การดำเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทย
ตามแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ
พ.ศ. 2545 - 2555

สำนักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ
สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

คำนำ
นับตั้งแตองคการสหประชาชาติ (United Nations) ไดจัดใหมีการจัดการประชุม
สมั ช ชาระดั บ โลกว า ด ว ยผู สู ง อายุ ครั้ ง ที่ 2 (the 2 nd world Assembly on Ageing)
ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ในป พ.ศ. 2545 ผลจากการประชุมคราวนั้นไดกอใหเกิดพันธกรณี
ระหวางประเทศในเรื่องของผูสูงอายุที่เรียกวา แผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวย
เรือ่ งผูส งู อายุ (the Madrid International Plan of Action on Ageing) ทีไ่ ดกำหนดเปาหมายหลัก
ของการพัฒนาผูสูงอายุใน 3 ประเด็นตอไปนี้ คือ ผูสูงอายุกับการพัฒนา (Older persons and
development) สูงวัยอยางสุขภาพดีและมีสขุ ภาวะ (Advancing health and well - being
into old age) และการสรางความมัน่ ใจวาจะมีสภาพแวดลอมทีเ่ กือ้ หนุนและเหมาะสม (Ensuring
enabling and supportive environment) ซึง่ เปนพันธกรณีทป่ี ระเทศภาคีองคการสหประชาชาติ
จะตองรวมยึดถือเปนเปาหมายการดำเนินงานผูสูงอายุ และรวมกำหนดทิศทางกลยุทธของการ
พัฒนาเพื่อมุงไปสูเปาหมายดังกลาวรวมกัน
ประเทศไทยในฐานะที่เปนประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติ ไดจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานผูส งู อายุภายใตพนั ธกรณีสหประชาชาติดงั กลาว โดยเปนการประมวลและนำเสนอ
ผลการดำเนินงานผูสูงอายุระหวางพ.ศ. 2545 ถึงพ.ศ. 2555 ที่เปนผลการดำเนินงานหลัก
และงานที่มีความโดดเดนในทิศทางที่สอดคลองและตอบสนองตอเปาหมายของการพัฒนา
ผูสูงอายุภายใตแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสู งอายุ (the Madrid
International Plan of Action on Ageing) การจัดทำรายงานฉบับนี้ไดรับความรวมมือเปน
อยางดียิ่งจากหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวของกับงานผูสูงอายุทั้งสวนราชการและภาคเอกชน
โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่เปนกลไกรวมรับผิดชอบงานผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติ
ผูส งู อายุ พ.ศ. 2546 ภายใตคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในฐานะที่เปนสวนราชการหลัก
ระดับประเทศ ที่มีหนาที่ประสานและสงเสริมการดำเนินงานดานผูสูงอายุ ทั้งในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติ คาดหวังวาเอกสารรายงานฉบับนี้จะสามารถใหขอมูลและรายละเอียดที่เปน
ผลภาพรวมของการดำเนินงานผูสูงอายุไทยภายใตกรอบสหประชาชาติ ที่เกิดจากความรวมมือ
ของทุกภาคสวนของสังคม รวมกับความมุงมั่นของรัฐบาลไทยที่ยังคงไมหยุดยั้งการขับเคลื่อน
นโยบายการพัฒนาผูสูงอายุไทยในทิศทางที่ตอบสนองตอพันธกรณีองคการสหประชาชาติ ทั้งนี้
เพื่อเปาหมายของการยกระดับและดูแลคุณภาพชีวิตใหแกผูสูงอายุไทยในที่สุด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

สารบัญ
หนา
บทสรุป
สวนที่ 1 ประชากรศาสตรผูสูงอายุไทย
1. สถานการณประชากรสูงอายุ
2. อายุและเพศของผูสูงอายุ
สวนที่ 2 การดำเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทยตามแผนปฏิบัติการ
ระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ (MIPAA)
1. ผูสูงอายุกับการพัฒนา
1.1 แผนและนโยบายดานผูสูงอายุ
1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
2) แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2525 - 2544
3) ปฏิญญาผูสูงอายุไทย
4) แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 - 2564
5) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546
6) การขยายสิทธิประโยชนใหแกผูสูงอายุ
ภายใตประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
1.2 การมีสวนรวมในสังคมและการพัฒนาของผูสูงอายุ
1.3 ผูสูงอายุกับการทำงาน
1.3.1 การสงเสริมใหผูสูงอายุมีงานทำ
1.3.2 การฝกอาชีพใหแกผูสูงอายุ
1.3.3 การใหคำปรึกษาดานอาชีพแกผูสูงอายุ
1.3.4 การขยายอายุการทำงาน
1.4 การเขาถึงความรู การศึกษา และการฝกอบรม
1.5 หลักประกันรายได การคุมครองทางสังคม/การประกันสังคม
และการปองกันความยากจน
1.5.1 เบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผูสูงอายุทุกคน
1.5.2 การประกันชราภาพ
1.5.3 สิทธิประโยชนดานภาษีสำหรับผูสูงอายุ
1.5.4 กองทุนผูสูงอายุ
1.5.5 การใหเงินชวยเหลือการจัดการศพผูสงู อายุ
1.5.6 การเตรียมการเพื่อจัดตั้งกองทุนการออมแหงชาติ
1.6 ผูสูงอายุกับภาวะฉุกเฉิน
การดำเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทย
ตามแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ พ.ศ. 2545 - 2555
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สารบัญ
2. สูงวัยอยางสุขภาพดีและมีสุขภาวะ
2.1 การเขาถึงบริการดูแลสุขภาพอยางถวนหนาและเทาเทียมกัน
2.1.1 การดูแลผูสูงอายุที่บาน
2.1.2 การจัดใหมีชองทางพิเศษ (Fast lane) สำหรับผูสูงอายุ
ในการเขารับบริการทางการแพทยของแผนกผูปวยนอก
ณ สถานพยาบาล
2.1.3 การจัดใหมีคลินิกผูสูงอายุ (Elderly Clinic) เปนการเฉพาะ
เพื่อใหบริการสุขภาพอยางเปนองครวม (Comprehensive
Care Services)
2.1.4 โครงการฟนเทียมพระราชทาน
2.1.5 การคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ
2.1.6 โครงการวัดสงเสริมสุขภาพ
(Health Promotion Temples)
2.1.7 โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคม
เชิงบูรณาการโดยชุมชนสำหรับผูสูงอายุ
2.2 ผูสูงอายุกับการติดเชื้อเอชไอวี (HIV/AIDS)
2.3 การฝกอบรมผูใหบริการดูแลและบุคลากรวิชาชีพ
ดานการดูแลสุขภาพ
2.4 ผูสูงอายุกับความตองการดานสุขภาพจิต
2.5 ผูสูงอายุกับความพิการ
3. การสรางความมั่นใจในเรื่องสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุน
และเหมาะสม
3.1 ที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมในการใชชีวิต
3.2 อาสาสมัครใหการดูแลผูสูงอายุในชุมชน
3.3 ศูนยอเนกประสงคสำหรับผูสูงอายุในชุมชน
3.4 ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผูสูงอายุ
3.5 การทอดทิ้ง การใชความรุนแรงและการแสวงหาประโยชน
จากผูสูงอายุ
3.6 ภาพลักษณของผูสูงอายุ
3.7 คลังปญญาผูสูงอายุ
3.8 สิทธิประโยชนของผูสูงอายุในการใชบริการขนสงสาธารณะ
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สารบัญ
4. การดำเนินงานและการติดตามผล
4.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ
ฉบับที่ 2
4.2 การจัดทำ “รายงานสถานการณผูสูงอายุไทย”
4.3 การสำรวจขอมูลระดับชาติดานผูสูงอายุ
ประเด็นทาทายในการดำเนินงานดานผูสูงอายุในระยะตอไป
1 การเตรียมการเพื่อจัดตั้งกองทุนการออมแหงชาติ
2 การเตรียมการดานการดูแลระยะยาว
3 การสงเสริมการใชศักยภาพของผูสูงอายุ
4 การเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการดำเนินงานดานผูสูงอายุ
5 การจัดใหมีสิ่งอำนวยความสะดวกในที่สาธารณะสำหรับผูสูงอายุ
ในการเขาถึงและใชบริการไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย
บรรณานุกรม

การดำเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทย
ตามแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ พ.ศ. 2545 - 2555
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บทสรุป
รายงานการสำรวจประชากรในประเทศไทย พ.ศ. 2553 ของสำนักงานสถิติแหงชาติ
ระบุวาประชากรสูงอายุของประเทศไทยมีประมาณกวา 8.3 ลานคน หรือคิดเปนประมาณ
รอยละ 13 ของประชากรทั้งหมด ที่มีอยูประมาณ 65.9 ลานคน ตัวเลขดังกลาว บงชี้ใหเห็น
ไดอยางชัดเจนวาสังคมไทยเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุแลว
คาดวาตอไปภายในป พ.ศ. 2573 จำนวนประชากรสูงอายุไทยจะเพิ่มขึ้นกวาเทาตัวจาก
จำนวนประชากรสูงอายุในปจจุบัน คือ เพิ่มขึ้นประมาณ 17.7 ลานคน หรือคิดเปนสัดสวน
ประชากรสูงอายุประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด
สำหรับความกาวหนาของการดำเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทย ภายใตแผน
ปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ ในหวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2545 - 2555
มีดังนี้
1. ผูสูงอายุกับการพัฒนา
• แผนและนโยบายดานผูสูงอายุ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดระบุไวอยางชัดเจน เกี่ยวกับ
การคุมครองและการใหสิทธิผูสูงอายุในการไดรับสวัสดิการตางๆ และการดูแลจากรัฐ รวมถึง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได
แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2552
ซึ่งเปนแผนยุทธศาสตรระดับชาติที่ชี้นำทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานดานผูสูงอายุ
อยางเปนองครวม ทั้งในเรื่องของการเตรียมความพรอมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ การคุมครองทางสังคมสำหรับผูสูงอายุ การบริหารจัดการ
เพื่อพิจารณางานผูสูงอายุอยางบูรณาการ และการเผยแพรองคความรูดานผูสูงอายุ
และทีส่ ำคัญคือ ประเทศไทยไดประกาศใชพระราชบัญญัตผิ สู งู อายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งให
ความคุมครอง และหลักประกันดานสิทธิแกผูสูงอายุ ทั้งทางดานสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ
ตลอดจนสิทธิประโยชนดา นตางๆในการเขาถึงและการไดรบั บริการสาธารณะ โดยพระราชบัญญัติ
ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ฉบับนี้ไดกำหนดใหมีการแตงตั้ง “คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ”
ขึ้นเปนกลไกระดับชาติดานนโยบายผูสูงอายุ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน

บทสรุป
• การคุมครองผูสูงอายุและการประกันชราภาพ
ประเทศไทยไดใหเงินชวยเหลือแบบขั้นบันไดตามระดับอายุ แกผูสูงอายุที่อายุตั้งแต
60 ปขึ้นไปทุกคน (ยกเวนผูที่ไดรับบำนาญจากรัฐอยูแลว) เปนเงิน 600 - 1,000 บาทตอเดือน
ตอคน โดยเริ่มในป พ.ศ. 2555 สำหรับผูที่อยูในวัยทำงาน มีการสรางระบบประกันชราภาพ
ภายใตพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2542 รวมทั้งมีการใหสิทธิประโยชนทางภาษี
แก ผูสูง อายุ และบุ ต รที่ดูแ ลผูสูง อายุ รวมทั้ง การสนั บ สนุ น เงิ น ช ว ยเหลื อ เป น ค า จั ด การศพ
แกผูสูงอายุ รายละ 2,000 บาท
นอกจากนี้ยังมีกองทุนผูสูงอายุที่เปนกองทุนของภาครัฐ ซึ่งทำหนาที่ใหการสนับสนุน
ดานการเงินแกผูสูงอายุเปนรายบุคคล และการดำเนินกิจกรรมของกลุมองคกรดานผูสูงอายุ และ
ขณะนี้ ประเทศไทยกำลังอยูในระหวางการเตรียมการจัดตั้ง “กองทุนการออมแหงชาติ” เพื่อ
ใหโอกาสแกประชาชนวัยทำงานไดมีหลักประกันดานรายได และมีเงินบำนาญเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ
2. สูงวัยอยางสุขภาพดีและมีสุขภาวะ
ประเทศไทยไดดำเนินนโยบาย “หลักประกันสุขภาพถวนหนา” แกคนทุกกลุมวัยที่
ครอบคลุมกลุมผูสูงอายุดวย เพื่อใหไดรับบริการสุขภาพที่ครอบคลุมอยางเปนองครวม โดยไม
เสียคาใชจาย ซึ่งมีหนวยบริการสุขภาพที่กระจายตัวอยูทั่วประเทศ ตั้งแตระดับตำบลและระดับ
จังหวัด โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักในการจัดบริการดานสุขภาพสำหรับ
ผูสูงอายุ โดยบริการดานสุขภาพสำหรับผูสูงอายุนี้จะมุงเนนการอำนวยความสะดวกในการเขาถึง
บริการเปนสำคัญ อาทิ การใหบริการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่บาน (Home Health Care)
คลินิกผูสูงอายุ การใหบริการฟนเทียม การปองกันและการดูแลภาวะสมองเสื่อม การสงเสริม
สุขภาวะในผูสูงอายุ และการสงเสริมการรวมกลุมผูสูงอายุในรูปแบบชมรมเพื่อทำกิจกรรม
ดานสุขภาพและสังคมรวมกัน เปนตน
3. การสรางความมั่นใจในเรื่องสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม
ประเทศไทยไดรเิ ริม่ โครงการอาสาสมัครดูแลผูส งู อายุทบี่ า น มาตัง้ แตป พ.ศ. 2546 และ
ได มี ก ารขยายผลต อ ไปยั ง พื้ น ที่ ต า งๆทั่ ว ประเทศตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ ป พ.ศ. 2550
โดยมุงเนนใหผูสูงอายุไดรับการดูแลและการชวยเหลือเกื้อกูลจากอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุใน
ชุมชนเดียวกัน ทำใหผูสูงอายุจะยังสามารถใชชีวติ อยูรวมในครอบครัวและชุมชนได (Ageing in
Place) โดยมีเปาหมายทีจ่ ะขยายผลใหครอบคลุมพืน้ ทีท่ กุ ตำบลทัว่ ประเทศภายในป พ.ศ. 2556
ในขณะที่การสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสำหรับผูสูงอายุในชุมชน กำลัง
อยูในการขยายผลในพื้นที่ระดับตำบล โดยไดรับความรวมมือและการสนับสนุนเปนอยางดีจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควบคูไปกับความพยายามและความริเริ่มในการจัดสภาพแวดลอม
การดำเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทย
ตามแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ พ.ศ. 2545 - 2555

บทสรุป
และสถานที่สาธารณะในชุมชนที่เหมาะสมและเปนมิตรกับผูสูงอายุ ที่ไดรับความสนับสนุน
องคความรูจากนักวิชาการดานสถาปตยกรรมศาสตร ในระดับมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมและสนับสนุน “คลังปญญาผูสูงอายุ” ในระดับชุมชน เพื่อ
ใหมีการถายทอดภูมิปญญา และประสบการณความเชี่ยวชาญของผูสูงอายุในสาขาตางๆ และ
สรางเครือขายในการประสานงานดานขอมูลเพื่อเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ
4. การดำเนินงานและการติดตามผล
ประเทศไทยไดมีการติดตามและประเมินผลแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 ในชวง
ระยะ 5 ป คือ ระหวางป พ.ศ. 2545 - 2549 โดยนักวิชาการจากวิทยาลัยประชากรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดานผูสูงอายุ ในภาพรวมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ รวมทั้งวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และประเด็นขอเสนอที่ควรจะได
มีการพัฒนาตอไป ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 ในชวงระยะ
10 ป กำลังอยูในชวงดำเนินการในระหวางป พ.ศ. 2554 - 2555
นอกจากนี้ในแตละปไดมีการจัดทำ “รายงานสถานการณผูสูงอายุไทย” เพื่อนำเสนอ
ขอมูลที่เปนปจจุบันดานประชากร สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ โดยในป
พ.ศ. 2554 สำนักงานสถิติแหงชาติไดดำเนินการสำรวจขอมูลระดับชาติดานผูสูงอายุ รอบที่ 4
โดยนำเสนอขอมูลทางดานสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมดานตางๆ เพื่อนำขอมูลที่ไดจากการ
สำรวจมาใชประโยชนเชิงนโยบายตอไป
ประเด็นทาทายในการดำเนินงานดานผูสูงอายุในระยะตอไป
สำหรับประเด็นเนนหนักในการขับเคลือ่ นการดำเนินงานดานผูส งู อายุในระยะตอไป ไดแก
การสรางหลักประกันมั่นคงดานรายไดในวัยสูงอายุดวยการสรางระบบการออมแหงชาติขึ้น
การสงเสริมใหมกี ารใชความรูค วามสามารถและศักยภาพดานตางๆของผูส งู อายุในการทำงาน
เพื่อรวมพัฒนาชุมชนและสังคม การระดมความรวมมือของภาคสวนตางๆเพื่อเตรียมการ
ดานการดูแลระยะยาวในผูสูงอายุ การเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่ ในการดำเนินงานดานผูส งู อายุ และการสงเสริมใหมกี ารจัดสิง่ อำนวยความสะดวก
ในที่สาธารณะสำหรับผูสูงอายุที่เหมาะสมและปลอดภัย

สวนที่ 1
ประชากรศาสตรผูสูงอายุไทย

การดำเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทย
ตามแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ พ.ศ. 2545 - 2555

1. สถานการณประชากรสูงอายุ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาสูการเปน “สังคมผูสูงอายุ” สามารถพิจารณาไดอยางคราวๆ
จากการที่สังคมนั้นมีประชากรสูงอายุ (อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป) มากกวารอยละ 10 ของประชากร
ทั้งหมด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ในประชากรทุกๆ 10 คน จะเปนผูสูงอายุ 1 คน
รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2553 ของสำนักงานสถิตแิ หงชาติ
พบวา ประชากรสูงอายุของประเทศไทยมีถึงประมาณ 8.3 ลานคน คิดเปนประมาณรอยละ
13 ของประชากรทั้งประเทศที่มีอยูประมาณ 65.9 ลานคน (สำนักงานสถิติแหงชาติ : 2555)
ตัวเลขดังกลาว บงชี้ใหเห็นไดชัดวาสังคมไทยเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุแลว แมวาสัดสวน
ประชากรสูงอายุของไทยยังไมมากเทาประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งมีสัดสวนประชากรผูสูงอายุถึง
ประมาณ 1 ใน 4 - 5 คนของประชากรทั้ ง หมด แต ก ารเปลี่ ย นเป น สั ง คมผู สู ง อายุ ข อง
ประเทศไทยนัน้ เกิดขึน้ ในระยะเวลาทีส่ นั้ กวามาก กลาวคือการเพิม่ ขึน้ ของประชากรอายุ 65 ปขนึ้ ไป
จากรอยละ 7 เปนรอยละ 14 ใชเวลาเพียงประมาณ 22 ป ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลว เชน
สหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศในยุโรป ใชเวลากวาครึ่งศตวรรษหรือศตวรรษในการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว การเปลี่ยนแปลงสูการเปนสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็วนี้ ยอมหมายความวาประเทศไทย
จะมีเวลาสั้นมากที่จะเตรียมการทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนดานสวัสดิการและการ
บริการและดานหลักประกันตางๆ เพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุที่มีคุณภาพ
คาดกันวาภายในป พ.ศ. 2573 จำนวนประชากรสูงอายุไทยจะเพิ่มขึ้นกวาเทาตัวจาก
จำนวนประชากรสูงอายุในปจจุบัน คือ เพิ่มเปนประมาณ 17.7 ลานคน หรือคิดเปนสัดสวน
ประชากรสูงอายุประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด และในชวงเวลาเดียวกันนั้นคาดวา
จำนวนประชากรสูงอายุจะเริ่มมีมากกวาจำนวนประชากรวัยเด็ก (Knodel and Chayovan:
2009) (แผนภูมิที่ 1.1)

1

สวนที่ 1
แผนภูมิที่ 1.1 จำนวนประชากรรวมและจำนวนประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป
(ตอ 1,000 คน) พ.ศ. 2503 - 2573

ที่มา :

ขอมูลป พ.ศ. 2503-2533 สำมะโนประชากรของประชากรประเทศไทย
พ.ศ. 2503 - 2543 สำนักงานสถิติแหงชาติ
ขอมูลป พ.ศ. 2543 - 2573 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
พ.ศ. 2543 - 2573 (ขอมูลสมมติภาวะเจริญพันธุปานกลาง)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นอกจากนี้ แนวโนมการลดลงของประชากรวัยแรงงานที่จะเปนกำลังในฐานะผูผลิตและ
ผูใหการดูแลเกื้อหนุนผูสูงอายุก็ลดลงเปนลำดับเชนกัน ดังจะเห็นไดจากอัตราสวนศักยภาพ
เกื้อหนุน (Potential Support Ratio) กลาวคือการลดจำนวนประชากรวัยแรงงาน (15 - 60 ป)
ประมาณ 10 คนตอผูสูงอายุ 1 คนในป พ.ศ. 2543 เหลือเพียงประมาณ 6 คนตอผูสูงอายุ 1 คน
ในปพ.ศ. 2563 หรือในชวงปลายของแผนผูสูงอายุแหงชาติ และจะลดลงตอไปอีกจนเหลือ
เพียงแค 2 คน ตอผูส งู อายุ 1 คนในป พ.ศ. 2573 (Knodel and Chayovan: 2009) ยิง่ ไปกวานัน้
กลุมประชากรที่เคยเกิดมากกวา 1 ลานคนตอป ซึ่งมีอายุประมาณ 26 - 46 ป ในปพ.ศ. 2522
ก็จะเริ่มทยอยเขาสูวัยสูงอายุในชวงระยะเวลา 14 - 15 ปขางหนาตอจากนี้ไป หรือในชวงสิ้นสุด
แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2564) ขอเท็จจริงดังกลาวนี้ จึงกลายเปนเสมือนคลื่น
สึนามิลูกใหญที่กำลังถาโถมเขามาสูสังคมไทย (ปราโมทย ประสาทกุล : 2552)
2

การดำเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทย
ตามแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ พ.ศ. 2545 - 2555

2. อายุและเพศของผูสูงอายุ
แนวโน ม ที่ เ ห็ น ได เ ด น ชั ด ประการหนึ่ ง คื อ การมี อ ายุ ม ากขึ้ น ของประชากรสู ง อายุ
ซึ่งสะทอนจากสัดสวนผูสูงอายุที่มีอายุมากหรือเปนผูสูงอายุในวัยปลาย (อายุตั้งแต 80 ปขึ้นไป)
เพิ่มขึ้นมากกวาผูสูงอายุวัยตน (อายุ 60 - 69 ป) และวัยกลาง (อายุ 70 - 79 ป) อยางชัดเจน
จากขอมูลการคาดประมาณประชากรของไทยลาสุด คาดวาสัดสวนของประชากรสูงอายุวยั ปลาย
หรื อ อายุ 80 ป ข้ึน ไป เพิ่ม จากร อ ยละ 9.8 ของประชากรสู ง อายุ ท้ัง หมดในป พ.ศ. 2543
เปนรอยละ 12.4 ในป พ.ศ. 2568 (Knodel and Chayovan: 2009)
ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ แนวโนมของสัดสวนผูสูงอายุเพศหญิงจะสูงกวา
ผูสูงอายุเพศชายอยางชัดเจน (Knodel and Chayovan: 2009) หรือเรียกวา ผูสูงอายุเปน
เรื่องของผูหญิง (feminization of the elderly) สาเหตุที่ทำใหสัดสวนของผูสูงอายุเพศหญิง
สูงกวาผูสูงอายุเพศชายนั้น เนื่องจากอัตราการตายของผูสูงอายุเพศหญิงต่ำกวาผูสูงอายุเพศชาย
(Knodel and Chayovan: 2009) เมื่อนำขอมูลการคาดประมาณประชากรภายใตสมมติฐาน
ภาวะเจริญพันธุระดับกลางขององคการสหประชาชาติมาแสดง จะเห็นอยางชัดเจนวา ในกลุม
ประชากรที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป สัดสวนของผูสูงอายุเพศหญิงจะเพิ่มจากประมาณรอยละ 55
ในปพ.ศ. 2543 เปนประมาณรอยละ 59 ในปพ.ศ. 2593 และเปนที่นาสังเกตตอไปวา สัดสวน
ของผูส งู อายุเพศหญิงจะเพิม่ สูงขึน้ ตามอายุทเี่ พิม่ ขึน้ ดวย ทีเ่ ห็นไดชดั คือ ในกลุม ผูส งู อายุวยั ปลาย
(อายุ 80 ป ขึ้ น ไป) สั ด ส ว นของผู สู ง อายุ เ พศหญิ ง จะเพิ่ ม จากประมาณร อ ยละ 64 ในป
พ.ศ. 2543 เปนประมาณรอยละ 71 ในป พ.ศ. 2593
แผนภูมิที่ 1.2 พีระมิดประชากรสูงอายุ จำแนกตามกลุมอายุ

ที่มา :

ชาย หญิง

ชาย หญิง

ชาย หญิง

ชาย หญิง

ประมาณการประชากรไทย พ.ศ. 2543 - 2573
โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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1
ผูสูงอายุกับการพัฒนา

สวนที่ 2
1. ผูสูงอายุกับการพัฒนา
1.1 แผนและนโยบายดานผูสูงอายุ
1) รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป พ.ศ. 2550 ได ข ยายสิ ท ธิ ข องผู สู ง อายุ ม ากยิ่ ง ขึ้ น จาก
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 โดยกำหนดไวทั้งในดานสิทธิเสรีภาพ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
สิทธิในการไดรับสวัสดิการจากภาครัฐ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังจะเห็นได เชน
มาตรา 30 “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรบั ความคุม ครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรือ่ งถิน่ กำเนิดเชือ้ ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได”
มาตรา 40 “บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปนี้
(6) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไดรับ
ความคุมครองในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิไดรับ
การปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ”
มาตรา 53 “บุ ค คลซึ่ ง มี อ ายุ เ กิ น หกสิ บ ป บ ริ บู ร ณ แ ละไม มี ร ายได เ พี ย งพอ
แกการยังชีพ มีสิทธิไดรับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรี
และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ”
มาตรา 80 “รั ฐ ต อ งดำเนิ น การตามแนวนโยบายด า นสั ง คม การสาธารณสุ ข
การศึกษาและวัฒนธรรม ดังตอไปนี้
(1) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดู และใหการ
ศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผน
ของสถาบั น ครอบครั ว และชุ ม ชน รวมทั้ ง ต อ งสงเคราะห แ ละจั ด สวั ส ดิ ก ารให แ ก ผู สู ง อายุ
ผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพลภาพ และผูอยูในสภาวะยากลำบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
พึ่งพาตนเองได”
มาตรา 84 “รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้
(4) จัดใหมกี ารออมเพือ่ การดำรงชีพในยามชราแกประชาชนและเจาหนาทีข่ องรัฐ
อยางทั่วถึง”
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2) แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2525 - 2544
แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2525 - 2544 นับเปนแผนระดับชาติ
ฉบั บ แรกของประเทศไทยระยะ 20 ป ที่จัด ทำขึ้น เพื่อ กำหนดแนวทางสำคั ญ และขอบเขต
การพัฒนาผูสูงอายุไทยในประเด็นตอไปนี้
• สุขภาพอนามัย
• การศึกษา
• ความมั่นคงทางสังคมและรายได
• การมีสวนรวมทางสังคมและวัฒนธรรม
• บริการสวัสดิการสังคม
การมีแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 1 ซึ่งเปนแผนระยะยาวนี้ เปนการแสดง
เจตนารมณอยางชัดเจนใหเห็นวา ประเทศไทยไดเริ่มมีนโยบายและแผนระดับชาติสำหรับ
ผูส งู อายุอยางจริงจัง โดยมุง หวังใหแผนระดับชาตินท้ี ำหนาทีเ่ ปนเครือ่ งมือในการสงเสริมสนับสนุน
และพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานดานผูสูงอายุอยางเปนองครวม
3) ปฏิญญาผูสูงอายุไทย
ป พ.ศ. 2543 ประเทศไทยไดประกาศ “ปฏิญญาผูสูงอายุไทย” ซึ่งเปนปเดียว
กับทีอ่ งคการสหประชาชาติไดประกาศใหเปนปผสู งู อายุสากล (The International Year of
Older Persons) นับเปนการประกาศเจตนารมณของรัฐบาลในความตระหนักและใหความ
สำคัญในเรื่องของการสงเสริม พัฒนา และใหโอกาสแกผูสูงอายุอยางรอบดาน โดยไดมีการ
ประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน อาทิ หนวยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ตลอดจนองคกรสาธารณประโยชนตางๆ เพื่อใหการดำเนินงานผูสูงอายุมีความชัดเจนและเปน
รูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ เนื้อหาสำคัญที่ปรากฏใน “ปฏิญญาผูสูงอายุไทย” ไดมีการระบุไวอยาง
ชั ด เจน โดยเฉพาะในเรื่ อ งการให ค วามคุ ม ครองแก ผู สู ง อายุ อาทิ การดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย
การดำรงชีวิตอยางมีคุณคาและมีศักดิ์ศรี การอยูกับครอบครัวอยางมีความสุข การไดรับการดูแล
เอาใจใส การคุมครองใหพนจากการถูกทอดทิ้ง การไดรับโอกาสในการศึกษาเรียนรู ตลอดจน
การมีสวนรวมทางสังคม
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4) แผนผูส งู อายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 - 2563 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2552
วัตถุประสงคของแผน เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดวยการดำรง
ชีวติ อยางมีคณ
ุ คา มีศกั ดิศ์ รี พึง่ ตนเองได และมีหลักประกันทีม่ นั่ คง ขณะเดียวกันจะมุง สงเสริมให
สังคมไทยตระหนักถึงผูสูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชนตอสวนรวม และเสริมสรางคุณคา
ของผูสูงอายุใหรวมเปนพลังในการพัฒนาสังคม
• ยุทธศาสตรดานการเตรียมความพรอมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุ
ที่มีคุณภาพ
ประกอบดวย 3 มาตรการหลัก
(1) มาตรการหลักประกันดานรายไดเพื่อวัยสูงอายุ
(2) มาตรการการใหการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
(3) มาตรการการปลุกจิตสำนึกใหคนในสังคมตระหนักถึงคุณคา
และศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ
• ยุทธศาสตรดานการสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ
ประกอบดวย 6 มาตรการหลัก
(1) มาตรการสงเสริมสุขภาพ ปองกันการเจ็บปวยและดูแลตนเองเบื้องตน
(2) มาตรการสงเสริมการรวมกลุมและสรางความเขมแข็งขององคกรผูสูงอายุ
(3) มาตรการสงเสริมดานการทำงานและการหารายไดของผูสูงอายุ
(4) มาตรการสนับสนุนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ
(5) มาตรการสงเสริม สนับสนุนสื่อทุกประเภทใหมีรายการเพื่อผูสูงอายุและ
สนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับความรูและสามารถเขาถึงขาวสารและสื่อ
(6) มาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสม
• ยุทธศาสตรดานระบบการคุมครองทางสังคมสำหรับผูสูงอายุ
ประกอบดวย 4 มาตรการหลัก
(1) การคุมครองดานรายได
(2) หลักประกันดานสุขภาพ
(3) ครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง
(4) ระบบการบริการและเครือขายการเกื้อหนุน
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• ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุ
อยางบูรณาการระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ
ประกอบดวย 2 มาตรการหลัก
(1) การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ
(2) การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ
• ยุทธศาสตรดานการประมวล พัฒนา และเผยแพรองคความรูดานผูสูงอายุ
และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ
ประกอบดวย 3 มาตรการหลัก
(1) การสนับสนุนและสงเสริมและพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุสำหรับ
การกำหนดนโยบาย และพัฒนาบริการหรือการดำเนินการที่เปนประโยชน
แกผูสูงอายุ
(2) การดำเนินการใหมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผูสูงอายุ
แหงชาติ
(3) การพัฒนาระบบขอมูลทางดานผูสูงอายุใหถูกตองทันสมัย โดยมีระบบ
ฐานขอมูลที่งายตอการเขาถึงและการสืบคน
ในป พ.ศ. 2550 - 2551 ไดมกี ารติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผูส งู อายุ
แห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 2 โดยคณาจารย จ ากวิ ท ยาลั ย ประชากรศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
(ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ) ซึ่งขอคนพบจากผลการประเมินไดนำมาสูการปรับปรุง
เปาหมาย และตัวชี้วัดบางตัวของแผน กลาวคือในแตละยุทธศาสตรของแผนไดมีการกำหนด
เปาหมายและตัวชี้วัดสัมฤทธิผลของการดำเนินงานทุกระยะ 5 ป 10 ป 15 ป และ 20 ป
เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนเปาหมายของการดำเนินงานและรวมผลักดันใหบรรลุผล
ขณะเดียวกัน ตัวชีว้ ดั เหลานี้ จะเปนเปาหมายของการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
ตอไป ทุกระยะ 5 ป ซึ่งแผนดังกลาวไดมีการนำเสนอตอคณะรัฐมนตรีดวย ทั้งนี้การติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 มีขึ้นในป พ.ศ. 2554 โดยคณาจารยคณะเดิม
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5) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546
นั บ เป น ความพยายามของประเทศไทยในการผลั ก ดั น ให มี ห ลั ก ประกั น
ดานความคุมครองสิทธิแกผูสูงอายุในรูปของ “กฎหมาย” ในป พ.ศ. 2546 ดวยการตรา
พระราชบัญญัตผิ สู งู อายุ พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใชตง้ั แตวนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยกำหนดวา
บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปบริบูรณ และมีสัญชาติไทยมีสิทธิไดรับการคุมครองสนับสนุนทั้งทาง
ดานสังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ รวมทั้งการใหสิทธิประโยชนในการไดรับบริการสาธารณะและ
เขาถึงสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ดังนี้
1. บริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่สะดวกและรวดเร็ว
2. การศึกษา ศาสนา ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดำเนินชีวิต
3. การประกอบอาชีพและการฝกอาชีพที่เหมาะสม
4. การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมสังคมและการรวมกลุม
ในลักษณะเครือขาย
5. การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ
และบริการสาธารณะอื่นๆ
6. การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะ
7. การยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ
8. การชวยเหลือผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชนหรือถูกทอดทิ้ง
9. การใหคำปรึกษา แนะนำ ดำเนินการในทางคดี หรือแกปญหาครอบครัว
10. การจัดที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม ตามความจำเปน
11. การสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
12. การสงเคราะหคาจัดการศพ
ขณะเดียวกันพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ไดกำหนดใหมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ มีสถานะเปนกลไกระดับชาติดานผูสูงอายุ โดยมีนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน องคประกอบคณะกรรมการประกอบดวย ผูแทนจากสวนราชการ และหนวยงาน
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ รวมทั้ง ผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา
โดยกลไกคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ มีหนาที่หลักในการกำหนดทิศทางนโยบาย และจัดทำ
แผนหลักเพื่อการปกปอง คุมครอง สงเสริม และสนับสนุนสถานภาพ บทบาท รวมทั้งกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนผูสูงอายุ
แหงชาติ
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คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาตินี้ ไดมีการประชุมอยางสม่ำเสมอทุกเดือน โดย
วาระของการประชุมจะเปนเรื่องที่จะสงผลกระทบเชิงนโยบายตอภาพรวมของการดำเนินงาน
ดานผูสูงอายุ
6) การขยายสิทธิประโยชน ใหแกผสู งู อายุ ภายใตประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
โดยใหมกี ารเพิม่ จำนวนหนวยงานรวมรับผิดชอบในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
ผูส งู อายุ พ.ศ. 2546
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดหนวยงานรับผิดชอบในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ
พ.ศ. 2546 ซึ่งเปนการขยายบทบาท ภารกิจ และเพิ่มจำนวนหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวม
ดำเนินการตามสิทธิประโยชนที่ผูสูงอายุพึงไดรับตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ
พ.ศ. 2546 ซึ่งจะครอบคลุมบริการดานการแพทย การศึกษา การประกอบอาชีพ การมีสวนรวม
การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใชบริการสาธารณะ เปนตน กลาวไดวา
การขยายสิทธิประโยชนดานตางๆใหแกผูสูงอายุนี้จะเปนการขยายโอกาส และสามารถทำให
ผูสูงอายุเขาถึงบริการสาธารณะตางๆในชีวิตประจำวันไดอยางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกวาเดิม
โดยจะเปนการชวยยกระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม ใหแกผูสูงอายุไดอีกทางหนึ่งดวย
1.2 การมีสวนรวมในสังคมและการพัฒนาของผูสูงอายุ
การมีสวนรวมของผูสูงอายุในชมรมหรือสมาคมผูสูงอายุ
รั ฐ บาลได ต ระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ในการรวมกลุ ม เพื่ อ ทำกิ จ กรรมร ว มกั น ของ
ผูสูงอายุ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กรุงเทพมหานคร สมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ รวมกับหนวยงานราชการและองคกร
เอกชน ทั้งในระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น ไดรวมมือกันสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุม
ในรูปแบบของชมรมผูส งู อายุ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สงเสริมใหผสู งู อายุไดเขารวมกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้
โดยกลุมของตนเอง เพื่อใหผูสูงอายุไดมีการสันทนาการรวมกันในชวงเวลากลางวัน หรืออาจใช
เวลาในการพักผอนที่บานใหมากกวาในชวงวัยทำงาน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะนำไปสูการพัฒนาตนเอง
ทั้งในดานรางกาย จิตใจ และสังคม โดยกิจกรรมสวนหนึ่ง คือ การพัฒนาชุมชนที่อยูอาศัยของ
ผูสูงอายุ เพื่อใหคนในชุมชนไดรับรูถึงคุณความดีของผูสูงอายุที่มีตอชุมชน
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ในป พ.ศ. 2548 ประเทศไทยไดประกาศวาระแหงชาติ “เมืองไทยแข็งแรง” เพื่อ
สงเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของคนไทยในทุกชวงวัย โดยไดกำหนดใหมีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุใน
ทุกตำบล และจะตองมีผูสูงอายุเขารวมเปนสมาชิกในชมรมมากกวารอยละ 50 ดังนั้น ในชวง
เวลา 7 ปที่ผานมา จึงมีชมรมผูสูงอายุเกือบครบทุกตำบลในทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศ และใน
ปจจุบัน มีชมรมผูสูงอายุมากกวา 20,000 แหง ในแตละชมรมจะมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพสำหรับผูสูงอายุ เชน ไทเกก แอโรบิกประยุกต กระบี่กระบอง ทัศนศึกษา การสงเสริม
ความรู ด า นสุ ข ลั ก ษณะ โภชนาการ หรื อ การดู แ ลรั ก ษาร า งกายและจิ ต ใจ รวมถึ ง กิ จ กรรม
ทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะชวยสงเสริมใหผูสูงอายุมีสวนรวม
ในสังคมและสามารถดูแลตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม
นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขไดมีการจัดสัมมนาสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุเปน
ประจำทุกป เพื่อสนับสนุนและเสริมความเขมแข็งใหกับชมรมผูสูงอายุและเครือขายผูสูงอายุ
โดยในงานสั ม มนา จะมี ก ารให ร างวั ล ชมรมผู สู ง อายุ ดี เ ด น เพื่ อ เป น การให ก ำลั ง ใจในการ
พัฒนางานตอไป ภายในงานยังมีการแจกเอกสาร คูม อื และสือ่ ความรูด า นการดูแลและการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุในรูปแบบของซีดี โปสเตอร แผนพับ เทปเพลง และเสื้อที่มีขอความรณรงค
การดูแลสุขภาพ เปนตน ซึ่งชมรมผูสูงอายุสามารถนำอุปกรณเหลานี้ไปใชประโยชนในการ
ทำกิจกรรมภายในชมรมของตนเองได
1.3 แรงงานผูสูงอายุกับการทำงาน
1.3.1 การสงเสริมการมีงานทำใหกับผูสูงอายุ
กรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงาน ทั้ ง ในกรุ ง เทพมหานครและต า งจั ง หวั ด
ไดมีการดำเนินการขึ้นทะเบียนผูสูงอายุที่ตองการทำงาน เพื่อหางานในตำแหนงที่เหมาะสม
ตามทักษะ ความสามารถและตรงตามความตองการของผูจางงาน (ที่ตองการจางงานผูที่มีอายุ
60 ปขึ้นไป) ทั้งในรูปแบบของงานประจำและงานไมเต็มเวลา
1.3.2 การฝกอาชีพสำหรับผูสูงอายุ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ไดดำเนินการสงเสริมและฝกทักษะ
อาชีพใหแกผูสูงอายุในชุมชน ซึ่งจัดขึ้นในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานทองถิ่นและศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานในแตละจังหวัด โดยวิชาชีพที่มีการอบรมแกผูสูงอายุ คือ การทำอาหารและการถนอม
อาหารไทย การนวดแผนไทย การนวดฝาเทา งานฝมือที่ทำจากวัสดุในครัวเรือน มีผูสูงอายุ
เขารวมไมนอยกวา 1,000 คนในแตละป
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นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ไดจัดทำแผนการเสริมสรางรายไดใหแกผูสูงอายุที่มี
ทักษะหรือความสามารถหรือเปนผูเชี่ยวชาญ โดยการวาจางเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อมาเปน
วิทยากรถายทอดความรูใหแกคนรุนหลัง หรือวาจางเปนที่ปรึกษาโครงการฝกอบรมในสาขา
พิเศษ หรือการวาจางผูสูงอายุที่เชี่ยวชาญในงานฝมือ เชน การทอผา ประดิษฐดอกไม และอื่นๆ
ใหมาบรรยายในโครงการ
1.3.3 การใหคำปรึกษาดานอาชีพแกผูสูงอายุ
กรมการจัดหางาน รวมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ใหบริการแก
ผูสูงอายุ โดยใหขอมูลดานอาชีพ ใหขาวสารในตลาดแรงงาน และใหคูมือในการประกอบอาชีพ
โดยในแตละป มีผูสูงอายุใชบริการการใหคำปรึกษาดานอาชีพกวา 10,000 ราย
1.3.4 การขยายอายุการเกษียณราชการ
เนื่องจากประเทศไทยกำลังเผชิญหนากับการขาดแคลนผูเชี่ยวชาญในหลายสาขา
โดยเฉพาะในภาคการศึกษา และภาคตุลาการ ดังนัน้ จึงมีการขยายอายุเกษียณสำหรับผูพ พิ ากษา
อัยการแผนดิน อาจารยมหาวิทยาลัย จากอายุเกษียณที่ 60 ป เปน 65 ป โดยขึ้นอยูกับ
ความสมัครใจ
เป น ที่ ย อมรั บ กั น อย า งกว า งขวางว า บุ ค คลที่ อ ยู ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรม เช น
ผูพิพากษา และอัยการแผนดิน เปนผูที่มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีทักษะ
ในการปฏิบัติหนาที่ของตนไดดี ดังนั้น ผูพิพากษาและอัยการแผนดินจึงตองเพิ่มพูนทักษะในการ
ทำงานและประสบการณในการตัดสินคดี ทำใหผูพิพากษาและอัยการแผนดินอาวุโสหลายทาน
ยังคงสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเชี่ยวชาญ แมเลยวัยเกษียณอายุไปแลวก็ตาม
ด ว ยเหตุ นี้ สำนั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม สำนั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ได มี ก ารประกาศ
พระราชบัญญัติ หลักเกณฑการแตงตั้ง และดำรงตำแหนงผูพิพากษาอาวุโส พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติหลักเกณฑการแตงตั้งและดำรงตำแหนงอัยการอาวุโส พ.ศ. 2543 เพื่อขยายอายุ
การทำงานของขาราชการเกษียณและขาราชการอาวุโส จากอายุ 60 ปเปนอายุ 65 ป (โดยขึ้น
อยูกับความสมัครใจ) โดยหากผูพิพากษาและอัยการแผนดินไดทำงานจนอายุครบ 65 ปบริบูรณ
และยังคงสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได (และสมัครใจที่จะปฏิบัติหนาที่ตอไป) จะมีกระบวนการ
พิจารณาเปนรายบุคคลโดยตนสังกัด หากผานการพิจารณา จะสามารถทำหนาที่ผูพิพากษาหรือ
อัยการแผนดินตอไปไดจนอายุครบ 70 ปบริบูรณ
ในส ว นของสถาบั น การศึ ก ษาของภาครั ฐ มี ข า ราชการเกษี ย ณจำนวนมากที่ มี
ความรูดีและยังคงมีสุขภาพแข็งแรง สามารถทำหนาที่ถายทอดความรูและประสบการณใหแก
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได ขณะเดี ย วกั น ความรู ใ นบางด า นก็ ยั ง จำกั ด อยู ใ นเฉพาะตั ว บุ ค คล
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โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตร ดังนัน้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใตกระทรวงศึกษาธิการ
ไดมีการออกระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กำหนดวา ขาราชการ
ในมหาวิทยาลัยที่ทำหนาที่เปนอาจารยตั้งแตรองศาสตราจารยเปนตนไป เมื่อถึงวัยเกษียณอายุที่
60 ปแลว สามารถทำหนาที่อาจารยผูสอนตอไปไดจนอายุครบ 65 ปบริบูรณ โดยขึ้นอยูกับความ
สมัครใจ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในแตละมหาวิทยาลัย ไดมีกระบวนการ
เพื่อพิจารณาการขยายอายุการทำงานของอาจารยมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ โดยจะพิจารณา
ผลงานที่ผานมาเปนรายบุคคลไป
นอกจากนี้ สำหรับในสถาบันทางการแพทย ไดมีการเชิญใหแพทยอาวุโสที่มีความ
เชี่ยวชาญในแตละสาขาโดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลนใหปฏิบัติหนาที่ตอไป ซึ่งทำใหอาจารย
แพทยอาวุโสสามารถสานตอความรูที่มีใหเกิดเปนผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมตอไป และยัง
เปนการคงไวซึ่งความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และสมรรถนะทางอาชีพของอาจารย
แพทยอาวุโส ทั้งยังเปนการแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ไดเปนอยางดี
1.4 การเขาถึงความรู การศึกษา และการฝกอบรม
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 กำหนดใหมีการขยายโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรูแกผูสูงอายุ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักบริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียน ไดมกี ารขยายกิจกรรมภายใตศนู ยเรียนรูช มุ ชน ทีม่ กี ารดำเนินการใหบริการแกประชาชนทุกวัย
ในทุกตำบลทั่วทั้งประเทศ โดยกิจกรรมเสริมนี้เปนการสงเสริมการเรียนรูภายใตบริบทของ
ผูสูงอายุผานสื่อตางๆ เชน หนังสือ หนังสือพิมพ บทความ รวมถึงในรูปแบบของวิทยุ โทรทัศน
และอินเทอรเน็ต อยางไรก็ตาม ในศูนยเรียนรูชุมชนไดมีการถายทอดองคความรูในหลายๆดาน
จากผูสูงอายุสูคนรุนใหมในชุมชน ซึ่งทำใหคนในชุมชนมีความสนใจและเกิดการบูรณาการ
ความรูรวมกัน ระหวางผูสูงอายุกับคนรุนใหมผานกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การฝกอบรม
คอมพิวเตอร การถายทอดความรูใ นการประกอบอาชีพจากผูส งู อายุสคู นในชุมชน เพือ่ เพิม่ โอกาส
ในการทำงานและรายไดใหแกคนในชุมชน โดยศูนยเรียนรูชุมชนไดมีการยกเลิกคาสมาชิกรายป
ใหแกผูสูงอายุที่มาใชบริการ

14 การดำเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทย
ตามแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ พ.ศ. 2545 - 2555

1.5 หลักประกันรายได การคุมครองทางสังคม/การประกันสังคม
และการปองกันความยากจน
1.5.1 เบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผูสูงอายุทุกคน
รัฐบาลไดใหการสงเคราะหแกผูสูงอายุที่ยากจนในรูปของเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพ
เปนรายเดือน ตั้งแตป พ.ศ. 2536 โดยในระยะแรกเปนการใหเบี้ยยังชีพรายเดือนๆละ 200 บาท
ผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับความชวยเหลือนี้จะตองเปนผูสูงอายุที่ไมมีรายได มีฐานะยากจน ไมมีญาติ
หรือครอบครัวที่จะใหการอุปการะดูแลหรือถูกทอดทิ้ง โดยผูสูงอายุเหลานี้จะตองลงทะเบียนที่
ผูนำชุมชน หรือองคการบริหารสวนตำบล เพื่อรับการตรวจสอบคุณสมบัติ (Means Test)
และใหการรับรองเพือ่ มีสทิ ธิไดรบั เบีย้ ยังชีพดังกลาว โดยในระยะตนมีการจายเบีย้ ยังชีพเปนรายเดือน
ใหแกผูสูงอายุเปนจำนวน 20,000 รายทั่วประเทศ และตอมาในป พ.ศ. 2542 รัฐบาลได
เพิ่มจำนวนเบี้ยยังชีพรายเดือนเปน 300 บาท ขณะเดียวกัน ก็ไดเพิ่มจำนวนผูสูงอายุที่ไดรับ
เบี้ยยังชีพนี้มากขึ้นอยางตอเนื่อง ในปพ.ศ. 2550 รัฐบาลโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดเพิ่มจำนวนเบี้ยยังชีพรายเดือนเปน 500 บาท และตอมานับตั้งแตในป พ.ศ. 2552 รัฐบาลได
ขยายโอกาสใหผูสูงอายุทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับเบี้ยยังชีพอยางทั่วถึง และเทาเทียม (ยกเวน
ขาราชการที่มีสิทธิไดรับบำนาญจากรัฐบาลอยูแลว) สงผลใหมีผูสูงอายุเกือบหกลานคนจาก
ทั่วประเทศที่มาจดทะเบียน เพื่อรับเบี้ยยังชีพหรือมากกวารอยละ 80 ของจำนวนผูสูงอายุ
ทั่วประเทศที่ไดรับเบี้ยยังชีพ และในป พ.ศ. 2555 รัฐบาลไดมีการเพิ่มจำนวนเบี้ยยังชีพราย
เดือนตามขั้นบันได ดังนี้ ผูท่ีมีอายุ 60 - 69 ป ไดรับเบี้ยยังชีพรายเดือนจำนวน 600 บาท
ผูที่มีอายุ 70 - 79 ป ไดรับเบี้ยยังชีพรายเดือนจำนวน 700 บาท ผูที่มีอายุ 80 - 89 ป ไดรับเบี้ย
ยั ง ชี พ รายเดื อ นจำนวน 800 บาท และผู ที่ มี อ ายุ 90 ป ขึ้ น ไป ได รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ รายเดื อ น
จำนวน 1,000 บาท
1.5.2 การประกันชราภาพ
ตั้งแตป พ.ศ. 2542 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ไดริเริ่มใหมีการ
ประกันชราภาพเพิ่มขึ้นภายใตระบบประกันสังคม (ซึ่งครอบคลุมในเรื่อง การประสบอุบัติเหตุ
หรือบาดเจ็บในระหวางการทำงาน การคลอดบุตร ความพิการหรือทุพพลภาพ การเสียชีวิต
การสงเคราะหบุตร การชราภาพ และการวางงาน) ซึ่งเปนการใหความคุมครองแกลูกจางใน
ระบบการทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกัน
และใหความคุมครองแกกลุมคนงานในเรื่องบำนาญชราภาพภายหลังการเกษียณอายุหรือเมื่อ
อายุครบ 55 ป โดยเงินบำนาญชราภาพนี้จะจายใหแกลูกจางผูประกันตน ซึ่งไดสงเงินสมทบเขา
กองทุนประกันสังคมเมื่อมีอายุครบ 55 ปบริบูรณ และไมไดทำงานอีกตอไป
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นับตั้งแตมีการขยายการประกันชราภาพในป พ.ศ. 2542 สำนักงานประกันสังคม
ไดจายเงินทดแทนในรูปของบำเหน็จชราภาพใหแกผูประกันตนที่มีอายุครบ 55 ปบริบูรณ
สำหรับเงินบำนาญชราภาพเปนรายเดือนนั้น จะเริ่มจายไดภายหลังจากที่ผูประกันตนไดมีการ
ส ง เงิ น สมทบมาแล ว ไม น อ ยกว า 180 เดื อ น (15 ป ) โดยจะจ า ยให แ ก ลู ก จ า งผู ป ระกั น ตน
ไปจนกว า จะเสี ย ชี วิ ต ทั้ ง นี้ ส ำนั ก งานประกั น สั ง คมจะเริ่ ม จ า ยเงิ น บำนาญชราภาพให แ ก
ผูประกันตนได ตั้งแตป พ.ศ. 2557 เปนตนไป
ในป พ.ศ. 2554 มี ลู ก จ า งผู ป ระกั น ตนภายใต ร ะบบประกั น สั ง คมทั้ ง ประเทศ
จำนวนไมนอยกวา 10 ลานคน
1.5.3 สิทธิประโยชนดานภาษีสำหรับผูสูงอายุ
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ไดใหสิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อเปนการใหความ
สนับสนุนทางดานสังคมแกผูสูงอายุ ดังนี้
1) การหักคาลดหยอนใหแกบุตรที่ใหการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตนเอง
เปนเงินจำนวนไมเกินคนละ 30,000 บาท รวมทั้งสามารถหักคาลดหยอนบิดามารดาของคูสมรส
ที่ไมมีเงินได เปนจำนวนอีกไมเกินคนละ 30,000 บาทตอป
2) การหักคาลดหยอนใหแกบุตรที่ใหความดูแลบิดา มารดา โดยการซื้อกรมธรรม
ประกันสุขภาพใหแกบิดามารดาของตนเอง เปนเงินจำนวนไมเกินคนละ 15,000 บาทตอป
และซื้อกรมธรรมประกันสุขภาพใหแกบิดามารดาของคูสมรส เปนเงินจำนวนไมเกินอีกคนละ
15,000 บาทตอป
3) การลดหยอนภาษีสำหรับผูมีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไปที่มีรายได โดยไดรับการ
ยกเวนภาษีเงินไดที่ไดรับเปนจำนวนไมเกิน 190,000 บาทตอป
1.5.4 กองทุนผูสูงอายุ
กองทุนผูสูงอายุ ไดรับการจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2547 ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ
พ.ศ. 2546 เพื่อใหเปนกองทุนของรัฐบาลในการใหความชวยเหลือเปนคาใชจายในการสงเสริม
สนับสนุน คุมครองผูสูงอายุ ทั้งนี้รัฐบาลไดจัดสรรเงินงบประมาณเบื้องตนใหแกกองทุนผูสูงอายุ
ในระหวางป พ.ศ. 2548 - 2549 เปนจำนวน 60 ลานบาท และไดรับการสนับสนุนจนถึงปจจุบัน
(พ.ศ.2554) รวมเปนเงินประมาณกวา 400 ลานบาทและมี คณะกรรมการบริหารกองทุ น
ทำหนาที่เปนกลไกบริการจัดการและควบคุมการดำเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ
กองทุนผูสูงอายุนับเปนแหลงสนับสนุนทางการเงิน และเปนทรัพยากรในการให
ความเกื้อหนุนแกผูสูงอายุ โดยเฉพาะการสงเสริมกิจกรรมกลุม ชมรม หรือเครือขายผูสูงอายุ
ตลอดจนเงินกองทุนผูสูงอายุนี้ยังสามารถใชในการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
สำหรับผูสูงอายุอีกดวย
16 การดำเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทย
ตามแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ พ.ศ. 2545 - 2555

วัตถุประสงคของการใชจายเงินกองทุนผูสูงอายุ มีดังนี้
1) สนับสนุนโครงการที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการพัฒนาผูสูงอายุทั้งทางดาน
การศึกษา สุขภาพ สังคม ศาสนา ขอมูลสารสนเทศ ขาวสาร อาชีพ การมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางสังคม การสงเสริมบทบาทอาสาสมัคร การรวมกลุมในลักษณะเครือขายชุมชน โดยสนับสนุน
ตามขนาดโครงการ คือ โครงการขนาดเล็ก กลาง และใหญ
2) ให เ ป น เงิ น ช ว ยเหลื อ ผู สู ง อายุ ที่ ไ ด รั บ อั น ตรายจากการถู ก ทารุ ณ กรรมหรื อ ถู ก
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง รวมทั้งประสบปญหาความเดือดรอน
เรื่องที่อยูอาศัย อาหาร หรือเครื่องนุงหม รายละไมเกิน 2,000 บาท
3) เป น เงิ น กู ใ ห ผู สู ง อายุ ไ ด กู ยื ม เงิ น เพื่ อ เป น ทุ น ประกอบอาชี พ โดยให กู ยื ม เป น
รายบุคคล หรือกูย มื เปนรายกลุม ๆละ ไมนอ ยกวา 5 คน และใหชำระคืนเปนรายงวดภายในระยะ
เวลาไมเกิน 3 ป โดยไมคิดดอกเบี้ย
4) อุดหนุนองคกรที่ดำเนินการเกี่ยวกับการใหคำปรึกษา หรือดำเนินการอื่นที่เกี่ยวของ
ทางคดี รวมทัง้ การแกไขปญหาครอบครัวของผูส งู อายุ โดยการชวยเหลือเปนคาฤชาธรรมเนียมศาล
และคาใชจายอื่นๆที่จำเปนเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางกฎหมาย
1.5.5 การใหเงินชวยเหลือการจัดการศพผูสูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดออกประกาศกระทรวง
เรื่อง “การกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง สงเสริมและสนับสนุนการ
สงเคราะหการจัดการศพตามประเพณี” พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการสงเคราะห
เงินชวยเหลือเปนคาจัดการศพสำหรับผูสูงอายุที่มีฐานะยากจน และเสียชีวิต รายละ 2,000 บาท
การใหเงินชวยเหลือเปนคาจัดการศพผูสูงอายุที่มีฐานะยากจนดอยโอกาส และ
เสียชีวิตนั้น เปนกิจกรรมที่เริ่มดำเนินการในป พ.ศ. 2548 โดยตอมาไดขยายบริการดังกลาว
เปนการใหความชวยเหลือแกผูสูงอายุทุกคนที่เสียชีวิตตั้งแตป พ.ศ. 2552 เปนตนไป
1.5.6 การเตรียมการเพื่อจัดตั้งกองทุนการออมแหงชาติ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ไดทำการศึกษาเพื่อเตรียมการ
ดำเนินการจัดตัง้ “กองทุนการออมแหงชาติ” โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สรางหลักประกันดานรายได
ใหแกประชาชนวัยทำงานที่ไมมีหลักประกันตนใดๆ หรือเปนผูทำงานนอกระบบประกันสังคม
เพื่อใหเกิดวินัยการออมแกประชาชนในขณะที่อยูในวัยทำงาน กองทุนการออมแหงชาตินี้จะเปน
อีกทางเลือกหนึ่งในการสรางความมั่นคงดานรายไดใหแกลูกจาง เพื่อใหสามารถรองรับระดับ
การดำรงชีพและการมีรายไดอยางตอเนื่องในวัยสูงอายุ
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พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น การออมแห ง ชาติ พ.ศ. 2554 มี ผ ลบั ง คั บ ใช ตั้ ง แต เ ดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ซึง่ ในปจจุบนั กองทุนการออมแหงชาติอยูใ นกระบวนการเตรียมความพรอม
เพื่อการเตรียมการ โดยคาดวาจะดำเนินการอยางเต็มรูปแบบภายในป พ.ศ. 2555
1.6 ผูสูงอายุกับภาวะฉุกเฉิน
การใหความชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบกับปญหาทางสังคม
รัฐบาลมีการใหความชวยเหลือหลากหลายรูปแบบแกผูสูงอายุที่ประสบกับภัยธรรมชาติ
และภัยทางสังคม ทั้งการชวยเหลือเฉพาะหนาและการชวยเหลือระยะยาว เชน การชวยเหลือ
ทางการเงินเปนการชั่วคราว หรือการใหบริการบานพักฉุกเฉิน การชวยเหลือในดานอาหาร
เครื่องนุงหม ยารักษาโรค การรักษาทางการแพทยและการฟนฟูสุขภาพจากความเจ็บปวย
การให ค ำปรึ ก ษาและช ว ยเหลื อ ในกระบวนการทางกฎหมาย รวมทั้ ง การให ค ำปรึ ก ษา
และรับสมัครเพื่อเขาอยูในบานพักคนชราสำหรับผูสูงอายุที่ไมมีครอบครัวหรือขาดคนดูแล โดยมี
หนวยงานที่รับผิดชอบคือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมกับ
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม
โดยในสวนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยนั้น ไดมีการออก
ประกาศกระทรวง เรื่อง “กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม
และการสนับสนุนการจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุงหมใหผูสูงอายุตามความจำเปน
อย า งทั่ ว ถึ ง ” เพื่ อ ให ค วามช ว ยเหลื อ แก ผู สู ง อายุ ที่ ไ ม มี ที่ พั ก อาศั ย ขาดแคลนอาหารและ
เครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆที่จำเปน
นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยยังไดออกระเบียบ
กระทรวง เรื่อง “กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม และการ
สนับสนุนการชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา
ประโยชน โ ดยมิ ช อบด ว ยกฎหมายหรื อ ถู ก ทอดทิ้ ง และการให ค ำแนะนำ” พ.ศ. 2548
เพือ่ ใหคำปรึกษาและชวยเหลือผูส งู อายุทถี่ กู ทอดทิง้ และประสบความยากลำบากทางดานการเงิน
และดานจิตใจ
สำหรับในสวนของกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดจัดตั้ง
“คลิ นิ ก ยุ ติ ธ รรม” ขึ้ น ในทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ทั้ ง ประเทศ โดยมี อ าสาสมั ค รมาเข า ร ว มทำงาน
ใหคำปรึกษาดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งการประสานงานกับสภาทนายความและ
หน ว ยงานอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข อ งในการจั ด หาทนายความให แ ก ผู สู ง อายุ ที่ ต อ งเข า สู ก ระบวนการ
ทางกฎหมาย หรื อ ให ก ารสนั บ สนุ น ค า ใช จ า ยจากหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในกรณี ที่ ต อ ง
เขาสูกระบวนการทางกฎหมาย รวมทั้งการใหความรูทางสิทธิและเสรีภาพที่ถูกตองแกผูสูงอายุ
ตามที่กฎหมายไดบัญญัติไว
18 การดำเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทย
ตามแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ พ.ศ. 2545 - 2555
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2. สูงวัยอยางสุขภาพดีและมีสุขภาวะ
2.1 การเขาถึงบริการดูแลสุขภาพอยางเทาเทียม
ประเทศไทย โดยสำนั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ ได ใ ห ห ลั ก ประกั น
ดานบริการการดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางเปนองครวม โดยไมเสียคาใชจาย โดยบริการสุขภาพ
ดังกลาวครอบคลุมการปองกัน รักษา และการสงเสริมสุขภาพรางกาย จิตใจ อาทิ การดูแลสุขภาพ
ชองปากและฟน รวมทัง้ การดูแลดานสายตา บริการกายภาพบำบัดเพือ่ ฟน ฟูสขุ ภาพ การสนับสนุน
อุปกรณที่จำเปนตอการชวยเหลือตนเองสำหรับผูสูงอายุที่มีความพิการเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการเคลื่อนไหวและการใชชีวิตประจำวัน และยังมีบริการสงตอเพื่อใหผูสูงอายุไปรับการรักษา
ตอเนื่องยังสถานพยาบาลอื่นในกรณีจำเปน โดยผูสูงอายุสามารถใชบริการดูแลสุขภาพดังกลาว
ไดที่สถานพยาบาลของรัฐบาลทุกแหงที่กระจายตัวอยูทั่วประเทศ ตั้งแตระดับตำบล อำเภอ และ
ระดับจังหวัด
นอกจากนี้ จากการคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกใหแกผูสูงอายุในการไดรับ
บริการกระทรวงสาธารณสุขจึงไดจัดใหมีบริการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ รวมทั้งสิทธิประโยชน
ในการเขารับบริการสุขภาพที่มีความหลากหลายและครอบคลุม ดังนี้
2.1.1 การดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่บาน
กระทรวงสาธารณสุ ข ได ด ำเนิ น การจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพสำหรั บ ผู สู ง อายุ ที่ เ น น
การให บ ริ ก ารที่ส ะดวกถึ ง บ า นที่ผา นระบบเครื อ ข า ยสุ ข ภาพทุ ก ระดั บ โดยมี ทีม สหวิ ช าชี พ
(Multidisciplinary) จากโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัด ทำหนาทีใ่ หการดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุ โดยบริการที่จัดขึ้นเปนบริการเยี่ยมบานและบริการตรวจสุขภาพที่บาน (Home
Health Care) ซึ่งจะใหความสำคัญแกกลุมผูสูงอายุในชุมชนที่จำหนายออกจากโรงพยาบาล
และจำเปนตองไดรับการดูแลรักษาอยางตอเนื่องที่บาน ไดแก ผูสูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง
หรือมีภาวะความพิการและทุพพลภาพ ผูสูงอายุที่นอนติดเตียงไมสามารถชวยเหลือตนเองได
ซึ่งจำเปนตองไดรับการดูแลและเฝาระวังอยางใกลชิด รวมทั้งผูสูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง
ซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลักของการบริการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่บาน
ทีมสหวิชาชีพจะประกอบไปดวยแพทย พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห และนักสุขศึกษา โดยทีมสหวิชาชีพนี้จะออกพื้นที่เพื่อใหการเยี่ยมเยียน
ผูสูงอายุ และใหบริการดูแลและรักษาพยาบาล รวมทั้งติดตามผลตอเนื่องที่บานอยางสม่ำเสมอ
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2.1.2 การจัดใหมีชองทางพิเศษ (Fast Lane) สำหรับผูสูงอายุในการเขารับ
บริการทางการแพทยของแผนกผูปวยนอก ณ สถานพยาบาล
ทุกสถานพยาบาลของรัฐไดจัดใหมีชองทางพิเศษสำหรับผูสูงอายุหรือการใหสิทธิ
พิเศษในการเขารับการตรวจวินิจฉัยโรคที่แยกออกจากชองทางปกติของผูรับบริการโดยทั่วไป
ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและทำใหผูสูงอายุไดรับบริการดานสุขภาพที่รวดเร็วขึ้น
โดยไมตองเสียเวลารอนานในการรับบริการในการรักษาพยาบาล
2.1.3 การจัดใหมีคลินิกผูสูงอายุเปนการเฉพาะเพื่อใหบริการสุขภาพอยางเปนองครวม
สถานพยาบาลของรั ฐ ทั้ ง ในระดั บ โรงพยาบาลศู น ย โรงพยาบาลจั ง หวั ด และ
โรงพยาบาลชุมชน ไดมีการจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุเปนการเฉพาะ โดยบริการที่จัดขึ้นเปนการให
บริการสุขภาพผูสูงอายุอยางเปนองครวม ทั้งทางดานสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และตามสภาพ
ความจำเปนและปญหาของผูสูงอายุแตละราย
2.1.4 โครงการฟนเทียมพระราชทาน
เปนการรณรงคเพื่อสงเสริมและฟนฟูสุขภาพชองปากและฟนใหแกผูสูงอายุ โดย
ไมคิดคาใชจาย เพื่อใหผูสูงอายุมีฟนสำหรับการเคี้ยวอาหารไดอยางเหมาะสม โดยไดดำเนินการ
มาเปนระยะเวลากวา 7 ปแลว (ตั้งแตป พ.ศ. 2548) โดยในแตละปกระทรวงสาธารณสุข
มีเปาหมายที่จะใสฟนเทียมใหแกผูสูงอายุทั่วประเทศเปนจำนวนไมนอยกวา 30,000 ราย
2.1.5 การคัดกรองภาวะสมองเสื่อม (Dementia) ในผูสูงอายุ
ภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาน
พยาบาลทุกระดับทั่วประเทศ ไดใหบริการตรวจสุขภาพรางกายผูสูงอายุ รวมทั้งไดใหบริการ
ตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมควบคูไปดวย ขณะเดียวกัน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ก็ไดมีการรณรงค โดยการจัดการอบรมและจัดทำสื่อเผยแพร เพื่อใหความรูแกบุคลากรในสถาน
พยาบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของทั่วประเทศ ตลอดจนผูดูแลผูสูงอายุ และยังไดจัดกิจกรรม
เพื่อปองกันโรคสมองเสื่อมใหแกผูสูงอายุดวย
นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามร ว มมื อ จากสถาบั น การศึ ก ษา อาทิ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในการรวมคนหาและคัดกรองผูสูงอายุ
ที่มีภาวะสมองเสื่อม เพื่อนำไปสูการปองกัน การใหการบำบัดรักษาตั้งแตแรกเริ่ม และการฟนฟู
สมรรถภาพใหแกผูสูงอายุตอไป
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2.1.6 โครงการวัดสงเสริมสุขภาพ
โครงการวัดสงเสริมสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข ไดกำหนดเปาหมายให
ในแตละอำเภอทั้ง 875 อำเภอ ในพื้นที่ 75 จังหวัดทั่วทั้งประเทศ มีวัดที่ชวยทำหนาที่ในการ
สงเสริมสุขภาพใหแกผูสูงอายุในชุมชนจำนวน 1 วัดตอ 1 อำเภอ วัตถุประสงคของโครงการนี้
เพื่อใหมีการผสมผสานความรูเรื่องการดูแลสุขภาพใหเขากับกิจกรรมทางดานศาสนาของคน
ในชุมชน โดยวัดจะเปนสถานที่ในชุมชนที่มีจำนวนผูสูงอายุมารวมกิจกรรมทางศาสนาเปน
จำนวนมากอยางสม่ำเสมออยูแ ลว ดังนัน้ การสงเสริมใหความรูด า นสุขภาพผานคำสอนทางศาสนา
ของพระสงฆ จึงเปนวิธีการที่สอดคลองและกลมกลืนกับวิถีชีวิตและความเปนอยูของชาวบาน
ที่เปนผูสูงอายุ
2.1.7 โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการ
โดยชุมชนสำหรับผูสูงอายุในประเทศไทย
ประเทศไทย โดย กระทรวงสาธารณสุข รวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย และองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) ไดริเริ่ม
“โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการโดยชุมชนสำหรับ
ผูสูงอายุในประเทศไทย (CTOP)” ใน 4 พื้นที่ตนแบบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดตั้งและพัฒนา
ระบบการใหบริการดูแลสุขภาพและสวัสดิการสังคมสำหรับผูสูงอายุในชุมชน ภายใตหลักการ
“เสริมสรางความรูและความเขาใจ” และ “การสรางแนวทางรวมกัน” ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทัง้ ในระดับนโยบายและระดับปฏิบตั ิ เพือ่ เสริมสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
โดยโครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการ 4 ป คือ ระหวางป พ.ศ. 2551 – 2554 ซึ่งผลการประเมิน
เมือ่ สิน้ สุดโครงการยืนยันวา การบูรณาการขอมูลและแผนโครงการรวมกันระหวางหนวยงานหลัก
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดชวยเสริมความเขมแข็งของโครงการนี้อยางมาก เนื่องจากมี
การแลกเปลี่ยนความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ผานกระบวนการดำเนินงานของโครงการ
ที่มีการใหบริการดูแลสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางครอบคลุม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยูที่ดีใหแกผูสูงอายุ
นอกจากนี้ ทางหนวยงานยังไดจัดทำคูมือและสื่อความรูที่ไดรวบรวมหลักการและ
กระบวนการของโครงการ เพื่อเผยแพรใหผูที่สนใจและเพื่อการพัฒนาโครงการตอไปในอนาคต
2.2 ผูสูงอายุกับการติดเชื้อเอชไอวี (HIV/AIDS)
กระทรวงสาธารณสุข ไดรายงานวา รอยละ 1 – 2 ของผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหมเปน
ผูสูงอายุ หรือคิดเปนจำนวน 100 - 200 ราย ทั้งนี้ภายใตหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ระบุวา
22 การดำเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทย
ตามแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ พ.ศ. 2545 - 2555

ผูติดเชื้อเอชไอวีสามารถเขารับยาตานไวรัส (Anti-Virus Drug) ไดที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแหง
โดยไมเสียคาใชจาย ซึ่งยาตานไวรัสสามารถชวยใหผูติดเชื้อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นและสามารถลด
ภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคตางๆได ทำใหผูติดเชื้อมีโอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาวมากขึ้น และสำหรับ
ผูติดเชื้อที่มีฐานะยากจนสามารถขอรับ “เงินสงเคราะหผูติดเชื้อเอดส” ไดที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยจายเปนรายเดือน เดือนละ 500 บาท จนกวาผูปวยจะเสียชีวิต
นอกจากนี้ ผูสูงอายุที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส เชน ตองเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว
ที่ติดเชื้อ หรือเลี้ยงดูลูกหลานที่กำพราเนื่องจากบิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส สามารถเขารับ
ความชวยเหลือทั้งในดานการเงินและดานจิตใจไดจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยอาจเปนการใหเงินชวยเหลือ หรือใหชุดอุปกรณ
เพื่อการดำรงชีพ (Survival Kit) หรือใหทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพราหรือเด็กที่บิดามารดา
ติดเชื้อเอชไอวี
ขณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดสจะไดรับความชวยเหลือจาก
อาสาสมัครดูแลผูส งู อายุทบี่ า นทีผ่ า นการฝกอบรมมาเยีย่ มเยียนและใหกำลังใจ และชวยเหลือในการ
ติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของในการรับบริจาคสิ่งของที่จำเปนตอการดำรงชีวิตเพื่อให
ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.3 การฝกอบรมผูใหบริการดูแลและบุคลากรวิชาชีพดานการดูแลสุขภาพ
การฝกอบรมการดูแลผูสูงอายุ
กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงแรงงาน สภากาชาดไทย และสมาคมสภาผู สู ง อายุ แ ห ง
ประเทศไทยฯ ไดจัดฝกอบรมความรูและทักษะที่จำเปนในการดูแลผูสูงอายุ โดยจัดขึ้นเปน
ประจำทุกป ซึ่งผูที่เขารับการฝกอบรม มี 2 กลุม ดังนี้
- การฝกอบรมบุคลากรดานสาธารณสุข
เปนการฝกอบรมความรู ทักษะ และประสบการณในการใหบริการดูแลผูสูงอายุแก
แพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย รวมถึงการฝกอบรมการรักษาทางการแพทย
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพหรือการฟนฟูสมรรถภาพ ซึ่งเปนการ
สงเสริมความรู ความสามารถในการดูแลผูสูงอายุโดยเฉพาะ ผูเขารับการฝกอบรมจะมาจาก
สถาบันทางการแพทยทั่วทั้งประเทศ เชน โรงพยาบาลในสวนกลาง โรงพยาบาลประจำจังหวัด
โรงพยาบาลประจำชุมชน และศูนยสุขภาพ โดยระยะเวลาในการฝกอบรมขึ้นกับเนื้อหาและ
ความจำเปนตอการดูแลผูสูงอายุโดยเฉพาะ เชน การรักษาโรคเฉพาะทาง เปนตน
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นอกจากนี้ ในแตละป คณะแพทยศาสตรในหลายมหาวิทยาลัย จะใหทุนการศึกษา
และทุนฝกอบรมในสาขาเฉพาะทางแกแพทยที่มีความสนใจ โดยเฉพาะในสาขาเวชศาสตร
ผูสูงอายุ เพื่อใหไปศึกษาความรูเพิ่มเติมหรือฝกอบรมเพิ่มเติมในตางประเทศ
- การฝกอบรมผูใหการดูแลผูสูงอายุ
เปนการฝกอบรมความรูและทักษะการดูแลผูสูงอายุเบื้องตนใหแกบุคคลทั่วไป
หรือบุคคลที่จะเปนผูใหการดูแลผูสูงอายุในอนาคต หรือผูใหการดูแลผูสูงอายุปจจุบัน ซึ่งเปนการ
เสริมความรูและทักษะการดูแลผูสูงอายุทั้งที่ยังมีสุขภาพดี อยูในภาวะพึ่งพิง เปนโรคเรื้อรัง
หรืออยูในภาวะติดเตียง โดยผูเขารับการอบรมสวนใหญ คือ สมาชิกในครอบครัวของผูสูงอายุ
หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเปนผูใหบริการดูแลผูสูงอายุในอนาคต
นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตร ทั้งในมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชน และ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ภายใตกระทรวงศึกษาธิการ ยังรวมเปนสวนหนึ่งในการผลิตผูใหบริการ
ดู แ ลผู สู ง อายุ ผ า นการฝ ก อบรม ซึ่ ง หลั ง จากผู เข า รั บ การฝ ก อบรม คื อ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา
ในสถาบันนั้นๆ ผานการฝกอบรม จะไดรับการจัดหางานใหทำซึ่งมีคาตอบแทนที่เหมาะสม
เพื่อทำหนาที่ใหบริการดูแลผูสูงอายุตอไป
2.4 ผูสูงอายุกับความตองการดานสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ไดจัดทำคูมือในการดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุเบื้องตน เพื่อใชเปน
แนวทางในการดูแลผูสูงอายุ และจัดการฝกอบรมการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ โดยการ
ให ค วามรู แ ละทั ก ษะพื้ น ฐานให แ ก อ าสาสมั ค รดู แ ลผู สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน ซึ่ ง คู มื อ ดั ง กล า วได รั บ
การออกแบบใหใชเปนแนวทางในการฝกอบรมและเปนเครื่องมือพื้นฐานสำหรับอาสาสมัครใน
การคัดกรองและประเมินสุขภาพจิตผูส งู อายุเมือ่ ไปเยีย่ มเยียนผูส งู อายุทบี่ า น การคัดกรองเบือ้ งตน
โดยเครื่องมือนี้ จะทำใหอาสาสมัครสามารถประเมินสภาวะสุขภาพจิตเบื้องตนของผูสูงอายุได
และอาสาสมัครสามารถประสานความชวยเหลือเพื่อใหการรักษาที่เหมาะสมแกผูสูงอายุที่มี
ความเสี่ยงตอปญหาทางสุขภาพจิต เชน ความวิตกกังวล ความวาเหว และความซึมเศรา
นอกจากนี้ กรมสุ ข ภาพจิ ต ยั ง ให ก ารสนั บ สนุ น โรงพยาบาลชุ ม ชนในระดั บ อำเภอ
เพื่ อ ริ เริ่ ม โครงการส ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต ให แ ก ผู สู ง อายุ ซึ่ ง โครงการนี้ ค รอบคลุ ม กิ จ กรรม
ทั้งการปองกันและการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ กิจกรรมประกอบดวย การบริหารสมองโดย
การกระตุนการรับรูและความทรงจำ กิจกรรมสงเสริมความมั่นใจในตนเอง และสนับสนุน
การมีสว นรวมในกิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมสันทนาการเพือ่ ลดความเสีย่ งของโรคสมองเสือ่ ม
และลดโอกาสในการเปนโรคซึมเศราในผูสูงอายุ
24 การดำเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทย
ตามแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ พ.ศ. 2545 - 2555

2.5 ผูสูงอายุกับความพิการ
ผูสูงอายุที่มีความพิการสามารถเขาถึงสิทธิของตนเองไดตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยการไปรับการจดทะเบียนเปนผูพิการไดที่สำนักงาน
ส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห ง ชาติ ทั้ ง ในกรุ ง เทพมหานคร และที่ ส ำนั ก
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยประจำจังหวัดทัว่ ทัง้ ประเทศ ทัง้ นี้ การชวยเหลือทีจ่ ะไดรบั
จะครอบคลุมการบริการดานสุขภาพโดยไมเสียคาใชจาย ไดแก การรักษาพยาบาลทางการแพทย
การฟนฟูสมรรถภาพ และการไดรับการสนับสนุนอุปกรณเครื่องชวยความพิการที่จำเปน
ผูสูงอายุที่มีความพิการ ยังไดรับเงินชวยเหลือเพิ่มเติมอีกจำนวน 500 บาททุกเดือน
หรือที่เรียกวา “เบี้ยยังชีพคนพิการ” (นอกเหนือจากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) เพื่อใหผูสูงอายุที่พิการ
สามารถดำรงชีวิตตอไปไดอยางมีคุณภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ กองทุนเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยังมีบริการกูยืมเงิน
โดยไมคิดดอกเบี้ยใหแกผูสูงอายุที่มีความพิการที่มีสามารถทำงานได เพื่อนำไปประกอบอาชีพ
โดยสามารถกูยืมเงินไดไมเกินรายละ 40,000 บาท
ขณะเดียวกัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดจัดการฝกอบรมอาสาสมัครในชุมชน เพื่อใหการชวยเหลือดานสุขภาพ
และสังคมเบื้องตนแกผูสูงอายุที่มคี วามพิการในชุมชน เชน การเยี่ยมบาน การใหความชวยเหลือ
และการสอดสองดูแลทางสังคม การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการสงตอใหเขารับ
การรักษาที่จำเปน ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุที่มีความพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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3. การสรางความมั่นใจในเรื่องสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม
3.1 ที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมในการดำรงชีวิต
การริเริ่มชุมชนตนแบบที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ
เปนการสรางกระแสและรณรงคใหสาธารณชนตระหนักและสนใจในเรื่องของ
การจั ด สภาพแวดล อ มและสิ่ ง อำนวยความสะดวกให แ ก ผู สู ง อายุ โดยเป น การดำเนิ น งาน
ร ว มกั น ระหว างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย และนั กวิ ชาการจาก
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม โดยไดมีการฝกอบรมใหความรูเรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่อยูอาศัย
ของผูสูงอายุรวมทั้งอาคารและสถานที่สาธารณะ ซึ่งเปนสถานที่ที่มีการใชประโยชนรวมกัน
ของคนในชุมชน อาทิ สถานีอนามัย ศูนยอเนกประสงค วัด ตลาด ทีท่ ำการไปรษณีย สถานีตำรวจ
และที่ทำการเทศบาล/องคการบริหารสวนตำบล เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการจัดพิมพคูมือ
ฉบับเขาใจงายเพือ่ เผยแพรใหความรูแ กประชาชนทัว่ ไปและผูส งู อายุ ในเรือ่ งการออกแบบการกอสราง
และการปรับปรุงอาคารสถานที่ เชน การติดตั้งราวจับภายในบาน ทางลาด การติดตั้งไฟเพื่อให
แสงสว า งที่ เ พี ย งพอ ตลอดจนการดั ด แปลงใช วั ส ดุ ที่ ห าได ง า ยในท อ งถิ่ น มาประยุ ก ต ใช
ในการออกแบบและติดตั้ง เพื่อลดคาใชจาย อาทิ การใชไมไผแทนราวจับสำหรับผูสูงอายุ ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีบริการซอมแซมที่อยูอาศัยใหแกผูสูงอายุ ซึ่งดำเนินการโดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยมีการสำรวจและจัดทำขอมูลเรื่องบานและที่อยูอาศัยที่ไมเหมาะสม
และเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุหรือไมปลอดภัยของผูสูงอายุ และมีการจัดลำดับความสำคัญ
เพื่อดำเนินการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการซอมแซมหรือปรับปรุงแกไขบานใหแกผูสูงอายุ
ใหมีความเหมาะสมและปลอดภัยเพื่อการอยูอาศัย
3.2 โครงการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน
โครงการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน ไดริเริ่มดำเนินการในป พ.ศ. 2546 ในลักษณะ
โครงการนำรองซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความดูแลและใหความสนับสนุนแกผูสูงอายุในชุมชน
โดยการฝกอบรมประชาชนในชุมชนใหทำหนาที่เปนอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (Volunteer
Caregivers) การฝกอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุจะใชเวลา 3 วัน โดยจัดการฝกอบรมขึ้น
ภายในชุ ม ชน เนื้ อ หาของการฝ ก อบรมเป น การให ค วามรู เ บื้ อ งต น ทั้ ง ทางด า นทฤษฎี แ ละ
การปฏิบตั ใิ นการทำหนาทีด่ แู ลผูส งู อายุ ภายหลังการฝกอบรม ผูท ผี่ า นการอบรมซึง่ มีความประสงค
จะเขารวมโครงการจะยื่นความจำนงเขารวมโครงการเพื่อทำหนาที่เปนอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
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สวนที่ 2
อาสาสมั ค รดู แ ลผู สู ง อายุ เ หล า นี้ จะถู ก มอบหมายให ท ำหน า ที่ เ ยี่ ย มเยี ย นผู สู ง อายุ
ในชุมชนอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหมีการพูดคุย และทำหนาที่เปนที่ปรึกษา ขณะเดียวกันก็ให
ทำหนาที่อื่นๆ อาทิ
- พูดคุยเปนเพื่อน
- ดูแลเรื่องการรับประทานอาหารและการรับประทานยา
- ชวยเหลือเรื่องการอาบน้ำและการแตงตัว
- ทำความสะอาดบาน
- จัดและปรับสภาพแวดลอมภายในบาน
- ชวยดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย
- พาไปพบแพทย
- ประสานกับบุคลากรดานสุขภาพเพื่อใหมีการดูแลสุขภาพที่บาน
- เยี่ยมเยียนผูสูงอายุที่เจ็บปวยและตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
- พาไปรวมกิจกรรมในชุมชน
- ประสานงานใหความชวยเหลือกับเจาหนาที่ของรัฐในกรณีที่ผูสูงอายุจำเปนจะตอง
ไดรับความชวยเหลือ
โครงการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บานนี้ ไมเพียงแตจะสงผลดีตอคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุโดยตรง ยังมีสวนสำคัญในการกระตุนใหสมาชิกครอบครัวและประชาชนในชุมชน
ซึ่งเคยละเลยหรือไมไดใหการดูแลเอาใจใสผูสูงอายุเทาที่ควรไดมีโอกาสทบทวนและตระหนัก
ในเรื่องของการเพิ่มความเอาใจใสดูแลที่เหมาะสม รวมทั้งการปฏิบัติที่จำเปนตอสมาชิกผูสูงอายุ
ทัง้ ในครอบครัวและในชุมชนของตนเอง ในขณะเดียวกัน โครงการอาสาสมัครดูแลผูส งู อายุทบี่ า น
ยั ง มี บ ทบาทสำคั ญ ในการช ว ยส ง เสริ ม อนุ รั ก ษ ข นบธรรมเนี ย ม ประเพณี และวั ฒ นธรรม
การปฏิบตั ใิ นเรือ่ งของสังคมสมานฉันท การใหความเคารพนับถือ กตัญู และการใหความชวยเหลือ
เกื้อกูล และอาทรตอผูสูงอายุ ในป พ.ศ. 2554 มีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุกวา 40,000 คน
ทำหนาที่ดูแลผูสูงอายุในชุมชนทั้งประเทศ ทั้งนี้ โครงการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บานนี้ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อป พ.ศ. 2550 ใหมีการขยายผลออกไปครอบคลุมพื้นที่
ทุกตำบล ทั่วประเทศภายในป พ.ศ. 2556

28 การดำเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทย
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3.3 ศูนยอเนกประสงคสำหรับผูสูงอายุในชุมชน
ศู น ย อ เนกประสงค ส ำหรั บ ผู สู ง อายุ ได มี ก ารริ เริ่ ม ดำเนิ น การโดยกระทรวง
การพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย ในลั ก ษณะโครงการนำร อ งเมื่ อ ป พ.ศ. 2550
โดยศูนยอเนกประสงคนี้จะทำหนาที่เปนศูนยรวมกิจกรรมสำหรับคนทุกวัย รวมทั้งผูสูงอายุ
โดยกิจกรรมที่จะจัดใหมีขึ้นนั้นจะเกี่ยวของกับกิจกรรมดานสุขภาพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
การศึกษาและการเรียนรู การฝกอาชีพและการเสริมรายได และนันทนาการ ฯลฯ
ปจจุบันไดรับความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในหลายพื้นที่ทั่วทุกภาค
ของประเทศ ในการใหความรวมมือขยายผลการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคออกไปในพื้นที่ตางๆ
ทั่วประเทศ
3.4 ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผูสูงอายุ
ศู น ย พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมสำหรั บ ผู สู ง อายุ ได จั ด ให มี บ ริ ก ารด า นการ
สงเสริมและดูแลผูสูงอายุ ซึ่งเปนการปรับรูปแบบของการใหบริการแบบเกาที่ดำเนินการแตเพียง
การรับผูสูงอายุที่ดอยโอกาสเขามาใหการอุปการะดูแล ปจจุบันบริการของศูนยพัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมสำหรับผูสงู อายุไดครอบคลุมกิจกรรม ดังตอไปนี้
1. รวบรวมและจัดทำขอมูลสารสนเทศดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
2. จัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการดูแลผูสูงอายุ
3. สงเสริมการเรียนรูการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ
4. ใหการดูแลผูสูงอายุในรูปของสถาบัน
5. จัดบริการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุในชุมชน
6. ใหคำปรึกษาแนะนำดานผูสูงอายุ
ปจจุบันมีศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผูสูงอายุ จำนวน 12 แหง และมี
สถานสงเคราะหที่อยูในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 13 แหง ในทุกภาคของ
ประเทศไทย
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3.5 การทอดทิ้ง การใชความรุนแรง และการแสวงหาประโยชนจากผูสูงอายุ
การใหความชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบกับปญหาทางสังคม
รัฐบาลไดใหความชวยเหลือหลากหลายรูปแบบแกผูสูงอายุที่ประสบกับปญหา
ทางสังคมโดยเปนการชวยเหลือทั้งแบบชั่วคราวและแบบระยะยาว เชน การใหเงินชวยเหลือ
แบบเฉพาะคราวหรือบานพักฉุกเฉิน ใหอาหาร เครื่องนุงหม การรักษาทางการแพทย การดูแล
และการฟ น ฟู ส มรรถภาพ การให ค ำปรึ ก ษาและช ว ยเหลื อ ในกระบวนการทางกฎหมาย
บริการใหคำปรึกษา รวมถึงการรับเขาในบานพักคนชราในกรณีที่ผูสูงอายุไมมีครอบครัวหรือ
ขาดคนดูแล โดยหนวยงานรับผิดชอบหลักในการใหบริการและใหความชวยเหลือผูสูงอายุ
ทีป่ ระสบปญหา ไดแก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย รวมกับ กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม
ในสวนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยนั้น ไดมีการออก
ประกาศกระทรวง เรื่อง “กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม
และสนับสนุนการจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุงหมใหผูสูงอายุตามความจำเปนอยาง
ทัว่ ถึง พ.ศ.2548” และเรือ่ ง “กำหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขการคุม ครอง การสงเสริม
และสนับสนุนการชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง และการใหคำแนะนำ พ.ศ. 2548” ทั้งนี้
เพื่ อ ช ว ยเหลื อ และให ค ำปรึ ก ษาแก ผู สู ง อายุ ที่ ถู ก ทอดทิ้ ง และประสบกั บ ความยากลำบาก
ขณะเดียวกัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดจัดทำ คูมือการใหความ
ชวยเหลือผูส งู อายุทถี่ กู กระทำความรุนแรง เพือ่ ใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของไดใชเปนแนวทางในการ
ใหการดูแลและใหความชวยเหลือแกผูสูงอายุที่ถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย
สำหรับในสวนของกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดจัดตั้ง
“คลิ นิ ก ยุ ติ ธ รรม” ขึ้ น ในทุ ก จั ง หวั ด ทั่ ว ทั้ ง ประเทศ โดยมี อ าสาสมั ค รมาเข า ร ว มทำงานให
คำปรึกษาดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งการประสานงานกับสภาทนายความและ
หน ว ยงานอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข อ งในการจั ด หาทนายความให แ ก ผู สู ง อายุ ที่ ต อ งเข า สู ก ระบวนการ
ทางกฎหมาย หรือใหการสนับสนุนคาใชจา ยจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในกรณีทต่ี อ งเขาสูก ระบวนการ
ทางกฎหมาย รวมทั้งการใหความรูทางสิทธิและเสรีภาพที่ถูกตองแกผูสูงอายุตามที่กฎหมายได
บัญญัติไว

30 การดำเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทย
ตามแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ พ.ศ. 2545 - 2555

3.6 ภาพลักษณของผูสูงอายุ
การจัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติประจำป
ในป พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหวันที่ 13 เมษายน ของทุกป ซึ่งเปน
วันปใหมของไทยใหเปนวันผูส งู อายุแหงชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
ได รั บ หน า ที่ ใ ห เ ป น หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก เพื่ อ ทำหน า ที่ ป ระสานความร ว มมื อ ระหว า ง
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทัว่ ทัง้ ประเทศในการจัดงานและคิดคำขวัญเพือ่ รณรงคใหมคี วาม
ตระหนักถึงความสำคัญของผูส งู อายุ ดังนัน้ ในระหวางสัปดาหของวันที่ 13 เมษายน จะมีกจิ กรรม
มากมายเนื่องในวันผูสูงอายุแหงชาติ โดยกิจกรรมหลัก ไดแก กิจกรรมเสริมความรูดา นผูสูงอายุ
ที่ถูกตอง การทดสอบสุขภาพ กีฬาและนันทนาการสำหรับผูสูงอายุ นิทรรศการภูมิปญญา
ผูสูงอายุ กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี เพื่อสงมอบความปลื้มปติ ความเคารพ
นับถือและการระลึกถึงคุณูปการของผูสูงอายุที่มีตอสังคมไทย นอกจากนี้ในแตละปจะมีการ
ประกาศบุคคลที่เปน “ผูสูงอายุแหงชาติ” อีกดวย
การจัดกิจกรรมในงานวันผูสูงอายุแหงชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและรณรงค
ใหผูสูงอายุและบุคคลทุกวัยมารวมกันทำกิจกรรมในชุมชนและสังคม โดยที่กิจกรรมเหลานี้
จะช ว ยให ผู สู ง อายุ เ กิ ด ความภาคภู มิ ใจในตนเอง เกิ ด ความตระหนั ก ในการดู แ ลสุ ข ภาพ
ทั้งกายและจิต เพื่อจะไดสามารถสานตอความรู ความสามารถ ภูมิปญญา และทักษะ มาสราง
ประโยชนใหแกครอบครัวและชุมชนตอไป
3.7 คลังปญญาผูสูงอายุ
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในป พ.ศ. 2543 ซึ่งทรงมีพระราชดำรัสวา ประเทศไทยควรสงเสริมและใหการสนับสนุนผูสูงอายุ
ที่มีความรูความสามารถที่ไดเกษียณอายุจากการทำงานในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง
องคกรภาคเอกชน ใหไดรับโอกาสในการนำความรู ความสามารถ และประสบการณมารวมสราง
คุณประโยชนเพื่อพัฒนาประเทศ โดยสวนหนึ่งของผูสูงอายุเหลานี้ เปนผูที่ยังคงมีสุขภาพดี
และปรารถนาที่จะใชความรูและประสบการณที่มีอยูมาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ แนวคิดจากกระแสพระราชดำรัสดังกลาวไดเปนที่มาในการจัดตั้ง “วุฒิอาสา
ธนาคารสมอง” ขึน้ เพือ่ ใหเปนศูนยกลางประสานและเชือ่ มโยงผูส งู อายุทเ่ี กษียณอายุ ในการจัดเก็บ
พัฒนา และจัดการระบบขอมูลผูสูงอายุที่มีความรูความสามารถและไดเกษียณอายุไปแลว
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธแกหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของนำไปใชประโยชนเปนฐานขอมูล
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บุ ค คลในการติ ด ต อ ขอคำแนะนำปรึ ก ษาตามความเชี่ ย วชาญ ความรู และความชำนาญใน
สาขาต า งๆ โดยป จ จุ บั น มี ร ายชื่ อ สมาชิ ก คลั ง ป ญ ญาที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในสาขาต า งๆ อาทิ
การพัฒนาสังคม สวัสดิการชุมชน การเกษตร งานหัตถกรรม ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร
ศาสนา รวมทัง้ งานนวัตกรรมทีผ่ สู งู อายุไดคดิ คน จำนวนกวา 2,000 รายทัว่ ประเทศ โดยคณะรัฐมนตรี
ไดมอบหมายใหสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทำหนาที่เปน
หนวยงานรับผิดชอบงานทะเบียนของวุฒิอาสาธนาคารสมอง โดยรวบรวมและจัดทำขอมูล
ประชาสัมพันธเผยแพรตอสาธารณะ ขณะเดียวกันไดสนับสนุนใหมีการจัดตั้งเครือขายวุฒิอาสา
ในระดับจังหวัดทัง้ 75 จังหวัด เพือ่ ทำหนาทีใ่ นการสงเสริมและสนับสนุน รวมทัง้ ประสานการจัดทำ
ข อ มู ล คลั ง ป ญ ญาผู สู ง อายุ ที่ มี ค วามรู ความสามารถในระดั บ จั ง หวั ด โดยมี ก ารประสาน
และเชื่อมโยงกับสวนกลาง
ขณะเดียวกัน ปลายป พ.ศ. 2547 สำนักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุไดริเริ่มใหมีการ
ดำเนินงานโครงการคลังปญญาผูสูงอายุในชุมชน โดยเปนการคนหาเพื่อรวบรวมและจัดทำ
ทะเบียนผูสูงอายุในชุมชนที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญดานภูมิปญญาทองถิ่นใน
สาขาตางๆ ใหเปนฐานขอมูลดานคลังปญญาของผูสูงอายุในชุมชน และเพื่อสงเสริมใหมีการ
ถายทอดภูมปิ ญ
 ญาของผูส งู อายุเหลานีม้ ามีสว นรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึง่ การดำเนินงาน
คลังปญญาผูสูงอายุในชุมชนไดรับความรวมมือจากหลายภาคสวนซึ่งกำลังมีการขยายผลตอไป
ในชุมชนตางๆทั่วประเทศ โดยในปจจุบันมีผูสูงอายุที่มีภูมิปญญาและไดรับการจดทะเบียน
คลังปญญาผูสูงอายุในชุมชนเปนจำนวนมากกวา 20,000 ราย
3.8 สิทธิประโยชนของผูสูงอายุในการใชบริการขนสงสาธารณะ
กระทรวงคมนาคม และรัฐวิสาหกิจดานการขนสงสาธารณะ ไดใหสิทธิประโยชนแก
ผูส งู อายุทมี่ อี ายุ 60 ปขนึ้ ไป โดยใหไดรบั สวนลดพิเศษในการเดินทาง เชน หากเดินทางทางอากาศ
ดวยสายการบินไทยเที่ยวบินภายในประเทศ จะไดรับสวนลดรอยละ 15 ของอัตราคาโดยสาร
และยั ง มี ท่ี น่ั ง พิ เ ศษในตั ว อาคารให กั บ ผู สู ง อายุ ข ณะรอขึ้ น เครื่ อ งบิ น โดยถื อ เป น ผู โ ดยสาร
ที่ ไ ด รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษในทุ ก เที่ ย วบิ น สำหรั บ การเดิ น ทางทางบก การรถไฟแห ง ประเทศไทย
รถโดยสารสาธารณะ รถไฟฟามหานคร และการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ไดให
สวนลดรอยละ 50 ของคาโดยสารสำหรับผูสูงอายุ นอกจากนี้ กรมเจาทา และการบริการขนสง
ทางน้ ำ เช น บริ ก ารเรื อ ข า มฟาก และเรื อ โดยสาร ได ใ ห สิ ท ธิ พิ เ ศษแก ผู สู ง อายุ เช น กั น คื อ
การยกเวนคาโดยสารใหแกผูสูงอายุ ทั้งนี้เพื่อเปนการใหสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติ
ผูสูงอายุ ป พ.ศ. 2546 และเพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมีความสะดวกสบายและชวยลดภาระ
ดานคาใชจายในการเดินทาง
32 การดำเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทย
ตามแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ พ.ศ. 2545 - 2555
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สวนที่ 2
4. การดำเนินงานและการติดตามผล
4.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2
การติดตามประเมินผลจะเปนเครื่องมือที่จำเปนสำหรับการวัดประสิทธิภาพ และ
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและแผน รวมทั้งยังจะทำใหทราบถึงปญหา อุปสรรค
ซึ่งเปนขอจำกัดของการดำเนินงาน การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผูสูงอายุ
แหงชาติในชวงระยะเวลา 5 ป คือ ระหวางป พ.ศ. 2545 - 2549 นับเปนวงจร 5 ป ของการ
ประเมินผลแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 - 2564 โดยมีคณาจารยและผูเชี่ยวชาญ
ดานผูส งู อายุจากวิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูร บั ผิดชอบดำเนินการ
ประเมินผลในครัง้ นี้ สำหรับรูปแบบและวิธกี ารของการประเมินผลเปนการศึกษาวิจยั ทัง้ เชิงปริมาณ
ควบคูไปกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีพื้นที่และกลุมตัวอยางในการศึกษาครอบคลุมทั้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการทั่วประเทศ โดยใชระยะเวลาในการประเมินผลเปนเวลา 2 ป คือ
ระหวางป พ.ศ. 2550 - 2551
ผลการประเมิ น พบว า ประเทศไทยมี จุ ด แข็ ง หรื อ ข อ ได เ ปรี ย บในเชิ ง นโยบาย
ผูสูงอายุ เนื่องจากมีแผนผูสูงอายุแหงชาติที่ใชเปนแผนแมบทที่กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
ดานผูสูงอายุของประเทศ อีกทั้งยังมีพระราชบัญญัติผูสูงอายุที่สะทอนใหเห็นถึงเจตนารมณของ
รัฐบาลในการปกปองคุมครองผูสูงอายุ อยางไรก็ตาม ประเด็นในเรื่องการบูรณาการการทำงาน
ดานผูสูงอายุ ยังนับเปนเรื่องที่ตองพยายามใหความสำคัญและขับเคลื่อนการดำเนินงานรวมกับ
ทุกภาคสวนตอไป นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยครั้งไดสงผลใหนโยบายผูสูงอายุขาด
ความต อ เนื่ อ งไม ยั่ ง ยื น ในขณะที่ นั ก การเมื อ งทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท อ งถิ่ น ยั ง ไม ใ ห
ความสำคัญในเรือ่ งของการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส งู อายุอยางจริงจัง และกลุม ผูส งู อายุยงั ขาดพลัง
ในการตอรองกับรัฐหรือองคกรที่เกี่ยวของในการดำเนินการสงเสริมและพิทักษสิทธิของตน
การผลักดันใหเรื่องผูสูงอายุเปนวาระแหงชาติ อาจเปนมาตรการหนึ่งที่สามารถเสริมความ
กาวหนา และความมีประสิทธิภาพของงานดานผูสูงอายุ
สำหรับประเด็นขอเสนอจากผลการศึกษาในครั้งนี้ ไดนำเสนอประเด็นหลักที่ควร
เนนในการดำเนินงานดานผูสูงอายุในระยะ 5 ปตอไป ไดแก การสรางหลักประกันดานเศรษฐกิจ
การสงเสริมการออมและระบบบำนาญแหงชาติ การใหการศึกษาเรื่องผูสูงอายุทั้งในระบบและ
นอกระบบ การสงเสริมใหคนวัยทำงานเตรียมความพรอมเพื่อวัยสูงอายุ และการปรับปรุง
สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่สาธารณะใหเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผูสูงอายุ
34 การดำเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทย
ตามแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ พ.ศ. 2545 - 2555

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 ครั้งตอไป จะมี
การดำเนินการในระหวาง พ.ศ. 2554 - 2555
4.2 การจัดทำรายงานสถานการณผูสูงอายุไทย
ในแตละป มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย จะจัดทำรายงานสถานการณ
ผูสูงอายุไทย โดยรายงานดังกลาวมีเนื้อหาที่ประกอบไปดวย ขอมูลสถานการณปจจุบันของ
ผูส งู อายุ ขอคนพบจากการศึกษาวิจยั และการรายงานขอมูลตางๆทีเ่ กีย่ วของกับผูส งู อายุ ซึง่ ไดแก
สุขภาพ การศึกษาและการเรียนรู ภาวะเศรษฐกิจ รายไดและการทำงานของผูสูงอายุ การดูแล
การมีสวนรวมในสังคม ตลอดจนสถานการณเดนดานผูสูงอายุ และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
รายงานสถานการณผสู งู อายุไทยทีม่ กี ารจัดทำขึน้ ในแตละปนนั้ นอกจากจะนำเสนอตอ
ที่ ประชุ มคณะรั ฐมนตรีแลว ยังเปนเอกสารสำหรั บการพิจารณาและใชเป นข อมู ลประกอบ
การวิเคราะห การตัดสินใจในระดับนโยบายดานผูสูงอายุ รวมทั้งเพื่อเผยแพรตอสาธารณะดวย
4.3 การสำรวจขอมูลระดับชาติดานผูสูงอายุ
สำนั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ ได ด ำเนิ น การจั ด เก็ บ ข อ มู ล ระดั บ ชาติ ด า นผู สู ง อายุ
ทุกระยะ 5 ป (ครัง้ ที่ 1 ปพ.ศ. 2540 ครัง้ ที่ 2 ปพ.ศ. 2545 ครัง้ ที่ 3 ปพ.ศ. 2550) ทัง้ นี้ สำนักงาน
สถิติแหงชาติ โดยความรวมมือกับสวนราชการและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของจะรวมกัน
พิจารณาความตองการใชขอ มูลผูส งู อายุ โดยจะใหความสำคัญในเรือ่ งขอมูลทีห่ นวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ตองการทราบและนำขอมูลมาใชประโยชนในการวิเคราะห และการตัดสินใจเชิงนโยบายตอไป
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สวนที่ 2
ประเด็นทาทายในการดำเนินงานดานผูสูงอายุในระยะตอไป
1. การเตรียมการเพื่อจัดตั้งกองทุนการออมแหงชาติ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ไดทำการศึกษาเพื่อเตรียมการ
ดำเนินการจัดตั้งกองทุนการออมแหงชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางหลักประกันดานรายได
ใหแกประชาชนวัยทำงานที่ไมมีหลักประกันตนใดๆ หรือเปนผูทำงานนอกระบบประกันสังคม
เพือ่ ใหเกิดวินยั การออมแกประชาชนในขณะทีอ่ ยูใ นวัยทำงาน ซึง่ การจัดตัง้ กองทุนการออมแหงชาติ
นั บ เปน การดำเนิ น งานตามพระราชบัญ ญัติ ก องทุ น การออมแห ง ชาติ พ.ศ. 2554 โดยเป น
การออมรวมกันระหวางประชาชนในวัยทำงานโดยมีรัฐบาลรวมจายเงินสมทบ กองทุนการออม
แหงชาตินจ้ี ะเปนอีกทางเลือกหนึง่ ในการสรางความมัน่ คงดานรายไดใหแกลกู จาง เพือ่ ใหสามารถ
รองรับการดำรงชีพและการมีรายไดอยางตอเนื่องในวัยสูงอายุ
2. การเตรียมการเพื่อการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
เนื่องจากประเทศไทยกำลังเผชิญหนากับสังคมผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย รวมกับกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษา และหนวยงานที่
เกี่ยวของ ไดทำการศึกษาและพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในระยะยาว เพื่อเตรียมการให
ทุกภาคสวนพรอมรับมือกับความตองการการดูแลระยะยาวของผูส งู อายุ ทัง้ ในเขตเมืองและชนบท
โดยคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ไดใหความสำคัญเรื่องการเตรียมระบบการดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาว เนื่องจากเปนประเด็นที่มีความจำเปนสำหรับผูสูงอายุและมีปจจัยเกี่ยวของในการ
ดำเนินการมาก ดังนั้น คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการใหทำหนาที่
รับผิดชอบในการเตรียมการ ศึกษา พัฒนาและจัดทำโครงสรางระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
ที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับสังคมไทย
3. การสงเสริมการใชศักยภาพของผูสูงอายุ
ในระยะของการเปลี่ยนผานของการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มรูปแบบในชวง
ตอจากนีไ้ ปนัน้ ไดสง ผลใหสดั สวนของประชากรวัยแรงงานในประเทศไทยมีจำนวนลดลง ในขณะที่
จำนวนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ปญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทยจึงเปน
ประเด็นทาทายที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ดังนั้น การสงเสริมการใชศักยภาพของผูสูงอายุโดยให
โอกาสผูสูงอายุไดทำงานตอ จึงเปนกลวิธีหนึ่งในทางปฏิบัติที่สามารถแกไขปญหาการขาดแคลน
แรงงานในอนาคตของประเทศไทยไดทางหนึ่ง ในปจจุบัน เปนที่ยอมรับกันแลววาผูสูงอายุ
36 การดำเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทย
ตามแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ พ.ศ. 2545 - 2555

โดยเฉพาะในวัยสูงอายุตอนตนที่มีอายุระหวาง 60 - 70 ปนั้น ยังเปนผูที่มีสุขภาพแข็งแรงและ
ชวยเหลือตนเองได ดังนั้น การขยายโอกาสในการนำศักยภาพของผูสูงอายุกลุมนี้มาใชเพื่อสราง
ประโยชนใหกับประเทศ จึงเปนเรื่องของการสราง “พฤฒิพลัง” (Active Ageing) เพื่อให
ผูสูงอายุที่มีความรู ความสามารถ และยังมีสุขภาพแข็งแรงไดรวมเปนกำลังสำคัญในการทำคุณ
ประโยชนใหแกสังคม ทั้งในเรื่องของงานอาสาสมัครสาธารณประโยชน การใหคำแนะนำปรึกษา
การถ า ยทอดภู มิ ป ญ ญาและประสบการณ ค วามเชี่ ย วชาญที่ มี หรื อ แม ก ระทั่ ง การใช ชี วิ ต ใน
การทำงานอยางตอเนื่อง ทั้งในรูปแบบการทำงานประจำและการทำงานพิเศษ
4. การเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการดำเนินงานดานผูสูงอายุ
รั ฐ บาลมี น โยบายกระจายอำนาจปกครองสู ท อ งถิ่ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให
ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละพื้นที่
เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่ทำงานใกลชิดและเขาใจปญหาประชาชน
เปน อย า งดี ดั ง นั้น เพื่ อ ใหผูสูง อายุไ ดรั บ การดู แ ลด า นคุ ณ ภาพชี วิต อย า งครอบคลุ ม ทุ ก ด า น
จึงจำเปนตองมีการเสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน โดยการ
ฝกอบรมใหความรู การนิเทศงานหรือการศึกษาดูงาน เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
องคความรูดานตางๆที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ขณะเดียวกันยังชวยพัฒนาทักษะ ความชำนาญ
และประสบการณใหแกบุคลากรและผูปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถ
ปฏิบัติงานดานผูสูงอายุไดอยางมืออาชีพ
5. การจัดใหมีสิ่งอำนวยความสะดวกในที่สาธารณะสำหรับผูสูงอายุในการเขาถึง
และใชบริการไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย
เปนการสงเสริมและรณรงคความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคมในการจัดใหมี
สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่สาธารณะที่เอื้อประโยชนตอการเขาถึงและการรับบริการของ
ผูสูงอายุ โดยคำนึงถึงความสะดวก เหมาะสม และปลอดภัย โดยมุงเนนการเผยแพรความรู
ดานการออกแบบที่คนทุกวัยสามารถใชประโยชนรวมกัน (Universal Design) ดวยการจัดทำ
สื่อสิ่งพิมพ การอบรมใหความรู การจัดใหมีพื้นที่ชุมชนตนแบบที่เหมาะสมและเปนมิตรกับ
ผูสูงอายุ โดยมีการออกแบบและจัดใหมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเปนสำหรับผูสูงอายุและ
ขยายผลตอไปยังพื้นที่อื่น
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