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ค�าน�า  

 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศต่างๆ ท่ัวโลก คือ การสูงอายุของประชากร ประเทศไทยก็ได้เข้าสู่ 

สังคมสูงอายุเช่นเดียวกัน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมีผู้สูงอายุในประเทศมากกว่าร้อยละ ๒๐ ของประชากร

ทั้งหมด ความท้าทายจากการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ  คือ ประชากรสูงอายุ จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางด้าน 

สุขภาพ เศรษฐกิจ  สังคม และสภาพแวดล้อมได้อย่างไร และกลุ่มประชากรก่อนวัยผู้สูงอายุ จะมีการเตรียม 

ความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพได้หรือไม่ 

  ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุภายใต้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ  

ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๕  และได้มีการประกาศพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือให้การคุ้มครอง ส่งเสริม  

สนับสนุน ผู ้สูงอายุตามสิทธิที่พึงได้รับ  แต่การด�าเนินงานด้านผู ้สูงอายุที่ผ่านมายังไม่เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  หากประเทศไทยยังไม่บูรณาการ 

งานด้านผู้สูงอายุอย่างแท้จริง อาจไม่สามารถจัดการกับความท้าทายท่ีจะเกิดขึน้จากการก้าวเข้าสูส่งัคมสงูอายไุด้ 

 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลัก 

ท่ีรบัผิดชอบภารกิจเก่ียวกับผู้สูงอายโุดยตรง เพือ่ให้ผู้สูงอายไุด้รบัการส่งเสรมิศักยภาพ  คุม้ครอง และพทิกัษ์สทิธิ 

สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้จัดท�ามาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ  

เรือ่ง สังคมสูงอาย ุ  มีแนวทางการขบัเคล่ือนสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐ 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๕  

- ๒๕๔๖) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการ 

ในการท�างานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และเพื่อให้คนทุกวัย 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมสูงอายุ 

กันยายน ๒๕๖๑



บทที่ ๑ บทน�า           ๑

 ๑.   เหตุผลความจ�าเป็น        ๑

 ๒.   วัตถุประสงค์         ๓

 ๓.   ค�านิยาม         ๓

 ๔.   ระยะเวลา          ๓

 ๕.   กลุ่มเป้าหมาย        ๔

 ๖.   การติดตามและประเมินผล        ๔

บทที่ ๒ กรอบแนวคิดและนโยบายการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ     ๕

 ๑.   การด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ ภายใต้กรอบสหประชาชาติ : แผนปฏิบัติการ  ๕

  ระหว่างประเทศมาดริด ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ 

  (The Madrid International Plan of Action on Ageing)    

๒.   เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)  ๖

๓.   แนวคิด Active Ageing ขององค์การอนามัยโลก    ๗

๔    ปฏิญญาอาเซียนในเรื่องผู้สูงอายุ      ๘

๕.   แนวทางการจัดสวัสดิการด้านผู้สูงอายุของต่างประเทศ     ๙

๖.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐    ๑๐

๗.   ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)     ๑๐

๘.   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ๑๑

๙.   แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔ )    ๑๒

  ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒      

๑๐. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒   ๑๓ 

      และ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐     

๑๑. นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง      ๑๔

๑๒. ข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม    ๑๕

๑๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “สังคมผู้สูงอายุ : ระเบียบวาระแห่งชาติ”  ๑๗

  ของคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ        

สารบัญ
                   หน้า 



     

สารบัญ (ต่อ) 
                              หน้า

บทที่ ๓ ประเด็นท้าทายการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ      ๑๙

บทที่ ๔ กระบวนการจัดท�ามาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ   ๒๒

บทที่ ๕ มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ    ๒๕

  ๑. เป้าหมายร่วม          ๒๕

  ๒. มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และโครงการส�าคัญ      ๒๕

บทที่ ๖ กลไกและการติดตามประเมินผล        ๓๒   

ภาคผนวก             

 ค�าสั่งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 

 เตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ

  

 

      

บทที่ ๑

บทน�า

๑. เหตุผลความจ�าเป็น 

 การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุในระดับโลกและอาเซียน 

ทศวรรษนี้ปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก คือ การสูงวัยของประชากร โดยจะเห็น 

ไดจ้ากในป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ โลกมีประชากรทัง้หมดประมาณ ๗,๔๓๓ ล้านคน ในจ�านวนนีม้ีประชากรสงูอาย ุจ�านวน 

๙๒๙ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของประชากรทั้งหมด (สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๙)

 ระดับประชาคมอาเซียนซึ่งมีสมาชิก ๑๐ ประเทศ มีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเช ่นเดียวกัน  

ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ�านวน ๓ ประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้ว ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ (ประชากรอายุ ๖๐ ปี

ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗) ประเทศไทย (ร้อยละ ๑๖.๕) และประเทศเวียดนาม (ร้อยละ ๑๐.๗) (สถานการณ์

ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีแนวโน้มว่าประชากรโลกจะมีอายุสูงขึ้นเรื่อยๆ  การสูงอายุของประชากร 

จึงเป็นปรากฏการณ์ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรทั่วโลกอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้า   

 สถานการณ์การสูงอายุของประชากรไทย

 ส�าหรับประเทศไทยก้าวเข้าสู ่สังคมสูงอายุมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ และก�าลังจะก้าวเข้าสู ่การเป็น 

สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๔ หมายถึงสังคมที่มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ ๒๐ ของประชากร 

ทั้งหมด  โดยคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๗๔ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด คือ มีผู้สูงอาย ุ

มากกว่าร้อยละ ๒๘ ของประชากรทั้งหมด 

 การเข้าสู่สังคมสูงอายุ  สาเหตุหนึ่งมาจากประเทศไทยประสบความส�าเร็จในการวางแผนครอบครัว  

ในช่วง พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๓๘ ท�าให้ประชากรเพิ่มช้าลงอย่างมาก เมื่อ ๕๐ ปีก่อนประชากรไทยเคยเพิ่มด้วย 

อัตราที่สูงกว่าร้อยละ ๓ ต่อปี แต่ปัจจุบัน อัตราเพิ่มประชากรได้ลดต�่าลงเหลือเพียงร้อยละ ๐.๕ ต่อป ี

(สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๙) นอกจากนั้น ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ก็มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้อายุคาดเฉลี่ย (life expectancy) ของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ โดยอายุคาดเฉลี่ย 

เม่ือแรกเกิด (Life expectancy at birth) ของคนไทยเพ่ิมสูงขึน้ท้ังชายและหญิง โดยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๘ 

ชายมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ๖๘.๑๕ ปี และหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ๗๒.๓๙ ปี ประกอบประชากร 

รุ่นเกิดล้าน (ประชากรที่เกิดในช่วงปี ๒๕๐๖ - ๒๕๒๖ ซึ่งมีมากกว่า ๑ ล้านคนในแต่ละปี) ก�าลังเคลื่อนเข้าสู่ 

กลุ่มประชากรสูงอายุ (สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๙)

 ผู้สูงอายุของประเทศไทย ในปี ๒๕๖๐ มีจ�านวนทั้งสิ้น ๑๐,๒๒๕,๓๒๒ คน เป็นชายจ�านวน 

๔,๕๒๓,๐๒๑ คน (ร้อยละ ๔๔.๒๓) และหญิง ๕,๗๐๑,๓๗๑ คน (ร้อยละ ๕๕.๗๕) โดยจ�าแนกตามกลุม่ช่วงวยั  

โดยส่วน ใหญ่เป็นกลุ่มวัยต้น (๖๐- ๖๙ ปี) ร้อยละ ๕๗.๔ กลุ่มวัยกลาง (๗๐-๗๙ ปี) ร้อยละ ๒๙ และกลุ่มวัยปลาย  

(๘๐ ปีขึ้นไป) ร้อยละ ๑๓.๖ (ที่มา : กรมการปกครอง ๒๕๖๐) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยได้เข้าสู ่

สังคมสูงวัยตามเกณฑ์ของสหประชาชาติ ไปแล้ว

๑



 ผลกระทบจากการเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ การเข้าสู ่สังคมสูงอายุ กระทบต่อการพัฒนาประเทศ 

และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว ทั้งประเด็นงบประมาณ เศรษฐกิจ และคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนโดยรวม 

 ด ้านงบประมาณของภาครัฐ ปัจจุบันภาครัฐใช ้งบประมาณดูแลผู ้ สูงอายุเป ็นจ�านวนมาก  

ท้ังงบประมาณส�าหรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และงบประมาณด้านสุขภาพ โดยมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี  

ตามสัดส่วนของผู ้สูงอายุ  การจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๒ รัฐบาลจัดสรร 

งบประมาณส�าหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ�านวน ๒๑,๙๖๓,๐๗๕,๐๐๐ บาท จนถึงปัจจุบันใช้งบประมาณ 

๖๖,๓๕๙,๖๕๐,๘๐๐ บาท (ตารางที่ ๑) งบประมาณด้านสุขภาพ ผลศึกษาจากโครงการการประมาณ 

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากผลของการสร้างเสริมสุขภาพ TDRI สนับสนุนโดย ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยในอดีตถึงปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็ว สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของรัฐบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ด้านสุขภาพของไทยในอีก ๑๕ ปีข้างหน้าตามหลัก OECD จะมีค่าประมาณ ๔.๘ - ๖.๓ แสนล้านบาท  

เมื่อผนวกกับปัจจัยสังคมสูงวัย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนไปถึง ๑.๔ – ๑.๘ ล้านล้านบาท ซึ่งหากในปี ๒๕๗๕ 

รัฐบาลยังไม่ออกมาตรการควบคุมพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ คาดว่าจะท�าให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นไปถึง  

๒.๒ ล้านล้านบาท (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ๒๕๖๐ ) 

ตารางที่ ๑ ข้อมูลการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ปีงบประมาณ จ�านวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ (คน) จ�านวนเงิน (บาท)
๒๕๕๒ 5,448,843 21,963,075,000

๒๕๕๓ 5,652,893  32,779,232,400

๒๕๕๔ 6,521,749  37,893,398,000
๒๕๕๕ 6,784,734  52,535,425,200

๒๕๕๖ 7,308,315 58,347,043,200

๒๕๕๗ 7,664,599 60,999,878,400
๒๕๕๘ 7,749,138 61,879,284,200
๒๕๕๙ 8,012,853 63,219,443,300
๒๕๖๐ 8,158,313 64,783,645,200
๒๕๖๑ 8,379,782 66,359,650,800

 ด้านการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ การลดลงของจ�านวนประชากรโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะ 

สัดส่วนของประชากรในวัยแรงงานเริ่มลดลง ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการผลิต ส่งผลต่อการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจ

 อีกทั้งปัญหาการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า การขับเคลื่อนงาน 

ด้านผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เป็นการท�างานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการ มีความซ�้าซ้อนทั้งในเชิงประเด็น 

(ข้อมูล : กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น/กรุงเทพมหานคร/เมืองพัทยา)

๒

และพื้นที่มีหลายหน่วยงานที่ด�าเนินการด้านผู ้สูงอายุ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

ของมนษุย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงแรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ 

ปัญหาของกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับผู ้สูงอายุ ไม่เอื้อต่อการด�าเนินงาน และ 

ขาดฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ตั้งแต่ข้อมูลประชากรสูงอายุ  ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการของภาครัฐ หรือความต้องการ 

ของผู ้สูงอายุ จึงไม่สามารถแสดงให้เห็นผลการท�างานในภาพรวมของประเทศ ส่งผลต่อการประเมิน 

สถานการณ์และการก�าหนดนโยบายในระดับต่าง ๆ ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องท�างานร่วมกันอย่างบูรณาการ  

เพื่อน�านโยบาย ด้านผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 

 จากการติดตามประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ พบว่า ตลอดระยะเวลา ๑๕ ปีของการขับเคลื่อน 

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ผลการประเมินที่ผ่านมาพบว่า ยังบรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่เพียงบางส่วน  

อีกทั้งยังพบว่ายุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ยังเป็นความท้าทาย 

ที่ยังต้องมีการเร่งรัดการด�าเนินงาน เพื่อให้คนไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ 

 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ และได้มีมติ 

การประชุมครัง้ที ่ ๓/๒๕๖๑ เม่ือวนัที ่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยรองนายกรฐัมนตร ี (พลเอก ฉตัรชยั สารกิลัยะ) 

ประธานกรรมการ เห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เสนอคณะรัฐมนตรี  

พิจารณาเห็นชอบประกาศให้ “สังคมสูงอายุ” ให้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ กรมกิจการผู้สูงอายุ ในฐานะฝ่าย

เลขานกุารคณะกรรมการผูส้งูอายแุห่งชาต ิ จึงได้เสนอมาตรการขบัเคลือ่นระเบยีบวาระแห่งชาต ิ เรือ่ง สงัคมสงูอายุ  

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ ขับเคลื่อนมาตรการภายใต้ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ อย่างเป็นระบบ 

 ๒.๒ บูรณาการการท�างานด้านผู้สูงอายุทั้งประเทศ ทั้งระดับนโยบาย หน่วยงาน และพื้นที่

 ๒.๓ ติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุตามมาตรการภายใต้ระเบียบวาระแห่งชาติ 

                 เรื่อง สังคมสูงอายุ  ทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ 

๓. ค�านิยาม 

๓.๑ สังคมสูงอายุ (Aged society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๑๐ 

ของประชากรทั้งหมด (หรือประชากรอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๗)

๓.๒ กลุ่มผู้สูงอายุที่ติดเตียง หมายถึง ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถท�ากิจวัตรประจ�าวันได้ด้วยตนเอง 

๓.๓ กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน หมายถึง ผู้สูงอายุที่สามารถท�ากิจวัตรประจ�าวันได้ด้วยตนเอง แต่มีปัญหา 

ในการเคลื่อนที่เมื่อต้องออกไปนอกบ้าน จึงไม่สะดวกที่จะออกนอกบ้าน

๓.๔ กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม หมายถึง ผู้สูงอายุที่สามารถท�ากิจกรรมประจ�าวันได้ และสามารถออกนอก

บ้านไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคมได้ 

๔. ระยะเวลา 

 ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔)

๓



๕. กลุ่มเป้าหมาย 

๕.๑ หน่วยงานที่ขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่าย และ 

ภาคประชาชน

๕.๒ ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ (ที่มา : กรมการปกครอง ๒๕๖๐)

   ๑) กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มวัยแรงงาน อายุ ๑๕- ๕๙ ปี จ�านวน ๓๒,๘๘๓,๐๔๕ คน 

 ๒) กลุ่มผู้สูงอายุ  จ�านวน ๑๐,๒๒๕,๓๒๒ คน (กลุ่มผู้สูงอายุที่ติดเตียง, กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน,  

  กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม)

 ทั้งนี้ ให้ความส�าคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ จ�านวน ๓,๘๐๓,๓๐๓ คน   

(ณ กันยายน ๒๕๖๑)  เป็นล�าดับแรก 

๖. การติดตามและประเมินผล 

 หน่วยงานเจ้าภาพหลักตามมาตรการ ภายใต้ระเบียบวาระแห่งชาติ มีหน้าที่ติดตามผลการด�าเนินงาน

ในประเด็นที่ รับผิดชอบ และรายงานผลทุกไตรมาส รวมทั้ ง ให ้มีการประเมินผลการด�าเนินงาน 

โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู ้สูงอายุ พร้อมท้ังรายงาน

ผลการติดตามและการประเมินต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 

๔

บทที่ ๒

 

๑. การด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ ภายใต้กรอบสหประชาชาติ : แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริด

ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on Ageing)๑

 องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้จัดการประชุมสมัชชาระดับโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒ 

(the 2nd world Assembly on Ageing) ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ผลจากการประชุม 

คราวนั้นได้ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างประเทศในเรื่องของผู้สูงอายุที่เรียกว่า แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศ 

มาดริด ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on Ageing) ที่ได้ก�าหนด

เป้าหมายหลักของการพัฒนาผู้สูงอายุใน ๓ ประเด็นต่อไปนี้ คือ

      ๑)  ผู้สูงอายุกับการพัฒนา (Older persons and development) 

 ๒)  สูงวัยอย่างสุขภาพดีและมีสุขภาวะ (Advancing health and well-being into old age) 

 ๓) การสร้างความมั่นใจว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนและเหมาะสม (Ensuring enabling and 

       supportive environment) 

 ซึ่งเป็นพันธกรณีที่ประเทศภาคีองค์การสหประชาชาติจะต้องร่วมยึดถือเป็นเป้าหมายการด�าเนินงาน 

ผู้สูงอายุ และร่วมก�าหนดทิศทางกลยุทธ์ของการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน

 ประเด็นท้าทายในการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ

๑) การสร้างหลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ 

    การเตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นคงในวัยสูงอายุ ด้วยการส่งเสริมระบบการออมแห่งชาติ 

ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่อยู ่ในวัยท�างานและยังไม่มีหลักประกันด้านรายได้ใดๆ จากรัฐให้มีบ�านาญ 

เพื่อการใช้จ่ายในวัยสูงอายุ

๒) การส่งเสริมและขยายโอกาสในการท�างานของผู้สูงอายุ

      โดยการส่งเสริมให้น�าความสามารถและประสบการณ์ของผู้สูงอายุ มาเป็นส่วนหนึ่งของภาค 

การผลิต ภาคบริการ ภาควิชาการ การให้ค�าแนะน�าปรึกษา ตลอดจนงานอาสาสมัครและการถ่ายทอด 

ภูมิปัญญา อีกทั้งยังเป็นแนวปฏิบัติที่สามารถลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

ของประเทศไทยได้

๑ การด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย ตามแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริด ว่าด้วยเรื่อง 

ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๙ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ 

กรอบแนวคิดและนโยบายการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ

๕



 ๓)  การสร้างและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

    การสร้างและพัฒนาระบบเพื่อจัดบริการรองรับความต้องการการดูแลผู ้สูงอายุระยะยาว  

โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างและพัฒนากลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติทั้งในเขตเมืองและในระดับ

ท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้ร่วมกันท�าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุทั้งบุคลากร 

วิชาชีพและอาสาสมัครด ้วยการให ้บริการแก ่ผู ้สู งอายุ ในชุมชน โดยเฉพาะบริการด ้านการดูแล 

และการฟื้นฟูสุขภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีติดเตียง และมีข้อจ�ากัดในเรื่องการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังมีการเร่ง

ขยายการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะด้านการดูแลผู้สูงอายุ

 ๔) การจัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัย ในที่สาธารณะส�าหรับผู้สูงอายุ

          โดยมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักแก่สาธารณชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน  

ในเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อคนทุกวัยให้สามารถใช้ประโยชน์ร ่วมกัน  

(Universal Design : UD)

 ๕)  การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ

        เพื่อให ้ผู ้สูงอายุได ้รับการดูแลด้านคุณภาพชีวิตอย่างครอบคลุมทุกด ้าน จึงจ�าเป ็นต ้อง 

มีการเสริมสร ้างขีดความสามารถของบุคลากรเจ ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงาน โดยการสนับสนุนทรัพยากร  

การสนับสนุนความรู้ การนิเทศงาน หรือการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ 

และองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุได้อย่างมืออาชีพ

๒. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)๒

 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) ได้ส้ินสุดลง 

ในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ United Nations จึงได้ริเร่ิมกระบวนการหารือเพ่ือก�าหนดวาระการพัฒนาภายหลัง 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (post-๒๐๑๕ development agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยประเด็น

ส�าคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ การจัดท�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) ซึ่งประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมาย ได้แก่ 

 เป้าหมายที่  ๑ : ขจัดความยากจน

 เป้าหมายที่  ๒ : ขจัดความหิวโหย

 เป้าหมายที่  ๓ : การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

 เป้าหมายที่  ๔ : การศึกษาที่เท่าเทียม

 เป้าหมายที่  ๕ : ความเท่าเทียมทางเพศ

 เป้าหมายที่  ๖ : การจัดการน�้าและสุขาภิบาล

๒ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) ของ United Nation

๖

 เป้าหมายที่   ๗ : พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

 เป้าหมายที่   ๘ : การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 เป้าหมายที่   ๙ : อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน

 เป้าหมายที่ ๑๐ : ลดความเหลื่อมล�้า

 เป้าหมายที่ ๑๑ : เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

 เป้าหมายที่ ๑๒ : แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

 เป้าหมายที่ ๑๓ : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 เป้าหมายที่ ๑๔ : การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

 เป้าหมายที่ ๑๕ : การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก

 เป้าหมายที่ ๑๖ : สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

 เป้าหมายที่ ๑๗ : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๓. แนวคิด Active Ageing ขององค์การอนามัยโลก๓ 

 Active Ageing ขององค์การอนามัยโลก อธิบายถึงองค์ประกอบส�าคัญของการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง 

ประกอบด้วย ๓ ประการ ได้แก่ 

  ๑) มีสุขภาพที่ดี (Healthy) 

  ๒) มีความมั่นคง หรือการมีหลักประกันในชีวิต (Security) 

  ๓) มีส่วนร่วม (Participation) 

 กรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลก (WHO’s Active Ageing framework) Active Ageing เป็น 

กระบวนการที่สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบสาธารณสุข การมีส่วนร่วมและได้รับความปลอดภัย เพื่อให ้

มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ในการวางนโยบายบริหารจัดการ การให้บริการ การจัดสภาพแวดล้อมและโครงสร้างเมือง 

ของเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุนั้น ต้องค�านึงถึง 

 • ความหลากหลายของความสามารถและการเป็นแหล่งทรัพยากรของผู้สูงอายุ 

 • ความยืดหยุ่นในการตอบสนองและคาดการณ์ความต้องการและความชอบของผู้สูงอายุ

 • ความส�าคัญของการตัดสินใจและวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ 

 • การคุ้มครองป้องกันกลุ่มเสี่ยงในผู้สูงอายุ

 • การสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ในสังคม

 โดยผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล�าพัง ควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีพฤฒพลัง (Active Ageing) 

เริ่มจากผู้สูงอายุต้องส่งเสริมให้เกิดการดูแลตนเองให้เหมาะสมกับโรคหรือความเจ็บป่วยที่มี ตลอดจนกระตุ้นให้

ท�ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ และมีกลุ ่มในสังคม โดยอาศัยเทคโนโลยี

มาเช่ือมต่อสังคมให้กับผู้สูงอายเุหล่านี้ 

๓วิภานันท์ ม่วงสกุล.วารสารวิจัยสังคม : การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล�าพังด้วยแนวคิดพฤฒพลัง.

๒๕๕๘. และ การด�าเนินงานที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ; กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.๒๕๕๗

๗



๔. ปฏิญญาอาเซียนในเรื่องผู้สูงอายุ 

 ๔.๑ ปฏญิญาบรไูนดารสุซาลามว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว: การดูแลผูสู้งอายุ 

(Brunei Darussalam Declaration on Strengthening Family Institution: Caring for the Elderly)

ได้รับการรับรองในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

๑) พฒันาระบบการสนบัสนนุทางสงัคมและกระตุน้ให้มแีผนงานด้านการศกึษา เพือ่เพิม่พนูความสามารถ 

ของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ

๒) ให้การดูแลและสนับสนุนที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ ซ่ึงรวมถึงในรูปแบบของอาสาสมัครชุมชน และ

รูปแบบอื่นๆ ของการดูแลแบบทางเลือกโดยครอบครัวและชุมชนส�าหรับผู้สูงอายุ

๓) ส่งเสรมิคณุภาพชวีติของผูส้งูอาย ุโดยการสร้างเงือ่นไขท่ีเอือ้ต่อการพึง่พาตนเองและความสามารถ

ในการท�างานเชิงเศรษฐกิจ

๔) ส่งเสรมิโอกาสในทกุช่วงวยัในการพฒันาตนเอง การบรรลเุป้าหมายในชวีติของตนเอง และการมคีณุภาพ 

ชีวิตที่ดี ผ่านทางช่องทางต่างๆ รวมถึง การเข้าถึงสวัสดิการ และบริการทางสังคม แหล่งทรัพยากร 

การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะตลอดชีวิต และการมีส่วนร่วมในชุมชน

๕) ให้ผู้สูงอายุมีรายได้มั่นคง กระตือรือร้น และมีสุขภาพดี ด้วยการลดอัตราความยากจนในผู้สูงอายุ

๖) ส่งเสรมิการให้บรกิารด้านสขุภาพทีม่คีณุภาพ การสนบัสนนุและการคุม้ครองทางสงัคมแก่ผูส้งูอายุ

ที่รวมถึงการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการบ�าบัดฟื้นฟู

๗) สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมูลฐาน นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ดูแล และ

อาสาสมัครในการให้การดูแลผู้สูงอายุ

๘) ส่งเสรมิการตระหนกัรูแ้ละความสามารถของเยาวชนในการใช้ชวีติอย่างถกูสขุลกัษณะ และเตรยีม

ส�าหรับการก้าวสู่วัยผู้สูงอายุและสามารถรับมือกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะสูงวัยได้

๙) ส่งเสรมิการด�าเนนิงานและการแลกเปลีย่นงานวจิยัและการศกึษาเกีย่วกบัผูส้งูอาย ุและการศกึษา

เกี่ยวกับผู้ป่วยสูงอายุ

๑๐) เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรข้ามสาขาของอาเซียนท่ีเก่ียวข้อง และส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วน 

ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สมาคมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมความ

เป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ

 ๔.๒ ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ: การเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุในอาเซียน 

(Kuala Lumpur Declaration on Ageing: Empowering Older Persons in ASEAN) ได้รับการรับรอง

โดยผูน้�าอาเซยีน ในคราวการประชมุสดุยอดอาเซยีน ครัง้ที ่๒๗ ในเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ 

ประเทศมาเลเซียโดยมีสาระส�าคัญดังนี้

๑) ส่งเสริมให้มีแนวปฏิบัติท่ีรับผิดชอบร่วมกันในการเตรียมการเพื่อให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพดีแข็งแรง  

และทรงคุณค่า โดยให้การสนับสนุนครอบครัว ผู้ท�าหน้าที่ดูแล และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ให้ชุมชนมีบริการดูแลผู้สูงอายุ

๒) ส่งเสรมิความเป็นปึกแผ่นของคนระหว่างวยัเพือ่น�าไปสูส่งัคมของคนทกุช่วงวยั โดยสร้างความตระหนกั 

ถึงความส�าคัญของสิทธิ ประเด็นและความท้าทายของความสูงอายุและการก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

๘

๓) ส่งเสริมการท�างานฐานสิทธิ/ความต้องการจ�าเป็นและตลอดทุกช่วงวัยและขจัดการการกระท�า 

หรอืการละเว้นการกระท�าด้วยประการใดๆ ทกุรปูแบบบนพืน้ฐานของอายแุละเพศ โดยให้ผูส้งูอายุ 

ได้รับโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณะ การเสริมสร้างรายได้ บริการสุขภาพ และสารสนเทศที่จ�าเป็น 

ตลอดจนมาตรการในการป้องกัน การคุ้มครองทางกฎหมาย และระบบการสนบัสนนุทีม่ปีระสทิธผิล

๔) บูรณาการเรื่องประชากรสูงอายุในนโยบายสาธารณะและแผนการพัฒนาระดับชาติ และแผนงาน 

ซึ่งอาจรวมถึงการก�าหนดการเกษียณอายุและนโยบายการจ้างงานที่ยืดหยุ่น

๕) ส่งเสรมิการพฒันาทนุมนษุย์และความเชีย่วชาญในด้านพฤฒาวทิยา เวชศาสตร์ผูส้งูอาย ุและบคุลากร 

มืออาชีพและก่ึงมืออาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งผู้ดูแลเพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน 

และอนาคตด้านสุขภาพและบริการทางสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ

๖) ส่งเสริมการพัฒนาสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ข้อมูลเชิงประจักษ์และแยกประเภทตามเพศเก่ียวกับ 

ผูส้งูอาย ุซึง่รวมถงึขดีความสามารถทีเ่พิม่มากขึน้เพ่ือลดช่องว่างในด้านนโยบาย การวิจยั และการปฏบิตัิ

๗) พฒันาขดีความสามารถของหน่วยงานภาครฐั องค์กรนติบุิคคล องค์กรภาคประชาสงัคม ซึง่รวมทัง้ 

องค์กรสวัสดิการภาคสมัครใจ ชุมชน และผู ้มีส ่วนได้เสียอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด 

การประสานงานและประสิทธิผลที่ดีขึ้นในการจัดบริการที่มีคุณภาพส�าหรับผู้สูงอายุในระดับ 

ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค

๘) สนับสนุนการพัฒนาสมาคมผู้สูงอายุ หรือรูปแบบอื่นๆ ของการเป็นเครือข่าย ซ่ึงรวมถึงชมรม 

ผู ้สูงอายุและเครือข ่ายอาสาสมัครในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการเสริมสร ้าง 

ขีดความสามารถและเปิดโอกาสให้มีเวทีการหารือแลกเปลี่ยนในลักษณะพหุสาขากับรัฐบาล 

ในประเด็นของผู้สูงอายุ

๙) ส่งเสริมชุมชนและเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในภูมิภาคโดยการจัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

ที่ยั่งยืน เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้

๑๐) สร้างและพัฒนาเครือข่ายและหุ ้นส่วนความร่วมมือภายในและระหว่างประเทศสมาชิก 

อาเซียน รวมถึงประเทศคู่เจรจาและหุ้นส่วนการพัฒนา รวมถึงองค์กรของสหประชาชาติ องค์กร

ภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีอืน่ๆ ในการสนบัสนนุและจดัหาทรพัยากรที่ 

เพียงพอและการด�าเนินการที่มีประสิทธิผล

๕. แนวทางการจัดสวัสดิการด้านผู้สูงอายุของต่างประเทศ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมจากประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ ในทวีปยุโรป สวิตเซอร์เแลนด์ ออสเตรเลีย  

และเอเชยี พบว่า การจดัสวสัดกิารสงัคมผู้สูงอายจุะครอบคลมุในเรือ่ง การมกีฎหมาย นโยบาย และมคีณะกรรมการ 

คุ้มครองผู้สูงอายุ การมีระบบหลักประกันรายได้/บ�านาญ รวมทั้งสวัสดิการ อาทิ ที่อยู่อาศัย บริการด้านสุขภาพ 

การดูแลในชีวิตประจ�าวัน การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ นันทนาการ การมีส่วนร่วม การจัดให้มีสิ่งอ�านวย

ความสะดวก รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ เมื่อถึงวัยสูงอายุ 

๙



๖. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐๕

 บทบัญญัติที่บรรจุหลักการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ จ�านวน ๒ หมวด ดังนี้ 

 หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

 มาตรา ๒๗  วรรคสาม การเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเร่ือง 

ถิน่ก�าเนิด เช้ือชาต ิภาษา เพศ อาย ุความพกิาร สภาพทางกายหรอืสขุภาพ สถานะภาพของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกจิ 

หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัต ิ

แห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด จะกระท�ามิได้

           วรรคสี ่มาตรการท่ีรฐัก�าหนดขึน้เพือ่ขจดัอปุสรรคหรือส่งเสรมิให้บุคคลสามารถใช้สทิธหิรอื 

เสรภีาพได้เช่นเดยีวกบับคุคลอืน่ หรอืเพ่ือคุม้ครองความสะดวกให้แก่ เดก็ สตร ีผูส้งูอาย ุคนพกิาร หรอืผูด้้อยโอกาส 

ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ

 มาตรา ๔๘ วรรคสอง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคล 

ผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ

 หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ 

 มาตรา ๗๑ วรรคสาม รัฐพึงให ้ความช ่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี  ผู ้สู งอายุ  คนพิการ  

ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถด�ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าว 

ถกูใช้ความรนุแรงหรือปฏิบัตอิย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทัง้ให้การบ�าบดั ฟ้ืนฟแูละเยยีวยาผูถ้กูกระท�าการดงักล่าว

๗.  ร่างยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๘๐ (ฉบบัเสนอสภานติบิญัญตัแิห่งชาต)ิ (มถินุายน ๒๕๖๑)๖

 ๗.๑ เป้าหมายอนาคตประเทศไทย  

๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๖ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (มิถุนายน ๒๕๖๑)

ส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ http://www.nesdb.go.th/

๑๐

 ๗.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ

     เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความ

มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ�าเป็นต้องก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว  

จ�านวน ๖ ยทุธศาสตร์  โดยมยีทุธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัการขบัเคล่ือนงานด้านผูส้งูอาย ุจ�านวน ๒ ยทุธศาสตร์ ได้แก่ 

         ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

               มีเป ้าหมายการพัฒนาที่ส�าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช ่วงวัยให ้เป ็นคนดี  

เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี 

ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 

และภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพ 

ตามความถนัดของตนเอง

        ๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

                       มี เป ้าหมายการพัฒนาที่ส�าคัญท่ีให ้ความส�าคัญการดึงเอาพลังของภาคส ่วนต ่างๆ  

ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน 

ในการร่วมคิดร่วมท�าเพื่อส่วนรวมการกระจายอ�านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดิน 

ในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อม 

ของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ 

พึ่งตนเองและท�าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ 

และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

๘. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)๗

 หลักการพัฒนาประเทศที่ส�าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีง” “การพฒันาทีย่ั่งยืน” และ “คนเป็นศนูย์กลางการพฒันา” ท่ีต่อเนือ่งจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๙-๑๑ 

และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล�้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิต 

ภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซ่ึงมียุทธศาสตร์ 

ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผู้สูงอายุ จ�านวน ๒ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๗ สรุปสาระส�าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของ ส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th

๑๑



 ๑)  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

           แนวทางการพฒันาส�าคญั ประกอบด้วย (๑) ปรบัเปลีย่นค่านิยมคนไทยให้มคีณุธรรม จริยธรรม มวีนิยั 

จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  (๒) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถ 

ในการด�ารงชีวติอย่างมีคณุค่า (๓) ยกระดบัคณุภาพการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (๔) ลดปัจจยัเสีย่งด้าน

สขุภาพและให้ทกุภาคส่วนค�านงึถงึผลกระทบต่อสุขภาพ (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ

ของภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อม 

ที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง

  ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม

     แนวทางการพฒันาส�าคญั ประกอบด้วย (๑) การเพิม่โอกาสให้กับกลุม่เป้าหมายประชากรร้อยละ 

๔๐ ที่มีรายได้ต�่าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ (๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐ 

ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง  (๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก ๑๓ ปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน

๙. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔ ) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒๘

 แผนผูส้งูอายแุห่งชาตถืิอเป็นแผนยทุธศาสตร์หลกัในการด�าเนนิงานด้านผูส้งูอาย ุ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔ 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได ้มีมติอนุมัติ เมื่อวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ โดยแผนดังกล่าวได ้ให ้ความส�าคัญ 

ต่อ “วงจรชีวิต”  โดยมีวิสัยทัศน์ :  “ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์  

ซึ่งมีสาระส�าคัญ ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ

ประกอบด้วย ๓ มาตรการ คือ (๑) หลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ (๒) การให้การศึกษาและการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต (๓) การปลูกจิตส�านึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ๖ มาตรการ คือ  

(๑) ส่งเสรมิสขุภาพ ป้องกนัการเจบ็ป่วย และดแูลตนเองเบือ้งต้น (๒) ส่งเสรมิการรวมกลุม่และสร้างความเข้มแขง็ 

ขององค์กรผูสู้งอาย ุ(๓) ส่งเสรมิด้านการท�างานและการหารายได้ของผูส้งูอาย ุ(๔) สนบัสนนุผูส้งูอายทุีม่ศีกัยภาพ 

(๕) ส่งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และสามารถ

เข้าถึงข่าวสารและสื่อ (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ ้มครองทางสังคมส�าหรับผู ้สูงอายุ ประกอบด้วย  

๔ มาตรการ คือ  (๑) คุ้มครองด้านรายได้ (๒) หลกัประกันด้านสขุภาพ (๓) ด้านครอบครวั ผูด้แูล และการคุม้ครอง 

(๔) ระบบบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน

๘แผนผู ้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔ ) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒  

ของกรมกิจการผู้สูงอายุ  http://www.dop.go.th

๑๒

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ 

ระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ๒ มาตรการ คือ (๑) การบริหารจัดการ 

เพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

ด้านผู้สูงอายุ

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ  

และการติดตามประเมินผลการด�าเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ประกอบด้วย ๒ มาตรการ คือ  

(๑) สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู ้ด้านผู ้สูงอายุส�าหรับการก�าหนดนโยบายและ 

การพัฒนาการบริการหรือการด�าเนินการที่เป็นประโยชน์ผู้สูงอายุ (๒) ด�าเนินการให้มีการติดตามประเมินผล 

การด�าเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง (๓) พัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอาย ุ

ให้ถูกต้องและทันสมัย โดยมีระบบฐานข้อมูลที่ส�าคัญด้านผู้สูงอายุที่ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น

๑๐. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม  

ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐๙ 

            เหตุผลความจ�าเป็นในการตรากฎหมายฉบับนี้ เพื่อให้การด�าเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม 

และการสนับสนุนต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับ 

ความช่วยเหลือจากรัฐ โดยสรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้ 

  ๑) นิยามผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย 

  ๒) ให้มีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (มาตรา ๔) เป็นกลไกระดับชาติ เพื่อก�าหนดนโยบาย 

และแผนหลัก แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนประสานงาน ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริม 

และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ 

  ๓) สิทธิผู้สูงอายุ (มาตรา ๑๑) ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุน

(๑)  การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็ว 

 แก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ 

(๒)  การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต 

(๓)  การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 

(๔)  การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะ 

 เครือข่ายหรือชุมชน 

(๕)  การอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่  

 ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น 

(๖)  การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม

(๗)  การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ 

๙ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์   http://www.dop.go.th

๑๓



(๘) การช่วยเหลือผู ้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา               

ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง 

(๙)  การให้ค�าแนะน�า ปรึกษาด�าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดีหรือในทางการแก้ไข 

ปัญหาครอบครัว 

(๑๐) การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ�าเป็นอย่างทั่วถึง 

(๑๑) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

(๑๒) การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 

(๑๓) การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

๑๑. นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

 ๑๑.๑  นโยบายของรัฐบาลด้านผู้สูงอายุ 

  คณะรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้แถลงนโยบาย 

ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้ก�าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน  

๑๑ ด้าน โดยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ คือ นโยบายด้านที่ ๓ การลดความเหลื่อมล�้าของสังคม

และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐดังนี้

  ข้อท่ี ๓  ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบ 

สวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม 

และการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

  ข้อที่ ๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงาน 

หรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน 

สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ทีเ่ป็นความร่วมมือของภาครฐั ภาคเอกชน ชมุชน และครอบครวั รวมท้ังพฒันาระบบ 

การเงินการคลังส�าหรับการดูแลผู้สูงอายุ

 ๑๑.๒  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

  ๑) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เห็นชอบมาตรการรองรับ 

สังคมผู้สูงอายุ ๔ มาตรการ ดังนี้  

(๑) การจ้างงานผู้สูงอายุ เพื่อสร้างหลักประกัน / ความมั่นคงในเรื่องรายได้ของผู้สูงอายุ 

ให้สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ยาวนานขึ้น 

(๒) การสร้างที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้มีการสร้างที่พักอาศัยทั้งในรูปแบบ 

มีความเหมาะสม และมีสิ่งอ�านวยความสะดวกเป็นการเฉพาะให้กับผู้สูงอายุ  

(๓) สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัผูสู้งอาย ุ (Reverse mortgage) เป็นการให้เงนิกูแ้ก่ผูส้งูอายุ  

ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๘๐ ปี ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นข้าราชการบ�านาญไม่มี  

๑๔

เงินส�ารองเพียงพอต่อการใช้ชีวิต และไม่มีลูกหลานไว้คอยดูแล มีวงเงินกู ้ไม่เกิน  

รายละ ๑๐ ล้านบาท ใช้ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระหนี้ของผู้สูงอายุ เป็นหลักประกัน 

(๔) การบูรณาการระบบบ�าเหน็จบ�านาญ มาตรการนี้จะให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

นโยบายบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ท�าหน้าที่ในการ

ก�าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาและก�ากับดูแลระบบบ�าเหน็จบ�านาญของ

ประเทศ และจัดตั้งกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ (กบช.) 

  ๒) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีนโยบายให้ด�าเนินการมาตรการ 

ให้เงินช่วยเหลือเพ่ือการยังชีพแก่ผู ้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ                  

โดยก�าหนดแหล่งทีม่าของเงนิเป็น ๒ ส่วน คอื เงนิภาษสีรรพสามติในส่วนของสนิค้าสรุาและยาสบู  ในอตัราร้อยละ ๒ 

แต่ไม่เกิน ๔,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี และจากการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะน�าส่งเงินดังกล่าวเข้ากองทุน 

ผู้สูงอายุ และส่งต่อให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยผ่านบัตร 

สวัสดิการแห่งรัฐ

   ๓)  นโยบายในการพฒันาคนตลอดช่วงชวีติ มอบให้ ๔ กระทรวงหลกั คอื กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข บูรณาการ

การท�างานร่วมกัน โดยผูบ้รหิารระดบัสงูของทัง้ ๔ กระทรวงได้มีการประชมุปรกึษาหารอืเพือ่วางแผนการท�างาน

ให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ มีความคืบหน้า ได้มีค�าสั่งคณะกรรมการอ�านวยการการพัฒนาสุขภาพ

คนตลอดช่วงชีวิต แต่งตั้งคณะท�างานขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือ ๔ กระทรวงฯ การพัฒนาคนตลอด

ช่วงชีวิต ในช่วงวัยสูงอายุ ก�าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ๓ S ประกอบด้วย

  (๑) Strong ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบ

  (๒) Security ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบ

  (๓) Social Participation ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม  

       กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รับผิดชอบ 

๑๒. ข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม๑๐

 ๑๒.๑  วัตถุประสงค์รวม

  ปฏิรูปสังคมในประเด็นส�าคัญต่างๆ เพื่อน�าไปสู่สังคมคุณภาพ โดยการสร้างความมั่นคง 

ทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม 

ไม่แบ่งแยก โดยการให้โอกาสแก่คนทุกกลุ่มตามศักยภาพที่มีและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะกับคนทุกกลุ่ม 

การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดยการพัฒนาความรู ้และปัญญาในการแก้ปัญหาและใช้ศักยภาพในพื้นที ่

แก่คนและองค์กรฐานราก (ชุมชน/องค์กรในท้องถิ่น) และการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม  

ผ่านการเสรมิสร้างพลังแห่งการช่วยเหลืออย่างสร้างสรรค์ของคนในสังคมเพือ่น�าไปสู่การสร้างสงัคมคณุภาพในทีส่ดุ

๑๐ ที่มา : http://www.nesdb.go.t

๑๕



 ๑๒.๒ ประเด็นการปฏิรูป

         ๑) การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม

    ประเด็นการปฏิรูป ได้ให้ความส�าคัญกับ (๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน 

การออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อเป็นหลักประกันทางสังคมแก่ผู้ท่ีไม่มีสวัสดิการอื่นรองรับ (๒) การสร้างระบบให้ 

คนไทยมีบ�าเหน็จบ�านาญหลังพ้นวัยท�างาน (๓) การพัฒนาการออมภาคบังคับ (๔) การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ 

ที่ได้รับจากสวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสมและเป็นธรรม

         ๒) การช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม

     ประเด็นการปฏิรูป ได้ให้ความส�าคัญกับ (๑) ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรค 

เพือ่คนทัง้มวล (Design for all) ทีย่ดึหลกัการออกแบบสากล (Universal Design) ต่อคนทุกกลุ่มทุกวยั (๒) ปฏรูิป

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (๓) การเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการท�างาน (๔) ปฏิรูป

ระบบการคุ้มครองผู้บริโภค (๕) ปฏิรูปการขึ้นทะเบียนกับผู้ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร (๖) การเปลี่ยนแปลง

นโยบายประชากรเพื่อเสริมสร้างดุลประชากรในอนาคต (๗) การเสริมพลังสตรี

         ๓) การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม   

      การสร้างโอกาส ที่เป็นธรรมโดยไม่แบ่งแยก (Social Inclusion) นอกจากการให้ความส�าคัญ 

กับการช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถให้กับกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมแล้ว การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้

ด้านสังคมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้สังคมมีความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล�้า โดยการจัดการข้อมูล

ให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง และครอบคลุม

         ๔) การพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

    ชมุชนถอืเป็นรากฐานส�าคญัทีจ่ะน�าไปสู่ผลสัมฤทธิข์องการพัฒนาประเทศ ท้ังในเร่ืองความมัน่คง  

ทางเศรษฐกิจและสังคม ระบบการเมืองท่ีเข้มแข็ง ระดับศีลธรรมในสังคม รวมถึงระบบสวัสดิการส�าหรับ 

คนทกุกลุม่ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ดังนั้น หากชุมชนมีความเข้มแข็ง จะเป็นเคร่ืองมือส�าคัญท่ีน�าพาประเทศ 

ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จึงจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปเพื่อจะน�าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งการปรับ 

กระบวนทัศน์ วิธีคิด และรูปแบบการท�างานให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ภายใต้ ๓ เงื่อนไขส�าคัญ ได้แก่  

(๑) การเพิ่มสิทธิ หน้าท่ี อ�านาจ ทรัพยากร (๒) การขจัดอุปสรรค ปกป้อง คุ้มครอง และ (๓) การเพิ่มพลัง 

ความสามารถโดยพฒันาเครือ่งมอืส�าคัญในเรือ่งการจดักลไกการจดัการแบบมีส่วนร่วมและมาตรการทางกฎหมาย

         ๕) การสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม

      การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม (Social Cohesion) สมาชิกในสังคม 

ต้องรู ้จักยอมรับความแตกต่าง มีความเคารพซ่ึงกันและกัน และมีความเอื้ออาทรต่อกันภายใต้สังคม 

แห่งความสมานฉันท์ โดยประเด็นการปฏิรูปการมีส่วนร่วมฯ ได้มุ่งเน้นการสร้างจิตส�านึกสาธารณะ การสร้าง 

การมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกิจกรรมทางสังคมบนพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงเป็นกลไกส�าคัญ 

หนึ่งในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม 

    ประเด็นการปฏิรูปการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม  

ได้ให้ความส�าคัญกับ (๑) การสร้างพลังจิตอาสา เพ่ือสร้างจิตส�านึกส่วนรวมของประชาชน ผ่านการด�าเนิน 

๑๖

กิจกรรมเพื่อสังคม (๒) การสร้างพลังแผ่นดิน เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเอกภาพแก่กลุ่มอาสาสมัครรูปแบบ

ต่างๆ (๓) การสร้างพลังสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมของคนทุกวัยผ่านการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ 

ในรูปแบบต่างๆ และ (๔) การสร้างพลังภูมิคุ้มกัน เพื่อให้เกิดการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และประชาชน 

มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม

๑๓. รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “สังคมผู้สูงอายุ : ระเบียบวาระแห่งชาติ”ของคณะกรรมาธิการ 

สังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ๑๑

       ๑๓.๑ สาระส�าคัญ

            คณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้ตระหนัก 

เห็นความส�าคัญของการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อการเข้าสู่สังคมสูงวัย จึงได้พิจารณาศึกษา 

และจัดท�ารายงานผลการพิจารณาศึกษาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ จ�านวน ๔ เรื่อง คือ (๑) การสังเคราะห์การดูแล 

ผู้สูงอายุในประเทศไทย (๒) การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ (๓) บุคลากรในกระบวนการดูแล 

ผู้สูงอายุ (๔) มาตรฐานสถานดูแลผู้สูงอายุ  จากรายงานดังกล่าว พบปัญหาหลายด้านซึ่งมีความซับซ้อนเกี่ยวกับ

สังคมผู้สูงอายุ จึงเห็นสมควรให้มีการพิจารณาสังคมผู้สูงอายุให้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ โดยการด�าเนินการ 

เพื่อให้ระเบียบวาระแห่งชาติส�าเร็จนั้นต้องประกอบไปด้วย 

-  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู ้สูงอายุในด้านต่างๆ เพื่อสร้างกลไก ระบบการติดตาม  

เฝ้าระวังการละเมิดสิทธิในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของผู้สูงอายุ

-   ปรบัปรงุและพฒันากฎหมายท่ีคุ้มครองผู้สูงอาย ุและเพิม่ประสิทธภิาพของการบงัคบัใช้กฎหมาย

-  การสร้างความตระหนักวัฒนธรรมแห่งการเคารพผู ้สูงวัย ปรับทัศนคติของคนทุกวัย  

ถึงคุณค่าเพื่อให้ลดปัญหาการเหยียดวัย

-  สร้างการพัฒนาเครือข่ายระดับชุมชนให้มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่ม

-  เสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยครอบครัว 

และชุมชน

       ๑๓.๒ ประโยชน์ของการเป็นระเบียบวาระแห่งชาติของสังคมผู้สูงอายุ

             ๑) เพื่อแสดงศักยภาพในการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู ่สังคมผู ้ สูงอาย ุ

โดยสมบูรณ์ของประเทศไทย โดยการร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในรูปแบบ 

ประชารัฐ เพื่อให้เกิดระบบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

๑๑รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “สังคมผู้สูงอายุ : ระเบียบวาระแห่งชาติ” ของคณะกรรมาธิการ

สังคม เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๑๗



    ๒) คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ต้องผลักดันและให้ความส�าคัญในการน�าแผนและนโยบาย 

ของรัฐไปสู่การปฏิบัติ และเกิดนวัตกรรมส�าหรับการบริหารจัดการที่ดีในผู้สูงอายุเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตามอัตภาพ

    ๓) ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญในการเตรียมความพร้อมของตนเองในทุกด้าน 

เพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพทั้งร่างกายจิตใจ และสามารถดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนของตนเองได ้

อย่างมีคุณภาพ

  ๑๓.๓ ผลกระทบหากไม่ได้มีการด�าเนินงานให้สังคมผู้สูงอายุเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ

    ประเทศไทยต้องรับภาระงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุท่ีมากข้ึน และไม่มีระบบการดูแล 

ช่วยเหลือ คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ ขาดการบูรณาการ ทั้งด้านงบประมาณ 

บุคลากร และภารกิจของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะท�าให้เกิดความร่วมมือในการท�างานร่วมกันทั้งภาครัฐ  

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้ขับเคลื่อนการท�างานด้านผู้สูงอายุด้วย ส่งผลให้รัฐไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุ

ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งกระทบต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

 ๑๓.๔ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

    ๑)  เห็นควรเสนอรัฐบาลประกาศให้ “สังคมผู้สูงอายุเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ” 

    ๒) ให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง น�าระเบียบวาระแห่งชาติที่จะได้ก�าหนดขึ้นและ 

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้กระบวนการการด�าเนินงาน 

ด้านผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ ์

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งให้รายงานผลการด�าเนินงานตามระเบียบวาระแห่งชาติตามที่จะได้ก�าหนดไว้

             ๓)  ให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและ

แผนหลักที่ก�าหนดมาจากระเบียบวาระแห่งชาติ

๑๘

บทที่ ๓ 

ประเด็นท้าทายการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ

๑. การสูงอายุของประชากรไทย (กรมการปกครอง ๒๕๖๐)

 ปี ๒๕๖๐ ผู้สูงอายุของประเทศไทย ๑๐,๒๒๕,๓๒๒ คน 

 ชาย

๔,๕๒๓,๐๒๑ คน 

(ร้อยละ ๔๔.๒๓)

หญิง 

๕,๗๐๑,๓๗๑ คน 

(ร้อยละ ๕๕.๗๕)

กลุ่มวัยต้น (๖๐- ๖๙ ปี) 

ร้อยละ ๕๗.๔ 

กลุ่มวัยกลาง (๗๐-๗๙ ปี) 

ร้อยละ ๒๙ 

กลุ่มวัยปลาย (๘๐ ปีขึ้นไป) 

ร้อยละ ๑๓.๖ 

 ปี ๒๕๖๒ ประชากรสูงอายุจะมากกว่าเด็ก

 ปี ๒๕๖๔ ประเทศไทย จะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ คือ มีผู้สูงอายุมากว่าร้อยละ ๒๐

 ปี ๒๕๗๔ ประเทศไทย จะเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด คือ มีผู้สูงอายุมากว่าร้อย ๒๘  

๑๙
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5,000

จ�านวน (ล้านคน)
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929 ล้านคน

1,931

4,573

ผู้สูงอายุ

     929

         ล้านคน
คิดเป็น 12.5 %

ประชากรโลก

     7,433

         ล้านคน

สถานการณ์การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก



๒. ความท้าทายการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ 

 ๒.๑ ด้านสังคม 

     ขนาดครัวเรือนของประชากรไทยมีขนาดลดลง จากปี ๒๕๒๓ มีขนาดครัวเรือน ๕.๒ คน 

ได้ลดลงเป็น ๔.๔ คน ในปี ๒๕๓๓  ๓.๘ คน ในปี ๒๕๔๓ และ ๓ คน ในปี ๒๕๕๙ ในขณะที่ผู้สูงอายุที่อยู่ 

ตามล�าพังคนเดียวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจาก จากปี ๒๕๔๕ มีจ�านวนร้อยละ ๖  จนปี ๒๕๕๗ เพิ่มเป็นร้อยละ ๙ 

ความจ�าเป็นด้านการดูแล ก�าลังเป็นความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 

มส่ีวนร่วมในกจิกรรมทางสงัคม ควบคูไ่ปกบัส่งเสรมิให้ครอบครวั ชมุชน เป็นกลไกในระดบัพืน้ทีด่แูลและเฝ้าระวงั 

ทางสังคม

 ๒.๒ ด้านสุขภาพ 

     จากข ้อมูลการส�ารวจสุขภาพไทย ๒๕๕๖ พบว ่าผู ้สูงอายุไทยเป ็นโรคความดันโลหิต  

ร้อยละ ๔๑.๔ โรคเบาหวาน ร้อยละ ๑๘.๒ และโรคข้อเข่าเสื่อม ร้อยละ ๘.๖ และประมาณร้อยละ ๖  

มีภาวะสมองเสื่อม  ในส่วนที่เป็นผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเร้ือรังและอยู่ในภาวะพ่ึงพิง (ติดบ้าน/ติดเตียง) ประมาณ 

ร้อยละ ๒๐ (สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ๒๕๕๗) จึงจ�าเป็นต้องส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสุขภาพ  

เพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 

 ๒.๓ ด้านเศรษฐกิจ 

      หนึง่ในสามของผูส้งูอาย ุ คดิเป็นร้อยละ ๓๔.๓  มรีายได้ต�า่กว่าเส้นความยากจน (มรีายได้ต�า่กว่า 

๒,๖๖๗ บาท/เดือน) แหล่งรายได้หลักมาจากบุตรลดลง จากร้อยละ ๕๒ ในปี ๒๕๕๐ เหลือร้อยละ ๓๗  

ในปี ๒๕๕๗  แต่ผู ้สูงอายุประมาณร้อยละ ๔๐ ยังคงท�างานอยู ่และส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ  

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ๒๕๖๐) แม้ว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ แต่เบี้ยยังชีพยังคงเพียงรายได้ 

พ้ืนฐาน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีพ ขณะท่ีแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ยังขาดหลักประกันด้านรายได ้

ในวัยเกษียณ โดยพบว่าแรงงานนอกระบบท่ีเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ มีเพียง ๕ แสนคนเศษ  

ดังนั้นจ�าเป็นต้องมีการส่งเสริมเรื่องการออมเพื่อวัยเกษียณ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุท่ียังแข็งแรง  

มสีขุภาพดใีห้ได้รับโอกาสในการท�างานและประกอบอาชพีอสิระ เพือ่ให้สามารถพึง่พาตนเองได้ และเป็นก�าลัง 

ในการผลิตและพัฒนาประเทศได้ต่อไป  

 ๒.๔ ด้านสภาพแวดล้อม 

         สภาพแวดล้อมภายในบ้าน (สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๙)  พบว่าสภาพแวดล้อม 

ในบ้านยังไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  เกือบครึ่งของผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ ๘๐ ปีขึ้นไป) ใช้ส้วมแบบนั่งยอง   

และร้อยละ ๖-๗ เคยหกล้มภายในบ้าน  สถานทีส่าธารณะจ�านวนมากยงัขาดอปุกรณ์อ�านวยความสะดวกส�าหรับ

ผู้สูงอายุ และบางแห่งมีอุปกรณ์แต่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  ดังนั้นจึงควรปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน  

จัดส่ิงอ�านวยความสะดวก บริการขนส่งสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึง 

บริการสาธารณะได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

๒๐

 ๒.๕ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

     จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและสารสนเทศสมัยใหม่ รวมถึงนวัตกรรม  

ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาอ�านวยความสะดวกในการใช้ชีวิต 

ของผู้สูงอายุ  และเพื่อเป็นการตอบสนองการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน รวมถึงส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ การเข้าถึง 

ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว 

๓. ข้อค้นพบจากการติดตามประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔)  

ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙)   

 การด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุยังมีข้อจ�ากัดที่เป็นผลสืบเนื่องมาจาก 

     ๑) ความรู้และความตระหนักในเรื่อง “สังคมสูงอายุ” สังคมสูงอายุ ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องเฉพาะ

ของวัยสูงอายุเท่านั้น งานด้านผู้สูงอายุมีความจ�าเป็นต้องสื่อสารให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจโดยถ่องแท ้

จากคนทุกกลุ่มวัย

     ๒) การด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ จ�าเป็นต้องมีการบูรณาการภารกิจ องค์ความรู้ งบประมาณ  

รวมทั้งการติดตามก�ากับดูแล ความก้าวหน้าของการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

       ๓)  กฎหมาย ระเบียบไม่ที่เอื้อต่อการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับท้องถิ่น  

        ๔)  กลไกการติดตาม ก�ากับ และประเมินผลการด�าเนินงานยังขาดประสิทธิภาพ 

      ๕)  ความไม่ครบถ้วนของข้อมูลผู้สูงอายท่ีุจ�าเป็นต่อการก�าหนดนโยบายและวางแผน รวมท้ังยงัไม่มี

การเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้สูงอายุในภาพรวม 

ที่มา : รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ และการคาดประมาณการประชากรของประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๘๓

๒๑



บทที่ ๔ 

กระบวนการจัดท�ามาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ

๑. ศึกษา วิเคราะห์เชื่อมโยงข ้อมูลจากหน่วยงานที่ เ ก่ียวข ้อง และประชุมระดมความคิดเห็น       

     จากผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๑.๑   ศกึษาจากเอกสารวชิาการ บทความ และข้อเสนอต่างๆ กรอบแนวคดิ และนโยบายการด�าเนินงาน 

ด้านผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 

  ๑)     แผนปฏิบัตกิารระหว่างประเทศมาดรดิ ว่าด้วยเรือ่งผูส้งูอาย ุ(The Madrid International 

Plan of Action on Ageing ) 

  ๒)   เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

  ๓)   แนวคิด Active Ageing ขององค์การอนามัยโลก  

  ๔)   ปฏิญญาอาเซียนในเรื่องผู้สูงอายุ

  ๕)   แนวทางการจัดสวัสดิการด้านผู้สูงอายุของต่างประเทศ     

  ๖)   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

  ๗)   ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)    

  ๘)   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

  ๙)   แผนผูส้งูอายแุห่งชาต ิฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔ ) ฉบบัปรบัปรงุ คร้ังที ่๑ พ.ศ. ๒๕๕๒

  ๑๐) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๑๑) นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง      

  ๑๒) ข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม    

๑๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “สังคมผู ้สูงอายุ : ระเบียบวาระแห่งชาติ”ของ

คณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู ้สูงอายุ คนพิการ และผู ้ด้อยโอกาส  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ๑.๒  ข้อเสนอจากคณะกรรมการต่างๆ 

  ๑) รบัฟังความคดิเหน็จากคณะกรรมการปฏรูิปประเทศด้านสงัคม ในการประชมุหารอืร่วมกบั 

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่  ๔ เมษายน ๒๕๖๑  

ณ ห้องประชุมชั้น ๘ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

       ๒) รับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ในการประชุมหารือร่วมกับ  

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๒ ชั้น ๓ ท�าเนียบรัฐบาล

๒๒

๒. การจัดท�ามาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 

      ๒.๑ รับฟังความต้องการของผู้สูงอายุและเครือข่าย 

       ๑)  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ ๔ ภาค

                      โดยมวีตัถปุระสงค์ เพ่ือส่งเสรมิให้ผูส้งูอาย ุแกนน�าผูส้งูอาย ุชมรมผู้สงูอาย ุและองค์กรเครอืข่าย

มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านผู ้สูงอายุโดยผ่านกระบวนการสมัชชาผู้สูงอายุ 

ระดับชาติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง จัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 

ต่อผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานท�าของผู้สูงอายุ 

         กลุม่เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุม รวมท้ังส้ิน ๓๗๓ คน ประกอบด้วย ประธานหรอืผูแ้ทนสาขา 

สมาคมสภาผู้สูงอายปุระจ�าจังหวดั ๗๕ จังหวดั แกนน�าหรอืผู้แทนชมรมผู้สูงอาย ุ ๗๕ จงัหวดั ผูแ้ทนส�านกังาน 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๓ จังหวัด (จังหวัดอุดรธานี เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี) ผู ้แทน 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ๑๒ แห่ง ผู้แทนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวในระดับพื้นที่

          วันที่ด�าเนินการ (๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๒๑ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖ ณ โรงแรม 

นภาลัย จังหวัดอุดรธาน ี (๒) ภาคเหนอื  วนัท่ี ๖ - ๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภคู�า จงัหวดัเชยีงใหม่ 

(๓) ภาคใต้ วันท่ี ๒๐ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเค พาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๔) ภาคเหนือ  

วันที่  ๖ - ๙  มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติก โฮเทล จังหวัดนนทบุรี 

     ๒) การรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุ ยุคใหม่  

ที่มั่นคง” ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๑

   เพื่อให ้ผู ้ สู งอายุ  และประชาชนได ้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเร ่ งด ่วน  

จึงได้มีการจัดท�าแบบส�ารวจแบบส�ารวจความคิดเห็นผ่านระบบคิวอาร์โค้ด โดยให้ผู้สูงอายุและประชาชน 

ที่เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 ๒.๒ จัดประชุมรับฟังความต้องการและจัดท�าประเด็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

        ๑) การประชุมขบัเคลือ่นนโยบายเตรยีมความพร้อมรองรบัสงัคมผู้สงูอายุ เมือ่วนัที ่๙ มนีาคม 

๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชัน้ ๓ ท�าเนยีบรฐับาล โดยมรีองนายกรฐัมนตร ี(พลเอก ฉตัรชยั สารกัิลยะ) เป็นประธาน

การประชมุ 

   ๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาก�าหนดประเด็น 

เร่งด่วนและก�าหนดเจ้าภาพหลัก 

    ๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ  เมื่อวันที่ ๒๔ -๒๖ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอ วัน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมพิจารณาก�าหนดแนวทางในการขับเคลื่อน

ประเด็นเร่งด่วน 

๒๓



  ๔) การประชุมหารือหน่วยงานเจ้าภาพหลักประเด็นเร่งด่วนด้านผู้สูงอายุสู่วาระแห่งชาติ  

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และแนวทางในการขับเคลื่อนในระยะต่อไป 

  ๕) การประชุมเตรียมการจัดท�า (ร่าง) สังคมสูงอายุ : ระเบียบวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๔ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเอกสาร 

การจัดท�า (ร่าง) สังคมสูงอายุ : ระเบียบวาระแห่งชาติ 

  ๖) การประชุมระบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุและการบูรณาการงาน 

ในภาพรวมกระทรวง เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพมหานคร โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการหน่วยงานในกระทรวงเพื่อขับเคลื่อนประเด็นในระเบียบวาระแห่งชาติ 

๓. การรับฟังความคิดเห็นระเบียบวาระแห่งชาติ เวที Thailand Social Expo 2018 และการประชุมต่างๆ   

    จากผู้สูงอายุและเครือข่าย

 ผู ้เข ้าร่วมงานแสดงความคิดเห็นรวมทั้งสิ้น ๕๑๒ คน มีผู ้แสดงความคิดเห็นว่าจะมีส่วนร่วม 

ในการผลักดันระเบียบวาระแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖ และเห็นด้วยกับแผนขับเคลื่อนสังคมสูงอายุ  

สู่ระเบียบวาระแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๖
      

กระบวนการจัดท�ามาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ

๑. วิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระดม 

     ความคิดเห็นเรื่องสังคมสูงอายุเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ

    ๑.๑ ศกึษาจากเอกสารวชิาการ บทความ และข้อเสนอต่างๆ

                กรอบแนวคิดและนโยบายการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ

    ๑.๒ ข้อเสนอจากคณะกรรมการต่างๆ

๒.  การจัดท�ามาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง 

     สังคมสูงอายุ

     ๒.๑ รับฟังความต้องการของผู้สูงอายุและเครือข่าย  

                 (๔ ภาค และงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๑)

     ๒.๒ จัดประชุมรับฟังความต้องการและจัดท�าประเด็น

                 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�านวน ๖ ครั้ง 

มาตรการขับเคลื่อน

ระเบียบวาระแห่งชาติ

• ๖ ยั่งยืน  

 เพ่ือไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุและคนทุกวัย  

• ๔ เปลี่ยนแปลง 

 เพื่อยกระดับขีดความสามารถ

 สู่การบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐

การรับฟังความคิดเห็นระเบียบวาระแห่งชาติ Thailand Social Expo 2018

และการประชุมต่างๆ จากผู้สูงอายุและเครือข่าย มีผู้แสดงความคิดเห็นรวมทั้งสิ้น ๕๑๒ คน

 • มีความคิดเห็นว่า จะมีส่วนร่วมในการผลักดันระเบียบวาระแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖

 • เห็นด้วยกับแผนขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุ ระเบียบวาระแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ

     คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๖

๒๔

บทที่ ๕

มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 

๑. เป้าหมายร่วม

 ผู้สูงอายุเป็นพฤฒพลัง (Active Ageing) ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา

 

๒. มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และโครงการส�าคัญ  

ปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อน
งานด้าานผู้สูงอายุ

อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 
ข้อบังคับให้เอ้ือต่อการท างาน

ด้านผู้สูงอายุ 
ยกระดับความร่วมมือเสริมสร้าง

พลังสังคมสูงอายุ

พลิกโฉมนวัตกรรม
เพื่อลดความเหลื่อมล้ า

ในสังคมสูงอายุ

1 2 3 4

พม. ยธ. พม. วท. 

การสร้างระบบคุ้มครอง 
และสวัสดิการผู้สูงอายุ 

ธนาคารเวลา
ส าหรับการดูแล

ผู้สูงอายุประเทศไทย  

ปรับสภาพแวดลอ้มชุมชน 
และบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ

ระบบสุขภาพเพื่อ
รองรับสังคมสูงอายุ 

การท างานและการ
สร้างรายได้ส าหรับ

ผู้สูงอายุ

การสร้างความรอบรู้
ให้คนรุ่นใหม่

เตรียมความพร้อมในทุกมิติ

1 2 3 4 5 6 

ศธ. พม. มท. สธ. รง. พม. 

Change 4
6

Sustainable 

มาตรการหลักที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย 

มาตรการหลักที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถ สู่การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

๒๕



 มาตรการหลักที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย 

มาตรการย่อยที่ ๑.๑  การสร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุ (S1)

 ด�าเนินการสร้างระบบคุ ้มครอง พิทักษ์สิทธิ ให้ครอบคลุมผู ้สูงอายุทุกประเภท และสอดรับ  

กับรูปแบบสังคมเมือง และสังคมชนบท เพื่อให้ผู ้สูงอายุได้รับการคุ ้มครองและพิทักษ์สิทธิ มีการดูแล 

ตามมาตรฐาน ด้วยบุคลากรด้านผูส้งูอายทุีม่คีณุภาพ จะท�าให้ลดปัญหาการกระท�าความรนุแรงและละเมิดสทิธผิูส้งูอายุ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

 ๑. มีชุมชนต้นแบบการดูแลคุ้มครองผู้สูงอายุทั้งในเขตเมือง และชนบท 

 ๒. สัดส่วนของสถานประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐

โครงการส�าคัญ : 

 ๑. สร้างระบบคุม้ครอง และพทิกัษ์สทิธผิูส้งูอายตุ้นแบบการดแูลผูส้งูอายใุนสงัคมเมอืง และสงัคมชนบท 

 ๒. ยกระดับการบริหารจัดการด้านการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)* 

 กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.)

กรงุเทพมหานคร (กทม.) ส�านกังานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิ 

สุขภาพ (สสส.) สภากาชาดไทย (สกช.) และ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

มาตรการย่อยที่ ๑.๒ ส่งเสริมการมีงานท�าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ (S2)

 ส ่ ง เสริมการมีงานท�าส�าหรับผู ้สู งอายุ  โดยให ้มีการก�าหนดงาน อาชีพ และระยะเวลา 

ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ สร้างผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นแบรนด์ของผู้สูงอายุ ผ่านการสนับสนุนจากประชารัฐ  

วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม  

ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

 ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุที่ต้องการท�างาน และมีงานท�า 

โครงการส�าคัญ 

 ๑. การส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุตามช่วงวัย (วัยต้น วัยกลาง และวัยปลาย)

 ๒. สร้างผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นแบรนด์ของผู้สูงอายุ ผ่านการสนับสนุนจากประชารัฐ วิสาหกิจชุมชน 

               และวิสาหกิจเพื่อสังคม  

 ๓. ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นแบรนด์ของผู้สูงอายุเพื่อเข้าตลาดสากล

๒๖

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

 กระทรวงแรงงาน (รง.)* 

 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส�านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

มาตรการย่อยที่ ๑.๓ ระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ (S3)

     เช่ือมโยงระบบการดูแลผู้สูงอายุ เริ่มตั้งแต่ในระดับปฐมภูมิ ทุติภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์เชี่ยวชาญ  

การดูแลระยะกลาง ระยะยาว และการดูแลระยะสุดท้าย ร่วมทั้งการดูแลผู้สูงอายุที่มีความจ�าเป็นเฉพาะกลุ่ม  

และการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพของกลุ่มก่อนวัยสูงอายุ  

ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

  ๑. ร้อยละ ๕๐ ของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์๑ 

 ๒. ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพ ร้อยละ ๙๐ 

 ๓. ร้อยละ ๗๐ ของผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลสุขภาพและสังคม 

โครงการส�าคัญ 

 ๑. พัฒนาโครงข่ายและเชื่อมโยงระบบบริการและการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละระดับ 

               (ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์เชี่ยวชาญ)

 ๒. พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะกลาง ระยะยาว และการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต 

 ๓. ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในกลุ่ม Pre-aging

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)*

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์  (พม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.)  

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดท.) กระทรวงแรงงาน (รง.)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส�านักงานกองทุน 

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภากาชาดไทย (สกช.)

มาตรการย่อยที่ ๑.๔ ปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ (S4) 

 มีการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ชุมชน และโครงสร้างพ้ืนฐานเดิม ให้เหมาะสมและเอื้อต่อ 

การด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ เน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น โดยมีการก�าหนดมาตรการ

เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชน เข้ามาเป็นกลไกในการขับเคลื่อน 

๑อ้างอิงจาก แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๗



ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

 ๑. จ�านวนชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (๒๔แห่ง ใน ๔ ภาค)๒  

 ๒. ร้อยละ ๕๐ ของสถานที่สาธารณะที่จัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุ๓ 

 ๓. ร้อยละ ๘๐ ของทางเท้าในเขตเมืองมีความเหมาะสมปลอดภัยส�าหรับทุกคน 

โครงการส�าคัญ 

 ๑. พัฒนาชุมชนและเมืองต้นแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

 ๒. ปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ภาคธุรกิจเอกชน

               มีการจัดสรรพื้นที่ร้อยละ ๑๐ ส�าหรับผู้สูงอายุ

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

 กระทรวงมหาดไทย (มท.)* 

 กระทรวงการคลัง (กค.)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  กระทรวง

อุตสาหกรรม (อก.)  กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงคมนาคม (คค.) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 

กรุงเทพมหานคร (กทม.)

มาตรการย่อยที่ ๑.๕ ธนาคารเวลา ส�าหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย (S5) 

       ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม กลุ่ม ในชุมชนขับเคลื่อนให้เกิด การดูแลผู้สูงอาย ุ

ในรูปแบบ “ธนาคารเวลา” โดยต้องมีการจัดท�าระบบการจัดการ การจัดเก็บข้อมูล ให้สอดคล้องกับบริบท 

ในเมืองและชุมชน 

ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

 ร้อยละ ๑๐ ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) มีการด�าเนินงาน 

ในรูปแบบธนาคารเวลาส�าหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย

โครงการส�าคัญ 

 เสริมพลังจิตอาสาร่วมพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนผ่านธนาคารเวลา

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)*

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

กรุงเทพมหานคร (กทม.)  สภากาชาดไทย (สกช.)

๒ ทีม่า: การประชมุเชงิปฏบัิตกิารขบัเคลือ่นงานผูส้งูอายเุป็นวาระแห่งชาต ิระหว่างวนัที ่๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ณ โรงแรม เอ วัน พัทยา จังหวัดชลบุรี
๓ อ้างองิจาก ผลการประเมนิแผนผูส้งูอายแุห่งชาต ิฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔) ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

๒๘

มาตรการย่อยที่ ๑.๖ การสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ (S6)

 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านสุขภาพ การออกก�าลังกาย  

ด้านเศรษฐกิจ การวางแผนทางการเงิน โดยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในสถาบันการศึกษาให้เด็กและเยาวชน  

และการสร้างสื่อเพื่อให้สังคมเกิดความตระหนักในวงกว้างร่วมกัน

ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

 ๑. ร้อยละ ๙๐ ของประชากรอายุ ๑๘ – ๕๙ ปี (๔๐,๖๗๑,๒๑๖ คน) มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ๔

 ๒. ร้อยละ ๙๕ ของประชากร อายุ ๓๐ – ๕๙ ปี (๒๙,๔๗๘,๑๒๔ คน) มีหลักประกันยามชราภาพ๕ 

 ๓. ร้อยละ ๒๐ ของรายการที่ผลิตเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมยามสูงอายุ 

โครงการส�าคัญ 

 ๑. สร้างคนรุ่นใหม่ หัวใจกตัญญู และ Young Smart Security

 ๒. ก�าหนดมาตรการเพื่อกระตุ้นสังคมกตัญญู

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)*   

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ (พม.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)   

กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม (ดท.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)  ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ (สสส.) สภากาชาดไทย (สกช.)

 มาตรการหลักที่ ๒ การยกระดับขีดความสามารถ สู่การบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐

มาตรการย่อยที่ ๒.๑ ยกระดับความร่วมมือ เสริมสร้างพลังสังคมสูงอายุ (C1)

 บูรณาการการด�าเนินงานด้านผู ้สูงอายุ ทั้งในระดับนโยบาย หน่วยงานภาครัฐ สู ่การปฏิบัต ิ

ในระดับพื้นที่ สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ พัฒนาระบบติดตามประเมินผล 

เชื่อมโยงกลไกที่มีตั้งแต่ระดับพื้นที่สู่ระดับนโยบาย 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 ทุกหน่วยงานหลักที่ด�าเนินงานด้านผู ้สูงอายุ มีการรายงานความก้าวหน้าของการท�างานต่อ 

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

โครงการส�าคัญ 

 ๑. พัฒนากลไก และระบบติดตามประเมินผลในทุกระดับ                                                                             

           ๒. เสริมพลังและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการขับเคลื่อนสังคมสูงอายุในระดับพื้นที่

๔ อ้างอิงจาก แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕ อ้างอิงจาก แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๙



หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)*  

 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) /ทุกหน่วยงาน

มาตรการย่อยท่ี ๒.๒ การปรบัเปลีย่นกฎหมาย ระเบยีบปฏบิติั ข้อบงัคบัให้เอือ้ต่อการท�างานด้านผูส้งูอาย ุ(C2)

 หน่วยงานท่ีด�าเนินการด้านผู ้สูงอายุ มีการปรับกฎหมาย ระเบียบในการท�างานด้านผู ้สูงอายุ  

เพื่อให้เอื้อต่อการท�างานและทันต่อสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับบริบทสังคมแต่ละพื้นที่

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 ร้อยละ ๑๐๐ ของกฎหมายที่ได้รับการแก้ไข มีการบังคับใช้

โครงการส�าคัญ 

 ปรบัปรงุกฎหมาย และระเบียบในการท�างานด้านผูส้งูอาย ุเพือ่ให้เอือ้ต่อการท�างานและทนัต่อสถานการณ์

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

 กระทรวงยุติธรรม (ยธ.)* 

 กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงการคลงั (กค.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมืองพัทยา

มาตรการย่อยที่ ๒.๓ ปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ (C3)

 หน่วยงานที่ให้บริการด้านผู ้สูงอายุ มีการเชื่อมโยงข้อมูลผู้สูงอายุระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้ได ้

ข้อมูลผู้สูงอายุในภาพรวม ตั้งแต่สภาพปัญหา ความต้องการ และบริการที่ผู้สูงอายุได้รับจากภาครัฐ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 ๑. มีฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุที่ทันสมัยและสามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 ๒. มีการน�าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการก�าหนดนบายแผน และการปฏิบัติงานเพื่อลดความ

เหลื่อมล�้าในกลุ่มผู้สูงอายุ 

โครงการส�าคัญ 

 บูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานรองรับสังคมสูงอายุ

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)*  

 กระทรวงมหาดไทย (มท.)  กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวง

ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (ดท.) ส�านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

๓๐

มาตรการย่อยที่ ๒.๔ พลิกโฉมนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล�้าในสังคมสูงอายุ (C4)

 มีการส่งเสริมให้มีการน�านวัตกรรมทางสังคมที่เอ้ือต่อการด�ารงชีวิตของผู ้สูงอายุ ไปขับเคล่ือน 

ขยายผลในพื้นที่ มีการส่งเสริมให้ภาคเอกชน เครือข่ายภาคี ผู ้ประกอบการ สร้างและผลิตนวัตกรรม 

ด้านผู้สูงอายุในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมได้มากขึ้น  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 รปูแบบและจ�านวนทีเ่พิม่ขึน้ของผลติภณัฑ์ นวตักรรมและเทคโนโลยสี�าหรบัการใช้ประโยชน์กับผูส้งูอายุ

โครงการส�าคัญ 

 ๑. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน

 ๒. ก�าหนดมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจเอกชน และผู้ประกอบการคิดค้นและพัฒนา

     นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

 ๓. ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้วัสดุจากท้องถิ่นเพื่อผู้สูงอายุ

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)* 

 ส�านกังบประมาณ กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และส�านักงบประมาณ 

๓๑



บทที่ ๖

กลไกและการติดตามประเมินผล

 เพือ่ให้การด�าเนินมาตรการขับเคลือ่นระเบยีบวาระแห่งชาต ิเรือ่ง สงัคมสงูอาย ุมกีารบรูณาการในภาพรวม

ของประเทศ จึงได้มีการบูรณาการกลไกในการขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

๑. กลไก มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 

 ๑.๑ ระดับนโยบาย 

     ๑.๑.๑ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เป็นกลไกในการบูรณาการภาพรวมระดับประเทศ  

โดยมีหน้าที่ ก�ากับ ติดตาม และพิจารณาให้การสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ และเอกชนในการขับเคลื่อน

ระเบียบวาระแห่งชาติ

     ๑.๑.๒ คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนนโยบายรองรับสังคมผู้สูงอายุภายใต้คณะกรรมการ 

ผู ้ สูงอายุแห่งชาติ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการดังกล่าว  

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน รองปลัดกระทรวงสารธารณสุข 

ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน และอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๒ ระดับหน่วยงาน 

     ๑.๒.๑ หน่วยงานเจ้าภาพหลัก (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง 

สาธารณสขุ กระทรวงยตุธิรรม กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กระทรวงแรงงงาน  กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนมาตรการ จัดท�าแผนปฏิบัติการและสนับสนุน 

งบประมาณในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ  ติดตามผลการด�าเนินงานในประเด็นที่รับผิดชอบ และ 

ประสานหน่วยงานร่วมในประเด็นท่ีรับผิดชอบ พร้อมทั้งรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการ 

ขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมผู้สูงอายุ

      ๑.๒.๒ หน่วยงานร่วมในแต่ละประเด็น โดยมีหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรการระเบียบวาระแห่งชาติ  

เรื่อง สังคมสูงอายุ และรายงานผลการด�าเนินงานกับหน่วยงานเจ้าภาพหลัก

 ๑.๓ ระดับจังหวัด

           ๑.๓.๑ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด เป็นกลไกในการขับเคลื่อน 

ระดับจังหวัด จัดท�าแผนขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เป็นศูนย์กลาง ประสานงาน เผยแพร่ และ 

ประชาสัมพันธ์งาน หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนด้านผู้สูงอายุ รวมทั้งร่วมมือและ 

ประสานงานกับราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 

และองค์การสวัสดิการสังคมในการขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด 

๓๒

  ๑.๓.๒  ชมรมผูส้งูอาย ุอาสาสมคัรดแูลผูส้งูอาย ุอาสาสมัครสาธารณสขุ เป็นต้น เป็นกลไกในการ 

ขับเคลื่อนกิจกรรมส�าหรับผู้สูอายุ เชื่อมต่อกันระหว่างคณะกรรมการระดับจังหวัด หน่วยงานภายในจังหวัด 

กับพื้นที่ และผู้สูงอายุ 

      ๑.๓.๓ พื้นที่ด�าเนินการ คณะกรรมการระดับจังหวัด สามารถพิจารณาเลือกพื้นที ่

ทีม่คีวามเหมาะสม ได้ เช่น 

     •  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) จ�านวน ๑,๒๗๘ แห่ง

     •  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล (รพ.สต.) ๗,๒๔๔ ต�าบล 

     •  บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 

     •  สถาบันการศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ�านวน ๓๒,๓๑๙ แห่ง

     •  พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

๒. การติดตามประเมินผลมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 

 ๒.๑ การติดตาม

       ก�าหนดให้หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ติดตามผลการด�าเนินงานในประเด็นที่รับผิดชอบ และรายงาน

ผลการด�าเนินงานตามเป้าหมายที่ก�าหนดให้กับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

ไตรมาสละ ๑ ครั้ง 

     ๒.๒ ประเมินผล

           ก�าหนดให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ น�าเป้าหมายร่วม 

ของมาตรการระเบียบวาระแห่งชาติ ผู้สูงอายุเป็น Active Ageing  :  Healthy, Security  and Participation 

เป็นกรอบในการประเมินผลการด�าเนินงานตามประเด็นที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินต่อ 

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 

Management Unit 

กลไกมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ

อสม.

อผส.

ชมรม
ผู้สูงอายุ 

AREA Base 
สสส. 

อปท.

ศพอส.  

รพ.สต.

สถาบัน
การศึกษา

บวร 
(บ้าน วัด โรงเรียน ) 

❖ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด  

ระดับประเทศ

ระดับจังหวัด

❖ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

❖ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมผู้สูงอายุ

หน้าที่ : ขับเคลื่อนมาตรการ ระดับจังหวัด พร้อมรายงานผล
การด าเนินงานในจังหวัดให้กับ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

6
Sustainable 

Change 
4

หน้าที่ : ก ากับ ติดตาม และพิจารณาให้การสนับสนุนหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนมาตรการ

หน้าที่ : บูรณาการการด าเนินงาน ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการขับเคลื่อนให้กับคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

หน้าท่ี : ขับเคลื่อน ติดตามผล การด าเนินงานในประเด็น
ท่ีรับผิดชอบ และประสานหน่วยงานร่วม พร้อมท้ังรายงาน
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนนโยบายเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ ไตรมาสละ 1 ครั้ง

หน้าท่ี : ร่วมขับเคลื่อนมาตรการ 
และรายงานผลการด าเนินงาน
กับหน่วยงานเจ้าภาพหลัก 

หน่วยงานหลัก
( พม./ สธ. /วท. /รง./ มท./ ศธ.) 

หน่วยงานร่วม

กลไกระดับหน่วยงาน 

✓ กลไกระดับพ้ืนที่ 

กรมกิจการผู้สูงอายุ ณ วันที่ 2 ก.ย. 61 (5) 

๓๓



ภาคผนวก







ที่ปรึกษา
 นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

 นายธ�ารง ธวัชวะชุม   รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

 นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ           

คณะผู้จัดท�า
 นางศิริลักษณ์ มีมาก   ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน  ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

 นางสาวนพวรรณ นวลมณี  นักสังคมสงเคราะห์ช�านาญการ

 นางสาวพิมลัดดา บุญศรี  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

 ว่าที่ ร.ต. หญิง เสาวภา อุสาพรม นักพัฒนาสังคม

 นางสาวลัดดาวัลย์ ไพรศรี  นักพัฒนาสังคม

 นางสาวสิตาภัทร นุ้ยโส๊ะ  ช่วยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นางสาวสิริกัญญา ดูชาติรัมย์  ช่วยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะผู้จัดท�า



กรมกิจการผู้สูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น ๒๐ โซน B

เลขที่ ๕๓๙/๒ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๔๒ ๔๓๓ ต่อ ๔๔๕  FAX : ๐๒ ๖๔๒ ๔๓๓๗ ต่อ ๓๐๙




