
รายงานผลการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงาน
รองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓



 การดาํเนนิการเพือ่ใหเกดิสทิธผิูสงูอายุตามพระราชบัญญตัผิูสงูอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ นัน้
จะสะทอนใหเห็นถึงผลของการบังคับใชกฎหมายซ่ึงตองมีองคประกอบรวมกันหลายสวน 
ไดแก ประกาศ ระเบียบ กฎกระทรวง คาํสัง่ของหนวยงานทีเ่กีย่วของเพ่ือรองรับสทิธผิูสงูอายุ
และดําเนินการใหเปนไปตามขอบัญญัติของประกาศ ระเบียบ กฎกระทรวงหรือคําสั่ง            
ของแตละหนวยงาน รับผิดชอบกลไกการผลักดันใหเกิดสิทธิผูสูงอายุตามกฎหมาย รวมทั้ง
การตดิตามและประเมนิผลสทิธผิูสงูอายอุยางเปนระบบและอยางไมเปนระบบ การรกัษาสทิธิ 
การเรียกรองสิทธิของผูสูงอายุและสังคม

 คณะอนุกรรมการติดตามสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖             
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ใหเปนกลไกดําเนินการติดตาม                   
การรองรับสทิธผิูสงูอายุตามท่ีกฎหมายบัญญตัแิละพจิารณาพัฒนาสิทธผิูสงูอายุใหครอบคลุม
มากย่ิงขึ้น กองสงเสริมสวัสดิการและคุ มครองสิทธิผู สูงอายุ ในฐานะเลขานุการ                           
คณะอนุกรรมการติดตามสิทธผิูสงูอายุตามพระราชบัญญัตผิูสงูอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดรวบรวม
ผลการดําเนนิงานของหนวยงานตางๆ ทีด่าํเนนิงานรองรับสทิธิผูสงูอายุ ตามพระราชบัญญตัิ
ผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ในมาตรา ๑๑(๑) - (๑๓) รวมทั้งมาตรา ๑๓ ในเรื่องกองทุนผูสูงอายุ
และมาตรา ๑๗ การลดหยอนภาษี ตลอดจนขอเสนอแนะหรือประเด็นที่เกี่ยวกับผูสูงอายุ      
และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผู สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู สูงอายุ              
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ฉบับนี้ขึ้น

 รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผู สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู สูงอายุ                   
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ จะช้ีใหเห็นถึงความรวมมือดําเนินการรองรับสิทธิ
ผูสูงอายุของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ สาระประโยชนที่เกี่ยวของกับสิทธิผูสูงอายุในดานตางๆ 
ผลักดันใหเกิดการพัฒนาสิทธิผูสูงอายุและการพัฒนาบริการแกผูสูงอายุที่ดีเพิ่มมากขึ้น

คํานํา



๑. สทิธขิองผูสงูอายุตามพระราชบัญญตัผิูสงูอาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖ ๑

๒. ผลการติดตามสทิธผิูสงูอายุตามพระราชบัญญตัผิูสงูอาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖ ๕

 ๒.๑ สทิธติามมาตรา ๑๑ (๑) ๕
  การบรกิารทางการแพทย และสาธารณสุขทีจ่ดัไว

  โดยใหความสะดวกและรวดเร็ว แกผูสงูอายุเปนกรณีพเิศษ 

  ๒.๒  สทิธติามมาตรา ๑๑ (๒) ๒๔
    การศกึษา การศาสนา และขอมลูขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดํารงชีวติ 

     ๒.๓  สทิธติามมาตรา ๑๑ (๓) ๒๗ 
          การประกอบอาชีพหรอืฝกอาชพีท่ีเหมาะสม 

 ๒.๔  สทิธติามมาตรา ๑๑ (๔) ๒๙ 
           การพฒันาตนเองและการมีสวนรวมในกจิกรรมทางสังคม 

        การรวมกลุมในลักษณะเครือขายหรอืชุมชน 

 ๒.๕  สทิธติามมาตรา ๑๑ (๕) ๓๓ 
       การอาํนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสงูอายุ

  ในอาคาร สถานที ่ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอ่ืน 

 ๒.๖ สทิธติามมาตรา ๑๑ (๖) ๔๑ 
        การชวยเหลอืดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 

 ๒.๗  สทิธติามมาตรา ๑๑ (๗) ๔๓ 
         การยกเวนคาเขาชมสถานท่ีของรฐั 

 ๒.๘  สทิธติามมาตรา ๑๑ (๘) ๔๕ 

    การชวยเหลอืผูสงูอาย ุซึง่ไดรบัการทารณุกรรมหรอืถกูแสวงหาประโยชน

       โดยมิชอบดวยกฎหมายหรือถกูทอดทิง้ 

 ๒.๙  สทิธติามมาตรา ๑๑ (๙) ๔๘ 
          การใหคาํแนะนาํ ปรกึษา ดาํเนนิการอืน่ทีเ่กีย่วของในทางคดี

   หรอืในทางแกปญหาครอบครัว 

สารบัญ



 ๒.๑๐ สทิธติามมาตรา ๑๑ (๑๐) ๔๙ 
               การจดัทีพ่กัอาศยั อาหาร และเคร่ืองนุงหมใหตามความจําเปนอยางทัว่ถงึ 

 ๒.๑๑ สทิธติามมาตรา ๑๑ (๑๑) ๕๐ 
      การสงเคราะหเบีย้ยงัชพีตามความจําเปนอยางทัว่ถงึและเปนธรรม

 ๒.๑๒ สทิธติามมาตรา ๑๑ (๑๒) ๕๑ 
   การสงเคราะหในการจดัการศพตามประเพณี 

 ๒.๑๓ สทิธติามมาตรา ๑๑ (๑๓) ๕๑ 
            การอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการกําหนด

 ๒.๑๔  สทิธติามมาตรา ๑๓ ๕๙
           กองทนุผูสงูอายุ

 ๒.๑๕ สทิธติามมาตรา ๑๗ ๖๐    

     การลดหยอนภาษี

สรุปภาพรวมความกาวหนาของการดําเนินงานตามสิทธ ิ ๖๑

ภาคผนวก   ๗๓

สารบัญ
ตอ

สารบัญ
ตาราง

 ตารางท่ี  ๑ ตารางสิทธผิูสงูอายุตามพระราชบัญญตัผิูสงูอาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖  ๓

    และการจัดบรกิารของหนวยงานทีร่บัผดิชอบดําเนนิการ 

 ตารางท่ี  ๒   เบีย้ยงัชพีรายเดอืนแบบขัน้บนัไดสาํหรบัผูสงูอายุ   ๕๐

 ตารางที ่ ๓   ผลการดาํเนนิงานกองทุนผูสงูอายุ ป ๒๕๖๓ ๕๙





สิทธิผูสูงอายุ
ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ 
พ.ศ. ๒๕๔๖

 สิทธิของผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
 พระราชบญัญตัผิูสงูอาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖ ไดมกีารกาํหนดสทิธปิระโยชนหลายดานทีผู่สงูอายจุะไดรบั ตามมาตรา ๑๑ ดงัน้ี

 ๑)  การบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่จัดไวโดยใหความสะดวกและรวดเร็วแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ

 ๒)   การศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิต

 ๓)   การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม

 ๔)   การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมในลักษณะเครือขายหรือชุมชน

 ๕)   การอํานวยความสะดวกและความปลอดภยัโดยตรงแกผูสงูอายุในอาคาร สถานที ่ยานพาหนะหรอืการบรกิาร

   สาธารณะอ่ืน

 ๖)   การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม

 ๗)   การยกเวนคาเขาชมสถานท่ีของรัฐ

 ๘)   การชวยเหลือผูสูงอายุ ซึ่งไดรับการทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย

   หรือถูกทอดทิ้ง

 ๙)   การใหคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางคดีหรือในทางแกปญหาครอบครัว

 ๑๐) การจัดที่พักอาศัย อาหาร และเคร่ืองนุงหมใหตามความจําเปนอยางทั่วถึง

 ๑๑) การสงเคราะหเบ้ียยังชีพตามความจําเปนอยางทั่วถึงและเปนธรรม

 ๑๒) การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี

 ๑๓) การอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

๑



๒

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

 นอกจากสิทธิตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ยังรวมถึงสิทธิอื่น ๆ ดังนี้
 ๑)  สิทธิในการเขาถึงแหลงเงินทุนในการกูยืมเพ่ือประกอบอาชีพหรือสนับสนุนการรวมตัวกันในการดําเนินการ

  ตามวัตถุประสงคและกิจกรรมเก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนผูสูงอายุ ภายใต

  พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓

 ๒)  สิทธิในการการลดหยอนภาษีแกผูอุปการะเลี้ยงดูบุพการีซึ่งเปนผูสูงอายุที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ 

  และสทิธกิารยกเวนภาษแีกบคุคลทีอ่าย ุ๖๕ ปขึน้ไป ภายใตพระราชบัญญตัผิูสงูอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๗

 โดยหนวยงานที่รับผิดชอบมีหนาที่ ในการจัดบริการใหกับผูสูงอายุตามหลักการของกฎหมายและหลักการ                

ใหบริการสาธารณะตามภารกิจของหนวยงานนั้นๆ คือ การบริการที่จัดใหตองมีเปาหมายสามารถตอบสนอง                    

ความตองการใหผูรับบริการไดตามมาตรฐานของบริการในเรื่องนั้นๆ สรางความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว และมีความ

เทาเทียมกันในการใชบริการในรูปแบบตางๆ เพื่อใหผู สูงอายุในฐานะประชาชนมีสิทธิเขารับบริการในการดูแล                    

สงเสริมและสนับสนุน เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรไดรับตามที่กฎหมาย

กําหนดการติดตามสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

 สทิธผิูสงูอายตุามความในพระราชบญัญตัผิูสงูอาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖ 

หมายถึง การใหบริการของหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการ

ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกําหนดหนวยงานผูมี

อาํนาจหนาทีร่บัผดิชอบดําเนนิการเก่ียวกบัการคุมครอง การสงเสรมิ 

และการสนับสนุนผูสงูอายุในดานตางๆ ตามพระราชบัญญตัผิูสงูอายุ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึง่ประกาศใหหนวยงานหลักรบัผิดชอบจัดบริการใหแก

ผูสูงอายุตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึง่ในการคุมครองตามพระราชบัญญตันิี ้กรมกจิการผูสงูอายุ 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย โดยคณะอนกุรรมการ

ติดตามสิทธิผู สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖                   

ไดตดิตามสทิธผิูสงูอายตุามหนาทีค่วามรบัผดิชอบของหนวยงานหลกั                    

รับผิดชอบในการจัดบริการใหแกผูสูงอายุ                                      



๓

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

ตารางที่ ๑ ตารางสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ และการจัดบริการ           
ของหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ

สิทธิ การจัดบริการ หนวยงานรับผิดชอบ
มาตรา ๑๑(๑) การบริการทางการแพทยและการ

สาธารณสุขที่จัดไวโดยใหความ
สะดวกและรวดเร็วเปนกรณีพิเศษ

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร
รัฐวิสาหกิจ

มาตรา ๑๑(๒) การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
มาตรา ๑๑(๒) การศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
มาตรา ๑๑(๒) ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ

การดําเนินชีวิต
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

มาตรา ๑๑(๓) การประกอบอาชีพที่เหมาะสม กระทรวงแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ

มาตรา ๑๑(๔) ดานการพฒันาตนเอง การมีสวนรวม
ในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุม
ในลักษณะเครือขาย/ชุมชน

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
กระทรวงวัฒนธรรม

มาตรา ๑๑(๕) การอํานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการบริการสาธารณะอื่น

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา

มาตรา ๑๑(๖) การชวยเหลือดานคาโดยสาร    
ยานพาหนะตามความเหมาะสม

กระทรวงคมนาคม
กรุงเทพมหานคร
รัฐวิสาหกิจ

มาตรา ๑๑(๗) การยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ หนวยงานในสังกัดกระทรวง ทบวง 
กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และรัฐวิสาหกิจที่จัดเก็บคาเขาชม
สถานที่



๔

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

สิทธิ การจัดบริการ หนวยงานรับผิดชอบ
มาตรา ๑๑(๘) การชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับ

อันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือ
ถูกแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
ดวยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
สถานสงเคราะหคนชราอยูในความ
รับผิดชอบ

มาตรา ๑๑(๙) การใหคาํแนะนาํ ปรกึษา ดาํเนนิการอืน่
ที่เก่ียวของในทางกฏหมาย

กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานอัยการสูงสุด
สาํนักงานตํารวจแหงชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

มาตรา ๑๑ (๑๐) การจัดที่พักอาศัย อาหาร และ
เครื่องนุงหมใหตามความจําเปน
อยางทั่วถึง

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

มาตรา ๑๑ (๑๑) การจายเบี้ยยังชีพเปนรายเดือน
อยางทั่วถึงและเปนธรรม

กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา

มาตรา ๑๑ (๑๒) การสงเคราะหในการจัดการศพ 
ตามประเพณี

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

มาตรา ๑๑ (๑๓) การจัดบริการสถานที่ทองเที่ยว  
การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ตามทีค่ณะกรรมการผูสงูอายุแหงชาติ
ประกาศกําหนด

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
รัฐวิสาหกิจ

มาตรา ๑๑ (๑๓) การจดับรกิารเพ่ืออาํนวยความสะดวก
ดานพพิธิภณัฑ โบราณสถาน 
หอจดหมายเหตุแหงชาต ิและ
การจดักจิกรรมดานศาสนา ศลิปะ 
และวฒันธรรม ตามทีค่ณะกรรมการ
ผูสงูอายแุหงชาตปิระกาศกาํหนด

กระทรวงวัฒนธรรม

มาตรา ๑๑ (๑๓) การไดรบัการดูแลระยะยาวสําหรบั        
ผูสงูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
สาํนกังานหลักประกนัสขุภาพแหงชาติ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

มาตรา ๑๓ กองทุนผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
มาตรา ๑๗ ผูอุปการะเลี้ยงดูผูสูงอายุ ซึ่งเปน      

ผูสูงอายุที่ไมมีรายไดเพียงพอแก
การยังชีพ ผูนั้นมีสิทธิไดรับการ       
ลดหยอนภาษี

กระทรวงการคลัง



๕

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

 ผลการติดตามสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
 คณะอนุกรรมการติดตามสิทธิผูสูงอายุฯ ไดดําเนินการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ 

ในการรองรบัสทิธผิูสงูอายตุามพระราชบัญญตัผิูสงูอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ อยางตอเนือ่ง โดยขอความรวมมอืใหหนวยงานหลัก

ที่รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามแบบรายงานติดตามการดําเนินงานตามสิทธิผูสูงอายุฯ 

ดังนี้

กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย 
 โครงการบูรณาการพัฒนามาตรฐานการดูผูปวยแบบประคับประคอง 
 ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินงานโครงการยอยที่ ๓ โครงการพัฒนาแนวทางมาตรฐานการดูแลผูปวยแบบประคับประคองระยะทาย            

(จัดทําคูมือการดูแลผูปวยประคับประคองและระยะทาย สําหรับบุคลากรทางการแพทย จํานวน ๑,๕๐๐ เลม)

 วางแผนในการดําเนินการจัดประชุม 5 th National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2020) 

ในชื่อการประชุม (Theme) : Palliative Care -My care, My right : การดูแลชีวิต สิทธิที่เลือก โดยมีวัตถุประสงค คือ

 -  จดัเวทแีลกเปลีย่นความรู เทคโนโลยีทางการแพทย ทกัษะและประสบการณในการดแูลผูปวยแบบประคับประคอง

   บูรณาการรวมกับการดูแลผูสูงอายุและการดูแลระยะกลาง เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย

  ใหมคีวามรูความสามารถท่ีทนัสมัยเพ่ือใชในการดูแลผูปวยแบบประคับประคองอยางมีคณุภาพและมาตรฐาน

 - เพื่อการพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายวิชาการดานการดูแลผูปวยแบบประคับประคองรวมกับผูสูงอายุ

  และการดูแลระยะกลางใหครอบคลุมอยางตอเนื่องและยั่งยืน

 -  กลุมเปาหมาย บุคลากรท่ีรับผิดชอบและ/หรือท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง

  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จํานวน ๑,๕๐๐ คน (ไมเสียคาลงทะเบียน)

 - หนวยงานเปาหมาย สมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย สภาการพยาบาลแบบประคับประคอง และสํานักงาน

  คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) สาํนกังานหลักประกันสขุภาพแหงชาติ (สปสช.) สาํนกังานกองทุนสนบัสนนุ

  การสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคกรมหาชน) เครอืขายมติรภาพบาํบดั 

  เครือขายสมัชชาสุขภาพ และสมาคมพยาบาลโรคมะเร็ง 

 ซึ่งการประชุมดังกลาว จะเลื่อนไปจัดในปงบประมาณ ๒๕๖๔ เนื่องดวยสถานการณการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส

  โคโรนา 2019 (COVID-19)

การบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขที่จัดไวโดยใหความสะดวกและรวดเร็ว 
เปนกรณีพิเศษ
ดําเนินการรองรับสิทธิผูสูงอายุ ตามมาตรา ๑๑ (๑) พ.ร.บ.ผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ ดังนี้

๑.  สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๑)



๖

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

 ปญหาและอุปสรรค
 เน่ืองดวยสถานการณการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหไมสามารถดําเนิน                       

โครงการยอยที่ ๑ โครงการถายทอดองคความรูดานการดูแลผูปวยโรคไตเร้ือรังแบบประคับประคอง และโครงการ             

ยอยที่ ๒ โครงการ Therapeutic Art Specialist for cancer patients (Phase I)

 โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผูสูงอายุในสถานบริการ (โรงพยาบาลขนาด ๑๒๐ เตียงขึ้นไป)
 ผลการดําเนินโครงการ
 - โรงพยาบาลขนาด ๑๒๐ เตียงขึ้นไป มีการจัดบริการสุขภาพผูสูงอายุในสถานบริการสุขภาพ/คลินิกผูสูงอายุ 

รอยละ ๖๙ จากผลของสถานพยาบาลท่ีตอบแบบสํารวจการจัดบริการคลินิกผูสูงอายุตามเกณฑมาตรฐาน ๑๖ ขอ

 - ผูสูงอายุเขาถึงการจัดบริการสุขภาพผูสูงอายุในสถานบริการสุขภาพ/คลินิกผูสูงอายุ จํานวน ๒๐,๐๐๐ คน

 - ประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาศักยภาพแนวทางการจดับรกิารสุขภาพผูสงูอาย ุ“ขอควรพจิารณาประเดน็สาํคัญ

  ดานเวชศาสตรผูสงูอายุในแผนกผูปวยนอก” Geriatric Care in Ambulatory Clinic เพ่ือจดัทาํหนงัสอืแนวทาง

  การจัดบริการสุขภาพผูสูงอายุ “ขอควรพิจารณาประเด็นสําคัญดานเวชศาสตรผูสูงอายุในแผนกผูปวยนอก” 

  Geriatric Care in Ambulatory Clinic สําหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข

 - บุคลากรทางการแพทยในการดูแลผูสูงอายุในการจัดบริการสุขภาพผูสูงอายุ (Comprehensive Geriatric 

  Clinic/ Geriatric Care in Ambulatory Clinic) จํานวน ๕๐ ราย

 - แนวทางการดําเนนิงานการจดับรกิารสขุภาพผูสงูอายุ “ขอควรพิจารณาประเด็นสาํคญั ดานเวชศาสตรผูสงูอายุ

  ในแผนกผูปวยนอก” Geriatric Considerations in Ambulatory Clinic ในพื้นที่ หนองบัวลําภู และ พื้นที่

  จังหวัดชุมพร

 - สื่อการสอนสําหรับบุคลากรทางการแพทย และ วีดีโอคลิปสําหรับประชาชน เรื่องของหกลมและสมองเส่ือม 

  เพ่ือใหเกิดความตระหนักสําหรับประชาชน

 - การพฒันาศกัยภาพบคุลากรในการตรวจ ประเมนิและการดาํเนนิงานในคลนิกิผูสงูอายคุณุภาพ ณ โรงพยาบาล

  สมเด็จพระยุพราช ทาบอ จังหวัดหนองคาย

 - มกีารจดัทาํแนวทางการดาํเนนิงานการจดับรกิารสขุภาพผูสงูอาย ุ“ขอควรพจิารณาประเดน็สําคญัดานเวชศาสตร

  ผูสูงอายุในแผนกผูปวยนอก” Geriatric Considerations in Ambulatory Clinic ในพื้นที่เขต ๘ มีจังหวัด 

  นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู และอุดรธานี ซึ่งมีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

  โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชนมาเขารวมดวย 

 ปญหาและอุปสรรค
 เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหการดําเนินโครงการตองลาชา              

และการเขาไปดําเนินงานในพื้นที่ไมคอยสะดวกเทาที่ควร

 - มีการปรับรูปแบบระบบบริการดานผูสูงอายุรูปแบบใหมแตไมสามารถลงพ้ืนที่ implement ระบบไดตามแผน

 - ผูสูงอายุมารับบริการที่ โรงพยาบาลนอยลง และโรงพยาบาลมีภารกิจดาน COVID-19 มากขึ้นทําใหบางแหง

  ยุติระบบบริการผูสูงอายุไปเปนการชั่วคราว

 - ปรบัเปลีย่นกจิกรรมโครงการ เพือ่จัดทาํสือ่ทีช่วยในการสรางความตระหนกัแกประชาชน รวมทัง้ประสานงาน

  เพือ่นํารปูแบบแนวทางการจัดบรกิารสขุภาพผูสงูอายุ “ขอควรพิจารณาประเด็นสาํคญัดานเวชศาสตรผูสงูอายุ

  ในแผนกผูปวยนอก” Geriatric Care in Ambulatory Clinic เพือ่ใหพืน้ทีส่ามารถนาํไปใชกบับรบิทไดอยางเหมาะสม



๗

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กรมแพทยทหารบก
 ๑) การจัดชองทางพิเศษใหบริการแกผูสูงอายุ 

 ผลการดําเนินงาน เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกมีการจัดชองทางพิเศษเฉพาะ
สําหรับผูสูงอายุ รอยละ ๑๐๐

 ๒) การกาํหนดขัน้ตอน และระยะเวลาในการใหบรกิารผูสงูอายไุวอยางชดัเจนและมกีารประชาสมัพันธในระหวาง

การใหบริการอยางตอเนื่อง

 ผลการดําเนินงาน
 - ระยะเวลารอคอยเฉล่ีย ๓๖ นาที

 - อัตราความพึงพอใจเฉล่ียของผูสูงอายุตอการใหบริการผูปวยนอกมากกวารอยละ ๙๐.๕๐

 ปญหาและอุปสรรค
 ๑) เนื่องจากผูสูงอายุมารักษาเปนจํานวนมาก จึงทําใหมีคิวในกลุมผูสูงอายุดวยกัน

 ๒) การสื่อสารในใบนัดและใบคัดกรองในกรณีกลุมผูปวยสูงอายุไมชัดเจน ตั้งแตจุดรับบริการแรก

 ๓) จํานวนแพทยไมเพียงพอ

 ๔) ผูสูงอายุบางรายท่ีมารับบริการมีความบกพรองในการไดยิน การเคลื่อนไหว ความสามารถในการส่ือขอมูล  

  และไมมีญาติมาดูแล ทําใหมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและความลาชาในการเขารับบรกิาร

 ๕) ผูรับบริการกลุมอื่นมีขอทักทวงในการจัดลําดับคิวเขาตรวจ และมีการประเมินผลในระบบการประเมิน

  ความพึงพอใจตอการบริการวา พบเห็นการลัดคิว

 ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
 ๑) จัดระบบนัดในผูปวยกลุมสูงอายุเฉลี่ยในจํานวนที่เทากันในแตละวัน

 ๒) มีระบบโทรติดตามและกําหนดเวลานัดในกลุมผูสูงอายุที่ไมมีหัตถการในมารับบริการตั้งแตเวลา 

  ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. และแจงใหญาติรับทราบ

 ๓) การพัฒนาระบบการนัดผูปวยโดยนัดเหลื่อมเวลาการตรวจและกําหนดจํานวนผูปวยนัดตอวัน

 ๔) มีการประชุมหารือสรางเครือขายระหวางองคกรแพทย จัดหาแพทยในสาขาที่ยังไมครบ

 ๕) เชิญแพทยจากโรงพยาบาลทหารบกเขามาชวยตรวจในกรณีแพทยไมเพียงพอหรือแพทยไปราชการ

 ๖) ใหคําแนะนําผูปวยและควรมีญาติมาดวยทุกครั้ง ซึ่งพบวายังมีปญหาผูปวยมาเพียงลําพัง

 ๗) มีการประชาสัมพันธใหผูเขารับบริการทราบถึงเหตุผลในการใหบริการผูปวยกลุมพิเศษ

 ๘) การพัฒนาแยกหองตรวจชัดเจน

 ๙) การมีคิว Fast Track 

กระทรวงกลาโหม กรมแพทยทหารเรือ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
 ๑) โครงการไรคิว

      -  ๘๐ ป ไรคิว ในหองปฏิบัติการพยาธิวิทยา (ในกลุมสิทธิการรักษานอกกองทัพเรือ)

      -  ๗๐ ป ไรคิว ในหองตรวจโรคผูปวยนอก (ในกลุมสิทธิสังกัดกองทัพเรือและครอบครัวกองทัพเรือ)

      -  ๖๕ ป ไรคิว ในหองตรวจสุขภาพประจําป (ทุกสิทธิ)

 ผลการดาํเนนิงาน ระดบัความพงึพอใจดานกระบวนการ รอยละ ๘๘.๑๓ ดานสิง่อาํนวยความสะดวก รอยละ ๘๙.๗๖



๘

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

 ๒) โครงการบัตรผูสูงอายุเพื่อรับบริการพิเศษในหองตรวจและหองปฏิบัติการ

 ผลการดําเนินงาน ระดับความพึงพอใจรอยละ ๘๘.๖๘

 ปญหาและอุปสรรค
 จํานวนผูรับบริการในวัยสูงอายุมีจํานวนมาก

 ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
 ๑) มีการปรับซอมบํารุงสิ่งแวดลอม เพื่อใหสะดวกตอการเขารับบริการและการชําระเงิน

 ๒) มีการจัดปายประชาสัมพันธเพื่อแจงใหทราบเรื่องลําดับการเขารับบริการ ซึ่งผูสูงอายุเปนหนึ่งในหัวขอ

  การเขารับบริการลําดับแรก ๆ โดยใหรับบริการภายใน ๑ ชั่วโมง เมื่อไดเริ่มรับบริการตามความเหมาะสม

 ๓) ปรับสิ่งแวดลอม

กระทรวงกลาโหม กรมแพทยทหารเรือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา
 ๑) จัดใหมีชองทางและลําดับการตรวจสุขภาพผูสูงอายุ ตั้งแตอายุ ๗๐ ปขึ้นไป โดยจัดลําดับการเขาตรวจ

  ในลําดับตน ๆ 

 ๒) ประชาสัมพันธใหผูปวยผูสูงอายุและผูปวยทั่วไปทราบ

 ๓) ชี้แจงแพทยและเจาหนาที่ทราบ

 ผลการดําเนินงาน  ไมพบอุบัติการณรองเรียนของผูสูงอายุในการจัดลําดับการเขาตรวจ

 ปญหาและอุปสรรค
 จาํนวนผูสงูอายมุมีากข้ึน ทาํใหระยะเวลาการรอคอยในการเขาพบแพทยยงัใชเวลานาน ทาํใหผูปวยรายอืน่ ๆ  รอนาน

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
 ๑) เพิ่มชองทางสําหรับผูสูงอายุใหชัดเจน เชน หองตรวจ

 ๒) ประชาสัมพันธเพิ่มเติม

 ๓) แยกเปนชองทางสําหรับผูสูงอายุตั้งแตการลงทะเบียน

กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ กรมแพทยทหารเรือ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 
 มาตรการในการอํานวยความสะดวกในการเขารับบริการทางการแพทยของนายทหารช้ันผูใหญและครอบครัว

 ๑) เขารับการตรวจท่ีคลินิกผูปวยนอก

  -  จัดหองรับรองสําหรับผู รับบริการและมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน โทรทัศน หนังสือ 

    และเคร่ืองดื่มไวบริการ 

  ผลการดําเนินงาน รอยละ ๙๑.๓๓

  -  การเขารบัการบรกิารตรวจมบีรกิารชองทางพเิศษ โดยพจิารณาใหตรวจในโอกาสแรก โดยไมจดัลาํดบัรวมกบั 

    ผูรับบริการทั่วไป 

  ผลการดําเนินงาน ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย ๑๘ นาที

  -  จัดเจาหนาที่ดําเนินการเร่ืองรับยาที่หองจายยาแทน

 ๒) การเขารับบริการเม่ือเจ็บปวยฉุกเฉิน

  -  กรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน เจาหนาที่จะแจงแพทยที่หองตรวจโรค เพ่ือทําการรักษาในทันทีที่ผูปวยมาถึง

  -  บริการนําสงตอโดยรถพยาบาล กรณีเกินขีดความสามารถการรักษา

  ผลการดําเนินงาน อัตราการปวย Urgent ไมไดรับการดูแลจากแพทยภายใน ๑๕ นาที (๐ ราย)



๙

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

 ๓) มีชมรมผูสูงอายุและขับเคลื่อนการดําเนินงานกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุคุณภาพ

  -  จัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพกายและสุขภาพจิตสัปดาหละ ๑ ครั้ง ปละ ๑ ครั้ง (ทุกวันอังคาร) 

    โดยใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการเปนผูนํากิจกรรมทุกครั้ง

  -  จัดกิจกรรมการคัดกรองดานสุขภาพใหกับสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ปละ ๑ ครั้ง

  -  จัดกจิกรรมหองเรียนพิเศษ บรรยายดานสุขภาพ/อาชีพเสริมใหกับผูสูงอายุ จํานวน ๖ ครั้งตอป

      ผลการดําเนินงาน ระดับความพึงพอใจของผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ ๙๔.๓๔ 

  ปญหาและอุปสรรค
      มีการระงับการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

  ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
     ปรบัแผน/รปูแบบการจัดกจิกรรมหากมีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 

  ๔)  มีระบบการดูแลผูสูงอายุโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 

      ผลการดําเนินงาน ระงับการดําเนินงานเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา               

2019 (COVID-19)

กระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศฐานทัพเรือสัตหีบ 
 ๑) จัดใหมีชองทางและหองตรวจเฉพาะผูสูงอายุ จํานวน ๕ หอง ใหบริการสําหรับตั้งแตอายุมากกวา ๗๐ ขึ้นไป 

  -  มีสัญลักษณชี้บงที่ใบตรวจสอบสิทธิ์ตั้งแตแผนกเวชระเบียน

  -  ในระบบ Smart-Q มีสัญลักษณรูปผูสูงอายุชี้บงเพ่ือจัดลําดับคิวในการใหบริการ

  -  จัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลและชวยเหลือ

  -  จัดหองตรวจจํานวน ๕ หอง

  ผลการดําเนินงาน รอยละของระยะเวลารอคอยไมเกิน ๖๐ นาที คิดเปนรอยละ ๙๕

 ๒) ประชาสัมพันธใหผูปวยที่มีอายุ > ๗๐ ปขึ้นไป และผูปวยทั่วไปทราบ

 ๓) ชี้แจงแพทยและเจาหนาที่ใหทราบ

  ปญหาและอุปสรรค
  ๑) กลุมประชากรผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มขึ้น

  ๒) แพทยที่ออกตรวจมีภารกิจสนับสนุนภารกิจกองทัพเรือ

  ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
  อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงปญหาขอขัดของตามสถานการณในแตละวัน



๑๐

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

  กองสุขภาพจิตฯ
 โครงการสงเสริมสุขภาพจิตและคัดกรองภาวะสมองเส่ือมและภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ

 ผลการดําเนินงาน
 - ผูสงูอายสุวนใหญไมมภีาวะสมองเสือ่ม คดิเปนรอยละ ๖๘ ในขณะทีม่ภีาวะผดิปกตเิลก็นอย ระดบัปานกลาง 

  และระดับรุนแรง คิดเปนรอยละ ๑๖, ๔ และ ๑๒ เรียงตามลําดับ

 - ผูสูงอายุสวนใหญไมมีอาการซึมเศรา คิดเปนรอยละ ๖๔ ในขณะที่มีอาการซึมเศราเล็กนอย รอยละ ๒๒ 

  และซึมเศราปานกลาง รอยละ ๔

 - ผูสูงอายุในความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก

  กองสรางเสริมปองกันดานสุขภาพฯ
 ๑) แผนกสรางเสริมสุขภาพ : คัดกรองผูสูงอายุที่ควรไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญเพื่อใหไดรับ

  บริการอยางทันทวงทีและรวดเร็ว

 ผลการดําเนินงาน ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุและผูสูงอายุที่มารับบริการตรวจรักษาไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน

โรคไขหวัดใหญปละ ๑ ครั้ง รอยละ ๑๐๐

 ๒) แผนกตรวจสุขภาพ : ผูสูงอายุที่มารับบริการตรวจสุขภาพประจําป

 ๓) ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ ฐานทัพเรือสัตหีบ

 ผลการดําเนินงาน ชมรมผูสูงอายุฯ จัดกิจกรรมอบรมความรู ๓ ครั้ง

 ปญหาและอุปสรรค
 ในการสํารวจแบบประเมินความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่ผานเปนวิธีกระจายทุกชวงอายุไมไดเฉพาะเจาะจง

กลุมผูสูงอายุ

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
 โอกาสพัฒนาออกแบบสํารวจความพึงพอใจในกลุมผูสูงอายุที่มาใชบริการ

กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ กรมแพทยทหารอากาศ
 สงเสริมใหหนวยบริการระดับโรงพยาบาลใหบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขใหครอบคลุมโรงพยาบาล

ของรัฐและรัฐวิสาหกิจหรือในสังกัดนอกเหนือกระทรวงสาธารณสุข

     ๑) จัดใหมีชองทางเฉพาะสําหรับผูสูงอายุ 

     ๒)  กาํหนดขัน้ตอนและระยะเวลาในการใหบรกิารแกผูสงูอาย ุโดยปดประกาศไวใหชดัเจนและมกีารประชาสมัพนัธ

  ระหวางบริการ

 โรงพยาบาลในสังกดักองทพัอากาศจดับรกิารรองรบัสทิธผิูสงูอาย ุจาํนวน ๖ หนวย คดิเปนรอยละ ๔๖ โดยแตละหนวย

ดําเนินการ ดังนี้

  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
 ๑) การติดปายประชาสัมพันธแสดงการใหบริการผูสูงอายุ

 ๒) ติดสัญลักษณบัตรคิวสําหรับผูปวยสูงอายุที่บัตรผูปวย

 ๓) จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก รถนั่ง เกาอี้ และหองนํ้า ไวบริการผูปวยสูงอายุ



๑๑

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

 ๔) เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปจจุบันดูแลปองกัน

  การแพรกระจายของเช้ือตอผูสูงอายุ โดยเนนการปฏิบัติตอผูสูงอายุแบบ New Normal

 ๕) ประชาสัมพันธและญาติใหญาติมารับยาแทนผูปวยไดในกรณีที่อาการคงที่และตองรับยาตอเนื่อง

 ผลการดําเนินงาน
 - ผูปวยสูงอายุไดรับบริการตามลําดับบัตรคิวของผูสูงอายุ รอยละ ๑๐๐

 - ไมพบขอรองเรียนจากผูรับบริการ

  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 ๑) ใหความสะดวกรวดเร็วในการบริการผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ ไดแก

   -  จัดชองทางบริการคัดกรอง ซักประวัติกอนเขาพบแพทยสําหรับผูสูงูอายุ ๘๐ ปขึ้นไป โดยไมตองรอคิว

  -  จัดลําดับเขารับการตรวจรักษา โดยใหบริการตรวจรักษาผูสูงอายุ ๘๐ ปขึ้นไป เปนอันดับแรกรองจาก

    ผูปวยฉุกเฉิน โดยจัดทําบัตรคิวแยกไวสําหรับผูสูงอายุโดยเฉพาะ

 ๒)  อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ใหแกผูรับบริการที่เปนผูสูงอายุ ไดแก

  -  จัดใหมีเกาอ้ีนั่งรอตรวจสําหรับผูสูงอายุ ๘๐ ปขึ้นไป โดยมีการติดปายชัดเจน

  -  มีบริการรถเข็น เปลนอน อยางเพียงพอแกผูสูงอายุ

  -  มีเจาหนาที่คอยใหความชวยเหลือในการติดตอประสานงานกรณีผูสูงอายุมารับบริการคนเดียว

  -  มีบริการหองนํ้าสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ

 ๓) การเฝาระวังและปองกันการเกิดความเสี่ยงในการพลัดตกหกลมของผูสูงอายุ

 ผลการดําเนินงาน
  -  อัตราความพึงพอใจผูรับบริการผูปวยนอก รอยละ ๘๖.๑๖

  -  เกดิการพลดัตกหกลมทีแ่ผนกผูปวยนอกระดบัความรนุแรง C - I จาํนวน ๑๐ คดิเปน ๐.๓ ครัง้/๑๐,๐๐๐ visit

 ปญหาและอุปสรรค
 ๑) ผูรับบริการผูปวยนอกโดยเฉพาะผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป ทําใหเกิดความแออัดและเพิ่มระยะเวลา

  การรอคอย

 ๒) ผูสูงอายุสวนใหญเปนผูปวยเร้ือรังและเปนผูปวยหลายระบบ สงผลใหตองมาโรงพยาบาลเพ่ือพบแพทย

  แตละสาขาหลายคร้ังหรือหลายหองตรวจ เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อและเพิ่มความแออัด

 ๓) ผูสงูอายมุารบับรกิารกอนเวลานดักอนเวลานดัเปนเวลานาน เนือ่งจากตองมากบับตุรหลานทีม่าทาํงานแตเชา 

  ทําใหระยะเวลารอคอยยาวนาน

 ๔) ระยะเวลารอคอยท่ียาวนานเส่ียงท่ีผูสูงอายุจะเกิดภาวะทรุดลงขณะรอตรวจ เชน ผูสูงอายุที่งดน้ํางดอาหาร

  เพื่อมาเจาะเลือด

 ๕) เนื่องจากผู มารับบริการผู ปวยนอกที่มีจํานวนมากแตมีขอจํากัดในเรื่องของบุคลากรและทรัพยากร 

  ดังนั้น ในการจัดบริการพิเศษสําหรับผูสูงอายุจึงกําหนดที่ชวงอายุ ๘๐ ปขึ้นไป เทานั้น

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
 ๑) เสรมิสรางความเขมแขง็ของคลนิกิเครือขายเพือ่สงตอผูสงูอายทุีม่โีรคเร้ือรงัไปรับการรักษาตอเนือ่งยงัคลินกิ

  เครือขาย ลดปญหาความคับคั่งของผูปวยที่แผนกผูปวยนอก



๑๒

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

 ๒) เสริมสราง Health literacy ใหกับผูปวยและญาติเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการดูแลตนเอง ลดปญหาการ 

  Re - visit 

 ๓) จัดระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จและเปนองครวมไมตองใหผูสูงอายุเดินติดตอหลายแผนก

 ๔) ปรับปรุงสถาปตยกรรมภายในอาคารของโรงพยาบาลเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ

 ๕) เสริมกําลังบุคลากรเพื่อใหบริการและอํานวยความสะดวกใหแกผูสูงอายุ

  โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๔
 ใหบริการทางการแพทยและบริการสาธารณสุขโดยเนนความสะดวกรวดเร็วแกผูสูงอายุในกลุม ๖๑ ปขึ้นไป ดังนี้

 ๑) ชองทางพิเศษ โดยมีการจัดทําบัตรคิวสําหรับผูสูงอายุและผูปวยที่ใชรถเข็น เพื่อใหบริการสะดวกรวดเร็ว

  ยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอนการรับบริการ

 ๒) สิ่งอํานวยความสะดวก ที่นั่ง รถเข็น โดยมีการจัดที่นั่งรอรับบริการสําหรับผูสูงอายุ และมีผูชวยเหลือ

  คือพลพยาบาลชวยอํานวยความสะดวกกรณีใชรถเข็น

 ๓) จัดสถานที่ปลอดภัย ราวจับ แสงสวาง หองนํ้าผูพิการและผูสูงอายุ

 ผลการดําเนินงาน
 - อัตราผูปวยสูงอายุมีความพึงพอใจในการรับบริการ รอยละ ๙๓.๙๘ และพบวาผูรับบริการที่เปนผูสูงอายุ 

  รอยละ ๒๙.๔๑ ของผูรับบริการทั้งหมด

 -  ไมพบขอรองเรียนจากผูรับบริการกลุมผูสูงอายุ

 -  ไมพบรายงานอุบัติการณ

 ปญหาและอุปสรรค
 ๑) เจ าหนาที่ ในการอํานวยความสะดวกของผู สูงอายุไมเพียงพอ เช น กรณีที่ผู สูงอายุมาโดยลําพัง

  และมีการเคล่ือนไหวรางกายไมสะดวกหรือจําเปนตองไดรับการชวยเหลือนําสง ชวยสื่อสาร เปนตน

 ๒) ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะทางดานการดูแลผูสูงอายุ

 ๓) มีการปรับปรุงอาคารและหนวยบริการตองยายท่ีช่ัวคราว ทําใหผูรับบริการตองเดินระยะทางท่ีเพิ่มขึ้น 

 ๔) เกิดโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ๕) ผูสูงอายุบางรายเปนโรคเรื้อรังและไมสะดวกมารับบริการที่โรงพยาบาล

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
 ๑) เนนยํ้าผูปฏิบัติงานใหเขาใจปญหาผูสูงอายุเพ่ือใหการบริการไดอยางตรงจุดและเหมาะสม

 ๒) ขอสนับสนุนบุคลากรเพ่ิม เพื่อใหบริการไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ๓) พัฒนาบุคลากรที่มีอยูใหมีความรูเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุอยางเหมาะสม

 ๔) ทําปายบอกทางท่ีเห็นชัดเจนและจัดที่พักระหวางทางเดินเปนระยะ

 ๕) ลดการมาโรงพยาบาลโดยไมจําเปน กรณีรับยาตอเนื่องและอาการคงท่ีแนะนําใหญาติมารับยาแทน

 ๖) จัดทีมเย่ียมผูสูงอายุที่มาโรงพยาบาลไมสะดวก เชน ปวยติดเตียง เปนตน



๑๓

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

  โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๕
 การใหบริการลําดับกอนหลังตามประเภทของผูปวยตามลําดับ ดังนี้

 ๑) ผูปวยเรงดวน

 ๒) ผูปวยสูงอายุตั้งแต ๖๐ ป ขึ้นไป/พระภิกษุ

 ๓) ผูปวยที่เปนขาราชการในเคร่ืองแบบกองทัพอากาศ

 ๔) ผูปวยที่เปนขาราชการอ่ืน ๆ/ครอบครัวกองทัพอากาศ

 ๕) ผูปวยอื่น ๆ ที่ไมเรงดวน

 โดยปฏิบัติ ดังนี้

 ๑) ติดปายประกาศบริเวณจุดคัดกรอง หองเวชระเบียน จุดวัดความดัน จุดนั่งรอพบแพทย จุดใหคําแนะนํา

  โดยพยาบาล และหองจายยา

 ๒) จัดทําบัตรคิวติดหนา OPD Card สําหรับผูสูงอายุ

 ๓) จัดที่นั่งสําหรับผูสูงอายุบริเวณหนาหองเวชระเบียน จุดวัดความดัน จุดนั่งรอพบแพทย จุดใหคําแนะนํา

  โดยพยาบาล และหองจายยา

 ผลการดําเนินงาน ผูสูงอายุมารับบริการทั้งหมด ๑,๐๗๔ คน รอยละ ๙๑.๖๒ ระยะเวลาท่ีผูสูงอายุเขาสู

กระบวนการจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ทั้งหมดเวลาเฉลี่ย ๓๐ นาที และไมพบขอรองเรียนในการใหบริการกับผูสูงอายุ

 ปญหาและอุปสรรค
 ผูปวยที่มารับบริการบางรายจําเปนตองเจาะเลือดตรวจ ซึ่งจําเปนตองรอฟงผลเลือดท่ีตองสงไปยังโรงพยาบาล

ประจวบคีรีขันธ จึงทําใหใชระยะเวลาในการตรวจรักษาจนเสร็จกระบวนการมากกวา ๖๐ นาที

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
 ๑) ใหบริการเจาะเลือดในโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๕  

 ๒) จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในผูสูงอายุที่เขารับบริการ

  โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๔๑
 ๑) แยกผูปวยสูงอายุที่มีอายุมากกวา ๗๐ ปขึ้นไป เสียบบัตรคิวผูปวยสูงอายุ

 ๒) จัดที่นั่งแยกใหผูปวยสูงอายุอยูใกลจุดตรวจ

 ๓) จัดลําดับคิวสลับคิวปกติเพื่อใหผูปวยสูงอายุไดรับการตรวจกอน

 ๔) แจงใหผูปวยทั่วไปทราบเก่ียวกับการสลับคิวผูรับบริการสูงอายุ โดยติดประกาศและประชาสัมพันธ

 ๕) รณรงคใหผูปวยสูงอายุและผูปวยตามเกณฑของสาธารณสุขไดรับการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ ๒๕๖๓

 ๖) รณรงคใหผูปวยสูงอายุและผูปวยตามเกณฑไดรับการตรวจมวลกระดูก

 ๗) รณรงคใหผูปวยสงูอายแุละผูปวยโรคเบาหวานไดรบัการตรวจตา ตรวจเทา และใหคาํแนะนาํเกีย่วกบัการดแูลเทา

  ขณะเปนโรคเบาหวาน

 ๘) จดัรถเขน็ใหเพยีงพอบรเิวณทางเขาโรงพยาบาล เพือ่อาํนวยความสะดวกแกผูสงูอายทุีเ่สีย่งตอการพลดัตกหกลม



๑๔

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

 ผลการดําเนินงาน
 -  ระยะเวลารอคอยกอนตรวจผูปวยสูงอายุไมเกิน ๑๕ นาที รอยละ ๙๕

 -  ผูปวยสูงอายุใชเวลาเดินจากจุดรอตรวจถึงหองตรวจไมเกิน ๕ นาทีทุกราย

 -  ไมเกิดขอรองเรียนจากผูปวยทั่วไปใชเวลารอคอยนาน

 -  การปฏิบัติเปนแบบแผนเดียวกัน รอยละ ๑๐๐ 

 -  ผูปวยสูงอายุและผูปวยตามเกณฑของสาธารณะสุขไดรับการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ ๒๕๖๓ รอยละ ๙๐

 -  ผูปวยสูงอายุและผูปวยตามเกณฑไดรับการตรวจมวลกระดูก รอยละ ๗๕

 -  ผูปวยสูงอายุและผูปวยเบาหวานไดรับการตรวจตา ตรวจเทา และไดรับรับการแนะนําเกี่ยวกับการดูแลเทา

  ขณะปวยเปนโรคเบาหวาน ไดรับการตรวจ ๖๕ คน

 -  ผูปวยนอกมีความพึงพอใจในการรับบริการ รอยละ ๘๕

 ปญหาและอุปสรรค
 ๑) สถานที่คับแคบและตองมีการเวนระยะหาง ทําใหสถานที่ไมเพียงพอ

 ๒) บางครั้งแพทยออกตรวจไมครบทั้ง ๓ หอง เนื่องจากมีภารกิจทําใหระยะเวลารอคอยการตรวจนานข้ึน

 ๓) จํานวนเกาอ้ีไมเพียงพอ ขณะผูปวยรอสังเกตการแพยาจากการฉีดวัคซีน

 ๔) สถานที่คับแคบเนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารใหม

 ๕) การโทรตามผูปวยมาตามนัดทําไดลําบาก เนื่องจากการเปดใหลงทะเบียนลวงหนา ๓ เดือน เวลาที่นัดผูปวย

  จงึไมพรอมมา

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
 ๑) แจงผูปวยใหทราบทุกคร้ังวาวนันีม้แีพทยลงตรวจก่ีทานและแจงการเขาพบแพทยทกุคร้ังวาลาํดบัควิการเขาพบ 

  ใหผูสูงอายุเขาพบแพทยกอน

 ๒) โทรนัดเวลาใหผูปวยมาฉีดยาวัคซีนเปนชวงเวลา เพ่ือลดความแออัดของผูปวย

 ๓) จัดเวลาใหแนนอนมากย่ิงขึ้น เพื่อใหผูปวยมีความพรอมในการเตรียมตัว

  โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๒๑
 การใหบริการลําดับกอนหลังตามประเภทของผูปวยตามลําดับ ดังนี้

 ๑) ผูปวยเรงดวน

 ๒) ผูปวยสูงอายุตั้งแต ๖๐ ป ขึ้นไป/พระภิกษุ

 ๓) ผูปวยที่เปนขาราชการในเคร่ืองแบบทหารอากาศ

 ๔) ผูปวยที่เปนขาราชการอ่ืน ๆ/ครอบครัวทหารอากาศ

 ๕) ผูปวยอื่น ๆ ที่ไมเรงดวน

 โดยปฏิบัติ ดังนี้

 ๑) ติดปายประกาศบริเวณจุดคัดกรอง หองเวชระเบียน จุดวัดความดัน จุดนั่งรอพบแพทย จุดใหคําแนะนํา

  โดยพยาบาล และหองจายยา

 ๒) จัดทําบัตรคิวติดหนา OPD Card สําหรับผูสูงอายุ

 ๓) จัดที่นั่งสําหรับผูสูงอายุระหวางรอพบแพทย



๑๕

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

 ๔) ใหขอมูลประชาสัมพันธใหผูสูงอายุและญาติทราบ เพ่ือมารับบริการตองนําบัตรประชาชนมาทุกครั้ง

 ๕) กรณีผู สูงอายุมีปญหาในการเคลื่อนไหวและใหญาติมารับยาแทน ตองนําบัตรประชาชนของผูสูงอายุ

  และบัตรประชาชนของผูมารับยาแทนมาดวยทุกครั้ง

 ๖) การใหขอมลูตาง ๆ  แกผูสงูอาย ุเชน การใหยา หากผูสงูอายุมาคนเดยีวตองถามทวนซ้ําความเขาใจของผูสงูอายุ

  ทุกครั้ง และหากมีญาติมาดวยจะแนะนําใหผูสูงอายุเขาพบแพทยพรอมญาติ

 ๗) ประชาสัมพันธและเนนยํ้าเรื่องการปฏิบัติตน เชน การพลัดตกหกลมในผูสูงอายุ การเฝาระวังโรคที่อาจเกิด

  ในผูสูงอายุ

 ผลการดําเนินงาน
 -  ผูสูงอายุมารับบริการท้ังหมด ๒๗๖ คน ทั้งนี้พบวาตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากโรคติดเช้ือ

  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผูปวยในกลุมผูสงูอายุมจีาํนวนลดลง ซึง่ทางโรงพยาบาลไดเพิม่ชองทาง

  ในการอํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุ คือ สามารถใหญาติมารับยาแทนได ในกรณีที่ผูสูงอายุไมมีอาการ

  เปลี่ยนแปลงเพ่ือลดโอกาสการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)

 -  ไมพบขอรองเรียนในการเขารับบริการ

 -  ไมพบรายงานการใชยาผิดพลาด

 -  ไมพบอุบัติการณเกิดการพลัดตกหกลมในโรงพยาบาล

 ปญหาและอุปสรรค
 ผูสูงอายุบางรายไมสามารถมาพบแพทยและรับยาเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) และไมมีญาติมารับยาแทน ทําใหผูปวยในกลุมสูงอายุบางรายขาดยา

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
 ๑) ติดตามอาการของผูปวยในกลุมสูงอายุพรอมใหคําแนะนํา

 ๒) รวมหาแนวทางแกไขโดยสหวิชาชีพ

 ๓) กรณีอาการคงท่ีจัดสงยาทางไปรษณีย

 ๔) เปลี่ยนแปลงเวลานัดพบแพทยและรับยา เดิมนัดทุก ๓ เดือน เปลี่ยนเปน ๔ เดือน

กระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลทหารผานศึก 
 ๑) ชมรมผูสูงอายุ 

    -  มีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุขึ้นในโรงพยาบาล

    -  จัดอบรมใหความรูในการดูแลสุขภาพแกสมาชิกชมรม และกิจกรรมประเพณีสงกรานต

 ผลการดําเนินงาน 
  -  ปจจุบันมีสมาชิก จํานวน ๗๖๕ คน ลดลงกวาเดิมเนื่องจากมีสมาชิกเสียชีวิตและมีผูมาสมัครใหมนอยลง

  -  จํานวนกิจกรรมที่จัดใหกับชมรมผูสูงอายุ รวมกิจกรรมประเพณีสงกรานต เทากับ ๓ ครั้งตอ ๑/๒ ป        

    อัตราความพึงพอใจของสมาชิกชมรมผูสูงอายุมากกวารอยละ ๘๘.๗๒

 ๒) มีศูนยรับดูแลผูสูงอายุที่ไมมีญาติไมสามารถดูแลตนเองได และไดเปดศูนยดูแลผูสูงอายุเพิ่มที่อาคาร ๒/๙  

  อีก ๑ ที่ ซึ่งเปดใหบริการ ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ รับผูสูงอายุได จํานวน  ๑๕ หอง

    -  ศูนยรับดูแลผูสูงอายุไมสามารถเบิกคาใชจายไดตามระบบโดยมีกิจกรรม ดังนี้ 



๑๖

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

   ๒.๑ มีการทํากายภาพทุกวัน

   ๒.๒ มีแพทยมา Social Round

  ๒.๓ สามารถเขารับการรักษาไดอยางรวดเร็ว

  ๒.๔ มีการจัดกิจกรรมตามวันสําคัญตาง ๆ เชน วันสงกรานต วันปใหม เปนตน

  ๒.๕  จัดใหมีบริเวณและสวนหยอมเปนที่พักผอนหยอนใจแกผูสูงอายุ

 ผลการดําเนินงาน มีผูสูงอายุมารับบริการเต็มตามจํานวนเตียงที่รับไดที่อาคาร ๙/๙ ปรับเปนหองคูเพ่ือรองรับ

ผูสงูอายไุดมากขึน้ทีอ่าคาร ๒/๙ ปจจบุนัมีผูสงูอาย ุจาํนวน ๑๑ ราย อตัราความพงึพอใจไดผลลพัธเปนไปตามเปาหมาย

เทากับ รอยละ ๘๓

 ๓) ดานคลินิกผูสูงอายุ

  -  มีคลินิกผูสูงอายุเปดบริการทุกวันทําการตั้งแต เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. มีแพทยออกตรวจ ๔ ทาน

    สลับกันตรวจคนละวัน ใหบรกิารตรวจรกัษาผูสงูอายุตัง้แต ๗๕ ปขึน้ไป เปนโรคในกลุม NCD ทีต่องรบัยา

    ตอเน่ืองและไมไดเปนผูปวยคลินกิเฉพาะโรคทางอายุรกรรมอยูเดมิ เชน คลนิกิโรคไต คลนิกิโรคเบาหวาน

    เปนตน  

  -  จัดทําสมุดบันทึกประวัติการตรวจสุขภาพใหกับผูปวยสูงอายุทุกคน

  -  เจาหนาที่ประจําคลินิกมี Protocol ในการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานชัดเจน ตั้งแตเริ่มใหบริการจนสิ้นสุด

    กระบวนการ 

 ผลการดําเนินงาน 
 - ความพึงพอใจของผูรับบริการต้ังแตเมษายน - กันยายน  ๒๕๖๓ จํานวน ๖๔๐ ราย ผลลัพธเปนไปตาม

  เปาหมายความพึงพอใจของผูรับบริการเทากับ รอยละ ๗๗.๘๐

 - ผูสูงอายุมีสมุดบันทึกประวัติการตรวจสุขภาพครบ รอยละ ๑๐๐ 

 ผลการดําเนินงาน ระยะเวลารอคอยต้ังแต Check In OPD ถึงแพทย Check Out เฉลี่ย ๔๘.๙ นาที

 ๔) จัดใหผูมารับบริการที่มีอายุ ๘๕ ปขึ้นไป ซึ่งมารับบริการที่คลินิกอายุรกรรมไดรับบริการตรวจรักษาที่เร็วขึ้น 

  โดยติดบัตรสีเหลืองแสดงสัญลักษณที่แฟมไวและจัดคิวใหไดรับบริการตรวจรักษากอน

 ผลการดําเนินงาน ระยะเวลารอคอยเฉล่ีย ๓๐.๕๐ นาที

 ปญหาและอุปสรรค
 ๑) ปจจุบันเน่ืองจากสถานกาณการแพร ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  การจัดกิจกรรมตาง ๆ ลดลง

 ๒) ดานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมทีอ่าคาร ๙/๙  เร่ิมมกีารชํารุดทรดุโทรม อปุกรณไมเพียงพอตอการใชงาน

 ๓) อัตราพนักงานผูชวยพยาบาลตองอาศัยอัตรา Part Time ทําใหมีความเส่ียงตอการลาออกสูงสงผลตอการ

  ขาดแคลนอัตรากําลัง

 ๔) แพทยที่ออกตรวจที่คลินิกผูสูงอายุตองตรวจเยี่ยมผูปวยที่ตึกกอน จึงลงมาตรวจที่ OPD ทําใหแพทย                

  ออกตรวจลาชา

 ๕) การบันทึกขอมูลการตรวจสุขภาพในการมาตรวจแตละครั้งยังไมครบถวน รอยละ ๑๐๐ มีการบันทึก V/S, 

  BW โดยผูชวยพยาบาลครบแตแพทยบางทานไมไดบันทึกผล Lab และผลการตรวจรางกาย

 ๖) ผูปวยตองรอผลเลือดจึงทําใหระยะเวลารอคอยนานข้ึน



๑๗

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
 ๑) อยูในระหวางรอดําเนินการกอสรางอาคารใหม

 ๒) ปรึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพผูสูงอายุเพ่ือจัดทําโครงการสนับสนุนกิจกรรมของผูสูงอายุ

 ๓) ปรับปรุงสวนหยอมและส่ิงแวดลอมที่ทรุดโทรมใหสวยงามเปนที่พักผอนหยอนใจของผูพักอาศัย

 ๔) จัดซื้อจัดหาอุปกรณใหพรอมใชงาน

 ๕) เพิ่มอัตราบรรจุพนักงานผูชวยพยาบาล

 ๖) ประชุมคณะกรรมการขอความรวมมือแพทยลงตรวจตามเวลาพูดคุยอธิบายใหผูรับบริการเขาใจ

 ๗) จัดระบบคิว

 ๘) ประชุมคณะคณะกรรมการขอความรวมมือแพทยลงขอมูลสุขภาพในสมุดคูมือใหครบถวน เพื่อประโยชน

  ของผูสูงอายุ

 ๙) ประชมุคณะกรรมการเพือ่ขอความรวมมอืกบั IT เพือ่ทาํการ Print ประวตักิารตรวจรกัษาจากระบบคอมพวิเตอร

  แนบติดกับสมุดบันทึกแทนการเขียน

 ๑๐) ประสานขอความรวมมือแพทยในการตรวจเย่ียมผูปวยที่ตึกเร็วขึ้นในวันที่มีการตรวจผูสูงอายุ

 ๑๑) จัดใหมีกิจกรรมออกกําลังกายตอนเชาที่ OPD ขณะรอตรวจ

 ๑๒) จัดทํา Application แจงลําดับคิวทาง Smart Phone เพื่อใหผูปวยไปทํากิจกรรมอยางอ่ืนไดในระหวาง

   รอตรวจอยู ในระหวางดําเนินการ

 ๑๓) ปดประกาศหรือประชาสัมพันธการใหบริการชองทางเฉพาะสําหรับผูสูงอายุในระหวางใหบริการ

โรงพยาบาลตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
 ๑) จัดชองทางบริการใหความสะดวกรวดเร็วและครบวงจร โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีเรงดวน ฉุกเฉิน  

 ๒) จัดเจาหนาที่คอยใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุ

 ๓) จัดที่นั่งพักผอนหยอนใจ/ที่นั่งพักรอแกผูสูงอายุภายใน โรงพยาบาลตํารวจ

 ๔) จัดรถกอลฟบริการรับ-สงผูสูงอายุภายในโรงพยาบาลตํารวจ

 ๕) มีทางลาดและราวเกาะใหผูสูงอายุ เพ่ือความปลอดภัย ทั้งทางเดินและในหองนํ้า

 ๖) มีทีมเย่ียมบานผูปวยสูงอายุ

 ๗) การดูแลผู ป วยสูงอายุไม  ให เกิดกระดูกหักซํ้า โดยตรวจคัดกรองความเสี่ยงการเกิดกระดูกหัก

  จากโรคกระดูกพรุนดวยเครื่องมือ FRAX

 ผลการดําเนินงาน 
 - ความพึงพอใจของผูใชบรกิารผูปวยนอกลดลงเปนรอยละ ๘๔.๘ และจาํนวนรองเรยีนที่ไมไดรบัการดําเนนิการ 

  รอยละ ๐

 - อัตราการพลัดตกหกลมของผูปวยใน ๐.๒๕ ครั้ง : ๑,๐๐๐ วัน

 -  จํานวนผูสูงอายุที่เขารวมโครงการไดรับการตรวจคัดกรอง รอยละ ๙๐

 -  ความพึงพอใจหลังจากเขารวมโครงการมีความพึงพอใจและอยากใหทําโครงการตอเนื่องรอยละ ๙๕ 

  โดยไมมีขอรองเรียน



๑๘

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

 ปญหาและอุปสรรค
 ๑) การใหบริการตรวจรักษาผูสูงอายุยังใชพื้นที่รวมกับผูปวยทั่วไปทําใหผูสูงอายุเขาถึงบริการไมสะดวกมากนัก 

   ๒) ปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม เชน หองนํ้าไมสะอาด กระเบื้องในหองชํารุด

 ๓) โรงพยาบาลอยูระหวางการกอสรางอาคารใหม ทําใหการจราจรภายในโรงพยาบาลไมสะดวกและมีขอจํากัด

  เรื่องที่จอดรถ

 ๔) หลังจากตรวจคัดกรองโรคกระดูกพรุนดวยโปรแกรม FRAX แลว จะมีคนไขบางสวนท่ีมีความเส่ียงสูง

  ในการเกิดกระดูกหักงายและมีความจําเปนตองตรวจมวลกระดูกและทําการรักษาตอเน่ือง แตไมไดมีสิทธิ

  รักษาท่ีโรงพยาบาลตํารวจหรือไมมีสิทธิการรักษาใดๆ ทําใหคนไขกลุมนี้มีความจําเปนตองกลับไปรักษา

  ตอตามสิทธิตอไป ซึ่งมโีอกาสที่คนไขกลุมนี้จะไมไดรับการดูแลตอเนื่องได

 ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
 ๑) โรงพยาบาลมีโครงการตรวจรักษาผูปวยสูงอายุครบวงจรเพื่ออํานวยความสะดวกใหผูสูงอายุเขาถึงบริการ

  ไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น

 ๒) ตรวจสอบระบบการดูแลและรักษาความสะอาดของสถานที่ ให  เป นไปตามแนวทางที่กําหนดไว 

 ๓) ปรบัการจราจรในโรงพยาบาลใหมคีวามปลอดภัยและสะดวก พรอมทัง้ประชาสมัพันธใหผูใชบรกิารใชรถสาธารณะ

 ๔) ควรมีงบประมาณจากสวนกลางสนับสนุนอยางตอเนื่อง เพราะประเทศไทยเขาสู สังคมผูสูงวัยแลว

  การปองกันและคัดกรองกอนที่จะเกิดโรค หรือภาวะแทรกซอนตามมาเปนที่สิ่งสําคัญและจําเปน

โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร การรถไฟแหงประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
 ไดดาํเนนิการตามประกาศของสํานกังานแพทย เรือ่งการใหบรกิารผูสงูอาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวนัที ่๒๒ มถินุายน ๒๕๕๔ 

ถงึปจจบุนั เพือ่จดัวางระเบยีบปฏบิตัริวม ๗ หนวยงาน และดําเนนิการครบแลว ๗ หนวยงาน ตามเปาหมายดงันี้ 

 ๑)  แผนกบริหารงานท่ัวไป (ผบป.รพ.)

 ๒)  แผนกบริหารงานผูปวยนอกและอุบัติเหตุ

 ๓)  กอง/แผนกรังสีวิทยา

 ๔)  กอง/แผนกพยาธิวิทยา

 ๕)  กอง/แผนกเภสัชกรรม

 ๖)  กอง/แผนกทันตกรรม

 ๗)  แผนกบริหารงานกายภาพบําบัด

  งานปรับปรุงดานโครงสราง โดยแผนกบริหารงานทั่วไป (ผบป.รพ.) ดังนี้
 - พื้นที่ทางลาด : จํานวน ๒ แหง เพื่อใหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยรถเข็น สามารถเข็นผานทางขึ้น - ลง 

  ไดสะดวกย่ิงขึ้น

 ผลการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐

 - ราวเกาะ : ติดตั้งราวเกาะสําหรับเกาะเดิน

   ผลการดําเนินงาน 
 -  บริเวณทางเดินทางลาด ติดตั้งเพิ่ม ๒ จุด ซาย-ขวา ดานละ ๑ จุด

 -  บริเวณระหวางทางเดินไปหองนํ้าหนาโรงพยาบาลสําหรับผู สูงอายุที่เดินเองได ติดตั้งเพ่ิม ๑ จุด 

  ในหองนํ้าหญิง



๑๙

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

 -  บรเิวณทางเดินตางระดบั ทางเดนิขึน้ - ลงบนัไดถงึทางเดนิขึน้บรเิวณชัน้ ๒ ของตวัอาคารดานหนาหองผาตดั 

  ติดตั้งราวจับเพ่ิมใหม ๒ จุด

 -  หองนํ้าดานหลังของอาคาร ๔ ชั้น ๑ : ดําเนินการแลวจํานวน ๓ แหง 

   ผลการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐

 -  ติดตั้งอุปกรณราวเกาะที่ฝาผนังในหองนํ้า สําหรับเพ่ือจับเกาะพยุงตัวและการทรงตัวไดดี

 -  เพิ่มขนาดของประตูหองนํ้า ใหมีขนาดกวางขึ้นแลวและพื้นหองนํ้ามีระดับเดียวสามารถนํารถเข็น

  ผานเขา - ออกไดสะดวก

 -  ติดปายเขียนขอความแสดงทางไปหองน้ําผูสูงอายุและติดปายหนาหองน้ําใหสามารถมองเห็นชัดเจน

  ปญหาและอุปสรรรค ยังไมพบปญหาและอุปสรรคตอผูใชบริการ

  งานดานบริการตรวจรักษาผูปวย ดําเนินการครบ ๖ หนวยงาน ดังนี้
  -  แผนกบริหารงานผูปวยนอกและอุบัติเหตุ

  -  กอง/แผนกรังสีวิทยา

  -  กอง/แผนกพยาธิวิทยา

  -  กอง/แผนกเภสัชกรรม

  -  กอง/แผนกทันตกรรม

  -  แผนกบริหารงานกายบําบัด

 ผลการดําเนินงาน แผนกบริหารงานผูปวยนอกและอุบัติเหตุ : รอยละ ๗๖

 - จัดชองไวยื่นบัตรตรวจโรคสําหรับผูปวยสูงอายุแยกจากผูปวยนอก จํานวน ๑ ชอง

 -  เรียกคัดกรองผูสูงอายุใหบัตรคิวกอนผูปวยทั่วไปเพื่อสงไปหองตรวจจะไดรับการตรวจกอน

 -  คอยใหความชวยเหลือผูสูงอายุรวมทั้งผูพิการ ผูปวยที่นั่งรถเข็น รถนอนและชวยกรอกประวัติให

 -  จัดหาเครื่องชั่งนํ้าหนักพรอมทางขึ้น - ลง เพื่อใหบริการผูปวยสูงอายุและรายอื่นที่ตองใชรถเข็นนั่ง 

    รถเข็นนอนใหมีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยใหบริการชั่งนํ้าหนักผู สูงอายุทั้งที่ชวยเหลือตัวเองได  

  และในรายท่ีใชรถเข็นนัง่/นอนทุกรายกอนเขาพบแพทย จาํนวนผูปวยสูงอายุท่ีมารับบริการ รวม ๘,๒๒๔ ราย

  แยกเปน ชาย ๔,๗๘๓ ราย หญิง ๓,๔๔๑ ราย

 -  เพิม่จาํนวนคลนิกิเพือ่ใหบริการทางการแพทยแกผูมารบับรกิารไดรบัความสะดวกและลดระยะเวลาในการคอยนาน 

  มีการรับบรรจุแพทยเพิ่มมาจํานวน ๒ ทาน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม ๑ ทาน 

  และเดือนกันยายน ๑ ทาน

 -  จดักจิกรรมพิเศษ โดยทีมพยาบาลวิชาชีพจากทุกแผนกมารวมหมุนเวียนในการใหความรูความเขาใจท่ีถกูตอง

  ทางดานการแพทย การพยาบาล เพื่อใหผูมารับบริการทั้งผูสูงอายุและบุคคลทั่วไปสามารถนําไปปฏิบัติตน

  ไดอยางถูกตอง ลดปญหาเรื่องการเจ็บปวยและคาใชจายในการรักษาโดยใหบริการดานความรูความเขาใจ

  ที่ถูกตองทางดานการแพทยทุกวันพุธ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น. 

 -  ในพื้นที่บริเวณดานหนาของแผนกเวชระเบียนทั้งในรูปแบบของการเปดวีดิทัศน การสาธิตตาง ๆ และเสียง

  ตามสายพรอม จัดทําปายโปสเตอรใหความรู โดยรอบพื้นที่ตัวอาคารในโรงพยาบาล

 -  จดัพืน้ทีแ่ยกระยะหางและเพิม่จดุคดักรองตามมาตรการปองการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา  2019 

  (COVID-19) และชี้แจงทําความเขาใจเพื่อใหเกิดความรวมมือ



๒๐

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

 ปญหาและอุปสรรรค
 พบวา รอยละ ๘๐ เปนผูสูงอายุจํานวนมากและมีขอจํากัดเรื่อง 

 ๑) สถานทีม่คีลนิกิตรวจโรคจาํนวนนอย โดยเฉพาะหองเฉพาะโรค ๑ หอง/๑ คลนิกิ (ตัง้แตเดอืนมนีาคม ๒๕๖๓ 

  จํานวนผูสูงอายุลดลงรอยละ ๔๐ เนื่องจากมีมาตรการลดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  (COVID-19)) ขาดแคลนแพทยและบคุลากรทางการพยาบาลอ่ืน ๆ จากการเกษียณ, ลาออกและยังไมสามารถ

  บรรจุไดเต็มจํานวนในครั้งเดียว

 ๒) เนื่องจากสภาพทางรางกายของผูสูงอายุที่มีปญหา เชน การไดยิน การชวยเหลือตัวเองไดนอยและชวยเหลือ

  ตัวเองไมได ทําใหใชเวลาในการตรวจนานในแตละคลินิก

 ๓) การใชอปุกรณในสวนของเครือ่งขยายเสยีงมปีญหา ทาํใหเสยีงไมมคีวามชดัเจนและตวัเครือ่งในการเปดวดิทีศัน

  ไมสามารถใชได เนื่องจากการใชงานมานาน

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
 ๑) ปจจุบันยังคงเปนลักษณะของการจางงานเจาหนาที่พิเศษจากภายนอกมาชวยงาน โดยบางครั้งไมสามารถ

  มาไดเตม็เวลาและกรอบอัตรากาํลงัทีว่างจงึควรมกีารเพ่ิมจาํนวนบคุลากรทางดานการแพทยและการพยาบาล

  ดวยการบรรจุงานเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเพ่ิมจํานวนคลินิกและงานบริการไดมากขึ้น

 ๒) ปจจุบันยังคงมีนายแพทยบางทานที่ไมสะดวกตอการใชระบบคอมพิวเตอรชวยงานจึงควรจัดใหมีการ

  เพิ่มจํานวนเจาหนาที่ชวยเหลือแพทยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการส่ังยาและลงขอมูล เพ่ือลดเวลา

  ในการรอตรวจของผูสูงอายุรายอ่ืน

 ๓) จดัสิง่แวดลอมบรเิวณพืน้ทีเ่ครือ่งชัง่นํา้หนกัในสะอาดปลอดภยัเพ่ือไมใหขวางทางขึน้-ลง สาํหรบัรถเข็นนอน

 ๔) ขอใหมีการจัดหาอุปกรณชุดใหมมาใหใชในการดําเนินกิจกรรมตอไปอยางยั่งยืน

 ผลการดําเนินงาน กอง/แผนกรังสีวิทยา : รอยละ ๗๖ - ๘๐

 -  คัดแยกใบสงตรวจเอ็กซเรยสําหรับผูสูงอายุไวโดยเฉพาะเพ่ือใหไดรับบริการตรวจเอ็กซเรยกอนผูปวยทั่วไป

 - จัดเจาหนาที่ไวคอยใหความชวยเหลือดูแลใหผูปวยสูงอายุไดรับบริการที่สะดวกและปลอดภัย

 - จํานวนผูสูงอายุรับบริการตรวจเอ็กซเรย รวม ๑,๒๗๓ ราย แยกเปน ชาย ๗๑๘ ราย หญิง ๕๕๕ ราย

 ปญหาและอุปสรรรค
 ผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไมได เชน กลุมที่มีปญหากระดูกขอเสื่อมและนํ้าหนักตัวมากตองใชเจาหนาที่บริการ

จากแผนกอื่น ๆ มาชวยในการเคลื่อนยายและประคองผูปวยเพื่อเอ็กซเรย

   ขอเสนอแนะ/แนวทางการแกไข
 ๑) จัดใหมีเจาหนาที่เพิ่มในการใหบริการเพ่ือชวยเหลือผูปวย (ลูกจางเฉพาะงานเต็มเวลา)

 ๒) ควรรับพนักงานบริการเพ่ิม เพื่อใหสามารถชวยเหลือผูปวยไดมากขึ้น

 ๓) จัดใหมีเวรเปลและผูชวยพยาบาลมาดูแลชวยเหลือในกรณีสงจากแผนกผูปวยใน

 ผลการดําเนินงาน กอง/แผนกพยาธิวิทยา : รอยละ ๙๐

 -  ใหบริการเจาะเลือดเพื่อตรวจวิเคราะห โดยการคัดแยกไปสั่งตรวจออกเปน ๒ สวน เพื่อใหบริการ

  แกผูปวยสูงอายุกอนผูปวยท่ัวไปและพนักงานตรวจสุขภาพประจําป

 -  จัดเจาหนาที่ใหคอยหาผลการตรวจและอํานวยความสะดวกแกผูปวยสูงอายุที่มารับบริการ



๒๑

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

 -  การรายงานผลการตรวจวิเคราะห โดยออกผลการตรวจใหกับผูปวยสูงอายุกอนผูปวยทั่วไป โดยจัดใหมี

    เจาหนาที่คอยสอบถามขณะรอผลการตรวจรวม ๒,๕๙๘ ราย และจํานวนผูสูงอายุที่มารับบริการเจาะเลือด

    รวม ๑,๘๔๑ ราย

 ปญหาและอุปสรรรค
 ๑) ผูปวยสูงอายุที่มาใชบริการสวนใหญเปนผูปวยโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง ซึ่งตองงดน้ําและอาหาร

กอนมาเจาะเลือด ทําใหเกิดอาการหิวขณะรอตรวจนาน เนื่องจากมีเจาหนาที่ขึ้นเวรคนเดียวทําใหบริการไมทัน                   

และบางคนไมรับบัตรคิว/ไมมีญาติมาดวย และไมเขาใจในกระบวนการในการใชบริการ

 ๒) ผูสูงอายุมีปญหาทางการไดยินตองสื่อสารกันดวยเสียงดังกวาปกติและอธิบายมากกวา ๑ ครั้ง

 ๓) เนือ่งจากผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาํใหมี

  ผูมารับบริการจํานวนลดลง

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
 ๑) จัดหาเจาหนาที่เพิ่มในการใหบริการกับผูสูงอายุกอนผูปวยทั่วไปดวยการใหคําแนะนํา อํานวยความสะดวก

  ในการลงทะเบียนการตรวจกอนเจาะเลือดเพื่อลดเวลาในการรอ 

 ๒) จัดเจาหนาที่ใหคอยหาผลการตรวจและอํานวยความสะดวกกับผูปวยสูงอายุที่มาใชบริการ

 ผลการดําเนินงาน กอง/แผนกเภสัชกรรม : รอยละ ๑๐๐

 -  เปนการจัดที่นั่งรอรับยาท่ีใกลกับชองรับยาสําหรับผูสูงอายุโดยเฉพาะ

 -  อธิบายวิธีการใชยาอยางละเอียดเพื่อผูสูงอายุจะได ใชยาถูกตองและปลอดภัย ซึ่งผูสูงอายุใชยาถูกตอง

    เพิ่มขึ้นจากการสังเกตและการสอบถามขอมูล

 -  จดัทาํปายแจงผูปวยสงูอายทุีม่ารบับรกิารดานหนาเคานเตอรวา “หากรอรบัยาเกนิ ๑๕ นาที ตดิตอ สอบถาม

  เภสัชกรไดคะ” ซึ่งผูปวยสูงอายุไดรับยาภายใน ๑๕ นาที

 -  จัดทําปายแจงผูปวยสูงอายุที่มารับบริการดานหนาเคานเตอรวา “หากวันนี้คุณพบแพทยมากกวา ๑ ทาน 

    กรุณาแจงเภสัชกรดวยทุกครั้ง” รวมทั้งมีการซักถามผูปวยทุกรายวาวันนี้พบแพทยกี่ทาน ซึ่งผูปวยสูงอายุ

    ไดรับยาครบถวนที่แพทยทุกทานสั่งจาย

 ปญหาและอุปสรรรค
 ๑) ผูสูงอายุมีปญหาทางดานการไดยินจําเปนตองสื่อสารดวยเสียงดังกวาปกติ

 ๒) ผูปวยสูงอายุที่มารับบริการไมทราบวาทางเภสัชกรไดทําการเรียกรับยาแลว ถึงแมจะมีชื่อเรียกขึ้นหนาจอทีวี

  ของแผนกเภสัชกรรม

 ๓) ไมมีการระบุขอมูลใด ๆ หรือ visit number ที่สงมาจากแผนกเวชระเบียนวามาพบแพทยกี่ทาน

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
 ๑) แนะนําใหญาติมารวมรับฟงการอธิบายเกี่ยวกับยาและชวยบริหารยาใหผูปวยสูงอายุขณะอยูที่บาน

 ๒) เภสัชกรเรียกรับยาซ้ําและทําการสอบถามขอมูลผูปวยหรือญาติที่รอรับยาเปนรายบุคคล เพ่ือใหไดรับยา

  ครบถวนและลดระยะเวลาในการน่ังรอรับยา

 ๓) ติดตอประสานงานใหทางแผนกเวชระเบียนและหองตรวจตาง ๆ ลงขอมูลระบุวาผูปวยมีการมาพบแพทย             

  กี่ทานบนเอกสารท่ีสงมายังแผนกเภสัชกรรม เพ่ือใหมีการตรวจสอบอีกครั้งวาไดรับยาครบถวนแลว



๒๒

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

 ผลการดําเนินงาน กอง/แผนกทันตกรรม : รอยละ ๙๐ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)                 

และรอยละ ๘๕ (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน  ๒๕๖๓)

 - จัดอุปกรณแยกรับบัตรคิวที่มาจากแผนกเวชระเบียนโดยแยกเปน ๒ สวน คือ สําหรับผูสูงอายุ ๖๐ ป

    ขึ้นไปและสําหรับผูที่มีอายุตํ่ากวา ๖๐ ป

 -  จดัทีน่ัง่สาํหรบัผูสงูอาย ุ๖๐ ปขึน้ไป ทีร่อพบทันตแพทย โดยมผีูสงูอายุมารบับรกิารทันตกรรม รวม ๙๒๘ ราย 

  แยกเปน ชาย ๕๔๒ ราย หญิง ๓๘๖ ราย

 ปญหาและอุปสรรรค
 ๑) ผูสูงอายุที่มารับบริการจะไดรับความลาชาบาง โดยเฉลี่ยจะทําหัตถการแตละรายใชเวลา ๑/๒ ถึง ๑ ชั่วโมง 

  ซึ่งเปนอุปสรรคในการจํากัดการรับผูปวยในแตละวัน

 ๒) เนือ่งจากผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาํใหมี

  ผูมารับบริการจํานวนลดลง

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
 ๑) มีระบบนัดผูปวยมาในชวงบาย ในผูปวยที่ใชเวลาทําหัตถการมากกวา ๑/๒ ชั่วโมง

 ผลการดาํเนนิงาน แผนกบรหิารงานกายภาพบาํบดั : รอยละ ๙๐ (เดอืนตลุาคม ๒๕๖๒ - เดอืนมนีาคม ๒๕๖๓) 

และรอยละ ๘๕ (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

 -  จัดอุปกรณรถเข็นนั่ง เครื่องชวยพยุงเดิน เชน WALKER ไมคํ้ายันชนิด ๓ ขา ในการใหผูสูงอายุยืมใช

 -  จัดเจาหนาที่ใหความชวยเหลือ เชน พยุงเดิน เคลื่อนยายผูปวยขึ้นเตียง เข็นรถนั่งไปสงขึ้นรถกลับบาน

 -  คัดกรองใหผูปวยสูงอายุมากกวาไดรับบริการกอน

 ปญหาและอุปสรรรค
 ๑) ในการทาํหตัถการทางกายภาพบําบดัใชเวลา ๑/๒ ถงึ ๑ ชัว่โมง/ราย แมวาจะเปนการทาํหตัถการท่ีเหมอืนกนั 

  แตเนื่องจากมีสภาพรางกายท่ีแตกตางกัน จึงตองรอจนกวาผูปวยรายนั้น ทําหัตถการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว

 ๒) ขาดพนักงานบริการผูชวยเหลือคนไข

 ๓) ผูสูงอายุที่มารับบริการสวนใหญ รอยละ ๘๐ จัดตามลําดับอายุมากที่สุดใหรับบริการเปนอันดับแรก 

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
 ๑) ยงัคงใชวธิกีารนัดผูปวยสงูอายกุอนแลวคอยหมนุเวียนกอน เนือ่งจากบางรายใชเวลานานและมีการทําตารางนัด

  ไวอยางชัดเจน

 ๒) อธิบายผูสูงอายุใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการรอทําหัตถการตาง ๆ 

 ๓) ยงัคงใชวธิกีารขอพนักงานจากแผนกอ่ืน ๆ  มาชวยงานเปนครัง้คราว เพือ่ใหสามารถดําเนนิงานไดอยางสะดวก

  ทั้งหมด

 ๔) ขอรับพนักงานบริการเพ่ิม

กรุงเทพมหานคร (สํานักอนามัย)
 จัดใหมีชองทางเฉพาะสําหรับผูสูงอายุแยกจากผูรับบริการทั่วไปในแผนกผูปวยนอก ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ศูนยบริการสาธารณสุขจํานวน ๖๘ แหง มีชองทางพิเศษเฉพาะผูสูงอายุ คิดเปนรอยละ ๑๐๐



๒๓

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

กรุงเทพมหานคร (สํานักการแพทย)
 โรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยทั้ง ๙ แหง มีการจัดชองทางพิเศษสําหรับผูสูงอายุ จํานวน ๕ ชองทาง 

ประกอบดวย 

 -  หองเวชระเบียน (หองบัตร)

 -  หองตรวจรักษา (พบแพทย)

 -  หองจายยา (เภสัชกรรม)

 -  เจาะเลือด (LAB)

 -  หองเอกซเรย (รังสี)

 นอกจากนีโ้รงพยาบาลสงักดัสํานกัการแพทย ยงัมกีารใหบรกิารโดยเฉพาะเพือ่ผูสงูอายแุละใสใจเปนพเิศษสาํหรบั

ผูสูงวัยอายุ ๘๐ ป “กทม.ใสใจวัย ๘๐ ป” มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

 ๑) จัดพื้นที่หองตรวจใสใจวัย ๘๐ ป ประกอบดวย 

       -  จัดใหมีจุดบริการอนุมัติสิทธิและใหบริการรถนั่ง - นอน 

       -  จัดใหมีพยาบาลซักประวัติ คัดกรอง และจัดลําดับความสําคัญ

       -  จัดใหมีแพทยตรวจเฉพาะผูสูงอายุ ๘๐ ปขึ้นไป

       -  จัดใหมีจุดวางใบนัด/จุดบริการรับใบนัด/ใบนําทาง/สงตรวจอื่น ๆ

 ๒)  การประสานงานระหวางทีมการรักษา/การสื่อสาร

      -  ผูสูงอายุ ๘๐ ปขึ้นไป ที่มีการสงปรึกษาระหวางแผนกแพทย หรือใหพยาบาลเปนผู ประสานกับ 

    แผนกที่ตองการปรึกษา เพื่อพิจารณาการสงตอ/รักษาเอง/ทําการนัด

      -  กรณีมีใบนําทางยา/ใบสงตอเพื่อปรึกษา/ใบชันสูตรโรค ใหมีการประทับตราสัญลักษณ “๘๐”  

      -  ผูสูงอายุ ๘๐ ป ขึ้นไป จะไดรับการติดสติ๊กเกอร “๘๐” ที่เสื้อตลอดการรับริการ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

    และโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทยทั้ง ๙ แหง มีการประชาสัมพันธการใหบริการชองทางพิเศษ 

    โดยมีการติดภาพสัญลักษณผูสูงอายุตรงชองทางการใหบริการเฉพาะแกผูสูงอายุ เชน หองเวชระเบียน 

    และหองชันสูตรโรค เปนตน คิดเปนรอยละ ๑๐๐

เมืองพัทยา 
 ติดตามดูแล บําบัดฟนฟูผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ในพื้นที่เมืองพัทยา 

 ผลการดําเนินงาน
 ผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิงไดรับการดูแลฟนฟู จํานวน ๑๓ ราย



๒๔

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
 ๑) โครงการสวดมนตขามป ๒๕๖๓

  ผลการดาํเนนิงาน ผูสงูอายุเขารวมโครงการสวดมนตขามป คดิเปนรอยละ ๔๕ โดยมวีดั/สาํนกัปฏบิตัธิรรม

ในประเทศไทยที่เขารวมโครงการ จํานวน ๓๙,๘๓๘ แหง มีพระภิกษุ/สามเณร จํานวน ๓๐๕,๔๗๑ รูป พุทธศาสนิกชน 

จํานวน ๒๐,๗๑๐,๗๒๒ คน มีวัดไทยในตางประเทศ จํานวน ๕๔๐ แหง และพุทธศาสนิกชน ในตางประเทศ                      

จํานวน ๓๒,๕๗๓ คน

 ๒) โครงการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา โดยผูสูงอายุ                 

ที่เขารวมกิจกรรม มีการจัดที่นั่งใหโดยเฉพาะเพ่ืออํานวยความสะดวก

  ผลการดําเนนิงาน จาํนวนผูสงูอายุทีเ่ขารวมโครงการวันสาํคญัทางพระพุทธศาสนาท้ังหมด คดิเปนรอยละ ๔๕ 

โดยวัดและสํานักปฏิบัติธรรมดําเนินการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง

 ปญหาและอุปสรรรค
 ๑) สถานทีจ่ดักจิกรรมบางแหงแสงสวางไมเพียงพอ บทสวดมนตไมเพียงพอกบัผูเขารวมกจิกรรม และระบบขนสง

  ไมรองรับผูที่จะเขารวมกิจกรรมตามสถานท่ีตางๆ

 ๒) เนื่องจากมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาเถระสมาคมจึงมีมติ

  ใหงดจัดกิจกรรมที่มีพุทธศาสนิกชนเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
 หนวยงานภาครัฐและหนวยงานที่เก่ียวของกับการสนับสนุนและใหความรวมมือกับหนวยที่จัดกิจกรรมตาง ๆ             

ในการอํานวยความสะดวกใหกับผูที่จะเขารวมในกิจกรรม 

กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)
 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต สมอง ใหแกผูสูงอายุ            

โดยจัดสรรงบประมาณใหพื้นที่ ๖๖ จังหวัด ๖๙๓ อําเภอ/เขต จัดกิจกรรม กศน. คงพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง

ของผูสูงอายุ

 -  สนบัสนนุงบประมาณใหผูเขารบัการอบรมหลกัสตูรการจดักจิกรรมการศกึษานอกระบบ ปองกนัภาวะซมึเศรา

  คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผูสูงอายุ

 -  จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบปองกันภาวะซึมเศราคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผูสูงอายุ 

  ใน ๖๖ จังหวัด ใหแกผูสูงอายุ จํานวน ๑๑๘,๔๓๗ คน แยกเปนผูสูงอายุชาย ๓๐,๗๘๕ คน ผูสูงอายุหญิง 

  ๘๗,๖๕๒ คน

การศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต

ดําเนินการรองรับสิทธิผูสูงอายุ ตามมาตรา ๑๑ (๒) พ.ร.บ.ผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ ดังนี้

๒.  สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๒)



๒๕

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

 ปญหาและอุปสรรค
 -  จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหรวมกลุมไดยาก 

  และเมื่อรวมกลุมไดตองจัดกิจกรรมแบบเวนระยะหาง

 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 -  พัฒนากิจกรรมสําเร็จรูป จัดสงใหผูสูงอายุที่บาน

 -  รวมกลุมกันในบริเวณบานหนังสือชุมชน ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยูในหมูบานของกลุมเปาหมาย

กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 ๑) องคกรปกครองสวนทองถ่ินรอยละ ๘๐ ดาํเนินการใหบรกิารดานขอมลูขาวสารและสิทธปิระโยชนแกผูสงูอายุ

  เปนไปตามแผนฯ

 ๒) มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวา ๘๐๐ แหง ดําเนินงานโรงเรียนผูสูงอายุเปนไปตามแผนฯ

กรงุเทพมหานคร (สาํนกังานเขต สาํนกังานประชาสัมพนัธ สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร สาํนกัพฒันาสงัคม)
 ผลการดําเนินงาน หนวยงานท่ีรับผิดชอบในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการสนับสนุนใหมีการประชาสัมพันธ

ขาวสารในรูปแบบตางๆ แนะนําขาวสารความรูที่เหมาะสมแกผูสูงอายุ เชน แจกคูมือหรือเอกสารเผยแพรความรู                

เกี่ยวกับเร่ืองผูสูงอายุใหแกผูสูงอายุหรือผูสนใจ

 -  เพิ่มคอลัมนเกี่ยวกับผูสูงอายุในเว็บไซดสํานักงานประชาสัมพันธ พรอมทั้งลิงคขอมูลไปเผยแพรยังเว็บไซด

  หนวยงานที่เปนเครือขายและเพิ่ม section ผูสูงอายุ เพื่อเผยแพรขาวสาร บทความ สารคดี ขอมูลตางๆ 

  ที่เปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุหรือเพิ่มคุณคาผูสูงอายุอยางตอเนื่อง

 -  จัดทําเพจผูสูงอายุ “ชุมชนบานไมรูโรย”พรอมทั้งเปดรับสมัครสมาชิกในกลุมขาราชการบํานาญและผูสูงอายุ

  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 -  ผลิตและเผยแพรสารคดีประชาสัมพันธแนะนําบริการสําหรับผูสูงอายุ ในศูนยสรางสุขทุกวัย เผยแพรทาง 

  Facebook และ YouTube Channel

กรุงเทพมหานคร (สํานักงานประชาสัมพันธ)
 -  เผยแพรขาวสารเพือ่ผูสงูอายผุานชองทางตางๆ จาํนวน ๓๔๐ ขาว แบงเปน มติดิานสขุภาพ จาํนวน ๑๔๑ ขาว

  มิติดานเศรษฐกิจ จํานวน ๕๕ ขาว มิติดานสังคม จํานวน ๘๘ ขาว มิติดานสภาพแวดลอม จํานวน ๕๖ ขาว

 -  เพ่ิมชองทางการเผยแพรขาวสารเพ่ือผูสูงอายุในแอพพลิเคชั่น กทม. Connect

 -  เปดแฟนเพจสําหรับกลุมเปาหมายที่สนใจขอมูลเพื่อผูสูงอายุ Bangkok Enjoy Aging อาวุโสโกเกา

 -  ผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบคลิปอินโฟกราฟก พรอมทั้งประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธเพื่อนํามาเผยแพรผานทางสื่อออนไลนตางๆ

 -  ดําเนินโครงการประชาสัมพันธเพื่อผูสูงอายุ เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต

  ของผูสูงอายุผานชองทางส่ือโทรทัศนและส่ือออนไลน เพ่ือใหสามารถส่ือนโยบายของกรุงเทพมหานคร

  ไปสูประชาชนไดอยางครอบคลุมทั่วถึง คิดเปนรอยละ ๑๐



๒๖

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

กรุงเทพมหานคร (สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต)
 ผลการดาํเนนิงาน กจิกรรมทีส่งเสรมิการศกึษาตามอธัยาศยัและการเรยีนรูตลอดชวีติทีก่รงุเทพมหานครจัดขึน้ เชน 

 -  จัดกิจกรรมในศูนยสร างสุขทุกวัยสําหรับผู สูงอายุ จํานวน ๖ กิจกรรม ได แก  มุมลายคราม 

  ขับรองภาษาตางประเทศ ฝกอาชีพ ศิลปะ หตัถกรรม และคหกรรม

 -  จัดกิจกรรมสรางสุขดวยการอานกับผูสูงอายุ โดยกิจกรรมท่ีจัดเนนการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุใหรูเทาทัน

  การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี ควบคูกับการประกอบอาชีพ 

  เชน การดูแลสุขภาพ การเรียนรูสมุนไพร จํานวน ๘ ครั้ง

 -  จัดกิจกรรมฝกอบรมอาชีพระยะสั้นโดยใหความรูฝกอาชีพแกผูสูงอายุ จํานวน ๖ วิชา เชน วิชาอาหารวาง

  วิชาประดิษฐของชํารวย ตุกตาทําจากการบูร เปนตน

กรุงเทพมหานคร (สํานักพัฒนาสังคม สํานักอนามัย สํานักงานเขต)
 ผลการดําเนินงาน หนวยงานที่รับผิดชอบในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการสงเสริมสนับสนุนการนําความรู           

ตามอัธยาศัยเขาสูชมรมผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุเขาถึงการศึกษา เปนกิจกรรมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย                  

และการเรยีนรูตลอดชวีติทีก่รุงเทพมหานครจดัขึน้ ไดแก จดักจิกรรมศนูยสรางสขุทกุวยัสาํหรบัผูสงูอาย ุจาํนวน ๖ กจิกรรม 

ไดแก มุมลายคราม ขับรองภาษาตางประเทศ ฝกอาชีพ ศิลปะ หัตถกรรม และคหกรรม

 หนวยงานที่รับผิดชอบในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการสงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุที่มีศักยภาพ ไดถายทอด

ภมูปิญญา เชน กจิกรรมการเชิดชเูกยีรติ ภมูปิญญาผูสงูอายุกรงุเทพมหานคร กจิกรรมเผยแพรและถายทอดภูมปิญญา

ผูสงูอาย ุจดันทิรรศการแสดงผลงาน และการสนบัสนนุใหภมูปิญญาผูสงูอายไุดถายทอดเปนวทิยากร จาํนวน ๕๒ หนวยงาน 

คิดเปนรอยละ ๑๐๐

 ปญหาและอุปสรรค
 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไมสามารถจัดกิจกรรมได

กรุงเทพมหานคร (สํานักวัฒนธรรมกีฬาและการทองเที่ยว)
 ผลการดําเนินงาน จดักจิกรรมท่ีสงเสริมการศึกษาตามอธัยาศยัและการเรยีนรูตลอดชวีติทีก่รงุเทพมหานครจัดขึน้ เชน

 - จดักจิกรรมศนูยสรางสขุทกุวยัสาํหรบัผูสงูอาย ุจาํนวน ๗ กจิกรรม ไดแก มมุลายคราม ขบัรองภาษาตางประเทศ 

  ฝกอาชีพ ศิลปะ หัตถกรรม และคหกรรม และจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมหรือกิจกรรมทางศาสนา

  ที่เปดโอกาสใหผูสูงอายุ เขารวมกิจกรรม รวม ๓ กิจกรรม ไดแก

  ๑. จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมในศูนยเยาวชน เชน วันลอยกระทง ทําบุญตักบาตร 

  ๒. จัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร 

  ๓. จดังานประเพณีวนัขึน้ปใหม และกิจกรรมสวดมนตขามป ประจําป ๒๕๖๓ กจิกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม

    และการออกบูธจําหนายผลิตภัณฑชุมชน ๕๐ เขต

 ปญหาและอุปสรรค
 ไมสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมไดครบตามเปาหมายที่กําหนดเนื่องจากสถานการณการแพรระบาด                      

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 



๒๗

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภฯ
 คณะกรรมการฝายผู สูงอายุและสุขอนามัย สภาสังคมสงเคราะหฯ รวมกับ มูลนิธิรองศาสตราจารย 

ดร .ประภา ลิ้มประสูติมูลนิธิ พลเอก สิงหา-พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย  เสาวภาพ เพื่อพัฒนาสังคม 

และสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ ได จัดโครงการฝ กอบรมจิตอาสาดูแลพระภิกษุอาพาธท่ีติดเตียง 

ใหกบัประชาชนท่ัวไปทีส่นใจเปนจติอาสาชวยเหลอืพระอาพาธท่ีวดั โดยการสนับสนนุจากโครงการสลากการกุศล

 ผลการดําเนินงาน 
 - จติอาสาทีเ่ขารบัการอบรม มคีวามรู ตระหนกัถงึความสาํคญัของกระบวนการจิตอาสา ดแูลเบือ้งตนของพระภิกษุ

  อาพาธจากโรงพยาบาลกลับวัด และชวยเหลือดูแลการเจ็บปวยที่วัด

 -  จติอาสามีทศันคตทิีด่ ีมคีณุธรรม จรยิธรรม มคีวามเขาใจและเหน็ใจพระภกิษอุาพาธ ยนิดีใหการดูแลเบือ้งตน

  ใหการดแูลชวยเหลือในกจิวัตรประจาํวนัทีพ่ระภกิษอุาพาธไมสามารถกระทาํไดดวยตนเองท่ีวดัดาํเนนิการชวยเหลือ

  เมื่อมีภาวะฉุกเฉินใหกับพระผูปวยในเบื้องตน สงตอที่โรงพยาบาล

๓. สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๓)

การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพท่ีเหมาะสม

ดําเนินการรองรับสิทธิผูสูงอายุ ตามมาตรา ๑๑ (๓) พ.ร.บ.ผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ ดังนี้

กระทรวงแรงงาน
 ๑. สาํนกังานจดัหางานมเีจาหนาที่ใหคาํปรกึษาแนะนาํเกีย่วกบัขอมลูขาวสารตลาดแรงงานและบรกิารจดัหางาน

ที่ตรงตามความตองการของผูสูงอายุ 

 ผลการดําเนินงาน 
 (๑) สํานักงานจัดหางานทุกจังหวัดและสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๑ - ๑๐ ไดจัดใหมีเจาหนาที่

  เพือ่ใหคาํปรกึษาแนะนาํขอมลูขาวสารตลาดแรงงานและบรกิารจัดหางานทีต่รงตามความตองการของผูสงูอายุ 

  ผลการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐

 (๒) มกีารจางงานผูสงูอายเุปนเจาหนาทีป่ระจาํสาํนกังาน เพือ่ใหคาํปรกึษาแนะนาํแกกลุมเปาหมายในการดาํเนนิการ

  ประกอบอาชีพอิสระดานขอมูลขาวสารตลาดแรงงานตลอดจนดานการเตรียมความพรอมในการสมัครงาน 

  และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย รวม ๒๐ แหง (สวนกลาง ๒ แหง และ สวนภูมิภาค 

  ๑๘ แหง/จังหวัด ๆ  ละ ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน) ประกอบดวย ศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย สํานักงาน

  จัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐ สํานักงานจัดหางานจังหวัดละ ๑๘ จังหวัด ประกอบดวย ปทุมธานี 

  นนทบุรี สระบุรี นครปฐม สมุทรปราการ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ ระยอง เชียงใหม พิษณุโลก ลําพูน 

  นครราชสีมา ขอนแกน สกลนคร อุบลราชธานี สงขลา นครศรีธรรมราช และ สุราษฎรธานี



๒๘

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

 ๒. จัดอบรมทักษะอาชีพหรือฝกอาชีพใหแกผูสูงอายุตามอัธยาศัย 

 ผลการดําเนินงาน 
 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน และสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน ทั่วประเทศ ไดดําเนินการจัดฝกอบรมทักษะอาชีพ

ใหแกผูสูงอายุ เชน การใช Social Network บนโลกออนไลนสําหรับผูสูงอายุ การคาขายสินคาออนไลนดวย Mobile 

Application การทําผลิตภัณฑสมุนไพร ศิลปประดิษฐ การทําขนมไทย เปนตน ภายใตโครงการฝกอบรมแรงงาน             

ผูสงูอายเุพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชีพ ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๓ (เปาหมาย จาํนวน ๘,๒๐๐ คน) เพ่ือสงเสรมิ            

และพัฒนาศักยภาพกลุมผูสูงอายุ นําความรู ทักษะฝมือไปประกอบอาชีพอิสระได โดยมีผลการดําเนินงานผูสูงอายุ           

ไดรับการฝกอบรมฯ จํานวน ๙,๓๕๐ คน (รอยละ ๑๐๓.๘๙) และผลการติดตามการมงีานทําของผูที่สําเร็จการฝกภาย

หลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม จากผูตอบแบบสอบถาม จํานวน ๖,๐๘๖ คน พบวา มีงานทํา จํานวน ๓,๘๙๐ คน               

(รอยละ ๖๓.๙๒) โดยมีรายไดเฉล่ีย ๔,๔๗๑ บาท

 ปญหาและอุปสรรค
 ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีมติคณะรัฐมนตรี           

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอสรุปมาตรการและขอสั่งการเกี่ยวกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งดประชุม สัมมนา กิจกรรมรวมคนจํานวนมาก เพ่ือลดความเสี่ยงตอการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหการฝกอบรมไมสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลา                          

ที่กําหนดไวในแผน

 ๓. มีศนูยกลางขอมลูทางการอาชีพและตาํแหนงงานสาํหรบัผูสงูอายุเปนการเฉพาะ ณ สาํนกังานจดัหางานทกุแหง 

 ผลการดําเนินงาน มีผูสูงอายุมาใชบริการจัดหางาน จํานวน ๑,๐๙๓ คน ไดรับบรรจุงาน จํานวน ๗๐๘ คน

 ๔. จัดหาอาชีพที่เหมาะสมตามสมควรแกอัตภาพใหแกผูสูงอายุ 

 ผลการดําเนินงาน มีศูนยบริการจัดหางานผูสูงอายุเพ่ือใหบริการสงเสริมการมีงานทําและการประกอบอาชีพ         

ที่เหมาะสมใหผูสูงอายุ ณ สํานักงานจัดหางานทุกแหง รวม ๘๗ แหง (สวนภูมิภาค ๗๖ แหง สวนกลาง ๑๑ แหง)                 

คิดเปนรอยละ ๑๐๐

 ๕. บริการแนะแนวอาชีพใหแกผูสูงอายุ 

 ผลการดําเนินงาน มีผูสูงอายุมาขอรับบริการ รวมทั้งสิ้น ๕๒๕ คน โดยทุกคนไดรับการแนะแนวอาชีพ                     

จากสํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดและสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๑๐ คิดเปนรอยละ ๑๐๐

กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 ๑) การจัดฝกอบรมอาชีพที่เหมาะสมใหกับผูสูงอายุในชุมชน/ทองถิ่น โดยทางเทศบาลนครและเทศบาลเมือง

  รอยละ ๘๐ มีเจาหนาที่คอยใหคําปรึกษาแนะนําขอมูลขาวสารการจัดงานหรือการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

 ๒) เทศบาลนครและเทศบาลเมืองมากกวารอยละ ๘๐ มีการจัดอบรมเพื่อสรางอาชีพแกผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร (สํานักพัฒนาสังคม)
 เปดโอกาสใหผูสูงอายุเขาเรียนไดทุกวิชาตามความสมัครใจ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ โดยมีการใหความรูเกี่ยวกับ            

การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพ ใหผูสูงอายุที่มีศักยภาพในการทํางานและ สงเสริมการรวมกลุมประกอบอาชีพ                  

และสรางอาชีพใหผูสูงอายุที่มีศักยภาพ มีรายได มีงานทํา



๒๙

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

 ปญหาและอุปสรรค
 ผูสูงอายุสามารถเลือกเรียนไดในบางวิชาเนื่องจากขอจํากัดทางดานกายภาพ

 ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
 สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรมกิจการผูสูงอายุ
 กรมกิจการผูสูงอายุ มีการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนผูสูงอายุ โดยประสานความรวมมือกับ ชมรมคอมพิวเตอร              

และอินเทอรเน็ตเพื่อผูสูงอายุ (OPPY Club) ดําเนินการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ องคกร และเครือขาย

ดานผูสูงอายุในการเตรียมความพรอมวิสาหกิจชุมชนผูสูงอายุสูการคาขายออนไลน ตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ               

ฉบับที่ ๒ เพื่อใหความรู ปรับปรุง และพัฒนาสินคาชุมชนและงานบริการดานตาง ๆ ใหรองรับความตองการของตลาด

ในยุคปจจุบัน ใหความรูดานการสรางเรื่องราวสําหรับการนําเสนอสินคาชุมชนและงานบริการ และเสริมสรางความรู

ความเขาใจเทคโนโลยีการส่ือสารเพื่อเพ่ิมชองทางการจําหนายสินคา

 ผลการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ ๒๕๖๓ กรมกิจการผูสูงอายุ รวมกับชมรมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพ่ือผูสูงวัย (OPPY Club) 

บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) กําหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพ้ืนที่ตนแบบวิสาหกิจชุมชนผูสูงอายุ                    

สูการขายของออนไลน ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ บานลีลาไทย รีสอรท อําเภอบานแพว                     

จงัหวัดสมุทรสาคร และจัดการอบรมเชิงปฏิบตักิารขับเคล่ือนพ้ืนทีต่นแบบวิสาหกิจชุมชนผูสงูอายุสูการขายของออนไลน 

รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ และจัดสรรงบประมาณ                

จากโครงการสงเสริมความรวมมือเครือขายเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑผู สูงอายุ จํานวน ๙๖๐,๐๐๐ บาท                               

โดยแบงศนูยพฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสงูอาย ุ๑๒ แหงๆ ละ ๘๐,๐๐๐ บาท จดัการอบรม/ประชมุ เพ่ือพัฒนาวสิาหกจิ

ชุมชนผูสูงอายุในพื้นที่ของศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายผูเขารวมโครงการ 

จาํนวน ๑,๐๓๒ คน ๒๒๔ องคกร ซึง่ผลท่ีเกดิจากการอบรมทําใหผูสงูอายุสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหมรีปูแบบท่ีทนัสมัย 

สามารถนําเรื่องราวของผลิตภัณฑมาทําใหสินคาเปนที่สนใจของตลาด มีความเขาใจดานเทคโนโลยี และสามารถ              

เพิ่มชองทางการคาขายออนไลน เชน การเปดเฟซบุก เพจ เปนตน  

เมืองพัทยา 
 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ “การรอยมาลัยและการจัดชอดอกไมจากใบเตย” 

 ผลการดาํเนนิงาน ผูสงูอายุไดเขารับการอบรมในโครงการดงักลาว ผูสงูอายสุามารถใชเวลาวางในการสรางรายได 

โดยนําความรูที่ไดจากการอมรมไปประยุกตใช 

๔. สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๔)

การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมการรวมกลุมในลักษณะ          
เครือขายหรือชุมชน
ดําเนินการรองรับสิทธิผูสูงอายุ ตามมาตรา ๑๑ (๔) พ.ร.บ.ผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ ดังนี้



๓๐

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
 ๑) องคกรปกครองสวนทองถิน่ รอยละ ๘๐ มกีารสนบัสนนุ กลุม/ชมุชน/สมาคมผูสงูอายุ ใหสามารถดําเนนิการ

  ดานการพัฒนาสังคมผูสูงอายุ

 ๒) องคกรปกครองสวนทองถิ่น รอยละ ๘๐ มีการสนับสนุน กลุม/ชุมชน/สมาคมผูสูงอายุในพื้นที่ ใหมีความรู 

  ความเขาใจ ในการพฒันาสังคมผูสูงอายุในชุมชน

 ๓) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รอยละ ๘๐ มีการพัฒนาการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

  ในทองถิ่น

 ๔) องคกรปกครองสวนทองถิ่น รอยละ ๘๐ สงเสริมการจัดกิจกรรมทางสังคมแกชมรมผูสูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรมกิจการผูสูงอายุ
 ๑. การจดักจิกรรมรณรงคสรางความตระหนักถงึคณุคาและความสําคญัของผูสงูอายุ เชน งานวนัผูสงูอายุแหงชาติ 

และการจัดงานวันผูสูงอายุฯ ในสวนภูมิภาค ทุกจังหวัด

 ผลการดําเนินงาน 
 กรมกจิการผูสงูอายแุละกรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั บรูณาการวนัผูสงูอายแุหงชาตแิละวนัแหงครอบครวั 

ประจําป ๒๕๖๓ ภายใตแนวคิด (Theme) “ผูสูงวัยผูกพันสายสัมพันธครอบครัว : Sharing and Caring” เพ่ือรณรงค

สรางความตระหนักใหครอบครวั สงัคม ชมุชน เหน็ความสาํคญัของการอยูรวมกนัภายในครอบครัวทีม่สีมาชกิ ประกอบดวย

ผูสงูอายุ และคนทุกวัยอยางมคีวามสุขและอบอุนใจ โดยดําเนินการรณรงคประชาสัมพนัธผานทางส่ือชองทางตางๆ อาทิ 

สื่อสิ่งพิมพ  สื่อโทรทัศน สื่อออนไลน และสื่อสาธารณะตางๆ มีจํานวนผูรับรูการประชาสัมพันธ จํานวน ๓๐,๐๐๐ คน

 ปญหาและอุปสรรค
 การดําเนินงานภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
 ปรับเปลี่ยนกระบวนการในการดําเนินงานภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) โครงการสงเสริมความรวมมือเครือขายดานการพัฒนาผลิตภัณฑผูสูงอายุ

 ๒.  โครงการสงเสริมความรวมมือเครือขายดานการพัฒนาผลิตภัณฑผูสูงอายุ

 ผลการดําเนินงาน
 สนับสนุนงบประมาณแกศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ๑๒ แหง เพื่อขับเคล่ือนการบูรณาการ              

ความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ และเครือขาย

ดานผูสูงอายุ และขับเคล่ือน ประสานงาน และสงเสริมความรวมมือเครือขายการพัฒนาผลิตภัณฑผูสูงอายุในชุมชน 

และจัดอบรมพัฒนากลุมผูสูงอายุโดยกองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ (สวนกลาง) ผลการดําเนินงาน ๒๒๔ องคกร

 ปญหาและอุปสรรค
 - กลุมผูสูงอายุไมมีทุนซื้อวัตถุดิบ

 - กลุมผูสูงอายุ ไมมีกําลังการผลิตเพียงพอตอความตองการของลูกคา

 ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
 - ใหคําแนะนําการกูยืมเงินสนับสนุนทุนประกอบอาชีพของกองทุนผูสูงอายุ

 -  ใหคําแนะนํากลุมผูสูงอายุ  ทําการขายแบบการส่ังซื้อลวงหนา



๓๑

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

กรุงเทพมหานคร (สํานักอนามัย สํานักพัฒนาสังคม สํานักวัฒนธรรมกีฬาและการทองเที่ยว) 
 ๑) ชมรมผูสูงอายุไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหเขารวมกิจกรรมทางสังคม จํานวน ๒๙๕ ชมรม

 ๒) ดําเนินการศูนยสรางสุขทุกวัย โดยจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย กิจกรรมศิลปประดิษฐ และกิจกรรม

  เครือขายผูสูงอายุ 

 ๓) จดักจิกรรมกีฬาและนันทนาการท่ีเหมาะสมกับผูสงูอายุในศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร คดิเปนรอยละ ๑๐๐

กรุงเทพมหานคร (สํานักงานเขต)
 กจิกรรมทีส่งเสรมิความรูดานการออมเงนิการวางแผนการใชจายเงนิใหกบัผูสงูอาย ุเชน ใหความรูดานการบรหิาร

เงินออมวางแผนการใชจายเงิน, แนะนําการทําบัญชีรายรับ - รายจาย และสงเสริมการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง               

มาปรับใชในชีวิตประจําวัน เปนตน จํานวน ๔๒ กิจกรรม 

สมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 ๑. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ

 ผลการดําเนินงาน สาขาสมาคมสภาผูสงูอายุแหงประเทศไทยฯ ประจําจงัหวัด/กลุมเขตใหความรูการจัดตัง้ชมรม

ผูสูงอายุในชุมชน/หมูบานเพิ่มขึ้น ๕๙๑ ชมรม 

 ๒. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

 ผลการดําเนินงาน 
 ๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ ๑๔ จังหวัดภาคใต                   

ดําเนินโครงการ วันที่ ๓๐ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอาวนางวิลลา อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี                  

มผีูเขารวมประชมุ จาํนวน ๗๐ คน จดัใหมีการพัฒนาศกัยภาพกรรมการสาขาสมาคมสภาผูสงูอายุฯ ๑๔ จงัหวดัภาคใต

   ๑) คณะกรรมการสาขาฯ ไดรับความรูความเขาใจในเรื่องการสื่อสารสําหรับผูสูงอายุในยุค ๔.๐ การเขียน

     โครงการที่ถูกวิธี นําไปพัฒนาใหกับชมรมผูสูงอายุในเครือขายได

      ๒) สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ ประจําจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต ไดแลกเปลี่ยนประสบการณทํางาน

     ของแตละจังหวัด ทําอยางไรใหทํางานไดประสบความสําเร็จ และยั่งยืน

      ๓) สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ ประจําจังหวัดภาคใต ๑๔ จังหวัด ไดรับความรูและนําไปพัฒนาการทํางาน

     ของชมรมผูสูงอายุในเครือขายใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีกิจกรรมตาง ๆ มากขึ้น

      ๔) สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ ประจําจังหวัดภาคใต ๑๔ จังหวัด มีความรวมมือ รวมคิด รวมทํา 

     แลกเปล่ียนการทํางานซึ่งกันและกัน จนเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน

 ๒.๒ โครงการอบรมเชิงปฏบิตักิารเพือ่พฒันาศกัยภาพกรรมการสาขาสมาคมสภาผูสงูอายุฯ ๒๕ จงัหวดัภาคกลาง 

ดําเนินโครงการ วันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมประจวบแกรนด อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ                 

ผูเขารวมประชุม จํานวน ๑๒๐ คน  

   ๑) คณะกรรมการสาขาสมาคมสภาฯ ๒๕ จงัหวดั นาํความรูเรือ่งการเตรยีมพรอมรบัสงัคมผูสงูอายไุปขยายผล

     ใหกับคณะกรรมการสาขาฯ และชมรมผูสูงอายุในเครือขาย

      ๒) คณะกรรมการสาขาสมาคมสภาฯ ๒๕ จงัหวดั นาํความรูทีไ่ดรบัไปพัฒนาใหกรรมการสาขามปีระสทิธภิาพ

     ในการทํางาน และสามารถขยายชมรมในเครือขายใหมากขึ้น



๓๒

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

      ๓) คณะกรรมการสาขาสมาคมสภาฯ ๒๕ จังหวัด ไดรับทราบผลการดําเนินงานของแตละสาขาฯ 

     นาํไปปรับใชในสาขาฯ ของตนเอง เพือ่พัฒนาใหดยีิง่ขึน้ และมีการวางแผนการทํางานรวมกันในปตอไป

 ๒.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผูสงูอายุแหงประเทศไทยฯ ประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคีเครือขายในการขับเคล่ือนงานผูสงูอายุใหมปีระสิทธภิาพ ดาํเนินโครงการ  วนัที ่๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ณ โรงแรมเลิศนิมิตร อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผูเขารวมประชุม จํานวน ๑๒๐ คน

      ๑) คณะกรรมการสาขาฯ ไดรบัความรู  ความเขาใจ  และนาํไปพฒันาสาขาฯ  และชมรมผูสงูอายใุนเครอืขายได 

      ๒) สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ ประจําจังหวัด ๒๐ จังหวัด ไดรับความรูเกี่ยวกับการทํางานในยุคดิจิทัล

     อยางถูกวิธีและถูกตอง

      ๓) คณะกรรมการสาขาฯ ไดรับความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพ เพ่ือนําความรู

     ที่ไดรับไปขยายผลใหกับสมาชิกชมรมในเครือขายไดอยางถูกตอง

 ๒.๔ โครงการเวทีเสวนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสาขาสมาคม                          

   สภาผูสูงอายุฯ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ดําเนินโครงการ วันที่ ๒๕ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสุโขทัย

   พรเจริญรีสอรท & สปาอําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ผูเขารวมประชุม จํานวน ๑๓๐ คน

   ๑) คณะกรรมการสาขาฯ ๑๗ จังหวัด นําความรูไปพัฒนาศักยภาพชมรมในเครือขายใหมีความเขมแข็ง

     และสามารถพ่ึงพาตนเองได 

      ๒) คณะกรรมการสาขาฯ ๑๗ จงัหวดั ไดเหน็ความสาํเรจ็ ปญหาและอุปสรรคในการทํางานของแตละสาขาฯ 

     และวิธีแกไขปญหา ที่เกิดขึ้นเพื่อนําไปพัฒนาในสาขาฯ ของตนเองได 

   ๓) คณะกรรมการสาขาฯ ๑๗ จังหวัด นําความรูไปพัฒนางานผูสูงอายุในปจจุบันไดดีขึ้น

 ๒.๕  โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพผูสูงอายุ ประจําป ๒๕๖๒ ดําเนินโครงการวันอาทิตยที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒   

ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ผูเขารวมโครงการ จํานวน ๓,๐๙๙ คน

        ๑) มสีมาชกิชมรมผูสงูอายใุนเครอืขายสาขาสมาคมสภาผูสงูอายฯุ ประจําจังหวดัตางๆ และประชาชนทัว่ไป

      เขารวมกิจกรรม จํานวน ๓,๐๙๙ คน

         ๒) สมาชิกในครอบครัวไดรวมกิจกรรมการเดิน-วิ่งรวมกันโดยมีบุคคล ๓ วัย “ปู ยา ตา ยาย 

      ลูกหลาน และครอบครัว พอ แม ลูก”

  ๒.๖ การพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุ (โครงการสานเสริมพลังผูสูงอายุและภาคีขับเคลื่อนดําเนินงาน             

กาวสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ) ในการเผยแพรผลงานโครงการ ใหความรู และจัดตั้งศูนยฟนฟูผูสูงอายุในชุมชน

 ผลการดําเนินงาน
     ๑) ไดเผยแพรผลงานและใหความรูใหแกคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ 

      ประจําจังหวัดตางๆ (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต) จํานวน ๔ ครั้ง 

     ๒) ไดเผยแพรผลงานโครงการใหกรรมการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

      ไดรับทราบ จํานวน ๒ ครั้ง จัดตั้งศูนยฟนฟูผูสูงอายุขึ้นได จํานวน ๒๒ แหง จาก ๒๔ แหง 

      เพื่อเปนเจตนาใหผูสูงอายุที่เจ็บปวย พนจากภาวะวิกฤต ไดรับการฟนฟูดูแลโดยชุมชน ซึ่งชมรม

      ผูสูงอายุรวมมือกับภาคีเครือขาย เชน รพ. สต.ทองถิ่น วัด อสม. จิตอาสาและคนในชุมชน



๓๓

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

เมืองพัทยา 
 ๑) โครงการสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติผูสงูอาย ุ“อบรมสทิธผิูสงูอายตุามพระราชบญัญตัผิูสงูอาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖” 

 ผลการดําเนินงาน ผูสูงอายุจํานวน ๑๐๐ คน ไดเขารับการอบรมตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

 ๒) อบรมสงเสริมสุขภาพสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ๔๐๐ คน จํานวน ๕ ครั้ง (โครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

 ผลการดําเนินงาน ผูสงูอายุใชเวลาวางใหเกดิประโยชนและมีการพบปะเพ่ือนในชวงวัยเดียวกันและมีการสงเสริม

พัฒนาการทางดานรางกายและจิตใจ

 ๓) โครงการพัฒนาศักยภาพ Care Giver ในการดูแลผูสงูอายุทีม่ภีาวะพึง่พิง “อบรมเพ่ิมพูนทกัษะความสามารถ

ในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง”

 ผลการดําเนินงาน ผูเขารับการอบรมทักษะการดูแลผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง

๕. สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๕)

ดานการอาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัโดยตรงแกผูสงูอาย ุในอาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น
ดําเนินการรองรับสิทธิผูสูงอายุ ตามมาตรา ๑๑ (๕) พ.ร.บ.ผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ ดังนี้

กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง (สํานักสถาปตยกรรม)
 ดาํเนนิการกอสรางส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรบัผูพกิาร เดก็ และคนชรา สาํหรบัอาคารท่ีดาํเนนิการกอสรางใหม 

ตามกฎกระทรวงกาํหนดสิง่อาํนวยความสะดวกในอาคารสาํหรบัผูพกิารหรอืทพุพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดแก 

ทางลาด หองนํ้า ที่จอดรถ ปายสัญลักษณ บันได ลิฟต จัดทําแบบกอสรางแลวเสร็จ รอยละ ๑๐๐ 

 ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
 เห็นควรใหมกีารเพิม่วงเงนิงบประมาณคากอสรางเพือ่รองรบัสาํหรบัคากอสรางในสวนท่ีตองออกแบบเพือ่รองรบั

สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ เด็ก และคนชรา

กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงไดดําเนินการในเรื่องการอํานวยความสะดวกและปลอดภัยแกผูสูงอายุ          

ตามกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘

กระทรวงคมนาคม กรมเจาทา 
 ผลการดําเนินงาน
 ๑.  จดัเจาหนาทีเ่พือ่อาํนวยความสะดวกประจาํทาเทยีบเรอืสาํคญัๆ ทีค่าดวาจะมผีูสงูอายุใชบรกิารเปนจาํนวนมาก

  ใหเพียงพอ โดยมีเจาหนาที่ประจําทาเทียบเรือรอยละ ๑๐๐ ของทาสําคัญที่คาดวาจะมีผูสูงอายุใชบริการ

 ๒.  อบรมใหความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่แกเจาหนาที่อยางตอเน่ือง รวมถึงจัดหางบประมาณเพ่ือบรรจุ

  เจาหนาที่ที่มีความรู ความสามารถมาปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกดูแลผู สูงอายุไดครบทุกทาเรือ

  โดยเจาหนาที่ไดรับการอบรมอยางตอเน่ือง (อบรมหนาแถวทุกวันพุธ) ทําใหมีความรูและความสามารถ

  ในการดูแลผูสูงอายุ และมีการจัดจางเจาหนาที่ประจําเรือตาง ๆ ที่มีผูสูงอายุมาใชบริการ



๓๔

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

 ๓. ดําเนินการปรับปรุงความทางลาดลงโปะในทาเรือโดยสารสาธารณะในแมนํ้าเจ าพระยาพื้นที่ เขต

  กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแลวเสร็จ จํานวน ๕ แหง

 ๔. ดําเนินการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการผูสูงอายุในพื้นที่สํานักงานเจาทาภูมิภาค ๖ แหง 

  ไดแก หองนํ้าสําหรับคนพิการ ทางลาดเขาสํานักงาน ที่จอดรถสําหรับคนพิการ ปายสัญลักษณ เปนตน 

  ประกอบดวย

     (๑) สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขานครพนม (จัดทําหองนํ้าสําหรับคนพิการ ทางลาดเขาสํานักงาน)

     (๒)  สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขานครปฐม (จัดทําหองนํ้าสําหรับคนพิการ)

     (๓)  สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาเชียงราย (หองนํ้าสําหรับคนพิการ ทางลาดเขาสํานักงาน และที่จอดรถ

     สําหรับคนพิการ)

    (๔)  สาํนกังานเจาทาภมูภิาคสาขาอยธุยา (หองนํา้สาํหรบัคนพกิาร ทางลาดเขาสาํนกังาน และทีจ่อดรถสาํหรบั

     คนพิการ)

     (๕)  สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาตรัง (หองนํ้าสําหรับคนพิการ ทางลาดเขาสํานักงาน และที่จอดรถสําหรับ

     คนพิการ)

     (๖) สาํนกังานเจาทาภมูภิาคสาขาปตตาน ี(หองนํา้สาํหรบัคนพิการ ทางลาดเขาสาํนกังาน และทีจ่อดรถสาํหรบั

     คนพิการ)

 ปญหาและอุปสรรค
 พนกังานประจําทาเทียบเรือบางสวนเปนพนกังานประเภทจางเหมาเอกชนซ่ึงมผีลตอบแทนนอยไมไดเปนพนกังาน

ราชการจึงไมเปนการจูงใจใหผูมีทักษะและมีความสามารถเขามาในองคกร

 ขอเสนอแนะ
 ควรมีการปรับเปล่ียนจากพนักงานจางเหมาเปนพนักงานราชการ

กระทรวงคมนาคม กรมการขนสงทางบก 
 ๑) ดําเนินการกอสรางอาคารใหมและการปรับปรุงอาคารสํานักงานสวนกลาง สํานักงานขนสงจังหวัดและสาขา 

  และสถานขีนสงผูโดยสาร (กอสรางใหมเทานัน้) ใหมสีิง่อาํนวยความสะดวกแกผูสงูอาย ุไดแก ทางลาด หองน้ํา

  ราวจับที่บันได สวนที่ดําเนินการแลวเสร็จ ไดแก

  ๑. สํานักงานขนสงสาขา อ.สายบุรี จ.ปตตานี

  ๒. สํานักงานขนสง จ.ปราจีนบุรี

  ๓. สถานีขนสงผูโดยสาร จ.นครนายก

  -  อยูระหวางดําเนินการ ไดแก

    ๑. สํานักงานขนสง จ.ฉะเชิงเทรา (แหงที่ ๒)

    ๒. สํานักงานขนสง จ.อุตรดิตถ (แหงที่ ๒)

    ๓. สํานักงานขนสง จ.นครปฐม

    ๔. สํานักงานขนสง จ.สมุทรปราการ สาขาอําเภอพระประแดง

 นอกจากน้ี กรมการขนสงทางบก โดยกองบริหารรถโดยสารประจําทางพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ไดกําหนดหลักเกณฑ            

และเงือ่นไขในการขอรบัใบอนญุาตประกอบการขนสงตามแนวทางการปฏริปูรถโดยสารประจาํทางในเขตกรงุเทพมหานคร 

และจงัหวดัทีม่เีสนทางตอเนือ่ง โดยกําหนดเง่ือนไขขอกาํหนดดานตัวรถคอื ผูประกอบการตองมรีถท่ีสามารถใหบริการ

ผูโดยสารที่ใช Wheelchair อยางนอยรอยละ ๒๐ ของจํานวนรถขั้นตํ่าของแตละเสนทาง



๓๕

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

 ๒)  การกําหนดเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตประกอบการขนสงใหมีรถที่สามารถใหบริการผู โดยสารที่ ใช 

  WheelChair อยางนอยรอยละ ๒๐ ของจํานวนรถขั้นตํ่า

 ผลการดําเนินงาน ไดกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตามแนวทาง           

การปฏิรปูรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดทีม่เีสนทางตอเน่ือง โดยกําหนดเง่ือนไขขอกําหนด           

ดานตัวรถ คือ ผูประกอบการตองมีรถท่ีสามารถใหบริการผูโดยสารที่ใช WheelChair อยางนอย รอยละ ๒๐               

ของจํานวนรถขั้นตํ่าของแตละเสนทาง

กระทรวงคมนาคม กรมทาอากาศยาน 
 ๑) จัดทําทางลาดและหองนํ้า เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุ ณ ทาอากาศยานในความรับผิดชอบ

 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการเสร็จตามเปาหมายแผนงานที่กําหนด ไดแก ดําเนินการตามแผนได รอยละ ๑๐๐ 

สาํหรับทาอากาศยานนครพนม และทาอากาศยานสกลนคร และรอยละ ๘๐ สาํหรับทาอากาศยานตรัง และทาอากาศยาน

นครศรีธรรมราช

 ๒) จดัซือ้ทางลาดลาํเลยีงผูโดยสารทพุพลภาพข้ึน - ลงทาอากาศยานใหกบัทาอากาศยานในสงักดั จาํนวน ๑๕ แหง 

  ไดแก ทาอากาศยานพิษณุโลก นครศรีธรรมราช นครพนม ตรัง นราธิวาส หัวหิน นานนคร บุรีรัมย เลย 

  รอยเอ็ด ระนอง แมฮองสอน ลําปาง แมสอด และ แพร

 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการตามแผนได รอยละ ๖๐ ทําสัญญาจัดซื้อจัดจางเรียบรอยแลว และอยูในขั้นตอน

สั่งอุปกรณจากตางประเทศ

 ๓) จัดใหมีรถเข็นเพื่อใหความชวยเหลือและเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุ ณ สนามบินในสังกัด

 ผลการดําเนินงาน ไดจดัใหมรีถเข็นใหบรกิารเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูสงูอายุ ณ สนามบินในสังกดั ทกุแหง

ที่ใหบริการเที่ยวบินพาณิชย 

 ๔) ประชาสัมพันธสิทธิผูสูงอายุ ณ สนามบินในสังกัด

 ผลการดําเนินงาน ไดดําเนินการประชาสัมพันธเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุ ณ สนามบินทุกแหงในสังกัดที่ใหบริการ

เที่ยวบินพาณิชย

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง 
 ๑) ออกแบบมาตรฐานงานทางและโครงสรางใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและสามารถอํานวยความสะดวก

  แกผูสูงอายุใหเหมาะสม

 ๒) โครงการปรับปรุงสายทางยานชุมชนออกแบบใหมีทางเดินเทาและจัดทําทางลาดสําหรับอํานวยความสะดวก

  แกผูสูงอายุ คนพิการ และเด็ก ใหเขาถึงและใชประโยชนไดดวยตนเองโดยสะดวก

 ๓) โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายพัทยา - มาบตาพุด จัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก

  แกผูสูงอายุ คนพิการและเด็ก ใหเขาถึงและใชประโยชนไดดวยตนเองโดยสะดวก เชน หองน้ํา ทางลาด 

  ที่จอดรถ ปายสัญลักษณ บริเวณจุดพักรถ Rest Area/Service Area 

 ๔) โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก

  แกผูสูงอายุ คนพิการ และเด็ก ใหเขาถงึ และใชประโยชนไดดวยตนเองโดยสะดวก เชน หองนํ้า ทางลาด 

  ที่จอดรถ ปายสัญลักษณ บริเวณจุดพักรถ Rest Area/Service Area



๓๖

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

 ๕) โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางใหญ - กาญจนบุรี จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก

  แกผูสูงอายุ คนพิการ และเด็ก ใหเขาถึง และใชประโยชนไดดวยตนเองโดยสะดวก เชน หองนํ้า ทางลาด 

  ที่จอดรถ ปายสัญลักษณ บริเวณจุดพักรถ Rest Area/Service Area

  ผลการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท 
 ๑) ถนนผังเมืองรวมทุกสายทางท่ีมีการออกแบบทางเดินเทาออกแบบสายทางใหมีทางลาดบริเวณทางเทา

  บนสะพานและลาดทางบริเวณทางเช่ือมสําหรับอํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุ ไดแก ถนนสาย จ ผังเมือง

  รวมเมืองชุมพร ถนนสาย จ๔ ผังเมืองรวมมหาสารคาม ถนนสาย ง๑ ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ 

 ๒) จัดทําทางลาด หองนํ้ าสําหรับคนพิการและผู สูงอายุในอาคารสํานักงานกรมทางหลวงชนบท               

  จ.หนองบัวลําภู จ.ตราด จ.ระนอง จ.ภูเก็ต จ.อํานาจเจริญ

 ผลการดําเนินงาน ดําเนินงานไดตามแผน

กระทรวงคมนาคม การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) 
 ๑) จัดสํารองที่นั่งสําหรับผูสูงอายุบนขบวนรถโดยไมปะปนกับผูโดยสารอื่นซึ่งอยูใกลกับรถทําการพนักงาน

 ๒) อํานวยความสะดวกในการติดตอซื้อตั๋วโดยสารโดยไมตองเขาแถวและจัดที่นั่งระหวางรอรับตั๋ว

 ๓) กําหนดใหพนักงานประจําสถานีและขบวนรถมีหนาที่ดูแลอํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุ

 ๔) ออกแบบสถานีรถไฟเปนไปตามมาตรฐานสากล (Universal Design) โดยออกแบบส่ิงอํานวยความสะดวก

  สําหรับผูสูงอายุ ไดแก ที่พักผูโดยสารบริเวณซ้ือตั๋วโดยสาร หองนํ้า ทางลาด ราวจับบริเวณบันได ที่จอดรถ 

  และอ่ืนๆ ในสัญญากอสรางโครงการ ดังนี้

 -  โครงการกอสรางรถไฟทางคูชวงลพบุรี - ปากนํ้าโพ

 -  โครงการกอสรางรถไฟทางคูชวงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ

 -  โครงการกอสรางรถไฟทางคูชวงชุมทางถนนจิระ - ขอนแกน

 -  โครงการกอสรางรถไฟทางคูชวงนครปฐม - หัวหิน

 -  โครงการกอสรางรถไฟทางคูชวงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ

 -  โครงการกอสรางรถไฟทางคูชวงประจวบคีรีขันธ - ชุมพร

 -  โครงการกอสรางทางรถไฟสายเดนชัย - เชียงราย - เชียงของ

 -  โครงการกอสรางทางรถไฟสายบานไผ - นครพนม

 ผลการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐

กระทรวงคมนาคม การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
  จัดใหมีหองนํ้าสําหรับคนพิการและผูสูงอายุในบริเวณตางๆ ดังนี้

 ๑) งานกอสรางหองนํา้สาธารณะซึง่จดัใหมหีองนํา้สาํหรบัคนพกิารและผูสงูอายบุรเิวณดานเกบ็คาผานทางพเิศษ

  ทาเรือ ๑ จํานวน ๑ แหง ในปงบประมาณ ๒๕๖๒

 ผลการดําเนินงาน การทางพิเศษไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จเร็วกวาแผนที่กําหนด



๓๗

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

 ๒) งานกอสรางอาคารศนูยบรหิารทางพเิศษ การทางพเิศษแหงประเทศไทย จาํนวน ๓๐ หอง ในปงบประมาณ ๒๕๖๓

 ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการกอสรางอาคารศูนยบริหารทางพิเศษ คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ

ภายในป ๒๕๖๓ รอยละ ๑๐๐

  งานปรับปรุงเพิ่มเติมราวจับบันไดทางขึ้น - ลงอาคารสํานักงานและศูนยควบคุมทางพิเศษสําหรับผูสูงอายุ

  จํานวน ๒ แหง ดังนี้

 ๑) อาคารศูนยควบคุมทางพิเศษฉลองรัช

 ๒) ติดตั้งราวจับบันไดทางขึ้น - ลงศูนยควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก ในปงบประมาณ ๒๕๖๓

 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการตามแผนที่กําหนดเสร็จเรียบรอยแลว รอยละ ๑๐๐

  โครงการฝกอบรมความรู ใหแกพนักงานที่ใหบริการกับคนพิการและผูสูงอายุใหปฏิบัติอยางเปนธรรมทุกคน

  ไมเลือกปฏิบัติ จํานวน ๓๐๐ คนตอป ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการเปนไปตามแผนงานที่กําหนด โดย กทพ. ไดดําเนินการจัดฝกอบรมความรู               

ใหแกพนกังานฯ ในหลกัสตูร “การบรกิารอยางมอือาชพียุค ๔.๐” ใหกบัพนกังาน ไดตามแผนทีก่าํหนดไวเรยีบรอยแลว

กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) 
 ผลการดําเนินงาน ออกแบบและก อสร างสถานี ตัวรถไฟฟ า อาคารและลานจอดรถ รวมถึง

สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในโครงการรถไฟฟาสวนตอขยาย และสายใหม เพ่ือใหบริการแกผูสูงอายุ ประกอบดวย

 ๑) โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค เปดใหบริการแลวเม่ือวันท่ี ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๒ 

  และชวงบางซ่ือ - ทาพระ เปดใหบริการแลว ตั้งแตวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓

 ๒) โครงการรถไฟฟาสายสเีขยีว ชวงหมอชิต - สะพานใหม - คคูต ปจบุนัสงมอบให กทม. ทัง้หมดแลว ๑๖ สถานี 

  โดยเปดใหบริการแลว ๙ สถานี (สถานีหาแยกลาดพราว - สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ)

 ๓) โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงศูนยวัฒนธรรม - มีนบุรี (สุวินทวงศ) อยูระหวางดําเนินการกอสรางงานโยธา 

  จํานวน ๒๘ สถานี

 ๔) โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย - มีนบุรี อยูระหวางดําเนินการกอสรางงานโยธา จํานวน ๓๐ สถานี

 ๕) โครงการรถไฟฟาสายสเีหลอืงชวงลาดพราว - สาํโรง อยูระหวางดาํเนนิการกอสรางงานโยธา จาํนวน ๒๓ สถานี

 โดยทุกโครงการของ รฟม. ที่อยูในการออกแบบและกําลังกอสราง ไดจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ                   

สาํหรับทกุคน (Universal Design) สามารถใชบรกิารได เชน ทางลาด บนัไดเล่ือน ลฟิตโดยสาร พืน้สมัผัส ประตูสาํหรับ             

คนพิการ ผูสูงอายุ และสําหรับทุกคน (Swing gate) ตูโดยสารที่มีอุปกรณล็อกรถเข็นและปายสญัลักษณที่ ที่นั่งสําหรับ

ผูสูงอายุ (Priority seat) ที่จอดรถคนพิการและท่ีจอดรถผูสูงอายุ

 -  มกีารติดตัง้เกาอ้ีพกัคอยบนช้ันชานชาลาโครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรมเพ่ือใหบรกิารผูโดยสาร 

  ผูสูงอายุ และคนพิการ และไดมีการตรวจสอบเปนระยะ

กระทรวงคมนาคม องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
 ๑) การจัดที่นั่งสํารองสําหรับผูสูงอายุบนรถโดยสารประจําทางทั้ง ขสมก. โดยติดสัญลักษณชัดเจน

 ผลการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐ ขสมก. ไดจดัทีน่ัง่สาํรองสาํหรบัผูสงูอายุทีส่ามารถ ขึน้ - ลง  ไดสะดวกทกุคนั             

และกําชับพนักงานเก็บคาโดยสารในการเปนธุระจัดหาท่ีนั่งสํารอง และอํานวยความสะดวกในการข้ึน-ลง นอกจากน้ี              

ขสมก. ไดจัดซื้อรถโดยสารใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน ๔๘๙ คัน ซึ่งเปนรถชานตํ่าที่ผู ใชบริการทุกกลุม

สามารถข้ึนลงไดสะดวก



๓๘

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

 ๒)  การจัดเจาหนาที่นายตรวจดูแลการใหบริการแกผูสูงอายุ บริเวณปายจอดรถที่มีผู ใชบริการหนาแนน

 ผลการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐ ขสมก. จัดนายตรวจดูแลผูใชบริการโดยเฉพาะผูสูงอายุตามปายจอดรถที่มี          

ผูใชบริการหนาแนน

 ๓) กํากับพนักงานประจํารถทั้งพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บคาโดยสาร ในการใหบริการดูแลอํานวย             

  ความสะดวกแกผูสูงอายุ

 ผลการดาํเนนิงาน ขสมก. มกีารอบรมเพือ่กาํชับและกวดขนัใหพนกังานขับรถโดยสารและพนกังานเกบ็คาโดยสาร 

ใหดูแลอํานวยความสะดวก และความปลอดภัยแกผูสูงอายุขณะข้ึน - ลง  รถโดยสารของ ขสมก. ซึ่งไมมีการรองเรียน 

ในเร่ืองดังกลาว

กระทรวงคมนาคม บริษัท ขนสง จํากัด (บขส.) 
 ๑) จัดที่นั่งสํารองสําหรับผูสูงอายุที่มาใชบริการ ณ สถานีขนสงผูโดยสารท้ัง ๗ แหงที่อยูในความรับผิดชอบ

  ของ บขส. โดยติดปายและสัญลักษณใหชัดเจน

 ผลการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐
 ๒) จัดเจาหนาที่ไวคอยอํานวยความสะดวกดูแลการใหบริการแกผูสูงอายุ ณ สถานีขนสงผูโดยสารทั้ง ๗ แหง 

  ที่อยูในความรับผิดชอบของ บขส.

 ผลการดําเนินงาน บขส. จัดเจาหนาที่บริการใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําในการเดินทาง ซื้อตั๋วโดยสาร           
และยกสัมภาระขึ้น - ลง รถโดยสารทั้งตนทาง - ปลายทางดวยความเต็มใจ

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
 ผลการดําเนินงาน
 ๑) สรางและปรบัปรงุสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูสงูอายทุีม่าใชบรกิาร ณ สาํนกังานจาํหนายตัว๋บตัรโดยสาร 

  ไดแก หองนํ้า ทางลาด ราวจับบันไดและที่จอดรถ

 ๑.๑  สํานักงานใหญ

   -  ขยายประตูหองนํ้าสําหรับคนพิการ และผูสูงอายุอาคาร ๒ ชั้น ๓

 ๑.๒  สํานักงานหลานหลวง

   -  ปรับปรุงหองนํ้าสําหรับคนพิการและผูสูงอายุที่อาคารลานจอดรถ

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
 ผลการดําเนินงาน 
 จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารเพื่อตอบสนองความตองการของคนพิการแตละประเภท                      

อยางเทาเทียมกัน โดยดําเนินการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุภายนอกและภายในอาคารผูโดยสาร                  

เชน ทางลาด ลิฟต ทางเล่ือนอัตโนมัติ (Moving side walk) ที่มีเสียงแจงเตือน หองนํ้า เคานเตอรประชาสัมพันธ ฯลฯ           

ในทาอากาศยานที่อยูในความรับผิดชอบทั้ง ๖ แหง



๓๙

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

กระทรวงคมนาคม บริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด 
 ๑) ใหสิทธิพิเศษและจัดพื้นที่การใหบริการสําหรับผูสูงอายุ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเขาพัก

 ผลการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐ โดยจัดหองรับรองแขกวีไอพีเปนพื้นที่ใหบริการลงทะเบียนเขาพัก เน่ืองจาก 

มีที่นั่งที่เหมาะสม ในการอํานวยความสะดวกการลงทะเบียนและมีใหบริการรถเข็นสําหรับผูสูงอายุ 

 ๒) จัดเตรียมหองพักใหอยูใกลกับบริเวณลิฟตมากที่สุดเพ่ือความสะดวกในการเขาพัก

 ผลการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐ โดยแผนกตอนรับสวนหนาจะจัดหองพักสาํหรับผูสงูอายุใหอยูบรเิวณใกลลฟิต

และหองพัก สําหรับผูสูงอายุกรณีรองขอและโรงแรมมีหองวางใหบริการ

 ๓) ติดตั้งโทรศัพทในหองนํ้าสาธารณะของโรงแรม

 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

 ๔) ปรับปรุงพื้นที่จอดรถคนพิการและผูสูงอายุโดยทาสีพื้นและสัญลักษณใหม จํานวน ๓ ชองจอด

 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 ๕) ติดตั้งปายสัญลักษณสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและผูสูงอายุในที่สาธารณะใหเห็นชัดเจน

 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว

 ๖) ติดตั้งปายระบุเลขชั้นตรงขามลิฟตใหเห็นชัดเจน

 ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการ
 ๗) ปรับปรุงทางลาดบริเวณดานหลังโรงแรมใหไดมาตรฐานความกวางและความลาดชันตามที่กฎหมายกําหนด 

 ผลการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐

กระทรวงคมนาคม บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด 
 ๑) จัดใหมีรถเข็นวีลแชร (Wheelchair) บริการแกผูสูงอายุอยางพอเพียง พรอมท้ังจัดพนักงานท่ีมีความรู

  ความสามารถในการทําหนาที่เข็นรถวีลแชรเพ่ืออํานวยความสะดวกเม่ือมีการรองขอ

 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการจัดซื้อครบ รอยละ ๑๐๐ ใน ๘ สถานี ๑๖ ตัว เพ่ือรองรับการอํานวยความสะดวก

อยางพอเพียง (ดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ ๒๕๖๑)

 ๒) จัดหองปฐมพยาบาล ๘ สถานี พรอมอุปกรณ

 ผลการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐ โดยไดดําเนินการครบทั้ง ๘ สถานี

 ๓) ติดตั้ง Gap Filler เพื่อลดชองวางระหวางรถไฟฟากับชานชาลา

 ผลการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐ โดยไดดําเนินการครบทั้ง ๘ สถานี

 ๔) จัดซื้อทางลาดแบบพกพา สําหรับรถเข็นวีลแชร (Wheelchair)

 ผลการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐ โดยไดดําเนินการครบทั้ง ๘ สถานี

 ปญหาและอุปสรรค
 หองปฐมพยาบาลมีอากาศรอน

 ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
 อยูระหวางดําเนินการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 



๔๐

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรมกิจการผูสูงอายุ
 โครงการปรับสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกของผูสูงอายุใหเหมาะสมและปลอดภัย โดย กรมกิจการ  

ผูสูงอายุ ไดจัดสรรงบประมาณตามโครงการฯ ใหแกหนวยงานภูมิภาค ๘๘ แหง ไดแก สํานักงานพัฒนาสังคม                     

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ๗๖ จังหวัด ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ๑๒ แหง เปนผูขับเคลื่อน

ภารกิจในพ้ืนทีซ่ึง่หนวยงานไดรวมกับหนวยงานทองถ่ินคดัเลือกบานของผูสงูอายุทีม่ฐีานะยากจนอยูในสภาพแวดลอม

ที่ไมเหมาะสมและปลอดภัยดําเนินการซอมแซมที่พักอาศัยของผูสูงอายุเปาหมาย 

 ผลการดําเนินงาน 
 โครงการปรับสภาพแวดลอมและสิง่อาํนวยความสะดวกของผูสงูอายุใหเหมาะสมและปลอดภยัเปนการดาํเนนิการ

ปรับปรุงบานผูสูงอายุใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัยตอการดํารงชีวิต เชน การซอมหลังคา ติดตั้งราวจับ

ทีบ่นัไดและในหองนํา้ การปูกระเบ้ืองกนัลืน่ในหองนํา้ การเปล่ียนหองนํา้แบบน่ังยองเปนชกัโครก จาํนวน ๓,๒๐๒ แหง 

เปนเงินจํานวน ๗,๑๒๘,๘๓๐.๕๙ บาท รวมทั้ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูในการปรับสภาพแวดลอม

และสิ่งอํานวยความสะดวกใหเหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ เพื่อเสริมสรางความรู ในการปรับปรุงบาน                 

ของผูสูงอายุใหปลอดภัยตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล  (Universal Design) ใหกับชางชุมชน ชางทองถ่ิน              

และเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดอบรมฯ จํานวน ๓ รุน โดยมีผูผานการอบรม 

จํานวน ๓๗๖ คน

กรุงเทพมหานคร (สํานักการโยธา) 
 ออกแบบโครงการกอสรางงานปรับปรุงและงานกอสรางอาคารสถานที่ที่สังกัดกรุงเทพมหานครดําเนินการ             

ในเร่ืองการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกและปลอดภัยแกผูสูงอายุ จํานวน ๑๗ แหง ไดแก

 ๑.   โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนยบริการผูสูงอายุดินแดง

 ๒.   โครงการกอสรางโรงพยาบาลคลองสามวา

 ๓.   โครงการกอสรางสํานักงานเขตดินแดงแหงใหม

 ๔.   โครงการกอสรางปรับปรุงศูนยบริการสาธารณสุข ๕๑

 ๕.   โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการสาธารณสุข ๙ ประชาธิปไตย

 ๖.   โครงการกอสรางอาคารสํานักงานเขตลาดกระบังแหงใหม

 ๗.   โครงการกอสรางอาคารหอผูปวยโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

 ๘.   โครงการกอสรางอาคารจอดรถยนต ๓๐ ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร

 ๙.  โครงการกอสรางศูนยฝกอบรมดับเพลิงและกูภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๑ 

 ๑๐.  โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงบางบอน

 ๑๑.  โครงการกอสรางสถานีดับเพลิงสามเสน

 ๑๒.  โครงการกอสรางปรับปรุงอาคารศูนยบริการสาธารณสุข ๕๘ ลอม - พิมเสน  ฟกอุดม

 ๑๓.  โครงการกอสรางอาคารสงเคราะหขาราชการและลูกจางประจําของกรุงเทพมหานครในพ้ืนที่เขตบางบอน

 ๑๔.  โครงการกอสรางอาคารศูนยควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ)

 ๑๕.  โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการสาธารณสุข ๔๗ คลองขวาง

 ๑๖.  โครงการกอสรางอาคารศูนยบริการสาธารณสุข ๓๙ ราษฎรบูรณะ

 ๑๗.  โครงการกอสรางอาคารสถานีดับเพลิงราษฎรบูรณะ



๔๑

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

กรุงเทพมหานคร (สํานักงานเขต)
 สํานักงานเขตมีการดําเนินการในเร่ืองการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร

สถานที่ เชน บริการรถวีลแชร ปรับปรุงหองนํ้า/ทางลาด/ที่จอดรถ ชองบริการดวนพิเศษในการใหบริการ                             

ดานทะเบียนราษฎรสําหรับผูสูงอายุ จัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวก/ใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ

ที่มารับบริการบริเวณช้ันลางของสํานักงานเขต เปนตน คิดเปนรอยละ ๑๐๐

กรุงเทพมหานคร (สํานักการจราจรและขนสง)
 สงเสริมใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการในเร่ืองการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในยานพาหนะ             

โดยมอบหมายบริษทั กรงุเทพธนาคม จาํกดั เปนผูบรหิารจดัการโครงการรถบริการสาํหรบัผูพกิารและผูสงูอายุที่ใชรถเขน็ 

ใหบริการเดินรถบริการสําหรับผู พิการและผู สูงอายุที่ ใช รถเข็น โดยมีจํานวน รถบริการท้ังหมด ๓๐ คัน                                 

โดยมศีนูยกระจายรถ ๓ ศนูย ไดแก ๑. ศนูยพระราม ๓ ๒. ศนูยหนองแขม ๓. ศนูยรามคาํแหง ซึง่ใหบรกิารจองรถทุกวนั             

ไมเวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐น. และเดินรถทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา                        

๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

 - จํานวนผูใชบริการ ตั้งแตเดือนเมษายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๓ จํานวน ๔,๘๙๘ คน

 - ความพึงพอใจโดยรวมของโครงการเฉล่ียระหวางเดือนเมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๓ เทากับ รอยละ ๘๓.๔๐

  คิดเปนรอยละ ๑๐๐

 ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
 มีการเนนการจัดลําดับความสําคัญของผูใชบริการในการเดินทางโครงการไดจัดลําดับ ดังนี้

 ๑. การเดินทางไปโรงพยาบาล

 ๒. การเดินทางไปสถานท่ีราชการเพื่อติดตอราชการ สมาคม มูลนิธิ

 ๓. การเดินทางไปทํากิจธุระสวนตัวอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ ๑ และ ขอ ๒

๖. สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๖)

การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม

ดําเนินการรองรับสิทธิผูสูงอายุ ตามมาตรา ๑๑ (๖) พ.ร.บ.ผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ ดังนี้

กระทรวงคมนาคม กรมเจาทา 
 ลดคาโดยสารรอยละ ๕๐ แกผูสูงอายุที่ใชบริการเรือเดินประจําทางเสนทางในแมนํ้าเจาพระยาพ้ืนที่กรุงเทพ 

ปริมณฑลและเสนทางคลองแสนแสบ 

 ผลการดําเนินงาน ออกบัตรแสดงตนสําหรับลดหยอนคาโดยสารเรือประจําทาง ใหแกผู สูงอายุที่มีอายุ                                  

๖๐ ปบริบูรณขึ้นไป 

 ปญหาและอุปสรรค
 เนื่องจากปจจุบันกรมเจาทาไดมีการออกบัตรใหแกผูสูงอายุโดยบัตรมีอายุ ๕ ป ทําใหผูสูงอายุที่ใชบริการ                

เรือโดยสารประจําทางในแมนํ้าเจาพระยาพื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และคลองแสนแสบไมตองมาขอทําบัตร                    

กับกรมเจาทาทุกป



๔๒

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

กระทรวงคมนาคม การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) 
 ลดคาโดยสารรอยละ ๕๐ (ไมรวมคาธรรมเนียม) แกผูสูงอายุที่ ใชบริการรถไฟทุกชั้นที่นั่ง ระหวางเดือน                 

มิถุนายน - กันยายน 

 ผลการดําเนินงาน รอยละ ๑๐๐

กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) 
 ๑) ลดคาโดยสารแกผูสูงอายุที่ใชบริการรถไฟฟามหานครใหเปนไปตามขอบังคับที่กําหนด 

 ผลการดําเนินงาน ลดหยอนคาโดยสารแกผูสูงอายุลงกึ่งหนึ่ง รอยละ ๕๐ ของราคา (ครึ่งราคา) ในทุกสถานี 

ดําเนินการไดรอยละ ๑๐๐ 

 ๒) ประชาสัมพันธการลดหยอนคาโดยสารผานส่ือส่ิงพิมพในสถานีตวัรถไฟฟาบนเว็บไซตของหนวยงานและบริษทั

  ผูรับสัมปทาน

 ผลการดําเนินงาน มีการประชาสัมพันธการลดหยอนคาโดยสารทุกชองทาง ไดแก สื่อประชาสัมพันธที่สถานี

รถไฟฟา เวบ็ไซตอยางเปนทางการของบรษิทัผูรบัสมัปทาน หรอืแอพพลเิคชัน่อยางเปนทางการของบรษิทัผูรบัสมัปทาน 

โดยใหเปนไปตามประกาศ ณ หองออกบัตรโดยสาร ดําเนินการไดรอยละ ๑๐๐

กระทรวงคมนาคม องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
 ๑) ลดคาโดยสารรอยละ ๕๐ (ไมรวมคาธรรมเนียม) แกผูสูงอายุที่ใชบริการรถโดยสารประจําทางของ ขสมก.

 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการไดรอยละ ๑๐๐ (มีการลดหยอนอัตราคาโดยสาร รอยละ ๕๐ แกผูสูงอายุตั้งแต 

๖๐ ปขึ้นไป ตาม พ.ร.บ.ผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนในการใชสิทธิลดหยอนคาโดยสาร

สาํหรบัรถโดยสารประจาํทางธรรมดาและรถโดยสารประจาํทางปรบัอากาศของ ขสมก.ทกุคนั) (เขตการเดนิรถที ่๑ - ๘)

 ๒) ยกเวนคาโดยสารและคาธรรมเนียมในวันผูสูงอายุแหงชาติของทุกป (๑๓ เมษายน)

 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการไดรอยละ ๑๐๐ (จัดรถวิ่งใหบริการโดยไมเก็บคาโดยสารในวันผูสูงอายุแหงชาติ 

(๑๓ เมษายน ของทุกป) โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อใชสิทธิสําหรับรถโดยสารประจําทางธรรมดาและ               

รถโดยสารประจําทางปรับอากาศทุกคัน)

 ๓) ประชาสัมพันธและติดปายประกาศแจงสิทธิการลดหยอนคาโดยสารใหชัดเจนบนรถโดยสาร

 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการไดรอยละ ๑๐๐ (ติดประกาศตารางลดหยอนคาโดยสารบนรถโดยสารประจําทาง

ทุกคัน และลงประกาศในเว็บไซตของ ขสมก. www.bmta.co.th)

กระทรวงคมนาคม บริษัท ขนสง จํากัด (บขส.) 
 ๑) ลดคาโดยสารรอยละ ๕๐ (ไมรวมคาธรรมเนียม) เฉพาะเสนทางรถโดยสารประจําทางหมวด ๒ และหมวด ๓ 

  แกผูสูงอายุที่ใชบริการรถโดยสารของ บริษัท ขนสง จํากัด และที่ทําการสถานีเดินรถ

 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการไดรอยละ ๑๐๐ มีผูโดยสารที่เปนผูสูงอายุและแสดงบัตรเพื่อรับสวนลด

ที่เขามาใชบริการรถโดยสารของ บขส. และไดรับสวนลดตามที่กําหนดครบทุกคน

 ๒) ประชาสัมพันธและติดประกาศใหผูสูงอายุรับทราบสิทธิบริเวณหนาชองจําหนายต๋ัวโดยสาร ณ สถานีขนสง

  ผูโดยสาร และที่ทําการสถานีเดินรถ

 ผลการดําเนินงาน ไดจัดทําปายประชาสัมพันธการลดหยอนคาโดยสารแกผูสูงอายุและติดปายประกาศ                   
ใหผูสูงอายุรับทราบสิทธิบริเวณหนาชองจําหนายตั๋วโดยสาร ณ สถานีขนสงผูโดยสารและที่ทําการสถานีเดินรถ



๔๓

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 ๑) ลดหยอนคาโดยสารเคร่ืองบินในเสนทางบินภายในประเทศ ดังนี้

  -  รอยละ ๑๕ ชั้นธุรกิจ

  -  รอยละ ๓๕ ของอัตราคาโดยสารปกติในชั้นประหยัด สําหรับการเดินทางวันจันทร - พฤหัสบดี

  -  รอยละ ๓๐ ของอัตราคาโดยสารปกติในชั้นประหยัด สําหรับการเดินทางวันศุกร - อาทิตย

 หมายเหตุ : เฉพาะเท่ียวบินการบินไทย (TG ๓ DIGITS ONLY) ไมรวมถึงเท่ียวบินรวมระหวางการบินไทย                 

กับไทยสมายล โดยขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ โทร. ๐-๒๓๕๖-๑๑๑๑

 ผลการดําเนินงาน ผูสูงอายุที่มารับบริการไดรับการลดหยอนคาโดยสาร รอยละ ๑๐๐ โดยมีผูโดยสาร                     

มาใชบริการอยางตอเนื่อง

 ๒) ประชาสัมพันธการลดหยอนคาโดยสารแกผู สูงอายุบนเว็บไซตและแจงสิทธิใหผู โดยสารทราบเม่ือซื้อ

  บัตรโดยสารในเว็บไซต www.thaiairway.com

 ผลการดําเนินงาน ผูสูงอายุเขาชม website และพึงพอใจการใหบริการ 

กระทรวงคมนาคม บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด 
 ลดคาโดยสารรอยละ ๕๐ จากอัตราคาโดยสารปกติทุกเที่ยวแกผูสูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ป บริบูรณขึ้นไป

 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการตามแผนไดรอยละ ๑๐๐ โดยผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต ๖๐ ป เดินทางดวยรถไฟฟา

แอรพอรตเรลลิงก ผานบัตร Smart Pass ประเภท Senior ไดรับสวนลดและสามารถเดินทางไดอยางตอเนื่อง

กรุงเทพมหานคร (สํานักการจราจรและขนสง) 
 ๑) รถโดยสารดวนพิเศษ (BRT) และเรือโดยสารคลองภาษีเจริญ ยกเวนคาโดยสารสําหรับผูสูงอายุ ๖๐ ปขึ้นไป

 ๒) เรือโดยสารคลองผดุงกรุงเกษม เรือโดยสารคลองแสนแสบ (สวนตอขยาย) และเรือโดยสารคลองบางใหญ

  ไมเกบ็คาโดยสาร ทัง้นี้ไดประชาสมัพันธการยกเวนคาโดยสารไวบนเวบ็ไซดของโครงการ คดิเปนรอยละ ๑๐๐                                 

๘. สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๗)

การยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ

ดําเนินการรองรับสิทธิผูสูงอายุ ตามมาตรา ๑๑ (๗) พ.ร.บ.ผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ ดังนี้

กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร 
 กรมศลิปากรไดจดัสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูสงูอายแุละผูพกิารทีม่าใชบรกิารในแหลงเรยีนรูและแหลงทองเทีย่ว

ทางศิลปวัฒนธรรม การจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกดานพิพิธภัณฑ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุแหงชาติ             

และการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติการการดําเนินงานรองรับสิทธิผู สูงอายุ                  

ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้ โดยการยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ 

 - อุทยานประวัติศาสตร ๑๑ แหง

 - พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ๔๑ แหง



๔๔

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช สํานักอุทยานแหงชาติ
 ผลการดําเนินงาน 
 ๑)  ยกเวนคาบริการผานเขาในอุทยานแหงชาติทุกแหงสําหรับผูสูงอายุ ไดมีประกาศฉบับลงวันที่ ๘ กรกฎาคม 

  พ.ศ. ๒๕๔๗ ยกเวนคาบริการเขาชมอุทยานแหงชาติใหแกผูสูงอายุ มีอายุเกิน ๖๐ ปบริบูรณขึ้นไป 

  และมีสัญชาติไทย โดยตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐาน แกเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ 

  ซึ่งดําเนินการในเขตอุทยานแหงชาติ จํานวน ๑๕๕ แหง

 ๒) ประชาสมัพนัธและตดิปายยกเวนคาเขาชม สถานที่ในทีซ่ึง่มองเหน็ไดชดั โดยมกีารประชาสมัพันธและตดิปาย

  ยกเวนคาเขาชมอุทยานแหงชาติ บริเวณทางเขาอุทยานแหงชาติ จํานวน ๑๕๕ แหง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการสวนสัตวแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
 ผลการดําเนินงาน 
 ๑) มีการยกเวนคาเขาชมสวนสัตวแกผูสูงอายุตั้งแต ๖๐ ปขึ้นไป จํานวน ๖ แหง ไดแก สวนสัตวเปดเขาเขียว 

  สวนสัตวเชียงใหม สวนสัตวนครราชสีมา สวนสัตวสงขลา สวนสัตวอุบลราชธานี สวนสัตวขอนแกน 

 ๒) มีการติดปายประชาสัมพันธยกเวนคาเขาชมสถานที่แกผูสูงอายุทั้ง ๖ แหง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการอุตสาหกรรมปาไม
 ผลการดําเนินงาน
 ๑) ยกเวนคาเขาชมสถานท่ีใหแกผูมีอายุ ๖๐ ปขึ้นไปขององคการอุตสาหกรรมปาไม  จํานวน ๑ แหง  

 ๒) มีการประชาสัมพันธและติดปายยกเวนคาเขาชมสถานที่แกผูสูงอายุ จํานวน 5 แหง บริเวณทางเขา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการสวนพฤกษศาสตร
 ผลการดําเนินงาน 
 ๑) ยกเวนคาเขาชมสถานท่ีใหแกผูมีอายุ ๖๐ ปขึ้นไป ขององคการสวนพฤกษศาสตร จํานวน ๕ แหง ไดแก

  สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม สวนพฤกษศาสตรพระแมยา จังหวัดสุโขทัย 

  สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลาพษิณโุลกในพระราชดาํร ิ สวนพฤกษศาสตรขอนแกน สวนพฤกษศาสตรระยอง  

 ๒) มีการประชาสัมพันธและติดปายยกเวนคาเขาชมสถานที่แกผูสูงอายุ จํานวน ๕ แหง บริเวณทางเขา

 ปญหาและอุปสรรค
 เนือ่งจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหงดเวนการจดัอบรมสมัมนา

ที่ต องรวมคนจํานวนมากอยูในพื้นที่เดียวกัน ลดการสัมผัส และเวนระยะ ฯลฯ จึงไมสามารถจัดกิจกรรม                         

Love and Learn ใหผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมดังกลาวได



๔๕
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ดานการชวยเหลือผูสูงอายุ ซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ ดวยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง
ดําเนินการรองรับสิทธิผูสูงอายุ ตามมาตรา ๑๑ (๘) พ.ร.บ.ผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ ดังนี้

๘. สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๘)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรมกิจการผูสูงอายุ
 ผลการดําเนินงาน
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย โดยกรมกิจการผูสูงอายุ ไดดําเนินการปรับปรุงประกาศ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เร่ือง การคุมครอง การสงเสริมและสนับสนุนการชวยเหลือ              

ผูสูงอายุที่ประสบความเดือดรอน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เลม ๑๓๗              

ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป ซึ่งในการชวยเหลือผูสูงอายุ                

ใหไดรับการคุมครองและพิทักษสิทธิ ตามมาตรา ๑๑ (๘) มีสาระสําคัญดังนี้

 ๑. กรณีผูสูงอายุถูกทารุณกรรม

  (ก)  นําผูสูงอายุเขารับการตรวจรักษาจากแพทยและขอคําแนะนําปรึกษาจากจิตแพทย นักจิตวิทยา 

     หรือนักสังคมสงเคราะห 

  (ข)  สอบถามขอเท็จจริง พฤติการณของการถูกทารุณกรรม 

  (ค)  กรณีการทารณุกรรมเกิดขึน้จากการกระทาํของบคุคลภายนอกใหแจงความตอพนกังานสอบสวน เพือ่ดาํเนินคดี

     ตอผูกระทําความผิด 

  (ง)  กรณีการทารุณกรรมเกิดจากการกระทําของบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่ผูสูงอายุอาศัย อยูดวยให

     นกัสงัคมสงเคราะหหรอืผูซึง่อธิบดกีรมกิจการผูสงูอายุมอบหมายใหคาํแนะนําแกครอบครัว หรอืบคุคล

     ทีผู่สงูอายุอยูดวยเพ่ือทาํความเขาใจใหสามารถดูแลผูสงูอายุมใิหถกูกระทําทารุณกรรมอีก แตหากผูสงูอายุ

     ประสงคดําเนินคดีใหดําเนินการตามขอ (ค) โดยอนุโลม 

  (จ)  ใหการฟนฟสูภาพรางกาย และจิตใจของผูสงูอายุ ใหกลบัไปสูสภาวะปกติ และสรางความสัมพนัธระหวาง

     ผูสงูอายุกบัครอบครัวหรอืบคุคลทีผู่สงูอายุอาศยัอยูดวยในกรณีที่ไมสามารถฟนฟ ูความสัมพันธระหวาง

     ผูสงูอายุกบัครอบครัวหรือบุคคลท่ีผูสงูอายุอาศัยอยูดวยได ใหดาํเนินการนําสง ผูสงูอายุเขารบัการดูแล

     ในหนวยงานท่ีกรมกิจการผูสูงอายุกําหนด หรือหนวยงานเอกชนท่ียินยอมรับไวดูแล หรือหนวยงาน

     ที่รับผิดชอบในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ มครองดูแลตอไป โดยความยินยอมของผู สูงอายุ

  ในกรณีทีเ่ห็นสมควรเพ่ือความปลอดภัยของผูสงูอาย ุเจาหนาท่ีอาจจัดใหผูสงูอายพุกัอาศัย ในหนวยงานสงักัด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เชน บานพักเด็กและครอบครัว ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่ง                     

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ หรือสถานท่ีอื่นซ่ึงมีความปลอดภัย เปนการช่ัวคราว ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง

ความยินยอมของผูสูงอายุเปนสําคัญ เวนแตผูสูงอายุไมอยูในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะใหความยินยอมไดดวยตนเอง



๔๖

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

 ๒. กรณีผูสูงอายุถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย

  (ก)  สอบขอเทจ็จรงิเบือ้งตน กรณมีคีวามจาํเปนใหนาํผูสงูอายเุขารบัการตรวจรกัษาจากแพทย และขอคาํแนะนํา

     ปรึกษาจากจิตแพทย นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห ทั้งนี้ การสอบขอเท็จจริงใหรวมการสอบ

     ขอเท็จจริงถึงบุคคลหรือกลุมบุคคล ซึ่งเปนตัวการ หรือเปนนายหนาในการนําผูสูงอายุมาแสวงหา

     ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย ในกรณีที่ผู สูงอายุถูกบุคคลหรือกลุมบุคคลแสวงหาประโยชน

     โดยมชิอบ อนัเปนความผิด ทางอาญาใหแจงความตอพนกังานสอบสวนเพือ่ดาํเนนิคดีตอผูกระทาํความผดิ 

  (ข)  ใหการฟนฟูสภาพรางกาย สภาพจิตใจ หรือฝกอาชีพใหผูสูงอายุ ตามความตองการและความเหมาะสม 

  (ค)  กรณีผูสูงอายุประสงคจะกลับไปอยูกับครอบครัว หรือบุคคลซ่ึงผูสูงอายุ มีความประสงคจะไปอยูดวย

     ก็ใหดาํเนนิการเตรียมความพรอมของครอบครวัหรอืบคุคลนัน้ ในกรณีทีเ่หน็สมควรเพือ่ความปลอดภยั

     ของผูสูงอายุ เจาหนาที่อาจจัดใหผูสูงอายุพักอาศัย ในหนวยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

     และความมั่นคงของมนุษย เชน บานพักเด็กและครอบครัว ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่ง ศูนยพัฒนาการ

     จัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ หรือสถานท่ีอื่นซ่ึงมีความปลอดภัย เปนการช่ัวคราว ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง

     ความยินยอมของผูสงูอายุเปนสาํคญั เวนแตผูสงูอายุไมอยูในวิสยั หรือมีโอกาสท่ีจะใหความยนิยอมไดดวยตนเอง

 ๓.  กรณีผูสงูอายุถูกทอดทิ้ง

  (ก)  สอบขอเท็จจริงเบื้องตน นําผูสูงอายุเขารับการตรวจรักษาจากแพทยและขอคําแนะนํา ปรึกษา

     จากจิตแพทย นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห ทั้งนี้ การสอบขอเท็จจริงเพื่อใหไดขอมูลประวัติ

     บคุคล ครอบครวั บคุคลทีเ่กีย่วของ สภาพความเปนอยู สภาพปญหา ความตองการ เพ่ือใหการชวยเหลอื

     ตามควรแกกรณี

  (ข)  ใหนาํสงผูสงูอายเุขารบัการดแูลในสถานท่ีทีก่ระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคง ของมนษุยกาํหนด 

     หรือหนวยงานเอกชน หรือชุมชน ที่ยินยอมรับไวดูแล โดยความยินยอมของผูสูงอาย ุหรือหนวยงาน

     ที่รับผิดชอบในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะเพ่ือคุมครองดูแลตอไป 

  (ค)  ใหการฟนฟสูภาพรางกาย สภาพจิตใจ หรอืฝกอาชีพใหผูสงูอายุ ตามความตองการและ ความเหมาะสม 

  (ง)  กรณีผูสูงอายุประสงคจะกลับไปอยูกับครอบครัว หรือบุคคลซึ่งผูสูงอายุ มีความประสงค จะไปอยูดวย

     ก็ใหดําเนินการเตรียมความพรอมของครอบครัวหรือบุคคลนั้น 

  ในกรณีทีเ่ห็นสมควรเพ่ือความปลอดภัยของผูสงูอาย ุเจาหนาท่ีอาจจัดใหผูสงูอายพุกัอาศัย ในหนวยงานสังกัด

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เชน บานพักเด็กและครอบครัว ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่ง                      

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ หรือสถานท่ีอื่นซ่ึงมีความปลอดภัย เปนการช่ัวคราว ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง

ความยนิยอมของผูสงูอายุเปนสาํคญั เวนแตผูสงูอายุไมอยูในวิสยั หรอืมโีอกาสท่ีจะใหความยนิยอมไดดวยตนเอง

กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 มศีนูย  Hot Line ใหความรู/ แนะนําใหความ ชวยเหลือ แจงขาวผูสงูอายุ เกีย่วกับการทารุณกรรม และประชาสัมพันธ

ใหประชาชน เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง รอยละ ๕๐ มีการใหความรู/ แนะนํา ใหความชวยเหลือผูสูงอายุ                  

และประชาสัมพันธ/ แจงขาวสารใหแกผูสูงอายุทราบ



๔๗

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

กระทรวงยุติธรรม กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
 ผลการดําเนินงาน
 - ผูสงูอายทุีต่กเปนผูเสยีหายหรือจาํเลยในคดอีาญา ยืน่ขอรบัคาตอบแทน คาทดแทน หรอืคาใชจายมผีูสงูอายยุนื 

  จํานวน ๖๑๓ ราย

 -  มกีารพจิารณา จาํนวน ๗๘๖ ราย โดยพจิารณาจาย จาํนวน ๔๖๗ ราย เปนเงนิจาํนวนท้ังสิน้ ๒๗,๙๖๙,๙๘๒.๖๘ บาท 

  แบงเปน สํานวนที่ยื่นคําขอใหม จํานวน  ๖๑๓ ราย และสํานวนที่คางพิจารณา จํานวน ๑๗๓ ราย

สํานักงานอัยการสูงสุด
 ๑) กิจกรรมการใหบริการ สิทธิทางศาลตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ  

  จํานวน ๗,๒๗๐ ราย

 ๒) กิจกรรมการใหคําปรึกษาหารือทางกฎหมาย จํานวน ๒๑,๙๖๕ ราย

 ๓) กิจกรรมการชวยเหลือจัดทํานิติกรรมสัญญา จํานวน ๑๗๔ ราย

 ๔) จัดกิจกรรมการใหความชวยเหลือในการประนอมขอพิพาท จํานวน ๑,๙๔๘ ราย

 ๕) กิจกรรมการใหความชวยเหลือทางอรรถคดีในการจัดทนายความอาสาวาตาง แกตาง ทางศาลแกประชาชน 

  จํานวน ๑๓๖ ราย

 ๖) การใหความชวยเหลือแกผูเสียหายท่ีเปนผูสูงอายุในคดีอาญา ซึ่งมีสิทธิที่จะเรียกเอาคาสินไหมทดแทน

  จากจําเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ จํานวน ๑,๐๗๒ ราย

 ๗) การสนับสนุนใหมคีวามรูความเขาใจถึงสิทธิและหนาทีต่ามกฎหมาย โดยการเผยแพรใหความรูหรอืฝกอบรม 

  จํานวน ๓๒,๗๓๒ ราย

 ผลการดําเนินงาน
 จํานวนคดีผู สูงอายุซึ่งถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือถูกทอดท้ิง                       

ตามมาตรา ๑๑ (๘) จํานวน ๑๑ เรื่อง และมีการดําเนินการสั่งฟอง จํานวน ๑๑ เรื่อง

 นอกจากนี ้กรณหีนวยงานมีการจดัเกบ็ จาํนวนผูถกูกระทําความรนุแรงทางชีวติ รางกาย จติใจ ทีม่อีายุ ๖๐ ปขึน้ไป 

รวม ๑๑ คน แบงเปนหญิง ๕ คน ชาย ๖ คน

กรุงเทพมหานคร (สํานักพัฒนาสังคม)
 ผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติตามระเบียบไดรับการชวยเหลือโดยเขารับบริการในบานผูสูงอายุบางแค ๒ ในดานตาง ๆ 

เชน ปจจัยส่ี บริการทางการแพทยและการรักษาพยาบาล กายภาพบําบัดและสงเสริมการออกกําลังกาย                               

อาชีวบําบัด สงัคมสงเคราะห นนัทนาการและกีฬา ศาสนกิจและกิจกรรมตามประเพณี ขอมลูขาวสาร และณาปนกิจ                     

คดิเปนรอยละ ๑๐๐

เมืองพัทยา
 ๑) มีการประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุและการสงเคราะหผูสูงอายุ ผานทางสื่อทองถิ่นและชุมชน

  เมืองพัทยา

 ผลการดําเนินงาน คิดเปน รอยละ ๑๐๐ 

 ๒) การลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานชวยเหลือผูสูงอายุเชิงรุกเพื่อสงเคราะหผูสูงอายุที่ประสบปญหา 

 ผลการดําเนินงาน คิดเปน รอยละ ๑๐๐ 



๔๘

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

กระทรวงยุติธรรม กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
 ผลการดําเนินงาน
 ผู สูงอายุมาขอรับคําปรึกษาทางกฎหมายผานคลีนิกยุติธรรมท่ัวประเทศ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓                   

รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑,๔๐๕ ราย มีรายละเอียดเรื่องที่ขอรับคําปรึกษาสูงสุด ๕ อันดับ ดังนี้

 ๑. ความผิดตอชีวิตและรางกาย จํานวนทั้งสิ้น ๔๒๖ ราย

 ๒. เอกเทศสัญญา จํานวนทั้งสิ้น ๑๘๖ ราย

  ๓. ภารกิจกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ จํานวนทั้งสิ้น ๑๘๓ ราย

  ๔. ทรัพยสิน จํานวนทั้งสิ้น ๙๘ ราย

 ๕. มรดก จํานวนทั้งสิ้น ๘๙ ราย

 ๖. อื่นๆ จํานวนทั้งสิ้น ๔๒๓ ราย

 ปญหาและอุปสรรค 
 ผูสูงอายุไมสะดวกในการมาขอรับบริการใหคําปรึกษาทางกฎหมายดวยตนเอง ณ ที่ตั้งของคลีนิกยุติธรรม

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
 ไดมีการใหบริการสายดวนยุติธรรมสรางสุข โทร. ๑๑๑๑ กด ๗๗ ฟรี ๒๔ ชั่วโมง รองรับการใหบริการ อาทิ    

การใหคาํปรกึษากฎหมาย การสอบถามขอมลูตางๆ เพือ่รองรับการใหบรกิารแกประชาชนท่ีไมสามารถมาขอรับบรกิาร

ดวยตนเองได

สํานักงานอัยการสูงสุด
 ผลการดําเนินงาน
 ๑) กิจกรรมการใหบริการ สิทธิทางศาลตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ 

  จํานวน ๗,๒๗๐ ราย

 ๒) กิจกรรมการใหคําปรึกษาหารือทางกฎหมาย จํานวน ๒๑,๙๖๕ ราย

 ๓) กิจกรรมการชวยเหลือจัดทํานิติกรรมสัญญา จํานวน ๑๗๔ ราย

 ๔) จัดกิจกรรมการใหความชวยเหลือในการประนอมขอพิพาท จํานวน ๑,๙๔๘ ราย

 ๕) กิจกรรมการใหความชวยเหลือทางอรรถคดีในการจัดทนายความอาสาวาตาง แกตาง ทางศาลแกประชาชน 

  จํานวน ๑๓๖ ราย

 ๖) การใหความชวยเหลือแกผูเสียหายท่ีเปนผูสูงอายุในคดีอาญา ซึ่งมีสิทธิที่จะเรียกเอาคาสินไหมทดแทน

  จากจําเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ จํานวน ๑,๐๗๒ ราย

 ๗) การสนับสนุนใหมคีวามรูความเขาใจถึงสิทธิและหนาทีต่ามกฎหมาย โดยการเผยแพรใหความรูหรอืฝกอบรม 

  จํานวน ๓๒,๗๓๒ ราย

๙. สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๙)

ดานการใหคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางคดี หรือในทางแกไข
ปญหาครอบครัว
ดําเนินการรองรับสิทธิผูสูงอายุ ตามมาตรา ๑๑ (๙) พ.ร.บ.ผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ ดังนี้



๔๙

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ
 ๑. การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนผูยากไรและไมไดรับความเปนธรรมโดยการใหคําปรึกษา

ดําเนินการ ดังนี้ การใหคําปรึกษาอรรถคดี ณ สภาทนายความ บางเขน กรุงเทพฯ ที่ทําการสภาทนายความ

แตละจังหวัด และมีทนายความอาสาประจําสถานีตํารวจ ๑๕๐ สถานี

  ผลการดําเนินงาน
 ผูสูงอายุที่ขอรับการบริการใหคําปรึกษา แนะนําขอกฎหมาย จํานวน ๘๐๐ ราย

 ๒.  การใหความชวยเหลือในทางคดี หรอืในทางการแกไขปญหาแกผูสงูอายุที่ไมไดรบัความเปนธรรมทางกฎหมาย

  ผลการดําเนินงาน
 ใหความชวยเหลือผูสูงอายุ จํานวน ๑๕๐ คดี

 ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
 ควรมีการแนะนําใหผูสูงอายุ จัดเก็บเอกสารและพยานหลักฐาน

 ๓. การใหความรูทางดานกฎหมาย โดยเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียง จัดทําหนังสือความรูดานกฎหมาย

 ผลการดําเนินงาน
 มีการเผยแพรความรูทางกฎหมายผานชองทาง Facebook รายการ Law Update ของสภาทนายความฯ                   

โดยเรียนเชิญวิทยากรมาใหความรูเก่ียวกับสิทธิของผูสูงอายุตามกฎหมายและการจัดการทรัพยสินของผูสูงอายุ

 ปญหาและอุปสรรค
 มีการจัดเก็บสถิติผูเขาชมรายการแตไมไดจําแนกจํานวนชวงอายุ

 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
  ควรมีการประชาสัมพันธสื่ออิเล็กทรอนิกสอยางอื่น และเก็บสถิติ

๑๐. สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๑๐)

การจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุงหมใหตามความจําเปนอยางท่ัวถึง

ดาํเนินการรองรับสิทธิผูสงูอายุ ตามมาตรา ๑๑ (๑๐) พ.ร.บ.ผูสงูอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ ดงัน้ี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรมกิจการผูสูงอายุ
 โครงการใหบริการสงเคราะหผูสูงอายุในภาวะยากลําบาก ดําเนินการตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๑๑ (๘) (๙) (๑๐) เปนการชวยเหลือผูสูงอายุ ที่ไดรับความเดือดรอนดานที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุงหม 

ประสบปญหาดานครอบครัว ถูกทารุณกรรม ถูกแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย และถูกทอดทิ้ง                       

ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย เรือ่ง การคุมครอง การสงเสรมิ และสนบัสนนุการชวยเหลอื

ผูสูงอายุที่ประสบความเดือดรอน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เลม ๑๓๗ ตอน

พิเศษ ๑๑๗ ง มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป โดยใหการชวยเหลือไดไมเกินวงเงิน             

คร้ังละ ๓,๐๐๐ บาท ไมเกนิ ๓ ครัง้ตอคนตอป ซึง่ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ มผีูสงูอายุทีป่ระสบปญหาทกุขยากเดอืดรอน

ไดรับความชวยเหลือ จํานวน ๑๖,๙๕๗ ราย เปนเงินจํานวน ๓๗,๔๙๕,๕๐๐ บาท



๕๐

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 องคกรปกครองสวนถิ่นจายเงินเบี้ยยังชีพใหผูสูงอายุทุกรายที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตามประกาศบัญชีรายชื่อ             

ผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง โดยดําเนินการตามระเบียบกําหนด

กรุงเทพมหานคร (สํานักงานเขต สํานักพัฒนาสังคม)
 สาํนกังานเขตจายเงนิเบีย้ยังชพีใหแกผูสงูอายทุีม่สีทิธไิดรบัเบีย้ยงัชพีเปนรายเดอืนตามสทิธ ิจาํนวน ๗๘๐,๖๘๓ คน 

คิดเปนรอยละ ๑๐๐

เมืองพัทยา
 ผูสงูอายมุสีทิธไิดรบัเบีย้ยงัชพีเปนรายเดือนไดรบัตามสทิธสิงเคราะหผูสงูอายุทีป่ระสบปญหาตาง ๆ โดยดาํเนนิการ

จายเงินเบี้ยยังชีพภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน และไดประชาสัมพันธทางสื่อเคเบิ้ลทีวี วิทยุชุมชน แผนพับตามชุมชน

ตางๆ ในเขตเมืองพัทยา

 ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ ๑๐๐

ตารางท่ี ๒  เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ  

๑๑. สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๑๑)

การสงเคราะหเบี้ยยังชีพเปนรายเดือนอยางทั่วถึงและเปนธรรม

ดาํเนินการรองรับสิทธิผูสงูอายุ ตามมาตรา ๑๑ (๑๑) พ.ร.บ.ผูสงูอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ ดงันี้

สิทธิ การจัดบริการ
อายุ ๖๐-๖๙  ป ๖๐๐ บาท

อายุ ๗๐-๗๙  ป ๗๐๐ บาท

อายุ ๘๐-๘๙ ป ๘๐๐ บาท

อายุ ๙๐ ปขึ้นไป ๑,๐๐๐ บาท



๕๑

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรมกิจการผูสูงอายุ 
 โครงการสนับสนุนการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี ดําเนินการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม                  

และความมั่นคงของมนุษย เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะหในการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี ซึ่งประกาศ                 

ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เลม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่                 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปนตนไป ซึ่งมีการปรับวงเงินชวยเหลือในการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณีเปน                      

๓,๐๐๐ บาท และใชขอมูลบัตรสวัสดิการแหงรัฐเปนเกณฑ รวมท้ังขยายระยะเวลาในการย่ืนคําขอรับการสนับสนุน              

การจดัการศพตามประเพณี เปนภายใน ๖ เดอืนนบัตัง้แตวนัทีอ่อกใบมรณบัตร โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๓ มผีูสงูอายุ

ไดรบัการสงเคราะหคาจดัการศพผูสงูอายตุามประเพณี จาํนวนทัง้สิน้ ๘,๘๐๗ คน เปนเงนิจาํนวน ๑๙,๙๙๖,๐๐๐ บาท 

๑๒. สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๑๒)

การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี

ดาํเนนิการรองรบัสทิธผิูสงูอาย ุตามมาตรา ๑๑ (๑๒) พ.ร.บ.ผูสงูอาย ุพ.ศ.๒๕๔๖ ดงันี้

๑๓. สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๑๓)

การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

ดาํเนนิการรองรบัสทิธผิูสงูอาย ุตามมาตรา ๑๑ (๑๓) พ.ร.บ.ผูสงูอาย ุพ.ศ.๒๕๔๖ ดงันี้

  การจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกดานพิพิธภัณฑ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุแหงชาติ และการจัด
กิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตามท่ีคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติประกาศกําหนด

กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร 
  มีการจัดบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกดานพิพิธภัณฑ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุแหงชาติ                            

และการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

  - อุทยานประวัติศาสตร ๑๑ แหง

  - พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ๔๑ แหง

   - หอสมุดแหงชาติ ๑๒ แหง

  - หอจดหมายเหตุแหงชาติ ๑๑ แหง



๕๒

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

 โครงการเปดศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทยเปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม 

  -  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมสําหรับผูสูงอายุ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ (กิจกรรมวัยเกา ๖๐+)

 ผลการดําเนินงาน
 ๑.  จาํนวนหลกัสตูร/หวัขอการอบรม จาํนวน ๗ หลกัสตูร ไดแกโหราศาสตรไทย ฤาษดีดัตน ขบัรองประสานเสียง

  วยัเกาหดัรอง คณะนักรองประสานเสียง TSC- (Thai-Senior-Choir) รําไทเกก โยคะ และลีลาศ/ไลนแดนซ 

 ๒. จํานวนส่ือประชาสัมพันธ คือ ภาพกิจกรรม โบรชัวร คลิป เผยแพรทางเฟซบุก/กิจกรรม วัยเกา ๖๐+          

  ไลนกลุมยอยรายวิชา และยูทูบ

 ๓. จํานวนยอดผูเขาชมกิจกรรม live เฟซบุก ๗ หลักสูตร รวม ๑๖๒,๘๘๑ วิว

 ๔. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม (สุมสอบถาม)

 ปญหาและอุปสรรค
 ผลการดําเนินงานลาชา เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ทําใหตองยกเลิกการจัดกิจกรรม ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๓

 ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
 ไดเสนอขอปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินกิจกรรม จากการจัดอบรมในหองเรียนเปนการถายทอดสดทางเฟซบุก/

กิจกรรมวัยเกา ๖๐+ เพื่อเชิญชวนผูสนใจใหเขารวมกิจกรรมตอไป ซึ่งสามารถ เขารวมกิจกรรมที่บานได 

  การจัดบริการสถานที่ทองเที่ยว การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตามที่คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ
ประกาศกําหนด

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา การกีฬาแหงประเทศไทย 
 กกท. ไดใหความสําคญัในการสงเสริมสุขภาพและการออกกําลงักายของประชาชนท่ัวไปและผูสงูอายุจงึไดดาํเนินการ

ใหบริการสนามกีฬาในสวนกลางและสวนภูมิภาคเพ่ือใหประชาชนและผูสูงอายุได ใช สถานท่ีในการออกกําลังกาย           

และเลนกีฬาเปนประจําทุกวันสงเสริมใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑.  การใหบริการสถานกีฬาในสวนกลาง (สนามกีฬาหัวหมาก) 

 ๑.๑  สวนสุขภาพ

 กกท. เปดใหบริการเพื่อเปนสถานที่ในการออกกําลังกาย เสริมสรางสุขภาพ และพักผอนหยอนใจดวยการสราง

ภูมิทัศน ที่รมรื่นและปรับพื้นที่ใหเหมาะสมสําหรับการออกกําลังกาย โดยไมคิดอัตราคาบริการซึ่งมีผูสูงอายุนิยมมาใช

บริการเปนจํานวนมากรวมทั้งมีการรวมกลุมในการทํากิจกรรมหลากหลายประเภท เชน รํากระบองกง โยคะ เดินว่ิง

รวมถงึกจิกรรมเพือ่ความบนัเทงิ เชน กลุมคาราโอเกะ เปนตน ซึง่เปนการเสรมิสรางทัง้เรือ่งสขุภาพรางกายและสขุภาพจติ

ที่ดีของผูสูงอายุ 

 ๑.๒ สนามฟุตบอล ๑

 กกท. เปดใหบริการลูวิ่งสําหรับประชาชนท่ัวไป และผูสูงอายุ ออกกําลังกายโดยไมคิดคาบริการ ซึ่งไดรับ              

ความนิยม เปนอยางมาก โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ



๕๓

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

 ๑.๓  ฟตเนส

 กกท. เปดใหบริการสําหรับประชาชนทั่วไป โดยในสวนของผู  ใช บริการที่มีอายุตั้งแต ๖๐ ปขึ้นไป                                   

ในการสมัครสมาชกิจะตองมีใบรบัรองแพทยประกอบการสมัคร เพ่ือใชเปนขอมลูในการแนะนาํโปรแกรมการออกกําลงักาย                     

ที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ 

 ๒.   การใหบริการสถานกีฬาในสวนภูมิภาค

 กกท. ไดดาํเนนิการตามนโยบายรฐับาลในการจดัตัง้ศนูยฝกกีฬา แหงชาติใหมคีวามครอบคลมุทกุภาค และกอสราง

สนามกีฬาในแตละจังหวัด ใหครบถวนและมีมาตรฐาน เพ่ือใหนักกีฬา ประชาชน และผูสูงอายุ มีสถานที่ในการฝกซอม

และออกกาํลงักายอยางทัว่ถงึ ทัง้นี ้ในสวนภมูภิาค กกท. มกีารใหบรกิารสถานท่ีออกกําลงักายและส่ิงอาํนวยความสะดวก

สาํหรับผูสงูอาย ุ โดยการเปดใหบรกิารสวนสขุภาพ และลานอเนกประสงคของศนูยฝกกฬีาแหงชาตแิละสนามกฬีาจงัหวัด 

สําหรับใหผู สูงอายุใช ในการออกกําลังกาย เชน เตนแอโรบิค รํามวยจีน เปนตน ซึ่งจะชวยใหผู สูงอายุ                                  

มีสมรรถภาพดีทั้งทางรางกายและจิตใจ

 กกท. ดําเนินการสงเสริมการออกกําลังกายในผูสูงอายุดวยการลดอัตราคาสมัครสมาชิกใหกับผูสูงอายุ                         

ซึ่งจะเปนการจูงใจใหผูสูงอายุมีความสนใจในการออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑.   การใหบริการสถานกีฬาในสวนกลาง (สนามกีฬาหัวหมาก)

       - ศูนยฝกกฬีาในรม กกท. ไดกาํหนดใหผูสงูอายุทีม่อีายุ ตัง้แต ๕๐ ปขึน้ไปใชบรกิารฟรี และสวนของสนามเทนนิส 

และสระวายนํา้ไดกาํหนดใหผูสงูอายทุีม่อีายตุัง้แต ๖๐ ปขึน้ไป ไดลดราคาคาสมคัรสมาชกิในอตัรา รอยละ ๕๐ และผูสงูอายุ       

ที่อายุตั้งแต ๖๕ ปขึ้นไป สามารถสมัครสมาชิกไดฟรี นอกจากนี้ กกท. ยังมีบริการอุปกรณกีฬาใหยืมโดยไมเสีย            

คาใชจาย

     - ฟตเนส กกท. ไดกาํหนดใหผูสงูอายุทีม่อีายุตัง้แต ๕๐ ป ขึน้ไป ไดลดราคาคาสมคัรสมาชกิอตัรารอยละ ๕๐ 

กกท. ดําเนินการสนับสนุนกิจกรรมการเลนกีฬาใหแกผู สูงอายุ เพ่ือเสริมสรางสุขภาพและการออกกําลังกาย                          

จึงไดดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาผูสูงอายุแหงชาติขึ้น เพ่ือเปนกิจกรรมการแขงขันใหกับนักกีฬาผูสูงอายุ                          

ที่เลิกเลนกีฬานั้นๆ ไปแลว หรือประชาชนทั่วไปที่อยากเลนกีฬา ไดมีโอกาสกลับมาเลนกีฬาอีกครั้ง และเปนการสราง

แรงบันดาลใจใหแกนักกีฬาผูสูงอายุให อยากเลนกีฬาไปตลอดชีวิต เพ่ือสุขภาพและพลานามัยที่ดีของตนเอง 

 กกท. จัดการแขงขันกีฬาสูงอายุ รายการ 1st Thailand Open Masters Games ๒๐๒๐ ระหวางวันที่ ๑๑ - ๒๐ 

กันยายน ๒๕๖๓ จํานวน ๑๔ ชนิดกีฬาประกอบดวย กรีฑา, แบดมินตัน, บาสเกตบอล , เพาะกาย, ลีลาศ, ฟุตบอล, 

เกทบอล, กอลฟ, เปตอง, เซปกตระกรอ, วายนํ้า, เทเบิลเทนนิส, เทนนิส และวูดบอลโดยมีจุดมุงหมายในการสงเสริม

สนบัสนนุ และพฒันามาตรฐานการจดัการแขงขนักฬีาสงูอายขุอง ประเทศไทย   และใชกจิกรรมการแขงขนักฬีาสงูอายุ

เพื่อเพิ่มคุณคาทางสังคมและมูลคาทางเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติและนโยบายของการกีฬาแหง

ประเทศไทย นอกจากน้ียังเปนการเพ่ิมโอกาสใหมีกิจกรรมการแขงขันกีฬาและเปนการเปดพื้นที่ใหกับผูเขาแขงขัน           

ในรูปแบบมหกรรมกีฬาสูงอายุของประเทศไทย

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กรมการทองเที่ยว 
 โครงการศึกษาออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวเพื่อรองรับคนทั้งมวล (Tourism for All)            

ตามแบบรูปรายการมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว โดยการออกแบบเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยง 

ในพื้นที่แหลงทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมนํ้าโขง แหลงอารยธรรมลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา แหลงทองเที่ยวชายฝงทะเลตะวัน

ตก และเขตพัฒนาพิเศษตะวันออก และกําหนดแนวทางการส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียวใหมคีวามสอดคลอง

กับอัตลักษณของพื้นที่ดานอารยสถาปตยในแหลงทองเที่ยวใหสมบูรณ



๕๔

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

 ผลการดําเนินงาน
 ๑. กําหนดจํานวนสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวที่จะดําเนินการจัดทําแบบรูปรายการแลว 

  จํานวน ๑๘ รูปแบบ (อยูระหวางพิจารณาการออกแบบเบ้ืองตน)

 ๒. จัดประชุมระดมความคิดเห็นตอการออกแบบเบ้ืองตนแลวเสร็จ

 ปญหาและอุปสรรค
 งบประมาณประจําปของโครงการไดรับในชวงเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ยังอยูในระหวางดําเนินการ

 ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
 การเรงรัดระยะเวลาการทํางานของท่ีปรึกษา

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา 
  โครงการสงเสริมกิจกรรม นันทนาการผูสูงอายุ 
 -  กิจกรรมการประกวดรองเพลง คาราโอเกะผูสูงอายุ (Big Karaoke) 

 -  การสนับสนุนงบประมาณใหสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด จํานวน ๔ จังหวัด (จังหวัดหนองคาย 

  จังหวัดปตตานี จังหวัดลําพูน และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

 -  ผลิตสื่อนันทนาการบําบัดผูสูงอายุ

 ผลการดําเนินงาน 
  (๑) กิจกรรมประกวดร องเพลงคาราโอเกะ (Big Karaoke) ดําเนินการประกวดฯ รอบคัดเลือก 

  ตั้งแตวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีผูสนใจเขารวมทั้งหมด ๔๒๖ คน และเจาที่หนาที่จัดกิจกรรม 

  จํานวน ๑๗ คน รวมทั้งสิ้นจํานวน ๔๔๓ คน และ ดําเนินการจัดการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ 

  ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ แบงการประกวด ออกเปน ๔ ประเภท ไดแก ประเภทเพลงลูกทุง 

  บุคคลชาย / หญิง และประเภทเพลง ลูกกรุง บุคคล ชาย / หญิง ประเภทละ ๒๐ คน ผูเขาประกวด

  รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน และมีกลุมผูสูงอายุ ใหความสนใจเขาชมและเชียรจํานวน ๒๐๐ คน

 (๒) กจิกรรมการประกวดหางเคร่ืองเพลงลูกทุงผูสงูอาย ุระหวางวนัที ่๒๕- ๒๖ สงิหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอัศวรรณ 

  อาํเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย ซึง่ผูเขารวมกจิกรรมเปนกลุมผูสงูอายจุากจงัหวดัในเขต ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

  ตอนบน ไดแก จังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแกน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดกาฬสนิธุ จังหวัดมหาสารคาม 

  จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดบึงกาฬ จํานวน ๙๙๖ คน รวมผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑,๕๐๒ คน 

  ตวัชีว้ดัเชงิตนทนุ : เปนไปตามแผนการใชจาย งบประมาณท่ีวางไว ผลการเบิกจายทัง้สิน้ ๓,๔๒๒,๘๒๙.๖๗ บาท

 ปญหาและอุปสรรค
 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหการดําเนินการลาชา         

กวากําหนด

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหมีการปรับรูปแบบ                   

การดําเนินกิจกรรม และขยายระยะเวลาการดําเนินงานใหมีความเหมาะสม



๕๕

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

  โครงการเสริมสงเสริมกีฬาผูสูงอายุ ครั้งที่ ๑๔ ประจําป ๒๕๖๓
 ผลการดําเนินงาน คนไทยออกกําลงักายและเลนกฬีาอยาง สมํา่เสมอ มผีูสงูอายเุขารวมเลนกฬีาและออกกําลงักาย 

๕๔ จังหวัด รวม ๑๖,๓๑๗ คน เจาหนาที่ ๑๑,๐๖๐ คน ผูชม ๒๘,๐๖๐ คน รวมผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น                    

๕๕,๔๓๗ คน ผูสูงอายุไดออกกําลังกายเปนประจําโดยการเลนกีฬาและเขารวมการแขงขันกีฬา ทําใหผูสูงอายุ                  

มีสมรรถภาพทางกายและ จิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ งบประมาณเบิกจายทั้งสิ้น ๑๖,๓๕๖,๕๒๖ บาท

 ปญหาและอุปสรรค
 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหการดําเนินการลาชา        

กวากําหนด

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหมีการปรับ                             

รูปแบบการดําเนินกิจกรรม และขยายระยะเวลาการดําเนินงานใหมีความเหมาะสม

กรุงเทพมหานคร สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
 ผลการดําเนินงาน
 ดําเนินการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการใหแกผู สูงอายุ ในศูนยบริการของสํานักวัฒนธรรม กีฬา                            

และการทองเท่ียว ประกอบดวย

 ๑. ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุน) 

 ๒. ศูนยเยาวชน จํานวน ๓๕ แหง 

 ๓. ศูนยกีฬา จํานวน ๑๒ แหง

 โดยจัดกจิกรรมทีจั่ด ไดแก กจิกรรมแอโรบิกในนํา้ โยคะผูสงูอายุ ไมพลอง กจิกรรมเขาจงัหวะ เปตอง ไลนแดนซ 

ลีลาศ ขับรองเพลง นาฏศิลป รําวงยอนยุค รํามวยไทย รํามวยจีน เตนซูมบา แจสแดนซ คหกรรม ศิลปะ ธรรมะ             

สวดมนต ฝกสมาธิ คอมพิวเตอรและแท็ปแล็ต กีฬาวูดบอล รองเพลง เปนตน

  การไดรับการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้

 ๑.  บริการสาธารณสุขสําหรับผูปวยติดบานติดเตียงที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน

 ผลการดําเนินงาน
 คาบริการสาธารณสุขสําหรับผูปวยติดบานติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนคาใชจาย           

ในการจัดบริการใหกับผูปวยติดบานติดเตียงที่มีภาวะพ่ึงพิง (คะแนนประเมินความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวัน

ตามดัชนีบารเธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เทากับหรือนอยกวา ๑๑ คะแนน) ที่เปนประชาชนไทยทุกสิทธิ                   

และทุกกลุมวัย ใหไดรับบริการดานสาธารณสุขสําหรับผูปวยติดบานติดเตียงท่ีมีภาวะพ่ึงพิงตามชุดสิทธิประโยชน               

โดยองคกรปกครองสวนทองถิน่เปนผูประสานหนวยจดับรกิาร เพือ่จดับรกิารดแูลผูมภีาวะพึง่พิงในพืน้ที ่ใหไดรบับรกิาร

ตามแผนการดูแลระยะยาว (Care Plan) ขณะนีอ้งคกรปกครองสวนทองถิน่ทีเ่ขารวมดาํเนนิงานมจีาํนวนทัง้หมด ๖,๕๕๓ แหง 

คิดเปนรอยละ ๘๕ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมดําเนินงานกองทุนทองถิ่น



๕๖

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

 ปงบประมาณ ๒๕๖๓ เปาหมายผูมีภาวะพึ่งพิง จํานวน ๑๙๗,๖๑๕ คน ไดรับการโอนงบคาบริการฯ จํานวน 

๑๖๕,๐๑๘ คน โดยเปนผูมีภาวะพึ่งพิงที่กลุมผูสูงอายุ จํานวน ๑๔๗,๑๗๑ คน คิดเปนรอยละ ๘๙

 สรปุผลการดาํเนนิงานตามตวัชีว้ดัป ๒๕๖๓ พบวา รอยละของผูสงูอายทุีม่ภีาวะพ่ึงพิงไดรบัการดแูลตามแผนการ

ดูแล รอยละ ๑๐๐ โดยผลการประเมินคะแนน ADL เมื่อใหการดูแลครบ ๙ เดือน พบวา ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงมีการ

เปลี่ยนแปลงคะแนน ADL ดีขึ้นรอยละ ๒๔.๕๓ คงเดิมรอยละ ๕๔.๘๕ และแยลงรอยละ ๒๐.๖๒

 ปญหาและอุปสรรค 
     - พื้นที่ดําเนินงาน LTC ยังไมครอบคลุมพ้ืนที่ของกองทุนตําบล

     -  CM/CG ยังไมครอบคลุมพื้นที่ดําเนินงาน LTC

 แนวทางการแกไข
  เรงรัดสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยจัดบริการ               

เพื่อขยายพื้นที่ดําเนินการ

 ชี้แจงสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต ประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ

จัดการอบรม CM/CG ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ และประสานงานศูนยอนามัยเขตกรณีขาดแคลน

อัตรากําลัง (CM)

 ๒. บริการฟนูสมรรถภาพดานการแพทย

 ผูสูงอายุที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย เปนหนึ่งในเปาหมายการดําเนินงานบริการฟนฟู

สมรรถภาพดานการแพทย ซึ่งกลุมเปาหมายท้ังสิ่น ๓ กลุม ไดแก

 ๑) คนพิการ

 ๒) ผูสูงอายุที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย

 ๓) ผูปวยที่จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย

 โดยมีเปาหมายในการดําเนินงาน และงบประมาณบริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

รายละเอียดดังนี้ 

 กลุมเปาหมายบริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย มีผูไดรับอุปกรณเครื่องชวยคนพิการจํานวน ๓๐,๗๑๖ ชิ้น 

มผีูที่ไดรบับรกิารฟนฟ ูจาํนวน ๓,๔๖๗,๘๖๗ ครัง้ มกีารใหบรกิารใชอปุกรณเครือ่งชวย  ความพกิาร จาํนวน ๑,๕๘๖ คน 

โดยมีการใชงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘๔๑,๒๔๑,๔๐๐ บาท แบงเปน คาอุปกรณเครื่องชวยคนพิการ จํานวน 

๒๐๘,๖๙๓,๔๐๐ บาท คาบริการฟนฟู ๖๑๘,๒๗๔,๐๐๐ บาท และ คาบริการฝกการใชอุปกรณเครื่องชวยความพิการ 

๑๔,๒๗๔,๐๐๐ บาท

 ผลการดําเนินงาน
 บริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย สําหรับกลุมเปาหมายผูสูงอายุที่จําเปนตองไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพ

ดานการแพทย ที่หนวยบริการบันทึกเพื่อเรียกเก็บชดเชยคาบริการจาก สปสช. ป ๒๕๖๓ (ขอมูลระหวาง เดือนตุลาคม 

๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓) จําแนกตามบริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทยในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

ดังนี้



๕๗

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

 การบริการดานกายภาพบําบดั ๙๔๑,๕๐๒ ครัง้ ๒๘๔,๘๙๘ คน การบรกิารจติบาํบดั ๑๒๙,๐๙๓ ครัง้ ๕๘,๒๗๒ คน 

การบริการกิจกรรมบําบัด ๓๓,๖๔๙ ครั้ง ๑๐,๓๒๙ คน การบริการพฤติกรรมบําบัด ๒๐,๙๑๑ ครั้ง ๑๑,๑๘๔ คน 

การบริการแกไขการพูด ๘๓๐ ครั้ง ๔๑๑ คน การบริการฟนฟูการมองเห็น ๓,๗๙๑ ครั้ง ๒,๓๔๘ คน การบริการฟนฟู

การไดยิน ๑๐,๖๐๓ ครั้ง ๗,๙๖๕ คน การฉีดยาเพ่ือลดการเกร็งของกลามเนื้อ ๙๔ ครั้ง ๗๕ คน 

 ปญหาและอุปสรรค
 ยังไมมีการเชื่อมระบบฐานขอมูลของหนวยงานในระดับสวนกลางเพื่อใชในการกํากับติดตามใหเกิดการเขาถึง

บริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย

 ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข
 -  พฒันาโปรแกรมบรหิารจดัการกองทนุฟนฟูสมรรถภาพระดบัจงัหวดัใหสามารถรายงานผลการใหบรกิารฟนฟู

  สมรรถภาพดานการแพทยในระดับจังหวัดได ซึ่งได Implement และเริ่มใชในปงบประมาณ ๒๕๖๔

 -  เชือ่มฐานขอมูลคนพกิารกับกรมสงเสรมิและพัฒนาคณุภาพชีวติคนพกิารเพ่ือสนบัสนนุอปุกรณเครือ่งชวยความพิการ

 -  เชื่อมฐานขอมูลกับกรมการขนสงเพ่ือสนบัสนุนรถนั่งคนพิการ

กระทรวงศกึษาธกิาร (สาํนกังานสงเสริมการจัดการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั) รวมมอืกบั
กระทรวงสาธารณสุข
 การผลติผูดแูลผูสงูอาย ุความสขุของผูมภีาวะพึง่พงิทีเ่กดิจากการไดรบัการดแูลทีถ่กูตอง ความสขุของญาตทิีต่อง

ดูแลซึ่งเกิดจากการมีความรูและปฏิบัติการดูแลไดถูกตอง

 -  หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง (Long Term Care) สําหรับ อสม. ในระบบ Long Term Care มีความรูในการดูแล            

ผูมีภาวะพึ่งพิงในชุมชน โดยดําเนินการจัดการอบรมหลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง มีผูเขารับการอบรม จํานวน ๑,๓๗๖ คน              

โดยผานการอบรม จํานวน ๑,๓๓๔ คน ทําให อสม. มีทักษะและความรูในการดูแลผูมีภาวะพ่ึงพิง

 -  หลักสูตร ๔๒๐ ชั่วโมง (ประกอบอาชีพอิสระ) ในการสรางอาชีพใหแกวัยแรงงานท่ีตอบสนองความตองการ

ของผูสูงอายุ (ดานการดูแลผูมีภาวะพึ่งพิง) โดย ดําเนินการจัดการอบรมหลักสูตร ๔๒๐ ชั่วโมง มีผูเขารับการอบรม 

จํานวน ๑๖๖ คน โดยผานการอบรม จํานวน ๑๔๘ คน เปนการสรางงานสรางอาชีพใหแกผูผานการอบรม ซึ่งสามารถ

ออกไปประกอบอาชีพอิสระ หรือรับจางในสถานบริบาลผูสูงอายุได

 ปญหาและอุปสรรค
 จากสถานการณโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) แพรระบาด ทาํใหไมสามารถดาํเนนิการจดัการอบรมได                

โดยเฉพาะอยางย่ิงหลักสูตร ๔๒๐ ชั่วโมง และหลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง ที่บางพ้ืนเริ่มดําเนินการ ปลายเดือนมีนาคม

 การเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณ ทําใหการเบิกจายเงินงบประมาณลาชา

 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
 มีการปรับแผนการดําเนินกิจกรรมจัดอบรมในชวงไตรมาส ๔



๕๘

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย กรมกจิการผูสงูอายุ
 ผลการดําเนินงาน
 - การขับเคล่ือนมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุ เปนการสงเสริม สนับสนุน ใหระบบของการดูแลผูสูงอายุที่มี

  อยูในประเทศเกิดมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเปนมาตรฐานกลางประเทศ ประกอบดวย ๑) มาตรฐานหลักสูตร

  การดูแลผูสูงอายุ ไดแก หลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นเบื้องตน จํานวน 18 ชั่วโมง หลกัสูตรการดูแลผูสูงอายุ

  ขั้นกลาง จํานวน ๗๐ ชั่วโมง และหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นสูง จํานวน ๔๒๐ ชั่วโมง ๒) มาตรฐานผูดูแล

  ผูสูงอายุ และ ๓) มาตรฐานสถานดูแลผูสูงอายุ โดยสงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

  ดาํเนนิการพฒันาบคุลากรผูดแูลผูสงูอาย ุสถานดแูลผูสงูอายใุหเปนไปในทศิทางเดยีวกนั เปนมาตรฐานเดยีวกนั 

  โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๓ ไดมกีารจดัอบรมเพ่ือพัฒนาศกัยภาพเจาหนาที่ในศนูยพฒันาการจดัสวสัดกิารสังคม

  ผูสูงอายุและบุคคลทั่วไป โดยใชหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นกลาง จํานวน ๗๐ ชั่วโมง ซึ่งมีผูผานการอบรม

  จํานวน ๑๒๑ คน และเน่ืองดวยสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีการพัฒนา

  รูปแบบการถายทอดความรูทักษะในการดูแลผูสูงอายุตามมาตรฐานหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุขั้นเบื้องตน 

  จาํนวน ๑๘ ชัว่โมง ใหเปนรปูแบบการเรยีนออนไลน เพ่ือใหอาสาสมัครและผูทีส่นใจ สามารถเขาถงึมาตรฐาน

  การดูแลผู สูงอายุมากขึ้น โดยมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเพื่อประเมินความรู  พรอมทั้ง

  มีประกาศนียบัตรหลักศึกษาครบตามหลักสูตรและสอบวัดความรู

 - การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (อพม.) ใหมคีวามเช่ียวชาญดานการดูแล

  ผูสูงอายุ สงเสริมสนับสนุนใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด องคกรปกครอง 

  สวนทองถ่ิน และภาคีเครอืขาย มสีวนรวมในการพัฒนางานอาสาสมัครพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย 

  (เชีย่วชาญดานผูสงูอาย)ุ ทีบ่านในระดับพืน้ที่ใหเปน ฐานของชุมชนในการดูแลและคุมครองทางสังคมสาํหรบั

  ผูสงูอาย ุจากการดาํเนนิโครงการมผีูสงูอายุไดรบัการดูแล และคุมครองทางสงัคมจากอาสาสมัครพัฒนาสงัคม

  และความม่ันคงของมนุษย (เชี่ยวชาญดานผูสูงอายุ) จํานวน ๓,๔๒๓ คน

 - โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหชุมชนดูแลซึ่งกันและกัน มีมาตรการ

  กลไกในการสงเสริมใหคนทุกกลุมวัย ในสังคมเขามามีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ ซึ่งการดําเนินงาน

  ทีผ่านมาตัง้แตป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ กรมกจิการผูสงูอายุไดขยายผลการดําเนนิงาน จาํนวน ๘๔ พืน้ที ่๔๖ จงัหวัด 

  และพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ๑๐ พื้นที่ โดยมีกิจกรรมในการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในชวงท่ีมีโรคติดเช้ือ

  ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19) แพรระบาด เชน สมาชกิธนาคารเวลามีการเฝาระวงั ปองกนั COVID - 19 

  และใหความรูเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ พื้นที่จึงใหความสําคัญในการ ใชสื่อออนไลนเขามามีบทบาท

  ในการดําเนินงาน ใชเสียงตามสายภายในหมูบานเปนเครื่องมือ และมีการวางแผนขับเคลื่อนดําเนินงานดูแล

  ผูสูงอายุในชวงโรคระบาดท่ีเกิดขึ้น ซึ่งมีผูสูงอายุไดรับการชวยเหลือดูแล จํานวน ๔,๓๓๙ คน

 -  การขยายผลการจดัตัง้ศนูยพฒันาคณุภาพชวีติและสงเสรมิอาชพีผูสงูอาย ุ(ศพอส.) ในปงบประมาณ ๒๕๖๓

  มีการขยายผลการดําเนินงาน โครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ (ศพอส.) 

  จํานวน ๑๐๐ แหง แบงเปน ขอรับงบประมาณ จํานวน ๕๕ แหง และไมขอรับงบประมาณ จํานวน ๔๕ แหง



๕๙

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

 -  ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผู สูงอายุ มีการประเมินมาตรฐานการดําเนินงาน ศพอส. 

  และเปนศูนยที่มีมาตรฐานในการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ มี ศพอส. ประเมินมาตรฐาน จํานวน ๑,๐๑๐ แหง 

  ผลการประเมินมาตรฐาน คิดเปนรอยละ ๖๓.๓๙ แบงเปน ระดับดีมาก (A) จํานวน ๗๐๒ แหง ระดับดี (B) 

  จํานวน ๒๐๖ แหง ระดับปานกลาง (C) จํานวน ๕๓ แหง ระดับควรปรับปรุง (D) จํานวน ๔๙ แหง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรมกิจการผูสูงอายุ 

๑๓. สิทธิตามมาตรา ๑๓

ดานกองทุนผูสูงอายุ

ดําเนินการรองรับสิทธิผูสูงอายุ ตามมาตรา ๑๓ พ.ร.บ.ผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ ดังนี้

ตารางท่ี ๓ ผลการดําเนินงาน ป ๒๕๖๓

ประเภท
จํานวน

(โครงการ/ราย)
จํานวนเงิน

(บาท)
การกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ๘,๙๖๓ ราย ๒๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

การสนับสนุนโครงการ ๒๐๙ โครงการ ๒๕,๖๐๕,๑๘๔ บาท

 ปญหาและอุปสรรค
 เนือ่งจากสถานการณโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สงผลใหผูรบับรกิารท่ีเปนของกองทุนผูสงูอายุ

ประสบปญหาในการประกอบอาชีพ และดําเนินการการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองมีการรวมกลุมกัน การประชุม                   

คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ            

ใหชะลอการอนุมตั ิและการทําสญัญา/จายเงิน สาํหรับโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจงึสงผลใหไมมกีารอนุมตัโิครงการ

ตั้งแตการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓                     

จนถึงครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



๖๐

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

๑๓. สิทธิตามมาตรา ๑๗

การลดหยอนภาษี

ดําเนินการรองรับสิทธิผูสูงอายุ ตามมาตรา ๑๗ พ.ร.บ.ผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ ดังนี้
มาตรการภาษีที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ 

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

 ปภาษี ๒๕๖๒ มีบิดาหรือมารดาที่บุตรนําไปใช สิทธิลดหยอนภาษีจากการเลี้ยงดูบิดาหรือมารดา                              

จํานวน ๒,๐๓๒,๖๖๑ ราย



 จากรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานที่ดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามมาตรา ๑๑ (๑) - (๑๓)                          

จะเห็นไดในการดําเนินงานของหนวยงานดังกลาวมีการดําเนินงานเพ่ือรองรับสิทธิของผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติ            

ผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กําหนดไววาผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครองการสงเสริมและการสนับสนุนในดานตาง ๆ                     

ซึ่งสอดคลองกับรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีก่าํหนดในมาตรา ๕๔ บคุคลซ่ึงมอีายุเกนิ ๖๐ บรบิรูณ 

และไมมรีายไดเพยีงพอใหมสีทิธไิดรบัความชวยเหลอืจากรฐั ทัง้นีต้ามทีก่ฎหมายบญัญตั ิและมาตรา ๘๐ รฐัตองคุมครอง

และพฒันาเดก็ และเยาวชน สงเสรมิความเสมอภาคของหญิงและชาย สงเสรมิและพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว

และความเขมแข็งของชุมชน รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือผูทุพพลภาพ และผูดอยโอกาสใหมี                    

คณุภาพชีวติทีด่ ีและพ่ึงตนเอง โดยการรองรับสทิธผิูสงูอายุนัน้ หนวยงานท่ีรบัผดิชอบ ไดจดัทาํประกาศกําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไข การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ ตามมาตราที่รับผิดชอบและจัดทําโครงการ

หรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อรองรับประกาศดังกลาว จากผลการดาํเนินงานในป พ.ศ. ๒๕๖๓ มีขอสรุป ดังนี้

สรุป
ภาพรวมความกาวหนาของ
การดําเนินงานตามสิทธิ

๖๑



๖๒

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

หนวยงาน สรุปผลการดําเนินงาน

กรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข

- โครงการบูรณาการพัฒนามาตรฐานการดูผูปวยแบบประคับประคอง
- โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผูสูงอายุในสถานบริการ

กระทรวงกลาโหม กองทัพบก 
กรมแพทยทหารบก

- ใหบริการชองทางพิเศษ (Fast track) แกผูสูงอายุปรับปรุงสถานที่
 ใหเหมาะสมแกผูสูงอายุ เชน สรางหองนํ้า ราวจับภายในหองน้ํา
 ทางลาด
- ประเมินความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในกลุมผูสูงอายุ
- ติดตามและลงพ้ืนที่เยี่ยมผูปวยสูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

กระทรวงกลาโหม 
กรมการแพทยทหารเรือ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

ดําเนินโครงการไรคิวในกลุมผูสูงอายุ 

กระทรวงกลาโหม 
กรมแพทยทหารเรือ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา

- จัดใหมีชองทางการตรวจสุขภาพผู สูงอายุ ตั้งแต ๗๐ ปขึ้นไป 
 โดยใหไดรับการตรวจในลําดับตน
- ประชาสัมพันธ ใหผูปวยผูสูงอายุและผูปวยท่ัวไปทราบ พรอมท้ัง
 ชี้แจงแพทยและเจาหนาที่ทราบ

กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ 
กรมแพทยทหารเรือ
โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ

- อํานวยความสะดวกในการเขารับบริการทางการแพทยแกนายทหาร
 ชั้นผูใหญและครอบครัว
- จดัเจาหนาทีด่าํเนนิการเรือ่งรบัยาทีห่องจายยาแทน กรณปีวยฉกุเฉนิ 
 โดยเจาหนาทีจ่ะแจงแพทยทีห่องตรวจโรค เพ่ือทาํการรกัษาทนัททีีม่าถงึ
- มีชมรมผูสูงอายุ

กระทรวงกลาโหม 
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ
ฐานทัพเรือสัตหีบ

- จัดใหมีชองทางและหองตรวจเฉพาะผูสูงอายุ จํานวน ๕ หอง 
 โดยใหบริการผูสูงอายุ ตั้งแต ๗๐ ขึ้นไป
-  ประชาสัมพันธ ใหผูปวยผูสูงอายุและผูปวยท่ัวไปทราบ พรอมท้ัง
 ชี้แจงเจาหนาที่ทราบ

กระทรวงกลาโหม
กองทัพอากาศ
กรมแพทยทหารอากาศ

- จดัชองทางบรกิารเฉพาะผูสงูอาย ุโดยแยกจากการใหบรกิารบุคคลทัว่ไป 
- สงเสริมใหหนวยงานทางการแพทยอื่น ๆ ใหมีชองทางบริการเฉพาะ
 ผูสูงอายุอยางทั่วถึง

กระทรวงกลาโหม 
โรงพยาบาลทหารผานศึก

- จัดตั้งชมรมผูสูงอายุในโรงพยาบาล
- มศีูนยรับดูแลผูสูงอายุที่ไมมีญาติ ไมสามารถดูแลตนเองได
- บริการดานคลินิกผูสูงอายุ

โรงพยาบาลตํารวจ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

- จัดเจาหนาที่ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุ
- จัดที่นั่งพักผอนหยอนใจ/ที่นั่งพักรอแกผูสูงอายุภายในโรงพยาบาล
- จัดรถกอลฟใหบริการรับ-สงผูสูงอายุ ปรับปรุงทางลาดและราวเกาะ
 ใหผูสูงอายุ
- จัดทีมเย่ียมบานผูปวยสูงอายุ และจัดทําระบบปองกันผูปวยสูงอายุ
 พลัดตกหกลม

๑)  สทิธมิาตรา ๑๑ (๑) การบรกิารทางการแพทยและการสาธารณสุขทีจ่ดัไว โดยใหความสะดวกและเร็วเปนกรณพีเิศษ 



๖๓

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

หนวยงาน สรุปผลการดําเนินงาน

โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร 
การรถไฟแหงประเทศไทย
กระทรวงคมนาคม

- ปรับปรุงโครงสรางอาคารเพื่ออํานวยความสะดวกแกผู สูงอายุ 
 เชน ทางลาด ราวเกาะ
-  อํานวยความสะดวกใหกับผูปวยที่เปนผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร
(สํานักอนามัย)

- ใหบริการชองทางพิเศษเฉพาะผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร 
(สํานักการแพทย)

- จัดชองทางพิเศษสําหรับผูสูงอายุ จํานวน ๕ ชองทาง ประกอบดวย
 หองเวชระเบียน (หองบัตร) หองตรวจรักษา (พบแพทย) หองจายยา
 (เภสัชกรรม) เจาะเลือด (LAB) และหองเอกซเรย (รังสี)
- ดาํเนนิโครงการ “กทม.ใสใจวัย ๘๐ ป” ดแูลผูสงูอายุ ทีม่อีายุ ๘๐ ป
 ขึ้นไป ใหไดรับการบริการรวดเร็วพิเศษ

เมืองพัทยา - บําบัดฟนฟูผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพื้นที่เมืองพัทยา

๒)  สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๒) การศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต 

หนวยงาน สรุปผลการดําเนินงาน

กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

- การจดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั เพือ่คงพฒันาการ
 ทางกาย จิต สมอง ใหแกผูสูงอายุ โดย จัดสรรงบประมาณใหพื้นที่
  66 จังหวัด 693 อําเภอ/เขต จัดกิจกรรม กศน. คงพัฒนาการ
 ทางกาย จิต และสมองของผูสูงอายุ

สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ - โครงการสวดมนตขามป ๒๕๖๓
- โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

กระทรวงมหาดไทย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

- ดําเนินโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ 
- ใหบริการดานขอมูลขาวสารและสิทธิประโยชนแกผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร (สํานักงานเขต 
สํานักงานประชาสัมพันธ สํานักปลัด
กรุงเทพมหานคร สํานักพัฒนาสังคม)

- ประชาสมัพนัธขาวสารท่ีเหมาะสมแกผูสงูอาย ุเชน เพิม่คอลมันผูสงูอายุ
 ใน Website และในแอพพลิเคชั่น กทม. Connect 
- จัดทําเพจผูสูงอายุ “ชุมชนบานไมรูโรย”
- ผลติและเผยแพรสารคดปีระชาสมัพันธ แนะนาํบรกิารสาํหรบัผูสงูอายุ
 ในศูนยสรางสุขทุกวัย

กรุงเทพมหานคร (สํานักงาน
ประชาสัมพันธ)

- เผยแพรขาวสารเพื่อผูสูงอายุผานชองทางตางๆ
-  เพ่ิมชองทางการเผลแพร
-  ผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบคลิปอินโฟกราฟก
-  ดําเนินโครงการประชาสัมพันธเพ่ือผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร 
(สาํนักวฒันธรรม กฬีา และการทองเทีย่ว
กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขต)

- จดักจิกรรมท่ีสงเสรมิการศกึษาตามอธัยาศยัและการเรยีนรูตลอดชวีติ
 ที่กรุงเทพมหานคร ไดแก กิจกรรมในศูนยสรางสุขทุกวัยสําหรับ
 ผูสูงอายุ กิจกรรมสรางสุขดวยการอานกับผูสูงอายุ และกิจกรรม
 ฝกอบรมอาชีพระยะสั้นโดยใหความรูฝกอาชีพแกผูสูงอายุ 

๑)  สทิธมิาตรา ๑๑ (๑) การบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขทีจ่ดัไว โดยใหความสะดวกและเร็วเปนกรณีพเิศษ (ตอ) 



๖๔

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

หนวยงาน สรุปผลการดําเนินงาน

กระทรวงแรงงาน - สํานักงานจัดหางานมีเจาหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับขอมูล
 ขาวสารตลาดแรงงานและบริการจัดหางานท่ีตรงตามความตองการ
 ของผูสูงอายุ 
- จัดอบรมทักษะอาชีพหรือฝกอาชีพใหแกผูสูงอายุตามอัธยาศัย 
- มีศูนยกลางขอมูลทางการอาชีพและตําแหนงงานสําหรับผูสูงอายุ
 เปนการเฉพาะ ณ สํานักงาน
- จัดหาอาชีพที่เหมาะสมตามสมควรแกอัตภาพใหแกผูสูงอายุ 
-  บริการแนะแนวอาชีพใหแกผูสูงอายุ 

กระทรวงมหาดไทย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

-  จัดฝกอบรมอาชีพที่เหมาะสมใหกับผูสูงอายุในชุมชน/ทองถิ่น
-  ใหคําปรึกษาแนะนําขอมูลขาวสารการจัดงานหรือการสงเสริมอาชีพ
 ใหกับผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร 
(สํานักพัฒนาสังคม)

- สงเสริมใหผูสูงอายุเขาเรียนไดทุกวิชาตามความสมัครใจ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 
กรมกิจการผูสูงอายุ

- ประสานความรวมมือกับ ชมรมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพ่ือ
 ผูสูงอายุ (OPPY Club) ดําเนินการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
 ผูสงูอายุ องคกร และเครอืขายดานผูสงูอายุ ในการเตรยีมความพรอม
 วิสาหกิจชุมชนผูสูงอายุสูการคาขายออนไลน

เมืองพัทยา - จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ “การรอยมาลัยและการจัด
 ชอดอกไมจากใบเตย”

หนวยงาน สรุปผลการดําเนินงาน

กรุงเทพมหานคร 
(สํานักพัฒนาสังคม สํานักอนามัย 
สํานักงานเขต)

- กิจกรรมการเชิดชูเกียรติภูมิปญญาผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร
- กิจกรรมเผยแพรและถายทอดภูมิปญญาผูสูงอายุ 
- การสนับสนุนใหภูมิปญญาผูสูงอายุไดถายทอดเปนวิทยากร

กรุงเทพมหานคร 
(สํานักวัฒนธรรมกีฬา
และการทองเท่ียว)

-  จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม เชน งานเผยแพรพระพุทธศาสนา
  กิจกรรมงานวันลอยกระทง
- กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
- ออกบูธจําหนายผลิตภณัฑชุมชน ๕๐ เขต

สภาสังคมสงเคราะห
แหงประเทศไทยฯ 

- โครงการฝกอบรมจิตอาสาพระภิกษุอาพาธ

๓)  สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๓) การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพท่ีเหมาะสม

๒)  สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๒) การศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต (ตอ)



๖๕

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

๔)  สทิธติามมาตรา ๑๑ (๔) การพฒันาตนเองและการมสีวนรวมในกจิกรรมทางสงัคมการรวมกลุมในลกัษณะเครอืขาย
หรือชุมชน

๕)  สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๕) ดานการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร สถานท่ี 
ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะอื่น

หนวยงาน สรุปผลการดําเนินงาน

กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
(สํานักสถาปตยกรรม)

- ดําเนินการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับผูพิการ เด็ก
 และคนชรา สําหรับอาคารที่ดําเนินการกอสรางใหมตามกฎกระทรวง
 กําหนด สิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู พิการหรือ
 ทุพพลภาพ และ คนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดแก ทางลาด หองนํ้า 
 ที่จอดรถ ปายสัญลักษณ บันได ลิฟต

กระทรวงมหาดไทย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

- ดําเนินการเรื่องการอํานวยความสะดวกและปลอดภัยแกผูสูงอายุ
 ตามกฎกระทรวงกําหนด

กระทรวงคมนาคม กรมเจาทา - จัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกประจําทาเทียบเรือที่คาดวาจะมี
 ผูสูงอายุมาใชบริการมาก
- ปรบัปรงุทาเรอืโดยสารใหมคีวามปลอดภยัตอการใชงานของผูสงูอายุ
 และผูพิการ และกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองนํ้า 
 ทางลาด ที่จอดรถ

หนวยงาน สรุปผลการดําเนินงาน

กระทรวงมหาดไทย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

- สงเสริมการจัดกจิกรรมทางสังคมแกชมรมผูสงูอายุ เชน ใหมคีวามรู
 ความเขาใจ ในการพัฒนาสังคมผูสูงอายุในชุมชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 
กรมกิจการผูสูงอายุ 

- บรูณาการวันผูสงูอายุแหงชาตแิละวนัแหงครอบครวั ประจาํป ๒๕๖๓
- โครงการสงเสริมความรวมมือเครือขายดานการพัฒนาผลิตภัณฑ
 ผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร 
(สํานักอนามัย สํานักพัฒนาสังคม 
สํานักวัฒนธรรมกีฬา
และการทองเที่ยว)

- จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย กิจกรรมศิลปประดิษฐ กิจกรรม
 เครอืขายผูสงูอายแุละจดักจิกรรมกฬีาและนนัทนาการทีเ่หมาะสมกบั
 ผูสูงอายุในศูนยเยาวชน กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร 
(สํานักงานเขต)

- สงเสริมความรูดานการออมเงินการวางแผนการใชจายเงินใหกับ
 ผูสูงอายุ

สมาคมสภาผูสูงอายุ
แหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

- สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ พัฒนาศักยภาพ
 กรรมการสาขาผูสูงอายุทั่วประเทศ
-  พัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุ

เมืองพัทยา - จัดโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ “อบรมสิทธิ
 ผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖”
- อบรมสงเสริมสุขภาพสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
- ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ Care Giver ในการดูแลผูสูงอายุ
 ที่มีภาวะพ่ึงพิง



๖๖

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

หนวยงาน สรุปผลการดําเนินงาน

กระทรวงคมนาคม
กรมการขนสงทางบก 

- กอสร างอาคารใหมและปรับปรุงอาคารสํานักงานสวนกลาง 
 สํานักงานขนสงจังหวัดและสาขา และสถานีขนสงผู  โดยสาร 
 (กอสรางใหมเทานั้น) ใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุ
- กําหนดเง่ือนไขขอรับใบอนุญาตประกอบการขนสง โดยรถตองให
 บริการผูโดยสารใช Wheelchair

กระทรวงคมนาคม
กรมทาอากาศยาน 

- ทําทางลาดและหองนํ้า เพ่ืออํานวยความสะดวกผูสูงอาย ุ
 ณ ทาอากาศยานในความรับผิดชอบ
- จัดใหมีรถเข็นเพ่ือใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก
 แกผูสูงอายุ
- ประชาสัมพันธสิทธิผู สูงอายุ ณ สนามบินในสังกัดที่ ใหบริการ
 เที่ยวบินพาณิชย

กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง 

- ออกแบบมาตรฐานงานทางโครงสรางใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
 เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุอยางเหมาะสม
- ดําเนินโครงการปรับปรุงสายทางชุมชนออกแบบใหมีทางเดินเทา
 และจัดทําทางลาดสําหรับผูสูงอายุ คนพิการ และเด็ก

กระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท 

- ออกแบบใหมลีาดทางเชือ่ม ลาดทางเทาบรเิวณชมุชน ลาดทางเดนิเทา
 บริเวณสะพานบนถนนในเขตผังเมือง
- ออกแบบทางเดินเทาออกแบบสายทางใหมีลาดทางบริเวณทางเทา 
- จัดทําทางลาด หองน้ํา สําหรับคนพิการและผูสูงอายุในสํานักงาน
 กรมทางหลวงชนบท 5 จังหวัด ไดแก หนองบัวลําภู ตราด ระนอง
 ภูเก็ต อํานาจเจริญ

กระทรวงคมนาคม 
การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) 

- ใหบริการสํารองที่นั่งผูสูงอายุบนขบวนรถ ไมปะปนกับผูโดยสารอื่น
 ในบริเวณทําการพนักงาน
- อํานวยความสะดวกในการติดตอซ้ือต๋ัวโดยสารโดยไมตองเขาแถว
 และจัดที่นั่งระหวางรอรับตั๋ว
- กําหนดใหพนักงานประจําสถานีและขบวนรถมีเจาหนาที่ดูแล
 อํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุ
- ออกแบบสถานีรถไฟเปนไปตามมาตรฐานสากล (Universal Design)

กระทรวงคมนาคม 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย

- จัดใหมีหองนํ้าสําหรับคนพิการและผูสูงอายุ
- การฝกอบรมพนักงานในการใหบริการแกคนพิการและผูสูงอายุ

กระทรวงคมนาคม
การรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทย (รฟม.) 

- ออกแบบส่ิงกอสรางในรูปแบบ Universal Design เพ่ือใหเหมาะสม
 กับทุกคนและสามารถใชบริการได เชน ทางลาด บันไดเลื่อน ลิฟต
 โดยสาร พื้นสัมผัส ประตูสําหรับคนพิการ และผูสูงอายุและทุกคน 
 (Swing gate)

๕)  สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๕) ดานการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะอื่น (ตอ)



๖๗

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

หนวยงาน สรุปผลการดําเนินงาน

กระทรวงคมนาคม
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

- จัดที่นั่งสํารองสําหรับผู สูงอายุบนรถโดยสารประจําทาง ขสมก. 
 พรอมท้ังกําชับพนักงานใหดูแลอํานวยความสะดวกผูสูงอายุขณะ
 ขึ้นลงรถ
- จดัเจาหนาทีน่ายตรวจดแูลการใหบรกิารแกผูสงูอายทุีบ่รเิวณปายจอดรถ
- กํากับพนกังานในการอํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุ

กระทรวงคมนาคม
บริษัท ขนสง จํากัด (บขส.) 

- จดัทีน่ัง่สาํรองสาํหรบัผูสงูอายุทีม่าใชบรกิาร ณ สถานีขนสงผูโดยสาร
- จัดเจาหนาที่ไวคอยอํานวยความสะดวกในการดูแลการใหบริการ
 แกผูสงูอายุ

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) - กอสรางและปรบัปรงุสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูสงูอายทุีม่าใชบรกิาร
 ณ สาํนกังานจาํหนายตัว๋บตัรโดยสาร

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน)

- เตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร เชน ทางลาด ลิฟตโดยสาร
 หองนํ้า คนพิการ/สูงอายุ

กระทรวงคมนาคม
บริษัท โรงแรมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จํากัด 

- จัดสิทธิพิเศษและพื้นท่ีการใหบริการสําหรับผู สูงอายุเพื่อความ
 สะดวกในการลงทะเบียนเขาพัก
- ใหบริการรถเข็นสําหรับผูสูงอายุและจัดเตรียมหองพักใหอยูใกลกับ
 บริเวณลิฟต
- ปรับปรุงพื้นที่จอดรถคนพิการและผูสูงอายุโดยทาสีพื้นและติดตั้ง
 สัญลักษณใหม
- ปรับปรุงทางลาดบริเวณดานหลังโรงแรมใหไดมาตรฐานตาม
 กฎหมายกําหนด

กระทรวงคมนาคม
บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด 

- จัดใหมีรถเข็นวีลแชรบริการแกผูสูงอายุ พรอมทั้งบริการพนักงาน
 ชวยเข็น
- ติดตั้ง Gap Filler เพ่ือลดชองวางระหวางรถไฟฟากับชานชาลา
- จัดซื้อทางลาดแบบพกพา สําหรับรถเข็นวีลแชร

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
กรมกิจการผูสูงอายุ 

- โครงการปรับสภาพแวดลอมและส่ิงอาํนวยความสะดวกของผูสงูอายุ
 ใหเหมาะสมและปลอดภัย ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ ดําเนินการ
 ปรับปรุงบานผูสูงอายุใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัย
 ตอการดํารงชีวิต จํานวน ๓,๒๐๒ แหง

กรุงเทพมหานคร 
(สํานักการโยธา)

-  ออกแบบโครงการกอสรางงานปรบัปรงุและงานกอสรางอาคารสถานที่
 ของสงักดักรงุเทพมหานครใหมคีวามสะดวกและปลอดภยัแกผูสงูอายุ

กรุงเทพมหานคร 
(สํานักงานเขต)

- ปรับปรุงอาคารและสถานที่ ใหมีความปลอดภัยตอผูสูงอายุ เชน 
 ปรับปรุงหองนํ้า/ทางลาด/ที่จอดรถ
- ให บริการด วนพิ เศษด  านทะเ บียนราษฎรสําหรับผู  สู งอา ยุ 
 และจัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวก

กรุงเทพมหานคร 
(สํานักการจราจรและขนสง)

- ใหบริการรถเข็นแกผูสูงอายุและผูพิการ
- ใหบรกิารรถตูทรงสูงตดิตัง้อปุกรณอาํนวยความสะดวกและปลอดภัย
 แกผูที่ใชรถเข็น ใหบริการทุกวัน

๕)  สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๕) ดานการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร สถานท่ี 
ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะอื่น (ตอ)



๖๘

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

หนวยงาน สรุปผลการดําเนินงาน

กระทรวงคมนาคม

กรมเจาทา

- ลดคาโดยสารรอยละ ๕๐ แกผูสงูอาย ุที่ใชบรกิารเรอืในการเดินทาง

 ประจําทางเสนทางในแมนํ้าเจาพระยาพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล

 และเสนทางคลองแสนแสบ โดยทําการออกบัตรแสดงตนสําหรับ

 ลดหยอนคาโดยสารเรือประจําทางใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ป 

 บริบูรณขึ้นไป

กระทรวงคมนาคม การรถไฟ

แหงประเทศไทย (รฟท.) 

- ลดคาโดยสาร รอยละ ๕๐ (ไมรวมคาธรรมเนียม) แกผูสูงอายุที่ใช

 บริการรถไฟทุกชั้นที่นั่งระหวางเดือนมิถุนายน - กันยายน

กระทรวงคมนาคม

การรถไฟฟาขนสงมวลชน

แหงประเทศไทย (รฟม.) 

- ลดหยอนคาโดยสารแกผูสูงอายุลงก่ึงหน่ึง รอยละ ๕๐ ของราคา 

 (ครึ่งราคา) ในทุกสถานี

กระทรวงคมนาคม

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

(ขสมก.) 

- ลดคาโดยสารรอยละ ๕๐ (ไมรวมคาธรรมเนียม) แกผูสูงอายุ

- ยกเวนคาโดยสารและคาธรรมเนียมในวันผูสูงอายุแหงชาติของทุกป

 (๑๓ เมษายน)

กระทรวงคมนาคม

บริษัท ขนสง จํากัด (บขส.) 

- ลดคาโดยสารรอยละ ๕๐ (ไมรวมคาธรรมเนียม) แกผู สูงอายุ 

 เฉพาะเสนทางรถประจําทางหมวด ๒ และหมวด ๓

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ลดหยอนคาโดยสารเครื่องบินในเสนทางบินภายในประเทศ ดังนี้

- ลดหยอนรอยละ ๑๕ ชั้นธุรกิจ 

- ลดหยอนรอยละ ๓๕ ชั้นประหยัด สําหรับการเดินทางวันจันทร 

- พฤหัสบดี

- ลดหยอนรอยละ ๓๐ ชั้นประหยัด สําหรับการเดินทางวันศุกร 

- อาทิตย

หมายเหตุ : เฉพาะเท่ียวบินการบินไทย (TG 3 DIGITS ONLY) 

บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด 

กระทรวงคมนาคม

- ลดหยอนคาโดยสาร รอยละ ๕๐ จากอัตราคาโดยสารปกติทุกเที่ยว

 แกผูสูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ป

กรุงเทพมหานคร 

(สํานักการจราจรและขนสง)

- รถโดยสารด วนพิ เศษ (BRT) เรือโดยสารคลองภาษีเจริญ 

 เรือโดยสารคลองผดุงกรุงเกษม เรือโดยสารคลองแสนแสบ 

 (สวนตอขยาย) และเรือโดยสารคลองบางใหญ ไดยกเวนคาโดยสาร

 สําหรับผูสูงอายุ ๖๐ ปขึ้นไป

๖)  สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๖) การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม



๖๙

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

หนวยงาน สรุปผลการดําเนินงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร 

- ยกเวนคาธรรมเนียมการเขาชมอทุยานประวตัศิาสตร และพิพธิภณัฑ

 สถานแหงชาติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา

และพันธุพืช สํานักอุทยานแหงชาติ

- ยกเวนคาบริการผานเขาในอุทยานแหงชาติทุกแหงสําหรับผูสูงอายุ

- ประชาสัมพันธและปายติดยกเวนคาบริการเขาอุทยานแหงชาติ

 สําหรับผูสูงอายุ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

องคการสวนสัตวแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ

- ยกเวนคาเขาชมสถานที่แกผูสูงอายุตั้งแต ๖๐ ปขึ้นไป

- ประชาสัมพันธยกเวนคาเขาชมสถานที่แกผูสูงอายุอยางทั่วถึง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

องคการอุตสาหกรรมปาไม

- ประชาสัมพันธและติดปายยกเวนคาเขาชมสถานที่แกผูสูงอายุ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

องคการสวนพฤกษศาสตร

- ยกเวนคาเขาชมสถานท่ีใหแกผูมีอายุ ๖๐ ปขึ้นไป ขององคการ

 สวนพฤกษศาสตร

- ประชาสัมพันธยกเวนคาเขาชมสถานที่แกผูสูงอายุอยางทั่วถึง

๗)  สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๗) การยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ

หนวยงาน สรุปผลการดําเนินงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย 

กรมกิจการผูสูงอายุ

- กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย โดยกรมกิจการผูสงูอายุ 
 ไดดาํเนนิการปรบัปรงุประกาศกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคง

 ของมนษุย เรือ่ง การคุมครอง การสงเสรมิ และสนบัสนนุการชวยเหลือ
 ผูสูงอายุที่ประสบความเดือดรอน ในการชวยเหลือผูสูงอายุใหไดรับ

 การคุมครองและพิทกัษสทิธผิูสงูอายุ ตามมาตรา ๑๑ (๘) 

กระทรวงมหาดไทย

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

- มีศูนย Hot Line ชวยเหลือผูสูงอายุ

กระทรวงยุติธรรม

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

- ใหความชวยเหลือผูสูงอายุ ๖๐ ป ขึ้นไป ซึ่งเปนผูเสียหายและจําเลย

 ในคดีอาญาที่ไดรับการชวยเหลือทางการเงิน 

สํานักงานอัยการสูงสุด - จํานวนคดีผู สูงอายุ ตามมาตรา ๑๑ (๘) มีจํานวน ๑๑ เรื่อง 

 และดําเนินการสั่งฟอง จํานวน ๑๑ เรื่อง

๘)  สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๘) ดานการชวยเหลือผูสูงอายุ ซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง



๗๐

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

หนวยงาน สรุปผลการดําเนินงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

กรมกิจการผูสูงอายุ 

- โครงการให บริการสงเคราะห ผู สู งอายุ ในภาวะยากลําบาก 

 ไมเกินวงเงินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท ไมเกิน ๓ ครั้งตอคนตอป 

 ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๖๓ มีผู สูงอายุที่ประสบปญหาทุกขยาก

 เดือดรอนไดรับความชวยเหลือ จาํนวน ๑๖,๙๕๗ ราย

๑๐) สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๑๐) การจัดที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุงหมใหตามความจําเปนอยางท่ัวถึง

หนวยงาน สรุปผลการดําเนินงาน

กระทรวงยุติธรรม

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

- ใหบริการคลินิกยุติธรรมทั่วประเทศ และไดมีการใหบริการสายดวน 

 ยตุธิรรมสรางสขุ ใหบรกิารตลอด ๒๔ ชัว่โมง 

สํานักงานอัยการสูงสุด - ใหบริการคุมครองสิทธิทางศาลตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ

 หนาที่ของพนักงานอัยการ

- ใหคําปรึกษาหารือทางกฎหมายแกผูสูงอายุ

- ชวยเหลอืจดัทาํนติกิรรมสญัญาและการประนอมขอพิพาทแกผูสงูอายุ

- ชวยเหลือทางอรรถคดีในการจัดทนายความอาสาวาตาง แกตาง 

 ทางศาลแกประชาชนผูสูงอายุ

สภาทนายความ

ในพระบรมราชูปถัมภ

- การใหความชวยเหลอืทางกฎหมายแกประชาชนผูยากไรและไมไดรบั

 ความเปนธรรม

- การใหความชวยเหลอืในทางคดแีกผูสงูอายุที่ไมไดรบัความเปนธรรม

 ทางกฎหมาย

- การใหความรูทางดานกฎหมาย ทางวทิยกุระจายเสยีง จดัทาํหนงัสอื

 ความรูดานกฎหมาย

๙)  สทิธติามมาตรา ๑๑ (๙) ดานการใหคาํแนะนาํ ปรกึษา ดาํเนนิการอืน่ท่ีเกีย่วของในทางคด ีหรอืในทางแกไขปญหา
ครอบครัว

หนวยงาน สรุปผลการดําเนินงาน

กรุงเทพมหานคร 

(สํานักพัฒนาสังคม)

- ผูสงูอายุทีม่คีณุสมบัตติามระเบียบไดรบัการชวยเหลือโดยเขารบับริการ

 ในบานผูสูงอายุบางแค ๒ ในดานตาง ๆ เชน ปจจัยสี่ การบริการ

 ทางการแพทยและการรักษาพยาบาลกายภาพบําบัด และสงเสริม

 การออกกําลังกาย

เมืองพัทยา - ประชาสมัพันธขาวสารเกีย่วกบัสทิธิผูสงูอายแุละการสงเคราะหผูสงูอายุ

- ลงพ้ืนที่เชิงรุกเพื่อสงเคราะหผูสูงอายุที่ประสบปญหา

๘)  สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๘) ดานการชวยเหลือผูสูงอายุ ซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง (ตอ)



๗๑

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

หนวยงาน สรุปผลการดําเนินงาน

กระทรวงมหาดไทย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

- ดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพใหผู สูงอายุทุกรายท่ีมีสิทธิรับเงิน                 
 เบี้ยยังชีพตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
 ขององคกรปกครองสวนทองถิน่แตละแหง

กรุงเทพมหานคร 
(สํานักงานเขต สํานักพัฒนาสังคม)

- ดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพ
 เปนรายเดือนตามสิทธิ

เมืองพัทยา - ผูสงูอายุมสีทิธไิดรบัเบ้ียยงัชพีเปนรายเดือนไดรบัตามสิทธสิงเคราะห
 ผูสูงอายุที่ประสบปญหา โดยดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพภายใน                   
 วนัที ่๑๐ ของทุกเดือน

หนวยงาน สรุปผลการดําเนินงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
กรมกิจการผูสูงอายุ 

- จาํนวนครอบครวัผูสงูอายทุี่ไดรบัการสงเคราะหคาจดัการศพผูสงูอายุ
 ตามประเพณี ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ จาํนวน ๘,๘๐๗ ราย 

๑๑) สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๑๑) การสงเคราะหเบี้ยยังชีพเปนรายเดือนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม

๑๒) สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๑๒) การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี

หนวยงาน สรุปผลการดําเนินงาน

กระทรวงวัฒนธรรม
กรมศิลปากร 

- จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการที่มาใชบริการ
 ในแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรม

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
การกีฬาแหงประเทศไทย

- ใหบริการสนามกีฬาในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชน
 และผู สูงอายุได  ใช สถานที่ ในการออกกําลังกายและเล นกีฬา
 เปนประจําทุกวัน
- สงเสริมการออกกําลังกายในผูสูงอายุดวยการลดอัตราคาสมัคร
 สมาชิกใหกับผูสูงอายุ 
- สนับสนุนกิจกรรมการเลนกีฬาใหแกผูสูงอายุเพื่อเสริมสรางสุขภาพ
 และการออกกําลังกาย

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรมการทองเที่ยว 

- โครงการศึกษาออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว 
 เพื่อรองรับคนทั้งมวล (Tourism for All) ตามแบบรูปรายการ 
 มาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา 

- ดําเนินงานโครงการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการผูสูงอายุ

กรุงเทพมหานคร
สํานักวัฒนธรรม กีฬา และ
การทองเที่ยว

- จัดกิจกรรมกีฬานันทนาการใหกับผูสูงอายุ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ๑.  บริการสาธารณสุขสําหรับผูปวยติดบานติดเตียงที่มีภาวะพ่ึงพิง        
 ในชุมชน
๒. บริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย

๑๓) สิทธิตามมาตรา ๑๑ (๑๓) การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด



๗๒

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

หนวยงาน สรุปผลการดําเนินงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

กองทุนผูสูงอายุ กรมกิจการผูสูงอายุ 

- ใหบริการกูยืมเงินทุนประกอบเพ่ืออาชีพ ในประเภทกูยืมเงินทุน

 ประกอบเพ่ืออาชีพ 

หนวยงาน สรุปผลการดําเนินงาน

กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร - ในปภาษ ี๒๕๖๒ มบีดิาหรอืมารดาท่ีบตุรนาํไปใชสทิธลิดหยอนภาษี

 จากการเล้ียงดบูดิาหรือมารดา เปนเงินจํานวน ๒,๐๓๒,๖๖๑ ราย

๑๓)  สิทธิตามมาตรา ๑๓ ดานกองทุนผูสูงอายุ

๑๔)  สิทธิตามมาตรา ๑๗ การลดหยอนภาษี

หนวยงาน สรุปผลการดําเนินงาน
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานสง
เสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย) รวมมือกับ
กระทรวงสาธารณสุข

การผลติผูดแูลผูสงูอาย ุโดยจดัอบรมหลกัสตูร ๗๐ ชัว่โมง (Long Term 
Care) มผีูผานการอบรม จาํนวน ๑,๓๓๔ คน และหลกัสตูร ๔๒๐ ชัว่โมง 
ชั่วโมง (ประกอบอาชีพอิสระ) มีผูผานการอบรม จํานวน ๑๔๘ คน

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย
กรมกิจการผูสูงอายุ

- การขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผู สูงอายุ โดยในปงบประมาณ
 ๒๕๖๓ ไดมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ ในศูนย
 พฒันาการจัดสวสัดกิารสังคมผูสงูอายุและบุคคลท่ัวไป โดยใชหลกัสตูร
 การดูแลผูสูงอายขุั้นกลาง จํานวน ๗๐ ชั่วโมง ซึ่งมีผูผานการอบรม
 จาํนวน ๑๒๑ คน และเนือ่งดวยสถานการณการแพรระบาดของเชือ้ไวรสั
 โคโรนา 2019 จึงมีการพัฒนารูปแบบการถายทอดความรูทักษะ
 ในการดูแลผู สูงอายุตามมาตรฐานหลักสูตรการดูแลผู สูงอายุ
 ขั้นเบื้องตน จํานวน ๑๘ ชั่วโมง ใหเปนรูปแบบการเรียนออนไลน
- การพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย 
 (อพม.) จากการดาํเนนิโครงการมผีูสงูอายไุดรบัการดแูล และคุมครอง
 ทางสังคมจากอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
 (เชี่ยวชาญดานผูสูงอายุ) จํานวน ๓,๑๒๖ คน
- โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย ซึ่งการดําเนินงานที่ผานมา
 ตัง้แตป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ กรมกจิการผูสงูอายไุดขยายผลการดําเนนิงาน 
 จาํนวน ๘๔ พืน้ที ่๔๖ จงัหวดั และพ้ืนทีก่รงุเทพมหานคร ๑๐ พืน้ที่ 
 โดยมีผูสูงอายุไดรับการชวยเหลือดูแล จํานวน ๔,๓๓๙ คน
- การขยายผลการจัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ
 ผูสูงอายุ (ศพอส.) ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ จํานวน ๑๐๐ แหง 
 แบงเปน ขอรบังบประมาณ จาํนวน ๕๕ แหง และไมขอรบังบประมาณ 
 จํานวน ๔๕ แหง
- มี ศพอส. ประเมินมาตรฐาน จํานวน ๑,๐๑๐ แหง ผลการประเมิน
 มาตรฐาน คิดเปนรอยละ ๖๓.๓๙



๗๓

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

ภาคผนวกภาคผนวก

๗๓



๗๔

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖



๗๕

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓



๗๖

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖



๗๗

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓



๗๘

รายงานผลการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖

คณะผูดําเนินงาน
นางตะติยา ไกรศรศรี

ผูอํานวยการกลุมคุมครองสิทธิและชวยเหลือผูสูงอายุ
นายชาลี  ติยายน

นักพัฒนาสังคมชํานาญการ
นางสาวอติพร เพ็งปาน

นักพัฒนาสังคม
นางสาวชุติมน  แฝงพงษ

เจาหนาที่ชวยปฏิบัติงานโครงการฯ

ที่ปรึกษา
นางสุจิตรา  พิทยานรเศรษฐ
อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ
นางอภิญญา  ชมภูมาศ

รองอธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ
นางสาวอาภา  รัตนพิทักษ

ผูอํานวยการกองสงเสริมสวัสดิการและคุมครองสิทธิผูสูงอายุ

โดย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

กรมกิจการผูสูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น ๒๐ ฝง B
๕๓๙/๒ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทร ๐ ๒๖๔๒ ๔๓๐๕
www.dop.go.th

ผูอํานวยการกองสงเสริมสวัส

คณะผูดําเนินงานโครงการ



โดย 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรมกิจการผูสูงอายุ 

อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น ๒๐ ฝง B
๕๓๙/๒ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทร ๐ ๒๖๔๒ ๔๓๐๕
www.dop.go.th

รายงานผลการดำเนินงาน
รองรับสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญ

ญ
ัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖


