 
10.รอยละของผูสูงอายุท่ีไดปฏบิัตศิาสนกิจตามศาสนาท่ีตนนับถือ 70 66.9* 71.71 87.45 83.10 89.27 69.10* 
11. รอยละของผูสงูอายุท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมทางสงัคมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 80 69* 71.71* 82.77 83.90 86.06 72.00* 
12. รอยละของผูสงูอายุท่ีมีการถายทอดภูมิปญญา องคความรู หรือทักษะชีวิต 

      ใหกับลูกหลานหรือคนในชุมชน 

90 96 98.54 89.33* 83.10* 93.92 59.08* 

*  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 
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ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ 

พ้ืนท่ีขยายผล จํานวน 23 พ้ืนท่ี (ปงบประมาณ 2555) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ 

(รอยละ) 

ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุในระดับพื้นที ่

ทม. เลย 

จ.เลย 

ทต.บานทุม 

จ.ขอนแกน 

ทต.หนองแคน 

จ.มุกดาหาร 

อบต.พานพราว 

จ.หนองคาย 

อบต.วังแสง 

จ.มหาสารคาม 

อบต.โนนเมือง 

จ.หนองบัวลําภ ู

1.  รอยละของผูสูงอายุท่ีไดรับการตรวจสุขภาพท่ัวไปประจําป 60 91.90 80.8 86.20 98.71 99.50 98.92 
2. รอยละของผูสูงอายุท่ีไดรับการดูแลและรักษาโรคเม่ือเจ็บปวย 90 95.40 91.9 97.60 99.36 99.75 99.89 
3. รอยละของผูสงูอายท่ีุอาศยัอยูกับครอบครัวหรือในบริเวณใกลเคยีงกัน 80 90.19 82.4 88.98 88.36 97.97 95.05 
4. รอยละของผูสงูอายท่ีุไมถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกทํารายรางกายและจิตใจ 100 95.25* 100 90.20* 100 100 96.45* 
5. รอยละของผูสงูอายท่ีุไดรับการศึกษา อบรม  เรียนรูตามความสนใจ ความถนัดหรือความตองการ 70 90.11 71.4 71.60 83.02 83.78 95.05 
6. รอยละของผูสงูอายท่ีุรับทราบขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนผานสื่อตาง ๆ 80 95.96 73.0* 89.80 98.06 98.86 97.52 
7. รอยละของผูสูงอายุท่ีมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายของตนเอง 70 85.52 71.7 65.80* 72.03 68.95* 74.17 
8. รอยละของผูสงูอายท่ีุตองการทํางานและมีงานทํา 60 91.67 69.0 70.80 66.03 88.59 56.51* 
9. รอยละของผูสงูอายท่ีุมีเงินออม 60 74.43 63.7 81.00 61.22 53.10* 83.96 
10.รอยละของผูสงูอายุท่ีไดปฏบิัตศิาสนกิจตามศาสนาท่ีตนนับถอื 70 83.80 90.0 95.40 98.35 95.69 94.29 
11. รอยละของผูสงูอายุท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมทางสงัคมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 80 86.68 85.0 95.40 89.26 96.32 95.05 
12. รอยละของผูสงูอายุท่ีมีการถายทอดภูมิปญญาองคความรู หรือทักษะชีวิตใหกับ 

      ลูกหลานหรือคนในชุมชน 

90 96.98 92.1 94.80 98.07 99.37 99.03 

*  ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 
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การสาํรวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสรมิสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอาย ุ

พ้ืนท่ีขยายผลจํานวน 25 พ้ืนท่ี  ปงบประมาณ 2556  
 
  
  

ดัชนี/

ขอกําหนด 
องคประกอบ ตัวชี้วัด 

เกณฑ 

(รอยละ) 

หนวยนับ :  อปท. 

ผาน

เกณฑ 

ไมผาน

เกณฑ 

1. ดาน 

ความม่ันคง 

ในชีวิต 

1. สุขภาพ 1. รอยละของผูสงูอายท่ีุไดรับการตรวจสุขภาพ 

    ท่ัวไปประจําป 

60 25 - 

2. รอยละของผูสงูอายท่ีุไดรับการดูแล และรักษา 

    โรคเม่ือเจ็บปวย 

90 23 2 

2. ครอบครัวและ 

    การอยูอาศัย 

3. รอยละของผูสงูอายท่ีุอาศยัอยูกับครอบครัว 

    หรือในบริเวณใกลเคยีงกัน 

80 23 2 

3. ความปลอดภัย    

  ในชีวิตและทรัพยสิน 

4. รอยละของผูสงูอายท่ีุไมถูกเอารัดเอาเปรียบ 

    หรือถูกทํารายรางกายและจิตใจ 

100 5 20 

2.ดาน  

   การศึกษา 

4. การศึกษาและ 

    การเรียนรู 

5. รอยละของผูสงูอายท่ีุไดรับการศึกษา อบรม  

    เรียนรูตามความสนใจความถนัดหรือความตองการ 

70 17 8 

5. การเขาถงึ  

   ขอมูลขาวสาร 

6. รอยละของผูสงูอายท่ีุรับทราบขอมูล  

    ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนผานสื่อตาง ๆ  

80 23 2 

3. ดาน 

    เศรษฐกิจ  

6. การมีงานทํา 

    และรายได 

7. รอยละของผูสงูอายุท่ีมีรายไดเพียงพอกับคาใชจาย 

    ของตนเอง 

70 17 8 

8. รอยละของผูสูงอายุท่ีตองการทํางานและมีงานทํา 60 10 15 

7.การมีหลักประกัน 

    ดานการออม 

9. รอยละของผูสงูอายท่ีุมีเงินออม 60 21 4 

4. ดานสังคม 8. การปฏบิัต ิ

    ศาสนกิจ 

10. รอยละของผูสงูอายุท่ีไดปฏิบตัิศาสนกิจ   

      ตามศาสนาท่ีตนนับถือ 

70 24 1 

9. การมีสวนรวม 

 ในกิจกรรมทางสงัคม 

11. รอยละของผูสงูอายุท่ีมีสวนรวมในกิจกรรม 

      ทางสงัคมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง 

80 18 7 

10. การเปนท่ีพ่ึง 

   ทางจิตใจใหกับ 

    คนวัยอ่ืน 

12. รอยละของผูสงูอายุท่ีมีการถายทอดภูมิปญญา 

องคความรูหรือทักษะชีวิตใหกับลูกหลานหรือคนในชุมชน 

90 17 8 
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ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ 

พ้ืนท่ีขยายผล จํานวน 25 พ้ืนท่ี (ปงบประมาณ 2556) 

ภาคกลาง 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ 

(รอยละ) 

ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุในระดับพื้นที ่

ทต. เมืองเกา 

จ.สระบุรี 

อบต. ชอนสมบูรณ 

จ.ลพบุรี 

อบต. รางบัว 

จ.ราชบุรี 

อบต. ลําโพ 

จ.นนทบุรี 

 อบต. กาหลง 

จ.สมุทรสาคร 

ทน.ออมนอย 

จ.สมุทรสาคร 

1. รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการตรวจสุขภาพทั่วไปประจําป 60 85.50 97.7 87.10 90.15 70.3 84.20 

2.รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลและรักษาโรคเม่ือเจ็บปวย 90 100 97.3 99.30 99.45 69.1* 95.65 

3.รอยละของผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับครอบครัวหรือในบริเวณใกลเคียงกัน 80 96.20 96.7 94.80 93.87 93.3 80.40 

4. รอยละของผูสูงอายุที่ไมถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกทํารายรางกายและจิตใจ 100 99.20* 98.4* 95.20* 96.10* 77.5* 96.40* 

5. รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการศึกษา อบรม  เรียนรูตามความสนใจความถนัดหรือความตองการ 70 86.20 98.5 65.70* 71.56 71.6 69.65* 

6. รอยละของผูสูงอายุที่รับทราบขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนผานส่ือตาง ๆ 80 96.60 100 94.50 83.83 95.5 79.65* 

7. รอยละของผูสูงอายุที่มีรายไดเพียงพอกับคาใชจายของตนเอง 70 85.10 87.5 75.50 69.14* 65.5* 52.15* 

8. รอยละของผูสูงอายุที่ตองการทํางานและมีงานทํา 60 46.80* 96.6 97.90 53.72* 38.3* 42.40* 

9. รอยละของผูสูงอายุที่มีเงินออม 60 84.30 92.8 76.00 59.85* 87.6 31.15* 

10.รอยละของผูสูงอายุที่ไดปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาที่ตนนับถือ 70 89.90 98.6 80.50 82.71 96.6 96.25 

11. รอยละของผูสูงอายุที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 80 74.80* 100 80.40 89.03 89.1 58.70* 

12. รอยละของผูสูงอายุที่มีการถายทอดภูมิปญญาองคความรู หรือทักษะชีวิตใหกับ 

      ลูกหลานหรือคนในชุมชน 

90 89.70* 96.7 84.80* 83.83* 79.6* 77.90* 

* ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 
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ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ 

พ้ืนท่ีขยายผล จํานวน 25 พ้ืนท่ี (ปงบประมาณ 2556) 

 ภาคกลาง 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ

(รอยละ) 

ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุในระดับพื้นที ่

อบต. บางกะเจา 

จ.สมุทรปราการ 

อบต. คลองโคน 

จ.สมุทรสงคราม 

อบต. บานง้ิว 

จ.ปทุมธาน ี

อบต. ตลาดใหม 

จ.อางทอง 

 อบต. ไมดัด 

จ.สิงหบุรี 

ทต. เขายอย 

จ.เพชรบุรี 

1. รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการตรวจสุขภาพทั่วไปประจําป 60 72.92 94.2 85.98 98.70 70.42 90.80 

2.รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลและรักษาโรคเม่ือเจ็บปวย 90 80.82* 98.8 92.83 100 98.59 98.70 

3.รอยละของผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับครอบครัวหรือในบริเวณใกลเคียงกัน 80 84.63 96.2 88.47 95 84.51 95.53 

4. รอยละของผูสูงอายุที่ไมถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกทํารายรางกายและจิตใจ 100 99.72* 100 89.10* 87.33* 100 100 

5. รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการศึกษา อบรม  เรียนรูตามความสนใจ ความถนัด หรือความตองการ 70 74.75 83.4 67.29* 89.14 70.85 78.8 

6. รอยละของผูสูงอายุที่รับทราบขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนผานส่ือตาง ๆ 80 86.60 97.2 90.34 92.50 83.10 96.86 

7. รอยละของผูสูงอายุที่มีรายไดเพียงพอกับคาใชจายของตนเอง 70 85.89 81.2 68.85* 77.26 67.46* 81.53 

8. รอยละของผูสูงอายุที่ตองการทํางานและมีงานทํา 60 70.94 87.8 21.18* 37.20* 57.89* 40* 

9. รอยละของผูสูงอายุที่มีเงินออม 60 92.52 81.0 67.60 74.16 59.01* 82.2 

10.รอยละของผูสูงอายุที่ไดปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาที่ตนนับถือ 70 96.75 83.4 87.85 90.95 71.83 87.66 

11. รอยละของผูสูงอายุที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 80 81.24 84.6 86.92 83.72 80.56 85.4 

12. รอยละของผูสูงอายุที่มีการถายทอดภูมิปญญาองคความรู หรือทักษะชีวิตใหกับ 

      ลูกหลานหรือคนในชุมชน 

90 73.62* 95.8 90.65 78.55* 75.92* 97.2 

    * ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 
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ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ 

พ้ืนท่ีขยายผล จํานวน 25 พ้ืนท่ี (ปงบประมาณ 2556) 

 ภาคใต 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ

(รอยละ) 

ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุในระดับพ้ืนท่ี 

อบต. บานควน 

จ.ชมุพร 

1. รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการตรวจสุขภาพทั่วไปประจําป 60 88.30 
2.รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลและรักษาโรคเมื่อเจ็บปวย 90 98.00 
3.รอยละของผูสงูอายุที่อาศัยอยูกับครอบครัวหรือในบรเิวณใกลเคียงกัน 80 71.50* 
4. รอยละของผูสูงอายุที่ไมถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกทํารายรางกายและจิตใจ 100 97.00* 
5. รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการศึกษา อบรม  เรียนรูตามความสนใจ ความถนัด หรือความตองการ 70 53.30* 
6. รอยละของผูสูงอายุที่รบัทราบขอมลูขาวสารที่เปนประโยชนผานสื่อตาง ๆ 80 63.70* 
7. รอยละของผูสูงอายุที่มีรายไดเพียงพอกับคาใชจายของตนเอง 70 78.00 
8. รอยละของผูสูงอายุที่ตองการทํางานและมีงานทํา 60 40.20* 
9. รอยละของผูสูงอายุที่มเีงินออม 60 73.70 
10.รอยละของผูสูงอายุที่ไดปฏิบัติศาสนกจิตามศาสนาที่ตนนับถือ 70 81.30 
11. รอยละของผูสูงอายุที่มสีวนรวมในกิจกรรมทางสงัคม อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 80 84.20 
12. รอยละของผูสูงอายุที่มีการถายทอดภูมิปญญาองคความรู หรือทักษะชีวิตใหกบัลกูหลานหรือคนในชุมชน 90 97.70 
*ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 
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ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ 

พ้ืนท่ีขยายผล จํานวน 25 พ้ืนท่ี (ปงบประมาณ 2556) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ

(รอยละ) 

ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุในระดับพื้นที ่

อบต.. กําแมด 

จ.ยโสธร 

อบต. เมืองบัว 

จ.สุรินทร 

อบต. บานเพชร 

จ.ชัยภูมิ 

ทต. สูงเนนิ 

จ. นครราชสีมา 

ทต. กานเหลือง 

จ.ขอนแกน 

ทต. บัวบาน 

จ.กาฬสินธุ 

1. รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการตรวจสุขภาพทั่วไปประจําป 60 100 67.86 87.70 92.17 94.8 95.4 

2.รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลและรักษาโรคเม่ือเจ็บปวย 90 100 94.58 99.60 97.80 99.7 99.4 

3.รอยละของผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับครอบครัวหรือในบริเวณใกลเคียงกัน 80 98.60 96.01 78.90* 88.51 98.3 95.2 

4. รอยละของผูสูงอายุที่ไมถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกทํารายรางกายและจิตใจ 100 100 94.98* 91.60* 90.63* 99.5* 97.4* 

5. รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการศึกษา อบรม  เรียนรูตามความสนใจ ความถนัดหรือความตองการ 70 80.08 69.80* 87.20 72.49 95.4 86.0 

6. รอยละของผูสูงอายุที่รับทราบขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนผานส่ือตาง ๆ 80 96.68 91.10 94.90 86.55 98 95.5 

7. รอยละของผูสูงอายุที่มีรายไดเพียงพอกับคาใชจายของตนเอง 70 90.47 69.70* 81.30 84.28 63.5* 86.8 

8. รอยละของผูสูงอายุที่ตองการทํางานและมีงานทํา 60 66.80 59.37* 97.0 30.76* 52* 61.0 

9. รอยละของผูสูงอายุที่มีเงินออม 60 97.53 74.92 84.60 78.53 91.5 86.2 

10.รอยละของผูสูงอายุที่ไดปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาที่ตนนับถือ 70 93.04 34.29* 91.50 82.31 96.9 90.8 

11. รอยละของผูสูงอายุที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 80 98.71 19.85* 96.0 76.71* 97.3 93.7 

12. รอยละของผูสูงอายุที่มีการถายทอดภูมิปญญาองคความรู หรือทักษะชีวิต 

     ใหกับลูกหลานหรือคนในชุมชน 

90 95.39 97.13 92.90 92.74 98 98.9 

* ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 
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ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐานการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ 

พ้ืนท่ีขยายผล จํานวน 25 พ้ืนท่ี (ปงบประมาณ 2556) 

ภาคตะวันออก 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ

(รอยละ) 

ผลการสํารวจขอมูลผูสูงอายุในระดับพื้นที ่

อบต. ทับพริก 

จ.สระแกว 

ทต.สํานกัทอน 

จ.ระยอง 

อบต. พนานคิม 

จ.ระยอง 

อบต. เมืองใหม 

จ.ฉะเชิงเทรา 

ทต.บอพลอย 

จ.ตราด 

อบต. หนองบัว 

จ.จนัทบุรี 

1. รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการตรวจสุขภาพทั่วไปประจําป 60 88.00 93.60 92.75 89 98.78 92.2 

2.รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลและรักษาโรคเม่ือเจ็บปวย 90 95.33 98.80 99.13 96 99.19 98.6 

3.รอยละของผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับครอบครัวหรือในบริเวณใกลเคียงกัน 80 87.33 92.70 95.63 95 87.74 90.4 

4. รอยละของผูสูงอายุที่ไมถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกทํารายรางกายและจิตใจ 100 93.00* 94.00* 98.00* 98* 100 97.9* 

5. รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการศึกษา อบรม  เรียนรูตามความสนใจ ความถนัด หรือความตองการ 70 82.00 74.90 61.38* 66* 91.08 61.6* 

6. รอยละของผูสูงอายุที่รับทราบขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนผานส่ือตาง ๆ 80 86.00 92.00 96.25 89 90.37 89.3 

7. รอยละของผูสูงอายุที่มีรายไดเพียงพอกับคาใชจายของตนเอง 70 34.67* 73.40 81.00 89 79.23 78.6 

8. รอยละของผูสูงอายุที่ตองการทํางานและมีงานทํา 60 51.33* 78.80 28.88* 51* 65.86 83.7 

9. รอยละของผูสูงอายุที่มีเงินออม 60 42.33* 76.00 66.13 72 70.72 70.2 

10.รอยละของผูสูงอายุที่ไดปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาที่ตนนับถือ 70 84.67 87.10 77.25 84 97.77 82.4 

11. รอยละของผูสูงอายุที่มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 80 88.33 84.40 63.25* 76* 89.06 56.0* 

12. รอยละของผูสูงอายุที่มีการถายทอดภูมิปญญาองคความรู หรือทักษะชีวิต 

     ใหกับลูกหลานหรือคนในชุมชน 

90 98.00 94.70 95.50 93 96.45 94.1 

* ไมผานเกณฑตัวชี้วัด 
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