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นการมสี่วนร่ว
ง การจัดโค
งอายุ แม้ว่า
ล้องกบัความ
ใหร้ะบบสาธ

บรหิาร 

ปทีผ่า่นมาสงัค
ภาวะการเกิด
ระบาดและโร
ทยเปลีย่นจา
ากการเพิม่ป
บนัและยงัทวี

ณาลกัษณะทีส่
หญิงสูงอายุม
สงอายุวยัปลา
ผู้สูงอายุชาย
กคู่สมรสเสยี
ส่วนผู้สูงอาย
ดลงในขณะทีก่

นยาวขึ้นตาม
ขภาพทีถ่ดถอ
ารดําเนินกจิว

ชงิประจกัษ์ที่
สนใจมากขึน้
งคมสูงวยั แล
เหมือนจะเริ
นการขยายเ
มตอ้งการและ
กระจายอาํนา
วมของภาคเี
รงสร้างองค์
าระบบสาธา
มต้องการในส
ธารณสุขมปีร

  

คมไทยเผชญิ
ดสูง ตายสูง
รคตดิต่อ มา
ากสงัคมเยาว์
ประชากรวยัเ
ความรวดเรว็

สําคญัของปร
มีจํานวนแล
ายผู้สูงอายุใ
และหญิงลด
ยชวีติ) สูงกว
ยุที่เป็นโสด 
การอยูต่ามลํ

มมาด้วยประ
อยลงตามวยั 
วตัรประจําวนั

ีนํ่าเสนอมาอ
นเป็นลําดบั มี
ละประเดน็ท้
ริ่มมีการปรบั
เป้าหมายผู้ร
ะใหบ้รกิารทีส่
าจสูท่อ้งถิน่ห
ครอืข่าย การ
ค์กรให้มีหน่ว
ารณสุขไทย
สงัคมสูงวยั แ
ะสทิธภิาพแล

ญกบัการเปลีย่
มาสู่การเกิด
สูโ่รคเรือ้รงัแ
วว์ยั สูส่งัคมสู
เดก็อย่างรวด
วต่อไปอกีใน 

ระชากรสูงอา
ะสดัส่วนมา
ในปจัจุบนัมกี
ดลง ผู้สูงอาย
ว่าผู้สูงอายุช
และการย้าย
ลาํพงัหรอือยูก่

ะเด็นท้าทาย
 การเจบ็ป่วย
นั และการต

อย่างต่อเน่ือง
มกีารพฒันาน
า้ทายต่อคุณ
บัตัวให้ทันกั
ร ับบริการให
สะดวกรวดเร็
หรอืโรงพยาบ
รพฒันากําลั
วยงานเฉพา
ยจะมีการพัฒ
แต่การเปลี่ย
ละมคีวามยัง่

ยนแปลงอยา่
ดตํ่าตายตํ่า 
และโรคทีเ่กดิ
สงูวยั ประเดน็
ดเรว็ในอดตี 
 20-30 ปีขา้ง

ายุไทยในปจั
กกว่าผู้ชาย
การศึกษาสูง
ยุหญิงจะมีสั
ชาย นอกจาก
ยถิ่นของบุตร
กบัคูส่มรสเทา่

ยต่อคุณภาพ
ยดว้ยโรคเรือ้
กอยู่ในภาวะ

งในช่วงทศว
นโยบาย แผ

ณภาพชวีติผูสู้
กับการก้าวเ
ห้ครอบคลุม
รว็แก่ผูส้งูอาย
บาลสง่เสรมิสุ
งัคนดา้นสาธ
าะดูแลแผน
ฒนาไปอย่า
นเป็นสงัคมส
ยนื จงึตอ้งอ

งมากและรว
ประกอบกบั
จากความเสื่
นทา้ทายต่อก
 เป็นการเพิม่
งหน้า 

จุบนัจะพบว่
ยสูงอายุและ
งขึ้นกว่าในอ
สดัส่วนผู้ที่เป็
กน้ีการลดลง
รส่งผลให้แบ
านัน้เพิม่ขึน้ 

พชีวิตของผู้สู
อรงัและการอ
ะความยากจ

วรรษที่ผ่านม
น และระบบ
สูงอายุ ในกา
ข้าสู่สงัคมสู
มประชากรท
ยุ การเน้นกา
สขุภาพประจาํ
ธารณสุข กา
ยุทธศาสตร์
งมาก และม
สูงวยันัน้เป็น
าศยัการผลกั

ดเรว็ การเป
บการเปลี่ยน
อมสภาพขอ
การพฒันาทีย่ ั
มประชากรวั

าผูห้ญงิมอีา
กลายเป็นป
อดีตและช่อง
ป็นโสด หย่าร
งของภาวะเจ
บบแผนการ
 

สูงอายุหลาย
ยู่ในภาวะทุพ
จนในสดัส่วน

มา ทําใหป้ระ
บต่างๆ ทีจ่ะม
ารพฒันาเชงิร
สูงวัยก่อนระ
ทุกวัยและจัด
ารสง่เสรมิสุข
าตําบล การใ
รปฏริูประบบ
ร์และการดํา
มีทิศทางกา
นไปอย่างรวด
กดนัใหก้ารดาํ

ลีย่นผา่น
ผ่านทาง 
งรา่งกาย
ยัง่ยนืของ
วยัสูงอายุ

ยุยนืยาว
ประชากร 
งว่างทาง 
ร้าง และ 
จรญิพนัธุ ์ 
อยู่อาศยั 

ยประการ  
พพลภาพ 
นที่สูงกว่า

เดน็เรื่อง
มารองรบั
ระบบนัน้ 
ะบบอื่นๆ  
ัดบริการ 
ภาพและ
ใหบ้รกิาร
บการเงนิ
เนินงาน 
ารพัฒนา 
ดเรว็มาก 
าเนินการ
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เป็นไปในอตัราที่รวดเร็วยิง่ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปจัจุบนั เช่น การดูแลระยะยาวยงัเป็นเพยีงโครงการ 
นําร่อง โครงการเหล่าน้ีหากได้ผลดีควรเร่งขยายผลให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ การวางแผนกําลงัคน 
ทัง้ในระดบัวชิาชพีและผูด้แูลใหไ้ดท้ัง้ปรมิาณและคุณภาพกเ็ป็นเรื่องสาํคญัสาํหรบัการรองรบัสงัคมสงูวยั 
นอกจากน้ีควรมีการพฒันาระบบดูแลขัน้กลางเช่น การดูแลระยะสัน้ภายหลงัจากผู้สูงอายุออกจาก
โรงพยาบาล หรอืการชว่ยดแูลในชว่งกลางวนัเป็นตน้   

ระบบหลกัประกนัทางเศรษฐกิจเพื่อยามสูงอายุมีการพฒันามาเป็นลําดบัเช่นกนั นับตัง้แต่  
พ.ศ.2525 เป็นตน้มาจนถงึปจัจุบนั (พ.ศ.2554) รฐับาลไดส้รา้งหลกัประกนัรปูแบบต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 
แนวทางแรกที่รฐับาลใช้ ได้แก่ การขยายระบบบํานาญภาครฐั จากเดิมที่มีเฉพาะกลุ่มข้าราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค (รวมกลุ่มขา้ราชการส่วนท้องถิ่น) ที่เกษียณอายุที่ได้รบัเงนิบํานาญจาก
รฐับาล ในช่วงสามสบิปีที่ผ่านมา รฐับาลได้ขยายความครอบคลุมของระบบบํานาญไปยงัประชาชน 
กลุ่มต่างๆ อย่างต่อเน่ือง มกีารจดัตัง้กองทุนสงเคราะหต์ามพระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชนเพื่อครูและ
ครูใหญ่ในโรงเรยีนเอกชนการจดัตัง้กองทุนประกนัสงัคมเพื่อลูกจ้างในสถานประกอบการ การจดัตัง้
กองทุนการออมแห่งชาตหิรอืการปรบัปรุงสทิธปิระโยชน์ของสมาชกิกองทุนประกนัสงัคมตามมาตรา 40 
เพื่อขยายหลกัประกนัไปยงักลุ่มประชากรวยัทํางานที่ทํางานนอกระบบ รวมไปถึงการปรบัเปลี่ยน
แนวคดิของการจดัสรรเบีย้ยงัชพีไปใหผู้ส้งูอายทุีข่าดหลกัประกนัทีเ่ป็นทางการจากภาครฐัอยา่งถว้นหน้า  

อกีแนวทางหน่ึงเป็นการส่งเสรมิการสรา้งหลกัประกนัทางเศรษฐกจิยามชราภาพผ่านมาตรการ
ทางภาษีอากร โดยการกําหนดใหม้คี่าลดหย่อนภาษีรายไดป้ระเภทต่างๆ เพื่อการประหยดัภาระภาษี
เงนิไดบุ้คคลธรรมดาและการงดเวน้ไม่เกบ็ภาษีกบัเงนิไดบ้างประเภทที่เป็นหลกัประกนัทางเศรษฐกจิ
ยามชราภาพ ลกัษณะของมาตรการมทีัง้ที่เป็นมาตรการเพื่อบรรเทาภาระภาษีอากรให้แก่ผู้สูงอาย ุ
มาตรการเพื่อสรา้งแรงจูงใจประชากรวยัทาํงานในการสรา้งหลกัประกนัทางเศรษฐกจิยามชราภาพ และ
มาตรการสง่เสรมิการสรา้งหลกัประกนัดา้นต่างๆใหก้บับุพการ ี

การพฒันาเชิงระบบของบริการทางสงัคมนัน้ ดูเหมือนจะมีพฒันาการที่ล่าช้ากว่าระบบอื่น  
ในอดีตที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานหลักที่ร ับผิดชอบระบบบริการทางสังคมและ 
สวสัดกิารสงัคม โดยในระยะเริม่แรกเป็นการใหบ้รกิารในลกัษณะของการสงเคราะห์ เช่นการจดัให้มี
สถานสงเคราะหค์นชรา ศูนยอ์เนกประสงคส์ําหรบัผูสู้งอายุในชุมชน หลงัการประกาศพระราชบญัญตัิ
ผูสู้งอายุ ในปี พ.ศ.2546 หน่วยงานภาครฐัและเอกชนไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการดําเนินการใหบ้รกิาร
ด้านสงัคมและสวสัดกิารสงัคมแก้ผูสู้งอายุในรูปแบบต่างๆ เพิม่มากขึน้ เช่น กองทุนสวสัดกิารชุมชน 
บรกิารดา้นทีอ่ยู่อาศยั สาํหรบัสวสัดกิารสงัคมอื่นๆ นัน้ ดําเนินการโดยภาครฐั ในการคุม้ครองสทิธแิละ
เสรภีาพของผู้สูงอายุ และการบรกิารสาธารณะ อาจสรุปได้ว่าในช่วงก่อนปี พ.ศ.2546 เป็นยุคของ 
การสงเคราะห์และการส่งเสริมผู้สูงอายุ ตัง้แต่ พ.ศ.2546 จนถึง ปจัจุบัน เป็นยุคของสวัสดิการ  
การส่งเสริมผู้สูงอายุ และการวางรากฐานกลไกการพัฒนาระบบการดําเนินงานด้านผู้สูงอาย ุ 
การพฒันาการเชงิระบบในอนาคต ควรจะเน้นการสรา้งความความเป็นปึกแผน่และความยัง่ยนืของระบบ
สวสัดกิารสงัคม ระบบหลกัประกนัทางเศรษฐกจิ การพฒันาระบบการดูแลระยะยาว การพฒันาระบบ 
การดแูลทีบ่า้นและภายในชุมชน และการดแูลในระยะกลาง 
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ในภาพรวม แมว้่าประเทศไทยจะมนีโยบาย และพฒันาการเชงิระบบในการทาํงานดา้นผูส้งูอายุ
ดีขึ้นเป็นลําดบั แต่ผลการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ ยงัไปได้ไม่รวดเร็วนักเมื่อเปรยีบเทียบกบัอตัรา
ความเรว็ของการสูงวยัทางประชากรของประเทศ การดําเนินงานที่ผ่านมายงัขึน้อยู่กบันโยบายหรอื
ความสนใจของผู้นําประเทศเป็นสําคญัการเปลี่ยนผู้บริหารนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ทําให ้
การดําเนินงานไม่มคีวามต่อเน่ือง ขาดการต่อยอด หรือล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น เพื่อให้มีการพฒันา 
เชงิระบบอย่างต่อเน่ือง น่าทีจ่ะมกีารปรบักลไกในการดําเนินงานดา้นผูสู้งอายุ ดงัน้ี  1) พจิารณาจดัตัง้ 
สํานักคณะกรรมการผูสู้งอายุแห่งชาต ิ(หรอืสํานักงานคณะกรรมการผูสู้งอายุและครอบครวัแห่งชาติ)  
2) จดัทํา "แผนแมบ่ทระบบสวสัดกิารและบรกิารเพื่อรองรบัสงัคมสงูอายุ"  3) หากมกีารร่างรฐัธรรมนูญ
ใหม่ ไม่ควรกําหนดอายุของความเป็นผู้สูงอายุ และแม้แต่ พรบ. ก็ไม่ควรกําหนด แต่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายลูก เพื่อใหเ้กดิความยดืหยุ่นในนิยามของผูสู้งอายุ ซึ่งจะมผีลต่อสทิธ ิและการไดร้บัสวสัดกิาร
ต่างๆ ซึง่จะมกีารแปรผนัไปตามเวลา 

จากการทบทวนสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุในปี พ.ศ.2554 พบประเด็นเร่งด่วนที่สามารถ
ดําเนินการไดท้นัทแีละสามารถทําใหก้ารดําเนินงานดา้นผูสู้งอายุของประเทศไทยสมัฤทธผิลอย่างเป็น
รปูธรรมไดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้ มดีงัน้ี 

1. การเร่งดําเนินการเรื่องการสร้างหลกัประกนัทางเศรษฐกิจในสังคมสูงวยัด้วยการส่งเสริม 
การออม 

จากข้อมูลทางประชากรชี้ชดัว่า ประชากรสูงอายุจะเพิม่ขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ด้วยข้อจํากดั
ทางดา้นการเงนิการคลงัของประเทศ การทีจ่ะใหห้ลกัประกนัทางเศรษฐกจิแก่ประชากรสงูอายุ โดยใหร้ฐั
รบัภาระแต่ฝา่ยเดยีวคงเป็นไปไดย้าก ดงันัน้เพื่อใหผู้สู้งอายุไทยในอนาคตมหีลกัประกนัทางเศรษฐกจิ 
ที่มัน่คงควรต้องมกีารเตรยีมการในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการออมนับเป็นเรื่องสําคญัประการหน่ึง  
ที่ผ่านมารฐัได้มกีารประกาศใช้พระราชบญัญตัิกองทุนการออมแห่งชาติ และจดัตัง้สํานักงานไปแล้ว 
เพือ่ใหเ้กดิผลอยา่งจรงิจงัจงึควรเรง่ดาํเนินงานใหเ้กดิผลอยา่งเป็นรปูธรรมโดยเรว็ทีสุ่ด ทัง้น้ีเพื่อคุณภาพ
ชวีติของผูส้งูอายแุละการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของประเทศ 

2. รฐับาลควรผลกัดนัให้เกิดการแปลงแผนผู้สูงอายุแห่งชาติไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรปูธรรม
ด้วยการจดัสรรงบประมาณรองรบั 

แม้ประเทศไทยจะมแีผนผู้สูงแห่งชาติฉบบัที่ 2 ซึ่งเป็นแผนระยะยาวและค่อนขา้งครอบคลุม 
ทัง้ประเดน็ดา้นการพฒันาคุณภาพชวีติของประชากรสงูอายุ และการเตรยีมการเพื่อรองรบัสงัคมสงูวยั 
แต่ปญัหาทีพ่บคอื การขาดการแปลงแผนไปสู่การปฏบิตั ิประกอบกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ต่างกย็นืยนัถงึ
การเปลี่ยนเป็นสงัคมสูงวยัของประเทศไทยในอตัราทีเ่รว็มาก เรื่องผูสู้งอายุจงึเป็นเรื่องด่วนและสําคญั 
ไม่อาจรัง้รอได ้รฐับาลจงึควรมนีโยบายในการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุอย่างจรงิจงั 
ด้วยการผลกัดนัให้หน่วยงานต่างๆ นําแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบบัที่ 2 ไปปฏิบตัิให้เกิดผลโดยการ
จัดสรรงบประมาณในด้านน้ีให้แก่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นงบประมาณพิเศษสําหรับ 
การดาํเนินงานดา้นผูส้งูอายเุพิม่เตมิจากงบประมาณประจาํปีของแต่ละหน่วยงาน 
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3. ควรผลกัดนัและสนับสนุนให้ท้องถ่ินเพ่ิมบทบาทในการดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
ในชมุชนของตนให้มากย่ิงขึน้ 

ชุมชนและท้องถิน่ใหค้วามสนใจกบัประเดน็เรื่องผูสู้งอายุมากขึน้กว่าในอดตี แต่ยงัขาดขอ้มูล 
ทีเ่ป็นระบบเกีย่วกบัผูสู้งอายุในดา้นศกัยภาพ ปญัหาและความตอ้งการขาดกําลงัคนทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ 
ในการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการใช้งบประมาณทําได้ในวงจํากัดเน่ืองจาก
ขอ้จาํกดัทางดา้นกฎหมาย เพือ่เพิม่บทบาทดงักล่าว จงึควรมกีารปรบัแกก้ฎหมายเพือ่ลดอุปสรรคในการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทัง้ควรมหีน่วยงานที่คอยเป็นพี่เลี้ยงเพื่อแนะนําและ
สง่เสรมิการทาํงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการทาํงานดา้นผูส้งูอาย ุ
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บททีบทที่บทที่

ประประประ

สํสาํสาํ

 

ที่ ที่ ที่ 1 1 1 กาการการ

ะชากร ะชากร ะชากร 

สาํคญัเกีาคญัเกีาคญัเกี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รเปลี่ยรเปลี่ยรเปลี่ย

 และข้ และข้ และข้

กี่ยวกบักี่ยวกบักี่ยวกบั

ยนแปลยนแปลยนแปล

ขอ้มูลสอ้มูลสขอ้มูลส

บผูสู้งอบผูสู้งอบผูสู้งอ

ลงทางลงทางลงทาง

สถติทิี่ถติทิี่สถติทิี่

อายุายุายุ   
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บทที่ 

การเป

และข้

1.1 สถ

1.1.1 จา

 
ประชาก
เป็นประม
เพิม่ขึน้อ
ประชาก
13.2 ใน

 
ภาวะเจริ
ในปจัจุบั
วยัเดก็ล
ประชาก

แผนภมิู

 
 

 

 

 

 
 

 ท่ีมา:  ค
 

 รองศา
จุฬาลงกร

 1  

ปลี่ยนแป

อ้มูลสถติิ

านการณ์ด้

ากเยาวว์ยัสู่

ประชากรไท
กรวยัสงูอายุ (
มาณ 8.5 ลา้
อย่างช้าๆ แ
กรสูงอายุเพิม่
ปี พ.ศ.2553

สาเหตุสําคญั
รญิพนัธุห์รอืภ
บนัมบุีตรโดย
ดลงเป็นลาํดั
กรไทยในปจัจุ

มิท่ี 1.1  สดัส่
 และ

 ปี พ.ศ.250

43.2%

วยั

คาํนวณจากขอ้

สตราจารย ์ดร
รณ์มหาวทิยาล

ลงทางปร

ตทิี่สาํคญั

ด้านประชา

สงูวยั 

ทยเพิม่จาก 2
(อายุตัง้แต่ 6
านคนในปีพ.ศ
ละเริม่เพิม่ใน
มขึน้จากรอ้ย
3 (แผนภมูทิี ่

ญของการเพิ่
ภาวะการเกดิ
เฉลีย่น้อยกว่
บัอยา่งรวดเร็
จุบนัจงึเปลีย่น

สวนของประช
 พ.ศ.2553 

03 (26.2 ล้าน

52.2%

4

ยเดก็ (0-14 ปี)

อมลูสาํมะโนปร

ร.วพิรรณ ประจ
ลยั 

ระชากร  

เกี่ยวกบัผ

ากร 

26.2 ลา้นค
60 ปีขึน้ไป) เ
ศ.2553 (แผ
นอตัราที่รวด
ละ 4.6 ใน
1.2) 

มสดัส่วนขอ
ด ซึง่เมื่อ 50 
วา่ 2 คน การ
รว็ จนนํามาสู
นจากประชาก

ชากรแบ่งตาม

 

นคน) 

%

4.6%

) วยัแร

ระชากรและเคห

จวบเหมาะ และ

 

ผูสู้งอาย*ุ

คน เป็นกว่า 6
เพิม่ขึน้เป็นลํ
ผนภูมทิี ่1.1) โ
ดเรว็ขึน้นับตั ้
นปี พ.ศ.2503

งประชากรสู
 ปีทีแ่ลว้ผูห้ญ
รเปลีย่นแปลง
สูก่ารเพิม่ขึน้ข
กรเยาวว์ยัเป็

มกลุ่มอายุ 3 

รงงาน (15-59 

หะ พ.ศ.2503 

ะ ชลธชิา อศัว

* 

63 ลา้นคน
ลําดบัเช่นกนั 
โดยสดัส่วนที
ตัง้แต่ปี พ.ศ.
3 เป็นรอ้ยละ

สูงอายุอย่างร
ญงิคนหน่ึงมบี
งดงักล่าวสง่ผ
ของสดัสว่นข
นประชากรสู

 กลุ่มใหญ่ๆ 

ปี พ

 ปี) วยัส

และ พ.ศ.2553

นิรนัดร  วทิยา

น ในช่วง 50 
 จาก 1.2 ล้
ทีเ่ป็นประชาก
2523 เป็
ะ 5.5 ในปี พ

รวดเรว็เน่ือง
บุตรโดยเฉลี่
ผลใหส้ดัสว่น
ของประชากร
สงูวยั 

 เปรยีบเทยีบ

พ.ศ.2553 (6

19.8%

67.

สงูอาย ุ(60 ปีข

3 ของสาํนกังาน

าลยัประชากรศ

ปีทีผ่่านมา
า้นคนในปี พ
กรสงูอายุในระ
ป็นต้นมา สดั
พ.ศ.2523 แล

มาจากการล
ยมากกว่า 6 
นและจาํนวนป
รวยัสงูอายุ โ

บระหว่างปี พ

63.8 ล้านคน

.0%

1

ขึน้ไป)

นสถติแิห่งชาติ

ศาสตร ์          

า จํานวน
พ.ศ.2503 
ะยะแรกๆ 
ส่วนของ
ละรอ้ยละ 

ลดลงของ
 คน และ
ประชากร
ครงสรา้ง

พ.ศ.2503 

น) 

3.2%

ต.ิ  

    



 

แผนภมิู

ท่ีมา:  คาํ

1.1.2 สงั

 
อย่างต่อ
ที่อตัราก
ประชาก

 
สงัคมไท

แผนภมิู

 
 

ท่ีมา: คาํ

มิท่ี 1.2  รอ้ยล

านวณจากขอ้มู

งคมสงูวยั : 

ประชากรไ
อเน่ือง จากรอ้
การเพิ่มของ
กรสงูอายมุมีา

การทีอ่ตัราเ
ทยไดก้า้วสูส่งั

มิท่ี 1.3  อตัรา

4.6

2503

3.2

2503

อตัรา

านวณจากขอ้มู

ละของประชา

มลูสาํมะโนประ

อตัราเพ่ิมข

ทยเพิ่มขึ้นช
อยละ 3.2 ต่อ
งประชากรสู
ากกวา่รอ้ยละ

พิม่ประชากร
งคมสงูวยัแลว้

าเพิม่ประชาก

4.9

2513

อตัราเพ่ิมต่อ

2.7

3.3

2513

าเพ่ิมต่อปี

มลูสาํมะโนประช

ากรสงูอาย ุพ

ชากรและเคหะ

องประชากร

ช้าลงกว่าใน
อปีในปี พ.ศ.
สงอายุมีระดบั
ะ 3 ต่อปี (แผ

รสูงอายุมรีะด
ว 

กรรวมเปรยีบ

5.5

2523

อปี

2.7

3.8

2523

ชากรและเคหะ

พ.ศ.2537 – พ

ะ พ.ศ.2503 - 

รวยัสงูอาย ุ

นอดีตมาก โ
.2503 เหลอื
บสูงกว่าอตัร
ผนภมูทิี ่1.3) 

ดบัสูงกว่าอตั

บเทยีบกบัปร

7.4

2533

2.0

5.0

2533

ะ พ.ศ.2503 - พ

พ.ศ.2553 

พ.ศ.2553 ของ

สงูกว่าอตัรา

โดยอัตรากา
เพยีงรอ้ยละ 
ราเพิ่มประช
 

ตราเพิม่ประช

ระชากรวยัสงู

4

9

3 2

1.

0

3 2

พ.ศ.2553 ของ

งสาํนกังานสถติิ

าการเพ่ิมขอ

ารเพิ่มของป
 0.7 ต่อปีใน
ชากรรวม โด

ชากรรวมน้ี เ

งอาย ุพ.ศ.25

9.5

543

.1
0

3.7

543

งสาํนกังานสถติิ

ตแิห่งชาต.ิ  

องประชากร

ประชากรไท
นปี พ.ศ.2553
ดยอตัราการ

เป็นเครื่องชีใ้

503 - พ.ศ.25

13.2

2553

ปี

0.7

3.9

2553

ปี

รวม
วยัสงูอายุ

ตแิห่งชาต.ิ 

 

รรวม  

ทยลดลง 
3 ในขณะ 
เพิ่มของ

ใหเ้หน็ว่า

553 

 

ปี พ.ศ.

ปี พ.ศ.

ยุ

 9 
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1.1.3 จา

 
คอื กลุ่ม
60 ขึ้
การดูแล
ครอบคร
การดแูล

 
ภาพที่ได
วยัเดก็ล
(แผนภูมิ
ลดลงกว่

ประชาก
พ.ศ.250

สูงอายุมี
เกือ้หนุน

แผนภมิู

ท่ีมา: คาํ
 

อตัรา

ากการเกือ้ห

หากจดักลุ่ม
มเดก็ (อายุน้อ
ขึน้ไป) ซึ่งกลุ
ลเกื้อหนุนปร
รวั) หรอืโดย
ลประชากรใน

การวดัถงึกา
ด้จากขอ้มูลส
ดลงเป็นลําดั
มทิี่ 1.4) ซึ่งห
วา่ในอดตีมาก

ไม่เพยีงแต่จ
กรสงูอายุในวั
03 เป็นกวา่รอ้

ขอ้มลูดงักล่า
มแีนวโน้มที่จ
นหรอืพึง่พาผู้

มิท่ี 1.4  อตัร
ประช

านวณจากขอ้มู

8.8

8.9

2503

ส่วน / ร้อยละ

หนุนเดก็สู่กา

ประชากรอย
อยกว่า 15 ปี
ลุ่มวยัทํางาน
ระชากรวยัเด็
ยทางออ้มดว้
นวยัต่างๆ  

ารเป็นทีพ่ึง่พิ
สํามะโนประช
ดบั ในขณะที่
หมายความว
ก แต่กลบัตอ้ง

จํานวนประช
ยัปลาย (อาย
อ้ยละ 12.8 ใ

าวสะทอ้นให้
จะสูงวยัขึน้เป็
ผูอ้ื่นสงูสดุ 

ราส่วนพึง่พงิท
ชากรสงูอายใุ

มลูสาํมะโนประ

9.8

8.2

2513

ะ

ารเกือ้หนุนผู

ย่างคร่าวๆตา
ปี) กลุ่มทาํงา
นเป็นกลุ่มที่มี
ดก็และวยัสูง
ยการมสี่วนร

งหรอืเป็นผูใ้
ชากร ตัง้แต่
ช่วงทศวรรษ
ว่า ประชากร
งมาแบกรบัภ

ชากรสูงอายุจ
ยุตัง้แต่ 80 ปี
ในปี พ.ศ.255

เ้หน็ว่าไม่ใช่
ป็นลําดบั ซึ่ง

ทีเ่ป็นผูส้งูอา
ในวยัปลาย (

ชากรและเคหะ

9.7

9.3

2523

อตัราส่วน
ร้อยละขอ

ผูส้งูวยั 

ามบทบาทใน
าน/วยัแรงงาน
มบีทบาทอย่า
อายุไม่ว่าโด
ร่วมในการทํ

หก้ารเกือ้หนุ
ปี พ.ศ.2503
ษหลงัๆ น้ี อตั
รวยัแรงงานร
ภาระในการดู

จะมแีนวโน้ม
ปีขึน้ไป) เพิม่
53  

สงัคมเปลีย่น
งในช่วงวยัป

ายุ (ต่อประช
(อายตุัง้แต่ 8

ะ พ.ศ.2503 - 

11.6

3
1

2533

นพ่ึงพิงท่ีเป็นผู
องผูส้งูอายวุยั

นทางเศรษฐก
น (อายุ 15-5
างมากในเชงิ
ยทางตรง (คื

ทํางาน ทํารา

นุนนัน้สามาร
3 เป็นต้นมา 
ตราส่วนพึง่พิ
รบัภาระในก
แลเกือ้หนุนป

มเพิม่ขึน้อย่า
ขึน้อย่างมาก

นเป็นสงัคมสู
ลายของวยัสู

ชากรอายุ 15-
80 ปีขึน้ไป) พ

พ.ศ.2553 ของ

6

14.

1.0

3 25

ผูส้งูอายุ
ยปลาย

กจิ อาจแบ่งไ
59  ปี) และกล
งเศรษฐกจิ แ
คอืการเป็นลู
ยได้หรอืเสยี

ถพจิารณาได
 แสดงใหเ้หน็
พงิวยัสงูอายุก
การดูแลเกื้อห
ประชากรสงูอ

งมาก แต่จํา
กดว้ยเช่นกนั

งวยัแลว้เท่าน
สูงอายุน้ี น่าจ

-59 ปี 100 ค
พ.ศ.2503 - พ

งสาํนกังานสถติิ

.4

19.2

10.2

543

ไดเ้ป็น 3 กล
ลุ่มสงูอายุ (อ
และเป็นกลุ่ม
ลูกหลาน หรื
ยภาษี เพื่อให

ดจ้ากอตัราส่
นว่า อตัราส่ว
กลบัเพิม่ขึน้อ
หนุนประชาก
อายแุทน 

านวนและสดั
น จากรอ้ยละ 

นัน้ แต่กลุ่มป
จะเป็นช่วงที

คน) และรอ้
พ.ศ.2553 

ตแิห่งชาต.ิ 

2

12.8

2553

ปี

ลุ่มใหญ่ๆ 
อายุตัง้แต่ 
ที่ต้องให ้
อสมาชกิ
หร้ฐัใช้ใน 

วนพึง่พงิ 
วนพึง่พงิ 
อย่างมาก 
กรวยัเดก็

ส่วนของ
 8.9 ในปี 

ประชากร
ที่ต้องการ

อยละของ 

 

ปี พ.ศ.



 

1.1.4 ผูห้

 
ในวยัปล
และสดัส่

แผนภมิู

ท่ีมา: คาํ

1

หญิงกลายเป็

ข้อมูลจากสํ
ลาย (อายุตัง้แ
สว่นของผูท้ีม่ ี

มิท่ี 1.5 รอ้ย

านวณจากขอ้มู

62.3
37.7

2503

ร้อยละ

07,006 คน 

ป็นประชากร

สามะโนประช
แต่ 80 ปีขึน้ไ
อายตุัง้แต่ 80

ละของประช

มลูสาํมะโนประ

63.2
36.8

2513

138,571 คน

รส่วนใหญ่ใ

ชากรในช่วง
ไป) เพิม่ขึน้ก
0 ปีขึน้ไปเป็น

ชากรทีม่อีายตุ

ชากรและเคหะ

62.0

38.0

252

ชาย

น 

226,137

นช่วงวยัปล

 50 ปีที่ผ่าน
กว่า 10 เท่าตั
นผูห้ญงิมากก

ตัง้แต่ 80 ปีขึ้

ะ พ.ศ.2503 - 

0

0

3 2

หญิง

7 คน 

442,

ลาย 

นมา แสดงให
ตวั (แผนภูมทิี
กวา่ผูช้าย 

ึน้ไป จาํแนก

พ.ศ.2553 ของ

60.5

39.5

2533

,915 คน 

5

ห้เห็นว่าจําน
ที ่1.5) ทีเ่หน็

กตามเพศ พ.ศ

งสาํนกังานสถติิ

61.4

38.6

2543

585,877 คน 

นวนประชาก
นไดช้ดัเจนคอื

ศ.2503 – พ.

ตแิห่งชาต.ิ 

60.1

39.9

2553

1,093,149 ค

กรสูงอาย ุ
อ จํานวน

.ศ.2553 

 

ปี พ.ศ. 

คน 

 11 



 12 
 

1.2  กร

 
ของการ

1.2.1 กา

 
เจรญิพนั
โดยระบ
Rate) คื
สตรี 1 ค
ประมาณ
ประชาก

แผนภมิู

ท่ีมา: สาํ
 *สํ

พ
 

 
 

25

ระบวนการ

ปจัจยัทางปร
เกดิ และการ

ารลดภาวะเจ

การเพิ่มขึ้น
นธุ ์ซึง่ปรากฏ
บบสมคัรใจขึน้
อื จํานวนบุต
คน ในปี พ.
ณ 1.6 ในปีพ.
กรวยัเดก็ลดล

มิท่ี 1.6 อตัร

านกังานสถติแิ
สาํนกังานคณะก
.ศ.2553 – พ.ศ

4.9

517-19

รทางประชา

ระชากรทีนํ่า
รลดภาวะการ

จริญพนัธุ ์

ของสดัส่วน
ฏชดัเจนภายห
นในปี พ.ศ.2
ตรโดยเฉลี่ยท
ศ.2517-19 
.ศ.2554 (แผ
ลง และสดัสว่น

ราเจรญิพนัธุร์

หง่ชาต.ิ การสาํ
กรรมการพฒัน
ศ.2583. 

2.7

2528-29

ากรท่ีนําไป

ไปสู่การสูงอ
รตายของประ

ประชากรวยั
หลงัจากทีม่กี
2513 จากขอ้
ที่สตรคีนหน่ึ
 เหลือเพียงป
นภมูทิี ่1.6) 
นประชากรสู

รวม (Total F

ารวจการเปลีย่
นาเศรษฐกจิแล

 

2.0

2538-39

ปสู่การสูงอ

อายุทางประช
ะชากรโดยเฉ

ยสูงอายุอย่า
การประกาศน
อมูลแสดงให้
นงมตีลอดวยั
ประมาณ 1.
การลดระดบั

สงอายเุพิม่ขึน้

Fertility Rate

ยนแปลงของปร
ะสงัคมแหง่ชา

1.7

2548-4

อั

อายทุางปร

ชากรม ี2 ปจั
ฉพาะในกลุ่มผู

างรวดเร็วมสี
นโยบายประช
เ้หน็ว่าอตัรา
เจรญิพนัธุ์ได
.7 คนต่อสต
บภาวะเจรญิพ
นในทีส่ดุ 

e, TFR) พ.ศ.

ระชากร (SPC)
ต.ิ การคาดปร

1

49 255

ตัราเจริญพนั

ะชากร 

จจยั ไดแ้ก่ ก
ผูส้งูอาย ุ

สาเหตุหลกัม
ชากรทีเ่น้นก
เจรญิพนัธุ์รว
ดล้ดลงเป็นลํ
รี 1 คนในปี
พนัธุอ์ยา่งรวด

.2517-19 – พ

) พ.ศ.2517-19
ระมาณประชาก

.6

54*

นธุร์วม (TFR)

ารลดลงอย่า

มาจาก การ
การวางแผนค
วม (Total 
าดบั จาก 4.
ปี พ.ศ.2548
ดเรว็ทาํใหส้ดั

พ.ศ.2564 

9 - พ.ศ.2548-4
กรของประเทศไ

1.5

2564*

ปี

งรวดเรว็

ลดระดบั 
ครอบครวั

Fertility 
.9 คนต่อ
-49 และ
ดสว่นของ

 

49. 
ไทย  

ปี พ.ศ.



 

1.2.2 กา

 
ยนืยาวขึ
เมื่อแรก
โดยเฉลี่
64 ปี ใน
คาดเฉลี่

 
รบัวทิยา
โดยเฉพ

 
อย่างไร
ลดลงดว้
สดัสว่นข

แผนภมิู

ท่ีมา:   สํ
 *สํ

พ

58.0
6

2517-

จาํน

ารลดการตา

การลดการต
ขึ้นเป็นลําดบั
เกดิ (Life E
ย ซึ่งมแีนวโ
นปี พ.ศ.25
ยเมือ่แรกเกดิ

การลดภาวะ
าการแพทย์ส
าะอยา่งยิง่ดา้

การลดภาวะ
ก็ตามในปจั
วย ดว้ยเหตุน้ี
ของผูส้งูอายจุ

มิท่ี 1.7 อายุ

สาํนกังานสถติแิ
สาํนกังานคณะก
.ศ.2553 – พ.ศ

63.863.8
68

-19 2528-2

นวนปี

าย (คนไทยมี

ตายตลอดเว
บ โดยผู้หญิ
Expectancy 
โน้มเพิม่ขึน้โ
17-2519 เป็
ดเพิม่จาก 58

ะการตายของ
สมยัใหม่จาก
า้นอนามยัแม

ะการตายในร
จุบันการตา
น้ีหากสามารถ
จะยิง่เพิม่ขึน้ใ

ยคุาดเฉลีย่เมื่

แห่งชาต.ิ การสํ
กรรมการพฒัน
ศ.2583. 

65.68.9 70

29 2532

มีอายยืุนยา

ลาที่ผ่านมาท
งจะมอีายุยืน
at Birth) 

โดยตลอด อา
ป็นประมาณ
8 ปี เป็นประม

งประชากรใน
กประเทศที่พั
มแ่ละเดก็ ทาํ

ระยะแรกจงึเ
ยของทารกแ
ถลดภาวะกา
ในอนาคต 

อแรกเกดิ จาํ

สาํรวจการเปลีย่
นาเศรษฐกจิแล

67.70.9 72.

2534

วขึน้) 

ทําใหป้ระชา
นยาวกว่าผู้ช
คอืจํานวนปีท
ายุคาดเฉลี่ย
 78 ปี ในปจั
มาณ 71 ปีใน

นชว่ง 50 ปีทีผ่
พฒันาแล้ว ป
ใหเ้ดก็แรกเกิ

ป็นผลใหป้ระ
และเด็กลดล
ารตายของกล

าแนกตามเพศ

ยนแปลงของป
ะสงัคมแหง่ชา

69.9.4 74.9

2538-39

ชาย

ากรไทยทัง้ช
ชายเล็กน้อย
ทีเ่มื่อเดก็เกดิ
เมื่อแรกเกดิ
จัจุบัน (พ.ศ
นชว่งเวลาเดี

ผา่นมา สว่นใ
ระกอบกบัก
กดิมโีอกาสที่

ะชากรในวยั
งมาก และก
ลุ่มประชากรว

ศ พ.ศ.2517-

ระชากร (SPC
ต.ิ การคาดปร

69.9
9 77.6

9 2548-49

หญิง

ชายและหญิง
ย ดงัจะเห็นไ
ดมาแลว้จะมโี
ของผูห้ญงิไ

ศ.2554) ส่วน
ยวกนั (แผนภ

ใหญ่เป็นผลม
การพฒันาดา้
จะรอดชวีติม

เดก็มสีดัส่วน
การตายของป
วยัสงูอายุให้

-19 – พ.ศ.2

C) พ.ศ.2517-1
ระมาณประชาก

70.6
6 77.7

2554*

มแีนวโน้มที่
ได้จากอายุค
โอกาสมชีวีติ
ทยเพิม่จากป
นผู้ชายไทย
ภมูทิี ่1.7) 

มาจากการพฒั
านบรกิารสาธ
มากขึน้ 

นเพิม่ขึน้อย่า
ประชากรวัย
ต้ํ่าลงอกีกจ็ะ

564 

9 - พ.ศ.2548-
กรของประเทศไ

72.8
79.4

2564*

ที่จะมอีาย ุ
คาดเฉลี่ย 
ตต่อไปได ้
ประมาณ  
จะมีอาย ุ

ฒันาหรอื
ธารณสุข 

งรวดเรว็ 
ยอื่นๆ ได ้
ะส่งผลให้

 
-49. 
ไทย  

ปี พ.ศ.

 13 
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1.3 สถ

1.3.1 กา

ผูส้งูอายุ
ลดลงตา
สงูกว่าร
ระหวา่งก

แผนภมิู

ท่ีมา: ปร
ขอ

แผนภมิู

 

31

ร้อยล

ร้

ท่ีมา: ป
ข

านการณ์ด้

ารศึกษา 

หากพิจารณ
ยรุุน่หลงัจะมกี
ามลําดบัจากป
ะดบัประถมศึ
การศกึษาขอ

มิท่ี 1.8 รอ้ย

ระมวลผลจากข
องสาํนกังานสถิ

มิท่ี 1.9 รอ้ย
พ.ศ

1.4

19.4

40.9

2537

ะ

6.9

10.7

3.8

2537

ร้อยละ

ประมวลผลจาก
ของสาํนกังานส

ด้านสงัคมแ

ณาจากข้อมูล
การศกึษาดกี
ปีพ.ศ.2537-
ศกึษากลบัเพิ
องชายและหญิ

ละของประช

ขอ้มลูโครงการ
ถติแิหง่ชาต ิ

ละของประชา
.2537 – พ.ศ

20.7

9

กขอ้มลูโครงกา
สถติแิหง่ชาต ิ

และเศรษฐ

ลการสํารวจ
วา่ผูส้งูอายใุน
-พ.ศ.2554 (แ
พิม่ขึน้เป็นลํา
ญงิไดล้ดลงเป็

ชากรสงูอายทุี่

รสาํรวจประชาก

ากรสงูอายทุี่
ศ.2554 

7

13.5

26.7

2545

9.2

13.7

5.4

2545
ารสาํรวจประช

ฐกิจ 

จประชากรสู
นอดตี ดงัจะเ
แผนภูมทิี ่1.
ดบั และเพิม่
ป็นลาํดบั (แผ

ทีไ่มไ่ดเ้รยีนห

กรสงูอายใุนปร

จบการศกึษา

16.4

2

1

2
ชากรสงูอายใุนป

สูงอายุในปร
เหน็ไดจ้ากสดั
8) ในขณะที่
มขึน้ในผูส้งูอา
ผนภมูทิี ่1.9) 

นงัสอื จาํแน

ระเทศไทย พ.ศ

าสงูกวา่ระดบั

10.1

21.5

2550

รวม

9.5

13.6

6.2

2550
ประเทศไทย พ

ะเทศไทยข
ดัสว่นผูส้งูอา
สดัส่วนผูส้งูอ
ายุทัง้ชายแล
 

นกตามเพศ พ

ศ.2537 - พ.ศ.2

บประถมศกึษ

11.8
7

25

ชาย

11

15

7.

25
พ.ศ.2537 - พ.ศ

องปีต่างๆ จ
ยทุีไ่มไ่ดเ้รยี
อายุทีไ่ดร้บัก
ละหญงิ อกีทัง้

พ.ศ.2537 – พ

2554  

ษา จาํแนกตา

.1

15.5

554

ปี

หญิง

1.8

5.0

.4

554

ปี

ศ.2554  

จะพบว่า 
นหนงัสอื
การศกึษา
ัง้ช่องว่าง

พ.ศ.2554 

 

ามเพศ

 

ปี พ.ศ.

ปี พ.ศ.

รวม
ชาย
หญิง



 

1.3.2 สถ

 
เชงิเศรษ
และอยูด่้
อยา่งไรก
ทีเ่ป็นโส
เพิม่จาก

แผนภมิู

ท่ีมา:  ปร
ขอ

มากกว่า
มสีดัสว่น

 
แนวโน้ม
เสยีชวีติ

 
 

ปี พ.ศ.2537 

ถานภาพสม

การมคีูส่มรส
ษฐกจิ มผีูท้ีค่
ดว้ยกนักบัคู่ โ
กต็าม เป็นที่
สดเพิม่จากรอ้
กรอ้ยละ 2.4 เ

มิท่ี 1.10ก ก
แ

ระมวลผลจากข
องสาํนกังานสถิ

เมื่อพจิารณา
ผูส้งูอายุวยัก
นของผูท้ีเ่ป็นโ

นอกจากน้ียั
มลดลงเล็กน้
มากกวา่ผูส้งู

2.4%

31.1%

2.4%

มรส 

สอยูด่ว้ยกนัน่า
คอยดูแลยาม
โดยสดัส่วนด
น่าสงัเกตว่า 
อยละ 2.2 ใน
เป็นรอ้ยละ 2

การกระจายร้
และ พ.ศ.255

ขอ้มลูโครงการ
ถติแิหง่ชาต ิ

าตามอายุ พ
กลาง (อายุ 70
โสดและหยา่/แ

ยงัพบว่า สดั
น้อยตามเวลา
งอายชุาย 

โสด สมร

2.2%

6

%

าจะสง่ผลใหผ้
เจบ็ป่วย แผ
ดงักล่าวแทบ
 สดัสว่นของ
นปีพ.ศ.2537
2.7 

อ้ยละของปร
54 

รสาํรวจประชาก

บว่า ผูส้งูอา
0-79 ปี) และผู
แยกสงูกวา่เพ

ส่วนผู้สูงอา
า และผูสู้งอา

 

รสอยู่ด้วยกนั

61.9%

ผูส้งูอายุมคีุณ
นภูมทิี ่1.10
จะไมเ่ปลีย่น
ผูท้ีเ่ป็นโสด 

7 เป็นรอ้ยละ 

ระชากรสงูอา

          

กรสงูอายใุนปร

ยุวยัตน้ (อาย
ผูส้งูอายุวยัปล
พศชาย และมี

ยุที่เป็นหม้า
ายุหญงิมแีนว

สมรสแยก

ณภาพชวีติทีด่ี
ก แสดงว่า ก

นแปลงในระห
หยา่/แยก มแี
 3.9 ในปีพ.ศ

ย ุตามสถาน

ระเทศไทย พ.ศ

ยุ 60-69 ปี) 
ลาย (อายุ 80
แนวโน้มเพิม่

ยหรือคู่สมร
วโน้มที่จะอยู

กกนัอยู่ ห

59.9%

ด ีมคีู่คดิ มกีา
กว่าครึง่ของผู
หว่างปี พ.ศ.2
แนวโน้มเพิม่
ศ.2554  แล

ภาพสมรส พ

ศ.2537 และพ.

มแีนวโน้มเป็
0 ปีหรอืมากก
ขึน้ตามเวลา 

รสเสียชีวิตเพ
ยู่ในภาวะที่เป

ม้าย หย่า/

3.

%

ารช่วยเหลอืเ
ผูส้งูอายุเป็น
2537 กบัปี พ
มขึน้ กล่าวคอื
ละสดัส่วนทีห่

พ.ศ.2537  

 

ศ.2554  

ป็นโสด และห
กว่า) และผูส้งู
(แผนภมูทิี ่1

พิ่มขึ้นตามอ
ป็นหมา้ยหรื

/แยก

.9%

4.7%

28.8%

2.7%

กือ้กูลกนั
ผูท้ีส่มรส
พ.ศ.2554   
อ สดัสว่น
หย่า/แยก 

 

หย่า/แยก
อายุหญงิ 
.10ข) 

อายุ แต่มี
อคู่สมรส

ปี พ.ศ.255

 15 

54 
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แผนภมิู

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา:  ปร
ขอ

1.3.3 กา

 
จากสมา
มกัอยู่อ
พ.ศ.253
แต่มแีนว

2.4

4.5

60-69

ร้อยละร้อยละ

2.5

3.4

60-69

มิท่ี 1.10ข ร้
แ

 

ระมวลผลจากข
องสาํนกังานสถิ

ารอยู่อาศยัข

แบบแผนการ
าชกิในครอบ
าศัยกับบุตร
37 – พ.ศ.25
วโน้มทีจ่ะอยู่

2.0

5

3.2

70-79

ะะ

อ

หม้าย 

2.6

4

1.8

70-79

ร้อยละ

รอ้ยละของปร
และเพศ พ.ศ

ขอ้มลูโครงการ
ถติแิหง่ชาต ิ

ของผูส้งูอาย

รอยูอ่าศยัมคี
ครวั โดยเฉพ
รคนใดคนห
54 แสดงใหเ้
ตามลาํพงั ห

1.0

2.3

80-89

2537

อายุ

 

1.1

8

1.1

80-89
อายุ

ระชากรสงูอา
.2537 และ พ

รสาํรวจประชาก

ย ุ

ความสาํคญักั
พาะอย่างยิง่บ
น่ึง  จากข้อ
เหน็แนวโน้ม
รอือยูล่าํพงักั

1.8

2.9

90+

7 2554

22.2 19.6

60-69

ร้อยละ

1.11 0.3

90+

2537 2554

ยทุีเ่ป็นโสด 
พ.ศ.2554 

กรสงูอายใุนปร

บัการดาํเนิน
บุตร ซึ่งแบบ
อมูลการสําร
มทีล่ดลงอยา่ง
กบัคูส่มรสเทา่

1.1
2.1

ชาย
เพ

40.0

6
35.8

70-79

ะ

1.3
3

2.1

ชาย

4

หมา้ย หยา่/แ

ระเทศไทย พ.ศ

นชวีติประจาํวั
บแผนการอยู่
รวจประชาก
งต่อเน่ืองของ
านัน้เพิม่มาก

3.0

5.3

หญิง
พศ

65.7

8

56.4

80-89
อายุ

3.3 3.1

หญิง
เพศ

แยกกนัอยู ่จาํ

ศ.2537 และ พ

วนั และการได
อาศยัของผูสู้
รสูงอายุในป
งการอยูอ่าศยั
กขึน้ (ตารางที

85.9

4

75.0

90+

าแนกตามกล

.ศ.2554  

ดร้บัการดแูล
สูงอายุไทยแ
ประเทศไทย
ยัในบา้นเดยี
ที ่1.1) 

โสด 

14.2 13.1

ชาย

25

เพศ

หย่า/แยกกั

ลุ่มอาย ุ

เกือ้หนุน
ต่เดมินัน้
ยตัง้แต่ปี  
วกบับุตร 

44.8 41.1

หญิง

537 2554

ศ

นัอยู่ 
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 การลดลงของการอยู่กบับุตรส่วนหน่ึงน่าจะเน่ืองมาจากผูสู้งอายุในรุ่นหลงัๆ มบุีตรน้อยลงกว่าใน
อดตี ทัง้ยงัปรากฏว่าผู้สูงอายุมแีนวโน้มที่จะเป็นโสดสูงขึ้นกว่าในอดตี  อย่างไรก็ตามการที่ไม่ได้อาศยั 
อยู่ในบ้านเดียวกบับุตรนัน้ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุจะอยู่ตามลําพงัหรืออยู่กันเองเสมอไป เพราะ 
ในสงัคมไทยโดยเฉพาะในชนบทจะพบวา่ในหลายกรณผีูส้งูอายยุงัมบุีตรอยูใ่นละแวกบา้นหรอือยูใ่นหมูบ่า้น
เดยีวกนั  

 เมื่อแยกพิจารณาตามเขตที่อยู่อาศัย แนวโน้มก็เป็นเช่นเดียวกบัภาพรวมของประเทศ แต่
ผูสู้งอายุทีอ่ยู่ในชนบทมสีดัส่วนของผูท้ี่อยู่กบับุตรน้อยกว่าในเขตเมอืง รวมทัง้มแีนวโน้มอยู่ตามลําพงั
กบัคู่สมรสสงูกว่าในเขตเมอืง ทัง้น้ีน่าจะเน่ืองจากบุตรของผูส้งูอายุในชนบทน่าจะมกีารยา้ยถิน่ออกจาก
ภมูลิาํเนาสงูกวา่บุตรในเขตเมอืง 

ตารางท่ี 1.1 การอยูอ่าศยัของประชากรสงูอาย ุจาํแนกตามเขตทีอ่ยูอ่าศยั พ.ศ.2537 - พ.ศ.2554 

 
ร้อยละ 

อยู่กบับตุร อยู่คนเดียว อยู่ลาํพงักบัคู่สมรส 

รวมผูส้งูอายทุัง้หมด    
2537 72.8 3.6 11.6 
2545 65.7 6.5 14.0 
2550 59.4 7.6 16.3 
2554* 56.7 8.6 17.6 

ผูส้งูอายเุขตเมือง    
2537 77.1 3.9 8.3 
2545 69.0 6.0 11.8 
2550 64.6 7.4 12.9 
2554* 59.4 8.5 15.7 

ผูส้งูอายเุขตชนบท    
2537 70.9 3.5 13.0 
2545 64.3 6.8 15.0 
2550 57.3 7.7 17.7 
2554* 55.4 8.6 18.5 

ท่ีมา: จอหน์ โนเดล และนภาพร ชโยวรรณ. 2552. การสงูอายุทางประชากร และการอยูด่มีสีขุของผูส้งูอายใุน 
ประเทศไทย แนวโน้มในอดตี สถานการณ์ปจัจุบนัและความทา้ทายในอนาคต. กรงุเทพฯ: กองทุนประชากร 
แหง่สหประชาชาต.ิ 

 *ประมวลผลจากขอ้มลูโครงการสาํรวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย พ.ศ.2554 ของสาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ
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1.3.4 กา

 
ประชาก
แสดงแน
ทีเ่กอืบไ
อยู่ในระ
การทําง
เชงิเศรษ
ผูส้งูอายุ
ในภาคน

แผนภมิู

ท่ีมา: คาํ

 
แห่งชาติ
(ตารางที

ตารางที

อตัราวา่งง

อตัราวา่งง

3

4

2

2

3

25

ร้

ท่ีมา: คาํ

ารทาํงาน กา

การทํางานข
กรกลุ่มน้ีแลว้ 
นวโน้มของอตั
ไมม่กีารเปลีย่
ะดบัที่สูงเมื่อ
งานเชิงเศรษ
ษฐกจิสงูกวา่ผู
ยุในเขตเมอืง 
นอกระบบ เช่

มิท่ี 1.11 รอ้
พ.

านวณจากขอ้มู

อตัราการว่า
ต)ิ นับว่าอยู่
ที ่1.2) 

ท่ี 1.2  อตัราก
พ.ศ.2

งานของประชา

งานของประชา

35.8

47.6

6.4

26.9

39.6

548

ร้อยละ

านวณจากขอ้มู

ารว่างงาน แ

ของผู้สูงอายุ
 ยงัเป็นแหล่
ตัราการทาํงา
ยนแปลง คอื 
อเปรียบเทีย
ษฐกิจระหว่า
ผูส้งูอายหุญงิ
  ส่วนหน่ึงน่
ชน เกษตรกรร

ยละของประ
ศ.2548 – พ

มลูการสาํรวจภ

างงาน (ตาม
ยูใ่นระดบัทีต่ํ่า

การวา่งงานข
2550 - พ.ศ.2

 
ากรอาย ุ40-59

ากรอาย ุ60 ปีขึ

35.0

46.8

25.4

26.5

38.3

2549

มลูการสาํรวจภา

และ ความต้

นอกจากจะ
งรายไดห้ลกั
านเชงิเศรษฐ
กว่า 1 ใน 3 
บกบัผู้สูงอา
างเพศและเข
งกวา่เทา่ตวัม
าจะเน่ืองจาก
รมหรอือาชพี

ชากรสงูอายุ
.ศ.2553 

าวะการทาํงาน

นิยามที่ใช้ใน
ามากเช่นเดยี

ของประชากร
2554 

9 ปี 

ขึน้ไป 

35.1

48.2

26.8

27.9

39.7

2550

าวะการทาํงาน

ต้องการทาํงา

เป็นตวับ่งชี้ถึ
กในการดํารง
ฐกจิของประช
 ของประชาก
ายุในประเทศ
ขตที่อยู่อาศั
มาตลอด  และ
กอาชพีทีผู่สู้ง
พสว่นตวั ซึง่ไ

ทีท่าํงานเชงิ

นของประชากร

นรายงานกา
ยวกบัประชา

รอาย ุ40-59 

2550 

0.46 

0.20 

11.8

49.9

27.2

28.5

40.9

2551

นของประชากร

าน 

ถึงการเป็นห
ชพีของผูส้งู
ชากรสงูอายุร
กรสงูอายุไทย
ศที่พฒันาแล
ัย กล่าวคือ 
ะผูส้งูอายใุนเ
งอายุในชนบ
ไมม่กีารเกษยี

เศรษฐกจิ จาํ

ร พ.ศ.2548 - พ

ารสํารวจภาว
กรวยัทาํงาน

ปี และประชา

2551 

0.32 

0.10 

37.2

49.4

27.7

29.2

40.7

2552

ร พ.ศ.2550 - พ

หน่วยผลิตหรื
อายุดว้ย ขอ้
ระหว่างปี พ
ยยงัทาํงานเชิ
ล้ว โดยมีคว
 ผู้สูงอายุชา
เขตชนบทมรี้
บทส่วนใหญ่ป
ยณอายกุารทํ

าแนกตามเพศ

พ.ศ.2553 ของ

วะการทํางา
นอายุ 40-59 

ากรอายตุัง้แต

2552 

0.36 

0.10 

36.6

48

27.5

28.9

40.2

2553

พ.ศ.2554 ของ

รอืผู้ยงัประโ
มลูในแผนภู
.ศ.2548 – พ
ชงิเศรษฐกจิ 
ามแตกต่าง
ายมีอตัรากา
รอ้ยละทีท่าํงา
ประกอบมกัเป็
ทาํงาน 

ศ และเขตทีอ่

งสาํนกังานสถติิ

นของสํานัก
 ปี คอื ไม่ถงึ

ต่ 60 ปีขึน้ไป

2553 

0.20 

0.10 

ปี พ.ศ.

รวม

ชาย

หญิง

เขตเมื

เขตชน

สาํนกังานสถติิ

ยชน์ของ
มทิี ่1.11 
พ.ศ.2553 
ซึง่นบัว่า
ในระดบั 
รทํางาน 
านสงูกวา่
ป็นอาชพี

อยูอ่าศยั

 
ตแิห่งชาต ิ

งานสถิติ
รอ้ยละ 1 

ป 

2554 

0.10 

0.10 

มือง

นบท

ตแิห่งชาติ
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 ทีน่่าสนใจ คอื ในกลุ่มประชากรสูงอายุทีไ่ม่ไดท้ํางานส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการทํางาน มผีูท้ีต่อ้งการ
ทํางานในสดัส่วนที่ตํ่ามากและลดลงระหว่างปีพ.ศ.2550 - พ.ศ.2554 ขอ้มูลในตารางที่ 1.3 แสดงว่า 
สดัส่วนที่ต้องการทํางานในผูสู้งอายุที่ไม่ไดท้ํางาน มเีพยีงรอ้ยละ 9.3 ในปีพ.ศ. 2550 และลดลงเหลอื
เพยีงรอ้ยละ 2.3 ในปีพ.ศ. 2554 สะทอ้นถงึความตอ้งการทาํงานทีไ่มไ่ดร้บัการสนองตอบ (unmet need 
for work) ในกลุ่มประชากรสงูอายมุรีะดบัทีต่ํ่า  แมว้า่ระดบัความตอ้งการทาํงานทีไ่มไ่ดร้บัการสนองตอบ
ของผูส้งูอายชุายจะสงูกวา่หญงิ และในเขตชนบทจะสงูกวา่เขตเมอืงกต็าม 

ตารางท่ี 1.3 รอ้ยละทีต่อ้งการทาํงานในประชากรสงูอายทุีไ่มไ่ดท้าํงานในชว่ง 7 วนัก่อนวนัสาํรวจ  
จาํแนกตามเพศ และเขตทีอ่ยูอ่าศยั พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2554 

 2550 2554 

รวม 9.3 2.3 

เพศ   

ชาย 11.2 2.9 

หญงิ 8.3 1.9 

เขตท่ีอยู่อาศยั   

เขตเมอืง 6.2 1.5 

เขตชนบท 10.8 2.8 

ท่ีมา: ประมวลผลจากขอ้มลูโครงการสาํรวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2554 ของสาํนกังาน
สถติแิห่งชาต ิ

1.3.5 การได้รบัเบีย้ยงัชีพ 

 จากขอ้มลูในแผนภมูทิี ่1.12ก และ 1.12ข จะเหน็ไดช้ดัเจนวา่เบีย้ยงัชพีไดก้ลายเป็นหลกัประกนั
รายไดข้ ัน้พืน้ฐานของผูส้งูอายุในปจัจุบนั โดยรอ้ยละของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 3 
ในปี พ.ศ.2545 เป็นกวา่รอ้ยละ 80 ในปี พ.ศ.2554 การทีม่สีดัสว่นของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีเพิม่ขึน้
อย่างมากน้ีเน่ืองมาจากการปรบัเปลี่ยนระบบ จากเดิมที่เป็นการให้การสงเคราะห์ (โดยมีเงื่อนไข 
ใหเ้ฉพาะผูส้งูอายุทีอ่ยูใ่นภาวะยากจน ขาดแหล่งพึง่พงิเท่านัน้) มาเป็นการใหส้วสัดกิารหรอืหลกัประกนั
รายไดข้ ัน้พืน้ฐานในปีพ.ศ.2552 โดยผูสู้งอายุทีไ่ม่ไดบ้ํานาญ หรอืสวสัดกิารรายไดใ้นรปูแบบอื่นจากรฐั 
และแสดงเจตจาํนงตอ้งการใชส้ทิธดิงักล่าวมาขอขึน้ทะเบยีนกส็ามารถไดร้บัเบีย้ยงัชพี 

 เมื่อพจิารณาระหว่างชายหญิง จะพบว่าผูสู้งอายุหญิงมแีนวโน้มที่จะได้รบัเบี้ยยงัชพีมากกว่า
ผู้สูงอายุชาย ทัง้น้ีน่าจะเน่ืองมาจากผู้ชายน่าจะมโีอกาสในการทํางานภาคในระบบที่มบีํานาญ หรอื
สวสัดกิารในยามสงูอายมุากกวา่ผูห้ญงิ 
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อย่างมา
สวสัดกิา
ยากจนใ
เบีย้ยงัชี

แผนภมิู

ท่ีมา: ปร
ขอ

 

3.0

ร้อย

ทีน่่าสงัเกตเพ
าก ส่วนหน่ึง
ารหรอืรายได้
ในเขตเมอืง ซึ
พ 

มิท่ี 1.12ก ร้
พ

ระมวลผลจากข
องสาํนกังานสถิ

0

24.4

81.4

รวม

ยละ

พิม่เตมิคอื ผู้
งอาจเป็นเพร
ดใ้นรูปแบบอื่
ซึง่อาจเขา้ไม

รอ้ยละของปร
พ.ศ.2545-พ.

ขอ้มลูโครงการ
ถติแิหง่ชาต ิ

2.7

23.

ชาย

ผูส้งูอายุทีอ่ยู่ใ
ราะผู้สูงอายุ
อื่นจากภาครฐั
มถ่งึขอ้มลูขา่ว

ระชากรสงูอา
ศ.2554 

รสาํรวจประชาก

 

3

1

78.3

ย

2545

เพศ

ในเขตเมอืงไ
ยุในเขตเมือง
ฐัแลว้ อกีส่วน
วสาร หรอืเข้

ยทุีไ่ดร้บัเบีย้

กรสงูอายใุนปร

3.3

25.5

83

หญิง

2550

ไดร้บัเบีย้ยงัชี
งอาจเคยทํา
นหน่ึงอาจเป็
ขา้ไม่ถงึระบบ

ยยงัชพี จาํแน

ระเทศไทย พ.ศ

1.8 1

.9

เขต

0 25

ชพีน้อยกว่าผู้
งานในภาคท
ป็นกลุ่มผูส้งูอ
บการจดทะเบี

นกตามเพศ แ

ศ.2545 - พ.ศ.2

14.1

70.5

ตเมือง

554

เขตท่ีอยู

ผูส้งูอายุทีอ่ยูใ่
ทางการจึงอ
ายุทีด่อ้ยโอก
บยีนเพื่อขอใ

และเขตทีอ่ยูอ่

2554  

3.6

28.5

เขตชนบ
ยู่อาศยั

ในชนบท
อาจได้รบั
กาส หรอื
ชส้ทิธริบั

อาศยั 

 

86.9

บท



 

แผนภมิู

ท่ีมา: ปร
ขอ

1.3.6 ภา

 
ประชาก
สาํนักงา
สดัส่วนข
เขตชนบ
เป็นเดก็ 

 
ในช่วงปี
ประชาก
11 คนจ
ภาวะคว
เพยีงปร
บัน่ทอน
 

4.3

ร้อย

*สาํนกัพฒั
สถานการ

มิท่ี 1.12ข  ร้
แ

ระมวลผลจากข
องสาํนกังานสถิ

าวะความยา

ความยากจน
กรกลุ่มน้ี  ข้
นคณะกรรมก
ของประชาก
บท โดยในปี 
 2 คน และเป็

ขอ้มูลในตาร
ปี พ.ศ.2543
กรวยัแรงงาน
ากผูส้งูอายุ 
วามยากจน 1
ระมาณ 6 คน
คุณภาพชวีติ

3
5.4

7.5

รวม

ยละ

ฒันาฐานขอ้มลู
รณ์ความยากจ

รอ้ยละของปร
และเขตทีอ่ยูอ่

ขอ้มลูโครงการ
ถติแิหง่ชาต ิ

ากจน 

นในผู้สูงอายุ
้อมูลความย
การพฒันากา
กรที่ยากจนมี
พ.ศ.2553 จ
ป็นผูท้ีอ่ยูใ่นวั

รางที่ 1.4 แส
3 - พ.ศ.255
นมาโดยลอด 
100 คน ขณ
10 คน ส่วนวั
  การทีผู่ส้งูอ
ตในบัน้ปลาย

6.9

8.5

ชาย

ลและตวัชีว้กัภา
จน และความเห

ระชากรสงูอา
อาศยั พ.ศ.25

รสาํรวจประชาก

ยุเป็นประเด็น
ากจนตามนิ
รเศรษฐกจิแล
มแีนวโน้มลด
ากประชากร
วยัแรงงานปร

สดงรอ้ยละผู้
3 ผู้สูงอายุแ
 โดยในปี พ

ณะทีว่ยัเดก็มสี
วยัแรงงานนัน้
อายมุแีนวโน้ม
ซึง่มคีา่ใชจ้า่
 

2

5
9.9

ย

2545

เพศ

าวะสงัคม สาํนั
หลื่อมลํ้าของปร

ยทุีไ่ดร้บัเงนิ
545 - พ.ศ.25

กรสงูอายใุนปร

นที่สําคญัเพ
นิยามของสํา
ละสงัคมแหง่ช
ดลงในทุกกลุ
ร 100 คน จะ
ระมาณ 4 คน

ผูท้ี่ยากจนจํา
และเด็กจะมี
.ศ.2553 มผีู้
สดัส่วนทีใ่กล้
นมสีดัส่วนตํ่า
มทีจ่ะอยูใ่นภ
ยสงูมากในด้

2.1
2.9

5.7

หญิง

2550

นกังานคณะกรร
ระเทศไทย ปี 2

นบาํเหน็จบาํน
554 

ระเทศไทย พ.ศ

พราะเกี่ยวขอ้
นักพฒันาฐา
ชาต*ิ แสดงว่
ลุ่มอายุทัง้ใน
ะมผีูย้ากจนป
น  

แนกตามกลุ่
สดัส่วนที่ตก
สู้งอายุที่อยู่ใ
ลเ้คยีงกนั คอื
าทีสุ่ด คอื ใน
ภาวะยากจนสู
า้นสขุภาพ 

9.7

1

7

เขต

2554

รมการพฒันาก
2553. 

นาญ จาํแนกต

ศ.2545 - พ.ศ.2

องอย่างมากก
านข้อมูลแล
า ระหว่างปี พ
ระดบัประเท

ประมาณ 8 ค

ลุ่มอายุ และเ
กอยู่ในภาวะ
ในภาวะควา
อ ในเดก็ 100
นวยัแรงงาน 
สงูกวา่ประชา

12.2

14.6

ตเมือง
เขตท่ีอยู

การเศรษฐกจิแล

ตามเพศ  

2554  

กบัการอยู่ดี
ะตัวชี้วดัภา
พ.ศ.2543 - พ
ทศ และเขตเ
น เป็นผูส้งูอ

เขตที่อยู่อาศั
ความยากจ
มยากจนถงึป
0 คน จะมเีด็
100 คน มผีู้
ากรกลุ่มอื่นๆ

1.9 2.6

เขตชนบ
ยู่อาศยั

ละสงัคมแหง่ชา

 

มสีุขของ
วะสงัคม 
พ.ศ.2553 
เมอืงและ 
ายุ 2 คน 

ศยั พบว่า 
นสูงกว่า
ประมาณ  
กทีอ่ยู่ใน
ท้ีย่ากจน 
 จงึน่าจะ

3.9

บท

าต.ิ 2554. 
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ตารางท่ี 1.4 รอ้ยละผูท้ีย่ากจน จาํแนกตามกลุ่มอาย ุและเขตทีอ่ยูอ่าศยั พ.ศ.2543 - พ.ศ.2553 

  ร้อยละผู้ท่ียากจน 

  2543 2545 2547 2549 2550 2551 2552 2553 

เขต
เมือง 

รวม 8.63 6.43 4.64 3.62 3.35 2.96 3.01 2.57 

วยัเดก็  
(อายตุํ่ากวา่ 15 ปี) 

12.06 9.21 6.56 5.09 5.00 4.43 4.24 3.72 

วยัแรงงาน  
(อาย ุ15-59 ปี) 

7.02 5.15 3.56 2.64 2.34 2.11 2.25 1.84 

วยัสงูอายุ  
(อาย ุ60 ปีขึน้ไป) 

12.32 9.06 7.76 6.76 6.36 5.26 5.09 4.60 

เขต
ชนบท 

รวม 26.49 18.93 14.22 12.04 10.65 11.54 10.42 10.41 

วยัเดก็  
(อายตุํ่ากวา่ 15 ปี) 

31.92 22.75 17.28 14.72 12.70 13.40 12.30 12.74 

วยัแรงงาน  
(อาย ุ15-59 ปี) 

23.55 16.29 12.17 9.66 8.53 9.29 8.65 8.61 

วยัสงูอายุ  
(อาย ุ60 ปีขึน้ไป) 

28.50 23.38 17.23 17.29 15.63 17.50 14.52 13.80 

รวม 

รวม 20.98 14.93 11.16 9.55 8.48 8.95 8.12 7.75 

วยัเดก็  
(อายตุํ่ากวา่ 15 ปี) 

26.89 19.16 14.48 12.38 10.86 11.18  10.24 10.19 

วยัแรงงาน  
(อาย ุ15-59 ปี) 

17.95 12.43 9.15 7.39 6.51 6.94 6.51 6.14 

วยัสงูอายุ  
(อาย ุ60 ปีขึน้ไป) 

24.15 19.18 14.58 14.51 13.19 14.10 11.78 10.92 

ท่ีมา: ประมวลผลโดย สาํนกัพฒันาฐานขอ้มลูและตวัชีว้ดัภาวะสงัคม สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสงัคมแหง่ชาต ิจากขอ้มลูการสาํรวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ของสาํนกังานสถติแิห่งชาต.ิ
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1.4 สถานการณ์ด้านสขุภาพ 

1.4.1 ภาวะทพุพลภาพ : ข้อจาํกดัในการทาํกิจวตัรประจาํวนั  

 ผู้สูงอายุที่มีข้อจํากัดในการทํากิจวตัรประจําวนัมกัถูกจดัว่าเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะทุพพลภาพ     
จากการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2554 ขอ้จํากดัในการทํากจิวตัร
ประจําวนั  วดัจากการไม่สามารถทํากจิวตัรพืน้ฐาน 1 ใน 3 กจิกรรมดว้ยตนเองต่อไปน้ีคอื  1) การกนิ
อาหาร  2) ใสเ่สือ้ผา้  3) อาบน้ํา / แปรงฟนั / ลา้งหน้า / เขา้หอ้งสขุา 

 จากตารางที่ 1.5 พบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะทุพพลภาพหรือรมขี้อจํากดัในการทํากิจวตัร
ประจําวนั มสีดัส่วนไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี พ.ศ.2550 - พ.ศ.2554 ภาวะทุพพลภาพในผู้สูงอาย ุ         
มแีนวโน้มเพิม่ขึ้นตามอายุที่เพิม่ขึ้น โดยประมาณร้อยละ 15 ของผู้สูงอายุที่มอีายุตัง้แต่ 80 ปีขึ้นไป  
มขีอ้จํากดัในการทํากจิวตัรประจําวนัดว้ยตนเอง และเมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างปี พ.ศ.2550 กบั พ.ศ.2554 
พบแนวโน้มของภาวะทุพพลภาพทีค่งที่และลดลงเลก็น้อยในช่วงกลุ่มอายุ 60-74 ปี และค่อยกลบัเพิม่
สงูขึน้ใหมต่ัง้แต่อาย ุ75 ปีขึน้ไป 

 เมื่อเปรยีบเทยีบภาวะทุพพลภาพตามเพศ ระหว่างปี พ.ศ.2550 กบั พ.ศ.2554 พบว่า ภาวะ
ทุพพลภาพของทัง้ชายและหญงิแทบจะไม่มกีารเปลีย่นแปลง ทัง้ยงัเป็นทีน่่าสงัเกตว่าผูห้ญงิมแีนวโน้ม 
ทีจ่ะมขีอ้จาํกดัในการทาํกจิวตัรประจาํวนัสงูกว่าผูช้าย การมขีอ้จาํกดัดงักล่าวน่าจะบัน่ทอนคุณภาพชวีติ
ของผูสู้งอายุหญงิที่มแีนวโน้มที่จะมอีายุยนืยาวกว่าชาย แต่กลบัต้องตกอยู่ในภาวะที่ช่วยตวัเองไม่ได ้
ในบัน้ปลายของชวีติในสดัสว่นทีส่งูกวา่  

ตารางท่ี 1.5 รอ้ยละของประชากรสงูอายทุีม่ขีอ้จาํกดัในการทาํกจิวตัรประจาํวนั (ภาวะทุพพลภาพ) 
จาํแนกตามกลุ่มอาย ุและเพศ พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2554 

 2550 2554 

รวม 3.8 3.7 

อาย ุ   

60-64 1.4 1.4 

65-69 2.4 2.0 

70-74 3.7 2.6 

75-79 4.6 4.8 

80+ 14.9 15.4 

เพศ   

ชาย 3.2 3.0 

หญงิ 4.2 4.1 

ท่ีมา:  ประมวลผลจากขอ้มลูโครงการสาํรวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2554 ของ 
สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ
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1.4.2 สขุภาพจิตของผูส้งูอาย ุ: ความซึมเศร้า 

 การสาํรวจสภาวะสุขภาพอนามยัของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย มกีารรวบรวมขอ้มูล
เกีย่วกบัสขุภาพจติของผูส้งูอายโุดยพจิารณาจากการมปีญัหาการซมึเศรา้ และภาวะอารมณ์ในดา้นลบ 

 ขอ้มูลในตารางที่ 1.6 แสดงการกระจายรอ้ยละของผูสู้งอายุตามระดบัความซมึเศรา้จนทําให ้
ไมส่ามารถปฏบิตัภิารกจิปกตไิดน้ัน้ พบว่า รอ้ยละของผูส้งูอายุทีม่ภีาวะความซมึเศรา้ในระดบัรุนแรงถงึ
รุนแรงมากมแีนวโน้มลดลง จากรอ้ยละ 3.8 ในปี พ.ศ.2546-47 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 2.2 ในปี พ.ศ.2551-52   
อย่างไรกต็ามภาวะความซมึเศรา้มคีวามสมัพนัธ์กบัอายุ เพศ และเขตทีอ่ยู่อาศยั โดยผูสู้งอายุทีม่อีายุ
มากขึน้ยิง่มภีาวะความซมึเศรา้เพิม่ขึน้ ผูสู้งอายุที่เป็นหญิง และผูสู้งอายุที่อาศยัในเขตชนบทมภีาวะ
ความซมึเศรา้สงูกวา่ผูส้งูอายทุีเ่ป็นชายหรอือยูใ่นเขตเมอืง 

ตารางท่ี 1.6 การกระจายรอ้ยละตามระดบัความซมึเศรา้ของผูส้งูอาย ุจาํแนกตามกลุ่มอาย ุเพศ  
และเขตทีอ่ยูอ่าศยั พ.ศ.2546-47 และ พ.ศ.2551-52 

  ปีท่ีสาํรวจ ไม่เคย น้อย ปานกลาง รนุแรง 
รนุแรง
มาก 

รวม 

รวม 
2546-47 59.9 26.2 10.1 3.2 0.6 100 
2551-52 66.7 22.8 8.2 1.9 0.3 100 

อาย ุ(ปี)        

60-69 
2546-47 62.5 25.5 8.8 2.7 2.7 100 

2551-52 68.2 22.1 7.6 1.9 0.3 100 

70-79 
2546-47 58.9 26.0 11.1 3.5 0.5 100 
2551-52 65.6 23.6 8.7 1.8 0.3 100 

80-89 
2546-47 53.2 29.0 12.4 4.4 0.9 100 
2551-52 63.0 24.2 10.1 2.1 0.6 100 

90+ 
2546-47 48.3 31.2 18.8 1.7 0.0 100 
2551-52 55.0 30.8 14.2 0.0 0.0 100 

เพศ        

ชาย 
2546-47 65.6 24.4 7.7 2.0 0.3 100 
2551-52 72.5 19.5 6.6 1.2 0.2 100

หญงิ 
2546-47 55.3 27.7 12.2 4.2 0.7 100 
2551-52 62.1 25.5 9.6 2.5 0.4 100 

 

  



 

ตารางที

  

เขตท่ีอยู

เขตเมื

เขตชน

ท่ีมา: - ส
สขุ
- ส
(พ

1.4.3 โร

 
(แผนภูมิ
แนวโน้ม
ซึง่โรคดั

แผนภมิู

 
 

14.3 15.

เบาหวาน

ร้อยละ

ท่ีมา: -
ก

 -
(

ท่ี 1.4 (ต่อ) 

 ปีที

ยู่อาศยั 

มอืง 
25
25

นบท 
25
25

สถาบนัวจิยัระบ
ขภาพอนามยัข
สาํนกังานสาํรว
พ.ศ.2551 – พ.

รคเรือ้รงั 

จากขอ้มลูกา
มทิี ่1.13) พบ
มเพิม่ขึน้ คอื 
งักล่าวสามาร

มิท่ี 1.13 รอ้ย
และ 

51.6

9

น ความด

- สถาบนัวจิยัร
การสาํรวจสภา
- สาํนกังานสาํร
(พ.ศ.2551 – พ

ท่ีสาํรวจ ไ

 

546-47 
551-52 

546-47 
551-52 

บบสาธารณสขุ
ของประชาชนไ
วจสขุภาพประช
.ศ.2552). 

ารสาํรวจสุขภ
บว่า โรคเรือ้ร
 เบาหวาน ไ
รถนําไปสูภ่า

ละของผูส้งูอ
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1.5 ข้อมลูท่ีน่าสนใจ 

1.5.1 ทศันคติของคนหนุ่มสาวต่อผูส้งูอาย ุ

ตามแผนผูส้งูอายุแหง่ชาต ิฉบบัที ่2 (พ.ศ.2545 - พ.ศ.2564) และแผนผูส้งูอายุแห่งชาต ิฉบบัที ่2  
ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่1 พ.ศ.2552 ไดม้กีารกําหนดเป้าหมายไวว้่า รอ้ยละ 90 ของประชากรวยัหนุ่มสาว  
(อาย ุ18-59 ปี) ควรมทีศันคตเิชงิบวกต่อผูส้งูอายุ  แต่ในความเป็นจรงิกลบัพบว่า ในปี พ.ศ.2550 มเีพยีง
รอ้ยละ 62 ของประชากรวยัหนุ่มสาวที่มทีศันคตเิชงิบวกต่อผูสู้งอายุ และในปี พ.ศ.2554 สดัส่วนของ 
ผูท้ีม่ทีศันคตเิชงิบวกต่อผูส้งูอายลุดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 57 (แผนภมูทิี ่1.14) 

 ภาพดงักล่าวสะทอ้นว่า คนรุ่นใหม่มองผูสู้งอายุในเชงิลบเพิม่ขึน้ ค่านิยมดัง้เดมิของสงัคมไทย 
ทีใ่หคุ้ณคา่และยกยอ่งผูส้งูอายดุเูหมอืนจะไดร้บัผลกระทบจากกระแสโลกาภวิตัน์ และกระแสบรโิภคนิยม
ทีใ่หคุ้ณคา่และความสาํเรจ็เชงิวตัถุ และทศันคตใินเชงิลบน้ีน่าจะสง่ผลต่อคุณภาพชวีติผูส้งูอายุ และอาจ
นําไปสูก่ารกดีกนั หรอืการลดบทบาทต่างๆทางเศรษฐกจิและสงัคมของผูส้งูอาย ุ

แผนภมิูท่ี 1.14 ทศันคตเิชงิบวกของประชากรอาย ุ18 - 59 ปี ทีม่ต่ีอผูส้งูอาย ุพ.ศ.2550 และพ.ศ.2554 

 
ท่ีมา: - วพิรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ. 2551. รายงานการศกึษาโครงการสรา้งระบบการตดิตามและประเมนิผล

แผนผูส้งูอายแุหง่ชาต ิฉบบัที ่2 (พ.ศ.2545-2564). วทิยาลยัประชากรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 -  ประมวลผลจากขอ้มลูโครงการสาํรวจความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัความรูแ้ละทศันคตทิีม่ตี่อผูส้งูอาย ุ 
พ.ศ.2554 ของสาํนกังานสถติแิหง่ชาต.ิ 
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าะหค์ําแถลง
554 พบวา่ ใน
ยมองว่าผูสู้ง
หนดแนวนโ
ฒนาการมาเป็
รสงเคราะห ์ช
ชาตฉิบบัที่ 8
ายเกี่ยวกบัโ
หลงัจากปี พ
นาผู้สูงอายุใ
ครอบครวัแล
พชวีติผูส้งูอา

า โดยเน้นเรื่อ
นโยบายที่มกี
นเงนิทีไ่ดร้บัร
งเป็นสวัสดิ
นจากรฐัและ
ายุทีเ่พิม่ขึน้ 
การมพีระรา
มการกองทุน

หมาะ  

พชวีติของ
ละมีการ 

ามสําคัญ 
นโยบาย 
นชว่งแรก
งอายุเป็น 
ยบายให ้
ป็นลําดบั  
ช่วยเหลอื 
8 กลุ่ม
โครงข่าย
พ.ศ.2548 
ในทุกมติ ิ 
ละชุมชน 
ย ุ

งการออม 
การแปลง
รายเดอืน 
การหรือ
มาขอขึน้
 การออม
ชบญัญตัิ

นการออม
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ในสว่นของนโยบายดา้นทีอ่ยูอ่าศยันัน้ไมไ่ดม้กีารแถลงเป็นนโยบายอยา่งชดัเจน แต่ดเูหมอืนว่า
รฐัจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอยู่กับครอบครวัและชุมชนให้นานที่สุด และยงัไม่มีแนวนโยบายที่จะเพิ่ม   
สถานบริบาลผู้สูงอายุของรัฐ อีกนโยบายหน่ึงที่มีการกล่าวถึงในระยะหลังคือ นโยบายด้าน
สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ปลอดภยัหรือเอื้อต่อการมีส่วนร่วมในทางสงัคมของผู้สูงอายุ ซึ่งนําไปสู ่
การปรบัปรุงสถานทีต่่างๆ โดยเฉพาะสถานทีท่่องเทีย่วเพื่อรองรบัผูสู้งอายุ รวมทัง้มกีารพยายามทีจ่ะ
ปรบัปรงุอาคารและสถานทีอ่ื่นๆ เพือ่รองรบัสงัคมสงูวยั 

ตารางท่ี 2.1 คาํแถลงนโยบายของรฐับาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้งูอายยุอ้นหลงัตัง้แต่รฐับาลปี พ.ศ.2526 ถงึ
รฐับาลปจัจุบนั* 

คณะรฐัมนตรี นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัผูส้งูอาย ุ

คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 43 
พลเอก เปรม ติณสลูานนท ์เป็นนายกรฐัมนตรี 
ตัง้แต่วนัที ่30 เมษายน 2526 - 5 สงิหาคม 2529 
แถลงนโยบาย เมือ่วนัศุกรท์ี ่20 พฤษภาคม 2526 

นโยบายด้านสาธารณสขุ 
 “จะเร่งรดัการดาํเนินงานโครงการสาธารณสขุมูลฐาน
ด้วยการจดับรกิารให้ประชาชนในระดบัหมู่บ้านและตําบลและ
ชุมชนแออดัในเมอืงทีย่งัไมไ่ดร้บัการบรกิารดงักล่าวใหม้โีอกาส
ได้ร ับบริการการ ป้องกันโรค  การส่ง เสริมสุขภาพและ 
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  ณ  ที่อยู่ของตน  ทัง้ น้ีจะให ้
การสงเคราะหผ์ูม้รีายไดน้้อยและผูส้งูอายุดา้นการรกัษาพยาบาล
เป็นพเิศษโดยจะประสานงานและร่วมมอืกบัภาคเอกชนด้วย”  
(ขอ้ 4.1) 

คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 44  
พลเอก เปรม ติณสลูานนท ์เป็นนายกรฐัมนตรี 
ตัง้แต่วนัที ่5 สงิหาคม 2529 - 4 สงิหาคม 2531 
แถลงนโยบาย เมือ่วนัพธุที ่27 สงิหาคม 2529 

นโยบายด้านสาธารณสขุ 
 “จะสนับสนุนกิจกรรมการให้บริการสาธารณสุข 
ขัน้พื้นฐานแก่ประชาชนทัง้ที่จะดําเนินการโดยรฐัและองค์การ
เอกชนอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง ในส่วนที่ดําเนินการโดยรฐั  
รฐัจะจดัเป็นบริการให้เปล่าสําหรบัผู้สูงอายุ เด็ก และผู้มี
รายไดต้ํ่า” (ขอ้ 3.2) 

คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 45 
พลตรี ชาติชาย ชณุหะวณั เป็นนายกรฐัมนตรี 
ตัง้แต่วนัที ่4 สงิหาคม 2531 – 9 ธนัวาคม 2533 
แถลงนโยบาย เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่25 สงิหาคม 2531 

นโยบายด้านสงัคม 
 “ส่งเสริมและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรฐั
และเอกชนในการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน รวมทัง้
สวสัดิการคนชรา และคนทุพพลภาพ” (ขอ้ 4.4) 

คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 46 
พลเอก ชาติชาย ชณุหะวณั เป็นนายกรฐัมนตรี 
ตัง้แต่วนัที ่9 ธนัวาคม 2533 – 2 มนีาคม 2534 
แถลงนโยบาย เมือ่วนัพธุที ่9 มกราคม 2534 

-ไมม่-ี 

 

  

*ท่ีมา:  สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร.ี การแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตร.ี 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

คณะรฐัมนตรี นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัผูส้งูอาย ุ

คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 47 
นายอานันท ์ปันยารชนุ เป็นนายกรฐัมนตรี 
ตัง้แต่วนัที ่2 มนีาคม 2534 - 7 เมษายน 2535 
แถลงนโยบาย เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่4 เมษายน 2534 

นโยบายด้านการบริหารราชการและปรบัปรงุกฎหมาย 
 “ปรบัปรุงและจดัให้มีกฎหมายเพื่อส่งเสริมความเป็น
ธรรมในสังคม  โดยจะดําเนินการออกกฎหมายเกี่ยวกับ 
การคุม้ครองสทิธ ิสวสัดภิาพเดก็และสตรแีละกฎหมายคุม้ครอง
คนพิการรวมทัง้กฎหมายและระเบียบข้อบงัคับเก่ียวกับ 
การพฒันาศกัยภาพและสขุภาพของผูส้งูอาย”ุ (ขอ้ 3) 
 

 นโยบายด้านสงัคม 
 “เร่งรดัการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมให้
ลดลง โดยเฉพาะการปราบปรามผู้มอีิทธิพลผู้ค้าและใช้อาวุธ
สงคราม นายทุนตดัตน้ไมท้ําลายป่า และกลุ่มอิทธิพลท่ีแสวง
ประโยชน์จากเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประกอบ
อาชพีโดยสุจรติ รวมทัง้ปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกจิ
อยา่งจรงิจงั” (ขอ้ 1 ) 

 นโยบายด้านสขุภาพ 
 “ เ ร่ งส ร้า งหลักประกันสําหรับบ ริการสุขภาพ 
แก่ประชาชน ให้การสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยผู้ที่สงัคมควร
ชว่ยเหลอืเกือ้กลู และผูส้งูอาย”ุ (ขอ้ 8.2) 

คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 48 
พลเอก สจิุนดา คราประยรู เป็นนายกรฐัมนตรี  
ตัง้แต่วนัที ่7 เมษายน 2535 - 10 มถุินายน 2535 
แถลงนโยบาย เมือ่วนัพธุที ่6 พฤษภาคม 2535 

นโยบายด้านสงัคม 
 “ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ให้สามารถ
ดาํรงชวีติในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุตามสมควร” (ขอ้ 8.3) 
 

 นโยบายด้านสาธารณสขุ 
 “เร่งสร้างหลกัประกนัทางสงัคมในการประกนัสุขภาพ
ของผู้มีรายได้น้อยบุคคลที่ควรช่วยเหลือเกื้อกูล รวมทัง้
ผูส้งูอายใุหเ้หมาะสม” (ขอ้ 10.3) 

คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 49  
นายอานันท ์ ปันยารชนุ เป็นนายกรฐัมนตรี  
ตัง้แต่วนัท ี10 มถุินายน 2535 - 23 กนัยายน 2535 
แถลงนโยบาย เมือ่วนัจนัทรท์ี ่22 มถุินายน 2535 

-ไมม่-ี 

คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 50  
นายชวน  หลีกภยั เป็นนายกรฐัมนตรี  
ตัง้แต่วนัที ่23 กนัยายน 2535 - 13 กรกฎาคม 2538  
แถลงนโยบาย เมือ่วนัพธุที ่21 ตุลาคม 2535 

นโยบายด้านสงัคม 
 “ดูแลความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุให้สามารถดํารงชีวติ 
ในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ” (ขอ้ 8.8.4) 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

คณะรฐัมนตรี นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัผูส้งูอาย ุ

คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 51 
นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรฐัมนตรี 
ตัง้แต่วนัที ่13 กรกฎาคม 2538 - 25 พฤศจกิายน 2539 
แถลงนโยบาย เมือ่วนัพธุที ่26 กรกฎาคม 2538 

นโยบายด้านสาธารณสขุ 
 “5.3.2 สนบัสนุนการสร้างระบบประกนัสขุภาพ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มผู้สงูอาย ุผูพ้กิาร ผูย้ากไรแ้ละดอ้ยโอกาส เพื่อใหส้ามารถ
เขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุ” (ขอ้ 5.3.2) 

 นโยบายด้านสวสัดิการสงัคม 
 “ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือและดแูลผู้สูงอายุ ผูพ้กิาร
และดอ้ยโอกาสและผูถู้กทอดทิง้ทางสงัคมอย่างจรงิจงั โดยใหม้ี
ศนูยส์งเคราะหร์าษฎร และกฎหมายสวสัดกิารสงัคม” (ขอ้ 5.4.4) 

คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 52  
พลเอก ชวลิต  ยงใจยทุธ เป็นนายกรฐัมนตรี  
ตัง้แต่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2539 - 9 พฤศจกิายน 2540 
แถลงนโยบายเมือ่วนัพธุที ่11 ธนัวาคม 2539 

นโยบายด้านสงัคม 
 “ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือและดแูลผู้สูงอายุ ผูพ้กิาร 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ถูกทอดทิ้งทางสังคมอย่างจริงจัง” (ข้อ 
6.2.3) 

คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 53 
นายชวน หลีกภยั เป็นนายกรฐัมนตรี 
ตัง้แต่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2540 – 9 พฤศจกิายน 2543 
แถลงนโยบาย วนัพฤหสับดทีี ่20 พฤศจกิายน 2540 

นโยบายด้านการบริหารราชการ 
 “เร่งรดัให้มีการออกกฎหมายใหม่หรือปรบัปรงุแก้ไข
กฎหมายท่ีมีอยู่แล้วเพ่ือเพ่ิมมาตรการในการคุ้มครองเด็ก 
เยาวชนและสตร ีการสงเคราะห์คนชรา ผูย้ากไร ้ผูพ้กิารหรอื
ทุพพลภาพ และผู้ดอ้ยโอกาส การสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
การคุม้ครองผูบ้รโิภค การขจดัความไมเ่ป็นธรรมในสงัคมและใน
การแข่งขนัทางการค้าและการลงทุน การปฏิรูปหรือการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การแก้ไขปญัหาทางเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุน และการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ โดย
ดําเนินการในลกัษณะของการปฏริูปกฎหมายอย่างเป็นระบบ” 
(ขอ้ 1.2.7) 

 นโยบายด้านการพฒันาคนและสงัคม 
 “ดูแล ฟ้ืนฟู และพฒันา ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มบุคคล 
ท่ีสมควรได้รบัการดูแลเป็นพิเศษ เช่น คนชรา ผู้ยากไร ้ 
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ โดยสนับสนุนให้ได้ร ับการศึกษา  
การฝึกอาชีพ การจ้างงานและนันทนาการตามควรแก่กรณี 
เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างภาคภูมิใจและดํารงชีวิต 
ในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ” (ขอ้ 2.6.8(2)) 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

คณะรฐัมนตรี นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัผูส้งูอาย ุ

คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 54 
พนัตาํรวจโท ทกัษิณ ชินวตัร เป็นนายกรฐัมนตรี 
ตัง้แต่วนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2544 – 11 มนีาคม 2548 
แถลงนโยบาย วนัจนัทรท์ี ่26 กุมภาพนัธ ์2544 

นโยบายด้านการเสริมสร้างสงัคมเข้มแขง็ 
 “ยกย่องและให้หลกัประกนัแก่ผู้สูงอายุ โดยการสรา้ง
โครงข่ายความปลอดภัยทางสงัคมสําหรับผู้สูงอายุ พัฒนา
บรกิารสุขภาพอนามยั รวมทัง้นําประสบการณ์และภูมปิญัญา
ของผูส้งูอายมุาชว่ยในการพฒันาสงัคม” (ขอ้ 10.4(5)) 

 นโยบายด้านการศึกษา 
 “ให้โอกาสแก่ผูส้าํเรจ็การศกึษาภาคบงัคบัหรอืมธัยมปลาย 
ผู้ว่างงาน และผู้สูงอายุได้ฝึกงานอาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ 
พรอ้มทัง้สง่เสรมิใหเ้ป็นผูป้ระกอบการอสิระได ้(ขอ้ 11.1 (11)) 

คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 55 
พนัตาํรวจโท ทกัษิณ ชินวตัร เป็นนายกรฐัมนตรี 
ตัง้แต่วนัที ่11 มนีาคม 2548 – 19 กนัยายน 2549 
แถลงนโยบาย วนัพธุที ่ 23  มนีาคม  2548 
 

นโยบายด้านสงัคมและคณุภาพชีวิต 
 “สําหรบัการเตรียมความพร้อมให้แก่สงัคมผู้สูงอาย ุ
จะยึดหลกัการให้ผู้สูงอายุเป็นทรพัยากรท่ีมีคุณค่าของ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เป็นผู้สูงอาย ุ
ท่ีมีสุขภาพดี ทัง้ร่างกายและจิตใจ โดยสร้างหลักประกัน 
ดา้นรายไดแ้ละระบบการออมในชว่งวยัทาํงานทีเ่พยีงพอสาํหรบั
ช่วงวัยชรา สร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัย 
สนับสนุนครอบครวัให้เข้มแข็งสามารถดูแลสมาชิกได้อย่าง 
มีคุณภาพ ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรบัผู้มีอายุเกิน 65 ปี และ
สง่เสรมิการใชป้ระสบการณ์ของผูส้งูอายุในกระบวนการพฒันา
ประเทศโดยระบบคลงัสมอง” 

คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 56 
พลเอก สรุยทุธ ์จลุานนท ์เป็นนายกรฐัมนตรี 
ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2549 – 6 กุมภาพนัธ ์2551 
แถลงนโยบาย วนัศุกรท์ี ่3 พฤศจกิายน 2549 

นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 “การออม มุ่งสนับสนุนการออมในทุกระดับโดยใช้
นโยบายการออมที่เหมาะสม และส่งเสริม  จิตสํานึกในการ
ประหยดัเพื่อลดหน้ีสนิในระดบัครวัเรอืน และเพ่ือการดาํรงชีพ
ท่ีดีในวยัสงูอาย”ุ (ขอ้ 2.3.2) 

 นโยบายด้านสงัคม 
 “สร้างความเข้มแขง็ของทุกชุมชนท้องถ่ินและประชา
สงัคม ให้สามารถจดัการตนเองเก่ียวกบัความเป็นอยู่ทัง้ 
ด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม การปกครอง และการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาต ิตลอดจน  สทิธชิุมชน โดยส่งเสรมิบทบาท
ของครอบครวั ชุมชน องคก์รอาสาสมคัร ภาคธุรกจิ สถาบนัศาสนา 
สถาบนัการศึกษา รวมทัง้การป้องกนัและแก้ไขปญัหาสงัคม 
ปญัหายาเสพติดอย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง การดูแลเด็ก และ
เยาวชน คนพกิาร ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส การสนับสนุน
สทิธสิตร ีตลอดจนความปลอดภยัในชวีติ และทรพัยส์นิ” (ขอ้ 3.6) 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

คณะรฐัมนตรี นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัผูส้งูอาย ุ

คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 57 
นายสมคัร สนุทรเวช เป็นนายกรฐัมนตรี 
ตัง้แต่วนัที ่29 มกราคม 2551 – 8 กนัยายน 2551 
แถลงนโยบาย วนัจนัทรท์ี ่18 กุมภาพนัธ ์2551 
 

นโยบายด้านสาธารณสขุ 
 “เพ่ิมแรงจูงใจและขยายงานอาสาสมคัรสาธารณสุข 
เพ่ือเป็นกาํลงัสาํคญัให้ชุมชนในการดแูลเดก็ ผู้สูงอายุ คน
พกิาร การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและการเฝ้าระวงัโรคใน
ชุมชน รวมทัง้เชื่อมโยงการดําเนินงานร่วมกบัองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่” (ขอ้ 2.3.4) 

 นโยบายด้านสงัคม 
 “ประสานเช่ือมโยงการดาํเนินงานและใชป้ระโยชน์จาก
กองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนผู้สูงอายุ กองทุนสนับสนุนการ
สรา้งเสรมิสุขภาพ กองทุนพฒันาชุมชน และกองทุนสนับสนุน
การวจิยัเพื่อใหเ้ป็นพลงัร่วมในการสรา้งสรรค์และพฒันา สงัคม
และความมัน่คงของมนุษยท์ีม่ปีระสทิธภิาพ” (ขอ้ 2.5.1) 
 “เตรียมความพร้อมให้แก่สังคมผู้สูงอายุ โดยยึด
หลักการให้ผู้สูงอายุเป็นทรพัยากรท่ีมีคุณค่าของระบบ
เศรษฐกิจและสงัคม ของประเทศ เป็นผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดี 
ทัง้ร่างกายและจติใจ โดยสร้างหลกัประกนัด้านรายได้และ
ระบบการออมในช่วงวยัทํางานที่เพยีงพอสําหรบั ช่วงวยัชรา 
สร้างพฤติกรรมด้านสุขภาพที่เหมาะสมกบัช่วงวยั สนับสนุน
ครอบครวัให้เข้มแข็งสามารถดูแลสมาชิกได้อย่างมีคุณภาพ 
ขยายฐานการใหเ้บีย้ยงัชพีแก่คนชราทีไ่มม่รีายได ้และส่งเสริม
การใช้ประสบการณ์ของผู้สูงอายุในกระบวนการพฒันา
ประเทศโดยระบบ คลงัสมอง” (ขอ้ 2.5.4) 

 นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 “เร่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยฟ้ืนฟู พฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการท่องเ ท่ียวให้ยัง่ ยืน  และ 
สรา้งแหล่งท่องเทีย่วใหมใ่นเชงิกลุ่มพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ สามารถ
เชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน 
รวมถึงการ เชื่ อมโยงกับประเทศเพื่ อนบ้าน  ควบคู่ กับ 
การส่งเสริมตลาดนักท่องเท่ียวคณุภาพ เช่น กลุ่มผู้สูงอาย ุ
กลุ่มดูแลรักษาสุขภาพ กลุ่มประชุมและแสดงสินค้า และ 
กลุ่มที่มคีวามสนใจด้านระบบนิเวศ วฒันธรรมท้องถิ่น แหล่ง
ประวตัศิาสตรแ์ละโบราณสถาน เป็นต้น และดูแลใหน้ักท่องเที่ยว
ปลอดภัยจากอาชญากรรม การฉ้อฉล และอุบตัิเหตุที่เกิดจาก
ความบกพรอ่งของผูป้ระกอบการ” (ขอ้ 3.2.3.1) 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

คณะรฐัมนตรี นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัผูส้งูอาย ุ

คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 58 
นายสมชาย วงคส์วสัด์ิ เป็นนายกรฐัมนตรี 
ตัง้แต่วนัที ่24 กนัยายน 2551 – 2 ธนัวาคม 2551 
แถลงนโยบาย วนัองัคารที ่7 ตุลาคม 2551 
 
 

นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 “ส่งเสริมการมีงานทําของผู้สูงอายุและคนพิการใน
หลากหลายแนวทาง อาท ิการทํางานแบบบางเวลา การทํางาน
ชัว่คราว  การทํ า งานแบบสัญญาระยะสัน้  รวมทั ้งการ 
ขยายโอกาสการทํางานของผู้สูงอายุท่ีมีความชํานาญ
เฉพาะด้าน” (ขอ้ 3.2.4) 
 “ส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ้าน รวมถึงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่าง ๆ 
ควบคู่กบัการส่งเสริมตลาดนักท่องเท่ียวคณุภาพทัง้ที่เป็น
ชาวไทยและชาวต่าง ประเทศ เช่น กลุ่มครอบครวั กลุ่มผู้สูงอาย ุ
กลุ่มดูแลรกัษาสุขภาพ กลุ่มท่องเที่ยวศรทัธา กลุ่มประชุมและ
แสดงสนิค้า กลุ่มที่มคีวามสนใจด้านระบบนิเวศ การผจญภยั 
และกลุ่มสนใจวฒันธรรมท้องถิ่นและแหล่งประวตัิศาสตร์และ
โบราณสถาน เป็นต้น ทัง้น้ี โดยคํานึงถงึการมสี่วนร่วมในการ
พฒันาอยา่งยัง่ยนืของชุมชนในแต่ละทอ้งถิน่” (ขอ้ 4.2.3.2) 

 นโยบายด้านสาธารณสขุ 
 “ เพิ่มแรงจู ง ใจ เพื่ อสนับสนุนและขยายบทบาท
อาสาสมคัรสาธารณสุขให้เป็นกําลงัสําคญัของชุมชนใน
การดแูลเดก็ ผูส้งูอาย ุคนพกิาร การดแูลผูป้่วยในโรงพยาบาล 
และการเฝ้าระวงัโรคในชุมชน ตลอดจนการสง่เสรมิสขุภาพของ
คนในชุมชนเพื่อลดภาระค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาล รวมทัง้
เชื่อมโยงการดําเนินงานร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
(ขอ้ 3.3.4) 

 นโยบายด้านความมัน่คงของชีวิต 
 “สนับสนุนให้ชุมชนมบีทบาทในการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความมัน่คงของ
ชุมชน โดยเชื่อมประสานกับบทบาทองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการสงเคราะห์ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร ้
รวมทัง้จดักจิกรรมทีค่รอบครวัมสีว่นรว่ม เช่น กจิกรรมดา้นกฬีา
และนนัทนาการ กจิกรรมทาํนุบาํรงุศาสนา เป็นตน้” (ขอ้ 3.5.2) 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

คณะรฐัมนตรี นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัผูส้งูอาย ุ

คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 58 
นายสมชาย วงคส์วสัด์ิ เป็นนายกรฐัมนตรี 
(ต่อ) 

นโยบายด้านสงัคม 
 “สร้างหลกัประกนัความมัน่คงและศกัด์ิศรีของความ
เป็นมนุษยใ์ห้เดก็ สตร ีผู้สูงอายุ คนพกิาร และผู้ด้อยโอกาส 
โดยจะขจัดขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป ขจดัการเลือก
ปฏิบตัิและการละเมิดสิทธิเด็ก สตรี และคนพิการ ในทุกรูป
แบบอย่างเด็ดขาด ส่งเสริมความรู้และอาชีพให้สตรี และคน
พกิารให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทัง้เสรมิสร้างสวสัดิการ
ทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาสอย่าง
เหมาะสม” (ขอ้ 3.5.3) 
 “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ยึด
หลกัการใหผู้ส้งูอายุเป็นทรพัยากรที่มคีุณค่าในระบบเศรษฐกจิ
และสงัคมของ ประเทศ โดยสร้างหลกัประกนัด้านรายได้และ
ระบบการออมในช่วงวยัทํางานที่เพยีงพอสําหรบัช่วงวยัชรา 
สรา้งพฤตกิรรมสุขภาพที่เหมาะสมกบัช่วงวยั และส่งเสรมิการ
ใชป้ระสบการณ์และภูมปิญัญาของผูส้งูอายุในกระบวนการพฒันา 
ประเทศโดยระบบคลงัสมอง รวมทัง้ขยายการให้เบี้ยยงัชพีให้
ครอบคลุมคนชราทีไ่มม่รีายไดอ้ยา่งทัว่ถงึ” (ขอ้ 3.5.4) 

คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 59 
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เป็นนายกรฐัมนตรี 
ตัง้แต่วนัที ่20 ธนัวาคม 2551 – 9 สงิหาคม 2554 
แถลงนโยบาย วนัองัคารที ่30 ธนัวาคม 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 “สร้างหลกัประกนัด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้
ไม่เพียงพอแก่การยงัชีพ หรอืไม่สามารถประกอบอาชพีเลีย้ง
ตวัเองได ้โดยจดัสรรเบีย้ยงัชพีแก่ผูส้งูอายุทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไปที่
แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับการ
สงเคราะห ์รวมทัง้ขยายเพดานให้กู้ยืมจากกองทุนผู้สงูอายุ
เป็น 30,000 บาทต่อราย” (ขอ้ 1.2.4) 
 “ส่งเสริมการมีงานทําของผู้สูงอายุและคนพกิาร โดย
การกําหนดให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย  เหมาะสมตาม
ความสามารถของผู้สูงอายุและคนพิการ อาทิ การทํางาน
แบบบางเวลา การทํางานชัว่คราว การทํางานแบบสญัญาระยะ
สัน้ รวมทัง้การขยายโอกาสการทํางานของผู้สูงอายุที่มคีวาม
ชาํนาญเฉพาะดา้น” (ขอ้ 3.2.7) 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

คณะรฐัมนตรี นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัผูส้งูอาย ุ

คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 59 
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เป็นนายกรฐัมนตรี 
(ต่อ) 

นโยบายด้านสาธารณสขุ 
 “ส่งเสริมบทบาทอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน 
(อสม.) ทัว่ประเทศให้ปฏิบติังานเชิงรุก ในการส่งเสริม
สขุภาพในท้องถ่ินและชุมชน การดแูลเดก็ ผู้สงูอาย ุคนพกิาร 
การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล และการเฝ้าระวงัโรคในชุมชน 
โดยจดัใหม้สีวสัดกิารค่าตอบแทนใหแ้ก่ อสม.เพื่อสรา้งแรงจงูใจ
หนุนเสรมิให้ปฏิบตัิงานได้อย่างคล่องตวัและมปีระสทิธิภาพ” 
(ขอ้ 1.2.10) 

 นโยบายด้านสวสัดิการสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
 “สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคมในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ โดยเน้นบทบาทของสถาบนัทางสงัคม ชุมชน และ
เป็นเครอืขา่ยในการคุ้มครองทางสงัคมและการจดัสวสัดิการ
สังคมสําหรับผู้สูงอายุ รวมทัง้ส่งเสริมการนําศักยภาพ
ผู้สูงอายุมาใช้ในการพฒันาประเทศ การถ่ายทอดความรู้ 
ภูมิปัญญาสู่สงัคม ส่งเสริมการออม และสร้างระบบประกัน 
ชราภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วยัสูงอายุอย่างมัน่คง”  
(ขอ้ 3.5.4) 

คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 60 
นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร เป็นนายกรฐัมนตรี 
ตัง้แต่วนัที ่9 สงิหาคม 2554 – ปจัจุบนั 
แถลงนโยบาย วนัองัคารที ่23 สงิหาคม 2554 

นโยบายด้านสภาพแวดล้อมและส่ิงอาํนวยความสะดวก 
 “ส่ง เสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุน 
การท่องเที่ยวและเร่งรดัการปรบัปรุงมาตรฐานในเร่ือง 
ส่ิงอํานวยความสะดวกความปลอดภัย และสุขอนามัย  
โดยคํานึงถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวของผู้พิการและ
ผูส้งูอาย”ุ (ขอ้ 3.3.3 (1.1)) 
 “เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก
สาธารณะต่างๆ สําหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ“  
(ขอ้ 4.5.5) 
 “สร้างความพร้อมในการเป็นสงัคมผู้สูงอายุ พฒันา
บริการสุขภาพอนามัย  ให้การสงเคราะห์ จัดการศึกษา  
จดัสวสัดิการ รวมถึงหาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร 
หรือทุพพลภาพ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นพลัง
ขบัเคล่ือนสงัคมภายใต้หลกัคิดท่ีว่า ผู้สงูอายเุป็นบุคคลท่ีมี
ประสบการณ์สูง สมควรให้มามีส่วนร่วมในการพฒันา
บ้านเมือง” (ขอ้ 4.5.5) 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

คณะรฐัมนตรี นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัผูส้งูอาย ุ

คณะรฐัมนตรี คณะท่ี 60 
นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร เป็นนายกรฐัมนตรี 
(ต่อ) 

นโยบายด้านการสร้างหลกัประกนัทางเศรษฐกิจ 
 “จดัให้มีเบี้ยยงัชีพรายเดือนแบบขัน้บนัไดสําหรบั
ผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มอีายุ 60-69 ปี จะได้รบั 600 บาท อายุ 70-
79 ปี จะไดร้บั 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะไดร้บั 800 บาท และ
อาย ุ90 ปีขึน้ไป จะไดร้บั 1,000 บาท” (ขอ้ 1.8.3) 

 นโยบายด้านสาธารณสขุ 
 “พฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนตัง้แต่ในช่วงตัง้ครรภ ์
วยัเด็ก วยัเจริญพนัธุ์ วยับรรลุนิติภาวะ วยัชรา และผู้พิการ 
สนับสนุนโครงการส่งเสรมิเชาว์ปญัญาของเด็ก และให้ความ
ชว่ยเหลอื แนะนํา ฝึกอบรม ผูป้ฏบิตังิานศนูยพ์ฒันาเดก็ก่อนวยั
เรยีน สนับสนุนโครงการพฒันาศูนย์ส่งเสรมิสุขภาพสตรเีพื่อ
ดแูลสขุภาพของสตรแีละเดก็อยา่งบรูณาการทัว่ประเทศ รวมทัง้
เผยแพรใ่หค้วามรูแ้ละดแูลป้องกนัการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่และการ
ตัง้ครรภ์ที่ไม่พงึประสงค์ และลดความรุนแรงต่อเด็กและสตร ี
สนับสนุนโครงการจดัตัง้ศนูยส่์งเสริมคณุภาพชีวิตผู้สงูอายุ
และผู้พกิารเพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้พกิารให้มคีุณภาพชวีติที่ด ี
โดยให้ได้เข้าถึงการบริการอย่างมีศกัด์ิศรี มีคณุภาพ และ
เป็นธรรม รวมทัง้ให้มีระบบการฟ้ืนฟสูขุภาพในชุมชน จดัการ
ประชาสมัพนัธ์เชงิรุกเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่านส่ือ
แขนงต่างๆ อย่างเป็นระบบ” (ขอ้ 4.3.5) 
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2.2 การพฒันาการของประเดน็ด้านผูส้งูอายแุละสงัคมสงูวยัในแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ 

2.2.1 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540 - พ.ศ.2544)  

เน้น “คน” เป็นศูนยก์ลางของการพฒันา โดยกําหนดยุทธศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนินการ
พฒันาผูส้งูอาย ุประกอบดว้ย  

1) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาศกัยภาพของคนไทยกําหนดใหม้กีารพฒันาสุขภาพอนามยัของผูส้งูอาย ุ
ด้วยการสนับสนุนการรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ครอบครวัมคีวามรู้ความเขา้ใจและ
สามารถดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและให้ได้ร ับบริการด้านฟ้ืนฟูสุขภาพ การพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสขุดว้ยการฝึกอบรมบุคลากรในสาขาทีม่คีวามขาดแคลนตามประเดน็ทา้ทายใหม่ๆ  รวมถงึดา้น
การดูแลผูสู้งอายุทีป่่วยเรือ้รงั นอกจากน้ียงัเน้นการพฒันากลุ่มผูสู้งอายุทีย่ากจนไม่มผีูเ้ลี้ยงดู ใหไ้ดร้บั
เบี้ยยงัชีพ บริการด้านสุขภาพแบบให้เปล่า ลดหย่อนค่าโดยสารให้มากขึ้นและทัว่ถึง ส่งเสริมให้
ครอบครวัตระหนักถึงความสําคญัและดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ และสนับสนุนให้สถานพยาบาลเอกชน 
องคก์รภาคเอกชน องคก์รศาสนา และชุมชน เขา้มามสี่วนร่วมในการช่วยเหลอืดูแลผูสู้งอายุ พรอ้มทัง้
สง่เสรมิใหม้อีงคก์รหลกัทาํหน้าทีร่บัผดิชอบงานดา้นผูส้งูอายอุยา่งเป็นเอกภาพ 

2) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสภาพแวดลอ้มของสงัคมกําหนดใหม้กีารนําความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณ์ของผูสู้งอายุมาใช้เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหค้รอบครวั ชุมชนและสงัคม สนับสนุนการ
รวมกลุ่มของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิง่การรวมตวัของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้สูงอายุ นอกจากน้ียงั
กําหนดให้มกีารจดัและพฒันาระบบสวสัดิการสงัคมที่มคีุณภาพอย่างกว้างขวางและทัว่ถึง ด้วยการ
สง่เสรมิบทบาทของครอบครวัและชุมชนในการจดัสวสัดกิารชุมชนในการดแูลผูส้งูอาย ุ

2.2.2 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.2545 - พ.ศ.2549) 

เน้นการวางรากฐานการพฒันาอย่างมีคุณภาพและยัง่ยืนด้วยการผนวกแนวพระราชดําริ
เศรษฐกจิพอเพยีงเขา้กบัคน ศูนย์กลางของการพฒันาใหค้วามสําคญักบัการพฒันาคุณภาพคนทัง้ใน
ดา้นสุขภาพ การศกึษาเรยีนรูต่้อเน่ืองตลอดชวีติ และการคุม้ครองทางสงัคมดว้ยการเพิม่ประสทิธภิาพ
กองทุนประกนัชราภาพเพือ่เตรยีมรองรบัสงัคมสงูวยั  
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2.2.3 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) 

เน้นการเตรยีมความพรอ้มของคนและระบบใหส้ามารถปรบัตวัพรอ้มรบักบัการเปลีย่นแปลงใน
อนาคตและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการกําหนด
ยทุธศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้งูอาย ุไดแ้ก่ 

1) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพคนและสงัคมไทยสู่สงัคมภูมปิญัญาและการเรยีนรู ้ดว้ยการ
สนบัสนุนใหค้นรุน่ใหมไ่ดแ้ลกเปลีย่นภูมปิญัญาทอ้งถิน่และประสบการณ์กบัผูส้งูอายุผา่นศูนยก์ารเรยีนรู้
ในชุมชน  การสนับสนุนใหผู้สู้งอายุสามารถเขา้ถงึบรกิารสงัคมต่างๆ อย่างทัว่ถงึ ตลอดจนการพฒันา
ศกัยภาพในการประกอบอาชพี การเสรมิสรา้งสขุภาพ และการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  

2) ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนและสงัคมใหเ้ป็นรากฐานทีม่ ัน่คงของประเทศ
โดยการเตรยีมความพร้อมและยกระดบัการพฒันาคุณภาพบรกิาร การส่งเสรมิให้ชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการจดับริการทางสงัคมขัน้พื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคลอ้งกบัความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวยั เช่น การจดับรกิารดูแลผูส้งูอายุโดยชุมชน การ
ดแูลสทิธมินุษยชน และการใหค้วามชว่ยเหลอืผูส้งูอายทุีถู่กทอดทิง้ 

3) ยุทธศาสตร์การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดุลและยัง่ยนื  โดยการส่งเสรมิการออมเพื่อ
สรา้งหลกัประกนัในชวีติใหป้ระชาชน ดว้ยการพฒันาระบบการออมต่างๆ เชน่ พฒันากองทุนการออมให้
เป็นระบบการออมเพื่อยามชราภาพสําหรบัแรงงานนอกระบบ เพื่อใหค้รอบคลุมกําลงัแรงงานทุกกลุ่ม
อยา่งทัว่ถงึ และขยายโครงขา่ยการใหบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อสรา้งโอกาสใหป้ระชาชนโดยเฉพาะผูส้งูอายุสามารถเรยีนรูแ้ละเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารความรูไ้ดอ้ย่าง
กวา้งขวาง 
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2.3 แผนผูส้งูอายแุห่งชาติ 

จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางประชากร และการตระหนักถึงประเด็นท้าทายต่างๆ ที่จะ
ตามมาจากสงัคมสงูวยั  ทําใหป้ระเทศไทยมกีารกําหนดแผนผูส้งูอายุแห่งชาต ิในรปูแบบแผนระยะยาว
มาแลว้ 2 ฉบบั ดงัน้ี  

2.3.1 แผนผูส้งูอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2525-2544)* 

 ภายหลงัจากการตัง้คณะกรรมการผูส้งูอายแุหง่ชาตใินปี พ.ศ.2525 ซึง่เป็นคณะกรรมการเฉพาะ
กจิ มรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน จงึไดม้กีารคดิจดัทาํแผนระยะยาวสาํหรบัผูส้งูอายุ
ขึน้เป็นสว่นหน่ึงของผลสบืเน่ืองจากการประชุมสมชัชาโลกว่าดว้ยผูส้งูอายุ ครัง้ที ่1 ณ กรุงเวยีนนา ในปี 
พ.ศ.2525 และเพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรไทย และการ
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ทางเศรษฐกจิ และสงัคมอนัสง่ผลกระทบต่อคุณภาพชวีติของผูส้งูอาย ุ

 แผนระยะยาวสําหรบัผูสู้งอายุแห่งชาต ิพ.ศ. 2525-2544 หรอืแผนผูสู้งอายุแห่งชาติฉบบัที่ 1 
นัน้ มแีนวคดิพืน้ฐานว่า ผูสู้งอายุเป็นผูท้ี่เคยทําประโยชน์ หรอืเป็นผูใ้หก้บัสงัคมในช่วงชวีติที่ผ่านมา 
เมื่อเป็นผู้สูงอายุจึงควรได้ร ับการตอบแทนจากสังคม นอกจากน้ีผู้สูงอายุยังมีพลังปญัญา และ
ประสบการณ์ที่ยงัสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อสงัคมได้ และคุณภาพชวีติในวยัสูงอายุขึน้อยู่กบัการ
เตรยีมตวัอนัต่อเน่ืองตัง้แต่วยัเดก็ 

 แผนผูสู้งอายุแห่งชาตฉิบบัแรกน้ี จงึเน้นกําหนดนโยบาย และมาตรการเพื่อป้องกนัและแก้ไข
ปญัหาของผูสู้งอายุในมติต่ิางๆ ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นการศกึษา ดา้นความมัน่คงของรายได ้
ภาวะการทาํงาน ดา้นสงัคมวฒันธรรม ดา้นสวสัดกิารสงัคม โดยมกีารกําหนดตวับ่งชีข้ ัน้ตน้ไว ้แต่มไิดม้ี
การกาํหนดเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชี ้และมไิดก้าํหนดใหม้กีารตดิตามประเมนิผล 

2.3.2 แผนผูส้งูอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2545-2564)** 

 แผนผูส้งูอายแุหง่ชาต ิฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2545-2564) เป็นแผนระยะยาวทีต่่อเน่ืองมาจากแผนแรก 
แต่มีการปรบัเปลี่ยนแนวคิด จากการมองงานผู้สูงอายุแยกในแต่ละด้าน มาเป็นองค์รวม กล่าวคือ
พจิารณาว่างานทุกด้านที่กําหนดไว้ในแผนฉบบัแรกมผีลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และมผีลต่อ
ยทุธศาสตรแ์ต่ละยทุธศาสตร ์ไมอ่าจแยกสว่นจากกนัได ้

 วสิยัทศัน์ของแผนผูสู้งอายุแห่งชาติ ฉบบัที่ 2 คอื “ผูสู้งวยัเป็นหลกัชยัของสงัคม” โดยเน้นให้
ผูส้งูอายุมชีวีติอย่างมคีุณค่า มศีกัดิศ์ร ีมคีุณภาพชวีติทีด่ ีสามารถพึง่ตนเองไดน้านทีสุ่ด และสามารถมี
สว่นรว่มในการพฒันาสงัคม แผนผูส้งูอายุแห่งชาต ิฉบบัที ่2 ใหค้วามสาํคญักบัผูส้งูอายุ และการเตรยีม
ตวัของผูท้ีจ่ะเป็นผูส้งูอายใุนอนาคตดว้ย แผนน้ีประกอบไปดว้ย 5 ยทุธศาสตร ์ไดแ้ก่ 
 

 
   

ท่ีมา:  *คณะอนุกรรมการการศกึษาวจิยัและวางแผนระยะยาวเกีย่วกบัผูส้งูอาย ุใน คณะกรรมการผูส้งูอายแุหง่ชาต.ิ 
2525. แผนระยะยาวสาํหรบัผูส้งูอายแุหง่ชาต ิพ.ศ. 2525–2544. 
**คณะกรรมการสง่เสรมิและประสานงานผูส้งูอายแุหง่ชาต ิสาํนกันายกรฐัมนตร.ี 2545. แผนผูส้งูอายแุหง่ชาต ิ
ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2545 – 2564). 
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 1) ยทุธศาสตรด์า้นการเตรยีมความพรอ้มของประชากรเพือ่วยัสงูอายทุีม่คีุณภาพ 
 2) ยทุธศาสตรด์า้นการสง่เสรมิผูส้งูอาย ุ
 3) ยทุธศาสตรด์า้นระบบคุม้ครองทางสงัคมสาํหรบัผูส้งูอาย ุ
 4) ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการเพื่อการพฒันางานดา้นผูส้งูอายุระดบัชาต ิและการพฒันา
บุคลากรดา้นผูส้งูอาย ุ
 5) ยุทธศาสตรด์า้นการประมวลและพฒันาองคค์วามรูด้า้นผูส้งูอายุ และการตดิตามประเมนิผล
การดาํเนินการตามแผนผูส้งูอายแุหง่ชาต ิ

 โดยยุทธศาสตร์แรกเกี่ยวข้องกบัผู้ที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3 เป็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4 และ 5 เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ  
การรวบรวมขอ้มลูดา้นผูส้งูอาย ุรวมทัง้การตดิตามประเมนิผลแผน 

 ความแตกต่างที่สําคัญจากแผนแรกคือ แผนผู้สูงอายุฉบับที่ 2 มีการวางยุทธศาสตร์ตาม
ประชากรเป้าหมาย ไดแ้ก่ ประชากรวยัเดก็ วยัแรงงาน หรอืผูท้ีจ่ะเป็นผูส้งูอายุในอนาคต ผูส้งูอายุทีย่งั
พึง่ตนเองได้ ผูสู้งอายุที่ต้องพึ่งคนอื่น กลุ่มผูก้ําหนดนโยบาย ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตัิงานด้านผูสู้งอาย ุ
ทัง้ในระดบัชาต ิและในระดบัทอ้งถิน่ 

 จุดแตกต่างที่สําคญัอกีประการหน่ึง คอื แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบบัที่ 2 เน้นการนําแผนไป
ปฏบิตั ิโดยมุ่งใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งแปลงแผนผูสู้งอายุแห่งชาติ ไปใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏบิตักิารในหน่วยงานของตน แผนผูส้งูอายแุหง่ชาต ิฉบบัที ่2 จงึไดก้าํหนดมาตรการ ตวัชีว้ดั และ
เป้าหมายไว ้รวมทัง้กาํหนดใหม้กีารตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนดงักล่าวดว้ย 

 ในช่วงปี พ.ศ.2550 – พ.ศ.2551 คณะกรรมการผูสู้งอายุแห่งชาติได้กําหนดใหม้กีารติดตาม
ประเมนิผลการดําเนินการตามแผนในช่วง 5 ปีแรก โดยความร่วมมอืระหว่างสํานักส่งเสรมิพทิกัษ์
ผูสู้งอายุ และวทิยาลยัประชากรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พบว่าการดําเนินงานมคีวามสําเรจ็ 
ในระดบัหน่ึง แต่ยงัตอ้งมกีารปรบัปรงุ และควรมกีารปรบัแผนใหเ้หมาะกบับรบิททีเ่ปลีย่นไปดว้ย 

 ในปี พ.ศ.2552 คณะรฐัมนตรไีดอ้นุมตัใิหใ้ชแ้ผนผูส้งูอายุแห่งชาต ิฉบบัที ่2 ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่1 
ปี พ.ศ.2552* ซึ่งมกีารปรบัแผนโดยอาศยัข้อมูลจากการประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนในช่วง 
ปี พ.ศ.2545 - พ.ศ.2549 การระดมความคดิจากผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้ง ทัง้ผูก้ําหนดนโยบาย ผูป้ฏบิตังิาน 
และผูส้งูอาย ุรวมทัง้วเิคราะหส์ถานการณ์ทางประชากร เศรษฐกจิและสงัคม และการเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปอยา่งรวดเรว็ 

 แผนฉบับปรับปรุง น้ี  ยังคงวิสัยทัศน์เดิมของแผน  แต่มีการปรับแก้ยุทธศาสตร์ให้ม ี
ความครอบคลุม และชดัเจนยิง่ขึน้ และยงัประกอบดว้ย 5 ยทุธศาสตรเ์ชน่เดมิ ไดแ้ก่ 

 
 
  

ท่ีมา: * คณะกรรมการผูส้งูอายแุหง่ชาต ิและกระทรวงการพฒันาสงัคมฯ. 2553. แผนผูส้งูอายแุหง่ชาตฉิบบัที ่2 
(พ.ศ.2545-2564) ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่1 พ.ศ.2552. 
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 1) ยทุธศาสตรด์า้นการเตรยีมความพรอ้มของประชากรเพือ่วยัสงูอายทุีม่คีุณภาพ 
 2) ยทุธศาสตรด์า้นการสง่เสรมิและพฒันาผูส้งูอาย ุ
 3) ยทุธศาสตรด์า้นระบบคุม้ครองทางสงัคมสาํหรบัผูส้งูอาย ุ
 4) ยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการเพื่อการพฒันางานดา้นผูส้งูอายุอย่างบูรณาการระดบัชาต ิ
และการพฒันาบุคลากรดา้นผูส้งูอาย ุ
 5) ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พฒันา และเผยแพร่ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการติดตาม
ประเมนิผลการดาํเนินการตามแผนผูส้งูอายแุหง่ชาต ิ

 มีการปรับปรุงมาตรการ ดัชนีชี้ว ัด และเป้าหมายของดัชนีให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการปรบัดชันีรวม ที่ใช้วดัผลลพัธ์และผลกระทบจากการดําเนินงานตามแผนฯ  
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทัง้ในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมทัง้มีการเพิ่มตัวชี้ว ัด  
ดา้นความสุขของผูส้งูอายุดว้ย ความแตกต่างทีส่าํคญัอกีประการหน่ึงจากแผนผูส้งูอายุ ฉบบัที ่2 (ฉบบัเดมิ) 
คอื มกีารกําหนดหน่วยงานรบัผดิชอบหลกัในแต่ละมาตรการของแผนฯใหช้ดัเจนขึ้น โดยหน่วยงาน 
ที่กําหนดไว้ในลําดบัที่ 1 และ 2 ของแผนฯ จะเป็นหน่วยงานหลักที่รบัผิดชอบ นอกจากน้ีในแผน 
ฉบบัปรบัปรงุ ยงัเน้นการเขา้มามสีว่นรว่มขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 แมว้่าจะมกีารกําหนดนโยบายและแผนผู้สูงอายุระดบัชาติแล้ว แต่การนําไปสู่การปฏิบตัิและ 
การต่อยอดเพื่อพฒันาเป็นระบบนัน้ จะเป็นไปได้มากน้อยเพยีงใด หรอืประสบความสําเรจ็มากน้อย 
แคไ่หนขึน้อยูก่บัความสนใจของผูนํ้ารฐับาลแต่ละชุดดว้ย  ทีผ่า่นมารฐับาลสว่นใหญ่ไมไ่ดจ้ดัความสาํคญั
ของผู้สูงอายุไว้ในลําดับต้น บางรัฐบาลเท่านัน้ที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษ เช่น เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นประจํา และผลักดนัให้นโยบายไปสู่การปฏิบัติและการพฒันา 
เชงิระบบ 

นอกจากขึน้กบัผูนํ้าแลว้ ความกา้วหน้าของงานผูสู้งอายุยงัขึน้กบัความสนใจและศกัยภาพของ
หน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบงานดา้นผูส้งูอายุดว้ย  หน่วยงานทีม่กีารดําเนินงานอย่างเขม้แขง็ มกีารนํา
แนวนโยบายไปกําหนดเป็นนโยบายและแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน มีแนวโน้มที่จะพัฒนา
แนวนโยบายไปสูก่ารดาํเนินงานและการพฒันาระบบไดด้กีวา่  
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สําหรบัแผนและการดําเนินงานดา้นผูสู้งอายุทีส่ําคญัๆ ในช่วงทีผ่่านมาพอสรุปไดด้งัปรากฏใน
ตารางที ่2.2 

ตารางท่ี 2.2 พฒันาการแผนและการดาํเนินงานดา้นผูส้งูอายทุีส่าํคญั 

ปี พ.ศ. 
(ค.ศ.) 

แผน และการดาํเนินงาน 

2525 
(1982) 

 การประชุมสมชัชาโลกว่าด้วยผู้สงูอาย ุครัง้ท่ี 1 (World Assembly on Aging (WAA I) ณ กรุงเวยีนนา 
ประเทศออสเตรยี (26 กรกฎาคม - 6 สงิหาคม 2525) 119 ประเทศเขา้รว่ม รวมทัง้ประเทศไทยมนีายแพทย์
บรรลุ ศริพิานิช เป็นหวัหน้าคณะผูแ้ทนประเทศไทย 

  กําหนดแผนปฏิบติัการนานาชาติว่าด้วยผู้สงูอาย ุ(International-Plan of Aging) เป็นแนวทางใหแ้ต่ละ
ประเทศนําไปประยกุตใ์ชใ้นประเทศของตน 

  ประเทศไทยไดด้าํเนินงานทีส่อดคลอ้งกบัแผนดงักลา่ว ดงัน้ี 
-  คณะรฐัมนตรมีมีติแต่งตัง้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ มรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย เป็น
ประธาน กรมประชาสงเคราะห ์เป็นเลขานุการ 

-  มกีารจดัทําแผนระยะยาวผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (2525 - 2544) ประกอบดว้ย 5 มาตรการหลกั 
(สุขภาพอนามยั ดา้นการศกึษา ดา้นความมัน่คงทางรายไดแ้ละการทํางาน สงัคมวฒันธรรม และดา้น
สวสัดกิาร) 

-  คณะรฐัมนตรมีมีตเิมื่อวนัที่ 14 ธนัวาคม 2525 ประกาศให้วนัที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวนัผู้สูงอายุ
แห่งชาติมกีารจดักจิกรรมทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูภิาค (ครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่13 เมษายน 2526) 

- มดีอกลาํดวนเป็นสญัลกัษณ์ของผูส้งูอายไุทย 
- กระทรวงมหาดไทยมนีโยบายใหม้กีารจดัตัง้ชมรมผูส้งูอายขุ ึน้อยา่งน้อยจงัหวดัละ 1 ชมรม 

2532 
(1989) 

 ชมรมผูส้งูอายุและสมาคมผูส้งูอายุต่างๆ ทัว่ประเทศ ร่วมกนัจดัตัง้สมาคมสภาผูส้งูอายุแห่งประเทศไทย เพื่อ
เป็นศูนย์กลางประสานงานชมรมผู้สูงอายุทัว่ประเทศ และเป็นองค์กรตวัแทนชมรมผู้สูงอายุทัว่ประเทศ ในปี 
2534 ไดร้บัพระมหากรุณาธคิุณโปรดเกลา้ฯ จากสมเดจ็พระบรมราชชนนีใหร้บัสมาคมสภาผูส้งูอายุไวใ้นพระ
ราชปูถมัภ ์(ศ.จาํรสั ฉายะพงศ ์เป็นประธานสภาฯ คนแรก) 

2535 
(1992) 

 ในการประชุมสามญั ครัง้ที ่45 ขององคก์ารสหประชาชาต ิมมีตใิหป้ระกาศใหว้นัที ่1 ตุลาคมของทุกปี เป็นวนั
ผูส้งูอายุสากล (International Day of Older Persons) และตกลงตดัสนิใจเลอืกปี ค.ศ.1999 เป็นปีผูส้งูอายุโลก 
(International Year of Older Persons) 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 

ปี พ.ศ. 
(ค.ศ.) 

แผน และการดาํเนินงาน 

2535 
(1992) 
(ต่อ) 

 คณะรฐัมนตรมีมีติเห็นชอบ (3 มนีาคม 2535) “นโยบายและมาตรการสําหรบัผู้สูงอายุระยะยาว  
(พ.ศ. 2535 – 2554)” และเห็นชอบให้นําหลกัการโครงการ มาตรการผู้สูงอายุ บรรจุในแผนพฒันาเศรษฐกิจ 
และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่7 ภายใตน้โยบายและมาตรการหลกัเพื่อช่วยผูส้งูอายุ มกีารดาํเนินงานดา้นต่างๆ 
ดงัน้ี 

- จดัตัง้กองทุนส่งเสรมิสวสัดกิารผู้สูงอายุในชุมชน (โครงการเบี้ยยงัชีพ) เพื่อช่วยเหลอืผู้สูงอายุที่มี
ฐานะยากจน ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะ เริม่ดําเนินการในปี 2536 จ่ายให้ผู้สูงอายุคนละ 200 บาท
ตลอดชวีติ (ในปีแรกมผีูส้งูอายุไดร้บัเบีย้ยงัชพี 20,000 คน) กรมประชาสงเคราะห์เป็นองคก์รหลกัใน
การดาํเนินงาน 

- กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ด้านการรักษาพยาบาล  
พ.ศ. 2535 ให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถแสดงความจํานงขอทําบัตรประจําตัวด้านการ
รกัษาพยาบาล เพื่อให้มสีทิธิรบัการรกัษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในสถานพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสขุ และของกรงุเทพมหานคร ทีร่ะบุไว ้

- กระทรวงสาธารณสขุ มกีารจดัตัง้สถาบนัเวชศาสตรผ์ูส้งูอาย ุขึน้ในกรมการแพทย ์
  รัฐบาลจัดตัง้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยโอนภารกิจบางส่วนจากกรมแรงงาน  

กรมประชาสงเคราะห ์กระทรวงมหาดไทย 
2536 
(1993) 

 กระทรวงสาธารณสุข จดัตัง้ศูนยส์มเดจ็พระสงัฆราชญาณสงัวร อําเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ีเพื่อ
ผูส้งูอายุเป็นสถานบรกิารผูส้งูอายุต้นแบบ เป็นหน่วยศกึษาและใหบ้รกิารทีเ่น้นดา้นการป้องกนัและสง่เสรมิ
สขุภาพ 

2539 
(1996) 

 มีการจดัตัง้สมาคมพฤฒาวิทยา และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย (ศ.แพทย์หญิงท่านผู้หญิงศรีจิตรา 
บุนนาค เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก) 

2540 
(1997) 

 ประกาศใชร้ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 (มมีาตราที่เกี่ยวขอ้งกบัผูส้งูอายุอยู่ 2 มาตรา 
คอื มาตรา 54 และมาตรา 80 วรรค 2) 

2541 
(1998) 

 พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม ซึง่ประกาศใชเ้มื่อวนัที ่2 กนัยายน 2533 ไดข้ยายขอบเขตการประกนักรณี
ชราภาพ โดยผูป้ระกนัตนตอ้งสง่เงนิสมทบตามเกณฑท์ีก่าํหนด 

2542 
(1999) 

 สหประชาชาติ ประกาศให้ปี 1999 เป็นปีผู้สูงอายุสากล ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ได้จดั
กิจกรรมตลอดทัง้ปี ประกอบด้วย กิจกรรมทางด้านวชิาการ ด้านบริการ และด้านการประชาสมัพนัธ์ มี
นายกรฐัมนตรเีป็นประธานจดังาน มกีรมประชาสงเคราะหเ์ป็นแกนหลกัของประเทศ (National Focal Point) 

  ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมายุครบ 72 พรรษา และเป็นปีที่องค์การ
สหประชาชาติประกาศให้เป็นปีผู้สูงอายุสากล รฐั องค์กรเอกชน ประชาชน ได้ร่วมกนัจดัทํา ปฏิญญา
ผู้สูงอายุไทย เพื่อเป็นพนัธกรณี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มคีุณภาพชีวติที่ดี ได้รบัการคุ้มครองพทิกัษ์สทิธิ มี
สาระสาํคญั 9 ประการ (นพ. บรรลุ ศริพิานิช ประธานการจดัทํา) โดยมพีรรคการเมอืง 8 พรรค ร่วมลงนาม
ในปฏญิญาผูส้งูอายไุทย นายชวน หลกีภยั นายกรฐัมนตรลีงนามเมือ่วนัที ่ 25 มนีาคม 2542 

  มีประกาศสํานักนายกรฐัมนตรีเรื่อง การจดัตัง้คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุ
แห่งชาติ (กสผ.) ขึน้ในสาํนกัปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรมีนีายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 

ปี พ.ศ. 
(ค.ศ.) 

แผน และการดาํเนินงาน 

2544 
(2001) 

 นโยบายหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรกัษาทุกโรค) จุดเปลี่ยนสําคญัที่ทําให้ประชาชน
สามารถเขา้ถงึบรกิารสขุภาพ 

  พระราชบญัญตักิําหนดแผนและขัน้ตอน การกระจายอํานาจใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 มี
การถ่ายโอนภารกิจ สถานสงเคราะหค์นชรา และโครงการเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายขุองกรมประชาสงเคราะห ์
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นภารกิจด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1 ใน 6 ด้านของภารกิจที่
กาํหนดใหถ่้ายโอน 

2545 
(2002) 

 มกีารจดัทาํแผนผู้สงูอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) แผนดงักล่าวเป็นแผนทีพ่ฒันาขึน้โดย  
คนไทย ซึ่งต่างจากแผนฉบบัแรกที่ได้รบัอิทธิพลจากต่างประเทศค่อนข้างมาก  แผนน้ีดําเนินการด้วย
คณะทํางานร่างแผน โดยใช้ขอ้มูลจากการวจิยัประกอบเพื่อให้เป็นแผนที่เหมาะกบับรบิทของประเทศไทย 
และใชเ้ป็นกรอบกาํหนดทศิทางการพฒันา และการดาํเนินงานดา้นผูส้งูอายขุองประเทศ 

  สหประชาชาตจิดัใหม้กีารประชุมสมชัชาโลกว่าด้วยผู้สงูอาย ุครัง้ท่ี 2 (The 2rd World Assembly on 
Aging (WAA II) ณ กรุงแมดรคิ ประเทศสเปน ไทยเขา้ร่วมประชุม (9 – 12 เมษายน 2545) ม ี นพ.กระแส  
ชนะวงศ ์รฐัมนตรปีระจําสาํนักนายกรฐัมนตร ีเป็นหวัหน้าคณะผูแ้ทนของประเทศไทย การประชุมดงักล่าว 
ไดม้กีารเหน็ชอบแผนปฏบิตักิารผูส้งูอายรุะหวา่งประเทศปี 2002 (The Madrid International Plan of Action 
on Aging 2002) ทีถ่อืเป็นพนัธกรณีระหวา่งประเทศ ภายใตก้รอบการดาํเนินงานดา้นผูส้งูอายุทีป่ระเทศภาคี
สมาชกิองคก์ารสหประชาชาต ิจะตอ้งใหค้วามร่วมมอื และรว่มกนัผลกัดนัใหม้กีารดําเนินการภายใตพ้นัธกจิ
หลกั 3 ประการ ประกอบดว้ย  

1) ผูส้งูอายกุบัการพฒันา (Older Persons and Development)  
2) การสง่เสรมิสขุภาพและสขุภาวะใหแ้ก่ผูส้งูอาย ุ(Advancing Health and well-being into Old Age)  

  3) การจดัใหม้สีภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อผูส้งูอาย ุ(Ensuring Enabling and Supportive   
Environment) 

  มีการจดัตัง้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (นายอนุรกัษ์ จุรีมาศเป็น
รฐัมนตรวี่าการเป็นคนแรก) โดยโอนภารกิจของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม  
งานของสาํนักปลดัสาํนักนายกรฐัมนตร ี(งานเดก็ เยาวชน และสตร)ี และงานของสาํนักเร่งรดัพฒันาชนบท 
(ร.พ.ช.) บางส่วน และงานของกรมการพฒันาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวกบัเดก็และสตร ีมาอยู่ใน
กระทรวงน้ี 

  มสีาํนักส่งเสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอาย ุ(สทส.) ขึน้ในสาํนักงานสง่เสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษ์เดก็ เยาวชน 
ผูด้อ้ยโอกาส และผูส้งูอาย ุ(สท.) 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 

ปี พ.ศ. 
(ค.ศ.) 

แผน และการดาํเนินงาน 

2546 
(2003) 

 ประกาศใช้พระราชบญัญติัผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (ซึ่งได้มีการจดัทําร่างพระราชบญัญัติมาตัง้แต่ปี  
พ.ศ.2538) ม ี24 มาตรา มผีลใหม้กีารดาํเนินการดงัน้ี 

- มกีารระบุถงึสทิธผิูส้งูอาย ุ13 ประการ 
- มกีารจดัตัง้คณะกรรมการผูส้งูอายแุหง่ชาต ิ(กผส.) ขึน้ตามกฎหมาย มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน 
- มแีผนหลกัในการดําเนินงานดา้นผูส้งูอายุ โดยคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบใหแ้ผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) เป็นแผนหลกัตามกฎหมาย 

- มกีองทนุผูส้งูอาย ุและคณะกรรมการบรหิารกองทุนผูส้งูอาย ุตามทีก่ฎหมายกาํหนด 
2548 – 2549 
(2005 - 2006) 

 กระทรวงสาธารณสขุ ประกาศวาระแห่งชาต ิเรื่อง “เมืองไทยแขง็แรง” (Healthy Thailand) สง่เสรมิใหม้ี
การจดัตัง้ชมรมผูส้งูอายใุนทกุตาํบล รวมทัง้สนบัสนุนใหม้กีารจดักจิกรรมทีห่ลากหลายสาํหรบัผูส้งูอาย ุ

2547 – 2549 
(2004 - 2006) 

 กระทรวงสาธารณสขุ กาํหนด “หน่ึงโรงพยาบาลชมุชน หน่ึงคลินิกผู้สงูอาย”ุ ภายในปี 2549 รวมทัง้ใน
โรงพยาบาลศนูย ์โรงพยาบาลทัว่ไป และโรงพยาบาลชุมชน 

2549 – 2550 
(2006 - 2007) 

 นโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ ตัง้เป้าใหผู้ส้งูอายุ ครึง่หน่ึง (3 ลา้นคน) เป็นสมาชกิชมรมผูส้งูอายุ โดย
มหีน่ึงตาํบลต่อหน่ึงชมรม เพ่ือสร้างเสริมสขุภาพผู้สงูอายุ โดยม ี3 กจิกรรมหลกั คอื การออกกําลงักาย 
การเยีย่มเยยีนสมาชกิ และรว่มสบืสานวฒันธรรมไทย 

2548 – 2550 
(2005 - 2007) 

 โครงการฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา (5 ธนัวาคม 2550) เป้าหมายผู้สูงอายุ 80,000 ราย โดยกระทรวง
สาธารณสขุ 

2549 
(2006) 

 คณะรฐัมนตรมีมีตใิหป้รบัเพ่ิมเงินสงเคราะหเ์พ่ือการยงัชีพ (เบี้ยยงัชีพ) เป็นคนละ 500 บาท ต่อเดอืน 
(12 ธนัวาคม 2549) 

2550 
(2007) 

 ประกาศใชก้ฎหมายรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 กลา่วเรือ่งเกีย่วกบัผูส้งูอายไุว ้4 มาตรา 
 

  มกีารจดัตัง้มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ตามมตขิองที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูส้งูอายุแห่งชาต ิครัง้ที ่2/2549 เมื่อวนัที ่27 กรกฎาคม 2549 วตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้ เพื่อศกึษาวจิยัและ
รวบรวมความรูเ้กี่ยวกบัผู้สูงอายุทัง้ในและต่างประเทศ และส่งเสรมิการพฒันารูปแบบการดําเนินการด้าน
ผู้สูงอายุ สําหรบัใช้ในการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และวทิยาการ
เกีย่วกบัผูส้งูอายแุก่สงัคมโดยรวม 

  คณะกรรมการผู้สงูอายุแห่งชาต ิมกีารสรรหาผู้สูงอายุแห่งชาติ (พระพรหมมงัคลาจารย์ ปญัญานันทะ
ภกิข ุอาย ุ96 ปี ไดร้บัการยกยอ่งเป็นผูส้งูอายแุห่งชาติเป็นคนแรก) 

  มกีารตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนผูส้งูอายแุหง่ชาต ิฉบบัที ่2 (พ.ศ.2545–2564) ในช่วง 
5 ปีแรกของแผน (พ.ศ.2545–2549) 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 

ปี พ.ศ. 
(ค.ศ.) 

แผน และการดาํเนินงาน 

2552 – 2553 
(2009 - 2010) 

 มกีารปรบัแผนผู้สงูอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่2 โดยมกีารนําเสนอ
คณะรฐัมนตรแีละมมีตเิหน็ชอบเมือ่วนัที ่27 เมษายน 2553 

2552 
(2009) 

 ขยายเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุให้เป็นสิทธิของผู้สูงอายุทุกคน (ตามนโยบายรฐับาล) มีผู้รบัเบี้ยยงัชีพ 
5,448,843 คน 

2554 
(2011) 

 ประกาศใชพ้ระราชบญัญติักองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 (กอช.) เมื่อ 11 พ.ค. 54 เพื่อสง่เสรมิ
การออมทรพัย์ของประชาชนที่เป็นสมาชกิ และเพื่อเป็นหลกัประกนัการจ่ายบํานาญ และให้ประโยชน์ตอบ
แทนแก่สมาชกิเมือ่สิน้สมาชกิภาพ 

  ปรบัการรบัเบีย้ยงัชีพเป็นแบบขัน้บนัได (ตามนโยบายรฐับาล) 5 ส.ค. 2554 
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2.4  กฎหมาย 

2.4.1 กฎหมายแม่บท 

1) รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปี พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายแมบ่ททีก่ําหนดสทิธขิอง
ผูส้งูอายไุวอ้ยา่งชดัเจน โดยมบีทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้งูอายดุงัน้ี 

หมวด 5   แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั 

 - มาตรา 54 บุคคลซึ่งมอีายุเกนิหกสบิปีบรบิูรณ์และไม่มรีายไดเ้พยีงพอแก่การยงัชพีมสีทิธิ
ไดร้บัความชว่ยเหลอืจากรฐั ทัง้น้ี ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
 - มาตรา 80 รฐัตอ้งคุม้ครองและพฒันาเดก็และเยาวชน สง่เสรมิความเสมอภาคของหญงิและ
ชาย เสรมิสรา้งและพฒันาความเป็นปึกแผ่นของครอบครวั และความเขม้แขง็ของชุมชน รฐัตอ้ง
สงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พึง่ตนเองได ้

2) รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปีพ.ศ.2550 มบีทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบั 
ผูส้งูอายดุงัน้ี 

หมวด 3   สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
 - มาตรา 40 บุคคลยอ่มมสีทิธใินกระบวนการยตุธิรรม ดงัต่อไปน้ี 
  (6) เดก็ เยาวชน สตร ีผูสู้งอายุ หรอืผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพย่อมมสีทิธไิดร้บัความ
คุ้มครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมและย่อมมีสิทธิได้รบัการปฏิบัติที่
เหมาะสมในคดทีีเ่กีย่วกบัความรนุแรงทางเพศ 
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หมวด 5 แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรฐั 
- มาตรา 53 บุคคลซึ่งมอีายุเกนิหกสบิปีบรบิูรณ์และไม่มรีายไดเ้พยีงพอแก่การยงัชพีมสีทิธิ

ได้รบัสวสัดกิาร สิง่อํานวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะอย่างสมศกัดิศ์รแีละความช่วยเหลอืที่
เหมาะสมจากรฐั 

- มาตรา 80 รฐัต้องดําเนินการตามแนวนโยบายดา้นสงัคม การสาธารณสุข การศกึษา และ
วฒันธรรม ดงัต่อไปน้ี 

 (1) คุม้ครองและพฒันาเดก็และเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลีย้งดูและใหก้ารศกึษา
ปฐมวยั ส่งเสรมิความเสมอภาคของหญิงและชาย เสรมิสร้างและพฒันาความเป็นปึกแผ่นของ
สถาบนัครอบครวัและชุมชน รวมทัง้ต้องสงเคราะห์และจดัสวสัดกิารให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้
พกิารหรอืทุพพลภาพ และผูอ้ยูใ่นสภาวะยากลาํบากใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้และพึง่พาตนเองได ้

- มาตรา 84 รฐัตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นเศรษฐกจิ ดงัต่อไปน้ี 
 …(4) จดัใหม้กีารออมเพื่อการดํารงชพีในยามชราแก่ประชาชนและเจา้หน้าทีข่องรฐั 

อยา่งทัว่ถงึ... 

2.4.2 กฎหมายรองรบันโยบายด้านผูส้งูอาย ุ

1) พระราชบญัญตัผิูส้งูอาย ุพ.ศ.2546  

 พระราชบญัญตัิผูสู้งอายุเป็นกฎหมายเพื่อผูสู้งอายุโดยเฉพาะ ตราขึน้เพื่อรองรบัสทิธขิอง
ผูส้งูอายตุามทีร่ะบุไวใ้นรฐัธรรมนูญ  และเป็นเครื่องมอืทีส่าํคญัประการหน่ึงทีจ่ะช่วยใหม้กีารนํานโยบาย
และแผนดา้นผูส้งูอายไุปปฏบิตัใิหเ้กดิผล 

 พระราชบญัญตัน้ีิตราขึน้ในปีพ.ศ.2546 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2547 และต่อมา
ในปีพ.ศ.2553 ได้มกีารแก้ไขเพิม่เติมเกี่ยวกบัเบี้ยยงัชพี และกระบวนการเบกิจ่ายเงนิเบี้ยยงัชพี
สาระสําคญัของพระราชบญัญตัน้ีิคอื การกําหนดโครงสรา้ง องค์กร อํานาจหน้าที่ในการบรหิารจดัการ
ดา้นผูส้งูอายขุองคณะกรรมการผูส้งูอายแุหง่ชาต ิซึง่มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน และมผีูแ้ทนหน่วยงาน
หลกัด้านผู้สูงอายุและผูท้รงคุณวุฒริ่วมเป็นกรรมการ ในพระราชบญัญตัิยงักําหนดอํานาจหน้าที่ของ
สาํนกัสง่เสรมิและพทิกัษ์ผูส้งูอาย ุใหม้กีารจดัตัง้กองทุนผูส้งูอาย ุตลอดจนใหส้ทิธต่ิางๆ แก่ผูส้งูอาย ุดงัที่
ปรากฏในมาตรา 11 ไดแ้ก่  

    (1) การบรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทีจ่ดัไวโ้ดยใหค้วามสะดวกและรวดเรว็
แก่ผูส้งูอายเุป็นกรณพีเิศษ   

(2) การศกึษา ศาสนา และขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชวีติ  
(3) การประกอบอาชพีหรอืฝึกอาชพีทีเ่หมาะสม  
(4) การพฒันาตนเองและการมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางสงัคมและการรวมกลุ่มใน

ลกัษณะเครอืขา่ยชุมชน  
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(5) การอํานวยความสะดวกและปลอดภยัโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที ่
ยานพาหนะหรอืการบรกิารสาธารณะอื่น  

(6) การชว่ยเหลอืดา้นคา่โดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม   
(7) การยกเวน้คา่เขา้ชมสถานทีข่องรฐั  
(8) การช่วยเหลอืผูส้งูอายุซึง่ไดร้บัอนัตรายจากการถูกทารุณกรรมหรอืถูกแสวงหา

ประโยชน์โดยมชิอบดว้ยกฎหมายหรอืถูกทอดทิง้  
(9) การใหค้ําแนะนํา ปรกึษา ดําเนินการอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งในทางคดหีรอืในทางการ

แกไ้ขปญัหาครอบครวั   
(10) การจดัทีพ่กัอาศยั อาหาร เครือ่งนุ่งหม่ใหต้ามความจาํเป็นอยา่งทัว่ถงึ 
(11) การจ่ายเบีย้ยงัชพีเป็นรายเดอืนอยา่งทัว่ถงึและเป็นธรรม (สทิธใินวงเลบ็ที ่11 น้ี 

แกไ้ขเพิม่เตมิในปี พ.ศ. 2553) 
(12) การจดัการสงเคราะหใ์นการจดัการศพตามประเพณ ี
(พระราชบญัญตัผิูส้งูอาย ุพ.ศ.2546 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิปีพ.ศ.2553) 

 



 

 

บทที่ บทที่ บทที่ 

ดา้นสดา้นสดา้นส

และและและ

 

3 3 3 พฒัพฒัพฒั

สาธารณสาธารณสาธารณ

บรกิารบรกิารบรกิาร

ะสวสัดิะสวสัดิะสวสัดิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ฒนาการฒนาการฒนาการ

ณสขุ เณสขุ เณสขุ เ

รทางสงัรทางสงัรทางสงั

ดิการทาดิการทาดิการทา

รเชิงระรเชิงระรเชิงระ

เศรษฐเศรษฐเศรษฐ

งัคม งัคม งัคม    

างสงัคางสงัคมางสงัค

ะบบ ะบบ ะบบ    

ฐกจิ กจิ ฐกจิ    

มมม   
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บทที่ 

พฒัน

เศรษฐ

 
ได้นําไป
การดาํเนิ
และบรกิ
ทางสงัค
บรกิารส

3.1 ระบ

เน้นการ
เร่งผลิต
อย่างรว
(สํานักน
กลุ่มเป้า
ระดบัสูง
งานดา้น

โรคติดต
โรคระบา
ตามวยัเ
ภายใน 4
ทีเ่ยาวว์ ั
ระบบสขุ

 
 

 อญัชล ี
รองศาสต
จุฬาลงกร

 3 

นาการเชิง

ฐกจิ บรกิ

นโยบายขอ
ปสู่ความตื่น
นินงานในดา้
การสาธารณ
คมของผูสู้งอ
สาธารณะ ระบ

บบการดแูล

ตัง้แต่ช่วงแผ
รขยายสถาน
ตบุคลากรทา
ดเรว็ รวมทั ้
นโยบายและ
าหมายเฉพาะ
ง ทําใหก้ลุ่มป
นอนามยัแมแ่ล

ความสําเรจ็ใ
ต่อ ได้นําไป
าดและโรคติ
พิม่ขึน้เป็นลาํ
4-5 ทศวรรษ
ยัเป็นสงัคมสู
ขภาพเพือ่รอง

 

คตอินุรกัษ์ แล
ตราจารย ์ดร.วร
รณ์มหาวทิยาลั

ระบบ ดา้

การทางสงั

องรัฐบาลที่กํ
ตัวในการหา
นต่างๆ ไดม้ี

ณสุข ระบบบ
ายุและชุมชน
บบหลกัประกั

ลสขุภาพแ

ผนพฒันาการ
บรกิารสาธา
างการแพท
ัง้เน้นการกร
ยุทธศาสตร์
ะของผูร้บับริ
ประชากรวยั
ละเดก็ และง

ในการดําเนิ
ปสู่การเปลี่ย
ดิเชือ้ทีส่ําคญั
าดบั ขณะเดี
ษทีผ่า่นมาสง่ผ
สงูวยั ซึง่สง่ผ
งรบัการเปลีย่

ละสกุลัยา คงสว
รเวศม ์สวุรรณ
ลยั 

า้นสาธาร

งัคม และ

กําหนดไว้ใน
าแนวทางใน
กีารพฒันาขึ้
รกิารด้านสงั
น ระบบบรกิ
กนัทางเศรษฐ

และการสาธ

สาธารณสุขฉ
รณสุขขัน้พืน้
ย์และสาธาร
ระจายบุคลา
์ กระทรวงส
การตามวยั 
เดก็และสตรี
านวางแผนค

นงานดา้นอน
ยนผ่านที่สําค
ญไดล้ดลง ใน
ยวกนัการลด
ผลใหป้ระเทศ
ลใหเ้กดิการเ
ยนแปลงดงัก

 

วสัดิ ์กระทรวง
ณระดา และรอง

รณสขุ  

ะสวสัดิกา

นวาระต่างๆ
นการรบัมือก
ึน้มาเป็นลําดั
งัคมและสวสั
การดา้นที่อยู่
ฐกจิเป็นตน้

ธารณสขุ 

ฉบบัที ่1–4 (ปี
นฐานหรอืระ
รณสุขให้ทัน
กรและบรกิา

สาธารณสุข 2
แต่เพื่อลดภา
รไดร้บัความส
ครอบครวั 

นามยัแม่และ
คัญทัง้ในทา
นขณะที่โรคเ
ดลงอยา่งรวด
ศไทยเปลีย่น
เปลีย่นแปลง
ล่าว 

สาธารณสขุ, ร
ศาสตราจารยม์

ารทางสงัค

 ที่กล่าวในบ
กับประชากร
ดบั ในดา้นหล
สดิการสงัคม
อาศยั ระบบ

ปี พ.ศ.2504 –
ดบัปฐมภูมใิ
นกับอุปสงค์
ารสาธารณส
2548) แม้ว่า
าวะการตายแ
สนใจเป็นพเิศ

ะเดก็ การวา
างระบาดวิท
เรือ้รงัและโร
เรว็ของภาวะ
นจากสงัคมทีม่
นโยบายดา้น

รองศาสตราจาร
มาลนีิ วงษ์สทิธิ

คม* 

บทที่ 2 ประ
รสูงอายุของ
ลกัๆ ไดแ้ก่ ร
มระบบการมี
บการคุม้ครอ
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 นโยบายสาธารณสุขทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูสู้งอายุเริม่ชดัเจนขึน้ ภายหลงัจากการประชุมสมชัชาโลก 
ว่าด้วยผู้สูงอายุ ในปี พ.ศ.2525 ซึ่งนําไปสู่การกําหนดแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2525 –  
พ.ศ.2545) ซึง่มติดิา้นสขุภาพอนามยั เป็นมติหิน่ึงทีแ่ผนแมบ่ทดงักล่าวใหค้วามสาํคญั รฐับาลในขณะนัน้
ยงัไดก้ําหนดนโยบายดา้นการขยายการสาธารณสุขขัน้มูลฐาน และเน้นการขยายบรกิารใหค้รอบคลุม
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้สูงอายุ ต่อมาในปี 2529 รฐับาลได้จัดบริการสาธารณสุขแบบให้เปล่า 
แก่ผูสู้งอายุ แผนพฒันาสาธารณสุขฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) กําหนดใหก้รมการแพทยข์ยายงาน 
ด้านสาธารณสุขขัน้มูลฐานไปยงัประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเน้นการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเพื่อป้องกนั 
และควบคุมโรคไม่ตดิต่อหรอืโรคเรือ้รงัต่างๆ และไดก้ําหนดเป็นโครงการควบคุมโรคในผูสู้งอายุ เช่น 
ความดนัโลหติสงู เบาหวาน ไขมนัในเลอืดสงู อมัพฤกษ์ อมัพาด เป็นตน้   

ต่อมาในปี พ.ศ.2534 เริม่มกีารจดัสรรงบประมาณสาํหรบับรกิารทางการแพทย ์และสาธารณสุข
แก่ผูส้งูอายุ เริม่มกีารจดัทาํบตัรประจาํตวัผูส้งูอายุ ตลอดจนการจดัตัง้คลนิิกผูส้งูอายุและชมรมผูส้งูอายุ
ทัว่ประเทศ และในปี พ.ศ.2537 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนให้มีการสงเคราะห์ด้าน 
การรกัษาพยาบาลแก่ผูส้งูอาย ุโดยใหร้บับตัรสงเคราะห ์และในปีเดยีวกนันัน้มกีารตราพระราชกฤษฎกีา
จดัตัง้ สถาบนัพฒันาสขุภาพแหง่ชาตแิละเวชศาสตรผ์ูส้งูอาย ุขึน้ในกรมการแพทย ์เพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลาง
ในการพฒันาวชิาการดา้นผูส้งูอายุ และเป็นแกนกลางในการประสานงานการจดับรกิารสุขภาพผูส้งูอาย ุ
ซึง่ต่อมาภายหลงัไดม้กีารยกฐานะเป็นสถาบนัเวชศาสตรผ์ูส้งูอาย ุ(สถาบนัเวชศาสตรผ์ูส้งูอาย.ุ 2555) 

นอกจากการจดัตัง้หน่วยงานด้านผู้สูงอายุในกรมการแพทย์แล้ว ยงัได้มกีารจดัตัง้สํานักงาน
สง่เสรมิสขุภาพขึน้ในกรมอนามยัในปี พ.ศ.2539 ใหม้พีนัธกจิสาํคญัในดา้นการสง่เสรมิสขุภาพประชาชน
ตามกลุ่มอายุ สําหรบักลุ่มประชากรสูงอายุได้เน้นให้ผู้สูงอายุมสีุขภาพอนามยัที่พงึประสงค์ และใน
แผนพฒันาสาธารณสุขฉบบัที ่8 ไดเ้น้นการส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุ ใหส้ามารถดูแลตนเอง ครอบครวั
และชุมชน (คณะกรรมการอาํนวยการจดัทาํแผนพฒันาการสาธารณสขุ. 2539) 

ตัง้แต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา ระบบสาธารณสุขได้มกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เริม่จาก
แนวนโยบายในการปฏิรูประบบสุขภาพและการกระจายอํานาจด้านสุขภาพ โดยมีการจัดตัง้
คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติขึ้น มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีผู้อํานวยการ
สาํนกังานปฏริปูระบบสุขภาพแห่งชาตเิป็นเลขานุการ โดยมภีารกจิหลกัเพื่อร่างพระราชบญัญตัสิุขภาพ
แห่งชาติ และสร้างภาคีเครือข่ายในการปฏิรูประบบสุขภาพ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ์ 
กระทรวงสาธารณสุข. 2548) เพื่อสร้างระบบสุขภาพที่คาดหวงั มอีงค์ประกอบสําคญัในการปฏิรูป 
ระบบสขุภาพ คอื  

1) องคก์รกาํหนดนโยบายและกาํกบัใหม้กีารดาํเนินการตามนโยบาย  
2) เน้นการสรา้งสขุภาพ  
3) สรา้งความเขม้แขง็ของระบบการควบคุมและป้องกนัโรค  
4) สรา้งระบบรกิารสขุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  
5) พฒันาระบบการเงนิการคลงัดา้นสขุภาพใหป้ระชาชนมหีลกัประกนัทางสขุภาพ  
6) การพฒันาคุณภาพสถานพยาบาล  
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7) การสรา้งกลไกคุม้ครองผูบ้รโิภค  
8) การประเมนิความคุม้คา่และความปลอดภยัของเทคโนโลยดีา้นสขุภาพ  
9) การพฒันากาํลงัคนดา้นสขุภาพ  
10) สง่เสรมิการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  
11) สง่เสรมิระบบวจิยัสขุภาพ   

นอกจากน้ีมกีารกําหนดยุทธศาสตร ์“สามเหลี่ยมเขยือ้นภูเขา” หรอื การเชื่อมโยงการสรา้ง 
องค์ความรู้ในประเทศและต่างประเทศ เข้ากบัการมสี่วนร่วมของชุมชน สงัคม ภาคประชาชน และ 
การสนบัสนุนของฝา่ยการเมอืง เพื่อใหร้ว่มกนัผลกัดนัใหเ้กดิการปฏริปูระบบสุขภาพขึน้ (สาํนกันโยบาย
และยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสขุ. 2548) 

ต่อมาในปี พ.ศ.2544 รฐับาลได้กําหนดนโยบายหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า หรอื 30 บาท
รกัษาทุกโรค เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ถงึบรกิารสุขภาพได้อย่างทัว่ถงึ ซึ่งส่งผลใหป้ระชากรไทยสามารถ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น  รฐับาลยงัได้ประกาศวาระแห่งชาติเรื่อง “เมืองไทยแข็งแรง” 
(Healthy Thailand) โดยไดใ้หค้วามสาํคญักบัการสง่เสรมิสุขภาพของประชากรสงูอายุดว้ยการสง่เสรมิ
การรวมกลุ่มของผูสู้งอายุในรูปของชมรมผูสู้งอายุใหเ้กดิขึน้ในทุกตําบล รวมทัง้สนับสนุนใหม้กีารจดั
กจิกรรมที่หลากหลายสําหรบัผูสู้งอายุ เช่น กจิกรรมออกกําลงักาย การเรยีนรูเ้รื่องอาหารเพื่อสุขภาพ 
เป็นตน้     

นอกจากนโยบายของรฐับาลแล้ว แผนพฒันาสาธารณสุขฉบบัที่ 9 (พ.ศ.2545 – พ.ศ.2549)  
ยงัมกีารกําหนดยุทธศาสตร์การพฒันาระบบสาธารณสุขใหส้อดรบักบัแนวคดิการปฏริูประบบสุขภาพ
และแนวพระราชดาํรเิศรษฐกจิพอเพยีง วตัถุประสงคท์ีส่าํคญัของแผนฉบบัน้ี คอื เพื่อสรา้งระบบสุขภาพ
เชงิรุกโดยมุง่เน้นการสรา้งเสรมิสุขภาพ  เพื่อสรา้งระบบหลกัประกนัสุขภาพใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึ
บรกิารได้อย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม ไม่มอุีปสรรคในการเขา้ถึงอนัเน่ืองมาจากขอ้จํากดัทางเศรษฐกิจ  
เพื่อสรา้งความเขม้แขง็และการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่นในการสรา้งเสรมิสุขภาพและการจดัการระบบ
สขุภาพ และเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการใชค้วามรูแ้ละเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาสุขภาพ ในดา้นผูส้งูอายุนัน้
ได้มกีารกําหนด ”หน่ึงโรงพยาบาลชุมชน หน่ึงคลินิกผู้สูงอายุ”  (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ์ 
กระทรวงสาธารณสขุ. 2548) 

แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2550 – พ.ศ.2554) ยงัคงเน้นการเสรมิสรา้งสุขภาพ 
และมุ่งสู่ระบบสุขภาพพอเพียง นอกจากน้ีกระทรวงสาธารณสุขยังพยายามที่จะบูรณาการงาน 
ด้านผู้สูงอายุภายในกระทรวงโดยการตัง้คณะกรรมการอํานวยการงานผู้สูงอายุซึ่งมรีฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และการตัง้คณะกรรมการดําเนินงานดา้นผูสู้งอายุทีม่ปีลดักระทรวง
สาธารณสุขเป็นประธาน ทัง้ยงัมกีารพฒันาระบบกลไกการดําเนินงานอย่างบูรณาการด้วยการจดัทํา 
แผนยทุธศาสตรพ์ฒันาสขุภาพผูส้งูอายุ (ปี พ.ศ.2552 – พ.ศ.2554) ใหเ้ป็นกรอบการทาํงานในภาพรวม
ของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อใหส้อดรบักบัแผนผูสู้งอายุแห่งชาต ิฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2545 – พ.ศ.2564) 
ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่1 พ.ศ.2552 ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 
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1) แต่งตัง้คณะกรรมการอาํนวยการและคณะกรรมการดาํเนินงานผูส้งูอายุกระทรวงสาธารณสุข
(ตามคําสัง่กระทรวงสาธารณสุขที่ 85/2551 ลงวนัที่ 24 มกราคม 2551) ซึ่งแบ่งเป็น 2 คณะ คือ  
1.1) คณะกรรมการอาํนวยการงานผูส้งูอาย ุกระทรวงสาธารณสุข มรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข 
หรอืรฐัมนตรชี่วยฯ ที่ได้รบัมอบหมายเป็นประธานและคณะกรรมการ ปลดักระทรวงสาธารณสุขเป็น  
รองประธานคณะกรรมการ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ร ับมอบหมายเป็นกรรมการและ
เลขานุการ  1.2) คณะกรรมการดําเนินงานผูสู้งอายุ กระทรวงสาธารณสุข มปีลดักระทรวงสาธารณสุข 
เป็นประธานคณะกรรมการ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ร ับมอบหมายเป็นรองประธาน
คณะกรรมการ ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและยทุธศาสตรเ์ป็นกรรมการและเลขานุการ  

2) พฒันากลไกการทํางาน ประกอบดว้ย  2.1) จดัทําแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาสุขภาพผูสู้งอาย ุ 
ซึ่งเป็นกรอบการทํางานภาพรวมของกระทรวง  2.2) จดัทําแผนปฏิบัติการ/โครงการผู้สูงอายุเชิง 
บูรณาการทีม่สี่วนร่วมของทุกกรมทีเ่กีย่วขอ้ง  2.3) ใชเ้วทกีารประชุมคณะกรรมการอํานวยการและ
คณะกรรมการดาํเนินงานผูส้งูอายเุพือ่ตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  

3) เป็นแกนกลางโครงการพฒันารปูแบบบรกิารสุขภาพและสวสัดกิารสงัคมเชงิบูรณาโดยชุมชน
สําหรบัผู้สูงอายุในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการจากรฐับาลญี่ปุ่น (JICA)  
ซึ่งร่วมดําเนินงานกบักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ และหน่วยงานกระทรวง
สาธารณสขุทีเ่กีย่วขอ้งของ 4 กรม คอื กรมอนามยั กรมการแพทย ์กรมสุขภาพจติ กรมสนบัสนุนบรกิาร
สุขภาพ โดยเริม่ทดลองในพื้นที่นําร่อง 4 จงัหวดั คอื นนทบุร ีเชยีงราย สุราษฎร์ธานี และขอนแก่น 
กาํหนดระยะเวลา 4 ปี (พฤศจกิายน 2550 – กนัยายน 2554) 

วสิยัทศัน์ของแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาสุขภาพผูสู้งอายุ (ปี พ.ศ.2552 – พ.ศ.2554) คอื “มุ่งมัน่
พฒันาสุขภาพผู้สูงอายุสู่การมคีุณภาพชีวิตที่ดี” โดยมียุทธศาสตร์ที่สําคญั 5 ยุทธศาสตร์ คือ   
1) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุของสถานบริการทุกระดับและการบริการในชุมชน 
ใหค้รอบคลุมทัง้การส่งเสรมิ ป้องกนั รกัษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ  2) การสรา้งและพฒันาศกัยภาพกําลงัคน
ดา้นการดแูลสุขภาพผูส้งูอายุ  3) การสรา้งความเขม้แขง็และการมสีว่นรว่มของชุมชนและภาคเีครอืขา่ย
ดา้นผูสู้งอายุ  4) การบรหิารจดัการเชงิบูรณาการงานดา้นสุขภาพผูสู้งอายุ  5) การพฒันาองค์ความรู ้
และการศกึษาวจิยัดา้นสขุภาพผูส้งูอาย ุ(กระทรวงสาธารณสขุ. 2552) 

ในการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพผู้สูงอายุนัน้ มกีารเน้นการพฒันาและการใหก้ารสนับสนุน
บรกิารทางสุขภาพในชุมชนทีส่ามารถเขา้ถงึผูสู้งอายุใหม้ากทีสุ่ด โดยเน้นบรกิารถงึบา้น และเน้นใหม้ี
การบูรณาการระหว่างการบรกิารทางสุขภาพและบรกิารทางสงัคม อาทเิช่น บรกิารเคลื่อนที่ บรกิาร
เยีย่มบา้น ศนูยก์ลางวนั บรกิารสขุภาพทีบ่า้น สนบัสนุนระบบอาสาสมคัรผูด้แูล เป็นตน้    

นอกจากแผนในระดับกระทรวงแล้ว  ส่วนงานของกระทรวง เช่น กรมอนามยัได้มีการจัด
แผนงานผู้สูงอายุเช่นกนั โดยมีนโยบายการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวยั เพื่อเป็น 
หลกัชยัของสงัคม ดว้ยกลยุทธ ์“เขา้ใจ เขา้ถงึ พึง่ได”้ โครงการสาํคญัโครงการหน่ึงทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ 
คอื การดูแลสุขภาพผูสู้งอายุระยะยาว โครงการพฒันารูปแบบบรกิารสุขภาพและสวสัดกิารสงัคมเชงิ
บรูณาการสาํหรบัผูส้งูอายใุนประเทศไทย (CTOP) การพฒันาศกัยภาพชมรมภาคเีครอืขา่ยผูส้งูอาย ุ 
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ระบบการดูแลสุขภาพระยะยาว เป็นระบบทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิเพื่อใหส้ามารถรองรบักบัประเดน็
ทา้ทายทางสขุภาพอนัเน่ืองมาจากการเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ของผูส้งูอายุในวยักลาง (อายุ 70-79 ปี) และ
วยัปลาย (อายตุัง้แต่ 80 ปีขึน้ไป) ระบบน้ีพฒันาขึน้ตามแนวคดิทีเ่ชื่อว่า ผูส้งูอายุจะมคีุณภาพชวีติทีด่ไีด้
ดว้ยการอาศยัอยู่กบัครอบครวัหรอืชุมชนใหไ้ดน้านที่สุดในช่วงบัน้ปลายของชวีติ โดยมรีะบบการดูแล
ระยะยาวทัง้ในดา้นสุขภาพและสงัคมภายในชุมชน  การดูแลสุขภาพระยะยาวน้ีไดร้บัการผลกัดนัจาก 
มตขิองสมชัชาผูส้งูอายุ ในปี พ.ศ.2552 ไปสู่มตสิมชัชาสุขภาพแหง่ชาตคิรัง้ที ่2 ในปีเดยีวกนัซึง่สมชัชา
สุขภาพได้มีมติรบัรองการพฒันาระบบการดูแลระยะยาวสําหรบัผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง หรือ 
มขี้อจํากดัในการทํากิจวตัรประจําวนั (มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผู้สูงอายุไทย. 2554) ซึ่งระบบ 
การดูแลระยะยาวน้ีเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมเป็น 
ผู้ให้บริการ และร่วมจดัสรรงบประมาณในการสนับสนุนและพฒันาระบบการดูแลระยะยาว โดยมี
องคป์ระกอบการดําเนินงาน ไดแ้ก่ การมขีอ้มูลผูสู้งอายุ มชีมรมผูส้งูอายุทีม่คีุณภาพ มอีาสาสมคัรดูแล
ผูส้งูอายุในชุมชน มบีรกิารดูแลผูส้งูอายุทีบ่า้น มบีรกิารส่งเสรมิป้องกนัทนัตสุขภาพในระดบัตําบล และ 
มรีะบบการดแูลผูส้งูอายทุีต่ดิบา้นตดิเตยีง (กรมอนามยั. 2555) 

เพื่อเร่งใหเ้กดิการพฒันาระบบดูแลระยะยาวอย่างเป็นรปูธรรม ในปี พ.ศ.2554 คณะกรรมการ
ผูสู้งอายุแห่งชาติ (กผส.) ไดก้ําหนด “แผนปฏบิตัิการผลกัดนัและขบัเคลื่อนประเดน็การดูแลผูสู้งอายุ
ระยะยาว” ระยะเวลา 3 ปี (2554-2556)โดยอาศยัความร่วมมอืจากหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ มูลนิธิ
สถาบนัวจิยัและพฒันาผูส้งูอายุไทย เป็นตน้ แผนฯดงักล่าวกําหนดประเดน็ขบัเคลื่อนครอบคลุมทัง้ดา้น
เศรษฐกิจ สงัคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม โดยส่งเสรมิให้มกีารดูแลระยะยาวทัง้ในระดบัท้องถิ่น 
หน่วยงานกลางของรฐั พรอ้มกนัน้ี ยงัร่วมมอืกบักระทรวงการคลงั ในการกําหนดมาตรการสนับสนุน 
ทางการเงนิใหแ้ก่ผูดู้แลและสมาชกิครอบครวัทีร่บัภาระดูแลผูสู้งอายุระยะยาว สนับสนุนมาตรการทาง
ภาษใีหแ้ก่ภาคเอกชนทีใ่หบ้รกิารสถานบรบิาลผูส้งูอาย ุเป็นตน้ 

นอกจากการดูแลสุขภาพกาย กระทรวงสาธารณสุขโดยสาํนกัพฒันาสุขภาพจติ ไดเ้ริม่โครงการ
พฒันาสุขภาพจติผูสู้งอายุ ในปี พ.ศ.2550 เพื่อพฒันาองค์ความรู ้และแนวทางในการดูแลสุขภาพจติ
ผู้สูงอายุ จดัสื่อและอุปกรณ์ส่งเสรมิสุขภาพจติผู้สูงอายุ เพื่อป้องกนัปญัหาภาวะซึมเศร้า ช่วยชะลอ 
ความเสื่อมของสมอง ซึ่งในปี พ.ศ.2552 สํานักพฒันาสุขภาพจิต ได้เริม่โครงการในพื้นที่นําร่องคือ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยร่วมมอืกบัหน่วยงานในทอ้งถิน่ เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โรงพยาบาล
ตําบล เป็นต้น มกีารจดักิจกรรมต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ การฝึกอบรมบุคลากรในชุมชนให้มี
ความรูเ้รื่องการดูแลสุขภาพจติผูสู้งอายุ และไดม้กีารนําผลจากโครงการนําร่อง ไปปรบัใชใ้นการดูแล
สขุภาพจติในพืน้ทีอ่ื่น (มลูนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูส้งูอายไุทย. 2552) 

ในเรื่องสุขภาพจติน้ี กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุขยงัไดร้เิริม่แนวคดิ “วดัส่งเสรมิสุขภาพ” 
เน่ืองจากผูส้งูอายุไทยนิยมเขา้วดัเพื่อปฏบิตักิจิทางศาสนา ดว้ยการทาํบุญ ฟงัเทศน์ ปฏบิตัธิรรม วดัจงึ
เป็นศูนยร์วมทางจติใจ โดยมพีระสงฆท์ีป่ฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบเป็นศูนยก์ลางแหง่ศรทัธา โครงการน้ีเริม่ใน
ปี พ.ศ.2546 กรมอนามยั ได้ส่งเสรมิสนับสนุนให้วดัมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ 
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ทัง้ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม วฒันธรรม ด้วยความร่วมมอืของพระสงฆ์ ฆราวาสธรรม กรรมการวดั 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ รวมทัง้มกีารถวายความรูเ้รือ่งการสง่เสรมิสุขภาพแก่พระสงฆด์ว้ย โครงการ
น้ีถอืว่าเป็นโครงการที่ใชต้้นทุนทางสงัคมของคนในชุมชนมาก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ทุกคนที่เกี่ยวขอ้ง 
เพราะสุขภาพอาจเป็นสิง่ทีทุ่กคนร่วมกนัสรา้ง การอาศยัความร่วมมอืของคนในชุมชน ทําใหว้ดัสะอาด 
รม่รื่น สงบร่มเยน็ เป็นทีพ่กัทางใจของผูท้ีเ่ขา้วดัโดยเฉพาะอย่างยิง่ คอื ผูส้งูอายุ ทัง้น้ีมวีดัทีผ่า่นเกณฑ์
ประเมนิวดัส่งเสรมิสุขภาพดีเด่น 799 วดั ผ่านเกณฑ์ขัน้พื้นฐาน จํานวน 2,115 วดั (สํานักส่งเสรมิ
สขุภาพ, กรมอนามยั. 2555) 

กล่าวโดยสรุปจากพัฒนาการข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาการเชิงระบบในด้าน
สาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่เป็นรูปธรรมชัดเจน การพัฒนาเชิงระบบน้ีมีทัง้การพัฒนาระบบ 
การให้บรกิารสุขภาพ การพฒันาทรพัยากรสาธารณสุข การพฒันาโครงสร้างองค์กรและการบรหิาร
จดัการ การเงนิการคลงั และการพฒันาระบบขอ้มลูและการวจิยัดา้นสขุภาพ 

3.1.1 การพฒันาระบบบริการสขุภาพ 

1) ระบบบรกิารสุขภาพผูสู้งอายุ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ รฐัเป็นผูใ้หบ้รกิารหลกัและระบบ
บรกิารทีจ่ดัโดยเอกชนเพื่อมุ่งหากําไร ในการจดัระบบบรกิารสุขภาพในปจัจุบนั กระทรวงสาธารณสุข 
ไดพ้ยายามจดัรปูแบบการใหบ้รกิารใหส้มัพนัธก์บัระดบัความตอ้งการใชบ้รกิารในแต่ละระดบัพืน้ที ่เช่น
ในระดบัชุมชน ตําบล อําเภอ และจงัหวดั โดยผู้ให้บรกิารจะคํานึงถึงสภาพปญัหาที่สําคญัทางด้าน
สขุภาพ ทีมุ่ง่เน้นทีจ่ะป้องกนั หรอืดาํเนินการแกไ้ข โดยมรีายละเอยีดของการจดับรกิาร ดงัน้ี 

1.1) โครงสร้างระบบบรกิารสุขภาพ มอีงค์ประกอบที่สําคญัประกอบด้วย บรกิารปฐมภูม ิ
บรกิารทุตยิภมู ิบรกิารตตยิภมูแิละศนูยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง และระบบสง่ต่อ ประกอบดว้ย 

 (1) การบรกิารปฐมภูม ิ(Primary Care) เป็นบรกิารทีอ่ยู่ใกลช้ดิประชาชนและชุมชน
มากที่สุด จงึเน้นที่ความครอบคลุม มกีารบรกิารผสมผสาน ทัง้ในดา้นการรกัษาพยาบาล การส่งเสรมิ
สุขภาพ การป้องกนัควบคุมโรค ฟ้ืนฟูสภาพ จดับรกิารปฐมภูมใินเขตพืน้ที่ชนบท ไดแ้ก่ โรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ศูนยส์ุขภาพชุมชน สําหรบัในเขตเมอืง ไดแ้ก่ ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข
ของกรงุเทพมหานคร หรอืศนูยแ์พทยช์ุมชน 

 (2) การบรกิารทุตยิภูม ิ(Secondary Care) เป็นบรกิารทีใ่ชเ้ทคโนโลยทีางการแพทย์
ในระดบัที่สูงขึน้ เน้นการบรกิารรกัษาพยาบาลโรคทีย่าก ซบัซอ้นมากขึน้ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลชุมชนใน
ระดับอําเภอ โรงพยาบาลทัว่ไปในระดบัจังหวัด และโรงพยาบาลในสงักัดกระทรวงกลาโหม และ
มหาวทิยาลยั 

 (3) การบรกิารตตยิภูมแิละศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง (Tertiary Care and Excellent 
Center) เป็นการบรกิารทีใ่ชเ้ทคโนโลยทีางการแพทยช์ัน้สงู มคีวามสลบัซบัซอ้นมาก มบุีคลากรทาง
การแพทยใ์นสาขาเฉพาะทาง สงักดักระทรวงสาธารณสุขทีเ่ป็น โรงพยาบาลศูนย ์สถาบนัเฉพาะทางต่างๆ 
หรอืสงักดัมหาวทิยาลยั เชน่ โรงพยาบาลในโรงเรยีนแพทย ์
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 (4) ระบบสง่ต่อผูป้ว่ย กระทรวงสาธารณสุขไดพ้ฒันาเชื่อมโยงระบบสง่ต่อผูป้ว่ยใหเ้ป็น
เครอืขา่ยทีม่ปีระสทิธภิาพ ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารทีไ่ดม้าตรฐาน ปลอดภยัตามความจาํเป็นของปญัหา
สขุภาพ 

1.2) การจดับรกิารแพทยแ์ผนไทยและแพทยพ์ืน้บา้นไทย และแพทยท์างเลอืก ระบบบรกิาร
สขุภาพทีพ่งึประสงคข์องประเทศไทย ควรเป็นระบบบรกิารแบบพหลุกัษณ์  กล่าวคอื เป็นการผสมผสาน
ทัง้การแพทย์กระแสหลกั คือ การแพทย์ตะวนัตก โดยไม่ละเลยทอดทิ้งที่จะผสมผสานองค์ความรู ้
ภูมิปญัญา  ทัง้ที่มีอยู่ เดิมในท้องถิ่น  และจากต่างประเทศ ได้แก่ การบริการแพทย์แผนไทย  
แพทย์พื้นบ้านไทย และแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมจัดบริการและให้การดูแลทางด้านสุขภาพให้แก่
ประชาชน ซึ่งรูปแบบวิธีการจัดบริการแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้านไทย และแพทย์ทางเลือก 
หมายรวมถึง บริการและการดูแลสุขภาพ ทัง้โดยกลุ่มวิชาชีพที่ทําหน้าที่ให้บริการหรือใช้ความรู ้
ความสามารถ ตามวชิาชพีของตนเอง และการดแูลตนเองในครอบครวัชุมชน 

1.3) การสาธารณสุขมูลฐาน เป็นการดูแลสุขภาพทีจ่ําเป็นซึง่จดัใหอ้ย่างทัง่ถงึสําหรบัทุกคน
ทุกครอบครวัและในทุกชุมชน โดยการยอมรบัและการมสี่วนร่วมอย่างเตม็ที่ของทุกคน ดว้ยค่าใชจ้่าย 
ทีไ่มเ่กนิกาํลงัของชุมชนและประเทศจะรบัได ้การสาธารณสขุมลูฐาน เป็นกลวธิทีางสาธารณสขุทีเ่พิม่ขึน้
จากระบบบรกิารสาธารณสุข ซึ่งมอียู่ในระดบัตําบลและหมู่บา้น ผสมผสานทางดา้นการรกัษาพยาบาล 
การส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกนัโรค และการฟ้ืนฟูสภาพที่ดําเนินการโดยประชาชน โดยใชท้รพัยากร 
ในทอ้งถิน่ ดว้ยวธิกีารหรอืเทคโนโลยทีี่เหมาะสม โดยมอีาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) เป็นผูป้ระสานงาน
และดาํเนินการ 

2) นอกเหนือจากการใหบ้รกิารในโครงสรา้งภาครฐัแลว้ กระทรวงสาธารณสุข ไดร้ว่มกบัหลาย
ภาคสว่นดาํเนินการพฒันาระบบบรกิารผูส้งูอาย ุดงัต่อไปน้ี 

 2.1) ขบัเคลื่อนยทุธศาสตรก์ารพฒันาสขุภาพผูส้งูอาย ุ
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ครอบคลุม 4 มติิ ส่งเสริม 

ป้องกนั รกัษา และฟ้ืนฟูสภาพ มาตรการสําคญัได้แก่ ส่งเสรมิระบบประกนัสุขภาพโดยใหค้ําปรกึษา
ทัว่ไปในสถานบรกิาร จดัตัง้คลินิกผู้สูงอายุ หอผู้ป่วยสูงอายุ และสถานบรกิารสุขภาพเรื้อรงัสําหรบั
ผูส้งูอาย ุ(Long term care) ใหเ้พยีงพอและรองรบัปญัหาในผูส้งูอาย ุจดับรกิารแพทยท์างเลอืก เกือ้หนุน
เอกชนจดับรกิารดา้นสุขภาพแก่ผูสู้งอายุ (PPP) จดัทํามาตรฐานและรบัรองมาตรฐานสถานบรกิาร
ผูส้งูอาย ุจดัสิง่อาํนวยความสะดวกในสถานบรกิารสขุภาพ เชน่ ถนน ทางเดนิ อาคาร หอ้งสขุา เป็นตน้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรา้งและพฒันาศกัยภาพกําลงัคนด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอาย ุ
โดยผลติหรอืฝึกอบรมบุคลากรดา้นสุขภาพผูส้งูอายุ และกําหนดแผนการผลติใหเ้หมาะสมเพยีงพอและ
ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนภาคีเครอืข่าย 
ดา้นผูส้งูอาย ุ

  ยทุธศาสตรท์ี ่4 การบรหิารจดัการเชงิบรูณาการงานดา้นสขุภาพผูส้งูอาย ุ
  ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพฒันาองคค์วามรู ้และ การศกึษาวจิยัดา้นสขุภาพผูส้งูอาย ุ
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 2.2) กาํหนดแนวทางการพฒันาสขุภาพผูส้งูอายผุา่นยทุธศาสตรส์ขุภาพดวีถิไีทย 
  เป็นมาตรการต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรงัที่พบมากในผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุเชิงรุก ในด้านการส่งเสรมิสุขภาพและการป้องกนัโรคมากกว่าการรกัษา ตลอดจน 
การเฝ้าระวงัและปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่ง   

2.3) กาํหนดนโยบาย การพฒันาสขุภาพผูส้งูอายุ ผา่นกลไกการสง่เสรมิระบบบรกิารปฐมภูม ิ
ซึง่มอียู่ใกลบ้า้นทัว่ประเทศ และมุ่งเน้นการสง่เสรมิ ป้องกนั รวมถงึการดแูลโรคเรือ้รงั ซึง่เป็นการลงทุน
ทีใ่ชค้า่ใชจ้า่ยน้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการลงทุนดา้นอื่น โดยผา่นกลไกการใหบ้รกิารทีเ่ป็นโครงสรา้งของ
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสขุทีค่รอบคลุมพืน้ทีบ่รกิารทัว่ประเทศ ไดแ้ก่ 

  (1) สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัจดัตัง้สาํนกังานพฒันาระบบบรกิารปฐมภูมแิละบรกิาร
สขุภาพในชุมชน โดยใหโ้รงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล (รพ.สต.) ศนูยส์ขุภาพชุมชนเขตเมอืง (ศสม.) 
มบีทบาทในการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพเชงิรุกมุ่งเน้นการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัปจัจยัเสี่ยง 
ของโรค กายภาพบาํบดัในชุมชนสาํหรบัประชาชนเป้าหมายเฉพาะ 

  (2) ผลักดันให้ รพ .สต .  มีอัตรากําลังที่ เพียงพอหรือเปิดให้มีการจ้างงานของ
โรงพยาบาลที่ยดืหยุ่นของนักภายภาพบําบดัและผู้ช่วยเหลือบรกิารเชิงรุกในชุมชน เช่น ในพื้นที่ม ี
นกักายภาพภาคเอกชนใหส้ามารถจา้งได ้หรอืมกีารอบรมผูช้ว่ยเหลอืของโรงพยาบาลเอง มนีกักายภาพ
ชุมชนขนาดใหญ่ และ รพ.จงัหวดั เปิดกรอบใหม้นีกัสงัคมสงเคราะห ์ใน รพช. เพื่อทาํงานเชื่อมประสาน
กบัเครอืขา่ยในการดแูลดา้นสงัคม 

  (3) สนับสนุนงบประมาณในการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ และกายภาพบําบดัเชงิรุก
ในชุมชน พรอ้มทัง้สนบัสนุนดา้นแนวคดิ วชิาการ ตวัชีว้ดัในการตดิตามประเมนิผล และการจดัเวทเีพื่อ
การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งผูป้ฏบิตังิาน 

3) ผลการดาํเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มคีวามกา้วหน้าในการดาํเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 

 3.1) การขยาย/พฒันาและส่งเสรมิการแพทยด์า้นเวชศาสตรผ์ูส้งูอายุในระดบัภูมภิาค ขยาย
เครอืข่ายศูนยก์ารแพทยด์า้นเวชศาสตร์ผูสู้งอายุในระดบัภูมภิาค พฒันาและส่งเสรมิศูนยก์ารแพทย์ฯ  
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยพฒันาองค์ความรู้และการดําเนินงาน จดัอบรมอบรม ศึกษาดูงานและ
ตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานเครอืขา่ยศนูยก์ารแพทยด์า้นเวชศาสตรผ์ูส้งูอาย ุ

 3.2) พฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารและผูสู้งอายุแบบเบด็เสรจ็ปี 2554 เพื่อใหผู้ส้งูอายุในส่วน
ภูมิภาคเข้าถึงบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาค โดยออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที ่
ในพืน้ทีจ่งัหวดัพงังา แพร ่ประจวบครีขีนัธ ์อุบลราชธานี และปตัตานี  ใหบ้รกิารคดักรอง/ตรวจประเมนิ
ความพกิาร  ดา้นจกัษุและทนัตกรรม แก่ผูส้งูอาย ุจาํนวนทัง้สิน้ 15,012 ราย 

  
  



 
 62 

 3.3) โครงการรากฟนัเทยีมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัเน่ืองในโอกาส 
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 คดักรองกลุ่มเป้าหมายทัว่ประเทศจาก
โครงการฟนัเทยีมพระราชทาน การถ่ายทอด จดัอบรมทนัตแพทยใ์นภูมภิาค ผลการดําเนินงานพบว่า 
ผูป้ว่ยไดร้บัการฝงัรากฟนัเทยีมตามเป้าหมาย จาํนวน 10,000 ราย 

 3.4) มหกรรมคดักรองสุขภาพเพื่อผูสู้งอายุเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  
84 พรรษา เพื่อส่งเสรมิการตรวจสุขภาพประจําปีแก่ผูสู้งอายุทีม่อีายุ 60 ปี ขึน้ไป และเพื่อใหบุ้คลากร
สาธารณสขุ และอสม.สามารถคดักรองโรคผูส้งูอายุในชุมชนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม โดยการจดัอบรม
แบบคดักรองสําหรบับุคลากรสาธารณสุข อสม. ใน 4 จงัหวดัทีเ่ป็นเครอืข่าย RRC จํานวน 963 คน  
จดังานมหกรรมให้บริการตรวจสุขภาพประจําปีแก่ผู้สูงอายุ จํานวน 326 คน รวมทัง้การให้ความรู ้ 
การประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุเกิดความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลและใส่ใจ 
ในสขุภาพตนเอง 

 3.5) พฒันาลูกตาเทยีมชนิดโพลเีอธลินีเพื่อใชใ้นการรกัษาผูป้่วยทีผ่่าตดัเอาลูกตาออก เพื่อ
ทดแทนการนําเขา้ในประเทศไทย (Local Made Polyethylene Orbital Implant and Medpor in 
Treatment of Enucleated and Eviscerated Patients in Mettapracharak Hospital: A Randomi)  
เพื่อเปรยีบเทยีบผลการรกัษาดว้ยลูกตาเทยีมชนิดโพลเีอธลินีที่ผลติเองในประเทศไทยกบัลูกตาเทยีม
ชนิดเมดพอรใ์นผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการผา่ตดัเอาลูกตาออกทีไ่ดร้บัการรกัษาในโรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ์ 
(วดัไรข่งิ) โดยทาํการศกึษาวจิยัในผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการรกัษาเพื่อผา่ตดัเอาตาออกทัง้วธิ ีenucleation และ 
evisceration ในโรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ์ (วดัไร่ขงิ) ผลการดําเนินงานพบว่า ผู้ป่วยได้รบั 
การรกัษาดว้ยลกูตาเทยีมทีผ่ลติในประเทศไทย จาํนวน 7 ราย จากเป้าหมาย 40 ราย 

 3.6) การใหบ้รกิารเชงิรุก เน้นการสรา้งเสรมิสุขภาพกายและจติใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปญัหา
และความต้องการของประชากรแต่ละวัย ซึ่งในกลุ่มผู้สูงอายุได้เน้นการสร้างพฤติกรรมสุขภาพ 
ที่พึงประสงค์เพื่อลดและควบคุมโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ การพัฒนาสุขภาพจิต นอกจากน้ียังเน้น 
การใหบ้รกิารแบบองคร์วมครอบคลุมทัง้การสง่เสรมิ ป้องกนั การบาํบดัรกัษา และฟ้ืนฟู 

 3.7) การใหบ้รกิารทีส่อดคลอ้งต่อความตอ้งการและสะดวกรวดเรว็แก่ผูส้งูอาย ุเชน่ การจดัตัง้
คลนิิกผูส้งูอายุในโรงพยาบาล การมชี่องทางด่วนสาํหรบัผูส้งูอายุตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.2548 เรือ่งการบรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุทีใ่หอ้าํนวยความสะดวกและรวดเรว็แก่ผูส้งูอายุ
เป็นกรณพีเิศษ 

 3.8) การกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น ด้วยการยกฐานะสถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สขุภาพตําบล (รพ.สต.) 

 3.9) การใหบ้รกิารโดยเน้นการมสี่วนร่วมของภาคเีครอืข่าย เช่น การสรา้งความรบัผดิชอบ
ส่วนบุคคลในการดูแลสุขภาพหรือการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ การสร้างการมีส่วนร่วม 
ในการใหบ้รกิารสขุภาพโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และสมาชกิในชุมชน 
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3.1.2 การพฒันาระบบกาํลงัคนด้านสาธารณสขุ 

ในช่วง 30 ปีทีผ่า่นมาไดม้กีารพฒันากําลงัคนทางดา้นสาธารณสุข โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระยะหลงั 
ไดม้กีารสง่เสรมิและพฒันากาํลงัคนดา้นผูส้งูอายทุัง้ในระดบัวชิาชพี และผูด้แูลทัว่ไปดงัจะเหน็ไดจ้ากการ
มกีารผลติพยาบาลดา้นผูสู้งอายุ และการผลติผูดู้แลผูสู้งอายุ รวมถงึอาสาสมคัรผูดู้แลผูสู้งอายุซึ่งเป็น
แนวทางที่สําคญัอกีแนวทางหน่ึงในการเพิม่ปรมิาณบุคลากรผู้ให้บรกิารสุขภาพ และเพิม่การเขา้ถึง 
ดว้ยการใชอ้าสาสมคัรซึง่เป็นสมาชกิในชุมชนดแูลผูส้งูอายใุนชุมชน  

ในดา้นผูดู้แลทีม่ใีนปจัจุบนัพจิารณาไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอื ผูดู้แลทีไ่ม่เป็นทางการและเป็นทางการ 
สาํหรบัผูด้แูลทีไ่มเ่ป็นทางการคอื การดแูลจากเครอืขา่ยครอบครวั ไดแ้ก่ สมาชกิในครอบครวั เครอืญาต ิ
และเพือ่นบา้น จะดแูลในลกัษณะการจดัการและการดแูลช่วยเหลอืในบา้นและในชุมชน สว่นผูด้แูลทีเ่ป็น
ทางการจะให้การดูแลทัง้ในสถาบนั ชุมชน และที่บ้าน เน่ืองจากปญัหาสําคญัของผู้สูงอายุคือเรื่อง
เศรษฐกจิและปญัหาสุขภาพ ดงันัน้ความช่วยเหลอืดูแลอย่างไม่เป็นทางการจงึอยู่ในรูปแบบ การพกั
อาศยัอยูร่ว่มกนั ซึง่หมายถงึการดแูลทุกดา้น การดแูลทางเศรษฐกจิสงัคมและการดแูลทางสขุภาพ 

1) ผูแ้ลผูส้งูอายทุีไ่มเ่ป็นทางการ 
 ในสงัคมไทย สมาชิกในครอบครวัเป็นผู้ดูแลหลกัให้กบัผู้สูงอายุ แต่เน่ืองจากโครงสร้าง

ประชากรทีเ่ปลี่ยนแปลงคอืผูสู้งอายุทีเ่พิม่จํานวนมากขึน้ ขณะทีว่ยัแรงงานและเดก็ลดลงอย่างต่อเน่ือง 
ครอบครวัมีขนาดเล็กลง มีการย้ายถิ่นของบุตรหลานไปทํางานต่างถิ่น ประกอบกับความต้องการ 
ผูดู้แลผูสู้งอายุที่บ้านมแีนวโน้มสูงขึน้ เน่ืองจากยิง่อายุยนืยาวขึน้ ภาวการณ์เจบ็ป่วยและทุพพลภาพ 
มแีนวโน้มเพิม่ขึ้น ปจัจยัดงักล่าวส่งผลให้ผู้ดูแลที่เป็นบุตร หรอืสมาชกิในครอบครวัอาจไม่เพยีงพอ 
ต่อความตอ้งการการดแูลทีเ่พิม่ขึน้ 

 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ/อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ได้ร ับการพัฒนาขึ้น โดยคาดหวังว่า 
จะมบีทบาทในดา้นการช่วยเหลอื สนับสนุน ดูแล ผูสู้งอายุในชุมชน และเป็นรูปแบบหน่ึงของการเปิด
โอกาสใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนร่วมในการดูแลผูสู้งอายุ การอบรม อผส.ไดเ้ริม่ดําเนินการในปี พ.ศ.2546 
และในปี พ.ศ.2549 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ ได้นําไปขยายผลใน  
63 จงัหวดั มผีูผ้่านการอบรมปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น อผส.จํานวน 2,863 คน โดยใหก้ารดูแลผูสู้งอายุทีข่าด
การดแูล ถูกทอดทิง้ ช่วยเหลอืตนเองไมไ่ด ้จาํนวน 17,406 คน อยา่งไรกต็ามจากการคาดการณ์ พบว่า
ทัง้ประเทศตอ้งการ อผส.จาํนวน 71,410 คน ในปี 2553 และเพิม่เป็น 105,967 คนในปี 2563 จงึกล่าว
ได้ว่ายงัมจีํานวนไม่เพยีงพอที่จะรองรบัความต้องการของผู้สูงอายุ การผลิต อผส. ให้เพยีงพอ และ 
การจดัระบบการบรกิารจงึเป็นประเดน็ทีต่อ้งเรง่ดาํเนินการ (มลูนิธสิถาบนัและพฒันาผูส้งูอาย.ุ 2549) 

 นอกจากขาดแคลนดา้นจาํนวนแลว้ยงัขาดทกัษะ หลกัสตูรการดแูลผูส้งูอายุทีด่าํเนินการเน้น
การดูแลผูสู้งอายุทีไ่ม่เจบ็ป่วย แต่โดยทัว่ไปกจ็ะมกีารฝึกอบรมเพิม่เตมิ เพื่อใหส้ามารถดูแลผูเ้จบ็ป่วย 
ไดด้ว้ย โดยถอืว่าเป็นการปฏบิตังิานภายใต้การดูแลของแพทยแ์ละพยาบาล แต่จากขอ้มูลเชงิประจกัษ์
ในหลายกรณีพบว่า มีผู้ดูแลผู้สูงอายุจํานวนมาก ไม่ได้ผ่านการอบรมจากโรงเรียนที่ขออนุญาต 
ตามกฎหมายและไม่ได้อบรมตามหลกัสูตรที่กําหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีจํานวนไม่น้อยที่ไม่เคย 
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ผ่านการอบรมใดๆเลย และในความเป็นจรงิยงัมโีรงเรยีนที่เปิดสอนและเปิดฝึกอบรมอย่างไม่ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย และไม่มหีลกัสูตรมาตรฐานอกีจํานวนหน่ึง  ด้านโรงเรยีนสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
สถานศึกษาโดยการอนุญาตจากกรมการศึกษานอกโรงเรยีน ที่ดําเนินการโดยเอกชนเป็นส่วนใหญ่  
เปิดทาํการสอนเป็นหลกัสตูรระยะสัน้ พบวา่ยงัขาดการควบคุมมาตรฐานหลกัสตูรและมาตรฐานการสอน 
เพยีงแต่สว่นใหญ่สอนโดยแพทยแ์ละพยาบาลเทา่นัน้ (สวุทิย ์วบุิลผลประเสรฐิ และคณะ. 2540) 

2) ผูด้แูลผูส้งูอายทุีเ่ป็นทางการ 
 ปญัหาในด้านกําลังคนหลักที่จะรองรับการดูแลผู้สูงอายุมี 2 ประเด็นหลัก คือ การ 

ขาดแคลนบุคลากร และทกัษะการใหบ้รกิารของบุคลากร 

 2.1) ปญัหาการขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ยงัขาดแคลนอยูใ่นทุกระดบั โดยเฉพาะการขาดแคลนแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นผูส้งูอายุ และการขาดแคลน
บุคลากรในกลุ่มหลกักลุ่มอื่นๆ คอื พยาบาล เจา้หน้าทีส่าธารณสขุ นกักายภาพบาํบดั และนกัจติวทิยา 

  กฤษดา แสวงดี (2551) ชี้ให้เห็นว่า พยาบาลมีสัดส่วนมากที่สุดของกําลังคน 
ด้านสุขภาพ โดยปจัจุบันมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 97,942 คน ในกลุ่มพยาบาลน้ี มีเพียง 66.2%  
ทีใ่หบ้รกิารดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข และผลจากการลดการผลติในปี 2542-2548 ส่งผลใหอ้ตัรา
เพิม่ของพยาบาลลดลงจาก 8.3 %  ในปี 2544 เป็น 4.2 % ในปี 2547 ทําใหก้ารเพิม่ของพยาบาลไม่
ค่อยเพิม่ขึน้เน่ืองจากการสูญเสยีและการได้เพิม่พอๆกนั หากสถานการณ์ยงัเป็นเช่นน้ี จากการคาด
ประมาณความตอ้งการพยาบาลสาํหรบัผูส้งูอาย ุคาดวา่จะตอ้งการพยาบาลประมาณ 24% ของพยาบาล
ทัง้หมดในปี 2553 และในปี 2563 คาดว่าความต้องการพยาบาลดูแลผู้สูงอายุจะเพิม่เป็น 34% ของ
พยาบาลทัง้หมด 

  เจา้หน้าทีส่าธารณสุข โดยเฉพาะเจา้หน้าทีส่ถานีอนามยั ณ ปจัจุบนัมจีํานวน 30,441 คน 
(สุวทิย ์วบุิลผลประเสรฐิ. 2550) เจา้หน้าทีส่าธารณสุขทีป่ระจําสถานีอนามยัมจีํานวนการผลติเฉลี่ย 
1,000 คนต่อปี และมีอัตราคงอยู่ในชนบทสูง มีการสูญเสียค่อนข้างน้อย ในการคาดประมาณ 
ความต้องการกําลงัคนด้านสาธารณสุขเพื่อจะทํางานร่วมกบัพยาบาล คาดว่าต้องการถึง 2,499 คน  
ในปี 2553 คดิเป็น  7.5% ของทัง้หมด และในปี 2563 คาดว่าการบรกิารผู้สูงอายุต้องการกําลงัคน 
3,708 คน คดิเป็น 8.5% ของเจา้หน้าทีส่าธารณสขุทัง้หมด 

  กายภาพบําบัด  เ ป็นบุคลากรที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น เช่นกัน  จํานวน 
นักกายภาพบําบดัทีข่ ึน้ทะเบยีนมจีํานวน 4,300 คน โดยมเีพยีง 2,000 คน ทีป่ฏบิตังิานกายภาพ โดย 
มีเพียง 199 คน ที่ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนเป็นสถานบริการที่ม ี
นักกายภาพบําบดัอยู่มากที่สุดถงึ 381 คน คดิเป็น 34% ของโรงพยาบาลชุมชนทัง้หมด นักกายภาพ 
ที่อยู่ในโรงพยาบาลทัว่ไป จํานวน 240 คน และโรงพยาบาลศูนย์ จํานวน 188 คน ในขณะที่สถาบนั 
การผลติผลตินักกายภาพบําบดัได้ปีละ 500-600 คน (สํานักงานวจิยัและพฒันากําลงัคนด้านสุขภาพ 
2551) ในการคาดการณ์ความต้องการกําลงัคนด้านกายภาพบําบดั เพื่อทํางานร่วมกบัทีมสุขภาพ
ต้องการ 2,499 คน ในปี 2553 คดิเป็น 43% ของทัง้หมด และในปี 2563 การบรกิารผูสู้งอายุต้องการ
กาํลงัคนดา้นกายภาพบาํบดั 3,708 คน คดิเป็น 34% ของนกักายภาพทัง้หมด  
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  นักจติวทิยาหรอืนักสงัคมสงเคราะห์ เริม่เป็นที่ต้องการของระบบสุขภาพ ในจํานวน
บุคลากรดา้นจติเวช ในปี 2548 จํานวนพยาบาลจติเวชมจีํานวน 1,864 คน มอีตัราเพิม่ 1 % ส่วนใหญ่
กระจุกอยู่ในเมอืง บุคลากรอกีประเภทคอืนกัจติวทิยาคลนิิก มจีํานวนเพยีง 230 คนทัง้ประเทศ โดยมอีตัรา
การเพิม่ 3.2 % ต่อปี สาํหรบันักสงัคมสงเคราะห ์มจีํานวนเพยีง 214 คนในปี 2548 ลดลงจาก 391 คน
ในปี 2547 (กรมสุขภาพจิต. 2548) จะเห็นว่ากลุ่มนักจิตวิทยาน้ียังมีน้อยมากไม่เพียงพอกับ 
ความต้องการ ในขณะที่การบรกิารผู้สูงอายุระบบต้องการนักจติวทิยาถึง 1,528 คนในปี 2553 และ
ต้องการเพิม่เป็น 2,155 คน ในปี 2563 ดงันัน้ระบบต้องมกีารเตรยีมความพรอ้มสําหรบัความต้องการ 
ของกาํลงัคนในกลุ่มน้ี 

ตารางท่ี 3.1 จาํนวนและความตอ้งการกาํลงัคนดแูลผูส้งูอาย ุ

กาํลงัคน กาํลงัคนท่ีมีอยู่ในระบบ 
ความต้องการกาํลงัคนดแูลผูส้งูอาย ุ

พ.ศ.2553 พ.ศ.2563 

ญาติ / ครอบครวั  499,873 741,766 

อาสาสมคัรดแูลผูส้งูอาย ุ(อผส.) 2,863 71,410 105,967 

พยาบาล  - acute/chronic care 
       - กลุม่พึง่พงิ 
 - IPD 
รวม 

 
 
 

6,111 8,620 
2,499 3,708 
15,278 21,552 

97,942 23,888  33,880 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 30,441 2,499 3,708 

กายภาพบาํบดั 4,300 2,499 3,708 

นักจิตวิทยา 2,308 1,528 2,155 

ท่ีมา : นงลกัษณ์ พะไกยะ. 2551. ความตอ้งการกาํลงัคนดา้นการสขุภาพในการดแูลผูส้งูอาย.ุ 

 2.2) ปญัหาคุณภาพบุคลากร นอกจากปญัหาการขาดแคลนเชิงจํานวนและการกระจาย
กําลงัคนแล้ว พบว่าบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งยงัขาด ความรู ้ทศันคต ิและทกัษะในการใหบ้รกิารอย่างรอบดา้น 
 ซึ่งจําเป็นต้องไดร้บัการพฒันา เน่ืองจากอุปสรรคของการบรกิารสุขภาพทีส่ําคญัคอื การทีผู่ใ้หบ้รกิาร
ไม่ไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มอย่างเพยีงพอ ทัง้ดา้นความรูแ้ละทกัษะในการปฏบิตังิาน ซึ่งทัง้สองสิง่ 
มคีวามสาํคญัต่อทศันคตแิละความชาํนาญของผูใ้หบ้รกิารและส่งผลต่อคุณภาพของการดูแลและบรกิาร 
ศักยภาพของผู้ให้บริการด้านสุขภาพมีผลต่อความเชื่อมัน่ของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุย่อมต้องการให ้
ผูใ้หบ้รกิารสขุภาพมศีกัยภาพในการวนิิจฉยั การรกัษาโรค และการใหบ้รกิารดแูลทีด่ ี

  ดงันัน้ปญัหาการขาดแคลนผูด้แูลผูส้งูอายทุัง้ในระดบันโยบาย บรหิาร และบรกิารจงึควร
ไดร้บัการแกไ้ขรวมทัง้ในดา้นการวางแผนการผลติและพฒันากําลงัคนอยา่งจรงิจงัและชดัเจนเพื่อรองรบั
ปญัหาดา้นการดแูลผูส้งูอายใุนอนาคตอนัใกลน้ี้ 
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3.1.3 การจดัโครงสร้างองคก์รและการบริหารจดัการ  

กระทรวงสาธารณสขุไดม้คีวามพยายามอยา่งชดัเจนในการพฒันาระบบสาธารณสุขเพื่อผูส้งูอายุ
อย่างมีบูรณาการ ด้วยการกําหนดให้มีคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดา้นผูสู้งอายุขึน้ในกระทรวงสาธารณสุข มแีผนการพฒันาสุขภาพทีส่อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาตติลอดจนมกีารกาํหนดแผนยุทธศาสตรด์า้นผูส้งูอายุ ปี พ.ศ.2552 – พ.ศ.2554 ทีเ่น้น 
“การร่วมคดิร่วมทํา” ของทุกภาคส่วนในการกําหนดนโยบายดา้นสุขภาพโดยผ่านกระบวนการสมชัชา
สขุภาพ 

ในส่วนของการจดัโครงสรา้งองค์กรนัน้ การจดัตัง้สถาบนัเวชศาสตร์ผู้สูงอายุขึน้ในกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อทําหน้าที่เป็นฝ่ายวชิาการและประสานงานในการดําเนินงานด้านสาธารณสุขสําหรบั
ผูส้งูอาย ุ

3.1.4 การเงินการคลงั  

มีการกําหนดมาตรการด้านการเงนิการคลงัเพื่อให้ผู้สูงอายุซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือ 
กลุ่มเปราะบางสามารถเขา้ถงึบรกิารสุขภาพไดอ้ย่างทัว่ถึง นับตัง้แต่ปี 2529 เป็นต้นมา รฐัได้เริม่
ให้บริการรกัษาพยาบาลแบบให้เปล่าแก่ผู้สูงอายุ รวมทัง้พยายามพฒันาและส่งเสริมระบบประกัน
สขุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพและยัง่ยนืเพือ่รองรบัสงัคมสงูวยั 

3.1.5 การพฒันาองคค์วามรู้  

โดยส่งเสรมิการวจิยัเพื่อพฒันาองคค์วามรูแ้ละการพฒันาระบบบรกิารดา้นเวชศาสตรผ์ูสู้งอายุ
อย่างต่อเน่ือง และเน้นการนําผลการวจิยัไปต่อยอดองค์ความรู้ และนําไปใช้ในการกําหนดนโยบาย  
แผนยทุธศาสตร ์และพฒันาระบบสขุภาพเพือ่รองรบัสงัคมสงูวยั 

กล่าวโดยสรุป แมว้่าระบบสาธารณสุขไทยจะมกีารพฒันาไปอย่างมาก และมทีศิทางการพฒันา
ที่สอดคล้องกบัความต้องการในสงัคมสูงวยั แต่การเปลี่ยนเป็นสงัคมสูงวยัของประเทศไทยนัน้เป็นไป
อยา่งรวดเรว็มาก การทีจ่ะใหร้ะบบสาธารณสขุมปีระสทิธภิาพและมคีวามยัง่ยนื จงึตอ้งอาศยัการผลกัดนั
ใหก้ารดําเนินงานเป็นไปในอตัราที่รวดเรว็ยิง่ขึน้กว่าที่เป็นอยู่ในปจัจุบนั การดําเนินการพฒันาระบบ
บรกิาร เช่น การดูแลระยะยาวยงัเป็นเพยีงโครงการนําร่อง หรอื โครงการพฒันาต้นแบบ โครงการ
เหล่าน้ีหากไดผ้ลดคีวรเร่งขยายผลใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ การวางแผนกําลงัคนทัง้ดา้นวชิาชพีและ
ผูดู้แลใหไ้ดท้ัง้ปรมิาณและคุณภาพกเ็ป็นเรื่องสาํคญัสําหรบัการรองรบัสงัคมสงูวยัซึ่งควรเร่งดําเนินการ
อกีเช่นกนั นอกจากน้ียงัควรมกีารพฒันาระบบดแูลขัน้กลาง เช่น การดแูลระยะสัน้ภายหลงัจากผูส้งูอายุ
ออกจากโรงพยาบาล หรอืการช่วยดูแลในช่วงกลางวนั  เป็นตน้ รวมทัง้ควรมกีารประเมนิผลการดําเนินงาน
และปรบัเปลีย่นนโยบายใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงต่างๆอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
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3.2 ระบบหลกัประกนัทางเศรษฐกิจ 

 นับตัง้แต่ พ.ศ.2525 เป็นต้นมาจนถึงปจัจุบัน (พ.ศ.2554) รัฐบาลได้สร้างหลักประกัน 
ทางเศรษฐกจิยามชราภาพอย่างต่อเน่ือง แนวทางแรกทีร่ฐับาลใชใ้นการหลกัประกนัทางเศรษฐกจิเพื่อ
ยามสูงอายุ คือ การขยายระบบบํานาญภาครัฐจากเดิมที่มีเฉพาะกลุ่มข้าราชการส่วนกลางและ 
ส่วนภูมภิาคที่เกษียณอายุที่จะได้รบัเงนิบํานาญจากรฐับาลในช่วงสามสบิปีที่ผ่านมา รฐับาลได้ขยาย
ความครอบคลุมของระบบบํานาญไปยงัประชาชนกลุ่มต่างๆอย่างต่อเน่ือง รูปแบบของระบบบํานาญ 
ทีร่ฐับาลไดส้รา้ง มหีลากหลายรปูแบบ กล่าวคอื มทีัง้แบบบงัคบัและแบบสมคัรใจ มทีัง้การใหส้วสัดกิาร
ทีเ่ป็นตวัเงนิกบัผูส้งูอายุโดยตรงและการสรา้งระบบบํานาญเพื่อการเตรยีมการของประชากรวยัทํางาน  
มทีัง้ระบบที่ใช้แหล่งของเงนิจากงบประมาณแผ่นดนิและระบบที่ใช้การมสี่วนร่วมจ่ายของผูไ้ด้รบัเงนิ
บาํนาญ มทีัง้ระบบทีเ่น้นการออมและระบบทีม่ลีกัษณะเป็นการประกนัสงัคม 

แนวทางที่สองเป็นการส่งเสรมิการสรา้งหลกัประกนัทางเศรษฐกจิยามชราภาพผ่านมาตรการ
ทางภาษีอากร โดยการกําหนดใหม้คี่าลดหย่อนภาษีรายไดป้ระเภทต่างๆเพื่อการประหยดัภาระภาษ ี
เงนิไดบุ้คคลธรรมดาและการงดเวน้ไม่เกบ็ภาษีกบัเงนิไดบ้างประเภทที่เป็นหลกัประกนัทางเศรษฐกจิ
เพือ่ยามสงูอาย ุ

3.2.1 การสร้างหลกัประกนัทางเศรษฐกิจเพ่ือยามสงูอายโุดยระบบบาํนาญภาครฐั 

 1)  บาํเหน็จบาํนาญสาํหรบัขา้ราชการสว่นกลางและสว่นภมูภิาค 
ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นประชากรวัยทํางานกลุ่มแรกที่มีหลักประกัน 

ทางเศรษฐกจิยามชราภาพในรูปแบบของบําเหน็จบํานาญตามพระราชบญัญตับิําเหน็จบํานาญ พ.ศ.2494 
จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2539 รฐับาลไดเ้ลง็เหน็ว่าการทีร่ฐัตอ้งตัง้งบประมาณรายจ่ายบําเหน็จบํานาญของ
ขา้ราชการประจําทุกปีโดยไม่มกีารกนัเงนิสํารองไวล้่วงหน้าสําหรบัจ่ายบําเหน็จบํานาญในอนาคตนัน้   
ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ทางการเงินการคลังของประเทศ ทําให้ไม่อาจวางแผน 
เชงิบรหิารการเงนิการคลงัของประเทศในระยะยาวและไม่อาจวางแผนพฒันาบุคลากรของรฐัได ้ดงันัน้ 
จงึไดม้กีารปรบัปรุงระบบบําเหน็จบํานาญขา้ราชการใหม่ โดยการออกพระราชบญัญตักิองทุนบําเหน็จ
บํานาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นหลกัประกนัการจ่ายบําเหน็จบํานาญและ 
ใหป้ระโยชน์ตอบแทนการบัราชการแก่ขา้ราชการเมื่อออกจากราชการและเพื่อส่งเสรมิการออมทรพัย์
และจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์อื่นใหแ้ก่ขา้ราชการทีเ่ป็นสมาชกิของกองทุน รวมทัง้ใหเ้ป็นสถาบนั
เงนิออมทีม่บีทบาทสาํคญัในการช่วยแกไ้ขปญัหาการขาดแคลนเงนิออมภายในประเทศและการส่งเสรมิ
การลงทุนอนัเป็นการส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมโดยส่วนรวม (อ้างจากเหตุผลในการ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญตั)ิ 

โดยที่พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.2539 มีผลบังคับใช้กับ 
ทัง้ขา้ราชการผูซ้ึ่งเขา้รบัราชการตัง้แต่วนัที่พระราชบญัญตัิน้ีมผีลใชบ้งัคบั (26 กนัยายน 2539) และ
ข้าราชการที่เข้ารบัราชการก่อนหน้าวนัที่พระราชบญัญัติมีผลบงัคบัใช้และสมคัรใจเข้าเป็นสมาชิก
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กองทุนฯ ขา้ราชการสว่นกลางและสว่นภูมภิาคทีน่อกเหนือจากประเภทดงักล่าวเมื่อเกษยีณอายุราชการ 
(อายุครบ 60 ปีบรบิูรณ์) จะไดร้บัเงนิบําเหน็จบํานาญตามพระราชบญัญตับิําเหน็จบํานาญ พ.ศ.2494 
เหมอืนเดมิ 

1.1)  ผูร้บับาํเหน็จบาํนาญตามพระราชบญัญตับิาํเหน็จบาํนาญ พ.ศ.2494 
 เมื่อเกษียณอายุราชการ (มาตรา 13) ขา้ราชการส่วนกลางและส่วนภูมภิาคที่ปฏิบตัิ

ราชการจนมเีวลาราชการสาํหรบัคํานวณบําเหน็จบํานาญไม่ถงึ 10 ปีบรบิูรณ์ (มาตรา 15) มสีทิธไิดร้บั
เงนิบําเหน็จ โดยที่จํานวนเงนิบําเหน็จนัน้คํานวณจากเงนิเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจํานวนปีเวลา
ราชการ (มาตรา 32 อนุมาตรา 1) ส่วนผู้ที่ปฏิบตัิราชการจนมเีวลาราชการมากกว่า 10 ปีบรบิูรณ์
สามารถเลอืกรบับาํเหน็จหรอืบาํนาญกไ็ด ้หากเลอืกรบับาํนาญ จาํนวนเงนิบํานาญรายเดอืนคาํนวณจาก
เงนิเดอืนเดอืนสดุทา้ยหารดว้ยหา้สบิคณูดว้ยจาํนวนปีเวลาราชการ (มาตรา 32 อนุมาตรา 2) แหล่งทีม่า
ของเงนิสาํหรบับาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการในสว่นน้ีมาจากงบประมาณแผน่ดนิ 

1.2)  ผู้ร ับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
พ.ศ.2539 

กรณีของขา้ราชการซึง่เป็นสมาชกิองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการจะต้องส่งเงนิสะสม
เข้ากองทุนคิดเป็นร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยกฎหมายบังคับให้ส่วนราชการต้องส่งเงินสมทบ 
เขา้กองทุนใหก้บัสมาชกิในจาํนวนทีเ่ทา่กนั สมาชกิแต่ละคนจะมบีญัชรีายตวัของตนเอง กองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการจะนําเงนิทัง้สองส่วนในบัญชีรายตัวของข้าราชการไปบริหารจดัการเพื่อให้เกิด 
ผลประโยชน์ตอบแทน เมื่อถึงเวลาเกษียณอายุราชการ สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
จะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ไดแ้ก่ (1) เงนิบาํเหน็จบาํนาญ (2) เงนิประเดมิ (เงนิทีร่ฐับาลนําสง่เขา้กองทุนเพื่อ
จ่ายเพิม่ใหแ้ก่สมาชกิซึง่เป็นขา้ราชการอยู่ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิมผีลบงัคบัใชแ้ละเลอืกรบับํานาญ) 
และเงนิชดเชย (เงนิทีร่ฐับาลนําสง่เขา้กองทุนเพือ่จา่ยเพิม่ใหแ้ก่สมาชกิซึง่รบับาํนาญ) และ (3) เงนิสะสม 
เงนิสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนทีไ่ดจ้ากการบรหิารจดัการ 

ทัง้น้ีเงื่อนไขของการได้รบัเงินบําเหน็จหรือบํานาญนัน้คือเวลาราชการของสมาชิก 
สมาชกิที่มสีทิธิได้รบัเงนิบํานาญจะต้องมเีวลาราชการตัง้แต่ 25 ปีบรบิูรณ์ขึ้นไป (มาตรา 48) โดยที่
จาํนวนเงนิบํานาญจะคาํนวณจากอตัราเงนิเดอืนเฉลีย่หกสบิเดอืนสุดทา้ยคณูดว้ยเวลาราชการ หารดว้ย
ห้าสบิ แต่ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสบิของอตัราเงนิเดอืนเฉลี่ยหกสบิเดือนสุดท้าย ส่วนสมาชิกที่จะรบั
บําเหน็จไดน้ัน้ต้องมเีวลาราชการตัง้แต่ 10 ปีบรบิูรณ์ขึน้ไปแต่ไม่ถงึ 25 ปีบรบิูรณ์ (มาตรา 47) โดยที่
จาํนวนเงนิบาํเหน็จจะคาํนวณจากอตัราเงนิเดอืนเดอืนสดุทา้ยคณูดว้ยเวลาราชการ 

จะเหน็ไดว้่า แหล่งทีม่าของเงนิสทิธปิระโยชน์ต่างๆของขา้ราชการทีเ่ป็นสมาชกิกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการมาจากทัง้เงินสะสมของเจ้าตัว ผลตอบแทนการลงทุน และเงินจาก
งบประมาณแผน่ดนิ 
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2)  บาํเหน็จบาํนาญสาํหรบัขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
ขา้ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประชากรวยัทํางานอกีกลุ่มหน่ึงที่มหีลกัประกนัทางเศรษฐกิจ 

ยามชราภาพหลงัเกษยีณอายุราชการในรปูแบบบําเหน็จหรอืบํานาญ (มาตรา 16) ตามพระราชบญัญตัิ
บําเหน็จบํานาญขา้ราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2500 เมื่อเกษียณอายุราชการ (อายุครบ 60 ปีบรบิูรณ์) 
ขา้ราชการส่วนท้องถิ่นที่ปฏบิตัิราชการจนมเีวลาราชการสําหรบัคํานวณบําเหน็จบํานาญไม่ถึง 10 ปี
บรบิูรณ์ (มาตรา 18) มสีทิธไิดร้บัเงนิบําเหน็จ โดยทีจ่ํานวนเงนิบําเหน็จนัน้คํานวณจากเงนิเดอืนเดอืน
สดุทา้ยคณูดว้ยจาํนวนปีเวลาราชการ (มาตรา 32 อนุมาตรา 1) สว่นผูท้ีป่ฏบิตัริาชการจนมเีวลาราชการ
มากกว่า 10 ปีบรบิูรณ์สามารถเลือกรบับําเหน็จหรอืบํานาญก็ได้ (มาตรา 18) หากเลือกรบับํานาญ 
จํานวนเงนิบํานาญรายเดอืนคํานวณจากเงนิเดอืนเดอืนสุดท้ายหารด้วยห้าสบิคูณด้วยจํานวนปีเวลา
ราชการ (มาตรา 32 อนุมาตรา 2) 

แหล่งทีม่าของเงนิบาํเหน็จบาํนาญของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่มาจากกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มาตรา 6) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะต้องสมทบเงิน 
เขา้กองทุนดงักล่าวในอตัราซึง่กาํหนดโดยกฎกระทรวงไมเ่กนิรอ้ยละสามของงบประมาณรายไดป้ระจาํปี 
(ไมร่วมพนัธบตัร เงนิกู ้เงนิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้และเงนิอุดหนุน) และตัง้เงนิน้ีไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
ของราชการสว่นทอ้งถิน่ 

3)  กองทุนสงเคราะหต์ามพระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน 
กองทุนสงเคราะห์ก่อตัง้ขึ้นตามพระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

สงเคราะหผ์ูอ้ํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนเอกชน โดยรวมสวสัดกิารประเภท
ต่างๆและเงนิทุนเลี้ยงชพีซึ่งจะจ่ายใหผู้อ้ํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศกึษา (เรยีกว่า ครู) ของ
โรงเรยีนในระบบเมื่อออกจากงานเมื่อเกษยีณอายุดว้ย ทัง้น้ีครจูะตอ้งสง่เงนิสะสมสาํหรบัตนเองในอตัรา
ที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหก์ําหนดซึ่งต้องไม่เกนิรอ้ยละสามของเงนิเดอืนรายเดอืนที่แต่ละคน
ไดร้บัและตอ้งไมเ่กนิวงเงนิตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง โดยทีโ่รงเรยีนในระบบสง่เงนิสมทบเป็นจาํนวน
เท่ากับเงินสะสมที่ครูส่งเป็นรายคนและกระทรวงศึกษาธิการส่งเงนิสมทบเป็นจํานวนสองเท่าของ 
เงนิสะสมทีค่รสูง่เป็นรายคน 

เมือ่ครอูอกจากงานเมือ่เกษยีณอาย ุครจูะไดร้บัเงนิทุนเลีย้งชพีสองสว่นดงัต่อไปน้ี สว่นทีห่น่ึง 
เรยีกว่า เงนิทุนเลี้ยงชพีประเภท 1 เท่ากบัจํานวนทีค่รูไดส้่งเงนิสะสมพรอ้มทัง้ดอกผลทีค่ํานวณไดแ้ละ
ส่วนที ่2 เรยีกว่าเงนิทุนเลี้ยงชพีประเภท 2 เท่ากบัจํานวนทีโ่รงเรยีนในระบบและกระทรวงศกึษาธกิาร 
ไดส้่งเงนิสมทบโดยไม่รวมดอกผล ทัง้น้ีการทีค่รจูะไดร้บัเงนิทุนเลีย้งชพีในส่วนที ่2 นัน้ครจูะตอ้งมเีวลา
ทํางานมากกว่า 10 ปีขึน้ไป หรอืกรณีที่มเีวลาทํางานไม่น้อยกว่า 5 ปีแต่ไม่ถงึ 10 ปีบรบิูรณ์ สามารถ 
รบัเงนิทุนเลีย้งชพีประเภท2ไดต้ามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการกองทุนสงเคราะหก์าํหนด 
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4) กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
กองทุนสาํรองเลีย้งชพี เป็นกองทุนทีลู่กจา้งและนายจา้งตกลงกนัจดัตัง้ขึน้และไดจ้ดทะเบยีน

ตามพระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลี้ยงชพี โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้ป็นหลกัประกนัแก่ลูกจา้งในกรณ ี
ทีลู่กจา้งตาย ออกจากงานหรอืลาออกจากกองทุน โดยลูกจา้งจ่ายเงนิสะสมและนายจา้งจ่ายเงนิสมทบ
ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในขอ้บงัคบัของกองทุนสํารองเลี้ยงชพีที่จดัตัง้ขึน้นัน้ โดยจะจดัตัง้เป็นกองทุน
นายจา้งเดยีวหรอืกองทุนหลายนายจา้ง อกีทัง้อาจมนีโยบายการลงทุนนโยบายเดยีวหรอืหลายนโยบาย
กไ็ด ้   ทุกครัง้ทีม่กีารจ่ายค่าจา้ง ลูกจา้งจะจ่าย “เงนิสะสม” เขา้กองทุนโดยนายจา้งจะหกัจากค่าจา้ง 
และนายจา้งจะจ่าย “เงนิสมทบ” เขา้กองทุนดว้ยเช่นกนั อตัราการจ่ายเงนิสะสมเขา้กองทุนจะต้อง 
ไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 2 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของค่าจา้ง โดยนายจ้างจ่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนไม่ตํ่ากว่า 
เงินสะสมของลูกจ้าง กล่าวอีกนัยหน่ึงกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็นสวสัดิการในรูปแบบของกองทุน 
ทีเ่กดิจากการร่วมกนัออมระหว่างลูกจา้งกบัลูกจา้งนัน่เอง หากลูกจา้งมกีารออมอย่างต่อเน่ือง นายจา้ง
ร่วมสมทบในการออมนัน้ และมกีารนําเงนิออมของลูกจ้างไปบรหิารจดัการอย่างมอือาชพีใหเ้กดิดอก
ออกผล เมื่อสมาชกิสิน้สุดสมาชกิภาพ เช่น เมื่อลาออกจากงาน สมาชกิจะไดม้สีทิธโิดยจะไดร้บัสว่นของ
เงนิสะสมเตม็จาํนวนทุกกรณี พรอ้มทัง้ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากเงนิสะสม สาํหรบัในสว่นของเงนิสมทบ
และผลประโยชน์ที่เกดิขึน้จากเงนิสมทบสมาชกิ จะไดร้บัตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในขอ้บงัคบักองทุน 
เช่น ขึ้นอยู่กบัระยะเวลาทํางานในบรษิัทหรอืหน่วยงานที่จดัตัง้กองทุนสํารองเลี้ยงชพีขึ้นมา เป็นต้น  
ในปี พ.ศ.2554 มีสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอยู่ทัง้หมด 2,316,771 ราย และมีจํานวนเงินรวม 
ในกองทุนทัง้สิน้ 615,259.07 ลา้นบาท 

5) กองทุนประกนัสงัคม (พ.ศ. 2533) 
ถดัจากกลุ่มขา้ราชการ การมผีลบงัคบัใช้ของพระราชบญัญตัิประกนัสงัคม พ.ศ.2533 ได ้

เปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มที่เหลือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกจ้างหรือกลุ่มแรงงานนอกระบบหรือแม้แต่ 
ผูท้ีไ่มไ่ดท้าํงาน ไดม้โีอกาสสรา้งหลกัประกนัเศรษฐกจิยามชราภาพอยา่งเป็นทางการ โดยผูท้ีไ่ดร้บัสทิธิ
ประโยชน์ในฐานะผูป้ระกนัตนต้องมสี่วนร่วมจ่ายเงนิเขา้กองทุนประกนัสงัคมในรูปแบบของเงนิสมทบ 
ผูป้ระกนัตนภายใตพ้ระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ.2533 ม ี3 ประเภทไดแ้ก่  

5.1)  ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 
 ลูกจา้งทีท่าํงานในสถานประกอบการทีม่ลีูกจา้งตัง้แต่1คนขึน้ไป อยูใ่นขา่ยทีจ่ะตอ้งเป็น

ผูป้ระกนัตน มหีน้าทีจ่่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนโดยมนีายจา้งและรฐับาลร่วมสมทบ และไดร้บัประโยชน์
ทดแทน 7 กรณีอนัไดแ้ก่ ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ 
ตาย สงเคราะหบุ์ตร ชราภาพ และวา่งงาน  

ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 ตอ้งจา่ยเงนิสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคม คดิเป็นรอ้ยละ 5
ของค่าจ้าง (ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดอตัราเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม พ.ศ.2552 ใน 
ปี พ.ศ.2554 ไดล้ดหย่อนลงเหลอืรอ้ยละ 4.5) ทัง้น้ีคดิค่าจา้งตามจรงิแต่ไม่เกนิ 15,000 บาทต่อเดอืน
โดยนายจา้งและรฐับาลร่วมสมทบรอ้ยละ 5 และรอ้ยละ 2.75 ตามลําดบั (ในปี พ.ศ.2554 ลดลงเหลอื 
รอ้ยละ 4.5 และรอ้ยละ 2.5) เมื่อผูป้ระกนัตนมอีายุ 55 ปีบรบิูรณ์และต้องจ่ายเงนิสมทบมาไม่น้อยกว่า 
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180 เดอืนโดยตดิต่อหรอืไม่ตดิต่อกนัก็ได ้จงึจะมสีทิธไิดร้บัประโยชน์ทดแทนยามชราภาพในรูปแบบ
ของบํานาญ จํานวนเงนิบํานาญรายเดอืนนัน้คํานวณจากรอ้ยละ 20 ของค่าจา้งเฉลี่ย 60 เดอืนสุดทา้ย 
(ทัง้น้ีคิดค่าจ้างตามจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน) หากผู้ประกันตนจ่ายเงนิสมทบมากกว่า  
180 เดอืน อตัราการคํานวณเงนิบํานาญจากค่าจา้งจะเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 1.5 ต่อการจ่ายเงนิสะสมทุกๆ 
12 เดือน หากจ่ายเงินสมทบไม่ถึง 180 เดือนจะได้เงินบําเหน็จชราภาพเท่ากับเงินสมทบของ
ผูป้ระกนัตนและเงนิสมทบส่วนของนายจา้งเฉพาะส่วนของประโยชน์ทดแทนชราภาพ แต่ถ้าจ่ายไม่ถงึ 
12 เดอืนจะไดร้บัเฉพาะสว่นของผูป้ระกนัตนเทา่นัน้ 

5.2) ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแต่มีความประสงค์จะดํารง 

การเป็นผู้ประกันตนของกองทุนประกันสงัคมต่อ สามารถที่จะแสดงความจํานงเป็นผู้ประกันตน 
ตามมาตรา 39 ได ้ทัง้น้ีกําหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขไวว้่า ผูจ้ะเป็นผูป้ระกนัตนไดน้ัน้ต้องเป็นผูท้ีไ่ด ้
สง่เงนิสมทบมาก่อนแลว้เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 12 เดอืนและตอ้งยื่นสมคัรภายใน 6 เดอืนนับแต่ไดส้ิน้สุด
สภาพการเป็นลูกจ้าง ปจัจุบันกองทุนประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบเท่ากับ 432 บาทต่อเดือน  
ซึ่งผูป้ระกนัตนจะไดร้บัประโยชน์ทดแทน 6 กรณี ไดแ้ก่ กรณีประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วย คลอดบุตร 
ทุพพลภาพ ตายสงเคราะหบุ์ตร และชราภาพต่อเน่ืองจากการเป็นผูป้ระกนัตนตามมาตรา33 

5.3) ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 
ผูอ้ื่นนอกเหนือจากผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 โดยเฉพาะอย่างยิง่ประชากรวยัทํางาน 

ที่ทํางานในภาคที่เป็นทางการมโีอกาสที่จะสรา้งหลกัประกนัทางเศรษฐกจิยามชราภาพอย่างสมคัรใจ 
ไดเ้ช่นกนัในฐานะผูป้ระกนัตนตามมาตรา 40 ปจัจุบนัรฐับาลไดป้รบัปรุงหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิสมทบ
และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนประกันสังคมกลุ่มน้ีโดยการตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลกัเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงนิสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข
แหง่สทิธใินการรบัประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึง่สมคัรเป็นผูป้ระกนัตนพ.ศ. 2544  

กองทุนประกนัสงัคมไดจ้ดัใหม้แีพคเกจสาํหรบัผูป้ระกนัตนมาตรา 40 2 รปูแบบ ไดแ้ก่ 
กรณีจ่ายเงนิสมทบเขา้กองทุนเดอืนละ 70 บาทและรฐัสมทบใหอ้กี 30 บาทรวมเป็น 100 บาทจะมสีทิธิ
ไดร้บัประโยชน์ทดแทน 3 กรณีไดแ้ก่ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยทุพพลภาพ 
และตาย กรณจีา่ยเงนิสมทบเขา้กองทุนเดอืนละ 100 บาทและรฐัสมทบใหอ้กี 50 บาทรวมเป็น 150 บาท
จะไดร้บัประโยชน์ทดแทน 4 กรณไีดแ้ก่ 3 กรณทีีก่ล่าวขา้งตน้ และกรณีชราภาพ ทัง้น้ีประโยชน์ทดแทน
กรณีชราภาพดงักล่าวจะมใิช่บํานาญรายเดอืน แต่เป็นเงนิบําเหน็จชราภาพซึง่จ่ายใหเ้ป็นกอ้นครัง้เดยีว
เมือ่อายคุรบหกสบิปีบรบิรูณ์และไมป่ระสงคจ์ะเป็นผูป้ระกนัตนต่อไป โดยจา่ยในอตัราไมน้่อยกวา่จาํนวน
เงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พร้อมด้วย
ผลประโยชน์ตอบแทนรายปีทีส่าํนกังานประกนัสงัคมประกาศกาํหนดในแต่ละปี 
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6)  เบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ
เบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุเป็นมาตรการที่รฐับาลจดัสรรเงนิอุดหนุนรายเดอืนใหก้บัผูท้ี่มอีายุ 60 ปี

บรบิูรณ์เพื่อใช้ในการดํารงชพี ในช่วงเริม่ต้นในปี พ.ศ.2536 รฐับาลโดยกรมประชาสงเคราะห์ได้เริม่
จดัสรรเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายใุหก้บัผูส้งูอายทุีย่ากไรท้ีอ่าศยัอยูใ่นหมูบ่า้นทีม่กีารจดัตัง้ศนูยส์งเคราะหร์าษฎร
ประจําหมู่บา้นเท่านัน้ เป็นจํานวนเงนิ 200 บาทต่อคนต่อเดอืนผ่านระบบการสรรหาโดยคณะกรรมการ
ศูนย์สงเคราะห์ฯ ในปี พ.ศ.2543 ได้มีการออกระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะหเ์พื่อการยงัชพีสําหรบัผูสู้งอายุ โดยมกีารเปลี่ยนแปลงทีส่ําคญั ไดแ้ก่ การเพิม่คุณสมบตัขิอง
ผูส้งูอายทุีม่สีทิธไิดร้บัเบีย้ยงัชพี การสง่เสรมิบทบาทองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการสรรหาผูส้งูอายุที่
เหมาะสม การเพิ่มจํานวนเงนิเป็น 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นต้น ในปี พ.ศ.2546 กรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บัการถ่ายโอนภารกจิน้ีจากกรมประชาสงเคราะห ์จงึทําใหอ้งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่มหีน้าทีใ่นการคดัเลอืกผูส้งูอายุทีค่วรจะไดร้บัเงนิเบีย้ยงัชพี โดยมกีรมส่งเสรมิการปกครอง
สว่นทอ้งถิน่เป็นผูจ้ดัสรรงบประมาณเงนิอุดหนุนทัว่ไปใหก้บัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในปี พ.ศ.2550 
รฐับาลไดป้รบัเพิม่เงนิเบีย้ยงัชพีขึน้เป็น 500 บาทต่อคนต่อเดอืน  

จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2552 รฐับาลไดป้รบัเปลีย่นแนวคดิการจดัสรรเบีย้ยงัชพีสาํหรบัผูส้งูอายุ
จากระบบการคัดเลือกเป็นระบบถ้วนหน้า โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้จัดทําระเบียบ
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2552 และ
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบี้ยยงัชพี
ผูส้งูอายุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2552 โดยกําหนดใหผู้ส้งูอายุทุกคนมสีทิธไิดร้บัเงนิเบีย้ยงัชพี 
500 บาทต่อคนต่อเดอืน ยกเวน้ผูท้ีไ่ดร้บัเงนิบํานาญจากระบบบํานาญภาครฐัอื่นๆหรอืผูสู้งอายุทีก่ําลงั
ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละไดร้บัเงนิเดอืนจากรฐับาล 

ล่าสุดคณะรฐัมนตรไีด้มมีติ เมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม 2554 อนุมตัิให้กําหนดอตัราเบี้ยยงัชีพ 
รายเดอืนแบบขัน้บนัไดสาํหรบัผูส้งูอายุ ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยผูส้งูอายุจะไดร้บัเบีย้ยงัชพี 
ดงัน้ีผูสู้งอายุ 60-69 ปี  จะไดร้บัเบี้ยยงัชพี 600 บาท ผูสู้งอายุ 70-79 ปี จะไดร้บัเบี้ยยงัชพี 700 บาท
ผูสู้งอายุ 80-89 ปี จะได้รบัเบี้ยยงัชพี 800 บาท ผูสู้งอายุ 90 ปีขึน้ไป จะได้รบัเบี้ยยงัชพี 1,000 บาท
ทัง้น้ี ตัง้แต่งบประมาณรายจา่ยประจาํปี พ.ศ.2555 เป็นตน้ไป 

7)  กองทุนการออมแหง่ชาต ิ
จากระบบบํานาญต่างๆที่ไดอ้ธบิายขา้งต้นจะเหน็ได้ว่า แมว้่าประชากรวยัทํางานที่ทํางาน 

ในภาคไม่เป็นทางการจะสามารถสมคัรใจเป็นผูป้ระกนัตามมาตรา 40 ของกองทุนประกนัสงัคมเพื่อรบั
ประโยชน์ทดแทนชราภาพ อย่างไรก็ตามสิทธิประโยชน์นัน้ก็เป็นเพียงบําเหน็จ มิได้มีโอกาส 
มหีลกัประกนัในลกัษณะของบํานาญเหมอืนประชากรวยัทํางานกลุ่มอื่นๆ กองทุนการออมแห่งชาตจิงึ 
เขา้มาเตมิเตม็ชอ่งวา่งดงักล่าว  
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พระราชบญัญตัิกองทุนการออมแห่งชาติได้มีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2554
เพื่อให้มีระบบการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราภาพที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
ประชากรภาคแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศทีเ่ป็นแรงงานนอกระบบยงัไม่ไดร้บัความคุม้ครองเพื่อการ
ชราภาพอยา่งทัว่ถงึและสรา้งความมัน่คงในบัน้ปลายของชวีติ ตลอดจนเพือ่เป็นการสรา้งวนิยัในการออม
ของประชาชนคนไทยในวยัทํางาน ผูท้ี่มสีทิธิเป็นสมาชกิของกองทุนน้ีต้องเป็นบุคคลสญัชาติไทยซึ่ง 
มอีายุไม่ตํ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 บริบูรณ์ และไม่เป็นผู้ประกนัตนตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันสงัคมซึ่งส่งเงินเพื่อได้รบัประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขา้ราชการ กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการกรุงเทพมหานคร กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ 
ส่วนท้องถิ่น กองทุนสํารองเลี้ยงชพี กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรยีนเอกชนหรอืเป็น
สมาชกิกองทุนหรอือยู่ในระบบบํานาญอื่นตามทีก่ําหนดโดยกฎกระทรวง มสีทิธเิป็นสมาชกิของกองทุน 
บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถสมัครเป็นสมาชิกโดยต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนซึ่งต้อง 
ไม่น้อยกว่าเดอืนละ 50 บาท โดยไม่เกนิจํานวนที่กําหนดไวโ้ดยกฎกระทรวง โดยรฐับาลต้องจ่ายเงนิ
สมทบตามระดบัอายุของผูเ้ป็นสมาชกิ และเป็นอตัราสว่นกบัเงนิสะสม โดยเงนิสมทบดงักล่าวนัน้จะตอ้ง
ไมเ่กนิจาํนวนเงนิสมทบสงูสดุทีก่าํหนด กรณสีมาชกิมอีายไุมเ่กนิ 30 ปี อตัราสว่นเงนิสมทบต่อเงนิสะสม
เป็นรอ้ยละ 50อายุ 30 ปีแต่ไม่เกนิ 50 ปีรอ้ยละ 80และเมื่ออายุ 50 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 100 เงนิสะสมของ
สมาชิกและเงินสมทบของรัฐบาลจะถูกสะสมไว้บัญชีส่วนบุคคล และจะถูกนําไปบริหารจัดการ 
โดยกองทุนฯเพื่อใหเ้กดิผลประโยชน์ตอบแทน เมื่ออายุ 60 ปีบรบิูรณ์ เงนิสะสมของสมาชกิเงนิสมทบ
ของรฐับาลและผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งทางกจ็ะถูกนํามาคาํนวณเงนิบาํนาญรายเดอืนใหก้บัสมาชกิ
กองทุนๆจะไดร้บัเงนิบาํนาญดงักล่าวไปจนสิน้อาย ุ 

ก่อนมีการดําเนินการในการรบัสมคัรสมาชิกอย่างเป็นทางการ รฐับาลชุดปจัจุบนักําลัง
พจิารณาแกไ้ขพระราชบญัญตัน้ีิในประเดน็ต่างๆดงัต่อไปน้ี (1) ใหส้มาชกิ กอช. เลอืกรบัเงนิหลงัเกษยีณ
เมื่อครบอายุ 60 ปีว่าเลอืกรบัเป็นเงนิบําเหน็จหรอืบํานาญกไ็ด ้(จากเดมิที่เป็นเงนิบํานาญอย่างเดยีว)  
(2) แกไ้ขการจ่ายเงนิสมทบของภาครฐัซึ่งเดมิจ่ายเป็นขัน้บนัไดตามอายุของสมาชกิเริม่ตัง้แต่ 50 บาท 
80 บาทและ 100 บาท เป็นการจ่ายสมทบใหเ้ป็นอตัราเดยีวกนัทุกช่วงอายุ คอื 100 บาท (แต่ทัง้ปีตอ้ง
ไม่เกนิ 1,200 บาท) (3) เสนอใหแ้กไ้ขกฎหมาย กอช. โดยใหผู้ท้ีอ่ายุเกนิ 60 ปีทีม่อีาชพีอสิระ สามารถ
เป็นสมาชกิได้แต่ต้องเป็นไม่ตํ่ากว่า 5 ปี หากลาออกก่อนจะได้คนืเฉพาะเงนิสะสมของตนเอง แต่จะ
ไมไ่ดเ้งนิสมทบจากภาครฐั (4) กรณทีีส่มาชกิทุพพลภาพสามารถขอรบัเงนิคนืไดท้ัง้ในสว่นของเงนิสะสม
ของตนเองและเงนิสมทบจากภาครฐัซึ่งจากเดมิกฎหมายใหถ้อนไดเ้ฉพาะเงนิที่สมาชกิสะสม ส่วนเงนิ
สมทบจากภาครฐัต้องรอจนอายุครบ 60 ปีจึงจะได้ และ (5) การบริหารผลประโยชน์ของกองทุน
กฎหมายใหม่จะใหล้งทุนได้เฉพาะเงนิฝากธนาคาร พนัธบตัรรฐับาล รฐัวสิาหกจิเพื่อไม่ใหเ้กดิปญัหา
ขาดทุน 
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8)  ภาพรวมของระบบบาํนาญภาครฐัในปจัจุบนั 
จากระบบบาํนาญภาครฐัทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปภาพรวมของระบบบํานาญภาครฐั

ทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจุบนัไดด้งัรปูภาพต่อไปน้ี 

 

3.2.2 การส่งเสริมการสร้างหลกัประกนัทางเศรษฐกิจยามชราภาพผา่นมาตรการทางภาษีอากร 

          นอกเหนือจากการสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจในรูปแบบของการจดัให้มีระบบบํานาญ
ประเภทต่างๆเพื่อประชากรวยัทํางานและวยัสูงอายุแล้ว ตัง้แต่ปี พ.ศ.2525 จนถงึปจัจุบนั รฐับาล 
ไดส้่งเสรมิการสรา้งหลกัประกนัทางเศรษฐกจิยามชราภาพผ่านมาตรการทางภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา 
ลกัษณะของการส่งเสรมินัน้ มทีัง้รูปแบบทีเ่ป็นการบรรเทาภาษีอากรใหแ้ก่ผูสู้งอายุ การสรา้งแรงจูงใจ
ใหก้บัประชากรวยัทํางานที่มสี่วนร่วมสรา้งหลกัประกนัทางเศรษฐกจิยามชราภาพดว้ยตนเอง รวมถึง 
การสง่เสรมิการสรา้งหลกัประกนัดา้นต่างๆ ใหก้บับุพการ ี

1) มาตรการเพือ่บรรเทาภาระภาษอีากรใหแ้ก่ผูส้งูอาย ุ

1.1) ยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาสําหรบัเงนิได้ของผู้ที่มอีายุไม่ตํ่ากว่า 65 ปีบรบิูรณ์ 
เป็นจาํนวน 190,000 บาท เพือ่เป็นการบรรเทาภาระทางภาษใีหแ้ก่ผูส้งูอาย ุ

1.2) กรณขีา้ราชการในระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
- ยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบับาํเหน็จดาํรงชพี 
- ยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบับาํนาญพเิศษ บาํเหน็จพเิศษ บาํเหน็จตกทอด 

1.3) กรณขีา้ราชการเกษยีณอายแุละไดร้บัเงนิจากกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) 
- ยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสําหรบัเงนิไดท้ีจ่่ายเป็นเงนิสะสมเขา้ กบข. เฉพาะส่วน 
ทีไ่มเ่กนิ 500,000 บาท สาํหรบัปีภาษนีัน้ 

- ยกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาสําหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ดร้บัจาก กบข. 
เน่ืองจากออกจากราชการเพราะเหตุสงูอาย ุเหตุทุพลภาพ เหตุทดแทน หรอืตาย 

บาํเหน็จ
บาํนาญ

ข้าราชการ 
 

กบข. 

บาํเหน็จ
บาํนาญ

ข้าราชการ
ท้องถ่ิน 

กองทนุ
สงเคราะห์
โรงเรียน
เอกชน 

กองทนุ
ประกนัสงัคม 
(มาตรา 33) 

กองทนุ
สาํรอง
เลี้ยงชีพ 

เบีย้ยงัชีพ 

กองทนุการออมแห่งชาติ 
กองทนุประกนั 
สงัคม มาตรา 40 

กลุ่มลกูจ้าง (แรงงานในระบบ) กลุ่มแรงงานนอกระบบ / อ่ืนๆ 
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เพือ่สนบัสนุนขา้ราชการทีเ่ป็นสมาชกิ กบข. ไดม้เีงนิออม จงูใจใหข้า้ราชการเป็นสมาชกิ 
กบข. และเพือ่เป็นการบรรเทาภาระภาษใีหแ้ก่ขา้ราชการทีเ่กษยีณอาย ุ

1.4) กรณลีกูจา้งเกษยีณอายแุละไดร้บัเงนิจากกองทุนสาํรองเลีย้งชพี (Provident Fund : PVD) 
- ยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัเงนิไดท้ีลู่กจา้งจ่ายเป็นเงนิสะสมเขา้ PVD ใน
อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของคา่จา้ง แต่ไมเ่กนิ 500,000 บาท สาํหรบัปีภาษนีัน้ 

- ยกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาสําหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆที่ลูกจา้งไดร้บัจาก 
PVD เมือ่ลกูจา้งออกจากงานเพราะเกษยีณอาย ุทุพพลภาพ หรอื ตาย 

เพื่อสนับสนุนลูกจา้งทีเ่ป็นสมาชกิ PVD ไดม้เีงนิออม จูงใจใหลู้กจา้งเป็นสมาชกิ PVD 
และเพือ่เป็นการบรรเทาภาระภาษใีหแ้ก่ลกูจา้งทีเ่กษยีณอาย ุ

1.5) กรณีครูใหญ่ หรอื ครูโรงเรยีนเอกชน ไดร้บัเงนิจากกองทุนสงเคราะหต์ามกฎหมายว่า
ดว้ยโรงเรยีนเอกชน ยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ทีค่รใูหญ่หรอืครู
โรงเรยีนเอกชนไดร้บัจากกองทุนสงเคราะห ์เมือ่ออกจากงาน เพราะเหตุสงูอาย ุทุพพลภาพ หรอื ตาย 

1.6) กรณีกองทุนประกนัสงัคม (กรณีลูกจ้าง นายจ้าง และรฐับาลจ่ายเขา้กองทุน) ยกเว้น
ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสําหรบัเงนิประโยชน์ทดแทนรวมถงึประโยชน์ทดแทนชราภาพทีผู่ป้ระกนัตน
ไดร้บัจากกองทุนประกนัสงัคม ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม 

1.7) ยกเว้นภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาสําหรบัดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคารในราชอาณาจกัร
ประเภทเงนิฝากประจําที่มรีะยะเวลาการฝากตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป เฉพาะผูม้เีงนิได้มอีายุไม่ตํ่ากว่า 55 ปี
บรบิูรณ์ที่ได้รบัดอกเบี้ยเงนิฝากประจําทุกประเภทรวมกนัไม่เกนิ 30,000 บาท ตลอดปีภาษี เพื่อ
สนบัสนุนนโยบายสง่เสรมิการออมระยะยาว โดยมุง่เน้นผูม้เีงนิไดท้ีอ่ยูใ่นวยัหลงัเกษยีณอาย ุ

1.8) กรณีส่งเสริมการออมสําหรับผู้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
(Retirement Mutual Fund : RMF) ยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ใดๆ ที่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนใน RMF ไดร้บัจาก RMF เพราะเหตุสงูอาย ุทุพพลภาพ หรอืตาย 

2) มาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจประชากรวัยทํางานในการสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจ 
ยามชราภาพ 

2.1) กรณีส่งเสริมการออมสําหรับผู้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
(Retirement Mutual Fund: RMF) ยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัเงนิทีจ่่ายเป็นค่าซือ้หน่วย
ลงทุนใน RMF ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของเงนิได ้แต่รวมกบัเงนิสะสมทีจ่า่ยเขา้ PVD หรอื กบข. ตอ้ง
ไม่เกิน 500,000 บาท สําหรับปีภาษีนัน้ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมเงินระยะยาวให้แก่ลูกจ้าง 
ขา้ราชการ และผูม้เีงนิไดโ้ดยทัว่ไป 
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2.2) กรณีครูใหญ่ หรือ ครูโรงเรียนเอกชนได้รบัเงนิจากกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยโรงเรยีนเอกชน ยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาสาํหรบัเงนิไดท้ีจ่่ายสมทบเขา้กองทุนสงเคราะห ์
เฉพาะสว่นทีไ่มเ่กนิ 500,000 บาท สาํหรบัปีภาษนีัน้ เพื่อสนบัสนุนใหค้รทูีเ่ป็นสมาชกิกองทุนสงเคราะหฯ์
ไดม้เีงนิออม จูงใจใหค้รเูป็นสมาชกิกองทุนสงเคราะหฯ์ และเพื่อเป็นการบรรเทาภาระทางภาษใีหแ้ก่คร ู
ทีเ่กษยีณอาย ุ

2.3) กรณีกองทุนประกนัสงัคม (กรณีลูกจ้าง นายจ้าง และรฐับาลจ่ายเขา้กองทุน) ยกเว้น
ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาสําหรบัเงนิสมทบ ที่ผู้ประกนัตนจ่ายเข้ากองทุนประกนัสงัคมตามจํานวน 
ทีจ่า่ยจรงิ 

3) มาตรการสง่เสรมิการสรา้งหลกัประกนัดา้นต่างๆใหก้บับุพการแีละมาตรการอื่นๆ 

3.1) ใหห้กัค่าลดหย่อนภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาสําหรบัค่าอุปการะเลี้ยงดูบดิามารดาของ
ตนเองและของคู่สมรสที่มอีายุ 60 ปีขึ้นไปคนละ 30,000 บาท กรณีบิดาหรอืมารดามรีายได้ไม่เกิน 
30,000 ต่อปีและอยูใ่นความอุปการะเลีย้งดขูองผูม้เีงนิได ้เพื่อเป็นการสง่เสรมิและสนบัสนุนการอุปการะ
เลีย้งดบูดิามารดาผูใ้หก้าํเนิดบุตร 

3.2) ใหห้กัค่าลดหย่อนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาสําหรบัค่าอุปการะเลี้ยงดูบดิามารดา สามี
หรือภริยา บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ บิดามารดาหรือบุตรโดยชอบ 
ดว้ยกฎหมายของสามหีรอืภรยิาของผูม้เีงนิได ้หรอืบุคคลอื่นทีผู่ม้เีงนิไดเ้ป็นผูดู้แลตามกฎหมายว่าดว้ย
การส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารคนละ 60,000 บาทโดยบุคคลดงักล่าวต้องเป็นคนพกิาร 
ซึง่มบีตัรประจําตวัคนพกิารตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร หรอืเป็น
คนทุพพลภาพมรีายไดไ้ม่เพยีงพอแก่การยงัชพีและอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผูม้เีงนิได ้ทัง้น้ีตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื่อนไขรวมทัง้จํานวนคนพกิารและคนทุพพลภาพในความอุปการะเลี้ยงดูของ 
ผู้มเีงนิได้ที่อธิบดปีระกาศกําหนด เพื่อเป็นการส่งเสรมิและสนับสนุนการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 
ผู้ให้กําเนิดบุตร ให้หกัค่าลดหย่อนภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาสําหรบัเบี้ยประกนัสุขภาพบิดามารดา 
รวมทัง้บดิามารดาของคู่สมรสตามจํานวนเบี้ยประกนัตามทีจ่่ายจรงิแต่ไม่เกนิ 15,000 บาท โดยบดิา
มารดาตอ้งมรีายไดไ้มเ่กนิ 30,000 บาท เพือ่สนบัสนุนการสรา้งสถาบนัครอบครวัใหม้คีวามเขม้แขง็ 

3.3) ให้หกัค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรบัเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา
รวมทัง้บดิามารดาของคู่สมรสตามจํานวนเบี้ยประกนัตามที่จ่ายจรงิแต่ไม่เกนิ 15,000 บาท โดยบดิา
มารดาตอ้งมรีายไดไ้มเ่กนิ 30,000 บาทเพือ่สนบัสนุนการสรา้งสถาบนัครอบครวัใหม้คีวามเขม้แขง็ 
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3.3 ระบบบริการทางสงัคมและสวสัดิการทางสงัคม 

 ระบบบรกิารด้านสงัคมและสวสัดกิารสงัคมนัน้ แต่เดิมหน่วยงานภาครฐัเป็นหน่วยงานหลกั 
ทีร่บัผดิชอบ ซึง่เป็นการใหบ้รกิารในลกัษณะของการสงเคราะห ์เมื่อมผีูป้ระสบความทุกขย์ากหรอืไดร้บั
ภัยพิบัติต่างๆ หน่วยงานรฐัที่ทําหน้าที่หลัก คือ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานเสรมิ เช่น มลูนิธริาชประชานุเคราะห ์มลูนิธริาชประชาสมาศยั เป็นตน้ จนกระทัง่ถงึปี พ.ศ.2546  
ที่พระราชบัญญัติผู้สูงอายุได้มีผลบังคับใช้ จึงพบว่าได้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามา 
รว่มดาํเนินการใหบ้รกิารดา้นสงัคมและสวสัดกิารสงัคมในรปูแบบต่างๆ แก่ผูส้งูอายุเพิม่มากขึน้ ดว้ยเหตุ
ทีผู่ส้งูอายุไทยสว่นใหญ่มฐีานะยากจน บรกิารสงัคมและสวสัดกิารสงัคมต่างๆ จงึมุง่ทีจ่ะเพิม่รายได ้และ
หาทางลดรายจา่ยของผูส้งูอายแุละผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้งูอายเุป็นหลกั ซึง่บรกิารและสวสัดกิารสงัคมต่างๆ 
ดงักล่าวไดแ้ก่ กองทุนสวสัดกิารชุมชน กองทุนผูสู้งอายุ งานส่งเสรมิสนับสนุนผูสู้งอายุในการประกอบ
อาชพี และฝึกอาชพีทีเ่หมาะสม เงนิช่วยเหลอืผูสู้งอายุที่ดอ้ยโอกาสและประสบปญัหาความเดอืดรอ้น 
เงนิสงเคราะหค์า่จดัการศพแก่ผูส้งูอาย ุ

3.3.1 กองทุนสวสัดิการชมุชน 

 กองทุนสวสัดกิารชุมชน  เป็นกองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้จากการระดมทุนและการออมร่วมกนัของคนใน
ชุมชน โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สง่เสรมิและสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารชุมชนทีม่คีวามครอบคลุมเป้าหมาย
ทุกเพศทุกวยัในชุมชน ตัง้แต่เดก็แรกเกดิจนถงึวยัสูงอายุ (มูลนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย. 
2553) โดยมกีารดําเนินงานตามระเบยีบของกองทุนที่เกดิจากความเหน็ชอบร่วมกนัของคนในชุมชน 
โดยเน้นการสรา้งระบบการดแูลและเกือ้หนุนซึง่กนัและกนั โดยมสีถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช) เป็น
หน่วยงานในการสนับสนุนและเสริมขดีความสามารถในการดําเนินงาน รฐับาลได้ให้การสนับสนุน 
ดา้นงบประมาณดําเนินการในสดัส่วน 1:1:1 (ชุมชน: องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่: รฐับาล) และ
สนับสนุนการขบัเคลื่อนกองทุนสวสัดกิารชุมชนทัง้ในระดบัชาตแิละจงัหวดั ในปี พ.ศ.2552 มสีมาชกิ
ไดร้บัประโยชน์จากกองทุนสวสัดกิารชุมชน จํานวน 17,331 คน (สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน. 2553) 
ต่อมาในปี พ.ศ.2553 รฐับาลไดใ้หก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินงานกองทุนสวสัดกิารสงัคมทัว่
ประเทศ จํานวน 727.3 ล้านบาท ครอบคลุมทุกภาค มสีมาชกิที่เป็นคนทุกวยัได้รบัผลประโยชน์จาก
กองทุนสวสัดกิารชุมชน ในปี พ.ศ.2553 จาํนวน 1,457,107 คน (มลูนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูส้งูอายุไทย. 
2553) ซึง่ในปี พ.ศ.2554 ประเดน็น้ีไมไ่ดป้ระกาศอยูใ่นนโยบายหลกัของรฐับาล 

3.3.2 กองทุนผูส้งูอาย ุ

 กองทุนผู้สูงอายุจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิผูสู้งอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 13 กองทุนน้ีอยู่ใน
ความรบัผดิชอบของสํานักงานส่งเสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษ์ เดก็ เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย ุ
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์กองทุนผูส้งูอายุเป็นกองทุนของรฐับาล เพื่อใชจ้่าย
ในการคุม้ครอง ส่งเสรมิ สนับสนุน ใหผู้สู้งอายุมศีกัยภาพ ความมัน่คง และคุณภาพชวีติทีด่ ีรวมทัง้ให้
การสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดําเนินงานด้านผูสู้งอายุให้มคีวามเขม้แขง็ กองทุนผูสู้งอายุได้รบั
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งบประมาณเริม่ต้นในการดําเนินงาน 30 ลา้นบาท ในปี พ.ศ.2548 และในปีถดัๆ มากไ็ดร้บัเงนิเพิม่ขึน้
ตามลาํดบั ในปีพ.ศ.2552 รฐับาลไดใ้ชป้ระโยชน์จากกองทุนผูส้งูอายุเพื่อใหผู้ส้งูอายุไดใ้ชป้ระกอบอาชพี 
โดยได้ขยายเพดานให้กู้ยมืจาก 15,000 บาทต่อราย เป็น 30,000 บาทต่อราย กองทุนผู้สูงอายุก่อ
ประโยชน์แก่ผูสู้งอายุผ่านโครงการฝึกอบรม และโครงการเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพ และออกกําลงักาย  
มกีารดาํเนินกจิกรรมต่างๆ เชน่ การดแูลสขุภาพ ออกกาํลงักาย นนัทนาการ การฝึกอาชพี พฒันาทกัษะ
อาชีพ ฯลฯ จากการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุในปี พ.ศ.2554 (คณะสังคม
สงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 2554) พบว่า กว่ารอ้ยละ 95 ของโครงการทีไ่ดร้บั 
การอุดหนุนทําสําเร็จและผู้สูงอายุพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความสามคัคี ได้รบัการถ่ายทอด 
ภูมิปญัญา ส่วนการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล ส่วนใหญ่กู้ยืมไปเพื่อประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รองลงมาคอื คา้ขาย พบว่า กว่ารอ้ยละ 85 รายงานว่าสามารถส่งเงนิคนืได้ตามกําหนด 
และทุนทีไ่ดท้าํใหม้กีารประกอบอาชพีทีด่ขี ึน้ 

3.3.3 การดาํเนินงานส่งเสริมสนับสนุนผูส้งูอายใุนการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม 

 นบัจากปี พ.ศ.2475 นโยบายของประเทศไทยในดา้นแรงงาน ระบุว่า “จะตอ้งบํารุงความสุขของ
ราษฎรในทางเศรษฐกจิและหางานใหร้าษฎรทุกคนทํา” ซึ่งหน่วยงานที่รบัผดิชอบในการจดัหางานให้
ประชาชน คือ กรมแรงงาน (เดิมสงักัดกระทรวงมหาดไทย ปจัจุบันสงักัดกระทรวงแรงงาน) ก็ได้
ดําเนินงานตามนโยบายดงักล่าวขา้งต้นมาโดยตลอด จนถึงปี พ.ศ.2546 ที่มกีารตราพระราชบญัญตัิ
ผูส้งูอาย ุกาํหนดใหผู้ส้งูอายไุดร้บัการคุม้ครอง การสง่เสรมิและการสนบัสนุนดา้นการประกอบอาชพีและ
ฝึกอาชพีทีเ่หมาะสม หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงานทีใ่หค้วามสาํคญัในการดาํเนินงานดา้นผูส้งูอาย ุ
เช่น กลุ่มงานบูรณาการหลกัประกนัผูสู้งอายุ สงักดัสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มงานน้ีมหีน้าที่
ศกึษาวเิคราะหว์จิยัเพื่อพฒันาระบบหลกัประกนัทางสงัคมพืน้ฐาน การดาํเนินงานวจิยัดา้นผูส้งูอายุ เช่น 
การขยายอายุเกษียณ และการออมสําหรับวัยเกษียณ โครงการนําร่องศึกษาความเหมาะสม 
ในการทํางานของแรงงานหลงัเกษียณอายุ ฯลฯ สําหรบัการดําเนินงานภายใต้กิจกรรมการส่งเสรมิ 
การประกอบอาชพีและการฝึกทกัษะอาชพีทีเ่หมาะสม ประกอบดว้ย การบรกิารจดัหางาน การส่งเสรมิ
การประกอบอาชพีอสิระ การใหค้ําแนะนําปรกึษาด้านอาชพีเพื่อส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุที่มศีกัยภาพและ 
มีความต้องการทํางาน ได้มีงานทํา มีรายได้ ลดภาระพึ่งพิงบุตรหลาน และไม่เป็นภาระของสงัคม  
สว่นกจิกรรมดา้นฝึกอาชพีเพิม่ทกัษะฝีมอืแรงงาน ไดแ้ก่ การฝึกทกัษะอาชพี 

 การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถเป็นวิทยากร เป็นอนุกรรมการ
มาตรฐานฝีมอืแรงงาน โดยในปีงบประมาณ 2554 กระทรวงแรงงานไดด้ําเนินงานในการส่งเสรมิและ
สนบัสนุนผูส้งูอายุในการประกอบอาชพีและฝึกอาชพีทีเ่หมาะสม ไดใ้หค้าํปรกึษาแนะนําในการประกอบ
อาชพี 3,572 ราย ใหบ้รกิารฝึกอาชพี 1,834 ราย ส่งเสรมิผูส้งูอายุเป็นวทิยากร/อนุกรรมการมาตรฐาน
ฝีมอืแรงงาน 53 ราย ฯลฯ (กระทรวงแรงงาน. 2554) 
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3.3.4 การให้เงินช่วยเหลือผูส้งูอายท่ีุด้อยโอกาสและประสบปัญหาเดือดร้อน 

 การให้การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุ เป็นหน้าที่หลักของกระทรวงการพฒันาสงัคมและ 
ความมัน่คงของมนุษย์ กลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รบัการสนับสนุนช่วยเหลือ คือผู้สูงอายุซึ่งได้รบัอนัตราย 
จากการถูกทารุณกรรมหรอืถูกแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบด้วยกฎหมาย หรอืถูกทอดทิ้ง มกีารให้
คําปรกึษาแก้ไขปญัหาครอบครวั สนับสนุนในการจดัหาที่พกั อาหาร และเครื่องนุ่งห่มใหผู้สู้งอายุใน  
76 จงัหวดัทัว่ประเทศตามความจําเป็น ในส่วนภูมภิาค ผู้สูงอายุสามารถขอรบัความช่วยเหลือได้ที ่
สํานักพฒันาสงัคมทุกจงัหวดั ในกรุงเทพมหานคร สามารถขอรบัความช่วยเหลอืที่สํานักงานคุม้ครอง
สวสัดิภาพชุมชนเขต 12 เขต ในสงักดักรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ ข้อมูลจากสํานักส่งเสรมิและ
พทิกัษ์ผู้สูงอายุ พบว่า จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รบัความช่วยเหลือด้านที่พกัอาศยั อาหาร เครื่องนุ่งห่ม  
ในปี พ.ศ.2551 จาํนวน 6,729 ราย ปี พ.ศ.2552 จาํนวน 13,388 ราย ปี พ.ศ.2553 จาํนวน 6,714 ราย 

3.3.5 การให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจดัการศพแก่ผูส้งูอาย ุ

 การใหค้วามช่วยเหลอืเป็นเงนิค่าจดัการศพแก่ผูเ้สยีชวีตินัน้ แต่เดมิกระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษย ์ใหก้ารสนับสนุนการสงเคราะหใ์นการจดัการศพตามประเพณี ผูสู้งอายุที่มี
สทิธริบัคา่จดัการศพ ตอ้งมฐีานะยากจน ไมม่ญีาต ิหรอืมญีาต ิแต่ไมส่ามารถจดัการศพได ้โดยชว่ยเหลอื
รายละ 2,000 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2552 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ที่มีนายกรฐัมนตรีเป็น
ประธาน ได้ขยายสทิธกิารใหค้วามช่วยเหลอืในการจดังานศพตามประเพณีสําหรบัผูสู้งอายุทุกรายที่
เสยีชวีติ โดยเป็นการใหค้วามช่วยเหลอืผ่านบุตร ญาต ิพี ่น้อง หรอืสมาชกิในครอบครวั สามารถขอรบั
ความช่วยเหลอืไดจ้ากหน่วยงานทีใ่หค้วามช่วยเหลอืผูสู้งอายุทีด่อ้ยโอกาสและประสบปญัหาเดอืดรอ้น 
(มลูนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูส้งูอายไุทย. 2552) 
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3.4 ระบบการมีส่วนรว่มในกิจกรรมทางสงัคมของผูส้งูอายแุละชมุชน 
 นอกเหนือจากระบบสวสัดกิารดงักล่าวขา้งต้น ยงัมบีรกิารต่างๆ อนัเกดิจากการมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมทางสงัคมของผูส้งูอายแุละชุมชน ไดแ้ก่ ศนูยอ์เนกประสงคส์าํหรบัผูส้งูอายุในชุมชน อาสาสมคัร
ดแูลผูส้งูอายทุีบ่า้น (อผส.) การจดัอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นมติรสาํหรบัผูส้งูอาย ุ

3.4.1 ศนูยอ์เนกประสงคส์าํหรบัผูส้งูอายใุนชมุชน 

 แนวคดิในการดําเนินการเกี่ยวกบัศูนยท์ีใ่หบ้รกิารในลกัษณะของศูนยอ์เนกประสงคใ์นปจัจุบนั 
ได้ริเริ่มมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2541 ทัง้น้ีเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบนัประชากรศาสตร์ (ปจัจุบนั คือ 
วทิยาลยัประชากรศาสตร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมกบักรมประชาสงเคราะห ์กระทรวงมหาดไทย 
(ปจัจุบนั คอื กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย)์ โดย
ได้รบัความสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สํานักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)  
ได้ดําเนินโครงการ “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้การดูแล ให้บริการและกิจกรรมต่างๆ  
แก่ผูสู้งอายุ” (มาลนีิ วงษ์สทิธิ ์และคณะ. 2541) โครงการน้ีไดม้กีารจดัตัง้ศูนยบ์รกิารทางสงัคมสําหรบั
ผู้สูงอายุใน 4 ชุมชนนําร่องในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น สุพรรณบุรี ภายใต ้
การดําเนินงานของกองสวสัดกิารสงเคราะห ์กรมประชาสงเคราะหร์ว่มกบัสภาผูส้งูอายุ โดยมกีารจดัหา
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุมาออกกําลังกาย มีการจัดกิจกรรม ให้บริการต่างๆ และฝึกอบรม 
ในสถานทีท่ีใ่ชเ้ป็นศูนย ์ซึง่สว่นใหญ่ คอื วดั ซึง่นบัจากนัน้มา กไ็ดม้คีวามพยายามในการพฒันารปูแบบ
ของศูนยบ์รกิารทางสงัคมมาเป็นระยะๆ จนถงึปี พ.ศ.2550 สาํนกัสง่เสรมิและพทิกัษ์ผูส้งูอายุ กระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ได้จดัตัง้ศูนย์อเนกประสงค์สําหรบัผู้สูงอายุในชุมชนเป็น
โครงการนําร่องในพื้นที่ 8 จงัหวดั 8 ศูนย์ได้แก่จงัหวดั กรุงเทพมหานคร ชลบุร ีเพชรบุร ีพษิณุโลก 
เชยีงใหม ่ขอนแก่น สกลนคร และพทัลุง เพือ่เป็นศนูยก์ลางในการจดักจิกรรมต่างๆ สาํหรบัผูส้งูอายุและ
บุคคลทุกเพศทุกวยัในชุมชน โดยมกีารใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเรื่องศูนยอ์เนกประสงคใ์หแ้ก่ผูส้งูอายุและ
คนในชุมชน ศนูยอ์เนกประสงค ์เป็นศนูยท์ีบ่รหิารโดยคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชน กจิกรรมต่างๆ ทีจ่ดั
ในศนูยเ์ป็นกจิกรรมทีมุ่ง่เน้นการสง่เสรมิและขยายโอกาสใหผู้ส้งูอายไุดพ้ฒันาทัง้ทางกาย อารมณ์ สงัคม 
และภูมิปญัญา กิจกรรมต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม การฝึกอาชีพ นันทนาการ  
ศนูยอ์เนกประสงคน้ี์ ไดร้บัการประเมนิผลจากสาํนกัสง่เสรมิและฝึกอบรม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรใ์น
ปี พ.ศ.2552 พบว่า แนวคิดเรื่องศูนย์อเนกประสงค์สําหรับผู้สูงอายุในชุมชนมีความเหมาะสม  
ควรสนับสนุนใหม้กีารจดัตัง้เพิม่ โดยใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลกัในการดูแลและ
ดําเนินการ ส่วนกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  
ทาํหน้าทีส่นบัสนุนดา้นวชิาการ ใหค้าํแนะนําเรือ่งการบรหิารจดัการ 

ในปี พ.ศ.2553 กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ ได้ดําเนินการส่งเสริมให้มีการดําเนินการ
ศูนยบ์รกิารผูสู้งอายุในชุมชนทีม่แีนวคดิและกระบวนการดําเนินงานที่คล้ายคลงึกบัศูนยอ์เนกประสงค์
สําหรบัผู้สูงอายุในชุมชน จํานวน 23 ศูนย์ สามารถให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการและทํา
กจิกรรมร่วมกนัในเวลากลางวนั ประมาณ 34,000 คน (มูลนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย. 2555)  
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ผลจากการประเมนิพบวา่ ศนูยท์ีเ่ป็นแบบอยา่งศูนยท์ีด่ ี(Best Practice) คอื ศูนยอ์เนกประสงคท์ีจ่งัหวดั
พทัลุงและสกลนคร สองศูนยน้ี์จงึเป็นศูนยอ์เนกประสงคฯ์ เพื่อการเรยีนรูข้องชุมชนอื่น เพื่อจดัตัง้ศูนย์
อเนกประสงคฯ์ ในพืน้ทีอ่ื่นต่อไป และแนวคดิการจดัตัง้ศูนยอ์เนกประสงคไ์ดข้ยายออกไป โดยประสาน
ความร่วมมอืกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อปท.) พฒันารูปแบบบรกิารทีเ่หมาะสมสําหรบัผูสู้งอาย ุ
ในชุมชน อปท. หลายพื้นที่เห็นความสําคญั ส่งผลให้มีการขยายผลและจดัตัง้ศูนย์อเนกประสงค์ฯ 
เพิม่ขึน้ในทุกภาคอกี 16 แหง่ 

3.4.2 อาสาสมคัรดแูลผูส้งูอายท่ีุบา้น (อผส.) 

 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (สํานักส่งเสริมและพิทกัษ์ผู้สูงอายุ)  
ได้รเิริม่ดําเนินการโครงการอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุที่บ้าน มาตัง้แต่ปี พ.ศ.2545 โดยมวีตัถุประสงค ์
เพื่อสรา้งระบบการดูแล และการคุม้ครองพทิกัษ์สทิธผิูสู้งอายุในชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมายคอืผูสู้งอาย ุ
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลและประสบปญัหาทางสงัคม ให้ได้รบัการดูแลโดยอาสาสมคัรดูแล
ผูสู้งอายุ ผูสู้งอายุสามารถได้รบับรกิารต่างๆ ของรฐัได้อย่างทัว่ถึง รวมทัง้สามารถใช้ชวีติอยู่ร่วมกบั
ครอบครวัในชุมชนของตนเองไดอ้ย่างมคีุณภาพชวีติที่ด ีโครงการนําร่องดําเนินการในปี พ.ศ.2546 – 
พ.ศ.2547 คณะอนุกรรมการบูรณาการขยายผลการดําเนินงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  
ไดส้นับสนุนดําเนินการผลกัดนัโครงการอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุทีบ่า้น เพื่อเป็นกลไกในระดบัฐานราก
ของชุมชน มอีาสาสมคัรซึง่เป็นคนภายในชุมชนทีไ่ดร้บัการฝึกอบรม ฝึกทกัษะ ในการคุม้ครองผูส้งูอายุ
ที่ขาดผู้ดูแล ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ อยู่ตามลําพงั เป็นมาตรการเชิงรุกทางสงัคมที่มุ่งเข้าไปดูแล
ช่วยเหลอืผูส้งูอายุทีบ่า้นพกั ในปี พ.ศ.2550 คณะกรรมการผูส้งูอายุแห่งชาต ิเสนอขอความเหน็ชอบให้
ขยายผลจากคณะรฐัมนตร ีคณะรฐัมนตรมีมีติเห็นชอบ ในวนัที่ 10 เมษายน 2550 ให้ขยายผลการ
ดําเนินงานโครงการ อผส. ใหเ้ป็นนโยบายดา้นการคุม้ครองสถานภาพผูสู้งอายุ และใหอ้งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่เป็นองคก์รหลกัในการดาํเนินงานรว่มกบัภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชนในทอ้งถิน่ 

 จากการทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบเมื่อ พ.ศ.2550 ใหข้ยายผลโครงการ อผส. สาํนักส่งเสรมิ
และพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ได้ดําเนินการประสาน 
สนับสนุนผลักดนัและขยายโครงการ อผส. ตามกรอบระยะเวลาตัง้แต่ปีงบประมาณ 2551–2556 
ปีงบประมาณ 2554 ครอบคลุม อปท. จํานวน 3,532 แห่ง ม ีอผส. จํานวน 31,272 คน ทําหน้าที่ดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน จํานวน 568,966 คน การขยายผลโครงการ อผส. จะครอบคลุมพื้นที่ทัว่ประเทศ 
ในปี 2556  ทัง้น้ีรฐับาลสนับสนุนเงนิเป็นค่าใชจ้่ายในการปฏบิตังิานของ อผส. ในระยะเริม่ต้น คนละ 
300 บาท ต่อเดือน ในปี พ.ศ.2554 เพิ่มเป็นคนละ 600 บาทต่อเดือน (คณะกรรมการผู้สูงอาย ุ          
แหง่ชาต.ิ 2554) 
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3.4.3 การจดัอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีเป็นมิตรสาํหรบัผูส้งูอาย ุ

 ในปี พ.ศ.2552 มูลนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูสู้งอายุ (มส.ผส.) รเิริม่ใหม้กีารประกวดอาคาร
สถานทีท่ีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอายุ อาคารสถานทีด่งักล่าว ไดแ้ก่ วดั สวนสาธารณะและตลาด การประกวด
ครัง้นัน้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสสังคมให้หันมาสนใจและให้ความสําคัญในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่เป็นมติรและปลอดภยักบัผูสู้งอายุ อาคารที่ชนะการประกวดถือเป็นอาคารต้นแบบที่
เป็นมติรกบัผูส้งูอายุ และกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยก์ไ็ดด้าํเนินการขบัเคลื่อน
ชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ทําการรณรงค์ให้สาธารณชนตระหนัก และสนใจการจัด
สภาพแวดล้อมและสิง่อํานวยความสะดวกแก่ผูสู้งอายุ และยงัไดร้่วมมอืกบัคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่ดัอบรมเผยแพรค่วามรูเ้รือ่งการจดัสิง่อาํนวยความ
สะดวกในบา้นพกัผูส้งูอาย ุผลติสือ่ และคูม่อืต่างๆ เพือ่เผยแพรใ่หค้วามรูแ้ก่ประชาชนทัว่ไปและผูส้งูอาย ุ
ในเรือ่งการออกแบบก่อสรา้ง ปรบัปรุงสถานทีใ่หส้ะดวกและเหมาะสมสาํหรบัผูส้งูอายุ เช่น ตดิตัง้ราวจบั
ในบา้น ปรบัปรงุหอ้งน้ําทีเ่หมาะสมกบัผูส้งูอาย ุการมไีฟแสงสวา่งเพยีงพอ ฯลฯ (คณะกรรมการผูส้งูอายุ
แหง่ชาต.ิ 2554) 

 ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมัน่คงของมนุษย ์ไดด้าํเนินการระดมความรว่มมอืจากชุมชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที ่เช่น 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ สถานศกึษา รวมทัง้ภาคประชาชนใหม้สีว่นรว่มในการระดมทรพัยากรต่างๆ 
เพื่อสนบัสนุนการพฒันาและปรบัปรุงทีอ่ยูอ่าศยัใหแ้ก่ผูส้งูอายุ โดยเน้นทีค่วามมัน่คง แขง็แรง ปลอดภยั 
ไม่เป็นอนัตรายต่อวยัและสภาพทางกายของผูส้งูอายุ และยงัจดัใหม้สีิง่อํานวยความสะดวกทีส่อดคลอ้ง
เหมาะสมสําหรบัผูสู้งอายุในสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น วดั อบต. ศูนย์ประจําหมู่บ้าน ฯลฯ โดยให้
งบประมาณในการปรบัปรุงบ้านหลงัละไม่เกิน 10,000 บาท สถานที่สาธารณะไม่เกิน 15,000 บาท  
ในการดําเนินการจะขอความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน มาช่วยกนัซ่อมแซม ปรบัปรุงที่พกัอาศยัและ
สถานทีส่าธารณะสาํหรบัผูส้งูอายใุนชุมชน 
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3.5 บริการด้านท่ีอยู่อาศยั 

 ปจัจยัสําคญัที่มผีลต่อการดํารงชวีติของผู้สูงอายุ  คอืที่อยู่อาศยัหรอืบ้านพกัสําหรบัผู้สูงอาย ุ 
ปจัจุบนัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน ได้ใหค้วามสําคญักบัการจดับรกิารด้านที่อยู่อาศยัในรูปแบบ
ต่างๆ (มลูนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูส้งูอายไุทย. 2555) 

3.5.1 ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมสาํหรบัผูส้งูอาย ุ

เดมิคอืสถานสงเคราะห์คนชรา สถานสงเคราะห์คนชราแห่งแรกตัง้ขึ้นในปี พ.ศ.2496 อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ต่อมาเมื่อมีการจัดตัง้กระทรวง 
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์สถานสงเคราะหค์นชราจงึโอนมาขึน้กบักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและ 
ความมัน่คงของมนุษย ์ไดด้ําเนินการจดัศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมสําหรบัผูสู้งอายุ เพื่อบรกิาร
ผูสู้งอายุที่ถูกทอดทิ้ง ขาดที่พึง่ ไม่มผีูดู้แลหรอืไม่สามารถใชช้วีติร่วมกบัครอบครวัของตนเองได ้เป็น 
การช่วยเหลอืในลกัษณะสถานสงเคราะห ์ปจัจุบนัมศีูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมสําหรบัผูสู้งอาย ุ
จาํนวน 12 แหง่ ในทุกภาคทัว่ประเทศ ไดแ้ก่ 

 1)   ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมสาํหรบัผูส้งูอายบุา้นบางแคกรงุเทพมหานคร 
 2)   ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมสาํหรบัผูส้งูอายบุา้นบางละมงุ  จงัหวดัชลบุร ี
 3)   ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมสาํหรบัผูส้งูอายบุา้นธรรมปกรณ์  จงัหวดัเชยีงใหม ่
 4)   ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมสาํหรบัผูส้งูอายบุา้นทกัษณิ  จงัหวดัยะลา 
 5)   ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมสาํหรบัผูส้งูอายวุาสะเวสมฯ์  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
 6)   ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมสาํหรบัผูส้งูอายบุา้นภเูกต็  จงัหวดัภเูกต็ 
 7)   ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมสาํหรบัผูส้งูอายบุา้นบุรรีมัย ์ จงัหวดับุรรีมัย ์
 8)   ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมสาํหรบัผูส้งูอายจุงัหวดัปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี 
 9)   ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมสาํหรบัผูส้งูอายจุงัหวดัลาํปาง  จงัหวดัลาํปาง 
 10) ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมสาํหรบัผูส้งูอายนุครพนม  จงัหวดันครพนม 
 11) ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมสาํหรบัผูส้งูอายสุงขลา  จงัหวดัสงขลา 
 12) ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมสาํหรบัผูส้งูอายขุอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น 

ศูนย์พฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมสําหรบัผู้สูงอายุทัง้ 12 แห่ง มขีดีความสามารถในการรบั
ผูสู้งอายุเขา้พํานักอาศยัได ้จํานวนประมาณ 1,600 คน ในปี พ.ศ.2553 มจีํานวนผูสู้งอายุ 1,502 คน  
ทีไ่ดร้บัการดแูลจากศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมทัง้ 12 แหง่ 
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นอกจากน้ี ในปี พ.ศ.2545 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ได้ถ่ายโอน 
“สถานสงเคราะห์คนชรา” จํานวน 13 แห่ง ใหไ้ปอยู่ในความรบัผดิชอบของกรมส่งเสรมิการปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ สถานสงเคราะหค์นชราทัง้ 13 แหง่ ไดแ้ก่ 

 1)   สถานสงเคราะหค์นชราบา้นบางแค2 กรงุเทพมหานคร 
 2)   สถานสงเคราะหค์นชราเฉลมิราชกุมาร ี: หลวงพอ่ลาํไยจงัหวดักาญจนบุร ี

3)   สถานสงเคราะหค์นชราเฉลมิราชกุมาร ี: หลวงพอ่เป่ินอุปถมัภ ์จงัหวดันครปฐม 
4)   สถานสงเคราะหค์นชราบา้นเขาบ่อแกว้  จงัหวดันครสวรรค ์
5)   สถานสงเคราะหค์นชราบา้นนครปฐม  จงัหวดันครปฐม 
6)   สถานสงเคราะหค์นชราบา้นลพบุร ี จงัหวดัลพบุร ี
7)   สถานสงเคราะหค์นชราบา้นจนัทบุร ี จงัหวดัจนัทบุร ี
8)   สถานสงเคราะหค์นชราบา้นวยัทองนิเวศน์ จงัหวดัเชยีงใหม ่
9)   สถานสงเคราะหค์นชราบา้นธรรมปกรณ์  (วดัมว่ง) จงัหวดันครราชสมีา 
10) สถานสงเคราะหค์นชราบา้นธรรมปกรณ์ (โพธิก์ลาง)  จงัหวดันครราชสมีา 
11) สถานสงเคราะหค์นชราบา้นมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม 
12) สถานสงเคราะหค์นชราบา้นศรตีรงั  จงัหวดัตรงั 
13) สถานสงเคราะหค์นชราอูท่อง – พนงัตกั  จงัหวดัชุมพร 

สถานสงเคราะหท์ัง้หมดน้ีอยู่ภายใต้ความดูแลขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัในแต่ละจงัหวดั 
ทีส่ถานสงเคราะหค์นชรานัน้ตัง้อยู่ สถานสงเคราะหค์นชราแต่ละแห่งไดใ้หค้วามอุปการะดูแลผูสู้งอาย ุ
ที่ด้อยโอกาส ยากจน ขาดผู้ดูแลหรอืขาดที่พึ่งพิง ด้วยการให้ที่พกัอาศยัควบคู่ไปกบัการจดับริการ 
ดา้นสวสัดกิารสงัคมอื่นๆ เช่น การดูแล ด้านสุขภาพ กายภาพบําบดั บรกิารสงัคมสงเคราะห ์การจดั
กจิกรรมนนัทนาการ ศาสนกจิ การสง่เสรมิ การเรยีนรู ้และการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารต่างๆ   

3.5.2 บา้นสบายของยายตา 

เป็นโครงการของการเคหะแหง่ชาตทิีไ่ดจ้ดักจิกรรมเน่ืองในโอกาสวนั “ทีอ่ยูอ่าศยัสากล” (World 
Habitat Day) ซึ่งตรงกนักบัวนัจนัทรแ์รกของเดอืนตุลาคมของทุกปี เป็นกจิกรรมโครงการนําร่อง 
เพื่อสงัคม “บา้นสบายของยายตา” เป็นการซ่อมแซมบา้นของผูส้งูอายุทีย่ากไรแ้ละรายไดน้้อย ปี 2553 
ซ่อมบ้าน จํานวน 6 หลัง โดยระดมผู้มีจิตอาสาในท้องถิ่นมาร่วมกันปรบัปรุงสภาพแวดล้อมและ 
ทีอ่ยูอ่าศยัของผูส้งูอายใุนพืน้ทีเ่ทศบาลบางตะบนู อ.บา้นแหลม จ.เพชรบุร ี
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3.5.3 สวางคนิเวศ 

เป็นโครงการที่พกัอาศยัรูปแบบคอนโดมิเนียมสําหรบัผู้สูงอายุ  อยู่ในความรบัผดิชอบของ 
สภากาชาดไทย  เริม่ดาํเนินการในปี  พ.ศ.  2539  และนาม  “สวางคนิเวศ”  เป็นนามพระราชทานจาก 
พระมหากรุณาธคิุณของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมาร ี เริม่แรกเปิดให้บรกิาร  
168 หน่วย/หอ้ง ต่อมาสภากาชาดไทยเลง็เหน็ความสําคญัของผูส้งูอายุ  จงึไดด้ําเนินโครงการจดัสรา้ง 
ที่อยู่อาศยัในรูปแบบคอนโดมเินียมระยะที่ 2 เป็นอาคารสูง 6 ชัน้ จํานวน 8 อาคาร รวม 300 ห้อง  
ซึ่งเป็นอาคารชุดที่พกัอาศยัที่สร้างขึ้นสําหรบัผู้สูงอายุในแนวคดิ “ชวีิตอสิระ มคีุณค่า พึ่งพาตนเอง” 
เพื่อใหเ้ป็นทีพ่กัอาศยัสาํหรบัผูส้งูอายุทัง้ในดา้นสภาพแวดลอ้มและการดูแลสุขภาพกายและใจเมื่อยาม
แก่เฒา่ เน้นการออกแบบใหเ้หมาะสม  และเป็นมติรกบัผูส้งูอาย ุพรอ้มสิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆ อาท ิ
สระว่ายน้ําบําบัด ห้องออกกําลังกาย ลานสุขภาพ ห้องสมุด ห้องพระ ห้องกายภาพบําบัด และ 
ห้องพยาบาลพร้อมประจําอาคาร  สําหรบัคุณสมบตัิของผู้ที่มสีทิธิพกัอาศยัในโครงการสวางคนิเวศ  
ต้องเป็นบุคคลสญัชาติไทยที่มอีายุตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไป โดยมคี่าสนับสนุนสําหรบัสทิธกิารเขา้อยู่อาศยั 
เริม่ตน้ที ่850,000 บาท และค่าบํารุงรกัษารายเดอืนหอ้งละ 2,500 บาท คาดว่าจะเปิดเขา้พกัไดภ้ายใน 
ปี พ.ศ.2556 
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3.6 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผูส้งูอาย ุ

 กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยตุธิรรม เป็นหน่วยงานหลกัในการดาํเนินการใหบ้รกิาร
แก่ประชากรทุกเพศทุกวัย  ผู้สูงอายุนัน้มีสิทธิเช่นเดียวกับบุคคลทัว่ไป หากแต่การดําเนินงาน 
ดา้นผูส้งูอายุของกระทรวงยุตธิรรม เริม่ชดัเจนขึน้หลงัจากมกีารตราพระราชบญัญตัผิูส้งูอายุ พ.ศ.2546 
โดยในปี พ.ศ.2547 นายกรฐัมนตร ีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการผูส้งูอายุแห่งชาตอิอกประกาศ
สํานักนายกรฐัมนตร ีกําหนดใหผู้สู้งอายุมสีทิธไิดร้บัการคุม้ครอง ส่งเสรมิ และสนับสนุนในดา้นต่างๆ 
กําหนดใหก้ระทรวงยุตธิรรมเป็นหน่วยงานหลกัในการรบัผดิชอบรว่มกบัหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งใน
การใหค้ําแนะนําปรกึษา ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวขอ้งในทางคดสีําหรบัผู้สูงอายุ ใหค้วามช่วยเหลือด้าน
กฎหมาย ประสานขอรบัการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายช่วยเหลอืผูส้งูอายุในการแกต่้างคด ีและเผยแพร่ความรู้
เกีย่วกบัสทิธแิละเสรภีาพตามทีก่ฎหมายกาํหนดแก่ผูส้งูอาย ุ

 นอกจากน้ี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพยงัให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่ตกเป็นพยาน 
ในคดอีาญาใหไ้ดร้บัความคุม้ครองปลอดภยัจากการขม่ขู ่คุกคาม คุม้ครองผูส้งูอายทุีเ่สยีหายในคดอีาญา
ตกเป็นจําเลย หรอืตอ้งถูกคุมขงัในระหว่างพจิารณาคด ีหากภายหลงัปรากฏว่าไม่ไดท้ําผดิ มกีารถอนฟ้อง 
ผูสู้งอายุสามารถมาขอรบัค่าชดเชย หรอืค่าใชจ้่ายจากกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ และในเรื่องของ 
การสนับสนุนดา้นการเงนิ กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพมกีองทุนยุตธิรรมใหก้ารสนับสนุนค่าใชจ้่ายใน
การฟ้องร้อง การดําเนินคดี การบังคบัคดี คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ได้รบัความเดือดร้อน 
(กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยตุธิรรม. 2554) 

 ในปี พ.ศ.2550 กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยตุธิรรม ไดด้าํเนินโครงการสง่เสรมิคุณภาพและพฒันา
ผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ต้องขงั ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ต้องขงัส่วนใหญ่มปีญัหาด้านสุขภาพ จึงมกีารจดักิจกรรม
ส่งเสรมิคุณภาพชวีติทัง้ทางร่างกายและจติใจ สงเคราะหช์่วยเหลอืดา้นเครื่องอุปโภคบรโิภค โครงการ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการผู้ต้องขัง พัฒนาความรู้ในการดําเนินชีวิตแก่ผู้ต้องขังสูงอายุ ฯลฯ  
เป็นโครงการทีม่กีารดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองมาจนปจัจุบนั 
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3.7 บริการสาธารณะ 

 แผนผูสู้งอายุแห่งชาตฉิบบัที่ 2 กําหนดมาตรการในการจดัทํามาตรฐานสถานที่สาธารณะ 
และจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งนําไปสู่การประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย  
กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรบัผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ปี พ.ศ.2548  
(ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที ่52 ก. 2 กรกฎาคม 2548) อาคารทีต่อ้งมสีิง่อาํนวยความสะดวก
ต่างๆ ไดแ้ก่ โรงพยาบาล อาคารที่ทําการของราชการ  สถานีขนส่งมวลชน โรงมหรสพ โรงแรม ฯลฯ 
อาคารเหล่าน้ีต้องมสีิง่อํานวยความสะดวกตามมาตรฐานทีก่ําหนด เช่น ทางลาด ลฟิท ์ป้ายสญัลกัษณ์
แสดงสิง่อํานวยความสะดวก หอ้งสว้ม ฯลฯ โดยกําหนดถงึลกัษณะทีไ่ดม้าตรฐานของสิง่อํานวยความ
สะดวกไวอ้ย่างชดัเจน เช่น ทางลาด ต้องมพีืน้ผวิเป็นวสัดุที่ไม่ลื่น เป็นต้น กฎกระทรวงน้ีบงัคบัใชก้บั
อาคารทีส่รา้งขึน้ภายหลงัจากออกกฎกระทรวง  

การจดัสภาพแวดลอ้มและสิง่อํานวยความสะดวกใหก้บัผูส้งูอายุน้ียงัไดร้บัความสนใจและนําไป
ปฏบิตัน้ิอยมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่อาคารและสถานทีร่าชการซึ่งเป็นอาคารเก่าสรา้งก่อนปี พ.ศ.2548 
แทบไม่มกีารปรบัปรุงหรอืตดิตัง้สิง่อํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูสู้งอายุเลย หรอืหากมกีช็ํารุดปราศจาก
การซ่อมแซม และจากการประเมนิผลแผนผูส้งูอายุแหง่ชาตฉิบบัที ่2 (พ.ศ.2545 – พ.ศ.2564) พบว่า
มาตรการน้ีไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิ (วพิรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ. 2551) 

 บรกิารสาธารณะอื่นๆ เท่าทีม่อียูใ่นปจัจุบนั ไดแ้ก่การยกเวน้อตัราค่าเขา้ชมในพพิธิภณัฑส์ถาน
แหง่ชาต ิ อุทยานประวตัศิาสตร ์อุทยานแหง่ชาตแิละสวนสตัว ์การลดคา่โดยสารยานพาหนะ เช่น รถไฟ 
รถเมล์สาธารณะ รถไฟฟ้าใต้ดนิ ค่าเครื่องบนิของบรษิทัการบนิไทย และบางกอกแอรเ์วย ์โดยในรอบ  
5 ปีที่ผ่านมา มกีารลดหย่อนค่าโดยสารให้กบัผู้สูงอายุจากหลายหน่วยงานมากขึ้น แม้ว่าอตัราและ
ระยะเวลาการลดหยอ่นจะแตกต่างกนักต็าม 

 



 

 

สสส

 

สถานกสถานกสถานก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ บทที่ บทที่ 

การณ์เดการณ์เดการณ์เด

444      

ด่นรอบด่นรอบด่นรอบบปีบปีบปี   
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บทที่ 

สถาน

4.1 ผูสู้

ประกาศ
แบบอย่
คณะอนุก

คอื คุณห

ต่างประ
ราชูปถมั
ราชนูิปถ
ผูห้ญงิสุ
และใหค้
หน้าที่ใ
มหาวทิย
ชนกฯ สํ
ฉนัทจ์าก
สมาคมร
จาติกวนิ
ประกาศ
จดัเตรยี

 4  

นการณ์เด่

สงูอายแุห่งช

 การคดัเลือก
ศสดุดเีกยีรตคิ
างที่ดีในสงัค
กรรมการคณ

หญงิกษมา ว

 ท่านผูห้ญงิสุ
ะเทศมากมา
มภ์ ประธาน
ถมัภ์ กรรมก
มาล ีจาตกิวน
วามช่วยเหลื
นตําแหน่งต
ยาลยัมหดิล ร
สาํหรบัเกยีรติ
กสมาชกิสมา
ระหว่างประ
นิช เป็นที่ยอ
ศการประชุมร
มการประชุม

ดนรอบปี 

ชาติ ประจํ

กและประกา
คุณนัน้ จะผ่า
คม ซึ่งมนีาย
ณะน้ีอยูภ่ายใต

ป
ผู้

 
เริ
วิ
จุ
ด้
ทั

ศา
วรวรรณ ณ อ

สุมาล ีจาตกิว
าย อาทิเช่น 
นคณะกรรมก
การบรหิารมูล
นิช เป็นผูท้ีม่ ี
ลอืกจิกรรมต่า
ต่างๆ อาทิ
รองประธานก
ตปิระวตัขิองท
คมสตรภีาคพ
ะเทศ ถึงสอง
อมรบันับถือ
ระดบัโลกว่า
มฯ จงึไดเ้ชญิ

จาํปี พ.ศ.25

าศเกียรติคุณ
านการคดัเลื
ยแพทย์บรรล
ตค้ณะกรรมก

ประกาศสดดีุ
ผูส้งูอายแุห่ง

ท่านผ
ริม่ตน้การศกึ
ทิยาลยั และ
ฬาลงกรณ์ม

ด้วยความสน
ทัง้การฟงั/พดู
สตราจารย์น
อยธุยา 

วนิช ดํารงตํา
 ประธานคณ
การมูลนิธิอนุ
ลนิธสิายใจไ
มคีุณูปการอย
างๆ ของมหา
เช่น กรรมก
กรรมการมลู
ทา่นในระดบัน
พืน้แปซฟิิกแ
งสมยั ตัง้แต่
ไปทัว่ภูมิภา
ดว้ยเรื่องสต
ญใหเ้ป็นผูป้ร

554 

ณผู้สูงอายุแ
อกและสรรห
ลุ ศิรพิานิช 
การผูส้งูอายแุ

ดีเกียรติคณุ
งชาติ พทุธศั

ผูห้ญิงสมุาลี
กษาระดบัประ
ะสอบคดัเลอืก
มหาวทิยาลยั 
นใจภาษาอัง
ด/อ่านและเขี
นายแพทย์กษ

าแหน่งทีส่าํคั
ณะกรรมการ
นุเคราะห์คน
ทยในพระบร
ยา่งยิง่ต่อมหา
าวทิยาลยัมา
การบริหาร
นิธสิมเดจ็พร
นานาชาต ิท่
และเอเชยีอาค
 พ.ศ.2530 
าคเอเชียแป
ตร ีครัง้ที่ 4 ณ
ระสานงานภา

ห่งชาติของ
หาจากคณะอ
เป็นประธาน
แหง่ชาต ิ(กผ

ณ ท่านผูห้ญิง
ศกัราช 2554

 จาติกวนิช 
ะถมศกึษาแล
กเขา้ศกึษาต่
 ในแผนกวทิ
งกฤษเป็นอ
ยนภาษาองัก
ษาน  จาตกิว

ญัในองคก์รภ
รบริหารมูลนิ
พกิาร ประธ
รมราชนูิปถมั
าวทิยาลยัมหิ
าอยา่งต่อเน่ือ
ศิริราชมูลนิ
ระมหติลาธเิบ
านผูห้ญงิสุม
คเนยร์วม 19
ถึง พ.ศ.253

ปซิฟิก ด้วยเ
ณ กรุงปกักิง่
าคเอกชนในภู

แต่ละปีนัน้ 
อนุกรรมการส
นคณะอนุกร
ผส.) 

งสมุาลี จาติก
4 

เกดิเมื่อวนัที ่
ละมธัยมศกึษ
ต่อในโรงเรยีน
ทยาศาสตร์ เม
ย่างมาก ทํา
กฤษมาตัง้แต
วนิช (ถึงอนิ

ภาครฐัและเอ
นิธิราชประช
ธานสภาสตรี
มภ์ ฯลฯ โดย
หดิลในการสน
องจนถงึปจัจุบ
นิธิ กรรมกา
บศร อดุลยเด
าล ีจาตกิวนิ

9 ประเทศ ให้
37 ชื่อเสยีงข
หตุน้ีเมื่ออง
ง เมื่อปี พ.ศ.
ภูมภิาคเอเชยี

ผู้สูงอายุที่ไ
สรรหาผูสู้งอ
รมการดงักล

กวนิช 

6 มถุินายน พ
ษาจากโรงเรยี
นเตรยีมอุดมศึ
มื่อปี พ.ศ.24
าให้เป็นผู้ที่แ
ต่เยาวว์ยั 
จกรรม) มธีดิ

อกชน ทัง้ภา
าสมาศยัในพ
รแีห่งชาติใน
ยเฉพาะอย่า
นบัสนุน ใหค้ํ
บนั รวมทัง้ก
ารผู้ทรงคุณ
ดชวกิรม พระ
นช ไดร้บัเลอืก
หป้ฏบิตัหิน้าที
ของท่านผู้หญ
ค์การสหปร
2538 คณะก
ยแปซฟิิก ซึ่ง

ด้รบัการ
ายุทีเ่ป็น
ล่าว และ

พ.ศ.2474 
ยนวฒันา
ศกึษาและ
489 และ
แตกฉาน 
สมรสกบั
ดา 1 คน 

ยใน และ
พระบรม
พระบรม
างยิง่ท่าน
คําแนะนํา
ารปฏบิตัิ

ณวุฒิสภา
ะบรมราช
กเป็นเอก
ทีป่ระธาน
ญิงสุมาล ี 
ระชาชาติ
กรรมการ
งสามารถ
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ปฏิบัติภารกิจได้อย่างดีเยี่ยม จนกระทัง่ได้ร ับการยกย่องในที่ประชุมฯ ในการเป็นแบบอย่างของ 
การประสานงานที่มปีระสทิธภิาพอย่างดยีิง่ นอกจากน้ียงัได้รบัมอบหมายให้เป็นผูแ้ทนประเทศไทย
ประจาํคณะกรรมการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่เอเชยีและแปซฟิิก (Economics and Social Commission 
for Asia Pacific - ESCAP) อกีดว้ย 

การปฏบิตัหิน้าทีข่องท่านผูห้ญงิสุมาล ีจาตกิวนิช ดว้ยความวริยิะ อุตสาหะ เป่ียมดว้ยคุณธรรม 
ความรูแ้ละความสามารถ อนัยงัประโยชน์อย่างยิง่ต่อสงัคมส่วนรวมและประเทศชาตมิาโดยตลอดนัน้  
ทําให้ได้รบัรางวลัเกียรติยศมากมาย อาทเิช่น ในปี พ.ศ.2504 ได้รบัพระราชทานเครื่องราชอสิรยิาภรณ์
จตุตถจุลจอมเกลา้ฝา่ยใน จงึมคีํานําหน้านามเป็น “คุณหญงิ” ตัง้แต่อายุ 30 ปี และไดร้บัพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นลําดับมาจนถึง พ.ศ.2533 ได้ร ับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ทุติยจุลจอมเกล้าวเิศษฝ่ายใน จงึได้คํานําหน้านามว่า “ท่านผู้หญิง” นับแต่นัน้มา รวมทัง้รางวลั 
นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น สาขาบริหารงานสังคม จากมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ และ 
กรมประชาสงเคราะห ์รางวลัโล่ทองคําประกาศเกยีรตคิุณมนุษยสมัพนัธ์ยอดเยีย่มจากมนุษยสมัพนัธ์
สมาคมแห่งประเทศไทย ฯลฯ แม้กระนัน้ก็ยงัสามารถปฏิบตัิภารกิจของครอบครวัได้อย่างสมบูรณ์ 
จนไดร้บัประกาศเกยีรตคิุณ “แมด่เีดน่กรงุเทพมหานคร พ.ศ.2550” จากกรงุเทพมหานคร  

ดว้ยเกยีรตปิระวตักิอรปดว้ยคุณธรรม ความสามารถ และผลงานดเีด่นทีก่ระทําต่อเน่ืองจวบจน
ปจัจุบนั คณะอนุกรรมการสรรหาผูสู้งอายุทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ใีนสงัคม มมีตเิป็นเอกฉนัทใ์หนํ้าเสนอต่อ
คณะกรรมการผูส้งูอายุแหง่ชาต ิพจิารณาเหน็ชอบใหท้่านผูห้ญงิสุมาล ีจาตกิวนิช เป็นผูส้งูอายุแหง่ชาต ิ
พ.ศ.2554 เพือ่เป็นเกยีรตแิละแบบอยา่งใหผู้อ้ื่นเจรญิรอยตามสบืไป 
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4.2 ผูสู้

ดําเนินก
ไดแ้ก่ สา
เผยแพร่

พ.ศ.255

4.2.1 สา

 

  

*กรมสง่เส ิ

สงูอายท่ีุเป็น

 คณะกรรมกา
ารสรรหาและ
าขาทศันศลิป์
รและถ่ายทอด

ปี พ.ศ.2554
54 จาํนวน 9 

าขาทศันศิล

1) นายเมธา

2) นายทองร

รมิวฒันธรรม. 

นศิลปินแห

ารวฒันธรรม
ะคดัเลอืกศลิปิ
์ สาขาวรรณศิ
ดผลงาน  ตัง้

4 คณะกรรมก
คน โดยมผีูสู้

ป์ 

 บุนนาค (สถ

  
ราง
ใหค้
งาน
 
 

 
รว่ง เอมโอษฐ

  
จนิต
ทีส่บื
 
 
 

 

 2555. ศลิปินแ

ห่งชาติ* 

มแห่งชาติได้
ปิน  เพื่อประก
ศลิป์ และสาขา
แต่ พ.ศ.2528

การวฒันธรร
สงูอายทุีไ่ดร้บั

ถาปตัยกรรม

สถาปนิ
งวลัทัง้ในประ
ความรูก้บัหน่
นศลิปะของชา

ฐ (ประณตีศลิ

ศลิปินปู
ตนาการอนับ
บทอดและอนุ

แหง่ชาต ิพ.ศ.2

้มอบหมายให
กาศยกย่องเชิ
าศลิปะการแส
8  จนถงึปจัจุ

รมแห่งชาตไิ
บรางวลักงักล่

) ปจัจุบนัอาย

นิกชัน้นําของ
ะเทศและต่าง
นวยงานต่างๆ
าต ิ

ลป์ – ศลิปะปู

นป ัน้และผูเ้ชี
รรเจดิทีม่รีปู

นรกัษ์ศลิปะปนู

2554. กรงุเทพ

ห้กรมส่งเสริ
ชดิชูเกยีรตบุิ
สดง เป็นศลิปิน
จุบนั 

ได้ประกาศยก
ลา่ว 8 คน ดงั

ย ุ62 ปี 

งประเทศไทย
งประเทศมา
ๆ  อนัเป็นปร

ปนูป ัน้) ปจัจุบ

ชีย่วชาญดา้น
แบบในการป
นป ัน้ดัง้เดมิข

 
 

พฯ: บรษิทัอมรนิ

มวัฒนธรรม 
คคลผูส้รา้งผ
นแหง่ชาต ิรว

กย่องเชดิชูเก
งน้ี 

ย มีผลงานเป็
ากมาย และเ
ะโยชน์ต่อกา

บนัอาย ุ69 ปี

นศลิปะปนูป ัน้
ป ัน้และสตูรเฉ
ของชา่งเมอืง

นทร ์พริน้ติง้แ

 กระทรวงวฒั
ลงานศลิปะใน
วมทัง้สนบัสนุน

กยีรตศิลิปิน

ป็นที่ยอมรบัแ
เป็นวทิยากร
ารเผยแพรแ่ล

ปี 

น มฝีีมอืยอดเ
ฉพาะตวัในก
เพชร 

อนพบัลชิชิง่ จํ

ฒนธรรม  
น 3 สาขา  
นใหม้กีาร

นแห่งชาต ิ

และได้รบั
รบรรยาย 
ละสบืสาน

เยีย่มและ
การตําปนู

จาํกดั (มหาชน)). 



 

4.2.2 สา

  

 

4.2.3 สา
 

 

 

 

 

าขาวรรณศิล

1) นายประภ

2) นายสชุาติ

าขาศิลปะกา
1) นางรจันา

ลป์  

ภสัสร  เสวกุิล

  
วรร
คุณค
ไดร้บั
 
 
 

 
ต ิ สวสัดิศ์ร ี 

  
สรา้
วรรณ
ไมย่ึ
 
 
 

ารแสดง  
  พวงประยง

  
ควา
บทน

 

 

 

ล (นวนิยายแ

นักเขยี
ณกรรมร่วมส
ค่าทัง้นวนิยา
บัรางวลัในระด

 

(เรือ่งสัน้และ

นักเขีย
งสรรคง์านทั
ณกรรมมีลกัษ
ดึตดิกบัขนบว

งค ์ (นาฏศลิป

ศิลปินบ
มรูค้วามสามา
นางกษตัรยิ ์บ

และกวนิีพนธ์

นที่ได้รบัคว
สมยัของไทย 
าย เรื่องสัน้ บ
ดบัชาตหิลาย

ะกวนิีพนธ)์ ป

นเรื่องสัน้ บ
ทศันศลิป์ ทัง้ภ
ษณะสร้างสร
วรรณศลิป์ใด

ป์ไทย – ละค

บทนาง ทัง้ก
ารถสงูส่งและ
บทเทวดานาง

ธ)์ ปจัจุบนัอาย

ามนิยมจาก
 ในช่วงเวลาก
บทกว ีสารคดี
ยเรือ่ง 

ปจัจุบนัอาย ุ6

บทกวี นักแป
ภาพจติรกรรม 
รรค์ แปลกให
ด 

คร) ปจัจุบนัอ

ารแสดงโขน
ะแสดงนําไดห้
งฟ้า จนถงึบท

ย ุ64 ปี 

กนักอ่าน แล
กว่า 40 ปี ได้
 จํานวนมาก 

67 ปี 

ปล นักวิจารณ
 ภาพถ่าย ภา
หม่ ไม่ตามกร

าย ุ71 ปี 

น และละคร
หลายหลากมา
ทนางทุกประ

ละเป็นที่ยอม
ส้รา้งสรรคผ์ล
 ผลงานจํานว

ณ์ บรรณาธิก
พยนตรส์ัน้ ด้
ระแสแห่งยุคส

ทุกประเภท
กบท ตัง้แต่ก
ะเภทละคร 

 

มรบัในวง
ลงานอนัมี
วนไม่น้อย

การ และ
ว้ยผลงาน
สมยั และ 

 เป็นผู้มี
ระบวนราํ
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2) นายนคร 

3) นายเศรษ

4) รองศาสต

 ถนอมทรพัย

  
ในว
นักแ
14 ปี
   
  

ษฐา  ศริะฉาย

  
เดก็
เป็น
พระ
ผลติ

 

 
ตราจารยส์ดใส

 
เป็น
การ
เพล

 

 

  

ย ์ (ดนตรไีท

นกัจดัรา
วงการเพลงไ
แต่งเพลงแห่ง
ปี มผีลงานปร

 

ยา  (ดนตรไีท

เรยีนรูด้
ดว้ยความมมี

นอย่างดีได้เข
ะราชทานชน
ตงานบนัทกึแ

ส  พนัธุมโกม

 ผูบุ้กเบิ
นพหูสูตในด้
รกาํกบัการแส
ง ละครเวท ี

  

 

ยสากล – ปร

ายการเพลงไท
ไทยสากลว่า
งประเทศไทย
ระพนัธเ์พลงไ

ทยสากล – ขบั

ดนตรดีว้ยตวั
มานะและมพี
ข้าร่วมแข่งขั
นะเลิศถึง 3 
แผน่เสยีงหลา

มล ปจัจุบนัอ

บกิวางรากฐา
ด้านศิลปะกา
สดง การเขยีน
ละครโทรทศั

ระพนัธแ์ละขั

ทยสากลทางวิ
าเป็นนักอนุร
ย เริม่มผีลงา
ไทยสากลมา

 
บัรอ้ง) ปจัจุบั

วเองโดยอยู่กั
พรสวรรคใ์นด
นัวงดนตรสี
 ปีซ้อน และ
ายชุด 

าย ุ79 ปี 

านวชิาศลิปะก
ารละครสาก
น – ดดัแปลง
น์ ภาพยนตร

บัรอ้ง) ปจัจุบ

ทยกุระจายเสี
ร ักษ์เพลงเก่
นแต่งเพลงไท
ากกวา่  200 

บนัอาย ุ68 ปี

กบัวงดนตรหี
ดา้นดนตรจีงึ
สตรงิคอมโบ 
ะร่วมงานกับ
 

การละครสาก
กล ไม่ว่าจะ
งบท การรอ้ง
ร ์รายการวทิ

บนัอาย ุ80 ปี

สยีง จนเป็นทีรู่้
ก่า เป็นนายก
ทยสากลมาตั
 เพลง 

 

หลายคณะมา
สามารถเล่น
 จนได้รบัรา
บครูเพลงหล

กลขึน้ในประ
ะเป็นด้านก
ง เตน้ราํ และ
ทย ุ– โทรทศัน

 

รูจ้กัทัว่ไป
กสมาคม 
ตัง้แต่อาย ุ

ตัง้แต่วยั
นดนตรไีด้
งวลัถ้วย
ลายท่าน  

ะเทศไทย 
ารแสดง  
ประพนัธ์
น์   
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4.3 บทบาทภาคเอกชนกบังานด้านผูส้งูอาย ุ
 ในชว่งสามสบิปีทีผ่า่นมา งานดา้นต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้งูอาย ุสว่นใหญ่เป็นการดาํเนินงานโดย
ภาครฐั รฐับาลไดส้รา้งหลกัประกนัยามชราภาพดา้นต่างๆใหก้บัผูสู้งอายุไม่ว่าจะเป็นหลกัประกนัดา้น
เศรษฐกจิ การรกัษาพยาบาล การสงเคราะหด์า้นการดแูลและทีอ่ยูอ่าศยั รวมไปถงึการใหส้ทิธปิระโยชน์
ต่างๆตามพระราชบญัญตัผิูส้งูอายุ อยา่งไรกต็ามงานดา้นผูส้งูอายุ ภาคเอกชนกม็บีทบาทสาํคญัไม่น้อย
ทัง้การใหบ้รกิารและการเสรมิสรา้งความมัน่คงเพือ่ผูส้งูอาย ุ

 การดําเนินงานด้านผู้สูงอายุมีทัง้บริการในลักษณะที่ไม่แสวงหาผลกําไร และในเชิงธุรกิจ/
แสวงหากาํไร  สาํหรบัประเภททีใ่หบ้รกิารโดยไมแ่สวงหาผลกาํไรสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

 1) การสรา้งความเขม้แขง็ของกลุ่มผูส้งูอายุ เช่น สภาผูส้งูอายุแหง่ประเทศไทยนพระราชปูถมัภ ์
สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี เป็นตน้ 

 2) การใหบ้รกิาร/ความช่วยเหลอืดา้นทีอ่ยู่อาศยั และหรอืปจัจยั 4 เช่น บา้นพกัคนชราบางเขน
โดยมูลนิธธิารานุเคราะห์ บ้านพกัคนชราบ้านวยัทอง (โรงพยาบาลหวัเฉียว) สถานสงเคราะหค์นชรา
เซน็ตห์ลุยส ์คามลิเลยีนโซเซยีลเซน็เตอร ์สมาคมสงเคราะหผ์ูส้งูอายมุสุลมิ เป็นตน้ 

 3) การสรา้งความเขม้แขง็ของเครอืข่ายทางวชิาการในดา้นผูสู้งอายุ เช่น สมาคมพฤฒาวทิยา
และเวชศาสตรผ์ูส้งูอายไุทย เป็นตน้ 

 4) ศูนย์รวมผู้สูงอายุที่มีศกัยภาพที่จะถ่ายทอดภูมิปญัญา/ประสบการณ์ต่างๆสู่สงัคม เช่น 
สมาคมคลงัปญัญาอาวุโสแหง่ประเทศไทย เป็นตน้ 

 ขณะเดยีวกนัในปจัจุบนั ภาคเอกชนทีแ่สวงหาผลกําไรเริม่ใหค้วามสนใจผูส้งูอายุในฐานะลูกคา้
มากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการเงิน ที่มีบริการ/โครงการในหลากหลายรูปแบบ ดังจะเห็นได้จาก         
การจดับรกิารดูแลผูสู้งอายุ ปจัจุบนัเริม่มภีาคเอกชนหนัมาสนใจในการจดับรกิารดา้นการดูแลมากขึน้
เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของโรงพยาบาลที่มศีูนย์หรอืแผนกสําหรบัการดูแลผูสู้งอายุโดยเฉพาะ  
แต่มิได้ให้บริการรกัษาพยาบาล หากจําเป็นจะส่งไปรกัษาในแผนกอื่น เช่น โรงพยาบาลโกลเด้น 
เยยีสเ์นอรส์ซิง่โฮมโรงพยาบาลกลว้ยน้ําไทย 2 โรงพยาบาลนวศรเีนอรส์ซิง่โฮม เป็นตน้ นอกจากนัน้ 
ยงัมบีา้นพกัคนชรา สถานบรกิารกายภาพบําบดั หรอืทีอ่ยูอ่าศยัเฉพาะสาํหรบัผูส้งูอายุ ศูนยจ์ดัสง่ผูด้แูล
ผูสู้งอายุทีบ่า้น ซึ่งส่วนใหญ่มกัจะกระจุกตวัอยู่ในกรุงเทพมหานครหรอืเมอืงใหญ่ เช่น นครปฐม ชลบุร ี
เชยีงใหม ่สงขลา เป็นตน้ 

 บทบาทภาคเอกชนที่สําคญัประการที่สองได้แก่ การร่วมสร้างหลกัประกนัด้านเศรษฐกิจกบั
ผู้สูงอายุด้วยการออกผลิตภณัฑ์ทางการเงนิรูปแบบต่างๆเพื่อประชาชนกลุ่มวยัต่างๆได้มทีางเลือก
สาํหรบัการออมเงนิระยะยาวอนัจะนําไปสูค่วามมัน่คงทางเศรษฐกจิยามชราภาพ ตวัอยา่งทีส่าํคญัไดแ้ก่ 
การลงทุนดว้ยการซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (Retirement Mutual Funds: RMFs) 
เงนิทีจ่า่ยเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทุนใน RMFs น้ีจะไดร้บัการยกเวน้ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาในอตัราไมเ่กนิ
รอ้ยละ 15 ของเงนิได ้แต่รวมกบัเงนิสะสมทีจ่า่ยเขา้ PVD หรอื กบข. ตอ้งไมเ่กนิ 500,000 บาท สาํหรบั
ปีภาษนีัน้ 
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 ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ได้เริม่ออกผลติภณัฑ์เพื่อการออมเงนิระยะยาวรูปแบบใหม ่
เพื่อเพิม่ความมัน่คงทางการเงนิใหก้บัผูสู้งอายุตัง้แต่หลงัเกษียณอายุ รูปแบบที่กล่าวน้ีมลีกัษณะเป็น
แผนประกนัชีวิตแบบบํานาญหรือแผนออมทรพัย์สําหรบัผู้สูงอายุ ลกัษณะที่ร่วมกนัคือ ผู้สมคัรเอา
ประกนัจะสมคัรตัง้แต่อายยุงัน้อยและตอ้งชาํระเบีย้ตามเงือ่นไขของธนาคาร ยกตวัอยา่งเช่น สมคัรตัง้แต่
อายุ 20-50 ปี ชําระเบีย้จนถงึอายุ 55 ปี บางแห่งกําหนดใหช้ําระเบีย้ประกนัจนอายุ 60 ปีเป็นต้น 
หลงัจากนัน้ผูเ้อาประกนักจ็ะไดร้บัเงนิบํานาญรายปี ตัง้แต่อายุที่กําหนดไวอ้ย่างต่อเน่ืองจนครบอายุที่
กําหนดไว ้ธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งกําหนดไวท้ีอ่ายุ 85 ปี จํานวนเงนิทีร่บัในแต่ละปีจะเป็นสดัส่วน 
(เช่น 10% หรอื 20%) ของทุนประกนั ธนาคารพาณิชย์บางแห่งอาจจะกําหนดใหม้สีทิธปิระโยชน์
เพิ่มเติม เช่น ระหว่างที่ผู้เอาประกนัชําระเบี้ยประกนัอาจจะได้รบัความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรือ 
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชงิ หากเสยีชวีติก่อนวยัอนัควรครอบครวักจ็ะได้รบัเงนิประกนัภยันัน้คนืกลบัไป 
ตามเงือ่นไขของผลติภณัฑ ์หรอือาจจะเลอืกรบัเงนิเป็นกอ้นได ้เป็นตน้  

 รฐับาลไดก้ําหนดใหเ้งนิเบีย้ประกนัสาํหรบัการประกนัชวีติแบบบํานาญดงักล่าวขา้งตน้สามารถ
นํามายกเวน้ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาได ้โดยเป็นการเพิม่เตมิค่าลดหย่อนเบี้ยประกนัชวีติที่มอียู่แล้ว
ตามปกต ิ100,000 บาทเพิม่ขึน้อกี 200,000 บาท ซึ่งวงเงนิทีเ่พิม่ขึน้ต้องไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของเงนิได ้
พงึประเมนิแต่เมื่อรวมกบัเงนิสะสมเขา้กองทุนสาํรองเลี้ยงชพีหรอืเงนิสะสมเขา้กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขา้ราชการหรอืเงนิสะสมเขา้กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรยีนเอกชนแล้วแต่กรณีหรอื 
เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรพัยต์อ้งไมเ่กนิ 500,000 บาทในปีภาษเีดยีวกนั 

 อยา่งไรกต็าม การใหบ้รกิารต่างๆโดยภาคเอกชนทีเ่น้นการแสวงหาผลกาํไรน้ียงัขาดมาตรฐาน 
และการกาํกบัดแูลโดยภาครฐั 
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จอหน์ โนเดล และนภาพร ชโยวรรณ. 2552. การสงูอายทุางประชากร และการอยูด่มีสีขุของผูส้งูอายใุน
ประเทศไทย แนวโน้มในอดตี สถานการณ์ปจัจุบนัและความทา้ทายในอนาคต. กรงุเทพฯ: 
กองทุนประชากรแหง่สหประชาชาต.ิ 

นงลกัษณ์ พะไกยะ และ สญัญา ศรรีตันะ. 2551. ความตอ้งการกาํลงัคนดา้นสขุภาพในการดแูลผูส้งูอาย.ุ 
กรงุเทพฯ: มลูนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูส้งูอายไุทย. 
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นภาพร ชโยวรรณ มาลนีิ วงษ์สทิธิ ์และจนัทรเ์พญ็ แสงเทยีนฉาย. 2532. สรปุผลการวจิยัโครงการวจิยั
ผลกระทบทางเศรษฐกจิ สงัคม และประชากรผูส้งูอายใุนประเทศไทย. กรงุเทพ:  
สถาบนัประชาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

บรรลุ ศริพิานิช. 2542. ผูส้งูอายไุทย. กรงุเทพฯ: สภาผูส้งูอายแุหง่ประเทศไทย. 

มาลนีิ วงษ์สทิธิ ์และคณะ. 2541. การมสีว่นรว่มของชุมชนในการใหก้ารดแูล ใหบ้รกิารและกจิกรรม
ต่างๆ แก่ผูส้งูอาย.ุ เอกสารสถาบนัหมายเลข 263/41 สถาบนัประชากรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

มลูนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูส้งูอายไุทย. 2551. รายงานสถานการณ์ผูส้งูอายไุทย พ.ศ. 2550.       
สนบัสนุนโดยกองทุนผูส้งูอาย ุคณะกรรมการผูส้งูอายแุหง่ชาต.ิ กรงุเทพฯ: บรษิทั ท ีควิ พ ีจาํกดั. 

_______________________________ . 2552. รายงานสถานการณ์ผูส้งูอายไุทย พ.ศ. 2551.       
สนบัสนุนโดยกองทุนผูส้งูอาย ุคณะกรรมการผูส้งูอายแุหง่ชาต.ิ กรงุเทพฯ: บรษิทั ท ีควิ พ ีจาํกดั. 

_______________________________ . 2553. รายงานสถานการณ์ผูส้งูอายไุทย พ.ศ. 2552.       
สนบัสนุนโดยกองทุนผูส้งูอาย ุคณะกรรมการผูส้งูอายแุหง่ชาต.ิ กรงุเทพฯ: บรษิทั ท ีควิ พ ีจาํกดั. 

_______________________________ . 2553. การทบทวนและสงัเคราะหอ์งคค์วามรูผู้ส้งูอายไุทย 
พ.ศ. 2545-2550. สนบัสนุนโดยสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ.กรงุเทพฯ: บรษิทั ท ีควิ พ ีจาํกดั. 

_______________________________ . 2554. รายงานสถานการณ์ผูส้งูอายไุทย พ.ศ. 2553.       
สนบัสนุนโดยกองทุนผูส้งูอาย ุคณะกรรมการผูส้งูอายแุหง่ชาต.ิ กรงุเทพฯ: บรษิทั ท ีควิ พ ีจาํกดั. 

วรเวศม ์ สวุรรณระดา. 2555. มหากาพย ์ “กองทุนการออมแหง่ชาตทิีถู่กลมื?Episode III” ใน 
หนงัสอืพมิพโ์พสตท์เูดย ์ฉบบัวนัอาทติยท์ี ่10 มถุินายน พ.ศ.2555. 

วทิยาลยัวทิยาศาสตรส์าธารณสขุ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั , กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ. 2554. 
ประมวลและสงัเคราะหข์อ้มลูสถานการณ์ การดาํเนินงานสง่เสรมิสขุภาพ : กรณผีูส้งูวยั.  

วพิรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ. 2551. รายงานการศกึษาโครงการสรา้งระบบการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนผูส้งูอายแุหง่ชาต ิฉบบัที ่2 (พ.ศ.2545-2564). สนบัสนุนโดยสาํนกัสง่เสรมิและ
พทิกัษ์ผูส้งูอาย ุกระทรวงการพฒันาสงัคม และความมัน่คงของมนุษย.์ กรงุเทพฯ: วทิยาลยั
ประชากรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน.  ขอ้มลูกองทุนสวสัดกิารชุมชน พ.ศ.2552. 

สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ และสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสขุ. 2549. การ
สาํรวจสภาวะสขุภาพอนามยัของประชาชนไทย โดยการตรวจรา่งกาย ครัง้ที ่3 พ.ศ.2546-
2547. กรงุเทพฯ: สาํนกังานพฒันาระบบขอ้มลูขา่วสารสขุภาพ. 
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สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต.ิ การคาดประมาณประชากรของ 
ประเทศไทย พ.ศ.2553-2583.  

สาํนกังานราชกจิจานุเบกษา. 2555. ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที ่21ก  มถุินายน  2537.  

สาํนกังานสถติแิหง่ชาต.ิ การสาํรวจการเปลีย่นแปลงของประชากร พ.ศ.2517-19 – พ.ศ.2548-49. 

_________________. การสาํรวจความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัความรูแ้ละทศันคตทิีม่ต่ีอ
ผูส้งูอาย ุพ.ศ.2554.  

_________________. การสาํรวจประชากรสงูอายใุนประเทศไทย พ.ศ.2537 – พ.ศ.2554.  

_________________. การสาํรวจภาวะการทาํงานของประชากร พ.ศ.2548 – พ.ศ.2554.  

_________________. การสาํรวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน พ.ศ.2543 – พ.ศ.2553.  

_________________. สาํมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2503 – พ.ศ.2553.  

สาํนกังานสาํรวจสขุภาพประชาชนไทย. การสาํรวจสขุภาพประชาชนไทย โดยการตรวจสขุภาพ ครัง้ที ่4 
(พ.ศ.2551-2552). กรงุเทพฯ: บรษิทั เดอะ กราฟิโก ซสิเตม็ส ์จาํกดั. 

สาํนกัพฒันาฐานขอ้มลูและตวัชีว้ดัภาวะสงัคม สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต.ิ 2554. สถานการณ์ความยากจน และความเหลื่อมลํ้าของประเทศไทย ปี 2553.  

สาํนกัยทุธศาสตรแ์ละการวางแผนพฒันาทางสงัคม สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต.ิ กฎหมาย นโยบาย และแผนทีเ่อือ้ต่อการพฒันาผูส้งูอาย.ุ 

สาํนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร.ี การแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตร ี
(http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm) 

สาํนกัสง่เสรมิสขุภาพ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ. 2554. การดาํเนินงานผูส้งูอาย.ุ 

สวุทิย ์วบุิลผลประเสรฐิ บรรณาธกิาร. 2550. การสาธารณสขุไทย 2548-2550. กรงุเทพฯ: โรงพมิพ ์  
องคก์ารทหารผา่นศกึ. 

สวุทิย ์วบุิลผลประเสรฐิ พนิทุสร เหมพสิทุธิ ์และ ทพิวรรณ อสิรพฒันาสกุล. 2540. การศกึษาวเิคราะห์
ความตอ้งการผูด้แูลผูส้งูอายทุีช่ว่ยตวัเองไมไ่ด ้ในอกี ๒ ทศวรรษหน้า. วารสารสง่เสรมิสขุภาพ
และอนามยัสิง่แวดลอ้ม 20(2) เมษายน – มถุินายน. 

Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 
Secretariat. World Population Prospects: The 2010 Revision.  
(http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm). 
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ภาคผนวก 

รายช่ือคณะทาํงานจดัทาํรายงานสถานการณ์ผูส้งูอายไุทย พ.ศ.2554 

1. นายแพทยบ์รรลุ ศริพิานิช มลูนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูส้งูอายไุทย (มส.ผส.) ประธาน 

2. นายแพทยส์มศกัดิ ์ชุณหรศัมิ ์ มลูนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูส้งูอายไุทย (มส.ผส.) กรรมการ 

3. แพทยห์ญงิลดัดา ดาํรกิารเลศิ มลูนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูส้งูอายไุทย (มส.ผส.) กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย ์ดร.กุศล  สนุทรธาดา สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล กรรมการ 

5. นางอุบล  หลมิสกุล กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิในคณะกรรมการผูส้งูอายุ
แหง่ชาต ิ

กรรมการ 

6. นางปรยีา มติรานนท ์ สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ กรรมการ 

7. นางจริวรรณ มาทว้ม สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ  คณะทาํงาน 

8. นางสาวภารณี วฒันา สาํนกัประเมนิผลและเผยแพรก่ารพฒันา  
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ 
และสงัคมแหง่ชาต ิ

กรรมการ 

9. นายจริะพนัธ ์กลัลประวทิย ์ สาํนกัยทุธศาสตรแ์ละการวางแผนพฒันาทางสงัคม  
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ 
และสงัคมแหง่ชาต ิ

กรรมการ 

10. นางสาวกุลธดิา เลศิพงศว์ฒันา สาํนกัยทุธศาสตรแ์ละการวางแผนพฒันาทางทางสงัคม   
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ 
และสงัคมแหง่ชาต ิ  

กรรมการ 

11. รองศาสตราจารย ์นายแพทยว์ชิยั เอกพลากร สาํนกังานเวชศาสตรช์ุมชนคณะแพทยศาสตร ์ 
โรงพยาบาลรามาธบิด ี

กรรมการ 

12. ศาสตราจารยศ์ศพิฒัน์  ยอดเพชร คณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

กรรมการ 

13. ศาสตราจารย ์นายแพทยส์ทุธชิยั จติะพนัธกุ์ล สมาคมพฤฒาวทิยาและเวชศาสตรผ์ูส้งูอายไุทย  กรรมการ 

14. นางสาวศริวิรรณ อรณุทพิยไ์พฑรูย ์ สาํนกัสง่เสรมิและพทิกัษ์ผูส้งูอาย ุ 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

กรรมการ 

15. นางสาวลดัดา พรกุณา สาํนกัสง่เสรมิและพทิกัษ์ผูส้งูอาย ุ 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

คณะทาํงาน 

16. รองศาสตราจารย ์ดร.วพิรรณ ประจวบเหมาะ วทิยาลยัประชากรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กรรมการ 

17. อาจารยศ์ริวิรรณ ศริบุิญ วทิยาลยัประชากรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กรรมการ 

18. นายสมศกัดิ ์ตนัตแิพทยางกรู สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กรรมการ 

19. นางสาวภาคนีิ พวงพนมรตัน์ สาํนกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน คณะทาํงาน 

20. นางธนญัญา หมอ่มสาย ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
กลุม่เป้าหมายพเิศษ สาํนกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบ 
และการศกึษาตามอธัยาศยั 

คณะทาํงาน 
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21. นายชนะชยั ประยรูสนิ สาํนกันโยบายการออมและการลงทุน  
สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั 

กรรมการ 

22 นางสาวอภลิกัษณ์ สวุรรณรงัษ ี สาํนกันโยบายการออมและการลงทุน  
สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั 

คณะทาํงาน 

23 นางสาวเยาวนิจ เฮา้วฒุกุิล กลุม่งานเศรษฐกจิแรงงานมหภาค  
สาํนกัเศรษฐกจิการแรงงาน 

คณะทาํงาน 

24 นายแพทยน์นัทศกัดิ ์ธรรมานวฒัน์ สถาบนัเวชศาสตรผ์ูส้งูอาย ุกรมการแพทย ์ 
กระทรวงสาธารณสขุ 

กรรมการ 

25 นางสาวสมจนิต ์โฉมวฒันชยั สถาบนัเวชศาสตรผ์ูส้งูอาย ุกรมการแพทย ์ 
กระทรวงสาธารณสขุ 

คณะทาํงาน 

26 นางสาวอญัชล ีคตอินุรกัษ์ สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร ์ 
สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

กรรมการ 

27 นางสาวสกุลัยา คงสวสัดิ ์ สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร ์ 
สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

กรรมการ 

28 นางอรว ีรมยะสมติ สาํนกัสง่เสรมิสขุภาพ กรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสขุ 

คณะทาํงาน 

29 นางศรสีวสัดิ ์เขมะจาร ุ สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร ์ 
สาํนกัปลดักระทรวงยตุธิรรม   

คณะทาํงาน 

30 นายปฐมพร โรจน์เรอืงแสง กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ  
กระทรวงยตุธิรรม 

คณะทาํงาน 

31 นางวารยี ์แยม้วงษ์ สถาบนัวฒันธรรมศกึษา กรมสง่เสรมิวฒันธรรม   คณะทาํงาน 

32 นายธรีพฒัน์ คชัมาตย ์ สาํนกัสง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม 
และการมสีว่นรว่ม กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

คณะทาํงาน 
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