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บทคัดยอ 

 

ประเทศไทยกําลังยางเขาสูสังคมสูงอายุ (Ageing Society) อยางมีนัยสําคัญและรวดเร็ว โดย 50 ป  

ที่ผานมา (พ.ศ. 2503 – 2553) มีประชากรสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) เพิ่มจากรอยละ 5 เปนรอยละ 13 (จาก 1.2 

ลานคน  เปน 8.4 ลานคน) และคาดวาอีก 30 ปขางหนา (พ.ศ. 2583) จะเพิ่มเปนรอยละ 31 (20.5 ลานคน) 

ซึ่งสะทอนถึงการเพิ่มข้ึนของประชากรที่อยูในวัยพึ่งพิงทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ทั้งน้ี ในอาเซียนจะมี

เพียงไทยและสิงคโปรเทาน้ัน ที่มีสัดสวนผูสูงอายุเกินรอยละ 30 ในอีก 30 ป ขางหนา 

จากผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 

2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552  โดย รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ วิทยาลัยประชากรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ผานเกณฑครึ่งหน่ึง (26 ดัชนี จาก 51 ดัชนี) สรุปประเด็นสําคัญ ดังน้ี  

 ประเด็นที่ดีข้ึน ยุทธศาสตรที่ 5 และ 4 บางสวน ไดแก การประมวลพัฒนา เผยแพรองคความรู

ดานผูสูงอายุ การติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ  และการสราง

องคความรูผูสูงอายุ  

 ประเด็นที่ตองปรับปรุงคือ ยุทธศาสตรที่ 1, , 2, 3 และ 4 บางสวน ไดแก การเตรียมความ

พรอมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ การคุมครองทาง

สังคมสําหรับผูสูงอายุ และการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ  

ดังน้ัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 และเตรียมความพรอมสําหรับแผน

ผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565-2584) ซึ่งรองรับอีก 30 ปขางหนา ที่ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุเกิน  

รอยละ 30  จึงขอเสนอ “นโยบายเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย” ที่เปนเชิงรุกมากข้ึน โดยการ

เตรียมความพรอมทุกๆ ดาน ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตรท่ี 1: การเตรียมความพรอมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 

  1.1 การสงเสริมการเจริญพันธุ  

        ดวยการสงเสริมการแตงงานและการมีบุตร ดวยการสรางสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เอื้อ 

ใหประชากรอยากสรางครอบครัวและมีบุตร รวมทั้งสนับสนุนมาตรการและกิจกรรมสงเสริมตางๆ เพื่อใหมี

ประชากรวัยเด็กเพิ่มข้ึน ซึ่งจะเปนกําลังแรงงานในอนาคต และจะทําใหสัดสวนผูสูงอายุตอประชากรลดลง 

ในระยะยาว  
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   1.2 การเตรียมความพรอมเพ่ือเปนผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 

ดวยการสงเสริมดานทัศนคติและพฤติกรรม ต้ังแตเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ ที่จะสะทอนไปเปน

ศักยภาพ สุขภาพ และความสุขของผูสูงอายุในที่สุด โดยเสนอกิจกรรมสงเสริม 4H ไดแก Heart (จิตใจ/

ทัศนคติดี = คนดี) Head (สมองดี = คนเกง) Hand (ทําดีอยางฉลาด ใชชีวิตสมดุล = ลงมือทําอยางสมดุล) 

และHealth (สุขภาพกาย/ใจดี) โดยการขับเคลื่อนต้ังแตวัยเด็กผาน “บวร” คือ “บาน วัด โรงเรียน” และวัย

ทํางานผาน “สถานท่ีทํางาน” รวมทั้ง การสรางความตระหนักผาน “สื่อสาธารณะ” จนเกิดเปนวัฒนธรรมทาง

สังคมของชุมชนและประเทศ 

2. ยุทธศาสตรท่ี 2: การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอาย ุ

               2.1 การจัดทําฐานขอมูลผูสูงอาย ุ 

ดวยการจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุที่ครอบคลุมและมีความละเอียดมากข้ึน ตามอายุ เพศ ที่อยู 

สุขภาพ ศักยภาพและความสนใจ สภาพครอบครัว บุคลากรผูดูแล ฯลฯ เพื่อประโยชนในการวางแผนและเสนอ

โครงการที่สอดคลองกับขอเท็จจริงของขอมูลผูสูงอายุ  

 2.2 การแบงกลุมผูสูงอายุ (Segmentation) เพ่ือวางแผนกลยุทธรองรับแตละกลุม 

นําฐานขอมูลผูสูงอายุ มาจัดแบงกลุมผูสูงอายุ (Segmentation) ซึ่งสามารถนําไปใชวางแผน

เชิงกลยุทธใหเหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมายมากย่ิงข้ึน ทั้งน้ี ควรเพิ่มคุณคาโดยการนํา “ศักยภาพ”  

ของผูสูงอายุ มาใชประโยชนในการสรางคุณคาใหแกชุมชนและสังคม  

   2.3 การสงเสริมผูสูงอายุยุคใหม “ลําพัง แตสุขใจ ใชเทคโนโลยี” 

สงเสริมผูสูงอายุใหเปนผ็สูงอายุยุคใหม “ลําพัง แตสุขใจ ใชเทคโนโลยี”  ที่แมวาจะตองใช

ชีวิตอยูโดยลําพังก็สามารถมีความสุขกับตนเองและชุมชน โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศ ผาน

โทรศัพทมือถือ เครื่องคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต สังคมออนไลน อาทิ Facebook Line Tango เพื่อใหทันโลก 

เขาสงัคม และใกลชิดลูกหลานมากข้ึน (Digital Ageing) 

       2.4 การพัฒนาอาชีพผูสูงอายตุามศักยภาพ/ความสนใจ  

 โดยการนําศักยภาพและความสนใจของผูสูงอายุมาพิจารณา กําหนดงานที่เหมาะสมกับ

ผูสูงอายุในแตละกลุมเปาหมาย โดยมีหลักวาตองเปนงานที่ไมเหน่ือย คลายเหงา สรางความภูมิใจและความสุข

ใหผูสูงอายุเปนสําคัญ ในขณะเดียวกันก็ไดทําประโยชนใหกับผูอื่น  ซึ่งสอดคลองกับความตองการของสังคม 

โดยผูสูงอายุอาจจะมีรายไดหรือสิ่งตอบแทนอื่นประกอบดวย  
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3. ยุทธศาสตรท่ี 3: การคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอาย ุ

   3.1 การนํา Universal Design มาประยุกตใช 

โดยการใช Universal Design หรือการออกแบบสําหรับทุกคนในสังคม มาเปนมาตรฐานใน

การออกแบบสิ่งกอสรางและสภาพแวดลอมในสังคม โดยเฉพาะบริการสาธารณะ เพื่อใหทุกคนเขาถึงไดทั้ง เด็ก 

สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ คนพิการ โดยเสนอให “ภาครัฐเปนตนแบบ ” เริ่มจากการบังคับใชการออกแบบสําหรับ

ทุกคนในสถานที่ราชการและพื้นที่สาธารณะตางๆ รวมทั้งสงเสริมให “ภาคเอกชนนํามาประยุกตใช ”  

โดยการรณรงคขอความรวมมือ การเปนที่ปรึกษาชวยในการออกแบบ การจูงใจทางภาษี การใหรางวัล เปนตน  

             3.2 การใชเศรษฐกิจกระตุนและสนับสนุนการพัฒนาสังคมสูงอาย ุ

ดวยการใชเศรษฐกิจกระตุนและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาสังคมสูงอายุ โดยเช่ือมโยงเรื่อง

ผูสูงอายุกับสินคาและบริการ จะไดมีสินคาหรือบริการใหมๆ สําหรับผูสูงอายุ เชน อาหารสุขภาพผูสูงอายุ 

อุปกรณอํานวยความสะดวกผูสูงอายุ หมูบานจัดสรรผูสูงอายุ โซนผูสูงอายุในธุรกิจตางๆ การดูแลผูสูงอายุ 

การแพทยผูสูงอายุ การทองเที่ยวผูสูงอายุ เปนตน  

3.3 การสรางหลักประกันรายไดใหผูสูงอาย ุ 

เรงผลักดันเรื่อง “ กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) ” ใหมีผลบังคับใชโดยเร็ว โดยเรง

ประชาสัมพันธเผยแพรความรู ความเขาใจ ใหเขาถึงทุกภาคีเครือขาย เพื่อใหประชาชนรับทราบ สรางความ

ตระหนักในเรื่องของการออมเพื่อยามชราภาพผานกองทุนขางตน   

  3.4 การพัฒนากฎหมายกตัญู  

ควรปลูกฝงคานิยมและผลักดันใหลูกหลานไดกลับมาหาครอบครัวและผูสูงอายุบอยๆ โดยการ

สรางความตระหนักและการสรางแรงจูงใจ ดวยการพัฒนากฎหมายกตัญูเพิ่มเติม โดยเฉพาะ “การสงเสริม

มาตรการและสวัสดิการใหลูกหลานไปเยี่ยมครอบครัวหรือผูสูงอายุ” เชน การลดภาษี/ใหสิทธิวันลา/ให

สวนลดคาเดินทาง แกลูกหลานที่กลับไปเย่ียมครอบครัวหรือผูสูงอายุ  

3.5 การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวโดยชุมชน/อปท. 

การผลักดันระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว เพื่อใหมีผลเปนรูปธรรมครอบคลุมทั้งมิติดานสังคม 

สุขภาพ เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอม รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถของครอบครัว ชุมชน ในการรวมใหการดูแล

ผูสูงอายุระยะยาว  
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    4. ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอาย ุ

4.1 การจัดทําและรับรองมาตรฐานบุคลากรและสถานพยาบาลดานผูสูงอาย ุ

เพื่อการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุที่มีคุณภาพอยางเปนระบบ เห็นควรจัดทํามาตรฐานใน

การดูแลผูสูงอายุ ทั้งมาตรฐานวิชาชีพระดับบุคคลและระดับองคกร (สถานพยาบาลดานผูสูงอายุ) รวมทั้งมี

องคกรรับรองมาตรฐานเพื่อสรางความนาเช่ือถือใหไดรับการยอมรับเปนสากล  

4.2 การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพดานผูสูงอาย ุ

ควรพัฒนาการเรียนการสอนดานน้ี ต้ังแตระดับโรงเรียน ซึ่ งเปนหลักสูตรพื้นฐาน  

เพื่อสงเสริมใหลูกหลานดูแลผูสูงอายุเบื้องตนภายในครอบครัว และระดับสายอาชีพ เพื่อนําไปประกอบอาชีพ 

  

นอกจากขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุของไทยท่ีเปนเชิงรุกขางตนแลว  

ควรขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ ไดแก  

 การผลักดันเรื่องผูสูงอายุใหเปนวาระแหงชาติ  

โดยเฉพาะประเด็น “อีก 30 ปขางหนา ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุเกินรอยละ 30” เพื่อสราง

ความตระหนักใหกับสังคมทุกภาคสวน ถึงความสําคัญและการเตรียมความพรอม  

 กลไกขับเคลื่อนและการมีสวนรวม 

    โดยใชกลไกระดับชาติ (คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ) กลไกระดับกระทรวงทั้งสวนกลางและ

ภูมิภาค กลไกระดับทองถ่ิน (อปท. / ชุมชน) ครอบครัว ภาคีและชมรมเครือขายผูสูงอายุ เช่ือมโยงบูรณาการ

ทั้งแนวด่ิงและแนวราบ โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

 งบประมาณ 

โดยเพิ่มสัดสวนงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุใหมากข้ึน เพื่อการขับเคลื่อนอยาง

เปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ        
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1. ความสําคัญของปญหา 

 สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศในอนาคต จากการคาด

ประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2558 โดยใชขอมูลจากสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เปน

ฐานในการคาดประมาณประชากรไป   30 ป ขางหนา และใชสมมติฐานวา ภาวะเจริญพันธุจะลดลงตลอดชวง 30 

ป พบวา ในป 2553 ประเทศไทยมีประชากร 63.8 ลานคน และจะเพิ่มข้ึนสูงสุดเปน 66.4 ลานคนในป 2569 

จากน้ันจะคอยๆ ลดลงเหลือ 63.9 ลานคน ในป 2583 โดยพบวา จํานวนและสัดสวนประชากรวัยสูงอายุ (60 ป

ข้ึนไป) เพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองจาก 1.7 ลานคน หรือรอยละ 4.9 ของจํานวนประชากรรวมในป 2513 เปน 8.4 

ลานคนหรือรอยละ 13.2 ในป 2553 และเพิ่มข้ึนเปน17.6 ลานคน หรือรอยละ 26.6 ในป 2573 และ 20.5 

ลานคนหรือรอยละ 32.1 ในป 2583 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2556) 

 การลดลงของจํานวนและสัดสวนของประชากรวัยเด็กและประชากรวัยแรงงาน ในขณะที่จํานวนและ

สัดสวนของประชากรสูงอายุยังคงเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและตอเน่ืองในชวง 30 ปขางหนา ย่ิงทําใหโครงสรางทาง

อายุของประชากรไทยเปนประชากรสูงวัยอยางชัดเจนย่ิงข้ึน 

 จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวขางตน คาดวาจะสงผลกระทบตอการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ดังน้ี 

 1. ผลกระทบทางดานเศรษฐกจิ 

 โครงสรางประชากรในประเทศที่มีสัดสวนแรงงานลดลงและเขาสูการเปนสังคมสูงอายุไดสงผลกระทบ

ดานเศรษฐกิจ 3 ประเด็น ไดแก 

  (1.1) ผลกระทบตอขนาดของตลาดประเทศไทย กําลังจะกาวเขาสูจุดที่ขนาดตลาดจะไม

เปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาจากจํานวนผูบริโภค ที่จะอยูในระดับคงที่ 66 ลานคน จึงสงผลตอขอจํากัดในการ

ขยายตัวของตลาดภายในประเทศ 

  (1.2) ผลกระทบตอขนาดของแรงงาน จํานวนแรงงานทีล่ดลงจะสงผลใหผลิตภัณฑมวลรวม

ของประเทศ (GDP) ลดลงและสงผลกระทบตอการลงทุนของประเทศและมาตรฐานการดํารงชีวิต 

ของประชากรจะเปนขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ  

  (1.3) ผลกระทบตอการออม จากอัตราสวนการเปนภาระที่เพิ่มข้ึน การมีอายุยืนยาวข้ึนมี

ความจําเปนจะตองมีการออมทรัพยเพื่อเลี้ยงดูตนเองหลังวัยทํางาน ซึ่งควรจะตองมีการเตรียมเงินออมให

เพียงพอกับจํานวนปที่คนเราคาดวาจะมีชีวิตอยูหลังเกษียณ ดังน้ัน จึงตองเรงสงเสริมการออมทรัพยใหสามารถ

ดูแลตนเองไดในยามชรา  
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 2) ผลกระทบทางดานสังคม 

  (2.1) ดานสาธารณสุข การสูงวัยของประชากรจะทําใหรูปแบบของการเจ็บปวยของประชากร

เปลี่ยนไป ความชุกของโรคที่เกี่ยวเน่ืองกับความเสื่อมถอยของอวัยวะจะเพิ่มข้ึน โรคของผูสูงอายุสวนใหญเปน

โรคเรื้อรังที่ตองการการดูแลระยะยาว ในอนาคตการใหบริการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยในสังคมสูงวัยจะ

เปลี่ยนรูปแบบไปอยางมาก นอกจากน้ันคาใชจายของรัฐในการดูแลสุขภาพ จะตองเพิ่มสูงข้ึนตามการสูงวัยของ

ประชากรดวย 

  (2.2) ดานสวัสดิการผูสูงอายุ การเพิ่มจํานวนประชากรสูงอายุอยางรวดเร็วเชนน้ีเปนประเด็น

ทาทายอยางย่ิงตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ และการพัฒนาอยางย่ังยืนของประเทศ 

  การเตรียมความพรอมสูสังคมสูงวัย รัฐจะตองมีนโยบายรณรงคใหสังคมตระหนักถึงคุณคา

และศักด์ิศรีของผูสูงอายุ มาตรการการคุมครองและพิทักษสิทธิของผูสูงอายุ การปองกันการเอารัดเอาเปรียบ 

หลอกลวงฉอฉลตอผูสูงอายุ รวมทั้งนโยบายสงเสริมใหชุมชนและทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ 

สืบเน่ืองจากขอเท็จจริงดังกลาว รวมกับขอเสนอนโยบายประชากรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ไดเนนยํ้าในเรื่องการสงเสริมใหประชากรไทยทุกคนเกิดมาอยาง

มีคุณภาพ ไดรับการพัฒนาในทุกชวงวัย มีการเตรียมความพรอมประชากรไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุที่มีสวัสดิการทาง

สังคมที่ย่ังยืน ขณะเดียวกันขอเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) 

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 ไดระบุวาประเทศไทยตองเรงดําเนินการตามแผนผูสูงอายุ เพือ่ใหสามารถรองรับ

กับอัตราเรงของการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมสูงวัย ผูศึกษาจึงเห็นสมควรศึกษา วิเคราะหสถานการณประชากร

ดังกลาวเพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย 

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

  เพื่อศึกษาวิเคราะหขอเท็จจริง สถานการณทางประชากรที่มีอัตราการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว

ของประชากรสูงอายุ รวมทั้งผลการประเมินแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) เพื่อจัดทํา

ขอเสนอเชิงนโยบายรองรับสังคมผูสูงอายุ 

 

3. วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาเชิงพรรณนา โดยการศึกษาคนควา และวิเคราะหสถานการณ

ทางประชากรจากเอกสาร รายงานการวิจัย รวมถึงขอมลูทีเ่กี่ยวของ(Documentary Research) 
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4. ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาขอเท็จจริงสถานการณทางประชากร และประชากรสูงอายุ สถิติและขอมูลตางๆที่

เกี่ยวของ รวมทั้งภาพรวมของผลการประเมินการดําเนินงานผูสูงอายุตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.

2545-2564) ในรอบ 10 ปที่ผานมา 

 

5. นิยามศัพท 

  การขับเคลื่อนการดําเนินงาน หมายถึง การกําหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางในการ

ขับเคลื่อนงานดานผูสูงอายุของคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปดําเนินการให

เกิดผลในทางปฏิบัติตอผูสูงอายุ เพื่อการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ  

 ผู สู ง อายุ  ห มาย ถึง  บุ คคลซึ่ ง มี อ า ยุ หกสิ บป บริ บู รณ ข้ึ น ไป  และมี สัญ ชา ติ ไทย  

ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546  

 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  มีขอเสนอเชิงนโยบายผูสูงอายุที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและ

หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถพิจารณาและนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุของ

ประเทศไทย 

 



 

บทที่ 2 

แนวความคดิ ทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

ผูศึกษาไดศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อวิเคราะหเชิงนโยบายเกี่ยวกับ

ขอเท็จจริงและสถานการณดานผูสูงอายุ  ดังน้ี 

 

1. กรอบพันธกรณีองคการสหประชาชาติดานผูสูงอายุ : แผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวย

เรื่องผูสูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on Ageing) 

2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

3. พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 

4. แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 

5. ผลสรุปการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-

2564) ระยะที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) 

 

1. กรอบพันธกรณีองคการสหประชาชาติดานผูสูงอายุ : แผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่อง

ผูสูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on Ageing: MIPAA) 

องคการสหประชาชาติ (United Nations) ไดจัดใหมีการประชุมสมัชชาระดับโลกวาดวยผูสูงอายุ ครั้ง

ที่ 2 (The 2nd World Assembly on Ageing : WAA II ) ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ในป ค.ศ.2002 ผล

จากการประชุมในคราวน้ันไดกอใหเกิดพันธกรณีระหวางประเทศในเรื่องของผูสูงอายุ ที่เรียกวา the Madrid 

International Plan of Action on Ageing ที่ไดกําหนดประเด็นเปาหมายหลักของการพัฒนาผูสูงอายุ ซึ่งเปน

พันธกรณีที่ประเทศภาคีองคการสหประชาชาติจะตองรวมยึดถือเปนเปาหมายการดําเนินงานผูสูงอายุ และรวม

กําหนดทิศทางและกลยุทธของการพัฒนาเพื่อมุงไปสูเปาหมายดังกลาวรวมกัน โดยมีประเด็นเปาหมายหลัก 

ดังน้ี 

  

A. ผูสูงอายุกับการพัฒนา (Older Persons and development) 

Issue 1: การมสีวนรวมในสงัคมและการพัฒนา   

  - สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง 

Issue 2: การทํางานของผูสูงอายุ  

  - โอกาสในการทํางานของผูสงูอายุ 

Issue 3: การพัฒนาชนบท การยายถ่ิน และการขยายตัวของเมือง  

  - การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน การยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบท 
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Issue 4:  การศึกษา และการฝกอบรม  

  - โอกาสในการศึกษา อบรม ฝกอาชีพ 

  - การสงเสริมการใหความรู ความสามารถ และประสบการณของผูสูงอายุ 

Issue 5:  การเสริมสรางความสัมพันธระหวางวัย  

Issue 6:  ขจัดความยากจน  

Issue 7:  ความมั่นคงทางรายได การคุมครองทางสังคม ความมั่นคงทางสังคม และการปองกันความ

ยากจน  

  - การมีรายไดเพื่อการดํารงชีพ บํานาญ ประกันสังคม 

Issue 8:  สถานการณฉุกเฉิน  

  - การชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบภัยธรรมชาติ 

 

B. สูงวัยอยางสุขภาพดีและมสีุขภาวะ (Advancing Health and Well-Being into Old Age) 

Issue 1:  การสงเสริมสุขภาพและสุขภาวะตลอดชีวิต  

  -นโยบายการสงเสริมคุณภาพผูสูงอายุ 

Issue 2:  การเขาถึงบริการดูแลสุขภาพอยางเทาเทียม ทั่วถึง 

Issue 3:  ผูสูงอายุและโรคเอดส  

  - ผลกระทบของโรคเอดสตอผูสูงอายุ และในฐานะผูดูแล 

  - การไดรับขอมูล ขาวสาร ความรู และบริการทางการแพทย 

Issue 4:  การฝกอบรมผูดูแล และบุคลากรสาธารณสุข   

Issue 5:  การดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุ  

  - บริการปองกัน สงเสริม รักษา 

Issue 6:  ผูสงูอายุและความพกิาร  

  - สงเสริมศักยภาพ และการมสีวนรวมของผูสูงอายุที่มีภาวะความพิการ 

    

C. สรางสภาพแวดลอมท่ีเก้ือหนุนและเหมาะสม (Ensuring Enabling and Supportive 

Environments) 

Issue 1:  บานพักอาศัย และสภาพแวดลอม 

  - สงเสริมแนวคิดใหผูสูงอายุอยูรวมในครอบครัวและชุมชน (Ageing in place)  

Issue 2:  การสนับสนุนผูทําหนาที่ดูแลผูสูงอายุ 

   - บริการสนับสนุนผูทําหนาที่ดูแลผูสูงอายุ 

Issue 3:  ผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ละเมิดสิทธิ และถูกกระทําความรุนแรง  
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  - บริการใหความชวยเหลือ 

Issue 4:  สงเสริมภาพลักษณผูสูงอายุ 

  - สรางความตระหนักและเห็นคุณคาความสําคัญของผูสูงอายุตอสาธารณะ  
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 The Madrid International Plan of Action on Ageing: MIPAA 
MIPAA priority direction 
 
I: Older persons and development 

Issues Objectives Actions 
Issue 1: Active 
participation in society 
and development 

Objective 1: Recognition of 
the social, cultural, economic 
and political contribution of 
older persons. 
 

Encourage the establishment of 
OPAs or their equivalents in rural 
and urban areas to provide a 
strong voice and create other 
opportunities for older persons.  
 
Empower older persons and their 
organizations to participate in 
policy development processes and 
decision-making at all levels.  
 
Ensure older persons have equal 
access to advocacy and redress 
mechanisms. 

Objective 2: Participation of 
older persons in decision-
making processes at all levels. 

Issue 2: Work and the 
ageing labour force 

Objective 1: Employment 
opportunities for all older 
persons who want to work. 

Recognize and value the role of 
older persons in the informal 
sector. Remove barriers to 
participation in the labour market 
including the promotion of 
flexible work arrangements.  
 
Facilitate partnerships, including 
with the private sector, which 
result in greater employment and 
income generation opportunities 
for older persons. 

Issue 3: Rural 
development, migration 
and urbanization 

Objective 1: Improvement of 
living conditions and 
infrastructure in rural areas. 

Promote age-friendly 
environments in both urban and 
rural areas.  
 
Take measures to support older 
migrant workers returning to their 
place of origin. 

Objective 2: Integration of 
older migrants within their 
communities. 

Issue 4: Access to 
knowledge, education and 
training 

Objective 1: Equality of 
opportunity throughout life 
with respect to continuing 
education, training and 
retraining as well as 
vocational guidance and 
placement services. 

Promote opportunities for lifelong 
learning for older persons and use 
of appropriate teaching 
techniques. Encourage transfer of 
knowledge, skills and experiences 
of older persons to younger 
generations.  
 
Promote access of older persons 

Objective 2: Full utilization of 
the potential and expertise of 
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persons of all ages, recognizing 
the benefits of increased 
experience with age. 
 

to ICT, especially in rural and 
remote areas. 

Issue 5: 
Intergenerational 
solidarity 

Objective 1: Strengthening of 
solidarity through equity and 
reciprocity between generations. 

Promote solidarity between 
generations by encouraging 
people of all ages to have an 
understanding of ageing. 
 
Encourage and facilitate 
intergenerational interactions for 
economic productive activities at 
the local level. 

Issue 6: Income 
security, 
social protection/social 
security and poverty 
prevention 

Objective 1: Reduction of 
poverty among older persons. 

Develop policies aimed at 
ensuring all older persons have 
adequate economic and social 
protection, including through 
contributory and non-contributory 
pensions. 
 
Develop specific policies for 
women who are more likely to 
engage in informal unpaid work 
through their life course. Address 
barriers to portability of social 
security schemes. 

Objective 2: Promotion of 
programmers to enable all 
workers to acquire basic 
social protection/social 
security, including where 
applicable, pensions, 
disability insurance and health 
benefits. 
Objective 3: Sufficient 
minimum income for all older 
persons, paying particular 
attention to socially and 
economically disadvantaged 
groups. 

Issue 7: Emergency 
situations 

Objective 1: Adequate and 
appropriate access of older 
persons to disaster risk 
reduction measures and 
management plans, including 
food, shelter and medical care 
and other services before, 
during and after natural 
disasters and other 
humanitarian emergencies. 

Ensure that the needs of older 
persons are addressed in disaster 
risk reduction and management 
plans. 
 
Ensure the voice of older persons 
is heard in response to disasters 
and in reducing the impact of 
climate change. 
 
Address the issue of social 
isolation of internally displaced 
older persons in time of social 
conflict and emergency situations. 

Objective 2: Enhanced 
contributions of older persons to 
the reestablishment and 
reconstruction of communities 
and the rebuilding of the social 
fabric following emergencies. 
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II: Advancing health and well-being into old age 
Issues Objectives Actions 

Issue 1: Health 
promotion 
and well-being 
throughout 
life 

Objective 1: Reduction of the 
cumulative effects of factors that 
increase the risk of disease and injury, 
and encourage factors that promote 
good health and independence. 

Set and monitor targets to 
improve the health status of 
older persons and reduce 
disability and morbidity. 
 
Develop policies and 
models for health promotion 
and disease prevention in all 
socio-economic settings for 
the Asia-Pacific region. 
 
Promote health education 
and training with a view to 
effecting behavioral change 
in healthy lifestyle and 
management of lifestyle 
related diseases/chronic 
conditions.  
 
Ensure older persons have 
access to information and 
access to services on sexual 
health. 
 
Develop policies from a 
gender perspective that 
consider the different 
situation of older men and 
women, and pay special 
attention to the needs of 
older women, including 
lifestyle, finance and health, 
in view of the higher 
proportion of women among 
the “oldest old” (aged 80 
and above). 

Objective 2: Development of 
policies to prevent ill-health and 
promote quality of life among older 
persons. 
Objective 3: Access to food and 
adequate nutrition and a healthy 
environment for all older persons. 

Issue 2: Universal and 
equal access to quality, 
age appropriate and 
gender 
sensitive health-care 
services 

Objective 1: Elimination of social 
and economic inequalities based on 
age, gender or any other ground, 
including linguistic barriers, to 
ensure that older persons have 
universal and equal access to health 
care. 

Develop strategies to 
provide a comprehensive 
continuum of care to 
promote ageing in place -
ranging from health 
maintenance, acute care, 
chronic disease 
management, long term care 
to end of life care.  
 

Objective 2: Development and 
strengthening of primary healthcare 
services to meet the needs of older 
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persons and promote their inclusion 
in the process. 

Promote affordable dental 
and eye care services. 
Develop people-centered 
models for primary care in 
all socioeconomic settings 
for the Asia- Pacific region. 
 
Promote coordination and 
integration within health 
services as well as with 
social services.  
 
Provision of comprehensive 
and accessible rehabilitation 
services. Ensure access to 
quality, appropriate and 
affordable end of life care. 
 
Ensure older persons have 
access to responsive 
physical and mental health 
services, particularly in 
remote and rural areas. 

Objective 3: Development of a 
continuum of quality and 
appropriate health care to meet the 
needs of older persons. 
Objective 4: Involvement of older 
persons in the development and 
strengthening of primary and 
longterm care services. 

Issue 3: Older persons 
and 
HIV 

Objective 1: Reduce the impact of 
the HIV epidemic on older persons, 
for those who are infected, at 
greater risk of infection, and 
caregivers for infected or surviving 
family members. 

Ensure that health 
promotion 
messages include older 
persons living with and 
affected by HIV.  
 
Ensure that the continuum 
of health and social care 
services addresses the needs 
of older persons living with 
and affected by HIV.  
 
Strengthen the support for 
older persons affected by 
HIV. 

Objective 2: Provision of adequate 
information, training in care giving 
skills, treatment, medical care and 
social support to older persons 
living with HIV and their 
caregivers. 
Objective 3: Support the 
contribution of older persons to 
development in their role as 
caregivers for children with chronic 
diseases, including HIV, and as 
surrogate parents. 

Issue 4: Training of 
care 
providers, health 
professionals and 
social 
service providers 
 

Objective 1: Provision of improved 
information and training for care 
providers, health professionals and 
social service providers at all levels 
on the needs of older persons. 

Ensure coordinated and 
comprehensive training 
frameworks to support all 
stakeholders to ensure 
understanding of the needs 
of older persons. 
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Issue 5: Mental health 
needs of older persons 

Objective 1: Development of 
comprehensive mental health, 
including dementia, care services 
ranging from prevention to early 
intervention, the provision of treatment 
services and the management of 
mental health problems in older 
persons. 

Ensure provision of a 
continuum of services with 
a community orientation, 
including early detection 
and respite care for 
caregivers of older persons 
with mental health 
disorders, including 
dementia and mood 
disorders.  
 
Develop a strategy to 
overcome discrimination 
and stigma towards older 
persons with mental health 
disorders and their families. 
 
Promote overall mental 
wellbeing for older persons. 

Objective 2: Support to caregivers 
of older persons with mental health 
problems and dementia. 

Issue 6: Older persons 
and 
disabilities 

Objective 1: Maintenance of 
maximum functional capacity 
throughout the life course and 
promotion of the full participation 
of older persons with disabilities. 

Ensure provision and 
accessibility of a continuum 
of services for older persons 
with disabilities and their 
caregivers with a 
community orientation.  
 
Develop a strategy to 
overcome discrimination 
and stigma towards older 
persons with disabilities.  
 
Provide acute and ongoing 
rehabilitation services, 
including environmental 
modification and provision 
of assistive technology to 
optimize the ability of older 
persons to live 
independently and 
participate actively in the 
community.  
 
Provide support to 
caregivers of older persons 
with disabilities. 
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III : Ensuring enabling and supportive environments 
Issues Objectives Actions 

Issue 1: Housing and the 
living environment 

Objective 1: Promotion of 
“ageing in place” in the 
community with due 
regard to individual 
preferences and affordable 
housing options for older 
persons. 

Coordinate multi-sectoral efforts to 
support the continued integration of 
older persons with their families and 
communities. 
 
Encourage investment in local 
infrastructure, such as 
transportation, health, sanitation, 
ICT, and security, to foster active 
participation of the elderly in local 
communities and to support 
multigenerational communities.  
 
Link affordable housing with social 
support services to ensure the 
integration of living arrangements, 
long-term care and opportunities for 
social interaction. 

Objective 2: Improvement 
in 
housing and 
environmental design to 
promote independent 
living in particular for 
those with disabilities. 

Encourage age-friendly 
communities and universal design to 
ensure that public buildings and 
outdoor spaces are free of barriers to 
mobility and access.  
 
Assist older persons in making their 
homes free of barriers to mobility 
and access.  
 
Promote the use of technology and 
rehabilitation services designed to 
support independent living. 

Objective 3: Improved 
availability of accessible 
and affordable 
transportation for older 
persons. 

Improve the availability of 
efficient public transportation 
services in rural and urban areas. 
Facilitate the growth of both public 
and private alternative forms of 
transport in urban areas, such as 
neighborhood-based businesses and 
services. 
Encourage the training and 
assessment of older drivers, the 
design of safer roadways and the 
development of new kinds of 
vehicles that cater to the needs of 
older persons and persons with 
disabilities. 
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Issue 2: Care for older 
persons and support for 
caregivers 

Objective 1: Provision of a 
continuum of care and 
services for older persons, 
bearing in mind the 
particular needs of 
women. 

Take steps to provide community 
based care and support for family 
care. 
 
Establish and apply standards and 
mechanisms to ensure quality care in 
formal and informal settings. 
 
Promote provision of community 
based care and support of family 
care, taking into account equal 
distribution of caring responsibilities 
between women and men, by 
measures which reconcile working 
and family life. 

Objective 2: Support for 
caregivers, including the 
caregiving role of older 
persons. 

Support caregivers through 
training, information, 
psychological, economic, social and 
legislative mechanisms, including 
opportunities for formal 
accreditation.  
 
Identify how to assist older persons, 
in particular older women, in 
caregiving and address their specific 
social, economic and psychological 
needs.  
 
Recognize care giving skills of older 
persons through an 
accreditation scheme towards 
securing employment. 

Issue 3: Neglect, abuse 
and 
violence 

Objective 1: Elimination 
of all 
forms of neglect, abuse 
and 
violence against older 
persons, particularly older 
women. 

Encourage further research into the 
causes, nature, extent, seriousness 
and consequences of all forms of 
elder abuse and violence against 
older women and men and widely 
disseminate findings of research and 
studies.  
 
Sensitize and educate society, using 
media and other awareness 
campaigns on the subject of elder 
abuse and violence.  
 
Enact and enforce legislation by 
strengthening implementation 
mechanisms to eliminate elder abuse 
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and violence.  
 
Eliminate harmful and 
discriminatory traditional practices 
involving older persons, specifically 
widows, including land ownership 
and inheritance rights. 

Objective 2: Creating and 
strengthening services to 
address elder abuse and 
violence. 

Establish early detection, 
intervention and reconciliation services 
for victims of elder abuse and violence.  
 
Take measures to ensure reporting of 
elder abuse and violence. 
 
Enhance cooperation between 
Government and civil society in 
addressing elder abuse and violence. 

Issue 4: Images of ageing Objective 1: Enhancement 
of public recognition of the 
authority, wisdom, 
productivity and other 
important contributions of 
older persons and promotion 
of positive views of older 
persons. 

Encourage the mass media to highlight 
the contributions and resourcefulness of 
older persons. Introduce/institute 
awards that recognize and honor older 
persons for their contributions.  
 
Promote better images and perceptions 
of older persons including through the 
voices of older persons themselves. 

 

2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

มาตรา  30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย             เทา

เทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิดเช้ือชาติ  

ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความ

เช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะ

กระทํามิได 

มาตรการที่รัฐกําหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ ได

เชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 

มาตรา  40 บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปน้ี 

  (6)  เด็ก เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไดรับความคุมครอง

ในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับ

ความรุนแรงทางเพศ 
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มาตรา  53 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ มีสิทธิไดรับ

สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักด์ิศรี และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 

มาตรา  80 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ

วัฒนธรรม ดังตอไปน้ี 

  (1)  คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดู และใหการศึกษา ปฐมวัย 

สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน  

รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูอยูในสภาวะยากลําบาก 

ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพึ่งพาตนเองได 

มาตรา  84 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปน้ี 

 (4) จัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐอยางทั่วถึง 

มาตรา  152  การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยวา                  

มีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ หากสภาผูแทนราษฎรมิได

พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ใหสภาผูแทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึน ประกอบดวย  ผูแทน

องคการเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทน้ัน  มีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด 

ทั้งน้ี โดยมีสัดสวนหญิงและชายที่ใกลเคียงกัน 

มาตรา  303 ในวาระเริ่มแรก ใหคณะรัฐมนตรีที่เขาบริหารราชการแผนดินภายหลังจากการ

เลือกต้ังทั่วไปเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญน้ี ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องดังตอไปน้ี ใหแลว

เสร็จภายในเวลาที่กําหนด 

  (1)  กฎหมายที่เกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดเพื่อสงเสริมและคุมครองการใชสิทธิและ

เสรีภาพตามมาตรา 40 มาตรา 44 บทบัญญัติในสวนที่ 7 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและ

สื่อมวลชน สวนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา สวนที่ 9 สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการ

จากรัฐ สวนที่ 10 สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน รวมทั้งกฎหมายวาดวยขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 

56  สวนที่  12 สิทธิชุมชน กฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระตามมาตรา  

61  วรรคสอง  กฎหมายวาดวยสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา 78 (7) กฎหมายเพื่อจัดต้ังองคกรเพื่อการ

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา 81 (4) กฎหมายวาดวยการจัดต้ังสภาเกษตรกรตามมาตรา  84 (8) 

กฎหมายวาดวยการจัดต้ังกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองตามมาตรา  87 (4) และกฎหมายวาดวย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามมาตรา 256 ภายในหน่ึงปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตาม

มาตรา 176 

  (2)  กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติตามมาตรา 80  โดยสงเสริมการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนหรือ
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รูปแบบอื่น รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายเพื่อกําหนดหนวยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภายในหน่ึงป

นับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา 176 

  (3)  กฎหมายตามมาตรา 190 วรรคหา โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนและ

วิธีการดําเนินการจัดทําหนังสือสัญญาที่มีการตรวจสอบถวงดุลระหวางคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา              มี

ความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ

ศึกษาวิจัยที่มีความเปนอิสระซึ่งดําเนินการกอนการเจรจาทําหนังสือสัญญา โดยไมมีการขัดกันระหวาง

ประโยชนของรัฐกับผลประโยชนของผูศึกษาวิจัยไมวาในชวงเวลาใดของการบังคับใชหนังสือสัญญาภายในหน่ึง

ปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา 176 

  (4)  กฎหมายตามมาตรา 86 (1) และมาตรา 167 วรรคสาม ภายในสองป               นับแต

วันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภา ตามมาตร 176 

  (5)  กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน กฎหมายรายไดทองถ่ิน  กฎหมายจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายเกี่ยวกับขาราชการ

สวนทองถ่ิน และกฎหมายอื่นตามหมวด 14 การปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญน้ี ภายในสองปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา 176 ในการน้ี            จะจัดทําเปน

ประมวลกฎหมายทองถ่ินก็ได 

  ในกรณีที่ปรากฏวากฎหมายใดที่ตราข้ึนกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี มีเน้ือหาสาระเปนไป

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ีแลว ใหถือเปนการยกเวนที่จะไมตองดําเนินการตามมาตราน้ีอีก 

 

3. พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 

มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

 ผูสูงอายุ คือ ผูที่มีอายุเกิน 60 ป และมีสัญชาติไทย 

 คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ (มาตรา 4 – 10) 

มาตรา 4.ใหมีคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ.เรียกโดยยอวา.“กผส.” ประกอบดวย 

1. นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ 

2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เปนรองประธาน

กรรมการคนที่ที่หน่ึง 

3. ประธานสมาคมผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมปสมเด็จพระศรนีครนิทราบรม

ราชชนนี เปนรองประธานคนที่สอง 

4. ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประธานสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป 

เลขาธิการสภากาชาดไทย เปนกรรมการโดยตําแหนง 

5. กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูแทนองคกรที่เกี่ยวของกับงานในดาน

การคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนสถานภาพ บทบาทและกิจกรรมผูสูงอายุ จํานวนไมเกิน 5 คน 

6. กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวนไมเกิน 5 คน 

ใหผูอํานวยการสํานักสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการสํานักสงเสริม

และพิทักษผูสูงอายุ และผูอํานวยการสถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เปน

ผูชวยเลขานุการ 

มาตรา 8 คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยาง

หน่ึงอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา 9 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(1) กําหนดนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการคุมครองการสงเสริมและการสนับสนุนสถานภาพ 

(2) กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักตาม (1) ตลอดจนประสานงานติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักดังกลาว 

(3) พิจารณาใหการสนับสนุนและชวยเหลือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน  

เกี่ยวกับการสงเคราะหและการพัฒนาผูสูงอายุ 

(4) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชนและการจัดการกองทนุโดย

ความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา 20 (1) 

(5) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติหลักการจายเงินเพื่อการคุมครอง           การ

สงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุตามมาตรา 20 (2) 

(6) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนตามมาตรา 

20 (3)  

(7) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน โดยความ

เห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา 21 

(8) กําหนดระเบียบอื่นที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

(9) เสนอความเห็นและขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีใหมีหรือแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ

คุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุ 

(10) เสนอรายงานสถานการณเกี่ยวกับผูสูงอายุของประเทศตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหน่ึง

ครั้ง 
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(11) พิจารณาเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา 10 ใหสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 

เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีอํานาจ

หนาที่ดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนที่เกี่ยวกับผูสูงอายุและรับผิดชอบใน

งานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(1)  จัดทําแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการคุมครอง  การสงเสริม และการ

สนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุเสนอตอคณะกรรมการ 

(2)  รวบรวมขอมูล ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับงานคุมครองสงเสริม  และสนับสนุนที่

เกี่ยวของกับผูสูงอายุ 

(3)  เปนศูนยกลางในการประสานงานเผยแพร และประชาสัมพันธงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ

ผูสูงอายุ 

(4)  สรางระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชน 

(5)  รวมมือและประสานงานกับราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบิ

หารสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองคกรในการจัดใหผูสูงอายุไดรับการคุมครอง การสงเสริม และการ

สนับสนุนตามพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(6)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนหลักของหนวยงานที่เกี่ยวของแลวรายงานตอ

คณะกรรมการ 

(7)  พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการใหมีหรือแกไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการ

คุมครอง การสงเสริม และสนับสนุนสถานภาพบทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุ 

(8)  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 

 สิทธิผูสูงอายุ (มาตรา 11) 

มาตรา 11 ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนในดานตางๆ ดังน้ี 

(1)  การบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขที่จัดไวโดยใหความสะดวกและรวดเร็วแก

ผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ 

(2)  การศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต 

(3)  การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม 

(4)  การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุม ในลักษณะเครือขาย

หรือชุมชน 
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(5)  การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร สถานที่ 

ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น 

(6)  การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 

(7)  การยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ 

(8)  การชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชนโดย

มิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง 

(9)  การใหคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางคดีหรือในทางการแกไขปญหา

ครอบครัว 

(10) การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุงหมใหตามความจําเปนอยางทั่วถึง 

(11) การสงเคราะหเบี้ยยังชีพตามความจําเปนอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

(12) การสงเคราะหในหารจัดการศพตามประเพณี 

(13) การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 กองทุนผูสูงอายุ (มาตรา 13 – 15 และ 18 – 22) 

มาตรา 13 ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึงในสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 

ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ เรียกวา “กองทุนผูสูงอายุ” เพื่อเปนทุนใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง การ

สงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา 14 กองทุนประกอบดวย 

(1)  เงินทุนประเดิมทีร่ัฐบาลจัดสรรให 

(2)  เงินที่ไดรบัจากงบประมาณรายจายประจําป 

(3)  เงินหรือทรัพยสินที่มผีูบริจาคหรือมอบให 

(4)  เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 

(5)  เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือทีก่องทุนไดรบั ตามกฎหมายโดยนิติกรรมอื่น 

(6)  ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 

มาตรา 15 เงินและดอกผลตามมาตรา 14 ไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน 

มาตรา 18 ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหน่ึงประกอบดวย  ปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนประธานกรรมการ  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ

เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ  และผูสูงอายุเปนรองประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข 

ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการแตงต้ังจํานวนหาคนในจํานวน

น้ีตองเปนผูแทนองคกรของผูสูงอายุจํานวนหน่ึงคน ผูแทนองคกรเอกชนที่เกี่ยวของกับงานในดานการคุมครอง 

การสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท  และกิจกรรมของผูสูงอายุจํานวนหน่ึงคน และผูมีความรู
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ความเช่ียวชาญในการระดมทุนจํานวนหน่ึงคนเปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษ

ผูสูงอายุเปนกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา 19 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 มาใชบังคับกับการดํารง

ตําแหนง การพนจากตําแหนง การแตงต้ังกรรมการเพิ่มข้ึน การประชุมและการแตงต้ังคณะอนุกรรมการของคณะ

กรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม 

มาตรา 20 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาทีดั่งตอไปน้ี 

(1)  บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน และการจัดกองทุนให

เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(2)  พิจารณาอนุมัติการใชจาย เพื่อการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(3)  รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด 

มาตรา 21 การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา 22 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชี ทําการสงผูสอบบัญชีตรวจสอบ

ภายในหน่ึงรอยย่ีสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 

 การลดหยอนภาษี (มาตรา16 – 17) 

มาตรา 16 ผูบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกกองทุนมีสิทธินําไปลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินได 

หรือไดรับการยกเวนภาษีสําหรับทรัพยสินที่บริจาคแลวแตกรณี  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่

กําหนดในประมวลรัษฎากร 

มาตรา 17 ผูอุปการะเลี้ยงดูบุพการีซึ่งเปนผูสูงอายุที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ผูน้ันมีสิทธิ

ไดรับการลดหยอนภาษี ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในประมวลรัษฎากร 

 

4.  แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2552 

แผนผูสูงอายุแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีวิสัยทัศน คือ “ผู

สูงวัยเปนหลักชัยของสังคม” โดยมีประเด็นที่สําคัญ ดังน้ี 

 ก. ผูสูงอายุที่มีคุณภาพที่ดี คือ 

 - มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิต 

 - ครอบครัวมีสุข สังคมเอื้ออาทร อยูในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ปลอดภัย 

 - มีหลักประกันที่มั่นคง ไดรับสวัสดิการและการบริการที่เหมาะสม 
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 - อยูอยางมีคุณคา มีศักด์ิศรี พึ่งตนเองได เปนที่ยึดเหน่ียวทางจิตใจและมีสวนรวมใน

ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

 - มีโอกาสเขาถึงขอมูลและขาวสารอยางตอเน่ือง 

 ข..ครอบครัวและชุมชนเปนสถาบันหลักที่มีความเขมแข็ง.สามารถใหการเกื้อหนุนแกผูสูงอายุ

ไดอยางมีคุณภาพ 

  ค. ระบบสวัสดิการและบริการ จะตองสามารถรองรับผูสูงอายุใหสามารถดํารงอยูกับ

ครอบครัวและชุมชนไดอยางมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

  ง. ทุกภาคสวนจะตองมีสวนรวมในระบบสวัสดิการและบริการใหแกผูสูงอายุโดยมีการกํากับ

ดูแลเพื่อการคุมครองผูสูงอายุในฐานะผูบริโภค 

  จ. ตองมีการดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อชวยใหผูสูงอายุที่ทุกขยากและตองการการเกื้อกูลให

ดํารงชีวิตอยูในชุมชนไดอยางดีและตอเน่ือง 

  

แผนผูสูงอายุฯ ฉบับปรับปรุงน้ีแบงยุทธศาสตรออกเปน 5 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการเตรียมความพรอมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 

1) มาตรการหลักประกันดานรายไดเพื่อวัยสูงอายุ 

2) มาตรการการใหการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

3) มาตรการ การปลุกจิตสํานึกใหคนในสังคมตระหนักถึงคุณคาและศักด์ิศรีของผูสูงอายุ 

 

 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ 

1) มาตรการสงเสริมสุขภาพปองกันการเจ็บปวย และดูแลตนเองเบื้องตน 

2) มาตรการสงเสริมการรวมกลุมและสรางความเขมแข็งขององคกรผูสูงอายุ 

3) มาตรการสงเสริมดานการทํางานและการหารายไดของผูสูงอายุ 

4) มาตรการสนับสนุนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ 

5) มาตรการสงเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทใหมีรายการเพื่อผูสูงอายุและสนับสนุนให

ผูสูงอายุไดรับความรูและสามารถเขาถึงขาวสารและสื่อ 

6) มาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ 

1) มาตรการคุมครองดานรายได 

2) มาตรการหลักประกันดานสุขภาพ 

3) มาตรการดานครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง 
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4) มาตรการระบบบริการและเครือขายการเกื้อหนุน 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการ

ระดับชาติ ละการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ 

1) มาตรการ การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ 

2) มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ 

 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการประมวล พัฒนาและเผยแพรองคความรูดานผูสูงอายุและการ

ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ 

1) มาตรการสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย และพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุสําหรับการ

กําหนดนโยบาย และการพัฒนาการบริการหรือการดําเนินการที่เปนประโยชนแกผูสูงอายุ 

2) มาตรการดําเนินการใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติที่

มีมาตรฐานอยางตอเน่ือง 

3) มาตรการพัฒนาระบบขอมูลทางดานผูสูงอายุใหถูกตองและทันสมัย โดยมีระบบฐานขอมูล

ที่สําคัญดานผูสูงอายุที่งายตอการเขาถึงและสืบคน 

 

5.  ผลสรุปการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-

2564) ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2550-2554) 

การศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.

2545-2564) ระยะที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) ดําเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานผูสูงอายุ

ตามดัชนีที่กําหนดไวในมาตรการภายใตยุทธศาสตรของแผนฯ และแสดงแนวโนมของดัชนีตางๆที่ปรากฏใน

แผนฯ รวมทั้งเพื่อประเมินกระบวนการทํางานดานผูสูงอายุ โดยใชขอมูลจากทั้งแหลงปฐมภูมิและทุติยภูมิ ดวย

การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ในภาพรวมของการประเมิน พบวาการดําเนินงานดานผูสูงอายุในชวง 5 ปที่สองของแผนผูสูงอายุ

ฯ ผานเกณฑการประเมินในระดับที่คอนขางตํ่าและตองปรับปรุง ซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดจําแนกตาม

ยุทธศาสตรจะเห็นวา ยุทธศาสตรที่ยังไมผานและตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนดไวอยางมาก คือ 

ยุทธศาสตรที่ 1 “การเตรียมความพรอมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ” (ผานเพียงรอย

ละ 28.6) ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของแผนผูสูงอายุฯ เพราะถูกกําหนดไวเปนลําดับแรก เพื่อเตรียมความพรอม

ประชากรที่จะเปนผูสูงอายุในอนาคตใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองไดนานที่สุดและเปนกําลังในการ

พัฒนาสังคม  

ยุทธศาสตรที่ 3 “ระบบการคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ” ไมผานการประเมินตามเกณฑ 

(ผานเพียงรอยละ 33.3) ซึ่งประมาณครึ่งหน่ึงของดัชนีในมาตรการดานการคุมครองรายได ดานครอบครัว 
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ผูดูแล และการคุมครองยังไมผานการประเมิน และดัชนีเกือบทั้งหมดของมาตรการหลักประกันดานสุขภาพยัง

ไมบรรลุเปาหมายตามเกณฑที่กําหนด 

สวนยุทธศาสตรที่มีจํานวนดัชนีที่ผานการประเมิน คือ 

ยุทธศาสตรที่ 2 “การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ” ผลการประเมินคิดเปนรอยละ 53.3 ซึ่งดัชนีที่

ยังไมผานการประเมินเกี่ยวเน่ืองกับ การสงเสริมสุขภาพ การปองกันและดูแลตนเองเบื้องตน การสงเสริมการ

อยูรวมกัน และการสรางความเขมแข็งของชมรมผูสูงอายุ การสงเสริมสนับสนุนสื่อเพื่อผูสูงอายุ และการ

สงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุมีที่อยูอาศัย และสภาพแวดลอมที่เหมาะสมปลอดภัย 

ยุทธศาสตรที่ 4 “การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุระดับชาติและการพัฒนา

บุคลากรดานผูสูงอายุ) ผลการประเมินคิดเปนรอยละ 85.7 

และยุทธศาสตรที่ 5 “การประมวล พัฒนาและเผยแพรองคความรูดานผูสูงอายุ และการติดตาม 

ประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ”ผลการประเมินคิดเปนรอยละ 100 

จากผลการประเมินกระบวนการทํางานดานผูสูงอายุ พบวางานดานผูสูงอายุยังไมประสบ

ความสําเร็จเทาที่ควร แมวาสังคมไทยและหนวยงานหลักดานผูสูงอายุจะใหความสนใจประเด็นดานผูสูงอายุ

มากข้ึน แตการดําเนินงานยังเปนไปอยางลาชาเปนเชิงรับ ยังขาดการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม งานดานการสงเสริมและคุมครองผูสูงอายุที่มีการผลักดันอยางเปนรูปธรรมมากที่สุด คือ เบี้ยยังชีพ ที่

เปลี่ยนรูปแบบจากการสงเคราะหแกผูสูงอายุที่ยากไรและขาดผูดูแล เปนการใหหลักประกันข้ันพื้นฐานสําหรับ

ผูสูงอายุทุกคน 

ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการทํางานดานผูสูงอายุ คือ การขาดความตอเน่ืองของนโยบาย  การไมมี

งบประมาณสนับสนุนโดยตรง ประกอบกับชมรมผูสูงอายุไมเขมแข็งและองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอจํากัด

ในการดําเนินงานทั้งในดานกําลังคนและระเบียบขอบังคับในการใชจายงบประมาณเพื่องานดานผูสูงอายุ 

 
 



 

 

บทที่ 3 

 

ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อรองรบัสังคมสูงอายขุองประเทศไทย 

 

ประเทศไทยกําลังยางเขาสูสังคมสูงอายุ (Ageing Society) อยางมีนัยสําคัญและรวดเร็ว โดย 50 ป  

ที่ผานมา (พ.ศ. 2503 – 2553) มีประชากรสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) เพิ่มจากรอยละ 5 เปนรอยละ 13 (จาก 1.2 

ลานคน  เปน 8.4 ลานคน) และคาดวาอีก 30 ปขางหนา (พ.ศ. 2583) จะเพิ่มเปนรอยละ 31 (20.5 ลานคน) 

โดยเฉพาะผูสูงอายุวัยปลาย (80 ป ข้ึนไป) จะมีสัดสวนเกือบรอยละ 20 หรือ 1 ใน 5 ของผูสูงอายุทั้งหมด และ

เปนผูหญิงเปนสวนใหญ ซึ่งสะทอนถึงการเพิ่มข้ึนของประชากรที่อยูในวัยพึ่งพิงทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ

สุขภาพ ทั้งน้ี ในอาเซียนจะมีเพียงไทยและสิงคโปรเทาน้ัน ที่มีสัดสวนผูสูงอายุเกินรอยละ 30 ในอีก 30 ป 

ขางหนา 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แหลงขอมูล: ผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583  

  
แหลงขอมูล: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations  

Secretariat, World Population Prospects: The 2012 Revision (http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm) 
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จากผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 

2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552  โดย รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ วิทยาลัยประชากรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ผานเกณฑครึ่งหน่ึง (26 ดัชนี จาก 51 ดัชนี) สรุปประเด็นสําคัญ ดังน้ี  

 ประเด็นที่ดีข้ึน ยุทธศาสตรที่ 5 และ 4 บางสวน ไดแก การประมวลพัฒนา เผยแพรองคความรู

ดานผูสูงอายุ การติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ  และการสราง

องคความรูผูสูงอายุ ซึ่งแสดงใหเห็นวาสังคมไทยเริ่มตระหนักและใหความสําคัญ รวมทั้งเริ่มสั่ง

สมองคความรูดานผูสูงอายุ  

 ประเด็นที่ตองปรับปรุงคือ ยุทธศาสตรที่ 1, , 2, 3 และ 4 บางสวน ไดแก การเตรียมความ

พรอมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ การคุมครองทาง

สังคมสําหรับผูสูงอายุ และการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ  

 

ยุทธศาสตร
รวม

1.การเตรียมความพรอมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ (7 ดัชนี) 28.6%

2.การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ (15 ดัชนี)

3.ระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ (22 ดัชนี)

4.การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการ
ระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ (8 ดัชนี)
5.การประมวลพัฒนา และเผยแพรองคความรูดานผูสูงอายุและการ
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ (4 ดัชนี)

100.0%

% ผานการประเมิน

33.3%

51.0%

53.3%

85.7%

 
แหลงขอมูล: ผลการติดตามและประเมนิผลการดําเนนิงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545 - 2564)  

โดย รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 

โดยมีความทาทายจากวิสัยทัศนของแผนประชากร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 

11 “ประชากรไทยทุกคนเกิดมามีคุณภาพ ไดรับการพัฒนาทุกชวงวัยใหสามารถเปนพลังในการขับเคลื่อนการ

เจริญเติบโตของประเทศ และมีหลักประกันที่มั่นคง พรอมเขาสูวัยสูงอายุท่ีสวัสดิการทางสังคมอยางยั่งยืน” 

ซึ่งสะทอนถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต้ังแตเกิดจนแก สอดคลองกับวิสัยทัศนของแผนผูสูงอายุแหงชาติ “ผูสูงวัย

เปนหลักชัยของสังคม” คือ ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดวยการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา มีศักด์ิศรี พึ่งตนเองได 

และมีหลักประกันที่มั่นคง 
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ดังน้ัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดําเนินงานของแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2               

และเตรียมความพรอมสําหรับแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565-2584) เพื่อรองรับระยะเวลา 30 ป

ขางหนา ที่ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุเกินกวารอยละ 30 จึงขอเสนอ “นโยบายเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ”           

ที่เปนเชิงรุกมากข้ึน โดยการเตรียมความพรอม ดังน้ี 

 ยุทธศาสตรท่ี 1: การเตรียมความพรอมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 

1.1 การสงเสริมการเจริญพันธุ  

1.2 การเตรียมเปนผูสูงอายุที่มีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2: การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอาย ุ

2.1 การจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุ  

2.2 การแบงกลุมผูสูงอายุ (Segmentation) และวางแผนกลยุทธรองรับแตละกลุม 

2.3 การสงเสริมผูสูงอายุยุคใหม “ลําพัง แตสุขใจ ใชเทคโนโลยี” 

2.4 การพัฒนาอาชีพผูสูงอายุตามศักยภาพ/ความสนใจ สอดคลองกับความตองการของสังคม 

 ยุทธศาสตรท่ี 3: การคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอาย ุ

3.1 การนํา Universal Design มาประยุกตใช 

3.2 การใชเศรษฐกิจกระตุนและสนับสนุนการพัฒนาสังคมสูงอายุ 

3.3 การสรางหลักประกันรายไดใหผูสูงอายุ  

3.4 การพัฒนากฎหมายกตัญู 

3.5 การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวโดยชุมชน/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอาย ุ

4.1 การจัดทําและรับรองมาตรฐานบุคลากรและสถานพยาบาลดานผูสูงอายุ 

4.2 การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพดานผูสูงอายุ 
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โดยมีรายละเอียดของแตละขอเสนอ ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตรท่ี 1: การเตรียมความพรอมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 

 

    1.1 การสงเสริมการเจริญพันธุ  

        ดวยการสงเสริมการแตงงานและการมีบุตร ดวยการสรางสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เอื้อให

ประชากรอยากสรางครอบครัวและมบีุตร รวมทั้งสนับสนุนมาตรการและกิจกรรมสงเสริมตางๆ อาทิ มาตรการ

ภาษี มาตรการลดคาครองชีพและสวัสดิการสําหรับผูมีบุตร อาทิ คาใชจาย การดูแล การศึกษา ดวยโครงการ

สนับสนุนบุตรคนแรกและบุตรคนตอๆ ไป ที่ใหสิทธิพิเศษเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เพื่อสงเสริมใหมีประชากรวัยเด็ก

เพิ่มข้ึน ซึ่งจะเปนกําลังแรงงานในอนาคต และจะทําใหสัดสวนผูสูงอายุตอประชากรลดลงในระยะยาว อยางไร

ก็ตาม ยังมีประเด็นทาทายในการสงเสริมการเจริญพันธุ โดยเฉพาะ ภาวะเศรษฐกิจฝดเคือง กระแสวัตถุนิยม 

และปญหาสังคมที่มีผลกระทบ ทําใหคนครองตัวเปนโสดมากข้ึน ไมแตงงาน หรือแตงงานแลวไมมีบุตร หรือมี

บุตรเพียงคนเดียว ซึ่งเปนความเสี่ยงดานประชากรของไทย ดังน้ัน ไทยควรมีเปาหมายดานประชากร โดย

สนับสนุนใหคูสมรสมีบุตรอยางนอย 2 คน โดยเนนคุณภาพในการเลี้ยงดูเปนสําคัญ เพื่อใหเติบโตเปนผูใหญที่มี

คุณภาพในอนาคต  
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 1.2 การเตรียมเปนผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 

ดวยการสงเสริมดานทัศนคติและพฤติกรรม ต้ังแตเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ ที่จะสะทอนไปเปน

ศักยภาพ สุขภาพ และความสุขของผูสูงอายุในที่สุด โดยเสนอกิจกรรมสงเสริม 4H ดังน้ี 

(1) Heart (จิตใจ/ทัศนคติดี = คนดี) เริ่มตนดวยการพัฒนาจิตใจ ดวยการใชศาสนาเปน

เครื่องมือ ในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะการมีทัศนคติเชิงบวก ความรัก ความเมตตา ใจเขาใจ

เรา ความกตัญู รูหนาที่ ความพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ จิตแบงปน เพื่อเตรียมจิตใจของคนในสังคม 

ในทุกชวงวัย ต้ังแตวัยเด็ก  

(2) Head (สมองดี = คนเกง) ตอยอดพัฒนาคนดีใหเปนคนเกง ดวยการปลูกฝงใหเปน

ผูสนใจใฝรู เรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาระบบความคิด โดยเฉพาะ การคิดเชิงภาพรวมและเชิงวิเคราะห ดวย

เหตุผลที่เปนวิทยาศาสตร พัฒนาการดําเนินชีวิต โดยใชเทคโนโลยีและการบริหารจัดการมาชวยเสริม รวมทั้ง

เสริมสรางองคความรูที่สําคัญในการดํารงชีวิต โดยเฉพาะ เรื่องสุขภาพ อาชีพ การออมและการลงทุน 

(3) Hand (ทําดีอยางฉลาด ใชชีวิตสมดุล = ลงมือทําอยางสมดุล) สงเสริมใหคนดีและเกง

ขางตน สามารถทําดีอยางฉลาดและใชชีวิตสมดุล ทั้งเรื่องสวนตัว การงาน ครอบครัว สังคมและสวนรวม  

(4) Health (สุขภาพกาย/ใจดี) สงเสริมใหตระหนัก ใหความสําคัญในเรื่องของการมี

พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม (life course approach) และรักษาสุขภาพทั้งกายและใจ ดวยอาหารดี อากาศ

ดี สภาพแวดลอมดี ออกกําลังกาย อารมณดี บันเทิง ผอนคลาย และพักผอนหยอนใจ 

 

 
 

โดยการขับเคลื่อนต้ังแตวัยเด็กผาน “บวร” คือ “บาน วัด โรงเรียน” และวัยทํางานผาน 

“สถานท่ีทํางาน” รวมทั้ง การสรางความตระหนักผาน “สื่อสาธารณะ” จนเกิดเปนวัฒนธรรมทางสังคมของ

ชุมชนและประเทศในที่สุด  
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2. ยุทธศาสตรท่ี 2: การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอาย ุ

               2.1 การจัดทําฐานขอมูลผูสูงอาย ุ 

ดวยการจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุโดยเฉพาะในระดับทองถ่ินเพื่อใชประโยชนในการวางแผน 

อาทิ 

- อายุ: สูงอายุวัยตน (60-69 ป) วัยกลาง (70-79 ป) และวัยปลาย (80 ป ข้ึนไป)  

- ที่อยู: ขอมูลชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ดูแล 

- สุขภาพ: ระดับสุขภาพ ระดับการชวยเหลือตนเองและผูอื่น 

- สภาพครอบครัว: มีครอบครัวหรือไม ขอมูลคนในครอบครัว/คนในครอบครัวที่อยูดวย 

- บุคลากรผูดูแล: มีผูดูแลหรือไม  

- ศักยภาพ: ความถนัด/องคความรู/ประสบการณ ความเช่ียวชาญ 

- ความสนใจ: ศาสนา ศิลปะ ทองเที่ยว สุขภาพ บันเทิง กีฬา การศึกษา ธรรมชาติ 

ฯลฯ 
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2.2 การแบงกลุมผูสูงอายุ (Segmentation) และวางแผนกลยุทธรองรับแตละกลุม 

นําฐานขอมูลผูสูงอายุขางตน มาแบงกลุมผูสูงอายุ (Segmentation) ซึ่งสามารถนําไปใช

วางแผนเชิงกลยุทธใหเหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมายมากย่ิงข้ึน โดยควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวย

ในการคนหาขอมูล และจัดกลุมผูสูงอายุตามเกณฑที่ตองการ เพื่อจะไดรายช่ือของกลุมเปาหมายที่ตองการได

สะดวกมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะ “กลุมผูสูงอายุวัยปลาย (80 ป ขึ้นไป)” ที่จะมีสัดสวนถึง 1 ใน 5 ของประชากร

สูงอายุทั้งหมด ในอีก 30 ปขางหนา ควรนํามาพิจารณาเปนพิเศษ เน่ืองจากตองดูแลรักษาฟนฟูสุขภาพ และ

การบริการดูแลที่บานและชุมชน นอกจากน้ี ควรเพิ่มคุณคาผูสูงอายุโดยการนํา “ศักยภาพและความสนใจ” 

ของผูสูงอายุ เชน ผูสูงอายุที่มีองคความรูเรื่องทรัพยากรชุมชน ผูสูงอายุที่มีความสนใจดานศาสนา เปนตน มา

ใชประโยชนในการสรางคุณคาดวยการถายทอดความรูและภูมิปญญาที่มีใหแกผูอื่น จะเปนการสรางความ

ภาคภูมใิจและความสุขใหกับผูสูงอายุเองดวย 

 

  
 

 
 

 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการสงเสริมบทบาทและคุณคาของผูสูงอายุผานกิจกรรมของศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายทุี่จะมีในทุกชุมชนในอนาคต หลังจากน้ันจึงพัฒนาตอยอด เช่ือมโยง

กิจกรรมรวมกันระหวางชุมชนใกลเคียง ชุมชนเครือขาย ชมรมผูสูงอายุ เพื่อขยายวงเครือขายใหกวางข้ึน ซึ่งจะ

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Management : KM) โดยมกีารสนับสนุน กํากับดูแลและติดตามการ

ดําเนินงานโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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   2.3 การสงเสริมผูสูงอายุยุคใหม “ลําพัง แตสุขใจ ใชเทคโนโลยี” 

แนวโนมการครองตัวเปนโสด การยายถ่ินไปทํางาน และการแยกครอบครัวจากพอแม ทําให

ผูสูงอายุมีแนวโนมอยูลําพังมากข้ึน ดังน้ัน จึงเสนอใหสงเสริมผูสูงอายุยุคใหม “ลําพัง แตสุขใจ ใชเทคโนโลยี”  

ที่สามารถอยูลําพังอยางมีความสุขกับตนเองและชุมชนรอบตัว ที่มีครอบครัวดูแลหางออกมามากข้ึน โดยใช

เทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศ ผานโทรศัพทมือถือ เครื่องคอมพิวเตอร เขาอินเตอรเน็ต สังคมออนไลน 

(Digital Ageing) อาทิ Facebook Line Tango เพื่อใหทันโลก เขาสังคม และใกลชิดลูกหลานมากข้ึน อยางไร

ก็ตาม เห็นวาเทคโนโลยีเหลาน้ีแมจะทําใหการสื่อสารใกลชิดและสะดวกมากข้ึน “แตก็ทดแทนการพบปะเยี่ยม

เยือนไมได”  
 

   
 

 

อยางไรก็ตามผูสูงอายุควรสราง “เสนหในวัยปลายของตนเอง” ดวยทัศนคติเชิงบวกและ

พฤติกรรมเชิงสรางสรรค ดวยความรักความเมตตา มีเหตุผล ไมจูจี้ ข้ีบน ไมเจาอารมณ  จะไดเปนที่รักและ

ดึงดูดลูกหลานใหอยากเขาใกล ในขณะที่ลูกหลานก็ควรมีความรัก ความกตัญู รูหนาที่ ความเขาใจ เห็นอก

เห็นใจ เพื่อในการดูแลเอาใจใสผูสูงอายุควบคูกันไปดวย รวมทั้งสงเสริมการเปนผูสูงวัยหัวใจวัยรุน (Young @ 

Heart) และผูสูงวัยที่เปยมพลัง (Active Aging) กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปรา อยูเสมอ  
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  2.4 การพัฒนาอาชีพผูสูงอายตุามศักยภาพ/ความสนใจ สอดคลองกับความตองการของสังคม 

 ซึ่งสอดคลองกับ พรบ.ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (3) วาผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง 

การสงเสริมและสนับสนุนในดานการประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม โดยใชประโยชนจากฐานขอมูล

ผูสูงอายุและการแบงกลุมผูสูงอายุ โดยเฉพาะการนําศักยภาพและความสนใจมาพิจารณา กําหนดงานที่

เหมาะสมกับผูสูงอายุในแตละกลุมเปาหมาย โดยมีหลักวาตองเปนงานที่ไมเหน่ือย คลายเหงา สรางความภูมิใจ

และความสุขใหผูสูงอายุเปนสําคัญ ในขณะเดียวกันก็ไดทําประโยชนใหกับผูอื่น  ซึ่งสอดคลองกับความตองการ

ของสังคม โดยผูสูงอายุอาจจะมีรายไดหรือสิ่งตอบแทนอื่นประกอบดวย อาทิ 

(1) กลุมผูสูงอายุวัยตนหรือกลางที่แข็งแรง ชวยเหลือตนเองและผูอื่นได มีองคความรูดาน

วิชาชีพตางๆ และสนใจดานการศึกษา ก็สามารถสงเสริมใหเปนอาจารยพิเศษ ที่ปรึกษา ปราชญชุมชน เปนตน 

โดยรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานศึกษาในชุมชน และใชกลไกของ “ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ” ในแตละชุมชน รวมทั้งเครือขายชมรมผูสูงอายุ มาสนับสนุน เกิดการจางงานและ

พัฒนาอาชีพขางตน รวมทั้งตอยอดพัฒนาเปนเครือขายคลังปญญาผูสูงอายุทั้งของชุมชนและระหวางชุมชน

ตอไป ขณะเดียวกันควรสงเสริมและพัฒนาระบบในการถายทอดภูมิปญญา จากรุนสูรุน ดวยกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู (Knowledge Management : KM) และนํามาประยุกตใชใหเกิดความย่ังยืนตอไป 

(2) กลุมผูสูงอายุวัยตนหรือกลางที่แข็งแรง ชวยเหลือตนเองและผูอื่นได มีองคความรูดาน

สุขภาพ และสนใจงานดานจิตอาสา ควรสงเสริมใหเปนอาสาสมัครในชุมชน เชน อาสาสมัครสาธารณสุขและ

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุเพื่อชวยทําหนาทีส่งเสริมและดูแล สุขภาพของผูสูงอายุ ซึ่งนอกจากจะเปนการพัฒนา

อาชีพตามศักยภาพ ความสนใจ และสรางรายไดใหกับผูสูงอายุแลว ยังชวยลดชองวางการขาดแคลนกําลังคน

ดานสุขภาพในชุมชนดวย 
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3. ยุทธศาสตรท่ี 3: การคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอาย ุ

   3.1 การนํา Universal Design มาประยุกตใช 

ซึ่งสอดคลองกับ พรบ.ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (5) วาผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง 

การสงเสริมและสนับสนุนในดานการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร 

สถานที่ ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะอื่น โดยการใช Universal Design หรือการออกแบบสําหรับทุก

คนในสังคม มาเปนมาตรฐานในการออกแบบสิ่งกอสรางและสภาพแวดลอมในสังคม โดยเฉพาะบริการ

สาธารณะ เพื่อใหทุกคนเขาถึงไดทั้ง เด็ก สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ คนพิการ โดยในระยะสั้น “ภาครัฐควรเปน

ตนแบบ” เริ่มจากการประยุกตใชการออกแบบสําหรับทุกคนในสถานที่ราชการตางๆ โดยเฉพาะ ศูนยราชการ 

โรงพยาบาลรัฐ ศาลากลางจังหวัด ที่ทําการอําเภอ องคการปกครองสวนทองถ่ิน ศูนยบริการประชาชน พื้นที่

สาธารณะตางๆ ของทองถ่ิน พิจารณาลําดับความสําคัญ ความคุมคา ประโยชนใชสอย ความหนาแนนของ

ผูใชบริการ ทั้งในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตแลวขยายใหครอบคลุม รวมทั้ง สงเสริมให “ภาคเอกชนนํามา

ประยุกตใช” โดยการรณรงคขอความรวมมือ การเปนที่ปรึกษาชวยในการออกแบบ การจูงใจทางภาษี การให

รางวัล เปนตน โดยเฉพาะ ภาคเอกชนที่สงผลกระทบตอสาธารณะ ไดแก หางสรรพสินคา โรงพยาบาล โรงแรม 

ที่มีขนาดใหญ หรือมีการบริการที่รองรับประชาชนจํานวนมากกอนเปนลําดับแรก  
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               3.2 การใชเศรษฐกิจกระตุนและสนับสนุนการพัฒนาสังคมสูงอาย ุ

ดวยการใชเศรษฐกิจกระตุนและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาสังคมสูงอายุ โดยเช่ือมโยงเรื่อง

ผูสูงอายุกับสินคาและบริการ เพื่อใหมีสินคาหรือบริการใหมๆ สําหรับผูสูงอายุ เชน อาหารสุขภาพผูสูงอายุ 

อุปกรณอํานวยความสะดวกผูสูงอายุ ที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ โซนผูสูงอายุในธุรกิจตางๆ บริการดูแล

ผูสูงอายุ การแพทยผูสูงอายุ การทองเที่ยวผูสูงอายุ เปนตน รองรับทั้งผูสูงอายุไทยและผูสูงอายุตางชาติ ซึ่งจะ

ชวยกระตุนการวิจัยและคนคิดนวัตกรรมพัฒนาสินคาหรือบริการสําหรับผูสูงอายุ และเสริมสรางบรรยากาศ

สังคมสูงอายุของไทย ทั้งดานองคความรู สินคาและบริการที่หลากหลาย นอกจากน้ี ควรมีมาตรการสงเสริม

ธุรกิจสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ เชน มาตรการภาษี การสงเสริมใหเขาในตลาดหลักทรัพย การลงทุนรวมระหวาง

ภาครัฐและภาคเอกชน (PPP: Private Public Partnership) ในธุรกิจสําหรับผูสูงอายุครบวงจร เปนตน 
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3.3 การสรางหลักประกันรายไดใหผูสูงอาย ุ 

การจายเงินชวยเหลือของรัฐบาลที่ผานมาในรูปของ “เบี้ยยังชีพผูสูงอายุแบบข้ันบันได” (60-

69 ป ไดรับ 600 บาท/เดือน, 70-79 ป ไดรับ 700 บาท/เดือน, 80-89 ป ไดรับ 800 บาท/เดือน และ 90 ปข้ึน

ไป ไดรับ 1,000 บาท/เดือน)  ซึ่งเปนการบรรเทาปญหาเพียงสวนหน่ึงเทาน้ัน เพราะไมเพียงพอตอการยังชีพ

ผูสูงอายุในแตละเดือน เปนภาระงบประมาณของรัฐจํานวนมาก (เกือบ 6 หมื่นลานบาท ในป 2556) ดังน้ัน จึง

ควรมีกับการเตรียมความพรอมดวยการออมต้ังแตวัยทํางานเพื่อเปนแหลงรายไดที่ย่ังยืนในวัยสูงอายุ 

โดยเฉพาะแรงงานที่อยูนอกระบบที่ปจจุบันยังไมมีกองทุนใดมารองรับ เพื่อสรางหลักประกันรายไดในวัยสงูอายุ 

จึงควรเรงผลักดัน “กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.)” ใหมีผลบังคับใชโดยเร็ว ควบคูไปกับการเรง

ประชาสัมพันธเผยแพรความรู ความเขาใจ ใหเขาถึงทุกภาคีเครือขาย เพื่อใหประชาชนรับทราบ สรางความ

ตระหนักในเรื่องของการออมเพื่อยามชราภาพ รวมทั้ง มีวิธีการและชองทางที่เขาถึงและสะดวกตอทุกคน 

ประการสําคัญ เพื่อความไมประมาทในการใชชีวิตในวัยสูงอายุ จึงควรไดรับเงินจากกองทุนการออมแหงชาติ

เปน “บํานาญ” เสริมจากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ อยางไรก็ตาม ผูสูงอายุควรเตรียมความพรอมดานการเงินต้ังแตวัย

ทํางานเผื่อไวอีกหลายชองทาง โดยภาครัฐควรสงเสริมองคความรูเรื่องการออมและการลงทุนที่เหมาะสมตาม

ชวงอายุ ใหแกประชาชนทุกชวงวัย เพื่อใหมีการลงทุนที่หลากหลายต้ังแตวัยทํางาน เชน การลงทุนในตราสาร

ทุน ตราสารหน้ี ทองคํา อสังหาริมทรัพย กองทุนรวม LTF/RMF ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันสําหรับผู

สูงวัย เปนตน นอกจากน้ี รัฐบาลควรจายเงินสมทบเพิ่มเติมจากที่สมาชิกออมในแตละเดือน เพื่อใหกองทุนมี
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ขนาดใหญข้ึน จะไดนําไปลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงตํ่า ที่มีผลตอบแทนตํ่า แตถาลงทุนในปริมาณมาก ก็จะ

ไดผลตอบแทนโดยรวมมากข้ึน ทั้งน้ี รัฐบาลควรรับประกันผลตอบแทนข้ันตํ่า เพื่อเปนความคุมครองทางสังคม

ใหกับผูสูงอายุ แตถาหากกองทุนดังกลาวมีผลตอบแทนมากกวาน้ัน ผูสูงอายุก็ควรไดผลตอบแทนสวนเพิ่มดวย 

 

   

   3.4 การพัฒนากฎหมายกตัญู  

แมวาจะสงเสริมใหผูสูงอายุเปนผูสูงอายุยุคใหม “ลําพัง แตสุขใจ ใช เทคโนโลยี”                 

ที่สามารถอยูลําพังอยางมีความสุขกับตนเองและชุมชนรอบตัว โดยใชเทคโนโลยีที่สามารถทําใหผูสูงอายุได

ใกลชิดลูกหลานมากข้ึนแตเทคโนโลยีสมัยใหมเหลาน้ีก็ ไมสามารถทดแทนการพบปะตัวลูกหลานได ดังน้ัน              

จึงควรรณรงคปลูกฝงคานิยมและสงเสริมใหลูกหลานไดกลับมาเย่ียมเยียนครอบครัวและผูสูงอายุบอยๆ 

(มากกวาวันหยุดตามเทศกาล) โดยการสรางความตระหนักและการสรางแรงจูงใจ ดวยการพัฒนากฎหมาย

กตัญูเพิ่มเติม โดยเฉพาะ “การสงเสริมมาตรการและสวัสดิการใหลูกหลานไปเยี่ยมเยียนครอบครัวหรือ

ผูสูงอายุ” เชน การใหสิทธิวันลา/ใหสวนลดคาเดินทาง แกลูกหลานที่กลับไปเย่ียมครอบครัวหรือผูสูงอายุ                 

การสงเสริม สรางแรงจูงใจใหภาคธุรกิจเอกชนใหขอเสนอพิเศษสําหรับลูกหลานที่พาผูสูงอายุมาซื้อสินคาหรือ

ใชบริการ เปนตน  
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3.5 การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวโดยชุมชน/อปท. 

การผลักดันระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว เพื่อใหมีผลเปนรูปธรรมครอบคลุมทั้งมิติดานสังคม 

สุขภาพ เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอม รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถของครอบครัว ชุมชน ในการรวมใหการดูแล

ผูสูงอายุระยะยาว  

๑. การดูแลผูสูงอายุในภาวะปกติ 

 การดูแลตนเอง สงเสริมใหผูสูงอายุดูแลตนเองใหมากที่สุด โดยแยกเปนกลุมตาม

ศักยภาพและความสนใจ   

 การดูแลดวยคนในครอบครัว สงเสริมใหคนในครอบครัวทําหนาที่ดูแลผูสูงอายุ ทั้งทาง

รางกายและจิตใจ โดยเฉพาะการดูแลและใหกําลังใจ 

 การดูแลดวยชุมชน/อปท. ควรดูแลเปนพิเศษในกลุมที่ชวยเหลือตนเองไมได ขาดคนดูแล 

และอาศัยอยูตามลําพัง โดยการขยายผลอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ และศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริม

อาชีพผูสูงอายุ ใหครบทุกพื้นที่ องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อเปนเครือขายเอื้ออาทรทั้งภายในและระหวาง

ชุมชน 

๒. การดูแลผูสูงอายุในภาวะฉุกเฉิน  

 ภาวะฉุกเฉินดานสุขภาพ ควรจัดทําคูมือมาตรฐาน ใหผูสูงอายุหรือผูดูแลปฏิบัติ เชน การ

ประเมินสถานการณ การปฐมพยาบาลเบื้องตน (ความรูเรื่องยา และอุปกรณที่จําเปน) การติดตอเพื่อนบาน
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หรือเจาหนาที่ อปท. ที่ไดรับมอบหมายใหดูแลครัวเรือนที่มีความเสี่ยงเปนพิเศษ (ครัวเรือนที่มีผูสูงอายุ            

ผูพิการ ผูปวย) การติดตอสถานพยาบาล อาทิ สถานพยาบาลที่ใกลที่สุด สถานพยาบาลเฉพาะทาง หนวย

แพทยฉุกเฉิน จส.100  

 ภาวะฉุกเฉินจากภัยพิบัติ ควรจัดทําคูมือมาตรฐานการเฝาระวังและเตือนภัยสําหรับ

ผูสูงอายุในภาวะภัยพิบัติ ซึ่งบูรณาการเช่ือมโยงกับแผนการดูแลคนทุกกลุมในชุมชน ทั้งบุคคลทั่วไป คนพิการ 

ผูปวย ผูสูงอายุ โดยมีการมอบหมายหนาที่ใหชัดเจน และมีการซักซอมอยางสม่ําเสมอ 

 

        

 

4. ยุทธศาสตรท่ี 4: การพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอาย ุ

4.1 การจัดทําและรับรองมาตรฐานบุคลากรและสถานพยาบาลดานผูสูงอาย ุ

เพื่อการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุที่มีคุณภาพอยางเปนระบบ ควรจัดทํามาตรฐานในการ

ดูแลผูสูงอายุ ทั้งมาตรฐานวิชาชีพระดับบุคคลและระดับองคกร (สถานพยาบาลดานผูสูงอายุ) รวมทั้งมีองคกร

รับรองมาตรฐานเพื่อสรางความนาเช่ือถือใหไดรับการยอมรับ โดยความบูรณาการความรวมมือทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคสังคม ทั้งน้ี ในสวนของภาครัฐ นอกจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

ควรมีความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มเ ติม อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ฯลฯ 
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4.2 การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพดานผูสูงอาย ุ

ควรสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุที่เปนมืออาชีพ ต้ังแตระดับโรงเรียน ซึ่งเปน

หลักสูตรพื้นฐาน เพื่อสงเสริมใหลูกหลานดูแลผูสูงอายุเบื้องตนภายในครอบครัว และระดับสายอาชีพ ซึ่งเปน

หลักสูตรข้ันสูง เพื่อนําไปประกอบอาชีพ ทั้งวิชาชีพอิสระ ในสถานพยาบาล และในชุมชน  ทั้งน้ี มีความทาทาย

เรื่องความนิยมในบุคลากรดานน้ี และควรขยายไปยังทุกชุมชนใหครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งเห็นวาหากสังคมมี

ความตองการและมีระบบเศรษฐกิจที่เอื้อตอวิชาชีพน้ีแลว ก็จะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอาชีพ การจางงาน 

สวนเรื่องการกระจายบุคลากรใหครอบคลุมทุก ชุมชนน้ัน นอกจากการสิ่งจูงใจ อาทิ ผลตอบแทนและ 

สวัสดิการแลว ควรสงเสริมและพัฒนาคนในพื้นที่ โดยใหทุนการศึกษาเพื่อใหกลับมาทํางานในชุมชนในอนาคต 

 

        
 

 

 



บทที่ 4 

บทสรปุ 

ประเทศไทยไดเขาสูการเปนสังคมสูงอายุ (Ageing Society) อยางมีนัยสําคัญและรวดเร็ว โดยใน

ระยะเวลา 50 ปที่ผานมา (ระหวาง พ.ศ.2503-2553) มีประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) เพ่ิมจากรอยละ 5 เปน

รอยละ 13 (จาก 1.2 ลานคนเปน 8.4 ลานคน) และคาดวาอีก 30 ปขางหนา (พ.ศ.2583) จะเพ่ิมเปนรอยละ 31 

(ประมาณ 20.5 ลานคน) ซึ่งสะทอนถึงการเพ่ิมขึ้นของประชากรที่อยูในวัยพ่ึงพิงทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม                         

และสุขภาพ ทั้งน้ี ในภูมิภาคอาเซียนจะมีเพียงไทยและสิงคโปรเทานั้นที่มีสัดสวนผูสูงอายุเกินกวารอยละ 30             

ในอีก 30 ป ตอจากนี้ไป 

จากผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 

2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 โดย รศ.ดร.วิพรรณ  ประจวบเหมาะ วิทยาลัยประชากรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ผานเกณฑครึ่งหน่ึง (26 ดัชนี จาก 51 ดัชนี) ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ             

แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 และเตรียมความพรอมสําหรับแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2565-2584) 

ซึ่งรองรับอีก 30 ปขางหนา นอกเหนือจากขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย                   

ที่ไดเสนอไวแลวในบทที่ผานมา ผูศึกษาเห็นวาควรมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใตแผนผูสูงอายุแหงชาติ ไปสู

การปฏิบัติ ดังน้ี 

1) การผลักดันเร่ืองผูสูงอายุใหเปนวาระแหงชาติ 

โดยการสรางกระแสการรับรูสาธารณะผานความรวมมือของทุกภาคสวนของสังคม โดยการใชสื่อ

สาธารณะที่สามารถเขาถึงคนทุกกลุมไดอยางเหมาะสมเพ่ือสรางความรู ความตระหนักโดยชี้ใหเห็นถึงขอเท็จจริง

และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรอยางรวดเร็ว ซึ่งทําใหในอนาคตอันใกลประเทศไทยจะ               

เขาสูการเปนประเทศสังคมผูสูงอายุสมบูรณแบบ (Aged Society) กลาวคือ สัดสวนของประชากรไทย        

ภายใน 50 ป ตอจากน้ีไปจะมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 30 ของประชากรทั้งประเทศ จึงจําเปนที่ทุกภาคสวนของ

สังคมจะตองรวมมือกันเตรียมความพรอมใหคนไทยทุกคนไดมีการเตรียมการเปนผูสูงอายุที่มีคุณภาพ (Active 

Ageing) ควบคูไปกับการดําเนินงานของภาครัฐที่เก่ียวของในการผลักดันนโยบายยุทธศาสตร และรูปธรรมของการ

ปฏิบัติเพ่ือตอบสนองตอขอเท็จจริงดังกลาว 
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2) กลไกขับเคลื่อนและการมีสวนรวม 

   โดยกลไกระดับชาติ (คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาต)ิ กลไกระดับกระทรวงทั้งสวนกลางและภูมิภาค 

กลไกระดับทองถิ่น (อปท. / ชุมชน) ครอบครัว ภาคีและชมรมเครือขายผูสูงอายุ เชื่อมโยงบูรณาการทั้งแนวด่ิงและ

แนวราบ โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ขณะเดียวกันสงเสริมความเขมขนของกลไกการจัดสมัชชาผูสูงอายุ

แหงชาติ ใหเปนเวทีสาธารณะในการสํารวจความตองการ ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องผูสูงอายุ

อยางรอบดาน ทั้งจาก ผูสูงอายุ ผูดูแล ครอบครัว ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรอิสระ เพ่ือการพัฒนานโยบาย/แผน

ยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนงานผูสูงอายุในอนาคต 

 งบประมาณ 

โดยเพ่ิมสัดสวนงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุใหมากขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

การขับเคลื่อนงานผูสูงอายุอยางเปนรูปธรรมและเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะยุทธศาสตรเชิงพัฒนา               

และการเตรียมการสรางและพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) คูขนานไปกับการกํากับ

ดูแล ติดตามประเมินผลทั้งบนลงลาง (Top Down) และลางขึ้นบน (Bottom up) โดยเฉพาะการประเมินจาก

ผูสูงอายุ และผูที่เก่ียวของ (ครอบครัว ผูดูแล ชุมชน)  

   

 

           
 

 

 

*********************************************************** 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 43 - 
 

บรรณานกุรม 
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ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2552 
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เอพลสัมเีดีย.   

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พ.ศ.2550 

วิพรรณ  ประจวบเหมาะ.  2554.  รายงานโครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูสงูอายุ

แหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)ระยะที่ 2 (พ.ศ.2550-2554).  กรุงเทพมหานคร   

 สถานการณดานผูสูงอายุและภารกิจที่เกี่ยวของ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ.  2556.  การเตรียมความพรอมสูสังคมผูสงูอายุ

อยางมีคุณภาพ 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ. 2556.  
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