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คำ�นำ�
นับตั้งแต่องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้จัดให้มีการจัดการประชุมสมัชชา
ระดับโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 (the 2nd world Assembly on Ageing) ณ กรุงมาดริด
ประเทศสเปน ในปี พ.ศ. 2545 ผลจากการประชุมคราวนั้นได้ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างประเทศ
ในเรื่ อ งของผู ้ สู ง อายุ ที่ เรี ย กว่ า แผนปฏิ บั ติ ก ารระหว่ า งประเทศมาดริ ด ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งผู ้ สู ง อายุ
(The Madrid International Plan of Action on Ageing) ที่ได้ก�ำหนดเป้าหมายหลักของ
การพัฒนาผู้สูงอายุใน 3 ประเด็นต่อไปนี้ คือ ผู้สูงอายุกับการพัฒนา (Older persons and
development) สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ (Advancing health and well-being into
old age) และการสร้างความมั่นใจว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม (Ensuring
enabling and supportive environment) ซึง่ เป็นพันธกรณีทปี่ ระเทศภาคีองค์การสหประชาชาติ
จะต้องร่วมยึดถือเป็นเป้าหมายการด�ำเนินงานผูส้ งู อายุ และร่วมก�ำหนดทิศทางกลยุทธ์ของการพัฒนา
เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน
ประเทศไทยในฐานะที่เ ป็นประเทศสมาชิ ก องค์ ก ารสหประชาชาติ ได้ จัด ท� ำ รายงาน
ผลการด� ำ เนิ น งานผู ้ สู ง อายุ ภ ายใต้ พั น ธกรณี ส หประชาชาติ ดั ง กล่ า ว โดยเป็ น การประมวล
และน�ำเสนอผลความก้าวหน้าการด�ำเนินงานผู้สูงอายุระหว่าง พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2559 ที่เป็น
ผลการด�ำเนินงานหลักและงานที่มีความโดดเด่นในทิศทางที่สอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าหมาย
ของการพั ฒ นาผู ้ สู ง อายุ ภ ายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารระหว่ า งประเทศมาดริ ด ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งผู ้ สู ง อายุ
(the Madrid International Plan of Action on Ageing) การจัดท�ำรายงานฉบับนี้ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุทั้งส่วนราชการ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เป็นกลไกร่วมรับผิดชอบงานผู้สูงอายุ
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ภายใต้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
กรมกิ จ การผู ้ สู ง อายุ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เป็ น
ส่วนราชการหลักระดับประเทศที่มีหน้าที่ประสานและส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ คาดหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะสามารถให้ข้อมูลภาพรวม
ของการด�ำเนินงานผูส้ งู อายุไทยภายใต้กรอบสหประชาชาติทเี่ กิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ของสังคม รวมกับความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่ยังคงไม่หยุดยั้งการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
ผู้สูงอายุไทยในทิศทางที่ตอบสนองต่อพันธกรณีองค์การสหประชาชาติ ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมายของ
การยกระดับและดูแลคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุไทยในที่สุด
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ประเด็นท้าทายในการดำ�เนินงานด้านผู้สูงอายุในระยะต่อไป
1. การสร้างหลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ
2. การส่งเสริมและขยายโอกาสในการทำ�งานของผู้สูงอายุ
3. การสร้างและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
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		 ในที่สาธารณะสำ�หรับผู้สูงอายุ
5. การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		 ในการดำ�เนินงานด้านผู้สูงอายุ
บรรณานุกรม
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บทสรุป
ความก้าวหน้าการดำ�เนินงานด้านผู้สูงอายุ
ภายใต้แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ
(The Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA 2002)
รายงานการคาดประมาณประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 โดยสำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่าประชากรสูงอายุของประเทศไทย
มีประมาณกว่า 10 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ
65 ล้านคน ตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ
มากว่าทศวรรษแล้ว (ในปี พ.ศ. 2548 ประชากรสูงอายุไทยมีประมาณ 6.7 ล้านคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 10.5 ของประชากรทั้งหมด)
คาดว่าต่อไปภายในปี พ.ศ. 2573 จำ�นวนประชากรสูงอายุไทยจะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว
จากจำ�นวนประชากรสูงอายุในปัจจุบัน คือ จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 17.7 ล้านคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 25 ของประชากร หรือประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด
สำ�หรับความก้าวหน้าของการดำ�เนินงานด้านผูส้ งู อายุของประเทศไทย ภายใต้แผนปฏิบตั กิ าร
ระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ ในห้วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2559 มีดังนี้
1. ผู้สูงอายุกับการพัฒนา (Older Persons and Development)
		 • แผนและนโยบายด้านผู้สูงอายุ
		 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2552
ซึง่ เป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติทชี่ นี้ ำ�ทิศทางการพัฒนาและการดำ�เนินงานด้านผูส้ งู อายุอย่างเป็น
องค์รวม ทั้งในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ การส่งเสริม
และพัฒนาผู้สูงอายุ การคุ้มครองทางสังคมสำ�หรับผู้สูงอายุ การบริหารจัดการเพื่อพิจารณางาน
ผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ และการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ
		 และที่สำ�คัญคือ ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งให้
ความคุ้มครองและหลักประกันด้านสิทธิแก่ผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจน
สิทธิประโยชน์ดา้ นต่าง ๆ ในการเข้าถึงและการได้รบั บริการสาธารณะ โดยพระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ
พ.ศ. 2546 ฉบับนี้ได้กำ�หนดให้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ” ขึ้น เป็นกลไก
ระดับชาติด้านนโยบายผู้สูงอายุ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
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		 • การคุ้มครองผู้สูงอายุและการประกันชราภาพ
		 ประเทศไทยได้ให้เงินช่วยเหลือแบบขั้นบันไดตามระดับอายุแก่ผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่
60 ปีขนึ้ ไปทุกคน (ยกเว้นผูท้ ไี่ ด้รบั เงินบำ�นาญจากรัฐเป็นประจำ�อยูแ่ ล้ว) เป็นเงิน 600 - 1,000 บาท
ต่อเดือนต่อคน โดยในปี พ.ศ. 2555 เป็นการจ่ายเพิ่มให้จากเดิมที่จ่ายให้เป็นเงิน 500 บาท
ต่อเดือนเท่ากันในทุกกลุม่ อายุ สำ�หรับผูท้ อี่ ยูใ่ นวัยทำ�งาน มีการสร้างระบบประกันชราภาพ ภายใต้
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2542 รวมทั้งมีการให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนทางภาษี
แก่ ผู้ สู ง อายุ แ ละบุ ต รที่ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ รวมทั้ ง การสนั บ สนุ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ เป็ น ค่ า จั ด การศพ
แก่ผู้สูงอายุที่ยากจน รายละ 2,000 บาท
		 นอกจากนี้ยังมีกองทุนผู้สูงอายุที่เป็นกองทุนของภาครัฐให้การสนับสนุนทุนกู้ยืม
เพือ่ การประกอบอาชีพแก่ผสู้ งู อายุเป็นรายบุคคล และสนับสนุนการดำ�เนินกิจกรรมของกลุม่ องค์กร
เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ
		 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้จดั ตัง้ “กองทุนการออมแห่งชาติ” (National Savings
Fund) เพื่อขยายโอกาสด้านการออมแก่ประชาชนวัยทำ�งาน (อายุระหว่าง 15 - 59 ปี) ที่ยังไม่มี
หลักประกันรายได้เพื่อให้มีเงินบำ�นาญเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยการจ่ายเงินสะสมของสมาชิก และมี
รัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบ โดยสมาชิกจะรับบำ�นาญรายเดือนเมื่ออายุครบ 60 ปี และรับต่อเนื่อง
จนกระทั่งเสียชีวิต
2. สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ (Advancing Health and Well-Being into
Old Age)
ประเทศไทยได้ดำ�เนินนโยบาย “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” (National Health
Care Coverage) แก่คนทุกกลุ่มวัยที่ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุด้วย เพื่อให้ได้รับบริการสุขภาพ
ที่ครอบคลุมอย่างเป็นองค์รวมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีหน่วยบริการสุขภาพที่กระจายตัวอยู่
ทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับตำ�บลและระดับจังหวัด โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดบริการด้านสุขภาพสำ�หรับผู้สูงอายุ โดยบริการด้านสุขภาพสำ�หรับผู้สูงอายุนี้จะมุ่งเน้น
การอำ�นวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการเป็นสำ�คัญ อาทิ การให้บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ทีบ่ า้ น (Home Health Care) โดยทีมแพทย์ประจำ�ครอบครัว (Family Care Team) ทีป่ ระกอบ
ไปด้วยสหวิชาชีพ (Multidisciplinary) คลินิกผู้สูงอายุ การให้บริการฟันเทียม การคัดกรอง
เพื่อป้องกันและการดูแลภาวะสมองเสื่อม การส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ และการส่งเสริม
การรวมกลุม่ ชมรมผูส้ งู อายุในระดับตำ�บลเพือ่ ทำ�กิจกรรมด้านสุขภาพและสังคมร่วมกัน เป็นต้น
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3. การสร้างความมั่นใจในเรื่องสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม (Ensuring
enabling and Supportive Environments)
ประเทศไทยได้ริเริ่มโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (Volunteer Care givers
Project) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และได้มีการขยายผลต่อไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและการช่วยเหลือเกื้อกูล
จากอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเดียวกัน ทำ�ให้ผู้สูงอายุจะยังสามารถใช้ชีวิตในบั้นปลาย
อยู่ร่วมในครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุข (Ageing in Place) โดยได้ขยายผลครอบคลุม
พื้นที่ทุกตำ�บลทั่วประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา
ขณะเดี ย วกั น รั ฐ บาลได้ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด ตั้ งศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และส่ ง เสริ ม
อาชีพสำ�หรับผู้สูงอายุในชุมชน ในพื้นที่ระดับตำ�บลในทุกอำ�เภอ โดยมีการบูรณาการภารกิจ
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ได้รบั ความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ควบคู่ไปกับความพยายามและความริเริ่ม
ในการจัดให้มคี วามปลอดภัยในบ้านและสภาพแวดล้อมในพืน้ ทีส่ าธารณะภายในชุมชนทีเ่ หมาะสม
และปลอดภั ย กั บ ผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง ได้ รั บ ความสนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้ เรื่ อ งการออกแบบเพื่ อ ทุ ก คน
(Universal Design : UD) จากนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา
ในแต่ละภูมิภาค
นอกจากนีย้ งั มีการค้นหา รวบรวม ส่งเสริม และสนับสนุน “คลังปัญญาผูส้ งู อายุ” (Older
Persons Brain Bank) ในระดับชุมชน เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา
ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นความเชี่ยวชาญของผู้สูงอายุในสาขาต่าง ๆ และสร้างเครือข่าย
ในการประสานงานด้านข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ
4. การดำ�เนินงานและการติดตามผล (Implementation and Follow up)
ประเทศไทยได้มีการติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ทุกระยะ
5 ปี คือ ครั้งที่ 1 ได้มีการติดตามประเมินผลในปี พ.ศ. 2550 และครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2555
โดยมีคณะทีป่ รึกษาดำ�เนินการประเมินผลจากวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า การดำ�เนิ น งานด้ า นผู้ สู ง อายุ ใ นภาพรวมทั้ ง ในระดั บ นโยบายและ
ระดับปฏิบัติ รวมทั้งวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และประเด็นท้าทายที่ควรจะได้มีการผลักดัน
การดำ�เนินงานต่อไป ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ในรอบที่ 3
ได้ดำ�เนินการในปี พ.ศ. 2559
นอกจากนี้ ในแต่ละปีมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ได้มีการจัดทำ� “รายงาน
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย” (Situation on the Thai Elderly) เพื่อนำ�เสนอข้อมูลและ
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สถานการณ์สำ�คัญด้านผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน อาทิ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ สุขภาพ เศรษฐกิจ
และสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2557 สำ�นักงานสถิติแห่งชาติได้ดำ�เนินการสำ�รวจข้อมูลระดับชาติ
ด้านผูส้ งู อายุ (National Survey of the Elderly) เป็นรอบที่ 5 โดยนำ�เสนอข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั
จากการสำ�รวจประชากรสูงอายุทั่วประเทศ และได้นำ�เสนอข้อมูลทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และ
สังคมด้านต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนานโยบาย
และดำ�เนินงานต่อไป
ประเด็นท้าทายในการดำ�เนินงานด้านผู้สูงอายุ
สำ�หรับประเด็นเน้นหนักในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานด้านผู้สูงอายุในระยะต่อไป ได้แก่
- การเตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นคงในวัยสูงอายุ ด้วยการส่งเสริมระบบการออม
แห่งชาติ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในวัยทำ�งานและยังไม่มีหลักประกัน
ด้านรายได้ใด ๆ จากรัฐ เพื่อให้มีบำ�นาญเพื่อการใช้จ่ายในวัยสูงอายุ
- การระดมความร่ ว มมื อ ของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ เพื่ อ สร้ า งระบบการดู แ ลระยะยาว
		 สำ � หรั บ ผู้ สู ง อายุ รวมทั้ ง การพั ฒ นากำ � ลั ง คนเพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการการดู แ ล
		 ระยะยาวของผู้สูงอายุ
- การส่งเสริมให้มีการใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ
ในการทำ�งานหลังวัยเกษียณ
- การส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำ�หรับผู้สูงอายุ
- การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเสริมพลัง
องค์กรเครือข่ายในการดำ�เนินงานด้านผู้สูงอายุ
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ส่วนที่ 1

ประชากรศาสตร์ผู้สูงอายุ
(Demographic Transition)
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1. สถานการณ์ประชากรสูงอายุไทย
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ จากการที่สัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุ
ได้เพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ 10 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) เป็นต้นมา ในทศวรรษต่อมา
จำ�นวนผู้สูงอายุได้มีอัตราเร่งในการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)
ประมาณว่ามีจำ�นวนผูส้ งู อายุในประเทศไทยมากกว่า 10 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 15.3
ของประชากรทัง้ ประเทศทีม่ อี ยูป่ ระมาณ 65 ล้านคน (สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม, มหาวิทยาลัย
มหิดล : 2557) ทั้งนี้ในระยะเวลาอีกไม่เกิน 20 ปีต่อจากนี้ไป หรือในปี พ.ศ. 2577 (ค.ศ. 2034)
สัดส่วนของประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 29 หรือคิดเป็นผู้สูงอายุประมาณ
1 ใน 3 คน ของประชากรทั้งประเทศ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญของโครงสร้างประชากร
ในสั ง คมไทย กล่ า วคื อ จำ�นวนประชากรสู ง อายุ จ ะมี จำ�นวนมากกว่ า ประชากรวั ย เด็ ก และ
ก้าวเข้าสูก่ ารเป็นสังคมผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์ และคาดการณ์วา่ ประชากรวัยสูงอายุทอี่ ายุถงึ 80 ปีขนึ้ ไป
จะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2583 (ค.ศ. 2040)
แผนภูมิที่ 1 อัตราร้อยละของประชากรอายุต�่ำกว่า 15 ปี และ 60 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2553 - 2583

แหล่งข้อมูแหล่
ล : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
พ.ศ. 2553พ.ศ.
- 2558,
กงานคณะกรรมการพั
ฒนา
งข้อมูล : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
2553สำ�นั
- 2558,
สำ�นักงานคณะกรรมการ
		
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เศรษฐกิจและสั
งคมแห่งชาติ

		 นอกจากนี้ แนวโน้ ม การลดลงของประชากรวั ย แรงงานที่ จ ะเป็ น กำ�ลั ง ในฐานะ
ผู้ผลิตและผู้ให้การดูแลเกื้อหนุนผู้สูงอายุก็ลดลงเป็นลำ�ดับเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วน
ศักยภาพเกื้อหนุนที่จำ�นวนประชากรวัยแรงงาน (15 - 60 ปี) จากจำ�นวนประมาณ 10 คน
ต่อผู้สูงอายุ 1 คน ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) มาเหลือเพียงประมาณ 6 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คน
ในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) และจะลดลงต่อไปอีกจนเหลือเพียงแค่ 2 คนต่อผูส้ งู อายุ 1 คน
ในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)
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2. อายุเฉลี่ยของผู้สูงอายุ
อายุเฉลี่ยของผู้สูงอายุไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)
อายุเฉลี่ยของผู้สูงอายุชายอยู่ที่ 65.0 ปี และ 68.1 ปีในผู้สูงอายุหญิง ต่อมาในปี พ.ศ. 2557
(ค.ศ. 2014) อายุเฉลีย่ ของผูส้ งู อายุชายได้เพิม่ ขึน้ เป็น 71.0 ปี ในขณะทีอ่ ายุเฉลีย่ ของผูส้ งู อายุหญิง
ได้เพิ่มขึ้นเป็น 77.5 ปี (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557) โดยมี
การคาดการณ์ต่อไปอีกว่า ในทศวรรษถัดไปทั้งผู้สูงอายุชายและหญิงจะมีอายุคาดเฉลี่ยมากกว่า
80 ปีขึ้นไป
3. การอยู่อาศัยกับครอบครัวของผู้สูงอายุ
จากการเปลี่ยนแปลงขนาดของครอบครัวในปัจจุบัน ทำ�ให้ครอบครัวขยายที่มีคนหลายรุ่น
อยูร่ วมกันมีจำ�นวนลดลง ในทางกลับกันครอบครัวเดีย่ วทีม่ เี ฉพาะคูส่ มรสและบุตรอยูร่ วมกันได้มจี ำ�นวน
เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการลดลงของอัตราเจริญพันธุ์อย่างต่อเนื่องในทศวรรษที่ผ่านมาได้มีส่วนสำ�คัญ
ในการทำ�ให้ผสู้ งู อายุมแี นวโน้มทีจ่ ะใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกับครอบครัวหรือบุตรน้อยลง ข้อมูลจากการสำ�รวจ
ผู้สูงอายุทั้งประเทศ โดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) ระบุว่า ร้อยละ
60.4 ของผู้สูงอายุใช้ชีวิตอยู่กับคู่สมรส ในขณะที่อัตราการใช้ชีวิตอยู่ตามลำ�พังคนเดียวได้เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 3.6 ในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) เป็นร้อยละ 8.7 ในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)
ข้อเท็จจริงดังกล่าวนอกจากจะเป็นผลลัพธ์ทางตรงจากอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้ว
อัตราการโยกย้ายถิน่ ของคนวัยหนุม่ สาวและคนวัยทำ�งานย่อมหมายถึงโอกาสทีผ่ สู้ งู อายุจะได้อยูก่ บั บุตร
หรือการพึ่งพาบุตรในวัยสูงอายุย่อมจะน้อยลงตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม จากการสำ�รวจข้อมูลผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) พบว่า บุตร
ยังคงเป็นแหล่งรายได้สำ�คัญลำ�ดับแรกในการสนับสนุนช่วยเหลือผูส้ งู อายุ แม้วา่ สัดส่วนของผูส้ งู อายุ
ทีย่ งั คงทำ�งานหลังวัยเกษียณได้เพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจากร้อยละ 31.9 ในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1984)
เป็นร้อยละ 39.5 ในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)
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ส่วนที่ 2
การดำ�เนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย ตามแผนปฏิบัติการ
ระหว่างประเทศมาดริด ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ
(The Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA)
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1. ผู้สูงอายุกับการพัฒนา
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1. ผู้สูงอายุกับการพัฒนา
1.1 แผนและนโยบายด้านผู้สูงอายุ
		 1) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2525 - 2544
			 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2525 - 2544 นับเป็นแผนระดับชาติฉบับแรก
ของประเทศไทยระยะ 20 ปี ทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ เพือ่ กำ�หนดแนวทางสำ�คัญและขอบเขตการพัฒนาผูส้ งู อายุไทย
ในประเด็นต่อไปนี้
		 • สุขภาพอนามัย
		 • การศึกษา
		 • ความมั่นคงทางสังคมและรายได้
		 • การมีส่วนร่วมทางสังคมและวัฒนธรรม
		 • บริการสวัสดิการสังคม
			 การมีแผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ซึง่ เป็นแผนระยะยาวนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์
อย่างชัดเจนให้เห็นว่า ประเทศไทยได้เริ่มมีนโยบายและแผนระดับชาติสำ�หรับผู้สูงอายุอย่างจริงจัง
โดยมุ่งหวังให้แผนระดับชาตินี้ทำ�หน้าที่เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาแนวทาง
ในการดำ�เนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม
		 2) ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย
			 ปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) ประเทศไทยได้ประกาศ “ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย”
ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปีผู้สูงอายุสากล นับเป็นการประกาศ
เจตนารมณ์ของรัฐบาลในความตระหนักและให้ความสำ�คัญในเรื่องของการส่งเสริม พัฒนา และ
ให้โอกาสแก่ผสู้ งู อายุอย่างรอบด้าน โดยได้มกี ารประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ หน่วยงาน
จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนองค์กรสาธารณประโยชน์ตา่ ง ๆ เพือ่ ให้การดำ�เนินงาน
ผู้สูงอายุมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ เนื้อหาสำ�คัญที่ปรากฏใน “ปฏิญญา
ผู้สูงอายุไทย” ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องการให้ความคุ้มครองแก่ผู้สูงอายุ
อาทิ การดูแลสุขภาพอนามัย การดำ�รงชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี การอยู่กับครอบครัว
อย่างมีความสุข การได้รับการดูแลเอาใจใส่ การคุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้ง การได้รับโอกาส
ในการศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมทางสังคม
		 3) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 - 2564 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2552
			 วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการดำ�รงชีวิต
อย่างมีคณ
ุ ค่า มีศกั ดิศ์ รี พึง่ ตนเองได้ และมีหลักประกันทีม่ นั่ คง ขณะเดียวกันจะมุง่ ส่งเสริมให้สงั คมไทย
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ตระหนักถึงผู้สูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม และเสริมสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุ
ให้ร่วมเป็นพลังในการพัฒนาสังคม
		 • ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
			 ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก
			 (1) มาตรการหลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ
			 (2) มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
			 (3) มาตรการการปลุ ก จิ ต สำ�นึ ก ให้ ค นในสั ง คมตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี
				 ของผู้สูงอายุ
• ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ
			 ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก
			 (1) มาตรการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วยและดูแลตนเองเบื้องต้น
			 (2) มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ
			 (3) มาตรการส่งเสริมด้านการทำ�งานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ
			 (4) มาตรการสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
			 (5) มาตรการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น สื่ อ ทุ ก ประเภทให้ มี ร ายการเพื่ อ ผู้ สู ง อายุ แ ละ
				 สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ
			 (6) มาตรการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
				 ที่เหมาะสม
		 • ยุทธศาสตร์ด้านระบบการคุ้มครองทางสังคมสำ�หรับผู้สูงอายุ
			 ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก
			 (1) การคุ้มครองด้านรายได้
			 (2) หลักประกันด้านสุขภาพ
			 (3) ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง
			 (4) ระบบการบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน
•ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการเพือ่ การพัฒนางานด้านผูส้ งู อายุอย่างบูรณาการ
		 ระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ
			 ประกอบด้วย 2 มาตรการหลัก
			 (1) การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ
			 (2) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ
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• ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ
		 และการติดตามประเมินผลการดำ�เนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
		 ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก
			 (1) การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นผู้ สู ง อายุ สำ�หรั บ การ
		 		 กำ�หนดนโยบาย และพัฒนาบริการหรือการดำ�เนินการทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ผสู้ งู อายุ
		 (2) การดำ�เนินการให้มีการติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานตามแผนผู้สูงอายุ
				 แห่งชาติ
			 (3) การพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ทางด้ า นผู้ สู ง อายุ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งทั น สมั ย โดยมี ร ะบบ
				 ฐานข้อมูลที่ง่ายต่อการเข้าถึงและการสืบค้น
ประเทศไทยได้มีการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำ�เนินงานภาพรวมของ
แผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ดำ�เนินการโดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลทุกระยะ 5 ปีของแผน (รอบที่ 1 ในปี พ.ศ. 2550 และรอบที่ 2 ในปี
พ.ศ. 2555) ซึ่งข้อค้นพบจากผลการประเมินผลได้นำ�มาสู่การปรับปรุงเป้าหมายและตัวชี้วัด
สัมฤทธิ์ผลของการดำ�เนินงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันเป้าหมายและตัวชี้วัด
ของแผนให้บรรลุผล โดยในปี พ.ศ. 2560 จะเป็นรอบที่ 3 ของการติดตามประเมินผลแผน
4) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
		 นับเป็นความพยายามของประเทศไทยในการผลักดันให้มีหลักประกันด้านความ
คุ้มครองสิทธิแก่ผู้สูงอายุในรูปของ “กฎหมาย” ในปี พ.ศ. 2546 ด้วยการตราพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยกำ�หนดว่าบุคคลซึ่งมี
อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย มีสิทธิได้รับการคุ้มครองสนับสนุนทั้งทางด้านสังคม
สุขภาพ เศรษฐกิจ รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ในการได้รับบริการสาธารณะและเข้าถึงสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกต่าง ๆ ดังนี้
		 1. บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สะดวกและรวดเร็ว
		 2. การศึกษา ศาสนา ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินชีวิต
		 3. การประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพที่เหมาะสม
		 4. การพั ฒ นาตนเองและการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมสั ง คมและการรวมกลุ่ ม
			 ในลักษณะเครือข่าย
		 5. การอำ�นวยความสะดวกและความปลอดภั ย ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ
			 และบริการสาธารณะอื่น ๆ
		 6. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะ
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7. การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ
8. การช่วยเหลือผูส้ งู อายุทถ่ี กู ทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกทอดทิง้
9. การให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� ดำ�เนินการในทางคดี หรือแก้ปัญหาครอบครัว
10. การจัดที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ตามความจำ�เป็น
11. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นรายเดือน
12. การสงเคราะห์ค่าจัดการศพ

ขณะเดียวกันพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้ก�ำหนดให้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ มีสถานะเป็นกลไกระดับชาติด้านผู้สูงอายุ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา โดยกลไก
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติมีหน้าที่หลักในการก�ำหนดทิศทางนโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อ
การปกป้อง คุม้ ครอง ส่งเสริม และสนับสนุนสถานภาพ บทบาท รวมทัง้ กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ งู อายุ
และการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามนโยบายและแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ คณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาตินี้ได้มีการประชุมอย่างสม�่ำเสมอทุกระยะ 3 เดือน โดยวาระของการประชุม
จะเป็นเรื่องที่จะส่งผลกระทบเชิงนโยบายต่อภาพรวมของการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุ
1.2 การมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาของผู้สูงอายุ
		 การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชมรมหรือสมาคมผู้สูงอายุ
		 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการรวมกลุ่มเพื่อทำ�กิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุ
ดั ง นั้ น กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
กรุงเทพมหานคร สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กร
ภาคเอกชนทั้งในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ได้ร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม
ในรูปแบบของชมรมผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น
โดยกลุ่มของตนเอง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการทำ�กิจกรรมร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริม
และพัฒนาผู้สูงอายุทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ช่วยลดปัญหาความเหงาและความว้าเหว่
และภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำ�พัง
		 ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยได้ ป ระกาศวาระแห่ ง ชาติ “เมื อ งไทยแข็ ง แรง”
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การมี สุ ข ภาวะที่ ดี ข องคนไทยในทุ ก ช่ ว งวั ย โดยได้ กำ�หนดให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง
ชมรมผู้สูงอายุในทุกตำ�บล ดังนั้น จึงมีชมรมผู้สูงอายุในทุกตำ�บลในทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศ และ
ในปัจจุบนั มีชมรมผูส้ งู อายุประมาณ 25,000 ชมรม ในแต่ละชมรมจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
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สำ�หรับผู้สูงอายุ เช่น การออกกำ�ลังกาย การส่งเสริมความรู้ด้านสุขศึกษาโภชนาการ หรือการดูแล
สุขภาพทั้งกายและจิตใจ รวมถึงกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ และทำ�ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สังคมควบคู่ไปกับมีความรู้และสามารถปฏิบัติตัวและดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม
1.3 ผู้สูงอายุกับการทำ�งาน
		 1.3.1 การส่งเสริมและขยายโอกาสการทำ�งานสำ�หรับผู้สูงอายุ
		 กระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติให้ขับเคลื่อน
การขยายโอกาสและส่งเสริมการทำ�งานของผู้สูงอายุ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนกำ�ลังแรงงาน
ของประเทศ โดยให้กระทรวงแรงงานโดยความร่วมมือของหน่วยงานสังกัด ได้แก่ กรมการจัดหางาน
และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและขยายโอกาสการมีงานทำ�ของผูส้ งู อายุทเี่ ป็นคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับชาติ ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการขยายโอกาสในการทำ�งาน
ของผู้สูงอายุ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมาจดทะเบียนแสดงความต้องการในการทำ�งาน และ
ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ด้านอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านตลาดแรงงาน เพื่อจัดหางาน
ให้ตามความเหมาะสมกับความรู้ ทักษะ และสอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างที่ต้องการ
จ้างแรงงานสูงอายุซงึ่ อายุเกินกว่า 60 ปีขนึ้ ไป ขณะเดียวกันสถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงานในแต่ละภาค
และศูนย์พฒ
ั นาฝีมอื แรงงานในจังหวัดต่าง ๆ ได้มกี ารจัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพให้กบั ผูส้ งู อายุ
อาทิ การฝึกนวดแผนไทย การฝึกอบรมงานฝีมือ ด้านหัตถศิลป์ การถนอมอาหาร ฯลฯ นอกจากนี้
ยังได้มีการดำ�เนินโครงการเสริมรายได้ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีความรู้ ความชำ�นาญ หรือมีทักษะ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยการเชิญให้ผู้สูงอายุมาทำ�หน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยจ่ายค่าตอบแทนให้ ตัวอย่างเช่น การสอนงานศิลปะประดิษฐ์ด้านต่าง ๆ
เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้ งานฝีมือ งานทอผ้า งานดนตรี เป็นต้น
นอกจากนีก้ ระทรวงแรงงานยังอยูร่ ะหว่างการขับเคลือ่ นเชิงนโยบายเพือ่ การสร้างและขยาย
โอกาสในการทำ�งานของผู้สูงอายุ ด้วยการเสนอแผนกลยุทธ์ด้านการทำ�งานของผู้สูงอายุ ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนโอกาสการทำ�งานของ
ผูส้ งู อายุอย่างเป็นรูปธรรม โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สาระสำ�คัญของแผนประกอบด้วย
การกระจายงานสู่บ้านและชุมชน การขยายอายุเกษียณทั้งภาคราชการและภาคธุรกิจเอกชน
การส่งเสริมให้มีการจ้างงานต่อเนื่องของภาคเอกชน การส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพ
ทีเ่ หมาะสมกับวัย ประสบการณ์ และสมรรถนะทางร่างกาย รวมทัง้ การสร้างฐานข้อมูลตลาดแรงงาน
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ด้านผูส้ งู อายุ ซึง่ แผนดังกล่าวจะเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญในการส่งเสริมโอกาสให้แรงงานสูงอายุรว่ มเป็น
กำ�ลังผลิต และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตและภาคบริการ ซึ่งกำ�ลังเป็น
ประเด็นท้าทายของประเทศไทยจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
1.3.2 การขยายอายุการเกษียณราชการ
		 เนื่องจากประเทศไทยกำ�ลังเผชิญหน้ากับการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา
โดยเฉพาะในด้านการศึกษาและด้านกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น จึงมีการขยายอายุเกษียณ
สำ�หรับผูพ้ พิ ากษา อัยการ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย จากอายุเกษียณที่ 60 ปี เป็น 65 ปี โดยขึน้ อยูก่ บั
ความสมัครใจ
เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าบุคคลที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม เช่น ผู้พิพากษา
และอัยการ เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีทักษะความชำ�นาญและ
ประสบการณ์ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนมาอย่างยาวนาน รวมทัง้ มีประสบการณ์และความชำ�นาญการ
ในการพิ จ ารณาคดี ค วามและการตั ด สิ น คดี ทำ�ให้ ผู้ พิ พ ากษาและอั ย การอาวุ โ สหลายท่ า น
ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเชี่ยวชาญ แม้เลยวัยเกษียณอายุไปแล้วก็ตาม
ด้วยเหตุนี้ สำ�นักงานศาลยุติธรรม สำ�นักงานอัยการสูงสุด ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและดำ�รงตำ�แหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและดำ�รงตำ�แหน่งอัยการอาวุโส พ.ศ. 2543 เพื่อขยายอายุการทำ�งานของ
ข้าราชการเกษียณและข้าราชการอาวุโส จากอายุ 60 ปี เป็นอายุ 65 ปี (โดยขึน้ อยูก่ บั ความสมัครใจ)
โดยหากผู้พิพากษาและอัยการได้ทำ�งานจนอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ และยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่
ต่ อ ไปได้ (และสมั ค รใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไป) จะมี ก ระบวนการพิ จ ารณาเป็ น รายบุ ค คล
โดยต้นสังกัด หากผ่านการพิจารณา จะสามารถทำ�หน้าที่ผู้พิพากษาหรืออัยการแผ่นดินต่อไปได้
จนอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์
ในส่ ว นของสถาบั น การศึ ก ษาของภาครั ฐ มี อ าจารย์ เ กษี ย ณจำ�นวนมากที่ มี ค วามรู้
ความชำ�นาญ ความเชี่ยวชาญ และยังคงมีสุขภาพแข็งแรง สามารถทำ�หน้าที่ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาได้ ขณะเดียวกัน ความรู้ในบางด้านก็ยังจำ�กัดอยู่ในเฉพาะตัวบุคคล
โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ ดังนั้น สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใต้กระทรวง
ศึกษาธิการ ได้มีการออกระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กำ�หนดว่า
ข้ า ราชการในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ทำ�หน้ า ที่ เ ป็ น อาจารย์ แ ละมี ตำ�แหน่ ง ทางวิ ช าการตั้ ง แต่ ร ะดั บ
รองศาสตราจารย์ขนึ้ ไป เมือ่ ถึงวัยเกษียณอายุที่ 60 ปีแล้ว สามารถต่ออายุการสอนไปได้จนอายุครบ
65 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในแต่ละ
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มหาวิทยาลัยทำ�หน้าที่พิจารณาและกำ�หนดกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการขยายอายุ
การทำ�งานของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ โดยจะพิจารณาผลงานที่ผ่านมาเป็นรายบุคคล
นอกจากนี้ ในสถาบันทางการแพทย์ อาทิ โรงพยาบาลหรือคณะแพทยศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มกี ารเชิญให้อาจารย์แพทย์อาวุโสทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในแต่ละสาขา โดยเฉพาะ
ในสาขาทีข่ าดแคลน ให้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ หลังอายุเกษียณ ซึง่ ทำ�ให้อาจารย์แพทย์อาวุโสสามารถสานต่อ
และถ่ายทอดความรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ต่อไป และยังเป็นการคงไว้ซึ่งความรู้ ทักษะ
ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน และสมรรถนะทางอาชีพของอาจารย์แพทย์อาวุโส ทัง้ ยังเป็นการแก้ปญ
ั หา
การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้เป็นอย่างดี
ขณะเดียวกันตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ได้ประกาศกำ�หนดตำ�แหน่งทีส่ ามารถขยายอายุราชการจากอายุ 60 ปี เป็น 65 ปีเพิม่ เติม ในวิชาชีพ
ระดับเชี่ยวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้แก่ นักกฎหมายกฤษฎีกา แพทย์ ทันตแพทย์ และ
สัตวแพทย์ และระดับทักษะพิเศษ ได้แก่ ช่างศิลปกรรม คีตศิลป์ ดุรยิ างคศิลป์ และนาฏศิลป์อกี ด้วย
อย่ า งไรก็ ต าม ประเทศไทยกำ�ลั ง อยู่ ร ะหว่ า งการขั บ เคลื่ อ นการขยายอายุ เ กษี ย ณ
ของคนวัยทำ�งานในภาคธุรกิจเอกชน ทีม่ กี ารกำ�หนดอายุเกษียณไว้ทอี่ ายุ 55 ปี โดยให้ขยายเป็น 60 ปี
หรือพิจารณาให้มกี ารขยายต่อถึง 65 ปี รวมทัง้ การพยายามแสวงหามาตรการเพือ่ จูงใจให้ภาคธุรกิจ
เอกชนพิจารณาการจ้างงานต่อ ทัง้ ในระดับลูกจ้างหรือพนักงาน รวมทัง้ ระดับบริหาร ทัง้ การทำ�งาน
เต็มเวลา บางเวลา หรืองานทีป่ รึกษา เพือ่ เป็นการช่วยลดปัญหาการขาดแคลนกำ�ลังแรงงาน รวมทัง้
จะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องนำ�มาใช้ในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ เพื่อให้มาทำ�หน้าที่
แทนบุคลากรที่เกษียณอายุไป อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรภาคธุรกิจ
ในการให้โอกาสและตระหนักในคุณค่าของความรู้ ความสามารถ และความชำ�นาญ รวมทัง้ ศักยภาพ
ที่มีอยู่ในตัวของผู้สูงอายุ เพื่อให้เข้ามาร่วมเป็นกำ�ลังผลิตให้กับองค์กร
1.4 การเข้าถึงความรู้ การศึกษา และการฝึกอบรม
		 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 กำ�หนดให้มีการขยายโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรูแ้ ก่ผสู้ งู อายุ ทัง้ นี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำ�นักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน รวมทัง้
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ที่มีการ
ดำ�เนินการให้บริการแก่ประชาชนทุกวัยในทุกตำ�บลทัว่ ทัง้ ประเทศ โดยเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรูผ้ สู้ งู อายุผา่ นสือ่ ต่าง ๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ บทความ รวมถึงในรูปแบบของวิทยุ โทรทัศน์
และอินเทอร์เน็ต ขณะเดียวกัน ศูนย์เรียนรูช้ มุ ชนยังได้จดั กิจกรรมการถ่ายทอดความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญา
ของผู้สูงอายุสู่ชุมชน ซึ่งทำ�ให้คนในชุมชนมีความสนใจและเกิดการบูรณาการความรู้ร่วมกัน
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ระหว่างผูส้ งู อายุกบั คนรุน่ อืน่ ๆ ผ่านกิจกรรมทีห่ ลากหลาย การถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะด้านอาชีพ
และงานฝีมือต่าง ๆ จากผู้สูงอายุสู่คนในชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำ�งานและสร้างรายได้ให้แก่
คนในชุมชน
นอกจากนี้ ชมรมผู้สูงอายุจำ�นวนมากที่กระจายอยู่ในพื้นที่ระดับตำ�บลได้มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมในเรือ่ งการศึกษาและการเรียนรูส้ ำ�หรับผูส้ งู อายุ ด้วยการจัดกิจกรรม “โรงเรียนผูส้ งู อายุ” ขึน้
โดยจัดให้มีการเรียนการสอนโดยมีผู้สูงอายุเป็นทั้งผู้เรียนและผู้ถ่ายทอดความรู้ สำ�หรับวิชาที่เรียน
จะเป็นไปตามความต้องการและความสนใจของผูส้ งู อายุ ตัวอย่างเช่น วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาท้องถิน่
การใช้คอมพิวเตอร์ งานหัตถศิลป์ การทำ�อาหารและขนม การฝึกอาชีพ ตลอดจนงานศิลปะ
นันทนาการ และวัฒนธรรมต่าง ๆ เป็นต้น ปัจจุบัน “โรงเรียนผู้สูงอายุ” กำ�ลังเป็นกิจกรรมที่ได้รับ
ความสนใจ ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานระหว่างชมรมที่มีรูปแบบการปฏิบัติงานที่ดี
เพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุนความร่วมมือ การถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการขยายผล
จัดกิจกรรม “โรงเรียนผู้สูงอายุ” เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life - Long
Learning) ให้กับผู้สูงอายุ
1.5 หลักประกันรายได้ การคุม้ ครองทางสังคม/การประกันสังคม และการลดความยากจน
		 1.5.1 เบี้ยยังชีพรายเดือนสำ�หรับผู้สูงอายุทุกคน
		 รัฐบาลได้ให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่ยากจนในรูปของเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ
เป็นรายเดือน ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2536 โดยในระยะแรกเป็นการให้เบีย้ ยังชีพรายเดือน เดือนละ 200 บาท
(ประมาณ 7 USD) ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือนี้จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้ มีฐานะ
ยากจน ไม่มญ
ี าติหรือครอบครัวทีจ่ ะให้การอุปการะดูแลหรือถูกทอดทิง้ โดยผูส้ งู อายุเหล่านีจ้ ะต้อง
ลงทะเบี ย นที่ ผู้ นำ�ชุ ม ชนหรื อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำ�บล เพื่ อ รั บ การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ
และให้ ก ารรั บ รองเพื่ อ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ดั ง กล่ า ว โดยในระยะต้ น มี ก ารจ่ า ยเบี้ ย ยั ง ชี พ
เป็นรายเดือนให้แก่ผสู้ งู อายุเป็นจำ�นวน 20,000 รายทัว่ ประเทศ และต่อมาในปี พ.ศ. 2542 รัฐบาล
ได้เพิม่ จำ�นวนเบีย้ ยังชีพรายเดือนเป็น 300 บาท (ประมาณ 10 USD) ขณะเดียวกัน ก็ได้เพิม่ จำ�นวน
ผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั เบีย้ ยังชีพนีม้ ากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ในปี พ.ศ. 2550 รัฐบาลโดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้เพิ่มจำ�นวนเบี้ยยังชีพรายเดือนเป็น 500 บาท (ประมาณ 17 USD) และต่อมานับตั้งแต่
ในปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลได้ขยายโอกาสให้ผสู้ งู อายุทกุ คนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั เบีย้ ยังชีพอย่างทัว่ ถึง และ
เท่าเทียม (ยกเว้นข้าราชการที่มีสิทธิได้รับบำ�นาญจากรัฐบาลอยู่แล้ว) และในปี พ.ศ. 2555 รัฐบาล
ได้มีการเพิ่มจำ�นวนเบี้ยยังชีพรายเดือนตามระดับอายุของผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ดังนี้ ผู้ที่มีอายุ
60 - 69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือนจำ�นวน 600 บาท (ประมาณ 20 USD) ผู้ที่มีอายุ 70 - 79 ปี
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ได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือนจำ�นวน 700 บาท (ประมาณ 23 USD) ผู้ที่มีอายุ 80 - 89 ปี ได้รับ
เบีย้ ยังชีพรายเดือนจำ�นวน 800 บาท (ประมาณ 26 USD) และผูท้ มี่ อี ายุ 90 ปีขนึ้ ไปได้รบั เบีย้ ยังชีพ
รายเดือนจำ�นวน 1,000 บาท (ประมาณ 33 USD)
		
1.5.2 การประกันชราภาพ
		 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 สำ�นักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ริเริ่มให้มีการประกัน
ชราภาพเพิม่ ขึน้ ภายใต้ระบบประกันสังคม (ซึง่ ครอบคลุมในเรือ่ ง การประสบอุบตั เิ หตุหรือบาดเจ็บ
ในระหว่างการทำ�งาน การคลอดบุตร ความพิการหรือทุพพลภาพ การเสียชีวิต การสงเคราะห์บุตร
การชราภาพ และการว่ า งงาน) ซึ่ ง เป็ น การให้ ค วามคุ้ ม ครองแก่ ลู ก จ้ า งในระบบการทำ�งาน
ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันและให้ความคุ้มครอง
แก่กลุ่มคนงานในเรื่องบำ�นาญชราภาพภายหลังการเกษียณอายุ หรือเมื่ออายุครบ 55 ปี โดยเงิน
บำ�นาญชราภาพนีจ้ ะจ่ายให้แก่ลกู จ้างผูป้ ระกันตน ซึง่ ได้สง่ เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเมือ่ มี
อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้ทำ�งานอีกต่อไป
		 นับตั้งแต่มีการขยายการประกันชราภาพในปี พ.ศ. 2542 สำ�นักงานประกันสังคม
ได้จ่ายเงินทดแทนในรูปของบำ�เหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ สำ�หรับ
เงินบำ�นาญชราภาพเป็นรายเดือนนัน้ จะเริม่ จ่ายได้ภายหลังจากทีผ่ ปู้ ระกันตนได้มกี ารส่งเงินสมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน (15 ปี) โดยจะจ่ายให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตนไปจนกว่าจะเสียชีวิต
ทัง้ นี้ สำ�นักงานประกันสังคมจะเริม่ จ่ายเงินบำ�นาญชราภาพให้แก่ผปู้ ระกันตนได้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557
เป็นต้นมา
		 ในปี พ.ศ. 2558 มีลูกจ้างผู้ประกันตนภายใต้ระบบประกันสังคมทั้งประเทศจำ�นวน
ไม่น้อยกว่า 13 ล้านคน และได้มีการจ่ายบำ�นาญชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนที่เกษียณอายุจากการ
ทำ�งานไปแล้วประมาณ 10,000 คน
1.5.3 กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
		 กองทุ น นี้ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ า นสวั ส ดิ ก ารรายได้ ใ นวั ย เกษี ย ณอายุ
แก่ขา้ ราชการ โดยมุง่ สร้างวินยั การออมเป็นรายเดือนอย่างต่อเนือ่ งให้แก่สมาชิกในขณะทีย่ งั ทำ�งานอยู่
โดยรัฐบาลจ่ายเงินสมทบให้เพื่อเข้ากองทุน โดยเงินสะสมที่สมาชิกได้จ่ายเข้ากองทุนนั้นจะมี
การนำ�ไปลงทุนบางส่วนเพือ่ หาผลประโยชน์ตอบแทนตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด เพือ่ นำ�ประโยชน์ทไี่ ด้รบั
กลับมาจัดสรรผลประโยชน์คืนแก่สมาชิก ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) มีจำ�นวนข้าราชการที่เป็นสมาชิก
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการจำ�นวนประมาณกว่า 1 ล้านคน
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		 1.5.4 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
		 เป็นกองทุนทีน่ ายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ความมัน่ คงด้านรายได้ในวัยเกษียณ
โดยเงินกองทุนมาจากเงินสะสมที่เก็บจากลูกจ้างที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้จ่ายเข้ากองทุนและ
จากนายจ้างร่วมจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน การจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเป็นการสร้างวินัย
การออมให้กบั ลูกจ้างอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ การมีความมัน่ คงด้านรายได้ในวัยเกษียณอายุ โดยมีนายจ้าง
ช่วยสมทบเป็นเงินออมควบคู่กันไป สมาชิกของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินคืนทั้งก้อนจาก
กองทุนเมือ่ สิน้ สุดความเป็นสมาชิก หรือเมือ่ เกษียณอายุจากการทำ�งาน จำ�นวนเงินทีส่ มาชิกจะได้รบั คืน
จะประกอบไปด้วย เงินสะสมของลูกจ้างทีไ่ ด้จา่ ยเข้ากองทุนอย่างต่อเนือ่ งทัง้ หมด รวมกับเงินสมทบ
ที่นายจ้างร่วมจ่ายและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุน ซึ่งสมาชิกจะได้มีเงิน
เพื่อการใช้จ่ายในวัยเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ โดยเงินที่สมาชิกจะได้รับคืนจากกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพเมื่อครบเกษียณอายุนั้นจะได้รับการยกเว้นภาษีทั้งจำ�นวนด้วย สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นหน่วยงานที่ทำ�หน้าทีร่ บั จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ และกำ�กับดูแลมาตรฐานและประสิทธิภาพของหน่วยงานที่ให้บริการแก่กองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ ในปี พ.ศ. 2558 มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพจำ�นวน 414 กองทุน และมีลูกจ้างที่เป็นสมาชิก
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพจำ�นวน 2.8 ล้านคน
1.5.5 กองทุนการออมแห่งชาติ
		 พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ดำ�เนินการโดยสำ�นักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักประกันด้านรายได้ผ่านการออม
เพื่อวัยเกษียณแก่ประชาชนที่อยู่ในวัยทำ�งาน (อายุ 15 - 59 ปี) ซึ่งยังไม่มีหลักประกันตนใด ๆ
ด้านรายได้หลังวัยเกษียณ หรือเป็นผู้ทำ�งานนอกระบบประกันสังคม โดยกองทุนนี้มุ่งสร้าง
วินัยการออมให้แก่ประชาชนในขณะที่อยู่ในวัยทำ�งาน เพื่อให้มีความมั่นคงด้านรายได้ในรูปของ
บำ�นาญรายเดื อ นหลั ง วั ย เกษี ย ณอายุ ดั ง นั้ น จึ ง ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น การออมแห่ ง ชาติ ขึ้ น
ในปี พ.ศ. 2558 ที่นับว่าเป็นอีกก้าวสำ�คัญของการพัฒนา เพื่อสร้างระบบความมั่นคงด้านรายได้
ในวัยสูงอายุให้แก่ลูกจ้าง โดยลูกจ้างที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติจะต้อง
จ่ า ยเงิ น สะสมเข้ า กองทุ น เป็ น รายเดื อ น โดยมี รั ฐ บาลร่ ว มจ่ า ยเงิ น สมทบให้ ซึ่ ง เมื่ อ สมาชิ ก
อายุครบ 60 ปี จะได้รับเงินบำ�นาญรายเดือนอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต
		 1.5.6 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำ�หรับผู้สูงอายุ
		 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสนับสนุนทางด้าน
สังคมแก่ผู้สูงอายุ ดังนี้
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		 1) การหั ก ค่ า ลดหย่ อ นให้ แ ก่ บุ ต รที่ ใ ห้ ก ารอุ ป การะเลี้ ย งดู บิ ด ามารดาของตนเอง
เป็นเงินจำ�นวนไม่เกินคนละ 30,000 บาท รวมทั้งสามารถหักค่าลดหย่อนบิดามารดาของคู่สมรส
ที่ไม่มีเงินได้ เป็นจำ�นวนอีกไม่เกินคนละ 30,000 บาทต่อปี
		 2) การหักค่าลดหย่อนให้แก่บตุ รทีใ่ ห้ความดูแลบิดา มารดา โดยการซือ้ กรมธรรม์ประกัน
สุขภาพให้แก่บดิ ามารดาของตนเอง เป็นเงินจำ�นวนไม่เกินคนละ 15,000 บาทต่อปี และซือ้ กรมธรรม์
ประกันสุขภาพให้แก่บิดามารดาของคู่สมรส เป็นเงินจำ�นวนไม่เกินอีกคนละ 15,000 บาทต่อปี
		 3) การลดหย่อนภาษีสำ�หรับผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่มีรายได้ โดยได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้ที่ได้รับเป็นจำ�นวนไม่เกิน 190,000 บาทต่อปี
		 1.5.7 กองทุนผู้สูงอายุ
		 กองทุนผู้สูงอายุจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
เพื่อให้เป็นกองทุนของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
คุ้มครองผู้สูงอายุ ทั้งนี้รัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่กองทุนผู้สูงอายุเป็นรายปีทุกปี
มีคณะกรรมการบริหารกองทุนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติทำ�หน้าที่เป็นกลไก
บริการจัดการและควบคุมการดำ�เนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ
		 กองทุนผู้สูงอายุนับเป็นแหล่งสนับสนุนทางการเงินและเป็นทรัพยากรในการให้ความ
เกื้อหนุนแก่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม ชมรม หรือเครือข่ายผู้สูงอายุ ตลอดจน
เงินกองทุนผูส้ งู อายุนยี้ งั สามารถใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสำ�หรับผูส้ งู อายุ
อีกด้วย
		 วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุนผู้สูงอายุ มีดังนี้
		 1) สนับสนุนโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ ทั้งทางด้าน
การศึกษา สุขภาพ สังคม ศาสนา ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร อาชีพ การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคม
การส่ ง เสริ ม บทบาทอาสาสมั ค ร การรวมกลุ่ ม ในลั ก ษณะเครื อ ข่ า ยชุ ม ชน โดยสนั บ สนุ น
ตามขนาดโครงการ คือ โครงการขนาดเล็ก กลาง และใหญ่
		 2) เป็นเงินกูใ้ ห้ผสู้ งู อายุได้กยู้ มื เงินเพือ่ เป็นทุนประกอบอาชีพ โดยให้กยู้ มื เป็นรายบุคคล
(วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน) หรือกู้ยืมเป็นรายกลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน และให้
ชำ�ระคืนเป็นรายงวดภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย
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3) อุดหนุนองค์กรที่ดำ�เนินการเกี่ยวกับการให้คำ�ปรึกษา หรือดำ�เนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทางคดี รวมทัง้ การแก้ไขปัญหาครอบครัวของผูส้ งู อายุ โดยการช่วยเหลือเป็นค่าฤชาธรรมเนียมศาล
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำ�เป็นเกี่ยวกับการดำ�เนินคดีทางกฎหมาย
ในแต่ละปี กองทุนผู้สูงอายุได้รับงบประมาณเพื่อให้มีการสนับสนุนผู้สูงอายุประมาณ
120 ล้านบาท โดยได้ให้ความสนับสนุนผูส้ งู อายุเป็นทุนกูย้ มื ประกอบอาชีพประมาณปีละ 50,000 คน
		 1.5.8 การให้เงินช่วยเหลือการจัดการศพผู้สูงอายุ
		 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ออกประกาศกระทรวง
เรื่อง “การกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุน
การสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี” พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์
เงินช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและเสียชีวิต รายละ 2,000 บาท
1.6 ผู้สูงอายุกับภาวะฉุกเฉิน
		 การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบกับปัญหาทางสังคม
		 รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือหลากหลายรูปแบบแก่ผู้สูงอายุที่ประสบกับภัยธรรมชาติ
และภัยทางสังคม ทั้งการช่วยเหลือเฉพาะหน้าและการช่วยเหลือระยะยาว เช่น การช่วยเหลือ
ทางการเงิน หรือการให้บริการบ้านพักฉุกเฉิน การช่วยเหลือในด้านอาหาร เครือ่ งนุง่ ห่ม ยารักษาโรค
การรักษาทางการแพทย์และการฟืน้ ฟูสขุ ภาพจากความเจ็บป่วย การให้คำ�ปรึกษาผ่าน Call Center
ศูนย์ OSCC (One Stop Service Crisis Center) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1300 และช่วยเหลือ
ในกระบวนการทางกฎหมาย รวมทั้ ง การให้ คำ�ปรึ ก ษาการรั บ เข้ า อยู่ ใ นบ้ า นพั ก ฉุ ก เฉิ น และ
บ้านคนชราสำ�หรับผูส้ งู อายุทไี่ ม่มคี รอบครัวหรือขาดคนดูแล โดยมีหน่วยงานทีร่ ว่ มกันรับผิดชอบ คือ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงยุติธรรม
		 โดยในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้น ได้มีการออก
ประกาศกระทรวงที่มีสาระสำ�คัญในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม
จำ�นวน 2 ฉบับ ได้แก่ เรื่อง
		 1) ประกาศกระทรวง “กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการคุ้ ม ครอง
การส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตาม
ความจำ�เป็นอย่างทั่วถึง” เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีที่พักอาศัย ขาดแคลนอาหาร
และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ที่จำ�เป็น
27
SSSS.indd 27

6/24/16 3:16 PM

		 2) ประกาศกระทรวง เรื่อง “กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง
การส่งเสริม และการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม
หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง และการให้คำ�แนะนำ�”
พ.ศ. 2548 เพื่อให้คำ�ปรึกษาและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและประสบความยากลำ�บาก
ทางด้านการเงินและด้านจิตใจ
		 นอกจากนี้ยังได้มีการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้
คัดเลือกพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งต่อภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ อาทิ น�ำ้ ท่วม แผ่นดิน/ โคลนถล่ม โดยได้จดั การ
อบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และแนวปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งในเรื่อง
ของการเตรียมการ การให้ความช่วยเหลือในขณะเกิดภัย และการฟืน้ ฟูหลังการเกิดภัย โดยได้มกี าร
จัดท�ำสื่อความรู้ แนวปฏิบัติ และเอกสารคู่มือ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและการเผยแพร่ สนับสนุน
และขยายผลการด�ำเนินการ
		 สำ�หรั บ กระทรวงยุ ติ ธ รรม มี ก รมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ได้ จั ด ตั้ ง “คลิ นิ ก
ยุ ติ ธ รรม” ขึ้ น ในทุ ก จั ง หวั ด ทั่ วทั้ ง ประเทศ โดยมี บริ ก ารให้ คำ�ปรึ ก ษาด้ า นการคุ้ม ครองสิท ธิ
ตามกฎหมาย รวมทั้งการประสานงานกับสภาทนายความและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดหาทนายความให้แก่ผู้สูงอายุที่ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย หรือให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย รวมทั้งการให้
ความรู้ทางสิทธิและเสรีภาพที่ถูกต้องแก่ผู้สูงอายุตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้
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2. สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ
2.1 การเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม
		 ประเทศไทย โดยสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ให้หลักประกันด้านบริการ
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีหน่วยงานภายใต้กระทรวง
สาธารณสุขเป็นหน่วยให้บริการสุขภาพดังกล่าวในทุกระดับ ครอบคลุมการป้องกันการคัดกรองโรค
การรักษา และการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจ อาทิ การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน รวมทั้ง
การดูแลด้านสายตา บริการกายภาพบำ�บัดเพือ่ ฟืน้ ฟูสขุ ภาพ การสนับสนุนกายอุปกรณ์ทจี่ ำ�เป็นต่อการ
ช่วยเหลือตนเอง สำ�หรับผู้สูงอายุที่มีความพิการ เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวและ
การใช้ชวี ติ ประจำ�วัน และยังมีบริการส่งต่อเพือ่ ให้ผสู้ งู อายุไปรับการรักษาต่อเนือ่ งยังสถานพยาบาลอืน่
ในกรณีจำ�เป็น โดยผูส้ งู อายุสามารถใช้บริการสุขภาพดังกล่าวได้ทสี่ ถานพยาบาลของรัฐบาลทุกแห่ง
ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับตำ�บล อำ�เภอ และระดับจังหวัด
		 นอกจากนี้ จากการคำ�นึ ง ถึ ง การอำ�นวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ ใ นการได้ รั บ
บริการ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดให้มีบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งสิทธิประโยชน์
ในการเข้ารับบริการสุขภาพที่มีความหลากหลายและครอบคลุม ดังนี้
2.1.1 การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
		 กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำ�เนินการจัดบริการสุขภาพสำ�หรับผู้สูงอายุที่เน้นการให้
บริการที่สะดวกถึงบ้านที่ผ่านระบบเครือข่ายสุขภาพทุกระดับ ตั้งแต่ระดับตำ�บลที่มีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับตำ�บล โรงพยาบาลชุมชนในระดับอำ�เภอโดยมีการจัดทำ�ข้อมูลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ การให้บริการด้านสุขภาพผู้สูงอายุในสถานพยาบาล การส่งเสริมกลไกของอาสาสมัคร
สาธารณสุขให้ร่วมดูแลและส่งเสริมป้องกันโรคในผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังจัดให้มีบริการสุขภาพ
เชิงรุกโดย “ทีมแพทย์ประจำ�ครอบครัว” ทีป่ ระกอบไปด้วยสหวิชาชีพ จากโรงพยาบาลชุมชนและ
โรงพยาบาลจังหวัด ทำ�หน้าทีใ่ ห้การดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ โดยบริการทีจ่ ดั ขึน้ ได้แก่ บริการเยีย่ มบ้าน
ให้ คำ�แนะนำ�ปรึ ก ษาด้ า นสุ ข ภาพและบริ ก ารตรวจสุ ข ภาพที่ บ้ า น ซึ่ ง จะให้ ค วามสำ�คั ญ
แก่กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่จำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาลและจำ�เป็นต้องได้รับการดูแลรักษา
อย่างต่อเนื่องที่บ้าน ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำ�ตัวเรื้อรังหรือมีภาวะความพิการและทุพพลภาพ
ผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งจำ�เป็นต้องได้รับการดูแลและเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีโรคประจำ�ตัวเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการบริการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน
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		 ทีมสหวิชาชีพ จะประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ� ำบัด นักจิตวิทยา
นั ก สั ง คมสงเคราะห์ และนั ก สุ ข ศึ ก ษา เป็ น ต้ น โดยที ม สหวิ ช าชี พ นี้ จ ะออกพื้ น ที่
เพื่อให้การเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และให้บริการดูแลและรักษาพยาบาล ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ
แก่สมาชิก ครอบครัว หรือผู้ที่ท�ำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ให้การดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งติดตามผลต่อเนื่องที่บ้านอย่างสม�่ำเสมอ
		 2.1.2 การจัดให้มีช่องทางพิเศษ (Fast Lane) สำ�หรับผู้สูงอายุในการเข้ารับบริการ
ทางการแพทย์ของแผนกผู้ป่วยนอก ณ สถานพยาบาล
		 ทุกสถานพยาบาลของรัฐได้จัดให้มีช่องทางพิเศษสำ�หรับผู้สูงอายุหรือการให้สิทธิ
พิเศษในการเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรคและการรับยาที่แยกออกจากช่องทางปกติของผู้รับบริการ
โดยทัว่ ไป ทัง้ นีเ้ พือ่ อำ�นวยความสะดวกสบายและทำ�ให้ผสู้ งู อายุได้รบั บริการด้านสุขภาพทีร่ วดเร็วขึน้
โดยไม่ต้องเสียเวลารอนานในการรับบริการในการรักษาพยาบาล
		 2.1.3 การจัดให้มีคลินิกผู้สูงอายุ (Elderly Clinic) เป็นการเฉพาะเพื่อให้บริการ
สุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
		 สถานพยาบาลของรัฐทัง้ ในระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาล
ชุมชน ได้มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ โดยบริการที่จัดขึ้นเป็นการให้บริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางด้านสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และตามสภาพความจำ�เป็นและ
ปัญหาของผูส้ งู อายุแต่ละราย รวมทัง้ การให้บริการตรวจคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจกให้กบั ผูส้ งู อายุ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนกายอุปกรณ์ อาทิ ไม้เท้า รถเข็น หรือ
กายอุปกรณ์อื่น ๆ หากผู้สูงอายุมีความจำ�เป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อการดำ�รงชีวิตประจำ�วัน
2.1.4 โครงการฟันเทียมพระราชทาน
		 เป็นการรณรงค์เพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้แก่ผู้สูงอายุ โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีฟันสำ�หรับการเคี้ยวอาหารได้อย่างเหมาะสม โดยได้ดำ�เนินการมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยในแต่ละปีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
มีเป้าหมายทีจ่ ะใส่ฟนั เทียมให้แก่ผสู้ งู อายุทสี่ ญ
ู เสียฟันทัง้ ปากทัว่ ประเทศจำ�นวนประมาณ 35,000 คน
ซึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2558 มีผู้สูงอายุที่ได้รับฟันเทียมไปแล้วประมาณ 400,000 คน และ
มีผู้สูงอายุที่ได้รับรากฟันเทียมพระราชทานประมาณ 10,000 คน ผู้สูงอายุสามารถรับบริการได้ที่
โรงพยาบาลกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ
2.1.5 การคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
		 ภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข โดยสถานพยาบาล
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ทุกระดับทั่วประเทศ ได้ให้บริการตรวจสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุ รวมทั้งได้ให้บริการตรวจคัดกรอง
ภาวะสมองเสื่อมควบคู่ไปด้วย ขณะเดียวกัน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ก็ได้มีการ
รณรงค์ โดยการจัดการอบรมและจัดทำ�สื่อเผยแพร่ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในสถานพยาบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ตลอดจนผู้ดูแลผู้สูงอายุ และยังได้จัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน
โรคสมองเสื่อมให้แก่ผู้สูงอายุด้วย
		 นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามร่ ว มมื อ จากสถาบั น การศึ ก ษา อาทิ คณะแพทยศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และสถาบันทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งสถานพยาบาลเอกชน
ในการร่วมค้นหาและคัดกรองผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ ม เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารป้องกัน การให้การบำ�บัด
รักษาตั้งแต่แรกเริ่ม และการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้สูงอายุต่อไป
2.1.6 โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ
		 โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ก�ำหนดเป้าหมายให้ในแต่ละ
อ�ำเภอทัง้ 878 อ�ำเภอ ในพืน้ ที่ 76 จังหวัดทัว่ ทัง้ ประเทศ มีวดั ทีช่ ว่ ยท�ำหน้าทีใ่ นการส่งเสริมสุขภาพให้แก่
ผู้สูงอายุในชุมชนจ�ำนวน 1 วัดต่อ 1 อ�ำเภอ วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อให้มีการผสมผสาน
ความรูเ้ รือ่ งการดูแลสุขภาพให้เข้ากับกิจกรรมทางด้านศาสนาของคนในชุมชน โดยวัดจะเป็นสถานที่
ในชุมชนที่มีจ�ำนวนผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นจ�ำนวนมากอย่างสม�่ำเสมออยู่แล้ว
ดังนั้นการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพผ่านค� ำสอนทางศาสนาของพระสงฆ์ จึงเป็นวิธีการที่
สอดคล้องและกลมกลืนกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุ
2.1.7 โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการ
โดยชุมชนสำ�หรับผู้สูงอายุ
		 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญีป่ นุ่ (JICA) ได้ดำ�เนินโครงการบริการดูแลระยะยาว
สำ�หรับผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงและกลุ่มด้อยโอกาสอื่น (LTOP) โครงการนี้เป็นโครงการที่ดำ�เนินการ
ต่ อ เนื่ อ งมาจากโครงการพั ฒ นารู ป แบบบริ ก ารสุ ข ภาพและสวั ส ดิ ก ารสั ง คมเชิ ง บู ร ณาการ
โดยชุมชนสำ�หรับผูส้ งู อายุในประเทศไทย ทีด่ ำ�เนินการเสร็จสิน้ ไปเมือ่ ปี พ.ศ. 2554 สำ�หรับโครงการ
LTOP มีระยะเวลาดำ�เนินการระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
พัฒนารูปแบบของการจัดบริการดูแลระยะยาวที่เหมาะสมสำ�หรับผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง ที่เป็นการ
ประสานและบูรณาการความรู้ ทรัพยากร และความร่วมมือจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สร้างและ
นำ�เสนอรูปแบบที่สามารถเป็น “ต้นแบบ” ของการจัดบริการด้านดูแลระยะยาวสำ�หรับผู้สูงอายุ
โดยดำ�เนินการในพืน้ ทีน่ ำ�ร่องระดับตำ�บลใน 6 พืน้ ที่ มีการจัดการฝึกอบรมเพือ่ ให้ความรู้ ทักษะ และ
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ประสบการณ์ในการดำ�เนินงานแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
ทั้ ง ในประเทศไทยและประเทศญี่ ปุ่ น คู่ ข นานไปกั บ การจั ด การฝึ ก อบรมให้ มี ผู้ จั ด การ
การดู แ ล และผู้ท่ีให้การดูแล เพื่อเสริมสร้ างองค์ความรู้แ ละทั ก ษะที่จำ�เป็ นในการทำ�หน้ า ที่
จัดทำ�แผนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ทั้งแผนการดูแลที่ครอบคลุมมิติสุขภาพและมิติทางสังคม
ขณะเดี ย วกั น จะมี ก ระบวนการในการติ ด ตามความเปลี่ยนแปลงและประเมินภาวะสุขภาพ
ของผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด และต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของระบบ
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวทั้งที่บ้านและในสถาบัน นอกจากนี้ยังมีระบบการติดตามประเมินผล
การดำ�เนินงานโครงการนี้ในระยะครึ่งแรกของโครงการในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งพบว่า โครงการนี้
ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ก ล ไ ก ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ทั้ ง ใ น
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในพื้นที่ ในการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบทและข้อเท็จจริงของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่นำ�ร่อง
		 2.2 ผู้สูงอายุกับการติดเชื้อเอชไอวี (HIV/AIDs)
		 กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานว่า ประมาณร้อยละ 1.46 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็น
ผูส้ งู อายุ หรือคิดเป็นจำ�นวนประมาณกว่า 5,000 คน จากจำ�นวนผูต้ ดิ เชือ้ ทัง้ หมดทีม่ อี ยูป่ ระมาณกว่า
400,000 คน (พ.ศ. 2557) ทั้งนี้ ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติระบุว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
สามารถเข้ารับยาต้านไวรัสได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งยาต้านไวรัส
สามารถช่วยให้ผู้ติดเชื้อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นและสามารถลดภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ได้
ทำ�ให้ผู้ติดเชื้อมีโอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาวมากขึ้น และสำ�หรับผู้ติดเชื้อที่มีฐานะยากจนสามารถ
ขอรับการจดทะเบียนเพื่อรับ “เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์” ได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตน
มีถิ่นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน โดยจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 500 บาท จนกว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิต
		 นอกจากนี้ ผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั ผลกระทบจากโรคเอดส์ เช่น ต้องเลีย้ งดูสมาชิกในครอบครัว
ที่ติดเชื้อ หรือเลี้ยงดูลูกหลานที่กำ�พร้าเนื่องจากบิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส์ สามารถขอรับ
ความช่วยเหลือเพิ่มเติมทั้งในด้านการเงินและคำ�ปรึกษาได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเป็นการให้เงินช่วยเหลือครอบครัว
ชุ ด อุ ป กรณ์ เ พื่ อ การดำ�รงชี พ รวมทั้ ง การให้ ทุ น การศึ ก ษาสำ�หรั บ เด็ ก กำ�พร้ า หรื อ เด็ ก ที่
บิดามารดาติดเชื้อเอชไอวี
		 ขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์จะได้รับความช่วยเหลือจาก
อาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุทบี่ า้ นทีผ่ า่ นการฝึกอบรมมาเยีย่ มเยียนและให้กำ�ลังใจ และช่วยเหลือในการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ความช่วยเหลือเพิม่ เติมในกรณีทมี่ คี วามจำ�เป็น
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2.3 การฝึกอบรมผู้ให้บริการดูแลและบุคลากรวิชาชีพเพื่อดูแลผู้สูงอายุ
		 กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน สภากาชาดไทย สมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ และสำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ให้ความสนับสนุนในการจัดฝึกอบรมความรู้และทักษะที่จำ�เป็น
ในการดูแลผู้สูงอายุ โดยจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุดังนี้
- การฝึกอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุข
		 เป็นการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ
แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการฝึกอบรมการรักษาทางการแพทย์
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันปัจจัยเสีย่ งทางสุขภาพหรือการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ ซึง่ เป็นการส่งเสริม
ความรู้ ความสามารถในการดูแลผูส้ งู อายุโดยเฉพาะ ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมจะมาจากสถาบันทางการแพทย์
ทั่วทั้งประเทศ เช่น โรงพยาบาลในส่วนกลาง โรงพยาบาลประจำ�จังหวัด โรงพยาบาลประจำ�ชุมชน
และศูนย์สุขภาพ โดยระยะเวลาในการฝึกอบรมขึ้นอยู่กับเนื้อหาของหลักสูตรและความจำ�เป็น
ต่อการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เช่น การรักษาและการให้การดูแลสำ�หรับโรคเฉพาะทาง เป็นต้น
		 นอกจากนี้ ในแต่ ล ะปี ค ณะแพทยศาสตร์ ใ นระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง กระทรวง
สาธารณสุข จะให้ทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมในสาขาเฉพาะทางแก่แพทย์ที่มีความสนใจ
โดยเฉพาะในสาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เพื่อให้ไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมใน
ต่างประเทศ และกลับมาปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
- การฝึกอบรมผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุ
		 เป็ น การฝึ ก อบรมความรู้ แ ละทั ก ษะการดู แ ลผู้ สู ง อายุ เ บื้ อ งต้ น ให้ แ ก่ บุ ค คลทั่ ว ไป
หรือบุคคลที่จะทำ�หน้าที่เป็นผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้และทักษะการดูแล
ผู้สูงอายุทั้งผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพดีและผู้สูงอายุอยู่ในภาวะพึ่งพิง เป็นโรคเรื้อรัง หรืออยู่ใน
ภาวะติดเตียง โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมส่วนใหญ่คอื สมาชิกในครอบครัวของผูส้ งู อายุ หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่มีความสนใจที่จะปฏิบัติงานเป็นผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ
		 นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้รับความสนับสนุนงบประมาณ
จากสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดำ�เนินการจัดการอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุข
เพื่ อ ให้ ทำ�หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ จั ด การดู แ ลผู้ สู ง อายุ โดยเป็ น การอบรมให้ ค วามรู้ ด้ า นการจั ด ทำ�แผน
การดูแลผู้สูงอายุเป็นรายบุคคล ใช้เวลาในการอบรม 70 ชั่วโมง เพื่อให้บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่
เป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ได้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถทำ�หน้าที่ในการจัดทำ�แผน
การดู แ ลผู้ สู ง อายุ แ ละประสานการดู แ ลผู้ สู ง อายุ กั บ ผู้ ที่ ทำ�หน้ า ที่ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ หรื อ
อาสาสมัครที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่ในแต่ละพื้นที่
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		 นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการศึกษา รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชนที่ตระหนักและเห็นถึง
ขนาดของความต้ อ งการและความจำ�เป็ น ในการผลิ ต บุ ค ลากร เพื่ อ ให้ หั ว หน้ า ที่ ใ ห้ ก ารดู แ ล
ผู้สูงอายุได้จัดให้มีการอบรมบุคลากรหลักสูตรระยะสั้น (ประมาณ 12 สัปดาห์) เพื่อเสริมสร้าง
ความรูแ้ ละทักษะการดูแลผูส้ งู อายุเพือ่ ตอบสนองความต้องการผูด้ แู ล รวมทัง้ มีการจัดหางานให้ท ำ�
ภายหลังจากที่ได้สำ�เร็จการอบรมตามหลักสูตร
2.4 ผู้สูงอายุกับความต้องการด้านสุขภาพจิต
		 กรมสุ ข ภาพจิ ต ได้ จั ด ทำ�คู่ มื อ ในการดู แ ลสุ ข ภาพจิ ต ผู้ สู ง อายุ เ บื้ อ งต้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
แนวทางในการดูแลผู้สูงอายุและจัดการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ โดยการให้ความรู้
และทักษะพื้นฐานให้แก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งคู่มือดังกล่าวได้รับการออกแบบให้ใช้
เป็นแนวทางในการฝึกอบรมและเป็นเครื่องมือพื้นฐานสำ�หรับอาสาสมัครในการคัดกรองและ
ประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุเมื่อไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่บ้าน การคัดกรองเบื้องต้นโดยเครื่องมือนี้
จะทำ�ให้อาสาสมัครสามารถประเมินสภาวะสุขภาพจิตเบื้องต้นของผู้สูงอายุได้ และอาสาสมัคร
สามารถประสานความช่วยเหลือเพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อปัญหา
ทางสุขภาพจิต เช่น ความวิตกกังวล ความว้าเหว่ และความซึมเศร้า
		 นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิตยังให้การสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ตำ�บลและโรงพยาบาลชุมชนในระดับอำ�เภอ เพื่อริเริ่มโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่ผู้สูงอายุ
ซึ่งโครงการนี้ครอบคลุมกิจกรรมทั้งการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กิจกรรม
ประกอบด้ ว ย การบริ ห ารสมองโดยการกระตุ้ น การรั บ รู้ แ ละความทรงจำ� กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
ความมั่นใจในตนเอง และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมสันทนาการ
เพื่อลดความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมและลดโอกาสในการเป็นโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
2.5 ผู้สูงอายุกับความพิการ
		 จากข้อมูลคนพิการในปี พ.ศ. 2558 ที่ระบุว่ามีจำ�นวนคนพิการกว่า 1.5 ล้านคน
ในจำ�นวนคนพิการดังกล่าวกว่าร้อยละ 50 พบว่า เป็นคนพิการที่มีอายุเกิน 60 ปี ซึ่งผู้สูงอายุที่มี
ความพิการสามารถเข้าถึงสิทธิของตนเองได้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 โดยการไปรับการจดทะเบียนเป็นคนพิการและรับบัตรประจำ�ตัวคนพิการ
ได้ ท่ีก รมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารแห่ ง ชาติ ทั้ ง ในกรุ ง เทพมหานครและที่
สำ�นักพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ประจำ�จังหวัดทัว่ ทัง้ ประเทศ การช่วยเหลือทีจ่ ะได้รบั
จะครอบคลุมบริการด้านสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ได้แก่ การรักษาพยาบาลทางการแพทย์ การฟืน้ ฟู
สมรรถภาพ และการได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการตามที่จำ�เป็น
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		 ผู้สูงอายุที่มีความพิการยังได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกจำ�นวน 800 บาททุกเดือน
หรือที่เรียกว่า “เบี้ยยังชีพคนพิการ” (นอกเหนือเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ให้ตามระดับ
อายุของผู้สูงอายุ) เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีความพิการสามารถมีเงินเพื่อใช้จ่ายในการดำ�รงชีวิตต่อไปได้
อย่างมีคุณภาพมากขึ้น
		 นอกจากนี้ กองทุนเพื่อการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต คนพิ ก ารยั ง มี บริ ก าร
ให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยให้แก่ผู้สูงอายุที่มีความพิการที่ยังคงสามารถทำ�งานได้ เพื่อนำ�ไปใช้
ในการประกอบอาชีพ โดยสามารถกู้ยืมเงินได้ไม่เกินรายละ 40,000 บาท
		 ขณะเดียวกัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดการฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชน เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ
และสังคมเบือ้ งต้นแก่คนพิการในชุมชน เช่น การเยีย่ มบ้าน การให้ความช่วยเหลือและการสอดส่อง
ดูแลทางสังคม การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งต่อเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือ
อาทิ การรักษาพยาบาลที่จำ�เป็น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้สูงอายุที่พิการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
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3. การสร้างความมั่นใจ
ในเรื่องสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม
(Ensuring enabling and supportive environment)
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3. การสร้างความมั่นใจในเรื่องสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม
		 3.1 ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิต
		 การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำ�หรับผู้สูงอายุ
		 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ได้ออกกฎกระทรวง
มหาดไทย กำ�หนดสิ่งอำ�นวยความสะดวกในอาคารสำ�หรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
โดยมีสาระสำ�คัญที่ระบุในเรื่องการจัดสิ่งอำ�นวยความสะดวก ประกอบด้วย ป้ายแสดงสิ่งอำ�นวย
ความสะดวก ทางลาดและลิฟต์ บันได ทีจ่ อดรถ ทางเข้าและทางเดินระหว่างอาคาร ประตูหอ้ งส้วม
พื้นผิวต่างสัมผัส โดยระบุให้โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรมที่เป็นสถานที่สาธารณะต้องจัดให้มี
สิง่ อำ�นวยความสะดวกดังกล่าว เพือ่ ให้คนพิการและผูส้ งู อายุสามารถใช้และเข้าถึงบริการสาธารณะ
ดังกล่าวได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
		 สำ�หรับการสร้างกระแสและรณรงค์ให้สาธารณชนตระหนักและสนใจในเรื่องของ
การจัดสภาพแวดล้อมและสิง่ อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผสู้ งู อายุ ได้มกี ารดำ�เนินงานร่วมกันระหว่าง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และนักวิชาการจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยได้มกี ารฝึกอบรม
ให้ความรูเ้ รือ่ งการจัดสิง่ อำ�นวยความสะดวกภายในทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูส้ งู อายุ รวมทัง้ อาคารและสถานที่
สาธารณะ ซึง่ เป็นสถานทีท่ มี่ กี ารใช้ประโยชน์รว่ มกันของคนในชุมชน อาทิ สถานีอนามัย ศูนย์ผสู้ งู อายุ
วัด ตลาด ทีท่ ำ�การไปรษณีย์ สถานีตำ�รวจ และทีท่ ำ�การเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำ�บล เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการจัดพิมพ์คู่มือฉบับเข้าใจง่ายเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป
และผู้สูงอายุ ในเรื่องการออกแบบ การก่อสร้าง และการปรับปรุงอาคารสถานที่ เช่น การติดตั้ง
ราวจับภายในบ้าน ทางลาด การติดตั้งไฟเพื่อให้แสงสว่างที่เพียงพอ ตลอดจนการดัดแปลงใช้วัสดุ
ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและติดตั้ง เพื่อลดค่าใช้จ่าย อาทิ การใช้ไม้ไผ่
แทนราวจับสำ�หรับผู้สูงอายุ ฯลฯ
		 นอกจากนี้ ยังมีบริการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งดำ�เนินการ
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีการสำ�รวจและจัดทำ�ข้อมูลเรือ่ งบ้านและทีอ่ ยูอ่ าศัยทีไ่ ม่เหมาะสมและเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ
หรือไม่ปลอดภัยของผู้สูงอายุ และมีการจัดลำ�ดับความสำ�คัญเพื่อดำ�เนินการสนับสนุนงบประมาณ
สำ�หรับการซ่อมแซมหรือปรับปรุงแก้ไขบ้านให้แก่ผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย
เพื่อการอยู่อาศัย
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		 ขณะเดียวกันภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะภาคธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ สุขภัณฑ์
และวัสดุก่อสร้าง ได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย
ส�ำหรับผู้สูงอายุมากขึ้น โดยได้มีการจัดท�ำหุ่นจ�ำลองต้นแบบ ที่พักอาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัย
ส�ำหรับผู้สูงอายุ ห้องน�้ำ และสุขภัณฑ์ที่เหมาะและปลอดภัยส�ำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนการ
ค้นคิดและออกแบบวัสดุภัณฑ์สมัยใหม่ เพื่อการใช้สอยและการด�ำรงชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น
ส�ำหรับผู้ที่ก�ำลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุและวัยสูงอายุ ที่ก�ำลังมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นและเป็นกลุ่มที่มี
ศักยภาพในการใช้จ่ายและมีก�ำลังซื้อสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตนเองในวัยสูงอายุ
		 3.2 อาสาสมัครให้การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
		 โครงการอาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ บ้ า น ได้ ริ เริ่ ม ดำ�เนิ น การในปี พ.ศ. 2546
ในลั ก ษณะโครงการนำ�ร่ อ งซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ค วามดู แ ลและให้ ค วามสนั บ สนุ น แก่
ผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน โดยการฝึ ก อบรมประชาชนในชุ ม ชนให้ ทำ�หน้ า ที่ เ ป็ น อาสาสมั ค ร
ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ บ้ า น การฝึ ก อบรมอาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ จ ะใช้ เวลา 3 วั น โดยจั ด การ
ฝึกอบรมขึน้ ภายในชุมชน เนือ้ หาของการฝึกอบรมเป็นการให้ความรูเ้ บือ้ งต้นทัง้ ทางด้านทฤษฎีและ
การปฏิบตั ใิ นการทำ�หน้าทีด่ แู ลผูส้ งู อายุภายหลังการฝึกอบรม ผูท้ ผี่ า่ นการอบรมซึง่ มีความประสงค์
จะเข้าร่วมโครงการจะยื่นความจำ�นงเข้าร่วมโครงการเพื่อทำ�หน้าที่เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2550
ให้ มี ก ารขยายผลออกไปครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทุ ก ตำ�บลทั่ ว ประเทศตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2556 โดยมี
ความร่ ว มมื อ จากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และสมาคมผู้ สู ง อายุ แ ห่ ง ประเทศไทยฯ ให้
ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการจัดอบรมอาสาสมัครเพื่อทำ�หน้าที่ให้การดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้านได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้วย
		 อาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุเหล่านีจ้ ะถูกมอบหมายให้ทำ� หน้าทีเ่ ยีย่ มเยียนผูส้ งู อายุในชุมชน
อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้มกี ารพูดคุยและท�ำหน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษา ขณะเดียวกันก็ให้ทำ� หน้าทีอ่ นื่ ๆ อาทิ
		 - พูดคุยเป็นเพื่อน
		 - ดูแลเรื่องการรับประทานอาหารและการรับประทานยา
		 - ช่วยเหลือเรื่องการอาบน�้ำและการแต่งตัว
		 - ทำ�ความสะอาดบ้าน
		 - จัดและปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน
		 - ช่วยดูแลสุขภาพและการออกกำ�ลังกาย
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		 - พาไปพบแพทย์
		 - ประสานกับบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้มีการดูแลสุขภาพที่บ้าน
		 - เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
		
- พาไปร่วมกิจกรรมในชุมชน
		
- ประสานงานให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในกรณี ที่ ผู้ สู ง อายุ จำ�เป็ น
			 จะต้องได้รับความช่วยเหลือ
		 โครงการอาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ บ้ า นนี้ ไม่ เ พี ย งแต่ จ ะส่ ง ผลดี ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ของผูส้ งู อายุโดยตรง ยังมีสว่ นสำ�คัญในการกระตุน้ ให้สมาชิกครอบครัวและประชาชนในชุมชน ซึง่ เคย
ละเลยหรือไม่ได้ให้การดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุเท่าที่ควรได้มีโอกาสทบทวนและตระหนักในเรื่อง
ของการเพิม่ ความเอาใจใส่ดแู ลทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ การปฏิบตั ทิ จ่ี ำ�เป็นต่อสมาชิกผูส้ งู อายุทง้ั ในครอบครัว
และในชุมชนของตนเอง ในขณะเดียวกัน โครงการอาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุทบี่ า้ นยังมีบทบาทสำ�คัญ
ในการช่วยส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมการปฏิบัติในเรื่องของสังคม
สมานฉันท์ การให้ความเคารพนับถือ กตัญญู และการให้ความช่วยเหลือ เกือ้ กูล และอาทรต่อผูส้ งู อายุ
ในปี พ.ศ. 2558 มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุกว่า 80,000 คน ทำ�หน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
ทั้งประเทศ
		 3.3 ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน
		 ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพผูส้ งู อายุในชุมชน (ศพอส.) เป็นการดำ�เนินการ
เชิ ง พั ฒ นา โดยต่ อ ยอดจากศู น ย์ อ เนกประสงค์ ผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนที่ ดำ�เนิ น การโดย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 1997) ในลักษณะ
โครงการนำ�ร่องใน 8 ตำ�บล ในพื้นที่ 8 จังหวัด และได้มีการขยายผลต่อไปในพื้นที่อื่น ๆ ที่มี
ความพร้อมในการจัดตั้ง
		 รัฐบาลได้ให้ความสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้มีการจัดตั้ง ศพอส. ครบทุกอ�ำเภอ
ทัง้ 878 อ�ำเภอ ในทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) โดยเป็นการพัฒนาต่อจาก
ศู น ย์ อ เนกประสงค์ เ ดิ ม และการจั ด ตั้ ง ขึ้ น ใหม่ โดยมุ ่ ง หวั ง ให้ ศพอส. เป็ น สถานที่ ส� ำ หรั บ
ท� ำ กิ จ กรรมร่ ว มกั น ของผู ้ สู ง อายุ แ ละคนวั ย อื่ น ๆ ในชุ ม ชน ส� ำ หรั บ รู ป แบบกิ จ กรรมของ
ศพอส. จะครอบคลุมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกศูนย์ โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เข้ามา
มีส่วนร่วม เพื่อให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพกาย จิต สังคม
ให้มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญา การส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริม
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในการท�ำหน้าทีด่ แู ลผูส้ งู อายุ มีการจัดเก็บและวิเคราะห์
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ข้อมูลผูส้ งู อายุควบคูไ่ ปกับการท�ำหน้าทีเ่ ป็นกลไกส�ำคัญภายในชุมชนในการสอดส่องดูแล เฝ้าระวัง
และร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
		 นอกจากนี้ ศพอส. ได้รับความสนับสนุนทั้งความร่วมมือและทรัพยากร องค์ความรู้
ตลอดจนผู้ที่เป็นบุคคลจิตอาสาจากหน่วยงานภายนอก อาทิ ส่วนราชการในระดับจังหวัดและ
ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรการกุศลต่าง ๆ ตลอดจนภาคธุรกิจ
อาทิ โรงพยาบาล สำ�นักงานเหล่ากาชาด วิทยาลัย มหาวิทยาลัย องค์กรเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ
ตลอดจนบริษัทและสถานประกอบการภาคเอกชนต่าง ๆ เป็นต้น
3.4 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสำ�หรับผู้สูงอายุ
		 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสำ�หรับผู้สูงอายุ ได้จัดให้มีบริการด้านการส่งเสริม
และดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการปรับรูปแบบของการให้บริการแบบเดิมที่ดำ�เนินการแต่เพียงการรับ
ผู้สูงอายุที่ยากจนขาดผู้ดูแลและด้อยโอกาสเข้ามาให้การอุปการะดูแลและพำ�นักอาศัย ปัจจุบันได้
ขยายบริการของศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมสำ�หรับผูส้ งู อายุให้ครอบคลุมกิจกรรม ดังต่อไปนี้
		
		
		
		
		
		

1. รวบรวมและจัดทำ�ข้อมูลสารสนเทศด้านสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
2. จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
4. ให้การดูแลผู้สูงอายุในรูปของสถาบัน
5. จัดบริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน
6. ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ด้านผู้สูงอายุ

		 ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสำ�หรับผู้สูงอายุจำ�นวน 12 แห่ง และมี
สถานสงเคราะห์ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ให้ไปอยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำ�นวน 13 แห่ง ในทุกภาคของประเทศไทย
		 3.5 การทอดทิ้ง การใช้ความรุนแรง และการแสวงหาประโยชน์จากผู้สูงอายุ
		 การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบกับปัญหาทางสังคม
		 รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ หลากหลายรู ป แบบแก่ ผู้ สู ง อายุ ที่ ป ระสบกั บ ปั ญ หา
ทางสังคม โดยเป็นการช่วยเหลือทั้งแบบชั่วคราวและแบบระยะยาว เช่น การให้เงินช่วยเหลือ
แบบเฉพาะคราวหรือบ้านพักฉุกเฉิน ให้อาหาร เครือ่ งนุง่ ห่ม การรักษาทางการแพทย์ การดูแลและ
การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ การให้คำ�ปรึกษาและช่วยเหลือในกระบวนการทางกฎหมาย บริการให้คำ�ปรึกษา
รวมถึงการรับเข้าในบ้านพักคนชราในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่มีครอบครัวหรือขาดคนดูแล โดยหน่วยงาน
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รับผิดชอบหลักในการให้บริการและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา ได้แก่ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุตธิ รรม
		 ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้น ได้มีการออก
ประกาศกระทรวง เรื่อง “กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจำ�เป็นอย่างทั่วถึง
พ.ศ. 2548” และเรื่อง “กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม
และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง และการให้คำ�แนะนำ� พ.ศ. 2548” ทั้งนี้
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ และให้ คำ�ปรึ ก ษาแก่ ผู้ สู ง อายุ ที่ ถู ก ทอดทิ้ ง และประสบกั บ ความยากลำ�บาก
ขณะเดี ย วกั น กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ไ ด้ จั ด ทำ�คู่ มื อ การให้
ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกกระทำ�ความรุนแรง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการให้การดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่ผสู้ งู อายุทถี่ กู แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
		 สำ�หรับในส่วนของกระทรวงยุตธิ รรม โดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จดั ตัง้ “คลินกิ
ยุติธรรม” ขึ้นในทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศ โดยมีอาสาสมัครมาเข้าร่วมทำ�งานให้คำ�ปรึกษาด้านการ
คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทัง้ การประสานงานกับสภาทนายความและหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้สูงอายุที่ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย หรือให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย รวมทั้งการให้
ความรู้ทางสิทธิและเสรีภาพที่ถูกต้องแก่ผู้สูงอายุตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้
		 3.6 ภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุ
		 การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำ�ปี
		 ในปี พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันปีใหม่
ของไทย ให้เ ป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ นคงของมนุ ษ ย์
ได้รับหน้าที่ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักเพื่อทำ�หน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนทั่วทั้งประเทศในการจัดงานและกำ�หนดหัวข้อแนวคิดของการจัดงาน
สัปดาห์ผู้สูงอายุในแต่ละปี เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักถึงความสำ�คัญของผู้สูงอายุ
ดังนั้น ในระหว่างสัปดาห์ของวันที่ 13 เมษายนของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กีฬาและนันทนาการสำ�หรับ
ผู้สูงอายุ นิทรรศการภูมิปัญญาผู้สูงอายุ กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี และการ
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ประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อส่งมอบความกตัญญู ความเคารพนับถือ
และการระลึกถึงคุณูปการของผู้สูงอายุที่มีต่อสังคมไทย นอกจากนี้ในแต่ละปีจะมีการสรรหา
และคัดเลือกและมอบรางวัล “ผู้สูงอายุแห่งชาติ” ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมอีกด้วย
		 การจัดกิจกรรมในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จะดำ�เนินการทั่วประเทศโดยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน โดยผูส้ งู อายุและบุคคลทุกวัยจะมาร่วมกิจกรรมในชุมชน กิจกรรมเหล่านีจ้ ะช่วยให้
ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ตระหนักค่าตนเองว่ายังคงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
ชุมชน และสังคม ทำ�ให้เกิดกำ�ลังใจและมั่นใจที่ได้รับการยกย่องเชิดชูในฐานะที่เป็นผู้สูงอายุ
		 3.7 คลังปัญญาผู้สูงอายุ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งมีพระราชดำ�รัสว่า ประเทศไทยควรส่งเสริมและให้การสนับสนุนผู้สูงอายุที่มี
ความรู้ความสามารถที่ได้เกษียณอายุจากการทำ�งานในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กร
ภาคเอกชน ให้ได้รบั โอกาสในการนำ�ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มาร่วมสร้างคุณประโยชน์
เพื่อพัฒนาประเทศ โดยส่วนหนึ่งของผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นผู้ที่ยังคงมีสุขภาพดีและปรารถนา
ทีจ่ ะใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์ทมี่ อี ยูม่ าเป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ แนวคิด
จากกระแสพระราชดำ�รัสดังกล่าวได้เป็นที่มาในการจัดตั้ง “วุฒิอาสาธนาคารสมอง” ขึ้น เพื่อให้
เป็นศูนย์กลางประสานและเชือ่ มโยงผูส้ งู อายุทเี่ กษียณอายุ ในการจัดเก็บ พัฒนา และจัดการระบบ
ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถและได้เกษียณอายุไปแล้ว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องนำ�ไปใช้ประโยชน์เป็นฐานข้อมูลบุคคลในการติดต่อขอคำ�แนะนำ�
ปรึกษาตามความเชีย่ วชาญ ความรู้ และความชำ�นาญในสาขาต่าง ๆ โดยปัจจุบนั มีจำ�นวนและรายชือ่
สมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ อาทิ การแพทย์และสาธารณสุข สวัสดิการชุมชน
การศึกษา การเกษตร งานหัตถกรรม ศิลปวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ ศาสนา รวมทัง้ งานนวัตกรรมที่
ผูส้ งู อายุได้คดิ ค้น จำ�นวนเกือบ 5,000 คน จากทุกภาคทัว่ ประเทศ และส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80
เป็นผู้ที่เกษียณอายุจากภาคราชการ โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำ�หน้าที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำ�งานทะเบียนสมาชิก
ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง โดยรวบรวมและจัดทำ�ข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณะ
ขณะเดียวกันได้สนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ เครือข่ายวุฒอิ าสาในระดับจังหวัดทัง้ 77 จังหวัด เพือ่ ทำ�หน้าที่
ในการส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งประสานการจัดทำ�ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความรู้ ความสามารถ
ในระดับจังหวัด โดยมีการประสานและเชื่อมโยงกับส่วนกลาง
		 ขณะเดียวกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ได้ดำ�เนินงานโครงการคลังปัญญา
ผู้สูงอายุในชุมชน โดยเป็นการค้นหาเพื่อรวบรวมและจัดทำ�ทะเบียนผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความรู้
43
SSSS.indd 43

6/24/16 3:17 PM

ความสามารถ ความเชีย่ วชาญด้านภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในสาขาต่าง ๆ ให้เป็นฐานข้อมูลด้านคลังปัญญา
ของผูส้ งู อายุในชุมชน และเพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาของผูส้ งู อายุเหล่านีม้ ามีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งการดำ�เนินงานคลังปัญญาผู้สูงอายุในชุมชนได้รับความร่วมมือ
จากหลายภาคส่วน ซึง่ กำ�ลังมีการขยายผลต่อไปในชุมชนต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ โดยในปัจจุบนั มีผสู้ งู อายุทมี่ ี
ภูมิปัญญาและได้รับการจดทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุในชุมชนเป็นจำ�นวนมากกว่า 23,000 ราย
		 นอกจากนี้ในแต่ละปีกรมกิจการผู้สูงอายุได้จัดให้มี “ตลาดนัดภูมิปัญญา สร้างอาชีพ”
โดยจัดให้มกี ารแสดงผลงานทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาผูส้ งู อายุในด้านต่าง ๆ การสอนสาธิตภูมปิ ญ
ั ญาผูส้ งู อายุ
ให้แก่ผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุผ่านสื่อสาธารณะ
ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดเวทีภูมิปัญญาสัญจรให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาได้มีโอกาสในการ
ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และภูมิปัญญาที่มีให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อให้สามารถน�ำไปต่อยอด
ประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ โดยเวทีภูมิปัญญาสัญจรนี้จะจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ
และในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
3.8 สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ
		 กระทรวงคมนาคมและรัฐวิสาหกิจด้านการขนส่งสาธารณะ ได้ให้สิทธิประโยชน์แก่
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยให้ได้รับส่วนลดพิเศษในการเดินทาง เช่น หากเดินทางทางอากาศ
ด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินภายในประเทศ จะได้รับส่วนลดร้อยละ 15 ของอัตราค่าโดยสาร
และยังมีที่นั่งพิเศษในตัวอาคารให้กับผู้สูงอายุขณะรอขึ้นเครื่องบิน โดยถือเป็นผู้โดยสารที่ได้รับ
สิทธิพเิ ศษในทุกเทีย่ วบิน ส�ำหรับการเดินทางทางบก การรถไฟแห่งประเทศไทย รถโดยสารสาธารณะ
รถไฟฟ้ามหานคร และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ให้ส่วนลดร้อยละ 50
ของค่าโดยสารส�ำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ กรมเจ้าท่าและการบริการขนส่งทางน�้ำ เช่น บริการ
เรือข้ามฟากและเรือโดยสาร ได้ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้สูงอายุเช่นกัน คือ การยกเว้นค่าโดยสาร
ให้แก่ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2546 และ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความสะดวกสบายและช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
		 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2556 กระทรวงคมนาคมยังได้ออกกฎกระทรวงขึน้ เป็นการเฉพาะ
เพื่อก�ำหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานที่
ยานพาหนะ หรือบริการขนส่ง เพื่อให้ทั้งผู้สูงอายุและคนพิการสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้
โดยให้ความส�ำคัญกับสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีอ่ ยูภ่ ายนอกอาคาร อาทิ ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ
ทางเดินเท้า ทางข้ามถนน ฯลฯ รวมทั้งมีความสนับสนุนในการร่วมสร้างกระแสและผลักดันให้มี
การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้สูงอายุและคนพิการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเห็นได้ชัด
จากภาคธุรกิจและภาคบริการ อาทิ การจัดให้มบี ริการรถเข็นส�ำหรับผูส้ งู อายุ ทีน่ งั่ พัก ห้องน�ำ้ ส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ ทางลาด ที่จอดรถ เป็นการเฉพาะส�ำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ภายในอาคารธุรกิจ
รวมทั้งศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยว สถานบันเทิงต่าง ๆ เป็นต้น
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4. การดำ�เนินงานและการติดตามผล
		 4.1 การประเมินผลการดำ�เนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2
		 การติดตามประเมินผลจะเป็นเครื่องมือที่จำ�เป็นสำ�หรับการวัดประสิทธิภาพและ
ความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานตามนโยบายและแผน รวมทั้งยังจะทำ�ให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค
ซึ่งเป็นข้อจำ�กัดของการดำ�เนินงาน การติดตาม และประเมินผลการดำ�เนินงานตามแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ซึง่ เป็นการดำ�เนินการในช่วงระยะเวลาทุกรอบ 5 ปีของแผน กล่าวคือ การประเมินผล
การดำ�เนินงานตามแผนฯ ครัง้ แรกดำ�เนินการในปี พ.ศ. 2550 ครัง้ ทีส่ องดำ�เนินการในปี พ.ศ. 2555
การประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 - 2564 ดำ�เนินการโดยคณาจารย์
และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านผูส้ งู อายุจากวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นทีป่ รึกษา
ดำ�เนินการประเมินผลในครั้งนี้ สำ�หรับรูปแบบและวิธีการของการประเมินผลเป็นการศึกษาวิจัย
ทัง้ เชิงปริมาณควบคูไ่ ปกับการวิจยั เชิงคุณภาพ ทีม่ พี นื้ ทีแ่ ละกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาจากทัว่ ประเทศ
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
		 ผลการประเมินพบว่า ประเทศไทยมีจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบในเชิงนโยบายผู้สูงอายุ
เนื่องจากมีแผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่ใช้เป็นแผนแม่บทที่กำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานด้านผู้สูงอายุ
ของประเทศ อีกทั้งยังมีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุที่สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการ
ปกป้องคุ้มครองผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ประเด็นในเรื่องการบูรณาการการทำ�งานด้านผู้สูงอายุ
ยังนับเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งพยายามให้ความสำ�คัญและขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้งได้ส่งผลให้ นโยบายผู้สูงอายุข าดความต่อ เนื่อ ง
ไม่ยงั่ ยืน ในขณะทีน่ กั การเมืองทัง้ ในระดับชาติและระดับท้องถิน่ ยังไม่ให้ความสำ�คัญในเรือ่ งของการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุอย่างจริงจัง และกลุม่ ผูส้ งู อายุยงั ขาดพลังในการต่อรองกับรัฐหรือองค์กร
ทีเ่ กีย่ วข้องในการดำ�เนินการส่งเสริมและพิทกั ษ์สทิ ธิของตน การผลักดันให้เรือ่ งผูส้ งู อายุเป็นวาระ
แห่งชาติ อาจเป็นมาตรการหนึง่ ทีส่ ามารถเสริมความก้าวหน้าและความมีประสิทธิภาพของงาน
ด้านผู้สูงอายุ
		 สำ�หรับประเด็นข้อเสนอจากการประเมินผลการศึกษาทีผ่ า่ นมาในรอบ 10 ปีของแผนฯ
ได้นำ�เสนอประเด็นหลักที่ควรขับเคลื่อนการดำ�เนินงานด้านผู้สูงอายุในระยะต่อไป ได้แก่ การสร้าง
หลักประกันด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมหลักประกันด้านรายได้ด้วยการส่งเสริมการออมเพื่อวัย
สูงอายุและระบบบำ�นาญแห่งชาติ การเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะ
วัยเด็กและคนวัยทำ�งาน และการปรับปรุงสิ่งอำ�นวยความสะดวกในพื้นที่สาธารณะให้เหมาะสม
และปลอดภัยสำ�หรับผู้สูงอายุ รวมทั้งการเตรียมการด้านระบบการดูแลระยะยาวสำ�หรับผู้สูงอายุ
		 การประเมินผลการดำ�เนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 รอบที่ 3 ครั้งต่อไป
จะมีการดำ�เนินการในปี พ.ศ. 2559
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		 4.2 การจัดทำ� “รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย”
		 ในแต่ละปี มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย โดยความสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนผู้สูงอายุ ได้จัดทำ�รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย โดยเนื้อหาของรายงานดังกล่าว
ประกอบไปด้วย สถิติข้อมูลผู้สูงอายุด้านต่าง ๆ ได้แก่ สุขภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ ภาวะ
เศรษฐกิจ รายได้และการทำ�งานของผู้สูงอายุ การดูแลการมีส่วนร่วมในสังคม ข้อค้นพบจาก
การศึกษาวิจัยด้านผู้สูงอายุ ตลอดจนการเสนอสถานการณ์เด่นด้านผู้สูงอายุในแต่ละปี รวมทั้ง
การนำ�เสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		 รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่มีการจัดทำ�ขึ้นในแต่ละปีนั้น นอกจากจะนำ�เสนอ
ต่ อ คณะกรรมการผู้ สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ แ ละคณะรั ฐ มนตรี แ ล้ ว ยั ง เป็ น เอกสารเพื่ อ ใช้ สำ�หรั บ
การพิจารณาและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการวิเคราะห์ การตัดสินใจในระดับนโยบายด้านผูส้ งู อายุ
รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ทางวิชาการต่อสาธารณะด้วย
		 4.3 การสำ�รวจข้อมูลระดับชาติด้านผู้สูงอายุ
		 สำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติได้ดำ�เนินการจัดเก็บข้อมูลระดับชาติดา้ นผูส้ งู อายุทกุ ระยะ 5 ปี
(ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2554 และ
ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2557) ทั้งนี้ สำ�นักงานสถิติแห่งชาติโดยความร่วมมือกับส่วนราชการและสถาบัน
การศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องจะมีการประชุมปรึกษาหารือเพือ่ ร่วมกันพิจารณาความต้องการข้อมูลผูส้ งู อายุ
ในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการออกแบบสำ�รวจและการสุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูล
ผูส้ งู อายุทวั่ ประเทศ โดยจะให้ความสำ�คัญในการสำ�รวจข้อมูลทีห่ น่วยงานต้องการทราบ เพือ่ จะได้
นำ�ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผน และการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป
ประเด็นท้าทายในการดำ�เนินงานด้านผู้สูงอายุในระยะต่อไป
		 1. การสร้างหลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ
		 การที่ประเทศไทยมีห้วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงผ่านเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์
และสังคมสูงวัยระดับสุดยอดที่สั้นมาก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำ�เป็นที่มีความสำ�คัญสำ�หรับการเตรียม
ผู้ที่อยู่ในวัยทำ�งานให้มีหลักประกันด้านรายได้ที่มั่นคง เพื่อการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ โดยกระตุ้น
ส่งเสริมให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจและมีวนิ ยั ด้านการเงิน มีการออมเพือ่ วัยเกษียณในรูปแบบต่าง ๆ และ
แม้ว่าประเทศไทยได้มีการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติขึ้นแล้ว เพื่อให้เป็นกองทุนของรัฐในการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้ในวัยสูงอายุให้แก่คนในวัยทำ�งาน (โดยสมาชิกกองทุนจะต้องจ่ายเงิน
สะสมเข้ากองทุนโดยทีร่ ฐั บาลร่วมจ่ายเงินสมทบให้เป็นรายเดือน) แต่เนือ่ งจากอายุทยี่ นื ยาวขึน้ ของ
ผูส้ งู อายุโดยรวมจึงเป็นช่วงเวลาทีจ่ ำ�เป็นสำ�หรับผูส้ งู อายุในการมีรายได้เพือ่ การใช้จา่ ยในวัยเกษียณ
47
SSSS.indd 47

6/24/16 3:17 PM

ที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นการออมในวัยทำ�งานเพื่อวัยเกษียณในรูปแบบต่าง ๆ จึงเป็นทางเลือกที่มี
ความจำ�เป็นและมีความสำ�คัญในการสร้างหลักประกันด้านรายได้ที่มั่นคงสำ�หรับผู้สูงอายุ
		 2. การส่งเสริมและขยายโอกาสในการทำ�งานของผู้สูงอายุ
		 ในระยะของการเปลีย่ นผ่านของการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุอย่างเต็มรูปแบบในช่วงต่อจาก
นีไ้ ป ควบคูไ่ ปกับการลดลงอย่างต่อเนือ่ งของอัตราการเกิด ได้สง่ ผลโดยตรงให้สดั ส่วนของประชากร
วัยทำ�งานในประเทศไทยมีจำ�นวนลดลง ในขณะที่จำ�นวนประชากรสูงอายุได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ความไม่เพียงพอของแรงงานในประเทศไทยจึงกำ�ลังเป็นข้อเท็จจริงที่ท้าทายระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ด้วยเหตุนี้ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับโอกาสในการทำ�งาน จึงเป็นแนวปฏิบัติที่สามารถ
ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคตของประเทศไทยได้ นอกจากนีย้ งั พบว่า
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุตอนต้นที่มีอายุระหว่าง 60 - 70 ปี นั้น ส่วนใหญ่จะยังเป็น
ผู้ ที่ มี สุ ข ภาพดี มี ส มรรถนะ รวมทั้ ง มี ป ระสบการณ์ แ ละความชำ�นาญ ดั ง นั้ น การให้ โ อกาส
ในการนำ�ความรู้ ค วามสามารถของผู้ สู ง อายุ เ หล่ า นี้ ม าใช้ เ พื่ อ ทำ�คุ ณ ประโยชน์ แ ละร่ ว ม
เป็ น กำ�ลั ง การผลิ ต ให้ กั บ ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ จึ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม “พฤฒิ พ ลั ง ”
โดยจะเป็นการนำ�ความสามารถและประสบการณ์ของผูส้ งู อายุมาร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของภาคการผลิต
ภาคบริการ ภาควิชาการ การให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา ตลอดจนงานอาสาสมัครและการถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญา
โดยผู้สูงอายุสามารถได้รับโอกาสในการทำ�งานต่อเนื่อง ในลักษณะของทำ�งานประจำ� ทำ�งาน
พิเศษ บางเวลา หรืองานที่ปรึกษา เป็นต้น
		 3. การสร้างและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
		 การเตรียมการเพือ่ รับมือกับสังคมผูส้ งู อายุ ประเทศไทยโดยความร่วมมือจากหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและสถาบั น การศึ ก ษาได้ ร่ ว มกั น ทำ�การศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ
ระยะยาว เพือ่ เตรียมการให้ทกุ ภาคส่วนพร้อมรับมือกับความต้องการการดูแลระยะยาวของผูส้ งู อายุ
ทั้งในเขตเมืองและชนบท โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้ตระหนักและเห็นถึงความจำ�เป็น
เรื่องการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จึงได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อให้ทำ�หน้าที่รับผิดชอบ
ในการศึกษา เพือ่ พัฒนาและจัดทำ�โครงการระบบการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมี
ความสอดคล้องความเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย เพื่อรับมือกับปริมาณและความต้องการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วตามจำ�นวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นและอายุที่ยืนยาว
มากขึ้นด้วย นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างมีความจำ�เป็นที่จะต้องได้รับการดูแล
ระยะยาวด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำ�คัญในการประสานความรู้ ทรัพยากร และ
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ความร่วมมือในการสร้างและพัฒนาระบบเพื่อจัดบริการรองรับความต้องการการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างและพัฒนากลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ
ทั้งในเขตเมืองและในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ร่วมกันทำ�หน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ทั้งบุคลากรวิชาชีพและอาสาสมัคร ได้แก่ ทีมหมอครอบครัว
ที่ประกอบด้วยสหวิชาชีพที่มีการทำ�งานเชิงรุก ด้วยการให้บริการแก่ผู้สูงอายุในชุมชน โดยเฉพาะ
บริการด้านการดูแลและการฟื้นฟูสุขภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดเตียง และมีข้อจำ�กัดในเรื่อง
การเคลือ่ นไหว นอกจากนีย้ งั มีการเร่งขยายการฝึกอบรมบุคลากรเพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละพัฒนาทักษะ
เฉพาะด้านการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ การอบรมบุคลากรวิชาชีพ เพื่อให้ทำ�หน้าที่เป็นผู้จัดการ
การดูแล และอาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อให้ทำ�หน้าที่เป็นผู้ดูแลเพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถทำ�หน้าที่
ในการให้การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวได้อย่างมืออาชีพ และสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
		 4. การจัดให้มสี งิ่ อำ�นวยความสะดวกทีเ่ หมาะสมและปลอดภัย ในทีส่ าธารณะสำ�หรับ
ผู้สูงอายุ
		 การจัดให้มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัยสำ�หรับผู้สูงอายุเป็นเรื่อง
สำ�คัญและมีความจำ�เป็นสำ�หรับการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมการเข้าถึงและการใช้บริการสาธารณะต่าง ๆ ในชุมชน อีกทั้งแนวคิดในเรื่องของการ
จัดให้มี Age - Friendly Environment ยังเป็นประเด็นสำ�คัญที่องค์การอนามัยโลกและองค์การ
สหประชาชาติได้กำ�หนดให้เป็นแนวปฏิบัติสำ�คัญและตระหนักว่าเป็นเรื่องที่มีความจำ�เป็นในการ
เรียกร้องให้นานาประเทศให้ความร่วมมือในการร่วมดำ�เนินการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประจำ�วันของผู้สูงอายุ
		 ประเทศไทยโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้มกี ารส่งเสริมความรูแ้ ละรณรงค์ผา่ นสือ่
สาธารณะในเรื่องสิ่งอำ�นวยความสะดวกในพื้นที่สาธารณะที่เอื้อประโยชน์ต่อการเข้าถึงและการใช้
บริการของผูส้ งู อายุ โดยคำ�นึงถึงความสะดวก เหมาะสม และปลอดภัย โดยมุง่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนักแก่สาธารณชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ในเรื่องการจัดสภาพแวดล้อม
ทีเ่ หมาะสมและปลอดภัย เพือ่ คนทุกวัยให้สามารถใช้ประโยชน์รว่ มกัน (Universal Design : UD) ทีผ่ า่ นมา
ได้มีการจัดทำ�สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำ�พื้นที่ชุมชนต้นแบบ
ทีเ่ หมาะสมและปลอดภัยสำ�หรับผูส้ งู อายุ และส่งเสริมให้มกี ารขยายผลต่อไปยังพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ การประกวด
และยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจการจัดสิ่งอำ�นวยความสะดวก เป็นต้น
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		 5. การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการดำ�เนินงาน
ด้านผู้สูงอายุ
		 รัฐบาลมีนโยบายกระจายอำ�นาจปกครองสูท่ อ้ งถิน่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ประชาชน
ทุกกลุม่ วัยได้รบั การดูแลอย่างใกล้ชดิ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในแต่ละพืน้ ที่ เนือ่ งจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ทำ�งานใกล้ชิดและเข้าใจปัญหาประชาชนเป็นอย่างดี ดังนั้น
เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุได้รบั การดูแลด้านคุณภาพชีวติ อย่างครอบคลุมทุกด้าน จึงจำ�เป็นต้องมีการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยการสนับสนุนทรัพยากร การสนับสนุน
ความรู้ การนิเทศงาน หรือการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ
และองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุได้อย่างมืออาชีพ
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