


สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย

ล าดับประเทศท่ีมีผู้สูงอายุ
มากที่สุดในอาเซียน

สังคมสูงอายุ
ระดับสุดยอด

ร้อยละผู้สูงอายุ
ของประชากรทั้งประเทศ
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สังคมสูงอายุ
อย่างสมบูรณ์

จ านวนผู้สูงอายุ
(ล้านคน)

6.3 11.6 13.1 18

ประชากรทั้งหมด
(ล้านคน)

62 65.5 66.1 66



ขาดแคลนประชากรวัยแรงงาน

2543 10 คน

2583 1.7 คน

2563 6 คน

ความท้าทายการเข้าสู่สังคมสูงอายุ

งบประมาณในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือน

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

15 ปีข้างหน้า
4.8 แสนล้านบาท 

เมื่อรวมกับสังคมสูงวัยจะเพ่ิมเป็น 

1.4-1.8 ล้านล้านบาท
ประชากรวัยแรงงานที่จะดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ลดลง



การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย

ยกระดับขีดความสามารถ สู่การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 4.0

1. จัดระบบคุ้มครอง+สวัสดิการ (พม.)

2. สร้างรายได้ (รง.)

3. ระบบสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ (สธ.)

4. ปรับสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูล (มท.)

5. ธนาคารเวลา (พม.)

6. เตรียมความพร้อม ทุกวัย ทุกมิติ (ศธ.)

1. เสริมสร้าง/ใช้พลังผู้สูงอายุ (พม.)

2. แก/้เสนอ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (พม.)

3. จัดท าฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุ (พม.)

4. สร้างนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ให้ผู้สูงอายุ (วท.)

การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “สังคมสูงอาย”ุ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561



จัดระบบคุ้มครอง สวัสดิการ

มาตราการบูรณาการ
ระบบบ าเหน็จบ านาญ

การจัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได 

60-69 ปี
70-79 ปี

80-89 ปี
90 ปีขึ้นไป

การให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในภาวะยากล าบาก 

ต้ังแต่
ปี 2559 – 2561 
รวมจ านวน 
45,327 ราย 

การให้เงินช่วยเหลือจัดการศพ
ของผู้สูงอายุ

แก่ครอบครัวยากจน
ต้ังแต่
ปี 2559 – 2561 
รวมจ านวน 
45,953 ราย 

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
76 จังหวัด

ส่งเสริมให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุ

ปัจจุบันมีจ านวน 1,424 แห่ง 
มีผู้สูงอายุท่ีเรียนในโรงเรียน จ านวน 75,221 คน 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

ศพอส. 1,401 แห่ง 



สร้างรายได้

ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นายจ้าง  เพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ

กองทุนผู้สูงอายุ ให้กู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 124,833 คน มีงานท า

จัดอบรมเตรียมความพร้อมวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุ สู่การค้าออนไลน์ ในพื้นที่ 12 แห่ง

เปิดช่องทางการค้าขายออนไลน์ผ่านระบบ IGET

สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล จ านวน 9,667 ราย



ระบบสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ

ฝึกอบรม
 Care Manager จ านวน 5,426 คน
 Caregiver จ านวน 24,687 คน

ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล จ านวน 187,890 คน 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแลตามแผนการดูแล (Care plan) จ านวน 161,349 คน



ปรับสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูล 

กฎหมายบังคับให้อาคารสร้างใหม่ มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ

ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 2,634 แห่ง

สร้างชุมชนที่เป็นมิตรต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 30 แห่ง

Senior complex 

มาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 



ธนาคารเวลา 

 ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรม กลุ่ม ในชุมชน 
 ดูแลผู้สูงอายุ โดยให้มีจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ และบันทึกเวลาที่ไดร้ับการดแูลผู้สูงอายุ

ผลการด าเนินงานในพื้นที่น าร่อง 42 พื้นที่ 28 จังหวัด 

 มีจิตอาสาเข้า จ านวน 1,548 ราย 
 ผู้ได้รับการดูแล จ านวน 1,679 ราย 



เตรียมความทุกวัย – ทุกมิติ

• ปลูกฝังนิสัยการออม 
• ส่งเสริมการเล่นกีฬา
• การศึกษา

• การวางแผนทางการเงิน การออมเพื่อวัยเกษียณ 
• ออกก าลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

• ส่งเสริมการมีงานท า มีหลักประกันที่มั่งคง 
• ส่งเสริม/ สนับสนุนให้เป็นผู้สูงอายทุี่ติดสังคมให้ยาวนานที่สุด



เสริมสร้าง/ใช้พลังผู้สูงอายุ

 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ใช้ศักยภาพให้เป็นประโยชน์ 

 ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
 การจัดท า แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๓



แก้/เสนอ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ



จัดท าฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุ

ภาพรวมสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 

ข้อมูลด้านมิติเศรษฐกิจ 

ข้อมูลมิติสังคม 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้สูงอายุรายจังหวัด



สร้างนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้สูงอายุ

นวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ Gold by DOP


