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สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย
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การเสริ มสร้างศักยภาพและการจัดการของชมรมผู้สงู อายุ

5
6
7
8
9
10
11

การส่งเสริมผูส้ งู อายุได้มกี จิ กรรมอย่างต่อเนื่องผ่านกลุ่มนัน้ เป็ นการเสริมสร้างสุขภาวะทีเ่ หมาะสม
สาหรับผูส้ งู อายุรปู แบบหนึ่ง ปั จจุบนั การรวมกลุ่มมีจานวนมาก มีทงั ้ ประสบความสาเร็จและล้มเหลว ทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั ความเข้มแข็งและศักยภาพในการบริหารจัดการของกลุ่มของผู้สงู อายุนนั ้ ๆ เอง การส่งเสริมและ
สนับสนุ นการรวมกลุ่มของผูส้ งู อายุให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการเสริมสร้างสุขภาวะ
ผูส้ งู อายุจงึ เป็ นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทีต่ อ้ งเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานต่อไป
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สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย
ได้พจิ ารณารายงานเรือ่ ง สถานการณ์ นโยบาย มาตรการและกลไกเพื่อนโยบายสาธารณะรองรับ
สังคมสูงวัยของประเทศไทย
รับทราบว่า การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรและรูปแบบครอบครัวทาให้การพึง่ พิงตนเองของ
ผู้สูงอายุเป็ นเรื่องจาเป็ นและทวีความสาคัญยิง่ ขึ้น การเข้าร่วมกลุ่มคนวัยเดียวกันและมีกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถพัฒนาด้านกาย จิต ปั ญญา และสังคม ของผู้สูงอายุได้เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การ
รวมกลุ่มมีทงั ้ ความสาเร็จและอุปสรรค ซึง่ จะต้องมีการพัฒนาต่อไป
ตระหนักว่า ปั จจุบนั การรวมกลุ่มของผูส้ งู อายุในลักษณะชมรมผูส้ งู อายุเป็ นรูปแบบหนึ่งทีม่ จี านวน
มากที่สุดเท่าที่มตี วั เลขและฐานข้อมูลมีถงึ 28,245 ชมรม แต่ท่มี คี วามเข้มแข็ง สามารถพัฒนากลุ่มและ
สมาชิกไปได้อย่างดีและเหมาะสมมีเพียงจานวนน้อย ส่วนใหญ่ประสบปั ญหาหลายประการ การพัฒนา
เป็ นไปอย่างเชื่อ งช้า ทาให้ก ารดาเนิ นงานไม่บรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์ใ นการพัฒ นาผู้สูงอายุอ ย่า งแท้จ ริง
นอกจากนัน้ หน่ วยงานภาครัฐซึ่งเป็ นหน่ ว ยสนับสนุ นการรวมกลุ่ มยังไม่ส ามารถดาเนินงานส่ งเสริม
ศักยภาพผูส้ งู อายุได้ตามแผนงาน และยังไม่บรรลุวตั ถุประสงค์เชิงพัฒนาได้อย่างเต็มที่
ชืน่ ชมว่า กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมันคงของมนุ
่
ษ ย์ ศึก ษาธิก าร มหาดไทย มี
เจตจานงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ
ซึง่ รวมถึงผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ผ่านการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และในส่วนระดับปฏิบตั กิ ารนัน้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน สถาบันทางสังคมต่างๆ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
หน่ วยงานรัฐ เอกชน และเครือข่ายภาคสังคม ได้ดาเนินการสนับสนุ นการรวมกลุ่ มของผู้สูงอายุและ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในทุกมิตอิ ย่างบูรณาการ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย / ร่างมติ ๒ การเสริมสร้างศักยภาพและการจัดการของชมรมผูส้ ูงอายุ

หน้าที่ ๑/๒
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ห่วงใยว่า การรวมกลุ่มของผูส้ งู อายุยงั มีขอ้ จากัดในด้านเทคโนโลยี การแสวงหาทรัพยากรทุกด้าน
และเทคนิคในการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ๆ
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จึงมีมติดงั นี้
๑. ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกรรมการผู้สงู อายุแห่งชาติ
สมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ และสหพันธ์ชมรมผูส้ งู อายุกรุงเทพมหานคร
๑.๑ สนับสนุ นให้ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) รวมทัง้
ศูนย์บริการกลางวันสาหรับผู้สูงอายุ เป็ นสถานที่ท่เี ป็ นมิตรกับผู้สูงอายุ และเป็ นพื้นที่กลางในการทา
กิจกรรมภายใต้การบริหารงานโดยผูส้ งู อายุ หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิน่ และประชาชนทุกวัยในชุมชน โดย
ทาหน้าทีป่ ระสานความร่วมมือ การสนับสนุ นงบประมาณจากหน่ วยงานต่างๆ มาสนับสนุ นการรวมกลุ่ม
ของผูส้ งู อายุ
๑.๒ ทบทวนปรับปรุง พรบ.ผูส้ งู อายุ และระเบียบของกองทุนผูส้ ูงอายุ ให้กลุ่มหรือชมรม
ผูส้ งู อายุสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเอือ้ อานวยให้มชี ่องทางการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการ
ชมรมให้แก่กลุ่มหรือชมรมผูส้ งู อายุมากขึน้
๒. ขอให้สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ และสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
พิจ ารณาทบทวน ปรับ แนวคิด และการสนับ สนุ น การรวมกลุ่ ม ของผู้สูง อายุใ ห้ม ีค วามสอดคล้อ งกับ
สถานการณ์สงั คมสูงวัย เพื่อสนับสนุ นให้กลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุทวประเทศมี
ั่
ความเข้มแข็ง สามารถ
ดาเนินกิจกรรมตามเป้ าหมายและแผนงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในพืน้ ทีไ่ ด้
๓. ขอให้สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุ ขภาพ (สสส.) สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทยฯ ตลอดจนเครือข่ายผู้สูงอายุ ดาเนินการสร้างตัวแบบการบริหารจัดการชมรม /กลุ่ม โดย
วิธกี ารทดลองเชิงปฏิบตั กิ ารในพืน้ ทีต่ ่างภูมภิ าคและถอดบทเรียนรูไ้ ปเป็ นตัวแบบในการดาเนินงานต่อไป
๔. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ศพอส. เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด เครือข่ายประชา
สังคมจังหวัด หน่วยงานและภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
๔.๑ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุ นกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มหรือชมรม
ผู้สูงอายุให้เข้มแข็งจนสามารถดาเนินกิจการของกลุ่มและชมรมผู้สูงอายุได้ดี ด้วยการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
๔.๒ ประสานความร่ ว มมือ กับ คณะกรรมการเขตสุ ข ภาพเพื่อ ประชาชน (กขป.)
คณะกรรมการพัฒนาคุณ ภาพชีวติ ระดับอาเภอ (พชอ.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับเขต
(พชข.) และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.) ร่วมกับ สช. สสส. สปสช. กสธ. พม.
และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องสนับสนุ นการขับเคลื่อนการรองรับสังคมสูงวัย ในมิตกิ ารรวมกลุ่มพลังผูส้ งู อายุให้ม ี
ศักยภาพยิง่ ขึน้
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