
หลักการ แนวคิดการจัดระบบการดูแลระยะยาว 

นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  
11 ธันวาคน 2561 

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 



“สังคมสูงอายุ” เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ 
มติ ครม. 4 ธันวาคม 2561 

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 



กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

มาตรการหลักที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
และคนทุกวัน 

มาตรการย่อยที่ 1.1  การสร้างระบบคุ้มครอง 
                         และสวัสดิการผู้สูงอายุ (พ.ม.) 
มาตรการย่อยที่ 1.2  การท างานและการสร้างรายได้ 
                         ส าหรับผู้สูงอายุ  (รง.) 
มาตรการย่อยที่ 1.3  ระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัย  (สธ.) 
มาตรการย่อยที่ 1.4  ปรับสภาพแวดล้อมชุมชน และบ้านให้ปลอดภัย      
                         กับผู้สูงอายุ  (มท.) 
มาตรการย่อยที่ 1.5  ธนาคารเวลาส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
                         ของประเทศไทย  (พม.) 
มาตรการย่อยที่ 1.6  การสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม ่
                          เตรียมความพร้อมในทุกมิติ  (ศธ.) 

มาตรการหลักที่ 2 : การยกระดับขีดความสามารถ สู่การบริหาร
จัดการภาครัฐ 4.0 

มาตรการย่อยที่ 2.1  ยกระดับความร่วมมือ เสริมสร้างพลัง 
                         สังคมผู้สูงอายุ  (พ.ม.) 
มาตรการย่อยที่ 2.2  การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ               
                         ข้อบังคับให้เอื้อต่อการท างานด้านผู้สูงอายุ 
                         (ยธ./พม.) 
มาตรการย่อยที่ 2.3  ปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อน 
                         งานด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ  (พม.) 
มาตรการย่อยที่ 2.4  พลิกโฉมนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
                         ในสังคมสูงอายุ  (วท.) 
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Management Unit  

กลไกมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ     

CM 
CG 

อสม. 
จิตอาสา 

ชมรม 
ผู้สูงอายุ  

AREA Base  

 สสส.  

อปท. 

ศพอส. 

รพ.สต. 

สถาบันการศึกษา 

 บวร  
 (บ้าน วัด โรงเรียน )  

ระดับประเทศ 

ระดับจังหวัด 

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 

 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

หน้าที่ : ขับเคลื่อนมาตรการ ระดับจังหวัด พร้อมรายงานผลการด าเนินงานใน
จังหวัดให้กับ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมผู้สูงอายุ  

หน้าที่ : ก ากับ ติดตาม และพิจารณาให้การสนับสนุนหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนมาตรการ 

หน้าที่ : บูรณาการการด าเนินงาน ไปสู่การปฏิบัต ิรวมทั้ง ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการขับเคลื่อนให้กับคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 

หน้าที ่: ขับเคลื่อน ติดตามผล การด าเนินงานในประเด็นที่รับผิดชอบ  
และประสานหน่วยงานร่วม พร้อมทั้งรายงานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

หน่วยงานหลัก ( พม./ สธ. /วท. /รง./ มท./ ศธ.)  

กลไกระดับพื้นที่  

มาตรการขับเคลื่อนระบียบวาระแหง่ชาติ เร่ือง สังคมสูงอายุ :  กรมกิจการผู้สูงอายุ  

 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดกิารสงัคมจังหวัด 

หน้าที่ : ร่วมขับเคลื่อนมาตรการ และรายงานผล 
การด าเนินงานกับหน่วยงานเจ้าภาพหลัก  

หน่วยงานร่วม 

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 



สถานดูแลผู้สูงอาย ุ

*เตรียมเสนอกฎกระทรวง 
กิจการการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะ
พึ่งพิง 
(ภายใต้ พรบ. สถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559) 

รูปแบบการจัดการดูแลระยะยาว ปัจจุบันและอนาคต 

ครอบครัว ลูกหลาน , เครือญาต ิ

ชุมชน  CM , CG , นักบริบาล , อสม. , เพ่ือนบ้าน 

 สถานบริการผู้สงูอายุ  

   - มาตรฐาน 
     สบส./สธ.  

*รูปแบบ 

 หลักสูตร 

ผู้ดูแล 

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 



     การสร้าง/ริเริม่ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว :    
     งบประมาณ  บุคลากร  ระบบสนับสนุนครอบครัว 
      และชุมชน สถาบัน 

     ความต้องการการดูแลระยะยาวที่เพิ่มขึ้น :  
     ผู้สูงอายุอายุยืนมากขึ้น + มีโรคเรื้อรัง : มีข้อมูลผู้สูงอายท่ีุ 
      เป็นปัจจุบัน 

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ประเด็นท้าทายในการด าเนินงานผู้สูงอายุ 

จัดสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยคนทุกวัย (Universal Design : UD) 

    การเสริมพลังทุนทางสงัคม/กลไกที่มีอยู่ในชุมชน :  
     ศาสนา สถานศึกษา  กลุ่มเพ่ือนบ้าน จิตอาสา                              
     ภาคประชาสังคมได้ร่วมเป็นเครือข่ายดูแลเฝ้าระวังผู้สูงอายุ     
     (Inclusive Community : ชุมชนเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 



ประเด็นท้าทายงานผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น 

สภาพบ้านไม่ปลอดภัย 
(หลังคา, ห้องน้ า, บันได, 
 พื้น, แสงสว่าง ฯลฯ) 

ผู้สูงอายุพึ่งพิง, พิการ    
(ติดเตียง, โรคเรื้อรัง,  ขาดผู้ดูแล) 

ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง 
(โสด, หม้าย, อายุมาก,  

มีโรคประจ าตัว, เหงา, ซึมเศร้า) ผู้สูงอายุอยู่กับคู่สมรส 
(อายุมากทั้งคู่, ไม่มีผู้ดูแล,  

มีโรคประจ าตัว) 

ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว 
เวลากลางวัน 

(ขาดผู้ดูแล, เหงา, ซึมเศร้า) 
การจัดสภาพแวดล้อม 

ส าหรับคนทกุวัย 
(สถานที่ในชุมชน) 

ประเด็นท้าทาย 
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กลไกส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น 

ผู้น าชุมชน, รร.,  
ผู้น าศาสนา วัด/มัสยิด,โบสถ์  

ผู้น าเยาวชน,สตรี ฯลฯ 
ช่วยส่งเสริมกิจกรรมสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่างวัย,
ดูแลเอื้ออาทรผู้สูงอายุ 

แกนน า, กรรมการ,  จิตอาสา, 
เพ่ือนช่วยเพ่ือน 

อสม., อผส. 
ดูแลสุขภาพ, คัดกรองโรค เฝ้าระวัง, เยี่ยมเยียน, 

ดูแลจิตใจ, ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการมี               
ส่วนร่วม,ให้ความรู้, ช่วยท าภารกิจผู้สูงอายุ 

ภาคธุรกิจเอกชน 
องค์กรสาธารณประโยชน์ 

ระดมทุน,ทรัพยากร, CSR, 
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ, SE 

สถาบันการศึกษา,โรงเรียน, 
มหาวิทยาลัย,วิทยาลัย 

กิจกรรม CSR, SE                   
การฝึกภาคสนาม 

ชมรมผู้สูงอายุ 
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- จัดให้มีบุคลากร และค่าใช้จ่าย เพ่ือท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
- สนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากร เพ่ือท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
- สนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเป็นค่าตอบแทน/อบรม 
  บุคลากรเพ่ือท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุม่ีมีภาวะพึ่งพิง  

ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 

เรื่อง ก าหนดกิจการที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน ให้เป็นอ านาจและหน้าที ่
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น ด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

* ปี พ.ศ. 2562 เจียดจ่ายจากเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (หากไม่พอเพียงให้ของบกลาง) 
* ปี พ.ศ. 2563 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งงบอุดหนุนทั่วไป 
  เพ่ือเป็นค่าตอบแทนบุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
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ขอบคุณค่ะ 
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