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ความอนุเคราะหติดตอประสานงาน  เก็บขอมูลภาคสนามและเขารวมสนทนากลุมผูปฏิบั ติงาน 
ดานครอบครัว ทําใหงานท่ีวางแผนไวเสร็จตามกําหนด 
 ขอขอบคุณ ผูแทนครอบครัวผูสูงอายุ ท่ีอยูตามลําพังและครอบครัวผู สูงอายุท่ีอาศัยอยูกับ 
เด็กตามลําพังท่ีสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามและเขารวมสนทนากลุม   โดยใหขอมูลอันเปน
ประโยชนตอการวิจัยในคร้ังน้ี  เพื่อนําไปเปนนโยบาย มาตรการในการจัดระบบสวัสดิการสังคมในอนาคต 
 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
รวมกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  มหาวิทยาลัยมหิดล หวังเปนอยางย่ิงวา รายงานวิจัยฉบับสมบูรณน้ี 
จะสามารถนําไปใชประโยชนเปนแนวทางในการจัดระบบสวัสดิการสังคมสําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบ
สภาวะยากลําบากท่ีเหมาะสมในอนาคต 
 

คณะวิจัย 

กรกฎาคม  2556 
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วัตถุประสงค 
วัตถุประสงคของการวิจัยในคร้ังน้ี เพื่อศึกษาสถานการณ ปจจัยเส่ียง สภาพปญหา ความตองการ

ความชวยเหลือของครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก และศึกษานโยบายมาตรการในการ

จัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีจําเปนสําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบากพรอมท้ังเสนอ

แนวทางในการจัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีจําเปนสําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ใชรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ  

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ประชากรกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 3 กลุม ไดแก 

(1) ครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดูเด็กตามลําพัง เปนครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) และเด็กท่ีมีอายุ  

0- 18 ป  (2) ครอบครัวผูสูงอายุอาศัยตามลําพังเปนครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) อาศัยอยู 

คนเดียวหรืออาศัยรวมกัน (3)ผูปฏิบัติงานดานครอบครัวในชุมชน เปนคนหรือกลุมคนท่ีทํางานดานสังคม  

ทําหนาท่ีดูแลทุกขสุขของครอบครัว ผูสูงอายุ เด็กในชุมชน เก็บรวบรวมขอมูลในพื้นท่ีตางๆ  ไดแก ภาคเหนือ 

(จังหวัดเชียงใหม  จังหวัดนครสวรรค) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดขอนแกน) 

ภาคกลาง (จังหวัดชลบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี) ภาคใต (จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดสงขลา)  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี) 

 การคัดเลือกจังหวัดเปนตัวแทนในแตละภาค คัดเลือกจังหวัดท่ีมีจํานวนผูสูงอายุมากเปน 

อันดับหน่ึง และอันดับสอง  สุมเลือกอําเภอในแตละจังหวัดโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงายโดยสุม 20% 

ของจํานวนอําเภอ ในแตละจังหวัด การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ใชวิธีการสัมภาษณตามแบบสอบถาม

กับผูสูงอายุ หรือผูแทนของผูสูงอายุท่ีทราบขอมูลของครอบครัวเปนอยางดี  ในการสํารวจเบื้องตนไดเขา

สํารวจบานท่ีมีผูสูงอายุ 9,603 ครอบครัว  เพื่อใหเขาถึงครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก 

(4,561 ครอบครัว) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติพรรณนา และ Chi-square test 

 การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการสนทนากลุมผูปฏิบัติงานดานครอบครัวในชุมชน(108 คน) 

และกลุมครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผูสูงอายุอาศัยตามลําพัง (106คน) การ

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหาตามประเด็นท่ีกําหนด   

 

 



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

ข สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

ผลการวิจัย 
1. สถานการณและขอมูลทั่วไปของครอบครัวผูสูงอายุที่ประสบสภาวะยากลําบาก  
สถานการณความชุกของผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบากผลจากการสํารวจเบื้องตน 

สถานการณความชุกของผูสูงอายุท้ัง 4 ภาค ใน 10 จังหวัด  ใชแบบสํารวจในการเก็บขอมูล โดยมีเจาหนาท่ี

สาธารณสุข  เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน รวมเก็บ

แบบสํารวจ  คัดเลือกจังหวัดท่ีเก็บขอมูลสมบูรณ ท่ีสุดโดยไดเก็บขอมูลครอบคลุมจากทุกตําบล 

และทุกหมูบานในอําเภอท่ีถูกสุมเปนตัวอยางจังหวัด ท่ีมีขอมูลสมบูรณมากท่ีสุด  คือ  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  มีประชากรผูสูงอายุ จํานวน  63,798 คน พบวา ความชุกของครอบครัวผูสูงอายุ 

ท่ีอยูกันตามลําพังเปน 14.51 คนตอประชากรผูสูงอายุพันคน ความชุกครอบครัวผูสูงอายุท่ีอยูกับ 

เด็กตามลําพังเปน 2.77 คนตอประชากรผูสูงอายุพันคน และความชุกของครอบครัวผูสูงอายุท่ีอยูกับ 

คนพิการเปน 0.77 คนตอประชากรผูสูงอายุพันคน  

 ขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุท่ีใหสัมภาษณจํานวน 4,561 คน  สวนใหญมีอายุระหวาง 60-69 ป 

(รอยละ 46.4) รองลงมาอายุ 70-79 ป (รอยละ 37.9) และอายุ 80 ปขึ้นไป(รอยละ 15.7) มีอายุเฉล่ีย  

71.2 ป สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 66.5) รอยละ 95.6 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 47.1เปนหมาย  

ผูสูงอายุสวนใหญอยูบานเฉยๆ (รอยละ 49.8) รอยละ 19.6 มีอาชีพทํานา/ทําไร/ทําสวนสวนใหญเปน

สมาชิกชมรมผูสูงอายุ (รอยละ 65.7)และสมาชิกกลุมฌาปนกิจสงเคราะห (รอยละ 52.8)มีเพียงรอยละ 

17.5 ของผูสูงอายุท่ีใหสัมภาษณไมเปนสมาชิกกลุมใดกลุมหน่ึงเลย 

ครอบครัวผูสูงอายุท่ีเขารวมในการศึกษาน้ี จํานวน 4,561ครอบครัวเปนครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดู

เด็กตามลําพัง จํานวน 2,289 คน ครอบครัวผูสูงอายุอาศัยอยูคนเดียว หรืออาศัยรวมกันตามลําพัง จํานวน

2,161 ฉบับ และครอบครัวผูสูงอายุอาศัยกับสมาชิกพิการ/ทุพพลภาพ/ไมสามารถดูแลตนเองได จํานวน 

111 คน ผลการวิเคราะหขอมูลท้ังหมดโดยภาพรวมพบวา สัดสวนของครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดูเด็ก 

ตามลําพังโดยเฉล่ียแลวพบในชนบทมากกวาในเมืองสําหรับสัดสวนของครอบครัวผูสูงอายุอยูคนเดียว 

ครอบครัวผูสูงอายุอาศัยรวมกันตามลําพังและครอบครัวผูสูงอายุอาศัยกับสมาชิกพิการ/ทุพพลภาพ/ 

ไมสามารถดูแลตนเองไดโดยเฉล่ียพบในเมืองมากกวาในชนบท  

 ขอมูลดานการดูแลสุขภาพของครอบครัวผูสูงอายุ  เปนความสามารถในการดูแลสุขภาพตัวเอง

และสมาชิกท่ีอาศัยในบานเดียวกันของผูสูงอายุ พบวา ในทุกภาคท้ังในเขตเมืองและชนบท สวนใหญ

ผูสูงอายุมีการตรวจสุขภาพ โรคประจําตัวของผูสูงอายุสวนใหญไดแก ความดันโลหิตสูง (รอยละ 41.5) 

รองลงมาไดแก โรคปวดเขา/ปวดหลัง/ปวดขอ (รอยละ 20.9) โรคเบาหวาน (รอยละ 16.3) และไขมัน 

ในเสนเลือด (รอยละ 11.1) มีเพียงรอยละ 29.4 ของผูสูงอายุไมมีโรคประจําตัว สําหรับแหลงท่ีผูสูงอายุ 



 
   

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวทิยาลัยมหิดล ค 
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ไปรับบริการ ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รอยละ 76.7) และโรงพยาบาลของรัฐ (รอยละ 

72.2)  รอยละ 10 ของผูสูงอายุท่ีซื้อยากินเอง และรอยละ 8.2 ของผูสูงอายุท่ีรับบริการจากสถานบริการ

ของเอกชน  สวนใหญผูสูงอายุเดินทางไปรับบริการทางสุขภาพไดดวยตนเอง (รอยละ 63.4) รองลงมา 

บุตร/หลานเปนผูพาไปรับบริการทางสุขภาพ (รอยละ 16.8) และรอยละ 89.1 ของผูสูงอายุมีสิทธิในการ

รักษาฟรี มีเพียงรอยละ 7.3 ของผูสูงอายุท่ีใชสิทธิขาราชการ/ประกันสังคม/รัฐวิสาหกิจ และรอยละ 3.6  

ท่ีเสียคาใชจายเอง โดยภาพรวม พบวา รอยละ 57.2 ของผูสูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตัวเองและสมาชิก 

ท่ีอาศัยในบานเดียวกันของผูสูงอายุในระดับปานกลาง มีเพียงรอยละ 2.0 ท่ีไมสามารถดูแลสุขภาพตัวเอง

และสมาชิกท่ีอาศัยในบานเดียวกันได 

สภาพท่ีอยูอาศัยของครอบครัว พบวา รอยละ 87.4 มีท่ีอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว เกือบท้ังหมด 

มีความมั่นคง แข็งแรง (รอยละ 92.0) มีความทนทานแดดฝน (รอยละ 94.5 ) มีหองนํ้าหองสวมท่ีอยูในบาน

และบริเวณบานท่ีใชไดสะดวก ปลอดภัย (รอยละ 93.6) มีนํ้าสะอาดใชเพียงพอ (รอยละ 96.1) มีแสงสวาง

เพียงพอกับการดําเนินชีวิต (รอยละ 96.4)  มีความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ (รอยละ88.8 ) และ 

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (รอยละ 91.3) ดานรายไดของครอบครัวผูสูงอายุในภาพรวมและ 

ในแตละภาค พบวา รายไดสวนใหญของครอบครัวผูสูงอายุมาจาก เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (รอยละ 94.9)  

บุตร/หลาน/ญาติพี่นอง (รอยละ 73.9) และแหลงรายไดจากอาชีพหลักไดแก ทํานา (รอยละ 50.9) เงินฝาก/

เงินออม/ดอกเบี้ยธนาคาร/คาเชา (รอยละ 23.9) และอาชีพเสริม เชน คาขาย รับจาง และอื่นๆ (รอยละ 

16.7 ) ตามลําดับ  คร่ึงหน่ึงของครอบครัวผูสูงอายุมีรายไดและรายจายพอ ๆ กัน (รอยละ 50.1) รอยละ 

41.5 ของครอบครัวผูสูงอายุมีรายไดนอยกวารายจาย และรอยละ 8.4 ท่ีครอบครัวผูสูงอายุมีรายได

มากกวารายจาย  

ดานสัมพันธภาพของครอบครัวผูสูงอายุในชวง 1 ปท่ีผานมา พบวา มากกวาคร่ึงหน่ึงของ

ครอบครัวผูสูงอายุมีสัมพันธภาพท้ังกับสมาชิกในครอบครัวท่ีพักอาศัยอยูท่ีอื่น (รอยละ 55.1) และ

สัมพันธภาพกับเพื่อนฝูง เพื่อนบาน และคนในชุมชน (รอยละ 52.9) ในระดับท่ีไมดี สําหรับระดับ

สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยในบานเดียวกัน พบวามีสัดสวนใกลเคียงกันในระดับดี  

(รอยละ 33.9) ระดับปานกลาง(รอยละ 32.7)  และระดับไมดี (รอยละ 33.4) 
 

2. ปจจัยเสี่ยง สภาพปญหา และความตองการความชวยเหลือของครอบครัวผูสูงอายุที่
ประสบสภาวะยากลําบาก 

 สําหรับประเด็นปญหาที่ทําใหเกิดความยากลําบากแกครอบครัวผูสูงอายุ ไดแก ปญหาดาน

เศรษฐกิจ/การเงิน (รอยละ69.5) ปญหาทางดานสุขภาพรางกาย (รอยละ 68.9) สัมพันธภาพในครอบครัว 

(รอยละ 52.0) และสัมพันธภาพกับชุมชน/สังคม (รอยละ 49.0) อยางไรก็ตามปญหาดานสัมพันธภาพ 

ในครอบครัวและสัมพันธภาพกับชุมชนไมกอใหเกิดความกังวล/ความเครียดของผูสูงอายุ  ปญหา 



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

ง สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

ท่ีกอใหเกิดความกังวลบาง ไดแก ปญหาทางดานสุขภาพรางกาย (รอยละ 61.2) ปญหาดานเศรษฐกิจ/

การเงิน (รอยละ 58.7) และปญหาดานจิตใจ (รอยละ 48.2) 

ปญหาทางดานสุขภาพรางกาย แหลงหรือบุคคลท่ีสามารถใหความชวยเหลือไดอันดับแรก ไดแก 

ญาติท่ีไมไดอยูดวยกัน รองลงมาไดแก เจาหนาท่ีรพ.สต./สถานีอนามัย เพื่อนบาน และคนท่ีพักอาศัย 

ในบานเดียวกัน สําหรับปญหาทางดานจิตใจ และสัมพันธภาพในครอบครัว (ท้ังในและนอกบาน)   

แหลง/บุคคลท่ีสามารถใหความชวยเหลือในอันดับแรก คือ ญาติท่ีไมไดอยูดวยกัน รองลงมา ไดแก  

เพื่อนบาน คนท่ีพักอาศัยในบานเดียวกัน และเจาหนาท่ีรพ.สต./สถานีอนามัย  

 ครอบครัวผูสูงอายุบางสวนยังไมทราบขอมูลดานสวัสดิการภาครัฐท่ีครอบครัวผูสูงอายุ 

พึงจะไดรับ  สําหรับสวัสดิการภาครัฐท่ีครอบครัวผูสูงอายุไมทราบขอมูลในอันดับแรก ไดแก ศูนยบริการ

ทางสังคมผูสูงอายุ (Day Care Center) รองลงมา ไดแก เงินสงเคราะหครอบครัวยากไร (ปละไมเกิน 

6,000 บาทตอครอบครัว) การยกเวนคาธรรมเนียม/ลดอัตราเขารวมกิจกรรมในพิพิธภัณฑ โบราณสถาน 

อุทยานแหงชาติ และสถานท่ีอื่น ๆ และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ/กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ สําหรับ

ครอบครัวผูสูงอายุท่ีทราบสวัสดิการของภาครัฐ พบวาสวนใหญมีสัดสวนของการไมไดรับสวัสดิการ

มากกวาไดรับสวัสดิการ ยกเวนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  บัตรผูสูงอายุ  การไดรับบริการชองทางพิเศษเฉพาะ

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  การไดรับบริการเย่ียมบาน 

ดานภาระของผูสูงอายุท่ีตองดูแลผูสูงอายุในครอบครัว พบวา ตองดูแลมากท่ีสุดในเรื่องอาหาร 

(รอยละ 33.3) รองลงมา ไดแก ดานการเงิน (รอยละ 27.4) และดานการดูแลสุขภาพ/รักษาพยาบาล  

(รอยละ 27.3)  ประเด็นผลกระทบตอตัวผูสูงอายุในการดูแลผูสูงอายุท่ีพักอาศัยในบานเดียวกัน พบวา 

ผูสูงอายุสวนใหญรูสึกวามีผลกระทบตอตัวเองโดยที่รูสึกเหน่ือย (รอยละ 60.9) มีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น 

(รอยละ 59.4) รูสึกทอแท เครียดและกังวล (รอยละ 55.1) รูสึกวาวิถีการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุท่ีเปน

ผูดูแลเองเปล่ียนแปลงไปจากเดิม (รอยละ 53.4) และรูสึกวาการดูแลผูสูงอายุสงผลตอสุขภาพรางกายของ

ผูสูงอายุท่ีเปนผูดูแลเอง (รอยละ 51.5) และสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพตามปกติ (รอยละ 51.3) 

สําหรับผูสูงอายุท่ีตองดูแลเด็กท่ีอายุไมเกิน 18 ป พบวา ตองดูแลมากท่ีสุดในดานการเงิน(รอยละ 43.9) 

และดานอาหาร (รอยละ 31.0) ผลกระทบท่ีสงผลตอผูสูงอายุกรณีดูแลเด็กอายุไมเกิน 18 ป ในสอง 

อันดับแรก ไดแก มีคาใชจายเพิ่มขึ้น (รอยละ 67.7 ) และผูสูงอายุรูสึกเหน่ือย (รอยละ 66.3)  

 

 

 

 



 
   

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวทิยาลัยมหิดล จ 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  พบวา ผูสูงอายุสวนใหญเปนผูสูงอายุท่ีพึ่งตนเองได

ในการทํากิจกรรมท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน (รอยละ 88.6) มีเพียงรอยละ 4.1 ของผูสูงอายุท่ีไมสามารถ

พึ่งพิงตนเองได ซึ่งความสามารถในการทํากิจกรรมท่ีจําเปนในชีวิตประจําวันตาง ๆ เชน การรับประทาน

อาหาร การแตงตัว  ผูสูงอายุสวนใหญสามารถทําไดเองท้ังหมด   ผูสูงอายุสวนใหญไมมีภาวะซึมเศรา 

(รอยละ 69.5) และไมมีภาวะการฆาตัวตาย (รอยละ 93.1)  อยางไรก็ตามรอยละ 49.8 ของผูสูงอายุ 

มีอาการนอนหลับ ๆ ต่ืน ๆ หลับไมสนิท และรอยละ 45.7 มีอาการรูสึกออนเพลียงายเหมือนไมมีแรง  

ผูสูงอายุสวนใหญมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลางในดานสุขภาพกาย ดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพทาง

สังคม ดานส่ิงแวดลอม  ปจจัยท่ีสงผลตอความยากลําบากของผูสูงอายุ ไดแก พื้นท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ 

ลักษณะของครอบครัวผู สูงอายุ รายไดของครอบครัวของผู สูงอายุ  ทรัพยสินและระดับของการ 

มีทรัพยสิน เงินออมและระดับของการมีเงินออม  หน้ีสินและระดับของการมีหน้ีสิน ภาระท่ีตองดูแล

ผูสูงอายุ ภาระท่ีตองดูแลเด็กท่ีอายุนอยกวา 18 ป และภาระท่ีตองดูแลผูท่ีไมสามารถดูแลตนเองได  

(ผูพิการ/ทุพพลภาพ) (p-value < 0.001) 
 

 3. นโยบายและมาตรการในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเปนสําหรับครอบครัว

ผูสูงอายุที่ประสบสภาวะยากลําบาก สวัสดิการท่ีรัฐไดจัดใหครอบครัวผูสูงอายุในชุมชน  แบงออกเปน  

9 ดาน ไดแก  ดานสุขภาพรางกาย  ดานจิตใจดานเศรษฐกิจ/การเงินดานการสงเคราะหดาน 

เบี้ยผูสูงอายุ/เบี้ยผูพิการ  ดานบานพักคนชรา/สถานสงเคราะห /ศูนยสงเคราะหตางๆ  ดานการส่ือสาร

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตของครอบครัวผูสูงอายุ  ดานสัมพันธภาพ 

ในครอบครัว ชุมชน  สังคม  โดยรวมกลุมผูสูงอายุในชุมชน (เชน ชมรมผูสูงอายุ) ทํากิจกรรมรวมกันระหวาง

ผูสูงอายุ  ดานการดําเนินนโยบาย  มาตรการ  และสวัสดิการท่ีครอบคลุม  เทาเทียม  อยางตอเน่ืองและ

สม่ําเสมอ 
  
 4. แนวทางในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเปนสําหรับครอบครัวผูสูงอายุที่ประสบ
สภาวะยากลําบาก 

ผูสูงอายุไดใหขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายและมาตรการในการจัดระบบสวัสดิการ 

ในภาพรวมวาประเด็นสวัสดิการภาครัฐ ผูสูงอายุสวนใหญอยากใหมีการปรับเพิ่มเบี้ยผูสูงอายุและ 

เบี้ยผูพิการ (รอยละ 46.9) และใหการชวยเหลือเร่ืองการเงิน (รอยละ 21.3)และสนันสนุนดานปจจัยส่ี 

สําหรับสวัสดิการชุมชน/เอกชน  ผูสูงอายุสวนใหญเสนอใหมีการสรางสัมพันธภาพกับชุมชน/สังคม  

(รอยะ 28.4)การชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจ/การเงิน (รอยละ 23.1) และการสนับสนุนปจจัยส่ี (รอยละ 

13.9) 

  



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

ฉ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

 แนวทางในการจัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีจําเปนสําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะ

ยากลําบาก ผู สูงอายุและเจาหนาท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบดานผู สูงอายุ ไดเสนอประเด็นขอเสนอแนะ  

แบงออกเปน 8 ดาน ไดแก ดานการส่ือสารประชาสัมพันธดานบุคลากร  ดานการเงิน (เพิ่มเบี้ยยังชีพ)  

ดานการบริหารจัดการ (เนนวิเคราะหนโยบาย  มาตรการ และสวัสดิการ  พรอมท้ังปญหาและความ

ตองการของผูสูงอายุในเชิงลึกใหครอบคลุมและชัดเจน)  ดานเคร่ืองมือ  วัสดุอุปกรณ  และสถานท่ี     

ดานการติดตามประเมินผล  ดานนโยบาย(จัดทําเปนนโยบายระดับชาติท่ีมีกฎระเบียบ  ขอบังคับ 

ตามกฎหมายท่ีชัดเจน  และมีแนวทางการทํางานในการดูแลและชวยเหลือผูสูงอายุเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน) ดานการมีสวนรวมของภาคีเครือขายการทํางาน 

 
ขอเสนอเชิงนโยบาย 

1)  นโยบาย  มาตรการดานการเสริมศักยภาพครอบครัวเขมแข็ง 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยควรสงเสริมและสนับสนุน 
 1.1  เสริมศักยภาพของผูดูแล  ญาติพี่นอง  และสมาชิกในครอบครัวผูสูงอายุ  เพื่อใหสามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 

• ครอบครัวผูสูงอายุท่ีตองเล้ียงดูบุตรหลานหรือเด็กในชุมชน  โดยจัดอบรมใหความรูแก
ครอบครัวผูสูงอายุในดานการสงเสริมพัฒนาการเด็กเพื่อใหมีพัฒนาการสมวัย 

• ครอบครัวผูสูงอายุท่ีตองดูแลผูสูงอายุโดยจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุ  
พรอมท้ังสงเสริมใหมีมาตรการที่เก้ือหนุนและสรางแรงจูงใจใหสมาชิกในครอบครัว  เพื่อ
สรางคานิยมและวัฒนธรรมไทยท่ีดีงามดานความกตัญูกตเวทีตอบุพการี  

 1.2  เสริมศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผูสูงอายุใหมากท่ีสุด  โดยสรางหลักประกันในการเขา
สูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ  เพื่อเปนการวางแผนชีวิตระยะยาว  โดยสงเสริมการออมเงินในคน  2  
กลุม  คือ  กลุมวัยเด็กจนถึงวัยทํางาน  และกลุมวัยทํางานท่ีไมใชขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัท  
 1.3  เพิ่มศักยภาพดานอาชีพอยางย่ังยืนโดยสงเสริมใหมีอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัยและศักยภาพ  
โดยมีการติดตามประเมินผล  เสริมศักยภาพ  และใชกลไกการตลาดในการดําเนินงาน  โดยจัดหาแหลง
จําหนายผลิตภัณฑ  และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ  เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาและสรางรายไดใหเกิดขึ้น
แกผูสูงอายุอยางแทจริง   
 1.4  สงเสริมสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัวผูสูงอายุ  โดยกําหนดใหมีอยางนอย  1  วันใน  1  
สัปดาห  เพื่อใหเกิดการส่ือสารสรางสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัวผูสูงอายุ   
 1.5  สงเสริมใหมีมาตรการท่ีเก้ือหนุนและสรางแรงจูงใจใหแกผูดูแล  ญาติพี่นอง  และสมาชิก
ในครอบครัวผูสูงอายุ  ท่ีตองรับผิดชอบดูแลบุพการี  บิดามารดา หรือผูสูงอายุในครอบครัว เชน มาตรการ
ลดภาษีใหมากข้ึนโดยเพิ่มวงเงินรายไดท่ีสามารถนํามาหักลดหยอนภาษีใหมากข้ึนกวาเดิม  หรือมี
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มาตรการเพิ่มสวัสดิการอื่นๆ สําหรับครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุ  เชน ใหสิทธิ์วันลา (โดยไดรับคาตอบแทน)  
เพื่อพาผูสูงอายุไปพบแพทย  หรือดูแลผูสูงอายุท่ีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยกําหนดวันลาสูงสุดตอปไว
ไมเกิน  15  วัน 
 
 2) นโยบาย  มาตรการ  และสวัสดิการดานการสงเคราะหครอบครัว 
 รัฐควรสงเสริมนโยบายจัดสวัสดิการสงเคราะหครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะ

ยากลําบาก  เพื่อเปนการลดภาระคาใชจาย  และเพิ่มการสงเคราะหอยางเปนธรรม มีระบบและตอเน่ือง   

 2.1  ควรมีมาตรการในการคนหา  และคัดเลือกครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะ

ยากลําบากจริงๆ  เพื่อใหการสงเคราะหในดานตางๆ อยางเปนธรรม  ครอบคลุม  และท่ัวถึง อาทิ 

• การไดรับเบี้ยยังชีพเพิ่มมากข้ึนในกลุมท่ีประสบสภาวะยากลําบากจริงๆและ

การสนับสนุนอุปกรณท่ีใชในการดํารงชีวิตประจําวันท่ีจําเปนตางๆ  เชน  ไมเทา  

walker  รถเข็น  เปนตน 

• มีนโยบายลดรายจาย เชน  คานํ้า  คาไฟฟา  และคาสาธารณูปโภคตางๆ 

• ใหทุนการศึกษาแกเด็กท่ีอยูในครอบครัวผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะยากลําบาก  และ

เล้ียงดูเด็กอยูกันตามลําพัง พรอมท้ังสนับสนุนคาอาหาร  เส้ือผา  และอุปกรณ

การเรียน 

 2.2  ควรสนับสนุนในการจัดต้ังศูนยดูแลผูสูงอายุหรือบานพักคนชราในชุมชน  เพื่อรองรับ

ใหท่ัวถึงและครอบคลุมทุกจังหวัด  และมีองคกรดานสาธารณสุขใหการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพ

ผูสูงอายุ   

 
 3)  นโยบาย  มาตรการดานการเสริมศักยภาพชุมชนเขมแข็ง 
 3.1 พัฒนามาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชน  เพื่อให

การดูแลผูสูงอายุท่ีบานรวมกัน  โดยผานการอบรมใหความรูเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุอยางถูกวิธีจาก

เจาหนาท่ี รพ. สต. ซึ่งตองคอยเปนพี่เล้ียงใหคําปรึกษาแนะนํา  ตลอดจนเปนแกนนําในการสงตอความรูแก

คนในชุมชนตอไป  

 3.2 ควรสนับสนุนมาตรการในการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน  และเจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานผูสูงอายุ ผานการอบรมใหความรู  และการทําประชาคม  เพื่อใหปฏิบัติงาน

รองรับสังคมผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม  ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรดําเนินงาน  เพื่อใหการทํางานดาน

ผูสูงอายุในชุมชนประสบผลสําเร็จ โดยมีแนวคิดวาเปนการสนับสนุนใหผูสูงอายุพึ่งพาตนเอง และสงเสริม

การดํารงชีวิตของผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ มีคุณคาและมีศักด์ิศรี 



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

ซ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

 3.3  พัฒนาชองทางการส่ือสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนิน

ชีวิตประจําวันของครอบครัวผูสูงอายุ  เชน  วิทยุชุมชน  หอกระจายขาว  และการประชุมประจําเดือนของ

ชมรมผูสูงอายุ 

 3.4  สงเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน/หมูบาน  ดังน้ี   

• ใหดําเนินการสํารวจครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบภาวะยากลําบากในชุมชน

ใหครอบคลุมพื้นท่ี  และทํางานประสานกับภาครัฐเพื่อใหความชวยเหลือ

ผูสูงอายุในดานตางๆ เชน การเผยแพรความรูและขอมูลขาวสารดาน

สวัสดิการ การดูแลสุขภาพ และสงเสริมอาชีพ  โดยใชงบจากกองทุนตางๆ 

ท่ีเขามาในชุมชน และเงินบริจาค 

• ใหเขามาดูแลเอาใสใจกับผูสูงอายุอยางจริงจัง  กระตุนใหผูสูงอายุเขามามี

สวนรวมในกิจกรรมของชุมชน เชน วันสงกรานต  วันเขาพรรษา และ

กิจกรรมการดูแลสุขภาพเปนตน  

• ใหจัดสวัสดิการชุมชนอยางเหมาะสม เชน สงเสริมการออมวันละบาท  การ

รักษาพยาบาล  และฌาปนกิจสงเคราะห เปนตน 

 3.5  ควรสงเสริมและสนับสนุนใหวัดและโรงเรียน  สรางคานิยมและวัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม

ในชุมชน อาทิ   

• ยกยองเชิดชูบุคคลผูมีความกตัญูกตเวทีตอบุพการี  บิดามารดา  และ

ผูสูงอายุในชุมชนใหเปนแบบอยางท่ีดีในสังคมอยางตอเน่ือง   

• จัดอบรมหรือทํากิจกรรมในวันเสารอาทิตย  เพื่อเปนการสนันสนุนใหคนใน

ชุมชนไดเขาถึงหลักคําสอนทางศาสนาพุทธอยางสม่ําเสมอและท่ัวถึงเพื่อ

นําไปสูการปฏิบัติท่ีดีของคนในชุมชนและเพื่อเตรียมความพรอมดานจิตใจ

ของคนในชุมชนใหเขาสูวัยผูสูงอายุไดอยางมีความสุข   

 3.6 สนับสนุนชมรมผูสูงอายุในชุมชนใหมีความเขมแข็ง  โดยใหการสนับสนุนทรัพยากร

ดําเนินงานอยางตอเน่ือง และท่ัวถึง  โดยใหผูสูงอายุเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุอยาง

ท่ัวถึง  พรอมการจัดสวัสดิการที่สอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุ  เชน  อาชีพเสริม  และเพื่อนชวย

เพื่อน  เปนตน  
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 4)  นโยบาย  มาตรการดานการบูรณาการเครือขายการทํางาน 
 สรางเครือขายการทํางานแบบบูรณาการทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการดูแลครอบครัว

ผูสูงอายุใน  3  ระบบ  คือ  ระบบสุขภาพ  ระบบการปองกันทางสังคม  และระบบชุมชน  ท้ังในกระบวนการ

ทํางาน  การประสาน  และการหนุนเสริมหรือเชื่อมโยงของทุกภาคสวน  ไดแก  กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย  องคกรดานสาธารณสุข  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคกรในชุมชน  และ

องคกรอื่นๆ  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบากใน  6  เร่ืองโดย 

• การพัฒนาศักยภาพคนทํางานใน  3  ระบบ และสงเสริมการทํางานรวมกัน 

• ปรับทัศนคติใหเอื้อตอการทํางานรวมกัน 

• กระบวนการสงตอใน  3  ระบบ 

• กระบวนการจัดบริการของแตละระบบ 

• การประสานขอมูลและใชประโยชนรวมกัน  ท้ัง  3  ระบบ   

• กระบวนการติดตามประเมินผล  และถอดบทเรียนรวมกัน  

 



 

Executive Summary 
 
 
 

Objectives 
 

The objectives ofthis study were to conduct a situation analysis, and assess risk 

factors and situation of problems and need for help in elderly families living with 

hardship.  The study also exploredpolicies and measures of social welfare, and made 

recommendations on essential social welfare for elderly families living withhardship.   

 
Research methodology 
 
 Both quantitativeand qualitative research was utilized in the study.  The 

target population consisted of three groups: 1) Elderly (aged ≥ 60 years) raising children 

(aged ≤18 years) alone, 2) Elderly living together 3) Health personnel, staff and 

volunteers working for elderly familieson social welfare services. The data collection 

was conducted in five regions/areas: North (Chaingmai and Nakhonsawan province), 

Northeast (Nakornrachasrima and Khonkaen province), Central (Chonburi and 

Supunburiprovince), South (Nakhonsithammaratand Songkla Province), and Bangkok 

and its vicinities (Bangkok and Nonthaburiprovince).  Two provinces, which had the 

highest and second highest number of elderly, were selected from each region.  Twenty 

percent of the total number of districts from each province were randomly selected to 

recruit the target population.  

 For the quantitative research,key informants were the elderly in the family, or 

theirrepresentatives.  They were interviewed using structured questionnaires. 9,603 

families, with at least one elderly person, were recruited from a preliminary survey to 

reach the target elderly number (4,561families).Descriptive statistics and Chi-square 

tests were performed.  

 For the qualitative research, data were collected by conducting focus group 

interviews with 108 key persons/staff who were working for the elderly families and 106 

elderly from five areas.  Content analysis was used to analyze the qualitative data. 
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Results 
 
1. Situation analysis and general characteristics of the elderly families living 

withhardship  

The prevalence of the elderly families living withhardship was determined from 

the preliminary survey (based on five areas) by the health personnel of the health 

promoting hospitals and volunteers, using a survey form.  From five areas,the survey 

conducted in Nakhonsithammaratprovinceperfectly covered every village insub-districts 

of the selected districts.  The population number of the elderly in 

Nakhonsithammaratprovince was 63,798.The prevalence of the elderly families living 

alone was 14.51 per 10,000 elderly population, while the prevalence of the elderly 

families raising children alone was 2.77 per 10,000 elderly population.Theprevalence of 

the elderly families taking care of disabled people alone was 0.77 per 10,000 

elderlypopulation. 

 The general characteristics of the 4,561elderly who were interviewedincluded 

age, gender, religion, marital status, occupation, and being a member of any clubs. 

They represented their families to provide important information for the study.  The 

mean age of the elderly was 71.2years whichmostly ranged from 60-69 years (46.4%), 

70-79years (37.9%) and at least 80 years (15.7%).The majority was female (66.5%) and 

Buddhist (95.6%). Approximately 47.1% were widowed.The majority had no job 

(49.8%) and 19.6% were farmers. Most of the elderly were members of a senior citizen 

club (65.7%) and about half of them were cremation members (52.8%).  Only 17.5%did 

not join any clubs.  

The study included 4,561 elderly families living withhardship: 2,289elderly 

families raising children alone,2,161 elderly families living alone, and 111 elderly 

families taking care of disabled people alone. The finding showed that proportions of 

elderly families raising children alone in rural areas were higher than those in urban 

areas. However, proportions of elderly families living alone or taking care of disabled 

people alone in urban areas were higher than those in rural areas. 
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 Regarding health care, the majorityof the elderly families in urban and rural 

areas, of the five areas, had health examinations.  The elderly themselves had chronic 

diseases such as hypertension (41.5%), knee pain/backpain/joint pain(20.9%), diabetics 

(16.3%) andhyperlipidemia(11.1%). Only 29.4%of the elderly did not have chronic 

diseases. Approximately 76.7% received health care services at health promoting 

hospitals and 72.2% went to public hospitals. Only 10% bought medicine from drug 

stores and 8.2% went to private hospitals.Most of the elderly could go to get health care 

services themselves (63.4%) and only 16.8% had their sons/daughter/relatives taking 

care of them when going to see a doctor. Approximately, 89%had the right to get free 

health care services.  Only 7.3% used the Civil Servants' Medical Benefit Schemeand the 

Social Security Scheme, and 3.6% used their own financial means. Overall, 57.2% could 

pretty well take care of their own health and family members in the house, and  

20% could not do so. 

Regarding housing situations, 87.4%had a single house, of which nearly all was 

in a good and strong condition (92.0%), sunshine and rain durability (94.5%), 

havingtoilets which were safe to assess in houses (93.6%), having  enough clean water 

(96.1%), having  enough light in their houses (96.4%).  The majority reported that their 

houses were safe for life and property (91.3%) and safe from accidents(88.8%). The old 

age living allowance was the major source(94.9%)of income in the elderly families 

across the 5 areas, and sons/daughters/relatives was the second source (73.9%).Farming 

was the main occupation that greatly generated income for the family(50.9%). Next 

were the interest earned from bank savings and rent (23.9%), and other occupations 

such as labor, trading, etc. (16.7%). Half of them(50.1%)hadenough family income to 

cover expenses, while 41.5% had less than enough. Only 8.4% had income in excess of 

their expenses. 

During the last year, 55.1%of the elderly families had poor relationships with 

family members who did not stay in the same house, while 55.9% found poor 

relationships with neighbors. For family members who stayed in the same house, 33.9% 

had good family relationships and 33.4% had poor family relationships. 
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2. Risk factors, situation of problems and need for help in the elderly families 
 living with hardship 
 

The problems that led to hardship in the elderly families were financial  

(69.5%), physical health (68.9%), family relationships (52.0%) and relationships 

withcommunities (49.0%). However, relationships with family and communities did 

not lead to anxiety or stress. The problems that caused anxiety were physical health 

(61.2%), financial (58.7%), and psychological health(48.2%). 

For physical healthproblems, main support was given by family members who 

did not stay in the same house, next were health personnel, friends, neighbors and 

family members.Regarding psychological healthand family relationship problems, main 

support was given by family members who did not stay in the same house, next were 

neighbors, family members and health personal.   

 Some elderly families did not know about their rights to get support from the 

Government Social Welfare System.  Information about the Social Welfare System 

assistance, that the elderly families did not know, ranked from first tolast: 1)Elderly 

day care center 2) Financial support to poor families (≤ 6,000 Baht per family) 

3) Exemption/reduction of fees to enter museums, ancient cities, botanical gardens, etc.  

4) Retirement mutual fund.Among the elderly families who knew about the 

Government Social Welfare, most of them did not receive support, except old-age 

living allowance, elderly cards, special fast track to assess the government hospitals 

under the Ministry of Public Health, and home visits. 

The elderly also had to look after another elderly member in the family.  They 

had to prepare meals (33.3%), provide financial support (27.4%), and support for health 

care(27.3%).  The burdenaffected the elderly in many ways.  Most of them felt tired 

(60.9%), more financial burden (59.4%), and depressed, with stress and anxiety 

(55.1%).  Their own health care lifestyle was changed(53.4%), and this affected their 

own health (51.5%) and also their occupation (51.3%).For theelderly raising children 

aged under 18 years alone, they mostly provided financial support (43.9%) and meals 
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(31.0%). The effect on the elderly was increasing financial burden(67.7%), and 

tiredness (66.3%). 

Regarding the health status and quality of life of the elderly, most of the elderly 

were capable to carry on their daily activities (88.6%), and only 4.1% were not. Their 

daily life included eating, dressing, etc. The majority had no depression(69.5%) and 

made no suicide attempts(93.1%). However, 49.8% could not sleep well, and 45.7%felt 

tired and lacked strength.  Most of the elderly had a moderate quality of life in terms of 

physical health, psychological health, social relationships and environment. Factors 

affecting the hardship of the elderly were residential areas (urban or rural), types of 

family, family income,having property and levels of having property, having savings 

and levels of savings, having debts and levels of debts, and looking after the elderly, 

children and disabled people(p-value < 0.001). 
 

3. Policies and measures of the social welfarefor the elderly families living with

 hardship 
 

The Thai Government has set nine issues of the social welfarefor supporting the 

elderly families as follows:1) Physical health, 2) Psychological health, 3) Economic 

support, 4) 5) Financial support (such as old-age living allowance and disability living 

allowance),6) Elderly day care centers and elderly homes, 7) Useful information 

communication to support the elderly families, 8) Relationship with family, 

communities and societies (such as setting senior citizen clubs), and 9) Policies, 

measures and social welfare providing services with coverage, equity, and continuity.  

  
4. Recommendations on essential social welfare for the elderly families living with

 hardship.   
 

For the government social welfare, the elderly from the survey of this study 

suggested that the old age living allowance and the disability living allowanceshould be 

increased (46.9%), financial support (21.3%),and supporting the four requisites of 

life.For the social welfare from the community, most of the elderly suggested that there 
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should be an increase in good relationships with the community (28.4%), economic and 

financial support(23.1%), and supporting four requisites of life(13.9%). 

  The qualitative research was conducted among the staff and elderly.  They 

recommended eight issues on essential social welfare for the elderly families living 

withhardship:1) Useful information communication, 2) Personnel, 3) Financial support, 

(increasing old-age living allowance), 4) Administration (focusing on analysis of 

policies, measures and welfare), 5) Equipment, material and premises,6) Monitoring and 

evaluation,7) Policies, and 8) Participation and networking. 

 
Recommendations for policies 
  
1) Capacity building for strengthening families 

 
The Ministry of Social Development and Human Security should promote 
and support the following activities. 
 

1.1 The Ministry should build capacity of caregivers, relatives, and family 

members for quality of their life. 

• For the elderly families raising children alone, a policy should be 

promoted to build the capability of the families, such as short 

courses on child development.   

• For the elderly living together, the capability of family members and 

relatives should be strengthened to look after the elderly with a 

proper technical basis, such as a short course on health care for the 

elderly. Incentives should be provided to motivate family members 

and relatives to look after their older people to promote Thai culture 

such as being gratitude to parents.  

1.2  The Ministry should build elderly capacity using the concept of 

strengthening them to be self-support.A policy to prepare people to be 

quality elderly persons in an aging society such as promoting long term 

plans for living, saving plans should be promoted among working 

agegroups.This will lead them to be self-support when they get old.  
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1.3 The ministry should build the capability of the elderly to get appropriate and 

sustainable jobs that suits their age and capacity, such as providing short 

courses for vocational training.  Marketing of the products should be 

supported to gain a reasonable benefit. The program should be monitored 

and evaluated and then capacity building should be provided again if 

needed to improve the quality of the products. This will add value to the 

products and generate income to the elderly.  

1.4 The ministry should strengthen good relationship in the elderly families by 

assigning at least one day per a week to promote communication among the 

family members.   

1.5 The ministry should set up a strategy to support and provide incentive to 

caregivers, relatives andfamily members who look after parents and the 

elderly.Intensive should be provided to get motivation of family members 

and relatives to look after their older people such as increasing tax 

deduction by decreasing the amount of taxable income.Family members and 

relative should have right to take a leave with pay (≤15 days) to take the 

elderly to see a doctor and taking care of them in the hospital. 

 

2)  Welfare for the elderly families 

The government should support a policy to systematically continuously 

provide welfare toelderly families who are in need of support.The strategy 

to reduce the elderly’s expensesand fairly increase old-age allowance. 

 2.1 The government should set a measure to search and select elderly families  

who are in need of support to provide fairly welfare with widely coverage.  

• The old-age allowance should be increased among elderly families who 

are really in need of support. Equipment, such as walking sticks, 

walkers, and wheelchairs, should also be provided to the elderly.  

• The elderly’s expenses, (such as public utilities and transport fares), 

should be reduced.   
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• Scholarships should be provided to children living in elderly alone with 

hardship.  Moreover, food, clothes and stationary should also be 

provided to the children. 

 
 2.2 The government should support to build Day Care centers or elderly homes 

in every province to serve the need of the elderly.  Ministry of Public Health should 

provide health care services to the elderly in the day care centers.  

 

3) Capacity building for strengtheningcommunities 
 

 3.1 The government should create a strategy for strengthening community 

participation to look after theelderly families who are in need of support.The 

government should support neighbors or community members to look after the elderly 

who are not capable to perform daily activities themselves. They must be professionally 

trained in elderly health care from health promoting hospitals, who are their mentors. 

They will also be leaders to disseminate their knowledge and skill to other community 

members. 

 3.2 The government should support the development of a measure for building 

capacity of community members, and the staff in charge in the elderly care.   They 

should be professionally trained in elderly care and conducting a civil society forumso 

they will be able to properly serve the elderly society. Resources should be provided to 

guarantee the success of the work for the elderly in the communitieswith the concept of 

supporting the elderly to live independently, and to live with quality and dignity. 

 3.3 The government should strengthen public relation which will disseminate 

useful information to the elderly families via community radio stations, broadcast tower 

and monthly meeting of the senior citizen clubs. 

 3.4 The committee of the communities/villages should be supported as follows: 

 

• Elderly families who are in need of support should be thoroughly 

searched, then, the committee of the communities coordinate 
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with other government organization to help the elderly such as 

disseminate information about welfare, health care, and job 

opportunity.  The activities should be financially support from 

budgets for communities and donation. 

• The elderly will be well looked after and encourage to participate in  

all activities of the communities such Songkarn Festival, Buddhist 

Lent Day and health care. 

• Create appropriate plansfor welfare in the communities such as 

saving one baht per day, health care services and supporting for 

funerals. 

 

 3.5 The government should support schools and temples to maintain good Thai 

culture in the communities as follows:  

• Persons who have high gratitude to parents and the elderly in the 

communities should be continuously praised to be role model in 

the societies.  

• Training programs or activities should be run on weekend to 

support all people in the communities to regularly hear the 

Buddhist teaching.  Therefore, they will practice doing good 

things and fully prepare their mind to be a happy elderly person 

in the future.   

 

 3.6 Senior citizen clubs should be strengthened and continuously supported 

resources to run activities with the participation of the elderlythroughout the 

country.The welfare should appropriately serve the demands of the elderly such as extra 

jobs and peer support.  The government should enhance the participation of the 

community in social welfare services. 
 

4) Integrating all network for the elderly   

The government should integratenetworking of organizations that work for the elderly 

familiessuchas networkingbetween the Ministry of Social Development and Human 
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Security, Ministry of public health, local government, and community organizations. 

This network includes three systems (health, social welfare and community) which will 

gain the maximum benefit for the elderly living with hardship in six issues. 

• Building personnel capacity in the three systems and support collaborative 

work.   

• Attitude reform to support collaborative work.   

• Referral cases between three systems. 

• Process of services in each system. 

• Sharing information between three systems. 

• Monitoring and evaluation, and lesson leant together.   

 



 

บทคัดย่อ 
 
 
 

วัตถุประสงคของการวิจัยในคร้ังน้ี เพื่อศึกษาสถานการณ ปจจัยเส่ียง สภาพปญหา ความตองการ

ความชวยเหลือของครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก และศึกษานโยบายมาตรการในการ

จัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีจําเปนสําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก  พรอมท้ังเสนอ

แนวทางในการจัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีจําเปนสําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก   

โดยใชรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ การวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 3 กลุม ไดแก (1) ครอบครัว

ผูสูงอายุเล้ียงดูเด็กตามลําพัง เปนครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) และเด็กท่ีมีอายุ 0- 18 ป  

(2) ครอบครัวผูสูงอายุอาศัยตามลําพังเปนครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) อาศัยอยูคนเดียวหรือ

อาศัยรวมกัน  (3) ผูปฏิบัติงานดานครอบครัวในชุมชน เปนคนหรือกลุมคนท่ีทํางานดานสังคม ทําหนาท่ีดูแล

ทุกขสุขของครอบครัวผูสูงอายุเด็กในชุมชน เก็บรวบรวมขอมูลในพื้นท่ีตางๆ  ไดแก ภาคเหนือ (จังหวัด

เชียงใหม  จังหวัดนครสวรรค) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดขอนแกน) ภาคกลาง 

(จังหวัดชลบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี) ภาคใต (จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดสงขลา)  กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล (กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี) 

 การคัดเลือกจังหวัดเปนตัวแทนในแตละภาค คัดเลือกจังหวัดท่ีมีจํานวนผูสูงอายุมากเปน 

อันดับหน่ึง และอันดับสอง  สุมอําเภอในแตละจังหวัดโดยใชวิธีการสุมอยางแบบงายโดยสุม 20% 

ของจํานวนอําเภอ ในแตละจังหวัด การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ใชวิธีการสัมภาษณตามแบบสอบถาม

กับผูสูงอายุ หรือผูแทนของผูสูงอายุท่ีทราบขอมูลของครอบครัวเปนอยางดี  ในการสํารวจเบื้องตนไดเขา

สํารวจบานท่ีมีผูสูงอายุ 9,603 ครอบครัว  เพื่อใหเขาถึงครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก 

(4,561 ครอบครัว) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติพรรณนา และ Chi-square test 

 ครอบครัวผูสูงอายุท่ีเขารวมในการศึกษาน้ี จํานวน 4,561ครอบครัวเปนครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดู

เด็กตามลําพัง จํานวน 2,289 คน  ครอบครัวผูสูงอายุอาศัยอยูคนเดียว หรืออาศัยรวมกันตามลําพัง จํานวน

2,161 ฉบับ และครอบครัวผูสูงอายุอาศัยกับสมาชิกพิการ/ทุพพลภาพ/ไมสามารถดูแลตนเองได จํานวน 

111 คน  ผลการวิเคราะหขอมูลท้ังหมดโดยภาพรวม  พบวา สัดสวนของครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดูเด็ก 

ตามลําพังโดยเฉล่ียแลวพบในชนบทมากกวาในเมืองสําหรับสัดสวนของครอบครัวผูสูงอายุอยูคนเดียว 

ครอบครัวผูสูงอายุอาศัยรวมกันตามลําพังและครอบครัวผูสูงอายุอาศัยกับสมาชิกพิการ/ทุพพลภาพ/ 

ไมสามารถดูแลตนเองไดโดยเฉล่ียพบในเมืองมากกวาในชนบท  



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

ฏ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

 สําหรับประเด็นปญหาท่ีทําใหเกิดความยากลําบากแกครอบครัวผูสูงอายุ ไดแก ปญหาดาน

เศรษฐกิจ/การเงิน (รอยละ69.5) ปญหาทางดานสุขภาพรางกาย (รอยละ 68.9) สัมพันธภาพในครอบครัว 

(รอยละ 52.0) และสัมพันธภาพกับชุมชน/สังคม (รอยละ 49.0) อยางไรก็ตามปญหาดานสัมพันธภาพ 

ในครอบครัวและสัมพันธภาพกับชุมชนไมกอใหเกิดความกังวล/ความเครียดของผูสูงอายุ ปญหา 

ท่ีกอใหเกิดความกังวลบาง ไดแก ปญหาทางดานสุขภาพรางกาย (รอยละ 61.2) ปญหาดานเศรษฐกิจ/

การเงิน (รอยละ 58.7) และปญหาดานจิตใจ (รอยละ 48.2) 
  

ขอเสนอเชิงนโยบาย 
 

 1. รัฐควรสงเสริมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัว ญาติ เพื่อใหเปนผูดูแลผูสูงอายุได

อยางเหมาะสมถูกตองตามหลักวิชาการ  พรอมท้ังสงเสริมใหมีมาตราการท่ีเก้ือหนุนและสรางแรงจูงใจให

สมาชิกในครอบครัวรับผิดชอบดูแลบิดามารดา ญาติ ท่ีเปนผูสูงอายุในครอบครัว เชน มาตรการลดภาษีให

มากข้ึน โดยเพ่ิมวงเงินรายไดท่ีสามารถนํามาหักลดหยอนภาษีใหมากขึ้นกวาเดิม   หรือมีมาตรการเพิ่ม

สวัสดิการอื่นๆ สําหรับครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุ  เชน ใหสิทธิ์วันลา (โดยไดรับคาตอบแทน) เพื่อพาผูสูงอายุไป

พบแพทย หรือดูแลผูสูงอายุท่ีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยกําหนดวันลาสูงสุดตอปไวไมเกิน 15 วัน 

 2. รัฐควรสงเสริมนโยบายพัฒนาศักยภาพของครอบครัวผูสูงอายุในดานอาชีพ จัดหาตลาด

จําหนายผลิตภัณฑตางๆ ของครอบครัวผูสูงอายุในราคาท่ีเหมาะสม  และสนันสนุนเงินลงทุนในการ

ประกอบอาชีพเบื้องตน  ในขณะเด่ียวกันควรสงเสริมใหผูสูงอายุเปนวิทยากรถายทอดความรูดานอาชีพ 

เชน การทําอาหารและขนมไทย  

 3. รัฐควรสงเสริมนโยบายพัฒนาศักยภาพของครอบครัวผูสูงอายุท่ีตองเลี้ยงดูในดานการเล้ียงดู

บุตรหลาน หรือเด็กในชุมชน  โดยจัดอบรมใหความรูแกครอบครัวผูสูงอายุในดานการสงสริมพัฒนาการเด็ก 

เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการสมวัย  ใหทุนการศึกษาแกเด็กท่ีอยูในครอบครัวผูสูงอายุท่ียากลําบากและ 

เล้ียงดูเด็กอยูกันตามลําพัง  พรอมท้ังสนับสนุน คาอาหาร เส้ือผา และอุปกรณการเรียน  

 4. รัฐควรสงเสริมนโยบายใหสมาชิกในชุมชน(เพื่อนบาน) เปนผูดูแลผูสูงอายุท่ีไมสามารถชวย 

ตัวเองได  โดยผูดูแลในชุมชนตองไดรับการรับรองจากรัฐบาล  (เชนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น)  จึงจะไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ผูดูแลตองไดรับการอบรมใหความรู

เก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุอยางถูกวิธีจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลซึ่งตองคอยเปนพี่เล้ียงให

คําแนะนําปรึกษานโยบายน้ีทําใหผูสูงอายุสามารถเลือกท่ีจะพักรักษาตัวเบื้องตนอยูท่ีบานได 
 

คําสําคัญ: สวัสดิการสังคม  ครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดูเด็กตามลําพัง  ครอบครัวผูสูงอายุอาศัยตามลําพัง 



 

 Abstract 
 
 
 

The objectives of this study were to conduct a situation analysis, and assess risk 

factors and situation of problems and need for help in the elderly families living with 

hardship.  The study also explored policies and measures of social welfare, and made 

recommendations on essential social welfare for the elderly families living with 

hardship.  Both quantitative and qualitative research was utilized in the study.  The target 

population consisted of three groups: 1) Elderly (aged > 60 years) raising children (aged 

≤18 years) alone, 2) Elderly living together 3) Health personnel, staff and volunteers 

working for elderly families on social welfare services. The data collection was 

conducted in five regions/areas: North (Chaingmai and Nakhonsawan province), 

Northeast (Nakornrachasrima and Khonkaen province), Central (Chonburi and 

Supunburi province), South (Nakhonsithammarat and Songkla Province), and Bangkok 

and its vicinities (Bangkok and Nonthaburi province).  

Two provinces, which had the highest and second highest number of the elderly, 

were selected from each region.  Twenty percent of total number of districts from each 

province were randomly selected to recruit the target population.  For the quantitative 

research, key informants were the elderly in the family or their representatives.  They 

were interviewed using structured questionnaires. 9,603 families with at least one elderly 

were recruited from a preliminary survey to reach the target elderly number (4,561 

families).  Descriptive statistics and Chi-square tests were performed.  

 The study included 4,561 elderly families living with hardship: 2,289 elderly 

families raising children alone, 2,161 elderly families living alone, and 111 elderly 

families taking care of disabled people alone. The finding showed that proportions of 

elderly families raising children alone in rural areas were higher than those in urban 

areas. However, proportions of elderly families living alone or taking care of disabled 

people alone in urban areas were higher than those in rural areas. 
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 The problems that led to hardship in the elderly families were financial (69.5%), 

physical health (68.9%), family relationship (52.0%) and relationship with communities 

(49.0%).  However, relationship with family and communities did not lead to anxiety or 

stress. The problems that caused anxiety were physical health (61.2%) and financial 

(58.7%) and mental health (48.2%). 

 

Recommendations for policies 

 
 1. The government should include a strategy for strengthening capacity of 

family members and relatives to be capable of looking after the elderly with a proper 

technical basis such as a short course on health care for the elderly. Intensive should be 

provided to motivate family members and relatives to look after their older people such 

as income tax deduction. Family members and relatives should have right to take leave 

with pay (≤15 days) to take the elderly to see a doctor, and taking care of them in the 

hospital. 

 2. The government should promote a policy to build the capacity of the elderly 

families to get jobs such as short courses for vocational training.  Marketing of the 

products should be supported to gain a reasonable benefit. Financial support should be 

promoted during the beginning of the investment. The government should also support 

the elderly to be instructors for some courses such as cooking. 

 3. The government should promote a policy to build the capacity of the elderly 

families raising children alone such as short courses on child development.  

Scholarships should be provided to children living in hardship.     

 4. The government should support neighbors or community members to look 

after the elderly who are not capable to perform daily activities themselves. They must 

be professionally trained in elderly health care from the health promoting hospitals, 

who are their mentors.  They should get financial support from the government. 

 
Keywords : social welfare, elderly family raising children alone, elderly living together 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 
1. หลักการและเหตุผล       

ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานท่ีเปนหลักสําคัญท่ีสุดของสังคม  ทําหนาท่ีหลอหลอมและ 

ขัดเกลาความเปนมนุษยของสมาชิกในครอบครัว ดวยการอบรมเล้ียงดู ใหความรักความเอื้ออาทร  

การชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน พรอมท้ังปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และถายทอดวัฒนธรรมของ

สังคมใหแกสมาชิกในครอบครัว เพื่อใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ มีความพรอมท่ีจะทํางานอยางเต็มท่ีและ

สรางสรรค เปนพลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  

สถาบันครอบครัว กํา ลังถูกทาทายจากสถานการณและแนวโนมโครงสร างประชากร  

พบสัดสวนของประชากรผูสูงอายุโลกกําลังเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จากปจจุบันท่ีมีประชากรผูสูงอายุประมาณ

หกรอยกวาลานคน ซึ่งคาดการณวาจะเพิ่มเปน 1.2 พันลานคน และ 2 พันลานคน ในป ค.ศ. 2020 และ  

ค.ศ. 2050 ตามลําดับ  (World population ageing, 2009) สําหรับประเทศไทย ขอมูลผูสูงอายุของสํานักงาน

สถิติแหงชาติ ป  2552  พบประชากรวัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) จํานวน 7,274,000 คน (11.47%) จากจํานวน

ประชากรทั้งหมด 63,396,000 ลานคน  (สารประชากร ปท่ี 28, 2552)  มีการคาดการณวาประชากร 

วัยสูงอายุจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น โดยคาดวาจํานวนผูสูงอายุในป 2563 จะมีจํานวน 10,954.2 ลานคนและ 

จะเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีเรงเร็วย่ิงขึ้นใน 2-3 ทศวรรษตอไป (ศิวพร  ปกปอง, 2553) 

จากสถานการณการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรที่สังคมไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว

พบวาอัตราการสรางครอบครัวของสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลง  กลาวคือคนไทยแตงงานหรือ 

เร่ิมสรางครอบครัว ณ อายุท่ีสูงขึ้น คาดการณวาอายุเฉล่ียของการสรางครอบครัวสําหรับชายไทย 

สูงขึ้นเปน 30 ป และประมาณ 25 ป  สําหรับหญิงไทย พบวา ชายหญิงสวนใหญจะสรางครอบครัว 

หลังอายุ 40 ป  ประชากรชายหญิงท่ีครองตัวเปนโสดเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ พบผูท่ียังโสดอยูในกลุมอายุ 

40-44 ป รอยละ 8 สวนการเล่ือนการแตงงานออกไปจนอายุมากข้ึนรวมท้ังการครองโสดถาวร เปน

ปรากฏการณท่ีพบในประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆดวย ไมไดเฉพาะในประเทศไทยเทาน้ัน (ชาย  โพธิสิตา และ

สุชาดา  ทวีสิทธิ์, 2552) รูปแบบการดําเนินชีวิตของครอบครัวมีการเปล่ียนแปลงจากสภาวะเศรษฐกิจ 

ในปจจุบันการแสวงหารายไดเพื่อนํามาจุนเจือครอบครัวแตเพียงหัวหนาครอบครัวไมสามารถท่ีจะเพียงพอ



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

2 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

กับคาครองชีพและรายจายอื่นๆในครอบครัวได   แมบานท่ีทําหนาท่ีในการเล้ียงดูบุตรตองเปล่ียนแปลง

หนาท่ีไปหารายไดมาจุนเจือครอบครัวชวยเหลือหัวหนาครอบครัวอีกทางหน่ึง การดูแลอบรมเล้ียงดูบุตร 

จึงตกเปนของผูสูงอายุท่ีเปนบิดามารดาหรือญาติใกลชิดท่ีตองทําหนาท่ีดูแลบุตรแทน พบรอยละ 40  

ของเด็กในชนบทถูกดูแลโดยผูสูงอายุ จากสถานการณขางตนจะพบวาครอบครัวไทยกําลังเผชิญ 

กับวิกฤตการณท่ีบั่นทอนความเขมแข็งท้ังจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรที่กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ

ใน 1-2 ทศวรรษขางหนา การเปล่ียนแปลงรูปแบบการสรางครอบครัวและการเปล่ียนแปลงรูปแบบ 

การดําเนินชีวิตของครอบครัว ครอบครัวจะประสบสภาวะยากลําบากอาจเกิดจากการดําเนินชีวิตของ

ครอบครัวผูสูงอายุท่ีตองอาศัยเพียงลําพังปราศจากการดูแลจากบุตร/ญาติ  อีกท้ังในครอบครัวท่ีบุตรอยูใน

วัยแรงงานตองยายถ่ินฐาน  เพื่อหารายไดเล้ียงครอบครัวสงผลใหผูสูงอายุตองรับภาระเล้ียงดูหลานแทน  

ซึ่งจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆในอนาคต  

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีภารกิจหลักในการสรางความเขมแข็งของครอบครัว 

โดยการกําหนดนโยบาย มาตรการกลไกการสงเสริมสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการดําเนินการ 

ตามนโยบายท่ีกําหนดมุงสรางสถาบันครอบครัวใหมีความมั่นคงเปนปกแผนจึงไดมอบหมายใหสถาบัน

พัฒนาสุขภาพอาเซียน  มหาวิทยาลัยมหิดล  ดําเนินการวิเคราะหสถานการณ และศึกษานโยบาย  

มาตรการในการจัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีจําเปนสําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก: 

ครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผูสูงอายุอาศัยตามลําพัง เพื่อสงเสริมความเขมแข็ง

ของครอบครัว  รองรับสถานการณการเปล่ียนแปลง เพื่อใหการทํางานเชิงรุกดานครอบครัวเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ พัฒนามาตรการ กลไกท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงและตรงตามความตองการของ

กลุมเปาหมาย 
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2.3 เพื่อศึกษานโยบายและมาตรการในการจัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีจําเปนสําหรับครอบครัว

ผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา: ครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดูเด็กตามลําพังและครอบครัว

ผูสูงอายุอาศัยตามลําพัง 
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2.4 เพื่อเสนอแนวทางในการจัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีจําเปนสําหรับครอบครัวผูสูงอายุ 

ท่ีประสบสภาวะยากลําบาก  กรณีศึกษา: ครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผูสูงอายุ

อาศัยตามลําพัง 
 
3. ประโยชน์ที่ได้รับ   

3.1 ไดทราบขอมูลดานสถานการณของครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบภาวะยากลําบากใน 4 ภาค  

ของประเทศไทย และพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3.2 ไดทราบปจจัยเส่ียง สภาพ ปญหาและความตองการความชวยเหลือของครอบครัวผูสูงอายุ 

ท่ีประสบสภาวะยากลําบาก  

3.3 ไดทราบแนวทางนโยบายและมาตรการในการจัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีจําเปนสําหรับ

ครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก 

3.4 ไดทราบขอเสนอแนวทางในการจัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีจําเปนสําหรับครอบครัวผูสูงอายุ   

ท่ีประสบสภาวะยากลําบาก  

3.5 ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีจําเปนสําหรับครอบครัวผูสูงอายุ

ท่ีประสบสภาวะยากลําบาก 
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4 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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5. คํานิยามหรือคําจํากัดความที่เก่ียวของ 
การวิจัยในคร้ังน้ี  เปนการศึกษาครอบครัวท่ีมีรูปแบบเฉพาะเจาะจง  คือ  “ครอบครัวผูสูงอายุที่

ประสบสภาวะยากลําบาก”  โดยนิยามศัพทท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีมีรายละเอียดตอไปน้ี  

 “ครอบครัว”  หมายถึง กลุมบุคคลท่ีอาศัยอยูรวมกันต้ังแต 2 คนขึ้นไป มีความผูกพันและ

ความสัมพันธกันสายโลหิต ทางกฏหมาย หรือการดําเนินชีวิตรวมกัน อาศัยอยูรวมกัน พึ่งพิงกันทางสังคม 

เศรษฐกิจ โดยสมาชิกแตละคนจะทําหนาท่ีและบทบาทท่ีแตกตางกัน เชน บิดา มารดา และบุตร  

 “สภาวะยากลําบาก ”  หมายถึง  สถานการณปญหาหรือความเดือดรอน ท่ีบุคคลหรือ 

กลุมบุคคลตองประสบปญหาในดานตางๆ ท้ังทางดานสุขภาพรางกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ  

อันสงผลทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการหรือความจําเปนตอการดํารงชีวิตอยูได 

รูปแบบครอบครัว หมายถึง  การรวมตัวของบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ัวๆ ไป ท่ีอาศัยอยูรวมกัน     

ซึ่งมีรูปแบบและลักษณะของครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก 

 “ครอบครัวผูสูงอายุที่ประสบสภาวะยากลําบาก”  หมายถึง  ผูสูงอายุท่ีประสบปญหาในดาน

ตางๆ ท้ังทางดานสุขภาพรางกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ อันสงผลทําใหไมสามารถตอบสนองความ

ตองการหรือความจําเปนตอการดํารงชีวิตอยูได ซึ่งแบงเปน 2 กลุม คือ  

• ครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดูเด็กตามลําพัง  หมายถึง ครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) และเด็ก 

ท่ีมีอายุ 0-18 ป อาศัยอยูรวมกันไมนอยกวา 6 เดือน  โดยไมมีสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ดูแลอยาง

สม่ําเสมอ 

• ครอบครัวผูสูงอายุอาศัยตามลําพัง หมายถึง ครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) อาศัยอยู 

คนเดียว หรือ อาศัยรวมกันไมนอยกวา 6 เดือน  โดยไมมีสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ดูแลอยางสม่ําเสมอ  

ซึ่งอาจมีอยู 3 รูปแบบ คืออยูคนเดียว อยูรวมกันฉันทสามีภรรยา (ตา ยาย ปูยา) และอยูรวมกันฉันท 

ญาติพี่นอง 

สัมพันธภาพในครอบครัว  หมายถึง  ความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ัวๆ ไป 

ท่ีอาศัยอยูในครัวเรือนเดียวกัน  โดยใชเวลาในการทํากิจกรรมท่ีมีประโยชนรวมกัน  มีการสนทนาพูดคุย  

ปรึกษาหารือ  มีการแสดงออกซึ่งความรักความเอื้ออาทรตอกันท้ังทางกายวาจาใจ และปฏิบัติตามบทบาท

หนาท่ีของตนเองอยางเหมาะสม  ซึ่งอาจจะเปนสัมพันธภาพท่ีดีหรือไมดีก็ได  

สภาพทางสังคมวัฒนธรรมของครอบครัว  หมายถึง  ความสามัคคี  ชวยเหลือเก้ือกูล ดูแล 

เอาใจใส  เอื้ออาทร  พึ่งพาอาศัยกัน  และไมทอดท้ิงกันระหวางผูสูงอายุและสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ  

ท่ีอาศัยอยูในครัวเรือนเดียวกัน  

สถานการณของครอบครัวผูสูงอายุ  หมายถึง  จํานวน   ความชุก  และแนวโนมของครอบครัว

ผูสูงอายุ   
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6 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

สภาพความเปนอยูของครอบครัวผูสูงอายุ  หมายถึง  สภาพของการอยูอาศัยของผูสูงอายุ 

กับสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ในสถานท่ีหรือครัวเรือนเดียวกัน  อาทิเชน  บานเด่ียว  ทาวนเฮาส  ตึกแถว

หองแถว  คอนโดมิเนียม  และอื่นๆ  โดยมีการครอบครองในลักษณะแตกตางกัน คือ เปนเจาของ  

เชา เชาซื้อ หรืออาศัยโดยไมตองเสียคาเชา  

ภาวะทางสุขภาพของผูสูงอายุ  หมายถึง  สถานการณทางดานสุขภาพอนามัย  การมีโรค

ประจําตัว  และอาการเจ็บปวยตางๆ ความพิการของผูสูงอายุ  ท่ีจําเปนตองเขารับบริการรักษาสุขภาพ 

ในรูปแบบตางๆ  

สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว  หมายถึง  รายได  รายจาย  ความพอเพียงของรายได  

ภาวะหน้ีสิน  เงินออม  และการครอบครองท่ีอยูอาศัยและท่ีดินของครอบครัว 

• รายไดของครอบครัวผูสูงอายุ  หมายถึง  เงินหรือส่ิงของท่ีไดจากการประกอบอาชีพและลงทุน

ของครอบครัวผูสูงอายุ  เชน  คาจาง  คาตอบแทน  เงินเดือน  คาเชาบาน  คาเชาท่ีดิน  ผลกําไร  ดอกเบี้ย  

และรายรับอื่นๆ  รวมท้ังสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  และสวัสดิการอื่นๆ ท่ีพึงไดรับจากหนวยงานภาครัฐ

และเอกชนดวย  

• รายจายของครอบครัวผูสูงอายุ  หมายถึง เงินท่ีผูสูงอายุนํามาเปนคาใชจายตางๆ ใน

ชีวิตประจําวัน  เชน  คานํ้าคาไฟฟา  คาอาหาร  คาอุปโภคบริโภค  คารักษาพยาบาล  หรือคาใชจายอื่นๆ  

เปนตน  

• ความพอเพียงของรายไดของครอบครัวผูสูงอายุ  หมายถึง  ความสมดุลหรือความพอดีระหวาง

รายไดและรายจายของครอบครัวผูสูงอายุ  ทําใหพอกินพอใช  ไมขัดสน  และไมมีหน้ีสิน  

• ภาวะหน้ีสินของครอบครัวผูสูงอายุ  หมายถึง  ความรับผิดชอบเรื่องการเงิน  ทรัพยสินหรือ

ส่ิงของท่ีผูสูงอายุติดคางกับอีกฝายหนึ่งและตองชําระคืน  โดยอาจเสียดอกเบี้ย  และมีผลผูกพันกัน        

ตามกฎหมายหรือไมก็ได  

• เงินออมของครอบครัวผูสูงอายุ  หมายถึง  เงินหรือทรัพยสินท่ีเกิดจากความสามารถในการ

บริหารจัดการรายไดใหเพียงพอกับรายจาย  จนเหลือเก็บ  ซึ่งสามารถที่จะนํามาเปนคาใชจายในยาม

ฉุกเฉิน หรือจําเปนได  

• การครอบครองท่ีอยูอาศัยและท่ีดินของครอบครัวผูสูงอายุ  หมายถึง กรรมสิทธิ์หรือ

สถานภาพครอบครองพ้ืนท่ีหรือสถานที่ท่ีใชอาศัยอยูรวมกัน  อาทิเชน  บานเด่ียว  ทาวนเฮาส  ตึกแถว   

หองแถว  คอนโดมิเนียม  และอื่นๆ  โดยมีการครอบครองในลักษณะแตกตางกัน คือ เปนเจาของเชา   

เชาซื้อ  หรืออาศัยโดยไมตองเสียคาเชา 
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การไดรับความชวยเหลือของครอบครัวผูสูงอายุ  หมายถึง  การท่ีครอบครัวผูสูงอายุไดรับ

หรือขอความชวยเหลือจากแหลงตางๆ  เชน  สมาชิกในครอบครัว  ญาติพี่นอง  เพื่อน  หนวยงาน  และ

แหลงอื่นๆ  ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเปนในเร่ืองการเงิน  ส่ิงของ  ขอมูลขาวสาร  กําลังใจ  การ

ดูแลสุขภาพอนามัย  และอื่นๆ   

ปจจัยเสี่ยง  หมายถึง  ปจจัยหรือองคประกอบ  ท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันของ

ครอบครัวผูสูงอายุ  แบงออกเปน  2  ประเภท  คือ  ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  

• ปจจัยภายใน  หมายถึง  ปจจัยหรือองคประกอบภายในครอบครัวผูสูงอายุ  ท่ีมีผลกระทบ  

ตอการดําเนินชีวิตประจําวันของครอบครัวผูสูงอายุ  อาทิเชน  รูปแบบครอบครัว  สัมพันธภาพในครอบครัว   

สภาพทางสังคมวัฒนธรรม  สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว  และอื่นๆ  

• ปจจัยภายนอก  หมายถึง  ปจจัยหรือองคประกอบรอบๆ ครอบครัวผูสูงอายุ  ท่ีมีผลกระทบ

ตอการดําเนินชีวิตประจําวันของครอบครัวผูสูงอายุ  อาทิเชน  สภาพแวดลอมในชุมชน  สภาพทางสังคม

วัฒนธรรม  ความเขมแข็งของชุมชน  และอื่นๆ  ซึ่งรวมไปถึงนโยบายและมาตรการในการจัดระบบ

สวัสดิการสังคม   สําหรับครอบครัว  สําหรับผูสูงอายุ  และสําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะ

ยากลําบาก  

สภาพปญหาของครอบครัวผูสูงอายุ  หมายถึง  ส่ิงท่ีเปนอุปสรรค  หรือขอขัดของตางๆ ท่ีสงผล

กระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน  หรือส่ิงขัดขวางท่ีมิใหครอบครัวผูสูงอายุไดพบกับความตองการ 

ของตน  

ความตองการความชวยเหลือของครอบครัวผูสูงอายุ  หมายถึง  ความตองการหรือความ

ประสงคท่ีจะไดรับการสนับสนุน  ชวยเหลือ  หรือตอบสนองตอปญหาอุปสรรคและความตองการใน 

ดานตางๆ ของครอบครัวผูสูงอายุ  

สภาพแวดลอมในชุมชน  หมายถึง  ส่ิงตางๆ ท่ีมีอยูในชุมชนท่ีมีความสัมพันธและเก่ียวเน่ือง  

กับครอบครัวผูสูงอายุอยางเปนระบบ  ไมวาจะเปนครอบครัว  ญาติมิตร  เพื่อนบาน  และชุมชน  ตลอดจน

องคกรหรือหนวยงานตางๆ ในชุมชน  

สภาพทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชน  หมายถึง  ความสัมพันธและการอยูรวมกันของ 

คนในชุมชน  ซึ่งรวมไปถึงความสามัคคี  ความชวยเหลือเก้ือกูล  ความเอื้ออาทร  พึ่งพาอาศัยกัน  และ 

ไมทอดท้ิงกัน  

ความเขมแข็งของชุมชน  หมายถึง  การรวมตัวและการมีสวนรวมของคนในชุมชน เพื่อให 

การดูแลและชวยเหลือแกผูสูงอายุและครอบครัวไดอยางย่ังยืน  
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  พฤติกรรมการดูแลครอบครัว  หมายถึง  การดูแลเอาใจใส  เล้ียงดูสมาชิกในครอบครัว   

ไมวาจะเปนผู สูงอายุ  บุตรหลานในดานตางๆ เชน  อาหาร  ท่ีอยูอาศัย  เ ส้ือผา  การดูแลสุขภาพ /

รักษาพยาบาล การดูแลจิตใจ  การเงิน  และสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการดําเนินชีวิต  

  การเขาถึงบริการสาธารณสุข   หมายถึง  การท่ีประชาชนสามารถใชบริการทางสุขภาพ 

ท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน  ตลอดจนตอบสนองความตองการของประชาชน

เปนไปอยางมีคุณธรรม  และมีความรับผิดชอบตอสังคม  

  คุณภาพชีวิต  หมายถึง  สภาพของการดําเนินชีวิตหรือการดํารงชีวิตอยูของบุคคลภายใต

สภาพแวดลอมของครอบครัว ชุมชน และสังคมอยางมีความสุข และมีความพึงพอใจในชีวิต  ท้ังทางดาน

รางกาย จิตใจ  อารมณ และสังคม 

นโยบายและมาตรการ  หมายถึง  แผนการหรือวิธีการตางๆ ท่ีเปนแนวทางในการดําเนินงาน  

เพื่อท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว  

นโยบายและมาตรการในการจัดระบบสวัสดิการสังคม หมายถึง แผนการหรือวิธีการ 

ท่ีเปนแนวทางในการปองกัน การแกไขปญหา การพัฒนาและการสงเสริมความมั่นคงทางสังคม  โดยจะ

ตอบสนองความตองการของประชาชนใหไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางท่ัวถึงและเปนธรรม  ท้ังใน

ดานการศึกษา  การมีสุขภาพ 

 



 

บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 
ทีมวิจัยไดทําการรวบรวมบทความวิชาการรายงานวิจัย  หนังสือ  ตําราและเอกสารตางๆ ท่ีมีเน้ือหา

เก่ียวของกับแนวคิดและทฤษฎี  ตลอดจนกฎหมาย  นโยบาย  มาตรการ  แผนงาน  และสวัสดิการท่ีเก่ียวของ

กับครอบครัว  เด็ก  และผูสูงอายุเพื่อเปนแนวทางสําหรับการศึกษาวิจัยโครงการวิเคราะหสถานการณและ

ศึกษานโยบาย  มาตรการในการจัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีจําเปนสําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบ 

สภาวะยากลําบาก : ครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผูสูงอายุอาศัยตามลําพัง  

สามารถนําเสนอออกเปน 12  ประเด็น  ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

1.  ความหมายของคําวา “ครอบครัว” และ “ผูสูงอายุ”  

  1.1  ความหมายของครอบครัว 

  1.2  ความหมายของผูสูงอายุ 

2.  การจําแนกรูปแบบครอบครัว  และกลุมผูสูงอายุ  

  2.1  การจําแนกรูปแบบครอบครัว   

  2.2  การจําแนกกลุมผูสูงอายุ 

3.  สถานการณผูสูงอายุ: จํานวน  ความชุก  แนวโนม 

4.  ปญหาและความตองการของผูสูงอายุ  

4.1  ความหมายของปญหาและประเภทปญหาของผูสูงอายุ   

4.2  ความหมายของความตองการและประเภทความตองการของผูสูงอายุ 

5.  คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  

5.1  ความหมายของคําวา  คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  

5.2  องคประกอบของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุ  

6.  การประสบสภาวะยากลําบาก 

6.1  ความหมายของการประสบสภาวะยากลําบาก 

  6.2  การประสบสภาวะยากลําบากของผูสูงอายุ 
6.3   ตัวช้ีวัดหรืองคประกอบของผูสูงอายุที่ประสบสภาวะยากลําบาก  
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7.  แนวคิด  ทฤษฎีเก่ียวกับผูสูงอายุ 

7.1  ทฤษฎีทางชีววิทยา (Biological Theory) 

7.2  ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theory) 

7.3  ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (Sociological Theory) 

8.  แนวคิด  ทฤษฎีเก่ียวกับครอบครัว  

  8.1  ทฤษฏีพัฒนาการครอบครัว (Developmental Family Theory)  

  8.2  ทฤษฏีโครงสรางหนาท่ีครอบครัว (Structural-functional theory)  

  8.3  แนวคิดทฤษฏีระบบครอบครัว 

 9.  แนวคิดของการดูแลผูสูงอายุ 

9.1  แนวคิดของการดูแลผูสูงอายุ 

10.  กฏหมาย  นโยบาย  และมาตรการดานครอบครัว และผูสูงอายุ 

 10.1  กฏหมาย  นโยบาย  และมาตรการดานครอบครัว 

 10.2  กฎหมาย  นโยบาย  และมาตรการดานเด็ก 

10.3  นโยบาย  แผนงาน  มาตรการ  และสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ 

10.3.1  นโยบาย  แผนงาน  มาตรการ  และสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุในประเทศ 

1)  นโยบาย  แผนงาน  และมาตรการผูสูงอายุในประเทศ 

2)  สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุในประเทศไทย 

3)  สวัสดิการชุมชน 

10.3.2  นโยบาย  แผนงาน  มาตรการ  สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุในตางประเทศ  

11.  องคกรหรือหนวยงานท่ีทํางานเกี่ยวของกับผูสูงอายุ  

12.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

12.1  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวิถีการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

12.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเคราะหและสวัสดิการของผูสูงอายุ 

12.3  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับครอบครัว 
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บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 

1.  ความหมายของคําว่า “ครอบครัว” และ “ผู้สูงอายุ”  
 

 1.1  ความหมายของครอบครัว 
 ครอบครัวคือกลุมบุคคลท่ีผูกพันและใชชีวิตรวมกันทําหนาท่ีเปนสถาบันหลักเปนฐานรากท่ีสําคัญ

ยิ่งตอการดํารงชีวิตในสังคมครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบและหลายลักษณะนอกเหนือจากครอบครัวท่ี

ประกอบดวย บิดา มารดาและบุตร (นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547-2556) 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525  (2525: 168) ไดใหความหมายของครอบครัว

หมายถึง ผูรวมครัวเรือน คือ สามี ภรรยาและบุตร 

 สมาคมคหเศรษฐศาสตรแหงประเทศไทย (2542)  ไดใหความหมายของครอบครัวในเชิง 

สหวิทยาการ ดังน้ี 

 1.  ดานชีววิทยา ครอบครัว หมายถึง กลุมคนท่ีมีความผูกพันธทางสายโลหิต  เชน  สามีภรรยา 

มีบุตรท่ีเกิดจากอสุจิของบิดาผสมกับไขสุกของมารดา  ฉะน้ัน  บิดา มารดากับบุตรจึงเก่ียวพันทางสายโลหิต

แลวแตโครโมโซมและยีนท่ีบุตรไดรับมาจากท้ังบิดาและมารดา 

 2.  ดานเศรษฐศาสตร  ครอบครัว หมายถึง กลุมบุคคลที่ใชจายเงินจากงบประมาณเดียวกัน แมจะ

อาศัยอยูตางสถานท่ีกัน 

 3.  ดานสังคมศาสตร  ครอบครัว  หมายถึงกลุมคนท่ีอยูรวมเคหะสถานหรือบานเดียวกัน  

มีปฏิสัมพันธ สนใจตอทุกขซึ่งกันและกัน มีความผูกพันกัน มีความรักความปราถนาดีตอกัน  โดยไม

จําเปนตองสืบสายโลหิตเดียวกัน 

 4.  ดานนิติศาสตร/กฏหมาย  ครอบครัว  หมายถึงครอบครัวท่ีชายหญิงจดทะเบียนสมรส 

อยางถูกตองตามกฏหมาย ซึ่งครอบคลุมถึงบุตรและบุตรบุญธรรม กฏหมายยังไดกําหนดหนาท่ีความ

รับผิดชอบของบิดา มารดา สามีภรรยา และบุตรท่ีมีตอกัน และกําหนดสิทธิในการรับมรดกทางกฏหมาย 

 คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ (2542) ไดใหความหมายของครอบครัว 

หมายถึง  กลุมบุคลท่ีมีความผูกพันกันทางอารมณและจิตใจ  มีการดําเนินชีวิตรวมกัน  รวมท้ังมีความ 

ผูกพันกันทางอารมณและจิตใจ มีการดําเนินชีวิตรวมกัน  มีการพ่ึงพิงกันทางสังคมและเศรษฐกิจ 

มีความสัมพันธกันทางกฏหมายหรือทางสายโลหิต และบางครอบครัวอาจมีลักษณะเปนขอยกเวน 

บางประการจากท่ีกลาวมา   

 จิราพร ชมพิกุล  และคณะ (2552 : 8)  ไดสรุปความหมายของครอบครัววา หมายถึง กลุมบุคคล 

ท่ีอาศัยอยูรวมกัน มีความสัมพันธผูกพันกันทางสายโลหิตหรือกฏหมาย  โดยสมาชิกแตละคนจะมีบทบาท

หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกตางกัน เชน บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร และปูยา ตายาย  

 วราภรณ  ตระกูลสฤษด์ิ (2545 อางในจิราพร  ชมพิกุลและคณะ, 2552 : 7)  ไดใหความหมายของ

ครอบครัว หมายถึง การอยูรวมกันของบุคคลท่ีเปนสมาชิกซึ่งมีความสัมพันธกัน ผูกพันกัน เชน ความสัมพันธ
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ทางสายเลือด หรือการรับเปนบุตรบุญธรรม สมาชิกท่ีมีความสัมพันธกันจะมีบทบาทและหนาท่ีแตกตางกัน 

เชน เปนบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร ฯลฯ 

 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2548) ไดใหความหมายของครอบครัว หมายถึง  

กลุมบุคคลท่ีผูกพันและใชชีวิตรวมกัน ทําหนาท่ีเปนสถาบันหลัก เปนฐานรากท่ีสําคัญย่ิงตอการดํารงชีวิต 

ในสังคม  โดยครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบและหลายลักษณะนอกเหนือจากครอบครัวท่ีประกอบดวย 

บิดา มารดาและบุตร 

 สรุปไดวา  ครอบครัวหมายถึงกลุมบุคคลท่ีอาศัยอยูรวมกันต้ังแต 2 คนข้ึนไป มีความผูกพันและ

ความสัมพันธกันทางสายโลหิต ทางกฏหมาย หรือการดําเนินชีวิตรวมกัน อาศัยอยูรวมกัน พึ่งพิงกันทาง

สังคม เศรษฐกิจ โดยสมาชิกแตละคนจะทําหนาท่ีและบทบาทท่ีแตกตางกัน  เชน  บิดา  มารดา  และบุตร  
1.2  ความหมายของผูสูงอายุ 

 ความหมายของคําวา “ผูสูงอายุ” มีอยางหลากหลาย  ดังน้ี  

ในทางประชากรศาสตร  ไดแบงกลุมประชากรในประเทศตางๆ  ออกเปน 3 กลุมใหญๆ ตามชวง

อายุ  คือ ประชากรวัยเด็ก หมายถึง ผูท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด - 14 ป  ประชากรวัยทํางาน  หมายถึง ผูท่ีมีอายุ

ต้ังแต 14 - 59 ป และกลุมสุดทาย คือ ประชากรวัยสูงอายุ หมายถึง ผูท่ีมีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป  ฉะน้ัน  

คํานิยามของผูสูงอายุ คือ คนท่ีมีอายุต้ังแต  60 ปขึ้นไปน่ันเอง (นันทา มาระเนตร และคณะ,  มปป.) 

ชุติมา หฤทัย (2531 : 1) ไดใหความหมายของผูสูงอายุหมายถึงสภาวะท่ีมีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป 

มีความออนแอทางรางกายและจิตใจ เจ็บปวยหรือความพิการเกิดรวมดวย เปนวัยท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงสู

ความเสื่อมทางรางกายและจิตใจ การเปล่ียนแปลงจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับพันธุกรรม  ส่ิงแวดลอม  ภาวะ

โภชนาการ  และเปล่ียนแปลงของแตละบุคคล  

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 115, 256, 848)  ใหคําจํากัดความไววา สูงอายุ  

หมายถึง  มีอายุมาก  ชรา  หมายถึง  แกดวยอายุ  ชํารุดทรุดโทรม  ชราภาพ  หมายถึง  ความแกดวยอายุ  

ความชํารุดทรุดโทรม  แก  หมายถึง  มีอายุมาก  อยูในวัยชรา  

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ. 2546  อธิบายความหมายผูสูงอายุ  หมายความวา  บุคคลท่ีมีอายุ

เกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไปและมีสัญชาติไทย  โดยการกําหนดเกณฑวาบุคคลท่ีมีอายุ 60 ปบริบูรณ 

เปนผูสูงอายุน้ันตางจากประเทศที่พัฒนาแลว  ซึ่งกําหนดเอาผูมีอายุ 65 ปขึ้นไป 

สุพัตรา สุภาพ (2531 : 32)  กลาววา  ท่ีประชุมสมัชชาผูสูงอายุเห็นวาแกหนุมชราไมมีส่ิงท่ีเปน 

เคร่ืองขีดค่ัน ไมสมควรใหใชคําวา “ผูชรา”เพราะจะทําใหผูสูงอายุรูสึกหดหูจึงควรใหใชคําวาผูสูงอายุต้ังแต

น้ันมาคําศัพทผูสูงอายุในประเทศไทยบัญญัติขึ้นโดย พลตํารวจตรีอรรถสิทธิ์  สิทธิสุนทร  เมื่อป พ.ศ. 2506  
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บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 

กําหนดใหผูสูงอายุมีลักษณะดังตอไปน้ี คือเปนผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป  มีความเสื่อมตามสภาพ มีกําลังถดถอย

และเชื่องชา  

สํานักงานสถิติแหงชาติ  (2549 : 2) ไดนิยามคําวา  ผูสูงอายุ  หมายถึง  ประชากรที่มีอายุ  60  ป

และสูงกวาข้ึนไปท้ังชายและหญิง 

สรุปไดวาผูสูงอายุ หมายถึง  บุคคลท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไปท่ีมีความ

เส่ือมสภาพ หรือเปล่ียนแปลงท้ังทางดานรางกายและจิตใจ  รวมท้ังเกิดอาการเจ็บปวยหรือพิการรวมดวย  

 ครอบครัวผูสูงอายุ หมายถึง ครอบครัวท่ีมีบุคคลอยูรวมกัน ผูกพันกัน ทางสายโลหิต และตองมี

ผูสูงอายุอยูในครอบครัวอยางนอย 1 คนข้ึนไป  

  
2.  การจําแนกรูปแบบครอบครัว และกลุ่มผู้สูงอายุ 
 

 2.1  การจําแนกรูปแบบครอบครัว   
  ครอบครัวไทยอาจแบงออกเปน  4 รูปแบบใหญ (สนิท สมัครการ, 2538 : 4-7) ประกอบดวย  

  2.1.1 ครอบครัวเน้ือแทหรือครอบครัวพื้นฐาน (Nuclear or Elementary Family) หรือ

ครอบครัวเบื้องตน  ประกอบดวย 2 Generation คือ บิดามารดาและบุตรธิดาแตในทางวัฒนธรรมก็จะมีญาติ

อยูดวย เชน ในสังคมไทย  บางครอบครัวตองเล้ียงบิดามารดาของฝายสามีหรือภรรยา  หรือบางครอบครัว 

มีพี่หรือนองของสามีท่ียังเปนโสดอาศัยอยู  การท่ีมีญาติอาศัยบางก็มิไดทําใหครอบครัวเน้ือแทกลายเปน

ครอบครัวแบบอื่นไปเพราะอํานาจของหัวหนาครอบครัวก็ยังมีอยูอยางสมบูรณ ครอบครัวแบบน้ีเกิดขึ้นงาย

บางคนนิยมเรียกวา “ครอบครัวพื้นฐาน” เพราะครอบครัวแบบน้ีเปนรากฐานของครอบครัวแบบอื่นๆ 

  2.1.2 ครอบครัวขยาย (Extended or Joint Family) ประกอบดวยสมาชิก 3 ระดับ คือ   

พอแมลูกและปูยาตายายอยูในครอบครัวเดียวกัน การใชจายทรัพยสินในลักษณะของ “กงสี” 

  2.1.3  ครอบครัวผสมหรือครอบครัวซอน (Composite or Compound Family) หมายถึง 

ครอบครัวท่ีชายหรือหญิงมีคูชีวิตไดมากกวา 1 ครอบครัว และนํามาอยูอาศัยรวมกันในครอบครัวเดียวกัน 

  2.1.4 ครอบครัวสาระ (Essential Family) คือ ครอบครัวท่ีมีเฉพาะแมและลูกๆ พอตองไปหา

งานทําในเมือง ซึ่งกําลังทวีจํานวนมากขึ้น 

 

2.2 การจําแนกกลุมผูสูงอายุ  
 การแบงกลุมผูสูงอายุน้ัน  มีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไปตามลักษณะทางกายภาพ  ทางสังคม

และทางเศรษฐกิจของผูสูงอายุ  เชน  การแบงตามสภาพสุขภาพรางกาย  การประกอบอาชีพ  การดํารงชีวิต  

ความตองการความชวยเหลือ  และชวงอายุ  ซึ่งสามารถอธิบายดังรายละเอียดตอไปน้ี 



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

14 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

 2.2.1  การแบงตามสภาพสุขภาพรางกายเกณฑในการแบงกลุมผูสูงอายุลักษณะน้ี  คือ   

การแบงตามลักษณะสุขภาพรางกายและความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน (เกรียงศักด์ิ  ซื่อเล่ือม, 

2545 วิรัตน  คําศรีจันทร  และคณะ, 2550 : 110 - 111  สํานักสงเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย  กระทรวง

สาธารณสุข, 2552 : 4 - 5) สามารถจําแนกออกเปน 3 กลุม ไดแก 

1) ผูสูงอายุท่ีสามารถชวยเหลือตัวเองไดมาก (ติดสังคมหรือพึ่งตนเองได) หมายถึง

ผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรงดีแมมีโรคประจําตัวแตก็สามารถควบคุมได  เดินไปมาไดคลอง  

สามารถประกอบกิจวัตรประจําวัน รับประทานอาหาร  ขับถาย  อาบนํ้า  แตงตัว  และทํากิจกรรมในโอกาส

ตางๆ ไดดวยตนเองหรืออาจเรียกไดวาสามารถชวยเหลือตนเองผูอื่น  สังคม  และชุมชนได  

2)  ผูสูงอายุท่ีสามารถชวยเหลือตัวเองไดปานกลาง(ติดบานหรือพึ่งตนเองไดบาง)

หมายถึงผูสูงอายุท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพรางกาย  มีอาการเจ็บปวยโรคเร้ือรังอาจพิการทุพพลภาพ

บางสวน  เชน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ปวดขอ ปวดเขา   แตสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันและ

ทํากิจกรรมในโอกาสตางๆ ไดดวยตนเองในบางครั้ง  เชน  รับประทานอาหาร  ขับถาย  อาบนํ้า  และแตงตัว  

เปนตน  โดยอาจจะตองอาศัยความชวยเหลือและดูแลจากสมาชิกในครอบครัว บุตรหลาน ญาติพี่นอง หรือ

บุคคลอื่นบาง  

3)  ผูสูงอายุท่ีสามารถชวยเหลือตัวเองไดนอย (ติดเตียงหรือพึ่งตนเองไมได) หมายถึง

ผูสูงอายุท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพรางกาย  มีอาการเจ็บปวย  โรคประจําตัว  พิการ  ทุพพลภาพ  เดินไป 

มาไมได  และไมสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันและทํากิจกรรมในโอกาสตางๆ ไดดวยตนเอง  เชน  

รับประทานอาหาร  ขับถาย อาบนํ้า  และแตงตัว  เปนตน  ตองอาศัยความชวยเหลือและดูแลสุขภาพ 

อยางตอเน่ืองจากสมาชิกในครอบครัว  บุตรหลาน ญาติพี่นองหรือบุคคลอื่น 

 2.2.2 การแบงตามสภาพทางเศรษฐกิจหรือการประกอบอาชีพสามารถแบงออกไดเปน  

3 กลุม  คือ (รุงโรจน  พุมร้ิว, 2545 : 24, 31)  

1)  กลุมผูสูงอายุท่ีรางกายแข็งแรงและยังประกอบอาชีพอยูซึ่งอาจเปนอาชีพเดิมหรือ

อาชีพใหมท่ีเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับสภาพของผูสูงอายุ  

2)  กลุมผูสูงอายุท่ีรางกายแข็งแรง แตไมไดประกอบอาชีพ เน่ืองจากตองการพักผอน

หรือไมก็มอบหมายใหบุคคลอื่นทําแทน  อยางไรก็ตามผูสูงอายุในกลุมน้ีบางคนอาจชวยทํางานบาน   

เพื่อชวยแบงเบาภาระใหแกบุตรหลาน  

3)  กลุมผูสูงอายุท่ีมีปญหาสุขภาพ  ไมสามารถประกอบอาชีพได 

หรือถาพิจารณาตามสภาพทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของกับเร่ืองรายไดและรายจายของผูสูงอายุ   

อาจแบงออกไดเปน 3 กลุม  คือ  
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บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 

 1)  กลุมท่ีมีรายไดเพียงพอสําหรับใชจาย  และเหลือเก็บ  

 2)  กลมท่ีมีรายไดเพียงพอกับรายจาย  แตไมเหลือเก็บ  

 3)  กลุมท่ีมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย  และตองเปนหน้ีสิน 

2.2.3 การแบงตามความสามารถในการดํารงชีวิตอยูในชุมชน  โดยการจําแนกตาม

ความสามารถในการดํารงชีวิตอยูในชุมชนของประชากรสูงอายุน้ัน  สามารถแบงออกได 3 กลุม  ไดแก  

(พัชราวรรณ  ศรีศิลปนันทน, 2550)  

1)  กลุมปลอดภัย  เปนกลุมท่ีสามารถอยูไดในชุมชนอยางมีคุณภาพ ไมวาจะตอง

พึ่งพาผูอื่นหรือไมก็ตาม  สําหรับผูท่ีทุพพลภาพหรือตองพึ่งพาจะมีครอบครัวและชุมชนคอยดูแล จึงไม

จําเปนตองยายเขาสูสถานบริการ 

2)  กลุมพายแพ  เปนกลุมท่ีไมสามารถอยูในชุมชนไดอยางมีคุณภาพไมวาจะมีเหตุ

ดานสังคมหรือสุขภาพ ไดแก  ขาดแคลนผูดูแล  ครอบครัวหรือชุมชนไมสามารถรับภาระหรือมีสถานะทาง

สุขภาพแยเกินกวาผูดูแลจะจัดการได  ผูสูงอายุกลุมน้ีจะไดรับคุณภาพชีวิตท่ีดีกวาหากไดรับการสงเคราะห

ดูแลโดยสถานบริการ 

3)  กลุมเส่ียง  เปนผูสูงอายุในกลุมปลอดภัยจํานวนหน่ึงท่ีมีโอกาสเส่ียงท่ีจะกลายเปน

กลุมพายแพในอนาคต  ลักษณะเส่ียง  ไดแก  เพศหญิง  อานไมออก/เขียนไมได  อาศัยอยูคนเดียว  ไรญาติ

ขาดมิตร  ฐานะยากไร  มีปญหาทางสุขภาพมาก  มีภาวะทุพพลภาพ โดยผูสูงอายุท่ีไดจัดอยูในกลุมเส่ียงน้ี  

อาจจะมีลักษณะท่ีแตกตางกัน 3 กลุม ไดแก (มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, 2549 : 39) 

• กลุมท่ี 1 ผูสูงอายุในครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนรอยละ 15.4  มีรายไดตํ่ากวา 

1,234 บาทตอเดือน   โดยเปนผูสูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต 80 ปขึ้นไปถึงรอยละ 16  

แตสวนใหญจะอยูในอายุระหวาง 60-69 ป  

• กลุมท่ี 2 กลุมผูดูแลท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป  กลุมน้ีนับวานาหวง เพราะหากศึกษา

ขอมูลดานประชากรอยางละเอียดจะพบวา เด็กเกิดนอยลง ญาติก็ลดลง ทําให 

ไมมีผูดูแล ฉะน้ันในครอบครัวจึงมีแตผูสูงอายุดูแลกันเอง  

• กลุมท่ี 3 ผูสูงอายุท่ีชวยเหลือตนเองไมไดเปนกลุมท่ีมีปญหาสุขภาพ นอนติด

เ ตียง  โดยขณะน้ีพบวามีจํ านวนเ พ่ิมมาก ข้ึนและเปนผู สู งอายุ ท่ีมีอา ยุ  

80 ปขึ้นไปมากถึงรอยละ 31 

 2.2.4 การแบงตามลักษณะความตองการความชวยเหลืออาจจําแนกเปน 3 กลุม ไดแก 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2548 : 36-37) 

 



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

16 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

1)  กลุมผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพ (Active Aging)  เปนกลุมผูสูงอายุวัยตน (Young Old 

อายุ 60-69 ป)  มีรายไดพอเพียงตอการพึ่งตนเอง  ไมยากจน  และมีสวนรวมในกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ

และสังคมในกลุมน้ีตองเนนการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีอยางตอเน่ือง เพิ่มชองทางในการทํางานตาม

ความสมัครใจโดยการขยายอายุของการทํางานสงเสริมอาชีพภายหลังเกษียณอายุราชการ  เปดโอกาสใหมี

การถายทอดความรูและภูมิปญญาแกคนรุนหลัง  รวมท้ังการเปนผูนําการเปล่ียนแปลง (Change Agent) 

ในการชวยเหลือผูสูงอายุกลุมท่ีประสบปญหาใหกลับมาใชชีวิตไดปกติสุข 

2)  กลุมท่ีพอชวยเหลือตนเองได (Independent Living for Elderly) เปนผูสูงอายุ

กลุมท่ีพอชวยเหลือตนเองได  แตยังไมมีบทบาทในการพัฒนาสังคมสวนรวมตองเนนการสรางเสริม

พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี  การสรางหลักประกันรายไดอยางตอเน่ืองตามความสมัครใจ  เชน  การสงเสริมอาชีพ

ท่ีหลากหลายตามความตองการและเหมาะสมกับวัยการสงเสริมพฤติกรรมการใชจายท่ีเหมาะสมและการ

บริหารจัดการเงินออมอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการใหความรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  และการเขาถึง

ขอมูลขาวสารท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต  

3)  กลุมท่ีตองการความชวยเหลือ (Disabled Elderly) สวนใหญเปนผูสูงอายุท่ีอยูใน

ภาคเกษตรและผูท่ีมีรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต  ยากจน  ขาดคนเล้ียงดู  หรือประสบปญหาตางๆ  

เชน  พิการ  ทุพพลภาพ  ถูกทําราย  เปนตน  ถือเปนกลุมท่ีตองการไดรับการดูแลจากครอบครัวสังคม  

จะตองมีการเขาไปชวยเหลือกลุมเหลาน้ีโดยตรงดวยการจัดสวัสดิการดานตางๆ ใหท่ัวถึง  เชน  ระบบการ

ดูแลระยะยาว (Long Term Care) ดานสุขภาพและสังคมอยางเปนองครวมต้ังแตบริการขั้นพื้นฐานในชุมชน  

บริการรักษาผูปวยเรื้อรังจนถึงบริการสงตอท่ีมีประสิทธิภาพรวดเร็ว  ควบคูไปกับการดูแลผานครอบครัว  เชน  

การใชมาตรการทางภาษี  การใหเงินอุดหนุนทางการเงิน  ฯลฯ  รวมท้ังการดูแลผานชุมชน  เชน  การจัด

สวัสดิการชุมชนและอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ  การรวมกลุมผูสูงอายุเพื่อประกอบอาชีพ  เปนตน 

2.2.5 การแบงตามชวงอายุ (วรชัย  ทองไทย, 2549 : 89) แบงผูสูงอายุออกเปน 3 กลุม คือ  

 1)  ผูสูงอายุวัยตน (อายุ 60-69 ป) มีประมาณรอยละ 59.1 ของผูสูงอายุท้ังหมด 

 2)  ผูสูงอายุวัยกลาง (อายุระหวาง 70-79 ป) มีประมาณรอยละ  31.1 ของผูสูงอายุ

  ท้ังหมด  

 3)  ผูสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปขึ้นไป) มีประมาณรอยละ 9.8 ของผูสูงอายุท้ังหมด  
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บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 

3.  สถานการณ์ผู้สูงอายุ : จํานวน  ความชุก  แนวโน้ม 

ผูสูงอายุ หมายถึง  บุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปบริบูรณขึ้นไป และมีสัญชาติไทย  โดยเกณฑน้ีแตกตาง

จากขอกําหนดในประเทศที่พัฒนาแลว  ซึ่งกําหนดเอาผูมีอายุ 65 ปขึ้นไป  ท้ังน้ีไดแบงผูสูงอายุออกเปน  

3 กลุม คือ วัยตน (อายุ 60–69 ป) วัยกลาง (อายุ 70–79 ป และวัยปลาย (อายุ 80 ปขึ้นไป) (พระราชบัญญัติ

ผูสูงอายุ, 2546) 

ขอมูลจากรายงานแนวโนมประชากรโลกของสํานักอางอิงทางประชากร  ป พ.ศ. 2552  คาดการณ

วา  จํานวนประชากรโลกจะพุงสูงถึง  7,000  ลานคนในอีก  2  ปขางหนา และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นสวนใหญ 

ในกลุมประเทศกําลังพัฒนาหรือยากจน หรือประมาณ  รอยละ 97  ของการขยายตัวของประชากรโลกในอีก 

40 ปขางหนา  จะอยูท่ีทวีปเอเชีย  แอฟริกา  ลาตินอเมริกาและแคริบเบียนโดยประชากรวัยหนุมสาวท่ีมี

จํานวน 1,200 ลานคน  จะอยูในประเทศกําลังพัฒนาถึงรอยละ 97  หรือ  8 ใน 10 อาศัยอยูในเอเชียและ

แอฟริกาหรืออาจกลาวไดวาเอเชียเปนภูมิภาคท่ีมีประชากรจํานวนมากที่สุดในโลกซึ่งรวมประชากรสูงอายุ

ดวย  ขอมูลจากสํานักงานสํารวจสํามะโนประชากรสหรัฐ  คาดการณวาป พ.ศ. 2568 หรือ16 ปขางหนา  

ทวีปเอเชียจะมีประชากรอายุสูงกวา 60 ป จํานวนถึง 422 ลานคน และจํานวนวัยทํางานจะลดลง โดยจีนเปน

ชาติท่ีมีจํานวนประชากรสูงอายุมากกวาคร่ึงหน่ึงของจํานวนผูสูงอายุในเอเชีย  และคาดวาผูสูงอายุในจีน 

จะขยายตัวจาก 160 ลานคน  ในป พ.ศ. 2551  เปน 200 ลานคน ในป พ.ศ. 2557 และเพิ่มเปน 422 ลานคน 

ในป พ.ศ. 2593 (วิทยาลัยประชากรศาสตร, 2552) 

ขอมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม  2554  พบวา  

ประเทศไทยมีจํานวนผูสูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต  60  ปขึ้นไป  รวมท้ังส้ินประมาณ  7,794,975 คน จากประชากร

รวมท้ังประเทศ 62,935,029 คนหรือคิดเปนรอยละ 12.38 ของประชากรท้ังหมด  โดยสัดสวนของ 

หญิงสูงอายุจะมีจํานวนมากกวาชายสูงอายุในทุกชวงอายุ คือ เพศหญิง 4,335,723 คน และเพศชาย  

3,459,252 คน (รอยละ 55.63  และ  44.37 ตามลําดับ) (สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ, 2555)  และ

ขอมูลประชากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม  2555  

พบวา ประเทศไทยมีจํานวนประชากรท้ังประเทศจํานวน 64,413,000 คน  แบงเปนเพศชาย 31,683,000 คน  

เพศหญิง  32,730,000 คน โดยเปนประชากรสูงอายุ (อายุ  60 ปขึ้นไป) จํานวน  8,111,000 คน  

ซึ่งในจํานวนน้ีเปนประชากรสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในการทํากิจวัตรประจําวัน จํานวน 306,000 คน  

แบงเปนเพศชาย  118,000 คน  และเพศหญิง  188,000 คน  (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555) 

ปราโมทย  ประสาทกุล (2550)  ไดกลาวถึง  สถานการณผูสูงอายุไทย : ปจจุบันและอนาคต   เพื่อ

เตรียมพรอมสูสังคมผูสูงอายุวา  ประชากรสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง  โดยป พ.ศ. 2548   

มีเพียงรอยละ 10.3  และคาดวาประชากรสูงอายุในชวง 30 ปขางหนา (ระหวางป พ.ศ. 2553-2583) 

จะเพิ่มขึ้นจากรอยละ 11.8  ในป พ.ศ. 2553  เปนรอยละ 16.8  ในป พ.ศ. 2563  และคาดวาจะสูงถึงรอยละ 

26.9  ในป พ.ศ. 2583  
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บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 

นอกจากน้ีแลวจากการสํารวจสภาวะการทํางานของประชากร  พ.ศ. 2551 ยังพบวาประชากร
ผูสูงอายุวัยตน (อายุ  60-69  ป)  มีรอยละ  59  ผูสูงอายุวัยกลาง (อายุ  70-79  ป)  มีรอยละ  31  และ
ผูสูงอายุวัยปลาย (อายุ  80  ปขึ้นไป)  มีรอยละ  10  สวนการสํารวจจํานวนผูสูงอายุ ในป  พ.ศ. 2545 และป 
พ.ศ. 2550  พบวา  ผู สูงอายุท่ีอยูคนเดียวเพิ่มจากรอยละ  6.3 เปนรอยละ 7.7  ผู สูงอายุท่ีอยูกับ 
คูสมรสเพิ่มขึ้นจากรอยละ 15.9 เปนรอยละ 16.3 (ชาย โพธิสิตา และสุชาดา ทวีสิทธิ์, 2552 : 91, 108-109)
สวนใหญเปนผูสูงอายุหญิงและอายุมากกวา  70  ป  โดยสาเหตุท่ีอยูลําพังคนเดียว  คือ  โสด  ไมมีลูกหลาน
คูสมรสเสียชีวิต  หรือลูกหลานมีภารกิจในตางถ่ิน ผูสูงอายุท่ีอยู ลําพังจะขาดการดูแลยามเจ็บปวย  
ความรูสึกเหงา  และมีปญหาดานการเงิน  

ในปจจุบัน  จะเห็นไดวาสถานการณประชากรของประเทศไทยในอนาคตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเน่ือง  ซึ่งสงผลทําใหกลุมประชากรวัยสูงอายุ  มีสัดสวนเพิ่มมากขึ้นอยางตอเน่ืองเชนกัน  โดยตัวเลขสถิติ
จากแหลงขอมูลตางๆ  พบวาจํานวนผูสูงอายุในป พ.ศ. 2550  มีประมาณรอยละ  10.9  เพิ่มเปนรอยละ 
12.6  ในป พ.ศ. 2555  และเพิ่มเปนรอยละ  25.9 ในป พ.ศ. 2580  หรือประมาณ  2.5  เทาตัวภายใน
ระยะเวลาเพียง  30  ปเทาน้ัน (แผนภาพ  2.5)  ดังน้ัน ประเทศไทยจะตองตระหนักและใหความสําคัญเพิ่ม
มากข้ึนเพื่อใหเกิดความสมดุลในการอยูรวมกันระหวางกลุมวัยสูงอายุกับกลุมวัยอื่นๆ  เน่ืองจากเมื่อ
พิจารณาสัดสวนประชากรระหวางกลุมวัยสูงอายุกับวัยอื่นๆ  โดยเฉพาะอยางย่ิง  กลุมวัยแรงงานหรือกลุมท่ี
จะตองรับผิดชอบทําหนาท่ีใหการพึ่งพิง  ดูแล  และใหความชวยเหลือแกผูสูงอายุตอไป  เน่ืองจากบุคคล 
ท้ังสองกลุมน้ีตางก็มีความสัมพันธท่ีใกลชิดสนิทกันแนบแนน  มีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกันในระดับ
สถาบันครอบครัว  ดังน้ันจึงมีความจําเปนท่ีจะตองวางแผน  กําหนดกลไก  มาตรการ  และแผนงานตางๆ  
ท่ีเก่ียวของมารองรับสถานการณ  และแนวโนมประชากรใหเกิดความสมดุลกับกลุมผูสูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นอยาง
ทวีคูณในอนาคต 
 

 
แผนภาพ 2.5  รอยละของประชากรสูงอายุไทย  ระหวางป พ.ศ. 2550-2580 
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การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

22 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

4.  ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ  
 

4.1  ความหมายของปญหา  และประเภทปญหาของผูสูงอายุ 
คําวา “ปญหา”  มีความหมายท่ีหลากหลาย  ดังน้ี  

พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2525  ไดใหความหมายของคําวา “ปญหา”  หมายถึง  

ขอสงสัย  ขอขัดของ  ซึ่งใกลเคียงกับคําอธิบายของศลัญญา  ขันทอง (มปป.)  ท่ีไดกลาววา  ปญหา  

หมายถึง  ส่ิงท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินชีวิตของมนุษย  เปนส่ิงท่ีขัดขวางมิใหมนุษยไดพบกับความตองการ

ของตน  หรือส่ิงท่ีเปนอุปสรรค  ขอขัดของตางๆท่ีเปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตามวัตถุประสงค  

วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี  ไดอธิบายวาปญหา  หมายถึง  ประเด็นท่ีเปนอุปสรรคความยากลําบาก  

ความตานทาน  ความทาทาย  หรือเปนสถานการณใดๆ ท่ีตองมีการแกปญหาซึ่งจะรับรูไดจากผลลัพธของ

การแกปญหาหรือผลงานท่ีนําไปสูวัตถุประสงคหรือเปาหมาย  ประเด็นปญหาแสดงถึงทางออกท่ีตองการ

ควบคูกับความบกพรอง  ขอสงสัยหรือความไมสอดคลองท่ีปรากฏข้ึนซึ่งขัดขวางมิใหผลลัพธประสบ

ผลสําเร็จ  

  สรุปไดวา  ปญหา  หมายถึง  ส่ิงท่ีเปนอุปสรรค  ขอขัดของตางๆ ท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตของ

มนุษย  หรือส่ิงท่ีขัดขวางใหการปฏิบัติงานไมประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว  

วัยสูงอายุ  เปนวัยท่ีมีความเส่ือมถอยท้ังทางดานรางกายและจิตใจ  เมื่อเขาสูวัยสูงอายุหรือ 

วัยเกษียณการทํางาน  ผูสูงอายุตองประสบกับปญหาตางๆ ตามมามากมาย  ซึ่งสามารถสรุปปญหาของ

ผูสูงอายุออกเปน 5  ดานท่ีสําคัญ ดังรายละเอียดตอไปน้ี (อุบลรัตน  เพ็งสถิตย, 2543 : 75-82) 

1.  ปญหาดานรางกาย  ปญหาสําคัญลําดับแรกท่ีผูสูงอายุทุกคนมักประสบในทุกๆ ชวงอายุ 

ไมวาจะเปนผูสูงอายุวัยตน  วัยกลาง  และวัยปลาย  คือ  ปญหาทางดานสภาพรางกายหรือความเจ็บไขได

ปวยในลักษณะตางๆ  ซึ่งเปนผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพรางกายเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ  เชน  เกิดโรค

ความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ  โรคเบาหวาน  หอบ  เหน่ือยงาย  สายตายาว  ผมหงอก  หูตึง  ขี้หลงขี้ลืม  และ

เกิดอาการเจ็บปวยในลักษณะตางๆ ท่ีอาจสงผลตอสภาพจิตใจ  ทําใหรูสึกออนแอ  ทอแทและหอเห่ียวอีก

ดวย  

โดยเฉพาะอยางย่ิง  ผูสูงอายุวัยปลายท่ีมีอายุต้ังแต  80 ปขึ้นไปมีสัดสวนของการเกิดปญหา

ทางดานสุขภาพรางกายท่ีคอนขางอยูในระดับวิกฤติ  คือ  มีโรคประจําตัวท่ีเปนโรคเร้ือรังประเภทตางๆ  

ไมสามารถใหการดูแลรักษาใหหายขาดได  อาทิเชน โรคหัวใจ อัมพฤกษอัมพาต สงผลใหเกิดภาวะ 

ทุพพลภาพ  พิการ  และไมสามารถชวยเหลือตนเองได  จนในท่ีสุดก็กลายเปนผูสูงอายุนอนติดเตียงท่ีมี 

ความตองการการดูแลระยะยาว  โดยผูสูงอายุเหลาน้ีมักตกอยูในภาวะจํายอม  ถูกมองวาดอยคุณคา   

เปนภาระกับสมาชิกในครอบครัว  
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ผูสูงอายุมักมีปญหาทางรางกาย  2  เร่ือง ไดแก 1) ปญหาการเส่ือมสมรรถภาพทางรางกาย  คือ  

การแสดงออกทางพฤติกรรมชาลงเพราะประสิทธิภาพในการประสานงานของกลามเนื้อมีขอจํากัดลง 

ความสามารถในการเรียนรูลดลง  ลืมงาย  จดจําส่ิงตางๆ  ไดยากข้ึน  เชาวปญญาลดลง  สมรรถภาพทาง

เพศเสื่อมลง  และ 2) ปญหาทางดานความเสื่อมของสมองแสดงออกได 2 ลักษณะ คือ ความจําเส่ือม

เน่ืองจากสมองฝอ  เซลลประสาทหมดประสิทธิภาพ เซลลสมองเหี่ยวฝอ  มีอาการลืม  มีความยากลําบาก 

ในการจดจําส่ิงตางๆ ทําใหหวาดวิตก  สับสนในเร่ืองบุคคล  สถานท่ี  และเวลาไมสามารถจดจําเหตุการณ 

ท่ีเกิดขึ้นเร็วๆ น้ีได อารมณจะเปล่ียนแปลงรวดเร็ว โกรธงาย รองไหงาย กระวนกระวายใจ และความจําเส่ือม

ในขั้นตอนสุดทาย 

อาจกลาวไดวาปญหาดานสุขภาพท่ีผู สูงอายุจะตองเผชิญในทิศทางท่ีสอดคลองกันคือ 

ภาวะความเจ็บปวย ทุพพลภาพ และเสียชีวิต โดยปญหาสุขภาพทางกายท่ีพบบอยคือ โรคปวดขอและ 

ปวดหลัง (ไขขออักเสบ/เส่ือม) รอยละ 75 โรคความดันโลหิตสูง รอยละ 20 โรคเบาหวาน รอยละ 7.9 

โรคหลอดลมอุดตันเร้ือรัง โรคคอเลสเตอรอลในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคตอกระจกตาซึ่งลวนเปน 

โรคเร้ือรังท่ีจําเปนตองไดรับการดูแลรักษาอยางตอเน่ือง โดยภาวะทุพพลภาพและภาวะพ่ึงพาน้ัน 

พบวาผูสูงอายุถึง 1 ใน 4 มีปญหาสุขภาพท่ีทําใหไมสามารถทํากิจกรรมท่ีเคยทําได  นอกจากน้ียัง 

พบวา ผูสูงอายุไทยมีปญหาทุพโภชนาการ เน่ืองจากรับประทานอาหารไมครบทุกมื้อ และไดรับปริมาณ

สารอาหารไมเพียงพอ เชน ขาดวิตามินและเกลือแร อันเน่ืองมากจากพฤติกรรมรับประทานอาหาร 

ไมเหมาะสม (มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, 2549 : 23 - 30) 

2.  ปญหาดานครอบครัว  ผูสูงอายุตองเผชิญกับปญหาทางดานครอบครัวมากมายทั้งการไมไดรับ

การเอาใจใสดูแลจากลูกหลาน/บุคคลใกลชิด  ไมมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองตองพึ่งพาบุตรหลาน/บุคคลอื่น  

สูญเสียคูครอง/ญาติมิตร/เพื่อนสนิท  ลูกหลานแยกครอบครัวรู สึกวาไมมีคุณคา/ไมมีความสําคัญ 

ตอครอบครัว  

นอกจากน้ีแลว  ตามขนบธรรมเนียมประเพณี  และบรรทัดฐานของสังคมไทยท่ีไดปฏิบัติสืบทอด 

กันมา การดูแลผูสูงอายุน้ัน  เปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุตรหลาน  และครอบครัวซึ่งถือวาเปนส่ิงท่ี

เหมาะสมท่ีสุด  สังคมใหคุณคาการปฏิบัติเชนน้ีวาเปนการตอบแทนผูสูงอายุ  ท่ีสอดคลองกับหลักคําสอน

ทางศาสนา  คือเร่ืองความกตัญูกตเวที   อยางไรก็ตามแมเร่ืองน้ีจะยังเปนบรรทัดฐานที่มีคุณคาสูงใน   

อุดมคติของสังคมไทยในปจจุบัน  แตในทางปฏิบัติแลวการใหการดูแลผูสูงอายุในครอบครัวกําลังเปนงาน 

ท่ีทาทายข้ึนเร่ือยๆ   เพราะเหตุผลอยางนอย 2 ประการคือ (ชื่นฤทัย  กาญจนะจิตรา และคณะ, 2550 :     

104 - 105) 

• ผูสูงอายุท่ีตองพึ่งพิงคนอื่น  มักมีปญหาดานสุขภาพท่ีตองไดรับการดูแลโดยผูท่ีมีความรู

และผานการฝกฝนมาโดยเฉพาะ  เชน  การเจ็บปวยเรื้อรัง  ภาวะทุพพลภาพ  ปญหาสุขภาพจิต  และโรค

สมองเสื่อม  เปนตน  การใหการดูแลในครอบครัวแมวาจะมีขอดีมากในดานความอบอุนทางจิตใจ  ท้ังของ



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

24 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

ผูสูงอายุเองและสมาชิกผูใหการดูแล  แตก็มีจุดออนตรงท่ีมักขาดบุคลากรท่ีมีความรู  มีประสบการณ  และ

ในหลายกรณีขาดอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับการดูแลดวย  

• ครอบครัวจํานวนมากขาดคนท่ีจะใหการดูแลไดตอเน่ือง  เพราะคนท่ีพอจะดูแลไดก็มี 

ความจําเปนตองทํางานนอกบาน  เพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัว  หรือตองออกจากครอบครัวเพื่อไปทํา

มาหากินท่ีอื่น  ทอดท้ิงใหผูสูงอายุอยูกันตามลําพังเพียงสองคน  หรืออยูกับหลานวัยเด็ก  ซึ่งนอกจากจะ

ชวยเหลือผูสูงอายุไมคอยไดแลวยังเปนภาระแกผูสูงอายุอีกดวย  ยิ่งไปกวาน้ัน  ยังมีผูสูงอายุอีกจํานวนหน่ึง 

ท่ีถูกทอดท้ิงใหอยูคนเดียว  และไมมีคนดูแล  

ปญหาการขาดผูดูแลท้ังน้ีเพราะบุตรหลานท่ีเคยอาศัยอยูรวมกันภายในครอบครัวตองแยกออกไป

เพื่อศึกษาหรือทํางานในตางพื้นท่ีหรือตองออกไปทํางานนอกบานในชวงเวลากลางวันซึ่งมีสวนสําคัญท่ีทําให

ผูสูงอายุตองใชชีวิตอยูในครอบครัวขนาดเล็ก หรือจําเปนท่ีตองใชชีวิตตามลําพังมากข้ึนกวาในอดีตท่ีผานมา 

(มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, 2549 : 23 - 30) 

3. ปญหาดานเศรษฐกิจ ผูสูงอายุตองเผชิญกับปญหาทางดานเศรษฐกิจ คือ ตองออกจากงาน  

ทําใหรายไดลดลงหรือไมมีรายได  บางรายเปนภาระกับลูกหลาน  โดยวัยผูสูงอายุเปนวัยท่ีเกษียณจากการ

ทํางาน  และความสามารถในการทํางานลดลง สงผลใหรายไดท่ีเคยไดรับขณะท่ียังทํางานลดนอยลงจากเดิม 

ไมวาจะเปนผูสูงอายุในภาคเกษตรท่ีอาศัยอยูในชนบทหางไกล ซึ่งสวนใหญเปนกลุมท่ีประสบปญหาความ

ยากจนอยูแลว หรือผูสูงอายุท่ีเกษียณตัวเองจากสถานประกอบการภาคเอกชนและภาคราชการ ผูสูงอายุ

จํานวนไมนอยจําเปนตองพึ่งรายไดและการสนับสนุนจากบุตรหลานหรือญาติ หากไมมีการออมเงินในชวงวัย

ท่ียังทํางานอยูอยางเพียงพอ ก็อาจสงผลใหผูสูงอายุตองประสบปญหาความเดือดรอนดานการเงิน 

ท่ีจะนํามาใชจายเพื่อการยังชีพ และคาใชจายในชีวิตประจําวัน (มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, 2549 : 23 - 30) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2548)  คาดประมาณวา

ผูสูงอายุท่ีเดือดรอน ไมมีรายได ไมมีท่ีพึ่ง มีประมาณรอยละ 10 ของผูสูงอายุท้ังประเทศ  ในป พ.ศ.2549  

มีผูสูงอายุ ประมาณ 6,617,300 คน   ดังน้ันจึงมีผูสูงอายุท่ียากไรควรไดรับเบี้ยยังชีพ  ประมาณ  

668,300 คน  แตรัฐจายเบี้ยยังชีพใหไดเพียง 400,000 คนเทาน้ัน  นอกจากน้ียังมีการวิจัยพบวา   

การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  เชน การคัดเลือกผูสูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ   

ยังไมเปนไปตามเจตนารมยของโครงการ  ผูสูงอายุท่ีไดรับเบี้ยยังชีพจํานวนหน่ึงไมใชผูยากไรจริง  อีกท้ัง

การจายเงินใหกับผูสูงอายุก็ลาชา  

4.  ปญหาดานสังคม  ผูสูงอายุมักตองเผชิญกับปญหาตางๆ ในสังคม  ไดแก  ขาดเพื่อนเนื่องจาก

ถูกออกจากงาน การตายของบุคคลใกลชิดท้ังจากภายในและภายนอกครอบครัวหรือการเส่ือมถอยของ

รางกาย  ทําใหขาดการติดตอกับสังคม  ไมมีโอกาสติดตอกับบุคคลอื่นขาดความสัมพันธท่ีดีกับผูอื่นใน
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สังคมไมไดรับการยอมรับจากสังคมหรือจากบุคคลภายนอก  ขาดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเอง  

รวมไปถึงความสนใจส่ิงแวดลอมลดนอยลง  มีความรูสึกวาไมมีความจําเปนท่ีตองสนใจในส่ิงตางๆ  

5.  ปญหาดานสภาพจิตใจ  เกิดจากการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตตนเองจากส่ิงท่ีคุนเคยไป 

สูสภาพการณใหม  การแสดงออกทางดานจิตใจท่ีเปนปญหา  ไดแก  เศราซึมอยางไมมีเหตุผล  ชอบสะสม

ส่ิงของท่ีไมมีคา  นอนไมหลับ  วาเหว  รูสึกโดดเด่ียว  จิตใจเศราหมอง  หมดหวัง  ทอแท  บางรายมีอาการ

วิงเวียนศีรษะ   เบื่ออาหาร  ขาดความสนใจในส่ิงแวดลอม  หมดเร่ียวแรง  ใจส่ัน  หงุดหงิด  การเจ็บปวย 

ทางรางกายและจิตใจ  จะมีอาการของโรคจิตชนิดย้ําคิดย้ําทํา  โรคจิตชนิดเศราซึม  หวาดกลัวหรือรองไห

โดยไมทราบสาเหตุ โรคจิตชนิดคล่ัง ฟุงซาน พูดมาก อยูไมน่ิง คร้ืนเครง อาละวาด หวาดระแวง อาจทําราย

คนทําลายขาวของเสียหายได  

นอกจากน้ีแลว  ศศิพัฒน  ยอดเพชร (2552)  ไดกลาววา  ปญหาของผูสูงอายุในประเทศไทยเกิด

มานานแลว มากท่ีสุด  คือ ปญหาความยากจนเน่ืองจากผูสูงอายุไทยสวนใหญเปนเกษตรกร  มีรายไดไม

แนนอน เมื่อไมสามารถประกอบอาชีพ  รายไดก็หายไป และเราก็พบวาถึงแมรัฐจะสนับสนุนเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ  บางครอบครัวท่ียากจนจริงๆก็ไมสามารถชวยใหเขามีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นได 

ปญหาดานสุขภาพ  เปนอีกปญหาหน่ึง  เมื่อมีอายุมากข้ึนภาวะความเจ็บปวยก็มากตามไปดวย

การมีอายุยืนยาวในภาวะท่ีพึ่งตนเองไมได  เชน อยูในภาวะท่ีตองนอนติดเตียงเปนเวลานานขาดผูดูแล  คือ

ปญหาท่ีสําคัญ คือ ยังไมมีระบบบริการท่ีเรียกวา Long Term Care หรือการดูแลระยะยาว ภาครัฐตองรีบ

พิจารณาหรือดําเนินการในเร่ืองน้ี  เพราะไมเกิน 10 ป  ผูสูงอายุจํานวนมากจะเขาสูภาวะของการพึ่งพิง  

ตองนอนติดเตียงและขาดผูดูแล หรือมีผูดูแลเพียง 1 - 2 คนท่ีไมสามารถใหบริการท่ีเหมาะสมได บริการท่ี

รัฐควรจัดขึ้น  คือ  ตองมีการกระจายบริการลงสูผูสูงอายุในบานและชุมชน เพราะคนท่ีเจ็บปวยไมสามารถ 

เขาไปรับบริการในระบบของโรงพยาบาลได และภาวะความเจ็บปวยบางอยางไมจําเปนตองรับ 

การรักษาพยาบาล  น่ีเปนส่ิงท่ีนักวิชาการหลายฝายพยายามผลักดันใหเกิดระบบการดูแลระยะยาวของ

ประเทศขึ้น เพื่อรองรับผูสูงอายุกลุมท่ียากลําบาก  กลุมท่ีขาดผูดูแล 

นอกจากน้ัน  บริการของรัฐยังแยกสวน สุขภาพกระทรวงหน่ึง  สังคมกระทรวงหนึ่ง  ถาจะใช

บริการใหครบก็ตองไปต้ังหลายกระทรวง เพราะฉะน้ันทําอยางไรจึงจะเกิดการบูรณาการเอาคนเปน 

ตัวต้ัง อยางนอยตองมีบริการเขาถึงครอบครัวและชุมชน เพราะคนแกเดินมาโรงพยาบาลไมได   

สวนปญหาอื่นๆท่ีคาดวาจะตามมา  คือ  การท่ีผูสูงอายุขาดการเตรียมการเขาสูวัยสูงอายุ เชน  

ระบบบํานาญ  ระบบการออมแหงชาติ  คนอายุ 20 ปก็ตองเริ่มประกันตัวเอง พออายุ  60 ป ก็จะมีเงินเล้ียง

ดูตัวเองบางประเทศเก็บภาษีถึง 60% ของรายได  แตพอแกตัวก็มีบํานาญ ของไทยยังไมมีระบบน้ี   

สวนสถาบันวิถีใหม คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ UNDP, Bangkok (2550) 

ไดอธิบายวา  ผูสูงอายุจํานวนไมนอยในขณะน้ีดํารงชีพอยูภายใตภาวะความเส่ียง  หรือขาดหลักประกัน 

ท่ีสําคัญ  ท้ังดานการเงินท่ีอยูอาศัย  การเขาถึงขอมูลขาวสาร  การเดินทางและคมนาคม รวมท้ังการไดรับ



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

26 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

การดูแลเมื่อถึงระยะตองพึ่งพา  ถือไดวาเปนอุปสรรคตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุไทย

นอกจากน้ีแลวการท่ีผูสูงอายุขาดความรูความเขาใจในการเอาใจใสดูแลสุขภาพตนเอง  ผูสูงอายุในชุมชน 

ถูกทอดท้ิงใหอยูบานตามลําพัง  และไมมีการรวมกลุมทํากิจกรรมรวมกันของผูสูงอายุ  ตลอดจนการขาด

ฐานขอมูลสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน  ก็ลวนเปนปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุในชุมชนเชนกัน  จากท่ีไดกลาวมาขางตนจึงอาจจําแนกปจจัยเส่ียงสําหรับผูสูงอายุออกเปน   

4  ปจจัยสําคัญ  ประกอบดวย (Swagerty DLJ, Takahashi PY, Evans JM. 1999;59(10): 2804-8)  

1.  ปจจัยท่ีตัวผูสูงอายุ  ไดแก สูงอายุมากขึ้น ความจําเส่ือม ความเจ็บปวยท่ีมีความพิการมากจน 

ชวยเหลือตนเองไมได  การศึกษาตํ่า  ติดเหลา  ติดยา  มีปญหาทางจิต  มีปญหาพฤติกรรมหรือนิสัยสวนตัว 

2. ปจจัยท่ีตัวผูดูแล  ไดแก  มีโรคทางกายหรือมีความพิการ  มีปญหาทางจิตใจ  มีความเครียด

สวนตัว  มีนิสัยชอบใชความรุนแรง  ติดสารเสพติดหรือติดเหลา  ถูกบังคับใหมารับหนาท่ีดูแลผูสูงอายุ   

ขาดความรู ความเขาใจและทักษะในการดูแล  ความสัมพันธเดิมกับผูสูงอายุไมดีอยูแลว  

3.  ปจจัยครอบครัว  ไดแก  มีประวัติความรุนแรงแบบอ่ืนในครอบครัว กําลังมีปญหาครอบครัว 

ดานอื่นอยูดวย เชน  การหยาราง การเจ็บปวยของสมาชิกอื่น ความขัดแยงเ ร่ืองทรัพยสินมรดก   

มีการยายถ่ินฐานท่ีอยูบอยคร้ัง  แยกตัวจากชุมชน  ไมมีรากเหงาในชุมชน มีปญหาการเงิน รายไดนอย   

ตกงาน  มีหน้ีสิน  

4.  ปจจัยในชุมชน  ไดแก  ขาดการชวยเหลือกันภายในชุมชน  อยูในสภาพสังคมท่ีไมให

ความสําคัญกับผูสูงอายุ  เชน  สังคมในเขตเมืองใหญท่ีตางคนตางอยูและเรงรีบหาเงิน  ขาดแหลง

สนับสนุนการดูแลผูสูงอายุในชุมชน  ชุมชนขาดการพัฒนาทางจิตสังคม  เปนชนกลุมนอยท่ีไมไดรับการ

ยอมรับวาเทาเทียมกันในสังคมใหญ  เปนตน  

 
4.2  ความหมายของความตองการ  และประเภทความตองการของผูสูงอายุ 
คําวา  “ความตองการ”  หมายถึง  สภาวะท่ีเกิดจากความไมสมดุลท้ังทางรางกายและจิตใจความ

ตองการของคนเรามักไมไดรับการตอบสนองอยางสมบูรณ  เมื่อไดรับการตอบสนองหน่ึงก็จะเกิดความ

ตองการมากขึ้นระดับหน่ึง  โดยความพึงพอใจของมนุษยจะเกิดข้ึน  เมื่อความตองการไดรับการตอบสนอง 

ในระดับหน่ึง ซึ่งจะเริ่มพัฒนาจากความตองการระดับตํ่า (Lower Needs) กอน  เมื่อไดรับการตอบสนอง 

จนเปนท่ีพอใจแลวจะเกิดความตองการในระดับสูง (Higher Needs) ตอไปโดยระดับความตองการของ

มนุษยมีอยู 5 ขั้น  ดังน้ี (Abraham H. Maslow, 1970 : 69-80)  



 
   

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวทิยาลัยมหิดล 27 
 

บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 

1.  ความตองการทางกายภาพ (Physical Needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐาน และเปนส่ิงท่ี

จําเปนท่ีสุดในการดํารงชีพ ไดแก อาหาร เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค และความตองการ 

ทางเพศ 

2. ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs)  เปนความตองการความมั่นคง  ปลอดภัยในชีวิต  

รวมถึงความกาวหนาและความอบอุนทางใจ 

3. ความตองการทางสังคม (Social or Belonging Needs) เปนความตองการใหสังคมยอมรับตน

เขาเปนสมาชิก  การไดรับความเปนมิตรและความรักจากเพื่อนรวมงาน 

4.  ความตองการมีฐานะเดนหรือมีชื่อเสียง (Esteem Needs) เปนความตองการใหสังคมหรือ

บุคคลอื่นๆ ยกยองสรรเสริญ 

5.  ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิด (Self Realization or Self Actualization 

Needs) เปนความตองการที่ยากแกการเสาะแสวงหา  
 

อุทัย สุดสุข  และคณะ (2552 : 5) ไดนิยามวา  ความตองการของผูสูงอายุ หมายถึง ความรูสึก

ตองการในสิ่งท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ  เชน  การดูแลในชีวิตประจําวัน เศรษฐกิจ ท่ีอยูอาศัย 

ขอมูลขาวสาร  และส่ิงของท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต รวมถึงการเขาถึงบริการท่ีจําเปน และความตองการ

ความชวยเหลือจากครอบครัว ชุมชน  และรัฐบาล เพื่อคงไวซึ่งศักด์ิศรีและคุณคาของผูสูงอายุ  

ท้ังน้ี  ผูสูงอายุมีความตองการท่ีสอดคลองกับปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนซึ่งสามารถสรุปความตองการ

ของผูสูงอายุ  ออกเปน 5 ดานท่ีสําคัญ ไดแก (อุบลรัตน เพ็งสถิตย, 2543 : 75-82) 

1.  ความตองการดานรางกาย  ประกอบไปดวย  ตองการใหมีสุขภาพแข็งแรง  และรูวิธีการรักษา

สุขภาพรางกายใหแข็งแรง  สามารถทํากิจวัตรประจําวันตางๆ  ไดดวยตนเอง และอาจขอความรวมมือ 

จากบุคคลอื่นเปนบางครั้ง  ตองการไดรับการรักษาพยาบาลอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน ไมวาจะใชสิทธิ์

การรักษาดวยบัตร 30 บาทรักษาทุกโรค  หรือจายเงินเองก็ตาม  ตองการไดรับบริการตรวจสุขภาพทาง

รางกายจากแพทยในดานตางๆ เชน คล่ืนหัวใจ เอกซเรยปอด ตรวจสอบตอหิน ตรวจหาระดับนํ้าตาลในเลือด  

มะเร็งปากมดลูก  ทดสอบการไดยินและการมองเห็น  เปนตน  รวมท้ังควรใหมีทีมแพทยหรือพยาบาล

เคล่ือนท่ี มาใหคําปรึกษาแนะนํา  บริการ ตรวจสุขภาพ  รักษาพยาบาล  และเย่ียมเยียนผูสูงอายุถึงบาน  

นอกจากน้ีแลวยังพบวา  ผูสูงอายุบางรายท่ีความแข็งแรงทางดานรางกายและความสามารถในการ

ชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันลดนอยลง   ตองการไดรับความชวยเหลือดูแลจากผูอื่นท่ีแข็งแรงกวา  เชน  

การทําความสะอาดรางกาย  การแตงตัว  การรับประทานอาหาร  การขับถาย การเดิน เปนตน (อุบลรัตน  

เพ็งสถิตย, 2543 : 75-82  รุงโรจน  พุมร้ิว, 2545 : 30-32  วิรัตน คําศรีจันทร และคณะ, 2550: 115-116)  
2.  ความตองการดานครอบครัว  คือ  ตองการใหลูกหลานรัก  เอาใจใส  ใหความใกลชิด ยกยองนับ

ถือและยอมรับวาเปนสวนหน่ึงของครอบครัว  มองเห็นคุณคาของตนเอง  และดูแลเปนอยางดีในยามปวยไข  

รวมท้ังตองการแบงเบาภาระของลูกหลานการทํางานบาน  ดูแลลูกหลาน  



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

28 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

3.  ความตองการดานเศรษฐกิจ คือ   ตองการใช เ งิน  และสามารถพึ่งตนเองไดดวยการ 

มีบําเหน็จบํานาญ  หรือมีเงินใชจากรายไดอื่นใหเหมาะสมกับอัตภาพ  ตองการการสนับสนุนในเร่ือง 

คารักษาพยาบาลและอุปกรณท่ีจําเปน  สนับสนุนคาใชจายในการดํารงชีวิตประจําวัน  เชน  คาอาหาร  และ

เคร่ืองนุงหม เปนตน  ตลอดจนการจัดหาท่ีพักอาศัยท่ีเปนของตนเอง  และท่ีสําคัญ  คือ การมอบเบี้ยยังชีพ

อยางท่ัวถึงและเพียงพอแกจํานวนผูสูงอายุ (รุงโรจน  พุมร้ิว, 2545 : 30-32  วิรัตน คําศรีจันทร และคณะ, 

2550: 115-116)  

4.  ความตองการดานสังคม  ประกอบดวย  ตองการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมตามความ

เหมาะสม   ตองการพบปะพูดคุยกับผูสูงอายุในวัยเดียวกัน  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับชุมชนและเปนสมาชิก

หน่ึงของสังคม  ไดรับการยอมรับการยกยองจากสังคม  ไมเปนภาระกับบุคคลอื่น  ชวยเหลือตนเองไดดี  

สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุขและมั่นคงตามอัตภาพ 

5.  ความตองการดานสภาพจิตใจ  ประกอบดวย  การไดรับความรักความเอาใจใสดูแลจากบุคคล

ท้ังในครอบครัวและสังคม  มีเงินใช  รางกายสมบูรณแข็งแรง  ซึ่งเปนความตองการทางดานจิตใจโดยตรง 

นอกจากน้ีแลว  ผูสูงอายุอาจมีความตองการท่ีแตกตางออกไปจากความตองการของผูอื่น 

4  ดาน คือ ความตองการทางดานรางกาย  ความตองการทางดานจิตใจความตองการทางสังคมกับ

เศรษฐกิจและความตองการดานสวัสดิการ  ดังรายละเอียดตอไปน้ี (สํานักสงเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย  

กระทรวงสาธารณสุข, 2552)  

1.  ความตองการทางรางกายของผูสูงอายุ  ประกอบดวย  ตองการมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง

สมบูรณ  มีผูชวยเหลือดูแลอยางใกลชิด  มีท่ีอยูอาศัยท่ีสะอาดอากาศดีส่ิงแวดลอมดี  มีอาหารการกินท่ีถูก

สุขลักษณะตามวัย มีผูดูแลชวยเหลืออยางใกลชิดยามเมื่อเจ็บปวยไดรับการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล

ท่ีสะดวกรวดเร็วทันทวงทีไดรับบริการรักษาพยาบาลแบบใหเปลาจากรัฐ  ไดพักผอนนอนหลับอยางเพียงพอ  

การออกกําลังอยางสม่ําเสมอ  และตองการส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อปองกันอุบัติเหตุ  เปนตน  

2.  ความตองการทางดานจิตใจของผูสูงอายุผูสูงอายุจะปรับจิตใจอารมณไปตามการเปลี่ยนแปลง

ของรางกายและส่ิงแวดลอม จะเห็นไดวา  ผูสูงอายุสวนใหญจะมีการปรับปรุงและพัฒนาจิตใจของตนเอง 

ใหเปนไปในทางท่ีดีงามมากข้ึนสามารถควบคุมจิตใจไดดีกวาหนุมสาว  ดังน้ันเมื่อคนเราอายุมากขึ้น  

ความสุขุมเยือกเย็นจะมีมากข้ึนดวย  แตการแสดงออกจะข้ึนอยูกับลักษณะของแตละบุคคล การศึกษา 

ประสบการณ  และส่ิงแวดลอมในชีวิตของคนๆ น้ัน 
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3.  ความตองการทางดานสังคมและเศรษฐกิจของผูสูงอายุ  ประกอบดวย  ตองการไดรับความ

สนใจจากผูอื่น  ตองการเปนสวนหน่ึงของครอบครัวสังคมและหมูคณะ  ตองการชวยเหลือสังคมและมี

บทบาทในสังคมตามความถนัด  ตองการการสนับสนุนชวยเหลือจากครอบครัวและสังคมท้ังทางความ

เปนอยู  ตองการรายไดและบริการจากรัฐ  ตองการมีชีวิตรวมในชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของชุมชน

และสังคม  ตองการลดการพึ่งพาคนอื่นใหนอยลงไมตองการความเมตตาสงสาร  และตองการการประกัน

รายไดและประกันสุขภาพ  เปนตน 

4.  ความตองการดานสวัสดิการ  ประกอบดวย  ความตองการบานพักฉุกเฉิน  ความตองการ

กองทุนสงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุ  ความตองการดานการลดคารักษาพยาบาล  ความตองการลดคาโดยสาร

เดินทาง  ความตองการศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ  ความตองการการบริการเคล่ือนท่ี  และความตองการ

รับการรักษาจากสถานีอนามัยประจําหมูบาน  เปนตน  
 

ตาราง 2.2 สรุปปญหาและความตองการของผูสูงอายุ 

ปญหาของผูสูงอายุ ความตองการของผูสูงอายุ 
ดานรางกาย 

โรคปวดขอ/ปวดหลัง (ไขขออกัเสบ/เส่ือม)   

ปวดศรีษะ  นอนไมหลับ  ความดันโลหิตสูง   

เบาหวาน  หลอดลมอุดตัน   

ไขมันในเลือดสูง  หลอดเลือดหัวใจ  โรคเก่ียวกับตา  

ปญหาทุพโภชนาการ/ขาดวิตามิน/ 

เกลือแร 

ดานรางกาย 
มีสุขภาพแข็งแรงและรูวิธีการรักษาสุขภาพ

รางกายใหแข็งแรง  ไดรับบริการตรวจสุขภาพ 

ทางรางกายจากแพทยในดานตางๆ   

การรักษาพยาบาลอยางเสมอภาคและ 

เทาเทียมกัน  มทีีมแพทยหรือพยาบาลเคล่ือนท่ี 

ดานครอบครวั 
การไมไดรับการเอาใจใสดูแลจากลูกหลานหรือ

บุคคลท่ีใกลชิด  สูญเสียชีวิตคูครอง ชีวิตคู ญาติ

มิตรและเพื่อนสนิท  ขาดคนท่ีจะใหการดูแลได

ตอเน่ือง  ตองพึ่งพิงคนอื่น และมักมปีญหาสุขภาพ

ท่ีตองไดรับการดูแล 

ดานครอบครวั 
รัก  เอาใจใส  ใหความใกลชิด  ยกยองนับถอื  

ยอมรับวาเปนสวนหน่ึงของครอบครัว   

มองเห็นคุณคาของตนเอง  ดูแลเปนอยางดี 

ในยามปวยไข 
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ตาราง 2.2 สรุปปญหาและความตองการของผูสูงอายุ(ตอ) 

ปญหาของผูสูงอายุ ความตองการของผูสูงอายุ 

ดานเศรษฐกิจ 
ออกจากงาน  ทําใหรายไดลดลงหรือไมมีรายได   

ไมมีท่ีพึ่ง  ไดรับเบี้ยยังชีพไมท่ัวถึง  ปญหาความ

ยากจน  การท่ีผูสูงอายุขาดการเตรียมการ 

เขาสูวัยสูงอายุ 

ดานเศรษฐกิจ 
ตองการเงินหรือมีเงินใชจากรายไดอื่นให

เหมาะสมกับอตัภาพ  สนับสนุนคารักษาพยาบาล 

อุปกรณท่ีจําเปน และคาใชจายในการดํารงชีวิต  

จัดหาท่ีพักอาศัยท่ีเปนของตนเองได  เบี้ยยังชพีท่ี

ท่ัวถึงและเพียงพอ 

ดานสังคม 
ขาดเพื่อน  ขาดการติดตอหรือไมมโีอกาสติดตอกับ

บุคคลอื่น  ขาดความสัมพันธท่ีดีกับผูอื่นในสังคม  

ไมไดรับการยอมรับจากสังคมหรือจาก

บุคคลภายนอก  ขาดความภาคภูมิใจและ 

เชื่อมั่นในตนเอง 

ดานสังคม 
มีสวนรวมในกจิกรรมทางสังคมตามความ

เหมาะสม  พบปะพูดคุยกับผูสูงอายุในวัยเดียวกัน  

มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับชุมชนและเปนสมาชิกหน่ึง

ของสังคม  ไดรับการยอมรับการยกยองจากสังคม 

ดานสภาพจิตใจ 
เศราซึม  วาเหว  รูสึกโดดเด่ียว  จิตใจเศราหมอง  

หมดหวัง ทอแท  หงุดหงิด  หวาดกลัว   

ฟุงซาน 

ดานสภาพจิตใจ 

การไดรับความรักความเอาใจใสดูแลจากบุคคล

ท้ังในครอบครัวและสังคม  มีเงินใช  มีรางกาย

สมบูรณแข็งแรง 

ดานสวัสดิการ 
บริการของรัฐยงัแยกสวน  การบริหารจัดการ 

เบี้ยยังชีพ ยังไมมีประสิทธิภาพ  ยังไมมีระบบ 

การดูแลระยะยาว (Long Term Care) 

ดานสวัสดิการ 
บานพักฉุกเฉิน  กองทุนสงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุ  

ลดคารักษาพยาบาล  ลดคาโดยสารเดินทาง  

ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ  บริการเคล่ือนท่ี   

การรักษาจาก รพ.สต. 
 

จากสถานการณปญหาดังกลาวขางตน  ไดสงผลกระทบอยางมากตอประเทศท้ังทางดานโครงสราง

ประชากร  สภาพเศรษฐกิจ  และสังคมวัฒนธรรมของประเทศ  ซึ่งไดสงผลกระทบตอเร่ืองการดูแลผูสูงอายุ  

ซึ่งเปนหนาท่ีของบุตรหลานท่ีไดเปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒนเชนกัน  เน่ืองจากบริบทสังคมไทย  

ประชากรสวนใหญคอนขางมีฐานะยากจนถึงปานกลาง  บุตรหลานจําเปนตองออกไปทํางานนอกบาน  และ

นิยมแยกครอบครัวออกไปอยูตามลําพังเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ  ทําใหสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูและ

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุเปนอยางมาก  และในขณะเดียวกัน  ผูสูงอายุตางก็มีความตองการท่ีแตกตางกัน
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สําหรับเร่ืองการไดรับการดูแลและชวยเหลือ  แตส่ิงหน่ึงท่ีผูสูงอายุตางมีความตองการเชนเดียวกัน  คือ   

การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ซึ่งไมใชแคเพียงแคมีปจจัยส่ีอยางครบถวนเทาน้ัน  เพราะผูสูงอายุมีลักษณะท่ี

คอนขางหลากหลายแตกตางกัน  กลาวคือ  ผูสูงอายุประเภทท่ีมีฐานะยากจนมีความตองการอยางหน่ึง   

ผูท่ีสูงอายุประเภทท่ีมีฐานะรํ่ารวยก็มีความตองการอีกอยางหนึ่ง  สวนผูสูงอายุประเภทท่ีมีสุขภาพรางกาย

สมบูรณแข็งแรงก็จะมีความคิดและความตองการอีกอยางหนึ่งเชนกัน  เชน  อาจจะคิดถึงวาทําอยางไรให

สามารถดูแลรักษาสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ  เชน  การออกกําลังกาย  การกินอาหาร   

ดังน้ัน  สังคมควรใหความตระหนักถึงปญหาและความตองการของผูสูงอายุในดานตางๆ เปน

สําคัญ  การท่ีจะตอบสนองตอความตองการของผูสูงอายุอยางตรงจุดน้ัน  ตองวิเคราะห  พินิจพิจารณาถึง

ลักษณะของกลุมผูสูงอายุท่ีจําแนกออกมาในประเภทหรือลักษณะตางๆ เปนสําคัญ  ไมวาจะเปนความ

ตองการเร่ืองการเอาใจใส  ดูแลยามปกติและเจ็บปวย  การมอบความรักความอบอุนใหแกผูสูงอายุ  รวมไป

ถึงการใหคุณคาและยอมรับจากสมาชิกในครอบครัว 
 
5.  คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
 

5.1  ความหมายของคําวา คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
UNESCO (อางในธันยา  ศรีตุลากร, 2546 : 8)  ไดสรุปวา  คุณภาพชีวิตเปนความรูสึกของการอยู

อยางพอใจตอองคประกอบตางๆของชีวิตท่ีมีสวนสําคัญมากท่ีสุดของบุคคล  ซึ่งไดจากการดํารงชีวิตอยูใน

สภาพแวดลอมท่ีดี   มีความสุข  มีความสมบูรณ ท้ังรางกายและจิตใจ  สามารถปรับตัวให เขากับ

สภาพแวดลอมและสังคมไดอยางดี ขณะเดียวกันก็สามารถเผชิญปญหาตางๆไดอยางเหมาะสม  รวมท้ังการ

ใชศักยภาพสวนบุคคลสรางสรรคพัฒนาตนเองและสังคมใหอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

เกรียงศักด์ิ  ซื่อเล่ือม  และคณะ (2554 : 222)  ไดอธิบายวา  คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุหมายถึงการ

ท่ีผูสูงอายุท่ีมีความสุขความพอใจตามอัตภาพ  สามารถทําประโยชนท้ังตอตนเอง  ตอผูอื่น  ตอชุมชน  และ

ตอสังคม  เพื่อท่ีจะนําไปสูการไดรับคํายกยองและสรรเสริญจากสังคมโดยรวม  

ศิริ  ฮามสุโพธิ์ (2543 : 53) ไดกลาววาคุณภาพชีวิตหมายถึงสภาพการดํารงชีวิตท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการของตนเองไดอยางเหมาะสมกับอัตภาพ  อยูในกรอบระเบียบแบบแผนวัฒนธรรม 

ท่ี ดีงามตามมาตรฐานที่ยอมรับของสังคมท่ัวไป   และพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองให เหมาะสมตาม 

การเปล่ียนแปลงของสังคม  

ศรีเมือง  พลังฤทธิ์ (2552: 1)  ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิต  หมายถึง  ความพึงพอใจ ความ

เปนอยูท่ีดี มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี มีอาหารการกินดี  มีส่ิงของหรือเงินใชตามความจําเปน อยูในสังคม

และส่ิงแวดลอมท่ีดี มีความสุข  
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อุทัย สุดสุข  และคณะ (2552 :5, 13) ไดอธิบายวาคุณภาพชีวิต หมายถึง  การมีระดับความมีชีวิต 

ท่ีดีในดานความมั่นคงของชีวิต การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม โดยผานการประเมินมาตรฐานคุณภาพชีวิต 

ทําใหมีสุขภาพดี  ดํารงชีวิตอยูในครอบครัว สังคมไดอยางเปนสุข อบอุน ปลอดภัย อยูอยางมีคุณคาชรา

อยางมีศักด์ิศรี  สวนคําวาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุหมายถึง ระดับการมีชีวิตท่ีดี มีความสุขและพึงพอใจ 

ในชีวิตท้ังในดานรางกาย จิตใจ สังคม อารมณ และการดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคม ซึ่งเปนการประสาน

การรับรูของบุคคลในดานรางกาย จิตใจ ความสัมพันธทางสังคม ส่ิงแวดลอม ภายใตวัฒนธรรม คานิยม และ

เปาหมายในชีวิตของแตละคน ตลอดจนมีสุขภาวะท่ีสมบูรณและมีความมั่นคง ซึ่งครอบคลุมสุขภาวะท้ัง 

4  ดาน ไดแก สุขภาวะทางกายสุขภาวะทางอารมณ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

ฤดี กรุดทอง (2540 :  25-26) ไดสรุปวา  คุณภาพชีวิต  หมายถึง  บุคคลท่ีมีความสุขความพอใจ 

จากการไดรับการตอบสนองตอส่ิงท่ีมีความจําเปน  และความตองการของรางกายและจิตใจอยางครบถวน

สมบูรณภายใตสภาพแวดลอม  และคานิยมท่ีสังคมยอมรับ  หรือในความหมายที่ส้ันท่ีสุด  คือการมีสุขภาพ

กายสุขภาพจิตดี   และมีสติปญญาท่ีสมบูรณ  

สรุปไดวา  คุณภาพชีวิต  หมายถึง  สภาพของการดําเนินชีวิตหรือการดํารงชีวิตอยูของบุคคลภายใต

สภาพแวดลอมของครอบครัว  ชุมชน  และสังคมอยางมีความสุขและมีความพึงพอใจในชีวิตท้ังทางดาน

รางกาย จิตใจ อารมณ  และสังคม 
5.2  องคประกอบของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ  
ส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหผูสูงอายุมีชีวิตท่ีเปนสุข  คือ  การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ซึ่งอาจขึ้นอยูกับปจจัยหรือ

องคประกอบ 3 องคประกอบ  ไดแก (เกรียงศักด์ิ  ซื่อเล่ือม  และคณะ,  2554 : 223-225) 

1. การมีสุขภาพดี  หมายถึง  ภาวะของมนุษยท่ีสมบูรณทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และปญญา  

โดยเชื่อมโยงเปนองครวมอยางสมดุล  ประกอบดวย  

1.1  สุขภาพกายท่ีดี  หมายถึงการรับรูสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกายรูสึกสุขสบายไม

มีความเจ็บปวด สามารถจัดการกับความเจ็บปวดทางรางกายไดมีพละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

มีความเปนอิสระท่ีไมตองพึ่งพาผูอื่นสามารถเคล่ือนไหวและปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตนมีความสามารถ

ในการทํางานและรับรูวาตนไมตองพึ่งพายาหรือการรักษาทางการแพทยหมายรวมถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ดานปจจัยส่ี  สุขภาพอนามัยส่ิงอํานวยความสะดวกปราศจากมลภาวะแวดลอมมีโอกาสทางการศึกษา  

ประกอบอาชีพเทาเทียมกัน  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดูแลรักษารางกายอยางสม่ําเสมอ  

พักผอนใหเพียงพอ  ออกกําลังกายเปนประจําตามสมควร  และเลือกรับประทานอาหารท่ีมีคุณคาปริมาณ

พอดี  รวมท้ังควรรูจักกับสถานพยาบาลตางๆ ไวยามปกติและยามฉุกเฉิน  ดังน้ันการมีสุขภาพรางกายท่ีดี  

ผูสูงอายุตองพึ่งตนเองใหมากท่ีสุด  อยาหวังพึ่งพิงบุตรหลานแพทยหรือพยาบาล 
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บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 

1.2  สุขภาพจิตท่ีดี  หมายถึง  การรับรูสภาพทางจิตใจของตนเอง  เชน ความรูสึกทางบวกท่ี

บุคคลอันมีตอภาพลักษณของตนเอง ความภาคภูมิใจ/มั่นใจในตนเองมีความคิด/สมาธิ  สามารถเรียนรู

เร่ืองราวตางๆ ของตนสามารถในการจัดการกับความเศราหรือกังวล ความเชื่อตางๆ ท่ีมีผลตอการดําเนิน

ชีวิต เชน วิญญาณ  ศาสนาการใหความหมายของชีวิตและการเอาชนะอุปสรรคตางๆ เปนตน  โดยมีส่ิงบงชี้

ถึงคุณภาพชีวิตดานความคิดจิตใจอื่นๆ เชน  ความมีระเบียบวินัยคานิยมทางวัฒนธรรม  ความรู/สติปญญา  

ความสามารถปองกัน/แกปญหาในระดับบุคคลครอบครัวและชาติ  การสรางความสําเร็จและการมีเปาหมาย

ชีวิต  ความซื่อสัตยสุจริต  ความเอื้ออารี  กตัญู  เสียสละ  จงรักภักดี  ศรัทธาในศาสนา  และการละเวน

อบายมุข  ในดานธรรมะ/สมาธิ  ก็ควรเตรียมตัวเตรียมใจท่ีจะยอมรับความเจริญความเสื่อมของสังขารและ

สรรพส่ิงรอบตัว  ฝกจิตใจใหเขมแข็ง  ปลอยวาง  และกลาเผชิญตอทุกส่ิงเพื่อนํามาซึ่งความสุขสงบแกตนเอง

และครอบครัว 

1.3  สุขภาพทางสังคมท่ีดี  หมายถึง การรับรูเร่ืองความสัมพันธของตนกับบุคคลอื่น การรับรูถึง

การท่ีไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคมการรับรูวาตนไดเปนผูใหความชวยเหลือบุคคลอื่นในสังคม

การแสดงอารมณท่ีเปนผลจากความสัมพันธในครอบครัวและชุมชนความรักในหมูคณะ การมีเพื่อนหรือไมมี

เพื่อน ก็เปนสุขภาพของสังคมอยางหน่ึง 

1.4  สุขภาพทางปญญาท่ีดี หมายถึง ความสํานึกท่ีดี รูเทาทัน เขาใจในเหตุผล คุณธรรม  

สามารถแยกแยะความดีความชั่ว  บาปบุญคุณโทษ  กุศล อกุศล  ซึ่งนําไปสูจิตใจท่ีดีงาม  แบงปนและ

เอื้อเฟอเผ่ือแผกัน  สวนของปญญาน้ันคนเรายังไมสามารถท่ีจะแยกแยะไดวา  อะไรดีอะไรไมดี  อะไรเปน

กุศลและอะไรเปนอกุศล 

2.  ตองรวมแรงรวมใจกันทํางาน  คือ  มีสวนรวมในการประกอบกิจการงานตางๆ ตามอัตภาพ   

โดยยังประโยชนตอตนเองและผูอื่นสมเปนสัปปบุรุษ (คนดี)  ตองเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับสภาพการณ 

ในชีวิต  ควรจะหางานอดิเรกหรือกิจกรรมตางๆ ทําเพื่อประโยชนตอตนเองและผูอื่น  เชน  อานหนังสือ  

ทําบุญทําทาน  ออกกําลังกาย  รดนํ้าตนไม  เก็บกวาดบาน  ดังน้ัน  ผูสูงอายุตองทํางาน  เพื่อเปนการ

พึ่งตนเองใหมากท่ีสุด  

3.  มีความมั่นคงในชีวิต  คือ  มีหลักประกันในชีวิต  ประกอบดวย  ความมั่นคงใน 3  เร่ือง ไดแก 

3.1   ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  คือ  มีเงินใชจายในชีวิตประจําวัน  โดยจะตองรูจักเก็บออม

ต้ังแตวัยหนุมสาวเพื่อไวใชยามชราและทําประกันสวัสดิการสังคมไวดวย  ดังน้ันการสรางความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจของผูสูงอายุ  จะตองเร่ิมท่ีตัวเราเองกอน  เราตองคิด  ตองเร่ิมทํา  และตองรูจักเก็บหอมรอมริบ

ต้ังแตวันน้ี  เพื่อจะไดมีไวใชอนาคต  ท้ังยามปกติ  ยามชรา  และยามเจ็บปวย  

3.2   ความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินคือ  รับรูวามีชีวิตอยูอยางอิสระไมถูกกักขัง มีความ

ปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต  อยูในส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีดี ปราศจากมลพิษตางๆ  การคมนาคมสะดวก 

มีแหลงประโยชนดานการเงินสถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห  สามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคม



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

34 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

ไดอยางปลอดภัย  ไปไหนมาไหนไมมีใครมาทํารายรางกาย  รวมไปถึงการมีท่ีอยูอาศัยท่ีเปนสวนตัวมี

เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีจําเปน  ลูกหลานไปเย่ียมเยียนดูแลไดสะดวกและสม่ําเสมอ 

 3.3 ความมั่นคงในครอบครัว  ชุมชน  และส่ิงแวดลอม  คือ  มีครอบครัวท่ีดี  อยูรวมกันดวย

ความรมเย็นเปนสุข หรือเรียกวา “ครอบครัวรมเย็นเปนสุข”  เมื่อครอบครัวดี  รมเย็นเปนสุข  ชุมชนก็จะดี  

รมเย็นเปนสุข  เมื่อชุมชนดี  รมเย็นเปนสุข  ประเทศชาติก็ดี  รมเย็นเปนสุขเชนกัน  รวมไปถึงการ 

มีส่ิงแวดลอมท่ีดีก็จะสงผลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดวย  นอกจากน้ีแลว  ผูสูงอายุยังตองปรับตัว  ตองรูจักตนเอง  

และเขาใจเด็กวัยลูกหลาน  เพื่อท่ีจะทําใหผูสูงอายุและลูกหลานอยูรวมกันอยางปกติสุข  

จากองคประกอบของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุพบวา  สอดคลองกับแนวคิดของนายแพทย

เสนอ  อินทรสุขศรี (2550)  ท่ีไดสรุปวา  ผูสูงอายุจะมีความสุขไดขึ้นอยูกับส่ิงบงชี้ในคุณภาพชีวิต 4 เร่ือง  คือ  

1.  จะตองรักษาตนเองใหมีสุขภาพดีเสมอท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต  กลาวคือท้ังกายและใจ

ตองดี  

2.  จะตองภูมิใจในตัวของตัวเอง  พอใจในตนเอง  พึงพอใจในสภาพของตัว  งานของตัว  ฐานะของ

ตัว  และก็ตองพยายามหาเวลาท่ีจะเขาสังคม  รูจักมีอารมณขันและอารมณสุนทรียอยางพอดี 

3.  จะตองรูจักตัวเอง  ตองรักตัว  ตองรักคนอื่นเขา  ตองรักสังคม  และท่ีสําคัญก็คือ  อยาละท้ิง

ความสามารถของตัว  มีอะไรทําไดก็ทํา  ตองทําตัวใหมีคา  มีประโยชนตอผูอื่นเขา  จะไดมีความสุข  

4.  จะตองมีเพื่อนรอบขาง  ตองรูจักเลือกคบหาสมาคมกับผูหน่ึงผูใดบางอยางเหมาะสม  ดวยการ

สรางความสัมพันธท่ีดี  ทําใหไมวาเหว  และไมหงอยเหงา 

องคกรเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation 

and Development : OECD) ไดเสนอแนวคิดในการนําดัชนีความผาสุก (Well-Being Indicators) มาใช

ประเมินประชาชนใน 34 ประเทศสมาชิกเก่ียวกับความกินดีอยูดีและมุมมองตอภาวะแวดลอมในการ

ดํารงชีวิตโดยจําแนกตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตท่ีดีออกเปน 3 กลุมหลัก  คือ  ปจจัยในการดํารงชีวิต  คุณภาพชีวิต  

และความย่ังยืนของเศรษฐศาสตรสังคมและระบบนิเวศ  เกณฑตัวชี้วัดของ OECD จึงครอบคลุมปจจัย 

ดานการดํารงชีวิตและคุณภาพชีวิต  จํานวน 11 ประเด็น  ไดแก (อางในวิริณธิ์  กิตติพิชัย  และสุธรรม   

นันทมงคงชัย, 2555 : 86-88)  

1.  ดานปจจัยในการดํารงชีพ  มี  3  ตัวชี้วัด  คือ  รายไดและสวัสดิการ  การจางงาน  และท่ีพัก

อาศัย 

2.  ดานคุณภาพชีวิต  มี  8  ตัวชี้วัด  คือ  สุขภาพ  ความสมดุลระหวางงานกับครอบครัว  การศึกษา  

ความสัมพันธทางสังคม  การปกครองและการบริหารงานภาครัฐ  สภาพแวดลอม  ความมั่นคงปลอดภัย  

และความพึงพอใจท่ัวไป  
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องคการอนามัยโลกไดกลาวถึง  องคประกอบของคุณภาพชีวิตโดยใชเคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิต 

(WHOQOL-100) ในการประเมิน ซึ่งสามารถจัดกลุมไดเปน 6 ดาน (The WHOQOL group, 1994 อางใน 

ศรีเมือง  พลังฤทธิ์, 2552 : 3-4) ดังน้ี 

1.  ดานรางกาย (physical domain) คือ  การรับรูสภาพรางกายของบุคคล  ซึ่งมีผลตอ

ชวีิตประจําวัน เชน ความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย ความรูสึกสุขสบายไมมีความเจ็บปวด ความสามารถท่ี

จะจัดการกับความเจ็บปวดทางรางกายได การรับรูถึงพละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวันการนอนหลับ

และพักผอน  รวมท้ังการมีเพศสัมพันธ ซึ่งมีผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน 

2.  ดานจิตใจ (psychological domain) คือ  การรับรูสภาพจิตใจของตนเองเชนความรูสึกทางบวก

ท่ีมีตอตนเอง ความรูสึกภาคภูมิใจ  และความมั่นใจในตนเองความคิด ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ  

ความสามารถในการเรียนรูเร่ืองราวตางๆ และความสามารถในการจัดการกับความเศราหรือกังวล เปนตน 

3.  ดานระดับความเปนอิสระของบุคคล (level of independence domain)  คือ  การรับรูถึงความ

เปนอิสระท่ีไมตองพึ่งพาผูอื่น  ความสามารถในการเคลื่อนไหว  ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

ความสามารถในการทํางานและการรับรูวาตนไมตองพึ่งพายาหรือการรักษาทางการแพทยอื่นๆเปนตน 

4.  ดานความสัมพันธทางสังคม (social-relationship domain)  คือ  การรับรูเร่ืองความสัมพันธ

ของตนกับบุคคลอื่น การท่ีไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคมการรับรูวาตนไดเปนผูใหความ

ชวยเหลือบุคคลอื่นในสังคม รวมถึงการรับรูในเรื่องอารมณทางเพศหรือการมีเพศสัมพันธ 

5.  ดานส่ิงแวดลอม (environment domain)  คือ การรับรูเก่ียวกับส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอการดําเนิน

ชีวิต  เชน  การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางอิสระ  มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิตอยูในส่ิงแวดลอมทาง

กายภาพท่ีดี  ปราศจากมลพิษตางๆ  มีแหลงประโยชนดานการเงินสถานบริการทางสุขภาพและสังคม

สงเคราะห  การรับรูวาตนมีโอกาสที่จะไดรับขาวสารหรือฝกฝนทักษะตางๆ  รวมท้ังการรับรูวาตนไดมี

กิจกรรมในเวลาวาง เปนตน 

6.  ดานความเชื่อสวนบุคคล (spirituality religion/person beliefs domain)  คือ การรับรูเก่ียวกับ

ความเชื่อมั่นตางๆท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต  เชน ความเชื่อดานจิตวิญญาณศาสนาการใหความหมายของ

ชีวิตและความเชื่ออื่นๆ ท่ีมีผลในทางท่ีดีตอการดําเนินชีวิตและการเอาชนะอุปสรรค  เปนตน 
 

แตท้ังน้ี  องคการอนามัยโลกไดปรับปรุงแบบประเมินลดขอคําถามลงเหลือ 26 ขอ  เพื่อใหเขากับ

บริบทประเทศไทย  เรียกวา แบบวัดคุณภาพชีวิตฉบับยอชุดภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI)   

ซึ่งสามารถจัดกลุมไดเปน 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย (physical domain) ดานจิตใจ (psychological 

domain)ดานความสัมพันธทางสังคม (social-relationship domain) และดานส่ิงแวดลอม (environment 

domain) ซึ่งลดลงจาก WHOQOL-100 ไป  2  ดาน 



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

36 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

เมื่อมองภาพลึกลงในระดับชุมชนทองถิ่น  ประเด็นความรวมมือของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของตางๆ  

ท้ังภายในและภายนอกชุมชน  ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สถานีอนามัย  ชุมชนทองถ่ิน  และ

ผูสูงอายุเองก็เปนปจจัยเสริมท่ีเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุเชนกัน  โดยเฉพาะอยางย่ิง   

ตัวผูสูงอายุเองจะตองรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองท้ังทางดานรางกาย  จิตใจ และอารมณอยางสม่ําเสมอ

ท้ังในเร่ืองการกินนอนพักผอน ออกกําลังกาย ดูแลรักษาจิตใจใหสงบไมปลอยตนเองใหเครียดจนเกินไป 

พบปะพูดคุยกับคนสนิทท่ีเขาใจพรอมท่ีจะรับฟง  หรือสนใจดูแลปรับปรุงท่ีอยูอาศัยของตนเทาท่ีจะทําได   

สวนผูสูงอายุท่ีมีโรคประจําตัวควรตองเรียนรูและเขาใจอาการโรค  รูวิธีการใชยา  และวิธีแกไขอาการท่ีกําเริบ

ขึ้นไดในเบื้องตนไดอยางรวดเร็วและเหมาะสมตอไป (ธนู  ชาติธนานนท, 2540) 

นอกจากน้ีแลว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (2554) ไดกลาวถึงมาตรฐาน

ความมั่นคงของมนุษย  หมายถึง การท่ีบุคคลมีความสามารถในการพึ่งตนเองขั้นพื้นฐานไดอยางพอเพียง   

มีศักด์ิศรีและย่ังยืน  ทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนปกติสุขครอบคลุมวิถีชีวิตทุกดาน   

ซึ่งประกอบดวย  12 มิติ  41 ตัวชี้วัด  ไดแก 

1.  มิติท่ีอยูอาศัย  หมายถึง  การท่ีบุคคลมีความสามารถพึ่งตนเองไดในเร่ืองท่ีอยูอาศัย  มีท่ีอยู

อาศัยเปนหลักแหลงแนนอน  มีความมั่นคงแข็งแรง 

2.  มิติสุขภาพ  หมายถึง การท่ีบุคคลมีสุขภาพกายใจแข็งแรง ไมมีโรครายแรงหรือโรคเร้ือรัง

เบียดเบียนมีความรูพื้นฐานในการดูแลสุขภาพ  และมีกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพของตนเองใหแข็งแรงอยู

ตลอดเวลา 

3.  มิติอาหาร  หมายถึง การท่ีบุคคลมีความพอประมาณ  ความรูในการบริโภค มีคุณธรรมในการ

ผลิตอาหารท่ีปลอดภัย  

4.  มิติการศึกษา  หมายถึง  การท่ีบุคคลมีความรูจากการศึกษา  ไดรับโอกาสในการศึกษาตอเน่ือง

ในระดับท่ีสูงขึ้น  ไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบัน  

5.  มิติการมีงานทําและมีรายได  หมายถึง  การท่ีบุคคลมีความรูความสามารถในอาชีพการงาน  

รูจักใชจายอยางพอประมาณ  มีการเก็บออมและไมมีปญหาหน้ีสิน  รวมท้ังมีความสุขกับงานท่ีทํา 

6.  มิติครอบครัว  หมายถึง  การท่ีบุคคลสามารถทําบทบาทหนาท่ีไดอยางเหมาะสม มีการทํา

กิจกรรมสงเสริมใหครอบครัวเขมแข็ง 

7.  มิติชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม  หมายถึง  การท่ีบุคคลมีคุณธรรม  เสียสละทําความดี 

เพื่อสวนรวม  มีนํ้าใจเอื้อเฟอเก้ือกูลกัน  มีพลังอํานาจในการตอรองกับภายนอก 

8.  มิติศาสนาและวัฒนธรรม  หมายถึง  การที่บุคคลมีการปฏิบัติตามคําส่ังสอนในศาสนาท่ีตน

ยึดถือ  มีการปกปองรักษาประเพณีวัฒนธรรมและเอกลักษณท่ีตนเองคงอยู  
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9.  มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หมายถึง การท่ีบุคคลมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน  ไมมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

10.  มิติสิทธิและความเปนธรรม  หมายถึง  การท่ีบุคคลมีการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค   

มีความรูท่ีจะรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง  

11.  มิติการเมือง  หมายถึง  การท่ีบุคคลมีเหตุผลในการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมทางการเมือง  

และมีจิตสาธารณะในการทํางานเพื่อสังคมสวนรวม  

12.  มิติส่ิงแวดลอมและทรัพยากร/พลังงาน  หมายถึง การที่บุคคลมีท่ีอยูอาศัย/ท่ีทํางานท่ีปลอด

มลภาวะ  มีการใชทรัพยากรอยางประหยัด  รูถึงคุณคาและเขารวมในกิจกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอม  

ทรัพยากรธรรมชาติ/พลังงาน  
 

6.  การประสบสภาวะยากลําบาก 
 

6.1  ความหมายของการประสบสภาวะยากลําบาก 

ผู รูและนักวิชาการหลายๆ ทาน  ไดใหคํานิยามหรือความหมายของคําวา  “ประสบภาวะ
ยากลําบาก”  และ “ครอบครัวท่ีอยูในภาวะยากลําบาก”  ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  ไดอธิบายวา   “ยากลําบาก”  แบงออกไดเปน  2 คํา  
ประกอบดวย  คําวา “ยาก” หมายถึง  ความลําบาก/ลําบาก  เชน  พูดยาก  ไปยากมายาก  ตอบยาก   
ทํายาก  คนยาก เปนตน  นิยมใชเขาคูกันเปนยากจน  สวนคําวา “ลําบาก”  หมายถึง  เดือดรอนเพราะ 
ถูกทรมานกายหรือใจ  เชน  ตกอยูในฐานะลําบาก  ตกท่ีน่ังลําบาก  ทําลําบาก  ตัดสินใจลําบาก  ทางลําบาก 
เปนตน  โดยมีคําท่ีมีความหมายใกลเคียง  ประกอบดวย  ยากแคน  แปลวา  อัตคัด  ขัดสน  หรือยากจน  
แปลวา  เข็ญใจ  ไรทรัพย  

คําวา “ยากลําบาก”  ในพจนานุกรมแปลภาษาไทย-อังกฤษ  NECTEC's Lexitron Dictionary   
ตรงกับภาษาอังกฤษวา be troubled by  หมายถึง  ยากลําเค็ญ  ลําบาก  เหน่ือยยาก  ทุกขยาก หรือ
เดือดรอนเพราะทรมานกายหรือใจ  ตัวอยางเชน   ชีวิตเขายากลําบากมากขึ้นเพราะมีภาระของลูกนอย
เพิ่มขึ้นอีกคน  เปนตน  โดยมีคําท่ีมีความหมายใกลเคียง  ประกอบดวย  

• ยากเข็ญ  แปลวา  แสนเข็ญยากยากลําบาก 
• ยากแคน  แปลวา  อัตคัด  ขัดสน  ยากจน   
• ยากจน  แปลวา  ยากไร  ขัดสน  ยากแคน  ยากจนขนแคน 
สวนพจนานุกรม  ไทย-ไทย  อ.เปล้ือง  ณ นคร  ไดอธิบายวา  ยาก  หมายถึง  ความลําบาก   

ไมสะดวก  ไมงาย  โดยมีคําท่ีมีความหมายใกลเคียงประกอบดวย  ยากแคน  แปลวา  อัตคัด  ขัดสน  หรือ
ยากจน  แปลวา  เข็ญใจ  ไรทรัพย  รวมไปถึงยากเย็น  ยากไร   

คําวา “ยากลําบาก” ในพจนานุกรมแปลภาษาไทย-อังกฤษ  อ.สอ  เสถบุตร  แปลมาจาก
ภาษาอังกฤษวา  Hardshipโดยมีคําท่ีมีความหมายใกลเคียง  ประกอบดวย  ยาก  รูมากยากนาน  ยากเข็ญ  
ยากแคน  ยากจน  ยากจนขนแคน  หรือยากดีมีจน 



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

38 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

สรุปไดวา  ความยากลําบาก  หมายถึง  ความทุกขยาก  อัตคัด  ขัดสน  และเดือดรอน  ท้ังทางดาน
รางกาย  จิตใจ  เศรษฐกิจและการเงิน 

 
6.2  การประสบสภาวะยากลําบากของผูสูงอายุ 
ศศิพัฒน  ยอดเพชร  และคณะ (2553 : 54,  61, 118, 122)  ไดศึกษา  รวบรวมขอมูลจากเอกสาร  

ตํารา  วารสารวิชาการ  รายงานการวิจัย  ขอมูลส่ืออิเล็กทรอนิกสและใหความหมายของคํานิยามท่ีสะทอน

บริบทชุมชนในสังคมไทยโดยผูสูงอายุ  ชุมชน  นักวิชาการ  ผูรูหรือผูทรงคุณวุฒิ (ในพื้นท่ี)  ซึ่งผลการ

สังเคราะหขอมูลแบงออกเปน  5  คํานิยาม  ไดแก  ความยากไร  การทอดท้ิง  เทาเทียม  เปนธรรม  และ

สมศักด์ิศรี  

การใหคําอธิบายถึง “ตัวชี้วัดหรืองคประกอบของผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก”  นาจะมี

ความเกี่ยวของกับคํานิยาม  2  เร่ือง  คือ  ความยากไรและการทอดท้ิงโดยคําวา “ความยากไร”  ในมุมมอง

ของชุมชนเร่ิมจากการพิจารณาความหมายของคํา  2 คํา คือ  “ยาก” เปนเร่ืองของความทุกขยาก  ความ

ลําบาก  สวน“ไร” หมายถึง  ปราศจากส่ิงท่ีตองการหรือส่ิงท่ีมีความจําเปนตอการมีชีวิต  เชน  ไรอาหาร ไ 

รคนดูแล  ไรความสามารถท่ีจะปองกันตนเอง  แมกระทั่งเร่ืองยารักษาโรค  ความเจ็บปวย  ไรเพื่อนฝูงและ

ญาติ  ไรลูกเตาและหลานท่ีไมเคยมี  หรือเคยมีเล้ียงต้ังแตเกิดแลวปลีกตัวหางออกไป  โดยคําวา “ผูสูงอายุ 

ท่ียากไร”  หมายถึง  ผูสูงอายุท่ีขาดแคลนและไรส่ิงท่ีชวยการดํารงชีวิตในดานเศรษฐกิจ และสังคม  เชน   

ไรครอบครัว  การขาดสิทธิตามกฎหมาย  การขาดโอกาสทางสังคม  ขาดส่ิงแวดลอมท่ีดี และขาดศักยภาพใน

การดําเนินชีวิตดวยตนเอง  สวนคําวา “การทอดทิ้ง”  หมายถึง  การละเลย  เพิกเฉย  หรือการกระทําใดๆ 

อันมีผลทางลบตอทางรางกาย  ทางเพศ  ทางอารมณจิตใจ  ตลอดจนการสรางสภาวะแวดลอมท่ีไมเอื้อตอ

การดํารงชีวิตและจํากัดตอผูสูงอายุ  อันสงผลใหผูสูงอายุไมไดรับความสะดวกตางๆ ตามความตองการหรือ

ตามความจําเปนท่ีเหมาะสม  

 คําวา “ผูอยูในภาวะยากลําบาก  หรือผูดอยโอกาส”  ตามความหมายของสํานักสงเสริมและพิทักษ

ผูดอยโอกาส (สทอ.)หมายถึง  ผูประสบปญหาความเดือดรอนและไดรับผลกระทบในดานเศรษฐกิจ  สังคม  

การศึกษา สาธารณสุข  การเมือง  กฎหมาย  วัฒนธรรม  ภัยธรรมชาติ  และภัยสงคราม  รวมถึงผูท่ีขาด

โอกาสที่จะเขาถึงบริการข้ันพื้นฐานของรัฐ ตลอดจนผูประสบปญหาท่ียังไมมีองคกรหลักรับผิดชอบ อันจะ

สงผลใหไมสามารถดํารงชีวิตได  โดยกลุมผูดอยโอกาสดังกลาวมีจํานวน 7 กลุม ไดแก คนยากจน  คนเรรอน/

ไรท่ีอยูอาศัย  ผูไมมีสถานะทางทะเบียนราษฎร  ผูพนโทษ  ผูติดเชื้อเอชไอวี (HIV)  ผูปวยเอดส  และ

ครอบครัวผูไดรับผลกระทบ  รวมท้ังกลุมผูสูงอายุ  สตรีหมาย เด็กถูกทอดท้ิง  เด็กเรรอน คนพิการ  ครอบครัว

ท่ีมีฐานะยากจน ผูติดเชื้อเอดส  และผูประสบปญหาตางๆ  เปนตน  สวนคําวา “ครอบครัวท่ีอยูในภาวะ
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บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 

ยากลําบาก” หมายถึง  ครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนตองอุปการะคนพิการ เด็กท่ีไดรับผลกระทบจากโรคเอดส  

หรือเด็กถูกทอดท้ิง  เปนตน (http://www.hnongfai.com/koratsite1.08/UserFiles/File/yryrumbrg.xls)  

สวนขอมูลจากแบบ อปท. 1 (ขอมูลเพื่อการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม) ของกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดกลาววา “ผู ท่ีอยูในภาวะยากลําบากท่ีถูกทอดท้ิง” 

ประกอบดวย  ครอบครัว  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  เด็ก  เยาวชน  และผูสมควรไดรับความชวยเหลือ  

สรุปไดวา  ภาวะยากลําบาก  หมายถึง  สถานการณปญหาหรือความเดือดรอนท่ีบุคคลหรือกลุม

บุคคลตองประสบในดานตางๆ  ท้ังทางดานสุขภาพรางกาย  จิตใจ  สังคม  และเศรษฐกิจ  อันสงผลทําใหไม

สามารถตอบสนองความตองการหรือความจําเปนตอการดํารงชีวิตอยูได  
 

6.3  ตัวชี้วัดหรืองคประกอบของผูสูงอายุที่ประสบสภาวะยากลําบาก  
ศศิพัฒน  ยอดเพชร  และคณะ (2553 : 54-63, 118-123)  ไดใหคําอธิบายถึง  ตัวชี้วัดหรื

องคประกอบของผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบากนาจะเก่ียวของกับคํานิยาม  2  เร่ือง  คือ  ความยากไร

และการทอดท้ิง  ซึ่งสามารถอธิบายถึงคุณลักษณะของผูสูงอายุท่ียากไร  ออกเปน  10  มิติ  ดังรายละเอียด

ตอไปน้ี  

1. มิติการขาดแคลนดานปจจัยส่ี  หมายถึง  ผูสูงอายุท่ีขาดแคลนหรือมีไมเพียงพอหรือไมมีส่ิงท่ี

ตอบสนองความตองการพื้นฐานของมนุษย  4  ปจจัย  ไดแก  อาหาร  เคร่ืองนุงหม  ท่ีอยูอาศัย  ยารักษาโรค  

กลาวคือ  ไมมีท่ีพักอาศัย  ไมมีท่ีดิน  ไมมีบานเปนของตนเอง  ตองอาศัยกับผูอื่นหรือเชาท่ีอยูอาศัยไมมั่นคง  

ทรุดโทรมอยางมาก ไมแข็งแรง  ไมสามารถทนทานแดดฝนได  หรือมีท่ีอยูอาศัยแตไมมีคุณภาพท่ีจะเอื้อตอ

การดําเนินชีวิตได  เชน  ไมมีหองนํ้า  ไมมีนํ้า/ไฟฟา  ไมมีสวมท่ีน่ังขับถายโดยสะดวก  รวมท้ังการไม

พอมีพอกิน  อดมื้อกินมื้อ  อยูตามมีตามเกิด  และอาหารการกินไมสมบูรณ  ขาดแคลนผาหมในชวงท่ีมี

อากาศหนาว  

2. มิติการขาดแคลนดานเศรษฐกิจหมายถึง  ผูสูงอายุท่ีประสบปญหายากลําบากดานการเงิน   

มีความยากจน  ไมมีรายได  มีรายไดนอยไมเพียงพอตอการใชจาย และไมไดประกอบอาชีพ  ขาดแคลนทุน

ทรัพย  ไมมีผูดูแลเก้ือกูลการเงิน  ไมมีอะไรเลย  รวมถึงไมมีรายไดในการเล้ียงดูหลานและสําหรับงานสังคม

ดวย  

3. มิติการไรครอบครัว  หมายถึง  ผูสูงอายุท่ีอยูคนเดียว  ไมมีญาติพี่นอง  ถูกทอดท้ิง  หรือ 

มีครอบครัวแตไมไดรับการดูแล  ขาดสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว  ขาดผูนําครอบครัว  ไรญาติขาด

มิตรและศักยภาพครอบครัวอยูในระดับไมดี  หรือไดรับการดูแลไมเหมาะสมจากสมาชิกในครอบครัว  เชน  

 มีลูกแตลูกไมสามารถดูแลได (ด่ืมเหลาจนเมา) เปนตน 



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 
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4. มิติการไรสังคมหมายถึง  ผูสูงอายุท่ีไมไดรับการดูแลเอาใจใส  ถูกทอดท้ิงจากชุมชน  ผูสูงอายุ 

ท่ีขาดสัมพันธภาพกับคนในชุมชน  ขาดการติดตอ  ไมมีกําลังใจในการดําเนินชีวิต  ขาดโอกาสในการรับรู

ขอมูลจากชองทางตางๆ  และการขาดโอกาสในการรวมกลุมตางๆ ในชุมชน 

5. มิติการขาดสิทธิตามกฎหมาย  หมายถึง  ผูสูงอายุท่ีไมไดรับสิทธิตามกฎหมาย  ขาดสิทธิความ

เปนคนไทยจึงทําใหไมมีบัตรประจําตัวประชาชน  ทําใหขาดหลักฐานแสดงความเปนพลเมือง  ทําใหไมไดรับ

สิทธิสวัสดิการตางๆ  เชน  เบี้ยยังชีพ  หลักประกันสุขภาพ  รวมถึงสิทธิอื่นท่ีรัฐไดกําหนดใหความชวยเหลือ  

นอกจากน้ันเปนผูสูงอายุท่ีรัฐไดใหความชวยเหลือไมเพียงพอและขาดโอกาสในการเขาถึงสิทธิ เน่ืองจากขาด

ความรูความสามารถในการเขาถึงสิทธิตางๆ ทําใหเกิดความยากไรตามมา 

6. มิติการไรดานสุขภาพท่ีดี  หมายถึง  ผูสูงอายุท่ีสุขภาพไมดี  เจ็บปวยท้ังทางกายและทางจิต  

พิการ  ทุพพลภาพ  เจ็บปวยเรื้อรัง  หรือขาดความสามารถในการชวยตนเอง  ซึ่งนอกการเจ็บปวยแลว  ยัง

เน่ืองจากชราภาพดวยพยาธิสภาพหรือรางกายทรุดโทรม  ชวยเหลือตนเองไมได  รางกายไมเหมาะกับการ

ทํางาน  หาเงินไมได  การขาดการเอาใจใส  และขาดความรูเร่ืองการกินอยู  การรักษาสุขภาพ 

7.  มิติความเปนมนุษย  หมายถึง  ผูสูงอายุท่ีถูกกักขัง  ถูกริดรอนสิทธิ  มีชีวิตแบบไรศักด์ิศรี  ไมมี

อิสระ  ไมใหใครไปเยี่ยม  โดยคาบเกี่ยวกับประเด็นดานศักด์ิศรี  ซึ่งเปนความยากไรอยางหนึ่งของมนุษย      

ท่ีจะนําไปสูความยากลําบากอื่นๆ ตามมา  ความยากไรซ้ําซอนกันท้ังท่ีอยูอาศัย  อาหาร  เงิน และขาดผูดูแล  

เมื่ออยูในภาวะยากไรก็นําไปสูการด้ินรนหาหนทางรอดอยางไรศักด์ิศรี  คือ  การขอทาน 

8.  มิติการขาดโอกาสทางสังคม  หมายถึง  ผูสูงอายุท่ีถูกตัดโอกาสในการแสดงความความสามารถ

หรือความปรารถนาของตนเองออกมา  ทําใหไมสามารถสรางอัตลักษณเชิงวัฒนธรรมในตัวตนได  ขาดพื้นท่ี

ทางกายภาพในบาน/ในชุมชน  ขาดพื้นท่ีทางสังคม/พื้นท่ีสาธารณะ  ขาดระบบการใหบริการสาธารณะ       

ท่ีจะเสริมสรางความสามารถของผูสูงอายุ  ขาดการไดมีโอกาสในการมีสวนรวมพัฒนาสังคม  ซึ่งสังคมไทย 

มีการสรางร้ัวก้ันไววา  ผูสูงอายุเปนกลุมไรความสามารถ  เปนการตัดโอกาสของผูสูงอายุจากสังคม   

9.  มิติส่ิงแวดลอม  หมายถึง  ผูสูงอายุท่ีอยูในสถานท่ีแออัด  ไดรับอากาศท่ีมีมลพิษ  อยูในสถานท่ี

ท่ีมีเสียงดัง  สกปรก  มีกล่ินอับ  และขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

10.  มิติการขาดศักยภาพ  หมายถึง  ผูสูงอายุท่ีขาดความสามารถในการเอาตัวรอด  หรือการ

กระทําใดๆ เพื่อใหตนเองมีชีวิตท่ีดี  ไมสามารถปกปองตนเองไมใหผูอื่นมาทําใหอยูในภาวะยากลําบาก   

ไมสามารถพึ่งพิงหรือขอความชวยเหลือจากภาคสวนใดๆ  

การกําหนดระดับของความยากไร  ควรเร่ิมตนจากความยากจนกอน ซึ่งเปนระดับรุนแรงตํ่าสุด  

ถัดไปคือ  ความยากไร  ยากเข็ญ  ยากเย็นแสนเข็ญ  และรุนแรงท่ีสุดคือ  อนาถาหรือส้ินไรไมตอก  หมายถึง  

หมดส้ินทุกส่ิงทุกอยางเปนท่ีสุดของความยากไร โดยสามารถอธิบายระดับตางๆ ไดดังน้ี  
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บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 

1.  ยากจนเก่ียวของกับการขาดสมบัติ วัตถุ เงินทอง บานชองหรือไมมีเงินเปนระดับท่ีรุนแรงนอย

ท่ีสุด 

2.  ยากเข็ญหรือมักใชรวมกับคําวาลําบากยากเข็ญ หมายถึง มีความยากลําบากในการดําเนินชีวิต 

มีความทุกขรอน ท้ังดานสุขภาพ และสังคม รุนแรงกวายากจน 

3.  ส้ินไรไมตอกมีความหมายในระดับท่ีรุนแรงมากข้ึน หมายถึง การไมมี ขาด ไรความชวยเหลือ ไร

ความจําเปนอะไรตางๆ ท่ีจะทําใหมีชีวิตอยู คือ หมดส้ินทุกส่ิงทุกอยาง มีการใชคําวา “แหงแลง ซ้ําซาก ไมมี

อะไรเหลือเลย” และ “ไมสามารถฟนกลับคืนไดดวยเหมือนตนไมท่ีแหงแลงตายซาก โอกาสท่ีจะกลับฟนคืน

ชีวิตน้ีจะไมมี”  

การกําหนดเกณฑการตัดสินความยากไรของผู สูงอายุ   แบงระดับความรุนแรงออกเปน  

5 ระดับ  โดยในแตละดับ  มีความแตกตางท่ีระดับของความรุนแรงท่ีไดรับ (ดังตาราง)  

 

ตาราง 2.3  การกําหนดเกณฑการตัดสินความยากไรของผูสูงอายุแบงตามระดับความรุนแรง   

ระดับ เกณฑตัดสิน 

ยากจน 1-2 มิติ 

ยากไร 3-4 มิติ 

ยากเย็นแสนเข็ญ 5-6 มิติ 

อนาถา 7-8 มิติ 

ส้ินไรไมตอก 9-10 มิติ 

 

นอกจากน้ีแลว  ยังไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูสูงอายุท่ีถูกทอดท้ิง  ท่ีแบงออกเปน  4  มิติ  ดังน้ี   

1.  มิติการถูกทอดท้ิงจากครอบครัว  มีลักษณะท่ีหลากหลาย  ท้ังผูสูงอายุท่ีไมมีครอบครัวและ

ผูสูงอายุท่ีอยูรวมกับครอบครัว  ลักษณะการทอดท้ิงแบงออกเปน  3  กรณี  ดังน้ี 

 1.1  ผูสูงอายุไมมีครอบครัวท่ีจะใหการดูแล  คือ  ถูกปลอยใหอยูตามลําพัง  อยูบานคนเดียว 

ไมติดตอ  ถูกลอยแพ  ไมมีคนดูแล ไมมีญาติ/ผูเล้ียงดู  ครอบครัวแตกแยก  สามีภรรยาลูกท้ิง  ลูกตองทํางาน

และออกไปทํางานนนอกบาน  

 1.2  ผูสูงอายุมีครอบครัวแตไมไดรับการดูแล  คือ  ไมไดรับการดูแลจากบุคคลในครอบครัว   

ลูกไมดูแลหรือไมสามารถใหการเล้ียงดูได  ท้ิงพอแมท่ีพิการ  ท้ิงใหพอแมวาเหว/อยูคนเดียว  บางคร้ังตองไป

หางานทําท่ีอื่นหรือแยกครอบครัวออกไป ขาดการเยี่ยมเยียนดูแล  สมาชิกในครอบครัวอยูหางไกล ไมมีญาติ

หรือเพื่อนบาน  ไรการสื่อสารกับคนนอกบาน  ญาติทอดท้ิง หรือมีญาติแตไมมีการติดตอ ญาติพี่นอง 

ไมสนใจดูแล 



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

42 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

 1.3  ผูสูงอายุมีครอบครัวดูแลไมดี/ไมเหมาะสม  คือ  ลูกหลานไมดูแลเอาใจใส  ไมสามารถดูแล

ใหสุขสบายได  ไมเขาใจผูสูงอายุ  ถูกทอดท้ิงทางจิตใจ  รวมท้ังผูสูงอายุถูกครอบครัวทําใหลําบากเพิ่มขึ้น  

เชน เอาลูกหลานมาใหเล้ียงโดยไมสงเสีย  ผูสูงอายุตองเปนผูหารายไดเล้ียงหลานเพียงลําพัง  

2.  มิติการถูกทอดท้ิงจากสังคม  คือ  อยูคนเดียว  ไมมีเพื่อน  สังคมรังเกียจไมสนใจ  สังคมเขาไป 

ไมถึง  ไมมีญาติสนิทมิตรสหาย  ไมมีญาติพี่นองหรือลูกหลาน  ไมมีใครสนใจ  ไมมีการส่ือสารกับ 

คนนอกบาน  ไมไดรับขอมูลขาวสาร  ชุมชนไมใสใจ  ขาดการส่ือสารมีปฏิสัมพันธ  ไมไดรับการเหลียวแลจาก

สังคม  ไมมีสังคม/สมาคม  ไมมีสวนรวมในสังคม  และไมไปมาหาสูในสังคม  

3.  มิติการถูกทอดท้ิงจากรัฐ คือ ไมไดรับการดูแลจากหนวยงานภาครัฐ  ไมไดรับสวัสดิการ 

จากภาครัฐ  เขาไมถึงแหลงท่ีใหความชวยเหลือ  ไมมีรัฐเขามาดูแล  องคกร/หนวยงานภาครัฐดูแลไมท่ัวถึง 

4.  มิติการถูกทอดท้ิงรูปแบบอื่นๆ  มีดังน้ี  

4.1 การทอดท้ิงดานสุขภาพ ไดแก ไมไดรับการรักษาพยาบาล  ไดรับบริการท่ีลําเอียง/ไมเทา

เทียมกัน  ไมไดรับบริการตามความเดือดรอนหรือตามความจําเปน  ไมไดรับการดูแลดานจิตใจ 

4.2  การทอดท้ิงดานกฎหมาย  ไดแก  ไมมีบัตรประชาชน  ขาดความเปนคนไทย  ไมมีสิทธิทาง

กฎหมายจากรัฐ 
 

7. แนวคิด  ทฤษฎีเก่ียวกับผู้สูงอายุ 
จากการศึกษาศาสตรทางการสูงอายุทําใหเชื่อไดวากระบวนการเปล่ียนแปลงในรางกายของคนเรา

มีอยู 2 ระยะ คือ ระยะแรกเปนการเปล่ียนแปลงที่เร่ิมต้ังแตแรกเกิดจนถึงอายุ 40 ป   ซึ่งมีลักษณะเปนไป

ในทางเจริญงอกงาม เมื่อพนวัยผูใหญแลวจะเขาสูระยะท่ี  2 (หลังอายุ  40 ปขึ้นไป) ซึ่งจะมีการเปล่ียนแปลง

ในลักษณะท่ีเส่ือมโทรมและไมปรากฎความเจริญงอกงามความพยายามคนหาคําตอบวาทําไมคนถึงแกชรา

ยังคงมีอยูแมวาจะไมมีใครเอาชนะความชราไดก็ตาม ผูเชี่ยวชาญในศาสตรทางชีวภาพ  จิตวิทยาและ

สังคมศาสตรไดพยายามสรุปสาเหตุของความชราไว 2 ประการคือ พันธุกรรมและส่ิงแวดลอม  ซึ่งพิจารณา

จากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของส่ิงมีชีวิต และพยายามศึกษามนุษยใหครอบคลุมแบบองครวม

น่ันเอง  นักทฤษฎีท้ัง 3 สาขาตางยอมรับวาความรูจากศาสตรสาขาใดสาขาหนึ่งก็ยังไมสามารถอธิบาย

กระบวนการแกชราไดอยางสมบูรณ จึงเสนอทฤษฎีท่ีนํามาใชอธิบายกระบวนการชราของมนุษยให 

ชัดเจนท่ีสุด 3 กลุม คือ ทฤษฎีทางชีววิทยา ทฤษฎีทางจิตวิทยา และทฤษฎีทางสังคมวิทยาดังน้ัน 

การอธิบายกระบวนการชราใหชัดเจนท่ีสุดตองใชรวมกันหลายๆ ทฤษฎีรวมกันดังรายละเอียดตอไปน้ี  

(ภาณุ  อดกล้ัน, 2551) 
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บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 

7.1  ทฤษฎีทางชีววิทยา (Biological Theory อธิบายถึงการเปล่ียนแปลงโครงสรางของรางกาย

มนุษย  แบงเปน  3  ระดับ  ไดแก ทฤษฎีดานพันธุกรรม  ทฤษฎีอวัยวะ  ทฤษฎีสรีรวิทยา 

7.1.1 ทฤษฎีดานพันธุกรรม (Genetic Theory) ประกอบดวย 

1) ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolution theory) หรือทฤษฎีเซลล (Cell Theory) รวมกันอธิบาย

วาส่ิงมีชีวิตตางก็มีการเปล่ียนแปลงและพัมนาการตลอดเวลา 

2) ทฤษฎีนาฬิกาชีวิต (Biological clock) หรือทฤษฎีการถูกกําหนด (Programming 

Aging Theory) อธิบายวาอายุขัยของคนถูกกําหนดไวแลวโดยรหัสทางพันธุกรรม (Gene) ถาบรรพบุรุษมี

อายุยืน ลูกหลานก็มีอายุยืนยาวตามไปดวยทฤษฎีน้ีเชื่อวานาฬิกาชีวิตจะอยูในนิวเคลียสและโปรโตปลาสซึม

ของ cell ในรางกาย 

3) ทฤษฎีการกลายพันธ (Somatic Mutation Theory) เกิดจากการไดรับรังสีทีละเล็กทีละ

นอยเปนประจํา จนเกิดการเปล่ียนแปลง DNA (Deoxyribonucleic Acid) และเกิดการผันแปรของเซลลหรือ

อวัยวะในระบบตาง ๆทําใหเกิดการแบงตัวผิดปกติ (Mutation) เกิดมีโรคภัยไขเจ็บหรือเกิดมะเร็ง 

4) ทฤษฎีการสะสมความผิดพลาดของเซลล (Cell Error Theory) หรือทฤษฎีโมเลกุล 

(Mulecular Theory) อธิบายวาความแกเกิดจากนิวเคลียสของเซลล  มีการถายทอด DNA ท่ีผิดปกติไป 

จากเดิม ทําใหเซลลใหมท่ีไดแตกตางไปจากเดิมและกลายเปนส่ิงแปลกปลอมและรางกายจะสรางอิมมูนมา

ตอตาน เปนผลใหเซลลเส่ือมสลาย และทําหนาท่ีไมได 

7.1.2  ทฤษฎีอวัยวะ (Organ Theory) อธิบายกระบวนการแกวาเมื่ออวัยวะมีการใชงาน

ยอมจะมีความเสื่อมเกิดขึ้น ทฤษฎีในกลุมน้ี  ประกอบดวย  

1) ทฤษฎีความเสื่อมโทรม (Wear and Tear Theory) ความแกเปนกระบวนการเกิดขึ้น

เองเมื่ออวัยวะใชงานมากยอมเสื่อมไดงายเร็วข้ึนขอจํากัดของทฤษฎีน้ีคืออวัยวะสวนใดของรางกายท่ีไมคอย

ไดทํางานจะเสื่อมสภาพไปกอนขณะท่ีอวัยวะสวนอื่นๆ ท่ีทํางานกลับขยายใหญขึ้นอยางไรก็ดีทฤษฎี

สนับสนุนดวยวา ขณะท่ีเซลลถูกใชงานจะเกิดการผลิตสาร Lipofuscin สะสมไว  ซึ่งเปนโปรตีนท่ีเหลือใชจาก

การเผาผลาญอาหารคุณสมบัติไมละลาย ในวัยสูงอายุจะมีสารน้ีสะสมมากบริเวณตับหัวใจรังไขเซลล

ประสาทและเมื่อมีสารน้ีมากถึงระดับหน่ึงอวัยวะจะไมสามารถทํางานได และเส่ือมถอย 

2) ทฤษฎีระบบประสาทและตอมไรทอ (NeuroendocrineTheory) เมื่อเขาสูวัยชรา 

การทํางานของระบบประสาทจะลดลงการตอบสนองตางๆจะเชื่องชาความจําจะเส่ือมลงตอมไรทอทํางาน

ลดลง เชน  อินซูลินจะผลิตนอยลงเกิดเปนเบาหวานข้ึนไดในผูสูงอายุ 

3) ทฤษฎีภูมิคุมกัน (Immunological Theory) เชื่อวาเมื่ออายุมากข้ึนการสรางสาร

ภูมิคุมกัน ตามปกติจะลดลงเพราะอวัยวะที่มีสวนชวยสรางภูมิคุมกันตางๆ เชนกระดูกตอมไธมัส 

ระบบนํ้าเหลืองตับ และมามเสื่อมสภาพและจะสรางภูมิคุมกันชนิดทําลายตนเอง (Autoimmune) มากขึ้น 

ทําใหรางกายออนแอเจ็บปวยซึ่งโรคท่ีพบไดบอย คือ มะเร็ง  เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจรูมาติก 



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

44 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

ซึ่งสาเหตุท่ีแทจริงท่ีทําใหความสามารถในการตอบสนองของระบบอิมมูนในผูสูงอายุลดลงยังสรุปไมได  

แตระบบอิมมูนท่ีพบวามีการเปล่ียนแปลงไดแก 

• T-Cell dependent มีหนาท่ีลดลงจึงทําใหเปนสาเหตุใหมีการเกิดโรคจําพวก 

มะเร็งและ โรคในระบบออโตอิมมูน 

• Macrophage มีหนาท่ีในการปองกันตนเองตอสูกับเชื้อโรค  จํานวน 

Macroghage ไมไดลดลงตามอายุท่ีเพิ่มขึ้น 

• B-Cell จํานวนยังคงสูงอยูแตการตอบสนองตอการกระตุนของ Antigent จํานวน

ลดลง 

 7.1.3  ทฤษฎีสรีรวิทยา (Physiological Theory) อธิบายกระบวนการแกในลักษณะการ

ทํางานของอวัยวะตางๆ ของรางกายประกอบดวยทฤษฎีบอยๆ ดังน้ี  

1) ทฤษฎีความเครียดและการปรับตัว (Stress Adaptation Theory) เชื่อวา

ความเครียดท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันมีผลทําใหเซลลตายบุคคลเมื่อเผชิญกับความเครียดบอยๆ จะทําให

เขาสูวัยชราไดเร็วข้ึนเมื่อคนอยูในภาวะเครียดรางกายจะตอบสนองโดยไฮโปทาลามัสและพิทูอิตาร่ีถูกกระตุน

ใหหล่ัง Adreno corticotropic Hormone ไปกระตุน Adrenal Cortex และ Adrenal Medulla ใหหล่ังสาร 

Cortisol Aldosterone และ Epinephine ซึ่งจะทําใหระดับนํ้าตาลในเลือดสูงขึ้น ชวยใหรางกายดํารงชีวิตอยู

ในภาวะเครียดไดแตถารางกายเผชิญกับภาวะน้ีมากๆ อาจเส่ือมและทํางานผิดปกติได 

2) ทฤษฎีสะสมของเสีย (Waste Product Accumulation) เมื่อส่ิงมีชีวิตอายุ 

มากข้ึนของเสียจะถูกสะสม ทําใหเซลลเส่ือมและตายเพิ่มขึ้นสารท่ีพบไดแก Lipofuscin ซึ่งเปนสารสีดํา  

ไมละลายนํ้าเปนสารประกอบจําพวก Lipoprotein ดังท่ีกลาวไปแลว 

3) ทฤษฎีอนุมูลอิสระ (Free Radical Theory) กลาวถึงกระบวนการออกซิเดชั่น

ของ O2 ท่ีไมสมบูรณในกระบวนการเผาผลาญสารจําพวกโปรตีน คารโบไฮเดรทและอื่นๆทําใหเกิดอนุมูล

อิสระ (Free Radical substance) ซึ่งสามารถทําลายผนังเซลล  โดยโมเลกุลของอนุมูลอิสระเมื่อแตก

ออกเปนอิสระจะจับกับโมเลกุลอื่นๆ ท่ีอยูใกลเคียงทําใหโครงสรางและหนาท่ีของเซลลเปล่ียนไปอนุมูลอิสระ

เกิดไดจากสาเหตุอื่นๆ ไดอีก เชน มลภาวะเปนพิษ, รังสี, อาหาร, บุหร่ี และเชื่อกันวาสารจําพวกวิตามิน   

เอ, วิตามินซี และวิตามินอี  ชวยลดการเกิดและการทํางานของสาร Free Radical ได 

4) ทฤษฎีการเชื่อมไขว (Cross link Theory on cross link of collagen T.) เชื่อวา

เมื่อชรา สาร Fibrous Protein จะเพิ่มขึ้น และจับตัวกันมากข้ึนทําให collagen Fiber หดตัวขาดความ

ยืดหยุนและจับกันไมเปนระเบียบมีผลใหเซลลตายเสียหนาท่ีกระบวนการน้ีเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในระดับ

DNA ของเซลลโดยสาร cross link ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีจะทําให DNA มีการเปล่ียนแปลงและเสื่อม
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ปจจุบันเชื่อกันวาสารเคมีพวก lathyrogens, prednisolone และ penicillamine จะชวยลดปฏิกิริยาการเกิด

สาร Cross link ไดนอกจากน้ี  ยังมีความเชื่อท่ีเก่ียวกับรังสีอุลตราไวโอเลตที่มีผลตอความชราและ 

การเปล่ียนแปลงสรีระวิทยา ทําใหผิวหนังเกิดร้ิวรอยซึ่งเกิดจากการแทนที่ของ collagen ดวย Elastin 

(ลักษณะเปราะ เห่ียว แตกเปนขุย) และยังมีผลใหเกิดมะเร็วผิวหนังไดดวยอีกทฤษฎีหน่ึงเชื่อกันวา ภาวะ

โภชนาการการบริโภคอาหารใหไดสัดสวนท้ังปริมาณและคุณภาพจะชวยใหชีวิตยืนยาวกลาวโดยสรุปทฤษฎี

กลุมน้ีอธิบายความสัมพันธของปฏิกิริยาทางเคมีในรางกายกับกระบวนการแกขอคิดท่ีไดคือ การลด

กระบวนการเผาผลาญอาหารในรางกายโดยจํากัดอาหารจําพวกโปรตีนคารโบไฮเดรท ไขมัน และบริโภค

อาหารจําพวกผักและผลไม จะชวยใหอายุยืนยาว 

7.2 ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theory)ทฤษฎีทางจิตวิทยา เชื่อวาการเปล่ียนแปลง

บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูสูงอายุน้ันเปนการปรับตัวเก่ียวกับความนึกคิด ความรูความเขาใจแรงจูงใจ 

การเปล่ียนแปลงไปของอวัยวะรับสัมผัสท้ังหลาย ตลอดจนสังคมท่ีผูสูงอายุน้ันๆ อาศัยอยู  โดยทฤษฎีทาง

จิตวิทยาท่ีสําคัญ  ประกอบดวย  

7.2.1 ทฤษฎีบุคลิกภาพ (Personality Theory) ไดอธิบายวาผูสูงอายุจะมีความสุขหรือความ

ทุกขน้ันขึ้นอยูกับภูมิหลังและการพัฒนาจิตใจของบุคคลน้ันถาพัฒนามาดวยความมั่นคงอบอุนถอยทีถอย

อาศัย เห็นใจผูอื่นทํางานรวมกับผูอื่นไดดีก็มักจะเปนผูสูงอายุท่ีมีความสุขอยูรวมกับบุตรหลานไดอยางมี

ความสุขแตในทางตรงกันขามถาชีวิตท่ีผานมาไมสามารถทํางานรวมมือกับใครได จิตใจคับแคบไมรูจัก

ชวยเหลือ เห็นใจผูอื่นๆผูสูงอายุผูน้ันก็จะประสบปญหาในบั้นปลายของชีวิต 

7.2.2 ทฤษฎีของอิริคสัน (Erikson's EpigeneticTheory) หรือทฤษฎี Psychosocial 

Developmental Stage  อิริคสัน  ไดอธิบายถึงการพัฒนาของคนซึ่งแบงไดเปน 8 ระยะต้ังแตแรกเกิดจนถึง

วัยสูงอายุ พัฒนาการในระยะท่ี 7 เปนชวงของวัยกลางคนและระยะท่ี 8 เปนชวงของวัยสูงอายุ  ซึ่งระยะท่ี 7 

แบงท่ีชวงอายุระหวาง 40-59 ป เปนชวงวัยท่ีมีความทะเยอทะยาน มีความคิดสรางสรรคตางๆตองการสราง

ความสําเร็จในชีวิต ถาประสบความสําเร็จดีจะรูสึกพอใจในความมั่นคงภาคภูมิใจและสืบทอดไปยังรุน

ลูกหลานแตถาไมประสบความสําเร็จในชีวิตชวงน้ีก็จะกลายเปนคนท่ีมีชีวิตเหงาหงอย เบื่อขาดความ

กระตือรือรน และข้ันท่ี 8 เปนชวงอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป อิริคสันอธิบายวาเมื่อถึงขั้นน้ีแลวบุคคลจะตอง

พัฒนาความรูสึกไดวาตนไดกระทํากิจตางๆ ท่ีควรทําเสร็จส้ินตามหนาท่ีของตนแลว ยอมรับไดท้ัง

ความสําเร็จสมหวังและผิดหวัง (ปลอยวาง) ทําใจยอมรับความรูสึกของตนเองและผูอื่นอยางท่ีเขามีเขาเปน

และมีความพอใจในชีวิตของตนตรงกันขามกับผูสูงอายุท่ีจมอยูกับความหลังอาลัยอาวรณยอมรับอดีต 

ไมได (ปลอยวางไมสําเร็จ) ก็คิดแตเพียงวามีเวลานอยลงไปทุกทีไมสามารถทําอะไรใหมๆเพื่อแกไขอดีต 

ท่ีผิดพลาดไป  กลัวความตายท่ีกําลังคืบคลานเขามากลุมน้ีจะมีความรูสึกเศราสรอยส้ินหวังและหลีกหนีชีวิต 

บางรายอาจคิดฆาตัวตายซึ่งความพอดีระหวางความมั่นคงทางใจและความส้ินหวังทําใหคนเกิดความ 
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เฉลียวฉลาดรูเทาทันโลกและชีวิตโดยลักษณะความขัดแยงทางจิตสังคมท่ีเกิดขึ้นในลําดับขั้นพัฒนาการชีวิต

ของอิริคสัน 8  ขั้นตอนไดแก  

1. ขั้นความไววางใจแยงกับความสงสัยนํ้าใจผูอื่น (Trust and Mistrust) วัยทารก-อายุ 18 เดือน 

2.  ขั้นความเปนตัวของตัวเองแยงกับความละอายใจและไมแนใจ (Autonomy and Shame and 

doubt) อายุระหวาง 18 เดือน 3 ป 

3. ขั้นความคิดริเร่ิมแยงกับความรูสึกผิด (Initiative and guilt) อายุระหวาง 3-6 ป 

4. ขั้นเอาการเอางานแยงกับความมีปมดอย (Industry and Inferiority) อายุระหวาง 6-12 ป 

5.  ขั้นการพบอัตลักษณะแหงตนเองแยงกับการไมเขาใจตนเอง (Identity and identity diffusiion) 

อายุชวง 12-20 ป 

 6. ขั้นความสนิทเสนหารวมมือรวมใจแยงกับความเปลาเปล่ียว (Intimacy and solidarity and 

Isolation) อายุชวง 20-40 ป 

 7. ขั้นการบํารุงสงเสริมแยงกับความพะวงหลงเฉพาะตน (Generativity and Self absorption) อายุ

ชวง 40-50 ป 

 8. ขั้นความมั่นคงทางใจแยงกับความส้ินหวัง (Intergrity and despair) อายุ 60 ปขึ้นไป  

 7.2.3 ทฤษฎีของเพค (Peck's Theory) โรเบิรต เพค ไดแบงผูสูงอายุเปน 2 กลุม คือ ผูสูงอายุ 

วัยตน (อายุ 56-75 ป)  และผูสูงอายุตอนปลาย (อายุ 75 ปขึ้นไป) ท้ัง 2 กลุมมีความแตกตางกัน  ท้ังทาง

กายภาพซึ่งมีผลตอการเปล่ียนแปลงทางดานจิตสังคมของผูสูงอายุ 3 ลักษณะคือ (Eliopoulos, 1995: 16) 

1) Ego differentiation and work-role preoccupation เปนความรูสึกเก่ียวกับงานท่ีทํา

อยูโดยจะรูสึกวาตนยังมีคุณคาอยูตอเมื่อบทบาทลดลงหรือเปล่ียนไปจึงพอใจท่ีจะหาส่ิงอื่นๆ มาทําทดแทน 

(วัยผูสูงอายุตอนตน) 

2) Body transcendence and body preoccupation เปนความรูสึกท่ีผูสูงอายุยอมรับวา

สภาพรางกายของตนถดถอยลงและชีวิตจะมีสุขถาสามารถยอมรับและปรับความรูสึกน้ีได (อายุท่ีเพิ่มขึ้น) 

3) Ego transcendence and Ego preoccupation เปนความรูสึกท่ียอมรับกฎเกณฑและ

การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติและยอมรับความตายไดโดยไมรูสึกหวาดวิตก (วัยผูสูงอายุตอนปลาย) 

นอกจากทฤษฎีทางจิตสังคมท่ีกลาวมาแลวยังมีแนวคิดท่ีคลายคลึงกันอธิบายความหมายของความ

ชราอีกไดแก แนวคิดของ Ebersole และ Butler and Lewis ซึ่งจะไมขอกลาวในที่น้ีทฤษฎีทางจิตวิทยาน้ีได

เชื่อมโยงทฤษฎีทางชีววิทยาและสังคมวิทยาเขามาอธิบายวาการเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพและพฤติกรรมของ

ผูสูงอายุน้ันเปนการปรับตัวและพัฒนาการของบุคลิกภาพซึ่งมีผลทําใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป

พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปน้ันไมสามารถยืนยันไดจากทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียวดังคํากลาวท่ีวา "Data rich 
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Theory poor Lack of agreement" อยางไรก็ตามนักจิตวิทยายอมรับวากระบวนการชราดานจิตวิทยา

สามารถอธิบายไดจากลักษณะทางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน 

แตละวัย ซึ่งพิจารณาไดจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกดังน้ี 

ปจจัยภายในตัวบุคคล ไดแก แรงจูงใจ สติปญญา ความจํา การรับรู การเรียนรูและบุคลิกภาพ  

ทําใหพบวาผูสูงอายุจะมีการผันแปรไปตามการเปล่ียนแปลงในระดับตางๆของรางกาย ตามท่ีกลาวไปแลว 

ในทฤษฎีทางชีววิทยา มีงานวิจัยยืนยันวาผูสูงอายุมีการเรียนรูไดเกือบเทากับคนออนวัยแตตองอาศัยเวลา 

ท่ีนานกวาปจจัยท่ีมีผลตอการเรียนรูคือ ความเครียด ผลจากประสาทและสรีรวิทยาท่ีเปล่ียนแปลงทําให 

เสียความจําสวนแรงจูงใจพบวาผูสูงอายุไมจําเปนตองใชแรงกระตุนในการทํางานมากกวาบุคคลวัยอื่นๆ  

ปจจัยภายนอก คือ การเปล่ียนแปลงทางสรีรภาพไดแก พันธุกรรมกับปฏิสัมพันธท่ีรางกายมีตอ

สังคม ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม โครงสรางสังคม 

7.3 ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (Sociological theory) ทฤษฎีทางสังคมเปนทฤษฎีท่ีกลาวถึงแนวโนม

บทบาท สัมพันธภาพและการปรับตัวในสังคมของผูสูงอายุซึ่งพยายามวิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหผุสูงอายุตองมี

การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางสังคมไปและพยายามท่ีจะชวยใหผูสูงอายุมีการดํารงชีวิตอยูในสังคมได

อยางมีความสุขมีแนวคิดท่ีนาสนใจ ไดแก 

 7.3.1 ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) พัฒนาข้ึนโดย Robert Havighurst 1960 ไดอธิบาย

ถึงสถานภาพทางสังคมของผูสูงอายุ ซึ่งเนนความสัมพันธในทางบวกระหวางการปฏิบัติกิจกรรมกับความพึง

พอใจในชีวิตของผูสูงอายุกลาวคือเมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้น  สถานภาพและบทบาททางสังคมจะลดลงแต

บุคคลยังมีความตองการทางสังคมเหมือนบุคคลในวัยกลางคน ซึ่งทฤษฎีน้ีเชื่อวาผูสูงอายุมีความตองการที่

จะเขารวมกิจกรรมเพื่อความสุขและการมีชีวิตท่ีดีเชนเดียวกับวัยผูใหญ และสามารถเขารวมกิจกรรมท่ีตนเอง

สนใจได สําหรับคําวากิจกรรมตามแนวคิดน้ีหมายถึงกิจกรรมตางๆ นอกเหนือจากกิจกรรมท่ีบุคคลปฏิบัติตอ

ตนเองน่ันคือกิจกรรมท่ีบุคคลปฏบิัติตอเพื่อนฝูง ตอสังคม หรือชุมชน ซึ่งกิจกรรมตางๆท่ีผูสูงอายุปฏิบัติจะทํา

ใหรูสึกวาตนเองยังมีคุณคาและเปนประโยชนตอสังคมสาระของทฤษฎีน้ีอธิบายไดโดยสรุปวาการมีกิจกรรม

ตอสังคมของผูสูงอายุจะมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุดังน้ันการมีกิจกรรม 

ท่ีพอเหมาะกับวัยของผูสูงอายุจึงเปนส่ิงท่ีมีคุณคาและจําเปนการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูสูงอายุ 

ควรคํานึงถึงปจจัยตอไปน้ีสภาพสังคมปจจุบันท่ีทันสมัยและเปล่ียนแปลงไป (Modernization Perspective)  

เปนปจจัยซึ่งวาดวยบทบาทของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไปอาจทําใหผู สูงอายุกาวตามไปไมทัน  

การเชื่อมโยงบุคคลแตละวัยแตละยุค (Intergeneration Linkege) เปนปจจัยท่ีสนใจเกี่ยวกับการ

เปล่ียนแปลงและประสบการณชีวิตของคนเมื่ออายุมากขึ้นซึ่ งอาจมีความแตกตางกันระหวาง 

คนในวัยเดียวกันแตคนละยุคสมัยบทบาทหนาท่ีตามโครงสรางของแตละวัยของคน (Structural Functional 

Theory) ปจจัยน้ีกลาวถึงการสูงอายุวาเมื่อคนเขาสูวัยชรามากขึ้นบทบาทหนาท่ีของตนเองก็จะลดลง 
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 7.3.2  ทฤษฎีแยกตนเองหรือทฤษฎีการถอยหาง (Disengagement Theory) เปนทฤษฎีท่ี

เกิดขึ้นคร้ังแรกราวป 1950 กลาวถึงผูสูงอายุเก่ียวกับการถอยหางออกจากสังคมของ Elaine Cummings 

and Willam Henry ท่ีพิมพเผยแพรเปนคร้ังแรกในหนังสือ Growing old: The Process of Disengagement 

เมื่อป 1961 มีใจความวาผูสูงอายุและสังคมจะลดบทบาทซึ่งกันและกันอยางคอยเปนคอยไปตามความ

ตองการของรางกายและไมอาจหลีกเล่ียงไดเน่ืองจากยอมรับวาตนเองมีความสามารถลดลงสุขภาพเส่ือมลง

จึงถอยหนีจากสังคมเพื่อลดความเครียดและรักษาพลังงานพอใจกับการไมเก่ียวของกับสังคมตอไป เพื่อถอน

สภาพและบทบาทของตนใหแกชนรุนหลังซึ่งระยะแรกอาจมีความวิตกกังวลอยูบางในบทบาทท่ี 

เปล่ียนแปลงไปและคอยๆยอมรับการไมเก่ียวของกับสังคมตอไปไดในท่ีสุดอยางไรก็ตามทฤษฎีน้ีอธิบายโดย

กลาวดวยวาโดยปกติแลวบุคคลจะพยายามผสานอยูกับสังคมใหนานเทาท่ีจะทําไดเพื่อเปนการรักษา

สมดุลยท้ังดานรางกาย จิตใจ และอารมณกอนท่ีบทบาทของตนเองจะแคบลงเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น   

โดยสรุปกระบวนการถอยหางเปนกระบวนการที่มีลักษณะเฉพาะดังน้ีเปนกระบวนการพัฒนาอยางคอยเปน

คอยไป เปนส่ิงท่ีมิอาจหลีกเล่ียงไดเปนกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีผูสูงอายุถึงพอใจเปนสากลของทุกสังคม

เปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เพื่อรักษาสมดุลยของมนุษยปจจัยท่ีมีผลตอการถอยหางของผูสูงอายุ ไดแก

กระบวนการชราที่มีความแตกตางกันของแตละบุคคลสภาพสังคมและความเชื่อมโยงของอายุท่ีเพิ่มขึ้น  

จะเห็นไดวาทฤษฎีการถอยหางและทฤษฎีกิจกรรมจะมีความขัดแยงกัน ซึ่ง Bernice Neugarten และคณะ

ไดศึกษาเพ่ือหาขอขัดแยงท้ังสองทฤษฎีแลวพบวาการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จ 

มีความสุขและมีกิจกรรมรวมกันน้ันขึ้นอยูกับบุคลิกภาพและแบบแผนชีวิตของแตละบุคคลที่ผานมาผูท่ีมี

บทบาทในสังคมชอบเขารวมกิจกรรมในสังคมก็ตองการที่จะรวมกิจกรรมตอไปสวนผูท่ีชอบสันโดษไมเคยมี

บทบาทใดใดในสังคมมากอนก็ยอมท่ีจะแยกตัวเองออกจากสังคมเมื่ออายุมากขึ้นและไดเสนอแนวคิดใหม

เก่ียวกับทฤษฎีความตอเน่ือง (Continuity Theory) 

 7.3.3  ทฤษฎีความตอเน่ือง (Continuity  Theory)    เปนทฤษฎีท่ีพัฒนาข้ึนโดย  Bernice 

Neugarten และคณะราวป 1960  เพราะเหตุวาท้ังทฤษฎีกิจกรรมและทฤษฎีการถอยหางไมเพียงพอท่ีจะ

อธิบายถึงความเปล่ียนแปลงทางดานสังคมของผูสูงอายุไดนักทฤษฎีกลุมน้ีเชื่อใหมวา  การดําเนินชีวิตของ

ผูสูงอายุท่ีประสบความสําเร็จน้ันขึ้นอยูกับบุคลิกภาพและแบบแผนชีวิตของแตละชวงวัยท่ีผานมาและ 

มีปจจัยอื่นๆท่ีเขามารวมอธิบาย ไดแก แรงจูงใจ สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจและสังคม  บุคลิกภาพความ

ยืดหยุนซึ่งส่ิงเหลาน้ีเปนปจจัยความสําเร็จและความลมเหลวในชีวิตบั้นปลายของผูสูงอายุ 
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บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 

 7.3.4  ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) กลาววาเมื่อบุคคลเขาสูวัยสูงอายุจะปรับบทบาทและ

สภาพตางๆหลายอยางท่ีไมใชบทบาทเดิมของตนมากอนเชนการละท้ิงบทบาททางสังคมและความสัมพันธ

ซึ่งเปนไปแบบวัยผูใหญยอมรับบทบาทของสังคมและความสัมพันธในแบบผูสูงอายุและเวนจากความผูกพัน

กับคูสมรส เน่ืองจากการตายไปของฝายใดฝายหน่ึงเปนตน 

จากทฤษฎีท่ีเก่ียวกับผูสูงอายุ สรุปไดวาแตละทฤษฎีจะกลาวถึงความสูงอายุแตกตางกันไปทฤษฎี

ทางชีววิทยาจะอธิบายความชราโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการทํางานของรางกายท่ีลดลงทฤษฎีทาง

จิตวิทยาจะมองความสูงอายุโดยพิจารณาจากความจําการเรียนรู สติปญญาอารมณสวนทฤษฎีทางสังคม

วิทยาพิจารณาความเปนผูสูงอายุจากความสามารถในการคงบทบาทและสถานภาพทางสังคมไว ซึ่งอาจ

กลาวไดวาไมมีทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียวท่ีจะอธิบายความเสื่อมถอยของสังขารการเปลี่ยนแปลงทางดาน

อารมณ จิตใจ และสภาพทางสังคมของผูสูงวัยไดท้ังหมด 

 
8.  แนวคิด  ทฤษฎีเก่ียวกับครอบครัว  
 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

(2547) ไดจัดทํารายงานสถานการณทางสังคม พบวา  แนวโนมของสถานการณครอบครัวเกิดจากอิทธิพล

ของกระแสโลกาภิวัตน และภาวะความทันสมัยท่ีเนนปจเจกบุคคลและคานิยมในการบริโภคและวัตถุนิยม

มากข้ึนสงผลใหสังคมมีการแขงขัน ประกอบกับความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและกระแสเศรษฐกิจของประเทศและโลก สงผลตอคาครองชีพและแบบแผนของครอบครัว

ผลกระทบดังกลาวสงผลใหครอบครัวมีแนวโนมประสบปญหา ดังน้ี 

 1.   โครงสรางของครอบครัวท้ังในเมืองและในชนบทที่เปนครอบครัวเด่ียว จะมีแนวโนมท่ีขนาดของ

ครอบครัวเล็กลง  และรูปแบบของครอบครัวจะมีหลากหลายมากขึ้นตามการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 2.  โครงสรางของครอบครัวท่ีประกอบดวยบุคคลสองวัยคือผู สูงอายุและเด็กจะมีมากข้ึน  

โดยเฉพาะในชนบทเนื่องจาก การท่ีหนุมสาววัยแรงงานอพยพเขาไปหางานทําในเมืองใหญ เมื่อมีครอบครัว

และมีบุตร โดยไมมีความพรอมประกอบกับปญหาคาครองชีพสูงก็จะสงลูกไปใหปูยาตายายชวยเล้ียงดูจึงทํา

ใหครอบครัวในชนบทมีโครงสรางเพียงบุคคลสองวัย  คือ วัยสูงอายุและเด็กมากข้ึน 

 3.   ผูสูงอายุในชนบทท่ีเคยมีบทบาทในการถายทอดคุณธรรมและวัฒนธรรมใหแกลูกหลานและ

เปนวัยท่ีควรจะไดรับการดูแลเอาใจใสจากลูกหลาน จะถูกปรับเปล่ียนบทบาทและรับภาระมากข้ึนในการทํา

หนาท่ีแทนพอแมเด็ก โดยจะตองรับภาระในการเลี้ยงดูเด็กท้ังทางกายภาพและจิตใจ โดยเฉพาะหนุมสาวท่ี

อพยพมาจากชนบทและแสวงหางานทําในเมืองเมี่อมีบุตรก็จะสงลูกใหปูยาตายายชวยเล้ียงดูแทนสําหรับ 

ผูท่ีมีความรับผิดชอบก็จะมีการติดตอ สงเสียเงินทองเปนคาเล้ียงดู  ผูสูงอายุจะไมตองรับภาระในการหา

รายไดเพื่อเล้ียงดูหลาน แตในกรณีท่ีพอแมเด็กไมรับผิดชอบและหางเหินการติดตอก็จะทําใหผูสูงอายุตอง
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รับภาระหนักข้ึนท้ังในการหารายไดเพื่อเล้ียงดูครอบครัว  พรอมท้ังใหการอบรมส่ังสอนเด็กดวยซึ่งภาระ

ดังกลาวสงผลตอภาวะสุขภาพของผูสูงอายุท้ังสุขภาพรางกายและจิตใจอีกดวย 

 4.   ครอบครัวท่ีมีสามีและภรรยาอยูรวมกัน โดยไมมีการจดทะเบียนสมรสมีมากข้ึน เน่ืองจาก

คานิยมในการรักอิสระ และไมตองการพึ่งพิงซึ่งกันและกัน 

 5.   ครอบครัวท่ีมีพอหรือแมเล้ียงลูกตามลําพังมีมากขึ้น เน่ืองจากการเสียชีวิตของคูสมรส  

การแยกกันอยูของครอบครัว  และอัตราการหยารางท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน โดยเฉพาะครอบครัวท่ีมีแมเปน

หัวหนาครอบครัวและเล้ียงลูกตามลําพังจะมีแนวโนมสูงขึ้นการท่ีครอบครัวมีผูปกครองท่ีเปนพอหรือแมคน

เดียวทําใหตองแบกความรับผิดชอบท้ังของตนเอง ครอบครัวและบุตรเพิ่มมากข้ึน ตองรับภาระหนัก 

ดานเศรษฐกิจประสบปญหาความเครียดและวาเหว ทําใหไมมีเวลาอบรมส่ังสอนและชวยเหลือลูกในดาน

การเรียนอยางเหมาะสม 

 6.   การเล้ียงดูเด็กของครอบครัว  พอแมจะมีระยะเวลาการเล้ียงลูกและการอยูกับลูกส้ันลง 

เน่ืองจากปญหาทางเศรษฐกิจและการใหความสําคัญกับบทบาททางหนาท่ีการงานมากกวาครอบครัว  

เด็กเล็กจะถูกเล้ียงดูในลักษณะ  ดังน้ี 

  6.1  ปูยาตายายเลี้ยงดูแทน  สําหรับครอบครัวท่ีฐานะทางเศรษฐกิจไมมั่นคงและมีถิ่นฐาน 

อยูในชนบท เมื่อคลอดบุตรและเล้ียงดูไดระยะหน่ึงก็จะสงใหปูยาตายายชวยเลี้ยงดูแทน พอแมจะอยูกัน 

ตามลําพัง 

  6.2 มีผูชวยดูแลเด็กโดยการวาจางบุคคลมาชวยเล้ียงดูท่ีบานแทนพอแมจะออกไปทํางาน 

นอกบาน  เด็กจะอยูกันตามลําพังกับผูชวยดูแลซึ่งเด็กจะตองอยูกับผูชวยดูแลท้ังวัน หากบุคคลท่ีไดมี

คุณภาพจะทําใหเด็กมีการพัฒนาการท่ีดีหรือหากมีผูสูงอายุท่ีเปนปูยาตายายอยูดวยจะชวยควบคุมการเล้ียง

ดูไดดวยในทางกลับกันหากผูชวยดูแลเด็กไมมีคุณภาพและคุณธรรมก็จะมีผลตอพัฒนาการและพฤติกรรม

ของเด็กตอไป 

  6.3  การจางสถานรับเล้ียงเด็กซึ่งมีท้ังเชาไปเย็นกลับ และรับกลับสัปดาหละคร้ัง  สําหรับเด็ก 

ท่ีถูกเล้ียงดูในลักษณะท่ี (6.2) และ (6.3)  เมื่อเด็กมีอายุได 2-3 ป จะถูกสงเขาสถานรับเล้ียงเด็กกอนวัยเรียน

หรือโรงเรียนอนุบาล ซึ่งสถานการณดังกลาวจะมีผลตอพัฒนาการของเด็กท้ังทางดานรางกายและจิตใจ 

 7.  เด็กกําพราพอหรือแมหรือท้ังพอและแม อันเน่ืองมาจากพอแมเสียชีวิตจากการติดเชื้อเอดส 

มีจํานวนมากขึ้น  
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 ทฤษฏีสําคัญท่ีจะนํามาอธิบายเก่ียวกับครอบครัว  มี  3  ทฤษฎีหลัก  ประกอบดวย  
 8.1  ทฤษฏีพัฒนาการครอบครัว (Developmental Family Theory) 
 ทฤษฎีน้ีมีจุดเร่ิมตนราวทศวรรษท่ี1930 โดย Hill & Hanson (อางในนิตยา คชภักดี,2545:2-5-2-19)  

ไดกลาววาระบบครอบครัวมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ไมใชส่ิงท่ีตายตัว มีขอบขายมุมมองที่กวางขวาง 

รวมท้ังมีลักษณะท่ีเปนพลวัตร (Dynamic) มากกวาสถิตย (Static) กลาวคือ ชีวิตครอบครัวมักเร่ิมตนท่ีการ

แตงงานของหญิงชายและส้ินสุดลงเมื่อคูแตงงานส้ินชีวิต ในชวงของการดําเนินชีวิตครอบครัว ลักษณะของ

สมาชิกครอบครัวจะกําหนดกิจกรรมตางๆ เปนระยะๆ ซึ่งครอบครัวสวนใหญจะผานระยะตางๆ และกิจกรรม

หลักท่ีคลายคลึงกัน แตจะแตกตางกันถาลักษณะโครงสรางของสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน ระยะตางๆ 

ของครอบครัวต้ังแตหญิงชายเร่ิมแตงงานกันจนกระท่ังคูแตงงานส้ินชีวิตลงไปน้ี เรียกวาวงจรชีวิตครอบครัว 

(Family life cycle) 

 แตอยางไรก็ตาม ไมวาครอบครัวน้ันจะเปนชนชาติใด สีผิวอยางไร ในระยะตางๆของชีวิตครอบครัว

ก็จะมีกิจกรรมการเกิด การเขาศึกษาเลาเรียน การเขาสูวุฒิภาวะหรือเติบโตเต็มท่ีและเขาสูวัยชราเหมือนกัน

ทุกครอบครัว แตถาครอบครัวใดไมมีลูกก็จะไมมีกิจกรรมการเกิด  หรือการท่ีลูกจะเขาศึกษาเลาเรียน เปนตน 

นอกจากน้ียังมีนักการศึกษาหลายทานไดแบงวงจรชีวิตครอบครัวแตกตางกันออกไปตามลักษณะของ        

ผูศึกษา โดยบางกลุมแบงออกเปน 3 ขั้น คือ ครอบครัวเร่ิมตน ขยาย หด บางกลุมแบงออกเปน 7 ขั้น คือ  

เร่ิมมีครอบครัว มีลูกวัยทารก วัยกอนเขาเรียน ปท่ีลูกอยูในโรงเรียนประถม วัยรุนตอนแรก วัยรุนตอนปลาย 

ผูใหญในวัยหนุมสาว และปหลังๆ ของชีวิตในขณะท่ีฟลลิส เจ. ไมเคิลจอนท (Phyllis J. Meiklejohn อางถึง

ในพรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย, 2538 : 38) ไดแบงวงจรชีวิตครอบครัวออกเปน 9 ขั้นตอน กลาวคือ 

 1.  ระยะเร่ิมสมรสพัฒนาครอบครัว ระยะน้ีตางฝายตางพยายามปรับตัวเขาหากัน ซึ่งในระยะ

เร่ิมแรกไมมีปญหามากนัก เพราะยังอยูในระยะหวานชื่น แตเมื่อนานวันเขาการปรับตัวจะทวีคูณข้ึน 

ถาปรับตัวเขาหากันไดดี ทําใหท้ังคูยอมรักกันมากข้ึน แตเมื่อผานระยะนํ้าผ้ึงพระจันทร การปรับตัวทําได 

ยากข้ึน 

 2.  ระยะแรกต้ังครรภในชวงต้ังครรภมีการเปล่ียนแปลงอยางมากมายท้ังทางดานรางกายและจิตใจ

ของภรรยา และการทําหนาท่ีแมบานของภรรยาอาจทําไดไมเต็มท่ี และถาไมรวมกันวางแผนสําหรับทารกท่ี

จะเกิดมาอาจจะทําใหสัมพันธภาพระหวางสามีและภรรยาไมดี 

 3. ระยะเร่ิมเปนบิดามารดาในชวงแรก บิดาและมารดาอาจจะต่ืนเตนตอภาระและหนาท่ีท่ีเพิ่มขึ้น

ท้ังสองฝายอาจจะทําใหเกิดปญหาตอคูสมรส 

 4.  ปท่ีวาวุน การประมาณระยะการมีบุตรไมใหใกลกันเกินไปจะทําใหสภาพครอบครัวดีขึ้น ในระยะ

น้ีเปนระยะท่ีใชจายสูงท่ีสุด ภรรยานอกจากตองวาวุนกับการเลี้ยงบุตร สามีภรรยาก็ตองรักษาสัมพันธภาพ

ระหวางกันและกัน ท้ังเร่ืองความพึงพอใจในเพศรส สันทนาการและเรื่องอื่นๆ เพื่อคงสภาพสมรสที่ดีไว 



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

52 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

 5.  ระยะบุตรเขาโรงเรียน เน่ืองจากบิดามารดาตองการใหส่ิงท่ีดีท่ีสุดแกบุตรของตนดังน้ันจะ

พยายามท่ีจะสงบุตรไปโรงเรียนใหเร็วท่ีสุด เมื่อบุตรเขาโรงเรียนภาระดานการเล้ียงดูบุตรอาจจะลดนอยลง 

แตตองใหความสําคัญแกรายไดเพื่อใชในการศึกษาของบุตรใหมากท่ีสุด 

 6.  ระยะบุตรเขาสูวัยรุน ในชวงชีวิตน้ีบิดามารดาอาจจะมีการสรางสรรคมากขึ้นหรือทางตรงขาม

อาจจะมีความรูสึกวาขาดความต่ืนเตน ชีวิตครอบครัวราบเรียบจนนาเบื่อหนาย ในบางกรณีมารดาอาจจะวุน

อยูกับบุตรท่ีกําลังเจริญเติบโต และฝายบิดาก็วุนวายอยูกับการหาเงินมาใชจายในครอบครัวทําใหมีเวลาทํา

กิจกรรมรวมกันลดนอยลง ถาหากวาท้ังคูตางขาดความสนใจซึ่งกันและกันอาจจะกอใหเกิดความรูสึกวาขาด

ส่ิงท่ียึดเหน่ียวเขาไวดวยกัน อาจจะทําใหเกิดความเหินหางและตางคนตางอยูได 

 7.  ระยะบุตรแยกครอบครัว ในระยะท่ีบุตรแยกครอบครัวน้ีอาจจะเปนเวลาท่ีบิดามารดาใกลปลด

เกษียณ ฉะน้ันปูยาหรือตายาย มักจะรูสึกยินดีท่ีไดเล้ียงหลาน และมีความรูสึกวาเปนโอกาสท่ีตนเองจะไดรับ

ความรักอีกคร้ังหน่ึง ชวยใหเกิดความรูสึกมีคุณคาเน่ืองจากไดทําประโยชนใหแกสมาชิกในครอบครัว 

 8.  ระยะบานวางเปลา ในระยะน้ีครอบครัวท่ีมีขนาดใหญเมื่อบุตรไดแยกยายกันออกไปหมดแลวก็

ยอมมีความรูสึกวาบานวางเปลา หากสามีภรรยาไมมีความสนใจทํากิจกรรมอื่นๆ ความวางเปลาในบานก็จะ

ทําใหรูสึกอางวางมากยิ่งขึ้น 

 9.  ระยะปจฉิมวัย ระยะน้ีสมรรถภาพทางกายของคูสมรสเร่ิมเส่ือมลงไมสามารถท่ีจะทํากิจกรรมท่ี

เคยทํามากอนไดท้ังงาน ทางดานรางกายและทางดานการใชสติปญญา รวมท้ังอาจเกิดความเจ็บปวยเปน

คร้ังคราวหรือเจ็บปวยเรื้อรังขึ้นอยูกับการปฏิบัติตนในวัยผูใหญ 

 จากทฤษฎีพัฒนาการครอบครัวท่ีไดกลาวมาขางตนน้ี สามารถชี้ใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงแบบ

แผนความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นภายในครอบครัวในชวงระยะตางๆ 
 8.2  ทฤษฏีโครงสรางหนาที่ครอบครัว (Structural-functional theory)  
 โรเบิรต เค. เมอรตัน (Robert K. Merton, 1980) ไดจําแนกหนาท่ีทางสังคมออกเปน 3 ประเภท คือ 

หนาท่ีหลัก (Manifest) หนาท่ีรอง (Latent)และหนาท่ีท่ีไมพึงปรารถนา (Dysfunctional) โดยหนาท่ีบาง

โครงสรางของสังคมอาจมีประโยชนตอคนสวนใหญแตขณะเดียวกันคนบางสวนอาจไดรับประโยชนเพียง

นอยนิด หรืออาจไมไดรับประโยชนเลย ซึ่งรวมไปถึงอาจจะมีคนบางกลุมหรือบางสวนของสังคม ไดรับผลเสีย

จากทํางานโครงสรางของสังคมน้ันก็ได 

 ทาลคอทท พารสัน (Talcott Parsons : 1955b) มีแนวความคิดวา สังคมเปนระบบหน่ึงท่ีมีสวน

ตางๆ (Part) มีความสัมพันธและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ความสัมพันธท่ีคงท่ีของแตละสวนจะเปนปจจัยทํา

ใหระบบสังคมเกิดความสมดุลย (Equilibrium) สวนในดานการเปล่ียนแปลงทางสังคม พารสันเสนอวา  

เกิดจากความสมดุลยถูกทําลายลง เพราะองคประกอบของสังคมคือ บุคลิกภาพ Personality) อินทรีย 
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(Organism) และวัฒนธรรม (Culture) เกิดความแตกราวโดยมีสาเหตุมาจากทั้งสาเหตุภายนอกระบบสังคม 

เชน การเกิดสงคราม การแพรกระจายของวัฒนธรรม เปนตน สาเหตุจากภายในระบบสังคมท่ีเกิดจากความ

ตึงเครียด เพราะความสัมพันธของโครงสรางบางหนวย (Unit) หรือหลายหนวยทํางานไมประสานกัน เชน 

การเปล่ียนแปลงทางประชากร การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอาจจะเกิดข้ึนเฉพาะสวนใดสวนหน่ึงหรืออาจ

เกิดขึ้นท้ังระบบก็ได พารสันเนนความสําคัญของวัฒนธรรม ความเชื่อ บรรทัดฐาน และคานิยมของสังคม คือ 

ตัวยึดเหน่ียวใหสังคม  

 สรุปไดวา โครงสรางหนาท่ีของสังคมเปนเสมือนรางกายท่ีประกอบไปดวยเซลลตางๆ และมองวา 

หนาท่ีของสังคม ก็คือ การทําหนาท่ีของอวัยวะสงตางๆ ของรางกาย โดยแตละสวนจะชวยเหลือและเกื้อกูล

ซึ่งกันและกันเพื่อใหระบบท้ังระบบมีชีวิตดํารงอยูได เปนตน 
 8.3  ทฤษฏีระบบครอบครัว 
 ทฤษฎีระบบ เปนทฤษฎีท่ีมีอิทธิพลมากในการทําความเขาใจปรากฏการณทางสังคม  โดยเฉพาะใน

หนวยสังคมอันสลับซับซอนอยางครอบครัว (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2544 : 12) สาระสําคัญของทฤษฎีระบบ 

มองครอบครัวเปนระบบยอยท่ีสําคัญของสังคมและมีอยูในสังคมมาเปนเวลานานรวมท้ังเปนสถาบันทาง

สังคมท่ีเกิดขึ้นมานานแลวในอดีตในทุกมุมโลก และยังคงเปนสถาบันท่ีเปนรากฐานในการสรางเอกลักษณ

ทางวัฒนธรรมท่ีถายทอดไปสูลูกหลานมากท่ีสุดสถาบันหน่ึง ระบบครอบครัวเปนระบบท่ีซับซอนและ

ประกอบข้ึนดวยระบบยอยภายในครอบครัวอีกหลายระบบซึ่งตางปฏิสัมพันธกันในการดําเนินชีวิตครอบครัว  

การทําความเขาใจกับความสัมพันธของระบบตางๆของครอบครัวยอมขยายมุมมองการวิเคราะหครอบครัว

ไดอยางกวางขวางย่ิงขึ้น  

 

9.  แนวคิดของการดูแลผู้สูงอายุ 
พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525  ใหความหมายของการดูแล  คือ  เอาใจใส  ปกปก

รักษา  ปกครอง  สวน English-Thai : NECTEC’s Lexitron Dictionary ไดอธิบายวา  การดูแล (Care) 

มีความหมายท่ีหลากหลายไดแก  ใหบริการ  ปกปอง  เอาใจใส  จัดหาให  จัดการ  รับผิดชอบ  พิทักษ  

ปกครอง  เฝาดู  ใสใจ  โดยคําท่ีมีความใกลเคียงกับการดูแล (Care)  คือ  การชวยเหลือ (Ministering)  และ

การรักษา (Treatment) 

 คําวา  ครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุดูแลเด็กตามลําพัง หมายถึง ครอบครัวท่ีมีบุคคลท่ีมีอายุต้ังแต 60 ป 

ขึ้นไปอาศัยอยูกับเด็กท่ีมีอายุไมเกิน  18 ป โดยไมมีผูอื่นอาศัยอยูดวย อาจถูกพอแมท้ิง ตาย หรือพอแมตอง

ยายมาทํางานในเมือง เปนตน ซึ่งเปนสาเหตุใหตองท้ิงบุตรไวกับปูยาตายาย ใหมีหนาท่ีดูแล หรืออาจจะมี 

ผูอาศัยรวมครัวเรือนเดียวกันแตไมไดมีความรับผิดชอบในการเล้ียงดูเด็ก และไมไดชวยภาระในเรื่อง

คาใชจายตางๆ ของครอบครัว (ชัยณรงค  ยิ้มนอยและคณะ, 2553)  
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9.1  แนวคิดของการดูแลผูสูงอายุ 
การดูแลผูสูงอายุท่ีจําแนกตามลักษณะการดูแลโดยบุคคล  หนวยงานหรือองคกร  สามารถแบงเปน  

3  รูปแบบ  ไดแก (สายฤดี  วรกิจโภคาทร  และคณะ, 2550  และนารีรัตน จิตรมนตรี และคณะ, 2552) 

1.  การดูแลภายในครอบครัว  เปนการใหการดูแลและเล้ียงดูผูสูงอายุ  ไมวาจะเปนเร่ืองการจัดหา

ส่ิงของเคร่ืองใช/เส้ือผา/อาหาร  ชวยทํางานบาน  จัดหาท่ีอยูอาศัย  ใหเงิน  ดูแลสุขภาพ  พาไปพบแพทย  

จายคารักษาพยาบาล  ใหกําลังใจ  ใหความรักความเขาใจ  รวมไปถึงการสนับสนุนใหไดเรียนรู  การให

ขาวสาร  จัดหาส่ือตางๆ  การปองกันคุมครองภัยอันตรายจากอุบัติเหตุและอาชญากรรม เปนตนโดยปจจัย

สนับสนุนท่ีสําคัญในการดูแลผูสูงอายุโดยครอบครัวคือ  การคัดเลือกผูดูแลหลักท่ีเหมาะสม  การดูแลแบบ

องครวมบนพื้นฐานของความรักหรือความกตัญู  ความรูสึกภาคภูมิใจในความสามารถของตนเองของ

ผูดูแลและการจัดส่ิงแวดลอมใหเอื้อตอการดูแล (นารีรัตน จิตรมนตรี และคณะ, 2552) 

2.  การดูแลผูสูงอายุในสถาบันไดมีกําหนดมาตรการ  แผนงาน  และนโยบายตางๆ เพื่อดูแล

ผูสูงอายุและครอบครัว  ต้ังแตการจัดต้ังสถานสงเคราะหคนชราสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  การ

รักษาพยาบาลโดยไมตองเสียคาใชจาย  บริการประกันสังคมหลักประกันสุขภาพถวนหนา  และการประกัน

กับบริษัทเอกชน  รวมไปถึงสวัสดิการดานการศึกษา  อาชีพ  และบริการสังคม  ไมวาจะเปนการศึกษานอก

โรงเรียน  การฝกอาชีพ  การกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ  ศูนยบริการผูสูงอายุ  อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ีบาน  

การจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและคนพิการในที่สาธารณะ  และการลดหยอนคาโดยสาร

ขนสงมวลชน (สายฤดี  วรกิจโภคาทร  และคณะ, 2550 : 8-21)  

ดังน้ัน  การสรางระบบความคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคมสําหรับผูสูงอายุ  จึงเปนประเด็นท่ีควร

ใหความสําคัญ  ไมวาจะเปนเร่ืองการสรางหลักประกันรายไดใหแกแรงงานยามชราภาพ การเพิ่มโอกาสใน

การทํางานหรือสรางรายไดของผูสูงอายุท่ียังสามารถประกอบอาชีพได  การพัฒนาระบบเขาถึงบริการ

สุขภาพ  รวมท้ังการพัฒนารูปแบบบริการในชุมชนโดยชุมชนเพิ่มมากขึ้นเพื่อสงเสริมการดูแลในบานและ

ครอบครัว ตลอดจนการสรางระบบดูแลรวมกันในชุมชนโดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทมากใน

การประสาน  จัดต้ัง และสงเสริมเร่ืองการดูแลกันเองในชุมชน (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย,  

2554)  

3.  การดูแลโดยชุมชน  เปนการสรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนต้ังแตผูสูงอายุ  ครอบครัว  ชุมชน  

องคกร  และสถาบันทางสังคมตางๆ เกิดการแกไขปญหา  ระดมความรวมมือ  และพัฒนาบริการตางๆ ใหแก

สมาชิกในชุมชน  ซึ่งปจจุบันมีแนวคิดสําหรับการดูแลสุขภาพผูสูงอายุโดยชุมชน  ท่ีเนนเก่ียวกับการเขาถึง

ระบบบริการ  การดูแลอยางตอเน่ือง  การบริการแบบผสมผสาน  การดูแลแบบองครวม  การประสานการ

ดูแล  และการเสริมพลังชุมชน (สุพัตรา  ศรีวณิชชากร  และคณะ, 2552)  รวมไปถึงการดูแลผูสูงอายุโดยการ
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บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 

สรางเสริมครอบครัวใหเขมแข็ง  การสนับสนุนจากทองถิ่นและชุมชน  การสนับสนุนศักยภาพผูสูงอายุและ

การดูแลตอเน่ืองท้ังในแงระบบและผูดูแล  การมีนโยบายชุมชนเขมแข็ง  และการจัดบริการเฉพาะในกลุม

ดอยโอกาสโดยชุมชน (สิรินทร  ฉันศิริกาญจน,  มปป.)  โดยการท่ีชุมชนมีความเขมแข็งและมีระบบสนับสนุน

ท่ีดี  มีทุนทางสังคม  มีการบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  มีการบูรณาการบทบาทในชุมชน และมี

ฐานขอมูลในชุมชน  ก็จะเปนปจจัยสงเสริมใหชุมชนมีระบบการดูแลผูสูงอายุท่ีดีดวย (นารีรัตน จิตรมนตรี 

และคณะ,  2552) 

นอกจากน้ีแลว  การดูแลผูสูงอายุ (Elderly care& Elder care) อาจมีลักษณะและความตองการที่

แตกตางกัน  ซึ่งอาจแบงออกเปน 7 ดานสําคัญ  ไดแก (พวงทอง ไกรพิบูลย, 2555)  

1.  ดานอาหารตองใหผูสูงอายุไดรับอาหารท่ีมีประโยชนหาหมูครบถวนในปริมาณท่ีเหมาะสมกับ

การใชพลังงานของผูสูงอายุบริโภคอาหารออนยอยงาย รสไมจัดเพิ่มปริมาณผักผลไมหลีกเล่ียงอาหารทอด

ผลไมดิบ/ผักสดชนิดยอยยากจํากัดอาหารคารโบไฮเดรตและไขมัน  และด่ืมนํ้าใหไดมากๆ  และท่ีสําคัญก็คือ  

ตองเลิกบุหร่ี  แอลกอฮอล  ชา  กาแฟ  

2.  ดานการเคล่ือนไหวรางกายและการออกกําลังกาย ควรดูแลใหผูสูงอายุไดมีการเคล่ือนไหว

รางกายทุกสวนอยูเสมอ  เชน  การเดิน  บริหารกลามเนื้อขอเขา  ขอไหล  และขอน้ิวตางๆ  รวมไปถึงการ

ชวยงานบาน  กวาดบาน  รดนํ้าตนไม และชวยดูแลหลานท่ีโตแลว  

3.  ดานการขับถายตองใสใจในเรื่องการจัดหองพักอาศัยใหใกลหองนํ้า  เคร่ืองนุงหมตองใส/ถอดได

งาย ระวังเร่ืองอาหาร กินผักผลไม  ด่ืมนํ้ามากๆ  และทําความสะอาดทุกคร้ังท่ีมีการปสสาวะ/อุจจาระ   

รวมไปถึงใหความรวมมือในการดูแลตนเองตามแพทย/พยาบาลแนะนํา  

4.  ดานการปองกันอุบัติเหตุในบานตองจัดบานใหปลอดภัยตอการล่ืนหรือสะดุดลมมีท่ียึดเหน่ียว 

จัดใหหองพักอยูใกลหองนํ้า  พื้นหองนํ้ามีราวจับและตองไมล่ืน  ไมวางของเกะกะตามทางเดินและพื้น  และ

มีแสงสวางตามทางเดินเพียงพอ สามารถมองเห็นไดชัดเจน  

5.  ดานการติดเชื้อและโรคประจําตัว  โดยผูสูงอายุผูดูแล/ครอบครัวตองใสใจ  ดูแลรักษา  ปฏิบัติ

ตามแพทย/พยาบาลแนะนําอยางเครงครัดและสม่ําเสมอ  ควรมีการตรวจสุขภาพใหกับผูสูงอายุสม่ําเสมอ 

6.  ดานสุขภาพจิตตองใหความรักความนับถือใหความเขาใจ  ส่ังสอนอบรมใหลูกหลานยังคงเคารพ

นับถือ เสริมสรางศรัทธาในตนเองใหกับผูสูงอายุเชน  การมีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว  

7.  ดานส่ิงแวดลอม เชน  ควรจัดบานใหสะอาด  แสงแดดสองถึง และมีตนไม  ดอกไม  เปนตน  

แพทยหญิงสิรินทร  ฉันศิริกาญจน (แพทยผูดูแลผูสูงอายุ) ไดกลาววาหลักสําคัญการดูแลผูสูงอายุ  

คือ  ตองใหผูสูงอายุเหลาน้ันสามารถดําเนินชีวิตไดดวยตนเอง  โดยพึ่งพาผูอื่นนอยท่ีสุด  และมีความสุขกาย

สบายใจในบั้นปลายของชีวิต  ดังคําท่ีวา “เปนรมโพธิ์รมไทรของลูกหลาน” เพื่อใหบรรลุจุดประสงคดังกลาวน้ี 

จะตองเนนทําใหรางกายอยูในสภาพท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได  รวมกับสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถรวม

กิจกรรมตางๆ ไดตามสภาพรางกาย  จิตใจ  และเวลาเอื้ออํานวย  โดยยึดหลัก 11 อ. เพื่อสุขภาพกายใจท่ีดี  



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

56 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

คือ  อาหาร  ออกกําลังกาย  อนามัย  อุจจาระ/ปสสาวะ  อากาศ  แสงอาทิตย  อารมณ  อดิเรก  อนาคต  

อบอุน  และอุบัติเหตุ  ดังน้ัน  การดูแลผูสูงอายุจะตองปรับการดูแลใหเหมาะสมตามสภาพปญหาท่ีแตกตาง

กันหรือการเปล่ียนแปลงท่ีไมเทากัน โดยข้ึนอยูกับสุขภาพและการใชชีวิตในวัยท่ีผานมา (www.elip-

online.com)  
 
10.  กฏหมาย  นโยบาย  และมาตรการด้านครอบครัว  และผูสู้งอายุ 
 

 10.1  กฏหมาย นโยบาย และมาตรการดานครอบครัว 
 “ปริญญาโลกวาดวยนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับครอบครัว” 

 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) มาตรา 16 (3) 

ระบุวา “ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมพื้นฐานและตองไดรับความคุมครอบจากสังคมและรัฐ” ครอบครัว

ถือเปนสถาบันหลักของสังคมท่ีมีหนาท่ีสําคัญตอสังคมโลก อยางไรก็ดีสภาวะการเปล่ียนแปลงทางดาน

เศรษฐกิจสังคม การเมืองและสถาบันตางๆ ยอมสงผลตอการเปล่ียนแปลงในครอบครัว 

 ปฏิญญาโลกวาดวยนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับครอบครัว (World Declaration of a Comprehensive 

Family Policy) เปนปฏิญาสากลจากการประชุมสุดยอดครอบครัวโลกท่ีจัดทําข้ึนในป ค.ศ. 2004 ท่ีเมืองซัน

ยาสาธารณรัฐประชาชนจีน มุงสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมหญิงชายในเรื่องของบทบาทและหนาท่ี

ภายในครอบครัวและสังคม ภายใตเง่ือนไขของเสรีภาพ ความเทาเทียม ความมั่นคง และความมีเกียรติ 

รวมถึงการสงเสริมนโยบายเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในครอบครัว ภายใตความหลากหลายและ

ลักษณะเฉพาะสังคม  โดยปฏิญญาฉบับน้ีระบุวาครอบครัวมีความสําคัญในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนขั้น

พื้นฐาน การพัฒนาอยางย่ังยืน การศึกษา ความเทาเทียมทางเพศ การคุมครองสุขภาพ การรักษา

ส่ิงแวดลอมการคุมครองสังคม การเขาถึงเทคโนโลยีและการพัฒนาปฏิญญาฉบับน้ีกําหนดใหรัฐบาลของ

ประเทศตางๆ ดําเนินการดังตอไปน้ี (สาวิตรี ทยานศิลปและวนิพพล มหาอาชา, 2554) 

 1.  ดําเนินการบูรณาการนโยบายและแผนพัฒนาตางๆ เพื่อบรรลุเปาหมายของ MDGs 

 2.  สงเสริมครอบครัวและคนในครอบครัวโดยเฉพาะผูหญิงและเด็กผูหญิงใหพนจากภาวะยากจน 

 3.  พัฒนานโยบายลดความยากจนเพ่ือชวยครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวท่ีมีผูหญิงเปนหัวหนา

ครัวเรือนและครอบครัวท่ีตองการดูแลเปนพิเศษ 

 4.  สงเสริมการเขาถึงการศึกษาท่ัวหนาใหกับคนในครอบครัว โดยเฉพาะผูหญิงและเด็กผูหญิงใน

การเขาถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน และลดการออกจากโรงเรียนกลางวัน 

 5.  สงเสริมการเขาถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 
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 6.  สงเสริมนโยบายครอบครัวในการใหผูชายเขามามีสวนรวมในงานบาน และใหผูหญิงเขามา 

มีสวนรวมในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในระดับสาธารณะ รวมท้ังคุมครองผูหญิงจากการถูกทอดท้ิง 

การใชงาน การถูกทํารายและความรุนแรง 

 7.  สงเสริมการลาคลอด การเล้ียงดูบุตร การใหนมบุตร และการเขาถึงการดูแลเด็กเล็ก รวมท้ัง

สงเสริมใหผูชายไดมีบทบาทเล้ียงบุตร 

 8.  สงเสริมนโยบายลดการเจ็บปวยและการตายของมารดาและทารก 

 9.  สงเสริมเยาวชนและผูใหญใหมีสวนรวมในการพัฒนาชีวิตและครอบครัว 

 10.  สงเสริมเยาวชนใหมีสวนรวมในการออกแบบ ดําเนินการ กํากับดูแลในแผนเยาวชน โดยเฉพาะ

อยางย่ิงแผนทางสุขภาพ สุขศึกษา และเพศศึกษา 

 11.  สนับสนุนใหมีการวิจัยดานผูสูงอายุและสงเสริมระบบนโยบายการสรางส่ิงแวดลอมท่ีดีสําหรับ

ผูสูงอายุ 

 12.  สงเสริมการเขาถึงท่ีอยูอาศัย 

 13.  สงเสริมการปองกันโรค HIV/AIDS 

 14.  สงเสริมการส่ือสารและความรวมมือทางนโยบายสาธารณะภายใตความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 

 “นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว  พ.ศ. 2547-2556” 

 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

ไดอธิบายวา  นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัวพ.ศ. 2547-2556 เปนยุทธศาสตร 

การพัฒนาสถาบันครอบครัวอยางเปนองครวม  ซึ่งครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวของกับครอบครัว  โดยมีแนว

ทางการดําเนินยุทธศาสตรหลัก  4  แนวทาง  ดังน้ี 

 1.  ยุทธศาสตรหลักการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวแบบองครวม ประกอบดวย การเรียนรูเพื่อ

พัฒนาครอบครัว  การสรางสุขภาพของครอบครัว การพัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัวเพื่อความมั่นคง 

 2.   ยุทธศาสตรหลักการสรางหลักประกันคุมครองทางสังคมของครอบครัว  ประกอบดวย  

การพัฒนาการบังคับใชกฎหมาย กฎและระเบียบขอบังคับ การลดปจจัยเส่ียงดานครอบครัวการชวยเหลือ

และแกไขครอบครัวท่ีมีปญหาการปองกันและขจัดความรุนแรงในครอบครัว 

 3.  ยุทธศาสตรหลักการสรางระบบกลไกบริหารจัดการใหเก้ือหนุนความเขมแข็งของครอบครัว 

ประกอบดวย การสงเสริมส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาครอบครัวการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเก่ียวกับการพัฒนาครอบครัว  การบริหารจัดการดานครอบครัว การศึกษาวิจัยพัฒนาองคความรู

เพื่อพัฒนาครอบครัว  

 4.  ยุทธศาสตรหลักการพัฒนาศักยภาพของเครือขายทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว  ประกอบดวย 

การสรางครอบครัวเปนสุข ชุมชนเขมแข็ง สังคมมีคุณภาพ 



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

58 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

10.2 นโยบาย  แผนงาน  มาตรการ  และสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ 
การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับนโยบาย  แผนงาน  มาตรการ  และสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ  

จําแนกออกเปน  2  ระดับ  คือ  ในประเทศ  และตางประเทศ  ซึ่งสามารถอธิบายไดดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 10.2.1  นโยบาย  แผนงาน  และมาตรการ  และสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุใน

ประเทศ 
1)  นโยบาย  แผนงาน  และมาตรการผูสูงอายุในประเทศ 
“นโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลดานผูสูงอายุ” 

นโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลดานผูสูงอายุ ในป 2554 โดยมีนางสาว 

ยิ่งลักษณ  ชินวัตร  เปนนายกรัฐมนตรีมีดังตอไปน้ี  (สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ, กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2554) 

“ขอ 1  นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก”  คือ 

1.8  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพ่ิมกําลังซื้อภายในประเทศสรางสมดุลและความ

เขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค 

1.8.3  จัดใหมีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดสําหรับผูสูงอายุโดยผูท่ีมีอายุ 60-69 ป  

จะไดรับ  600  บาท อายุ  70-79ป จะไดรับ  700  บาท อายุ  80-89  ป จะไดรับ  800  บาท และอายุ 90 ป

ขึ้นไป จะไดรับ  1,000  บาท 

หมายเหตุ สอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในหมวด 5ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย มาตรา  80 (1) 

“นโยบายหลักในการบริหารประเทศภายในชวงระยะเวลา  4  ป” ประกอบดวย 

ขอ  4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

4.3  นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

4.3.5  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต้ังแตชวงต้ังครรภวัยเด็ก วัยเจริญพันธุ วัยบรรลุนิติ

ภาวะ วัยชรา และผูพิการสนับสนุนโครงการสงเสริมเชาวปญญาของเด็ก และใหความชวยเหลือ แนะนํา 

ฝกอบรมผูปฏิบัติงานศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนยสงเสริมสุขภาพสตรีเพื่อดูแล

สุขภาพของสตรีและเด็กอยางบูรณาการท่ัวประเทศรวมท้ังเผยแพรใหความรูและดูแลปองกันการต้ังครรภใน

วัยรุนและการต้ังครรภท่ีไมพึงประสงคและลดความรุนแรงตอเด็กและสตรีสนับสนุนโครงการจัดต้ังศูนย

สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการเพื่อดูแลผูสูงอายุและผูพิการใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยใหไดเขาถึง

การบริการอยางมีศักด์ิศรี มีคุณภาพ และเปนธรรมรวมท้ังใหมีระบบการฟนฟูสุขภาพในชุมชนจัดการ

ประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อเผยแพรความรูดานสุขภาพผานส่ือแขนงตางๆอยางเปนระบบ 
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4.5   นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม 

4.5.5   เสริมสรางใหผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ดวยการจัดส่ิง

อํานวยความสะดวกสาธารณะตาง ๆสําหรับรองรับผูสูงอายุและคนพิการ สรางความพรอมในการเปนสังคม

ผูสูงอายุพัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ใหการสงเคราะห จัดการศึกษา จัดสวัสดิการรวมถึงหาอาชีพใหแก

ผูดอยโอกาส ผูพิการหรือทุพพลภาพและสนับสนุนใหผูสูงอายุรวมเปนพลังขับเคล่ือนสังคมภายใตหลักคิด

ท่ีวาผูสูงอายุเปนบุคคลท่ีมีประสบการณสูงสมควรใหมามีสวนรวมในการพัฒนาบานเมือง 

หมายเหตุ   สอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในหมวด  5  ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย มาตรา  80  (1) (2) 

“แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในหมวด  5  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย” 

มาตรา  80  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคมการสาธารณสุข การศึกษา และ

วัฒนธรรม ดังตอไปน้ี 

1. คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษาปฐมวัยสงเสริม

ความเสมอภาคของหญิงและชายเสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน

รวมท้ังตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไรผูพิการหรือทุพพลภาพและผูอยูในสภาวะ

ยากลําบากใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได 

2. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพท่ีเนนการสรางเสริมสุขภาพอันนําไปสูสุขภาวะท่ี

ยั่งยืนของประชาชนรวมท้ังจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอยางท่ัวถึงและ

มีประสิทธิภาพและสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพ และการจัดบริการ

สาธารณสุขโดยผูมีหนาท่ีใหบริการดังกลาวซึ่งไดปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมยอมไดรับ

ความคุมครองตามกฎหมาย 

“ปฏิญญาผูสูงอายุไทย” 

ในป พ.ศ. 2542  เปนวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมายุ  72  พรรษา  

ประกอบกับองคการสหประชาชาติไดประกาศใหเปนปสากลวาดวยผูสูงอายุ  รัฐบาล  องคกรเอกชน  

ประชาชน  และสถาบันสังคมตางๆ ไดตระหนักถึงศักด์ิศรีและคุณคาของผูสูงอายุ  ซึ่งไดทําประโยชนในฐานะ

ผูใหแกสังคมมาโดยตลอด  ดังน้ันจึงควรไดรับผลในฐานะผูรับจากสังคมดวย  โดยปฏิญญาผูสูงอายุไทย

ไดรับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี  23  มีนาคม  2542  จึงเปนพันธกรณีเพื่อใหผูสูงอายุไดมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี  ไดรับการคุมครอง  และพิทักษสิทธิ  ซึ่งไดกําหนดสาระสําคัญ  ดังน้ี  

1.  ผูสูงอายุตองไดรับปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาและศักด์ิศรี  ไดรับการพิทักษและ

คุมครองใหพนจากการถูกทอดท้ิง  และละเมิดสิทธิ  โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ  โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีไม

สามารถพึงตนเองหรือครอบครัวได  และผูพิการท่ีสูงอายุ   
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2.  ผูสูงอายุควรอยูกับครอบครัวโดยไดรับความเคารพรัก  เขาใจเอื้ออาทร  ดูแลเอาใจใส  ยอมรับ

บทบาทของกันและกันระหวางสมาชิกในครอบครัว  เพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีในการอยูรวมกันอยางเปน

สุข   

3.  ผูสูงอายุควรไดรับโอกาสในการศึกษา  เรียนรู  และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเน่ือง  

เขาถึงขอมูลขาวสาร  และบริการทางสังคมอันเปนประโยชนในการดํารงชีวิต  เขาถึงความเปล่ียนแปลงของ

สังคมรอบดาน เพื่อสามารถปรับบทบาทของตนเองใหสมวัย   

4.  ผูสูงอายุควรไดรับการถายทอดความรูและประสบการณใหสังคม  มีโอกาสไดทํางานท่ีเหมาะสม

กับวัยตามความสมัครใจ  โดยไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม  เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจและเห็นชีวิตมีคุณคา   

5.  ผูสูงอายุควรไดเรียนรูในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  ตองมีหลักประกันและสามารถ

เขาถึงบริการดานสุขภาพอยางครบวงจรโดยเทาเทียมกัน  รวมท้ังไดรับการดูแลจนถึงวาระสุดทายของชีวิต

อยางสงบตามคตินิยม   

6.  ผูสูงอายุควรไดมีบทบาท  และสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  โดยเฉพาะการ

รวมกลุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู  และเขาใจอันดีระหวางผูสูงอายุดวยกัน  และบุคคลทุกวัย   

7.  รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรเอกชน  ประชาชน  สถาบันสังคมตองกําหนดนโยบายและแผน

หลักดานผูสูงอายุ  สงเสริมและประสานใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการอยางตอเน่ืองใหบรรลุตาม

เปาหมาย  

8.  รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน  ประชาชน  สถาบันสังคมตองตรากฎหมายวาดวย

ผูสูงอายุ  เพื่อเปนหลักประกันและการบังคับใชในการพิทักษสิทธิ  คุมครอง  และจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ   

9. รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน  ประชาชน  สถาบันสังคมตองรณรงคปลูกฝงคานิยม

ใหสังคมตระหนักคุณคาของผูสูงอายุตามวัฒนธรรมไทย  ท่ีเนนความกตัญูกตเวที  และความเอื้ออาทรตอ

กัน 

“แผนผูสูงอายุแหงชาติ  ฉบับท่ี  2(พ.ศ. 2545-2564)” 

ปรัชญา 

1.  การสรางหลักประกันในวัยสูงอายุเปนกระบวนการสรางความมั่นคงใหแกสังคม 

2.  ผูสูงอายุมีคุณคาและศักยภาพสมควรไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีสวนรวมอันเปนประโยชน

ตอสังคม 

3.  ผูสูงอายุมีศักด์ิศรีและสมควรดํารงชีวิตอยูในชุมชนของตนไดอยางมีคุณภาพท่ีสมเหตุสมผลและ

สมวัย 
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บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 

4.  ผูสูงอายุสวนใหญไมใชบุคคลดอยโอกาสหรือเปนภาระสังคมถึงแมผูสูงอายุจํานวนหนึ่งจะ

ประสบความทุกขยาก และตองการการเกื้อกูลจากสังคมและรัฐแตก็เปนเพียงบางชวงเวลาของวัยสูงอายุ

เทาน้ัน 

วิสัยทัศน  คือ  “ผูสูงอายุเปนหลักชัยของสังคม” โดย 

1. ประชากรผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพดี (สุขภาพดีท้ังกายและจิตครอบครัวอบอุนมีสังคมท่ีดี  

มีหลักประกันท่ีมั่นคงไดรับสวัสดิการและการบริการท่ีเหมาะสมอยูอยางมีคุณคามีศักด์ิศรี พึ่งตนเองไดมีสวน

รวม มีโอกาสเขาถึงขอมูลและขาวสารอยางตอเน่ือง) 

2. ผูสูงอายุท่ีทุกขยากและตองการการเกื้อกูลหากมีการดําเนินการท่ีเหมาะสมจะชวยใหผูสูงอายุ

เหลาน้ีสวนใหญดํารงอยูในหชุมชนไดอยางตอเน่ือง 

3. ครอบครัวและชุมชนเปนสถาบันหลักในการเกื้อหนุนผูสูงอายุ 

4. ระบบสวัสดิการและบริการจะตองสามารถรองรับผูสูงอายุใหสามารถดํารงอยูกับครอบครัวและ

ชุมชนไดอยางมีคุณภาพ 

5. รัฐจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหเอกชนเขามามีสวนรวมในระบบบริการ 

วัตถุประสงค 

1.  เพื่อสรางจิตสํานึกใหคนในสังคมตระหนักถึงผูสูงอายุในฐานะบุคคลท่ีมีประโยชนตอสังคม 

2.  เพื่อใหประชากรทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมการและมีการเตรียมการเขาสูการ

เปนผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 

3.  เพื่อใหผูสูงอายุดํารงชีวิตอยางมีศักด์ิศรี พึ่งตนเองไดมีคุณภาพชีวิตและมีหลักประกัน 

4.  เพื่อใหประชาชน ครอบครัว ชุมชนองคกรภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในภารกิจดานผูสูงอายุ 

5.  เพื่อใหมีกรอบและแนวทางปฏิบัติสําหรับสวนตางๆ ในสังคมท้ังภาคประชาชนชุมชนองคกร

ภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับผูสูงอายุไดปฏิบัติงานอยางประสานและสอดคลองกัน 

ยุทธศาสตรของแผน 

แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี  2 (พ.ศ. 2545-2564) แบงออกเปน  5  ยุทธศาสตรดังน้ี 

1.  ยุทธศาสตรดานการเตรียมความพรอมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพประกอบดวย  3  

มาตรการหลัก  คือ  1) มาตรการหลักประกันดานรายไดเพื่อวัยสูงอายุ 2) มาตรการการใหการศึกษาและการ

เรียนรูตลอดชีวิต  และ 3) มาตรการการปลุกจิตสํานึกใหคนในสังคมตระหนักถึงคุณคาและศักด์ิศรีของ

ผูสูงอายุ 

2.  ยุทธศาสตรดานการสงเสริมผูสูงอายุประกอบดวย  6  มาตรการหลัก  คือ  1) มาตรการสงเสริม

ความรูดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันดูแลตนเองเบื้องตน 2) มาตรการสงเสริมการอยูรวมกันและสราง

ความเขมแข็งขององคกรผูสูงอายุ 3) มาตรการสงเสริมดานการทํางานและการหารายไดของผูสูงอายุ  

4) มาตรการสนับสนุนผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพ 5) มาตรการสงเสริมสนับสนุนส่ือทุกประเภทใหมีรายการเพื่อ
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ผูสูงอายุและสนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับความรู และสามารถเขาถึงขาวสารและส่ือ และ 6) มาตรการสงเสริม

และสนับสนุนใหผูสูงอายุมีท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภัย 

3.  ยุทธศาสตรดานระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุประกอบดวย  4  มาตรการหลัก  คือ  

1) มาตรการคุมครองดานรายได 2) มาตรการหลักประกันดานคุณภาพ 3) มาตรการดานครอบครัว ผูดูแล

และการคุมครอง  และ 4) มาตรการระบบบริการและเครือขายการเก้ือหนุน 

4.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุระดับชาติและการพัฒนา

บุคลากรดานผูสูงอายุประกอบดวย  2  มาตรการหลัก  คือ  1) มาตรการการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา

งานดานผูสูงอายุระดับชาติ และ 2) มาตรการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ 

5.  ยุทธศาสตรดานการประมวลและพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุและการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติประกอบดวย  4  มาตรการหลัก  คือ  1) มาตรการสนับสนุนและ

สงเสริมใหหนวยงานวิจัยดําเนินการประมวลและพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุท่ีจําเปนสําหรับการกําหนด

นโยบายและการพัฒนาการบริการหรือการดําเนินการท่ีเปนประโยชนแกผูสูงอายุ  2) มาตรการสนับสนุนและ

สงเสริมการศึกษาวิจัยดานผูสูงอายุโดยเฉพาะท่ีเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายการพัฒนาการบริการ

และการสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเหมาะสม 3) มาตรการดําเนินการใหมีการ

ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติท่ีมีมาตรฐานอยางตอเน่ือง และ 4) มาตรการ

พัฒนาระบบขอมูลทางดานผูสูงอายุใหเปนระบบและทันสมัย 

 

“พระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ. 2546” 

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ. 2546  มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี  1  มกราคม  2547  ตามมาตรา  11  

ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง  การสงเสริมและการสนับสนุนในดานตางๆ  ดังน้ี   

1.  การบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขท่ีจัดไวโดยใหความสะดวกและรวดเร็วแกผูสูงอายุ 

เปนกรณีพิเศษ 

2.  การศึกษา  การศาสนา  และขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต 

3.  การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพท่ีเหมาะสม 

4.  การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมการรวมกลุมในลักษณะเครือขายหรือ

ชุมชน 

5.  การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคารสถานท่ี  ยานพาหนะ  

หรือการบริการสาธารณะอื่น 

6.  การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
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7.  การยกเวนคาชมสถานที่ของรัฐ 

8.  การชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิ

ชอบดวยกฎหมาย  หรือถูกทอดท้ิง  

9.  การใหคําแนะนํา  ปรึกษา  ดําเนินการอื่นท่ีเก่ียวของในทางคดีหรือในทางการแกไขปญหา

ครอบครัว 

10.  การจัดท่ีพักอาศัย  อาหารและเคร่ืองนุงหมใหตามความจําเปนอยางท่ัวถึง 

11.  การสงเคราะหเบี้ยยังชีพตามความจําเปนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

12.  การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี 

13.  การอื่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด   
 

“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  8-11” 

พัฒนาการของยุทธศาสตรการพัฒนางานผูสูงอายุ  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ในชวงระยะเวลา  20  ป  สามารถอธิบายไดดังรายละเอียดตอไปน้ี  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  8 (พ.ศ. 2540-2544)ไดกลาวถึงการพัฒนา

ผูสูงอายุไวในยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพคนไทยและยุทธศาสตรการพัฒนากลุมประชากรกลุมดอย

โอกาส  ซึ่งไดกําหนดแนวทางหลักในการพัฒนากลุมผูสูงอายุยากจนท่ีไมมีญาติหรือผูเล้ียงดูไว  4  แนวทาง  

ดังน้ี 

1.  การจัดสวัสดิการสงเคราะห  โดยเพิ่มเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุท่ีไมมีญาติเล้ียงดูใหมากขึ้น  

รวมท้ังขยายบริการรักษาพยาบาลโดยไมคิดมูลคา  ตลอดจนลดหยอนคาโดยสารสําหรับพาหนะเดินทางทุก

ประเภท  และบริการสาธารณะตางๆ ใหครอบคลุมอยางท่ัวถึงในเมืองและชนบทในรูปแบบท่ีเหมาะสม   

2.  สงเสริมใหครอบครัวเห็นความสําคัญแลเอาใจใสดูแลผูสูงอายุ  ควบคูกับการเสริมสรางความ

เขาใจเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุในครอบครัว  รวมท้ังพิจารณาใหส่ิงจูงใจแกบุตรหรือญาติท่ีดูแลผูสูงอายุท่ี

ยากจน   

3.  สนับสนุนใหสถานพยาบาลเอกชน  องคกรเอกชน  องคกรศาสนา  และชุมชนเขามามีสวนรวม  

ชวยเหลือผูสูงอายุในรูปแบบตางๆ  พรอมท้ังกําหนดใหมีมาตรฐานทางกฎหมายในการสงเสริม  กํากับดูแล

หนวยงานภาคธุรกิจเอกชนท่ีดําเนินงานเกี่ยวของกับผูสูงอายุใหมีการดําเนินงาน  และจัดบริการตาม

มาตรฐานขั้นตํ่าท่ีเหมาะสมและเปนธรรมตอผูใชบริการ   

4.  สงเสริมใหมีองคกรหลักท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบงานดานผูสูงอายุท่ีเปนเอกภาพ  โดยทําหนาท่ี

วางแผน  รวบรวมขอมูล  และประสานการดําเนินงานอยางเปนเครือขายไปในทิศทางเดียวกัน 

 



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

64 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี  9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดกลาวถึงการพัฒนาคน

และการคุมครองทางสังคม  โดยใหความสําคัญกับการปรับปรุงระบบการคุมครองทางสังคมใหมี

ประสิทธิภาพ  ครอบคลุม ท่ัวถึงและเปนธรรม  เพื่อสรางหลักประกันแกคนทุกชวงวัยโดยเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบหลักประกันสังคม  เตรียมความพรอมของทองถ่ินในการรวมรับผิดชอบการบริการทางสังคม  ปรับปรุง

กฎหมายคุมครองแรงงาน  ปรับปรุงรูปแบบการคุมครองกลุมคนยากจนและผูดอยโอกาส  แตไมไดกลาวถึง

การคุมครองทางสังคมใหกับผูสูงอายุโดยตรง  แตกลาวถึงการสรางหลักประกันใหกับคนทุกชวงวัยซึ่ง

ครอบคลุมกลุมผูสูงอายุดวย  ขณะเดียวกันยังใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมขององคปกครองสวน

ทองถิ่น  ในการบริการทางสังคมตอคนในทองถ่ินดวย  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดใหความสําคัญกับการ

ประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เนนใหคนเปนศูนยกลางการพัฒนา  รูจักพอประมาณ  มีเหตุผล  และ

มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดีบนเงื่อนไขความรอบรู  รอบคอบ  ระมัดระวัง  และเง่ือนไขคุณธรรมท่ีตองมีความซื่อสัตย

สุจริต  ขยัน  อดทน  และมีสติ  เพื่อท่ีจะนําไปสูชีวิตเศรษฐกิจ สังคม  และการเมืองท่ีสมดุล  มั่นคง  และ

ยั่งยืน  ตลอดจนการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมทุกระดับภายใตหลักการรวมคิดรวมทํารวม

ผลักดัน  เปาหมายก็คือ  ความกินดีอยูดีของประชาชน  ประกอบดวย  5  ยุทธศาสตร  ประกอบดวย  1) การ

พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  2) การสรางความเขมแข็งของชุมชน

และสังคมเปนรากฐานท่ีมั่นคงของประเทศ  3) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและการเขงขันไดในชวง

ศตวรรษแหงเอเซีย  4) การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และ 5) การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสู

ความย่ังยืน โดยรายละเอียดในยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคม

แหงภูมิปญญาและการเรียนรู  ไดกลาววา  การพัฒนาศักยภาพคนไทยใหมีความรอบรูคูคุณธรรม  มีสุข

ภาวะท่ีดี  พรอมรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเปนกําลังปญญาในการพัฒนาประเทศใหสามารถกาวทัน

โลกไดอยางรูเทาทันและอยางมั่นคง  สังคมไทยมีความสงบสุข  รักษาไวซึ่งความเปนไทย  และมีการเตรียม

ความพรอมสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพตลอดจนการเสริมสรางคนไทยอยูดวยกันในสังคมอยางสันติสุข  

สรางครอบครัวใหเขมแข็ง  สรางหลักประกันท่ีมั่นคงใหกับประชาชนดานอาชีพ  สวัสดิการสังคม  การออม  

การดํารงชีวิตท่ีปลอดภัยสงบสุข   รวมท้ังขยายบริการสังคมแกผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  และใน

ปจจุบัน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดจัดทําข้ึนในชวงเวลาท่ี

ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณทางสังคมเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและ

สงผลกระทบอยางรุนแรงกวาชวงท่ีผานมาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8-10 สังคมไทยไดอัญเชิญหลัก 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกตใชอยางกวางขวางในทุกระดับ  โดยใหความสําคัญกับการมีสวน
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รวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนท้ังในระดับชุมชนระดับภาคและระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ

อยางกวางขวางและตอเน่ืองเพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศรวมท้ังรวมจัดทํา

รายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯเพื่อมุงสู“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขดวยความเสมอภาคเปนธรรม

และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง” 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงเปนการนําภูมิคุมกันท่ีมีอยูพรอมท้ังเรงสราง

ภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้นเพื่อเตรียมความพรอมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศให

สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสาคัญกับการพัฒนา

คนและสังคมไทยใหมีคุณภาพมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมอยางเปนธรรมรวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรูเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด

สรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมขณะเดียวกันยังจําเปนตองบริหาร

จัดการแผนพัฒนาฯฉบับท่ี11 ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายใตหลักการพัฒนาพื้นท่ี

ภารกิจและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมไทยซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขท่ียั่งยืนของ

สังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11  มีจํานวน  6  ยุทธศาสตรสําคัญ  

ไดแก  1) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรู

ตลอดชีวิตอยางย่ังยืน  3) ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงาน   

4) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  5)  ยุทธศาสตรการสราง

ความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และ 6) ยุทธศาสตรการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืนโดยยุทธศาสตรท่ีมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวของกับประเด็น

การพัฒนาดานครอบครัว  และผูสูงอายุ  มีอยู  2 ยุทธศาสตรสําคัญ  ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 

 2. การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก

และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  โดยมีแนวทางการพัฒนา  อาทิเชน 

2.1 พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย

โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐานสวัสดิการสังคมและกระบวนการยุติธรรมเพื่อ

สรางโอกาสใหกลุมดอยโอกาสสามารถเขาถึงบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมและท่ัวถึงรวมท้ัง

ลดความแตกตางคุณภาพบริการสาธารณะในระหวางพื้นท่ีและกลุมคนโดยสนับสนุนการกระจายอานาจสู

ทองถิ่นตามกรอบท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดท้ังบริการการศึกษาสุขภาพสวัสดิการสังคมกระบวนการยุติธรรม

ควบคูไปกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพและการศึกษาของประเทศการกระจายทรัพยากรดาน

การศึกษาสาธารณสุขและมีระบบการจูงใจใหบุคลากรมีการกระจายท่ีเหมาะสมภายใตมาตรการการเงินการ

คลังท่ียั่งยืน 
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2.3  พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมโดยจัดระบบความสัมพันธของสวัสดิการทางสังคมท้ัง

เกิดแกเจ็บตายใหมีความเชื่อมโยงกันต้ังแตระดับชาติทองถิ่นและชุมชนโดยมุงเนนการจัดสวัสดิการท่ีมี

คุณภาพและย่ังยืนดวยบทบาทและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนโดยเฉพาะบทบาทสถาบันครอบครัวชุมชน

ทองถิ่นองคกรเอกชนท่ีไมแสวงหากําไรและภาคเอกชนท่ีแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและการลงทุนใน

ธุรกิจเพื่อสังคม 

2.4  พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมท่ีหลากหลายเพื่อขยายฐานการใหบริการ

ทางการเงินฐานรากและสนับสนุนการระดมทรัพยากรในชุมชนเพื่อการพัฒนาโดยบทบาทรวมกันของภาครัฐ

ภาคชุมชนทองถิ่นและภาคธุรกิจเอกชนสงเสริมการตอยอดการออมในชุมชนและสงเสริมการออมเพื่อเปน

หลักประกันความมั่นคงเมื่อชราภาพ 

3.  การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวน  สามารถเพิ่มทางเลือกการดําเนินชีวิตในสังคมและสรางการ

มีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักด์ิศรี  กลาวคือ  เสริมสรางพลังทาง

สังคมใหทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอยางสรางสรรคโดยเรียนรูเขาใจและปฏิบัติหนาท่ีความ

รับผิดชอบในฐานะพลเมืองท่ีดีของประเทศมีคานิยมไมยอมรับการกระทําผิดและการคอรรัปชั่นสงเสริมการ

เปดพื้นท่ีในการแลกเปล่ียนเรียนรูและแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางในทางสรางสรรคและการเขามีสวนรวม

ในองคกรเพื่อการพัฒนาในระดับตางๆสงเสริมการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาประเทศต้ังแตรวมคิดรวม

ตัดสินใจการกําหนดแนวทางและการขับเคล่ือนไปสูการปฏิบัติและรวมตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ

และภาคีการพัฒนาตางๆ รวมท้ังการสรางโอกาสการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของกลุมเด็กเยาวชนสตรี 

ผูพิการหรือทุพพลภาพผูสูงอายุผูดอยโอกาสทางสังคมคนยากจนและผูอยูในพื้นท่ีหางไกล 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 

 2. การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลงมีการเรียนรูสูการปฏิบัติอยาง

ตอเน่ืองมีการส่ังสมทุนทางปญญาเชื่อมโยงการคนควาวิจัยและพัฒนาสูการเสริมสรางขีดความสามารถใน

การประกอบสัมมาอาชีพและการดารงชีวิตท่ีเหมาะสมในแตละชวงวัย  โดยมีแนวทางการพัฒนา  อาทิเชน 

 2.4 พัฒนาผูสูงอายุใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมมีคุณภาพมีคุณคาสามารถปรับตัว

เทาทันการเปล่ียนแปลงเปนพลังในการพัฒนาสังคมโดย 

1. สงเสริมการสรางรายไดและการมีงานทําในผูสูงอายุโดยกําหนดลักษณะประเภทงาน

และอัตราคาจางท่ีเหมาะสมควบคูกับการเพิ่มพูนความรูทักษะท้ังดานวิชาการและการใชส่ือการเรียนรู

สมัยใหมใหแกผูสูงอายุเพื่อการประกอบอาชีพและการพัฒนาตัวเองอยางตอเน่ือง 
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บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําความรูและประสบการณของผูสูงอายุท่ีเปนคลังสมอง

ของชาติท้ังภาครัฐและเอกชนปราชญชาวบานผูมีความรูภูมิปญญาทองถิ่นมาใชประโยชนในการพัฒนา

ชุมชนทองถิ่นและประเทศ 

3. สงเสริมใหผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองโดยปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทาง

กายภาพใหเหมาะกับวัยพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังดานการจัดบริการสุขภาพ

และสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเน่ือง  และพัฒนาชุมชนท่ีมี

ศักยภาพ/ความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพื่อขยายผลไปสูชุมชนอื่น 

3. การสงเสริมการลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพอยางเปนองครวมสรางเสริมสุขภาวะควบคูกับการ

พัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข  โดยมีแนวทางการพัฒนา  อาทิเชน 

 3.1 การสรางเสริมสุขภาวะคนไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจโดยการ

พัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวชุมชนการลดปจจัยเส่ียงจากสภาพแวดลอม

และการประกอบอาชีพท่ีมีผลตอสุขภาพ การพัฒนาระบบและกลไกเฝาระวังความมั่นคงทางสุขภาพจาก

ปจจัยคุกคามสุขภาพท่ีแฝงมากับกระบวนการพัฒนารวมท้ังมุงสรางกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนา

นโยบายสาธารณะท่ีเอื้อตอสุขภาพการใชประโยชนจากยาสมุนไพรเพ่ือการปองกันและการรักษาเบื้องตน

และการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการสื่อสารตอสังคมเพื่อการสงเสริมสุขภาพเชิงรุก 

 3.2  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพอยางท่ัวถึงโดยเฉพาะระบบบริการขั้นพื้นฐาน

ควบคูกับการสงเสริมการแพทยทางเลือกการพัฒนาดานเวชศาสตรผูสูงอายุการพัฒนาระบบฐานขอมูล

สุขภาพของประเทศการพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขใหเหมาะสมท้ังการผลิตและการกระจายบุคลากร

คาตอบแทนและการอํานวยความสะดวกในชีวิตความเปนอยูเพื่อเปนส่ิงจูงใจใหบุคลากรมีการกระจายท่ี

เหมาะสมรวมท้ังการใชมาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

4.  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเน่ืองใหคนทุกกลุมทุกวัย 

สามารถเขาถึงแหลงเรียนรูและองคความรูท่ีหลากหลายท้ังท่ีเปนวัฒนธรรมภูมิปญญาและองคความรูใหม

โดยมีแนวทางการพัฒนา  อาทิเชน 

 4.2 สนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรูและปจจัยสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตโดย

พัฒนาองคความรูของทองถ่ินท้ังจากผูรูปราชญชาวบานและจัดใหมีการวิจัยเชิงประจักษของชุมชนการ

จัดการองคความรูในชุมชนอยางเปนระบบควบคูกับการพัฒนาทักษะดานภาษาและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาใหเอื้อตอการเขาถึงแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายตลอดจนเน้ือหาสาระท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการ

เรียนรูดวยตนเอง 
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5. การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมสงเสริมใหทุกภาคสวนนาคานิยมและ

วัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยเปนฐานในการพัฒนาคนและสังคมโดยมีแนวทางการพัฒนาอาทิเชน 

 5.1  เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะใหคนมีศีลธรรมคุณธรรม

จริยธรรมในวิถีชีวิต  โดย 

• พัฒนาศักยภาพครอบครัวโดยสงเสริมการมีอาชีพและรายไดท่ีแนนอนสามารถ

ดํารงชีวิตอยางพอเพียงสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของครอบครัวมีการ

ถายทอดและแลกเปล่ียนประสบการณการเรียนรูรวมกันเพื่อใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกใน

ครอบครัวและเชื่อมโยงกับเครือขายครอบครัวใหส่ิงจูงใจแกครอบครัวท่ีมีปฏิสัมพันธท่ีดีรวมท้ังพัฒนาความรู

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับพอแมและผูปกครองโดยสรางโอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

รูจักใชประโยชนอยางมีคุณคาเพื่อลดชองวางระหวางครอบครัว 

• ฟนฟูวัฒนธรรมท่ีดีและนําคุณคาอันดีงามของครอบครัวไทยอาทิความเอื้ออาทรและ
การเปนเครือญาติมาใชในวิถีชีวิตควบคูกับการปลูกฝงศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อใหสมาชิกในครอบครัว

รูจักใชปญญาในทางท่ีถูกตอง  และมีจิตสํานึกในการเฝาระวังทางวัฒนธรรมท่ีจะมีผลกระทบตอการ

เบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม 

• ผลักดันใหชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนการเปดพื้นท่ีสาธารณะใน
การจัดกิจกรรมสรางสัมพันธอันดีตอครอบครัวและชุมชนและภาคธุรกิจจัดกิจกรรมท้ังภายในและภายนอก

องคกรเพื่อสงเสริมใหครอบครัวมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม 

5.2  พัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งและสามารถสรางภูมิคุมกันใหคนในชุมชน  โดยสงเสริม

การขยายผลและพัฒนาศักยภาพของคนสามวัยเพื่อเปนแหลงเรียนรูและสรางความเขาใจท่ีจะนําไปสูการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตในการอยูรวมกับครอบครัวชุมชนอยางอบอุนและเขมแข็งควบคูกับการสรางเครือขาย

ความรวมมือระหวางชุมชนกับเครือขายภาคประชาสังคมและภาคสวนตางๆในการพัฒนาระบบเฝาระวัง

ปญหาทางดานสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชน 

 5.5 พัฒนาบทบาทของสถาบันทางสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาคน  โดยสงเสริมความรวมมือ

ของสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบันศาสนาในการปลูกฝงกระบวนการคิดท่ีอยูบนฐานของ

ศีลธรรมการยอมรับความแตกตางสํานึกความเปนพลเมืองและวัฒนธรรมประชาธิปไตยรวมท้ังการใช

ประโยชนทุนทางสังคมในการหลอหลอมและสรางคานิยมท่ีดีการฟนฟูวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
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2)  สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุในประเทศไทย 
“ความเปนมาของสวัสดิการ” 

งานสวัสดิการสังคม  เปนงานบริหารของรัฐบาลในการท่ีจะพยายามขจัดทุกข  บํารุงสุข  เพื่อความ

อยูดีกินดีของราษฎร  ซึ่งเห็นไดเดนชัดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 จนถึงปจจุบัน   

สวัสดิการของผูสูงอายุกําหนดขึ้นเพื่อรองรับกับปญหาของผูสูงอายุ  เร่ิมเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนจาก

การประชุมสมัชชาโลกเร่ืองผูสูงอายุ  วันท่ี 26 สิงหาคม 2525  ซึ่งไดมีการลงมติรับรองแผนปฏิบัติการ

ระหวางประเทศเก่ียวกับผูสูงอายุ  ซึ่งเปนแผนหลักเพื่อใหทุกประเทศมีนโยบายและโครงการเกี่ยวกับผูสูงอายุ  

ประเทศไทยจึงเร่ิมต้ังคณะกรรมการชุดตางๆ ขึ้นตามหลักการของแผนปฏิบัติการตอจากนั้นรัฐบาลไดเร่ิมให

ความสําคัญกับเร่ืองการจัดบริการและสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุมาตามลําดับนโยบายสังคมดาน

ผูสูงอายุของไทยกําหนดไวในกฎหมายและแผนระดับชาติดานสวัสดิการสังคมโดยกลาวถึงการจัดใหมี

สวัสดิการสังคมในดานตางๆ  สําหรับผูสูงอายุ  ไดแก  สวัสดิการดานรายได  ดานสุขภาพอนามัย  เร่ืองท่ีอยู

อาศัย  การเดินทางและนันทนาการ  นอกจากน้ีมีนโยบายดานภาษี  ไดแก  การลดหยอนภาษี  แกบุตรผูเล้ียง

ดูบิดามารดา  และการประกันชีวิตสําหรับบิดามารดา (รุงโรจน  พุมร้ิว, 2545)   

สําหรับประเทศไทย  รัฐบาลเริ่มจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุโดยตั้งสถานสงเคราะห

คนชราแหงแรก  คือ  บานบางแค  ตามแนวคิดการใหความชวยเหลือแกเด็ก  คนชราหรือคนพิการ ในป พ.ศ.

2496  สวนในระดับชาติเร่ิมมีการดําเนินงานจริงจังใน  พ.ศ.2524  กอนการประชุมสมัชชาโลกเร่ืองผูสูงอายุ  

ซึ่งจัดโดยองคการสหประชาชาติใน  พ.ศ.2525  โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหจัดต้ังคณะกรรมการ

ผูสูงอายุระดับชาติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2525  เรียกวา  “คณะกรรมการผูสูงอายุ

แหงชาติ”  ประกอบดวย  ผูแทนจากหนวยงานราชการ  องคกรเอกชนและผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อกําหนดนโยบาย  

แผนระดับชาติท่ีเก่ียวกับผูสูงอายุ (ระพีพรรณ  คําหอม, 2545)  

“ความหมายของสวัสดิการและสวัสดิการสังคม” 

หนวยงาน  หรือนักวิชาการหลายทาน  ไดใหความหมายของสวัสดิการและสวัสดิการสังคม   

ไวอยางหลากหลาย  ดังตอไปน้ี 

สวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคม  ซึ่งเก่ียวกับการปองกันการแกไขปญหา 

การพัฒนา และการสงเสริมความมั่นคงทางสังคมเพื่อตอบสนองความจําเปนข้ันพื้นฐานของประชาชนใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเองไดอยางท่ัวถึง เหมาะสม เปนธรรมและใหเปนไปตามมาตรฐาน ท้ังทางดาน

การศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยูอาศัย การทํางานและการมีรายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และ

บริการทางสังคมท่ัวไปโดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิท่ีประชาชนจะตองไดรับและการมีสวนรวม

ในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ (พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546)   

 

 



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

70 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (2547 : 2-16) ไดอธิบายวา  สวัสดิการสังคม  

ท่ีเปนท่ียอมรับกันของสากลในปจจุบัน  หมายถึง  การปฏิบัติการณขององคกรและสถาบันทางสังคมท้ัง

ภาครัฐและเอกชน โดยการชวยเหลือ เยียวยา บรรเทา และแกปญหาความเดือดรอนของบุคคล ครอบครัว 

กลุมชน  และชุมชนการทดแทนฟนฟูส่ิงท่ีจําเปนตอชีวิตสวนบุคคลและครอบครัว การปองกันปญหา และ 

การสงเสริมพัฒนาศักยภาพท้ังดานรางกาย ทักษะความสามารถ และจิตใจ เพื่อใหกลุมเปาหมายของ 

การปฏิบัติการมีมาตรฐานการครองชีพท่ีดี มีสุขภาพดี และสถานภาพทางสังคมท่ีมีศักด์ิศรีแหงความเปน

มนุษย  

นารีรัตน จิตรมนตรี และสาวิตรี ทยานศิลป (2551 : 2) ไดสรุปวา สวัสดิการสังคม (Social Welfare) 

มีความหมายหลากหลายตามมิติท่ีมุงเนนความสําคัญโดยรวมเปนระบบท่ีใหบริการแกประชาชน            

เพื่อตอบสนองความตองการท่ีจําเปนดานสังคมเศรษฐกิจการศึกษาและสุขภาพอนามัย โดยสวัสดิการ

สําหรับผูสูงอายุครอบคลุมท้ังการใหบริการสังคมการสงเคราะหรวมท้ังการสรางหลักประกันในวัยสูงอายุ 

ปรินดา ตาสี (2552 : 15) ไดอธิบายวา สวัสดิการสังคม คือ สถาบันท่ีจะใหความชวยเหลือบุคคล  

ครอบครัว  กลุมชุมชน  เพื่อใหไดมีมาตรฐานในการครองชีพท่ีดี  มีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีสัมพันธภาพทาง

สังคมท่ีดีกับบุคคลอื่น ดําเนินงานโดยรัฐบาลและเอกชนตามนโยบายหรือโครงการตางๆ  เพื่อใหประชาชน

ไดรับบริการ  และสามารถชวยเหลือตนเองและผูอื่นในสังคมได  

สุวรรณ  ร่ืนยศ  (2532 : 6) ใหความหมายวา  งานสวัสดิการสังคม  มีความหมายครอบคลุมไปถึง

การดําเนินการทุกอยางท้ังของรัฐและเอกชน  เพื่อชวยเหลือเก้ือกูลเพื่อนมนุษยหรือกลุมชนท่ีรวมกันเปน

สังคม  ผูท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองไดใหมีความสุขท้ังกายและจิตใจ 

วอลเตอร (Walter,  1968 : 4 อางถึงใน  สุเทพ  เชาวลิต, 2527 : 3) ใหความหมายวา  สวัสดิการ

สังคม  คือการจัดกิจกรรมข้ึนเพื่อสงเสริมสวัสดิการสังคมโดยตรงแกประชาชนในดานความตองการท่ีอยู

อาศัย ครอบครัวและเด็ก  สุขภาพอนามัย  การปรับสังคมการใชเวลาวางมาตรฐานการครองชีพและ

ความสัมพันธทางสังคม  และในสวนดานการบริการทางสวัสดิการสังคมใหปฏิบัติเก่ียวกับบุคคล  กลุมชน  

ชุมชน  และสังคม  ซึ่งบริการเหลาน้ีจะรวมถึงการดูแล  การรักษาและการปองกันดวย 

สรุปไดวา สวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบบริการหรือกิจกรรมทางสังคมท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ

และเอกชนเพ่ือตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของบุคคล  กลุมคน  และชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ

สามารถพึ่งตนเองไดดวยการจัดบริการหรือกิจกรรมครอบคลุมท้ังทางดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยู

อาศัย การทํางานและการมีรายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมท่ัวไป 
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“ประเภทของงานสวัสดิการ” 
สวัสดิการสังคม (Social Welfare) เปนระบบท่ีใหบริการแกประชาชนเพื่อตอบสนองความตองการ 

ท่ีจําเปนดานสังคม เศรษฐกิจ  การศึกษา  และสุขภาพอนามัยโดยงานสวัสดิการสังคมอาจแบงประเภท

บริการได 3 ประเภท ดังน้ี (ศศิพัฒน ยอดเพชร, 2549 ระพีพรรณ คําหอม, 2549  และปรินดา  ตาสี, 2552 : 

15-16, 18) 

1. การประกันสังคม (Social Insurance) หรือโครงการความมั่นคงทางสังคม (Social Security 

Schemes) เปนระบบการสรางหลักประกันความม่ันคงในการดําเนินชีวิตและคุมครองลูกจาง  เปนโครงการ

ท่ีรัฐเปนผูจัดระบบและดําเนินงานเพื่อคุมครองปองกันไมใหประชาชนที่มีรายไดประจําไดรับความเดือดรอน

ในการดํารงชีพ เน่ืองจากประสบปญหาทําใหไมสามารถทํางานเล้ียงชีพไดตามปกติ โดยผูมีรายไดตองออก

เงินสมทบ (Contribution) เขากองทุนกลาง  และไดรับประโยชนทดแทน (Benefits) โดยจะจายคุมครองใน  

7  กรณี  คือ  กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยนอกเวลาการทํางาน  กรณีวางงาน  กรณีพิการทุพพลภาพ  

กรณีคลอดบุตร  กรณีสงเคราะหบุตร  กรณีชราภาพ  และกรณีตาย  

2. การชวยเหลือสาธารณะหรือการประชาสงเคราะห (Public Assistance) หรือการสงเคราะห

สังคม (Social Assistance) หมายความถึงการบริการชวยเหลือประชาชนที่มีปญหาความเดือดรอนและอยู

ในภาวะท่ีชวยเหลือตนเองไมไดโดยผูใหความชวยเหลือมีท้ังภาครัฐและเอกชนหรืออาจเรียกไดวาเปนระบบ

การใหความชวยเหลือแบบสงเคราะหคือใหเปลา และอาจกลาวไดวา  สังคมสงเคราะห  คือ  ศิลปการนําเอา

ทรัพยากรตางๆท้ังทรัพยากรธรรมชาติและสังคม  มาชวยเพื่อบรรเทาความตองการของผูท่ีมีปญหา  ไมวาจะ

เปนของคน  หรือของกลุม  หรือชุมชน  โดยกระตุนใหเขาใจปญหาของตนเอง  และพยายามเอา

ความสามารถของบุคคลนั้นมาชวยรวมแกปญหา โดยในขั้นแรกอาจเปนการบรรเทาทุกขเฉพาะหนา   

เชน  การใหเงิน/ส่ิงของ/เคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจําเปน  และการใหคําปรึกษา  ใหความรู  บริการฝกอาชีพ 

จัดหางาน  เปนตน  

3. การบริการสังคม (Social Services) เปนบริการท่ีรัฐหรือเอกชนท่ีมีความพรอม  ทําหนาท่ี  จัดให

มีระบบบริการสังคมท่ีตอบสนองความตองการข้ันพื้นฐานของประชาชนเพื่อสงเสริมใหสามารถดํารงชีวิตอยู

ในสังคมไดอยางเปนสุข  อาทิเชนบริการทางดานสุขภาพอนามัย  การศึกษา  ท่ีอยูอาศัย  การมีงานทําและ

การมีรายได  การบริการสังคม  และนันทนาการ  โดยอาจจะเปนบริการของเอกชนท่ีประชาชนสามารถเลือก

ไดโดยไมตองรอบริการจากรัฐเพียงอยางเดียวเชน  โรงพยาบาลเอกชน  สถานศึกษาเอกชน  ซึ่งบริการเหลาน้ี

ควรตองมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพจากรัฐ 

สวัสดิการ (Welfare) มีความหมายกวางท้ังในฐานะระบบหรือบริการหรือโครงการท่ีจัดใหมีขึ้น   

เพื่อสงเสริมสภาพความเปนอยูการกินดีอยูดีหรือคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งเมื่อกลาวถึงสภาวะท่ี

ประชาชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีก็มักจะหมายรวมถึงสภาวะหลักๆ  7  ดานท่ีเหมาะสมตามความตองการ

พื้นฐานและควรแกอัตภาพประกอบกัน  ไดแก  (สาวิตรี  ทยานศิลป, 2554) 
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ดานท่ี 1  การมีสุขภาวะท่ีดีสวัสดิการท่ีดีจําตองมีเพื่อการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพรางกายจิตใจ

อารมณและสังคมของบุคคลอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกันคนทุกคนควรไดรับสิทธิในการรับการรักษาบําบัด

ฟนฟูและปองกันจากปญหาโรคภัยไขเจ็บท้ังทางรางกายจิตใจอารมณและสังคม 

ดานท่ี 2  เก่ียวของกับการมีการศึกษาที่ดีหากขยายความก็จะครอบคลุมถึงการไดรับการสนับสนุน

และสงเสริมใหไดรับการถายทอดความรูไดรับการฝกอบรมและพัฒนาใหเกิดกระบวนการเรียนรูเพื่อนําไปสู

ความกาวหนาและการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพท้ังน้ีโอกาสทางการศึกษาจะตองเหมาะสมสอดคลองกับ

ความตองการและท่ีสําคัญตองครอบคลุมต้ังแตการศึกษาข้ันพื้นฐานไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต 

ดานท่ี 3  ประชาชนควรมีท่ีอยูอาศัยท่ีมั่นคงตั้งอยูในส่ิงแวดลอมท่ีดีหางไกลจากแหลงมลพิษและ

แหลงเส่ือมโทรมอันจะนําพาใหประชาชนขาดคุณภาพชีวิตท่ีดีหรือไมสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติสุข 

ดานท่ี 4  การสงเสริมการมีงานทําและมีรายได ท่ีเพียงพอในการดําเนินชีวิตนอกจากการ 

มีงานทําและมีรายไดท่ียุติธรรมแลวประชาชนควรไดรับการปกปองจากการทํางานท่ีเส่ียงตอการเจ็บปวยท้ัง

ทางรางกายและจิตใจและรวมไปถึงการปกปองจากงานท่ีสรางความเสื่อมเสียในเกียรติและศักด์ิศรีแหง

ความเปนมนุษย 

ดานท่ี 5  เปนเร่ืองของการไดรับการจรรโลงทางจิตใจดวยกิจกรรมนันทนาการท้ังน้ีจํากัดขอบเขต

นิยามของกิจกรรมเชิงสรางสรรคไมผิดกฎหมายไมผิดศีลธรรมไมเปนการเอาเปรียบหรือละเมิดสิทธิและ

ความเปนมนุษยของบุคคลอื่น 

ดานท่ี 6 ประชาชนควรไดรับการสงเสริมใหสามารถเขาถึงความยุติธรรมและมีสวนรวมในการ

อํานวยความยุติธรรม 

ดานท่ี 7  เปนเร่ืองของการบริการทางสังคมท่ัวไปตามความตองการและสิทธิของประชาชนท้ังน้ีเพื่อ

ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมสวัสดิภาพทางสังคมท่ีดีของบุคคล 

 

รูปแบบการสงเคราะหและจัดสวัสดิการตางๆ ของผูสูงอายุในประเทศไทย   

การสงเคราะหและจัดสวัสดิการผูสูงอายุ  เปนการชวยเหลือสนับสนุน  หรือการเกื้อหนุนจาก

ครอบครัวหรือหนวยงานภาครัฐ  เพื่อใหผูสูงอายุมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม  มีหลักประกันใน

การดํารงชีวิต  และดานสุขภาพ  ไดรับการดูแลทางดานรางกายและจิตใจ  และไดรับความสะดวกสบายตาม

สมควร  ตลอดจนการดําเนินการเพื่อใหผูสูงอายุไดรับการคุมครอง ดูแลใหมีความสุข ไมตองเรรอน หรือ 

ถูกทอดท้ิงใหวาเหว  รวมท้ังจะเสริมสรางทัศนคติและพัฒนาคานิยม  เพื่อใหเกิดความกตัญูตอบุพการี  

โดยจัดใหมีการสงเคราะหท้ังภายในและภายนอกสถานสงเคราะห  ใหบริการในรูปหนวยเคล่ือนท่ี  และ
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บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 

ใหบริการบานพักฉุกเฉิน  รูปแบบการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกผูสูงอายุ  อาจแบง

ออกเปน  จํานวน 7 ดาน ดังตอไปน้ี (เกรียงศักด์ิ  ซื่อเล่ือม, 2552 : 43-45)  

1. การจัดกิจกรรมดานเศรษฐกิจและการเงิน  คือ  เนนการสงเสริมอาชีพ  และเพิ่มรายไดแก

ผูสูงอายุทุกอาชีพท่ีมีความหลากหลาย  ตามความถนัด  การใหสวัสดิการออมเงิน  หรือสวัสดิการ

รักษาพยาบาลยามเจ็บปวยเมื่อเขาโรงพยาบาล  การชวยเหลือคาทําศพ  สงเคราะหมอบเบี้ยยังชีพ  การมอบ

วัสดุอุปกรณ  เส้ือผา  และถุงยังชีพใหแกผูสูงอายุท่ียากจนและไรท่ีพึ่งท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ  รวมไปถึง

การจัดใหมีบํานาญหรือบําเหน็จแกขาราชการเกษียณ  พนักงานรัฐวิสาหกิจบางแหง  และลูกจางท่ีประกัน

ตนตามเง่ือนไข  เพื่อเปนการประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ  

2. การจัดกิจกรรมดานสังคม  คือ  เนนจัดกิจกรรมพบปะ  สังสรรค  สนทนาพูดคุย  และ

แลกเปล่ียนความรูสึก  รวมไปถึงการจัดกิจกรรมในผูสูงอายุเขามามีสวนรวม  เชน  กิจกรรมทางศาสนา  

ประเพณีวัฒนธรรม  งานบุญ  และกิจกรรมตามวันสําคัญตางๆ  เชน  วันผูสูงอายุ  วันพอแหงชาติ  วันแม

แหงชาติ  ประเพณีวันสงกรานต  งานเขาพรรษา  และกิจกรรมวันอาทิตย  สําหรับคนสามวัย  เพื่อใหผูสูงอายุ  

ปูยาตาทวด  ลูกหลานมารวมกิจกรรม  หรือเลนเกม  เปนตน 

3. การจัดกิจกรรมดานสุขภาพอนามัย  คือ  เนนการใหบริการรักษาพยาบาลสําหรับผูสูงอายุ

โดยเฉพาะ  การตรวจรักษาสุขภาพฟรี การเย่ียมบานผูสูงอายุ การจัดใหมีอาสาสมัคร อาสาสมัครดูแล

ผูสูงอายุ  มีนักกายภาพบําบัดใหการดูแลผูสูงอายุ  การสงเสริมสุขภาพ  และการใหความรูเร่ืองอาหาร

โภชนาการแกผูสูงอายุ  รวมไปถึงการดูแลเมื่อผูสูงอายุถึงวาระสุดทาย  เปนตน 

4. การจัดกิจกรรมดานนันทนาการ  คือ  เนนกิจกรรมทัศนศึกษา  เขาคายธรรมะ  ศึกษาเรียนรู

พระพุทธศาสนา  กิจกรรมการพักผอนหยอนใจ  ทัศนศึกษานอกสถานท่ี  เท่ียววัดชมวัง  การแขงขันกีฬา  

และการออกกําลังกายดวยไมพลอง เปนตน 

5. การจัดกิจกรรมดานการศึกษา  คือ  เนนการถายทอดความรู  ประสบการณ และภูมิปญญา

ดานอาชีพ  ศิลปวัฒนธรรม  และอื่นๆ ของผูสูงอายุแกเด็ก  และคนในชุมชน  เชน  การเชิญผูสูงอายุใหมา

ชวยเลานิทานใหลูกหลานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนฟง  การรองเพลงกลอมเด็ก  เพื่อสราง

ความสัมพันธระหวางเด็กกับผูสูงอายุ  จะไดทําใหไมเกิดการทอดท้ิงกัน  การถายทอดภูมิปญญาดาน 

หนังตะลุง  และงานจักสาน  

6. การจัดกิจกรรมดานการบําเพ็ญประโยชน  คือ  เนนจัดกิจกรรมใหผูสูงอายุรวมกิจกรรม

บําเพ็ญประโยชน  กิจกรรมสะสมความดี  หรือกิจกรรมคายลักษณะเพื่อนชวยเพื่อน  การเขารวมประชาคม

และประชุมในหมูบาน  กิจกรรมไหวพระเขาวัด  ทําบุญทําทาน  และการสงเคราะหแกผูพิการ ผูดอยโอกาส 

และผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยและเดือดรอน เปนตน  
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7. การจัดกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม  คือ  เนนการจัดสวนสุขภาพ  จัดต้ังสถานท่ีออกกําลังกาย

สําหรับผูสูงอายุ  การจัดใหมีสถานสงเคราะหสําหรับใหผูสูงอายุไดพักอาศัย และการใหบริการบานพัก

ฉุกเฉินสําหรับผูสูงอายุ  
 

อาจสรุปไดวา  ภาครัฐมีการจัดสวัสดิการตางๆ ท่ีครอบคลุมสําหรับผูสูงอายุ  ประกอบดวย    

7  ดาน  ไดแก (กุศล  สุนทรธาดา, 2552)  

1. สถานสงเคราะหคนชรา  เปนบริการท่ีพักอาศัยสําหรับผูสูงอายุท่ีไมสามารถชวยเหลือตัวเองได  

และขาดผูอุปการะ  ผูสูงอายุท่ีเขาอยูอาศัยในสถานสงเคราะหจะไดรับบริการดานปจจัยส่ี  รวมถึงบริการทาง

สังคมและศาสนาดวย   

2. ศูนยบริการผูสูงอายุทางสังคม  เปนบริการท่ีจัดสําหรับผูสูงอายุท่ีอยูกับครอบครัว มี 3 รูปแบบ  

คือ  บริการในศูนย  บริการเคล่ือนท่ี  และบริการฉุกเฉิน  ซึ่งจัดใหมีบริการท้ังทางดานสุขภาพ  ขอมูลขาวสาร  

และบริการดานสังคมสงเคราะห   

3. บัตรผูสูงอายุ  เปนบัตรท่ีออกใหผูสูงอายุเพื่อรับบริการดานสุขภาพ  ใหเฉพาะผูสูงอายุท่ีไมไดรับ

บริการดานสุขภาพจากชองทางอื่น   

4. เบี้ยยังชีพ เปนเงินชวยเหลือคาเล้ียงชีพรายเดือน  เมื่อเร่ิมตนโครงการไดใหเฉพาะผูสูงอายุท่ี 

ขัดสน  และถูกเลือกจากชุมชนเพื่อใหรับเบี้ยยังชีพของรัฐ  ใหเดือนละ 500 บาท  ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบาย

ใหเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุทุกคนท่ีไมมีบํานาญ   

5. โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา เดิมคือ  โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  สําหรับประชาชน

ทุกคนทุกวัยท่ีไมไดรับสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลจากแหลงอื่น   

6. หนวยบริการสุขภาพ  คือ  บริการดานสุขภาพท่ีบุคลากรทางการแพทยและพยาบาลออก

ใหบริการเย่ียมบานท่ีมีผูสูงอายุเปนคร้ังคราว   

7. การลดหยอนคาโดยสาร  สําหรับรถไฟและรถยนตโดยสารสาธารณะท่ีดําเนินการโดยรัฐสําหรับ
ผูสูงอายุ  
 

กระทรวงสาธารณสุข  โดยสํานักงานประชาสัมพันธและบริการประชาชน  สํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ (พ.ศ. 2551) ไดอธิบายเก่ียวกับสวัสดิการบัตรผูสูงอายุ (บัตรทอง) วาผูสูงอายุ (ประชากร 

ท่ีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป) ทุกคนมีสิทธิไดรับสวัสดิการรักษาพยาบาลโดยไมเสียคาใชจาย  ดวยการขอทํา

บัตรสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล ประเภทบัตรผูสูงอายุไดจากผูใหญบานหรือเจาหนาท่ี

สํานักงานเขตหรือศูนยบริการสาธารณสุข  ซึ่งผูสูงอายุจะสามารถไปขอรับบริการรักษาพยาบาลโดยไมเสีย

คาใชจายไดจากสถานพยาบาลของรัฐไว 2 แหง   
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บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 

ประเภทของความเสียหายกรณีผูใหบริการไดรับความเสียหายจากการใหบริการสาธารณสุข 

(มาตรา 18 (4)) ประกอบดวย 

 1.  เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอยางถาวร  จายเงินชวยเหลือเบื้องตนไมเกิน 200,000 บาท 

 2.  สูญเสียอวัยวะหรือพิการ  จายเงินชวยเหลือเบื้องตนไมเกิน 120,000 บาท 

 3.  บาดเจ็บหรือเจ็บปวยตอเน่ือง  จายเงินชวยเหลือเบื้องตนไมเกิน 50,000 บาท 

 

นอกจากน้ีแลว  ผูสูงอายุยังไดรับสิทธิบริการประกันสังคม  สวัสดิการรักษาพยาบาลของภาค

ราชการ  โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา และการประกันกับบริษัทเอกชน  การไดรับสวัสดิการดาน

การศึกษา อาชีพ และบริการสังคม  ไมวาจะเปนการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาระดับอุดมศึกษา  การฝก

อาชีพ  การกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ  ศูนยบริการผูสูงอายุ  อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ีบาน  การจัดใหมี 

ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและคนพิการในท่ีสาธารณะ และการลดหยอนคาโดยสารขนสง

มวลชน (สายฤดี  วรกิจโภคาทร  และคณะ, 2550)  

หลักประกันความมั่นคงทางชราภาพ  มี 2 ดานคือ  หลักประกันดานสุขภาพ  และหลักประกัน 

ดานรายได  โดยสวัสดิการดานสุขภาพอนามัยท่ีผู สูงอายุไดรับทุกวันน้ีรวมอยูในระบบเดียวกันกับ 

ของประชาชนท่ัวไป คือ สวัสดิการการรักษาพยาบาลสําหรับขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

หลักประกันสุขภาพถวนหนา (แตเดิมเรียกวาโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค)  การประกันสุขภาพโดยสมัคร 

(ประกันสุขภาพภาคเอกชน)  สวนหลักประกันรายไดก็เปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตอยางมั่นคง  คือ   

การออม  ซึ่งอาจจะแบงออกได 2 ประเภทใหญๆ  ไดแก  การออมแบบบังคับ  คือ กองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการและกองทุนประกันสังคม กับการออมแบบสมัครใจ คือ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและกองทุนรวม 

เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชื่นฤทัย  กาญจนะจิตรา  และคณะ, 2550 : 111-117)  
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) โดยสํานักสงเสริมสวัสดิภาพและ

พิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  และผูสูงอายุ ไดดําเนินการตามมติคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ 

(กผส.) ประกาศจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแบบข้ันบันได  ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม  

2554  กําหนดอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดสําหรับผูสูงอายุ มีดังน้ี   

• ผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60-69 ป  จะไดรับเบี้ยยังชีพ อัตรา 600 บาทตอคนตอเดือน   

• ผูสูงอายุท่ีมีอายุ 70-79 ป  ไดรับเบี้ยยังชีพ อัตรา 700 บาทตอคนตอเดือน   

• ผูสูงอายุท่ีมีอายุ 80-89 ป  ไดรับเบี้ยยังชีพ อัตรา 800 บาทตอคนตอเดือน   

• ผูสูงอายุท่ีมีอายุ 90 ปขึ้นไป  ไดรับเบี้ยยังชีพ อัตรา 1,000 บาทตอคนตอเดือน  

 



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

76 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

สําหรับการจายเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดสําหรับผู สูงอายุน้ัน แบงตามหนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  รับผิดชอบผูสูงอายุ 76 จังหวัด จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับ

เบี้ย 6,551,283 คน กรุงเทพมหานคร (กทม.)  รับผิดชอบผูสูงอายุ 50 เขต จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับเบี้ย

460,000 คน  และเมืองพัทยา  จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับเบี้ย 5,339 คน รวมจํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับเบี้ยยังชีพ

ท้ังหมด 7,016,622 คน  และใชงบประมาณท้ังส้ินจํานวน 53.6 ลานบาท  ท้ังน้ี การปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพ

ดังกลาวจะมีผลต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม  2555  
 

กระทรวงมหาดไทย  มีนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน  ต้ังแต พ.ศ. 2544  โดยไดกําหนด
ภารกิจและอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทซึ่งในปจจุบันมี 5 รูปแบบ  คือ 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา  
ใหดําเนินงานเกี่ยวกับผูสูงอายุ  โดยมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาหรือจุดมุงหมายเชิงกลยุทธและแนว
ทางการพัฒนาในดานตางๆ  เชน  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  เนนการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งโดยใช
เวทีประชาคม  บนพื้นฐานมีดุลภาพแหงวิถีไทยและโลกาภิวัฒน  เพื่อการยกมาตรฐานในการดํารงชีวิต   
ท้ังดานการศึกษา  สวัสดิการ  และสุขภาพ  โดยทุกสวนมีสวนรวมในการพัฒนาอยางย่ังยืน  ซึ่งไดมีกําหนด
แนวทางการพัฒนาระบบบริการใหผูดอยโอกาส  คนพิการ  ผูสูงอายุไดรับการชวยเหลือรวมอยูดวย   

ในระยะหลัง  ไดมีแนวคิดท่ีจะกระจายงานใหอยูภายใตการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและชุมชนใหมากที่สุด  เพราะเชื่อวาทองถิ่นและชุมชนอยูใกลชิดกับผูสูงอายุมากท่ีสุด  ยอมรูและ
เขาใจสภาพปญหาและความตองการของผูสูงอายุไดดี  จึงถายโอนภารกิจของสถานสงเคราะหคนชราและ
ศูนยบริการทางสังคมของผูสูงอายุ  ท่ีไดรับโอนมากจากกรมประชาสงเคราะหใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คือ องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  หรือองคการบริหารสวนตําบล  กระทรวงมหาดไทย  ต้ังแต
ป  พ.ศ. 2546  โดยมีการสงเสริมใหจัดต้ังศูนยบริการผูสูงอายุในวัดโดยชุมชนขึ้น  เพื่อใหชุมชนไดเขามามี
บทบาทมากข้ึนในกิจการเกี่ยวกับผูสูงอายุ (กระทรวงมหาดไทย, 2545) 

การใหการสงเคราะหแกผูสูงอายุ  เปนภารกิจและอํานาจหนาท่ีหน่ึงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประชาชน  โดยอาจจําแนกออกเปนหนาท่ีท่ีตองทํา  และหนาท่ีท่ีอาจทํา   
ซึ่งไดถูกกําหนดไวในกฎระเบียบ  ขอบังคับ  หรือกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท   
ดังรายละเอียดตอไปน้ี (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2552)  

1.  ภารกิจและอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  แกไข
เพิ่มเติม (ฉบันท่ี  3) พ.ศ. 2546  

2.  ภารกิจและอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม 
3.  ภารกิจและอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 

2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546  
4.  ภารกิจและอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
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บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 

1.  ภารกิจและอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540  
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบันที่  3) พ.ศ. 2546  

ภารกิจและอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540  แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2546  และกฎกระทรวง  พ.ศ.  2541  ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน

จังหวัด  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

ตาราง 2.4 อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 

อํานาจหนาทีต่ามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบันที่  3) พ.ศ. 2546  ตามมาตรา  45 

• ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย  
• สนับสนุนราชการสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน  
• ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินอื่น  
• กิจการตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  
• ทํากิจการอื่นใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบญัญัติน้ี  หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี

ของ อบจ. 
• ฯลฯ 

อํานาจหนาทีต่ามกฎกระทรวง  พ.ศ.  2541 
กิจการที่ราชการสวนทองถิน่อื่น  สมควรให อบจ. รวมดําเนนิการ  หรือจดัทํา 

• จัดใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค  บริโภค   และการเกษตร  
• กําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู  
• รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  
• จัดการศึกษา  
• จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ซึ่งอยางนอยตองเปนทางหลวงชนบทตามกฎหมายวาดวยทางหลวง  
• ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
• สงเสริมการทองเท่ียว  
• ฯลฯ 

อํานาจหนาทีต่ามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา  17 

• การสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาทองถ่ิน  
• การจัดการศึกษา  
• การสงเสริมกีฬา  จารีตประเพณี  และวฒันธรรมอันดีของทองถ่ิน 
• การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น  
• สนับสนุนเพื่อชวยเหลือราชการ  หรือ อปท. อืน่ ในการพัฒนาทองถ่ิน  
• การสังคมสงเคราะห  พฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส 
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2.  ภารกิจและอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติม 
ภารกิจและอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม  โดย

กําหนดใหเทศบาลตําบล  เทศบาลเมือง  และเทศบาลนคร  มีอํานวจหนาท่ี  ซึ่งอาจแบงออกเปนหนาท่ีท่ีตอง

ทําและอาจทํา  ดังรายละเอียดดังตอไปน้ี  

ตาราง 2.5 หนาท่ีของเทศบาลท่ีตองทําและอาจทํา 

หนาที่ของเทศบาลที่ตองทาํ หนาที่ของเทศบาลที่อาจทํา 
เทศบาลตาํบล  ตามมาตรา  50 

• รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  
• ใหมีและบาํรุงทางบกและทางนํ้า  
• สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  

และผูพิการ  
• ปองกันและระงับโรคติดตอ  
• ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม  
• บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภมูิปญญา  

และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

เทศบาลตาํบล ตามมาตรา  51 
• ใหมีนํ้าสะอาดหรือการประปา  
• ใหมีโรงฆาสัตว  
• ใหมีตลาด  ทาเทียบเรือ  และทาขาม 
• บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของ

ราษฎร  
• ใหมีและบาํรุงทางระบายนํ้า  
• ฯลฯ 

เทศบาลเมอืง  ตามมาตรา  53 
• กิจการตามท่ีระบุไวในมาตรา  50  
• ใหมีนํ้าสะอาดหรือการประปา  
• ใหมีโรงฆาสัตว  
• ใหมีและบาํรุงสถานท่ีทําการพิทักษ  รักษาคนเจ็บ

ไข  
• ใหมีและบาํรุงทางระบายนํ้า  
• ใหมีและบาํรุงสวมสาธารณะ  
• ฯลฯ 

เทศบาลเมอืง  ตามมาตรา  54 
• ใหมีตลาด  ทาเทียบเรือ  และทาขาม 
• ใหมีสุสาน  และฌาปนสถาน  
• บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของ

ราษฎร  
• ใหมีและบาํรุงการสงเคราะหมารดาและ

เด็ก  
• ใหมีและบาํรุงโรงพยาบาล  
• ใหมีการสาธารณูปการ  
• จัดทํากิจการ  ซึ่งจําเปนเพื่อการ

สาธารณสุข  
• จัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  
• ฯลฯ 

เทศบาลนคร  ตามมาตรา  56 
• กิจการตามท่ีระบุไวในมาตรา  53  
• ใหมีและบาํรุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก  
• กิจการ ซึ่งจําเปนเพื่อการสาธารณสุข 
• การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในราน

จําหนายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น  
• จัดการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย  ปรับปรุงแหลง 

เส่ือมโทรม  
• จัดใหมีและควบคุมตลาด  ทาเทียบเรือ 

เทศบาลนคร  ตามมาตรา  57 
• อาจจัดทํากิจการอื่นๆ ตามมาตรา  54  ได 
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3.  ภารกิจและอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) 

พ.ศ. 2546 ไดกําหนดให อบต. มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

ตามมาตรา  67 “ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลดังตอไป น้ี ”   (6 )   สง เส ริมการพัฒนาสตรี   เ ด็ก   เยาวชน   ผู สู งอา ยุ   และผูพิการ   

ซึ่งสะทอนใหเห็นวาผูสูงอายุเปนกลุมผูดอยโอกาสกลุมหน่ึงท่ีตองไดรับการสงเคราะหและไดรับการพัฒนา  

รวมไปถึงกลุมสตรี  เด็ก และผูพิการ  ดังตอไปน้ี 

 
ตาราง 2.6 หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลที่ตองทําและอาจทํา 

หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
ที่ตองทํา ตามมาตรา  67 

หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
ที่อาจทาํ ตามมาตรา  68 

• รักษาความสะอาดของถนน  ทางนํ้า  
ทางเดิน และท่ีสาธารณะ  รวมท้ังกําจัดมูล
ฝอยและ 
ส่ิงปฏิกูล  

• ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ  
• ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
• สงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
• สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน 

ผูสูงอายุ  และผูพิการ  
• บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภมูิ

ปญญาทองถิ่น  และวฒันธรรมอันดีของ
ทองถิ่น 

• ฯลฯ 

• ใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และ
การเกษตร  

• ใหมีและบาํรุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธี
อื่น  

• ใหมีและบาํรุงรักษาทางระบายนํ้า 
• ใหมีและบาํรุงสถานท่ีประชุม  การกีฬา  การ

พักผอนหยอนใจ  และสวนสาธารณะ  
• ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการ

สหกรณ 
• บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของ

ราษฎร  
• ฯลฯ 

 

 ดังน้ัน  อาจสรุปไดวา  ภารกิจการใหบริการสาธารณะของ อบต. โดยท่ัวไป  มี  6  ดาน  ดังน้ี 

1)  ดานโครงสรางพื้นฐาน  ไดแก  การคมนาคมและขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การผัง

เมือง  การควบคุมอากาศ 

2)  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ไดแก  การสงเสริมอาชีพ  งานสวัสดิการสังคม  การศึกษา  การ

สาธารณสุข  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและท่ีอยูอาศัย 
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3)  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย  ไดแก  การสงเสริม

ประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพของประชาชน  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาทองถ่ิน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

4)  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และการทองเที่ยว  ไดแก  การวาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน  การพัฒนาเทคโนโลยี  การสงเสริมการลงทุน  การพาณิชยกรรม  การพัฒนา

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

5)  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม  ไดแก การคุมครอง ดูแล  

บํารุงรักษา  ใชประโยชนจากปาไม  ท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม  การจัดการส่ิงแวดลอมและ

มลพิษตางๆ  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

6)  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น  ไดแก  การจัดการดูแล

โบราณสถาน โบราณวัตถุ  การจัดการดูแลพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 
4.  ภารกิจและอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ. 2542  ไดกลาววา  ตามมาตรา 16  ไดกําหนดใหเทศบาล  เมืองพัทยา  และองคการบริหารสวนตําบล  

มีอํานาจและหนาท่ีในการสงเคราะหและจัดระบบการบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชนของประชาชนใน

ทองถิ่นของตนเอง  ดังน้ี (10)  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผูดอยโอกาส”  

และตามมาตรา 17  “ภายใตบังคับมาตรา  16  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ี 

ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังน้ี (27)  การสังคม

สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส”  ซึ่งในภาพรวม  สามารถ

อธิบายดังรายละเอียดตอไปน้ี  
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ตาราง 2.7 อํานาจและหนาท่ีในการสงเคราะหและจัดระบบการบริการสาธารณะ 
 

อํานาจและหนาที่ในการสงเคราะหและจดัระบบการบริการสาธารณะ 

• การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
• การสงเสริมการทองเที่ยว 

• การจัดการศึกษา 

• การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส 

• การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมปิญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

• ฯลฯ 

 แมตามมาตรา  16  จะกําหนดใหเปนอํานาจและหนาท่ีของเทศบาล  เมืองพัทยา และองคการ

บริหารสวนตําบล  แตหากอํานาจดังกลาว  เปนอํานาจท่ีซ้ําซอนระหวางรัฐ  และ อปท.  การที่ อปท. จะมี

อํานาจดังกลาวได  จะตองไดรับการถายโอนตามมาตรา  30 (1) (ก)  และกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ

ตามมาตรา  30 (2) เสียกอน 

 
3)  สวัสดิการชุมชน 
สวัสดิการชุมชน  เปนการริเร่ิมสรางสรรคของชุมชนทองถิ่นท่ีรวมกันสรางร ะ บ บหลั ก ป ร ะ กั น

ความมั่ นคงของชีวิตเพื่อความอ ยู ดี มี สุ ข ของคนในชุ มชนท อ ง ถ่ิ นและสังคมมุงฟนฟูชุมชนทองถิน่

ใหมีการอยูรวมกันดวยความเอื้ออาทรพึ่งพาอาศัยและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางคนกับคนคนกับธรรมชาติ

และคนกับวัฒนธรรมตามหลักศาสนาและภูมิปญญาของทองถิ่นต้ังแตเกิดจนตาย (สถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชน, 2552 : 4,  11-14) 

สวัสดิการชุมชน คือ การสรางหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน ซึ่งหมายรวมถึงทุกอยาง

ท่ีจะทําใหคนในชุมชนมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น ท้ังในรูปของส่ิงของ เงินทุน นํ้าใจ การชวยเหลือเก้ือกูล เปนเร่ือง

ท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตต้ังแตเกิดแกเจ็บตาย  

หัวใจของการจัดสวัสดิการชุมชนคือการพึ่งตนเองและการชวยเหลือเก้ือกูลกัน “ใหอยางมีคุณคา 

รับอยางมีศักดิ์ศรี  ”การจัดสวัสดิการชุมชนต้ังอยูบนพื้นฐานของการเคารพและอยูรวมกันของคนกับคน 

และคนกับธรรมชาติอยางเห็นคุณคา อยูบนพื้นฐานของศาสนา ภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถ่ิน และการมีสวน

รวมในทุกระดับ  

ผลของการจัดสวัสดิการชุมชน คือ การเกิดความสัมพันธท่ีดีของคนในชุมชน การชวยเหลือเก้ือกูล

กัน ความรูสึกมั่นคง ภาคภูมิใจ อยูอยางมีศักด์ิศรี และมีความสุขท้ังทางกายและทางจิตใจ 
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วัตถุประสงค จํานวน  4  ขอ  ไดแก  

1.  เพื่อยกระดับให “สวัสดิการชุมชน” ไดรับการประกาศเปนวาระแหงชาติ  ในการสรางหลักประกัน

ความมั่นคงของชุมชนฐานราก ฟนฟูทุนทางสังคม ความเขมแข็งชุมชนในการจัดการดูแล ชวยเหลือเก้ือกูลซึ่ง

กันและกัน เปดโอกาสใหทุกพื้นท่ีสามารถจัดต้ังและพัฒนาคุณภาพสวัสดิการชุมชนอยางท่ัวถึงตามนโยบาย

รัฐบาล 

2.  เพื่อสนับสนุนใหเกิดการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน  ขึ้นมาดูแลชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน

ภายในชุมชน และเปนฐานรากของการสรางหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนบนพื้นฐานการใหอยาง

มีคุณคาและการรับอยางมีศักด์ิศรี 

3.  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความเขมแข็งและสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีมีการ

จัดต้ังขึ้น ใหสงผลตอความเช่ือมั่นในการขยายฐานสมาชิกใหครอบคลุมพื้นท่ีตําบลมากย่ิงขึ้น และพัฒนา

สวัสดิการชุมชนใหมีความหลากหลายข้ึน 

4.  เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงบูรณาการชุมชน ทองถ่ิน และภาครัฐในการจัดระบบสวัสดิการชุมชน 

หลักการสําคัญในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ประกอบดวย 

1.  มุงเนนการดําเนินงานเพื่อใหเกิดคุณภาพท่ีนําไปสูความเขมแข็งท่ียั่งยืนของกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนเปนหลัก โดยคํานึงถึงการสรางขบวนการการเปล่ียนแปลงภาคประชาชน สรางมิติทางสังคมใหเกิดการ

เก้ือกูลกัน และสรางความกระตือรือรนจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมายเชิงปริมาณดวย 

2.  เครือขายสวัสดิการชุมชนทุกระดับในพื้นท่ีเปนแกนหลักในการขับเคล่ือนงานสรางเจตนารมณ

การสรางสวัสดิการและเปาหมาย สรางความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และภาคประชาสังคม  

3.  ดําเนินการยกระดับและตอยอดจากงานสวัสดิการชุมชนท่ีขบวนองคกรชุมชนดําเนินการอยู เปน

กระบวนการภาคประชาชน  สรางเวทีสาธารณะและบูรณาการกับงานพัฒนาดานอื่นๆ โดยเฉพาะการ

เชื่อมโยงกับการพัฒนาองคกรการเงินชุมชนและการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล  

4.  ในกระบวนการทํางานตองสรางการเรียนรูและการจัดการความรู เพื่อการพัฒนาสวัสดิการชุมชน

ท้ังในการปฏิบัติและวิชาการ 
 

กองทุนสวัสดิการชุมชน  สวนใหญจะมีประเภทสวัสดิการพื้นฐานท่ีครอบคลุมเร่ืองเกิดแกเจ็บตาย

คลายคลึงกัน แตรายละเอียดจะมีความแตกตางกันตามขนาดของกองทุน การสมทบของสมาชิก และ

ระยะเวลาในการจัดต้ังกองทุน/การเปนสมาชิก นอกจากรายการสวัสดิการท่ีคลายคลึงกันแลว กลุมท่ีมีการจัด

สวัสดิการมานานกวา หรือมีฐานทุนท่ีแตกตางกันจะมีประเภทสวัสดิการท่ีเพิ่มขึ้นจากสวัสดิการพื้นฐาน 
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ระบบสวัสดิการชุมชนจึงมีนัยยะและความหลากหลายของรูปแบบตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีมี

ความหมายท่ีสะทอนใหเห็นและเขาใจถึงความกวางและลึกซึ้งในตัวเอง  ท้ังในรูปธรรม  คือ  เน้ืองานท่ีเกิด

จากกระบวนการตางๆ ท่ีรวมกันดําเนินการ  เชน  กิจกรรมการลงแขกชวยเหลือเก้ือกูลกันในชุมชน  การคืน

สวัสดิการใหกับสมาชิกต้ังแตเกิดจนตาย  การสืบทอดสืบสานวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมรวมกัน  การสราง

หลักประกันเพื่อความมั่นคงในชีวิตและการเพิ่มพลังอํานาจในการตอรองสิทธิอันพึงมี  สวนนามธรรม  คือ  

ความสามัคคีรักใครปองดอง และการแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีนําไปสูการยกและพัฒนาองคความรูรวมกันใน

ชุมชนทองถิ่นโดยรูปแบบการจัดการระบบสวัสดิการชุมชน  มีความหลากหลายตามฐานของสังคม  นิเวศ  

และวัฒนธรรมน้ัน  สามารถแบงประเภทรูปแบบไดหลายรูปแบบ (ฐานขอมูลอีสาน, 2554  และสถาบัน

พัฒนาองคกรชุมชน, 2552 : 4,  11-14) อาทิเชน  

1.  การจัดสวัสดิการชุมชนจากฐานองคกรการเงินชุมชนละการบูรณาการกองทุนในพื้นที ่

2.  การจัดสวัสดิการชุมชนจากฐานการออมวันละบาทและกองบุญสัจจะวันละบาท 

3.  การจัดสวัสดิการชุมชนจากฐานศาสนา 

4.  การจัดสวัสดิการชุมชนจากฐานกองทุนผูสูงอายุ 
5.  การจัดสวัสดิการจากฐานคนจนและผูดอยโอกาส 

6.  การจัดสวัสดิการชุมชนจากฐานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

7.  การจัดสวัสดิการขบวนกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด 

8.  การจัดสวัสดิการชุมชนจากฐานชุมชนเมือง 

9.  การจัดสวัสดิการบานมั่นคง  

10.  การจัดสวัสดิการชุมชนดานอื่นๆ  

จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลของสภาองคกรชุมชนท่ีรวมกับองคกรชุมชนขับเคล่ือนงาน

สวัสดิการชุมชนในภาคอีสานพบวามีกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีมีรูปแบบการดําเนินงานหมดประมาณ 1,046

ตําบลจากการเคล่ือนไหวผลักดันเชิงนโยบายรัฐดานกองทุนทุนสวัสดิการชุมชน (ฐานขอมูลอีสาน, 2554) 

ป  2550  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดจัดต้ังคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนทองถิ่นระดับชาติ คณะอนุกรรมการสวัสดิการชุมชนทองถ่ินระดับจังหวัดทุก

จังหวัด และรัฐบาลไดจัดงบประมาณสนับสนุนการขับเคล่ือนขยายการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล

และสมทบงบประมาณในการจัดสวัสดิการชุมชนตามแผนปฏิบัติงานพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมไทยเพื่อ

ชีวิตมั่นคง ตามแผนยุทธศาสตร 5  ป สรางสวัสดิการสังคมไทย ฉบับท่ี  1  พ.ศ. 2550-2554  ทําใหเกิด

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลขึ้น  3,138  ตําบล จากขอมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลที่ไดรับงบประมาณ

สมทบแลว  2,917  แหง มีสมาชิก  895,593  ราย เงินกองทุนรวม  450.87  ลานบาท  ซึ่งกองทุนสวัสดิการ

เหลาน้ีไดดูแลสมาชิกและผูยากลําบากในชุมชนครอบคลุมต้ังแตการเกิดแกเจ็บตาย คาใชจายยามจําเปน

พัฒนาอาชีพ บํานาญ ฌาปนกิจศพและสวัสดิการตางๆ จากการเคล่ือนไหวคร้ังน้ันทําใหเกิดเครือขาย
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สวัสดิการชุมชนในระดับจังหวัดและระดับชาติขึ้น และทําใหเกิดการขยายการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน

ในพื้นท่ีใหมและพัฒนากองทุนในพื้นท่ีเดิมมากขึ้น  

และเมื่อวันท่ี  15  มกราคม  2552  ขบวนองคกรชุมชนไดเสนอใหรัฐบาลสนับสนุนการจัดสวัสดิการ

ชุมชน  รัฐบาลจึงไดมอบใหคณะกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งแหงชาติ ท่ีปรึกษานายกฯ เปนประธาน

และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานและ

ผูนําชุมชนจากองคกรชุมชนสวัสดิการชุมชนเปนคณะกรรมการรวม และรัฐบาลไดใหความสําคัญและ

สนับสนุนงบประมาณป  2553  สมทบในหลักการ  1:1:1 (ชุมชน:องคกรปกครองสวนทองถ่ิน:รัฐบาล)  โดย

จัดสรรงบประมาณจํานวน  727.3  ลานบาทใหกับกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ัวประเทศ  

เมื่อวันท่ี  11  มกราคม  2553 ณ ตึกสันติไมตรีทําเนียบรัฐบาลคณะกรรมการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนแหงชาติรวมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนจัดงาน “สวัสดิการชุมชนรากฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน”  เพื่อมอบเงินสมทบ

กองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 375 กองทุน จาก 66 จังหวัด วงเงิน  112.48  ลานบาท จากนายกรัฐมนตรี

ซึ่งมีผูแทนหนวยงานและองคกรสวัสดิการชุมชนรวมงานประมาณ  1,000  คน 

องคกรสวัสดิการชุมชนท่ีไดรับเงินสมทบจากรัฐบาลในคร้ังน้ี ไดผานกระบวนการคัดเลือกจาก

คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคล่ือนสวัสดิการชุมชนจังหวัดตามหลักเกณฑโดยคณะอนุกรรมกาสนับสนุน

การจัดสวัสดิการชุมชน ไดอนุมัติงบประมาณเพื่อการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในรอบแรกเปนเงิน  

112,488,872  บาท สําหรับ 375  กองทุน จาก  66  จังหวัดท่ัวประเทศ และจากขอมูลสถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชนระบุวาปจจุบันมีกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีจัดต้ังแลว  3,154  กองทุน ในจํานวน  2,990  กองทุนท่ีมี

ขอมูลครบถวนมีสมาชิกเขารวม  21,795  หมูบาน จํานวน  1,044,318  คน เงินกองทุนรวม 617.7  ลานบาท 

โดยเงินกองทุน  73% มาจากการออมของสมาชิก นอกน้ันมาจากการสมทบของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่นๆ (ดังตาราง 8) 
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ตาราง 2.8 แสดงกองทุนสวัสดิการชุมชน 375 กองทุนท่ีไดรับเงินสมทบกองทุนจากรัฐบาลในรอบแรก 
 

ที่ ภาค จํานวนจังหวัด จํานวนตาํบล จํานวนสมาชกิ (ราย) จํานวนเงิน (บาท) 

1 เหนือ 12 71 62,180 18,715,935 

2 กลางบน/ตะวันตก 14 34 22,627 7,791,657 

3 ตะวันออกเฉียงเหนือ 17 67 63,263 16,666,341 

4 ใต 13 158 149,467 56,759,559 

5 กทม.และตะวันออก 10 45 34,563 12,555,380 

รวมทั้งหมด 66 375 332,100 112,488,872 

 

นับวาการเคล่ือนไหวผลักดันเร่ืองการสรางสวัสดิการชุมชนโดยใหรัฐและทองถิ่นทําหนาท่ีในการ

สมทบงบประมาณน้ัน เปนเครือขายท่ีเคล่ือนไหวแลวประสบความสําเร็จ และนับเปนกาวสําคัญของการ

เคล่ือนไหวของภาคประชาชนในการผลักดันนโยบายท่ีเก่ียวของกับการจัดการและสงเสริมใหชีวิตของชุมชน

ดีขึ้น ท่ีจะเปนตัวอยางในการผลักดันตอไป 
 

10.2.2  นโยบาย  แผนงาน  มาตรการ  สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุในตางประเทศ 
การเพิ่มขึ้นของจํานวนและสัดสวนประชากรสูงอายุอยางรวดเร็วไดสรางความวิตกกังวลใหกับ

ประเทศตางๆ ท่ัวโลก โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศที่ไดกาวลวงเขาสูภาวะท่ีเรียกวา “สังคมผูสูงอายุ”  

แลว เชน ประเทศญี่ปุน สิงคโปร เกาหลี ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา และอิตาลี ความตระหนักถึง

ผลกระทบท่ีอาจจะตามมาจากสถานการณเชนน้ี ทําใหหลายประเทศไดกําหนดมาตรการแกไขปญหาและมี

การวางแผนเตรียมรับมือกับสถานการณท่ีอาจจะตองเผชิญประสบการณจากประเทศเหลาน้ีเปนองคความรู

อันมีคาท่ีจะเปนแบบอยางใหประเทศไทยไดคิดหาชองทางในการต้ังรับและอุดรอยร่ัวท่ีมีอยูไดอยาง

ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพอยางแทจริง (นารีรัตน  จิตรมนตรี  และสาวิตรี  ทยานศิลป, 2551 : 10-17) 

1. ประเทศญี่ปุน 

ในฐานะเปนประเทศท่ีมีสัดสวนประชากรสูงอายุมากท่ีสุดในโลก ความกังวลในผลกระทบท่ีจะ

เกิดขึ้นยอมมีมากกวาประเทศอื่นๆ การดําเนินงานเพื่อรองรับสถานการณดังกลาวจึงมีอยูอยางมากมาย 

สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุของประเทศญี่ปุนปรากฏชัดเจนเมื่อป ค.ศ. 1986 คือ นโยบายใหมีสวัสดิการ

สําหรับผูสูงอายุ โดยครอบคลุม 4 ระบบ ท้ังระบบประกันการจางงานและรายได  ระบบสุขภาพและ

สวัสดิการสังคม ระบบการเรียนรูและการมีสวนรวมของชุมชน และระบบการสรางท่ีพักอาศัยและส่ิงแวดลอม 

อยางไรก็ตามกอนหนาป ค.ศ. 1986 มีกฎหมายอื่นๆ ท่ีกําหนดออกมาเพื่อใหความชวยเหลือผูสูงอายุอยูกอน

แลว เชน กฎหมายวาดวยบริการสุขภาพและการรักษาสําหรับผูสูงอายุ  การจัดต้ังระบบประกันเบี้ยบํานาญ 

ท่ีครอบคลุมถวนหนา มาตรการจางงานสําหรับคนวัยสูงอายุ กฎหมายประกันการจางงานถึงอายุ 
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65 ป เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุญี่ปุนไดทํางานตราบเทาท่ีอยากทําโดยไมถูกกีดกันเน่ืองจากอายุ  ดวยเหตุ

เพราะผูสูงอายุญี่ปุนมีการเจ็บปวยเร้ือรังจํานวนมาก สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุในประเทศญี่ปุนจึงเนนท่ีการ

ดูแลระยะยาวแตเปนการดูแลท่ีบาน โดยในปค.ศ. 1989 เกิดนโยบายแผนทอง (Gold Plan)  ในปค.ศ. 1994 

ปรับเปนแผนทองใหม (New Gold Plan)และในปค.ศ. 2000 มีกฎหมาย Public Long-Term Care 

Insurance Law ออกมาเหลาน้ีเพื่อสงเสริมการขยายการใหบริการ การเพิ่มจํานวนสถานพยาบาลหรือศูนย

ใหบริการดานสุขภาพ  การเพิ่มจํานวนผูดูแลท่ีบาน และพัฒนาคุณภาพผูดูแลท้ังดานความรูและทักษะใน

การดูแลญี่ปุนไดปฏิรูปหนวยงานคร้ังสําคัญในปค.ศ. 2001 โดยการรวมกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ

สังคมกับกระทรวงแรงงานเขาดวยกัน เพื่อใหการดําเนินงานคลองตัวข้ึน และต้ังหนวยงานรับผิดชอบ

ผูสูงอายุโดยตรงเรียกวา Health and Welfare Bureau for the Elderly มีเปาหมายสนับสนุนใหผูสูงอายุมีวิถี

ชีวิตท่ีมีสุขมีความภาคภูมิใจในตนเอง 
 

2. ประเทศสิงคโปร 

นโยบายดานผูสูงอายุของประเทศสิงคโปรมีการปรับเปล่ียนอยางตอเน่ืองและมีความเดนชัดในเร่ือง

ความสําเร็จของการดําเนินงานอันปนผลมาจากการประสานความรวมมือจากทุกภาคสวนโดยเฉพาะความ

รวมมือจากองคกรอาสาสมัครท่ีชื่อวา Volunteer Welfare Organizations (VWO) เปนองคกรท่ีทํางาน

รวมกับภาครัฐมาโดยตลอดต้ังแตในระดับการสรางนโยบายและการนําแผนไปสูการปฏิบัติโดย VWO จะ

ดําเนินบทบาทในฐานะผูดําเนินงานในขณะท่ีรัฐจะเปนผูใหงบประมาณสนับสนุนดําเนินงานท้ังน้ีเพื่อลด

บทบาทของรัฐบาลในการดูแลประชาชนและสงเสริมบทบาทประชาชนครอบครัวชุมชนและองคกรเอกชน

ขึ้นมาแทน 

แนวคิดการดําเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศสิงคโปรท่ีเดนชัดปรากฏอยูใน  3  กรอบ ไดแก 

1)  Heart ware เนนปรับทัศนคติของสังคมตอการเขาสูวัยสูงอายุเปนความตองการใหบุคคลคิด

และเขาใจวาวัยมิใชอุปสรรคในการทําส่ิงใดผูสูงอายุยังคงเปนคนท่ีมีความรูความสามารถและควรคาแกการ

สงเสริมใหทํากิจกรรมอันมีประโยชนตอสังคม 

2) Soft ware เนนการสรางเสริมศักยภาพของผูสูงอายุในการทํากิจกรรมตางๆเปดโอกาสให

ผูสูงอายุมีสวนรวมในกิจการงานสังคมเชนสงเสริมใหผูสูงอายุเปนอาสาสมัครการดําเนินกลุมเพื่อนชวยเพื่อน

และท่ีสําคัญคือการสงเสริมใหมีศูนยอเนกประสงค (multi-service center) เพื่อใหบริการท่ีหลากหลายใน

ชุมชนแบบครบวงจร 
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3) Hard ware เนนการสรางท่ีอยูอาศัยการจัดการคมนาคมขนสงการสรางสถานบริการตางๆท่ีเอื้อ

ตอการดํารงชีวิตและการเขารวมกิจกรรมและการรับบริการตางๆ ของผูสูงอายุดวยตนเองสอดคลองตาม

แนวคิด Ageing in place ระบบการเงินของผูสูงอายุสิงคโปรจะเนนใหบุคคลดูแลเร่ืองการเงินดวยตนเองรัฐ

จะเปนเพียงผูสนับสนุนเทาน้ัน ดังน้ันรายไดของคนสิงคโปรหลังเกษียณจึงมาจากเงินออมหรือบํานาญเปน

หลักเพื่อสนับสนุนการออมรัฐไดจัดต้ังกองทุนเงินออมแหงชาติ (Central Provident Fund) ซึ่งสมาชิกจะตอง

ออมเงินถึงรอยละ  40  ของรายไดในแตละเดือนเขากองทุนแตสัดสวนการออมน้ีก็จะลดลงตามอายุท่ีมากขึ้น

เงินออมท่ีเขากองทุนน้ีจะถูกแบงออกเปน 3 บัญชีคือ 

1) รอยละ  30  เขาสูบัญชีเงินออมปกติ (Ordinary account) ซึ่งสมาชิกท่ีอายุ  55  ปขึ้นไป สามารถ

ถอนเงินจากบัญชีน้ีไปลงทุนเพื่อใหเกิดรายไดมากขึ้น เชน การลงทุนซื้อหุน หรือเพื่อนําไปใชสรางบานซื้อ

บานหรือจายคาการศึกษาของบุตร 

2)  รอยละ 6-8  เขาสูบัญชีเพื่อการรักษาในโรงพยาบาล (Medisave) การใชเงินออมนี้ครอบคลุม

การรักษาในโรงพยาบาล เชน โรคทางจิตเวช การฟอกไตเคมีบําบัด 

3)  รอยละ  4  เขาสูบัญชีเงินออมเพื่อผูสูงอายุ (Eldershield) 

สําหรับระบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมของสิงคโปรประกอบดวยการบริการท้ังในสถาบัน

(residential care) การบริการนอกสถาบัน (non-residential care) และการบริการสนับสนุนในชุมชน 

(community-based support services) สําหรับการบริการในและนอกสถาบันก็จะมีการดําเนินการท่ี

คลายๆ กับในประเทศอื่นๆ คือ เนนคุณภาพของบริการการเขาถึงและความตอเน่ืองของบริการตางๆแตใน

สวนของการบริการสนับสนุนในชุมชนมีหลายโครงการท่ีนาสนใจ เชน Befriend service เปนโครงการท่ีให

อาสาสมัครไปพบปะพูดคุยกับผูสูงอายุโดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีตองอยูบานตามลําพังเพื่อใหเกิดความรูสึก

อบอุนไมโดดเด่ียวโครงการ Meal service เปนบริการอาหารและสงอาหารกลองฟรีหรือขายในราคาทุนใหแก

ผูสูงอายุท่ีมีรายไดนอยซึ่งเปนบริการท่ีคาดวาจะเปนท่ีตองการมากข้ึนเมื่อจํานวนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้นแตขาด

ผูดูแลหรือเปนผูสูงอายุโสดโครงการ Senior citizen’s club เปนหนวยงานท่ีชวยอํานวยความสะดวกในเร่ือง

นันทนาการและการพักผอนหยอนใจสําหรับผูสูงอายุ 

ดานการทํางานของผูสูงอายุประเทศสิงคโปรมีระบบการทํางานท้ังแบบ part time และ flexi time 

เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดมีงานทําท่ีเหมาะสมตามวัยและศักยภาพพรอมกับมีระบบการจายเงินเดือนตาม

อาวุโสใหเงินเดือนตามคุณคาของงาน และจัดใหมีโปรแกรมอบรมฝมือแรงงานผูสูงอายุเพื่อสงเสริมให

ผูสูงอายุสามารถอยูในตลาดแรงงานมีฝมือเพิ่มมากขึ้น 
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3. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ระบบสวัสดิการสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกาครอบคลุมการประกันสุขภาพและการประกันทาง

สังคมประกอบดวย  2  ระบบคือ  1) ระบบรัฐบาลกลางใหสิทธิประโยชนแกผูเกษียณอายุทํางาน  2) ระบบ

สนับสนุนมลรัฐใหเงินชวยเหลือผูสูงอายุผูตกงานและขยายไปยังกลุมอื่นๆโดยมีการขยายวงเงินคาตอบแทน

ตามคาครองชีพท่ีสูงขึ้นขยายอายุของการใหผลประโยชนและเพิ่มเงินชดเชยดวยระบบประกันสังคมหลัก

ไดแกระบบ Medicare กองทุนมาจากภาษีรายไดของคนวัยทํางานและระบบ Medicaid กองทุนมาจากเงิน

ภาษีซึ่งอาจเกิดภาวะวิกฤติในการจายเงินบํานาญใหกับผูสูงอายุในยุค Baby Bloom ในอนาคตอันใกลน้ี 

ระบบ Medicare ประกอบดวย  2  สวนคือ Part A (Hospital Insurance) เปนประกันสุขภาพท่ีจาย

เมื่อเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานบริการผูสูงอายุ  65  ปขึ้นไปไดรับประกันสุขภาพสวนน้ีโดยไม

ตองจายคาธรรมเนียมรายเดือนใดๆอีกสวนหน่ึงคือ Part B (Medical Insurance) เปนโครงการจายคารักษา

ท่ี Part A ไมจายเชนกายภาพบําบัดอาชีวบําบัดการใหบริการท่ีบานผูสูงอายุตองซื้อประกันสวนน้ี  ระบบ

บริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุเปนบริการแบบตอเน่ืองมีระบบการดูแลปฐมภูมิ (Primary Care) การปองกัน

การตรวจรักษาการสงตอการรักษาการดูแลระยะเปล่ียนผาน (Transitional Care) การดูแลระยะยาวและการ

ดูแลระยะสุดทาย 

สําหรับการดูแลในชุมชนมีหลายรูปแบบ คือ ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ (Multipurpose 

Senior Centers) การดูแลกลางวัน (Adult Day Care Services) การดูแลแบบทดแทนชั่วคราว (Respite 

Care) การชวยงานบาน (Homemaker Services) การบริการสงอาหารบริการขนสงบริการติดตามทาง

โทรศัพทบริการชวยเหลือในภาวะฉุกเฉิน (Personal Emergency Response Systems:PERS) และ

อาสาสมัครซึ่งมีท้ังอาสาสมัครอยางเปนทางการ (Formal Volunteers) ท่ีมาจากสถาบันและองคกรตางๆและ

อาสาสมัครอยางไมเปนทางการ (Informal Volunteers) ไดแก สมาชิกในครอบครัวเพื่อนฝูงและเพื่อนบาน 

โดยวิถีชีวิตครอบครัวและคานิยมชาวอเมริกันท่ีสวนใหญไมคอยอยูกับลูกหลานเปนปจจัยท่ีทําใหตองการ

ผูดูแลแบบทางการเพิ่มมากขึ้น 
 

4. ประเทศอังกฤษ 

แนวคิดในการจัดระบบสวัสดิการของประเทศอังกฤษ คือ สนับสนุนใหผูสูงอายุสามารถทํางานได

ตามความสามารถใหโอกาสแกผูท่ีทุพพลภาพและสรางมาตรการใหผลประโยชนในการอยูในระบบจางงาน

เพื่อจูงใจใหคนทํางานระบบประกันสังคมของประเทศอังกฤษมีวัตถุประสงคประการหน่ึงคือสงเสริมความ

มั่นคงดานการเงินหลังเกษียณสงเสริมการจัดการกองทุนบํานาญและสนับสนุนใหมีการออมเงินท่ีเหมาะสม

รวมท้ังชวยใหผูท่ีเกษียณมีรายไดหลังเกษียณท่ีเพียงพอ 
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ความมั่นคงดานรายไดประกอบดวยระบบสวัสดิการ 3 แบบไดแก  1) ผลประโยชนจากเงินเบี้ย

ประกันท่ีจายเพ่ือเปน retirement pension 2) ผลประโยชนในกรณีท่ีตองไดรับเชนทุพพลภาพแหลงเงินมา

จากภาษีอากร  3) income related support benefitsแหลงเงินมาจากภาษีอากรและจายใหกับผูมีรายได

นอยผูท่ีทํางานตองเขารวมระบบบํานาญ retirement basic pension และเลือกเขา second-tire portion 

ระบบบํานาญมี 2 ลักษณะคือ State Pension เปนการรวมจายในอัตราท่ีคงท่ีของผูทํางานทุกคน 

เงินบํานาญจะเปนอัตราคงท่ี (flat rate) และใหกับผูชายอายุ 65 ป ผูหญิงอายุ 60 ปไมวาจะเกษียณหรือ 

ไมระบบบํานาญแบบท่ี 2 คือ Second-tire pension เปนการออมภาคบังคับเพื่อใหมีเงินบํานาญมากข้ึน

ดําเนินการโดยภาครัฐและภาคเอกชน 

ระบบบริการสุขภาพ มีกรอบการบริการแหงชาติเพื่อผูสูงอายุ (National Health Service  

Frame work for Older People) มีเปาหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบริการดานสุขภาพและสังคมลดความ

แตกตางในการใหบริการแกผูสูงอายุขจัดการกีดกั้นในความเปนผูสูงอายุจัดใหมีการดูแลท่ีเนนบุคคลเปน

ศูนยกลางสรางเสริมสุขภาพสงเสริมการพึ่งพาตนเองของผูสูงอายุจัดบริการใหครอบคลุมความตองการและ

เนนการดูแลเร่ืองการหกลม โรคหลอดเลือด และสุขภาพจิต 

ระบบบริการสุขภาพ  ประกอบดวยการบริการในโรงพยาบาลรวมท้ัง intermediate care ท่ีเตรียม

ความพรอมกอนกลับบาน และการดูแลในชุมชนเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตในชุมชนไดแทนการไปอยูในสถาน

บริการซึ่งมีรูปแบบเปน Home Care Services คือ  การเย่ียมบานและ Home Help Services คือการดูแล

เร่ืองอาหารการดูแลเวลากลางวัน  การจัดบริการดานสังคมเปนความรับผิดชอบของรัฐบาลทองถ่ินทําหนาท่ี 

ประเมินความตองการผูสูงอายุวางแผนการดูแลเสนอและจัดซื้อชุดบริการ (Care Package)  และติดตาม

ประเมินผลเพื่อประกันวาไดรับบริการท่ีเหมาะสมงานบริการสังคมรวมถึงการชวยเหลืองานบาน และ 

การดูแลสวนบุคคลดวยนอกจากน้ียังมีการจัดผูดูแลแทนชั่วคราว (Respite Care) ศูนยท่ีรับผูสูงอายุไวดูแล  

1-2 วันตอสัปดาห และจัดใหผูสูงอายุไปอยูกับครอบครัวอาสาดูแลระยะเวลาหน่ึง (Family Placement 

Schemes) 

5. ประเทศอิตาลี 

อิตาลีเปนอีกประเทศหน่ึงท่ีกําหนดใหมีการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน

บานพักผูสูงอายุ โรงแรมสําหรับผูสูงอายุ ศูนยทางสังคมสําหรับผูสูงอายุท่ีใชเปนพื้นท่ีสําหรับการพบปะ

สังสรรคกันของผูสูงอายุ การใหบริการดานขนสงมวลชนแบบไมเสียคาบริการ  ธนาคารเวลา (Time banks)  

เปนสถาบันออมเวลาการทํางานเพื่อสังคมแทนการออมทรัพย โดยการใหผูสูงอายุท่ีมีความรูความสามารถ

ฝากเวลาท่ีไดทํางานเพื่อสังคมและใชเวลาท่ีสะสมไดน้ัน มาแลกกับบริการดานอื่นๆ ท่ีตนตองการ 

นอกจากน้ันเปนบริการดานการใหความชวยเหลือแกผูสูงอายุ  เชน บริการสงอาหารถึงท่ีพัก บริการชวยงาน

บาน บริการพาไปทําธุระ งานบริการดานขอมูลขาวสารและคําแนะนําดานตางๆ รวมไปถึงการสนับสนุน

ผูสูงอายุท่ีตองการจะเรียนตอ เปนตน 



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

90 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

6.  ประเทศสวีเดน 

ความมั่งค่ังของสวีเดนท่ีถูกสรางสมข้ึนในชวงศตวรรษท่ี  20  ไดถูกกระจายไปสูประชากรตางๆ ใน

รูปของภาระภาษีท่ีสูง เพื่อเปนเงินทุนในการอุดหนุนการศึกษา  รักษาสุขภาพ  ดูแลเด็กและผูใหญ ประกัน

ชีวิตบิดามารดา  เงินจายบํานาญหรือเงินเล้ียงชีพ สงผลใหสวีเดนเปนประเทศท่ีมีชองวางระหวางชนชั้นนอย

มาก 

ในชวงยุคป ค.ศ. 1930  ประเทศสวีเดนมีวิสัยทัศนท่ีตองการยกระดับใหคนสวีเดนพนจากความ

ยากจนท้ังหมด และสรางสังคมท่ีประชาชนทุกคน  ไมเลือกเพศ  ชนชั้นและชาติกําเนิด ตองไดรับการประกัน

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน สวีเดนเรียกแนวความคิดน้ีวา "สวีเดนเปนบานของพลเมือง"  ซึ่งไมได

ขึ้นอยูกับความเมตตากรุณา การทําบุญทําทาน  ใจบุญใจกุศล แตเงินอุดหนุนเพื่อสรางระบบสวัสดิการน้ี

ไดมาจากระบบภาษี ท่ีคนรวยระดับปานกลางเปนผู รับภาระภาษี น้ี ตามหลักการ  "เอาจากคนท่ีมี

ความสามารถไปใหคนท่ีมีความตองการ"  ซึ่งการบริหารเชนน้ีตองปฏิรูปเศรษฐกิจเทาน้ัน (ปรินดา  ตาสี, 

2552 : 5-6) 
 

7. ประเทศออสเตรเลีย 

ผูสูงอายุในประเทศออสเตรเลียสวนใหญ (รอยละ  91) อาศัยอยูในบานของตนเอง โดยมีครอบครัว

เปนแหลงเก้ือหนุนหลักรองมาเปนเพื่อนและเพื่อนบานตามลําดับดวยบริบทท่ีเปนเชนน้ี นโยบายสวัสดิการ

สําหรับผูสูงอายุของประเทศออสเตรเลียจึงเนนท่ีการดูแลผูสูงอายุท่ีบานและในชุมชน (Home-based care 

and Community-based care) นโยบายลักษณะน้ีเดนชัดมานับต้ังแตท่ีไดมีการประกาศนโยบาย Staying 

at Home-Care and Support for OlderAustralia (ป ค.ศ. 1997-1999) เพื่อชวยเหลือผูดูแลใหสามารถดูแล

ผูสูงอายุไดอยางเต็มท่ีท่ีบานพรอมสนับสนุนใหเกิดอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชนท่ัวประเทศดวย 

การสนับสนุนงบประมาณคาจางใหกับผูดูแลเต็มเวลาและมีการจายคาดูแลใหกับผูดูแลท่ีดูแลผูสูงอายุท่ีบาน

ท่ีมีคุณภาพการดูแลเทียบเทากับระดับการดูแลใน nursing home  

ปค.ศ. 1999 ออสเตรเลียกําหนดยุทธศาสตรชาติ (National Strategy for an Ageing Australia) 

ท่ีเนนผูสูงอายุ 4 เร่ือง  คือ  1) ชวยใหผูสูงอายุมีชีวิตท่ีพึ่งตนเองไดยืดการจางงานใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต

และมีการเงินท่ีมั่นคง  2) ผูสูงอายุตองไดรับการดูแลท่ีมีคุณภาพดวยการบริการรูปแบบใหม  3) ปรับทัศนคติ

ท่ีมีตอผูสูงอายุ/ความชรารวมท้ังปรับปรุงส่ิงท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิตเชนการมีบานการขนสงความปลอดภัย 

การพักผอนและใหการสนับสนุนชุมชน  4) สนับสนุนใหผูสูงอายุมีสุขภาพดีเปน healthy ageing  

เร่ืองระบบความม่ันคงดานรายไดชาวออสเตรเลียจะมีรายไดหลังเกษียณจากเงินบํานาญสําหรับ

ผูสูงอายุซึ่งเปนเงินใหเปลาท่ีไมเก่ียวของกับการทํางานกอนเกษียณและเปนเงินท่ีจายใหกับผูสูงอายุชาย 

ท่ีอายุ  65  ป และผูสูงอายุหญิงท่ีอายุ  60  ปในอัตราพื้นฐานท่ีพิจารณาตาม Consumer Price Index (CPI) 
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ซึ่งการพิจารณาอัตราจายโดยอิงกับดัชนี CPI น้ีเปนขอดีเพราะทําใหแนใจไดวาจํานวนเงินท่ีผูสูงอายุไดรับน้ี

จะเพียงพอตอการดํารงชีวิตในภาวะท่ีคาครองชีพเพิ่มสูงข้ึนนอกจากน้ียังมีการยืดเวลาการจางงานหลัง

เกษียณท่ีเปนอีกหน่ึงความชวยเหลือดานรายไดของผูสูงอายุ 

สําหรับเร่ืองท่ีอยูอาศัยประเทศออสเตรเลียมีนโยบายสนับสนุนใหผูสูงอายุไดอาศัยอยูในบานของ

ตนโดยใหการสงเสริมเร่ืองการจัดท่ีอยูอาศัยในรูปแบบท่ียืดหยุนเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุรวมท้ังสงเสริม

เร่ืองส่ิงแวดลอมการออกแบบบานและสถานท่ีสาธารณะในชุมชนใหสอดคลองตามนโยบาย Aging in place 

เพื่อใหผูสูงอายุมีชีวิตความเปนอยูท่ีมีมาตรฐานและสามารถทํางานทําหนาท่ีไดตลอดชีวิต 

สวัสดิการทางออมสําหรับผูสูงอายุอีกหน่ึงรูปแบบท่ีนาสนใจคือการต้ังองคกรประเมินและควบคุม

คุณภาพระบบบริการผูสูงอายุหรือ Aged Care Assessment Team (ACAT) ซึ่งเปนทีมบุคลากรดานสุขภาพ

ท่ีมีหนาท่ีในการประเมินความตองการดานการรักษาดานรางกายดานจิตใจและสังคมของผูสูงอายุเพื่อใช

เปนขอมูลในการพิจารณาการจัดบริการตางๆ ท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ 

อาจกลาวไดวา  การใหบริการสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุและครอบครัวท่ีปรากฎชัดเจน  คือ  การ

สงเคราะหผูพิการ  กลาวคือ  รัฐพยายามหาทางใหการดูแลผูพิการกลายเปนเร่ืองของการใชครอบครัวและ

ชุมชนเปนฐาน  โดยจะจายเงินใหกับผูทําหนาท่ีดูแลผูพิการในครัวเรือน  และรัฐยังมีเงินสงเคราะห 

บางประเภทท่ีจายเพื่อชวยใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดดีพอควร  เชน  เงินชวยคาเดินทาง   

การจายบํานาญใหแกผูสูงอายุและผูมีรายไดนอยกฎหมายของออสเตรเลียกําหนดใหประชาชนปลดเกษียณ

จากงานท่ีทําอยู โดยเพศชายเกษียณ  เมื่ออายุครบ 65 ป  และเพศหญิงเมื่ออายุ 63 ป  สวนประชาชนทั่วไป

ท่ีมีรายไดนอยก็มีโอกาสรับเงินสงเคราะหไดเชนกัน  การจายเงินอุดหนุนครอบครัวรัฐบาลมีนโยบายสราง

ครอบครัวใหเขมแข็ง และสรางกําลังคนของประเทศในอนาคตที่มีประสิทธิภาพ  ดังน้ัน จึงกําหนดให 

มีการสนับสนุนทางการเงินแกครอบครัวท่ีมีรายไดนอย (ปรินดา  ตาสี 2552 : 9-11)  
 

8.  ประเทศออสเตรีย 

ออสเตรียเปนประเทศท่ีจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุในอนาคตในฐานะท่ีเปนรัฐสวัสดิการด้ังเดิมได

ออกกฎหมายกลางข้ึนไดแกกฎหมายเงินยังชีพระยะยาว (Federal Long-term Care Allowance Act) ขึ้น

โดยกําหนดใหมีการจัดการเงินยังชีพท้ังในสวนของกฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายของจังหวัดท้ัง 

9 แหงเงินยังชีพระยะยาวจะหมายรวมท้ังเงินบํานาญหรือประโยชนอื่นในตามกฎหมายเงินยังชีพระยะยาว 

จะจายใหกับบุคคลท่ีไมไดรับบํานาญสวนสาธารณูปโภคตางๆในการใหการดูแลจะอยูภายใตการดูแล 

ในระดับจังหวัด นโยบายท่ีเก่ียวกับเร่ืองน้ีมี4ประการ ไดแก (สาวิตรี ทยานศิลป  และวนิพพล มหาอาชา 

(2554 : 84-87) 
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1) เงินยังชีพถวนหนาจากฐานภาษีกฎหมายเงินยังชีพระยะยาวกําหนดใหมีเงินยังชีพเพื่อการดูแล

ระยะยาวโดยไมคํานึงถึงอายุรายไดความพิการท้ังน้ีผูท่ีอยูในขายของการไดรับการดูแลคือมีถิ่นท่ีอยูอาศัยอยู

ในออสเตรียตองการการดูแลมากกวา  50  ชั่วโมงตอเดือน และคาดวาจะตองพึ่งการดูแลมากกวา  6  เดือน

จํานวนเงินยังชีพจะอยูระหวาง  154-1,656  ยูโรตอเดือน ซึ่งแตกตางไปตามระดับของการดูแล อยางไรก็ดี

เงินยังชีพไมไดพิจารณาอัตราเงินเฟอแตอยางใดเงินยังชีพดังกลาวไมผูกพันผูรับเงินผูรับเงินมีอิสระในการใช

เงินดังกลาวเงินอาจถูกจายไปยังผูดูแลในครัวเรือนหรือในสถานดูแลผูปวย 

2) งบสาธารณะเพื่อการดูแลระยะยาวหนวยงานของจังหวัดจะมีหนาท่ีดูแลงบสาธารณะเพื่อการ

ดูแลระยะยาวรวมท้ังใหคําปรึกษา และใหขอมูลแกประชาชนในเร่ืองการดูแลระยะยาวหนวยงานเอกชนยังมี

การใหการดูแลในศูนยดูแลผูท่ีตองการการดูแลสามารถติดตอใชบริการกับหนวยงานเอกชนดังกลาว โดยมี

เงินสนับสนุนจากหนวยงานของจังหวัดหนวยงานเอกชนท่ีขอเปดใหบริการจะตองไดรับการรับรองจากภาครัฐ

กอนจึงจะมีสิทธิไดรับเงินสนับสนุนและเงินใหคืนในกรณีมีรายไดไมเพียงพอ 

นอกจากน้ีหนวยงานภาครัฐยังมีศูนยดูแลโดยเฉพาะดวยเงินสนับสนุนใหกับผูท่ีมีรายไดไมเพียงพอ

น้ันยังมีความแตกตางกันในแตละจังหวัดในกรณีของการดูแลในศูนยดูแลงบสาธารณะจะจายไปยัง

หนวยงานท่ีใหการดูแลหรือใหกับผูดูแลในกรณีมีเงินไมเพียงพอการจายเงินใหกับผูท่ีอยูในศูนยดูแลมีอยู   

2  รูปแบบ แบบแรกเปนการจายเงินใหผูดูแลเปนรายชั่วโมง แบบท่ีสองหนวยงานเอกชนท่ีดูแลสามารถเบิก

เงินไดจากหนวยงานจังหวัด 

3) นโยบายสนับสนุนผูดูแลภายนอกท่ีไมไดรวมมือกับรัฐบาลกลางและหนวยงานจังหวัดผูดูแล

ภายนอกจะไดรับผลประโยชนตางๆภายใตกฎหมายประกันสังคมสมาชิกในครัวเรือนท่ีวางงานและตองดูแล

ญาติท่ีทุพพลภาพมีสิทธิทําประกันภายใตระบบเงินประกันบํานาญในอัตราท่ีตํ่าผูดูแลภายนอกมีสิทธิในการ

ลดชั่วโมงทํางานหรือลางานเพื่อมาดูแลผูทุพพลภาพท่ีกําลังจะเสียชีวิตไมเกินกวา  6  เดือนผูดูแลภายนอก

ยังคงอยูภายใตการประกันสังคมแมวาจะตองขาดรายไดและไมไดเงินสนับสนุนเหมือนการลาเพื่อคลอดบุตร

ยกเวนในกรณีท่ีปวยหนักมากผูดูแลสามารถไดรับเงินชวยเหลือในการลางานรัฐบาลออสเตรียยังไดจัดใหมี

ศูนยฮอตไลนเพื่อใหขอมูลความรูเก่ียวกับการดูแลระยะยาวแกผูดูแลรวมท้ังจัดกิจกรรมชวยเหลือผูดูแลใน

ดานตางๆ เชน การใหคําแนะนําปรึกษาประชุมผูดูแลใหพักอยูในรีสอรทเพื่อสุขภาพโดยคิดคาใชจายท่ีตํ่า 

4) การรองรับการทะลักเขามาของแรงงานตางดาวผิดกฎหมายในการดูแลระยะยาวการขาดแคลน

แรงงานท่ีเปนพยาบาลวิชาชีพเคล่ือนท่ีและขาดแคลนศูนยดูแลในออสเตรียทําใหเกิดการไหลทะลักเขามา

ของแรงงานตางดาวผิดกฎหมายซึ่งเปนแรงงานตางดาวท่ีไดรับการอบรมนอกสหภาพยุโรปและทํางานเปน

ผูดูแลในครัวเรือนในปค.ศ. 2007  ไดมีกฎหมายการดูแลในบาน (Act on Home Care) ขึ้นผลของกฎหมายน้ี

คือผูดูแลท่ีมาจากออสเตรียหรือมาจากประเทศอื่นในสหภาพยุโรปจะตองถูกจางอยางถูกตองตามกฎหมาย
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บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 

จากผูท่ีตองการการดูแลระยะยาวญาติหรือหนวยงานเอกชนท่ีไมไดแสวงหากําไรแรงงานท่ีเปนผูดูแลสามารถ

ใหการดูแลและชวยเหลือผูทุพพลภาพในชีวิตประจําวันการดูแลดานสุขอนามัยและโภชนาการรวมท้ังการ

บําบัดรักษาทางการแพทยตามท่ีแพทยรับรองกฎหมายฉบับน้ียังระบุถึงเง่ือนไขการทํางานวาผูดูแลจะใหการ

ดูแลผูทุพพลภาพตลอดเวลา 24  ชั่วโมงอยางนอย  48  ชั่วโมงตอสัปดาหแตหามทํางานเกินกวา  128  

ชั่วโมงติดตอกัน  2  สัปดาหหลังจากการดูแล  14  วันแลวสามารถมีเวลาวางในการทํากิจกรรมอื่นๆไดหาก

ตองการการดูแลตลอด  24 ชั่วโมงกําหนดใหมีผูดูแลสองคนการจายคาจางเปนไปตามอัตราคาจางข้ันตํ่าใน

แตละจังหวัดกฎหมายไดกําหนดใหมีเงินชวยเหลือสําหรับการดูแลตลอด  24  ชั่วโมงทั้งน้ีมีเง่ือนไขดังน้ีผูดูแล

ตองไดรับการจางผูทุพพลภาพจะตองเปนผูท่ีมีเงินยังชีพถวนหนาในระดับ  3  ขึ้นไปและเงื่อนไขของรางกาย

ตองเหมาะสมกับการไดรับการดูแลตลอด  24  ชั่วโมงรายไดสุทธิของผูทุพพลภาพจะตองไมเกินกวา  2,500  

ยูโรตอเดือนและผูดูแลจะตองมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีรับรองไวเงินชวยเหลือสําหรับการดูแล  24  ชั่วโมงจะ

อยูระหวาง  500-1,100  ยูโรตอเดือนขึ้นอยูกับวาผูดูแลเปนการรับจางสวนบุคคลหรือไม 

โดยสรุปพบวา  เปาหมายระบบสวัสดิการผูสูงอายุของประเทศตางๆสวนใหญตรงกัน คือ มุงสงเสริม

คุณภาพชีวิต (Quality of Life)  ความผาสุก (Well-being) และสุขภาวะ (Health)  แตเนนมาตรการแตกตาง

กันไป อาทิ ประเทศญี่ปุน ท่ีเนนการดูแลระยะยาวท่ีไมใชเปนการดูแลในสถานพยาบาลหรือสถานสงเคราะห 

หากแตเปนการสงเสริมใหเกิดการดูแลท่ีบาน  รัฐบาลของประเทศสิงคโปร ก็มีความเดนชัดในบทบาทการ

เปนผูสนับสนุนและประสานความรวมมือจากหลายฝาย โดยเฉพาะองคกรเอกชนกับภาคประชาชน ซึ่งทําให

งานสวัสดิการผูสูงอายุดําเนินไดอยางเขมแข็งประเทศออสเตรเลียและอังกฤษ เนนการสรางความมั่นคงทาง

รายไดของผูสูงอายุโดยสงเสริมการจางงานหลังเกษียณท่ีสอดคลองตามศักยภาพประเทศอิตาลีเนนใหพื้นท่ี

สําหรับผูสูงอายุและบริการใหความชวยเหลือดานตางๆ  ประเทศสวีเดนและออสเตรีย  เนนการใหเงินยังชีพ

ระยะยาวรวมท้ังเงินบํานาญหรือประโยชนอื่นในตามกฎหมายและในระยะหลังน้ีเกือบทุกประเทศสงเสริม

การออมรูปแบบตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับวัยสูงอายุ  ในขณะท่ีการบริการดานสุขภาพทุกประเทศ

ยังคงพยายามพัฒนาใหเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว  และผูสูงอายุเขาถึงไดอยางครอบคลุม 

 

11.  องค์กรหรือหน่วยงานที่ทํางานเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ  
ในปจจุบันพบวา  มีองคกรหรือหนวยงานตางๆ ท่ีทํางานเกี่ยวของกับผูสูงอายุปรากฏอยูมากมาย  

โดยผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง  การสงเสริม  และการสนับสนุนท่ีพึงไดรับในดานตางๆ จากองคกรหรือ

หนวยงานตางๆ ดังรายละเอียดตอไปน้ี (เกรียงศักด์ิ  ซื่อเล่ือม,  2552 : 32-36) 
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ตาราง 2.9 องคกรหรือหนวยงานตางๆ ท่ีทํางานเกี่ยวของกับผูสูงอายุและสิทธิ  สวัสดิการของ 

 ผูสูงอายุท่ีพึงไดรับ 

รายชื่อองคกรหรือหนวยงาน สิทธิและสวัสดิการที่พึงไดรับ 
กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย 
- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
- สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ 
- สํานักงานปลัดกระทรวงฯ 
 

 
 
-  จัดต้ังสถานสงเคราะหคนชรา  เพื่ออุปการะผูสูงอายุที่ประสบปญหา 
 ทุกขยากเดือดรอน  และสมัครใจเขาอยูในสถานสงเคราะห 
-  จัดต้ังศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ (Day Care Center) 
-  จัดหนวยเคล่ือนที่ สําหรับเย่ียมเยียนผูสูงอายุ 
-  ชวยเหลือผูสูงอายุที่ถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฏหมาย 
-  ชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบปญหาครอบครัว 
-  ชวยเหลือเงินจัดการศพผูสูงอายุ  รายละ  2,000  บาท 
-  ชวยเหลือดานที่อยูอาศัย  อาหารและเคร่ืองนุงหมตามความจําเปน 
-  เสนอแนะนโยบาย แนวทาง มาตรฐาน และติดตามประเมินผล 
 การดําเนินงานดานผูสูงอายุ 
- สนับสนุนเงินอุดหนุนองคกรเอกชน มูลนิธิที่ดําเนินงานดานผูสูงอายุ 

กระทรวงมหาดไทย 
-  กรมการพัฒนาชุมชน 
-  กรมสงเสริมการปกครอง 
   สวนทองถิ่น 

 
-  สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมผูสูงอายุ ในสาขาวิชาชีพ 
 ตางๆ เพื่อถายทอดความรูประสบการณ และชวยเหลือสังคม 
-  ชวยเหลือเงินเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ เดือนละ 500 บาท 
-  จัดกิจกรรมในชุมชนท่ีเก่ียวกับผูสูงอายุ 
-  จัดต้ังสถานสงเคราะหคนชรา 
-  จัดต้ังศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ 

กระทรวงสาธารณสุข 
-  กรมอนามัย 
-  สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ 
-  กรมสุขภาพจิต 
-  สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 
 แหงชาติ (สปสช.) 
-  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
 (สวรส.) 
-  โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง 
 สาธารณสุขท่ัวประเทศ 

 
-  สงเสริมสุขภาพ  เฝาระวัง  ปองกันรักษาโรค ฟนฟูสุขภาพ 
 อนามัยผูสูงอายุ 
-  สงเสริมและพัฒนาองคความรูทางการแพทย คุณภาพ 
 การบริการใหไดมาตรฐานครอบคลุม 
-  ดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุ 
-  ดําเนินการรักษาพยาบาลแกกลุมผูสูงอายุ 
-  ศึกษาวิจัย หรือสนับสนุนหนวยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 ในการศึกษาเร่ืองเกี่ยวกับผูสูงอายุตางๆ 
-  จัดชองทางพิเศษเฉพาะ  เพื่อใหผูสูงอายุไดรับบริการท่ีสะดวก 
   รวดเร็ว 
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บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 

ตาราง 2.9 องคกรหรือหนวยงานตางๆ ท่ีทํางานเกี่ยวของกับผูสูงอายุและสิทธิ  สวัสดิการของ 

 ผูสูงอายุท่ีพึงไดรับ (ตอ) 

รายชื่อองคกรหรือหนวยงาน สิทธิและสวัสดิการที่พึงไดรับ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
-  สํานักงานสงเสริมการศึกษา 
 นอกระบบและการศึกษา 
 ตามอัธยาศัย 

 
-  จัดศูนยการเรียนรูในชุมชนและใหมีหลักสูตรการศึกษา
 เ ก่ียวกับผู สูงอายุ   ต้ังแตขั้นพื้นฐานถึงอุดมศึกษาอยาง
 ตอเน่ือง ท้ังในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย  และมีรายการ
 ตางๆ เพื่อผูสูงอายุ 

กระทรวงแรงงาน 
-  กรมการจัดหางาน 
 
-  สํานักงานประกันสังคม 
-  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

 
- ใหขอมูล  คําปรึกษา  ขาวสารตลาดแรงงาน  การจัดหางาน 
   รับสมัครงาน  บริการขอมูลทางอาชีพ  ตําแหนงงานวาง   
-  คุมครองผูประกันตนกรณีชราภาพ อายุ 55 ปบริบูรณ 
-  การอบรมและฝกอาชีพ 

กระทรวงการทองเที่ยวและ 
กีฬา 
-  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
-  สํานักพัฒนาการกีฬาและ 
 นันทนาการ/การกีฬาแหง 
 ประเทศไทย/สํานักงานการกีฬา
 ภูมิภาค 

 
-  จัดกิจกรรม  และโครงการเพื่อผูสูงอายุ 
-  บริการตรวจสุขภาพ  ทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย   
 เขาใชบริการในสนามกีฬา  สวนสุขภาพลานกีฬาแอโรบิค   
 สนามเปตอง  หองออกกําลังกาย  รับสมัครเปนสมาชิก 
 ชมรมศุภชลาสัย 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
- กรมประชาสัมพันธ 

 
-  เผยแพรส่ือเก่ียวกับผูสูงอายุ รณรงคใหประชาชนและ 
 ส่ือมวลชนเห็นความสําคัญของผูสูงอายุในรูปแบบตางๆ 

กระทรวงยุติธรรม 
-  กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
 

 
-  ใหคําแนะนําปรึกษาทางกฏหมาย จัดหาทนายความ 
 ชวยเหลือสนับสนุนคาใชจายในการใหความชวยเหลือวา 
 ความแกตางคดี และไดรับความดูแลจากอาสาสมัคร 
 คุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

กระทรวงการคลัง 
- กรมสรรพากร 
 

 
-  ผูเล้ียงดูบิดามารดา  ไดรับการลดหยอนภาษีเงินได  
 จํานวน 30,000 บาทตอผูสูงอายุ 1 คน 

กระทรวงพาณิชย 
-  กรมพัฒนาธุรกิจการคา/สถาบัน 
 ฝกอบรมธุรกิจการคา 

 
-  อบรมดานการจัดการ  การตลาด  และนําสินคารวมจําหนาย 
 ในงานตางๆ 

 



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ
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96 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

ตาราง 2.9 องคกรหรือหนวยงานตางๆ ท่ีทํางานเกี่ยวของกับผูสูงอายุ และสิทธิ  สวัสดิการของ 

 ผูสูงอายุท่ีพึงไดรับ (ตอ) 

รายชื่อองคกรหรือหนวยงาน สิทธิและสวัสดิการที่พึงไดรบั 
กระทรวงวัฒนธรรม 
-  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม 

 แหงชาติ (สวช.) 

 

-  รวบรวม คัดเลือกศิลปนแหงชาติ 

-  อํานวยความสะดวก  ความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ 

 โบราณสถาน  หอจดหมายเหตุ  หอศิลป  สนับสนุน 

 สถานท่ีจัดกิจกรรม  และลดอัตราคาเขารวมกิจกรรม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 
 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร 

-  ยกเวนคาธรรมเนียมคาเขาชมสถานที่  จํานวน 257 แหง 

 เชน  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุทยานแหงชาติ   

 อุทยานประวัติศาสตรสวนสัตว  โครงการอันเน่ือง 

 มาจากพระราชดําริ  เปนตน 

กระทรวงคมนาคม 
-  การรถไฟแหงประเทศไทย 

 

 

-  การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง 

 ประเทศไทย 

 

-  ลดคาโดยสารทุกชั้นตลอดทาง  ทุกสาย  

 (ไมรวมคาธรรมเนียม)  

 เฉพาะเดือนมิถุนายน-กันยายน   มีท่ีน่ังรอรับต๋ัว   

 พนักงานชวยยกสัมภาระ  ปฐมพยาบาลเมื่อเจ็บปวย 

-  ลดคาโดยสารคร่ึงราคา 

กรุงเทพมหานคร -  สงเคราะห ชวยเหลือผูสูงอายุท่ีเดือดรอน 

-  จัดต้ังชมรมผูสูงอายุ 

-  จัดต้ังคลินิกผูสูงอายุในโรงพยาบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร  

 และศูนยบริการสาธารณสุข 

-  สรางและประสานงานเครือขาย 

-  จัดหนวยเคล่ือนท่ี เย่ียมเยียนผูสูงอายุ 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  
(ขสมก.) 
 
บริษัท  ขนสง  จํากัด (บขส.) 

-  ลดคาโดยสารคร่ึงราคา (ไมรวมคาธรรมเนียม) ตลอดวัน   

 และมีท่ีน่ังสํารองเฉพาะ 

-  ลดคาโดยสารคร่ึงราคา (ไมรวมคาธรรมเนียม)  

 จัดท่ีน่ังพักผอนและหองสุขา 
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บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 

ตาราง 2.9 องคกรหรือหนวยงานตางๆ ท่ีทํางานเกี่ยวของกับผูสูงอายุ และสิทธิ  สวัสดิการของ 

 ผูสูงอายุท่ีพึงไดรับ (ตอ) 

รายชื่อองคกรหรือหนวยงาน สิทธิและสวัสดิการที่พึงไดรบั 
บริษัท  ระบบขนสงมวลชน 
กรุงเทพ  จํากัด (มหาชน) 

-  จัดลิฟตบริการ  ท่ีสถานีหมอชิต  สยาม  อโศก  ออนนุช   

 และชองนนทรี 

การบินไทย 

 
การบินกรุงเทพ (บางกอกแอรเวย) 

 
สายการบินนกแอร/แอรเอเชีย 
ทาอากาศยานทุกแหง 

-  ลดคาโดยสาร 15%  เฉพาะชั้นประหยัดและเที่ยวบิน 

 ภายในประเทศ  อํานวยความสะดวกขึ้นเคร่ืองเปน 

 ลําดับแรก 

-  ลดคาโดยสาร 5%  ชั้นประหยัด  เฉพาะเท่ียวบิน 

 ภายในประเทศ  อํานวยความสะดวกขึ้นเคร่ืองเปน 

 ลําดับแรก 

-  อํานวยความสะดวกขึ้นเคร่ืองเปนลําดับแรก 

-  จัดบริการส่ิงอํานวยความสะดวก  ไดแก  ลิฟต  โทรศัพท   

 ทางลาด  หองสุขา  มุมพักผอน 

ทาเรือขามฟากทุกแหง -  มีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกความปลอดภัยและ 

 ประชาสัมพันธเสนทาง 

การทางพิเศษแหงประเทศไทย -  จัดบริการหองนํ้าเฉพาะดานดินแดง  ดานสุขุมวิท 62 

 และดานบางนา 

 

12.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
งานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการวิจัยการวิเคราะหสถานการณและศึกษานโยบาย มาตรการใน

การจัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีจําเปนสําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก : ครอบครัว

ผูสูงอายุเล้ียงดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผูสูงอายุอาศัยตามลําพัง  สามารถแบงออกเปน 3 ดาน  

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

12.1  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวิถีการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

12.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเคราะหและสวัสดิการของผูสูงอายุ 

12.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับครอบครัว 
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12.1  งานวิจัยที่เก่ียวของกับวิถีการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
ผลการสํารวจโดยการตรวจรางกายของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขไทย ปพ.ศ. 2541 (จันทรเพ็ญ 

ชูประภาวรรณ, 2543 : 177-178) พบวา  ประชากรสูงอายุเปนโรคเร้ือรังในอัตรารอยละ 63.3  ในกลุมอายุ  

60-69  ปและเพิ่มสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเปนรอยละ 83.3 ในกลุมอายุ 90 ปขึ้นไป  และยังพบเปนโรคเร้ือรัง

รวมกันอีกหลายโรคท่ีพบบอย 5 อันดับ  คือ  ปวดหัวเขา/เขาอักเสบ  ปวดหลัง  ความดันโลหิตสูง  ตาผิดปกติ  

เบาหวาน  นอกจากเจ็บปวยเร้ือรังแลวผูสูงอายุยังพบอุบัติการณของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บไดงายกวา

กลุมอายุอื่นๆ  เน่ืองจากการทรงตัวและการมองเห็นท่ีไมดี  จากการวิจัยสาธารณสุขไทยพบวา  อุบัติเหตุ

เกิดขึ้นในบานถึงรอยละ 32.7  รองลงมาคือ  อุบัติเหตุจากทางเดินรอยละ 22.3  และจากการทํางาน  รอยละ 

21.8 ของการเกิดอุบัติเหตุท้ังหมดซึ่งจะสงผลตามมามากมายตอผูสูงอายุท่ีเกิดอุบัติเหตุ  กอใหเกิดภาวะ

ทุพพลภาพในระยะยาว  เปนภาระตอผูดูแล  และคาใชจายในการดูแลรักษาท่ีเพิ่มขึ้น 

 ธาริน  สุขอนันต และคณะ (2554)  ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบานสวน 

จังหวัดชลบุรีผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (Mean= 

93.76) โดยผูสูงอายุสวนใหญมีคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง (Mean = 91.49) รอยละ 64.2 รองลงมาเปน

ระดับดี (Mean = 108.73) รอยละ 24.8 และระดับไมดี (Mean = 73.43) รอยละ 11.0 เมื่อพิจารณารายได

พบวา คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท่ีอยูในระดับปานกลางไดแก ดานรางกาย สภาพแวดลอม และจิตใจ 

ตามลําดับ (Mean = 27.51, 25.06 และ 21.15) สวนท่ีอยูในระดับดี คือ ดานความสัมพันธทางสังคม (Mean 

= 20.04)  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา คุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <0.05) ในปจจัยตอไปน้ี คือ อายุระดับการศึกษา

อาชีพรายไดการเปนสมาชิกกลุมทางสังคมและการรับสวัสดิการกองทุนผูสูงอายุ คือ ผูท่ีมีอายุ 60-69 ป

การศึกษาต้ังแตอนุปริญญาข้ึนไปอาชีพขาราชการบํานาญรายไดเฉล่ียมากกวา 5,001 บาทเปนสมาชิกกลุม

ทางสังคมและไมรับสวัสดิการกองทุนผูสูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกวากลุมอื่น หนวยงานท่ีเก่ียวของควรเนน

การพัฒนาดานรางกายจิตใจและสภาพแวดลอมของผูสูงอายุใหมากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตจากปาน

กลางไปสูระดับดี 

 ปณณทัต บนขุนทด (2554) ไดสํารวจพฤติกรรรมสุขภาพของผูสูงอายุ ตําบลบานทุม อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน จํานวน 335 คน พบวา  พฤติกรรมสุขภาพของผู สูงอายุโดยรวมระดับปานกลาง 

การรับประทานอาหารระดับดี (Mean= 3.327) การออกกําลังกายระดับปานกลาง (Mean= 2.725) การ

จัดการความเครียดระดับพอใช (Mean= 2.822) และการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยระดับดี (Mean= 3.319) 

ผูสูงอายุท่ีมีรายไดและความพอเพียงของรายได แหลงท่ีมาของรายไดสวนใหญระดับการศึกษาตางกัน  

มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ขอเสนอแนะควรใหเทศบาลหรือ 
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สถานีอนามัย จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพแกผูสูงอายุอาทิเชนการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับวัย และสภาพ

ความพรอมของรางกาย เชน รําไมพลอง รําไทเกก เปตอง และมีการพบปะสังสรรคของผูสูงอายุ เพื่อให

ผูสูงอายุไดแลกเปล่ียนประสบการณ และความคิดเห็นระหวางกัน 

ประนอม  โอทกานนท  และคณะ  (2544 : 25)  ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางปจจัยสวน

บุคคล  การปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันกับความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุ  พบวา  ปจจัยท่ีสามารถ

พยากรณความพึงพอใจในชีวิตผูสูงอายุ  ประกอบดวยการปฏิบัติตนดานสังคม ดานรางกาย  ดานเศรษฐกิจ  

การมีรายไดพอดีใชและเหลือเก็บ  โดยกลุมผูสูงอายุท่ีอายุ 60-65  ปสามารถรวมกันพยากรณความพึงพอใจ

ในชีวิตของผูสูงอายุได  รอยละ 5.07 

 มาลินี  วงษสิทธิ์  ศิริวรรณ  ศิริบุญ  และอัจฉรา  เอนซ (2541)  ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนใน

การดูแล  ใหบริการ  และกิจกรรมตางๆ แกผูสูงอายุ  โดยสัมภาษณผูนําชุมชน  สมาชิกชุมชน  และ

ขาราชการท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  เชียงใหม  ขอนแกน  และสุพรรณบุรี  ประเด็นการรวมกลุม

ของชุมชนเพื่อชวยเหลือผูสูงอายุ  พบวา  กรุงเทพมหานครและเชียงใหมมีการรวมกลุมของผูสูงอายุท่ีเนน

กิจกรรมชมรมผูสูงอายุ  ขณะท่ีสุพรรณบุรีมีการรวมกลุมผูสูงอายุและสมาชิกในชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมใหกับ

ผูสูงอายุ  คือ  กิจกรรมหารายไดและกิจกรรมวันสงกรานต  โดยมีเหตุผลหลักของการรวมกลุม 3 ประการ  

คือ  เปนประเพณีด้ังเดิมท่ีสืบทอดกันมา  การตระหนักถึงความตองการความชวยเหลือของผูสูงอายุ  และ

เปนการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ  สวนเหตุผลท่ีไมมีการรวมกลุมเกิดจากขาดความรวมมือของสมาชิกใน

ชุมชนและขาดผูนําท่ีดี 

วิโรจน เรืองสะอาด (2549)  ไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลบานสหกรณ กิ่งอําเภอแม

ออน  จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง มีสัมพันธภาพทางสังคมดี ยึดมั่นใน

ศาสนาทําใหจิตใจเขมแข็ง  รูสึกมีคุณคาและภาคภูมิใจในตนเอง  มีความสงบสุข พึงพอใจท่ียังสามารถดูแล

ตนเองได  ไมตองพึ่งพาผูอื่น ไมวิตกกังวลเก่ียวกับการใชจาย รูสึกวามีความมั่นคงปลอดภัย สุขภาพดีตามวัย

ในท่ีพักอาศัยท่ีเหมาะสมตามอัตภาพ  

 ศศิพัฒน ยอดเพชร  (2552) ไดศึกษาสังเคราะหงานวิจัยเร่ืองครอบครัวและผูสูงอายุการทบทวน

และสังเคราะหองคความรูผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2545-2550 ซึ่งพบวามีประเด็นท่ีนาสนใจเกี่ยวของกับผูสูงอายุ  

ดังน้ี  

 1.  การอยูอาศัยและแบบแผนการดําเนินชีวิตประจําวันของผูสูงอายุพบวา  สวนใหญอาศัยอยูนอก

เขตเทศบาล (รอยละ 71.4) อยูในครอบครัวขยาย รอยละ 58.3 อยูคนเดียว รอยละ 7.5 และอาศัยอยูกับ

หลานในลักษณะครอบครัวโดด รอยละ 3.1  โดยท่ัวไปผูสูงอายุมีแบบแผนการดําเนินชีวิตประจําวันไม

แตกตางกันเชนทําอาหาร ทําความสะอาดบาน เดินรอบบานดูโทรทัศน ฟงวิทยุ ทําบุญตักบาตร สวดมนต 

ฟงธรรมเปนตน และการศึกษาการดําเนินชีวิตโดยใชตัวชี้วัดการมีสวนรวมและปฏิสัมพันธกับกิจกรรมทาง

สังคมเปนกรอบการพิจารณาสามารแบงผูสูงอายุออกเปน  8  กลุม  ประกอบดวย   



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

100 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

1) กลุมท่ีมีความจริงจังกับชีวิตยึดมั่นในจารีตประเพณี คานิยมเดิมมีเพียงรอยละ  13   

2) กลุมท่ีไมสนใจอะไรในชีวิตไมชอบการทํากิจกรรม มองโลกในแงราย มีเพียงรอยละ  1 

3) กลุมท่ีไมยุงเก่ียวกับสังคมภายนอกไมสนใจเหตุการณบานเมืองชอบนอนหลับพักผอนไม

ชอบสังคม มีรอยละ  0.5 

4) กลุมท่ีไมยึดมั่นในจารีตประเพณีชีวิตท่ีหยุดน่ิง ไรความสุข ไมสนใจขาวสารไมรักครอบครัว

และลูกหลานและไมมีความสุข มีเพียงรอยละ  21.8 

5) กลุมรักสนุก สนใจเทคโนโลยี ไมสนใจลูกหลานชอบพบปะผูคน ชอบงานร่ืนเริงชอบการ

ทองเที่ยว มีรอยละ  15.8 

6) กลุมหัวโบราณลาสมัย ไมชอบเทคโนโลยีสมัยใหม รักลูกหลานครอบครัว ชอบสังคม 

เลนกีฬา ใสใจสุขภาพ มีรอยละ  27 

7) กลุมท่ีมั่นใจในตนเอง ไมเชื่อเร่ืองโชคชะตาไมชอบเดินทาง ไมสนใจเทคโนโลยีสมัยใหม  

มีรอยละ  10.3 

8) กลุมหัวสมัยใหมสนใจเทคโนโลยีสมัยใหม รักลูกหลานและครอบครัว ใสใจดูแลสุขภาพ

บริโภคอาหารท่ีมีประโยชน รอยละ  27 

 2.  ความสุขของผูสูงอายุเปนเร่ืองของความรูสึกองครวมเชิงอัตวิสัย (Subjective) มีการ

เปล่ียนแปลงไดท้ังจากปจจัยภายในและภายนอก เชน การมีศีลธรรม สมาธิ ปญญาความรูสึกพอเพียงไม

โลภ และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีครอบครัวท่ีอบอุนการมีสุขภาพดี โดยนํามาเปรียบเทียบกับ

ผูอื่นท่ีมีสถานะใกลเคียงและมีความเชื่อท่ีเก่ียวกับความสุขไดแก ชะตาชีวิตหรือวาสนาและความเชื่อเร่ืองเวร

กรรม องคประกอบของชีวิตท่ีมีความสุขไดแก การมีสุขภาพดีพออยูพอกิน ไดทําบุญ ชวยเหลือผูอื่น และอยู

ในท่ีดีรวมท้ังการปฏิบัติตนเพื่อใหชีวิตมีความสุขไดแกการรักษาสุขภาพการทําบุญปฏิบัติธรรม การทําตาม

ความคาดหวังในสังคมและมีความสุขทางบริบทสังคมวัฒนธรรม คือ ระบบเครือญาติใกลชิดกันระบบสังคม

ครอบครัวอบอุนใหคุณคาเชิงบวกปจจัยภายนอกที่สงผลตอความสุขของผูสูงอายุไทย ไดแก การไมเปนหน้ี

การมีสุขภาพดี การอยูอาศัยในชุมชนที่ดี มีความไวเน้ือเชื่อใจกันเก้ือกูลชวยเหลือกัน ไมรูสึกกังวลตอความ

ปลอดภัย และความรูสึกพอเพียง 

 3.  ความตองการของผูสูงอายุท่ีมีตอผูดูแลและสมาชิกในครอบครัว ประกอบดวย  1) การปฏิบัติ

ดูแลดวยความเขาใจผูดูแลควรมีวิจารณญาณที่ดีในการรูความตองการของผูสูงอายุรูขั้นตอนในการดูแล 

ตาง ๆและเขาใจในการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับผูสูงอายุใหไดรับการดูแลท่ีมีคุณภาพ  2) ผูสูงอายุตองการ

ใหผูดูแลยอมรับอารมณแปรปรวนในผูสูงอายุท่ีมีสาเหตุมาจากความเจ็บปวย และไมควรถือสาตอบโต  

3) ดูแลดวยความเต็มใจ จะสงผลตอการดูแลผูสูงอายุดานสุขภาพจิตเน่ืองจากทําใหผูสูงอายุรูสึกสบายใจ 
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พอใจ  4) ตองการใหผูดูแลมีความสามารถในการติดตอส่ือสารท่ีดีและใหเกียรติผูสูงอายุ 5) ตองการให

ปฏิบัติดวยความเคารพและผูกพันท่ีทําใหผูสูงอายุรูสึกวายังเปนบุคคลสําคัญ เปนท่ีเคารพรักของคนใน

ครอบครัว และ 6) ตองการใหลูกหลานมาเย่ียมอยูใกลๆ ในยามเจ็บปวย 

 4. การดูแลบุตรและสมาชิกในครอบครัวท่ีปวยดวยโรคเอดสของผูสูงอายุผูสูงอายุจะมีบทบาทใน

การเก้ือกูลผูติดเชื้อในดานขอมูลขาวสาร อารมณจิตใจเวลาและแรงงาน สนับสนุนดานการเงินและสังคม

สวนผลกระทบตอผูสูงอายุไดแก ผลกระทบทางดานรางกายท่ีตองแบกภาระการดูแลหลานผลกระทบดาน

จิตใจที่เกิดความรูสึกหดหู ทอแท ส้ินหวัง หมดกําลังใจสวนผลกระทบดานเศรษฐกิจตองใชเงินจํานวนมาก 

และผลกระทบตอสังคมท่ีถูกมองจากชาวบานดวยสายตารังเกียจ หวาดกลัวไมไววางใจ 

สุทธิชัย  จิตะพันธ (2545)  ไดศึกษาเร่ือง  มุมมองใหมของการสรางเสริมสุขภาพภายใต

ปรากฏการณประชากรผูสูงอายุ  พบวา  การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุนับเปนปจจัยสําคัญท่ีผูสูงอายุ

ทุกคนตองการ  ดังน้ัน  การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจึงเปนเปาหมายของชีวิตของผูสูงอายุ  ซึ่งเปนเปาหมายท่ีต้ังอยู

บนเสาหลักท่ีสําคัญประกอบ  3  ประการ  ไดแก  1) สุขภาพและความมีอิสระจากภาวะพึ่งพิงใหยาวนาน

ท่ีสุด  2) ความมั่นคง  ไดแก  ความมั่นคงทางการเงิน  ความมั่นคงในการเขาถึงบริการท่ีจําเปน  ความมั่นคง

ในการมีผูดูแลท่ีเหมาะสม  ความมั่นคงในส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย  และความมั่นคงท่ีจะดํารงอยูใน

ความภาคภูมิและสิทธิมนุษยชน  และ 3) การมีสวนรวมในครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  ท้ังท่ีกอใหเกิด

รายไดและกอใหเกิดประโยชนท่ีไมใชตัวเงิน  

สุธรรม  นันทมงคลชัย  และคณะ (อางใน  วิริณธิ์  กิตติพิชัย  และสุธรรม  นันทมงคลชัย, 2555 : 

21)  ไดศึกษาภาวะสุขภาพ  แรงสนับสนุนทางสังคม  ปญหาการดูแลเด็ก  และปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ

ปญหาการดูแลเด็กของยายายท่ีเล้ียงหลาน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมยายายท่ีทํา

หนาท่ีดูแลเด็กเน่ืองจากบิดามารดาเด็กยายถ่ินเขาสูเมืองซึ่งอาศัยอยูในเขตชนบทภาคเหนือของประเทศไทย

จํานวน 234 คน ผลการศึกษาพบวา  รอยละ  46.2  ของยายายท่ีดูแลเด็กมีโรคประจําตัวเร้ือรัง  รอยละ  

60.3  มีแรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับดี รอยละ  55.1  ประสบปญหาการอบรมเล้ียงดูเด็ก  รอยละ  

31.6  ประสบปญหาการดูแลสุขภาพเด็ก  และรอยละ 13.2 ประสบปญหาคาใชจายในการดูแลเด็ก  

นอกจากน้ันยังพบวา  ปจจัยดานการศึกษาของยายาย  รายไดของครอบครัว  และอายุเด็กท่ีดูแล   

มีความสัมพันธกับปญหาการดูแลเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  ดังน้ัน  จึงเสนอแนะใหหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของรวมจัดกิจกรรมในการสรางเสริมสุขภาพของยายาย  เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากโรคเร้ือรัง  

รวมถึงสงเสริมในการอบรมเล้ียงดูเด็ก  เพื่อนําไปสูการมีสุขภาพท่ีดีและสามารถดูแลหลานอยางมีความสุข  

สุภาณี  แกวพินิจ  และคณะ (2550 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบบูรณา

การโดยผสมผสานระเบียบวิธีวิจัยท้ังการวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ผลการศึกษาพบวา  

รูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบบูรณาการประกอบดวย  5 ขั้นตอน  คือ  1) การตรวจและทดสอบ

สมรรถภาพของรางกายพรอมใหคําแนะนํา  2) การรับประทานอาหารสุขภาพ  3) การออกกําลังกาย  โยคะ  



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

102 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

ยืดเหยียด  การออกกําลังกายในนํ้า  สาธิตและฝกปฏิบัติการเลนกีฬา รวมถึงการทําสปา  4) ศิลปเพื่อ

สุขภาพ  การใชศิลปะบําบัด  พรอมดวยดนตรีบําบัด  5) ผนวกกับกิจกรรมบูรณาการของกรมอนามัยในการ

ดูแลสุขภาพตนเอง  อาทิ การลางมือและการใชชอนกลาง โดยสอดแทรกเขาไปในการปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวัน  เพื่อฝกใหเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต  กิจกรรมดานสังคมการแลกเปล่ียนเรียนรู  ผานการ

ถายทอดประสบการณจากการดําเนินกิจกรรมของผูสูงอายุ การสนทนาธรรม  การปฏิบัติธรรม  ฝกสมาธิ

ภายใตส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาพดี  เมื่อตรวจสุขภาพผูสูงอายุพบวา  มีสุขภาพดีขึ้น  และมีทัศนคติ 

ท่ีดีตอรูปแบบการสงเสริมสุขภาพ 

ผลการศึกษาระบบดูแลสุขภาพผูสูงอายุท่ีมีความเปราะบางดานสุขภาพในชุมชนของอรวรรณ คูหา  

และนันทศักด์ิ ธรรมานวัตร (2552) พบวา  ผูสูงอายุมากกวารอยละ  90  สามารถทํากิจกรรมเองไดดี เชน  

อาบนํ้า แตงตัว  ไปหองนํ้า ขึ้นลงเตียง เปนตน และกิจกรรมท่ีผูสูงอายุทําไมไดมากที่สุด คือ การข้ึนลงบันได 

(รอยละ  3.8)  สวนการกล้ันปสสาวะและอุจจาระน้ัน มากกวารอยละ 80  ทําไดดี โดยมีการกล้ันปสสาวะ

ไมได รอยละ 5.1  และกล้ันอุจจาระไมไดรอยละ 2.6  นอกจากน้ียังพบวา ผูสูงอายุกลุมอายุ  80  ปขึ้นไป  

มากกวารอยละ 40  ท้ังเพศชายและหญิงทํากิจวัตรประจําวันไมไดเลย เพศชายสามารถทํากิจวัตรประจําวัน

ไดเองท้ังหมด รอยละ 52.0, 38.7 และ 9.3  ในขณะท่ีเพศหญิงท่ีทําไมไดเลย/ตองมีคนอื่นทําให รอยละ 11.2,  

28.0  และ  59.8 (กลุมอายุ  60-69 ป  70-79 ปและ 80 ปขึ้นไปตามลําดับ) สําหรับเร่ือง Instrumental 

ADL(IADL)  กิจกรรมท่ีผูสูงอายุท่ีไมไดเลยมากท่ีสุด (รอยละ 12.7)  คือ  การใชโทรศัพท รองลงมาคือ การหุง

หาอาหาร (รอยละ 6.9)  ซื้อหาอาหาร (รอยละ 6.1)  และการจัดการดานการเงิน (รอยละ 4.6) 

อุทัย สุดสุข  และคณะ (2552 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาสถานการณความสามารถในการปฏิบัติ

กิจวัตรประจําวัน  ความตองการ และคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  โดยเก็บขอมูลเชิงปริมาณโดยใชแบบ

สัมภาษณผูสูงอายุตัวอยาง  จํานวน  1,000  คน  และเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยสัมภาษณเชิงลึกผูสูงอายุ

กลุมท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันแตกตางกัน สัมภาษณเชิงลึก/สนทนากลุมผูมีสวนได

เสียในการดูแลผูสูงอายุ  และสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารหนวยงานสวนกลางท่ีเก่ียวของในพื้นท่ีจังหวัด

แมฮองสอน สุพรรณบุรี สกลนคร สุราษฏรธานี  และกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุไทยสวนใหญ (รอยละ  70.1) อยูในระดับปานกลาง  และรอยละ 2.3  คุณภาพชีวิตระดับตํ่า  

ผูสูงอายุ รอยละ 57.1 สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดตามปกติ  และรอยละ 2.4 อยูในภาวะพ่ึงพา  

ซึ่งพบวามีความแตกตางระหวางกลุมท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตางกัน  อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.001  ผูสูงอายุกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตระดับสูง  รอยละ  40.5  ซึ่งเปน

สัดสวนท่ีสูงกวาภูมิภาคอื่นๆ ผูสูงอายุสุราษฏรธานีรับรูวามีปญหามาก รอยละ  37.5 และตองการการ

สนับสนุนในระดับสูง รอยละ  43.5  ซึ่งเปนสัดสวนท่ีสูงกวาพื้นท่ีอื่น ปญหาท่ีผูสูงอายุตองการการชวยเหลือ

แกไขสูงสุด คือ เร่ืองสุขภาพ (รอยละ 68.1)  โดยโรคท่ีพบในผูสูงอายุ ไดแก  ความดันโลหิตสูง ขอเส่ือม 



 
   

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวทิยาลัยมหิดล 103 
 

บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 

เบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคกระเพาะอาหาร (รอยละ56.4,  26.2,  23.8,  23.3  และ 15.3 

ตามลําดับ)  ผูสูงอายุสวนใหญมีความรูและพฤติกรรมสุขภาพระดับปานกลาง และระดับตํ่า (รอยละ  84.3,  

65.9  และ รอยละ 13.1,  15.6 ตามลําดับ)  มีปญหาดานการเงิน รอยละ  40.4  โดยไมไดทํางานรอยละ  

56.8  คาใชจายไมเพียงพอและเปนหน้ี  รอยละ  24.7  จึงตองการใหเพิ่มเบี้ยยังชีพเปน  1,000 บาทตอเดือน 

และจัดสวัสดิการเพิ่มสําหรับผูท่ีมีความพิการรวมดวย  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

ท่ีสามารถชวยเหลือตนเองไดคือ ภาวะสุขภาพจิต จํานวนอาการผิดปกติท่ีพบการสนับสนุนทางสังคม การใช

บริการ การรับรูปญหาและพฤติกรรมสุขภาพ สวนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท่ี

สามารถชวยเหลือตนเองไดบางสวนคือ การสนับสนุนทางสังคม ภาวะสุขภาพจิต ความสามารถในการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน พฤติกรรมสุขภาพและการใชบริการสุขภาพ ในขณะท่ีปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพา  ไดแก การรับรูปญหาและความรูดานสุขภาพ 
 

12.2  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสงเคราะหและสวัสดิการของผูสูงอายุ 
ขวัญ  สงวนเสริมศรี (2552) ไดศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุสําหรับองคการ

บริหารสวนตําบลในจังหวัดพะเยา  ผลการศึกษาความตองการสวัสดิการดานตางๆ  ไดแก  สุขภาพอนามัย  

การศึกษา  ท่ีอยูอาศัย  การทํางาน  นันทนาการ  และบริการสังคมพบวา  ผูสูงอายุมีความตองการสวัสดิการ

สังคมในภาพรวมอยูในระดับมาก  มีความตองการดานสุขภาพอนามัยมากท่ีสุด  โดยเฉพาะเรื่องความรูใน

การดูแลสุขภาพ  รองลงมาเปนเร่ืองรายไดและการทํางาน  โดยเฉพาะเร่ืองการฝกอาชีพใหเหมาะสมกับ

ผูสูงอายุและมีแหลงเงินทุนประกอบอาชีพ  โดย อบต.ควรกําหนดบริบทในการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับ

ผูสูงอายุใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของปญหาความตองการผูสูงอายุ  และควรมีแผนการ

ดําเนินงาน  4  ดาน  คือ  การใหบริการสุขภาพอนามัย  การสงเสริมอาชีพ/รายได  การสงเสริมการอยูรวมกัน  

และการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตลอดจนควรมีบทบาทหนาท่ีเปนหนวยงานกลางในการบูร

ณาการดานแผนงาน  กิจกรรม  งบประมาณ  และประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ  รวมท้ังประเมิน

การจัดบริการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุอยางสม่ําเสมอ 

ชาญวิทย  บวงราบ (2551)  ไดศึกษาและเปรียบเทียบความตองการการไดรับสวัสดิการของ

ผูสูงอายุในตําบลเสาธงหิน  อําเภอบางใหญ  จังหวัดนนทบุรี  โดยสอบถามผูสูงอายุ  จํานวน  318  คน   

ผลการศึกษาพบวา  ผูสูงอายุมีความตองการการไดรับสวัสดิการในภาพรวมและรายดานท้ัง  7 ดานอยูใน

ระดับมาก  โดยมีความตองการดานการแพทยและสาธารณสุขมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ท่ีอยูอาศัย อาหาร  

เคร่ืองนุงหม  และสาธารณูปโภค การสงเคราะหเบี้ยยังชีพและการจัดการศพตามประเพณี  สวนผลการ

เปรียบเทียบความตองการพบวา  ผูสูงอายุมีความตองการการไดรับสวัสดิการแตกตางกัน  เมื่อจําแนกกลุม

ตามปริมาณเงินท่ีเหลือเก็บออม  ผูสูงอายุท่ีไมมีเงินเหลือเก็บมีความตองการการไดรับสวัสดิการมากกวา



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

104 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

ผูสูงอายุท่ีมีเงินเหลือเก็บ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05  ทั้งในดานการแพทย/สาธารณสุข 

การศึกษา/ขอมูลขาวสาร  การสงเคราะหเบี้ยยังชีพและการจัดการศพตามประเพณี 

ฐิตาภา  ฤทธิ์งาม (2552) ไดศึกษาและเปรียบเทียบความแตกตางของความตองการสวัสดิการของ

ผูสูงอายุในตําบลเกาะเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  โดยสอบถามกับผูสูงอายุ จํานวน 270 คน  

ผลการศึกษาพบวา  ผูสูงอายุมีความตองการสวัสดิการในภาพรวมระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา  ผูสูงอายุมีความตองการสวัสดิการสงเคราะหเบี้ยยังชีพและการจัดการศพตามประเพณีสูงท่ีสุด  

รองลงมาคือ  สวัสดิการดานการแพทย  ส่ิงอํานวยความสะดวก/ความปลอดภัย  ท่ีอยูอาศัย  อาหาร  

เคร่ืองนุงหม/สาธารณูปโภค  กิจกรรมทางสังคมและศาสนา  การศึกษา/ขอมูลขาวสาร  และอาชีพ/รายได

ตามลําดับ  สวนผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความตองการสวัสดิการของผูสูงอายุพบวา  เมื่อ

จําแนกตามเพศและระยะเวลาท่ีอยูในชุมชน  ผูสูงอายุมีความตองการสวัสดิการในภาพรวมและทุกดานไม

แตกตางกัน  แตเมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา  และรายไดตอเดือนผูสูงอายุมีความตองการสวัสดิการใน

ภาพรวมและทุกดานท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  มีเพียงดานส่ิงอํานวยความ

สะดวก/ความปลอดภัยท่ีมีความตองการไมแตกตางกันนัก 

ฐิติโรจน  รินรส (2550)  ไดศึกษาประเภทและความพรอมในการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุของ

เทศบาลในจังหวัดตาก  โดยสอบถามผูปฏิบัติงานของเทศบาลในจังหวัดตาก  จํานวน 242 ตัวอยาง   

ผลการศึกษาพบวา  สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุท่ีจัดไดมากท่ีสุด  คือ  สวัสดิการดานนันทนาการและดาน

รายได  โดยภาพรวมของการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุอยูในระดับนอย  เทศบาลมีการจัดสวัสดิการ 

ดานนันทนาการและดานรายไดอยูในระดับปานกลาง  มีความพรอมในการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุอยู

ในระดับปานกลางเชนกัน  เมื่อพิจารณาความพรอมดานการกําหนดนโยบายและแผน  ดานงบประมาณ   

ดานการปฏิบัติพบวา  มีความพรอมอยูในระดับมาก  สวนความพรอมดานบุคลากรอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ธีรพันธ  อินตะปาน (2551) ไดประเมินผลการนํานโยบายการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ

สําหรับผูสูงอายุไปปฏิบัติขององคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็กในจังหวัดลําพูน  โดยสัมภาษณนายกและ

พนักงานองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็กในจังหวัดลําพูน  จํานวน 30 คน  และใชแบบสอบถามกับ

ผูสูงอายุท่ีไดรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ  จํานวน 343 คน  ผลการวิจัยเก่ียวกับปญหาอุปสรรคในการ

จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุท่ีพบ  ไดแก  งบประมาณมีจํากัด  สวนการจายเงิน

สงเคราะหเพื่อการยังชีพโดยนายกหรือสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลทําใหเกิดความไดเปรียบทาง 

การเมือง  

 



 
   

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวทิยาลัยมหิดล 105 
 

บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 

พรอนันต  กิตติมั่นคง (2547) ไดศึกษาความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในจังหวัด

นครราชสีมา จํานวน 6 ดาน ไดแก  ดานสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา  ดานนันทนาการ  ดานท่ีอยูอาศัย  

ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  และดานการแกไขปญหาความยากจนและดอยโอกาส   

โดยสัมภาษณผูสูงอายุ  จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา  ความตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ 

ในจังหวัดนครราชสีมาในภาพรวม  อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก ยกเวน

ดานท่ีอยูอาศัย  ท่ีมีความตองการในระดับปานกลาง  

มลฤดี  ศรีสุข (2545)  ไดศึกษาการบริหารงานสวัสดิการผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบล 

(อบต.) ในเขตจังหวัดชลบุรี  โดยสัมภาษณกลุมผูบริหาร  ผูปฏิบัติงาน  ผูประสานงาน  และผูรับผิดชอบงาน

สวัสดิการผูสูงอายุใน อบต. จํานวน 28 คน  เก่ียวกับกระบวนการบริหาร  ปญหาอุปสรรค  และขอเสนอแนะ

ของ อบต. ในเขตจังหวัดชลบุรี  จํานวน  7  แหง  ผลการศึกษาพบวา  การบริหารงานสวัสดิการผูสูงอายุของ

อบต. ท้ัง  7  แหงมีการกําหนดนโยบายสวัสดิการผูสูงอายุในแผนพัฒนา อบต.  และมีปลัด อบต. รับผิดชอบ  

โดยประสานความรวมมือกับหนวยงานสาธารณสุขระดับตําบล  อําเภอ  และจังหวัด  จัดสรรงบประมาณ 

ใหสถานีอนามัยประจําตําบลและชมรมผูสูงอายุดําเนินการ  กิจกรรมท่ีจัดใหผูสูงอายุมีอยู 5 ดาน คือ   

ดานเศรษฐกิจเนนการสงเสริมอาชีพและเบี้ยสงเคราะหยังชีพ  ดานสังคมเนนการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ  

ดานสุขภาพอนามัยเนนการสงเสริมสุขภาพ  ตรวจสุขภาพฟรี  ดานนันทนาการเนนการแขงขันกีฬาและออก

กําลังกาย  ดานส่ิงแวดลอมเนนการจัดสวนสุขภาพ  สวนปญหาอุปสรรคท่ีพบ  คือ  งบประมาณไมเพียงพอ  

ขาดบุคลากรท่ีมีความรู  การประสานงานเกิดความซ้ําซอนของกิจกรรม  และการวางแผนขาดการมีสวนรวม

และแนวทางท่ีชัดเจน 

มาลินี  วงษสิทธิ์  และคนอื่น (2541)  ไดศึกษาเก่ียวกับการจัดสวัสดิการผูสูงอายุในชุมชน  โดย
ศึกษาความคิดเห็นของผูนําชุมชน จํานวน 57 คนในตําบลแมสา  อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม  เก่ียวกับ
ปญหาความตองการของผูสูงอายุในชุมชน  ผลการศึกษาพบวา  ปญหาของผูสูงอายุ  คือ  ปญหาดาน
สุขภาพ  ดานเศรษฐกิจ ดานการขาดคนดูแลหรือถูกลูกหลานทอดท้ิงซึ่งอาจโยงไปสูปญหาดานสุขภาพจิตใจ 
ผูนําชุมชนเห็นวา  ผูสูงอายุในชุมชนตองการความชวยเหลือหลักๆ  คือ มีคนชวยพาไปสถานพยาบาล  จัดยา
รักษาโรคและอุปกรณการออกกําลังกาย  การใหความรักความอบอุน  การหาอาชีพใหทํา และจัดหาเคร่ือง
อุปโภคบริโภค ชุมชนไดใหความชวยเหลือผูสูงอายุอยูบาง  ในกรณีท่ีไมไดชวยเหลือก็มีเหตุผลจากคนใน
ชุมชนตองทํามาหากินหรือการขาดแคลนทุน ในสวนของความคิดเห็นตอกิจกรรมท่ีผูนําชุมชนตองการใหมี
สําหรับผูสูงอายุ  คือ กิจกรรมหารายได  การออกกําลังกาย  กายภาพบําบัด  การสงเสริมสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล  โดยกิจกรรมเหลาน้ีควรใหบริการแบบไมคิดเงิน และใหคนในชุมชนจัดบริการใหเอง  
 มาลี  ธรรมลิขิตกุล (2526)  ไดศึกษาปญหาและความตองการของผูสูงอายุท่ีมารับบริการดานการ
รักษาพยาบาล  ผลการศึกษาเก่ียวกับบริการสังคมสงเคราะหท่ีผูปวยสูงอายุไดรับ พบวา ผูปวยผูสูงอายุ
ไดรับการสงเคราะหคายา/คารักษาพยาบาล/คาตรวจวิเคราะหโรคมากท่ีสุด  รอยละ 76  รองลงมาคือ   
ใหคําแนะนํา  สงเคราะหคาครองชีพ  และคาพาหนะ (รอยละ 11, 6 และ 4 ตามลําดับ)  สวนใหญพอใจใน



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

106 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

บริการท่ีไดรับและตรงกับความตองการของตน  นอกจากน้ี  ยังไดเสนอแนะในเร่ืองการสงเคราะหฟรีแก
ผูปวยสูงอายุทุกคนโดยไมคํานึงถึงรายได จัดคลินิกสําหรับผูปวยสูงอายุโดยเฉพาะ  ใหสิทธิพิเศษแกผูปวย
สูงอายุไมตองรอคิวนาน  จัดบริการใหคําปรึกษาหารือ  ใหเจาหนาท่ีเย่ียมบาน  และสงเคราะหคาครองชีพแก
ผูปวยสูงอายุดวย  

สุทธิชัย  จิตะพันธกุล  นภาพร  ชโยวรรณ  และศศิพัฒน  ยอดเพชร  (2545 : บทคัดยอ)  ไดทบทวน
องคความรูดานผูสูงอายุโดยครอบคลุมดานประชากรศาสตร  สังคมศาสตร (ครอบครัว/ผูดูแล/ชุมชน)  
สุขภาพ  เศรษฐศาสตร  ระบบสวัสดิการ/บริการ  และแนวคิดดานการวิจัย  ซึ่งสามารถท่ีจะให “มโนทัศนทาง
นโยบายระดับชาติดานผูสูงอายุและวัยสูงอายุ”  ได  3  ประการ  คือ  1) ประเด็นผูสูงอายุและความมั่นคงใน
วัยสูงอายุเปนเร่ืองของความมั่นคงของสังคมการดําเนินการจะตองพิจารณาใหครบถวนท้ังในมิติดานสุขภาพ  
รายได  ครอบครัวและผูดูแล  ท่ีอยูอาศัย  และส่ิงแวดลอม  รวมท้ังลักษณะของวงจรชีวิตต้ังแตวัยตนของชีวิต
ท่ีจะตองมีการเตรียมการสรางหลักประกันมิติตางๆ เหลาน้ัน  โดยบุคคล  ครอบครัวและชุมชนจะตองเปน
แกนสําคัญในการดําเนินการ  และรัฐเปนผูสนับสนุนกระบวนการตางๆ  2) ผูสูงอายุสมควรเปนสวนหน่ึงของ
การพัฒนาสังคม  เปนบุคคลท่ีมีคุณคาและยังสามารถทําประโยชนไดอยางตอเน่ือง  ท้ังในระดับครอบครัว  
ชุมชนหรือประเทศ  จึงจําเปนจะตองมีกระบวนการสงเสริมและพัฒนาใหผูสูงอายุสามารถเปนสวนหน่ึงของ
การพัฒนาสังคมและกําจัดทัศนคติวา  ประชากรผูสูงอายุเปนกลุมท่ีตองพึ่งพาและเปนภาระของสังคม  และ 
3) ผูสูงอายุท่ีเขาสูระยะพึ่งพาหรือไมสามารถดูแลตนเองได  ครอบครัวและชุมชนจะตองเปนสวนสําคัญใน
การเก้ือหนุนโดยรัฐเปนผูใหการสนับสนุนและเปนตาขายความปลอดภัยสุดทาย  การสงเสริมใหเกิดสาย
สัมพันธระหวางวัยท่ีดีและเขมแข็งเปนกุญแจสําคัญของความสําเร็จ  ดังน้ัน  ไมมีใครสามารถปฏิเสธตอ
ความจริงวาผูสูงอายุสมควรดํารงชีวิตอยูกับครอบครัวและชุมชนอยางมีคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมแตสิทธิของ
ผูสูงอายุจําเปนตองไดรับการปกปองจากปญหาการปฏิบัติโดยมิชอบ  การละเลยการปฏิบัติท่ีเหมาะสม  
และความรุนแรงตางๆ  
 

12.3  งานวิจัยที่เก่ียวของกับครอบครัว   
 จิตตินันท เดชะคุปต และคณะ (บทคัคยอ : 2552) ไดทําการศึกษาสวัสดิการสําหรับครอบครัวท่ีมี

ลักษณะเฉพาะ พบวา ภาพรวมการจัดบริการสวัสดิการสังคมของครอบครัวลักษณะเฉพาะเปนบริการแบบ

แยกสวนการจัดบริการเปนรายบุคคลตามกลุมเปาหมาย ขาดการมองคนแบบองครวมของครอบครัว บริการ

เชิงสงเคราะหในรูปตัวเงินมากกวาบริการเชิงปองกัน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครอบครัวบริการ

สวัสดิการท่ีมีอยูยังขาดดานอาชีพและรายได ดานท่ีอยูอาศัย และดานกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะกับ

ครอบครัววัยรุนและครอบครัวเล้ียงเด่ียว บริการสวัสดิการท่ีมีอยูไมสอดคลองกับความตองการของครอบครัว

ลักษณะเฉพาะ แนวทางการจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมสําหรับครอบครัวลักษณะเฉพาะ ไดแกการสงเสริมการ

มีสวนรวมของหุนสวนทางสังคม โดยใชฐานคิดบาน-วัด-โรงเรียน-ชุมชน(บวรชน) การใชกลุม/เครือขาย

ครอบครัวลักษณะเฉพาะสนับสนุนซึ่งกันและกัน การบูรณาการและพัฒนากลไกการทํางานของภาคี
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บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม 

ยุทธศาสตร ภาคีหลัก ภาคีรวมดานครอบครัว โดยใหประเด็นครอบครัวลักษณะเฉพาะเปนสวนหน่ึงของ

ประเด็น“การพัฒนาครอบครัว” ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาครอบครัว จัดวาระเรงดวนท่ีตองดําเนินการ 

เชน การจัดต้ังศูนยเรียนรูครอบครัวในชุมชน การบูรณาการฐานขอมูลครอบครัวลักษณะเฉพาะของภาคี

ยุทธศาสตร เพื่อจัดทํานโยบายสาธารณะ การสงเสริมการเขาถึงสิทธิสวัสดิการของครอบครัวลักษณะเฉพาะ

ตามท่ีกฎหมายกําหนด การลดขั้นตอนการใหบริการ 

 จิราพร  ชมพิกุล และคณะ  (2552) ไดศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวไทยในพื้นท่ี 5 จังหวัด  ไดแก  

จังหวัดขอนแกน  พิจิตร  ปราจีนบุรี  กระบ่ี  และกรุงเทพมหานคร  พบวาโครงสรางของครอบครัวสวนใหญ

เปนครอบครัวเด่ียวท่ีมีพอแมลูกอยูดวยกันหรือมีเพียงพอแมอยูดวยกัน (รอยละ 46.2) รองลงมาเปน

ครอบครัวขยายซึ่งประกอบดวยพอแมลูกอยูกับปูยาตายาย/ญาติ (รอยละ 35.3) จํานวนสมาชิกท่ีอาศัยอยูใน

บานโดยเฉล่ีย 4.3 คน คามัธยฐานของรายไดครอบครัวตอเดือนเปน 10,000 บาท สัมพันธภาพในครอบครัว

ไทยวัดจากความผูกพันทางอารมณท่ีสมาชิกมีตอกันความรวมมือและการปรับตัวของสมาชิกในครอบครัว

สวนใหญสัมพันธภาพในครอบครัวเปนแบบสมดุล (รอยละ 50.7) ซึ่งสมาชิกจะมีความผูกพันกันมากมีความ

รวมมือและมีการปรับตัวอยูในระดับดี รองลงมาเปนครอบครัวแบบระดับกลางคอนไปทางสมดุล (รอยละ 

41.8) ในแตละภาคสัมพันธภาพในครอบครัวเปนแบบสมดุลโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีครอบครัวแบบ

สมดุลมากกวาภาคอื่นๆ (รอยละ 65.1) สัมพันธภาพในครอบครัวแบบสุดขั้วพบไดนอยมากและไมพบเลยใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตครอบครัวท่ีอยูนอกเขตเทศบาลเปนครอบครัวแบบสมดุลมากกวา

ครอบครัวท่ีอยูในเขตเทศบาล 

 จิราพร  ชมพิกุล และคณะ  (2553) ไดศึกษาการพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจของครอบครัว  ในพื้นท่ี  

4  ภาค  6  จังหวัด  ไดแก  จังหวัดสุพรรณบุรี  ชลบุรี  เชียงใหม  สงขลา  อุบลราชธานี  และกรุงเทพมหานคร  

โดยผลการศึกษาครอบคลุม  5  ประเด็น  ไดแก  1)  สภาพท่ีอยูอาศัยของครอบครัวมีลักษณะเปนบานเดี่ยว 

(รอยละ 75.9)วัสดุท่ีใชเปนปูน (รอยละ 57.9) มีความมั่นคงแข็งแรง (รอยละ 92.0)  เปนเจาของท่ีดินท่ีอยู

อาศัยเอง (รอยละ 75.2) มีบางท่ีเชาโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร  สวนใหญไมมีท่ีดินทํากินของตนเอง 

(64.3) ถามีก็มีนอยมากเมื่อแยกตามรายภาคพบวา  ภาคใตมีท่ีดินทํากินท่ีทําใหเกิดรายไดมากสุด (รอยละ 

68.9) และนอยสุดในภาคเหนือ (รอยละ 18.0)  2)  ครอบครัวสวนใหญมีรายไดรายจายพอๆ กัน  คามัธยฐาน

ของรายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 13,000 บาทครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 30.0)  

มีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวา  5,000  บาทรายจายของครอบครัวสวนใหญเปนคาอาหารการกินคา

สาธารณูปโภค  และภาษีสังคม/งานบุญตางๆ (รอยละ 95.8 และ  94.0 ตามลําดับ)3)  ภาวะหน้ีสินของ

ครอบครัวในทุกภาคมีหน้ีสินระดับปานกลางครอบครัวในกรุงเทพมหานครมีหน้ีสินมากสุด (รอยละ 53.9) 

โดยไมสามารถปลดหน้ีไดถึงรอยละ 12.3  4)  มีเพียงรอยละ 7.9 ของครอบครัวท่ียังทําบัญชีรายรับรายจาย

ของครอบครัวอยูในปจจุบันในจํานวนน้ีหัวหนาครอบครัวมากกวารอยละ 90 เห็นวา  การทําบัญชีรายรับ

รายจายในครัวเรือน  สามารถวางแผนลดคาใชจายในครอบครัวได  5)  การไดรับความชวยเหลือทาง



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

108 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

เศรษฐกิจของครอบครัวจาก  2  แหลงในชวง 1 ปท่ีผานมา (ป 2552) พบวา  หัวหนาครอบครัวใหความ

ชวยเหลือในดานการเงิน  ขาวของเคร่ืองใช  ขอมูลขาวสารดานการลงทุน  กําลังใจ  และสุขภาพอนามัย  

รองลงมาคือสามีหรือภรรยาของหัวหนาครอบครัวสวนความชวยเหลือท่ีไดรับจากบุคคลท่ีมิใชสมาชิกใน

ครอบครัวในดานการเงิน  ขาวของเคร่ืองใช  และกําลังใจไดรับจากญาติท่ีไมไดอยูดวยกัน  ขอมูลขาวสาร

ดานการลงทุนไดรับจากส่ือ และสุขภาพอนามัยไดรับจากโรงพยาบาลสรุปไดวาระดับการพ่ึงพาตนเองทาง

เศรษฐกิจของครอบครัวสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  และ 6)  ความสามารถในการพึ่งพาตนเองทาง

เศรษฐกิจครอบครัวสัดสวนของการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจไดอยูระหวางรอยละ 90-94  ภาคใตเปนภาคท่ี

เห็นวา  ครอบครัวมีความสามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจไดมากท่ีสุด (รอยละ 93.6)  โดยเหตุผลท่ีทําให

ครอบครัวสามารถพ่ึงพาตนเองไดทางเศรษฐกิจ  คือ  ประหยัดอดออมเก็บสะสมไวใชในยามจําเปน  และ

ขยันทํามาหากิน  

 ชัยณรงค  ยิ้มนอย และคณะ  (2553) ไดศึกษาสภาพการดําเนินชีวิตครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุดูแลเด็ก

ตามลําพังและบริการทางสังคมสําหรับครอบครัวพบวา สภาพการดําเนินชีวิตของกลุมครอบครัวท่ีผูสูงอายุ

เล้ียงเด็กตามลําพังมีโครงสรางครอบครัวเปนลักษณะท่ีมีผูสูงอายุอาศัยอยูกับเด็กเพียงสองวัยเทาน้ัน 

สวนมากผูสูงอายุเพศหญิงในครอบครัวจะเปนเปนผูหารายไดหลักเพื่อมาใชจายในครอบครัวแตในบาง

ครอบครัวไมตองประกอบอาชีพเพื่อหารายไดเพราะไดรับเงินจากบุตรหลาน ผูสูงอายุในครอบครัวมีความพึง

พอใจท้ังสภาพการดําเนินชีวิตของครอบครัวและพัฒนาการของบุตรหลานสามารถจัดหาปจจัยส่ีรวมท้ัง

สามารถสงเสียบุตรหลานใหไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไดเปนอยางดี ดานการประเมินพัฒนาการดานเชาว

ปญญาใชแบบทดสอบเชาวปญญา (TONI-III) และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณตามชวงอายุของ

กรมสุขภาพจิตพบวาพัฒนาการท้ังดานสติปญญาและความฉลาดทางอารมณของเด็กสวนใหญอยูในระดับ

ปกติและสูงกวาเกณฑปกติจะมีเพียงเด็ก 2 คน จาก 2 ครอบครัว เทาน้ันท่ีมีผลการทดสอบตํ่ากวาเกณฑ

ปกติเล็กนอยปญหาสําคัญของครอบครัวเปนปญหาดานเศรษฐกิจ  โดยบริการทางสังคมท่ีไดรับหลักๆ คือ 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุเปนบริการทางสังคมท่ีรัฐใหแกผูสูงอายุทุกคนในทุกเดือน ซึ่งจากครอบครัวท่ีไดเก็บมาน้ัน

มีเพียง 1 ครอบครัวจาก 5 ครอบครัวท่ีไมไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ กรณีบัตรประกันสุขภาพท้ังเด็กและ

ผูสูงอายุท่ีมีบัตรทองมีสิทธิจะไดรับการรักษาพยาบาลฟรีสําหรับผูสูงอายุน้ันยังมีชองทางดวนสําหรับการ

รักษาพยาบาลอีกดวย สําหรับโครงการเรียนฟรี 15 ป ซึ่งนักเรียนจะไดเรียนฟรีและมีคาอุปกรณการศึกษา

และชุดนักเรียน ซึ่งชวยใหเด็กไดเขาถึงระบบการศึกษามากขึ้น แตปญหาหน่ึงท่ีเกิดขึ้น คือ เด็กไมมี

งบประมาณในการเดินทางไปโรงเรียนและงบประมาณอาหารกลางวันทําใหเด็กไมสามารถไปโรงเรียนได 

หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของไดใหความคิดเห็นบริการทางสังคมท่ีมีอยูในปจจุบันเปนการแกปญหาท่ีปลาย

เหตุ และเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเหลาน้ีไดอยางไมยั่งยืน การชวยเหลือยังคอนขางจํากัดเพราะ
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เปนการทํางานแบบแยกสวนและผลักภาระงานระหวางหนวยงาน  เพราะฉะนั้นในการวางแนวทางเพื่อ

พัฒนาครอบครัวไทยจึ งควรมี  5  กระทรวงหลักในการร วมกันพัฒนาและแก ไขปญหา  ไดแก 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย และกระทรวงวัฒนธรรม 

 มรรยาท  จุริวทย (บทคัคยอ: 2547)  ไดศึกษาความรุนแรงตอผูสูงอายุในครอบครัวในอําเภอบานเข

วา จังหวัดชัยภูมิ ดานอุบัติการณความรุนแรงตอผูสูงอายุ พบวา มีผูสูงอายุถูกกระทําความรุนแรงใน

ครอบครัวรอยละ 48.50 สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 60-69 ป สถานภาพสมรส การศึกษาประถม ปจจุบัน

ไมไดประกอบอาชีพ  ระดับความรุนแรงในทุกดานอยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย 2.84 (S.D.=0.83)และเมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับการรับรูของผูสูงอายุตอการทารุณกรรมทางเพศมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 3.15 

(S.D.=0.79) ลักษณะความรุนแรงตอผูสูงอายุในครอบครัว พบวา มีการทารุณกรรมดานจิตใจ/อารมณมาก

ท่ีสุดรอยละ 44.50 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเกิดความรุนแรงตอผูสูงอายุในครอบครัว พบวา 

บุคลิกภาพของผูถูกกระทํา พฤติกรรมท่ีนําสูความรุนแรงผูถูกกระทํา  ประสบการณท่ีถูกผูสูงอายุกระทํา

รุนแรง ปญหาสัมพันธภาพในครอบครัวปญหาและความเครียดของผูกระทํา และพฤติกรรมท่ีนําสูความ

รุนแรงของผูสูงอายุ มีความสัมพันธกับการเกิดความรุนแรงตอผูสูงอายุในครอบครัวอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติระดับ 0.05 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดความรุนแรงตอผูสูงอายุในครอบครัว พบวา บุคลิกภาพของ

ผูถูกกระทํา พฤติกรรมท่ีนําสูความรุนแรงของผูกระทํา ปญหาสัมพันธภาพในครอบครัวและประสบการณท่ี

ถูกผูสูงอายุกระทํารุนแรงมีผลตอการเกิดความรุนแรงตอผูสูงอายุในครอบครัว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05  

 วิชัย เสนชุม และคณะ (บทคัดยอ : 2554) ไดศึกษาปจจัยพยากรณบทบาทของสมาชิกครอบครัวใน

การดูแลและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ตําบลพะวอ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  โดยศึกษาในกลุมสมาชิก

ครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุอาศัยอยู จํานวน 250 ราย พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธทางบวกกับบทบาทของ

สมาชิกครอบครัวในการดูแลและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ คือ การศึกษาระดับการศึกษา (r = 0.19) และการ

มีและเขาถึงทรัพยากร (r = 0.22) สัมพันธภาพในครอบครัว (r = 0.18) การสนับสนุนจากภาครัฐ (r = 0.25) 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธทางลบกับบทบาทของสมาชิกในครอบครัวในการดูแลและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

คือ การมีโรคประจําตัวของผูสูงอายุ (r = -0.14) จํานวนผูสูงอายุท่ีตองรับผิดชอบดูแล (r = -0.14) และปจจัย

ท่ีมีอํานาจพยากรณบทบาทของสมาชิกครอบครัวในการดูแลและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ไดแก การไดรับ

การสนับสนุนจากภาครัฐ สัมพันธภาพในครอบครัว การมีและเขาถึงทรัพยากร การมีโรคประจําตัวของ

ผูสูงอายุ มีประสิทธิภาพการพยากรณ รอยละ 38.0 (R2 = 0.38) 

 ศศิพัฒน ยอดเพชร  (2552) ไดศึกษาสังเคราะหงานวิจัยเร่ืองครอบครัวและผูสูงอายุการทบทวน

และสังเคราะหองคความรูผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2545-2550 ซึ่งพบวามีประเด็นท่ีเก่ียวของกับสมาชิกใน

ครอบครัวและผูดูแล  จํานวน 3 ประเด็นท่ีนาสนใจ  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

110 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

 1.  บทบาทของครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุเพื่อตอบสนองความตองการของผูสูงอายุแบงไดเปน 

4 บทบาท คือ 1) บทบาทในการดูแลท่ีตอบสนองความตองการดานรางกาย เปนการดูแลกิจวัตรประจําวัน

จัดหาและดูแลเร่ืองอาหารการกิน จัดท่ีอยูอาศัยใหอยูอยางเหมาะสมดูแลเมื่อเจ็บปวย อํานวยความสะดวก

เร่ืองพาหนะเดินทางและชวยเหลือดานแรงงาน  2) บทบาทการดูแลท่ีตอบสนองความตองการดานอารมณ

และจิตใจผูสูงอายุมีการเปล่ียนแปลงหรือเกิดวิกฤติทางจิตใจอารมณหลายประการมีอาการซึมเศราอารมณ

ออนไหวงายบทบาทสวนใหญจึงเปนเร่ืองของคานิยมในการเคารพผูอาวุโส 3) บทบาทการดูแลท่ีตอบสนอง

ความตองการดานเศรษฐกิจ  ไดแกชวยเหลือคาใชจายในบาน คาใชจายสวนตัวของผูสูงอายุจัดหาอาชีพท่ี

เหมาะสม ตลอดจนชวยเหลือควบคุมดูแลธุรกิจ ทรัพยสินและผลประโยชนตางๆ  และ 4) บทบาทในการ

ตอบสนองความตองการดานสังคมสงเสริมใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว เพื่อรับรู

ขาวสารและความเปนไปของสังคมสวนการเก้ือหนุนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมทางสังคมสวนใหญจะเปน

กิจกรรมทางศาสนามากกวาดานอื่นๆ  

 2. การรับบทบาทเปนผูดูแลผูสูงอายุ โดยมีสมาชิกในครอบครัวทําหนาท่ีเปนผูดูแลและมีความ

เก่ียวพันกันทางสายเลือดสวนใหญเปนบุตรสาวและอยูในวัยกลางคน  เมื่อบิดามารดาสูงอายุมีปญหาความ

บกพรองดานรางกาย อารมณ ความนึกคิดมีสภาวะทางรางกายเส่ือมโทรมจนไมสามารถเคล่ือนไหวไดใน

ภาวะท่ีปกติสมาชิกในครอบครัวจะเร่ิมเขามามีบทบาทในการชวยเหลือดูแลเพศชายมักจะทําหนาท่ี

ชวยเหลือจัดการดานคาใชจาย  แตสวนใหญท่ีกําหนดเปนเพศหญิงสืบเน่ืองจากพื้นฐานความเชื่อทางสังคม

การปลูกฝงคานิยมทางวัฒนธรรมและบทบาทเพื่อการทดแทนบุญคุณ คานิยมเรื่องกตัญูกตเวทีการเปน

สมาชิกในครอบครัวคนสุดทายท่ียังอาศัยอยูในบานของบิดามารดาและผูดูแลตองอยูในบทบาทเชิงซอน 

(Sandwich roles) คือมีบทบาทหลายๆดานท้ังท่ีเปนภรรยา แมบาน สตรีวัยทํางานเพื่อหารายไดและเปน

ผูดูแลบุตรและผูสูงอายุท่ีเปนบุพการีพรอมกันมีภาระหนาท่ีในการดูแลกิจวัตรประจําวันท่ัวไป จัดหาอาหาร 

เคร่ืองนุงหม เคร่ืองใชดูแลอนามัยสวนบุคคล ดูแลเมื่อยามเจ็บปวย อํานวยความสะดวกเร่ืองการเดินทาง

และหนาท่ีในการสรางความรูสึกอบอุนใจและความมั่นคงปลอดภัยใหแกผูสูงอายุ  

 3.  ความรุนแรงตอผูสูงอายุในครอบครัวอาจพิจารณาถึงการละเลยทํารายและแสวงหาผลประโยชน

จากผูสูงอายุท้ังทางดานอารมณ รางกายการเงินและทรัพยสิน การทํารายทางเพศ และการทอดท้ิงโดยมี

พฤติกรรมความรุนแรงดานจิตใจและอารมณเชน ไมรับฟง เพิกเฉยตอความคิดเห็นไมเชื่อฟงและทําราย

รางกายในรูปแบบตางๆเชนการทํารายทุบตี ผลักไส เปนตน 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (2553) ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเร่ืองผูสูงอายุ

และความหวงใย จํานวน 1,180 คนท่ัวประเทศ  พบวาครอบครัวไทยเปนครอบครัวท่ีอบอุนและมีความสุข

โดยท่ีครอบครัวมีการพบปะสังสรรค และทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัวอยางนอยปละ 5 คร้ัง ถึงรอยละ 

49.5 สวนการดูแลผูสูงอายุ (พอแม ปูยาตายาย) ดวยการใหเงินใชเปนประจํารอยละ 51.2 ส่ิงท่ีผูสูงอายุ
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ตองการจากลูกหลานคือตองการใหลูกหลานมาพูดคุยเย่ียมเยียนดูแลปรนนิบัติเมื่อเจ็บไขไดปวย การให

คะแนนความสุขจากคะแนนเต็ม 10  พบวาคะแนนเฉล่ียความสุขของครอบครัวท่ัวประเทศเทากับ 8.3  โดย

เยาวชนเห็นวาผูสูงอายุเปนเสาหลัก เปนท่ียึดเหน่ียว เปนรมโพธิ์รมไทรใหกําลังใจกับครอบครัวถึงรอยละ 

44.5 ใหความอบอุนแกลูกหลาน รอยละ 29.2 เปนท่ีพึ่งชวยแกปญหาครอบครัวไดรอยละ 12.6  และมอง

ผูสูงอายุในดานลบวา ขี้งอน ใจนอย เอาแตใจ จูจี้ขี้บน นารําคาญ มีสุขภาพออนแอ หัวโบราณ  ความคิด 

ไมทันสมัยและไดขอสรุปวา  ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหสถาบันครอบครัวเขมแขง คือความรักความเอาใจใส 

ซึ่งกันและกัน มีความเขาใจ มีนํ้าใจเอื้อเฟอเผ่ือแผ เก้ือกูลกัน  ใหกําลังใจกัน รับฟงปญหาและชวยกัน

แกปญหาเปนตน 

 หอมหวล บัวระภา เกรียงเทพ วีระนันทนาพันธ และคณะ (บทคัคยอ : 2550)  ไดทําการศึกษาการ

เปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและครอบครัวท่ีมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางรุนวัย 

: กรณีศึกษาหมูบานแหงหน่ึงในจังหวัดขอนแกนพบวา ครอบครัวผูสูงอายุ 23 ครอบครัว มีความสัมพันธ

ระหวางรุนวัยในครอบครัวผูสูงอายุในชนบทอีสานยังคงมีความเขมแข็งและผูสูงอายุพยายามรักษา

ความสัมพันธกับลูกหลานใหมีความผูกพันแนนเหนียว แตในอนาคตรุนวัยหลานท่ีจะเติบโตเปนรุนวัยพอแม  

และปูยาตายาย หากมีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและครอบครัว  

รุนวัยหลานน้ีอาจจะไมสามารถรักษาความผูกพันแนนเหนียวของความสัมพันธระหวางรุนวัยได 

 อมรา สุนทรธาดา และสุพัตรา เลิศชัยเพชร (บทคัดยอ : 2552) ไดศึกษาการลดลงของครอบครัว 

สามชวงวัยในสังคมไทย:นัยเชิงนโยบายพบวาหญิงไทยมีบุตรเฉล่ียลดลงจาก 6 คน เมื่อราว 30 ป และ 

จากการคาดประมาณประชากร ป 2552 เหลือเพียง 1.5 คน การอยูอาศัยแบบครอบครัวขยายท่ีมี 

คนมากกวาสองรุน คือ รุนปูยาตายาย  รุนพอแม และรุนลูก อาศัยในครอบครัวเดียวกัน เปนครอบครัวท่ีมี

ความรวมมือกันในกิจกรรมดานตางๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ การศึกษา การอบรมเล้ียงดู การปลูกฝงจริยธรรม

คุณธรรมคานิยม กลายเปนครอบครัวเด่ียวท่ีมีพอแมลูกมากข้ึนรวมท้ังการเกิดขึ้นของครอบครัวลักษณะอื่นๆ 

เชน พอหรือแมเล้ียงเด่ียว ครอบครัวเพศเดียวกัน ครอบครัวบุตรบุญธรรม ครอบครัวผูสูงอายุและเด็ก 

ครอบครัวท่ีเด็กกําพราอาศัยอยูกันตามลําพัง ปรากฏการณน้ีเกิดจากปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมเปน

ตัวกําหนด เชน การอพยพแรงงานเขาสูเมืองใหญจากการพัฒนาประเทศ สังคมชนบทไทยมีแนวโนมเปน

สังคมเมืองมากขึ้น การกาวสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว และภายใน 20 ป ครอบครัวพอหรือแมเล้ียงเด่ียวจะ

ยิ่งมีเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีครอบครัวสามชวงวัยจะนอยลง บทความน้ีไดนําเสนอแนวคิดและการวิเคราะห 

เพื่ออนุมานวา การลดลงครอบครัวสามชวงวัยจะมีผลกระทบตอความสัมพันธของบุคคลในครอบครัว  

ความมั่นคงและการคุมครองทางสังคมสําหรับเยาวชนและผูสูงอายุ 
 

 

 



 

บทท่ี 3          
ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. รูปแบบการวจัิย 
 การสํารวจสถานการณและศึกษานโยบาย มาตรการในการจัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีจําเปน

สําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดูเด็กตามลําพัง

และครอบครัวผูสูงอายุอาศัยตามลําพัง  มีรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ และ

การวิจัยเชิงคุณภาพ  
 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรเปาหมาย  ประกอบดวย  3 กลุมคือ 

2.1 ครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดูเด็กตามลําพังเปนครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) และเด็ก

ท่ีมีอายุ 0 - 18 ป อาศัยอยูรวมกันไมนอยกวา 6 เดือน   โดยไมมีสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ ดูแลอยาง

สม่ําเสมอ  

2.2 ครอบครัวผูสูงอายุอาศัยตามลําพังเปนครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป)  อาศัยอยู 

คนเดียวหรืออาศัยรวมกันไมนอยกวา 6 เดือน   โดยไมมีสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ดูแลอยางสม่ําเสมอ  

อาจมีอยู 3 รูปแบบ  คือ 
• อยูคนเดียว 
• อยูรวมกันฉันทสามีภรรยา (ตายาย  ปูยา)   
• อยูรวมกันฉันทญาติพี่นอง   

 2.3 ผูปฏิบัติงานดานครอบครัวในชุมชน  เปนคนหรือกลุมคนท่ีทํางานดานสังคม ทําหนาท่ีดูแล

ทุกขสุขของครอบครัว ผูสูงอายุ เด็กในชุมชน ไดแก   

• นักพัฒนาชมุชน  นักสังคมสงเคราะห  และเจาหนาท่ี อปท.     
• เจาหนาท่ี พม.     
• เจาหนาท่ี รพ.สต.    
• อาสาสมัคร (อพม.  อสม.  อผส.)   
• เจาหนาท่ีท่ีทํางานเกี่ยวของอื่นๆ  
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3. พื้นที่ที่ศึกษา 
 พื้นท่ีเก็บรวบรวมขอมูล   คือ  พื้นท่ี  4 ภาคของประเทศไทย(ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต) โดยศึกษาเขตเมืองและเขตชนบท ภาคละ 2 จังหวัด และพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

• ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม  จังหวัดนครสวรรค 

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดขอนแกน 

• ภาคกลาง   จังหวัดชลบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

• ภาคใต จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดสงขลา 

• กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี  
 

 ข้ันตอนของการเลือกจังหวัด 
1) คัดเลือกจังหวัดเปนตัวแทนในแตละภาค  โดยคัดเลือกจากจํานวนผูสูงอายุท่ีมีจํานวนมาก 

เปนอันดับหน่ึงและอันดับสอง ในแตละจังหวัดของภาค ตามขอมูลผูสูงอายุ อางอิงจากสํานักงานสถิติ

แหงชาติป  2553-2554  และจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 1 จังหวัด 

2) คัดเลือกอําเภอใช Simple random sampling ในการสุมตัวอยาง โดยสุม 20% ของจํานวน

อําเภอ ในแตละจังหวัด และในแตอําเภอเก็บขอมูลตัวอยางท้ังในเขตเมืองและเขตชนบท 

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย  
 

การวิจัยเชิงปริมาณ 
 
การสํารวจเบื้องตนเพื่อใหไดขอมูลของครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก จะตองทํา

การสํารวจขอมูลเบื้องตนจากครอบครัวผูสูงอายุ ท่ีอยูในพื้นท่ีศึกษา 
การคํานวณขนาดตัวอยางเพ่ือใชในการสํารวจเบื้องตน   
คํานวณขนาดตัวอยางโดยใชชวงความเชื่อมั่น 95% และยอมรับความคลาดเคล่ือนได 1% เน่ืองจาก

คณะผู วิ จัยไมมี ขอมูลความชุกหรือค ารอยละของผู สู งอายุ ท่ีประสบสภาวะยากลําบากดัง น้ัน 

จึงกําหนดให รอยละ 50 ( p = 0.5) ของผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) อยูในสภาวะยากลําบาก เพื่อใหผลการ

คํานวณไดขนาดตัวอยาง (Sample size) ท่ีมีขนาดโตท่ีสุดสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี  
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จํานวนประชากรผูสูงอายุท้ังหมด 7,562,958 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2553) 
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n = 9,592 

ดังน้ันในการสํารวจเบื้องตนจะตองเขาสํารวจบานท่ีมีผูสูงอายุอยางนอย 9,592 ครอบครัว  เพื่อให

เขาถึงครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดูเด็กตามลําพังอยางนอย 2,000 ครอบครัว และครอบครัวผูสูงอายุอาศัยอยูกัน

ตามลําพังอยางนอย  2,000 ครอบครัว  การศึกษาจะตองมีการปฏิบัติงานรวมกันกับผูปฏิบั ติงาน 

ดานครอบครัวในชุมชน   

 
ตาราง 3.1   พืน้ท่ีเก็บขอมูลครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบภาวะยากลําบาก แยกเปนภาค จังหวัด อําเภอ 

ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต 

นนทบุรี กรุงเทพฯ 
เชียงใหม นครสวรรค 

นคร 
ราชสีมา 

ขอนแกน ชลบุรี สุพรรณบุรี 
นครศรี 
ธรรมราช 

สงขลา 

เมือง หนองบัว เมือง แวงนอย เมือง ดานชาง เมือง ระโนด 
บางบัว

ทอง 
ราชเทวี 

สันปา

ตอง 
ไพสาลี โนนไทย แวงใหญ บอทอง 

ดอนเจดีย 
ฉวาง 

กระแส 

สินธุ 
ไทรนอย พญาไท 

จอมทอง ตากฟา ครบุร ี พล พนัสนิคม อูทอง หัวไทร สทิงพระ บางใหญ  

เชียงดาว  ประทาย บานไผ หนองใหญ หนองหญาไซ นบพิตํา    

แมอาย  
เสิงสาง 

หนองสอง

หอง 

      

  สีคิ้ว        

ครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบภาวะยากลําบาก  

 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ทีมวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลพื้นท่ีต้ังแตเดือนธันวาคม  2555 ถึงเมษายน  2556   โดยมี

วิธีดําเนินการดังน้ี 

1) ประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานผูสูงอายุในพื้นท่ี 10 จังหวัด 

2) วางแผนการดําเนินงานเก็บขอมูลรวมกับผูท่ีทํางานดานผูสูงอายุในพื้นท่ี เชน หนวยงาน

สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน องคการบริหารสวนตําบล 
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สํานักงานเทศบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และอาสาสมัคร (อสม. และ อผส.) กํานันผูใหญบาน 

ผูนําชุมชน ซึ่งเปนผูมีขอมูลดานครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก 2 กลุม คือ กลุมครอบครัว

ผูสูงอายุท่ีอยูกันตามลําพัง กับครอบครัวผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูกับเด็กตามลําพัง   โดยการเก็บขอมูลเนน

ผูสูงอายุท่ีทราบขอมูลเก่ียวกับสมาชิกในบานเปนอยางดีเปนผูตอบแบบสอบถาม เพื่อจะไดขอมูลท่ีถูกตอง

และนาเชื่อถือมากท่ีสุด 

3) ทําจดหมายขออนุญาตเขาพื้นท่ีเก็บขอมูลใน 10 จังหวัด และจดหมายถึงหนวยงานเพื่อขอ

ความรวมมือในการเก็บขอมูล เชน สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุข

อําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล องคการบริหารสวนตําบล สํานักงานเทศบาล เปนตน  

4) ประชุมเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานผูสูงอายุ 10 จังหวัด เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการ  

และแบบสอบถาม ผูเขารวมประชุม ไดแก ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน 

สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล องคการบริหารสวนตําบล สํานักงานเทศบาล  พรอม

ท้ังชี้แจงรายละเอียดกลุมเปาหมายการวิจัย เพื่อคนหากลุมครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก 

(ครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผูสูงอายุอาศัยตามลําพัง) 

5) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุในพื้นท่ีไดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะ

ยากลําบาก ถามีขอสงสัยจะสอบถามมายังทีมวิจัยของสถาบันฯ 

6) ภายหลังจากการเก็บขอมูลเสร็จในแตละจังหวัดทีมวิจัยของสถาบันฯไดลงไปยังพื้นท่ี 

เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีเก็บมาได กอนนํากับมาวิเคราะหขอมูล 

 

6. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ทีมวิจัยไดคนควาจากหนังสือ ตํารา  จากการทบทวน

วรรณกรรมหรือเอกสารท่ีเก่ียวของ และสวัสดิการสังคม ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญดาน

ครอบครัว ผูสูงอายุ เพื่อนํามาสรางเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล หรือสรางเปนแบบสํารวจ ซึ่งแบงเปน   

2 แบบ คือ  

6.1  แบบสํารวจครอบครัวผูสูงอายุในชุมชน  ประกอบดวย  

• ขอมูลท่ัวไปของสมาชิกในครอบครัว (ท่ีอาศัยอยูในบานเปนประจํา อยางนอย 6 เดือน) 

• รายละเอียดของขอมูล ไดแก ชื่อ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ โรคประจําตัว และรูปแบบ

 ครอบครัว  
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 6.2 แบบสอบถามสถานการณครอบครัวผูสูงอายุที่ประสบสภาวะยากลําบาก และสวัสดิการ
ที่ไดรับ (กรณีครอบครัวผูสูงอายุเลี้ยงดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผูสูงอายุอาศัยตามลําพัง) โดยใช

วิธีการสัมภาษณตามแบบสํารวจขอมูล  ประกอบดวย 8 สวน  ดังน้ี 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของครอบครัวผูสูงอายุ  ไดแก ชื่อ เพศ อายุ การศึกษา ศาสนา สถานภาพ

สมรส อาชีพ ความสัมพันธกับผูสูงอายุ  มีจํานวน 11 ขอคําถาม 

 สวนที่ 2  ขอมูลดานการดูแลสุขภาพของครอบครัวผูสูงอายุ   ไดแก ชื่อ การตรวจสุขภาพ  

โรคประจําตัว แหลงรับบริการ บุคคลท่ีพาไปรับบริการ สิทธิการรักษา และสรุปภาพรวม  จํานวน 6 ขอคําถาม 

 สวนที่ 3  ขอมูลดานสัมพันธภาพของครอบครัวผูสูงอายุ จํานวน 15 ขอ โดยแบงเปน 

 สัมพันธภาพในครอบครัวท่ีพักอาศัยอยูในบานเดียวกัน  (5 ขอคําถาม) 

 สัมพันธภาพกับสมาชิกท่ีพักอาศัยอยูท่ีอื่น (5 ขอคําถาม) 

 สัมพันธภาพกับเพื่อนฝูง เพื่อนบาน และ คนในชุมชน (5 ขอคําถาม) เกณฑการใหคะแนน ไมได

ปฏิบัติ เทากับ 0 เปนบางครั้ง เทากับ 1 และเปนประจํา เทากับ 2 

 สวนที่ 4 ขอมูลดานเศรษฐกิจของครอบครัวผูสูงอายุ  มีจํานวน 14 ขอคําถาม 
 สวนที่ 5 ขอมูลดานความชวยเหลือและสิ่งสนับสนุนทางสังคมที่มีตอครอบครัวผุสูงอายุ  
8 ประเด็นและสวัสดิการผูสูงอายุพึงไดรับ จํานวน 27 ขอคําถาม  และภาพรวม 1 ขอคําถาม 

 สวนที่ 6 ขอมูลกรณีที่ผูสูงอายุตองดูแลบุคคลที่พักอาศัยอยูในบานเดียวกัน แบงเปน  

3 สวน ไดแก ดูแลผูสูงอายุ ดูแลเด็กท่ีมีอายุไมเกิน 18 ป ดูแลผูท่ีไมสามารถดูแลตนเองได (ผูพิการทุพพลภาพ 

ฯลฯ) ขอคําถามเกี่ยวกับการดูแลและผลกระทบตอสุขภาวะผูสูงอายุ (14 ขอคําถาม) 
 สวนที่ 7 ขอมูลดานภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

• การทํากิจกรรมท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน (6 ขอ) 

• แบบคัดกรองภาวะซึมเศราและความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย (8 ขอ) 

เกณฑการใหคะแนน  มีเทากับ 1  และไมมี เทากับ 0  (แหลงท่ีมา  กรมสุขภาพจิต  กระทรวง

สาธารณสุข) 

คําถามขอ 1 - 6 เปนคําถามของแบบคัดกรองภาวะซึมเศรา ถาตอบวามี 3 ขอขึ้นไป หมายถึง  

มีภาวะซึมเศรา ควรไดรับบริการปรึกษาหรือพบแพทยเพื่อการบําบัดรักษา  

คําถามขอ 7 - 8 เปนคําถามของแบบคัดกรองความเสี่ยวตอการฆาตัวตาย ถามีต้ังแต 1 ขอ ขึ้นไป  

หมายถึง มีความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย ควรไดรับบริการปรึกษาหรือพบแพทยเพื่อการบําบัดรักษา  

• ดานคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ (26 คําถาม) มีขอคําถามท่ีเปนเชิงบวก 23 ขอ คือขอ 1  ขอ 3 - 8 

ขอ 10 และขอ 12 - 26  และคําถามท่ีเปนเชิงลบ 3 ขอ คือ ขอ 2 ขอ 9 และขอ 11 แตละขอเปนมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ ใหผูตอบเปนผูเลือกตอบ 
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เกณฑการใหคะแนนเชิงบวก ไมเลย เทากับ 1 คะแนน  เล็กนอย เทากับ 2 คะแนน ปานกลาง 

เทากับ 3 คะแนน มาก เทากับ 4 คะแนน และ มากท่ีสุด เทากับ 5 คะแนน 

 

เกณฑการใหคะแนนเชิงลบ  ไมเลย เทากับ 5 คะแนน  เล็กนอย เทากับ 4 คะแนน ปานกลาง เทากับ 

3 คะแนน มาก เทากับ 2 คะแนน และ มากท่ีสุด เทากับ 1 คะแนน 

 

การแปลผล คะแนนคุณภาพชีวิตมีคะแนน ต้ังแต 26-130 คะแนน โดยเมื่อผูตอบรวมคะแนน 

ทุกคะแนนทุกขอไดคะแนนเทาไร สามารถปรียบเทียบกับเกณฑปกติท่ีกําหนด โดยแบงเปน 3 กลุม คือ  

คะแนน 26 - 60  คะแนน หมายถึง  การมีคุณภาพชีวิตไมดี 

คะแนน 61 - 95  คะแนน   หมายถึง  การมีคุณภาพชีวิตกลางๆ 

คะแนน 96 - 130  คะแนน   หมายถึง  การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สวนที่ 8 ขอมูลดานขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายและมาตรการในการจัดระบบ

สวัสดิการสังคมเปนคําถามเปดจํานวน  3  ขอคําถาม 

 

7. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ทีมวิจัยนําแบบสอบถามของแตละจังหวัดมาตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณของ

ขอมูลในแบบสอบถามกอนท่ีจะนําไปลงรหัสขอมูล  และปอนขอมูลโดยใช โปรแกรม  Epidata 

เพื่อเปนการสรางแฟมขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม spss โดยใชสถิติพรรณนา  (Descriptive Statistics) เชน รอยละ 

คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน Chi-square test  

 
  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

• การศึกษาเชิงคุณภาพใชรูปแบบในการสนทนากลุม (focus group discussion) เจาหนาท่ีและ

ครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก ดังน้ี 

 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานครอบครัวในชมุชนเปนเขตเมือง 5 กลุม  เขตชนบท 5 กลุม  

 ครอบครัวผูสูงอายุเปนเขตเมือง 5 กลุม  เขตชนบท 5 กลุม  
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ตาราง 3.2  พืน้ท่ีสําหรับการสนทนากลุมผูปฏิบัติงานดานครอบครัวในชมุชน และครอบครัวผูสูงอายุ 

ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก
เฉียง เหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต 
นนทบรุ ี

 
กรุงเทพฯ 

 
เชียงใหม นครราชสีมา ชลบุร ี นครศรีธรรมราช 

เขต
เมือง 

เขต
ชนบท 

เขต
เมือง 

เขต
ชนบท 

เขต
เมือง 

เขต
ชนบท 

เขต
เมือง 

เขต
ชนบท 

เมือง เชียงดาว เมือง ครบุรี เมือง หนอง

ใหญ 

เมือง นบพิตํา ไทรนอย พญาไท 

          

          

จํานวน 20  กลุม 

หมายเหตุ: เขตเมือง หมายถึง พ้ืนที่เขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเทศบาลตําบล 

 เขตชนบท หมายถึง พ้ืนที่เขตองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

 
ทีมวิจัยจะมีปฏิบัติงานรวมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (เทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล)  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล (รพ.สต.)  นักพัฒนาชุมชน  ผูนําชุมชน  อสม.  และเครือขายการทํางานอื่นๆ  เพื่อใหสามารถ

เขาถึงกลุมเปาหมาย  จํานวน 2 กลุม  คือ  กลุมครอบครัวผูสูงอายุ  และกลุมผูปฏิบัติงานดานครอบครัวใน

ชุมชนไดอยางแทจริง   

 กลุมเปาหมาย  แบงออกเปน 2 กลุม  ไดแก ผูปฏิบัติงานดานครอบครัวในชุมชน และครอบครัว

ผูสูงอายุเล้ียงดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผูสูงอายุอาศัยตามลําพัง   

 1.  ผูปฏิบั ติงานดานครอบครัวในชุมชน   หมายถึง   คนหรือกลุมคนท่ีทํางานดานสังคม  

ทําหนาท่ีดูแลทุกขสุขของครอบครัว  ผูสูงอายุ  เด็กในชุมชน  ไดแก  นักพัฒนาชุมชน  นักสังคมสงเคราะห  

และเจาหนาท่ี อปท. เจาหนาท่ีสํานักงานสงเสริมวิชาการ เจาหนาท่ี รพ.สต. อาสาสมัคร (อพม.  อสม.  อผส.  

อสส.)  และเจาหนาท่ีท่ีทํางานเกี่ยวของอื่นๆ  จํานวนประมาณ 108 คน   

 2.  ครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผูสูงอายุอาศัยตามลําพัง  ประมาณ  

106 คน 

 

 การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ  ดําเนินการเก็บขอมูลเดือนมีนาคม  2556  โดยมีแนวคําถามครอบคลุม

ประเด็นดังน้ี 
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1. การสนทนากลุมกับผูปฏิบัติงานดานครอบครัวในชุมชนมีแนวคําถามครอบคลุมประเด็นดังน้ี 

• สถานการณครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบากในชุมชน 

• ทัศนคติตอความจําเปนในการดูแล “ครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก” 

• นโยบาย มาตรการ สวัสดิการท่ีมีอยู และความชวยเหลือท่ีมีอยู ณ ปจจุบัน 

• แนวทางในการพัฒนาความรวมมือ (ความรวมมือท่ีมีอยู และแนวทางการทํางาน

ใหมๆ)  

• ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการจัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีจําเปนสําหรับ

ครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก 

2. กลุมครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผูสูงอายุอาศัยตามลําพัง  มีแนว

คําถามครอบคลุมประเด็นดังน้ี 

• สถานการณครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบากในชุมชน 

• สภาพทางเศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรมของ “ครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะ

ยากลําบาก” เปนอยางไร 

• ชุมชนกับการดูแล “ครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก” 

• หนวยงานท่ีใหความชวยเหลือ ดูแล 

• นโยบาย มาตรการ สวัสดิการท่ีมีอยู และความชวยเหลือท่ีมีอยู ณ ปจจุบันท่ีไดรับ 

• ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการจัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีจําเปนสําหรับ

ครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก 

 

8. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ   

 วิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา ตามประเด็นท่ีกําหนด 
 
 
 
 



 

บทท่ี 4          
ผลการศึกษา 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อศึกษาสถานการณ ปจจัยเส่ียง สภาพปญหา 

และความตองการความชวยเหลือของครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก  รวมถึงศึกษานโยบาย

และมาตรการในการจัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีจําเปน และเสนอแนวทางในการจัดระบบสวัสดิการสังคม 

ท่ีจําเปนสําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก  กรณีศึกษา : ครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดูเด็ก

ตามลําพังและครอบครัวผูสูงอายุอาศัยตามลําพัง  โดยการวิจัยเชิงปริมาณจะเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม

จากผูสูงอายุท่ีประสบความยากลําบากในพื้นท่ี 4 ภาคของประเทศไทย รวมพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามผานผูประสานงานในพื้นท่ี 10 จังหวัดเปาหมาย ไดแก เชียงใหม 

นครสวรรค นครราชสีมา ขอนแกน ชลบุรี สุพรรณบุรี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช และสงขลา  

เพื่อเก็บขอมูลจากผูสูงอายุท่ีอยูในครอบครัวท่ีมีรูปแบบเปนครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดูเด็กตามลําพัง 

ครอบครัวผูสูงอายุอาศัยตามลําพัง และครอบครัวผูสูงอายุท่ีรับภาระเล้ียงดูผูพิการ  รวมท้ังส้ิน 5,040 ฉบับ 

ไดรับแบบสอบถามกลับจากผูประสานงานในพื้นท่ี จํานวน 4,629 ฉบับ คิดเปนรอยละ 92  และเหมาะสมใช

ในการวิเคราะหจํานวน 4,561 ฉบับ คิดเปนรอยละ 91   โดยเปนแบบสอบถามท่ีไดคําตอบจากผูสูงอายุท่ีพัก

อาศัยในครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดูเด็กตามลําพัง จํานวน 2,289 ฉบับ (รอยละ 50.2)  ครอบครัวผูสูงอายุท่ี

รับภาระเล้ียงดูผูพิการ จํานวน 111 ฉบับ (รอยละ 2.4) และครอบครัวผูสูงอายุอาศัยตามลําพัง 2,161 ฉบับ 

จําแนกเปนครอบครัวผูสูงอายุอยูคนเดียว (รอยละ 16.4) และครอบครัวผูสูงอายุอาศัยรวมกันตามลําพัง 

(รอยละ 31.0)  เมื่อจําแนกแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนตามจังหวัดท่ีเก็บขอมูล    พบวา รอยละ 29.3 ของ

ขอมูลท่ีไดรับกลับและใชในการวิเคราะหขอมูล   ไดมาจากจังหวัดนครราชสีมา รองลงมาไดแก จังหวัดชลบุรี 

จังหวัดเชียงใหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดขอนแกน กรุงเทพมหานคร  จังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัด

นนทบุรี  จังหวัดนครสวรรค  และจังหวัดสงขลา  ตามลําดับ (ตาราง 4.1 - 4.2)  อน่ึงดวยขอกําหนดของ

จริยธรรมการทําวิจัยในคน ผูตอบแบบสอบถามมีสิทธิท่ีจะไมตอบแบบสอบถามขอใดขอหน่ึงได ทําให

แบบสอบถามท่ีไดรับกลับอาจมีความ ไมสมบูรณในบางขอ  
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การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

22 สํานักงาน

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ที่ประสบ



 
 

 

ตาร

 

คร

คร

คร

คร

ทพุ

 
 

ชลบ

(Fo

ภาค

วิเค

ผูสูง

ผูสูง

ท่ีป

อาศ

สภา

ลําพ

ราง 4.2 จําน

แตล

ลักษณ

รอบครัวผูสูงอา

รอบครัวผูสูงอา

รอบครัวผูสูงอา

รอบครัวผูสูงอา

พพลภาพ/ไมสา

 

สําหรับก

บุรี นครศรีธรร

cus group 

ครัฐ เอกชนแ

ราะหขอมูลจะ

 
4.1 ผลก

4.1

งอายุเล้ียงดูเด็

4.1

งอายุเล้ียงดูเด็

4.1

ระสบสภาวะย

ศัยตามลําพัง 

4.1

าวะยากลําบา

พัง 
 

 

 

 

 

นวนและรอยล

ละเขต 

ณะครอบครัว

ยุเล้ียงดูเด็กตา

ยุอาศัยรวมกัน

ยุอยูคนเดียว 

ยุอาศัยกับสมา

ามารถดูแลตนเ

รวม 

การวิจัยเชิงคุณ

รมราช กรุงเท

discussion) 

ละภาคประช

ะถูกนําเสนอเป

การวิเคราะห
.1 สถานการณ
ด็กตามลําพังแ

.2 ขอมูลท่ัวไ
ด็กตามลําพังแ

.3 ปจจัยเส่ีย
ยากลําบาก ก

.4 แนวทางใ
าก กรณีศึกษา

ละของครอบครั

ผูสูงอายุ 

ามลําพัง 

นตามลําพัง 

าชิกพิการ 

เองได 

ณภาพ ดําเนิน

พมหานคร 

 ในกลุมครอ

ชาชนที่มีบทบ

ปน 2 สวน ดัง

หขอมูลเชิงปริ
ณของครอบค

และครอบครัวผู

ปของครอบคร

และครอบครัวผู

ยง สภาพปญห

รณีศึกษา : 

นการจัดระบ

า : ครอบครัว

สถา

รัวผูสูงอายุ จาํ

เม
(n= 

517

253

470

34

1,274

นการใน 6 จ

และนนทบุรี  

บครัวผูสูงอาย

าทในการดูแ

น้ี 

ริมาณ  
ครัวผูสูงอายุท่ีป

ผูสูงอายุอาศัย

รัวผูสูงอายุท่ีป

ผูสูงอายุอาศัย

หา และความ

ครอบครัวผูสู

บสวัสดิการสั

วผูสูงอายุเล้ียง

าบันพัฒนาสุขภ

าแนกตามลักษ

มือง 
 1,274) (

 

7 (40.6) 1,

3 (19.9) 4

0 (36.9) 9

4 (2.7) 

4 (100.0) 3,2

จังหวัดเปาหม

 โดยในแตละจ

ยุท่ีประสบควา

ลผูสูงอายุ ใน

ประสบสภาวะ

ยตามลําพัง 

ประสบสภาวะ

ยตามลําพัง 

มตองการควา

สูงอายุเล้ียงดูเ

ังคมท่ีจําเปน

งดูเด็กตามลํา

 

ภาพอาเซียน มห

บท

ษณะของครอบ

ชนบท 
(n= 3,287) 

,772 (53.9) 

495 (15.1) 

943 (28.7) 

77 (2.3) 

287 (100.0) 

มาย ไดแก เชีย

จังหวัดจะจัดใ

ามยากลําบาก

นเขตเมืองและ

ะยากลําบาก ก

ะยากลําบาก ก

ามชวยเหลือข

เด็กตามลําพัง

นสําหรับครอบ

าพังและครอบ

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

บครัวผูสูงอายุ

รวม  
 (n= 4,561

 2,289 (50.2)

748 (16.4)

1,413 (31.0

111 (2.4)

4,561 (100.

ยงใหม นครรา

ใหมีการสนทน

ก และกลุมเจา

ะเขตชนบท  

กรณีศึกษา : 

กรณีศึกษา : 

ของครอบครัว

งและครอบครั

บครัวผูสูงอายุ

ครัวผูสูงอายุอ

ดล 123

ศึกษา 

ใน 

1) 

 

) 

0) 

 

.0) 

าชสีมา 

นากลุม 

าหนาท่ี

ผลการ

ครอบครัว

ครอบครัว

วผูสูงอายุ 

ัวผูสูงอายุ

ยุท่ีประสบ

อาศัยตาม
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ผูสูง

 

ประ

ตาม

 

สภา

ลําพ
 
4.1 
 

 

โดย

หมูบ

และ

อําเ

(ผูสู

ผูสูง

ลําพ

ผูสูง
 

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

24 สํานักงาน

4.2 ผลก

4.2

4.2

งอายุเล้ียงดูเด็

4.2

ะสบสภาวะยา

มลําพัง 

4.2

4.2

าวะยากลําบา

พัง 

 ผลการวิเคร

4.1.1 สถา

 ผูสูง

สถา

ยมีเจาหนาท่ีส

บาน (อสม.) 

ะทุกหมูบาน 

เภอเมือง (ผูสูง

สูงอายุ 4,125 

งอายุท่ีอยูกับ

พังเปน 2.77 ค

งอายุพันคน  (

 

 

 

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

การวิเคราะห

.1 ขอมูลท่ัวไป

.2 สถานการณ
ด็กตามลําพังแ

.3 นโยบายแ

ากลําบาก กรณี

.4 ปญหาอุป

.5 แนวทางใ

าก กรณีศึกษา

ราะหขอมูลเชิ

นการณของ

อายุเลี้ยงดูเด็

นการณความ

สาธารณสุข  เ

รวมเก็บแบบส

 โดยจังหวัดที

งอายุ 30,777 

 คน)  ซึ่ง 4

ผูสูงอายุตาม

คนตอประชา

(ตาราง 1 ภาค

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

หขอมูลเชิงคณุ

ปของผูใหขอมู

ณของครอบค

และครอบครัวผู

และมาตรการใ

ณีศึกษา : ครอ

สรรค และขอจ

นการจัดระบ

า : ครอบครัว

ชงิปริมาณ  

ครอบครัวผูสู

ดก็ตามลําพงั

มชุกของผูสูงอ

เจาหนาท่ีโรงพ

สํารวจ คัดเลือ

ท่ีมีขอมูลสมบู

 คน) ฉวาง (ผู

4 อําเภอ มีปร

ลําพังเปน 14

กรผูสูงอายุพัน

คผนวก)  

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

ณภาพ 

มลู 

ครัวผูสูงอายุท่ีป

ผูสูงอายุอาศัย

ในการจัดสวัส

อบครัวผูสูงอาย

จํากัดในการจั

บสวัสดิการสั

วผูสูงอายุเล้ียง

สูงอายุที่ประ

งและครอบคร

อายุท้ัง 4 ภาค

พยาบาลสงเส

อกจังหวัดท่ีเก็

บูรณมากท่ีสุด

สูงอายุ14,17

ะชากรผูสูงอา

4.51 คนตอปร

ันคน  และผูสู

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ประสบสภาวะ

ยตามลําพัง 

สดิการสังคมที

ยุเล้ียงดูเด็กตา

ัดสวัสดิการสัง

ังคมท่ีจําเปน

งดูเด็กตามลํา

สบสภาวะยา

รัวผูสูงอายุอา

ค ใน 10 จังห

สริมสุขภาพตํา

ก็บขอมูลสมบู

ด คือ จังหวัด

2 คน)  หัวไทร

ายุ จํานวน  6

ระชากรผูสูงอ

สูงอายุท่ีอยูกับ

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

ะยากลําบาก ก

ท่ีจําเปนสําหรั

ามลําพังและค

งคม 

นสําหรับครอบ

าพังและครอบ

ากลําบาก กร

าศัยตามลําพั

วัด  ใชแบบสํ

าบล  อาสาสม

บูรณท่ีสุด   ซึ่ง

นครศรีธรรมร

ร (ผูสูงอายุ 14

63, 798 คน พ

ายุพันคน  ผูสู

บคนพิการเปน

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

กรณีศึกษา : 

รับครอบครัวผู

ครอบครัวผูสูงอ

บครัวผูสูงอายุ

ครัวผูสูงอายุอ

รณีศึกษา: ค

พัง 

สํารวจในการเ

มัครสาธารณส

ครอบคลุมใน

ราช มี 4 อําเ

4,724 คน) แล

พบวา  ความช

สูงอายุท่ีอยูกับ

น 0.77 คนตอ

ที่ประสบ

ครอบครัว

ผูสูงอายุท่ี

อายุอาศัย

ยุท่ีประสบ

อาศัยตาม

ครอบครัว

เก็บขอมูล  

สุขประจํา

นทุกตําบล

ภอ ไดแก  

ละนบพิตํา 

ชุกในเร่ือง

บเด็กตาม

ประชากร



 
 

 

เล้ีย

อยูค

ทุพ

ในแ

ในท

พบใ

พบ

ของ

 

 

ยาก

พบ

และ

76.

รอง

สวน

รอย

 

ผลการวิ

ยงดูเด็กตามลํ

คนเดียว  ครอ

พลภาพ/ไมส

แตละภาค พบ

ทุกพื้นท่ี ยกเว

ในเขตเมืองมา

ในเขตเมืองม

งผูสูงอายุท่ีอา
 
4.1.2 ขอมู

ผูสูง
 

4.1.2
ตารา

กลําบาก กรณี

วา ผูตอบแบบ

ะรอยละ 47.1

2) และมากก

งลงมามีอาชีพ

นใหญเปนสม

ยละ 17.5 ท่ีไม

วิเคราะหขอมูล

ลําพังโดยเฉล่ี

อบครัวผูสูงอ

ามารถดูแลต

บวา จํานวนค

วนจังหวัดนน

ากกวาในเขตช

ากกวาในเขต

ศัยอยูรวมกัน

มูลทั่วไปของ
อายุเลี้ยงดูเด็

2.1  ขอมูลทั่ว
าง 4.4  แสด

ณีศึกษา: คร

บสอบถาม  สว

 เปนหมาย

วารอยละ 90

พทํานา/ทําไร/ท

าชิกชมรมผูสู

มเปนสมาชิกก

ลจากแบบสอบ

ยแลวพบในช

ายุอาศัยรวม

นเองไดโดยเฉ

ครอบครัวผูสูง

ทบุรีท่ีมีสัดสว

ชนบทในทุกภา

ชนบทในเกือบ

ตามลําพังอยูใ

ครอบครัวผูสู
ดก็ตามลําพงั

ัวไปของผูตอ
ดงผลการวิเคร

อบครัวผูสูงอา

วนใหญมีอายรุ

 ผูตอบแบบส

 นับถือศาส

ทําสวน (รอยล

สูงอายุ (รอยล

ลุมใดกลุมหน่ึ

 

สถา

บถาม จํานวน 

ชนบทมากกว

กันตามลําพัง

ฉล่ียพบในเมือ

งอายุเล้ียงดูเด

วนใกลเคียงกั

าค  และสัดสว

บทุกภาค ยก

ในเขตชนบทม

สูงอายุที่ประ
งและครอบคร

บแบบสอบถ
ราะหขอมูลท่ัว

ายุเล้ียงดูเด็ก

ระหวาง 60-69

สอบถามสวนใ

สนาพุทธ  เกือ

ละ 19.6) และมี

ะ 65.7) แล

นงเลย 

าบันพัฒนาสุขภ

 4,561 ฉบับ  

าในเมือง สํา

ง และครอบค

องมากกวาใน

ด็กตามลําพัง

กัน สําหรับคร

วนของจํานวน

เวน ภาคกลาง

มากกวาเขตเมื

ะสบสภาวะยา
รัวผูสูงอายุอา

ถาม 
วไปของตัวแทน

ตามลําพังแล

9 ป มีอายุเฉลี

ใหญ จบการศึ

อบคร่ึงหน่ึงไม

มีอาชีพรับจาง

ละสมาชิกกลุม

 

ภาพอาเซียน มห

บท

 พบวา สัดสวน

หรับสัดสวนข

ครัวผูสูงอายุอ

นชนบท (ตารา

ในเขตชนบท

รอบครัวผูสูงอ

นผูสูงอายุท่ีอาศ

งและจังหวัดน

อง (ตาราง 4.

ากลําบาก ก
าศัยตามลําพั

นครอบครัวผูส

ะครอบครัวผูส

ล่ีย 71.2 ป รอย

ศึกษาในระดับ

มไดประกอบอ

ง (รอยละ 18.

มฌาปนกิจสง

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

นของครอบครั

ของครอบครัว

อาศัยกับสมา

าง 4.2)  เมื

ทมีมากกวาใน

อายุท่ีอาศัยอย

ศัยอยูรวมกันต

นนทบุรี ท่ีพบว

3) 

รณีศึกษา: ค
พัง 

สูงอายุท่ีประส

สูงอายุอาศัยต

ยละ 66.5 เปน

บประถมศึกษา

อาชีพ และอยูบ

6) ผูตอบแบบ

เคราะห (รอย

ดล 125

ศึกษา 

รัวผูสูงอายุ

วผูสูงอายุ 

ชิกพิการ/ 

มื่อจําแนก 

นเขตเมือง 

ยูคนเดียว  

ตามลําพัง 

วาสัดสวน

ครอบครัว

สบสภาวะ

ตามลําพัง 

นเพศหญิง 

า (รอยละ 

บานเฉยๆ 

บสอบถาม

ยละ 52.8)  



ก
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การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

26 สํานักงาน

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

 

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ที่ประสบ



 
 

 

  

สถาาบันพัฒนาสุขภ

 

ภาพอาเซียน มห

บท

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ดล 127

ศึกษา 



ก
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การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

28 สํานักงาน

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

 

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ที่ประสบ



 
 

 

สถาาบันพัฒนาสุขภ

 

ภาพอาเซียน มห

บท

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ดล 129

ศึกษา 



ก

 

13
 

 
 

ผูสูง

ผูสูง

ของ

จําน

ผูสูง

อาศ

คือ 

และ

ตาม

ทุกภ

 

ท่ีเล้ี

รอง

ในเ

ผูสูง

สมา

แยก

ญา

 

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

30 สํานักงาน

4.1.2
ผลก

งอายุท่ีประสบ

งอายุอาศัยตา

งครอบครัวท้ัง

นวน 2 คน  

งอายุท่ีพักอาศ

ศัยในชุมชนเป

 13.8 ป โดยที

ะรอยละ 43.7 

มพื้นท่ีเขตเมือ

ภาค ยกเวนใน

รูปแบ

ล้ียงดูเด็กอายุน

งลงมา รอยละ

เขตชนบทของ

งอายุอาศัยรว

าชิกพิการ/ทุพ

สําหรับ

กครอบครัว/แ

ติพี่นอง (รอย

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

2.2  ขอมูลทั่ว
ารวิเคราะหขอ

บสภาวะยาก

ามลําพัง  มีสม

งหมด  มีสมาชิ

 และรอยละ 3

ศัยเพียงลําพัง

ปนเวลามากกว

ท่ีรอยละ 56.3

 ของครอบครั

องและชนบท

นภาคเหนือ   ซึ

บบครอบครัว

นอยกวา 18 

ะ 31.0 เปน

งทุกพื้นท่ี ยก

มกันตามลําพั

พลภาพ/ไมสา

เหตุผลท่ีครอ

แยกกันอยู/ไม

ละ 70.5) (ตา

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

ัวไปของครอบ
อมูลท่ัวไปของ

ลําบาก กรณี

มาชิกท่ีพักอา

ชิกพักอาศัยเพี

31.0 มีสมาชิก

สวนใหญอาศั

วา 20 ป (รอย

 ของครอบครั

รัวผูสูงอายุอยู

 พบวา ในเขต

ซึ่งมีสัดสวนขอ

วของผูสูงอายุ

ป ตามลําพัง

นครอบครัวผูสู

เวนในภาคตะ

พังมีประมาณร

ามารถดูแลตน

อบครัวผูสูงอา

มไดอยูดวยกัน

ราง 4.8) 

 

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

บครัวผูสูงอา
งครอบครัวผูสู

ศึกษา: ครอบ

ศัยในบานเดีย

พียง 1 คน  ร

กพักอาศัยในบ

ศัยในพื้นท่ีเขต

ยละ 84.2) ระย

รัวผูสูงอายุ อยู

ตามลําพังมาก

ตเมืองมีระยะ

องระยะเวลาท่ี

ท่ีอยูตามลําพั

ัง โดยสัดสว

สูงอายุอยูคนเ

ะวันออกเฉียง

รอยละ 16.4 

นเองได (ตาราง

ายุตองอยูตา

นกับคูสมรส (

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ายุ 
งอายุในตารา

บครัวผูสูงอายุ

ยวกัน  โดยเฉ

รอยละ 38.0 

บานเดียวกันม

เมืองมากกวา

ยะเวลาเฉล่ียที

ยูตามลําพังอยู

กกวา 10 ป ต

ะเวลาท่ีตองอา

ตองอาศัยอยูต

พัง พบวา รอย

วนพบในเขตช

เดียวตามลําพั

งเหนือซึ่งมีสัด

และรอยละ 2

ง 4.7) 

ามลําพัง ไดแ

(รอยละ 6.4) 

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

ง 4.5 - 4.6 แส

ยุเล้ียงดูเด็กตา

ฉล่ีย 2.13 คน

 มีสมาชิกพั

มากกวา 3 ค

าในเขตชนบทใ

ท่ีครอบครัวผูสู

ตามลําพังนอ

ตามลําดับ  เมื่

าศัยอยูตามลํ

ตามลําพังในสั

ยละ 50.2 

นบทมากกวา

พังซึ่งสัดสวนพ

ดสวนใกลเคีย

.4 เปนครอบ

แก คูสมรสเสี

 บุตรหลาน (ร

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

สดงใหเห็นวา

ามลําพังและค

น  โดยรอ

ักอาศัยในบาน

คน ผลการศึก

ในทุกภาค    

สูงอายุตองอยูต

ยกวาหรือเทา

มื่อพิจารณารา

ลําพังมากกวา

สัดสวนใกลเคีย

เปนครอบครัว

าในเขตเมืองใ

พบในเขตเมือง

งกัน สําหรับค

ครัวผูสูงอายุที

ยชีวิต (รอยล

รอยละ 26.4)

ที่ประสบ

ครอบครัว

ครอบครัว

ยละ 31.0  

นเดียวกัน 

กษาพบวา 

 สวนใหญ

ตามลําพัง 

ากับ 10 ป 

ยละเอียด

าชนบทใน 

ยงกัน 

วผูสูงอายุ 

นทุกพื้นท่ี  

งมากกวา      

ครอบครัว

ท่ีอาศัยกับ

ละ 49.2)  

 หรือ 

  



 
 

 

  

สถาาบันพัฒนาสุขภ

 

ภาพอาเซียน มห

บท

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ดล 131

ศึกษา 
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การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

32 สํานักงาน

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ที่ประสบ



 
 

 

สถาาบันพัฒนาสุขภ

 

ภาพอาเซียน มห

บท

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ดล 133

ศึกษา 
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การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

34 สํานักงาน

 

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

 

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ที่ประสบ



 
 

 

 

ตัวเ

โรค

ปวด

ตาม

สุขภ

ท่ีซื้อ

ผูสูง

บริก

ของ

ดูแล

ท่ีไม

ภาค

สุขภ

สวน

 

ผูสูง

เพือ่

ครอ

(รอ

 

พบ

ปญ

67.

และ

สําห

กิจก

กิจก

4.1.2
ตารา

เองและสมาชิ

คประจําตัวของ

ดหลัง/ปวดขอ

มลําดับ รอยล

ภาพตําบล (ร

อยากินเอง แล

งอายุเดินทางไ

การทางสุขภา

งผูสูงอายุท่ีใชสิ

ภาพ

ลสุขภาพตัวเอ

มสามารถดูแล

คเหนือ ภาคก

ภาพตัวเองแล

นใหญสามารถ
4.1.2
สัมพั

งอายุมีสัมพัน

อนฝูง เพื่อนบา

อบครัวท่ีอาศัย

ยละ 33.7) แล

เมื่อพิ

วา สวนใหญข

ญหา (รอยละ 7

0)  และมีการ

ะตัดสินใจในเรื

หรับสมาชิกใน

กรรมรวมกัน  

กรรมบําเพ็ญป

2.3  ขอมูลดา
าง 4.9 แสดงข

ชิกท่ีอาศัยใน

งผูสูงอายุสวน

อ (รอยละ 20

ะ 29.4 ไมมีโร

รอยละ 76.7)

ละนอยกวารอ

ไปรับบริการท

พ (รอยละ 16

สิทธิขาราชกา

รวมของการดู

องและสมาชิก

ลสุขภาพตัวเ

กลาง ภาคตะ

ละสมาชิกท่ีอา

ถดูแลสุขภาพต
2.4 ขอมูลดา
พนัธภาพของค

นธภาพกับสม

าน และคนในช

ยในบานเดียว

ละระดับไมดี (

พิจารณาในรา

ของผูสูงอายุมี

70.6) มีการให

รพูดคุย  สนทน

ร่ืองสําคัญตาง

นครอบครัวท่ีพ

 เชน  เยี่ยมญ

ประโยชนตอส

านการดูแลสุ
ขอมูลดานการ

นบานเดียวกัน

นใหญไดแก ค

0.9) โรคเบาห

รคประจําตัว ส

 และโรงพยา

อยละ 10  ขอ

ทางสุขภาพไดด

6.8) และรอยล

ร/ประกันสังค

ดูแลสุขภาพขอ

กท่ีอาศัยในบา

เองและสมาชิ

ะวันออกเฉียง

ศัยในบานเดีย

ตัวเองและสมา
นสัมพันธภา
รอบครัวผูสูงอ

าชิกในครอบ

ชุมชน (รอยละ

วกัน พบวามีสั

(รอยละ 33.4) 

ายละเอียดขอ

มีการใหชวยเห

หกําลังใจซึ่งกัน

นาผานชองทา

งๆ (รอยละ 54

พักอาศัยอยูท่ี

าติมิตรเพื่อนฝู

าธารณะ ฯลฯ

สถา

สขุภาพของค
ดูแลสุขภาพข

นของผูสูงอาย

ความดันโลหิต

หวาน (รอยละ

สําหรับแหลงที

บาลของรัฐ (

งผูสูงอายุท่ีรับ

ดวยตนเอง (รอ

ละ 89.1 ของผู

ม/รัฐวิสาหกิจ

องครอบครัวผูสู

านเดียวกันขอ

ชิกท่ีอาศัยในบ

งเหนือ ภาคใต

ยวกันไดในระ

าชิกท่ีอาศัยใน
าพของครอบ
อายุในชวง 1 ป

บครัวท่ีพักอาศ

ะ 52.9) ในระด

สัดสวนใกลเคีย

 (ตาราง 4.11

งขอมูลดานสั

หลือ  ดูแลเอา

นและกันในกา

างการส่ือสารต

4.3)  กับสมาชิ

อื่นและเพื่อน

ฝูง  กิจกรรมใน

 มีการพูดคุย 

าบันพัฒนาสุขภ

รอบครัวผูสูง
องผูสูงอายุแล

ยุ พบวา สวน

ตสูง (รอยละ 4

ะ 16.3) และ 

ท่ีผูสูงอายุไปรับ

(รอยละ 72.2

บบริการจากส

อยละ 63.4) ร

ผูสูงอายุมีสิทธิ

 และรอยละ 3

สูงอายุ พบวา 

องผูสูงอายุในร

บานเดียวกันไ

ต และนนทบุ ี

ดับปานกลาง

นบานเดียวกัน
ครัวผูสูงอายุ
ปท่ีผานมา พบ

ศัยอยูท่ีอื่น (ร

ดับท่ีไมดี สําห

ยงกันในระดับ

)  

ัมพันธภาพขอ

าใจใสตอกันท้ั

รดําเนินชีวิต  

ตางๆ  ตลอดจ

ชกิในครอบครัว

นฝูง เพื่อนบาน

นวันสําคัญทา

 สนทนาผานช

 

ภาพอาเซียน มห

บท

งอายุ 
ละความสามา

นใหญผูสูงอา

41.5) รองลงม

 ไขมันในเสน

บบริการ ไดแก

)  มีเพียงรอย

สถานบริการข

รองลงมา บุตร

ธในการรักษาฟ

3.6 ท่ีเสียคาใช

 รอยละ 57.2 

ระดับปานกลา

ได  เมื่อพิจาร

รี สวนใหญผู

 ยกเวนกรุงเท

ไดในระดับมา
ยุ 
บวา มากกวาค

อยละ 55.1) 

หรับระดับสัมพั

บดี (รอยละ 3

องครอบครัวรา

ั้งในยามปกติ 

 ดวยคําพูดหรื

นปรึกษาหารื

วท่ีอาศัยในบา

นและคนในชุม

างศาสนา  ปร

ชองทางการส่ือ

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

รถในการดูแล

ยุมีการตรวจ

มาไดแก โรคป

เลือด (รอยล

ก โรงพยาบาล

ยละ 10 ของผู

ของเอกชน  ส

ร/หลานเปนผูพ

ฟรี  มีเพียงรอย

ชจายเอง  

 ของผูสูงอายุส

าง มีเพียงรอย

รณาตามภาค

ผูสูงอายุสามา

ทพมหานครท่ีผ

าก (ตาราง 4.1

คร่ึงหน่ึงของคร

 และสัมพันธภ

พันธภาพกับสม

33.9) ระดับปา

ายขอ (ตาราง

  เจ็บปวย  แล

รือการกระทํา 

อ  แสดงความ

านเดียวกันเปน

มชน  พบวา มี

ะเพณี  งานบุ

อสารตางๆ  ต

ดล 135

ศึกษา 

ลสุขภาพ

สุขภาพ  

ปวดเขา/

ะ 11.1)

ลสงเสริม

ผูสูงอายุ 

วนใหญ

พาไปรับ

ยละ 7.3 

สามารถ

ยละ 2.0  

ค พบวา 

ารถดูแล

ผูสูงอายุ

10)   

รอบครัว

ภาพกับ 

มาชิกใน

านกลาง

ง 4.12) 

ละเมื่อมี

 (รอยละ 

มคิดเห็น  

นประจํา  

มีการทํา

ญ  และ

ตลอดจน



ก
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ปรึก

ท้ังใ

กระ

 

อาศ

ภาค

พูด

ในเ ื

มีป

สมา

มีกา

ตัดสิ

มีปญ
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36 สํานักงาน

กษาหารือ  แส

ในยามปกติ เจ็

ะทําเปนคร้ังคร

ตารา

ศัยอยูในบานเ

คและเขตเมือ

คุย  สนทนาผ

เร่ืองสําคัญตา

ญหา  ใหกําลั

าชิกในครอบค

ารพูดคุย  สน

สินใจในเร่ือง

ญหา ใหกําลัง

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

สดงความคิดเห

จ็บปวย  และเ

ราวเทาน้ัน  

าง 4.13 - 4.1

เดียวกัน สมาชิ

งและชนบท พ

ผานชองทางก

างๆ มีการให

ลังใจซึ่งกันและ

ครัวท่ีพักอาศัย

นทนาผานชอง

สําคัญตางๆ 

งใจซึ่งกันและก

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

ห็น  และตัดสิ

เมื่อมีปญหา ใ

15  แสดงสัมพ

ชิกท่ีพักอาศัยอ

พบวา ผูสูงอา

ารส่ือสารตาง

การชวยเหลือ

ะกันในการดํา

ยอยูท่ีอื่นและ

งทางการส่ือส

ใหการชวยเห

กันในการดําเนิ

 

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

นใจในเรื่องสํา

ใหกําลังใจซึ่งก

พันธภาพของ

อยูท่ีอื่น และเ

ยุกับสมาชิกใ

งๆ  ตลอดจนป

อ ดูแลเอาใจ

าเนินชีวิต  ดว

เพื่อนฝูง เพื่อ

สารตางๆ  ตล

หลือ  ดูแลเอา

นินชีวิตดวยคํา

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

าคัญตางๆ ให

กันและกันในก

ครอบครัวผูสู

พื่อนฝูง เพื่อน

ในครอบครัวท่ี

ปรึกษาหารือ 

ใสตอกัน   ท้ั

ยคําพูดหรือก

นบานและคน

ลอดจนปรึกษ

าใจใสตอกันท้ั

าพูดหรือการก

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

หการชวยเหลือ

การดําเนินชีวิต

งอายุกับสมา

นบาน และคน

พักอาศัยอยูใ

 แสดงความคิ

ังในยามปกติ

การกระทําเปน

นในชุมชน มีก

ษาหารือ  แสด

ท้ังในยามปกติ

ระทําเปนคร้ัง

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

อ  ดูแลเอาใจใ

ต  ดวยคําพูดห

าชิกในครอบค

ในชุมชน จําแ

ในบานเดียวกั

คิดเห็น  และตั

ติ  เจ็บปวย  แ

นประจํา  ผูสูง

ารทํากิจกรรม

ดงความคิดเห็

ติ  เจ็บปวย  แ

คราวเชนกัน 

ที่ประสบ

ใสตอกัน

หรือการ

ครัวท่ีพัก

แนกตาม

ัน มีการ

ตัดสินใจ 

และเมื่อ 

งอายุกับ

มรวมกัน  

ห็น  และ

และเมื่อ 



 
 

 

ครอ
ปญ
จําแ
ควา
ทุพ
(ภา

ทุกล
และ
สําห
ภาย

พึ่งพ
ท่ีอา
ตนเ

ประ
สมา
มาก
ครอ

สุขภ
ตาม
เร่ือง
ในค
ไมส
เศร
ชุมช

เมื่อพิจา
อบครัว ระดับ
ญหาท่ีกอใหเกิด
แนกตามลักษ
ามสามารถใน
พลภาพ/ไมส
าคผนวก ก  ตา

เมื่อพิจา
ลักษณะจะมีส
ะคนในชุมชน โ
หรับครอบครัว
ยในบานเดียว

ครอบค
พาตนเองไดใน
าศัยกับสมาชิก
เองไดเลยมาก

เมื่อพิจา
ะสบภาวะยาก
าชิกท่ีพิการ/ทุ
กท่ีสุด รองลง
อบครัวผูสูงอา

สภาพป
ภาพรางกาย 
มลักษณะครอ
งสุขภาพรางก
ครอบครัว และ
สามารถดูแล
รษฐกิจ/การเงิ
ชนสังคม ตาม

 
 
 
 
 

ารณาปจจัยด
บการพึ่งพาตน
ดความลําบาก
ษณะของครอ
นการดูแลสุขภ
ามารถดูแลต
าราง 2) 
ารณาถึงระดับ
สัมพันธภาพใ
โดยเฉพาะครอ
วผูสูงอายุท่ีอา
กันมากท่ีสุด (
รัวผูสูงอายุท่ีป
นระดับปานกล
กท่ีพิการ/ทุพพ
กท่ีสุด (ภาคผน
ารณาถึงระดับ
กลําบากมีระ
ทุพพลภาพ/ไม
มา ไดแก คร
ยุท่ีอาศัยอยูรว
ญหาท่ีพบใน
เศรษฐกิจ/กา
อบครัวผูสูงอา
กาย สวนปญห
ะชุมชนสังคม
ตนเองได แล
น รองลงมาไ
มลําดับ  (ภาคผ

ดานครอบครัว
นเองของครอบ
กของครอบครั
อบครัวผูสูงอา
ภาพไดในระด
นเองไดจะมีสั

สัมพันธภาพ พ
ในระดับไมดี ก
อบครัวผูสูงอา
าศัยอยูรวมกัน
(ภาคผนวก ก 
ประสบภาวะ
ลาง มีเพียงสว
พลภาพ/ไมสาม
นวก ก  ตาราง
ความยากลําบ
ดับความยาก
มสามารถดูแล
อบครัวผูสูงอ
วมกันตามลําพ
นครอบครัวผูสู
รเงิน สัมพันธ
ยุ พบวา ปญห
หาท่ีรองลงมาไ

  สําหรับปญห
ละครอบครัวผู
ไดแก ปญหาด
ผนวก ก ตารา

สถา

ว ไดแก การดู
บครัว ระดับค
รัว รวมถึงระดั
ายุ พบวา สว
ดับปานกลาง 
สัดสวนของคร

พบวา สวนให
กับสมาชิกใน
ายุท่ีอาศัยกับส
นตามลําพัง จ
 ตาราง 3) 
ยากลําบากใ
นนอยท่ีสามา
มารถดูแลตนเ
 4)  
บากของครอบ
กลําบากในระ
ลตนเองไดจะมี
ายุท่ีอยูคนเดี
พัง ตามลําดับ
งอายุท่ีประส
ภาพในครอบ
หาของครอบค
ไดแก ปญหาด
หาของครอบค
ผูสูงอายุท่ีเล้ีย
ดานสุขภาพรา
าง 6) 

าบันพัฒนาสุขภ

แลสุขภาพขอ
ความยากลําบ
ับการไดรับหรื
นใหญครอบ
 โดยครอบครั
รอบครัวท่ีไมส

หญครอบครัวผู
ครอบครัวท่ีพั
สมาชิกพิการ/ท
ะมีระดับสัมพั

นทุกลักษณะ
รถพึ่งพาตนเอ
เองไดจะมีสัดส

บครัวผูสูงอายุ 
ะดับปานกลาง
มีสัดสวนของร
ยว ครอบครัว
 (ภาคผนวก ก
บภาวะยากลํ
ครัว และสัมพ
ครัวผูสูงอายุที
ดานเศรษฐกิจ/
ครัวผูสูงอายุที
ยงดูเด็กตามล
างกาย ปญห

 

ภาพอาเซียน มห

บท

องครอบครัว 
บากของครอบ
รือขอความชว
ครัวผูสูงอายุ
รัวผูสูงอายุท่ีอ
สามารถดูแลส

ผูสูงอายุท่ีประ
พักอาศัยอยูท่ีอื
ทุพพลภาพ/ไม
พันธภาพกับสม

ะสวนใหญจะมี
องไดในระดับม
สวนของครอบ

 พบวา สวนให
ง โดยครอบค
ระดับความยา
วผูสูงอายุเล้ีย
ก  ตาราง 5) 
ลําบาก สวนให
พันธภาพกับชุ
ท่ีอยูตามลําพัง
/การเงิน และป
ท่ีอาศัยกับสม
ลําพัง อันดับ
าดานสัมพันธ

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ระดับสัมพันธ
บครัว และปร
ยเหลือจากแห
ยุในแตละลักษ
อาศัยกับสมา
สุขภาพไดเลย

สบภาวะยากล
อื่น เพื่อนฝูง เ
มสามารถดูแล
มาชิกในครอบ

มีความสามา
มาก ครอบครั
บครัวท่ีไมสาม

หญครอบครัวผ
ครัวผูสูงอายุที
ากลําบากในร
ยงดูเด็กตามลํ

หญคือ ปญหา
ชุมชนสังคม เมื
ง อันดับแรก คื
ปญหาดานสัม
าชิกพิการ/ทุพ
แรกไดแก ปญ
ธภาพในครอบ

ดล  

ศึกษา 

ธภาพของ
ะเด็นของ
หลงตาง ๆ 
ษณะจะมี
ชิกพิการ/
ยมากท่ีสุด 

ลําบากใน
เพื่อนบาน 
ลตนเองได 
บครัวท่ีอยู

รถในการ
ัวผูสูงอายุ
ารถพึ่งพา

ผูสูงอายุท่ี
ท่ีอาศัยกับ
ระดับมาก 
าพัง และ

าทางดาน
มื่อจําแนก
คือ ปญหา
มพันธภาพ
พพลภาพ/ 
ญหาดาน
บครัวและ

136.1 
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ยาก
ผูสูง
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ตาม
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สําหรับ
กลําบากสวนใ
งอายุท่ีอาศัยกั
กแหลงตาง ๆ 
มลําพังไดรับห ื

6.2 

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

ประเด็นการ
ใหญไดรับหรือ
กบัสมาชิกพิกา
 ไดในระดับนอ
หรือขอความชว

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

รไดรับและขอ
ขอความชวยเ
าร/ทุพพลภาพ
อย สวนครอบ
วยเหลือไดในร

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

อความชวยเห
เหลือไดในระดั
พ/ไมสามารถดู
บครัวผูสูงอายุที
ระดับปานกลา

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

หลือ พบวา 
ดับนอยถึงปาน
แลตนเองได ส
ท่ีอยูตามลําพั
าง (ภาคผนวก

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

ครอบครัวผูสู
นกลาง โดยเฉ
สวนใหญไดรับ
พังและครอบค
ก ก ตาราง 7) 

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

สูงอายุท่ีประ
พาะอยางย่ิง 
บหรือขอความ
รัวผูสูงอายุท่ีเ

ที่ประสบ

สบความ
ครอบครัว
ชวยเหลือ
เล้ียงดูเด็ก



 
 

 

 

  

สถาาบันพัฒนาสุขภ

 

ภาพอาเซียน มห

บท

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ดล 137

ศึกษา 



ก
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การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

38 สํานักงาน

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

 

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ที่ประสบ



 
 

 

  

สถาาบันพัฒนาสุขภ

 

ภาพอาเซียน มห

บท

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ดล 139

ศึกษา 



ก
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การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

40 สํานักงาน

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

 

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ที่ประสบ



 
 

 

ตาร

 

 

สัม

ทาํ

กิจ

แล

มีก

ตล

ตัด

ให

เจ็บ

ให

หรื

ภา

สัม
อยู

ทาํ

กิจ

แล

มีก

ตล

ตัด

ให

เจ็บ

ให

หรื

 

 

ราง 4.12  ขอม

สมา

ชุมช

สัมพั
มพันธภาพกับ

ากิจกรรมรวมกัน

จกรรมในวันสํา

ละกิจกรรมบําเพ

การพูดคุย  สนท

ลอดจนปรึกษาห

ดสินใจในเร่ืองสํ

การชวยเหลือ  

บปวย  และเม่ือ

กําลังใจซึ่งกันแ

รือการกระทํา 

าพรวม   

มพันธภาพกับ
ยูที่อ่ืน 

ากิจกรรมรวมกัน

จกรรมในวันสํา

ละกิจกรรมบําเพ

การพูดคุย  สนท

ลอดจนปรึกษาห

ดสินใจในเร่ืองสํ

การชวยเหลือ  

บปวย  และเม่ือ

กําลังใจซึ่งกันแ

รือการกระทํา 

มูลดานสัมพัน

าชิกในครอบค

ชน ในชวง 1 ป

ันธภาพชองค
บสมาชิกในคร

ัน  เชน  เย่ียมญ

คัญทางศาสนา

พ็ญประโยชนต

ทนาผานชองทา

หารือ  แสดงคว

สําคัญตางๆ 

 ดูแลเอาใจใสต

อมีปญหา 

และกันในการดํ

บสมาชิกในคร

ัน  เชน  เย่ียมญ

คัญทางศาสนา

พ็ญประโยชนต

ทนาผานชองทา

หารือ  แสดงคว

สําคัญตางๆ 

 ดูแลเอาใจใสต

อมีปญหา 

และกันในการดํ

นธภาพชองคร

ครัวท่ีพักอาศั

ปท่ีผานมา ในภ

ครอบครวั 
รอบครัวที่อาศั

ญาติมิตร  เพื่อน

า  ประเพณี  งา

อสาธารณะ ฯล

างการส่ือสารต

วามคิดเห็น  แล

ตอกันทั้งในยาม

ดําเนินชีวิต  ดว

รอบครัวที่พักอ

ญาติมิตร  เพื่อน

า  ประเพณี  งา

อสาธารณะ ฯล

างการส่ือสารต

วามคิดเห็น  แล

ตอกันทั้งในยาม

ดําเนินชีวิต  ดว

สถา

รอบครัวผูสูงอ

ัยอยูท่ีอื่น และ

ภาพรวม 

ไม
ศัยอยูในบานเดี

นฝูง  

านบุญ  

ลฯ 

ตางๆ  

ละ

มปกติ  

ยคําพูด

อาศัย 

นฝูง  

านบุญ  

ลฯ 

ตางๆ  

ละ

มปกติ  

ยคําพูด

าบันพัฒนาสุขภ

อายุท่ีอาศัยอ

ะสัมพันธภาพ

มไดปฏิบตั ิ
ดียวกัน 

6.5 

7.0 

2.6 

3.0 

2.1 

 

9.3 

10.4 

7.2 

7.5 

 

ภาพอาเซียน มห

บท

ยูในบานเดียว

พกับเพื่อนฝูง 

เปนครั้งครา

47.0 

38.7 

26.8 

29.9 

31.8 

 

61.2 

59.3 

58.7 

58.5 

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

วกัน สัมพันธ

เพื่อนบาน แล

าว เปนปร

46.5

54.3

70.6

67.0

66.1

 

29.4

30.3

34.2

34.0

ดล 141

ศึกษา 

ภาพกับ

ละคนใน

ระจํา 

5 

3 

6 

0 

1 

4 

3 

2 

0 
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ตาร

 

 

ภา

สัม
ชุม

ทาํ

กิจ

แล

มีก

ตล

ตัด

ให

เจ็บ

ให

หรื

โด

ดัง

 

 

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

42 สํานักงาน

ราง 4.12  ขอม

สมา

ชุมช

สัมพั
าพรวม   

มพันธภาพกับ
มชน 

ากิจกรรมรวมกัน

จกรรมในวันสํา

ละกิจกรรมบําเพ

การพูดคุย  สนท

ลอดจนปรึกษาห

ดสินใจในเร่ืองสํ

การชวยเหลือ  

บปวย  และเม่ือ

กําลังใจซึ่งกันแ

รือการกระทํา 

ยภาพรวม  ทา

งตอไปนี้ ระดับใ

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

มูลดานสัมพัน

าชิกในครอบค

ชน ในชวง 1 ป

พันธภาพชอง

บเพ่ือนฝูง เพ่ือ

ัน  เชน  เย่ียมญ

คัญทางศาสนา

พ็ญประโยชนต

ทนาผานชองทา

หารือ  แสดงคว

สําคัญตางๆ 

 ดูแลเอาใจใสต

อมีปญหา 

และกันในการดํ

นมีสัมพันธภาพ

ใด 

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

นธภาพชองคร

ครัวท่ีพักอาศั

ปท่ีผานมา ในภ

ครอบครวั 

อนบาน และค

ญาติมิตร  เพื่อน

า  ประเพณี  งา

อสาธารณะ ฯล

างการส่ือสารต

วามคิดเห็น  แล

ตอกันทั้งในยาม

ดําเนินชีวิต  ดว

พที่ดีกับบุคคลต

 

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

รอบครัวผูสูงอ

ัยอยูท่ีอื่น และ

ภาพรวม (ตอ)

ไม

คนใน

นฝูง  

านบุญ  

ลฯ 

ตางๆ  

ละ

มปกติ  

ยคําพูด

ตางๆ 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

อายุท่ีอาศัยอ

ะสัมพันธภาพ

) 

มไดปฏิบตั ิ
5.5 

 

5.8 

8.3 

5.8 

5.9 

4.2 

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

ยูในบานเดียว

พกับเพื่อนฝูง 

เปนครั้งครา
60.5 

 

55.6 

60.0 

61.2 

59.9 

60.3 

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

วกัน สัมพันธ

เพื่อนบาน แล

าว เปนประ
34.0

 

38.6

31.7

32.9

34.3

35.5

ที่ประสบ

ภาพกับ

ละคนใน

ะจํา  
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

สถาาบันพัฒนาสุขภ

 

ภาพอาเซียน มห

บท

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ดล 143

ศึกษา 
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การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

44 สํานักงาน

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

 

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ที่ประสบ



 
 

 

  

สถาาบันพัฒนาสุขภ

 

ภาพอาเซียน มห

บท

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ดล 145

ศึกษา 
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(บา

รอย

กอส

ไมถ

อาศ

แดด

93.

มีคว

91.

 

อาศ

ภาค

ภาค

กรร

(ไม

ครอ

นนท

คร่ึง

กรร

 

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

46 สํานักงาน

4.1.2
 

านเด่ียว) รองล

ยละ 1.9 ตามล

สรางดวยไม (

ถาวรหรือวัสดุใ

ศัยของครอบค

ดฝน (รอยละ 

6) มีนํ้าดิบนํ้า

วามปลอดภัย

3) (ตาราง 4.1

ศัยของครอบค

คตามพื้นท่ีเข

คใตท้ังในเขต

รมสิทธิ์ท่ีดิน สํ

รวมท่ีดิน) แล

อบครัว (ไมรว

ทบุรีพบวาประ

งหน่ึงของผูสูง

รมสิทธิ์ท่ีดินนอ

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

2.5  ขอมูลดา
4.1.2.5.1
สภาพท่ีอ

ลงมา ไดแก ห

ลําดับ)  วัสดุที

(รอยละ 30.8

ใชแลว (รอยล

ครัวของผูสูงอา

 94.5 ) มีหอง

าใชสะอาด เพี

จากการเกิดอุ

16)  

สําหรับก

ครัว (ไมรวมท่ี

ตเมืองและชน

ตเมืองและชน

าหรับภาคกล

ะเปนเจาของก

วมท่ีดิน) และร

ะมาณคร่ึงหน่ึง

งอายุถือครอง

อยท่ีสุด (รอยล

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

านสภาพทาง
1  สภาพที่อยู
อยูอาศัยของค

หองแถว/เรือน

ท่ีใชในการกอส

) และคร่ึงปูน

ละ 2.5)  และแ

ายุ พบวา เกือบ

งนํ้าหองสวมที

ยงพอ (รอยล

อุบัติเหตุ (รอย

ารครอบครอง

ดิน) และรอย

นบท พบวา ผู

นบทเปนเจาข

าง พบวา ในเข

กรรมสิทธิ์ท่ีดิน

รอยละ 55.8 

งของผูสูงอายุ

งกรรมสิทธิ์ท่ีดิ

ละ 14.5)  (ตา

 

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

งเศรษฐกิจขอ
ยูอาศัยของคร
ครอบครัว พบ

นแถว เพิง/กระ

สรางท่ีอยูอาศั

นคร่ึงไม (รอยล

แผนสังกะสี (ร

บท้ังหมดมีคว

ท่ีอยูในบานแล

ะ 96.1) มีแสง

ละ 88.8 ) แล

งท่ีอยูอาศัยขอ

ละ 73.2 เปน

ผูสูงอายุสวนใ

ของท่ีอยูอาศั

ขตชนบทผูสูง

น แตในเขตเมื

ท่ีถือครองกรร

เปนเจาของท่ีอ

ดินของบาน โ

ราง 4.17)  

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

องครอบครัวผู
รอบครัว 
บวา รอยละ 8

ะตอบ ทาวนเ

ัยสวนใหญพบ

ละ 29.1) นอย

รอยละ 0.5) เ

ามมั่นคง แข็ง

ละบริเวณบาน

งสวางเพียงพอ

ละมีความปลอ

องครอบครัว พ

เจาของกรรมสิ

ใหญในภาคเห

ัยของครอบค

อายุสวนใหญ

อง พบเพียง ร

รมสิทธิ์ท่ีดิน เ

อยูอาศัยของค

ดยท่ีกรุงเทพม

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

ผูสูงอายุ 

87.4 มีท่ีอยูอา

ฮาส (รอยละ 

บวา กอสรางด

ยกวารอยละ 

เมื่อพิจารณาถึ

งแรง (รอยละ 

นท่ีใชไดสะดว

อกับการดําเนิ

อดภัยในชีวิตแ

พบวา รอยละ

สิทธิ์ท่ีดินของ

หนือ ภาคตะวั

ครัว (ไมรวมที

ญเปนเจาของท่ี

รอยละ 60.6 ที

เชนเดียวกับใน

ครอบครัว (ไมร

มหานครพบว

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

าศัยประเภทบ

 4.5 รอยละ 4

ดวยปูน (รอยล

5 ท่ีกอสรางด

ถึงลักษณะสภ

92.0) มีความ

วก ปลอดภัย 

นินชีวิต (รอยล

และทรัพยสิน 

ะ 80.8 เปนเจา

บาน เมื่อพิจา

วันออกเฉียงเห

ท่ีดิน) และเป

ท่ีอยูอาศัยของ

ท่ีเจาของท่ีอยูอ

นกรุงเทพมหา

รวมท่ีดิน) และ

วาผูสูงอายุเป

ที่ประสบ

บานโดด 

4.2 และ 

ละ 37.1) 

ดวยวัสดุ 

ภาพท่ีอยู

มทนทาน

(รอยละ 

ละ 96.4)   

 (รอยละ 

าของที่อยู

ารณาตาม

หนือ และ

นเจาของ

ครอบครัว 

อาศัยของ

านครและ

ะนอยกวา

นเจาของ



 
 

 

  

สถาาบันพัฒนาสุขภ

 

ภาพอาเซียน มห

บท

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ดล 147

ศึกษา 



ก

 

14
 

 

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

48 สํานักงาน

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้
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ผูสูง

2,04

มาก

ผูสูง

ตอเ

ญา

23.

ทําน

ของ

โดย

88.

พอ 

10 

ออม

(รอ

ครอ

(รอ

สวน

1 ป

ผูสูง

และ

(ตา

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

50 สํานักงาน

 

งอายุในภาพร

40 บาท ซึ่งเป

กกวาหรือเทา

งอายุสวนให

เดือน   โด

ติพี่นอง (73.9

9) และอาชีพเ

นา (รอยละ 43

งครอบครัว ได

 

ยสวนใหญเปน

5) และคาภาษี

 

 ๆ กัน (รอยละ

ท่ีครอบครัวผูส

 

มเงิน เพียงรอ

ยละ 62.6 แล

 

อบครัวผูสูงอ

ยละ 43.2) โ

นครอบครัวท่ีค

ป (รอยละ 20) 

 

งอายุ พบวา ค

ะพึ่งพาตนเอง

าราง 4.25) 

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

4.1.2.5.2
ตาราง 4

รวมและในแต

ปนรายไดเฉล่ีย

กับ 2,040 บา

ญในทุกพื้นที

ดยรายไดสวน

9) และแหลงรา

เสริม (รอยละ 

3.8) รับจาง (

ดแก รับจาง (รอ

ครอบครั

นคาใชจายเกีย่

ษสัีงคม (รอยล

ตาราง 4

ะ 50.1) รอยล

สูงอายุมีรายได

ครอบครั

อยละ  47.8 โด

ะรอยละ 64.8

ครอบครั

ายุท่ีมีหน้ีสิน

โดยรอยละ 2

คาดวาจะปลด

 และภายใน 6

เมื่อพิจา

ครอบครัวผูสูงอ

งไดในระดับน

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

2 รายไดและร
4.18 แสดงแห

ตละภาค พบว

ขั้นตํ่าของครอ

าท เมื่อพิจารณ

ท่ีมีรายไดมาก

นใหญของครอ

ายไดหลัก (รอ

 16.7 ) ตามลํ

รอยละ 32.5)

อยละ 44.1) ค

รัวผูสูงอายุเกือ

ยวกับอาหารกา

ละ 83.7) ตาม

.21 แสดงให

ะ 41.5 ของคร

ดมากกวารอย

ัวผูสูงอายุสวน

ดยท่ีระดับการ

8 ตามลําดับ) (

รัวผูสูงอายุสว

น โดยสวนให

0.3 ของครอ

ดภาระหน้ีได ค

6-10 ป (รอยล

รณาในภาพ

อายุมีความสา

นอย (รอยละ

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

รายจายของ
หลงรายไดขอ

า รอยละ 34.

อบครัวผูสูงอา

ณารายภาคแ

กกวารายไดเฉ

อบครัวผูสูงอา

อยละ 50.9) เงิ

าดับ  สําหรับอ

 และคาขาย (

คาขาย (รอยล

อบทุกครอบค

ารกิน/คากับข

มลําดับ (ตาราง

เห็นวา คร่ึงห

รอบครัวผูสูงอ

ยจาย (รอยละ 

นใหญมีทรัพย

รมีทรัพยสินใน

(ตาราง 4.22 -

วนใหญไมมีห

ญจะมีหน้ีสิน

บครัวผูสูงอา

คาดวาจะปลด

ะ 17.5) (ตารา

รวมของควา

ามารถในการพึ

ะ 33.0) มีเพีย

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ครอบครัว 
งครอบครัวผู

4 ของครอบค

ยุตอครัวเรือน

ละพื้นท่ีในเขต

ฉล่ียขั้นตํ่าขอ

ยุมาจากเบี้ยย

งินฝาก/เงินออ

อาชีพหลักท่ีเป

(รอยละ 15.6)

ะ 21.3) และทํ

ครัว (รอยละ 

าว (รอยละ 96

ง 4.20) 

น่ึงของครอบ

ายุมีรายไดนอ

 8.4)  

ยสินในการคร

นครอบครองแ

- 4.23) 

หน้ีสิน (รอยละ

นในระดับนอ

ยุท่ีมีหน้ีสินค

ดภาระหนี้ไดภ

าง 4.24) 

ามสามารถใน

พึ่งพาตนเองไ

ยงรอยละ 3.7

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

สูงอายุ และร

ครัวผูสูงอายุ 

นตอเดือน และ

ตเมืองและชน

องครอบครัวผู

ยังชีพผูสูงอาย

ม/ดอกเบี้ยธน

ปนแหลงรายไ

) และอาชีพเส

ทํานา (รอยละ 

96.4) มีรายจ

6.2) และคาสา

ครัวผูสูงอายุม

อยกวารายจาย

รอบครอง (รอ

และการมีเงินอ

ะ 62.5) มีเพี

ย (รอยละ 4

าดวาไมสาม

ายใน 2-5 ป (

นการพึ่งพาต

ดในระดับปาน

7 ท่ีไมสามารถ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

รายไดของคร

 มีรายไดน

ะรอยละ 65.6 

นบท พบวา คร

ผูสูงอายุตอค

ยุ (94.9) บุตร

นาคาร/คาเชา 

ดของครอบครั

สริมท่ีเปนแหล

 16.0) (ตาราง

จายท่ีตองรับ

าธารณูปโภค 

มีรายไดและร

ย และนอยกว

อยละ 73.4) แ

ออม อยูในระ

ยงรอยละ 37

2.4) และปา

มารถปลดภาร

(รอยละ 29.5)

ตนเองของคร

นกลาง (รอยล

ถพึ่งพาตนเอ

ที่ประสบ

รอบครัว

นอยกวา  

มีรายได

รอบครัว

รัวเรือน 

ร/หลาน/ 

 (รอยละ 

รัว ไดแก 

ลงรายได

ง 4.19) 

ผิดชอบ  

 (รอยละ 

รายจาย 

ารอยละ 

แตมีการ

ะดับนอย 

7.5 ของ

านกลาง  

ระหน้ีได  

) ภายใน 

รอบครัว 

ละ 53.4) 

งไดเลย  
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ของ

ยาก

ของ

ชนบ

เขต

มาก

มาก

 

(รอ

และ

สัมพ

ตาม

ดาน

ประ

เศร

เขต

ครอ

ยาก

ปญ

ในพื

 

 

 

 

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

58 สํานักงาน

4.1.3 ปจจั
ประ
ครอ

 
4.1.3
ตาร

งครอบครัวผูสู

กลําบากนอย

งครอบครัวผูสู

บท พบวา คร

ตชนบท สําหรั

กกวาเขตเมือ

กกวาในเขตชน

สําห

ยละ 69.5) ป

ะสัมพันธภาพ

พันธภาพกับชุ

มลําดับ) ปญห

นเศรษฐกิจ/ก

ะเด็นปญหาที

ษฐกิจ/การเงิน

ตเมืองและชน

อบครัวท่ีอาศั

กลําบากของค

ญหาท่ีกอใหเกิ

พื้นท่ีเขตเมืองแ

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

จัยเสี่ยง สภา
ะสบสภาวะย
อบครัวผูสูงอา

3.1  สภาพปญ
าง 4.26 แสด

สูงอายุมีความ

 และรอยละ 

สูงอายุท่ีระบุว

อบครัวผูสูงอ

รับครอบครัว

ง  สําหรับครอ

นบท 

รับประเด็นป

ปญหาทางดาน

พกับชุมชน/สัง

ชุมชนไมกอให

หาท่ีกอใหเกิดค

ารเงิน (รอยล

ท่ีทําใหเกิดค

น และปญหาด

นบท โดยปญ

ัยในเขตชนบ

ครอบครัวท่ีอา

กิดความกังวล

และชนบทของ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

พปญหา แล
ากลําบาก ก
ายุอาศัยตาม

ญหาและระดั
ดงระดับควา

ยากลําบากใน

11.8 ของครอ

วาไมมีความย

ายุในแตละภา

ผูสูงอายุท่ีปร

อบครัวผูสูงอา

ปญหาท่ีทําให

นสุขภาพรางก

คม (รอยละ 4

หเกิดความกังว

ความกังวลบา

ละ 58.7) และป

วามยากลําบ

ดานสุขภาพทํา

ญหาดานการเ

ทมากกวาเข

ศัยในเขตเมือ

ล ไดแกปญหา

งทุกภาค (ตาร

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

ละความตองก
กรณีศึกษา: ค
ลําพัง 

ดบัความยาก
มยากลําบาก

นระดับปานกล

อบครัวผูสูงอา

ยากลําบาก เมื

าคท่ีประสบค

ระสบความยา

ายุท่ีไมประสบ

เกิดความยา

กาย (รอยละ 

49.0) อยางไร

วล/ความเครีย

าง ไดแก ปญห

ปญหาดานจิต

บากในครอบ

าใหเกิดความย

เงินและปญห

ตเมือง ยกเว

งมากกวาในเ

าทางสุขภาพร

ราง 4.31 - 4.3

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

การความชว
ครอบครัวผูสู

ลําบากของค
กของครอบค

ลาง รอยละ 2

ายุมีความยา

มื่อพิจารณาใน

วามยากลําบ

ากลําบากใน

บความยากลํ

กลําบาก ได

 68.9) สัมพัน

รก็ตามปญหา

ยดของผูสูงอา

หาทางดานสุขภ

ตใจ (รอยละ 

ครัวผูสูงอายุ

ยากลําบากกับ

หาดานสุขภา

นนนทบุรี ท่ีป

เขตชนบท (ตา

รางกาย และ

33) 

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

ยเหลือของค
สูงอายุเลี้ยงดู

ครอบครัวผูสงู
ครัวผูสูงอายุ 

29.6 ของครอบ

กลําบากมาก

นแตละภาคแล

ากมาก อยูใน

นระดับปานกล

าบาก สวนให

แก ปญหาดา

นธภาพในครอ

ดานสัมพันธภ

ายุ (รอยละ 63

ภาพรางกาย (

48.2) (ตาราง

ในแตละภาค

บครอบครัวผูสู

พสงผลตอคว

ปญหาดานสุข

าราง 4.28 - 4

ปญหาทางดา

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ครอบครัวผูสู
ดูเด็กตามลํา

งอายุ 
พบวา รอยล

บครัวผูสูงอายุ

ก มีเพียงรอยล

ละพื้นท่ีเขตเมื

นเขตเมืองมาก

ลาง อยูในเขต

หญจะอยูในเข

านเศรษฐกิจ/

บครัว (รอยล

ภาพในครอบค

3.4 และ รอยล

(รอยละ 61.2)

ง 4.27) เมื่อพิ

ค พบวา ปญ

สูงอายุในทุกภา

วามยากลําบ

ขภาพสงผลต

.30) สําหรับ

านเศรษฐกิจ/

ที่ประสบ

สูงอายุที่
พังและ

ละ 43.4  

ยุมีความ

ละ 15.2  

มืองและ

กกวาใน

ตชนบท

ขตเมือง

/การเงิน  

ะ 52.0) 

ครัวและ

ละ 69.7 

) ปญหา

พิจารณา

หาดาน

าคท้ังใน

บากของ

ตอความ

ประเด็น

/การเงิน  



 
 

 

 

ยาก

ท่ีสา

สถา

ในค

อยูด

สําห

กรณ

ผูนํา

ปจจ

ไดแ

ดําเ

เจา

 

สวน

นอย

ขอค

 

ดาน

ท่ีค

การ

กิจก

และ

ในอั

ครอ

ในพิ

เพื่อ

มีสัด

ตารา

กลําบาก วิตก

ามารถใหควา

านีอนามัย เพือ่

ครอบครัว (ท้ังใ

ดวยกัน รองลง

หรับปญหาทา

ณีท่ีผูสูงอายุป

าชุมชน และเจ

จัยส่ี แหลง/บุ

แก เจาหนาท่ีเ

เนินชีวิต และ

หนาท่ีของเทศ
 
4.1.3

 

นใหญครอบค

ย (รอยละ 41

ความชวยเหลื

 

นสวัสดิการชุ

รอบครัวผูสูง

รศึกษาและกีฬ

กรรมการกุศล

ะสวัสดิการกร

อันดับแรก ได

อบครัวยากไร 

พิพิธภัณฑ โบ

อการเล้ียงชีพ

ดสวนของการ

าง 4.34 แสด

กกังวลหรือเค ี

มชวยเหลือได

อนบาน และค

ในและนอกบา

งมา ไดแก เพื่

างดานสัมพันธ

ประสบความย

จาหนาท่ีรพ.ส

บุคคลที่สามา

เทศบาล/อบต

ะภัยพิบัติ อุบั

ศบาล/อบต.  ร

3.2  ขอมูลดา
แหลงตา
ตาราง 4

รัวผูสูงอายุได

.7)  มีเพียงรอ

อไดมาก 

ตาราง 4

มชนและสวัส

อายุยังไมทร

ฬา สวัสดิการ

ลภายในชุมชน

รณีเสียชีวิต  

แก ศูนยบริกา

 (ปละไมเกิน 6

บราณสถาน อุ

พ  สําหรับครอ

รไมไดรับสวัสดิ

งแหลง/บุคคล

รียดตามสภา

ดอันดับแรก ได

คนท่ีพักอาศัยใ

าน)  แหลง/บคุ

อนบาน คนท่ี

ธภาพกับชุมช

ยากลําบาก วิ

สต./สถานีอนา

รถใหความชว

.  และเพื่อนบ

บัติเหตุ เหตุวิ

รองลงมา ไดแก

านสวัสดิการ
าง ๆ 
4.35 แสดงระ

รับหรือขอควา

อยละ 5 ท่ีไมได

.36 - 4.37 

สดิการภาครัฐ

าบขอมูลมาก

รการเจ็บปวย

น พัฒนาหมูบา

ตามลําดับ  ส

ารทางสังคมผู

6,000 บาทตอ

อุทยานแหงชา

อบครัวผูสูงอา

ดิการมากกวาไ

สถา

ลท่ีใหความช

าพปญหา  โด

ดแก ญาติท่ีไม

ในบานเดียวกั

คคลท่ีสามารถ

พักอาศัยในบ

ชน/สังคม พบว

วิตกกังวลหรือ

ามัย ตามลําดั

วยเหลือในอัน

บาน  สําหรับป

กฤต แหลง/บ

ก ญาติท่ีไมได

ที่ครอบครัวผู

ดับการไดรับ

ามชวยเหลือได

ดรับหรือขอคว

  แสดงใหเห็น

ัฐท่ีครอบครัว

กท่ีสุด ไดแก 

ย สวัสดิการเงิ

าน อาคารสา

สําหรับสวัสดิ

สูงอายุ (Day 

อครอบครัว) ก

าติ และสถาน

ายุท่ีทราบสวั

ไดรับสวัสดิกา

าบันพัฒนาสุขภ

วยเหลือกรณี

ยปญหาทาง

มไดอยูดวยกัน

ัน สําหรับปญ

ถใหความชวย

บานเดียวกัน แ

วา เพื่อนบาน

อเครียด รองล

ับ สําหรับปญ

นดับแรก คือ 

ปญหาดานขอ

บุคคลท่ีใหคว

ดอยูดวยกัน 

ผูสูงอายุไดรับ

หรือขอความ

ดในระดับปาน

วามชวยเหลือไ

นวา ครอบครัว

วผูสูงอายุพึงจ

สวัสดิการกา

งินกู  สวัสดิกา

ธารณะ ถนน 

การภาครัฐท่ี

 Care Cen

ารยกเวนคาธ

นท่ีอื่น ๆ และก

วัสดิการของชุ

าร 

 

ภาพอาเซียน มห

บท

ณีท่ีครอบครัวผู

ดานสุขภาพร

น รองลงมา ได

ญหาทางดานจิ

เหลือในอันดับ

และเจาหนาท่ีร

เปนบุคคลแรก

ลงมาไดแก ญ

ญหาทางดานเศ

 ญาติท่ีไมไดอ

อมูลขาวสารท่ี

วามชวยเหลือ

บหรอืไดรับค

มชวยเหลือจา

นกลาง (รอยละ

ไมไดเลย และ

วผูสูงอายุบางส

จะไดรับ  สําห

ารเกิด รองลง

ารการสาธาร

 สถานท่ีออกกํ

ครอบครัวผูสู

nter) รองลงม

ธรรมเนียม/ลด

กองทุนสํารอง

ชุมชนและภา

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ผูสูงอายุประส

รางกาย แหลง

แก เจาหนาท่ี

ตใจ และสัมพั

บแรก คือ ญา ิ

รพ.สต./สถานี

กท่ีใหความชว

ญาติท่ีไมไดอยู

ศรษฐกิจ/การเ

อยูดวยกัน รอ

ท่ีเปนประโยชน

อในระดับแรก

ความชวยเหลื

กแหลงตาง ๆ

ะ 49.5) และใน

ะรอยละ 5 ท่ีได

สวนยังไมทรา

หรับสวัสดิกา

งมา ไดแก สวั

ณะประโยชน

กําลังกาย แขง

สูงอายุไมทรา

มาไดแกเงินสง

อัตราเขารวมกิ

งเล้ียงชีพ/กอง

ครัฐ พบวาสว

ดล 159

ศึกษา 

สบความ

ง/บุคคล 

รพ.สต./

พันธภาพ

ติท่ีไมได

นีอนามัย 

วยเหลือ

ยูดวยกัน  

เงิน และ

องลงมา 

นตอการ

ก ไดแก 

ลอืจาก

ๆ พบวา  

นระดับ 

ดรับหรือ

าบขอมูล 

ารชุมชน 

วัสดิการ

น สมทบ

งขันกีฬา 

บขอมูล 

งเคราะห

กิจกรรม

งทุนรวม 

วนใหญ 



ก
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การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

60 สํานักงาน

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

 

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ที่ประสบ



 
 

 

  

สถาาบันพัฒนาสุขภ

 

ภาพอาเซียน มห

บท

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ดล 161

ศึกษา 
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การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

62 สํานักงาน

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

 

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ที่ประสบ



 
 

 

  

สถาาบันพัฒนาสุขภ

 

ภาพอาเซียน มห

บท

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ดล 163

ศึกษา 



ก
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การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

64 สํานักงาน

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

 

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ที่ประสบ



 
 

 

  

สถาาบันพัฒนาสุขภ

 

ภาพอาเซียน มห

บท

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ดล 165

ศึกษา 
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การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

66 สํานักงาน

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

 

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ที่ประสบ



 
 

 

ตาร

 

สขุ

จิต

สมั
(ท้ัง

สมั

เศร

ปจ

ขอ
กา

ภัย

 

 

 

 

 

ราง 4.34  แหล

ตาม

ประเด็น

ขภาพรางกาย 

ตใจ 

มพันธภาพในครอ
งในและนอกบาน

มพันธภาพกับชุม

รษฐกิจ/การเงนิ 

จจัยสี ่

มูลขาวสารท่ีเปน
รดําเนินชีวิต 

ยพิบัติ อุบัติเหตุ 

ลง/บุคคลที่ใหค

ม สภาพปญหาข

นดานปญหา 

อบครัว  
น) 

มชน/สังคม 

 

นประโยชนตอ 

เหตุวิกฤต 

ความชวยเหลือ

ของผูสูงอายุมา

ล
ญา
ดว

ญา
ดว

ญา
ดว

เ

ญา
ดว

ญา
ดว

เทศ

เทศ

 

สถา

กรณีประสบคว

ากที่สุดในภาพ

ลําดับที่ 1  
าติท่ีไมไดอยู
ยกัน (33.0) 

าติท่ีไมไดอยู
ยกัน (41.0) 

าติท่ีไมไดอยู
ยกัน (47.8) 

เพ่ือนบาน 
(39.4) 

าติท่ีไมไดอยู
ยกัน (48.2) 

าติท่ีไมไดอยู
ยกัน (41.7) 

ศบาล/อบต. 
(17.7) 

ศบาล/อบต. 
(39.2) 

าบันพัฒนาสุขภ

วามยากลําบาก

รวม 

แหลงบุคคลท
ลําดับที่ 2 
รพ.สต./ 

สถานีอนามัย 
(32.1) 

เพ่ือนบาน 
(16.1) 

เพ่ือนบาน 
(20.3) 

ญาติท่ีไมได
อยูดวยกัน 

(25.1) 
เทศบาล/
อบต 

(24.9) 
เทศบาล/
อบต 

(17.0) 
ญาติท่ีไมได
อยูดวยกัน 

(15.6) 
ญาติท่ีไมได
อยูดวยกัน 

(24.4) 

 

ภาพอาเซียน มห

บท

ก วิตกกังวลหรือ

ที่ชวยเหลือ 
ลําดับที่ 3 
เพ่ือนบาน 

(10.5) 

คนท่ีพัก
อาศัยในบาน
เดียวกัน 
(14.1) 
คนท่ีพัก

อาศัยในบาน
เดียวกัน 
(14.0) 

ผูนําชุมชน 
(7.5) 

เพ่ือนบาน 
(7.6) 

เพ่ือนบาน 
(10.8) 

อสม. 
(14.8) 

เพ่ือนบาน 
(10.4) 

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

อความเครียด 

ลําดับที่ 4
คนท่ีพัก 

อาศัยในบา
เดียวกัน (7.5
รพ.สต./ 

สถานีอนามั
(13.7) 

รพ.สต./ 
สถานีอนามั

(7.0) 

รพ.สต./ 
สถานีอนามั

(7.2) 
คนท่ีพัก 

อาศัยในบา
เดียวกัน (7.5
รพ.สต./ 

สถานีอนามั
(7.7) 

เสียงตามสา
(14.3) 

เจาหนาท่ีรัฐ
(7.2) 

ดล 167

ศึกษา 

 

4 

น
5) 

มัย 

มัย 

มัย 

น
5) 

มัย 

าย 

ฐ 
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การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

68 สํานักงาน

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

 

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ที่ประสบ



 
 

 

ตาร

สวั

สวั

สวั

สวั

ยัง

สง

สวั

สวั

สวั

สวั

สวั

ถน

สวั

สวั

สวั

เบ้ีย

เบ้ีย

คา

กอ

กอ

กอ

สง

บัต

จัด

หน

จัด

จัด

บริ

ศูน

ลด

รวม

ยก

 

ราง 4.36 สวัสดิ

วสัดิการชุมชน ห

วัสดิการการเกิด  เ

วัสดิการการเจ็บป

วัสดิการผูสูงอายุ (

ชีพหรือบํานาญผู

เสริมกลุมอาชีพ ฯ

วัสดิการกรณีเสียชี

วัสดิการการศึกษา

วัสดิการออมทรัพย

วัสดิการเงินกู  ใหยื

วัสดิการการสาธา

นน สถานที่ออกกาํ

วัสดิการกรณีเกิดภ

วัสดิการใหการสง

วสัดิการภาครฐั 

ยยังชีพผูสูงอายุ  

ยผูพิการ 

าจัดการศพผูสูงอา

องทุนบําเหน็จบําน

องทุนประกันสงัคม

องทุนสํารองเลี้ยงชี

เคราะหครอบครัว

ตรผูสูงอายุ (หลักป

ดชองทางพิเศษเฉพ

นวยบริการสุขภาพ

ดการเรียนรูในชุมช

ดหางาน  สงเสริมอ

ริการที่พักอาศัย  บ

นยบริการทางสังค

ดหยอนคาโดยสาร

มกลุม/จัดต้ังชมร

กเวนคาธรรมเนียม

ดิการที่ครอบคร

หรือสวัสดิการชา

เชน  สวัสดิการรับ

วย เชน ใหกําลังใ

(ผูดอยโอกาส  คน

ผูสูงอายุ (ไมรวมเ

ฯลฯ 

ชีวิต  เปนเจาภาพ

าและกีฬา เชน ทนุ

ย  เชน  สัจจะออม

ยมืเพื่อประกอบอ

รณะประโยชน สม

าลังกาย แขงขันกี

ภัยพิบัติ  ไฟไหม  

เคราะห  เชน  กา

 คาเล้ียงชีพรายเดื

ายุ  2,000  บาท 

นาญขาราชการ 

ม 

ชีพ/กองทุนรวมเพื

วยากไร (ปละไมเกิ

ประกันสุขภาพ) เ

พาะโรงพยาบาลส

พ  โดยมีแพทยแล

ชน  จัดการศึกษา

อาชีพ  เพื่อใหมีงา

บานพัก  สถานสง

คมผูสูงอายุ (Day 

รรถไฟ  รถโดยสา

มผูสูงอายุ  เพื่อถ

ม/ลดอัตราเขารวม

รัวผูสูงอายุไดรั

สวัส

าวบาน 

บขวัญเด็กเกิดใหม

ใจ เยี่ยมไข ชวยคา

นยากลําบาก  คน

เบ้ียของเทศบาล

  ไปรวมงาน  จัดพ

นการศึกษา สนับส

มทรัพย  สัจจะวัน

าชีพโดยไมมีดอก

มทบกิจกรรมการ

ฬา ฯลฯ 

 น้ําทวม  บริจาคใ

รใหเปนสิ่งของ  ข

ดือนสําหรับผูสูงอ

พื่อการเลี้ยงชีพ 

กิน  6,000  บาทต

พื่อรับบริการปอง

สังกัดกระทรวงสา

ละพยาบาลออกให

ในระบบ  นอกระ

านทําและมีรายได

งเคราะห 

 Care Center) 

รสาธารณะ  และ

ายทอดประสบกา

มกิจกรรมในพิพิธภ

สถา

ับในภาพรวม 

ดิการ 

ม  ชวยคาคลอดบุ

ารักษาพยาบาล ค

นพิการ  ผูติดเช้ือ) 

ล/อบต.)  ตรวจดู

พวงหรีด  คาทําศ

สนุนจัดกิจกรรม ซื

นละบาท ฯลฯ 

กเบ้ีย  หรือดอกเบี้

กุศลภายในชุมชน

ใหพื้นที่ประสบภยั

ขาวสาร  น้ําด่ืม ฯล

ายุทุกคนที่ไมมีบํา

ตอครอบครัว) 

กัน  รักษาสุขภาพ

าธารณสุขทั่วประ

หบริการเยี่ยมบาน

ะบบ  และตามอัธย

ด 

ะเคร่ืองบิน 

ารณ  ชวยเหลือสั

ภณัฑ โบราณสถา

าบันพัฒนาสุขภ

ตร ฯลฯ 

คาพาหนะเดินทา

  เชน  กองทุนการ

แลสุขภาพและรัก

ศพ ฯลฯ  

ซ้ืออุปกรณการเรีย

้ยตํ่า ฯลฯ 

น พัฒนาหมูบาน 

ย ฯลฯ 

ลฯ 

านาญ 

พฟรี 

เทศ 

น 

ยาศัย 

ังคม 

าน อุทยานแหงชา

 

ภาพอาเซียน มห

บท

างไปพบแพทย ฯล

รออมสวัสดิการเบ้ี

กษาพยาบาล  

ยนและกีฬา ฯลฯ 

 อาคารสาธารณะ

าติ และสถานที่อืน่

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ไมรู  

 

51.2 

ลฯ 35.8 

บ้ีย 26.0 

33.1 

 39.2 

24.9 

33.7 

ะ 35.2 

29.2 

19.8 

 

2.3 

11.1 

36.3 

34.6 

37.6 

42.0 

46.0 

9.3 

24.8 

4.1 

35.7 

36.2 

38.5 

47.8 

39.8 

30.1 

นๆ 45.1 

ดล 169

ศึกษา 

รู  

 

48.8 

64.2 

74.0 

66.9 

60.8 

75.1 

66.3 

64.8 

70.8 

80.2 

 

97.7 

88.9 

63.7 

65.4 

62.4 

58.0 

54.0 

90.7 

75.2 

95.9 

64.3 

63.8 

61.5 

52.2 

60.2 

69.9 

54.9 
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ตาร

สวั

สวั

สวั

เดิ

สวั

กา

อบ

สวั

สวั

เรีย

สวั

สวั

สวั

พัฒ

สวั

สวั

สวั

เบี้

เบี้

คา

กอ

กอ

กอ

สง

บัต

จัด

หน

 
ตาร

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

70 สํานักงาน

ราง 4.37  สวสั

วัสดิการชุมชน

วสัดิการการเกิด

วสัดิการการเจ็บ

นทางไปพบแพ

วสัดิการผูสูงอา

ารออมสวัสดิกา

บต.)  ตรวจดูแ

วสัดิการกรณีเสี

วสัดิการการศึก

ยนและกีฬา ฯล

วสัดิการออมทรั

วสัดิการเงินกู  ใ

วสัดิการการสา

ฒนาหมูบาน อ

วสัดิการกรณีเกิ

วสัดิการใหการส

วัสดิการภาครั

บี้ยยังชีพผูสูงอา

บี้ยผูพิการ 

าจัดการศพผูสูง

องทุนบําเหน็จบ

องทุนประกันสัง

องทุนสํารองเล้ีย

งเคราะหครอบค

ตรผูสูงอายุ (หล

ดชองทางพิเศษ

นวยบริการสุขภ

ราง 4.37  สวสั

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

สดิการที่ครอบค

น หรือสวัสดกิ

ด  เชน  สวัสดิก

บปวย เชน ใหกํ

พทย ฯลฯ 

ายุ (ผูดอยโอกา

ารเบี้ยยังชีพหรือ

ลสุขภาพและรั

สียชีวิต  เปนเจา

กษาและกีฬา เช

ลฯ 

รัพย  เชน  สัจจ

ใหยืมเพื่อประก

ธารณะประโยช

อาคารสาธารณ

กิดภัยพิบัติ  ไฟไ

สงเคราะห  เชน

รฐั 

ยุ  คาเล้ียงชีพร

งอายุ  2,000  บ

บํานาญขาราชก

งคม 

ยงชีพ/กองทุนร

ครัวยากไร (ปล

ลักประกันสุขภา

ษเฉพาะโรงพยา

ภาพ  โดยมีแพท

สดิการที่ครอบค

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

ครัวผูสูงอายุไดร

สวัสดิกา

การชาวบาน 

การรับขวัญเด็ก

กําลังใจ เย่ียมไข

ส  คนยากลําบ

อบํานาญผูสูงอ

ักษาพยาบาล  

าภาพ  ไปรวมง

ชน ทุนการศึกษ

จะออมทรัพย  สั

กอบอาชีพโดยไ

ชน สมทบกิจกร

ณะ ถนน สถานที

ไหม  น้ําทวม  บ

น  การใหเปนส่ิ

รายเดือนสําหรั

บาท 

การ 

รวมเพื่อการเล้ีย

ละไมเกิน  6,00

าพ) เพื่อรับบริก

าบาลสังกัดกระ

ทยและพยาบา

ครัวผูสูงอายุไดร

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

รับในภาพรวม 

าร 

เกิดใหม  ชวยค

ข ชวยคารักษา

บาก  คนพิการ  

อายุ (ไมรวมเบี

 สงเสริมกลุมอ

งาน  จัดพวงหรี

ษา สนับสนุนจัด

สัจจะวันละบาท

ไมมีดอกเบี้ย  ห

รรมการกุศลภา

ที่ออกกําลังกาย

บริจาคใหพื้นที่

งของ  ขาวสาร

รับผูสูงอายุทุกค

ยงชีพ 

0  บาทตอครอ

การปองกัน  รัก

ะทรวงสาธารณ

ลออกใหบริการ

รับในภาพรวม 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

 

คาคลอดบุตร ฯ

พยาบาล คาพ

 ผูติดเชื้อ)  เชน

บ้ียของเทศบา

าชีพ ฯลฯ 

ด  คาทําศพ ฯล

ดกิจกรรม ซื้ออุป

ท ฯลฯ 

หรือดอกเบี้ยตํ่า

ายในชุมชน  

ย แขงขันกีฬา ฯ

ประสบภัย ฯลฯ

ร  น้ําด่ืม ฯลฯ 

คนที่ไมมีบํานาญ

บครัว) 

กษาสุขภาพฟรี 

สุขทั่วประเทศ 

รเย่ียมบาน 

 (ตอ) 

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

ไ

ฯลฯ 

าหนะ

น  กองทุน

าล/

ลฯ  

ปกรณการ

 ฯลฯ 

ฯลฯ 

ฯ 

ญ 

 

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

รู 

ไมไดรับ ได

 

88.9 11

58.3 41

45.5 54

65.9 34

79.3 20

59.9 40

71.8 28

63.6 36

60.4 39

37.4 62

 

8.0 92

73.2 26

77.7 22

92.0 8

94.6 5

92.2 7

86.5 13

14.7 85

36.8 63

22.4 67

ที่ประสบ

ดรับ 

 

1.1 

1.9 

4.5 

4.2 

0.6 

0.1 

8.1 

6.5 

9.6 

2.6 

 

2.0 

6.8 

2.3 

8.0 

5.4 

7.8 

3.5 

5.3 

3.2 

7.3 



 
 

 

จัด

จัด

บริ

ศูน

ลด

รว

ยก

แห

 
 

เด็ก

มาก

ผูสูง

ป จํ

เฉล่ี

ได พ

สวน

36-

ท่ีสุด

รักษ

ดาน

พบ

ดาน

บุคค

ดการเรียนรูในชุ

ดหางาน  สงเสริ

ริการที่พักอาศัย

นยบริการทางสั

ดหยอนคาโดยส

วมกลุม/จัดต้ังช

กเวนคาธรรมเนี

หงชาติ และสถา

4.1.3
 

กท่ีอายุไมเกิน 

กกวา 1 คน มี

งอายุท่ีมีอายุเฉ

จํานวนเด็กท่ีผู

ล่ียระหวาง 13-

พบวา จํานวน

นใหญในแตล

45 ป  (รอยละ

 

ดในเรื่องอาห

ษาพยาบาล (ร

นการเงิน(รอย

วาส่ิงท่ีผูสูงอา

นการเงิน (รอย

 

 

คลท่ีพักอาศัย

ชุมชน  จัดการศึ

ริมอาชีพ  เพื่อใ

ย  บานพัก  สถ

สังคมผูสูงอายุ (

สารรถไฟ  รถโด

มรมผูสูงอายุ  

นยีม/ลดอัตราเข

านที่อื่น ๆ 

3.3  ขอมูลดา
ตาราง 4.

18 ป และดูแล

มีจํานวนผูสูงอ

ฉล่ียอยูระหวา

ผูสูงอายุตองดู

-18 ป (รอยละ

นเฉล่ียของผูพิ

ะครอบครัวผูส

ะ45.4)  

สําหรับรา

าร (รอยละ 3

รอยละ 27.3) 

ยละ 43.9) แล

ายุตองดูแลมา

ยละ 25.4) ตา

ตาราง 4

ในบานเดียวกั

สวัสดิกา

ศึกษาในระบบ 

ใหมีงานทําและ

านสงเคราะห 

(Day Care Ce

ดยสารสาธารณ

เพื่อถายทอดป

ขารวมกิจกรรมใ

านการดูแลบุ
.38 แสดงราย

ลผูพิการ/ผูท่ีไม

อายุท่ีตองดูแล

าง 60-69 ป  (

แลโดยเฉล่ีย 

ะ 40.3) สําหรับ

พิการ/ผูท่ีไมสา

สูงอายุตองดูแ

ายละเอียดของ

33.3) รองลงม

  สําหรับในกล

ละดานอาหาร

กท่ีสุดคือ เร่ือง

มลําดับ (ตารา

4.40 แสดงปร

กนั พบวา มาก

สถา

าร 

 นอกระบบ  แล

ะมีรายได 

enter) 

ณะ  และเคร่ืองบิ

ระสบการณ  ช

ในพิพิธภัณฑ โ

บคุคลทีพ่ักอา
ละเอียดของค

มสามารถดูแล

ล คือ 1.05 คน

รอยละ 52.3) 

1.38 คน โดย

ับครอบครัวผูสู

ามารถดูแลตน

แลผูพิการ/ผูที

งการดูแล พบ

มาไดแก ดานก

ลุมท่ีตองดูแลเ

ร (รอยละ 31.

งอาหาร (รอย

าง 4.39) 

ระเด็นความย

กกวาคร่ึงหน่ึงข

าบันพัฒนาสุขภ

ละตามอัธยาศัย

บิน 

ชวยเหลือสังคม 

โบราณสถาน อุ

าศัยอยูในบาน
ครอบครัวผูสูงอ

ลตนเองได พบ

น โดยสวนใหญ

 สําหรับครอบ

ยสวนใหญครอ

สูงอายุท่ีตองดู

นเองได ผูสูงอ

ท่ีไมสามารถดู

วา ในกลุมท่ีต

การเงิน (รอย

เด็กท่ีอายุไมเกิ

0) กรณีดูแลผ

ละ 31.7) ดาน

ากลําบาก/ผ

ของผูสูงอายุรูสึ

 

ภาพอาเซียน มห

บท

ไ

ย 

 

อุทยาน

นเดียวกัน 
อายุท่ีผูสูงอาย

บวา โดยเฉล่ีย

ญในแตละครอ

ครัวผูสูงอายุที

อบครัวผูสูงอา

ดูแลผูพิการ/ผูที

อายุท่ีตองดูแล

แลตนเองไดที

ตองดูแลผูสูงอา

ละ 27.4) แล

กิน 18 ป พบว

ผูพิการ/ผูท่ีไม

นสุขภาพรางก

ลกระทบตอต

สึกยากลําบาก

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

รู 

ไมไดรับ ได

72.9 2

82.1 17

91.1 8

84.3 15

75.9 24

53.2 46

77.4 22

ยุตองดูแลผูสูง

ครอบครัวผูสูง

บครัวผูสูงอาย

ท่ีตองดูแลเด็กไ

ายุตองดูแลเด็

ท่ีไมสามารถดู

ล คือ 1.08 คน

ท่ีมีอายุเฉล่ียอ

ายุ พบวา ตอง

ะดานการดูแล

วา ตองดูแลมา

มสามารถดูแล

กาย (รอยละ 2

ตัวผูสูงอายุใน

ก/มีผลกระทบ

ดล 171

ศึกษา 

ดรับ 

2.2 

7.9 

8.9 

5.7 

4.1 

6.8 

2.6 

งอายุ ดูแล

งอายุท่ีอยู

ยุตองดูแล

ไมเกิน 18 

ด็กท่ีมีอายุ

ดูแลตนเอง

น และโดย

ยูระหวาง 

งดูแลมาก

ลสุขภาพ/

ากท่ีสุดใน

ลตนเองได 

28.1) และ

นการดูแล

บตอตัวเอง
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ในก

เครี

จาก

(รอ

ผูสูง

ผูสูง

ท่ีเป

สาม

มีคว

พบ

ปฏิ

ดูแล

การ

หรือ

ดูแล

ภาร
 

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

72 สํานักงาน

การดูแลผูสูงอ

รยดและกังวล

กเดิม (รอยละ

ยละ 51.5) แล

งอายุกรณีดูแ

งอายุรูสึกเหน่ื

ปนผูดูแลเองเป

มารถดูแลตน

วามเครียด กงั

 

วาสวนใหญมี

สัมพันธติดตอ

ลเด็กท่ีมีอายุไ

รประกอบอาชี

อบุคคลอื่น มีร

ลตนเองได จะ

ระคาใชจายท่ีเ

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

อายุ โดยท่ีรูสึก

ล (รอยละ 55

ะ 53.4) และรู

ละสงผลกระท

แลเด็กอายุไมเ

อย (รอยละ 6

ปล่ียนแปลงไป

นเองไดมากที

งวลใจ (รอยละ

ผูสูงอายุ

มีระดับของควา

อกับสังคมหรือ

ไมเกิน 18 ป พ

ชีพ การทํามาห

ระดับความยา

ะมีระดับของค

เพิ่มขึ้น ซึ่งสวน

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

กเหน่ือย (รอย

.1) รูสึกวาวิถี

สึกวาการดูแล

ทบตอการประก

เกิน 18 ป ใน

66.3) รองลงม

ปจากเดิม สําห

ท่ีสุด คือ ผู สู

ะ 79.0) และมี

ท่ีตองดูแลผูสู

ามยากลําบาก

อบุคคลอื่น มีร

พบวา สวนใหญ

หากินตามปก

ากลําบากในร

ความยากลําบ

นใหญมีระดับ
 

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

ยละ 60.9) มีภ

ถีการดูแลสุขภ

ลผูสูงอายุสงผ

กอบอาชีพตา

สองอันดับแร

มาไดแก ทอแท

หรับผลกระทบ

งอายุ รู สึกเห

ภาระคาใชจา

สูงอายุ ท่ีประ

กนอยเกือบทุก

ระดับความยา

ญผูสูงอายุจะ

กติ ภาระคาใช

ระดับปานกลา

บากในระดับป

ความยากลําบ

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ภาระคาใชจา

ภาพของผูสูงอ

ผลตอสุขภาพ

มปกติ (รอยล

รก ไดแก มีคา

ทเครียดกังวล 

ท่ีสงผลตอผูสู

หน่ือย(รอยละ

ายเพิ่มขึ้น (รอย

สบความยาก

กดาน ยกเวนเ ื

กลําบากในระ

ะรูสึกยากลําบ

ชจายท่ีเพิ่มขึ้น

าง สําหรับผูสู

ปานกลางในเ

บากในระดับม

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

ายเพิ่มขึ้น (รอ

อายุท่ีเปนผูดู

รางกายของผู

ะ 51.3) สําหรั

าใชจายเพิ่มขึ้

 และวิถีการดู

งอายุในกรณีท

ะ 82.5) รอง

ยละ 77.8)  

กลําบาก/มีผล

ร่ืองภาระคาใช

ะดับปานกลาง

ากในระดับนอ

น และการปฏิส

งอายุท่ีตองดู

เกือบทุกดาน 

มาก (ตาราง 4

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

อยละ 59.4) รู

แลเองเปล่ียน

ผูสูงอายุท่ีเปน

รับผลกระทบที

น (รอยละ 67

แลสุขภาพขอ

ท่ีดูแลผูพิการห

ลงมาไดแก 

ลกระทบตอตัว

ชจายท่ีเพิ่มขึ้น

ง สําหรับผูสูงอ

อย มีเพียงปร

สัมพันธติดตอ

แลผูพิการท่ีไม

  ยกเวนผลกร

.41) 

ที่ประสบ

รูสึกทอแท 

นแปลงไป 

นผูดูแลเอง 

ท่ีสงผลตอ

7.7 ) และ 

งผูสูงอายุ 

หรือผูท่ีไม

 ผู สูงอายุ 

วผูสูงอายุ

น และการ

อายุท่ีตอง

ะเด็นเร่ือง

อกับสังคม

มสามารถ

ระทบดาน



 
 

 

 

  

สถาาบันพัฒนาสุขภ

 

ภาพอาเซียน มห

บท

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ดล 173

ศึกษา 
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การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

74 สํานักงาน

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

 

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ที่ประสบ



 
 

 

  

สถาาบันพัฒนาสุขภ

 

ภาพอาเซียน มห

บท

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ดล 175

ศึกษา 



ก
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การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

76 สํานักงาน

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

 

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ที่ประสบ



 
 

 

  

สถาาบันพัฒนาสุขภ

 

ภาพอาเซียน มห

บท

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ดล 177

ศึกษา 
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การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

78 สํานักงาน

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

 

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ที่ประสบ



 
 

 

  

สถาาบันพัฒนาสุขภ

 

ภาพอาเซียน มห

บท

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ดล 179

ศึกษา 
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ตาร

 

กร

ผล

วิถี

เดิม

รูสึ

ทอ

กา

กา

กา

กร

ผล

วิถี

เดิม

รูสึ

ทอ

กา

กา

กา

กร

ผล

วิถี

เดิม

รูสึ

ทอ

กา

กา

กา

 

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

80 สํานักงาน

ราง 4.41  ระดั

(เฉพ

รณีดูแลผูสูงอา

ลกระทบตอสุขภาพ

การดูแลสุขภาพข

ม (ออกกําลังกาย

กเหนื่อย 

อแท เครียด กังวล

รประกอบอาชีพ 

รเงิน ภาระคาใชจ

รปฏิสัมพันธ ติดต

รณีดูแลเด็กอาย

ลกระทบตอสุขภาพ

การดูแลสุขภาพข

ม (ออกกําลังกาย

กเหนื่อย 

อแท เครียด กังวล

รประกอบอาชีพ 

รเงิน ภาระคาใชจ

รปฏิสัมพันธ ติดต

รณีดูแลผูที่ไมสา

ลกระทบตอสุขภาพ

การดูแลสุขภาพข

ม (ออกกําลังกาย

กเหนื่อย 

อแท เครียด กังวล

รประกอบอาชีพ 

รเงิน ภาระคาใชจ

รปฏิสัมพันธ ติดต

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

ดับของความยา

พาะคนท่ีตอบว

ตัวแป

ยุ 

พรางกายผูสูงอาย

ของผูสูงอายุที่เปน

ย การกิน การพักผ

ใจ 

การทํามาหากินต

จายเพิ่มข้ึน 

ตอกับสังคม หรือบ

ยุไมเกิน 18 ป 

พรางกายผูสูงอาย

ของผูสูงอายุที่เปน

ย การกิน การพักผ

ใจ 

การทํามาหากินต

จายเพิ่มข้ึน 

ตอกับสังคม หรือบ

ามารถดูแลตนเอ

พรางกายผูสูงอาย

ของผูสูงอายุที่เปน

ย การกิน การพักผ

ใจ 

การทํามาหากินต

จายเพิ่มข้ึน 

ตอกับสังคม หรือบ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

ากลําบาก/ผลก

วาลําบาก) 

ปร 

ยุที่เปนผูดูแลเอง 

นผูดูแลเองเปลี่ยน

ผอน) 

ตามปกติ 

บุคคลอื่น  

ยุที่เปนผูดูแลเอง 

นผูดูแลเองเปลี่ยน

ผอน) 

ตามปกติ 

บุคคลอื่น  

องได (พิการ ทุพ

ยุที่เปนผูดูแลเอง 

นผูดูแลเองเปลี่ยน

ผอน) 

ตามปกติ 

บุคคลอื่น  

 

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

ระทบตอตัวผูสู

นแปลงไปจาก

นแปลงไปจาก

พพลภาพ ฯลฯ) 

นแปลงไปจาก

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

งอายุในการดูแ

ระดับข
นอย 

 

48.3 

45.6 

49.4 

53.5 

43.4 

34.3 

43.6 

 

44.6 

46.3 

43.8 

47.3 

41.0 

31.0 

42.9 

 

20.2 

23.7 

22.2 

30.4 

26.5 

17.3 

32.3 

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

แลบุคคลที่พักอ

ของความยาก
ปานก

 

39.

43.

36.

35.

41.

44.

48.

 

39.

42.

39.

38.

43.

40.

47.

 

42.

46.

49.

45.

40.

36.

49.

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

อาศัยอยูในบาน

กลําบาก/ผลกร
กลาง 

 

0 

0 

6 

2 

2 

1 

8 

6 

1 

7 

6 

4 

4 

9 

8 

2 

7 

9 

6 

9 

1 

ที่ประสบ

น เดียวกัน  

ระทบ 
มาก 

12.6 

11.3 

14.0 

11.3 

15.4 

21.6 

7.6 

 

15.7 

11.5 

16.4 

14.1 

15.6 

28.6 

9.2 

 

37.0 

30.2 

28.0 

23.8 

32.9 

45.8 

18.6 



 
 

 

 
อาย
 

รอย

ชีวิต

การ

เอง

(รอ

ควา

ไมรู

เปน

นอน

สวน

ดาน

 

4.1.3
ยุนอยกวา 18

 

ยละ 4.1 ของ

ตประจําวันตา

รเคล่ือนท่ีภายใ

ท้ังหมด (ตาร

ยละ 69.5) แล

ามรูสึกจิตใจห

รูสึกไมมีความ

นทุกขจนไมอย

นหลับๆ ต่ืนๆ

นใหญมีคุณภ

นส่ิงแวดลอม  

3.4 ขอมูลภา
8 ป และ ดูแล

ตาราง 4.

งผูสูงอายุท่ีไม

าง ๆ เชน การ

ในบาน และก

ราง 4.42) นอ

ละภาวะการฆ

หมนหมองหรื

มสุข หมดสนุ

ยากมีชีวิตอยูต

  หลับไมสนิท

าพชีวิตอยูใน

 และในภาพรว

าวะสุขภาพแ
ลผูที่ไมสามา
42 พบวา ผูสูง

มสามารถพึ่งพ

รรับประทานอ

การออกไปทํากิ

อกจากน้ันตาร

าตัวตาย (รอย

อเปนทุกขจน

กกับส่ิงท่ีชอบ

อไป และไมคิ

ท และรอยละ

นระดับปานกล

วม  (ตาราง 4

 

สถา

และคุณภาพชี
ารถดูแลตนเอ
งอายุสวนใหญ

พิงตนเองได 

าหาร การแต

กจิกรรมนอกบ

ราง 4.41 แส

ยละ 93.1) ซึ่ง

นอยากรองไห 

บและเคยทํา 

ดจะฆาตัวตา

 45.7 มีอา

ลางในดานสุข

.45)  

าบันพัฒนาสุขภ

ชีวิตของผูสูง
องได 
ญเปนผูสูงอายุ

 ซึ่งความสาม

งตัว การทําค

บานไดดวยตน

ดงใหเห็นวาผู

ตาราง 4.43 แ

 (เกือบตลอด

ไมรูสึกวาคิด

ย อยางไรก็ตา

าการรูสึกออน

ขภาพกาย ดา

 

ภาพอาเซียน มห

บท

งอายุที่ตองดู

ยุท่ีพึ่งตนเองได

มารถในการทํ

ความสะอาดร

เอง  ผูสูงอายุ

ผูสูงอายุสวนใ

แสดงใหเห็นวา

ท้ังวัน) ไมรูสึ

อะไรไดชากว

ามรอยละ 49.

นเพลียงายเหมื

านจิตใจ ดานส

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

แลผูสูงอายุ 

ด (รอยละ 88.

ทํากิจกรรมท่ีจ

างกาย การใช

สวนใหญสาม

ใหญไมมีภาว

าสวนใหญผูสู

กหมดอาลัยต

วาปกติ  ไมรูสึ

8 ของผูสูงอา

มือนไมมีแรง 

สัมพันธภาพท

ดล 181

ศึกษา 

ดูแลเด็ก 

6) มีเพียง

จําเปนใน

ชหองสวม  

มารถทําได

ะซึมเศรา  

งอายุไมมี

ตายอยาก  

สึกส้ินหวัง  

ยุมีอาการ 

  ผูสูงอายุ 

ทางสังคม 
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การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

82 สํานักงาน

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ที่ประสบ



 
 

 

  

สถาาบันพัฒนาสุขภ

 

ภาพอาเซียน มห

บท

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ดล 183

ศึกษา 
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การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

84 สํานักงาน

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

 

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ที่ประสบ



 
 

 

 
 

ผูสูง

ผูสูง

ของ

ผูท่ีไ

 

เขต

พิก

รับภ

ผูสูง

ผลก

ท่ีอา

ครอ

รวม

 

ตาร

พื้

เมื

ชน

ลั

ค

ค

ค

ค

ระ

≤
6-

1

16

>

4.1.3.5 

งอายุ ไดแก พื้

งอายุ ทรัพยสิ

งการมีหน้ีสิน 

ไมสามารถดูแ

ตเมือง และผูสู

าร/ทุพพลภาพ

ภาระดูแลบุคค

งอายุดวยกัน

การวิเคราะห 

าศัยกับสมาชิ

อบครัวผูสูงอา

มกันตามลําพัง

ราง 4.46 ตัวแป

พื้นที่อยูอาศัย 

มอืง 

นบท 

ักษณะของครอบ

รอบครัวผูสูงอายุ

รอบครัวผูสูงอายุ

รอบครัวผูสูงอายุ

รอบครัวผูสูงอายุ

ะยะเวลาที่อยูตา

≤ 5 ป 

-10 ป 

1-15 ป 

6-20 ป 

21 ป 

  ปจจัยที่สงผ
ตาราง 4.

พื้นท่ีอยูอาศัยข

สินและระดับข

ภาระท่ีตองดู

แลตนเองได (ผู

ครอบครั

งอายุท่ีตองรับ

พ หรือเด็กท่ีอ

คลอื่นในครอบ

เองจะประสบ

 ลักษณะของ

กพิการ/ทุพพ

ายุท่ีเล้ียงดูเด็ก

ง ตามลําดับ (

ปรขอมูลทั่วไปข

ตัวแป

บครัว 

ที่เลี้ยงดูเด็กตามล

ที่อาศัยรวมกันตา

อยูคนเดียว 

ที่อาศัยกับสมาชิก

ามลําพัง 

ผลตอความย
.46 - 4.51 แ

ของครอบครัว

ของการมีทรัพ

แลผูสูงอายุ ภ

ผูพิการ/ทุพพลภ

ัวผูสูงอายุท่ีอ

บภาระดูแลบุค

อายุนอยกวา 

บครัว ยกเวนผู

บความยากลํ

ครอบครัวของ

ลภาพ จะประ

กตามลําพัง ค

ตาราง 4.6)   

ของครอบครัวที

ปร 

ลําพัง 

ามลําพัง 

กพิการ/ทุพพลภา

สถา

ากลําบาก ภ
แสดงใหเห็นวา

ผูสูงอายุ ลักษ

ยสิน เงินออม

ภาระท่ีตองดูแล

ภาพ) (p-valu

าศัยในเขตชน

คคลอื่นในครอ

18 จะประ

สูงอายุท่ีดูแล

าบากนอยกว

งผูสูงอายุและ

ะสบความยาก

รอบครัวผูสูงอ

ที่สงผลตอความ

าพ 

าบันพัฒนาสุขภ

าวะการพ่ึงพ
าปจจัยท่ีสงผล

ษณะของครอบ

ม และระดับขอ

ลเด็กท่ีอายุนอ

ue < 0.001)  

นบทจะมีควา

อบครัว ไดแก ก

ะสบความยาก

ผูสูงอายุดวยก

วาผูสูงอายุท่ีไ

ะความยากลํา

กลําบากในสัด

อายุท่ีอยูคนเดี

มยากลําบากขอ

ความยากลํ
ไมมี (%) 

 

25.6 

11.1 

 

12.9 

29.6 

17.0 

9.3 

 

16.6 

15.6 

14.0 

13.0 

14.3 

 

ภาพอาเซียน มห

บท

าตนเองของ
ลตอความยาก

บครัวผูสูงอายุ

องการมีเงินอ

อยกวา 18 ป

มยากลําบาก

การดูแลผูสูงอ

กลําบากมากก

กันเอง ซึ่งพบว

ไมตองดูแลผูสู

าบาก ซึ่งพบว

ดสวนท่ีมากท่ี

ดียว และครอบ

องครอบครัวผูสู

าบาก p
Cมี (%) 

 

74.4 

88.9 

 

87.1 

80.4 

83.0 

90.7 

 

83.4 

84.4 

86.0 

87.0 

85.7 

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ครอบครัวผูสู
ลําบากของคร

 รายไดของคร

อม  หน้ีสินแล

ป และภาระท่ีต

กมากกวาผูท่ีอ

อายุท่ีอาศัยกับ

กวาผูสูงอายุที

วา ผูสูงอายุท่ีต

สูงอายุ สอดค

วา ครอบครัวผู

สุด รองลงมา

บครัวผูสูงอายุ

สูงอายุ 

p-value of the
Chi-square tes

<0.001 

 

 

<0.001 

 

 

 

 

0.297 

 

 

 

 

 

ดล 185

ศึกษา 

สงูอายุ 
รอบครัว

รอบครัว

ละระดับ

ตองดูแล 

อาศัยใน 

บสมาชิก

ท่ีไมตอง

ตองดูแล

คลองกับ   

ผูสูงอายุ 

 ไดแก 

ยุท่ีอาศัย

e  
st 
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ตาร

 

รา

<

≥
ก

ไม

มี

ระ

น

ป

ม

เงิ

ไม

มี

ระ

น

ป

ม

ห

ไม

มี

ระ

น

ป

ม

 

ผูสูง

ทรัพ

ยาก

ยาก

จะมี

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

86 สํานักงาน

ราง 4.47  ตัวแ

ผูสูง

ายได 

2,040 บาท 

≥ 2,040 บาท 

ารมีทรัพยสิน 

มมี 

 

ะดับการมีทรัพย

นอย 

านกลาง 

าก 

งินออม 

มมี 

 

ะดับการมีเงินออ

นอย 

านกลาง 

าก 

หนี้สิน 

มมี 

 

ะดับการมีหนี้สนิ

นอย 

านกลาง 

าก 

 

งอายุ แสดงใน

พยสิน เงินออ

กลําบากของ

กลําบากมากก

มีความยากลํ

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

แปรดานสภาพท

งอายุ 

ตัวแป

ยสิน 

อม 

น 

ปจจัยดา

นตาราง 4.47

อม และระดับ

งครอบครัวผูส

กวาครอบครัว

าบากมากกว

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

ทางเศรษฐกิจข

ปร 

นฐานะเศรษฐ

  พบวา รา

บของการมีเงิน

สูงอายุ ครอบ

วผูสูงอายุท่ีมีร

วาครอบครัวผู

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

ของครอบครัวผู

ฐกิจของครอบ

ยไดของครอบ

นออม  และห

บครัวของผูสู

ายไดมากกวา

ผูสูงอายุท่ีมีทรั

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

สูงอายุที่สงผล

ความยากลํ
ไมมี (%) 

 

8.0 

19.1 

 

10.1 

17.1 

 

9.0 

29.2 

55.4 

 

9.0 

21.9 

 

13.8 

35.6 

50.0 

 

17.9 

10.8 

 

13.8 

9.3 

4.7 

บครัวท่ีสงผลต

บครัวของผูสูง

หน้ีสินและระ

งอายุท่ีมีราย

า นอกจากน้ัน

รัพยสินเปนขอ

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

ตอความยากลํ

าบาก p
Cมี (%) 

 

92.0 

80.9 

 

89.9 

82.9 

 

91.0 

70.8 

44.6 

 

91.0 

78.1 

 

86.2 

64.4 

50.0 

 

82.1 

89.2 

 

86.2 

90.7 

95.3 

ตอความยากล

อายุ ทรัพยสิน

ดับของการมี

ยไดของครอบ

น ครอบครัวผูสู

องตนเอง แล

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

าบากของครอบ

p-value of the
Chi-square tes

<0.001 

 

 

<0.001 

 

 

<0.001 

 

 

 

<0.001 

 

 

<0.001 

 

 

 

<0.001 

 

 

<0.001 

 

 

 

ลําบากของคร

นและระดับขอ

มีหน้ีสินมีผลต

บครัวนอยจะ

สูงอายุท่ีไมมีท

ะ ครอบครัวผู

ที่ประสบ

บครัว

e  
st 

รอบครัว

องการมี

ตอความ

มีความ

ทรัพยสิน

ผูสูงอายุ 



 
 

 

ท่ีไม

ของ

ท่ีไม
 
ตาร

 

กา

ไม

มี 

จาํ

1 ค

≥ 

กา

ไม

มี 

จาํ

1 ค

≥ 

กา

ไม

มี 

จาํ

1 ค

≥ 
      f

 

 

พิกา

สม

ครอ

(ตา
  
 
 

มมีเงินออมจะ

งครอบครัว พ

มมีหน้ีสิน 

ราง 4.48  ตัวแ

ยาก

ารดูแลผูสูงอาย ุ

มี 

านวนผูสงูอายุทีต่

คน 

2 คน 

ารดูแลเด็กอายนุ

มี 

านวนเด็กที่อายนุ

คน 

2 คน 

ารดูแลสมาชิกพิ

มี 

านวนผูสงูอายุทีต่

คน 

2 คน 
f : fisher’s exa

าร/ทุพพลภาพ

าชิกพิการ/ทุ

อบครัวท่ีตอง

าราง 4.48) 

ะมีความยากลํ

พบวาครอบค

 
แปรดานการดูแ

กลําบากของคร

ตัวแป

ตองดูแล 

นอยกวา 18 ป 

นอยกวา 18 ปที่

การ/ทุพพลภาพ

ตองดูแลสมาชกิ

act test 

เมื่อพิจาร

พได  พบวา ค

พพลภาพ มีค

งดูแลผู สูงอา

ลําบากมากกว

รัวผูสูงอายุท่ี

แลผูสูงอายุ  เด็ก

รอบครัวผูสูงอา

ร 

ตองดูแล 

พ 

กพิการ/ทุพพลภา

รณาตัวแปรด

ครอบครัวท่ีตอ

ความยากลํา

ายุจะมีความ

สถา

วาครอบครัวผู

ท่ีมีหน้ีสินจะมี

กอายุนอยกวา 

ยุ  

าพ 

านการดูแลผูส

องดูแลเด็กท่ีมี

าบากมากกว

ยากลําบาก

าบันพัฒนาสุขภ

ผูสูงอายุท่ีมีเงิน

มีความยากลํา

 18 ป และสมา

ความยากล
ไมมี (%) 

 

14.3 

16.9 

 

16.6 

21.6 

 

17.6 

12.9 

 

14.0 

10.2 

 

15.6 

7.8 

 

7.5 

11.8 

สูงอายุ เด็กท่ีมี

มีอายุไมเกิน 1

าครอบครัวท่ี

นอยกวาครอ

 

ภาพอาเซียน มห

บท

นออมเชนกัน 

าบากมากกว

าชิกพิการ/ทุพพ

ลําบาก 
Cมี (%) 

 

85.7 

83.1 

 

83.4 

78.4 

 

82.4 

87.1 

 

86.0 

89.8 

 

84.4 

92.2 

 

92.5 

88.2 

มีอายุไมเกิน 1

8 ป และค

ท่ีไมมีภาระใน

อบครัวท่ีไมมี

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

 สําหรับปญห

วาครอบครัวผู

พลภาพที่สงผลต

p-value of the
Chi-square tes

0.024 

 

 

0.263 

 

 

<0.001 

 

 

0.016 

 

 

0.001 

 

 

0.629
f
 

 

 

18 ป และส

รอบครัวท่ีตอ

นการดูแล  สํา

มีภาระในการ

ดล 187

ศึกษา 

หาหน้ีสิน

ผูสูงอายุ 

ตอความ

e  
st 

มาชิก

งดูแล

าหรับ 

รดูแล  
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 ตา

พื้

เมื

ช

ลั

ค

ค

ลํ

ค

ค

พิ

ร

≤
6

1

1

>

 

ราย

ภาร

ภาว

 

ท่ีอา

คนเ

 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

88 สํานักงาน

ราง 4.49   ตัว

ต

พื้นที่อยูอาศัย 

มือง 

นบท 

ลักษณะของครอ

รอบครัวผูสูงอา

รอบครัวผูสูงอา

าพัง 

รอบครัวผูสูงอา

รอบครัวผูสูงอา

พิการ/ทุพพลภาพ

ะยะเวลาที่อยูต

≤ 5 ป 

-10 ป 

1-15 ป 

6-20 ป 

>21 ป 

 

ยได ทรัพยสิน

ระการดูแลบุค

วะการพึ่งพาต

าศัยจะมีความ

เดียวและครอบ

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

วแปรขอมูลทั่วไ

ตัวแปร 

อบครวั 

ยุท่ีเลี้ยงดูเด็กตา

ยุท่ีอาศัยรวมกัน

ยุอยูคนเดียว 

ยุท่ีอาศัยกบัสมา

พ 

ตามลําพัง 

ตาราง 4.

และระดับการ

คคลอื่นในครอ

นเองของครอ

ตาราง 4.

มสามารถในก

บครัวผูสูงอายุ

 

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

ไปของครอบครั

ไมส

ามลําพัง 

นตาม

าชิก

.49 – 4.51 แส

รมีทรัพยสิน เ ิ

อบครัว ไดแก 

บครัวผูสูงอาย

.49 พบวา คร

การพึ่งพาตนเ

ยท่ีุอาศัยกับสม

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

รัวที่สงผลตอภา
กา

สามารถพึ่งพาต
(%) 

 

3.6 

3.8 

 

3.0 

3.1 

5.1 

7.2 

 

3.3 

2.8 

2.6 

4.1 

7.0 

สดงใหเห็นวา 

งินออมและระ

ผูสูงอายุ และ

ยุ  

รอบครัวผูสูงอ

เองของครอบ

มาชิกพิการ/ทุพ

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

าวะการพึ่งพาต
ารพึ่งพาตนเอง 
ตนเองได พึ

ลักษณะของค

ะดับการมีเงิน

ะเด็กอายุนอย

อายุท่ีเล้ียงดูเด็

ครัวผูสูงอายุไ

พพลภาพ   

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

นเองของครอบ
 
พึ่งพาตนเองได 

(%) 

 

96.4 

96.2 

 

97.0 

96.9 

94.9 

92.8 

 

96.7 

97.2 

97.4 

95.9 

93.0 

ครอบครัว ระย

นออม หน้ีสินแ

ยกวา 18 ป  

ด็กตามลําพังแ

ไดมากกวาคร

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

บครัวผูสูงอายุ 

p-value o
Chi-square

 

0.822

 

 

<0.00

 

 

 

 

<0.00

 

 

 

 

 

ยะเวลาท่ีอยูตา

และระดับการ

 เปนปจจัยท่ีส

และครอบครัวผ

รอบครัวผูสูงอ

ที่ประสบ

of the 
e test 

2 

1 

1 

ามลําพัง 

มีหน้ีสิน 

สงผลตอ

ผูสูงอายุ 

อายุท่ีอยู 



 
 

 

ตาร

 

รา

<

≥
ก

ไม

มี

ระ

น

ป

ม

เงิ

ไม

มี

ระ

น

ป

ม

ห

ไม

มี

ระ

น

ป

ม

 
 

มาก

นอย

ครอ

ครอ

 

ราง 4.50  ตัวแ

ผูสูง

ายได 

2,040 บาท 

≥ 2,040 บาท 

ารมีทรัพยสิน 

มมี 

 

ะดับการมีทรัพย

นอย 

านกลาง 

าก 

งินออม 

มมี 

 

ะดับการมีเงินออ

นอย 

านกลาง 

าก 

หนี้สิน 

มมี 

 

ะดับการมีหนี้สนิ

นอย 

านกลาง 

าก 

 

กกวารายไดขั้น

ยกวา ครอบค

อบครัวผูสูงอา

อบครัวผูสูงอา

แปรดานสภาพท

งอายุ 

ตัวแปร 

ยสิน 

อม 

น 

สําหรับฐาน

ันพื้นฐานจะมี

ครัวผูสูงอายุท่ี

ายุท่ีไมมีทรัพย

ยุไดมากกวาค

ทางเศรษฐกิจข

ไม

ะทางเศรษฐกิ

มีภาวะการพึ่งพ

มีทรัพยสิน จ

ยสิน และครอ

ครอบครัวผูสูงอ

สถา

ของครอบครัวผู

กา
มสามารถพึ่งพาต

(%) 

 

6.7 

2.1 

 

8.4 

2.1 

 

2.6 

1.1 

1.8 

 

6.1 

1.3 

 

1.2 

1.4 

2.6 

 

4.3 

2.9 

 

1.9 

2.5 

6.0 

กิจของครอบค

พาตนเองของ

ะมีภาวะในกา

อบครัวผูสูงอา

อายุท่ีไมมีเงินอ

าบันพัฒนาสุขภ

สูงอายุที่สงผล

ารพึ่งพาตนเอง 
ตนเองได พึ

ครัวผูสูงอายุ 

ครอบครัวผูสูง

ารพึ่งพาตนเอ

ายุท่ีมีเงินออม

ออม (ตาราง 4

 

ภาพอาเซียน มห

บท

ตอภาวะการพึง่

พึ่งพาตนเองได 
(%) 

 

93.3 

97.9 

 

91.6 

97.9 

 

97.4 

98.9 

98.2 

 

93.9 

98.8 

 

98.8 

98.6 

97.4 

 

95.7 

97.1 

 

98.1 

97.5 

940 

พบวา ครอบ

งอายุไดมากก

องของครอบค

ม จะมีภาวะใ

4.50) 

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

งพาตนเองของ

p-value o
Chi-square

<0.00

 

 

<0.00

 

 

0.017

 

 

 

<0.00

 

 

0.672

 

 

 

0.017

 

 

0.004

 

 

 

ครัวผูสูงอายุที

กวาครอบครัว

ครัวผูสูงอายุได

นการพึ่งพาต

ดล 189

ศึกษา 

งครอบครัว

f the  
e test 

1 

1 

7 

1 

2 

7 

4 

ท่ีมีรายได

ท่ีมีรายได

ดมากกวา

ตนเองของ
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ตาร

 

กา
ไม
มี 
จาํ
1 ค
≥ 
กา
ไม
มี 
จาํ
ดแู
1 ค
≥ 
กา
ไม
มี 
จาํ
ทพุ
1 ค
≥ 

 f : f
 
 

พิกา

18 

ครอ

ครอ

 
 

 
 

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

90 สํานักงาน

ราง 4.51  ตัวแ

ภาว

ตั

ารดูแลผูสูงอาย ุ
มี 

านวนผูสงูอายุทีต่
คน 
2 คน 
ารดูแลเด็กอายนุ
มี 

านวนเด็กที่อายนุ
แล 
คน 
2 คน 
ารดูแลสมาชิกพิ
มี 

านวนผูสงูอายุทีต่
พพลภาพ 
คน 
2 คน 
fisher’s exact 

าร/ทุพพลภาพ

ป มีภาวะกา

อบครัวท่ีตองดู

อบครัวท่ีไมมภี

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

แปรดานการดูแ

วะการพึ่งพาตน

ตวัแปร 

ตองดูแล 

นอยกวา 18 ป 

นอยกวา 18 ปที่

การ/ทุพพลภาพ

ตองดูแลสมาชกิ

test 

เมื่อพิจาร

พได พบวา คร

ารพึ่งพาตนเอ

ดูแลสมาชิกพิก

ภาระในการดูแ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

แลผูสูงอายุ  เด็ก

นเองของครอบค

ไมส

ตอง

พ 

กพิการ/

รณาตัวแปรด

รอบครัวท่ีตอง

องของครอบค

การ/ทุพพลภา

แล (ตาราง 4.5

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

กอายุนอยกวา 

ครัวผูสูงอายุ  

การ
สามารถพ่ึงพาตน

(%) 
 

4.3 
2.7 

 
2.6 
5.2 

 
4.5 
3.0 

 

3.0 
3.0 

 
3.7 
5.5 

 

5.0 
11.1 

านการดูแลผู

งดูแลเด็กผูสูง

รัวผูสูงอายุมา

าพจะมีภาวะก

51) 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

 18 ป และสมา

รพึ่งพาตนเอง 
นเองได พึ่

สูงอายุ เด็กที

อายุ และครอ

ากกวาครอบค

การพึ่งพาตนเ

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

าชิกพิการ/ทุพพ

ึงพาตนเองได 
(%) 

 
95.7 
97.3 

 
97.4 
94.8 

 
95.5 
97.0 

 

97.0 
97.0 

 
96.3 
94.5 

 

95.0 
88.9 

ท่ีมีอายุไมเกิน 

อบครัวท่ีตองดู

ครัวท่ีไมมีภาร

เองของครอบ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

พลภาพที่สงผลต

p-value of 
Chi-square 

0.005 
 
 

0.159
f
 

 
 

0.010 
 
 

0.962 

 
 

0.155 
 
 

0.255
f
 

 
 

 18 ป และ

ดูแลเด็กท่ีมีอา

ะในการดูแล 

ครัวผูสูงอายุน

ที่ประสบ

ตอ

 the  
 test 

 

 

ะสมาชิก

ยุไมเกิน 

 สําหรับ

นอยกวา



 
 

 

 
 
 

ในภ

ผูสูง

ชุมช

ชวย

โดย

สุขภ

เศร

ดําเ

ดําเ

 

กอใ

สุขภ

ไปห

เร่ือ

ฐาน

ทอแ

กับช

ภัยพ

ผูสูง

 

ขอเ

และ

ควร

จัดกิ

เพื่อ

ตอไ

ไดอ

4.1.4  แนว
สภา
ผูสูง
ตารา

ภาพรวมของผู

งอายุและเบี้ย

ชน/เอกชน  ผู

ยเหลือทางดาน

ยในรายละเอีย

ภาพรางกาย

รษฐกิจ/การเงิน

เนินชีวิต ภัยพิ

เนินนโยบายจา

ปญห

ใหเกิดความยา

ภาพของตนเอ

หาหมอ หรือรับ

งการไมมีคนดู

นะของครอบค

แท และคิดท่ีจ

ชุมชนและสังค

พิบัติ อุบัติเห

งอายุได  

สําห

เสนอแนะดังน้ี

ะใหบุคลากรท

รมีการรวมกล

กจิกรรมใหผูสู

อสงเสริมรายไ

ไป  นอกจากน

อยางดีขึ้น เชน

วทางในการจั
าวะยากลําบา
อายุอาศัยตา
าง 4.52 แสดง

ผูสูงอายุ พบว

ผูพิการ (รอยล

ผูสูงอายุสวนใ

นเศรษฐกิจ/ก

ยดของปญหา

 ความลําบา

น ปจจัยส่ีไดแ

พิบัติ/อุบัติเหตุ

ากคําถามปลา

หาทางดานสุ

ากลําบากในก

งและครอบคร

ับบริการทางสุ

ดูแล ความกัง

ครัวรวมถึงปจจั

จะฆาตัวตาย ร

คม ปญหาของ

หตุ/เหตุวิกฤต

รับประเด็นค

น้ี ควรมีการพัฒ

ทางการแพทย

ลุมคนในชุมช

งอายุเพื่อใหผู

ไดใหกับครอบ

น้ัน ภาครัฐคว

น การมีมาตร

จัดระบบสวัส
าก กรณีศึกษ
ามลําพัง 
งใหเห็นขอเสน

า ในประเด็

ละ 46.9) และ

ใหญเสนอใหมี

ารเงิน (รอยล

าการประสบส

ากจิตใจ ควา

แก อาหาร เส้ือ

/เหตุวิกฤต สว

ายเปด สามาร

สุขภาพรางกา

การใชชีวิต เชน

รัว ชาดคนดูแ

สุขภาพได ซึ่งอ

วลท่ีไมสามาร

จยัส่ีตาง ๆ เชน

รวมถึงปญหาอื

งการไมไดรับข

ตาง ๆ ท่ีสงใ

ความตองการ

ฒนาระบบบริก

ยลงพื้นท่ีออกห

ชน คอยดูแลจั

ผูสูงอายุลดควา

บครัวผูสูงอาย

วรมีมาตรการต

รการเพิ่มเบี้ย

สถา

สดิการสังคมท
ษา: ครอบครัว

นอแนะในการ

ด็นสวัสดิการภ

ะใหการชวยเห

มีการสรางสัม

ะ 23.1) และก

สภาวะยากลํ

ามสัมพันธใน

อผา ยา และที

วัสดิการเบี้ยยั

รถสรุปไดดังน้ี 

าย ไดแก ปญ

น อายุมาก สุข

แล รวมถึงการล

อาจกอใหเกิด

รถดูแลตนเอง

น อาหาร เส้ือผ

อื่น ๆ เชน ปญ

ขอมูลขาวสารที

หเกิดผลกระ

รและขอเสนอ

การใหมีความ

หนวยชุมชนแ

จัดใหมีตัวแท

ามเครียด รวม

ยุ และเพื่อเปน

ตาง ๆ เพื่อสนั

ยยังชีพ มาตร

าบันพัฒนาสุขภ

ที่จําเปนสําห
วผูสูงอายุเลี้ย

รจัดระบบสวัส

ภาครัฐ ผูสูงอา

หลือเร่ืองการเงิ

พันธภาพกับช

การสนับสนุนป

าบากตามปร

นครอบครัว ค

ท่ีอยูอาศัย ขอ

ยังชีพ สถานท่ี

  

ญหาของการ

ขภาพไมดี มีโร

ลุกน่ังและเดิน

ปญหาดานจิต

งหรือดูแลบุคค

ผา ยา ท่ีอยูอา

ญหาดานความ

ท่ีเปนประโยช

ทบตอสุขภาพ

อแนะในการแ

มสะดวก รวดเ

และใหบริการก

นเยี่ยมบาน 

มถึงสงเสริมให

นแรงจูงใจใหล

นันสนุนใหผูสูง

การลดหยอน

 

ภาพอาเซียน มห

บท

หรับครอบครั
ยงดูเด็กตามล

ดิการจากภาค

ายุสวนใหญอ

งิน (รอยละ 21

ชุมชน/สังคม 

ปจจัยส่ี (รอยล

ระเด็นดานตา

ความสัมพันธ

อมูลขาวสารท่ี

ท่ีดูแลผูสูงอายุ

รดูแลตนเองใ

รคประจําตัว ข

นไมสะดวกทําใ

ตใจ ไดแก คว

คลอื่นในครอบ

าศัย  ซึ่งผูสูงอ

สัมพันธในคร

นตอการดําเนิ

พทางกายแล

แกไขปญหาต

เร็ว ลดขั้นตอน

การเยี่ยมบาน

เพื่อพูดคุยให

หเกิดอาชีพในช

ลูกหลานกลับ

งอายุและครอ

น/ยกเวนภาษี

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

รัวผูสูงอายุที่
ลําพังและคร

ครัฐและเอกชน

ยากใหมีการป

1.3) สําหรับสว

 (รอยะ 28.4)

ละ 13.9) ตา

าง ๆ เชน ปญ

ธกับชุมชนแล

ท่ีเปนประโยชน

ยุ และการพัฒ

ในการดูแลสุข

ขาดความรูในก

ใหไมสามารถ

ามวิตกกังวล

บครัว ความกัง

ายุบางคนอยูใ

อบครัว ความ

นินชีวิต  รวมถึ

ละทางดานจิต

ตาง ๆ ผูสูงอา

น ท่ัวถึง และเท

นเพิ่มขึ้น  นอก

หกําลังใจกับผู

ชุมชนและหาต

บมาเพื่อดูแลผู

บครัวสามารถ

ษี มาตรการชว

ดล 191

ศึกษา 

ประสบ
รอบครัว

น/ชุมชน

ปรับเบี้ย

วัสดิการ

 การ

ามลําดับ 

ญหาดาน

ะสังคม 

นตอการ

ฒนา/การ

ขภาพท่ี

การดูแล

เดินทาง

เกี่ยวกับ

งวลดาน

ในภาวะ

มสัมพันธ

งปญหา

ตใจของ 

ายุไดให

ทาเทียม 

กจากน้ัน

ผูสูงอายุ  

ตลาดให 

ผูสูงอายุ

ถใชชีวิต 

วยเหลือ 
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คาค

ในค

ตอง

การ

ผูสูง

คาจ

ผูสูง

ภาค

ขอม

ท่ีตอ

ในก

ไดพ

ผูสูง

แพท
 

ตาร

 

สุข
จิต
สัม
สัม
เศ
ปจ
ขอ
ภัย
เบี้
บา
นโ
อื่น

 

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

92 สํานักงาน

ครองชีพ มาตร

ครอบครัวและ

งการใหหนวย

รมีสวนรวมระ

งอายุ เชน จัด

จัดการศพ เป

งอายุยังไมทรา

ครัฐ ดังน้ันชุม

มูลไดอยางท่ัว

องการความช

การดูแล โดยส

พักอาศัย รวม

งอายุสามารถ

ทยเวลาเจ็บปว
  

ราง 4.52  ปร

จา

ประเ
มาตรการ

ขภาพรางกาย 
ตใจ 
มพันธภาพในค
มพันธภาพกับชุ
รษฐกิจ/การเงิน
จจัยส่ี 
อมูลขาวสารท่ีเป
ยพิบัติ อุบัติเหต
้ยผูสูงอายุ/เบี้ย
านพักคนชรา ส
โยบาย มาตรกา
น ๆ 

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

รการลดดอกเบี

ะความสัมพันธ

ยงานที่เกี่ยวขอ

ะหวางคนในค

ใหมีอาสาสมั

ปนตน นอกจา

าบขอมูลในห

มชนซึ่งนําโดยผ

วถึงตอไป และ

ชวยเหลือ  นอ

สรางบานพัก ห

ถึงการสนับสน

ถใชชีวิตไดอย

วย  การจัดอุป

ระเด็นขอเสนอ

ากภาครัฐ และ

เด็นขอเสนอแ
รในการจัดระบ

ในการ

รอบครัว (ในแล
ชุมชน/สังคม 
น 

ปนประโยชนตอ
ตุ เหตุวิกฤต 
ยผูพิการ 
สถานสงเคราะห
าร ระเบียบ แล

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

บี้ยเงินกู  สวัส

ธกับชุมชนและ

องท้ังภาครัฐแ

ครอบครัว ชุม

ัครในชุมชนคอ

ากน้ีประเด็นเ ื

ลายประเด็น 

ผูนําชุมชนคว

ะภาครัฐควรมี

อกจากน้ีในป

หรือศูนยดูแล

นุนเครื่องมือ 

างสะดวกสบา

ปกรณออกกําล

อแนะในการกาํ

ะเอกชน/ชุมชน

แนะในการกํา
บบสวัสดิการน
รจัดระบบสวัส

ละนอกบาน) 

อการดําเนินชีวิ

ห ศูนยสงเคราะ
ะกฎหมาย 

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

สดิการพิเศษเพื

ะสังคม ท่ีอาจ

และชุมชน ใน

มชนและสังคม

อยดูแลผูสูงอา

ร่ืองขอมูลขา

เชน ขอมูลดา

รเปนส่ือกลาง

มีการนําเสนอข

ประเด็นดานส

ผูสูงอายุในชุม

วัสดุอุปกรณใ

ายขึ้น เชน กา

ลังกายในชุมช

าหนดนโยบาย

นในภาพรวมข

หนดนโยบาย
นโยบายและม
สดิการ 

วติ 

ะหตางๆ 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

พื่อผูยากไร เชน

จกอใหเกิดปญ

นการใหคําปรึก

ม และจัดใหมี

ายุ การจัดต้ังส

วสารท่ีเปนป

นสิทธิสวัสดิก

งระหวางภาคร

ขอมูลในเชิงลึ

สถานท่ีดูแลผูส

มชนเพื่อเปนส

ในการดําเนินก

ารจัดเตรียมรถ

น เปนตน 

ยและมาตรกา

องผูสูงอายุ 

และ 
มาตรการ 

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

นเดียวกับปญ

ญหาดานจิตใจ

กษาแนะนํา ก

มีความชวยเห

สวัสดิการชุมช

ระโยชนตอก

าร ขอมูลขาว

รัฐและภาคปร

ก และใหครอ

สูงอายุ รัฐคว

สถานท่ีใหผูสูง

การดูแลสุขภา

ถรับสงเวลาไป

รในการจัดระบ

ภาครัฐ
(n=135

5.7 
0.2 
0.5 
2.4 
21.3
8.3 
0.5 
0.3 
46.9
1.9 
4.9 
7.0 

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ญหาดานความ

ในผูสูงอายุ  ผ

การจัดกิจกรรม

หลือจากชุมช

ชน เชน  เงินฌ

ารดําเนินชีวิต

สารดานนโยบ

ระชาชน เพื่อใ

อบคลุมกลุมเป

วรจะเปนผูรับ

งอายุท่ีไมมีบุค

าพรางกายเพื่

ปโรงพยาบาล

บบสวัสดิการ 

ัฐ 
54) 

ชุมช
เอก
(n=6

8.
1.
2.
28

 23
13
3.
0.

 4.
2.
4.
7.

ที่ประสบ

มสัมพันธ

ผูสูงอายุ

มใหเกิด 

ชนใหกับ

ฌาปนกิจ 

ต พบวา 

บายจาก

ใหทราบ

ปาหมาย 

ผิดชอบ 

คคลดูแล

อเอื้อให

ลเพื่อพบ

       

ชน/
กชน 
655) 
.9 
.4 
.1 
8.4 
3.1 
3.9 
.2 
.8 
.0 
.0 
.6 
.8 
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กลุม

ท่ีอา

ผูปฏ

ประ

และ

 

 

 

 

 

 

ยาก

ภาค

เพศ

เมื่อ

รอง

18.

ปริม

2  ผลการวิเค
การศึกษ

มเปาหมาย 2 

าศัยเพียงลําพั

ฏิบัติงานดาน

ะกอบดวย จังห

ะนนทบุรี โดยผ

4.2.1 ข

4.2.2 ส

ผู

4.2.3 น

ป

ค

4.2.4 ป

4.2.5 แ

ย

อ

 
4.2.1 ขอมู

4.2.1
ตารา

กลําบาก ไ

คตะวันออกเฉี

ศหญิง จํานวน

อพิจารณาราย

งลงมาภาคเห

87) ภาคใต

มณฑล จํานวน

 

 

คราะหขอมูลเ
ษาเชิงคุณภาพ

 กลุม ไดแก ก

พัง และครอบค

นครอบครัวแล

หวัดนครราชสี

ผลการศึกษาจ

ขอมูลท่ัวไปของ

สถานการณขอ

ผูสูงอายุเล้ียงดู

นโยบายและม

ประสบสภาวะ

ครอบครัวผูสูงอ

ปญหาอุปสรรค

แนวทางในการ

ยากลําบาก กร

อาศัยตามลําพั

มลูทั่วไปของผู
1.1  ขอมูลทั่ว
าง 4.53 แสด

ดแก ครอบครั

ฉียงเหนือ ภาค

น 67 คน (รอ

ยภาค พบวา

นือ จํานวน 2

 จํานวน 19 ค

น 10 คน (รอย

เชิงคุณภาพ 
พโดยใชวิธีกา

กลุมครอบครัว

ครัวผูสูงอายุท่ี

ะผูสูงอายุในช

สีมา จังหวัดเชีย

จะนําเสนอเปน

งผูใหขอมูล 

องครอบครัวผู

ดูเด็กตามลําพัง

มาตรการในก

ะยากลําบาก

อายุอาศัยตาม

ค และขอจํากัด

รจัดระบบสวัส

รณีศึกษา : ค

พงั 

ผูใหขอมูล 
ัวไปของครอบ
ดงใหเห็นวา ผูเ

รัวท่ีมีผูสูงอาย

คเหนือ ภาคใ

ยละ 63.21) 

 ภาคกลางมี

2 คน (รอยละ

คน (รอยละ 17

ยละ 9.44) 

สถา

ารจัดเวทีสนท

ผูสูงอายุท่ีประ

ท่ีเล้ียงดูเด็กอา

ชุมชน โดยดํา

ยงใหม จังหวดั

น 5 สวน ดังน้ี 

ผูสูงอายุท่ีประ

ังและครอบครั

การจัดสวัสดิก

ก กรณีศึกษา

มลําพัง 

ดในการจัดสวั

ดิการสังคมท่ีจ

รอบครัวผูสูงอ

บครัวผูสูงอา
เขารวมสนทน

ยุ ในแตพื้นท่ีเ

ใต ภาคกลาง 

สวนท่ีเหลื

ผูสูงอายุมาใ

ะ 20.75) ภา

7.92) กรุงเท

าบันพัฒนาสุขภ

นากลุม (Foc

ะสบสภาวะยา

ยุระหวาง 0-1

เนินการเก็บข

ดนครศรีธรรม

 

ะสบสภาวะย

รัวผูสูงอายุอาศ

การสังคมท่ีจํ

: ครอบครัวผู

ัสดิการสังคม 

จําเปนสําหรับ

อายุเล้ียงดูเด็ก

ายุที่ประสบส
นากลุมมาจาก

เขตเมืองและช

กรุงเทพ และ

ลือเปนเพศชา

ใหขอมูลมากส

าคตะวันออก

ทพมหานครจํ

 

ภาพอาเซียน มห

บท

cus group 

ากลําบาก ไดแ

8 ป ตามลําพ

ขอมูลในพื้นท่ี 

ราช จังหวัดชล

ากลําบาก กร

ศัยตามลําพัง 

าเปนสําหรับ

ผูสูงอายุเล้ียง

บครอบครัวผูสูง

กตามลําพังแล

ภาวะยากลํา
ครอบครัวผูสูง

ชนบทของแต

ปริมณฑลผูให

าย จํานวน 39

สุด จํานวน 2

เฉียงเหนือ จํา

านวน 12 คน

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

discussion

แก ครอบครัวผ

พัง และกลุมเจ

 4 ภาค 6 

ลบุรี กรุงเทพม

รณีศึกษา: คร

ครอบครัวผูสู

ดูเด็กตามลํา

งอายุท่ีประสบ

ละครอบครัวผู

บาก 
งอายุท่ีประสบ

ละภาคประก

หขอมูลสวนใ

9 คน (รอยละ

23 คน (รอยล

านวน 20 คน 

 (รอยละ 11.3

ดล 193

ศึกษา 

n) ใน

ผูสูงอายุ

จาหนาท่ี

จังหวัด

มหานคร

รอบครัว

สูงอายุท่ี

าพังและ

บสภาวะ

ผูสูงอายุ

บสภาวะ

กอบดวย  

หญเปน 

ะ 36.79)  

ะ 21.7) 

(รอยละ 

32) และ



ก

 

19
 

และ

ตาม

ตาม
 
 
 

2  

ตาม

ใหข

สัดส

พบ

ภาค

สัดส

ระห

 

46 

ใกล

ชุมช

ตะว

จําน

ทอง

รพ.

และ

และ

ขอม

ศสช

ใหข

คนเ

 

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

94 สํานักงาน

เมื่อพิจ

ะกรุงเทพมหา

มลําดับ) ยกเว

มลําดับ) 
4.2.1
 
 

ใน  3 (รอยล

มรายภาคพบว

ขอมูลของภาค

สวนเทากับกร

วา  ผูท่ีใหขอ

คใต  และภาค

สวนเพศชายม

หวาง 14-18  ค

คน)  รองลงม

ลเคียงกัน (จํา

ชนพบวา   มีจํ

วันออกเฉียงเห

นวน 15 คน  

งถิ่นของภาคใ

สต./ศสช./ศบ

ะพยาบาลวิชา

ะสังกัด อสม./

มูลสังกัดเทศบ

ช./ศบส. ในภา

ขอมูลสังกัด พ

เทาๆ กัน  

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

จารณาสัดสวน

นคร มีสัดสวน

วนภาคใต และ

1.2  ขอมูลทั่ว
ชุมชน 
ตาราง 4.

ะ 73) เปนเพศ

วา  ภาคตะวัน

คใต (จํานวน  

รุงเทพมหานค

มูลเพศหญิงจ

คกลาง (จํานว

มากกวาเพศหญ

คนตอจังหวัด 

ผูเขารวม

มาสังกัดองค

านวน  30  คน

จาํนวนนอยท่ีสุ

หนือ  ภาคใต

11 คน  และ 

ใต (จํานวน 1

บส. เปนกลุมที

าชีพ)  รองลงม

/อสส. (จํานว

บาล/อบต. ขอ

าคเหนือ  และ

พมจ. ของภาค

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

นเพศที่มาใหข

นเพศหญิงมา

ะปริมณฑลท่ีมี

ัวไปของกลุม

54  แสดงใหเ

ศหญิง  จํานว

นออกเฉียงเหนื

 26  คน  และ

ครและปริมณ

จะมีจํานวนมา

วน 18 : 8  คน

ญิง คือ จํานว

มสนทนากลุม

กรชุมชนและ

นและ  25 คน

สุด  คือ  จํานว

ต  และภาคกล

  9 คน ตามลํ

10 คน)  เมื่อจํ

ท่ีพบมากท่ีสุด

มาคือ  สังกัดเ

น 24 คน  แล

งภาคใตพบจํ

สังกัด อสม./อ

คเหนือ  ภาคใต

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

ขอมูล พบวา 

กกวาเพศชาย

มีสัดสวนเพศช

เจาหนาที่ผูป

ห็นวา ผูเขารว

น  79  คน  ส

นือ  มีจํานวน

  25  คนตาม

ณฑล  คือ  จําน

ากกวาเพศชา

น  18 : 7 คน 

น 6 : 4  คน  โ

มสวนใหญ  สั

ะองคกรปกคร

น ตามลําดับ) 

น  7 คน  เมื่อ

ลาง  สังกัดอง

ลําดับ  ซึ่งใกล

จําแนกตามหน

ด  คือ  จํานวน

เทศบาล/อบต

ละ 21 คน ตา

านวนมากท่ีสุ

อสส. ในภาคใต

ต  และภาคต

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

 ภาคเหนือ ภา

ย (15:7 คน, 

ชาย มากกวา

ปฏิบตัิงานดา

วมสนทนากลุม

วนท่ีเหลือเปน

ผูท่ีใหขอมูลม

ลําดับ)  สวนจ

นวน  20  คน

ายแทบทุกภา

  และ  14 : 6

โดยจํานวนผูที

ังกัดองคกรด

รองสวนทองถิ

 สวนสังกัดอง

จําแนกตามรา

คกรดานสาธ

ลเคียงกับผูท่ีใ

นวยงานสังกัด

น  25 คน (ผูอํ

. (รองนายก  

มลําดับ)  เมื่อ

สุด  จํานวน 10

ต (จํานวน 8 ค

ะวันออกเฉียง

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

าคตะวันออก

17:3 คน, 

เพศหญิง ( 11

นครอบครัวแ

มมีจํานวนท้ังส้ิ

นเพศชาย (รอ

ากท่ีสุด  ซึ่งใก

จํานวนผูท่ีใหข

น เมื่อแบงตาม

ค  เชน  ภาค

6 ตามลําดับ) 

ท่ีใหขอมูลเพศ

านสาธารณส

ถิ่น (เทศบาล

งคกรดานการ

ายภาคพบวา 

ารณสุขมากที

หขอมูลสังกัด

ดพบวา  บุคล

านวยการ  นัก

สมาชิกสภา  

อจําแนกตามร

0 คน  รองลงม

คน  และ  7 คน

งเหนือ  พบนอ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

เฉียงเหนือ ภา

16:7 คน, 8

1:8 คน และ

และผูสูงอายุใ

ส้ิน 108 คน  ป

ยละ 27)  เมื่อ

กลเคียงกับจํา

ขอมูลของภาค

มเพศของผูท่ีใ

ตะวันออกเฉีย

 ยกเวนปริมณ

ศหญิง  จะมีจํา

สุขมากท่ีสุด (

/อบต.)  ซึ่งมี

รพัฒนาสังคม

  ผูท่ีใหขอมูลข

ท่ีสุด 3 ลําดับ

ดองคกรปกคร

ลากรท่ีใหขอมู

กวิชาการสาธ

และนักพัฒนา

รายภาคพบว

มาคือ  สังกัด 

นตามลําดับ)  

อยท่ีสุด  จังหวั

ที่ประสบ

าคกลาง 

8:4 คน 

 7:3 คน 

ใน

ประมาณ  

อจําแนก

านวนผูท่ี

คกลางมี

ใหขอมูล

ยงเหนือ  

ณฑลท่ีมี

านวนอยู

(จํานวน   

สัดสวน

/พัฒนา

ของภาค

แรก คือ  

รองสวน

มูลสังกัด  

ธารณสุข  

าชุมชน)  

า ผูท่ีให

รพ.สต./

 สวนผูท่ี

วัดละ  1  



 
 

 

ตาร

ต

เห

ก

ก

ป

 
 
 
 

ราง 4.53  ขอ

ภาค 

ตะวันออกเฉีย

รวม 
หนือ 

รวม 
ใต 

รวม 
กลาง 

รวม 
กรุงเทพ 

ปริมณฑล 

รวม 

อมูลท่ัวไปของค

ยงเหนือ 

 

 

 

 

ครอบครัวผูสูง

พื้นที่  

ชนบท 

เมือง 

 

ชนบท 

เมือง 

 

ชนบท 

เมือง 

 

ชนบท 

เมือง 

 

เมือง 

ชนบท 

10 พื้นที่ 

 

สถา

อายุท่ีประสบ

ชา

2

1

3

4

3

7

5

6

1

5

2

7

4

7

3

าบันพัฒนาสุขภ

สภาวะยากลํา

เพศ 
าย 

2 

1 

3 

4 

3 

7 

5 

6 

1 

5 

2 

7 

4 

7 

39 

 

ภาพอาเซียน มห

บท

าบาก 

หญิง 

8 

9 

17 

8 

7 

15 

4 

4 

8 

10 

6 

16 

8 

3 

67 

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

รวม 

10 

10 

20 

12 

10 

22 

9 

10 

19 

15 

8 

23 

12 

10 

106 

ดล 195

ศึกษา 
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การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

96 สํานักงาน

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

 

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ที่ประสบ



 
 

 

 
 

วาใ

ใหบ

ทาง

การ

ในแ

สวน

รอย

แนว

ประ

ท่ีนา

ยังมี

เทา

คาด

จําน

พื้นท

เปน

เชน

ภาค

มีจํา

รอย

นิยา

สาม

2)  

ชุมช

สภา

ขาว

4.2.2 สถา
 ผูสูง

ผลส

ในอนาคตจําน

บริการดานสุข

งการแพทยมีค

รออกกําลังกา

แตละพื้นท่ีมี

นใหญเห็นวา

ยละ 10 – 70 ท

สําห

วโนมจํานวน

ะจําตัว  เจ็บ

าสนใจคือ  ผูสู

มีท่ีดินทํากิน 

าใดนัก  นอกจ

ดประมาณจํา

นวนประชากร

ท่ีเขตกึ่งเมืองกึ

นอันดับรองลง

นเดียวกับพื้นที

คกลาง มีประ

านวนประชาก

ยละ 5-12.5  ข

กลุม

ามหรือคําจํากั

มารถอธิบายถึ

 มิติดานจิตใจ

ชน  และสังคม

าพแวดลอมท้ั

วสารท่ีเปนประ

นการณของ
อายุเลี้ยงดูเด็
รุปจากการสน

นวนผูสูงอายุ

ขภาพท่ีดีขึ้น รว

ความเชี่ยวชาญ

ย การกินอาห

ผูเสียชีวิตนอ

าในอนาคตจ

ท้ังน้ีขึ้นอยูกับบ

รับกลุมเจาหน

เพิ่มมากขึ้นเช

ปวยดวยโรค

สูงอายุท่ีอาศัย

 และทํามาหา

จากน้ีแลวยังไ

านวนประชาก

สูงอายุในพื้นที

กึ่งชนบท  ภา

งมาจากพื้นท่ี

ท่ีเขตเมือง ภาค

ะมาณรอยละ

กรผูสูงอายุม

ของประชากรท้

มผูสูงอายุท่ีปร

กัดความของคํ

ถึงตัวชี้วัดหรือ

จ  3) มิติดาน

ม  6) มิติด

ท้ังในบานและ

ะโยชนตอการ

ครอบครัวผูส
ดก็ตามลําพงั
นทนากลุมครอ

ในชุมชนจะเ

วดเร็วและสา

ญในแตละโรค

หารท่ีมีประโยช

อยลงจึงเปนส

จะมีผู สูงอายุ

บริบทของแตล

นาท่ีท่ีรับผิดช

ชนกัน  ในปจ

คเร้ือรังตางๆ 

ยอยูในพื้นท่ีเข

ากินอยู   โดย

ดกลาววา ใน

กรผูสูงอายุแต

ท่ี  มีจํานวนม

คเหนือ มีจําน

ภาคเหนือ  มี

คใต ท่ีมีจํานว

ะ 8-10  ซึ่งเป

ากท่ีสุด ประม

ท้ังอําเภอ 

ระสบสภาวะย

คําวา  “ครอบค

องคประกอบ 

เศรษฐกิจ/การ

านการดูแล 7

นอกบาน  แล

ดําเนินชีวิต ผูส

สถา

สูงอายุที่ประ
งและครอบคร
อบครัวผูสูงอาย

พิ่มขึ้นอยางแ

มารถเขาถึงได

คเปนอยางดี ร

ชน ในกรณีเจ็บ

สาเหตุท่ีสําคัญ

เพิ่มขึ้นในชุม

ละชุมชน 

อบดูแลเรื่องผู

จจุบันผูสูงอาย

 อาทิ โรคคว

ตเมือง  ภาคเ

ยลูกหลานยัง

นพื้นท่ียังมีโรงพ

ละพื้นท่ี  พบว

ากถึงรอยละ 8

นวนผูสูงอายุป

มีจํานวนรอยล

นผูสูงอายุเพิ่ม

ปนจํานวนนอ

มาณรอยละ 2

ยากลําบาก แ

ครัวผูสูงอายุท่ี

  ออกเปน  9 

รเงิน  4) มิติด

7) มิติดานก

ละ 9) มิติดา

สูงอายุท่ีประส

าบันพัฒนาสุขภ

ะสบสภาวะยา
รัวผูสูงอายุอา
ยุท่ีประสบสภ

แนนอน  ซึ่งขึ้

ดงายเพราะกา

รวมท้ังการให

บปวยก็มีการ

ญท่ีทําใหจําน

มชนของตนเ

ผูสูงอายุ ไดขอ

ยุสวนใหญปร

วามดันโลหิต

หนือ  และพื้น

งใหเงินไวใช 

พยาบาลหลา

วา ผูท่ีใหขอมู

80 ของประช

ระมาณรอยล

ละ 16 (เท

มมากข้ึน มีปร

ยท่ีสุด สวนใ

20 และภาคใ

ละกลุมเจาหน

ประสบภาวะย

 มิติ  ประก

ดานปจจัยส่ี  5

การเขาถึงสิทธิ

านการส่ือสารป

สบภาวะยากลํ

 

ภาพอาเซียน มห

บท

ากลําบาก ก
าศัยตามลําพั
าวะยากลําบา

นอยูกับปจจัย

ารเดินทางท่ีส

ความรูเร่ืองโร

แนะนําการทา

นวนผูสูงอาย

องท้ังในเขต

อสรุปวา จําน

ระสบปญหาท

สูง และอัมพ

นท่ีเขตชนบท  

 และลูกหลาน

ายแหงใหเลือก

มูลพื้นท่ีกรุงเท

ชากรท้ังอําเภอ

ะ 12  สวนพื้น

ศบาล) กรุงเท

ระมาณรอยละ

นเขตพื้นท่ีชน

ใต มีจํานวนน

นาท่ีท่ีรับผิดช

ยากลําบาก”  

อบดวย  1) มิ

5)  มิติดานสัม

ธิและสวัสดิก

ประชาสัมพัน

าบาก หมายถึ

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

รณีศึกษา: ค
พัง 
าก พบวา สวน

ยหลายอยาง

สะดวกมากขึ้น

รค การปองกัน

านยาที่ถูกตอง

ยุเพิ่มขึ้นอยา

เมืองและชน

วนประชากรผ

ทางดานสุขภา

พฤกษอัมพาต

ภาคกลาง  ยัง

นยังไมคอยท้ิ

กไปใชบริการ 

ทพมหานคร ได

อ  สวนพื้นท่ีอื่น

นท่ีเขตเมืองจํา

ทพมหานคร  

ะ 12 และพื้นที

นบท พบวา ภ

นอยท่ีสุด คือ 

ชอบดูแลผูสูงอ

 ซึ่งแสดงในตา

มิติดานสุขภา

มพันธภาพใน

ารตางๆ  8) 

นธ  และการได

ถงึ ผูท่ีมีอายุ 6

ดล 197

ศึกษา 

ครอบครัว

นใหญเห็น

 เชน การ

น บุคลากร

นโรค เร่ือง

ง จึงทําให

งแนนอน   

นบทเฉล่ีย 

ผูสูงอายุมี

าพ  มีโรค

ต เปนตน   

งมีฐานะดี  

ท้ิงถิ่นฐาน 

  จากการ

ดกลาววา  

นๆ  พบวา  

านวนมาก

ประมาณ

ท่ีเขตเมือง   

ภาคเหนือ 

ประมาณ 

อายุ ไดให

าราง 4.53 

พรางกาย   

ครอบครัว  

มิติดาน

ดรับขอมูล

60 ปขึ้นไป
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ท่ีอา

ซึ่งอ

ครอ

ผูสูง

ครอ

ผูสูง

ราง

เปน

พอ

ประ

สนท

ควา

กลุม

หน่ึง

6  เ ื

(ไม

จะพ

ผูสูง

รอย

คือ 

และ

ภาค

มีจํา

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

98 สํานักงาน

าจจะมีปญหา

อาจแบงออกเ

อบครัวท่ีอาจจ

งอายุอยูตามล

อบครัวดูแล  ซึ่

 

ดังน้ัน

งอายุแตยังขึ้น

งกายตัวเองไ

นตน  นอกจา

เพียงของผูสูง

ะสบความยาก

สําห

ทนากลุมเจาห

ามเห็นวาครอบ

มท่ี  1  ผูสูงอา

งมีจํานวนคอ

เร่ือง  ไดแก  มิ

ไดเขากลุม)  มิ

พบวา  ครอบ

งอายุติดเตียง

ยละ 10-20  ขอ

  พื้นท่ีเขตเมือ

ะพื้นท่ีกรุงเทพ

คกลางท่ีพบเพี

านวนใกลเคีย

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

าสุขภาพกาย 

ปน  2  กรณี 

จะยากไร  อาจ

ลําพัง  คือ  ไม

ซึง่เปนลักษณะ

• มีปญหาท
ออกไปไห

• มีปญหา
บางคร้ังลู
อยูในครอ

ัน ไมใชปจจัย

นอยูกับปจจัยด

ได  แตมีปญห

กน้ีแลว  ยังไ

งอายุแตละคน

กลําบากเชนกนั

รับสถานการณ

หนาท่ีท่ีรับผิดช

บครัวผูสูงอายุ

ายุอาศัยอยูรว

นขางมาก  ส

ติดานรางกาย

มิติดานเศรษฐ

บครัวผูสูงอายุ

ง  ท่ีไมมีครอบ

องประชากรผู

อง  ภาคเหนือ

พมหานคร  ซึ่

พียงประมาณร

ยงกับพื้นท่ีเขต

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

  สุขภาพจิต  

 คือ  1)  

จจะไมมีอาชีพ

มไดอาศัยอยูร

ะของความเดือ

ทางดานสังคม
หนมาไหนได  
จากภาระพึ่ง
ลูกหลานติดเชื้
อบครัวท่ียากลํ

ดานเศรษฐกิจ

ดานอื่นๆ เขาม

หาดานจิตใจ

ไดอธิบายเพิ่ม

น  โดยท่ีผูสูงอ

น  ซึ่งจากการ

ณ จํานวนคร

ชอบดูแลผูสูง

ยท่ีุประสบภาว

มกันตามลําพั

วนกลุมท่ีสอง

ย  มิติดานจิตใ

ฐกิจ (ไมมีราย

ยุท่ีประสบภา

บครัวหรือญาติ

สูงอายุท้ังหมด

อ  โดยมีจํานว

งตรงกันขาม

รอยละ 1-2  ข

ตชนบท  ภาค

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

มีปญหาเกี่ยว

กรณีผูสูงอาย

พ  หรือไมมีคา

รวมกับครอบค

อดรอนยากไร 

ม  บางคนไมไ
แลวก็พึ่งพิงตัว
งพิงจากบุคค
ชื้อหรืออยูกับผู
ลําบาก คือ ใน

จ และปจจัยดา

มาประกอบดว

จ  มีปญหาคว

มเติมวา  ควา

อายุบางคนมี

สนทนากลุม (

อบครัวผูสูงอา

อายุ พบวาใน

ะยากลําบากใ

พัง  และกลุมที

งมีจํานวนนอย

ใจ  มิติดานสภ

ยได/ไมมีอาชีพ

วะยากลําบา

ติดูแล  แตอาจ

ด  ครอบครัวผู

วนมากถึงรอย

กับพื้นท่ีเขตเม

ของประชากร

คใต  ท่ีพบวา 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

วกับสภาพแวด

ยุอยูในครอบค

าใชจายในการ

ครัว  ถูกทอดท้ิ

อาจมีปจจัยอื่

ไดเขากลุม  ไม
วเองไมไดแลว
ลอื่น เชน คร
ผูพิการ ถึงแมจ
ครอบครัวไมส

านสุขภาพเทา

วย  อาทิ  ผูสูง

วามสัมพันธท
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มไดทํากิจกรร
วก็ชวยเหลือคน
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าบากของ
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จากการ
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ยท้ิงถิ่นฐานไป

ได  และมีโรง
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ความเครียด เห

างรายถึงขั้นคิด

ดานเศรษฐกจิ
มีอาชีพ ไมมีรา

กหลานก็ไมสงเงิ

ยางเดียว หรือที่

กๆ นอยบาง 

 มิติดานปจจัย
าหารการกินไมเ

อขาวกิน ไมมีทีอ่

ระตอบอยู  
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าจํากัดความข
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อายุ 
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ย ทอแทกับชีวติ
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น

1.มิติด
คือ  มีป
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ยสิน 

สัมพันธ  และ
นประโยชนตอ

เปนตอการ
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ระชากรแฝงท่ีไม

ถทํานิติกรรมได

ารเดินทาง 
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ชนบท  ภาคกล

ใหเงินใช  และมี

คเหนือ   

ประชากร

เดียวกับ

ะ  8 - 10  

เ

ภ

ายุที่ประสบภ

หานคร   

กลําบาก

สูงอายุ 

คกลาง  ร

ร

รจัดสวัสดิการ
กรณีศึกษา: ค
ลําพัง 
นาท่ีท่ีมีหนาท่ีด

ไวอยางชัดเจน

 โดยหากพิจาร

ยากลําบากใน

ด าน สุขภาพ

ใหญท่ีมีบทบา

สอ.  รพ.  รพ

าบันพัฒนาสุขภ

สบภาวะยากลํ

ายุในชุมชน   
ามดันโลหิต  อั

ลาง  มีฐานะดี  

มีหลายโรงพยา

ขตชนบท  พบ

ประมาณรอย

ทั้งอําเภอ

าคตะวันออกเฉี

รอยละ 10 - 2

ภาวะยากลําบา

เขตชนบท  พ

มีจํานวนครอ

ยากลําบากใน

รอยละ  1 - 3  ข

ภาคตะวันออ

รอยละ 10  สวน

รสังคมที่จําเป
ครอบครัวผูสู

ดูแลเร่ืองผูสูง

นใน “พระราชบ

รณาถึงมิตินโย

นชุมชนท่ีปราก

ร างกาย   ไ

าทหนาท่ีและ

.สต. และ ศบ

 

ภาพอาเซียน มห

บท

ลําบากในชุมช

อัมพฤกษอัมพา

 ยังทํามาหากิน

บาลใหเลือกไป

บวา  ภาคใต  มี

ยละ  5 - 12.5 

อ  ภาคกลางรอ

ฉียงเหนือ รอยล

20   และภาคเห

รอยละ  20  

ากในชุมชน 

พบวา  ภาคใต  

บครัวผูสูงอายุท

นชุมชน ไมมาก

ของประชากรผู

อกเฉียงเหนือแ

นภาคกลาง มีม

ปนสําหรับคร
งอายุเลี้ยงดเู

อายุ  ไดกลา

บัญญัติผูสูงอา

ยบาย  มาตรก

กฎอยูในปจจุบ

ด ดํ า เ นินงาน

ความรับผิดช

บส.  ซึ่งสวนใ

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

น  

าต 

น  มีที่ดินทํากิน

ปใชบริการ 

มีจํานวนผูสูงอา

ของประชากร 

อยละ 6.5   

ละ 10  ปริมณฑ

หนือประมาณ 

  

 และปริมณฑล

ที่ประสบภาวะ

กนัก  ประมาณ

สูงอายุทั้งอําเภ

และภาคเหนือ 

มากถึงรอยละ 5

รอบครัวผูสูงอ
เด็กตามลําพั

ววา การดําเนิ

ายุ  พ.ศ.  254

การ  และสวัสดิ

บัน พบวา สา

นครอบคลุม

ชอบหลัก  ก็คือ

ใหญดําเนินกา

ดล 201

ศึกษา 

น   

ายุ  

ฑล

ล   

 

ภอ   

50  

อายุ
พังและ

นินงานให 

46”  ซึ่งได

ดิการท่ีจัด

มารถแบง

มในพื้ น ท่ี 

อ  องคกร 

ารรวมกับ 
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กลุม

ก็คือ

เปน

มาต

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

02 สํานักงาน

มจิตอาสาหรือ

อ  องคกรปก

นไปในลักษณ

ตรการ  ดานสุ

คือ  องค

ซึ่งสวนใ

นอกจาก

โดยกิจก

ดานสาธ

กิจกรรม

นอกชุม

อยางยิ่ง

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

ออาสาสมัครต

ครองสวนทอ

ณะขอความรว

ขภาพรางกาย

1.1)  การดูแ

คกรดานสาธา

ใหญจะดําเนิน

กน้ีแลว อปท.

กรรมดานการดู

• ดูแลผูสูง

สงเสริม 

คัดกรอง

• ฟนฟูสม

• ใหคําแน

• ใหบริกา

• รพ. บาง

“คลินิก 

• บริการเชิ

เบาหวา

• อปท. บ

ปองกันโ

สวนบทบาท

ธารณสุขในพื้

มดานการดูแล

ชน  อาทิเชน 

ง  กลุมจิตอาส

• อปท. ป

ดูแลและ

• รพ.สต. 

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

ตางๆ  คือ  อส

งถิ่น  ท่ีสนับส

วมมือกับบุคล

ย  ดังรายละเอี

แลรักษาสุขภา

รณสุขในพื้นที

นการรวมกับก

 บางแหง  ก็ยั

ดูแลรักษาสุขภ

งอายุในเชิงสุข

  ปองกนั   แล

งเบาหวาน  แล

มรรถภาพผูพิก

นะนําทางดาน

ารทางสุขภาพฟ

งแหง  มีการจั

 70  ปไมมีคิว

ชงิรุกในชุมชน

น  วัดความดัน

บางแหง  จัดม

โรค  เล้ียงพระ

ทหนาท่ีในการป

พื้นท่ีทุกจังหวัด

รักษาสุขภาพผ

  ชมรมผูสูงอ

าหรืออาสาสม

ประสานความ

ะตรวจสุขภาพ

และ อสม. รว

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

สม. และ อผส

สนุนการดําเนิ

ลากรดานสาธ

อยีดท่ีปรากฎ  

พผูสูงอายุ  อง

ท่ีทุกจังหวัด  ป

ลุมจิตอาสาห ื

ยังมีบทบาทใน

ภาพผูสูงอายุที

ขภาพ  โดยจัด

ละรักษา  อาทิ 

ละภาวะซึมเศร

าร/ติดเตียง  แ

นสุขภาพ  ผาน

ฟรี  ใหบริการ

จัดคลินิกบริก

”  

น  ออกหนวยเยี

ัน  และโรคเรื้อ

หกรรมสงเสริ

ะ  และเล้ียงอา

ประสานความ

ด  คือ  สสจ.  

ผูสูงอายุรวมกั

ายุ  ผูนําชุมช

มัครตางๆ  คือ

มรวมมือกับหน

พผูสูงอายุ  

มดําเนินการดู

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ส.  เปนตน  ส

นินงานจัดกิจก

ธารณสุขรวมด

ตอไปน้ี  

งคกรท่ีมี “บทบ

ระกอบดวย  ส

รืออาสาสมัคร

นการดําเนินกิ

ท่ีนาสนใจ  มีดั

บริการเชิงรับใ

  ตรวจสุขภาพ

รา  เปนตน  รว

และขยายมาสู

สายดวน  166

ตามสิทธิรักษ

ารสุขภาพผูสู

ยี่ยมบาน  ตรว

อรังในชุมชน   

รมสุขภาพ  อา

หารผูสูงอายุ  

มรวมมือในกา

 สสอ.  รพ.  ร

กบัหนวยงานห

ชน  มูลนิธิและ

  อสม. และ อ

นวยงานสาธา

ดูแลสุขภาพผูสู

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

สวนองคกรท่ีมี

กรรมเองสวน

ดําเนินการดว

บาทหนาท่ีแล

สสจ.  สสอ.  ร

รตางๆ  คือ  อ

จกรรมการดูแ

ังตอไปน้ี  

ในโรงพยาบาล

พ  ตรวจฟน  วั

วมไปถึงตรวจ

สูกลุมผูสูงอายุ 

69   

าพยาบาล   

สูงอายุแบบชอ

วจสุขภาพ  ตร

 

าทิ  ตรวจสุขภ

 

ารดูแลรักษาสุ

รพ.สต. ศบส.

หรือองคกรตาง

ะองคกรเอกช

อผส. เปนตน  

ารณสุข  และช

สูงอายุ  

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

มีบทบาทหนาท

นหน่ึง  และอีก

วย  โดยนโยบ

ะความรับผิดช

รพ.  รพ.สต. แ

อสม. และ อผส

แลสุขภาพผูสูง

ลเนนงานคัดก

ัดความดัน     

สุขภาพประจํ

   

องทางพิเศษ  

รวจฟน  คัดกรอ

ภาพ  ตรวจฟน

ขภาพผูสูงอา

  และ อปท. 

งๆ ท้ังท่ีอยูในช

น  เปนตน  โ

ชมรมผูสูงอา

ที่ประสบ

ท่ีเพิ่มเติม   

กสวนหน่ึง

บาย  และ

ชอบหลัก”  

และ ศบส.  

ส. เปนตน  

งอายุดวย  

กรอง  

           

าป  

 ท่ีเรียกวา 

อง

น สงเสริม  

ยุ  องคกร

ไดดําเนิน

ชุมชนและ

ดยเฉพาะ

ยุ  ในการ



 
 

 

ผูดูแล  ญ

ดูแลสุขภ

อุปสรรค

ใหญแล

สสอ.  ร

รายละเอี

โดยควา

วิชาชีพต

อสม. เป

• อสม. เยี

ชุมชนรว

• จิตอาสา

• องคกรช

มาเยี่ยม

1.2)  การจัด

ญาติ  ครอบค

ภาพ  การทํา

คท่ีพบ  ก็คือ  

วเปนบทบาทห

รพ.  รพ.สต.  

อยีดดังตอไปน้ี

• รพ. จัดอ

ดานสุขภ

• รพ.สต. 

ฟนฟูสภ

• สสอ. จั

ผูพิการ 

• พมจ. จั

มอบหม

และดูแ

ผูสูงอายุ

• อปท. จัด

1.3)  การเยี

ามรวมมือระห

ตางๆ  เชน  พ

ปนตน  ซึ่งมีกจิ

 

 

ยี่ยมบาน  ตร

วมกับ รพ.สต.

าชมรมผูสูงอา

ชุมชน  ประส

มเยียน  และตร

ดอบรม  ใหคว

ครัว และ อสม

แผล  การทํา

 ครอบครัว  ญ

หนาท่ีและควา

สวนองคกรอื่

น้ี  

อบรม  ใหควา

ภาพ  ผานสาย

 จัดอบรมใหค

ภาพรางกาย เป

ัดอบรม  ใหค

 

จัดอบรม  ให

ายให อผส.  1

ลผูสูงอายุปก

ยกุลุมแดง-เขีย

ดอบรม  อผส.

ี่ยมบานผูสูงอ

หวาง อปท.  ร

พยาบาล  เจาห

จกรรมท่ีนาสน

สถา

วจสุขภาพ  วั

  

ยุ  ชวยตรวจส

สานขอความ

รวจสุขภาพคน

วามรูในการดู

./อผส. ในการ

กายภาพบําบั

ญาติ  และผูดูแ

ามรับผิดชอบห

นๆ ท่ีมีบทบา

มรูแกครอบครั

ยดวน  1669  

ความรูแกผูดูแ

ปนตน  

ความรูแกคร

ความรูการดู

1 คน ดูแลผูสูง

กติ (ผูสูงอายุ

ยว  แตดําเนินง

. เพิ่มเติมอีก  

อายุ  เนนการใ

รพ.  รพ.สต.  อ

หนาท่ีสาธารณ

ใจดังตอไปน้ี  

าบันพัฒนาสุขภ

ัดความดัน  ค

สุขภาพ  วัดคว

มชวยเหลือจา

นในชุมชนปละ

ดแลผูสูงอายุ  

รดูแลผูสูงอาย

บัด  และการฟ

แลผูสูงอายุท่ีอ

หลักขององคก

าทในการจัดเพิ

รัว  ญาติ  ผูดูแ

แลเกี่ยวกับการ

อบครัว  ผูดูแ

แลผูสูงอายุ 

งอายุท่ีลําบาก

ยุกลุมเขียว)  

งานไมตอเน่ือง

1  รุน  70  คน

ใหบริการเชิงรุ

อสม./อผส.  แ

ณสุข  เจาหนา

 

 

ภาพอาเซียน มห

บท

คัดกรองเบาห

วามดัน  และวั

ากโรงพยาบา

ะคร้ัง  

 คือ  เปนการจ

ยุ/ผูพิการเร่ือง

ฟนฟูสภาพราง

อยูในบานไมค

กรดานสาธาร

พิ่มเติม  ก็คือ

แล  และ อสม

รดูแลสุขภาพ

แล  เชน  การ

 เชน  อบรม 

ก (ผูสูงอายุกลุ

พรอมจายคา

งเน่ืองจากขาด

น (นอกเหนือจ

กในชุมชน  โด

และชมรมผูสูง

าท่ีทองถิ่น  นั

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

หวาน  และโรค

ัดรอบเอว รวม

าลเอกชน  แ

จัดอบรม  ใหค

ตางๆ  ไมวาจ

งกาย  เปนตน

คอยมาอบรม 

ณสุขระดับตา

  พม. หรือ อป

.  รวมท้ังใหคํา

ผูสูงอายุ  ทําแ

รดูแลสุขภาพ

 อผส. ทุกตํา

มแดง)  จํานว

าตอบแทนใน

ดงบประมาณส

าก พม.)  

ดยสวนใหญดํ

งอายุ  รวมไป

นักกายภาพบํา

ดล 203

ศึกษา 

คเร้ือรังใน

มกับ รพ. 

ละมูลนิธิ   

ความรูแก

จะเปนการ

น  ปญหา

  โดยสวน

างๆ  ไดแก  

ปท.  ซึ่งมี

าแนะนํา

แผล  และ

พผูสูงอายุ   

าบล  โดย

น  5  ราย  

นการดูแล

สนับสนุน  

ดําเนินงาน

ปถึงทีมสห

าบัด  และ  
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รวม

รวม

ผูสูง

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

04 สํานักงาน

ประสาน

รพ.  รพ

 
2)  ดาน
นโยบาย

มกลุม  เพื่อพ

มกันในชุมชน 

งอายุ  เปนตน

 

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

• ออกหน

ความดั

โรงพยาบ

• เยี่ยมบา

กาย  แล

• เยี่ยมบา

ชุมชน  ไ

• เยี่ยมบ

สัปดาหล

• เยี่ยมเยีย

ผูดูแลโด

• เยี่ยมบ

สาธารณ

ผู สูงอา

ทุก  6  เ

1.4)  การป

นงานเครือขาย

.สต.  อสม./อ

• อสม. ป

ฉุกเฉิน  

• กรณีฉุก

• อปท. สง

นจิตใจ  
ย  และมาตรก

บปะสังสรรค

  โดยสวนใหญ

น  ซึ่งครอบคลุม

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

นวยเยี่ยมบาน

ัน  และโรคเร้ื

บาล   

าน  พรอมการ

ละทํากายภาพ

าน  โดยการพู

ไมวาจะเปนกล

าน  พูดคุยแก

ละ  2-3  คร้ัง 

ยน  พูดคุย  ให

ดยเจาหนาท่ี ร

านผู สูงอายุ ิ

ณสุข  นักกาย

ยุ   โดยใหก

เดือนคร้ังหรือ 

ระสานความ

ยความรวมมือ

ผส.  และชมร

ระสาน  ขอรถ

 ก็จะสงตอไปย

เฉิน  รพ.สต. จ

งตอคนไขไปโร

การ  ดานจิตใจ

  พูดคุยสนทน

ญเปนการดําเ

มในพื้นท่ีทุกจั

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

น  ดูแลสุขภา

ร้อรังในชุมชน

รใหความรู  แ

พบําบัด   

ดคุย  ใหกําลั

ลุมผูสูงอายุ  ก

กโรคซึมเศรา

 ประมาณ  10

หกําลังใจ  แล

รพ.สต.  สวนผู

ติดเตียงรวม

ยภาพบําบัด  

ารดูแลและช

 1  ปคร้ัง  

รวมมือในกา

อในการสงตอ

มผูสูงอายุ  ดัง

ถโรงพยาบาล

ยังโรงพยาบาล

จะสงตอผูปวย

รงพยาบาล  ห

จ  เปนสวัสดิก

นา  และปฏิสั

นินงานรวมกัน

ังหวัด  ดังราย

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

าพเบื้องตน  

น  พรอมท้ังปร

และใหคําแนะ

ังใจ  และประ

กลุมผูปวยเรื้อ

า  ดูแลบาน  

0-15  หลังคาเ ื

ะถามสารทุกข

สูงอายุกรณปี

กับทีมสหวิช

 อสม.  และ 

ชวยเหลือใน

รสงตอผูสูงอา

อ  เพื่อใหการด

งรายละเอียดต

ลมารับผูปวยก

ล  

ยใหโรงพยาบา

หรือสงตอผูปว

การท่ีเกิดจาก

สัมพันธซึ่งกัน

ันระหวาง อป

ละเอียดท่ีปรา

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

 ตรวจสุขภาพ

ระเมินดานจิต

ะนําดานการดู

ะเมิน  ดูแลจิต

รัง  หรือกลุมผู

 และทําความ

เรือน 

ขสุขดิบ  เยี่ยม

ปกติจะให อสม

ชาชีพ  เชน   

อพม.  หรือเยี

นลักษณะขอ

ายุ  โดยสวนใ

ดูแลสุขภาพผู

ตอไปน้ี  

กรณีฉุกเฉิน  

าลแมขาย   

ยยากไรไปสถ

การที่กลุมผูสู

และกัน  ตลอ

ท.  รพ.สต.  อ

ากฎ  2  เร่ือง  

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

พ  คัดกรองเ

ตใจ  และสงต

ดูแลสุขภาพ  อ

ใจกับกลุมเปา

ผูสูงอายุติดเตีย

มสะอาดบาน

มเยียนผูสูงอาย

ม. เยี่ยมเยียนแ

 พยาบาล  เ

ยี่ยมบานรวม

อง  “ เพื่อนชว

ใหญเปนการ

สูงอายุ  ระหว

หรือกรณีพบผ

านสงเคราะห 

งอายุไดมีโอก

อดจนทํากิจก

อสม./อผส.  แ

 ตอไปน้ี  

ที่ประสบ

เบาหวาน   

ตอรักษาท่ี

ออกกําลัง

าหมายใน

ยง   

นผูสูงอายุ  

ยุกรณีไมมี

แทน   

จาหนาท่ี

มกับชมรม

วยเพื่อน”   

สรางและ

วาง อปท.  

ผูปวยราย

   

กาสเขามา

รรมตางๆ 

และชมรม



 
 

 

  

 

 

 

 

ชมรมผูสู

รวมท้ังก

ใหกําลัง

ครอบคล

อผส.  แ

2.1)  การทํ

สูงอายุ  และ อ

• ชมรมผู
ภาคเหนื
เท่ียววัด
เสริมอา ี

• อปท. ท่ี
และปริม
กิจกรรม

• จิตอาสา

2.2)  การเยี

การประเมินแล

งใจแกกลุมผูสู

ลุมในพื้นท่ีทุก

และชมรมผูสูงอ

• รพ.สต.

ภาคเหนื

ทําหนา

ผูสูงอายุ

มีผูดูแล

รวมกับที

• อปท. ใ

เยี่ยมบา

ดําเนินก

• อสม .  ใ

ตะวันออ

บางแหง

ากิจกรรมรวม

อสม.  อาทิเชน

สูงอายุในพื้น
นือ  ไดจัดกิจก
ด  กิจกรรมแข
ชีพ  
อยูในพื้นท่ีเข
มณฑล  จัดกจิ
มทัศนศึกษา  ไ
า  และชมรมผู

ยี่ยมบานผูสูง

ละดูแลดานจิต

สูงอายุ  กลุมผู

จังหวัด  ซึ่งสว

อายุ  เปนตน  

. ในพื้นท่ีเขต

นือ  ภาคใต 

ท่ีเยี่ยมบาน 

ยติุดเตียง  ผูปว

ล  สวนกรณีผู

ทีมสหวิชาชีพ 

ในพื้นท่ีเขตเมื

าน  พูดคุย  ใ

การ   

ในพื้ น ท่ี เขต

อกเฉียงเหนือ

งดําเนินการรว

สถา

มกันในชุมชน

น  

นท่ีเขตเมือง 
กรรมรดนํ้าดํา
ขงขันกีฬาผูสูง

ตเมือง  ภาคก
จกรรมงานวันผู
ไหวพระ  9  วัด
ผูสูงอายุในพื้นที

อายุ  เปนกา

ตใจ  ซึ่งสวนใ

ผูปวยเรื้อรัง  ห

วนใหญเปนคว

 ตัวอยางเชน  

ตเมือง  ภาคใ

 และปริมณฑ

 พูดคุย  ใหกํ

วยเร้ือรัง  บาง

สูงอายุปกติจ

 คือ  พยาบาล

มือง  ภาคเหนื

ใหกําลังใจ  โ

เมื อง   ภาค

  ภาคใต  แล

วมกับชมรมผูสู

าบันพัฒนาสุขภ

น  โดยสวนให

  ภาคเหนือ  
หัวในเทศกาล
งอายุ  กิจกรร

กลาง  พื้นท่ีเข
ผูสูงอายุ  ประ
ด  เล้ียงอาหาร
ท่ีปริมณฑล  ร

รออกหนวยเ

ใหญเนนการส

หรือกลุมผูสูงอ

วามรวมมือกัน

 

ใต  พื้นท่ีเขต

ฑล  รวมท้ัง 

กําลังใจ  ถาม

งแหงเจาหนาที

จะให อสม. เ

ล  เจาหนาท่ีทอ

นือ  พื้นท่ีเขต

โดยบางแหงป

กลาง   และ

ะภาคกลาง  

สูงอายุ  

 

ภาพอาเซียน มห

บท

ญดําเนินงาน

 พื้นท่ีเขตชน
ลสงกรานต  กิ
รมเยี่ยมเยียมผ

ขตชนบท  ภา
เพณีรดนํ้าดําห
รฟรี  และตัดผ
รวมกันจัดกจิก

เยี่ยมบานและ

สอบถามสารทุ

ายุติดเตียง  เ

นระหวาง อปท

ชนบท  ภาค

รพ. ในพื้นท่ีเ

มไถ  และประ

ท่ี รพ.สต. เยี่ย

ยี่ยมแทน  หรื

องถิ่น  นักกาย

ชนบท  ภาค

ประสานกับ อ

ะภาคใต   พื้

เยี่ยมบาน  พู

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

นรวมกันระหว

นบท  ภาคกล
กิจกรรมทัศนศึ
ผูสูงอายุ  และ

คตะวันออกเ
หัวในเทศกาล
ผมฟรี   
กรรมงานวันผูส

ะดูแลสุขภาพ

ทุกขสุขดิบ  พูด

เปนตน  โดยดํ

ท.  รพ.  รพ.ส

คตะวันออกเฉี

เขตชนบท  ภ

ะเมินดานจิตใ

มเยียนผูสูงอา

รือบางแหงดํ

ยภาพบําบัด  แ

เหนือ  และป

อผส. และ อส

นท่ี เขตชนบ

ดคุยกับผูสูงอ

ดล 205

ศึกษา 

วาง อปท.  

ลาง  และ
ศึกษา  พา
ะกิจกรรม

ฉียงเหนือ  
สงกรานต  

สูงอายุ 

พในชุมชน  

ดคุย  และ

ดําเนินงาน

ต.  อสม./

ฉียงเหนือ  

ภาคกลาง   

ใจในกลุม

ายุกรณีไม

าเนินงาน

และ อสม.  

ปริมณฑล   

สม.  รวม

บท   ภาค

อายุท่ีบาน  



ก

 

20
 

 

รับผิ

มูลนิ

ท่ีอย

ประ

แบง

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

06 สํานักงาน

3)  ดาน
นโยบาย

ผิดชอบในการ

นิธิและองคกร

 
4)  ดาน
นโยบาย

ยูอาศัย  และ

ะกอบดวย  พม

งออกเปน  2  

ในพื้นท่ี

เอกชน  

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

นเศรษฐกิจ/ก
ย  และมาตรก

รดําเนินงานสว

รเอกชนตางๆ  

• พม. จัด

ประกอ

สงเครา

อาจไดรั

• อปท.  ส

รวมไปถึ

• อปท. (พื

ปลูกผัก 

• สภาผูสูง

• องคกรชุ

การกิน 

เยี่ยมเยีย

• มูลนิธิแ

ขาวสาร

นการสงเคราะ
ย  และมาตรก

ะรถรับสง  เปน

ม.  อปท.  รพ

สวน  คือ  

4.1)  การจัด

ทุกจังหวัด  ป

 ตัวอยางเชน  

• พมจ. ส

รถเข็น ไ

เชนเดียว

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

ารเงิน  
าร  ดานเศรษ

วนใหญ  ก็คือ

 ซึ่งมีรายละเอี

ดสวัสดิการเงิ

บอาชีพ) โดย

ะหครอบครัว

ับการประสาน

สนับสนุนงบป

ถงึจัดต้ังกองทุน

พื้นท่ีเขตชนบท

  เล้ียงไก  เปน

งอายุฯ / ชมรม

ชมุชน (กรุงเทพ

  ตลอดจนปร

ยน  ตรวจสุขภ

และองคกรเอ

รอาหารแหง  แ

ะห  
าร  ดานดานก

นตน  ดําเนิน

.สต.  อสม.  ช

ดการสวัสดิกา

ประกอบดวย  

 

สงเคราะหครอ

ไมเทา  และจั

วกับ อปท. ใน

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

ษฐกิจ/การเงิน 

อ  พม.  อปท. 

อยีดดังน้ี 

งินกูเพื่อประก

ยไมคิดดอกเ

ยากไรหรือมอ

นความชวยเหลื

ระมาณดําเนิน

นสวัสดิการ  เพ

ท  ภาคกลาง) 

นตน  

มผูสูงอายุ  สนั

พมหานคร)  ร

ระสานขอควา

ภาพ  มอบเงิน

กชน  สนับส

และสรางบานใ

การสงเคราะห

นงานครอบคลุ

ชมรมผูสูงอาย

รสงเคราะหผูส

 พม.  อปท.  ร

อบครัวผูสูงอา

ัดสรางท่ีอยูอา

นพื้นท่ีเขตชนบ

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

  หนวยงานหรื

  และองคกรชุ

กอบอาชีพ  3

บี้ย  มอบคา

อบเงินชวยเห ื

ลือจาก อปท. 

นงานจัดกิจกร

พื่อมอบเงินทุน

 จัดกิจกรรมสง

นับสนุนงบประ

วมเรี่ยไร  มอบ

ามชวยเหลือกั

น  และแจกขาว

นุนงบจัดกิจก

ใหอยู  

ในเรื่องตางๆ  

ลุมในพื้นท่ีทุก

ยุ  มูลนิธิและอ

สูงอายุ  ดําเนิ

รพ.สต.  อสม

ายุท่ีเดือดรอน

าศัยแกผูยากไ

บท  ภาคตะวนั

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

รือองคกรท่ีมีบ

ชุมชน  คือ  สภ

30,000  บาท

จัดการศพ  2

ลือผูสูงอายุ  

 และ อสม.  

รรม  คารักษาพ

นคนยากไร/ยา

งเสริมอาชีพ/ส

ะมาณในการจั

บเงินบริจาค  บ

กับมูลนิธิและ

วสารใหกับคน

กรรม  รวมบ ิ

 ไมวาจะเปนป

จังหวัด  โดย

องคกรเอกชน 

นงานโดยหนว

ม.  ชมรมผูสูงอ

น/ยากไร  รวม

ไร  “บานเทิดไ

นออกเฉียงเหนื

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

บทบาทหนาท่ีแ

ภาผูสูงอายุฯ  

ทตอราย (กอ

2,000  บาท 

2,000  บาทต

พยาบาล (งบ 

ากจน/ดอยโอก

สรางรายได   เ

จดักิจกรรม   

บริจาคขาวขอ

องคกรเอกชน

นในชุมชน  ปล

ริจาคเงิน  แจ

ปจจัยส่ี  อาหา

องคกรตางๆ 

  ซึ่งการดําเนิน

วยงานและอง

อายุ  มูลนิธิแ

มไปถึงใหการ

ไท”  หรือซอม

นอ  

ที่ประสบ

และความ

 รวมไปถึง

งทุนกูยืม

  และเงิน

ตอป  โดย

สปสช.)  

กาส   

ชน    

อง  อาหาร

น  เพื่อมา

ะคร้ัง  

จกไมเทา  

าร  ส่ิงของ  

 ในชุมชน  

นกิจกรรม  

คกรตางๆ 

ละองคกร

สนับสนุน

มแซมบาน  



 
 

 

 

 

ทุก

2  อ

ตอไ

องคกรต

สงเคราะ

มูลนิธิแล

5)  ดาน
นโยบาย

จั งหวั ด   โด

องคกร  คือ  พ

ไปน้ี  

• รพ. สต

ผูสูงอาย

อุปกรณ

• อปท. ใ

Walker 

เดือดรอ

โอกาส  

• ชมรมผูส

ขอบริจ

ดอยโอก

4.2)  การป

ตางๆ ในพื้นท่ีท

ะหแกผูสูงอายุ

ละองคกรเอกช

• รพ.สต.

ปริมณฑ

ไป รพ. ก

• รพ. ในพ

เคร่ืองมอื

• จิตอาส

ชวยเหลื

สงเคราะ

อาหารแ

นเบี้ยยังชีพผูสู
ย  และมาตรก

ดยจะมีหน ว

พม.  และ  อปท

. ในพื้นท่ีเขต

ยุและผูปวยติ

ณท่ีจําเปน  

นพื้นท่ีเขตเมื

  ขาวสารอาห

อน  รวมไปถึงจ

 

สูงอายุในพื้นที

าคเร่ียไรเงิน 

กาส  ยากไร  ไ

ระสานความ

ทุกจังหวัด  ได

ยุในเรื่องตางๆ 

ชนตางๆ  ตัวอ

  ในพื้นท่ีเขต

ฑล  ประสาน

กรณีฉุกเฉิน  

พื้นท่ีเขตชนบ

อวัสดุอุปกรณ

าในพื้นท่ีเขต

ลือกับ รพ.  ก

ะหแกผูสูงอาย

แหง  

สงูอายุ/เบี้ยยั
าร  ดานเบี้ยยั

ย งานหรื ออ

ท.  โดยท้ังสอง

สถา

ตเมือง  ภาคใ

ติดเตียงในเร่ือ

อง  ภาคใต  

หารแหง  ผา

จัดต้ังกองทุนส

ท่ีเขตชนบท  ภ

  ขาวของ  แ

ไมมีผูดูแล  

รวมมือ  เพื่อ

เขามามีสวนร

  ประกอบดวย

อยางเชน  

ตชนบท  ภาค

ความชวยเหลื

บท  ภาคเหนื

ณจาก อปท.  แ

ตเมือง  ภาคก

กาชาดจังหวั

ยุในเร่ืองตางๆ

ยังชีพผูพิการ 
ังชีพผูสูงอายุ/

องค ก ร ท่ีมี บ

งองคกรตางมบี

าบันพัฒนาสุขภ

ต  และภาคก

องตางๆ  เชน

 ภาคกลาง  แ

หม  หมอนมุ

สวัสดิการ  เพื่

ภาคกลาง  แล

ละอาหารกา

จัดสวัสดิการ

รวมในการประ

ย  พม.  อปท.

คตะวันออกเฉี

ลือจาก รพ. เ

นอ  ประสานข

และ พม.  

กลาง  และกร

ัด  มูลนิธิแล

ๆ  เชน  แจกเงิ

  
/เบี้ยยังชีพผูพกิ

ทบาทหน า

บทบาทหนาท่ี

 

ภาพอาเซียน มห

บท

กลาง  มอบส

น  เงิน  ส่ิงขอ

และปริมณฑ

ง  และซอมแ

อมอบเงินทุน

ละจิตอาสาใน

รกิน  เพื่อสง

รสงเคราะหผูสู

ะสานความรว

.  รพ.  รพ.สต

ฉียงเหนือ  แ

เพื่อใหการสง

ขอการสนับส

รุงเทพมหาน

ะองคกรเอกช

น   ส่ิงของ  แ

การน้ัน ดําเนิน

ท่ีห รือความ

หรือความรับผิ

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

วัสดิการสงเค

ง  เคร่ืองใช  

ล  แจกไมเท

แซมบานแกผู

คนยากไร/ยา

นพื้นท่ีกรุงเทพ

งเคราะหผูสูง

สูงอายุ  หนวย

มมือ  เพื่อจัด

.  อสม.  ชมรม

และ อสม. ใน

เคราะหรถรับ

สนุนงบประมา

คร  ประสาน

ชน  เพื่อจัดส

แจกไมเทา  แล

นงานครอบคล

ม รับ ผิดชอบ

ผิดชอบ  ดังรา

ดล 207

ศึกษา 

คราะหแก

 และวัสดุ

า  รถเข็น  

ผูสูงอายุท่ี

กจน/ดอย

พมหานคร  

อายุกรณี 

ยงานและ

สวัสดิการ

มผูสูงอายุ  

นพื้นท่ีเขต

บสงผูปวย    

าณ  และ

นขอความ

สวัสดิการ

ละขาวสาร

ลุมในพื้นท่ี

บห ลักอยู   

ายละเอียด
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Car

ดําเ

เทา

 

ชีวิต

เปน

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

08 สํานักงาน

พ.ศ. 25

ขั้นได  แ

เบี้ยยังชี

รูปแบบก

เทศบาล

6)  ดาน
นโยบาย

re ท่ีปรากฎ  

เนินงาน  แตมี

น้ัน  ซึ่งจัดโดย

7)  ดาน
ต  

นโยบาย

นประโยชนตอก

เจาหนา

ขอมูลข

ความรว

เพื่อท่ีจะ

ภาคเหนื

และคําแ

แกผูดูแล

สุขภาพ

โดยองค

และภาค

ชนบท  

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

5.1)  พม.  ทํ

546  ซึ่งครอบ

และสวัสดิการเ

5.2)  อปท.  

ชีพผูสูงอายุแบ

การปกครองใ

ล หรือ อบต.  ส

นบานพกัคนช
ย  และมาตรก

พบวา  ผูท่ีให

มีบทบาทในก

ย อปท. พื้นท่ีเ

นการส่ือสารป

ย  มาตรการ  

การดําเนินชีวิ

7.1)  การสื

าท่ีของหนวยง

าวสารท่ีเปนป

วมมือของคนใ

ะไดดําเนินการ

นือ  และ รพ. ใ

แนะนําทางดา

7.2)  การจดั

ล  ครอบครัว  

ผูสูงอายุ/ผูพิก

คกรดานสาธาร

คกลาง  รพ. ใ

ภาคเหนือ  ส

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

ทําหนาท่ี  สนับ

คลุมผูสูงอายุที

เบี้ยยังชีพผูพกิ

 ทําหนาท่ี  ปร

บบขั้นได  และ

นลักษณะแตก

สวนพื้นท่ีกรุงเ

ชรา  สถานสง
การ  ดานบาน

หขอมูลจากหน

ารประสานก

เขตเมือง  ภาค

ประชาสมัพัน

และสวัสดิการ

ตท่ีปรากฎ  แบ

ส่ือสารหรือแจ

งาน ท้ังองคกร

ประโยชนใหกั

ในชุมชนแจงข

รใหการดูแลแ

ในพื้นท่ีเขตชน

นสุขภาพ  ผา

ดอบรม  ใหคว

และ อสม./อผ

การ  การทําแผ

รณสุขระดับต

ในพื้นท่ีเขตชน

วนองคกรอื่นๆ

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

บสนุนงบประม

ท่ีมีอายุ  60  ป

การ  ผานไปยงั

ระสานขอมูล 

ะสวัสดิการเบี้

กตางกัน  กลา

ทพมหานครดํ

งเคราะห  ศนู
นพักคนชรา  ส

นวยงานหรือง

ารสงตอคนไข

คเหนือ  

นธ  การไดรบั

รดานการสื่อส

บงออกเปน  3

จงขอมูลขาว

รดานสาธารณ

กับคนในชุมชน

ขอมูลขาวสาร

และชวยเหลือ

นบท  ภาคกลา

นสายดวน  16

ามรูในการดูแ

ผส. ในการดูแ

ผล  ทํากายภา

างๆ  ไดแก  ส

นบท  ภาคตะว

ๆ  ก็มีบทบาท

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

มาณ  โดยดําเ

ปขึ้นไป  โดยโ

งพื้นท่ี อปท. แ

 ขึ้นทะเบียนผู

บี้ยยังชีพผูพิกา

าวคือ  พื้นท่ีจัง

ดําเนินงานโดย

นยสงเคราะห
สถานสงเครา

งคกรตางๆ ไม

ข  หรือผูปวยย

บขอมูลขาวสา

สาร  ประชาสัม

3  เร่ือง  ประกอ

สารที่เปนปร

ณสุข และ อปท

นไดรับทราบ 

รในชุมชนมาใ

ผูสูงอายุตอไป

าง  โดยในสวน

669 ดวย  

แลผูสูงอายุ  ก

ลผูสูงอายุ/ผูพิ

าพบําบัด  แล

สสอ. ในพื้นท่ีเ

วันออกเฉียงเ

ทในการจัดเพิ่ม

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

เนินงานตามพ

โอนสวัสดิการ

แตละแหงดําเนิ

ผูสูงอายุ/ผูพิก

ารตอไป  โดย

งหวัดตางๆ ดํา

สํานักงานเขต

หตางๆ  หรอื 
ะห  ศูนยสงเค

มไดมีบทบาท

ยากไรไปยังส

ารที่เปนประโ

มพันธ  หรือกา

อบดวย  

ระโยชนใหกับ

ท. ส่ือสาร  ปร

  และในทางต

ใหหนวยงานห

ป  โดยพบใน 

นของ รพ. น้ัน

ลาวคือ  เปนก

พิการเร่ืองตางๆ

ะฟนฟูสภาพร

เขตชนบท  ภา

หนือ  รพ. สต

มเติมดวย  ได

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

พระราชบัญญัติ

เบี้ยยังชีพผูสูง

นินการตอไป  

าร  และมอบ

แตละพื้นท่ีจัง

าเนินงานโดยส

ต  

Day Care  
คราะหตางๆ  

ทรับผิดชอบหล

สถานสงเคราะ

โยชนตอการ

ารไดรับขอมูล

บคนในชุมชน

ระชาสัมพันธ 

ตรงกันขาม  ก็

หรือองคกรตาง

อปท. ในพื้นที

นพบวา  มีการ

การจัดอบรม  

ๆ  ไมวาจะเปน

รางกาย  เปนต

าคตะวันออกเ

ต. ในพื้นท่ีเขต

ดแก  พมจ. ใน

ที่ประสบ

ติผูสูงอายุ  

งอายุแบบ

 

สวัสดิการ

งหวัดจะมี

สํานักงาน

 หรือ Day 

ลักในการ

ะหคนชรา

รดําเนนิ

ขาวสารท่ี

น  โดยให

  และแจง

ก็ไดอาศัย

งๆ ไดรับรู  

ท่ีเขตเมือง  

รใหความรู  

 ใหความรู

นการดูแล

ตน  ซึ่งจัด

เฉียงเหนือ  

ตเมืองและ

นพื้นท่ีเขต



 
 

 

 

3  เ ื

เมือง  ภ

ตัวอยาง

ใหความ

และดูแ

ดําเนินง

ก็มีการ

จัดโดย พ

ดําเนินง

ดานสาธ

ผูสูงอาย

ชมรมผูส

มีความ

วิเคราะห

มีดังตอไ

8)  ดาน
นโยบาย

เร่ือง  ประกอบ

รวมกลุม

รวมไปถึ

ภาคเหนือ  ภา

งเชน  พมจ. 

มรูแก อผส. ทุก

ลผูสูงอายุปก

งานไมตอเน่ือ

จัดอบรม   ใ

พม.)   

7.3)  การสํ

งานโดยหนวย

ธารณสุขระดับ

ยุกับจิตอาสา 

สูงอายุ  ในพื้น

ยากลําบากอ

หขอมูล  และจั

ไปน้ี 

• สํารวจข

• วิเคราะห

• ประเมนิ

อยางไร 

• จัดทํารา

เขตชนบ

• รายงาน

ขึ้นทะเบี

นสัมพนัธภาพ
ย  และมาตรก

บดวย  

8.1)  การจั

มผูสูงอายุใหเข

ถึงกิจกรรมในก

าคกลาง  และ

 ในพื้นท่ีเขตเ

กตําบล   เพื่อ

กติ (กลุมสีเขี

องเพราะขาดง

ใหความรูแก 

สํารวจขอมูล 

ยงานหรือองค

บตางๆ ดวย  ไ

(อสม.) ในพื้น

นท่ีเขตชนบท 

อยางไร  และ

จดัทํารายงานข

ขอมูล  และจัด

ห  หรือจัดกลุม

นปญหาและคว

  และตองการ

ายงานขอมูลผู

บท  ภาคเหนือ

นทองถิ่นเกี่ยวกั

บยีนผูสูงอายุ/ผู

พในครอบครั
าร  ดานสัมพนั

จัดต้ังหรือรวม

ขมแข็ง  โดยจั

การดูแลและช

สถา

ะภาคใต  หรือ

มือง  ภาคเห

ท่ีจะให อผส.

ยว)  พรอมจ

งบประมาณส

 อผส. เพิ่มเติ

  วิเคราะหขอ

คกรหลัก 2 อง

ไดแก  สสอ.  

นท่ีเขตเมือง  ภ

  ภาคเหนือ  

ะตองการควา

ขอมูลผูสูงอาย

เก็บขอมูลพื้นฐ

มผูสูงอายุตาม

วามตองการขอ

รความชวยเหลื

สูงอายุ  จัดทํา

) 

กบัการดูแลหรื

ผูพิการ  เพื่อม

รัว  ชุมชน  แล
นธภาพในครอ

มกลุมผูสูงอา

ัดต้ังเปนชมรม

ชวยเหลือผูสูง

าบันพัฒนาสุขภ

อ อปท. ในพื้น

หนือ  ภาคกล

  1 คน ดูแลผู

จายคาตอบแ

สนับสนุน  สว

ติมอีก  1 รุน 

อมูล และจัด

งคกร  คือ  อป

 รพ.  และ รพ

ภาคกลาง  กรุ

เพื่อประเมินป

ามชวยเหลืออ

ยุ/ผูพิการน้ันพ

ฐาน  โดยดําเน

มเปาหมาย  (ติ

องผูสูงอายุ  ทํ

ลืออยางไร   

าฐานขอมลูผูสู

อชวยเหลือผูสู

อบเบี้ยยังชีพ 

ละสังคม  
อบครัว  ชุมชน

ายุในชุมชน  

มผูสูงอายุ  มีก

อายุ  ซึ่งดําเนิ

 

ภาพอาเซียน มห

บท

นท่ีเขตเมือง  ภ

าง  และภาค

สูงอายุท่ีลําบ

แทนใหกับ อผ

วน อปท. ในพื

  70 คน เชน

ทํารายงานข

ปท. ในพื้นท่ีท

.สต.  รวมไปถึ

รุงเทพมหานค

ปญหาและคว

อยางไรบาง  

พบวา  ขั้นตอน

นินงานรวมกับ

ติดสังคม/ติดบ

ทําใหรูขอมลูวา

สูงอายุ  (ดําเนิ

สูงอายุตอไป ป

   

น  และสังคม  

 กลาวคือ  เป

การจัดกิจกรรม

นินการในทุกพื้

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ภาคกลาง  แล

คใต  ไดมีการ

าก  5 ราย (ก

ผส.  แตปจจุบ

พื้นท่ีเขตเมือง

นกัน (นอกเห

ขอมูลผูสูงอาย

ทุกจังหวัด  แล

ถึงการรวมสําร

คร  และปริมณ

ามตองการผู

 โดยการสําร

นในการดําเนิน

บ อสม.  ชมรม

าน/ติดเตียง) 

ามีความยากลํ

นินงานโดย รพ

ประสานขอมูล

ท่ีปรากฎ  แบ

ปนการเชื่อม

มตางๆ สําหรับ

พื้นท่ีจังหวัด  โ

ดล 209

ศึกษา 

ละภาคใต  

รจัดอบรม   

ลุมสีแดง)  

บันพบวา  

ง  ภาคใต   

นือจากที่ 

ยุ/ผูพิการ   

ละองคกร 

รวจขอมูล

ณฑล  หรือ

สูงอายุวา 

รวจขอมูล  

นงานตางๆ  

มผูสูงอายุ 

ลําบาก

. ในพื้นท่ี

ล           

งออกเปน  

เครือขาย  

บผูสูงอายุ  

ดยเฉพาะ
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การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

10 สํานักงาน

อยางยิ่ง

ผูสูงอายุ

ระหวาง

กิจกรรม

ดูแลสุขภ

และใหคํ

กําลังใจ

เร้ือรัง  ห

รพ.สต. 

สาธารณ

ดําเนินก

เยี่ยมเยี

อสม. เยี

หรือ  1  

รพ.สต. 

10-15  ห

กะลาดว

เขตเมือง

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

ง ความเขมแข็

ยใุนความรับผิ

8.2)  การทํา

ง  4  องคกรห

มท่ีจัด  ไดแก  

• กิจกรรม

สุขภาพ

• กิจกรรม

รดนํ้าดํา

• กิจกรรม

• กิจกรรม

• กิจกรรม

เปนตน 

• กิจกรรม

 

8.3)  การเยี

ภาพ  ตรวจสุข

คําแนะนําดาน

  และประเมนิ

หรือกลุมผูสูงอ

  อสม./อผส.  

ณสุข  เจาหน

การในทุกพื้นท่ี

ยน  พูดคุย  ใ

ยี่ยมเยียนแทน

 ปคร้ังดวย  ห ื

 หรือ อสม. ใน

หลังคาเรือน  โ

วย  รวมไปถึง

ง  ภาคตะวันอ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

ข็งของชมรมผู

ดชอบของ อป

ากิจกรรมรวม

หลักในทุกพื้น

มเยี่ยมบานผู

เบื้องตน  รวม

มตามเทศกาล

าหัวในเทศกาล

มดานอาชีพ  อ

มทัศนศึกษา  อ

มการสงเครา

มแขงขันกีฬาผู

ี่ยมบานผูสูงอ

ขภาพ  คัดกร

นสุขภาพ  การ

น  ดูแลจิตใจกับ

อายุติดเตียง 

 และชมรมผูสู

นาท่ีทองถิ่น  

จังหวัด  ตัวอย

ใหกําลังใจ  ถา

น  รวมท้ังเย่ียม

รือกลุม อสม.

นพื้นท่ีปริมณฑ

โดยจะทําหนา

กิจกรรมเยี่ยม

ออกเฉียงเหนือ

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

สูงอายุในพื้น

ปท. ในพื้นท่ีเข

กันของผูสูงอา

นท่ีจังหวัด  ได

สูงอายุ  อาทิ

ไปถึงการชวย

และประเพณี 

ลวันสงกรานต

อาทิเชน  สานต

อาทิเชน  พาเที

าะห  อาทิเชน

สูงอายุ  

อายุ  เนนการใ

รองเบาหวาน 

รออกกําลังกาย

ับกลุมเปาหมา

 โดยสวนใหญ

สูงอายุ  รวมไป

นักกายภาพ

ยางเชน  เจาห

ามไถกลุมผูสูง

มบานรวมกับช

 ในพื้นท่ีเขตช

ฑล  เนนการเยี

าท่ีพูดคุย  ใหก

มเยียมผูสูงอา

อดวย   

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

นท่ีเขตเมือง  ภ

ตเมือง  ภาคเห

ายุ  ซึ่งสวนให

ดแก  อปท.  ร

ทิเชน  เยี่ยมเยี

ดูแลบานและ

  อาทิเชน  วัน

 เปนตน  

ตะกรา  ดอกไม

ท่ียววัด  ธรรมะ

น  มอบเงิน  

ใหบริการเชิงรุ

 ความดัน  แล

ย  การทํากาย

ายในชุมชน  ไ

ญดําเนินงานโ

ปถึงทีมสหวิชา

บําบัด  และ 

หนาท่ี รพ.สต. 

งอายุกรณีไมมี

ชมรมผูสูงอายุ

ชนบท  ภาคใต

ยี่ยมบานผูสูงอ

กําลังใจ  ดูแล

ายุ “เพื่อนชวย

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

ภาคตะวันออก

หนือ  

หญเกิดจากกา

รพ.สต.  อสม

ยียน  พูดคุย 

ทําความสะอา

พอวันแม  วัน

มจันทน  ปลูก

ะสัญจร  ฟงธร

ส่ิงของ  เล้ียง

กในชุมชน  โด

ละโรคเร้ือรังใน

ยภาพบําบัด  พ

ไมวาจะเปนกล

โดยความรวม

าชีพตางๆ  เชน

 อสม. เปนต

 ในพื้นท่ีเขตชน

มีผูดูแล  สวนผู

ยุ “เพื่อนชวยเพื

ต  ไดมีการเย่ีย

อายุ  สัปดาหล

บาน  ทําความ

ยเพื่อน”  โดยช

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

กเฉียงเหนือ  แ

รประสานควา

ม.  และชมรม

 ใหกําลังใจ  

าดบานดวย  

ผูสูงอายุ  และ

กผัก  เปนตน  

รรม  เปนตน  

งอาหารฟรี  

ดยออกหนวย

นชุมชน  การ

พรอมกับการพ

ลุมผูสูงอายุ  ก

มือระหวาง อ

น  พยาบาล  

น  ในสวนน้ีส

นบท  ภาคเหนื

ผูสูงอายุกรณีป

พื่อน”  ทุก  6  

ยมบานผูสูงอา

ละ  2-3  คร้ัง  

มสะอาดบาน 

ชมรมผูสูงอายุ

ที่ประสบ

และชมรม

ามรวมมือ

มผูสูงอายุ  

 และดูแล

ะประเพณี

ตัดผมฟรี   

เยี่ยมบาน  

ใหความรู

พูดคุย  ให

กลุมผูปวย

อปท.  รพ.  

เจาหนาท่ี

สวนใหญ

นือ  มีการ

ปกติจะให 

 เดือนคร้ัง

ายุ รวมกับ 

 ประมาณ  

  และคว่ํา

ยุ  ในพื้นท่ี



 
 

 

ตอ

และ

9)  การ
เนือ่ง  และส

การดําเน

ะสม่ําเสมอ  แ

ยุทธศาส

ดําเนินน

และสม่ํา

รวมมือกั

รดําเนนินโยบ
ม่ําเสมอ  
นินนโยบาย  ม

บงออกเปน  3

9.1)  การดํา

สตรจังหวัด  ห

• พมจ. ดํ

พ.ศ.  2

ทองถิ่น 

• อปท. ดํ

และพระ

ชุมชนทุ

ดําเนินง

เงินบริจ

• องคกร

ยุทธศา

ประสาน

รับผิดช

นโยบาย

โดยสงต

9.2)  การป

นโยบาย  มาต

าเสมอ  โดยหน

กบัเครือขายกา

• รพ. ประ

อุปกรณ

• รพ.สต. 

• รพ.สต. 

อสม.  ช

บาย  มาตรกา

มาตรการ  แล

3  เร่ือง  ประก

าเนินนโยบาย 

หนวยงานหรืออ

าเนินนโยบาย

546”  เนนกา

  และองคดรส

ดําเนินนโยบาย

ะราชบัญญัติ

กกลุม  ไมวาจ

งานอื่นๆ ท่ีสา

าคของชุมชน 

ดานสาธารณ

สตรของหนว

นเครือขายกา

อบดําเนินกา

ยการพัฒนาระ

ตอไปยัง รพ.สต

ประสานความ

ตรการ  และส

นวยงานหรืออ

ารทํางานในพื้

ะสาน  แจงขอม

ณจาก อปท.  แ

บูรณาการเครื

  ประสานแล

ชมรมผูสูงอายุ 

สถา

าร  และสวัสดิ

ละสวัสดิการท่ี

อบดวย  

  มาตรการ  แ

องคกรตางๆ ใ

ย  มาตรการ  แ

ารทํางานในลัก

าธารณสุขแต

ย  มาตรการ  

ตางๆ  โดยมี

จะเปนเด็ก  ส

มารถจัดหาม

  เปนตน  

ณสุข  เนนดํา

วยงานโดยมี

ารทํางาน  แล

ร  ไมวาจะเป

ะบบ Long T

ต. ดําเนินการ 

มรวมมือ  และ

สวัสดิการท่ีคร

องคกรตางๆ ใน

้นท่ี  ดังน้ี  

มูลขาวสาร  แ

ละประสาน อ

รือขาย  และจั

ะสรางเครือข

  และผูนําชุมช

าบันพัฒนาสุขภ

ดกิารที่ครอบ

ครอบคลุม  ทั

และสวัสดิการ 

ในพื้นท่ีทุกจังห

และสวัสดิการท

ักษณะเครือข

ละพื้นท่ีใหดํา

 และสวัสดิกา

การจัดสรรงบ

สตรี  ผูสูงอายุ 

าใชได  เชน  

าเนินการใหค

มีขั้นตอนตาง

ะกระจายงาน

ปน รพ.สต.  อ

Term Care ก

  เปนตน  

ะสรางเครือข

รอบคลุม  ท่ัว

นพื้นท่ีทุกจังห

และขอความชว

สม. ในการชว

ัดกิจกรรมรวม

ขายการทํางาน

ชน   

 

ภาพอาเซียน มห

บท

บคลุม  ทั่วถึง  

ท่ัวถึง  เทาเทีย

  ตามนโยบาย

หวัด  ไดดําเนิน

ท่ีระบุไวใน “พ

าย  โดยประส

เนินการตอใน

ารตามกฎหมา

บพัฒนาคุณภ

  และผูพิการ 

 กองทุนสุขภา

ความชวยเห

ๆ  ไดแก  รับ

นใหกับหนวย

อสม.  หรือชม

กับผูสูงอายุกล

ายการทํางาน

วถึง  เทาเทียม

หวัด  ไดมีการส

วยเหลือ  สนับ

วยเยี่ยมบาน  

มกับวัด  ชมรม

นแบบบูรณา

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

 เทาเทียม  เส

ยม  เสมอภาค

ยรัฐ  และแผน

นงานดังตอไปนี

พระราชบัญญัติ

สานความรวม

โครงการ/กิจก

าย  ระเบียบ  

ภาพชีวิตกับก

  รวมไปถึงงบ

าพตําบล (สป

ลือผู สูงอายุ

บนโยบายจา

งานตางๆ ใน

มรมผูสูงอายุ 

ลุมติดบานแล

นแบบบูรณาก

ม  เสมอภาค 

สรางและประส

บสนุนงบประม

ตรวจสุขภาพผ

ผูสูงอายุ  และ

การกับ อปท

ดล 211

ศึกษา 

สมอภาค  

  ตอเน่ือง  

น

น้ี  

ติผูสูงอายุ  

มมือไปยัง

กรรมตางๆ  

 ขอบังคับ  

กลุมคนใน

บประมาณ

สช.) หรือ

ตามแผน

ากจังหวัด  

นพื้นท่ีรวม

  อาทิเชน  

ละติดเตียง  

การ  เพื่อ

  ตอเน่ือง  

สานความ

มาณ  วัสดุ

ผูสูงอายุ    

ะ อสม.  

.  รพ.สต.   
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ในช

(ปจ

ชีพผ

ตอก

และ

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

12 สํานักงาน

ท่ัวถึง  เ

ในรูปแบ

เดินทาง

องคกรต

ผูสูงอาย

ท่ัวถึง  เท

 

สรุปไดว

ชุมชน  สามาร

จจัยส่ี) การเงิ

ผูสูงอายุ  Day

การดําเนินชีวิ

ะสวัสดิการท่ีค

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

• อปท. ป

และประ

• อปท. ป

สาธารณ

• จิตอาสา

 

9.3)  การสนั

เทาเทียม  เสม

บบตางๆ  ไมว

ง  เปนตน  โดย

ตางๆ ในชุมช

ยุ  เปนตน  เพื

ทาเทียม  เสม

• งบประม

สตรี  ผู

งบดําเนิ

เงินเร่ียไ

• ส่ิงของ  

ผาหม  แ

• รถรับสง

เปนตน 

วา  นโยบาย  ม

รถแบงออกเปน

งิน ดานการส

y Care Cente

วิต ดานสัมพัน

ครอบคลุม  เทา

       

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

ระสานกับ รพ

ะสาน อสม. ใน

ประสาน อผส

ณสุข   และประ

าชมรมผูสูงอา

นับสนุนทรัพยา

มอภาค  ตอเนื

วาจะเปนงบป

ยเฉพาะอยาง

ชน  ไมวาจะเป

พื่อท่ีจะไดสาม

อภาค  ตอเน่ือ

มาณดําเนินง

ผู สูงอายุ   แล

นินงานดานสุ

ไร  เงินบริจาคข

 เคร่ืองใช  วัสด

และหมอนมุง 

งกรณีฉุกเฉินไป

มาตรการ  แล

น  9  ดาน ได

งเคราะห/สถ

er ดานการส่ือ

นธภาพในครอ

าเทียม  อยาง

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

พ. ในการรับผูป

นการเย่ียมบาน

ส.  อสม. ในก

ะสานแกนนําช

ยุ  ประสานกา

ากร  เพื่อดําเนิ

น่ือง  และสม่ํา

ประมาณ  กํา

งยิ่ง  การมีสวน

ปน อปท.  พ

มารถดําเนินน

อง  และสม่ําเส

านในรูปแบบ

ะผูพิการของ

ขภาพของ รพ

ของชุมชน  มูล

ดุอุปกรณท่ีจํา

  เปนตน    

ปโรงพยาบาล

ะสวัสดิการท่ีจ

ดแก  ดานสุขภ

ถานสงเคราะห

สารประชาสัม

อบครัว  ชุมช

ตอเน่ืองและส

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ปวยไปดูแล  ส

นผูสูงอายุ   

การเย่ียมบาน

ชมรมผูสูงอายุ

ารทํางาน  พรอ

นินนโยบาย  ม

าเสมอ  โดยเป

าลังคน  เคร่ือ

นรวม  หรือคว

มจ.  องคกรด

นโยบาย  มา

สมอได  อาทิเช

บตางๆ  อาทิเช

ง อปท .  งบก

พ.สต.  งบปร

ลนิธิ  และองค

เปน   อาทิเชน

  สถานสงเคร

จัดใหครอบครั

ภาพรางกาย  

หคนชรา/ศูนย

มพันธ  และกา

น และสังคม

สม่ําเสมอ  ซึ่งแ

 

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

สงตอผูปวยยา

น  ตรวจสุขภ

ย ุ รวมทํากิจกร

อมเขารวมกิจ

มาตรการ  และ

ปนการสนับสนุ

องมือวัสดุอุปก

วามรวมมือรว

ดานสาธารณ

ตรการ  และ

ชน  

ชน  งบพัฒน

กองทุนสุขภา

ระมาณของส

คกรเอกชนตาง

น  ไมเทา  รถเข

ราะห  หรือรวม

รัวผูสูงอายุท่ีป

ดานจิตใจ  ดา

ยสงเคราะห/

ารไดรับขอมูลข

 ดานการดําเ

แสดงตามตารา

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ากไรไปสถานส

ภาพรวมกับห

รรมผูสูงอายุใน

กรรมของ อปท

ะสวัสดิการท่ีค

นุนทรัพยากรดํ

กรณ  และพา

วมใจของหนว

ณสุข  อสม.  แ

สวัสดิการท่ีค

นาคุณภาพชีวิ

าพตําบลขอ

สภาผูสูงอายุฯ

งๆ  

ข็น  ขาวสารอ

มกิจกรรมในชมุ

ระสบภาวะยา

านเศรษฐกิจ 

ผูพิการ  ดาน

ขาวสารท่ีเปน

เนินนโยบาย ม

าง 4.57 

ที่ประสบ

สงเคราะห  

หนวยงาน

นชุมชน   

ท.   

ครอบคลุม  

ดําเนินงาน

าหนะการ

ยงานหรือ

และชมรม

ครอบคลุม  

ตของเด็ก  

ง สปสช .   

ฯ  รวมท้ัง 

อาหารแหง  

มชน   

ากลําบาก

เบี้ยยังชีพ 

นบานพัก/ 

นประโยชน

มาตรการ  



 
 

 

ตาร

นโ

1) 

2) 

เยี่

3) 

คร

ส่ิง

4) 

สวั

5) 

6) 

7) 

ส่ือ

รว

8) 

ระ

9) 

สม

 
 

ราง 4.57 สรุป

โยบาย และม

  ดานสุขภาพ

• ดูแลรัก

องคกร

• จัดอบร

• เยี่ยมบ

เร้ือรังใน

• ประสา

  ดานจิตใจ  

ยมเยียนผูสูงอ

 ดานเศรษฐกิ

รอบครัวยากไร

งของ  เคร่ืองใช

  ดานการสง

วัสดิการสงเคร

  ดานเบี้ยผูสู

  บานพักคนช

  ดานการส่ือ

อสารหรือแจงข

มท้ังสํารวจขอ

  ดานสัมพนัธ

ะหวางผูสูงอายุ

  การดําเนนิน

ม่ําเสมอ 

• ดําเนิน

• ประสา

สาธารณ

• สนับสน

เดินทา
 

ปนโยบาย และ

มาตรการในก

พรางกาย   

กษาสุขภาพผูสู

รดานสาธารณ

รมใหความรูใน

บานผูสูงอายุ  เ

นชุมชน  พรอ

นความรวมมือ

โดยทํากิจกรร

อายุ  สอบถาม

กิจ/การเงิน  โ

ร  สนับสนันงบ

ช   

เคราะห  โดย

ราะหผูสูงอายุ 

สงอายุ/เบี้ยผูพ

ชรา  สถานส

อสารประชาสั

ขอมูลขาวสาร

อมูล  วิเคราะห

ธภาพในครอ

ย ุ ท้ังกิจกรรมต

นโยบาย  มา

นนโยบาย  มาต

นความรวมมือ

ณสุข  อปท.  อ

นุนทรัพยากรด

ง  

ะมาตรการในก

การจัดสวัสดกิ

สูงอายุ  และป

สุข  อปท.  ชม

นการดูแลผูสูง

เพื่อดูแล/ตรวจ

มพูดคุย  ใหกํ

อในการสงตอ

รมรวมกันในชมุ

มสารทุกขสุขดิ

โดยจัดสวัสดิก

บประมาณดําเ

ยจัดการสวัสดิก

  ในเรื่องเงิน  สิ

พิการ  โดยคว

สงเคราะห  ศนู

สมัพันธ  การไ

ท่ีเปนประโยช

หขอมูล และจดั

อบครัว ชุมชน

ตามประเพณี 

ตรการ  และ

ตรการ  และสว

อและสรางเครื

องคกรชุมชน  

ดําเนินงาน  ท้ัง

สถา

การจัดสวัสดิก

การสําหรับค

ระสานความร

มรมผูสูงอายุ  

อายุ  แกผูดูแล

จสุขภาพเบื้อง

าลังใจ  และดู

ผูสูงอายุ  ไปโ

มชน  ท้ังกิจกร

บ  พูดคุย  ให

การเงินกูเพื่อป

เนินงานจัดกิจ

การสงเคราะห

ส่ิงของ  เคร่ือง

วามรวมมือระห

นยสงเคราะห

ไดรับขอมูลข

นใหกับคนใน

ดทํารายงานข

น  สังคม  โดย

  อาชพี  และทั

สวัสดิการทีค่

วัสดิการตามน

รือขายการทําง

 และองคกรอื่น

งงบประมาณ 

าบันพัฒนาสุขภ

การสําหรับครอ

รอบครัวผูสงู

รวมมือในการด

ผูนําชมุชน  แล

ล  ญาติ  ครอบ

ตน  คัดกรองเ

แลดานจิตใจ 

โรงพยาบาล/ส

รรมตามประเพ

กําลังใจ  และ

ระกอบอาชพี 

กรรมตางๆ  แ

หผูสูงอายุ  แล

งใช  และวัสดุอ

หวาง พมจ.  แ

หตางๆ  หริอ 

ขาวสารที่เปน

ชมุชน  จัดอบ

อมูลผูสูงอายุ/

ยรวมกลุมผูสูง

ทัศนศึกษา  รว

ครอบคลุม  เท

นโยบายรัฐและ

งานแบบบรูณ

นๆ 

  กาํลังคน  เค ื

 

ภาพอาเซียน มห

บท

อบครัวผูสูงอา

งอายุ  แบงออ

ดูแลรักษาสุขภ

ละจิตอาสาหรื

บครัว และ อส

เบาหวาน  วดั

  

สถานสงเคราะ

พณี  ทัศนศึกษ

ะดูแลดานจิตใจ

  คาจัดการศพ

และรวมเรี่ยไร  

ะประสานควา

อุปกรณท่ีจําเป

และ  อปท.   

 Day Care 

นประโยชนตอ

รมใหความรูใ

/ผูพิการ  

งอายุในชมุชน 

วมท้ังเยี่ยมบาน

ทาเทียม  อย

ะแผนยุทธศาส

ณาการ  ระหวา

ร่ืองมือวัสดุอปุ

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ยุ 

อกเปน  9  ดา

ภาพผูสูงอายุ  

รืออาสาสมัคร

สม./อผส.  

ความดัน  และ

ห 

ษา  เสริมอาชพี

จ 

พ  เงินสงเคราะ

 เงินบริจาค  แ

ามรวมมือเพือ่จ

ปนตางๆ  

อการดําเนนิช

ในการดูแลผูสูง

  ทํากิจกรรมร

น  พดูคุย  ใหก

ยางตอเนือ่งแ

สตรจังหวัด  

ง พมจ.  องคก

ปกรณ  และกา

ดล 213

ศึกษา 

าน 

 ระหวาง

ตางๆ 

ะโรค

พ  พรอม

ะห

แจก

จัด

ชีวิต  โดย

งอายุ  

รวมกนั

กําลังใจ 

ละ

กรดาน

าร



ก

 

21
 

 

ดาน

ครอ

ประ

Par

การ

ผูสูง

ไมไ

ไมทั

ใหผู

เบี้ย

หรือ

ยาก

สวัส

ประ

สวน

สะท

ตรว

คือ 

มา 

โรงพ

เยี่ย

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

14 สํานักงาน

4.2.4 ปญหา
 จากก

นครอบครัวผู

อบครัวผูสูงอา

ะกอบดวย “C

rticipation  ซึง่
1)  ป

รดําเนินชีวิต

งอายุ ท่ีประสบ

1

ไดมาแจงตาย 

1

ท่ัวถึง  ตองใช

ผูสูงอายุ  หรือช

1

ยยังชีพสําหรับ

อเขาสวนสัตว

กลําบากสวนใ

สดิการท่ีพึงจะ

2)  ป

ะเด็นปญหาดา

นภูมิภาคควรมี

ทอนจากผูสูงอ

วจสอบรายชื

 เงินท่ีใหครอบ

 2-3 รายครอบ

พยาบาลเจาห

ยมเยียนชาวบา

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

าอุปสรรค แล
การสนทนากล

ผูสูงอายุในปร

ายุท่ีประสบภ

ommunicatio

งสามารถอธิบ
ญหาดานกา
ต (Communi

บความยากลํา

.1)  ขาดการสื

  หรือไมรูวาตอ

.2)  ขอมูลขา

เวลาอธิบาย  

ชุมชนไดรับรู  

.3)  ผูสูงอายุไ

บผูสูงอายุ  แต

ว  เปนตน  ส

ใหญจะเขาถึง

ะไดรับ  

ปญหาดานบ

านบุคคลากรอ

2.1.1  กลุม

มีการติดตาม

อายุ คือ ของที

ชื่อผูมี สิทธิได

บครัวยากไรไม

บครัวไมยากจ

2.1.2 กลุ

หนาท่ีท่ีใหบริก

าน 

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

ละขอจํากัดใ
ลุมกับครอบค

ระเด็นเกี่ยวกั

ภาวะยากลําบ

on, Man, M

ายไดดังรายล
รสื่อสารประ
cation) พบว

าบากใหความ

ส่ือสารประชา

องไปแจงท่ีเทศ

วสารอยูระดับ

 อาทิเชน  อผ

  

ไมทราบถึงสวั

ตไมรูวาตนเอง

สวนสวัสดิกา

งสวัสดิการไม

บุคลากรหรือ

ออกเปน 2 กลุ

ผูบริหารในสว

ตรวจสอบของ

ท่ีนํามาแจกไม

ด รับเงินชวย

มตรงเปาหมา

จนแต ไดรับ 

ลุมเจาหนาท่ี 

การพูดจาไมเ

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

ในการจัดสวัส
ครัวผูสูงอายุที

ับปญหาอุปส

บากในชุมชน 

Money, Man

ละเอียดตอไปน้ี
ะชาสัมพันธแ
าในมุมมองข

เห็นไวไมตางก

าสัมพันธ  หรือ

ศบาลหรืออําเภ

บบน  ไมลงมา

ส. ไมไดกระจ

ัสดิการท่ีตัวเอ

งมีสวัสดิการอ

รชุมชนแทบไ

มได  ซึ่งจะตอ

อคน (Man)  

ม ไดแก  

วนกลางและส

งท่ีรัฐนํามาแจ

ถึงมือผูยากไร

เหลือครอบค

ยผูยากไรจริง

กลาวคือ เจา

เพราะดุผูสูงอ

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

สดิการ 
ท่ีประสบควา

สรรค  และขอ

สามารถสรุป

agement, M

น้ี  
และการไดรับ
ของเจาหนาที

กัน ดังน้ี 

อการใหขอมูล

ภอ  เปนตน  

าสูระดับลาง  

จายขอมูลขาว

งพึงไดรับ  กล

ะไรบางท่ีพึงไ

ไมรูเลยวามีอ

งมีแนวทางทํ

ตามมุมมองข

วนภูมิภาค ก

จกกวาถึงมือผู

รจริงๆ และ ผูบ

ครัวยากไรอ

ๆไปใหพวกตน

าหนาท่ีท่ีใหบ ิ

ายุ  เจาหนาที

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

มยากลําบาก

อจํากัดในกา

ไดเปน 8 ดาน

Material, Eva

บขอมูลขาวสา
ท่ีท่ีดูแลเรื่องผู

ขาวสารไมท่ัว

 ไมทราบขอมู

วสารเร่ืองคาจั

ลาวคือ  ผูสูงอ

ไดรับอื่นๆ  เชน

อะไรบาง  โด

าใหผูสูงอายุไ

ของครอบครัว

กลาวคือ ผูบริห

ผูรับจริงๆหรือไ

บริหารในสวน

ยางจริงจังเพ

นเองคือเลนพ

ริการท่ี รพ.ส

ท่ีเทศบาลและ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ก และเจาหน

รจัดสวัสดิกา

น ท่ีเรียกวา “

aluation, Po

ารที่เปนประ
ผูสูงอายุและค

วถึง  เชน  กรณ

ลขาวสาร  รับ

จัดการศพ  2,0

ายุรูเพียงวามี

น  ลดหยอนค

ดยกลุมท่ีประ

ไดรับทราบใน

วผูสูงอายุสาม

หารท้ังในสวน

ไม ปญหาท่ี

นกลางควรมีกา

พราะปญหา

พรรคเลนพวกเ

ต..ไมเพียงพ

ะ อบต. ไมมีเ

ที่ประสบ

นาท่ีท่ีดูแล 

ารสําหรับ

“C4MEPP 

olicy  and 

ะโยชนตอ
ครอบครัว

ณีเสียชีวิต  

บรูขาวสาร

000  บาท 

สวัสดิการ

คาโดยสาร  

ะสบภาวะ

นสิทธิและ

มารถสรุป

กลางและ

ท่ีไดรับการ

ารติดตาม

ท่ีเกิดขึ้น 

เพราะเห็น

อ สวนใน

วลาลงไป



 
 

 

5  ก

ตาง

พื้นฐ

สําหรับม

กลุม  ไดแก  

2.2.1  ก

งกัน บางพื้นที

ฐานของประช

2.2.2  ก

มุมมองของเจ

 

กลุมผูบริหารใ

ท่ีอาจใหความ

ชาชน  เปนตน 

กลุมเจาหนาท่ีห

• องคคว

กลาวคื

วิชาการ

ปฏิบัติต

จิตใจ  แ

มากขึ้น 

• เจาหนา

• เจาหน

ไมสามา

จํานวนค

• เจาหนา

แทน  

• บุคลากร

ผูสูงอาย

เฉพาะท

• อัตรากํา

เพียงพอ

งานพัฒ

ผูสูงอายุ

• บุคลากร

 

 

 

 

าหนาท่ีท่ีดูแล

ในสวนกลาง

สําคัญในเร่ือง

  

หรือบุคลากร  

ามรูในการให

อ  เจาหนาท่ี

รเกี่ยวกับการใ

ตน  การชะลอ

และสังคม  เป

    

ท่ีหรือบุคลาก

าท่ีหรือบุคล

ารถใหความรู 

คน  และพัฒน

ท่ี รพ.สต. เยีย่

รดานสาธารณ

ยุท่ีมีโรคเร้ือรัง

ทางเกี่ยวกับผูสู

าลังของบุคลาก

อ  ท้ัง รพ.สต.  

ฒนาคุณภาพชวีิ

ย ุ เปนตน  

รทองถิ่นท่ีรับผิ

สถา

ลเร่ืองผูสูงอายุ

และสวนภูมิภ

งผูสูงอายุ บาง

 ซึ่งสามารถสร

หบริการและ

ผูปฏิบัติงาน

หบริการและก

ความเสื่อม  แ

ปนตน  ซึ่งจะ

รโยกยายบอย

ากรภาระงา

  ขอมูลขาวสา

นาศักยภาพแล

ยมบานไมครอ

ณสุขมีจํานวนน

งกอน  หรือโรง

สูงอายุ   

กรจํากัดกับปริ

 พมจ.  อปท. 

วิตของประชา

ผิดชอบงานผูสู

าบันพัฒนาสุขภ

สามารถสรุปป

ภาค กลาวคือ

งพื้นท่ีอาจให

รุปไดดังน้ี 

ดูแลสุขภาพผ

  ท้ังดานสาธ

การดูแลผูสูงอ

และการดูแลสุ

ะตองพัฒนาศั

ย   

านมาก   สงผ

าร  และใหบริก

ละความรูทางวิ

อบคลุมผูสูงอา

นอย  เชน  เจา

งพยาบาล  ไม

ริมาณงาน  หรื

 อาทิเชน  งาน

กรหลากหลาย

สูงอายุมีนอย  

 

ภาพอาเซียน มห

บท

ประเด็นปญห

อ ผูบริหารแต

ความสําคัญใ

ผูสูงอายุของ

ธารณสุขหรือ

ายุแตกตางกัน

สุขภาพผูสูงอา

ศักยภาพและ

ผลทําใหบาง

การไดอยางเต็

วิชาการใหมาก

ายุทุกคน  บาง

าหนาท่ี รพ.สต

มมีบุคลากร  

รือจาํนวนเจาห

นพฒันาชมุชน

ยกลุม  ท้ังในก

ตองใชอาสาส

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

าดานบุคลาก

ตละคนจะมีวิ

ในงานพัฒนาโ

เจาหนาท่ีแต

ทองถิ่น  มีคว

น  ไมวาจะเปน

ายุ  ท้ังทางดา

ความรูทางวิช

คร้ังไมมี เวล

ต็มท่ี  ซึ่งอาจจ

กขึ้น   

รายตองให อส

ต. มีนอย  ตอง

ผูเชี่ยวชาญ ห

หนาท่ี/บุคลาก

นม ี 1 คน  แตต

กลุมเด็ก  สตรี 

สมัครมาชวยงา

ดล 215

ศึกษา 

รออกเปน  

สัยทัศนท่ี

โครงสราง

ตกตางกัน  

วามรูทาง

นเร่ืองการ

นรางกาย  

ชาการให 

ลาทํางาน   

ะตองเพิ่ม

สม. เยี่ยม

งใหบริการ

หรือแพทย

กรไม

ตองดูแล

  ผูพิการ  

าน  
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2.2.3 กล

2.2.4  ก

2.2.5  ก

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

ลุมจิตอาสาท่ีท

• ขาดควา

• ขาดปจจ

เยี่ยมบา

กลุมปจเจกหรือ

• ผูสูงอาย

เพียงอย

มีความต

• ผูสูงอา

ภูมิปญญ

ผูสูงอาย

ความรูห

ขยายพัน

• ผูสูงอาย

ความรว

รวมกลุม

เน่ืองจา

มีปญหา

ลูกหลา

สุขภาพ
  

กลุมครอบครัว 

• บุตรหล

ชวยเหลื

สภาพค

ผูสูงอายุ

• ตองรับภ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

ทํางานในพื้นที

ามรูทางวิชากา

จัยในการสนับ

านผูสูงอายุ  

อผูสูงอายุเอง 

ยุไมพึ่งตนเอง

ยางเดียว  รวม

ตองการและค

ยุไมไดรับกา

ญา  แตไมมีห

ยุใหเขามามีส

หรือภูมิปญญ

นธุพืช  แกะสล

ยุไมมีสวนรวม

วมมือในการเข

มทํากิจกรรมเ

ากอายุมาก  ต

าความยากลํ

นคิดวาเปนภ

แข็งแรงจะเขา

  ญาติ  ผูดูแล

านไมใหควา

ลือดูแลผูสูงอา

ความเปนอยูต

ย ุ 

ภาระดูแลผูสูงอ

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

ท่ี  ซึ่งพบวา  

ารท่ีจะสามารถ

บสนุนการดํา

  สามารถสรุป

ง  ไมชวยตนเ

มท้ังขาดการเ

วามพอใจตาง

รสรางคุณคา

หนวยงานใดเข

วนรวมในกิจก

ญาแกนักเรีย

ลักหนัง  หมอต

มในกิจกรรมห ื

ขารวมกิจกรรม

เทาใดนัก  อา

ตองเฝาบาน  

ลําบากในการ

ภาระในการรับ

ามามีสวนรวม

ล  ซึ่งพบวา 

ามรวมมือ  ไม

ายุ  กลัวคําคร

ตนเอง  ตลอด

อายุติดเตียง  

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ถนําไปบอกตอ

เนินงานของอ

ปไดดังน้ี  

อง  ไมสนใจใ

เตรียมตัวเขาส

งกัน  รวมท้ังไม

าและศักด์ิศรี

ขาไปกระตุน  

กรรมของชุมช

นในเร่ืองตาง

ตําแย  เปนตน

รือไมสามารถ

ม  ไมมีใจ  ไมย

ทิเชน  ผูสูงอา

หวงบาน  ติด

รเดินทางลําบ

บสง/ไมใหไป 

มาก  

มใหบุคคลอื่น

รหาวาลูกหลา

ดจนไมคอยเข

สงผลทําใหมีภ

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

อ หรือใหคําแน

อสม.  เชน  ค

ในการดูแลตน

สูวัยสูงอายุ  มี

มอยากไปรับบ

รีใหเกิดขึ้นใน

 สงเสริม  หรือ

ชน  โดยเชิญไป

งๆ  เชน  จัก

น 

ถเขารวมกิจกร

ยอมรับการชว

ายุยากไร  ไม

ดบาน  มีภาระ

บาก  ไมมีรถรั

  รวมทั้งมีควา

นเขาบาน  ไม

นไมดูแล  หรือ

ขารวมอบรม 

ภาวะเครียด  ข

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

นะนําแกผูสูงอ

านํ้ามันในกา

นเอง  รอการช

มีภาวะซึมเศร

บริการทางสุขภ

นสังคม คือ ผู

อเห็นคุณคาโ

ปเปนวิทยากร

สาน  ตีเหล็ก

รรมได  กลาว

วยเหลือ  และไ

ไดอยูในชมรม

ะเล้ียงหลาน  

รับสงเพื่อมารั

ามพิการ  สว

มพอใจ อปท.

อบางครอบคร

  ใหความรูใน

ขาดรายได 

ที่ประสบ

อายุได    

ารเดินทาง

ชวยเหลือ

รา  ทอแท   

ภาพ  

ผูสูงอายุมี 

ดยการดึง

รถายทอด

ก  เกษตร  

คือ  ไมให

ไมคอยมา

มผูสูงอายุ  

 ไมมีเวลา   

รับบริการ  

นกลุมท่ีมี

 ท่ีใหการ

รัวอับอาย

นการดูแล



 
 

 

และ

การ

ท่ีสัง

ผูสูง

3)  ปญ

ะครอบครัวผูสู

3.1

3.2

รดูแลผูสูงอายุ

งกัดในพื้นท่ี  ส

4)  ปญ

งอายุ สามาถแ

4.1)

หาดานเงินห

สูงอายุท่ีประสบ

)   จํานวนเบีย้

)   ขาดงบประ

• อป
งบ

• งบ
• เงิน

งบ

สําหรับประเ

ไดไมเทาเทียม

สวน อผส. แล

ญหาดานการ

แบงประเด็นป

)   การบริหาร

ไดแก   

• ไมมีกา
ขอมูลเ

ใชประโ

ขอมูลผู

• เจาหน
กลาวคื

วิชากา

ความรู

การชะ

สังคม 

อยางเต

และพฒั

 

 

หรืองบประมา

บความยากลํา

ยยังชีพผูสูงอา

ะมาณสนับสน

ปท. ถูกตัดงบ

บประมาณดําเ

บประมาณ พม

น  งบประมา

บประมาณ  ทํา

ด็นเพิ่มเติมใน

มกัน  กลาวคือ

ะ อพมก. ไมไ

รบริหารจัดก

ญหาทางดาน

รจัดการดานอ

ารจัดการควา

เชิงระบบ  ทําใ

โยชนไดเฉพา

ผูสูงอายุออกเป

นาท่ีขาดการจั

คือ  เจาหนาท่ี

ารเกี่ยวกับการ

รูเพื่อนําไปพัฒ

ลอความเสื่อม

 เปนตน  หรือ

ต็มท่ี  เน่ืองจา

ฒนาศักยภาพ

สถา

าณ (Money) 

าบากใหความ

ายุ 600 บาท ไ

นุนการดําเนินง

บประมาณดํา

เนินงาน   

ม. ไมเพียงพอก

ณของ พม. โ

าใหเบิกจายได

นกลุมเจาหนา

อ  อสม. หรือ อ

ดรับคาตอบแท

การ (Manag

นการบริหารจัด

องคความรูหรือ

ามรูอยางเปน

ใหไมสามารถ

ะบางองคกรห

ปน 3 กลุม  คือ

ัดการองคคว

ผูปฏิบัติงาน  

รใหบริการและ

ฒนาหรือปรับใ

ม  และการดูแ

อบางคร้ังไมสา

ากขอจํากัดดา

พและความรูทา

าบันพัฒนาสุขภ

  พบวาในมุมม

เห็นไวไมตางก

ไมสอดคลองกั

งานท่ีเพียงพอ

เนินงาน  จัดเ

กับสัดสวนผูสูง

อนมาชามาก

ดชา  

ท่ี ไดแก คาตอ

อสส. ไดรับคา

ทนจากหนวยง

gement)  ตาม

ดการออกเปน 

อการจัดการค

ระบบ อาทิเช

ถเชื่อมโยงและ

หรือหนวยงาน

อ  กลุมติดสังค

ามรูในการให

 ท้ังดานสาธา

ะการดูแลผูสูง

ใชใหเกิดประโ

ลสุขภาพผูสูงอ

ามารถใหควา

นภาระงานมา

างวิชาการใหม

 

ภาพอาเซียน มห

บท

มองของเจาหน

กัน ดังน้ี 

กบัภาวะทางเศ

อ  

เก็บรายไดนอ

งอายุของจังห

ก  พม. มีสวัส ิ

อบแทนของเจ

ตอบแทนจาก

งานสังกัด  คือ

มมุมมองของ

  3  ดาน  ไดแ

วามรู (Know

ชน การจัดทําฐ

ะใชประโยชนร

นเทาน้ัน  โดยใ

คม  กลุมติดบ

หบริการและดู

รณสุขหรือทอ

อายุแตกตางก

โยชนตอการทํ

อายุ  ท้ังทางด

มรู  ขอมูลขาว

ากมาย ซึ่งอา

มากข้ึน   

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

นาท่ีท่ีดูแลเร่ือ

ศรษฐกิจในปจ

อยลง  สงผลก

วัด   

ดิการใหท่ัวถึง

จาหนาท่ีท่ีรับผิ

กองคกรดานสา

อ  พม.  

งเจาหนาท่ีท่ี

แก 

wledge Mana

ฐานขอมูลผูสู

รวมกันได  หรือ

ในปจจุบันสวน

บาน  และกลุม

ดูแลสุขภาพท่ีเ

องถิ่น  มีองคค

กัน และไมมีก

างาน ไมวาจะ

ดานรางกาย จิ

วสาร  และให

จจะตองเพิ่มจํ

ดล 217

ศึกษา 

งผูสูงอายุ

จุบัน   

กระทบตอ

ง  แตไมมี

ผิดชอบใน

าธารณสุข

ดูแลเร่ือง

agement)  

สูงอายุท่ีมี

อสามารถ

นใหญแบง

ติดเตียง   

เปนระบบ  

ความรูทาง

การจัดการ

ะเปนเร่ือง 

ตใจ  และ

หบริการได

จํานวนคน  
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4.2)

4.3

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

) การบริหาร

• ปญหา
บุคลา

ท้ัง รพ

พัฒนา

ผูสูงอา

มีนอย 

ผูเชี่ยว

ท่ีรับผิด

• ปญหา
ภาระงา

• ปญหา
ไมครอ

 การบริหาร

• ทองถิน่
การบริ

ความสํ

• ทองถิ่น
และงบ

ไมกี่หลั

• สวัสดิก
ยากลํา

กับกลุม

ทางกา

กลุมท่ีติ

กิจกรร

กลุมขา

• ในชุมช
กัมพูช

ผลกระ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

รจัดการดานบุ

าดานอัตรากํ

กรจํากัดกับ

.สต.  พมจ.  

าคุณภาพชีวิต

ายุ  เปนตน บุ

  ตองใหบริกา

วชาญ  หรือแ

ดชอบงานผูสูง

าดานการปรับ

านมาก  ไมมเี

าดานภาระงาน

บคลุมผูสูงอา

รจัดการเชิงพื้น

นมีศักยภาพหรื

หารจัดการคน

สําคัญ  

นบางแหง  ไม

บก็ซ้ําซอนกับ 

ลัง  

การท่ีมีอยูไม

าบากอยางแท

มท่ีเดือดรอนห

ารเมืองแอบแฝ

ติดเตียงหรือมี

รม  รวมไปถึง

าราชการบํานา

ชนมีประชากร

า)  ซึ่งมีปญ

ะทบตอสิทธิกา

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

บคลากร (Pers

าลังของเจาห

ปริมาณงาน

 อปท.  อาทิเ

ตของประชาก

คลากรดานส

ารผูสูงอายุท่ีมี

แพทยเฉพาะ

อายุมีนอย  ต

บเปล่ียน  โยก

เวลาทํางาน   

นมาก  ไมมีเว

ยุทุกคน  บาง

นท่ี (Area Ma

รือนโยบายกา

น เชน  บางแห

มีงบประมาณ

 งบ พม.  เชน

เพียงพอ  ไม

จริง  กลาวคือ

หรือยากลําบา

ฝง  หรือสวัสดิ

มีปญหาดานก

สวัสดิการบาง

าญ  เปนตน   

รแฝงจากประ

หาทางดานส

ารรักษาพยาบ

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

sonnel Mana

หนาท่ีหรือบุค

น   หรือจํานว

เชน  งานพัฒ

กรหลากหลาย

าธารณสุขมีจํ

มีโรคเร้ือรังกอ

ทางเก่ียวกับ

องใชอาสาสมั

ยาย  อาทิเชน
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gement)    ได

คลากร  กลา

นเจาหนาท่ี /
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วยซอมแซมบ
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รสงเสริมสุขภ
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รอบครัวผู้สูงอายทุี
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นกลุมเด็ก สต ี

เชน  เจาหนาท

พยาบาล  ไมมี

วมท้ังบุคลาก
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ลือดานสวัสดิก

ปนกลุมท่ีมีผล
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ล (สปสช.)  

นินงานได
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การไมตรง
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ทองเที่ยว  

ยไดไปรวม
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รคัดกรองครอ
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งครอบครัวผูสู

รองมืออุปกรณ

านท่ีท่ีใหบริกา

นตน 

6)  ปญ

ญหาของการจัด

รจายเบี้ยยังชีพ

ญหาของการจัด

6.1

ทิเชน  พมจ. แ

ดําเนินงานดูแล

คกรดานสาธา

ะปรึกษาหารือ

รมีสวัสดิการให

6.2

งานตางๆในชุม

กเปล่ียนเรียน

จํากัด  และค

วยงานสาธารณ

นตน   

6.3)

คกรตางๆ ท่ีรับ

งการของชุมชน

 

ประเด็นปญห

บครัวผูสูงอาย

าทําศพผูสูงอา

ทจริง ซึ่งสอดค

รดานองคควา

ญหาดานเครื่อ

สูงอายุและเจา

ณทางการแพ

ารมีความคับ

หาดานการติ

ดสวัสดิการเกิ

พวาถึงมือผูย

ดสวัสดิการ มีผ

)  ขาดการปร

และ อปท. ไมไ

ลและชวยเหลื
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อกันวา  จะดํา

ห  หรือมีเงินให
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มชน  โดยองค
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ณสุขมีกําลังค

)  ขาดการวิเค
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าดานการการ

ยุท่ียากลําบา
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คลองกับปญห
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าหนาท่ีดานกา
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รของพื้นท่ีอย
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หาดานการบริ

ดการความรู แ

อุปกรณ  และ
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แวดลอมท่ีไม

มินผล (Evalu

ารขาดการติด
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ะสถานท่ี  ไมต

องเจาะนํ้าตา

ของครอบครัว
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กเปน  5  เร่ือง

ของหนว

อบรมให
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ตอเน่ือง

ผูพิการ  
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นกิจการสตรีและ

• ไมไดมี

ในบาน

ราวบนั

• ทองถิน่

ผูสูงอา

เมืองจะ

ญหาดานนโย

ง  ดังน้ี  

7.1)  ระเบีย

วยงานหรือองค

• กฎ
แตซื

• ขอบ
ขาด

• ระเ
บาน

• กฎ
กระ

แบบ

• นโย
เพร

วา 

กระ

อาชี

7.2)  การดํา

หความรูแก อ

มาณสนับสนุน

ง  เชน  นํา อ

 แตทํางานไม

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค
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ายุ  จํานวน 60

ะไมเพียงพอ  
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คกรตางๆ ท่ีเกี

ระเบียบเครงค
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บังคับหรือระ

ดระเบียบมารอ
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หมายหรือระ
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บไมเต็ม  ท้ังงบ

ยบายการทําง

ราะตามพระรา
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าเนินงานสราง

อผส. ทุกตําบ
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สุขภาพตําบล

กจายงบประม

ซอมแซมบาน

น  เชน  การใ
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7.3)  การทํา

7.4)  เปนนโ

7.5)  การม

จะมอบใหแกผู

มุมมองของคร
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ผูสูงอายุท่ียาก
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ยภาคีเครือข
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• ปญหาการส
 

 

 

างานมีความซ้ํ

โยบายประชานิ

มอบสวัสดิกา

ผูสูงอายุท่ียาก

รอบครัวผูสูงอ

ณภาพชีวิตของ

กไร เปนตน  

มีสวนรวม (P

รมีสวนรวมใน

ายไมมีการบู

หาดานการมี

ประสานควา

นตางๆ ในพื้น

รรม  มีการทํา

  อาทิเชน  

ดเชื่อมโยงหรื

หลักท่ีรับผิดชอ

หรือบูรณาการ

ายุทําไดไมตอเ

ยเบี้ยยังชีพผูสู

อปท. ไมไดเชื่อ

ช  และงบท่ีมี  

สสจ.  ยังไมได

กนั   

สรางความรวม

สถา

้าซอนกัน   

นิยมเยอะ  แต

รเบี้ยยังชีพผู

จนจริงๆ  ซึ่งต

อายุมองวา นโ

งผูสูงอายุดีขึ้น

Participation)

นกิจกรรมท่ีรัฐ 

บูรณาการงาน

สวนรวมท่ีนํา

มรวมมือหรือ

ท่ีไมไดมีการป

างานแบบแย

รือประสานค

อบงานดานผูสู

รการทํางานรว

เน่ือง  เชน  ปร

สูงอายุ  เปนตน

อมโยงการทํา

  

ดบูรณาการกา

มมือหรือการมี

าบันพัฒนาสุขภ

ตปฏิบัติจริงไมไ

 สูงอายุทุกคน

องนําไปแบงใ

โยบายในการ

น เชนการพัฒ

) ในมุมมองขอ

และชุมชนจัด

น ทําใหการดํ

าเสนอโดยเจา

อบูรณาการก

ประสานความ

กสวน  ไมไดม

วามรวมมือก

สูงอายุมีอยูแล

วมกับองคกรต

ระสานความรว

น  

งานรวมกัน  ไ

ารทํางานกัน  

มสีวนรวมระหว

 

ภาพอาเซียน มห

บท

ได  ไมคํานึงถงึ

นไมเหมาะสม

ใหแกผูสูงอายุบ

รใหสวัสดิการ

นาอาชีพในก

องครอบครัวผู

ดให และมองว

าเนินงานไม

าหนาท่ีท่ีรับผิ

ารทํางานของ

รวมมือ  ขาดก

มองในภาพก

กับองคกรตา

ว  คือ  พมจ. 

ตางๆ ในพื้นท่ี 

วมมือกับงานพ

ไมวาจะเปนเรื

เชน  อบรม อ

วาง รพ.สต. กั

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

งผูปฏิบัติ  

ม  โดยเหมือน

บางคนท่ีมีฐาน

รภาครัฐยังมีไม

กลุมผูสูงอายุ ส

สูงอายุ พบวา

าเจาหนาท่ีผูรั

สัมฤทธิ์ผลตา

ดชอบในเร่ือง

งองคกรตางๆ

การเชื่อมโยงห

การทํางานระด

งๆ ในพื้นท่ี  

 แตไมไดมีกา

  ซึ่งอาจสงผล

พัฒนาชุมชนข

ร่ืองชองทางก

อสม. และ อผ

กบัเครือขายอืน่

ดล 221

ศึกษา 

นเปนการ

นะ  

มเพียงพอ 

สวัสดิการ

า ผูสูงอายุ 

รับผิดชอบ 

ามท่ีต้ังไว  

งผูสูงอายุ  

ๆ ในพื้นท่ี  

หรือบูรณา

ดับอําเภอ   

 กลาวคือ  

รประสาน  

ลทําใหการ

ของ อปท. 

ารทํางาน  

ส. ยังเปน

นๆ   
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ผูสูง

3  ช

รพ.

อาจ

งาย

การ

สวน

ครอ

การ

การ

สวน

 

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

22 สํานักงาน

งอายุในพื้นท่ีไ

ชมรม  ประธา

สต.  สวนสม

จเปนในลักษณ

ยขึ้น  โดยให อ

รมีสวนรวมในก

นเพศหญิงไมค

สรุปไดว

อบครัวผูสูงอ

รส่ือสารประชา

รบริหารจัดกา

นรวม   ดังแสด

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

นอกจากน้ัน 

ไมไดมีการรวม

านมี  3  คน  3

าชิกชมรมฯ ท้ั

ณะ “หัวมีอยู 

อบจ. สนับสนุ

การทํากิจกรร

คอยมีโอกาสได

วา  ปญหาอุป

อายุและเจาห

าสัมพันธและ

าร  เคร่ืองมือ

ดงในแผนภาพ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

 ยังพบวา ขาด

มตัวกันอยาง

3  สังกัด  คือ  

ท้ัง  3  สังกัดก็

  3  กลุม  หา

นุนงบประมาณ

ม เชน  วัฒนธ

ดมาพบปะรวม

ปสรรค  และข

หนาท่ีท่ีดูแลด

การไดรับขอมู

อ  วัสดุอุปกรณ

พ 1-2    

 

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

ดการมีสวนรว

แทจริง  จัดต้ัง

 ชมรมฯ ของ อ

เปนกลุมผูสูง

างกลุมเดียวก

ณ  และวัฒนธ

ธรรมมุสลิม  ที

มกลุมกัน  เพร

ขอจํากัดในกา

ดานผูสูงอายุ

มูลขาวสารท่ีเป

ณและสถานที

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

วมและความเข

งขึ้นมาซ้ําซอน

อบจ.  ชมรมฯ

อายุคนเดียวก

กัน”   ซึ่งถารว

ธรรมทองถิ่นอ

ท่ีเพศชายมีโอก

ราะตองดูแลลู

ารจัดสวัสดิก

  สามารถแบ

ปนประโยชนต

ท่ี  การติดตา

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

ขมแข็งของชม

น  อาทิเชน  ช

ฯ ของสภาผูสูง

กัน  และอยูใน

วมกลุมกันได

าจเปนอีกปญ

กาสรวมกลุมท

กหลาน เปนต

ารสําหรับผูสู

บงออกเปน 8

ตอการดําเนินชี

มประเมินผล

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

มรมผูสูงอายุ  โ

ชมรมผูสูงอายุ

งอายุ  และชม

นชุมชนเดียวกั

ก็จะสามารถท

ญหาหน่ึงท่ีอาจ

ทุกวันศุกรตาม

ตน 

สูงอายุตามมุม

8 ดาน  ประ

ชีวิต  บุคลากร

ล  นโยบาย  แ

ที่ประสบ

โดยชมรม

ยุในพื้นท่ีมี 

มรมฯ ของ 

กันท้ังหมด  

ทํางานได 

จสงผลตอ

มขอบังคับ   

มมองของ

กอบดวย   

ร  การเงิน  

และการมี 



 
 

 

  

สถาาบันพัฒนาสุขภ
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นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

 

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ที่ประสบ



 
 

 

 
 

สภา

ตาม

รับผิ

Ma

ราย

ประ

ผูสูง

โดย

ถาย

(มห

และ

ใหค

4.2.5 แนว
สภา
ผูสูง
สําห

าวะยากลําบา

มลําพัง สามา

ผิดชอบดานผู

nagement, M

ยละเอียดตอไป
 1)  ขอ

ะโยชนตอกา
การส่ือส

งอายุเอง  และ

ยเฉพาะอยางยิ

ยทอด  หรือบอ

หาวิทยาลัย)  ส

ะเจาหนาท่ีสาธ

ความรูแก อสม

วทางในการจั
าวะยากลําบา
อายุอาศัยตา
รับแนวทางใน

าก กรณีกรณี ึ

ารถสรุปประเด็

สูงอายุ 8 ด

Material, Eva

ปน้ี 
อเสนอแนะด
รดําเนินชีวิต
สารประชาสัม

ะกลุมตางๆ ท่ี

ยิ่ง การอบรม

อกตอแกคนใน

1.1)   การส

สนับสนุนวิชา

ธารณสุข  เปน

1.2)  การส่ือ

ม. อยางตอเน่ือ

1.3)  การส่ือ

• ทองถิ่นน

อายอยา

ยาหมอง

• จัดอบรม

ในเร่ืองต

• เตรียมค

เชน  กา

การดูแล

 

ัดระบบสวัสดิ
าก กรณีศึกษา
ามลําพัง 
นการจัดระบบ

ศึกษา: ครอบ

ด็นตามขอเสน

าน ท่ีเรียกวา 

aluation, Polic

ดานการส่ือ
ต (Communic
มพันธ  เพื่อให

เกี่ยวของกับผู

ม  ใหความรู

นชุมชนได  ซึ่ง

ส่ือสารและใ

การใหความรู

นตน  รวมท้ังจั

อสารและใหขอ

อง   เชน  การ

อสารและใหขอ

นํางบประมาณ

างยั่งยืน  เชน 

ง  ยาสมุนไพร

มใหความรูแก

ตางๆ สวัสดิกา

ความพรอมผูสู

รสงเสริมสุขภ

ลส่ิงแวดลอม  

สถา

ดกิารสังคมที่
า: ครอบครวั

บสวัสดิการสั

ครัวผูสูงอายุเ

นอแนะท่ีไดรับ

 “C4MEPP ป   

cy  and  Partic

สารประชาส
cation)   
หไดรับขอมูล

ผูสูงอายุ  ซึ่งอา

ร แกแกนนําห ื

แบงออกเปน  

ใหขอมูลกับ

รูแกเจาหนาท่ีใ

ัดอบรมเสริมศั

อมลูกับกลุมจิต

เยี่ยมบาน  ตร

อมูลกับกลุมผู

ณมาจัดอบรม 

 การมีทุนควา

ร  เปนตน  

ผูสูงอายุในเรือ่

ารท่ีไดรับ  การ

งอายุใหเขาสูส

าพ  การชะลอ

บาน  สวม  

าบันพัฒนาสุขภ

ทีจ่ําเปนสําหรั
วผูสูงอายุเลี้ย

ังคมท่ีจําเปน

เล้ียงดูเด็กตาม

บจากกลุมครอ

  ประกอบดวย

cipation  (แผน

สัมพันธและ

ขาวสารท่ีเปน

าจดําเนินการ

รือคนทํางานใ

 4  กลุม  ไดแก

กลุมเจาหน

ในการดูแลผูสู

ศักยภาพ  และ

ตอาสาหรืออา

รวจสุขภาพ  

สูงอายุ อาทิเช

  ใหความรูกบั

ามรูในการสรา

องตางๆ  เชน 

รดูแลสุขภาพ 

สังคมแหงควา

อความเสื่อม  

 

ภาพอาเซียน มห

บท

รับครอบครัว
ยงดูเด็กตามลํ

นสําหรับครอบ

มลําพังและค

อบครัวผูสูงอา

   “Communic

นภาพ 3-4)  ซึ

ะการไดรับข

นประโยชนตอ

ผานรูปแบบก

ในพื้นท่ีกลุมต

ก  

 า ท่ีห รือบุคล

สูงอายุ  ไมวาจ

ะองคความรูแก

าสาสมัครตางๆ

ชน   

บผูสูงอายุ  เพือ่

งงาน  สรางรา

  การเตรียมคว

 อยูอยางไรกนิ

ามสุข/มีคุณภา

ดูแลผูปวยโรค

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ผูสูงอายุที่ปร
ลาํพังและครอ

บครัวผูสูงอายุ

รอบครัวผูสูงอ

ายุและเจาหน

cation,  Man, 

ซึ่งสามารถอธิ

ขอมูลขาวส

อการดําเนินชี

ารส่ือสารประ

ตางๆ  เพื่อท่ีจ

ลากร   โดยให

จะเปนเจาหนา

กทองถิ่น   

ๆ  โดยจัดอบร

อพฒันาศักยภ

ายได  เชน  ทํา

วามพรอมของ

นอยางไร   

าพ (Active Ag

คเร้ือรัง  การออ

ดล 225

ศึกษา 

ระสบ
อบครัว

ยุท่ีประสบ

อายุอาศัย

นาท่ีท่ีดูแล

Money, 

บายไดดัง

ารที่เปน

ชีวิตท้ังตอ

ะเภทตางๆ  

ะไดนําไป

หภาครัฐ 

าท่ีทองถิ่น  

รม   

ภาพผูสูง

ายากันยุง  

งผูสูงอายุ

ging)  

อม   
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ควา

ฐาน

แตล

ศักย

และ
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นอกจาก

ามตองการได

นขอมูลอยางเ

ละพื้นท่ีอยางแ

 

2)  ขอเ

ยภาพใหกับกล

ะมีวิสัยทัศนใน

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

• จัดอบรม

ทุนความ

เปนตน 

เชน  กา

เจ็บปวย

1.4)  การส่ือ

• จัดอบรม

พรอมขอ

อยางไร 

• ปลูกฝงใ

พาไปพบ

• ปลูกฝงค

เพื่อพัฒ

กน้ีแลว  หลังจ

รับสวัสดิการ

เปนระบบ  เพื่อ

แทจริงตอไป  

เสนอแนะดา

ลุมคนหรือบุค

2.1)  ระดับผ

นการดูแลและ

2.2)  ระดับเ

• พัฒนาศั

• เพิ่มจําน

ผูสูงอายุ

 

 

 

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

ม  ใหความรูกั

มรูในการสราง

 สงเสริมสุขภา

รออกกาํลังกา

ย  และลดคาใช

อสารและใหขอ

มใหความรูแก

องผูสูงอายุใน

   

ใหสถาบันครอ

บปะพดูคุยกับ

คานิยมท่ีดีใหแ

นาคุณธรรม  

จากการสํารวจ

ของผูสูงอายุใ

อประโยชนท่ีจ

านบุคลากรห

ลากร  อาจแบ

ผูบริหาร  โดย

ชวยเหลืองาน

จาหนาท่ีหรือบ

ศักยภาพ  และ

นวนเจาหนาที

ย ุ  

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

ับผูสูงอายุ  เพื

งงาน  สรางรา

าพผูสูงอายุ  ห

ายประจํา/สม่ํา

ชจายในการไป

อมูลกับกลุมค

กลุมคนกอนวั

เร่ืองตางๆ สวั

อบครัว/ญาติพี่

บเพื่อนฝูง  รับส

แกบุตรหลาน 

กลอมเกลาจิต

จขอมูลโดยเก็บ

ใหครอบคลุม

จะนําไปสูในอ

หรือคน (Man

บงออกเปน  5 

ยเสนอแนะให

นดานผูสูงอายุ 

บุคลากร  แบง

ะความรูทางวชิ

ท่ีหรือบุคลาก

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

พือ่พัฒนาศักย

ยได  เชน  ทํา

หรือสรางวฒัน

าเสมอ  เพือ่ท่ีจ

ปหาหมอ   

นกอนวัยสูงอา

วัยสูงอายุในเรื่

ัสดิการท่ีไดรับ

พีน่อง  เห็นคุณ

สงไป รพ. สต. 

 เชน  ฟงเทศน

ตใจ  

บขอมูลเชิงลึก 

และชัดเจนแล

อกแบบการช

n)  เพื่อใหสรา

  ระดับ  ไดแก

ผูนําทองถิ่นห

   

งออกเปน  2  เ

ชาการใหแกเจ

กรท่ีรับผิดชอบ

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

ภาพผูสูงอาย

ยากันยุง  ยาห

นธรรมในการดู

จะไมเปนภาระ

ายุ  ครอบครัว

องตางๆ  เชน 

บ  การดูแลสุขภ

ณคาผูสูงอายุ  ด

  จัดหาอาหาร

นฟงธรรม (พร

 (ทําประชาคม

ลว  จะตองพย

วยเหลือใหตร

างความตระห

  

หรือผูบริหาร อ

เร่ือง  ไดแก   

จาหนาท่ีเพิ่มม

บในการดูแลแ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

อยางยั่งยืน  เช

หมอง  ยาสมนุ

แลตนเองของ

ะแกลูกหลาน 

ว ญาติ  ผูดูแล

  การเตรียมคว

ภาพ  อยูอยาง

ดูแลผูสูงอายุ  

รและดูแลสุขภ

ะมหาสมปอง

ม)  และวิเครา

ยายามจัดเก็บ

รงกับความตอ

หนัก  พัฒนา  

อปท.  เห็นคว

ากข้ึน  

และชวยเหลือ

ที่ประสบ

ชน  การมี

นไพร  

ผูสูงอายุ  

 ลดการ

ล อาทิเชน   

วาม

งไรกิน

 อาทิเชน  

ภาพ   

)   

ะหปญหา  

บขอมูลใน

องการของ

 และเสริม

ามสําคัญ  

องานดาน



 
 

 

2.3)  ระดับป

• สรางคว

หรือสงเ

พึ่งตนเอ

คุณภาพ

ตางๆ ใ

ผูสูงอาย

กําลังกา

สงเสริม

เจ็บปวย

• รวมกลุม

ผูสูงอา

ระเบียบ

ทีมีความ

มีกลุมข

และเครื

สนับสนุ

พัฒนาก

กรณีเจ็บ

• กระตุนแ

ดวย  ไม

สําคัญต

กิจกรรม

ผูสูงอาย

ชุมชนได

หนวดแม

• ผูสูงอายุ

• สงเสริม

1  คนดู

ชุมชน   

ปจเจกหรือผูสูง

วามตระหนักห

เสริมใหผูสูงอ

องใหมากท่ีสุด 

พ (Active Agi

นชุมชน  เพื่อ

ยุ  มีการพัฒน

ายประจํา/สม่ํา

การออมเพื่อจ

ย  และลดคาใช

มผูสูงอายุให

ยุในชุมชน  โ

บ  ขอบังคับท่ีส

มรูความสามา

าราชการบําน

รือขายความร

นนงบประมาณ

กลุมฌาปนกิจ

บปวยและเสีย

และสงเสริมให

มวาจะเปนกิจ

ตางๆ (วันกตัญ

มสงเสริมอาชีพ

ยุ  โดยการดึงภ

ดรับรู  อาทิเช

มว เปนตน   

ยตุองใหความ

และสนับสนุน

แลผูสูงอายุอี

 

สถา

งอายุเอง  โดย

หรือสรางวัฒน

ายุทุกกลุม  ท้ั

  เตรียมความ

ng)  ตลอดจน

อท่ีจะไดหลุดจ

นาความรู  สร

าเสมอ  ดูแลส

จะไดมีสวัสดิก

ชจายในการไป

เขมแข็ง  กลา

โดยพัฒนาห ื

สามารถดําเนิน

ารถ  และมีสม

นาญเขารวม  เ

รวมมือทางสั

ณดําเนินการต

จสงเคราะหระ

ชีวิต   

หผูสูงอายุทํากิ

จกรรมการประ

ญู  วันปให

พและหาตลา

ภูมิปญญาผูสู

ชน  การเล้ียง

รวมมือและยอ

นใหผูสูงอายุใ

อีก  5 คน  โด

าบันพัฒนาสุขภ

ยเสนอแนะใหด

นธรรมในการด

ท้ังคนรวย/คน

มพรอมใหเขาสู

นสมัครใจในกา

จากวงจร “โง

รางรายได  สง

สภาพแวดลอม

การยามแกชร

ปโรงพยาบาล

าวคือ  สรางก

รือจัดต้ังเปน

นงานบริหารจั

มาชิกกลุมท่ีสมั

เพราะเปนกลุม

ังคมมาก  โด

างๆ  เน่ืองจาก

ะดับตําบลใน

กิจกรรมรวมกัน

ะชุม  กิจกรรม

ม)  กิจกรรมน

ดรองรับ  ตลอ

งอายุมาถายท

งไก  นวดแผน

อมรับความชว

ในชุมชนดูแลก

ยมีคาตอบแท

 

ภาพอาเซียน มห

บท

ดําเนินงานใน 

ดูแลตนเองขอ

ยากไรชวยเห

สูสังคมผูสูงอา

ารเขามามีสวน

งจนเจ็บ”  อา

งเสริมสุขภาพ

มภายในบานแ

รา  ไมเปนภาร

 เปนตน   

การมีสวนรวม

น “ชมรมผูสูง

ัดการเองท่ีชัด

มัครใจเขารวม

มท่ีมีศักยภาพ

ดยมีภาครัฐทํา

กชมรมฯ มีขอ

เขมแข็ง  เพื่อ

นทุกเดือน  โด

มตามเทศกาล

นันทนาการ (

อดจนกิจกรรม

ทอดความรูปร

นไทย  การทํา

วยเหลืออยางเ

กันเอง  อาทิเ

ทนจากเงินสว

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

  5 เร่ือง  ไดแก

องผูสูงอายุ  โด

หลือตนเอง  ดู

ยุอยางมีความ

นรวมในการทํ

ทิเชน  การเข

พ  สรางพฤติก

และนอกบาน  

ระแกลูกหลาน

มและความรว

งอายุ”  ซึ่งมีก

ดเจน  เขาใจงา

ม  โดยเฉพาะอ

พ  ความรูความ

าหนาท่ีประส

อมูลผูสูงอายุ  

จะไดชวยเหลื

ยอาจจะมีผูดู

ลประเพณี  กิจ

(เพลงกลอมเ

มการสรางคุณ

ระสบการณให

าชาใบหมอน

เต็มใจ  

เชน  ผูสูงอายุ

วนกลางโอนผ

ดล 227

ศึกษา 

ก 

ดยกระตุน

แลตนเอง  

มสุขและมี

ากิจกรรม

ขาสูชมรม

กรรมออก

 ตลอดจน

น  ลดการ

วมมือของ

กฎเกณฑ  

าย  มีผูนํา

อยางย่ิงให

มสามารถ  

สาน  และ

 รวมไปถึง

ลือสมาชิก

แลไปรวม

จกรรมวัน

ด็ก/รําวง)  

ณคาใหกับ

หกับคนใน

หรือหญา

ท่ีแข็งแรง   

ผานมายัง



ก

 

22
 

 

 

 

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

28 สํานักงาน

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

2.4)  ระดับค

• ปลูกฝง

ครอบคร

ความพ

สงเสริม

• ปลูกฝง

สมาชิกใ

ของผูสูง

กลอมเก

รับสงไป

• จัดกิจก

พาผูสูงอ

หลานหรื

• สรางกา

ชมรมผู

ไมวาจะ

เขาใจใน

การจัดท

สนับสนุ

สนับสนุ

2.5)  ระดับจิ

• อบรมใ

คาตอบ

จําเปนแ

รพ.สต. 

• สราง อผ

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

ครอบครัว  ชมุ

คานิยมในกา

รัวของผูสูงอา

พรอมในการเข

สุขภาพ  และอ

คานิยมในกา

ในครอบครัว  

งอายุ  อาจผาน

กลาจิตใจ  เพื่อ

ปโรงพยาบาล  

รรมสรางสัมพ

อายุไปทัศนศึก

รือสมาชิกในค

ารมีสวนรวมแ

สูงอายุเขมแข็

ะเปนอาสาสม

นตัวผูสูงอายุ  

ทํากิจกรรมตา

นุนจากองคกร

นนงบประมาณ

จติอาสา  โดย

หความรูแก  

แทน  (คานํ้าม

แก อสม. ในกา

เปนพี่เล้ียง    

ผส. ท่ีไมใช อส

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

มชน  และสังค

ารพึ่งตนเองข

ายุรูจักการพึ่งพ

ขาสูวัยผูสูงอ

ออกกําลังกาย

ารดูแลผูสูงอา

 บุตรหลาน  แ

นการเขาวัด  ท

อท่ีจะไดรวมรั

 เปนตน   

พันธภาพท่ีดีร

กษา  ทองเที่ย

ครอบครัว   

และความเขม

ข็ง  ชุมชนเขม

มัคร  ผูนําชุม

 และเขามามีส

างๆ เพื่อดูแล

ตางๆ ในชุมช

ณในการพัฒนา

เสนอแนะใหดํ

 อสม . อยาง

มัน)  เดือนละ

ารลงพื้นท่ี  เยี่

 

สม.  เพือ่จะได

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

คม  โดยเสนอแ

ของสถาบันค

พาตนเอง  ชว

ายุอยางมีคุณ

ย  เปนตน   

ายุแกสถาบัน

และญาติพี่นอ

ทําบุญ  ฟงเทศ

รับผิดชอบดูแล

ะหวางผูสูงอา

ยว  ศึกษาดูงา

มแข็งของชุมช

มแข็ง”  โดยส

ชน  ผูสูงอาย

สวนรวมหรือให

ผูสูงอายุและ

ชน  อาทิเชน  

าศักยภาพดาน

ดําเนินงานใน 2

งตอเน่ือง    พ

 600 บาทตอ

ยมบาน  และ

ดมจีิตอาสาทําง

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

แนะใหดําเนินง

รอบครัว  โด

วยเหลือตนเอง

ณภาพ  อาทิ

ครอบครัว  โด

อง  ใหไดเห็นค

ศนฟงธรรม  เพื

ลสุขภาพ  พูด

ายุและสมาชิก

าน  หรือทํากิจ

ชน  คือ  “พัฒ

งเสริมและสน

ยุ  และครอบ

หความรวมมือ

ะคนในชุมชนร

สสอ. สนับสน

นตางๆ   

2 เร่ือง  ไดแก 

พรอมท้ังสนับ

เดือน  และมีเ

ะดูแลสุขภาพผู

งานในพื้นท่ีเพิ

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

งานใน  4  เร่ือ

ยกระตุนใหส

ง  เตรียมตัวแ

เชน  สงเสริม

ดยกระตุน  ส

คุณคาและคว

พื่อพัฒนาคุณ

คุย  จัดหาอา

กในครอบครัว

จกรรมอื่นๆ รว

ฒนาครอบครั

นับสนุนใหคน

ครัว  เห็นควา

อ  รวมท้ังมีศัก

รวมกัน  โดยอ

นุนวิชาการ  แ

 

บสนุนงบประ

เคร่ืองมือวัสดุ

ผูสูงอายุเบื้องต

พิ่มมากขึ้น  

ที่ประสบ

อง  ไดแก 

สมาชิกใน

และเตรียม

มการออม  

สงเสริมให

ามสําคัญ

ณธรรมและ

หาร  หรือ

ว อาทิเชน  

วมกับบุตร

รัวเขมแข็ง  

นในชุมชน   

ามสําคัญ  

กยภาพใน

อาศัยการ

และ อปท. 

ะมาณให      

อุปกรณท่ี

ตน  โดยมี 

     



 
 

 

แบง

คาต

เปน

ดาน

สนับ

งบป

ผลัก

ผูสูง

ใหแ

รอง

พื้นท

ชีพส

อีกส

เขา

ระดั

3)  ขอ

งออกเปน  5  

ตอบแทนใหแก

นกําลังใจในกา

นเอกสาร  เปน

บสนุนงบประม

ประมาณดําเนิ

กดัน  สนับสนุ

งอายุเพิ่มเติมอี

แกกลุมผูสูงอา

งรับสินคาของ

ท่ีเขตชนบท  ภ

สําหรับผูสูงอา

สวนหน่ึง  กรณ

กองทุนดังกลา

ดับตําบลก็ได  

อเสนอแนะด

เร่ือง  ไดแก  

3.1)  เพิ่มจํา

• เพิ่มเบี้ย

ผูสูงอาย

เหมือนเ

7,000  บ

• ลดเบี้ยย

ผูสูงอาย

เดือน  

• มอบเบี้ย

กลุมติด

3.2)  สนับส

กจิตอาสาหรือ

ารสํารวจขอมู

นตน  โดยเพ่ิม

มาณหรือคาใช

3.3)  สนับส

นินงาน  บริห

นุนงบประมาณ

อกีสวนหน่ึง  โ

3.4)  จัดกิจก

ายุ โดยเนนกา

ผูสูงอายุ  อาทิ

ภาคกลาง  ภา

3.5)  จัดต้ังก

ายุ (นอกระบบ

ณีท่ีผูสูงอายุไม

าว  เพื่อท่ีจะนํ

 

ดานการเงิน

านวนเบี้ยยังชพี

ยยังชีพผูสูงอ

ยุท่ีประสบสภ

เดิม มิใชมอบ

บาทตอเดือน  

ยังชีพกลุมผูสู

ยุท่ีประสบควา

ยยังชีพผูสูงอา

บาน  800  บา

สนุนคาตอบแ

ออาสาสมัครที

ล  เยี่ยมบาน 

มคาตอบแทน

ชจายท่ีจําเปน

นุนงบประมาณ

ารจัดการและ

ณกองทุนสุขภ

โดยเฉพาะอยา

กรรมสรางอา

รฝกอาชีพและ

ทิเชน  รวมกลุ

าคเมือง  ภาคต

กองทุนสําหรับ

บ)”  กลาวคือ 

มมีเงินโดยให

นาไปดูแลผูสูงอ

สถา

นหรืองบปร

พผูสูงอายุใหม

ายุ  หรือสนับ

ภาวะยากลําบ

บใหทุกคนท่ีเป

 

สูงอายุท่ีมีฐาน

ามลําบาก/ฐาน

ายุตามกลุมท่ี

าทตอเดือน  แ

แทนแกจิตอาส

ท่ีทํางานผูสูงอ

  พูดคุย  ใหกํา

น อสม. จาก  

นตางๆ  เชน  ส

ณดําเนินงานด

ะบูรณาการงบ

าพตําบลท่ีได

างยิ่งการดูแลก

ชีพ/เสริมรายไ

ะสรางงานใหก

ลุมอาชีพ OTO

ตะวันออกเฉีย

บผูสูงอายุ  เปน

 ใหผูสูงอายุส

ภาครัฐรับรอง

อายุในอนาคต

าบันพัฒนาสุขภ

ระมาณ (Mo

มากข้ึน  แบงอ

บสนุนเงินชวย

บากหรือยาก

ปนผูสูงอายุ  ซึ

นะดี/มีกินมีใช

นะยากจน/ขา

จําแนก  ไดแก

และกลุมติดเตีย

สาหรืออาสา

อายุกลุมตางๆ

าลังใจ  และดู

600  บาทเปน

สนับสนุนคานํ้า

ดานผูสูงอายุ  

บประมาณดํา

รับจาก สปสช

กลุมผูสูงอายุติ

ได  กลาวคือ  

กับผูสูงอายุทํา

OP  ทําอาหา

งเหนือ  และก

นการจัดต้ังกอ

มทบเงินสวนห

งวาไมมีเงินจริ

ต  อาจจะจัดต้ั

 

ภาพอาเซียน มห

บท

oney)   ซึ่งเสน

อกเปน 3 แนว

ยเหลือพิเศษ

จนจริงๆ โดย

ซึ่งอาจจะใหเพ

ช  แลวมาเพิ่

าดผูดูแล  อีกป

ก  กลุมติดสังค

ยง  1,000-1,5

สมัครตางๆ  

ๆ  เชน  อสม.  

แลผูสูงอายุ  ร

น  1,000  บา

ามันรถ แก อส

 โดยเนนให อป

าเนินงานดาน

ช. ไปยัง รพ.ส

ติดเตียง  

 จัดกิจกรรมส

าท่ีบานตัวเอง

ร  เส้ือโหล เป

กรุงเทพมหานค

องทุนในลักษณ

หน่ึง  และภาค

ริงๆ  เหมือนเป

ต้ังหรือดําเนินก

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

นอแนะใหดํา

วทาง  ดังน้ี   

เปนรายบุคค

ยใชเกณฑการ

พิ่มไดถึงคนล

มเบี้ยยังชีพให

ประมาณ  300

คม  600  บาท

500  บาทตอเ

โดยให พม. 

 อสส.  และ อ

รวมไปถึงการจ

ทตอเดือน  ห

สส. และ อสม.

ปท. ทําหนาท่ี

นผูสูงอายุเอง 

สต. เพื่อดําเนิน

สรางอาชีพ  เส

  พรอมท้ังการ

ปนตน  ซึ่งเสน

คร  

ณะ “กองทุนสํา

ครัฐสนับสนุนส

ปนการเก็บเงิน

การเปนกองทุน

ดล 229

ศึกษา 

าเนินการ  

คลสําหรับ

รคัดเลือก

ละ 6,000-

หกับกลุม

0  บาทตอ

ทตอเดือน  

ดือน  

สนับสนุน

อผส.  เพื่อ

จัดทํางาน

หรือใหการ

 เพิ่มเติม   

ท่ีสนับสนุน

  อาทิเชน  

นงานดาน

สริมรายได

รหาตลาด

อแนะโดย

ารองเล้ียง

สมทบเงิน

นเสียภาษี

นผูสูงอายุ
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ประ

Ma

คือ 

 

 

  

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

30 สํานักงาน

4)  ขอเ

ะกอบดวย   

nagement)  ซึ

   

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

เสนอแนะดา

4.1)   การ

ซึ่งเสนอแนะ  

• จัดอบร

สนับสนุ

ดานควา

ในชุมชน

คนกอน

ตางๆ  แ

พึงจะได

ยั่งยืน  เ

ทํายากัน

• จัดต้ังศูน

ตางๆ  มี

พื้นท่ี 

• สํารวจข

ประชาค

ฐานขอ

ตองการ

4.2)  การบริ

• สนับสนุ

อสม.  เพื

ผูสูงอายุ

• สรางแรง

มีของกล

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

านการบริหา

บริหารจัดก

แบงออกเปน 

รมใหความรูท

นุนงบประมาณ

ามรูทางวิชากา

น  อาทิเชน  เจ

นวัยสูงอายุ  โด

และการดูแลส

ดรับ  โดยเฉพา

เพื่อใหมีทุนคว

นยุง  ยาหมอง

นยประสานง

มีเจาภาพหลัก

ขอมูลผูสูงอา

คม)  วิเคราะห

มูลใหเปนระ

รของแตละพืน้

ริหารจัดการดา

นุนงบประมาณ

พื่อสรางแรงจูง

ยใุนชุมชน   

งจูงใจใหผูสูงอ

ลับบาน” เพื่อที

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

ารจัดการ (M

ารด านองค

 3  เร่ือง  ไดแ

ทางวิชาการด

ณดําเนินงาน  

ารสําหรับจัดอ

จาหนาท่ีทองถิ

ดยมีเน้ือหาเก่ี

สุขภาพวาอยูอ

าะอยางยิ่งตอ

วามรูในการสร

ง  ยาสมุนไพร 

านดานผูสูงอ

กในการดําเนิน

ยุใหครอบคล

หปญหาความ

บบ  เพื่อนําไ

นท่ีอยางแทจริง

านบุคลากร (P

ณ  คาตอบแท

งใจในการทําง

อายุเขารวมกจิ

ท่ีจะใหผูสูงอาย

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

Management)

 ความ รูห รือ

ก  

ดานการดูแล

 สวนสถาบันก

อบรมใหความ

ถิ่น  เจาหนาท่ีส

ยวกับการเตรี

อยางไร  กินอ

องมีการอบรม

รางงานหรือรา

  เปนตน  

ายุระดับตําบ

นงาน  และปร

ลุมและชัดเจ

มตองการสวัส

ไปสูการออก

งตอไป   

Personnel M

น (คานํ้ามัน)

งาน  เชน  กา

จกรรม  โดยจัด

ยุเขารวม  

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

  ซึ่งใหขอเสน

อการจัดการ

ผูสูงอายุ  กล

การศึกษา (มห

รูทางวิชาการแ

สาธารณสุข  อ

รียมความพรอ

อยางไร  รวมท

พัฒนาศักยภ

ายไดใหกับตน

บล  โดยมีขอมู

ระสานความร

น  โดยจัดเก็

สดิการ  ตลอด

แบบการชวย

Management)

  และวัสดุอุป

รลงพื้นท่ีเยี่ยม

ดกิจกรรมท่ีนา

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

นอแนะออกเป

รความรู  (Kn

ลาวคือ  เนน

หาวิทยาลัย)  

แกกลุมหรือบุค

อสม.  ผูสูงอาย

อมของผูสูงอา

ท้ังสวัสดิการที

าพใหแกผูสูง

นเองและครอบ

มูลของผูสูงอา

รวมมือกับคน

บขอมูลในเชิ

ดจนจนพยาย

ยเหลือใหตรง

)  เสนอแนะเป

ปกรณตางๆ ท่ี

มบาน  และดูแ

าสนใจ  “มีขาว

ที่ประสบ

ปน 3 ดาน  

nowledge 

ให อปท. 

สนับสนุน

คคลตางๆ 

ยุและกลุม

ายุในเรื่อง

ท่ีผูสูงอายุ 

อายอยาง

บครัว  เชน  

ายุในเรื่อง

ทํางานใน

ชิงลึก (ทํา

ยามจัดทํา

กับความ

ปน 2 เร่ือง  

จําเปนแก 

แลสุขภาพ

วใหกิน   



 
 

 

 

ดําเ

โรค

อสม

แรง

อปท

จักร

ชวย

เคร่ื

5)  ขอเส

เนินงานใน  5 

ค  และทําฟนป

ม.  อาทิเชน  

งจูงใจในการล

ท. สนับสนุนง

รยาน  และอปุ

ยเหลือในการซ

องมือหรือวัสด

4.3)  การบริ

• อปท. วิ

แตละพื้

ตอเดือน

• วิเคราะ

ตองการ

ดําเนินชี

ไผตามท

สนอแนะดาน

 ดาน  ดังรายล

5.1)  สนับส

ปลอม  เปนต

เคร่ืองวัดความ

งพื้นท่ี  เยี่ยมบ

5.2)  สนับส

งบประมาณ 

ปกรณทํากายภ

5.3)  จัดสภ

ซอมแซมท่ีอยู

ดุอุปกรณตางๆ

5.4)  จัดต้ังส

• บานพัก

ชีพ  โดย

(อําเภอล

• ศูนยดูแ

ผูดูแลท่ี

ตอนเชา

ตางๆ อย

ใหผูสูงอ

ริหารจัดการเชิ

เคราะหการดํ

นท่ี  ตัวอยาง

น  อาจเพียงพอ

ะหปญหาและ

รของผูสูงอายุเ

ชวีิตของผูสูงอา

ทางเดิน  และร

นเครื่องมือ  วั

ละเอียดตอไป

นุนเคร่ืองมือแ

น  นอกจากน้ี

มดัน  เคร่ืองชั

บาน  และดูแล

สนุนหรือจัดหา

  จัดหาจัดซื้อ

ภาพบําบัดตาง

าพแวดลอมแ

อาศัย  และป

ๆ ท่ีจําเปนสําห

สถานท่ีดูแลผูสู

คนชรา/บานพ

ยดําเนินงานใ

ละ  1  แหง)  เ

ลผูสูงอายุ (D

บาน  เน่ืองจา

าและมารับกลั

ยางเต็มท่ี  อา

อายุทํา  ไมวาจ

สถา

งพื้นท่ี (Area 

าเนินนโยบาย

เชน  กรณีมอ

อสําหรับผูสูงอ

ะความตองกา

เกี่ยวกับจัดสภ

ายุท่ีแตกตางกั

ราวบันได  เปน

วัสดุอุปกรณ 

ปน้ี  

และวัสดุอุปกร

น้ีแลว  ยังเสน

ชั่งนํ้าหนัก  แล

ลสุขภาพผูสูงอ

าเคร่ืองมือแล

  และติดต้ังไ

งๆ  เปนตน  

ละส่ิงท่ีเอื้ออํา

รับหองนํ้าหอง

หรับผูสูงอายุ  

สูงอายุ  ซึ่งเสน

พักผูสูงอายุ  ก

ใหเปนมาตรฐ

เนนกรณีท่ีผูสูง

Day Care)  

ากตองออกไป

ลับบานในตอน

ทิเชน  การดูแ

จะเปนการสง

าบันพัฒนาสุขภ

 Managemen

ย  มาตรการ  

บสวัสดิการเบี

อายุท่ีอาศัยอยู

ารของผูสูงอา

ภาพแวดลอมใ

กัน  ไมวาจะเป

นตน  

 และสถานที

ณทางการแพ

อแนะใหสนับ

ละเครื่องเจาะต

อายุในชุมชน  

ะวัสดุอุปกรณ

ไวท่ี รพ.สต. ก็

านวยตอการดํ

งสวมใหเหมา

 เชน  รถเข็น  ผ

นอแนะเปน  3 

กลาวคือ  จัดต

ฐาน  รองรับ

งอายุถูกทอดทิ

ดําเนินงานใน

ปทํางานท่ีอื่น 

นเย็น  ภายใน

แลสุขภาพ  พร

เสริมสุขภาพผู

 

ภาพอาเซียน มห

บท

nt)  เสนอแนะ

และสวัสดิกา

บี้ยยังชีพผูสูงอ

ยูในพื้นท่ีเขตชน

ายุในเชิงพื้นที

ในบานและนอ

ปนเร่ืองหองสว

ที่ (Material)  ซึ

ทยแกผูสูงอาย

บสนุนวัสดุอุป

ตรวจเบาหวาน

 

ณออกกําลังกา

ก็ได  อาทิเชน

ดําเนินชีวิตของ

าะสมสําหรับผู

ผาออมสําเร็จ

  กรณี  ไดแก 

ต้ังสถานท่ีสําห

ผูสูงอายุอยา

ท้ิง  และไมมีบุ

นกรณีท่ีผูสูงอา

  โดยใหบุตรห

นศูนยฯ มีจิตอ

รอมกับจัดกิจก

ผูสูงอายุ  การส

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

เปน  2  เร่ือง  

รใหเหมาะสม

อายุ  จํานวน 

นบท  เปนตน 

ท่ี  ตัวอยางเช

อกบานท่ีเอื้อสํ

วม  ราวจับเหล

ซึ่งขอเสนอแน

ยุ  ไมวาจะเปน

กรณตางๆ ท่ีจ

น/วัดนํ้าตาล  

ายใหกับชุมช

น  ลูวิ่ง/เดิน  

งผูสูงอายุ  โดย

ผูสูงอายุ  รวมไ

รูป  เปนตน   

  

หรับดูแลผูสูงอ

งครอบคลุมแ

บตุรหลาน/ผูดูแ

ายุไมมีบุตรหล

หลานมาสงผู

าสาใหการดูแ

กรรมท่ีหลากห

สรางอาชีพ/เส

ดล 231

ศึกษา 

 คือ 

มกับบริบท

 600 บาท

   

ชน  ความ

าหรับการ

ล็ก/ราวไม

นะใหมีการ

นยารักษา

จําเปนแก  

 เพื่อสราง

น  โดยให 

เคร่ืองปน

ยใหความ

ไปถึงมอบ

อายุตลอด

และท่ัวถึง 

แล   

ลาน  หรือ

สูงอายุใน

แลในเร่ือง

ลายตางๆ 

สริมรายได 
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การ

หรือ

เชน

ดําเ

องค

และ

การ

ตาง

แลก

ขอจ

หนว

เปน

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

32 สํานักงาน

ผูสูงอายุ/

บริการท่ีเ

เปนตน  

ภาคใต   

6)  ขอเ

รทํางานตางๆ 

อถอดบทเรียน

น  พมจ. และ

เนินงานดูแลแ

คกรดานสาธา

ะปรึกษาหารือ

รมีสวัสดิการให

งๆในชุมชน  โ

กเปล่ียนเรียน

จํากัด  และค

วยงานสาธารณ

นตน   

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

(จักสาน

สุขภาพจิ

• จัดต้ังค

สําหรับ

คุณภาพ

ภาค  รว

5.5)  สนับส

/ผูปวยเรื้อรังม

เอื้อตอการให

เน่ืองจากมีปญ

เสนอแนะดาน

 ในแตละพื้นที

นการทํางานท่ีผ

6.1)  ประชุม

 อปท. ตองมี

และชวยเหลือผ

รณสุข  พมจ.

อกันวา  จะดํา

ห  หรือมีเงินให

6.2)  แลกเป

โดยองคกรดาน

นรูประสบการ

ความตองการ

ณสุขมีกําลังค

 

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

น  ดอกไมจันท

จติ/ภาวะซึมเศ

ลินิกผูสูงอาย

ใหบริการทา

พ  ผูสูงอายุทุก

วมท้ังมีโอกาสไ

สนุนพาหนะใ

ารับบริการท่ีโ

หบริการทางสุข

ญหาเร่ืองการ

นการติดตาม

ท่ี  ตองเขามามี

ผานมา  ซึ่งเสน

ม  ปรึกษาหา ื

การประชุม  

ผูสูงอายุ  เพื่อ

  อปท.  ชมรม

าเนินงานอะไร

ห  เปนตน   

ปล่ียนเรียนรูปร

นสาธารณสุข 

ณการทํางาน

รของพื้นท่ีอย

คน  สวนชุมชน

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

ทน)  และการ

ศรา  เปนตน   

ยุ  โดยจัดต้ังเ

งสุขภาพสําห

กคนสามารถเข

ไดรับการเยี่ยม

นการเดินทาง

โรงพยาบาลตา

ขภาพในชุมช

เดินทาง  โดย

มประเมินผล 

มีสวนรวมในก

นอแนะใหดําเนิ

รือรวมกันระห

 ปรึกษาหารือ

อจะไดมีแนวท

มผูสูงอายุ  แล

ร  อยางไรในก

ระสบการณก

  พมจ.  อปท

นดานผูสูงอายุ

างแทจริง  อ

น  มีผูนําชุมชน

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

รสรางความสั

 

เปนศูนยบริก

หรับผูสูงอายุ

ขาถึงบริการทา

มบานหลังออก

งไปรับบริการ

ามกําหนดเวล

ชน  เชน  รถเค

ยเฉพาะอยางยิ

 (Evaluation 

การประชุม  ป

นินงานใน  3  

หวางภาคีเครือ

อรวมกันถึงแผ

างการทํางาน

ละ อสม./อผส

การดูแลคุณภ

ารทํางานรวม

.  ผูนําชุมชน 

ยุ  โดยรวมกัน

าทิเชน  ทอง

น  คณะกรรมก

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

สัมพันธกับครอ

ารทางสุขภา

ยุอยางแทจริง

างสุขภาพไดอ

กจากโรงพยาบ

ร  กลาวคือ  จ

ลาหรือกรณีฉุก

คล่ือนท่ีในชุมช

ยิ่ง  ในพื้นท่ีเข

and Monitor

ปรึกษาหารือ  

 ดาน  ดังน้ี  

อขายการทําง

ผนงาน  นโยบ

นไปในทิศทาง

. ตองมีสวนรว

ภาพชีวิตประช

มกันระหวางภ

 และผูสูงอายุ

นวิเคราะหศักย

ถิ่นมีงบประม

การ  พระ  แล

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

อบครัว  เพื่อล

พ  หรือชองท

ง  โดยดําเนิน

อยางเทาเทียม

บาลดวย   

จัดใหมีบริกา

กเฉิน  และพัฒ

ชนและชุมชน

ขาสูงของภาค

ring)  โดยภาคี

และติดตามป

านตางๆในชุม

บาย  และมา

เดียวกัน  หรือ

วมในการพูดคุ

ชากรแตละวัย 

าคีเครือขายก

ยุ  ตองมีสวนร

ยภาพ  ปญหา

มาณแตภาระ

ะครูเปนกําลัง

ที่ประสบ

ลดปญหา

ทางพิเศษ

นงานใหมี

และเสมอ

รรถรับสง

ฒนาระบบ

นใกลเคียง  

เหนือและ

คีเครือขาย

ระเมินผล

มชน  อาทิ

ตรการใน

อกรณีของ

คุยสนทนา

  อาทิเชน  

การทํางาน

รวมในการ

าอุปสรรค  

ะงานมาก  

งสนับสนุน  



 
 

 

องค

ตอง

 

คกรตางๆ ท่ีรั

งการของชุมชน

7)  ขอเส

ดังน้ี  

ดําเนินก

6.3)  วิเครา

ับผิดชอบการ

นในแตละพื้นท

• 

• 

• 

• 

สนอแนะดาน

7.1)  การพัฒ

• จัดทําเป

• พมจ. แ

สวัสดิกา

• มีนโยบา

• จัดทําเป

ทํางานห

การทําง

กระจาย

(Coach

7.2)  การดํ

การใน 3 เร่ือง 

 

าะหนโยบาย 

รดําเนินงานด

ท่ี  อาทิเชน  

วิเคราะหปญ

บาน  และนอ

ราวบันได  เป

ทองถิ่น  วิเค

ผูสูงอายุ  จํา

พื้นท่ีเขตเมอื

พม. ตองลงส

และทองถิ่นใ

เจาหนาท่ีภ

นาเชื่อถือ  ค

นนโยบาย (Po

ฒนานโยบาย 

ปนนโยบายชา

และ อปท. มีก

ารท่ีจัด  เพื่อท่ี

ายสงตรงมายัง

ปนนโยบายทอ

หรือใหการดูแ

านตางๆ ไมวา

ยงาน  และส

hing and Emp

ําเนินนโยบา

 ดังตอไปน้ี  

สถา

 และปญหาค

ดานผูสูงอายุใ

ญหา  ความตอ

อกบานท่ีเอื้อส

ปนตน  

ราะหนโยบาย

านวน  600  บ

องจะไมเพียงพ

สํารวจขอมูล  

ใหการสนับสนุ

าครัฐ/ผูนําชุ

ความไววางใจ 

olicy)  เสนอแ

  มาตรการ  แ

ติ  ท่ีมีกฎเกณ

การประชุมป ึ

จะไดมีแนวทา

ัง รพ.สต. ใหเป

องถิ่นใหสอด

ลและชวยเหลื

าจะเปน รพ.  

สนับสนุนทรัพ

powerment) ใ

ย  มาตรการ

าบันพัฒนาสุขภ

ความตองการ

ในพื้นท่ี ตองวิ

องการในเชิงพื

สําหรับผูสูงอา

ยใหเหมาะสม

บาท  ในพื้นท่ี

พอ   

 และสัมผัสพื้น

นุนอยูแลว  

มชน  ตองลง

  และความพงึ

แนะโดยใหดําเนิ

และสวัสดิการ

ณฑ  ระเบียบ  แ

รึกษาหารือร

างการทํางานใ

ปนเจาภาพดํา

คลองกับนโย

ลือตางๆ ท่ีชัด

รพ.สต. และอ

พยากรดําเนิ

ใหกับทองถิ่น 

ร  และสวัสดิก

 

ภาพอาเซียน มห

บท

รเชิงพื้นท่ี  กล

วิเคราะหนโย

พื้นท่ี  เชน  กา

ายุ  เชน  สวม 

กับบริบทแตล

เขตชนบทอาจ

นท่ีจริงๆ  โดยมี

งพื้นท่ีเพื่อสร

งพอใจแกผูสูงอ

นินงานใน  3  

ร  เสนอแนะให

และขอบังคับต

วมกันถึงนโย

ในทิศทางเดียว

าเนินการโดยต

บายของภาค

เจน  ต้ังแตปร

องคกรชุมชนท่ี

นงาน  รวมไ

 

การท่ีมีประสิ

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ลาวคือ  หนวย

ยบายและปญ

ารจัดสภาพแว

  ราวจับเหล็ก

ละพื้นท่ี  เชน  

จเพียงพอ  แต

มีหนวยงานสา

รางปฏิสัมพัน

อายุและคนใน

 ดาน  ไดแก  

หดําเนินการใน

ตามกฏหมายที

ยบาย  มาตรก

วกัน 

ตรง 

ครัฐ  โดยมีแน

ระสานงานกับ

เขมแข็ง มอบห

ไปถึงพัฒนาศ

ิทธิภาพ  เสน

ดล 233

ศึกษา 

ยงานหรือ

ญหาความ

วดลอมใน

/ราวไมไผ  

เบี้ยยังชีพ

ตในบริบท

าธารณสุข  

นธ  ความ

นชุมชน 

น  4  เร่ือง  

ท่ีชัดเจน  

การ  และ

นวทางการ

บเครือขาย

หมายงาน  

ศักยภาพ 

นอแนะให



ก

 

23
 

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

34 สํานักงาน

ไดเสนอ

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

• จัดทําเป

ชัดเจน 

สาธารณ

การมอบ

เครือขา

ขอมูลขา

• ตองมี พ

พุดคุยป ึ

พรอมๆ 

• ดําเนินน

เพียงพอ

7.3)  การดํ

แนะใหดําเนิน

• การดําเน

สิทธิพิเ

โดยเฉพ

เปนตน 

• การดําเนิ

ใหครอบ

รางกาย

อาทิเชน

กับดุลย

ตรวจเบ

ผูสูงอาย

รพ. หรือ

สุขภาพ

นอกจาก

กันเอง  

จิตอาสา

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

ปนนโยบาย  

  โดยให พมจ

ณะ  ซึ่งมีระเบี

บหมายภารกิจ

ยการทํางาน

าวสารไปยังภา

พม. ระดับอําเภ

รึกษาหารือกับ

 กัน  ซึ่งมี อพม

นโยบาย  มา

อ  ครอบคลุมแ

ดําเนินนโยบา

นงานใน  3  ดา

นินนโยบาย  ม

ศษตางๆ สํา

พาะอยางยิ่งก

 

นินนโยบาย  ม

บคลุมทุกมิติท้ั

  การดูแลใหมี

น  การจัดสวัส

พินิจของแพท

บาหวาน  อาจ

ยุเฉพาะท่ีมีอา

อ รพ.สต.  แต

ท่ีบานผูสูงอา

กน้ีแลว  ยังเส

 กลาวคือ  ให

าเยี่ยมบาน  แ

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

 หรือพระราช

จ. ดําเนินงาน

ยบ  กฎเกณฑ

จ  บทบาทหน

ตางๆ อยางชั

าคีเครือขายกา

ภอ  ทําหนาท่ี  

บ อปท.  สสอ.

ม. อผส. เปนกํ

ตรการ  และ

และท่ัวถึง  เทา

าย  มาตรกา

าน  ไดแก  

มาตรการ  แล

หรับครอบครั

การดูแลผูสูงอ

มาตรการ  แล

ท้ังทางดานราง

มีความสุขทาง

ดิการตรวจสุข

ทยวาจะดําเนิ

จเหมาจาย  

ายุ  80  ปขึ้นไป

จะใหเจาหนา

ยุแทน  โดยได

สนอแนะใหมีก

หผูสูงอายุท่ีมีอ

และดูแลผูสูงอ

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

บัญญัติท่ีมีระ

นจัดทําเปนน

ฑ  และขอบังค

นาท่ี  หรือควา

ัดเจน  ซึ่งตอง

ารทํางานตางๆ

 ลงพื้นท่ี  และ

. เพื่อวางแผน

กาํลังหลักอยูแ

ะสวัสดิการ ให

าเทียมและเสม

าร  และสวัส

ละสวัสดิการด

รัว  ญาติ  หรื

อายุติดเตียง 

ะสวัสดิการดา

งกายและจิตใ

งใจ  และการ

ขภาพประจําป

นการอะไรบา

2,000 บาทต

ป  และเมื่ออา

าท่ี รพ. หรือ รพ

ดรับการสนับส

การจัดต้ังสวัส

อายุ  60-70  

อายุกลุมท่ีมีป

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

ะเบียบ  กฎเก

นโยบาย  หรือ

คับอยางชัดเจ

มรับผิดชอบใ

งมีการส่ือสาร

ๆ อยางชัดเจน

ะประสานเครือ

การทํางาน  แ

ลว  

หครอบคลุม 

มอภาค  ตอเน่ื

สดิการเก่ียวก

านครอบครัว 

รือผูดูแล  ท่ีท

  อาทิเชน  ม

านสุขภาพ  โด

ใจ  ไมวาจะเป

ดูแลดานความ

ปแกผูสูงอายุฟ

าง  เชน  ตรวจ

ตอคน  การจั

ายุ  85  ปขึ้นไ

พ.สต. ลงพื้นที

สนุนคาพาหน

ดิการดูแลผูสู

ป (กลุมท่ีมีสุข

ญหาดานตาง

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

กณฑ  และข

อประกาศเปน

จน  เพื่อเปนแ

ในการทํางานใ

รประชาสัมพัน

นดวย  

อขายระดับอาํ

และขับเคล่ือนง

4 เร่ือง  ประ

นองและสม่ําเส

กับครอบครัว

 โดยใหสวัสดิ

ทําหนาท่ีดูแล

าตรการลดภ

ดยเนนการดูแล

ปนการดูแลดา

มสัมพันธกับบ

ฟรีทุกคน  แตต

จคล่ืนหัวใจ  เ

ัดสวัสดิการเ

ไปไมตองมารับ

ท่ี  เยี่ยมบาน 

ะเดินทาง  แล

สูงอายุโดยผูสูง

ขภาพแข็งแรง

งๆ  ไมวาจะเป

ที่ประสบ

อบังคับท่ี

นนโยบาย

นวทางใน

ใหแกภาคี

นธและให

เภอ  เชน  

งานไป

ะกอบดวย  

สมอ  

วผู สูงอายุ      

การ  หรือ

ลผูสูงอายุ  

ภาษีตางๆ  

ลผูสูงอายุ

านสุขภาพ

บุตรหลาน  

ตองขึ้นอยู

เจาะเลือด

ยี่ยมบาน

บบริการท่ี 

  และดูแล

ละทีมดูแล  

งอายุดวย

ง) มาเปน 

ปนปญหา

        



 
 

 

 

ทําง

ชวย

องค

อปท

ใหก

อยา

กลา

ภาย

องค

ชุมช

ควา

และ

การ

นอก

กระ

เพื่อ

8)  ขอเส

งานตางๆ  โด

ยเหลือจากเค ื

คกรชุมชน  หน

ท.  องคกรดาน

การสนับสนุนว

างไรบาง  

าวคือ  ตองสร

ยนอกชุมชน  ไ

คกรศาสนาแล

ชน  โดยองคก

ามใกลชิดกับค

ะจัดอบรมเส ิ

รทํางาน  5  รว

กจากน้ีแลว  

ะทรวงศึกษาธิ

อใหเด็กไดตร

ดานสุขภ

ทางสังค

• การดําเ

ท่ีเกี่ยวข

ท่ีเนนกา

ประเพณี

กตัญู

โดยไมใช

ในเร่ืองข

เตรียมค

สนอแนะดาน

8.1)  ตองมี

ดยแตละพื้นที

รือขายการทํา

นวยงานหรืออ

นสาธารณสุข 

วาจะมีแนวทา

8.2)  ตองส

รางการมีสวน

ไมวาจะเปนอง

ละวัฒนธรรม  

กรดานการพัฒ

คนในชุมชน  แ

ริมศักยภาพ

วม  ประกอบด

 ยังจะตองมีก

ธิการ  เพื่อกา

ะหนัก  เห็นค

ภาพ  ปญหาด

คม เปนตน  

เนินนโยบาย 

ของกับการศึกษ

ารเรียนการส

ณีท่ีดีงามในสัง

กตเวที  การต

ชโยนใหเปนภ

ของการดูแลผู

ความพรอมในก

นการมีสวนรว

ีเจาภาพหลัก

ท่ี  ตองมีเจาภ

างานตางๆ ใน

องคกรตางๆ ใ

  และองคกรอื

างในการจัดส

รางการมีสวน

นรวมและประ

งคกรดานการ

 ผูนําชุมชน  ค

ฒนาสังคมทําห

และใหองคกรด

  พัฒนาควา

ดวย  “รวมคิด

การประสานค

ารพัฒนาระบ

ความสําคัญ  

สถา

ดานจิตใจ  ปญ

  มาตรการ  

ษาโดยตรง  คื

อนเกี่ยวกับคุ

งคมไทย  อาทิ

ตอบแทนพระค

ภาระของสังคม

ผูสูงอายุแกเด็

การเปนผูสูงอ

วม (Participa

ในการดําเนิน

ภาพหลักดําเ

นชุมชน  ท้ังอ

ในชุมชน  ท้ังอ

อื่นๆ ก็จะตองเ

วัสดิการและช

นรวมและประ

สานความรวม

พัฒนาสังคม 

คณะกรรมการ

หนาท่ีสนับสนุน

ดานสาธารณส

ามรูทางวิชาก

ด  รวมทํา  รว

ความรวมมือไ

บบการศึกษาต

และคุณคาข

าบันพัฒนาสุขภ

ญหาดานเศรษ

และสวัสดิกา

คือ  กระทรวงศึ

ณธรรมจริยธ

เชน  การสราง

คุณบิดามารด

ม  ซึ่งถือไดวาเ

ด็ก  บุตรหลาน

ายุท่ีดีในอนาค

ation)  เสนอแน

นงาน  และปร

นินงานและป

องคกรภาครัฐ

องคกรภาครัฐแ

เขามามีสวนรว

ชวยเหลือหรือ

ะสานความรว

มมือกับเครือข

 องคกรดานส

รชุมชน  จิตอา

นงบประมาณล

สุข (รพ.  รพ.ส

การใหแกเจา

วมรับผิดชอบ

ไปยังองคกรภ

ต้ังแตระดับป

องผูสูงอายุ  

 

ภาพอาเซียน มห

บท

ษฐกิจ  และปญ

ารดานการศึก

ศึกษาธิการพัฒ

ธรรม  คานิยม

งสัมพันธภาพ

ดา  และการดู

เปนการปลูกฝ

น  และคนในช

คต  

นะใหดําเนินง

ระสานความร

ประสานความ

และองคกรเอ

และองคกรเอ

วมในการประ

อดูแลคุณภาพ

วมมือกับเครื

ขายการทํางา

าธารณสุข  อ

าสา  ผูสูงอายุ

ลงมาท่ี อปท. 

สต. และ อสม.

หนาท่ีทองถิ่

บ  รวมตรวจ

ภาครัฐและภา

ระถมศึกษาแ

ประเพณีวัฒ

 

หาวทิยาลัยมหิ

ท่ี 4 ผลการศึ

ญหาดานควา

กษา โดยใหห

ฒนาหลักสูตรก

ม  และขนบธ

พท่ีดีในครอบค

แลผูสูงอายุหรื

ฝงและสรางจิต

ชุมชนอยางยั่ง

านใน  2  ดาน

รวมมือกับเครื

มรวมมือหรือ

อกชน  หรือหา

กชน  ไมวาจะ

ชุม  ปรึกษาห

พชีวิตประชาก

อขายการทําง

านตางๆ ท้ังภา

ปท.  สถาบันก

  ครอบครัว  แ

 ดําเนินการ  เนื

)  ทําหนาท่ีดูแ

น  โดยใชแน

จสอบ  และรว

าคเอกชนตาง

และระดับมัธ

นธรรมไทย  

ดล 235

ศึกษา 

ามสัมพันธ

หนวยงาน 

การศึกษา 

รรมเนียม

รัว  ความ

รือบุพการี

ตสํานึกท่ีดี

งยืน  เพื่อ

น  ไดแก  

อขายการ

อขอความ

ากจะเปน

ะเปน พม.  

หารือ  และ

รแตละวัย

งานตางๆ  

ายในและ

การศึกษา  

และคนใน

น่ืองจากมี

แลสุขภาพ  

นวคิดของ 

วมแกไข”   

งๆ  ไดแก  

ยมศึกษา  

รวมไปถึง



ก
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ประ

ภาค

การ

บริห

ซึ่งส

 

การวิเคราะห์สถาน

สภาวะยา

36 สํานักงาน

ะสานความรว

คเอกชน  เพื่อน

สรุปไดว

รส่ือสารประชา

หารจัดการ  เค

สามารถอธิบา

นการณ์และศึกษา

ากลําบาก กรณีศกึ

นกิจการสตรีและ

มมือกับกระท

นําสินคาจากฝ

• องคกรศ

ดูแล   

• อสม. ปร

• ทองถิ่นด

• พมจ. ป

• ทองถิ่นส

ผูนําชุมช

วา  ขอเสนอแน

าสัมพันธและก

คร่ืองมือ  วัสด

ยไดดังรายละ

• ขอเสนอ

ประโยช

กลุมตาง

• ขอเสนอ

ความสํา

ศักยภา

ของผูสูง

กิจกรรม

ในการดู

สนับสนุ

• ขอเสนอ

สนับสนุ

หรือจําแ

ดานผูสูง

กิจกรรม

นโยบาย มาตรกา

กษา : ครอบครัวผู้

ะสถาบันครอบค

รวงแรงงานฯ  

ฝมือผูสูงอายุไ

ศาสนาและวัฒ

ระสานกับผูนํา

ดูแลดานสวัสดิ

ระสานความร

สนับสนุนงบป

ชน  คณะกรรม

นะแนวทางใน

การไดรับขอมู

ดุอุปกรณและ

เอียดตอไปน้ี 

อแนะดานกา

ชนตอการดําเนิ

งๆ  คือ  เจาหน

อแนะดานบุค

าคัญตอการดู

พทางดานคว

งอายุใหมากที

มรวมกัน  ปลูก

ดูแลผูสูงอายุ 

นนปจจัยสนับส

อแนะดานกา

นนเงินชวยเหลือ

แนกตามกลุม

งอายุและคาต

มเสริมรายไดให

าร ในการจัดระบบ

ผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็ก

รัว 

 กระทรวงเกษ

ไปจําหนายตอ

ฒนธรรม  ดูแ

าชุมชน  ในกา

ดิการสังคม  ส

รวมมือโดยตรง

ประมาณ  หน

มการ  พระ  แ

นการจัดสวัสดิก

ลขาวสารท่ีเป

ะสถานท่ี  การ

ารส่ือสารประ

นินชีวิต  โดยผ

นาท่ี  จิตอาสา

คลากร  ประก

ดูแลและชวยเห

ามรูทางวิชาก

ท่ีสุด  สงเสริม

กฝงคานิยมท่ีดี

  ตลอดจนอบ

สนุนการทํางาน

ารเงิน  ประก

อพิเศษเปนรา

มติดสังคม/ติด

ตอบแทนแกจิ

หผูสูงอายุทําที

บสวัสดิการสังคมที

กตามลําพังและคร

ษตรฯ  กรมพัฒ

  ตัวอยางเชน

แลผูสูงอายุท่ีอ

ารลงพื้นท่ีเยี่ยม

วน รพ. รพ.สต

งไปยัง รพ.สต

นวยงานสาธาร

และครูเปนกําลั

การ  สามารถ

นประโยชนตอ

รติดตามประเมิ

ะชาสัมพันธ  

ผานการอบรม

า  ผูสูงอายุ  แ

อบดวย  สรา

หลือผูสูงอายุ

การ  สรางวัฒ

การรวมกลุมผ

ดีแกสถาบันค

บรมใหความรู

น  

อบดวย  เพิ่ม

ยบุคคลกรณีผ

ดบาน/ติดเตียง

จิตอาสาเพื่อเป

ท่ีบานและหาต

ที่จําเป็นสําหรับคร

รอบครัวผู้สงูอายอุ

ฒนาชุมชน  กร

น 

อยูคนเดียว  ห

มบานรวมกัน 

ต. ดูแลสวัสดิก

. เพื่อดูแลสุขภ

รณสุขสนับสน

ลังสนับสนุนอีก

ถแบงออกเปน 

อการดําเนินชีวิ

มินผล  นโยบ

 และการไดรั

ม  ใหความรูแก

ละครอบครัว/

างความตระห

  เพิ่มจํานวน

ฒนธรรมในกา

ผูสูงอายุใหเข

รอบครัวเห็นค

รูแกจิตอาสาอ

มเบี้ยยังชีพให

ผูสูงอายุยากลํ

ง  สนับสนุนง

ปนกําลังใจใน

ตลาดรองรับสิน

รอบครัวผู้สูงอายทุี

อาศัยตามลําพัง 

ระทรวงมหาด

หรือไมมีญาติ/

 

การดานสุขภา

ภาพ  

นุนวิชาการ  ส

กสวนหน่ึง   

  8  ดาน  ประ

วิต  บุคลากร 

าย  และการมี

รับขอมูลขาวส

กแกนนําหรือค

ผูดูแล   

หนักใหผูนําทอ

เจาหนาท่ีพรอ

รดูแลตนเอง/

มแข็งและกระ

คุณคาและคว

อยางตอเน่ือง

หมีจํานวนมา

ลําบากหรือยา

งบประมาณดํ

นการทํางาน  ร

นคา  

ที่ประสบ

ไทย  และ

/ลูกหลาน

าพ  

สวนชุมชน  

ะกอบดวย  

  เงิน  การ

มีสวนรวม  

สารท่ีเปน

คนทํางาน

องถิ่นเห็น

อมพัฒนา

/พึ่งตนเอง

ะตุนใหทํา

ามสําคัญ

งพรอมท้ัง

ากขึ้นโดย

กจนจริงๆ  

าเนินงาน

รวมท้ังจัด



 
 

 

• ขอเสนอ

สวัสดิกา

ชัดเจน 

ตลอดจน

ตางๆ  แ

• ขอเสนอ

วัสดุอุปก

กําลังกา

ดูแลผูสูง

ดูแลผูสูง

• ขอเสนอ

ท้ังองคก

ประชุม 

ปญหาอ

กําหนดน

• ขอเสนอ

ตามกฎ

เปนไปใ

และท่ัวถึ

มาตรกา

ผูดูแลผู

ท้ังรางก

การศึกษ

งามในสั

และดูแล

• ขอเสนอ

รวมมือก

สนับสนุ

สาธารณ

(ชมรมผู

โดยใชแ

รวมแกไ

อแนะดานกา

าร  พรอมท้ังป

  เพื่อการออก

นสรางแรงจูงใ

และสรางแรงจู

อแนะดานเคร่ื

กรณตางๆ ท่ีจํ

าย  อุปกรณทํ

งอายุ  อาทิเช

งอายุ (ไปกลับ

อแนะดานการต

กรสาธารณสุข

 ปรึกษาหารือ

อุปสรรค  ขอ

นโยบาย  มาต

อแนะดานนโยบ

หมายท่ีชัดเจน

ในทิศทางเดียว

ถึง  เทาเทียมแ

ารเฉพาะในก

สูงอายุ (กลุม

กาย  จิตใจ  

ษาท่ีเนนสงเสริ

สังคมไทย  โด

ลผูสูงอายุหรือ

อแนะดานกา

กับภาคีเครือข

นุนงบประมาณ

ณสุขดูแลสวัสดิ

ผูสูงอายุ  จิตอ

แนวคิด  5  ร

ไข” 

สถา

รบริหารจัดก

ปญหาและควา

กแบบการชว

ใจในการทํางา

งใจใหผูสูงอา

่องมือ  วัสดุอุ

จาํเปนแกผูสูงอ

ทํากายภาพบํา

น  สถานสงเค

บ) กรณีบุตรหล

ติดตามประเมิ

ข  พม.  อปท. 

อ  แลกเปล่ียนเ

จํากัด  และค

ตรการ  และแน

บาย  คือ  จัดท

น  และมีแนว

วกัน  โดยดําเ

และเสมอภาค

ารดูแลครอบ

มติดเตียง)  ม

ความสัมพัน

ริมคุณธรรมจริ

ดยเนนเร่ืองคว

บุพการีมิใชโย

รมีสวนรวม  

ขายการทํางาน

ณดําเนินงาน 

ดิการดานสุขภ

อาสา  ผูนําชุม

วม  คือ  “รว

าบันพัฒนาสุขภ

าร  คือ  เนน ิ

ามตองการขอ

วยเหลือใหตร

านแกจิตอาสา

ยุเขารวมกิจก

ปกรณ  และส

อายุ  อาทิเชน 

าบัด  รถเข็น  

คราะหคนชราก

ลานตองออกไ

มนิผล  โดยภา

 ผูนําชุมชน  จิ

เรียนรูประสบก

ความตองการ

นวทางการทําง

ทําเปนนโยบา

ทางการทํางา

เนินงานบนพื้น

ค  ตอเน่ืองแล

ครัวผูสูงอายุ 

มาตรการดูแล

ธกับบุตรหลา

ริยธรรม  คานิ

วามกตัญูกต

ยนใหเปนภาระ

 คือ  ตองสรา

นตางๆ ท้ังในแ

  อปท. ดูแลก

ภาพและอบรม

มชน  พระ  ครู

วมคิด  รวมทํ

 

ภาพอาเซียน มห

บท

วิเคราะหนโย

งผูสูงอายุในเ

รงกับความต

โดยสนับสนุน

รรมชุมชน  

สถานท่ี  คือ  
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสถานการณ ปจจัยเส่ียง สภาพปญหา และความตองการ

ความชวยเหลือของครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก เพื่อศึกษานโยบายและมาตรการในการ

จัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีจําเปนสําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบากพรอมท้ังเสนอ

แนวทางในการจัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีจําเปนสําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก 

โดยใชรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 ประชากรกลุมเปาหมาย  ประกอบดวย  3 กลุม ไดแก (1) ครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดูเด็กตามลําพัง 

เปนครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) และเด็กท่ีมีอายุ 0 - 18 ป  (2) ครอบครัวผูสูงอายุอาศัย 

ตามลําพังเปนครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) อาศัยอยูคนเดียวหรืออาศัยรวมกัน (3) ผูปฏิบัติงาน

ดานครอบครัวในชุมชน เปนคนหรือกลุมคนท่ีทํางานดานสังคม ทําหนาท่ีดูแลทุกขสุขของครอบครัว ผูสูงอายุ 

เด็กในชุมชน เก็บรวบรวมขอมูลในพื้นท่ีตางๆ  ไดแก ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม  จังหวัดนครสวรรค)  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดขอนแกน) ภาคกลาง (จังหวัดชลบุรี  จังหวัด

สุพรรณบุรี) ภาคใต (จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดสงขลา)  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี) 

 การคัดเลือกจังหวัดเปนตัวแทนในแตละภาค คัดเลือกจังหวัดท่ีมีจํานวนผูสูงอายุมากเปนอันดับ

หน่ึง และอันดับสอง  สุมอําเภอในแตละจังหวัดโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงายโดยสุม  20% ของจํานวน

อําเภอ ในแตละจังหวัด การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ใชวิธีการสัมภาษณตามแบบสอบถามกับผูสูงอายุ 

หรือผูแทนของผูสูงอายุท่ีทราบขอมูลของครอบครัวเปนอยางดี  ขาสํารวจบานท่ีมีผูสูงอายุ 9,603 ครอบครัว  

เพื่อใหเขาถึงครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบากไมนอยกวา(4,000 ครอบครัว)ซึ่งผลจากการ 

เก็บขอมูลได รับแบบสอบถามกลับและเหมาะสมในการวิเคราะหขอมูลจํานวน 4,561 ครอบครัว 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติพรรณนา และ Chi-square test 

 การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพในพื้นท่ีศึกษา  ใชวิธีการสนทนากลุมผูปฏิบัติงานดานครอบครัว 

ในชุมชน (108 คน) และกลุมครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผูสูงอายุอาศัยตาม

ลําพัง  (106 คน) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา ตามประเด็นท่ีกําหนด   



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

242 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

 ผลการวิจัย 
 5.1.1 สถานการณและขอมูลทั่วไปของครอบครัวผูสูงอายุที่ประสบสภาวะยากลําบาก  

สถานการณความชุกของผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบากผลจากการสํารวจเบื้องตน

สถานการณความชุกของผูสูงอายุท้ัง 4 ภาค ใน 10 จังหวัด  ใชแบบสํารวจในการเก็บขอมูล โดยมีเจาหนาท่ี

สาธารณสุข  เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมตําบล  อาสาสมัคร รวมเก็บแบบสํารวจ คัดเลือกจังหวัดท่ี 

เก็บขอมูลสมบูรณท่ีสุด โดยไดเก็บขอมูลครอบคลุมจากทุกตําบลและทุกหมูบานในอําเภอท่ีถูกสุมเปน

ตัวอยางจังหวัดท่ีมีขอมูลสมบูรณมากท่ีสุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีประชากรผูสูงอายุ จํานวน 63,798 

คน พบวา  ความชุกของครอบครัวผูสูงอายุท่ีอยูกับผูสูงอายุตามลําพังเปน 14.51 คนตอประชากรผูสูงอายุ 

พันคน ความชุกครอบครัวผูสูงอายุท่ีอยูกับเด็กตามลําพังเปน 2.77 คนตอประชากรผูสูงอายุพันคน และ

ความชุกของครอบครัวผูสูงอายุท่ีอยูกับคนพิการเปน 0.77 คนตอประชากรผูสูงอายุพันคน  

 ขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุท่ีใหสัมภาษณจํานวน 4,561 คน  สวนใหญมีอายุระหวาง 60-69 ป 

(รอยละ 46.4) รองลงมาอายุ 70-79 ป (รอยละ 37.9) และอายุ  80 ปขึ้นไป (รอยละ 15.7) ผูตอบมีอายุเฉล่ีย 

71.2 ป  สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 66.5)  รอยละ 95.6 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 47.1 เปนหมาย  

ผูสูงอายุสวนใหญอยูบานเฉยๆ (รอยละ 49.8)  รอยละ 19.6 มีอาชีพทํานา/ทําไร/ทําสวน  มีเพียงรอยละ 

18.6 ท่ีมีอาชีพรับจาง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ (รอยละ 65.7)และสมาชิก

กลุมฌาปนกิจสงเคราะห (รอยละ 52.8)มีเพียงรอยละ 17.5 ของผูสูงอายุท่ีใหสัมภาษณไมเปนสมาชิกกลุม

ใดกลุมหน่ึงเลย 

ครอบครัวผูสูงอายุท่ีเขารวมในการศึกษาน้ี จํานวน 4,561 ครอบครัว  เปนครอบครัวผูสูงอายุ 

เล้ียงดูเด็กตามลําพัง จํานวน 2,289 คน (รอยละ 50.2)  ครอบครัวผูสูงอายุอาศัยอยูคนเดียว หรืออาศัย

รวมกันตามลําพัง หรืออาศัยกับสมาชิกพิการ/ทุพพลภาพ/ไมสามารถดูแลตนเองได จํานวน 2,272 คน  

(รอยละ 49.8) ผลการวิเคราะหขอมูลท้ังหมดโดยภาพรวม พบวา สัดสวนของครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดูเด็ก

ตามลําพังโดยเฉล่ียแลวพบในชนบทมากกวาในเมืองสําหรับสัดสวนของครอบครัวผูสูงอายุอยูคนเดียว 

ครอบครัวผูสูงอายุอาศัยรวมกันตามลําพังและครอบครัวผูสูงอายุอาศัยกับสมาชิกพิการ/ทุพพลภาพ/ 

ไมสามารถดูแลตนเองไดโดยเฉล่ียพบในเมืองมากกวาในชนบท  

 ขอมูลท่ัวไปของครอบครัวผูสูงอายุจํานวนสมาชิกท่ีอาศัยอยูในบานเดียวกัน (รวมผูสูงอายุ) เฉล่ีย 

2.13 คน นอยสุด 1 คน มากท่ีสุด 7 คน  รอยละ 31 อยูคนเดียว และรอยละ 38 อยูสองคน  ระยะเวลา 

ท่ีอาศัยในชุมชนเฉล่ีย 50.4 ป  ระยะเวลาท่ีตองอยูตามลําพัง (ไมมีญาติหรือใครมาดูแลอยางสม่ําเสมอ) 

เฉล่ีย 13.8 ป   
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ขอมูลดานการดูแลสุขภาพของครอบครัวผูสูงอายุ  เปนความสามารถในการดูแลสุขภาพตัวเอง

และสมาชิกท่ีอาศัยในบานเดียวกันของผูสูงอายุ พบวา ในทุกภาคท้ังในเขตเมืองและชนบท สวนใหญ

ผูสูงอายุมีการตรวจสุขภาพ โรคประจําตัวของผูสูงอายุสวนใหญไดแก ความดันโลหิตสูง (รอยละ 41.5) 

รองลงมาไดแก โรคปวดเขา/ปวดหลัง/ปวดขอ (รอยละ 20.9) โรคเบาหวาน (รอยละ 16.3) และไขมัน 

ในเสนเลือด (รอยละ 11.1) มีเพียงรอยละ 29.4 ของผูสูงอายุไมมีโรคประจําตัว สําหรับแหลงท่ีผูสูงอายุ 

ไปรับบริการไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รอยละ 76.7) และโรงพยาบาลของรัฐ (รอยละ 72.2)  

มีเพียงรอยละ 10 ของผูสูงอายุท่ีซื้อยากินเอง และรอยละ 8.2 ของผูสูงอายุท่ีรับบริการจากสถานบริการของ

เอกชน  สวนใหญผูสูงอายุเดินทางไปรับบริการทางสุขภาพไดดวยตนเอง (รอยละ 63.4) รองลงมา บุตร/

หลานเปนผูพาไปรับบริการทางสุขภาพ (รอยละ 16.8) และรอยละ 89.1 ของผูสูงอายุมีสิทธิในการรักษาฟรี 

มีเพียงรอยละ 7.3 ของผูสูงอายุท่ีใชสิทธิขาราชการ/ประกันสังคม/รัฐวิสาหกิจ และรอยละ 3.6 ท่ีเสีย

คาใชจายเอง โดยภาพรวม พบวา รอยละ 57.2 ของผูสูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตัวเองและสมาชิกท่ีอาศัย

ในบานเดียวกันของผูสูงอายุในระดับปานกลาง มีเพียงรอยละ 2.0 ท่ีไมสามารถดูแลสุขภาพตัวเองและ

สมาชิกท่ีอาศัยในบานเดียวกันได 

สภาพท่ีอยูอาศัยของครอบครัว พบวา รอยละ 87.4 มีท่ีอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว รองลงมา 

ไดแกหองแถว/เรือนแถว เพิง/กระตอบ ทาวนเฮาส เกือบท้ังหมดมีความมั่นคง แข็งแรง (รอยละ 92.0)  

มีความทนทานแดดฝน (รอยละ 94.5 ) มีหองนํ้าหองสวมท่ีอยูในบานและบริเวณบานท่ีใชไดสะดวก 

ปลอดภัย (รอยละ 93.6) มีนํ้าสะอาดใชเพียงพอ (รอยละ 96.1) มีแสงสวางเพียงพอกับการดําเนินชีวิต 

(รอยละ 96.4)  มีความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ (รอยละ 88.8 ) และมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน (รอยละ 91.3) สําหรับการครอบครองท่ีอยูอาศัยของครอบครัว พบวา รอยละ 80.8 เปนเจาของ 

ท่ีอยูอาศัยของครอบครัว (ไมรวมท่ีดิน) และรอยละ 73.2 เปนเจาของกรรมสิทธิ์ท่ีดินของบาน 

ดานรายไดของครอบครัวผูสูงอายุในภาพรวมและในแตละภาค พบวา รอยละ 34.4 ของครอบครัว

ผูสูงอายุมีรายไดนอยกวา 2,040 บาท ซึ่งเปนรายไดเฉล่ียข้ันตํ่าของครอบครัวผูสูงอายุตอครัวเรือนตอเดือน 

และรอยละ 65.6 มีรายไดมากกวาหรือเทากับ 2,040 บาท เมื่อพิจารณารายภาคและพ้ืนท่ีในเขตเมืองและ

ชนบท พบวา ครอบครัวผูสูงอายุสวนใหญในทุกพื้นท่ีมีรายไดมากกวารายไดเฉล่ียข้ันตํ่าของครอบครัว

ผูสูงอายุตอครัวเรือนตอเดือนโดยรายไดสวนใหญของครอบครัวผูสูงอายุมาจาก เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (รอยละ 

94.9) บุตร/หลาน/ญาติพี่นอง (รอยละ 73.9) และแหลงรายไดจากอาชีพหลักไดแก ทํานา (รอยละ 50.9) 

เงินฝาก/เงินออม/ดอกเบี้ยธนาคาร/คาเชา (รอยละ 23.9) และอาชีพเสริม ไดแก คาขาย (รอยละ 16.7 ) 

ตามลําดับ   
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ครอบครัวผูสูงอายุเกือบทุกครอบครัว (รอยละ 96.4) มีรายจายท่ีตองรับผิดชอบ โดยสวนใหญ 

เปนคาใชจายเก่ียวกับอาหาร (รอยละ 96.2) และคาสาธารณูปโภค (รอยละ 88.5) และคาภาษีสังคม  

(รอยละ 83.7)  คร่ึงหน่ึงของครอบครัวผูสูงอายุมีรายไดและรายจายพอ ๆ กัน (รอยละ 50.1) รอยละ 41.5 

ของครอบครัวผูสูงอายุมีรายไดนอยกวารายจาย และรอยละ 8.4  ท่ีครอบครัวผูสูงอายุมีรายไดมากกวา

รายจาย  

 ครอบครัวผูสูงอายุสวนใหญมีทรัพยสินในการครอบครอง (รอยละ 73.4) แตมีการออมเงิน  

เพียงรอยละ  47.8 โดยท่ีระดับการมีทรัพยสินในครอบครองและการมีเงินออม อยูในระดับนอย ครอบครัว

ผูสูงอายุสวนใหญไมมีหน้ีสิน (รอยละ 62.5) มีเพียงรอยละ 37.5 ของครอบครัวผูสูงอายุท่ีมีหน้ีสิน  

โดยสวนใหญจะมีหน้ีสินในระดับนอย (รอยละ 42.4) และปานกลาง (รอยละ 43.2) โดยรอยละ 20.3  

ของครอบครัวผูสูงอายุท่ีมีหน้ีสินคาดวาไมสามารถปลดภาระหน้ีได สําหรับครอบครัวท่ีคาดวาจะปลด 

ภาระหน้ีได คาดวาจะปลดภาระหน้ีไดภายใน 1 ป (รอยละ 20) ภายใน 2-5 ป (รอยละ 29.5) และภายใน 

6-10 ป (รอยละ 17.5)  ในภาพรวมของความสามารถในการพึ่งพาตนเองของครอบครัวผูสูงอายุ พบวา 

ครอบครัวผูสูงอายุมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดในระดับปานกลาง (รอยละ 53.4) และพึ่งพา

ตนเองไดในระดับนอย (รอยละ 33.0) มีเพียงรอยละ 3.7 ท่ีไมสามารถพึ่งพาตนเองไดเลย  

ดานสัมพันธภาพของครอบครัวผูสูงอายุในชวง 1 ปท่ีผานมา พบวา มากกวาคร่ึงหน่ึงของ

ครอบครัวผูสูงอายุมีสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวท่ีพักอาศัยอยู ท่ีอื่น (รอยละ 55.1) และ

สัมพันธภาพกับเพื่อนฝูง เพื่อนบาน และคนในชุมชน อยูในบานเดียวกัน (รอยละ 52.9) ในระดับท่ีไมดี 

สําหรับระดับสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยในบานเดียวกัน พบวามีสัดสวนใกลเคียงกัน 

ในระดับดี (รอยละ 33.9) ระดับปานกลาง(รอยละ 33.7)  และระดับไมดี (รอยละ 33.4) 
 

5.1.2 ปจจัยเสี่ยง สภาพปญหา และความตองการความชวยเหลือของครอบครัวผูสูงอายุ
ที่ประสบสภาวะยากลําบาก 
 สําหรับประเด็นปญหาท่ีทําใหเกิดความยากลําบาก ไดแก ปญหาดานเศรษฐกิจ/การเงิน  

(รอยละ69.5) ปญหาทางดานสุขภาพรางกาย (รอยละ 68.9) สัมพันธภาพในครอบครัว (รอยละ 52.0) และ

สัมพันธภาพกับชุมชน/สังคม (รอยละ 49.0) อยางไรก็ตามปญหาดานสัมพันธภาพในครอบครัวและ

สัมพันธภาพกับชุมชนไมกอใหเกิดความกังวล/ความเครียดของผูสูงอายุ  ปญหาท่ีกอใหเกิดความกังวลบาง 

ไดแก ปญหาทางดานสุขภาพรางกาย (รอยละ 61.2) ปญหาดานเศรษฐกิจ/การเงิน (รอยละ 58.7) และ

ปญหาดานจิตใจ (รอยละ 48.2) เมื่อพิจารณาประเด็นปญหาท่ีทําใหเกิดความยากลําบากในครอบครัว

ผูสูงอายุในแตละภาค พบวา ปญหาดานเศรษฐกิจ/การเงิน และปญหาดานสุขภาพทําใหเกิดความ

ยากลําบากกับครอบครัวผูสูงอายุในทุกภาคท้ังในเขตเมืองและชนบท โดยปญหาดานการเงินและปญหา
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บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ดานสุขภาพสงผลตอความยากลําบากของครอบครัวท่ีอาศัยในเขตชนบทมากกวาเขตเมือง ยกเวนนนทบุรี 

ท่ีปญหาดานสุขภาพสงผลตอความยากลําบากของครอบครัวท่ีอาศัยในเขตเมืองมากกวาในเขตชนบท

สําหรับประเด็นปญหาท่ีกอใหเกิดความกังวล ไดแกปญหาทางสุขภาพรางกาย และปญหาทางดาน

เศรษฐกิจ/การเงิน ในพื้นท่ีเขตเมืองและชนบทของทุกภาค  

ปญหาทางดานสุขภาพรางกาย แหลงหรือบุคคลท่ีสามารถใหความชวยเหลือไดอันดับแรกไดแก 

ญาติท่ีไมไดอยูดวยกัน รองลงมาไดแก เจาหนาท่ีรพสต/สถานีอนามัย เพื่อนบาน และคนท่ีพักอาศัยในบาน

เดียวกัน สําหรับปญหาทางดานจิตใจ และสัมพันธภาพในครอบครัว (ท้ังในและนอกบาน)  แหลง/บุคคลท่ี

สามารถใหความชวยเหลือในอันดับแรก คือ ญาติท่ีไมไดอยูดวยกัน รองลงมาไดแก เพื่อนบาน คนท่ีพัก

อาศัยในบานเดียวกัน และเจาหนาท่ีรพ.สต./สถานีอนามัย สําหรับปญหาทางดานสัมพันธภาพกับชุมชน/

สังคม พบวา เพื่อนบานเปนบุคคลแรกท่ีใหความชวยเหลือกรณีท่ีผูสูงอายุประสบความยากลําบาก 

รองลงมาไดแก ญาติท่ีไมไดอยูดวยกัน ผูนําชุมชน และเจาหนาท่ีรพ.สต./สถานีอนามัย ตามลําดับ  

สําหรับปญหาทางดานเศรษฐกิจ/การเงิน และปจจัยส่ี แหลง/บุคคลท่ีสามารถใหความชวยเหลือในอันดับ

แรก คือ ญาติท่ีไมไดอยูดวยกัน รองลงมาไดแก เจาหนาท่ีเทศบาล/อบต.  และเพื่อนบาน  สําหรับปญหา

ดานขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต และภัยพิบัติ อุบัติเหตุ เหตุวิกฤต แหลง/บุคคลท่ีให

ความชวยเหลือในระดับแรก ไดแก เจาหนาท่ีของเทศบาล/อบต. รองลงมาไดแก ญาติท่ีไมไดอยูดวยกัน 

ระดับการไดรับหรือขอความชวยเหลือจากแหลงตาง ๆ พบวา สวนใหญครอบครัวผูสูงอายุไดรับหรือ 

ขอความชวยเหลือไดในระดับนอย (รอยละ 41.7) และในระดับปานกลาง (รอยละ 49.5) มีเพียงรอยละ 4.9 

ท่ีไมไดรับหรือขอความชวยเหลือไมไดเลย 

 ครอบครัวผูสูงอายุบางสวนยังไมทราบขอมูลดานสวัสดิการชุมชนและสวัสดิการภาครัฐ 

ท่ีครอบครัวผูสูงอายุพึงจะไดรับ  สําหรับสวัสดิการชุมชนท่ีครอบครัวผูสูงอายุยังไมทราบขอมูลมากท่ีสุด

ไดแก สวัสดิการการเกิด  รองลงมา ไดแก สวัสดิการการศึกษาและกีฬา สวัสดิการการเจ็บปวย สวัสดิการ

เงินกู  สวัสดิการการสาธารณประโยชน สมทบกิจกรรมการกุศลภายในชุมชน พัฒนาหมูบาน อาคาร

สาธารณะ ถนน สถานท่ีออกกําลังกาย แขงขันกีฬา และสวัสดิการกรณีเสียชีวิต  ตามลําดับ สําหรับ

สวัสดิการภาครัฐท่ีครอบครัวผูสูงอายุไมทราบขอมูลในอันดับแรก ไดแก ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ 

(Day Care Center) รองลงมาไดแกเงินสงเคราะหครอบครัวยากไร (ปละไมเกิน 6,000 บาทตอครอบครัว) 

การยกเวนคาธรรมเนียม/ลดอัตราเขารวมกิจกรรมในพิพิธภัณฑ โบราณสถาน อุทยานแหงชาติ และ

สถานที่อื่น ๆ และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ/กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ สําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ีทราบ

สวัสดิการของชุมชนและภาครัฐ พบวาสวนใหญมีสัดสวนของการไมไดรับสวัสดิการมากกวาไดรับ

สวัสดิการ ยกเวนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  บัตรผูสูงอายุ  การไดรับบริการชองทางพิเศษเฉพาะโรงพยาบาล

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  การไดรับบริการเย่ียมบาน 
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ในครอบครัวผูสูงอายุท่ีมีสมาชิกสูงอายุมากกวา 1 คน ผูสูงอายุจึงตองดูแลผูสูงอายุดวยกัน ซึ่งมี

จํานวนผูสูงอายุท่ีตองดูแลเฉล่ีย 1.05 คน โดยสวนใหญครอบครัวผูสูงอายุตองดูแลผูสูงอายุท่ีมีอายุเฉล่ีย

อยูระหวาง 60-69 ป  (รอยละ 52.3) สําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ีตองดูแลเด็กไมเกิน 18 ป จํานวนเด็ก 

ท่ีผูสูงอายุตองดูแลโดยเฉลี่ย 1.38 คน โดยสวนใหญครอบครัวผูสูงอายุตองดูแลเด็กท่ีมีอายุเฉล่ียระหวาง 

13-18 ป (รอยละ 40.3) สําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ีตองดูแลผูพิการ/ผูท่ีไมสามารถดูแลตนเองได พบวา 

จํานวนเฉล่ียของผูพิการ/ผูท่ีไมสามารถดูแลตนเองไดท่ีผูสูงอายุตองดูแล คือ 1.08 คน และโดยสวนใหญ 

ในแตละครอบครัวผูสูงอายุตองดูแลผูพิการ/ผูท่ีไมสามารถดูแลตนเองไดท่ีมีอายุเฉล่ียอยูระหวาง 36-45 ป  

(รอยละ45.4)  ผูสูงอายุตองดูแลผูสูงอายุในครอบครัว พบวา ตองดูแลมากท่ีสุดในเร่ืองอาหาร (รอยละ 

33.3) รองลงมา ไดแก ดานการเงิน (รอยละ 27.4) และดานการดูแลสุขภาพ/รักษาพยาบาล (รอยละ 27.3)  

สําหรับผูสูงอายุท่ีตองดูแลเด็กท่ีอายุไมเกิน 18 ป พบวา ตองดูแลมากท่ีสุดในดานการเงิน(รอยละ 43.9) 

และดานอาหาร (รอยละ 31.0) กรณีดูแลผูพิการ/ผูท่ีไมสามารถดูแลตนเองได พบวาส่ิงท่ีผูสูงอายุตองดูแล

มากท่ีสุดคือ เร่ืองอาหาร (รอยละ 31.7) ดานสุขภาพรางกาย (รอยละ 28.1) และดานการเงิน (รอยละ 

25.4)  

ประเด็นผลกระทบตอตัวผูสูงอายุในการดูแลผูสูงอายุท่ีพักอาศัยในบานเดียวกัน พบวา มากกวา

คร่ึงหน่ึงของผูสูงอายุรูสึกวามีผลกระทบตอตัวเองโดยท่ีรูสึกเหน่ือย (รอยละ 60.9) มีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น 

(รอยละ 59.4) รูสึกทอแท เครียดและกังวล (รอยละ55.1) รูสึกวาวิถีการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุท่ีเปน

ผูดูแลเองเปล่ียนแปลงไปจากเดิม (รอยละ 53.4) และรูสึกวาการดูแลผูสูงอายุสงผลตอสุขภาพรางกายของ

ผูสูงอายุท่ีเปนผูดูแลเอง (รอยละ 51.5) และสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพตามปกติ (รอยละ 51.3) 

สําหรับผลกระทบท่ีสงผลตอผูสูงอายุกรณีดูแลเด็กอายุไมเกิน 18 ป ในสองอันดับแรก ไดแก มีคาใชจาย

เพิ่มขึ้น (รอยละ67.7 ) และ ผูสูงอายุรูสึกเหน่ือย (รอยละ 66.3) รองลงมาไดแก ทอแทเครียดกังวล และ 

วิถีการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุท่ีเปนผูดูแลเองเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  

ผูสูงอายุท่ีตองดูแลผูสูงอายุมีผลกระทบตอตัวผูสูงอายุพบวาสวนใหญมีระดับของความยากลําบาก

นอยเกือบทุกดาน ยกเวนเร่ืองภาระคาใชจายท่ีเพิ่มขึ้น และการปฏิสัมพันธติดตอกับสังคมหรือบุคคลอื่น  

มีระดับความยากลําบากในระดับปานกลาง สําหรับผูสูงอายุท่ีตองดูแลเด็กท่ีมีอายุไมเกิน 18 ป พบวา 

ผูสูงอายุสวนใหญจะรูสึกยากลําบากในระดับนอย มีเพียงประเด็นเร่ืองการประกอบอาชีพ การทํามาหากิน

ตามปกติ ภาระคาใชจายท่ีเพิ่มขึ้น และการปฏิสัมพันธติดตอกับสังคมหรือบุคคลอื่น มีระดับความ

ยากลําบากในระดับปานกลาง สําหรับผูสูงอายุท่ีตองดูแลผูพิการที่ไมสามารถดูแลตนเองได จะมีระดับ 

ของความยากลําบากในระดับปานกลางในเกือบทุกดาน ยกเวนผลกระทบดานภาระคาใชจายท่ีเพิ่มขึ้น  

ซึ่งสวนใหญมีระดับความยากลําบากในระดับมาก 
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ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของครอบครัวผูสูงอายุ  พบวา ครอบครัวผูสูงอายุสวนใหญพึ่งพา
ตนเองไดในการทํากิจกรรมท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน (รอยละ 86.3) มีเพียงรอยละ 3.7 ของครอบครัว
ผูสูงอายุท่ีไมสามารถพึ่งพาตนเองได ซึ่งความสามารถในการทํากิจกรรมท่ีจําเปนในชีวิตประจําวันตาง ๆ 
เชน การรับประทานอาหาร การแตงตัว  ผูสูงอายุสวนใหญสามารถทําไดเองท้ังหมด   ผูสูงอายุสวนใหญ 
ไมมีภาวะซึมเศรา (รอยละ 69.5) และไมมีภาวะการฆาตัวตาย (รอยละ 93.1) อยางไรก็ตามรอยละ 49.8 
ของผูสูงอายุมีอาการนอนหลับ ๆ ต่ืน ๆ หลับไมสนิท และรอยละ 45.7 มีอาการรูสึกออนเพลียงายเหมือน 
ไมมีแรง  ผูสูงอายุสวนใหญมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลางในดานสุขภาพกาย ดานจิตใจ ดาน
สัมพันธภาพทางสังคมและดานส่ิงแวดลอม    

ปจจัยท่ีสงผลตอความยากลําบากของผูสูงอายุ ไดแก พื้นท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ ลักษณะของ
ครอบครัวผูสูงอายุ รายไดของครอบครัวของผูสูงอายุ ทรัพยสินและระดับของการมีทรัพยสิน เงินออมและ
ระดับของการมีเงินออม  หน้ีสินและระดับของการมีหน้ีสิน ภาระท่ีตองดูแลผูสูงอายุ ภาระท่ีตองดูแลเด็ก 
ท่ีอายุนอยกวา 18 ป และภาระท่ีตองดูแลผูท่ีไมสามารถดูแลตนเองได (ผูพิการ/ทุพพลภาพ) (p-value < 
0.001)  โดยพบวา ผูสูงอายุท่ีอาศัยในเขตชนบทจะมีความยากลําบากมากกวาผูท่ีอาศัยในเขตเมือง  
ผูสูงอายุท่ีตองรับภาระดูแลบุคคลอื่นในครอบครัว ไดแก การดูแลผูสูงอายุท่ีอาศัยกับสมาชิกพิการ/ทุพพล
ภาพ หรือเด็กท่ีอายุนอยกวา 18 ป จะประสบความยากลําบากมากกวาผูสูงอายุท่ีไมตองรับภาระดูแล
บุคคลอื่นในครอบครัว ครอบครัวของผูสูงอายุท่ีมีรายไดของครอบครัวนอยจะมีความยากลําบากมากกวา
ครอบครัวผูสูงอายุท่ีมีรายไดมากกวา  ครอบครัวผูสูงอายุท่ีไมมีทรัพยสินจะมีความยากลําบากมากกวา
ครอบครัวผูสูงอายุท่ีมีทรัพยสินเปนของตนเอง และ ครอบครัวผูสูงอายุท่ีไมมีเงินออมจะมีความยากลําบาก
มากกวาครอบครัวผูสูงอายุท่ีมีเงินออม  สําหรับปญหาหน้ีสินของครอบครัว พบวาครอบครัวผูสูงอายุท่ีมี
หน้ีสินจะมีความยากลําบากมากกวาครอบครัวผูสูงอายุท่ีไมมีหน้ีสิน 

 

5.1.3 นโยบายและมาตรการในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเปนสําหรับครอบครัว
ผูสูงอายุที่ประสบสภาวะยากลําบาก  
 นโยบาย  มาตรการ  และสวัสดิการท่ีรัฐไดจัดใหครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบภาวะยากลําบากใน
ชุมชน  สามารถแบงออกเปน  9  ดาน ไดแก   

1) ดานสุขภาพรางกาย   
 ดูแลรักษาสุขภาพผูสูงอายุ  และประสานความรวมมือในการดูแลรักษาสุขภาพผูสูงอายุ  
ระหวางองคกรดานสาธารณสุข  อปท.  ชมรมผูสูงอายุ  ผูนําชุมชน  และจติอาสาหรือ
อาสาสมัครตางๆ 

 จัดอบรมใหความรูในการดูแลผูสูงอายุ  แกผูดูแล  ญาติ  ครอบครัว และ อสม./อผส.  
 
 
 



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

248 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

• เย่ียมบานผูสูงอายุ  เพื่อดูแล/ตรวจสุขภาพเบื้องตน  คัดกรองเบาหวาน  วดัความดัน   และ
โรคเร้ือรังในชุมชน  พรอมพูดคุย  ใหกาํลังใจ  และดูแลดานจิตใจ  

 ประสานความรวมมือในการสงตอผูสูงอายุ  ไปโรงพยาบาล/สถานสงเคราะห 
 2)   ดานจิตใจ  โดยทํากิจกรรมรวมกันในชุมชน  ท้ังกิจกรรมตามประเพณี  ทัศนศึกษา  

เสริมอาชีพ  พรอมเยี่ยมเยียนผูสูงอายุ  สอบถามสารทุกขสุขดิบ  พูดคุย  ใหกําลังใจ  และดูแลดานจิตใจ 

 3)  ดานเศรษฐกิจ/การเงิน  โดยจัดสวัสดิการเงินกูเพื่อประกอบอาชีพ  คาจัดการศพ  

เงินสงเคราะหครอบครัวยากไร  สนับสนุนงบประมาณดําเนินงานจัดกิจกรรมตBBางๆ  และรวมเรี่ยไร  

เงินบริจาค  แจกส่ิงของและเคร่ืองใช   

 4) ดานการสงเคราะห โดยจัดการสวัสดิการสงเคราะหผูสูงอายุ และประสานความรวมมือ  

เพื่อจัดสวัสดิการสงเคราะหผูสูงอายุ ในเรื่อง เงิน ส่ิงของ เคร่ืองใช และวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตางๆ 

 5)   ดานเบี้ยผูสูงอายุ/เบี้ยผูพิการ  โดยความรวมมือระหวาง พมจ.  และ  อปท.   

 6)   บานพักคนชรา  สถานสงเคราะห  ศูนยสงเคราะหตางๆ  หรือ Day Care 

 7)   ดานการส่ือสารประชาสัมพันธ  การไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนิน

ชีวิต  โดยส่ือสารหรือแจงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนใหกับคนในชุมชน  จัดอบรมใหความรูในการดูแล

ผูสูงอายุ  รวมท้ังสํารวจขอมูล  วิเคราะหขอมูล และจัดทํารายงานขอมูลผูสูงอายุ/ผูพิการ  

 8)   ดานสัมพันธภาพในครอบครัว ชุมชน  สังคม  โดยรวมกลุมผูสูงอายุในชุมชน (เชน ชมรม

ผูสูงอายุ) ทํากิจกรรมรวมกันระหวางผูสูงอายุ  ท้ังกิจกรรมตามประเพณี  อาชีพ  และทัศนศึกษา  รวมท้ัง

เย่ียมบาน  พูดคุย  ใหกําลังใจ 

 9)   การดําเนินนโยบาย  มาตรการ  และสวัสดิการท่ีครอบคลุม  เทาเทียม  อยางตอเน่ืองและ

สม่ําเสมอ 

     ดําเนินนโยบาย  มาตรการ  และสวัสดิการตามนโยบายรัฐและแผนยุทธศาสตรจังหวัด  

     ประสานความรวมมือและสรางเครือขายการทํางานแบบบูรณาการ  ระหวาง พมจ.  

         องคกรดานสาธารณสุข  อปท.  องคกรชุมชน  และองคกรอื่นๆ 

     ใหการสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน  ท้ังงบประมาณ  กําลังคน  เคร่ืองมือ

         วัสดุ อุปกรณ  และการเดินทาง  

  
5.1.4 แนวทางในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเปนสําหรับครอบครัวผูสูงอายุที่

ประสบสภาวะยากลําบาก 
ผูสูงอายุไดใหขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายและมาตรการในการจัดระบบสวัสดิการใน

ภาพรวมวาประเด็นสวัสดิการภาครัฐ ผูสูงอายุสวนใหญอยากใหมีการปรับเพิ่มเบี้ยผูสูงอายุและเบี้ย 
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ผูพิการ (รอยละ 46.9) และใหการชวยเหลือเร่ืองการเงิน (รอยละ 21.3)และสนันสนุนดานปจจัยส่ี สําหรับ

สวัสดิการชุมชน/เอกชน  ผูสูงอายุสวนใหญเสนอใหมีการสรางสัมพันธภาพกับชุมชน/สังคม (รอยะ 28.4)

การชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจ/การเงิน (รอยละ 23.1) และการสนับสนุนปจจัยส่ี (รอยละ 13.9) 

 ประเด็นขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตาง ๆ จากการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชคําถามปลายเปด 

ผูสูงอายุไดใหขอเสนอแนะในรายละเอียดดังน้ี ควรมีการพัฒนาระบบบริการใหมีความสะดวก รวดเร็ว  

ลดขั้นตอน ท่ัวถึง และเทาเทียม และสนันสนุนใหบุคลากรทางการแพทยลงพื้นท่ีออกหนวยชุมชนและ

ใหบริการการเย่ียมบานเพิ่มขึ้น  นอกจากน้ันควรมีการรวมกลุมคนในชุมชน คอยดูแลจัดใหมีตัวแทนเยี่ยม

บาน เพื่อพูดคุยใหกําลังใจกับผูสูงอายุ จัดกิจกรรมใหผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุลดความเครียด รวมถึง

สงเสริมใหเกิดอาชีพในชุมชนและหาตลาดให เพื่อสงเสริมรายไดใหกับครอบครัวผูสูงอายุ และเพื่อเปน

แรงจูงใจใหลูกหลานกลับมาเพื่อดูแลผูสูงอายุตอไป  นอกจากน้ัน ภาครัฐควรมีมาตรการตาง ๆ 

เพื่อสนันสนุนใหผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองไดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เชน การมีมาตรการเพิ่มเบี้ยยังชีพ 

ผูสูงอายุ  มาตรการลดหยอน/ยกเวนภาษี มาตรการชวยเหลือคาครองชีพ มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู  

สวัสดิการพิเศษเพื่อผูสูงอายุท่ียากไร เชนเดียวกับปญหาดานความสัมพันธในครอบครัวและความสัมพันธ

กับชุมชนและสังคม ท่ีอาจกอใหเกิดปญหาดานจิตใจในผูสูงอายุ  ผูสูงอายุตองการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ท้ังภาครัฐและชุมชน ในการใหคําปรึกษาแนะนํา การจัดกิจกรรมใหเกิดการมีสวนรวมระหวางคนใน

ครอบครัว ชุมชนและสังคม และจัดใหมีความชวยเหลือจากชุมชนใหกับผูสูงอายุ เชน จัดใหมีอาสาสมัครใน

ชุมชนคอยดูแลผูสูงอายุ การจัดต้ังสวัสดิการชุมชน เชน  เงินฌาปนกิจ คาจัดการศพ เปนตน นอกจากน้ี

ประเด็นเร่ืองขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต  ผูสูงอายุยังไมทราบขอมูลในหลายประเด็น

เชน ขอมูลดานสิทธิสวัสดิการ ขอมูลขาวสารดานนโยบายจากภาครัฐ ดังน้ันชุมชนซึ่งนําโดยผูนําชุมชนควร

เปนส่ือกลางระหวางภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อใหทราบขอมูลไดอยางท่ัวถึงตอไป และภาครัฐควร

นําเสนอขอมูลในรายละเอียด และใหครอบคลุมกลุมเปาหมายท่ีตองการความชวยเหลือ นอกจากน้ีใน

ประเด็นดานสถานท่ีดูแลผูสูงอายุ รัฐควรจะเปนผูรับผิดชอบในการดูแล โดยสรางบานพัก หรือศูนยดูแล

ผูสูงอายุในชุมชนเพื่อเปนสถานที่ใหผูสูงอายุท่ีไมมีบุคคลดูแลไดพักอาศัย รวมถึงการสนับสนุนเคร่ืองมือ 

วัสดุอุปกรณในการดําเนินการดูแลสุขภาพรางกายเพื่อเอื้อใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิตไดอยางสะดวกสบาย

ขึ้น  เชนการจัดเตรียมรถรับสงเวลาไปโรงพยาบาลเพ่ือพบแพทยเวลาเจ็บปวย  การจัดอุปกรณ 

ออกกําลังกายในชุมชน เปนตน 

จากการวิจัยเชิงคุณภาพ  สําหรับแนวทางในการจัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีจําเปนสําหรับ

ครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก ผูสูงอายุและเจาหนาท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบดานผูสูงอายุ  

ไดเสนอประเด็นขอเสนอแนะ แบงออกเปน 8 ดาน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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• ดานการส่ือสารประชาสัมพันธและการไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต  

โดยผานการอบรม  ใหความรูแกแกนนําหรือคนทํางานกลุมตางๆ  คือ  เจาหนาท่ี  จิตอาสา  

ผูสูงอายุ  และครอบครัว/ผูดูแล   

• ดานบุคลากร    สรางตระหนักใหผูนําทองถิ่นเห็นความสําคัญตอการดูแลและชวยเหลือ

ผูสูงอายุ  เพิ่มจํานวนเจาหนาท่ีพรอมพัฒนาศักยภาพทางดานความรูทางวิชาการ  สราง

วัฒนธรรมในการดูแลตนเอง/พึ่งตนเองของผูสูงอายุใหมากท่ีสุด  สงเสริมการรวมกลุมผูสูงอายุ

ใหเขมแข็งและกระตุนใหทํากิจกรรมรวมกัน  ปลูกฝงคานิยมท่ีดีแกสถาบันครอบครัวเห็นคุณคา

และความสําคัญในการดูแลผูสูงอายุ  ตลอดจนอบรมใหความรูแกจิตอาสาอยางตอเน่ืองพรอม

ท้ังสนับสนุนปจจัยสนับสนุนการทํางาน  

• ดานการเงิน   เพิ่มเบี้ยยังชีพใหมีจํานวนมากข้ึนโดยสนับสนุนเงินชวยเหลือพิเศษเปน

รายบุคคลกรณีผูสูงอายุยากลําบากหรือยากจนจริงๆ  หรือจําแนกตามกลุมติดสังคม/ติดบาน/

ติดเตียง  สนับสนุนงบประมาณดําเนินงานดานผูสูงอายุและคาตอบแทนแกจิตอาสาเพื่อเปน

กําลังใจในการทํางาน  รวมท้ังจัดกิจกรรมเสริมรายไดใหผูสูงอายุทําท่ีบานและหาตลาดรองรับ

สินคา  

• ดานการบริหารจัดการ    เนนวิเคราะหนโยบาย  มาตรการ  และสวัสดิการ  พรอมท้ังปญหา

และความตองการของผูสูงอายุในเชิงลึกใหครอบคลุมและชัดเจน  เพื่อการออกแบบการ

ชวยเหลือใหตรงกับความตองการของแตละพื้นท่ี  ตลอดจนสรางแรงจูงใจในการทํางานแก 

จิตอาสาโดยสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานตางๆ  และสรางแรงจูงใจใหผูสูงอายุเขารวม

กิจกรรมชุมชน  

• ดานเคร่ืองมือ  วัสดุอุปกรณ  และสถานท่ีใหการสนับสนุนเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณตางๆ  

ท่ีจําเปนแกผูสูงอายุ  อาทิเชน  ยารักษาโรค  ฟนปลอม  เคร่ืองออกกําลังกาย  อุปกรณ 

ทํากายภาพบําบัด  รถเข็น  และผาออมสําเร็จรูป  จัดต้ังสถานที่ดูแลผูสูงอายุ  อาทิเชน  สถาน

สงเคราะหคนชรากรณีถูกทอดท้ิง/ไมมีผูดูแล  หรือศูนยดูแลผูสูงอายุ (ไป - กลับ) กรณีบุตร

หลานตองออกไปทํางานท่ีอื่น  

• ดานการติดตามประเมินผล  โดยภาคีเครือขายการทํางานตางๆ ในชุมชน  ท้ังองคกร

สาธารณสุข  พม.  อปท.  ผู นําชุมชน  จิตอาสา  และผู สูงอายุ   จะตองมีการประชุม  

ปรึกษาหารือ  แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการทํางาน  วิเคราะหศักยภาพ  ปญหา 

อุปสรรค  ขอจํากัด  และความตองการของแตละพื้นท่ีรวมกัน  เพื่อจะไดกําหนดนโยบาย  

มาตรการ  และแนวทางการทํางานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน   
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บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

• ดานนโยบาย    จัดทําเปนนโยบายระดับชาติท่ีมีกฎระเบียบ  ขอบังคับตามกฎหมายท่ีชัดเจน  

และมีแนวทางการทํางานในการดูแลและชวยเหลือผูสูงอายุเปนไปในทิศทางเดียวกัน  โดย

ดําเนินงานบนพื้นฐานของความเพียงพอ  ครอบคลุมและท่ัวถึง  เทาเทียมและเสมอภาค  

ตอเน่ืองและสม่ําเสมอ  นอกจากน้ีแลวยังตองมีมาตรการเฉพาะในการดูแลครอบครัวผูสูงอายุ  

อาทิเชน  มาตรการลดภาษีสําหรับผูดูแลผูสูงอายุ (กลุมติดเตียง)  มาตรการดูแลสุขภาพ

ผูสูงอายุครอบคลุมทุกมิติ  ท้ังรางกาย  จิตใจ  ความสัมพันธกับบุตรหลาน  และมาตรการ

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  คานิยม  และขนบธรรมเนียม

ประเพณีท่ีดีงามในสังคมไทย  โดยเนนเร่ืองความกตัญูกตเวที  ตอบแทนพระคุณบิดามารดา  

และดูแลผูสูงอายุหรือบุพการีมิใชโยนใหเปนภาระของสังคม 

• ดานการมีสวนรวม  ตองสรางการมีสวนรวมและประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายการ

ทํางานตางๆ ท้ังในและนอกชุมชน  โดยมี พม. ทําหนาท่ีสนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน  

อปท. ดูแลการจัดสวัสดิการสังคม  องคกรดานสาธารณสุขดูแลสวัสดิการดานสุขภาพและ

อบรมใหความรูทางวิชาการ  องคกรชุมชน (ชมรมผูสูงอายุ  จิตอาสา  ผูนําชุมชน  พระ  ครู)  

รวมแรงรวมใจในการจัดกิจกรรม  โดยใชแนวคิด  5  รวม  คือ  “รวมคิด  รวมทํา รวมรับผิดชอบ  

รวมตรวจสอบ  รวมแกไข” 
 

5.2 อภิปรายผล   
การศึกษาในครั้งน้ี พบวาสัดสวนของผูสูงอายุในแตละกลุมอายุและเพศคลายคลึงกับผลการ

สํารวจสภาวะของประชากรในป พ.ศ. 2551  ซึ่งพบวา ประชากรผูสูงอายุวัยตน (อายุ  60-69  ป)  มีรอยละ 

59  ผูสูงอายุวัยกลาง (อายุ  70-79  ป)  มีรอยละ 31 และผูสูงอายุวัยปลาย (อายุ  80  ปขึ้นไป)  มีรอยละ 

10   และสวนใหญเปนผูสูงอายุหญิง (ชาย โพธิสิตา และสุชาดา ทวีสิทธิ์, 2552) ในการศึกษาน้ี ผูสูงอายุ

สวนใหญมีอายุระหวาง 60-69 ป (รอยละ 46.4) รองลงมาอายุ 70-79 ป (รอยละ 37.9) และอายุ 80 ป 

ขึ้นไป (รอยละ 15.7) และสวนใหญเปนผูสูงอายุหญิง เน่ืองจากผูชายรักการผจญภัย มักประกอบอาชีพ

และทํากิจกรรมท่ีเส่ียงตอชีวิตมากกวาผูหญิง อายุขัยเฉล่ียของผูชายจึงนอยกวาผูหญิง  นอกจากน้ี 

ผลการศึกษายังคลายคลึงกันในเร่ืองสาเหตุท่ีผูสูงอายุอยูลําพังคนเดียว  คือ คูสมรสเสียชีวิต  เปนโสด หรือ

ลูกหลานไปทํางานในตางถ่ิน   

การศึกษาน้ี พบวา รอยละ 41.5 ของครอบครัวผูสูงอายุมีรายไดนอยกวารายจาย  รายไดสวนใหญ

ของครอบครัวผูสูงอายุมาจากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (รอยละ 94.9) แตการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพ ยังไมมี

ประสิทธิภาพเทาท่ีควร เชน การคัดเลือกผูสูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ  ผูสูงอายุท่ีไดรับเบี้ยยังชีพควรเปน 

ผูยากไรขาดแคลนจริงๆ  อีกท้ังการจายเงินใหกับผูสูงอายุยังลาชา การจัดสรรเบี้ยยังชีพใหผูสูงอายุท่ีประสบ

ภาวะยากลําบากควรสม่ําเสมอตอเน่ือง และสอดคลองกับคาครองชีพ  เพื่อลดปญหาดานเศรษฐกิจของ
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252 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

ผูสูงอายุ  ในประเทศออสเตรเลียจะใหรายไดหลังเกษียณจากเงินบํานาญสําหรับผูสูงอายุ ซึ่งเปนเงินใหเปลา

ท่ีไมเก่ียวของกับการทํางานกอนเกษียณ และเปนเงินท่ีจายใหกับผูสูงอายุชายที่อายุ  65 ป  และผูสูงอายุ

หญิงท่ีอายุ  60  ป ในอัตราพื้นฐานท่ีพิจารณาตาม Consumer Price Index (CPI)  ซึ่งการพิจารณาอัตรา

จายโดยอิงกับดัชนี CPI น้ีเปนขอท่ีดีเพราะทําใหแนใจไดวาจํานวนเงินท่ีผูสูงอายุไดรับน้ีจะเพียงพอตอการ

ดํารงชีวิตในภาวะท่ีคาครองชีพเพิ่มสูงขึ้น  หรือมาตรการจางงานสําหรับคนวัยสูงอายุของประเทศญี่ปุน  

และสิงคโปร  โดยมีกฎหมายประกันการจางงานถึงอายุ  65  ป  เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมีงานทําท่ีเหมาะสม

ตามวัยและศักยภาพ  และมีรายได  (นารีรัตน จิตรมนตรี  และสาวิตรี ทยานศิลป, 2551 : 10-17) 

ปญหาดานสุขภาพท่ีผูสูงอายุจะตองเผชิญ โรคประจําตัวของผูสูงอายุสวนใหญในการศึกษาน้ี

ไดแก ความดันโลหิตสูง โรคปวดเขา/ปวดหลัง/ปวดขอ โรคเบาหวาน และ ไขมันในเสนเลือด มีเพียงรอยละ 

29.4 ของผูสูงอายุไมมีโรคประจําตัว  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ   

โดยปญหาสุขภาพทางกายท่ีพบบอยคือ  โรคปวดขอและปวดหลัง (ไขขออักเสบ/เส่ือม) โรคความดัน 

โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดอุดตันเร้ือรัง  โรคคอเลสเตอรอลในเลือดสูง  โรคหลอดเลือดหัวใจ 

อุดตัน โรคตอกระจกตา ซึ่งลวนเปนโรคเรื้อรังท่ีจําเปนตองไดรับการดูแลรักษาอยางตอเน่ือง (มูลนิธิ

สาธารณสุขแหงชาติ, 2549 : 23-30)   

ภาวะทุพพลภาพและภาวะพ่ึงพา พบวา  ผูสูงอายุถึง 1 ใน 4 มีปญหาดานสุขภาพรางกาย  ท่ีทํา

ใหไมสามารถทํากิจกรรมท่ีเคยทําได (มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, 2549 : 23-30)  ซึ่งตางจากผลการวิจัยน้ี

และผลงานวิจัยของอรวรรณ  คูหา  และนันทศักด์ิ  ธรรมานวัตร (2552) ท่ีพบวา  นอยกวารอยละ 10  ของ

ผูสูงอายุท่ีไมสามารถพึ่งพาตนเองได  หรือทํากิจกรรมท่ีจําเปนในชีวิตประจําวันตางๆได  ท้ังน้ีอาจเน่ืองจาก

การศึกษาน้ีพยายามมุงเนนท่ีผูสูงอายุซึ่งสามารถส่ือสารและใหสัมภาษณไดผูสูงอายุสวนใหญเปนผูสูงอายุ

ท่ีพึ่งตนเองได (รอยละ 88.6) ยังมีความสามารถในการทํากิจกรรมท่ีจําเปนในชีวิตประจําวันตางๆ เชน 

รับประทานอาหาร อาบนํ้า  แตงตัว  ไปหองนํ้า  และข้ึนลงเตียง  เปนตน 

นอกจากปญหาดานสุขภาพท่ีผูสูงอายุจะตองเผชิญแลว ผูสูงอายุยังตองเผชิญกับปญหาทางดาน

ครอบครัว เชน การไมไดรับการเอาใจใสดูแลจากลูกหลาน/บุคคลใกลชิด  ตองพึ่งพาบุตรหลาน/บุคคลอื่น  

สูญเสียคูครอง/ญาติมิตร/เพื่อนสนิท (ชื่นฤทัย  กาญจนะจิตรา และคณะ, 2550 : 104-105) ปญหาการขาด

ผูดูแล  ท้ังน้ีเพราะบุตรหลานที่เคยอาศัยอยูรวมกันภายในครอบครัวตองแยกออกไปเพื่อศึกษาหรือทํางาน

ในตางพื้นท่ีหรือตองออกไปทํางานนอกบานในชวงเวลากลางวัน ซึ่งทําใหผูสูงอายุตองใชชีวิตอยูตามลําพัง

มากข้ึน (มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, 2549 : 23-30) ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา 

ระยะเวลาท่ีครอบครัวผูสูงอายุตองอยูกันตามลําพังเฉล่ียนานถึง 13.8 ป   และยังพบวารอยละ 31 เปน

ครอบครัวผูสูงอายุท่ีอยูลําพังเพียงคนเดียวในบานเทาน้ัน  ไมมีญาติหรือใครมาดูแล   
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บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยน้ีพบวา  รอยละ  84.8 ของครอบครัวผูสูงอายุประสบสภาวะยากลําบาก  ซึ่งในจํานวนน้ี

เปนครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบากมากรอยละ  11.8  โดยครอบครัวผูสูงอายุท่ีอาศัยกับ

สมาชิกท่ีไมสามารถดูแลตนเองได  คือ  สมาชิกพิการ/ทุพพลภาพจะประสบปญหาความยากลําบากมาก

ท่ีสุด  รองลงมา  ไดแก  ครอบครัวผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูคนเดียว  และครอบครัวผูสูงอายุท่ีเล้ียงดูเด็กตามลําพัง  

โดยประเด็นท่ีทําใหประสบปญหาความลําบากมากที่สุด  ไดแก  ปญหาดานเศรษฐกิจการเงินและปญหา

ดานสุขภาพกาย  เมื่อจําแนกประเด็นท่ีทําใหประสบปญหาความลําบากมากท่ีสุดในกลุมครอบครัวผูสูงอายุ

ท่ีอาศัยอยูรวมกันตามลําพังจะมีปญหาดานสุขภาพกายมากที่สุดรองลงมาคือเร่ืองเศรษฐกิจ/การเงิน  ท้ังน้ี  

เน่ืองจากผูสูงอายุเปนวัยท่ีมีความเสื่อมท้ังทางดานสุขภาพรางกายจิตใจย่ิงอายุมากภาวะความเจ็บปวยก็

เพิ่มมากขึ้น  รวมไปถึงอาจตมีความพิการรวมดวย  ซึ่งสงผลทําใหใชชีวิตไดอยางยากลําบากมากขึ้น (ชุติมา  

หฤทัย,  2531  ศศิพัฒน  ยอดเพชร  และคณะ, 2553) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาในครั้งน้ีท่ีพบวา  ผูสูงอายุ

มากกวา  รอยละ  70.6  มีโรคประจําตัว  รอยละ  60.2  มีความเครียด  นอกจากน้ียังสงผลกระทบตอวิถีการ

ดําเนินชีวิตของผูสูงอายุและครอบครัวของผูสูงอายุ  แตสําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ีตองรับภาระเล้ียงดู

สมาชิกพิการ/ทุพพลภาพ หรือเด็กอายุตํ่ากวา 18ปตามลําพัง  จะประสบปญหาดานเศรษฐกิจ/การเงินมาก

ท่ีสุดเน่ืองจากรายไดเฉล่ียของครอบครัวท่ีไดรับประมาณ  4,550  บาทซึ่งตํ่ากวาเกณฑคาใชจายเฉล่ียตอ

ครัวเรือนตอเดือน  17,403  บาท (สํานักงานสถิติแหงชาติ,  2554)  แสดงใหเห็นวารายไดเฉล่ียของครอบครัว

ผูสูงอายุไมเพียงตอการดํารงชีพ ซึ่งโดยสวนใหญมาจากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเบี้ยผูพิการเทาน้ัน 

นอกจากน้ียังพบวา  การประสบสภาวะยากลําบากของครอบครัวผูสูงอายุเกิดข้ึนจากปจจัย/

องคประกอบอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ  เชน  ท่ีอยูอาศัย  ปจจัยส่ี  สัมพันธภาพในครอบครัว  สัมพันธภาพในชุมชน  

การไดรับขอมูลขาวสาร  ความชวยเหลือท่ีไดรับจากภาครัฐและชุมชน  ดังน้ัน  การที่จะกําหนดนิยามของ 

คําวา   ครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก  มิใชจะพิจารณาแตการที่ผูสูงอายุตองอาศัยอยู

รวมกันตามลําพังหรืออยูรวมกับเด็กตํ่ากวา 18 ปเทาน้ันแตควรพิจารณาถึงปจจัย/องคประกอบอื่นๆ ท่ีกลาว

มาขางตนรวมดวย 

กลุมผูสูงอายุท่ีอยูในครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบากในทุกกลุมมากกวารอยละ  25  

มีภาวะซึมเศรา และมากกวารอยละ  5  มีความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย  โดยเฉล่ียแลวผูสูงอายุในการ 

ศึกษาน้ี  รอยละ  30.5  มีภาวะซึมเศรา และรอยละ  6.9  มีความเสี่ยงตอภาวะการฆาตัวตาย  กลุม

ผูสูงอายุท่ีตองรับภาระดูแลผูพิการ/ทุพพลภาพมีความเครียดมากท่ีสุด (รอยละ  44.9)  และมีความเสี่ยงตอ

การฆาตัวตายมากท่ีสุดเชนกัน (รอยละ  10.8)เน่ืองจากมีภาวะยากลําบากมากกวากลุมอื่นๆ  คือ

นอกเหนือจากเปนผูสูงอายุท่ีมีความเส่ือมท้ังทางดานสุขภาพกาย  และมีโรคประจําตัวแลวการท่ีตอง

รับภาระดูแลผูพิการ/ทุพพลภาพ  ยังสงผลกระทบตอการทํามาหากินไดนอยลง  แตมีภาระคาใชจายท่ี

เพิ่มขึ้น และขาดสัมพันธภาพ ไมสามารถไปมาหาสู  เย่ียมเยียน  พูดคุยกับเพื่อนบานหรือคนในชุมชน  

ตลอดจนบางครั้งอาจไมไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐและชุมชน (ประเวช  ตันติพิวัฒนสกุล, 2542) 



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ
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  คุณภาพชีวิตสะทอนถึงสภาพของการดําเนินชีวิตหรือการดํารงชีวิตอยูของบุคคลภายใต

สภาพแวดลอมของครอบครัว  ชุมชน  และสังคมอยางมีความสุขและมีความพึงพอใจในชีวิตท้ังทางดาน

รางกาย จิตใจ อารมณ  และสังคมในการศึกษาน้ีทีมวิจัยไดพัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถามคุณภาพชีวิต

ขององคการอนามัยโลก  โดยการลดขอคําถามลงเหลือ 26 ขอเพื่อใหเขากับบริบทของประเทศไทย  

ซึ่งสามารถจัดกลุมไดเปน  4  ดาน ไดแก  ดานรางกาย  ดานจิตใจดานความสัมพันธทางสังคมและดาน

ส่ิงแวดลอมผูสูงอายุสวนใหญมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลางในดานสุขภาพกาย ดานจิตใจ ดาน

สัมพันธภาพทางสังคม  และดานส่ิงแวดลอม  ซึ่งใกลเคียงกับผลการศึกษาของธาริน  สุขอนันต  และคณะ 

(2554)  ท่ีพบวา  คุณภาพชีวิตของผู สูงอายุท่ีอยูในระดับปานกลาง  ไดแก  ดานรางกาย  ดาน

สภาพแวดลอม  และดานจิตใจ สวนท่ีอยูในระดับดี  คือ  ดานความสัมพันธทางสังคมโดยภาพรวม  กลุม

ผูสูงอายุท่ีอยูในครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบากในทุกกลุม  มีคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง  

กลุมผูสูงอายุท่ีตองรับภาระดูแลผูพิการ/ทุพพลภาพมีคุณภาพชีวิตในระดับตํ่าสุด (รอยละ  15.3)  สวนกลุม

ท่ีเหลือจะมีระดับคุณภาพชีวิตในระดับตํ่าสัดสวนใกลเคียง (ระหวางรอยละ  4-6)  ดังน้ัน  การท่ีผูสูงอายุจะ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  ควรจะมีบุคคลอาศัยอยูรวมกันดวย  แตตองไมเปนการเพิ่มภาระ  และสงผลกระทบ

ตอคุณภาพชีวิต  รวมท้ังกอใหเกิดความยากลําบากซ้ําซอนในการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ   

การไดรับหรือขอความชวยเหลือจากครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบากพบวา  มีเพียง

รอยละ  5  ไมไดรับเลย  สําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบากท่ีไดรับความชวยเหลือ  

พบวา  ไดรับในระดับนอย  รอยละ  42  ท้ังน้ี  เน่ืองจากประเทศไทยไมไดเปนรัฐสวัสดิการ  และถึงแมวาจะ

มีระบบสวัสดิการเตรียมความพรอมของการเขาสูวัยสูงอายุในอนาคตบาง  อาทิ  กองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ  กองทุนประกันสังคม  ยกเวนกลุมท่ีเปนแรงงานนอกระบบ  เชน เกษตรกร  และรับจางรายวัน  

เปนตน  

นอกจากน้ี  แมวาจะมีสวัสดิการภาครัฐ  ภาคเอกชน  และชุมชนท่ีจัดเตรียมไวสําหรับการใหความ

ชวยเหลือครอบครัวท่ีประสบสภาวะยากลําบากบางแตก็ยังไมสามารถใหความชวยเหลือครอบครัวท่ี

ประสบสภาวะยากลําบากอยางครอบคลุม  โดยขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา  ผูสูงอายุไมทราบถึง

สวัสดิการภาครัฐและสวัสดิการชุมชนท่ีพึงไดรับ  เชน  คาจัดการศพ  2,000  บาท  ลดหยอนคาโดยสารหรือ

เขาสวนสัตว  เปนตน  ซึ่งเปนผลจากปญหาขาดการส่ือสารประชาสัมพันธหรือการใหขอมูลขาวสารไม

ท่ัวถึง  

ผลการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ  ไดเสนอแนะดานการเพิ่มรายไดแกผูสูงอายุใหสอดคลอง

กับคาครองชีพในปจจุบัน  อาทิ  การปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเบี้ยยังชีพผูพิการ   การสงเสริมอาชีพ 

ในชุมชน  รวมท้ังสนับสนุนเงินชวยเหลือพิเศษเปนรายบุคคลสําหรับผูสูงอายุท่ีประสบภาวะยากลําบาก  
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ขาดแคลน  หรือยากจนจริงๆ  มิใชมอบเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ  โดยลดเบี้ยยังชีพผูสูงอายุกลุมท่ีมีฐานะดี 

มีกินมีใชแลวมาเพิ่มเบี้ยยังชีพใหกับกลุมผูสูงอายุท่ีประสบความยากลําบากยากจน  หรือขาดผูดูแล 

นอกจากน้ีแลว  ยังไดเสนอแนะใหมีการสรางสัมพันธภาพกับชุมชน/สังคมโดยรวมกลุมคนในชุมชนดูแล

ผูสูงอายุ  จัดใหมีตัวแทนเยี่ยมบาน  เพื่อพูดคุยใหกําลังใจและลดความเครียดกับผูสูงอายุ  และเสนอแนะ 

ใหมีศูนยดูแลผูสูงอายุในชุมชน (Day Care Center)  ซึ่งใกลเคียงกับผลการศึกษาของฐิตาภา  ฤทธิ์งาม 

(2552) ท่ีพบวา  ผูสูงอายุมีความตองการสวัสดิการการสงเคราะหเบี้ยยังชีพและการจัดการศพตามประเพณี

สูงสุด  รองลงมาคือสวัสดิการดานการแพทย  ส่ิงอํานวยความสะดวก/ความปลอดภัย  ท่ีอยูอาศัย อาหาร  

เคร่ืองนุงหม/สาธารณูปโภคกิจกรรมทางสังคมและศาสนา  การศึกษา/ขอมูลขาวสาร  และอาชีพ/รายได

ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุของประเทศญี่ปุน  ท่ีเนนการดูแลท่ีบาน  โดยมีการ

พัฒนาทักษะและคุณภาพของผูดูแลท้ังดานความรูและทักษะในการดูแล  เพื่อสนับสนุนใหผูสูงอายุมีวิถีชีวิต

ท่ีมีสุขและมีความภาคภูมิใจในตนเอง (นารีรัตน  จิตรมนตรี  และสาวิตรี ทยานศิลป, 2551 : 10-17) 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 

ผลจากการศึกษาในครั้งน้ี  คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะโดยสรุป  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
  

5.3.1 ขอเสนอเชิงนโยบาย 
 

1) นโยบาย  มาตรการดานการเสริมศักยภาพครอบครัวเขมแข็ง 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยควรสงเสริมและสนับสนุน 
  1.1  เสริมศักยภาพของผูดูแล  ญาติพี่นอง  และสมาชิกในครอบครัวผูสูงอายุ  เพื่อให
สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 

• ครอบครัวผูสูงอายุท่ีตองเลี้ยงดูบุตรหลานหรือเด็กในชุมชน  โดยจัดอบรมใหความรูแก

ครอบครัวผูสูงอายุในดานการสงเสริมพัฒนาการเด็กเพื่อใหมีพัฒนาการสมวัย 

• ครอบครัวผูสูงอายุท่ีตองดูแลผูสูงอายุโดยจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุ  

พรอมท้ังสงเสริมใหมีมาตรการท่ีเก้ือหนุนและสรางแรงจูงใจใหสมาชิกในครอบครัว  

เพื่อสรางคานิยมและวัฒนธรรมไทยท่ีดีงามดานความกตัญูกตเวทีตอบุพการี  

  1.2  เสริมศักยภาพการพึ่งพาตนเองของผูสูงอายุใหมากท่ีสุด  โดยสรางหลักประกันในการ 
เขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ  เพื่อเปนการวางแผนชีวิตระยะยาวโดยสงเสริมการออมเงินในคน   
2 กลุม  คือ  กลุมวัยเด็กจนถึงวัยทํางาน  และกลุมวัยทํางานท่ีไมใชขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัท 
 
 



 

การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษานโยบาย มาตรการ ในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเป็นสําหรับครอบครัวผู้สูงอายทุี่ประสบ

สภาวะยากลําบาก กรณีศึกษา : ครอบครัวผู้สูงอายุเลีย้งดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผู้สงูอายอุาศัยตามลําพัง 

 

256 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

  1.3  เพิ่มศักยภาพดานอาชีพอยางย่ังยืนโดยสงเสริมใหมีอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัยและ
ศักยภาพ  โดยมีการติดตามประเมินผล  เสริมศักยภาพ  และใชกลไกการตลาดในการดําเนินงาน  โดย
จัดหาแหลงจําหนายผลิตภัณฑ  และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ  เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาและสราง
รายไดใหเกิดขึ้นแกผูสูงอายุอยางแทจริง  
  1.4  สงเสริมสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัวผูสูงอายุ  โดยกําหนดใหมีอยางนอย  1  วันใน 
1  สัปดาห  เพื่อใหเกิดการส่ือสารสรางสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัวผูสูงอายุ   
  1.5  สงเสริมใหมีมาตรการท่ีเก้ือหนุนและสรางแรงจูงใจใหแกผูดูแล  ญาติพี่นอง  และ
สมาชิกในครอบครัวผูสูงอายุ  ท่ีตองรับผิดชอบดูแลบุพการี  บิดามารดา หรือผูสูงอายุในครอบครัว เชน 
มาตรการลดภาษีใหมากขึ้นโดยเพิ่มวงเงินรายไดท่ีสามารถนํามาหักลดหยอนภาษีใหมากขึ้นกวาเดิมหรือ 
มีมาตรการเพิ่มสวัสดิการอื่นๆ สําหรับครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุ  เชน ใหสิทธิ์วันลา (โดยไดรับคาตอบแทน)  
เพื่อพาผูสูงอายุไปพบแพทย หรือดูแลผูสูงอายุท่ีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยกําหนดวันลาสูงสุดตอปไว
ไมเกิน 15 วัน 
 
 2) นโยบาย  มาตรการ  และสวัสดิการดานการสงเคราะหครอบครัว 
 รัฐควรสงเสริมนโยบายจัดสวัสดิการสงเคราะหครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะ

ยากลําบาก  เพื่อเปนการลดภาระคาใชจาย  และเพิ่มการสงเคราะหอยางเปนธรรม มีระบบและตอเน่ือง   

 2.1 พม. ควรมีมาตรการในการคนหาและคัดเลือกครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะ

ยากลําบากจริงๆ เพื่อใหการสงเคราะหในดานตางๆ อยางเปนธรรม  ครอบคลุม  และท่ัวถึง อาทิ 

• การไดรับเบี้ยยังชีพเพิ่มมากข้ึนในกลุมท่ีประสบสภาวะยากลําบากจริงๆและ

การสนับสนุนอุปกรณท่ีใชในการดํารงชีวิตประจําวันท่ีจําเปนตางๆ  เชน  ไมเทา  

walker  รถเข็น  เปนตน 

• มีนโยบายลดรายจาย เชน  คานํ้า  คาไฟฟา  และคาสาธารณูปโภคตางๆ 

• ใหทุนการศึกษาแกเด็กท่ีอยูในครอบครัวผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะยากลําบาก  และ

เล้ียงดูเด็กอยูกันตามลําพัง พรอมท้ังสนับสนุนคาอาหาร  เส้ือผา  และอุปกรณ

การเรียน 

 2.2 ควรสนับสนุนในการจัดต้ังศูนยดูแลผูสูงอายุหรือบานพักคนชราในชุมชน  เพื่อรองรับ

ใหท่ัวถึงและครอบคลุมทุกจังหวัดและมีองคกรดานสาธารณสุขใหการสนับสนุนดานการดูแลสุขภาพ

ผูสูงอายุ   

 

 



 
   

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวทิยาลัยมหิดล 257
 

บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 3)  นโยบาย  มาตรการดานการเสริมศักยภาพชุมชนเขมแข็ง 
 3.1 พัฒนามาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชน  เพื่อให

การดูแลผูสูงอายุท่ีบานรวมกัน  โดยผานการอบรมใหความรูเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุอยางถูกวิธีจาก

เจาหนาท่ี รพ. สต. ซึ่งตองคอยเปนพี่เล้ียงใหคําปรึกษาแนะนํา  ตลอดจนเปนแกนนําในการสงตอความรูแก

คนในชุมชนตอไป  

 3.2 ควรสนับสนุนมาตรการในการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน  และเจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานผูสูงอายุ ผานการอบรมใหความรู  และการทําประชาคม  เพื่อใหปฏิบัติงาน

รองรับสังคมผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม  ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรดําเนินงาน  เพื่อใหการทํางานดาน

ผูสูงอายุในชุมชนประสบผลสําเร็จ โดยมีแนวคิดวาเปนการสนับสนุนใหผูสูงอายุพึ่งพาตนเอง และสงเสริม

การดํารงชีวิตของผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ มีคุณคาและมีศักด์ิศรีอยางย่ังยืน 

 3.3 พัฒนาชองทางการส่ือสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดําเนิน

ชีวิตประจําวันของครอบครัวผูสูงอายุ  อาทิ  วิทยุชุมชน  หอกระจายขาว  และการประชุมประจําเดือนของ

ชมรมผูสูงอายุ 

 3.4 สงเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน/หมูบาน  ดังน้ี   

• ใหดําเนินการสํารวจครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบภาวะยากลําบากในชุมชนให
ครอบคลุมพื้นท่ี  และทํางานประสานกับภาครัฐเพื่อใหความชวยเหลือผูสูงอายุใน

ดานตางๆ เชน การเผยแพรความรูและขอมูลขาวสารดานสวัสดิการ การดูแล

สุขภาพ และสงเสริมอาชีพ  โดยใชงบจากกองทุนตางๆ ท่ีเขามาในชุมชน และเงิน

บริจาค 

• ใหเขามาดูแลเอาใสใจกับผูสูงอายุอยางจริงจัง  กระตุนใหผูสูงอายุเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมของชุมชน เชน วันสงกรานต  วันเขาพรรษา และกิจกรรมการดูแล

สุขภาพเปนตน  

• ใหจัดสวัสดิการชุมชนอยางเหมาะสม เชน สงเสริมการออมวันละบาท  การ

รักษาพยาบาล  และฌาปนกิจสงเคราะหเปนตน 

 3.5 ควรสงเสริมและสนับสนุนใหวัดและโรงเรียน  สรางคานิยมและวัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม

ในชุมชน อาทิ   

• ยกยองเชิดชูบุคคลผูมีความกตัญูกตเวทีตอบุพการี  บิดามารดา  และผูสูงอายุ

ในชุมชนใหเปนแบบอยางท่ีดีในสังคมอยางตอเน่ือง   
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• จัดอบรมหรือทํากิจกรรมในวันเสารอาทิตย  เพื่อเปนการสนันสนุนใหคนในชุมชน
ไดเขาถึงหลักคําสอนทางศาสนาพุทธอยางสม่ําเสมอและท่ัวถึงเพื่อนําไปสูการ

ปฏิบัติท่ีดีของคนในชุมชนและเพื่อเตรียมความพรอมดานจิตใจของคนในชุมชนให

เขาสูวัยผูสูงอายุไดอยางมีความสุข   

 3.6 สนับสนุนชมรมผูสูงอายุในชุมชนใหมีความเขมแข็ง  โดยใหการสนับสนุนทรัพยากร

ดําเนินงานอยางตอเน่ือง และท่ัวถึง  โดยใหผูสูงอายุเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุอยาง

ท่ัวถึง  พรอมการจัดสวัสดิการที่สอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุ  เชน  อาชีพเสริม  และเพื่อนชวย

เพื่อน  เปนตน  
 

 4)  นโยบาย  มาตรการดานการบูรณาการเครือขายการทํางาน 
 สรางเครือขายการทํางานแบบบูรณาการทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการดูแลครอบครัว

ผูสูงอายุใน  3  ระบบ  คือ  ระบบสุขภาพ  ระบบการปองกันทางสังคม  และระบบชุมชนท้ังในกระบวนการ

ทํางาน  การประสานและการหนุนเสริมหรือเชื่อมโยงของทุกภาคสวน  ไดแก  กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย  องคกรดานสาธารณสุข  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคกรในชุมชน  และ

องคกรอื่นๆ  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบากใน  6  เร่ืองโดย 

• การพัฒนาศักยภาพคนทํางานใน  3  ระบบ และสงเสริมการทํางานรวมกัน 

• ปรับทัศนคติใหเอื้อตอการทํางานรวมกัน 

• กระบวนการสงตอใน  3  ระบบ 

• กระบวนการจัดบริการของแตละระบบ 

• การประสานขอมูลและใชประโยชนรวมกัน  ท้ัง3  ระบบ   

• กระบวนการติดตามประเมินผล  และถอดบทเรียนรวมกัน  

 
5.3.2  ขอเสนอเชิงวิจัย 

1. ควรทําการศึกษาเร่ืองเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ ในดานจํานวนเงินท่ีเหมาะสม การนําไปใช

ประโยชน  วิธีการจายเพื่อใหถึงมือผูสูงอายุอยางสม่ําเสมอทุกเดือน 

2. ควรทําการศึกษาเจาะลึกเชิงคุณภาพเก่ียวกับ ปจจัยเส่ียงตางๆในการดํารงชีวิตของ

ผูสูงอายุ  จํานวนหน้ีสินของผูสูงอายุ  สาเหตุของการกอหน้ีสินและการชําระหน้ี   ปจจัยท่ีมีผลใหผูสูงอายุ

ประสบสภาวะความยากลําบาก   ปจจัยท่ีทําใหผูสูงอายุไมประสบสภาวะความยากลําบาก 
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บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

3. พัฒนาตัวชี้วัดผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก  โดยใชขอมูลอื่นๆ ประกอบกับการเปน

ผูสูงอายุท่ีตองอยูกันลําพัง และท่ีอยูกับเด็กตํ่ากวา 18 ป เชน สุขภาพกายและใจ เศรษฐกิจการเงิน   

พรอมท้ังนําไปทดสอบในชุมชนวาตัวชี้วัดน้ีจะมีความแมนยําเพยีงใด   
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ภาคผนวก  ก 

 



 

ตารางที่ 1 ความชกุของประชากรผูสูงอายุ 

ลักษณะครอบครวั จํานวน 
 

ความชุก 

(ตอประชากรสูงอายุ

พันคน) 

ผูสูงอายุอยูกบัเด็กตามลําพัง 177 2.74 

ผูสูงอายุอยูกบัผูสูงอายุตามลําพัง 926 14.51 

ผูสูงอายุอยูกบัผูพิการ 49 0.77 

ผูสูงอายุที่อยูในครอบครัวขยาย  740 11.60 

 

  



  



 

  



  



 



              

             

 

 



 



 

 

ภาคผนวก  ข 

 
 



 

 
  

แบบสํารวจครอบครัวผูสูงอายุในชุมชน 

 
ที่อยู  บานเลขที่................หมูที่.............ตําบล.....................................อําเภอ.............................................จังหวัด.............................................................   
ผูสัมภาษณ.............................................................................................  วันเดือนปที่สัมภาษณ................................................................................ 
 

ขอมูลทั่วไปของสมาชิกในครอบครัว (ที่อาศัยอยูในบานเปนประจํา  อยางนอย  6  เดือน)  

 

ที่ ชื่อเลน เพศ อายุ (ป) การศึกษา โรคประจําตัว อาชีพ 

1       

2       

3       

4       

5       

 
 

สรุปรูปแบบครอบครัว  (     )  ครอบครัวผูสูงอายุเลี้ยงดูเด็กตามลําพัง (เดก็อายุไมเกิน 18 ป)  

(     )  ครอบครัวผูสูงอายุอาศัยตามลําพัง  
(     )  ครอบครัวผูสูงอายุอาศัยกับสมาชิกในบานที่ไมสามารถดูแลตนเองได (พกิาร  ทุพพลภาพ  ฯลฯ)  
(     )  ครอบครัวผูสูงอายุอาศัยกับสามี/ภรรยา/บุตรหลาน/ญาติพี่นอง  

 



 
 
 
 

แบบสํารวจสถานการณครอบครัวผูสูงอายุทีประสบสภาวะยากลาํบาก  และสวัสดิการที่ไดรับ 
(กรณีครอบครัวผูสูงอายุเลี้ยงดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผูสูงอายุอาศัยตามลําพัง)  

 
โครงการวิจัย “การวิเคราะหสถานการณและศึกษานโยบาย มาตรการในการจัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีจําเปน

สําหรับครอบครัวผูสูงอายุทีประสบสภาวะยากลําบาก: ครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดูเด็กตามลําพังและครอบครัวผูสูงอายุ
อาศัยตามลําพัง”มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณ ปจจัยเส่ียง  สภาพปญหา ความตองการความชวยเหลือ  รวมท้ัง
นโยบาย  มาตรการในการจัดระบบสวัสดิการสังคมท่ีมีอยู ณ ปจจุบันและเสนอแนวทางในการจัดระบบสวัสดิการสังคม
ท่ีจําเปนสําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบากตอไป  การสํารวจคร้ังนี้แบงออกเปน  2  กลุม  ไดแก  

ครอบครัวผูสูงอายุเล้ียงดูเด็กตามลําพัง หมายถึง  ครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) และเด็กท่ีมีอายุ   
0-18  ป อาศัยอยูรวมกันไมนอยกวา  6  เดือนโดยไมมีสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนๆดูแลอยางสมํ่าเสมอ  

ครอบครัวผูสูงอายุอาศัยตามลําพัง หมายถึง  ครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) อาศัยอยูคนเดียวหรืออาศัย
รวมกันไมนอยกวา  6  เดือน โดยไมมีสมาชิกครอบครัวคนอ่ืนๆ ดูแลอยางสม่ําเสมอ  ซ่ึงอาจมีอยู  3  รูปแบบ  คือ อยูคน
เดียว อยูรวมกันฉันทสามีภรรยา (ตายาย  ปูยา)  และอยูรวมกันฉันทญาติพี่นอง  
 

แบบสํารวจฉบับนี้  แบงออกเปน 8  สวนประกอบดวย  
  สวนท่ี  1.1  ขอมูลท่ัวไปของครอบครัวผูสูงอายุ (เฉพาะสมาชิกท่ีพักอาศัยอยูในบานเดียวกัน) 
  สวนท่ี  1.2  ขอมูลดานการดแูลสุขภาพของครอบครัวผูสูงอาย ุ
  สวนท่ี  1.3  ขอมูลดานสัมพันธภาพของครอบครัวผูสูงอาย ุ
  สวนท่ี  1.4  ขอมูลดานสภาพทางเศรษฐกจิของครอบครัวผูสูงอาย ุ
  สวนท่ี  1.5  ขอมูลดานความชวยเหลือและส่ิงสนับสนุนทางสังคมท่ีมีตอครอบครัวผูสูงอายุ 
  สวนท่ี  1.6ขอมูลกรณีท่ีผูสูงอายุตองดูแลบุคคลท่ีพักอาศัยอยูในบานเดยีวกัน  

 สวนท่ี  1.6.1 กรณีดูแลผูสูงอายุ  
 สวนท่ี  1.6.2 กรณีดูแลเด็กท่ีมีอายุไมเกิน 18  ป 
 สวนท่ี  1.6.3 กรณีดูแลผูท่ีไมสามารถดูแลตนเองได (พิการ ทุพพลภาพ ฯลฯ)  

  สวนท่ี1.7ขอมูลดานคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ(ถามผูสูงอายุทุกคนท่ีพกัอาศัยอยูในบานเดียวกัน)  
  สวนท่ี  1.8  ขอมูลดานขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายและมาตรการในการจัดระบบสวัสดิการสังคม
สําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบภาวะยากลําบาก  
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คําแนะนํา  โปรดกา ลงในชอง ที่ทานเลือกวาตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด  และเติมขอความลงในชองวาง (โปรดตอบใหครบทุกขอ)  
 
วันที่สัมภาษณ..............เดือน...................................................พ.ศ. 2555   ชื่อ-นามสกุลผูสัมภาษณ........................................................................... 
 
พื้นที่ศึกษา  บานเลขที่..........หมูที่.........ตําบล...............................................อําเภอ.............................................จังหวัด......................................................... 

 1. เขตเมือง 
 2. เขตชนบท  

รูปแบบครอบครัว  1. ครอบครัวผูสูงอายุเลี้ยงดูเด็กตามลําพัง (เดก็ที่มีอายุ 0-18 ป) 
    2. ครอบครัวผูสูงอายุอาศัยรวมกนัตามลําพัง 

3. ครอบครัวผูสูงอายุอยูคนเดียว 
4. ครอบครัวผูสูงอายุอาศัยกับสมาชิกพิการ/ทุพพลภาพ/ไมสามารถดูแลตนเองไดในบานเดียวกัน 

ผูตอบแบบสัมภาษณ 1. ตัวผูสูงอายุเอง 
2. ผูสูงอายุที่รับภาระดูแลสมาชิกที่พักอาศัยอยูในบานเดียวกัน   
3. ผูแทนที่พักอาศัยอยูในบานเดียวกัน  ระบุ............................... 

 
สวนที่  1.1  ขอมูลทั่วไปของครอบครัวผูสูงอายุ (เฉพาะสมาชิกที่พักอาศัยในบานเดียวกัน) 
ที ชือเลน เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

อายุ (ป) การศึกษาสูงสุด 
1. ไมไดเรียน 
2. ประถมศึกษา 
3. มัธยมศึกษา 
4. ปวช./ปวส./อนุปริญญา 
5. ปริญญาตรี 
6. สูงกวาปริญญาตรี 
7. อื่นๆ ระบุ.....................  

ศาสนา 
1. พุทธ 
2. คริสต  
3. อิสลาม 
4. อื่นๆ ระบุ..... 

สถานภาพสมรส 
1. โสด 
2. คู  
3. หมาย  
4. หยา/แยก 

อาชีพ  
1. อยูบานเฉยๆ  
2. คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
3. รับจาง 
4. บํานาญ/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
5. ทํานา/ทําไร/ทําสวน 
6. เลี้ยงสัตว 
7. ประมง 
8. กําลังศึกษา 
9. อื่นๆ ระบุ................................. 

ความสัมพันธกับ
ผูสูงอาย ุ

1. ผูสูงอายุเอง  
2. สามี/ภรรยา  
3. บุตร/หลาน 
4. พี่นอง 
5. ลุงปานาอา 
6. บิดามารดา 
7. อื่นๆ ระบุ............ 

1 (ผูใหขอมูล) 
................... 

       

2         
3         
4         
5         



 

 
  

 
1.  จํานวนสมาชิกที่พักอาศัยอยูในบานเดียวกัน......................คน 
2.  ทําไมตองอยูคนเดยีว  หรืออยูกับคูสมรสตามลําพัง  หรืออยูกับบุตร/หลานอายุไมเกิน 18 ป  (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 

สามี/ภรรยา บุตรหลาน ญาติพีนอง 
  1. ไมมี 
  2. มี  แตเสียชีวิต 
  3. มี  แตไปทํางานที่อื่น (ตางอําเภอ/ตางจังหวดั)  
  4. มี  แตแยกกนัอยู/แยกครอบครัว /ไมอยูดวย 
  5. มี  อยูกบัคูสมรส 
6. อื่นๆ ระบุ..................................................... 

  1. ไมมี 
  2. มี  แตเสียชีวิต 
  3. มี  แตไปทํางานที่อื่น (ตางอําเภอ/ตางจังหวดั)  
  4. มี  แตแยกกนัอยู/แยกครอบครัว/ไมอยูดวย 
  5. มี  อยูกบับุตรหลาน 
  6. อื่นๆ ระบุ..................................................... 

  1. ไมมี 
  2. มี  แตเสียชีวิต 
  3. มี  แตไปทํางานที่อื่น (ตางอําเภอ/ตางจังหวดั)  
  4. มี  แตแยกกนัอยู/แยกครอบครัว/ไมอยูดวย 
  5. มี  อยูกบัญาติพี่นอง 
  6. อื่นๆ ระบุ..................................................... 

3.  ครอบครัวของทานอาศัยอยูในชุมชนแหงนี้  มาเปนเวลานาน.......................ป  
4.  ทานตองอยูคนเดยีว  หรืออยูกับคูสมรสตามลําพัง  หรืออยูกับบุตร/หลาน อายุไมเกิน  18  ป มาเปนเวลานาน.....................ป  
 
สวนที่  1.2  ขอมูลดานการดูแลสุขภาพของครอบครัวผูสูงอายุ  
ที ชือเลน การตรวจ

สุขภาพ 
1. ไมมี  
2. มี  

โรคประจําตัว  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1. ไมมี 
2. ความดันโลหิต 
3. เบาหวาน 
4. หัวใจ 
5. ไขมันในเลือด 
6. อัมพฤกษ/อัมพาต 
7. โรคเกี่ยวกบัตา 
8. ปวดเขา/ปวดหลัง/ปวดขอ 
9. อื่นๆ ระบุ........................... 

แหลงรับบริการ 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1. ไมมี 
2. รพ.สต./สถานีอนามัย 
3. โรงพยาบาลรัฐ 
4. โรงพยาบาลเอกชน 
5. คลิกนิกเอกชน 
6. ซื้อยากินเอง 
7. รักษาแผนโบราณ 
8. อื่นๆ ระบุ................. 

บุคคลทีพาไปรับบริการ 
1. ผูสูงอายุไปดวยตัวเอง  
2. สามี/ภรรยา  
3. สมาชิกที่พักอาศัยในบานเดียวกับ
ผูสูงอายุ  ระบุความสัมพันธ............ 
4. บุคคลที่อาศัยอยูนอกบานหรือที่
อื่นๆ ระบุความสัมพันธ................... 

สิทธิการรักษา 
1. เสียคาใชจายเอง 
2. สิทธิขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
3. รักษาฟรี  

1       
       
2       
       
3       
       
4       
       
5       
       

 



 

 
  

5.  โดยภาพรวมทานคิดวาสามารถดูแลสุขภาพตัวเองและสมาชิกที่พักอาศัยอยูในบานเดียวกับทานไดในระดับใด 
  1. ไมสามารถดูแลสุขภาพไดเลย  2. สามารถดูแลสุขภาพไดนอย  3. สามารถดูแลสุขภาพไดปานกลาง  4. สามารถดูแลสุขภาพไดมาก  

 

สวนที่  1.3  ขอมูลดานสัมพันธภาพของครอบครัวผูสูงอายุ  
6. ในชวง  1  ปที่ผานมา  ทานทํากิจกรรมหรือมีความสัมพันธกับ สมาชิกในครอบครัวที่พักอาศัยอยูในบานเดียวกัน / กับสมาชิกที่พักอาศัยอยูที่อื่น / กับเพื่อนฝูง เพื่อน
บาน และคนในชุมชน  ตามขอความตอไปนี้อยางไร 
  โดยมีคําตอบ 3  ระดับ คือ 0 = ไมไดปฏิบัติเลย  หมายถึง  ไมไดหรือไมเคยปฏิบัติตามขอความนั้นเลย 
      1= เปนบางครั้ง  หมายถึง  ปฏิบัติตามขอความนั้นเปนบางวัน 
      2 = เปนประจํา  หมายถึง  ปฏิบัติตามขอความนั้นทุกวัน (สัปดาหละ 7 วัน)  
ที่ ประเด็นสัมพนัธภาพ สัมพันธภาพกับ  

“สมาชิกในครอบครัวที่พัก
อาศัยอยูในบานเดียวกัน” 

สัมพันธภาพกับ  
“สมาชิกที่พักอาศัยอยูที่

อื่น” 

สัมพันธภาพกับ  
“เพื่อนฝูง  เพือ่นบาน  และ

คนในชุมชน” 
ไมได
ปฏิบัต ิ

(0) 

เปน
บางครั้ง 

(1) 

เปน
ประจํา 

(2) 

ไมได
ปฏิบตั ิ

(0) 

เปน
บางครั้ง 

(1) 

เปน
ประจํา 

(2) 

ไมได
ปฏิบัต ิ

(0) 

เปน
บางครั้ง 

(1) 

เปน
ประจํา 

(2) 
1 ทํากิจกรรมรวมกัน  เชน  เยี่ยมญาติมิตร  เพื่อนฝูง  กิจกรรมในวันสําคัญ

ทางศาสนา  ประเพณี  งานบุญ  และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอ
สาธารณะ ฯลฯ  

         

2 มีการพูดคุยสนทนาผานชองทางการสื่อสารตางๆ  ตลอดจนปรึกษาหารือ  
แสดงความคิดเห็น  และตัดสินใจในเรื่องสําคัญตางๆ 

         

3 ใหการชวยเหลอื  ดูแลเอาใจใสตอกันทั้งในยามปกติ  เจ็บปวย  และเมื่อมี
ปญหา 

         

4 ใหกําลังใจซึ่งกันและกันในการดําเนินชีวิต  ดวยคําพูดหรือการกระทํา          
5 โดยภาพรวม  ทานมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลตางๆ ดังตอไปนี้ระดับใด           

7. ทานเปนสมาชิกกลุมใดกลุมหนึ่งในชุมชนหรือไม อยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   1. ไมเปนสมาชิกกลุมใดกลุมหนึ่ง  2. กลุมชมรมผูสูงอายุ    3. กลุมฌาปนกิจสงเคราะห   4. กลุมออมทรัพย 
   5. กลุมแมบาน    6. กลุมอาสาสมัคร ระบุ.....................  7. กลุมอาชีพ ระบุ..........................  8. กลุมอื่นๆ ระบุ............ 
 



 
 
 
 

สวนท่ี  1.4  ขอมูลดานสภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวผูสงูอายุ  
8.  ท่ีอยูอาศัยของครอบครัวของทาน  มีลักษณะอยางไร 
  1. บานโดด (บานเดี่ยว)    2. ทาวเฮาส (รวมบานแฝด)   3. ตึกแถว 

 4. หองแถว  เรือนแถว   5. หองชุด (อพารเมนท  แฟลต  คอนโดมิเนียม  แมนชั่น) 
 6. เพิง  กระตอบ    7. อ่ืนๆ ระบุ............................................................................ 

9.  วัสดุท่ีใชในการกอสรางท่ีอยูอาศัยของครอบครัวของทานทํามาจากวัสดุประเภทใด 
  1. ปูน      2. ไม    3. คร่ึงปูนคร่ึงไม 

 4. วัสดุไมถาวรหรือวัสดใุชแลว  5. อ่ืนๆ ระบุ............................................................................ 
10.  สภาพท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ  มีลักษณะอยางไร(จากการสังเกตของผูสัมภาษณ) 

ท่ี สภาพท่ีอยูอาศัย มี 

(1) 

ไมมี 

(0) 

ขอสังเกต 

1 มีความม่ันคง  แข็งแรง    .................. 
2 มีความทนทานแดดฝน    .................. 
3 มีหองน้ําหองสวมท่ีอยูในบานและบริเวณบาน  ท่ีใชไดสะดวก  ปลอดภัย   .................. 
4 มีน้ําดื่มน้ําใชสะอาด  เพยีงพอ    .................. 
5 มีแสงสวางเพยีงพอกับการดาํเนินชีวิต    .................. 
6 มีความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ (หกลม  ล่ืนลม) ท้ังในบาน  บริเวณบาน    .................. 
7 มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน (จากการทําราย  หางไกลแหลงอบายมุข)    .................. 

 
11.  การครอบครองท่ีอยูอาศัยของครอบครัวทาน (ไมรวมที่ดิน)  มีลักษณะเปนอยางไร  
  1. เปนเจาของท่ีอยูอาศัย  2. เปนของบุตรหลาน   3. เปนของญาติพี่นอง 

 4. เชา/ผอน    5. อาศัยโดยไมตองเสียคาเชา  6. อ่ืนๆ ระบุ................................... 
12.  การถือกรรมสิทธิท่ีดินของบานในครอบครัวทาน  มีลักษณะเปนอยางไร  

 1. เปนเจาของท่ีดิน   2. เปนของบุตรหลาน   3. เปนของญาติพี่นอง 
 4. เชา/ผอน    5. อาศัยโดยไมตองเสียคาเชา  6. อ่ืนๆ ระบุ................................... 

13.  ปจจุบันทานไดรับเงินหรือรายไดจากแหลงตางๆ เหลานี้หรือไม 
ท่ี แหลงรายได ไดรับ (1) ไมไดรับ (0) 

1 อาชีพหลัก ระบุ.........................................................................................   

2 อาชีพเสริม  ระบุ.......................................................................................   

3 เงินท่ีไดรับจากบุตรหลาน/ญาติพี่นอง   
4 เงินฝาก/เงินออม/ดอกเบ้ียธนาคาร/คาเชา   
5 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ   
6 อ่ืนๆ ระบุ..................................................................................................   

 



 

 
  

14.  รายไดของครอบครัวท้ังหมด..............................................................บาทตอเดือน 
15.  ทานมีรายจายท่ีตนเองรับผิดชอบดังตอไปนี้  หรือไม  
   1. ไมมี (ขามไปขอ 16)    2. มี (ถามตอ) 

ท่ี แหลงรายจาย มี (1) ไมมี (0) 

1 คาผอนบาน/คาเชาบาน    
2 คาอาหารการกิน/คากับขาว     
3 คาสาธารณูปโภค (คาน้ําประปา/คาไฟฟา/คาโทรศัพท)    
4 คาผอนวัสดุอุปกรณภายในบาน (เคร่ืองใชไฟฟา/โทรทัศน/ตูเยน็/ฯลฯ)    
5 คาผอนยานพาหนะ (รถยนต/จักรยานยนต/ฯลฯ)    
6 คาศึกษาเลาเรียนบุตร/หลาน    
7 คารักษาพยาบาล   
8 คาใชจายในการทํามาหากิน/ลงทุน (คาอาหารสัตว/คาปุย/คายาเคมี/ฯลฯ)    
9 ภาษีสังคม (ทําบุญ/งานบวช/งานแตง/งานศพ/ฯลฯ)    
10 คาเส่ียงโชค/เลนหวย/ลอตเตอร่ี/การพนัน/บุหร่ี/สุรา/ฯลฯ   
11 คาประกันชีวติ   
12  อ่ืนๆ ระบุ.....................................................................................   

 
16.  ครอบครัวของทาน  มีรายไดและรายจายเปนอยางไร 
   1. รายไดนอยกวารายจาย  2. รายได-รายจายพอๆ กนั   3. รายไดมากกวารายจาย 
17.  ครอบครัวของทาน มีทรัพยสิน (ท่ีดิน  ทอง) หรือไม  ระดับใด 
   1. ไมมี     2. มี ทานรูสึกวามากนอยเพียงใด  
        1.  มีนอย       2. มีปานกลาง      3. มีมาก 
18.  ครอบครัวของทาน  มีเงินออมหรือไม  ระดับใด 
   1. ไมมี     2. มี ทานรูสึกวามากนอยเพียงใด  
        1.  มีนอย       2. มีปานกลาง      3. มีมาก  
19.  ครอบครัวของทาน  มีหนี้สินหรือไม  ระดบัใด 
   1. ไมมี (ขามไปขอ  21)   2. มี  ทานรูสึกวามากนอยเพยีงใด  
        1.  มีนอย       2. มีปานกลาง       3. มีมาก  
20.  ในกรณีท่ีมีหนี้สิน  ครอบครัวของทานสามารถปลดภาระหน้ีสินไดภายในระยะเวลาก่ีป 
   0. ไมสามารถปลดภาระหนี้สินได/ไมแนใจ    1. ภายใน  1  ป  
   2. ภายใน  2-5  ป   3. ภายใน  6-10  ป   4. มากกวา  10  ปข้ึนไป  
21. โดยภาพรวม  ทานคิดวาครอบครัวของทานสามารถพึ่งพาตนเองไดในระดับใด 
   1. ไมสามารถพึ่งพาตนเองไดเลย 
   2. สามารถพึ่งพาตนเองไดนอย 
   3. สามารถพึ่งพาตนเองไดปานกลาง  
   4. สามารถพึ่งพาตนเองไดมาก  



 
 
 
 

สวนที่  1.5  ขอมูลดานความชวยเหลือและสิ่งสนับสนุนทางสังคมที่มีตอครอบครัวผูสงูอายุ  
22.  ในชวง  1ปที่ผานมา  ทานประสบภาวะยากลําบากในเรื่องตางๆ ตอไปนี้หรือไม  อยางไร  มีความกังวลใจหรือเครียดหรือไม  และไดรับหรือสามารถขอความ
ชวยเหลือจากแหลงใดบาง  รวมทั้งมีความตองการใหชวยเหลือเพิ่มเติมเรื่องอะไรบาง  
 

ที่ ปญหาดาน ยากลําบาก รายละเอียด ความกังวลหรือ
ความเครียด 

แหลง/บุคคล 

ที่ใหความชวยเหลือ 

ความตองการ 

ใหชวยเหลือเพิ่มเติม 

1 สุขภาพรางกาย 
(การมีโรคประจําตัว/ปญหาสุขภาพ  การ
ประกอบกิจวตัรประจําวนั  และการดแูลสุขภาพ
ตนเอง/ครอบครัว)  

 1. ไมมี  
 2. นอย 
 3. ปานกลาง 
 4. มาก 

1............................. 
2............................. 
3............................. 
4............................. 

 1. ไมมี  
 2. กังวลบางนิดหนอย 
 3. คอนขางกังวล 
 4. กังวลมาก 

1.............................. 
2.............................. 
3.............................. 
4.............................. 

ภาครัฐ ชวยเหลือเรื่อง 
................................................ 
เอกชน/ชุมชน ชวยเหลือเรื่อง
................................................ 

2 จิตใจ 
(รูสึกเหนื่อย  ทอแท/เครียด/กังวลใจ  การมี
ภาวะซึมเศราและความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย)  

 1. ไมมี  
 2. นอย 
 3. ปานกลาง 
 4. มาก 

1............................. 
2............................. 
3............................. 
4............................. 

 1. ไมมี  
 2. กังวลบางนิดหนอย 
 3. คอนขางกังวล 
 4. กังวลมาก 

1.............................. 
2.............................. 
3.............................. 
4.............................. 

ภาครัฐ ชวยเหลือเรื่อง 
................................................ 
เอกชน/ชุมชน ชวยเหลือเรื่อง
................................................ 

3 สัมพันธภาพในครอบครัว (ทั้งในและนอกบาน) 
(ทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน  พูดคุย/ปรึกษาหารือ/
ตัดสินใจในเรื่องสําคัญตางๆ  ชวยเหลือ/ดูแลเอา
ใจใสตอกนัทั้งยามปกติ/เจ็บปวย/มีปญหา  ให
กําลังใจซึ่งกันและกันในการดําเนินชีวิตดวย

คําพูดหรือการกระทํา) 

 1. ไมมี  
 2. นอย 
 3. ปานกลาง 
 4. มาก 

1............................. 
2............................. 
3............................. 
4............................. 

 1. ไมมี  
 2. กังวลบางนิดหนอย 
 3. คอนขางกังวล 
 4. กังวลมาก 

1.............................. 
2.............................. 
3.............................. 
4.............................. 

ภาครัฐ ชวยเหลือเรื่อง 
................................................ 
เอกชน/ชุมชน ชวยเหลือเรื่อง
................................................ 

4 สัมพันธภาพกับชุมชน/สังคม  
(ทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน  พูดคุย/ปรึกษาหารือ/
ตัดสินใจในเรื่องสําคัญตางๆ  ชวยเหลือ/ดูแลเอา
ใจใสตอกนัทั้งยามปกต/ิเจ็บปวย/มีปญหา  ให

 1. ไมมี  
 2. นอย 
 3. ปานกลาง 
 4. มาก 

1............................. 
2............................. 
3............................. 
4............................. 

 1. ไมมี  
 2. กังวลบางนิดหนอย 
 3. คอนขางกังวล 
 4. กังวลมาก 

1.............................. 
2.............................. 
3.............................. 
4.............................. 

ภาครัฐ ชวยเหลือเรื่อง 
................................................ 
เอกชน/ชุมชน ชวยเหลือเรื่อง
................................................ 



 

 
  

ที่ ปญหาดาน ยากลําบาก รายละเอียด ความกังวลหรือ
ความเครียด 

แหลง/บุคคล 

ที่ใหความชวยเหลือ 

ความตองการ 

ใหชวยเหลือเพิ่มเติม 

กําลังใจซึ่งกันและกันในการดําเนินชีวิตดวย

คําพูดหรือการกระทํา) 
5 เศรษฐกิจ/การเงิน 

(การประกอบอาชีพ/ทํามาหากิน  รายได/
คาใชจาย  การไดรับความชวยเหลือและสิ่ง
สนับสนุนทางสังคม  และไดรับสวัสดิการ
ผูสูงอายุที่พึงไดรับ)  

 1. ไมมี  
 2. นอย 
 3. ปานกลาง 
 4. มาก 

1............................. 
2............................. 
3............................. 
4............................. 

 1. ไมมี  
 2. กังวลบางนิดหนอย 
 3. คอนขางกังวล 
 4. กังวลมาก 

1.............................. 
2.............................. 
3.............................. 
4.............................. 

ภาครัฐ ชวยเหลือเรื่อง 
................................................ 
เอกชน/ชุมชน ชวยเหลือเรื่อง
................................................ 

6 ปจจัยสี่ 
(เสื้อผา  อาหาร  ที่อยูอาศัย  ยารักษาโรค 
ขาวของ เครื่องใชตางๆ) 

 1. ไมมี  
 2. นอย 
 3. ปานกลาง 
 4. มาก 

1............................. 
2............................. 
3............................. 
4............................. 

 1. ไมมี  
 2. กังวลบางนิดหนอย 
 3. คอนขางกังวล 
 4. กังวลมาก 

1.............................. 
2.............................. 
3.............................. 
4.............................. 

ภาครัฐ ชวยเหลือเรื่อง 
................................................ 
เอกชน/ชุมชน ชวยเหลือเรื่อง
................................................ 

7 ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน 
ตอการดําเนินชีวิต  

 1. ไมมี  
 2. นอย 
 3. ปานกลาง 
 4. มาก 

1............................. 
2............................. 
3............................. 
4............................. 

 1. ไมมี  
 2. กังวลบางนิดหนอย 
 3. คอนขางกังวล 
 4. กังวลมาก 

1.............................. 
2.............................. 
3.............................. 
4.............................. 

ภาครัฐ ชวยเหลือเรื่อง 
................................................ 
เอกชน/ชุมชน ชวยเหลือเรื่อง
................................................ 

8 ภัยพิบัติ  อุบัตเิหตุ  เหตุวิกฤต 
(น้ําทวม  ไฟไหม  สึนามิ   
ปวยหนัก  เสียชีวิต  ฯลฯ) 

 1. ไมมี  
 2. นอย 
 3. ปานกลาง 
 4. มาก 

1............................. 
2............................. 
3............................. 
4............................. 

 1. ไมมี  
 2. กังวลบางนิดหนอย 
 3. คอนขางกังวล 
 4. กังวลมาก 

1.............................. 
2.............................. 
3.............................. 
4.............................. 

ภาครัฐ ชวยเหลือเรื่อง 
................................................ 
เอกชน/ชุมชน ชวยเหลือเรื่อง
................................................ 

 
23.  โดยสรุปภาพรวมแลว  ทานรูสึกวาครอบครัวของทานประสบสภาวะยากลําบากมากนอยระดับใด 
   1. ไมยากลําบาก   2. ยากลําบากนอย   3. ยากลําบากปานกลาง   4. บากลําบากมาก  
 
 

 



 

 
  

24.  ครอบครัวของทานไดรับสวัสดิการดังรายละเอียดตอไปนี้ หรือไม  
 
ที่ สวัสดิการตางๆ ที่ผูสูงอายุพึงไดรับ  ไมรู 

(1) 
รู (2) 

ไมไดรับ 
(1) 

ไดรับ 
(2) 

 สวัสดิการชุมชน หรือสวัสดิการชาวบาน    
1 สวัสดิการการเกิด  เชน  สวัสดิการรับขวัญเด็กเกิดใหม  ชวยคาคลอดบุตร ฯลฯ    
2 สวัสดิการการเจ็บปวย  เชน  ใหกําลังใจ  เยี่ยมไข  ชวยคารักษาพยาบาล   

คาพาหนะเดินทางไปพบแพทย ฯลฯ 
   

3 สวัสดิการผูสูงอายุ (ผูดอยโอกาส  คนยากลําบาก  คนพิการ  ผูติดเช้ือ)  เชน  กองทุนการ
ออมสวัสดิการเบ้ียยังชีพหรือบํานาญผูสูงอายุ (ไมรวมเบ้ียของเทศบาล/อบต.)  ตรวจ
ดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล  สงเสริมกลุมอาชีพ ฯลฯ 

   

4 สวัสดิการกรณีเสียชีวิต  เปนเจาภาพ  ไปรวมงาน  จัดพวงหรดี  คาทําศพ ฯลฯ      
5 สวัสดิการการศึกษาและกีฬา  เชน  ทุนการศึกษา  สนับสนุนจัดกิจกรรม   

ซื้ออุปกรณการเรียนและกีฬา ฯลฯ 
   

6 สวัสดิการออมทรัพย  เชน  สัจจะออมทรัพย  สัจจะวันละบาท ฯลฯ    
7 สวัสดิการเงินกู  ใหยืมเพ่ือประกอบอาชีพโดยไมมีดอกเบ้ีย  หรือดอกเบ้ียตํ่า ฯลฯ    
8 สวัสดิการสาธารณประโยชน  สมทบกิจกรรมการกุศลภายในชุมชน   

พัฒนาหมูบาน  อาคารสาธารณะ  ถนน  สถานท่ีออกกําลังกาย  แขงขันกีฬา ฯลฯ 
   

9 สวัสดิการกรณีเกิดภัยพิบัติ  ไฟไหม  น้ําทวม  บริจาคใหพื้นท่ีประสบภัย ฯลฯ    
10 สวัสดิการใหการสงเคราะห  เชน  การใหเปนสิ่งของ  ขาวสาร  นํ้าด่ืม ฯลฯ    
 สวัสดิการภาครัฐ    

11 เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  คาเลี้ยงชีพรายเดือนสําหรับผูสูงอายุทุกคนท่ีไมมีบํานาญ    
12 เบ้ียผูพิการ     
13 คาจัดการศพผูสูงอายุ  2,000  บาท    
14 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ    
15 กองทุนประกันสังคม    
16 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ    
17 สงเคราะหครอบครัวยากไร (ปละไมเกิน  6,000  บาทตอครอบครัว)    
18 บัตรผูสูงอายุ (หลักประกันสุขภาพ) เพื่อรับบริการปองกัน  รักษาสุขภาพฟรี    
19 จัดชองทางพิเศษเฉพาะโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ัวประเทศ    
20 หนวยบริการสุขภาพ  โดยมีแพทยและพยาบาลออกใหบริการเยี่ยมบาน    
21 จัดการเรียนรูในชุมชน  จัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย    
22 จัดหางาน  สงเสริมอาชีพ  เพ่ือใหมีงานทําและมีรายได     
23 บริการท่ีพักอาศัย  บานพัก  สถานสงเคราะห     
24 ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุ (Day CareCenter)     
25 ลดหยอนคาโดยสารรถไฟ  รถโดยสารสาธารณะ  และเครื่องบิน     
26 รวมกลุม/จัดต้ังชมรมผูสูงอายุ  เพ่ือถายทอดประสบการณ  ชวยเหลือสังคม     
27 ยกเวนคาธรรมเนียม/ลดอัตราเขารวมกิจกรรมในพิพิธภัณฑ  โบราณสถาน   

อุทยานแหงชาติ  และสถานท่ีอื่นๆ  
   

 
25.  โดยภาพรวม  ทานคิดวาครอบครัวของทานไดรับหรือขอความชวยเหลือจากแหลงตางๆไดมากนอยเพียงใด  
   1. ไมไดรับหรือขอความชวยเหลือไมไดเลย   2. ไดรับหรือขอความชวยเหลือไดนอย 
   3. ไดรับหรือขอความชวยเหลือไดปานกลาง    4. ไดรับหรือขอความชวยเหลือไดมาก  
 



 

 
  

สวนท่ี  1.6 ขอมูลกรณีท่ีผูสูงอายุตองดูแลบุคคลท่ีพักอาศัยอยูในบานเดียวกัน 
 
สวนท่ี  1.6.1 (ขอ 26) กรณีดูแลผูสูงอายุ ท่ีพักอาศัยอยูในบานเดียวกัน   
26.1 ทานดูแลผูสูงอายุ ท่ีพักอาศัยอยูในบานเดียวกันหรือไม  อยางไร  
   1. ไมมี (ขามไปขอ  27)     2. มี  จํานวน.............คน 
         คนท่ี  1  อายุ..........ป คนท่ี  2  อายุ..........ป 
 
ที การดูแล รายละเอียดของการดูแล ปญหาในการดูแล ความตองการในการดูแล 
1 อาหาร 

 1. ไมมี  
 2. มี   

................................................ 

................................................ 

................................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
2 ทีอยูอาศัย 

 1. ไมมี  
 2. มี   

................................................ 

................................................ 

................................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
3 เสือผา 

 1. ไมมี  
 2. มี   

................................................ 

................................................ 

................................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
4 การดูแลสุขภาพ/

รักษาพยาบาล 
 1. ไมมี  
 2. มี   

................................................ 

................................................ 

................................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

5 การดูแลจิตใจ 
 1. ไมมี  
 2. มี   

................................................ 

................................................ 

................................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
6 เงิน 

 1. ไมมี  
 2. มี   

................................................ 

................................................ 

................................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
7 อืนๆ ระบุ....................... 

 1. ไมมี  
 2. มี   

................................................ 

................................................ 

................................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
 
26.2  ทานใหการดูแลในเรืองตางๆ เหลานีเรืองใดมากทีสุด  
(โปรดใสหมายเลข 1=มากท่ีสุด  ในชองท่ีตรงกับความคดิเห็นของทานมากท่ีสุด) 

อาหาร ทีอยูอาศัย เสือผา เงิน สุขภาพรางกาย จิตใจ อืนๆ 
..................... ..................... ..................... ................... ..................... ................... ..................... 

 
26.3  ในการดูแลในเร่ืองตางๆ ขางตน  ทานรูสึกวายากลําบากหรือไดรับผลกระทบหรือไม  มากนอยระดับใด  
ที ประเด็นความลําบาก/ ผลกระทบตอตัวผูสูงอายุในการดูแล 

 
ไมยากลําบาก/ 
ไมกระทบ 

ระดับความยากลําบาก 
/ผลกระทบ 

นอย ปานกลาง มาก 
1 ผลกระทบตอสุขภาพรางกายผูสูงอายุทีเปนผูดูแลเอง     
2 วิถีการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุทีเปนผูดแูลเองเปลียนแปลง

ไปจากเดิม (ออกกําลังกาย การกิน พักผอน) 
    

3 รูสึกเหนือย      
4 ทอแท  เครียด  กังวลใจ      
5 การประกอบอาชีพ  การทํามาหากินตามปกติ     
6 การเงิน  ภาระคาใชจายเพิมขึน     
7 การปฏิสัมพันธ  ติดตอกับสังคม หรือบุคคลอืน     



 

 
  

 
สวนท่ี  1.6.2(ขอ 27)กรณีดแูลเด็กอายุไมเกิน 18  ป ท่ีพกัอาศัยอยูในบานเดียวกัน  
27.1  ทานดูแลเด็กอายุไมเกิน 18  ปท่ีพักอาศัยอยูในบานเดียวกันหรือไม  อยางไร  
   1. ไมมี (ขามไปขอ28)    2. มี  จํานวน.............คน 
        คนท่ี  1  อายุ..........ป คนท่ี  2  อายุ..........ป 
 
ที การดูแล รายละเอียดของการดูแล ปญหาในการดูแล ความตองการในการดูแล 
1 อาหาร 

 1. ไมมี  
 2. มี   

................................................ 

................................................ 

................................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
2 ทีอยูอาศัย 

 1. ไมมี  
 2. มี   

................................................ 

................................................ 

................................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
3 เสือผา 

 1. ไมมี  
 2. มี   

................................................ 

................................................ 

................................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
4 การดูแลสุขภาพ/

รักษาพยาบาล 
 1. ไมมี  
 2. มี   

................................................ 

................................................ 

................................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

5 การดูแลจิตใจ 
 1. ไมมี  
 2. มี   

................................................ 

................................................ 

................................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
6 เงิน 

 1. ไมมี  
 2. มี   

................................................ 

................................................ 

................................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
7 อืนๆ ระบุ....................... 

 1. ไมมี  
 2. มี   

................................................ 

................................................ 

................................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
 
27.2ทานใหการดูแลในเรืองตางๆ เหลานีเรืองใดมากทีสุด  
(โปรดใสหมายเลข 1=มากท่ีสุด  ในชองท่ีตรงกับความคดิเห็นของทานมากท่ีสุด) 

อาหาร ทีอยูอาศัย เสือผา เงิน สุขภาพรางกาย จิตใจ อืนๆ 
..................... ..................... ..................... ................... ..................... ................... ..................... 

 
27.3  ในการดูแลในเร่ืองตางๆ ขางตน  ทานรูสึกวายากลําบากหรือไดรับผลกระทบหรือไม  มากนอยระดับใด  
ที ประเด็นความลําบาก/ ผลกระทบตอตัวผูสูงอายุในการดูแล 

 
ไมยากลําบาก/ 
ไมกระทบ 

ระดับความยากลําบาก 
/ผลกระทบ 

นอย ปานกลาง มาก 
1 ผลกระทบตอสุขภาพรางกายผูสูงอายุทีเปนผูดูแลเอง     
2 วิถีการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุทีเปนผูดแูลเอง

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม (ออกกําลังกาย  การกิน  พักผอน) 
    

3 รูสึกเหนือย      
4 ทอแท  เครียด  กังวลใจ      
5 การประกอบอาชีพ  การทํามาหากินตามปกติ      
6 การเงิน  ภาระคาใชจายเพิมขึน       
7 การปฏิสัมพันธ  ติดตอกับสังคม หรือบุคคลอืน     

 



 

 
  

สวนท่ี 1.6.3  (ขอ 28)กรณีดูแลผูท่ีไมสามารถดูแลตนเองได (พิการ ทุพพลภาพ ฯลฯ) ท่ีพักอาศัยอยูในบานเดียวกัน  
28.1  ทานดูแลผูท่ีไมสามารถดูแลตนเองได (พิการ ทุพพลภาพ ฯลฯ)ท่ีพักอาศัยในบานเดียวกันหรือไม  อยางไร  
   1. ไมมี (ขามไปขอ  29)   2. มี  จํานวน.............คน 
        คนท่ี  1  อายุ..........ป คนท่ี  2  อายุ..........ป 
 
ที การดูแล รายละเอียดของการดูแล ปญหาในการดูแล ความตองการในการดูแล 
1 อาหาร 

 1. ไมมี  
 2. มี   

................................................ 

................................................ 

................................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
2 ทีอยูอาศัย 

 1. ไมมี  
 2. มี   

................................................ 

................................................ 

................................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
3 เสือผา 

 1. ไมมี  
 2. มี   

................................................ 

................................................ 

................................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
4 การดูแลสุขภาพ/

รักษาพยาบาล 
 1. ไมมี  
 2. มี   

................................................ 

................................................ 

................................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

5 การดูแลจิตใจ 
 1. ไมมี  
 2. มี   

................................................ 

................................................ 

................................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
6 เงิน 

 1. ไมมี  
 2. มี   

................................................ 

................................................ 

................................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
7 อืนๆ ระบุ....................... 

 1. ไมมี  
 2. มี   

................................................ 

................................................ 

................................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 
 
28.2  ทานใหการดูแลในเรืองตางๆ เหลานีเรืองใดมากทีสุด  
(โปรดใสหมายเลข 1=มากท่ีสุด  ในชองท่ีตรงกับความคดิเห็นของทานมากท่ีสุด) 

อาหาร ทีอยูอาศัย เสือผา เงิน สุขภาพรางกาย จิตใจ อืนๆ 
..................... ..................... ..................... ................... ..................... ................... ..................... 

 
28.3  ในการดูแลในเร่ืองตางๆ ขางตน  ทานรูสึกวายากลําบากหรือไดรับผลกระทบหรือไม  มากนอยระดับใด  
ที ประเด็นความลําบาก/ ผลกระทบตอตัวผูสูงอายุในการดูแล 

 
ไมยากลําบาก/ 
ไมกระทบ 

ระดับความยากลําบาก 
/ผลกระทบ 

นอย ปานกลาง มาก 
1 ผลกระทบตอสุขภาพรางกายผูสูงอายุทีเปนผูดูแลเอง     
2 วิถีการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุทีเปนผูดแูลเองเปลียนแปลง

ไปจากเดิม (ออกกําลังกาย  การกิน  พกัผอน) 
    

3 รูสึกเหนือย      
4 ทอแท  เครียด  กังวลใจ      
5 การประกอบอาชีพ  การทํามาหากินตามปกติ      
6 การเงิน  ภาระคาใชจายเพิมขึน       
7 การปฏิสัมพันธ  ติดตอกับสังคม หรือบุคคลอืน     

 
 



 

 
  

สวนท่ี  1.7  (ขอ 29) ขอมลูภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  
(ถามผูสูงอายุทุกคนท่ีพักอาศัยอยูในบานเดียวกัน) 

 
29.ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ คนท่ี 1 

(ผูสูงอายุท่ีเปนผูแทนครอบครัวในการใหสัมภาษณ) 
 
1.  ทานสามารถทํากิจกรรมท่ีจําเปนในชีวิตประจําวันตางๆ ดังตอไปนี้  ไดหรือไม  
ท่ี กิจกรรม ทําไดดวย

ตนเอง
ท้ังหมด  

ตองมีคนชวยหรือ
พอทําไดบาง  

แตตองมีผูอื่นชวย 

ทําไมได
ดวย
ตนเอง 

1 การรับประทานอาหาร (ตักอาหารเขาปาก  หรือด่ืมน้ํา)    
2 การแตงตัว (สวมใสเสื้อผา)     
3 การทําความสะอาดรางกาย (อาบน้ํา  ลางหนา  แปรงฟน สระผม   

หวีผม  หรือโกนหนวด) 
   

4 การใชหองสวม (ลุกนั่งสวม  และทําความสะอาดภายหลังการขับถาย
อุจจาระและปสสาวะ)  

   

5 การเคล่ือนท่ีภายในบาน (ลุกจากท่ีนอน  ลงจากเตียง  เดินในบาน  
หรือเคล่ือนยายตนเองในบานโดยใชไมเทา  รถเข็น  อุปกรณชวยเดิน) 

   

6 การออกไปทํากิจกรรมนอกบานไดดวยตนเอง (ไปรวมกิจกรรมใน
ชุมชน  วัด  ตลาด  สถานีอนามัย/รพ.สต.  รพ.  คลนิิก  ท่ีสาธารณะ) 

   

 
2.  ในชวง  2  สัปดาหท่ีผานมา  ทานมีอาการและความรูสึกนึกคิดตอไปนี้หรือไม  
ท่ี อาการและความรูสึกนึกคิด มี (1) ไมมี (0) ตอบไมได 
1 รูสึกจิตใจหมนหมองหรือเปนทุกขจนอยากรองไห (เกอืบตลอดท้ังวนั)................    
2 รูสึกหมดอาลัยตายอยาก..........................................................................................    
3 รูสึกไมมีความสุข  หมดสนุกกับส่ิงท่ีชอบและเคยทํา.............................................     
4 คิดอะไรไดชากวาปกติ............................................................................................    
5 รูสึกออนเพลียงายเหมือนไมมีแรง..........................................................................    
6 นอนหลับๆ ต่ืนๆ  หลับไมสนิท..............................................................................    
7 รูสึกส้ินหวัง  เปนทุกขจนไมอยากมีชีวิตอยูตอไป..................................................    
8 กําลังคิดฆาตัวตาย...................................................................................................    
 



 

 
  

3.  ในชวง  2  สัปดาหท่ีผานมา  ทานมีอาการและความรูสึกนึกคิดอยางไร  
ไมเลย  หมายถึง  ไมมีความรูสึกเชนนั้นเลย  ไมพอใจมาก  หรือแยมาก  
เล็กนอย  หมายถึง  มีความรูสึกเชนนั้นนานๆ คร้ัง  เล็กนอย  รูสึกไมพอใจ  หรือแย 
ปานกลาง  หมายถึง  มีความรูสึกเชนนั้นปานกลาง  พอใจระดับกลางๆ  หรือแยระดับกลางๆ 
มาก  หมายถึง  มีความรูสึกเชนนั้นบอยๆ  พอใจหรือรูสึกด ี 
มากท่ีสุด  หมายถึง  มีความรูสึกเชนนั้นเสมอ  มากท่ีสุด  หรือรูสึกวาสมบูรณ  พอใจมาก  หรือรูสึกดีมาก  

 

ท่ี คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  
ไม
เลย 
(1) 

เล็ก
นอย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก  
 

(4) 

มาก
ที่สุด 
(5) 

1 ทานพอใจกับสุขภาพของทานในตอนน้ีเพียงใด      
2 การเจ็บปวยตามรางกาย เชน ปวดหวั ปวดทอง ปวดตามตัว ทําใหทานไม

สามารถทําในส่ิงท่ีตองการมากนอยเพียงใด      

3 ทานมีกําลังเพยีงพอท่ีจะทําส่ิงตางๆ ในแตละวันไหม (ท้ังเร่ืองงาน หรือการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน)       

4 ทานพอใจกับการนอนหลับของทานมากนอยเพยีงใด       
5 ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต (เชน มีความสุข สงบ มีความหวัง)      
6 ทานมีสมาธิในการทํางานตางๆ ดีเพียงใด       
7 ทานรูสึกพอใจในตนเองมากนอยแคไหน       
8 ทานยอมรับรูปรางหนาตาของตัวเองไดไหม       
9 ทานมีความรูสึกไมดี เชน เหงา เศรา หดหู ส้ินหวัง วิตกกังวล       
10 ทานรูสึกพอใจมากนอยแคไหนท่ีสามารถทําอะไรๆ ผานไปไดในแตละวัน       
11 ทานจําเปนตองไปรับการรักษาพยาบาลมากนอยเพียงใด  

เพื่อท่ีจะทํางานหรือมีชีวิตอยูไปไดในแตละวนั       

12 ทานพอใจกับความสามารถในการทํางานไดอยางท่ีเคยทํา       
13 ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับคนอ่ืน อยางท่ีผานมา       
14 ทานพอใจกับการชวยเหลือท่ีเคยไดรับจากเพ่ือนๆ       
15 ทานรูสึกวาชีวติมีความม่ันคงปลอดภัยดไีหมในแตละวนั       
16 ทานพอใจกับสภาพบานเรือนท่ีอยูตอนนี้       
17 ทานมีเงินพอใชจายตามความจําเปนมากนอยเพียงใด       
18 ทานพอใจท่ีจะสามารถไปใชบริการสาธารณสุขไดตามความจําเปนเพยีงใด       
19 ทานไดรูเร่ืองราวขาวสารที่จําเปนในชีวิตแตละวนัมากนอยเพยีงใด       
20 ทานมีโอกาสไดพักผอนคลายเครียดมากนอยเพียงใด       
21 สภาพแวดลอมดีตอสุขภาพของทานมากนอยเพยีงใด       
22 ทานพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหนของทานมากนอยเพยีงใด       
23 ทานสามารถไปไหนมาไหนดวยตนเองไดดี      
24 ทานรูสึกวาชีวติทานมีความหมายมากนอยแคไหน       
25 ทานพอใจในชีวิตทางเพศของทานแคไหน       
26 ทานคิดวา  ทานมีคุณภาพชีวติ (ชีวิตความเปนอยู) ในระดับใด      
 
 
 
 



 

 
  

29.2  ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ คนท่ี  2  

(***กรณีไมอยู*** ใหถามผูสูงอายุท่ีเปนตวัแทนครอบครัวในการใหสัมภาษณ)  
 
1.  ทานสามารถทํากิจกรรมท่ีจําเปนในชีวิตประจําวันตางๆ ดังตอไปนี้  ไดหรือไม  
ท่ี กิจกรรม ทําไดดวย

ตนเอง
ท้ังหมด  

ตองมีคนชวยหรือ
พอทําไดบาง  

แตตองมีผูอื่นชวย 

ทําไมได
ดวย
ตนเอง 

1 การรับประทานอาหาร (ตักอาหารเขาปาก  หรือด่ืมน้ํา)    
2 การแตงตัว (สวมใสเสื้อผา)     
3 การทําความสะอาดรางกาย (อาบน้ํา  ลางหนา  แปรงฟน สระผม   

หวีผม  หรือโกนหนวด) 
   

4 การใชหองสวม (ลุกนั่งสวม  และทําความสะอาดภายหลังการขับถาย
อุจจาระและปสสาวะ)  

   

5 การเคล่ือนท่ีภายในบาน (ลุกจากท่ีนอน  ลงจากเตียง  เดินในบาน  
หรือเคล่ือนยายตนเองในบานโดยใชไมเทา  รถเข็น  อุปกรณชวยเดิน) 

   

6 การออกไปทํากิจกรรมนอกบานไดดวยตนเอง (ไปรวมกิจกรรมใน
ชุมชน  วัด  ตลาด  สถานีอนามัย/รพ.สต.  รพ.  คลนิิก  ท่ีสาธารณะ) 

   

 
2.  ในชวง  2  สัปดาหท่ีผานมา  ทานมีอาการและความรูสึกนึกคิดตอไปนี้หรือไม  
ท่ี อาการและความรูสึกนึกคิด มี (1) ไมมี (0) ตอบไมได 
1 รูสึกจิตใจหมนหมองหรือเปนทุกขจนอยากรองไห (เกอืบตลอดท้ังวนั)................    
2 รูสึกหมดอาลัยตายอยาก..........................................................................................    
3 รูสึกไมมีความสุข  หมดสนุกกับส่ิงท่ีชอบและเคยทํา.............................................     
4 คิดอะไรไดชากวาปกติ............................................................................................    
5 รูสึกออนเพลียงายเหมือนไมมีแรง..........................................................................    
6 นอนหลับๆ ต่ืนๆ  หลับไมสนิท..............................................................................    
7 รูสึกส้ินหวัง  เปนทุกขจนไมอยากมีชีวิตอยูตอไป..................................................    
8 กําลังคิดฆาตัวตาย...................................................................................................    

 
 
 



 

 
  

29.3  ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ คนท่ี  3  

(***กรณีไมอยู*** ใหถามผูสูงอายุท่ีเปนตวัแทนครอบครัวในการใหสัมภาษณ)  

 
1.  ทานสามารถทํากิจกรรมท่ีจําเปนในชีวิตประจําวันตางๆ ดังตอไปนี้  ไดหรือไม  
ท่ี กิจกรรม ทําไดดวย

ตนเอง
ท้ังหมด  

ตองมีคนชวยหรือ
พอทําไดบาง  

แตตองมีผูอื่นชวย 

ทําไมได
ดวย
ตนเอง 

1 การรับประทานอาหาร (ตักอาหารเขาปาก  หรือด่ืมน้ํา)    
2 การแตงตัว (สวมใสเสื้อผา)     
3 การทําความสะอาดรางกาย (อาบน้ํา  ลางหนา  แปรงฟน สระผม   

หวีผม  หรือโกนหนวด) 
   

4 การใชหองสวม (ลุกนั่งสวม  และทําความสะอาดภายหลังการขับถาย
อุจจาระและปสสาวะ)  

   

5 การเคล่ือนท่ีภายในบาน (ลุกจากท่ีนอน  ลงจากเตียง  เดินในบาน  
หรือเคล่ือนยายตนเองในบานโดยใชไมเทา  รถเข็น  อุปกรณชวยเดิน) 

   

6 การออกไปทํากิจกรรมนอกบานไดดวยตนเอง (ไปรวมกิจกรรมใน
ชุมชน  วัด  ตลาด  สถานีอนามัย/รพ.สต.  รพ.  คลนิิก  ท่ีสาธารณะ) 

   

 
2.  ในชวง  2  สัปดาหท่ีผานมา  ทานมีอาการและความรูสึกนึกคิดตอไปนี้หรือไม  
ท่ี อาการและความรูสึกนึกคิด มี (1) ไมมี (0) ตอบไมได 
1 รูสึกจิตใจหมนหมองหรือเปนทุกขจนอยากรองไห (เกอืบตลอดท้ังวนั)................    
2 รูสึกหมดอาลัยตายอยาก..........................................................................................    
3 รูสึกไมมีความสุข  หมดสนุกกับส่ิงท่ีชอบและเคยทํา.............................................     
4 คิดอะไรไดชากวาปกติ............................................................................................    
5 รูสึกออนเพลียงายเหมือนไมมีแรง..........................................................................    
6 นอนหลับๆ ต่ืนๆ  หลับไมสนิท..............................................................................    
7 รูสึกส้ินหวัง  เปนทุกขจนไมอยากมีชีวิตอยูตอไป..................................................    
8 กําลังคิดฆาตัวตาย...................................................................................................    

 
 
 



 

 
  

สวนท่ี  1.8  ขอมูลดานขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายและมาตรการในการจัดระบบสวัสดิการ
สังคมสําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบภาวะยากลําบาก 

 
30.  ทานคิดวานโยบายและมาตรการในการจัดระบบสวัสดิการสังคมสําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบภาวะ
ยากลําบากควรเปนอยางไร 
  1.  ภาครัฐ..........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
  2.  ชุมชน........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
31.  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
  1.  .....................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................ 
  2.  .....................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณทานในการตอบแบบสอบถามฉบับน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

ประเด็นการสนทนากลุม “ผูปฏิบัติงานดานครอบครัวในชุมชน” 

 

ผูใหขอมูลหลัก 
ผูใหขอมูลหลัก  คือ  ผูปฏิบัติงานดานครอบครัวในชุมชน  หมายถึง  กลุมบุคคล  หนวยงาน  และองคกร

ตางๆ ท่ีทํางานดานสังคม  ทําหนาท่ีดูแลทุกขสุขของครอบครัว  ผูสูงอายุ  เด็กในชุมชน  จํานวน  100  คน  อาทิเชน  
นักพัฒนาชุมชน  นักสังคมสงเคราะห  เจาหนาท่ี อปท.  เจาหนาท่ีสํานักงานสงเสริมวิชาการ (สสว.)  เจาหนาท่ี รพ.
สต.  อาสาสมัคร (อพม.  อสม.  อผส.  อสส.)  และเจาหนาท่ีท่ีทํางานเกี่ยวของอ่ืนๆ  
 
ประเด็นคําถาม  ประกอบดวย  

1.  สถานการณครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบากในชุมชน  
- สถานการณครอบครัวผูสูงอายุในชุมชน  จํานวน  แนวโนมเปนอยางไร  
- นิยาม  คําจํากัดความของคําวา “ครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก” เปนอยางไร  
- มีมากนอยอยางไร  จํานวนเทาไหร  
- ลักษณะความเปนอยูเปนอยางไร  มีปญหาอะไรบาง 

2.  ทัศนคติตอความจําเปนในการดูแล “ครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก”    
- มีความจําเปนในการดูแลอยางไรบาง  
- การชวยเหลือดูแลท่ีมีอยู ณ ปจจุบัน ไดทําเร่ืองอะไรไปแลว อยางไรบาง  

3.  นโยบาย  มาตรการ  สวัสดิการที่มีอยู  และความชวยเหลือท่ีมีอยู ณ ปจจุบัน  
- นโยบาย  มาตรการใหความชวยเหลือ  ดแูลท่ีมีอยู  มีอะไรบาง  
- สวัสดิการทีมี่อยู  มีอะไรบาง  
- ผลสําเร็จ  ปญหาอุปสรรค  และขอจํากดัมีหรือไม  เปนอยางไร  
- ควรมีสวัสดกิารอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม  อยางไร  

 4.  แนวทางการพัฒนาความรวมมือ (ความรวมมือท่ีมีอยู  และแนวทางการทํางานใหมๆ)  
- หนวยงาน/องคกรตางๆ ท่ีเกี่ยวของมีอะไรบาง  
- หนวยงานทีรั่บผิดชอบหลักคือใคร  มีบทบาทหนาท่ีอยางไร  ดูแลเร่ืองอะไร  
- หนวยงานสนับสนุนคือใคร  มีบทบาทหนาท่ีอยางไร  ดูแลเร่ืองอะไร  
- หนวยงาน/องคกรตางๆ  ประสานงาน  เช่ือมโยง  บูรณาการการทํางานหรือไม  อยางไร  
- หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีควรมีเขามามีบทบาทหนาท่ีเพิ่มเติมมีหรือไม  อยางไร  

5.  ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเปนสําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ี
ประสบสภาวะยากลําบาก   

- ตองการการสงเสริมหรือสนับสนุนเร่ืองอะไรบาง  จากบุคคล/องคกรใด  อยางไร  
- ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อการพัฒนาเชิงปฏิบัติ  และการพัฒนาเชิงนโยบาย  



 

 
  

 
ประเด็นการสนทนากลุม  “ผูสูงอายุหรือผูสูงอายุท่ีรับภาระดูแลสมาชิกท่ีพักอาศัยอยูในบานเดียวกัน” 

 
ผูใหขอมูลหลัก 

ผูใหขอมูลหลักคือ  กลุมผูสูงอายุหรือผูสูงอายุท่ีรับภาระดูแลสมาชิกท่ีพักอาศัยอยูในบานเดียวกัน  จํานวน  
100  คน  ซ่ึงอาจแบงออกเปน  3  กรณี  ไดแก  ผูสูงอายุเล้ียงดูเดก็ท่ีมีอายุไมเกนิ 18 ปตามลําพัง  ผูสูงอายุอาศัย
รวมกันตามลําพัง  และผูสูงอายุอยูคนเดียว  
 
ประเด็นคาํถาม  ประกอบดวย  

1.  สถานการณครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบากในชุมชน  
- สถานการณครอบครัวผูสูงอายุในชุมชน  จํานวน  แนวโนมเปนอยางไร  
- นิยาม  คําจํากัดความของคําวา “ครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก” เปนอยางไร  
- มีมากนอยอยางไร  จํานวนเทาไหร  
- ลักษณะความเปนอยูเปนอยางไร  มีปญหาอะไรบาง  

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรมของ “ครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก”   
- ภาวะสุขภาพกาย-จิต-สังคม-เศรษฐกจิเปนอยางไร (คุณภาพชีวิตเปนอยางไร)  
- ความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร  
- มีการดูแลกนัในครอบครัวอยางไรบาง (สามี/ภรรยา ลูกหลานดแูลซ่ึงกันและกันอยางไร)  

3.  ชุมชนกับการดูแล “ครอบครัวผูสูงอายุท่ีประสบสภาวะยากลําบาก”  
- ผูนําชุมชน  เพื่อนบาน  คนในชุมชน  อาสาสมัคร (อสม. อผส.)  แหลงศาสนา  องคกรเอกชน  

และอ่ืนๆ  ไดชวยเหลือ  ดูแลหรือไม  อยางไรบาง  
4. หนวยงานท่ีใหความชวยเหลือ  ดูแล  

- ปจจุบัน  มีหนวยงานอะไรบางท่ีใหความชวยเหลือ ดูแล  
- ไดใหความชวยเหลือ ดูแลอยางไรบาง  
- อยากใหหนวยงานอะไรบางเขามาชวยเหลือ  ดูแลเพ่ิมเติม  และดูแลเร่ืองอะไร  อยางไร  

5.  นโยบาย  มาตรการ  สวัสดิการ  และความชวยเหลือท่ีไดรับ  
- เขาถึงสวัสดกิาร  หรือไดรับสวัสดิการอะไรบาง  
- สวัสดิการที่ไดรับเพียงพอ  เหมาะสมหรือไม  อยางไร  
- ปญหาอุปสรรค  ขอจํากัด  และผลสําเร็จเปนอยางไร  
- ตองการ  หรืออยากไดสวัสดิการอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม  อยางไรบาง  

6.  ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จําเปนสําหรับครอบครัวผูสูงอายุท่ี
ประสบสภาวะยากลําบาก  

- ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อการพัฒนาเชิงปฏิบัติ  และการพฒันาเชิงนโยบาย  
 
 



 

 

ภาคผนวก ค 

 

 



 




