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ค�าน�า
 นับตั้งแต่องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้จัดให้มีการจัดการประชุมสมัชชา
ระดับโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 (the 2nd world Assembly on Ageing) ณ กรุงมาดริด 
ประเทศสเปน ในปี พ.ศ. 2545 ผลจากการประชุมคราวนั้นได้ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ในเรื่องของผู ้สูงอายุที่เรียกว่า แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู ้สูงอายุ  
(The Madrid International Plan of Action on Ageing) ที่ได้ก�าหนดเป้าหมายหลักของ
การพัฒนาผู้สูงอายุใน 3 ประเด็นต่อไปนี้ คือ ผู้สูงอายุกับการพัฒนา (Older persons and 
development) สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ (Advancing health and well-being into 
old age) และการสร้างความมั่นใจว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม (Ensuring 
enabling and supportive environment) ซึง่เป็นพนัธกรณทีีป่ระเทศภาคอีงค์การสหประชาชาติ 
จะต้องร่วมยึดถือเป็นเป้าหมายการด�าเนนิงานผูส้งูอาย ุและร่วมก�าหนดทศิทางกลยทุธ์ของการพฒันา 
เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน

 ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้จัดท�ารายงาน 
ผลการด�าเนินงานผู ้สูงอายุภายใต้พันธกรณีสหประชาชาติดังกล่าว โดยเป็นการประมวล 
และน�าเสนอผลความก้าวหน้าการด�าเนินงานผู้สูงอายุระหว่าง พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2559 ที่เป็น 
ผลการด�าเนินงานหลักและงานที่มีความโดดเด่นในทิศทางที่สอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าหมาย 
ของการพัฒนาผู ้สูงอายุภายใต้แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู ้สูงอายุ  
(the Madrid International Plan of Action on Ageing) การจัดท�ารายงานฉบับนี้ได้รับ 
ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานผู้สูงอายุทั้งส่วนราชการ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีเป็นกลไกร่วมรับผิดชอบงานผู้สูงอาย ุ
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ภายใต้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

 กรมกิจการผู ้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป ็น 
ส่วนราชการหลักระดับประเทศที่มีหน้าที่ประสานและส่งเสริมการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ ทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ คาดหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะสามารถให้ข้อมูลภาพรวม 
ของการด�าเนนิงานผูส้งูอายไุทยภายใต้กรอบสหประชาชาตทิีเ่กดิจากความร่วมมอืของทกุภาคส่วน
ของสังคม รวมกับความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่ยังคงไม่หยุดยั้งการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนา 
ผู้สูงอายุไทยในทิศทางที่ตอบสนองต่อพันธกรณีองค์การสหประชาชาติ ท้ังนี้ เพ่ือเป้าหมายของ 

การยกระดับและดูแลคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุไทยในที่สุด

กรมกิจการผู้สูงอาย ุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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สารบัญ
           หน้า
บทสรุป

ส่วนที่ 1  ประชากรศาสตร์ผู้สูงอายุไทย (Demographic Transition)

 1. สถานการณ์ประชากรสูงอายุไทย

 2. อายุเฉลี่ยของผู้สูงอายุ

 3. การอยู่อาศัยกับครอบครัว

ส่วนที่ 2  การดำาเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทยตามแผนปฏิบัติการระหว่าง

 ประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ (The Madrid International Plan 

 of Action on Ageing : MIPAA)

 1. ผู้สูงอายุกับการพัฒนา

 1.1 แผนและนโยบายด้านผู้สูงอายุ

 1) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 1 : พ.ศ. 2525 - 2544

 2) ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย

   3) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 : พ.ศ. 2545 - 2564

   4) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

 1.2 การมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาของผู้สูงอายุ

 1.3 ผู้สูงอายุกับการท�างาน

 1.3.1 การส่งเสริมและขยายโอกาสการท�างานส�าหรับผู้สูงอายุ

 1.3.2 การขยายอายุการเกษียณราชการ

 1.4 การเข้าถึงความรู้ การศึกษา และการฝึกอบรม

 1.5 หลักประกันรายได ้การคุ้มครองทางสังคม/การประกันสังคม

   และการลดความยากจน

 1.5.1 เบี้ยยังชีพรายเดือนส�าหรับผู้สูงอายุทุกคน

 1.5.2 การประกันชราภาพ

 1.5.3 กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

 1.5.4 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 1.5.5 กองทุนการออมแห่งชาติ

 1.5.6 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีส�าหรับผู้สูงอายุ
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 1.5.7 กองทุนผู้สูงอายุ

 1.5.8 การให้เงินช่วยเหลือการจัดการศพผู้สูงอายุ

 1.6 ผู้สูงอายุกับภาวะฉุกเฉิน

 2. สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ

 2.1 การเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม

 2.1.1 การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
 2.1.2 การจัดให้มีช่องทางพิเศษ ส�าหรับผู้สูงอายุ

   ในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ของแผนกผู้ป่วยนอก

   ณ สถานพยาบาล

 2.1.3 การจัดให้มีคลินิกผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะเพื่อให้บริการสุขภาพ

   อย่างเป็นองค์รวม

 2.1.4 โครงการฟันเทียมพระราชทาน

 2.1.5 การคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

 2.1.6 โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ

 2.1.7 โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคม

   เชิงบูรณาการโดยชุมชนส�าหรับผู้สูงอายุ

 2.2 ผู้สูงอายุกับการติดเชื้อเอชไอวี (HIV/AIDs)

 2.3 การฝึกอบรมผู้ให้บริการดูแลและบุคลากรวิชาชีพเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

 2.4 ผู้สูงอายุกับความต้องการด้านสุขภาพจิต

 2.5 ผู้สูงอายุกับความพิการ

 3. การสร้างความมั่นใจในเรื่องสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม
 3.1 ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิต

 3.2 อาสาสมัครให้การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

 3.3 ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน

 3.4 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ

 3.5 การทอดทิ้ง การใช้ความรุนแรง และการแสวงหาประโยชน์จากผู้สูงอายุ

 3.6 ภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุ

 3.7 คลังปัญญาผู้สูงอายุ

 3.8 สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ
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 4. การดำาเนินงานและการติดตามผล
 4.1 การประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2

 4.2 การจัดท�า “รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย”

 4.3 การส�ารวจข้อมูลระดับชาติด้านผู้สูงอายุ

 ประเด็นท้าทายในการดำาเนินงานด้านผู้สูงอายุในระยะต่อไป
 1. การสร้างหลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ

 2. การส่งเสริมและขยายโอกาสในการท�างานของผู้สูงอายุ

 3. การสร้างและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

 4. การจัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัย
  ในที่สาธารณะส�าหรับผู้สูงอายุ
 5. การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ในการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ
บรรณานุกรม
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7

บทสรุป
ความก้าวหน้าการดำาเนินงานด้านผู้สูงอายุ

ภายใต้แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ

(The Madrid International Plan of Action on Ageing : MIPAA 2002)

 รายงานการคาดประมาณประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 โดยส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่าประชากรสูงอายุของประเทศไทย 

มีประมาณกว่า 10 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ    

65 ล้านคน ตัวเลขดังกล่าวบ่งช้ีให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ

มากว่าทศวรรษแล้ว (ในปี พ.ศ. 2548 ประชากรสูงอายุไทยมีประมาณ 6.7 ล้านคน หรือคิดเป็น            

ร้อยละ 10.5 ของประชากรทั้งหมด)

 คาดว่าต่อไปภายในปี พ.ศ. 2573 จ�านวนประชากรสูงอายุไทยจะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว

จากจ�านวนประชากรสูงอายุในปัจจุบัน คือ จะเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณ 17.7 ล้านคน หรือคิดเป็น                      

ร้อยละ 25 ของประชากร หรือประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด

 ส�าหรบัความกา้วหนา้ของการด�าเนนิงานด้านผู้สูงอายขุองประเทศไทย ภายใต้แผนปฏบิติัการ 

ระหว่างประเทศมาดริดว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ ในห้วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2559 มีดังนี้

 1. ผู้สูงอายุกับการพัฒนา (Older Persons and Development)

  • แผนและนโยบายด้านผู้สูงอายุ

  แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2552  

ซึง่เปน็แผนยทุธศาสตรร์ะดบัชาตท่ีิช้ีน�าทิศทางการพฒันาและการด�าเนนิงานดา้นผูส้งูอายอุยา่งเปน็

องค์รวม ทั้งในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ การส่งเสริม

และพัฒนาผู้สูงอายุ การคุ้มครองทางสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ การบริหารจัดการเพื่อพิจารณางาน 

ผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ และการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ

  และที่ส�าคัญคือ ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งให้ 

ความคุ้มครองและหลักประกันด้านสิทธิแก่ผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจน 

สทิธปิระโยชนด์า้นตา่ง ๆ  ในการเขา้ถงึและการได้รับบริการสาธารณะ โดยพระราชบญัญติัผู้สูงอาย ุ 

พ.ศ. 2546 ฉบับนี้ได้ก�าหนดให้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ” ขึ้น เป็นกลไก 

ระดับชาติด้านนโยบายผู้สูงอายุ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
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  • การคุ้มครองผู้สูงอายุและการประกันชราภาพ

  ประเทศไทยได้ให้เงินช่วยเหลือแบบขั้นบันไดตามระดับอายุแก่ผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่  

60 ปขีึน้ไปทกุคน (ยกเวน้ผูท้ีไ่ดร้บัเงนิบ�านาญจากรฐัเปน็ประจ�าอยูแ่ลว้) เปน็เงนิ 600 - 1,000 บาท 

ต่อเดือนต่อคน โดยในปี พ.ศ. 2555 เป็นการจ่ายเพ่ิมให้จากเดิมท่ีจ่ายให้เป็นเงิน 500 บาท 

ตอ่เดอืนเทา่กนัในทกุกลุม่อาย ุส�าหรบัผูท้ีอ่ยูใ่นวยัท�างาน มกีารสรา้งระบบประกันชราภาพ ภายใต ้

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2542 รวมทั้งมีการให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนทางภาษี

แก่ผู้สูงอายุและบุตรท่ีดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ 

แก่ผู้สูงอายุที่ยากจน รายละ 2,000 บาท

  นอกจากนี้ยังมีกองทุนผู้สูงอายุที่เป็นกองทุนของภาครัฐให้การสนับสนุนทุนกู้ยืม 

เพือ่การประกอบอาชพีแกผู่ส้งูอายเุปน็รายบคุคล และสนบัสนนุการด�าเนนิกจิกรรมของกลุ่มองคก์ร

เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ

  ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยไดจ้ดัต้ัง “กองทนุการออมแหง่ชาติ” (National Savings 

Fund) เพื่อขยายโอกาสด้านการออมแก่ประชาชนวัยท�างาน (อายุระหว่าง 15 - 59 ปี) ที่ยังไม่มี

หลักประกันรายได้เพื่อให้มีเงินบ�านาญเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยการจ่ายเงินสะสมของสมาชิก และมี

รัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบ โดยสมาชิกจะรับบ�านาญรายเดือนเมื่ออายุครบ 60 ปี และรับต่อเนื่อง

จนกระทั่งเสียชีวิต

 2. สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ (Advancing Health and Well-Being into 

Old Age)

 ประเทศไทยได้ด�าเนินนโยบาย “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” (National Health 

Care Coverage) แก่คนทุกกลุ่มวัยที่ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุด้วย เพ่ือให้ได้รับบริการสุขภาพ

ที่ครอบคลุมอย่างเป็นองค์รวมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีหน่วยบริการสุขภาพที่กระจายตัวอยู่ 

ทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับต�าบลและระดับจังหวัด โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก 

ในการจัดบริการด้านสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ โดยบริการด้านสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุนี้จะมุ่งเน้น 

การอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการเป็นส�าคัญ อาทิ การให้บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอาย ุ

ทีบ่า้น (Home Health Care) โดยทมีแพทยป์ระจำาครอบครัว (Family Care Team) ทีป่ระกอบ 

ไปด้วยสหวิชาชีพ (Multidisciplinary) คลินิกผู้สูงอายุ การให้บริการฟันเทียม การคัดกรอง

เพื่อป้องกันและการดูแลภาวะสมองเสื่อม การส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ และการส่งเสริม 

การรวมกลุ่มชมรมผูส้งูอายใุนระดบัตำาบลเพือ่ทำากจิกรรมดา้นสขุภาพและสงัคมรว่มกนั เปน็ตน้

SSSS.indd   8 6/24/16   3:15 PM



9

 3. การสร้างความมั่นใจในเร่ืองสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม (Ensuring 

enabling and Supportive Environments)

 ประเทศไทยได้ริเริ่มโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน (Volunteer Care givers 
Project) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และได้มีการขยายผลต่อไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศตาม 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและการช่วยเหลือเกื้อกูล  
จากอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเดียวกัน ท�าให้ผู้สูงอายุจะยังสามารถใช้ชีวิตในบั้นปลาย 
อยู่ร่วมในครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุข (Ageing in Place) โดยได้ขยายผลครอบคลุม
พื้นที่ทุกต�าบลทั่วประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา

 ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพสำาหรับผู้สูงอายุในชุมชน ในพื้นที่ระดับต�าบลในทุกอ�าเภอ โดยมีการบูรณาการภารกิจ 
กบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ไดร้บัความรว่มมอืและการสนบัสนนุเปน็อยา่งดจีากองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ควบคู่ไปกับความพยายามและความริเริ่ม 
ในการจดัใหม้คีวามปลอดภยัในบา้นและสภาพแวดล้อมในพ้ืนทีส่าธารณะภายในชมุชนทีเ่หมาะสม 
และปลอดภัยกับผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับความสนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการออกแบบเพื่อทุกคน 
(Universal Design : UD) จากนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา 
ในแต่ละภูมิภาค

 นอกจากนีย้งัมกีารคน้หา รวบรวม สง่เสริม และสนบัสนนุ “คลงัปญัญาผูส้งูอาย”ุ (Older 
Persons Brain Bank) ในระดับชุมชน เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา 
ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นความเชี่ยวชาญของผู้สูงอายุในสาขาต่าง ๆ และสร้างเครือข่าย 
ในการประสานงานด้านข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ 

 4. การดำาเนินงานและการติดตามผล (Implementation and Follow up)
 ประเทศไทยได้มีการติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ทุกระยะ 
5 ปี คือ ครั้งที่ 1 ได้มีการติดตามประเมินผลในปี พ.ศ. 2550 และครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2555  
โดยมคีณะทีป่รกึษาด�าเนนิการประเมนิผลจากวทิยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย  
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุในภาพรวมทั้งในระดับนโยบายและ 
ระดับปฏิบัติ รวมทั้งวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และประเด็นท้าทายท่ีควรจะได้มีการผลักดัน 
การด�าเนินงานต่อไป ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ในรอบที่ 3 
ได้ด�าเนินการในปี พ.ศ. 2559

 นอกจากนี้ ในแต่ละปีมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ได้มีการจัดท�า “รายงาน
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย” (Situation on the Thai Elderly) เพื่อน�าเสนอข้อมูลและ
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สถานการณ์ส�าคัญด้านผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน อาทิ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ สุขภาพ เศรษฐกิจ 

และสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

 นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2557 ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้ด�าเนินการส�ารวจข้อมูลระดับชาติ  

ดา้นผูส้งูอาย ุ(National Survey of the Elderly) เปน็รอบที ่5 โดยน�าเสนอขอ้มลูทีเ่ปน็ปจัจบุนั

จากการส�ารวจประชากรสูงอายุทั่วประเทศ และได้น�าเสนอข้อมูลทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และ

สังคมด้านต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนานโยบาย 

และด�าเนินงานต่อไป

ประเด็นท้าทายในการดำาเนินงานด้านผู้สูงอายุ

 ส�าหรับประเด็นเน้นหนักในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุในระยะต่อไป ได้แก่

 - การเตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นคงในวัยสูงอายุ ด้วยการส่งเสริมระบบการออม 

   แห่งชาติ เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในวัยทำางานและยังไม่มีหลักประกัน 

    ด้านรายได้ใด ๆ จากรัฐ เพื่อให้มีบำานาญเพื่อการใช้จ่ายในวัยสูงอายุ 

 - การระดมความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างระบบการดูแลระยะยาว 

  สำาหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนากำาลังคนเพื่อรองรับความต้องการการดูแล 

  ระยะยาวของผู้สูงอายุ

 - การส่งเสริมให้มีการใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอาย ุ

    ในการทำางานหลังวัยเกษียณ

 - การส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำาหรับผู้สูงอายุ

 - การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและการเสริมพลัง 

    องค์กรเครือข่ายในการดำาเนินงานด้านผู้สูงอายุ
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ประชากรศาสตร์ผู้สูงอายุ
(Demographic Transition)
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1. สถานการณ์ประชากรสูงอายุไทย

 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ จากการที่สัดส่วนของประชากรวัยสูงอาย ุ

ได้เพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ 10 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) เป็นต้นมา ในทศวรรษต่อมา 

จ�านวนผู้สูงอายุได้มีอัตราเร่งในการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)  

ประมาณวา่มจี�านวนผูส้งูอายใุนประเทศไทยมากกวา่ 10 ลา้นคน หรอืคดิเปน็ประมาณรอ้ยละ 15.3 

ของประชากรทัง้ประเทศทีม่อียูป่ระมาณ 65 ลา้นคน (สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม, มหาวทิยาลยั

มหิดล : 2557) ทั้งนี้ในระยะเวลาอีกไม่เกิน 20 ปีต่อจากนี้ไป หรือในปี พ.ศ. 2577 (ค.ศ. 2034) 

สัดส่วนของประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 29 หรือคิดเป็นผู้สูงอายุประมาณ  

1 ใน 3 คน ของประชากรทั้งประเทศ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญของโครงสร้างประชากร 

ในสังคมไทย กล่าวคือ จ�านวนประชากรสูงอายุจะมีจ�านวนมากกว่าประชากรวัยเด็กและ 

กา้วเขา้สูก่ารเป็นสงัคมผูส้งูอายโุดยสมบูรณ์ และคาดการณว์า่ประชากรวยัสงูอายทุีอ่ายถุงึ 80 ปขีึน้ไป  

จะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2583 (ค.ศ. 2040)

แผนภูมิที่ 1 อัตราร้อยละของประชากรอายุต�่ากว่า 15 ปี และ 60 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2553 - 2583

แหล่งข้อมูล : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2558, ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  นอกจากนี้ แนวโน้มการลดลงของประชากรวัยแรงงานที่จะเป็นก�าลังในฐานะ 
ผู้ผลิตและผู้ให้การดูแลเกื้อหนุนผู้สูงอายุก็ลดลงเป็นล�าดับเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วน
ศักยภาพเกื้อหนุนที่จ�านวนประชากรวัยแรงงาน (15 - 60 ปี) จากจ�านวนประมาณ 10 คน 
ต่อผู้สูงอายุ 1 คน ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) มาเหลือเพียงประมาณ 6 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คน 
ในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) และจะลดลงต่อไปอีกจนเหลือเพียงแค่ 2 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คน 
ในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030)

แหล่งข้อมูล : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2558, ส�านักงานคณะกรรมการ 
  พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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2. อายุเฉลี่ยของผู้สูงอายุ

 อายุเฉลี่ยของผู้สูงอายุไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)            

อายุเฉล่ียของผู้สูงอายุชายอยู่ท่ี 65.0 ปี และ 68.1 ปีในผู้สูงอายุหญิง ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 

(ค.ศ. 2014) อายเุฉลีย่ของผูส้งูอายชุายไดเ้พิม่ขึน้เปน็ 71.0 ป ีในขณะทีอ่ายเุฉล่ียของผู้สูงอายหุญงิ 

ได้เพิ่มขึ้นเป็น 77.5 ปี (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557) โดยม ี

การคาดการณ์ต่อไปอีกว่า ในทศวรรษถัดไปทั้งผู้สูงอายุชายและหญิงจะมีอายุคาดเฉลี่ยมากกว่า 

80 ปีขึ้นไป

3. การอยู่อาศัยกับครอบครัวของผู้สูงอายุ

 จากการเปลี่ยนแปลงขนาดของครอบครัวในปัจจุบัน ท�าให้ครอบครัวขยายที่มีคนหลายรุ่น 

อยู่รวมกันมีจ�านวนลดลง ในทางกลับกันครอบครัวเด่ียวท่ีมีเฉพาะคู่สมรสและบุตรอยู่รวมกันได้มีจ�านวน

เพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังการลดลงของอัตราเจริญพันธ์ุอย่างต่อเน่ืองในทศวรรษท่ีผ่านมาได้มีส่วนส�าคัญ 

ในการท�าใหผู้ส้งูอายมุแีนวโนม้ท่ีจะใชช้วีติอยูร่ว่มกบัครอบครวัหรอืบตุรนอ้ยลง ขอ้มลูจากการส�ารวจ

ผู้สูงอายุทั้งประเทศ โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2557  (ค.ศ. 2014) ระบุว่า ร้อยละ 

60.4 ของผู้สูงอายุใช้ชีวิตอยู่กับคู่สมรส ในขณะท่ีอัตราการใช้ชีวิตอยู่ตามล�าพังคนเดียวได้เพ่ิมข้ึน

จากร้อยละ 3.6 ในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) เป็นร้อยละ 8.7 ในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)  

ข้อเท็จจริงดังกล่าวนอกจากจะเป็นผลลัพธ์ทางตรงจากอัตราการเกิดท่ีลดลงอย่างต่อเนื่องแล้ว  

อัตราการโยกย้ายถ่ินของคนวัยหนุ่มสาวและคนวัยท�างานย่อมหมายถึงโอกาสท่ีผู้สูงอายุจะได้อยู่กับบุตร 

หรือการพึ่งพาบุตรในวัยสูงอายุย่อมจะน้อยลงตามไปด้วย

 อย่างไรก็ตาม จากการส�ารวจข้อมูลผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) พบว่า บุตร 

ยงัคงเปน็แหลง่รายไดส้�าคญัล�าดบัแรกในการสนบัสนนุชว่ยเหลือผู้สูงอาย ุแมว้า่สัดส่วนของผู้สูงอาย ุ

ทีย่งัคงท�างานหลงัวยัเกษยีณไดเ้พิม่มากขึน้อยา่งต่อเนือ่งจากร้อยละ 31.9 ในป ีพ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1984)  

เป็นร้อยละ 39.5 ในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)
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1. ผู้สูงอายุกับการพัฒนา

 1.1 แผนและนโยบายด้านผู้สูงอายุ

  1) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2525 - 2544

   แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2525 - 2544 นับเป็นแผนระดับชาติฉบับแรก 

ของประเทศไทยระยะ 20 ป ีทีจ่ดัท�าขึน้เพือ่ก�าหนดแนวทางส�าคญัและขอบเขตการพัฒนาผู้สูงอายไุทย 

ในประเด็นต่อไปนี้

  • สุขภาพอนามัย

  • การศึกษา

  • ความมั่นคงทางสังคมและรายได้

  • การมีส่วนร่วมทางสังคมและวัฒนธรรม

  • บริการสวัสดิการสังคม

   การมแีผนผูส้งูอายแุหง่ชาต ิฉบบัที ่1 ซึง่เปน็แผนระยะยาวนี ้เปน็การแสดงเจตนารมณ์

อย่างชัดเจนให้เห็นว่า ประเทศไทยได้เริ่มมีนโยบายและแผนระดับชาติส�าหรับผู้สูงอายุอย่างจริงจัง 

โดยมุ่งหวังให้แผนระดับชาตินี้ท�าหน้าที่เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาแนวทาง 

ในการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม

  2) ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย

   ปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) ประเทศไทยได้ประกาศ “ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย”  

ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปีผู้สูงอายุสากล นับเป็นการประกาศ

เจตนารมณ์ของรัฐบาลในความตระหนักและให้ความส�าคัญในเร่ืองของการส่งเสริม พัฒนา และ 

ใหโ้อกาสแกผู่ส้งูอายอุยา่งรอบดา้น โดยไดม้กีารประสานความรว่มมอืจากทกุภาคสว่น อาท ิหนว่ยงาน 

จากภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนองคก์รสาธารณประโยชนต์า่ง ๆ  เพือ่ใหก้ารด�าเนนิงาน 

ผู้สูงอายุมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ เนื้อหาส�าคัญที่ปรากฏใน “ปฏิญญา 

ผู้สูงอายุไทย” ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องการให้ความคุ้มครองแก่ผู้สูงอายุ  

อาทิ การดูแลสุขภาพอนามัย การด�ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีศักด์ิศรี การอยู่กับครอบครัว 

อย่างมีความสุข การได้รับการดูแลเอาใจใส่ การคุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้ง การได้รับโอกาส 

ในการศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมทางสังคม

  3) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 - 2564 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2552

   วัตถุประสงค์ของแผน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการด�ารงชีวิต

อยา่งมคีณุคา่ มศีกัดิศ์ร ีพึง่ตนเองได ้และมหีลกัประกนัทีม่ัน่คง ขณะเดียวกนัจะมุง่ส่งเสริมใหสั้งคมไทย 
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ตระหนักถึงผู้สูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม และเสริมสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุ 

ให้ร่วมเป็นพลังในการพัฒนาสังคม

  • ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 

   ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก

   (1) มาตรการหลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ

   (2) มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

   (3) มาตรการการปลุกจิตส�านึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักด์ิศรี 

    ของผู้สูงอายุ

  • ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ

   ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก

   (1) มาตรการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วยและดูแลตนเองเบื้องต้น

   (2) มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ

   (3) มาตรการส่งเสริมด้านการท�างานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ

   (4) มาตรการสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ

   (5) มาตรการส่งเสริม สนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุและ 

    สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ

   (6) มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 

    ที่เหมาะสม

  • ยุทธศาสตร์ด้านระบบการคุ้มครองทางสังคมสำาหรับผู้สูงอายุ

   ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก

   (1) การคุ้มครองด้านรายได้

   (2) หลักประกันด้านสุขภาพ

   (3) ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง

   (4) ระบบการบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน

  • ยทุธศาสตรด์า้นการบริหารจัดการเพือ่การพฒันางานดา้นผูส้งูอายอุยา่งบรูณาการ 

   ระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ

   ประกอบด้วย 2 มาตรการหลัก

   (1) การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ

   (2) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ
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  • ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ 

   และการติดตามประเมินผลการดำาเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ

   ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก

   (1) การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุส�าหรับการ 

    ก�าหนดนโยบาย และพัฒนาบริการหรือการด�าเนินการท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ

   (2) การด�าเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนผู้สูงอายุ 

    แห่งชาติ

   (3) การพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้ถูกต้องทันสมัย โดยมีระบบ 

    ฐานข้อมูลที่ง่ายต่อการเข้าถึงและการสืบค้น

 ประเทศไทยได้มีการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการด�าเนินงานภาพรวมของ 

แผนผูส้งูอายแุหง่ชาต ิฉบบัที ่2 ด�าเนนิการโดยวทิยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลทุกระยะ 5 ปีของแผน (รอบที่ 1 ในปี พ.ศ. 2550 และรอบที่ 2 ในปี  

พ.ศ. 2555) ซึ่งข้อค้นพบจากผลการประเมินผลได้น�ามาสู่การปรับปรุงเป้าหมายและตัวชี้วัด 

สัมฤทธิ์ผลของการด�าเนินงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันเป้าหมายและตัวชี้วัด

ของแผนให้บรรลุผล โดยในปี พ.ศ. 2560 จะเป็นรอบที่ 3 ของการติดตามประเมินผลแผน

 4) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

  นับเป็นความพยายามของประเทศไทยในการผลักดันให้มีหลักประกันด้านความ

คุ้มครองสิทธิแก่ผู้สูงอายุในรูปของ “กฎหมาย” ในปี พ.ศ. 2546 ด้วยการตราพระราชบัญญัติ 

ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยก�าหนดว่าบุคคลซึ่งมี 

อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย มีสิทธิได้รับการคุ้มครองสนับสนุนทั้งทางด้านสังคม 

สุขภาพ เศรษฐกิจ รวมท้ังการให้สิทธิประโยชน์ในการได้รับบริการสาธารณะและเข้าถึงสิ่งอ�านวย

ความสะดวกต่าง ๆ ดังนี้

  1. บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สะดวกและรวดเร็ว

  2. การศึกษา ศาสนา ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต

  3. การประกอบอาชีพและการฝึกอาชีพที่เหมาะสม

  4. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมและการรวมกลุ่ม 

   ในลักษณะเครือข่าย

  5. การอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ  

   และบริการสาธารณะอื่น ๆ

  6. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะ
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  7. การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ

  8. การช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกทอดท้ิง

  9. การให้ค�าปรึกษา แนะน�า ด�าเนินการในทางคดี หรือแก้ปัญหาครอบครัว

  10. การจัดที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ตามความจ�าเป็น

  11. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นรายเดือน

  12. การสงเคราะห์ค่าจัดการศพ

 ขณะเดียวกันพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้ก�าหนดให้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการ

ผู้สูงอายุแห่งชาติ มีสถานะเป็นกลไกระดับชาติด้านผู้สูงอายุ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยผู ้แทนจากส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชน

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา โดยกลไก 

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติมีหน้าที่หลักในการก�าหนดทิศทางนโยบาย และแนวปฏิบัติเพ่ือ 

การปกป้อง คุม้ครอง ส่งเสรมิ และสนับสนุนสถานภาพ บทบาท รวมทัง้กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัผูส้งูอายุ  

และการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ คณะกรรมการ 

ผู้สูงอายุแห่งชาตินี้ได้มีการประชุมอย่างสม�่าเสมอทุกระยะ 3 เดือน โดยวาระของการประชุม 

จะเป็นเรื่องที่จะส่งผลกระทบเชิงนโยบายต่อภาพรวมของการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ 

 1.2 การมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาของผู้สูงอายุ

  การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชมรมหรือสมาคมผู้สูงอายุ

  รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการรวมกลุ่มเพ่ือท�ากิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุ  

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กรุงเทพมหานคร สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กร

ภาคเอกชนทั้งในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ได้ร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม

ในรูปแบบของชมรมผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น 

โดยกลุ่มของตนเอง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการท�ากิจกรรมร่วมกัน ซ่ึงกิจกรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริม 

และพัฒนาผู้สูงอายุทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ช่วยลดปัญหาความเหงาและความว้าเหว่

และภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�าพัง

  ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยได้ประกาศวาระแห่งชาติ “เมืองไทยแข็งแรง”  

เพื่อส่ง เสริมการมีสุขภาวะที่ดีของคนไทยในทุกช่วงวัย โดยได้ก�าหนดให้มีการจัดต้ัง 

ชมรมผู้สูงอายุในทุกต�าบล ดังนั้น จึงมีชมรมผู้สูงอายุในทุกต�าบลในทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศ และ 

ในปจัจบุนั มชีมรมผูส้งูอายปุระมาณ 25,000 ชมรม ในแตล่ะชมรมจะมกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพ 
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ส�าหรับผู้สูงอายุ เช่น การออกก�าลังกาย การส่งเสริมความรู้ด้านสุขศึกษาโภชนาการ หรือการดูแล

สุขภาพทั้งกายและจิตใจ รวมถึงกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 

ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ และท�าให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรม

สังคมควบคู่ไปกับมีความรู้และสามารถปฏิบัติตัวและดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม

 1.3 ผู้สูงอายุกับการทำางาน

  1.3.1 การส่งเสริมและขยายโอกาสการทำางานสำาหรับผู้สูงอายุ

  กระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติให้ขับเคลื่อน                     

การขยายโอกาสและส่งเสริมการท�างานของผู้สูงอายุ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนก�าลังแรงงาน 

ของประเทศ โดยให้กระทรวงแรงงานโดยความรว่มมอืของหนว่ยงานสงักดั ไดแ้ก ่กรมการจดัหางาน  

และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใต้ 

คณะอนุกรรมการสง่เสรมิและขยายโอกาสการมงีานท�าของผูส้งูอายทุีเ่ปน็คณะอนกุรรมการภายใต้ 

คณะกรรมการผู้สูงอายุระดับชาติ  ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการขยายโอกาสในการท�างาน

ของผู้สูงอายุ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมาจดทะเบียนแสดงความต้องการในการท�างาน และ

ให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านตลาดแรงงาน เพื่อจัดหางาน

ให้ตามความเหมาะสมกับความรู้ ทักษะ และสอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างที่ต้องการ 

จา้งแรงงานสงูอายซุึง่อายเุกนิกวา่ 60 ปขีึน้ไป ขณะเดียวกนัสถาบนัพัฒนาฝีมอืแรงงานในแต่ละภาค

และศนูยพ์ฒันาฝมีอืแรงงานในจงัหวดัตา่ง ๆ  ได้มกีารจัดกจิกรรมการฝึกอบรมอาชพีใหก้บัผู้สูงอาย ุ

อาทิ การฝึกนวดแผนไทย การฝึกอบรมงานฝีมือ ด้านหัตถศิลป์ การถนอมอาหาร ฯลฯ นอกจากนี้ 

ยังได้มีการด�าเนินโครงการเสริมรายได้ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีความรู้ ความช�านาญ หรือมีทักษะ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยการเชิญให้ผู้สูงอายุมาท�าหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยจ่ายค่าตอบแทนให้ ตัวอย่างเช่น การสอนงานศิลปะประดิษฐ์ด้านต่าง ๆ 

เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้ งานฝีมือ งานทอผ้า งานดนตรี เป็นต้น

 นอกจากนีก้ระทรวงแรงงานยงัอยูร่ะหวา่งการขบัเคลือ่นเชงินโยบายเพือ่การสรา้งและขยาย

โอกาสในการท�างานของผู้สูงอายุ ด้วยการเสนอแผนกลยุทธ์ด้านการท�างานของผู้สูงอายุ ระยะที่ 1  

(พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนโอกาสการท�างานของ 

ผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สาระส�าคัญของแผนประกอบด้วย 

การกระจายงานสู่บ้านและชุมชน การขยายอายุเกษียณทั้งภาคราชการและภาคธุรกิจเอกชน  

การส่งเสริมให้มีการจ้างงานต่อเนื่องของภาคเอกชน การส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพ 

ทีเ่หมาะสมกบัวยั ประสบการณ ์และสมรรถนะทางร่างกาย รวมทัง้การสร้างฐานขอ้มลูตลาดแรงงาน
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ดา้นผูสู้งอาย ุซึง่แผนดงักลา่วจะเปน็เครือ่งมอืส�าคญัในการสง่เสรมิโอกาสใหแ้รงงานสงูอายรุว่มเปน็

ก�าลังผลิต และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตและภาคบริการ ซ่ึงก�าลังเป็น

ประเด็นท้าทายของประเทศไทยจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

  1.3.2 การขยายอายุการเกษียณราชการ

  เนื่องจากประเทศไทยก�าลังเผชิญหน้ากับการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา  

โดยเฉพาะในด้านการศึกษาและด้านกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น จึงมีการขยายอายุเกษียณ 

ส�าหรบัผูพ้พิากษา อยัการ อาจารยใ์นมหาวทิยาลัย จากอายเุกษยีณท่ี 60 ป ีเปน็ 65 ป ีโดยข้ึนอยูก่บั 

ความสมัครใจ

 เป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าบุคคลท่ีอยู่ในกระบวนการยุติธรรม เช่น ผู้พิพากษา 

และอัยการ เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มีทักษะความช�านาญและ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนมาอย่างยาวนาน รวมท้ังมีประสบการณ์และความช�านาญการ 

ในการพิจารณาคดีความและการตัดสินคดี ท�าให้ผู้พิพากษาและอัยการอาวุโสหลายท่าน 

ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเชี่ยวชาญ แม้เลยวัยเกษียณอายุไปแล้วก็ตาม

 ด้วยเหตุนี้ ส�านักงานศาลยุติธรรม ส�านักงานอัยการสูงสุด ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติ  

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ 

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและด�ารงต�าแหน่งอัยการอาวุโส พ.ศ. 2543 เพ่ือขยายอายุการท�างานของ

ขา้ราชการเกษยีณและขา้ราชการอาวโุส จากอาย ุ60 ป ีเปน็อาย ุ65 ป ี(โดยข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจ)  

โดยหากผู้พิพากษาและอัยการได้ท�างานจนอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ และยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ 

ต่อไปได้ (และสมัครใจที่จะปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป) จะมีกระบวนการพิจารณาเป็นรายบุคคล 

โดยต้นสังกัด หากผ่านการพิจารณา จะสามารถท�าหน้าที่ผู้พิพากษาหรืออัยการแผ่นดินต่อไปได้ 

จนอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์

 ในส่วนของสถาบันการศึกษาของภาครัฐ มีอาจารย์เกษียณจ�านวนมากที่มีความรู้ 

ความช�านาญ ความเชี่ยวชาญ และยังคงมีสุขภาพแข็งแรง สามารถท�าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาได้ ขณะเดียวกัน ความรู้ในบางด้านก็ยังจ�ากัดอยู่ในเฉพาะตัวบุคคล  

โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ ดังนั้น ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใต้กระทรวง

ศึกษาธิการ ได้มีการออกระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ก�าหนดว่า  

ข้าราชการในมหาวิทยาลัยที่ท�าหน้าที่เป็นอาจารย์และมีต�าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับ

รองศาสตราจารยข์ึน้ไป เมือ่ถงึวยัเกษยีณอายท่ีุ 60 ปแีล้ว สามารถต่ออายกุารสอนไปได้จนอายคุรบ  

65 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในแต่ละ 
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มหาวิทยาลัยท�าหน้าที่พิจารณาและก�าหนดกระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการขยายอายุ 

การท�างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เกษียณอาย ุโดยจะพิจารณาผลงานที่ผ่านมาเป็นรายบุคคล

 นอกจากนี้ ในสถาบันทางการแพทย์ อาทิ โรงพยาบาลหรือคณะแพทยศาสตร์ของ

มหาวทิยาลยัตา่ง ๆ  ไดม้กีารเชญิใหอ้าจารยแ์พทยอ์าวโุสทีม่คีวามเชีย่วชาญในแตล่ะสาขา โดยเฉพาะ

ในสาขาทีข่าดแคลน ใหป้ฏบัิตหินา้ทีต่อ่หลงัอายเุกษยีณ ซึง่ท�าใหอ้าจารยแ์พทยอ์าวโุสสามารถสานตอ่ 

และถ่ายทอดความรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ต่อไป และยังเป็นการคงไว้ซ่ึงความรู้ ทักษะ  
ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น และสมรรถนะทางอาชพีของอาจารยแ์พทยอ์าวโุส ทัง้ยงัเปน็การแกป้ญัหา 

การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้เป็นอย่างดี

 ขณะเดียวกันตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ไดป้ระกาศก�าหนดต�าแหนง่ทีส่ามารถขยายอายรุาชการจากอาย ุ60 ป ีเปน็ 65 ปเีพ่ิมเติม ในวชิาชพี 

ระดับเช่ียวชาญหรือระดับทรงคุณวุฒิ  ซึ่งได้แก่ นักกฎหมายกฤษฎีกา แพทย์ ทันตแพทย์ และ

สัตวแพทย์ และระดับทักษะพิเศษ ได้แก่ ช่างศิลปกรรม คีตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏศิลป์อีกด้วย

 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก�าลังอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการขยายอายุเกษียณ 

ของคนวยัท�างานในภาคธรุกจิเอกชน ท่ีมกีารก�าหนดอายเุกษยีณไวท้ีอ่าย ุ55 ป ีโดยใหข้ยายเปน็ 60 ป ี 

หรอืพจิารณาใหม้กีารขยายตอ่ถงึ 65 ป ีรวมทัง้การพยายามแสวงหามาตรการเพ่ือจูงใจใหภ้าคธรุกจิ 

เอกชนพจิารณาการจา้งงานตอ่ ทัง้ในระดบัลกูจา้งหรอืพนกังาน รวมทัง้ระดบับรหิาร ทัง้การท�างาน 

เตม็เวลา บางเวลา หรอืงานท่ีปรกึษา เพือ่เป็นการชว่ยลดปญัหาการขาดแคลนก�าลงัแรงงาน รวมทัง้ 

จะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายท่ีจะต้องน�ามาใช้ในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ เพื่อให้มาท�าหน้าที่

แทนบุคลากรที่เกษียณอายุไป อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรภาคธุรกิจ             

ในการใหโ้อกาสและตระหนกัในคณุคา่ของความรู ้ความสามารถ และความช�านาญ รวมทัง้ศกัยภาพ

ที่มีอยู่ในตัวของผู้สูงอายุ เพื่อให้เข้ามาร่วมเป็นก�าลังผลิตให้กับองค์กร

 1.4 การเข้าถึงความรู้ การศึกษา และการฝึกอบรม

  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ก�าหนดให้มีการขยายโอกาสทางการศึกษาและ 

การเรยีนรูแ้กผู่ส้งูอาย ุท้ังนี ้กระทรวงศกึษาธกิาร โดยส�านกับรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน รวมทัง้ 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ที่มีการ

ด�าเนนิการใหบ้รกิารแกป่ระชาชนทกุวยัในทกุต�าบลทัว่ทัง้ประเทศ โดยเปน็การจัดกจิกรรมส่งเสริม

การเรยีนรูผู้ส้งูอายผุา่นสือ่ตา่ง ๆ  เชน่ หนงัสอื หนงัสอืพมิพ ์บทความ รวมถงึในรปูแบบของวทิย ุโทรทศัน ์ 

และอนิเทอรเ์นต็ ขณะเดยีวกนั  ศนูยเ์รยีนรูช้มุชนยงัได้จดักจิกรรมการถา่ยทอดความรูแ้ละภมูปิญัญา

ของผู้สูงอายุสู่ชุมชน ซึ่งท�าให้คนในชุมชนมีความสนใจและเกิดการบูรณาการความรู้ร่วมกัน 
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ระหวา่งผูส้งูอายกุบัคนรุน่อืน่ ๆ  ผา่นกจิกรรมทีห่ลากหลาย การถา่ยทอดความรูแ้ละทกัษะดา้นอาชพี

และงานฝีมือต่าง ๆ จากผู้สูงอายุสู่คนในชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการท�างานและสร้างรายได้ให้แก่

คนในชุมชน 

 นอกจากนี้ ชมรมผู้สูงอายุจ�านวนมากที่กระจายอยู่ในพื้นที่ระดับต�าบลได้มีการจัดกิจกรรม 

สง่เสรมิในเรือ่งการศกึษาและการเรยีนรูส้�าหรบัผู้สูงอาย ุด้วยการจัดกจิกรรม “โรงเรยีนผูส้งูอาย”ุ ขึน้  

โดยจัดให้มีการเรียนการสอนโดยมีผู้สูงอายุเป็นทั้งผู้เรียนและผู้ถ่ายทอดความรู้ ส�าหรับวิชาที่เรียน 

จะเปน็ไปตามความตอ้งการและความสนใจของผูส้งูอาย ุตัวอยา่งเชน่ วชิาภาษาองักฤษ ภาษาทอ้งถิน่  

การใช้คอมพิวเตอร์ งานหัตถศิลป์ การท�าอาหารและขนม การฝึกอาชีพ ตลอดจนงานศิลปะ 

นันทนาการ และวัฒนธรรมต่าง ๆ  เป็นต้น ปัจจุบัน “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ก�าลังเป็นกิจกรรมที่ได้รับ 

ความสนใจ ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานระหว่างชมรมท่ีมีรูปแบบการปฏิบัติงานท่ีดี  

เพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุนความร่วมมือ การถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการขยายผล 

จัดกิจกรรม “โรงเรียนผู้สูงอายุ” เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life - Long  

Learning) ให้กับผู้สูงอายุ

 1.5 หลักประกันรายได้ การคุ้มครองทางสังคม/การประกันสังคม และการลดความยากจน

  1.5.1 เบี้ยยังชีพรายเดือนสำาหรับผู้สูงอายุทุกคน

  รัฐบาลได้ให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่ยากจนในรูปของเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ 

เปน็รายเดอืน ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2536 โดยในระยะแรกเปน็การใหเ้บีย้ยงัชพีรายเดอืน เดอืนละ 200 บาท 

(ประมาณ 7 USD) ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือนี้จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้ มีฐานะ

ยากจน ไมม่ญีาตหิรอืครอบครวัทีจ่ะใหก้ารอปุการะดูแลหรือถกูทอดทิง้ โดยผู้สูงอายเุหล่านีจ้ะต้อง 

ลงทะเบียนท่ีผู้น�าชุมชนหรือองค์การบริหารส่วนต�าบล เพื่อรับการตรวจสอบคุณสมบัติ 

และให้การรับรองเพื่อมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพดังกล่าว โดยในระยะต้นมีการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

เปน็รายเดอืนใหแ้กผู่ส้งูอายเุปน็จ�านวน 20,000 รายทัว่ประเทศ และต่อมาในป ีพ.ศ. 2542 รัฐบาล

ไดเ้พิม่จ�านวนเบ้ียยงัชพีรายเดอืนเป็น 300 บาท (ประมาณ 10 USD) ขณะเดยีวกนั กไ็ดเ้พิม่จ�านวน 

ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีนีม้ากขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ในป ีพ.ศ. 2550 รัฐบาลโดยกรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิ่น ได้เพิ่มจ�านวนเบี้ยยังชีพรายเดือนเป็น 500 บาท (ประมาณ 17 USD) และต่อมานับตั้งแต่

ในป ีพ.ศ. 2552 รฐับาลไดข้ยายโอกาสใหผู้ส้งูอายทุกุคนมสิีทธทิีจ่ะได้รับเบีย้ยงัชพีอยา่งทัว่ถงึ และ

เท่าเทียม (ยกเว้นข้าราชการที่มีสิทธิได้รับบ�านาญจากรัฐบาลอยู่แล้ว) และในปี พ.ศ. 2555 รัฐบาล

ได้มีการเพิ่มจ�านวนเบี้ยยังชีพรายเดือนตามระดับอายุของผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ดังนี้ ผู้ที่มีอายุ 

60 - 69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือนจ�านวน 600 บาท (ประมาณ 20 USD) ผู้ที่มีอายุ 70 - 79 ปี  

SSSS.indd   23 6/24/16   3:16 PM



24

ได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือนจ�านวน 700 บาท (ประมาณ 23 USD) ผู้ที่มีอายุ 80 - 89 ปี ได้รับ 

เบีย้ยงัชีพรายเดอืนจ�านวน 800 บาท (ประมาณ 26 USD) และผูท้ีม่อีาย ุ90 ปขีึน้ไปไดร้บัเบีย้ยงัชพี

รายเดือนจ�านวน 1,000 บาท (ประมาณ 33 USD) 

  1.5.2 การประกันชราภาพ

  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ริเริ่มให้มีการประกัน

ชราภาพเพิม่ขึน้ภายใตร้ะบบประกนัสงัคม (ซ่ึงครอบคลุมในเร่ือง การประสบอบุติัเหตุหรือบาดเจ็บ 

ในระหว่างการท�างาน การคลอดบุตร ความพิการหรือทุพพลภาพ การเสียชีวิต การสงเคราะห์บุตร  

การชราภาพ และการว่างงาน) ซึ่งเป็นการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างในระบบการท�างาน 

ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันและให้ความคุ้มครอง 

แก่กลุ่มคนงานในเรื่องบ�านาญชราภาพภายหลังการเกษียณอายุ หรือเมื่ออายุครบ 55 ปี โดยเงิน

บ�านาญชราภาพนีจ้ะจา่ยใหแ้กล่กูจา้งผูป้ระกนัตน ซึง่ไดส้ง่เงนิสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคมเมือ่ม ี

อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้ท�างานอีกต่อไป

  นับตั้งแต่มีการขยายการประกันชราภาพในปี พ.ศ. 2542 ส�านักงานประกันสังคม 

ได้จ่ายเงินทดแทนในรูปของบ�าเหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ส�าหรับ

เงินบ�านาญชราภาพเปน็รายเดอืนนัน้ จะเริม่จา่ยไดภ้ายหลงัจากทีผู่ป้ระกนัตนไดม้กีารสง่เงนิสมทบ

มาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน (15 ปี) โดยจะจ่ายให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตนไปจนกว่าจะเสียชีวิต  

ทัง้นี ้ส�านกังานประกนัสงัคมจะเริม่จา่ยเงนิบ�านาญชราภาพใหแ้กผู้่ประกนัตนได้ ต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2557 

เป็นต้นมา

  ในปี พ.ศ. 2558 มีลูกจ้างผู้ประกันตนภายใต้ระบบประกันสังคมทั้งประเทศจ�านวน

ไม่น้อยกว่า 13 ล้านคน และได้มีการจ่ายบ�านาญชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนที่เกษียณอายุจากการ 

ท�างานไปแล้วประมาณ 10,000 คน

  1.5.3 กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ

  กองทุนน้ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการรายได้ในวัยเกษียณอายุ

แก่ข้าราชการ โดยมุ่งสร้างวินัยการออมเป็นรายเดือนอย่างต่อเน่ืองให้แก่สมาชิกในขณะท่ียังท�างานอยู่ 

โดยรัฐบาลจ่ายเงินสมทบให้เพื่อเข้ากองทุน โดยเงินสะสมที่สมาชิกได้จ่ายเข้ากองทุนนั้นจะมี 

การน�าไปลงทุนบางสว่นเพือ่หาผลประโยชน์ตอบแทนตามทีก่ฎหมายก�าหนด เพือ่น�าประโยชนท์ีไ่ดร้บั 

กลับมาจัดสรรผลประโยชน์คืนแก่สมาชิก ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) มีจ�านวนข้าราชการที่เป็นสมาชิก

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการจ�านวนประมาณกว่า 1 ล้านคน
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  1.5.4 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

  เป็นกองทุนท่ีนายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดต้ังข้ึน เพ่ือความม่ันคงด้านรายได้ในวัยเกษียณ 

โดยเงินกองทุนมาจากเงินสะสมที่เก็บจากลูกจ้างที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้จ่ายเข้ากองทุนและ 

จากนายจ้างร่วมจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน การจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเป็นการสร้างวินัย 

การออมใหก้บัลกูจา้งอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่การมคีวามมัน่คงดา้นรายไดใ้นวยัเกษยีณอาย ุโดยมนีายจา้ง

ช่วยสมทบเป็นเงินออมควบคู่กันไป สมาชิกของกองทุนส�ารองเล้ียงชีพจะได้รับเงินคืนท้ังก้อนจาก 

กองทุนเม่ือส้ินสุดความเป็นสมาชิก หรือเม่ือเกษียณอายุจากการท�างาน จ�านวนเงินท่ีสมาชิกจะได้รับคืน 

จะประกอบไปดว้ย เงนิสะสมของลกูจา้งท่ีได้จา่ยเขา้กองทนุอยา่งต่อเนือ่งทัง้หมด รวมกบัเงนิสมทบ 

ที่นายจ้างร่วมจ่ายและผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุน ซึ่งสมาชิกจะได้มีเงิน

เพ่ือการใช้จ่ายในวัยเกษียณอายุอย่างมีคุณภาพ โดยเงินที่สมาชิกจะได้รับคืนจากกองทุนส�ารอง 

เลี้ยงชีพเมื่อครบเกษียณอายุนั้นจะได้รับการยกเว้นภาษีทั้งจ�านวนด้วย ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัยเ์ปน็หนว่ยงานที่ท�าหนา้ทีร่บัจดทะเบยีนจดัตัง้กองทุนส�ารอง

เล้ียงชีพ และก�ากับดูแลมาตรฐานและประสิทธิภาพของหน่วยงานที่ให้บริการแก่กองทุนส�ารอง 

เลี้ยงชีพ ในปี พ.ศ. 2558 มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพจ�านวน 414 กองทุน และมีลูกจ้างที่เป็นสมาชิก

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพจ�านวน 2.8 ล้านคน

  1.5.5 กองทุนการออมแห่งชาติ

  พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ด�าเนินการโดยส�านักงาน

เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักประกันด้านรายได้ผ่านการออม 

เพื่อวัยเกษียณแก่ประชาชนที่อยู่ในวัยท�างาน (อายุ 15 - 59 ปี) ซึ่งยังไม่มีหลักประกันตนใด ๆ 

ด้านรายได้หลังวัยเกษียณ หรือเป็นผู้ท�างานนอกระบบประกันสังคม โดยกองทุนนี้มุ่งสร้าง 

วินัยการออมให้แก่ประชาชนในขณะท่ีอยู่ในวัยท�างาน เพื่อให้มีความมั่นคงด้านรายได้ในรูปของ 

บ�านาญรายเดือนหลังวัยเกษียณอายุ ดังนั้นจึงได้มีการจัดต้ังกองทุนการออมแห่งชาติขึ้น 

ในปี พ.ศ. 2558 ที่นับว่าเป็นอีกก้าวส�าคัญของการพัฒนา เพื่อสร้างระบบความมั่นคงด้านรายได้ 

ในวัยสูงอายุให้แก่ลูกจ้าง โดยลูกจ้างที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติจะต้อง

จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือน โดยมีรัฐบาลร่วมจ่ายเงินสมทบให้ ซ่ึงเมื่อสมาชิก 

อายุครบ 60 ปี จะได้รับเงินบ�านาญรายเดือนอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต

  1.5.6 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำาหรับผู้สูงอายุ

  กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสนับสนุนทางด้าน 

สังคมแก่ผู้สูงอายุ ดังนี้
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  1) การหักค่าลดหย่อนให้แก่บุตรที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตนเอง  

เป็นเงินจ�านวนไม่เกินคนละ 30,000 บาท รวมทั้งสามารถหักค่าลดหย่อนบิดามารดาของคู่สมรส 

ที่ไม่มีเงินได้ เป็นจ�านวนอีกไม่เกินคนละ 30,000 บาทต่อปี

  2) การหกัคา่ลดหยอ่นใหแ้กบุ่ตรทีใ่หค้วามดแูลบดิา มารดา โดยการซือ้กรมธรรมป์ระกนั

สขุภาพใหแ้กบ่ดิามารดาของตนเอง เปน็เงนิจ�านวนไมเ่กนิคนละ 15,000 บาทต่อป ีและซ้ือกรมธรรม์

ประกันสุขภาพให้แก่บิดามารดาของคู่สมรส เป็นเงินจ�านวนไม่เกินอีกคนละ 15,000 บาทต่อปี

  3) การลดหย่อนภาษีส�าหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่มีรายได้ โดยได้รับการยกเว้น

ภาษีเงินได้ที่ได้รับเป็นจ�านวนไม่เกิน 190,000 บาทต่อปี

  1.5.7 กองทุนผู้สูงอายุ

  กองทุนผู้สูงอายุจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546  

เพื่อให้เป็นกองทุนของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน 

คุ้มครองผู้สูงอายุ ทั้งนี้รัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่กองทุนผู้สูงอายุเป็นรายปีทุกปี  

มีคณะกรรมการบริหารกองทุนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติท�าหน้าที่เป็นกลไก

บริการจัดการและควบคุมการด�าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ

  กองทุนผู้สูงอายุนับเป็นแหล่งสนับสนุนทางการเงินและเป็นทรัพยากรในการให้ความ 

เกื้อหนุนแก่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม ชมรม หรือเครือข่ายผู้สูงอายุ ตลอดจน 

เงินกองทนุผูส้งูอายนุีย้งัสามารถใชใ้นการสนบัสนนุกจิกรรมสง่เสรมิและพฒันาอาชพีส�าหรบัผูส้งูอายุ

อีกด้วย

  วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุนผู้สูงอายุ มีดังนี้

  1) สนับสนุนโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ ทั้งทางด้าน 

การศกึษา สขุภาพ สงัคม ศาสนา ข้อมลูสารสนเทศ ขา่วสาร อาชพี การมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางสงัคม  

การส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายชุมชน โดยสนับสนุน 

ตามขนาดโครงการ คือ โครงการขนาดเล็ก กลาง และใหญ่

  2) เป็นเงนิกูใ้หผู้ส้งูอายไุดกู้ย้มืเงนิเพือ่เปน็ทนุประกอบอาชพี โดยใหกู้ย้มืเปน็รายบคุคล 

(วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน) หรือกู้ยืมเป็นรายกลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน และให้

ช�าระคืนเป็นรายงวดภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย
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 3) อุดหนุนองค์กรที่ด�าเนินการเกี่ยวกับการให้ค�าปรึกษา หรือด�าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทางคด ีรวมทัง้การแกไ้ขปญัหาครอบครวัของผูส้งูอาย ุโดยการชว่ยเหลอืเปน็คา่ฤชาธรรมเนยีมศาล 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ�าเป็นเกี่ยวกับการด�าเนินคดีทางกฎหมาย

 ในแต่ละปี กองทุนผู้สูงอายุได้รับงบประมาณเพื่อให้มีการสนับสนุนผู้สูงอายุประมาณ  

120 ล้านบาท โดยได้ให้ความสนับสนุนผู้สูงอายุเป็นทุนกู้ยืมประกอบอาชีพประมาณปีละ 50,000 คน

  1.5.8 การให้เงินช่วยเหลือการจัดการศพผู้สูงอายุ

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ออกประกาศกระทรวง

เรื่อง “การกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุน                     

การสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี” พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์

เงินช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพส�าหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและเสียชีวิต รายละ 2,000 บาท

 1.6 ผู้สูงอายุกับภาวะฉุกเฉิน

  การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบกับปัญหาทางสังคม

  รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือหลากหลายรูปแบบแก่ผู้สูงอายุที่ประสบกับภัยธรรมชาติ

และภัยทางสังคม ทั้งการช่วยเหลือเฉพาะหน้าและการช่วยเหลือระยะยาว เช่น การช่วยเหลือ

ทางการเงนิ หรอืการให้บรกิารบ้านพกัฉกุเฉนิ การชว่ยเหลอืในดา้นอาหาร เครือ่งนุง่หม่ ยารกัษาโรค  

การรกัษาทางการแพทยแ์ละการฟืน้ฟสูขุภาพจากความเจบ็ปว่ย การใหค้�าปรกึษาผา่น Call Center  

ศูนย์ OSCC (One Stop Service Crisis Center) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1300 และช่วยเหลือ 

ในกระบวนการทางกฎหมาย รวมทั้งการให้ค�าปรึกษาการรับเข้าอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินและ 

บา้นคนชราส�าหรบัผูส้งูอายทุีไ่มม่คีรอบครวัหรือขาดคนดูแล โดยมหีนว่ยงานทีร่่วมกนัรับผิดชอบ คอื 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย ์กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงมหาดไทย 

และกระทรวงยุติธรรม

  โดยในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้น ได้มีการออก 

ประกาศกระทรวงท่ีมีสาระส�าคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม 

จ�านวน 2 ฉบับ ได้แก่ เรื่อง

  1) ประกาศกระทรวง “กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง  

การส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตาม 

ความจำาเป็นอย่างทั่วถึง” เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีที่พักอาศัย ขาดแคลนอาหาร

และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ที่จ�าเป็น
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  2) ประกาศกระทรวง เรื่อง “กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการคุ้มครอง                        

การส่งเสริม และการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม

หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง และการให้คำาแนะนำา”  

พ.ศ. 2548 เพื่อให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและประสบความยากล�าบาก 

ทางด้านการเงินและด้านจิตใจ

  นอกจากนี้ยังได้มีการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได ้

คดัเลอืกพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งต่อภยัพบิตัทิางธรรมชาติ อาท ิน�า้ท่วม แผ่นดิน/ โคลนถล่ม โดยได้จัดการ

อบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง

องค์ความรู้และแนวปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งในเรื่อง 

ของการเตรียมการ การให้ความช่วยเหลอืในขณะเกดิภยั และการฟ้ืนฟหูลงัการเกดิภยั โดยได้มกีาร

จัดท�าสื่อความรู้ แนวปฏิบัติ และเอกสารคู่มือ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและการเผยแพร่ สนับสนุน

และขยายผลการด�าเนินการ

  ส�าหรับกระทรวงยุติธรรม มีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดตั้ง “คลินิก

ยุติธรรม” ขึ้นในทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศ โดยมีบริการให้ค�าปรึกษาด้านการคุ้มครองสิทธิ

ตามกฎหมาย รวมท้ังการประสานงานกับสภาทนายความและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ 

จัดหาทนายความให้แก่ผู้สูงอายุที่ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย หรือให้การสนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย รวมทั้งการให ้

ความรู้ทางสิทธิและเสรีภาพที่ถูกต้องแก่ผู้สูงอายุตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้
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 2. สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ

  2.1 การเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม

  ประเทศไทย โดยส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ให้หลักประกันด้านบริการ

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีหน่วยงานภายใต้กระทรวง

สาธารณสขุเปน็หนว่ยใหบ้รกิารสขุภาพดงักลา่วในทกุระดบั ครอบคลมุการปอ้งกนัการคดักรองโรค  

การรักษา และการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจ อาทิ การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน รวมทั้ง 

การดแูลดา้นสายตา บรกิารกายภาพบ�าบดัเพือ่ฟ้ืนฟูสุขภาพ การสนบัสนนุกายอปุกรณท์ีจ่�าเปน็ต่อการ 

ช่วยเหลือตนเอง ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีความพิการ เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวและ 

การใช้ชีวิตประจ�าวัน และยังมีบริการส่งต่อเพ่ือให้ผู้สูงอายุไปรับการรักษาต่อเน่ืองยังสถานพยาบาลอ่ืน 

ในกรณจี�าเปน็ โดยผูส้งูอายสุามารถใชบ้รกิารสขุภาพดังกลา่วได้ทีส่ถานพยาบาลของรฐับาลทกุแหง่

ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับต�าบล อ�าเภอ และระดับจังหวัด

  นอกจากนี้ จากการค�านึงถึงการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุในการได้รับ

บริการ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดให้มีบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ 

ในการเข้ารับบริการสุขภาพที่มีความหลากหลายและครอบคลุม ดังนี้

  2.1.1 การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

  กระทรวงสาธารณสุข ได้ด�าเนินการจัดบริการสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุท่ีเน้นการให้

บริการที่สะดวกถึงบ้านท่ีผ่านระบบเครือข่ายสุขภาพทุกระดับ ตั้งแต่ระดับต�าบลที่มีโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพระดับต�าบล โรงพยาบาลชุมชนในระดับอ�าเภอโดยมีการจัดท�าข้อมูลสุขภาพ 

ผู้สูงอายุ การให้บริการด้านสุขภาพผู้สูงอายุในสถานพยาบาล การส่งเสริมกลไกของอาสาสมัคร 

สาธารณสุขให้ร่วมดูแลและส่งเสริมป้องกันโรคในผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังจัดให้มีบริการสุขภาพ 

เชิงรกุโดย “ทมีแพทยป์ระจำาครอบครวั” ทีป่ระกอบไปดว้ยสหวชิาชพี จากโรงพยาบาลชมุชนและ 

โรงพยาบาลจงัหวัด ท�าหน้าท่ีให้การดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุโดยบรกิารทีจ่ดัขึน้ ไดแ้ก ่บรกิารเยีย่มบา้น  

ให้ค�าแนะน�าปรึกษาด้านสุขภาพและบริการตรวจสุขภาพที่บ้าน ซึ่ งจะให้ความส�าคัญ 

แก่กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่จ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาลและจ�าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา 

อย่างต่อเนื่องที่บ้าน ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ�าตัวเรื้อรังหรือมีภาวะความพิการและทุพพลภาพ  

ผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซ่ึงจ�าเป็นต้องได้รับการดูแลและเฝ้าระวัง 

อย่างใกล้ชิด รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีโรคประจ�าตัวเร้ือรัง ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการบริการ 

ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน 
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  ทีมสหวิชาชีพ จะประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ�าบัด นักจิตวิทยา  

นักสั งคมสงเคราะห ์  และนักสุขศึกษา เป ็นต ้น  โดยทีมสหวิชาชีพนี้ จะออกพื้ นที ่

เพื่อให้การเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ และให้บริการดูแลและรักษาพยาบาล ให้ค�าปรึกษา แนะน�า 

แก่สมาชิก ครอบครัว หรือผู้ท่ีท�าหน้าท่ีดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ 

ให้การดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งติดตามผลต่อเนื่องที่บ้านอย่างสม�่าเสมอ

  2.1.2 การจัดให้มีช่องทางพิเศษ (Fast Lane) สำาหรับผู้สูงอายุในการเข้ารับบริการ

ทางการแพทย์ของแผนกผู้ป่วยนอก ณ สถานพยาบาล

  ทุกสถานพยาบาลของรัฐได้จัดให้มีช่องทางพิเศษส�าหรับผู้สูงอายุหรือการให้สิทธิ

พิเศษในการเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรคและการรับยาท่ีแยกออกจากช่องทางปกติของผู้รับบริการ 

โดยทัว่ไป ทัง้นีเ้พือ่อ�านวยความสะดวกสบายและท�าใหผู้ส้งูอายไุดร้บับรกิารดา้นสขุภาพทีร่วดเรว็ขึน้  

โดยไม่ต้องเสียเวลารอนานในการรับบริการในการรักษาพยาบาล

  2.1.3 การจัดให้มีคลินิกผู้สูงอายุ (Elderly Clinic) เป็นการเฉพาะเพื่อให้บริการ

สุขภาพอย่างเป็นองค์รวม

  สถานพยาบาลของรฐัทัง้ในระดบัโรงพยาบาลศนูย ์โรงพยาบาลจังหวดั และโรงพยาบาล

ชุมชน ได้มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ โดยบริการที่จัดขึ้นเป็นการให้บริการสุขภาพ 

ผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางด้านสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และตามสภาพความจ�าเป็นและ

ปญัหาของผู้สงูอายแุตล่ะราย รวมท้ังการให้บรกิารตรวจคดักรองและผา่ตดัตอ้กระจกใหก้บัผูส้งูอาย ุ 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนกายอุปกรณ์ อาทิ ไม้เท้า รถเข็น หรือ 

กายอุปกรณ์อื่น ๆ หากผู้สูงอายุมีความจ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน

  2.1.4 โครงการฟันเทียมพระราชทาน

  เป็นการรณรงค์เพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้แก่ผู้สูงอายุ โดยไม่คิด 

ค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีฟันส�าหรับการเคี้ยวอาหารได้อย่างเหมาะสม โดยได้ด�าเนินการมา

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยในแต่ละปีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

มเีปา้หมายท่ีจะใสฟ่นัเทียมให้แกผู่ส้งูอายุท่ีสญูเสยีฟนัทัง้ปากทัว่ประเทศจ�านวนประมาณ 35,000 คน  

ซึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2558 มีผู้สูงอายุที่ได้รับฟันเทียมไปแล้วประมาณ 400,000 คน และ

มีผู้สูงอายุที่ได้รับรากฟันเทียมพระราชทานประมาณ 10,000 คน ผู้สูงอายุสามารถรับบริการได้ที่

โรงพยาบาลกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ

  2.1.5 การคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

  ภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิกระทรวงสาธารณสุข โดยสถานพยาบาล
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ทุกระดับทั่วประเทศ ได้ให้บริการตรวจสุขภาพร่างกายผู้สูงอาย ุรวมทั้งได้ให้บริการตรวจคัดกรอง

ภาวะสมองเสื่อมควบคู่ไปด้วย ขณะเดียวกัน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ก็ได้มีการ

รณรงค์ โดยการจัดการอบรมและจัดท�าสื่อเผยแพร่ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในสถานพยาบาล

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ตลอดจนผู้ดูแลผู้สูงอายุ และยังได้จัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน                 
โรคสมองเสื่อมให้แก่ผู้สูงอายุด้วย

  นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา อาทิ คณะแพทยศาสตร์ 

จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และสถาบันทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งสถานพยาบาลเอกชน

ในการรว่มคน้หาและคดักรองผูส้งูอายท่ีุมภีาวะสมองเสือ่ม เพือ่น�าไปสูก่ารปอ้งกนั การใหก้ารบ�าบดั

รักษาตั้งแต่แรกเริ่ม และการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้สูงอายุต่อไป

  2.1.6 โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ

  โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ก�าหนดเป้าหมายให้ในแต่ละ

อ�าเภอทัง้ 878 อ�าเภอ ในพืน้ที ่76 จงัหวดัทัว่ทัง้ประเทศ มวีดัทีช่่วยท�าหน้าทีใ่นการส่งเสรมิสขุภาพให้แก่ 

ผู้สูงอายุในชุมชนจ�านวน 1 วัดต่อ 1 อ�าเภอ วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อให้มีการผสมผสาน

ความรูเ้รือ่งการดแูลสขุภาพให้เข้ากบักจิกรรมทางด้านศาสนาของคนในชมุชน โดยวดัจะเป็นสถานที่ 

ในชุมชนที่มีจ�านวนผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นจ�านวนมากอย่างสม�่าเสมออยู่แล้ว  

ดังนั้นการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพผ่านค�าสอนทางศาสนาของพระสงฆ์ จึงเป็นวิธีการที่

สอดคล้องและกลมกลืนกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุ

  2.1.7 โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการ  

โดยชุมชนสำาหรับผู้สูงอายุ

  กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

และองค์การความรว่มมอืระหวา่งประเทศของญีปุ่น่ (JICA) ไดด้�าเนนิโครงการบรกิารดแูลระยะยาว 

ส�าหรับผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงและกลุ่มด้อยโอกาสอื่น (LTOP) โครงการนี้เป็นโครงการที่ด�าเนินการ 

ต่อเนื่องมาจากโครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการ 

โดยชมุชนส�าหรบัผูส้งูอายใุนประเทศไทย ทีด่�าเนนิการเสร็จส้ินไปเมือ่ป ีพ.ศ. 2554 ส�าหรับโครงการ 

LTOP มีระยะเวลาด�าเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ

พัฒนารูปแบบของการจัดบริการดูแลระยะยาวที่เหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง ที่เป็นการ

ประสานและบรูณาการความรู ้ทรพัยากร และความร่วมมอืจากหนว่ยงานท่ีเกีย่วข้อง เพ่ือสร้างและ 

น�าเสนอรูปแบบท่ีสามารถเป็น “ต้นแบบ” ของการจัดบริการด้านดูแลระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุ  

โดยด�าเนนิการในพืน้ทีน่�ารอ่งระดบัต�าบลใน 6 พืน้ที ่มกีารจดัการฝกึอบรมเพือ่ใหค้วามรู ้ทกัษะ และ 
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ประสบการณ์ในการด�าเนินงานแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ  

ทั้ งในประเทศไทยและประเทศญี่ ปุ่น คู่ขนานไปกับการจัดการฝึกอบรมให้มีผู้จัดการ 

การดูแล และผู้ท่ีให้การดูแล เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะท่ีจ�าเป็นในการท�าหน้าท่ี 

จัดท�าแผนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ทั้งแผนการดูแลที่ครอบคลุมมิติสุขภาพและมิติทางสังคม  

ขณะเดียวกันจะมีกระบวนการในการติดตามความเปล่ียนแปลงและประเมินภาวะสุขภาพ 

ของผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ 

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวท้ังท่ีบ้านและในสถาบัน นอกจากนี้ยังมีระบบการติดตามประเมินผล 

การด�าเนินงานโครงการนี้ในระยะครึ่งแรกของโครงการในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งพบว่า โครงการนี ้

ส าม า รถ เ พ่ิม ขีดคว ามสามา รถและ พัฒนา ศักยภาพของกล ไกคว าม ร่วม มือ ท้ัง ใน 

ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในพื้นที่ ในการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวได้อย่างเหมาะสม 

และสอดคล้องกับบริบทและข้อเท็จจริงของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่น�าร่อง

  2.2 ผู้สูงอายุกับการติดเชื้อเอชไอวี (HIV/AIDs)

  กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานว่า ประมาณร้อยละ 1.46 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็น 

ผูส้งูอาย ุหรอืคดิเป็นจ�านวนประมาณกวา่ 5,000 คน จากจ�านวนผูต้ดิเชือ้ทัง้หมดทีม่อียูป่ระมาณกวา่  

400,000 คน (พ.ศ. 2557) ทั้งนี้ ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติระบุว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอว ี

สามารถเข้ารับยาต้านไวรัสได้ท่ีโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซ่ึงยาต้านไวรัส

สามารถช่วยให้ผู้ติดเชื้อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นและสามารถลดภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ 

ท�าให้ผู้ติดเชื้อมีโอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาวมากขึ้น และส�าหรับผู้ติดเชื้อที่มีฐานะยากจนสามารถ

ขอรับการจดทะเบียนเพื่อรับ “เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์” ได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตน 

มีถิ่นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน โดยจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 500 บาท จนกว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิต

  นอกจากนี ้ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัผลกระทบจากโรคเอดส ์เชน่ ตอ้งเลีย้งดสูมาชกิในครอบครวั

ที่ติดเชื้อ หรือเลี้ยงดูลูกหลานที่ก�าพร้าเนื่องจากบิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส์ สามารถขอรับ

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมทั้งในด้านการเงินและค�าปรึกษาได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเป็นการให้เงินช่วยเหลือครอบครัว                                                          

ชุดอุปกรณ์เพื่อการด�ารงชีพ รวมทั้งการให้ทุนการศึกษาส�าหรับเด็กก�าพร้าหรือเด็กที่  

บิดามารดาติดเชื้อเอชไอวี

  ขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์จะได้รับความช่วยเหลือจาก 

อาสาสมคัรดแูลผูส้งูอายทุีบ่า้นทีผ่า่นการฝกึอบรมมาเยีย่มเยยีนและใหก้�าลงัใจ และชว่ยเหลอืในการ

ตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืเพิม่เตมิในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็น
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  2.3 การฝึกอบรมผู้ให้บริการดูแลและบุคลากรวิชาชีพเพื่อดูแลผู้สูงอายุ
  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
ศกึษาธกิาร กระทรวงแรงงาน สภากาชาดไทย สมาคมสภาผู้สูงอายแุหง่ประเทศไทยฯ และส�านกังาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ให้ความสนับสนุนในการจัดฝึกอบรมความรู้และทักษะที่จ�าเป็น 
ในการดูแลผู้สูงอายุ โดยจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุดังนี้

  - การฝึกอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุข
  เป็นการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ 
แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการฝึกอบรมการรักษาทางการแพทย์  
การสง่เสรมิสขุภาพ การปอ้งกนัปจัจยัเสีย่งทางสุขภาพหรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ซ่ึงเปน็การส่งเสริม 
ความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมาจากสถาบันทางการแพทย์ 
ทั่วทั้งประเทศ เช่น โรงพยาบาลในส่วนกลาง โรงพยาบาลประจ�าจังหวัด โรงพยาบาลประจ�าชุมชน 
และศูนย์สุขภาพ โดยระยะเวลาในการฝึกอบรมขึ้นอยู่กับเนื้อหาของหลักสูตรและความจ�าเป็น 
ต่อการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เช่น การรักษาและการให้การดูแลส�าหรับโรคเฉพาะทาง เป็นต้น

  นอกจากนี้ ในแต่ละปีคณะแพทยศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งกระทรวง
สาธารณสุข จะให้ทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมในสาขาเฉพาะทางแก่แพทย์ที่มีความสนใจ 
โดยเฉพาะในสาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เพื่อให้ไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมใน 
ต่างประเทศ และกลับมาปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

  - การฝึกอบรมผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุ
  เป็นการฝึกอบรมความรู้และทักษะการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นให้แก่บุคคลทั่วไป  
หรือบุคคลท่ีจะท�าหน้าท่ีเป็นผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็นการอบรมให้ความรู้และทักษะการดูแล 
ผู้สูงอายุทั้งผู้สูงอายุท่ียังมีสุขภาพดีและผู้สูงอายุอยู่ในภาวะพึ่งพิง เป็นโรคเรื้อรัง หรืออยู่ใน 
ภาวะตดิเตยีง โดยผูเ้ข้ารบัการอบรมสว่นใหญค่อื สมาชกิในครอบครวัของผูส้งูอาย ุหรอืบคุคลทัว่ไป
ที่มีความสนใจที่จะปฏิบัติงานเป็นผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ

  นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้รับความสนับสนุนงบประมาณ 
จากส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ด�าเนินการจัดการอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุข 
เพื่อให้ท�าหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ โดยเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดท�าแผน 
การดูแลผู้สูงอายุเป็นรายบุคคล ใช้เวลาในการอบรม 70 ชั่วโมง เพื่อให้บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ได้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถท�าหน้าท่ีในการจัดท�าแผน 
การดูแลผู้ สู งอายุและประสานการดูแล ผู้ สูงอายุกับ ผู้ ท่ีท� าหน้า ท่ี ดูแล ผู้ สูงอายุ  ห รือ 
อาสาสมัครที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่ในแต่ละพื้นที่
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  นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการศึกษา รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชนที่ตระหนักและเห็นถึง 

ขนาดของความต้องการและความจ�าเป็นในการผลิตบุคลากร เพื่อให้หัวหน้าที่ให้การดูแล 

ผู้สูงอายุได้จัดให้มีการอบรมบุคลากรหลักสูตรระยะสั้น (ประมาณ 12 สัปดาห์) เพื่อเสริมสร้าง 

ความรูแ้ละทกัษะการดแูลผูส้งูอายเุพือ่ตอบสนองความต้องการผู้ดูแล รวมทัง้มกีารจัดหางานใหท้�า

ภายหลังจากที่ได้ส�าเร็จการอบรมตามหลักสูตร

  2.4 ผู้สูงอายุกับความต้องการด้านสุขภาพจิต

  กรมสุขภาพจิตได้จัดท�าคู่มือในการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุเบื้องต้น เพื่อใช้เป็น 

แนวทางในการดูแลผู้สูงอายุและจัดการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ โดยการให้ความรู้

และทักษะพื้นฐานให้แก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งคู่มือดังกล่าวได้รับการออกแบบให้ใช้ 

เป็นแนวทางในการฝึกอบรมและเป็นเครื่องมือพื้นฐานส�าหรับอาสาสมัครในการคัดกรองและ

ประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุเมื่อไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่บ้าน การคัดกรองเบื้องต้นโดยเครื่องมือนี้

จะท�าให้อาสาสมัครสามารถประเมินสภาวะสุขภาพจิตเบื้องต้นของผู้สูงอายุได้ และอาสาสมัคร

สามารถประสานความช่วยเหลือเพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อปัญหา 

ทางสุขภาพจิต เช่น ความวิตกกังวล ความว้าเหว่ และความซึมเศร้า

  นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิตยังให้การสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ

ต�าบลและโรงพยาบาลชุมชนในระดับอ�าเภอ เพื่อริเริ่มโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่ผู้สูงอายุ  

ซึ่งโครงการนี้ครอบคลุมกิจกรรมท้ังการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กิจกรรม 

ประกอบด้วย การบริหารสมองโดยการกระตุ้นการรับรู้และความทรงจ�า กิจกรรมส่งเสริม 

ความมั่นใจในตนเอง และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมสันทนาการ

เพื่อลดความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมและลดโอกาสในการเป็นโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

  2.5 ผู้สูงอายุกับความพิการ

  จากข้อมูลคนพิการในปี พ.ศ. 2558 ท่ีระบุว่ามีจ�านวนคนพิการกว่า 1.5 ล้านคน 

ในจ�านวนคนพิการดังกล่าวกว่าร้อยละ 50 พบว่า เป็นคนพิการที่มีอายุเกิน 60 ปี ซึ่งผู้สูงอายุที่มี

ความพิการสามารถเข้าถึงสิทธิของตนเองได้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการ พ.ศ. 2550 โดยการไปรับการจดทะเบียนเป็นคนพิการและรับบัตรประจ�าตัวคนพิการ 

ได้ท่ีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ทั้งในกรุงเทพมหานครและที่ 

ส�านกัพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยป์ระจ�าจังหวดัทัว่ทัง้ประเทศ การชว่ยเหลือทีจ่ะได้รับ 

จะครอบคลมุบรกิารดา้นสขุภาพโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย ไดแ้ก ่การรกัษาพยาบาลทางการแพทย ์การฟืน้ฟู 

สมรรถภาพ และการได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการตามที่จ�าเป็น
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  ผู้สูงอายุท่ีมีความพิการยังได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกจ�านวน 800 บาททุกเดือน 

หรือที่เรียกว่า “เบี้ยยังชีพคนพิการ” (นอกเหนือเพ่ิมเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่ีให้ตามระดับ

อายุของผู้สูงอายุ) เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีความพิการสามารถมีเงินเพ่ือใช้จ่ายในการด�ารงชีวิตต่อไปได้ 

อย่างมีคุณภาพมากขึ้น

  นอกจากนี้ กองทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยังมีบริการ 

ให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยให้แก่ผู้สูงอายุที่มีความพิการที่ยังคงสามารถท�างานได้ เพื่อน�าไปใช้ 

ในการประกอบอาชีพ โดยสามารถกู้ยืมเงินได้ไม่เกินรายละ 40,000 บาท

  ขณะเดียวกัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดการฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชน เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ

และสงัคมเบ้ืองตน้แกค่นพกิารในชมุชน เชน่ การเยีย่มบา้น การใหค้วามชว่ยเหลอืและการสอดสอ่ง

ดูแลทางสังคม การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งต่อเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือ 

อาทิ การรักษาพยาบาลท่ีจ�าเป็น ท้ังนี้เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้สูงอายุที่พิการมีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น
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(Ensuring enabling and supportive environment)
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 3. การสร้างความมั่นใจในเรื่องสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม

  3.1 ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิต 

  การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำาหรับผู้สูงอายุ

  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ได้ออกกฎกระทรวง

มหาดไทย ก�าหนดสิ่งอ�านวยความสะดวกในอาคารส�าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  

โดยมีสาระส�าคัญที่ระบุในเรื่องการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวก ประกอบด้วย ป้ายแสดงสิ่งอ�านวย

ความสะดวก ทางลาดและลฟิต ์บนัได ทีจ่อดรถ ทางเขา้และทางเดินระหวา่งอาคาร ประตูหอ้งส้วม 

พื้นผิวต่างสัมผัส โดยระบุให้โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรมที่เป็นสถานที่สาธารณะต้องจัดให้มี

สิง่อ�านวยความสะดวกดงักลา่ว เพือ่ใหค้นพกิารและผูส้งูอายสุามารถใชแ้ละเขา้ถงึบรกิารสาธารณะ

ดังกล่าวได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

  ส�าหรับการสร้างกระแสและรณรงค์ให้สาธารณชนตระหนักและสนใจในเรื่องของ 

การจัดสภาพแวดลอ้มและสิง่อ�านวยความสะดวกใหแ้กผู่ส้งูอาย ุไดม้กีารด�าเนนิงานรว่มกนัระหวา่ง

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์ และนกัวชิาการจากคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และมหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร ์และองคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2552 เปน็ตน้มา โดยไดม้กีารฝกึอบรม

ใหค้วามรูเ้รือ่งการจดัสิง่อ�านวยความสะดวกภายในทีอ่ยูอ่าศยัของผูส้งูอาย ุรวมทัง้อาคารและสถานที่ 

สาธารณะ ซึง่เปน็สถานทีท่ีม่กีารใชป้ระโยชนร่์วมกนัของคนในชมุชน อาทิ สถานีอนามยั ศนูยผู้์สูงอาย ุ 

วดั ตลาด ทีท่�าการไปรษณยี ์สถานตี�ารวจ และทีท่�าการเทศบาล/องคก์ารบรหิารสว่นต�าบล เปน็ตน้

 นอกจากนี้ ยังมีการจัดพิมพ์คู่มือฉบับเข้าใจง่ายเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป 

และผู้สูงอายุ ในเรื่องการออกแบบ การก่อสร้าง และการปรับปรุงอาคารสถานที่ เช่น การติดตั้ง

ราวจับภายในบ้าน ทางลาด การติดตั้งไฟเพื่อให้แสงสว่างที่เพียงพอ ตลอดจนการดัดแปลงใช้วัสด ุ

ที่หาได้ง่ายในท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและติดตั้ง เพื่อลดค่าใช้จ่าย อาทิ การใช้ไม้ไผ ่

แทนราวจับส�าหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ

  นอกจากนี้ ยังมีบริการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งด�าเนินการ

โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยมกีารส�ารวจและจดัท�าขอ้มลูเรือ่งบา้นและทีอ่ยูอ่าศยัทีไ่มเ่หมาะสมและเส่ียงต่อการเกดิอบุติัเหตุ

หรือไม่ปลอดภัยของผู้สูงอายุ และมีการจัดล�าดับความส�าคัญเพื่อด�าเนินการสนับสนุนงบประมาณ

ส�าหรับการซ่อมแซมหรือปรับปรุงแก้ไขบ้านให้แก่ผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย 

เพื่อการอยู่อาศัย
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  ขณะเดียวกันภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะภาคธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ สุขภัณฑ์ 

และวัสดุก่อสร้าง ได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย

ส�าหรับผู้สูงอายุมากขึ้น โดยได้มีการจัดท�าหุ่นจ�าลองต้นแบบ ที่พักอาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัย

ส�าหรับผู ้สูงอายุ ห้องน�้า และสุขภัณฑ์ที่เหมาะและปลอดภัยส�าหรับผู ้สูงอายุ ตลอดจนการ 

ค้นคิดและออกแบบวัสดุภัณฑ์สมัยใหม่ เพื่อการใช้สอยและการด�ารงชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น 

ส�าหรับผู้ที่ก�าลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุและวัยสูงอายุ ที่ก�าลังมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นและเป็นกลุ่มที่มี

ศักยภาพในการใช้จ่ายและมีก�าลังซื้อสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของตนเองในวัยสูงอายุ

  3.2 อาสาสมัครให้การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

  โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ได้ริเร่ิมด�าเนินการในปี พ.ศ. 2546 

ในลักษณะโครงการน�าร่องซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความดูแลและให้ความสนับสนุนแก่

ผู้ สู งอายุ ในชุมชน โดยการฝึกอบรมประชาชนในชุมชนให้ท�าหน้าที่ เป็นอาสาสมัคร

ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน การฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจะใช้เวลา 3 วัน โดยจัดการ 

ฝกึอบรมขึน้ภายในชมุชน เนือ้หาของการฝกึอบรมเปน็การใหค้วามรูเ้บือ้งต้นทัง้ทางด้านทฤษฎแีละ 

การปฏิบตัใินการท�าหนา้ทีด่แูลผูส้งูอายภุายหลังการฝึกอบรม ผู้ทีผ่่านการอบรมซ่ึงมคีวามประสงค์

จะเข้าร่วมโครงการจะยื่นความจ�านงเข้าร่วมโครงการเพื่อท�าหน้าที่เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 

โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2550  

ให้มีการขยายผลออกไปครอบคลุมพื้นที่ทุกต�าบลทั่วประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยมี 

ความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ให้                       

ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการจัดอบรมอาสาสมัครเพื่อท�าหน้าที่ให้การดูแลผู้สูงอายุ 

ที่บ้านได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้วย

  อาสาสมคัรดแูลผูส้งูอายเุหล่านีจ้ะถกูมอบหมายให้ท�าหน้าทีเ่ยีย่มเยยีนผู้สูงอายใุนชมุชน

อย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้มกีารพดูคยุและท�าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา ขณะเดียวกนักใ็ห้ท�าหน้าท่ีอืน่ ๆ  อาทิ

  - พูดคุยเป็นเพื่อน

  - ดูแลเรื่องการรับประทานอาหารและการรับประทานยา

  - ช่วยเหลือเรื่องการอาบน�้าและการแต่งตัว

  - ท�าความสะอาดบ้าน

  - จัดและปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน

  - ช่วยดูแลสุขภาพและการออกก�าลังกาย
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  - พาไปพบแพทย์

  - ประสานกับบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อให้มีการดูแลสุขภาพที่บ้าน

  - เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

  - พาไปร่วมกิจกรรมในชุมชน

  - ประสานงานให้ความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีที่ผู้สูงอายุจ�าเป็น 

   จะต้องได้รับความช่วยเหลือ

  โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนี้ ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต 

ของผูส้งูอายุโดยตรง ยงัมสีว่นส�าคญัในการกระตุ้นใหส้มาชกิครอบครวัและประชาชนในชมุชน ซ่ึงเคย 

ละเลยหรือไม่ได้ให้การดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุเท่าที่ควรได้มีโอกาสทบทวนและตระหนักในเรื่อง 

ของการเพ่ิมความเอาใจใส่ดูแลท่ีเหมาะสม รวมท้ังการปฏิบัติท่ีจ�าเป็นต่อสมาชิกผู้สูงอายุท้ังในครอบครัว 

และในชมุชนของตนเอง ในขณะเดยีวกนั โครงการอาสาสมคัรดแูลผูส้งูอายทุีบ่า้นยงัมบีทบาทส�าคญั

ในการช่วยส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมการปฏิบัติในเรื่องของสังคม

สมานฉนัท ์การให้ความเคารพนับถือ กตญัญู และการใหค้วามชว่ยเหลอื เกือ้กลู และอาทรตอ่ผูส้งูอาย ุ 

ในปี พ.ศ. 2558 มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุกว่า 80,000 คน ท�าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

ทั้งประเทศ 

  3.3 ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน

  ศนูยพ์ฒันาคณุภาพชวีติและสง่เสรมิอาชพีผูส้งูอายใุนชมุชน (ศพอส.) เปน็การด�าเนนิการ 

เชิ งพัฒนา โดยต่อยอดจากศูนย์อ เนกประสงค์ ผู้ สู งอายุ ในชุมชน ท่ีด� า เนินการโดย 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยม์าต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2550 (ค.ศ. 1997) ในลักษณะ 

โครงการน�าร่องใน 8 ต�าบล ในพื้นที่ 8 จังหวัด และได้มีการขยายผลต่อไปในพื้นที่อื่น ๆ ที่ม ี

ความพร้อมในการจัดตั้ง

  รัฐบาลได้ให้ความสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้มีการจัดตั้ง ศพอส. ครบทุกอ�าเภอ 

ทัง้ 878 อ�าเภอ ในทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) โดยเป็นการพัฒนาต่อจาก 

ศูนย์อเนกประสงค์เดิมและการจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมุ ่งหวังให้ ศพอส. เป็นสถานที่ส�าหรับ

ท�ากิจกรรมร่วมกันของผู ้สูงอายุและคนวัยอื่น ๆ ในชุมชน ส�าหรับรูปแบบกิจกรรมของ 

ศพอส. จะครอบคลุมกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกศูนย์ โดยส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุได้เข้ามา 

มีส่วนร่วม เพื่อให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพกาย จิต สังคม  

ให้มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญา การส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เสริม 

การส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรในการท�าหน้าทีด่แูลผูส้งูอาย ุมกีารจดัเกบ็และวเิคราะห์
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ข้อมลูผูส้งูอายคุวบคูไ่ปกบัการท�าหน้าทีเ่ป็นกลไกส�าคญัภายในชมุชนในการสอดส่องดูแล เฝ้าระวงั 

และร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

  นอกจากนี้ ศพอส. ได้รับความสนับสนุนทั้งความร่วมมือและทรัพยากร องค์ความรู้ 

ตลอดจนผู้ที่เป็นบุคคลจิตอาสาจากหน่วยงานภายนอก อาทิ ส่วนราชการในระดับจังหวัดและ 

ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรการกุศลต่าง ๆ ตลอดจนภาคธุรกิจ 

อาทิ โรงพยาบาล  ส�านักงานเหล่ากาชาด วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  องค์กรเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ 

ตลอดจนบริษัทและสถานประกอบการภาคเอกชนต่าง ๆ เป็นต้น

  3.4 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสำาหรับผู้สูงอายุ

  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ ได้จัดให้มีบริการด้านการส่งเสริม

และดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการปรับรูปแบบของการให้บริการแบบเดิมที่ด�าเนินการแต่เพียงการรับ

ผู้สูงอายุที่ยากจนขาดผู้ดูแลและด้อยโอกาสเข้ามาให้การอุปการะดูแลและพ�านักอาศัย ปัจจุบันได้

ขยายบรกิารของศนูยพ์ฒันาการจดัสวัสดกิารสงัคมส�าหรบัผูส้งูอายใุหค้รอบคลมุกจิกรรม ดงัตอ่ไปนี้

  1. รวบรวมและจัดท�าข้อมูลสารสนเทศด้านสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

  2. จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ

  3. ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ

  4. ให้การดูแลผู้สูงอายุในรูปของสถาบัน

  5. จัดบริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน

  6. ให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านผู้สูงอายุ 

  ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมส�าหรับผู้สูงอายุจ�านวน 12 แห่ง และมี 

สถานสงเคราะห์ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ให้ไปอยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�านวน 13 แห่ง ในทุกภาคของประเทศไทย 

  3.5 การทอดทิ้ง การใช้ความรุนแรง และการแสวงหาประโยชน์จากผู้สูงอายุ

  การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบกับปัญหาทางสังคม

  รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือหลากหลายรูปแบบแก่ผู้สูงอายุที่ประสบกับปัญหา

ทางสังคม โดยเป็นการช่วยเหลือทั้งแบบชั่วคราวและแบบระยะยาว เช่น การให้เงินช่วยเหลือ 

แบบเฉพาะคราวหรอืบา้นพกัฉกุเฉนิ ใหอ้าหาร เคร่ืองนุง่หม่ การรักษาทางการแพทย ์การดูแลและ 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือในกระบวนการทางกฎหมาย บริการให้ค�าปรึกษา 

รวมถึงการรับเข้าในบ้านพักคนชราในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่มีครอบครัวหรือขาดคนดูแล โดยหน่วยงาน
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รับผิดชอบหลักในการให้บริการและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา ได้แก่ กระทรวง 

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์ร่วมกบั กระทรวงสาธารณสขุ และกระทรวงยตุธิรรม

  ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้น ได้มีการออก

ประกาศกระทรวง เรื่อง “กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจำาเป็นอย่างทั่วถึง 

พ.ศ. 2548” และเรื่อง “กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม

และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง และการให้คำาแนะนำา พ.ศ. 2548” ทั้งนี้ 

เพื่อช่วยเหลือและให้ค�าปรึกษาแก่ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและประสบกับความยากล�าบาก  

ขณะเดียวกัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดท�าคู่มือการให้ 

ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกกระท�าความรุนแรง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทาง 

ในการให้การดแูลและใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ส้งูอายทุีถ่กูแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบดว้ยกฎหมาย

  ส�าหรบัในสว่นของกระทรวงยตุธิรรม โดยกรมคุม้ครองสิทธแิละเสรีภาพ ได้จัดต้ัง “คลินิก

ยุติธรรม” ขึ้นในทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศ โดยมีอาสาสมัครมาเข้าร่วมท�างานให้ค�าปรึกษาด้านการ

คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ รวมทัง้การประสานงานกบัสภาทนายความและหนว่ยงานอืน่ ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง

ในการจัดหาทนายความให้แก่ผู้สูงอายุท่ีต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย หรือให้การสนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย รวมทั้งการให ้

ความรู้ทางสิทธิและเสรีภาพที่ถูกต้องแก่ผู้สูงอายุตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้

  3.6 ภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุ

  การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำาปี

  ในปี พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันปีใหม ่

ของไทย ให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

ได้รับหน้าที่ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักเพื่อท�าหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

ภาครัฐและภาคเอกชนท่ัวท้ังประเทศในการจัดงานและก�าหนดหัวข้อแนวคิดของการจัดงาน

สัปดาห์ผู้สูงอายุในแต่ละปี เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของผู้สูงอายุ  

ดังนั้น ในระหว่างสัปดาห์ของวันท่ี 13 เมษายนของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 

เน่ืองในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กีฬาและนันทนาการส�าหรับ 

ผู้สูงอายุ นิทรรศการภูมิปัญญาผู้สูงอายุ กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี และการ 
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ประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อส่งมอบความกตัญญู ความเคารพนับถือ 

และการระลึกถึงคุณูปการของผู้สูงอายุที่มีต่อสังคมไทย นอกจากนี้ในแต่ละปีจะมีการสรรหา 

และคัดเลือกและมอบรางวัล “ผู้สูงอายุแห่งชาติ” ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมอีกด้วย

  การจัดกิจกรรมในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จะด�าเนินการทั่วประเทศโดยความร่วมมือ

ของทกุภาคสว่น โดยผูส้งูอายแุละบคุคลทกุวยัจะมาร่วมกจิกรรมในชมุชน กจิกรรมเหล่านีจ้ะชว่ยให ้

ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ตระหนักค่าตนเองว่ายังคงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว  

ชุมชน และสังคม ท�าให้เกิดก�าลังใจและมั่นใจที่ได้รับการยกย่องเชิดชูในฐานะที่เป็นผู้สูงอายุ

  3.7 คลังปัญญาผู้สูงอายุ

  เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ                  

ในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งมีพระราชด�ารัสว่า ประเทศไทยควรส่งเสริมและให้การสนับสนุนผู้สูงอายุที่มี

ความรู้ความสามารถที่ได้เกษียณอายุจากการท�างานในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมท้ังองค์กร 

ภาคเอกชน ใหไ้ดร้บัโอกาสในการน�าความรู ้ความสามารถ และประสบการณ ์ มารว่มสรา้งคณุประโยชน ์

เพื่อพัฒนาประเทศ โดยส่วนหนึ่งของผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นผู้ที่ยังคงมีสุขภาพดีและปรารถนา 

ทีจ่ะใช้ความรูแ้ละประสบการณท์ีม่อียูม่าเปน็สว่นหนึง่ในการพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิแนวคดิ

จากกระแสพระราชด�ารัสดังกล่าวได้เป็นที่มาในการจัดตั้ง “วุฒิอาสาธนาคารสมอง” ขึ้น เพื่อให้

เปน็ศนูยก์ลางประสานและเชือ่มโยงผูส้งูอายทุีเ่กษยีณอาย ุในการจัดเกบ็ พัฒนา และจัดการระบบ

ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถและได้เกษียณอายุไปแล้ว เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่

หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องน�าไปใช้ประโยชน์เป็นฐานข้อมูลบุคคลในการติดต่อขอค�าแนะน�า

ปรกึษาตามความเชีย่วชาญ ความรู ้และความช�านาญในสาขาตา่ง ๆ  โดยปจัจบุนัมจี�านวนและรายชือ่ 

สมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ อาทิ การแพทย์และสาธารณสุข สวัสดิการชุมชน 

การศกึษา การเกษตร งานหตัถกรรม ศลิปวฒันธรรม ประวติัศาสตร ์ศาสนา รวมทัง้งานนวตักรรมที ่

ผูส้งูอายไุดค้ดิคน้ จ�านวนเกอืบ 5,000 คน จากทกุภาคทัว่ประเทศ และสว่นใหญป่ระมาณรอ้ยละ 80  

เป็นผู้ที่เกษียณอายุจากภาคราชการ โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดท�างานทะเบียนสมาชิก

ของวุฒิอาสาธนาคารสมอง โดยรวบรวมและจัดท�าข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณะ  

ขณะเดยีวกนัไดส้นับสนุนให้มกีารจดัตัง้เครอืขา่ยวฒุอิาสาในระดบัจงัหวดัทัง้ 77 จงัหวดั เพือ่ท�าหนา้ที ่

ในการส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งประสานการจัดท�าข้อมูลผู้สูงอายุท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

ในระดับจังหวัด โดยมีการประสานและเชื่อมโยงกับส่วนกลาง

  ขณะเดียวกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ได้ด�าเนินงานโครงการคลังปัญญา 

ผู้สูงอายุในชุมชน โดยเป็นการค้นหาเพื่อรวบรวมและจัดท�าทะเบียนผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความรู้ 
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ความสามารถ ความเชีย่วชาญดา้นภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในสาขาต่าง ๆ  ใหเ้ปน็ฐานขอ้มลูด้านคลังปญัญา
ของผูส้งูอายใุนชมุชน และเพือ่สง่เสรมิใหม้กีารถา่ยทอดภมูปิญัญาของผูส้งูอายเุหลา่นีม้ามสีว่นรว่ม
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งการด�าเนินงานคลังปัญญาผู้สูงอายุในชุมชนได้รับความร่วมมือ 
จากหลายภาคสว่น ซึง่ก�าลงัมกีารขยายผลตอ่ไปในชมุชนตา่ง ๆ  ทัว่ประเทศ โดยในปจัจบุนัมผีูส้งูอายทุีม่ ี
ภูมิปัญญาและได้รับการจดทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุในชุมชนเป็นจ�านวนมากกว่า 23,000 ราย 

  นอกจากนี้ในแต่ละปีกรมกิจการผู้สูงอายุได้จัดให้มี “ตลาดนัดภูมิปัญญา สร้างอาชีพ” 
โดยจดัให้มกีารแสดงผลงานทีเ่ป็นภมูปัิญญาผู้สูงอายใุนด้านต่าง ๆ  การสอนสาธติภมูปัิญญาผู้สูงอายุ
ให้แก่ผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุผ่านสื่อสาธารณะ
ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดเวทีภูมิปัญญาสัญจรให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาได้มีโอกาสในการ
ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และภูมิปัญญาที่มีให้กับบุคคลทั่วไป เพื่อให้สามารถน�าไปต่อยอด
ประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ โดยเวทีภูมิปัญญาสัญจรนี้จะจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ 
และในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

  3.8 สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ
  กระทรวงคมนาคมและรัฐวิสาหกิจด้านการขนส่งสาธารณะ ได้ให้สิทธิประโยชน์แก ่
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยให้ได้รับส่วนลดพิเศษในการเดินทาง เช่น หากเดินทางทางอากาศ
ด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินภายในประเทศ จะได้รับส่วนลดร้อยละ 15 ของอัตราค่าโดยสาร  
และยังมีที่นั่งพิเศษในตัวอาคารให้กับผู้สูงอายุขณะรอข้ึนเคร่ืองบิน โดยถือเป็นผู้โดยสารท่ีได้รับ 
สทิธพิเิศษในทุกเท่ียวบิน ส�าหรบัการเดนิทางทางบก การรถไฟแห่งประเทศไทย รถโดยสารสาธารณะ  
รถไฟฟ้ามหานคร และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ให้ส่วนลดร้อยละ 50  
ของค่าโดยสารส�าหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ กรมเจ้าท่าและการบริการขนส่งทางน�้า เช่น บริการ 
เรือข้ามฟากและเรือโดยสาร ได้ให้สิทธิพิเศษแก่ผู ้สูงอายุเช่นกัน คือ การยกเว้นค่าโดยสาร 
ให้แก่ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2546 และ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความสะดวกสบายและช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

  นอกจากนี ้ในปี พ.ศ. 2556 กระทรวงคมนาคมยงัได้ออกกฎกระทรวงข้ึนเป็นการเฉพาะ 
เพื่อก�าหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ�านวยความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานที่ 
ยานพาหนะ หรือบริการขนส่ง เพื่อให้ทั้งผู้สูงอายุและคนพิการสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ 
โดยให้ความส�าคญักบัสิง่อ�านวยความสะดวกทีอ่ยูภ่ายนอกอาคาร อาท ิระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 
ทางเดินเท้า ทางข้ามถนน ฯลฯ รวมท้ังมีความสนับสนุนในการร่วมสร้างกระแสและผลักดันให้มี 
การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเห็นได้ชัด  
จากภาคธรุกจิและภาคบรกิาร อาท ิการจดัให้มบีริการรถเขน็ส�าหรับผู้สูงอาย ุทีน่ัง่พัก ห้องน�า้ส�าหรับ 
ผู้สูงอายุ ทางลาด ที่จอดรถ เป็นการเฉพาะส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ภายในอาคารธุรกิจ  
รวมทั้งศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยว สถานบันเทิงต่าง ๆ เป็นต้น
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 4. การดำาเนินงานและการติดตามผล

  4.1 การประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2
  การติดตามประเมินผลจะเป็นเครื่องมือที่จ�าเป็นส�าหรับการวัดประสิทธิภาพและ
ความส�าเร็จของการด�าเนินงานตามนโยบายและแผน รวมทั้งยังจะท�าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค  
ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดของการด�าเนินงาน การติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนผู้สูงอายุ 
แหง่ชาต ิฉบบัที ่2  ซึง่เปน็การด�าเนนิการในชว่งระยะเวลาทกุรอบ 5 ปขีองแผน กลา่วคอื การประเมนิผล 
การด�าเนนิงานตามแผนฯ ครัง้แรกด�าเนนิการในป ีพ.ศ. 2550 ครัง้ทีส่องด�าเนนิการในป ีพ.ศ. 2555  
การประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 - 2564 ด�าเนินการโดยคณาจารย์ 
และผูเ้ช่ียวชาญดา้นผูส้งูอายจุากวทิยาลยัประชากรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั เปน็ทีป่รกึษา
ด�าเนินการประเมินผลในครั้งนี้ ส�าหรับรูปแบบและวิธีการของการประเมินผลเป็นการศึกษาวิจัย 
ทัง้เชงิปรมิาณควบคูไ่ปกบัการวจิยัเชงิคณุภาพ ทีม่พีืน้ทีแ่ละกลุม่ตัวอยา่งในการศกึษาจากทัว่ประเทศ
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

  ผลการประเมินพบว่า ประเทศไทยมีจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบในเชิงนโยบายผู้สูงอายุ 
เนื่องจากมีแผนผู้สูงอายุแห่งชาติท่ีใช้เป็นแผนแม่บทที่ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ
ของประเทศ อีกทั้งยังมีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุที่สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการ
ปกป้องคุ้มครองผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ประเด็นในเรื่องการบูรณาการการท�างานด้านผู้สูงอายุ 
ยงันบัเปน็เรือ่งทีต่อ้งพยายามใหค้วามส�าคญัและขับเคล่ือนการด�าเนนิงานร่วมกบัทุกภาคส่วนต่อไป  
นอกจากน้ี การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยคร้ังได้ส่งผลให้นโยบายผู้สูงอายุขาดความต่อเนื่อง 
ไมย่ัง่ยนื ในขณะท่ีนักการเมอืงท้ังในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ยงัไมใ่หค้วามส�าคญัในเรือ่งของการ 
พฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอายอุยา่งจรงิจงั และกลุม่ผูส้งูอายยุงัขาดพลงัในการตอ่รองกบัรฐัหรอืองคก์ร 
ทีเ่ก่ียวขอ้งในการด�าเนนิการสง่เสรมิและพทิกัษส์ทิธขิองตน การผลกัดนัใหเ้รือ่งผูส้งูอายเุปน็วาระ
แหง่ชาต ิอาจเปน็มาตรการหนึง่ทีส่ามารถเสริมความก้าวหน้าและความมปีระสิทธภิาพของงาน
ด้านผู้สูงอายุ

  ส�าหรบัประเดน็ขอ้เสนอจากการประเมนิผลการศกึษาทีผ่า่นมาในรอบ 10 ปขีองแผนฯ 
ได้น�าเสนอประเด็นหลักที่ควรขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุในระยะต่อไป ได้แก่ การสร้าง
หลักประกันด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมหลักประกันด้านรายได้ด้วยการส่งเสริมการออมเพ่ือวัย
สูงอายุและระบบบ�านาญแห่งชาติ การเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะ 
วัยเด็กและคนวัยท�างาน และการปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกในพื้นที่สาธารณะให้เหมาะสม
และปลอดภัยส�าหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งการเตรียมการด้านระบบการดูแลระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุ

  การประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 รอบที่ 3 ครั้งต่อไป 
จะมีการด�าเนินการในปี พ.ศ. 2559
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  4.2 การจัดทำา “รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย”

  ในแต่ละปี มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย โดยความสนับสนุนงบประมาณ

จากกองทุนผู้สูงอายุ ได้จัดท�ารายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย โดยเนื้อหาของรายงานดังกล่าว

ประกอบไปด้วย สถิติข้อมูลผู้สูงอายุด้านต่าง ๆ ได้แก่ สุขภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ ภาวะ

เศรษฐกิจ รายได้และการท�างานของผู้สูงอายุ การดูแลการมีส่วนร่วมในสังคม ข้อค้นพบจาก 

การศึกษาวิจัยด้านผู้สูงอายุ ตลอดจนการเสนอสถานการณ์เด่นด้านผู้สูงอายุในแต่ละปี รวมทั้ง 

การน�าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่มีการจัดท�าขึ้นในแต่ละปีนั้น นอกจากจะน�าเสนอ 

ต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีแล้ว ยังเป็นเอกสารเพื่อใช้ส�าหรับ 

การพิจารณาและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการวิเคราะห์ การตัดสินใจในระดับนโยบายด้านผู้สูงอายุ 

รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ทางวิชาการต่อสาธารณะด้วย

  4.3 การสำารวจข้อมูลระดับชาติด้านผู้สูงอายุ

  ส�านกังานสถติแิหง่ชาตไิดด้�าเนนิการจัดเกบ็ขอ้มลูระดับชาติด้านผู้สูงอายทุกุระยะ 5 ป ี

(ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2554 และ

ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2557) ทั้งนี้ ส�านักงานสถิติแห่งชาติโดยความร่วมมือกับส่วนราชการและสถาบัน

การศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งจะมกีารประชมุปรกึษาหารือเพ่ือร่วมกนัพิจารณาความต้องการข้อมลูผู้สูงอาย ุ

ในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการออกแบบส�ารวจและการสุ่มตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูล 

ผูส้งูอายทุัว่ประเทศ โดยจะใหค้วามส�าคญัในการส�ารวจขอ้มลูทีห่นว่ยงานตอ้งการทราบ  เพือ่จะได้

น�าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผน และการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป

 ประเด็นท้าทายในการดำาเนินงานด้านผู้สูงอายุในระยะต่อไป

  1. การสร้างหลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ

  การที่ประเทศไทยมีห้วงเวลาของการเปล่ียนแปลงผ่านเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์

และสังคมสูงวัยระดับสุดยอดที่สั้นมาก ดังนั้นจึงเป็นเร่ืองจ�าเป็นท่ีมีความส�าคัญส�าหรับการเตรียม

ผู้ที่อยู่ในวัยท�างานให้มีหลักประกันด้านรายได้ท่ีมั่นคง เพ่ือการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ โดยกระตุ้น 

สง่เสรมิใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและมวีนิยัดา้นการเงิน มกีารออมเพ่ือวยัเกษยีณในรูปแบบต่าง ๆ  และ 

แม้ว่าประเทศไทยได้มีการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติขึ้นแล้ว เพื่อให้เป็นกองทุนของรัฐในการ

สร้างหลักประกันด้านรายได้ในวัยสูงอายุให้แก่คนในวัยท�างาน (โดยสมาชิกกองทุนจะต้องจ่ายเงิน

สะสมเขา้กองทนุโดยทีร่ฐับาลรว่มจา่ยเงนิสมทบใหเ้ปน็รายเดอืน) แตเ่นือ่งจากอายทุีย่นืยาวขึน้ของ

ผูส้งูอายโุดยรวมจงึเป็นชว่งเวลาท่ีจ�าเป็นส�าหรบัผูส้งูอายใุนการมรีายได้เพือ่การใชจ้า่ยในวยัเกษยีณ
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ที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นการออมในวัยท�างานเพื่อวัยเกษียณในรูปแบบต่าง ๆ จึงเป็นทางเลือกที่มี

ความจ�าเป็นและมีความส�าคัญในการสร้างหลักประกันด้านรายได้ที่มั่นคงส�าหรับผู้สูงอายุ

  2. การส่งเสริมและขยายโอกาสในการทำางานของผู้สูงอายุ

  ในระยะของการเปลีย่นผา่นของการเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายอุยา่งเตม็รปูแบบในชว่งตอ่จาก

นีไ้ป ควบคูไ่ปกบัการลดลงอยา่งตอ่เนือ่งของอตัราการเกดิ ได้สง่ผลโดยตรงใหส้ดัสว่นของประชากร

วัยท�างานในประเทศไทยมีจ�านวนลดลง ในขณะที่จ�านวนประชากรสูงอายุได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ความไม่เพียงพอของแรงงานในประเทศไทยจึงก�าลังเป็นข้อเท็จจริงที่ท้าทายระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ ด้วยเหตุนี้ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับโอกาสในการท�างาน จึงเป็นแนวปฏิบัติที่สามารถ

ลดปญัหาการขาดแคลนแรงงานทัง้ในปจัจบุนัและในอนาคตของประเทศไทยได้ นอกจากนีย้งัพบวา่ 

ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุตอนต้นที่มีอายุระหว่าง 60 - 70 ปี นั้น ส่วนใหญ่จะยังเป็น 

ผู้ที่มีสุขภาพดี มีสมรรถนะ รวมทั้งมีประสบการณ์และความช�านาญ ดังนั้น การให้โอกาส

ในการน�าความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุ เหล่านี้มาใช้ เ พ่ือท�าคุณประโยชน์และร่วม

เป็นก�าลังการผลิตให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นการส่งเสริม “พฤฒิพลัง” 

โดยจะเปน็การน�าความสามารถและประสบการณข์องผู้สูงอายมุาร่วมเปน็ส่วนหนึง่ของภาคการผลิต  

ภาคบริการ ภาควชิาการ การใหค้�าแนะน�าปรกึษา ตลอดจนงานอาสาสมคัรและการถา่ยทอดภมูปิญัญา 

โดยผู้สูงอายุสามารถได้รับโอกาสในการท�างานต่อเนื่อง ในลักษณะของท�างานประจ�า ท�างาน 

พิเศษ บางเวลา หรืองานที่ปรึกษา เป็นต้น

  3. การสร้างและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

  การเตรยีมการเพือ่รบัมอืกบัสงัคมผู้สูงอาย ุประเทศไทยโดยความร่วมมอืจากหนว่ยงาน 

ที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาได้ร่วมกันท�าการศึกษาและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 

ระยะยาว เพือ่เตรยีมการใหท้กุภาคสว่นพรอ้มรับมอืกบัความต้องการการดูแลระยะยาวของผู้สูงอาย ุ 

ทั้งในเขตเมืองและชนบท โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้ตระหนักและเห็นถึงความจ�าเป็น

เรื่องการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จึงได้จัดต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อให้ท�าหน้าที่รับผิดชอบ 

ในการศกึษา เพือ่พฒันาและจดัท�าโครงการระบบการดูแลผูส้งูอายรุะยะยาวทีม่ปีระสทิธภิาพและม ี

ความสอดคล้องความเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย เพื่อรับมือกับปริมาณและความต้องการดูแล

ผู้สูงอายุระยะยาวท่ีเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็วตามจ�านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นและอายุที่ยืนยาว 

มากขึ้นด้วย นอกจากนี้ผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างมีความจ�าเป็นที่จะต้องได้รับการดูแล

ระยะยาวด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ

กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทส�าคัญในการประสานความรู้ ทรัพยากร และ
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ความร่วมมือในการสร้างและพัฒนาระบบเพื่อจัดบริการรองรับความต้องการการดูแลผู้สูงอายุ

ระยะยาว โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างและพัฒนากลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ  

ทั้งในเขตเมืองและในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ 

ร่วมกันท�าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ท้ังบุคลากรวิชาชีพและอาสาสมัคร ได้แก่ ทีมหมอครอบครัว  

ที่ประกอบด้วยสหวิชาชีพท่ีมีการท�างานเชิงรุก ด้วยการให้บริการแก่ผู้สูงอายุในชุมชน โดยเฉพาะ

บริการด้านการดูแลและการฟื้นฟูสุขภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดเตียง และมีข้อจ�ากัดในเรื่อง 

การเคลือ่นไหว นอกจากนีย้งัมกีารเรง่ขยายการฝกึอบรมบคุลากรเพือ่พฒันาความรูแ้ละพฒันาทกัษะ 

เฉพาะด้านการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ การอบรมบุคลากรวิชาชีพ เพื่อให้ท�าหน้าที่เป็นผู้จัดการ 

การดูแล และอาสาสมัครต่าง ๆ  เพื่อให้ท�าหน้าที่เป็นผู้ดูแลเพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถท�าหน้าที่

ในการให้การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวได้อย่างมืออาชีพ และสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

  4. การจัดใหม้สีิง่อำานวยความสะดวกทีเ่หมาะสมและปลอดภยั ในทีส่าธารณะสำาหรบั

ผู้สูงอายุ

  การจัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัยส�าหรับผู้สูงอายุเป็นเรื่อง

ส�าคัญและมีความจ�าเป็นส�าหรับการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมการเข้าถึงและการใช้บริการสาธารณะต่าง ๆ ในชุมชน อีกทั้งแนวคิดในเรื่องของการ

จัดให้มี Age - Friendly Environment ยังเป็นประเด็นส�าคัญที่องค์การอนามัยโลกและองค์การ

สหประชาชาติได้ก�าหนดให้เป็นแนวปฏิบัติส�าคัญและตระหนักว่าเป็นเร่ืองที่มีความจ�าเป็นในการ

เรียกร้องให้นานาประเทศให้ความร่วมมือในการร่วมด�าเนินการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม

ควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประจ�าวันของผู้สูงอายุ

  ประเทศไทยโดยความรว่มมอืจากทกุภาคสว่นไดม้กีารสง่เสรมิความรูแ้ละรณรงคผ์า่นสือ่

สาธารณะในเรื่องสิ่งอ�านวยความสะดวกในพื้นที่สาธารณะที่เอื้อประโยชน์ต่อการเข้าถึงและการใช้

บรกิารของผู้สงูอาย ุโดยค�านึงถึงความสะดวก เหมาะสม และปลอดภยั โดยมุง่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ  

และความตระหนักแก่สาธารณชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ในเรื่องการจัดสภาพแวดล้อม 

ท่ีเหมาะสมและปลอดภัย เพ่ือคนทุกวัยให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Universal Design : UD) ท่ีผ่านมา 

ได้มีการจัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ การจัดท�าพื้นที่ชุมชนต้นแบบ 

ท่ีเหมาะสมและปลอดภัยส�าหรับผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้มีการขยายผลต่อไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  การประกวด  

และยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวก เป็นต้น

SSSS.indd   49 6/24/16   3:17 PM



50

  5. การเสรมิสร้างขดีความสามารถขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการดำาเนนิงาน

ด้านผู้สูงอายุ

  รฐับาลมนีโยบายกระจายอ�านาจปกครองสูท่อ้งถิน่ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหป้ระชาชน

ทกุกลุม่วยัไดร้บัการดแูลอยา่งใกลช้ดิจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในแตล่ะพืน้ที ่เนือ่งจากองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ท�างานใกล้ชิดและเข้าใจปัญหาประชาชนเป็นอย่างดี ดังนั้น  

เพือ่ให้ผูส้งูอายไุดร้บัการดแูลดา้นคณุภาพชวีติอยา่งครอบคลมุทกุดา้น จงึจ�าเปน็ตอ้งมกีารเสรมิสรา้ง 

ขีดความสามารถของบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยการสนับสนุนทรัพยากร การสนับสนุน 

ความรู้ การนิเทศงาน หรือการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ

และองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุได้อย่างมืออาชีพ
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