
กรอบการวิจัยแผนการวิจัยสังคมสูงวัยท่ียั่งยืนภายใตวิถีชีวิตใหม 

30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ที่มาและความสําคัญ 

ประเทศไทยไดกลายเปนสังคมสูงอายุมาต้ังแตปพ.ศ. 2548 และคาดการณวาจะกลายเปนสังคม
สูงอายุอยางสมบูรณภายในอีกไมก่ีปขางหนา โดยในรอบครึ่งศตวรรษท่ีผานมา ผูสูงอายุไทยไดเพ่ิมจํานวนข้ึน
เกือบ 7 เทาตัว กลาวคือ ในปพ.ศ. 2513 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปเพียง 1.7 ลานคน และ
ประชากรสูงอายุไดเพ่ิมจํานวนเปน 4 ลานคนในปพ.ศ. 2533 และเพ่ิมเปน 11.2 ลานคน ในปพ.ศ. 2561 ซ่ึงใน
อีก 20 ปขางหนา ในปพ.ศ. 2581 ประชากรสูงอายุไทยจะเพ่ิมจํานวนข้ึนอีกเกือบเทาตัว คือเปน 20 ลานคน0

1  

ในปพ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีจํานวนประชากรท้ังหมด (ไมรวมแรงงานขามชาติ) 66 ลานคนใน
จํานวนนี้เปนผูสูงอายุ 12 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 18 ของประชากรท้ังหมด1  ท้ังนี้ขอมูลรายงานคาดการณ
ประชากรของประเทศไทยตามกลุมวัยตางๆของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ระหวางป 2562 – 2566 พบวา ประชากรไทยจะเพ่ิมจาก 65.8 - 66.3 ลานคนในชวงเวลาดังกลาว ในขณะท่ี
จํานวนผูสูงอายุไทยจะเพ่ิมจาก 12.14 เปน 14.10 ลานคน หรือเพ่ิมจากรอยละ 18 เปนรอยละ 21 ในชวง
เวลาเดียวกัน 1

2 สิ่งท่ีนาสนใจอยางยิ่งคือ อัตราสวนพ่ึงพิงวัยสูงอายุ (อัตราสวนของประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป 
ตอวัยทํางานอายุ 15 - 59 ป 100 คน) ก็เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันศักยภาพในการเก้ือหนุนผูสูงอายุ
ของวัยทํางานถดถอยลงโดยดูไดจากอัตราสวนเกื้อหนุน (อัตราสวนของคนวัยทํางานอายุระหวาง 15 – 59 ป 
ตอผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไปหนึ่งคน) มีแนวโนมลดต่ําลงอยางตอเนื่อง นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรแลว ในเชิงสังคมยังพบการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอสภาวะการเก้ือกูล คือ การเกิดภาวะครอบครัว
แหวงกลาง เนื่องจากคนรุนหนุมสาวยายออกไปทํางานตางถ่ินท้ิงใหลูกหลานอยูกับปูยาตายายท่ีสูงอายุตาม
ลําพัง สงผลใหเครือขายการดูแลท่ีมีศักยภาพในการเก้ือกูลผูสูงอายุมีแนวโนมลดลงอีกดวย 

ความเช่ือมโยงระหวาง SDGs กับผูสูงอายุ  

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เปนเปาหมายการพัฒนา

ของสหประชาชาติท่ีตอเนื่องมาจากเปาหมายการพัฒนาแหงสหวรรษ (Millennium Development Goals: 

MDGs) ท่ีถูกนําเสนอในการประชุมสมัชชาใหญองคการสหประชาชาติในป ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ในเอกสาร

วาระการพัฒนา 2030 (The 2030 Agenda) ซ่ึงในครั้งนั้น รัฐสมาชิก 193 ประเทศไดลงนามรับรองวาระการ

พัฒนา 2030 และใหคําม่ันรวมกันวาจะบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนภายในป ค.ศ. 2030 ซ่ึง SDGs มี

ท้ังหมด 17 เปาหมาย (goals) ท่ีมุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําในสังคมโดยไมท้ิงใครไวขางหลัง (leaving no-

one behind) นอกจากนี้ SDGs ไดกําหนดทิศทางและเปาหมายในระดับโลกในการตอสูกับความยากจน การ

สรางความเปนธรรมในสังคม และการตอสูกับภาวะโลกรอน (climate change) ในชวงระหวางป ค.ศ. 2016-

                                                 
1 ปราโมทย ประสาทกุล (บรรณาธิการ) สถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ. 2561. กรุงเทพมหานคร, มูลนิธิสถาบันวจิัยและพัฒนาผูสูงอายุไทยและ
สถาบันวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562 
2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 กรุงเทพมหานคร, 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556 

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2017_Volume-II-Demographic-Profiles.pdf


2030 ท้ังนี้เปาหมายหลายขอของ SDGs ไดมีความเก่ียวเนื่องกับความตองการของผูสูงอายุท่ัวโลกและใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการสรางหลักประกันในทางสังคม การสรางสุขภาวะท่ีดีและการมีสุขภาพ

ท่ีแข็งแรงของผูสูงอายุ การสรางความเปนธรรมในสังคมและการขจัดความยากจนและหิวโหย ซ่ึงกลุมผูสูงอายุ

ไดถูกกลาวถึงในเปาหมายของ SDGs ท่ีเก่ียวของกับโภชนาการ การสาธารณสุข และการเขาถึงสวัสดิการสังคม

และหลักประกันทางสังคมท่ีมีความสําคัญตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยเฉพาะในเปาหมายท่ี 3 (Goal 3 - 

Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) และเปาหมายท่ี 10 (Goal 10 - 

Reduce inequality within and among all countries)   ท้ั ง นี้  Madrid International Plan of Action 

on Ageing (MIPAA) ไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง SDGs กับการพัฒนาในดานตางๆ ไปสูสังคม

ผูสูงอายุท่ียั่งยืน  

 ผลกระทบจากการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 กับผูสูงอายุซ่ึงนําไปสูภาวะ New Normal 

จากสถานการณการแพรระบาดครั้งใหญของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม หรือโควิด-19 (COVID-19) ท่ี
กําลังสงผลกระทบไปท่ัวโลกอยูขณะนี้ ไดนําไปสูความเสี่ยง ความหวาดกลัว ความทรมาน และการเสียชีวิตของ
ผูคนเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในกลุมเปราะบางอยางผูสูงอายุ 23 จากขอมูลขององคการสหประชาชาติเม่ือ
วันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2563 พบวา มีผูสูงอายุท่ัวโลกประมาณ 193,710 คน ท่ีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการติด
เชื้อโควิด-19 โดยอัตราการเสียชีวิตของกลุมผูสูงอายุท่ีมีอายุ 80 ปข้ึนไปคิดเปน 5 เทาของอัตราการเสียชีวิต
ของกลุมประชากรวัยอ่ืน3

4
 ขณะท่ีสถานการณการติดเชื้อในประเทศไทย จากขอมูลเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2563 

พบวา กลุมผูติดเชื้อโควิด-19 สวนใหญจะเปนกลุมวัยทํางาน แตกลุมท่ีมีการเสียชีวิตมากท่ีสุด คือ กลุมผูสูงอายุ
ท่ีมีอาย ุ70 ปข้ึนไป ซ่ึงสามารถคิดเปนรอยละ 12.1 ขณะท่ีผูปวยอายุ 80-89 ปจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงรอย
ละ 24 กลาวอีกนัยหนึ่งคือ หากผูสูงอายุท่ีมีอายุ 80 ปข้ึนไปติดเชื้อโควิด-19 จํานวน 4 คน จะมีผูเสียชีวิต
จํานวน 1 คน4

5 

ทิศทางการทํางานดานผูสูงอายุ ภายใตความทาทายใหม56  

ภายหลังจากการแพรระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูสูงอายุไทย (มส.ผส.) ไดสํารวจความคิดเห็นของนักวิจัยท่ีทํางานวิจัยเก่ียวของกับผูสูงอายุและไดจัดเวทีระดม
สมองเก่ียวกับทิศทางการทํางานดานผูสูงอายุภายใตความทาทายใหม เม่ือเดือนพฤษภาคม 2563 มีขอสรุป
ดังตอไปนี้  

(1) ดานสุขภาพ งานดานสุขภาพกําลังถูกทาทายจากโรคระบาด สิ่งเหลานี้จะนําไปสูการพัฒนาการ
รักษาในรูปแบบการแพทยทางไกล (telemedicine) เพ่ือชวยใหผูสูงอายุหรือผูท่ีเขารับบริการทางแพทย

                                                 
3 United Nations. May 2020. Policy Brief: The Impact of COVID-19 on older persons. 
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/Policy-Brief-The-Impact-of-COVID-19-on-Older-Persons.pdf; Hans Henri P. 
Kluge. 2 April 2020. Statement – Older people are at highest risk from COVID-19, but all must act to prevent community 
spread, http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/statements/statement-older-
people-are-at-highest-risk-from-covid-19,-but-all-must-act-to-prevent-community-spread 
4 United Nations. May 2020. Policy Brief: The Impact of COVID-19 on older persons. 
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/Policy-Brief-The-Impact-of-COVID-19-on-Older-Persons.pdf 
5  กรมการแพทยแนะ 5 อ. ดูแลผูสูงอายชุวง COVID-19. Thai PBS News. 20 เมษายน 2563  

https://news.thaipbs.or.th/content/291416 
6  ทิศทางการขับเคลื่อนงานดานผูสงูอายุ ภายใตความทาทายใหมสถานการณโควิด-19. มส.ผส. พฤษภาคม 2563.  



สามารถติดตอและรับการรักษาผาน video conference ไดแบบ real-time ท่ีบาน ขอดีคือ ประหยัดเวลา ไม
จําเปนตองเสียเวลาในการเดินทางและการรอตรวจ ชวยปองกันการแพรกระจายของโรคติดตอและสามารถ
ติดตามผูปวยโรคเรื้รังท่ีอยูหางไกลจากโรงพยาบาล เชน โรคหัวใจ เบหวาน หอบหืด เปนตน 

(2) ดานเศรษฐกิจ การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของผูสูงอายุอาจอยูในรูปแบบของการกระจายงาน สู
บานสูชุมชนมากข้ึน ประกอบกับสมาชิกหรือลูกหลานบางสวนกลับมาอยูบานกับผูสูงอายุ ดังนั้นการสงเสริม
การขับเคลื่อนงานหรือเศรษฐกิจสําหรับผูสูงอายุและสมาชิกในครอบครัวอาจเปนรูปแบบของการสงเสริมการ
ใชภูมิปญญาผูสูงอายุและศักยภาพของบุตรหลานหรือสมาชิกครอบครัว ใหทํางานหรือสรางรายไดรวมกันได
มากข้ึน  

(3) ดานเทคโนโลยี ประเทศไทยจะเขาสูสังคมไรเงินสด การใช digital banking หรือธนาคารแบบ
ออนไลน แอปพลิเคชัน e-Wallet และการจายเงินผานระบบดิจิทัลจะเกิดข้ึนในทุกธุรกิจทุกระดับ การทํา
ธุรกรรมออนไลนจะกลายเปนเรื่องปกติแทนท่ีการใชเงินสด จึงเปนสิ่งท่ีผูสูงอายุตองเรียนรูเพ่ือการใช
ชวีิตประจําวันอยางสะดวกข้ึนในอนาคต 

(4) ดานสังคม วิถีชีวิตและพฤติกรรมการใชชีวิตเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมท่ีผูสูงอายุตองออกไปรวมทํา
กิจกรรมนอกบาน แตหลังจากนี้ ความตระหนักดานสุขภาพอนามัยท่ีมากข้ึนจะทําใหเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ผูคนจะหันมาทํากิจกรรมผานระบบออนไลน และใชเวลาในโลกออนไลนยาวนานข้ึน ผูสูงอายุจึง
ตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและใชเทคโนโลยีใหเปน จึงจําเปนตองออกแบบและปรับกลยุทธิ์ในการขับเคลื่อน
รูปแบบและกิจกรรมใหมใหผูสูงอายุไดมีการรวมกลุมในรูปแบบใหมบนสังคมดิจิทัลใหมากข้ึน 

ประเด็นทาทาย 

2.3.1 ประเด็นเรื่องการมีท่ีอยูอาศัยและการไดรับบริการท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุท่ีมีเศรษฐานะ
ยากจนและเปนกลุมเปราะบาง ซ่ึงครอบคลุมถึงนโยบายดาน Housing policy and living arrangements 
ท่ีเหมาะสมและการเขาถึงระบบการดูแลผูสูงอายุท่ีเหมาะสมในประเทศไทย โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีมีเศรษฐานะ
ยากจนและเปนกลุมเปราะบาง  

2.3.2 ความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและการมีรายไดท่ีเพียงพอตอการดํารงชีพอยางมีคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุ โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีเปนกลุมประชากรเปราะบางและมีฐานะยากจน ซ่ึงจะเก่ียวของกับ
ระบบบํานาญในภาพรวมของประเทศ การจายเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุท่ีสนับสนุนโดยภาครัฐ โอกาสในการ
ทํางานในภาคธุรกิจเอกชนและในชุมชนของผูสูงอายุ รวมท้ังประเด็นในเรื่องการออมท่ีเพียงพอของคนไทย
ในชวงวัยแรงงานและวัยกอนเกษียณอายุ (pre-ageing)     

2.3.3 การพัฒนาโครงสรางและนโยบายของภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงผูสูงอายุในชุมชน เพ่ือใหผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพแข็งแรงไดสามารถใชศักยภาพและสรางผลิต
ภาพ (productivity) ใหกับชุมชนและสังคมโดยรวม ภายใตโครงสรางท่ีเหมาะสมและการสนับสนุนของ
นโยบายภาครัฐ และสําหรับกลุมผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงสามารถเขาถึงและไดรับบริการจากภาครัฐท่ี
เหมาะสมในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันภาวะทุพพลภาพ 

 

 

 



เปาประสงคของชุดโครงการวิจัย 
 

 “ผูสูงอายุไดรับบริการดานสุขภาพและสวัสดิการสังคมท่ีมีคุณภาพอยางตอเนื่อง และไดรับการ
สงเสริมศักยภาพใหสามารถดูแลตนเองท้ังดานสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูท่ีดี (well-being) ไดอยางมีคุณคาและมีศักดิ์ศรีอยางยั่งยืน” 

 

         กรอบการวิจัย 
 เนนการพัฒนาผูสูงอายุไทยเพ่ือนําไปสูสังคมสูงวัยท่ียั่งยืนภายใตวิถีชีวิตใหม (Sustainable Ageing 

Societies under New Normal) ดังนี้  

1. การมีท่ีอยูอาศัยและการไดรับบริการท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุท่ีมีเศรษฐานะยากจนและเปน
กลุมเปราะบาง 

2. ความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและการมีรายไดท่ีเพียงพอตอการดํารงชีพอยางมีคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ  

3. การพัฒนาโครงสรางและนโยบายของภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุในชุมชน 

4. พัฒนาระบบขอมูลและตัวชี้วัดสําหรับประเมินศักยภาพ ภาวะพฤฒพลัง และความตองการดาน
บริการสุขภาพและบริการทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ 

          
 ชุดโครงการท่ี 1 ชุดการวิจัยเพ่ือการมีท่ีอยูอาศัยและการไดรับบริการท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุท่ี
มีเศรษฐานะยากจนและเปนกลุมเปราะบาง ภายใตวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

กลุมการวิจัยนี้ครอบคลุมถึงนโยบายดานการจัดการท่ีอยูอาศัยและบริการ  (housing policy and living 
arrangements) ท้ังดานการแพทยและสาธารณสุข  บริการดานสังคมและระบบสวัสดิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ  การเขาถึงระบบการดูแลผูสูงอายุท่ีเหมาะสมในประเทศไทย โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีมีเศรษ
ฐานะยากจนและเปนกลุมเปราะบาง  

หัวขอการวิจัยประกอบดวย 

(1) ศึกษาแนวทางการจัดการ  การสงเสริม และการขยายผล เพ่ือใหเกิดบริการ รูปแบบการจัดการและ
เพ่ิมการเขาถึงบริการดานการแพทยและสาธารณสุข  บริการดานสังคมสําหรับผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพ ท้ังในเขตเมืองและเขตชนบท ตามความตองการของผูสูงอายุ ภายใตวิถีชีวิตใหม 
(New Normal) ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดการชะลอความเสี่อมใหนานท่ีสุด  ลดการพ่ึงพิงของผูสูงอายุ   

(2) การประเมิน/คาดการณความตองการตอบริการดานการแพทยและดานสังคมในสังคมสูงอายุ ท้ังใน
ระดับชุมชนและในสถานบริการ/สถานสงเคราะหท่ีรัฐจัดใหแกผูสูงอายุยากไร ภายใตวิถีชีวิตใหม 
(New Normal) เพ่ือวางแผนการจัดการเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการในอนาคต  

(3) การศึกษาเพ่ือประเมินการทํางาน  การวางแผนบริการและการเชื่อมตอบริการระหวางหนวยงาน 
สนับสนุนการวางแผนพัฒนาสถานบริการ / สถานสงเคราะหท่ีรัฐจัดใหแกผูสูงอายุยากไร 



 

ชุดโครงการท่ี 2  ชุดการวิจัยเพ่ือความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและการมีรายไดท่ีเพียงพอตอการดํารงชีพ
อยางมีคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ภายใตวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

กลุมการวิจัยนี้จะเก่ียวของกับระบบบํานาญในภาพรวมของประเทศ ประเมินการจายเบี้ยยังชีพท่ีเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพสําหรับผูสูงอายุท่ีสนับสนุนโดยภาครัฐ และการออมท่ีเพียงพอของคนไทยในชวงวัยแรงงานและ
วัยกอนเกษียณอายุ (pre-ageing) รวมถึงการสรางโอกาสในการทํางานในภาคธุรกิจเอกชน  การสรางงานและ
การสรางรายไดในชุมชนของผูสูงอายุผานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

หัวขอการวิจัยประกอบดวย 

1) การศึกษาสนับสนุนการสรางความม่ันคงดานเศรษฐกิจแกผูสูงอายุในภาพรวมของประเทศ   ระบบ
การออมภาพรวมของประเทศ สวัสดิการดานการเงินสําหรับผูสูงอายุ ใหเพียงพอตอการดํารงชีพ และ
คงความม่ันคงการการเงินของรัฐ 

2)  การศึกษาเพ่ือพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย เก่ียวกับระบบบํานาญท่ีมีความยั่งยืนในประเทศไทย  
3)  การศึกษาแนวทางการสงเสริมบทบาทผูสูงอายุและสรางศักยภาพผูสูงอายุ ผานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและชองทางท่ีเหมาะสม เพ่ือการสรางรายไดและการประกอบอาชีพ มีรายไดเพียงพอตอ
การดํารงชีพอยางอิสระ สงเสริมสถานะของผูสูงอายุในสังคม ภายใตวิถีชีวิตใหม (New Normal) 
 
 
 

 

ชุดโครงการกลุมท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางและนโยบายของภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุ ภายใตวิถีชีวิตใหม (New Normal) โดยเฉพาะอยางย่ิงผูสูงอายุในชุมชน  

การวิจัยกลุมนี้มุงเนนใหผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพแข็งแรงไดสามารถใชศักยภาพและสรางผลิตภาพ (productivity) 
ใหกับชุมชนและสังคมโดยรวม ภายใตโครงสรางท่ีเหมาะสมและการสนับสนุนของนโยบายภาครัฐ และสําหรับ
กลุมผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงสามารถเขาถึงและไดรับบริการจากภาครัฐท่ีเหมาะสมในการสรางเสริมสุขภาพ
และปองกันภาวะทุพพลภาพ ภายใตวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

หัวขอการวิจัยประกอบดวย 

1) การศึกษาแนวทางระบบการจัดการทรัพยสิน หรือทางเลือกสําหรับผูสูงอายุในการดูแลทรัพยสินของ
ตนเอง หรือโดยองคกรชุมชน  รวมถึงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมกํากับ ตรวจสอบติดตาม เพ่ือ
การคุมครองสิทธิ และปองกันพิทักษสิทธิดานการจัดการทรัพยสินของผูสูงอายุ  โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ี
ดอยโอกาส และกลุมเปราะบาง   

2) การศึกษาเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถจัดการสิ่งแวดลอม และวางแผนการ
ออกแบบพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับสังคมสูงอายุในชุมชน ท้ังเขตเมืองและเขตชนบท  สนับสนุนให
ผูสูงอายุสามารถเขาถึงบริการและสิ่งสนับสนุนสําหรับการดํารงชีวิตประจําวัน  เชน ตลาด/อาหาร
สุขภาพ พ้ืนท่ีสีเขียว การคมนาคมขนสง  เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตใหผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตไดโดย
ปกติ ลดการพ่ึงพิงและดูแลตนเองไดในระยะยาว 



3) การศึกษาสนับสนุนและการมีบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับตาง ๆ ในการขยายบริการ
ดานสังคม และเชื่อมตอบริการดานการแพทยและสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุในชุมชน และผูสูงอายุ
ยากไรในสถานบริการ/สถานสงเคราะห  เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการ/สวัสดิการของรัฐ   เพ่ิมคุณภาพ
บริการ  รวมถึงการศึกษาเพ่ือลดปญหาการจัดบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจากบทบาท
หนาท่ีท่ียังทับซอนของหนวยงานภายหลังการกระจายอํานาจ 

 

ชุดโครงการท่ี 4  ชุดการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบขอมูลและตัวช้ีวัดสําหรับประเมินศักยภาพ ภาวะพฤฒพลัง 

และความตองการดานบริการสุขภาพและบริการทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ 

หัวขอการวิจัยประกอบดวย 

1) การพัฒนาระบบขอมูลสําหรับประเมินศักยภาพและความตองการการบริการดานสุขภาพและปริมาณ
ทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ ภายใตวิถีชีวิตใหม 

2) การนําฐานขอมูลและตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของกับภาวะสุขภาพ ภาวะพฤฒพลัง และความตองการดาน
บริการสุขภาพและบริการทางสังคมสําหรับผูสูงอายุไปใชประโยชนในพ้ืนท่ี 

 


