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บทสรุปผู้บริหาร
ประเทศไทย ได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสูงอายุ จานวนประชากรสูงอายุเ พิ่มมากขึ้น ประชากรในวัย
เยาว์ลดลง อายุขัยของประชากรเพิ่มขึ้น โครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนแปลง นาไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง
คนต่างวัย ที่มีความต้องการแตกต่างกัน ในขณะที่ผู้สูงอายุจะมีสภาพร่างกายและการรับรู้ที่ด้อยกว่าผู้เยาว์วัย
กว่า ทาให้ต้องการพึ่งพิงหรือความช่วยเหลือจากผู้ที่เยาว์วัยกว่า แต่ผู้ที่เยาว์วัยกว่าต้องการความเป็นอิสระและ
โอกาสด้านต่างๆในการดารงชีวิต ความแตกต่างด้านความต้องการระหว่างวัยนี้ เป็นพื้นฐานของการเกิดการ
ละเมิดสิ ทธิของผู้สู งอายุ ที่ เกิดจากการเลื อกปฏิบัติต่ออายุได้ “โครงการศึกษาวิจั ยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ
นโยบายหรือมาตรการ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ : กรณีเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ” จึงมีวัตถุประสงค์สาคัญ
3 ประการ ได้ แก่ (1) การศึ กษาและสั งเคราะห์ ข้ อเท็ จ จริ ง สถานการณ์ นโยบาย กฎหมาย มาตรการที่
เกี่ยวกับผู้สูงอายุของไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ ว่ามีความสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่ไทยเป็นภาคีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างไร (2) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
การเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากนโยบาย กฎหมาย มาตรการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่ ไทยเป็ น ภาคีและมาตรฐานด้านสิ ทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ ช่องว่างในการ
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุในกรณีการเลือกปฏิบัติ และ (3) การจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายในการ
แก้ไขปั ญหาและ/หรือมาตรการเชิงประจักษ์ (Evidence-base) ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศสาหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุจากการถูกเลือกปฏิบัติ รวมทั้งการใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการทางาน
ตามกฎหมายของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ในการตรวจสอบเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น การเฝ้ า ระวั ง
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน และการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุ และการมีข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) ในการพิจารณาเข้าเป็นภาคี
อนุ สัญ ญาว่าด้วยสิทธิของผู้สู งอายุ (Convention on the Rights of Older Persons) ของประเทศไทยใน
อนาคต
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยตั้งอยู่บนแนวคิดทฤษฏีว่าด้วยหลักการสิทธิมนุษยชนที่จะต้องได้รั บการ
ปฏิบัติอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเนื่องมาจากอายุ ภายใต้กรอบในการ
ปกป้ อ งและคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ ข องสมั ช ชาใหญ่ แ ห่ ง สหประชาชาติ (United Nations General
Assembly) สาหรับวิธีการศึกษาเป็นผสมผสานการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การศึกษาเชิงคุณภาพ
นั้ น เป็ น การสั ง เคราะห์ จ าก (1) เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง (2) การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth
interview) และ (3) การระดมความคิดเห็น (Focus group) และการศึกษาเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ด้วย
ข้อมูล เชิงประจักษ์ จากการส ารวจความคิดเห็ นของกลุ่ ม ตัวอย่างผู้ สู งอายุโดยการสั มภาษณ์ ด้วยเครื่องมื อ
แบบสอบถาม

ii | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
ผลการศึกษา
1) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights – UDHR) ของ
องค์การสหประชาชาติ (รับรองในปี ค.ศ. 1948) นับเป็นรากฐานของการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในฐานะ
ของการเป็นมนุษย์ ตราสารนี้เป็น พื้นฐานสาหรับการพัฒนากฎหมายภายในประเทศของประเทศต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศของตน รวมทั้งในประเทศไทย
ส าหรั บ มาตรการสากลว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจากสนธิ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศภายใต้ อ งค์ ก ร
สหประชาชาติ มี 9 ฉบับ ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ 7 ฉบับ [ได้แก่ สนธิสัญญา (1) – (7)]
ได้แก่ (1) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on
Civil and Political Rights - ICCPR) (2) กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วั ฒ น ธ ร ร ม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) (3)
อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women หรื อ CEDAW) (4) อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เด็ ก (Convention on the
Rights of the Child หรือ CRC) (5) อนุสั ญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
(Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination หรื อ CERD) (6) อนุ สั ญ ญา
ว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทาอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศั กดิ์ศรี (Convention
Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ห รื อ CAT)
(7) อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ค นพิ ก าร (Convention on the Rights of Persons with Disabilities หรื อ
CRPD) ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี (8) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสูญ โดยถูกบั งคับ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance หรือ CED) และ (9) อนุ สั ญ ญาว่าด้ วยการคุ้ม ครองสิ ท ธิของแรงงานโยกย้ายถิ่น ฐานและ
ส ม าชิ ก ใน ค รอ บ ค รั ว (Convention on the Protection of the Rights of Migrants Workers and
Member of their Families หรือ CMW)
นอกจากนั้ น ยั ง มี อ นุ สั ญ ญ าขององค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ (International Labor
Organization – ILO) ว่าด้วยสิ ทธิของแรงงาน 188 ฉบับ ภายใต้ปฏิญญา ILO เรื่อง หลักการและสิทธิขั้น
พื้นฐานในการทางาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) โดยประเทศ
ไทยเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศทั้งหมด 14 ฉบับ
ในอาเซียนซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิก ได้มี ข้อตกลงความร่วมมือด้านผู้สูงอายุ 2 ฉบับ ได้แก่
(1) ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยผู้สูงอายุ: การเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุในอาเซียน (Kuala Lumpur
Declaration on Ageing: Empowering Older Persons in ASEAN) และ (2) ปฏิญ ญาบรูไนดารุสซาลาม
ว่ า ด้ ว ยการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของสถาบั น ครอบครั ว : การดู แ ลผู้ สู ง อายุ (Brunei Darussalam
Declaration on Strengthening Family Institution: Caring for Elderly)

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ :1111
กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ | iii

สนธิสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ระบุการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไปจากการเลือกปฏิบัติ หรือเป็นการคุ้มครองสิทธิของเฉพาะกลุ่มสตรี
หรือ เด็ก หรือแรงงาน แต่ไม่มีคุ้มครองสิทธิเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนั้นองค์การสหประชาชาติได้จัดตั้ ง Openended Working Group on Ageing – OWGA) ในปี ค.ศ. 2010 เพื่อดาเนินการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์
ปัญหาและช่องว่างของมาตรการระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเสนอแนะมาตรการ
ในการจั ด ท าอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ข องผู้ สู งอายุ (The Convention on the Rights of Older Persons)
ต่ อ ไป OWGA ได้ จั ด ประชุ ม มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น ทั้ ง หมด 9 ครั้ ง และในครั้ ง ที่ 10 จะมี ก ารจั ด ประชุ ม ในปี
ค.ศ. 2019 สาหรับในเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) และความรุนแรง การละเลย และการ
ทารุ ณ กรรม (Violence, Neglect and Abuse) ได้ เ ป็ น วาระในการพิ จ ารณ าในการประชุ ม OWGA
ครั้งที่ 8 (2017)
2) สาหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้ดาเนินการตามที่ได้ให้
สัตยาบันภายใต้ตราสารระหว่างประเทศ โดยการประกันให้เกิดสิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุในสนธิสัญญา ด้วยการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในลาดับต่างๆ
ในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ได้มีการกาหนด (1) ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2542 ว่า
ด้วยการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุให้มีคุณ ภาพชีวิตที่ดี (2) รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มีการบัญญัติเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพื่อป้องกันการละเมิดโดยมิชอบ
ต่อผู้สูงอายุ ในมาตรา 27 รวมถึงมาตรา 48 มีการกาหนดให้บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่
เหมาะสมจากรัฐ เนื่องจากบุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และในมาตรา 71 ได้กล่าวถึงภารกิจของรัฐ ที่มีหน้าที่
ต้องดาเนินการเพื่อให้ประชาชนดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ และ(3) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ว่า
ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิ ตามที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 11 ทั้งนี้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น มีหน้าที่จัดบริการให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มี
การจัดตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ทาหน้าที่ให้ความเห็นชอบและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน สถานภาพ บทบาท และ
กิจกรรมของผู้สูงอายุ ทั้งส่ วนของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ตลอดจนสถาบันครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 มีการแก้ไขในมาตรา 15 โดยให้มีการ
เรีย กเก็บเงิน สนั บ สนุน เข้ากองทุน ผู้สู งอายุเพิ่มขึ้นเพื่อให้ เพีย งพอต่อการให้ เงินช่ว ยเหลื อเพื่อการยังชีพแก่
ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จากภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับ สินค้าสุราและยาสูบในอัตราร้อยละสอง ดังนั้น
ในภาพรวม การขับเคลื่อนขององคาพยพต่าง ๆ ตลอดจนการออกกฎหมาย ประกาศ กฎกระทรวง คาสั่ง จึงอยู่
ภายใต้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
3) การศึกษาแนวปฏิบัติที่ ดี (Best practices) ในการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจากการเลือกปฏิบัติต่อ
อายุ จาก 6 ประเทศ ได้ แก่ สิ งคโปร์ ญี่ ปุ่ น สหรัฐ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน พบว่า ในทุ กประเทศมีก าร
คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมีงานทา (Employment) โดยการขยายอายุเกษียณไป
เป็ น 65 ปี หรือ 67 ปี หรื อการยกเลิ ก อายุเกษี ย ณ (2) การสร้างความมั่ น คงทางสั งคม (Social Security
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System) ที่ประกอบไปด้วย การประกันสังคม (Social Insurance) ซึ่งให้ผลประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่ได้จ่าย
สมทบหรือจ่ายค่าเบี้ยประกันจากค่าจ้างเงิ นเดือนในขณะที่ทางาน เมื่อเกษียณ (เงินบานาญ - Pension) หรือ
เมื่อพิการหรือไร้ความสามารถ (Disability) และการประกันสุขภาพ (Health Insurance) ซึ่งให้ผลประโยชน์
เมื่อผู้ประกันตนเจ็บป่ วย และ (3) การให้ สวัสดิการสังคม (Social Welfare) ซึ่งรัฐจัดหาบริการต่างๆให้ กับ
ผู้สูงอายุโดยไม่คิดค่าบริการแก่ผู้ สูงอายุที่ยากจนหรือมีรายได้ต่า โดยมีการกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจน
เช่น การกาหนดเส้นขีดความยากจน (Poverty threshold) หรือ เส้นขีดรายได้ขั้นต่า (Minimum income
threshold) และ/หรือ คุณสมบัติอื่น ๆ ขนาดสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น
4) กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจากการสารวจ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ ดังนี้
(1) การเลือกปฏิบัติต่ออายุ : ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไปของผู้ตอบ) ไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการถูกเลือกปฏิบัติโดยบุคคลตั้งแต่ในครอบครัว สถานที่ทางาน ในชุมชน (เพื่อนบ้าน และคน
ในชุมชนที่อยู่อาศัย) และในสังคม (เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น ๆ ที่มีการติดต่อ) สาหรับผู้สูงอายุที่เคยมี
ประสบการณ์ในการถูกเลือกปฏิบัติ (ต่ากว่าร้ อยละ 10) ส่วนใหญ่เกิดจากบุคคลในสังคม รองลงมา คือ จาก
บุ ค คลในครอบครั ว จากบุ ค คลในชุ ม ชน และจากบุ ค คลในสถานที่ ท างาน ตามล าดั บ แสดงให้ เห็ น ว่ า
ปรากฏการณ์ด้านการเลือกปฏิบัติต่ออายุยังไม่เป็นที่ตระหนักโดยผู้สูงอายุ และการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุจะ
เกิดจากบุคคลภายนอกครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะไม่รู้จักกันหรือไม่มีความเข้าใจในการให้บริการแก่
ผู้สูงอายุ และเกิดจากบุคคลที่อยู่ภายในครอบครัวที่ผู้สูงอายุอาจจะต้องพึ่งพาอาศัย
ลักษณะของการเลือกปฏิบัติที่ผู้สูงอายุได้รับจากบุคคลในครอบครัว ถ้าเป็นคู่สมรสจะถูกเลือก
ปฏิบัติโดยการทาร้ายร่างกาย การทอดทิ้งละเลย และการทาร้ายโดยวาจา ถ้าเป็นบุตรหลาน จะเลือกปฏิบั ติ
โดยการทอดทิ้งละเลย การทาร้ายโดยวาจา และการขโมยเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุไปใช้ จ่าย ส่วนผู้ที่เป็น
เขย/สะใภ้ และญาติ นั้น จะเลือกปฏิบัติโดยการทาร้ายโดยวาจา และการละเลย
ในกรณีที่เกิดการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทางาน หากเกิดจากนายจ้าง จะเป็นการทาร้ายโดยวาจา
และการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตาแหน่ง สาหรับจากเพื่อนร่วมงานและลูกน้องที่ผู้สูงอายุได้ รับการเลือกปฏิบัติ จะ
เป็นการทาร้ายโดยวาจา ในกรณีของบุคคลในชุมชนนั้น เพื่อนบ้านจะเลือกปฏิบัติต่อผู้ สูงอายุ โดยการแสดง
ความดูถูก รังเกียจ นินทา และการแย่งที่จอดรถ
สาหรับบุคคลในสังคม นั้น ผู้สูงอายุจานวนมากระบุว่า การเลือกปฏิบัติเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐที่
ส่วนใหญ่เป็นผู้ให้บริการด้านการแพทย์ที่ผู้สูงอายุไปติดต่อ เป็นการทาร้ายโดยวาจา การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ในการให้บริการ การปฏิบัติการที่ล่าช้า สาหรับบุคคลทั่วไป ส่วนใหญ่มักจะเป็นพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่
ประจารถโดยสารสาธารณะ ที่ผู้สูงอายุต้องใช้บริการในการเดินทาง จะเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ โดยการทาร้าย
ด้วยวาจา การปฏิเสธให้บริการจอดรถรับผู้สูงอายุ การโกงเงินของผู้สูงอายุและการไม่ให้เกียรติแก่ผู้สูงอายุ
(2) การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของผู้ สู งอายุ ภ ายใต้สิ ท ธิป ระโยชน์ ที่กาหนดในพระราชบั ญ ญั ติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546:
1. ด้านสิทธิประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ใน
การเข้าใช้บริการจากภาครัฐทางด้านบริการทางการเงิน รองลงมา คือ บริการด้านการเดินทางขนส่ง การเข้า
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ร่วมกิจกรรมชมรม และการบริการด้านการศึกษา ตามลาดับ ที่น่าสนใจ คือ การเข้าใช้บริการจัดหางานของ
ภาครัฐ โดยผู้ สูงอายุ มีสั ดส่ วนที่ ต่ากว่าการให้ บ ริการของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม การเข้าใช้บริการจาก
ภาคเอกชนมีน้อยมาก และจากองค์กรไม่แสวงหากาไร กล่าวได้ว่าไม่เคยเข้าใช้บริการเลย ภาค รัฐจึงเป็นผู้
ให้บริการทางเศรษฐกิจและสังคมที่สาคัญ
2. ด้านสิ ทธิป ระโยชน์ ด้านสุ ภ าพและคุณ ภาพชีวิต ซึ่งได้แก่ การบริการด้ านสาธารณสุ ข
(การป้ อ งกั น การรั กษา การฟื้ น ฟู บ าบั ด ) และการบริก ารด้ านการประชาสงเคราะห์ นั้ น ภาครัฐ ยั งเป็ น ผู้
ให้ บริการที่ส าคัญ ที่สุดที่ผู้ สูงอายุ ส่ วนมากเกือบทั้งหมดได้เข้าใช้บริการ รองลงมา คือ ภาคเอกชน แต่เป็น
สัดส่วนที่ต่ากว่าของภาครัฐมากๆ สาหรับองค์กรไม่แสวงหากาไร นั้นไม่มีบทบาทแต่อย่างใด
3. ด้านสิ ทธิป ระโยชน์ ด้านกระบวนการยุติธรรม สั ดส่ วนผู้ สู งอายุน้ อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
ผู้ตอบ เคยเข้าใช้บริการด้านกฎหมายจากภาครัฐ ในขณะที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุไม่เคยใช้บริการจาก
ภาครัฐ และเกือบทั้งหมดของผู้สูงอายุไม่เคยเข้าใช้ บริการของภาคเอกชน สาหรับบริการด้านกฎหมายของ
องค์กรไม่แสวงหากาไร ผู้ สูงอายุไม่เคยเข้าใช้บริการเลย ดังนั้น การเข้าใช้สิทธิประโยชน์ด้านกระบวนกา ร
ยุติธรรมนั้น ภาครัฐก็เป็นผู้ให้บริการที่สาคัญเช่นเดียวกับ แต่เป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้สูงอายุในสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 60 ไม่เคยเข้าใช้ประโยชน์เลย
4. ในการเข้าใช้บริการด้านต่าง ๆ ภายใต้สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุนั้น ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ
เข้าใช้บริการภาครัฐและภาคเอกชนด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้ใด รองลงมา คือ อาศัยบุตรหลาน และ
ตามมาด้วย คู่สมรส
5. สาหรับอุปสรรคสาคัญ 3 อันดับแรกในการเข้าใช้บริการด้านต่างๆของภาครัฐและเอกชน
นั้น อุปสรรคสาคัญอันดับแรกการเช้าใช้บริการด้านต่างๆของภาครัฐ คือ กระบวนการ/ขั้นตอนในการเข้าใ ช้
บริการยุ่งยาก ลาดับที่สอง ได้แก่ ตัวผู้สูงอายุเองที่มีความกลัวในการเข้าใช้บริการของภาครัฐ และอันดับที่สาม
ได้แก่การเดินทางไม่สะดวก ในขณะที่ในการเข้าใช้บริการของภาคเอกชนนั้น อุปสรรคสาคัญอันดับแรก ได้แก่
ค่าใช้จ่ ายสู ง อัน ดับ ต่อมา คือ ความกลั วในการเข้าใช้บริ การโดยตัวของผู้ สู งอายุ เอง และอันดับที่ส าม คือ
กระบวนการ/ขั้นตอนยุ่งยาก
(3) การรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิข องผู้ สู งอายุ ต ามสิ ท ธิ ของผู้ สู งอายุ : จ านวน 12 ข้ อ ที่ ได้ ระบุ ไว้ใน
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่และทุกกลุ่มวัยอายุมีการรับรู้ถึงสิ ทธิในการได้รับ
ความคุ้มครองด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต มากที่สุด (ได้แก่ 1. สิทธิในการได้รับ บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที่สะดวกและรวดเร็ว และ 2. การสงเคราะห์ค่าจัดการศพ) รองลงมา คือ การคุ้มครองด้านสิทธิ
ในทางเศรษฐกิจและสังคม (1. สิทธิในการได้รับการสงเคราะห์เบี้ ยยังชีพเป็นรายเดือน 2. การพัฒนาตนเอง
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมและการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย 3. การอานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการสาธารณะอื่น ๆ 4. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสาร
ยานพาหนะ 5. การยกเว้น ค่ าเข้าชมสถานที่ ข องรั ฐ 6. การประกอบอาชี พ และการฝึ ก อาชีพ ที่ เหมาะสม
7. การศึกษา ศาสนา ข้อมูล ข่าวสารที่เป็ น ประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และ 8. การจัดที่พักอาศัย อาหาร
เครื่ อ งนุ่ งห่ ม ตามความจ าเป็ น ) ในขณะที่ สิ ท ธิที่ ผู้ สู งอายุส่ วนใหญ่ ทุ ก กลุ่ มวัย อายุไม่ ได้ รั บ รู้ว่าได้ รับ ความ
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คุ้มครองนั้น ได้แก่ สิทธิในการคุ้มครองด้านกระบวนการยุติธรรม (1. การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม
หรือถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกทอดทิ้ง และ 2. การให้คาปรึกษา แนะนา ดาเนินการในทางคดี หรือแก้ไข
ปัญหาครอบครัว)
5) การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุภายใต้กฎหมาย นโยบาย และมาตรการของประเทศไทย ผู้สูงอายุ มี
สิทธิและเสรีภาพในฐานะมนุษย์ภายใต้ปฏิ ญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และปฏิญญา
ผู้สูงอายุไทย และการรับรองสิทธิของผู้สูงอายุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมี พระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ในการรับรองสิทธิของผู้สูงอายุไทย และรัฐบาลไทยก็ได้ให้สิทธิแก่ผู้สูงอายุในลักษณะของ
สิ ท ธิ เชิ ง บวก (Positive rights) คื อ การให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ภายใต้ ก รอบกฎหมายที่ ให้ อ านาจหน้ า ที่ แ ก่
หน่ ว ยงานนั้ น ๆ จั ด หาสวัส ดิ ก ารและการประกั น สั งคมที่ เกี่ ย วข้ อ งแก่ ผู้ สู งอายุ ต ามสิ ท ธิ ที่ มี ก ารระบุ ไว้ใน
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญั ติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 อย่างไรก็ตามผลการศึกษารวมทั้งข้ อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่ม Focus group ก็พบว่า มีการเลือกปฏิบัติใน (1) การจ้างงานผู้สูงอายุโดย
การกาหนดอายุเกษียณไว้ที่ 60 ปี หรือ 55 ปีในการจ้างงานภาคเอกชน และ (2) ในการจัดระบบประกันสังคม
ระบบบาเหน็จบานาญ และระบบประกันสุขภาพ ก็จากัดอยู่ในกลุ่มอายุในวัยทางานที่อยู่ในระบบการจ้างงานที่
มี น ายจ้ างทั้ งที่ เป็ น ภาครั ฐ และภาคเอกชน แต่ ไม่ ได้ ค รอบคลุ ม ผู้ สู งอายุ ที่ อ ยู่ น อกระบบการจ้า งงาน (ผู้ ที่
ประกอบการเองหรือทางานในภาคเกษตร หรือประกอบอาชีพอิส ระ) การให้สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุก็เป็นการ
เลือกปฏิบัติเฉพาะผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการจ้างงานในภาครัฐและภาคเอกชน แต่อาจจะเป็นผู้ที่ไม่มีความจาเป็น
ทางรายได้ /ไม่ ได้ ย ากจนในการรั บ สวั ส ดิ การ เช่ น โครงการเบี้ ยยั งชี พ ส าหรับ ผู้ สู งอายุ ทุ กคน (Universal
coverage) หรื อโครงการ 30 บาทรั กษาทุกโรค ส าหรับ ระบบประกันสั งคม ระบบบานาญ ระบบประกั น
สุขภาพ รวมทั้งโครงการด้านสวัสดิการสังคมที่มีอยู่นี้ มีการดาเนินการโดยหน่วยงานต่างๆของรัฐที่เกี่ยวข้อง
อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติทางบวกต่อผู้สูงอายุ แต่ในขณะเดียวกัน ก็เกิดการเลือกปฏิบัติ ทางอ้อม คือ
ผลกระทบจากการกาหนดโครงการต่างๆเหล่านี้ เป็นการให้ประโยชน์แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่ง เช่น กลุ่มที่
ทางานอยู่ในระบบการจ้างงาน แต่ไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ทางานอยู่นอกระบบการจ้างงาน หรือกลุ่มที่ภาครัฐ
กาหนดให้ เป็ น “คนยากจน”หรือ “มีรายได้ ต่า” แต่ไม่ค รอบคลุ มถึงกลุ่ มผู้ สู งอายุทั่ วไป ซึ่ งอาจพิจารณา
โครงการเหล่านี้ได้ว่า เป็นการดาเนินการที่มีการปฏิบัติที่ไม่เสมอภาค หรือไม่เป็นธรรมต่อผู้สูงอายุไทยได้
6) ปัญหาหรือช่องว่างการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุจากการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม มีดังนี้
1. การขาดกฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน จากการ
กาหนดอายุเกษียณไว้ที่ 60 ปี หรือ 55 ปี ในขณะที่ในประเทศต่างๆที่ได้ศึกษา ได้มีการขยายอายุเกษียณเป็น
65 ถึง 67 ปี หรือมีการยกเลิกระบบเกษียณอายุภาคบังคับ เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ สูงอายุที่ต้องการทางาน จะได้มี
โอกาสได้งานทา นอกจากนั้น ยังขาดกฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน
โดยเฉพาะ
ประเทศไทยมีการรับ รองสิทธิในการประกอบอาชีพของบุคคลไว้อย่างกว้าง มิได้ระบุ เป็ นการ
เฉพาะถึงสิทธิของผู้สูงอายุแต่อย่างใด สาหรับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เป็นกฎหมายที่ได้ตราขึ้นใน
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การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในด้านการประกอบอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพ และอยู่ ในการบังคับใช้ของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาไปบัญญัติ
เพิ่มเติมในกฎกระทรวงหรือระเบียบให้สอดคล้อง ซึ่งจะดาเนินการหรือไม่ เมื่ อใด ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ
กระทรวงหรือหน่วยงานนั้น ดังเช่น กระทรวงแรงงาน มีพระราชบัญญัติแรงงาน ในการคุ้มครองแรงงาน แต่
เป็ นการคุ้มครองแรงงานที่อยู่ในระบบการจ้างงานที่มีนายจ้างในภาคเอกชน จึงไม่ครอบคลุมการคุ้มครอง
แรงงานในภาคนอกระบบการจ้างงานและแรงงานสูงอายุ นโยบายการจ้างงานหรือการสร้างอาชีพแก่ผู้สูงอายุ
ไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายแรงงานที่มีอยู่
ในขณะที่ กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในการ
คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุนั้น จะเป็นการคุ้มครองในลักษณะของการประชาสงเคราะห์ ที่แตกต่างจากการจ้าง
งานที่มีเงื่อนไขการจ้างงานที่กาหนดโดยนายจ้างภายใต้กฎหมายแรงงานของกระทรวงแรงงาน
ในกรณี นี้ อาจเรียกได้ว่า เป็ น ปัญ หาการแยกส่ วนความรับผิ ดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย (Compartmentalization) ของระบบราชการไทย เพราะผู้สูงอายุที่มีงานทาในระบบการจ้างงาน
และผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจหรือสังคม ก็จะได้รับการคุ้มครองจากภาครัฐ แต่ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ที่
อยู่นอกระบบการจ้างงานหรือประกอบการเอง ก็จะไม่มีหน่วยงานรัฐใดมาดูแลหรือคุ้มครองสิทธิ
2. การขาดระบบความมั่ น คงทางสั งคมของผู้ สู งอายุ ที่ ค รอบคลุ ม : ในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ของ
ผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจและสังคมจากกรณีศึกษา แสดงให้เห็นว่า จะประกอบไปด้วย ระบบการจ้างงานผู้สูงอายุ
และระบบความมั่นคงทางสังคม ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบประกันสังคม ระบบประกันสุขภาพ และสวัสดิการ
สังคม ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิที่ครอบคลุมและทั่วถึงแก่ผู้สูงอายุทุกคน ดังแสดงไว้ในรูปที่ 1
รูปที่ 1 โครงสร้างการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

viii | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
สาหรับประเทศไทย การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุจะเน้นด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุบนฐานของ
แนวคิดว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่เปราะบาง ระบบประกันสังคมและประกันสุขภาพจะครอบคลุมเฉพาะ
กลุ่มผู้สูงอายุที่เคยทางานอยู่ในระบบการจ้างงานจากภาครัฐและภาคเอกชน แต่ไม่ครอบคลุ มถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่
ทางานอยู่น อกระบบการจ้างงานหรือประกอบกิจการของตนเอง ในแง่ของความมีศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ซึ่ง
สามารถตัดสินใจบนทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ อาจกล่าวได้ว่า ผู้สูงอายุไทยที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางและไม่ได้อยู่ใน
ระบบการจ้างงานที่มีนายจ้าง ซึ่งเป็นกลุ่ มประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ ยังไม่มีทางเลือกในการสร้างความ
มั่นคงทางสังคมที่เหมาะสมกับความต้องการภายใต้การตัดสินใจของตนเอง
3. การขาดหลั ก เกณฑ์ ด้ า นรายได้ เพื่ อ รั บ สวั ส ดิ ก ารสั ง คมเพื่ อ ลดการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ : การรั บ
สวัสดิการสั งคมของผู้ สู งอายุ ที่เป็ น ที่ รับ รู้ของผู้สู ง อายุ ทุกคน คือ เบี้ยยั งชีพ ของผู้ สู งอายุ ซึ่งเป็ นสวัส ดิการ
ครอบคลุมผู้สูงอายุทุกคนถ้วนหน้า (Universal coverage) อย่างไรก็ตามในการให้สวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ
ที่ “ยากจน” หรือ “รายได้ต่า” ยังขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดเลือกผู้สูงอายุ ในประเทศต่าง ๆ ที่ศึกษา
จะมี เกณฑ์ ในการก าหนดความยากจนหรื อ รายได้ ต่ าไว้ชั ด เจน ที่ เ รีย กว่า เส้ น ขีด ความยากจน (Poverty
Threshold) หรือ เส้ น ขีดรายได้ ขั้น ต่ า (Minimum Income Threshold) เป็ น การลดการใช้ดุ ล ยพิ นิจของ
ผู้บริหารจัดการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้รับสวัสดิการของรัฐได้
4. การไม่มีหน่วยปฏิบัติงานในระดับท้องถิ่น : การไม่มีห น่วยปฏิบัติงานในระดับท้องถิ่นของ
กระทรวงที่รับผิดชอบงานด้านคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ หรือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม การเคหะแห่งชาติ ซึ่งมีหน่วยงานอยู่ในระดับจังหวัด ยกเว้น
กระทรวงสาธารณสุขที่มีหน่วยงานปฏิบัติในระดับอาเภอ ทาให้การปฏิบัติงานความคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
ต้องเป็นการขอความร่วมมือจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน่วยปฏิบัติงาน
ถึงในระดับหมู่บ้านและชุมชน แต่ไม่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจและ
สังคมในการจ้างงาน การประกันสังคม ยิ่งกว่านั้น วิธีการงบประมาณ ก็เป็นการกระจายงบประมาณไปตาม
โครงการของแต่ล ะหน่ วยงานที่ รับ ผิ ดชอบ เกิดปัญ หา “การรินไหลของงบประมาณ”ที่ ไปหยุดอยู่ที่ระดับ
จังหวัด/อาเภอ แต่ไม่สามารถลงไปถึงในระดับท้องถิ่นได้ทันเวลาตามความต้องการในท้องถิ่น รวมทั้งการใช้
งบประมาณเพื่อโครงการสาหรับผู้สูงอายุในท้องถิ่น หน่วยงานในระดับท้องถิ่นไม่สามารถใช้งบประมาณผิด
ประเภทและข้ามโครงการระหว่างหน่วยงานกลางได้
5. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน: การขาดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้สูงอายุ ทั้งในภาคประชาสังคม ซึ่ งได้แก่ องค์กรไม่แสวงหากาไร และภาคเอกชน ประเทศไทยยังขาด
ภาคเอกชนที่จะดาเนินการในลักษณะของวิสาหกิจหรือธุรกิจที่ไม่แสวงหากาไร (Social enterprises) ในการ
จัดให้บริการแก่ผู้สูงอายุ เพื่อแบ่งเบาภาระกิจและงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ
สาหรับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวในการดูและผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ คู่สมรส หรือบุตร
หลานที่มีงานทา แต่ต้องลาออกจากงาน เพื่อมาดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยตนเองไม่ได้ บุคคลเหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับการ
คุ้มครองหรือช่วยเหลือจากนโยบายหรือมาตรการใดๆในการส่งเสริมให้มีส่วนร่วม มีมาตรการจูงใจทางภาษี คือ
การลดหย่อนภาษีในกรณีเลี้ยงดูบุพการี ในกรณีที่บุพการีไม่มีรายได้ ซึ่งอาจไม่ใช่มาตรการจูงใจพอที่จะช่ วย
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ให้ บุ คคลเหล่านี้ไม่เกิดปัญหาขาดรายได้และเกิดความเครีย ดที่อาจนาไปสู่การทาร้าย การละเลย หรือการ
ทอดทิ้งผู้สูงอายุ
ในกรณี ของอาสาสมัค รดูแลผู้ สู งอายุ ก็ ยั งมีปั ญ หาในด้ านมาตรฐานการท างานและการไม่ มี
แรงจูงใจทางการเงิน เนื่องจากการทางานดูแลผู้สูงอายุในชุมชนส่วนใหญ่จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ในกรณีที่
ได้รับก็เป็นค่าตอบแทนที่ต่ามาก
6. นโยบายและกฎหมายที่ เป็ น มิ ต รต่ อ ผู้ สู งอายุ : การขาดนโยบายและมาตรการ ตลอดจน
กฎหมายเกี่ยวกับการจัด สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ กฎหมายหรือระเบี ยบเกี่ยวกับการปรับปรุง
อาคารสาหรับผู้สูงอายุ เป็ นเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในอาคาร ไม่มี เรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านนอก
อาคารสถานที่ที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศั ยและการเดินทางติดต่อ
สาหรับการดารงชีวิตประจาวันได้อย่างปลอดภัย และยังไม่มีโครงการที่เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้น
7. ทัศนคติต่อผู้สูงอายุ: ทัศนคติ หรือ มายาคติ ที่มีต่อผู้สูงอายุ ทั้งจากตัวของผู้สูงอายุ และบุคคล
รอบข้าง รวมทั้งภาครัฐ ที่มองผู้สูงอายุไทย เป็น “ภาระ” (Burden) มากกว่า เป็น “ทรัพย์” (Assets) ซึ่งการ
คุ้ ม ครองสิ ท ธิข องผู้ สู งอายุ ในกรณี ข องการเลื อ กปฏิ บั ติ โดยรั ฐ จะเป็ น ในลั ก ษณะของการเข้ าไปให้ ค วาม
ช่วยเหลือการให้สวัสดิการเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นผู้อ่อนแอ เปราะบาง เพราะยากจน ถูกทอดทิ้ง
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
7) ข้อเสนอแนะในการแก้ปั ญ หาการเลื อกปฏิบัติต่อผู้ สูงอายุด้านเศรษฐกิจและสังคม จะแบ่ งเป็ น
ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย และข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย:
1. ควรออกระเบียบเพื่อวางหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ให้การรับรอง
การเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุในการจ้างงาน และการสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ครอบคลุมผู้สูงอายุที่ทางานใน
ระบบการจ้ างงานและนอกระบบการจ้ างงาน รวมทั้ งการประกอบการของตนเอง นอกเหนื อจากการให้
สวัสดิการจากภาครัฐ โดยกระทรวงแรงงานสามารถเป็นหน่วยงานหลักในการปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมายการ
จ้างงานผู้ สู งอายุ ที่ เกี่ย วข้อง และกระทรวงการคลั ง เป็ น หน่ ว ยงานหลั กอีกหน่ ว ยงานหนึ่งในการปรับ ปรุง
กฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติและกฎหมายบานาญแห่งชาติ ว่าจะประสานผลประโยชน์ให้แก่แรงงานทั้งที่
อยู่ในระบบการจ้างงานและนอกระบบการจ้ างงานอย่างไร จึงจะครอบคลุมผู้สูงอายุ ผู้อยู่ข้างหลัง และเมื่อ
พิการ/ไร้ความสามารถ อาจจะเป็นการบูรณาการงานประกันสังคม และประกันสุขภาพเข้าด้วยกันของทั้งสอง
กระทรวงในการปรับปรุงกฎหมายในลักษณะของการสร้างความมั่นคงทางสังคม เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
ให้ได้รับการปฏิบัติทเี่ ท่าเทียมกัน และเป็นมาตรฐานสากล
2. ควรปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบการวางผังเมืองเฉพาะที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุในระดับเมือง
หรือท้องถิ่น หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงคมนาคม
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3. ควรปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบการบูรณาการโครงการการจ้างงานผู้สูงอายุและระบบ
ประกันสังคมระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น โดยกระทรวงแรงงาน และกระทรวงการคลัง เป็น
หน่วยงานหลักในการประสานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
(2) ข้อเสนอแนะทางนโยบาย:
1. ควรมีการกาหนดนโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุที่ชัดเจน โดยการสร้างระบบการจ้างงานใหม่
(Re-employment) ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งการใช้มาตรการอื่นประกอบ ดังเช่นในกรณีของการส่งเสริมการจ้าง
งานผู้สูงอายุในประเทศต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา โดยกระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย (อปท) ควรจะกาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
2. ควรมีนโยบายการประกันความมั่นคงทางสั งคมแก่ผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการให้สวัสดิการ
ในระยะสั้ น โดยกระทรวงการคลั ง กระทรวงแรงงาน กระทรวงพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ควรจะกาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
3. ควรมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้ สูงอายุทั้งภายในที่อยู่อาศัยและภายนอกที่ อยู่
อาศัยที่ให้หน่วยงานในท้องถิ่นเป็นหน่วยงานดาเนินการ โดยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผัง
เมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรจะกาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
4. ควรมีนโยบายการกระจายอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการจ้างงาน ความมั่นคงทางสังคม
และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุไปในระดับท้องถิ่น โดยหน่วยงานในส่วนกลางเป็นฝ่ายกากับ
ดูแลและสนับสนุนงบประมาณ โดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการคลัง ควรจะกาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของ
หน่วยงาน
5. ควรมีนโยบายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุและคุ้มครองการเลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงาน และสร้างโอกาสในการในการมีงานทาของหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้าใจง่ายและเป็นภาษาท้องถิ่น
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สานักนายรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย ควรจะกาหนดเป็ น
นโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
6. ควรมีนโยบายในการติดตามผลโครงการและรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการจ้างงาน
การประกันสังคม การประกันสุขภาพ และสวัสดิการสังคม การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในด้าน
ประสิทธิผลของการคุ้มครองสิทธิด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ การคาดการณ์สถานการณ์ของนโยบายและมาตรการ
และการเสนอทิศทางการกาหนดนโยบายและมาตรการในอนาคต นอกเหนือจากการรายงานผลงานประจาปี
แบบปัจจุบันของหน่วยงานรัฐที่เป็นรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องควรมีรายงาน
สมุดปกขาว (White paper) เพื่อรายงานต่อสาธารณะ โดยกระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
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มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังควรจะกาหนดเป็นนโยบาย
หลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
(3) ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ:
1. ควรมีการประเมินสถานการณ์ของการจ้างงานและการประกันสั งคม หรือสิ่งแวดล้อมที่เป็น
มิตรกับผู้สูงอายุด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ของแต่ละหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์ การ
พยากรณ์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ เพื่อนาไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการและโครงการ รวมทั้ง
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย รูป ธรรม คือ การจัดทารายงานผลงานประจาปี แบบ White Paper ของแต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ควรมีความร่วมมือในการทางานระหว่างหน่วยงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การคุ้มครอง
สิทธิด้านเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งในปัจจุบัน
มีรูปแบบของการทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ในส่วน
ของการจ้างงานผู้สูงอายุ ก็อาจจะทาเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ควรมีการใช้ประโยชน์จากเส้นความยากจน (Poverty line) เพื่อพัฒนาเส้นขีดความยากจน
หรือ เส้นขีดรายได้ขั้นต่า โดยกระทรวงการคลังร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เพื่อเป็นเกณฑ์ ในการคัดเลือกผู้ยากจนหรือผู้มีรายได้ต่าในการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ด้าน
สวัสดิการสังคมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
4. ควรมีการจัดโครงการชุบชีวิตชุมชน หรือเมือง หรือนคร (Revitalization of Community
or Town or City) ที่เน้นการสร้างงานในชุมชนหรือในท้องถิ่นแก่ผู้สูงอายุ อานวยความสะดวกในการเดินทาง
ในการอยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ โดยหน่วยงานส่วนกลางทาหน้าที่เป็นผู้กากับดูแล (Regulator) และหน่วยงาน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานปฏิบัติ (Operator)
8). ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
(1) การสนับสนุนด้านสุขภาพ (Health Support):
1. ปั ญ หาความชั ด เจนของบทบั ญ ญั ติก ฎหมายเกี่ย วกั บ สิ ท ธิ ของผู้ สู งอายุ ในการได้ รั บ การ
สนับสนุนด้านสุขภาพ: การบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในสุขภาพของผู้สูงอายุยังคงบัญญัติในลักษณะกว้าง ๆ เช่น
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 6 วรรคสอง แต่ยังต้องออกกฎหมายลาดับรองมากาหนด
หลักเกณฑ์เฉพาะเจาะจงว่าผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนอย่างไร ตลอดจนยังขาดมาตรการที่
เป็นรูปธรรมต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุ นอกจากนี้แม้จะมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ แต่ยังคงขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง ซึ่งขาดหลักเกณฑ์ในการควบคุมราคาหรือการสนับสนุนอุปกรณ์
ดังกล่าวแก่ผู้สูงอายุ
2. ปัญหาความทั่วถึงและครอบคลุมของการเข้าถึงสิทธิด้านบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ : แม้ว่า
การเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพของผู้สูงอายุมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าในอดีต แต่ ยังพบปัญหาความครอบคลุมของบริการ
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สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการรับรู้และความเข้าใจในสิทธิของตัวผู้สูงอายุเอง และความเท่าเทียมกันใน
การได้รับบริการระหว่างระหว่างผู้สูงอายุในเขตเมืองกับในชนบท รวมทั้ง ปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
เนื่องจากกระบวนการขั้นตอนมีความยุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายสูง ได้รับการปฏิ บัติอย่างมีอคติจากผู้ให้บริการ และมี
ปัญหาในการเดินทางเพื่อไปรับการรักษายังสถานพยาบาล
3. ปั ญ หาระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ: การเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ ด้ า นสวั ส ดิ ก ารสุ ข ภาพ
3 ระบบ ได้แก่ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า หรือบัตรทอง ทั้งในส่วนการรักษาตลอดจนการดูแลระยะยาวยังไม่มีความเท่าเทียม โรงพยาบาลให้
เลือกใช้บริการมีการจากัด และเรื่องความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพการบริการ การส่งต่อในกรณีฉุกเฉิน
4. ปัญหาความเชื่อมโยงของข้อมูลในการดู แลรักษาผู้สูงอายุ: ระบบข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยยัง
ไม่ส ามารถเชื่อ มโยงถึงกัน ในหน่ วยบริ การต่าง ๆ เนื่องจากผู้ สู งอายุ ในสั งคมไทยนิ ยมรักษากับ แพทย์ห รื อ
โรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ข้อมูลจึงถูกบันทึกไว้ในแต่ละแห่งโดยไม่เชื่อมถึงกัน ปัญหาที่ตามมา
คือ ผู้ป่วยที่ผู้สูงอายุมักได้รับยาซ้าซ้อน (polypharmacy) ซึ่งยาเหล่านั้นอาจมีผลข้างเคียงต่ออาการของโรค
อื่นที่เป็นอยู่ด้วย
5. ปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติของผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการด้านสาธารณสุข : จากผลการสารวจ
ผู้สูงอายุประสบเหตุการณ์ที่ถูกเลือกปฏิบัติ หลากหลายจากเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่ปฏิบัติไม่เหมาะสม ใช้
คาพูดไม่สุภาพ อย่างไรก็ตาม จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการวิจัย มีผู้แสดงความเห็นว่า
ผู้ให้บ ริการก็ควรได้รับ สิทธิในฐานะผู้ให้ บ ริการ เช่นเดียวกับสิทธิของผู้ รับบริการด้วย ซึ่งข้อมูล ในส่วนนี้ยิ่ ง
สะท้อนปัญหาความไม่เหมาะสมของสภาพการให้บริการด้านสุขภาพของไทยได้อย่างชัดเจน
(2) การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและระยะสุดท้าย (long-terms and palliative care):
1. ปัญหาการขาดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการวางระบบการดูแลระยะยาว: ผู้สูงอายุบางกลุ่ม
จาเป็นต้องได้รับการดูแลในระยะยาว แต่ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริม การดูแล และการคุ้มครองผู้สูงอายุ กลับไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการดูแลระยะยาว ในทางปฏิบัติ
เกิดปัญหาด้านการจัดการให้บริการ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนให้ care givers ที่ยังไม่มีระเบียบรองรับการ
เบิกจ่าย
2. ปัญหาการขาดเกณฑ์และกลไกการกากับดูแลมาตรฐานของสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว:
ในปัจจุบันยังไม่มีการกาหนดมาตรฐานกลางของสถานรับดูแล ยังไม่มีกฎหมายกากับดูแลให้มีคุณภาพ และยัง
ขาดหน่วยงานรับผิดชอบการขึ้นทะเบียนและกากับดูแลสถานรับดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ มีภาวะพึ่งพิงที่ มีปัญหา
ด้านสุขภาพโดยตรง
3. ปัญหาการขาดมาตรการส่งเสริมให้ครอบครัวเข้ามามีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว:
ประชาชนยังคงพึ่งพาหน่วยบริการภาครัฐมากเกินไป โดยที่ภาครัฐมีปัญหาขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ จึงจาเป็นต้องสร้างระบบการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ (self-care) ให้ประชาชนสามารถดูแล
ตนเองได้โดยมีพื้น ที่เป็ นผู้ สนั บสนุน ปัจจุ บัน ยังไม่มีกฎหมายหรือมาตรการส่งเสริมให้ ครอบครัวเป็ นผู้ดูแล
ผู้สูงอายุเอง รวมถึงการส่งเสริมให้ทุกวัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
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9) ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
(1) ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย:
1. ควรออกระเบียบเพื่อวางหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ให้การรับรอง
การเข้าถึงสิ ทธิของผู้ สู งอายุ ในการได้รั บ บริ การทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข โดยหน่ วยงานหลั กในการ
ดาเนิ นการ คือ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒ นาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ โดยประสานกับกระทรวงการคลัง
2. ควรออกกฎหมายเพื่ อ วางระบบรองรั บ การดู แ ลระยะยาว เช่ น หลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนให้ Care givers หน่ วยงานหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุ ข โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ร่วมประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการคลัง และ
กระทรวงมหาดไทย
3. ควรออกระเบี ย บเพื่อวางเกณฑ์มาตรฐานและกลไกการกากับดูแลมาตรฐานในการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว โดยอาจนาแบบอย่างในประเทศอังกฤษซึ่งมีการวางกลไกการกากับดูแลมาตรฐานไว้อย่าง
เป็นระบบ หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุข สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม
4. ควรออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถดู แลผู้สูงอายุได้เอง ตลอดจนชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยอาจนาแบบอย่างจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการให้อานาจแต่ละ
จังหวัดจัดตั้งกองทุนขึ้นสาหรับการดูแลสุขภาพและการดูแลรักษาระยะยาวในชุมชน และสนับสนุนโครงการ
ดูแลรักษาพยาบาลที่บ้าน หน่วยงานหลั ก คือ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข
(2) ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย:
1. การเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุด้านสุขภาพ ควรปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อ
สร้างความชัดเจนเรื่องความเหลื่อมล้าของสวัสดิการสุขภาพ 3 ระบบ รวมถึงความเหลื่อมล้าในระดับโครงสร้าง
ทางสังคมระหว่างสังคมเมืองและต่างจังหวัด ขยายการให้บริการทางการแพทย์ให้ทั่วถึง เพื่อลดความแตกต่าง
ระหว่างผู้สูงอายุในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท โดยกระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กาหนดนโยบายการ
ประกันสุขภาพ เป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
2. ควรวางระบบความเชื่อมโยงของข้อมูลการดูแลรักษาผู้สูงอายุรายบุคคล (Personal health
record) เพื่อลดปัญหาผู้สูงอายุได้รับยาซ้าซ้อน (Polypharmacy) ตลอดจนสามารถวางแผนการดูแลสุ ขภาพ
ของผู้สู งอายุได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพยิ่ งขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุ ข กาหนดการจัดทาฐานข้อมูล สุ ขภาพ
รายบุคคล เป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
3. ภาครัฐควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาจัดทาบริการในด้าน
การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว แล้วรัฐเป็นผู้วางเกณฑ์มาตรฐานและกลไกการกากับดูแลมาตรฐาน (Regulator)
โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
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4. ควรขับเคลื่อนระบบการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ (Self-care) ให้ประชาชนสามารถดูแลตนเอง
ได้โดยมีพื้นที่หรือท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่ง
ของหน่วยงาน
(3) ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ:
1. หน่วยบริการสาธารณสุขควรมีรูปแบบการให้บริการแบบเชิงรุกมากขึ้นและทั่วถึงยิ่งขึ้น ทั้งการ
ให้การดูแลก่อนภาวะเจ็บป่วย การฟื้นฟูหลังเจ็บป่วย และการให้ความรู้ถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุได้รับตาม
กฎหมายเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการเข้ า ถึ ง และการรั บ รู้ สิ ท ธิ ข องผู้ สู ง อายุ โดยกระทรวงสาธารณ สุ ข
กระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กาหนดให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
2. ควรปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรด้านสุขภาพให้มีจิตใจรักงานบริการและความเห็นอกเห็น
ใจต่อผู้มารับบริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ที่มีความสามารถในการรับรู้ สื่อสาร และตัดสินใจลดลง โดย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และ/หรือการฝึกอบรมบุคคลากรในการดูแลผู้สูงอายุ
3. ควรส่งเสริมให้ ครอบครัวเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเอง (Self-care) โดยหน่วยบริการต้องเป็นผู้ให้
ความรู้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมป้องกันในเบื้ องต้น ลดภาวะเจ็บป่วยระยะยาว มีชีวิตที่ปลอดภัยมาก
ขึ้น ลดการพึ่ งพาจากหน่ ว ยแพทย์ ลดเวลาและค่ าใช้ จ่ ายในการเข้าหาแพทย์ โดยกระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) ในการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุแก่สมาชิกในครอบครัว
10) ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้านกระบวนการยุติธรรม
(1) ปัญหาความรุนแรงและการถูกละเมิด (Violence and Abuse):
1. กฎหมายในการลงโทษผู้ ท าร้ า ยและทอดทิ้ ง ผู้ สู ง อายุ : ในประมวลกฎหมายอาญาและ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทาความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ที่มีเจตนารมณ์ในการลงโทษที่ต่างกัน
ส่วนใหญ่การทอดทิ้งและทารุณกรรมผู้สูงอายุเป็นการกระทารุนแรงและการละเมิดภายในครอบครัว ดังนั้นการ
นาหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญามาลงโทษอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากหลักการรับผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามิได้มุ่งเยียวยาผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัวอย่างผู้สูงอายุอย่างแท้จริง โดยมีสภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องในหลายประการ
แม้ว่าพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 จะเป็นกฎหมายหลักและเป็นกฎหมายที่มีความชัดเจน
ในการคุ้มครองและสนับสนุนสิทธิด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุก็ตาม แต่การกาหนดสิทธิของผู้สูงอายุดังกล่าว มี
การกาหนดไว้เพียงสั้น ๆ มิได้อธิบ ายรายละเอียด หรือหลั กเกณฑ์ เพื่อให้ห น่วยงานใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมหรือคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ ทาให้ผู้สูงอายุจึงยังไม่สามารถที่จะใช้สิทธิได้อย่าง
เต็มที่ นอกจากนั้นยังไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารกับผู้สูงอายุให้ทั่วถึงเท่าที่ควร จึงทาให้ปัจจุบันการให้
การช่วยเหลื อ ผู้ สู งอายุ จ ากความรุน แรงและการกระท าละเมิดทั้ งในครอบครัว และภายนอกยั งไม่ป ระสบ
ความสาเร็จ
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นอกจากนี้ช่องว่างของมาตรการทางกฎหมายในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เนื่องจาก
นิยามคาว่า “ผู้สูงอายุ” ตามฉบับนี้หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่า 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ทา
ให้การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทางานหรือลี้ภัยในประเทศไทย ไม่ได้รับสิทธิที่จะได้รับ
สวัสดิการและการช่วยเหลือจากรัฐทั้งปวง แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่เสียภาษีอากรให้รัฐ อันแสดงให้เห็น
ถึงความเหลื่อมล้าและการเลือกปฏิบัติ
2. การคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว : แม้ว่ากฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว จะเป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ต่อการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นย่างมาก
แต่พบว่า มีช่องว่างทางกฎหมายในเรื่องของการให้น้าหนักกับการไกล่เกลี่ยและวิธีการยุติความขัดแย้ง รวมไป
ถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้มุ่งคุ้มครองรักษาสถาบันครอบครัวเป็นหลัก มิได้คานึงถึงผลกระทบทางสิทธิ
มนุษยชนของผู้สูงอายุ ที่อาจเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุถูกกระทาและเผชิญกับความรุนแรงซ้า
นอกจากนี้ กฎหมายที่ เกี่ย วข้องกั บการคุ้มครองผู้ ถูกกระทารุน แรงในครอบครัวมีการบั ญ ญั ติ
คุม้ ครองสิทธิบุคคลจากการกระทาที่รุนแรงและการละเมิดเป็นการทั่วไป มิได้เจาะจงถึงการคุ้ม ครองผู้สูงอายุไว้
เป็นการเฉพาะ ทาให้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาจละเลยให้ความสาคัญกั บผู้สูงอายุ แต่กลายเป็นว่า
ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ไม่ได้คานึงว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลพิเศษและมีความเปราะบาง
ในมาตรการทางกฎหมายการคุ้ ม ครองผู้ เสี ย หายที่ เป็ น ผู้ สู งอายุ ที่ ถู ก กระท าความรุ น แรงใน
ครอบครัว ในกรณีที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้สูงอายุไม่กล้าหรือกลัว ที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือมีผู้ข่มขู่ไม่ให้แจ้ง และ
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้สูงอายุไม่ดาเนินคดีหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีความกังวลว่าผู้กระทาความ
รุนแรง ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นญาติสนิทหรือลูกหลานจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย ดังนั้นในบริบทสังคมไทย
ผู้สูงอายุจึงมักจะไม่เข้าสู่กลไกในทางกฎหมายกรณีเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหาย
3. การปฏิบัติของหน่วยงานในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ: จากการศึกษาพบว่าแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานราชการในเรื่องสิทธิผู้สูงอายุที่จะได้รับการป้องกันและช่วยเหลือจากปัญหาความรุนแรงและการ
ละเมิดซึ่งกาหนดไว้ในปฏิญญาผู้สูงอายุนั้นมิได้มีสภาพบังคับแต่อย่างใด ทาให้ในทางปฏิบัติการดาเนินการเพื่อ
ป้องกัน แก้ไขและให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุจากปัญหาความรุนแรงและการละเมิด นั้นยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร
นอกจากนี้ ในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความรุนแรงและการกระทาละเมิดในผู้สูงอายุนั้น จะเห็น
ได้ว่ามีหน่วยงานจากหลาย ๆ กระทรวง มีบทบาท มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการแก้ไข แต่ขาดการบูรณา
การ ผสานความร่วมมือกัน แต่อย่างไรก็ดีจากการสัมภาษณ์และการสารวจ ได้รับทราบถึงสภาพปัญหาของ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ เช่น เจ้าหน้ าที่ทางปกครอง ตารวจ อัยการหรือศาล มักมีมุมมองว่า การที่
ผู้สูงอายุถูกกระทาความรุนแรงหรือการละเมิดในครอบครัวนั้นเป็นปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาครอบครัว มุมมอง
ดังกล่าว จึงกลายเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒ นาวิธีการใหม่ ๆ ที่อาจจาเป็ นต่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในทางกฎหมาย (Legal Capacity) ของผู้สูงอายุ:
ปัจจุบันกฎหมายไทยไม่ได้กาหนดความสามารถตามกฎหมายของผู้สูงอายุออกมาเป็นการเฉพาะ
แยกต่างหากจากบุคคลธรรมดา ทาให้เวลาที่บังคับ ใช้กฎหมายในด้านความสามารถของผู้สูงอายุเกิดความ
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สับสนและไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้สูงอายุเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ อันเป็นเหตุให้ในหลายกรณีผู้สูงอายุอาจต้องถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกหลอกลวงโดยเฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
นอกจากนี้ผู้สูงอายุ ยังขาดการรับรู้และเข้าไม่ถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสามารถในทาง
กฎหมาย ทาให้ไม่ทราบว่าตนสามารถทาหรือจัดการใด ๆ ได้บ้าง ปัจจุบันมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ได้กาหนดเกี่ยวกับความสามารถของผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งจะได้รับการจัดการดูแล
เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แต่ไม่ครอบคลุมถึงการให้การดูแลความเป็นอยู่ ชีวิตประจาวันหรื อ
เรื่องสุขภาพ รวมถึงไม่มีกฎหมายตรวจสอบหน้าที่หรือการจัดการของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ที่ศาลมีคาสั่งแต่ง
ตั้งแต่อย่างใด
(3) ปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to Justice):
ปัจจุบันไม่มีการบัญญัติคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในกระบวนการยุติธรรมเป็นพิเศษ แม้ว่า ในความ
เป็นจริงผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะเปราะบางและควรได้รับการคุ้มครองสิทธิพิเศษเช่นเดียวกับเด็ก
สาหรับมาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้สูงอายุใ นกระบวนการ
ยุติธรรม ยังไม่มีการให้ความสาคัญกับการนากระบวนยุติธรรมทางเลือก เช่นการไกล่ เกลี่ย การประนีประนอม
ยอมความมาใช้เท่าที่ค วร และหากเลื อกที่ จะเข้าสู่ กระบวนการยุติ ธรรม ก็พ บว่ามีขั้น ตอนที่ยุ่ งยากและมี
ค่าใช้จ่าย ทาให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้และไม่มีที่ปรึกษา ทาให้ผู้สูงอายุเลือกที่นิ่งเฉยไม่นา
ตนเองเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ส าหรั บ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมาย การคุ้ม ครองและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ สู งอายุ ใน
กระบวนการยุติธรรมนั้น มีหลายหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ในส่วนดังกล่าว แต่ยังขนาดการบูรณาการ
เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุในระดับชุมชน
11) ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม
(1) ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย:
1. ควรปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว ให้มีเจตนารมณ์
หรื อ ความมุ่ ง หมายคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของผู้ สู ง อายุ ม ากขึ้ น และก าหนดให้ มี ม าตรการในการเข้ า สู่
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกอย่างเป็ นรูปธรรม หน่ว ยงานหลัก คือ กระทรวงยุติธรรม ส านักงานตารวจ
แห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. ควรกาหนดขั้นตอนในกระบวนพิจารณาคดีในชั้นต่าง ๆ ให้คานึงถึงความเปราะบางของสภาพ
จิตใจของผู้สูงอายุที่ถูกกระทาละเมิด โดยอาจใช้วิธีเดียวกับการสอบสวน และการดาเนินคดีกับเด็กและเยาวชน
หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงยุติธรรม และสานักงานตารวจแห่งชาติ ร่วมประสานงานกับกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ควรตรากฎหมายเพื่ อ กากั บ ดู แ ลและตรวจสอบผู้ ดู แ ลและให้ ค วามยิ น ยอมในการจัด การ
ทรัพย์สินของผู้สูงอายุที่บกพร่องด้านความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสียหรือเสื่อมสิทธิ เช่น การให้
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การจาหน่ายทรัพย์ หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ และกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลง/การ
โอนความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เช่น กรมที่ดิน ธนาคาร/สถาบันการเงิน เป็นต้น
(2) ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย:
1. ภาครัฐควรส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาจัดทาบริการให้ความช่วยเหลือและ
การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุจากการกระทาความรุนแรงในครอบครัว โดยเป็นศูนย์กลางการขจัดความรุนแรง
ในครอบครัว เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดผู้สูงอายุมากที่สุดและสามารถใช้
กลไกทางครอบครัว สังคม มาช่วยในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างดี โดยกระทรวงมหาดไทย (องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) กาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
2. ควรวางระบบการทางานของหน่วยงานราชการให้มีความเชื่อมโยงและบูรณาการกัน เพื่อให้
การคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้สามารถดาเนินการโดยจัดให้มีการติดต่อแบบเบ็ดเสร็จ
หรือ One Stop Service ในการให้บริการผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
โดยกระทรวงยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
กระทรวงมหาดไทย กาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
3. ควรพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมทางเลือกให้เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น
โดยกระทรวงยุติธรรม กาหนดเป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
(3) ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัต:ิ
1. ควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารให้ ผู้สูงอายุเข้าใจและรับทราบเกี่ยวกับสิทธิของ
ตนอย่างทั่วถึง ถูกต้องและเพิ่มช่องทางที่สะดวกในการให้คาปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อกฎหมาย โดย
หน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรม สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. ควรปรับปรุง ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการและบุคลากรของรัฐมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี
เหมาะสม ในการให้ บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ และคุ้ม ครองสิ ท ธิผู้ สู งอายุ โดยหน่ ว ยงานภายใต้ ก ระทรวงยุติ ธ รรม
สานักงานตารวจแห่งชาติ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเชื่อมั่ น ขจัดอคติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
โดยหน่วยงานของรัฐควรเพิ่มบทบาทและสร้างความเชื่อมั่นให้เป็นที่พึ่งของผู้สูงอายุด้วย โดยหน่วยงานภายใต้
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
ยุติธรรม
12) ข้ อเสนอแนะเพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญ ญาว่าด้วยสิ ทธิของผู้สูงอายุ (Convention on
the Rights of Older Persons) ของประเทศไทยในอนาคต
การบั ญ ญั ติ อนุ สั ญ ญาว่าด้ว ยสิ ท ธิของผู้ สู งอายุ (Convention on the Rights of Older Persons)
ยังอยู่ในขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุในประเทศ
ภาคีสมาชิกภายใต้ตราสารระหว่างประเทศที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุที่มีอยู่ โดยคณะทางานเปิดว่า
ด้วยผู้สูงอายุที่จัดตั้งโดยองค์การสหประชาชาติ (UN Open-ended Working Group on Ageing) เป้าหมาย

xviii | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
สาคัญของคณะทางานเปิดฯ คือ การรวบรวมสรุปผลจากความคิดเห็นและข้อเท็จจริงต่างๆที่ เกิดขึ้นในประเทศ
ภาคีสมาชิกเกี่ยวกับช่องว่างในการปฏิบัติตามพันธกรณีในคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุภายใต้ตราสารระหว่าง
ประเทศ และแนวทางการปรับ ปรุง หรือเพิ่มเติมเครื่องมือในการคุ้มครองสิ ทธิของผู้ สูงอายุ ปัจจุบันยังไม่มี
ข้อตกลงหรือมติในการเสนอแนะอย่างไรต่อองค์การสหประชาชาติ แต่จากประเด็นสาหรับ “พื้นที่ร่วม (Focal
areas)” 14 ประเด็ น ของคณะท างานเปิ ด ฯ ยั ง อยู่ ใ นกรอบของหลั ก การส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก าร
สหประชาชาติ (United Nations Principles for Older Persons) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 หลักการที่กาหนด
สิทธิของผู้สูงอายุ 18 ข้อ
หากพิจารณาจากหลักการของการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุข้างต้น ประเทศไทยได้มีการเตรียมการ
รองรับมาตั้งแต่ก่อนปี 2546 โดยมีการบัญญัติการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในรัฐธรรมนูญ ฉบับปีพ.ศ. 2540 การ
ประกาศปฏิญญาผู้สูงอายุในปี 2542 และการออกเป็นพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้สู งอายุแห่ งชาติ รวมทั้งการจัดตั้งกองทุ นผู้สู งอายุ และการจัดหน่ว ยงานขึ้นรับผิ ดชอบ ใน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งปัจจุบัน คือ กรมกิจการผู้สูงอายุ แต่การคุ้มครองสิทธิ
ของผู้สูงอายุภายใต้กฎหมาย นโยบายและมาตรการดังกล่าวจะเป็นการคุ้มครองสิทธิด้วยการให้สวัสดิการจาก
รัฐและผู้สูงอายุเป็นผู้รับฝ่ายเดียวหรือต้องพึ่งพารัฐ เนื่องจากมุมมองของรัฐว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่
เปราะบาง/อ่อนแอ ซึ่งอาจจะขัดต่อหลักการขององค์การสหประชาชาติ กล่าวคือ หลักการ (1) การมีอิสรภาพ
ใน การพึ่ งตน เอง (Autonomy) (2) การมี ส่ วน ร่ ว ม (Participation) (4) การบ รรลุ ค วาม ต้ อ งก าร
(Self-fulfillment) และ (5) ความมีศักดิ์ศรี (Dignity)
ข้อเสนอในการเตรียมการรองรับอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิของผู้สูงอายุ ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จึงมีดังนี้
(1) การแก้ไขกฎหมายตั้งแต่ระดับรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ให้เพิ่ม
สิทธิในการพึ่งตนเอง การมีส่วนร่วม การอุปการะเลี้ยงดู การบรรลุความต้องการ และความมีศักดิ์ศรี
(2) การขยายบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและกองทุนผู้สูงอายุให้ครอบคลุม
สิทธิของผู้สูงอายุตามหลักการผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาติ นอกเหนือจากการให้เป็นสวัสดิการรัฐอย่าง
เดียว
(3) การจัดระบบความมั่นคงทางสังคม (Social security system) ของประเทศ ในรูปแบบสากล
คื อ ระบบที่ ป ระกอบไปด้ ว ย ระบบประกั น สั ง คม ที่ เป็ น ระบบบ านาญ (Social insurance – Pension
system) และระบบประกันสุขภาพ (Health insurance) และสวัสดิการสังคม (Social welfare) ที่เป็นการ
คุ้มครองสิ ทธิของผู้ สูงอายุ เมื่อเกษี ยณและเมื่อพิการหรือไร้ความสามารถที่มีความมั่น คงและไม่มีการเลือก
ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ
(4) การจัดระบบสวัสดิการสังคม ให้หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบในแต่ละด้านกาหนดโครงการทั้งใน
รูปของบริการที่ไม่เสียเงิน และผู้ได้รับสวัสดิการร่วมเสียค่าใช้จ่าย และมีการกาหนดเกณฑ์ในการรับสวัสดิการ
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
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(5) การจั ดระบบการดูแลระยะยาวและระยะสุ ดท้าย ส าหรับการรองรับสิ ทธิของผู้ สู งอายุใน
หลักการที่ 5
(6) การจั ดองค์ก รหรือหน่ ว ยงานปฏิบั ติการในท้ องถิ่น และ/หรือจั ด ช่องการในการเข้าถึงให้
หลากหลาย เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงระบบประกันและระบบสวัสดิการได้สะดวก เช่น ศูน ย์จัดหางาน
สาหรับผู้สูงอายุ ศูนย์บริการด้านสุขภาพ ด้านประกันสังคม ศูนย์ป้องกันการละเมิด ทารุณกรรม และการทา
ร้าย เป็นต้น
(7) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในรูปแบบขององค์กรไม่แสวงหากาไร เช่น Social
enterprise มาให้บริการในชุมชนหรือในท้องถิ่น
(8) การประชาสั ม พั น ธ์ การให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สั ง คมสู ง อายุ การชราภาพ แก่
ประชาชนทุกวัย เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ
13) ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งขาติ
(1) ควรจัดทารายงานประเมินสถานการณ์ประจาปีด้านสิทธิ ของผู้สูงอายุ ในรูปแบบของ White
Paper on Human Rights of the Older Persons in Thailand โดยพิจารณาจากหลักการสาหรับผู้สูงอายุ
ขององค์ ก ารสหประชาชาติ (United Nations Principles for Older Persons) และจากฐานข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
รวบรวมจากโครงการศึกษานี้
(2) ควรจั ดทาศูน ย์ ข้อมูลการคุ้มครองสิ ทธิข องผู้ สูงอายุ โดยการรวบรวมสถิติการละเมิดสิท ธิ
มนุษยชนของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิภายใต้ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
หรือ หลักการสาหรับผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาติ เพื่อการเป็นศูนย์กลางข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนของผู้สูงอายุ
(3) ควรจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ใน Social media

