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บทคัดย่อ  

ข้อมูลสถิติผู้สูงอายุในประเทศไทยชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว  
ประเทศไทยได้มีการบัญญัติพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให้ผู้สูงอายุมีสิทธิที่ได้รับ
การคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น บริการสุขภาพ บริการด้านสังคม การช่วยเหลือ
หรือยกเว้นค่าบริการสาธารณะต่างๆ การได้รับการสงเคราะห์ในด้านที่อยู่อาศัย เบ้ียยังชีพ เป็นต้น มี
การลดหย่อนด้านภาษีให้กับผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินแก่กองทุน รวมทั้งการลดหย่อนภาษีให้กับผู้
อุปการะบุพการี  

จากกฎหมายสู่การจัดการดูแลผู้สูงอายุ มีกลไกการพัฒนานโยบายสําหรับผู้สูงอายุของ
ประเทศไทย มี 3 ระดับ คือ 1) ในระดับชาติ มีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติที่ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 
2549 ตามแนวทางการพัฒนานโยบายแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) ในระดับ
กระทรวง กระทรวงที่เป็นหลักในการจัดบริการสําหรับผู้สูงอายุคือ กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ และ 3) ในระดับปฏิบัติการ หน่วยงานส่วนภูมิภาค
พัฒนาบริการตามกรอบและการสนับสนุนวิชาการ จากหน่วยงานส่วนกลาง  ภาพรวมจากกฎหมายสู่
การจัดการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุต้องทําแบบองค์รวม และบูรณาการทั้งในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง การจัดการความเข้มแข็งชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมและ
พัฒนาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ   
 
คําสําคัญ: ผู้สูงอายุ กฎหมายผู้สูงอายุ  นโยบายด้านผู้สูงอาย ุ การจัดการสุขภาพ 
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Review of Law & Policy toward Health Care Management  
For Senior Citizen 

 
Assoc. Prof. Dr. Chardsumon Prutipinyo 

 
Abstract 

The proportion of the elderly indicated that Thailand already entered the 
ageing society. Thailand enacted the Seniors Citizens Act B.E. 2546 (in 2003).  This law 
requires that seniors citizens are entitled to have protection, promotion and support in 
areas such as health services, social services, assisting or exemption various public 
services; they should receive welfare in housing, living allowance etc. Tax exemption 
for those who donate money or property to elderly fund, and to those who take care 
of their parents/elderly. 

The mechanism of policy development for seniors has three levels: 1) At the 
national level with the National Committee for the Elderly which was founded in B.E. 
2549 according to guidelines in developing integrated policy approach between the 
various departments. 2) At the ministry level, the main ministries provide services for 
elder are Ministry of Public Health and Ministry of Social Development and Human 
Security and 3) At the operating level, Regional agencies develop services according to 
framework and technical support which come from central agencies. Overview of 
legislation to manage for health care services for the elderly,  needs to be done 
wholistically and integration in terms of social, economic and political management 
strengthening the community to contribute to the development of healthy elderly, by 
promoting and developing the role of local administration in the development of 
healthy elderly. 
 
Keywords: Ageing, the Seniors Citizens Act, policy on the elderly, health care  
                management 
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คําว่า “สูงอายุ” หมายถึง การมีอายุ 60 ปีขึ้นไป องค์การสหประชาชาติ ได้ให้นิยามว่า 
"ผู้สูงอายุ" คือ ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงซึ่งมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป (60+) โดยเป็นการ
นิยามนับตั้งแต่อายุเกิด ส่วนองค์การอนามัยโลกไม่ได้นิยามผู้สูงอายุไว้เพราะว่า ประเทศต่างๆทั่วโลกมี
การนิยามผู้สูงอายุต่างกัน ทั้งนิยามตามอายุเกิด ตามสังคมวัฒนธรรม และสภาพร่างกาย (functional 
markers) เช่น ในประเทศที่เจริญแล้ว มักจัดผู้สูงอายุนับจากอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือบางประเทศอาจ
นิยามผู้สูงอายุตามอายุกําหนดให้เกษียณงาน (อายุ 50 หรือ 60 หรือ 65 ปี) เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2556 
องค์การอนามัยโลกรายงานอายุคาดเฉล่ียแรกเกิดของประชากรโลก ทั้งหมด 193 ประเทศ ประเทศที่
ประชากรมีอายุคาดเฉล่ียสูงสุดคือ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ลําดบัที ่4 ประเทศสหราชอาณาจกัร
ลําดับที่ 29 สหรัฐอเมริกาลําดับที่ 35 ประเทศไทยลําดับที่ 76  

สําหรับประเทศไทย "ผู้สูงอายุ" ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 หมายถึงบุคคลซ่ึงมี
อายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย องค์การสหประชาชาติแบ่ง "สังคมผู้สูงอายุ" 
เป็น 3 ระดับ คือ ระดับ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (aged society) 
และระดับสูงมาก (super-aged society โดยให้นิยามของระดับต่างๆ ซึ่งทั้งประเทศไทย และรวมทั้ง
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกใช้ความหมายเดียวกันในนิยามของทุกระดับของสังคมผู้สูงอายุ ดังนี้ 

การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือ การมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปรวมทั้งเพศชายและเพศหญิง
มากกว่าร้อยละ  10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี เกินร้อยละ 7 ของ
ประชากรทั้งประเทศ สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คือ เมื่อประชากรอายุ 60 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 
20 หรือ ประชากรอายุ 65 ปี เพิ่มเป็นร้อยละ  14  ของประชากรโดยรวมทั้งหมดของทั้งประเทศ 
Super-aged society คือ สังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ  20 ของประชากรทั้ง
ประเทศ จากรูปทรงปิรามิดในปี พ.ศ. 2533 ประเทศไทยมีประชากรวัยเด็กจํานวนมาก และจํานวน
เด็กค่อยๆ ลดลง เห็นได้ว่ารูปทรงปิรามิดได้เปล่ียนไป ชี้ให้เห็นว่า สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (ageing society) ในปี พ.ศ. 2551 และจะเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจนในปี พ.ศ. 2573  

 

2533 2543 2551 2573 
แผนภาพที่ 1   ปิรามิดประชากรไทย 
ที่มา วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2557).  
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สถิติผู้สูงอายุในประเทศไทย ตามนิยามของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือมีประชากรอายุ 
60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั้งประเทศ ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2548 กล่าวคือ มีประชากรผู้สูงอายุทั้งหมดคิดเป็น 10.2 - 10.4 และในปี พ.ศ. 
2553 ประชากรผู้สูงอายุทั้งหมดคิดเป็น 11.36 โดยมีผู้สูงอายุคิดเป็นประชา กรทั้งหมด 7,639,000 
คน เพศชาย 3,477,000 คน (10.4) และเพศหญิง 4,162,000 คน (12.31)  

สําหรับประเทศไทย อายุขัยเฉล่ีย/อายุคาดเฉล่ียแรกเกิดโดยการคาดประมาณประชากรไทย 
พ.ศ. 2543 - 2573 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
ตารางที่ 1 อายุขัยเฉล่ีย/อายุคาดเฉล่ียแรกเกิดโดยการคาดประมาณประชากรไทย พ.ศ. 2543 - 2573 

พ.ศ. ผู้ชายไทย(ปี) ผู้หญิงไทย (ป)ี 
2553-2558 71.9 78.8 
2558-2563 73.3 80.1 
2563-2568 74.6 81.4 
2568-2573 76 82.7 

     ที่มา สํานักงานสถิติแห่งชาติ  สถิติผู้สูงอายุต่างประเทศและประเทศไทย 
 
ในการแบ่งผู้สูงอายุ ยังอาจแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุตอนต้น ได้แก่ 

ผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง 60 - 69 ปี และผู้สูงอายุตอนปลาย ได้แก่ ผู้มีอายุในช่วงตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป 
ซึ่งปัญหาทางสังคมจะพบได้สูงมากขึ้นในผู้สูงอายุตอนปลาย เหตุที่ประเทศไทยและโลกมีจํานวน
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นตามลําดับ ส่วนหนึ่งมาจากอัตราเกิดของประชากรลดลงหรือคงที่ โดยอัตราเกิด หรือ 
อัตราเจริญพันธุ์รวม (TFR: Total fertility rate หมายถึง เฉล่ียแล้วหนึ่งครอบครัวโดยรวมมีลูกกี่คน) 
ซึ่งประชากรโลกลดลงจาก 4.7 คน ในช่วงปี พ.ศ. 2513 - 2518 เป็น 2.6 คนในช่วง พ.ศ. 2548 - 
2553 ส่วนของประเทศไทยลดจาก 6.3 คนในช่วงปีพ.ศ. 2507 - 2508 เป็น 1.53 คน ในช่วงปี พ.ศ. 
2553 - 2558 

สําหรับประเทศญี่ปุ่นได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ขณะนั้น 
รัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นให้ความสําคัญกับการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุ  เพราะการ
เพิ่มขึ้นของประชากรกลุ่มน้ีทําให้เกิดปัญหาต่างๆ ในการดําเนินนโยบายในอนาคต รายงานของรัฐบาล
เรื่อง Japan in the Year 2000 และมีความเห็นว่าจะต้องทบทวนนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 3 เรื่อง
คือ (1) เรื่องระบบประกันสุขภาพ (2) โครงการบํานาญ (3) การปรับปรุงสถานพยาบาลและสุขภาพ
อนามัย 

รัฐบาลได้ตระหนักถึงภาระที่เพิ่มขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ ในรายงานเรื่อง White Paper on 
Health and Welfare (2530) เมื่อเกือบสามสิบปีที่ ผ่านมา (Martin Linda G. (1989)  โดยเน้น
ครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ ปัญหาสําคัญต่อมาคือ การเพิ่มบทบาทของครอบครัว ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ภาระของสตรีในวัยทํางาน เพราะการที่รัฐต้องการให้สตรีรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ทํา
ให้สตรีมีส่วนร่วมในแรงงานของประเทศต้องเลือกที่จะทําหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว หรือ
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เลือกทํางานในภาคเศรษฐกิจ นอกจากการผลักภาระในการดูแลผู้สูงอายุไปให้ครอบครัวโดยการเพิ่ม
ภาระให้กับสตรีแล้ว รัฐยังมีความเห็นว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับบุตรที่โตแล้วยังมีเป็นจํานวนน้อย  

นโยบายผู้สูงอายุในประเทศไทยเคยมีแนวทางสนับสนุนให้มีการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เป็น
แนวทางที่เข้ากับบรรทัดฐานของสังคมไทย แต่ก็มีรายงานปัญหาการที่บุตรไม่มีเวลาและโยกย้ายเข้า
เมืองเพื่อทํางาน และทิ้งผู้สูงอายุให้ดูแลตนเองและหลานในบางพื้นที่  โดยภาพรวมการจัดการระบบ
การดูแลผู้สูงวัยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ต้องคํานึงถึงบริบทต่างๆ อย่างลึกซ้ึง ไม่สามารถใช้รูปแบบใด
รูปแบบหน่ึงสําหรับการดูแลผู้สูงอายุ ทุกครัวเรือนหรือทุกชุมชนได้ บทความน้ีผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายที่
จะนําเสนอถึงการทบทวนกฎหมายและนโยบายด้านผู้สูงอายุสู่การจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
 
การทบทวนกฎหมายและนโยบายด้านผู้สูงอายุเกี่ยวกับการจัดบริการสุขภาพ 

ในส่วนของแผนปฏิบัติการนานาชาติเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ปี ค.ศ. 2002 สมัชชาโลกว่าด้วย
ผู้สูงอายุเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงทัศนคติ นโยบาย และการปฏิบัติในทุกระดับ ทุกภาคส่วน เพื่อ
ผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 จะได้ใช้ศักยภาพของตนเต็มที่ เป้าหมายของแผนปฏิบัติการนานาชาติ ฯ คือ 
การสร้างความมั่นใจว่าคนทุกคนในทุกแห่งหนจะเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมั่นคง มีเกียรติ และมีส่วนร่วมใน
สังคมตนเองในฐานะราษฎรด้วยสิทธิเต็มที่ทุกประการ  

 
กรอบการดูแลผู้สูงอายุระดับชาติ 
ประเทศญี่ปุ่น กฎหมายสําหรับผู้สูงอายุบัญญัติขึ้นมีชื่อว่า พระราชบัญญัติสวัสดิการสังคม

สําหรับผู้สูงอายุ (Act on Social Welfare for the Elderly: Act No. 133 of July 11, 1963) 
เนื่องจากมีผู้สูงอายุจํานวนมากในประเทศญี่ปุ่น ปัญหาที่ตามมาคือเรื่องของการให้บริการ และ
ครอบครัวเองก็มีความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุลดลง ส่วนหนึ่งมาจากแบบแผนครอบครัวเดี่ยว 
(nuclear family patterns) รัฐจึงได้ปรับระบบบริการสําหรับผู้สูงอายุพร้อมๆ กับปรับการดูแล
สุขภาพในปี ค.ศ. 2000 เป็นระบบประกันการดูแลระยะยาว (long-term care insurance system) 
เพื่อประโยชน์ ผู้สูงอายุ เป็นการเน้นบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ( the Health and 
Medical Service Law for the Elderly เรียกว่า Rojin Hoken Ho) บัญญัติในปี  ค.ศ.1982 ซึ่ง
เกี่ยวข้องทางสุขภาพกายและจิต  

ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้หลักประกันกองทุน Singapore’s Central Provident Fund: CPF 
สมาชิกต้องออมเงินเพื่อใช้ในยามชราภาพ สิงคโปร์มีพระราชบัญญัติการดูแลบิดามารดา (The 
Maintenance of Parents Act (Cap 167B) กฎหมายน้ีบัญญัติให้ผู้ที่อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่ไม่
สามารถดูแลตนเองฟ้องศาลเพื่อให้บุตรตนดูแลจ่ายเงินรายเดือนหรือจ่ายเงินก้อนได้  

ประเทศสหราชอาณาจักร มีพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน (The Human Rights Act) เริ่ม
บังคับใช้กับทุกคนและผู้สูงอายุในประเทศสหราชอาณาจักร ในวันที่ 2 ตุลาคม พ .ศ. 2543 
พระราชบัญญัตินี้ ได้นําสาระเกือบทั้ งหมดจากอนุสัญญาสหภาพยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(European Convention on Human Rights) มาบัญญัติภายใน ซึ่งสหราชอาณาจักรได้ให้สัตยาบัน
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ไว้เมื่อปี ค.ศ. 1951 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง พระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติถึงการกระทําสาธารณะ 
(public authority) นั้นต้องเคารพสิทธิ เจ้าหน้าที่ต้องไม่ทําละเมิดสิทธิมนุษยชน (human rights 
abuses) ในการกระทําสาธารณะ หมายถึง การให้บริการทางสาธารณสุขและทางสังคม ตํารวจ 
เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาพ ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล และองค์กรของรัฐและเอกชน (Matthews L 
2009)    

ประเทศสหรัฐอเมริกา พระราชบัญญัติผู้สูงอายุชาวอเมริกัน (the Older Americans Act:  
OAA) ลงนามโดยประธานาธิบดีลินดอนบี จอห์นสัน (Lyndon B. Johnson) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 
ค.ศ. 1965 (ปีเดียวกับที่ระบบเมดิแคร์ (Medicare) ถูกสร้างขึ้น) เพื่อใช้ในการจัดการและบริการ
ผู้สูงอายุ ในปี ค.ศ. 1972 พระราชบัญญัตินี้ได้ขยายโครงการโภชนาการเพื่อผู้สูงอายุ และในปี ค.ศ. 
2000 ได้ขยายโครงการสนับสนุนผู้ดูแลครอบครัวระดับชาติ (the National Family Caregiver 
Support Program) เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่ เจ็บป่วยและพิการ 
โครงการน้ีได้จัดสรรเงินทุนให้ระหว่างการบริการรัฐและท้องถิ่น (Kenney F Hegland & Robert B 
2007) 

ประเทศไทย แนวนโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุเริ่มมีขึ้นเป็นรูปธรรมหลังจากการประชุม
สมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในปี พ.ศ. 2525 โดยรัฐบาลในสมัยนั้น
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติขึ้น เพื่อทําการร่างแผนระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 แต่พบว่า ไม่มีแผนดําเนินการที่ชัดเจน ในช่วงปี พ.ศ. 2530 เริ่มมีแผนการขยายทั้งบริการ
ด้านสังคมสงเคราะห์และบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ โครงการท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน คือ นโยบายการให้
การรักษาพยาบาลฟรีแก่ผู้สูงอายุ การจัดให้มีเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ การนําร่องศูนย์บริการผู้สูงอายุใน
ชุมชนโดยชุมชน การจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลรัฐ และการสนับสนุนให้มีชมรมผู้สูงอายุ เป็น
ต้น ต่อมาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539) มีการตั้ง
หน่วยงานเพื่อรองรับงานด้านผู้สูงอายุ เช่น กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สถาบันเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 มีการประกาศใช้รฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งมีมาตราสําคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้สูงอายุสองมาตราคือ 
มาตรา 54 กําหนดว่า “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มี
สิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” และมาตรา 80 “รัฐต้องสงเคราะห์
คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้” 

ความเคล่ือนไหวสําคัญในเรื่องน้ีเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 8 โดยมีการประกาศปฏิญญาผู้สูงอายุไทย ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ และการจัดทํา
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ซึ่งต่อมาในปี 2545 ก็ได้มีการตั้งกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ขึ้นในปี 2545 โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับผู้สูงอายุสามส่วนคือ 1) กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ รับผิดชอบงานปฏิบัติ (สถานสงเคราะห์คนชรา ศูนย์บริการผู้สูงอายุ) 2) สํานัก
ส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ในสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ และผู้สูงอายุ (สท.) รับผิดชอบงานนโยบาย มาตรการการส่งเสริมการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ การ
ส่งเสริมศักยภาพและกฎหมายผู้สูงอายุ 3) สํานักงานปลัดกระทรวงซ่ึงกํากับดูแลงานของสํานักงาน
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พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด ทําหน้าที่ดูแล ส่งเสริม และจัดสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุในระดับ
จังหวัด และในปลายปี พ.ศ. 2546 รัฐสภาก็ได้รับรองพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 

 
ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย 
ในปี พ.ศ. 2542 เป็นปีที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปีสากลว่าด้วยผู้สูงอายุ 

และเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ได้มีการประกาศ
ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย เป็นพันธกรณีเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิ โดยมีสาระสําคัญ 9 ประการคือ การได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและ
ศักดิ์ศรี ได้รับการพิทกัษ์และคุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้ง และละเมิดสิทธิโดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ การอยู่กับครอบครวัโดยได้รบัความเคารพรัก ความเข้าใจความเอื้ออาทร การดูแลเอาใจใส่ การ
ได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง การได้ถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ให้สังคม การได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง มีหลักประกันและสามารถ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอนามัย การมีส่วนร่วมในสังคมและชุมชน ด้านผู้สูงอายุกับบริการปฐมภูมิ 
หลักด้านผู้สูงอายุ การตรากฎหมายเพื่อบังคับใช้ในการพิทักษ์สิทธิ คุ้มครองสวัสดิภาพ และจัด
สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ และการปลูกฝัง ค่านิยมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุตามวัฒนธรรม
ไทย 

แผนผู้สูงอายุระยะยาว 
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงของการใช้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) 

โดยแผนนี้ระบุปรัชญาหลักที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุคือ “สร้างหลักประกันในวัยสูงอายุ โดยเริ่ม
จากการช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวให้การเกื้อหนุน ชุมชนให้ความช่วยเหลือ และสุดท้าย คือ สังคม-
ภาครัฐให้การเกือ้หนุนตามลําดับ การคํานึงถึงศักดิศ์รีของผู้สูงอายุ ซึ่งสมควรดํารงชีวติอยู่ในชุมชนของ
ตนได้อย่างมีคุณภาพ  แผนน้ีมีวิสัยทัศน์ คือ “ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม” โดยระบุไว้ว่า ผู้สูงอายุที่
ทุกข์ยากและต้องการการเกื้อกูล  หากมีการดําเนินการที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้สูงอายุส่วนหน่ึงในสังคม
สามารถดํารงอยู่ในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันหลักในการเก้ือหนุน
ผู้สูงอายุ นอกจากน้ีระบบสวัสดิการและการบริการต้องสามารถรองรับผู้สูงอายุให้ดํารงอยู่กับ
ครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพที่สมเหตุสมผล และรัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในระบบบริการ 

วัตถุประสงค์ของแผน คือ เพื่อให้ผู้สูงอายุดํารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ มีคุณภาพ
ชีวิตและมีหลักประกัน เพื่อให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน มีส่วนร่วมในภารกิจ
ด้านผู้สูงอายุ โดยมีการกําหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้านด้วยกันคือ 1) ด้านการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 2) ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ 3) ด้านระบบคุ้มครองทางสังคม
สําหรับผู้สูงอายุ 4) ด้านการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติ และการพัฒนา
บุคลากรด้านผู้สูงอายุ และ 5) ด้านการประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ  
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สําหรับยุทธศาสตร์ที่สามน้ันได้กําหนดมาตรการทางด้านคุ้มครองด้านรายได้ หลักประกัน
ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และมาตรการระบบบริการและเครือข่ายการ
เกื้อหนุน จะเห็นได้ว่าแผนผู้สูงอายุฉบับนี้ได้มุ่งเน้นการสร้างหลักประกันผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
อยู่ในชุมชน โดยมีครอบครัว ชุมชนสังคมและภาครัฐให้การเกื้อหนุนผู้สูงอายุ ดังนั้นรูปแบบการ
จัดบริการผู้สูงอายุในประเทศไทยในอนาคตก็ควรจะมุ่งเน้นไปที่การจัดบริการและการดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2547) มีสาระสําคัญ

หลักที่กําหนดให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครองในด้านต่างๆ ในการคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้มีการ
ติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทุกปี พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่ได้มีการดําเนินการออก
ประกาศกระทรวง และระเบียบ เพื่อรองรับสิทธิของผู้สูงอายุ ดังนี้  

1) กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้ให้
โดยให้ความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรา 11(1) เช่น จัดให้มีช่องทางพิเศษใน
โรงพยาบาลของรัฐ มีคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนบาง
แห่ง นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ทําเว็บไซท์ข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น  

2) กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุในการศึกษาและ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต ตามมาตรา 11 (2)  

3) กระทรวงแรงงาน เรื่อง การสนับสนุนผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่
เหมาะสมตามมาตรา 11 (3)  

4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เรื่องการพัฒนาตนเองและการ
มีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชนตามมาตรา 11 (4) การอํานวย
ความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในบริการสาธารณะอื่นตามมาตรา 11 (5) การ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วย
กฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง และการให้คําแนะนําปรึกษาดําเนินการในการแก้ไขปัญหาครอบครัวตาม
มาตรา 11 (8) (9) การสนับสนุนจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มตามมาตรา 11 (10) และการ
สงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี ตามมาตรา 11 (12)  

5) กระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ยากจน และด้อยโอกาสทั่วประเทศผ่านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี
เนื้อหาโดยตรงเกี่ยวกับ เรื่องการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจําเป็นอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ตาม
มาตรา 11 (11) และออกกฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราที่มีเน้ือหา เรื่องการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุ
ในอาคาร สถานที่ ตามมาตรา 11 (5)  

6) กระทรวงวัฒนธรรม เรื่องการจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกด้านพิพิธภัณฑ์ 
โบราณสถาน หอจดหมายเหตุฯ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตามาตรา 11 (13)  
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7) กระทรวงคมนาคม เรื่องการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุใน
อาคารสถานท่ีหรือยานพาหนะ และการช่วยเหลือค่าโดยสารตามความเหมาะสม ตามมาตรา 11 (5) 
(6) โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีคําส่ังให้ลดค่าโดยสารยานพาหนะ ตามช่วงเวลาที่กําหนด 
(มิถุนายน-กันยายน) การบินไทยลดหย่อนค่าโดยสารแก่ผู้สูงอายุร้อยละ 15 และรถไฟใต้ดินลดหย่อน
ค่าโดยสารครึ่งราคา  

8) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่องการกําหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ ตามมาตรา 11 (7) โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ยกเว้นค่าเข้าชมอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง  

9) กระทรวงยุติธรรม เรื่องการให้คําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทาง
คดีสําหรับผู้สูงอายุตามมาตรา 11 (9)  

10) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องการส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุในการ
จัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกสถานที่ท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ตาม
มาตรา 11 (13)  

11) กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศกระทรวงกําหนดให้กองทุนผู้สูงอายุเป็นองค์การ
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งมี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2548 ซึ่งมีสาระในการกําหนดให้ผู้
อุปการะเล้ียงดูบุพการีซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับการหักลดหย่อน
ภาษีสําหรับบิดามารดา ที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไป ตามความในมาตรา 17  

 
การกระจายอํานาจบริการสาธารณะ 
แนวคิดการกระจายอํานาจในประเทศไทย เป็นการกระจายการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ

กิจการสาธารณะ ทั้งในด้านทรัพยากร การตัดสินใจ แนวทางการดําเนินงาน การกํากับควบคุม จาก
รัฐบาลไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลและดําเนินการแทน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วยตัวแทนของประชาชนในพ้ืนที่ ชุมชน ที่ได้รับเลือกเข้ามาบริหารงานและกําหนดนโยบาย
ได้ด้วยตนเอง โดยรัฐบาลกลางยังคงกํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นผ่านกฎหมายและ
กระบวนการบริหาร แนวคิดดังกล่าวเห็นว่าการกระจายอํานาจส่งผลดีต่อประชาชนในพื้นที่คือ  

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการ
และแก้ปัญหาทางด้านบริการสาธารณะในพื้นที่ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความต้องการ การกํากับ และเรียนรู้กระบวนการ
ประชาธิปไตย ในระดับพื้นที่โดยประชาชนจะมีการสร้างกระบวนการกํากับดูแล และเรียนรู้ที่จะ
ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของตนเอง  

3) สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ผ่านกระบวนการจัดเก็บภาษีและค่าบริหารในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนํารายได้เหล่านั้นมาพัฒนาพื้นที่ของตนเอง 
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รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 78 หมวด 5 และมาตรา 284 กําหนดให้ตราพระราชบัญญัติ
กําหนดแบบและขัน้ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พ.ศ. 2540 และ 
พ.ศ. 2542 โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมถึงสามารถจัดบริการสุขภาพและดําเนินการอื่น เพื่อส่งเสริมสุข
ภาวะให้แก่ประชาชนและชุมชน ซึ่งตามแนวทางการกระจายอํานาจนี้ส่งผลให้องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รบังบประมาณจากภาครัฐมากขึ้นและมีแนวโน้มที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุมาก
ขึ้น 

 
 
แผนภาพที่ 2 จากกฎหมายสู่การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุ 
ที่มา ดัดแปลงจากวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
       ขับเคล่ือนแผนผู้สูงอายุแห่งชาตสู่ิ แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุระดับจังหวัด วันที่ 17-18 ธันวาคม  
       2557 
 
จากกฎหมายสู่การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุ  

จากกฎหมายสู่การจัดการดูแลผู้สูงอายุ มีกลไกการพัฒนานโยบายสําหรับผู้สูงอายุของ
ประเทศไทย มี 3 ระดับ คือ 

1. ในระดับชาติ มีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติหรือ กผส. ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ตาม
แนวทางการพัฒนานโยบายแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การทํางานของ กผส. 
ใช้คณะเลขานุการจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. และมีกระทรวง 
พม. เป็นผู้รับเรื่องจาก กผส. ไปดําเนินการต่อ ในช่วงการพัฒนาแผนระยะยาวผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 
2 มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์รองรับ โดยกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดอย่างชัดเจน แต่การจัดทําแผน
นี้มีนักวิชาการเป็นผู้นํา โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐมีลักษณะบนลงล่าง คือมีการตกลงใน
ระดับคณะกรรมการของ กผส. โดยมีผู้แทนกระทรวงเป็นกรรมการจัดทําแผน และไม่มีการจัด
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งบประมาณเพื่อรองรับ ซึ่งจุดประสงค์คือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปเสนอของบประมาณของ
หน่วยงานตนเอง ส่วนการติดตามงานเป็นลักษณะประเมินแผนจากนักวิจัยภายนอกในทุกระยะ 5 ปี 

2. ในระดับกระทรวง กระทรวงที่เป็นหลักในการจัดบริการสําหรับผู้สูงอายุคือ กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ซึ่งที่ผ่านมายังขาดการบูรณาการแผน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานระดบักรม/สํานักที่รบัผิดชอบ การกําหนดแผนของแต่ละหน่วยงานเป็นอิสระ
และเอกเทศต่อกัน ไม่มีกลไกเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานภายใต้กระทรวงเดียวกัน ซึ่งได้มีความ
พยายามที่จะบูรณาการแผนระหว่างกรมต่างๆ โดยใช้กลไกคณะกรรมการอํานวยการงานผู้สูงอายุแต่
ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น 

3. ในระดับปฏิบัติการ หน่วยงานส่วนภูมิภาคพัฒนาบริการตามกรอบและการสนับสนุน
วิชาการ จากหน่วยงานส่วนกลาง ขณะที่ผู้ปฏิบัติงานมีจํานวนน้อยแต่ภาระงานจากแต่ละหน่วยงาน
วิชาการส่วนกลางมีมากและมีลักษณะแยกส่วน 

นอกจากน้ีหน่วยงานภาครัฐยังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านของการกระจายอํานาจสู่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องถิ่นมีความรับผิดชอบต่อการจัดบริการสาธารณะสําหรับผู้สูงอายุ เด็ก 
สตรี และผู้พิการ ขณะที่ศักยภาพในด้านกําลังคน และทักษะมีจํากัด นโยบายของท้องถิ่นยังไม่มีความ
หลากหลายเพิ่มเติมจากภารกิจที่กําหนดไว้ อีกทั้งแผนปฏิบัติการของท้องถิ่นไม่มีความจําเป็นต้อง
เชื่อมประสานกับแผนของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้ทิศทางการกระจายอํานาจสู่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ศักยภาพของ อปท. จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาความเข้มแข็ง 

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ เป็นแผนฉบับปรับปรุงมีวิสัยทัศน์ให้ผู้สูงอายุเป็น “บุคคลที่
มีประโยชน์ต่อสังคมและควรส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้ให้นานที่สุด  แต่ในกรณีที่ตกอยู่ในสถานะต้อง
พึ่งพิงผู้อื่น ครอบครัวและชุมชน จะต้องเป็นด่านแรกในการเกื้อกูลเพื่อให้ผู้สูงอายุดํารงอยู่ในชุมชนได้
อย่างมีคุณภาพที่สมเหตุสมผลได้นานที่ สุด โดยมีสวัสดิการจากรัฐเป็นระบบเสริมเพื่อให้ เกิด
หลักประกันในวัยสูงอายุและความม่ันคงของสังคม”  
• แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ เป็นแผนยุทธศาสตร์หลักในการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุ โดยให้

ความสําคัญต่อ “วงจรชีวิต” และความสําคัญของทุกคนในสังคมที่มีความเกี่ยวพันกับ
ผู้สูงอายุไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และจะต้องเข้าสู่ระยะวัยสูงอายุตามวงจรชีวิตที่ไม่อาจหลีกเล่ียง
ได้ 

• แผนผู้สูงอายุแห่งชาติมียุทธศาสตร์มีการกําหนดมาตรการ ดัชนี และเป้าหมาย ไว้อย่าง
ชัดเจน 

• ยุทธศาสตร์ของแผนผู้สูงอายุแห่งชาติเน้น “คน” เป็นศูนย์กลาง และเน้น “การบูรณาการ
งาน” เป็นสําคัญ 
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ตารางที่ 2 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 
ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ 
1. การเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวยัสูงอายทุี่มี
คุณภาพ  

1) หลักประกันด้านรายได้เพื่อวนัสูงอาย ุ
2) การใหก้ารศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวติ 
3) การปลุกจติสํานกึให้คนในสังคมตระหนักถงึคุณค่า

และศักดิ์ศรขีองผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ประชากรทุกคนตระหนักถึง
ความสําคัญของการเตรียมการและ
มีการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มี
คุณภาพ 
 

2. การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอาย ุ
1) การส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน

การเจ็บปว่ย และดูแลตนเองเบ้ืองต้น  
2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเขม้แขง็ของ

องค์กรผู้สูงอาย ุ
3) ส่งเสริมดา้นการทํางานและการหารายไดข้องผู้สูงอาย ุ
4) สนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
5) ส่งเสริมสนบัสนนุส่ือทกุประเภทให้มรีายการเพื่อ

ผู้สูงอายุ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายไุด้รบัความรู้และ
สามารถเข้าถงึขา่วสารและส่ือ 

6) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

เพื่อให้ผู้สูงอายดุํารงชีวิตอย่างมี
ศักดิ์ศร ีพึง่ตนเองได้ มีคุณภาพ
ชีวิต มหีลักประกัน 

3. การบริหารจัดการเพ่ือพฒันางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณา
การระดบัชาตแิละการพฒันาบคุลากรดา้นผู้สูงอาย ุ

1) คุ้มครองด้านรายได ้
2) หลักประกันด้านสุขภาพ 
3) ด้านครอบครวัผู้ดูแลและการคุ้มครอง 
4) ระบบบรกิารและเครอืขา่ยเกือ้หนุน 

เพื่อให้ประชาชน ครอบครวั ชุมชน 
องค์กรภาครัฐ และเอกชน มีส่วน
ร่วมในภารกิจดา้นผู้สูงอาย ุ
 

4. ดา้นระบบคุ้มครองทางสังคมสําหรบัผู้สูงอาย ุ
1) การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ

อย่างบรูณาการระดบัชาต ิ
2) ส่งเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน

ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้มีกรอบแลแนวทางปฏิบตัิ
สําหรบัส่วนตา่งๆ ในสังคม ที่
ปฏิบัติงานเกีย่วกับผู้สูงอายไุด้
ปฏิบัติงานอย่างประสานสอดคล้อง
กัน 

5. การประมวลผล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ผู้สูงอายุ และการตดิตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน
ผู้สูงอายุแหง่ชาติ 

1) สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้

เพื่อให้มีกระบวนการติดตาม
ประเมินผลการดําเนนิการตามแผน  
และสนับสนุนและส่งเสริมใหเ้กดิ
การสร้างและรวบรวมข้อมูลเพือ่ใช้
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ 
ด้านผู้สูงอายุสําหรับการกําหนดนโยบายและการ
พัฒนาการบรกิาร หรอืการดําเนนิการที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้สูงอาย ุ

2) ดําเนนิการให้มกีารตดิตามประเมินผลการดําเนนิงาน
ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาตทิี่มีมาตรฐานอย่างตอ่เนื่อง 

3) พัฒนาระบบขอ้มูลทางดา้นผู้สูงอายใุหถ้กูต้องและ
ทันสมยัโดยมรีะบบฐานขอ้มูลทีสํ่าคัญด้านผู้สูงอายทุี่
ง่ายต่อการเข้าถงึและสืบค้น 

ในการวเิคราะหแ์ละสังเคราะห์อนั
เป็นประโยชน์ตอ่การประเมนิและ
ปรับแผนอย่างตอ่เนือ่ง 

ที่มา ยุทธศาสตร์และมาตรการหลักในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 
2552 
 

ทิศทางการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ 
รูปแบบการดูแลระยะยาวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) 

การดูแลในสถานสงเคราะห์คนชรา (การสงเคราะห์โดยกลไกรัฐบาล)/การดูแลในสถานสงเคราะห์
ภายใต้มูลนิธิ/องค์กรสาธารณกุศล/สมาคม และการซ้ือบริการ  โครงสร้างของประชากรที่แตกต่างกัน
ในแต่ละจังหวัด จึงมีผลต่อการจัดการระบบต่างๆ ภายในประเทศ การทํางานร่วมกับองค์กรภาคีทาง
สุขภาพได้มีการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุในระดับชุมชน และให้ความสําคัญ
กับการจัดการสุขภาพทีอ่ิงกับความต้องการของประชาชนภายใตป้รัชญาของระบบบริการที่เป็นจุดเด่น 
และเป็นเอกลักษณ์อันสําคัญ คือความเข้าใจ และความใส่ใจ ในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน 
ที่มีลักษณะเป็นการดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม และเป็นการทํางานร่วมกันขององค์กรภาคีทาง
สุขภาพอย่างบูรณาการ 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 กฎหมายได้กําหนดให้ผู้สูงอายุมีสิทธิที่ได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆ 
เช่น บริการสุขภาพ บริการด้านสังคมต่างๆ เช่น การศึกษา ศาสนา ข้อมูลข่าวสาร การประกอบอาชีพ 
การพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่ม การอํานวยความสะดวกและ
ปลอดภัย การช่วยเหลือหรือยกเว้นค่าบริการสาธารณะต่างๆ ตลอดจนการได้รับการสงเคราะห์ในด้าน
ที่อยู่อาศัย การยังชีพ เป็นต้น นอกจากนั้นก็มีการตั้งกองทุนผู้สูงอายุเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
คุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุ มีการลดหย่อนด้านภาษีให้กับผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินแก่
กองทุน รวมทั้งการลดหย่อนภาษใีห้กับผู้อุปการะบุพการี และให้มีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็น
ผู้รับผิดชอบงานด้านนโยบายและแผนหลักในการคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนสถานภาพ บทบาท 
และกิจกรรมผู้สูงอายุ 
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ภาพรวมของจากกฎหมายสู่การจดัการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุนั้น ต้องนํามาจัดทําแบบองค์
รวม และบูรณาการทั้งในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การจัดการความเข้มแข็งชุมชนให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมและพัฒนาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ  ได้แก่ งบประมาณ /กองทุนตําบล กําลังคน (เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยผู้ดูแล 
อาสาสมัครผู้สูงอายุ) การจัดบริการด้านสุขภาพและสังคมแบบบูรณาการ การปรับปรุงโครงสร้าง และ
การใช้กฎหมายเป็นมาตรการหรือเครื่องมือให้เกิดการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและปัจจัยด้านสังคมที่เอื้อต่อ
การมีสุขภาวะ เช่น การปรับปรุงอาคาร ส่ิงก่อสร้าง นอกจากน้ี ยังต้องพัฒนารูปแบบและศักยภาพการ
จัดบริการสุขภาพชุมชน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ พัฒนากลไกสนับสนุนและบูรณาการดูแลด้านสุขภาพและ
สังคมสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพา  

ชุดบริการด้านสุขภาวะผู้สูงอายุที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่ง
มีอยู่ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นอาชีพเฉพาะของผู้สูงอายุ การสร้างความม่ันคง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีการเพิ่มจํานวนผู้ได้รับเบ้ียยังชีพด้านรายได้ โดยใช้งบท้องถิ่นรวม 
และเพิ่มจํานวนเงิน  การส่งเสริมด้านประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ กิจกรรมสันทนาการ  ชมรมผู้สูงอายุ สวัสดิการชุมชน มีกองทุนฌาปนกิจ มีบางแห่งที่มีการ
จัดสวัสดิการชุมชนโดยกองทุนหมู่บ้าน บริการช่วยเหลือด้านสังคม อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ การ
ส่งเสริมสุขภาพ (ออกกําลังกาย โภชนาการ) ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง 
บริการสายด่วนปรึกษาด้านสุขภาพ การบริการรักษาพยาบาลทั่วไป/คลินิกเบาหวาน ความดัน แพทย์
แผนไทย บริการเยี่ยมบ้าน บริการดูแล รักษาพยาบาลที่บ้าน (เฉพาะแห่ง) บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS) มีเฉพาะแห่ง 
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