การดําเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศภายใตกรอบพันธกรณี
องคการสหประชาชาติ : แผนปฏิบตั ิการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่อง
ผูสูงอายุ
(The Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA)

โดย

นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพยไพฑูรย

สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
ป พ.ศ. ๒๕๕๗
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บทคัดยอ
การศึก ษาเรื่องการดําเนินงานดานผูสูง อายุของประเทศไทยภายใตก รอบพันธกรณีองคก าร
สหประชาชาติ : แผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ (The Madrid International
Plan of Action on Ageing : MIPAA) มีวัตถุประสงคเพื่อ นําเสนอความกาวหน าของการดําเนินงานดาน
ผูสูงอายุของประเทศไทยภายใตก รอบพันธกรณีองคการสหประชาชาติ : แผนปฏิบัติการระหวางประเทศ
มาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA) ซึ่งประเทศ
ไทยในฐานะภาคีสมาชิกองคการสหประชาชาติจะตองใหความรวมมือและยึดถือเปนแนวปฏิบัติรวมทั้งจะตองมี
การรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานทุกระยะ 5 ป
องคการสหประชาชาติ (United Nations) ไดจัดการประชุมสมัชชาระดับโลกวาดวยผูสูงอายุ
ครั้งที่ 2 (The 2nd World Assembly on Ageing) เมื่อป พ.ศ. 2545 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ผลจาก
การประชุมดังกลาว ไดกอใหเกิดพันธกรณีองคการสหประชาชาติในเรื่องของผูสูงอายุ ที่เรียกวา แผนปฏิบัติการ
ระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ (the Madrid International Plan of Action on Ageing :
MIPAA) ที่ไดกําหนดแนวทางหลักของการดําเนินงานผูสูง อายุใน 3 ประเด็น ไดแก ผูสูงอายุและการพัฒนา
(Older Persons and Development) สูงวัยอยางสุขภาพดีและมีสุขภาวะ (Advancing Health and Well –
being into Old Age) และสรางสภาพแวดลอมที่เ กื้อหนุนและเหมาะสม (Ensuring Enabling and
Supportive Environment) ซึ่ง พันธกรณีดังกลาวนี้ประเทศภาคีองคก ารสหประชาชาติจะตองยึดถือเปน
เปาหมายรวมกันของการดําเนินงานผูสูงอายุ
ประเทศไทยโดยกระทรวงการพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษยทําหนาที่เปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานผูสูงอายุภายใตกรอบพันธกรณีองคการสหประชาชาติ
ดังกลาวทุกระยะ 5 ป โดยไดจัดทํารายงานครั้งแรกและครั้งที่สองในป พ.ศ. 2550 และ 2554 ตามลําดับ และ
สําหรับครั้งตอไปจะตองมีการจัดทํารายงานในป พ.ศ. 2560 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย โดยสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ไดดําเนินการ
ติดตามผลการดําเนินงานผูสูงอายุจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และไดจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
ผูสูงอายุภายใตกรอบพันธกรณีดังกลาว โดยมีสาระสําคัญดังนี้คือ
1. ผูสูงอายุและการพัฒนา (Older Persons and Development)
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 และแผนพัฒนาผูสูง อายุแหงชาติ ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2545–
2564 (ปรับปรุงแกไขป พ.ศ. 2552) เปนขอบงชี้สําคัญเชิงนโยบายที่ไดระดมความรวมมือและบูรณการภารกิจ
จากภาคสวนตางๆ ใหเขามารวมดูแลและเอื้อประโยชนตอผูสูงอายุอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการดําเนินงาน
ดานสิทธิประโยชนตางๆ ภายใตพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ไดจุดประกายและสรางกระแสนโยบาย

-ขสาธารณะ ที่เ ปนความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของใหเ ขามารวมดูแลและจัดใหมีบริการสาธารณะแก
ผูสูง อายุในบริบทที่ ครอบคลุม และหลากหลาย โดยเฉพาะบริก ารดานสุขภาพ สวัส ดิการสัง คม เศรษฐกิจ
ตลอดจนบริการสาธารณะในการดํารงชีวิตประจําวัน
2. สูงวัยอยางสุขภาพดีและมีสุขภาวะ (Advancing Health and Well – being into Old
Age)
หลักประกันสุขภาพถวนหนา(Universal Health Care Coverage) เปนนโยบายสําคัญที่เอื้อ
ประโยชนดานสุขภาพ ใหแกประชาชนทุกกลุมวัยที่รวมถึงผูสูงอายุ โดยไมเสียคาใชจายมาตั้งแตป พ.ศ. 2548
ผู สู ง อายุ เ ป น กลุ ม เป า หมายที่ จ ะได รั บ บริ ก ารสุ ข ภาพที่ ค รอบคลุ ม ตั้ ง แต ก ารส ง เสริ ม สุ ข ภาพ (Health
Promotion) ที่มุงเนนการใหความรูเพื่อสงเสริมใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม การออกกําลังกายและการมี
ภาวะโภชนาการที่เหมาะสมกับสุขภาพและวัย การปองกันโรค (Prevention) ที่มุงเนนการสงเสริมใหมีความรู
ดานสุขศึกษาและการดูแลตนเอง (Self Care Education) บริการดานการรักษาพยาบาล (Treatment) ทั้ง
บริการการรักษาผูปวยนอก ผูปวยใน การใหบริการสุขภาพที่บาน (Home Health Care) การเยี่ยมเยียนที่บาน
เพื่อติดตามภาวะสุขภาพผูสูงอายุ (Health visit) รวมไปจนถึงการฟนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) เพื่อ
ชะลอความเสื่อมดวยวิธีกายภาพบําบัดเพื่อใหผูสูงอายุสามารถฟน คืนสูสภาวะของการชวยเหลือตัวเองไดรวมทัง้
การดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุ นอกจากนี้ยังใหการสนับสนุนวัสดุ และอุปกรณที่จําเปนสําหรับผูสูงอายุ อาทิ กาย
อุปกรณเพื่อชวยเรื่องการเคลื่อนไหว เชน ไมเทา , รถเข็น , ไมค้ํายัน ฯลฯ
3. สรางสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม (Ensuring Enabling and Supportive
Environment)
หนวยงานของภาครัฐ และเอกชนไดรวมมือกันในเรื่องของการเสริมสรางความรูเพื่อใหทุกภาค
สวนของสังคมรวมกันจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุเขามามีสวนรวมกิจกรรม
ตางๆ ในสังคมมากขึ้น ขณะเดียวกันภาคการศึกษาจากสถาบันการศึก ษา อาทิ มหาวิทยาลัยตางๆ รวมทั้ง
สื่อมวลชนไดประสานความรวมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในการสรางกระแส
ความรูต อสาธารณะเรื่อง อารยสถาปตย (Universal Design : UD) ที่เปนการจัดสภาพแวดลอมที่เปนมิตรและ
เหมาะสมกับคนทุกวัย
4. การติดตามและการประเมินผล (Implementation and Follows)
คณะอนุกรรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและแผนผูสูงอายุ และคณะอนุกรรมการ
ติดตามสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ภายใตคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติไดทํา
หนาที่ในการติดตามความกาวหนาและประเมินผลการดําเนินงานผูสูงอายุอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดขอเท็จจริง
ความกาวหนาของผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะหนวยงานที่ตองรวม

-คดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 และแผนผูส ูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 – 2564
ขอจํากัด รวมทั้งปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น
สํ า หรั บ ประเด็ น ท า ทายที่ เ ป น ประเด็ น เสนอแนะการดํ า เนิ น งานผู สู ง อายุ ใ นระยะต อ ไป
ประกอบด ว ย การเตรี ยมความพร อ มประชากรทุก กลุม วั ยให เ ข าสู วั ยสู ง อายุ อย า งมี คุณ ภาพ การสร า ง
หลักประกันเรื่องรายไดเพื่อวัยเกษียณสําหรับประชาชนทุกกลุมวัย การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว การเพิ่ม
บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ รวมทั้ง การจัดสภาพแวดลอม
ใหเอื้อตอการใชชีวิตของคนทุกวัยในสังคม
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Human Rights)
(2) แผนปฏิบัติการระหวางประเทศเวียนนาวาดวยเรื่อง ผูส ูงอายุ (The Vienna
Inte0rnational Plan of Action on Ageing : 1982)
(3) ปผสู ูงอายุสากลแหงองคการสหประชาชาติ : 1999 (International Year of Older
Persons : 1999) และปฏิญญาผูสงู อายุไทยพ.ศ. 2542
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international Plan of Action on Ageing : 2002)
(5) พระราชบัญญัติผสู ูงอายุ พ.ศ. 2546
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บทที่ 1
บทนํา
บทนํา : ความเปนมา
องคก ารสหประชาชาติ (United Nations) ไดริเริ่ม จัดการประชุมระดับ โลกวาดวยเรื่องผูสูงอายุ
(World Assembly on Ageing : WAAⅠ) ขึ้นเปนครั้งแรก (WAAⅠ) ในระหวางวันที่ 26 กรกฎาคม –
6 สิงหาคม พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ประเทศไทยในฐานะประเทศภาคี
สมาชิก ไดสงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น (นายสิท ธิ จิร ะโรจน ) เปนหัวหนาคณะผูแทน
ระดับสูงจากรัฐบาลไทย เขารวมการประชุมดังกลาวดวย การประชุมระดับโลกวาดวยเรื่องผูสูงอายุในครั้งนั้น
มีวัตถุประสงคของการประชุม เพื่อแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณ ความตระหนัก และความหวงใยของบรรดา
ประเทศภาคีสมาชิกองคการสหประชาชาติที่มีตอผูสูงอายุที่มีตอผูสูงอายุทั่วโลก ซึ่งจํานวนผูสูงอายุที่กําลังเพิ่ม
จํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว และตอเนื่องในทุกภูมิภาคของโลกนั้นเปนขอเท็จจริงและสถานการณที่องคการ
สหประชาชาติจะเรียกรองใหทุกประเทศในโลกรวมกันผลักดันและรวมดําเนินการเพื่อใหความคุมครองดูแล
และจัดใหมีสวัสดิการพื้นฐานเพื่อการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ (United Nations : Key Conference outcome
on Ageing)
ผลสรุปของการประชุมในครั้งนั้นไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการระหวางประเทศเวียนนาวาดวยผูสูงอายุ
The Vienna International Plan of Action on Ageing : ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) ซึ่งนับเปนแผนปฏิบัติ
การระดับโลกวาดวยเรื่องผูสูงอายุฉบับแรกที่ไดรับการรับรองโดยองคการสหประชาชาติ เพื่อใหเปนกรอบแนว
ทางการดําเนินงานดานผูส ูงอายุขององคการสหประชาชาติ (United Nations Framework) โดยแผนปฏิบัติ
การระดับโลกวาดวยเรื่องผูสูงอายุ The Vienna International Plan of Action on Ageing ค.ศ. 1982
(พ.ศ. 2525) ฉบั บ นี้ ได มี ข อ เสนอให ป ระเทศสมาชิ ก องค ก ารสหประชาชาติ ร ว มมื อ กั น ขั บ เคลื่ อ น
ใหเกิดความกาวหนาในการดําเนินงาน โดยมีประเด็นสําคัญประกอบดวย การจัดเก็บขอมูล (Data collection)
การวิจัยดานผูสูง อายุ (Research) การวิเ คราะห (Analysis) การฝก อบรมและการศึก ษา (training and
Education) การดูแลดานสุขภาพและโภชนาการ (Health and Nutrition) การปกปองคุมครองผูสูงอายุ
ในฐานะผูบริโ ภค (protection of elderly consumers) ที่พักอาศัยและสภาพแวดลอม (Housing and
Environment) ครอบครัว (Family) สวัสดิก ารสัง คม (Social Welfare) ความมั่นคงดานรายได (Income
Security) การทํา งาน (Employment) และการส ง เสริ ม ความรู และการศึก ษาในผูสู ง อายุ (Education)
(United Nations : อางแลว)
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ตอมา เมื่อวันที่ 8 – 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) องคการสหประชาชาติไดจัดการ
ประชุมระดับโลกวาดวยเรื่องผูสูงอายุ ครั้งที่ 2 (United Nations Second World Assembly on Ageing :
WAAⅡ) ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน การประชุม WAAⅡนี้ มีผูแทนระดับสูงหรือผูนําจากรัฐบาลประเทศ
ตางๆ ที่เปนภาคีขององคการสหประชาชาติจํานวน 160 ประเทศเขารวมประชุม ประเทศไทยในฐานะประเทศ
สมาชิกภาคีขององคการสหประชาชาติไดสงผูแทนระดับสูงจากรัฐบาลคือ รองนายกรัฐมนตรี นายแพทยกระแส
ชนะวงศ และผูแทนจากสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เขารวมการประชุมดังกลาวดวย โดยผลการประชุมระหวางประเทศ
ดานผูสูงอายุดังกลาวนี้ ไดนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ (The
Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA) ที่เปนแผนปฏิบัติการระดับโลกซึ่งกําหนด
กรอบทิศทางระดับนโยบายในการดําเนินงานเพื่อสงเสริมคุมครองสิทธิและการดูแลผูสูงอายุอยางบูรณาการทั้ง
มิตทิ างดานเศรษฐกิจและสังคม
แผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ (The Madrid International Plan of
Action on Ageing : MIPAA) มีสาระสําคัญประกอบดวย
1. ผูสูงอายุกับการพัฒนา (Older Persons and Development) มีประเด็นยอย ดังนี้
ประเด็นยอยที่ 1 : การมีสวนรวมในสังคมและการพัฒนา (Active Participation in Society
and Development)
ประเด็นยอยที่ 2 : การทํางานของผูสูงอายุ (Work and the Ageing Labour Force)
ประเด็นยอยที่ 3 : การพัฒนาชนบท การยายถิ่น และการขยายตัวของเมือง (Rural
Development , Migration and Urbanization)
ประเด็นยอยที่ 4 : การศึกษา และการฝกอบรม (Access to Knowledge , Education and
Training)
ประเด็นยอยที่ 5 : การเสริมสรางความสัมพันธระหวางวัย (Intergenerational Solidarity)
ประเด็นยอยที่ 6 : การจัดความยากจน (Eradication of Poverty)
ประเด็นยอยที่ 7 : ความมั่นคงทางรายได ความคุมครองทางสังคม ความมั่นคงทางสังคม และการ
ปองกันความยากจน (Income Security , Social Protection/Social
Security and Poverty Prevention)
ประเด็นยอยที่ 8 : ผูสูงอายุในสถานการณฉุกเฉิน (Emergency Situations)
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2. สูงวัยอยางสุขภาพดีและมีสุขภาวะ (Advancing Health and well – being into Old Age)
มีประเด็นยอย ดังนี้
ประเด็นยอยที่ 1 : การสงเสริมสุขภาพ และสุขภาวะตลอดชีวิต (Health Promotion and Well
– being throughout Life)
ประเด็นยอยที่ 2 : การเขาถึงบริการสุขภาพอยางเทาเทียม ทั่วถึง (Universal and Equal
Access to Health – Care Services)
ประเด็นยอยที่ 3 : ผูสูงอายุกับโรคเอดส (Older Persons and HIV/AIDS)
ประเด็นยอยที่ 4 : การฝกอบรมผูดูแล และบุคลากรสาธารณสุข (Training of Care Providers
and Health Professionals)
ประเด็นยอยที่ 5 : การดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุ (Mental Health needs of Older Persons)
ประเด็นยอยที่ 6 : ผูสูงอายุกับภาวะความพิการ (Older Persons and Disabilities)
3. การสรางสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุนและที่เหมาะสม (Ensuring Enabling and Supportive
Environments) มีประเด็นยอย ดังนี้
ประเด็นยอยที่ 1 : บานพักอาศัยและสภาพแวดลอม (Housing and the Living Environment)
ประเด็นยอยที่ 2 : การสนับสนุนผูทําหนาที่ดูแลผูสูงอายุ (Care and Support for Caregivers)
ประเด็นยอยที่ 3 : ผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ละเมิดสิทธิ และถูกกระทําความรุนแรง (Neglect ,
Abuse and Violence)
ประเด็นยอยที่ 4 : การสงเสริมภาพลักษณผูสูงอายุ (Images of Ageing)
องคการสหประชาชาติไดกําหนดเงื่อนไขของหวงเวลาในการติดตามผลความกาวหนาการดําเนินงาน
ดานผูสูงอายุภายใตกรอบแนวทางของแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยผูสูงอายุ (The Madrid
International Plan of Action on Ageing : MIPAA) ทุกรอบระยะ 5 ป นับตั้งแตปแรกของแผนฯ ในป
พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) โดยองคการสหประชาชาติไดมีการติดตามผลการดําเนินงาน (Global Review on
Ageing) รอบ 5 ปแรกของแผนในป พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) และครั้งตอมาซึ่งเปนการติดตามครั้งที่ 2 ในป
พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) และครั้งตอไปในป พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017)
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ในการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานผูสูงอายุภายใตแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริด
วาดวยผูสูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA) ในกลุมประเทศเอเชีย
และแปซิฟก มีหนวยงานรับผิดชอบภายใตขององคการสหประชาชาติคือ คณะกรรมาธิการดานเศรษฐกิจและ
สังคมสําหรับเอเชียและแปซิกฟก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and
the Pacific : UNESCAP) ที่ตั้งอยูในประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ไดทําหนาที่เปนหนวยงานประสาน
การดําเนินงานและติดตามผลความกาวหนาของการดําเนินงานผูสูงอายุภายใตแผนปฏิบัติการดังกลาว ในกลุม
ประเทศภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก โดยไดมีการติดตามผลการดําเนินงานครั้งที่ 1 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549
(ค.ศ. 2006) ที่ เมืองมาเกา สาธารณรัฐประชาชนจีน และครั้งที่ 2 เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ที่
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งการประชุมทั้งสองครั้ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ไดสงผูแทนประเทศไทย จากสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส และ เขารวมการประชุม และไดนําเสนอรายงานเปนเอกสาร (Thailand Country
Report) รวมทั้งถอยแถลง(Thailand statement) เพื่อรายงานความกาวหนาการดําเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศ
ไทยภายใตแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ (The Madrid International Plan of
Action on Ageing : MIPAA) รวมกับผูแทนระดับสูงจากประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกดวย
ผูศึกษาเปนผูปฏิบัติงานดานนโยบายและแผนผูสูงอายุ และมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําถอยแถลง
(Thailand Statement) และจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทย (Thailand
Country Report) เพื่อเสนอความกาวหนาภาพรวมของการดําเนินงานดานผูสูงอายุป ระเทศไทยภายใต
แผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยผูสูงอายุ (The Madrid International Plan of Action :
MIPAA) ที่เปน กรอบพันธกรณีองคก ารสหประชาชาติดานผูสูง อายุ ซึ่งผูศึกษาไดเ ขาประชุม ระดับ ภูมิภาค
ดังกลาวรวมกับกับผูบริหารของสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ทั้ง 2 ครั้ง ในป พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2555 จึงไดศึกษาความกาวหนาการ
ดําเนินงานดานผูสูง อายุของประเทศไทยภายใตก รอบพันธกรณีองคก ารสหประชาชาติดังกลาว เพื่อ ใชเปน
ขอมูลประกอบการเตรียมการและสนับสนุนการจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงานดานผูสูงอายุของ
ประเทศไทย เพื่อเสนอตอคณะกรรมการดานเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟก (UNESCAP) ในป
พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) ซึ่งเปนรอบตอไปของการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานดานผูสูงอายุภายใต
กรอบพันธกรณีดังกลาว
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษากรอบพันธกรณีในระดับนานาชาติดานผูสูงอายุขององคการสหประชาชาติ : แผนปฏิบัติ
การระหวางประเทศมาดริดวาดวยผูสูงอายุป ค.ศ. 2002 (The Madrid International Plan of Action on
Ageing 2002 : MIPAA) ที่ประเทศภาคีสมาชิกรวมทั้งประเทศไทยจะตองใหความรวมมือ และรวมขับเคลื่อน
ดําเนินงาน
2. เพื่อศึกษาภาพรวมความกาวหนาการดําเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทยภายใตแผนปฏิบัติ
การระหวางประเทศมาดริดวาดวยผูสูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on Ageing :
MIPAA)
3. นําเสนอประเด็นทาทายดานการดําเนินงานผูสูงอายุของประเทศไทยที่จําเปนจะตองไดรับการ
ผลักดันและพัฒนาอยางตอเนื่อง
ขอบเขตของการศึกษา
เปนการศึก ษาขอเท็จ จริง ที่เปน ภาพรวมของผลความกาวหนา การดําเนินงานดานผูสูงอายุที่เ ปน
ปจจุบัน (พ.ศ. 2556) ของหนวยงานภาครัฐ องคกรภาคีเครือขายดานผูสูงอายุ สถาบันการศึกษาและหนวยงาน
ดานวิชาการที่เกี่ยวของ
นิยามศัพทที่ใชในการศึกษา
กรอบพันธกรณีองคการสหประชาชาติ (United Nations Framework) หมายถึง ขอผูก พัน
ระหว างประเทศขององคก ารสหประชาชาติ ที่เ ป นเงื่อ นไขหรือ ขอบง ชี้ทิศ ทางใหป ระเทศมาชิ ก องคก าร
สหประชาชาติจะตองใหความรวมมือในการรวมปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยผูสูงอายุ (The Madrid International Plan of
Action on Ageing : MIPAA) หมายความวา แผนปฏิบัติการระดับโลกดานผูสูงอายุที่เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติภายใตกรอบพันธกรณีองคการสหประชาชาติที่ ประเทศสมาชิกองคองคการสหประชาชาติจะตองให
ความรวมมือในการดําเนินงานหรือปฏิบัติเพื่อสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ผูสูงอายุ หมายถึง ผูสูงอายุ 60 ป หรือมากกวา 60 ปขึ้นไป
วิธีการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงพรรณนา โดยศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research)
ขอมูลการรายงานผลการดําเนินงานดานผูสูงอายุจากหนวยงานที่เกี่ยวของ รายงานผลการประชุมดานผูสูงอายุ
รายงานการวิจัย ขอมูลและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลสืบคนทางอินเตอรเน็ตโดยนํามาสังเคราะห
วิเคราะหเพื่อเรียบเรียงเสนอเปนเอกสารวิชาการ
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีขอมูลที่เปนองคความรูเรื่องแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยผูสูงอายุ (The Madrid
International Plan of Action on Ageing : MIPAA) ที่เปนกรอบพันธกรณีระดับนานาชาติดานผูสูงอายุ
ขององคการสหประชาชาติ
2. มีขอมูลภาพรวมการดําเนินงานผูสูง อายุของประเทศไทยที่เปนปจ จุบันภายใตแผนปฏิบัติก าร
ระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on Ageing :
MIPAA) ที่เปนกรอบพันธกรณีระดับนานาชาติดานผูสูงอายุขององคการสหประชาชาติที่ประเทศภาคีสมาชิก
ตองรวมดําเนินการ
3. ทราบถึ ง ประเด็นท าทายการดําเนิน งานดา นผูสู ง อายุข องประเทศไทยที่จํ าเปนจะต องไดรั บ
ความรวมมือและการรวมผลักดันการดําเนินการตอไป
ขอจํากัดในการศึกษา
1) สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยผูสูงอายุ (The Madrid International
Plan of Action on Ageing : MIPAA) ในสวนของแนวปฏิบัตทิ ี่ชี้นําการปฏิบัติงานดานผูสูงอายุในระดับนานาชาติ
มีขอบเขตที่คอนขางกวาง ขณะเดียวกันยัง มีประเด็นยอย (issue) ภายใตประเด็นหลักที่ระบุ สาระของการ
ปฏิบัติไวคอนขางมาก ซึ่งจําเปนจะตองมีการตีความหมายและทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง เนื่องจากสาระภายใต
ประเด็นยอยในบางขอมีขอบเขตของความหมายที่คอนขางใกลเคียงหรือคลายคลึงกัน
2) รายงานผลการดําเนินงานดานผูสูง อายุจากหนวยงานที่เ กี่ยวของที่ใชป ระกอบการศึก ษา และ
การจัดทํารายงาน มีความจํากัดในเรื่องของความครบถวนของขอมูลในบางประเด็น โดยเฉพาะขอมูล ที่ไดรับ
ไมสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบ (Impact) รวมทั้งไมระบุถึงขอจํากัดหรือปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน
3) การจัดทํารายงานประเทศไทย (Thailand Country Report) เพื่อเสนอภาพรวมของความกาวหนา
ในการดําเนินงานดานผูสูงอายุ เปนประเด็นที่มีความละเอียดออนและเปนประเด็นที่จําเปนจะตองมีความ
ระมัดระวังเปนพิเศษ ในการนําเสนอทาทีประเทศไทยที่เปนทั้งถอยแถลงดวยวาจา (Country Statement)
และเอกสารรายงาน (Country Report) เพื่อเสนอขอเท็จจริงในภาพรวมที่บงชี้ใหเห็นถึงความกาวหนาและ
พัฒนาการของการดําเนินงานดานผูสูง อายุที่ตอบสนองและสอดคลองกับแผนปฏิบัติก ารระหวางประเทศ
มาดริดวาดวยผูสูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA) โดยจะตอง
คํานึงถึงเนื้อหาของการรายงานไหมีความครอบคลุมและครบถวนมากที่สุด ทั้งในประเด็นหลักและประเด็นยอย
ของแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยผูสูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on
Ageing : MIPAA)

บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ผู ศึ ก ษาได ศึ ก ษาแนวความคิ ด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งในการศึ ก ษาครั้ ง นี้
ประกอบดวย
(1) แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนแหงองคการสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human
Rights)
(2) แผนปฏิบัติการระหวางประเทศเวียนนาวาดวยเรื่อง ผูสูงอายุ (The Vienna International
Plan of Action on Ageing: 1982)
(3) ปผูสูงอายุส ากลแหงองคการสหประชาชาติ : 1999 (International Year of Older
Persons: 1999) และปฏิญญาผูสูงอายุไทย พ.ศ.2542
(4) แผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่อง ผูสูงอายุ (The Madrid International
Plan of Action on Ageing: 2002)
(5) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546
(6) แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552
(1) แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนแหงองคการสหประชาชาติ (Universal Declaration of
Human Rights)
เมื่ อ ป พ.ศ.2491 (ค.ศ.1948) องค ก ารสหประชาชาติ (United Nations) ได จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Committee on Human Rights) ขึน้ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดจัดทํา
หลักเกณฑระหวางประเทศเรื่องสิทธิมนุษยชน ที่เรียกวา “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน” (Universal
Declaration of Human Rights) ซึ่งประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติ ไดมีมติใหการรับรองรวมกัน
ตั้งแตวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2491 (ค.ศ.1948) เปนตนมา (ปฏิญญาสากลวาดวยสิท ธิมนุษยชน (UDHR):
tripadvisor.com)
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน นับเปนมาตรฐานในการปฏิบัติตอกันของมวลมนุษยและ
ของนานาชาติ ถึง แม วาปฏิ ญ ญาสากลวาดว ยสิท ธิม นุษ ยชนจะมิไ ดมีผ ลบัง คั บ ทางกฎหมายเชนเดี ยวกั บ
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สนธิสัญญา อนุสัญญา หรือขอตกลงระหวางประเทศ แตปฏิญญาสากลฉบับนี้นับวามีพลังสําคัญทางศีลธรรม
จริยธรรม และมีอิท ธิพลทางการเมืองไปทั่วโลก และถือเปนหลัก เกณฑสําคัญ ในการปฏิบัติเ กี่ยวกับ สิท ธิ
มนุษยชนที่ประเทศทั่วโลกใหการยอมรับ นอกจากนี้ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนยังไดวางรากฐาน
ดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศฉบับแรกของโลก กฎหมายระหวางประเทศดานสิท ธิมนุษยชนทุ ก ฉบับ
ในปจจุบันลวนมีพื้นฐานและไดรับการพัฒ นาและมาจากปฏิญญาสากลฉบับนี้ทั้งสิ้น และกฎหมายระหวาง
ประเทศดานสิทธิมนุษยชนเหลานี้ก็ไดกลายเปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนากฎหมายภายในประเทศของประเทศ
ตางๆเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศของตน
เนื้ อหาของปฏิญญาสากลวาดวยสิท ธิมนุษยชนนั้นมีจํานวนทั้งสิ้น 30 ขอ ซึ่ง อาจกลาว
โดยสรุปไดดังนี้
ขอ 1. มนุษยทุกคนเกิดมามีอิสระและความเสมอภาคกัน ควรปฏิบัติตอกันดวนเจตนารมณ
แหงภราดรภาพ
ขอ 2. แตละคนมีสิทธิเสรีภาพตามปฏิญญานี้ โดยไมแบงแยกความแตกตางประการใดๆ
ขอ 3. ทุกคนมีสิทธิในการดํารงชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแหงตัวตน
ขอ 4. บุคคลใดๆจะถูกนําไปเปนทาสไมได และหามการคาทาสทุกรูปแบบ
ขอ 5. บุคคลใดๆจะถูกทรมานหรือไดรับผลปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดรายผิดมนุษยธรรม
หรือต่ําชาไมได
ขอ 6. ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการยอมรับนับถือวา เปนบุคคลตามกฎหมายทุกแหงหน
ขอ 7.ทุกคนเสมอกันตามกฎหมายและมีสิทธิไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
ขอ 8. บุคคลมีสิทธิไดรับการเยียวยาจากศาลจากการกระทําอันละเมิดตอสิทธิขั้นมูลฐานซึ่ง
ไดรับจากรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ขอ 9. บุคคลจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศโดยพลการไมได
ขอ 10. ทุกคนมีสิทธิโดยเสมอภาคที่จะไดรับการพิจารณาโดยเปนธรรมและเปดเผยโดยศาลที่
เปนอิสระและไรอคติ
ขอ 11. ผูถูกกลาวหาทางอาญามีสิทธิไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนได
วามีความผิดตามกฎหมาย และจะถือวาบุคคลมีความผิด ในขณะที่กระทะหรือละเวนการกระทําใดๆกฎหมาย
มิไดระบุวาเปนความผิดไมได และจะลงโทษบุคคลนั้นหนักกวาโทษที่ใชอยูในขณะกระทําความผิดไมได
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ขอ 12. หามแทรกแซงความเปนอยูสวนตัวในครอบครัว ในเคหสถาน และการสื่อสาร และ
หามลบหลูในเกียรติยศและชื่อเสียง
ขอ 13. ทุกคนมีเสรีภาพในการเดินทางและยายที่อยูภายในเขตของแตละรัฐ และมีสิทธิที่จะ
ออกจากประเทศใดๆรวมทั้งประเทศตนและกลับยังประเทศของตน
ขอ 14. บุคคลมีสิทธิลี้ภัยในประเทศอื่น แตจะอางสิทธินี้มิไดในกรณีการฟองคดี ซึ่งเกิดจาก
ความผิดที่ไมใชเรื่องทางการเมือง หรือจากการกระทําที่ขัดตอความมุงประสงคและหลักการของสหประชาชาติ
ขอ 15. บุคคลมีสิทธิถือสัญชาติ และจะถูกถอนสัญชาติโดยพลการหรือถูกปฏิเสธสิทธิที่จะ
เปลี่ยนสัญชาติไมได
ขอ 16. ชายและหญิงมีสิทธิสมรสและสรางครอบครัวโดยไมมีการจํากัดจากเชื้อชาติ สัญชาติ
และศาสนา การสมรสจะกระทําดวยความยินยอมและเต็มใจของคูสมรส และครอบครัวเปนหนวยพื้นฐาน
ของสังคมชอบที่จะไดรับความคุมครองจากสังคมและรัฐ
ขอ 17. บุคคลมีสิทธิเปนเจาของทรัพยสิน และจะยึดทรัพยสินของบุคคลใดโดยพลการไมได
ขอ 18. บุคคลมีเสรีภาพทางความคิด มโนธรรมและศาสนา และมีอิสรภาพในการเปลี่ยนและ
การประกาศศาสนาและความเชื่อ
ขอ 19. บุคคลมีอิสรภาพแหงความเห็นและการแสดงออก และมีอิส รภาพในการถือเอา
ความเห็นโดยปราศจากการสอดแทรก และมีเสรีภาพที่จะแสวงหาและแจงขาวและความเห็นโดยผานสื่อใดๆ
โดยไมคํานึงถึงเขตแดน
ขอ 20. บุคคลมีเสรีภาพในการประชุมและการตั้งสมาคมโดยสันติ และจะถูกบังคับใหสังกัด
สมาคมไมได
ขอ 21. ทุกคนมีสิทธิที่จะมีสวนในรัฐบาลของตน ไมวาโดยตรงหรือผานทางผูแทน และมีสิทธิ
เขาถึงบริการสาธารณะ เจตจํานงของประชาชนคือฐานแหงอํานาจของรัฐบาล โดยเจตจํานงนี้ตองแสดงออก
ทางการเลือกตั้ง โดยการใหสิทธิออกเสียงอยางทั่วถึงและเสมอภาค
ขอ 22. บุคคลมีสิทธิในความมั่นคงทางสังคม และชอบที่จะไดรับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม
ขอ 23. บุคคลมีสิทธิที่จะทํางานและเลือกงานอยางเสรีไดรับการคุมครองจากการวางงาน
มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเทาเทียมกัน โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ และบุคคลที่ทํางานมีสิทธิในรายไดซึ่งยุติธรรม
มีสิทธิเขารวมและกอตั้งสหภาพแรงงานเพื่อนคุมครองประโยชนของตน
ขอ 24. บุคคลมีสิทธิพักผอนและมีเวลาวาง และจํากัดเวลาทํางานตามสมควรและมีวันหยุด
เปนครั้งคราวโดยไดรับคาตอบแทน
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ขอ 25. ทุก คนมีสิท ธิในมาตรฐานการครองชีพที่เ พียงพอสํา หรับ ตนเองและครอบครั ว
ทั้งอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย การรักษาทางการแพทย และบริการทางสังคมที่จําเปน และมีสิทธิในความ
มั่นคงยามวางงาน เจ็บปวย พิการ เปนหมาย วัยชรา หรือขาดอาชีพ มารดาและเด็กที่จะไดรับความชวยเหลือ
และดูและเปนพิเศษ เด็กทุกคนยอมไดรับความคุมครองทางสังคม
ขอ 26. บุคคลมีสิทธิในการศึกษาจะตองใหเปลาอยางนอยในชั้นประถมศึกษาการประถมศึกษา
ตองเปนภาคบังคับ การศึกษาทางเทคนิคและวิชาชีพตองมีอยูทั่วไป ขั้นสูงขึ้นไปตองเปดใหทุกคนเขาถึงโดย
เสมอภาค การศึกษามุงพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย เสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน บิดามารดามีสิทธิเลือก
การศึกษาใหบุตรของตน
ขอ 27. บุคคลมีสิทธิเขารวมทางวัฒนธรรม ศิลปะ และวิทยาศาสตร และมีสิทธิไดรับความ
คุมครองในสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร วรรณกรรม และศิลปะที่ตนสราง
ขอ 28. บุคคลมีสิทธิในประโยชนทางสังคมและระหวางประเทศ อันเปนทางใหใชสิทธิ และ
เสรีภาพตามปฏิญญานี้ไดอยางเต็มที่
ขอ 29. ทุกคนมีห นาที่ตอประชาคม อันเปนที่ที่สามารถพัฒนาบุคลิกภาพไดอยางเต็ม ที่
การใชสิทธิเสรีภาพของตนตองจํากัดภายในกรอบของกฎหมาย และเคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอื่น สิทธิและ
เสรีภาพเหลานี้ไมวากรณีใดจะใชขัดกับความมุงประสงคและหลักการของสหประชาชาติไมได
ขอ 30. ปฏิญญานี้ไมเปดชองใหแปลความ ใหรัฐหรือกลุมคนหรือบุคคล กระทําการที่มุงตอ
การทําลายสิทธิและเสรีภาพดังที่ระบุไว
(2) แผนปฏิบัติการระหว า งประเทศเวีย นนาวา ดวยเรื่อง ผูสูงอายุ (The Vienna
International Plan of Action on Ageing)
แผนปฏิบัติการระหวางประเทศเวียนนาวาดวยเรื่อง ผูสูงอายุ (The Vienna International
Plan of Action on Ageing) เปนผลจากการประชุมสมัชชาระดับโลกวาดวยเรื่องผูสูง อายุ ขององคการ
สหประชาชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อป พ.ศ.2525 (ค.ศ.1982) (World Assembly on Ageing: WAA I) ที่จัดขึ้นโดย
องคการสหประชาติ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยประเทศสมาชิกภาคีองคการสหประชาติ ไดให
ความเห็นชอบรวมกัน และยึดเปนกรอบพันธกรณีขององคการสหประชาติดานผูสูงอายุที่ประเทศภาคีสมาชิก
จะตองรวมกันปฏิบัติและผลักดันใหมีความกาวหนาในการดําเนินการ
The Vienna International Plan of Action on Ageing มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อเปน
กรอบแนวทาง (Framework) สําหรับใหรัฐบาลและภาคประชาสังคม (Civil Society) ของประเทศภาคีสมาชิก
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องคการสหประชาติ รวมปฏิบัติและดําเนินการตามกรอบแนวทางดังกลาว เพื่อมุงสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุ ควบคูไปกับการแกไขปญหาและความตองการของผูสูงอายุ
สาระสําคัญของ The Vienna International Plan of Action on Ageing ประกอบดวย
เปาหมายของการดําเนินงานในเรื่องตอไปนี้
1) การสงเสริมสุขภาพและโภชนาการผูสูงอายุ (Health and Nutrition)
2) การคุมครองผูสูงอายุในฐานะผูบริโภค (Production of elderly consumers)
3) ที่พักอาศัย และสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ (Housing and
Environment)
4) ครอบครัวกับการเกื้อหนุนผูสูงอายุ (Family)
5) สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ (Social Welfare)
6) การศึกษาและการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ (Education)
ทั้งนี้ในกระบวนการดําเนินงาน ประเทศภาคีสมาชิกจําเปนจะตองมีขอมูลผูสูงอายุที่ไดจาก
การจัดเก็บ การศึกษาวิจัย ตลอดจนการวิเคราะห เพื่อการวางแผนและการกําหนดนโยบาย
ตอมาในปพ .ศ.2534 (ค.ศ.1991) องคก ารสหประชาชาติไดจัดทําหลัก การขององคก าร
สหประชาชาติสําหรับผูสูงอายุขึ้น (United Nations Principles for older Persons) โดยมีสาระสําคัญใน
เรื่อง การพึ่งพาตนเองของผูสูงอายุ การมีสวนรวมในสังคม การไดรับความดูแล การบรรลุความพึงพอใจของ
ตนเอง การใชชีวิตอยูอยางมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี โดยองคการสหประชาชาติไดเผยแพรและขอความรวมมือให
ประเทศภาคีสมาชิกรวมกันดําเนินการดานผูสูงอายุทศิ ทางที่สอดคลองกับหลักการดังกลาว
(3) การประกาศใหป พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999) เปนปผูสูงอายุสากล International Year
of Older Persons: 1999
ในปพ.ศ.2542 (ค.ศ.1999) เปนปที่องคการสหประชาชาติไดประกาศใหเปนปผูสูงอายุสากล
และกําหนดใหวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปเปนวันผูสูงอายุสากล เพื่อให ประเทศภาคีสมาชิกรวมกันจัดกิจกรรม
เฉลิมฉลองและรวมกันเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อสรางกระแสความตระหนักเพื่อใหสาธารณชนใหความสนใจ
และรวมกันใสใจดูแล และใหความเกื้อหนุนตอผูสูงอายุ
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ในปเดียวกัน รัฐบาลไทยไดมีการรวมเฉลิมฉลอง “ปผูสูงอายุสากล” ดังกลาวดวยการประกาศ
“ปฏิญญาผูสูงอายุไทย” ที่เปนการแสดงออกถึงเจตนารมย ความตระหนักและความเอาใจใสของรัฐบาลในการ
คุมครอง ปกปอง และดูแลผูสูงอายุ ซึ่งสาระสําคัญของปฏิญ ญาผูสูงอายุไทย (Thailand Declaration on
Older Persons) มีดังนี้
ขอ 1 ผูสูงอายุตองไดรับปจ จัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา และศัก ดิ์ศรี
ได รับ การพิ ทัก ษแ ละคุม ครองให พ นจากการถู ก ทอดทิ้ง และละเมิด สิ ท ธิ โดยปราศจากการเลื อกปฏิ บั ติ
โดยเฉพาะผูสูงอายุที่ไมสามารถพึ่งตนเองหรือครอบครัวไดและผูพิการที่สูงอายุ
ขอ 2 ผูสูงอายุควรอยูกับครอบครัวโดยไดรับความเคารพรัก ความเขาใจ ความเอื้อ
อาทร การดูแล การเอาใจใส การยอมรับ บทบาทของกันและกันระหวางสมาชิกในครอบครัว เพื่อใหเ กิด
ความสัมพันธอันดีในการอยูกันอยางเปนสุข
ขอ 3 ผูสูงอายุควรไดรับโอกาสในการศึกษา เรียนรู และพัฒนาศักยภาพของตนอยาง
ตอ เนื่ อ ง เข าถึ ง ข อ มูล ข า วสารและบริ ก ารทางสัง คมอั นเป น ประโยชนใ นการดํ า รงชี วิ ต เข า ใจถึง ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมรอบดาน เพื่อสามารถปรับบทบาทของตนใหสมวัย
ขอ 4 ผูสูงอายุควรไดรับ การถายทอดความรู และประสบการณใหสังคม มีโอกาส
ไดทํางานที่เหมาะสมกับวัยตามความสมัครใจ โดยไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจ
และเห็นชีวิตมีคุณคา
ขอ 5 ผูสูงอายุควรไดเรียนรูในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ตองมีหลักประกัน
และสามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพอนามัยอยางครบวงจรโดยเทาเทียมกัน รวมทั้งไดรับการดูแลจนถึงวาระ
สุดทายของชีวิตอยางสงบตามคตินิยม
ขอ 6 ผูสูงอายุควรไดมีบทบาท และสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และ
สังคม โดยเฉพาะการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู และความเขาใจอันดีระหวางผูสูงอายุดวยกัน และกับ
บุคคลทุกวัย
ข อ 7 รั ฐ โดยการมี ส ว นร ว มขององค ก รภาคเอกชน ประชาชน สถาบั น สั ง คม
ตองกําหนดนโยบายและแผนหลักดานผูสูงอายุ สงเสริมและประสานใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการอยาง
ตอเนื่องใหบรรลุผลตามเปาหมาย
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ขอ 8 รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ตองตรา
กฎหมายวาดวยผูสูง อายุ เพื่อเปนหลัก ประกันและบังคับใชในการพิทักษสิทธิ คุมครองสวัสดิภาพ และจัด
สวัสดิการแกผูสูงอายุ
ข อ 9 รั ฐ โดยการมี ส ว นร ว มขององค ก รภาคเอกชน ประชาชน สถาบั น สั ง คม
ตองรณรงคปลูกฝงคานิยมใหสังคมตระหนักถึงคุณคาของผูสูงอายุตามวัฒนธรรมไทยที่เนนความกตัญูกตเวที
และความเอื้ออาทรตอกัน
(4) แผนปฏิ บั ติ ก ารระหว า งประเทศมาดริ ด ว า ด ว ยเรื่ อ ง ผู สู ง อายุ (The Madrid
International Plan of Action on Ageing : MIPAA) (แผนปฏิบัติการนานาชาติที่เกี่ยวกับผูสูงอายุ
มาดริด: hai@helppageasia.org:2002)
แผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่อง ผูสูงอายุ (The Madrid International
Plan of Action on Ageing: MIPAA) เปนขอมติจากการประชุมสมัชชาระดับโลกครั้งที่ 2 วาดวยเรื่องผูสูงอายุ
ขององคการสหประชาชาติ (World Assembly on Ageing: WAA II) ที่จัดขึ้น ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน
เมื่อเดือนเมษายน ป พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002) แผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุนี้ไดรับ
ความเห็นชอบรวมกันของประเทศภาคีสมาชิกองคการสหประชาชาติ และถือเปนพันธกรณีที่ป ระเทศภาคี
สหประชาชาติจะตองยึดถือเปนเปาหมายของการดําเนินงานดานผูสูงอายุรว มกัน
สาระสําคัญของขอเสนอเพื่อการปฏิบัติที่กําหนดไวภายใตแผนปฏิบัติการระหวางประเทศ
มาดริดวาดวยเรื่อง ผูสูงอายุ มี 3 เรื่องหลักดังนี้
1. ผูสูงอายุกับการพัฒนา (Older Persons and development)
ผูสูงอายุตองมีสวนรวมอยางเต็มที่ในงานพัฒนาและไดรับประโยชนจากงานพัฒนา ไมควรมี
บุคคลใดถูกปฏิเสธโอกาสที่จะไดรับประโยชนจากการพัฒนารัฐบาลของประเทศตางๆ ยอมรับเปนพันธสัญญา
แลววาจะปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบดวยการสรางหลักประกันความเสมอภาคกันของคนทุกรุน ประเด็น
ที่เสนอแนะเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติมีดังนี้ (แผนปฏิบัติการนานาชาติที่เกี่ยวกับผูสูงอายุมาดริด : อางแลว)
ประเด็ น ที่ 1: การมี ส ว นร ว มอย า งเข ม แข็ ง ในสั ง คมและการพั ฒ นา (Active
Participation in Society and Development)
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ผูสูง อายุควรมีโ อกาสทําตนใหเปนประโยชนตอสัง คมและมีสวนรวมในการตัดสิน
ในทุกระดับดวย โดยเฉพาะผูส ูงอายุหญิงตองขจัดการกีดกันและการเลือกปฏิบัติตอผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุมี
โอกาสชวยเหลือสังคมและเขารวมในกิจกรรมตางๆ
ประเด็นที่ 2: งานและแรงงานสูงอายุ (Work and the Ageing Labour Force)
สนั บ สนุ น ให ผู สู ง อายุ ทํ า งาน สร า งรายได การจ า งงานผู สู ง อายุ อ ย า งต อ เนื่ อ ง
ประสบการณและทักษะของผูสูงอายุมีประโยชนในการฝกคนหนุมสาว และแรงงานรุนใหมยังควรมีมาตรการ
สงเสริมอื่นๆ เชน สนับสนุนการสรางงานดวยตนเอง ใหสินเชื่อ ฯลฯ
ประเด็นที่ 3: การพัฒ นาชนบท การย ายถิ่น และการขยายตัวของเมือง (Rural
Development Migration, and Urbanization)
การยายถิ่นของคนหนุมสาวจากชนบทสูเมืองหรือขามประเทศ อาจทําใหผูสูงอายุถูก
ทอดทิ้งไวตามลําพัง นโยบายและโครงงานตางๆ เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการทางการเกษตรจึงตอง
คํานึงถึงผูสูงอายุในชนบท โดยการปรับปรุงสภาพความเปนอยูและโครงสรางพื้นฐานในชนบทใหดีขึ้น เชน
ใหสินเชื่อสนับสนุนโครงการสรางรายได ใหการฝกอบรม มีมาตรการคุมครองทางสังคมที่เหมาะสม สนับสนุน
ใหพึ่งตนเองและชวยเหลือผูที่พึ่งตนเองไมได หากผูสูงอายุเปนผูยายถิ่นเอง ก็สนับสนุนใหปรับตัวเขากับชุมชน
ใหม เชน สรางเครือขายทางสัง คมเพื่อใหผูยา ยถิ่นปรับ ตัวอยูรวมกับ วิถีท างสัง คม วั ฒ นธรรม การเมือ ง
และเศรษฐกิจของประเทศปลายทางและสนับสนุนใหเกิดการยอมรับผูยายถิ่นสูงอายุเหลานี้
ประเด็นที่ 4: เขาถึงความรู การศึกษา และการฝกอบรม (Access to Knowledge,
Education and Training)
สัง คมฐานความรูจํ าเป นต องมีน โยบายที่ใ หห ลั ก ประกัน ว าประชาชนจะเขา ถึ ง
การศึกษาและการฝกอบรมไดตลอดชีวิต เพื่อความมั่นใจในผลิตภาพของทั้งปจเจกและประเทศชาติ นอกจาก
การฝกอบรมตอเนื่องแลว ควรมีการแนะแนวทางอาชีพและบริการจัดหางาน เพื่อใชประโยชนอยางเต็มที่จาก
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของคนทุกวัย โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีประสบการณเพิ่มขึ้นพรอมวัยที่เพิ่มขึ้น
ประเด็นที่ 5: ความสามัคคี และการเกื้อกูลกันของคนตางรุน (Intergeneration
Solidarity)
ความสามัคคีและการเกื้อกูล กัน มีความจําเปนสําหรับ สัง คม และเปนรากฐาน
ของระบบการดูแลทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ความผูกพันระหวางคนตางรุนมีคายิ่ง แมจะมีการ
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เคลื่อนยายของประชากรและแรงกดดันอื่นๆ ที่ทําใหคนเราตางคนตางอยู ทวาผูคนสวนใหญในทุกวัฒนธรรม
ยังคงความสัมพันธใกลชิดกับครอบครัวตัวเอง โดยผูสูงอายุมักเปนผูอุดหนุนทั้งทางการเงิน และการศึกษา
รวมทั้งดูแลหลานและญาติพี่นองคนอื่นๆ รัฐบาลจึงควรมีมาตรการเสริมสรางความเขมแข็งความผูกพันดังกลาว
กระนั้น สิ่งสําคัญพึงตระหนักวาการอาศัยใชชีวิตรวมกับคนรุนหลัง อาจไมใชทางเลือกที่ผูสูงอายุตองการเสมอไป
ประเด็นที่ 6: ขจัดความยากจน (Eradication of poverty)
การขจัดความยากจนในผูสูงอายุ เปนเปาหมายพื้นฐานของแผนปฏิบัติการฯ ผูสูงอายุ
หญิงมักมีปญหาความยากจนมากกวาผูสูงอายุชายอันเกิดจากความไมเทาเทียมทางเพศ รายไดที่ไมเปนธรรม
ตลอดจนการปฏิบัติบางอยางที่กอใหเกิดอันตรายกับผูหญิง จึง จําเปนตองมีม าตรการคุมครองทางสังคมเปน
พิเ ศษเพื่อจั ดการปญ หาความยากจนที่เ กิด จากความเปนผูห ญิง ในทุก นโยบายและโครงการที่ มีเ ปาหมาย
เพื่อลดความยากจน ตองคํานึงถึงกลุมผูสูงอายุดวย
ประเด็นที่ 7: ความมั่นคงทางรายได การคุมครองทางสังคม/ประกันสังคมและการ
ปองกันความยากจน (Income Security, Social Protection / Social Security and Poverty
Prevention)
ส ง เสริ ม โครงการที่ ช ว ยให ค นงานได รั บ การคุ ม ครองทางสั ง คม/ประกั น สั ง คม
ขั้นพื้นฐาน รวมถึงบํานาญ ประกันสังคมสําหรับผูพิการ และประกันสุขภาพดวย นอกจากนี้ควรมีมาตรการ
ประกันรายไดขั้นต่ําที่พอเพียงสําหรับ ผูสูงอายุ โดยใหความสนใจเปนพิเศษแกกลุมที่ดอยโอกาสทางสังคม และ
เศรษฐกิจ สรางระบบบํานาญแบบไมตองจายสมทบและระบบเงินชวยเหลือกรณีพิการ โดยมีมาตรการ
ลดผลกระทบจากภาวะเงินเฟออยางรุนแรงดวย
ประเด็นที่ 8: สถานการณฉุกเฉิน (Emergency Situations)
ในสถานการณฉุกเฉิน เชน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสถานการณฉุกเฉินทาง
มนุษยธรรมอื่นๆ ผูสูงอายุมีความเสี่ยงเปนพิเศษ จึงควรสรางหลักประกันวาผูสูงอายุจะมีความเทาเทียมในการ
เขาถึงอาหาร ที่อยูอาศัย และการดูแลสุขภาพตลอดจนบริการอื่น ๆ ควรมีมาตรการปกปอง ชวยเหลือฟนฟู
สภาพจิตใจ สรางความตระหนักใหบุคลากรของหนวยบรรเทาทุกขใหเขาใจความตองการเฉพาะของผูสูงอายุ
ดวย นอกจากนี้ ควรเกื้อหนุนใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการปฏิบัติงานและฟนฟูชุมชน รวมทั้งสรางความผูกพัน
ทางสังคมขึ้นมาใหมหลังสถานการณฉุกเฉิน
2. สูงวัยยอยางสุขภาพดีและมีสุขภาวะ(Advancing Health and Well-Being into
Old Age)
สุขภาพที่ดีเ ป นสมบั ติที่มีค าของบุคคล ในทํานองเดียวกัน ระดับ สุขภาพที่ดีโ ดยรวม
ของประชากรก็สําคัญอยางยิ่งตอการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของสังคม องคการอนามัยโลกไดใหคํา
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จํากัดความสุขภาพวาเปนความผาสุกทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม มิใชแคการไมมีโรคและไมทุพพลภาพ
เทานั้น การเขาสูวัยผูสูงอายุอยางมีสุขภาพดีและมีความผาสุก ตองใชความพยายามของปจเจกตลอดชีวิต และ
ตองมีสภาพแวดลอมที่เอื้อ ใหความพยายามนั้นประสบความสําเร็จ
ประเด็นที่ 1: การสงเสริมสุขภาพและสุขภาวะตลอดชีวิต (Health Promotion
and Well-being throughout Life)
ยุทธศาสตรพื้นฐานในการสงเสริมสุขภาพที่ประกาศไวชัดเจนในกฎบัตรออตตาวา
เพื่อการสรางเสริมสุขภาพป ค.ศ.1986 มีเปาหมายในการเพิ่มชวงชีวิตที่มีสุขภาพดี ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของทุกคน ลดอัตราการเสียชีวิตและการเกิดโรค รวมทั้งเพิ่มอายุคาดเฉลี่ย การบรรลุซึ่งเปาหมายดังกลาวได
จําเปนตองลดปจ จัยที่เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคและโอกาสตกอยูในภาวะพึ่งพาในวัยสูงอายุอันเปนผล
ที่ตามมา และพัฒนานโยบายเพื่อปองกันสุขภาพทรุดโทรมในหมูผูสูงอายุ โดยวางแผนแตเนิ่นเพื่อปองกัน และ
ชะลอการเกิดโรคและความพิการ นอกจากนี้ยังตองสรางความมั่นใจวาผูสูงอายุทุกคนสามารถเขาถึงอาหาร
และไดรับสารอาหารอยางเพียงพอและสมดุล เพื่อปองกันการขาดสารอาหาร โดยเนนอาหารในทองถิ่นเปนหลัก
ประเด็นที่ 2: การเขาถึงบริการดูแลสุขภาพอยางถวนหนาและเทาเทียม (Universal
and Equal Access to Healthcare Services)
การสาธารณสุขมูลฐานเปนการดูแลสุขภาพที่จําเปน มีพื้นฐานบนวิธีการที่เปนจริงได
ในทางปฏิบัติ และเปนที่ยอมรับ ของสัง คมและทุกคนสามารถเขาถึง เทคโนโลยีท างการแพทยไดถวนหนา
ในราคาที่เปนธรรมโดยรัฐบาลมีความรับผิดชอบในการวางมาตรฐานการดูแลสุขภาพและติดตามตรวจสอบ
รวมทั้ง ใหบ ริก ารดูแลสุขภาพแกคนทุก วัย โดยรวมมือกับ ภาคประชาสังคม เพื่อขจัดความไมเ ทาเทียม
ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดจากอายุ เพศหรือเกณฑอื่นๆ รวมทั้งอุปสรรคทางภาษา ขณะเดียวกันก็พัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็ง ใหระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐาน เพื่อสนองตอบตอความตองการที่จําเปน
ของผูสูงอายุ และสงเสริมใหผูสูงอายุเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและเสริมสรางบริการขั้นพื้นฐานและบริการ
ระยะยาวใหเขมแข็งขึ้น
ประเด็นที่ 3: ผูสูงอายุและโรคเอดส (Older Persons and HIV / AIDS)
ผูสู ง อายุ อ าจเป น ทั้ ง ผู มี ค วามเสี่ ย งต อ การติ ด เชื้ อ และผู ทํ า หน า ที่ ดู แ ลผู ติ ด เชื้ อ
เนื่องจากการวินิจฉัยโรคเอดสในหมูผูสูงอายุเปนเรื่องยาก เพราะอาการของโรคติดเชื้ออาจทําใหเขาใจผิดไดวา
เปนกลุมอาการภูมิคุมกันบกพรองอื่น จึงจําเปนตองปรับ ปรุงการประเมินผลกระทบของเอชไอวี / เอดส
ตอสุขภาพของผูสูงอายุ ทั้งผูที่ติดเชื้อและผูที่ดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ติดเชื้อ มีขอมูลใหเพียงพอ จัดฝกอบรม
ทักษะในการดูแลผูปวย และใหความชวยเหลือ ทางสังคมแกผูสูงอายุที่ติดเชื้อเอดสและผูดูแล กลาวคือ
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ตองยอมรับในคุณูปการที่ผูสูงอายุมีตอการพัฒนาทั้ง ในบทบาทผูใหการดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี /เอดส และ
ในฐานะเปนผูทดแทนพอแม
ประเด็นที่ 4: การฝกอบรมผูดูแล และบุคลากรดานสุขภาพ (Training of care
Providers and Health Professional)
ขยายโอกาสทางการศึกษาในแขนงเวชศาสตรผูสูงอายุ (Geriatrics) และพฤฒาวิทยา
(Gerontology) สําหรับผูประกอบวิชาชีพทางสาธารณสุขที่ทํางานกับผูสูงอายุ และสงเสริมโครงการใหความรู
ดานสาธารณสุขกับผูสูงอายุ และแกผูป ระกอบวิชาชีพดานบริการสังคมดวย โดยการใหขอมูลขาวสารที่มี
คุณภาพและการฝกอบรมผูประกอบวิชาชีพสาธารณสุขและบุคลากรกึ่งวิชาชีพ ตามความตองการของผูสูงอายุ
ประเด็นที่ 5: ความตองการที่จําเปนดานสุขภาพจิตสําหรับผูสูงอายุ (Mental
Health Needs of older Persons)
ปญ หาดา นสุข ภาพจิตเปนสาเหตุห ลั ก ของความพิ ก ารและคุณภาพชี วิตที่ ตกต่ํ า
ปญหาสุขภาพจิตไมใชผลที่หลีกเลี่ยงไมไดของการสูงอายุขึ้น แตจํานวนผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพจิตก็เพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ จากการสูญเสียและการเปลี่ยนแปลงในชีวิต บอยครั้งซึ่งหากไมไดรับการวินิจฉัยที่ถูกตองอาจ
นําไปสูการรักษาที่ไมเหมาะสม หรือไมไดรับการรักษา หรือนําเขาการรักษาที่ไมจําเปน จึงจําเปนตองมีการ
พัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพจิตที่ครอบคลุมกวางขวางขึ้นตั้งแตการปองกันไปจนถึงการใหความชวยเหลือ
ตั้งแตเริ่มแรก
ประเด็นที่ 6: ผูสูงอายุและความพิการ (Older Persons and Disabilities)
เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นอุบัติการณของความบกพรองและความพิการก็สูงขึ้นตามวัย
โดยเฉพาะผูสูงอายุหญิง ดังนั้น เพื่อรักษาสภาพรางกายใหมีความสามารถในการทําทําหนาที่ไดสูงสุดตลอด
วัฏจักรชีวิต จําเปนตองมีมาตรการตางๆ ที่คํานึงถึงเรื่องเพศและวัย เปนตนวา มีกฎหมาย แผนงาน โครงการ
ตางๆ เพื่อรักษาและปองกันความพิการ สรางสภาพแวดลอมที่เหมาะกับผูสูงอายุ ไมเลือกปฏิบัติเพื่อ ใหโอกาส
ในการเขาถึงยาและเทคโนโลยีทางการแพทยอยางเทาเทียมกัน ฯลฯ
3. สรางสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม(Ensuring Enabling and Supportive
Environments)
ประเด็นที่ 1: บานพักและสภาพแวดลอมในการอยูอาศัย (Housing and the
Living Environments)
สงเสริมให ผูสูงอายุอยูภายในชุมชนของตน (Ageing in place) และมีบานพักอาศัย
ราคาถูกเปนทางเลือกใหผูสูงอายุ โดยมีมาตรการตางๆ เชน ลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน การจัดสรรที่อยูอาศัย
อยางเปนธรรม ที่พักอาศัยไปมาสะดวกเปนมิตรกับวัย ปรับปรุงการออกแบบที่พักอาศัย และสภาพแวดลอม
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เพื่อสงเสริม การอยูอยางพึ่งตนเองโดยคํานึงถึงความตองการของผูสูงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูพิการ ปรับปรุง
การคมนาคมขนสงใหผูสูงอายุเขาถึงไดและราคาถูก
ประเด็นที่ 2: การดูแลและใหความชวยเหลือผูดูแล (Care and Support for
Caregivers)
จัดหาบริการการดูแลตอเนื่องสําหรับผูสูงอายุจากหลายแหลง และใหความชวยเหลือ
ผูดูแล โดยดําเนินมาตรการ เชน ใหดูแลกันเองภายในชุมชน เพิ่มคุณภาพการดูแลระยะยาวในชุมชนเพื่อให
ผูสูงอายุพึ่งตนเองไดมากขึ้น สนับสนุนดานขอมูลการฝกอบรม การดูแลสภาพจิตใจ เศรษฐกิจ กฎหมายแกผูทํา
หนาที่ดูแล มีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบระบบการดูแลในวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมตางๆ มีมาตรการ
และกลไกในการประกัน คุณภาพของสถานบริการ รวมทั้งสนับสนุนบทบาทในการดูแลของผูสูงอายุ โดยเฉพาะ
ผูสูงอายุหญิง เชน จัดใหมีการดูแลแทน ใหขอมูลขาวสาร เปนตน
ประเด็นที่ 3: การทอดทิ้ง ลวงละเมิด และใชความรุนแรง (Neglect, Abuse and
Violence)
ยุติการทอดทิ้ง การลวงละเมิด และการใชความรุนแรงทุกรูปแบบตอผูสูงอายุ โดยใช
สื่อมวลชนในการรณรงคเพื่อยกระดับความตระหนักรู ในประเด็นการถูกลวงละเมิดของผูสูงอายุ ลักษณะตางๆ
ของการลวงละเมิด และสาเหตุ ตลอดจนออกกฎหมายที่จําเปนในการขจัดการลวงละเมิด สรางบริการ
สนับสนุนเพื่อแกไขปญหาการลวงละเมิด เชน บริการสําหรับผูตกเปนเหยื่อ การฟนฟูผูลวงละเมิด สนับสนุนให
ผูพบเห็นการลวงละเมิดรายงาน ฝกอบรมผูปฏิบัติการดาน การดูแลใหมีความรูในการจัดการเมื่อผูสูงอายุ
ถูกลวงละเมิด เปนตน
ประเด็น 4: ภาพลักษณของผูสูงอายุ (Images of Ageing)
สงเสริมการใชความรู ความสามารถ ภูมิปญญา ผลิตภาพ และคุณูปการอื่นๆ ของ
ผูสูง อายุ ทั้งโดยการพัฒนากรอบนโยบายที่เ กี่ยวของ การประชาสัมพันธผานสื่อสารมวลชนเพื่อสงเสริม
ภาพลักษณที่เนนภูมิปญญา ความเขมแข็ง คุณประโยชน ความกลาหาญและสติปญญาในการแกไขปญหาของ
ผูสูงอายุทั้งหญิงชาย รวมทั้งผูพิการ โดยสนับสนุนสื่อมวลชนใหกาวขามการเสนอภาพแบบทัศนคติในทางลบ
และเสนอภาพที่อธิบายถึงความหลายหลายของมนุษยชาติแทน
(5) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 มีดังนี้ คือ
ผูสูงอายุ หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
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คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ (มาตรา 4 – 10)
มาตรา 4 ใหมีคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ เรียกโดยยอวา “กผส.” ประกอบดวย
(1) นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ
(2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนรองประธาน
กรรมการ คนที่หนึ่ง
(3) ประธานสมาคมผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี เปนรองประธานกรรมการ คนที่สอง
(3) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และคามมั่น คงของมนุ ษย ปลัด กระทรวงมหาดไทย ปลัด กระทรวงแรงงาน ปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประธานสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
เลขาธิการสภากาชาดไทย เปนกรรมการโดยตําแหนง
(5) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนองคกรที่เกี่ยวของกับงานในดาน
การคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมผูสูงอายุจํานวนไมเกินหาคน
(6) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมเกินหาคน
ใหผูอํานวยการสํานักสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ
ผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย เปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ
ผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และผูอํานวยการสถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขเปนผูชวยเลขานุการ
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูแทนองคกรเอกชน ตาม (5) ใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่ง
องคกรเอกชนไดเลือกกันเอง และการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งไมเปนขาราชการที่มี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐวิสาหกิจ ราชการ
สวนทองถิ่น หรือองคกรอื่นของรัฐ เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
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หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการเลื อ กและการพ น จากตํ า แหน ง ของผู แ ทนองค ก รเอกชน
ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้โดยใหกรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ดําเนินการสรรหา
และพิจารณาการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเสนอใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการตาม (6)
มาตรา 9 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) กําหนดนโยบายและแผนหลัก เกี่ยวกับการคุม ครองการสง เสริม และการสนับ สนุน
สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตองสงเสริมและ
สนับสนุนใหสถาบันครอบครัวไดมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ
(2) กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักตาม (1) ตลอดจนประสานงานติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักดังกลาว
(3) พิจารณาใหการสนับสนุนและชวยเหลือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ และภาคเอกชน
เกี่ยวกับการสงเคราะหและการพัฒนาผูสูงอายุ
(4) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริห ารกองทุน การจัดหาผลประโยชน และการจัดการ
กองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา 20 (1)
* (5) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุ มัติการจายเงินเพื่อการคุมครองการสงเสริม
การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุตามมาตรา 20 (2)
(6) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนตาม
มาตรา 20 (3)
(7) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน โดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา 21
(8) กําหนดระเบียบอื่นที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(9) เสนอความเห็นและขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีใหมีห รือแกไขกฎหมายที่เ กี่ยวของกับ
การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุ
(10) เสนอรายงานสถานการณเ กี่ยวกับ ผูสูง อายุของประเทศตอคณะรัฐมนตรีอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง
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(11) พิจารณาเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับผูสูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติ
ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
* มาตรา 9 (5) แกไขโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553
มาตรา 10 ใหสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผู ด อ ยโอกาส คนพิ ก าร และผู สู ง อายุ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย
มีอํานาจหนาที่ดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนที่เกี่ยวกับผูสูงอายุและ
รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) จัดทําแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และ
การสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุเสนอตอคณะกรรมการ
(2) รวบรวมขอมูล ศึก ษา วิจัย และพัฒ นาเกี่ยวกับ งานคุมครองสง เสริม และสนับ สนุน
ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ
(3) เปนศูนยกลางในการประสานงานเผยแพร และประชาสัมพันธงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุ
(4) สรางระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชน
(5) รวมมือและประสานงานกั บ ราชการบริห ารสวนกลาง ราชการบริห ารสวนภูมิภาค
ราชการบริ ห ารส ว นทอ งถิ่น และรั ฐวิ ส าหกิ จ ตลอดจนองค ก รในการจั ดให ผูสู ง อายุ ไ ดรั บ การคุ ม ครอง
การสงเสริม และการสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(6) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนหลักของหนวยงานที่เกี่ยวของแลวรายงานตอ
คณะกรรมการ
(7) พิจ ารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการใหมี ห รือแกไขกฎหมายที่เ กี่ยวกับ
การคุมครอง การสงเสริม และสนับสนุนสถานภาพบทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุ
(8) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
สิทธิผูสูงอายุ
มาตรา 11 ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนในดานตาง ๆ ดังนี้
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(1) การบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขที่จัดไวโดยใหความสะดวกและรวดเร็วแก
ผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ
(2) การศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต
(3) การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม
(4) การพัฒ นาตนเองและการมีสวนรว มในกิจ กรรมทางสัง คม การรวมกลุม ในลัก ษณะ
เครือขายหรือชุมชน
(5) การอํ า นวยความสะดวกและความปลอดภั ย โดยตรงแก ผู สูง อายุใ นอาคารสถานที่
ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น
(6) การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
(7) การยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ
(8) การชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง
(9) การใหคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางคดีหรือในทางการแกไขปญหา
ครอบครัว
(10) การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุงหมใหตามความจําเปนอยางทั่วถึง
* (11) การสงเคราะหเบี้ยยังชีพเปนรายเดือนอยางทั่วถึงและเปนธรรม
(12) การสงเคราะหในหารจัดการศพตามประเพณี
(13) การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
* มาตรา 11 (11) แกไขโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
กองทุนผูสูงอายุ (มาตรา 13 , 18 , 20)
มาตรา 13 ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิก าร และผูสูง อายุ เรียกวา “กองทุนผูสูงอายุ ” เพื่อเปนทุนใชจายเกี่ยวกับ การ
คุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา 18 ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวย ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ
พิทัก ษเ ด็ก เยาวชน ผู ดอ ยโอกาส คนพิก าร และผูสูง อายุเ ปน รองประธานกรรมการ ผูแ ทนกระทรวง
สาธารณสุข ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจํานวน
หาคนในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคกรของผูสูงอายุจํานวนหนึ่งคน ผูแทนองคก รเอกชนที่เกี่ยวของกับงาน
ในดานการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุจํานวนหนึ่ง
คน และผูมีความรูความเชี่ยวชาญในการระดมทุนจํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมและพิทักษผูสูงอายุเปนกรรมการ และเลขานุการ
มาตรา 20 ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) บริห ารกองทุ น รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน และการจัดกองทุน
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
* (2) พิจารณาอนุมัติการใชจาย เพื่อการคุมครอง การสงเสริม และการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(3) รายงานสถานะการเงิ น และการบริ ห ารกองทุ น ต อ คณะกรรมการตามระเบี ย บ
ที่คณะกรรมการกําหนด
* มาตรา 20 (2) เปนการแกไขโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
การลดหยอนภาษี (มาตรา 16, 17)
มาตรา 16 ผูบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกกองทุนมีสิทธินําไปลดหยอนในการคํานวณภาษี
เงินได หรือไดรับการยกเวนภาษีสําหรับทรัพยสินที่บริจาคแลวแตกรณี ทั้ง นี้ ตามหลัก เกณฑ วิธีก าร และ
เงื่อนไขที่กําหนดในประมวลรัษฎากร
มาตรา 17 ผูอุปการะเลี้ยงดูบุพการีซึ่งเปนผูสูงอายุที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพผูนั้นมี
สิทธิไดรับการลดหยอนภาษี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในประมวลรัษฎากร
(6) แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552
แผนผูสูงอายุแหง ชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.2552 มีส าระสําคัญดัง นี้
วิสัยทัศน : “ผูสูงวัยเปนหลักชัยของสังคม” โดยมีประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
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1. ผูสูงอายุที่มีคุณภาพที่ดี คือ
- มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิต
- ครอบครัวมีสุข สังคมเอื้ออาทร อยูในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ปลอดภัย
- มีหลักประกันที่มั่นคง ไดรับสวัสดิการและการบริการที่เหมาะสม
- อยูอยางมีคุณคา มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได เปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และมีสวนรวม
ในครอบครัว ชุมชน และสังคม
- มีโอกาสเขาถึงขอมูลและขาวสารอยางตอเนื่อง
2. ครอบครั ว และชุ ม ชนเป น สถาบั น หลั ก ที่ มี ค วามเข ม แข็ ง สามารถให
การเกื้อหนุนแกผูสูงอายุไดอยางมีคุณภาพ
3. ระบบสวัสดิการและบริการ จะตองสามารถรองรับผูสูงอายุใหสามารถดํารงอยูกับ
ครอบครัวและชุมชนไดอยางมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
4. ทุกภาคสวนจะตองมีสวนรวมในระบบสวัสดิการและบริการใหแกผูสูงอายุโดยมี
การกํากับดูแลเพื่อการคุมครองผูสูงอายุในฐานะผูบริโภค
5. ตองมีการดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อชวยใหผูสูงอายุที่ทุกขยากและตองการการ
เกื้อกูลใหดํารงชีวิตอยูในชุมชนไดอยางดีและตอเนื่อง
ประเด็นยุทธศาสตรของแผนผูสูงอายุแหงชาติ ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการเตรียมความพรอมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มี
คุณภาพ
1) มาตรการหลักประกันดานรายไดเพื่อวัยสูงอายุ
2) มาตรการการใหการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
3) มาตรการ การปลุ ก จิ ต สํ า นึ ก ให ค นในสั ง คมตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า และศั ก ดิ์ ศ รี
ของผูสูงอายุ
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ
1) มาตรการสงเสริมสุขภาพปองกันการเจ็บปวย และดูแลตนเองเบื้องตน
2) มาตรการสงเสริมการรวมกลุมและสรางความเขมแข็งขององคกรผูสูงอายุ
3) มาตรการสงเสริมดานการทํางานและการหารายไดของผูสูงอายุ
4) มาตรการสนับสนุนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ
5) มาตรการสงเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทใหมีรายการเพื่อผูสูงอายุและสนับสนุน
ใหผูสูงอายุไดรับความรูและสามารถเขาถึงขาวสารและสื่อ
6) มาตรการสง เสริม และสนับ สนุน ใหผูสู ง อายุมีที่ อยูอ าศัย และสภาพแวดลอ ม
ที่เหมาะสม
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ
1) มาตรการคุมครองดานรายได
2) มาตรการหลักประกันดานสุขภาพ
3) มาตรการดานครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง
4) มาตรการระบบบริการและเครือขายการเกื้อหนุน
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุ
อยางบูรณาการระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ
1) มาตรการ การบริหารจัดการเพื่อการพัฒ นางานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการ
ระดับชาติ
2) มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ
ยุท ธศาสตร ที่ 5 ยุ ท ธศาสตร ด านการประมวล พั ฒ นา และเผยแพร อ งค ค วามรู
ดานผูสูงอายุและการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ
1) มาตรการสนับ สนุนและสง เสริม การวิจัย และพัฒนาองคความรูดานผูสูง อายุ
สําหรับการกําหนดนโยบาย และการพัฒนาการบริการหรือการดําเนินการที่เปนประโยชนแกผูสูงอายุ
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2) มาตรการดําเนินการใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุ
แหงชาติที่มีมาตรฐานอยางตอเนื่อง
3) มาตรการพัฒนาระบบขอมูลทางดานผูสูงอายุใหถูกตองและทันสมัย โดยมีระบบ
ฐานขอมูลที่สําคัญดานผูสูงอายุที่งายตอการเขาถึงและสืบคน

บทที่ 3
การดําเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทย
ภายใตแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ
(The Madrid International Plan of Action on Ageing)
ประเทศไทยไดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานในการใหความคุมครอง สงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุโดย
มีพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 และแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 – 2564 ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2552 เปนขอบงชี้และกําหนดกรอบทิศทางสําคัญในการดําเนินงานเชิงนโยบาย โดยสาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 และแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 – 2564 ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2552 มีเนื้อหาที่สอดคลองและตอบสนองในทิศทางเดียวกับแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวย
ผูสูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA) ซึ่งเปนกรอบพันธกรณีดาน
ผู สู ง อายุ ข ององค ก ารสหประชาชาติ ที่ ป ระ เทศสมาชิ ก จะต อ งให ค วามร ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ
ผูศึกษาไดประมวลขอมูลและไดศึกษา วิเคราะหรายงานผลการดําเนินงานผูสูงอายุจากเอกสาร รวมทั้ง
ขอมูลการดําเนินงานดานผูสูงอายุที่หนวยงานตางๆ ไดมีการรายงานและนําเสนอตอคณะคณะอนุกรรมการ
ติดตามสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 และคณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตาม
นโยบายและแผนผูสูงอายุแหงชาติ ซึ่งเปนคณะอนุกรรมการฯ ภายใตคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ (กผส.) มี
หนาที่ติดตามความกาวหนาและประเมินผลการดําเนินงานผูสูงอายุในภาพรวม โดยพบวา ผลการดําเนินงาน
ผูสูงอายุในประเทศไทยมีความสอดคลองกับประเด็นหลัก และประเด็นยอยของแผนปฏิบัติการระหวางประเทศ
มาดริดวาดวยผูสูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA) โดยมี
รายละเอียดที่เปนความกาวหนาของการดําเนินงาน ดังนี้
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1. ผูส ูงอายุกับการพัฒนา
(Older Persons and Development)
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1. ผูสูงอายุกบั การพัฒนา
1.1 แผนและนโยบายดานผูสูงอายุ
1) รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
รัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2550 ไดขยายสิทธิของผูสูงอายุมากยิ่งขึ้นจากรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540
โดยกําหนดไวทั้งในดานสิทธิเสรีภาพ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สิทธิในการไดรับสวัสดิการจากภาครัฐ สิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรม ดังจะเห็นได เชน
มาตรา 30 “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชาย
และหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง
ถิ่นกําเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจ หรือสัง คม ความเชื่อทางศาสนา การศึก ษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได”
มาตรา 40 “บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปนี้
(6) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูง อายุ หรือผูพิก ารหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไ ดรั บความคุมครอง
ในการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่
เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ”
มาตรา 53 “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมรี ายไดเพียงพอแกการยังชีพ มีสิทธิไดรับ
สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรีและความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ”
มาตรา 80 “รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม
ดังตอไปนี้
(1) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดู และใหการศึกษาปฐมวัย สงเสริม
ความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบัน ครอบครัว และชุม ชน
รวมทั้ง ตองสงเคราะหแ ละจัด สวั ส ดิก ารใหแ กผูสูง อายุ ผูย ากไร ผูพิการ หรือทุพพลภาพ และผูอยูใน
สภาวะยากลํ าบาก ใหมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่ งพาตนเองได ” มาตรา 84“รัฐต อ งดํา เนินการตาม
แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้
(4) จัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแกประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐอยางทั่วถึง”
2) แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2525 – 2544
แผนผูสูง อายุ แหง ชาติ ฉบั บ ที่ 1 พ.ศ. 2525 – 2544 นับ เปนแผนระดับ ชาติฉบับ แรก
ของประเทศไทยระยะ 20 ป ที่จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดแนวทางสําคัญและขอบเขตการพัฒนาผูสูงอายุไทยใน
ประเด็นตอไปนี้
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สุขภาพอนามัย
การศึกษา
ความมั่นคงทางสังคมและรายได
การมีสวนรวมทางสังคมและวัฒนธรรม
บริการสวัสดิการสังคม
การมีแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 1 ซึ่งเปนแผนระยะยาวนี้ เปนการแสดงเจตนารมณอยาง
ชัดเจนใหเห็นวา ประเทศไทยไดเริ่มมีนโยบายและแผนระดับชาติสําหรับผูสูงอายุอยางจริงจัง โดยมุงหวังให
แผนระดับชาตินี้ทําหนาที่เปนเครื่องมือในการสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาแนวทางในการดําเนินงานดาน
ผูสูงอายุอยางเปนองครวม
3) ปฏิญญาผูสูงอายุไทย
ป พ.ศ. 2542 ประเทศไทยไดประกาศ “ปฏิญญาผูสูงอายุไทย” ซึ่งเปนปเ ดียวกับที่องคการ
สหประชาชาติไดประกาศใหเปนปผูสูงอายุสากล (The International Year of Older Persons : 1999)
นับเปนการประกาศเจตนารมณของรัฐบาลในความตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องของการสงเสริม พัฒนา
และใหโอกาสแกผูสูงอายุอยางรอบดาน โดยไดมีการประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน อาทิ หนวยงาน
จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนองคก รสาธารณประโยชนตางๆ เพื่อใหก ารดําเนินงาน
ผูสูง อายุมีความชัดเจนและเปนรูป ธรรมมากขึ้น ทั้ง นี้ เนื้อหาสําคัญที่ปรากฏใน “ปฏิญญาผูสูงอายุไ ทย”
(Thailand Declaration on Older Persons) ไดมีการระบุไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องการใหความคุมครอง
แกผูสูงอายุ อาทิ การดูแลสุขภาพอนามัย การดํารงชีวิตอยางมีคุณคาและมีศักดิ์ศรี การอยูกับครอบครัวอยางมี
ความสุข การไดรับการดูแลเอาใจใส การคุมครองใหพนจากการถูกทอดทิ้ง การไดรับโอกาสในการศึกษาเรียนรู
ตลอดจนการมีสวนรวมทางสังคม
4) แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 – 2564 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2552
วัตถุประสงคของแผน เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดวยการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา มี
ศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได และมีหลักประกันที่มั่นคง ขณะเดียวกันจะมุงสงเสริมใหสังคมไทยตระหนัก ถึงผูสูงอายุใน
ฐานะบุคคลที่มีประโยชนตอสวนรวม และเสริมสรางคุณคาของผูสูงอายุใหรวมเปนพลังในการพัฒนาสังคม
 ยุทธศาสตรดานการเตรียมความพรอมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ

ประกอบดวย 3 มาตรการหลัก
(1) มาตรการหลักประกันดานรายไดเพื่อวัยสูงอายุ
(2) มาตรการการใหการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
(3) มาตรการการปลุกจิตสํานึกใหคนในสังคมตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ
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 ยุทธศาสตรดานการสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ

ประกอบดวย 6 มาตรการหลัก
(1) มาตรการสงเสริมสุขภาพ ปองกันการเจ็บปวยและดูแลตนเองเบื้องตน
(2) มาตรการสงเสริมการรวมกลุมและสรางความเขมแข็งขององคกรผูสูงอายุ
(3) มาตรการสงเสริมดานการทํางานและการหารายไดของผูสูงอายุ
(4) มาตรการสนับสนุนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ
(5) มาตรการสงเสริม สนับสนุนสื่อทุกประเภทใหมีรายการเพื่อผูสูงอายุและสนับสนุนใหผูสูงอายุ
ไดรับความรูและสามารถเขาถึงขาวสารและสื่อ
(6) มาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
- ยุทธศาสตรดานระบบการคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ
ประกอบดวย 4 มาตรการหลัก
(1) การคุมครองดานรายได
(2) หลักประกันดานสุขภาพ
(3) ครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง
(4) ระบบการบริการและเครือขายการเกื้อหนุน
- ยุ ท ธศาสตร ด า นการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ การพั ฒ นางานด า นผู สู ง อายุ อ ย า งบู ร ณาการ
ระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ
ประกอบดวย 2 มาตรการหลัก
(1) การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ
(2) การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ
- ยุท ธศาสตรดา นการประมวล พัฒ นา และเผยแพรอ งคความรูดา นผูสูง อายุแ ละการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ
ประกอบดวย 3 มาตรการหลัก
(1) การสนับสนุนและสงเสริมและพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุสําหรับการกําหนดนโยบาย
และพัฒนาบริการหรือการดําเนินการที่เปนประโยชนแกผูสูงอายุ
(2) การดําเนินการใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ
(3) การพัฒนาระบบขอมูลทางดานผูสูงอายุใหถูกตองทันสมัย โดยมีระบบฐานขอมูล ที่งายตอ
การเขาถึงและการสืบคน
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ในป พ.ศ. 2550 – 2551 ไดมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ
ฉบับที่ 2 โดยนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานผูสูงอายุจากวิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ขอคนพบจากผลการประเมินไดนํามาสูการปรับปรุงเปาหมาย และตัวชี้วัดบางตัวของแผน กลาวคือในแตล ะ
ยุทธศาสตรของแผนไดมีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดสัมฤทธิผลของการดําเนินงานทุกระยะ 5 ป 10 ป 15
ป และ 20 ป เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนเปาหมายของการดําเนินงานและรวมผลักดันใหบรรลุผล
ขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดเหลานี้ จะเปนเปาหมายของการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนทุกระยะ
5 ป รวมทั้งไดมีการนําเสนอแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2552 ตอคณะรัฐมนตรีดวย
5) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546
นับเปนความพยายามของประเทศไทยในการผลักดันใหมีหลักประกันดานความคุมครองสิทธิแก
ผูสูงอายุในรูปของ “กฎหมาย” ดวยการตราพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2547 เปนตนมา โดยกําหนดวาบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปบริบูรณ และมีสัญชาติไทยมีสิทธิไดรับ
การคุมครองสนับสนุนทั้งทางดานสังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ รวมทั้งการใหสิทธิประโยชนในการไดรับบริการ
สาธารณะและเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดังนี้
1. บริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่สะดวกและรวดเร็ว
2. การศึกษา ศาสนา ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต
3. การประกอบอาชีพและการฝกอาชีพที่เหมาะสม
4. การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมสังคมและการรวมกลุมในลักษณะเครือขาย
5. การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริก าร
สาธารณะอื่นๆ
6. การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะ
7. การยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ
8. การชวยเหลือผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชนหรือถูกทอดทิ้ง
9. การใหคําปรึกษา แนะนํา ดําเนินการในทางคดี หรือแกปญหาครอบครัว
10. การจัดที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม ตามความจําเปน
11. การสงเคราะหเบี้ยยังชีพเปนรายเดือน
12. การสงเคราะหคาจัดการศพ
ขณะเดียวกันพระราชบัญ ญัติผูสูง อายุ พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหมีก ารจัดตั้ง คณะกรรมการ
ผูสูงอายุแ หงชาติ (กผส.) มีส ถานะเปนกลไกระดับ ชาติดานผูสูง อายุ (National Focal Point) โดยมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน องคประกอบคณะกรรมการประกอบดวย ผูแทนจากสวนราชการ และหนวยงาน
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ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ รวมทั้ง ผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา จํานวน 28 คน
โดยคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ มีหนาที่หลักในการกําหนดทิศทางนโยบาย และจัดทําแผนหลักเพื่อการปกปอง
คุมครอง สงเสริม และสนับสนุนสถานภาพ บทบาท รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ และการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนผูสูงอายุแหงชาติ
6) การขยายสิทธิประโยชนใหแกผูสูงอายุ ภายใตประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี โดยใหมีการเพิ่ม
จํานวนหนวยงานรวมรับผิดชอบในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง
กําหนดหนวยงานผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองการสงเสริม และการสนับสนุน
ผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนการขยายบทบาท
ภารกิจ และเพิ่มจํานวนหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมดําเนินการตามสิทธิประโยชนที่ผูสูงอายุพึงไดรับตาม
มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 จาก 10 หนวยงานเปน 32 หนวยงาน ซึ่งจะครอบคลุม
บริการดานการแพทย การศึกษา การประกอบอาชีพ การมีสวนรวม การอํานวยความสะดวก และความปลอดภัย
ในการใชบริการสาธารณะ เปนตน กลาวไดวาการขยายสิทธิประโยชนดานตางๆใหแกผูสูงอายุนี้เปนการขยาย
โอกาส และทําใหผูสูงอายุสามารถเขาถึงบริการสาธารณะตางๆในชีวิตประจําวันไดอยา งสะดวกสบายมาก
ยิ่งขึ้นกวาเดิม โดยจะเปนการชวยยกระดับ คุณภาพชีวิตโดยรวม ใหแกผูสูงอายุไดอีกทางหนึ่งดวย
1.2 การมีสวนรวมในสังคมและการพัฒนาของผูสูงอายุ
1.2.1 การมีสวนรวมของผูสูงอายุในชมรมหรือสมาคมผูสูงอายุ
ดวยความตระหนักถึงความสําคัญในการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมรวมกันของผูสูงอายุ ดังนั้น กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรุงเทพมหานคร สมาคมสภาผูสูงอายุ
แหงประเทศไทยฯ รวมกับหนวยงานราชการและองคกรเอกชนทั้งในระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น ไดรวมมือ
กันสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมในรูปแบบของชมรมผูสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ สงเสริมใหผูสูงอายุ
ไดเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกลุมชมรมของตนเอง ทั้งกิจกรรมดานสุขภาพ สังคม นันทนาการ และศาสน
ประเพณี ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาผูสูงอายุทั้งในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
ในป พ.ศ. 2548 ประเทศไทยได ป ระกาศวาระแห ง ชาติ “เมื อ งไทยแข็ ง แรง” (Healthy
Thailand) เพื่อสงเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของคนไทยในทุกชวงวัย โดยไดกําหนดใหมีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ
ในทุกตําบล และจะตองมีผูสูงอายุเขารวมเปนสมาชิกในชมรมมากกวารอยละ 50 ดวยขอเท็จจริงดังกลาว จึงทํา
ใหมีชมรมผูสูงอายุเกือบครบทุกตําบลในทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศมากกวา 20,000 แหง ในแตละชมรมจะมีการ
จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ เชน ไทเกก แอโรบิก ประยุกต กระบี่กระบอง การสงเสริมความรู
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ดานสุขภาพ โภชนาการ หรือการดูแลภาวะรางกายและจิตใจ รวมถึ งกิจ กรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณี และทัศนศึกษา ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะชวยกระตุนใหผูสูงอายุมีเขามาสวนรวมในสังคมและสามารถ
ดูแลและปฏิบัติตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม
นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุ ขได มี ก ารจั ดสัม มนาส ง เสริ ม สุ ขภาพผูสู ง อายุ เ ป นประจํ าทุ ก ป
เพื่อสนับสนุนและเสริมความเขมแข็งใหกับชมรมผูสูงอายุและเครือขายผูสูงอายุ โดยในงานสัมมนา จะมีการ
มอบรางวัลชมรมผูสูงอายุ ดีเดน เพื่อเปนการเสริมสรางกําลัง ใจในการพัฒนาการดําเนินงานตอไป มีก าร
เผยแพรประชาสัมพันธเอกสาร คูมือ และสื่อความรูดานการดูแลและการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ในรูปแบบ
ของซีดี โปสเตอร แผนพับ เทปเพลง และเสื้อที่มีขอความรณรงคการดูแลสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งชมรมผูสูงอายุสามารถ
นําสื่อเหลานี้ไปใชประโยชนในการทํากิจกรรมภายในชมรมของตนเองได
1.2.2 การจัดเวทีสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ
เปนการเปดโอกาสใหผูสูงอายุ และกลุมองคกรเครือขายดานผูสูงอายุไดมีพื้นทีห่ รือเวทีสาธารณะใน
การเสนอปญหาและความตองการของผูสูงอายุ เพื่อผลักดันสูการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ผานกลไกคณะทํางาน
รับฟงขอคิดเห็นและการนําเสนอปญหาของผูสูงอายุจากทุกภูมิภาค
เวทีสมัชชาผูสูงอายุไดรับความเห็นชอบและความสนับสนุนจากคณะกรรมการผูสูงอายุระดับชาติ
(กผส.) โดยไดมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติขึ้นภายใตคณะกรรมการผูสูงอายุ
แหงชาติ ที่มีองคประกอบจากหนวยงานหลักที่มีภารกิจเกี่ยวของกับผูสูงอายุ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องคกรสาธารณประโยชน โดยมีการสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรเพื่อการจัด เวทีส มัชชาผูสูง อายุ
ระดับชาติ โดยในกระบวนการของเวทีการจัดสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติในแตละครั้งจะมีการกําหนดแนวคิด
หลัก (Theme) ของเวทีสมัชชา ที่ผานมาไดมีการขับเคลื่อนเวทีสมัชชาผูสูงอายุร ะดับชาติในประเด็นตางๆ
ไดแก การขยายโอกาสดานการทํางานในผูสูงอายุ การดูแลระยะยาว การสงเสริมขีดความสามารถขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินงานดานผูสูงอายุ และการเสริมสรางสังคมคุณภาพสําหรับผูสูงอายุ ซึ่งมติ
ของการประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติแตละครั้งจะถูกเสนอตอคณะกรรมการผูสูงอายุระดับชาติ เพื่อใหมี
การผลักดันในระดับนโยบายและการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมตอไป
1.3 ผูสูงอายุกับการทํางาน
1.3.1 การสงเสริมการมีงานทําใหกับผูสูงอายุ
กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานและสํานักงานจัดหางานเขตในกรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด
ไดมีการรับจดทะเบียนผูสูงอายุที่ตองการทํางาน เพื่อจัดหางานใหในตําแหนงงานที่เหมาะสมตามทักษะ ความรู
ความสามารถและตรงตามความตองการของผูจางงาน (ที่ตองการจางงานผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป) ทั้งในรูปแบบ
ของงานประจําและงานไมเต็มเวลา
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1.3.2 การฝกอาชีพสําหรับผูสูงอายุ
กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝมือแรงงานไดดําเนินการสงเสริม และฝก
ทักษะอาชีพใหแกผูสูงอายุเปนประจําทุกป ซึ่งจัดขึ้นในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน และศูนยพัฒนาฝมอื แรงงาน
ในแตละจังหวัด โดยมีการจัดการอบรมใหแกผูสูงอายุ อาทิ การใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต อาหารและ
สมุนไพรสําหรับผูสูงอายุ การนวดแผนไทย การนวดฝาเทา งานฝมือที่ทําจากวัสดุในครัวเรือน ในแตละปมี
ผูสูงอายุเขารับการอบรมประมาณ 2,000 คน
นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ไดจัดทําโครงการเสริมสรางรายไดใหแกผูสูงอายุที่มีทักษะ หรือ
ความสามารถหรือเปนผูเชี่ยวชาญ โดยการวาจางเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อมาเปนวิทยากรถายทอดความรู
ความชํานาญใหแกคนรุนหลัง หรือวาจางเปนที่ปรึกษาโครงการฝกอบรมอีกดวย
1.3.3 การใหคําปรึกษาดานอาชีพแกผูสูงอายุ
กระทรวงแรงงานโดย กรมการจัดหางานรวมกับสํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ไดใหบริการ
ดานคําปรึกษาแนะนําดานอาชีพแกผูสูงอายุ โดยใหขอมูลดานอาชีพ ตําแหนงงานและการฝกอบรมพัฒนาทักษะ
ดานอาชีพ ใหขาวสารตลาดแรงงาน คูมือการประกอบอาชีพ โดยในแตละป มีผูสูงอายุ มารับบริก ารการให
คําปรึกษาดานอาชีพประมาณ 10,000 ราย
1.3.4 การขยายอายุการเกษียณราชการ
เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางวาบุคคลที่อยูในกระบวนการยุติธรรม เชน ผูพิพากษา และอัยการ
แผนดิน เปนผูที่มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ของตนไดดี ดังนั้น
ผูพิพากษาและอัยการแผนดินจึงตองเพิ่มพูนทักษะในการทํางานและประสบการณในการตัดสินคดี ทําใหผู
พิพากษาและอั ยการแผนดิน อาวุโ สหลายทาน ยั ง คงสามารถปฏิบัติห น าที่ได อยางเชี่ยวชาญ แม เ ลยวั ย
เกษียณอายุไปแลวก็ตาม
ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด ไดมีการประกาศพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑการแตงตั้ง และดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโส พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑการ
แตงตั้งและดํารงตําแหนง อัยการอาวุโ ส พ.ศ. 2543 เพื่อขยายอายุก ารทํางานของขาราชการเกษียณ และ
ขาราชการอาวุโส จากอายุ 60 ปเปนอายุ 65 ป (โดยขึ้นอยูกับความสมัครใจ) โดยหากผูพิพากษาและอัยการ
แผนดินไดทํางานจนอายุครบ 65 ปบริบูรณ และยังคงสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได (และสมัครใจที่จะปฏิบัติ
หนาที่ตอไป) จะมีกระบวนการพิจารณาเปนรายบุคคลโดยตนสังกัด หากผานการพิจารณาจะสามารถทําหนาที่
ผูพิพากษาหรืออัยการแผนดินตอไปไดจนอายุครบ 70 ปบริบูรณ
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ มีขาราชการเกษียณจํานวนมากที่มีความรูดีและยังคงมีสุขภาพ
แข็งแรง สามารถทําหนาที่ถายทอดความรูและประสบการณใหแกนักเรียนได ขณะเดียวกัน ความรูในบางดานก็
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ยังจํากัดอยูในเฉพาะตัวบุคคล ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใตกระทรวงศึกษาธิการ ไดมี
การออกระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กําหนดวา ขาราชการในมหาวิทยาลัยที่
ปฏิบัติหนาที่เปนอาจารย ตั้งแตรองศาสตราจารยเปนตนไป เมื่อถึงวัยเกษียณอายุที่ 60 ปแลว สามารถทํา
หนาที่อาจารยผูสอนตอไปไดจนอายุครบ 65 ปบริบูรณ โดยขึ้นอยูกับความสมัครใจ โดยคณะกรรมการบริหาร
สถาบันอุดมศึก ษาแตล ะแหง ยัง มีระบบและกระบวนการพิจ ารณา การขยายอายุการทํางานของอาจารย
มหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ โดยจะพิจารณาจากผลงานที่ผานมาเปนรายบุคคล
นอกจากนี้ สถาบันทางการแพทย อาทิ โรงพยาบาลในระดับตางๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ไดมีการเชิญใหแพทยอาวุโสที่มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาโดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน ใหปฏิบัติหนาที่
ตอไปหลังวัยเกษียณ ซึ่งทําใหอาจารยแพทยอาวุโสสามารถใชความรูค วามชํานาญที่มีใหเกิดเปนผลงานที่เปน
ประโยชนตอสังคมตอไป และยังเปนการคงไว ซึ่งความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และสมรรถนะทาง
อาชีพของอาจารยแพทยอาวุโส ทั้งยังเปนการชวยแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ไดเปนอยางดี
1.4 การเขาถึงความรู การศึกษา และการฝกอบรม
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 กําหนดใหมีการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูแก
ผูสูง อายุ ทั้ง นี้ กระทรวงศึกษาธิก าร โดยสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ไดมีการขยายกิจ กรรม
ภายใตศูนยเรียนรูชุมชน ที่มีการดําเนินการใหบริการแกประชาชนทุกวัยในทุกตําบลทั่วทั้งประเทศโดยมีการ
ขยายกิจ กรรมสงเสริม การเรียนรูของผูสูง อายุผานสื่อ สิ่ง พิม พตางๆ เชน หนังสือ หนังสือพิมพ รวมทั้งวิทยุ
โทรทัศน และอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ ในศูนยเ รียนรูชุมชนยัง ไดจัดกิจกรรมถายทอดความรู ดานตาง ๆ จาก
ผูสูงอายุสูคนรุนใหมในชุมชน ซึ่งทําใหเกิดการบูรณาการความรูรวมกันระหวางผูสูงอายุกับคนรุนใหมผานกิจกรรม
ที่หลากหลาย ตัวอยางเชน การฝกอบรมคอมพิวเตอร การถายทอดความรูในการประกอบอาชีพของผูสูงอายุ เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการทํางานและสรางรายไดใหแกคนในชุมชน ซึ่งศูนยเรียนรูชุมชนไดใหสิทธิพิเศษแกผูสูงอายุ
โดยผูสงู อายุสามารถสมัครเขาเปนสมาชิกโดยไมตองเสียคาใชจายสําหรับการเขามาใชบริการ
นอกจากนี้ ก ระทรวงการพั ฒ นาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย โ ดยความรวมมื อขององคก าร
ปกครองสวนทองถิ่นและชมรมผูสูง อายุ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม ความรู และการศึก ษาตาม
อัธยาศัยใหแกผูสูงอายุในลักษณะของ “โรงเรียนผูสูงอายุ” ซึ่งเปนการสงเสริมใหผูสูงอายุในชุมชนทองถิ่นไดมี
การรวมกลุมเพื่อจัดกิจกรรมดานการศึกษาหาความรูร วมกัน ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นจะเปนไปตามความสนใจและ
ความตองการของผูสูงอายุ อาทิ การฝกอบรม ความรู เรื่องสุ ขภาพ สังคม นั นทนาการ ความรูเรื่องการใช
คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต การทํากิจกรรมสงเสริมอาชีพ ฯลฯ

37
1.5 หลักประกันรายได การคุมครองทางสังคม การประกันสังคม และการปองกันความยากจน
1.5.1 เบี้ยยังชีพรายเดือนสําหรับผูสูงอายุทุกคน
ประเทศไทยไดใหการสงเคราะหแกผูสูงอายุที่ยากจนในรูปของเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพเปนรายเดือน
ตั้งแตป พ.ศ. 2536 โดยในระยะแรกเปนการใหเบี้ยยังชีพรายเดือนๆละ 200 บาท ผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับความ
ชวยเหลือนี้จะตองเปนผูสูงอายุที่ไมมีรายได มีฐานะยากจน ไมมีญาติหรือครอบครัวที่จะใหการอุปการะดู แล
หรือถูกทอดทิ้ง โดยผูสูงอายุเหลานี้จะตองลงทะเบียนที่ผูนําชุมชน หรือองคการบริหารสวนตําบล เพื่อรับการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ (Means Test) และใหการรับรองเพื่อมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพดังกลาว โดยในระยะตนมีการ
จายเบี้ยยังชีพเปนรายเดือนใหแกผูสูงอายุเปนจํานวน 20,000 รายทั่วประเทศ และตอมาในป พ.ศ. 2542
รัฐบาลไดเพิ่มจํานวนเบี้ยยังชีพรายเดือนเปน 300 บาท และไดเพิ่มเปน 500 บาท ในป พ.ศ. 2550 และตอมา
ตั้งแตในป พ.ศ. 2552 รัฐบาลไดขยายโอกาสใหผูสูงอายุทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับเบี้ยยังชีพอยางทั่วถึง และเทา
เทียม (ยกเวนขาราชการที่มีสิทธิไดรับบํานาญจากรัฐบาลอยูแลว) ตอมาในป พ.ศ. 2555 รัฐบาลไดเพิ่มจํานวน
เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได ดังนี้ ผูที่มีอายุ 60-69 ป ไดรับจํานวน 600 บาท ผูที่มีอายุ 70-79 ป ไดรับ
จํานวน 700 บาท ผูที่มีอายุ 80-89 ป ไดรับจํานวน 800 บาท และผูที่มีอายุ 90 ปขึ้นไป ไดรับจํานวน 1,000
บาท ในป พ.ศ. 2556 มีผูสูงอายุทั่วประเทศไดรับเบี้ยยังชีพจํานวนกวา 7.3 ลานคน
1.5.2 การประกันชราภาพ
นับ ตั้ง แตมีก ารขยายการประกันชราภาพในป พ.ศ. 2542 สํานัก งานประกันสัง คม ไดจายเงิน
ทดแทนในรูปของบําเหน็จชราภาพใหแกผูประกันตนที่มีอายุครบ 55 ปบริบูรณ สําหรับเงินบํานาญชราภาพเปน
รายเดือนนั้น จะเริ่มจายไดภายหลังจากที่ผูประกันตนไดมีการสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 180 เดือน (15 ป )
โดยจะจายใหแกลูกจางผูประกันตนไปจนกวาจะเสียชีวิต ทั้งนี้สํานักงานประกันสังคมจะเริ่มจายเงินบํานาญ
ชราภาพใหแกผูประกันตนได ตั้งแตป พ.ศ. 2557 เปนตนไป ในป พ.ศ. 2556 มีลูกจางผูประกันตนภายใตระบบ
ประกันสังคมทั้งประเทศ จํานวนกวา 11.8 ลานคน
สําหรับหนวยงานรัฐวิสาหกิจรวมทั้งหนวยงานภาคธุรกิจเอกชน อาทิ บริษัทเอกชนตางๆ ไดมีการ
จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) สําหรับพนักงานที่เปนการสรางหลักประกันทางการเงิน
เพื่อใหมีรายไดที่เพียงพอสําหรับการใชจายในวัยเกษียณ โดยพนักงานจายเงินสะสม และนายจาง รวมจายเงิน
สมทบในจํานวนที่เทากันหรือมากกวา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนสวัสดิการที่นายจางจัดใหแกพนักงานหรือ
ลูกจางตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ในป พ.ศ. 2556 มีนายจางที่มีกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพจํานวน 14,058 ราย มีจํานวนสมาชิกกองทุนจํานวน 2.61 ลานคน โดยมีทรัพยสินของกองทุนจํานวน
748,299 ลานบาท (Thai pvd. 2556)

38
1.5.3 สิทธิประโยชนดานภาษีสําหรับผูสูงอายุ
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ไดใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกผูสูงอายุและบุตรผูสูงอายุ ดังนี้
1) การหักคาลดหยอนใหแกบุตรที่ใหการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตนเอง เปนเงินจํานวนไม
เกินคนละ 30,000 บาท รวมทั้งสามารถหักคาลดหยอนบิดามารดาของคูสมรสที่ไมมีเงินได เปนจํานวนอีกไมเกิน
คนละ 30,000 บาทตอป
2) การหักคาลดหยอนใหแกบุตรที่ใหความดูแลบิดา มารดา โดยการซื้อกรมธรรมประกันสุขภาพใหแก
บิดามารดาของตนเอง เปนเงินจํานวนไมเกินคนละ 15,000 บาทตอป และซื้อกรมธรรมประกันสุขภาพใหแกบิดา
มารดาของคูสมรส เปนเงินจํานวนไมเกินอีกคนละ 15,000 บาทตอป
3) การลดหยอนภาษีสําหรับผูมีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไปที่มีรายได โดยไดรับการยกเวนภาษีเงินไดที่
ไดรับเปนจํานวนไมเกิน 190,000 บาทตอป
1.5.4 กองทุนผูสูงอายุ
กองทุนผูสูง อายุ ไดรับการจัดตั้ง ขึ้นในป พ.ศ. 2547 ตามพระราชบัญ ญัติผูสูง อายุ พ.ศ. 2546
เพื่อใหเปนกองทุนของรัฐบาลในการใหความชวยเหลือเปนคาใชจายในการสงเสริม สนับสนุน คุมครองผูส งู อายุ
ทั้งนี้รัฐบาลไดจัดสรรเงินงบประมาณเบื้องตนใหแกกองทุนผูสูงอายุ ในระหวางป พ.ศ. 2548 - 2549 เปน
จํานวน 60 ลานบาท และไดรับการสนับสนุนจนถึงปจจุบัน (พ.ศ.2556) รวมเปนเงินงบประมาณกวา 700
ลานบาทและมีคณะกรรมการบริหารกองทุนทําหนาที่เปนกลไกบริหารจัดการและควบคุมการดําเนินงานของ
กองทุนผูสูงอายุ
กองทุนผูสูงอายุนับเปนแหลงสนับสนุนทางการเงิน และเปนทรัพยากรในการใหความเกื้อหนุนแก
ผูสูงอายุ โดยเฉพาะการสงเสริมกิจกรรมกลุม ชมรม หรือเครือขายผูสูงอายุ ตลอดจนเงินกองทุนผูสูงอายุนี้ยัง
สามารถใชในการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพสําหรับผูสูงอายุอีกดวย
วัตถุประสงคของการใชจายเงินกองทุนผูสูงอายุ มีดังนี้
1) สนับ สนุนโครงการที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการพัฒ นาผูสูง อายุทั้งทางดานการศึก ษา
สุขภาพ สังคม ศาสนา ขอมูลสารสนเทศ ขาวสาร อาชีพ การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การสงเสริม
บทบาทอาสาสมัคร การรวมกลุมในลักษณะเครือขายชุมชน โดยสนับสนุนตามขนาดโครงการ คือ โครงการ
ขนาดเล็ก กลาง และใหญ
2) ใหเปนเงินชวยเหลือผูสูงอายุที่ไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง รวมทั้งประสบปญหาความเดือดรอนเรื่องที่อยูอาศัย อาหาร หรือ
เครื่องนุงหม รายละไมเกิน 2,000 บาท
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3) เปนเงินกูใหผูสูงอายุไดกูยืมเงินเพื่อเปนทุนประกอบอาชีพ โดยใหกูยืมเปนรายบุคคล หรื อกูยืม
เปนรายกลุมๆละ ไมนอยกวา 5 คน และใหชําระคืน เปนรายงวดภายในระยะเวลาไมเกิน 3 ป โดยไมคิด
ดอกเบี้ย
4) อุดหนุนองคก รที่ดําเนินการเกี่ยวกับการใหคําปรึก ษา หรือดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของทางคดี
รวมทั้งการแกไขปญหาครอบครัวของผูสูงอายุ โดยการชวยเหลือเปนคาฤชาธรรมเนียมศาล และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนเกี่ยวกับการดําเนินคดีทางกฎหมาย
1.5.5 การใหเงินชวยเหลือการจัดการศพผูสูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดออกประกาศกระทรวงเรื่อง “การกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง สงเสริมและสนับสนุนการสงเคราะหการจัดการศพตาม
ประเพณี” พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการสงเคราะหเงินชวยเหลือเปนคาจัดการศพสําหรับผูสูงอายุ
ที่มีฐานะยากจน และเสียชีวิต รายละ 2,000 บาท
การให เ งิ น ช ว ยเหลือ เป น คา จั ดการศพผู สูง อายุ ที่ มีฐ านะยากจนดอ ยโอกาส และเสีย ชี วิ ต นั้ น
เปนกิจกรรมที่เริ่มดําเนินการในป พ.ศ. 2548 โดยตอมาไดขยายบริการดังกลาวเปนการใหความชวยเหลือแก
ผูสูงอายุทุกคนที่เสียชีวิตตั้งแตป พ.ศ. 2552 เปนตนไป โดยมีจํานวนผูสูงอายุที่เสียชีวิตและไดรับเงินชวยเหลือ
เปนคาจัดการศพในแตละปประมาณเกือบ 1 แสนคน
1.5.6 การเตรียมการเพื่อจัดตั้งกองทุนการออมแหงชาติ
สํานัก งานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ไดทําการศึก ษาเพื่อเตรียมการดําเนินการจัดตั้ง
“กองทุนการออมแหงชาติ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางหลักประกันดานรายไดใหแกประชาชนวัยทํางานที่ไม
มีหลักประกันตนใดๆ หรือเปนผูทํางานนอกระบบประกันสังคมเพื่อใหเกิดวินัยการออมแกประชาชนในขณะที่
อยูในวัยทํางาน กองทุนการออมแหงชาตินี้จะเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการสรางความมั่นคงดานรายไดใหแก
ลูกจาง เพื่อใหสามารถรองรับระดับการดํารงชีพและการมีรายไดอยางตอเนื่องในวัยสูงอายุ
พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น การออมแห ง ชาติ พ.ศ. 2554 มี ผ ลบั ง คั บ ใช ตั้ ง แต เ ดื อ นพฤษภาคม
พ.ศ. 2554 แตในปจจุบันกองทุนการออมแหงชาติยังคงไมมีการจัดตั้งขึ้น แตไดมีการเพิ่มทางเลือกของการออม
เพื่อการชราภาพภายใตระบบประกันสังคม สําหรับผูที่ยังไมมีหลักประกันดานรายไดในวัยเกษียณ (ผูประกันตน
ตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3) โดยไดเ ริ่มดําเนินการรับ สมัครสมาชิก และเริ่ม เก็บเงินสมทบตั้ง แตวันที่ 9
ธันวาคม 2556 เปนตนไป
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1.6 ผูสูงอายุกับภาวะฉุกเฉิน
การใหความชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบกับปญหาทางสังคม
ประเทศไทยมีการใหความชวยเหลือหลากหลายรูปแบบแกผูสูงอายุที่ประสบกับ ภัยธรรมชาติ และ
ภัยทางสังคม ทั้งการชวยเหลือเฉพาะหนาและการชวยเหลือระยะยาว เชน การชวยเหลือทางการเงินเปนการชั่วคราว
หรือการใหบริการบานพักฉุกเฉิน การชวยเหลือในดานอาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค การรักษาทางการแพทย
และการฟนฟูสุขภาพจากความเจ็บปวย การใหคําปรึกษาและชวยเหลือในกระบวนการทางกฎหมาย รวมทั้งการ
ใหคําปรึกษาและรับสมัครเพื่อเขาอยูในบานพักคนชราสําหรับผูสูงอายุที่ไมมีครอบครัวหรือขาดคนดูแล โดยมี
หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบคื อ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ นคงของมนุ ษ ย ร ว มกั บ กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยนั้น ไดมีการออกประกาศกระทรวง เรื่อง
“กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนการจัดที่พักอาศัย
อาหาร และเครื่องนุงหมใหผูสูงอายุตามความจําเปนอยางทั่วถึง” เพื่อใหความชวยเหลือแกผูสูงอายุที่ไมมีที่
พักอาศัย ขาดแคลนอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆที่จําเปน
นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยยังไดออกระเบียบกระทรวง เรื่อง
“กํา หนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนการชวยเหลื อ
ผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือถูก
ทอดทิ้ง และการใหคําแนะนํา” พ.ศ. 2548 เพื่อใหคําปรึกษาและชวยเหลือผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและประสบ
ความยากลําบากทางดานการเงินและดานจิตใจ ซึ่งกระทรงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดมี
การจัดตั้งศูนยใหความชวยเหลือทางสังคม (One Stop Crisis Center : OSCC) เพื่อใหบริการทั้งคําปรึกษาใน
รูปของ Call Center ทางโทรศัพทหมายเลข 1300 และบริการใหความชวยเหลือสําหรับผูที่ประสบปญหาทาง
สังคม ทั้งการชวยเหลือดานการเงิน ที่พักอาศัย การรักษาพยาบาล การสงตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรับ
ความชวยเหลือที่เหมาะสม โดยมีการใหบริการทั้งในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ
สําหรับกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ไดจัดตั้ง “คลินิกยุติธรรม” ขึ้น ใน
ทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศ โดยมีอาสาสมัครมาเขารวมทํางานใหคําปรึกษาดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
รวมทั้งการประสานงานกับ สภาทนายความและหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของในการจัดหาทนายความใหแก
ผูสูงอายุที่ตองเขาสูกระบวนการทางกฎหมาย หรือใหการสนับสนุนคาใชจายแกหนวยงานที่เกี่ยวของในกรณีที่
ตองเขาสูกระบวนการทางกฎหมาย รวมทั้งการใหความรูเรื่องสิทธิ และเสรีภาพแกผูสูงอายุตามที่กฎหมายได
บัญญัติไว
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2. สูงวัยอยางสุขภาพดีและมีสขุ ภาวะ
(Advancing Heath and Well – being into Old Age)
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2. สูงวัยอยางสุขภาพดีและมีสุขภาวะ
2.1 การเขาถึงบริการดูแลสุขภาพอยางเทาเทียม
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดใหหลักประกันดานบริการดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางเปน
องครวม โดยไมเ สียคาใชจาย บริก ารสุขภาพดังกลาวครอบคลุมการปองกัน รักษา การสงเสริมสุขภาพทั้งทาง
รางกาย จิตใจ การดูแลสุขภาพชองปากและฟน การดูแลดานสายตา รวมทั้งบริการกายภาพบําบัดเพื่อฟนฟู
สุขภาพ การสนับสนุนอุปกรณที่จําเปนตอการชวยเหลือตนเองสําหรับผูสูงอายุที่มีความพิการเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเคลื่อนไหวและการใชชีวิตประจําวัน และยัง มีบริก ารสงตอเพื่อใหผูสูง อายุไปรับ การรัก ษา
ตอเนื่องยั ง สถานพยาบาลอื่ น ในกรณี จํา เป น โดยผู สู ง อายุ ส ามารถใช บ ริ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพดั ง กล า วได ที่
สถานพยาบาลของรัฐบาลทุกแหงทั่วประเทศ ตั้งแตระดับตําบล อําเภอ และระดับจังหวัด
นอกจากนี้ ดวยความตระหนัก ในเรื่องการอํานวยความสะดวกใหแกผูสูงอายุในการไดรับบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขไดจัดใหมีบริการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ รวมทั้งสิทธิประโยชนในการเขารับ
บริการสุขภาพที่มีความหลากหลายและครอบคลุม ดังนี้
2.1.1 การดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่บาน
กระทรวงสาธารณสุข ไดดําเนินการจัดบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุที่เนนการใหบริการทีส่ ะดวกถึง
บานที่ผานระบบเครือขายสุขภาพทุกระดับ โดยมีทีมสหวิชาชีพ (Multidisciplinary) จากโรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลจังหวัด ทําหนาที่ใหการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ โดยบริการที่จัดขึ้นเปนบริการเยี่ยมบาน และบริการ
ตรวจสุขภาพที่บาน (Home Health Care) ซึ่งจะใหความสําคัญแกกลุมผูสูงอายุในชุมชนที่จําหนายออกจาก
โรงพยาบาลและจําเปนตองไดรับการดูแลรักษาอยางตอเนื่องที่บาน ไดแก ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวเรื ้อรัง
หรือมีภาวะความพิการและทุพพลภาพ ผูสูงอายุที่นอนติดเตียงไมสามารถชวยเหลือตนเองได ซึ่งจําเปนตอง
ไดรับการดูแลและเฝาระวังอยางใกลชิด ซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลักของการบริการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่บาน
ทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลจะประกอบไปดวยแพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัด นักจิตวิทยา
นัก สัง คมสงเคราะห และนัก สุขศึกษา โดยทีมสหวิชาชีพนี้จะลงพื้นที่เ พื่อใหก ารเยี่ยมเยียนผูสูง อายุ และ
ใหบริการดูแลและรักษาพยาบาล รวมทั้งติดตามผลตอเนื่องที่บานอยางสม่ําเสมอ
2.1.2 การจัดใหมีชองทางพิเศษ (Fast Lane) สําหรับผูสูงอายุในการเขารับบริการทาง
การแพทยของแผนกผูปวยนอก ณ สถานพยาบาล
สถานพยาบาลของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ไดจัดใหมีชองทางพิเศษสําหรับผูสูงอายุหรือการใหสิทธิพิเศษ
แกผูสูงอายุในการเขารับการตรวจวินิจฉัยโรคที่แยกออกจากชองทางปกติของผูรับบริการโดยทั่วไป ทั้งนี้เพื่อ
อํานวยความสะดวกและทําใหผูสูงอายุไดรับบริการดานสุขภาพทีส่ ะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยไมตองเสียเวลารอนาน
ในการรับบริการที่สถานพยาบาล
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2.1.3 การจัดใหมีคลินิกผูสูงอายุเปนการเฉพาะเพื่อใหบริการสุขภาพอยางเปนองครวม
สถานพยาบาลของรัฐทั้งในระดับโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน ไดมี
การจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุเปนการเฉพาะ โดยบริการที่จัดขึ้นเปนการใหบริการสุ ขภาพผูสูงอายุอยางเปนองค
รวมทั้งทางดานสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และตามสภาพความจําเปนและปญหาของผูสูงอายุแตละราย
2.1.4 โครงการฟนเทียมสําหรับผูสูงอายุ
เปนการรณรงคเพื่อสง เสริม และฟนฟูสุขภาพชองปากและฟนใหแกผูสูงอายุภายใตหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ โดยไมคิดคาใชจาย เพื่อใหผูสูงอายุมีฟนสําหรับการเคี้ยวอาหารไดอยางเหมาะสม โดยได
ดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2548 โดยในแตละป กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการใสฟนเทียมใหแกผูสูงอายุทั่ว
ประเทศจํานวนประมาณ 35,000 ราย
2.1.5 การคัดกรองภาวะสมองเสื่อม (Dementia) ในผูสูงอายุ
ภายใตนโยบายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข โดยสถานพยาบาลของรัฐ ทุก
ระดับทั่วประเทศ นอกจากไดใหบริการตรวจสุขภาพรางกายผูสูงอายุแลว ยังไดใหบริการตรวจคัดกรองภาวะ
สมองเสือ่ มใหแกผูสูงอายุดวย ขณะเดียวกัน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ไดมีการจัดการอบรมและจัดทํา
สื่อเผยแพร เพื่อใหความรูแกบุคลากรในสถานพยาบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของตลอดจนผูดูแลผูสูงอายุ และ
ยังไดจัดกิจกรรมเพื่อปองกันโรคสมองเสื่อมใหแกผูสูงอายุดวย
นอกจากนี้ ยังมีความรวมมือจากสถาบันการศึกษา อาทิ คณะแพทยศาสตร พยาบาลศาสตรจาก
มหาวิทยาลัยตางๆ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในการใหความ
สนับสนุนดานวิชาการและทรัพยากรในการรวมคนหาและคัดกรองผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม เพื่อนํา ไปสู
การปองกัน การใหการบําบัดรักษาตั้งแตแรกเริ่ม และการฟนฟูสมรรถภาพใหแกผูสูงอายุ
2.1.6 โครงการวัดสงเสริมสุขภาพ
โครงการวัดสงเสริมสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดเปาหมายให ทุกอําเภอทั้ง 878
อําเภอ ในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วทั้งประเทศ มีวัดที่ชวยทําหนาที่ในการสงเสริมสุขภาพใหแกผูสูงอายุในชุมชน
จํานวน 1 วัดตอ 1 อําเภอ วัตถุประสงคของโครงการนี้ เพื่อใหมีการผสมผสานความรูเรื่องการดูแลสุขภาพให
เขากับ กิจกรรมทางดานศาสนาของคนในชุมชน โดยวัดจะเปนสถานที่ในชุม ชนที่มีจํานวนผูสูง อายุมารวม
กิจกรรมทางศาสนาเปนจํานวนมากอยางสม่ําเสมออยูแลว ดังนั้นการสงเสริมใหความรูดานสุขภาพผานคําสอน
ทางศาสนาของพระสงฆ จึงเปนวิธีการที่สอดคลองและกลมกลืนกับวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนในชุมชนที่
เปนผูสูงอายุ
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2.1.7 โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการโดยชุมชนสําหรับ
ผูสูงอายุในประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุข โดยความรวมมือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย และองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) ไดริเริ่ม “โครงการพัฒนารูปแบบบริการ
สุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการโดยชุมชนสําหรับผูสูงอายุในประเทศไทย (The project on the
development of Community Based Integrated Health Care and Social Welfare Services
Model for Older Persons in Thailand : CTOP)” ใน 4 พื้นที่ตนแบบ โดยมีวัตถุป ระสงคเ พื่อจัดตั้ง
และพัฒ นาระบบการใหบริก ารดูแลสุขภาพและสวั สดิการสังคมสําหรับ ผูสูงอายุในชุมชน ภายใตห ลักการ
“เสริมสรางความรูและความเขาใจ” และ “การสรางแนวทางรวมกัน” ของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติ ควบคูไปกับเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการทํา
หนาที่ดูแลผูส ูงอายุ โครงการนี้มีระยะเวลาดําเนินการ 4 ป ระหวางป พ.ศ. 2551 – 2554 ซึ่งผลการประเมิน
เมื่อสิ้นสุดโครงการยืนยันวา การบูรณาการขอมูล แผน และโครงการรวมกันระหวางหนวยงานหลักกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดชวยเสริมความเขมแข็งใหแกโครงการนี้อยางมาก เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนความรู
ทัก ษะ และความเชี่ยวชาญ ผานกระบวนการดําเนินงานของโครงการที่มีการใหบ ริก ารดูแลสุขภาพ และ
สวัสดิการสังคมอยางครอบคลุม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีใหแกผูสูงอายุ ซึ่งตอมาใน ป
พ.ศ.2556 โครงการดังกลาวไดรับการพัฒนาตอเนื่อง เพื่อสรางรูปแบบการดูแลระยะยาวใหแกผูสูงอายุใน
ชุมชนที่อยูในภาวะพึ่งพิง (Project on long – term Care Service for the Frail Elderly) โดยมีระยะเวลา
ดําเนินการระหวางป พ.ศ. 2556 - 2560
2.2 ผูสูงอายุกับการติดเชื้อเอชไอวี (HIV/AIDS)
กระทรวงสาธารณสุข ไดรายงานวา ประมาณรอยละ 1 – 2 ของผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในแตละป
เปน ผูสูงอายุ หรือคิดเปนจํานวนประมาณ 100 – 200 ราย ทั้งนี้ สิทธิประโยชน ภายใตหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ผูติดเชื้อเอชไอวีสามารถเขารับยาตานไวรัส (Anti-Virus Drug) ไดที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแหงโดยไม
เสียคาใชจาย ซึ่งยาตานไวรัสสามารถชวยใหผูติดเชื้อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นและสามารถลดภาวะเสี่ยงในการเกิด
โรคตางๆได ทําใหผูติดเชื้อมีโอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาวมากขึ้น และสําหรับผูติดเชื้อที่มีฐานะยากจนสามารถไป
จดทะเบียนเพื่อขอรับ “เงินสงเคราะหผูติดเชื้อเอดส” ไดทอี่ งคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาอยู โดย
จายเงินสงเคราะหเปนรายเดือน เดือนละ 500 บาท และจายตอเนื่องจนกวาผูปวยจะเสียชีวิต
นอกจากนี้ ผูสูงอายุที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส เชน ตองเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวที่ติดเชื้อ
หรือเลี้ยงดูหลานที่กําพราเนื่องจากบิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส สามารถขอรับความชวยเหลือทั้งในดาน
การเงินและการใหคําปรึกษาแนะนําไดจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกระทรวงการพัฒ นาสัง คมและ
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ความมั่นคงของมนุษย โดยจะมีการใหเงินชวยเหลือ หรือใหทุนการศึกษาสําหรับเด็กกําพราหรือเด็กที่บิดา
มารดาติดเชื้อเอชไอวี
ขณะเดีย วกัน ผู ส ูง อายุที่ไ ดร ับ ผลกระทบจากโรคเอดส จ ะไดร ับ ความดูแ ล ชว ยเหลือ จาก
อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บานที่ผานการฝกอบรมโดยจะมาเยี่ยมเยียนใหกําลังใจ และประสานงานเพื่อให
ความชวยเหลือในกรณีที่ผูสูงอายุประสบปญหาและจําเปนจะตองไดรับความชวยเหลือเพิ่มเติม
2.3 การฝกอบรมผูให บริ การดูแ ลและบุคลากรวิชาชีพดานการดูแลสุขภาพ
การฝกอบรมการดูแลผูสูงอายุ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน สภากาชาดไทย และสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ ไดดําเนินการจัดฝกอบรมความรู
เพื่อพัฒนาทักษะในการดูแลผูสูงอายุ โดยจัดขึ้นเปนประจําทุกป ซึ่งกลุมเปาหมายของการฝกอบรม มี 2 กลุม ดังนี้
- การฝกอบรมบุคลากรดา นสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักทําหนาที่ฝกอบรมความรู ทักษะ และประสบการณในการ
ใหบริการดูแลผูสูงอายุ แกแพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย รวมถึงการฝก อบรมการใหรัก ษา
ทางการแพทย การสงเสริมสุขภาพ การปองกันปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพรวมทั้งการฟนฟูสมรรถภาพ ซึ่งเปนการ
สงเสริมความรู พัฒนาทักษะและความชํานาญใหแกผูเขารับการฝกอบรมในการทําหนาที่ใหการดูแลผูสูงอายุ
โดยผูเขารับการฝกอบรมจะเปนผูปฏิบัติงานจากสถานพยาบาลทั่วประเทศ เชน โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาล
ประจําจังหวัด โรงพยาบาลประจําชุมชน และศูนยสงเสริมสุขภาพ ระยะเวลาในการฝกอบรมจะขึ้นกับเนื้อหา
และความจําเปนในการดูแลผูสูง อายุเ ปนการเฉพาะ เชน การรักษาโรคเฉพาะทาง การฟนฟูสุขภาพใหแก
ผูสูงอายุ เปนตน
นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตรจ ากมหาวิท ยาลัยตางๆ มีก ารใหทุนการศึก ษาและทุนฝก อบรม
ประจําปแกแพทยในสาขาเฉพาะดานเวชศาสตรผูสูงอายุ (Geriatrics) เพื่อใหไปศึกษาหรือฝกอบรมความรู
เพิ่มเติมในตางประเทศ และกลับมาปฏิบัติงานดานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุในประเทศไทย
- การฝกอบรมผูใหการดูแลผูสูงอายุ
เปนการฝกอบรมความรูและทักษะการดูแลผูสูงอายุเบื้องตนใหแกบุคคลทั่วไป หรือบุคคลที่จะทํา
หนาที่เปนผูใหการดูแลผูสูง อายุในอนาคต หรือผูที่ทําหนาที่ใหการดูแลผูสูงอายุ ในปจจุบัน เพื่อเสริมสราง
ความรูและทักษะการดูแลผูสูงอายุทั้งที่ยังมีสุขภาพดี อยูในภาวะพึ่งพิง มีโรคเรื้อรัง หรืออยูในภาวะติดเตียง ผู
เขารับการอบรมสวนใหญ เปนสมาชิกในครอบครัวของผูสูงอายุ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจจะเปนผู
ให บ ริ ก ารดู แลผู สูง อายุ โดยคณะแพทยศาสตร ในสั ง กัด มหาวิ ท ยาลัย ของรัฐ และเอกชน และสถาบั น
อาชีวศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังไดรวมเปนสวนหนึ่งในการรวมผลิตผูใหบริการดูแลผูสูงอายุ ซึ่ง

46
ภายหลัง จากผูเ ขารับ การฝก อบรมไดผานการฝก อบรมแลวจะมีก ารจัดหางานใหทํา โดยมีคาตอบแทนที่
เหมาะสม
2.4 ผูสูงอายุกับความตองการดานสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต ไดจัดทําคูมือในการดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุเบื้องตน เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการดูแลผูสูงอายุ และจัดการฝกอบรมการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ โดยเปนการใหความรู
และทักษะพื้นฐานแกอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชน ซึ่งคูมือการฝกอบรมดังกลาวไดรับการออกแบบใหใช
เปนเครื่องมือพื้นฐานสําหรับอาสาสมัครในการคัดกรองและประเมินภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุเมื่อไปเยี่ยมเยียน
ผูสูงอายุที่บาน การคัดกรองเบื้องตนโดยเครื่องมือดังกลาวนี้ จะทําใหอาสาสมัครสามารถประเมิน สภาวะ
สุขภาพจิตเบื้องตนใหแกผูสูงอายุได ซึ่งอาสาสมัครเหลานี้สามารถทําหนาที่ประสานความชวยเหลือเพื่อใหการ
รักษาตั้งแตแรกเริ่มแกผูสูงอายุที่มีความเสี่ยงตอปญหาทางสุขภาพจิต เชน มีความวิตกกังวล ความวาเหว และ
ความซึมเศรา
ขณะเดียวกัน กรมสุขภาพจิต ยัง ใหก ารสนับ สนุนโรงพยาบาลชุม ชนในระดับอําเภอ เพื่อริเ ริ่ม
โครงการสงเสริมสุขภาพจิตใหแกผูสูงอายุ ซึ่งกิจกรรมภายใตโครงการจะประกอบดวย กิจกรรมการปองกัน
และการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุ อาทิ การบริหารสมองโดยการกระตุนการรับรูและความทรงจํา กิจกรรม
สงเสริมความมั่นใจในตนเอง การสนับสนุนและสงเสริมการมีสวนรวมของผูสูงอายุในกิจกรรมทางสังคม หรือ
กิจกรรมสันทนาการเพื่อลดความเสี่ยงตอโรคสมองเสื่อมและโรคซึมเศราในผูสูงอายุ
2.5 ผูสูงอายุกับความพิการ
ผูสูงอายุที่มีความพิการจะไดรับความคุมครองสิทธิตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยไปรับการจดทะเบียนเปนคนพิการไดที่สํานักงานสงเสริม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแหง ชาติในกรุงเทพมหานคร และที่สํานัก งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยป ระจํา
จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้การชวยเหลือที่จะไดรับตามสิทธิภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้จะครอบคลุม
การบริการดานสุขภาพโดยไมเสียคาใชจาย ไดแก การรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพ และการไดรับการ
สนับสนุนอุปกรณเครื่องชวยความพิการที่จําเปน
ผูสูงอายุที่มีความพิการ ยังไดรับเงินชวยเหลือเพิ่มเติมอีกจํานวน 600 บาททุกเดือน (เดิม 500 บาท
และให เ พิ่ ม เป น 600 บาทตั้ ง แต ป ง บประมาณ พ.ศ. 2557) หรื อ ที่ เ รี ย กว า “เบี้ ย ยั ง ชี พ คนพิ ก าร”
(นอกเหนือจากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) เพื่อใหผูสูงอายุที่พิการไดรับเงินชวยเหลือเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถดํารงชีวิต
ตอไปไดอยางมีคุณภาพมากขึ้น
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นอกจากนี้ กองทุนเพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยังมีบริการกูยืมเงินโดยไมคิด
ดอกเบี้ยใหแกผูสูงอายุที่มีความพิการที่มีความสามารถทํางานได เพื่อนําไปใชเปนทุนเพื่อการประกอบอาชีพ
โดยสามารถกูย ืมเงินไดไมเกินรายละ 40,000 บาท
ขณะเดียวกัน สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติไดรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จัดการฝกอบรมอาสาสมัครในชุมชน เพื่อใหการชวยเหลือดานสุขภาพและสังคมเบื้องตนแกคนใน
ชุมชนที่มีความพิการซึ่งรวมถึงผูสูงอายุที่มีความพิการ เชน การเยี่ยมบาน การสอดสอง เฝาระวัง และดูแลทาง
สังคม การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหความชวยเหลือหรือการสงตอใหเขารับการรักษาที่จําเปน
เพื่อใหผูสูงอายุที่มีความพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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3. การสรางสภาพแวดลอมที่เกือ้ หนุนและเหมาะสม
(Ensuring Enabling and Supportive Environments)
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3. การสรางสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม
3.1 การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ
ประเทศไทยตระหนักในความสําคัญ ของผูสูงอายุ และอัตราการเพิ่ม ของจํานวนผูสูง อายุอยาง
รวดเร็วในทศวรรษที่ผานมา จึงไดมีนโยบายสงเสริมและริเริ่มใหมีการจัดสภาพแวดล อมที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยสําหรับผู สูงอายุและคนทุกวัย ภายใตแนวคิด Universal Design (UD) ที่เปนสวนหนึ่งของการ
สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย Inclusive Society ที่มุงเนนการจัดใหมีผลิตภัณฑและสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพื่อใหสามารถนํามาใชงานกับคนทุกเพศ ทุกวัยในสังคมไดแก เด็ก สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ และคนพิการ
โดยไดมีการสรางกระแสผานสื่อทุกประเภทรวมทั้ง ขอความรวมมือใหทุกภาคสวนของสังคมทั้งในเขตเมือง
และชนบท โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐใหรวมกันตระหนักในการมีสวนรวมและการเปดโอกาสใหผูสูงอายุ
สามารถเขาถึง (Access) สถานที่สาธารณะไดอยางสะดวกและปลอดภัย ดวยการจัดใหมีทางลาด การติดตั้ง
ราวจับ หองน้ํา ลิฟท ที่นั่งพัก ปายบอกทิศทาง และจุดใชบริก ารที่มองเห็นได ชัดเจนในสถานที่ส าธารณะ
โดยเฉพาะสถานที่ที่มีผูสูงอายุไปใชบริการเปนประจํา อาทิ โรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุข สถานีขนสง
สนามบิน หางสรรพสินคาหรือศูนยการคา รวมทั้งสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เปนตน นอกจากนี้ไดมีการจัดทํา
ขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธเผยแพรความรูเรื่องสภาพแวดลอมและบานที่ปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ
ในรูปของเอกสาร สิ่งพิมพตางๆ รายการโทรทัศน เพื่อสรางความรู ความเขาใจแกคนทุกวัย ขณะเดียวกันใน
ระดับทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการสํารวจขอมูลที่พักอาศัยผูส ูงอายุ เพื่อใหความชวยเหลือดวย
การปรับปรุงซอมแซมใหมั่นคงแข็งแรงและเหมาะสมปลอดภัย โดยความรวมมือและความสนับสนุนจากสวน
ราชการ สถาบันการศึกษา รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชนในทองถิ่นนั้นๆ
3.2 ที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมในการดํารงชีวิต
- การริเริ่มชุมชนตนแบบที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ
เปนการสรางกระแสและรณรงคใหสาธารณชนตระหนักและสนใจในเรื่องของการจัดสภาพแวดลอม
และสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกผูสงู อายุ ซึ่งเปนการดําเนินงานรวมกันระหวางกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย และนักวิชาการจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยไดมีก ารฝกอบรมใหความรูเรื่อง การจัดสิ่ง อํานวยความ
สะดวกภายในที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ รวมทั้งอาคารและสถานที่สาธารณะ ซึ่งเปนสถานที่ที่มีการใชประโยชน
รวมกันของคนในชุมชน อาทิ สถานีอนามัย ศูนยอเนกประสงค วัด ตลาด ทีท่ ําการไปรษณีย สถานีตํารวจและ
ที่ทําการเทศบาล/องคก ารบริหารสวนตําบล เปนตน นอกจากนี้ ยังมีก ารจั ดพิมพคูมือฉบับเขาใจงาย เพื่ อ
เผยแพรใหความรูแกประชาชนทั่วไปและผูสูงอายุ ในเรื่องการออกแบบการกอสราง และการปรับปรุงอาคาร
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สถานที่ เชน การติดตั้งราวจับภายในบาน ทางลาด การติดตั้ง ไฟเพื่อใหแสงสวางที่เพียงพอ ตลอดจนการ
ดัดแปลงใชวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่นมาประยุกตใชในการออกแบบและติดตั้ง เพื่อลดคาใชจาย อาทิ การใชไมไผ
แทนราวจับสําหรับผูสูงอายุ ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีบริการซอมแซมที่อยูอาศัยใหแกผูสูง อายุ ซึ่ง ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยมีการสํารวจและจัดทําขอมูลเรื่องบานและที่อยูอาศัยที่ไมเหมาะสมและมีความเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุหรือไมปลอดภัยของผูสูงอายุ โดยไดมีการจัดลําดับความสําคัญเพื่อดําเนินการสนับสนุนงบประมาณ
สําหรับการซอมแซมหรือปรับปรุงแกไขบานใหแกผูสูงอายุเพื่อใหมีความปลอดภัยสําหรับการอยูอาศัย
- โครงการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน
โครงการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน ไดริเริ่มดําเนินการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยในป พ.ศ. 2546 ในลักษณะโครงการนํารองซึ่งมีวัตถุป ระสงคเพื่อใหความดูแลและใหความ
สนับสนุนแกผูสูงอายุในชุมชน โดยการฝกอบรมประชาชนในชุมชนใหทําหนาที่เปนอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่
บาน (Volunteer Caregivers) การฝกอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุจะใชเวลา 3 วันโดยจัดการฝกอบรมขึ้น
ภายในชุมชน เนื้อหาของการฝกอบรมเปนการใหความรูเบื้องตนทั้งทางดานทฤษฎี และการปฏิบัติในการทํา
หนาที่ดูแลผูสูงอายุ ภายหลังการฝกอบรม ผูที่ผานการอบรมซึ่งมีความประสงคจะเขารวมโครงการจะยื่นความ
จํานงเขารวมโครงการเพื่อทําหนาที่เปนอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุเหลานี้ จะถูกมอบหมายใหทําหนาที่เยี่ยมเยียนผูสูง อายุในชุมชนอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใหมีการพูดคุย และทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหกับผูสูงอายุ ขณะเดียวกันก็ใหทําหนาที่อื่นๆ อาทิ
- พูดคุยเปนเพื่อน เพื่อคลายเหงา และลดความวาเหว โดดเดียว โดยเฉพาะผูสูงอายุที่อยูตามลําพัง
- ดูแลเรื่องการรับประทานอาหารและการรับประทานยา
- ชวยเหลือเรื่องการอาบน้ําและการแตงตัว
- ทําความสะอาดบาน
- จัดและปรับสภาพแวดลอมภายในบาน
- ชวยดูแลสุขภาพและการออกกําลังกาย
- พาไปพบแพทย
- ประสานกับบุคลากรดานสุขภาพเพื่อใหมีการดูแลสุขภาพที่บาน
- เยี่ยมเยียนผูสูงอายุที่เจ็บปวยและตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
- พาไปรวมกิจกรรมในชุมชน
- ประสานงานใหความชวยเหลือกับเจาหนาที่ของรัฐในกรณีที่ผูสูงอายุจําเปนจะตองไดรับความ
ชวยเหลือ
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โครงการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บานนี้ ไมเพียงแตจะสงผลดีตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโดยตรง
ยังมีสวนสําคัญในการกระตุนใหสมาชิกครอบครัวและประชาชนในชุมชน ซึ่งเคยละเลยหรือไมไดใหการดูแลเอา
ใจใสผูสูงอายุเทาที่ควรไดมีโอกาสทบทวนและตระหนักในเรื่องของการเพิ่ม ความเอาใจใสดูแลที่เหมาะสม
รวมทั้งการปฏิบัติที่จําเปนตอสมาชิกผูสูงอายุทงั้ ในครอบครัวและในชุมชนของตนเองในขณะเดียวกัน โครงการ
อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บานยังมีบทบาทสําคัญในการชวยสงเสริมอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒ นธรรมการปฏิบ ัติในเรื่องของสัง คมสมานฉันท การใหความเคารพนับ ถือ กตัญ ู และการใหความ
ชวยเหลือ เกื้อกูล และอาทรตอผูสูงอายุ โครงการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บานนี้ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อป พ.ศ. 2550 ใหมีการขยายผลออกไปครอบคลุมพื้นที่ทุกตําบล ทั่วประเทศภายในป พ.ศ.
2556 โดยในป พ.ศ.2556 มีอาสาสมัครดูแลผูสูง อายุที่บานทั่วประเทศกวา 80,000 คน และไดมีก าร
เตรียมการที่จะถายโอนภารกิจอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับไปดําเนินการ
ตอไป
- ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน
ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ ไดมีการริเริ่มดําเนินการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ในลักษณะโครงการนํารองเมื่อป พ.ศ. 2550 ศูนยอเนกประสงคนี้จะทําหนาที่เปนศูนยรวม
กิจกรรมสําหรับคนทุกวัย รวมทั้งผูสูงอายุ โดยกิจกรรมที่จัดใหมีขึ้นนั้น ประกอบดวยกิจกรรม ดานสุขภาพ
สังคม ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาและการเรียนรู การฝกอาชีพและการเสริมรายได และนันทนาการ ฯลฯ โดย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดรับความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
หลายพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศ ในการรวมขยายผลการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคอยางตอเนื่อง
ในป พ.ศ. 2556 รัฐบาลไดมีนโยบายที่จะเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกผูสูงอายุที่กําลังมีจํานวน
เพิ่ม มากขึ้นอยางรวดเร็วดวยการสนับ สนุนใหมีการจัดตั้ง “ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผูส ูงอายุ” ใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งในเขตเมืองและในชนบท โดยไดใหการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
การจัดตั้ง ศูนยฯ รวมทั้ง งบประมาณในการดําเนินงานและการบริห ารจัดการศูนยฯ ควบคูไปกับ ใหก าร
สนับสนุนองคความรู และกําหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของ
ศูนยฯ เพื่อใหศูนยสามารถทําหนาที่ สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกผูสูงอายุ ทั้ง ในมิติสุขภาพกาย จิต สังคม
รวมทั้งการพัฒนาทัก ษะดานอาชีพและการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ตลอดจนการจัดใหมีกิจ กรรมดาน
นันทนาการและกิจกรรมดานศาสนประเพณี ซึ่งในกระบวนการดําเนินงาน และการบริการจัดการศูนยฯ จะ
มุงเนนการสรางกลไกบริห ารจัดการศูนยที่เ ปนความรวมมือระหวางองคกรเครือขายดานผูสูงอายุ แกนนํา
ผูสูงอายุในชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีหนวยงานระดับกระทรวงรวมใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคไดแก หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
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ของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมีสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ
ทั้งในกรุงเทพมหานคร และสาขาในทุกจังหวัด ชวยใหความสนับสนุน โดยมีเปาหมายที่จะจัดตั้งศูนยฯ ใหครบ
ในทุกพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 7,853 แหงทั่วประเทศ ภายในป พ.ศ. 2559
- ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ
ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ เปนภารกิจที่ดําเนินการโดยกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนการจัดบริการดานการสงเสริมและดูแล
ผูสูงอายุ ซึ่งปรับรูปแบบของการใหบริการแบบเดิมที่ดําเนินการแตเพียงการรับผูสูงอายุที่ดอยโอกาสเขามาให
การอุปการะดูแลในลักษณะของบานพักคนชรา (Home for the Elderly) โดยไดขยายบริการของศูนย
เพิ่มเติม ดังตอไปนี้
1. รวบรวมและจัดทําขอมูลสารสนเทศดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
2. จัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการดูแลผูสูงอายุ
3. สงเสริมการเรียนรูการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ
4. ใหการดูแลผูสูงอายุในรูปของสถาบัน
5. จัดบริการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุในชุมชน
6. ใหคําปรึกษาแนะนําดานผูสูงอายุ
ปจจุบันมีศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ จํานวน 12 แหง และมีสถานสงเคราะห
คนชราที่ถายโอนไปอยูใ นสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 13 แหง
3.3 การทอดทิ้ง การใชความรุนแรง และการแสวงหาประโยชนจากผูสูงอายุ
การใหความชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบกับปญหาทางสังคม
บริการใหความชวยเหลือหลากหลายรูปแบบแกผูสูงอายุที่ประสบกับปญหาทางสังคมมีรูปแบบของ
การใหความชวยเหลือทั้งแบบชั่วคราวและแบบระยะยาว เชน การใหเงินชวยเหลือ การใหที่พักอาศัยชั่วคราว
หรือบานพักฉุกเฉิน ใหอาหาร เครื่องนุงหม การรักษาทางการแพทย การดูแลและการฟนฟูสมรรถภาพ การให
ความชวยเหลือในกระบวนการทางกฎหมาย บริการใหคําปรึกษา รวมถึงการรับตัวเขาพักในบานพักคนชราใน
กรณีที่ผูสูงอายุไมมีครอบครัวหรือขาดคนดูแล โดยหนวยงานรับ ผิดชอบหลัก ในการใหบ ริการ และใหความ
ชวยเหลือผูสูง อายุที่ประสบปญ หา ไดแก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมกับ
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม
ในสวนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยนั้น ไดมีการออกประกาศกระทรวง
เรื่อง “กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริมและสนับสนุ นการจัดที่พักอาศัย
อาหาร และเครื่ อ งนุ ง หม ให ผู สูง อายุ ตามความจํ า เป นอย า งทั่ วถึ ง พ.ศ.2548” และเรื่อ ง “กํ า หนด
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หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริมและสนับสนุนการชวยเหลื อผูสูงอายุซึ่งไดรับ
อันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง และการ
ใหคําแนะนํา พ.ศ. 2548” ทั้งนี้เพื่อชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและประสบกับความ
ยากลําบาก ขณะเดียวกัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดจัดทํา คูมือการใหความ
ชวยเหลือผูสูงอายุที่ถูกกระทําความรุนแรง เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดใชเปนแนวทางในการใหการดูแล
และใหความชวยเหลือแกผูสูงอายุที่ถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย
สําหรับ ในสว นของกระทรวงยุ ติธ รรม โดยกรมคุ มครองสิท ธิแ ละเสรี ภาพ ได จัดตั้ ง “คลินิก
ยุติธรรม” ขึ้น ในทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศ โดยมีอาสาสมัครมาเขารวมทํางานใหคําปรึกษาดานการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ รวมทั้ง การประสานงานกับ สภาทนายความและหนวยงานอื่นๆที่เ กี่ยวของในการจัดหา
ทนายความใหแกผูสูงอายุที่ตองเขาสูกระบวนการทางกฎหมาย
3.4 การสงเสริมภาพลักษณของผูสูงอายุ
- การจัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติประจําป
ในป พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหวันที่ 13 เมษายน ของทุกป ซึ่งถือกันวาเปนวันปใหมของ
คนไทยใหเปนวันผูสูงอายุแหงชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดรับหนาที่ใหเปน
หนวยงานรับผิดชอบหลักเพื่อทําหนาที่ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั่วทั้ง
ประเทศในการจัดงานและกําหนดแนวคิด (Theme) ของการจัดงานในแตละป เพื่อรณรงคใหสาธารณชนมี
ความตระหนักถึงความสําคัญของผูสูงอายุ ดังนั้นในระหวางสัปดาหของวันที่ 13 เมษายน จะมีการจัดกิจกรรม
ตางๆ เพื่อรวมเฉลิมฉลองเนื่องในวันผูสูงอายุแหงชาติ โดยกิจกรรมหลัก ไดแก กิจ กรรมเสริมสรางคุณคา
ผูสูงอายุ กิจกรรมดานสุขภาพ อาทิ ตรวจสุขภาพเบื้องตน กีฬาและนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ นิทรรศการ
ภูมิปญญาผูสูงอายุ กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี อาทิ การรดน้ําขอพรผูสูงอายุ เพื่อแสดงถึง
ความเคารพความยกยองนับถือและการระลึกถึงคุณูปการของผูสูงอายุที่มีตอสังคมไทย นอกจากนี้ในแตละป
จะมีการสรรหา และคัดเลือก เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกยองบุคคลที่เปน “ผูสูงอายุแหงชาติ” อีกดวย
กิจกรรมที่จัดขึ้นในงานวันผูสูงอายุแหงชาติ นอกจากจะเปนการสรางกระแสสาธารณะและรณรงค
ใหผูสูงอายุและบุคคลทุก วัยมารวมกันทํากิจ กรรมในชุมชนและสังคมแลว กิจ กรรมเหลานี้จ ะยัง ชวยทําให
ผูสูงอายุเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความตระหนักในการดูแลสุขภาพทั้งกายและจิตของตนเอง เพื่อจะไดใช
ความรู ความสามารถ ภูมิปญญา และทักษะที่มี มารวมสรางประโยชนใหแกครอบครัวและชุมชนตอไป
- คลังปญญาผูสูงอายุ
เนื่ อ งในวโรกาสเฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถในป
พ.ศ. 2543 ซึ่ง ทรงมีพระราชดํารัส วา ประเทศไทยควรสง เสริม และใหก ารสนับ สนุนผูสูง อายุที่มีความรู
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ความสามารถที่ไดเกษียณอายุจากการทํางานในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองคกรภาคเอกชน ใหไดรับ
โอกาสในการนําความรู ความสามารถ และประสบการณมารวมสรางคุณประโยชนเพื่อพัฒนาประเทศโดยสวน
หนึ่งของผูสูงอายุเหลานี้ เปนผูที่ยังคงมีสุขภาพดีและปรารถนาที่จะใชความรูและประสบการณที่มีอยูมาเปน
สวนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ แนวคิดจากกระแสพระราชดํารัสดังกลาวไดเปนที่มาในการจัดตัง้
“วุฒิอาสาธนาคารสมอง” ขึ้น เพื่อใหเปนศูนยกลางประสานและเชื่อมโยงผูสูงอายุที่เกษียณอายุ โดยการ
จัดเก็บ พัฒนา และจัดการระบบขอมูลผูสูงอายุที่มีความรูความสามารถ และไดเกษียณอายุไปแลวเพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธแกหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปใชประโยชนเปนฐานขอมูลบุคคลในการติดตอขอ
คําแนะนําปรึกษาตามความเชี่ยวชาญ ความรู และความชํานาญในสาขาตางๆ โดยปจจุบันมีรายชื่อสมาชิกคลัง
ปญญาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ อาทิ การพัฒนาสังคม สวัสดิการชุมชน การเกษตร งานหัตถกรรม
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ศาสนา รวมทั้งงานนวัตกรรมที่ผูสูงอายุไดคิดคน จํานวนกวา 2,000 รายทั่ว
ประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทํา
หนาที่ เ ปนหนวยงานรับ ผิดชอบงานทะเบียนของวุฒิ อาสาธนาคารสมอง โดยรวบรวมและจัดทํา ขอมู ล
ประชาสัมพันธเผยแพรตอสาธารณะ ขณะเดียวกันไดสนับสนุนใหมีการจัดตั้งเครือขายวุฒิอาสาในระดับจังหวัด
ทั้ง 77 จังหวัด เพื่อทําหนาที่ในการสงเสริม และสนับสนุน รวมทั้งประสานการจัดทําขอมูลคลังปญญาผูสูงอายุ
ที่มีความรู ความสามารถในระดับจังหวัด โดยมีการประสานและเชื่อมโยงกับสวนกลาง
ขณะเดียวกั น ปลายป พ.ศ. 2547 สํานัก สง เสริม และพิทัก ษผูสูง อายุไดริเ ริ่มใหมีก ารดําเนินงาน
โครงการคลังปญญาผูสูงอายุในชุมชน โดยเปนการคนหาเพื่อรวบรวมและจัดทําทะเบียนผูสูงอายุในชุมชนที่มี
ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญดานภูมิปญญาทองถิ่นในสาขาตางๆ ใหเปนฐานขอมูลดานคลังปญญาของ
ผูสูงอายุในชุมชน และเพื่อสงเสริมใหมีการถายทอดภูมิปญญาของผูสูงอายุเหลานี้ใหมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม ซึ่งการดําเนินงานคลังปญญาผูสูงอายุในชุมชนไดรับความรวมมือ เปนอยางดีจากหลายภาค
สวน และมีการขยายผลตอไปในชุม ชนตางๆทั่วประเทศ ปจจุบันมีผูสูงอายุที่มีภูมิปญญาและไดรับการจด
ทะเบียนคลังปญญาผูสูงอายุในชุมชนเปนจํานวนมากกวา 20,000 ราย และในแตละปกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยไดมีการจัดตลาดนัดภูมิปญญาผูสูงอายุขึ้น เพื่อเสริมสรางบทบาทการถายทอด
ภูมิปญญาของผูสูงอายุ และเพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของผูสูงอายุที่เปนภูมิปญญาเหลานี้
- สิทธิประโยชนของผูสูงอายุในการใชบริการขนสงสาธารณะ
กระทรวงคมนาคม และรัฐวิสาหกิจดานการขนสงสาธารณะ ไดใหสิทธิประโยชนแกผูสูงอายุที่มีอายุ
60 ปขึ้นไป โดยใหไดรับสวนลดพิเ ศษในการเดินทาง เชน การเดินทางโดยเครื่องบินการบินไทยเที่ยวบิน
ภายในประเทศ จะไดรับสวนลดรอยละ 15 ของอัตราคาโดยสาร และมีที่นั่งพิเศษในตัวอาคารใหกับผูสูงอายุ
ขณะรอโดยสารเครื่องบิน ทั้งนี้โดยสารผูสูงอายุจะไดรับการดูแลเปนพิเศษในทุกเที่ยวบิน
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สําหรับการเดินทางทางบก การรถไฟแหงประเทศไทย รถโดยสารสาธารณะ รถไฟฟามหานคร และ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ไดใหสวนลดรอยละ 50 ของคาโดยสารสําหรับผูสูงอายุ นอกจากนี้
กรมเจาทา และการบริการขนสงทางน้ํา เชน บริการเรือขามฟาก และเรือโดยสาร ไดใหสิทธิพิเศษแกผูสูงอายุดวย
การยกเวนคาโดยสารใหแกผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุตองไปติดตอขอรับสิทธิพิเศษดังกลาว ณ กรมเจาทา ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวเปนความรวมมือของหนวยงานดานการขนสง สาธารณะที่ไดรวมใหสิทธิป ระโยชน แก
ผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ ป พ.ศ. 2546 โดยเปนการชวยลดภาระดานคาใชจายในการเดินทาง
ใหกับผูสูงอายุ
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4. การดําเนินงานและการติดตามผล
การดําเนินงานและการติดตามผล เปนสวนเพิ่มเติม ที่ประเทศไทยไดเสนอไวในรายงานฯ
นอกเหนือจาก 3 ประเด็นหลัก ตามที่กลาวมาแลว เพื่อเปนการบงชี้ใหเห็นถึงภาพรวมของการปฏิบัติงานดาน
ผูสูงอายุรวมทั้งระบบการติดตามผลของการดําเนินงาน ซึ่งเปนขอเสนอจากการประชุมระดับภูมิภาคของ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (Economic and Social Commission
for Asia and the Pacific : ESCAP) เรื่องผูสูงอายุ เมื่อป พ.ศ. 2542 (United Nations , 1999) ซึ่ง
ประกอบดวย
4.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564)
การติดตามประเมินผลเปนเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการวัดประสิทธิภาพ และความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามนโยบายและแผน รวมทั้งยังจะทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ซึ่งเปนขอจํากัดของการ
ดําเนินงาน การสรางระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูสูงอายุ แหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2545-2564) ในชวงระยะเวลา 5 ปแรกของแผนฯ คือ ระหวางป พ.ศ. 2545 – 2549 นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ
ดานผูสูงอายุจากวิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเปนผูดําเนินการประเมินผลในครั้งนั้น
โดยมีวิธีการศึกษาวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีพื้นที่และกลุมตัวอยางในการศึกษาครอบคลุมทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติทั่วประเทศ ใชระยะเวลาในการดําเนินการเปนเวลา 2 ป คือ ระหวางป พ.ศ. 2550
- 2551
ผลการประเมิ นพบว า ประเทศไทยมีจุ ดแข็ ง หรื อขอ ไดเ ปรียบในเชิง นโยบายผูสู ง อายุ
เนื่องจากมีแผนผูสูงอายุแหงชาติที่ใชเปนแผนแมบทที่กําหนดแนวทางการดําเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศ
อีก ทั้ง ยังมีพระราชบัญ ญัติผูสูง อายุ พ.ศ.2546 ที่ส ะทอนใหเห็นถึง เจตนารมณของรัฐบาลในการปกปอง
คุมครองผูสูงอายุ อยางไรก็ตาม ประเด็นในเรื่องการบูรณาการการทํางานดานผูสูงอายุ ยังคงตองพยายาม
ขับเคลื่อนการดําเนินงานรวมกับทุกภาคสวนตอไป นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยครั้งไดสงผลให
นโยบายผูสูงอายุขาดความตอเนื่องไมยั่งยืน ในขณะที่นักการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นยังไมใ ห
ความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส ูงอายุอยางจริงจัง และกลุมผูสูงอายุยังขาดพลังในการตอรอง
กับรัฐหรือองคกรที่เกี่ยวของในการดําเนินการสงเสริมและพิทักษสิทธิของตน การผลักดันใหเรื่องผูสูงอายุเปน
วาระแหงชาติ อาจเปนมาตรการหนึ่งที่สามารถเสริมความกาวหนา และความมีประสิท ธิภาพของงานดาน
ผูสูงอายุ
สําหรับ ประเด็น ขอ เสนอจากผลการศึก ษาในครั้ง นี้ ไดนํา เสนอประเด็น หลัก ที่ควรเนน ในการ
ดําเนินงานดานผูสูงอายุในระยะ 5 ปตอไป ไดแก การสรางหลักประกันดานเศรษฐกิจ การสงเสริมการออมและระบบ
บํานาญแหงชาติ การใหการศึกษาเรื่องผูสูงอายุทั้งในระบบและนอกระบบ การสงเสริมใหคนวัยทํางานเตรียมความ
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พรอมเพื่อวัยสูงอายุ และการปรับ ปรุงสิ่ง อํานวยความสะดวกในพื้นที่สาธารณะใหเ หมาะสมและปลอดภัย
สําหรับผูสูงอายุ
ผลของการประเมินผลแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 ในชวง 5 ปแรกของแผนฯ นี้ ไดนําไปสูการ
ปรับ แผนผูสูง อายุแหง ชาติ ครั้ง ที่ 1 ในป พ.ศ. 2552 ซึ่ง เปนการปรับ แผนเพียงเล็ก นอย โดยยัง คงไวซึ่ง
วิสัยทัศนของแผนฉบับเดิมคือ “ผูสูงอายุเปนหลักชัยของสังคม” รวมทั้งยังคง 5 ยุทธศาสตรของแผนฯ ไว
เชนเดิม เพียงแตปรับถอยคําและภาษาของแผน โดยใหความสําคัญในเรื่องของการเตรียมการสําหรับผูที่ จะ
กาวสูการเปนผูสูงอายุ เนื่องจากในระยะ 10 – 20 ปขางหนาประชากรที่อยูในวัยทํางานจํานวนมากขณะนี้จะ
กําลังเคลื่อนเขาสูการเปนผูสูงอายุในอนาคต
ตอมาในป พ.ศ. 2554 – 2555 ไดมีการติดตามประเมินผลแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2545-2564) ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานในชวงระยะเวลา 10 ป หรือ ครึ่งแผน โดยคณะที่ปรึกษา
เดิมจากวิทยาลัยประชากรศสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลการประเมินในภาพรวมไดสะทอนวา ประเทศ
ไทยยังคงตองเรงรัดการดําเนินงานเพื่อใหทันกับอัตราเรงของการเปลี่ยนเปนสังคมสูงวัยอยางเต็มรูปแบบใน
อนาคตอันใกล อีกทั้งผลการศึกษาไดระบุวาปจจัยที่ยังคงเปนขอจํากัดของการดําเนินงานคือ การขาดความ
ตอเนื่องของนโยบาย การดําเนินงานดานผูส ูงอายุยังคงขึ้นกับผูนําประเทศเปนสําคัญ นอกจากนี้การแปลงแผน
ผูสูง อายุแหง ชาติไปสูก ารปฏิบัติยัง มีก ารดําเนินการคอนขางนอยและขาดงบประมาณสนับ สนุน องคก ร
เครือขาย ชมรมผูสูงอายุยังขาดความเขมแข็งในการดําเนินงาน ขณะเดียวกันองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รวม
ทําหนาที่ดูแลคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทั่วประเทศยังมีขอจํากัดดานกําลัง คน และความรูดานผูสูง อายุ รวมถึง
ระเบียบการใชจายงบประมาณเพื่องานดานผูสูง อายุ สําหรับขอเสนอจากผลการประเมินไดเนนย้ําใหเรง
ดําเนินการสงเสริมใหประชากรวัยเด็ก และวัยแรงงานมีความรูเรื่องกระบวนการสูงวัย การอยูรวมกันของสังคม
หลายวัยโดยผานระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ รวมทั้งสื่อตาง ๆ การเรงรัดระบบหลักประกันรายได
และระบบการดูแลระยะยาวในวัยสูงอายุอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนการเสริมสรางขีดความสามารถของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และความเขมแข็งขององคกรเครือขายและชมรมผูส ูงอายุใหมีศักยภาพมากขึ้นใน
การดําเนินงานดานผูสูงอายุ
4.2 การจัดทํารายงานสถานการณผูสูงอายุไทย
มูล นิธิ ส ถาบั น วิจั ยและพั ฒ นาผู สูง อายุ ไทย เป น หน วยงานรับ ผิด ชอบในการจั ดทํ า “รายงาน
สถานการณผสู ูงอายุไทย” อยางตอเนื่องเปนประจําทุกปทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ โดยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนการจัดทําจากกองทุนผูสูงอายุ โดยรายงานดังกลาวมีเนื้อหาที่ประกอบไปดวย ขอมูล
สถานการณปจจุบันของผูสูง อายุ ขอคนพบจากการศึกษาวิจัย และการรายงานขอมูลตางๆที่เ กี่ยวของกับ
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ผูสูงอายุ ซึ่งไดแก สุขภาพ การศึกษาและการเรียนรู ภาวะเศรษฐกิจ รายไดและการทํางานของผูสูงอายุ การ
ดูแล การมีสวนรวมในสังคม ตลอดจนสถานการณเดนดานผูสงู อายุ และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
รายงานสถานการณผูสูงอายุไทยที่มีการจัดทําขึ้นในแตละปนั้น คณะกรรมการผูสูง อายุแหง ชาติ
จะนําเสนอตอ คณะรัฐมนตรี และใชเปนเอกสาร และขอมูล ประกอบการวิเ คราะห การตัดสินใจในระดับ
นโยบายดานผูสูงอายุ รวมทั้งมีการเผยแพรไปยังหนวยงาน และสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อการใชประโยชน
4.3 การสํารวจขอมูลระดับชาติดานผูสูงอายุ
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลระดับชาติดานผูสูงอายุทุกระยะ 5 ปอยางตอเนื่อง
โดยเปนการเก็บขอมูลผูสูงอายุทั่วประเทศดวยวิธีสุมตัวอยาง (ครั้งที่ 1 ปพ.ศ. 2540 ครั้งที่ 2 ปพ.ศ. 2545 ครั้งที่ 3
ปพ.ศ. 2550 ครั้งที่ 4 ปพ.ศ. 2554 , ครั้งที่ 5 ป พ.ศ. 2557) ทั้งนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติ โดยความรวมมือกับ
สวนราชการ และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของจะรวมกันพิจารณาความตองการใชขอมูลผูสูงอายุ โดยจะทําการ
สํารวจขอมูลผูสูงอายุใหสอดคลองกับความตองการใชขอมูลหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการนําขอมูลมาวิเคราะห
และพิจารณาใชประโยชนในการตัดสินใจเชิงนโยบายและแผนตอไป

ประเด็นทาทายในการดําเนินงานดานผูสูงอายุในระยะตอไป
จากการประมวล รวบรวมผลการดําเนินงานผูสูงอายุของประเทศไทยภายใตแผนปฏิบัติการ
ระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on Ageing :
MIPAA) มีประเด็นทาทายที่จําเปนจะตองไดรับความรวมมือและบูรณาการการดําเนินงานทั้งในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติ ดังนี้
1. การเตรียมการเพื่อจัดตั้งกองทุนการออมแหงชาติ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ไดทําการศึกษาเพื่อเตรียมการดําเนินการ
จัดตั้งกองทุนการออมแหงชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางหลักประกันดานรายไดใหแกประชาชนวัยทํางานที่
ไมมีหลักประกันตนใดๆ หรือเปนผูทํางานนอกระบบประกันสังคมเพื่อใหเกิดวินัยการออมแกประชาชนใน
ขณะที่อยูในวัยทํางาน ซึ่งการจัดตั้งกองทุนการออมแหงชาตินับเปนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุน
การออมแหงชาติ พ.ศ. 2554 โดยเปนการออมรวมกันระหวางประชาชนในวัยทํางานโดยมีรัฐบาลรวมจายเงิน
สมทบ กองทุนการออมแหงชาตินี้จะเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการสรางความมั่นคงดานรายไดใหแกลูกจาง เพื่อให
สามารถรองรับการดํารงชีพและการมีรายไดอยางตอเนื่องในวัยสูงอายุ
แมวาปจจุบันพระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. 2554 จะยังไมไดมีการประกาศใช แต
การผลั ก ดั น เพื่ อสร างหลั ก ประกัน ด านรายได แ กป ระชาชนทุก คนในวัย เกษี ยณ ยัง นั บ เปน ประเด็น ที่ มี
ความสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการผลักดันการดําเนินการตอไป
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2. การเตรียมการเพื่อการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
เนื่องจากประเทศไทยกําลังเผชิญหนากับสังคมผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย รวมกับกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดทําการศึกษาและ
พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในระยะยาว เพื่อเตรียมการใหทุกภาคสวนพรอมรับมือกับความตองการการดูแล
ระยะยาวของผูสูงอายุ ทั้งในเขตเมืองและชนบท โดยคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ไดใหความสําคัญเรื่อง
การเตรียมระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว เนื่องจากเปนประเด็นที่มีความจําเปนสําหรับผูสูงอายุ และมีปจ จัย
เกี่ยวของในการดําเนินการมาก คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อผลักดันและ
ขับเคลื่อนประเด็นการดูแลผูสูงอายุระยะยาว ใหทําหนาที่รับผิดชอบในการเตรียมการ ศึกษา พัฒนาและจัดทํา
โครงสรางระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับสังคมไทย ขณะเดียวกัน
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานระบบการดูแล
ระยะยาวสําหรั บผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2557 – 2561 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผูสูงอายุแหงชาติแลว ในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ไดมกี ารระดมความรูและความรวมมือระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของในการรวมกันผลักดันใหเกิดระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว โดยใหความสําคัญกับการ
จัดบริการในทุกระดับที่ครอบคลุมบริการทั้งทางดานสุขภาพและสังคมสําหรับผูส ูงอายุ
3. การสงเสริมการใชศักยภาพของผูสูงอายุ
ในระยะของการเปลี่ยนผานของการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มรูปแบบในชวงเวลาตอจากนี้ไป ไดสงผล
ใหสัดสวนของประชากรวัยแรงงานในประเทศไทยมีจํานวนลดลง ในขณะที่จํานวนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว ปญ หาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทยจึงเปนประเด็นทาทายที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได
ดังนั้น การสงเสริมการใชศักยภาพของผูสูงอายุโดยใหโอกาสผูสูงอายุไดทํางานตอหลังวัยเกษียณ จึงเปนกลวิธี
หนึ่งในทางปฏิบัติที่ส ามารถแกไขปญ หาการขาดแคลนแรงงานในอนาคตของประเทศไทยไดท างหนึ่ง ใน
ปจจุบัน เปนที่ยอมรับกันแลววาผูสูงอายุโดยเฉพาะในวัยสูงอายุตอนตนที่มีอายุระหวาง 60-70 ปนั้น ยังเปนผู
ที่มีสุขภาพแข็งแรงและชวยเหลือตนเองได ดังนัน้ การขยายโอกาสในการนําศักยภาพของผูสูงอายุกลุมนี้มาใช
เพื่อสรางประโยชนใหกับประเทศ จึงเปนเรื่องของการสราง “พฤฒิพลัง” (Active Ageing) เพื่อใหผูสูงอายุที่มี
ความรู ความสามารถ และยังมีสุขภาพแข็งแรงไดรวมเปนกําลังสําคัญในการทําคุณประโยชนใหแกสงั คม ทัง้ ในเรือ่ ง
ของงานอาสาสมัครสาธารณประโยชน การใหคําแนะนําปรึกษา การถายทอดภูมิปญญา และประสบการณ
ความเชี่ยวชาญที่มี หรือแมกระทั่งการทํางานอยางตอเนื่องหลังวัยเกษียณ ทั้งในรูปแบบการทํางานประจํา
การทํางานพิเศษและการทํางานไมเต็มเวลา (Part time)
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4. การเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินงานดานผูสูงอายุ
นโยบายการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนทุกกลุมวัยไดรับ
การดูแลอยางใกลชิดจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละพื้นที่ เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
หนวยงานที่ทํางานใกลชิดและเขาใจปญหาประชาชนเปนอยางดี ดังนั้น เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการดูแลดาน
คุณภาพชีวิตอยางครอบคลุมทุกดาน จึงจําเปนตองมีการเสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากรเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน โดยการสนับสนุนความรู การจัดการฝกอบรม การนิเทศงานหรือการศึกษาดูงาน เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับองคความรูดานตางๆที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ขณะเดียวกันจะเปนการชวยพัฒนาทักษะ
ความชํานาญ และประสบการณใหแกบุคลากรและผูปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถ
ปฏิบัติงานดานผูสูงอายุไดอยางมืออาชีพ
5. เรงรัดการจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกในที่สาธารณะสําหรับผูสูงอายุในการเขาถึงและใชบริการ
ไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย
สงเสริมและรณรงคความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคมใหรวมกันจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกใน
พื้ นที่ส าธารณะที่ เ อื้อประโยชนต อการเข าถึ ง และการรับ บริก ารของผูสูง อายุ โดยคํานึง ถึง ความสะดวก
เหมาะสม และปลอดภัย โดยมุงเนนการเผยแพรความรูดานการออกแบบที่คนทุกวัยสามารถใชประโยชน
รวมกัน (Universal Design : UD) ควบคูไปกับการสงเสริมความรู ความเขาใจ รวมทั้งการริเริ่มเรื่องบานและ
ที่พักอาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ โดยการจัดการอบรม การจัดทําสื่อความรูเพื่อเผยแพร
การจัดใหมีพื้นที่ชุมชนตนแบบที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ โดยมีการออกแบบและจัดใหมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่จําเปนสําหรับผูสูงอายุ รวมทั้งสรางแรงจูงใจเพื่อสงเสริมใหมกี ารขยายผลตอไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ

บทที่ 4
บทสรุป
สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานผู สู ง อายุ ภ ายใต แ ผนปฏิ บั ติ ก ารระหว า งประเทศมาดริ ด ว า ด ว ย
เรื่องผูสูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA)
องคการสหประชาชาติ (United Nations) ไดจัดการประชุมระดับโลกวาดวยเรื่องผูสูงอายุ (World
Assemble on Ageing : WAA) มาตั้งแตป พ.ศ. 2525 (ค.ศ.1982) โดยการประชุมระดับโลกครั้งแรกจัดขึ้น
ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และการประชุมครั้งที่ 2 ในป พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) จัดขึ้นที่กรุงมาดริด
ประเทศสเปน การประชุมทั้งสองครั้งมีผูแทนระดับสูงจากรัฐบาลไทยเขารวมการประชุม ดวย โดยผลจาก
การประชุมระดับโลกวาดวยผูสูงอายุในครั้งที่ 2 (World Assemble on Ageing : WAA Ⅱ) ที่ประชุมไดให
การรับรองแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ (The Madrid International Plan of
Action on Ageing : MIPAA) ที่ถือไดวาเปนกรอบพันธกรณีดานผูสูงอายุขององคการสหประชาชาติ ที่ประเทศ
ภาคีสมาชิกจะตองใหความรวมมือในการปฏิบัติและขับเคลื่อนใหมีค วามกาวหนา ซึ่งองคการสหประชาชาติ
ไดกําหนดเงื่อนไขของหวงเวลาในการติดตามผลที่เปนความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระหวาง
ประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA)
ทุกระยะ 5 ป
องค การสหประชาชาติ ได มีการติดตามความกาวหนาของการดํ าเนินงานด านผูสูงอายุครั้งแรกเมื่อป
พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) และครั้ง ที่ส องเมื่อป พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) โดยมี ก ลไกในระดับ ภูมิภาค ไดแก
คณะกรรมาธิก ารดานเศรษฐกิจและสังคมสําหรับ เอเชียและแปซิฟก (United Nations Economic and
Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP) ที่มีสํานักงานอยูในประเทศไทย ทําหนาที่เปน
หนวยงานในกํากับขององคการสหประชาชาติ ในการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานดานผูสูงอายุ
ของประเทศต า งๆ ในภูมิ ภ าคเอเชีย และแปซิ ฟ ก (ที่มี ป ระเทศไทยรวมอยู ดว ย) ตามหว งเวลาดั ง กล า ว
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ (The Madrid International
Plan of Action on Ageing : MIPAA) มีสาระสําคัญหลัก ไดแก
1. ผูสูงอายุกับการพัฒนา (Older Persons and Development)
2. สูงวัยอยางสุขภาพดีและมีสุขภาวะ (Advancing Health and well – being into Old Age)
3. สร างสภาพแวดล อ มที่ เ กื้ อ หนุน และเหมาะสม (Ensuring Enabling and Supportive
Environments)
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ประเทศไทยในฐานะประเทศภาคีสมาชิกองคการสหประชาชาติ ไดเขารวมการประชุม ระดับภูมิภาค
เพื่อนําเสนอรายงานภาพรวมที่เปนความกาวหนาของการดําเนินงานผูสูงอายุภายใตแผนปฏิบัติการระหวาง
ประเทศมาดริดวาดวยเรื่องผูสูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA)
ทั้งสองครั้ง และกลาวไดวา การดําเนินงานผูสูงอายุในประเทศไทยในหวงเวลาที่ผานมามีความสอดคลองและ
ตอบสนองตอกรอบพันธกรณีองคการสหประชาชาติ : แผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยผูสูงอายุ
(The Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA) อยางครอบคลุม ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ประเทศไทยไดใหความสําคัญและตระหนักในเรื่องของการสงเสริมคุณภาพชีวิตใหแกผูสูงอายุอยางเปนองครวม
รวมทั้ ง มี ความมุ ง มั่น ที่ จ ะพั ฒ นา และยกระดั บ คุ ณ ภาพของการดํ าเนิ น งานด า นผู สู ง อายุ อ ย างต อ เนื่ อ ง
ทั้งการดําเนินงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ และเปนไปในทิศทางตอบสนองตอแผนปฏิบัติการระหวาง
ประเทศมาดริดวาดวยผูสูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA) โดยมี
ผลความกาวหนาของการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
1. ผูสูงอายุและการพัฒนา (Older Persons and Development)
การมีพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 และแผนพัฒนาผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 –
2564 (ปรับปรุงแกไขป พ.ศ. 2552) นับเปนเงื่อนไขสําคัญที่ไดสรางความรวมมือเชิงบูร ณการจากภาคสวน
ตางๆ ให เ ข ามาร วมมื อกั น ในการจัด บริ ก ารดูแ ลและเอื้ อ ประโยชน ต อผู สูง อายุอ ยางเป นรู ป ธรรมและมี
ความจริงจังมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การขับเคลื่อนการดําเนินงานดานสิทธิประโยชนตางๆ ภายใตพระราชบัญญัติ
ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ไดจุดประกายและสรางกระแสนโยบายสาธารณะที่เ ปนความรวมมือ จากหนวยงาน
ที่เ กี่ยวของในการมามีบ ทบาทรวมดูแลและจัดใหมีบ ริการสาธารณะแกผูสูง อายุในบริบ ทที่ก วางขวางและ
หลากหลายมากยิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะการจัดบริการในมิติดานสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนบริก ารเพื่อ
ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตประจําวัน
2. สูงวัยอยางสุขภาพดีและมีความสุขภาวะ (Advancing Health and Well – being into Old Age)
ประเทศไทยมีความโดดเดนและความกาวหนาในเรื่องของความพยายามผลักดันนโยบายสาธารณะ
เรื่อง หลักประกันสุขภาพถวนหนา(Universal Health Care Coverage) ใหแกประชาชนทุกกลุมวัยที่รวมถึง
ผูสูงอายุ โดยคนทุกกลุมวัยสามารถเขารับบริการสุขภาพโดยไมเสียคาใชจายมาตั้งแตป พ.ศ. 2548 ผูสูงอายุ
เปนกลุม เปาหมายที่จ ะไดรับบริก ารสุขภาพที่ครอบคลุมตั้งแตก ารสง เสริมสุขภาพ (Health Promotion)
ที่มุง เนน การให ความรูเ พื่อสง เสริมให มีพฤติก รรมสุขภาพที่เ หมาะสม การออกกําลัง กายและการมีภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสมกับ สุขภาพและวัย การปองกัน โรค (Prevention) ที่มุง เนนการสง เสริม ใหมีความรู
ดานสุขศึกษาและการดูแลตนเอง (Self Care Education) การใหภูมิคุมกันดวยวัคซีนปองกันโรค อาทิ วัคซีน
ปองกัน ไขห วัดใหญ การดูแลสุขภาพตา , การดูแลสุขภาพของชองปาก ฯลฯ นอกจากนี้ยัง มีบ ริก ารดาน
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การรักษาพยาบาล (Treatment) ทั้งบริการการรักษาผูปวยนอก ผูปวยใน การใหบริการสุขภาพที่บาน (Home
Health Care) การเยี่ยมเยียนที่บานเพื่อติดตามภาวะสุขภาพผูสูงอายุ (Health visit) รวมไปจนถึงการฟนฟู
สมรรถภาพ (Rehabilitation) ที่เนนการใหความรูเพื่อการปฏิบัติ โดยจะชวยชะลอความเสื่อมและการฟนฟู
สุขภาพดวยวิธีกายภาพบําบัดเพื่อใหผูสูงอายุสามารถฟนคืนสูสภาวะของการชวยเหลือตัวเองได นอกจากนี้ยังมี
การสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุดวยการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนใหการสนับสนุนวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับ
ผูสูงอายุ อาทิ กายอุปกรณเพื่อชวยเรื่องการเคลื่อนไหว เชน ไมเทา , รถเข็น , ไมค้ํายัน ฯลฯ
3. สรา งสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม (Ensuring Enabling and Supportive
Environment)
การดําเนินงานที่ผานมานับตั้งแตพระราชบัญ ญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช ประเทศไทย
โดยความรวมมือของภาครัฐ และเอกชนเขามามีสวนรวมดําเนินงานดานผูสูงอายุมากขึ้นเปนลําดับ เห็นไดจาก
ความรวมมือในเรื่องของการเสริมสรางความรูเ พื่อใหทุก ภาคสวนของสัง คมในการรวมกันจัดใหมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุเพื่อใหโอกาสแกผูสูงอายุในการเขามามีสวนรวมกิจกรรมตางๆ ในสังคมมากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม แมวาการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางพื้นฐานในเรื่องการจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูสู ง อายุ จ ะยั ง ไม มีค วามเด นชั ด มากนั ก ในขณะนี้ แต ขอ มู ล เชิง ประจัก ษ ที่เ ห็น ไดม ากขึ้ นเปน ลํ าดั บ ก็ คื อ
ความรวมมือของภาคราชการที่เปนหนวยใหบริการสาธารณะและภาคธุรกิจบริการไดมีความพยายามที่จะริเริ่ม
ที่จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุในการเขาใชบริการไดอยางสะดวกสบายมากขึ้น อาทิ การจัดใหมี
หองน้ําแบบนั่งราบ มีการติดตัง้ ราวจับ มีการจัดทําทางลาดสําหรับรถเข็น ฯลฯ
ขณะเดียวกันภาคการศึก ษาจากสถาบันการศึก ษา อาทิ มหาวิท ยาลัยตางๆ รวมทั้งสื่อมวลชนได
ประสานความรวมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในการรวมขับเคลื่อนและสราง
กระแสความรูเรื่อง อารยสถาปตย (Universal Design : UD) ที่เปนการจัดสภาพแวดลอมที่เปนมิตรกับคน
ทุกวัย โดยไดรับความสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรี ในการรวมประชาสัมพันธความรูเรื่องอารยสถาปตย (UD) นี้
ผานสื่อตางๆ อยางกวางขวางมากขึ้น อาทิ โทรทัศน วิทยุ และสปอตโฆษณา ในขณะที่ภาคทองถิ่นโดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นก็ไดเขารวมขับเคลื่อนและรณรงคสรางกระแสการดูแลผูสูงอายุในชุมชนผานกลไกบุคคล
ที่มีอยูในชุมชน ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อผส.) โดยไดมีการสราง
ความรูความเขาใจเรื่อง การจัดสภาพแวดลอมของบานและสิ่ง แวดลอมที่เ หมาะสมและปลอดภัยสําหรับ
ผูสูงอายุใหอาสาสมัครเหลานี้ เพื่อใหรวมทําหนาที่เฝาระวังและสอดสองดูแลเพื่อใหผูสูงอายุมีความสะดวกและ
ความปลอดภัยในบานที่พักอาศัยภายในชุมชนของตนเอง
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4. การติดตามและการประเมินผล (Implementation and Follow up)
คณะอนุกรรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและแผนผูสูงอายุ และคณะอนุกรรมการติดตาม
สิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ภายใตคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติไดทําหนาที่ในการ
ติดตามความกาวหนาและประเมินผลการดําเนินงานผูสูงอายุอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดขอเท็จจริงและรับทราบถึง
ความกาวหนา ของผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะหนวยงานที่ตองรวม
ดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติผูสูง อายุ พ.ศ. 2546 และแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2545 –
2564 ) ซึ่งผลของการติดตามและการประเมินผล ทําใหทราบถึงความกาวหนาของการดําเนินงานผูสูงอายุใน
บริบทที่กวางขวางโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการสวัสดิการและบริการที่เปนสิทธิประโยชนตางๆ สําหรับ
ผูสูงอายุ ขณะเดียวกันจะทําใหทราบถึงขอจํากัด รวมทั้งปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ผลของการติดตาม
และการประเมินผลนี้ หนวยงานที่รับผิดชอบและหนวยงานที่เกี่ยวของจะใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
และการปรับปรุงนโยบายและแผนรวมถึงการพัฒนารูปแบบของกิจกรรมตางๆ เพื่อใหตอบสนองและสอดคลอง
กับขอเท็จจริงที่เปนปจจุบันของผูสูงอายุ
ขอเสนอแนะ
จากการรวบรวมและการประมวลผลภาพรวมของการดําเนินงานดานผูสูงอายุ พบวา ประเทศไทยไดมี
รูปธรรมของการดําเนินงานดานผูสูงอายุที่ มีความกาวหนาและมีความครอบคลุมมิติตางๆ อยางครอบคลุม
ทั้งทางดานสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ที่สอดคลองและตอบสนองตอแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริด
วาดวยเรื่องผูสูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA) ที่เปนกรอบ
พันธกรณีขององคการสหประชาชาติ ซึ่งประเทศภาคีสมาชิกจะตองรวมผลักดันและดําเนินการ
อยางไรก็ตามจากการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานผูสูง อายุทั้ง ในระดับมหภาค หรือ
ในระดับนโยบายและระดับจุลภาคหรือระดับปฏิบัติ รวมทั้งสถานการณการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของประชากร
สูง อายุไทยที่มีอัตราเรง ของการเพิ่ม จํานวนอยางตอเนื่องนั้น ยังคงพบวา มีป ระเด็นทาทายที่ หนวยงานที่
เกี่ยวของจําเปนจะตองเรงรัดการดําเนินการอยางตอเนื่อง ดังนี้
1) การเตรียมความพรอมประชากรทุกกลุมวัยใหเขาสูวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพ
การที่ประเทศไทยกําลังมีอัตราเรงในการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรสูงอายุอยางรวดเร็วในขณะนี้
จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรงระดมความรวมมือจากทุกภาคสวนในการสรางความรู ความเขาใจ “กระบวนการ
สูงวัย (Ageing Process)” และ “การอยูรวมในสังคมของคนหลายวัย (Society for all Age) เพื่อเปนการ
สรางความตระหนักใหประชากรทุกกลุมวัย โดยเฉพาะวัยทํางานไดมีการเตรียมความพรอมในระดับบุคคลเพื่อ
การเปลี่ยนผานเขาสูวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพ โดยการใหความรูผ านระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ และ
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สื่อ ประเภทตางๆ โดยเนนการใหความรูในเรื่อง การมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตั้ง แตเ ยาววัย (Life course
approach) เพื่อการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การเตรียมความพรอมดานการออมเพื่อสรางความมั่นคง
ทางรายไดในวัยเกษียณ ที่พักอาศัย และการดูแลระยะยาว ฯลฯ
2) การสรางความคุมครองดานรายไดหรือหลักประกันดานรายไดเพื่อวัยเกษียณสําหรับประชาชน
ทุกกลุมวัย
แมวาประเทศไทยจะมีก ารคุม ครองสิทธิผูสูง อายุดานรายไดดวยการจายเบี้ยยัง ชีพ เปนรายเดือน
ผูสูงอายุอยางถวนหนา (ยกเวนผูที่มีรายไดจากเงินบํานาญเปนรายเดือนจากรัฐ ) แตวงเงินเบี้ยยังชีพเปนราย
เดือนที่ผูสูงอายุไดรับ มีจํานวนคอนขางต่ําและไมสามารถรองรับ คาใชจายเพื่อการดํารงชีวิตประจําวันใหแก
ผูสูงอายุไดอยางพอเพียง ดังนั้นการสรางหลักประกันดานรายไดโดยหนวยงานภาครัฐโดยการสรางวินัยดาน
การออมเงินที่เปนการออมตั้งแตในขณะที่อยูในวัยทํางานดวยการจายเงินสะสมโดยมีการรวมจายเงินสมทบ
จากรัฐบาลจึงเปนทางเลือกที่มีความเหมาะสม เพื่อใหผูที่อยูในวัยทํางานมีหลักประกันดานรายไดเพื่อการใช
จายอยางเพียงพอใชในวัยเกษียณ
อยางไรก็ตามแมวาพระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีเจตนารมณที่จะสรางวินัย
การออมใหแกประชาชนวัยทํางานเพื่อใหมีรายไดอยางเพียงพอสําหรับการใชจายในวัยเกษียณ จะยังไมมีผล
บัง คับใช แตไดมีก ารขยายทางเลือกในระบบประกันสั ง คมของสํานัก งานประกันสัง คม กระทรวงแรงงาน
โดยการเพิ่มทางเลือกของการออมภายใตมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ พ.ศ.
2554เพื่อใหแรงงานนอกระบบหรือผูที่อยูในวัยทํางาน (อายุ 15 – 59 ป) ที่ยังไมมีระบบความคุมครองดาน
รายไดใดๆจากรัฐบาลสามารถสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนประกันสังคมได โดยสมาชิกตองรวมจายเงินสะสม
เปนรายเดือนและรัฐบาลรวมจายเงินสมทบเพื่อการไดรับเงินบําเหน็จหรือเงินบํานาญในวัยเกษียณ (เมื่ออายุ
60 ปขึ้นไป)
3) การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว
เพื่ อสรางระบบรองรับ จํานวนผูสูง อายุที่มี การเพิ่มจํานวนมากขึ้น และมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นดวย
ระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวจะตองมีการบูรณาการการดูแลผูสูงอายุทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม
โดยมีเปาหมายเพื่อใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิตในวัยปลายรวมกับสมาชิกครอบครัวและชุมชนไดยาวนานมาก
ที่สุด (Ageing in Place) โดยมีการศึกษา สังเคราะหและพัฒนาองคความรูควบคูไปกับการริเริ่มโครงการ
นํารองการดูแลระยะยาวในระดับพื้นที่ทั้งในเขตเมืองและชนบท โดยมีรัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินงาน
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4) เพิ่มบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแล และสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน
ชุมชนของตนเองใหมากยิ่งขึ้น
โดยสงเสริมและพัฒนาองคความรู ทักษะและประสบการณใหแกบุคลากร เจาหนาที่ผูป ฏิบัติงาน
ในองคการปกครองสวนทองถิ่น ดวยการจัดใหมีการฝกอบรม การดูศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ
การสนับสนุนสื่อความรู ขอมูล คูมือ ตลอดจนอุปกรณทจี่ ําเปนสําหรับการดําเนินงานผูสูงอายุ นอกจากนี้ ควรมี
การปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบตางๆ เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกการดําเนินงานผูสูงอายุในระดับ
ทองถิ่น
5) สงเสริมและสนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการใชชีวิตของคนทุกวัยในสังคม
เพื่อเปนการขยายโอกาสใหผูสูงอายุมีการเขารวมกิจกรรมสังคมไดมากขึ้น โดยการรณรงคเผยแพร
แนวคิดและความรูเรื่องอารยสถาปตย (Universal Design : UD) ซึ่งนอกจากจะเปนการจัดใหมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกและเหมาะสมใหแกคนทุกวัยแลว ยังเปนการเสริมสรางทัศนคติที่ดี ในการรวมเอื้ออาทรตอผูที่มี
สภาพทางสรีระที่ดอยกวาบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะผูสูงอายุ คนพิการ รวมทั้งเด็ก และหญิงมีครรภ โดยจัดใหมี
ทางลาด ราวจับ หองน้ําสําหรับ ผูสูง อายุในอาคารสถานที่ส าธารณะตางๆ อาทิ โรงพยาบาล ศูนยการคา
สถานที่ราชการ วัด ฯลฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสบายและกระตุนการเขารวมในกิจกรรมสังคม โดยจะเปน
การชวยสงเสริมสุขภาพกาย จิต และทําใหผูสูงอายุเกิดความตระหนักในความเอาใจใสดูแลของสังคมที่มีตอ
ผูสูงอายุ

บรรณานุกรม

69

บรรณานุกรม
กระทรวงแรงงาน. 2556. รายงานผลการดําเนินงานตามสิทธิผูสูงอายุภายใตพระราชบัญญัตผิ ูสงู อายุ พ.ศ.
2546.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงสาธารณสุข. 2554. แผนปฏิบัติการการ
ดูแลผูส ูงอายุระยะยาวพ.ศ. 2554 – 2556
กรมสุขภาพจิต. 2556. รายงานการดําเนินงานตามแผนผูสงู อายุแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 -2564) ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2552.
กรมอนามัย. 2556. รายงานผลการดําเนินโครงการฟนเทียมพระราชทาน พ.ศ.2556. สํานักทันต
สาธารณสุข.
กรมอนามัย. 2556. รายงานผลการดําเนินโครงการผูส ูงอายุภายใตแผนผูสงู อายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2545 – 2564). สํานักสงเสริมสุขภาพ.
ปฏิญญาผูส งู อายุ พ.ศ.2542
แผนผูส ูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 - 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัตผิ สู ูงอายุไทย พ.ศ.2546
โพสตทเู ดย. (2557,29 มกราคม)
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสงู อายุไทย. 2555. รายงานสถานการณผสู ูงอายุไทย พ.ศ. 2555. นนทบุรี :
โรงพิมพเอสเอสพลัสมีเดีย
วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ. 2550. รายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูส ูงอายุ
แหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 -2564. ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2545 – 2549). กรุงเทพมหานคร.
โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

70
วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ. 2555. รายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูส ูงอายุ
แหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 -2564. ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550 – 2554). กรุงเทพมหานคร.
โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สํานักสงเสริมและพิทักษผูสงู อายุ. 2556. รายงานประจําป พ.ศ. 2556
สํานักสงเสริมและพิทักษผูสงู อายุ. 2556. รายงานผลการติดตามการดําเนินงานสิทธิผูสงู อายุภายใต
พระราชบัญญัตผิ สู ูงอายุ พ.ศ.2546.
https:// dental.anamai.moph.go.th/elderly/
https://www.hai@helpageasia.org
https://www.Thaipvd.com
https://www.UDHR:tripadvisor.com
https://www.un.org/ageing/docs/vipaa
https://www.un.org/ageing/documents
https://www.undesadspd.org/Ageing/International Year of Older Persons 1999
https://www.unescap.org
UNESCAP. 2011. Asia-Pacific Preparation for MIPAA+10 Reviews. 22-24 November 2011.
Beijing.
UNESCAP. 2012. Report of the Asia - Pacific Intergovernmental Meeting on the Second
Review and Appraisal of the Madrid International Plan of Action on Ageing.10-12
September 2012. Bangkok.
United Nations. 1999. Shanghai Implementation Strategy : Regional Implementation
Strategy for the Madrid International Plan of Action on Ageing and the Macao
Plan of Action on Ageing for Asia and the Pacific.

71
United Nations. 2000. Guidelines on the Implementation of the Macao Plan of Action on
Ageing.
United Nations. 2000. The Madrid International Plan of Action on Ageing.

ภาคผนวก

73

ขอเสนอแนะเพื่อ การดํา เนิ นงานภายใต แ ผนปฏิ บัติ การระหว า งประเทศมาดริดว า ด วยเรื่อ งผู สูง อายุ
(The Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA)
A. ผูสูงอายุกับการพัฒนา (Older Persons and development)
Issue 1:
การมีสวนรวมในสังคมและการพัฒนา
Issue 2:

- สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง
การทํางานของผูส ูงอายุ
- โอกาสในการทํางานของผูสงู อายุ

Issue 3:

การพัฒนาชนบท การยายถิ่น และการขยายตัวของเมือง
- การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน การยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบท

Issue 4:

การศึกษา และการฝกอบรม
- โอกาสในการศึกษา อบรม ฝกอาชีพ

Issue 5:
Issue 6:
Issue 7:

Issue 8:

- การสงเสริมการใหความรู ความสามารถ และประสบการณของผูสูงอายุ
การเสริมสรางความสัมพันธระหวางวัย
ขจัดความยากจน
ความมั่นคงทางรายได การคุมครองทางสังคม ความมั่นคงทางสังคม และการปองกันความ
ยากจน
- การมีรายไดเพื่อการดํารงชีพ บํานาญ ประกันสังคม
สถานการณฉุกเฉิน
- การชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบภัยธรรมชาติ

B. สูงวัยอยางสุขภาพดีและมีสุขภาวะ (Advancing Health and Well-Being into Old Age)
Issue 1:

การสงเสริมสุขภาพและสุขภาวะตลอดชีวิต
-นโยบายการสงเสริมคุณภาพผูสูงอายุ

Issue 2:
Issue 3:

การเขาถึงบริการดูแลสุขภาพอยางเทาเทียม ทั่วถึง
ผูสูงอายุและโรคเอดส
- ผลกระทบของโรคเอดสตอผูสูงอายุ และในฐานะผูดูแล
- การไดรับขอมูล ขาวสาร ความรู และบริการทางการแพทย
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Issue 4:
Issue 5:

การฝกอบรมผูดูแล และบุคลากรสาธารณสุข
การดูแลสุขภาพจิตผูส ูงอายุ

Issue 6:

- บริการปองกัน สงเสริม รักษา
ผูสงู อายุและความพิการ
- สงเสริมศักยภาพ และการมีสวนรวมของผูส ูงอายุที่มีภาวะความพิการ

C. สรางสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม (Ensuring Enabling and Supportive
Environments)
Issue 1:
บานพักอาศัย และสภาพแวดลอม
Issue 2:

- สงเสริมแนวคิดใหผสู ูงอายุอยูรวมในครอบครัวละชุมชน (Ageing in place)
การสนับสนุนผูทําหนาที่ดูแลผูสูงอายุ

Issue 3:

- บริการสนับสนุนผูทําหนาที่ดูแลผูสูงอายุ
ผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ละเมิดสิทธิ และถูกกระทําความรุนแรง

Issue 4:

- บริการใหความชวยเหลือ
สงเสริมภาพลักษณผูสูงอายุ
- สรางความตระหนักและเห็นคุณคาความสําคัญของผูสูงอายุตอสาธารณะ
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The Madrid International Plan of Action on Ageing: MIPAA
MIPAA priority direction
I: Older persons and development
Issues
Objectives
Objective 1: Recognition of
Issue 1: Active participation
the social, cultural, economic
in society and development
and political contribution of
older persons.
Objective 2: Participation of
older persons in decisionmaking processes at all levels.

Issue 2: Work and the
ageing labour force

Issue 3: Rural
development, migration
and urbanization

Issue 4: Access to knowledge,
education and training

Objective 1: Employment
opportunities for all older
persons who want to work.

Objective 1: Improvement of
living conditions and
infrastructure in rural areas.
Objective 2: Integration of
older migrants within their
communities.

Objective 1: Equality of
opportunity throughout life
with respect to continuing
education, training and
retraining as well as
vocational guidance and

Actions
Encourage the establishment
of OPAs or their equivalents
in rural and urban areas to
provide a strong voice and
create other opportunities for
older persons.
Empower older persons and
their organizations to
participate in policy
development processes and
decision-making at all levels.
Ensure older persons have
equal access to advocacy and
redress mechanisms.
Recognize and value the role
of older persons in the
informal sector. Remove
barriers to participation in the
labour market including the
promotion of flexible work
arrangements.
Facilitate partnerships,
including with the private
sector, which result in greater
employment and income
generation opportunities for
older persons.
Promote age-friendly
environments in both urban
and rural areas.
Take measures to support
older migrant workers
returning to their place of
origin.
Promote opportunities for
lifelong learning for older
persons and use of
appropriate teaching
techniques. Encourage
transfer of knowledge, skills
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placement services.
Objective 2: Full utilization of
the potential and expertise of
persons of all ages,
recognizing the benefits of
increased experience with age.
Issue 5: Intergenerational
solidarity

Issue 6: Income security,
social protection/social
security and poverty
prevention

Issue 7: Emergency situations

Objective 1: Strengthening of
solidarity through equity and
reciprocity between generations.

Objective 1: Reduction of
poverty among older persons.
Objective 2: Promotion of
programmers to enable all
workers to acquire basic
social protection/social
security, including where
applicable, pensions,
disability insurance and
health benefits.
Objective 3: Sufficient
minimum income for all
older persons, paying
particular attention to
socially and economically
disadvantaged groups.
Objective 1: Adequate and
appropriate access of older
persons to disaster risk
reduction measures and
management plans, including
food, shelter and medical
care and other services
before, during and after
natural disasters and other
humanitarian emergencies.
Objective 2: Enhanced
contributions of older persons
to the reestablishment and
reconstruction of communities
and the rebuilding of the social
fabric following emergencies.

and experiences of older
persons to younger
generations.
Promote access of older
persons to ICT, especially in
rural and remote areas.
Promote solidarity between
generations by encouraging
people of all ages to have an
understanding of ageing.
Encourage and facilitate
intergenerational interactions
for economic productive
activities at the local level.
Develop policies aimed at
ensuring all older persons
have adequate economic and
social protection, including
through contributory and
non-contributory pensions.
Develop specific policies for
women who are more likely
to engage in informal unpaid
work through their life
course. Address barriers to
portability of social security
schemes.

Ensure that the needs of older
persons are addressed in
disaster risk reduction and
management plans.
Ensure the voice of older
persons is heard in response
to disasters and in reducing
the impact of climate change.
Address the issue of social
isolation of internally
displaced older persons in
time of social conflict and
emergency situations.
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II: Advancing health and well-being into old age
Issues
Objectives
Objective
1: Reduction of the
Issue 1: Health promotion
cumulative effects of factors
and well-being throughout
that increase the risk of disease
life
and injury, and encourage
factors that promote good
health and independence.
Objective 2: Development of
policies to prevent ill-health
and promote quality of life
among older persons.
Objective 3: Access to food
and adequate nutrition and a
healthy environment for all
older persons.

Actions
Set and monitor targets to
improve the health status of
older persons and reduce
disability and morbidity.
Develop policies and models
for health promotion and
disease prevention in all
socio-economic settings for
the Asia-Pacific region.
Promote health education and
training with a view to
effecting behavioral change
in healthy lifestyle and
management of lifestyle
related diseases/chronic
conditions.
Ensure older persons have
access to information and
access to services on sexual
health.

Issue 2: Universal and equal
access to quality, age
appropriate and gender
sensitive health-care
services

Objective 1: Elimination of
social and economic
inequalities based on age,
gender or any other ground,
including linguistic barriers,
to ensure that older persons
have universal and equal
access to health care.
Objective 2: Development
and strengthening of primary
healthcare services to meet
the needs of older persons
and promote their inclusion in

Develop policies from a
gender perspective that
consider the different
situation of older men and
women, and pay special
attention to the needs of older
women, including lifestyle,
finance and health, in view of
the higher proportion of
women among the “oldest
old” (aged 80 and above).
Develop strategies to provide
a comprehensive continuum
of care to promote ageing in
place -ranging from health
maintenance, acute care,
chronic disease management,
long term care to end of life
care.
Promote affordable dental
and eye care services.
Develop people-centered
models for primary care in all
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the process.
Objective 3: Development of
a continuum of quality and
appropriate health care to
meet the needs of older
persons.
Objective 4: Involvement of
older persons in the
development and
strengthening of primary and
longterm care services.

Issue 3: Older persons and
HIV

Issue 4: Training of care
providers, health
professionals and social
service providers

Issue 5: Mental health
needs of older persons

Objective 1: Reduce the
impact of the HIV epidemic
on older persons, for those
who are infected, at greater
risk of infection, and
caregivers for infected or
surviving family members.
Objective 2: Provision of
adequate information,
training in care giving skills,
treatment, medical care and
social support to older
persons living with HIV and
their caregivers.
Objective 3: Support the
contribution of older persons
to development in their role
as caregivers for children
with chronic diseases,
including HIV, and as
surrogate parents.
Objective 1: Provision of
improved information and
training for care providers,
health professionals and
social service providers at all
levels on the needs of older
persons.
Objective 1: Development of
comprehensive mental health,

socioeconomic settings for
the Asia- Pacific region.
Promote coordination and
integration within health
services as well as with social
services.
Provision of comprehensive
and accessible rehabilitation
services. Ensure access to
quality, appropriate and
affordable end of life care.
Ensure older persons have
access to responsive physical
and mental health services,
particularly in remote and
rural areas.
Ensure that health promotion
messages include older
persons living with and
affected by HIV.
Ensure that the continuum of
health and social care services
addresses the needs of older
persons living with and
affected by HIV.
Strengthen the support for
older persons affected by
HIV.

Ensure coordinated and
comprehensive training
frameworks to support all
stakeholders to ensure
understanding of the needs of
older persons.

Ensure provision of a
continuum of services with a
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including dementia, care
services ranging from
prevention to early intervention,
the provision of treatment
services and the management of
mental health problems in older
persons.
Objective 2: Support to
caregivers of older persons
with mental health problems
and dementia.

Issue 6: Older persons and
disabilities

Objective 1: Maintenance of
maximum functional
capacity throughout the life
course and promotion of the
full participation of older
persons with disabilities.

community orientation,
including early detection and
respite care for caregivers of
older persons with mental
health disorders, including
dementia and mood disorders.
Develop a strategy to
overcome discrimination and
stigma towards older persons
with mental health disorders
and their families.
Promote overall mental
wellbeing for older persons.
Ensure provision and
accessibility of a continuum
of services for older persons
with disabilities and their
caregivers with a community
orientation.
Develop a strategy to
overcome discrimination and
stigma towards older persons
with disabilities.
Provide acute and ongoing
rehabilitation services,
including environmental
modification and provision of
assistive technology to
optimize the ability of older
persons to live independently
and participate actively in the
community.
Provide support to caregivers
of older persons with
disabilities.
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III : Ensuring enabling and supportive environments
Issues
Objectives
Objective
1: Promotion of
Issue 1: Housing and the
“ageing in place” in the
living environment
community with due regard
to individual preferences and
affordable housing options
for older persons.

Actions
Coordinate multi-sectoral
efforts to support the
continued integration of older
persons with their families
and communities.
Encourage investment in
local infrastructure, such as
transportation, health,
sanitation, ICT, and security,
to foster active participation
of the elderly in local
communities and to support
multigenerational
communities.

Objective 2: Improvement in
housing and environmental
design to promote
independent living in
particular for those with
disabilities.

Link affordable housing with
social support services to
ensure the integration of
living arrangements, longterm care and opportunities
for social interaction.
Encourage age-friendly
communities and universal
design to ensure that public
buildings and outdoor spaces
are free of barriers to
mobility and access.
Assist older persons in
making their homes free of
barriers to mobility and
access.

Objective 3: Improved
availability of accessible and
affordable transportation for
older persons.

Promote the use of
technology and rehabilitation
services designed to support
independent living.
Improve the availability of
efficient public transportation
services in rural and urban
areas. Facilitate the growth of
both public and private
alternative forms of transport
in urban areas, such as
neighborhood-based
businesses and services.
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Issue 2: Care for older
persons and support for
caregivers

Encourage the training and
assessment of older drivers,
the design of safer roadways
and the development of new
kinds of vehicles that cater to
the needs of older persons
and persons with disabilities.
Take steps to provide
community based care and
support for family care.

Objective 1: Provision of a
continuum of care and
services for older persons,
bearing in mind the particular
needs of women.
Establish and apply standards
and mechanisms to ensure
quality care in formal and
informal settings.
Promote provision of
community based care and
support of family care, taking
into account equal
distribution of caring
responsibilities between
women and men, by
measures which reconcile
working and family life.
Objective 2: Support for
Support caregivers through
caregivers, including the
training, information,
caregiving role of older persons. psychological, economic,
social and legislative
mechanisms, including
opportunities for formal
accreditation.
Identify how to assist older
persons, in particular older
women, in caregiving and
address their specific social,
economic and psychological
needs.

Issue 3: Neglect, abuse and
violence

Objective 1: Elimination of
all
forms of neglect, abuse and
violence against older persons,
particularly older women.

Recognize care giving skills
of older persons through an
accreditation scheme towards
securing employment.
Encourage further research
into the causes, nature,
extent, seriousness and
consequences of all forms of
elder abuse and violence
against older women and
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men and widely disseminate
findings of research and
studies.
Sensitize and educate
society, using media and
other awareness campaigns
on the subject of elder abuse
and violence.
Enact and enforce legislation
by strengthening
implementation mechanisms
to eliminate elder abuse and
violence.

Objective 2: Creating and
strengthening services to
address elder abuse and
violence.

Eliminate harmful and
discriminatory traditional
practices involving older
persons, specifically widows,
including land ownership and
inheritance rights.
Establish early detection,
intervention and reconciliation
services for victims of elder
abuse and violence.
Take measures to ensure
reporting of elder abuse and
violence.

Issue 4: Images of ageing

Enhance cooperation
between Government and
civil society in addressing
elder abuse and violence.
Objective 1: Enhancement of
Encourage the mass media to
public recognition of the
highlight the contributions and
authority, wisdom, productivity resourcefulness of older
and other important
persons. Introduce/institute
contributions of older persons
awards that recognize and
and promotion of positive
honor older persons for their
views of older persons.
contributions.
Promote better images and
perceptions of older persons
including through the voices of
older persons themselves.
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คณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการผูสงู อายุแหงชาติ (กผส.)
๑. คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแผนผูสูงอายุ
ประกอบดวย
๑) ศาสตราจารยสุทธิชัย จิตะพันธกุล
ประธานอนุกรรมการ
๒) รองศาสตราจารยนภาพร ชโยวรรณ
รองประธานอนุกรรมการ
๓) ผูแทนสํานักงานสถิติแหงชาติ
อนุกรรมการ
๔) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
อนุกรรมการ
๕) ผูแทนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
อนุกรรมการ
๖) ผูแทนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
อนุกรรมการ
๗) ผูแทนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
อนุกรรมการ
๘) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
อนุกรรมการ
๙) ศาสตราจารยนิมิต เตชไกรชนะ
อนุกรรมการ
๑๐) รองศาสตราจารยวิพรรณ ประจวบเหมาะ
อนุกรรมการ
๑๑) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ
อนุกรรมการและเลขานุการ
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ
๑๒) ผูอํานวยการกลุมการพัฒนามาตรการ กลไก
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑) ศึก ษา รวบรวม วิเ คราะหข อ มูล และคน หาวิธีก ารเพื่อ เปน เครื่อ งมือ ในการติด ตาม
ประเมินผลการดําเนินการตามนโยบายและแผนผูสูงอายุ
๒) ดําเนินการติดตามประเมินผลตามนโยบายและแผนผูสูงอายุ
๓) ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอ มูล และคนหาวิธีการเพื่อเปนเครื่องมือในการประมวลและ
พัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุ
๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติมอบหมาย

84

๒. คณะอนุกรรมการติดตามสิทธิผูสูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
ประกอบดวย
๑) นายบรรลุ ศิริพานิช
ประธานอนุกรรมการ
๒) นายอภิชัย จันทรเสน
รองประธานอนุกรรมการ
๓) ผูแทนกระทรวงการคลัง
อนุกรรมการ
๔) ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
อนุกรรมการ
๕) ผูแทนกระทรวงคมนาคม
อนุกรรมการ
๖) ผูแทนกระทรวงมหาดไทย
อนุกรรมการ
๗) ผูแทนกระทรวงแรงงาน
อนุกรรมการ
๘) ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการ
๙) ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข
อนุกรรมการ
๑๐) ผูแทนกรุงเทพมหานคร
อนุกรรมการ
๑๑) นางสุวณี รักธรรม
อนุกรรมการ
๑๒) รองศาสตราจารยศศิพัฒน ยอดเพชร
อนุกรรมการ
๑๓) ศาสตาจารยสุทธิชัย จิตะพันธกุล
อนุกรรมการ
๑๔) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ
อนุกรรมการและเลขานุการ
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ เด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ
มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
๑) ศึ ก ษา รวบรวม วิเ คราะหข อ มูล ผลการดํ า เนิน งานใหเ ปน ไปตามสิท ธิผู ส ูง อายุ
ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
๒) ดําเนินการติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามสิทธิผูสูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ
พ.ศ. ๒๕๔๖
๓) พิจ ารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการผูสูงอายุแหง ชาติในแนวทาง การดําเนินการ
ใหเปนไปตามสิทธิผูสูงอายุ ในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติมอบหมาย

