
การเตรียมความพร้อม
        เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ



สถานการณ์ปัจจุบัน

1.

ผู้สูงวัยไร้เงนิออม2.

ลูกหลานไม่มีเงินที�จะดูแลพ่อแม่3.

ประเทศต่างๆ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วขึ �น

ลูกหลานไม่มีเงินที�จะดูแลพ่อแม่

4.
งบประมาณด้านสุขภาพไม่เพยีงพอ

5.
    ผู้สูงวยักลายเป็นกระแสสมองไหล
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สงัคมกาํลงัมีผูส้งูอายุเพิ�มขึ�น

•เดก็เกดินอ้ยลง

•คนอายุยนืขึ�นเพราะเทคโนโลยี

  ทางการแพทย์
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นิยามผู้สูงอายุ

60-69

แก่
70-79

แก่มาก
80+

แก่ที'สุด

ปัจจุบัน

60-74 75- 84 85+

แก่น้อย แก่พอสมควร แก่มาก
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สังคมสูงวัย

มนุษย์ป้า มนุษย์ลุง

ถูกดูถูก

คนมีอคติคนมีอคติ

คนเลือกปฏิบัติ

อ่อนด้อยด้านเทคโนโลยี

ถูกทอดทิ �งให้เดียวดาย
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•คนไม่ค่อยฟังข้อเสนอของคนอื'น
•ไม่มีโอกาสในการเลื'อนขั �น
•ถูกจ้างให้ออก

คนสงูวยัในที�ทํางาน

14

•ถูกจ้างให้ออก
•หมดกาํลังใจในการทาํงาน
•เกดิปมด้อยจากการกระทาํของคนอื'น 
และสภาพจติของตนเอง
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ภาพลบของผู้สูงวยัภาพลบของผู้สูงวยั

เงินเดือนสูง

หยดุการเรียนรู้เพิ�มเติม แก่และเก่า 

ไม่ยอมปรับตวั ยดึติดกบัการทาํงานและการดาํเนินชีวติเดิมๆ

ไม่มีแรงจูงใจที�จะกา้วหนา้ หวัโบราณ อนุรักษน์ิยม

สุขภาพกาย สุขภาพใจอ่อนแอ
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ภาพบวกของผู้สงวยัภาพบวกของผู้สงวยั
วางใจได้มากกว่า

ใสใจงานมากกว่า

ไม่ต้องกาํกับดแูลมากไม่ต้องกาํกับดแูลมาก

มีความมั'งคงในหน้าที'

ไม่มีสิ'งรบกวนใจในการทาํงาน

มีจริยธรรม

ไม่มีกิจกรรมมากมายที'จะทาํให้รีบกลับบ้าน
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ผู้สูงวัยคือสินทรัพย์ของแผ่นดนิ

•    Grey 

•ความรู้

•ประสบการณ์•    Grey 

is gold

•ประสบการณ์

•ความเป็นครู
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คนสูงวยัมไิด้ไร้ค้า

อายุเกนิ 60 หากยังทาํงานได้ควรจ้าง

10/76

อายุเกนิ 60 หากยังทาํงานได้ควรจ้าง

กาํหนดให้เกษียณเมื'ออายุ 60

ให้โอกาสในการร่วมกจิกรรมทางสังคม



ผู้สูงวยัยงัต้องการทาํงานผู้สูงวยัยงัต้องการทาํงาน

เพื'อหาเงนิดูแลสุขภาพ

ยังสนุกกับงาน

ไม่มีสทิธิรับค่ารักษาพยาบาล

ต้องดูแลตนเอง
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• แรงยงัไหว 

• สุขภาพดขีึ �นเพราะเทคโนโลยีทางการ
แพทย์

• ยังต้องการทาํงานไม่ให้เหงา
ยังต้องการเป็นคนมีคุณค่า

ยงัไหว 

ไฟยงัแรง • ยังต้องการเป็นคนมีคุณค่า
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ผู้สูงวัยต้องการคนที'มีเข้าใจ

พวกเขาต้องการคนที'แสดงความห่วงใย

พวกเขาอยากคนปฏบิัตติ่อเขาด้วยความเข้าใจ

พวกเขาคนที'มีความรู้ในการดูแลผู้สูงวัยที'มีปัญหา
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ผู้สูงวัยต้องการคนช่วยใส่ใจเรื'องคุณภาพ

การใส่ใจ ถามถามไถ่

การดแูลเรื'องยาและ
อาหาร

การสร้างสิ'งอาํนวย
ความสะดวกเพื'อ

สุขภาพ
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ปัญหาเศรษฐกจิของผู้สูงวยัปัญหาเศรษฐกจิของผู้สูงวยั

ความจนเพราะขาดการออม

ไม่มีงานทาํอกีแล้ว

สภาพความเป็นอยู่ยํ�าแย่ 

มีการเลือกปฏิบัติจากผู้ให้บริการในหลายภาคส่วน

มีผลต่อสุขภาพจิตทุกอย่างที�ว่ามา
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วสิัยทศัน์และเป้าหมาย 

     วสิัยทศัน์

1 ให้ผู้สูงวยัได้มีชีวติที�มี
คุณภาพด้วยการใช้จ่ายที�

2  มีสิ�งอาํนวยความสะดวกที�
เอื4อมต่อการเคลื�อนไหวไปใน

3  ให้ผู้สูงวยัอยู่อย่างมี
ความสุขด้วยจิตใจที�สบายคุณภาพด้วยการใช้จ่ายที�

สามารถจัดการได้
เอื4อมต่อการเคลื�อนไหวไปใน

ที�ต่างๆของผู้สูงวยั 
ความสุขด้วยจิตใจที�สบาย

และมีอารมณ์ที�มั�งคง

4. ให้โอกาสผู้สูงวยัในการใช้
ความรู้ ทักษะและ

ประสบการณ์สอนคนรุ่นหลงั

5. ให้โอกาสผู้สูงวยัในการสั�ง
สอนและสนับสนุนลูกหลาน
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แก่อายุหลีกเลี'ยงไม่ได้ 
เป็นไปตามกาลเวลา

แก่กายหลีกเลี'ยงแก่ใจหลีกเลี'ยงได้ แก่กายหลีกเลี'ยง
ได้ดูการดแูล

สุขภาพ การดูแล
รูปร่างหน้าตาและ

ผิวพรรณ

แก่ใจหลีกเลี'ยงได้
ด้วยความคดิ การ

กระทาํ และ
รูปแบบในการใช้

ชีวิต
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องค์ประกอบของการใส่ใจผู้สูงอายุองค์ประกอบของการใส่ใจผู้สูงอายุ

เงิน สุขภาพ

ที�อยู่ สวสัดิการ

การคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดต่อ
การพฒันาคุณภาพชีวติ
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สิ�งท้าท้ายสิ�งท้าท้าย

อายุยืน แต่อยู่แบบคน
ป่วยเรื �อรัง

จะดแูลสุขภาพอย่างไร
ให้อยู่อย่างมีคุณภาพ
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พร้อมที'จะช่วยเหลือผู้สูงวัย

หลกัการคือ ความมนีํ4าใจ

พร้อมที'จะร่วมมือกับกฎหมาย และกตกิาทางสังคม

พร้อมที'จะจัดสรรงบประมาณเพื'อดูแลผู้สูงวัย
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เพื'อคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย

ต้องมีโครงการเพื'อสุขภาพ

ต้องให้ความสาํคัญกับประสบการณ์ผู้สูงวัย

ต้องให้กาํลังใจในการสร้างชีวติและการทาํงาน
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ผู้สูงวัยต้องได้รับการเอาใจใส่ด้านสุขภาพ

เพราะเจ็บป่วยงา่ยเพราะเจ็บป่วยงา่ย

และลกูหลานไมม่ีเวลาดแูล
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ประเดน็ปัญหาด้านสุขภาพประเดน็ปัญหาด้านสุขภาพ

มกัเป็นโรคเรื/อรัง
ตอ้งใชง้บประมาณดา้น

มกัเป็นโรคเรื/อรัง
ตอ้งใชง้บประมาณดา้น

สุขภาพสูง
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ปัญหาสุขภาพของผู้สูงวยั

ขาดการสนบัสนุน
จากสงัคม

ไม่มีใคร
ช่วยเหลือ อยู่
อยา่งยากจน

   ขาดงบประมาณ

ลูกหลานไม่ค่อย
ดูแลเหมือนแต่
ก่อน

เป็นโรคเรื/อรัง
ช่วยเหลือตวัเอง
ไม่ได้

       ถูกเลือกปฏิบตัิจาก  
            เจา้หนา้ที�
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ผู้สูงวยัมคีวามเสี�ยง

บาดเจ็บง่าย

เสี�ยงกบัการ
เสียชีวติ
ฉับพลนั

ติดเชื4อง่าย

มโีอกาสเป็น
คนพกิาร บาดเจ็บง่าย

มโีรคภัย
หลายอย่าง

มคีวามเสี�ยง
หลายอย่าง

มโีอกาสเป็น
คนพกิาร

มปีัญหาทางจิตง่าย
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เมืองที�เป็น

อาคารและ
อาณาบริเวณ

การมสี่วนร่วม

ที'อยู่อาศัย

ขนส่ง
มวลชน

                                       ข้อแนะนําองค์กรอนามยัโลก

เมืองที�เป็น
มติรกบั
ผู้สูงวัย

ชุมชนใส่ใจดูแล
การมสี่วนร่วม

ทางสังคม

การสื�อสาร
ตามยุคสมยั

การมีงานทาํ
ต่อเนื'อง

การได้รับความ
เคารพนับถือ
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ปัจเจกชน     
(ตวัเอง)

     ชุมชน

ความใส่ใจจากจตุรทิศ

    รัฐบาลครอบครัว
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 ปัจเจกชน (ตวัเอง)

1. อาหาร
2. ออกกาํลงักาย
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3) รูปแบบในการดาํเนินชีวติ
4.) สถาบันการเงนิ

 ปัจเจกชน
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ครอบครัว

- ดูแลสุขภาพ
- สร้างครอบครัวที�อบอุ่น
- ใส่ใจด้านอารมณ์
- ให้มีส่วนร่วมกจิกรรม
- ให้ความสําคญั- ให้ความสําคญั

30/76



ชุมชน

1.  กจิกรรมทางสังคม

 2. พื4นที�เพื�อความสะดวก 2. พื4นที�เพื�อความสะดวก

 3. พื4นที�เพื�อการทาํกจิกรรม
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ชุมชน

ศูนย์ดแูลผู้สูงวัย

พื �นที'สาธารณะ

สิ'งอาํนวยความสะดวก
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รัฐบาลรัฐบาล

ลดภาษีให้ผู้ที'มีการเลี �ยงดูบุพการี

เงนิบาํนาญที'เพียงพอต่อการยังชีพ

บ้านพักคนชราที'มีการดูแลอย่างมีคุณภาพ

งบประมาณด้านสุขภาพที'เพียงพอ

การออกแบบสถาปัตย์ของพื �นที'สาธารณะ
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โครงการสําหรับผู้สูงวยัโครงการสําหรับผู้สูงวยั

ให้ร่วมกจิกรรมใน
องค์กร

ให้ร่วมทาํกจิกรรม
ทางสังคม

ป้องกันความเหงา
และซมึเศร้า

แนะนําการกนิอาหาร
ให้อยู่ใน

สภาพแวดล้อมที'ดี
การดูแลเรื'องสุขภาพ

แนะนําการ
เคลื'อนไหวอย่าง

ปลอดภยั

ยุตสิิ'งเสพตดิ
ทั �งหลาย

มีโครงการสุขภาพที'
ทุกคนเข้าร่วมได้ง่าย
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11..รับมือสังคมผู้สูงอายุรับมือสังคมผู้สูงอายุ

1.1   หลายประเทศทั'วโลกกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หรือสังคมที'มี
ประชากรอายุ 65 ปีขึ �นไปมากกว่าร้อยละ 7 ของจาํนวนประชากรทั �งหมด 

1.2 ประชากรโลกจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในอีก 35 ปี
ข้างหน้า โดยจะมีประชากรอายุ 65 ปีขึ �นไปมากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั �งหมดข้างหน้า โดยจะมีประชากรอายุ 65 ปีขึ �นไปมากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั �งหมด

1.3 ประเทศพฒันาแล้วมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าประเทศกาํลังพฒันา 

1.4 สาํหรับไทยกาํลังเปลี'ยนผ่านจากสังคมผู้สูงอายุไปสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ โดย
ในขณะนี �ไทยมีประชากรที'มีอายุ 65 ปีขึ �นไปมากถงึร้อยละ 10 หรือมากกว่า 7 ล้านคน 
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รับมือสังคมผู้สูงอายุรับมือสังคมผู้สูงอายุ

1.5  ภายในปี 2583 ประชากรในกลุ่มนี �จะเพิ'มจาํนวนเป็น 17 

ล้านคน ซึ'งมากกว่า 1 ใน 4 ของประชากรทั �งประเทศ

1.6  ระบุว่าหลังจากปี 2552 ประชากรไทยที'อยู่ในวัยพึ'งพงิ 
(เดก็และผู้สูงอายุ) จะมีจาํนวนมากกว่าประชากรในวัย
แรงงาน และในปี 2560 จะเป็นครั�งแรกในประวัตศิาสตร์ที'มี
ประชากรเดก็น้อยกว่าประชากรผู้สูงอายุ
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22. . สถานการณ์ดงักล่าวเป็นผลมาจากสถานการณ์ดงักล่าวเป็นผลมาจาก

2.1 ภาวะเจริญพนัธุ์
ที'ลดลงอย่างรวดเร็ว 

2.2 การลดลงอยา่ง
ตอ่เนื�องของระดบัการ

ตายของประชากร 
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33..แนวทางแนวทางในการรับมือกบัสิ�งที�กาํลงัเกดิขึ4นในการรับมือกบัสิ�งที�กาํลงัเกดิขึ4น

3.1 การขยายอายุ
เกษียณ

3.2 การสนับสนุนให้
บริษัทจ้างงานผู้สูงอายุ

3.3 การเพิ'มทกัษะและ
การจัดหางานให้

เหมาะสมกับแรงงานเหมาะสมกับแรงงาน

3.4 การยกระดับ
คุณภาพชีวิตจาํเป็นต้อง

วางแผนตั �งแต่เนิ'นๆ

3.5 การมีส่วนร่วมและ
การประสานงานของ

หน่วยงานต่างๆ
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44. . ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อม ทั �งด้านประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อม ทั �งด้าน
บุคลากรและระบบบุคลากรและระบบ  

ปรับปรุงฐานข้อมูลเกี'ยวกับผู้สูงอายุให้ทันสมัย

สร้างหลักประกันด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล

สนับสนุนการดูแลระยะยาว และแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้สนับสนุนการดูแลระยะยาว และแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้

สร้างหลักประกันด้านรายได้และส่งเสริมการออมเพื'อวัยหลังเกษียณ 

ส่งเสริมการทาํงานของผู้สูงอายุและขยายกาํหนดการเกษียณอายุ

สร้างความเข้มแขง็ให้แก่ระบบครอบครัวและชุมชน 
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55. . สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย

5.1 2494 ตราพระราชบญัญัตบิาํเหน็จบาํนาญ พ.ศ.2494 เพื'อ
เป็นหลักประกันด้านรายได้ของข้าราชการเมื'อถงึวัยเกษียณ

5.2  2496 กรมประชาสงเคราะห์สร้างบ้านบางแคให้แก่5.2  2496 กรมประชาสงเคราะห์สร้างบ้านบางแคให้แก่
ผู้สูงอายุที'ถูกทอดทิ �งหรือยากจน

5.3  2522 กรมประชาสงเคราะห์เปิดศูนย์บริการผู้สูงอายุ
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55. . สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย

5.4  2525 ตั �งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
      - จดัทาํแผนผู้สูงอายุแห่งชาต ิฉบับที' 1 (พ.ศ. 2525-2544) 
      - มีมต ิครม. เมื'อ 14 ธ.ค. ให้วันที' 13 เม.ย. ของทกุปีเป็นวัน

        ผู้สูงอายุแห่งชาติ        ผู้สูงอายุแห่งชาติ

5.5   2540 กาํหนดภารกจิของรัฐต่อประชากรสูงอายุไว้เป็นครั�งแรก 
ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 54 และ 80
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55. . สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย

   5.6   2542 ประกาศปฏิญญาผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2542
   5.7   2545 จัดทาํแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที� 2 (พ.ศ. 2545-2546)
    5.8   2546 ตราพระราชบัญญตัิผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มีผลบังคบัใช้  
           1 ม.ค. 2547           1 ม.ค. 2547

5.9    2550 รัฐธรรมนูญพ.ศ.2550 ยงัคงบทบัญญตัิเกี�ยวกบั
ภารกจิของรัฐต่อประชากรสูงอายุไว้ในมาตรา 53 และ 80 (1) 
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6 ด้านสุขภาพ พบว่า กลุ่มโรคที'ผู้สูงอายุป่วยมาก
 3 อันดับแรก 

กลุ่มโรคระบบ
กล้ามเนื �อ เส้นเอน็ 

กลุ่มโรคระบบ
ทางเดนิหายใจ 

กลุ่มโรคหวัใจและ
หลอดเลือด

กล้ามเนื �อ เส้นเอน็ 
กระดูกและข้อ 

ทางเดนิหายใจ หลอดเลือด
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77..ด้านการทาํงานด้านการทาํงาน

7.1ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเข้ามามีส่วนร่วมในกาํลังแรงงานมากขึ �น 
ให้เหตุผลว่าต้องทาํงานเพื'อเลี �ยงตนเองและครอบครัว ตนยัง
แขง็แรง ทาํงานได้  เป็นอาชีพประจาํไม่มีผู้ทาํแทน และมีหนี �สนิแขง็แรง ทาํงานได้  เป็นอาชีพประจาํไม่มีผู้ทาํแทน และมีหนี �สนิ

7.2 แหล่งรายได้หลักในการดาํรงชีวติของผู้สูงอายุ คือ บุตร 
รายได้จากการทาํงานของผู้สูงอายุเอง เงนิบาํเหน็จบาํนาญ
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88..เราจะเตรียมรับมือกันอย่างไรเราจะเตรียมรับมือกันอย่างไร??

8.1 การปรับปรุงฐานข้อมูลเกี�ยวกบั
ผู้สูงอายุให้ทนัสมยัเพื�อที�จะได้ติดตามดูแล

อย่างใกล้ชิด และให้ความช่วยเหลือได้
อย่างทั�วถึงและตรงกบัความต้องการอย่าง

แท้จริง

8.2การสร้างหลกัประกนัด้านสุขภาพและ
การรักษาพยาบาล ซึ�งยงัมปีัญหาเรื�อง
โรงพยาบาลที�ให้เลือกใช้บริการมจีํากดั 

และไม่ค่อยได้รับความเชื�อถือด้านคุณภาพ
การบริการ แท้จริง การบริการ 

8.3  การดูแลระยะยาวและการแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแล 
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิและสังคม ทําให้รูปแบบและขนาดของ
ครัวเรือนเปลี�ยนแปลงไป ขณะเดยีวกนัภาวะ การเจบ็ป่วยและพกิาร

ของผู้สูงอายุกม็ีมากขึ4น ทําให้เกดิปัญหาด้านการดูแลระยะยาว 

45/76



88..เราจะเตรียมรับมือกันอย่างไรเราจะเตรียมรับมือกันอย่างไร??

8.4  การสร้างหลกัประกนัดา้นรายได ้โดยส่งเสริมการออมเพื�อวยัหลงัเกษียณ ผา่น
เครื�องมือหรือระบบการออมประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ กองทุนประกนัสงัคมกรณีชราภาพ 
กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ กองทุนสาํรองเลี/ยงชีพ 
กองทุนรวมเพื�อการเลี/ยงชีพ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว การประกนัชีวติ และกองทุน
บาํเหน็จบาํนาญแห่งชาติ

8.5 การส่งเสริมการมีงานทาํของผูสู้งอาย ุรวมถึงการขยายเกณฑก์าํหนดเกษียณอายจุาก 60 
ปี เป็น 65 ปี เพื�อใหผู้สู้งอายมุีรายไดแ้ละไดใ้ชป้ระสบการณ์และศกัยภาพอยา่งเตม็ที� 

8.6 การสร้างเสริมความเขม้แขง็ของครอบครัวและชุมชน เพื�อใหส้ามารถดูแลปัญหา
ผูสู้งอายไุดด้ว้ยตวัเองใหม้ากที�สุด
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99. . ประเทศไทยจําเป็นที�จะต้องเปลี�ยนความคดิประเทศไทยจําเป็นที�จะต้องเปลี�ยนความคดิ

9.1 เดมิที�เคยมองว่าการที�ประเทศที�มีผู้สูงอายุอยู่เป็นจํานวนมากจะนําไปสู่
การสร้างภาระการเงนิการคลงัในการจัดสวสัดกิารแก่ผู้สูงอายุ

9.2 ให้ปรับเปลี�ยนมุมมองเสียใหม่โดยสร้างทศันคติ และค่านิยมที�ดเีกี�ยวกบัการจัด
สวสัดกิารแก่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ�งการมองเห็นถึงโอกาสทางธุรกจิที�ในอนาคตตลาด
กลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี4จะกลายเป็นตลาดเป้าหมายสําคญัและจะไม่ใช่เพยีงแค่ประเทศไทย

9.3 ต้องมองว่ากลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี4แท้จริงแล้วยงัคงเป็นกลุ่มคนที�มคีุณค่าโดยใน
ปัจจุบันสังคมไทยยงัขาดความยืดหยุ่นเชิงโครงสร้างนโยบายที�เอื4อให้ผู้สูงอายุสามารถ
คงความกระฉับกระเฉงอย่างทั�วถึงในองค์กรต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกจิ
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99. . ประเทศไทยจาํเป็นที�จะตอ้งเปลี�ยนความคิดประเทศไทยจาํเป็นที�จะตอ้งเปลี�ยนความคิด

9.4 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยงัคงมสีุขภาพ ความรู้ ความสามารถที�จะทาํงานบางอย่างต่อไปได้

9.5 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที�เกษยีณแล้วได้ทาํงานบางเวลาหรืองานอาสาสมคัรที�ภาครัฐควร
จ่ายค่าตอบแทนให้บ้าง

9.6 การสร้างพื4นที�การแสดงออกที�ก่อให้เกดิค่าตอบแทนขึ4นมากกน็ับว่าเป็นประโยชน์ทั4ง9.6 การสร้างพื4นที�การแสดงออกที�ก่อให้เกดิค่าตอบแทนขึ4นมากกน็ับว่าเป็นประโยชน์ทั4ง
ต่อตัวผู้สูงอายุเอง ชุมชน และประเทศชาติ
9.7 การจัดเป็นกจิกรรมที�เน้นสร้างคุณค่าไม่ใช่เพราะความสงสาร เนื�องจากผู้สูงอายุเหล่านี4
ต้องใช้สมอง ต้องแก้โจทย์ ต้องฝึกฝน ซึ�งจะทาํให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าพวกเขายงัมปีระโยชน์กบั
สังคม

9.8 หากปล่อยร่างกายกบัสมองไว้นิ�งๆกจ็ะยิ�งเสื�อมสภาพรวดเร็ว
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  1010..ข้อเสนอแนะในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ข้อเสนอแนะในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

10.1  สร้างโอกาสการจ้างงานและเพิ�มความมั�งคงทางการเงนิ ด้วยการสนับสนุนการจ้าง
งานที�ยืดหยุ่นการศึกษาตลอดชีวติ

10.2. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสังคมขั4นพื4นพื4นฐานที�จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับความ
สะดวกสบายและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ�งบริการด้านสุขภาพสุขภาพที�ข้าถึงง่าย สะดวกสบายและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ�งบริการด้านสุขภาพสุขภาพที�ข้าถึงง่าย 
สะดวก และด้านคมนาคมขนส่งที�ควรจะมคีวามเหมาะสมและเป็นมติรสําหรับผู้สูงอาํยุ 

10.3. การกระตุ้นและส่งเสริมให้ มกีารสร้างนวตักรรมเพื�อรองรับ และอาํนวยความ
สะดวกให้กบัผู้สูงอายุอย่างจริงจัง เพื�อให้ผู้สูงอายุสามารถพึ�งพาํตนเองได้ และปลอดภัย
จากอุบตัิเหตุยามเมื�อต้องอยู่ลาํพงั
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1010..ข้อเสนอแนะในการรองรับสังคมผู้สูงอายุข้อเสนอแนะในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ

10.4 การสร้างการรับรู้ให้กบัผู้สูงอายุซึ�งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั รวมทั4ง
ประชาชนทั�วไปเพื�อให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที�ผู้สูงอายจุะได้รับ          
โดยเฉพาะอย่างยิ�งในชุมชน ท้องถิ�นโดยเฉพาะอย่างยิ�งในชุมชน ท้องถิ�น

10.5. ส่งเสริมศักยภาพและเพิ�มขดีความสามารถของผู้สูงอายุที�มีความรู้ 
ความชํานาญ ความเชี�ยวชาญในวชิาชีพสาขาต่างๆ ตลอดจนพื4นที�การ
แสดงออกให้กบัผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นด้านนวตักรรม เทคโนโลย ี ดนตรี 
ศิลปะ กฬีา ภูมิปัญญาท้องถิ�น
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1010..ข้อเสนอแนะในการรองรับสังคมผู้สูงอายุข้อเสนอแนะในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ

10.6 ส่งเสริมการพฒันางานวจิยัเปรียบเทียบ
กรณศีึกษาเรื�องผู้สูงอายุในประเทศต่างๆ ให้มี

ความทันสมยัมันต่อเหตุการณ์ เพื�อนําไปใช้ในการ
พฒันางานวชิาการ นโยบาย และการวเิคราะห์
แนวโน้มของอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.7 ประชาสัมพนัธ์และให้ความรู้เพื�อสร้างความ
ตระหนักถงึการเข้าสู่สังคมสูงอายุ และผลกระทบ
ในด้านต่าง ๆ เพื�อให้สังคมเกดิความพร้อมในทุก

มิตทิั4งผู้ประกอบการ ตวับุคคล/แรงงาน ครอบครัว
และสถาบันต่าง ๆ 
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1111. . ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

11.1  ส่งเสริมการทาํงานอยา่งต่อเนื�องของแรงงานที�มีอายมุากให้
สามารถพึ�งตนเองได้

11.2 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีรายไดเ้พิ�มขึ/น สร้างโอกาสทางอาชีพ
ใหก้บักลุ่มผูม้ีรายไดน้อ้ย และ ลดรายจ่ายแก่ประชาชน

11.3 ส่งเสริมสร้างจิตสาํนึกการออม
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1111. . ข้อเสนอแนะเชงินโยบายข้อเสนอแนะเชงินโยบาย

11.4 เพิ�มประสิทธิภาพกลไกทางการเงิน ในการจดัทาํมาตรการส่งเสริมการออม
แตกต่างกนั ตามกลุ่มเป้าหมาย

11.5 พฒันาระบบบาํนาญภาครัฐ เช่น นโยบายลดหยอ่นภาษีดา้นการสะสมเงิน11.5 พฒันาระบบบาํนาญภาครัฐ เช่น นโยบายลดหยอ่นภาษีดา้นการสะสมเงิน
สนบัสนุน เพิ�มบทบาทสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เป็นตน้

11.6 การสร้างความเขม้แขง็ของโครงข่ายคุม้ครองทางสงัคม เพื�อช่วยเหลือกลุ่มที�ไม่
สามารถออมได้ หรือมีการออมตํ�า โดยส่งเสริมใหอ้งคก์รชุมชนจดัสวสัดิการให้
ครอบคลุมประชากรกลุ่มดงักล่าว แทนส่งเสริมการออม
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12  12  แนวนโยบายพื4นฐานแห่งรัฐแนวนโยบายพื4นฐานแห่งรัฐ

12.1 มาตรา 53 บุคคลซึ�งมีอายเุกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายไดเ้พียงพอแก่การยงัชีพ
มีสิทธิไดร้ับสวสัดิการ สิ�งอาํนวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะอยา่งสมศกัดิF ศรีและ
ความช่วยเหลือ ที�เหมาะสมจากรัฐ
12.2 มาตรา 80  รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นสงัคม การสาธารณสุข
การศึกษา และวฒันธรรม ตอ้งสงเคราะห์และจดัสวสัดิการใหแ้ก่ผูสู้งอายใุหม้ีคุณภาพการศึกษา และวฒันธรรม ตอ้งสงเคราะห์และจดัสวสัดิการใหแ้ก่ผูสู้งอายใุหม้ีคุณภาพ
ชีวติที�ดีขึ/นและพึ�งพาตนเองได้

12.3 จดัใหม้ีการออมเพื�อการดาํรงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจา้หนา้ที�ของรัฐ
อยา่งทั�วถึง

12.4 จดัใหม้ีเบี/ยยงัชีพรายเดือน แบบขั/นบนัได สาํหรับผูสู้งอายุ
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1313. . นโยบายความมั�นคงของชีวติและสังคมนโยบายความมั�นคงของชีวติและสังคม

13.1เสริมสร้างให้
ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวติที�ดี 13.2 สร้างความพร้อมใน

3.3 สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ
ร่วมเป็นพลงัขบัเคลื�อน

สังคมภายใต้หลกัคดิที�ว่า
ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวติที�ดี
ขึ4น ด้วยการจัดสิ�งอาํนวย
ความสะดวกสาธารณะ

ต่างๆ สําหรับรองรับ
ผู้สูงอายุ

13.2 สร้างความพร้อมใน
การเป็นสังคมผู้สูงอายุ
พฒันาบริการสุขภาพ

อนามยั

สังคมภายใต้หลกัคดิที�ว่า
ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที�มี

ประสบการณ์สูง สมควร
ให้มามสี่วนร่วมในการ

พฒันาบ้านเมือง

55/76



1414. . การสร้างจติสํานึกการสร้างจติสํานึก

14.1 เพื�อสร้างจิตสํานึกให้คนในสังคมตระหนักถึงผู้สูงอายุใน
ฐานะบุคคลที�มีประโยชน์ต่อสังคม

14.2 เพื�อให้ประชากรทุกคนตระหนักถึงความสําคญัของการ14.2 เพื�อให้ประชากรทุกคนตระหนักถึงความสําคญัของการ

คุณภาพ

14.2 เพื�อให้ประชากรทุกคนตระหนักถึงความสําคญัของการ
เตรียมการและมีการเตรียมการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที�มี
คุณภาพ

14.3 เพื�อให้ผู้สูงอายุดาํรงชีวติอย่างมีศักดิKศรีพึ�งตนเองได้มี
คุณภาพชีวติและมีหลกัประกนั
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1414. . การสร้างจิตสํานึกการสร้างจิตสํานึก

14.4 เพื�อใหป้ระชาชน ครอบครัว
ชุมชน องคก์รภาครัฐและเอกชนมี

ส่วนร่วมในภารกิจดา้นผูสู้งอายุส่วนร่วมในภารกิจดา้นผูสู้งอายุ
14.5  เพื�อใหม้ีกรอบและแนวทางปฏิบตัิ

สาํหรับส่วนต่าง ๆ ในสงัคมทั/ง ภาคประชาชน
ชุมชน องคก์รภาครัฐและเอกชนที�ปฏิบตัิงาน
เกี�ยวกบัผูสู้งอายไุดป้ฏิบตัิงานอยา่งประสาน

และสอดคลอ้งกนั
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1515. . แผนผู้สูงอายุแห่งชาต ิฉบับที� แผนผู้สูงอายุแห่งชาต ิฉบับที� 22  ((พพ..ศศ..25452545--25642564) ) 
ได้จดัแบ่งเป็น  ได้จดัแบ่งเป็น  5 5 ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์

15.1 ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื�อวยัสูงอายุที�มคีุณภาพ

15.2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ

15.3 ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุ

15.4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการเพื�อการพฒันางานด้านผู้สูงอายุระดบัชาติและ
การพฒันาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ
15.5 ยุทธศาสตร์ด้านการประมวลและพฒันาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการติดตาม
ประเมนิผลการดาํเนินการ ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
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1616. . ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครองผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมส่งเสริม
และสนับสนุนตามกฎหมายและสนับสนุนตามกฎหมาย

16.1 ทางการแพทย์

16.2 ทางการศึกษา

16.3 การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพ

16.4 การพฒันาตนเอง และการมีส่วนร่วมในกจิกรรมทางสังคม

16.5 การอาํนวยความสะดวกและความปลอดภยั
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16. ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม
และสนับสนุนตามกฎหมาย

16.6 การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม

16.7การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที�ของรัฐ

16.8 การช่วยเหลือในกรณีที�ได้รับอนัตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูก16.8 การช่วยเหลือในกรณีที�ได้รับอนัตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูก
แสวงหาประโยชน์โดยมชิอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ4ง
16.9 การให้คําแนะนํา ปรึกษา หรือการดาํเนินการอื�นที�เกี�ยวข้องในทางคดี
หรือในทางแก้ไขปัญหาครอบครัว
16.10 การจัดที�พกัอาศัย อาหาร และเครื�องนุ่งห่มตามความจําเป็นอย่าง
ทั�วถึง
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16. ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม
และสนับสนุนตามกฎหมาย

� 16.11  การสงเคราะห์เบี4ยยงัชีพตามความจําเป็นอย่างทั�วถงึและเป็น
ธรรม

� 16.12  การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
� 16.13  การรับสิทธิทางภาษี� 16.13  การรับสิทธิทางภาษี
� 16.14 ผู้ที�บริจาคเงนิหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนผู้สูงอายุแห่งชาติ มี

สิทธินําไปลดหย่อนในการ คาํนวณภาษเีงนิได้หรือได้รับการยกเว้น
ภาษสีําหรับทรัพย์สินที�บริจาคแล้วแต่กรณี

� 16.15 ผู้ที�อุปการะเลี4ยงดูบุพการีซึ�งเป็นผู้สูงอายุที�ไม่มีรายได้เพยีงพอ
แก่การยงัชีพ มสีิทธิได้รับ การลดหย่อนภาษตีามหลกัเกณฑ์และ
เงื�อนไขที�กาํหนดในประมวลรัษฎากร
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1717. . ผลกระทบจากการที�ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผลกระทบจากการที�ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุผู้สูงอายุ

17.1 ผลต่อผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 

17.2 รายได้ต่อหัวประชากร การออม การ ลงทุน17.2 รายได้ต่อหัวประชากร การออม การ ลงทุน

17.3 งบประมาณของรัฐบาลและการคลงั

17.4 ผลติภาพแรงงานและการจ้างงาน

62/76



1818. . สภาพปัญหาจากการเข้าสู่สังคมสภาพปัญหาจากการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของไทย ผู้สูงอายุของไทย 

18.1 ภาระงบประมาณของประเทศ

แรงงานนอกระบบมีการออมนอ้ยมาก18.2 แรงงานนอกระบบมีการออมนอ้ยมาก

18.3 รายไดห้ลงัเกษียณไม่เพียงพอต่อการดาํรงชีพ
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1919. . ปัญหาที�พบในผู้สูงอายุปัญหาที�พบในผู้สูงอายุ

19.1 ปัญหาทางด้านสุขภากาย

19.2 ปัญหาทางด้านเศรษฐกจิ

19.3 ปัญหาทางด้านความรู้

19.4 ปัญหาทางด้านสังคม

19.5 ปัญหาทางด้านจติใจ

19.6 ปัญหาเกี'ยวกับครอบครัว

19.7 ปัญหาค่านิยมที'เปลี'ยนแปลง
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2020. . ความต้องการทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุความต้องการทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ

1. ต้องการมีสุขภาพ
ร่างกายที'แขง็แรง 

สมบรูณ์

2. ต้องการมีผู้ช่วยเหลือ
ดูแลอย่างใกล้ชดิ

3. ต้องการที'อยู่อาศัยที'
สะอาด อากาศดี 

สิ'งแวดล้อมดี

4. ต้องการอาการการ
กนิที'ถูกสุขลักษณะตาม

วัย

5. ต้องการมีผู้ดูแล
ช่วยเหลือให้การ

พยาบาลอย่างใกล้ชิด
เมือยามเจบ็ป่วย
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2020. . ความต้องการทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุความต้องการทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ

6. ต้องการได้รับการตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาลที'สะดวก 
รวดเร็ว ทันท่วงที

7. ต้องการได้รับบริการรักษาพยาบาลแบบให้เปล่าจากรัฐ

8. ความต้องการได้พักผ่อน นอนหลับอย่างเพียงพอ

9. ความต้องการบาํรุงรักษาร่างกาย และการออกกาํลังกายอย่าง
สมํ'าเสมอ

10. ความต้องการสิ'งอาํนวยความสะดวกเพื'อป้องกันอุบัตเิหตุ
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21 21 ความต้องการทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุความต้องการทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุ

21.1 ผู้สูงอายุจะยดึตดิกบัความคิด และเหตุผลของตวัเอง การรับรู้สิ�งใหม่ๆ 
จึงเป็นไปได้ยาก 

21.2 การแสดงออกทางอารมณ์ เกี�ยวเนื�องกบัการสนองความต้องการของจิตใจ ผู้สูงอายุ21.2 การแสดงออกทางอารมณ์ เกี�ยวเนื�องกบัการสนองความต้องการของจิตใจ ผู้สูงอายุ
จะมคีวามรู้สึกต่อตนเองในแง่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นความท้อแท้ น้อยใจ โดยรู้สึกว่าสังคม
ไม่ให้ความสําคญักบัตนเอง เหมือนที�เคยเป็นมาก่อนทาํให้ผู้สูงอายุ มอีารมณ์ไม่มั�งคง การ
กระทบกระเทือนใจเพยีงเลก็น้อย จะทาํให้ผู้สูงอายุเสียใจ หงุดหงดิหรือโกรธง่าย

21.3 ความสนใจสิ�งแวดล้อม ผู้สูงอายุจะสนใจสิ�งแวดล้อม เฉพาะที�ทาํให้เกดิความพงึ
พอใจ และตรงกบัความสนใจ ของตนเองเท่านั4น
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21 21 ความต้องการทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุความต้องการทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุ

21.4 การสร้างวธิีดําเนินชีวติของตนเอง การมีอายุมากขึ4นคือ การ
เข้าใกล้กาลเวลาแห่งการสิ4นสุดของชีวติ การยอมรับสภาพดังกล่าว 
ทาํให้ผู้สูงอายุบางคน มุ่งสร้างความดีงามให้แก่ตนเองเพิ�มมากขึ4นทาํให้ผู้สูงอายุบางคน มุ่งสร้างความดีงามให้แก่ตนเองเพิ�มมากขึ4น

21.5 ความผดิปกติทางจิตใจและในวยัสูงอายุ แยกเป็นกลุ่มอาการ
ทางจิต 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มอาการทางจิตเนื�องจากสมองเสื�อม 
และกลุ่มอาการผดิปกติด้านจิตใจและอารมณ์
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2222. . ความต้องการทางด้านสังคมความต้องการทางด้านสังคม

1. ต้องการได้รับความสนใจจากผู้อื�น

2. ต้องการเป็นส่วนหนึ�งของครอบครัว สังคมและหมู่คณะ

3. ต้องการช่วยเหลือสังคมและมีบทบาทในสังคมตามความถนัด
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2222. . ความต้องการทางด้านสังคมความต้องการทางด้านสังคม

4. ต้องการการสนับสนุน ช่วยเหลือจากครอบครัว และสังคมทั4งทางด้าน
ความเป็นอยู่รายได้บริการจากรัฐ

5.ต้องการมชีีวติร่วมในชุมชน มีส่วนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและ
สังคม
5.ต้องการมชีีวติร่วมในชุมชน มีส่วนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและ
สังคม

6. ต้องการลดการพึ�งพาคนอื�นให้น้อยลง ไม่ต้องการความเมตตาสงสาร 

7. ต้องการการประกนัรายได้ และประกนัความชราภาพ
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2323. . การปรับตวัและการวางตนของผู้สูงอายุการปรับตวัและการวางตนของผู้สูงอายุ

1. การวางตนให้
เหมาะสมและเป็น

แบบอย่างที�ดี

2. เป็นที�ปรึกษาแนะนะและ
กาํลงัใจแก่ลูก หลาน และสมาขกิ

ในครอบครัวเมือมปีัญหา

3. ช่วยเหลืองานบ้าน
ตามความสามารถ และ

ความถนัด

4. การยอมรับบทบาท 
และสถานภาพที�

เปลี�ยนไป

5. การยอมรับและเข้าใจผู้อื�น 
ผู้สูงอายุจะต้องยอมรับ และ
ปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกบั

ลูกหลาน และสมาชิกใน
ครอบครัว ได้อย่างปกติสุข

6.การช่วยเหลือ
ตนเองเท่าที�สามารถ

ทาํได้
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2424.  .  ชีวติหลงัเกษยีณชีวติหลงัเกษยีณ

24.1 ผู้ที�เกษยีณอายุ หรือเกษยีณอายุแล้วจึงต้องทาํใจรับสัจธรรมของชีวติว่า ชีวติย่อมมี
การเปลี�ยนแปลงเสมอ ไม่มอีะไรที�เที�ยวแท้แน่นอนตามหลกัอนิจจัง ทุกขงั อนันตา เรา
ย่อมมคีวามแก่ และความตายเป็นธรรมดา

24.2 ผู้ที�เกษยีณหรือผู้ที�เดนิทางบนเส้นสายที� 61 อาจจะทาํให้ชีวติหลงัเกษยีณอายุ เป็น
ชีวติที�มคี่า และมคีวามสุขยิ�งกว่าชีวติก่อนเกษยีณ เพราะชีวติหลงัเกษยีณเรามเีวลาเป็น
ของตนเอง มเีวลาว่างมากกว่าเมื�อยงัต้องทาํงานราชการ หรือประกอบอาชีพ ทาํให้ที�โอกาส
ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ยิ�งขึ4น โดยอาจจะใช้เวลาในการทาํงานที�เราพอใจ ประชาชน 
สังคม และประเทศชาติ 
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2424.  .  ชีวติหลงัเกษยีณชีวติหลงัเกษยีณ

24.3 แก่อย่างมีค่าชราอย่างมคีวามสุข ผู้สูงอายุควรหาผู้สูงอายุ ที�อยู่ในวัย
เดยีวกนักบัตน หรืออยู่ในวยัที�สูงกว่าตน ซึ�งได้ดํารงชีวิตอย่างมคีุณค่า และมี
ความสุข เป็นตวัอย่าง หรือเป็นแบบฉบับ เพื�อที�ตนจะได้ใช้ชีวติ  “แก่อย่างมี
คุณค่า ชราอย่างมคีวามสุข”คุณค่า ชราอย่างมคีวามสุข”

24.4 การที�จะไม่ให้เกดิความว้าเหว่ หงอยเหงา จะต้องฝึกจิตให้รู้ทนัโลกธรรม และมอง
ชีวติเหมือนโรงละคร และให้จิตใจมสีิ�งประเล้าประโลมใจ ในสิ�งที�ไม่ผดิศีลธรรมอยู่เสอม 
ชีวติจิตใจถงึจะไม่เกดิว้าเหว่ หงอยเหงา เช่น การทาํงานที�ใจรัก ใฝ่ใจในธรรม ใน
ธรรมชาติ ในการกฬีา ในการบริการกายและจิต ในการท่องเที�ยวในศิลปกรรม ใน
วรรณกรรม ในการสมาคม ในการศึกษาหาความรู้และกระทาํความด ีในการบาํเพญ็
ประโยชน์ ช่วยทุกข์ผู้อื�น
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2525. . ความคาดหวงัของผู้รับบริการความคาดหวงัของผู้รับบริการ
ในระบบบริการสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ

25.1 มีความ
เสมอภาคในการ

เข้าถึงบริการ

25.2 
ประสิทธิภาพ

เข้าถึงบริการ
ประสิทธิภาพ

25.3 คุณภาพ
25.4 ต้องการ

ความใส่ใจ
ในทนัท ี
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2266. . สิ�งที�บุคลากรในระบบบริการสุขภาพต้องเตมิเตม็สิ�งที�บุคลากรในระบบบริการสุขภาพต้องเตมิเตม็

26.1 มีความเข้าใจในกระบวนการสื'อสาร 

26.2 ตระหนักถงึการให้บริการผู้ป่วยด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์ 

26.3 ตระหนักถงึศักดิLศรีของผู้รับบริการและแนวทางยกระดับคุณภาพการบริการ
โดยให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง รวมทั �งสิทธิของผู้ป่วย 

26.4 เข้าใจกระแสทางด้านสุขภาพของคนในยุคสมัยที'มีความซับซ้อนมากขึ �น มี
ความรู้ด้านวิทยาการหรือเกี'ยวการการพยาบาล การดูแลสุขภาพที'ทนัสมัย

26.5 รู้เท่าทนัและเข้าใจการเปลี'ยนแปลงทางสังคม
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The End


