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ตอน หนึ่ง : ภูมิหลังของแนวทางฉบับนี้
1.1. คํานําและวัตถุประสงคของแนวทางฉบับนี้
วัตถุประสงคของแนวทางฉบับนี้ก็เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบและประเมินผลแผนระหวาง
ประเทศที่กรุงแมดริดวาดวยการดําเนินงานดานผูสูงอายุ ซึ่งทําขึ้นเฉพาะเพื่อการตรวจสอบและ
ประเมินผลสําหรับประเทศในยุโรป โดยที่พิจารณาเห็นวาผูสูงอายุมีสถิติประชากรเพิ่มขึ้นอยางนา
วิตกในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก แนวทางของแผนปฏิบัติการเซี่ยงไฮฉบับปจจุบันวาดวยการดําเนินงาน
ดานผูสูงอายุและการผลักดันวิถีทางการเขามีสวนรวมและตัวบงชี้จึงไดถูกกําหนดขึ้นสําหรับประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก ซึ่งสามารถเปรียบเทียบและใชรวมกับแผนระหวางประเทศที่กรุง
แมดริดวาดวยการดําเนินงานดานผูสูงอายุได เพื่อใหสามารถตรวจสอบการดําเนินงานดานผูสูงอายุใน
ประเทศที่อยูในทั้งสองภูมิภาค ดวยวัตถุประสงคดังกลาว จึงไดจัดทําสารสนเทศเกี่ยวกับภูมิหลังโดย
อางอิงกับแผนระหวางประเทศที่กรุงแมดริด
สวนแรกของตอนที่หนึ่งนี้จะแสดงใหเห็นโครงสรางของวัตถุประสงคของแนวทางฉบับนี้ สวนที่
สองเปนการบรรยายประเด็นเกี่ยวกับสถิติประชากรสูงอายุในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก สวนที่สามเปน
การเนนถึงการสนองตอบมติขององคการสหประชาชาติวาดวยผูสูงอายุ สวนที่สี่กลาวถึงกลยุทธใน
การปฏิบัติเพื่อจัดการกับสิ่งทาทายที่เกิดขึ้นและจัดโอกาสสําหรับประชากรสูงอายุในเอเซีย-แปซิฟก
สวนสุดทายวาดวยเนื้อหาของแผนปฏิบัติการเซี่ยงไฮ (SIS)
1.1.1. วัตถุประสงคของแนวทางฉบับนี้ คือ
• เพื่อใหประเทศภาคีสามารถรวบรวมรายละเอียดเกีย่ วกับขั้นตอนของแผน SIS
• เพื่อพัฒนากฎเกณฑสําหรับประเทศภาคีในการประเมินผลนโยบายดานผูสูงอายุ และ
• เพื่อนําเสนอตัวบงชี้ (ที่เปนเครื่องมือและผลลัพธ) สําหรับการวัดผล
แนวทางฉบับนี้มุงเนนในชั้นตนเพื่อใหรัฐบาลแหงชาติซึ่งเปนผูปฏิบัตินโยบายและแผนงานดาน
ผูสูงอายุ ปรับปรุงมาตรฐานความเปนอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งของผูสูงอายุ ใหสอดคลองกับแผน SIS
เจาพนักงานของรัฐเหลานี้จะมีหนาที่รับผิดชอบชั้นตนในการปฏิบัติตามขอคิดเห็นและตรวจสอบ
ความคืบหนาของการปฏิบัติรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
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อยางไรก็ดี แผน SIS ยังเนนความจําเปนในการรวมมือกับสังคมและภาคเอกชนในการปฏิบัติตามแผน
ดังนั้น แนวทางฉบับนี้จึงสามารถนํามาใชไดโดยองคกรอิสระ, นักวิชาการ, ภาคเอกชน หรือผูสูงอายุ
เองซึ่งเปนผูมีสวนในการปฏิบัติแผนและตรวจสอบการปฏิบัติในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
แนวทางฉบับนี้มีนัยยะเพื่อใชเปนเครื่องมือตรวจสอบและประเมินผล จึงควรนํามาใชในฐานะเปน
จุดเริ่มตนเพื่อกําหนดความคืบหนาในการปฏิบัติตามแผน SIS นอกเหนือจากการเสนอวิธีที่เปน
รูปธรรมในการประเมินความคืบหนาแลว แนวทางฉบับนี้ยังยกตัวอยางบางตัวอยางที่ปฏิบัติไดผลใน
ภูมิภาค อาทิ ประเทศไทย และประเทศจีน (ที่นครเซี่ยงไฮ) แนวทางฉบับนี้มิไดเปนการนําเสนอชุด
เครื่องมือสําเร็จในการใชตรวจสอบและประเมินผล ทวาคอนขางจะเปนหลักการทั่วไปที่ประเทศและ
ชาติตาง ๆ สามารถนํามาอางอิง และกระตุนใหเกิดการริเริ่มและสรางสรรคสําหรับการปฏิบัติ
1.1.2. การประยุกตใชแนวทางฉบับนี้
แผน SIS เปนตัววัดที่มีนัยยะสําคัญสําหรับการพัฒนากรอบนโยบายใหเปนรูปธรรมมากขึ้นสําหรับ
ประเทศในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก ในการปฏิบัติตามแผนเมืองมาเกา ที่จัดทําขึ้นใน ป 2001 (แผนมาเกา)
และแผนระหวางประเทศกรุงแมดริด ที่จัดทําขึ้นในป 2002 (แผนแมดริด) โดยใชพิจารณารวมกันเพื่อ
ตรวจสอบและเปรียบเทียบกับงานดานผูสูงอายุ แผน SISเปนผลมาจากการสัมมนาระดับภูมิภาคที่จัด
ขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ สําหรับประเทศภาคีทั้งหมดในเดือนสิงหาคม 2002 โดยคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงภูมิภาคเอเซียแปซิฟกในอาณัติขององคการสหประชาชาติ (UNESCAP)
วิธีการปฏิบัติดานผูสูงอายุจําเปนตองมีลักษณะแตกตางออกไป เนื่องจากแผนกรุงแมดริดเนนเนื้อหา
สําหรับประเทศที่พัฒนาแลวมากกวา ประเทศในเอเซียแปซิฟกนั้นจะมีความแตกตางอยางมากใน
สภาพการพัฒนาและความร่ํารวยหากเทียบในระดับทั่วโลก ดวยเหตุนี้และเหตุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จึง
จําเปนที่ประเทศในภูมิภาคนี้จะตองมีการมุงเนนความสําคัญของผูสูงอายุและความจําเปนของรูปแบบ
ในการตรวจสอบและประเมินผลในอีกลักษณะหนึ่งที่จะตองจัดตั้งขึ้นโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได
ฉะนั้น คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาสังคม และสภาเศรษฐกิจและสังคมจึงผลักดันเพื่อใหเกิดการ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติแผน โดยการเสนอขอคิดเห็นรวมกัน, รวบรวมขอมูลและกําหนด
วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด (ตอน 2 และ 3 ของ เอกสารฉบับนี้จะใหรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับขั้นตอน
การตรวจสอบและประเมินผล)
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1.2. วาระเรื่องประชากรสูงอายุในภูมภิ าคเอเซีย-แปซิฟก
1.2.1. ปจจัยที่ผลตออายุของประชากร
• ประชากรในภูมิภาคเอเซียแปซิฟกไดเปลี่ยนแปลงจากสภาพอัตราการเกิดและการตายสูงมาสู
สภาพอัตราการเกิดและการตายต่ํา ยกตัวอยางเชน อัตราการมีบุตรของประชากร (TFR) ของ
ฮองกงนับวาต่ําที่สุดในโลก โดยสตรีหนึ่งคนมีบุตร 1.0 คน ในขณะที่เกาหลีและสิงคโปร อยูที่
1.5 และประเทศไทยอยูที่ 1.8 เฉพาะมาเลเซียที่อยูที่ 3.1 ซึ่งมีอัตรา TFR สูงกวาอัตราการเกิดและ
ตายตามธรรมชาติ (โดยปกติแลวจะอยูที่ประมาณ 2.1) โดยหลักของการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงมีการ
เพิ่มจํานวนของประชากรสูงอายุ การเพิ่มจํานวนที่รวดเร็วอยางมากในทุกหนแหงเชนนี้ไมเคย
ปรากฏมากอนในสังคม
• ภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟกเปนภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดในโลก อีกทั้งยังเปนภูมิภาคที่มีผูสูงอายุ
เพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุดอีกดวย ในป 2002 จํานวนประชากรโลกที่มีอายุ 60 และ 60 ปขึ้นไป จํานวน
ถึง 52% อาศัยอยูในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก ซึ่งมีการพยากรณวาจะเพิ่มขึ้นเปน 59% ในป 2025
• ความคาดหวังใหมีชีวิตที่ยืนยาวกวาแตเดิมในภูมิภาคนี้เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในเคลื่อนการ
เพิ่มจํานวนผูสูงอายุ ขอมูลในป 2547 แสดงใหเห็นวาความคาดหวังใหมีชีวิตยืนยาวในภูมิภาคนี้
คือ อายุ 66 ป สําหรับผูชาย และ 70 ปสําหรับผูหญิง ตัวเลขทั้งสองมีแนวโนมวาจะสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ยกตัวอยางเชน การคาดหวังใหมีชีวิตยืนยาวของชายและหญิงในฮองกงคือ 77 และ 82 ป
ตามลําดับ ในขณะที่ตัวเลขเปรียบเทียบกับสิงคโปรคือ 76 และ 80 ป และ มาเลเซีย 70 และ 75 ป
• ประมาณหนึ่งในคนทุก ๆ 10 คนในขณะนี้มีอายุ 60 ป หรือมากกวา ภายในป 2050 หนึ่งในคน
ทุก ๆ หาคนจะมีอายุ 60 ปหรือมากกวา และภายในป 2150 จํานวนหนึ่งในสามจะมีอายุ 60 ปหรือ
มากกวา
• ประชากรสูงอายุในปจจุบันก็จะมีอายุมากขึ้น อายุที่สูงสุด (80 ปหรือมากกวา) เปนสวนที่เพิ่ม
จํานวนเร็วที่สุดในปจจุบันของประชากรสูงอายุ ซึ่งมีจํานวน 70 ลานคนในป 2000) ทวาคาดวาจะ
เพิ่มขึ้นถึงหาเทา คือ 350 ลานคนภายในป 2050
• สวนใหญยังคงเปนผูหญิงอยางตอเนื่อง เนื่องมาจากการคาดหวังใหมีชีวิตยืนยาวของคนกลุมนี้
• เนื่องจากประเทศที่กําลังพัฒนาสวนใหญตั้งอยูในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก และการมีประชากรเขาสู
วัยสูงอายุที่รวดเร็วกวาประเทศที่พัฒนาแลว ประเทศที่กําลังพัฒนาจึงเหลือเวลานอยกวาประเทศ
ที่พัฒนาแลวในการปรับตัวเขากับผลที่ตามมาของการมีประชากรเขาสูวัยสูงอายุ
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1.3. มติสหประชาชาติดานผูสูงอายุ
1.3.1. มติสหประชาชาติ: มุงสูความเปนสังคมสําหรับคนทุกวัย
สหประชาชาติไดสงเสริมการปรับแนวความคิดใหมมาเปนเวลานานแลวสําหรับทัศนะที่เรามีตอ
ผูสูงอายุ และอะไรเปนสิ่งที่มีความหมายสําหรับการเปนผูสูงอายุ โดยมุง จากงานที่สหประชาชาติทํา
เพื่อแสดงใหเห็นวาผูสูงอายุเปนตัวแทนของความเปลี่ยนแปลง และความจําเปนสําหรับผูสูงอายุที่จะ
ไดรับสิทธิประโยชนของการเปลี่ยนแปลงและความลวงเลยไปนี้
ฉะนั้น วาระเรื่องผูอายุจึงไมอาจแบงแยกที่จะบรรจุใหเปนวาระสังคม, การพัฒนาคนแตละเพศ, ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจหรือวาระความยากจนไดอีก เนื่องจากสังคมจะยังคงมีผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง สงผลใหกฎหมายเกี่ยวกับผูสูงอายุมีผลกระทบเพิ่มขึ้นในทางสังคมโดยเกี่ยวพันเชื่อมโยงถึง
สถาบันดานเศรษฐกิจและสวัสดิการดานสังคม รวมถึงผลกระทบตอชีวิตของครอบครัวและชุมชน
ประเด็นทั้งหมดขางตนทําใหสหประชาชาติเรียกรองใหสรางสังคมสําหรับคนทุกวัย สังคมแบบ
ดังกลาวเปนการตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสถิติประชากรไปสูผูสูงอายุที่กําลังเกิดขึ้นในโลก
และผลกระทบในแนวลึกที่สิ่งนี้มีอยู และจะมีอยางตอเนื่องในสังคม แนวคิดเรื่องสังคมสําหรับคน
ทุกวัยถูกวางรากไวในแผนปฏิบัติการที่ผานมติเห็นชอบจากที่ประชุมสุดยอดของโลกวาดวยการ
พัฒนาสังคม ณ กรุงโคเปนเฮเกน ในป 1995 ในที่ประชุมสุดยอด รัฐภาคีไดอนุมานความหมายของ
คําวา “สังคมสําหรับคนทุกวัย” โดยถือเปนเปาหมายพื้นฐานของการรวมกันของสังคม กลาวคือเปน
สังคมที่ “ทุกผูคนมีสิทธิและหนาที่ มีบทบาทแข็งขันที่จะตองดําเนินรวมกัน” โดยการรวมผูสูงอายุไว
ในสังคมสําหรับทุกคน นับวิถีทางของผูคนหลายรุนอันจะมีประสิทธิผล ซึ่งคนแตละรุนจะรวมลงทุน
แรงกายใจในกันและกันและแบงปนผลของการลงทุน ที่เปนไปตามหลักการคูขนานของการปฏิบัติ
สัมพันธและความเสมอภาค ตอไปนี้เปนโครงสรางของมติหลักของสหประชาชาติและการปฏิบัติ
เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดดําเนินการนับจากป 1982 – 2002
• 1982: การประชุมสมัชชาโลกครั้งแรกวาดวยผูสูงอายุ การประชุมสมัชชาโลกครั้งแรกวาดวย
ผูสูงอายุ (จัดขึ้น ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย) ไดมีการรับรองมติแผนระหวางประเทศวาดวย
การดําเนินงานดานผูสูงอายุ
แผนดังกลาว ไดรับความเห็นชอบอีกครั้งจากสมัชชาใหญ
สหประชาชาติ ซึ่งระบุขอเสนอแนะไว 62 ประการสําหรับการดําเนินงานในดานสุขภาพและ
อาหาร, การคมครองผูบริโภคที่สูงอายุ, การจัดดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม, ครอบครัว,
สวัสดิการสังคม, ประกันรายไดและการจางงาน และการใหความรู
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• 1991: หลักการสหประชาชาติเกี่ยวกับผูสูงอายุ หลักการ 18 ประการซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
สหประชาชาติ แบงออกเปนหาดานดังนี้ ความเปนอิสระ, การมีสวนรวม, การดูแล, การเติมเต็ม
ของคุณคาชีวิต และศักดิ์ศรี
• 1992: แถลงการณเรื่องผูสูงอายุ แถลงการณนี้ ผานมติสมัชชาใหญสหประชาชาติ เปนการปูทาง
สําหรับปสากล 1999 และทําใหเกิดแรงผลักดันเพิ่มเติมตองานตามแผนงานของสหประชาชาติวา
ดวยผูสูงอายุ
• 1995: การประชุมสุดยอดของโลกวาดวยการพัฒนาสังคม แผนปฏิบัติการจากประชุมสุดยอด
ของโลกครั้งนี้ (จัดขึ้น ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก) แสดงใหเห็นการเริ่มตนกรอบงาน
ตามแนวคิดของสังคมเพื่อคนทุกวัย โดยถือเปนเปาหมายพื้นฐานของการรวมสังคม โดยอางอิงถึง
สังคมที่ “ทุกผูคนมีสิทธิและหนาที่ มีบทบาทแข็งขันที่จะตองดําเนินรวมกัน”
• 1999: ปผูสูงอายุสากล สมัชชาใหญสหประชาชาติตั้งใหปนี้ ซึ่งมีการเฉลิมฉลองการริเริ่มที่โลก
ตระหนักถึงความสําคัญ, การรวมเปนหุนสวน และขายงานในระดับประเทศ, ระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาประเทศ
• 1999: แผนเมืองมาเกาวาดวยผูสูงอายุในเอเซียและแปซิฟก (มาเกา POA, Escap 1999) แผนนี้ให
ขอเสนอแนะที่ชัดเจนและแนวทางเฉพาะในการสรางกรอบงานภายในแตละประเทศซึ่งสามารถ
กําหนดจุดมุงหมายและเปาหมายของตนเองได แผนปฏิบัติการรางจากแผนงานระหวางประเทศ
ณ กรุงเวียนนาวาดวยการดําเนินงานดานผูสูงอายุป 1982, แถลงการณ ป 1992 วาดวยผูสูงอายุของ
สหประชาชาติ และหลักการอื่น ๆ อันเปนขอตกลงระหวางประเทศ
• 2002: การประชุมโลกครั้งที่สองวาดวยผูสูงอายุ การประชุมโลกครั้งที่สองวาดวยผูสูงอายุจัดขึ้น
ระหวาง 8-12 เมษายน 2002 ณ กรุงแมดริด ประเทศสเปน ที่ประชุมมีผูแทนจาก 159 ประเทศเขา
รวมเพื่อพัฒนาเอกสารนโยบายระหวางประเทศวาดวยผูสูงอายุฉบับแกไข ผลสําคัญที่ไดจากการ
ประชุมคือแผนงานระหวางประเทศกรุงแมดริดวาดวยการดําเนินงานดานผูสูงอายุ (MIPAA) ซึ่ง
เปนเอกสารของสหประชาชาติ ที่สํ าคัญที่สุดเกี่ยวกับการดํ าเนินงานดานประชากรสูงอายุใ น
ระยะเวลา 20 ป MIPAA ไดถูกพัฒนาเพื่อเปนแนวทางนโยบายระหวางประเทศในการดําเนินงาน
ดานผูสูงอายุตลอดศตวรรษที่ 21 สมัชชาใหญไดผานความเห็นชอบปฏิญญาดานการเมืองและ
MIPAA ในมติที่ 57/167 (ธันวาคม 2002)
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1.4. แผนปฏิบัติการของภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก: สนองตอบความทาทายและโอกาสของประชากร
สูงอายุ (แผนมาเกาและแมดริด)
1.4.1. จุดมุงหมาย, เปาหมายและสาระหลักของแผนมาเกา
• แผนมาเกาวาดวยการดําเนินงานดานผูสูงอายุในเอเซียและแปซิฟก (มาเกา POA, Escap 1999)
แผนนี้ใหขอเสนอแนะที่ชัดเจนและแนวทางเฉพาะ เพื่อสรางกรอบงานในแตละประเทศเพื่อ
กําหนดจุดมุงหมายและเปาหมายของตนเองได แผนปฏิบัติการรางจากแผนงานระหวางประเทศ
ณ กรุงเวียนนาวาดวยการดําเนินงานดานผูสูงอายุป 1982, แถลงการณ ป 1992 วาดวยผูสูงอายุของ
สหประชาชาติ และหลักการอื่น ๆ อันเปนขอตกลงระหวางประเทศ มาเกา POA ไดมีการ
ทบทวนและหารือกันอยางกวางขวางในที่ประชุมหารือในระดับภูมิภาคเพื่อเตรียมการประชุมโลก
วาดวยผูสูงอายุครั้งที่สองที่จัดขึ้นในประเทศสเปนในเดือนเมษายน 2002 มาเกา POA จําแนกดาน
กวาง ๆ เกี่ยวกับการทวนกระแสความเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจสังคมและสถิติประชากรซึ่ง
กระทบตอทุกประเทศ
1.4.2. จุดหมาย, เปาหมายและสาระหลักของแผนงานกรุงแมดริด
• เปนการสนองตอบทั้งความทาทายและโอกาสของผูสูงอายุในศตวรรษใหมนี้ ใน MIPAA รัฐภาคี
จะตองปฏิบัติตามนโยบายที่มุงใหเกิดการมีสวนรวมของผูสูงอายุในสังคมในฐานะพลเมืองผูมี
สิทธิโดยสมบูรณ และเปนการรับรองวาทุกผูคน ในทุกดาน สามารถเปนผูสูงอายุที่มีความมั่นคง
และศักดิ์ศรีได ในชั้นแรก รัฐบาลเห็นชอบสําหรับความจําเปนในการผนวกวาระผูสูงอายุไวใน
กรอบงานสําหรับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชน โดยตระหนักวาผูสูงอายุจะ
โนมนําและจะเปนกลุมประชากรโลกที่มีอยูมากที่สุดในศตวรรษที่ 21 รัฐยังตัดสินใจดวยวาการ
สงเสริมและพิทักษสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในทุกดาน รวมถึงสิทธิในพัฒนาการ
เปนสิ่งจําเปนยิ่งสําหรับการสรางสังคมรวมของคนทุกวัย
1.5. แผนปฏิบัติการเซี่ยงไฮ (SIS) จุดหมาย, เปาหมายและสาระหลัก
1.5.1. จุดหมาย, เปาหมายและสาระหลัก
ความทาทายเกิดขึ้นจากแนวโนมของประชากรสูงอายุในภูมิภาคและการตีความสิ่งดังกลาววาเปนเรือ่ ง
ใหญ มิใชเฉพาะสําหรับแตละบุคคล เทานั้น แตยังรวมถึงชีวิตระดับชุมชน, ระดับประเทศ และระดับ
นานาประเทศในทุกดานดวย หลายประเทศในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟกไดดําเนินมาตรการเชิงรุกที่จะ
จัดการกับความทาทายของการที่ประชากรเขาสูวัยสูงอายุและเพื่อสราง สังคมสําหรับคนทุกวัย
ปฏิญญามาเกาและแผนการดําเนินงานดานผูสูงอายุสําหรับเอเซีย-แปซิฟกซึ่งรับรองโดยรัฐบาลใน
ภูมิภาคนี้ในป 1999 ระบุถึงงาน 7 ดานที่เกี่ยวกับการที่ประชากรเขาสูวัยสูงอายุและผูสูงอายุไวดังนี้
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(ก) ฐานะทางสังคมของผูสูงอายุ (ข) ผูสูงอายุและครอบครัว (ค) สุขภาพและอาหาร (ง) การจัดที่อยู,
การคมนาคมและการสรางสภาพแวดลอม (จ) ผูสูงอายุและตลาด (ฉ) ความมั่นคงของรายได, การ
คงไวและการจางงาน และ (ช) บริการสังคมและชุมชน แผนดําเนินงานเมืองมาเกากอใหเกิดเวทีของ
ภูมิภาคสําหรับสมาชิกในภูมิภาคเพื่อการรวมมือและแบงปนประสบการณในนโยบายและแผนงาน
เพื่อใหเหมาะกับสิ่งทาทายของการมีประชากรเขาสูวัยสูงอายุ แผนงานระหวางประเทศกรุงแมดริดวา
ดวยการดําเนินงานดานผูสูงอายุผานความเห็นชอบจากที่ประชุมโลกวาดวยผูสูงอายุครั้งที่สอง ในป
2002 โดยสอดคลองกับแผนมาเกา MIPAA ไดกําหนดงานดานเรงดวนที่จะตองปฏิบัติซึ่งเปน
แนวทางเพื่อบากบั่นไปสูเปาหมายอันจะรองรับใหเกิดสังคมและบุคคลสูงอายุที่มีความมั่นคงและ
ศักดิ์ศรีในขณะที่ยังคงมีสวนรวมและสิทธิมนุษยชนอยางสมบูรณ
ผลของการสํารวจผูสูงอายุของภูมิภาคที่ทําโดย ESCAP ในเดือนมิถุนายน 2002 ดวยการสนับสนุน
จากรัฐบาลมาเกา ประเทศจีน แสดงใหเห็นแนวโนมทั่วไปและลําดับความสําคัญในนโยบายและ
แผนงานระดับประเทศ รวมทั้งความหลากหลายในการพัฒนาและปฏิบัตินโยบายดานเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค ในขณะที่เปนที่ยอมรับทั่วไปวาผูสูงอายุเปนผลลัพธเชิงบวกของสิทธิประโยชนดานสังคม
เศรษฐกิจและสุขภาพรวมกัน ความทาทายที่หลายประเทศในภูมิภาคเผชิญอยูก็คือการพัฒนานโยบาย
ที่เหมาะสมและดําเนินมาตรการในการปฏิบัติเพื่อผลักดันใหแนวคิดเชิงสรางสรรคนี้ใหมีการปฏิบัติ
จริง
ประเทศที่พัฒนานโยบายแหงชาติดานผูสูงอายุแลวจะกาวไปสูกลยุทธที่จัดเตรียมและวาง
โครงสรางสําหรับดําเนินงานดานประชากรสูงอายุที่มีอายุเกิน 30 ถึง 50 ปตอไป นโยบายแหงชาติวา
ดวยวิธีการเตรียมสังคมเพื่อรับความทาทายจากการมีประชากรเขาสูวัยสูงอายุเปนสิ่งจําเปนยิ่งในการ
รองรับวาจะสัมฤทธิ์ผลในการมีผูสูงอายุที่ยังมีกระตือรือรน แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคมุงเพื่อให
แนวทางปฏิบัติที่เปนจริงเกี่ยวกับงานดานผูสูงอายุภายใตแผนงานกรุงแมดริดวาดวยการดําเนินงาน
ดานผูสูงอายุ และแผนมาเกาวาดวยการดําเนินงานดานผูสูงอายุในเอเซียและแปซิฟก
1.6. งานดานที่ความสําคัญ มิติและการปฏิบัติเพื่อบรรลุผลตามแผน SIS
เนื้อหาตอนนี้จะครอบคลุมขยายไปถึงมิติและการปฏิบัติเพื่อบรรลุผลตามแผน SIS
ในที่ประชุม
สมัชชาโลกวาดวยผูสูงอายุครั้งที่สอง ณ นครเซี่ยงไฮ ประเทศจีน ในเดือนกันยายน 2002 ไดสรุปดาน
หลักสี่ประการเพื่อการปฏิบัติ คือผูสูงอายุและการพัฒนา, การทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพและความเปนอยู
ที่ดี, การรับรองใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุน ทั้งนี้จะตองปฏิบัติและติดตามผลควบคูกัน
งานดานที่มีความสําคัญทั้งสี่ประการนี้ไดมีการหารือกันอยางกวางขวางและนําไปปฏิบัติในหลาย
ประเทศในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก โดยทั่วไป มีประเด็นหลักทั้งสิ้น 16 ประการ ภายใตงานสําคัญทั้งสี่
ดังกลาว โปรดอางอิงตอน 3 และผนวก 1 สําหรับกลไกการประเมินผล
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1) ผูสูงอายุและการพัฒนา
1. บรรจุวาระเรื่องผูสูงอายุเปนแนวทางหลักในนโยบายการพัฒนาและสงเสริมใหผูสูงอายุมีสวน
รวมในสังคมอยางเต็มที่
ในขณะที่ประเทศสวนใหญในภูมิภาคนี้เพงความสําคัญอยางมากไปที่กฎหมายเกี่ยวกับผูสูงอายุทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาประเทศ ก็มีบางประเทศกําลังเผชิญความยากลําบากในการผลักดันให
วาระผูสูงอายุเปนแนวทางหลักในทุกดานของนโยบายที่เกี่ยวของทั้งหมด ความยากลําบากดังกลาว
รวมถึงการขาดกองทุน, การฝกอบรมเพื่อการปฏิบัติไมเพียงพอ, การรวมมือระหวางหนวยงานไมมี
ประสิทธิภาพและขาดแคลนบุคลากร กฎหมายเกี่ยวกับผูสูงอายุควรเปนแนวทางหลักในนโยบาย
ทั้งนี้เพื่อพัฒนางานดานการดูแลระยะยาวใหเกิดความเหมาะสมและดําเนินตอไปได (เหลียง 2000; อิชิ
กาวาและมาเอดะ 2000)
ผู สู ง อายุ นั บ ว า มี ค วามเสี่ ย งมากกว า ที่ จ ะถู ก ปฏิ เ สธโอกาสในการมี ส ว นร ว มในสั ง คมและสิ ท ธิ
ประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผูสูงอายุจํานวนมากในภูมิภาคนี้อาศัยอยูในชนบทและ
พื้นที่หางไกลโดยไมไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชนมากนักและเผชิญปญหาในการ
เขาถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและบริการ บทบาทสําคัญของผูสูงอายุในครอบครัวและชุมชนและ
การเอื้อประโยชนในผูสูงอายุมักไมไดรับการตระหนักถึงเทาที่ควร ศักยภาพและประสบการณของ
ผูสูงอายุก็มักถูกดึงออกมาใชนอยเกินไป การแกปญหาเชิงสรางสรรคเปนสิ่งจําเปนเพื่อหลีกเลี่ยง
ไมใหผูสูงอายุถูกทอดทิ้งใหโดดเดี่ยว ถูกปฏิเสธและถูกลอลวงในทางที่ผิด
การปฏิบัติเพื่อบรรลุผลตามแผน
1) ใหคํานึงถึงผูสูงอายุเมื่อกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของ
2) รวบรวมและใชขอมูลที่เหมาะสมเพื่อเปนแนวทางนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลแยกแยะเกี่ยวกับอายุ และเพศ ที่ไดจากการ
สํารวจสํามะโนประชากร
3) เนนวิธีแสวงหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบที่มีอยูและเปดกวางสําหรับแหลงภาษีใหม
4) เสริมสรางใหประเทศเกิดความเขมแข็งในการจัดทํานโยบายและดําเนินนโยบาย ดวยการใหโอกาสในการเขาฝกอบรม, ใหความ
ชวยเหลือดานเทคนิคและใหบริการดานคําปรึกษา
5) สงเสริมความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ภายในประเทศ เพื่อทําใหนโยบายดานผูสูงอายุเกิดประสิทธิผล และมีการปฏิบัติตาม
ในเชิงประสานรวมมือในขอบเขตที่กวางขวาง
6) ตระหนักและสนับสนุนการเอื้อประโยชนในผูสูงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกิจกรรมที่ไมมีคาจาง อาทิ การดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว, การถายทอดคุณคาดานวัฒนธรรม, การดํารงอยูของความเปนครอบครัวและบริการอาสาสมัครในชุมชน โดยถือวาสิ่ง
เหลานี้เปนสวนหนึ่งของนโยบายแหงชาติในขับเคลื่อนทรัพยากร
7) สงเสริมใหผูสูงอายุมีสวนรวมดานสังคม, เศรษฐกิจ, การเมืองและวัฒนธรรม ดวยกิจกรรมดานใหคําแนะนํา, การใหความรู, ขจัด
ขอกีดกั้นและกระตุนผูสูงอายุใหทําหนาที่เปนตัวแทน รวมถึงองคกรผูแทนของผูสูงอายุในขบวนการการตัดสินใจเกี่ยวกับ
กฎหมายสําหรับผูสูงอายุ
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2. จัดใหความคุมครองดานสังคมและความมั่นคง
หลายประเทศในภูมิภาค ประชาชนที่ทํางานในภาคสวนตัว มักอาศัยอยูในชนบทและประกอบอาชีพที่
มักไมไดรับความคุมครองดานสังคมหรือมีความมั่นคงเพียงพอ ในขณะที่มีความพยายามที่จะผลักดัน
ใหเกิดการใหสิทธิประโยชนในระยะยาว
แผนบํานาญในปจจุบันกลับครอบคลุมไปไมถึงนอย
กลไกเหลานี้ไมอาจใหความคุมครองกลุมผูสูงอายุที่เกษียณอายุจากงานหรือในปจจุบันไมมีงานและ
รายได หรือมิฉะนั้น สิ่งเหลานี้ก็มักเอื้อประโยชนเปนสวนใหญแกลูกจางในภาครัฐ เราจะตอบสนอง
ความจําเปนในปจจุบันของผูเกษียณอายุไดอยางไร ดังนั้นการจัดสูตรสําเร็จสําหรับระบบบํานาญที่
สามารถพัฒนาไดระยะยาวจึงนับเปนสิ่งกดดันสําหรับทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลัง
พัฒนาในภูมิภาค (Phillips and Chan, 2002)
แนวทางปฏิบัติในประเด็นนี้ก็คือการใชกฎหมายเพื่อปรับระบบการคุมครอง/ประกันสังคมที่มีอยูให
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสถิติประชากรและการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางครอบครัว เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพ จะตองรองรับดวยการจางงานในปริมาณสูง, บริการดานสาธารณสุขที่เปนที่เขาใจ
และระบบการให ค วามรู ที่ จ ะทํ า ให ทั้ ง ผู เ ยาว แ ละผู สู ง อายุ เ ข า มี ส ว นในหน ว ยแรงงานอย า งมี
ประสิทธิภาพ การปฏิ รู ป ระบบบํ า นาญที่ มี อ ยู ใ นภู มิ ภ าคและการพั ฒ นาทางเลื อ กเพื่ อ ให ค วาม
คุมครองอยางเปนระบบเมื่อวัยเกษียณไดเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว จากประสบการณของประเทศที่
พัฒนาก็คือ รัฐไมสามารถใหการสนับสนุนเพื่อจัดใหแกประชาชนในเรื่องใด ๆ ไดหากเก็บภาษีไดต่ํา
มีทางเลือกในนโยบายการเงินอยูสองขั้ว ก็คือ เก็บภาษีอัตราสูงเพื่อสามารถจัดใหแกประชาชนไดมากขึ้น
หรือเก็บภาษีอยางเหมาะสมเพื่อจัดใหเฉพาะสิ่งที่จําเปนที่สุดเทานั้น (Hong, 2000) ทั้งนี้โดยสวนใหญ
รัฐเลือกที่จะใชการกระตุนเงินออมของบุคคลหรือบรรษัท, การลงทุนดานการเงินและแผนจายสมทบ
ในกองทุนชวยเหลือใหมากขึ้น เพื่อประกันรายรับในวัยสูงอายุของประชาชน
การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
1) จัดใหความคุมครองดานสังคม/ระบบประกันสังคมสําหรับการครองชีพตั้งแตบัดนี้ โดยคํานึงวามีความจําเปนตองใชระยะยาวที่ระบบนั้น
ประสบผลสําเร็จเพื่อเปนการรับรองวาจะสามารถจัดใหสําหรับผูสูงอายุในทศวรรษในอนาคตได
2) จัดตั้งหรือพัฒนากรอบงานขอบังคับการใหบํานาญสําหรับอาชีพในและนอกระบบ/ภาคสวนตัว และพิจารณาการกระตุนเงินออมและการ
ลงทุนภาคเอกชนในระหวางวัยทํางานใหมากขึ้น รวมทั้งดําเนินแผนบํานาญแบบจายสมทบ
3) จัดใหความคุมครองดานสังคมอยางพอเพียง/ความคุมครองของประกันสังคมสําหรับหนวยแรงงานโดยทั่วไป รวมทั้งภาคเกษตรกรรมและ
ภาคสวนตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุ โดยตระหนักถึงบทบาทของรัฐในฐานะเปนผูสนับสนุนและผูควบคุมกฎ ซึ่งนัยหนึ่งชวยเหลือนายจาง
ในการปรับโครงสรางและผลกระทบดานเศรษฐกิจอื่น ๆ สวนอีกนัยหนึ่ง เปนผูแนะแนวทางและตรวจสอบ
4) รวบรวมสารสนเทศเปนระยะและใชประโยชนจากขอมูลที่มีอยูใหมากขึ้นเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู, แหลงรายไดและโครงสรางคาใชจาย
ของชายและหญิงสูงอายุเพื่อใชเปนฐานขอมูลที่เชื่อถือไดในการจัดทํานโยบายสูตรสําเร็จเกี่ยวกับความมั่นคงของรายได
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3. การบรรเทาความยากจนในผูสูงอายุ
การบรรเทาความยากจนมีความสําคัญในลําดับตนอยางหนึ่งสําหรับหลายประเทศในภูมิภาคนี้ โดยที่
ความยากจนมีอยูทั่วไปในระดับสูง ผูสูงอายุนับเปนกลุมคนยากจนที่สุดในภูมิภาคนี้ วิกฤตเศรษฐกิจ
ในทายทศวรรษที่ 1990 ชี้ใหเห็นถึงการขยายตัวของความยากจนในระดับสูงและเปนภูมิภาคที่มีความ
ยากจนมากที่สุด ซึ่งสงผลใหเกิดการวางงานและความออนแอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูผูสูงอายุ
(Phillips และ Chan, 2002; Kwan 2002)
การขาดโอกาสเขาทํางานในระบบและมีการคุมครองดานสังคม/การจัดใหประกันสังคมที่ไมเพียงพอ
ที่มีแนวโนมสูงขึ้น ทําใหมีความจําเปนตองพัฒนาทางเลือกเพื่อใหเกิดความมั่นคงของรายไดสําหรับผูสูงอายุ
การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
1) รวมเอาผูสูงอายุไวในฐานะกลุมเปาหมายในแผนงานบรรเทาความยากจนในทุกระดับ รวมทั้งแผนสรางรายไดและเงินออมและแผนสินเชื่อ
โดยเนนกลุมที่มีความเสี่ยงสูง เชนสตรี
2) รับรองใหผูสูงอายุไดรับความคุมครองดานสังคม, ประกันสังคม รวมทั้งความชวยเหลือทางสังคมอยางเพียงพอ
3) สนับสนุนความสามารถของผูสูงอายุในการดําเนินแผนสรางรายได
4) รับรองใหรวมวาระผูสูงอายุไวในแผนและสงเสริมใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการประเมินความยากจน และการพัฒนา รวมทั้งดําเนินตามกล
ยุทธขจัดความยากจนแหงชาติ

4. ผูสูงอายุและกรณีฉุกเฉิน
ผูสูงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูซึ่งไมมีครอบครัว นับเปนผูออนแอในระหวางที่เกิดภัยธรรมชาติและ
กรณีอุบัติภัยอื่น ๆ เนื่องจากมีความสามารถในการหาอาหารและที่พักอาศัยไดยากลําบากในระหวาง
เกิดภัยพิบัติ ถึงกระนั้นก็ดี ผูสูงอายุยังสามารถใหความชวยเหลือในสถานการณฉุกเฉินดวยการทํา
หนาที่ใหการดูแลในชั้นตน และมีความสามารถในการจัดการกับปญหาดวยทักษะในชีวิตที่มี
ประโยชน ผูสูงอายุสามารถชวยในการฟนฟูและสรางชุมชนขึ้นใหมหลังจากเกิดภัยดังกลาว
การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
1) ใชมาตรการที่เปนรูปธรรมในการจําแนกและหาตําแหนงที่อยูของผูสูงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ไมมีครอบครัว และใหความคุมครองและ
ชวยเหลือพิเศษในระหวางและภายหลังภัยธรรมชาติและเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ
2) รวบรวมขอเดนและขอดอยของผูสูงอายุ ไวในการประเมินความตองการและในรายงานเกี่ยวกับอุบัติภัยดังกลาว รวมทั้งในระหวางที่สรางและ
ฟนฟูชุมชนขึ้นใหมภายหลังเกิดเหตุการณดังกลาว

5. สงเสริมใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการเขาสูวัยสูงอายุและผูสูงอายุ
ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการปฏิบัติตามหลักการแหงสหประชาชาติวาดวยผูสูงอายุ อาทิ ความมีอิสระ,
การมีสวนรวม, การดูแล, การเติมเต็มในตัวตนและศักดิ์ศรี แนวทางปฏิบัติแบบครบวงจรที่มุงใหดาน
ใหความรู, ใหคําแนะนํา, ตรากฎหมายและการปฏิบัติจึงเปนสิ่งจําเปน (Phillips, 2002; Cox และ
Parsons, 1994)
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สิ่งทาทายหลักก็คือการแกไขและเปลี่ยนแปลงทัศนคติทั่วไปของประชาชนทั่วไปที่บอยครั้งมีในเชิง
ลบตอผูสูงอายุ แมวา แผนสงเสริมภาพลักษณของผูสูงอายุในเชิงบวกจะไดพัฒนาไปในระดับตาง ๆ
ก็ตาม ทัศนคติทั่วไปของสังคมเกี่ยวกับผูสูงอายุกลับยังเห็นวาผูสูงอายุนั้นตองพึ่งพาผูอื่น,ออนแอ,
ลําบากและไมมีขอดีและสิ่งสรางสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อถูกนําเสนอผานสื่อ
การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
1) สงเสริมโดยใชมาตรการเชน การรณรงคทางสื่อและหลักสูตรในโรงเรียน, ตระหนักถึงความเอื้อประโยชนในผูสูงอายุตอสังคมอันขยายสู
กิจกรรมของผูสูงอายุทางเศรษฐกิจ และสิทธิประโยชนของครอบครัว, ชุมชนและสังคมโดยรวม
2) สงเสริมโครงการสาธิตซึ่งเนนความสามารถของผูสูงอายุที่ยังแข็งขัน, มีสุขภาพดี, สรางสรรคและมีพลัง โครงการอาสาสมัครหรือโครงการ
เรียนรูในคนวัยตาง ๆ
3) กระตุนสื่อใหสงเสริมภาพลักษณเชิงบวกของผูสูงอายุในหนังสือพิมพและนิตยสาร, ภาพยนตร และรายการวิทยุและโทรทัศน
4) กระตุนผูสูงอายุใหสงเสริมภาพลักษณใหเปนที่ยอมรับ โดยการเสนอภาพผูสูงอายุผานทุกทางที่มีอยู

6. การวาจางผูสูงอายุ
มาตรการเพื่อใหผูสูงอายุมีอํานาจผลิตดวยการจางงานอยางตอเนื่อง นับวายังไมบรรลุผล (Phillips,
2000) อัตราสวนผูสูงอายุที่พึ่งพาผูอื่นยังคงสูงขึ้นกอใหเกิดความเครียดในหมูประชาชนวัยทํางานซึ่ง
มีสวนในการสนับสนุนระบบประกันรายไดสําหรับผูสูงอายุใหมั่นคง
ในประเทศที่พัฒนา ไดมีการทดลองใชทางเลือกการเกษียณอายุ อาทิ การชลอการเกษียณดวยวัยที่
สูงขึ้นและการกําหนดเกษียณอายุแบบผสมหรือมีความยืดหยุน สวนในดานเงินออม ใหกระตุน
ประชาชนให อ อมเงิ น มากขึ้ น สํ า หรั บ วั ย ชราในขณะที่ รั ฐ เน น ให มี ก ารจั ด สมทบเข า เบี้ ย บํ า นาญ
ประชาชนสําหรับคนงานในระบบ ทั้งนี้มีขอมูลแสดงใหเห็นวารัฐบาลตาง ๆ มีความสนใจที่จะจัดให
คาแรงขั้น ต่ําดว ยเบี้ย บํานาญที่ประชาชนไมตองจายสมทบสําหรับประชาชนในชนบทหรือสิทธิ
ประโยชนดวยการตรวจสอบพิสูจนสําหรับคนจนและคนที่มีความจําเปนในภาคสวนตัวหรืองานนอก
ระบบ ทั้งนี้มีผูเสนอดวยวาใหใชการจายสมทบจากคนตางวัยกัน โดยกําหนดใหบุตรจายสมทบ
คาใชจายรายวันของพอแม
การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
1) ใหสิ่งจูงใจและขจัดสิ่งไมจูงใจเพื่อใหประชาชนตองใชชีวิตทํางานตอไป
2) สงเสริมการจางงานและความสามารถในการจางงานดวยแผนฝกอบรมและการเรียนรูตลอดชีพ และกระตุนใหเกิดทัศนคติเชิงบวกของ
นายจางตอการจางและคงคนงานสูงอายุไวตอไป
3) หามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลดอัตราการวางงาน และสรางงานใหมใหเปดออกโดยใชนโยบายตลาดแรงงานเชิงรุก อาทิ จัดตั้งกลไก
สําหรับการจัดหางานที่เหมาะสม, ความชวยเหลือในการหางาน, ฝกอบรม, แนะแนวอาชีพ และใหคําปรึกษา รวมทั้งแกผูสูงอายุที่ประสงคจะ
ทํางาน
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7. ใหความสําคัญกับกฎหมายที่บังคับใชกับชาย/หญิงในผูสูงอายุ
ผลกระทบอยางหนึ่งจากประชากรสูงอายุในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก ก็คือผูหญิงเปนเพศที่มีมากที่สุดใน
ผูสูงอายุในวัยคอนขางสูง (75 ปและมากกวา) คนเหลานี้ออนแอกวาและมีแนวโนมจะขาด
หลักประกันดานรายไดและทักษะมากกวา ซึ่งมักเปนหญิงหมาย แตในขณะเดียวกัน ผูหญิงยังเปน
ผูทําหนาที่ใหการดูแลในชั้นตนอีกดวย ผูหญิงจํานวนมากทํางานเฉพาะในบาน มีประสบการณการ
ทํางานแบบกระจัดกระจายและระดับรายไดต่ํา และในกรณีทํางานนอกระบบเปนสวนมาก ก็จะสงผล
ใหไมสามารถสะสมเงินไดเมื่อเกษียณอยางเพียงพอ ดังนั้น จึงจําเปนสําหรับผูรางนโยบายในภูมิภาค
นี้ ที่ จ ะต อ งรั บ รองประเด็ น เกี่ ย วกั บ เพศชาย-หญิ ง ไว ใ นสู ต รสํ า เร็ จ ของนโยบายและแผนปฏิ บั ติ
(Phillips, 2000)
การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
1) สงเสริมใหระบุการสนับสนุนผูทําหนาที่ใหการดูแลในครอบครัว ซึ่งสวนใหญคือผูหญิง ไวในดานชีวิตการทํางานและชีวิตครอบครัว
2) สงเสริมและสนับสนุนใหหนาที่ของผูชายในครอบครัวมีมากขึ้น รวมทั้งหนาที่การดูแลผูสูงอายุ
3) เพิ่มใหผูหญิงมีสวนรวมในแรงงานดวยวิธีใหการศึกษาและฝกอบรม ผานความเห็นชอบมาตรการโอกาสงานเปดสําหรับบุคคลเหลานี้และ
ประนอมใหอาชีพและความรับผิดชอบในครอบครัวของผูหญิงบรรจบกันได รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติในระบบอัตราเงินเดือนและ
บํานาญ
4) ขจัดการเลือกปฏิบัติตอผูหญิงในทุกรูปแบบ และใหอํานาจผูหญิงโดยสงเสริมเสรีภาพดานเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการมีสวนรวมในดาน
สังคมและการเมือง

2) ทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี
8. รับรองคุณภาพชีวิตในทุกชวงวัย รวมทั้งการอยูไดโดยลําพังตนเอง, สุขภาพและความเปนอยูที่ดี
สุขภาพที่ดีเปนปจจัยหลักอยางหนึ่งที่จะรองรับความเปนอยูที่ดีทางดานรางกาย, จิตใจ, สังคมและจิต
วิญญาณ รวมทั้งคุณภาพชีวิตในขณะวัยสูงอายุ (Phillips, 2000; Phillips and Chan, 2002; Chi, Mehta
and Howe, 2001)
แนวทางที่มีการปฏิสัมพันธของภาคสวนตาง ๆ ตลอดชีพชั่วชีวิตในดานสุขภาพและความเปนอยูจะ
เปนวิถีทางที่ดีที่สุดที่จะรับรองใหผูสูงอายุรุนปจจุบันและอนาคตมีสุขภาพดีและตื่นตัว วิถีทาง
ดังกลาวควรระบุเรื่องปจจัยดานสุขภาพ รวมทั้ง ปจจัยดานความประพฤติ, เศรษฐกิจสังคมและ
สภาพแวดลอม นโยบายควรมุงที่การลดปจจัยเสี่ยงหลักที่เปนที่มาของโรคภัยหลักและเพิ่มปจจัยที่
คุมครองสุขภาพตลอดชีวิต รวมทั้งจัดใหมีการเขาถึงบริการใหการดูแล
ในขณะที่ บางประเทศในภู มิ ภาคมุงมั่น ที่จ ะจัด บริการดูแ ลสุขภาพขั้ น พื้นฐานใหพอเพีย งสํ าหรับ
ประชากรทั้งหมด ก็ยังมีประเทศไมนอยที่หันมาใหบริการดูแลสุขภาพเบื้องตนในฐานะเปนทางเลือก
ที่ดีกวาในการปรับปรุง คงไวและจัดการสุขภาพของประชาชน รวมทั้งในผูสูงอายุชายและหญิง ในผู
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ที่มีอายุ โรคที่ไมติดตอหรือโรคเรื้อรังกลายมาเปนสาเหตุหลักของความเจ็บปวย, ทุพพลภาพและ
เสียชีวิต โรคที่ไมติดตอสวนใหญจะถูกจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ จากวิธีที่ตองเสียคาใชจายคือ
โดยภาคที่ใหบริการดูแลสุขภาพเบื้องตน
การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
1) สงเสริมนโยบายและแผนงานที่สนับสนุนใหผูสูงอายุมีความตื่นตัวอันเปนขั้นตอนในการสรางโอกาสดานสุขภาพ, การมีสวนรวมและความ
มั่นคงที่จะสนับสนุนคุณภาพชีวิตเมื่อมีอายุไดอยางดีที่สุด
2) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตดานสุขภาพและการเขาสูวัยสูงอายุ ดวยมาตรการเชนสงเสริมอาหารดี, ลักษณะการใชชีวิตที่ถูกสุขลักษณะ และ
หลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง
3) รับรองใหเกิดแผนงานดูแลสุขภาพแบบตอเนื่องโดยคํานึงถึงระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเปนหลัก รวมทั้งการดูแลสุขภาพในทองถิ่น, การให
ความรูดานสุขภาพ, การสงเสริมสุขภาพ, การหลีกเลี่ยงโรคติดตอและมีการสงตอรายละเอียดในการตองสงเขารักษาตอในโรงพยาบาลและ
บริการดูแลสุขภาพอื่น ๆ
4) พัฒนาระบบการใหการดูแลชั้นตนที่เหมาะสมกับอายุรวมกับระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในปจจุบัน รวมทั้ง บริการการใหการดูแลชั้นตนที่
เขาถึงไดทั้งสถานที่และดานการเงิน รวมถึงปจจัยอื่น ๆ อาทิ การใหความรูดานสุขภาพ, การสงเสริมสุขภาพ, การหลีกเลี่ยงโรคติดตอและมี
การสงตอรายละเอียดในการตองสงเขารักษาตอในโรงพยาบาลและบริการดูแลสุขภาพอื่น ๆ
5) สนับสนุนใหมีการฝกอบรมและอาสาสมัครดานสาธารณสุข

9. เสริมสรางใหมีสุขภาพที่ดีและการดูแลในระยะยาว
โดยเหตุที่ปรากฏสถิติประชากรผูสูงอายุเพิ่มจํานวนขึ้นผนวกกับยังขาดการวางแผนอยางเพียงพอดาน
จัดที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมทําใหงานจัดและพัฒนาดานใหการดูแลระยะยาวเปนงานทาทายที่
เรงดวนในหลายประเทศในเอเซีย-แปซิฟก อยางไรก็ดี ระบบการดูแลระยะยาวในหลายสวนของ
ภูมิภาคนี้ยังไมเติบโต ซึ่งเปนเพียงการดูแลที่บานที่แตกแขนงยอย และการดูแลของทางการแบบจํากัด
และดูแลที่บานและชุมชนโดยที่ผูสูงอายุมีความสมัครใจ การดูแลผูสูงอายุที่ตองพึ่งพาผูอื่น สวนใหญ
สมาชิกในครอบครัวทําหนาที่ดังกลาวดวยทรัพยากรในชุมชนที่มีนอย
จึงทําใหมีบอยครั้งที่ขาด
กลไกประกันคุณภาพและการบังคับใชกฎขอบังคับเพื่อสอดสองดูแลการดูแลในระยะยาวดังกลาว
(Phillips, 2000; Phillips and Chan, 2002, Chi, Mehta and Howe, 2001)
การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
1) ใหความเอาใจใสเปนพิเศษตอความตองการของผูสูงอายุที่อาศัยอยูในชนบทและทองถิ่นหางไกล หรืออยูตามลําพัง
2) ปรับปรุงใหเกิดการเขาถึงและการดูแลที่มีคุณภาพในระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ และพัฒนาระบบสนับสนุนทางสังคมเพื่อสงเสริมความสามารถ
ของครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุไดเองภายในครอบครัว
3) อนุมัติแนวทางจัดทําแผนที่เขาใจไดโดยคํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน อาทิ เพื่อนบานและอาสาสมัคร และความพยายามตรงที่จะพัฒนา
ความรวมมือระหวางหนวยงานและระหวางภาคสวนตาง ๆ การมีสวนในเชิงรุกขององคกรอิสระและภาคเอกชนก็มีความสําคัญในเรื่องนี้
4) จัดใหบริการดูแลในลักษณะรวมไวในฐานะเปนสมาชิกของสังคมนั้น ๆ อันจะสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถอยูตามฐานะของตนในชุมชนของ
ตนไดตราบนานเทานาน
5) สงเสริมความมีสุขภาพจิตรวมทั้งสุขภาพกายที่ดีในผูสูงอายุ
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3) กระตุนใหเกิดสภาพแวดลอมที่มีประสิทธิภาพและเอื้ออํานวย
10. ผูสูงอายุและครอบครัว
มีการตระหนักถึงความสําคัญของการสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชนตอผูสูงอายุอยางแพรหลาย
ตลอดภูมิภาคนี้ ((Phillips, 2000; Phillips and Chan, 2002, Chi, Mehta and Howe, 2001) แมวา
ความสามารถของครอบครัวที่จะดูแลสมาชิกสูงอายุของตนจะมีการปฏิบัติคอนนอยซึ่งเปนผลจากการ
อพยพของแรงงานเขาสูเมือง, การวางงาน และการปฏิรูปเศรษฐกิจ อันสงผลใหเกิดความกดดันภายใน
ครอบครัวก็ตาม ครอบครัวก็ยังคงเปนผูดูแลในชั้นตนของผูสูงอายุจํานวนมาก อยางไรก็ดี ผูสูงอายุ
จํานวนมากมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกทอดทิ้งใหอยูโดยลําพังและความเสี่ยงสูงในการเกิดความพิการ ซึ่ง
กําลังมีอัตราเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันกับที่ความสามารถของครอบครัวในการใหการดูแลลดนอยลง
ในขณะที่เสริมสรางระบบการสนับสนุนตามธรรมเนียมปฏิบัติใหเกิดความเขมแข็งและเกิดความ
ปรองดองของคนวัยตางๆ และความชวยเหลือผูสูงอายุที่ไมมีครอบครัวมีความสําคัญมาก ผลจากการ
สํารวจในป 2002 (พ.ศ. 2545) เกี่ยวกับผูสูงอายุที่ ESCAPจัดทําขึ้นกลับปรากฏวา การจัดใหบริการ
สนับสนุนดานผูดูแล อาทิ ดูแลที่บานสําหรับผูสูงอายุที่พักอาศัยอยูที่บาน และการอบรมการดูแล
ผูสูงอายุใหแกครอบครัวกลับถูกใหลําดับความสําคัญต่ําลง อยางไรก็ดี เพื่อใหครอบครัวและชุมชนทํา
การดูแลผูสูงอายุอยางตอเนื่อง การสนับสนุนจากรัฐและองคกรอื่น ๆ อยางแข็งขันจึงนับวามีความ
จําเปน
การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
1) ใชมาตรการเพิ่มความเขมแข็งใหเกิดการอยูกับครอบครัวและความปรองดองรักใครของคนวัยตาง ๆ
2) พัฒนาและ/หรือ ทําใหบริการในระดับชุมชนมีความเขมแข็งเพื่อสนับสนุนผูสูงอายุที่มีหรือไมมีครอบครัว และพัฒนาผูทําหนาที่ใหการดูแล
ในครอบครัว โดยทําใหความรับผิดชอบดูแลสามารถแบงปนกันในระหวางบุคคล, ครอบครัว, ชุมชน, องคกรอิสระ และรัฐบาลได

11. บริการสังคมและการสนับสนุนจากชุมชน
การดูแลผูสูงอายุในเงื่อนไขทั้งบริการดูแลในบานและการสนับสนุนจากชุมชนเปนหนึ่งในสิ่งเรงดวน
ที่สําคัญสําหรับผูสูงอายุในภูมิภาคนี้ (Phillips, 2000; Phillips and Chan, 2002, Chi, Mehta and Howe,
2001; Kwan and Lam, 2002) ความจําเปนของสิ่งเหลานี้จําตองใหเกิดมีขึ้นเพื่อการประสานรวมมือที่
มีประสิทธิภาพในหมูองคกรและหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่ใหบริการ งานที่มีความสําคัญไมยิ่ง
หยอนกัน คือการประเมิ นผลอย างถู ก ตองตอความตองการและการจัดบริ ก ารที่ เหมาะสมสํ า หรับ
ผูสูงอายุ นอกจากนี้ งานสําคัญอื่น ๆ ก็คือการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพของบริการที่จัดใหแก
ผูสูงอายุโดยเฉพาะ

16

การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
1) พัฒนาแผนงานสําหรับการประเมินผลความตองการที่จะทําใหเกิดความเขาใจ อันเปรียบเหมือนยามผูคอยเฝาใหผูสูงอายุไดรับการประเมิน
ความตองการจากคณะทํางานที่ใชระเบียบวิธีหลายลักษณะเพื่อใหเกิดการประเมินที่ทั่วถึง
2) จัดตั้งมาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพการดูแล โดยการจัดการดูแลที่เปนระบบ เนื่องจากมาตรการดังกลาวจําเปนที่รัฐจะตองมีบทบาทเชิงรุกใน
การจัดสูตรสําเร็จที่นาเชื่อถือสําหรับระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี ทั้งที่มีการเนนการตั้งขอบังคับและการบังคับใช
รัฐบาลก็ควรสนับสนุนใหเกิดความรับผิดชอบรวมกันเพื่อรับรองคุณภาพของผูใหบริการ, ตัวแทนผูใชบริการ (ผูสูงอายุ) และรัฐบาลเอง

12. การจัดที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย
หนึ่งในหลายงานทาทายที่หลายประเทศในภูมิภาคนี้เผชิญก็คือการจัดสภาพแวดลอมในการอยูอาศัยที่
เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุซึ่งจะเอื้อใหผูสูงอายุมีสวนรวมในชุมชนของตนอยางเต็มที่ ดวยเหตุนี้ การ
จัดที่อยูอาศัยที่ปรับปรุงโดยมีลักษณะที่ไมมีสิ่งกีดกั้นและมีรูปแบบที่สงเสริมตอผูสูงอายุจึงมีความ
จําเปน เพื่อทําใหครอบครัวสามารถดูแลผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ (Phillips and Yeh, 1999;
Phillips, 2000; Phillips and Chan, 2002, Chi, Mehta and Howe, 2001; Kwan and Lam, 2002)
โดยตระหนักถึงพัฒนาการที่รวดเร็วดานเทคโนโลยีและเศรษฐกิจบนรากฐานความรูที่สงผลใหเกิด
ชองวางของโลกดิจิตอลระหวางประเทศตาง ๆ รวมถึงชุมชน ผูสูงอายุควรจึงไดรับโอกาสและความ
สะดวกที่จะไดรับสิทธิประโยชนจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีดังกลาว
การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
1) ปรับปรุงการจัดที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมในการอยูอาศัยโดยเนนรูปแบบผสมผสานที่ปราศจากสิ่งกีดกั้น และมีลักษณะสงเสริมตอ
ผูสูงอายุโดยเนนเนนในชุมชน เพื่อใหผูสูงอายุสามารถอยูไดโดยลําพังอยางมีศักดิ์ศรี
2) สงเสริมการจัดสรรที่เทาเทียมกันสําหับการจัดที่อยูอาศัยใหประชาชนหรือในขอบเขตที่ทําไดเพื่อเปนการสนับสนุน “ใหผูสูงอายุอยูประจําที่”
ตามความตองการของผูสูงอายุแตละคน
3) จัดใหการฝกอบรมและโอกาสการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุในการใชเทคโนโลยีภายในชุมชนของตน

13. การดูแลและการสนับสนุนผูทําหนาที่ใหการดูแล
ในภูมิภาคนี้ มีการใหลําดับความสําคัญต่ําตอการสนับสนุนผูทําหนาที่ใหการดูแลไมวาโดยกลไกดาน
ใหการอบรม, สารสนเทศ, จิตวิทยา, เศรษฐกิจ, สังคมและกฎหมาย (Phillips and Yeh, 1999; Phillips,
2000; Phillips and Chan, 2002, Chi, Mehta and Howe, 2001) สิ่งนี้อาจนําไปสูการกีดกันบริการที่
ควรมีใหสําหรับผูทําหนาที่ใหการดูแล ซึ่งสวนใหญมักเปนผูหญิงและคูสมรสฝายหญิงที่เปนผูสูงอายุ
โดยผูปวยดวยเชื้อ HIV/เอดสที่มีแพรหลายทั่วไปในหลายประเทศในภูมิภาคนี้ไดถูกจัดรวมใหผูทํา
หนาที่ใหการดูแลเปนผูดูแลรับผิดชอบ รัฐบาลจึงตองใหความเอาใจใสมากขึ้นในการใหการดูแลและ
สนับสนุนโดยตรงแกผูทําหนาที่ในการดูแลเหลานี้
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การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
1) สงเสริมและจัดใหการสนับสนุนโดยตรงแกผูทําหนาที่ใหการดูแลของครอบครัว ในรูปความชวยเหลือหลัก, การลดภาษี, สงเคราะหดานจัดที่
อยูอาศัยหรือฝกอบรมในเรื่องการดูแลที่บานให และพัฒนาแบบรวมของการดูแลที่เปนระบบและการดูแลนอกระบบที่ทํากันเองภายในชุมชน
โดยมีการสงเสริมเพื่อชวยแบงเบาภาระการดูแลผูสูงอายุของสมาชิกในครอบครัว
2) สงเสริมและกระตุนแผนงานระดับชุมชนอันจะชวยและทําหนาที่เปนกลไกแบงเบาสําหรับสมาชิกและผูทําหนาที่ดูแลผูสูงอายุในครอบครัว
3) สงเสริมระบบใหการสนับสนุนแกผูทําหนาที่ใหการดูแลที่เปนผูสูงอายุและทําหนาที่ดูแลผูปวยเปนโรคเอดส, เด็กกําพราเพราะบิดามารดาเปน
เอดส และผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับผูปวยเอดส

14. พิทักษสิทธิ์ของผูสูงอายุ
เปนที่ตระหนักวาการละเลย, ลอลวงและกระทําละเมิดตอผูสูงอายุมีในหลายรูปแบบ ไมวา ดานรางกาย,
เพศ, จิตใจ, อารมณและดานการเงิน (Phillips, 2000; Phillips and Chan, 2002)
เราจึงจําเปนตองตระหนักถึงสิทธิของผูสูงอายุในฐานะเปนกลุมผูบริโภคสําคัญที่มีความตองการ
โดยทั่วไป, มีสิทธิประโยชนและสิทธิพิเศษ ที่จะไดรับสินคาและบริการที่เหมาะสม
การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
1) ดําเนินมาตรการเชิงรุกในการรองรับใหผูสูงอายุไดเขาถึงสารสนเทศเกี่ยวกับสิทธิของตน
2) คํานึงถึงความตองการของผูสูงอายุตอรูปแบบผลิตภัณฑและการสงมอบสินคาและบริการ
3) เนนย้ําดานความเหมาะสมของบริการ และควรตระหนักถึงสิทธิในการเลือกของผูสูงอายุวาเปนสิ่งจําเปนและมีสิทธิพิเศษ
4) อํานวยความสะดวกและวางกฎการพัฒนาตลาดโดยจัดใหมีการคุมครองที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการใชผูสูงอายุเปนเครื่องมือ
5) ดําเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อตอสูกับการเลือกปฏิบัติ, ลอลวง และกระทําละเมิดตอผูสูงอายุ

4) การปฏิบัติและติดตามผล
15. กลไกแหงชาติสําหรับงานดานผูสูงอายุ
จําเปนจะตองมุงเนนใหรัฐและองคกรระดับประเทศอื่น ๆ มีบทบาทหลักผลักดันใหการปฏิบัติงาน
ดานผูสูงอายุสัมฤทธิ์ผล
หลายประเทศในภูมิภาคไดพัฒนานโยบายแหงชาติ, แผนปฏิบัติหรือกฎหมายวาดวยผูสูงอายุ สําหรับ
ประเทศที่อนุมติแผนแหงชาติวาดวยการดําเนินงานดานผูสูงอายุเพื่อปฏิบัติตามแนวทางในแผนมาเกา
วาดวยผูสูงอายุในเอเซียและแปซิฟก และแผนงานระหวางประเทศกรุงแมดริด วาดวยการดําเนินงาน
ดานผูสูงอายุ
ความทาทายก็คือการปฏิบัติตามแผนงานของประเทศตนและหาวิธีที่จะเอาชนะ
อุปสรรคในเรื่องทรัพยากร, ความรู, ความเชี่ยวชาญ และอื่น ๆ สําหรับประเทศที่ยังมิไดพัฒนาแผน
แหงชาติวาดวยผูสูงอายุ ก็ควรที่จะตองดําเนินการพัฒนาแผนดังกลาวโดยทันที
การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
1) วางกรอบงานที่เปนระบบและเขาใจไดระดับชาติ เพื่อรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ และทําวิจัยเพื่อแยกแยะสภาวการณและความตองการ
ของผูสูงอายุ รวมทั้งสิทธิเผื่อเลือก และลําดับความสําคัญสําหรับนโยบายการปฏิบัติเกี่ยวกับผูสูงอายุ
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2)
3)

4)
5)

กระตุนการใชวาระจากงานวิจัยดานผูสูงอายุสําหรับศตวรรษที่ 21 ที่รับรองในที่ประชุม ณ เมืองวาเลนเซีย และไดนําเสนอตอที่ประชุมสมัชชา
โลกครั้งที่สองวาดวยผูสูงอายุในฐานะเปนแนวทางสูการจัดทําสูตรสําเร็จของกรอบงานวิจัยแหงชาติ
สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรอิสระ, สมาคมผูสูงอายุและภาคอื่น ๆ ของเอกชนในการปฏิบัติตามแผนงานของภูมิภาคและระหวางประเทศ
วาดวยผูสูงอายุ ดวยการใหองคกรเหลานี้มีสวนในการทบทวนนโยบายและแผนงานแหงฃาติ รวมทั้งการปฏิบัติแผนแหงชาติ ในขณะที่ควร
กระตุนภาคเอกฃนในการรับรองหรือมีสวนรวมในโครงการและแผนงานหลัก
จัดตั้งตัวบงชี้/เครื่องบงชี้เพื่อวัดผลกระทบของการปฏิบัติแผนเพื่ออํานวยความสะดวกใหรัฐและหนวยงานภาคปฏิบัติแหงชาติอื่น ๆ ในการ
ปฏิบัติตามนโยบาย/แผนงาน
พัฒนามาตรการในประเทศที่ยังไมมีนโยบายหรือแผนงานแหงชาติวาดวยการดําเนินงานดานผูสูงอายุ ซึ่งจะชวยใหเกิดการตรวจสอบอยางเปน
ระบบสําหรับการปฏิบัติตามแนวทางของตนในงานดานผูสูงอายุ

16. ความรวมมือระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคนี้มีความเปลี่ยนแปลงอยางมากในสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทั้งที่
มีความหลากหลายดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค ประชากรสูงอายุยังคงเปนงาน
ทาทายรวมที่ทุกประเทศเผชิญอยู ความรวมมือระดับภูมิภาคและระดับนานาประเทศจะเอื้อใหเกิด
การแลกเปลี่ยนสารสนเทศและประสบการณในหมูรัฐบาล และหุนสวนในการพัฒนาประเทศ
เหลานั้น เพื่อปฏิบัติแผนงานดานผูสูงอายุ และจัดการดานประชากรสูงอายุอยางไดผล
การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
1) สงเสริมความรวมมือระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนขบวนวิธีการปฏิบัติระดับประเทศ
2) เอื้อใหเกิดความรวมมือที่มีระเบียบวิธีหลายลักษณะและมีความสัมพันธของภาคตาง ๆ ใหมากขึ้นในหมูองคกรที่เกี่ยวของในภูมิภาค
3) สงเสริมการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและประสบการณเกี่ยวกับผูสูงอายุระหวางประเทศ ดวยการมีสวนรวมในกิจกรรมระดับภูมิภาคยอย, ระดับ
ภูมิภาคและระหวางภูมิภาค รวมทั้งความรวมมือจรดภูมิภาค
4) สงเสริมการรวมกฎหมายเกี่ยวกับผูสูงอายุเขาไวในนโยบาย, แผนงานและการประชุมของหนวยงานระดับภูมิภาคที่เกี่ยวของทั้งหมด
5) กระตุนองคการและหนวยงานของสหประชาชาติ และองคกรระหวางประเทศอื่น ๆ ในการจัดทํา และ/หรือทําใหกฎหมายที่มุงดานผูสูงอายุ
เกิดความเขมแข็ง, จัดกิจกรรมฝกอบรม และสนับสนุนใหเกิดการมุงเนนใหวาระผูสงู อายุเปนแนวทางหลักในนโยบายและแผนงานการพัฒนา
6) เสริมใหบทบาทของ ESCAP เขมแข็งในฐานะเปนจุดศูนยกลางระดับภูมิภาคของสหประชาชาติเกี่ยวกับงานผูสูงอายุและสงเสริมบทบาทของ
ESCAP ในการจัดใหความชวยเหลือดานเทคนิคและบริการใหคําแนะนํา รวมทั้งประสานงานกับกิจกรรมระดับภูมิภาคดานผูสูงอายุ
7) สนับสนุนให ESCAP ทําการทบทวนการปฏิบัตินโยบายแหงชาติวาดวยผูสูงอายุและการปฏิบัติตามแผนระหวางประเทศและความเห็นระดับ
ภูมิภาคเกี่ยวกับงานดานผูสูงอายุ เปนประจํา ตามที่กําหนดไวในแผนมาเกาวาดวยการดําเนินงานดานผูสูงอายุในเอเซียและแปซิฟก โดยวิธี
สํารวจเพื่อตรวจสอบระดับภูมิภาคและในที่ประชุม
8) สนับสนุน ESCAP ในบทบาทเปนองคกรที่สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาขายงานระดับภูมิภาคดานผูสูงอายุ
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ตอน 2 การทบทวนและประเมินผล : ผลักดันแนวทางการมีสวนรวม
2.1. งานวิจัยแบบมีสวนรวมคืออะไร (คําจํากัดความ, วิธี, ผูมีสวนรวมที่เปนกลุมเปาหมาย)
¾ งานวิจัยแบบมีสวนรวม หมายถึงการมีสวนรวมของผูมีสวนสําคัญในทุกระดับของการปฏิบัติ
¾ ควบคุมใหผูมีสวนสําคัญรวมในขบวนการตัดสินใจและทรัพยากร
¾ ทําใหเกิดสถาบันการตัดสินใจแบบกระจายศูนย เพื่อใหการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝายกลาย
มาเปนองคประกอบอยางหนึ่งในขบวนการพัฒนา
การมีสวนรวม ก็คือ การที่การเขามีสวนของคนกลุมตาง ๆ (ที่ถือวาเปนผูมีสวนสําคัญ)ในกิจกรรมดาน
การพัฒนากลายมาเปนลักษณะสําคัญของงานพัฒนาสวนใหญ การมีสวนรวมนี้อาจมีหลายรูปแบบ
และอาจเปลี่ยนจากการแบงปนสารสนเทศตามธรรมดา มาเปนการระดมความคิดเห็นของมวลชน
เพื่อใหเกิดความเปนหุนสวนที่สมบูรณซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะของกิจกรรมและลักษณะของผูมีสวน
สําคัญ
ขอดีของแนวทางนี้มีดังนี้
¾ ทําใหรวมผูสูงอายุ (ผูมีสวนสําคัญในชั้นตน) เขาไวและผนวกพวกเขาเขาเปนหนึ่งในผูมีสวน
สําคัญในชั้นที่สองตอไป
¾ ทําใหมีการจัดสารสนเทศที่มีคุณภาพเพื่อใชประกอบขอมูลสถิติและอื่น ๆ ได ฉะนั้นจึงเกิดการ
ขยายแหลงสารสนเทศที่มีอยูในการทํารางนโยบาย
¾ ทํ า ให เ กิ ด สารสนเทศเกี่ ย วกั บ นโยบายเมื่ อ ไม ป รากฏสถิ ติ ห รื อ ข อ มู ล อื่ น ๆ หรื อ ไม ส ามารถ
รวบรวมไดจากการสังเกตการณระยะสั้น ๆ
¾ เอื้อตอการจัดตั้งลําดับความสําคัญสําหรับนโยบายและแผนงานที่สงผลตอสิทธิประโยชนและ
ความตอ งการของประชาชน และสํา หรับ นโยบายและแผนงานที่ จ ะนํา มาปรั บ ใชอี ก ครั้ง
หากจําเปน โดยเปนผลที่ไดจากการตรวจสอบและประเมินผล
¾ เปนการใหอํานาจผูมีสวนสําคัญฝายตาง ๆ รวมทั้งผูสูงอายุ
¾ ชวยรองรับความสําเร็จและการคงรักษาไว
¾ จัดใหโอกาสสําหรับทุกคนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ถูกแบงแยกออกหรือถูกตีกรอบใหสามารถระบุ
ความตองการและเงื่อนไขของตนได
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ความแตกตางที่เห็นไดชัดระหวางการตรวจสอบและประเมินผลรวมกันของภาคสวนตาง ๆ กับวิธี
ตรวจสอบและประเมินผลตามที่เคยถือปฏิบัติ ก็คือ
¾ เกี่ ย วกั บ ผู ซึ่ ง วางแผนและจัด ขบวนวิ ธีก าร วิ ธีต ามธรรมเนี ย มปฏิบั ติมี พื้น ฐานส ว นใหญ ต าม
แนวคิดของผูจัดการอาวุโสหรือผูเชี่ยวชาญภายนอก ในขณะที่วิธีที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมกันจะมี
พื้นฐานสวนใหญตามแนวคิดของประชาชนในทองถิ่น เจาหนาที่ในโครงการและผูมีสวนสําคัญ
อื่น ๆ
¾ สําหรับบทบาทของผูมี สวนในชั้น ตน (คือผูสูงอายุ) ผูมีสวนสําคัญในชั้ นตนจะเป นผู ใ ห
รายละเอียดเทานั้น แตผูมีสวนสําคัญในชั้นตนในวิธีที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมกันจะทําหนาที่
ออกแบบและปรับวิธี, รวบรวมและวิเคราะหขอมูล, แบงปนสิ่งที่คนพบและผลักดันสูการปฏิบัติ
¾ ระดับความสําเร็จของวิธีที่ถือปฏิบัติตามธรรมเนียมจะขึ้นอยูกับนิยามภายนอกและมีพื้นฐานหลัก
ตามตัวบงชี้/เครื่องบงชี้ที่ใชวัดระดับความสําเร็จ ในขณะที่วิธีแบบทุกภาคสวนมีสวนรวมกันนั้น
จะขึ้นอยูกับตัวบงชี้ที่นิยามภายในและการตัดสินใจรวมกันที่มีจํานวนมากขึ้น
วิธีแบบมีสวนรวมซึ่งมีความสําคัญ ก็คือ สารสนเทศและการคงความเปนหุนสวนของผูมีสวนสําคัญ
ไว ซึ่งไดแก
¾ ความพึ่งพิงซึ่งกันและกันในการแบงปนความเสี่ยง, ความรับผิดชอบ, ทรัพยากร, ศักยภาพและ
สิทธิประโยชน
¾ ทํางานรวมกันภายใตขบวนวิธีรวมกันตัดสินใจและแกปญหารวมกัน
¾ หุนสวนเกิดจากความสมัครใจตามที่ไดเลือกโดยไมเปนขอบังคับและการบังคับ
¾ รวมจํานวนผลงานของหุนสวนที่ทํารวมกันจะเติบโตมากกวาผลของหุนสวนที่ทํางานโดยแยก
ลําพัง
¾ แบงปนศักยภาพและทรัพยากร
ผูมีสวนรวมซึ่งเปนกลุมเปาหมายในขั้นตอนการทบทวนและประเมินผลแผน SIS ควรตองรวมผูมี
สวนสําคัญหลักทั้งปวง อันไดแก
¾ ผูสูงอายุ
¾ ครอบครัวของผูสูงอายุ
¾ องคกรอิสระที่ทํางานกับผูสูงอายุ
¾ หนวยงานรัฐ อาทิ ดานการเงิน, สาธารณสุข, ที่รับผิดชอบงานเฉพาะสําหรับคนเพศตาง ๆ และ
การเคหะ
¾ สถาบันลําดับ 3
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¾
¾
¾
¾

องคกรภาคเอกชน รวมทั้งภาคธุรกิจ
องคกรอิสระระหวางประเทศ
สื่อ
หนวยงานของสหประชาชาติ

การทํางานรวมกับผูมีสวนสําคัญทั้งหมดจะชวยรองรับใหกฎหมายเกี่ยวกับการมีประชากรเขาสูวัย
สูงอายุหรือผูสูงอายุในทุกดานสามารถตราขึ้นอยางเหมาะสมและเปนที่เขาใจได วิถีทางผลักดันจะ
เกิดขึ้นในระดับตาง ๆ โดยผูมีสวนสําคัญกลุมตาง ๆ จะมีสวนดวย ทั้งนี้ควรรวมใหผูมีสวนสําคัญ
ทั้งหมด หรือใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไดเขามีสวน สมาชิกแตละคนขององคกรและชุมชนที่สามารถ
เขามีสวนในระดับรากหญา ในกรณีที่มีแนวโนมวาผูนําทองถิ่นนั้นเปนผูแทนกลุมผลประโยชนตาง ๆ
และผูแทนขององคกรอิสระ หรือ CBO (องคกรชุมชน) นั้นควรมีสวนรวมโดยเฉพาะผูสูงอายุในการ
รางนโยบาย ตรวจสอบและประเมินผล
ระดับการปฏิบัติของเจาพนักงานรัฐจะกําหนด วา ขบวนวิธีนั้นทํางานไดดีเพียงใด ทิศทางและการ
สนับสนุนบางอยางจากระดับสูงนั้นมีความสําคัญยิ่ง ทั้งนี้รัฐบาลแหงชาติควรสนับสนุนขบวนวิธีการ
ดังกลาว โดยไมตองกํากับการอันจําเปนใด ๆ รัฐควรเปดรับความคิดและความประสงคตาง ๆ ไวเปน
แนวทางหลักของกฎหมายผูสูงอายุ โดยบรรจุเขาไวในทุกดานของนโยบาย องคกรจากการเลือกหรือ
แตงตั้งที่มีอยู จะมีความสําคัญยิ่งในการกระตุนและธํารงใหขบวนวิธีการนั้นคงอยู
ฉะนั้น สิ่งจําเปนประการแรกที่จะหารือคือ ทางใดจะเปนวิถีทางในการผลักดัน วิถีทางในการผลักดัน
นั้น มีคําจํ ากั ดความถึงขบวนวิ ธีในการมีสว นรว มที่มีช องทางเปดเพื่อตอยอดให เ กิดทางรว มและ
เชื่อมโยงกิจกรรมระดับทองถิ่น และระดับชาติกับองคกรรัฐบาลระหวางประเทศประจําภูมิภาคใน
สังกัดสหประชาชาติและขบวนวิธีของทั่วโลกในการทบทวนและประเมินผล วิถีทางผลักดันจะ
หาทางรวมผูมีสวนสําคัญที่เกี่ยวของทุกฝายเขาไว (รัฐบาลและสังคมโดยรวม) ในระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศในขบวนวิธีการตรวจสอบ กลาวโดยทั่วไป วิถีทางนี้มีประโยชนมากมายไดแก
• ทําใหรวมผูสูงอายุและนําใหพวกเขารวมกับผูมีสวนสําคัญอื่น ๆ ทําใหบุคคลเหลานี้สามารถ
แสดงขอคิดเห็นของตนในการจัดทําสูตรสําเร็จสําหรับนโยบาย
• ทําใหไดรับขอมูลจํานวนมากที่จะใชประกอบขอมูลดานสถิติและอื่น ๆ เปนการขยายแหลงขอมูล
สําหรับผูรางนโยบาย
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• ใหรายละเอียดที่เกี่ยวของกับนโยบายเมื่อไมปรากฏสถิติหรือขอมูลอื่น ๆ หรือไมสามารถรวบรวม
ไดในการสังเกตการณระยะสั้น ๆ
• เอื้อตอการจัดลําดับความสําคัญสําหรับนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชนและความ
ตองการของประชาชน และจัดลําดับความสําคัญของนโยบายและแผนงานที่จะนํามาปรับใชอีก
ครั้ง หากจําเปน ใหสอดคลองกับผลที่ไดมาจากการตรวจสอบและประเมินผล
• จัดใหโอกาสสําหรับทุกคนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ถูกแบงแยกหรือถูกจํากัดใหระบุความตองการ
และเงื่อนไขของตนได
2.2. ทําไมตองจากระดับลาง?
ดังนั้น วิถีทางจากระดับลางจึงแตกตางจากวิถีทางที่เราถือปฏิบัติกันมาในแงที่วาเปนการจับคนมารวม
ไวในศูนยกลางในขบวนวิธีตรวจสอบและประเมินผล วิถีทางจากระดับบนสูลางที่ถือปฏิบัตินั้นมี
ลักษณะที่รัฐโนมนําเปนสวนใหญ ในขณะที่บริการดานบริโภคเปนไปตามอุปสงคของผูบริโภค
เสียงของผูสูงอายุเองมักจะถูกกลืนหายไปในขบวนวิธีการแบบนี้ แมวาปจจุบันกลุมปฏิบัติงานของ
ผูสูงอายุจะมีสิทธิมีเสียงเพิ่มขึ้นก็ตาม (Phillips and Chan, 2002)
ดังนั้น วิถีทางจากระดับลางจึงเปนขบวนวิธีการแบบมีสวนรวม อยางไรก็ดี วิถีทางตามที่ปฏิบัติกันมา
บางอยาง อาทิ การสํารวจและสํารวจสํามะโนประชากรก็ยังสามารถใหสารสนเทศที่มีคุณคาอยู โดย
ควรจะเสริมดวยวิธีจากระดับลางขึ้นบนเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมที่รัฐจะตรวจสอบและประเมินผลได
อยางถูกตองสมบูรณตามความเปนจริง (รายละเอียดเพิ่มเติมของวิถีทางจากระดับลางขึ้นบนของการมี
สวนรวมที่ใชสําหรับการทบทวนและประเมินผล จะไดระบุรายละเอียดในตอไปนี้และในตอนที่ 3
ของเอกสารนี้)
ดังนั้นแนวทางเหลานี้จึงถูกพัฒนาเพื่อชวยใหรัฐ (และสังคม) ใชวิถีทางจากระดับลางของการมีสวน
รวมในขบวนวิธีการทบทวนและประเมินผล เปนที่หวังกันวารัฐจะจัดผูรางนโยบายและผูจัดการแผน
โดยมีการตรวจทบทวนกับแผน SIS และวิถีทางแบบการมีสวนรวม ซึ่งอาจใชและปรับในระดับ
ทองถิ่นและระดับชาติ นโยบายและแผนงานเหลานี้จะชวยในการจัดกระบวนขั้นตอนการตรวจสอบ
และประเมินผลแหงชาติ
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การตรวจสอบและประเมินผลเปนขบวนวิธีที่ตอเนื่องซึ่งอาจดําเนินการโดยรัฐและภาคเอกชนเพื่อ
ประเมินความคืบหนาในการปฏิบัติแผน SIS แนวทางเหลานี้เปนสวนหนึ่งของขบวนวิธีการที่ทุกภาค
สวนมีสวนรวม ผูปฏิบัติงานภาครัฐและภาคเอกชนอาจพบเครื่องมือที่จะใชตรวจสอบและปรเะเมิน
ผลที่แตกตางกันแตมีประโยชนสําหรับการปฏิบัติและตรวจสอบแผน SIS ในระยะตาง ๆ
แมวาแนวทางเหลานี้จะมีวัตถุประสงคเพื่อใชในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ แตขบวนวิธีทบทวน
และประเมินผลแผน SIS ยอมจะเกิดขึ้นตามมาในระดับภูมิภาคและระดับนานาประเทศดวย ในระดับ
ภูมิภาค คณะกรรมการประจําภูมิภาคแหงสหประชาชาติกําลังวางแผนปรับปรุงและเอื้อใหเกิดการ
แบงปนและแลกเปลี่ยนสารสนเทศและประสบการณเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีตรวจสอบ โดยการประชุม
จัดขายงานและอื่น ๆ ในระดับนานาประเทศ ความพยายามเนนถึงความชวยเหลือสําหรับการปฏิบัติ
และทบทวนระดับประเทศดวยวิธีสนับสนุนดานการเงินและเทคนิคในการจัดเก็บรวบรวมสารสนเทศ
และขอมูล, จัดสถาบัน, เผยแพรวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด และฝกอบรมผูปฏิบัติงานภาครัฐและเอกชนที่มี
สวนในการตรวจสอบและประเมินผล
2.3. การรวบรวมและจัดการขอมูลที่รวบรวมมาจากทุกระดับ
การดําเนินการทบทวนและประเมินผลควรถือเปนการพัฒนาที่ตองทําควบคูกันมากกวาจะถือเปน
ขั้นตอนตามลําดับ และควรรวมไวในกลไกตอบสนองเพื่อใหนโยบายสามารถปรับไดเมื่อจําเปน
วิถีทางดังกลาวเนนขบวนวิธีที่เปนวัฏจักร ซึ่งสิ่งที่ไดจากระดับทองถิ่น/ระดับจังหวัดที่บรรจุเขาไวใน
นโยบายและการปรับนโยบาย จะถูกกลั่นกรองกลับไปสูระดับทองถิ่นอีกครั้งหนึ่ง วิถีทางจากระดับ
ลางสูบนของการมีสวนรวมจะดําเนินการดวยขั้นตอนตอไปนี้ ในระดับตางๆของการปกครอง (ระดับ
ทองถิ่น, จังหวัดและระดับประเทศ) ที่แตละสวนมีงานประจําตองดําเนินการตามขั้นตอนสี่ประการ
ดังนี้
¾ การสนับสนุน/เพิ่มความรู
¾ เก็บรวบรวมสารสนเทศ
¾ กลั่นกรองรายละเอียดระดับทองถิ่นไวเปนวาระในนโยบาย และ
¾ ปรับนโยบายและแผนงานเพื่อใหสอดคลองกับขอสรุปและขอเสนอแนะที่ไดจากการทบทวนและ
ประเมินผล
¾ ระยะที่ 1 การสนับสนุน/เพิ่มความรู
ขบวนวิธีการทบทวนและประเมินผลควรเริ่มด วยการใหความรูแ กประชาชนในทองถิ่ นทั้ งหมด
เกี่ยวกับแนวทางตามเสนอในแผน SIS เพื่อใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในกิจกรรมตรวจสอบ
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และประเมินผล กอนอื่น ประชาชนจะตองไดรับทราบสาระของแผนปฏิบัติการกอน เปาหมายสูงสุด
ของระยะเริ่มตนก็คือ เพื่อแจงใหผูสูงอายุ ในฐานะเปนผูมีสวนสําคัญในชั้นแรก ทราบถึงสิทธิและ
หนาที่ รวมทั้งโอกาสที่จัดใหแกตนตามแผน SIS และเพื่อใหเกิดความสํานึกในความเปนเจาของใน
ระดับทองถิ่นสําหรับการปฏิบัติและติดตามผล ในชั้นแรกรัฐบาลแหงชาติควรกระตุนเชิงรุกใหผูมี
สวนสําคัญระดับแรกแสดงทัศนะและความคิดเห็นของตนตอนโยบายที่มีอยูและวิธีตามที่ระบุไวใน
นโยบายโดยเปนไปตามความตองการของบุคคลเหลานั้น
กระตุนและผลักดันดวยการจัดใหสารสนเทศ, การใหความรูและกิจกรรมดานการสื่อสารอาจชวยให
ผูสูงอายุเขาใจวาพวกตนมีบทบาทสําคัญในวิถีทางจากระดับลางสูบนและทราบความสําคัญของความ
คิดเห็นของตนที่มีตอการจัดทําสูตรสําเร็จนโยบาย
¾ ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมสารสนเทศ
การเก็บรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวของนับเปนแกนของขบวนวิธีการตรวจสอบและประเมินผล หัวใจ
ของวิธีการแบบมีสวนรวมก็คือการรับฟงผูมีสวนสําคัญและใหโอกาสพวกเขาแสดงทัศนะขอคิดเห็น
เปนระยะ สิ่งนี้จะเอื้อใหเกิดรูปแบบสารสนเทศที่ใชไดทันที ซึ่งเปนสารสนเทศซึ่งมีจํานวนมากพอ
และสามารถใชประกอบการตรวจสอบไดอยางครอบคลุมเพียงพอ
การรวบรวมสารสนเทศปฐมภูมิอาจตองดําเนินการระดับทองถิ่น (ชุมชน, หมูบาน, จังหวัด, ฯลฯ)
สารสนเทศอาจถูกรวบรวมภายในกลุมที่มุงเนนตามปกติ อันประกอบดวยผูสูงอายุ, อาสาสมัครบริการ
สวนหนา, กลุมผูใชบริการ, ผูทําหนาที่ใหการดูแลในครอบครัว, อาสาสมัครสูงอายุ และผูให
สารสนเทศที่มีประโยชนอื่น ๆ ทั้งหมด เพื่อใหทราบวาบุคคลเหลานี้รับทราบถึงนโยบายนั้นไดมาก
นอยเพียงใด การสนองตอบตามกําหนดเวลาตอมติองคกรระดับชาติเปนสิ่งจําเปนในการตรวจสอบ
และประเมินผลในระดับประเทศ กลุมผูตรวจการ อาทิ คณะกรรมการประสานงานจังหวัด อาจจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อตรวจสอบผลกระทบของนโยบายและแผนงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับผูสูงอายุ ขบวนวิธีการ
ตรวจสอบควรมีการจัดรูปแบบ โดยคํานึงถึงประโยชนของกลุมในระดับชุมชนหรือองคกรที่มีอยู และ
ใหบุคคลทุกวัยมีสวนรวม การสํารวจยอยโดยใชตัวอยางที่เปนตัวแทนกลุม ควรนํารายละเอียดที่ได
ระดับทองถิ่นที่มีความนาสนใจมาพิจารณาประกอบ
รายละเอียดที่ไดมาจากแหลงตาง ๆ เกี่ยวกับผูสูงอายุ และการสนองตอบตอนโยบายที่เกี่ยวของ,
เนื้อหาของรายละเอียดในการประเมินผลแผน SIS จําเปนตองมีลักษณะหลายแงมุมมากกวาจะสรุปให
เปนเพียงวิธีการเดียว
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¾ ระยะที่ 3 กลั่นกรองขอมูลที่ไดจากระดับทองถิ่นเพื่อบรรจุไวในรายละเอียดที่เกี่ยวของของ
นโยบาย
สารสนเทศที่เกี่ยวของเหลานี้ที่รวบรวมในระดับทองถิ่นและจังหวัด จะถูกสงผานไปยังเจาพนักงานรัฐ
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ มีความสําคัญที่รัฐจะตองกําหนดกระบวนวิธีการนี้ใหชัดเจนวาจะ
ดําเนินการไดอยางไร กฎขอบังคับ, การตรากฎหมาย, ธรรมเนียมนิยม, ขายงาน, การเปนภาคีของคน
กลุมยอย, การอุปถัมภ, ความเชื่อมั่นในระบอบการเมืองและโครงสรางทางระบบราชการลวนกอรป
กันขึ้นเปนองคประกอบที่ซับซอนและมีความผันแปร ซึ่งเราสามารถจัดสารสนเทศ/รายละเอียดเหลานี้
เปนชองทางใหสอดรับกัน
การใชวิถีทางจากระดับลางสูบน รัฐจะตองสามารถกลั่นกรองขอมูลที่ไดมาจากการหารือระดับ
ทองถิ่นไวเปนวาระที่เกี่ยวกับนโยบายซึ่งมีความหมายมากในระดับประเทศหรือระดับนานาประเทศ
เนื่องจากสารสนเทศไดมาจากทองถิ่นไปยังอําเภอและไปยังระดับประเทศและระดับภูมิภาค จึง
จําเปนตองใชความพยายามเพื่อจําแนกประสบการณที่เกี่ยวของและรางเปนแนวทางสําหรับนโยบาย
ขบวนวิธีกลั่นกรองก็คือการจัดลําดับความสําคัญของขอมูลจํานวนมากที่มีประโยชนที่รวบรวมไดจาก
ระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
ฉะนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญที่การกลั่นกรองสารสนเทศที่ไดมาจะเกิดขึ้นในทุกระดับของขบวนวิธีการ จึง
จําเปนที่จะตองมอบหมายใหองคกรเฉพาะหรือทําหนาที่ดานดังกลาวมีสวนในขั้นตอนการตรวจสอบ
และประเมินผล อนึ่ง ภายใตวิธีการมีสวนรวมจากระดับลางสูบน ประเทศอาจตองการตรวจสอบการ
ปฏิบัติแผน SIS โดยอาศัยตัวบงชี้/เครื่องวัดผล แผนSIS อางอิงถึงการเก็บขอมูลและการพัฒนาตัว
บงชี้/เครื่องวัดผลเพื่อใหไดรายละเอียดที่ถูกตองมากขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ตามที่ระบุ
ไวในแผน SIS ไดใหรายละเอียดและวิธีการใชเครื่องมือในการประเมินผล อาทิตัวบงชี้ที่มีความสําคัญ
ซึ่งมีความจําเปนในการสนองรับนโยบายในเวลาที่เหมาะสม ตัวบงชี้ตาง ๆ อาจนําใชพรอมกัน หรือ
ควบคูกัน กับการประเมินการมีสวนรวม หรือใชในฐานะเปนเครื่องมือปฏิบัติตามวิธีการมีสวนรวม
เพื่อเก็บรวบรวม, วิเคราะห และกลั่นกรองสารสนเทศ โดยปกติ การพิสูจนขอมูลที่ไดจะตองกระทํา
เปนการเฉพาะ, ระดับทองถิ่น เนื่องจากขอมูลที่ตรวจสอบวาถูกตองในระดับทองถิ่นจะเปนประโยชน
สําหรับการแกปญหาระดับทองถิ่น ในขณะเดียวกันขบวนการทั้งระบบจําเปนตองประสานรวมมือ
เพื่อมิใหเกิดการลดความสําคัญของขอมูลที่ไดมาจากแหลงตาง ๆ เกี่ยวกับผูสูงอายุและความ
หลากหลายของสารสนเทศที่เก็บรวบรวมมา
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เพื่อใหเกิดผล ความเปนหุนสวนระหวางผูมีสวนสําคัญหลักทั้งหมดจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเก็บ
รวบรวมสารสนเทศทั้ ง ปวงและป อ นเข า ช อ งทางที่ ถู ก ต อ งตลอดการตรวจสอบและประเมิ น ผล
สารสนเทศ ทันทีที่วิเคราะหและกลั่นกรองแลว ยังจําเปนตองนํากลับไปใชในระดับชุมชนรวมทั้ง
ระดับประเทศอีกดวย
¾ ระยะที่ 4 การปรับนโยบายและแผนงานใหสอดคลองกับขอสรุปและขอเสนอแนะที่ไดจากการ
ตรวจสอบและประเมินผล
ขบวนวิธีการตรวจสอบและประเมินผลระดับประเทศซึ่งผลที่ไดจะตองแปลความเปนขอเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงนโยบายและออกแบบแผนงานสงเสริมการปฏิบัติแผน SIS ใหดีขึ้นในระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศ ขบวนวิธีการตรวจสอบและประเมินผลควรเอื้อตอรัฐบาลระดับสูงและทําใหเกิดการ
บังคับใชกฎหมายแหงชาติ บทบาทของรัฐเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการรองรับใหคงไวสําหรับกระบวนการ
ประเมินผลอยางตอเนื่อง รวมทั้งในการจัดใหความชวยเหลือดานการเงินสําหรับระดับทองถิ่น
องคกรประสานงานแหงชาติที่มีความเชื่อมโยงเปนอยางดีกับองคกรภาครัฐตาง ๆ จะเปนประโยชนใน
การเอื้อและประสานงานการปฏิบัติตามแผน SIS รวมทั้งการตรวจสอบและประเมินผลแผน SIS
องคกรดังกลาวควรประกอบดวยหนวยงานแถวหนาที่มีหนาที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับผูสูงอายุ รวมทั้ง
ผูแทนหรือหนวยงานภาคเอกชน, สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ซึ่งไดรับการสนับสนุนตามพันธะ
หนาที่การปฏิบัติตามโครงการหรือหนวยงานของสหประชาชาติ ตลอดจนองคกรระหวางประเทศอื่น ๆ
วาระผูสูงอายุจะตองรวมไวในทุกระดับและในทุกดานของขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล
รวมทั้งขบวนวิธีเก็บรวบรวมสารสนเทศ, การกลั่นกรองสารสนเทศ และการตัดสินใจเพื่อพัฒนา
นโยบาย องคกรอิสระและสถาบันการศึกษามีความสําคัญทั้งในการเก็บรวบรวมและกลั่นกรอง
สารสนเทศที่ไดจากระดับทองถิ่นและระดับประเทศ ภายในรูปแบบวิถีทางการมีสวนรวมจากระดับ
ลางสูบน งานหลักขององคกรประสานงานระดับประเทศจะตองสนับสนุนการจัดลําดับความสําคัญ
และสงเสริมความเปนเจาของปฏิบัติการทั้งหมดตามแผน SIS ในระดับรากหญา
องคกร
ระดับประเทศดังกลาว ที่มีหนาที่ใหคําแนะนํา ควรตองเปนสถาบันที่มีอํานาจปกครองตนเอง เพื่อ
รองรับใหเกิดการตรวจสอบความคืบหนาในการปฏิบัติแผนไดอยางอิสระและไมเขากับฝายใด ตามที่
ระบุไวในแผน SIS (โปรดอางอิงตามภาพ 1 เกี่ยวกับการเคลื่อนของขอมูลที่รวบรวมในระดับตาง ๆ)
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ภาพ 1 การเคลื่อนของขอมูลที่รวบรวมในระดับตาง ๆ
กลั่นกรองขอมูลที่รวบรวมไดในรูปวาระในนโยบาย

ระดับประเทศ

สารสนเทศที่รวบรวมไดและ
ถายทอดสูระดับประเทศ

ระดับจังหวัด
ขอคิดเห็นริเริ่มจาก
ผูมีสวนสําคัญตาง ๆ

ปรับปรุงนโยบายใหเหมาะสมกับ
ผูสูงอายุในระดับทองถิ่น (ที่ใหความเอาใจใส
ตอความเฉพาะเจาะจงและความจําเปน
ในพื้นที่ระดับทองถิ่นแตละแหง)

ระดับทองถิ่น
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ตอน สาม ขบวนวิธีการปฏิบัต,ิ การเก็บรวบรวมขอมูล และการประเมินผล
วัตถุประสงคของตอนนี้เปนการบรรยายขบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติตามวิธีแบบมีสวนรวม
สําหรับตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติแผน SIS รวมถึงรายละเอียดของการตรวจสอบและ
ประเมินผล, วิธีประเมินผลแบบรวดเร็ว, วิธีพัฒนาตัวบงชี้ในการประเมินผล, วิธีปฏิบัติเพื่อตรวจสอบ
และประเมินผลดวยการมีสวนรวมแบบจากระดับลางสูบน และวิธีแปลนัยยะของขอมูลที่เก็บรวบรวม
ได รวมทั้งการรับรองความนาเชื่อถือของขอมูล
3.1. ขบวนวิธีการตรวจสอบและประเมินผล
3.1.1. เปาหมายของการตรวจสอบและประเมินผล
กอนที่อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินผลแผน SIS เราจําเปนตองเขาใจแนวคิดของ
การตรวจสอบและการประเมินผลเสียกอน การตรวจสอบและประเมินผลเปนขบวนวิธีตรวจสอบที่
ใชวิธีที่เปนระบบตอเนื่องเพื่อตรวจดูแผน, นโยบาย, แผนงาน, โครงการหรือกิจกรรมทุกดานโดยใช
วิธีตาง ๆ ของการเก็บขอมูลแลวประเมินโดยเนนเพื่อใหทราบความคืบหนาที่ไดปฏิบัติเพื่อให
บรรลุผลตามเปาหมาย ดวยวิธีตรวจสอบ วัตถุประสงคของแผนจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลซึ่งจะรับรองใหเกิดขึ้นไดโดยการใหคําแนะนําที่จําเปนเพื่อนํามากลั่นกรองปฏิบัติ
3.1.2. ใครคือผูมีสวนเกี่ยวของ?
การตรวจสอบและประเมินผลในปจจุบันจะใชวิถีทางประเมินผลแบบการมีสวนรวมในระดับ
ตาง ๆ ของผูใหขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับแผนงานหรือนโยบายดานผูสูงอายุ อาทิ เจาพนักงานรัฐ, ผู
รางนโยบาย, ผูมีสวนสําคัญ, ผูสูงอายุในชนบทและในเมือง, ผูมีสวนเกี่ยวของในระดับชุมชน จาก
วิสาหกิจที่เอกชนเปนเจาของหรือองคกรอิสระ และ ผูประกอบอาชีพตาง ๆ ยอมจะมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบและเสนอขอคิดเห็นหรือความคิดเห็นสําหรับการดําเนินงานปจจุบันดานผูสูงอายุ
3.1.3. ระยะสําคัญของการตรวจสอบและประเมินผล
ขบวนวิธีการตรวจสอบและประเมินผลถูกจํากัดความกวาง ๆ ออกเปนหาระยะ ซึ่งแสดงไวในภาพ 2
กรอบงานยึดวิธีการหลักดวยการทําวิจัยรวมของภาคสวนตาง ๆ ประการแรกคือ ทีมงานวิจัย/ทีมงาน
ที่มีสวนเกี่ยวของควรกําหนดแผนงาน, แผน หรือนโยบายเฉพาะในการตรวจสอบและประเมินผล
และจัดลําดับความสําคัญสําหรับการปฏิบัติดานผูสูงอายุตามแผน SIS ประการที่สอง พัฒนาวิธีวิจัย
และเครื่องมือวัดผลในการตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งเปนเรื่องสําคัญยิ่งที่จะตองพัฒนาเครื่องมือวัด
ที่มีความไวตามที่ใชกันในการประเมินผลแผนงาน/แผนนโยบายเปาหมายที่เหมาะสมตามพื้นที่ตาง ๆ
ของจีนแผนดินใหญที่มีความแตกตางกัน วิธีการมีสวนรวมจากระดับลางสูบนจึงถือเปนวิถีทางที่
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เหมาะสมสําหรับประชาชนในระดับตาง ๆ ยกตัวอยางเชน ผูใหขอมูลสําคัญ, ผูสูงอายุ และผูมีสวน
เกี่ยวของในระดับชุมชน สามารถมีสวนรวมในแผนงานประเมินผลและตรวจสอบเชิงรุก ประการที่
สามคือการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจากแหลงตาง ๆ อันจะทําใหขอคิดเห็นจากฝายตาง ๆ ถูก
ถายทอดสูผูรางนโยบาย ทั้งนี้จะทําใหไดภาพที่กวางขึ้นของแผนงานหรือผลกระทบของนโยบายที่
สงผลตอแตละคนและแตละชุมชนในภาพรวม หลังจากรวบรวมขอมูล ประการที่สี่ คือมีสวนในการ
วิเคราะหและแปลความของขอมูลและผลกระทบของแผนงาน และใหคําแนะนําในการปฏิบัติเพื่อ
ปรับปรุงเปาหมายหรือวิธีการปฏิบัติแผน ประการสุดทายคือการอภิปรายหารือและเผยแพรสิ่งที่ได
หรือแนวความคิดใหมดานนโยบายใหแกฝายตาง ๆ ทั้งนี้ตองรองรับใหเกิดการปรับปรุงผลที่มี
ประสิทธิภาพในเชิงสรางสรรคของแผนงานหรือแผนนโยบายอยางตอเนื่อง
ขอแนะนําก็คือขั้นตอนดังกลาวขางตนควรถือเปนชุดของวิธีพัฒนาที่ตองทําควบคูกันไปมากกวาถือ
เปนขั้นตอนปฏิบัติตามลําดับกอนหลัง ดวยการวิจัยแบบมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ และการ
ประเมินผล เราจะไดรับความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุมากขึ้น, การกลั่นกรองขอมูลที่ไดในรูปแบบนโยบาย
ที่เกี่ยวของและการปรับนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับผูสูงอายุใหสอดคลองยิ่งขึ้นกับขอสรุปและ
ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการตรวจสอบและประเมินผล
ภาพ 2 กรอบงานของวิธีการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผล
วิจัย

ความรูใหม/แนวคิด
ที่กําหนดขึ้น

ปฏิบัติ

1.

กําหนดโครงการ/แผน/นโยบายในการตรวจสอบทบทวน

2.

ออกแบบวิธี/เครื่องมือเพื่อตรวจสอบและ

3.

ใหไดขอมูล/สารสนเทศจากแหลงตาง ๆ

4.

วิเคราะหและสะทองผล/ตีความหมายขอมูล

5.

หารือและกลั่นกรองขอมูลที่ได

ทางแกปญหาทางใหม/
แผนงานที่ปรับปรุง/
ปฏิรูปนโยบาย
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3.2. การทํางานของเครื่องมือวัดผล (ตัวบงชี้ที่เปนเครื่องมือและตัวบงชี้ที่เปนผลลัพธ)
3.2.1. นัยยะสําคัญของการพัฒนาเครื่องมือวัดผล
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานผูสูงอายุนั้นมีความแตกตางกันในแตละประเทศ ซึ่งมีวัฒนธรรม,
ภาษา และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน ประเทศจีนเปนหนึ่งในประเทศที่กําลังพัฒนา
ฐานขอมูลทางสถิติจํานวนมากเกี่ยวกับการผันแปรในประชากร อาทิ ตัวบงชี้การพัฒนาดานสังคม,
ดรรชนีความยากจน, ดรรชนีการดูแลสุขภาพ, ตัวบงชี้คุณภาพชีวิต และอื่น ๆ ไดรับการพัฒนาและ
ตระหนักเปนอยางดีจากนักวิชาการและสถาบันระหวางประเทศ
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงใหญในระดับพัฒนาการดานเศรษฐกิจสังคม และในภาษาถิ่นในพื้นที่ชนบท
และในเมืองทําใหเกิดความจําเปนในการพัฒนาระบบประเมินผลเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติและผลของการปฏิบัตินโยบายดานผูสูงอายุในประเทศจีน ฉะนั้น เราจึงไมสามารถรับเอา
เครื่องมือวัดผล (เครื่องมือประเมินผล) ของตะวันตกทั้งหมดมาใชได แตควรทําตามวิธีการตรวจสอบ
และประเมินผลที่คลายคลึง กลาวคือ วิธีการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวม เครื่องมือวัดผลการปฏิบัติแผน
SIS พัฒนาขึ้นโดยการวิจัยรวมที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมระหวางนักวิจัยระดับทองถิ่น, จังหวัดและ
ระดับประเทศ การพัฒนาเครื่องมือวัดผลนั้นยึดการตรวจสอบและประเมินผลการวิจัยแผนปฏิบัติการ
เซี่ยงไฮเกี่ยวกับผูสูงอายุเปนหลัก แผนเซี่ยงไฮไดกําหนดทิศทางลําดับความสําคัญสี่ประการเพื่อ
ดําเนินงานเฉพาะเกี่ยวกับผูสูงอายุไวดังนี้ (1) ผูสูงอายุและการพัฒนา (2) การพัฒนาใหเกิดสุขภาพ
และความเปนอยูที่ดีในผูสูงอายุ (3) รับรองใหเกิดสภาพแวดลอมที่มีประสิทธิภาพและเอื้ออํานวยตอ
ผูสูงอายุ และ (4) การปฏิบัติตามแผนและการติดตามผล สิ่งที่ไดและตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถทําให
เรามีความเขาใจถึงระดับความคืบหนาของการปฏิบัติแผน, ลําดับความสําคัญ และทิศทางเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานเฉพาะเกี่ยวกับผูสูงอายุไดดีขึ้น
วิธีพัฒนาเครื่องมือวัดผลนั้นตองอางอิงแผนมาเกาวาดวยการดําเนินงานดานผูสูงอายุ, แผนงานของ
ประเทศไทย และแนวทางในการตรวจสอบและประเมินผลแผนแมดริด วาดวยการดําเนินงานดาน
ผูสูงอายุ (MIPAA) เปนอยางมาก เปนที่คาดหวังวาระบบการประเมินผลที่พัฒนาขึ้นในอนาคต
(เครื่องมือประเมินผล) จะสามารถประยุกตใชกับประเทศอื่น ๆ ได อีกทั้งจะเปนประโยชนสําหรับ
ภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟกในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนในสายที่เกี่ยวกับแผน
ระหวางประเทศดานผูสูงอายุ
3.2.2. ตัวบงชี้ในแผน SIS นั้นแบงประเภทอยางไร?
เพื่อพัฒนาระบบประเมินผลสากลขึ้นสําหรับการตรวจสอบและประเมินผลนโยบายดานผูสูงอายุที่ยึด
หลักตามแผนแมดริดในการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานดานผูสูงอายุ ไดมีการเสนอตัว
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บงชี้/เครื่องมือวัดผลสองประเภท ซึ่งเปนไปตามการแบงประเภทเชนเดียวกันกับแผน MIPAA นั่นคือ
(1) ตัวบงชี้ที่เปนเครื่องมือ และ (2) ตัวบงชี้ที่เปนผลลัพธ สําหรับแผน SIS ฉบับปจจุบัน การนิยาม
และวัตถุประสงคของตัวบงชี้ไดมีการอภิปรายไวดังนี้
ตัวบงชี้ที่เปนเครื่องมือนําเสนอสําหรับการประเมินผลสําหรับการมีอยู, ขอบเขตและการครอบคลุม
ของแผนงานและนโยบายที่ตองมีจํานวนมากพอเปนหลัก ซึ่งไดรับการอนุมติในเรื่องประชากรสูงอายุ
ที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในประเทศจีน และเพื่อปรับปรุงดานสาธารณสุขและความเปนอยูที่ดีของ
ผูสูงอายุ ประเภทของตัวบงชี้อาจนํามารวบรวมไวโดยยึดตามขอมูลสถิติที่มีอยูตามความเหมาะสม
และจะหาได แหลงของสารสนเทศเชิงปฏิบัตินั้นไดจากรัฐ, องคกรอิสระและรายงานของภาคเอกชน
ตัวบงชี้ที่เปนผลลัพธ นั้นเพื่อจําแนกการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกหรือเชิงลบในคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล อ มที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเอื้ อ อํ า นวยสํ า หรั บ ผู สู ง อายุ ภ ายใต ก รอบความสั ม พั น ธ ใ น
ครอบครัว, การดูแลในระดับชุมชน, สภาพแวดลอมความเปนอยู, การคุมครองดานสังคมและความ
มั่นคงในชีวิตบั้นปลาย รวมทั้งเงื่อนไขดานเศรษฐกิจสังคมของผูสูงอายุในระหวางระยะเวลาที่กําหนด
ซึ่งจะสัมพันธกับการตีความของนโยบายตอมา
การพัฒนาตัวบงชี้นั้นขึ้นอยูกับขบวนวิธีการหารือกับกลุมเปาหมายในการยอมรับวิธีตรวจสอบและ
ประเมินผล (Blauert, Quintanar, 2000) ขั้นตอนในการพัฒนาตัวบงชี้มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

คัดเลือกตัวบงชี้ที่หาไดในปจจุบันในการสํารวจดานตาง ๆ ตามการใชแผนและงานดานวิชาการที่มีอยู
นิยามกลุมเปาหมาย
คัดเลือกกลุมเปาหมายเพื่อทําการหารือ
พัฒนาตัวบงชีร้ วมกับกลุมผูม ีสวนสําคัญตาง ๆ
ทดสอบตัวบงชี้โดยไขวสลับใชกับกลุมเปาหมายตาง ๆ เพื่อประเมินผลความสอดรับและ
ประสิทธิภาพ
6. จัดลําดับความสําคัญของตัวบงชี้ที่ไดมา
7. ปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับตัวบงชี้
8. ทําบัญชีรายการตัวบงชี้เพื่อใชในการประเมินทั้งหมด: ตัวบงชี้ที่มีความสอดรับเฉพาะกับ
ผูปฏิบัติงานตาง ๆ
9. เปรียบเทียบขอมูล, วิเคราะหและเสนอผลในรูปแบบทีเ่ ขาใจไดใหแกกลุมผูมีสวนสําคัญตาง ๆ
10. จําแนกขอเสนอแนะสําหรับแผนงาน/แผน/นโยบาย
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ตัวบงชี้ไดถูกเสนอใหตองมีทั้งปริมาณพอเพียงและมีคุณภาพ ขบวนวิธีการคัดเลือกตัวบงชี้ก็คือการ
ปรากฏ/เผยออกมา จากประเด็นการพิจารณานี้ ชุดที่นําเสนอควรถือเปนการพัฒนาดําเนินงาน
ตามลําดับความสําคัญและเปาหมายของแผน SIS ตัวบงชี้ที่นําเสนอ, วิธีใชและแหลงขอมูลที่จําเปน
ไดสรุปไวในผนวก 1
3.3. วิธีใชและขบวนวิธีการรวบรวมขอมูล (วิธที ี่ทุกภาคสวนมีสวนรวม, ระบบรูปสามเหลี่ยม/ปรา
มิดและ RAM)
วิธีการประเมินผลแบบเร็ว (RAM (Rapid Appraisal Methodology)) เปนการนําหลักการสําหรับ
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ ลักษณะของ RAMและวิธี, เทคนิคและขั้นตอนวิธีในการเก็บรวบรวม
ขอมูลมีรายละเอียดดังนี้
3.3.1. วิธีการประเมินผลแบบเร็ว (RAM) คืออะไร?
การประเมินผลแบบเร็ว (RA) นั้นถูกพัฒนาขึ้นเปนครั้งแรกในตอนปลายทศวรรษที่ 1970 โดยโรเบิรต
แชมเบอรส (USAID, 2000) ซึ่งเปนรูปแบบการวิจัยที่มีคุณภาพที่ไดจากวิธีสังเกตผูมีสวนรวมตาม
หลักวิชามนุษยวิทยาดานสังคมวัฒนธรรม ที่ใชในการออกแบบชั้นตนและประเมินผลกิจกรรม
ประยุกต การขยายการประเมินผลเร็ว, การประเมินผลเร็วที่ทุกภาคสวนมีสวนรวม (PRA) เปน
เครื่องมือวิธีสํารวจที่มีคุณภาพซึ่งหลายองคกรใช รวมทั้งธนาคารโลก, Action, UNICEF และUNDP
ในการจัดทําสูตรสําเร็จวิธีแกปญหาที่จําแนก ไดมีการพัฒนาเพื่อรวมมือกับประชาชนในทองถิ่นใน
การวิเคราะหและวางแผน และไดมีเพิ่มเติมไวในการพัฒนาแผนปฏิบัติและกลยุทธแบบมีสวนรวม
ทั้งนี้เกิดจากชุดของวิธีการที่มีแบบแผนหลากหลายที่มีคุณภาพในการเรียนรูเกี่ยวกับปจจัยระดับ
ทองถิ่นและประชาชนในทองถิ่น PRA จะเปนเหมือนตระกราเทคนิค ซึ่งจะสามารถคัดเลือกวิธีที่
เหมาะสมที่สุดกับสภาพแวดลอมของโครงการมาใช การพิจารณาใช RAM (วิธีการประเมินผลเร็ว)
โดยทั่วไปมีดังนี้
1. วัตถุประสงคในการศึกษา (ความสําคัญและลักษณะของการตัดสินใจที่เกี่ยวของ)
2. ระดับความนาเชื่อถือของผลลัพธที่ตองการ (ความแมนยํา, ความนาเชื่อถือ, ความสมเหตุสมผล)
3. กรอบเวลาที่ตอ งการ (เมื่อจําเปนตองตัดสินใจ)
4. ทรัพยากรที่จําเปน (งบประมาณ, ความเชี่ยวชาญ)
5. ลักษณะของสารสนเทศที่ตองการ
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3.3.2. นัยยะสําคัญในการใช RAM
ตามที่กลาวขางตน ความแตกตางอยางมากของพื้นที่ชนบทและเมืองของจีนแผนดินใหญ และการขาด
ชุดขอมูลที่ปรับทันกาลสําหรับการศึกษาเกี่ยวกับผูสูงอายุนําไปสูความยากลําบากในการประเมินผล
การปฏิบัติแผนเกี่ยวกับผูสูงอายุในระดับทองถิ่นถึงระดับประเทศ RAMจึงเปนทางเลือกที่ดี ขอดีของ
RAM ก็คือ ประการแรก ทําใหเกิดความเขาใจที่ดีขึ้นและใหคําตอบที่เห็นภาพของระบบและขบวน
วิธีการดานวัฒนธรรม, สังคม (ผูสูงอายุ) และเศรษฐกิจที่ซับซอนอันนําไปสูการตรวจสอบและ
ประเมินผลแผนนโยบายวาดวยผูสูงอายุได RAMยังนํามาใชในการประเมินองคกรและสถาบัน,
เงื่อนไขเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ (ชุมชน) หรือ แบบโครงสรางวัฒนธรรม, ความประพฤติ และคุณคา
และความเชื่อของกลุมประชากร แผนงานหรือแผนนโยบายที่ออกแบบขึ้นจึงสามารถจัดทําได
ประการที่สอง การตัดสินใจนั้นสามารถเปรียบเทียบเวลาไดสําหรับวิธีที่เปนระบบในการรวบรวม
สารสนเทศที่มีคุณภาพจึงทําไดมากกวา (ใชประชากรลอยตัวคือ ประชากรที่อานหนังสือออกในจีน
จํานวนมาก) และใชเวลาสรุปผลนอยกวา
3.3.3. เทคนิคสําหรับรวบรวมขอมูล/สารสนเทศที่เกี่ยวของ
พิกัดเทคนิคสามารถพัฒนาใหเหมาะสมเพื่อใช RAM ใหไดขอมูลที่ตองการ วิธีการนั้นรวมถึงการ
สัมภาษณ, การมุงการอภิปรายหารือของกลุม, การสังเกตโดยตรง, การจัดตําแหนง, ทําการสํารวจยอย,
วิเคราะหสังคม และวิเคราะหความเปนอยู บนพื้นฐานของขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิจากชุมชน วิธี
เหลานี้แตละวิธีถูกใชในสถานการณเฉพาะ ซึ่งเหมาะสมหรือมีประโยชนที่สุด และการใชกอใหเกิด
ขอดีและขอจํากัดเดนชัด เนื้อหาตอไปนี้เปนการบรรยายถึงเทคนิคสําคัญที่ใชในการรวบรวมขอมูล
ปฐมภูมิและประเมินผลแผน SIS (สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคในการรวบรวมขอมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ใหอางอิงแผน MIPAA หรือหนังสือแหลงที่มาของธนาคารโลก, USIAD)
3.3.4. แหลงขอมูลหลากหลายสําหรับขอมูลปฐมภูมิ
1. การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ใชการสัมภาษณบุคคล 15-35 คนที่คัดเลือกเพื่อทราบความรูและ
ความคิดเห็นตาง ๆ ของพวกเขา การสัมภาษณตองมีคุณภาพ, ลงลึกและจัดโครงสรางไวกึ่งหนึ่ง
แลว การสัมภาษณจะโนมนําตามหัวขอที่จดไว ทวาคําถามจะถูกตีกรอบในระหวางสัมภาษณ
การใชเทคนิคการตรวจสอบที่ชํานาญ ผูถูกสัมภาษณไดแกเจาพนักงานรัฐในเมือง, หนวยงานใน
อําเภอและหนวยงานอื่น ๆ, ขาราชการพลเรือนอาวุโส, ฝายบริหาร, ผูนําของฝายตาง ๆ และบุคคล
ที่โดดเดนอื่น ๆ บุคคลเหลานี้ควรรวมถึงผูสูงอายุในพื้นที่ชนบทและในเมือง, ผูประกอบธุรกิจ,
คนงานสูงอายุในหางรานธุรกิจขนาดยอยในเมือง, อําเภอในตัวเมืองระดับทองถิ่น, ผูใหบริการใน
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2.

3.

4.

5.

ทองถิ่น, เจาหนาที่และผูประกอบอาชีพสวนตัว, คณะกรรมการงานดานผูสูงอายุ อาทิ
คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติของประเทศจีน และอื่น ๆ
กลุมที่มุงเนน กลุมหลายกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกันในแตละกลุมประกอบดวย 8-12 คนหารือ
กันในประเด็นและประสบการณในหมูสมาชิกของกลุมเอง ผูดําเนินการประชุมแนะนําหัวขอ,
กระตุนและเนนการถกปญหา และหลีกเลี่ยงไมใหสมาชิกคนใดอภิปรายมากเกินผูอื่น ผูรวม
อภิปรายอาจเปนเจาพนักงาน, ผูบริหาร. ผูนําของฝายตาง ๆ และผูที่โดดเดนอื่น ๆ รวมทั้ง
รัฐวิสาหกิจและคนงานสูงอายุและสมาชิกในครอบครัวของคนงานเหลานี้, ผูปวยที่มีฐานะร่ํารวย
ในโรงพยาบาลเอกชนและคลิ นิ ก ในเมื อ งในประเทศจี น ,
กระทรวงแรงงานและ
กระทรวงมหาดไทย, ขายงานสํานักงานประจําถนนสายตาง ๆ และอื่น ๆ
การสัมภาษณชุมชน จะเกิดขึ้นในการประชุมมวลชนแบบเปดสําหรับสมาชิกชุมชน อาทิ กลุมให
ความชวยเหลือที่เปนผูสูงอายุ, ฝายบริหารของเอกชนในเมือง, คณะกรรมการกลุมเพื่อนบานของ
ผูสูงอายุและครอบครัวในเหตุเดือดรอน, คณะกรรมการผูเกษียณอายุใน “มหาวิทยาลัยของกลุม
คนชวงวัยที่สาม, ปฏิสัมพันธจะเกิดระหวางผูรวมประชุมและผูสัมภาษณซึ่งเปนประธานที่
ประชุม และใหถามคําถามตามหัวขอการสัมภาษณที่จัดเตรียมไวอยางรอบคอบ
การสังเกตโดยตรง
ทีมงานผูสังเกตการณบันทึกสิ่งที่พวกตนพบเห็นและไดรับฟงมา ณ
หนวยงานโครงการโดยใชแบบการสังเกตที่มีรายละเอียด การสังเกตอาจดูจากสิ่งแวดลอมรอบ
กายหรือจากกิจกรรม, ขั้นตอนหรือการหารือที่กําลังดําเนินอยู อาทิ กิจกรรมของคนชนบทที่มา
อยูในเมือง, ผูสูงอายุที่ไมมีครอบครัว, การทิ้งถิ่นฐานในชนบทของผูสูงอายุ, กสิกร, ผูสูงอายุใน
ชนบท, ผูเกษียณอายุในชนบท, ทหารผานศึกที่ทุพพลภาพ, ผูอพยพเขามาอยูในเมืองอยางที่อยู
นอกระบบ (ประชากรกลุมลอยตัว), ฝาย, แผนกและหนวยงานดานสวัสดิการของบุคคลเหลานี้เอง
การสํารวจยอย ใชการสัมภาษณบุคคล 25-50 คน โดยปกติคัดเลือกโดยใชเทคนิคการซุมตัวอยาง
ที่ไมมีความนาจะเปน แบบสอบถามจัดโครงสรางเพื่อมุงเนนจํานวนคําถามแบบจบในตัวจํานวน
จํากัด ใหทําใหขอมูลมีจํานวนพอเพียงที่จะสามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะหโดยเร็วไดบอยครั้ง
ตัวอยางจะตองคัดเลือกจากพลเมืองจีนในพื้นที่ที่ยากจนที่สุดที่ไมไดรับบริการภาคเอกชนที่มี
คุณภาพดีที่สุดในเมือง อยางเชน นครเซี่ยงไฮ ทั้งนี้รวมถึงคนงานที่อพยพมาอยูในพื้นที่เมืองใน
ชนบท, คนงานรัฐในเมือง และวิสาหกิจที่เปนเจาของรวม, ผูสูงอายุในเมือง, จังหวัด, ในเสนทาง,
หมูบานและครอบครัวที่มีคนหลายวัยเปนสมาชิกในพื้นที่ชนบท
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เทคนิคที่ใชในการรวบรวมขอมูลตามแผน SIS บอยครั้งคือการสัมภาษณ วิธีสรางแนวทางสัมภาษณ
ควรเปนไปตามขั้นตอนเจ็ดประการตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

บันทึกหัวขอที่รวบรวมไดจากในตําราวิชาการ/ตํารา
บันทึกหัวขอที่รวบรวมจากความรูความเขาใจในระดับชุมชนของทาน (เปนการสะทอนกลับ)
จัดหัวขอกวาง ๆ ในกลุม: จัดหมวดหมูหัวขอที่มีหัวขอยอย
เลือกประเด็นที่สนใจจริง ๆ
จัดองคประกอบคําถามหลักของทาน: เปนคําถามอยางทองไปอยางกวาง ๆ คําถามเปด (ไมจบในตัว)
ไมมีทิศทาง
6. จัดคําถามนํา/บอกบท คําถามเชนที่ผูสัมภาษณถามวา “คุณหมายถึงอะไร?” การบอกบทควรมีไว
สําหรับผูสัมภาษณสําหรับคําถามสวนใหญ และคําถามควรมีลักษณะธรรมดาทั่วไป
7. การจัดคําถามแหย คําถามตองกํากับใหมุงไปในประเด็นเฉพาะที่คุณตองการใหผูถูกสัมภาษณคิด
ใครครวญ
การแหยคําถามควรใชการแยง และไมควรเปนคําถามแบบทองกวาง ทวาเปนคําถามแถมทาย
คําถามแบบทองกวาง
ในระดับปฏิบัติ เราควรทราบถึงขั้นตอนทั้งสี่ของ PRA (การประเมินผลเร็วที่ทุกภาคสวนมีสวนรวม)
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขอคิดเห็นตอแผนงาน
งานเริ่มตน PRA ก็คือการทําประมาณคาคราว ๆ ของแผนงานและเนื้อหาที่อาจเปนสิ่งสําคัญที่สุด
ไวในปริบทเฉพาะ กลุมเปาหมายที่กําหนดขึ้นเราตองพิจารณาในฐานะเปนสมมุติฐาน ซึ่งจะเปน
จุดเริ่มตนในการประเมินผลซ้ําและประเมินผลใหมในกรณีเพื่อใหได
นัยยะสําคัญ หากคณะทํางานแจงรายละเอียดในความเขาใจของตนสําหรับแผนใหบุคคลภายใน
เปนผูตรวจสอบ ยกตัวอยางเชน คณะทํางานวิจัยอาจใชการสัมภาษณที่วางโครงสรางไวกึ่งหนึ่ง
ไดกับทั้งแตละคนและกลุมคนลักษณะตาง ๆ ในชุมชนซึ่งเปนตัวแทนตัวแปรทุกระยะพิกัด อาจ
จัดการประชุมของผูมีสวนสําคัญทั้งหมดเพื่อทําการศึกษาเฉพาะดาน ซึ่งจะสามารถอธิบายไดวา
พวกเขากําลังทําอะไรและใหอภิปรายหารือในกลุม ดังนั้นผูมีสวนจะสามารถแสดงความรูสึกของ
ตนซึ่งสําคัญมาก อะไรที่พวกเขารูสึกวาเปนสิ่งที่ดําเนินมาผิดทางและความชวยเหลืออะไรที่อาจมี
ประโยชน
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการสามดาน
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การดําเนินการสามดานโดยทั่วไปหมายถึงการใชวิธีหรือเทคนิคที่มีจํานวนมากกวาสองวิธีในการ
เปรียบเทียบผลสําหรับหัวขอตัวอยาง (Devers, 1999) เมื่อประยุกตกับ RPA จะหมายถึงการวมเอา
สิ่งที่สมาชิกที่มีภูมิหลังตางกันในทีมงานไดพบเห็นไวดวยกันอยางเปนระบบโดยใชวิธีวิจัยหลาย
วิธี เชน การสังเกตภาคสนาม, การสัมภาษณผูใหขอมูลที่มีความสําคัญ การดําเนินการสามดานยัง
เปนวิธีการรองรับใหเกิดความเขาใจและกระตุนการวิเคราะหขอมูลที่สะทอนกลับมากกวาการ
ทดสอบความสมเหตุสมผลสุทธิเพียงอยางเดียว PRA ตองดําเนินการสามดาน โดยการรับฟง
ทัศนคติของกลุมตาง ๆ ซึ่งจะสามารถรวมเอาขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตโดยตรงที่มี
รายละเอียดที่ไดรวบรวมไวกอนหนานี้ โดยจะทําใหเราสามารถปรับปรุงคุณภาพของขอมูล/
สารสนเทศและทําใหเกิดการตรวจทานแบบไขวกลับเพื่อทราบความถูกตองของขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการซ้ํา
ขั้นตอนที่สามของ PRA คือการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลซ้ํา เมื่อสารสนเทศถูกเก็บรวบรวมไว
ทีมงานประเมินผลและผู มีสวนจะหารือถึงผลลัพธที่ไดมาซึ่งคํานวณจากขอมูลที่รวบรวมมา
นอกจากนี้ PRA ยังเปนขบวนวิธีการในระหวางที่นักวิจัยเริ่มงานโดยใชสารสนเทศที่รวบรวมไว
ลวงหนา และนํามาขยายความรูและความเขาใจที่ลึกซึ้งขึ้นจากการรวบรวมรายละเอียดใหมดวย
การสัมภาษณที่จัดโครงสรางไวกึ่งหนึ่งและจากการเฝาสังเกตโดยตรง และแบงกันแปลผลของ
สารสนเทศใหมนี้ที่รวบรวมมา
อาจถือเปนระบบเปดที่ใชการสนองตอบเพื่อเรียนรูจาก
สภาพแวดลอมและการคืบหนาที่เปลี่ยนไปในตัวเอง ความพยายามทําวิจัยถูกวางโครงสรางเพื่อ
กระตุนผูมีสวนใหเปลี่ยนประเด็นปญหา, การสัมภาษณและทิศทางไดอยางรวดเร็วโดยเปนไป
ตามที่เกิดความเขาใจ
ขั้นตอนที่ 4 สิ่งที่ไดจากการประเมินผล
ระบบ PRA เนนความเขาใจในสถานการณจากทัศนะของผูมีสวน การประเมินผลเร็วควรทั้ง
รวบรวมและเผยแพรเนื้อหาไดอยางรวดเร็ว ควรทําใหรายงานสมบูรณภายในสองสามสัปดาห
ทันทีที่รวบรวมขอมูลมา ขั้นตอนสําคัญในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้
1. การวิเคราะหสถานการณ เพื่อปรับความเขาใจในการเชื่อมโยงสวนตาง ๆ ในนโยบายดาน
ผูสูงอายุและกําหนดใหผูสูงอายุไดรับรู
2. หารือกับคนกลุมเปาหมายเกี่ยวกับคาใชจายแตละรายกายในการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกีย่ วกับ
ผูสูงอายุอันเปนผลจากการรวมเอาวาระผูสูงอายุไวในนโยบาย
3. หารือกับผูสูงอายุอื่น ๆ ไดแก ผูสูงอายุ, ทนายของผูสูงอายุ, ผูใหการดูแลผูสูงอายุ เกี่ยวกับสิ่ง
ที่ผูสูงอายุคาดหวังในการมีสวนรวมในทางปฏิบัติตามแนวทางใหม
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4. พัฒนาเครื่องมือวัดผลรวมกับผูสูงอายุ และผูรางนโยบายเพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายดานผูสูงอายุ
5. กลั่ น กรองเครื่ องมื อวั ด ผลนโยบายในดา นดั ง กล าวโดยให ผูสูง อายุเ ข ามี สว นรว มในการ
กลั่นกรองมากขึ้น
6. ใชแผนภาพสวนสราง(แบบแมทริกซ) โดยยึดตามเครื่องมือวัดผลที่กําหนดเพื่อจัดตําแหนง
และจัดคาของการเปลี่ยนแปลง
3.4. การประเมินผลและแปลความหมายของขอมูล
3.4.1. การแปลความหมายและการกระจายตัวของขอมูลที่ได
PRA เปนขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผลซ้ําสําหรับตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติแผน
เกี่ยวกับผูสูงอายุที่ทําควบคูกันไป การแปลความหมายของขอมูลจึงเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญดวย
เชนกันในการพัฒนาแผนหรือนโยบายแนวใหม แผนงานนโยบายจะตองครอบคลุมทั่วถึงในทุกระยะ
ของขั้นตอนการพัฒนา จากความคิดหนึ่ง โดยวิธีปรับหรือพัฒนาแผนไปสูการใชและจัดตั้งสูตรสําเร็จ
ขึ้นใหม (Whyte, 1991) ขบวนวิธีดังกลาวเกี่ยวของกับขั้นตอนหลักสามประการ คือ (1) จัดทําสูตร
สําเร็จของเปาหมาย (2) พัฒนาใหเกิดการปฏิบัติแนวใหม และ (3) เผยแพรผลลัพธที่ได (ดูภาพ 3
เพื่อใหเกิดความเขาใจ) วิธีปฏิบัติถูกพัฒนาและนํามาปฏิบัติเพราะมีความสําคัญในฐานะเปนผลของ
การดําเนินงานที่ผานมา ในลักษณะที่ไดมีการทดลองปฏิรูปใชกับผูที่ไดรับผลกระทบ และไดมีการ
ปรับเปลี่ยนและประเมินผล กอนที่จะอนุมัติและเผยแพร หรืออีกนัยหนึ่ง เปนการนําเสนอกลยุทธ
ทางเลือกสําหรับการเปลี่ยนแปลงดานสังคม เปรียบเทียบกับนโยบายการปฏิรูปสังคมตามเหตุและผล
ซึ่งเกิดจากสิ่งขางตน จึงมีความสําคัญในการนํามาใชเพื่อแกปญหาที่มีลักษณะซับซอนและเปนบอเกิด
ปญหา ที่การพัฒนาจําเปนตองอาศัยความรวมแรงรวมใจของหมูคณะและปฏิสัมพันธในระหวาง
หลาย ๆ ฝายที่เราใหความสนใจ
ภาพ 3: การพัฒนาขั้นตอนปรับปรุงแผนหรือนโยบาย
สรางเงื่อนไข

แทรกแซง

เปาหมาย

ทําใหขอกําหนดใน
การปฏิบัติมีความชัดเจน

สื่อสาร

แนวทางปฏิบัติใหม

ประเมินผล

นํามาใช

เผยแพร
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3.4.2. การรวบรวมขอมูลที่ไดในระดับทองถิ่นและระดับประเทศของภูมิภาคเอเซีย แปซิฟก
ตามที่ไดกลาวไวในตอนที่ 2 ผูมีสวนสําคัญในระดับจังหวัด, ระดับประเทศและระดับภูมิภาค
ควรทํางานรวมกันในการทบทวน, ประเมินผลและเผยแพรขอมูลที่คนพบ อนึ่ง ความพยายามใหเกิด
การตรวจสอบระดับชาติควรไดรับการสนับสนุนจากประสบการณการตรวจสอบและประเมินผล
ระดับภูมิภาคและระดับนานาประเทศ การสนับสนุนระดับภูมิภาคสําหรับวิธีการนี้เปนสิ่งสําคัญยิ่ง
และคณะกรรมการระดับภูมิภาคคือ UNESCAP ควรสงเสริมและกระตุนใหเกิดการแบงปนและ
แลกเปลี่ ยนสารสนเทศและประสบการณเกี่ยวกับกระบวนวิธีตรวจสอบจากข อมูลที่ได ในระดับ
ทองถิ่น การตรวจสอบการปฏิบัติแผนของภูมิภาคเอเซียแปซิฟก ควรยึดแหลงสารสนเทศตาง ๆ ที่
ไดรับจากผูใหขอมูลที่มีความสําคัญ, ผูมีสวนสําคัญ, สมาชิกชุมชน, ผูสังเกตการณภาคสนามในพื้นที่
ชนบทและในเมืองเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของทั่วไปและสิ่งที่ใหความสนใจรวมกัน
อนึ่ง รัฐบาลของประเทศในภูมิภาคเอเซีย แปซิฟก ดวยความรวมมือของประเทศพัฒนาในสหภาพ
ยุโรป จะสามารถสงเสริมขายงานและจัดเสียงรวมสนับสนุนแกประเทศที่กําลังพัฒนาอื่น ๆได ดังนั้น
วิธีการรวบรวมและแลกเปลี่ยนสารสนเทศ กลั่นกรองและวิเคราะหเพื่อจัดทําสูตรสําเร็จสําหรับขอมูล
ที่ไดและการจัดลําดับความสําคัญในนโยบายการดําเนินงานในอนาคตจึงจะบังเกิดผลสําเร็จในภูมิภาค
เอเซียและแปซิฟก
3.5. ความสมเหตุสมผลของขอมูล
3.5.1. หมายเหตุของการทํา PRA
ในการทํ า การประเมิ น เร็ ว ที่ ทุ ก ภาคส ว นมี ส ว นร ว มจะทํ า ให เ กิ ด ความยื ด หยุ น ของเทคนิ ค และ
โครงสรางอยางมาก ที่มีขอกําหนดเบ็ดเสร็จเพียงสองสามประการ ประการแรก เปนไปไมไดในการ
เริ่มดวยแบบสอบถามและมีขอคิดเห็นที่เปนระบบ ประการที่สอง อยางนอยในหนึ่งทีมงานจะมีคน
สองคน (ในหลักการแลว ควรมีทั้งคนในและคนนอก) สําหรับการดําเนินการสามดานที่เราจะ
สังเกตการณ ประการที่สาม การประเมินผลไมอาจใชความพยายามเพียงดานเดียว วิธีการนี้จะตอง
ประกอบดวยการรวบรวมสารสนเทศ, การอภิปรายหารือ, การวิเคราะหและการรวบรวมขอมูล
เพิ่มเติม หากจําเปน
บัญชีรายการที่ใชเพื่อตรวจทานสําหรับกิจกรรมของคณะทํางานควรจัดเตรียมไวเพื่อใหเกิดความ
แนนอนในขั้นตอนวิธี PRA และเพื่อเสริมใหขอมูลสมเหตุสมผล ทั้งนี้ควรตองกําหนดผูที่จะอยูใน
ทีมงาน, ระยะเวลาที่จะใช, บุคคลประเภทใดที่จะตองทํางานรวมดวย, สารสนเทศประเภทใดที่จะเก็บ
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รวบรวม และ อื่น ๆ บัญชีรายการเพื่อตรวจทานควรที่จะบันทึกขอมูลไว เนื่องจากประเด็นบางอยาง
จะสามารถนํากลับมาใชในการตรวจทานไดอีก
3.5.2. ความสมเหตุสมผลของขอมูล
ความสมเหตุสมผลของขอมูลนั้นขึ้นอยูกับความนาเชื่อถือ ความนาเชื่อถือหมายถึงความรูสึกที่ขอมูล
ที่ผูวิจัยได, การแปลความของผลลัพธมีความนาเชื่อถือ เราอาจทําไดดวยการดําเนินการในระยะเวลาที่
ยาวขึ้น, อยูในภาคสนาม (สัมภาษณ หรือทําใหทราบถึงโลกดานสังคม/วัฒนธรรมของหัวขอวิจัย) ให
นานพอที่จะสรางความสัมพันธที่ผูมีสวนไววางใจในตัวเรา และเพื่อใหแนใจวาเราเขาใจเนื้อหาที่ผูให
สัมภาษณเปดเผยใหทราบ อีกทางหนึ่งที่จะสรางความนาเชื่อถือคือ ความนาเชื่อถือดวยการเฝาสังเกต
ซ้ําซึ่งคือการสัมภาษณที่มีเนื้อหาเขมและอาศัยเทคนิคบางประการ เชน การสังเกตผูมีสวนรวม หรือ
การสัมภาษณคนในกลุมตัวอยางมากกวาหนึ่งครั้งดวยคําถามเดียวกัน
วิธีอื่น ๆ ที่จะทําใหเกิดความนาเชื่อถือ ก็คือการดําเนินการสามดาน (มีแหลงตางๆ , วิธี, ผูสํารวจ หรือ
ประเภทของขอมูลที่ไดจากการถามเกี่ยวกับสิ่งเดียวกัน) และรายการตรวจทาน (ตรวจทานกลับกับ
ผูใหคําตอบในการศึกษาเพื่อพิจารณาวาการแปลความหมายของผูวิจัยตรงกับประสบการณของผูมี
สวนตามที่ไดใหขอมูลหรือไม)
ตอนที่ 4 : บทสรุป
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลแผนปฏิบัติการเซี่ยงไฮวาดวยการดําเนินงานดานผูสูงอายุได
พัฒนาขึ้นในชั้นตนสําหรับรัฐบาลแหงชาติที่กําลังทํางานและดําเนินนโยบายและแผนงานเพื่อใหเกิด
คุณภาพชีวิตที่ดีในผูสูงอายุ
แนวทางนี้ยังคาดหมายใหเปนเครื่องมือปฏิบัติเพื่อตรวจสอบและ
ประเมินผลสําหรับองคกรอิสระและภาคเอกชน รวมทั้งนักวิชาการที่เกี่ยวของในการตรวจสอบ
ขั้นตอนและผลของนโยบายของรัฐดานผูสูงอายุอีกดวย
แนวทางฉบับนี้เริ่มตนดวยสารสนเทศภูมิหลังพื้นฐานบางประการเกี่ยวกับสถิติประชากรผูสูงอายุใน
ภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก และวาระของสหประชาชาติที่สอดรับกับงานดานผูสูงอายุในระดับชาติ/ระดับ
ภูมิภาคอยางไร แผน MIPAA ในป 2002 มีบทสรุปใหจัดทําสูตรสําเร็จสําหรับรูปแบบการตรวจสอบ
และประเมินผล ตอมา คณะกรรมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจและสภาสังคมไดยืนยันความจําเปน
ในการใชวิถีทางจากระดับลางสูบนเพื่อตรวจสอบและประเมินผลแผนโดยการแบงปนขอคิดเห็น,
รวบรวมขอมูลและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ
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วิถีทางการมีสวนจากระดับลางสูบนอาจถือเปนขบวนวิธีการมีสวนรวมแบบตอยอด ซึ่งกอใหเกิด
ความรว มมือและเชื่อมโยงกิจกรรมระดับทองถิ่นและระดั บประเทศเขากับองคก ารรั ฐบาลนานา
ประเทศในระดับภูมิภาคของสหประชาชาติหรือเพื่อตรวจสอบและประเมินผล โดยมุงเนนถึงบทบาท
ของผูมีสวนสําคัญในชั้นตน (ผูสูงอายุ) ในการสะทอนความคิดเห็นของตนจากระดับทองถิ่นสู
ระดับประเทศ จากนั้นรัฐบาลแหงชาติจําเปนตองกลั่นกรองสารสนเทศที่รวบรวมไดเพื่อทําเปน
รูปแบบดานนโยบาย โดยมีความเชื่อมั่นวาดวยขบวนวิธีจากระดับลางสูบนนี้ ความตองการของ
ผูสูงอายุจะสามารถถายทอดสูรัฐบาลแหงชาติไดอยางนุมนวลและประสบความสําเร็จและกอใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงดานนโยบายโดยสอดคลองกับความตองการเฉพาะของผูสูงอายุในพื้นที่ทองถิ่น
และชุมชนตาง ๆ
วิถีทางการมีสวนจากระดับลางสูบนนั้นกําหนดงานที่มีลําดับความสําคัญไวสี่ประการในแผน SIS
กลาวคือ (1) ผูสูงอายุและการพัฒนา (2) การทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี (3) รองรับให
เกิดสภาพแวดลอมที่มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน และ (4) การปฏิบัติและติดตามผลดังที่ระบุไว
ในตอน 1 และ ตอน 3 ชุดเครื่องมือวัดผลไดนําเสนอสําหรับการตรวจสอบและประเมินผลแผน SIS
วาดวยผูสูงอายุโดยสอดรับกับแผน MIPAA และวาระแหงสหประชาชาติวาดวยผูสูงอายุ ตัวบงชี้/
เครื่องมือวัดผลอาจนิยามกวาง ๆ ไดเปนสองประเภท คือตัวบงชี้ที่เปนเครื่องมือและตัวบงชี้ที่เปน
ผลลัพธ
ประเภทแรกโดยลักษณะแลวจะมีจํานวนพอเพียงเปนหลักเพื่อประเมินผลความมีอยู,
ขอบเขตและความครอบคลุมของแผนงานและนโยบาย และสามารถใชรวมกับขอมูลสถิติที่มีอยู
(รัฐบาล, องคกรอิสระ, สารสนเทศ, รายงานนักวิชาการและสิ่งตีพิมพ) เครื่องมือวัดผลประเภทหลัง
นั้นมีคุณภาพมากกวาโดยลักษณะที่มุงเนนการสํารวจผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบของนโยบายหรือ
แผนงานเกี่ยวกับผูมีสวนสําคัญในระดับตาง ๆ (อาทิผูสูงอายุในชุมชน, ผูใหขอมูลที่มีความสําคัญ,
วิสาหกิจของเอกชนหรือของรัฐ, เจาพนักงาน และ ฯลฯ) การจัดประเภทและพัฒนาตัวบงชี้โดยยึด
ตามแผน MIPAA เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของนโยบายดานผูสูงอายุของประเทศในยุโรปกับ
ภูมิภาคเอเซียแปซิฟก อยางไรก็ดี การพิจารณาถึงความหลากหลายในการพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
สังคมในจีนในพื้นที่เมืองและชนบท, ตัวบงชี้และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติที่สําคัญดานผูสูงอายุใน
ประเทศจีนในนครเซี่ยงไฮ (ในฐานะเปนกรณีแบบอยางของประเทศผูสูงอายุ) ไดถูกนํามาใช ตัวบงชี้
เหลานี้ออกแบบสําหรับสภาพในปจจุบันในประเทศจีนและมีความออนไวดานวัฒนธรรมมากกวาตอ
จีน รวมทั้งตอภูมิภาคเอเซียแปซิฟก
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การประเมินเร็วที่ทุกภาคสวนมีสวนรวม (PRA) ถูกนํามาใชในฐานะวิธีเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งขอมูล
ปฐมภูมิรวบรวมมาจากแหลงขอมูลหลากหลาย ไดแกการสัมภาษณผูใหขอมูลที่มีความสําคัญ,
กลุมเปาหมาย, การสัมภาษณผูมีสวนสําคัญ, การสัมภาษณชุมชน, การสํารวจยอย และ ฯลฯ (โปรด
อางอิงตอนที่ 3 สําหรับรายละเอียด) เพื่อประกอบขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากรัฐ, องคกรอิสระ,
นักวิชาการ จึงควรประเมินผลกระทบจริงของนโยบายผูสูงอายุในปจจุบันและแผนงานระดับชุมชน
แหลงขอมูลหลากหลายจะรับรองคุณภาพและความสมเหตุสมผลของขอมูล ขบวนวิธีการที่ตอเนื่อง
ของการรวบรวมขอมูลจากแหลงผูมีสวนตาง ๆ สามารถใชเปนกลไกตรวจสอบและประเมินผล
นโยบายผูสูงอายุอยางใกลชิด และสามารถกลั่นกรองนโยบายเปนระยะ ๆ หากจําเปน
การวิเคราะหและแปลความหมายของขอมูลที่รวบรวมไดเปนความพยายามรวมของผูมีสวนตาง ๆ
และนําใหปฏิบัติในระดับทองถิ่น, จังหวัดและระดับประเทศ ไปในเวลาเดียวกัน ดวยการตรวจสอบ
ไดอยางรวดเร็ว ผลสะทอนของขั้นตอนการปฏิบัติแผน (การดําเนินงานสําคัญ) เกี่ยวกับผูสูงอายุ
แนวความคิดของบุคคลและชุมชนตอนโยบายจึงสามารถถายทอดสูผูรางนโยบาย, เจาพนักงานไดใน
ระดับประเทศ ขอมูลที่ไดมาอาจเผยแพรเพิ่มเติมแกผูมีสวนรวมแตละระดับและการพัฒนาแผน
เกี่ยวกับผูสูงอายุ
โดยสรุป แนวทางฉบับนี้เปนเหมือนกรอบงานสารสนเทศสําหรับสมาชิก ESCAP ในการแลกเปลี่ยน
และรวมมือในการพัฒนานโยบายและการดําเนินงานเฉพาะเกี่ยวกับผูสูงอายุในอนาคต ในการ
สนองตอบแผนระหวางประเทศที่เมืองมาเกา และกรุงแมดริด วาดวยผูสูงอายุ จึงคาดหวังวา กรอบงาน
การประเมินผลสําหรับภูมิภาคเอเซีย แปซิฟกซึ่งเขากันไดเพื่อใชวัดประสิทธิภาพและผลของการ
ปฏิบัติงานดานผูสูงอายุจะสามารถพัฒนาเพื่อปฏิบัติได ดังนั้น จึงมีการเสนอใหจัดประชุมตามปกติ
เพื่อคัดกรองเครื่องมือวัดผลที่นําเสนอเพิ่มเติมและวิธีในการตรวจสอบและประเมินผลแผนปฏิบัติดาน
ผูสูงอายุ และสรางฐานขอมูลศูนยกลางของคณะกรรมการ ESCAP เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณงาน
ดานผูสูงอายุและจัดใหขอมูล/สารสนเทศที่เขาใจไดงายขึ้นในการตรวจสอบแนวทางสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุในโลก

ตอนหก: ผนวก: วิธีและเครื่องวัดผลนําเสนอเพื่อใชในการปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายตามแผน SIS ทั้งหมด
หัวขอ
ปฏิบัติการที่มีนัยยะสําคัญ
1
ผูสูงอายุและการพัฒนา
1.1

บรรจุใหวาระผูสูงอายุเปนทาง
หลักในนโยบายพัฒนาและ
สงเสริมใหเกิดการรวมผูสูงอายุ
ใหมีสวนรวมในทุกดาน

วัตถุประสงค/การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล

วิถีทางการปฏิบัติที่ทุกภาคสวน มีสวนรวม

เครื่องมือวัดผลที่นาํ เสนอ

แหลงขอมูล

1. สํารวจทรัพยากรใหมและปรับปรับ
ใหมีประสิทธิภาพ
2. จัดการฝกอบรม, การสงเสริมดาน
เทคนิคและบริการใหคําปรึกษา
3. สงเสริมความรวมมือระหวาง
หนวยงาน

1. การเฝาสังเกตโดยตรง
2. การสัมภาษณผูใหรายละเอียด ที่มนี ัยยะ
สําคัญ
3. มุงเนนกลุม
4. สัมภาษณชุมชน

ที่เปนเครื่องมือ
1. ความมีอยู, ขอบเขตและความ
ครอบคลุมของแผนงานและสงเสริมให
ผูสูงอายุมีสวนรวมอยางแข็งขัน
2. จํานวนผูสูงอายุที่เปนผูปกปองสิทธิ
ประโยชนหรือผูแทนในภาครัฐ
3. จํานวนผูสูงอายุที่อยูในวิสาหกิจ
เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจไมวาในฐานะ
อาสาสมัครหรือลูกจาง
4. จํานวนบริการสวัสดิการสังคม,
เงินทุนชุมชนสําหรับผูสูงอายุ
ที่เปนผลที่เกิดขึ้น
1.จํานวนรอยละของผูสูงอายุที่เปน
อาสาสมัคร
2. จํานวนรอยละของผูสูงอายุที่เปน
สมาชิกในคณะกรรมการ, วิสาหกิจ,
คณะกรรมการผูอาศัยในยานใกลเคียง,
คณะกรรมการกิจการพลเรือน, องคกร
หรือสถาบัน

1.เอกสารนโยบายของรัฐ
2.งานศึกษาและเอกสารตีพิมพ
ของรัฐบาล, องคกรอิสระ
3. รัฐวิสาหกิจหรือวิสาหกิจ
เอกชน
4. สมาชิกชุมชน เชน เพื่อนบาน,
คณะกรรมการ ผูอาศัย, ผู
เกษียณอายุในพื้นทีเ่ มืองและ
ชนบท; ขายงานสํานักงาน
ประจําทองที่ถนน

2

หัวขอ
ปฏิบัติการที่มีนัยยะสําคัญ
จัดใหความคุมครองและความ
1.2
มั่นคงดานสังคม

วัตถุประสงค/การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
1. ปฏิรูประบบบํานาญที่มีอยูสงเสริม
เงินออมบุคคล/บรรษัท, การลงทุน
ดานการเงินและแผนงานบํานาญแบบ
จายสมทบใหมากขึ้น
2. การสนับสนุนของรัฐ:จัดใหบํานาญ
ดําเนินบทบาทเชิงรุกในฐานะผูวางกฎ,
แนะนําและตรวจสอบระบบ
ประกันสังคม

วิถีทางการปฏิบัติที่ทุกภาคสวน มีสวนรวม
1. สัมภาษณผูใหรายละเอียดที่มีนัยยะสําคัญ
เชนเจาพนักงานรัฐ,นักวิชาการดานผูสูงอายุ
หรือระบบบํานาญ/ประกันสังคม
2. สัมภาษณผูมีสวนสําคัญในวิสาหกิจ
3.มุงเนนกลุม
4. การวิเคราะหดานสังคม

เครื่องมือวัดผลที่นาํ เสนอ
ที่เปนเครื่องมือ
1. ความมีอยู, ขอบเขต และความ
ครอบคลุมของนโยบายของรัฐดาน
ประกันสังคมสําหรับผูสูงอายุ
2. ความมีอยู, ขอบเขตและความ
ครอบคลุมของบํานาญเกษียณ,
หลักประกันของคนงานสูงอายุที่จัดให
โดยรัฐวิสาหกิจหรือวิสาหกิจเอกชน
3. สิ่งคาดหวัง (มูลคากองทุนแบบจาย
สมทบหรือไมจายสมทบ) ของคนงาน,
ลูกจางสูงอายุที่ทํางานในวิสาหกิจเอกชน
หรือรัฐวิสาหกิจ
4. ความมีอยูและความโปรงใสของ
ระบบตรวจสอบการจัดการเกี่ยวกับ
บํานาญผูสูงอายุ
ที่เปนผลที่เกิดขึ้น
1. แหลงรายได อาทิ แรงงาน, เงินออม,
บํานาญ, เงินอุดหนุนของรัฐ, เงินที่ไดรับ
จากสมาชิกในครอบครัว
2. จํานวนรอยละของผูสูงอายุที่มี
บํานาญเกษียณ
3. ผลิตภัณฑมวลรวมของรัฐ, ผลิตภัณฑ
ประชาชาติรวม, เงินไดวิสาหกิจ

แหลงขอมูล
1. สถิติของทางราชการ,
ผลิตภัณฑมวลรวม
2. เอกสารนโยบาย
3. รายงานประจําปและรายงาน
การประเมินผลโครงการของ
องคกรวิสาหกิจ
4. การสํารวจ, สัมภาษณ

3

หัวขอ
ปฏิบัติการที่มีนัยยะสําคัญ
1.3.
การบรรเทาความยากจน

วัตถุประสงค/การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
1. จัดแผนงานสรางรายไดสําหรับ
ผูสูงอายุไวในแผนงานบรรเทาความ
ยากระดับทองถิ่น

วิถีทางการปฏิบัติที่ทุกภาคสวน มีสวนรวม
1. สัมภาษณชุมชน โดยสัมภาษณ
คณะกรรมการผูอาศัยในยานใกลเคียง,
วิสาหกิจ, หัวหนาชุมชน
2. การเลาประวัติของผูสูงอายุที่อยูในพื้นที่
ชนบทและเมือง, ผูอพยพเขา-ออก

เครื่องมือวัดผลที่นาํ เสนอ
ที่เปนเครื่องมือ
1. ความมีอยู, ขอบเขตและความ
ครอบคลุมของแผนงานรัฐและเอกชนที่
มุงสงเสริมใหเกิดการถายโอนรายได
ของคนวัยตาง ๆ แกผูสูงอายุ

แหลงขอมูล
1.สารสนเทศของรัฐบาล
2. สารสนเทศของภาคเอกชน
3. สารสนเทศขององคกรอิสระ
4. การสัมภาษณและสํารวจ
ชุมชน

ที่เปนผลที่เกิดขึ้น
1.แหลงรายไดของผูสูงอายุในเมืองหรือ
ในชนบท
2.โครงแบบและการสงเสริมและถาย
โอนรายไดระหวางคนวัยตาง ๆ ใน
ครอบครัวและสังคม
1.4

ผูสูงอายุและเหตุฉกุ เฉิน

1. การมีสวนรวมเชิงรุก อาทิ รณรงค
ดวยสื่อ, กิจกรรมในโรงเรียน ฯลฯ
2.เสริมสรางความเคารพตนเองใหมีใน
ผูสูงอายุและการเอื้อประโยชนตอ
สังคมของผูสูงอายุที่ประสบ
ความสําเร็จ
3. ปรับปรุงการดูแลดานการแพทยและ
ขยายบริการสําหรับผูสูงอายุที่มีความ
เสี่ยงสูง

1. มุงเนนกลุม
2. สํารวจยอย
3. สัมภาษณผูอาศัยในยานใกลเคียง,
หัวหนาในระดับตางๆ เชนสํานักงานประจํา
ทองที่ถนน,หมูบาน, อําเภอ และมณฑล

ที่เปนเครื่องมือ
1.ความมีอยู, ขอบเขต และความ
ครอบคลุมของแผนงาน/กิจกรรม/การจัด
สงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมในชุมชน
2.ความมีอยู, ขอบเขต และความ
ครอบคลุมของแผนงานรัฐสําหรับ
บํานาญผูสูงอายุที่ประสบภัย
3.จํานวนแพทยคลินิก, ศูนยคลินิกประจํา
ทองที่ถนน, อําเภอ

1.สารสนเทศจากสํานักกิจการ
พลเรือน, สํานักงานประจํา
ทองที่ถนน
2.คณะกรรมการผูอาศัยในยาน
ใกลเคียง
3. สารสนเทศของรัฐบาล
4.สารสนเทศจากองคกรอิสระ
5.สํารวจ

4

หัวขอ

1.5

1.6

ปฏิบัติการที่มีนัยยะสําคัญ

วัตถุประสงค/การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล

วิถีทางการปฏิบัติที่ทุกภาคสวน มีสวนรวม

เครื่องมือวัดผลที่นาํ เสนอ
ที่เปนผลที่เกิดขึ้น
1. จํานวนรอยละของผูสูงอายุที่มีสวน
ในกิจกรรมระดับชุมชนประเภทตาง ๆ
2. จํานวนรอยละของผูสูงอายุที่ไดรับ
ความชวยเหลือที่เหมาะสมเมื่อประสบภัย
3. จํานวนรอยละของผูสูงอายุที่ระบุให
เปนกลุมมีความเสีย่ งสูงเพื่อรับความ
ชวยเหลือหรือบริการที่ขยายงานในเกิด
ความทั่วถึง

แหลงขอมูล

สงเสริมทัศนคติในแงดีตอการเขา 1. สงเสริมภาพลักษณเชิงบวก อาทิ การ
สูวัยสูงอายุและผูสงู อายุ
อยูไ ดดวยลําพังตนเอง, การมีสวนอยาง
แข็งขัน, การดูแล, การเติมเต็มของ
ตัวตนและศักดิ์ศรี
2. การสงเสริมของรัฐ: ใหความรู, ตรา
กฎหมาย, ปฏิบัติ เชน รณรงคทางสื่อ
และทําเปนหลักสูตรในโรงเรียน,
โครงการอาสาสมัครสูงอายุ, โครงการ
เรียนรูของคนวัยตาง ๆ ฯลฯ

1. มุงเนนกลุม
2. สัมภาษณผูสูงอายุแบบลงลึกใน
รายละเอียด
3. สัมภาษณผูใหรายละเอียดที่มีนัยยะสําคัญ
4. สํารวจยอย

ที่เปนเครื่องมือ
1.ความมีอยู, ขอบเขตและอัตราเฉลี่ยของ
นโยบายเพื่อเพิ่มการมีสวนรวมใน
ตลาดแรงงานของผูสูงอายุ
2. ผูสูงอายุที่ไมไดทํางานและไดรับการ
ดูแลระยะยาว

1. สารสนเทศรัฐบาลจาก
สํานักงานสถิติ
2. การสํารวจเกี่ยวกับครัวเรือน,
สํารวจหนวยแรงงาน

การจางงานผูสูงอายุ

1.มุงเนนกลุม
2. สัมภาษณผูสูงอายุลงลึกในรายละเอียด
3. สํารวจยอย
4. วิเคราะหดานสังคม

1. จัดโครงการฝกอบรมใหใหมและ
ขยายโอกาสใหกวางขึ้นสําหรับ
การศึกษาตอเนื่องในลักษณะ
ผสมผสานหลายรูปแบบ

ที่เปนผลที่เกิดขึ้น
1. อัตราการจางงานของผูสูงอายุ
เปรียบเทียบกับประชากรทั่วไป
ที่เปนเครื่องมือ
1. ความมีอยู, ขอบเขต และความ
ครอบคลุมของนโยบายเพื่อเพิ่มการมี
สวนของสตรีสูงอายุในตลาดแรงงาน

1. สารสนเทศรัฐบาลจาก
สํานักงานสถิติ
2. สํารวจเกี่ยวกับครัวเรือน
3. สํารวจหนวยแรงงาน
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หัวขอ

1.7

ปฏิบัติการที่มีนัยยะสําคัญ

คํานึงถึงความจํากัดเฉพาะของ
ผูสูงอายุเพศชายและหญิงที่
แตกตางกัน

วัตถุประสงค/การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
2. บรรจุงานคนงานที่มีวุฒิภาวะอาทิ
ตรากฎหมายตอตานการเลือกปฏิบัติตอ
ผูมีอายุ
3. ลดอัตราวางงานของผูสูงอายุ อาทิ
ใหความชวยเหลือในการหางาน, แนะ
แนวอาชีพ ฯลฯ

วิถีทางการปฏิบัติที่ทุกภาคสวน มีสวนรวม
5. วิเคราะหแนวโนม

1. สตรีมีสวนรวมในหนวยแรงงานได
โดยการใหความรู, ฝกอบรม และ
โอกาสงาน
2. ความไมเทาเทียมกันของชายหญิง
และการเลือกปฏิบัติ
3. ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกใน
ดานการดูแลและใหอํานาจ

1. มุงเนนกลุม
2. สัมภาษณชุมชน
3. สัมภาษณผูใหรายละเอียดที่มีนัยยะ

เครื่องมือวัดผลที่นาํ เสนอ
2. อัตราสวนการวางงานของผูหญิง
สูงอายุเปรียบผูชายสูงอายุ

แหลงขอมูล

ที่เปนผลที่เกิดขึ้น
1. การที่ผูสูงอายุไดรับการศึกษาใน
ระดับสูง เชน อัตราผูสูงอายุที่อาน
หนังสือออกจํานวนสูง
2. จํานวนรอยละของผูสูงอายุที่เขารวม
ในโครงการใหความรู/ฝกอบรม
3. จํานวนรอยละของผูหญิงสูงอายุที่ได
รับจางงานโดยไดคาจางในพื้นที่เมือง
4. การมีสวนรวมของสตรีสูงอายุใน
หนวยแรงงาน
5. จํานวนรอยละของสตรีสูงอายุที่
ทํางานในรัฐวิสาหกิจและวิสาหกิจเอกชน
ที่เปนเครื่องมือ
1. ความมีอยู, ขอบเขตและความ
ครอบคลุมของแผนงานฝกอบรมและ
ฝกอบรมใหใหมเพื่อใหความรูและ
สงเสริมสตรีใหไดรับวาจางทํางาน
2. ความมีอยู และขอบเขตของนโยบาย
เกี่ยวกับโอกาสที่เทาเทียมกันของคนเพศ
ตาง ๆ ในการมีสิทธิไดวารับจางเพื่อ
ทํางาน

1. สถิติทางการของรัฐ, เอกสาร
นโยบาย
2.สารสนเทศจากองคกรอิสระ,
รัฐวิสาหกิจหรือวิสาหกิจเอกชน
3. รายงานขององคกรอิสระ/
วิสาหกิจ
4. การวิเคราะหของสถาบัน
5.สํารวจหนวยแรงงาน
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หัวขอ

ปฏิบัติการที่มีนัยยะสําคัญ

วัตถุประสงค/การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล

วิถีทางการปฏิบัติที่ทุกภาคสวน มีสวนรวม

เครื่องมือวัดผลที่นาํ เสนอ
3. มีบริการสนับสนุนระดับชุมชน/ศูนย
ดูแลเด็ก, ศูนยดูแลภาคกลางวันสําหรับ
ดูแลผูสูงอายุที่ออนแอหรือเด็ก

แหลงขอมูล

ที่เปนผลที่เกิดขึ้น
1. จํานวนรอยละของสตรีสูงอายุที่รับ
การฝกอบรมโดยการศึกษานอกระบบ
หรือในระบบ
2. จํานวนรอยละของสตรีสูงอายุที่อยูใ น
หนวยแรงงาน
3. อัตราสวนของสตรีสูงอายุที่อาน
หนังสือออก
4. จํานวนรอยละของบริการชุมชน, ศูนย
ดูแลสุขภาพ, ศูนยดแู ลเด็กที่รับผูสูงอายุ
เขาทํางาน
2
2.1

พัฒนาสุขภาพและความเปนอยูที่
ดีในผูสูงอายุ
กระตุนใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีใน
คนทุกวัย รวมถึงการอยูไดโดย
อิสระ, มีสุขภาพและความเปนอยู
ที่ดี

1. ใหความสําคัญและคงใหเกิดลักษณะ
การใชชีวิตที่ถูกสุขลักษณะ
2. สงเสริมหลักการชีวิตสําหรับคนทุก
วัย

1. สัมภาษณบุคคล
2. สํารวจชุมชน
3. สัมภาษณผูใหรายละเอียดที่มีนัยยะสําคัญ
4. มุงเนนกลุม

ที่เปนเครื่องมือ
1. ความมีอยู, ขอบเขตและความ
ครอบคลุมของงานริเริ่มหรือแผนงาน
เพื่อสงเสริมและเสริมสรางการดําเนิน

1. สถิติของรัฐดานบริการดูแล
สุขภาพ, คาใชจายในการดูแล
สุขภาพ
2. สารสนเทศจากองคกรอิสระ
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หัวขอ

ปฏิบัติการที่มีนัยยะสําคัญ

วัตถุประสงค/การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
3. ปรับปรุงระบบการดูแลสุขภาพ
ขั้นตนและบริการดูแลสุขภาพแบบ
ผสมผสาน
4. สงเสริมสุขภาพและความเปนอยูทดี่ ี
ในการใชชีวิต

วิถีทางการปฏิบัติที่ทุกภาคสวน มีสวนรวม
5. วิเคราะหแนวโนม

เครื่องมือวัดผลที่นาํ เสนอ
ชีวิตที่ถูกสุขลักษณะอยางจริงจัง
2. ความมีอยู, ขอบเขตและความ
ครอบคลุมของนโยบายรัฐเกี่ยวกับระบบ
ดูแลสุขภาพและบริการ

แหลงขอมูล

3. สํารวจ

ที่เปนผลที่เกิดขึ้น
1. จํานวนรอยละของผูปวย (ผูปวยใน
ผูปวยนอก) ที่ใชระบบดูแลสุขภาพ 5 ป
ยอนหลัง
2. คาใชจายตอปทั้งหมดสําหรับบริการ
ดานสุขภาพและบริการรวม
3. จํานวนผูสูงอายุที่อาศัยอยูในชุมชน
หรือจํานวนประชาชนที่อาศัยอยูในบาน
ที่มีการใหการดูแลที่บาน
2.2.

จัดคุณภาพดานสุขภาพและการ
ดูแลระยะยาว

1. แบบบริการจบ ณ จุดเดียว
2. สงเสริมความสามารถในการใหการ
ดูแลของครอบครัว
3. รัฐบาลพัฒนาความรวมมือระหวาง
หนวยงานกับองคกรอิสระและ
ภาคเอกชน
4. แผนงานประกันสุขภาพและระบบ
ตรวจสอบ

1. มุงเนนกลุม
ที่เปนเครื่องมือ
1. ความมีอยู, ขอบเขตและความ
2. สํารวจ
3. สัมภาษณผูใหรายละเอียดที่มีนัยยะสําคัญ ครอบคลุมของแผนงานและการริเริ่มเพื่อ
สงเสริมคุณภาพการดูแลที่ดี อาทิ บริการ
ดูแลสุขภาพที่ปรับใหสอดคลองกับ
ลูกคา, ระบบใบสําคัญคูจาย, การ
ผสมผสานระหวางบริการการดูแลใน
ระบบและนอกระบบ

1. รายงานขององคการอนามัย
โลก
2. ธนาคารพัฒนาแหงเอเซีย
3. สารสนเทศของรัฐบาล
4. รายงานขององคกรอิสระ
5. รายงานการวิจัย
6. สํารวจ
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หัวขอ

ปฏิบัติการที่มีนัยยะสําคัญ

วัตถุประสงค/การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล

วิถีทางการปฏิบัติที่ทุกภาคสวน มีสวนรวม

เครื่องมือวัดผลที่นาํ เสนอ
2. การมีบริการสนับสนุนในระดับชุมชน
อาทิ การดูแลเพื่อชวยแบงเบาภาระ, การ
ดูแลชวงกลางวันสําหรับผูสูงอายุที่
ออนแอและผูทําหนาที่ใหการดูแลใน
ครอบครัวของผูสูงอายุ
3. การมีเครื่องมือวัดผลฉบับแปล
(ภาษาจีน) เพื่อประเมินคุณภาพบริการ
ดานดูแลสุขภาพ อาทิ RAI, MMSE,
MDS, ADL, IADL ฯลฯ
ที่เปนผลที่เกิดขึ้น
1. สํารวจความพอใจของผูใชบริการ
ดูแลสุขภาพ
2. การคาดหวังใหชีวิตมีสุขภาพดี
3. อัตราการปวยดวยโรคเรื้อรัง
4. สิ่งสนับสนุนสําหรับแผนงานดูแล
สุขภาพ
5. จํานวนรอยละของผูสูงอายุที่ไดรับ
การดูแลสุขภาพดวยบริการดานผูสูงอายุ
ที่ใหบริการโดยผูเชี่ยวชาญ
6. จํานวนรายงานดานวิจัยฉบับแปลที่
ใชอางอิงสําหรับการศึกษาดานใหการ
ดูแลสุขภาพ

แหลงขอมูล
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หัวขอ
ปฏิบัติการที่มีนัยยะสําคัญ
3.
รับรองใหเกิดสภาพแวดลอมที่มี
สนับสนุนและเอื้ออํานวย
3.1.
ผูสูงอายุและครอบครัว

วัตถุประสงค/การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล

วิถีทางการปฏิบัติที่ทุกภาคสวน มีสวนรวม

เครื่องมือวัดผลที่นาํ เสนอ

1. สรางความสัมพันธระหวางคนวัย
ตาง ๆ อาทิ ความเชือ่ มั่นศรัทธาของ
บุตรหลาน
2. พัฒนารูปแบบการแบงปนหนาที่ให
การดูแลในระหวางบุคคล,ครอบครัว,
ชุมชน และรัฐบาล

1. มุงเนนกลุม
ที่เปนเครื่องมือ
2. สัมภาษณผูใหรายละเอียดที่มีนัยยะสําคัญ 1. ความมีอยู, ขอบเขต และความ
ครอบคลุมของแผนงานหรืองานริเริ่ม
3. สัมภาษณชุมชน
สงเสริมความรักใครปรองดองกันใน
4. สํารวจ
ครอบครัวและความสัมพันธของคนวัย
ตาง ๆ
2. ความมีอยู, ขอบเขต และความ
ครอบคลุมของนโยบายที่จะเอือ้ ใหปูยา
ตายาย, บิดามารดา, บุตร อยูรวมกัน
ที่เปนผลที่เกิดขึ้น
1. จํานวนแผนงานที่เกี่ยวของในการ
สงเสริมความสัมพันธของครอบครัว,
คุณคาตามธรรมเนียมนิยมของความ
เชื่อมั่นและศรัทธาของคนรุนลูกหลานที่
มีอยูในชุมชน
2. จํานวนแผนงานใหเงินชวยเหลือ
สําหรับบริการชุมชนและจํานวนผูรับ
สิทธิประโยชนจากหนวยงานประจํา
ทองที่ถนน, อําเภอ และเมือง

แหลงขอมูล

1. สํารวจ
2. สารสนเทศของรัฐบาล
3. สารสนเทศขององคกรอิสระ
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หัวขอ
ปฏิบัติการที่มีนัยยะสําคัญ
บริการดานสังคมและการ
3.2
สนับสนุนจากชุมชน

วัตถุประสงค/การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
1. พัฒนาระบบประเมินผลตามความ
ตองการที่เขาใจได
2. จัดตั้งระบบประกันคุณภาพและ
ความนาเชื่อถือสําหรับบริการใหการ
ดูแลที่บาน

วิถีทางการปฏิบัติที่ทุกภาคสวน มีสวนรวม
เครื่องมือวัดผลที่นาํ เสนอ
1. มุงเนนกลุม
ที่เปนเครื่องมือ
2. สัมภาษณผูใหรายละเอียดที่มีนัยยะสําคัญ 1. ความมีอยู, ขอบเขต,และความ
ครอบคลุมของแผนงานและบริการที่จัด
3. สัมภาษณชุมชน
เพือ่ พัฒนาบริการตามความตองการ
4. สํารวจ
ใหแกผูสูงอายุ และผูทําหนาที่ใหการ
ดูแลในครอบครัวของผูสูงอายุในทุก
ระดับ โดยเฉพาะในระดับชุมชน
2. ทางเลือกและระดับความยืดหยุนใน
การใชบริการการดูแลที่บาน
ที่เปนผลที่เกิดขึ้น
1. จํานวนรอยละของผูสูงอายุที่ไดรับ
บริการที่มีมาตรฐานจากการดูแลที่บาน
2. จํานวนการดูแลที่บานที่เปนที่เชื่อถือ
ไดของรัฐบาลหรือระบบประเมินผล
ระหวางประเทศที่เปนที่ยอมรับ อาทิ
ISO9002
3. จํานวนโครงการที่คณะกรรมการ
หมูบานที่เปนที่ยอมรับทั่วไปเขารวม
เปนสมาชิก เชนแผนงานสรางความ
นาเชื่อถือเทรนทของสหราชอาณาจักร
(NCSC), คณะกรรมการรวมดาน
องคกรดูแลสุขภาพของสหรัฐอเมริกา
(JCAHO), มาตรฐานการดูแลผูสูงอายุ
และหนวยงานสรางความนาเชื่อถือของ
ออสเตรเลีย (ACSA)

แหลงขอมูล
1.สํารวจ
2.สารสนเทศจากรัฐบาล
3.สารสนเทศจากองคกรอิสระ
4.สารสนเทศจากสื่อ
5.สารสนเทศของ WHOQOL
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หัวขอ
ปฏิบัติการที่มีนัยยะสําคัญ
3.3.
การจัดใหเกิดที่อยูอาศัยและ
สภาพแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค/การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
1. ออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกใน
บานและบริการที่มีลักษณะอบอุนเปน
มิตร
2. พัฒนาการวางแผนรวมดานการเคหะ
ที่ใชไดโดยมีระเบียบรูปแบบ
หลากหลาย และมาตรการที่มี
คุณภาพสูง

วิถีทางการปฏิบัติที่ทุกภาคสวน มีสวนรวม
1. มุงเนนกลุม
2. สัมภาษณผูมีสวนสําคัญดานวิสาหกิจ
อสังหาริมทรัพย, สถาปนิก, ผูรางนโยบาย
สังคม
3.การสัมมนา/ประชุมเพื่อวางแผนเมือง,
อาคารที่มีสภาพแวดลอมที่ปราศจากสิ่งกีด
กั้นตอผูสูงอายุ
4.สํารวจ

เครื่องมือวัดผลที่นาํ เสนอ
ที่เปนเครื่องมือ
1.ความมีอยู, ขอบเขตและความ
ครอบคลุมของแผนงานการสงเสริม
ชุมชนใหมีสภาพแวดลอมที่รวมเอาคน
หลายวัยเขาดวยกัน, ปราศจากสิ่งกีดกั้น
ภายในและโดยรอบ มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกอยางเหมาะสม
2.จํานวนงานศึกษาระดับทองถิ่นที่มี
ระเบียบหลากหลายรูปแบบซึ่งใชมาตร
วัดที่ปรับปรุงใหใชได (คือฉบับแปล
ภาษาจีน) อาทิ ทฤษฎีสิ่งแวดลอมที่
เหมาะสมสําหรับบุคคลเพือ่ ใช
เปรียบเทียบประเมินผล
ที่เปนผลที่เกิดขึ้น
1. จํานวนรอยละของผูสูงอายุที่แสดง
ความพอใจตอสภาพแวดลอมในบาน
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของที่
ชวยสนับสนุน/ใหความสะดวก เชน ราว
จับยึด, ทางลาดสําหรับเกาอี้ลอเข็น, พื้น
เรียบสําหรับเดินออกกําลังตอนเชา
2. จํานวนรอยละของอุบัติเหตุในบาน
อาทิ การหกลมของผูสูงอายุ

แหลงขอมูล
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หัวขอ
ปฏิบัติการที่มีนัยยะสําคัญ
การดูแลและการใหการ
3.4
สนับสนุนผูทําหนาที่ใหการดูแล

วัตถุประสงค/การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
1. สงเสริมบริการการดูแลระดับชุมชน/
ที่บานเพื่อแบงเบาภาระการดูแล
2. ตรากฎหมาย

วิถีทางการปฏิบัติที่ทุกภาคสวน มีสวนรวม
1. มุงเนนกลุมผูทําหนาที่ใหการดูแล
2.สัมภาษณผูใหรายละเอียดที่มีนัยยะสําคัญ
คือผูรางนโยบาย, คณะกรรมการราง
กฎหมาย
3.สัมมนา,ประชุมและประชุมหารือ

เครื่องมือวัดผลที่นาํ เสนอ
ที่เปนเครื่องมือ
1.ความมีอยู, ขอบเขต และความครอบคลุม
ของแผนงานสนับสนุน, การประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อฝกอบรมผูทําหนาที่ใหการดูแล
2. ความมีอยู, ขอบเขต และความ
ครอบคลุมของนโยบายในการปองกัน
ผูทํางานดานใหการดูแลหรือตระหนักถึง
ผูทํางานดานใหการดูแลที่อยูนอกระบบ
ที่เปนผลที่เกิดขึ้น
1. จํานวนรอยละของผูทํางานใหการ
ดูแลในระบบและนอกระบบ
2. จํานวนรอยละของผูสูงอายุที่ไดรับ
บริการสนับสนุนจากสมาชิกใน
ครอบครัว, ชุมชน และรัฐบาล
3. จํานวนรอยละของผูทํางานใหการ
ดูแลที่แสดงความพอใจกับความ
สนับสนุนที่ไดรับตอบทบาทของตนใน
ฐานะผูทําหนาที่ใหการดูแล
4. จํานวนนโยบายรัฐ, แผนงาน
ฝกอบรมเพื่อแบงเบาความเครียดและ
ภาระของผูทํางานใหการดูแล
5. จํานวนงานวิจัย/ศึกษาที่ใชอางอิงที่
พัฒนาขึ้นในระดับสากล อาทิ ความเครียด
ของผูทํางานใหการดูแลแบบ Zarit ใน
รูปแบบการศึกษาไขวประเทศ

แหลงขอมูล
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หัวขอ
ปฏิบัติการที่มีนัยยะสําคัญ
พิทักษสิทธิของผูสูงอายุ
3.5

วัตถุประสงค/การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล
1. เสริมสรางภาพลักษณของผูสูงอายุ
ในลักษณะมีสุขภาพดีและตื่นตัว
2. พิทักษสิทธิของผูสูงอายุและปกปอง
จากการเลือกปฏิบัติโดยการตรา
กฎหมายและใหอํานาจ
3.มุงเนนสิทธิเผื่อเลือกและความ
ตองการพิเศษและสิ่งที่ดีกวา
4. ตรวจสอบและทําใหเกิดการถวงดล
ในระหวาง รัฐบาล, ผูใหและ
ผูรับบริการ

วิถีทางการปฏิบัติที่ทุกภาคสวน มีสวนรวม
1. มุงเนนกลุม

เครื่องมือวัดผลที่นาํ เสนอ
ที่เปนเครื่องมือ
1.ความมีอยู, ขอบเขตและความ
2. สัมภาษณผูใหรายละเอียดที่มีนัยยะสําคัญ ครอบคลุมของแผนงาน/กิจกรรม
สาธารณะเพื่อสงเสริมภาพลักษณเชิง
3. สัมภาษณชุมชน
บวกของผูสูงอายุ, ตานการกีดกันดาน
4. แผนงานเฝาสังเกตผานสื่อ
อายุ, ใหอํานาจสถาบัน, องคกรในระดับ
5.กลุมสนับสนุนและกลุมที่พึ่งตนเอง
ตาง ๆ
6. สัมมนา/ประชุมและประชุมหารือ
2.ความมีอยู, ขอบเขตและความ
ครอบคลุมของการที่ประชาชนยอมรับ,
การรณรงคดานผูสูงอายุ
ที่เปนผลที่เกิดขึ้น
1. จํานวนรอยละของเหยื่อสูงอายุทมี่ ี
รายงานวาถูกกีดกันหรือลอลวงจาก
วิสาหกิจที่ตั้งอยูในทองที่ถนน, อําเภอ
2. เหตุการณที่ผูสูงอายุรายงานวาถูก
ละเลย, ลอลวง, เลือกปฏิบัติ
3. จํานวนรอยละของผูสูงอายุที่มองหา
บริการในระบบ
4. การตระหนักของประชาชนถึง
ภาพลักษณของผูสงู อายุ

แหลงขอมูล
1.สารสนเทศของรัฐบาล
2.สารสนเทศขององคกรอิสระ
3. ทะเบียนตํารวจ,โรงพยาบาล
และบริการสังคม
4. สํารวจ
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หัวขอ
ปฏิบัติการที่มีนัยยะสําคัญ
4.
การปฏิบัติและติดตามผล
4.1
กลไกแหงชาติเกี่ยวกับผูสูงอายุ

4.2

ความรวมมือระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาประเทศ

วัตถุประสงค/การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล

วิถีทางการปฏิบัติที่ทุกภาคสวน มีสวนรวม

เครื่องมือวัดผลที่นาํ เสนอ

แหลงขอมูล

1. พัฒนานโยบายโดยใชแนวทางใหคง
ใชได และมีความศักดิ์สิทธิ์
2. จัดตั้งตัวบงชี้ผลเพื่อวัดความสําเร็จ
ของกลยุทธหรือแผนและเผยแพร
แนวทางปฏิบัติ
3. กระตุนใหภาคเอกชนมีสวนใน
แผนงานหลัก

1. ประชุม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อฝกอบรมใหเกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางผูรางนโยบาย,อาสาสมัคร
ดานสังคม, สํานักงานประจําทองที่ ถนน,
อําเภอและสํานักงานกิจการพลเรือน
2.การทบทวนและประเมินผลนโยบาย
3.งานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลแผนงาน
4.สัมภาษณผูใหรายละเอียดที่มีนัยยะสําคัญ

ที่เปนเครื่องมือ
1.ความมีอยู, ขอบเขตและความ
ครอบคลุมของแผนงานหรือนโยบายใน
การปฏิบัติแผนงานดานผูสูงอายุ
ที่เปนผลที่เกิดขึ้น
1.การกลั่นกรองนโยบายวาดวยผูสูงอายุ
ในระดับตาง ๆ ของชุมชน,ทองถิ่นและ
ประเทศ
2.เครื่องมือหรือระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ
แผนดานผูสูงอายุ
3.เงินทุนดานสังคม (ขอผูกพัน,
ความสัมพันธ, การสนับสนุนระหวาง
ชุมชน,ผูอาศัย, องคกรอิสระ, วิสาหกิจ
เอกชน)ในชุมชน

1.สถิติทางการของรัฐบาล
2.เอกสารของทางราชการ
3.สารสนเทศขององคกรอิสระ
4.รายงานการประเมินผล
แผนงาน
5.สิ่งตีพิมพงานวิจัย
6.แผนวาดวยผูสูงอายุของ
สหประชาชาติ

1. แลกเปลี่ยนประสบการณ
2. ใหการสนับสนุนดานเทคนิคเพื่อการ
ปฏิบัติแผนอยางมีประสิทธิภาพ
3. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบ
ของประชากรสูงอายุโดยการทําวิจัย
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค

1.การประชุม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ระหวางประเทศในหมูผูเชี่ยวชาญและผูราง
นโยบายทั่วโลก
2.ทบทวนและประเมินผลนโยบายทั่ว
ภูมิภาคเอเซียแปซิฟก
3.ความรวมมือดานวิจัยระดับภูมิภาค

ที่เปนเครื่องมือ
1.ความมีอยู, ขอบเขต และความ
ครอบคลุมของการริเริ่ม,แผนงาน/การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝกอบรม/
ขอตกลงเพื่อความรวมมือหรือ
แลกเปลี่ยนในระดับภูมิภาค

1.สถิติทางการของรัฐบาล
2.เอกสารทางราชการ
3.สารสนเทศขององคกรอิสระ
4.นโยบายทบทวนการ
ตรวจสอบ, ประเมินผล,รายงาน
และเครื่องมือ
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หัวขอ

ปฏิบัติการที่มีนัยยะสําคัญ

วัตถุประสงค/การปฏิบัติเพื่อบรรลุผล

วิถีทางการปฏิบัติที่ทุกภาคสวน มีสวนรวม
4.สัมภาษณผูใหรายละเอียดที่มีนัยยะ

เครื่องมือวัดผลที่นาํ เสนอ
ที่เปนผลที่เกิดขึ้น
1.จํานวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
สัมมนา,การประชุมของผูเชี่ยวชาญทีจ่ ัด
ขึ้นหรือมีสวนรวม
2.จํานวนงานวิจัย/โครงการความรวมมือ
ระหวางภูมิภาคเอเซียแปซิฟก

แหลงขอมูล
5.สิ่งตีพิมพงานวิจัย
6.แผนงานดานผูสูงอายุของ
สหประชาชาติ

