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คํานํ า
บ ้ เป็ นรายงงานสถานการณ์ผสู้ ูงอายุไทย
ไ ประจําปี 2554 ซึ่งเเป็ นฉบับที่ 6 ที่มูลนิธิ
เอกสารฉบับนี
สถาบันวิจยั และพัฒนาผู
น ส้ งู อายุไทยได้
ท จดั ทําขึน้ โดยการมมอบหมายขอองคณะกรรมการผูส้ งู อายุยุแห่งชาติ
(กผส.) เพื
เ อ่ รายงานสสถานการณ์ผูผสู้ งู อายุไทย พ.ศ.2554 ต่อคณะรัฐมนตรี ซึง่ เป็ นหนน้าทีข่ อง กผผส. ทีร่ ะบุ
ไว้ใน พรระราชบัญญัตั ผิ ูส้ ูงอายุ มาตรา
ม
9(10)) ให้ กผส. เสนอรายงานนสถานการณ
ณ์ผูส้ ูงอายุประจํ
ร าปี ต่อ
คณะรัฐมนตรี
ม อย่างน้้อยปีละหนึ่งครั
ค ง้
จากประสบกการณ์ท่ไี ด้ทํามาถึง 5 ครรัง้ คณะกรรมการจัดทําได้
ไ พยายามปปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
วิธีการ และเนื้อหาให้เหมาะสมกกับสถานการรณ์ มาโดยตลอด โดยเฉพาะปี น้ีได้มการปรั
ี
บรูปแบบและ
บ น้ โดยได้รัรบั ความร่วมมืมือจากวิทยาลัยประชากรรศาสตร์ จุฬาาลงกรณ์มหาาวิทยาลัย
เนื้อหาใหหม่ให้กระชับขึ
ในการรววบรวมและเรีรียบเรียงรายงานฉบับนี้
ในนามมูลนิธิธสิ ถาบันวิจยและพั
ยั
ฒนาผูผูส้ งู อายุไทย ขอขอบพระคุณคณะกรรรมการ คณาจจารย์และ
นักวิจยั จากวิ
จ ทยาลัยประชากรศาส
ป
สตร์ จุฬาลงกกรณ์มหาวิทยาลั
ย ย รวมทัง้ เจ้าหน้าทีท่ ุกกคน ทีร่ ว่ มกักันทํางาน
จนเอกสสารนี้ สํ า เร็จเป็
จ น รู ป เล่ ม และขอขออบคุ ณ กองททุ น ผู้สู ง อายุ ที่ใ ห้ก ารสนันั บ สนุ น งบปประมาณ
อย่างสมมเหตุสมผล

(นายแพทย์ย์บรรลุ ศิรพิ านิช)
ประธานมูลนิ
ล ธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนนาผูส้ งู อายุไทย
ท
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1.1 การอยูอ่ าศัยของประชากรสูงอายุ จําแนกตามเขตทีอ่ ยูอ่ าศัย
พ.ศ.2537 - พ.ศ.2554
ตารางที่ 1.2 อัตราการว่างงานของประชากรอายุ 40-59 ปี และประชากรอายุตงั ้ แต่
60 ปี ขน้ึ ไป พ.ศ.2550 - พ.ศ.2554
ตารางที่ 1.3 ร้อยละทีต่ อ้ งการทํางานในประชากรสูงอายุทไ่ี ม่ได้ทาํ งานในช่วง 7 วัน
ก่อนวันสํารวจ จําแนกตามเพศ และเขตทีอ่ ยูอ่ าศัย พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2554
ตารางที่ 1.4 ร้อยละผูท้ ย่ี ากจน จําแนกตามกลุ่มอายุ และเขตทีอ่ ยูอ่ าศัย พ.ศ.2543 - พ.ศ.2553
ตารางที่ 1.5 ร้อยละของประชากรสูงอายุทม่ี ขี อ้ จํากัดในการทํากิจวัตรประจําวัน
(ภาวะทุพพลภาพ) จําแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2554
ตารางที่ 1.6 การกระจายร้อยละตามระดับความซึมเศร้าของผูส้ งู อายุ จําแนกตามกลุ่มอายุ เพศ
และเขตทีอ่ ยูอ่ าศัย พ.ศ.2546-47 และ พ.ศ.2551-52
ตารางที่ 2.1 คําแถลงนโยบายของรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ งู อายุยอ้ นหลังตัง้ แต่รฐั บาล
ปี พ.ศ.2526 ถึงรัฐบาลปจั จุบนั
ตารางที่ 2.2 พัฒนาการแผนและการดําเนินงานด้านผูส้ งู อายุทส่ี าํ คัญ
ตารางที่ 3.1 จํานวนและความต้องการกําลังคนดูแลผูส้ งู อายุ
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สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่ 1.1
แผนภูมิที่ 1.2
แผนภูมิที่ 1.3
แผนภูมิที่ 1.4

แผนภูมิที่ 1.5
แผนภูมิที่ 1.6
แผนภูมิที่ 1.7
แผนภูมิที่ 1.8
แผนภูมิที่ 1.9
แผนภูมิที่ 1.10ก
แผนภูมิที่ 1.10ข
แผนภูมิที่ 1.11
แผนภูมิที่ 1.12ก
แผนภูมิที่ 1.12ข
แผนภูมิที่ 1.13
แผนภูมิที่ 1.14

สัดส่วนของประชากรแบ่งตามกลุ่มอายุ 3 กลุ่มใหญ่ๆ เปรียบเทียบระหว่าง
ปี พ.ศ.2503 และ พ.ศ.2553
ร้อยละของประชากรสูงอายุ พ.ศ.2537 – พ.ศ.2553
อัตราเพิม่ ประชากรรวมเปรียบเทียบกับประชากรวัยสูงอายุ
พ.ศ.2503 - พ.ศ.2553
อัตราส่วนพึง่ พิงทีเ่ ป็ นผูส้ งู อายุ (ต่อประชากรอายุ 15-59 ปี 100 คน)
และร้อยละของ ประชากรสูงอายุในวัยปลาย (อายุตงั ้ แต่ 80 ปีขน้ึ ไป)
พ.ศ.2503 - พ.ศ.2553
ร้อยละของประชากรทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 80 ปีขน้ึ ไป จําแนกตามเพศ
พ.ศ.2503 – พ.ศ.2553
อัตราเจริญพันธุร์ วม (Total Fertility Rate, TFR) พ.ศ.2517-19 – พ.ศ.2564
อายุคาดเฉลีย่ เมือ่ แรกเกิด จําแนกตามเพศ พ.ศ.2517-19 – พ.ศ.2564
ร้อยละของประชากรสูงอายุทไ่ี ม่ได้เรียนหนังสือ จําแนกตามเพศ
พ.ศ.2537 – พ.ศ.2554
ร้อยละของประชากรสูงอายุทจ่ี บการศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษา
จําแนกตามเพศพ.ศ.2537 – พ.ศ.2554
การกระจายร้อยละของประชากรสูงอายุ ตามสถานภาพสมรส
พ.ศ.2537 และ พ.ศ.2554
ร้อยละของประชากรสูงอายุทเ่ี ป็ นโสด หม้าย หย่า/แยกกันอยู่
จําแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ พ.ศ.2537 และ พ.ศ.2554
ร้อยละของประชากรสูงอายุทท่ี าํ งานเชิงเศรษฐกิจ จําแนกตามเพศ
และเขตทีอ่ ยูอ่ าศัยพ.ศ.2548 – พ.ศ.2553
ร้อยละของประชากรสูงอายุทไ่ี ด้รบั เบีย้ ยังชีพ จําแนกตามเพศ
และเขตทีอ่ ยูอ่ าศัย พ.ศ.2545-พ.ศ.2554
ร้อยละของประชากรสูงอายุทไ่ี ด้รบั เงินบําเหน็จบํานาญ
จําแนกตามเพศ และเขตทีอ่ ยูอ่ าศัย พ.ศ.2545 - พ.ศ.2554
ร้อยละของผูส้ งู อายุทเ่ี ป็ นโรคเรือ้ รังแต่ละโรค โดยการวินิจฉัยของแพทย์
พ.ศ.2546-47 และ พ.ศ.2551-52
ทัศนคติเชิงบวกของประชากรอายุ 18 - 59 ปี ทีม่ ตี ่อผูส้ งู อายุ
พ.ศ.2550 และพ.ศ.2554
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แผนภูมิที่ 1.15
แผนภูมิที่ 1.16

การกระจายร้อยละของประชากรตามกลุม่ อายุ 3 กลุ่มใหญ่ๆ
จําแนกตามประเทศในอาเซียน พ.ศ.2553
การกระจายร้อยละของประชากรตามกลุม่ อายุ 3 กลุ่มใหญ่ๆ
จําแนกตามประเทศในอาเซียน พ.ศ.2573
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บบทสรุ
บ้ ริหาารร
บทสรรุปผูบริ

1

บทสสรุปผูบริ
บ้ หาร
ใในช่วง 50 ปที
ปี ผ่ า่ นมาสังคมไทยเผชิ
ค
ญ บการเปลียนแปลงอย่
ญกั
ย่
างมากและรวดเร็ว การเปลีย่ นผ่าน
ทางประะชากรจากภภาวะการเกิดสู
ด ง ตายสูงมาสู่ก ารเกิดตํ
ด ่ า ตายตํ่ า ประกอบกับบการเปลี่ย นผ่า นทาง
ระบาดวิทยาจากโรคระบาดและโรรคติดต่อ มาสูโ่ รคเรือ้ รังและโรคที
แ
เ่ กิดจากความเสื่อมสภาพของร่างกาย
ตามวัย ทําให้สงั คมไทยเปลีย่ นจาากสังคมเยาว์ว์วยั สูส่ งั คมสูสูงวัย ประเด็นท้
น าทายต่อกการพัฒนาทียัย่ งยื
ั ่ นของ
ประเทศศจึงเปลี่ยนจาากการเพิม่ ประชากรวั
ป
ยเด็
เ กอย่างรวดดเร็วในอดีต เป็ นการเพิมมประชากรวั
่
วัยสูงอายุ
อย่างรวดดเร็วในปจั จุบับนและยังทวีความรวดเร็วต่
ว อไปอีกใน 20-30 ปีขา้ งหน้
ง า
หากพิจารณ
ณาลักษณะทีสํส่ าคัญของปรระชากรสูงอาายุไทยในปจั จุบนั จะพบว่าผูห้ ญิงมีอายุยนื ยาว
กว่ า ผู้ช าย
า ทํา ให้ผู้หญิ
ห ง สูง อายุ มีม จํ า นวนแล ะสัด ส่ว นมา กกว่ า ผู้ช ายยสูง อายุ แ ละ กลายเป็ น ประชากร
ป
ส่วนใหญ
ญ่ในกลุ่มผู้สงอายุ
สู
ว ยั ปลาายผู้สูงอายุในป
ใ จั จุบนั มีการศึ
ก กษาสูงขึ
ง ้นกว่าในออดีตและช่องว่
ง างทาง
การศึก ษาระหว่
ษ
างผูผู้สูงอายุช าย และหญิงลดดลง ผู้สูงอายยุหญิงจะมีสัส ดั ส่ว นผู้ท่ีเ ป็ นโสด หย่าร้ราง และ
เป็ นหม้าย
า (เนื่องจากคู่สมรสเสียชี
ย วติ ) สูงกวว่าผู้สูงอายุชาย
ช นอกจากกนี้การลดลงงของภาวะเจจริญพันธุ์
การเพิมขึ
ม่ ้นของสัดส่สว นผู้สูงอายยุท่ีเ ป็ นโสด และการย้ายถิ
ย ่นของบุ ต รส่
ร งผลให้แ บบบแผนการอยู่อาศัย
กับบุตรมีมีแนวโน้มลดดลงในขณะทีการอยู
ก่
ต่ ามลํลําพังหรืออยูกัก่ บคูส่ มรสเท่านั
า น้ เพิม่ ขึน้
การมีอายุยนยาวขึ
นื
้นตามมมาด้ว ยประะเด็นท้าทายยต่อคุณภาพพชีวิตของผู้สสููงอายุหลายยประการ
ไม่ว่าจะเป็ นภาวะสุขภาพที
ข
ถ่ ดถออยลงตามวัย การเจ็บป่วยด้
ย วยโรคเรือรั
อ้ งและการอยู่ในภาวะทุพพลภาพ
พ
อ้ ากัดในกาารดําเนินกิจวัวตรประจําวันั และการตกอยู่ในภาวะะความยากจจนในสัดส่วนที
น ่สูงกว่า
หรือมีขอจํ
ประชากกรวัยอื่น
ง วงทศววรรษที่ผ่านมมา ทําให้ประเด็นเรื่อง
จากข้อมูลเชิชิงประจักษ์ทน่ี ํ าเสนอมาออย่างต่อเนื่องในช่
ผูส้ ูงอายุยุได้รบั ความสสนใจมากขึนเป็
น้ นลําดับ มีการพัฒนานนโยบาย แผน และระบบบต่างๆ ทีจ่ ะมมารองรับ
ประเด็นท้
น าทายในสังคมสู
ง งวัย แลละประเด็นท้า้ ทายต่อคุณภาพชี
ณ
วติ ผูสูส้ ูงอายุ ในกาารพัฒนาเชิงระบบนั
ร
น้
ระบบสาาธารณสุ ข ดู เหมือ นจะเริริ่ม มีก ารปรับั ตัว ให้ท ัน กับ การก้า วเ ข้า สู่ส งั คมสูสูง วัย ก่ อ นระะบบอื่น ๆ
ไม่ ว่ า จะะเป็ น ในด้า นการขยายเ
น
เป้ าหมายผู้รัร บ บริก ารใหห้ค รอบคลุ มประชากรท
ม
ทุ ก วัย และจััด บริก าร
ให้สอดคคล้องต่อความมต้องการและะให้บริการทีสะดวกรวดเร็
ส่
ร็วแก่ผสู้ งู อายยุ การเน้นกาารส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค การกกระจายอํานาาจสูท่ อ้ งถิน่ หรื
ห อโรงพยาบบาลส่งเสริมสุขภาพประจําาตําบล การใให้บริการ
โดยเน้นการมี
น
ส่วนร่วมของภาคี
ว
เครือข่าย การรพัฒนากําลังั คนด้านสาธธารณสุข การปฏิรูประบบบการเงิน
การคลัง การจัด โค รงสร้า งองค์ค์ก รให้มีห น่ วยงานเฉพา
ว
าะดู แ ลแผน ยุ ท ธศาสตร์ร์แ ละการดํ า เนิ น งาน
ด้า นผู้สู งอายุ แม้ว่ าระบบสาธา
า
ารณสุ ข ไทยยจะมีก ารพัฒนาไปอย่
ฒ
า งมาก และมมีทิศ ทางกาารพัฒ นา
ทีส่ อดคลล้องกับความมต้องการในสสังคมสูงวัย แต่
แ การเปลี่ยนเป็ นสังคมสสูงวัยนัน้ เป็ นนไปอย่างรวดดเร็วมาก
การทีจ่ ะให้ระบบสาธธารณสุขมีประสิทธิภาพแลละมีความยัง่ ยืน จึงต้องอาศัยการผลักกดันให้การดําเนิ
า นการ
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เป็ นไปในอัตราที่รวดเร็วยิง่ ขึ้นกว่าที่เป็ นอยู่ในปจั จุบนั เช่น การดูแลระยะยาวยังเป็ นเพียงโครงการ
นํ าร่อง โครงการเหล่านี้ หากได้ผลดีควรเร่งขยายผลให้ครอบคลุมทัวประเทศ
่
การวางแผนกําลังคน
ทัง้ ในระดับวิชาชีพและผูด้ แู ลให้ได้ทงั ้ ปริมาณและคุณภาพก็เป็ นเรื่องสําคัญสําหรับการรองรับสังคมสูงวัย
นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาระบบดูแลขัน้ กลางเช่น การดูแลระยะสัน้ ภายหลังจากผู้สูงอายุออกจาก
โรงพยาบาล หรือการช่วยดูแลในช่วงกลางวันเป็ นต้น
ระบบหลัก ประกัน ทางเศรษฐกิจเพื่อยามสูงอายุมีก ารพัฒนามาเป็ นลําดับ เช่น กัน นับ ตัง้ แต่
พ.ศ.2525 เป็ นต้นมาจนถึงปจั จุบนั (พ.ศ.2554) รัฐบาลได้สร้างหลักประกันรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
แนวทางแรกที่ร ฐั บาลใช้ ได้แ ก่ การขยายระบบบํา นาญภาครัฐ จากเดิม ที่มีเ ฉพาะกลุ่ ม ข้า ราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค (รวมกลุ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่น) ที่เกษียณอายุท่ีได้รบั เงินบํานาญจาก
รัฐบาล ในช่วงสามสิบปี ท่ผี ่านมา รัฐบาลได้ขยายความครอบคลุมของระบบบํานาญไปยังประชาชน
กลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการจัดตัง้ กองทุนสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชนเพื่อครูและ
ครูใหญ่ในโรงเรียนเอกชนการจัดตัง้ กองทุนประกันสังคมเพื่อลูกจ้างในสถานประกอบการ การจัดตัง้
กองทุนการออมแห่งชาติหรือการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกองทุนประกันสังคมตามมาตรา 40
เพื่อขยายหลักประกันไปยังกลุ่มประชากรวัยทํางานที่ทํางานนอกระบบ รวมไปถึงการปรับ เปลี่ยน
แนวคิดของการจัดสรรเบีย้ ยังชีพไปให้ผสู้ งู อายุทข่ี าดหลักประกันทีเ่ ป็ นทางการจากภาครัฐอย่างถ้วนหน้า
อีกแนวทางหนึ่งเป็ นการส่งเสริมการสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจยามชราภาพผ่านมาตรการ
ทางภาษีอากร โดยการกําหนดให้มคี ่าลดหย่อนภาษีรายได้ประเภทต่างๆ เพื่อการประหยัดภาระภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาและการงดเว้นไม่เก็บภาษีกบั เงินได้บางประเภทที่เป็ นหลักประกันทางเศรษฐกิจ
ยามชราภาพ ลักษณะของมาตรการมีทงั ้ ที่เป็ นมาตรการเพื่อบรรเทาภาระภาษีอากรให้แก่ผู้สูงอายุ
มาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจประชากรวัยทํางานในการสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจยามชราภาพ และ
มาตรการส่งเสริมการสร้างหลักประกันด้านต่างๆให้กบั บุพการี
การพัฒ นาเชิง ระบบของบริก ารทางสังคมนัน้ ดูเ หมือ นจะมีพฒ
ั นาการที่ล่ าช้า กว่า ระบบอื่น
ในอดีต ที่ผ่ า นมา หน่ ว ยงานภาครัฐ เป็ น หน่ ว ยงานหลัก ที่ร ับ ผิด ชอบระบบบริก ารทางสัง คมและ
สวัสดิการสังคม โดยในระยะเริม่ แรกเป็ นการให้บริการในลักษณะของการสงเคราะห์ เช่นการจัดให้มี
สถานสงเคราะห์คนชรา ศูนย์อเนกประสงค์สําหรับผูส้ ูงอายุในชุมชน หลังการประกาศพระราชบัญญัติ
ผูส้ ูงอายุ ในปี พ.ศ.2546 หน่ วยงานภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการให้บริการ
ด้านสังคมและสวัสดิการสังคมแก้ผูส้ ูงอายุในรูปแบบต่างๆ เพิม่ มากขึน้ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน
บริการด้านทีอ่ ยู่อาศัย สําหรับสวัสดิการสังคมอื่นๆ นัน้ ดําเนินการโดยภาครัฐ ในการคุม้ ครองสิทธิและ
เสรีภาพของผู้สูงอายุ และการบริการสาธารณะ อาจสรุปได้ว่าในช่วงก่อนปี พ.ศ.2546 เป็ นยุคของ
การสงเคราะห์แ ละการส่ ง เสริม ผู้สู ง อายุ ตัง้ แต่ พ.ศ.2546 จนถึง ป จั จุ บ ัน เป็ น ยุ ค ของสวัส ดิก าร
การส่ ง เสริม ผู้ สู ง อายุ และการวางรากฐานกลไกการพัฒ นาระบบการดํ า เนิ น งานด้ า นผู้สู ง อายุ
การพัฒนาการเชิงระบบในอนาคต ควรจะเน้นการสร้างความความเป็ นปึกแผ่นและความยังยื
่ นของระบบ
สวัสดิการสังคม ระบบหลักประกันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว การพัฒนาระบบ
การดูแลทีบ่ า้ นและภายในชุมชน และการดูแลในระยะกลาง
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ในภาพรวม แม้ว่าประเทศไทยจะมีนโยบาย และพัฒนาการเชิงระบบในการทํางานด้านผูส้ งู อายุ
ดีข้นึ เป็ นลําดับ แต่ ผลการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ ยังไปได้ไม่รวดเร็ว นักเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา
ความเร็วของการสูงวัยทางประชากรของประเทศ การดําเนินงานที่ผ่านมายังขึน้ อยู่กบั นโยบายหรือ
ความสนใจของผู้นําประเทศเป็ นสําคัญการเปลี่ยนผู้บริหารนํ าไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ทําให้
การดําเนิ นงานไม่มคี วามต่อเนื่ อง ขาดการต่อยอด หรือล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็ น เพื่อให้มีการพัฒนา
เชิงระบบอย่างต่อเนื่อง น่ าทีจ่ ะมีการปรับกลไกในการดําเนินงานด้านผูส้ ูงอายุ ดังนี้ 1) พิจารณาจัดตัง้
สํานักคณะกรรมการผูส้ ูงอายุแห่งชาติ (หรือสํานักงานคณะกรรมการผูส้ ูงอายุและครอบครัวแห่งชาติ)
2) จัดทํา "แผนแม่บทระบบสวัสดิการและบริการเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ" 3) หากมีการร่างรัฐธรรมนูญ
ใหม่ ไม่ควรกําหนดอายุของความเป็ นผู้สูงอายุ และแม้แต่ พรบ. ก็ไม่ควรกําหนด แต่ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายลูก เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในนิยามของผูส้ ูงอายุ ซึ่งจะมีผลต่อสิทธิ และการได้รบั สวัสดิการ
ต่างๆ ซึง่ จะมีการแปรผันไปตามเวลา
จากการทบทวนสถานการณ์ ด้า นผู้สูง อายุ ใ นปี พ.ศ.2554 พบประเด็น เร่ ง ด่ ว นที่ส ามารถ
ดําเนินการได้ทนั ทีและสามารถทําให้การดําเนินงานด้านผูส้ ูงอายุของประเทศไทยสัมฤทธิผลอย่างเป็ น
รูปธรรมได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ มีดงั นี้
1. การเร่ งดําเนิ นการเรื่ องการสร้ างหลักประกันทางเศรษฐกิ จในสังคมสูงวัยด้ วยการส่ งเสริ ม
การออม
จากข้อมูลทางประชากรชี้ช ดั ว่า ประชากรสูงอายุจะเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ด้วยข้อจํากัด
ทางด้านการเงินการคลังของประเทศ การทีจ่ ะให้หลักประกันทางเศรษฐกิจแก่ประชากรสูงอายุ โดยให้รฐั
รับภาระแต่ฝา่ ยเดียวคงเป็ นไปได้ยาก ดังนัน้ เพื่อให้ผสู้ ูงอายุไทยในอนาคตมีหลักประกันทางเศรษฐกิจ
ที่มนคงควรต้
ั่
องมีการเตรียมการในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการออมนับเป็ นเรื่องสําคัญประการหนึ่ ง
ที่ผ่านมารัฐได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ และจัดตัง้ สํานักงานไปแล้ว
เพือ่ ให้เกิดผลอย่างจริงจังจึงควรเร่งดําเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรมโดยเร็วทีส่ ุด ทัง้ นี้เพื่อคุณภาพ
ชีวติ ของผูส้ งู อายุและการพัฒนาอย่างยังยื
่ นของประเทศ
2. รัฐบาลควรผลักดันให้ เกิ ดการแปลงแผนผู้สูงอายุแห่ งชาติ ไปสู่การปฏิ บตั ิ อย่างเป็ นรูปธรรม
ด้วยการจัดสรรงบประมาณรองรับ
แม้ประเทศไทยจะมีแผนผู้สูงแห่งชาติฉบับที่ 2 ซึ่งเป็ นแผนระยะยาวและค่อนข้างครอบคลุม
ทัง้ ประเด็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชากรสูงอายุ และการเตรียมการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
แต่ปญั หาทีพ่ บคือ การขาดการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิ ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างก็ยนื ยันถึง
การเปลี่ยนเป็ นสังคมสูงวัยของประเทศไทยในอัตราทีเ่ ร็วมาก เรื่องผูส้ ูงอายุจงึ เป็ นเรื่องด่วนและสําคัญ
ไม่อาจรัง้ รอได้ รัฐบาลจึงควรมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุอย่างจริงจัง
ด้วยการผลักดันให้หน่ วยงานต่ างๆ นํ าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ไปปฏิบตั ิให้เกิดผลโดยการ
จัด สรรงบประมาณในด้า นนี้ ใ ห้แ ก่ ทุ ก หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง โดยถือ เป็ น งบประมาณพิเ ศษสํา หรับ
การดําเนินงานด้านผูส้ งู อายุเพิม่ เติมจากงบประมาณประจําปี ของแต่ละหน่วยงาน
4

3. ควรผลักดันและสนั บสนุ นให้ ท้องถิ่ นเพิ่ มบทบาทในการดูแลส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตผู้สูงอายุ
ในชุมชนของตนให้มากยิ่ งขึน้
ชุมชนและท้องถิน่ ให้ความสนใจกับประเด็นเรื่องผูส้ ูงอายุมากขึน้ กว่าในอดีต แต่ยงั ขาดข้อมูล
ทีเ่ ป็ นระบบเกีย่ วกับผูส้ ูงอายุในด้านศักยภาพ ปญั หาและความต้องการขาดกําลังคนทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในการส่ง เสริม และพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต ผู้สูง อายุ และการใช้ง บประมาณทํา ได้ใ นวงจํา กัด เนื่ อ งจาก
ข้อจํากัดทางด้านกฎหมาย เพือ่ เพิม่ บทบาทดังกล่าว จึงควรมีการปรับแก้กฎหมายเพือ่ ลดอุปสรรคในการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทัง้ ควรมีหน่ วยงานที่คอยเป็ นพี่เลี้ยงเพื่อแนะนํ าและ
ส่งเสริมการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการทํางานด้านผูส้ งู อายุ
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บททีที่ 1 การ
่ย ลงทาง
การเปลียนแปล
ประะชากร และข้ข้อ้ มูลสสถิถิตทิ ่ี
ายุ
สําคั
า คัญเกีกี่ยวกับผู
บ ส้ ูงออายุ
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บทที่ 1
การเปปลี่ยนแปลงทางปรระชากร
และข้อ้ มูลสถิติตทิ ่สี าํ คัญเกี่ยวกับผูผส้ ูงอายุ*
1.1 สถานการณ์ด้ด้านประชาากร
1.1.1 จาากเยาว์วยั สู่สูงวัย
ประชากรไททยเพิม่ จาก 26.2
2
ล้านคคน เป็ นกว่า 63
6 ล้านคนน ในช่วง 50 ปี ทผ่ี ่านมาา จํานวน
ประชากกรวัยสูงอายุ (อายุ
( ตงั ้ แต่ 60
6 ปี ขน้ึ ไป) เพิ
เ ม่ ขึน้ เป็ นลําดับเช่นกัน จาก 1.2 ล้า้ นคนในปี พ.ศ.2503
พ
เป็ นประมมาณ 8.5 ล้านคนในปี
า
พ.ศศ.2553 (แผผนภูมทิ ่ี 1.1) โดยสั
โ ดส่วนทีทีเ่ ป็ นประชากกรสูงอายุในระะยะแรกๆ
เพิม่ ขึน้ อย่
อ างช้าๆ และเริม่ เพิม่ ในนอัตราที่รวดดเร็วขึน้ นับตัง้ แต่ปี พ.ศ.2523 เป็ป็ นต้นมา สัดส่วนของ
ประชากกรสูงอายุเพิมขึ
ม่ น้ จากร้อยละ 4.6 ในนปี พ.ศ.25033 เป็ นร้อยละะ 5.5 ในปี พพ.ศ.2523 แลละร้อยละ
13.2 ในปี พ.ศ.25533 (แผนภูมทิ ่ี 1.2)
สาเหตุสําคัญของการเพิ
ญ
่ ดส่วนของประชากรสูสูงอายุอย่างรรวดเร็วเนื่องมาจากการลลดลงของ
มสั
ภ
ด ซึง่ เมื่อ 50 ปี ทแ่ี ล้วผูห้ ญิ
ญงคนหนึ่งมีบุบตรโดยเฉลียมากกว่
่
า 6 คน และ
ภาวะเจริริญพันธุห์ รือภาวะการเกิ
ในปจั จุบับนั มีบุตรโดยเฉลีย่ น้อยกว่ว่า 2 คน การรเปลีย่ นแปลงงดังกล่าวส่งผลให้
ผ สดั ส่วนนและจํานวนปประชากร
วัยเด็กลดลงเป็ นลําดับั อย่างรวดเร็ร็ว จนนํามาสูสูก่ ารเพิม่ ขึน้ ของสั
ข ดส่วนขของประชากรรวัยสูงอายุ โครงสร้าง
ประชากกรไทยในปจั จุบนั จึงเปลีย่ นจากประชาก
น
กรเยาว์วยั เป็นประชากรสูสูงวัย
แผนภูมิมิที่ 1.1 สัดสวนของประช
ส่
ชากรแบ่งตามมกลุ่มอายุ 3 กลุ่มใหญ่ๆ เปรียบเทียบบระหว่างปี พ.ศ.2503
พ
และ พ.ศ.2553
ปี พ.ศ.2553
พ
(663.8 ล้านคน
น)

น
ปี พ.ศ.25003 (26.2 ล้านคน)

67..0%

52.2%
%
43.2%
19.8%
4
4.6%
วัยเด็
ย ก (0-14 ปี )

13.2%
วัยแรรงงาน (15-59 ปี )

วัยสูสงอายุ (60 ปี ขึขน้ ไป)

ที่มา: คํคานวณจากข้อมู
อ ลสํามะโนปรระชากรและเคหหะ พ.ศ.2503 และ พ.ศ.25533 ของสํานักงานนสถิตแิ ห่งชาติติ.
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รองศาสตราจารย์ ดรร.วิพรรณ ประจจวบเหมาะ และะ ชลธิชา อัศวนิรนั ดร วิทยาาลัยประชากรศศาสตร์
จุฬาลงกรรณ์มหาวิทยาลลัย

แผนภูมิมิที่ 1.2 ร้อยลละของประชาากรสูงอายุ พ.ศ.2537
พ
– พ.ศ.2553
พ
13.2
9
9.5

อ
อัตราเพิ่ มต่อปี
7.44
4.6

4.9

5.5
ปี พ.ศ.

2503

2513

2523

25333

2543

2553

ที่มา: คํานวณจากข้
า
อมูลสํามะโนประชากรและเคหะะ พ.ศ.2503 - พ.ศ.2553 ของงสํานักงานสถิตติแิ ห่งชาติ.

1.1.2 สังคมสู
ง งวัย : อัตราเพิ่ มของประชากรรวัยสูงอายุ สูงกว่าอัตราาการเพิ่ มขอองประชากรรรวม
ประชากรไ ทยเพิ่ม ขึ้น ช้ช า ลงกว่ า ในนอดีต มาก โดยอั
โ ต รากาารเพิ่ม ของปประชากรไททยลดลง
อย่างต่อเนื
อ ่ อง จากร้อยละ
อ 3.2 ต่อปี
อ ในปี พ.ศ..2503 เหลือเพียงร้อยละ 0.7 ต่อปี ในนปี พ.ศ.25533 ในขณะ
ที่อตั รากการเพิ่มของงประชากรสูสงอายุมีร ะดับสู
บ ง กว่าอัตราเพิ
ร ่มประชชากรรวม โดดยอัต ราการเพิ่ม ของ
ประชากกรสูงอายุมมี ากกว่
า าร้อยละะ 3 ต่อปี (แผผนภูมทิ ่ี 1.3)
การทีอ่ ตั ราเพิม่ ประชากรรสูงอายุมรี ะดดับสูงกว่าอัตราเพิ
ต ม่ ประชชากรรวมนี้ เเป็ นเครื่องชีให้
ใ้ เห็นว่า
งั
งวัยแล้ว
สังคมไททยได้กา้ วสูส่ งคมสู
แผนภูมิมิที่ 1.3 อัตราาเพิม่ ประชากกรรวมเปรียบเที
บ ยบกับปรระชากรวัยสูงอายุ
ง พ.ศ.25503 - พ.ศ.25553
5.00

อัตราาเพิ่ มต่อปี
3.3
3.2

2.7

3.8

3.7

3.9
รวม
วัยสูงอายุยุ

2.7
2.0
1..1

2503

2513

2523

25333

2543

0
0.7

ปี พ.ศ.

2553

ที่มา: คํานวณจากข้
า
อมูลสํามะโนประชชากรและเคหะะ พ.ศ.2503 - พ.ศ.2553
พ
ของงสํานักงานสถิตติแิ ห่งชาติ.
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1.1.3 จาากการเกือ้ หนุ
ห นเด็กสู่การเกื
า อ้ หนุนผูส้ งู วัย
หากจัดกลุ่มประชากรอยย่างคร่าวๆตาามบทบาทในนทางเศรษฐกกิจ อาจแบ่งไได้เป็ น 3 กลลุ่มใหญ่ๆ
คือ กลุ่มเด็
ม ก (อายุน้อยกว่
อ า 15 ปี ) กลุ่มทํางาาน/วัยแรงงานน (อายุ 15-559 ปี ) และกลลุ่มสูงอายุ (ออายุตงั ้ แต่
60 ขึน้ ไป) ซึ่งกลุลุ่มวัยทํางานนเป็ นกลุ่มที่มีมบี ทบาทอย่างมากในเชิ
า
ง
งเศรษฐกิ
จ แและเป็ นกลุ่มที่ต้องให้
การดูแลเกื
ล ้อหนุ นปรระชากรวัยเด็ด็กและวัยสูงอายุไม่ว่าโดยทางตรง (คืคือการเป็ นลูกหลาน หรือสมาชิก
ครอบครรัว) หรือโดยยทางอ้อมด้วยการมีส่วนรร่วมในการทํทํางาน ทํารายได้หรือเสียยภาษี เพื่อใหห้รฐั ใช้ใน
การดูแลประชากรใน
ล
นวัยต่างๆ
การวัดถึงกาารเป็ นทีพ่ ง่ึ พิงหรือเป็ นผูใ้ ห้การเกือ้ หนุนุ นนัน้ สามารถพิจารณาไดด้จากอัตราส่วนพึง่ พิง
ภาพที่ได้ดจากข้อมูลสํสามะโนประชชากร ตัง้ แต่ปี พ.ศ.25033 เป็ นต้นมา แสดงให้เห็นนว่า อัตราส่วนพึ
ว ง่ พิง
วัยเด็กลดลงเป็ นลําดับ ในขณะทีช่่ วงทศวรรษษหลังๆ นี้ อัตราส่
ต วนพึง่ พิงวัยสูงอายุกกลับเพิม่ ขึน้ อย่
อ างมาก
ห
ว่า ประชากรรวัยแรงงานรรับภาระในกการดูแลเกื้อหหนุ นประชากกรวัยเด็ก
(แผนภูมิมทิ ่ี 1.4) ซึ่งหมายความว
ลดลงกว่ว่าในอดีตมากก แต่กลับต้องมาแบกรั
ง
บภาระในการดู
ภ
แลเกือ้ หนุนประชากรสู
ป
งออายุแทน
ไม่เพียงแต่จํจานวนประชชากรสูงอายุจะมี
จ แนวโน้มเพิ
ม ม่ ขึน้ อย่างมาก แต่จําานวนและสัดส่วนของ
ประชากกรสูงอายุในวัยั ปลาย (อายยุตงั ้ แต่ 80 ปี ขน้ึ ไป) เพิม่ ขึน้ อย่างมากกด้วยเช่นกัน จากร้อยละ 8.9 ในปี
พ.ศ.25003 เป็ นกว่าร้อ้ ยละ 12.8 ในปี
ใ พ.ศ.25553
ข้อมูลดังกล่าวสะท้
า
อนให้เ้ ห็นว่าไม่ใช่สังคมเปลีย่ นเป็
น นสังคมสูงวัยแล้วเท่านนัน้ แต่กลุ่มประชากร
ป
สูงอายุมีมแี นวโน้มที่จะสู
จ งวัยขึน้ เป็ป็ นลําดับ ซึ่งในช่
ง วงวัยปลายของวัยสูงอายุน้ี น่ าจจะเป็ นช่วงทีที่ต้องการ
เกือ้ หนุนหรื
น อพึง่ พาผูผูอ้ ่นื สูงสุด
แผนภูมิมิที่ 1.4 อัตราส่
ร วนพึง่ พิงทีทเ่ ป็ นผูส้ งู อาายุ (ต่อประชชากรอายุ 15--59 ปี 100 คคน) และร้อยละของ
อ
ประชชากรสูงอายุในวั
ใ ยปลาย (อายุ
( ตงั ้ แต่ 80
8 ปีขน้ึ ไป) พ.ศ.2503
พ
- พพ.ศ.2553
19.22

อัตราส่วนพึ
น ่งพิ งที่เป็ นผูส้ งู อายุ
ร้อยละขอองผูส้ งู อายุวยปลาย
ยั

อัตราส่วน / ร้อยละะ

14..4
11.66
8.9

9.7

9.8

9.33

11.0

10.2

8.2

8.8
2503

12.8

2513

ปี พ.ศ.
2523

25333

25543

2553

ที่มา: คํานวณจากข้
า
อมูลสํามะโนประชากรและเคหะะ พ.ศ.2503 - พ.ศ.2553 ของงสํานักงานสถิตติแิ ห่งชาติ.
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1.1.4 ผูหญิ
ห้ งกลายเป็ป็ นประชากรรส่วนใหญ่ในช่วงวัยปลลาย
ข้อมูลจากสํสามะโนประชชากรในช่วง 50 ปี ท่ีผ่านมา
น แสดงใหห้เ ห็นว่าจํานนวนประชากกรสูงอายุ
ในวัยปลลาย (อายุตงั ้ แต่
แ 80 ปี ขน้ึ ไป)
ไ เพิม่ ขึน้ กว่
ก า 10 เท่าตัว (แผนภูมทีทิ ่ี 1.5) ทีเ่ ห็นนได้ชดั เจนคือ จํานวน
และสัดส่วนของผูท้ ม่ี อายุ
ี ตงั ้ แต่ 800 ปีขน้ึ ไปเป็ นผู
น ห้ ญิงมากกกว่าผูช้ าย
แผนภูมิมิที่ 1.5 ร้อยละของประชชากรทีม่ อี ายุตัตง้ แต่ 80 ปีขน้ึ ไป จําแนกกตามเพศ พ.ศศ.2503 – พ..ศ.2553
1,093,149 คน
ค

ร้อยละ

39.9
ชาย

หญิ ง
5
585,877
คน
442,,915 คน

38.6

39.5

107,006 คน
37.7
62.3

138,571 คนน
36.8
63.2

2503

2513

226,1377 คน
38.00
62.00
2523

60.5

60.1
61.4
ปี พ.ศ.

2533
2

2543

2553

ที่มา: คํานวณจากข้
า
อมูลสํามะโนประชากรและเคหะะ พ.ศ.2503 - พ.ศ.2553 ของงสํานักงานสถิตติแิ ห่งชาติ.
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1.2 กรระบวนการรทางประชาากรที่นําไปปสู่การสูงอายุ
อ ทางประชากร
ปจั จัยทางปรระชากรทีน่ ํ าไปสู่การสูงอายุ
อ ทางประชชากรมี 2 ปจจั
จั ย ได้แก่ การลดลงอย่างรวดเร็ว
ของการเกิด และการรลดภาวะการรตายของประะชากรโดยเฉฉพาะในกลุ่มผูส้ งู อายุ
1.2.1 กาารลดภาวะเจจริ ญพันธุ์
การเพิ่มขึ้นของสัดส่ว น ประชากรวัยสู
ย งอายุอย่างรวดเร็
า
ว มีสาเหตุ
ส
หลัก มมาจาก การลดระดับ
น ์ ซึง่ ปรากฏฏชัดเจนภายหหลังจากทีม่ การประกาศน
กี
นโยบายประชชากรทีเ่ น้นกการวางแผนคครอบครัว
เจริญพันธุ
โดยระบบบสมัครใจขึนในปี
น้
พ.ศ.22513 จากข้อมู
อ ลแสดงให้เ้ ห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์รววม (Total Fertility
Rate) คือื จํานวนบุตรโดยเฉลี
ต
่ยทีท่สตรีคนหนึนงมี
่ ตลอดวัยเจริญพันธุ์ได้ดลดลงเป็ นลําดับ จาก 4..9 คนต่อ
สตรี 1 คน
ค ในปี พ. ศ.2517-19 เหลือเพีย งปประมาณ 1..7 คนต่ อ สต รี 1 คนในปีปี พ.ศ.2548 -49 และ
ประมาณ
ณ 1.6 ในปีพ.ศ.2554
.
(แผนภูมทิ ่ี 1.6) การลดระดับภาวะเจริ
บ
ญพั
พนธุอ์ ย่างรวดดเร็วทําให้สดส่
ดั วนของ
ประชากกรวัยเด็กลดลลง และสัดส่วนประชากรสู
น
สงอายุเพิม่ ขึนในที
น้
ส่ ดุ
แผนภูมิมิที่ 1.6 อัตราเจริ
ร ญพันธุรวม
ร์ (Total Fertility
F
Ratee, TFR) พ.ศ..2517-19 – พพ.ศ.2564
4.9
อัตั ราเจริ ญพันนธุร์ วม (TFR)
2.7
2.0

1.7

1.6

1.5

ปี พ.ศ.
25517-19

2528-29

2538-39

2548-449

25554*

2564*

ที่มา: สํานั
า กงานสถิตแิ ห่งชาติ. การสํารวจการเปลี
า
ย่
ยนแปลงของปร
ระชากร (SPC)) พ.ศ.2517-199 - พ.ศ.2548-449.
*สํสํานักงานคณะกกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ
น
จและสังคมแห่งชาติ. การคาดปรระมาณประชากกรของประเทศไไทย
พ.ศ.2553 – พ.ศศ.2583.
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1.2.2 กาารลดการตาาย (คนไทยมีมีอายุยืนยาวขึน้ )
การลดการตตายตลอดเวลาที่ผ่านมาททําให้ประชาากรไทยทัง้ ชายและหญิ
ช
งมีแนวโน้มที่จะมีอายุ
ยืนยาวขึขึ้นเป็ นลําดับ โดยผู้หญิงจะมีอายุยืนยาวกว่
น
าผู้ชายเล็
ช กน้ อย ดังจะเห็นไได้จากอายุคาดเฉลี
ค
่ย
เมื่อแรกเกิด (Life Expectancy
E
at Birth) คือจํานวนปีทีทเ่ มื่อเด็กเกิดมาแล้
ด
วจะมีโโอกาสมีชวี ตต่
ติ อไปได้
โดยเฉลี่ย ซึ่งมีแนวโโน้มเพิม่ ขึน้ โดยตลอด
โ
อาายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของผูห้ ญิงไทยเพิม่ จากปประมาณ
64 ปี ในนปี พ.ศ.25 17-2519 เป็ป็ น ประมาณ 78 ปี ในป จั จุ บ ัน (พ.ศศ.2554) ส่ว นนผู้ช ายไทย จะมีอ ายุ
คาดเฉลียเมื
่ อ่ แรกเกิดเพิ
ด ม่ จาก 588 ปี เป็ นประมมาณ 71 ปีในช่
น วงเวลาเดียวกัน (แผนภภูมทิ ่ี 1.7)
การลดภาวะะการตายของงประชากรในนช่วง 50 ปีทผ่ผ่ี านมา ส่วนใใหญ่เป็ นผลมมาจากการพัฒ
ั นาหรือ
ส ยใหม่จากกประเทศที่พั
พฒ
ั นาแล้ว ประกอบกับการพั
ก ฒนาด้าานบริการสาธธารณสุข
รับวิทยาาการแพทย์สมั
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้า้ นอนามัยแมม่และเด็ก ทําให้เด็กแรกเกิกิดมีโอกาสทีจะรอดชี
่
วติ มมากขึน้
การลดภาวะะการตายในรระยะแรกจึงเป็ นผลให้ประะชากรในวัยเด็กมีสดั ส่วนนเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตามในป จั จุ บ ันการตายของทารกแและเด็กลดลงมาก และกการตายของปประชากรวัยอื
ย ่ นๆ ได้
ลดลงด้วย
ว ด้วยเหตุนีน้ีหากสามารถถลดภาวะกาารตายของกลลุ่มประชากรววัยสูงอายุให้ต้ ่ําลงอีกก็จะส่
ะ งผลให้
สัดส่วนขของผูส้ งู อายุจะยิ
จ ง่ เพิม่ ขึน้ ในอนาคต
ใ
แผนภูมิมิที่ 1.7 อายุยุคาดเฉลีย่ เมือแรกเกิ
่
า
ศ พ.ศ.2517--19 – พ.ศ.2564
ด จําแนกตามเพศ
ชาย

จํานวนปี
น

58.0

688.9 65.6
6
63.8
63.8

หญิ ง

74.99
700.9 67.7 72..4 69.9
69.9

77.66

70.6

77.7

72.8

79.4

ปี พ.ศ.
2517--19

2528-229

2532

2534

2538-399

2548-49

2554*

2564*

ที่มา: สํานักงานสถิตแห่
แิ งชาติ. การสํสํารวจการเปลียนแปลงของป
ย่
ระชากร (SPCC) พ.ศ.2517-19 - พ.ศ.2548--49.
*สํสํานักงานคณะกกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ
น
จและสังคมแห่งชาติ. การคาดปรระมาณประชากกรของประเทศไไทย
พ.ศ.2553 – พ.ศศ.2583.
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1.3 สถานการณ์ด้ด้านสังคมแและเศรษฐฐกิจ
1.3.1 กาารศึกษา
หากพิจ ารณ
ณาจากข้อ มู ลการสํ
ล
า รวจจประชากรสูสู ง อายุ ใ นปร ะเทศไทยข องปี ต่ า งๆ จะพบว่
จ
า
ผูส้ งู อายุยุรนุ่ หลังจะมีการศึ
ก กษาดีกว่าผูส้ งู อายุในอดี
น ต ดังจะเเห็นได้จากสัดั ส่วนผูส้ งู อายุทไ่ี ม่ได้เรียนหนังสือ
ลดลงตาามลําดับจากปปี พ.ศ.2537--พ.ศ.2554 (แแผนภูมทิ ่ี 1.8) ในขณะทีสั่ ดส่วนผูส้ งู ออายุทไ่ี ด้รบั การศึ
ก กษา
สูงกว่าระดับประถมศึศึกษากลับเพิ
พิม่ ขึน้ เป็ นลําดับ และเพิมขึ
ม่ น้ ในผูส้ งู อาายุทงั ้ ชายแลละหญิง อีกทังั ้ ช่องว่าง
ระหว่างกการศึกษาขอองชายและหญิ
ญิงได้ลดลงเป็ป็ นลําดับ (แผผนภูมทิ ่ี 1.9)
แผนภูมิมิที่ 1.8 ร้อยละของประชชากรสูงอายุทีทไ่ี ม่ได้เรียนหนังสือ จําแนนกตามเพศ พพ.ศ.2537 – พ.ศ.2554
พ
ร้อยละ
รวม

40.99

ชาย

หญิ ง

311.4
26.7
19.4

21.5

20.77
13.5

2537

2545

16.4
10.1
2550
2

11.8

15.5
7.1

ปี พ.ศ.

25554

ที่มา: ปรระมวลผลจากขข้อมูลโครงการรสํารวจประชากกรสูงอายุในปรระเทศไทย พ.ศศ.2537 - พ.ศ.22554
ขอองสํานักงานสถิถิตแิ ห่งชาติ

แผนภูมิมิที่ 1.9 ร้อยละของประชาากรสูงอายุทจบการศึ
่ี
กษาาสูงกว่าระดับประถมศึ
บ
กษษา จําแนกตาามเพศ
พ.ศ.2537 – พ.ศศ.2554
ร้อยละ
10.7

13.7

1
13.6

9.2

9.5

6.9
5.4

6.2

155.0
111.8
7..4

รวม
ชาย
หญิ ง

3.8
ปี พ.ศ.
2537
2550
2
25554
2545
ที่มา: ประมวลผลจาก
ป
กข้อมูลโครงกาารสํารวจประชชากรสูงอายุในปประเทศไทย พ.ศ.2537
พ
- พ.ศศ.2554
ข านักงานสสถิตแิ ห่งชาติ
ของสํ
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1.3.2 สถถานภาพสมมรส
การมีคสู่ มรสสอยูด่ ว้ ยกันน่ าจะส่
า งผลให้ผูผส้ งู อายุมคี ณภาพชี
ุณ
วติ ทีดีด่ ี มีค่คู ดิ มีกาารช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน
เชิงเศรษษฐกิจ มีผทู้ คอยดู
ค่ี
แลยามเจ็บป่วย แผนภูมทิ ่ี 1.10ก แสดงว่า กว่
ก าครึง่ ของผูผูส้ งู อายุเป็ นผูท้ ส่ี มรส
และอยูด้ด่ ว้ ยกันกับคู่ โดยสั
โ ดส่วนดดังกล่าวแทบจะไม่เปลีย่ นแปลงในระห
น
หว่างปี พ.ศ.22537 กับปี พ.ศ.2554
พ
อย่างไรกก็ตาม เป็ นทีน่่ าสังเกตว่า สัดส่วนของผูท้ เ่ี ป็ นโสด หย่า/แยก มีแนวโน้
แ
มเพิมมขึ
่ น้ กล่าวคือ สัดส่วน
ทีเ่ ป็ นโสสดเพิม่ จากร้อยละ
อ 2.2 ในนปี พ.ศ.25377 เป็ นร้อยละ 3.9 ในปี พ.ศศ.2554 แลละสัดส่วนทีหย่
ห่ า/แยก
เพิม่ จากกร้อยละ 2.4 เป็
เ นร้อยละ 2.7
2
แผนภูมิมิที่ 1.10ก กการกระจายร้อ้ ยละของปรระชากรสูงอายุ ตามสถานภาพสมรส พพ.ศ.2537
แ พ.ศ.25554
และ
โสด
2.4%

สมรรสอยู่ด้วยกัน

สมรสแยกกกันอยู่

หม้าย

2.2%

หย่า//แยก
4.7%

ปี พ.ศ.2537

ปี พ.ศ.25554

%
31.1%
6
61.9%

2.4%

59.9%
%

28.8%

3..9%

2.7%

ที่มา: ปรระมวลผลจากขข้อมูลโครงการรสํารวจประชากกรสูงอายุในปรระเทศไทย พ.ศศ.2537 และพ.ศ.2554
ขอองสํานักงานสถิถิตแิ ห่งชาติ

เมื่อพิจารณาาตามอายุ พบว่า ผูส้ งู อายุวยั ต้น (อายยุ 60-69 ปี ) มีแนวโน้มเป็ป็ นโสด และหหย่า/แยก
มากกว่าผูส้ งู อายุวยั กลาง
ก (อายุ 700-79 ปี ) และผูผูส้ งู อายุวยั ปลลาย (อายุ 800 ปี หรือมากกกว่า) และผูส้ งู อายุหญิง
มีสดั ส่วนของผู
น ท้ เ่ี ป็ นโสดและหย่
โ
า/แแยกสูงกว่าเพพศชาย และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามเวลา (แผนภูมทิ ่ี 1.10ข)
นอกจากนี้ ยัย งั พบว่า สัดส่ว นผู้สูงอายุท่ีเ ป็ นหม้ายหรือคู่ส มรรสเสีย ชีวิต เพพิ่มขึ้น ตามออายุ แต่ มี
แนวโน้มลดลงเล็
ม
กน้อยตามเวลาา และผูส้ ูงอาายุหญิงมีแนววโน้มที่จะอยูยู่ในภาวะที่เปป็ นหม้ายหรือคู่สมรส
เสียชีวติ มากกว่าผูส้ งอายุ
งู ชาย
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แผนภูมิมิที่ 1.10ข ร้อยละของปรระชากรสูงอายุทเ่ี ป็ นโสด หม้าย หย่า/แแยกกันอยู่ จําาแนกตามกลลุ่มอายุ
แ
และเพศ
พ.ศ.2537 และ พ.ศ.2554
พ
ร้อยละะ

25377

2554

5.3

4.55
3.2
2.4

2.3

2.0
1.0

60-69

70-79

อายุ
อ

3.0

2.9
1.8

1.1

90+

80-89

โสด

2.1
ชาย

หญิ ง

เพ
พศ

85.9
65.7

ร้อยละะ

25537

75.0

56.44

44.8 41.1

40.0 35.88

หม้าย

22.2 19.66
60-69

3.44
2.5

ร้อยละ

2537

14.2 13.1
70-79

80-89

90+

ชาย

เพศศ

หญิ ง

3.3 3.1

2.6

2.1
1.1 1.11

70-79

อายุ

25544

1.88

60-69

2554

อายุ

80-89

1.1 0.33
90+

1.3

หย่า/แยกกันั อยู่
ชาย

เพศ

หญิ ง

ที่มา: ปรระมวลผลจากขข้อมูลโครงการรสํารวจประชากกรสูงอายุในปรระเทศไทย พ.ศศ.2537 และ พ.ศ.2554
ขอองสํานักงานสถิถิตแิ ห่งชาติ

1.3.3 กาารอยู่อาศัยของผู
ข ส้ งู อายยุ
แบบแผนการรอยูอ่ าศัยมีความสํ
ค
าคัญกับั การดําเนินชี
น วติ ประจําวัน และการไดด้รบั การดูแลเกือ้ หนุ น
จากสมาาชิกในครอบครัว โดยเฉพพาะอย่างยิง่ บุบตร ซึ่งแบบบแผนการอยู่อาศัยของผูสสู้ ูงอายุไทยแต่เดิมนัน้
มัก อยู่อ าศัย กับ บุ ต รคนใดคนห
ร
นึ่ ง จากข้อมู
อ ล การสํา รวจประชาก
ร
รสูง อายุ ใ นปประเทศไทยยตัง้ แต่ ปี
เ นแนวโน้มที
ม ล่ ดลงอย่างต่
ง อเนื่องของงการอยูอ่ าศัยั ในบ้านเดียวกับบุตร
พ.ศ.25337 – พ.ศ.2554 แสดงให้เห็
แต่มแี นววโน้มทีจ่ ะอยูตามลํ
่
าพัง หรืออยูล่ าํ พังกับคูส่ มรสเท่านั
า น้ เพิม่ มากกขึน้ (ตารางทีที่ 1.1)
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การลดลงของการอยู่กบั บุตรส่วนหนึ่งน่ าจะเนื่องมาจากผูส้ ูงอายุในรุ่นหลังๆ มีบุตรน้อยลงกว่าใน
อดีต ทัง้ ยังปรากฏว่าผู้สูงอายุมแี นวโน้ มที่จะเป็ นโสดสูงขึ้นกว่าในอดีต อย่างไรก็ตามการที่ไม่ได้อาศัย
อยู่ในบ้านเดียวกับบุ ตรนัน้ ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุจะอยู่ตามลําพังหรืออยู่ก ันเองเสมอไป เพราะ
ในสังคมไทยโดยเฉพาะในชนบทจะพบว่าในหลายกรณีผสู้ งู อายุยงั มีบุตรอยูใ่ นละแวกบ้านหรืออยูใ่ นหมูบ่ า้ น
เดียวกัน
เมื่อแยกพิจ ารณาตามเขตที่อยู่อาศัย แนวโน้ มก็เ ป็ นเช่น เดีย วกับ ภาพรวมของประเทศ แต่
ผูส้ ูงอายุทอ่ี ยู่ในชนบทมีสดั ส่วนของผูท้ ่อี ยู่กบั บุตรน้อยกว่าในเขตเมือง รวมทัง้ มีแนวโน้มอยู่ตามลําพัง
กับคู่สมรสสูงกว่าในเขตเมือง ทัง้ นี้น่าจะเนื่องจากบุตรของผูส้ งู อายุในชนบทน่ าจะมีการย้ายถิน่ ออกจาก
ภูมลิ าํ เนาสูงกว่าบุตรในเขตเมือง
ตารางที่ 1.1 การอยูอ่ าศัยของประชากรสูงอายุ จําแนกตามเขตทีอ่ ยูอ่ าศัย พ.ศ.2537 - พ.ศ.2554

รวมผูส้ งู อายุทงั ้ หมด
2537
2545
2550
2554*
ผูส้ งู อายุเขตเมือง
2537
2545
2550
2554*
ผูส้ งู อายุเขตชนบท
2537
2545
2550
2554*

อยู่กบั บุตร

ร้อยละ
อยู่คนเดียว

อยู่ลาํ พังกับคู่สมรส

72.8
65.7
59.4
56.7

3.6
6.5
7.6
8.6

11.6
14.0
16.3
17.6

77.1
69.0
64.6
59.4

3.9
6.0
7.4
8.5

8.3
11.8
12.9
15.7

70.9
64.3
57.3
55.4

3.5
6.8
7.7
8.6

13.0
15.0
17.7
18.5

ที่มา: จอห์น โนเดล และนภาพร ชโยวรรณ. 2552. การสูงอายุทางประชากร และการอยูด่ มี สี ขุ ของผูส้ งู อายุใน
ประเทศไทย แนวโน้มในอดีต สถานการณ์ปจั จุบนั และความท้าทายในอนาคต. กรุงเทพฯ: กองทุนประชากร
แห่งสหประชาชาติ.
*ประมวลผลจากข้อมูลโครงการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2554 ของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
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1.3.4 กาารทํางาน กาารว่างงาน และ
แ ความต้ต้องการทํางาาน
การทํางานขของผู้สูงอายุนอกจากจะเป็ นตัวบ่งชี้ถึถงึ การเป็ นหน่
ห วยผลิตหรืรือผู้ยงั ประโยชน์ ของ
ประชากกรกลุ่มนี้แล้ว ยังเป็ นแหล่งรายได้หลักในการดํ
ก
ารงชีพของผูส้ งู อายุดว้ ย ข้อมูลในแผนภูมิท่ี 1.11
แสดงแนนวโน้มของอัตั ราการทํางาานเชิงเศรษฐฐกิจของประชชากรสูงอายุระหว่
ร างปี พ.ศ.2548 – พ.ศ.2553
พ
ทีเ่ กือบไไม่มกี ารเปลียนแปลง
ย่
คือ กว่า 1 ใน 3 ของประชากกรสูงอายุไทยยยังทํางานเชิชิงเศรษฐกิจ ซึง่ นับว่า
อยู่ใ นระะดับ ที่สูงเมื่อเปรี
อ ย บเทีย บกับ ผู้สูงอาายุใ นประเทศศที่พ ฒ
ั นาแลล้ว โดยมีค ว ามแตกต่ างในระดับ
การทํา งานเชิ
ง
ง เศรษษฐกิจ ระหว่ างเพศและเข
า
ขตที่อยู่อ าศััย กล่ าวคือ ผู้สูง อายุช าายมีอ ตั ราการทํา งาน
เชิงเศรษษฐกิจสูงกว่าผูส้ งู อายุหญิงกว่
ง าเท่าตัวมาตลอด
ม
และะผูส้ งู อายุในเเขตชนบทมีรร้อ้ ยละทีท่ าํ งาานสูงกว่า
ผูส้ งู อายุยุในเขตเมือง ส่วนหนึ่งน่ าจะเนื่องจากกอาชีพทีผ่ สู้ งอายุ
ูง ในชนบบทส่วนใหญ่ปประกอบมักเป็ป็ นอาชีพ
ในภาคนนอกระบบ เช่ชน เกษตรกรรรมหรืออาชีพส่
พ วนตัว ซึง่ ไม่
ไ มกี ารเกษียณอายุ
ย
การทํทํางาน
แผนภูมิมิที่ 1.11 ร้อยละของประชากรสูงอายุทีท่ าํ งานเชิงเศรษฐกิจ จําแนกตามเพศ
า
ศ และเขตทีอยู
อ่ อ่ าศัย
พ.ศ.2548 – พ.ศ.2553
ร้อยละ
447.6
3
39.6
335.8

46.8
38.3

48.2
39.7

รวม

49.9

49.4

40.9

40.7

48
40.2

11.8

37.2

36.6

35.0

35.1

2
26.9

28.5

29.2

26.5

27.9

28.9

26.4

25.4

26.8

27.2

27.7

27.5

25548

2549

2550

2551

ชาย
หญิ ง
เขตเมืมือง
เขตชน
นบท

ปี พ.ศ.
2552

2553

ที่มา: คํานวณจากข้
า
อมูลการสํารวจภาวะการทํางานนของประชากรร พ.ศ.2548 - พ.ศ.2553
พ
ของงสํานักงานสถิติตแิ ห่งชาติ

อัตราการว่างงาน
า
(ตามนิยามที่ใช้ในรายงานกา
น
ารสํารวจภาววะการทํางานของสํานักงานสถิติ
า
นเดียวกั
ย บประชากรวัยทํางานนอายุ 40-59 ปี คือ ไม่ถงึ ร้อยละ 1
แห่งชาติติ) นับว่าอยูยูใ่ นระดับทีต่ ่ํามากเช่
(ตารางทีที่ 1.2)
ตารางทีที่ 1.2 อัตรากการว่างงานขของประชากรรอายุ 40-59 ปี และประชาากรอายุตงั ้ แตต่ 60 ปีขน้ึ ไปป
พ.ศ.22550 - พ.ศ.22554
2550

2551

2552

2553

2554

อัตราว่างงงานของประชาากรอายุ 40-599 ปี

0.46

0.32

0.36

0.20

0.10

อัตราว่างงงานของประชาากรอายุ 60 ปี ขึขน้ึ ไป

0.20

0.10

0.10

0.10

0.10

ที่มา: คํานวณจากข้
า
อมูลการสํารวจภาาวะการทํางานนของประชากรร พ.ศ.2550 - พ.ศ.2554
พ
ของสํานักงานสถิติตแิ ห่งชาติ
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ทีน่ ่ าสนใจ คือ ในกลุ่มประชากรสูงอายุทไ่ี ม่ได้ทํางานส่วนใหญ่ไม่ตอ้ งการทํางาน มีผทู้ ต่ี อ้ งการ
ทํางานในสัดส่วนที่ต่ํามากและลดลงระหว่างปี พ.ศ.2550 - พ.ศ.2554 ข้อมูลในตารางที่ 1.3 แสดงว่า
สัดส่วนที่ต้องการทํางานในผูส้ ูงอายุท่ไี ม่ได้ทํางาน มีเพียงร้อยละ 9.3 ในปี พ.ศ. 2550 และลดลงเหลือ
เพียงร้อยละ 2.3 ในปี พ.ศ. 2554 สะท้อนถึงความต้องการทํางานทีไ่ ม่ได้รบั การสนองตอบ (unmet need
for work) ในกลุ่มประชากรสูงอายุมรี ะดับทีต่ ่าํ แม้วา่ ระดับความต้องการทํางานทีไ่ ม่ได้รบั การสนองตอบ
ของผูส้ งู อายุชายจะสูงกว่าหญิง และในเขตชนบทจะสูงกว่าเขตเมืองก็ตาม
ตารางที่ 1.3 ร้อยละทีต่ อ้ งการทํางานในประชากรสูงอายุทไ่ี ม่ได้ทาํ งานในช่วง 7 วันก่อนวันสํารวจ
จําแนกตามเพศ และเขตทีอ่ ยูอ่ าศัย พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2554
2550

2554

รวม

9.3

2.3

ชาย

11.2

2.9

หญิง
เขตที่อยู่อาศัย

8.3

1.9

เขตเมือง

6.2

1.5

เขตชนบท

10.8

2.8

เพศ

ที่มา: ประมวลผลจากข้อมูลโครงการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2554 ของสํานักงาน
สถิตแิ ห่งชาติ

1.3.5 การได้รบั เบีย้ ยังชีพ
จากข้อมูลในแผนภูมทิ ่ี 1.12ก และ 1.12ข จะเห็นได้ชดั เจนว่าเบีย้ ยังชีพได้กลายเป็ นหลักประกัน
รายได้ขนั ้ พืน้ ฐานของผูส้ งู อายุในปจั จุบนั โดยร้อยละของผูส้ งู อายุทไ่ี ด้รบั เบีย้ ยังชีพเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 3
ในปี พ.ศ.2545 เป็ นกว่าร้อยละ 80 ในปี พ.ศ.2554 การทีม่ สี ดั ส่วนของผูส้ งู อายุทไ่ี ด้รบั เบีย้ ยังชีพเพิม่ ขึน้
อย่า งมากนี้ เ นื่ อ งมาจากการปรับ เปลี่ย นระบบ จากเดิม ที่เ ป็ น การให้ก ารสงเคราะห์ (โดยมีเ งื่อ นไข
ให้เฉพาะผูส้ งู อายุทอ่ี ยูใ่ นภาวะยากจน ขาดแหล่งพึง่ พิงเท่านัน้ ) มาเป็ นการให้สวัสดิการหรือหลักประกัน
รายได้ขนั ้ พืน้ ฐานในปี พ.ศ.2552 โดยผูส้ ูงอายุทไ่ี ม่ได้บํานาญ หรือสวัสดิการรายได้ในรูปแบบอื่นจากรัฐ
และแสดงเจตจํานงต้องการใช้สทิ ธิดงั กล่าวมาขอขึน้ ทะเบียนก็สามารถได้รบั เบีย้ ยังชีพ
เมื่อพิจารณาระหว่างชายหญิง จะพบว่าผูส้ ูงอายุหญิงมีแนวโน้ มที่จะได้รบั เบี้ยยังชีพมากกว่า
ผู้สูงอายุชาย ทัง้ นี้น่าจะเนื่องมาจากผู้ชายน่ าจะมีโอกาสในการทํางานภาคในระบบที่มบี ํานาญ หรือ
สวัสดิการในยามสูงอายุมากกว่าผูห้ ญิง
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ทีน่ ่าสังเกตเพพิม่ เติมคือ ผูส้ งู อายุทอ่ี ยู่ในเขตเมื
ใ
องไได้รบั เบีย้ ยังชีพน้อยกว่าผูส้ งู อายุทอ่ี ยูในชนบท
ใ่
อย่างมาาก ส่วนหนึ่ งอาจเป็
ง
น เพรราะผู้สูงอายุยุใ นเขตเมืองอาจเคยทํ
ง
า งานในภาคททางการจึงอาจได้
อ
รบั
สวัสดิการหรื
า อรายได้ด้ในรูปแบบอือื่นจากภาครัฐั แล้ว อีกส่วนหนึ
น ่งอาจเป็ป็ นกลุ่มผูส้ งู อายุทด่ี อ้ ยโอกกาส หรือ
ยากจนใในเขตเมือง ซึง่ อาจเข้าไมม่ถงึ ข้อมูลข่าวสาร
ว หรือเข้ข้าไม่ถงึ ระบบบการจดทะเบีบียนเพื่อขอใช้สทิ ธิรบั
เบีย้ ยังชีพ
ย้ งชีพ จําแนนกตามเพศ แและเขตทีอ่ ยูอาศั
อ่ ย
แผนภูมิมิที่ 1.12ก ร้อยละของปรระชากรสูงอายุทไ่ี ด้รบั เบียยั
พ
พ.ศ.2545-พ.
ศ.2554
2545

ร้อยละ
ย
81.4

25500

25554
86.9

83.9

78.3

70.5

24.4
3.00

2.7
รวม

1
1.8 14.1

3
3.3

3.6

เขตชนบบท
เขตตเมือง
เพศ
เขตที่อยู่อาศัย
ที่มา: ปรระมวลผลจากขข้อมูลโครงการรสํารวจประชากกรสูงอายุในปรระเทศไทย พ.ศศ.2545 - พ.ศ.22554
ขอองสํานักงานสถิถิตแิ ห่งชาติ

20

ชายย

28.5

25.5

23.1

หญิ ง

แผนภูมิมิที่ 1.12ข ร้อยละของปรระชากรสูงอายุทไ่ี ด้รบั เงินบํ
น าเหน็จบํานาญ
น จําแนกตตามเพศ
แ
และเขตที
อ่ ยูอาศั
อ่ ย พ.ศ.25545 - พ.ศ.25554
2545

ร้อยละ
ย

2550

2554
14.6
1
12.2

9.9
7.5
4.33

9.7

8.55
6.9
5.77

5.4
2
2.1

3.9
1.9

2.6

เขตตเมือง
เขตชนบบท
เพศ
เขตที่อยู่อาศัย
ที่มา: ปรระมวลผลจากขข้อมูลโครงการรสํารวจประชากกรสูงอายุในปรระเทศไทย พ.ศศ.2545 - พ.ศ.22554
ขอองสํานักงานสถิถิตแิ ห่งชาติ
รวม

ชายย

2.9
หญิ ง

1.3.6 ภาาวะความยาากจน
ความยากจนนในผู้สูงอายุยุเป็ นประเด็นที
น ่สําคัญเพพราะเกี่ยวข้องอย่
อ างมากกกับการอยู่ดมีี สุขของ
ประชากกรกลุ่มนี้ ข้้อมูล ความย ากจนตามนินิ ย ามของสํานักพัฒ นาฐาานข้อมูล แล ะตัว ชี้ว ดั ภา วะสังคม
สํานักงานคณะกรรมกการพัฒนาการเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ
ช * แสดงว่า ระหว่างปี พพ.ศ.2543 - พ.ศ.2553
พ
สัดส่วนขของประชากกรที่ยากจนมีมีแนวโน้ มลดดลงในทุกกลุลุ่มอายุทงั ้ ในระดับประเททศ และเขตเเมืองและ
เขตชนบบท โดยในปี พ.ศ.2553 จากประชากรร 100 คน จะะมีผยู้ ากจนปประมาณ 8 คน เป็ นผูส้ งู อายุ 2 คน
เป็ นเด็ก 2 คน และเป็ป็ นผูท้ อ่ี ยูใ่ นวัวัยแรงงานปรระมาณ 4 คนน
ข้อมูลในตารรางที่ 1.4 แสสดงร้อยละผูผูท้ ่ยี ากจนจําแนกตามกลุลุ่มอายุ และเเขตที่อยู่อาศัศัย พบว่า
ในช่ว งปีปี พ.ศ.25433 - พ.ศ.255 3 ผู้สูงอายุและเด็
แ
กจะมีสัดส่ว นที่ต กอยู
ก ่ใ นภาวะ ความยากจนสูงกว่า
มยากจนถึงประมาณ
ประชากกรวัยแรงงานนมาโดยลอด โดยในปี พ.ศ.2553 มีผูส้ ูงอายุท่อี ยู่ในภาวะควา
ใ
ป
11 คนจากผูส้ งู อายุ 100 คน ขณ
ณะทีว่ ยั เด็กมีสัสดส่วนทีใ่ กล้ล้เคียงกัน คือ ในเด็ก 1000 คน จะมีเด็กทีอ่ ยู่ใน
1 คน ส่วนวัวัยแรงงานนันมี
น้ สดั ส่วนตํ่าที
า ส่ ุด คือ ในนวัยแรงงาน 100 คน มีผทู้ ย่ี ากจน
ภาวะคววามยากจน 10
เพียงปรระมาณ 6 คน การทีผ่ สู้ งู อายุ
อ มแี นวโน้มที
ม จ่ ะอยูใ่ นภภาวะยากจนสูสูงกว่าประชาากรกลุ่มอื่นๆ จึงน่าจะ
คุณภาพชีวตในบั
บันทอน
่
ติ
น้ ปลายซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยสูงมากในด้า้ นสุขภาพ

*สํานักพัฒ
ั นาฐานข้อมูลและตั
ล
วชีว้ กั ภาาวะสังคม สํานักงานคณะกรรรมการพัฒนากการเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาาติ. 2554.
สถานการรณ์ความยากจจน และความเหหลื่อมลํ้าของปรระเทศไทย ปี 2553.
2
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ตารางที่ 1.4 ร้อยละผูท้ ย่ี ากจน จําแนกตามกลุ่มอายุ และเขตทีอ่ ยูอ่ าศัย พ.ศ.2543 - พ.ศ.2553
ร้อยละผู้ที่ยากจน

รวม
เขต
เมือง

เขต
ชนบท

รวม

วัยเด็ก
(อายุต่าํ กว่า 15 ปี)
วัยแรงงาน
(อายุ 15-59 ปี)
วัยสูงอายุ
(อายุ 60 ปีขน้ึ ไป)
รวม
วัยเด็ก
(อายุต่าํ กว่า 15 ปี)
วัยแรงงาน
(อายุ 15-59 ปี)
วัยสูงอายุ
(อายุ 60 ปีขน้ึ ไป)
รวม
วัยเด็ก
(อายุต่าํ กว่า 15 ปี)
วัยแรงงาน
(อายุ 15-59 ปี)
วัยสูงอายุ
(อายุ 60 ปีขน้ึ ไป)

2543

2545

2547

2549

2550

2551

2552

2553

8.63

6.43

4.64

3.62

3.35

2.96

3.01

2.57

12.06

9.21

6.56

5.09

5.00

4.43

4.24

3.72

7.02

5.15

3.56

2.64

2.34

2.11

2.25

1.84

12.32

9.06

7.76

6.76

6.36

5.26

5.09

4.60

26.49

18.93

14.22

12.04

10.65

11.54

10.42

10.41

31.92

22.75

17.28

14.72

12.70

13.40

12.30

12.74

23.55

16.29

12.17

9.66

8.53

9.29

8.65

8.61

28.50

23.38

17.23

17.29

15.63

17.50

14.52

13.80

20.98

14.93

11.16

9.55

8.48

8.95

8.12

7.75

26.89

19.16

14.48

12.38

10.86

11.18

10.24

10.19

17.95

12.43

9.15

7.39

6.51

6.94

6.51

6.14

24.15

19.18

14.58

14.51

13.19

14.10

11.78

10.92

ที่มา: ประมวลผลโดย สํานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชีว้ ดั ภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ จากข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ.
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1.4 สถานการณ์ด้านสุขภาพ
1.4.1 ภาวะทุพพลภาพ : ข้อจํากัดในการทํากิ จวัตรประจําวัน
ผู้สูง อายุ ท่ีมีข้อ จํา กัด ในการทํา กิจวัต รประจําวัน มัก ถู ก จัด ว่า เป็ น ผู้ท่ีอ ยู่ใ นภาวะทุ พ พลภาพ
จากการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2554 ข้อจํากัดในการทํากิจวัตร
ประจําวัน วัดจากการไม่สามารถทํากิจวัตรพืน้ ฐาน 1 ใน 3 กิจกรรมด้วยตนเองต่อไปนี้คอื 1) การกิน
อาหาร 2) ใส่เสือ้ ผ้า 3) อาบนํ้า / แปรงฟนั / ล้างหน้า / เข้าห้องสุขา
จากตารางที่ 1.5 พบว่า ผู้สูงอายุท่อี ยู่ในภาวะทุพพลภาพหรือรมีข้อจํากัดในการทํากิจวัต ร
ประจําวัน มีสดั ส่วนไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างปี พ.ศ.2550 - พ.ศ.2554 ภาวะทุพพลภาพในผู้สูงอายุ
มีแนวโน้ มเพิม่ ขึ้นตามอายุท่เี พิม่ ขึ้น โดยประมาณร้อยละ 15 ของผู้สูงอายุท่มี อี ายุตงั ้ แต่ 80 ปี ข้นึ ไป
มีขอ้ จํากัดในการทํากิจวัตรประจําวันด้วยตนเอง และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ.2550 กับ พ.ศ.2554
พบแนวโน้มของภาวะทุพพลภาพทีค่ งที่และลดลงเล็กน้อยในช่วงกลุ่มอายุ 60-74 ปี และค่อยกลับเพิม่
สูงขึน้ ใหม่ตงั ้ แต่อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป
เมื่อเปรียบเทียบภาวะทุพพลภาพตามเพศ ระหว่างปี พ.ศ.2550 กับ พ.ศ.2554 พบว่า ภาวะ
ทุพพลภาพของทัง้ ชายและหญิงแทบจะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง ทัง้ ยังเป็ นทีน่ ่ าสังเกตว่าผูห้ ญิงมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะมีขอ้ จํากัดในการทํากิจวัตรประจําวันสูงกว่าผูช้ าย การมีขอ้ จํากัดดังกล่าวน่าจะบันทอนคุ
่
ณภาพชีวติ
ของผูส้ ูงอายุหญิงที่มแี นวโน้มที่จะมีอายุยนื ยาวกว่าชาย แต่กลับต้องตกอยู่ในภาวะที่ช่วยตัวเองไม่ได้
ในบัน้ ปลายของชีวติ ในสัดส่วนทีส่ งู กว่า
ตารางที่ 1.5 ร้อยละของประชากรสูงอายุทม่ี ขี อ้ จํากัดในการทํากิจวัตรประจําวัน (ภาวะทุพพลภาพ)
จําแนกตามกลุ่มอายุ และเพศ พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2554
2550

2554

รวม

3.8

3.7

60-64

1.4

1.4

65-69

2.4

2.0

70-74

3.7

2.6

75-79

4.6

4.8

80+

14.9

15.4

ชาย
หญิง

3.2

3.0

4.2

4.1

อายุ

เพศ

ที่มา: ประมวลผลจากข้อมูลโครงการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2554 ของ
สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
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1.4.2 สุขภาพจิ ตของผูส้ งู อายุ : ความซึมเศร้า
การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย มีการรวบรวมข้อมูล
เกีย่ วกับสุขภาพจิตของผูส้ งู อายุโดยพิจารณาจากการมีปญั หาการซึมเศร้า และภาวะอารมณ์ในด้านลบ
ข้อมูลในตารางที่ 1.6 แสดงการกระจายร้อยละของผูส้ ูงอายุตามระดับความซึมเศร้าจนทําให้
ไม่สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจปกติได้นนั ้ พบว่า ร้อยละของผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะความซึมเศร้าในระดับรุนแรงถึง
รุนแรงมากมีแนวโน้มลดลง จากร้อยละ 3.8 ในปี พ.ศ.2546-47 เหลือเพียงร้อยละ 2.2 ในปี พ.ศ.2551-52
อย่างไรก็ตามภาวะความซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กบั อายุ เพศ และเขตทีอ่ ยู่อาศัย โดยผูส้ ูงอายุทม่ี อี ายุ
มากขึน้ ยิง่ มีภาวะความซึมเศร้าเพิม่ ขึน้ ผูส้ ูงอายุท่เี ป็ นหญิง และผูส้ ูงอายุท่อี าศัยในเขตชนบทมีภาวะ
ความซึมเศร้าสูงกว่าผูส้ งู อายุทเ่ี ป็ นชายหรืออยูใ่ นเขตเมือง
ตารางที่ 1.6 การกระจายร้อยละตามระดับความซึมเศร้าของผูส้ งู อายุ จําแนกตามกลุ่มอายุ เพศ
และเขตทีอ่ ยูอ่ าศัย พ.ศ.2546-47 และ พ.ศ.2551-52

รวม

ปี ที่สาํ รวจ

ไม่เคย

น้ อย

ปานกลาง

รุนแรง

2546-47
2551-52

59.9
66.7

26.2
22.8

10.1
8.2

3.2
1.9

รุนแรง
มาก
0.6
0.3

2546-47
2551-52
2546-47
2551-52
2546-47
2551-52
2546-47
2551-52

62.5
68.2
58.9
65.6
53.2
63.0
48.3
55.0

25.5
22.1
26.0
23.6
29.0
24.2
31.2
30.8

8.8
7.6
11.1
8.7
12.4
10.1
18.8
14.2

2.7
1.9
3.5
1.8
4.4
2.1
1.7
0.0

2.7
0.3
0.5
0.3
0.9
0.6
0.0
0.0

100
100
100
100
100
100
100
100

2546-47
2551-52
2546-47
2551-52

65.6
72.5
55.3
62.1

24.4
19.5
27.7
25.5

7.7
6.6
12.2
9.6

2.0
1.2
4.2
2.5

0.3
0.2
0.7
0.4

100
100
100
100

รวม
100
100

อายุ (ปี )
60-69
70-79
80-89
90+
เพศ
ชาย
หญิง
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ตารางทีที่ 1.4 (ต่อ)
ปี ที่สาํ รวจ

ไ เคย
ไม่

น้ อย

ปานกลาง

รุนแรง

รุนแรง
มาก

รวม

25546-47
25551-52
25546-47
25551-52

65.0
69.5
58.1
65.3

24.6
22.0
26.8
23.3

7.5
6.8
11.1
8.9

2.3
1.4
3.5
2.2

0.6
0.3
0.6
0.3

100
100
100
100

เขตที่อยู่อาศัย
เขตเมืมือง
เขตชนนบท

ที่มา: - สถาบั
ส นวิจยั ระบบบสาธารณสุข และสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
ธ
กระทรรวงสาธารณสุขข. การสํารวจสสภาวะ
สุขภาพอนามั
ข
ยของประชาชนไ
ข
ไทย โดยการตรรวจร่างกาย ครรัง้ ที่ 3 พ.ศ.25546 – พ.ศ.25447.
- สํสานักงานสํารววจสุขภาพประชชาชนไทย. การสํารวจสุขภาพพประชาชนไททย โดยการตรววจสุขภาพ ครังที
ง้ ่ 4
(พพ.ศ.2551 – พ..ศ.2552).

1.4.3 โรรคเรือ้ รัง
จากข้อมูลกาารสํารวจสุขภาพผู
ภ ส้ งู อายุด้ดวยการตรวจจร่างกายในปีปี พ.ศ.2546-447 และ พ.ศ..2551-52
(แผนภูมิมทิ ่ี 1.13) พบบว่า โรคเรือ้ รัรงทีม่ แี นวโน้น้มลดลงเล็กน้นอย ได้แก่ ความดั
ค
นโลหิตสูง แต่โรคเเรือ้ รังทีม่ ี
แนวโน้มเพิ
ม ม่ ขึน้ คือ เบาหวาน ไขมั
ไ นในเลือดสู
ด ง อัมพฤกษ์/อัมพาต โรคปอดอุดกันั ้ เรือ้ รัง ไตวายเรือ้ รัง
ซึง่ โรคดังั กล่าวสามารรถนําไปสูภ่ าวะทุ
า พพลภาาพ และการเสีสียชีวติ ในผูสงอายุ
ส้ ู ได้
แผนภูมิมิที่ 1.13 ร้อยละของผูส้ งู อายุ
อ ทเ่ี ป็ นโรคคเรือ้ รังแต่ละโรค โดยการรวินิจฉัยของแพทย์ พ.ศ.2546-47
และ พ.ศ.2551-552
51.66

48.1

ร้อยละ

พ.ศ.25546-2547

พ.ศ.2551--2552

25.4 26.1
14.3 15.9
2.1
เบาหวานน

ความดดันโลหิ ตสูง

ไขมันในเลือดสูง

3.5

1.5 2.0

อัมพฤกษ์/อัมพาต โรคคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง

0.6 2.5

ปี พ.ศ.
พ

ไตวายยเรือ้ รัง

ที่มา: - สถาบันวิจยั ระบบสาธารณส
ร
สุข และสํานักนโยบายและยุ
น
ทธศาสตร์
ท
กระททรวงสาธารณสสุข. การสํารวจจสุขภาพ.
ก ารวจสภาาวะสุขภาพอนาามัยของประชาาชนไทย โดยกการตรวจร่างกาาย ครัง้ ที่ 3 (พพ.ศ.2546 – พ.ศ.2547).
การสํ
- สํานักงานสํารวจสุ
ร ขภาพปรระชาชนไทย. การสํ
ก ารวจสุขภาพประชาชนไไทย โดยการตรรวจสุขภาพ ครรัง้ ที่ 4
(
(พ.ศ.2551
– พ.ศ.2552).
พ
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1.5 ข้อมูลที่น่าสนใจ
1.5.1 ทัศนคติ ของคนหนุ่มสาวต่อผูส้ งู อายุ
ตามแผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - พ.ศ.2564) และแผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2
ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2552 ได้มกี ารกําหนดเป้าหมายไว้ว่า ร้อยละ 90 ของประชากรวัยหนุ่ มสาว
(อายุ 18-59 ปี ) ควรมีทศั นคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุ แต่ในความเป็ นจริงกลับพบว่า ในปี พ.ศ.2550 มีเพียง
ร้อยละ 62 ของประชากรวัยหนุ่ มสาวที่มที ศั นคติเชิงบวกต่อผูส้ ูงอายุ และในปี พ.ศ.2554 สัดส่วนของ
ผูท้ ม่ี ที ศั นคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุลดลงเหลือเพียงร้อยละ 57 (แผนภูมทิ ่ี 1.14)
ภาพดังกล่าวสะท้อนว่า คนรุ่นใหม่มองผูส้ ูงอายุในเชิงลบเพิม่ ขึน้ ค่านิยมดัง้ เดิมของสังคมไทย
ทีใ่ ห้คุณค่าและยกย่องผูส้ งู อายุดเู หมือนจะได้รบั ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตั น์ และกระแสบริโภคนิยม
ทีใ่ ห้คุณค่าและความสําเร็จเชิงวัตถุ และทัศนคติในเชิงลบนี้น่าจะส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ และอาจ
นําไปสูก่ ารกีดกัน หรือการลดบทบาทต่างๆทางเศรษฐกิจและสังคมของผูส้ งู อายุ
แผนภูมิที่ 1.14 ทัศนคติเชิงบวกของประชากรอายุ 18 - 59 ปี ทีม่ ตี ่อผูส้ งู อายุ พ.ศ.2550 และพ.ศ.2554
2554 2550
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ที่มา: - วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ. 2551. รายงานการศึกษาโครงการสร้างระบบการติดตามและประเมินผล
แผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564). วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประมวลผลจากข้อมูลโครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับความรูแ้ ละทัศนคติทม่ี ตี ่อผูส้ งู อายุ
พ.ศ.2554 ของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ.
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1.5.2 สูงวั
ง ยในอาเซียน
ปจั จุบนั ประเทศในอาเซียนมี
ย ความแตตกต่างกันอยย่างมากในสถถานการณ์ทาางประชากร กลุ่มแรก
ยังคงมีโครงสร้
ค างของงประชากรเป็ นประชากรเย
น
ยาว์วยั (คือมีสัสดส่วนของปประชากรวัยเด็ด็กเกินกว่าร้อยละ
อ 30)
ได้แก่ ฟลิ
ฟิ ปปิ นส์ ลาวว กัมพูชา แลละมาเลเซีย กลุ่มที่ 2 อยยู่ในช่วงเปลียนผ่
่ านทางปประชากรจากกเยาว์วยั
สูป่ ระชากรสูงวัย ได้แก่
แ เวียดนามม เมียนมาร์ อินโดนีเซีย และบรู
แ ไน กลลุ่มที่ 3 เป็ นกกลุ่มทีม่ โี ครงสสร้างทาง
ประชากกรเป็ นประชากรสูงวัย ได้แก่
แ สิงคโปร์ และไทย
แ
(แผผนภูมทิ ่ี 1.155)
แผนภูมิมิที่ 1.15 การกระจายร้อยละของประช
ย
ชากรตามกลุมอายุ
่
3 กลุมใหญ่
ม่
ๆ จําแแนกตามประเเทศใน
อาเซียน พ.ศ.22553
อ 0-14 ปี
อายุ
12.9

5.7

6.2

68.1

61.9

66.6

20.5
ไทย

8.2

64.8

อายุ 15-599 ปี
5.9

59.6

7..7

61.9

อายุ 60
6 ปี ขึน้ ไป
7.9

5.7

14.0

8.4

58.8
66.44

68.0
68.6

26.2

บรูไน

31.9

กัมพูชา

27.0
อิ นโดนี เซีย

34.5

ลาว

300.3

มาเลลเซีย

25.66

เมียนมาาร์

35.4
17.4
ฟิ ลิ ปปิ นส์์

สิ งคโปร์

23.6
เวียดนาม

ที่มา: Poopulation Diviision of the Department of Economic annd Social Affairs of the Unitted Nations
Seecretariat. Woorld Population Prospects: The 2010 Reevision. (http:///esa.un.org/unpd/wpp/index.htm)
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อย่า งไรก็ต ามภายใน
า
2 0 ปี ข้า งหน้ า (พ.ศ.2573) ข้อมูล จากการคาดป ระมาณของงองค์ก าร
สหประชชาชาติ แสดดงให้เ ห็นว่าเกื
เ อบทุกประะเทศในอาเซซีย นจะเข้าสู่ส งั คมสูงวัย กล่า วคือ มีสดั ส่ว น
ผูส้ งู อายุยุมากกว่าร้อยละ
ย 10 ยกเว้ว้นสาธารณรัฐั ประชาธิปไตยประชาชนนลาว ส่วนปรระเทศทีจ่ ะอยูยูใ่ นภาวะ
สูงอายุทางประชากร
ท
อย่างเต็มที่ คือ สิงคโปร์ และไทย (แผผนภูมทิ ่ี 1.166)
แผนภูมิมิที่ 1.16 การกกระจายร้อยลละของประชาากรตามกลุม่ อายุ 3 กลุ่มใหญ่
ใ ๆ จําแนนกตามประเททศใน
อาเซีซียน พ.ศ.25573
อ 0-14 ปี
อายุ

24.3

14.1

10.9

15.7

อายุ 15-59 ปี
9.7

14..7

อายุ 60
6 ปี ขึน้ ไป
15.1

10.0
31.3

66.3

65.7

64.2

6
65.9

61..2

61.3
65.3

64.4

60.6

15.1
ไทย

18.3

54.2

19.6
บรูไน

23.4

27.0

กัมพูชา อิ นโดนี เซีย

2
24.4
ล
ลาว

24..1

19.6

28.7

มาเลเซีย เมียนมาาร์ ฟิ ลิ ปปิ นส์

14.5

17.3

สิ งคโปร์

เวียดนาม

ที่มา: Poopulation Diviision of the Department of Economic annd Social Affairs of the Unitted Nations
Seecretariat. Woorld Population Prospects: The 2010 Reevision. (http:///esa.un.org/unpd/wpp/index.htm)
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บบทที่ 2 นโยบบาย
าย แผผน
มาย
แลละกฎห
ะกฎหหมาย
เพืพือ่ การรพั
พัฒนา
อ
นาผู
นาผูส้ ูงอายุ

บทที่ 2
นโยบบาย แผนน และกฎหมาย
เพือ่ การพัฒนาาผูส้ ูงอายุยุ*
นับตัง้ แต่ปี พ.ศ.2525
พ
เป็ป็ นต้นมาประะเทศไทยได้ให้
ใ ความสําคัญ
ั กับการพัฒ
ฒนาคุณภาพพชีวติ ของ
ประชากกรวัย สู ง อา ยุ อ ย่ า งต่ อ เนนื่ อ ง โดยไดด้ จัด ทํ า แผนนยุ ท ธศาสตตร์ กํ า หนดนนโยบาย แ ละมีก าร
ตรากฎหหมาย เพือ่ เป็ นกรอบในกาารพัฒนาระบบบและการดําเนิ
า นงานด้านผู
น ส้ งู อายุของงประเทศ

2.1 นโยยบาย
นโยบายขอองรัฐ บาลหรือกรอบแนววคิด พื้น ฐานใในการดํา เนินิ น งานของรัรัฐ บาลมีค วาามสํา คัญ
ต่อการพพัฒนาระบบกการดําเนินงาานด้านผูส้ ูงอายุ
อ ของประเทศไทย จาากการวิเคราาะห์คําแถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภภาของนายกรัรัฐมนตรีก่อนเข้
น าบริหารประเทศระหว่างปี
า พ.ศ.25225 – พ.ศ.25554 พบว่า ในนช่วงแรก
นัน้ นโยบบายของรัฐให้ความสําคัญ
ั กับด้านสุขภาพของผู
ข
สูส้ ูงอายุเป็ นลําดับต้น โดยยมองว่าผูส้ ูงอายุ
ง เป็ น
กลุ่มด้อยโอกาส เป็ นกลุ่มเสี่ยงตต่ อการเข้าถึงบริการสุขภาพของรั
ภ
ฐ จึงมีการกําหหนดแนวนโยบายให้
การรักษาผู
ษ ้สูงอายุแบบให้
แ
เปล่า นโยบายทางสังคมเป็ นอี
น กนโยบายยหนึ่งที่มพี ฒ
ฒนาการมาเป็
ั
ป็ นลําดับ
โดยในระะยะแรกนัน้ เป็
เ นนโยบายแบบกว้างๆ มองผูส้ งู อายุยุในฐานะผูพ้ งพิ
ง่ึ ง เน้นการรสงเคราะห์ ช่ชวยเหลือ
เป็ นหลัก ภายหลังจาากวิกฤตเศรรษฐกิจในช่วงแผนพั
ง
ฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 กลุ่ม
ผูส้ ูงอายุยุได้รบั ผลกรระทบจากวิกฤตดังกล่าวคค่อนข้างมากก จึงมีการกําหนดนโยบา
า
ายเกี่ยวกับโครงข่
โ
าย
ปลอดภัยั ทางสังคมแแก่ผสู้ งู อายุ ซึง่ เน้นการมีส่สวนร่วมของครอบครัว ชมชนและรั
ชุ
ฐ หลังจากปี พ.ศ.2548
พ
เป็ นต้นมา
ม นโยบายด้านผู้สูงอายุจะมีลกั ษณ
ณะเป็ นองค์รวมมากขึ้น เน้
เ นการพัฒนาผู้สูงอายุในทุ
ใ กมิติ
เน้ นการรเตรียมความมพร้อมเพื่อสัสงคมสูงวัย และเน้ นการรเสริมสร้างบบทบาทของครอบครัวแลละชุมชน
โดยเฉพาะองค์กรปกกครองส่วนท้องถิ
อ น่ ให้มบี ทบาทหลั
ท
กในนการดูแล ส่งเสริ
เ มคุณภาพพชีวติ ผูส้ งู อายุ
สําหรับแนวนนโยบายด้านเศศรษฐกิจนัน้ เริ
เ ม่ มีการกล่าวถึงในช่วง 5--6 ปี ทผ่ี า่ นมาา โดยเน้นเรื่องการออม
เ มการทํางานให้
ง
เหมาะสมกับวัย นนโยบายที่มการแปลง
กี
และการรสร้างหลักปรระกันรายได้้ และการส่งเสริ
ไปสู่การรปฏิบตั อิ ย่างเป็
ง นรูปธรรมมชัดเจน คือเบี
เ ้ยยังชีพ ซึงเริ
่ ม่ จากการรเพิม่ จํานวนนเงินทีไ่ ด้รบั รายเดื
ร อน
เปลี่ย นจจากการสงเ คราะห์ห รือ คัด เลือ กผู้สงอายุ
สู
ท่ีย ากกจนหรือ ขาดดแหล่ ง พึ่ง พิงเป็ น สวัส ดิการหรือ
หลักประะกันทางเศรษฐกิจขัน้ พืนฐานสํ
น้
าหรับผูส้ ูงอายุท่ไี ม่มได้รบั รายได้ประเภทอื่นนจากรัฐและมาขอขึน้
ทะเบียนใช้
น สทิ ธิ ์ ปจั จุบนั มีการปรัรับเพิม่ เบี้ยยังั ชีพให้เป็ นอัตราแบบขันบั
น้ นไดตามอาายุทเ่ี พิม่ ขึน้ การออม
เป็ นอีกนโยบายหนึ
น
่งที
ง ่เริม่ มีการแแปลงนโยบายสู่การปฏิบตั แิ ล้วในระดัดับหนึ่ง ด้วยการมีพระราชบัญญัติ
กองทุนการออมแห่
ก
ง ประกาศใช้ในปี พ.ศศ.2554 และมีการจัดตัตง้ คณะกรรมมการกองทุนการออม
งชาติ
น
แห่ ง ชา ติ ข้ึน
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อุบล หลิลิมสกุล คณะกรรมการผูส้ งู อาายุแห่งชาติ แลละ รองศาสตราาจารย์ ดร.วิพรรณ
ร ประจวบเหหมาะ
วิทยาลัยประชากรศาสต
ป
ตร์ จุฬาลงกรณ์
ณ์มหาวิทยาลัย

ในส่วนของนโยบายด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยนัน้ ไม่ได้มกี ารแถลงเป็ นนโยบายอย่างชัดเจน แต่ดเู หมือนว่า
รัฐ จะส่ง เสริม ให้ผู้สูง อายุอ ยู่ก ับ ครอบครัว และชุ ม ชนให้น านที่สุด และยัง ไม่มีแ นวนโยบายที่จ ะเพิ่ม
สถานบริ บ าลผู้ สู ง อายุ ข องรัฐ อี ก นโยบายหนึ่ ง ที่ มี ก ารกล่ า วถึ ง ในระยะหลัง คื อ นโยบายด้ า น
สภาพแวดล้อมที่เ ป็ นมิต ร ปลอดภัยหรือเอื้อต่ อการมีส่ว นร่วมในทางสังคมของผู้สูงอายุ ซึ่งนํ าไปสู่
การปรับปรุงสถานทีต่ ่างๆ โดยเฉพาะสถานทีท่ ่องเทีย่ วเพื่อรองรับผูส้ ูงอายุ รวมทัง้ มีการพยายามทีจ่ ะ
ปรับปรุงอาคารและสถานทีอ่ ่นื ๆ เพือ่ รองรับสังคมสูงวัย
ตารางที่ 2.1 คําแถลงนโยบายของรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ งู อายุยอ้ นหลังตัง้ แต่รฐั บาลปี พ.ศ.2526 ถึง
รัฐบาลปจั จุบนั *
คณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 43
พลเอก เปรม ติ ณสูลานนท์ เป็ นนายกรัฐมนตรี
ตัง้ แต่วนั ที่ 30 เมษายน 2526 - 5 สิงหาคม 2529
แถลงนโยบาย เมือ่ วันศุกร์ท่ี 20 พฤษภาคม 2526

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 44
พลเอก เปรม ติ ณสูลานนท์ เป็ นนายกรัฐมนตรี
ตัง้ แต่วนั ที่ 5 สิงหาคม 2529 - 4 สิงหาคม 2531
แถลงนโยบาย เมือ่ วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2529

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 45
พลตรี ชาติ ชาย ชุณหะวัณ เป็ นนายกรัฐมนตรี
ตัง้ แต่วนั ที่ 4 สิงหาคม 2531 – 9 ธันวาคม 2533
แถลงนโยบาย เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 25 สิงหาคม 2531
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 46
พลเอก ชาติ ชาย ชุณหะวัณ เป็ นนายกรัฐมนตรี
ตัง้ แต่วนั ที่ 9 ธันวาคม 2533 – 2 มีนาคม 2534
แถลงนโยบาย เมือ่ วันพุธที่ 9 มกราคม 2534

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับผูส้ งู อายุ
นโยบายด้านสาธารณสุข
“จะเร่งรัดการดําเนิ นงานโครงการสาธารณสุขมูลฐาน
ด้วยการจัดบริการให้ประชาชนในระดับหมู่บ้านและตําบลและ
ชุมชนแออัดในเมืองทีย่ งั ไม่ได้รบั การบริการดังกล่าวให้มโี อกาส
ได้ ร ั บ บริ ก ารการป้ องกั น โรค การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
การรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น ณ ที่ อ ยู่ ข องตน ทั ง้ นี้ จ ะให้
การสงเคราะห์ผมู้ รี ายได้น้อยและผูส้ งู อายุดา้ นการรักษาพยาบาล
เป็ นพิเศษโดยจะประสานงานและร่วมมือกับภาคเอกชนด้วย”
(ข้อ 4.1)
นโยบายด้านสาธารณสุข
“จะสนั บ สนุ นกิ จ กรรมการให้ บ ริ การสาธารณสุ ข
ขัน้ พื้นฐานแก่ประชาชนทัง้ ที่จะดําเนินการโดยรัฐและองค์การ
เอกชนอย่า งจริง จัง และต่ อ เนื่ อ ง ในส่ว นที่ดํา เนิ น การโดยรัฐ
รัฐจะจัดเป็ นบริ การให้ เปล่ า สํา หรับผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ม ี
รายได้ต่าํ ” (ข้อ 3.2)
นโยบายด้านสังคม
“ส่ งเสริ มและประสานงานระหว่างหน่ วยงานของรัฐ
และเอกชนในการพัฒ นาสตรี เด็ก และเยาวชน รวมทัง้
สวัสดิ การคนชรา และคนทุพพลภาพ” (ข้อ 4.4)
-ไม่ม-ี

*ที่มา: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี.
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
คณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 47
นายอานันท์ ปันยารชุน เป็ นนายกรัฐมนตรี
ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มีนาคม 2534 - 7 เมษายน 2535
แถลงนโยบาย เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 4 เมษายน 2534

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 48
พลเอก สุจินดา คราประยูร เป็ นนายกรัฐมนตรี
ตัง้ แต่วนั ที่ 7 เมษายน 2535 - 10 มิถุนายน 2535
แถลงนโยบาย เมือ่ วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2535

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 49
นายอานันท์ ปันยารชุน เป็ นนายกรัฐมนตรี
ตัง้ แต่วนั ที 10 มิถุนายน 2535 - 23 กันยายน 2535
แถลงนโยบาย เมือ่ วันจันทร์ท่ี 22 มิถุนายน 2535
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 50
นายชวน หลีกภัย เป็ นนายกรัฐมนตรี
ตัง้ แต่วนั ที่ 23 กันยายน 2535 - 13 กรกฎาคม 2538
แถลงนโยบาย เมือ่ วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2535
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นโยบายที่เกี่ยวข้องกับผูส้ งู อายุ
นโยบายด้านการบริ หารราชการและปรับปรุงกฎหมาย
“ปรับ ปรุง และจัด ให้มี ก ฎหมายเพื่อ ส่ง เสริม ความเป็ น
ธรรมในสัง คม โดยจะดํ า เนิ น การออกกฎหมายเกี่ ย วกั บ
การคุม้ ครองสิทธิ สวัสดิภาพเด็กและสตรีและกฎหมายคุม้ ครอง
คนพิก ารรวมทัง้ กฎหมายและระเบี ย บข้ อ บัง คับ เกี่ ย วกับ
การพัฒนาศักยภาพและสุขภาพของผูส้ งู อายุ” (ข้อ 3)
นโยบายด้านสังคม
“เร่ง รัดการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้
ลดลง โดยเฉพาะการปราบปรามผู้มอี ิทธิพลผู้ค้าและใช้อาวุธ
สงคราม นายทุนตัดต้นไม้ทําลายป่า และกลุ่มอิ ทธิ พลที่แสวง
ประโยชน์ จากเด็ก สตรี คนพิก าร ผู้สูง อายุ และผู้ป ระกอบ
อาชีพโดยสุจริต รวมทัง้ ปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
อย่างจริงจัง” (ข้อ 1 )
นโยบายด้านสุขภาพ
“ เ ร่ ง ส ร้ า ง ห ลั ก ป ร ะ กั น สํ า ห รั บ บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ
แก่ ป ระชาชน ให้ก ารสงเคราะห์ผู้ม ีร ายได้น้ อ ยผู้ท่ีส งั คมควร
ช่วยเหลือเกือ้ กูล และผูส้ งู อายุ” (ข้อ 8.2)
นโยบายด้านสังคม
“ดู แ ลชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ข องผู้สู ง อายุ ให้ ส ามารถ
ดํารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามสมควร” (ข้อ 8.3)
นโยบายด้านสาธารณสุข
“เร่งสร้างหลักประกันทางสังคมในการประกันสุขภาพ
ของผู้ ม ีร ายได้ น้ อ ยบุ ค คลที่ ค วรช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล รวมทัง้
ผูส้ งู อายุให้เหมาะสม” (ข้อ 10.3)
-ไม่ม-ี

นโยบายด้านสังคม
“ดูแลความเป็ นอยู่ของผู้สูงอายุให้สามารถดํารงชีวติ
ในสังคมได้อย่างมีความสุข” (ข้อ 8.8.4)

ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
คณะรัฐมนตรี

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับผูส้ งู อายุ

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 51
นโยบายด้านสาธารณสุข
นายบรรหาร ศิ ลปอาชา เป็ นนายกรัฐมนตรี
“5.3.2 สนับสนุ นการสร้างระบบประกันสุขภาพ โดยเฉพาะ
ตัง้ แต่วนั ที่ 13 กรกฎาคม 2538 - 25 พฤศจิกายน 2539 ในกลุ่มผู้สงู อายุ ผูพ้ กิ าร ผูย้ ากไร้และด้อยโอกาส เพื่อให้สามารถ
แถลงนโยบาย เมือ่ วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2538
เข้าถึงบริการสาธารณสุข” (ข้อ 5.3.2)
นโยบายด้านสวัสดิ การสังคม
“ส่งเสริ มให้มีการช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุ ผูพ้ กิ าร
และด้อยโอกาสและผูถ้ ูกทอดทิง้ ทางสังคมอย่างจริงจัง โดยให้ม ี
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร และกฎหมายสวัสดิการสังคม” (ข้อ 5.4.4)
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 52
นโยบายด้านสังคม
พลเอก ชวลิ ต ยงใจยุทธ เป็ นนายกรัฐมนตรี
“ส่งเสริ มให้มีการช่ วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุ ผูพ้ กิ าร
ตัง้ แต่วนั ที่ 25 พฤศจิกายน 2539 - 9 พฤศจิกายน 2540 ผู้ด้อ ยโอกาส และผู้ถู ก ทอดทิ้ง ทางสัง คมอย่ า งจริง จัง ” (ข้อ
แถลงนโยบายเมือ่ วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2539
6.2.3)
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 53
นโยบายด้านการบริ หารราชการ
นายชวน หลีกภัย เป็ นนายกรัฐมนตรี
“เร่งรัดให้มีการออกกฎหมายใหม่หรือปรับปรุงแก้ไข
ตัง้ แต่วนั ที่ 9 พฤศจิกายน 2540 – 9 พฤศจิกายน 2543 กฎหมายที่ มีอยู่แล้วเพื่อเพิ่ มมาตรการในการคุ้มครองเด็ก
แถลงนโยบาย วันพฤหัสบดีท่ี 20 พฤศจิกายน 2540 เยาวชนและสตรี การสงเคราะห์คนชรา ผูย้ ากไร้ ผูพ้ กิ ารหรือ
ทุพพลภาพ และผู้ดอ้ ยโอกาส การสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค การขจัดความไม่เป็ นธรรมในสังคมและใน
การแข่ง ขัน ทางการค้า และการลงทุ น การปฏิรูป หรือ การใช้
ั หาทางเศรษฐกิจ การค้า การ
ประโยชน์ ท่ีดิน การแก้ไ ขป ญ
ลงทุน และการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ โดย
ดําเนินการในลักษณะของการปฏิรูปกฎหมายอย่างเป็ นระบบ”
(ข้อ 1.2.7)
นโยบายด้านการพัฒนาคนและสังคม
“ดูแล ฟื้ นฟู และพัฒนา ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มบุคคล
ที่ ส มควรได้ ร บั การดูแ ลเป็ นพิ เ ศษ เช่ น คนชรา ผู้ย ากไร้
ผู้ พิก ารหรือ ทุ พ พลภาพ โดยสนั บ สนุ น ให้ ไ ด้ ร ับ การศึก ษา
การฝึ ก อาชีพ การจ้า งงานและนัน ทนาการตามควรแก่ ก รณี
เพื่อ ให้ส ามารถพึ่ง ตนเองได้ อ ย่ า งภาคภู ม ิใ จและดํ า รงชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข” (ข้อ 2.6.8(2))
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
คณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 54
พันตํารวจโท ทักษิ ณ ชิ นวัตร เป็ นนายกรัฐมนตรี
ตัง้ แต่วนั ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2544 – 11 มีนาคม 2548
แถลงนโยบาย วันจันทร์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2544

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 55
พันตํารวจโท ทักษิ ณ ชิ นวัตร เป็ นนายกรัฐมนตรี
ตัง้ แต่วนั ที่ 11 มีนาคม 2548 – 19 กันยายน 2549
แถลงนโยบาย วันพุธที่ 23 มีนาคม 2548

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 56
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็ นนายกรัฐมนตรี
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2549 – 6 กุมภาพันธ์ 2551
แถลงนโยบาย วันศุกร์ท่ี 3 พฤศจิกายน 2549
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นโยบายที่เกี่ยวข้องกับผูส้ งู อายุ
นโยบายด้านการเสริ มสร้างสังคมเข้มแข็ง
“ยกย่องและให้ หลักประกันแก่ผ้สู ูงอายุ โดยการสร้าง
โครงข่ า ยความปลอดภัย ทางสัง คมสํา หรับ ผู้สูง อายุ พัฒ นา
บริการสุขภาพอนามัย รวมทัง้ นํ าประสบการณ์ และภูมปิ ญั ญา
ของผูส้ งู อายุมาช่วยในการพัฒนาสังคม” (ข้อ 10.4(5))
นโยบายด้านการศึกษา
“ให้โอกาสแก่ผสู้ าํ เร็จการศึกษาภาคบังคับหรือมัธยมปลาย
ผู้ว่างงาน และผู้สูงอายุได้ฝึกงานอาชี พอย่างน้ อย 1 อาชี พ
พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้เป็ นผูป้ ระกอบการอิสระได้ (ข้อ 11.1 (11))
นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
“สําหรับการเตรี ยมความพร้อมให้ แก่ สงั คมผู้สูงอายุ
จะยึ ด หลัก การให้ ผู้สูง อายุเ ป็ นทรัพ ยากรที่ มี คุณ ค่ า ของ
ระบบเศรษฐกิ จและสัง คมของประเทศ เป็ นผู้สู ง อายุ
ที่ มี สุ ข ภาพดี ทัง้ ร่ า งกายและจิ ต ใจ โดยสร้า งหลัก ประกัน
ด้านรายได้และระบบการออมในช่วงวัยทํางานทีเ่ พียงพอสําหรับ
ช่ ว งวัย ชรา สร้า งพฤติก รรมสุ ข ภาพที่เ หมาะสมกับ ช่ ว งวัย
สนับ สนุ น ครอบครัว ให้เ ข้ม แข็ง สามารถดูแ ลสมาชิก ได้อ ย่า ง
มีคุ ณ ภาพ ยกเว้น ภาษีเ งิน ได้สํา หรับ ผู้ม ีอ ายุเ กิน 65 ปี และ
ส่งเสริมการใช้ประสบการณ์ของผูส้ งู อายุในกระบวนการพัฒนา
ประเทศโดยระบบคลังสมอง”
นโยบายด้านเศรษฐกิ จ
“การออม มุ่ ง สนั บ สนุ น การออมในทุ ก ระดับ โดยใช้
นโยบายการออมที่เ หมาะสม และส่ง เสริม จิต สํา นึ ก ในการ
ประหยัดเพื่อลดหนี้สนิ ในระดับครัวเรือน และเพื่อการดํารงชีพ
ที่ดีในวัยสูงอายุ” (ข้อ 2.3.2)
นโยบายด้านสังคม
“สร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่ นและประชา
สัง คม ให้ ส ามารถจัด การตนเองเกี่ ย วกับ ความเป็ น อยู่ท งั ้
ด้า นเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน สิทธิชุมชน โดยส่งเสริมบทบาท
ของครอบครัว ชุมชน องค์กรอาสาสมัคร ภาคธุรกิจ สถาบันศาสนา
ั หาสังคม
สถาบัน การศึก ษา รวมทัง้ การป้ อ งกันและแก้ไ ขป ญ
ปญั หายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่ อง การดูแ ลเด็ก และ
เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส การสนับสนุ น
สิทธิสตรี ตลอดจนความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ” (ข้อ 3.6)

ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
คณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 57
นายสมัคร สุนทรเวช เป็ นนายกรัฐมนตรี
ตัง้ แต่วนั ที่ 29 มกราคม 2551 – 8 กันยายน 2551
แถลงนโยบาย วันจันทร์ท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2551

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับผูส้ งู อายุ
นโยบายด้านสาธารณสุข
“เพิ่ มแรงจูงใจและขยายงานอาสาสมัครสาธารณสุข
เพื่อเป็ นกําลังสําคัญให้ชุมชนในการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คน
พิก าร การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและการเฝ้ าระวัง โรคใน
ชุมชน รวมทัง้ เชื่อมโยงการดําเนินงานร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ” (ข้อ 2.3.4)
นโยบายด้านสังคม
“ประสานเชื่อมโยงการดําเนิ นงานและใช้ประโยชน์จาก
กองทุน ต่า ง ๆ เช่น กองทุนผู้สูง อายุ กองทุ น สนับ สนุ น การ
สร้างเสริมสุขภาพ กองทุนพัฒนาชุมชน และกองทุนสนับสนุ น
การวิจยั เพื่อให้เป็ นพลังร่วมในการสร้างสรรค์และพัฒนา สังคม
และความมันคงของมนุ
่
ษย์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ” (ข้อ 2.5.1)
“เตรี ย มความพร้ อ มให้ แ ก่ ส ัง คมผู้สู ง อายุ โดยยึด
หลัก การให้ ผู้สู ง อายุ เ ป็ นทรัพ ยากรที่ มี คุณ ค่ า ของระบบ
เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ เป็ นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี
ทัง้ ร่างกายและจิตใจ โดยสร้างหลักประกันด้านรายได้และ
ระบบการออมในช่วงวัยทํางานที่เพียงพอสําหรับ ช่วงวัยชรา
สร้างพฤติกรรมด้า นสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัย สนับสนุ น
ครอบครัวให้เ ข้ม แข็ง สามารถดูแ ลสมาชิก ได้อย่า งมีคุ ณ ภาพ
ขยายฐานการให้เบีย้ ยังชีพแก่คนชราทีไ่ ม่มรี ายได้ และส่งเสริ ม
การใช้ ประสบการณ์ ของผู้สูง อายุในกระบวนการพัฒนา
ประเทศโดยระบบ คลังสมอง” (ข้อ 2.5.4)
นโยบายด้านเศรษฐกิ จ
“เร่ ง สร้า งรายได้จ ากการท่ อ งเที่ย ว โดยฟื้ น ฟู พัฒ นา
คุ ณ ภาพและมาตรฐานการท่ อ งเที่ ย วให้ ย ั ง่ ยื น และ
สร้างแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ในเชิงกลุ่มพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพ สามารถ
เชื่อ มโยงธรรมชาติ ศิล ปวัฒ นธรรม และวิถีชีวิต ของชุ ม ชน
รวมถึ ง การเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ควบคู่ ก ั บ
การส่งเสริ มตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่ ม ดู แ ลรัก ษาสุ ข ภาพ กลุ่ ม ประชุ ม และแสดงสิน ค้ า และ
กลุ่มที่มคี วามสนใจด้านระบบนิเวศ วัฒนธรรมท้องถิ่น แหล่ง
ประวัตศิ าสตร์และโบราณสถาน เป็ นต้น และดูแลให้นักท่องเที่ยว
ปลอดภัยจากอาชญากรรม การฉ้ อฉล และอุ บตั ิเหตุ ท่ีเ กิด จาก
ความบกพร่องของผูป้ ระกอบการ” (ข้อ 3.2.3.1)
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
คณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 58
นายสมชาย วงค์สวัสดิ์ เป็ นนายกรัฐมนตรี
ตัง้ แต่วนั ที่ 24 กันยายน 2551 – 2 ธันวาคม 2551
แถลงนโยบาย วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2551
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นโยบายที่เกี่ยวข้องกับผูส้ งู อายุ
นโยบายด้านเศรษฐกิ จ
“ส่ ง เสริ ม การมี ง านทํา ของผู้สูง อายุแ ละคนพิก ารใน
หลากหลายแนวทาง อาทิ การทํางานแบบบางเวลา การทํางาน
ชั ว่ คราว การทํ า งานแบบสั ญ ญาระยะสั น้ รวมทั ้ง การ
ขยายโอกาสการทํา งานของผู้สู ง อายุ ที่ มี ค วามชํา นาญ
เฉพาะด้าน” (ข้อ 3.2.4)
“ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงกับ ประเทศเพื่ อ น
บ้ า น รวมถึง การท่ อ งเที่ย วเชื่อ มโยงระหว่ า งจัง หวัด ต่ า ง ๆ
ควบคู่กบั การส่งเสริ มตลาดนักท่ องเที่ ยวคุณภาพทัง้ ที่เป็ น
ชาวไทยและชาวต่าง ประเทศ เช่น กลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มดูแลรักษาสุขภาพ กลุ่มท่องเที่ยวศรัทธา กลุ่มประชุมและ
แสดงสินค้า กลุ่มที่มคี วามสนใจด้านระบบนิเวศ การผจญภัย
และกลุ่มสนใจวัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งประวัติศาสตร์และ
โบราณสถาน เป็ นต้น ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาอย่างยังยื
่ นของชุมชนในแต่ละท้องถิน่ ” (ข้อ 4.2.3.2)
นโยบายด้านสาธารณสุข
“เพิ่ ม แรงจู ง ใจเพื่ อ สนั บ สนุ น และขยายบทบาท
อาสาสมัครสาธารณสุขให้ เป็ นกํา ลังสําคัญของชุมชนใน
การดูแลเด็ก ผูส้ งู อายุ คนพิการ การดูแลผูป้ ่วยในโรงพยาบาล
และการเฝ้าระวังโรคในชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพของ
คนในชุมชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทัง้
เชื่อมโยงการดําเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
(ข้อ 3.3.4)
นโยบายด้านความมันคงของชี
่
วิต
“สนับสนุ นให้ชุมชนมีบทบาทในการสร้างกระบวนการมี
ส่ว นร่ว มของประชาชนในพื้น ที่ เพื่อ สร้ า งความมันคงของ
่
ชุ ม ชน โดยเชื่อ มประสานกับ บทบาทองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้อ งถิ่น ในการสงเคราะห์ ดูแ ลผู้สู ง อายุ ผู้พิก าร ผู้ย ากไร้
รวมทัง้ จัดกิจกรรมทีค่ รอบครัวมีสว่ นร่วม เช่น กิจกรรมด้านกีฬา
และนันทนาการ กิจกรรมทํานุบาํ รุงศาสนา เป็ นต้น” (ข้อ 3.5.2)

ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
คณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 58
นายสมชาย วงค์สวัสดิ์ เป็ นนายกรัฐมนตรี
(ต่อ)

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 59
นายอภิ สิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็ นนายกรัฐมนตรี
ตัง้ แต่วนั ที่ 20 ธันวาคม 2551 – 9 สิงหาคม 2554
แถลงนโยบาย วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2551

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับผูส้ งู อายุ
นโยบายด้านสังคม
“สร้างหลักประกันความมันคงและศั
่
กดิ์ ศรีของความ
เป็ นมนุษย์ให้ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
โดยจะขจัด ขบวนการค้า มนุ ษ ย์ใ ห้ห มดสิ้น ไป ขจัด การเลือ ก
ปฏิบ ตั ิแ ละการละเมิด สิท ธิเ ด็ก สตรี และคนพิก าร ในทุ ก รูป
แบบอย่างเด็ด ขาด ส่งเสริม ความรู้แ ละอาชีพให้สตรี และคน
พิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทัง้ เสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสัง คมแก่ ผู้ สู ง อายุ คนพิ ก าร และผู้ ด้ อ ยโอกาสอย่ า ง
เหมาะสม” (ข้อ 3.5.3)
“เตรี ย มความพร้ อ มสู่ ก ารเป็ นสัง คมผู้สู ง อายุ ยึด
หลักการให้ผสู้ งู อายุเป็ นทรัพยากรที่มคี ุณค่าในระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของ ประเทศ โดยสร้างหลักประกันด้านรายได้และ
ระบบการออมในช่วงวัยทํางานที่เพียงพอสําหรับช่วงวัยชรา
สร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัย และส่งเสริมการ
ใช้ประสบการณ์และภูมปิ ญั ญาของผูส้ งู อายุในกระบวนการพัฒนา
ประเทศโดยระบบคลังสมอง รวมทัง้ ขยายการให้เบี้ยยังชีพให้
ครอบคลุมคนชราทีไ่ ม่มรี ายได้อย่างทัวถึ
่ ง” (ข้อ 3.5.4)
นโยบายด้านเศรษฐกิ จ
“สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ ผ้สู ูงอายุที่มีรายได้
ไม่เพียงพอแก่การยังชี พ หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลีย้ ง
ตัวเองได้ โดยจัดสรรเบีย้ ยังชีพแก่ผสู้ งู อายุทม่ี อี ายุ 60 ปี ขน้ึ ไปที่
แสดงความจํ า นงโดยการขอขึ้ น ทะเบี ย นเพื่ อ ขอรับ การ
สงเคราะห์ รวมทัง้ ขยายเพดานให้ก้ยู ืมจากกองทุนผู้สงู อายุ
เป็ น 30,000 บาทต่อราย” (ข้อ 1.2.4)
“ส่ งเสริ มการมีงานทําของผู้สูงอายุและคนพิการ โดย
การกํ า หนดให้ มี รู ป แบบที่ ห ลากหลาย เหมาะสมตาม
ความสามารถของผู้สูง อายุแ ละคนพิก าร อาทิ การทํา งาน
แบบบางเวลา การทํางานชัวคราว
่
การทํางานแบบสัญญาระยะ
สัน้ รวมทัง้ การขยายโอกาสการทํางานของผู้สูงอายุท่มี คี วาม
ชํานาญเฉพาะด้าน” (ข้อ 3.2.7)
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
คณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 59
นายอภิ สิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็ นนายกรัฐมนตรี
(ต่อ)

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 60
นางสาวยิ่ งลักษณ์ ชิ นวัตร เป็ นนายกรัฐมนตรี
ตัง้ แต่วนั ที่ 9 สิงหาคม 2554 – ปจั จุบนั
แถลงนโยบาย วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554
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นโยบายที่เกี่ยวข้องกับผูส้ งู อายุ
นโยบายด้านสาธารณสุข
“ส่งเสริ มบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
(อสม.) ทัว่ ประเทศให้ ป ฏิ บัติ ง านเชิ ง รุก ในการส่ ง เสริ ม
สุขภาพในท้องถิ่ นและชุมชน การดูแลเด็ก ผู้สงู อายุ คนพิการ
การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล และการเฝ้าระวังโรคในชุมชน
โดยจัดให้มสี วัสดิการค่าตอบแทนให้แก่ อสม.เพื่อสร้างแรงจูงใจ
หนุ นเสริมให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ”
(ข้อ 1.2.10)
นโยบายด้านสวัสดิ การสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
“สร้ า งความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ และสัง คมในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ โดยเน้ นบทบาทของสถาบันทางสังคม ชุมชน และ
เป็ นเครือข่ายในการคุ้มครองทางสังคมและการจัดสวัสดิ การ
สัง คมสํา หรับ ผู้สู ง อายุ รวมทัง้ ส่ ง เสริ ม การนํ า ศัก ยภาพ
ผู้สูง อายุ ม าใช้ใ นการพัฒ นาประเทศ การถ่ า ยทอดความรู้
ภูมิ ปั ญญาสู่ส งั คม ส่ง เสริม การออม และสร้า งระบบประกัน
ชราภาพ เพื่อเตรีย มความพร้อมเข้า สู่วยั สูง อายุอย่างมันคง”
่
(ข้อ 3.5.4)
นโยบายด้านสภาพแวดล้อมและสิ่ งอํานวยความสะดวก
“ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ส นั บ สนุ น
การท่ อ งเที่ย วและเร่ ง รัด การปรับ ปรุง มาตรฐานในเรื่ อ ง
สิ่ ง อํา นวยความสะดวกความปลอดภัย และสุ ข อนามัย
โดยคํา นึ งถึ ง การเข้ า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของผู้พิก ารและ
ผูส้ งู อายุ” (ข้อ 3.3.3 (1.1))
“เสริม สร้า งให้ผู้สูง อายุ คนพิก าร และผู้ด้อ ยโอกาสมี
คุ ณ ภาพชีวิต ที่ดีข้ึน ด้ ว ยการจัด สิ่ ง อํา นวยความสะดวก
สาธารณะต่ า งๆ สํา หรับ รองรับ ผู้สู ง อายุ แ ละคนพิก าร“
(ข้อ 4.5.5)
“สร้างความพร้อมในการเป็ นสังคมผู้สูงอายุ พัฒนา
บริ ก ารสุ ข ภาพอนามัย ให้ ก ารสงเคราะห์ จั ด การศึ ก ษา
จัดสวัสดิการ รวมถึงหาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิ าร
หรือ ทุ พ พลภาพ และสนั บ สนุ น ให้ ผู้สู ง อายุ ร่ ว มเป็ นพลัง
ขับเคลื่อนสังคมภายใต้หลักคิ ดที่ว่า ผู้สงู อายุเป็ นบุคคลที่มี
ประสบการณ์ สู ง สมควรให้ ม ามี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นา
บ้านเมือง” (ข้อ 4.5.5)

ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
คณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 60
นางสาวยิ่ งลักษณ์ ชิ นวัตร เป็ นนายกรัฐมนตรี
(ต่อ)

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับผูส้ งู อายุ
นโยบายด้านการสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิ จ
“จัด ให้ มี เ บี้ย ยัง ชี พ รายเดื อ นแบบขัน้ บัน ไดสํา หรับ
ผู้สูงอายุ โดยผู้ท่มี อี ายุ 60-69 ปี จะได้รบั 600 บาท อายุ 7079 ปี จะได้รบั 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รบั 800 บาท และ
อายุ 90 ปีขน้ึ ไป จะได้รบั 1,000 บาท” (ข้อ 1.8.3)
นโยบายด้านสาธารณสุข
“พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตัง้ แต่ในช่วงตัง้ ครรภ์
วัยเด็ก วัย เจริญ พัน ธุ์ วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผู้พิก าร
สนับสนุ นโครงการส่งเสริมเชาว์ปญั ญาของเด็ก และให้ความ
ช่วยเหลือ แนะนํา ฝึกอบรม ผูป้ ฏิบตั งิ านศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัย
เรียน สนับสนุ นโครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสตรีเพื่อ
ดูแลสุขภาพของสตรีและเด็กอย่างบูรณาการทัวประเทศ
่
รวมทัง้
เผยแพร่ให้ความรูแ้ ละดูแลป้องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ และการ
ตัง้ ครรภ์ท่ีไม่พงึ ประสงค์ และลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
สนับสนุนโครงการจัดตัง้ ศูนย์ส่งเสริ มคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ
และผู้พกิ ารเพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้พกิ ารให้มคี ุณภาพชีวติ ที่ดี
โดยให้ ได้เข้าถึงการบริ การอย่างมีศกั ดิ์ ศรี มีคณ
ุ ภาพ และ
เป็ นธรรม รวมทัง้ ให้มีระบบการฟื้ นฟูสขุ ภาพในชุมชน จัดการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่ อ
แขนงต่างๆ อย่างเป็ นระบบ” (ข้อ 4.3.5)
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2.2 การพัฒนาการของประเด็นด้านผูส้ งู อายุและสังคมสูงวัยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
2.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - พ.ศ.2544)
เน้น “คน” เป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยกําหนดยุทธศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการดําเนินการ
พัฒนาผูส้ งู อายุ ประกอบด้วย
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของคนไทยกําหนดให้มกี ารพัฒนาสุขภาพอนามัยของผูส้ งู อายุ
ด้วยการสนับสนุ นการรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถดู แ ลสุ ข ภาพของผู้สู ง อายุ แ ละให้ไ ด้ร ับ บริก ารด้า นฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ การพัฒ นาระบบบริก าร
สาธารณสุขด้วยการฝึ กอบรมบุคลากรในสาขาทีม่ คี วามขาดแคลนตามประเด็นท้าทายใหม่ๆ รวมถึงด้าน
การดูแลผูส้ ูงอายุทป่ี ่วยเรือ้ รัง นอกจากนี้ยงั เน้นการพัฒนากลุ่มผูส้ ูงอายุทย่ี ากจนไม่มผี เู้ ลี้ยงดู ให้ได้รบั
เบี้ย ยัง ชีพ บริก ารด้า นสุ ข ภาพแบบให้เ ปล่ า ลดหย่ อ นค่ า โดยสารให้ม ากขึ้น และทัว่ ถึง ส่ ง เสริม ให้
ครอบครัวตระหนักถึงความสําคัญและดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ และสนับสนุ นให้สถานพยาบาลเอกชน
องค์กรภาคเอกชน องค์กรศาสนา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลผูส้ ูงอายุ พร้อมทัง้
ส่งเสริมให้มอี งค์กรหลักทําหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานด้านผูส้ งู อายุอย่างเป็ นเอกภาพ
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมกําหนดให้มกี ารนําความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ของผูส้ ูงอายุมาใช้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว ชุมชนและสังคม สนับสนุ นการ
รวมกลุ่มของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ การรวมตัวของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยงั
กําหนดให้มกี ารจัดและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมที่มคี ุณภาพอย่างกว้างขวางและทัวถึ
่ ง ด้วยการ
ส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการจัดสวัสดิการชุมชนในการดูแลผูส้ งู อายุ
2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 - พ.ศ.2549)
เน้ น การวางรากฐานการพัฒ นาอย่า งมีคุ ณ ภาพและยังยื
่ น ด้ว ยการผนวกแนวพระราชดํ า ริ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับคน ศูนย์กลางของการพัฒนาให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนทัง้ ใน
ด้านสุขภาพ การศึกษาเรียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวติ และการคุม้ ครองทางสังคมด้วยการเพิม่ ประสิทธิภาพ
กองทุนประกันชราภาพเพือ่ เตรียมรองรับสังคมสูงวัย

40

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
เน้นการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับกับการเปลีย่ นแปลงใน
อนาคตและสร้า งภู มิคุ้ม กัน ให้ก ับ ทุ ก ภาคส่ ว นตามหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง มีก ารกํ า หนด
ยุทธศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับผูส้ งู อายุ ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สงั คมภูมปิ ญั ญาและการเรียนรู้ ด้วยการ
สนับสนุนให้คนรุน่ ใหม่ได้แลกเปลีย่ นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และประสบการณ์กบั ผูส้ งู อายุผา่ นศูนย์การเรียนรู้
่ ง ตลอดจนการพัฒนา
ในชุมชน การสนับสนุ นให้ผสู้ ูงอายุสามารถเข้าถึงบริการสังคมต่างๆ อย่างทัวถึ
ศักยภาพในการประกอบอาชีพ การเสริมสร้างสุขภาพ และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็ นรากฐานทีม่ นคงของประเทศ
ั่
โดยการเตรียมความพร้อมและยกระดับการพัฒนาคุณภาพบริการ การส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่นมีค วามสามารถในการจัด บริก ารทางสัง คมขัน้ พื้น ฐานได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัย เช่น การจัดบริการดูแลผูส้ งู อายุโดยชุมชน การ
ดูแลสิทธิมนุ ษยชน และการให้ความช่วยเหลือผูส้ งู อายุทถ่ี ูกทอดทิง้
3) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยังยื
่ น โดยการส่งเสริมการออมเพื่อ
สร้างหลักประกันในชีวติ ให้ประชาชน ด้วยการพัฒนาระบบการออมต่างๆ เช่น พัฒนากองทุนการออมให้
เป็ นระบบการออมเพื่อยามชราภาพสําหรับแรงงานนอกระบบ เพื่อให้ครอบคลุมกําลังแรงงานทุกกลุ่ม
อย่างทัวถึ
่ ง และขยายโครงข่ายการให้บริการโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผูส้ งู อายุสามารถเรียนรูแ้ ละเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรูไ้ ด้อย่าง
กว้างขวาง
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2.3 แผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ
จากแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงทางประชากร และการตระหนักถึงประเด็นท้าทายต่างๆ ที่จะ
ตามมาจากสังคมสูงวัย ทําให้ประเทศไทยมีการกําหนดแผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ในรูปแบบแผนระยะยาว
มาแล้ว 2 ฉบับ ดังนี้
2.3.1 แผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2525-2544)*
ภายหลังจากการตัง้ คณะกรรมการผูส้ งู อายุแห่งชาติในปี พ.ศ.2525 ซึง่ เป็ นคณะกรรมการเฉพาะ
กิจ มีรฐั มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็ นประธาน จึงได้มกี ารคิดจัดทําแผนระยะยาวสําหรับผูส้ งู อายุ
ขึน้ เป็ นส่วนหนึ่งของผลสืบเนื่องจากการประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผูส้ งู อายุ ครัง้ ที่ 1 ณ กรุงเวียนนา ในปี
พ.ศ.2525 และเพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรไทย และการ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ และสังคมอันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ
แผนระยะยาวสําหรับผูส้ ูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2525-2544 หรือแผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 1
นัน้ มีแนวคิดพืน้ ฐานว่า ผูส้ ูงอายุเป็ นผูท้ ่เี คยทําประโยชน์ หรือเป็ นผูใ้ ห้กบั สังคมในช่วงชีวติ ที่ผ่านมา
ั ญา และ
เมื่อ เป็ น ผู้สู ง อายุ จึง ควรได้ ร ับ การตอบแทนจากสัง คม นอกจากนี้ ผู้สู ง อายุ ย ัง มีพ ลัง ป ญ
ประสบการณ์ท่ยี งั สามารถนํ าไปใช้ประโยชน์ ต่อสังคมได้ และคุณภาพชีวติ ในวัยสูงอายุขน้ึ อยู่กบั การ
เตรียมตัวอันต่อเนื่องตัง้ แต่วยั เด็ก
แผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติฉบับแรกนี้ จึงเน้นกําหนดนโยบาย และมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปญั หาของผูส้ ูงอายุในมิตติ ่างๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านความมันคงของรายได้
่
ภาวะการทํางาน ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านสวัสดิการสังคม โดยมีการกําหนดตัวบ่งชีข้ นั ้ ต้นไว้ แต่มไิ ด้มี
การกําหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ และมิได้กาํ หนดให้มกี ารติดตามประเมินผล
2.3.2 แผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)**
แผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) เป็ นแผนระยะยาวทีต่ ่อเนื่องมาจากแผนแรก
แต่ มีก ารปรับ เปลี่ย นแนวคิด จากการมองงานผู้สูง อายุแ ยกในแต่ ล ะด้าน มาเป็ น องค์รวม กล่ า วคือ
พิจารณาว่างานทุกด้านที่กําหนดไว้ในแผนฉบับ แรกมีผลต่ อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และมีผลต่ อ
ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ ไม่อาจแยกส่วนจากกันได้
วิสยั ทัศน์ ของแผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 คือ “ผูส้ ูงวัยเป็ นหลักชัยของสังคม” โดยเน้นให้
ผูส้ งู อายุมชี วี ติ อย่างมีคุณค่า มีศกั ดิ ์ศรี มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี สามารถพึง่ ตนเองได้นานทีส่ ุด และสามารถมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม แผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ให้ความสําคัญกับผูส้ งู อายุ และการเตรียม
ตัวของผูท้ จ่ี ะเป็ นผูส้ งู อายุในอนาคตด้วย แผนนี้ประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
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ที่มา: *คณะอนุกรรมการการศึกษาวิจยั และวางแผนระยะยาวเกีย่ วกับผูส้ งู อายุ ใน คณะกรรมการผูส้ งู อายุแห่งชาติ.
2525. แผนระยะยาวสําหรับผูส้ งู อายุแห่งชาติ พ.ศ. 2525–2544.
**คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผูส้ งู อายุแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 2545. แผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564).

1) ยุทธศาสตร์ดา้ นการเตรียมความพร้อมของประชากรเพือ่ วัยสูงอายุทม่ี คี ุณภาพ
2) ยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมผูส้ งู อายุ
3) ยุทธศาสตร์ดา้ นระบบคุม้ ครองทางสังคมสําหรับผูส้ งู อายุ
4) ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผูส้ งู อายุระดับชาติ และการพัฒนา
บุคลากรด้านผูส้ งู อายุ
5) ยุทธศาสตร์ดา้ นการประมวลและพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นผูส้ งู อายุ และการติดตามประเมินผล
การดําเนินการตามแผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ
โดยยุทธศาสตร์แรกเกี่ยวข้องกับ ผู้ท่ีจะเป็ นผู้สูงอายุในอนาคต ยุทธศาสตร์ท่ี 2 และ 3 เป็ น
ยุ ท ธศาสตร์ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ ผู้สู ง อายุ ส่ ว นยุ ท ธศาสตร์ท่ี 4 และ 5 เกี่ย วข้อ งกับ การบริห ารจัด การ
การรวบรวมข้อมูลด้านผูส้ งู อายุ รวมทัง้ การติดตามประเมินผลแผน
ความแตกต่ า งที่สํา คัญ จากแผนแรกคือ แผนผู้สู ง อายุ ฉ บับ ที่ 2 มีก ารวางยุ ท ธศาสตร์ต าม
ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ ประชากรวัยเด็ก วัยแรงงาน หรือผูท้ จ่ี ะเป็ นผูส้ งู อายุในอนาคต ผูส้ งู อายุทย่ี งั
พึง่ ตนเองได้ ผูส้ ูงอายุท่ตี ้องพึ่งคนอื่น กลุ่มผูก้ ําหนดนโยบาย ผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั ิงานด้านผูส้ ูงอายุ
ทัง้ ในระดับชาติ และในระดับท้องถิน่
จุดแตกต่างที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 เน้ นการนํ าแผนไป
ปฏิบตั ิ โดยมุ่งให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องแปลงแผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติ ไปใช้เป็ นแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบตั กิ ารในหน่วยงานของตน แผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 จึงได้กาํ หนดมาตรการ ตัวชีว้ ดั และ
เป้าหมายไว้ รวมทัง้ กําหนดให้มกี ารติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกล่าวด้วย
ในช่วงปี พ.ศ.2550 – พ.ศ.2551 คณะกรรมการผูส้ ูงอายุแห่งชาติได้กําหนดให้มกี ารติดตาม
ประเมินผลการดําเนิ นการตามแผนในช่ว ง 5 ปี แรก โดยความร่วมมือระหว่างสํานักส่งเสริมพิท กั ษ์
ผูส้ ูงอายุ และวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าการดําเนินงานมีความสําเร็จ
ในระดับหนึ่ง แต่ยงั ต้องมีการปรับปรุง และควรมีการปรับแผนให้เหมาะกับบริบททีเ่ ปลีย่ นไปด้วย
ในปี พ.ศ.2552 คณะรัฐมนตรีได้อนุ มตั ใิ ห้ใช้แผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1
ปี พ.ศ.2552* ซึ่งมีการปรับแผนโดยอาศัยข้อมูลจากการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนในช่วง
ปี พ.ศ.2545 - พ.ศ.2549 การระดมความคิดจากผูท้ ม่ี สี ่วนเกี่ยวข้อง ทัง้ ผูก้ ําหนดนโยบาย ผูป้ ฏิบตั งิ าน
และผูส้ งู อายุ รวมทัง้ วิเคราะห์สถานการณ์ทางประชากร เศรษฐกิจและสังคม และการเมืองทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว
แผนฉบั บ ปรับ ปรุ ง นี้ ยัง คงวิ ส ั ย ทั ศ น์ เ ดิ ม ของแผน แต่ มี ก ารปรั บ แก้ ยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้ มี
ความครอบคลุม และชัดเจนยิง่ ขึน้ และยังประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์เช่นเดิม ได้แก่

ที่มา: * คณะกรรมการผูส้ งู อายุแห่งชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ. 2553. แผนผูส้ งู อายุแห่งชาติฉบับที่ 2
(พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2552.
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1) ยุทธศาสตร์ดา้ นการเตรียมความพร้อมของประชากรเพือ่ วัยสูงอายุทม่ี คี ุณภาพ
2) ยุทธศาสตร์ดา้ นการส่งเสริมและพัฒนาผูส้ งู อายุ
3) ยุทธศาสตร์ดา้ นระบบคุม้ ครองทางสังคมสําหรับผูส้ งู อายุ
4) ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผูส้ งู อายุอย่างบูรณาการระดับชาติ
และการพัฒนาบุคลากรด้านผูส้ งู อายุ
5) ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ
มีก ารปรับ ปรุ ง มาตรการ ดัช นี ช้ีว ัด และเป้ าหมายของดัช นี ใ ห้ส อดคล้อ งกับ สภาพการณ์
ที่เ ปลี่ยนแปลงไป มีการปรับ ดัช นี รวม ที่ใ ช้วดั ผลลัพธ์และผลกระทบจากการดําเนิ นงานตามแผนฯ
ต่ อ คุ ณ ภาพชีวิต ของผู้ สู ง อายุ ทัง้ ในมิติ สุ ข ภาพ เศรษฐกิจ และสัง คม รวมทัง้ มีก ารเพิ่ม ตัว ชี้ว ัด
ด้านความสุขของผูส้ งู อายุดว้ ย ความแตกต่างทีส่ าํ คัญอีกประการหนึ่งจากแผนผูส้ งู อายุ ฉบับที่ 2 (ฉบับเดิม)
คือ มีการกําหนดหน่ วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละมาตรการของแผนฯให้ชดั เจนขึ้น โดยหน่ วยงาน
ที่กํา หนดไว้ใ นลํา ดับ ที่ 1 และ 2 ของแผนฯ จะเป็ น หน่ ว ยงานหลัก ที่ร บั ผิด ชอบ นอกจากนี้ ใ นแผน
ฉบับปรับปรุง ยังเน้นการเข้ามามีสว่ นร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แม้ว่าจะมีการกําหนดนโยบายและแผนผู้สูงอายุระดับชาติแล้ว แต่การนํ าไปสู่การปฏิบตั ิและ
การต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็ นระบบนัน้ จะเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใด หรือประสบความสําเร็จมากน้ อย
แค่ไหนขึน้ อยูก่ บั ความสนใจของผูน้ ํารัฐบาลแต่ละชุดด้วย ทีผ่ า่ นมารัฐบาลส่วนใหญ่ไม่ได้จดั ความสําคัญ
ของผู้สู ง อายุ ไ ว้ ใ นลํ า ดับ ต้ น บางรัฐ บาลเท่ า นั น้ ที่ใ ห้ ค วามสนใจเป็ น พิเ ศษ เช่ น เข้า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการผู้สูง อายุ แห่ง ชาติเ ป็ น ประจํา และผลัก ดัน ให้น โยบายไปสู่ก ารปฏิบ ัติแ ละการพัฒ นา
เชิงระบบ
นอกจากขึน้ กับผูน้ ําแล้ว ความก้าวหน้าของงานผูส้ ูงอายุยงั ขึน้ กับความสนใจและศักยภาพของ
หน่ วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบงานด้านผูส้ งู อายุดว้ ย หน่ วยงานทีม่ กี ารดําเนินงานอย่างเข้มแข็ง มีการนํ า
แนวนโยบายไปกํ า หนดเป็ น นโยบายและแผนปฏิบ ัติ ง านของหน่ ว ยงาน มีแ นวโน้ ม ที่จ ะพัฒ นา
แนวนโยบายไปสูก่ ารดําเนินงานและการพัฒนาระบบได้ดกี ว่า
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สําหรับแผนและการดําเนินงานด้านผูส้ ูงอายุทส่ี ําคัญๆ ในช่วงทีผ่ ่านมาพอสรุปได้ดงั ปรากฏใน
ตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 พัฒนาการแผนและการดําเนินงานด้านผูส้ งู อายุทส่ี าํ คัญ
ปี พ.ศ.
(ค.ศ.)
2525
(1982)

2532
(1989)

2535
(1992)

แผน และการดําเนิ นงาน
 การประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สงู อายุ ครัง้ ที่ 1 (World Assembly on Aging (WAA I) ณ กรุงเวียนนา
ประเทศออสเตรีย (26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2525) 119 ประเทศเข้าร่วม รวมทัง้ ประเทศไทยมีนายแพทย์
บรรลุ ศิรพิ านิช เป็ นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนประเทศไทย
 กําหนดแผนปฏิ บตั ิ การนานาชาติ ว่าด้วยผู้สงู อายุ (International-Plan of Aging) เป็ นแนวทางให้แต่ละ
ประเทศนําไปประยุกต์ใช้ในประเทศของตน
 ประเทศไทยได้ดาํ เนินงานทีส่ อดคล้องกับแผนดังกล่าว ดังนี้
- คณะรัฐมนตรีมมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่ งชาติ มีรฐั มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็ น
ประธาน กรมประชาสงเคราะห์ เป็ นเลขานุการ
- มีการจัดทําแผนระยะยาวผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2525 - 2544) ประกอบด้วย 5 มาตรการหลัก
(สุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านความมันคงทางรายได้
่
และการทํางาน สังคมวัฒนธรรม และด้าน
สวัสดิการ)
- คณะรัฐมนตรีมมี ติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 ประกาศให้วนั ที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็ นวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ มกี ารจัดกิจกรรมทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค (ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 13 เมษายน 2526)
- มีดอกลําดวนเป็ นสัญลักษณ์ ของผูส้ งู อายุไทย
- กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้มกี ารจัดตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุขน้ึ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ชมรม
 ชมรมผูส้ งู อายุและสมาคมผูส้ งู อายุต่างๆ ทัวประเทศ
่
ร่วมกันจัดตัง้ สมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทย เพื่อ
เป็ นศูนย์กลางประสานงานชมรมผู้สูงอายุทวประเทศ
ั่
และเป็ นองค์กรตัวแทนชมรมผู้สูงอายุทวประเทศ
ั่
ในปี
2534 ได้รบั พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระบรมราชชนนีให้รบั สมาคมสภาผูส้ งู อายุไว้ในพระ
ราชูปถัมภ์ (ศ.จํารัส ฉายะพงศ์ เป็ นประธานสภาฯ คนแรก)
 ในการประชุมสามัญ ครัง้ ที่ 45 ขององค์การสหประชาชาติ มีมติให้ประกาศให้วนั ที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็ นวัน
ผูส้ งู อายุสากล (International Day of Older Persons) และตกลงตัดสินใจเลือกปี ค.ศ.1999 เป็ นปี ผสู้ งู อายุโลก
(International Year of Older Persons)
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
(ค.ศ.)
2535
(1992)
(ต่อ)

2536
(1993)
2539
(1996)
2540
(1997)
2541
(1998)
2542
(1999)
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แผน และการดําเนิ นงาน

คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบ (3 มีนาคม 2535) “นโยบายและมาตรการสําหรับผู้สูงอายุระยะยาว
(พ.ศ. 2535 – 2554)” และเห็นชอบให้นําหลักการโครงการ มาตรการผู้สูงอายุ บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ภายใต้นโยบายและมาตรการหลักเพื่อช่วยผูส้ งู อายุ มีการดําเนินงานด้านต่างๆ
ดังนี้
- จัดตัง้ กองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน (โครงการเบี้ยยังชี พ) เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุท่มี ี
ฐานะยากจน ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะ เริม่ ดําเนินการในปี 2536 จ่ายให้ผู้สูงอายุคนละ 200 บาท
ตลอดชีวติ (ในปี แรกมีผสู้ งู อายุได้รบั เบีย้ ยังชีพ 20,000 คน) กรมประชาสงเคราะห์เป็ นองค์กรหลักใน
การดําเนินงาน
- กระทรวงสาธารณสุ ข ได้อ อกระเบีย บว่ า ด้ว ยการสงเคราะห์ ผู้สู ง อายุ ด้า นการรัก ษาพยาบาล
พ.ศ. 2535 ให้ ผู้ สู ง อายุ 60 ปี ข้ึน ไป สามารถแสดงความจํ า นงขอทํ า บัต รประจํ า ตัว ด้ า นการ
รักษาพยาบาล เพื่อให้มสี ทิ ธิรบั การรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในสถานพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุข และของกรุงเทพมหานคร ทีร่ ะบุไว้
- กระทรวงสาธารณสุข มีการจัดตัง้ สถาบันเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ ขึน้ ในกรมการแพทย์
 รัฐ บาลจัด ตัง้ กระทรวงแรงงานและสวัส ดิ ก ารสัง คม โดยโอนภารกิ จ บางส่ ว นจากกรมแรงงาน
กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
 กระทรวงสาธารณสุข จัดตัง้ ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อ
ผูส้ งู อายุเป็ นสถานบริการผูส้ งู อายุต้นแบบ เป็ นหน่ วยศึกษาและให้บริการทีเ่ น้นด้านการป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพ
 มีก ารจัด ตัง้ สมาคมพฤฒาวิ ท ยา และเวชศาสตร์ผ้สู ูง อายุไทย (ศ.แพทย์ห ญิงท่า นผู้ห ญิงศรีจิต รา
บุนนาค เป็ นนายกสมาคมฯ คนแรก)
 ประกาศใช้รฐั ธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (มีมาตราที่เกี่ยวข้องกับผูส้ งู อายุอยู่ 2 มาตรา
คือ มาตรา 54 และมาตรา 80 วรรค 2)
 พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม ซึง่ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2533 ได้ขยายขอบเขตการประกันกรณี
ชราภาพ โดยผูป้ ระกันตนต้องส่งเงินสมทบตามเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
 สหประชาชาติ ประกาศให้ปี 1999 เป็ น ปี ผู้สูง อายุส ากล ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ได้จ ดั
กิจกรรมตลอดทัง้ ปี ประกอบด้วย กิจกรรมทางด้านวิชาการ ด้านบริการ และด้านการประชาสัมพันธ์ มี
นายกรัฐมนตรีเป็ นประธานจัดงาน มีกรมประชาสงเคราะห์เป็ นแกนหลักของประเทศ (National Focal Point)
 ในวโรกาสที่พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ ห ัว ทรงพระชนมายุ ค รบ 72 พรรษา และเป็ น ปี ท่ีอ งค์ ก าร
สหประชาชาติป ระกาศให้เป็ น ปี ผู้สูง อายุส ากล รัฐ องค์กรเอกชน ประชาชน ได้ร่ว มกัน จัดทํา ปฏิ ญญา
ผู้สูงอายุไทย เพื่อเป็ น พันธกรณี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มคี ุณภาพชีวติ ที่ดี ได้รบั การคุ้มครองพิทกั ษ์สทิ ธิ มี
สาระสําคัญ 9 ประการ (นพ. บรรลุ ศิรพิ านิช ประธานการจัดทํา) โดยมีพรรคการเมือง 8 พรรค ร่วมลงนาม
ในปฏิญญาผูส้ งู อายุไทย นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีลงนามเมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2542
 มีป ระกาศสํา นัก นายกรัฐ มนตรีเ รื่อ ง การจัด ตัง้ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม และประสานงานผู้สูง อายุ
แห่งชาติ (กสผ.) ขึน้ ในสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมนี ายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน

ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
(ค.ศ.)
2544
(2001)

2545
(2002)

แผน และการดําเนิ นงาน
 นโยบายหลัก ประกันสุข ภาพถ้ ว นหน้ า (30 บาทรัก ษาทุก โรค) จุด เปลี่ย นสํา คัญ ที่ทํา ให้ป ระชาชน
สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ
 พระราชบัญญัตกิ ําหนดแผนและขัน้ ตอน การกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 มี
การถ่ายโอนภารกิ จ สถานสงเคราะห์คนชรา และโครงการเบีย้ ยังชีพผู้สงู อายุของกรมประชาสงเคราะห์
ให้องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่เป็ นภารกิจ ด้า นงานส่งเสริม คุณภาพชีวิต 1 ใน 6 ด้านของภารกิจ ที่
กําหนดให้ถ่ายโอน
 มีการจัดทําแผนผู้สงู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) แผนดังกล่าวเป็ นแผนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดย
คนไทย ซึ่งต่า งจากแผนฉบับ แรกที่ไ ด้รบั อิทธิพ ลจากต่า งประเทศค่อ นข้า งมาก แผนนี้ ดําเนิ น การด้ว ย
คณะทํางานร่างแผน โดยใช้ขอ้ มูลจากการวิจยั ประกอบเพื่อให้เป็ นแผนที่เหมาะกับบริบทของประเทศไทย
และใช้เป็ นกรอบกําหนดทิศทางการพัฒนา และการดําเนินงานด้านผูส้ งู อายุของประเทศ
 สหประชาชาติจดั ให้มกี ารประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สงู อายุ ครัง้ ที่ 2 (The 2rd World Assembly on
Aging (WAA II) ณ กรุงแมดริค ประเทศสเปน ไทยเข้าร่วมประชุม (9 – 12 เมษายน 2545) มี นพ.กระแส
ชนะวงศ์ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็ นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนของประเทศไทย การประชุมดังกล่าว
ได้มกี ารเห็นชอบแผนปฏิบตั กิ ารผูส้ งู อายุระหว่างประเทศปี 2002 (The Madrid International Plan of Action
on Aging 2002) ทีถ่ อื เป็ นพันธกรณีระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบการดําเนินงานด้านผูส้ งู อายุทป่ี ระเทศภาคี
สมาชิกองค์การสหประชาชาติ จะต้องให้ความร่วมมือ และร่วมกันผลักดันให้มกี ารดําเนินการภายใต้พนั ธกิจ
หลัก 3 ประการ ประกอบด้วย
1) ผูส้ งู อายุกบั การพัฒนา (Older Persons and Development)
2) การส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะให้แก่ผสู้ งู อายุ (Advancing Health and well-being into Old Age)
3) การจัดให้มสี ภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ประโยชน์ต่อผูส้ งู อายุ (Ensuring Enabling and Supportive
Environment)

มีการจัดตัง้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ (นายอนุ รกั ษ์ จุรีมาศเป็ น
รัฐมนตรีว่าการเป็ นคนแรก) โดยโอนภารกิจของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
งานของสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (งานเด็ก เยาวชน และสตรี) และงานของสํานักเร่งรัดพัฒนาชนบท
(ร.พ.ช.) บางส่วน และงานของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวกับเด็กและสตรี มาอยู่ใน
กระทรวงนี้
 มีสาํ นักส่งเสริ มและพิ ทกั ษ์ผ้สู งู อายุ (สทส.) ขึน้ ในสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน
ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ งู อายุ (สท.)

47

ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
(ค.ศ.)
2546
(2003)

2548 – 2549
(2005 - 2006)
2547 – 2549
(2004 - 2006)
2549 – 2550
(2006 - 2007)
2548 – 2550
(2005 - 2007)
2549
(2006)
2550
(2007)

แผน และการดําเนิ นงาน
 ประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติ ผู้สูง อายุ พ.ศ. 2546 (ซึ่ง ได้ม ีก ารจัด ทํา ร่า งพระราชบัญ ญัติม าตัง้ แต่ ปี
พ.ศ.2538) มี 24 มาตรา มีผลให้มกี ารดําเนินการดังนี้
- มีการระบุถงึ สิทธิผสู้ งู อายุ 13 ประการ
- มีการจัดตัง้ คณะกรรมการผูส้ งู อายุแห่งชาติ (กผส.) ขึน้ ตามกฎหมาย มีนายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน
- มีแผนหลักในการดําเนินงานด้านผูส้ งู อายุ โดยคณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบให้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) เป็ นแผนหลักตามกฎหมาย
- มีกองทุนผูส้ งู อายุ และคณะกรรมการบริหารกองทุนผูส้ งู อายุ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด
 กระทรวงสาธารณสุข ประกาศวาระแห่งชาติ เรื่อง “เมืองไทยแข็งแรง” (Healthy Thailand) ส่งเสริมให้ม ี
การจัดตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุในทุกตําบล รวมทัง้ สนับสนุนให้มกี ารจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายสําหรับผูส้ งู อายุ
 กระทรวงสาธารณสุข กําหนด “หนึ่ งโรงพยาบาลชุมชน หนึ่ งคลิ นิกผู้สงู อายุ” ภายในปี 2549 รวมทัง้ ใน
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัวไป
่ และโรงพยาบาลชุมชน
 นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ตัง้ เป้าให้ผสู้ งู อายุ ครึง่ หนึ่ง (3 ล้านคน) เป็ นสมาชิกชมรมผูส้ งู อายุ โดย
มีหนึ่ งตําบลต่อหนึ่ งชมรม เพื่อสร้างเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุ โดยมี 3 กิจกรรมหลัก คือ การออกกําลังกาย
การเยีย่ มเยียนสมาชิก และร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
 โครงการฟั นเที ยมพระราชทานเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่ห วั ในโอกาสมหามงคล
เฉลิม พระชนม์พ รรษา 80 พรรษา (5 ธัน วาคม 2550) เป้ า หมายผู้สูงอายุ 80,000 ราย โดยกระทรวง
สาธารณสุข
 คณะรัฐมนตรีมมี ติให้ปรับเพิ่ มเงิ นสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ (เบี้ยยังชีพ) เป็ นคนละ 500 บาท ต่อเดือน
(12 ธันวาคม 2549)
 ประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 กล่าวเรือ่ งเกีย่ วกับผูส้ งู อายุไว้ 4 มาตรา
 มีการจัดตัง้ มูลนิ ธิ สถาบันวิ จยั และพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
ผูส้ งู อายุแห่งชาติ ครัง้ ที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ เพื่อศึกษาวิจยั และ
รวบรวมความรูเ้ กี่ยวกับผู้สูงอายุทงั ้ ในและต่างประเทศ และส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการดําเนินการด้าน
ผู้สูง อายุ สํา หรับใช้ในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุไทย ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้แ ละวิท ยาการ
เกีย่ วกับผูส้ งู อายุแก่สงั คมโดยรวม
 คณะกรรมการผู้สงู อายุแห่งชาติ มีการสรรหาผู้สูงอายุแห่งชาติ (พระพรหมมังคลาจารย์ ปญั ญานันทะ
ภิกขุ อายุ 96 ปี ได้รบั การยกย่องเป็ นผูส้ งู อายุแห่งชาติ เป็ นคนแรก)
 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนผูส้ งู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545–2564) ในช่วง
5 ปีแรกของแผน (พ.ศ.2545–2549)
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
(ค.ศ.)
2552 – 2553
(2009 - 2010)
2552
(2009)
2554
(2011)

แผน และการดําเนิ นงาน
 มีการปรับแผนผู้สงู อายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 2 โดยมีการนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีและมีมติเห็นชอบเมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2553
 ขยายเบี้ย ยัง ชี พ ผู้สูง อายุใ ห้ เป็ นสิ ท ธิ ของผู้สูง อายุทุ ก คน (ตามนโยบายรัฐ บาล) มีผู้ร บั เบี้ย ยัง ชีพ
5,448,843 คน
 ประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 (กอช.) เมื่อ 11 พ.ค. 54 เพื่อส่งเสริม
การออมทรัพย์ของประชาชนที่เป็ นสมาชิก และเพื่อเป็ นหลักประกันการจ่ายบํานาญ และให้ประโยชน์ตอบ
แทนแก่สมาชิกเมือ่ สิน้ สมาชิกภาพ
 ปรับการรับเบีย้ ยังชีพเป็ นแบบขัน้ บันได (ตามนโยบายรัฐบาล) 5 ส.ค. 2554
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2.4 กฎหมาย
2.4.1 กฎหมายแม่บท
1) รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.2540 เป็ นกฎหมายแม่บททีก่ ําหนดสิทธิของ
ผูส้ งู อายุไว้อย่างชัดเจน โดยมีบทบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับผูส้ งู อายุดงั นี้
หมวด 5 แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
- มาตรา 54 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปี บริบูรณ์และไม่มรี ายได้เพียงพอแก่การยังชีพมีสทิ ธิ
ได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐ ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
- มาตรา 80 รัฐต้องคุม้ ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและ
ชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็ นปึ กแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน รัฐต้อง
สงเคราะห์ค นชรา ผู้ย ากไร้ ผู้พิก ารหรือ ทุ พ พลภาพและด้อ ยโอกาสให้มีคุ ณ ภาพชีวิต ที่ดีแ ละ
พึง่ ตนเองได้
2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปีพ.ศ.2550 มีบทบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับ
ผูส้ งู อายุดงั นี้
หมวด 3 สิ ทธิ และเสรีภาพของชนชาวไทย
- มาตรา 40 บุคคลย่อมมีสทิ ธิในกระบวนการยุตธิ รรม ดังต่อไปนี้
(6) เด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ หรือผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพย่อมมีสทิ ธิได้รบั ความ
คุ้ม ครองในการดํา เนิ น กระบวนพิจ ารณาคดีอ ย่า งเหมาะสมและย่อ มมีสิท ธิไ ด้ร บั การปฏิบ ัติท่ี
เหมาะสมในคดีทเ่ี กีย่ วกับความรุนแรงทางเพศ
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หมวด 5 แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
- มาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปี บริบูรณ์และไม่มรี ายได้เพียงพอแก่การยังชีพมีสทิ ธิ
ได้รบั สวัสดิการ สิง่ อํานวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะอย่างสมศักดิ ์ศรีและความช่วยเหลือที่
เหมาะสมจากรัฐ
- มาตรา 80 รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
(1) คุม้ ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุ นการอบรมเลีย้ งดูและให้การศึกษา
ปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็ นปึ กแผ่นของ
สถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทัง้ ต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และผูอ้ ยูใ่ นสภาวะยากลําบากให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ และพึง่ พาตนเองได้
- มาตรา 84 รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้
…(4) จัดให้มกี ารออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
อย่างทัวถึ
่ ง...
2.4.2 กฎหมายรองรับนโยบายด้านผูส้ งู อายุ
1) พระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติผูส้ ูงอายุเป็ นกฎหมายเพื่อผูส้ ูงอายุโดยเฉพาะ ตราขึน้ เพื่อรองรับสิทธิของ
ผูส้ งู อายุตามทีร่ ะบุไว้ในรัฐธรรมนูญ และเป็ นเครื่องมือทีส่ าํ คัญประการหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้มกี ารนํานโยบาย
และแผนด้านผูส้ งู อายุไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผล
พระราชบัญญัตนิ ้ีตราขึน้ ในปี พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2547 และต่อมา
ในปี พ.ศ.2553 ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ และกระบวนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
สาระสําคัญของพระราชบัญญัตนิ ้ีคอื การกําหนดโครงสร้าง องค์กร อํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ด้านผูส้ งู อายุของคณะกรรมการผูส้ งู อายุแห่งชาติ ซึง่ มีนายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน และมีผแู้ ทนหน่วยงาน
หลักด้านผู้สูงอายุและผูท้ รงคุณวุฒริ ่วมเป็ นกรรมการ ในพระราชบัญญัติยงั กําหนดอํานาจหน้ าที่ของ
สํานักส่งเสริมและพิทกั ษ์ผสู้ งู อายุ ให้มกี ารจัดตัง้ กองทุนผูส้ งู อายุ ตลอดจนให้สทิ ธิต่างๆ แก่ผสู้ งู อายุ ดังที่
ปรากฏในมาตรา 11 ได้แก่
(1) การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทีจ่ ดั ไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็ว
แก่ผสู้ งู อายุเป็ นกรณีพเิ ศษ
(2) การศึกษา ศาสนา และข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวติ
(3) การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพทีเ่ หมาะสม
(4) การพัฒนาตนเองและการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคมและการรวมกลุ่มใน
ลักษณะเครือข่ายชุมชน
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(5) การอํา นวยความสะดวกและปลอดภัย โดยตรงแก่ผู้สูง อายุใ นอาคาร สถานที่
ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น
(6) การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
(7) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานทีข่ องรัฐ
(8) การช่วยเหลือผูส้ งู อายุซง่ึ ได้รบั อันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิง้
(9) การให้คําแนะนํ า ปรึกษา ดําเนินการอื่นทีเ่ กี่ยวข้องในทางคดีหรือในทางการ
แก้ไขปญั หาครอบครัว
(10) การจัดทีพ่ กั อาศัย อาหาร เครือ่ งนุ่งห่มให้ตามความจําเป็ นอย่างทัวถึ
่ ง
(11) การจ่ายเบีย้ ยังชีพเป็ นรายเดือนอย่างทัวถึ
่ งและเป็ นธรรม (สิทธิในวงเล็บที่ 11 นี้
แก้ไขเพิม่ เติมในปี พ.ศ. 2553)
(12) การจัดการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
(พระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ พ.ศ.2546 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติมปีพ.ศ.2553)
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บทที่ 3 พัฒนาการ
ฒ รเชิงระะบบ
ด้านสสาธารณ
ณสุข เศรษฐ
เ ฐกิกิจ
บริการรทางสังั คม
และะสวัสดิการทาางสังคม
คม

บทที่ 3
พัฒนาการเชิ
น
งระบบ ด้า้ นสาธารรณสุข
เศรษฐฐกิจ บริการทางสั
ก
งั คม และะสวัสดิการทางสั
า
งคม*
ค
นโยบายขอองรัฐ บาลที่กํกํ า หนดไว้ใ นวาระต่
น
า งๆ ที่ก ล่ า วในบบทที่ 2 ประะกอบกับ ผล งานวิจ ัย
ได้นํ า ไปปสู่ค วามตื่น ตัว ในการหาาแนวทางในนการรับ มือกัก บ ประชากรรสูง อายุ ข องงประเทศไท ย ระบบ
การดําเนินินงานในด้านต่างๆ ได้มกี ารพัฒนาขึน้ึ มาเป็ นลําดับ ในด้านหลลักๆ ได้แก่ รระบบการดูแลสุ
ล ขภาพ
และบริการสาธารณ
ก
ณสุข ระบบบ ริการด้านสังั คมและสวัสดิ
ส การสังคมมระบบการมีมีส่วนร่ว มในกิจกรรม
ทางสังคมของผู
ค
ส้ ูงอายุและชุมชนน ระบบบริการด้
ก านที่อยู่อาศัย ระบบบการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพ
า ระบบ
บริการสสาธารณะ ระบบบหลักประกักันทางเศรษฐฐกิจเป็ นต้น

3.1 ระบบบการดูแลสุ
ล ขภาพแและการสาธธารณสุข
ตัง้ แต่ช่วงแผผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบั
ฉ บที่ 1–4 (ปีปี พ.ศ.2504 – พ.ศ.2524) ระบบสาธารณสุขไทย
เน้นการรขยายสถานบริการสาธารณสุขขัน้ พืนฐานหรื
น้
อระดับปฐมภูมให้
ใิ ครอบคลุมมพืน้ ที่ทวประ
ั ่ ะเทศและ
เร่ ง ผลิตบุ
ต ค ลากรทาางการแพท ย์แ ละสาธารรณสุ ข ให้ท ันกั
น บ อุ ป สงค์ค์จ ากจํ า นวนนประชากรทีที่เ พิ่ม ขึ้น
อย่างรวดเร็ว รวมทังั ้ เน้ นการกรระจายบุคลากรและบริการสาธารณส
า
สุขสู่ชนบทและท้องถิ่นทุรกันดาร
(สํานักนโยบายและ
น
ยุทธศาสตร์์ กระทรวงสสาธารณสุข 2548)
2
แม้ว่าในช่
า วงนัน้ จจะไม่ได้มกี ารรกําหนด
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
า
ะของผูร้ บั บริการตามวัย แต่เพื่อลดภาาวะการตายแและชะลอภาววะเจริญพันธุซ์ ง่ึ อยู่ใน
ระดับสูง ทําให้กลุ่มประชากรวั
ป
ยเด็กและสตรีรได้รบั ความสสนใจเป็ นพิเศษ
ศ เพราะเป็ป็ นกลุ่มเป้าหมายของ
ห
งานด้านอนามั
น
ยแม่และเด็
ล ก และงานวางแผนคครอบครัว
ความสําเร็จในการดํ
ใ
าเนินงานด้านอนนามัยแม่และะเด็ก การวางแผนครอบครัว และการรควบคุม
โรคติด ต่ต อ ได้นํ า ไปปสู่ ก ารเปลี่ยนผ่
ย า นที่สํา คัค ญ ทัง้ ในทาางระบาดวิทยาและทาง
ท
งประชากร กล่
ก า วคือ
โรคระบาาดและโรคติดิ เชือ้ ทีส่ ําคัญได้
ญ ลดลง ในนขณะที่โรคเเรือ้ รังและโรคที่เกิดจากกการเสื่อมของงร่างกาย
ตามวัยเพิม่ ขึน้ เป็ นลําดั
า บ ขณะเดียวกันการลดดลงอย่างรวดเร็วของภาวะะเจริญพันธุจจากระดั
์
บสูงสูร่ ะดับตํ่า
ภายใน 4-5
4 ทศวรรษษทีผ่ า่ นมาส่งผลให้
ผ ประเทศศไทยเปลีย่ นจากสั
น
งคมทีมีม่ โครงสร้างททางอายุของปประชากร
ทีเ่ ยาว์วยั เป็ นสังคมสูสูงวัย ซึง่ ส่งผลให้เกิดการเเปลีย่ นแปลงนโยบายด้านสาธารณสุ
น
ขและนําไปสูการปฏิ
ก่
รปู
ระบบสุขภาพเพื
ข
อ่ รองงรับการเปลียนแปลงดั
ย่
งกล่าว
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อัญชลี คติอนุ รกั ษ์ แลละสุกลั ยา คงสววัสดิ ์ กระทรวงสาธารณสุข, รองศาสตราจาร
ร
รย์ ดร.วิพรรณ
ณ ประจวบเหมาาะ
รองศาสตตราจารย์ ดร.วรรเวศม์ สุวรรณ
ณระดา และรองศาสตราจารย์มาลิ
ม นี วงษ์สทิ ธิ ์ วิทยาลัยประะชากรศาสตร์
จุฬาลงกรรณ์มหาวิทยาลัลัย

นโยบายสาธารณสุขทีเ่ กี่ยวข้องกับผูส้ ูงอายุเริม่ ชัดเจนขึน้ ภายหลังจากการประชุมสมัชชาโลก
ว่าด้วยผู้สูงอายุ ในปี พ.ศ.2525 ซึ่งนํ าไปสู่การกําหนดแผนผู้สูงอายุ แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2525 –
พ.ศ.2545) ซึง่ มิตดิ า้ นสุขภาพอนามัย เป็ นมิตหิ นึ่งทีแ่ ผนแม่บทดังกล่าวให้ความสําคัญ รัฐบาลในขณะนัน้
ยังได้กําหนดนโยบายด้านการขยายการสาธารณสุขขัน้ มูลฐาน และเน้นการขยายบริการให้ครอบคลุม
กลุ่ ม ผู้ด้อ ยโอกาส รวมถึง ผู้สูง อายุ ต่ อ มาในปี 2529 รัฐ บาลได้จ ัด บริก ารสาธารณสุข แบบให้เ ปล่ า
แก่ผูส้ ูงอายุ แผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) กําหนดให้กรมการแพทย์ขยายงาน
ด้านสาธารณสุขขัน้ มูลฐานไปยังประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเน้ นการให้ความรูค้ วามเข้าใจเพื่อป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อหรือโรคเรือ้ รังต่างๆ และได้กําหนดเป็ นโครงการควบคุมโรคในผูส้ ูงอายุ เช่น
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง อัมพฤกษ์ อัมพาด เป็ นต้น
ต่อมาในปี พ.ศ.2534 เริม่ มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข
แก่ผสู้ งู อายุ เริม่ มีการจัดทําบัตรประจําตัวผูส้ งู อายุ ตลอดจนการจัดตัง้ คลินิกผูส้ งู อายุและชมรมผูส้ งู อายุ
ทัว่ ประเทศ และในปี พ.ศ.2537 รัฐ บาลได้ป ระกาศนโยบายอย่ า งชัด เจนให้มีก ารสงเคราะห์ด้า น
การรักษาพยาบาลแก่ผสู้ งู อายุ โดยให้รบั บัตรสงเคราะห์ และในปี เดียวกันนัน้ มีการตราพระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้ สถาบันพัฒนาสุขภาพแห่งชาติและเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ ขึน้ ในกรมการแพทย์ เพื่อให้เป็ นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาวิชาการด้านผูส้ งู อายุ และเป็ นแกนกลางในการประสานงานการจัดบริการสุขภาพผูส้ งู อายุ
ซึง่ ต่อมาภายหลังได้มกี ารยกฐานะเป็ นสถาบันเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ (สถาบันเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ. 2555)
นอกจากการจัดตัง้ หน่ วยงานด้านผู้สูงอายุในกรมการแพทย์แล้ว ยังได้มกี ารจัดตัง้ สํานักงาน
ส่งเสริมสุขภาพขึน้ ในกรมอนามัยในปี พ.ศ.2539 ให้มพี นั ธกิจสําคัญในด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ตามกลุ่มอายุ สําหรับกลุ่มประชากรสูงอายุได้เน้ นให้ผู้สูงอายุมสี ุขภาพอนามัยที่พงึ ประสงค์ และใน
แผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 8 ได้เน้นการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ ให้สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว
และชุมชน (คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาการสาธารณสุข. 2539)
ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2543 เป็ นต้นมา ระบบสาธารณสุขได้มกี ารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เริม่ จาก
แนวนโยบายในการปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพและการกระจายอํ า นาจด้ า นสุ ข ภาพ โดยมีก ารจัด ตัง้
คณะกรรมการปฏิรู ป ระบบสุ ข ภาพแห่ง ชาติข้ึน มีน ายกรัฐ มนตรีเ ป็ น ประธาน และมีผู้อํ า นวยการ
สํานักงานปฏิรปู ระบบสุขภาพแห่งชาติเป็ นเลขานุ การ โดยมีภารกิจหลักเพื่อร่างพระราชบัญญัตสิ ุขภาพ
แห่ ง ชาติ และสร้ า งภาคีเ ครือ ข่ า ยในการปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพ (สํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข. 2548) เพื่อสร้างระบบสุข ภาพที่คาดหวัง มีองค์ประกอบสําคัญในการปฏิรูป
ระบบสุขภาพ คือ
1) องค์กรกําหนดนโยบายและกํากับให้มกี ารดําเนินการตามนโยบาย
2) เน้นการสร้างสุขภาพ
3) สร้างความเข้มแข็งของระบบการควบคุมและป้องกันโรค
4) สร้างระบบริการสุขภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) พัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพให้ประชาชนมีหลักประกันทางสุขภาพ
6) การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล
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7) การสร้างกลไกคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
8) การประเมินความคุม้ ค่าและความปลอดภัยของเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพ
9) การพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพ
10) ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
11) ส่งเสริมระบบวิจยั สุขภาพ
นอกจากนี้มกี ารกําหนดยุทธศาสตร์ “สามเหลี่ยมเขยือ้ นภูเขา” หรือ การเชื่อมโยงการสร้าง
องค์ความรู้ในประเทศและต่ างประเทศ เข้ากับการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม ภาคประชาชน และ
การสนับสนุนของฝา่ ยการเมือง เพื่อให้รว่ มกันผลักดันให้เกิดการปฏิรปู ระบบสุขภาพขึน้ (สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. 2548)
ต่อมาในปี พ.ศ.2544 รัฐบาลได้กําหนดนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ า หรือ 30 บาท
รักษาทุกโรค เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทัวถึ
่ ง ซึ่งส่งผลให้ประชากรไทยสามารถ
เข้า ถึง บริก ารด้า นสุข ภาพได้ดีย ิ่ง ขึ้น รัฐ บาลยัง ได้ป ระกาศวาระแห่งชาติเ รื่อ ง “เมือ งไทยแข็ง แรง”
(Healthy Thailand) โดยได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมสุขภาพของประชากรสูงอายุดว้ ยการส่งเสริม
การรวมกลุ่มของผูส้ ูงอายุในรูปของชมรมผูส้ ูงอายุให้เกิดขึน้ ในทุกตําบล รวมทัง้ สนับสนุ นให้มกี ารจัด
กิจกรรมที่หลากหลายสําหรับผูส้ ูงอายุ เช่น กิจกรรมออกกําลังกาย การเรียนรูเ้ รื่องอาหารเพื่อสุขภาพ
เป็ นต้น
นอกจากนโยบายของรัฐบาลแล้ว แผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – พ.ศ.2549)
ยังมีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุขให้สอดรับกับแนวคิดการปฏิรูประบบสุขภาพ
และแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ทส่ี าํ คัญของแผนฉบับนี้ คือ เพื่อสร้างระบบสุขภาพ
เชิงรุกโดยมุง่ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้อย่างทัวถึ
่ งและเป็ นธรรม ไม่มอี ุปสรรคในการเข้าถึงอันเนื่องมาจากข้อจํากัดทางเศรษฐกิจ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการระบบ
สุขภาพ และเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการใช้ความรูแ้ ละเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสุขภาพ ในด้านผูส้ งู อายุนนั ้
ได้มกี ารกําหนด ”หนึ่งโรงพยาบาลชุมชน หนึ่งคลินิกผู้สูงอายุ”
(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข. 2548)
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – พ.ศ.2554) ยังคงเน้นการเสริมสร้างสุขภาพ
และมุ่ ง สู่ ร ะบบสุ ข ภาพพอเพีย ง นอกจากนี้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ยัง พยายามที่จ ะบู ร ณาการงาน
ด้านผู้สูงอายุภายในกระทรวงโดยการตัง้ คณะกรรมการอํานวยการงานผู้สูงอายุซ่ึงมีรฐั มนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเป็ นประธาน และการตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานด้านผูส้ ูงอายุทม่ี ปี ลัดกระทรวง
สาธารณสุขเป็ นประธาน ทัง้ ยังมีการพัฒนาระบบกลไกการดําเนินงานอย่างบูรณาการด้วยการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาสุขภาพผูส้ งู อายุ (ปี พ.ศ.2552 – พ.ศ.2554) ให้เป็ นกรอบการทํางานในภาพรวม
ของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อให้สอดรับกับแผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – พ.ศ.2564)
ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2552 ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
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1) แต่งตัง้ คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงานผูส้ งู อายุกระทรวงสาธารณสุข
(ตามคํา สังกระทรวงสาธารณสุ
่
ข ที่ 85/2551 ลงวัน ที่ 24 มกราคม 2551) ซึ่ง แบ่ ง เป็ น 2 คณะ คือ
1.1) คณะกรรมการอํานวยการงานผูส้ งู อายุ กระทรวงสาธารณสุข มีรฐั มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
หรือรัฐมนตรีช่วยฯ ที่ได้รบั มอบหมายเป็ นประธานและคณะกรรมการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็ น
รองประธานคณะกรรมการ รองปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ไ ด้ร ับ มอบหมายเป็ น กรรมการและ
เลขานุ การ 1.2) คณะกรรมการดําเนินงานผูส้ ูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็ น ประธานคณะกรรมการ รองปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ไ ด้ ร ับ มอบหมายเป็ น รองประธาน
คณะกรรมการ ผูอ้ าํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็ นกรรมการและเลขานุการ
2) พัฒนากลไกการทํางาน ประกอบด้วย 2.1) จัดทําแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ซึ่ง เป็ น กรอบการทํา งานภาพรวมของกระทรวง 2.2) จัด ทํา แผนปฏิบ ัติก าร/โครงการผู้สูง อายุเ ชิง
บูรณาการทีม่ สี ่วนร่วมของทุกกรมทีเ่ กีย่ วข้อง 2.3) ใช้เวทีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการและ
คณะกรรมการดําเนินงานผูส้ งู อายุเพือ่ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
3) เป็ นแกนกลางโครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาโดยชุมชน
สําหรับ ผู้สูงอายุใ นประเทศไทย ซึ่ง เป็ นโครงการความร่ว มมือทางวิช าการจากรัฐ บาลญี่ปุ่น (JICA)
ซึ่งร่วมดําเนินงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ และหน่ วยงานกระทรวง
สาธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้องของ 4 กรม คือ กรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุ นบริการ
สุขภาพ โดยเริม่ ทดลองในพื้นที่นําร่อง 4 จังหวัด คือ นนทบุรี เชียงราย สุราษฎร์ธานี และขอนแก่น
กําหนดระยะเวลา 4 ปี (พฤศจิกายน 2550 – กันยายน 2554)
วิสยั ทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาสุขภาพผูส้ ูงอายุ (ปี พ.ศ.2552 – พ.ศ.2554) คือ “มุ่งมัน่
พัฒนาสุข ภาพผู้สูงอายุสู่การมีคุ ณภาพชีวิตที่ดี”
โดยมียุทธศาสตร์ท่สี ําคัญ 5 ยุทธศาสตร์ คือ
1) การพัฒ นาระบบบริก ารสุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ข องสถานบริก ารทุ ก ระดับ และการบริก ารในชุ ม ชน
ให้ครอบคลุมทัง้ การส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้ นฟูสุขภาพ 2) การสร้างและพัฒนาศักยภาพกําลังคน
ด้านการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ 3) การสร้างความเข้มแข็งและการมีสว่ นร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย
ด้านผูส้ ูงอายุ 4) การบริหารจัดการเชิงบูรณาการงานด้านสุขภาพผูส้ ูงอายุ 5) การพัฒนาองค์ความรู้
และการศึกษาวิจยั ด้านสุขภาพผูส้ งู อายุ (กระทรวงสาธารณสุข. 2552)
ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุนัน้ มีการเน้ นการพัฒนาและการให้การสนับสนุ น
บริการทางสุขภาพในชุมชนทีส่ ามารถเข้าถึงผูส้ ูงอายุให้มากทีส่ ุด โดยเน้นบริการถึงบ้าน และเน้นให้มี
การบูรณาการระหว่างการบริการทางสุขภาพและบริการทางสังคม อาทิเช่น บริการเคลื่อนที่ บริการ
เยีย่ มบ้าน ศูนย์กลางวัน บริการสุขภาพทีบ่ า้ น สนับสนุนระบบอาสาสมัครผูด้ แู ล เป็ นต้น
นอกจากแผนในระดับ กระทรวงแล้ว ส่ ว นงานของกระทรวง เช่ น กรมอนามัย ได้มีก ารจัด
แผนงานผู้สูง อายุเ ช่น กัน โดยมีน โยบายการดูแ ลสุข ภาพและคุ ณ ภาพชีวิต ที่ดีข องผู้สูงวัย เพื่อเป็ น
หลักชัยของสังคม ด้วยกลยุทธ์ “เข้าใจ เข้าถึง พึง่ ได้” โครงการสําคัญโครงการหนึ่งทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
คือ การดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุระยะยาว โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิง
บูรณาการสําหรับผูส้ งู อายุในประเทศไทย (CTOP) การพัฒนาศักยภาพชมรมภาคีเครือข่ายผูส้ งู อายุ
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ระบบการดูแลสุขภาพระยะยาว เป็ นระบบทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมเพื่อให้สามารถรองรับกับประเด็น
ท้าทายทางสุขภาพอันเนื่องมาจากการเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วของผูส้ งู อายุในวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี ) และ
วัยปลาย (อายุตงั ้ แต่ 80 ปี ขน้ึ ไป) ระบบนี้พฒ
ั นาขึน้ ตามแนวคิดทีเ่ ชื่อว่า ผูส้ งู อายุจะมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ไี ด้
ด้วยการอาศัยอยู่กบั ครอบครัวหรือชุมชนให้ได้นานที่สุดในช่วงบัน้ ปลายของชีวติ โดยมีระบบการดูแล
ระยะยาวทัง้ ในด้านสุขภาพและสังคมภายในชุมชน การดูแลสุขภาพระยะยาวนี้ได้รบั การผลักดันจาก
มติของสมัชชาผูส้ งู อายุ ในปี พ.ศ.2552 ไปสู่มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ 2 ในปี เดียวกันซึง่ สมัชชา
สุ ข ภาพได้มีม ติร บั รองการพัฒ นาระบบการดูแ ลระยะยาวสํา หรับ ผู้สูง อายุท่ีอ ยู่ใ นภาวะพึ่ง พิง หรือ
มีข้อจํากัดในการทํากิจวัต รประจําวัน (มูล นิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาผู้สูงอายุไทย. 2554) ซึ่งระบบ
การดูแ ลระยะยาวนี้ เ น้ น การมีส่ว นร่ว มของชุ ม ชนหรือ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ในการร่ว มเป็ น
ผู้ใ ห้บ ริก าร และร่ว มจัด สรรงบประมาณในการสนับ สนุ น และพัฒ นาระบบการดูแ ลระยะยาว โดยมี
องค์ประกอบการดําเนินงาน ได้แก่ การมีขอ้ มูลผูส้ ูงอายุ มีชมรมผูส้ งู อายุทม่ี คี ุณภาพ มีอาสาสมัครดูแล
ผูส้ งู อายุในชุมชน มีบริการดูแลผูส้ งู อายุทบ่ี า้ น มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตําบล และ
มีระบบการดูแลผูส้ งู อายุทต่ี ดิ บ้านติดเตียง (กรมอนามัย. 2555)
เพื่อเร่งให้เกิดการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวอย่างเป็ นรูปธรรม ในปี พ.ศ.2554 คณะกรรมการ
ผูส้ ูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ได้กําหนด “แผนปฏิบตั ิการผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นการดูแลผูส้ ูงอายุ
ระยะยาว” ระยะเวลา 3 ปี (2554-2556)โดยอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่ วยงาน เช่น กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มูลนิธิ
สถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย เป็ นต้น แผนฯดังกล่าวกําหนดประเด็นขับเคลื่อนครอบคลุมทัง้ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม โดยส่งเสริมให้มกี ารดูแลระยะยาวทัง้ ในระดับท้องถิ่น
หน่ วยงานกลางของรัฐ พร้อมกันนี้ ยังร่วมมือกับกระทรวงการคลัง ในการกําหนดมาตรการสนับสนุ น
ทางการเงินให้แก่ผดู้ ูแลและสมาชิกครอบครัวทีร่ บั ภาระดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว สนับสนุ นมาตรการทาง
ภาษีให้แก่ภาคเอกชนทีใ่ ห้บริการสถานบริบาลผูส้ งู อายุ เป็ นต้น
นอกจากการดูแลสุขภาพกาย กระทรวงสาธารณสุขโดยสํานักพัฒนาสุขภาพจิต ได้เริม่ โครงการ
พัฒนาสุขภาพจิตผูส้ ูงอายุ ในปี พ.ศ.2550 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และแนวทางในการดูแลสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ จัดสื่อและอุปกรณ์ ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันปญั หาภาวะซึมเศร้า ช่วยชะลอ
ความเสื่อมของสมอง ซึ่งในปี พ.ศ.2552 สํานักพัฒนาสุขภาพจิต ได้เริม่ โครงการในพื้นที่นําร่องคือ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยร่วมมือกับหน่ วยงานในท้องถิน่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โรงพยาบาล
ตําบล เป็ นต้น มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ การฝึ กอบรมบุ คลากรในชุมชนให้มี
ความรูเ้ รื่องการดูแลสุขภาพจิตผูส้ ูงอายุ และได้มกี ารนํ าผลจากโครงการนํ าร่อง ไปปรับใช้ในการดูแล
สุขภาพจิตในพืน้ ทีอ่ ่นื (มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย. 2552)
ในเรื่องสุขภาพจิตนี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขยังได้รเิ ริม่ แนวคิด “วัดส่งเสริมสุขภาพ”
เนื่องจากผูส้ งู อายุไทยนิยมเข้าวัดเพื่อปฏิบตั กิ จิ ทางศาสนา ด้วยการทําบุญ ฟงั เทศน์ ปฏิบตั ธิ รรม วัดจึง
เป็ นศูนย์รวมทางจิตใจ โดยมีพระสงฆ์ทป่ี ฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบเป็ นศูนย์กลางแห่งศรัทธา โครงการนี้เริม่ ใน
ปี พ.ศ.2546 กรมอนามัย ได้ส่งเสริมสนับสนุ นให้วดั มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
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ทัง้ ด้านสุข ภาพสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ด้วยความร่ว มมือของพระสงฆ์ ฆราวาสธรรม กรรมการวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ มีการถวายความรูเ้ รือ่ งการส่งเสริมสุขภาพแก่พระสงฆ์ดว้ ย โครงการ
นี้ถอื ว่าเป็ นโครงการที่ใช้ต้นทุนทางสังคมของคนในชุมชนมาก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
เพราะสุขภาพอาจเป็ นสิง่ ทีท่ ุกคนร่วมกันสร้าง การอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน ทําให้วดั สะอาด
ร่มรื่น สงบร่มเย็น เป็ นทีพ่ กั ทางใจของผูท้ เ่ี ข้าวัดโดยเฉพาะอย่างยิง่ คือ ผูส้ งู อายุ ทัง้ นี้มวี ดั ทีผ่ า่ นเกณฑ์
ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 799 วัด ผ่านเกณฑ์ขนั ้ พื้นฐาน จํานวน 2,115 วัด (สํานักส่งเสริม
สุขภาพ, กรมอนามัย. 2555)
กล่ า วโดยสรุ ป จากพัฒ นาการข้า งต้ น สะท้ อ นให้ เ ห็น ถึ ง การพัฒ นาการเชิง ระบบในด้ า น
สาธารณสุ ข สํ า หรับ ผู้ สู ง อายุ ท่ีเ ป็ น รู ป ธรรมชัด เจน การพัฒ นาเชิง ระบบนี้ มีท ัง้ การพัฒ นาระบบ
การให้บริการสุขภาพ การพัฒนาทรัพยากรสาธารณสุข การพัฒนาโครงสร้างองค์กรและการบริหาร
จัดการ การเงินการคลัง และการพัฒนาระบบข้อมูลและการวิจยั ด้านสุขภาพ
3.1.1 การพัฒนาระบบบริ การสุขภาพ
1) ระบบบริการสุขภาพผูส้ ูงอายุ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ รัฐเป็ นผูใ้ ห้บริการหลักและระบบ
บริการทีจ่ ดั โดยเอกชนเพื่อมุ่งหากําไร ในการจัดระบบบริการสุขภาพในปจั จุบนั กระทรวงสาธารณสุข
ได้พยายามจัดรูปแบบการให้บริการให้สมั พันธ์กบั ระดับความต้องการใช้บริการในแต่ละระดับพืน้ ที่ เช่น
ในระดับ ชุมชน ตําบล อําเภอ และจังหวัด โดยผู้ให้บริการจะคํานึงถึงสภาพปญั หาที่สําคัญทางด้าน
สุขภาพ ทีม่ งุ่ เน้นทีจ่ ะป้องกัน หรือดําเนินการแก้ไข โดยมีรายละเอียดของการจัดบริการ ดังนี้
1.1) โครงสร้างระบบบริการสุขภาพ มีองค์ประกอบที่สําคัญประกอบด้วย บริการปฐมภูมิ
บริการทุตยิ ภูมิ บริการตติยภูมแิ ละศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง และระบบส่งต่อ ประกอบด้วย
(1) การบริการปฐมภูมิ (Primary Care) เป็ นบริการทีอ่ ยู่ใกล้ชดิ ประชาชนและชุมชน
มากที่สุด จึงเน้นที่ความครอบคลุม มีการบริการผสมผสาน ทัง้ ในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค ฟื้ นฟูสภาพ จัดบริการปฐมภูมใิ นเขตพืน้ ที่ชนบท ได้แก่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ศูนย์สุขภาพชุมชน สําหรับในเขตเมือง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ของกรุงเทพมหานคร หรือศูนย์แพทย์ชุมชน
(2) การบริการทุตยิ ภูมิ (Secondary Care) เป็ นบริการทีใ่ ช้เทคโนโลยีทางการแพทย์
ในระดับที่สูงขึน้ เน้นการบริการรักษาพยาบาลโรคทีย่ าก ซับซ้อนมากขึน้ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนใน
ระดับ อํา เภอ โรงพยาบาลทัวไปในระดั
่
บ จัง หวัด และโรงพยาบาลในสัง กัด กระทรวงกลาโหม และ
มหาวิทยาลัย
(3) การบริการตติยภูมแิ ละศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง (Tertiary Care and Excellent
Center) เป็ นการบริการทีใ่ ช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ชนั ้ สูง มีความสลับซับซ้อนมาก มีบุคลากรทาง
การแพทย์ในสาขาเฉพาะทาง สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีเ่ ป็ น โรงพยาบาลศูนย์ สถาบันเฉพาะทางต่างๆ
หรือสังกัดมหาวิทยาลัย เช่น โรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย์
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(4) ระบบส่งต่อผูป้ ว่ ย กระทรวงสาธารณสุขได้พฒ
ั นาเชื่อมโยงระบบส่งต่อผูป้ ว่ ยให้เป็ น
เครือข่ายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รบั บริการทีไ่ ด้มาตรฐาน ปลอดภัยตามความจําเป็ นของปญั หา
สุขภาพ
1.2) การจัดบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์พน้ื บ้านไทย และแพทย์ทางเลือก ระบบบริการ
สุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของประเทศไทย ควรเป็ นระบบบริการแบบพหุลกั ษณ์ กล่าวคือ เป็ นการผสมผสาน
ทัง้ การแพทย์ก ระแสหลัก คือ การแพทย์ต ะวัน ตก โดยไม่ล ะเลยทอดทิ้งที่จ ะผสมผสานองค์ค วามรู้
ั ญา ทัง้ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ในท้ อ งถิ่ น และจากต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ การบริ ก ารแพทย์ แ ผนไทย
ภู มิ ป ญ
แพทย์พ้ืน บ้า นไทย และแพทย์ท างเลือ ก เข้า ร่ ว มจัด บริก ารและให้ก ารดูแ ลทางด้า นสุ ข ภาพให้แ ก่
ประชาชน ซึ่ง รู ป แบบวิธีก ารจัด บริก ารแพทย์แ ผนไทย แพทย์พ้ืน บ้า นไทย และแพทย์ท างเลือ ก
หมายรวมถึง บริก ารและการดูแ ลสุ ข ภาพ ทัง้ โดยกลุ่ ม วิช าชีพ ที่ทํ า หน้ า ที่ใ ห้บ ริก ารหรือ ใช้ค วามรู้
ความสามารถ ตามวิชาชีพของตนเอง และการดูแลตนเองในครอบครัวชุมชน
1.3) การสาธารณสุขมูลฐาน เป็ นการดูแลสุขภาพทีจ่ ําเป็ นซึง่ จัดให้อย่างทังถึ
่ งสําหรับทุกคน
ทุกครอบครัวและในทุกชุมชน โดยการยอมรับและการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของทุกคน ด้วยค่าใช้จ่าย
ทีไ่ ม่เกินกําลังของชุมชนและประเทศจะรับได้ การสาธารณสุขมูลฐาน เป็ นกลวิธที างสาธารณสุขทีเ่ พิม่ ขึน้
จากระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งมีอยู่ในระดับตําบลและหมู่บา้ น ผสมผสานทางด้านการรักษาพยาบาล
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้ นฟูสภาพที่ดําเนินการโดยประชาชน โดยใช้ทรัพยากร
ในท้องถิน่ ด้วยวิธกี ารหรือเทคโนโลยีท่เี หมาะสม โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็ นผูป้ ระสานงาน
และดําเนินการ
2) นอกเหนือจากการให้บริการในโครงสร้างภาครัฐแล้ว กระทรวงสาธารณสุข ได้รว่ มกับหลาย
ภาคส่วนดําเนินการพัฒนาระบบบริการผูส้ งู อายุ ดังต่อไปนี้
2.1) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพผูส้ งู อายุ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ครอบคลุม 4 มิติ ส่งเสริม
ป้องกัน รักษา และฟื้ นฟูสภาพ มาตรการสําคัญได้แก่ ส่งเสริมระบบประกันสุขภาพโดยให้คําปรึกษา
ทัวไปในสถานบริ
่
การ จัดตัง้ คลินิกผู้สูงอายุ หอผู้ป่วยสูงอายุ และสถานบริการสุขภาพเรื้อรังสําหรับ
ผูส้ งู อายุ (Long term care) ให้เพียงพอและรองรับปญั หาในผูส้ งู อายุ จัดบริการแพทย์ทางเลือก เกือ้ หนุน
เอกชนจัดบริการด้านสุขภาพแก่ผูส้ ูงอายุ (PPP) จัดทํามาตรฐานและรับรองมาตรฐานสถานบริการ
ผูส้ งู อายุ จัดสิง่ อํานวยความสะดวกในสถานบริการสุขภาพ เช่น ถนน ทางเดิน อาคาร ห้องสุขา เป็ นต้น
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างและพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
โดยผลิตหรือฝึ กอบรมบุคลากรด้านสุขภาพผูส้ งู อายุ และกําหนดแผนการผลิตให้เหมาะสมเพียงพอและ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งและการมีส่ว นร่วมของชุมชนภาคีเครือข่าย
ด้านผูส้ งู อายุ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการงานด้านสุขภาพผูส้ งู อายุ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาองค์ความรู้ และ การศึกษาวิจยั ด้านสุขภาพผูส้ งู อายุ
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2.2) กําหนดแนวทางการพัฒนาสุขภาพผูส้ งู อายุผา่ นยุทธศาสตร์สขุ ภาพดีวถิ ไี ทย
เป็ น มาตรการต่ อสู้ก ับ โรคไม่ติด ต่ อ เรื้อรัง ที่พ บมากในผู้สูง อายุ โดยมุ่ง เน้ น การดูแ ล
สุขภาพผู้สูงอายุเชิงรุก ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคมากกว่าการรักษา ตลอดจน
การเฝ้าระวังและปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสีย่ ง
2.3) กําหนดนโยบาย การพัฒนาสุขภาพผูส้ งู อายุ ผ่านกลไกการส่งเสริมระบบบริการปฐมภูมิ
ซึง่ มีอยู่ใกล้บา้ นทัวประเทศ
่
และมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน รวมถึงการดูแลโรคเรือ้ รัง ซึง่ เป็ นการลงทุน
ทีใ่ ช้คา่ ใช้จา่ ยน้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับการลงทุนด้านอื่น โดยผ่านกลไกการให้บริการทีเ่ ป็ นโครงสร้างของ
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขทีค่ รอบคลุมพืน้ ทีบ่ ริการทัวประเทศ
่
ได้แก่
(1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดตัง้ สํานักงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมแิ ละบริการ
สุขภาพในชุมชน โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ศูนย์สขุ ภาพชุมชนเขตเมือง (ศสม.)
มีบทบาทในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุกมุ่งเน้ นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปจั จัยเสี่ยง
ของโรค กายภาพบําบัดในชุมชนสําหรับประชาชนเป้าหมายเฉพาะ
(2) ผลั ก ดัน ให้ รพ.สต. มี อ ัต รากํ า ลัง ที่ เ พี ย งพอหรื อ เปิ ด ให้ มี ก ารจ้ า งงานของ
โรงพยาบาลที่ยดื หยุ่นของนักภายภาพบําบัดและผู้ช่วยเหลือบริการเชิงรุกในชุมชน เช่น ในพื้นที่มี
นักกายภาพภาคเอกชนให้สามารถจ้างได้ หรือมีการอบรมผูช้ ว่ ยเหลือของโรงพยาบาลเอง มีนกั กายภาพ
ชุมชนขนาดใหญ่ และ รพ.จังหวัด เปิ ดกรอบให้มนี กั สังคมสงเคราะห์ ใน รพช. เพื่อทํางานเชื่อมประสาน
กับเครือข่ายในการดูแลด้านสังคม
(3) สนับสนุ นงบประมาณในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และกายภาพบําบัดเชิงรุก
ในชุมชน พร้อมทัง้ สนับสนุ นด้านแนวคิด วิชาการ ตัวชีว้ ดั ในการติดตามประเมินผล และการจัดเวทีเพื่อ
การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างผูป้ ฏิบตั งิ าน
3) ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มีความก้าวหน้าในการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
3.1) การขยาย/พัฒนาและส่งเสริมการแพทย์ดา้ นเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุในระดับภูมภิ าค ขยาย
เครือข่ายศูนย์การแพทย์ดา้ นเวชศาสตร์ผูส้ ูงอายุในระดับภูมภิ าค พัฒนาและส่งเสริมศูนย์การแพทย์ฯ
ให้มีคุ ณภาพมาตรฐาน โดยพัฒนาองค์ค วามรู้และการดําเนิ นงาน จัดอบรมอบรม ศึกษาดูงานและ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเครือข่ายศูนย์การแพทย์ดา้ นเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ
3.2) พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการและผูส้ ูงอายุแบบเบ็ดเสร็จปี 2554 เพื่อให้ผสู้ งู อายุในส่วน
ภูมิภ าคเข้า ถึง บริก ารฟื้ น ฟู ส มรรถภาพที่มีคุ ณ ภาพอย่า งเสมอภาค โดยออกหน่ ว ยแพทย์เ คลื่อ นที่
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพังงา แพร่ ประจวบคีรขี นั ธ์ อุบลราชธานี และปตั ตานี ให้บริการคัดกรอง/ตรวจประเมิน
ความพิการ ด้านจักษุและทันตกรรม แก่ผสู้ งู อายุ จํานวนทัง้ สิน้ 15,012 ราย
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3.3) โครงการรากฟนั เทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่ องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คัดกรองกลุ่มเป้าหมายทัวประเทศจาก
่
โครงการฟนั เทียมพระราชทาน การถ่ายทอด จัดอบรมทันตแพทย์ในภูมภิ าค ผลการดําเนินงานพบว่า
ผูป้ ว่ ยได้รบั การฝงั รากฟนั เทียมตามเป้าหมาย จํานวน 10,000 ราย
3.4) มหกรรมคัดกรองสุขภาพเพื่อผูส้ ูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
84 พรรษา เพื่อส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจําปี แก่ผสู้ ูงอายุทม่ี อี ายุ 60 ปี ขึน้ ไป และเพื่อให้บุคลากร
สาธารณสุข และอสม.สามารถคัดกรองโรคผูส้ งู อายุในชุมชนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยการจัดอบรม
แบบคัดกรองสําหรับบุคลากรสาธารณสุข อสม. ใน 4 จังหวัดทีเ่ ป็ นเครือข่าย RRC จํานวน 963 คน
จัดงานมหกรรมให้บริการตรวจสุขภาพประจําปี แก่ผู้สูงอายุ จํา นวน 326 คน รวมทัง้ การให้ความรู้
การประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ผู้สู ง อายุ เ กิด ความสนใจและตระหนั ก ถึง ความสํา คัญ ของการดู แ ลและใส่ ใ จ
ในสุขภาพตนเอง
3.5) พัฒนาลูกตาเทียมชนิดโพลีเอธิลนี เพื่อใช้ในการรักษาผูป้ ่วยทีผ่ ่าตัดเอาลูกตาออก เพื่อ
ทดแทนการนําเข้าในประเทศไทย (Local Made Polyethylene Orbital Implant and Medpor in
Treatment of Enucleated and Eviscerated Patients in Mettapracharak Hospital: A Randomi)
เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาด้วยลูกตาเทียมชนิดโพลีเอธิลนี ที่ผลิตเองในประเทศไทยกับลูกตาเทียม
ชนิดเมดพอร์ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดเอาลูกตาออกทีไ่ ด้รบั การรักษาในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
(วัดไร่ขงิ ) โดยทําการศึกษาวิจยั ในผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษาเพื่อผ่าตัดเอาตาออกทัง้ วิธี enucleation และ
evisceration
ในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขงิ ) ผลการดําเนินงานพบว่า ผู้ป่วยได้รบั
การรักษาด้วยลูกตาเทียมทีผ่ ลิตในประเทศไทย จํานวน 7 ราย จากเป้าหมาย 40 ราย
3.6) การให้บริการเชิงรุก เน้นการสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตให้สอดคล้องกับสภาพปญั หา
และความต้อ งการของประชากรแต่ ล ะวัย ซึ่ง ในกลุ่ ม ผู้สู ง อายุ ไ ด้เ น้ น การสร้า งพฤติก รรมสุ ข ภาพ
ที่พึง ประสงค์ เ พื่อ ลดและควบคุ ม โรคเรื้อ รัง ในผู้สู ง อายุ การพัฒ นาสุ ข ภาพจิต นอกจากนี้ ย ัง เน้ น
การให้บริการแบบองค์รวมครอบคลุมทัง้ การส่งเสริม ป้องกัน การบําบัดรักษา และฟื้นฟู
3.7) การให้บริการทีส่ อดคล้องต่อความต้องการและสะดวกรวดเร็วแก่ผสู้ งู อายุ เช่น การจัดตัง้
คลินิกผูส้ งู อายุในโรงพยาบาล การมีช่องทางด่วนสําหรับผูส้ งู อายุตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2548 เรือ่ งการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทีใ่ ห้อาํ นวยความสะดวกและรวดเร็วแก่ผสู้ งู อายุ
เป็ นกรณีพเิ ศษ
3.8) การกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น ด้วยการยกฐานะสถานีอนามัยเป็ นโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล (รพ.สต.)
3.9) การให้บริการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เช่น การสร้างความรับผิดชอบ
ส่ ว นบุ ค คลในการดู แ ลสุ ข ภาพหรือ การมีพ ฤติก รรมสุ ข ภาพที่พึง ประสงค์ การสร้า งการมีส่ ว นร่ ว ม
ในการให้บริการสุขภาพโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และสมาชิกในชุมชน
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3.1.2 การพัฒนาระบบกําลังคนด้านสาธารณสุข
ในช่วง 30 ปี ทผ่ี า่ นมาได้มกี ารพัฒนากําลังคนทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระยะหลัง
ได้มกี ารส่งเสริมและพัฒนากําลังคนด้านผูส้ งู อายุทงั ้ ในระดับวิชาชีพ และผูด้ แู ลทัวไปดั
่ งจะเห็นได้จากการ
มีการผลิตพยาบาลด้านผูส้ ูงอายุ และการผลิตผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ รวมถึงอาสาสมัครผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุซ่งึ เป็ น
แนวทางที่สําคัญอีกแนวทางหนึ่งในการเพิม่ ปริมาณบุคลากรผู้ให้บริการสุขภาพ และเพิม่ การเข้าถึง
ด้วยการใช้อาสาสมัครซึง่ เป็ นสมาชิกในชุมชนดูแลผูส้ งู อายุในชุมชน
ในด้านผูด้ ูแลทีม่ ใี นปจั จุบนั พิจารณาได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ ผูด้ ูแลทีไ่ ม่เป็ นทางการและเป็ นทางการ
สําหรับผูด้ แู ลทีไ่ ม่เป็ นทางการคือ การดูแลจากเครือข่ายครอบครัว ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว เครือญาติ
และเพือ่ นบ้าน จะดูแลในลักษณะการจัดการและการดูแลช่วยเหลือในบ้านและในชุมชน ส่วนผูด้ แู ลทีเ่ ป็ น
ทางการจะให้ก ารดูแ ลทัง้ ในสถาบัน ชุมชน และที่บ้าน เนื่ องจากป ญั หาสําคัญ ของผู้สูงอายุคือเรื่อ ง
เศรษฐกิจและปญั หาสุขภาพ ดังนัน้ ความช่วยเหลือดูแลอย่างไม่เป็ นทางการจึงอยู่ในรูปแบบ การพัก
อาศัยอยูร่ ว่ มกัน ซึง่ หมายถึงการดูแลทุกด้าน การดูแลทางเศรษฐกิจสังคมและการดูแลทางสุขภาพ
1) ผูแ้ ลผูส้ งู อายุทไ่ี ม่เป็ นทางการ
ในสังคมไทย สมาชิก ในครอบครัว เป็ นผู้ดูแลหลัก ให้กบั ผู้สูงอายุ แต่ เ นื่ องจากโครงสร้า ง
ประชากรทีเ่ ปลี่ยนแปลงคือผูส้ ูงอายุทเ่ี พิม่ จํานวนมากขึน้ ขณะทีว่ ยั แรงงานและเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง
ครอบครัว มีข นาดเล็ก ลง มีก ารย้า ยถิ่น ของบุ ต รหลานไปทํา งานต่ า งถิ่น ประกอบกับ ความต้อ งการ
ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุท่บี ้านมีแนวโน้มสูงขึน้ เนื่องจากยิง่ อายุยนื ยาวขึน้ ภาวการณ์เจ็บป่วยและทุพพลภาพ
มีแนวโน้ มเพิม่ ขึ้น ปจั จัยดังกล่าวส่งผลให้ผู้ดูแลที่เป็ นบุตร หรือสมาชิกในครอบครัวอาจไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการการดูแลทีเ่ พิม่ ขึน้
ผู้ดู แ ลผู้สู ง อายุ / อาสาสมัค รดู แ ลผู้สู ง อายุ (อผส.) ได้ร ับ การพัฒ นาขึ้น โดยคาดหวัง ว่ า
จะมีบทบาทในด้านการช่วยเหลือ สนับสนุ น ดูแล ผูส้ ูงอายุในชุมชน และเป็ นรูปแบบหนึ่งของการเปิ ด
โอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผูส้ ูงอายุ การอบรม อผส.ได้เริม่ ดําเนินการในปี พ.ศ.2546
และในปี พ.ศ.2549 กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์ ได้นํ า ไปขยายผลใน
63 จังหวัด มีผูผ้ ่านการอบรมปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ น อผส.จํานวน 2,863 คน โดยให้การดูแลผูส้ ูงอายุทข่ี าด
การดูแล ถูกทอดทิง้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จํานวน 17,406 คน อย่างไรก็ตามจากการคาดการณ์ พบว่า
ทัง้ ประเทศต้องการ อผส.จํานวน 71,410 คน ในปี 2553 และเพิม่ เป็ น 105,967 คนในปี 2563 จึงกล่าว
ได้ว่ายังมีจํานวนไม่เพียงพอที่จะรองรับความต้องการของผู้สูงอายุ การผลิต อผส. ให้เพียงพอ และ
การจัดระบบการบริการจึงเป็ นประเด็นทีต่ อ้ งเร่งดําเนินการ (มูลนิธสิ ถาบันและพัฒนาผูส้ งู อายุ. 2549)
นอกจากขาดแคลนด้านจํานวนแล้วยังขาดทักษะ หลักสูตรการดูแลผูส้ งู อายุทด่ี าํ เนินการเน้น
การดูแลผูส้ ูงอายุทไ่ี ม่เจ็บป่วย แต่โดยทัวไปก็
่ จะมีการฝึ กอบรมเพิม่ เติม เพื่อให้สามารถดูแลผูเ้ จ็บป่วย
ได้ดว้ ย โดยถือว่าเป็ นการปฏิบตั งิ านภายใต้การดูแลของแพทย์และพยาบาล แต่จากข้อมูลเชิงประจักษ์
ในหลายกรณี พ บว่ า มีผู้ดู แ ลผู้สู ง อายุ จํ า นวนมาก ไม่ ไ ด้ผ่ า นการอบรมจากโรงเรีย นที่ข ออนุ ญ าต
ตามกฎหมายและไม่ไ ด้อบรมตามหลักสูต รที่กําหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีจํานวนไม่น้อยที่ไม่เ คย
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ผ่านการอบรมใดๆเลย และในความเป็ นจริงยังมีโรงเรียนที่เปิ ดสอนและเปิ ดฝึ กอบรมอย่างไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และไม่มหี ลักสูตรมาตรฐานอีกจํานวนหนึ่ง ด้านโรงเรียนสอนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็ น
สถานศึกษาโดยการอนุ ญาตจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่ดําเนินการโดยเอกชนเป็ นส่วนใหญ่
เปิ ดทําการสอนเป็ นหลักสูตรระยะสัน้ พบว่ายังขาดการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการสอน
เพียงแต่สว่ นใหญ่สอนโดยแพทย์และพยาบาลเท่านัน้ (สุวทิ ย์ วิบุลผลประเสริฐ และคณะ. 2540)
2) ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุทเ่ี ป็ นทางการ
ั หาในด้ า นกํ า ลัง คนหลัก ที่ จ ะรองรับ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ มี 2 ประเด็ น หลัก คือ การ
ปญ
ขาดแคลนบุคลากร และทักษะการให้บริการของบุคลากร
ั หาการขาดแคลนบุ ค ลากร โดยเฉพาะบุ ค ลากรด้า นการแพทย์แ ละสาธารณสุ ข
2.1) ป ญ
ยังขาดแคลนอยูใ่ นทุกระดับ โดยเฉพาะการขาดแคลนแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านผูส้ งู อายุ และการขาดแคลน
บุคลากรในกลุ่มหลักกลุ่มอื่นๆ คือ พยาบาล เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข นักกายภาพบําบัด และนักจิตวิทยา
กฤษดา แสวงดี (2551) ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า พยาบาลมีส ัด ส่ ว นมากที่ สุ ด ของกํ า ลัง คน
ด้า นสุข ภาพ โดยปจั จุ บ ันมีพ ยาบาลวิช าชีพจํา นวน 97,942 คน ในกลุ่ ม พยาบาลนี้ มีเ พีย ง 66.2%
ทีใ่ ห้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และผลจากการลดการผลิตในปี 2542-2548 ส่งผลให้อตั รา
เพิม่ ของพยาบาลลดลงจาก 8.3 % ในปี 2544 เป็ น 4.2 % ในปี 2547 ทําให้การเพิม่ ของพยาบาลไม่
ค่อยเพิม่ ขึน้ เนื่องจากการสูญเสียและการได้เพิม่ พอๆกัน หากสถานการณ์ยงั เป็ นเช่นนี้ จากการคาด
ประมาณความต้องการพยาบาลสําหรับผูส้ งู อายุ คาดว่าจะต้องการพยาบาลประมาณ 24% ของพยาบาล
ทัง้ หมดในปี 2553 และในปี 2563 คาดว่าความต้องการพยาบาลดูแลผู้สูงอายุจะเพิม่ เป็ น 34% ของ
พยาบาลทัง้ หมด
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีส่ ถานีอนามัย ณ ปจั จุบนั มีจํานวน 30,441 คน
(สุวทิ ย์ วิบุลผลประเสริฐ. 2550) เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีป่ ระจําสถานีอนามัยมีจํานวนการผลิตเฉลี่ย
1,000 คนต่ อ ปี และมีอ ัต ราคงอยู่ ใ นชนบทสู ง มีก ารสู ญ เสีย ค่ อ นข้า งน้ อ ย ในการคาดประมาณ
ความต้องการกําลังคนด้านสาธารณสุขเพื่อจะทํางานร่วมกับพยาบาล คาดว่าต้องการถึง 2,499 คน
ในปี 2553 คิดเป็ น 7.5% ของทัง้ หมด และในปี 2563 คาดว่าการบริการผู้สูงอายุต้องการกําลังคน
3,708 คน คิดเป็ น 8.5% ของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทัง้ หมด
กายภาพบํ า บั ด เป็ นบุ ค ลากรที่ มี ค วามต้ อ งการเพิ่ ม มากขึ้ น เช่ น กั น จํ า นวน
นักกายภาพบําบัดทีข่ น้ึ ทะเบียนมีจํานวน 4,300 คน โดยมีเพียง 2,000 คน ทีป่ ฏิบตั งิ านกายภาพ โดย
มีเ พีย ง 199 คน ที่ป ฏิบ ัติ ง านในกระทรวงสาธารณสุ ข โรงพยาบาลชุ ม ชนเป็ น สถานบริก ารที่มี
นักกายภาพบําบัดอยู่มากที่สุดถึง 381 คน คิดเป็ น 34% ของโรงพยาบาลชุมชนทัง้ หมด นักกายภาพ
ที่อยู่ในโรงพยาบาลทัวไป
่ จํานวน 240 คน และโรงพยาบาลศูนย์ จํานวน 188 คน ในขณะที่สถาบัน
การผลิตผลิตนักกายภาพบําบัดได้ปีละ 500-600 คน (สํานักงานวิจยั และพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพ
2551) ในการคาดการณ์ ค วามต้องการกําลังคนด้านกายภาพบํา บัด เพื่อทํางานร่ว มกับ ทีมสุข ภาพ
ต้องการ 2,499 คน ในปี 2553 คิดเป็ น 43% ของทัง้ หมด และในปี 2563 การบริการผูส้ ูงอายุต้องการ
กําลังคนด้านกายภาพบําบัด 3,708 คน คิดเป็ น 34% ของนักกายภาพทัง้ หมด
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นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ เริม่ เป็ นที่ต้องการของระบบสุขภาพ ในจํานวน
บุคลากรด้านจิตเวช ในปี 2548 จํานวนพยาบาลจิตเวชมีจํานวน 1,864 คน มีอตั ราเพิม่ 1 % ส่วนใหญ่
กระจุกอยู่ในเมือง บุคลากรอีกประเภทคือนักจิตวิทยาคลินิก มีจํานวนเพียง 230 คนทัง้ ประเทศ โดยมีอตั รา
การเพิม่ 3.2 % ต่อปี สําหรับนักสังคมสงเคราะห์ มีจํานวนเพียง 214 คนในปี 2548 ลดลงจาก 391 คน
ในปี 2547 (กรมสุ ข ภาพจิ ต . 2548) จะเห็น ว่ า กลุ่ ม นั ก จิต วิท ยานี้ ย ัง มีน้ อ ยมากไม่ เ พีย งพอกับ
ความต้องการ ในขณะที่การบริการผู้สูงอายุระบบต้องการนักจิตวิทยาถึง 1,528 คนในปี 2553 และ
ต้องการเพิม่ เป็ น 2,155 คน ในปี 2563 ดังนัน้ ระบบต้องมีการเตรียมความพร้อมสําหรับความต้องการ
ของกําลังคนในกลุ่มนี้
ตารางที่ 3.1 จํานวนและความต้องการกําลังคนดูแลผูส้ งู อายุ
ความต้องการกําลังคนดูแลผูส้ งู อายุ
พ.ศ.2553
พ.ศ.2563
499,873
741,766
ญาติ / ครอบครัว
2,863
71,410
105,967
อาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุ (อผส.)
6,111
8,620
พยาบาล - acute/chronic care
- กลุม่ พึง่ พิง
2,499
3,708
- IPD
15,278
21,552
รวม
97,942
23,888
33,880
30,441
2,499
3,708
เจ้าหน้ าที่สาธารณสุข
4,300
2,499
3,708
กายภาพบําบัด
2,308
1,528
2,155
นักจิ ตวิ ทยา
ที่มา : นงลักษณ์ พะไกยะ. 2551. ความต้องการกําลังคนด้านการสุขภาพในการดูแลผูส้ งู อายุ.
กําลังคน

กําลังคนที่มีอยู่ในระบบ

2.2) ป ญั หาคุณภาพบุ ค ลากร นอกจากปญั หาการขาดแคลนเชิงจํา นวนและการกระจาย
กําลังคนแล้ว พบว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องยังขาด ความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการให้บริการอย่างรอบด้าน
ซึ่งจําเป็ นต้องได้รบั การพัฒนา เนื่องจากอุปสรรคของการบริการสุขภาพทีส่ ําคัญคือ การทีผ่ ใู้ ห้บริการ
ไม่ได้รบั การเตรียมความพร้อมอย่างเพียงพอ ทัง้ ด้านความรูแ้ ละทักษะในการปฏิบตั งิ าน ซึ่งทัง้ สองสิง่
มีความสําคัญต่อทัศนคติและความชํานาญของผูใ้ ห้บริการและส่งผลต่อคุณภาพของการดูแลและบริการ
ศัก ยภาพของผู้ใ ห้บ ริก ารด้า นสุ ข ภาพมีผ ลต่ อ ความเชื่อ มัน่ ของผู้สู ง อายุ ผู้สูง อายุ ย่ อ มต้ อ งการให้
ผูใ้ ห้บริการสุขภาพมีศกั ยภาพในการวินิจฉัย การรักษาโรค และการให้บริการดูแลทีด่ ี
ดังนัน้ ปญั หาการขาดแคลนผูด้ แู ลผูส้ งู อายุทงั ้ ในระดับนโยบาย บริหาร และบริการจึงควร
ได้รบั การแก้ไขรวมทัง้ ในด้านการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนอย่างจริงจังและชัดเจนเพื่อรองรับ
ปญั หาด้านการดูแลผูส้ งู อายุในอนาคตอันใกล้น้ี
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3.1.3 การจัดโครงสร้างองค์กรและการบริ หารจัดการ
กระทรวงสาธารณสุขได้มคี วามพยายามอย่างชัดเจนในการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อผูส้ งู อายุ
อย่ า งมีบู ร ณาการ ด้ว ยการกํ า หนดให้มีค ณะกรรมการอํ า นวยการและคณะกรรมการดํ า เนิ น งาน
ด้านผูส้ ูงอายุขน้ึ ในกระทรวงสาธารณสุข มีแผนการพัฒนาสุขภาพทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติตลอดจนมีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ดา้ นผูส้ งู อายุ ปี พ.ศ.2552 – พ.ศ.2554 ทีเ่ น้น
“การร่วมคิดร่วมทํา” ของทุกภาคส่วนในการกําหนดนโยบายด้านสุขภาพโดยผ่านกระบวนการสมัชชา
สุขภาพ
ในส่วนของการจัดโครงสร้างองค์กรนัน้ การจัดตัง้ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุขน้ึ ในกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อทําหน้ าที่เป็ นฝ่ายวิชาการและประสานงานในการดําเนินงานด้านสาธารณสุขสําหรับ
ผูส้ งู อายุ
3.1.4 การเงิ นการคลัง
มีการกําหนดมาตรการด้า นการเงิน การคลังเพื่อให้ผู้สูง อายุซ่ึงเป็ น ประชากรกลุ่ มเสี่ยงหรือ
กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทัวถึ
่ ง นับตัง้ แต่ปี 2529 เป็ นต้นมา รัฐได้เริม่
ให้บ ริการรัก ษาพยาบาลแบบให้เ ปล่าแก่ผู้สูงอายุ รวมทัง้ พยายามพัฒ นาและส่งเสริม ระบบประกัน
สุขภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพและยังยื
่ นเพือ่ รองรับสังคมสูงวัย
3.1.5 การพัฒนาองค์ความรู้
โดยส่งเสริมการวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการพัฒนาระบบบริการด้านเวชศาสตร์ผสู้ ูงอายุ
อย่างต่อเนื่อง และเน้ นการนํ าผลการวิจยั ไปต่อยอดองค์ความรู้ และนํ าไปใช้ในการกําหนดนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์ และพัฒนาระบบสุขภาพเพือ่ รองรับสังคมสูงวัย
กล่าวโดยสรุป แม้ว่าระบบสาธารณสุขไทยจะมีการพัฒนาไปอย่างมาก และมีทศิ ทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับความต้องการในสังคมสูงวัย แต่การเปลี่ยนเป็ นสังคมสูงวัยของประเทศไทยนัน้ เป็ นไป
อย่างรวดเร็วมาก การทีจ่ ะให้ระบบสาธารณสุขมีประสิทธิภาพและมีความยังยื
่ น จึงต้องอาศัยการผลักดัน
ให้การดําเนินงานเป็ นไปในอัตราที่รวดเร็วยิง่ ขึน้ กว่าที่เป็ นอยู่ในปจั จุบนั การดําเนินการพัฒนาระบบ
บริการ เช่น การดูแลระยะยาวยังเป็ นเพียงโครงการนํ าร่อง หรือ โครงการพัฒนาต้นแบบ โครงการ
เหล่านี้หากได้ผลดีควรเร่งขยายผลให้ครอบคลุมทัวประเทศ
่
การวางแผนกําลังคนทัง้ ด้านวิชาชีพและ
ผูด้ ูแลให้ได้ทงั ้ ปริมาณและคุณภาพก็เป็ นเรื่องสําคัญสําหรับการรองรับสังคมสูงวัยซึ่งควรเร่งดําเนินการ
อีกเช่นกัน นอกจากนี้ยงั ควรมีการพัฒนาระบบดูแลขัน้ กลาง เช่น การดูแลระยะสัน้ ภายหลังจากผูส้ งู อายุ
ออกจากโรงพยาบาล หรือการช่วยดูแลในช่วงกลางวัน เป็ นต้น รวมทัง้ ควรมีการประเมินผลการดําเนินงาน
และปรับเปลีย่ นนโยบายให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงต่างๆอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
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3.2 ระบบหลักประกันทางเศรษฐกิจ
นั บ ตัง้ แต่ พ.ศ.2525 เป็ น ต้ น มาจนถึง ป จั จุ บ ัน (พ.ศ.2554) รัฐ บาลได้ ส ร้า งหลัก ประกัน
ทางเศรษฐกิจยามชราภาพอย่างต่อเนื่อง แนวทางแรกทีร่ ฐั บาลใช้ในการหลักประกันทางเศรษฐกิจเพื่อ
ยามสู ง อายุ คือ การขยายระบบบํ า นาญภาครัฐ จากเดิม ที่มีเ ฉพาะกลุ่ ม ข้า ราชการส่ ว นกลางและ
ส่วนภูมภิ าคที่เกษียณอายุท่จี ะได้รบั เงินบํานาญจากรัฐบาลในช่วงสามสิบปี ท่ผี ่านมา รัฐบาลได้ขยาย
ความครอบคลุมของระบบบํานาญไปยังประชาชนกลุ่มต่างๆอย่างต่อเนื่อง รูปแบบของระบบบํานาญ
ทีร่ ฐั บาลได้สร้าง มีหลากหลายรูปแบบ กล่าวคือ มีทงั ้ แบบบังคับและแบบสมัครใจ มีทงั ้ การให้สวัสดิการ
ทีเ่ ป็ นตัวเงินกับผูส้ งู อายุโดยตรงและการสร้างระบบบํานาญเพื่อการเตรียมการของประชากรวัยทํางาน
มีทงั ้ ระบบที่ใช้แหล่งของเงินจากงบประมาณแผ่นดินและระบบที่ใช้การมีส่วนร่วมจ่ายของผูไ้ ด้รบั เงิน
บํานาญ มีทงั ้ ระบบทีเ่ น้นการออมและระบบทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการประกันสังคม
แนวทางที่สองเป็ นการส่งเสริมการสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจยามชราภาพผ่านมาตรการ
ทางภาษีอากร โดยการกําหนดให้มคี ่าลดหย่อนภาษีรายได้ประเภทต่างๆเพื่อการประหยัดภาระภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาและการงดเว้นไม่เก็บภาษีกบั เงินได้บางประเภทที่เป็ นหลักประกันทางเศรษฐกิจ
เพือ่ ยามสูงอายุ
3.2.1 การสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิ จเพื่อยามสูงอายุโดยระบบบํานาญภาครัฐ
1) บําเหน็จบํานาญสําหรับข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
ข้า ราชการส่ ว นกลางและส่ว นภู มิภ าคเป็ น ประชากรวัย ทํา งานกลุ่ ม แรกที่มีห ลัก ประกัน
ทางเศรษฐกิจยามชราภาพในรูปแบบของบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัตบิ ําเหน็จบํานาญ พ.ศ.2494
จนกระทังในปี
่
พ.ศ.2539 รัฐบาลได้เล็งเห็นว่าการทีร่ ฐั ต้องตัง้ งบประมาณรายจ่ายบําเหน็จบํานาญของ
ข้าราชการประจําทุกปี โดยไม่มกี ารกันเงินสํารองไว้ล่วงหน้าสําหรับจ่ายบําเหน็จบํานาญในอนาคตนัน้
ไม่เ หมาะสมและสอดคล้อ งกับ สถานการณ์ ท างการเงิน การคลัง ของประเทศ ทํา ให้ไม่อ าจวางแผน
เชิงบริหารการเงินการคลังของประเทศในระยะยาวและไม่อาจวางแผนพัฒนาบุคลากรของรัฐได้ ดังนัน้
จึงได้มกี ารปรับปรุงระบบบําเหน็จบํานาญข้าราชการใหม่ โดยการออกพระราชบัญญัตกิ องทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นหลักประกันการจ่ายบําเหน็ จบํานาญและ
ให้ประโยชน์ตอบแทนการับราชการแก่ขา้ ราชการเมื่อออกจากราชการและเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์
และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่นื ให้แก่ขา้ ราชการทีเ่ ป็ นสมาชิกของกองทุน รวมทัง้ ให้เป็ นสถาบัน
เงินออมทีม่ บี ทบาทสําคัญในการช่วยแก้ไขปญั หาการขาดแคลนเงินออมภายในประเทศและการส่งเสริม
การลงทุ น อัน เป็ น การส่ง เสริม และพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมโดยส่ว นรวม (อ้า งจากเหตุ ผ ลในการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัต)ิ
โดยที่พ ระราชบัญ ญัติก องทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญข้า ราชการ พ.ศ.2539 มีผ ลบัง คับ ใช้ก ับ
ทัง้ ข้าราชการผูซ้ ่งึ เข้ารับราชการตัง้ แต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ีมผี ลใช้บงั คับ (26 กันยายน 2539) และ
ข้าราชการที่เข้ารับ ราชการก่อนหน้ าวันที่พระราชบัญญัติมีผ ลบังคับ ใช้แ ละสมัครใจเข้าเป็ นสมาชิก
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กองทุนฯ ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคทีน่ อกเหนือจากประเภทดังกล่าวเมื่อเกษียณอายุราชการ
(อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์) จะได้รบั เงินบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัตบิ ําเหน็จบํานาญ พ.ศ.2494
เหมือนเดิม
1.1) ผูร้ บั บําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัตบิ าํ เหน็จบํานาญ พ.ศ.2494
เมื่อเกษียณอายุราชการ (มาตรา 13) ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคที่ปฏิบตั ิ
ราชการจนมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไม่ถงึ 10 ปี บริบูรณ์ (มาตรา 15) มีสทิ ธิได้รบั
เงินบําเหน็ จ โดยที่จํานวนเงินบําเหน็ จนัน้ คํานวณจากเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจํานวนปี เวลา
ราชการ (มาตรา 32 อนุ มาตรา 1) ส่ว นผู้ท่ีปฏิบตั ิราชการจนมีเวลาราชการมากกว่า 10 ปี บ ริบูรณ์
สามารถเลือกรับบําเหน็จหรือบํานาญก็ได้ หากเลือกรับบํานาญ จํานวนเงินบํานาญรายเดือนคํานวณจาก
เงินเดือนเดือนสุดท้ายหารด้วยห้าสิบคูณด้วยจํานวนปี เวลาราชการ (มาตรา 32 อนุ มาตรา 2) แหล่งทีม่ า
ของเงินสําหรับบําเหน็จบํานาญข้าราชการในส่วนนี้มาจากงบประมาณแผ่นดิน
1.2) ผู้ ร ับ บํ า เหน็ จ บํ า นาญตามพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญข้ า ราชการ
พ.ศ.2539
กรณีของข้าราชการซึง่ เป็ นสมาชิกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการจะต้องส่งเงินสะสม
เข้า กองทุ น คิด เป็ น ร้อ ยละ 3 ของเงิน เดือ น โดยกฎหมายบัง คับ ให้ส่ ว นราชการต้ อ งส่ ง เงิน สมทบ
เข้ากองทุนให้กบั สมาชิกในจํานวนทีเ่ ท่ากัน สมาชิกแต่ละคนจะมีบญ
ั ชีรายตัวของตนเอง กองทุนบําเหน็จ
บํา นาญข้า ราชการจะนํ า เงินทัง้ สองส่ว นในบัญชีร ายตัว ของข้า ราชการไปบริห ารจัด การเพื่อให้เ กิด
ผลประโยชน์ ตอบแทน เมื่อถึงเวลาเกษียณอายุราชการ สมาชิกกองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการ
จะได้รบั สิทธิประโยชน์ได้แก่ (1) เงินบําเหน็จบํานาญ (2) เงินประเดิม (เงินทีร่ ฐั บาลนําส่งเข้ากองทุนเพื่อ
จ่ายเพิม่ ให้แก่สมาชิกซึง่ เป็ นข้าราชการอยู่ก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ีมผี ลบังคับใช้และเลือกรับบํานาญ)
และเงินชดเชย (เงินทีร่ ฐั บาลนําส่งเข้ากองทุนเพือ่ จ่ายเพิม่ ให้แก่สมาชิกซึง่ รับบํานาญ) และ (3) เงินสะสม
เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนทีไ่ ด้จากการบริหารจัดการ
ทัง้ นี้ เ งื่อ นไขของการได้ร บั เงิน บํา เหน็ จ หรือ บํา นาญนัน้ คือ เวลาราชการของสมาชิก
สมาชิกที่มสี ทิ ธิได้รบั เงินบํานาญจะต้องมีเวลาราชการตัง้ แต่ 25 ปี บริบูรณ์ข้นึ ไป (มาตรา 48) โดยที่
จํานวนเงินบํานาญจะคํานวณจากอัตราเงินเดือนเฉลีย่ หกสิบเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ หารด้วย
ห้าสิบ แต่ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย ส่วนสมาชิกที่จะรับ
บําเหน็จได้นัน้ ต้องมีเวลาราชการตัง้ แต่ 10 ปี บริบูรณ์ขน้ึ ไปแต่ไม่ถงึ 25 ปี บริบูรณ์ (มาตรา 47) โดยที่
จํานวนเงินบําเหน็จจะคํานวณจากอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ
จะเห็นได้ว่า แหล่งทีม่ าของเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆของข้าราชการทีเ่ ป็ นสมาชิกกองทุน
บํ า เหน็ จ บํ า นาญข้า ราชการมาจากทัง้ เงิน สะสมของเจ้า ตัว ผลตอบแทนการลงทุ น และเงิน จาก
งบประมาณแผ่นดิน
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2) บําเหน็จบํานาญสําหรับข้าราชการส่วนท้องถิน่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็ นประชากรวัยทํางานอีกกลุ่มหนึ่งที่มหี ลักประกันทางเศรษฐกิจ
ยามชราภาพหลังเกษียณอายุราชการในรูปแบบบําเหน็จหรือบํานาญ (มาตรา 16) ตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2500 เมื่อเกษียณอายุราชการ (อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์)
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบตั ิราชการจนมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไม่ถึง 10 ปี
บริบูรณ์ (มาตรา 18) มีสทิ ธิได้รบั เงินบําเหน็จ โดยทีจ่ ํานวนเงินบําเหน็จนัน้ คํานวณจากเงินเดือนเดือน
สุดท้ายคูณด้วยจํานวนปี เวลาราชการ (มาตรา 32 อนุ มาตรา 1) ส่วนผูท้ ป่ี ฏิบตั ริ าชการจนมีเวลาราชการ
มากกว่า 10 ปี บริบูรณ์ สามารถเลือกรับบําเหน็ จหรือบํานาญก็ได้ (มาตรา 18) หากเลือกรับบํานาญ
จํานวนเงินบํานาญรายเดือนคํานวณจากเงินเดือนเดือนสุดท้ายหารด้วยห้าสิบคูณด้วยจํานวนปี เวลา
ราชการ (มาตรา 32 อนุมาตรา 2)
แหล่งทีม่ าของเงินบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน่ มาจากกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้า ราชการส่ ว นท้อ งถิ่น (มาตรา 6) โดยองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น แต่ ล ะแห่ ง จะต้อ งสมทบเงิน
เข้ากองทุนดังกล่าวในอัตราซึง่ กําหนดโดยกฎกระทรวงไม่เกินร้อยละสามของงบประมาณรายได้ประจําปี
(ไม่รวมพันธบัตร เงินกู้ เงินทีม่ ผี อู้ ุทศิ ให้ และเงินอุดหนุ น) และตัง้ เงินนี้ไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของราชการส่วนท้องถิน่
3) กองทุนสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน
กองทุน สงเคราะห์ก่ อตัง้ ขึ้น ตามพระราชบัญ ญัติโรงเรีย นเอกชน โดยมีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ
สงเคราะห์ผอู้ ํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน โดยรวมสวัสดิการประเภท
ต่างๆและเงินทุนเลี้ยงชีพซึ่งจะจ่ายให้ผอู้ ํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (เรียกว่า ครู) ของ
โรงเรียนในระบบเมื่อออกจากงานเมื่อเกษียณอายุดว้ ย ทัง้ นี้ครูจะต้องส่งเงินสะสมสําหรับตนเองในอัตรา
ที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์กําหนดซึ่งต้องไม่เกินร้อยละสามของเงินเดือนรายเดือนที่แต่ละคน
ได้รบั และต้องไม่เกินวงเงินตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง โดยทีโ่ รงเรียนในระบบส่งเงินสมทบเป็ นจํานวน
เท่ากับ เงิน สะสมที่ค รูส่งเป็ น รายคนและกระทรวงศึก ษาธิก ารส่ง เงิน สมทบเป็ นจํา นวนสองเท่ า ของ
เงินสะสมทีค่ รูสง่ เป็ นรายคน
เมือ่ ครูออกจากงานเมือ่ เกษียณอายุ ครูจะได้รบั เงินทุนเลีย้ งชีพสองส่วนดังต่อไปนี้ ส่วนทีห่ นึ่ง
เรียกว่า เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1 เท่ากับจํานวนทีค่ รูได้ส่งเงินสะสมพร้อมทัง้ ดอกผลทีค่ ํานวณได้และ
ส่วนที่ 2 เรียกว่าเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 2 เท่ากับจํานวนทีโ่ รงเรียนในระบบและกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ส่งเงินสมทบโดยไม่รวมดอกผล ทัง้ นี้การทีค่ รูจะได้รบั เงินทุนเลีย้ งชีพในส่วนที่ 2 นัน้ ครูจะต้องมีเวลา
ทํางานมากกว่า 10 ปี ขน้ึ ไป หรือกรณีท่มี เี วลาทํางานไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่ถงึ 10 ปี บริบูรณ์ สามารถ
รับเงินทุนเลีย้ งชีพประเภท2ได้ตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์กาํ หนด
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4) กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ เป็ นกองทุนทีล่ ูกจ้างและนายจ้างตกลงกันจัดตัง้ ขึน้ และได้จดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เป็ นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณี
ทีล่ ูกจ้างตาย ออกจากงานหรือลาออกจากกองทุน โดยลูกจ้างจ่ายเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ
ตามเกณฑ์ท่กี ําหนดไว้ในข้อบังคับของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่จดั ตัง้ ขึน้ นัน้ โดยจะจัดตัง้ เป็ นกองทุน
นายจ้างเดียวหรือกองทุนหลายนายจ้าง อีกทัง้ อาจมีนโยบายการลงทุนนโยบายเดียวหรือหลายนโยบาย
ก็ได้ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารจ่ายค่าจ้าง ลูกจ้างจะจ่าย “เงินสะสม” เข้ากองทุนโดยนายจ้างจะหักจากค่าจ้าง
และนายจ้างจะจ่าย “เงินสมทบ” เข้ากองทุนด้วยเช่นกัน อัตราการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนจะต้อง
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง โดยนายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนไม่ต่ํากว่า
เงิน สะสมของลู ก จ้า ง กล่ า วอีก นัย หนึ่ ง กองทุ น สํา รองเลี้ย งชีพ เป็ น สวัส ดิก ารในรูป แบบของกองทุ น
ทีเ่ กิดจากการร่วมกันออมระหว่างลูกจ้างกับลูกจ้างนัน่ เอง หากลูกจ้างมีการออมอย่างต่อเนื่อง นายจ้าง
ร่วมสมทบในการออมนัน้ และมีการนํ าเงินออมของลูกจ้างไปบริหารจัดการอย่างมืออาชีพให้เกิดดอก
ออกผล เมื่อสมาชิกสิน้ สุดสมาชิกภาพ เช่น เมื่อลาออกจากงาน สมาชิกจะได้มสี ทิ ธิโดยจะได้รบั ส่วนของ
เงินสะสมเต็มจํานวนทุกกรณี พร้อมทัง้ ผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ จากเงินสะสม สําหรับในส่วนของเงินสมทบ
และผลประโยชน์ ท่เี กิดขึน้ จากเงินสมทบสมาชิก จะได้รบั ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน
เช่น ขึ้นอยู่กบั ระยะเวลาทํางานในบริษัทหรือหน่ วยงานที่จดั ตัง้ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นมา เป็ นต้น
ในปี พ.ศ.2554 มีส มาชิก กองทุน สํา รองเลี้ย งชีพ อยู่ท งั ้ หมด 2,316,771 ราย และมีจํา นวนเงิน รวม
ในกองทุนทัง้ สิน้ 615,259.07 ล้านบาท
5) กองทุนประกันสังคม (พ.ศ. 2533)
ถัดจากกลุ่มข้าราชการ การมีผลบังคับใช้ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ได้
เปิ ด โอกาสให้ป ระชาชนกลุ่ม ที่เ หลือ ไม่ว่า จะเป็ น กลุ่ ม ลูก จ้า งหรือ กลุ่ม แรงงานนอกระบบหรือ แม้แ ต่
ผูท้ ไ่ี ม่ได้ทาํ งาน ได้มโี อกาสสร้างหลักประกันเศรษฐกิจยามชราภาพอย่างเป็ นทางการ โดยผูท้ ไ่ี ด้รบั สิทธิ
ประโยชน์ในฐานะผูป้ ระกันตนต้องมีส่วนร่วมจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมในรูปแบบของเงินสมทบ
ผูป้ ระกันตนภายใต้พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ.2533 มี 3 ประเภทได้แก่
5.1) ผูป้ ระกันตนตามมาตรา 33
ลูกจ้างทีท่ าํ งานในสถานประกอบการทีม่ ลี ูกจ้างตัง้ แต่1คนขึน้ ไป อยูใ่ นข่ายทีจ่ ะต้องเป็ น
ผูป้ ระกันตน มีหน้าทีจ่ ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนโดยมีนายจ้างและรัฐบาลร่วมสมทบ และได้รบั ประโยชน์
ทดแทน 7 กรณีอนั ได้แก่ ประโยชน์ ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ
ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน
ผูป้ ระกันตนตามมาตรา 33 ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม คิดเป็ นร้อยละ 5
ของค่าจ้าง (ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2552 ใน
ปี พ.ศ.2554 ได้ลดหย่อนลงเหลือร้อยละ 4.5) ทัง้ นี้คดิ ค่าจ้างตามจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน
โดยนายจ้างและรัฐบาลร่วมสมทบร้อยละ 5 และร้อยละ 2.75 ตามลําดับ (ในปี พ.ศ.2554 ลดลงเหลือ
ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 2.5) เมื่อผูป้ ระกันตนมีอายุ 55 ปี บริบูรณ์และต้องจ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า
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180 เดือนโดยติดต่อหรือไม่ตดิ ต่อกันก็ได้ จึงจะมีสทิ ธิได้รบั ประโยชน์ทดแทนยามชราภาพในรูปแบบ
ของบํานาญ จํานวนเงินบํานาญรายเดือนนัน้ คํานวณจากร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
(ทัง้ นี้ คิดค่า จ้า งตามจริง แต่ ไม่เ กิน 15,000 บาทต่ อเดือน) หากผู้ป ระกัน ตนจ่า ยเงิน สมทบมากกว่า
180 เดือน อัตราการคํานวณเงินบํานาญจากค่าจ้างจะเพิม่ ขึน้ อีกร้อยละ 1.5 ต่อการจ่ายเงินสะสมทุกๆ
12 เดือ น หากจ่ า ยเงิน สมทบไม่ ถึง 180 เดือ นจะได้เ งิน บํ า เหน็ จ ชราภาพเท่ า กับ เงิน สมทบของ
ผูป้ ระกันตนและเงินสมทบส่วนของนายจ้างเฉพาะส่วนของประโยชน์ทดแทนชราภาพ แต่ถ้าจ่ายไม่ถงึ
12 เดือนจะได้รบั เฉพาะส่วนของผูป้ ระกันตนเท่านัน้
5.2) ผูป้ ระกันตนตามมาตรา 39
ผู้ป ระกัน ตนตามมาตรา 33 ที่ส้ิน สภาพการเป็ น ลู ก จ้า งแต่ มีค วามประสงค์จ ะดํา รง
การเป็ น ผู้ป ระกัน ตนของกองทุ น ประกัน สัง คมต่ อ สามารถที่จ ะแสดงความจํ า นงเป็ น ผู้ป ระกัน ตน
ตามมาตรา 39 ได้ ทัง้ นี้กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ว่า ผูจ้ ะเป็ นผูป้ ระกันตนได้นัน้ ต้องเป็ นผูท้ ไ่ี ด้
ส่งเงินสมทบมาก่อนแล้วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนและต้องยื่นสมัครภายใน 6 เดือนนับแต่ได้สน้ิ สุด
สภาพการเป็ น ลู ก จ้า ง ป จั จุ บ ัน กองทุ น ประกัน สัง คมจัด เก็บ เงิน สมทบเท่ า กับ 432 บาทต่ อ เดือ น
ซึ่งผูป้ ระกันตนจะได้รบั ประโยชน์ทดแทน 6 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร
ทุพพลภาพ ตายสงเคราะห์บุตร และชราภาพต่อเนื่องจากการเป็ นผูป้ ระกันตนตามมาตรา33
5.3) ผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40
ผูอ้ ่นื นอกเหนือจากผูป้ ระกันตนตามมาตรา 33 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประชากรวัยทํางาน
ที่ทํางานในภาคที่เป็ นทางการมีโอกาสที่จะสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจยามชราภาพอย่างสมัครใจ
ได้เช่นกันในฐานะผูป้ ระกันตนตามมาตรา 40 ปจั จุบนั รัฐบาลได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบ
และสิท ธิป ระโยชน์ ข องสมาชิก กองทุ น ประกัน สัง คมกลุ่ ม นี้ โ ดยการตราพระราชกฤษฎีก ากํ า หนด
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
แห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึง่ สมัครเป็ นผูป้ ระกันตนพ.ศ. 2544
กองทุนประกันสังคมได้จดั ให้มแี พคเกจสําหรับผูป้ ระกันตนมาตรา 40 2 รูปแบบ ได้แก่
กรณีจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 70 บาทและรัฐสมทบให้อกี 30 บาทรวมเป็ น 100 บาทจะมีสทิ ธิ
ได้รบั ประโยชน์ทดแทน 3 กรณีได้แก่ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ
และตาย กรณีจา่ ยเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 100 บาทและรัฐสมทบให้อกี 50 บาทรวมเป็ น 150 บาท
จะได้รบั ประโยชน์ทดแทน 4 กรณีได้แก่ 3 กรณีทก่ี ล่าวข้างต้น และกรณีชราภาพ ทัง้ นี้ประโยชน์ทดแทน
กรณีชราภาพดังกล่าวจะมิใช่บํานาญรายเดือน แต่เป็ นเงินบําเหน็จชราภาพซึง่ จ่ายให้เป็ นก้อนครัง้ เดียว
เมือ่ อายุครบหกสิบปี บริบรู ณ์และไม่ประสงค์จะเป็ นผูป้ ระกันตนต่อไป โดยจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าจํานวน
เงิน สมทบที่ผู้ ป ระกัน ตนจ่ า ยสมทบเพื่อ การจ่ า ยประโยชน์ ท ดแทนในกรณี ช ราภาพ พร้อ มด้ ว ย
ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี ทส่ี าํ นักงานประกันสังคมประกาศกําหนดในแต่ละปี
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6) เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุเป็ นมาตรการที่รฐั บาลจัดสรรเงินอุดหนุ นรายเดือนให้กบั ผูท้ ่มี อี ายุ 60 ปี
บริบูรณ์เพื่อใช้ในการดํารงชีพ ในช่วงเริม่ ต้นในปี พ.ศ.2536 รัฐบาลโดยกรมประชาสงเคราะห์ได้เริม่
จัดสรรเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุให้กบั ผูส้ งู อายุทย่ี ากไร้ทอ่ี าศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ นทีม่ กี ารจัดตัง้ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร
ประจําหมู่บา้ นเท่านัน้ เป็ นจํานวนเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือนผ่านระบบการสรรหาโดยคณะกรรมการ
ศูน ย์ส งเคราะห์ฯ ในปี พ.ศ.2543 ได้มีก ารออกระเบีย บกรมประชาสงเคราะห์ว่ า ด้ว ยการจ่ า ยเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพสําหรับผูส้ ูงอายุ โดยมีการเปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญ ได้แก่ การเพิม่ คุณสมบัตขิ อง
ผูส้ งู อายุทม่ี สี ทิ ธิได้รบั เบีย้ ยังชีพ การส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการสรรหาผูส้ งู อายุท่ี
เหมาะสม การเพิ่มจํา นวนเงิน เป็ น 300 บาทต่ อ คนต่ อเดือ น เป็ น ต้น ในปี พ.ศ.2546 กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั การถ่ายโอนภารกิจนี้จากกรมประชาสงเคราะห์ จึงทําให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ มีหน้าทีใ่ นการคัดเลือกผูส้ งู อายุทค่ี วรจะได้รบั เงินเบีย้ ยังชีพ โดยมีกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เป็ นผูจ้ ดั สรรงบประมาณเงินอุดหนุนทัวไปให้
่
กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในปี พ.ศ.2550
รัฐบาลได้ปรับเพิม่ เงินเบีย้ ยังชีพขึน้ เป็ น 500 บาทต่อคนต่อเดือน
จนกระทังในปี
่
พ.ศ.2552 รัฐบาลได้ปรับเปลีย่ นแนวคิดการจัดสรรเบีย้ ยังชีพสําหรับผูส้ งู อายุ
จากระบบการคัด เลือ กเป็ น ระบบถ้ว นหน้ า โดยคณะกรรมการผู้สูง อายุ แ ห่ ง ชาติไ ด้จ ัด ทํ า ระเบีย บ
คณะกรรมการผู้สูง อายุ แ ห่ง ชาติว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ก ารจ่า ยเงิน เบี้ย ยัง ชีพ ผู้สูง อายุ พ.ศ.2552 และ
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้ งู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2552 โดยกําหนดให้ผสู้ งู อายุทุกคนมีสทิ ธิได้รบั เงินเบีย้ ยังชีพ
500 บาทต่อคนต่อเดือน ยกเว้นผูท้ ไ่ี ด้รบั เงินบํานาญจากระบบบํานาญภาครัฐอื่นๆหรือผูส้ ูงอายุทก่ี ําลัง
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละได้รบั เงินเดือนจากรัฐบาล
ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มมี ติ เมื่อวันที่ 18 ตุ ลาคม 2554 อนุ มตั ิให้กําหนดอัตราเบี้ยยังชีพ
รายเดือนแบบขัน้ บันไดสําหรับผูส้ งู อายุ ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยผูส้ งู อายุจะได้รบั เบีย้ ยังชีพ
ดังนี้ผูส้ ูงอายุ 60-69 ปี จะได้รบั เบี้ยยังชีพ 600 บาท ผูส้ ูงอายุ 70-79 ปี จะได้รบั เบี้ยยังชีพ 700 บาท
ผูส้ ูงอายุ 80-89 ปี จะได้รบั เบี้ยยังชีพ 800 บาท ผูส้ ูงอายุ 90 ปี ขน้ึ ไป จะได้รบั เบี้ยยังชีพ 1,000 บาท
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2555 เป็ นต้นไป
7) กองทุนการออมแห่งชาติ
จากระบบบํานาญต่างๆที่ได้อธิบายข้างต้นจะเห็นได้ว่า แม้ว่าประชากรวัยทํางานที่ทํางาน
ในภาคไม่เป็ นทางการจะสามารถสมัครใจเป็ นผูป้ ระกันตามมาตรา 40 ของกองทุนประกันสังคมเพื่อรับ
ประโยชน์ ท ดแทนชราภาพ อย่ า งไรก็ ต ามสิท ธิ ป ระโยชน์ นั น้ ก็ เ ป็ น เพีย งบํ า เหน็ จ มิไ ด้ มีโ อกาส
มีหลักประกันในลักษณะของบํานาญเหมือนประชากรวัยทํางานกลุ่มอื่นๆ กองทุนการออมแห่งชาติจงึ
เข้ามาเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว

72

พระราชบัญญัติกองทุ นการออมแห่งชาติได้มีผลบังคับใช้เ มื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
เพื่อให้มีร ะบบการออมเพื่อการดํา รงชีพในยามชราภาพที่ค รอบคลุ มประชาชนทุ กกลุ่ม โดยเฉพาะ
ประชากรภาคแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศทีเ่ ป็ นแรงงานนอกระบบยังไม่ได้รบั ความคุม้ ครองเพื่อการ
ชราภาพอย่างทัวถึ
่ งและสร้างความมันคงในบั
่
น้ ปลายของชีวติ ตลอดจนเพือ่ เป็ นการสร้างวินยั ในการออม
ของประชาชนคนไทยในวัยทํางาน ผูท้ ่มี สี ทิ ธิเป็ นสมาชิกของกองทุนนี้ต้องเป็ นบุคคลสัญชาติไทยซึ่ง
มีอายุไม่ต่ํากว่า 15 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 บริบูรณ์ และไม่เ ป็ นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้ว ย
ประกัน สัง คมซึ่ง ส่ง เงิน เพื่อ ได้ร บั ประโยชน์ ท ดแทนกรณีช ราภาพ สมาชิก กองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญ
ข้าราชการ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร กองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือเป็ น
สมาชิกกองทุนหรืออยู่ในระบบบํานาญอื่นตามทีก่ ําหนดโดยกฎกระทรวง มีสทิ ธิเป็ นสมาชิกของกองทุน
บุ ค คลที่มีคุ ณ สมบัติด ัง กล่ า ว สามารถสมัค รเป็ น สมาชิก โดยต้อ งจ่ า ยเงิน สะสมเข้า กองทุ น ซึ่ง ต้อ ง
ไม่น้อยกว่าเดือนละ 50 บาท โดยไม่เกินจํานวนที่กําหนดไว้โดยกฎกระทรวง โดยรัฐบาลต้องจ่ายเงิน
สมทบตามระดับอายุของผูเ้ ป็ นสมาชิก และเป็ นอัตราส่วนกับเงินสะสม โดยเงินสมทบดังกล่าวนัน้ จะต้อง
ไม่เกินจํานวนเงินสมทบสูงสุดทีก่ าํ หนด กรณีสมาชิกมีอายุไม่เกิน 30 ปี อัตราส่วนเงินสมทบต่อเงินสะสม
เป็ นร้อยละ 50อายุ 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี รอ้ ยละ 80และเมื่ออายุ 50 ปี ขน้ึ ไป ร้อยละ 100 เงินสะสมของ
สมาชิก และเงิน สมทบของรัฐ บาลจะถู ก สะสมไว้บ ัญ ชีส่ ว นบุ ค คล และจะถู ก นํ า ไปบริห ารจัด การ
โดยกองทุนฯเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทน เมื่ออายุ 60 ปี บริบูรณ์ เงินสะสมของสมาชิกเงินสมทบ
ของรัฐบาลและผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างทางก็จะถูกนํามาคํานวณเงินบํานาญรายเดือนให้กบั สมาชิก
กองทุนๆจะได้รบั เงินบํานาญดังกล่าวไปจนสิน้ อายุ
ก่ อ นมีก ารดํา เนิ น การในการรับ สมัค รสมาชิก อย่า งเป็ น ทางการ รัฐ บาลชุด ป จั จุ บ นั กํ า ลัง
พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัตนิ ้ีในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้ (1) ให้สมาชิก กอช. เลือกรับเงินหลังเกษียณ
เมื่อครบอายุ 60 ปี ว่าเลือกรับเป็ นเงินบําเหน็จหรือบํานาญก็ได้ (จากเดิมที่เป็ นเงินบํานาญอย่างเดียว)
(2) แก้ไขการจ่ายเงินสมทบของภาครัฐซึ่งเดิมจ่ายเป็ นขัน้ บันไดตามอายุของสมาชิกเริม่ ตัง้ แต่ 50 บาท
80 บาทและ 100 บาท เป็ นการจ่ายสมทบให้เป็ นอัตราเดียวกันทุกช่วงอายุ คือ 100 บาท (แต่ทงั ้ ปี ตอ้ ง
ไม่เกิน 1,200 บาท) (3) เสนอให้แก้ไขกฎหมาย กอช. โดยให้ผทู้ อ่ี ายุเกิน 60 ปี ทม่ี อี าชีพอิสระ สามารถ
เป็ นสมาชิกได้แต่ต้องเป็ นไม่ต่ํากว่า 5 ปี หากลาออกก่อนจะได้คนื เฉพาะเงินสะสมของตนเอง แต่จะ
ไม่ได้เงินสมทบจากภาครัฐ (4) กรณีทส่ี มาชิกทุพพลภาพสามารถขอรับเงินคืนได้ทงั ้ ในส่วนของเงินสะสม
ของตนเองและเงินสมทบจากภาครัฐซึ่งจากเดิมกฎหมายให้ถอนได้เฉพาะเงินที่สมาชิกสะสม ส่วนเงิน
สมทบจากภาครัฐ ต้อ งรอจนอายุ ค รบ 60 ปี จึง จะได้ และ (5) การบริห ารผลประโยชน์ ข องกองทุ น
กฎหมายใหม่จะให้ลงทุนได้เฉพาะเงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจเพื่อไม่ให้เกิดปญั หา
ขาดทุน
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8) ภาพรวมของระบบบํานาญภาครัฐในปจั จุบนั
จากระบบบํานาญภาครัฐทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปภาพรวมของระบบบํานาญภาครัฐ
ทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั ได้ดงั รูปภาพต่อไปนี้
กองทุน
สํารอง
เลี้ยงชีพ

กบข.
บําเหน็จ บําเหน็จ กองทุน
บํานาญ บํานาญ สงเคราะห์
ข้าราชการ ข้าราชการ โรงเรียน
ท้องถิ่ น
เอกชน

กองทุน
กองทุนประกัน
ประกันสังคม
สังคม มาตรา 40
(มาตรา 33)

กลุ่มลูกจ้าง (แรงงานในระบบ)

กองทุนการออมแห่งชาติ
เบีย้ ยังชีพ

กลุ่มแรงงานนอกระบบ / อื่นๆ

3.2.2 การส่งเสริ มการสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิ จยามชราภาพผ่านมาตรการทางภาษี อากร
นอกเหนื อ จากการสร้า งหลัก ประกัน ทางเศรษฐกิจ ในรูป แบบของการจัด ให้มีร ะบบบํา นาญ
ประเภทต่างๆเพื่อประชากรวัยทํางานและวัยสูงอายุแล้ว ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2525 จนถึงปจั จุบนั รัฐบาล
ได้ส่งเสริมการสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจยามชราภาพผ่านมาตรการทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ลักษณะของการส่งเสริมนัน้ มีทงั ้ รูปแบบทีเ่ ป็ นการบรรเทาภาษีอากรให้แก่ผสู้ ูงอายุ การสร้างแรงจูงใจ
ให้กบั ประชากรวัยทํางานที่มสี ่วนร่วมสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจยามชราภาพด้วยตนเอง รวมถึง
การส่งเสริมการสร้างหลักประกันด้านต่างๆ ให้กบั บุพการี
1) มาตรการเพือ่ บรรเทาภาระภาษีอากรให้แก่ผสู้ งู อายุ
1.1) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้ของผู้ท่มี อี ายุไม่ต่ํากว่า 65 ปี บริบูรณ์
เป็ นจํานวน 190,000 บาท เพือ่ เป็ นการบรรเทาภาระทางภาษีให้แก่ผสู้ งู อายุ
1.2) กรณีขา้ ราชการในระบบบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
- ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับบําเหน็จดํารงชีพ
- ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับบํานาญพิเศษ บําเหน็จพิเศษ บําเหน็จตกทอด
1.3) กรณีขา้ ราชการเกษียณอายุและได้รบั เงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
- ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้ทจ่ี ่ายเป็ นเงินสะสมเข้า กบข. เฉพาะส่วน
ทีไ่ ม่เกิน 500,000 บาท สําหรับปี ภาษีนนั ้
- ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั จาก กบข.
เนื่องจากออกจากราชการเพราะเหตุสงู อายุ เหตุทุพลภาพ เหตุทดแทน หรือตาย
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เพือ่ สนับสนุ นข้าราชการทีเ่ ป็ นสมาชิก กบข. ได้มเี งินออม จูงใจให้ขา้ ราชการเป็ นสมาชิก
กบข. และเพือ่ เป็ นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ขา้ ราชการทีเ่ กษียณอายุ
1.4) กรณีลกู จ้างเกษียณอายุและได้รบั เงินจากกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ (Provident Fund : PVD)
- ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้ทล่ี ูกจ้างจ่ายเป็ นเงินสะสมเข้า PVD ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท สําหรับปี ภาษีนนั ้
- ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินหรือผลประโยชน์ ใดๆที่ลูกจ้างได้รบั จาก
PVD เมือ่ ลูกจ้างออกจากงานเพราะเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย
เพื่อสนับสนุ นลูกจ้างทีเ่ ป็ นสมาชิก PVD ได้มเี งินออม จูงใจให้ลูกจ้างเป็ นสมาชิก PVD
และเพือ่ เป็ นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ลกู จ้างทีเ่ กษียณอายุ
1.5) กรณีครูใหญ่ หรือ ครูโรงเรียนเอกชน ได้รบั เงินจากกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงเรียนเอกชน ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีค่ รูใหญ่หรือครู
โรงเรียนเอกชนได้รบั จากกองทุนสงเคราะห์ เมือ่ ออกจากงาน เพราะเหตุสงู อายุ ทุพพลภาพ หรือ ตาย
1.6) กรณีกองทุนประกันสังคม (กรณีลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาลจ่ายเข้ากองทุน) ยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินประโยชน์ทดแทนรวมถึงประโยชน์ทดแทนชราภาพทีผ่ ปู้ ระกันตน
ได้รบั จากกองทุนประกันสังคม ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
1.7) ยกเว้น ภาษีเ งินได้บุ ค คลธรรมดาสํา หรับ ดอกเบี้ย เงินฝากธนาคารในราชอาณาจัก ร
ประเภทเงินฝากประจําที่มรี ะยะเวลาการฝากตัง้ แต่ 1 ปี ขน้ึ ไป เฉพาะผูม้ เี งินได้มอี ายุไม่ต่ํากว่า 55 ปี
บริบูรณ์ท่ไี ด้รบั ดอกเบี้ยเงินฝากประจําทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 30,000 บาท ตลอดปี ภาษี เพื่อ
สนับสนุนนโยบายส่งเสริมการออมระยะยาว โดยมุง่ เน้นผูม้ เี งินได้ทอ่ี ยูใ่ นวัยหลังเกษียณอายุ
1.8) กรณี ส่ ง เสริ ม การออมสํ า หรับ ผู้ ซ้ื อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่อ การเลี้ ย งชี พ
(Retirement Mutual Fund : RMF) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนใน RMF ได้รบั จาก RMF เพราะเหตุสงู อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย
2) มาตรการเพื่อ สร้ า งแรงจู ง ใจประชากรวัย ทํ า งานในการสร้า งหลัก ประกัน ทางเศรษฐกิ จ
ยามชราภาพ
2.1) กรณี ส่ ง เสริ ม การออมสํ า หรับ ผู้ ซ้ื อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่อ การเลี้ ย งชี พ
(Retirement Mutual Fund: RMF) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินทีจ่ ่ายเป็ นค่าซือ้ หน่วย
ลงทุนใน RMF ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ แต่รวมกับเงินสะสมทีจ่ า่ ยเข้า PVD หรือ กบข. ต้อง
ไม่ เ กิน 500,000 บาท สํ า หรับ ปี ภ าษี นั น้ เพื่อ เพิ่ม ทางเลือ กในการออมเงิน ระยะยาวให้แ ก่ ลู ก จ้า ง
ข้าราชการ และผูม้ เี งินได้โดยทัวไป
่
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2.2) กรณีครูใหญ่ หรือ ครูโรงเรียนเอกชนได้รบั เงินจากกองทุ นสงเคราะห์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้ทจ่ี ่ายสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์
เฉพาะส่วนทีไ่ ม่เกิน 500,000 บาท สําหรับปี ภาษีนนั ้ เพื่อสนับสนุ นให้ครูทเ่ี ป็ นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ฯ
ได้มเี งินออม จูงใจให้ครูเป็ นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ฯ และเพื่อเป็ นการบรรเทาภาระทางภาษีให้แก่ครู
ทีเ่ กษียณอายุ
2.3) กรณีกองทุนประกันสังคม (กรณีลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาลจ่ายเข้ากองทุน) ยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินสมทบ ที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมตามจํานวน
ทีจ่ า่ ยจริง
3) มาตรการส่งเสริมการสร้างหลักประกันด้านต่างๆให้กบั บุพการีและมาตรการอื่นๆ
3.1) ให้หกั ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบดิ ามารดาของ
ตนเองและของคู่สมรสที่มอี ายุ 60 ปี ข้นึ ไปคนละ 30,000 บาท กรณีบิดาหรือมารดามีรายได้ไม่เกิน
30,000 ต่อปีและอยูใ่ นความอุปการะเลีย้ งดูของผูม้ เี งินได้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมและสนับสนุ นการอุปการะ
เลีย้ งดูบดิ ามารดาผูใ้ ห้กาํ เนิดบุตร
3.2) ให้หกั ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบดิ ามารดา สามี
หรือ ภริย า บุ ต รชอบด้ว ยกฎหมายหรือ บุ ต รบุ ญ ธรรมของผู้มีเ งิน ได้ บิด ามารดาหรือ บุ ต รโดยชอบ
ด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผูม้ เี งินได้ หรือบุคคลอื่นทีผ่ มู้ เี งินได้เป็ นผูด้ ูแลตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการคนละ 60,000 บาทโดยบุคคลดังกล่าวต้องเป็ นคนพิการ
ซึง่ มีบตั รประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ หรือเป็ น
คนทุพพลภาพมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพและอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผูม้ เี งินได้ ทัง้ นี้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขรวมทัง้ จํานวนคนพิการและคนทุพพลภาพในความอุปการะเลี้ยงดูของ
ผู้มเี งินได้ท่อี ธิบดีประกาศกําหนด เพื่อเป็ นการส่งเสริมและสนับสนุ นการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
ผู้ให้กําเนิ ดบุตร ให้หกั ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา
รวมทัง้ บิดามารดาของคู่สมรสตามจํานวนเบี้ยประกันตามทีจ่ ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยบิดา
มารดาต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท เพือ่ สนับสนุนการสร้างสถาบันครอบครัวให้มคี วามเข้มแข็ง

3.3) ให้หกั ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเบี้ยประกันสุข ภาพบิดามารดา
รวมทัง้ บิดามารดาของคู่สมรสตามจํานวนเบี้ยประกันตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยบิดา
มารดาต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทเพือ่ สนับสนุ นการสร้างสถาบันครอบครัวให้มคี วามเข้มแข็ง
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3.3 ระบบบริการทางสังคมและสวัสดิการทางสังคม
ระบบบริการด้านสังคมและสวัสดิการสังคมนัน้ แต่เดิมหน่ วยงานภาครัฐเป็ นหน่ วยงานหลัก
ทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ เป็ นการให้บริการในลักษณะของการสงเคราะห์ เมื่อมีผปู้ ระสบความทุกข์ยากหรือได้รบั
ภัย พิบ ัติต่ า งๆ หน่ ว ยงานรัฐ ที่ทํา หน้ า ที่ห ลัก คือ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย และ
หน่ วยงานเสริม เช่น มูลนิธริ าชประชานุ เคราะห์ มูลนิธริ าชประชาสมาศัย เป็ นต้น จนกระทังถึ
่ งปี พ.ศ.2546
ที่ พ ระราชบัญ ญั ติ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ มีผ ลบัง คับ ใช้ จึ ง พบว่ า ได้ มี ห น่ ว ยงานภาครัฐ และเอกชนเข้ า มา
ร่วมดําเนินการให้บริการด้านสังคมและสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆ แก่ผสู้ งู อายุเพิม่ มากขึน้ ด้วยเหตุ
ทีผ่ สู้ งู อายุไทยส่วนใหญ่มฐี านะยากจน บริการสังคมและสวัสดิการสังคมต่างๆ จึงมุง่ ทีจ่ ะเพิม่ รายได้ และ
หาทางลดรายจ่ายของผูส้ งู อายุและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูส้ งู อายุเป็ นหลัก ซึง่ บริการและสวัสดิการสังคมต่างๆ
ดังกล่าวได้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนผูส้ ูงอายุ งานส่งเสริมสนับสนุ นผูส้ ูงอายุในการประกอบ
อาชีพ และฝึ กอาชีพทีเ่ หมาะสม เงินช่วยเหลือผูส้ ูงอายุท่ดี อ้ ยโอกาสและประสบปญั หาความเดือดร้อน
เงินสงเคราะห์คา่ จัดการศพแก่ผสู้ งู อายุ
3.3.1 กองทุนสวัสดิ การชุมชน
กองทุนสวัสดิการชุมชน เป็ นกองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ จากการระดมทุนและการออมร่วมกันของคนใน
ชุมชน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุ นการจัดสวัสดิการชุมชนทีม่ คี วามครอบคลุมเป้าหมาย
ทุกเพศทุกวัยในชุมชน ตัง้ แต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ (มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ูงอายุไทย.
2553) โดยมีการดําเนินงานตามระเบียบของกองทุนที่เกิดจากความเห็นชอบร่วมกันของคนในชุมชน
โดยเน้นการสร้างระบบการดูแลและเกือ้ หนุนซึง่ กันและกัน โดยมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช) เป็ น
หน่ วยงานในการสนับสนุ นและเสริมขีดความสามารถในการดําเนินงาน รัฐบาลได้ใ ห้การสนับ สนุ น
ด้านงบประมาณดําเนินการในสัดส่วน 1:1:1 (ชุมชน: องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ : รัฐบาล) และ
สนับสนุ นการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนทัง้ ในระดับชาติและจังหวัด ในปี พ.ศ.2552 มีสมาชิก
ได้รบั ประโยชน์ จากกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 17,331 คน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. 2553)
ต่อมาในปี พ.ศ.2553 รัฐบาลได้ให้การสนับสนุ นงบประมาณในการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการสังคมทัว่
ประเทศ จํานวน 727.3 ล้านบาท ครอบคลุมทุกภาค มีสมาชิกที่เป็ นคนทุกวัยได้รบั ผลประโยชน์ จาก
กองทุนสวัสดิการชุมชน ในปี พ.ศ.2553 จํานวน 1,457,107 คน (มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย.
2553) ซึง่ ในปี พ.ศ.2554 ประเด็นนี้ไม่ได้ประกาศอยูใ่ นนโยบายหลักของรัฐบาล
3.3.2 กองทุนผูส้ งู อายุ
กองทุนผู้สูงอายุจดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติผูส้ ูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 13 กองทุนนี้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ์ เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ กองทุนผูส้ งู อายุเป็ นกองทุนของรัฐบาล เพื่อใช้จ่าย
ในการคุม้ ครอง ส่งเสริม สนับสนุ น ให้ผสู้ ูงอายุมศี กั ยภาพ ความมันคง
่ และคุณภาพชีวติ ทีด่ ี รวมทัง้ ให้
การสนับสนุ นกิจกรรมขององค์กรที่ดําเนินงานด้านผูส้ ูงอายุให้มคี วามเข้มแข็ง กองทุนผูส้ ูงอายุได้รบั
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งบประมาณเริม่ ต้นในการดําเนินงาน 30 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2548 และในปี ถดั ๆ มาก็ได้รบั เงินเพิม่ ขึน้
ตามลําดับ ในปี พ.ศ.2552 รัฐบาลได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนผูส้ งู อายุเพื่อให้ผสู้ งู อายุได้ใช้ประกอบอาชีพ
โดยได้ขยายเพดานให้กู้ยมื จาก 15,000 บาทต่ อราย เป็ น 30,000 บาทต่อราย กองทุนผู้สูงอายุก่อ
ประโยชน์แก่ผสู้ ูงอายุผ่านโครงการฝึ กอบรม และโครงการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกาย
มีการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ ออกกําลังกาย นันทนาการ การฝึกอาชีพ พัฒนาทักษะ
อาชีพ ฯลฯ จากการประเมิน ผลการดํา เนิ น งานของกองทุ น ผู้สู ง อายุ ใ นปี พ.ศ.2554 (คณะสัง คม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2554) พบว่า กว่าร้อยละ 95 ของโครงการทีไ่ ด้รบั
การอุดหนุ นทําสําเร็จและผู้สูงอายุพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความสามัคคี ได้รบั การถ่ ายทอด
ั ญา ส่ ว นการกู้ ย ืม เงิน ทุ น ประกอบอาชีพ รายบุ ค คล ส่ ว นใหญ่ กู้ ยืม ไปเพื่อ ประกอบอาชีพ
ภู มิป ญ
เกษตรกรรม รองลงมาคือ ค้าขาย พบว่า กว่าร้อยละ 85 รายงานว่าสามารถส่งเงินคืนได้ตามกําหนด
และทุนทีไ่ ด้ทาํ ให้มกี ารประกอบอาชีพทีด่ ขี น้ึ
3.3.3 การดําเนิ นงานส่งเสริ มสนับสนุนผูส้ งู อายุในการประกอบอาชีพและฝึ กอาชีพที่เหมาะสม
นับจากปี พ.ศ.2475 นโยบายของประเทศไทยในด้านแรงงาน ระบุว่า “จะต้องบํารุงความสุขของ
ราษฎรในทางเศรษฐกิจและหางานให้ราษฎรทุกคนทํา” ซึ่งหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบในการจัดหางานให้
ประชาชน คือ กรมแรงงาน (เดิม สังกัด กระทรวงมหาดไทย ป จั จุ บ ันสัง กัด กระทรวงแรงงาน) ก็ไ ด้
ดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นมาโดยตลอด จนถึงปี พ.ศ.2546 ที่มกี ารตราพระราชบัญญัติ
ผูส้ งู อายุ กําหนดให้ผสู้ งู อายุได้รบั การคุม้ ครอง การส่งเสริมและการสนับสนุ นด้านการประกอบอาชีพและ
ฝึกอาชีพทีเ่ หมาะสม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทีใ่ ห้ความสําคัญในการดําเนินงานด้านผูส้ งู อายุ
เช่น กลุ่มงานบูรณาการหลักประกันผูส้ ูงอายุ สังกัดสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มงานนี้มหี น้าที่
ศึกษาวิเคราะห์วจิ ยั เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมพืน้ ฐาน การดําเนินงานวิจยั ด้านผูส้ งู อายุ เช่น
การขยายอายุ เ กษี ย ณ และการออมสํ า หรับ วัย เกษี ย ณ โครงการนํ า ร่ อ งศึ ก ษาความเหมาะสม
ในการทํางานของแรงงานหลังเกษียณอายุ ฯลฯ สําหรับการดําเนินงานภายใต้กิจกรรมการส่งเสริม
การประกอบอาชีพและการฝึ กทักษะอาชีพทีเ่ หมาะสม ประกอบด้วย การบริการจัดหางาน การส่งเสริม
การประกอบอาชีพอิสระ การให้คําแนะนํ าปรึกษาด้านอาชีพเพื่อส่งเสริมให้ผูส้ ูงอายุท่มี ศี กั ยภาพและ
มีค วามต้องการทํางาน ได้มีงานทํา มีรายได้ ลดภาระพึ่งพิงบุ ต รหลาน และไม่เ ป็ นภาระของสังคม
ส่วนกิจกรรมด้านฝึ กอาชีพเพิม่ ทักษะฝี มอื แรงงาน ได้แก่ การฝึ กทักษะอาชีพ
การส่ ง เสริม สนั บ สนุ น ให้ผู้สู ง อายุ ท่ีมีค วามรู้ค วามสามารถเป็ น วิท ยากร เป็ น อนุ ก รรมการ
มาตรฐานฝี มอื แรงงาน โดยในปี งบประมาณ 2554 กระทรวงแรงงานได้ดําเนินงานในการส่งเสริมและ
สนับสนุ นผูส้ งู อายุในการประกอบอาชีพและฝึ กอาชีพทีเ่ หมาะสม ได้ให้คาํ ปรึกษาแนะนําในการประกอบ
อาชีพ 3,572 ราย ให้บริการฝึ กอาชีพ 1,834 ราย ส่งเสริมผูส้ งู อายุเป็ นวิทยากร/อนุ กรรมการมาตรฐาน
ฝีมอื แรงงาน 53 ราย ฯลฯ (กระทรวงแรงงาน. 2554)
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3.3.4 การให้เงิ นช่วยเหลือผูส้ งู อายุที่ด้อยโอกาสและประสบปัญหาเดือดร้อน
การให้ก ารดูแ ลและช่ ว ยเหลือ ผู้สูง อายุ เป็ น หน้ า ที่ห ลัก ของกระทรวงการพัฒ นาสัง คมและ
ความมันคงของมนุ
่
ษ ย์ กลุ่ ม ผู้สูง อายุ ท่ีไ ด้ร บั การสนับ สนุ นช่ ว ยเหลือ คือ ผู้สูง อายุซ่ึง ได้ร บั อัน ตราย
จากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง มีการให้
คําปรึกษาแก้ไขปญั หาครอบครัว สนับสนุ นในการจัดหาที่พกั อาหาร และเครื่องนุ่ งห่มให้ผูส้ ูงอายุใน
76 จังหวัดทัวประเทศตามความจํ
่
าเป็ น ในส่วนภูมภิ าค ผู้สูงอายุสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ท่ี
สํานักพัฒนาสังคมทุกจังหวัด ในกรุงเทพมหานคร สามารถขอรับความช่วยเหลือที่สํานักงานคุม้ ครอง
สวัสดิภาพชุมชนเขต 12 เขต ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ข้อมูลจากสํานักส่งเสริมและ
พิทกั ษ์ผู้สูงอายุ พบว่า จํานวนผู้สูงอายุท่ไี ด้รบั ความช่วยเหลือด้านที่พกั อาศัย อาหาร เครื่องนุ่ งห่ม
ในปี พ.ศ.2551 จํานวน 6,729 ราย ปี พ.ศ.2552 จํานวน 13,388 ราย ปี พ.ศ.2553 จํานวน 6,714 ราย
3.3.5 การให้ความช่วยเหลือเป็ นค่าจัดการศพแก่ผสู้ งู อายุ
การให้ความช่วยเหลือเป็ นเงินค่าจัดการศพแก่ผเู้ สียชีวติ นัน้ แต่เดิมกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุ
่
ษย์ ให้การสนับสนุ นการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ผูส้ ูงอายุท่มี ี
สิทธิรบั ค่าจัดการศพ ต้องมีฐานะยากจน ไม่มญ
ี าติ หรือมีญาติ แต่ไม่สามารถจัดการศพได้ โดยช่วยเหลือ
รายละ 2,000 บาท ต่ อ มาในปี พ.ศ.2552 คณะกรรมการผู้สูง อายุแ ห่ง ชาติ ที่มีน ายกรัฐ มนตรีเ ป็ น
ประธาน ได้ขยายสิทธิการให้ความช่วยเหลือในการจัดงานศพตามประเพณีสําหรับผูส้ ูงอายุทุกรายที่
เสียชีวติ โดยเป็ นการให้ความช่วยเหลือผ่านบุตร ญาติ พี่ น้อง หรือสมาชิกในครอบครัว สามารถขอรับ
ความช่วยเหลือได้จากหน่ วยงานทีใ่ ห้ความช่วยเหลือผูส้ ูงอายุทด่ี อ้ ยโอกาสและประสบปญั หาเดือดร้อน
(มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย. 2552)
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3.4 ระบบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของผูส้ งู อายุและชุมชน
นอกเหนือจากระบบสวัสดิการดังกล่าวข้างต้น ยังมีบริการต่างๆ อันเกิดจากการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคมของผูส้ งู อายุและชุมชน ได้แก่ ศูนย์อเนกประสงค์สาํ หรับผูส้ งู อายุในชุมชน อาสาสมัคร
ดูแลผูส้ งู อายุทบ่ี า้ น (อผส.) การจัดอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็ นมิตรสําหรับผูส้ งู อายุ
3.4.1 ศูนย์อเนกประสงค์สาํ หรับผูส้ งู อายุในชุมชน
แนวคิดในการดําเนินการเกี่ยวกับศูนย์ทใ่ี ห้บริการในลักษณะของศูนย์อเนกประสงค์ในปจั จุบนั
ได้ริเ ริ่มมาตัง้ แต่ ปี พ.ศ.2541 ทัง้ นี้ เ ป็ น ความร่ว มมือ ระหว่า งสถาบัน ประชากรศาสตร์ (ปจั จุบ นั คือ
วิทยาลัยประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
(ปจั จุบนั คือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์) โดย
ได้รบั ความสนับสนุ นด้านงบประมาณจาก สํานักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)
ได้ ดํ า เนิ น โครงการ “การมีส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการให้ ก ารดู แ ล ให้บ ริก ารและกิจ กรรมต่ า งๆ
แก่ผสู้ ูงอายุ” (มาลินี วงษ์สทิ ธิ ์ และคณะ. 2541) โครงการนี้ได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์บริการทางสังคมสําหรับ
ผู้สูง อายุ ใ น 4 ชุ ม ชนนํ า ร่ อ งในจัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร เชีย งใหม่ ขอนแก่ น สุ พ รรณบุ รี ภายใต้
การดําเนินงานของกองสวัสดิการสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์รว่ มกับสภาผูส้ งู อายุ โดยมีการจัดหา
อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ เพื่อ ให้ผู้สูง อายุ ม าออกกํ า ลัง กาย มีก ารจัด กิจ กรรม ให้บ ริก ารต่ า งๆ และฝึ ก อบรม
ในสถานทีท่ ใ่ี ช้เป็ นศูนย์ ซึง่ ส่วนใหญ่ คือ วัด ซึง่ นับจากนัน้ มา ก็ได้มคี วามพยายามในการพัฒนารูปแบบ
ของศูนย์บริการทางสังคมมาเป็ นระยะๆ จนถึงปี พ.ศ.2550 สํานักส่งเสริมและพิทกั ษ์ผสู้ งู อายุ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ได้จดั ตัง้ ศูนย์อเนกประสงค์สําหรับผู้สูงอายุในชุมชนเป็ น
โครงการนํ าร่องในพื้นที่ 8 จังหวัด 8 ศูนย์ได้แก่จงั หวัด กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เพชรบุรี พิษณุ โลก
เชียงใหม่ ขอนแก่น สกลนคร และพัทลุง เพือ่ เป็ นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ สําหรับผูส้ งู อายุและ
บุคคลทุกเพศทุกวัยในชุมชน โดยมีการให้ความรูค้ วามเข้าใจเรื่องศูนย์อเนกประสงค์ให้แก่ผสู้ งู อายุและ
คนในชุมชน ศูนย์อเนกประสงค์ เป็ นศูนย์ทบ่ี ริหารโดยคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชน กิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ดั
ในศูนย์เป็ นกิจกรรมทีม่ งุ่ เน้นการส่งเสริมและขยายโอกาสให้ผสู้ งู อายุได้พฒ
ั นาทัง้ ทางกาย อารมณ์ สังคม
ั ญา กิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น ด้ า นสุ ข ภาพ ศิ ล ปวัฒ นธรรม การฝึ ก อาชี พ นั น ทนาการ
และภู มิป ญ
ศูนย์อเนกประสงค์น้ี ได้รบั การประเมินผลจากสํานักส่งเสริมและฝึ กอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใน
ปี พ.ศ.2552 พบว่ า แนวคิด เรื่อ งศู น ย์อ เนกประสงค์ สํ า หรับ ผู้สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนมีค วามเหมาะสม
ควรสนับสนุ นให้มกี ารจัดตัง้ เพิม่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ นเจ้าภาพหลักในการดูแลและ
ดํา เนิ น การ ส่ว นกระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมันคงของมนุ
่
ษ ย์ร่ว มกับ กระทรวงมหาดไทย
ทําหน้าทีส่ นับสนุนด้านวิชาการ ให้คาํ แนะนําเรือ่ งการบริหารจัดการ
ในปี พ.ศ.2553 กรมพัฒ นาสัง คมและสวัส ดิก าร ได้ดํา เนิ น การส่ง เสริม ให้มีก ารดํา เนิ น การ
ศูนย์บริการผูส้ ูงอายุในชุมชนทีม่ แี นวคิดและกระบวนการดําเนินงานที่คล้ายคลึงกับศูนย์อเนกประสงค์
สําหรับ ผู้สูง อายุใ นชุ มชน จํา นวน 23 ศู นย์ สามารถให้บ ริก ารแก่ ผู้สูง อายุท่ีเ ข้า มาใช้บ ริก ารและทํา
กิจกรรมร่วมกันในเวลากลางวัน ประมาณ 34,000 คน (มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ูงอายุไทย. 2555)
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ผลจากการประเมินพบว่า ศูนย์ทเ่ี ป็ นแบบอย่างศูนย์ทด่ี ี (Best Practice) คือ ศูนย์อเนกประสงค์ทจ่ี งั หวัด
พัทลุงและสกลนคร สองศูนย์น้ีจงึ เป็ นศูนย์อเนกประสงค์ฯ เพื่อการเรียนรูข้ องชุมชนอื่น เพื่อจัดตัง้ ศูนย์
อเนกประสงค์ฯ ในพืน้ ทีอ่ ่นื ต่อไป และแนวคิดการจัดตัง้ ศูนย์อเนกประสงค์ได้ขยายออกไป โดยประสาน
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) พัฒนารูปแบบบริการทีเ่ หมาะสมสําหรับผูส้ ูงอายุ
ในชุ มชน อปท. หลายพื้นที่เ ห็น ความสําคัญ ส่ง ผลให้มีก ารขยายผลและจัด ตัง้ ศูนย์อเนกประสงค์ฯ
เพิม่ ขึน้ ในทุกภาคอีก 16 แห่ง
3.4.2 อาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุที่บา้ น (อผส.)
กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมันคงของมนุ
่
ษ ย์ (สํา นัก ส่ ง เสริม และพิท กั ษ์ ผู้สูง อายุ )
ได้รเิ ริม่ ดําเนินการโครงการอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุท่บี ้าน มาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2545 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างระบบการดูแล และการคุม้ ครองพิทกั ษ์สทิ ธิผูส้ ูงอายุในชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมายคือผูส้ ูงอายุ
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ท่ีข าดผู้ดูแ ลและประสบป ญั หาทางสังคม ให้ไ ด้ร บั การดูแ ลโดยอาสาสมัค รดูแ ล
ผูส้ ูงอายุ ผูส้ ูงอายุสามารถได้รบั บริการต่างๆ ของรัฐได้อย่างทัวถึ
่ ง รวมทัง้ สามารถใช้ชวี ติ อยู่ร่วมกับ
ครอบครัวในชุมชนของตนเองได้อย่างมีคุณภาพชีวติ ที่ดี โครงการนํ าร่องดําเนินการในปี พ.ศ.2546 –
พ.ศ.2547 คณะอนุ ก รรมการบู ร ณาการขยายผลการดํ า เนิ น งานอาสาสมัค รดู แ ลผู้สู ง อายุ ท่ีบ้ า น
ได้สนับสนุ นดําเนินการผลักดันโครงการอาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุทบ่ี า้ น เพื่อเป็ นกลไกในระดับฐานราก
ของชุมชน มีอาสาสมัครซึง่ เป็ นคนภายในชุมชนทีไ่ ด้รบั การฝึ กอบรม ฝึ กทักษะ ในการคุม้ ครองผูส้ งู อายุ
ที่ข าดผู้ดู แ ล ช่ ว ยเหลือ ตนเองไม่ ไ ด้ อยู่ต ามลํ า พัง เป็ น มาตรการเชิง รุ ก ทางสัง คมที่มุ่ง เข้า ไปดูแ ล
ช่วยเหลือผูส้ งู อายุทบ่ี า้ นพัก ในปี พ.ศ.2550 คณะกรรมการผูส้ งู อายุแห่งชาติ เสนอขอความเห็นชอบให้
ขยายผลจากคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบ ในวันที่ 10 เมษายน 2550 ให้ขยายผลการ
ดําเนินงานโครงการ อผส. ให้เป็ นนโยบายด้านการคุม้ ครองสถานภาพผูส้ ูงอายุ และให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เป็ นองค์กรหลักในการดําเนินงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในท้องถิน่
จากการทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบเมื่อ พ.ศ.2550 ให้ขยายผลโครงการ อผส. สํานักส่งเสริม
และพิท ัก ษ์ ผู้สูง อายุ กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมันคงของมนุ
่
ษ ย์ ได้ดํา เนิ น การประสาน
สนับ สนุ น ผลัก ดัน และขยายโครงการ อผส. ตามกรอบระยะเวลาตัง้ แต่ ปี ง บประมาณ 2551–2556
ปี งบประมาณ 2554 ครอบคลุม อปท. จํานวน 3,532 แห่ง มี อผส. จํานวน 31,272 คน ทําหน้าที่ดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน จํานวน 568,966 คน การขยายผลโครงการ อผส. จะครอบคลุมพื้นที่ทวประเทศ
ั่
ในปี 2556 ทัง้ นี้รฐั บาลสนับสนุ นเงินเป็ นค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั งิ านของ อผส. ในระยะเริม่ ต้น คนละ
300 บาท ต่ อ เดือ น ในปี พ.ศ.2554 เพิ่ม เป็ น คนละ 600 บาทต่ อ เดือ น (คณะกรรมการผู้สูง อายุ
แห่งชาติ. 2554)
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3.4.3 การจัดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เป็ นมิ ตรสําหรับผูส้ งู อายุ
ในปี พ.ศ.2552 มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ ูงอายุ (มส.ผส.) ริเริม่ ให้มกี ารประกวดอาคาร
สถานทีท่ เ่ี ป็ นมิตรกับผูส้ งู อายุ อาคารสถานทีด่ งั กล่าว ได้แก่ วัด สวนสาธารณะและตลาด การประกวด
ครัง้ นั น้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ สร้า งกระแสสัง คมให้ห ัน มาสนใจและให้ค วามสํ า คัญ ในการปรับ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมที่เป็ นมิตรและปลอดภัยกับผูส้ ูงอายุ อาคารที่ชนะการประกวดถือเป็ นอาคารต้นแบบที่
เป็ นมิตรกับผูส้ งู อายุ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์กไ็ ด้ดาํ เนินการขับเคลื่อน
ชุ ม ชนต้ น แบบที่เ ป็ น มิต รกับ ผู้ สู ง อายุ ทํ า การรณรงค์ ใ ห้ส าธารณชนตระหนั ก และสนใจการจัด
สภาพแวดล้อมและสิง่ อํานวยความสะดวกแก่ผสู้ ูงอายุ และยังได้ร่วมมือกับคณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จดั อบรมเผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งการจัดสิง่ อํานวยความ
สะดวกในบ้านพักผูส้ งู อายุ ผลิตสือ่ และคูม่ อื ต่างๆ เพือ่ เผยแพร่ให้ความรูแ้ ก่ประชาชนทัวไปและผู
่
ส้ งู อายุ
ในเรือ่ งการออกแบบก่อสร้าง ปรับปรุงสถานทีใ่ ห้สะดวกและเหมาะสมสําหรับผูส้ งู อายุ เช่น ติดตัง้ ราวจับ
ในบ้าน ปรับปรุงห้องนํ้าทีเ่ หมาะสมกับผูส้ งู อายุ การมีไฟแสงสว่างเพียงพอ ฯลฯ (คณะกรรมการผูส้ งู อายุ
แห่งชาติ. 2554)
ในช่ ว งเวลาใกล้เ คีย งกัน กรมพัฒ นาสัง คมและสวัส ดิก าร กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและ
ความมันคงของมนุ
่
ษย์ ได้ดาํ เนินการระดมความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ เช่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สถานศึกษา รวมทัง้ ภาคประชาชนให้มสี ว่ นร่วมในการระดมทรัพยากรต่างๆ
เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาและปรับปรุงทีอ่ ยูอ่ าศัยให้แก่ผสู้ งู อายุ โดยเน้นทีค่ วามมันคง
่ แข็งแรง ปลอดภัย
ไม่เป็ นอันตรายต่อวัยและสภาพทางกายของผูส้ งู อายุ และยังจัดให้มสี งิ่ อํานวยความสะดวกทีส่ อดคล้อง
เหมาะสมสําหรับผูส้ ูงอายุในสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น วัด อบต. ศูนย์ประจําหมู่บ้าน ฯลฯ โดยให้
งบประมาณในการปรับปรุงบ้านหลังละไม่เกิน 10,000 บาท สถานที่สาธารณะไม่เกิน 15,000 บาท
ในการดําเนิ นการจะขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มาช่วยกันซ่อมแซม ปรับปรุงที่พกั อาศัยและ
สถานทีส่ าธารณะสําหรับผูส้ งู อายุในชุมชน
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3.5 บริการด้านที่อยู่อาศัย
ปจั จัยสําคัญที่มผี ลต่อการดํารงชีวติ ของผู้สูงอายุ คือที่อยู่อาศัยหรือบ้านพักสําหรับผู้สูงอายุ
ปจั จุบนั หน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ได้ให้ความสําคัญกับการจัดบริการด้านที่อยู่อาศัยในรูปแบบ
ต่างๆ (มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย. 2555)
3.5.1 ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิ การสังคมสําหรับผูส้ งู อายุ
เดิมคือสถานสงเคราะห์คนชรา สถานสงเคราะห์คนชราแห่งแรกตัง้ ขึ้นในปี พ.ศ.2496 อยู่ใน
ความรับ ผิด ชอบของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ต่ อ มาเมื่อ มีก ารจัด ตัง้ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ สถานสงเคราะห์คนชราจึงโอนมาขึน้ กับกระทรวงการพัฒนา
สัง คมและความมันคงของมนุ
่
ษ ย์ กรมพัฒ นาสัง คมและสวัส ดิก าร กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและ
ความมันคงของมนุ
่
ษย์ ได้ดําเนินการจัดศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูส้ ูงอายุ เพื่อบริการ
ผูส้ ูงอายุท่ถี ูกทอดทิ้ง ขาดที่พง่ึ ไม่มผี ูด้ ูแลหรือไม่สามารถใช้ชวี ติ ร่วมกับครอบครัวของตนเองได้ เป็ น
การช่วยเหลือในลักษณะสถานสงเคราะห์ ปจั จุบนั มีศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูส้ ูงอายุ
จํานวน 12 แห่ง ในทุกภาคทัวประเทศ
่
ได้แก่
1) ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูส้ งู อายุบา้ นบางแคกรุงเทพมหานคร
2) ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูส้ งู อายุบา้ นบางละมุง จังหวัดชลบุรี
3) ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูส้ งู อายุบา้ นธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
4) ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูส้ งู อายุบา้ นทักษิณ จังหวัดยะลา
5) ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูส้ งู อายุวาสะเวสม์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6) ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูส้ งู อายุบา้ นภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
7) ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูส้ งู อายุบา้ นบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์
8) ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูส้ งู อายุจงั หวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
9) ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูส้ งู อายุจงั หวัดลําปาง จังหวัดลําปาง
10) ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูส้ งู อายุนครพนม จังหวัดนครพนม
11) ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูส้ งู อายุสงขลา จังหวัดสงขลา
12) ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูส้ งู อายุขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุทงั ้ 12 แห่ง มีขดี ความสามารถในการรับ
ผูส้ ูงอายุเข้าพํานักอาศัยได้ จํานวนประมาณ 1,600 คน ในปี พ.ศ.2553 มีจํานวนผูส้ ูงอายุ 1,502 คน
ทีไ่ ด้รบั การดูแลจากศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมทัง้ 12 แห่ง
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นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2545 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ได้ถ่ายโอน
“สถานสงเคราะห์คนชรา” จํานวน 13 แห่ง ให้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ สถานสงเคราะห์คนชราทัง้ 13 แห่ง ได้แก่
1) สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค2 กรุงเทพมหานคร
2) สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี : หลวงพ่อลําไยจังหวัดกาญจนบุรี
3) สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี : หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
4) สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว จังหวัดนครสวรรค์
5) สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม จังหวัดนครปฐม
6) สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี จังหวัดลพบุรี
7) สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
8) สถานสงเคราะห์คนชราบ้านวัยทองนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่
9) สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (วัดม่วง) จังหวัดนครราชสีมา
10) สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (โพธิ ์กลาง) จังหวัดนครราชสีมา
11) สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
12) สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง จังหวัดตรัง
13) สถานสงเคราะห์คนชราอูท่ อง – พนังตัก จังหวัดชุมพร
สถานสงเคราะห์ทงั ้ หมดนี้อยู่ภายใต้ความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในแต่ละจังหวัด
ทีส่ ถานสงเคราะห์คนชรานัน้ ตัง้ อยู่ สถานสงเคราะห์คนชราแต่ละแห่งได้ให้ความอุปการะดูแลผูส้ ูงอายุ
ที่ด้อยโอกาส ยากจน ขาดผู้ดูแลหรือขาดที่พ่งึ พิง ด้ว ยการให้ท่ีพกั อาศัยควบคู่ไปกับการจัดบริการ
ด้านสวัสดิการสังคมอื่นๆ เช่น การดูแล ด้านสุขภาพ กายภาพบําบัด บริการสังคมสงเคราะห์ การจัด
กิจกรรมนันทนาการ ศาสนกิจ การส่งเสริม การเรียนรู้ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ
3.5.2 บ้านสบายของยายตา
เป็ นโครงการของการเคหะแห่งชาติทไ่ี ด้จดั กิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน “ทีอ่ ยูอ่ าศัยสากล” (World
Habitat Day) ซึ่งตรงกันกับวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็ นกิจกรรมโครงการนํ าร่อง
เพื่อสังคม “บ้านสบายของยายตา” เป็ นการซ่อมแซมบ้านของผูส้ งู อายุทย่ี ากไร้และรายได้น้อย ปี 2553
ซ่ อ มบ้า น จํา นวน 6 หลัง โดยระดมผู้มีจิต อาสาในท้อ งถิ่น มาร่ว มกัน ปรับ ปรุ ง สภาพแวดล้อ มและ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูส้ งู อายุในพืน้ ทีเ่ ทศบาลบางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
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3.5.3 สวางคนิ เวศ
เป็ นโครงการที่พกั อาศัยรูปแบบคอนโดมิเนี ยมสําหรับผู้สูงอายุ อยู่ใ นความรับ ผิดชอบของ
สภากาชาดไทย เริม่ ดําเนินการในปี พ.ศ. 2539 และนาม “สวางคนิเวศ” เป็ นนามพระราชทานจาก
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เริม่ แรกเปิ ดให้บริการ
168 หน่ วย/ห้อง ต่อมาสภากาชาดไทยเล็งเห็นความสําคัญของผูส้ งู อายุ จึงได้ดําเนินโครงการจัดสร้าง
ที่อยู่อาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนี ยมระยะที่ 2 เป็ นอาคารสูง 6 ชัน้ จํานวน 8 อาคาร รวม 300 ห้อง
ซึ่งเป็ นอาคารชุดที่พกั อาศัยที่สร้างขึ้นสําหรับผู้สูงอายุในแนวคิด “ชีวิตอิสระ มีคุณค่า พึ่งพาตนเอง”
เพื่อให้เป็ นทีพ่ กั อาศัยสําหรับผูส้ งู อายุทงั ้ ในด้านสภาพแวดล้อมและการดูแลสุขภาพกายและใจเมื่อยาม
แก่เฒ่า เน้นการออกแบบให้เหมาะสม และเป็ นมิตรกับผูส้ งู อายุ พร้อมสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ อาทิ
สระว่ า ยนํ้ า บํ า บัด ห้อ งออกกํ า ลัง กาย ลานสุ ข ภาพ ห้อ งสมุ ด ห้อ งพระ ห้อ งกายภาพบํ า บัด และ
ห้องพยาบาลพร้อมประจําอาคาร สําหรับคุณสมบัติของผู้ท่มี สี ทิ ธิพกั อาศัยในโครงการสวางคนิ เวศ
ต้องเป็ นบุคคลสัญชาติไทยที่มอี ายุตงั ้ แต่ 55 ปี ขน้ึ ไป โดยมีค่าสนับสนุ นสําหรับสิทธิการเข้าอยู่อาศัย
เริม่ ต้นที่ 850,000 บาท และค่าบํารุงรักษารายเดือนห้องละ 2,500 บาท คาดว่าจะเปิ ดเข้าพักได้ภายใน
ปี พ.ศ.2556
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3.6 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผูส้ งู อายุ
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม เป็ นหน่วยงานหลักในการดําเนินการให้บริการ
แก่ ป ระชากรทุ ก เพศทุ ก วัย ผู้สู ง อายุ นั น้ มีสิท ธิเ ช่ น เดีย วกับ บุ ค คลทัว่ ไป หากแต่ ก ารดํ า เนิ น งาน
ด้านผูส้ งู อายุของกระทรวงยุตธิ รรม เริม่ ชัดเจนขึน้ หลังจากมีการตราพระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ พ.ศ.2546
โดยในปี พ.ศ.2547 นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูส้ งู อายุแห่งชาติออกประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดให้ผูส้ ูงอายุมสี ทิ ธิได้รบั การคุม้ ครอง ส่งเสริม และสนับสนุ นในด้านต่างๆ
กําหนดให้กระทรวงยุตธิ รรมเป็ นหน่ วยงานหลักในการรับผิดชอบร่วมกับหน่ วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องใน
การให้คําแนะนํ าปรึกษา ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดีสําหรับผู้สูงอายุ ให้ความช่วยเหลือด้าน
กฎหมาย ประสานขอรับการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผูส้ งู อายุในการแก้ต่างคดี และเผยแพร่ความรู้
เกีย่ วกับสิทธิและเสรีภาพตามทีก่ ฎหมายกําหนดแก่ผสู้ งู อายุ
นอกจากนี้ กรมคุ้ม ครองสิท ธิแ ละเสรีภ าพยังให้ค วามช่ว ยเหลือ แก่ผู้สูง อายุท่ีต กเป็ น พยาน
ในคดีอาญาให้ได้รบั ความคุม้ ครองปลอดภัยจากการข่มขู่ คุกคาม คุม้ ครองผูส้ งู อายุทเ่ี สียหายในคดีอาญา
ตกเป็ นจําเลย หรือต้องถูกคุมขังในระหว่างพิจารณาคดี หากภายหลังปรากฏว่าไม่ได้ทําผิด มีการถอนฟ้อง
ผูส้ ูงอายุสามารถมาขอรับค่าชดเชย หรือค่าใช้จ่ายจากกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ และในเรื่องของ
การสนับสนุ นด้านการเงิน กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพมีกองทุนยุตธิ รรมให้การสนับสนุ นค่าใช้จ่ายใน
การฟ้ อ งร้อ ง การดํา เนิ น คดี การบัง คับ คดี คุ้ม ครองสิท ธิแ ละเสรีภ าพของผู้ท่ีไ ด้ร บั ความเดือ ดร้อ น
(กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม. 2554)
ในปี พ.ศ.2550 กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุตธิ รรม ได้ดาํ เนินโครงการส่งเสริมคุณภาพและพัฒนา
ผู้สูงอายุซ่ึงเป็ นผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุท่เี ป็ นผู้ต้องขังส่วนใหญ่มปี ญั หาด้านสุขภาพ จึงมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ สงเคราะห์ช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภค โครงการ
ต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น สวัส ดิก ารผู้ต้ อ งขัง พัฒ นาความรู้ใ นการดํ า เนิ น ชีวิต แก่ ผู้ต้ อ งขัง สู ง อายุ ฯลฯ
เป็ นโครงการทีม่ กี ารดําเนินงานอย่างต่อเนื่องมาจนปจั จุบนั
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3.7 บริการสาธารณะ
แผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 กําหนดมาตรการในการจัดทํามาตรฐานสถานที่สาธารณะ
และจัด สิ่ง อํ า นวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง นํ า ไปสู่ ก ารประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย
กํา หนดสิ่ง อํา นวยความสะดวกในอาคารสํา หรับ ผู้พิก ารหรือ ทุ พ พลภาพ และคนชรา ปี พ.ศ.2548
(ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 52 ก. 2 กรกฎาคม 2548) อาคารทีต่ อ้ งมีสงิ่ อํานวยความสะดวก
ต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาล อาคารที่ทําการของราชการ สถานีขนส่งมวลชน โรงมหรสพ โรงแรม ฯลฯ
อาคารเหล่านี้ต้องมีสงิ่ อํานวยความสะดวกตามมาตรฐานทีก่ ําหนด เช่น ทางลาด ลิฟท์ ป้ายสัญลักษณ์
แสดงสิง่ อํานวยความสะดวก ห้องส้วม ฯลฯ โดยกําหนดถึงลักษณะทีไ่ ด้มาตรฐานของสิง่ อํานวยความ
สะดวกไว้อย่างชัดเจน เช่น ทางลาด ต้องมีพน้ื ผิวเป็ นวัสดุท่ไี ม่ล่นื เป็ นต้น กฎกระทรวงนี้บงั คับใช้กบั
อาคารทีส่ ร้างขึน้ ภายหลังจากออกกฎกระทรวง
การจัดสภาพแวดล้อมและสิง่ อํานวยความสะดวกให้กบั ผูส้ งู อายุน้ียงั ได้รบั ความสนใจและนําไป
ปฏิบตั นิ ้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาคารและสถานทีร่ าชการซึ่งเป็ นอาคารเก่าสร้างก่อนปี พ.ศ.2548
แทบไม่มกี ารปรับปรุงหรือติดตัง้ สิง่ อํานวยความสะดวกให้แก่ผสู้ ูงอายุเลย หรือหากมีกช็ ํารุดปราศจาก
การซ่อมแซม และจากการประเมินผลแผนผูส้ งู อายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – พ.ศ.2564) พบว่า
มาตรการนี้ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน (วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ. 2551)
บริการสาธารณะอื่นๆ เท่าทีม่ อี ยูใ่ นปจั จุบนั ได้แก่การยกเว้นอัตราค่าเข้าชมในพิพธิ ภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ อุทยานประวัตศิ าสตร์ อุทยานแห่งชาติและสวนสัตว์ การลดค่าโดยสารยานพาหนะ เช่น รถไฟ
รถเมล์สาธารณะ รถไฟฟ้าใต้ดนิ ค่าเครื่องบินของบริษทั การบินไทย และบางกอกแอร์เวย์ โดยในรอบ
5 ปี ท่ผี ่านมา มีการลดหย่อนค่าโดยสารให้กบั ผู้สูงอายุจากหลายหน่ วยงานมากขึ้น แม้ว่าอัตราและ
ระยะเวลาการลดหย่อนจะแตกต่างกันก็ตาม
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บทที่ 4
ส การณ์เด่ดนรอบบปี
สถานก
บปี

บทที่ 4
สถานนการณ์เดนรอบปี
ด่
4.1 ผูสูส้ งู อายุแห่งชาต
ช ิ ประจํจําปี พ.ศ.25554
การคัด เลือ กและประกา
ก
าศเกีย รติคุ ณผู
ณ ้สูง อายุแ ห่ง ชาติข อง แต่ ล ะปี นัน้ ผู้สูง อายุ ท่ีไ ด้ร บั การ
ประกาศศสดุดเี กียรติคุคณนัน้ จะผ่านการคั
า
ดเลือกและสรรหหาจากคณะออนุ กรรมการสสรรหาผูส้ ูงอายุทเ่ี ป็ น
แบบอย่างที่ดีในสังคม
ค ซึ่งมีนายยแพทย์บรรลลุ ศิรพิ านิช เป็ นประธานนคณะอนุ กรรมการดังกลล่าว และ
ก
ณะนี้อยูภ่ ายใตต้คณะกรรมกการผูส้ งู อายุแห่
แ งชาติ (กผผส.)
คณะอนุกรรมการคณ
ปประกาศสดุดีดีเกียรติ คณ
ุ ท่านผูห้ ญิ งสุ
ง มาลี จาติ กกวนิ ช
ผูส้ งู อายุแห่งชาติ
ง พุทธศั
ศักราช 25544
ท่านผผูห้ ญิ งสุมาลี จาติ กวนิ ช เกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2474
พ
เริริม่ ต้นการศึกษาระดั
ก
บประะถมศึกษาแลละมัธยมศึกษษาจากโรงเรียนวั
ย ฒนา
วิทิ ยาลัย และะสอบคัดเลือกเข้
ก าศึกษาต่ต่อในโรงเรียนนเตรียมอุดมศึศึกษาและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิ
ม ทยาลัย ในแผนกวิทยาศาสตร์
ท
เมมื่อปี พ.ศ.24489 และ
ด้ว ยความสนนใจภาษาอังกฤษเป็
ง
น อ ย่า งมาก ทํ าาให้เ ป็ น ผู้ท่ีแตกฉาน
แ
ทัง้ การฟงั /พูด/อ่
ด านและเขียนภาษาอังกฤษมาตั
ก
ง้ แตต่เยาว์วยั สมรสกับ
ศาสตราจารย์นายแพทย์
น
กษาน
ษ จาติกวนิ
ว ช (ถึงอนิจกรรม) มีธดา
ดิ 1 คน
คือ คุณหญิ
ห งกษมา วรวรรณ
ว
ณ อยุ
อ ธยา
ท่านผูห้ ญิงสุมาลี จาติกวนิ
ว ช ดํารงตําแหน่
า งทีส่ าํ คัญ
ั ในองค์กรภภาครัฐและเออกชน ทัง้ ภายใน และ
ต่ า งประะเทศมากมาาย อาทิเ ช่น ประธานคณ
ณะกรรมการรบริห ารมูล นิ ธิร าชประช าสมาศัย ในพพระบรม
ราชูปถัมภ์
ม ประธานนคณะกรรมกการมูลนิธิอนุ เคราะห์คนพิการ ประธธานสภาสตรีรีแห่งชาติในพระบรม
ราชินูปถัถมภ์ กรรมกการบริหารมูลนิ
ล ธสิ ายใจไทยในพระบรรมราชินูปถัมภ์
ม ฯลฯ โดยยเฉพาะอย่างยิ
า ง่ ท่าน
ผูห้ ญิงสุมาลี จาติกวนนิช เป็ นผูท้ มีม่ี คี ุณูปการอยย่างยิง่ ต่อมหาาวิทยาลัยมหิหิดลในการสนนับสนุ น ให้คํคาํ แนะนํา
และให้ความช่วยเหลืลือกิจกรรมต่างๆ
า ของมหาาวิทยาลัยมาาอย่างต่อเนื่องจนถึ
อ
งปจั จุบบัน รวมทัง้ การปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ใ นตํ า แหน่ ง ต่ต า งๆ อาทิ เช่ น กรรมกการบริห าร ศิ ริร าชมู ล นิ ธิ กรรมกาารผู้ ท รงคุ ณวุ
ณ ฒ ิส ภา
มหาวิทยาลั
ย ยมหิดล รองประธานก
ร
กรรมการมูลนิธสิ มเด็จพรระมหิตลาธิเบศร
บ อดุลยเดดชวิกรม พระะบรมราช
ชนกฯ สําหรับเกียรติติประวัตขิ องทท่านในระดับนานาชาติ
น
ท่านผูห้ ญิงสุมาลี จาติกวนินช ได้รบั เลือกเป็
ก นเอก
ฉันท์จากกสมาชิกสมาคมสตรีภาคพพืน้ แปซิฟิกและเอเชี
แ
ยอาคคเนย์รวม 199 ประเทศ ให้ห้ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธาน
สมาคมรระหว่างประะเทศ ถึงสองงสมัย ตัง้ แต่ พ.ศ.2530 ถึง พ.ศ.25337 ชื่อเสีย งขของท่านผู้หญิ
ญงสุมาลี
่ มิภ าคเอเชี
จาติก วนินิ ช เป็ น ที่ยอมรั
อ บ นับ ถือไปทัวภู
า
ย แปปซิฟิ ก ด้ว ยเ หตุ น้ี เ มื่อ อง ค์ก ารสหปรระชาชาติ
ประกาศศการประชุมระดั
ร บโลกว่าด้วยเรื่องสตตรี ครัง้ ที่ 4 ณ กรุงปกั กิง่ เมื่อปี พ.ศ.2538 คณะกกรรมการ
จัดเตรียมการประชุมฯ
ม จึงได้เชิญให้
ญ เป็ นผูป้ ระสานงานภา
ร
าคเอกชนในภูภูมภิ าคเอเชียยแปซิฟิก ซึ่งสามารถ
ง
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ปฏิบ ัติภารกิจได้อย่ างดีเ ยี่ยม จนกระทัง่ ได้ร ับ การยกย่อ งในที่ป ระชุ ม ฯ ในการเป็ น แบบอย่ า งของ
การประสานงานที่มปี ระสิทธิภาพอย่างดียงิ่ นอกจากนี้ยงั ได้รบั มอบหมายให้เป็ นผูแ้ ทนประเทศไทย
ประจําคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economics and Social Commission
for Asia Pacific - ESCAP) อีกด้วย
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องท่านผูห้ ญิงสุมาลี จาติกวนิช ด้วยความวิรยิ ะ อุตสาหะ เปี่ ยมด้วยคุณธรรม
ความรูแ้ ละความสามารถ อันยังประโยชน์ อย่างยิง่ ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติมาโดยตลอดนัน้
ทําให้ได้รบั รางวัลเกียรติยศมากมาย อาทิเช่น ในปี พ.ศ.2504 ได้รบั พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จตุตถจุลจอมเกล้าฝา่ ยใน จึงมีคํานํ าหน้านามเป็ น “คุณหญิง” ตัง้ แต่อายุ 30 ปี และได้รบั พระราชทาน
เครื่อ งราชอิส ริย าภรณ์ เ ป็ น ลํ า ดับ มาจนถึง พ.ศ.2533 ได้ร ับ พระราชทานเครื่อ งราชอิส ริย าภรณ์
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษฝ่ายใน จึงได้คํานํ าหน้ านามว่า “ท่านผู้หญิง”
นับแต่นัน้ มา รวมทัง้ รางวัล
นั ก สัง คมสงเคราะห์ดีเ ด่ น สาขาบริห ารงานสัง คม จากมูล นิ ธิศ าสตราจารย์ป กรณ์ อัง ศุ สิง ห์ และ
กรมประชาสงเคราะห์ รางวัลโล่ทองคําประกาศเกียรติคุณมนุ ษยสัมพันธ์ยอดเยีย่ มจากมนุ ษยสัมพันธ์
สมาคมแห่งประเทศไทย ฯลฯ แม้กระนัน้ ก็ย งั สามารถปฏิบตั ิภารกิจของครอบครัว ได้อย่างสมบูรณ์
จนได้รบั ประกาศเกียรติคุณ “แม่ดเี ด่นกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550” จากกรุงเทพมหานคร
ด้วยเกียรติประวัตกิ อรปด้วยคุณธรรม ความสามารถ และผลงานดีเด่นทีก่ ระทําต่อเนื่องจวบจน
ปจั จุบนั คณะอนุ กรรมการสรรหาผูส้ ูงอายุทเ่ี ป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นสังคม มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้นําเสนอต่อ
คณะกรรมการผูส้ งู อายุแห่งชาติ พิจารณาเห็นชอบให้ท่านผูห้ ญิงสุมาลี จาติกวนิช เป็ นผูส้ งู อายุแห่งชาติ
พ.ศ.2554 เพือ่ เป็ นเกียรติและแบบอย่างให้ผอู้ ่นื เจริญรอยตามสืบไป
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4.2 ผูสูส้ งู อายุที่เป็ นศ
น ิ ลปินแหห่งชาติ*
คณะกรรมกาารวัฒนธรรมมแห่งชาติได้้มอบหมายใหห้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ฒ
ดําเนินการสรรหาและะคัดเลือกศิลปิ น เพื่อประกกาศยกย่องเชิชิดชูเกียรติบุคคลผูส้ ร้างผลงานศิลปะในน 3 สาขา
น งชาติ รววมทัง้ สนับสนุ นให้
น มกี าร
ได้แก่ สาาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิศิลป์ และสาขาาศิลปะการแสสดง เป็ นศิลปิ นแห่
เผยแพร่รและถ่ายทอดดผลงาน ตัง้ แต่ พ.ศ.25288 จนถึงปจั จุบนั
ปี พ.ศ.25544 คณะกรรมกการวัฒนธรรรมแห่งชาติได้
ไ ประกาศยกกย่องเชิดชูเกกียรติศลิ ปิ นแห่
น งชาติ
บั
ลกังกล่ล่าว 8 คน ดังนี
ง ้
พ.ศ.25554 จํานวน 9 คน โดยมีผสูสู้ งู อายุทไ่ี ด้รบรางวั
4.2.1 สาาขาทัศนศิ ลป์
1) นายเมธา บุนนาค (สถถาปตั ยกรรม) ปจั จุบนั อายยุ 62 ปี
แ ร บั
สถาปนินิ กชัน้ นํ าของงประเทศไทยย มีผลงานเป็ป็ นที่ยอมรับและได้
ง
ากมาย และเเป็ นวิทยากรรบรรยาย
รางงวัลทัง้ ในประะเทศและต่างประเทศมา
ให้ความรู
ค ก้ บั หน่นวยงานต่างๆๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อกาารเผยแพร่และสื
ล บสาน
งานนศิลปะของชาาติ

ั ้ ปจั จุบับนอายุ 69 ปี
ล ์ – ศิลปะปูปูนปน)
2) นายทองรร่วง เอมโอษฐฐ (ประณีตศิลป
ั้
ศิลปินปูนปนและผู
เ้ ชีย่ วชาญด้านศิ
น ลปะปูนปนั ้ มีฝีมอื ยอดเเยีย่ มและ
ั้
จินตนาการอั
ต
นบรรเจิดทีม่ รี ปู แบบในการปปนและสู
ตรเฉฉพาะตัวในกการตําปูน
ั ้ ง้ เดิมของช่
ทีส่ บทอดและอนุ
บื
นรักษ์ศลิ ปะปูนป
น นดั
ข างเมืองเพชร

*กรมส่งเสริมิ วัฒนธรรม. 2555. ศิลปินแห่
แ งชาติ พ.ศ.22554. กรุงเทพพฯ: บริษทั อมรินทร์
น พริน้ ติง้ แอนพับลิชชิง่ จํากัด (มหาชน)).
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4.2.2 สาาขาวรรณศิ ลป์
ล
1) นายประภภัสสร เสวิกุล (นวนิยายแและกวีนิพนธ์ธ์) ปจั จุบนั อายยุ 64 ปี
นัก เขีย นที่ไ ด้รบั คว ามนิ ย มจากกนักอ่าน แลละเป็ นที่ย อมมรับ ในวง
วรรณกรรมร่วมสสมัยของไทย ในช่วงเวลากกว่า 40 ปี ได้ส้ ร้างสรรค์ผลงานอั
ล นมี
คุณค่คาทัง้ นวนิยาย
า เรื่องสัน้ บทกวี
บ สารคดี จํานวนมาก ผลงานจํานววนไม่น้อย
ได้รบั รางวัลในระดดับชาติหลายยเรือ่ ง

2) นายสุชาติติ สวัสดิ ์ศรี (เรือ่ งสัน้ และะกวีนิพนธ์) ปจั จุบนั อายุ 67
6 ปี
นั กเขียนเรื่องสัน้ บทกวี
บ
นั กแปปล นั กวิจารณ
ณ์ บรรณาธิการ
ก และ
ภ ตรกรรม ภาพถ่าย ภาพยนตร์สนั ้ ด้ว้ ยผลงาน
สร้างสรรค์งานทัทัศนศิลป์ ทัง้ ภาพจิ
วรรณ
ณกรรมมีล กั ษณะสร้
ษ
างสรรรค์ แปลกใหหม่ ไม่ตามกรระแสแห่งยุคสมั
ส ย และ
ไม่ยดึ ติดกับขนบววรรณศิลป์ใด

4.2.3 สาาขาศิ ลปะกาารแสดง
1) นางรัจนา พวงประยงงค์ (นาฏศิลป์ไทย – ละคคร) ปจั จุบนั อายุ 71 ปี
ศิล ปิ น บทนาง
บ
ทัง้ การแสดงโขนน และละคร ทุ ก ประเภท เป็ น ผู้มี
ความรูค้ วามสามาารถสูงส่งและะแสดงนําได้หลายหลากมา
กบท ตัง้ แต่กระบวนรํา
ห
บทนนางกษัตริย์ บทเทวดานาง
บ
งฟ้า จนถึงบททนางทุกประะเภทละคร
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2) นายนคร ถนอมทรัพย์ย (ดนตรีไทยสากล – ปรระพันธ์และขับั ร้อง) ปจั จุบบันอายุ 80 ปี
่
นักจัดราายการเพลงไททยสากลทางวิทยุกระจายเสีสียง จนเป็ นทีรูร่ จู้ กั ทัวไป
ในววงการเพลงไไทยสากลว่ าเป็
า นนั กอนุ รัร กษ์ เพลงเก่ก่ า เป็ นนายกกสมาคม
นักแต่
แ งเพลงแห่งประเทศไทย
ง
ย เริม่ มีผลงานแต่งเพลงไททยสากลมาตัตัง้ แต่อายุ
14 ปี มีผลงานปรระพันธ์เพลงไไทยสากลมาากกว่า 200 เพลง

ท
– ขับั ร้อง) ปจั จุบับนั อายุ 68 ปี
3) นายเศรษษฐา ศิระฉายยา (ดนตรีไทยสากล
เรียนรูดนตรี
ด้
ดว้ ยตัวเองโดยอยู
ว
่กักบั วงดนตรีหหลายคณะมาตัง้ แต่วยั
เด็กด้วยความมีมานะและมี
ม
พรสวรรค์
พ
ในดด้านดนตรีจงึ สามารถเล่นดนตรี
น
ได้
เป็ นอย่
น างดีได้เข้ขาร่วมแข่งขันั วงดนตรีสตริ
ส งคอมโบ จนได้รบั รางวัลถ้วย
พระะราชทานชนนะเลิศ ถึง 3 ปี ซ้อ น และะร่ ว มงานกับบครูเ พลงหลลายท่ า น
ผลิตงานบั
ต
นทึกแผ่
แ นเสียงหลาายชุด

4) รองศาสตตราจารย์สดใสส พันธุมโกมมล ปจั จุบนั อายุ 79 ปี
ผูบ้ ุกเบิบิกวางรากฐาานวิชาศิลปะกการละครสากกลขึน้ ในประะเทศไทย
น สู ต ในด้ด้ า นศิ ล ปะกาารละครสากกล ไม่ ว่ า จะะเป็ น ด้ า นก ารแสดง
เป็ นพหู
การรกํากับการแสสดง การเขียน – ดัดแปลงงบท การร้อง เต้นรํา และประพันธ์
เพลง ละครเวที ละครโทรทัศน์ ภาพยนตรร์ รายการวิททยุ – โทรทัศน์น
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4.3 บทบาทภาคเอกชนกับงานด้านผูส้ งู อายุ
ในช่วงสามสิบปี ทผ่ี า่ นมา งานด้านต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ งู อายุ ส่วนใหญ่เป็ นการดําเนินงานโดย
ภาครัฐ รัฐบาลได้สร้างหลักประกันยามชราภาพด้านต่างๆให้กบั ผูส้ ูงอายุไม่ว่าจะเป็ นหลักประกันด้าน
เศรษฐกิจ การรักษาพยาบาล การสงเคราะห์ดา้ นการดูแลและทีอ่ ยูอ่ าศัย รวมไปถึงการให้สทิ ธิประโยชน์
ต่างๆตามพระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ อย่างไรก็ตามงานด้านผูส้ งู อายุ ภาคเอกชนก็มบี ทบาทสําคัญไม่น้อย
ทัง้ การให้บริการและการเสริมสร้างความมันคงเพื
่
อ่ ผูส้ งู อายุ
การดํา เนิ น งานด้า นผู้สูง อายุ มีท งั ้ บริก ารในลัก ษณะที่ไม่แ สวงหาผลกํา ไร และในเชิงธุ ร กิจ /
แสวงหากําไร สําหรับประเภททีใ่ ห้บริการโดยไม่แสวงหาผลกําไรสามารถแบ่งได้เป็ น 4 ลักษณะ ได้แก่
1) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผูส้ งู อายุ เช่น สภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยนพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็ นต้น
2) การให้บริการ/ความช่วยเหลือด้านทีอ่ ยู่อาศัย และหรือปจั จัย 4 เช่น บ้านพักคนชราบางเขน
โดยมูลนิธธิ ารานุ เคราะห์ บ้านพักคนชราบ้านวัยทอง (โรงพยาบาลหัวเฉียว) สถานสงเคราะห์คนชรา
เซ็นต์หลุยส์ คามิลเลียนโซเซียลเซ็นเตอร์ สมาคมสงเคราะห์ผสู้ งู อายุมสุ ลิม เป็ นต้น
3) การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวิชาการในด้านผูส้ ูงอายุ เช่น สมาคมพฤฒาวิทยา
และเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุไทย เป็ นต้น
4) ศู นย์ร วมผู้สูง อายุ ท่ีมีศ กั ยภาพที่จ ะถ่ า ยทอดภูมิปญั ญา/ประสบการณ์ ต่ า งๆสู่ส งั คม เช่น
สมาคมคลังปญั ญาอาวุโสแห่งประเทศไทย เป็ นต้น
ขณะเดียวกันในปจั จุบนั ภาคเอกชนทีแ่ สวงหาผลกําไรเริม่ ให้ความสนใจผูส้ งู อายุในฐานะลูกค้า
มากขึ้น โดยเฉพาะในด้า นการเงิน ที่มีบ ริก าร/โครงการในหลากหลายรูป แบบ ดัง จะเห็น ได้จ าก
การจัดบริการดูแลผูส้ ูงอายุ ปจั จุบนั เริม่ มีภาคเอกชนหันมาสนใจในการจัดบริการด้านการดูแลมากขึน้
เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็ นในรูปแบบของโรงพยาบาลที่มศี ูนย์หรือแผนกสําหรับการดูแลผูส้ ูงอายุโดยเฉพาะ
แต่ มิไ ด้ใ ห้บ ริก ารรัก ษาพยาบาล หากจํา เป็ น จะส่ง ไปรัก ษาในแผนกอื่น เช่น โรงพยาบาลโกลเด้น
เยียส์เนอร์สซิง่ โฮมโรงพยาบาลกล้วยนํ้าไทย 2 โรงพยาบาลนวศรีเนอร์สซิง่ โฮม เป็ นต้น นอกจากนัน้
ยังมีบา้ นพักคนชรา สถานบริการกายภาพบําบัด หรือทีอ่ ยูอ่ าศัยเฉพาะสําหรับผูส้ งู อายุ ศูนย์จดั ส่งผูด้ แู ล
ผูส้ ูงอายุทบ่ี า้ น ซึ่งส่วนใหญ่มกั จะกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ่ เช่น นครปฐม ชลบุรี
เชียงใหม่ สงขลา เป็ นต้น
บทบาทภาคเอกชนที่สําคัญประการที่สองได้แก่ การร่วมสร้างหลักประกันด้านเศรษฐกิจกับ
ผู้สูงอายุด้วยการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบต่างๆเพื่อประชาชนกลุ่มวัยต่างๆได้มที างเลือก
่
จยามชราภาพ ตัวอย่างทีส่ าํ คัญได้แก่
สําหรับการออมเงินระยะยาวอันจะนําไปสูค่ วามมันคงทางเศรษฐกิ
การลงทุนด้วยการซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ (Retirement Mutual Funds: RMFs)
เงินทีจ่ า่ ยเป็ นค่าซือ้ หน่วยลงทุนใน RMFs นี้จะได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของเงินได้ แต่รวมกับเงินสะสมทีจ่ า่ ยเข้า PVD หรือ กบข. ต้องไม่เกิน 500,000 บาท สําหรับ
ปีภาษีนนั ้
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ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ได้เริม่ ออกผลิตภัณฑ์เพื่อการออมเงินระยะยาวรูปแบบใหม่
เพื่อเพิม่ ความมันคงทางการเงิ
่
นให้กบั ผูส้ ูงอายุตงั ้ แต่หลังเกษียณอายุ รูปแบบที่กล่าวนี้มลี กั ษณะเป็ น
แผนประกันชีวิตแบบบํานาญหรือแผนออมทรัพย์สําหรับผู้สูงอายุ ลักษณะที่ร่ว มกันคือ ผู้สมัครเอา
ประกันจะสมัครตัง้ แต่อายุยงั น้อยและต้องชําระเบีย้ ตามเงือ่ นไขของธนาคาร ยกตัวอย่างเช่น สมัครตัง้ แต่
อายุ 20-50 ปี ชําระเบีย้ จนถึงอายุ 55 ปี บางแห่งกําหนดให้ชําระเบีย้ ประกันจนอายุ 60 ปี เป็ นต้น
หลังจากนัน้ ผูเ้ อาประกันก็จะได้รบั เงินบํานาญรายปี ตัง้ แต่อายุท่กี ําหนดไว้อย่างต่อเนื่องจนครบอายุท่ี
กําหนดไว้ ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งกําหนดไว้ทอ่ี ายุ 85 ปี จํานวนเงินทีร่ บั ในแต่ละปี จะเป็ นสัดส่วน
(เช่น 10% หรือ 20%) ของทุนประกัน ธนาคารพาณิชย์บางแห่งอาจจะกําหนดให้มสี ทิ ธิประโยชน์
เพิ่มเติม เช่น ระหว่างที่ผู้เอาประกันชํา ระเบี้ย ประกันอาจจะได้รบั ความคุ้มครองกรณีเ จ็บ ป่วยหรือ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หากเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรครอบครัวก็จะได้รบั เงินประกันภัยนัน้ คืนกลับไป
ตามเงือ่ นไขของผลิตภัณฑ์ หรืออาจจะเลือกรับเงินเป็ นก้อนได้ เป็ นต้น
รัฐบาลได้กําหนดให้เงินเบีย้ ประกันสําหรับการประกันชีวติ แบบบํานาญดังกล่าวข้างต้นสามารถ
นํ ามายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ โดยเป็ นการเพิม่ เติมค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวติ ที่มอี ยู่แล้ว
ตามปกติ 100,000 บาทเพิม่ ขึน้ อีก 200,000 บาท ซึ่งวงเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้
พึงประเมินแต่เมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือเงินสะสมเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการหรือเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนแล้วแต่กรณีหรือ
เงิ น ค่ า ซื้ อ หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี้ ย งชี พ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ตอ้ งไม่เกิน 500,000 บาทในปีภาษีเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม การให้บริการต่างๆโดยภาคเอกชนทีเ่ น้นการแสวงหาผลกําไรนี้ยงั ขาดมาตรฐาน
และการกํากับดูแลโดยภาครัฐ
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นางอุบล หลิมสกุล

6. นางปรียา มิตรานนท์
7. นางจิรวรรณ มาท้วม
8. นางสาวภารณี วัฒนา

9. นายจิระพันธ์ กัลลประวิทย์

10. นางสาวกุลธิดา เลิศพงศ์วฒ
ั นา

11. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิ ยั เอกพลากร
12. ศาสตราจารย์ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร
13. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สทุ ธิชยั จิตะพันธ์กุล
14. นางสาวศิรวิ รรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
15. นางสาวลัดดา พรกุณา
16.
17.
18.
19.
20.
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รองศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ
อาจารย์ศริ วิ รรณ ศิรบิ ุญ
นายสมศักดิ ์ ตันติแพทยางกูร
นางสาวภาคินี พวงพนมรัตน์
นางธนัญญา หม่อมสาย

มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย (มส.ผส.)
มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย (มส.ผส.)
มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย (มส.ผส.)
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ ในคณะกรรมการผูส้ งู อายุ
แห่งชาติ
สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
สํานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สํานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางทางสังคม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สํานักงานเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุไทย
สํานักส่งเสริมและพิทกั ษ์ผสู้ งู อายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
สํานักส่งเสริมและพิทกั ษ์ผสู้ งู อายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุม่ เป้าหมายพิเศษ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
คณะทํางาน
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
คณะทํางาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
คณะทํางาน
คณะทํางาน

21. นายชนะชัย ประยูรสิน
22 นางสาวอภิลกั ษณ์ สุวรรณรังษี
23 นางสาวเยาวนิจ เฮ้าวุฒกิ ุล
24 นายแพทย์นนั ทศักดิ ์ ธรรมานวัฒน์
25 นางสาวสมจินต์ โฉมวัฒนชัย
26 นางสาวอัญชลี คติอนุรกั ษ์
27 นางสาวสุกลั ยา คงสวัสดิ ์
28 นางอรวี รมยะสมิต
29 นางศรีสวัสดิ ์ เขมะจารุ
30 นายปฐมพร โรจน์เรืองแสง
31 นางวารีย์ แย้มวงษ์
32 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์

สํานักนโยบายการออมและการลงทุน
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
สํานักนโยบายการออมและการลงทุน
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
กลุม่ งานเศรษฐกิจแรงงานมหภาค
สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน
สถาบันเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สํานักปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุตธิ รรม
สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สํานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการมีสว่ นร่วม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่

กรรมการ
คณะทํางาน
คณะทํางาน
กรรมการ
คณะทํางาน
กรรมการ
กรรมการ
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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