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คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงภมูิภาคเอเชียและแปซิฟก (ESCAP) 
 
 

 

แผนปฏิบัติการเซี่ยงไฮ 
 
 

กลยุทธการปฏิบัติระดับภูมิภาค 
สําหรับแผนปฏิบัติการระหวางประเทศกรุงแมดริด 

วาดวยการดําเนินงานดานผูสูงอายุป 2002 (พ.ศ. 2545)   
และแผนปฏิบัติการเมืองมาเกาวาดวยการดําเนินงาน 

ดานผูสูงอายุในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกป 1999 (พ.ศ.  2542) 
 
 
 
 

องคการสหประชาชาติ 
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แผนปฏิบัติการเซี่ยงไฮ 
 
 

กลยุทธการปฏิบัติระดับภูมิภาค 
สําหรับแผนปฏิบัติการระหวางประเทศกรุงแมดริด 

วาดวยการดําเนินงานดานผูสูงอายปุ 2002 
และแผนปฏิบตัิการเมืองมาเกาวาดวยการดําเนินงาน 

ดานผูสูงอายุในเอเชียและแปซิฟกป 1999 
 
 

ความโดยสงัเขป 
 

 เปนที่ประมาณการกันวาสัดสวนของผูมีอายุ 60 ปและมากกวาหกสิบปในโลกจะเพิ่มจํานวน
เปนสองเทาในระหวางป 2000 (พ.ศ. 2543) ถึง 2050 (พ.ศ. 2593)  จากรอยละ 10 เปน 21   การที่
ประชากรเริ่มเขาสูวัยสูงอายุกลายมาเปนหนึ่งในสิ่งทาทายที่สุดของทศวรรษที่กําลังมาถึงอันสงผลดาน
เศรษฐกิจ, สังคมและอื่น ๆ อยางกวางขวาง   ในหมูประชากรสูงอายุของโลกในป 2002 (พ.ศ. 2545) 
ถึงรอยละ 52 เปนผูอาศัยอยูในเอเชียและแปซิฟก  และคาดการณวาจะเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 59 ในป 2025 
(พ.ศ. 2568)  ภูมิภาคนี้นับเปนภูมิภาคที่มีประชากรเขาสูวัยสูงอายุเร็วที่สุดในโลก   ผูสูงอายุในเอเชีย
แปซิฟก ไดกลายเปนสวนที่เพิ่มขึ้นและพบไดชัดขึ้นในสังคม 
 เพื่อตอบรับความทาทายที่เกิดจากการมีประชากรเขาสูวัยสูงอายุ องคการสหประชาชาติจึงได
จัดประชุมสมัชชาโลกครั้งที่สองวาดวยผูสูงอายุขึ้น ณ กรุงแมดริด ในเดือนเมษายน ป 2002   เพื่อ
รับรองแผนปฏิบัติการระหวางประเทศกรุงแมดริดวาดวยการดําเนินงานดานผูสูงอายุ โดยการกําหนด
ทิศทางนโยบายในสามดานหลักคือ (ก) ผูสูงอายุและการพัฒนา  (ข) สุขภาพและความเปนอยูที่ดีใน
ผูสูงอายุ  และ (ค) สภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยและสงเสริมตอผูสูงอายุ  สําหรับระดับภูมิภาค ในป 
1999 รัฐบาลของประเทศในเอเชียและแปซิฟกไดรับรองแผนปฏิบัติการเมืองมาเกา   วาดวยการ
ดําเนินงานดานผูสูงอายุในเอเชียแปซิฟก ซ่ึงกําหนดประเด็นหลักในการปฏิบัติและลําดับความสําคัญ
ของการดําเนินงานดานผูสูงอายุไว  โดยทั้งนี้จะเห็นวามีความสอดคลองกันอยางมากระหวาง
แผนปฏิบัติการกรุงแมดริดและเมืองมาเกา 
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 สํานักเลขาธิการ ESCAP ไดทําการสํารวจระดับภูมิภาคเกี่ยวกับนโยบายและ                    
แผนปฏิบัติการแหงชาติวาดวยผูสูงอายุขึ้นในเดือนมิถุนายน 2002   ทั้งนี้ไดมีการสัมมนาระดับภูมิภาค
เพื่อติดตามผลการประชุมสมัชชาโลกครั้งที่สองวาดวยผูสูงอายุขึ้น (นครเซี่ยงไฮ ประเทศจีน             
23-26 กันยายน 2002) เพื่อทบทวนผลการสํารวจและลําดับความสําคัญ รวมถึงการปฏิบัติอันเปน
กุญแจสําคัญที่ถูกกําหนดขึ้นในการสนับสนุนการปฏิบัติแผนดําเนินงานกรุงแมดริดและมาเกา                           
โดยที่ประชุมไดรับรองกลยุทธการปฏิบัติในระดับภูมิภาคสําหรับแผนปฏิบัติการระหวางประเทศกรุง
แมดริดวาดวยการดําเนินงานดานผูสูงอายุ ป 2002 และแผนปฏิบัติการมาเกาวาดวยการดําเนินงานดาน
ผูสูงอายุในเอเชียแปซิฟกป 1999 ในชื่อของ แผนปฏิบัติการเซี่ยงไฮ   การดําเนินงานดานหลักซึ่ง
นําเสนอไวในแผนปฏิบัติการเซี่ยงไฮมีดังนี้ (ก) ผูสูงอายุและการพัฒนา  (ข) การพัฒนาสุขภาพและ
ความเปนอยูที่ดีในผูสูงอายุ  (ค) การรับรองใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยและสนับสนุนตอ
ผูสูงอายุ  และ (ง) การปฏิบัติและติดตามผล  ในแตละดาน ประเด็นการดําเนินงานอันเปนกุญแจสําคัญ
ไดถูกกําหนดขึ้นเพื่อการดําเนินงานในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ทั้งนี้โดยยึดตามผลการสํารวจ
ในป 2002 เกี่ยวกับผูสูงอายุและสภาวการณของประเทศ 
 เอกสารฉบับนี้บรรจุสาระทั้งหมดของแผนปฏิบัติการเซี่ยงไฮ ตามที่ไดรับการรับรอง    จากที่
ประชุมสัมมนาของภูมิภาคเอเชียแปซิฟกวาดวยการติดตามผลระดับภูมิภาคสําหรับการประชุมสมัชชา
โลกครั้งที่สองวาดวยผูสูงอายุ  โดยไดนําเสนอตอคณะกรรมาธิการ ESCAP เพื่ออนุมัติ 
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บทนํา 
 
1.   เปนที่ประมาณการกันวาสัดสวนของผูมีอายุ 60 ปและมากกวาหกสิบปในโลกจะเพิ่มจํานวนเปน 

สองเทาในระหวางป 2000 ถึง 2050 จากรอยละ 10 เปนรอยละ 21 (กลาวคือ 600 ลานเปน 2 
พันลานซึ่งเปนจํานวนสูงสุด)  ในป 2025 มีการคาดการณวา รอยละ 15 ของประชากรโลกจะเขาสู
วัย 60 และมากกวาหกสิบป  ในระหวางประชากรที่มีอายุ 60 ปและมากกวา 60 ป หรือเทากับ รอย
ละ 52 อาศัยอยูในเอเชียแปซิฟก ในป 2002  และคาดวาจะเพิ่มเปนรอยละ 59 ในป 2025   ภูมิภาคนี้
จึงนับเปนภูมิภาคที่มีประชากรเขาสูวัยสูงอายุเร็วที่สุดในโลก   เนื่องจากการพัฒนาเมืองในภูมิภาค
นี้ ทําใหความเอื้ออาทรภายในครอบครัวที่ยึดถือปฏิบัติกันมามีแนวโนมลดลง 

 
2.   ความทาทายที่เกิดขึน้เนือ่งจากแนวโนมของการมีประชากรเขาสูวยัสูงอายุของภูมภิาคนี้ และผลที่ 

สัมพันธกันนั้นเปนสิ่งที่รายแรง ไมเพียงแตตอบุคคล ทวายังมีผลตอชุมชนในทุกดาน รวมทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาประเทศ   หลายประเทศในภูมิภาคนี้กําลังดําเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อ
รับมือกับส่ิงทาทายของการมีประชากรสูงอายุและเพื่อสรางสังคมสําหรับคนทุกวัย   รัฐบาลตาง ๆ 
ในภูมิภาคนี้จึงไดรับรองปฏิญญาเมืองมาเกาและแผนปฏิบัติงานดานผูสูงอายุในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟกในป 1999 โดยกําหนดดานที่เกี่ยวของเจ็ดประการเกี่ยวกับการมีประชากรเขาสูวัยสูงอายุ
และผูสูงอายุ  กลาวคือ (ก) ฐานะทางสังคมของผูสูงอายุ  (ข) ผูสูงอายุและครอบครัว  (ค) สุขภาพ
และอาหาร  (ง) ที่อยูอาศัย, การคมนาคมและการจัดสภาพแวดลอม  (จ) ผูสูงอายุและตลาด  (ฉ) 
ความมั่นคงของรายได, การรักษาสภาพการทํางาน และ การจางงาน และ  (ช) บริการสังคมและ
ชุมชน   แผนปฏิบัติการมาเกากําหนดโครงแบบในระดับภูมิภาคของสมาชิกในภูมิภาคเพื่อความ
รวมมือและแบงปนประสบการณเกี่ยวกับนโยบายและแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับสิ่งทาทายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับประเด็นผูสูงอายุ  ทั้งนี้แผนปฏิบัติการระหวางประเทศกรุงแมดริดวาดวยการ
ดําเนินงานดานผูสูงอายุซ่ึงรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาโลกครั้งที่สองวาดวยผูสูงอายุในป 2002 
นับวามีความสอดรับกับแผนปฏิบัติการมาเกา  โดยไดกําหนดดานที่มีลําดับความสําคัญและ
ประเด็นการดําเนินงานอันจะนําไปสูความพยายามเพื่อใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายในการรองรับ
ใหสังคมและคนทุกวัยมีความมั่นคงและมีศักดิ์ศรีในขณะที่มีสวนรวมอยางเต็มที่และไมถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน 

 
3.   ผลการสํารวจระดับภูมิภาคเกี่ยวกับผูสูงอายุที่จัดทําโดย ESCAP ในเดือนมิถุนายน 2002 โดยความ 

สนับสนุนของรัฐบาลมาเกา ประเทศจีน แสดงใหเห็นแนวโนมทั่วไปและลําดับความสําคัญใน
นโยบายและแผนปฏิบัติการแหงชาติดานผูสูงอายุ รวมทั้งความหลากหลาย    ในการพัฒนานโยบาย
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และการปฏิบัติในหมูประเทศและพื้นที่ตาง ๆ ในภูมิภาคนี้   ขณะที่เปนที่ยอมรับทั่วไปวาการเขาสู
วัยสูงอายุเปนผลเชิงสรางสรรคของการพัฒนาดานสังคม, เศรษฐกิจและสาธารณสุขผนวกกัน  
ความทาทายที่หลายประเทศในภูมิภาคนี้เผชิญอยูก็คือการพัฒนานโยบายและกําหนดมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อผลักดันแนวความคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุในเชิงสรางสรรคไปสูการปฏิบัติจริง    
ประเทศที่พัฒนานโยบายแหงชาติเกี่ยวกับผูสูงอายุแลว  ยอมไมลังเลที่จะกาวสูกลยุทธที่ไดมีการ
เตรียมการและการวางโครงสรางในการบริหารสําหรับประชากรผูมีอายุเกิน  30  ป  ถึง 50 ป ใน
ลําดับตอไป  กลยุทธระดับประเทศวาดวยวิธีการเตรียมสังคมเพื่อรับส่ิงทาทายดานผูสูงอายุเปนสิ่ง
สําคัญยิ่งในการรองรับใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายเพื่อใหมีประชากรวัยสูงอายุซ่ึงยังเปนผูมี
พลัง มีคุณภาพ   แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคนี้จัดทําขึ้นเพื่อมุงใหแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ดานผูสูงอายุเปนไปตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการระหวางประเทศกรุงแมดริดวาดวยการ
ดําเนินงานดานผูสูงอายุ และแผนปฏิบัติการเมืองมาเกาวาดวยการดําเนินงานดานผูสูงอายุในเอเชีย
แปซิฟก 

 
1.  ผูสูงอายุและการพัฒนา 

 
ก.   จัดใหวาระเรื่องผูสูงอายุเปนประเด็นหลักในนโยบายดานพัฒนาและสงเสริมใหเกิดการรวมให 

ผูสูงอายุเปนสวนหนึ่งและการมีสวนรวมอยางเต็มท่ีของผูสูงอายุ 
 
4.  ในขณะที่ประเทศสวนใหญในภูมิภาคนี้ไดใหความสาํคัญอยางมากในเรื่องผูสูงอายุทั้งในระดับ 

ประเทศและระดับนานาประเทศ  ก็ยังมีประเทศอีกจํานวนไมนอยที่ประสบปญหาในการถือเอา
วาระผูสูงอายุเปนหลักเพื่อบรรจุในนโยบายที่เกี่ยวของทุกดาน  ความยุงยากนั้นก็คือ    การขาด
กองทุน, การฝกอบรมเพื่อปฏิบัติยังไมเพียงพอ, ความรวมมือระหวางหนวยงานไมมีประสิทธิภาพ
และขาดบุคลากร 

 
5.   ผูสูงอายุมีความเสี่ยงสูงกวาในการที่ถูกปฏิเสธโอกาสเขามีสวนรวมในสังคม   และสิทธิประโยชน 

จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ผูสูงอายุจํานวนมากในภูมิภาคนี้อาศัยอยูในชนบทและพื้นที่
หางไกลโดยไมไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชนมากเทาที่ควรในการเขาถึง
สาธารณูปโภคและบริการ  บทบาทสําคัญของผูสูงอายุในครอบครัวและชุมชนและความที่ผูสูงอายุ
มีสวนเอื้อประโยชนมักไดรับการตระหนักถึงคอนขางนอย และศักยภาพประสบการณของ
ผูสูงอายุ มีบอยคร้ังที่มักถูกดึงมาใชนอยเกินควร  ทางแกปญหาในเชิงสรางสรรคจึงมีความจําเปน
เพื่อปองกันมิใหผูสูงอายุถูกทอดทิ้งใหโดดเดี่ยว, ละเลยและลอลวงในทางที่ผิด 
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1. การปฏิบตัิเพื่อบรรลุผล 

•  ใหคํานึงถึงประชากรสูงอายุในการวางแผนนโยบายที่เกี่ยวของ 

•   รวบรวมและใชขอมูลที่เหมาะสมเพื่อเปนแนวทางนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลเร่ืองอายุ และ 
เพศซึ่งจําแนกไวจากการสํารวจสํามะโนประชากร 

•   เนนหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของระบบที่มีอยูและเปดกวางสําหรับแหลงรายไดใหมที่รัฐจะนํามาใช 

•   เสริมประสิทธิภาพใหประเทศมีความเขมแข็งในการจัดทํานโยบายและปฏิบัติโดยจัดโอกาสใน 
การฝกอบรม, ความชวยเหลือดานเทคนิคและบริการใหคําปรึกษาในการปฏิบัติ 

•   สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานในประเทศ    เพื่อใหเกิดนโยบายดานผูสูงอายุที่มี 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ และสามารถผสมผสานในดานตาง ๆ ของนโยบายไดอยางกวางขวาง 

•   ตระหนักและสนับสนุนการเอื้อประโยชนอันมีคุณคาที่ผูสูงอายุมีอยู โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน 
กิจกรรมที่ไมมีคาจาง   อาทิ   การดูแลสมาชิกในครอบครัว,   การถายทอดคุณคาดานวัฒนธรรม,   
การธํารงความเปนครอบครัวและบริการอาสาสมัครในชุมชน และพิจารณาสิ่งเหลานั้นใหเปน
องคประกอบในนโยบายแหงชาติในการขับเคลื่อนทรัพยากร 

•   สงเสริมการมีสวนรวมดานสังคม, เศรษฐกิจ, การเมืองและวัฒนธรรมของผูสูงอายุดวยกิจกรรมเชิง 
พิทักษสิทธิและการใหความรู โดยขจัดส่ิงกีดกันและกระตุนผูสูงอายุในการเปนตัวแทน และ
องคกรผูแทนของผูสูงอายุในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยผูสูงอายุ 

 
ข. การจัดใหความคุมครองดานสังคมและความมั่นคง 

 
6.   หลายประเทศในภูมิภาคนี้ ผูที่ทํางานในภาคสวนตัว  ที่อาศัยอยูในพื้นที่ชนบทและประกอบอาชีพ 

ในการยังชีพ บอยครั้งที่ไมไดรับการคุมครองดานสังคมและมีความมั่นคงเพียงพอ  ในขณะที่ไดมี
ความพยายามเสนอแนะการจัดใหของรัฐในระยะยาว  แผนงานบํานาญในปจจุบันสวนใหญก็ยังคง
ครอบคลุมถึงบุคคลเหลานี้ในระดับต่ํามาก ทําใหไมสามารถดูแลกลุมผูสูงอายุที่เกษียณ หรือปจจุบัน
ไมมีงานและรายได  หรือการคุมครองเหลานั้นมักเอื้อตอลูกจางในภาครัฐเปนสวนใหญ  วิธีที่จะ
สอดประสานกับความตองการในปจจุบันของผูเกษียณอายุที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นในขณะที่จัดทําสูตร
สําเร็จสําหรับระบบบํานาญที่ปฏิบัติไดระยะยาว จึงนับเปนความกดดันของทั้งประเทศที่พัฒนา
แลวและกําลังพัฒนาในภูมิภาคนี้ 
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7.   กลยุทธสําคัญในประเด็นนี้คือการมุงเนนวิธีปรับระบบความคุมครองดานสังคม/ประกันสังคมที่มี 
อยูใหเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงดานประชากรและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของครอบครัว
เพื่อใหเกิดประสิทธิผล โดยตองรองรับดวยการจางงานในอัตราสูง, บริการสาธารณสุขที่ประชาชน
มีความเขาใจ และการใหความรูอันจะทําใหทั้งเยาวชนและผูสูงอายุเปนหนึ่งในหนวยแรงงานที่มี
ประสิทธิภาพ  การปฏิรูประบบบํานาญที่มีอยูและการพัฒนาทางเลือกเพื่อใหความคุมครองหลัง
เกษียณในระบบมีแนวโนมเติบโตอยางเรงดวนในภูมิภาคนี้   จากประสบการณของประเทศที่
พัฒนาคือรัฐไมอาจใหการสนับสนุนใด ๆ แกประชาชนไดหากเก็บภาษีอากรไดต่ํา   ฉะนั้นจึงมี
ทางเลือกในนโยบายการเงินที่เปนที่รูจักกันดีสองประการ คือ การจัดเก็บภาษีสูงเพื่อจะสามารถจัด
ใหแกประชาชนไดมากขึ้น หรือการจัดเก็บภาษีในระดับที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเฉพาะสิ่งที่
จําเปนที่สุดเทานั้น  ทั้งนี้ รัฐบาลสวนใหญมักเลือกใชวิธีกระตุนเงินออมของบุคคลหรือบรรษัทให
มากขึ้น, การลงทุนดานการเงินและแผนจายเงินสมทบ  เพื่อวาบุคคลจะสามารถมีความมั่นคงดาน
รายไดที่ดีขึ้นในชวงวัยสูงอายุ 

 
1. การปฏิบตัิเพื่อบรรลุผล 

•   จัดความคุมครองดานสังคม/ระบบประกันสังคมเสียตั้งแตขณะนี้ โดยคํานึงวาเราจะตองใช 
เวลานานกวาจะบรรลุผล และสามารถใหการสนับสนุนแกผูสูงอายุในทศวรรษหนาได 

•   กําหนดหรอืพัฒนากรอบงานขอบังคับสําหรับการใหบํานาญอาชีพและบํานาญเอกชน  และให 
ความสําคัญที่รัฐควรกระตุนเงินออมและการลงทุนภาคเอกชนในระหวางปที่ประชาชนยังทํางาน
อยูและเสนอแผนจายสมทบเงินบํานาญ 

•   จัดใหความคุมครองดานสังคม/ความครอบคลุมของประกันสังคมอยางเพียงพอสําหรับหนวยแรงงาน 
ทั่วไป รวมถึงภาคเกษตรกรรม และภาคสวนตัว และโดยเฉพาะผูสูงอายุ โดยตระหนักถึงบทบาท
ของรัฐในฐานะผูพิทักษสิทธิและผูวางขอบังคับ ซ่ึงนัยหนึ่งเปนการชวยนายจางในการปรับเปลี่ยน
โครงสรางและผลกระทบดานเศรษฐกิจอื่นๆ และอีกนัยหนึ่งเปนแนวทางและการตรวจสอบ 

•   รวบรวมสารสนเทศเปนระยะและใชขอมูลท่ีมีอยูเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู, แหลงรายไดและ 
โครงแบบของรายจายของผูสูงอายุชายและหญิงใหมีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อใชเปนฐานที่เชื่อถือได
ในการจัดทําสูตรสําเร็จนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงดานรายได 
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ค.   การบรรเทาความยากจนในผูสงูอาย ุ
 

8.   การบรรเทาความยากจนเปนลําดับความสําคัญอันดับแรกสําหรับหลายประเทศในภูมิภาคนี้ ซ่ึง 
ความยากจนพบเห็นไดโดยท่ัวไป  ผูสูงอายุยังเปนหนึ่งในกลุมผูยากจนที่มีจํานวนสูงในภูมิภาค  
วิกฤตเศรษฐกิจในตอนปลายทศวรรษที่ 1990 ทําใหความยากจนขยายตัวในระดับสูง และนับเปน
ปรากฏการณความยากจนสูงสุดในภูมิภาค   

 
9.   การขาดโอกาสไดรับจางเขาทํางานในระบบ และขาดการใหความคุมครองดานสังคม/ประกันสังคม 

ที่พอเพียงซึ่งเพิ่มขึ้น   ทําใหเปนส่ิงสําคัญที่จะตองพัฒนาทางเลือกเพื่อใหเกิดความมั่นคงดาน
รายไดสําหรับผูสูงอายุ 
 

1.  การปฏิบตัิเพื่อบรรลุผล 

• รวมเอาผูสูงอายุไวเปนหนึ่งในกลุมเปาหมายสําหรับแผนงานบรรเทาความยากจนในทุกระดับ 
รวมทั้งแผนงานสรางรายไดและเงินออมและแผนสินเชื่อ โดยเนนกลุมที่มีความเสี่ยงสูง คือ สตรี 

• รับรองใหผูสูงอายุไดรับความคุมครองดานสังคมและประกันสังคมอยางเพียงพอ รวมทั้งความ
ชวยเหลือดานสังคมอื่น ๆ 

• สนับสนุนความสามารถของผูสูงอายุในแผนงานสรางรายได 

• รับรองใหผูสูงอายุเขามีสวนรวม และสงเสริมใหผูสูงอายุรวมในการประเมินความยากจน และ
พัฒนาและปฏิบัติกลยุทธเพื่อลดความยากจนแหงชาติ 

 
ง.  ผูสูงอายุและกรณีเหตุฉุกเฉิน 

 
10.   ผูสูงอายุ  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ไมมีครอบครัว  เปนผูมีความออนแอ  ในระหวางเกิดภยัพิบัติตาม 

ธรรมชาติและกรณีเหตุฉุกเฉินดานมนุษยธรรมอื่น ๆ   ในขณะที่จะหาอาหารและที่อยูไดอยาง
ลําบากยิ่งขึ้นในชวงเกิดภัยพิบัติ  ถึงกระนั้นก็ดี ผูสูงอายุยังอาจเปนผูชวยเหลือผูอ่ืนในกรณีเหตุ
ฉุกเฉินไดดวย ดวยบทบาทของผูใหการดูแลชั้นตน  ดวยความสามารถในการจัดการและทักษะ
ในชีวิตของผูสูงอายุที่อาจนํามาใชไดในการฟนฟูและสรางชุมชนขึ้นใหมภายหลังเกิดภัย 
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1.  การปฏิบตัิเพื่อบรรลุผล 

• ดําเนินมาตรการที่เปนรูปธรรมแยกและหาตําแหนงที่ผูสูงอายุอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งผูซ่ึงไมมี
ครอบครัว และจัดใหความคุมครองและชวยเหลือเปนพิเศษในระหวางและภายหลังภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและกรณีเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ 

• รวมเอาขอเดนที่เปนสิ่งเอื้อและขอดอยของผูสูงอายุเขาไวในการประเมินความตองการและ
รายงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งในระหวางการสรางและฟนฟูชุมชนขึ้นใหมหลังเหตุการณฉุกเฉิน 

 
จ. สงเสริมใหเกิดทัศนะคติดานบวกตอการเขาสูวัยสูงอายแุละผูสูงอาย ุ

 
11.   ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการปฏิบัติตอบโดยเปนไปตามหลักการสหประชาชาติวาดวยผูสูงอายุ คือ  

อิสรภาพ, การมีสวนรวม, การดูแล, การเติมเต็มของชีวิต และศักดิ์ศรี  แนวทางครบวงจรที่มุงเนน
ใหความรู, การสนับสนุน, การตรากฎหมายและการปฏิบัติใหเกิดผลจึงเปนส่ิงจําเปน 
 

12.   งานที่มีความทาทายอยางมากก็คือการขจัดหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติในแงลบทีม่ีตอผูสูงอายุของ 
คนทั่วไปใหหมดไป   แมจะมีการดําเนินการเพื่อสงเสริมภาพลักษณเชิงบวกของผูสูงอายุระดับ
ตาง ๆ แลวก็ตาม  ทัศนคติของกลุมสังคมเกี่ยวกับผูสูงอายุวาเปนผูตองพึ่งพาผูอ่ืน, ออนแอ, ทุกข
ยาก, ไมสามารถเอื้อประโยชน และขาดความสรางสรรคก็ยังคงมีอยูแพรหลาย โดยเฉพาะเมื่อ
ผูสูงอายุถูกเสนอภาพผานสื่อ 

 
1.  การปฏิบตัิเพื่อบรรลุผล 

• สงเสริม โดยมาตรการเชน รณณรงคดวยส่ือ และจัดหลักสูตรในโรงเรียน, ตระหนักถึงการที่
ผูสูงอายุสามารถเอื้อประโยชนตอสังคม ในกิจกรรมดานเศรษฐกิจและสิทธิประโยชนของ
ครอบครัว, ชุมชนและสังคมโดยรวม 

• สงเสริมโครงการที่แสดงใหเห็นความสามารถของผูสูงอายุที่มีความตื่นตัว, มีสุขภาพดี, มีความคิด
สรางสรรคและยังสามารถรังสรรคผลงานได  รวมทั้งสงเสริมโครงการอาสาสมัครหรือโครงการ
เรียนรูในคนวัยตาง ๆ 

• กระตุนส่ือใหสงเสริมภาพลักษณดานบวกของผูสูงอายุในหนังสือพิมพและนิตยสาร, ภาพยนต
และรายการวิทยุและโทรทัศน 

• กระตุนผูสูงอายุใหเสริมภาพลักษณของตนใหเปนที่ประจักษ  โดยการใชวิธีการตาง ๆ ที่มีอยูทั้งหมด 
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ฉ. การจางงานผูสูงอาย ุ
 

13.   มาตรการที่จะสัมฤทธิ์ผลใหการเขาสูวัยสูงอายุเปนวัยที่มีกําลังสรางสรรค คือการจางงาน 
ผูสูงอายุอยางตอเนื่องในหนวยแรงงานซึ่งจะตองผลักดันใหเปนผลสําเร็จในภูมิภาค   อัตราสวน
การพึ่งพาของผู สูงอายุที่ เพิ่มขึ้นจะทําใหเกิดความเครียดในประชากรวัยทํางานซึ่งเปน
ผูสนับสนุนระบบความมั่นคงของรายไดในการครองชีพของผูสูงอายุ 
 

14.  ในประเทศที่พัฒนา มีการทดลองใชทางเลือกของการเกษยีณอายุ   อาทิ   การชลอวัยเกษียณใหชา 
ออกไป  ประชาชนถูกกระตุนใหเก็บออมมากขึ้นเพื่อใชในวัยสูงอายุของตน ในขณะที่รัฐดําเนิน
แผนจัดบํานาญแบบจายสมทบใหแกคนงานในภาคการทํางานในระบบ    รัฐมีความสนใจที่จะ
ใหเพิ่มคาครองชีพขั้นต่ําดวยบํานาญแบบไมตองจายสมทบสําหรับประชาชนในชนบทหรือสิทธิ
ประโยชนที่มีการพิสูจนตรวจสอบสําหรับคนยากจนและมีความจําเปนในภาคการทํางาน
สวนตัว/นอกระบบ  ทั้งนี้มีผูเสนอใหใชวิธีจายสมทบขามวัย โดยกําหนดใหบุตรจายคาใชจาย
รายวันของบิดามารดา 

 
1.  การปฏิบตัิเพื่อบรรลุผล 

• ใหส่ิงจูงใจและขจัดสิ่งไมจูงใจใหประชาชนเกิดความตองการทํางานตอไปอยางเหมาะสม 

• สงเสริมการจางงาน และความสามารถในการจางงานดวยแผนงานฝกอบรมใหใหม และการเรียนรู
ตลอดชีพ และกระตุนใหนายจางเกิดทัศนคติเชิงบวกในการจางงานและคงคนงานสูงอายุไวตอไป 

• หามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการทําใหการวางงานหมดไปและสรางงานใหมใหเปดกวาง ดวย
นโยบายตลาดแรงงานเชิงรุก อาทิ จัดตั้งกลไกสําหรับจัดหางาน, ความชวยเหลือในการหางาน, 
ฝกอบรม, แนะแนวและใหคําปรึกษาดานอาชีพ รวมทั้งแกผูสูงอายุที่ตองการทํางาน 

 
ช. พิจารณาความจําเปนเฉพาะที่แตกตางกนัของผูสูงอายเุพศชายและหญิง 

 
15.   หนึ่งในผลกระทบของการมีประชากรเขาสูวัยสูงอายุในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกก็คอื  สตรีซ่ึงเปน 

ประชากรสวนใหญในผูสูงอายุในกลุมที่มีอายุคอนขางมาก (ตั้งแต 75 ปขึ้นไป)  คนเหลานี้
ออนแอกวาและมีแนวโนมที่จะขาดความมั่นคงและทักษะดานรายไดมากกวา ซ่ึงสวนใหญเปน
หญิงหมาย   อยางไรก็ดี ผูหญิงยังเปนผูทําหนาที่ใหการดูแลผูอ่ืนอีกดวย  มีสตรีจํานวนมาก
ทํางานเฉพาะแตในบาน จึงมีประสบการณดานการทํางานไมเปนชิ้นอันและระดับรายไดต่ํากวา
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ผูชาย  ในกรณีประกอบอาชีพสวนตัว มักสงผลใหไมอาจสะสมรายไดในวัยเกษียณไดเพียงพอ  
ฉะนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูรางนโยบายในภูมิภาคนี้ในการพิจารณาถึงความจําเปนเฉพาะที่
แตกตางกันของชายและหญิงไวในสูตรสําเร็จนโยบายและแผนปฏิบัติ 

 
1.  การปฏิบตัอัินเพื่อบรรลุผล 

• สงเสริมใหความสนับสนุนผูทําหนาที่ใหการดูแลของครอบครัว ซ่ึงจํานวนมหาศาลเปนผูหญิง 
เอื้อใหคนเหลานี้สามารถประสานชีวิตการงานเขากับชีวิตครอบครัวได 

• สงเสริมและสนับสนุนความรับผิดชอบในครอบครัวของผูชายใหมากขึ้น รวมทั้งการทําหนาที่
ดูแลผูสูงอายุ 

• ทําใหผูหญิงมีสวนในการประกอบอาชีพมากขึ้น ดวยการใหความรูและฝกอบรม, ใชมาตรการ
เพื่อเปดโอกาสสําหรับงานใหแกบุคคลกลุมนี้ และประสานความรับผิดชอบดานอาชีพและ
ครอบครัวของบุคคลกลุมนี้ใหเกิดความลงตัว  รวมทั้งปองกันการเลือกปฏิบัติดานอัตราเงินเดือน
และระบบบํานาญ 

• ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ และใหอํานาจผูหญิงดวยการสงเสริมความเปนอิสระดาน
เศรษฐกิจและสังคม และการมีสวนรวมในดานสังคมและการเมือง 

 
2. การพัฒนาสขุภาพและความเปนอยูท่ีดีในผูสูงอาย ุ

 
ก. รับรองคุณภาพชีวิตในคนทุกวัย รวมท้ังการอยูไดโดยลําพังตนเอง, 

มีสุขภาพ และความเปนอยูท่ีดี 
 

16. สุขภาพที่ดี เปนหนึ่งในปจจัยหลักที่จะรับรองใหเกิดความเปนอยูที่ดีของบุคคลดานรางกาย, 
จิตใจ, สังคมและจิตวิญญาณ  ตลอดจนคุณภาพชีวิตในระหวางวัยสูงอายุ    แนวทางเรียนรูตลอด
ชีวิตและปฏิสัมพันธระหวางภาคสวนตาง ๆ ดานสุขภาพและความเปนอยูที่ดีจึงนับเปนวิธีที่ดี
ที่สุด เพื่อรับรองวาทั้งผูสูงอายุรุนปจจุบันและอนาคตจะมีสุขภาพดีและเปนผูตื่นตัว   วิถีทางที่วา
นั้นควรคํานึงถึงปจจัยดานสุขภาพ รวมถึงปจจัยดานความประพฤติ, เศรษฐกิจสังคมและ
สภาพแวดลอม  นโยบายจึงควรมุงเพื่อลดปจจัยเส่ียงที่กอใหเกิดโรคราย และเพิ่มปจจัยในการ
ปกป อ ง ให เ กิ ดสุ ขภาพที่ ดี ตลอดชี วิ ต  รวมทั้ ง จั ด ให เ ข า ถึ งบริ ก ารด านให ก ารดู แล 
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17. ในขณะที่บางประเทศในภูมิภาคนี้กําลังดิ้นรนเพื่อจัดใหบริการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานมีพอเพียง
สําหรับประชากรทั้งหมด  ประเทศอื่นก็กําลังหันมาใหบริการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยถือเปน
ทางเลือกที่เหมาะสมในการปรับปรุง, รักษาและจัดการดานสุขภาพของประชากรของตน รวมทั้ง
ผูสูงอายุชายและหญิง   สําหรับคนแตละวัย โรคที่ไมติดตอหรือโรคเร้ือรังกลายเปนสาเหตุหลัก
ของอัตราการเจ็บปวย, พิการ และตาย  รัฐพยายามจัดการและควบคุมโรคเรื้อรังอยางมี
ประสิทธิภาพที่สุด รวมถึง คาใชจายที่อาจเกิดขึ้นสําหรับผูใหบริการดานดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน 

 
1.   การปฏิบตัเิพื่อบรรลุผล 

• สงเสริมนโยบายและแผนงานสนับสนุนการเขาสูวัยสูงอายุที่ยังมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนขบวนวิธี
สรางโอกาสที่ดีสูงสุดสําหรับสุขภาพ, การมีสวนรวม และความมั่นคง เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ 

• สงเสริมทัศนะใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพและการเขาสูวัยสูงอายุ ดวยมาตรการ
อาทิ การสงเสริมอาหารที่ดี, ลักษณะการใชชีวิตที่ถูกสุขลักษณะ และหลีกเลี่ยงปจจัยเส่ียงตาง ๆ 

• ดําเนินแผนงานดูแลสุขภาพแบบตอเนื่อง โดยยึดหลักระบบดูแลสุขภาพขั้นตน รวมถึงการปฏิบัติ
ดานดูแลสุขภาพระดับทองถ่ิน, การใหความรูดานสุขภาพ, สงเสริมสุขภาพ, หลีกเล่ียงโรคติดตอ 
และระบบประสานรวมมือกับโรงพยาบาลและบริการดูแลสุขภาพอื่น ๆ ในกรณีตองสงเขาทําการ
รักษาตอที่โรงพยาบาล 

• พัฒนาระบบดูแลขั้นตนใหเหมาะสมตามวัยโดยผสมผสานกับระบบสาธารณสุขขั้นตนในปจจุบัน 
รวมถึงบริการดูแลสุขภาพที่เขาถึงไดทั้งดานการเงินและสถานที่ และองคประกอบอื่น อาทิ การ
ใหความรูดานสุขภาพ, การสงเสริมสุขภาพ, การหลีกเล่ียงโรคติดตอ, และระบบประสานรวมมือ
กับโรงพยาบาลและบริการดูแลสุขภาพอื่น ๆ ในกรณีตองสงเขาทําการรักษาตอที่โรงพยาบาล 

• สนับสนุนการฝกอบรมและจัดใหมีผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข 
 

ข. ทําใหเกิดคณุภาพดานสขุภาพและการดแูลระยะยาว 
 

18.    การประจวบกันของสถิติประชากรสูงอายุและการขาดแคลนการจัดที่อยูอาศัยและการวางแผน 
สภาพแวดลอมทําใหการจัดและพัฒนาการดูแลระยะยาวเปนสิ่งที่ทาทายอยางหนักในหลาย
ประเทศในเอเชียแปซิฟก  อยางไรก็ดี ระบบการดูแลระยะยาวในหลายสวนของภูมิภาคนี้ยังไม
เติบโตและประกอบดวยการดูแลที่บานซึ่งแตกแยกออกไป และการดูแลของทางการและ
อาสาสมัครดูแลที่บานและชุมชนที่จํากัด   การดูแลสวนใหญสําหรับผูสูงอายุซ่ึงเปนผูตองพึ่งพา
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ผูอ่ืนนั้นทําโดยสมาชิกในครอบครัวโดยมีทรัพยากรระดับชุมชนนอยมาก   อนึ่ง บอยครั้งที่มี
ความขาดแคลนกลไกความชวยเหลือที่มีคุณภาพและการจัดขอบังคับในการดูแลระยะยาวอยาง
เปนทางการ 

 
1. การปฏิบตัิเพื่อบรรลุผล 

• ใหความเอาใจใสเปนพิเศษสําหรับความตองการของผูสูงอายุที่อาศัยอยูในชนบทและพื้นที่
หางไกลหรืออยูโดยลําพังผูเดียว 

• ปรับปรุงการเขาถึงและคุณภาพของการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุและพัฒนาระบบสนับสนุน
ดานสังคมเพื่อสงเสริมใหครอบครัวสามารถดูแลผูสูงอายุไดภายในครอบครัว 

• ใชการวางแผนที่เขาใจได โดยคํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน อาทิเพื่อนบานและอาสาสมัคร 
และดําเนินความพยายามโดยตรงเพื่อพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งระหวาง
ภาคสวนตาง ๆ   การมีสวนรวมขององคกรอิสระและภาคเอกชนในเชิงรุกเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
ในเรื่องนี้ 

• จัดบริการดูแลรวม ซ่ึงทําใหบุคคลสามารถอยูในชุมชนไดนานเทานานตราบที่เปนไปได 

• สงเสริมความเปนอยูที่ดีดานจิตใจ และรางกายในผูสูงอายุ 
 

3.  จัดสภาพแวดลอมใหเอ้ืออํานวยตอผูสูงอายุ 
ก.  ผูสูงอายุและครอบครัว 

 
19.   ประเทศในภูมิภาคนี้ใหความสําคัญตอการสนับสนุนของครอบครัวและชุมชนที่มีตอผูสูงอายุ    

แมความสามารถของครอบครัวในการดูแลสมาชิกสูงอายุจะอยูภายใตความกดดัน อันเปนผลของ
การขยายของเมืองและการอพยพของแรงงาน, การวางงาน และการปฏิรูปเศรษฐกิจ ที่สงผลให
เกิดความกดดันภายในครอบครัว, ครอบครัวก็ยังคงเปนผูทําหนาที่ใหการดูแลชั้นตนสําหรับ
ผูสูงอายุจํานวนมาก  อยางไรก็ดี จํานวนผูสูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงในการตองพึ่งพาผูอ่ืน และเกิด
ความพิการ กําลังเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกับที่ความสามารถของครอบครัวในการใหการดูแล
กลับลดนอยลง 

 
20.   ขณะที่การทําใหระบบสนับสนุนตามธรรมเนียมปฏิบัติเกิดความเขมแข็งและเกิดความเปนน้ําหนึ่ง 

ใจเดียวกันของคนวัยตาง ๆ และการชวยเหลือผูสูงอายุที่ไมมีครอบครัวสนับสนุนมีความสําคัญ
อยางมาก  ผลจากการสํารวจในป 2002 เกี่ยวกับผูสูงอายุที่จัดทําโดย ESCAP กลับแสดงใหเหน็วา
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การใหการสนับสนุนผูทําหนาที่ใหการดูแล อาทิ การดูแลที่บานสําหรับผูสูงอายุที่พักอาศัยที่บาน 
และการอบรมวิธีดูแลผูสูงอายุในครอบครัวกลับถูกใหลําดับความสําคัญต่ําในบางประเทศ   
อยางไรก็ดี เพื่อใหครอบครัวและชุมชนทําหนาที่ดูแลผูสูงอายุอยางตอเนื่อง จึงอาจจําเปนตองมี
การสนับสนุนอยางแข็งขันจากรัฐบาลและผูมีหนาที่เกี่ยวของอื่น ๆ 

 
1. การปฏิบตัิเพื่อบรรลุผล 

• ดําเนินมาตรการใหเกิดการอยูรวมกันของครอบครัวและความรักใครปรองดองกันของคนวัยตาง ๆ  

• พัฒนา และ/หรือทําใหบริการระดับชุมชนที่ชวยเหลือผูสูงอายุที่มีหรือไมมีครอบครัวและผูทํา
หนาที่ใหการดูแลในครอบครัวใหเกิดความเขมแข็ง เพื่อใหหนาที่ในการดูแลสามารถแบงปน
ระหวางบุคคล, ครอบครัว, ชุมชน, องคกรอิสระและรัฐบาล 

 
ข.  บริการดานสังคมและการสนับสนุนจากชุมชน 

21.    การดูแลผูสูงอายุดวยบริการดูแลที่บานและการสนับสนุนจากชุมชนเปนงานเรงดวนที่มี 
ความสําคัญสําหรับประชากรสูงอายุในภูมิภาคนี้  เพื่อใหเปนไปตามความตองการเหลานี้จึง
จําเปนตองมีการประสานงานและรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ และหนวยงานรัฐบาลที่
ใหบริการดังกลาวเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น   นอกจากนี้ งานดานอื่น ๆ ที่มีความสําคัญไมยิ่ง
หยอนไปกวากันไดแกการประเมินผลความตองการอยางถูกตองและจัดบริการใหเหมาะสม
สําหรับผูสูงอายุ  ปจจัยสําคัญก็คือตองมีการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพบริการสําหรับ
ผูสูงอายุเปนพิเศษ 
 

1. การปฏิบตัิเพื่อบรรลุผล 

• พัฒนาแผนงานเพื่อประเมินผลความตองการใหเปนที่เขาใจได ซ่ึงจะทําใหทีมงานที่มีระเบียบ
รูปแบบหลากหลายสามารถประเมินความตองการของผูสูงอายุได  

• กําหนดมาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพการดูแลเพื่อใหเกิดการดูแลที่เปนระบบ  อาทิมาตรการที่
กําหนดใหรัฐดําเนินบทบาทเชิงรุกมากขึ้นในการจัดสูตรสําเร็จเพื่อสรางความนาเชื่อถือและระบบ
ประกันคุณภาพ  อยางไรก็ดี ทั้งที่มีการเนนการกําหนดขอบังคับและการบังคับใช  รัฐบาลก็ควร
จะสนับสนุนใหเกิดการแบงปนความรับผิดชอบเพื่อรับรองคุณภาพในระหวางผูใหบริการ, 
ตัวแทนผูใชบริการ (ผูสูงอายุ) และรัฐบาลเอง 
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ค.  ท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวย 
 

22. หนึ่งในความทาทายทั้งหลายที่ประเทศในภูมิภาคนี้กําลังเผชิญก็คือ การจัดสภาพแวดลอมการอยู
อาศัยที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ซ่ึงจะทําใหผูสูงอายุเขามีสวนรวมในชุมชนไดเต็มที่  เพื่อ
วัตถุประสงคดังกลาว  จึงจําเปนตองทําใหการจัดที่อยูอาศัยไดรับการปรับปรุงโดยปราศจากสิ่ง
กีดกั้น และรูปแบบที่สะดวกสบายตามวัย อันจะทําใหครอบครัวสามารถใหการดูแลผูสูงอายุได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
23. โดยใหความสําคัญตอพัฒนาการที่รวดเร็วดานเทคโนโลยีและเศรษฐกิจที่ประกอบดวยองค

ความรู ซึ่งสงผลใหเกิดชองวางของโลกดิจิตอลระหวางประเทศตาง ๆ รวมทั้งในระดับชุมชน
มากขึ้น   ผูสูงอายุจึงควรมีโอกาสและไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกจากวิวัฒนาการดาน
เทคโนโลยี 

1.   การปฏิบตัเิพื่อบรรลุผล 

• ปรับปรุงที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่อาศัยโดยเนนแบบและชุมชนที่ปราศจากสิ่งกีดกั้น, 
ความสะดวกสบายตามวัย และแบบผสมผสาน ซ่ึงจะรับรองใหผูสูงอายุมีชีวิตที่มีศักดิ์ศรีและ
อิสระ 

• สงเสริมการจัดสรรที่เทาเทียมกันสําหรับที่อยูอาศัยของประชาชน อันจะสนับสนุนผูสูงอายุใหอยู
ประจําที่ ตามความชอบสวนตัว 

• จัดโอกาสในการฝกอบรมและเรียนรูสําหรับผูสูงอายุในการใชเทคโนโลยีภายในชุมชนของตน 
 

ง.  การดูแลและสนับสนุนผูทําหนาท่ีใหการดูแล 
 

24.  ในภูมิภาคนี้  ยังคงใหความสําคัญต่ําในการใหการสนับสนุนผูทําหนาที่ใหการดูแล ดวยการ 
ฝกอบรม, สารสนเทศ, กลไกดานจิตวิทยา, เศรษฐกิจ, สังคมและกฎหมาย  ส่ิงนี้อาจนําไปสูการ
ขาดบริการจากผูทําหนาที่ใหการดูแล ซ่ึงในหลายกรณีก็คือ สตรีสูงอายุและคูสมรสฝายหญิง  
การแพรระบาดของเชื้อ HIV/เอดสในหลายประเทศในภูมิภาคนี้ทําใหเพิ่มหนาที่รับผิดชอบของ
ผูใหการดูแล  รัฐบาลตองเอาใจใสมากขึ้นในการจัดการดูแลโดยตรงและใหการสนับสนุนผูทํา
หนาที่ใหการดูแล 

 
 



 16 

1. การปฏิบตัิเพื่อบรรลุผล 

• สงเสริมและใหการสนับสนุนโดยตรงแกผูทําหนาที่ใหการดูแลของครอบครัวในรูปแบบที่เปน
ความชวยเหลือหลัก, การลดภาษี, การใหเงินสมทบดานจัดใหที่อยูอาศัยหรือฝกอบรมเกี่ยวกับการ
ดูแลที่บานและพัฒนารูปแบบรวมที่ผสมผสานระหวางการดูแลในระบบและนอกระบบสําหรับ
การดูแลระดับชุมชนที่ไดรับการสงเสริม เพื่อชวยแบงเบาภาระการดูแลของสมาชิกในครอบครัว 

• สงเสริมและกระตุนแผนงานชุมชนอันเอื้อตอและเปนกลไกแบงเบาภาระของสมาชิกใน
ครอบครัวและผูทําหนาที่ใหการดูแล 

• สงเสริมระบบสนับสนุนผูทําหนาที่ใหการดูแล, ผูสูงอายุที่ดูแลผูปวยดวยเชื้อ HIV/เอดส 
โดยทั่วไป, เด็กกําพราที่ปวยเปนเอดส และผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับผูปวยดวยเชื้อ HIV/เอดส 

 
จ. การพิทักษสิทธิของผูสงูอายุ 

 
25. เปนที่ตระหนักวา การละเลย, ลอลวง และกระทําละเมิดตอผูสูงอายุมีอยูในหลายรูปแบบ อาทิ 

ทางรางกาย, ทางเพศ, ทางจิตใจ, ทางอารมณ และทางการเงิน 
 
26. จําเปนตองตระหนักถึงสิทธิของผูสูงอายุในฐานะเปนกลุมผูบริโภคสําคัญที่มีความตองการ, สิทธิ

ประโยชนและความชื่นชอบทั่วไปที่จะไดรับสินคาและบริการที่ดี 
 

1.   การปฏิบตัเิพื่อบรรลุผล 

• ดําเนินมาตรการเพื่อรับรองผูสูงอายุใหเขาถึงสารสนเทศเกี่ยวกับสิทธิของตน 

• คํานึงถึงทัศนะของผูสูงอายุเกี่ยวกับรูปแบบของผลิตภัณฑและการสงมอบสินคาและบริการ 

• เนนความเหมาะสมของบริการและสิทธิของผูสูงอายุในการเลือกสรรซึ่งควรตระหนักถึงความ
จําเปนและความตองการพิเศษของผูสูงอายุ 

• อํานวยความสะดวกและตั้งขอบังคับในการพัฒนาตลาดเพื่อใหเกิดการคุมครองที่เหมาะสมเพื่อ
หลีกเลี่ยงการที่ผูสูงอายุจะถูกใชเปนเครื่องมือ 

• ดําเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ, ลอลวงและกระทําละเมิดตอผูสูงอายุ 
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4.   การปฏิบตัแิละติดตามผล 
ก. กลไกดานผูสูงอายุแหงชาต ิ

 
27. เปนสิ่งจําเปนที่ตองเนนวารัฐบาลและผูทําหนาที่ที่เกี่ยวของของประเทศในภาคอื่น ๆ ควรดําเนิน

บทบาทสําคัญในการปฏิบัติตามแผนวาดวยผูสูงอายุ  หลายประเทศในภูมิภาคนี้ไดพัฒนา
นโยบาย, แผนดําเนินงานหรือกฎหมายวาดวยผูสูงอายุ   สําหรับประเทศที่ไดอนุมัติแผนปฏิบัติ
แหงชาติเกี่ยวกับผูสูงอายุ โดยสนองตอบขอเสนอแนะในแผนมาเกาวาดวยการดําเนินงานดาน
ผูสูงอายุในเอเชียและแปซิฟกและแผนปฏิบัติการระหวางประเทศกรุงแมดริดวาดวยการ
ดําเนินงานดานผูสูงอายุ  ส่ิงที่ทาทายก็คือการปฏิบัติตามแผนงานของตนและหาวิธีเอาชนะ
อุปสรรคในเรื่องทรัพยากร, ความรู, ความเชี่ยวชาญ และดานอื่น ๆ   และสําหรับประเทศที่ยัง
ไมไดพัฒนาแผนแหงชาติเกี่ยวกับผูสูงอายุ ก็ควรเรงดําเนินการโดยดวน 

 
1.   การปฏิบตัเิพื่อบรรลุผล 

• กําหนดกรอบงานที่เขาใจไดและเปนระบบในระดับประเทศเพื่อรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ 
และทําการวิจัยเพื่อกําหนดสภาวการณและความตองการของผูสูงอายุ รวมทั้งสิทธิเผ่ือเลือกและ
ลําดับความสําคัญสําหรับการดําเนินนโยบายดานผูสูงอายุ 

• กระตุนการนําวาระจากงานวิจัยเกี่ยวกับผูสูงอายุสําหรับศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดที่รับรองโดยที่ประชุม
เมืองวาเลนเซีย ณ เมืองวาเลนเซีย ประเทศสเปน ในเดือนเมษายน 2002 และไดนําเสนอตอที่
ประชุมสมัชชาโลกครั้งที่สองวาดวยผูสูงอายุมาใช ในฐานะเปนแนวทางในการจัดทําสูตรสําเร็จ
ของกรอบงานวิจัยระดับประเทศ 

• สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรอิสระ, สมาคมผูสูงอายุ และภาคสวนอื่น ๆ ของภาคเอกชนใน
การปฏิบัติแผนระดับภูมิภาคและระดับนานาประเทศวาดวยผูสูงอายุ ดวยการมีสวนรวมของกลุม
ดังกลาวในการทบทวนนโยบายและแผนปฏิบัติการแหงชาติวาดวยการปฏิบัติ, กระตุนการเปน
ตัวแทนหรือมีสวนรวมของภาคเอกชนในโครงการและแผนปฏิบัติการหลัก 

• กําหนดตัวบงชี้/เครื่องมือวัดผลกระทบในกลยุทธเพื่อชวยรัฐและผูทําหนาที่ในภาคสวนอื่น ๆ ใน
ระดับประเทศในการปฏิบัติตามแผน 

• ในประเทศที่ยังไมมีนโยบายหรือแผนปฏิบัติแหงชาติเกี่ยวกับผูสูงอายุ  ควรพัฒนามาตรการที่จะ
เอื้อใหเกิดการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนดานผูสูงอายุของตนไดอยางเปนระบบ 
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ข.  ความรวมมือระดับภูมิภาคและระดับนานาประเทศ 
 

28. ประเทศในภูมิภาคนี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ, สังคมและการเมืองที่แตกตางกัน  ทั้งที่มีความ
หลากหลายดานเศรษฐกิจ, สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค  ประชากรสูงอายุก็ยังคงเปนความทา
ทายรวมที่ทุกประเทศตองเผชิญ  ความรวมมือระดับภูมิภาคและระดับนานาประเทศจะเอื้อให
เกิดการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและประสบการณในหมูรัฐบาลและหุนสวนการพัฒนาของรัฐใน
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานผูสูงอายุและจัดการดานประชากรสูงอายุ 

 
1.   การปฏิบตัเิพื่อบรรลุผล 

• สงเสริมความรวมมือระดับภูมิภาคและระดับนานาประเทศเพื่อสนับสนุนขบวนวิธีการปฏิบัติ
ระดับประเทศ 

• เอื้อใหเกิดความรวมมือที่มีระเบียบหลากหลายรูปแบบและระหวางภาคสวนใหมากขึ้นในระหวาง
องคกรที่เกี่ยวของในภูมิภาค 

• สงเสริมการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและประสบการณเกี่ยวกับผูสูงอายุในระหวางประเทศ 
ตาง ๆ ดวยการมีสวนรวมในกิจกรรมระดับภูมิภาคยอย, ระดับภูมิภาคและระดับนานาภูมิภาค 
รวมทั้งความรวมมือจากใตจรดใต(บรรจบตลอดภูมิภาค)  

• สงเสริมการรวมเอาวาระผูสูงอายุเขาไวในนโยบาย, แผนปฏิบัติการและการประชุมขององคกร
ระดับภูมิภาคที่เกี่ยวของ 

• กระตุนใหองคการและหนวยงานของสหประชาชาติ และองคการระหวางประเทศอื่น ๆ กําหนด 
และ/หรือมุงเนนวาระดานผูสูงอายุโดยแข็งขัน, ดําเนินกิจกรรมฝกอบรม และสงเสริมใหการ
สนับสนุนเพื่อมุงเนนใหวาระผูสูงอายุเปนทางหลักในนโยบายและแผนพัฒนา 

• เสริมสรางใหบทบาทของ ESCAP มีความเขมแขง็ในฐานะเปนศูนยกลางงานดานผูสูงอายุใน
ระดับภูมภิาคของสหประชาชาติ และสงเสริมบทบาทของ ESCAP ในการจดัใหความชวยเหลือ
ดานเทคนิคและบรกิารใหคาํปรึกษา และในกจิกรรมระดบัภมูิภาคเชิงประสานความรวมมอืดานผูสูงอาย ุ

• สนับสนุนให ESCAP ทําการทบทวนประจําถึงสาระอันกําหนดไวในแผนมาเกาวาดวยการ
ดําเนินงานดานผูสูงอายุในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก, นโยบายแหงชาติวาดวยผูสูงอายุและการ
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะระหวางประเทศและระดับภูมิภาควาดวยผูสูงอายุ โดยวิธีสํารวจและการ
ประชุมทบทวนในระดับภูมิภาค 

• สนับสนุน ESCAP ใหดําเนินบทบาทของตนในการเอื้อใหเกิดการพัฒนาขายงานระดับภูมิภาค
ดานผูสูงอายุ 
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