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ค�าน�า

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก คือ การสูงอายุของประชากร ประเทศไทย

ก็ได้เข้าสู ่สังคมสูงอายุเช่นเดียวกัน โดยใน พ.ศ. 2564 จะมีผู ้สูงอายุในประเทศมากกว่า 

ร้อยละ 20 ของประชากรทัง้หมด ความท้าทายจากการก้าวเข้าสูส่งัคมสงูอาย ุคอื ประชากรสูงอายุ  

จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมได้อย่างไร  

และกลุ่มประชากรก่อนวัยผู้สูงอายุ จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอาย ุ

ที่มีคุณภาพได้หรือไม่

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการขับเคล่ือนการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุภายใต้แผนผู้สูงอาย ุ

แห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 และได้มีการประกาศพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพื่อให ้

การคุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุน ผู้สูงอายุตามสิทธิ์ที่พึงได้รับ แต่การด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ 

ที่ผ่านมายังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และภาคีเครือข่าย

ที่เกี่ยวข้อง หากประเทศไทยยังไม่บูรณาการงานด้านผู้สูงอายุอย่างแท้จริง อาจไม่สามารถจัดการ

กับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นจากการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุได้

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะ 

เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยตรง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม

ศักยภาพ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

จึงได้จัดท�ามาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ มีแนวทางการขับเคลื่อน

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  

พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564)  

ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2552 เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการ 

ในการท�างานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และเพื่อให้

คนทุกวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมสูงอายุ

โดยกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ได้เสนอคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณา  

ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ  

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดเป็น 

รูปธรรม

กุมภาพันธ์ 2562





มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2561

 เห็นชอบในหลกัการมาตรการขบัเคลือ่นระเบยีบวาระแห่งชาต ิเรือ่ง สงัคมสงูอาย ุและให้หน่วยงาน 

รับผิดชอบด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติต่อไป ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์เสนอ และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงยตุธิรรม ส�านกังบประมาณ ส�านกังานคณะกรรมการเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง  

กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย ไปพิจารณาด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

 ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พิจารณาความเป็นไปได้ในการน�าพื้นที่ของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีจ�านวน 

นักเรียนน้อย และอาจถูกยุบรวมมาใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้และดูแลผู้สูงอายุของ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยด�าเนินการ 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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1. เหตุผลความจ�าเป็น
• การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุในระดับโลกและอาเซียน

ทศวรรษนีป้รากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลก คอื การสงูวยัของประชากร โดยจะเหน็ได้จากใน พ.ศ. 2559  

โลกมีประชากรทั้งหมดประมาณ 7,433 ล้านคน ในจ�านวนนี้มีประชากรสูงอายุจ�านวน 929 ล้านคน หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 12.5 ของประชากรทั้งหมด (สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559)

ระดับประชาคมอาเซียนซึ่งมีสมาชิก 10 ประเทศ มีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ใน พ.ศ. 2559 มีจ�านวน  

3 ประเทศทีก้่าวเข้าสูส่งัคมสงูอายแุล้ว ได้แก่ ประเทศสงิคโปร์ (ประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไปคดิเป็นร้อยละ 18.7) ประเทศไทย  

(ร้อยละ 16.5) และประเทศเวียดนาม (ร้อยละ 10.7) (สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559) โดยมีแนวโน้มว่าประชากรโลก

จะมีอายุสูงขึ้นเรื่อย ๆ การสูงอายุของประชากรจึงเป็นปรากฏการณ์ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรทั่วโลก 

อยู่ในปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้า

• สถานการณ์การสูงอายุของประชากรไทย

ส�าหรับประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 และก�าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ 

ระดับสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2564 หมายถึง สังคมที่มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด โดยคาดการณ์ว่า 

ใน พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด คือ มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด

การเข้าสู่สังคมสูงอายุ สาเหตุหนึ่งมาจากประเทศไทยประสบความส�าเร็จในการวางแผนครอบครัว ในช่วง  

พ.ศ. 2515 - 2538 ท�าให้ประชากรเพิม่ช้าลงอย่างมาก เมือ่ 50 ปีก่อนประชากรไทยเคยเพิม่ด้วยอตัราทีส่งูกว่าร้อยละ 3 ต่อปี  

แต่ปัจจุบันอัตราเพิ่มประชากรได้ลดต�่าลงเหลือเพียงร้อยละ 0.5 ต่อปี (สถานการณ์ผู ้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559)  

นอกจากนัน้ ระบบประกนัสขุภาพถ้วนหน้าทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2544 กม็ส่ีวนส�าคญัทีท่�าให้อายคุาดเฉลีย่ (life expectancy)  

ของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ โดยอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life expectancy at birth) ของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น 

ทั้งชายและหญิง โดยในช่วงปี พ.ศ. 2543 - 2548 ชายมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 68.15 ปี และหญิงมีอายุคาดเฉลี่ย 

เมือ่แรกเกดิ 72.39 ปี ประกอบกบัประชากรรุน่เกดิล้าน (ประชากรทีเ่กดิในช่วงปี พ.ศ. 2506 - 2526 ซึง่มมีากกว่า 1 ล้านคน 

ในแต่ละปี) ก�าลังเคลื่อนเข้าสู่กลุ่มประชากรสูงอายุ (สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559)

ผู้สูงอายุของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2560 มีจ�านวนทั้งสิ้น 11,312,447 คน เป็นชายจ�านวน 5,083,681 คน  

(ร้อยละ 44.94) และหญิง 6,228,766 คน (55.06) โดยจ�าแนกตามกลุ่มช่วงวัย โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยต้น (60 - 69 ปี) 

ร้อยละ 57.4 กลุม่วยักลาง (70 - 79 ปี) ร้อยละ 29 และกลุม่วยัปลาย (80 ปีขึน้ไป) ร้อยละ 13.6 (ทีม่า : ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ2560)

ผลกระทบจากการเข้าสู่สังคมสูงอายุ การเข้าสู่สังคมสูงอายุกระทบต่อการพัฒนาประเทศและการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว ทั้งประเด็นงบประมาณ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม

ด้านงบประมาณของภาครัฐ ปัจจุบันภาครัฐใช้งบประมาณดูแลผู้สูงอายุเป็นจ�านวนมาก ทั้งงบประมาณส�าหรับ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และงบประมาณด้านสุขภาพ โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี ตามสัดส่วนของผู้สูงอายุ การจัดสรร

งบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณส�าหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ�านวน 

21,963,075,000 บาท จนถึงปัจจุบันใช้งบประมาณ 66,359,650,800 บาท (ตารางที่ 1) งบประมาณด้านสุขภาพ ผลการ

บทที่ 1 

บทน�า
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ศึกษาจากโครงการการประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากผลของการสร้างเสริมสุขภาพ TDRI สนับสนุนโดย ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยในอดีตถึงปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อค่าใช้จ่ายท้ังหมดของรัฐบาลมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ด้านสุขภาพของไทยในอีก 15 ปีข้างหน้าตามหลัก OECD จะมีค่าประมาณ 4.8 - 6.3 แสนล้านบาท เมื่อผนวกกับปัจจัย

สังคมสูงวัย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไปถึง 1.4 - 1.8 ล้านล้านบาท ซ่ึงหากใน พ.ศ. 2575 รัฐบาลยังไม่ออกมาตรการ 

ควบคุมพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ คาดว่าจะท�าให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นไปถึง 2.2 ล้านล้านบาท (สถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย 2560) 

ตารางที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ปีงบประมำณ จ�ำนวนผู้สูงอำยุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ (คน) จ�ำนวนเงิน (บำท)

2552 5,448,843 21,963,075,000

2553 5,652,893  32,779,232,400

2554 6,521,749  37,893,398,000

2555 6,784,734  52,535,425,200

2556 7,308,315 58,347,043,200

2557 7,664,599 60,999,878,400

2558 7,749,138 61,879,284,200

2559 8,012,853 63,219,443,300

2560 8,158,313 64,783,645,200

2561 8,379,782 66,359,650,800

(ข้อมูล : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/กรุงเทพมหานคร/เมืองพัทยา)

ด้านการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ การลดลงของจ�านวนประชากรโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะสัดส่วนของประชากร

ในวัยแรงงานซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการผลิต ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

อีกทั้งปัญหาการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า การขับเคล่ือนงานด้านผู้สูงอายุ  

ส่วนใหญ่เป็นการท�างานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการ มีความซ�้าซ้อนทั้งในเชิงประเด็นและพื้นที่ มีหลายหน่วยงาน 

ทีด่�าเนนิการด้านผูส้งูอาย ุเช่น กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย  

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ปัญหาของกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

กับผู้สูงอายุ ไม่เอื้อต่อการด�าเนินงานและขาดฐานข้อมูลผู้สูงอาย ุตั้งแต่ข้อมูลประชากรสูงอายุ ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการ

ของภาครัฐ หรือความต้องการของผู้สูงอายุ จึงไม่สามารถแสดงให้เห็นผลการท�างานในภาพรวมของประเทศ ส่งผลต่อการ

ประเมินสถานการณ์และการก�าหนดนโยบายในระดับต่าง ๆ ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงต้องท�างานร่วมกันอย่างบูรณาการ  

เพื่อน�านโยบายด้านผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

จากการติดตามประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564 ) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 

พบว่า ตลอดระยะเวลา 15 ปีของการขับเคลื่อนแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ผลการประเมินที่ผ่านมาพบว่า ยังบรรลุผลตาม 

ตัวชี้วัดและเป้าหมายเพียงบางส่วน อีกท้ังยังพบว่ายุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 

ยังเป็นความท้าทายที่ยังต้องมีการเร่งรัดการด�าเนินงาน เพื่อให้คนไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ 



  มำตรกำรขับเคลื่อนระเบียบวำระแห่งชำติ เรื่อง สังคมสูงอำยุ (ฉบับปรับปรุง)10

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานกรรมการ ตระหนักถึง

ความส�าคัญของการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ จึงได้มีมติการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบ 

ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาเห็นชอบ

ประกาศ “สังคมสูงอายุ” ให้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ขับเคลื่อนมาตรการภายใต้ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ อย่างเป็นระบบ 

2.2 บูรณาการการท�างานด้านผู้สูงอายุทั้งประเทศ ทั้งระดับนโยบาย หน่วยงาน และพื้นที่

2.3 ติดตาม ประเมินผล การด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุตามมาตรการภายใต้ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ  

 ทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ 

3. ค�านิยาม 
3.1 สังคมสูงอายุ (Aged society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากร 

ทั้งหมด (หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 7)

3.2 กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง หมายถึง ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถท�ากิจวัตรประจ�าวันได้ด้วยตนเอง 

3.3 กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน หมายถึง ผู้สูงอายุท่ีสามารถท�ากิจวัตรประจ�าวันได้ด้วยตนเอง แต่มีปัญหาในการเคลื่อนที่

เมื่อต้องออกไปนอกบ้าน จึงไม่สะดวกที่จะออกนอกบ้าน

3.4 กลุ่มผู ้สูงอายุติดสังคม หมายถึง ผู ้สูงอายุที่สามารถท�ากิจกรรมประจ�าวันได้ และสามารถออกนอกบ้าน  

ไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคมได้

4. ระยะเวลา 
ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)

5. กลุ่มเป้าหมาย 
5.1 หน่วยงานที่ขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาต ิประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่าย และภาคประชาชน

5.2 ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ (ที่มา : กรมการปกครอง 2560)

1) กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มวัยแรงงาน อายุ 15 - 59 ปี จ�านวน 32,883,045 คน 

2) กลุ่มผู้สูงอายุ จ�านวน 10,225,322 คน (กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง, กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน, กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม  

ทั้งนี้ รวมทั้งการด�าเนินการส�าหรับผู้สูงอายุในกลุ่มอื่น ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง)

6. การติดตามและประเมินผล 
หน่วยงานเจ้าภาพหลักตามมาตรการ ภายใต้ระเบียบวาระแห่งชาติ มีหน้าที่ติดตามผลการด�าเนินงานในประเด็น 

ท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการประเมินผลการด�าเนินงานโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 

นโยบายเตรยีมความพร้อมรองรบัสงัคมผูส้งูอาย ุพร้อมทัง้รายงานผลการตดิตาม และการประเมนิต่อคณะกรรมการผูสู้งอาย ุ

แห่งชาติ 
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1 การด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย ตามแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริด ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ พ.ศ. 2545 - 2559 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ

1. การด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ ภายใต้กรอบสหประชาชาติ : แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริด ว่าด้วย 
 เรื่องผู้สูงอายุ (The Madrid International Plan of Action on Ageing)1

องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้จัดการประชุมสมัชชาระดับโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 (the 2nd  

world Assembly on Ageing) ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ใน พ.ศ. 2545 ผลจากการประชุมคราวนั้นได้ก่อให้เกิด

พันธกรณีระหว่างประเทศในเรื่องของผู้สูงอายุที่เรียกว่า แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริด ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ  

(The Madrid International Plan of Action on Ageing) ท่ีได้ก�าหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนาผู้สูงอายใุน 3 ประเดน็ 

ต่อไปนี้ คือ

1) ผู้สูงอายุกับการพัฒนา (Older persons and development) 

2) สูงวัยอย่างสุขภาพดี และมีสุขภาวะ (Advancing health and well-being into old age) 

3) การสร้างความมั่นใจว่าจะมีสภาพแวดล้อมท่ีเกื้อหนุนและเหมาะสม (Ensuring enabling and supportive  

 environment) 

ซึ่งเป็นพันธกรณีท่ีประเทศภาคีองค์การสหประชาชาติจะต้องร่วมยึดถือเป็นเป้าหมายการด�าเนินงานผู้สูงอายุ  

และร่วมก�าหนดทิศทางกลยุทธ์ของการพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน

• ประเด็นท้าทายในการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ

1) การสร้างหลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ 

การเตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นคงในวัยสูงอายุ ด้วยการส่งเสริมระบบการออมแห่งชาติให้ครอบคลุม 

กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในวัยท�างานและยังไม่มีหลักประกันด้านรายได้ใด ๆ จากรัฐให้มีบ�านาญเพื่อการใช้จ่ายในวัยสูงอายุ

2) การส่งเสริมและขยายโอกาสในการท�างานของผู้สูงอายุ

โดยการส่งเสรมิให้น�าความสามารถและประสบการณ์ของผูส้งูอาย ุมาเป็นส่วนหนึง่ของภาคการผลติ ภาคบรกิาร 

ภาควชิาการ การให้ค�าแนะน�าปรกึษา ตลอดจนงานอาสาสมคัรและการถ่ายทอดภมูปัิญญา อกีทัง้ยงัเป็นแนวปฏบิตัท่ีิสามารถ

ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของประเทศไทยได้

3) การสร้างและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

การสร้างและพัฒนาระบบเพื่อจัดบริการรองรับความต้องการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยมุ่งเน้นที่จะสร้าง

และพฒันากลไกต่าง ๆ  ทีม่อียูท่ัง้ในระดบันโยบาย ระดับปฏบิติั ท้ังในเขตเมอืง และในระดับท้องถ่ิน โดยเฉพาะด้านบคุลากร

และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ร่วมกันท�าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุทั้งบุคลากรวิชาชีพ และอาสาสมัครด้วยการให้บริการ 

แก่ผูส้งูอายใุนชมุชน โดยเฉพาะบรกิารด้านการดแูลและการฟ้ืนฟสูขุภาพให้กบักลุม่ผูส้งูอายตุดิเตยีง และมข้ีอจ�ากดัในเรือ่ง 

การเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังมีการเร่งขยายการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้ และพัฒนาทักษะเฉพาะด้านการดูแล 

ผู้สูงอายุ

บทที่ 2 

กรอบแนวคิดและนโยบายการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ
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4) การจัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัยในที่สาธารณะส�าหรับผู้สูงอายุ

โดยมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักแก่สาธารณชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ในเรื่อง 

การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อคนทุกวัยให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Universal Design : UD)

5) การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู ้สูงอายุได้รับการดูแลด้านคุณภาพชีวิตอย่างครอบคลุมทุกด้าน จึงจ�าเป็นต้องมีการเสริมสร้าง 

ขีดความสามารถของบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยการสนับสนุนทรัพยากร การสนับสนุนความรู้ การนิเทศงาน หรือ 

การฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ และองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 

ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

ด้านผู้สูงอายุได้อย่างมืออาชีพ

2. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)2

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGs) ได้สิ้นสุดลงใน พ.ศ. 2558 

United Nations จึงได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพื่อก�าหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 (post-2015  

development agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยประเด็นส�าคัญของวาระการพัฒนาภายหลัง 

พ.ศ. 2558 คือ การจัดท�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งประกอบด้วย  

17 เป้าหมาย ได้แก่ 

เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจน

เป้าหมายที่ 2 : ขจัดความหิวโหย

เป้าหมายที่ 3 : การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

เป้าหมายที่ 4 : การศึกษาที่เท่าเทียม

เป้าหมายที่ 5 : ความเท่าเทียมทางเพศ

เป้าหมายที่ 6 : การจัดการน�้าและสุขาภิบาล

เป้าหมายที่ 7 : พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

เป้าหมายที่ 8 : การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ 9 : อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมายที่ 10 : ลดความเหลื่อมล�้า

เป้าหมายที่ 11 : เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 12 : แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายที่ 14 : การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

เป้าหมายที่ 15 : การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก

เป้าหมายที่ 16 : สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

เป้าหมายที่ 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของ United Nation
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3. แนวคิด Active Ageing ขององค์การอนามัยโลก3 
Active Ageing ขององค์การอนามัยโลก อธิบายถึงองค์ประกอบส�าคัญของการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง ประกอบด้วย  

3 ประการ ได้แก่ 

1) มีสุขภาพที่ดี (Healthy) 

2) มีความมั่นคง หรือการมีหลักประกันในชีวิต (Security) 

3) มีส่วนร่วม (Participation) 

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

ที่สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบสาธารณสุข การมีส่วนร่วมและได้รับความปลอดภัย เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

ในการวางนโยบาย บรหิารจดัการการให้บรกิาร การจดัสภาพแวดล้อมและโครงสร้างเมอืงของเมอืงทีเ่ป็นมติรต่อผูสู้งอายนุัน้ 

ต้องค�านึงถึง 

• ความหลากหลายของความสามารถและการเป็นแหล่งทรัพยากรของผู้สูงอายุ 

• ความยืดหยุ่นในการตอบสนองและคาดการณ์ความต้องการและความชอบของผู้สูงอายุ

• ความส�าคัญของการตัดสินใจและวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ 

• การคุ้มครองป้องกันกลุ่มเสี่ยงในผู้สูงอายุ

• การสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ ในสังคม

โดยผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล�าพัง ควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ท่ีมีพฤฒิพลัง (Active Ageing) เร่ิมจากผู้สูงอาย ุ

ต้องส่งเสรมิให้เกดิการดแูลตนเองให้เหมาะสมกบัโรคหรอืความเจบ็ป่วยทีม่ ีตลอดจนกระตุน้ให้ท�ากจิกรรมต่าง ๆ  ด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ และมีกลุ่มในสังคมโดยอาศัยเทคโนโลยีมาเชื่อมต่อสังคมให้กับผู้สูงอายุเหล่านี้ 

4. ปฏิญญาอาเซียนในเรื่องผู้สูงอายุ 
4.1 ปฏิญญาบรไูนดารสุซาลาม ว่าด้วยการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของครอบครวั : การดแูลผูส้งูอาย ุ(Brunei Darussalam  

Declaration on Strengthening Family Institution : Caring for the Elderly) ได้รับการรับรองใน พ.ศ. 2553 

ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

1) พัฒนาระบบการสนับสนุนทางสังคมและกระตุ้นให้มีแผนงานด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความสามารถ 

ของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ

2) ให้การดแูลและสนบัสนนุทีเ่หมาะสมแก่ผูส้งูอาย ุซึง่รวมถงึในรปูแบบของอาสาสมคัรชมุชน และรปูแบบอ่ืน ๆ  

ของการดูแลแบบทางเลือกโดยครอบครัวและชุมชนส�าหรับผู้สูงอายุ

3) ส่งเสรมิคณุภาพชวีติของผูส้งูอาย ุโดยการสร้างเงือ่นไขทีเ่อือ้ต่อการพึง่พาตนเองและความสามารถในการท�างาน 

เชิงเศรษฐกิจ

4) ส่งเสรมิโอกาสในทกุช่วงวยัในการพฒันาตนเอง การบรรลเุป้าหมายในชวีติของตนเอง และการมคีณุภาพชวีติทีด่ี  

ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ รวมถึง การเข้าถึงสวัสดิการ และบริการทางสังคม แหล่งทรัพยากร การฝึกอบรม

เพื่อเพิ่มทักษะตลอดชีวิต และการมีส่วนร่วมในชุมชน

3 วภิานนัท์ ม่วงสกุล. วารสารวจัิยสังคม : การพฒันาศกัยภาพผู้สูงอายทุีอ่าศยัอยูต่ามล�าพังด้วยแนวคดิพฤฒพลงั. 2558. และการด�าเนนิงานทีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอาย ุ;  
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2557
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5) ให้ผู้สูงอายุมีรายได้มั่นคง กระตือรือร้น และมีสุขภาพดี ด้วยการลดอัตราความยากจนในผู้สูงอายุ

6) ส่งเสริมการให้บริการด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพ การสนับสนุนและการคุ้มครองทางสังคมแก่ผู้สูงอายุที่รวมถึง 

การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการบ�าบัดฟื้นฟู

7) สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพแก่เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขมูลฐาน นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ดูแลและอาสาสมัคร 

ในการให้การดูแลผู้สูงอายุ

8) ส่งเสริมการตระหนักรู้และความสามารถของเยาวชนในการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ และเตรียมส�าหรับการ 

ก้าวสู่วัยผู้สูงอายุและสามารถรับมือกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะสูงวัยได้

9) ส่งเสรมิการด�าเนนิงานและการแลกเปลีย่นงานวจิยัและการศกึษาเกีย่วกบัผูส้งูอาย ุและการศกึษาเกีย่วกบัผูป่้วยสงูอายุ

10) เสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรข้ามสาขาของอาเซียนที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น 

กับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สมาคมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ

4.2 ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ : การเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุในอาเซียน (Kuala Lumpur  
Declaration on Ageing: Empowering Older Persons in ASEAN) ได้รับการรับรองโดยผู้น�าอาเซียน  

ในคราวการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 27 ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  

โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

1) ส่งเสริมให้มีแนวปฏิบัติท่ีรับผิดชอบร่วมกันในการเตรียมการเพื่อให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพดี แข็งแรง และทรงคุณค่า  

โดยให้การสนับสนุนครอบครัว ผู้ท�าหน้าที่ดูแล และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีบริการดูแลผู้สูงอายุ

2) ส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของคนระหว่างวัยเพื่อน�าไปสู่สังคมของคนทุกช่วงวัย โดยสร้างความตระหนักถึง 

ความส�าคัญของสิทธิ ประเด็น และความท้าทายของความสูงอายุและการก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

3) ส่งเสริมการท�างานฐานสิทธิ/ความต้องการจ�าเป็นและตลอดทุกช่วงวัยและขจัดการการกระท�าหรือการละเว้น 

การกระท�าด้วยประการใด ๆ ทุกรูปแบบบนพื้นฐานของอายุและเพศ โดยให้ผู้สูงอายุได้รับโอกาสเข้าถึงบริการ 

สาธารณะ การเสริมสร้างรายได้ บริการสุขภาพ และสารสนเทศที่จ�าเป็น ตลอดจนมาตรการในการป้องกัน  

การคุ้มครองทางกฎหมาย และระบบการสนับสนุนที่มีประสิทธิผล

4) บูรณาการเรื่องประชากรสูงอายุในนโยบายสาธารณะและแผนการพัฒนาระดับชาติ และแผนงาน ซึ่งอาจรวมถึง 

การก�าหนดการเกษียณอายุและนโยบายการจ้างงานที่ยืดหยุ่น

5) ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์และความเชี่ยวชาญในด้านพฤฒาวิทยา เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และบุคลากรมืออาชีพ 

และกึ่งมืออาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ดูแลเพ่ือตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคตด้านสุขภาพ 

และบริการทางสังคมส�าหรับผู้สูงอายุ

6) ส่งเสริมการพัฒนาสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ข้อมูลเชิงประจักษ์และแยกประเภทตามเพศเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ซึ่งรวมถึง

ขีดความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดช่องว่างในด้านนโยบาย การวิจัย และการปฏิบัติ

7) พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรนิติบุคคล องค์กรภาคประชาสังคม ซ่ึงรวมทั้งองค์กร 

สวัสดิการภาคสมัครใจ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการประสานงานและประสิทธิผล 

ที่ดีขึ้นในการจัดบริการที่มีคุณภาพส�าหรับผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค

8) สนับสนุนการพัฒนาสมาคมผู้สูงอายุ หรือรูปแบบอื่น ๆ ของการเป็นเครือข่าย ซึ่งรวมถึงชมรมผู้สูงอายุและ 

เครือข่ายอาสาสมัครในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถและเปิดโอกาสให้มีเวที 

การหารือแลกเปลี่ยนในลักษณะพหุสาขากับรัฐบาลในประเด็นของผู้สูงอายุ
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9) ส่งเสริมชุมชนและเมืองท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุในภูมิภาคโดยการจัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนและ 

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

10) สร้างและพฒันาเครอืข่ายและหุน้ส่วนความร่วมมอืภายในและระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน รวมถงึประเทศ 

คู่เจรจาและหุ้นส่วนการพัฒนา รวมถึงองค์กรของสหประชาชาติ องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน  

และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอืน่ ๆ  ในการสนบัสนนุและจดัหาทรพัยากรทีเ่พยีงพอและการด�าเนนิการทีม่ปีระสิทธผิล

5. แนวทางการจัดสวัสดิการด้านผู้สูงอายุของต่างประเทศ 
จากการทบทวนวรรณกรรมจากประเทศท่ีพฒันาแล้ว ในทวปียโุรป อาท ิสวติเซอร์แลนด์ ทวปีออสเตรเลยี และทวปีเอเชยี  

พบว่า การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจะครอบคลุมในเรื่องการมีกฎหมาย นโยบาย และมีคณะกรรมการคุ้มครองผู้สูงอายุ 

การมีระบบหลักประกันรายได้/บ�านาญ รวมทั้งสวัสดิการ อาทิ ที่อยู่อาศัย บริการด้านสุขภาพ การดูแลในชีวิตประจ�าวัน 

การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ นันทนาการ การมีส่วนร่วม การจัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวก รวมทั้งสิทธิประโยชน ์

ต่าง ๆ เมื่อถึงวัยสูงอายุ 

6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25604

บทบัญญัติที่บรรจุหลักการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ จ�านวน 2 หมวด ดังนี้ 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

มาตรา 27 วรรคสาม การเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเร่ืองถิน่ก�าเนดิ เชือ้ชาติ 

ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานภาพของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ 

ทางศาสนา การศกึษาอบรม หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืงอนัไม่ขดัต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนญูหรอืเหตอุืน่ใด จะกระท�ามไิด้

วรรคสี่ มาตรการที่รัฐก�าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับ

บคุคลอืน่ หรอืเพือ่คุม้ครองความสะดวกให้แก่ เดก็ สตร ีผูส้งูอาย ุคนพกิาร หรอืผูด้้อยโอกาสย่อมไม่ถอืว่าเป็นการเลอืกปฏบัิติ

มาตรา 48 วรรคสอง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ

ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ

หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ 

มาตรา 71 วรรคสาม รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 

ให้สามารถด�ารงชพีได้อย่างมคีณุภาพ และคุม้ครองป้องกนัมใิห้บคุคลดงักล่าวถกูใช้ความรนุแรงหรอืปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม 

รวมตลอดทั้งให้การบ�าบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระท�าการดังกล่าว

4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
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7. ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)5

7.1 เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 

5 ร่างยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 (ฉบบัเสนอสภานติบิญัญตัแิห่งชาต)ิ ส�านกังานเลขานกุารของคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาต ิส�านกังานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th/

7.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

ข้างต้น จึงจ�าเป็นต้องก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวจ�านวน 6 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

กับการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุจ�านวน 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส�าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ  

โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 

รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด 

ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย 

รกัการเรียนรู้และการพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติสูก่ารเป็นคนไทยทีม่ทีกัษะสงู เป็นนวตักร นกัคดิ ผูป้ระกอบการ 

เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

มเีป้าหมายการพฒันาทีส่�าคญัทีใ่ห้ความส�าคญัการดงึเอาพลงัของภาคส่วนต่าง ๆ  ทัง้ภาคเอกชน ประชาสงัคม 

ชมุชนท้องถิน่ มาร่วมขบัเคลือ่น โดยการสนบัสนนุการรวมตวัของประชาชนในการร่วมคดิร่วมท�าเพือ่ส่วนรวม การกระจาย 

อ�านาจและความรบัผดิชอบไปสูก่ลไกบรหิารราชการแผ่นดนิในระดบัท้องถิน่ การเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนในการ

จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็น

ประชากรที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองและท�าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน

การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
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8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)6

หลักการพัฒนาประเทศท่ีส�าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

“การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11 และยึดหลักการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล�้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐาน 

การใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผู้สูงอายุ  

จ�านวน 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

แนวทางการพฒันาส�าคญั ประกอบด้วย (1) ปรบัเปลีย่นค่านยิมคนไทยให้มคีณุธรรม จรยิธรรม มวีนิยั จติสาธารณะ 

และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (2) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู ้ และความสามารถในการด�ารงชีวิต 

อย่างมีคุณค่า (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วน

ค�านงึถงึผลกระทบต่อสขุภาพ (5) เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการระบบสขุภาพ ภาครฐัและปรบัระบบการเงนิการคลงั 

ด้านสุขภาพ (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย (7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคม

มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง

2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม

แนวทางการพฒันาส�าคญั ประกอบด้วย (1) การเพิม่โอกาสให้กบักลุม่เป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ทีม่รีายได้ต�า่สุด  

สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ (2) การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข  

และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง (3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้าง

ความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิ 

ในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน

9. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 25527

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติถือเป็นแผนยุทธศาสตร์หลักในการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ ในช่วง พ.ศ. 2545 - 2564  

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 โดยแผนดังกล่าวได้ให้ความส�าคัญต่อ “วงจรชีวิต” โดยมี 

วิสัยทัศน์ “ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีสาระส�าคัญดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย  

3 มาตรการ คอื (1) หลกัประกนัด้านรายได้เพือ่วยัสงูอาย ุ(2) การให้การศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (3) การปลกูจิตส�านกึ 

ให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 6 มาตรการ คือ (1) ส่งเสริมสุขภาพ 

ป้องกันการเจ็บป่วย และดูแลตนเองเบื้องต้น (2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ  

(3) ส่งเสริมด้านการท�างานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ (4) สนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (5) ส่งเสริมสนับสนุนส่ือ 

ทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ (6) ส่งเสริม

และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

6 สรุปสาระส�าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
http://www.nesdb.go.th

7 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ  http://www.dop.go.th
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ยทุธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์ด้านระบบคุม้ครองทางสังคมส�าหรับผูสู้งอาย ุประกอบด้วย 4 มาตรการ คอื (1) คุม้ครอง

ด้านรายได้ (2) หลักประกันด้านสุขภาพ (3) ด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง (4) ระบบบริการและเครือข่าย 

การเกื้อหนุน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ  

และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ (1) การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางาน 

ด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการติดตาม 

ประเมินผลการด�าเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ (1) สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย 

และพฒันาองค์ความรูด้้านผูส้งูอายสุ�าหรบัการก�าหนดนโยบายและการพฒันาการบรกิาร หรอืการด�าเนนิการทีเ่ป็นประโยชน์ 

แก่ผู้สูงอายุ (2) ด�าเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  

(3) พัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย โดยมีระบบฐานข้อมูลที่ส�าคัญด้านผู้สูงอายุที่ง่ายต่อการ 

เข้าถึงและสืบค้น

10. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3  
พ.ศ. 25608

เหตุผลความจ�าเป็นในการตรากฎหมายฉบับนี้ เพ่ือให้การด�าเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และ 

การสนับสนุนต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ 

จากรัฐ โดยสรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้ 

1) นิยามผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย 

2) ให้มีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (มาตรา 4) เป็นกลไกระดับชาติ เพื่อก�าหนดนโยบาย และแผนหลัก แนวทาง

ปฏบิตั ิตลอดจนประสานงาน ตดิตาม และประเมนิผลเกีย่วกบัการคุม้ครองการส่งเสรมิ และการสนบัสนนุสถานภาพ บทบาท 

และกิจกรรมของผู้สูงอายุ 

3) สิทธิผู้สูงอายุ (มาตรา 11) ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน

(1) การบรกิารทางการแพทย์และการสาธารณสขุทีจ่ดัไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเรว็แก่ผูส้งูอายเุป็นกรณพีเิศษ 

(2) การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต

(3) การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม

(4) การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน 

(5) การอ�านวยความสะดวกและความปลอดภยัโดยตรงแก่ผูส้งูอายใุนอาคาร สถานที ่ยานพาหนะหรอืการบรกิาร

สาธารณะอื่น 

(6) การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม

(7) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ 

(8) การช่วยเหลือผู ้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

ด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง 

(9) การให้ค�าแนะน�า ปรึกษาด�าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดีหรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว 

8 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ http://www.dop.go.th
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(10) การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ�าเป็นอย่างทั่วถึง 

(11) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

(12) การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 

(13) การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

11. นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
11.1 นโยบายของรัฐบาลด้านผู้สูงอายุ 

คณะรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ได้ก�าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 11 ด้าน โดยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ 

ผู้สูงอายุ คือ นโยบายด้านที่ 3 การลดความเหลื่อมล�้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ดังนี้

ข้อที่ 3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน 

ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ 

ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส  

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก

ข้อที่ 4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม 

เพือ่สร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสงัคมในอนาคต โดยจดัเตรยีมระบบการดแูลในบ้าน สถานพกัฟ้ืน และโรงพยาบาล ทีเ่ป็น

ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส�าหรับการดูแลผู้สูงอายุ

11.2 นโยบายในการพฒันาคนตลอดช่วงชวีติ มอบให้ 4 กระทรวงหลกั คอื กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพฒันาสงัคม 

และความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวงศกึษาธกิาร และกระทรวงสาธารณสุข บรูณาการการท�างานร่วมกนั โดยผู้บริหารระดบัสงู 

ของทั้ง 4 กระทรวงได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการท�างานให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างใกล้ชิด ขณะนี้  

มีความคืบหน้า ได้มีค�าสั่งคณะกรรมการอ�านวยการการพัฒนาสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต แต่งต้ังคณะท�างานขับเคลื่อน 

การบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ในช่วงวัยสูงอายุ ก�าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

3S ประกอบด้วย

(1) Strong ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง มีกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ

(2) Security ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัย กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบ

(3) Social Participation ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในสงัคม กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์  

เป็นผู้รับผิดชอบ 

11.3 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

1) คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2559 เหน็ชอบมาตรการรองรบัสงัคมผูส้งูอาย ุ4 มาตรการ ดงันี้

(1) การจ้างงานผู้สูงอายุ เพื่อสร้างหลักประกัน/ความมั่นคงในเร่ืองรายได้ของผู้สูงอายุให้สามารถเลี้ยงดู

ตนเองได้ยาวนานขึ้น 

(2) การสร้างที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้มีการสร้างที่พักอาศัยทั้งในรูปแบบมีความเหมาะสม 

และมีสิ่งอ�านวยความสะดวกเป็นการเฉพาะให้กับผู้สูงอายุ

(3) สินเชื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ (Reverse mortgage) เป็นการให้เงินกู้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี

ขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 80 ปี ผูส้งูอายทุีไ่ม่ได้เป็นข้าราชการบ�านาญไม่มเีงนิส�ารองเพยีงพอต่อการใช้ชีวติ และ

ไม่มีลูกหลานไว้คอยดูแล มีวงเงินกู ้ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท ใช้ที่อยู ่อาศัยที่ปลอดภาระหนี้ 

ของผู้สูงอายุเป็นหลักประกัน 
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(4) การบูรณาการระบบบ�าเหน็จบ�านาญ มาตรการนี้จะให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบ�าเหน็จ

บ�านาญแห่งชาต ิทีม่นีายกรฐัมนตรีเป็นประธาน ท�าหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายและทิศทางการพฒันา

และก�ากับดูแลระบบบ�าเหน็จบ�านาญของประเทศและจัดตั้งกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ (กบช.) 

2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 มีนโยบายให้ด�าเนินการมาตรการให้เงินช่วยเหลือ 

เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยก�าหนดแหล่งที่มาของเงิน 

เป็น 2 ส่วน คือ เงินภาษีสรรพสามิตในส่วนของสินค้าสุราและยาสูบ ในอัตราร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 4,000 ล้านบาทต่อปี  

และจากการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะน�าส่งเงินดังกล่าวเข้ากองทุนผู้สูงอายุ และส่งต่อให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 

ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มีมติดังนี้ 

(1) เห็นชอบในหลักการมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ และให้หน่วยงาน 

รบัผดิชอบด�าเนนิงานด้านผูส้งูอายนุ�าไปสูก่ารปฏบัิตต่ิอไป ตามทีก่ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์เสนอ 

และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง 

การต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กระทรวงยตุธิรรม ส�านกังบประมาณ ส�านกังานคณะกรรมการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ และคณะกรรมการปฏริปูประเทศ 

ด้านสังคม รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย ไปพิจารณาด�าเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

(2) ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความเป็นไปได้ในการน�าพื้นท่ีของโรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงมีจ�านวนนักเรียนน้อยและอาจถูกยุบ 

รวมมาใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้และดูแลผู้สูงอายุ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนษุย์ ตามความเหมาะสมในแต่ละพืน้ที ่โดยด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วข้อง 

อย่างเคร่งครัด 

12. ข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม9

12.1 วัตถุประสงค์รวม
ปฏิรูปสังคมในประเด็นส�าคัญต่าง ๆ เพื่อน�าไปสู่สังคมคุณภาพ โดยการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ 

สังคม ผ่านการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรมโดยไม่แบ่งแยก โดยการให้โอกาส 

แก่คนทกุกลุม่ตามศกัยภาพท่ีมแีละสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะกบัคนทกุกลุม่ การเสรมิสร้างพลงัทางสงัคม โดยการพฒันา

ความรู้และปัญญาในการแก้ปัญหาและใช้ศักยภาพในพื้นที่แก่คนและองค์กรฐานราก (ชุมชน/องค์กรในท้องถิ่น) และ 

การสร้างความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัของสงัคม ผ่านการเสรมิสร้างพลงัแห่งการช่วยเหลอือย่างสร้างสรรค์ของคนในสงัคม

เพื่อน�าไปสู่การสร้างสังคมคุณภาพในที่สุด

12.2 ประเด็นการปฏิรูป

1) การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม

ประเดน็การปฏริปู ได้ให้ความส�าคญักบั (1) การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารกองทนุการออมแห่งชาต ิ(กอช.)  

เพื่อเป็นหลักประกันทางสังคมแก่ผู้ที่ไม่มีสวัสดิการอื่นรองรับ (2) การสร้างระบบให้คนไทยมีบ�าเหน็จบ�านาญหลังพ้น 

วยัท�างาน (3) การพฒันาการออมภาคบังคบั (4) การปรบัปรงุสทิธปิระโยชน์ทีไ่ด้รบัจากสวสัดกิารต่าง ๆ  ให้เหมาะสมและเป็นธรรม

9 ที่มา : http://www.nesdb.go.th
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2) การช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม

ประเดน็การปฏริปู ได้ให้ความส�าคญักบั (1) ปฏริปูระบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอปุสรรคเพือ่คนทัง้มวล (Design  

for all) ที่ยึดหลักการออกแบบสากล (Universal Design) ต่อคนทุกกลุ่มทุกวัย (2) ปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ (3) การเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการท�างาน (4) ปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค (5) ปฏิรูป

การขึ้นทะเบียนกับผู้ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร (6) การเปลี่ยนแปลงนโยบายประชากรเพื่อเสริมสร้างดุลประชากร 

ในอนาคต (7) การเสริมพลังสตรี

3) การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม

การสร้างโอกาสท่ีเป็นธรรมโดยไม่แบ่งแยก (Social Inclusion) นอกจากการให้ความส�าคัญกับการช่วยเหลือ 

และเพิม่ขดีความสามารถให้กบักลุม่ผูเ้สยีเปรยีบในสงัคมแล้ว การจัดการข้อมลูและองค์ความรู้ด้านสังคมเป็นอกีปัจจัยหนึง่ทีจ่ะ 

ช่วยส่งเสรมิให้สงัคมมคีวามเสมอภาค ลดความเหล่ือมล�า้ โดยการจัดการข้อมลูให้มคีวามเหมาะสม ถกูต้อง และครอบคลมุ 

4) การพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

ชุมชนถือเป็นรากฐานส�าคัญที่จะน�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประเทศ ท้ังในเร่ืองความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และสงัคม ระบบการเมอืงทีเ่ข้มแขง็ ระดบัศลีธรรมในสงัคม รวมถงึระบบสวสัดกิารส�าหรบัคนทกุกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่เปราะบาง  

ดังนั้น หากชุมชนมีความเข้มแข็ง จะเป็นเครื่องมือส�าคัญที่น�าพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จึงจ�าเป็นต้องมีการ

ปฏริปูเพือ่จะน�าไปสูค่วามเข้มแข็งของชมุชนท้ังการปรบักระบวนทศัน์ วธิคีดิ และรปูแบบการท�างานให้อยูใ่นสภาพทีเ่หมาะสม  

ภายใต้ 3 เงื่อนไขส�าคัญ ได้แก่ 1) การเพิ่มสิทธิ หน้าที่ อ�านาจ ทรัพยากร 2) การขจัดอุปสรรค ปกป้อง คุ้มครอง และ  

3) การเพิม่พลงัความสามารถโดยพฒันาเครือ่งมอืส�าคญัในเรือ่งการจดักลไกการจดัการแบบมส่ีวนร่วมและมาตรการทางกฎหมาย

5) การสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม

การสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกนัของสงัคม (Social Cohesion) สมาชกิในสงัคมต้องรูจ้กัยอมรบัความแตกต่าง  

มีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีความเอื้ออาทรต่อกันภายใต้สังคมแห่งความสมานฉันท์ โดยประเด็นการปฏิรูป 

การมีส่วนร่วมฯ ได้มุ่งเน้นการสร้างจิตส�านึกสาธารณะ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกิจกรรมทางสังคม 

บนพื้นที่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญหนึ่งในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม 

ประเดน็การปฏริปูการมส่ีวนร่วม การเรยีนรู ้ การรบัรู ้ และการส่งเสรมิกจิกรรมทางสงัคม ได้ให้ความส�าคัญกับ  

(1) การสร้างพลังจิตอาสา เพื่อสร้างจิตส�านึกส่วนรวมของประชาชนผ่านการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (2) การสร้าง 

พลังแผ่นดิน เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเอกภาพแก่กลุ่มอาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ (3) การสร้างพลังสร้างสรรค์  

เพือ่ส่งเสรมิกิจกรรมทางสงัคมของคนทกุวยัผ่านการสร้างพืน้ทีส่ร้างสรรค์ในรปูแบบต่าง ๆ  และ (4) การสร้างพลงัภมิูคุ้มกัน 

เพื่อให้เกิดการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม

13. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “สังคมผู้สูงอายุ : ระเบียบวาระแห่งชาติ” ของคณะกรรมาธิการ 
สังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ10

13.1 สาระส�าคัญ
คณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้ตระหนักเห็นความส�าคัญ 

ของการดแูลและพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายเุพือ่การเข้าสูส่งัคมสงูวยั จงึได้พจิารณาศกึษาและจดัท�ารายงานผลการพจิารณา

ศึกษาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ จ�านวน 4 เรื่อง คือ (1) การสงเคราะห์การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย (2) การเตรียม 

ความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ (3) บุคลากรในกระบวนการดูแลผู้สูงอายุ (4) มาตรฐานสถานดูแลผู้สูงอายุ จากรายงาน

ดังกล่าว พบปัญหาหลายด้านซึ่งมีความซับซ้อน เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ จึงเห็นสมควรให้มีการพิจารณาสังคมผู้สูงอาย ุ

ให้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ โดยการด�าเนินการเพื่อให้ระเบียบวาระแห่งชาติส�าเร็จนั้นต้องประกอบไปด้วย

10 รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “สังคมผู้สูงอายุ : ระเบียบวาระแห่งชาติ” ของคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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- การวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ  เพื่อสร้างกลไก ระบบการติดตาม เฝ้าระวังการละเมิดสิทธิ

ในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของผู้สูงอายุ

- ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่คุ้มครองผู้สูงอายุ และเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย

- การสร้างความตระหนกัวฒันธรรมแห่งการเคารพผูส้งูวยั ปรบัทศันคติของคนทกุวยัถงึคณุค่า เพือ่ให้ลดปัญหา

การเหยียดวัย

- สร้างการพัฒนาเครือข่ายระดับชุมชนให้มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่ม

- เสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยครอบครัวและชุมชน

13.2 ประโยชน์ของการเป็นระเบียบวาระแห่งชาติของสังคมผู้สูงอายุ

1) เพื่อแสดงศักยภาพในการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

ของประเทศไทย โดยการร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐ เพ่ือให้เกิดระบบ 

ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

2) คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ต้องผลักดันและให้ความส�าคัญในการน�าแผนและนโยบายของรัฐไปสู่ 

การปฏิบัติ และเกิดนวัตกรรมส�าหรับการบริหารจัดการที่ดีในผู้สูงอายุเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามอัตภาพ

3) ประชาชนตระหนกัถงึความส�าคญัในการเตรียมความพร้อมของตนเองในทกุด้านเพ่ือเป็นผู้สูงอายทุีม่คีณุภาพ

ทั้งร่างกาย จิตใจ และสามารถดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ

13.3 ผลกระทบหากไม่ได้มีการด�าเนินงานให้สังคมผู้สูงอายุเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ

ประเทศไทยต้องรับภาระงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุที่มากขึ้น และไม่มีระบบการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครอง 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุท่ีมีประสิทธิภาพ ขาดการบูรณาการ ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร และภารกิจ 

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท�าให้เกิดความร่วมมือในการท�างานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

ให้ขับเคลื่อนการท�างานด้านผู้สูงอายุด้วย ส่งผลให้รัฐไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างท่ัวถึง ซ่ึงกระทบต่อความเป็นอยู่ 

และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

13.4 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

1) เห็นควรเสนอรัฐบาลประกาศให้ “สังคมผู้สูงอายุเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ” 

2) ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง น�าระเบียบวาระแห่งชาติที่จะได้ก�าหนดขึ้นและผ่านการพิจารณา 

ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้กระบวนการการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2564 พร้อมท้ังให้รายงานผล 

การด�าเนินงานตามระเบียบวาระแห่งชาติตามที่จะได้ก�าหนดไว้

3) ให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักที่ก�าหนด

มาจากระเบียบวาระแห่งชาติ
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1.  การสูงอายุของประชากรไทย (ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 2560)

ปี 2560 ผู้สูงอายุของประเทศไทย 11,312,447 คน

ปี 2562 ประชากรสูงอายุจะมากกว่าเด็ก

ปี 2564 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ คือ มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20

ปี 2574 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด คือ มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 28

บทที่ 3 

ประเด็นท้าทายการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ

ชาย
5,083,681 คน
(ร้อยละ 44.94)

หญิง
6,228,766 คน
(ร้อยละ 55.06)

กลุ่มวัยต้น (60 - 69 ปี)
ร้อยละ 57.4

กลุ่มวัยกลาง (70 - 79 ปี)
ร้อยละ 29

กลุ่มวัยกลาง (80 ปีขึ้นไป)
ร้อยละ 13.6

สถานการณ์การเข้าสูส่ังคมสูงวัยของโลกสถานการณ์การเข้าสูส่ังคมสูงวัยของโลก

จ�านวน (ล้านคน)

5,0000

4,0000

3,0000

2,0000

1,0000

0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2016

ค.ศ.

ล้านคน

อายุ 0 - 14 ปี

ประชากรโลก ผู้สูงอายุ

7,433 929
ล้านคน ล้านคน

คิดเป็นร้อยละ 12.5

อายุ 15 - 59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป

ที่มา : รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559

4,573

1,931
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2.  ความท้าทายการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ11

2.1 ด้านสังคม 

ขนาดครัวเรือนของประชากรไทยมีขนาดลดลง จาก พ.ศ. 2523 มีขนาดครัวเรือน 5.2 คน ใน พ.ศ. 2533  

ได้ลดลงเป็น 4.4 คน ปี พ.ศ. 2543 ได้ลดลง 3.8 คน และ พ.ศ. 2559 ลดลงเหลือเพียง 3 คน ในขณะที่ผู้สูงอายุ 

ที่อยู่ตามล�าพังคนเดียวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจาก พ.ศ. 2545 มีจ�านวนร้อยละ 6 จน พ.ศ. 2557 เพ่ิมเป็นร้อยละ 9  

ทั้งนี้ ความจ�าเป็นด้านการดูแล ก�าลังเป็นความท้าทายที่เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยต้องมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ควบคู่ไปกับส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน เป็นกลไกในระดับพื้นที่ดูแลและเฝ้าระวัง 

ทางสังคม

2.2 ด้านสุขภาพ 

จากข้อมูลการส�ารวจสุขภาพไทย พ.ศ. 2556 พบว่า ผู ้สูงอายุไทยเป็นโรคความดันโลหิต ร้อยละ 41.4  

โรคเบาหวาน ร้อยละ 18.2 และโรคข้อเข่าเสื่อม ร้อยละ 8.6 และประมาณร้อยละ 6 มีภาวะสมองเสื่อม ในส่วนที่เป็น 

ผูส้งูอายทุีเ่จบ็ป่วยเรือ้รงัและอยูใ่นภาวะพึง่พงิ (ตดิบ้าน/ตดิเตยีง) ประมาณร้อยละ 20 (สถานการณ์ผูส้งูอายไุทย พ.ศ. 2557) 

จึงจ�าเป็นต้องส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู และพัฒนาระบบสุขภาพ เพื่อรองรับสังคมสูงอายุ

11 ที่มา : รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559 และการคาดประมาณการประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583

24

2) 
ผู้สูงอ�ยุจะมีม�กกว่�เด็ก 
เป็นครั้งแรก 
ในประวัติศ�สตร์

การเกิดที่ลดลงอย่างมากในช่วง 2-3 

ทศวรรษที่ผ่านมาได้ท�าให้สัดส่วน

ของประชากรวัยเด็กลดต�่าลงอย่าง

มาก เมื่อ 30 ปีก่อน ประชากรอายุ

ต�่ากว่า 15 ปีมีอยู่มากกว่าร้อยละ 35 

ของประชากรทั้งหมด ร้อยละของ

ประชากรวัยเด็กนี้ได้ลดลงเหลือเพียง 

18 ในปี 2559 นี้ 

แหล่งข้อมูล : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583, สศช.

อ�ยุ 0-14 ปี

อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป

2553

2580

2559

2562

1,500,000

1,000,000

500,000

2,000,000

2,500,000

พ.ศ.

จำ�นวน (คน)

ค�ดประม�ณว่� 

ใน พ.ศ. 2562  
จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย

มีประช�กรสูงอ�ยุ 

ม�กกว่�ประช�กรวัยเด็ก  
(อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป)

(อ�ยุต่ำ�กว่� 15 ปี)
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1)
สัดส่วนประช�กรสูงอ�ยุ
ใกล้ถึงร้อยละ 20 
ของประช�กรทั้งหมด

อ�ยุ 15-59 ปี

ของประช�กรทั้งหมด

65.7% 

อ�ยุ 0-14 ปี

ของประช�กรทั้งหมด

17.8% 

อ�ยุ 60 ปีขึ้นไป

ของประช�กรทั้งหมด
16.5% 

0 3,0003,000 2,000 1,000 2,0001,000

แหล่งข้อมูล : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583, สศช.

ประช�กรรวม 65.9 ล้�นคน 
อัตร�ส่วนเพศ: ผู้ช�ย 96 คนต่อผู้หญิง 100 คน 

หน่วย: พันคน

พีระมิดประช�กรไทย พ.ศ. 2559

ปี 2562 เป็นครั้งแรกที่ประชากรสูงอายุ มากกว่าประชากรวัยเด็ก

ปี 2564 จะเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์

(Complele aged society) มีผู้สูงอายุ 20%

ปี 2574 จะเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด

(Super aged society)

มีผู้สูงอายุ 28%

ประชากรภาพรวม 65.9 ล้านคน 

อายุ 60 ปี ขึ้นไป จ�านวน 11 ล้านคน 

คิดเป็น 16.5% ของประชากรทั้งหมด

การสูงวัยของประชากรผู้สูงอายุไทยการสูงวัยของประชากรผู้สูงอายุไทย

ที่มา  : รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559
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2.3 ด้านเศรษฐกิจ 

หนึ่งในสามของผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 34.3  มีรายได้ต�่ากว่าเส้นความยากจน (รายได้ต�่ากว่า 2,667 บาท/เดือน) 

แหล่งรายได้หลักมาจากบุตรลดลง จากร้อยละ 52 ใน พ.ศ. 2550 เหลือร้อยละ 37 ใน พ.ศ. 2557 แต่ผู้สูงอายุประมาณ

ร้อยละ 40 ยังคงท�างานอยู่และส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 2560) แม้ว่าร้อยละ 80  

ของผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ แต่เบี้ยยังชีพยังคงเป็นเพียงรายได้พื้นฐาน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีพ ขณะที่แรงงาน 

นอกระบบส่วนใหญ่ยงัขาดหลกัประกนัด้านรายได้ในวยัเกษยีณ โดยพบว่าแรงงานนอกระบบทีเ่ป็นสมาชกิกองทนุการออม

แห่งชาติ มีเพียง 5 แสนคนเศษ ดังนั้น จ�าเป็นต้องมีการส่งเสริมเรื่องการออมเพื่อวัยเกษียณ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ

ที่ยังแข็งแรง มีสุขภาพดีให้ได้รับโอกาสในการท�างานและประกอบอาชีพอิสระ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และ 

เป็นก�าลังในการผลิตและพัฒนาประเทศได้ต่อไป  

2.4 ด้านสภาพแวดล้อม 

สภาพแวดล้อมภายในบ้าน (สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559) พบว่าสภาพแวดล้อมในบ้านยังไม่เหมาะสม 

กบัผูส้งูอาย ุ เกอืบครึง่ของผูส้งูอายวุยัปลาย (อาย ุ 80 ปีขึน้ไป) ใช้ส้วมแบบนัง่ยอง และร้อยละ 6 - 7 เคยหกล้มภายในบ้าน  

สถานทีส่าธารณะจ�านวนมากยงัขาดอปุกรณ์อ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอาย ุ และบางแห่งมอีปุกรณ์แต่ไม่อยูใ่นสภาพที ่

พร้อมใช้งาน ดังนั้น จึงควรปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน จัดสิ่งอ�านวยความสะดวก บริการขนส่งสาธารณะ  

และสภาพแวดล้อม เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

2.5 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีและสารสนเทศสมัยใหม่ รวมถึงนวัตกรรม ควรมีการใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีท่นัสมยั ให้เข้ามาอ�านวยความสะดวกในการใช้ชวีติของผูส้งูอาย ุและเพือ่เป็นการตอบสนอง 

การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน รวมถึงส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว 

3. ข ้อค้นพบจากการติดตามประเมินผลแผนผู ้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2545 - 2564)  
 ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559)

1) ความรูแ้ละความตระหนกัในเรือ่ง “สงัคมสงูอาย”ุ ไม่ใช่เป็นเพยีงเรือ่งเฉพาะของวยัสงูอายเุท่านัน้ งานด้านผู้สูงอายุ

มีความจ�าเป็นต้องสื่อสารให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจโดยถ่องแท้จากคนทุกกลุ่มวัย

2) การด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ จ�าเป็นต้องมีการบูรณาการภารกิจ องค์ความรู้ งบประมาณ รวมทั้งการติดตามก�ากับ

ดูแล ความก้าวหน้าของการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

3) กฎหมาย ระเบียบไม่ที่เอื้อต่อการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับท้องถิ่น  

4) กลไกการติดตาม ก�ากับ และประเมินผลการด�าเนินงานยังขาดประสิทธิภาพ 

5) ความไม่ครบถ้วนของข้อมูลผู้สูงอายุท่ีจ�าเป็นต่อการก�าหนดนโยบายและวางแผน รวมทั้งยังไม่มีการเชื่อมโยง 

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุในภาพรวม 
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1. ศึกษา วิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.1 ศกึษาจากเอกสารวชิาการ บทความ และข้อเสนอต่าง ๆ  กรอบแนวคดิและนโยบายการด�าเนนิงานด้านผูส้งูอาย ุประกอบด้วย 
1) แผนปฏิบัติการระหว่างประเทศมาดริด ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ (The Madrid International Plan of Action  

on Ageing) 

2) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

3) แนวคิด Active Ageing ขององค์การอนามัยโลก

4) ปฏิญญาอาเซียนในเรื่องผู้สูงอายุ

5) แนวทางการจัดสวัสดิการด้านผู้สูงอายุของต่างประเทศ

6) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

7) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

8) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

9) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552

10) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

11) นโยบายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

12) ข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

13) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “สังคมผู้สูงอายุ : ระเบียบวาระแห่งชาติ” ของคณะกรรมาธิการสังคม  

เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

1.2 ข้อเสนอจากคณะกรรมการต่าง ๆ 

1) รับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ในการประชุมหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8  

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

2) รบัฟังความคดิเหน็จากคณะกรรมการปฏริปูประเทศด้านสงัคม ในการประชมุหารอืร่วมกบั รองนายกรฐัมนตรี 

(พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวง

สาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ท�าเนียบรัฐบาล

บทที่ 4 

กระบวนการจัดท�ามาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ
เรื่อง สังคมสูงอายุ
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2. การจัดท�ามาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 
2.1 รับฟังความต้องการของผู้สูงอายุและเครือข่าย 

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ 4 ภาค

โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่ส่งเสรมิให้ผูส้งูอาย ุแกนน�าผู้สูงอาย ุชมรมผู้สูงอาย ุและองค์กรเครือข่ายมคีวามเข้าใจ

และมส่ีวนร่วมขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานด้านผูส้งูอาย ุโดยผ่านกระบวนการสมชัชาผูส้งูอายรุะดบัชาต ิเพือ่ส่งเสรมิและพฒันา

ศักยภาพชมรมผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมการมีรายได้และการ 

มีงานท�าของผู้สูงอายุ

กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 373 คน ประกอบด้วย ประธานหรือผู้แทนสาขาสมาคมสภา 

ผู้สูงอายุประจ�าจังหวัด 75 จังหวัด แกนน�าหรือผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ 75 จังหวัด ผู้แทนส�านักงานพัฒนาสังคมและ 

ความมัน่คงของมนษุย์ 3 จงัหวดั (จงัหวดัอดุรธาน ีเชยีงใหม่ สรุาษฎร์ธาน)ี ผูแ้ทนศนูย์พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผู้สูงอายุ  

12 แห่ง ผูแ้ทนศนูย์พฒันาคณุภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอาย ุผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เครอืข่าย และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่

วนัทีด่�าเนนิการ (1) ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื วนัที ่21 - 24 มกราคม 2561 ณ โรงแรมนภาลยั จงัหวดัอดุรธานี 

(2) ภาคเหนือ วันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ภูค�า จังหวัดเชียงใหม่ (3) ภาคใต้ วันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 

2561 ณ โรงแรมเค พาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี (4) ภาคกลาง วันที่ 6 - 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติก  

โฮเทล จังหวัดนนทบุรี 

2) การรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุ ยุคใหม่ ที่มั่นคง” ในงาน 

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ�าปี 2561

เพือ่ให้ผูส้งูอายแุละประชาชนได้แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัประเดน็เร่งด่วน จงึได้มกีารจดัท�าแบบความคดิเหน็

ผ่านระบบควิอาร์โค้ด โดยให้ผูส้งูอายแุละประชาชนทีเ่ข้าร่วมงานวนัผูส้งูอายแุห่งชาต ิประจ�าปี 2561 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2561  

ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

2.2 จัดประชุมรับฟังความต้องการและจัดท�าประเด็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1) การประชุมขับเคล่ือนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 

ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ท�าเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานการประชุม 

2) การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 

2561 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาก�าหนดประเด็นเร่งด่วนและก�าหนดเจ้าภาพหลัก 

3) การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 - 26  พฤษภาคม 2561  

ณ โรงแรม เอ วัน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมพิจารณาก�าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นเร่งด่วน 

4) การประชมุหารอืหน่วยงานเจ้าภาพหลกัประเดน็เร่งด่วนด้านผูส้งูอายสุูว่าระแห่งชาต ิเมือ่วนัที ่12 มถินุายน 

2561 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานเจ้าภาพหลัก 

และแนวทางในการขับเคลื่อนในระยะต่อไป 

5) การประชุมเตรียมการจัดท�า (ร่าง) สังคมสูงอายุ : ระเบียบวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561  

ณ โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเอกสารการจัดท�า (ร่าง) สังคมสูงอายุ : 

ระเบียบวาระแห่งชาต ิ

6) การประชุมระบบข้อมูลเพ่ือขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุและการบูรณาการงานในภาพรวมกระทรวง  

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการหน่วยงาน 

ในกระทรวงเพื่อขับเคลื่อนประเด็นในระเบียบวาระแห่งชาติ
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3. การรับฟังความคิดเห็นระเบียบวาระแห่งชาติ เวที Thailand Social Expo 2018 และการประชุมต่าง ๆ  
 จากผู้สูงอายุและเครือข่าย

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการน�าระเบียบวาระแห่งชาติไปปฏิบัติ 6 Sustainable

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการน�าระเบียบวาระแห่งชาติไปปฏิิบัติ 6 Sustainable

33.2 %

ที่มา : การรับฟังความคิดเห็น “ระเบียบวาระแห่งชาติ :  สังคมสูงอายุ”

หญิง 348 คน
68%

ชาย 163 คน
31.8%

เพศทางเลือก 1 คน
0.2%

จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 512 คน

14.6%

33.2%

75 คน

อำยุน้อยกว่ำ 30 ปี

170 คน

อำยุ 30 - 50 ปี

25.6%

26.6%

131 คน

อำยุ 51 - 59 ปี

136 คน

อำยุ 60 ปีขึ้นไป

  ภำคประชำชน / เครือข่ำยชุมชน 216 คน   42.21%

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 66 คน   12.91%

  หน่วยงำนภำครัฐ / รัฐวิสำหกิจ 180 คน   35.21%

  ภำคธุรกิจเอกชน 29 คน   5.71%

  ภำควิชำกำร (อำจำรย์ / นักศึกษำ) 21 คน   4.1%

S1

การสร้างระบบ
คุ้มครอง

และสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ

S2

การท�างาน
และการสร้างรายได้

ส�าหรับผู้สูงอายุ

S3

ระบบสุขภาพ
เพื่อรองรับ

สังคมสูงอายุ

S4

ปรับสภาพแวดล้อม
ชุมชนและบ้าน
ให้ปลอดภัย
กับผู้สูงอายุ

S5

ธนาคารเวลา
ส�าหรับการดูแล

ผู้สูงอายุ
ประเทศไทย

S6

การสร้างความรอบรู้
ให้คนรุ่นใหม่

เตรียมความพร้อม
ในทุกมิติ

เห็นด้วย
510 คน

เห็นด้วย
503 คน

เห็นด้วย
509 คน

เห็นด้วย
510 คน

เห็นด้วย
502 คน

เห็นด้วย
510 คน

ไม่เห็นด้วย
2 คน

ไม่เห็นด้วย
9 คน

ไม่เห็นด้วย
4 คน

ไม่เห็นด้วย
2 คน

ไม่เห็นด้วย
10 คน

ไม่เห็นด้วย
2 คน
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วเิคราะห์เชือ่มโยงข้อมลูจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและระดมความคดิเห็น 
เรื่อง สังคมสูงอายุ เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ
1.1 ศึกษาจากเอกสารวิชาการ บทความ และข้อเสนอต่าง ๆ 

กรอบแนวคิดและนโยบายการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ

1.2 ข้อเสนอจากคณะกรรมการต่างๆ

มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ
• 6 Sustainable

เพ่ือไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

และคนทุกวัย

• 4 Change

ยกระดับขีดความสามารถสู่การบริหาร

จัดการภาครัฐ

การจดัท�ามาตรการขบัเคลือ่นระเบยีบวาระแห่งชาติ เรือ่ง สังคมสูงอายุ
2.1 รับฟังความต้องการของผู ้สูงอายุและเครือข่าย (4 ภาค  

และงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ�าปี 2561)

2.2 จัดประชุมรับฟังความต้องการและจัดท�าประเด็นจาก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 6 ครั้ง 

การรับฟังความคิดเห็นระเบียบวาระแห่งชาติ เวที Thailand Social Expo 2018 และการประชุมต่าง ๆ
จากผู้สูงอายุและเครือข่าย ผู้แสดงความคิดเห็นรวมทั้งสิ้น 512 คน

• พบว่า ต้องการมีส่วนร่วมในการผลักดันมาตรการระเบียบวาระแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 98.6

• เหน็ด้วยกบัมาตรการทีน่�าไปขบัเคลือ่นระเบยีบวาระแห่งชาติ เร่ือง สังคมสูงอาย ุไปสู่การปฏบิติั คดิเป็นร้อยละ 99.16

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการน�าระเบียบวาระแห่งชาติไปปฏิบัติ 4 Change

กระบวนการจัดท�ามาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการน�าระเบียบวาระแห่งชาติไปปฏิบัติ 4 Change

กระบวนการจัดท�ามาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ

เห็นด้วย
509 คน

เห็นด้วย
507 คน

เห็นด้วย
511 คน

เห็นด้วย
507 คน

ไม่เห็นด้วย
3 คน

ไม่เห็นด้วย
2 คน

ไม่เห็นด้วย
1 คน

ไม่เห็นด้วย
5 คน

C1

ยกระดับความร่วมมือ
เสริมสร้างพลัง
สังคมสูงอายุ

C2

การปรับเปลี่ยนกฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ

ให้เอื้อต่อการท�างาน
ด้านผู้สูงอายุ

C3

ปฎิรูประบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อน
งานด้านผู้สูงอายุ

อย่างมีประสิทธิภาพ

C4

พลิกโฉมนวัตกรรม
เพื่อลดความเหลื่อมล�้า

ในสังคมสูงอายุ
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1. เป้าหมายร่วม
ผู้สูงอายุเป็นพฤฒพลัง (Active Ageing) ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา

2. มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และโครงการส�าคัญ  

บทที่ 5 

มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 

Target : ผู้สูงอายุ Target : เยาวชน แรงงาน

กลุ่มผู้สูงอำยุติดเตียง, กลุ่มผู้สูงอำย ุ

ติดบ้ำน, กลุ่มผู้สูงอำยุติดสังคม 

รวมทั้งกำรด�ำเนินกำรส�ำหรับ 

ผู้สูงอำยุในกลุ่มอื่นๆ ที่อยู่ใน

สถำนกำรณ์เปรำะบำง

กลุ่มเด็กและเยำวชน  

และกลุ่มแรงงำน

Healthy  Security  Participation
Goals ผู้สูงอายุไทยเป็น 

Active AgeingGoals

พม.

ศธ.
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START    ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม รองรับการขับเคลื่อนมาตรการสร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุ

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน

1. ระบบคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ

2. ขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ 

- มาตรฐานสถานดูแลผู้สูงอายุ

- มาตรฐานหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

- มาตรฐานผู้ดูแลผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ

3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง

ในครอบครัว

4. โครงการเสริมสร้างกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว 

5. โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว (โรงเรียนครอบครัว)

กรมกิจการสตร ี

และสถาบันครอบครัว

หมายเหตุ : โครงการ/กิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ

มาตรการหลักที่ 1 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย
 S1  มำตรกำรย่อยที่ 1.1 กำรสร้ำงระบบคุ้มครองและสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ 

ด�าเนินการสร้างระบบคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ์ ให้ครอบคลุมผู้สูงอายุทุกประเภท และสอดรับกับรูปแบบสังคมเมือง 

และสังคมชนบท เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ มีการดูแลตามมาตรฐาน ด้วยบุคลากรด้านผู้สูงอาย ุ

ที่มีคุณภาพ จะท�าให้ลดปัญหาการกระท�าความรุนแรงและละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
1. มีชุมชนต้นแบบการดูแลคุ้มครองผู้สูงอายุทั้งในเขตเมืองและชนบท 

2. สัดส่วนของสถานประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 100

 โครงการส�าคัญ :
1. สร้างระบบคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุในสังคมเมืองและสังคมชนบท 

2. ยกระดับการบริหารจัดการด้านการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐาน

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)* 
กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงยติุธรรม (ยธ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.)  

ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) สภากาชาดไทย (สกช.)  

และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

SustainableSustainable
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START    ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม รองรับการขับเคลื่อนมาตรการมีงานท�า และมีรายได้ของผู้สูงอายุ

โครงกำร/กิจกรรม หน่วยงำน

1. การก�าหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงส�าหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

2. การยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องส�าหรับการจ้างงานผู้สูงอายุ
กระทรวงแรงงาน

3. โครงการส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ  

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุภาครัฐให้ถูกต้องและทันสมัย 

ง่ายต่อการเข้าถึง สืบค้น

5. พัฒนาก�าลังคนภาครัฐที่จะเกษียณและมีความประสงค์จะท�างานต่อไป 

ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติต่องานใหม่ที่ปฏิบัติ

ส�านักงานคณะกรรมการ 

ข้าราชการพลเรือน

6. ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

7. ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนา 

คุณภาพชีวิตคนพิการ

หมายเหตุ : โครงการ/กิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ

 S2  มำตรกำรย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมกำรมีงำนท�ำและมีรำยได้ของผู้สูงอำยุ

ส่งเสริมการมีงานท�าส�าหรับผู ้สูงอายุ โดยให้มีการก�าหนดงาน อาชีพ และระยะเวลาที่เหมาะสมกับผู ้สูงอายุ  

สร้างผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นแบรนด์ของผู้สูงอายุ ผ่านการสนับสนุนจากประชารัฐ วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่ต้องการท�างานและมีงานท�า 

 โครงการส�าคัญ :
1. การส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุตามช่วงวัย (วัยต้น วัยกลาง และวัยปลาย)

2. สร้างผลติภณัฑ์สินค้าทีเ่ปน็แบรนดข์องผูสู้งอายุ ผ่านการสนับสนนุจากประชารฐั วิสาหกจิชมุชน และวสิาหกจิ

เพื่อสังคม

3. ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นแบรนด์ของผู้สูงอายุเพื่อเข้าตลาดสากล

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

กระทรวงแรงงาน (รง.)*
ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ก.พ.)  

กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

Sustainable
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START    ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม รองรับการขับเคลื่อนมาตรการระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน

1. การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุแบบ Acute Care

2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (Pre-Aging : อายุ 45-59 ปี)

3. การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long - Term Care :  

ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม)

4. การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะกลาง (Intermediate Care)

5. การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน

6. การพัฒนาระบบการดูแลกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

7. การพัฒนานวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมประชารัฐ PPP - “Early Assists for Early  

Prevention” / -ฯลฯ

กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ : โครงการ/กิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ

12 อ้างอิงจาก แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561

 S3  มำตรกำรย่อยที่ 1.3 ระบบสุขภำพเพื่อรองรับสังคมสูงอำยุ

เชื่อมโยงระบบการดูแลผู้สูงอายุ เริ่มตั้งแต่ในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์เชี่ยวชาญ การดูแลระยะกลาง 

ระยะยาว และการดูแลระยะสุดท้าย รวมทั้งการดูแลผู้สูงอายุที่มีความจ�าเป็นเฉพาะกลุ่ม และการเตรียมความพร้อม 

ด้านสุขภาพของกลุ่มก่อนวัยสูงอายุ

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
1. ร้อยละ 50 ของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์12

2. ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพ ร้อยละ 90 

3. ร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุติดเตียงได้รับการดูแลสุขภาพและสังคม 

 โครงการส�าคัญ :
1. พัฒนาโครงข่ายและเช่ือมโยงระบบบริการและการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละระดับ (ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

ตติยภูมิ และศูนย์เชี่ยวชาญ)

2. พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะกลาง ระยะยาว และการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต 

3. ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในกลุ่ม Pre-aging

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)*
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดท.) กระทรวงแรงงาน (รง.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส�านักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภากาชาดไทย (สกช.)

Sustainable
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13 ที่มา : การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม เอ วัน พัทยา จังหวัดชลบุรี
14 อ้างอิงจาก ผลการประเมินแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2559)

START    ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม รองรับการขับเคลื่อนมาตรการปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน

1. การจัดท�าสิ่งอ�านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้สูงอายุ

2. การปรับกฎกระทรวงก�าหนดสิ่งอ�านวยความสะดวกในอาคารส�าหรับผู้พิการ 

หรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 ให้ครอบคลุมภาคธุรกิจที่มีขนาดเล็ก 

เพื่อให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกตามความเหมาะสมและเสนอให้ปรับปรุงมาตรการ 

ด้านผังเมืองเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีการจัดสรรพื้นที่ร้อยละ 10  

ส�าหรับผู้สูงอายุ

3. ประกาศ ครม. ให้สิ่งก่อสร้างต้องได้รับการตรวจสอบ เรื่องสิ่งอ�านวยความสะดวก

4. โครงการวางผังพัฒนาเชิงพื้นที่เมือง/ชนบท และระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตร

ส�าหรับผู้สูงอายุ

กระทรวงมหาดไทย 

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
1. จ�านวนชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (24 แห่ง ใน 4 ภาค)13

2. ร้อยละ 50 ของสถานที่สาธารณะที่จัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุ14

3. ร้อยละ 80 ของทางเท้าในเขตเมืองมีความเหมาะสมปลอดภัยส�าหรับทุกคน 

 โครงการส�าคัญ :
1. พัฒนาชุมชนและเมืองต้นแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

2. การปรับกฎกระทรวงก�าหนดสิ่งอ�านวยความสะดวกในอาคารส�าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  

พ.ศ. 2548 ให้ครอบคลุมภาคธุรกิจที่มีขนาดเล็กเพื่อให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกตามความเหมาะสม  

และเสนอให้ปรับปรุงมาตรการด้านผังเมืองเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีการจัดสรรพื้นที่ร้อยละ 10  

ส�าหรับผู้สูงอายุ

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

กระทรวงมหาดไทย (มท.)* 
กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 

กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงคมนาคม (คค.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรุงเทพมหานคร (กทม.)

 S4  มำตรกำรย่อยที่ 1.4 ปรับสภำพแวดล้อมชุมชนและบ้ำนให้ปลอดภัยกับผู้สูงอำยุ 

มีการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ชุมชน และโครงสร้างพ้ืนฐานเดิม ให้เหมาะสมและเอื้อต่อการด�าเนินชีวิต 

ของผู้สูงอายุ เน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถ่ิน โดยมีการก�าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้ภาคเอกชน  

เข้ามาเป็นกลไกในการขับเคลื่อน

Sustainable
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน

5. โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม 

และปลอดภัย

6. โครงการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ

7. การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Aged -friendly Communities/ cities) กระทรวงสาธารณสุข

8. โครงการที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุรายได้ปานกลาง 

9. โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้  
การเคหะแห่งชาติ

10. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส�าหรับคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ

หมายเหตุ : โครงการ/กิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ

START    ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม รองรับการขับเคลื่อนมาตรการธนาคารเวลา ส�าหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน

ธนาคารเวลาส�าหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย กรมกิจการผู้สูงอายุ 

หมายเหตุ : โครงการ/กิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ

 S5  มำตรกำรย่อยที่ 1.5 ธนำคำรเวลำ ส�ำหรับกำรดูแลผู้สูงอำยุของประเทศไทย

ส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชมรม กลุม่ ในชมุชนขบัเคลือ่นให้เกดิการดแูลผูส้งูอายใุนรปูแบบ “ธนาคารเวลา”  

โดยต้องมีการจัดท�าระบบการจัดการ การจัดเก็บข้อมูล ให้สอดคล้องกับบริบทในเมืองและชุมชน

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 10 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) มีการด�าเนินงาน ในรูปแบบ 

ธนาคารเวลาส�าหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย

 โครงการส�าคัญ :
เสริมพลังจิตอาสาร่วมพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนผ่านธนาคารเวลา

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)*
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) กรงุเทพมหานคร (กทม.) 

สภากาชาดไทย (สกช.)

Sustainable
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หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)*
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการคลัง (กค.) 

กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงวฒันธรรม (วธ.) กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม (ดท.) กระทรวงแรงงาน (รง.) 

กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภากาชาดไทย

 S6  มำตรกำรย่อยที่ 1.6 กำรสร้ำงควำมรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมควำมพร้อมในทุกมิติ 

ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านสุขภาพ การออกก�าลังกาย ด้านเศรษฐกิจ  

การวางแผนทางการเงิน โดยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในสถาบันการศึกษาให้เด็กและเยาวชน  และการสร้างสื่อเพื่อให้

สังคมเกิดความตระหนักในวงกว้างร่วมกัน

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
1. ร้อยละ 90 ของประชากรอายุ 18 - 59 ปี (40,671,216 คน) มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ

2. ร้อยละ 95 ของประชากรอายุ 30 - 59 ปี (29,478,124 คน) มีหลักประกันยามชราภาพ

3. ร้อยละ 20 ของรายการที่ผลิตเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมยามสูงอายุ 

 โครงการส�าคัญ :
1. สร้างคนรุ่นใหม่ หัวใจกตัญญู และ Young Smart Security

2. ก�าหนดมาตรการเพื่อกระตุ้นสังคมกตัญญู

START    ตวัอย่างโครงการ/กจิกรรม รองรบัการขบัเคลือ่นมาตรการการสร้างความรอบรู้ให้คนรุน่ใหม่เตรยีมความพร้อมในทุกมติิ

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน

1. การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้รับผิดชอบทุกระดับ 

(หน่วยงาน/สถานศึกษา)

2. การสร้างองค์ความรู้ในแต่ละมิติให้แก่บุคลากรของสถานศึกษาและการ

ออกแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหาและช่วงวัยของกลุ่มเป้าหมาย

3. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

4. ส่งเสริมความรอบรู้ให้ประชาชนตระหนักและเตรียมความพร้อมในทุกมิติ 

กระทรวงศึกษาธิการ

5. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ (อบรมบุคลากรภาครัฐ/ อบรม 

ให้กับแกนน�า/ผู้น�าของชุมชนโดยผ่านองค์กรเครือข่าย)
กรมกิจการผู้สูงอายุ

6. ส่งเสริมพัฒนาวัด/ศาสนสถานให้เป็นวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 

(Health Literate Temple)
กระทรวงสาธารณสุข

Sustainable
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน

8. พัฒนาก�าลังคนภาครัฐให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติ เพื่อการ

เป็นประชาชนสูงอายุที่มีศักยภาพ

9. ส่งเสริมสุขภาพป้องกันการเจ็บป่วย และดูแลตนเองเบื้องต้น ทั้งสุขภาพกาย 

และสุขภาพจิต

10. พัฒนาก�าลังคนภาครัฐให้ตระหนักถึงความสมดุลของชีวิตส่วนตัวกับการ  

  ท�างาน (Work - Life Balance)

11. ส่งเสริมและสร้างวินัยการออมให้กับก�าลังคนภาครัฐ

ส�านักงาน ก.พ.

12. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็ก 

และเยาวชน

หมายเหตุ : โครงการ/กิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ

Sustainable
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START    ตวัอย่างโครงการ/กจิกรรม รองรบัการขบัเคลือ่นมาตรการยกระดบัความร่วมมอื เสรมิสร้างพลงัสงัคมสงูอายุ

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน

การขับเคลื่อนมาตรการระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ 

หมายเหตุ : โครงการ/กิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ

ChangeChange

 C1  มำตรกำรย่อยที่ 2.1 ยกระดับควำมร่วมมือ เสริมสร้ำงพลังสังคมสูงอำยุ 

บูรณาการการด�าเนินงานด้านผู ้สูงอายุ ทั้งในระดับนโยบาย หน่วยงานภาครัฐ สู ่การปฏิบัติในระดับพื้นที่  

สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ พัฒนาระบบติดตามประเมินผล เชื่อมโยงกลไกที่มีตั้งแต่

ระดับพื้นที่สู่ระดับนโยบาย

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ทุกหน่วยงานหลักที่ด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ มีการรายงานความก้าวหน้าของการท�างานต่อคณะกรรมการ 

ผู้สูงอายุแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

 โครงการส�าคัญ :
1. พัฒนากลไกและระบบติดตามประเมินผลในทุกระดับ

2. เสริมพลังและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการขับเคลื่อนสังคมสูงอายุในระดับพื้นที่

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)*  
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) / ทุกหน่วยงาน

มาตรการหลกัที ่2 • การยกระดบัขีดความสามารถ สูก่ารบรหิารจดัการภาครฐั 4.0



39กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ  

START    ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม รองรับการขับเคลื่อนมาตรการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ
ให้เอื้อต่อการท�างานด้านผู้สูงอายุ

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน

1. ผลักดันการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบ�าเหน็จบ�านาญ 

แห่งชาติ (ร่าง พ.ร.บ. คนบ.) และร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ 

(ร่าง พ.ร.บ. กบช.)

กระทรวงการคลัง

2. โครงการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับข้องกฎหมาย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

การด�าเนินงานของ กอช.

3. การเสนอปรับแก้กฎกระทรวง ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554

4. การเสนอปรับแก้ไขข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554

กองทุนการออมแห่งชาติ

5. ปรับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการก�าหนดหลักเกณฑ์

เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินงาน และบริหารจัดการกองทุน 

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

6. ปรับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก�าหนดหลักเกณฑ์

การด�าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ�าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด

7. การศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

ส�านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ

หมายเหตุ : โครงการ/กิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)* 
กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ส�านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติ (สปสช.) เมืองพัทยา

 C2  มำตรกำรย่อยที่ 2.2 กำรปรับเปลี่ยนกฎหมำย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อกำรท�ำงำนด้ำนผู้สูงอำยุ 

หน่วยงานทีด่�าเนนิการด้านผูส้งูอาย ุมกีารปรบักฎหมาย ระเบยีบในการท�างานด้านผูส้งูอาย ุเพือ่ให้เอือ้ต่อการท�างาน

และทันต่อสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับบริบทสังคมแต่ละพื้นที่

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
ร้อยละ 100 ของกฎหมายที่ได้รับการแก้ไข มีการบังคับใช้

 โครงการส�าคัญ :
ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบในการท�างานด้านผู้สูงอายุ เพื่อให้เอื้อต่อการท�างานและทันต่อสถานการณ์

Change
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START   ตวัอย่างโครงการ/กิจกรรม รองรบัการขบัเคลือ่นมาตรการปฏริปูระบบข้อมลูเพือ่ขบัเคลือ่นงานด้านผูส้งูอายอุย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน

1. โครงการจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับสังคมสูงวัยและวิเคราะห์

ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์จากข้อมูลผู้สูงอายุไทย 

กรมกิจการผู้สูงอายุ

2. จัดท�าฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หมายเหตุ : โครงการ/กิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ

 C3  มำตรกำรย่อยที่ 2.3 ปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนงำนด้ำนผู้สูงอำยุอย่ำงมีประสิทธิภำพ

หน่วยงานที่ให้บริการด้านผู้สูงอายุ มีการเชื่อมโยงข้อมูลผู้สูงอายุระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลผู้สูงอายุใน 

ภาพรวม ตั้งแต่สภาพปัญหา ความต้องการ และบริการที่ผู้สูงอายุได้รับจากภาครัฐ

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
1. มีฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุที่ทันสมัยและสามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่องทุกปี 

2. มกีารน�าข้อมลูสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการก�าหนดนโยบายและแผน ในการปฏบิตังิานเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ 

ในกลุ่มผู้สูงอายุ 

 โครงการส�าคัญ :
บูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานรองรับสังคมสูงอายุ

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)*  
กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ (สศช.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม (ดท.) ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

Change



41กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ  

START    ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม รองรับการขับเคลื่อนมาตรการพลิกโฉมนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล�้าในสังคมสูงอายุ

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน

1. โครงการจัดท�าฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการส�าหรับผู้สูงอายุ 

2. โครงการจัดตั้งภาคีกลุ่มผู้ใช้นวัตกรรม ภาคีกลุ่มนักวิจัย/นักวิชาการ และภาคีกลุ่ม

อุตสาหกรรมและบริการ (User Consortium, R&D Consortium และ Industrial 

Consortium) 

3. โครงการ “การออกแบบและพัฒนา  ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมส�าหรับผู้สูงอายุ”

4. โครงการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs และ Start-up ให้สามารถ 

ผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้ในระดับอุตสาหกรรม

5. โครงการส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน เพื่อการใช้ประโยชน์จากบัญชีนวัตกรรมไทย

ด้านผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ 

6. โครงการ “ระบบบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุ” ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

7. โครงการน�าร่องพัฒนาเขตอุตสาหกรรมผู้สูงอายุ

8. โครงการการจัดการความรู้และพัฒนารูปแบบนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนทางสังคม

รองรับสังคมสูงวัย

กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

หมายเหตุ : โครงการ/กิจกรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ

 C4  มำตรกำรย่อยที่ 2.4 พลิกโฉมนวัตกรรมเพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำในสังคมสูงอำยุ 

มีการส่งเสริมให้มีการน�านวัตกรรมทางสังคมที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิตของผู้สูงอายุ ไปขับเคลื่อนขยายผลในพื้นที่  

มีการส่งเสริมให้ภาคเอกชน เครือข่ายภาคี ผู้ประกอบการ สร้างและผลิตนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้าง

โอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมได้มากขึ้น

หน่วยงานหลัก* และหน่วยงานร่วม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)* 
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และส�านักงบประมาณ

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย :
รูปแบบและจ�านวนที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีส�าหรับการใช้ประโยชน์กับผู้สูงอายุ

 โครงการส�าคัญ :
1. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน

2. ก�าหนดมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจเอกชน และผู้ประกอบการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม 

เพื่อผู้สูงอายุ

3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้วัสดุจากท้องถิ่นเพื่อผู้สูงอายุ

Change
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เพื่อให้การด�าเนินมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เร่ือง สังคมสูงอายุ มีการบูรณาการในภาพรวม 

ของประเทศ จึงได้มีการบูรณาการกลไกในการขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผลดังนี้ 

บทที่ 6 

กลไกและการติดตามประเมินผล

ระดับประเทศ • คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
หน้าที่ : ก�ำกับ ติดตำม และพิจำรณำให้กำรสนับสนุนหน่วยงำนของรัฐและเอกชนในกำร 

ขับเคลื่อนมำตรกำร

• คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
หน้าที่ : บูรณำกำรกำรด�ำเนินงำน รวมทั้ง ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรขับเคลื่อน 

ให้กับคณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติ

หน่วยงานหลกั • หน่วยงานหลัก (พม. / รง. / สธ. / มท. / ศธ. / วท.)
หน้าที่ : ขับเคลื่อน ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนในประเด็นที่รับผิดชอบ และประสำนหน่วยงำนร่วม  

พร้อมทั้งรำยงำนคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยเตรียมควำมพร้อมรองรับ 

สังคมผู้สูงอำยุ ไตรมำสละ 1 ครั้ง

• หน่วยงานร่วม
หน้าที่ : ร่วมขับเคลื่อนมำตรกำร และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนกับหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก

ระดบัจงัหวดั • คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (กสจ.)
หน้าที่ : ขับเคลื่อนมำตรกำร ระดับจังหวัด พร้อมรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนในจังหวัดให้กับ  

คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยเตรียมควำมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอำยุ

• ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.)
หน้าที่ : เป็นผู้ประสำนงำนหลักในกำรขับเคลื่อนงำนในระดับจังหวัด

กลไกระดับพื้นที่

อผส.

อสม.

ชมรม
ผู้สูงอายุ

Area Base

สสส.

ศพอส.*

รพ.สต. อปท.

สถำบัน
กำรศึกษำ

บวร
(บ้ำน วัด โรงเรียน)

*ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ

1. กลไก มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 



43กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ  

1.1 ระดับนโยบาย 
1.1.1 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เป็นกลไกในการบูรณาการภาพรวมระดับประเทศ โดยมีหน้าที่ ก�ากับ 

ตดิตาม และพจิารณาให้การสนบัสนนุหน่วยงานของรฐั และเอกชนในการขบัเคลือ่นระเบยีบวาระแห่งชาติ

1.1.2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ภายใต้คณะกรรมการ 

ผู้สูงอายุแห่งชาติ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการดังกล่าว  

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน และอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

1.2 ระดับหน่วยงาน 
1.2.1 หน่วยงานเจ้าภาพหลัก จ�านวน 6 กระทรวง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย)ี เป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนมาตรการ จัดท�าแผนปฏบิติัการและสนบัสนนุงบประมาณ

ในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ ติดตามผลการด�าเนินงานในมาตรการที่รับผิดชอบ และประสาน

หน่วยงานร่วมในประเด็นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

นโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ

1.2.2 หน่วยงานร่วมในแต่ละมาตรการฯ มีหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรการระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 

และรายงานผลการด�าเนินงานกับหน่วยงานเจ้าภาพหลัก

1.3 ระดับจังหวัด
1.3.1 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (กสจ.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระดับจังหวัด  

จัดท�าแผนขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาต ิเป็นศูนย์กลาง ประสานงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งาน 

หรอืกจิกรรมเกีย่วกบัการขบัเคลือ่นนโยบายเร่งด่วนด้านผูส้งูอาย ุรวมทัง้ร่วมมอืและประสานงานกบัราชการ

บรหิารส่วนกลาง ราชการบรหิารส่วนภมูภิาค ราชการบรหิารส่วนท้องถิน่ รฐัวสิาหกจิ และองค์การสวสัดกิาร

สังคมในการขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด 

1.3.2 ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) เป็นผู้ประสานงานหลักในการขับเคลื่อนงาน

ในระดับจังหวัด

1.4 ระดับพื้นที่ 
1.4.1 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) 

1.4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.4.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล (รพ.สต.) 7,244 ต�าบล 

1.4.4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) จ�านวน 1,278 แห่ง

1.4.5 สถาบันการศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ�านวน 32,319 แห่ง

1.4.6 ชมรมผูส้งูอาย ุอาสาสมคัรดแูลผูส้งูอาย ุอาสาสมคัรสาธารณสขุ เป็นต้น เป็นกลไกในการขบัเคลือ่นกจิกรรม

ส�าหรบัผูส้งูอาย ุเชือ่มต่อกนัระหว่างคณะกรรมการระดบัจงัหวดั หน่วยงานภายในจงัหวดักบัพืน้ที ่และผูส้งูอายุ 
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2. การติดตามประเมินผลมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ 
2.1 การติดตาม

ก�าหนดให้หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ติดตามผลการด�าเนินงานในประเด็นที่รับผิดชอบ และรายงานผล 

การด�าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก�าหนดให้กับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

2.2 การประเมินผล
ก�าหนดให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ น�าเป้าหมายร่วม 

ของมาตรการฯ คือ ผู้สูงอายุเป็น Active Ageing : Healthy, Security and Participation เป็นกรอบในการประเมินผล 

การด�าเนินงานตามประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินและจัดท�าข้อเสนอแนะส�าหรับการด�าเนินการ 

ภายหลังปี 2564 ต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 



ภาคผนวก









คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา
นางไพวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

คณะผู้จัดท�า
นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้อ�านวยการยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางสาวกอบกุล กวั่งซ้วน ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

นางสาวนพวรรณ นวลมณี นักสังคมสงเคราะห์ช�านาญการ

นางสาวพิมลัดดา บุญศรี นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

ว่าที่ ร.ต. หญิง เสาวภา อุสาพรม นักพัฒนาสังคม

นางสาวสิตาภัทร นุ้ยโส๊ะ ช่วยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์



กรมกิจการผู้สูงอายุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อำคำรมหำนครยิปซั่ม ชั้น 20 โซน B

เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยำ เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2642 4336 ต่อ 445   FAX : 0 2642 4337 ต่อ 309




