มติสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย
นโยบายรองรับสังคมสูงวัย
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
ในการประชุมสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย
นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

จัดท�ำโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

มติสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย
นโยบายรองรับสังคมสูงวัย
ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
ในการประชุมสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย
นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษา
		
		
		
		
		

พลเดช ปิ่นประทีป
เจิ่มศักดิ์ ปิ่นทอง
ทิพย์รัตน์ นพลดารมย์
พัชรา อุบลสวัสดิ์
กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
ปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา

บรรณาธิการ นงลักษณ์ ยอดมงคล
		
วีระศักดิ์ พุทธาศรี
ผู้เขียน		
		
		
		
		

เดชรัต สุขก�ำเนิด
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
ไตรรัตน์ จารุทัศน์
นงลักษณ์ ยอดมงคล
วีระศักดิ์ พุทธาศรี

ประสานงาน วันเพ็ญ ทินนา
		
ชะวะลีพร ภวภูตานนท์

ค�ำน�ำ
สังคมไทยก�ำลังเผชิญภาวการณ์เปลี่ยนแปลง ผู้สูงอายุเพิ่ม เด็กเกิดน้อย
และก�ำลังก้าวสู่สังคมสูงอายุ โดยคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะกลายเป็นสังคม
สูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete Aging Society) ในปี พ.ศ.2583 และพบว่า
ขณะนี้ รัฐบาล หน่วยงานราชการ ภาควิชาการ และภาคสังคม ต่างมีความตืน่ ตัว
ในการด�ำเนินการเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ซึ่งหลายภาคส่วนได้มีความ
พยายามในการพัฒนาและผลักดันให้เกิดนโยบาย มาตรการต่างๆ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ และด้านสภาพแวดล้อม เพื่อรองรับสังคม
สูงวัยและก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
จากการรวบรวม วิเคราะห์ นโยบายและยุทธศาสตร์ในทุกระดับทีเ่ กีย่ วข้อง
กับประเด็นนโยบายรองรับสังคมสูงวัย พบว่า สถานการณ์ดังกล่าวจ�ำเป็นที่ต้อง
ใช้ยุทธศาสตร์ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ความรู้
ยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ นพลังสังคม และยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ นนโยบาย ผ่าน
กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ซึง่ เป็นการขับเคลือ่ นทัง้ สามยุทธศาสตร์ไปพร้อมกัน
เริม่ จากการขับเคลือ่ นเรือ่ งความรู้ ตัง้ ต้นจากการก�ำหนดประเด็นปัญหา หาสาเหตุ

สารบัญ
ก�ำหนดเป้าหมาย และเสนอวิธกี ารแก้ไข การขับเคลือ่ นเรือ่ งความรูท้ ำ� ไปพร้อมกับ
การขับเคลื่อนพลังสังคม คือให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามาร่วมขับเคลื่อน
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารขับเคลือ่ นนโยบายให้มกี ารแก้ปญ
ั หาเชิงระบบและโครงสร้างต่อไป
การประชุมสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย
ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2562 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร มีมติออกมา
รวม 4 มติ ครอบคลุมสีม่ ติ ิ ได้แก่ มิตเิ ศรษฐกิจ มิตสิ งั คม มิตสิ ขุ ภาพ และมิตสิ ภาพ
แวดล้อม ซึง่ ทัง้ 4 มติมกี ารวิเคราะห์ปญ
ั หาและข้อเสนออย่างกระชับ ชัดเจน และ
เป็นรูปธรรม จุดชีข้ าดทีจ่ ะท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอยูท่ พี่ ลังของสังคม ทีจ่ ะต้อง
ติ ด ตามขั บ เคลื่ อ นและผลั ก ดั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนเกิ ด นโยบายน� ำ ไปสู ่ ก าร
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบและโครงสร้างอย่างแท้จริงต่อไป

บทน�ำ
00

สมัชชาเฉพาะประเด็น มติ 1

การออมเพื่อสังคมสูงวัย
00

สมัชชาเฉพาะประเด็น มติ 2

การเสริมสร้างศักยภาพ
และการจัดการของชมรมผู้สูงอายุ
00

ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
4 กรกฎาคม 2562

สมัชชาเฉพาะประเด็น มติ 3

การปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัย
ด้วย 1 ต�ำบล 1 ศูนย์อยู่ดี
00

สมัชชาเฉพาะประเด็น มติ 4

ร่วมสร้างชุมชนรอบรู้สุขภาพ
และพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว
00

มติสมัชชา
เฉพาะประเด็น
ว่าด้วยนโยบายรองรับ

สังคมสูงวัย

มติ 1
การออมเพื่อสังคมสูงวัย

นโยบายสาธารณะว่าด้วยการออมเพื่อสังคมสูงวัย เพราะจ�ำเป็นต้องมีระบบสนับสนุนทาง
ด้านเศรษฐกิจที่จะช่วยให้ชีวิตมีความมั่นคง มีศักดิ์ศรี และสามารถวางแผนหรือคาดการณ์
เส้นทางการด�ำเนินชีวิตที่ดีพอสมควร เพื่อให้มีการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินที่ผู้สูงอายุหรือผู้ก�ำลัง
จะก้าวไปเป็นผู้สูงอายุจะสามารถออมได้ เพื่อให้เป็นไปในลักษณะเศรษฐกิจอายุรวัฒน์ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การออมเงินทุน ธนาคารต้นไม้เพือ่ การออม รวมทัง้ การออมรูปแบบอืน่ ๆ โดยด�ำเนินการ
ต้องบูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชน วิชาการ และภาคประชาชนเองด้วย
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย ได้พิจารณารายงานเรื่อง
สถานการณ์ นโยบาย มาตรการและกลไกเพือ่ นโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทย
รับทราบถึง ความส�ำคัญของการสนับสนุนบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา เอกชน ประชาสังคม ร่วมกันประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน
เพื่อการออมส�ำหรับสังคมสูงวัยในระดับชาติและพื้นที่
รับทราบถึง ความส�ำคัญของการออกแบบระบบการออมเพื่อสังคมสูงวัย เพื่อให้มีกา
เตรียมความพร้อมเรื่องการออมเพื่อสังคมสูงวัยของภาคส่วนต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
สามารถรับมือกับดุลการเงินที่เปลี่ยนแปลงตามสังคมสูงวัยได้อย่างทันการณ์
ตระหนักถึง การสร้างระบบสนับสนุนการออมทางการเงินที่เพียงพอส�ำหรับสังคมสูงวัย
ในอนาคต เช่น การฝากเงิน และการเข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติ
จ�ำเป็นต้อง มีการรับรองและการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการออม เพื่อให้มีการ
สนับสนุนการปลูกและน�ำไม้ยืนต้นมาเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในการออมส�ำหรับการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้อายุ
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ตระหนักถึง ความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อจัดให้มีและ
ด�ำเนินการระบบการสนับสนุนในการลงทุนเพื่อการปลูกไม้ยืนต้น และระบบการสนับสนุนการ
ออมแบบอื่นๆ รวมถึงต้องมีองค์กรในการประสานงานเพื่อสนับสนุนการลงทุนดังกล่าว
จึงมีมติดังนี้

การออกแบบระบบการออมเพื่อสังคมสูงวัย
1. ขอให้กองทุนการออมแห่งชาติ และกลุ่ม เครือข่าย องค์กรต่างๆ ท�ำหน้าที่ประสานงาน
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ประมวล วิเคราะห์ และน�ำเสนอ สถานการณ์ แนวทาง และปัญหา
อุปสรรคของการออมของครัวเรือนในภาพรวมของทั้งประเทศ เพื่อให้เห็นสถานการณ์ แนวโน้ม
กลุ่มครัวเรือนที่มีความเสี่ยง ปัญหา และแนวทางในการปฏิบัติ
2. ขอให้กระทรวงการคลัง ท�ำหน้าที่รวบรวมข้อมูลรายได้เศรษฐกิจของประชากรในการ
ออมเงิน และร่วมกับส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน สภาองค์กรชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมท�ำหน้าทีป่ ระสานงานและออกแบบระบบสวัสดิการของรัฐและเอกชนส�ำหรับสังคม
สูงวัยในภาพรวม เพื่อให้สอดประสานกับระบบการออมเพื่อสังคมสูงวัย และเงื่อนไขในการด�ำรง
ชีวิตของประชากรแต่ละกลุ่มวัย
3. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และการปกครองส่วนท้องที่ สนับสนุนการท�ำงานของ
องค์กรชุมชนในพื้นที่ เช่น สถาบันการเงินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ โรงเรียน สหภาพแรงงาน ชมรม
ฯลฯ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการออมเพือ่ สังคมสูงวัยในรูปแบบต่างๆ ในท้องถิน่ นัน้ โดยประสาน
งานกันอย่างใกล้ชิดกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะของศูนย์ข้อมูลและศูนย์ปฏิบัติการ
เพื่อการออมในระดับท้องถิ่น
4. ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ สถาบันการศึกษา กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมนักวางแผนการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการออม พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนว่าด้วยการออมและ
การจัดการเงินครัวเรือน ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มวัยและแต่ละกลุ่มประชากรผ่านช่องทางต่างๆ
เพือ่ สร้างทัศนคติทดี่ แี ละเพิม่ ข้อมูลทางเลือกเกีย่ วกับการออม/การจัดการการเงินส�ำหรับประชาชน
รวมถึงจัดระบบการออมในสถาบันการศึกษาที่ช่วยให้ผู้ออมสามารถออมได้ต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับ
โรงเรียน ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย และเมื่อไปประกอบอาชีพ
มติ 1 การออมเพื่อสังคมสูงวัย
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การสนับสนุนการออมทางการเงิน

การรับรองและการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการออม

		 5. ขอให้กองทุนการออมแห่งชาติ และกลุม่ เครือข่าย องค์กรต่างๆพิจารณาพัฒนา/เพิม่
เติม/ต่อยอด ช่องทางและรูปแบบการออมที่ด�ำเนินการอยู่ โดย
5.1 ปรับเกณฑ์การเข้าร่วมกองทุนให้มคี วามครอบคลุมประชากรกลุม่ ต่างๆ และกลุม่
องค์กรในชุมชนให้มากขึ้น เช่น ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี (หรือผู้ประกันตน ตาม
ม.39 และ ม.40 ของ พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533)
5.2 พัฒนารูปแบบการฝากเงินทีส่ ะดวกรวดเร็วมากขึน้ และมีตน้ ทุนในการท�ำธุรกรรม
เช่น การฝากเงิน ให้ต�่ำที่สุด
5.3 ร่วมมือกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมกับกองทุน เช่น สถาบันการเงินชุมชนที่มี
มาตรฐานการด�ำเนินการในทุกระดับ โดยการออกแบบให้เชื่อมโยงกันระหว่าง
สถาบันการเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ
5.4 สนับสนุนเงินสมทบของรัฐบาลเพียงพอที่จะให้มีแรงจูงในในการออมระยะยาว
เพิ่มขึ้น
5.5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกช่องทางให้ตรงและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
แต่ละกลุ่มมากยิ่งขึ้น

		 8. ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม(ทส.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์วนศาสตร์เพือ่ ชุมชน และสภาองค์กรชุมชน ร่วมกันด�ำเนินการเพือ่ รับรองสิทธิและขึน้ ทะเบียน
ของผู้ปลูกไม้ยืนต้นในการตัด/แปรรูป/จ�ำหน่ายไม้ยืนต้นที่ปลูกขึ้นในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของตนเอง
ทั้งที่จะน�ำมาใช้ในครัวเรือน และใช้เพื่อการจ�ำหน่าย เพื่อที่จะได้เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าส�ำหรับ
การออมเพือ่ เตรียมเข้าสูค่ วามเป็นผูส้ งู อายุในอนาคต ร่วมถึงส่งเสริมการปลูกต้นไม้แบบผสมผสาน
การประเมินเนื้อไม้ ส่งเสริมอาชีพ การประเมินคาร์บอนเครดิต

		 6. ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลัง
ด�ำเนินการเสนอรัฐบาลพิจารณาเปิดโอกาสให้เงินสนับสนุน/ช่วยเหลือในรูปแบบสวัสดิการแบบ
ต่างๆ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเด็กเล็ก สามารถน�ำไปใช้ในการ
ออมเพื่อสังคมสูงวัยโดยตรงได้ด้วย นอกเหนือจากการใช้เพื่อลดค่าครองชีพในรูปแบบที่เป็นอยู่
เท่านั้น

		 9. ขอให้กระทรวงการคลัง ร่วมกับ ทส. สภาองค์กรชุมชน ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ด�ำเนินการออกแบบระบบและจัดตัง้ องค์กรส่งเสริมการปลูกไม้เพือ่ การออม หรือการจัดตัง้ สหกรณ์
เพื่อท�ำหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรลงทุนปลูกและดูแลไม้ยืนต้นในพื้นที่กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล ส่งเสริม
ให้ชุมชนปลูกและดูแลรักษาไม้ยืนต้นในพื้นที่สาธารณประโยชน์/พื้นที่ที่ชุมชนดูแลรักษา ส่งเสริม
ให้ประชาชนร่วมลงทุนในการปลูก/ดูแลรักษาไม้ยนื ต้น และรับรองไม้ยนื ต้นทีป่ ลูกให้สามารถใช้เป็น
หลักทรัพย์ในการท�ำธุรกรรมต่างๆ (เช่น การประกันตัว การกู้ยืม การลงทะเบียนเรียน) เพื่อ
เป็นสวัสดิการระยะยาวของตนได้
		 10. ขอให้กระทรวงพาณิชย์ ทส. กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
รวมถึงองค์กรส่งเสริมการปลูกไม้เพื่อการออม (หากมีการจัดตั้งขึ้น) พัฒนาระบบการใช้ประโยชน์
ไม้ยืนต้นเพื่อการออมในรูปแบบต่างๆ เพื่อรักษาระดับและเพิ่มพูนมูลค่าของไม้ยืนต้นเพื่อการออม
รวมถึงการประกาศให้เนือ้ ไม้จากไม้ยนื ต้นบางชนิดเป็นสินค้าควบคุมราคาไม่ให้ราคาตกต�ำ่ จนเป็น
ความเสี่ยงของผู้ออม

		 7. ขอให้สถาบันการเงิน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นสมาคมประกันชีวิตออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคม และบริบทในการด�ำเนินชีวิตที่
แตกต่างกันของประชากรที่มีความหลากหลาย ทั้งในแง่ช่วงวัย ในแง่การท�ำงาน ในแง่ที่ตั้ง ในแง่
ฐานะเศรษฐกิจ และในแง่อื่นๆ
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การรับรองและการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการออม
		 11. ขอให้กรมป่าไม้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึง องค์กรส่งเสริมการปลูกไม้
เพื่อการออม (หากมีการจัดตั้งขึ้น) พัฒนาและออกแบบระบบฐานข้อมูลการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อ
การออมส�ำหรับเกษตรกร ชุมชน และประชาชนทั่วไป แบบออนไลน์ที่มีความสะดวกในการใช้งาน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจัดการการปลูกไม้ยืนต้น ทั้งการป้องกันความเสี่ยง การกระจาย
ความเสี่ยง การประกันความเสี่ยง และการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อการใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม
		 12. ขอให้มหาวิทยาลัย กรมป่าไม้ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับภาคเอกชน
และภาคประชาชน พัฒนาองค์ความรู้ และออกแบบระบบการจัดการความรู้และการสืบค้นข้อมูล
อัตโนมัติ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกและการดูแลรักษาไม้ยืนต้น ตั้งแต่การเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับ
ภูมินิเวศ อัตราการเจริญเติบโตของไม้ยืนต้นแต่ละสายพันธุ์ในแต่ละภูมินิเวศ รูปแบบการปลูกและ
การสร้างรายได้เสริมในระหว่างการปลูกไม้ยืนต้น แนวทางการดูแลรักษาและการตกแต่งทรงพุ่ม
ของไม้ยืนต้น ข้อมูลราคาเนื้อไม้ยืนต้นตามเวลาจริง และรูปแบบแนวทางการน�ำไม้ยืนต้นไปใช้
ประโยชน์ตา่ งๆ เพือ่ สนับสนุนการลงทุนในการปลูก/ดูแลรักษา/ใช้ประโยชน์ไม้ยนื ต้นของประชาชน
ระบบการสนับสนุนในการลงทุนเพื่อการปลูกไม้ยืนต้นของภาครัฐ
		 13. ขอให้กระทรวงการคลัง และ ทส. กระทรวงมหาดไทย สร้างระบบการลงทุนปลูก
ไม้ยืนต้นในพื้นที่ของรัฐ โดยแบ่งการใช้ประโยชน์ออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นของเกษตรกร
ผู้ปลูกและดูแลไม้ยืนต้นในพื้นที่ที่ก�ำหนด ส่วนที่สอง เป็นของประชาชนผู้สนับสนุนเงินลงทุนใน
กองทุ น ป่ า ไม้ และส่ ว นที่ ส าม เป็ น ไม้ ยื น ต้ น ที่ เ หลื อ เป็ น สภาพป่ า สมบู ร ณ์ ข องรั ฐ /พื้ น ที่
สาธารณประโยชน์
		 14. ขอให้กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยความร่วมมือของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ออกแบบจัดตัง้ กองทุนป่าไม้ ทีม่ สี ำ� นักงานด�ำเนินการทีค่ รบวงจร เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นคนกลางในการ
ระดมหน่วยลงทุน/หุ้นทุนจากประชาชน การเช่าและการขอใช้พื้นที่ของรัฐ (เช่น ที่ดิน ส.ป.ก. ที่ดิน
ของหน่วยราชการ) การลงทุนปลูกและดูแลรักษาไม้ยืนต้นในพื้นที่ของรัฐ/พื้นที่สาธารณประโยชน์
การจัดการความเสี่ยงในการปลูก/ดูแลรักษาไม้ยืนต้น และการแบ่งปันผลประโยชน์ระยะยาวจาก
การลงทุนในการปลูกไม้ยนื ต้นในพืน้ ทีข่ องรัฐ/พืน้ ทีส่ าธารณประโยชน์ให้กบั เกษตรกร (หรือชุมชน)
ผู้ปลูก/ดูแลรักษา ประชาชนผู้ลงทุน และคืนพื้นที่ป่าไม้ให้รัฐบาลเมื่อครบก�ำหนดการลงทุน
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		 1 5. ขอให้ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พัฒนามาตรการทางการคลังเพื่อสนับสนุน
การปลูกไม้ยนื ต้นเพือ่ การออม ตัวอย่างเช่น การลดหย่อนภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างส�ำหรับผูล้ งทุน
ปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล การลดหย่อนภาษีรายได้ส่วนบุคคลส�ำหรับประชาชน
ผู้ลงทุนในการปลูกไม้ยืนต้น การให้เงินทุนหมุนเวียนส�ำหรับบุคคล/ชุมชนที่ลงทุนในการปลูกไม้
ยืนต้นเป็นรายปี การให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ที่รักษาและลงทุนเพื่อปลูกไม้ยืนต้นและพื้นที่สีเขียวในเขต
เมือง การใช้เป็นหลักทรัพย์ในการประกันหนี้สินของเกษตรกร เป็นต้น

การสนับสนุนการออมในรูปแบบอื่นๆและการลดภาระหนี้
		 16. ขอให้ พม. และกระทรวงการคลัง ออกแบบระบบและมาตรการการสินเชือ่ ดอกเบีย้
ต�่ำ และสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง เช่น โครงการบ้าน
มัน่ คง โครงการของการเคหะแห่งชาติ เพือ่ สนับสนุนการเข้าถึงบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัยและอสังหาริมทรัพย์
ของประชาชน อันจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มศักยภาพในการออมเงินระยะยาวของ
ประชาชน ทั้งโดยการออมเงินและโดยการออมผ่านมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
		 17. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ร่วมมือกับ
หน่วยงานส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาสังคม และกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/
กลุ่มอาชีพในพื้นที่ ในการสนับสนุนการออมในรูปแบบต่างๆ เช่น การออมเวลา การออมขยะ การ
ออมของป่า การออมน�้ำ การออมในรูปแบบของการปศุสัตว์เช่น การเลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ ที่สามารถ
เป็นจุดเริ่มต้นของการออมในรูปแบบอื่นๆ ต่อไป
		 18. ขอให้ กระทรวงการคลัง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ศึกษาสถานภาพ
และแนวทางในการลดภาระหนีใ้ นระบบ/นอกระบบของผูส้ งู อายุในปัจจุบนั ทีย่ งั ขาดทีพ่ งึ่ พิง ยากจน
และมีรายได้ต�่ำ เพื่อลดความยากล�ำบากในการด�ำเนินชีวิตส�ำหรับผู้สูงอายุ โดยอาจมีมาตรการ
ในการลดหย่อนหนี้ให้กับผู้สูงอายุในแต่ละช่วงอายุ
		 19. เสนอให้ส�ำนักนายกรัฐมนตรีพัฒนากองทุนระดับท้องถิ่น ให้บูรณาการเป็นกองทุน
เดียวกัน หรือกองทุนที่เชื่อมประสานกัน เพื่อรองรับสังคมสูงวัย
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มติ 2
การเสริมสร้างศักยภาพ
และการจัดการของชมรมผู้สูงอายุ
การส่งเสริมผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องผ่านการรวมกลุ่มนั้น เป็นการเสริมสร้าง
สุขภาวะที่เหมาะสมส�ำหรับผู้สูงอายุรูปแบบหนึ่ง ปัจจุบันการรวมกลุ่มมีจ�ำนวนมาก มีทั้งประสบ
ความส�ำเร็จและล้มเหลว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งและศักยภาพในการบริหารจัดการของกลุ่ม
ของผูส้ งู อายุนนั้ ๆ เอง การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุม่ ของผูส้ งู อายุให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อการเสริมสร้างสุขภาวะผูส้ งู อายุจงึ เป็นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคมและประชาชนที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานต่อไป
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย ได้พิจารณารายงานเรื่อง
สถานการณ์ นโยบาย มาตรการและกลไกเพือ่ นโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทย
รับทราบว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและรูปแบบครอบครัวท�ำให้การพึ่งพิง
ตนเองของผู้สูงอายุเป็นเรื่องจ�ำเป็นและทวีความส�ำคัญยิ่งขึ้น การเข้าร่วมกลุ่มคนวัยเดียวกันและมี
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาด้านกาย จิต ปัญญา และสังคม ของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม การรวมกลุ่มมีทั้งความส�ำเร็จและอุปสรรค ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาต่อไป
ตระหนักว่า ปัจจุบนั การรวมกลุม่ ของผูส้ งู อายุในลักษณะชมรมผูส้ งู อายุเป็นรูปแบบหนึง่ ที่
มีจ�ำนวนมากเท่าที่มีตัวเลขและฐานข้อมูลมีถึง 28,245 ชมรม แต่ที่มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนา
กลุม่ และสมาชิกไปได้อย่างดีและเหมาะสมมีเพียงจ�ำนวนน้อย ส่วนใหญ่ประสบปัญหาหลายประการ
และการพัฒนาเป็นไปอย่างเชือ่ งช้า ท�ำให้การด�ำเนินงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาผูส้ งู อายุ
อย่างแท้จริง นอกจากนัน้ หน่วยงานภาครัฐซึง่ เป็นหน่วยสนับสนุนการรวมกลุม่ ยังไม่สามารถด�ำเนิน
งานส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุได้ตามแผนงาน และยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เชิงพัฒนาได้อย่างเต็มที่
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ชื่นชมว่า กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย มีเจตจ�ำนงที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการ
ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานพัฒนาคนแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวติ ซึง่ รวมถึงผูส้ งู อายุ ผ่านการบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ และในส่วนระดับปฏิบตั กิ ารนัน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา ชุมชน สถาบันทางสังคมต่างๆ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล หน่วยงาน
รัฐ เอกชน และเครือข่ายภาคสังคม ได้ด�ำเนินการสนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุและส่งเสริม
การจัดกิจกรรมในทุกมิติอย่างบูรณาการ
ห่วงใยว่า การรวมกลุม่ ของผูส้ งู อายุยงั มีขอ้ จ�ำกัดในด้านเทคโนโลยี การแสวงหาทรัพยากร
ทุกด้าน และเทคนิคในการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการขาดระบบฐานข้อมูลที่จะน�ำมา
ใช้ในการก�ำหนดนโยบายและวางแผน
จึงมีมติดังนี้
1. ขอให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร่วมกับคณะกรรมการผูส้ งู อายุแห่งชาติ กรมกิจการผูส้ งู อายุ สมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ
และสหพันธ์ชมรมผูส้ งู อายุกรุงเทพมหานคร สนับสนุนให้ศนู ย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ (ศพอส.) รวมทั้งศูนย์ชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเป็นพื้นที่กลางส�ำหรับผู้สูงอายุ เป็นสถานที่
ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และเป็นพื้นที่ในการท�ำกิจกรรมภายใต้การบริหารงานโดยผู้สูงอายุ ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และประชาชนทุกวัยในชุมชน โดยท�ำหน้าที่ประสานความร่วมมือ
การสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณเพือ่ บริหารจัดการและส่งเสริมการรวมกลุม่ และท�ำกิจกรรม
ของผู้สูงอายุให้บรรลุผลอย่างแท้จริง
2. ขอให้สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ด�ำเนินการ
2.1 พิจารณาทบทวน ขยายฐานคิดเดิมในการด�ำเนินงานกับชมรมผู้สูงอายุที่เป็น
เครือข่ายจากการประสานงานไปสู่การสนับสนุนด้านต่างๆ รวมทั้งร่วมผลักดัน
นโยบายด้านผู้สูงอายุที่มาจากชมรมผู้สูงอายุสู่การพิจารณาในระดับชาติอย่าง
จริงจัง
2.2 พิจารณาจัดท�ำฐานข้อมูลชมรมผู้สูงอายุที่เป็นเครือข่ายให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
เพื่อประโยชน์ในการก�ำหนดแผนงานการขับเคลื่อนนโยบาย
2.3 พิจารณาร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม เพือ่ สนับสนุนให้กลุม่ หรือชมรมผูส้ งู อายุทวั่ ประเทศมีความเข้มแข็ง สามารถ
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ด�ำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายและแผนงานเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุในพืน้ ที่
ได้
2.4 ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสมาคมฯ ให้ทั่วถึง และเพิ่มช่องทาง
การสื่อสารเพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุเข้าถึงได้มากขึ้น
3. ขอให้ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด�ำเนินการดังนี้
3.1 จัดท�ำโครงการทดลองเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างตัวแบบการบริหารจัดการชมรม
ผูส้ งู อายุทเี่ ป็นการด�ำเนินกิจกรรมทีห่ ลากหลายมิติ ทีม่ ผี สู้ งู อายุเป็นศูนย์กลาง และ
เป็นตัวอย่างทีด่ ใี นพืน้ ทีต่ า่ งภูมภิ าค ร่วมกับสมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทยฯ
และถอดบทเรียนรู้ไปเป็นตัวแบบในการด�ำเนินงานต่อไป
3.2 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแกนน�ำผู้สูงอายุจากบุคคลต่างวัย เพื่อพัฒนาสู่การ
ท�ำงานร่วมกับชมรมผู้สูงอายุต่อไป

ขับเคลือ่ นการรองรับสังคมสูงวัย ในมิตกิ ารรวมกลุม่ พลังผูส้ งู อายุให้มศี กั ยภาพผ่าน
เครื่องมือต่างๆ ที่มีในสังคม
6. ขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน
และศึกษา วิจัย รวมทั้งจัดบริการทางสังคม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ชมรมผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง

4. ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ
4.1 สนับสนุนงบประมาณให้จดั ท�ำฐานข้อมูลชมรมผูส้ งู อายุ แก่สมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่ง
ประเทศไทยฯ เพือ่ ประโยชน์ในการก�ำหนดนโยบายทิศทางและการพัฒนาผูส้ งู อายุ
4.2 ปรับปรุงระเบียบกองทุนผู้สูงอายุ ที่จะเอื้ออ�ำนวยให้มีช่องทางการสนับสนุน
งบประมาณในการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ
5. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ปกครองจังหวัด ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กลไกระดับจังหวัด เช่น เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ
จังหวัด เครือข่ายประชาสังคมจังหวัด หน่วยงานและภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ร่วมกันด�ำเนินการดังต่อไปนี้
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุน ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี กลไกในการบริหารและการ
จัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง โดยค�ำนึงถึง
การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุเป็นส�ำคัญ
5.2 ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) คณะ
กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�ำเภอ (พชอ.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ระดับเขต (พชข.) และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)
ร่วมกับ สช. สสส. สปสช. กสธ. พม. พอช. และองค์กรที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการ
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มติ 3
การปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคม
สูงวัย ด้วย 1 ต�ำบล 1 ศูนย์อยู่ดี
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน่วยปฏิบัติงานที่มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
เป็นนโยบายสาธารณะที่ส�ำคัญ ที่ช่วยให้พลเมืองมีสุขภาวะที่ดี ดังนั้นการจัดตั้ง 1 ต�ำบล 1 ศูนย์
อยู่ดี จึงเป็นหนึ่งในภารกิจที่ทุกภาคส่วนควรร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมความคิดให้เกิดขึ้น เพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิตของพลเมืองทุกคน
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย ได้พิจารณารายงานเรื่อง
สถานการณ์ นโยบาย มาตรการและกลไกเพือ่ นโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทย
รับทราบว่า ผู้สูงอายุไทยอยู่ในภาวะช่วยตัวเองไม่ได้มากถึงร้อยละ 5 รวมถึงอยู่ตามล�ำพัง
คนเดียวใน พ.ศ.2560 มีถึงร้อยละ 11 สัดส่วนผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�ำพังกับคู่สมรสได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น
ร้อยละ 21 นอกจากนี้ ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในเขตเมืองเคยหกล้มขณะเดิน/ยืนหรือตกจากเตียง/
เก้าอี้/ที่สูง ถึงร้อยละ 5 และมีเพียงประมาณร้อยละ 2 เท่านั้นที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในบ้านที่มีสภาพ
แวดล้อมที่เหมาะสม
รับทราบว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการปรับสภาพแวดล้อม
รองรับสังคมสูงวัย โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ได้ก�ำหนดให้
มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ โดยปรับปรุงแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ก�ำหนดพัฒนาผูป้ ระกอบการให้
เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี โดยการสร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอื้ออ�ำนวยต่อการเรียนรู้
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และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ลงสู่พื้นที่และชุมชน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดให้มีเวทีหรือ
ช่องทางการพัฒนาและแสดงออกของนักคิดและนักสร้างสรรค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน
นวัตกรรม รวมทั้งองค์การสหประชาชาติ ได้ก�ำหนด 11 เป้าหมายที่ท�ำให้เมืองมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยเป้าหมาย พ.ศ.2573 ก�ำหนดให้เมืองรับรองการเข้าถึงที่พักและบริการขั้นพื้นฐาน ระบบขนส่ง
ทีเ่ พียงพอปลอดภัยและราคาไม่แพง มีการเข้าถึงพืน้ ทีส่ าธารณะทีป่ ลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้
รับทราบว่า กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ออกระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธกี ารปรับสภาพแวดล้อมทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุและการเสริมสร้างชุมชนทีเ่ ป็นมิตรส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ พ.ศ.2562 ที่ช่วยคุ้มครองส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถด�ำรงชีวิตในที่อยู่อาศัยได้สะดวก
เหมาะสม ปลอดภัยและสุขอนามัย และความปลอดภัยในการใช้สถานที่สถานที่สาธารณะ หรือที่
จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ
ตระหนักว่า หลายภาคส่วนมีความพยายามในการแก้ปัญหาโดยการปรับปรุงบ้านส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ ทั้งงบประมาณภาครัฐและเอกชนหลายครั้ง แต่ละครั้งในการปรับปรุงก็จะด�ำเนินการ
จบกันเป็นแต่ละโครงการและงบประมาณที่ก�ำหนด เนื่องจากผู้ด�ำเนินการในส่วนภาครัฐ จะใช้
บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกแบบและควบคุม บางส่วนใช้การจ้างเหมาช่าง
เพื่อด�ำเนินการปรับปรุง หรือหากเป็นภาคเอกชนส่วนใหญ่จะใช้การมอบงบประมาณลงสู่ท้องถิ่น
ดังนัน้ กระบวนการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนและชุมชนจะน้อย ท�ำให้ไม่มคี วามต่อเนือ่ งและไม่มี
ความยั่งยืน
ชืน่ ชม เทศบาลต�ำบลหนองตองพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ทีม่ กี ารสร้างระบบทีม่ คี วามยัง่ ยืน
โดยด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุป่าลาน ตามหลักยูนิเวอร์
แซลดีไซน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ อบรม ศึกษาดูงาน และส่งเสริมให้เห็นความส�ำคัญด้านการปรับ
สภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับการด�ำเนินโครงการอบรมช่างชุมชน (หรือ โครงการอบรมหมอบ้าน)
ให้มีความรู้ในการปรับสภาพแวดล้อมให้ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ
ชื่นชม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์(ตรัง) โดยการสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal Design Center) หรือ
ศูนย์อยู่ดี
คาดหวังว่า มีการน�ำศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนและตัวอย่างพื้นที่รูปธรรม
เป็นตัวอย่างให้พื้นที่น�ำร่องจัดตั้งศูนย์อยู่ดี ที่เกิดจากความร่วมมือหลายภาคส่วน ได้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา ชุมชน และเอกชนในพื้นที่มาบูรณาการร่วมกัน
มติ 3 การปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัย ด้วย ๑ ต�ำบล ๑ ศูนย์อยู่ดี

[ 19 ]

เห็นว่า ศูนย์อยูด่ เี ป็นพืน้ ฐานส�ำคัญทีน่ ำ� ไปสูก่ ารปรับสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมกับผูส้ งู อายุ
แต่ปัจจุบันยังไม่มีการด�ำเนินการเป็นรูปธรรมที่กระจายไปสู่ท้องถิ่นมากนัก จึงยังต้องการนโยบาย
ในการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในการจัดตั้งศูนย์อยู่ดีเชื่อมโยงกับระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด
ตระหนักว่า การเชือ่ มโยงนโยบายการปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัย ด้วย 1 ต�ำบล
1 ศูนย์อยู่ดี สู่การปฏิบัติจะด�ำเนินการในหลายระดับตั้งแต่นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูป แผนของ
หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น/ชุมชน ตลอดจนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่ทิศทาง วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
จึงมีมติดังต่อไปนี้
1. ขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา
1.1 น�ำประเด็นการปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัย ด้วย 1 ต�ำบล 1 ศูนย์อยู่ดี
เป็นกรอบร่วมบูรณาการกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานที่ควรเป็น
เจ้าภาพหลัก ซึ่งได้แก่ ส�ำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง กระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ส�ำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
(พม.) และกระทรวงมหาดไทย(มท.) จัดท�ำแผนการจัดสรรงบประมาณแบบ
บูรณาการ รวมทั้งระยะเวลาด�ำเนินการ และการติดตามประเมินผล รวมถึง
หน่ ว ยงานกลางน� ำ มาจั ด สรรงบประมาณ เป็ น กรอบส� ำ หรั บ กระทรวง/กรม
พิจารณาใช้ประกอบการจัดท�ำค�ำของบประมาณ 			
1.2 มอบนโยบายให้กระทรวง/กรม จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปี โดยกระทรวง กรม น�ำนโยบายการปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคม
สูงวัย ด้วย 1 ต�ำบล 1 ศูนย์อยูด่ ี มาวิเคราะห์ความเกีย่ วข้องกับภารกิจของกระทรวง
กรม เพื่อน�ำไปก�ำหนดแนวทางการพัฒนาในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และ
การจัดท�ำแผนงานโครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีของหน่วยงาน โดยให้
ความส�ำคัญกับการเชื่อมโยงบูรณาการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงาน
โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งพิจารณาปรับปรุง
ระเบียบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา สามารถ
ใช้งบประมาณและด�ำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง และก่อสร้างที่อยู่อาศัย และ
กิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับการจัดตั้งศูนย์อยู่ดีได้
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1.3 มอบนโยบายให้จงั หวัดและกลุม่ จังหวัด จัดท�ำแผนพัฒนาระยะ 4 ปี และแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจ�ำปี ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 และให้ความส�ำคัญ
กับการบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีของกระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัย ด้วย 1
ต�ำบล 1 ศูนย์อยู่ดี รวมถึงการเสนอให้อาคารราชการต่างๆ ทั้งอาคารที่ก่อสร้าง
แล้วและอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และพื้นที่สาธารณะ ต้องมีการออกแบบ
ปรับสภาพแวดล้อม แผนกิจกรรมและแผนบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมที่เหมาะ
สมกับผู้สูงอายุ
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา จัดท�ำแผนพัฒนา
5 ปีและแผนงานโครงการประจ�ำปี องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลจัดท�ำแผนพัฒนา 5 ปีและแผนงานโครงการประจ�ำปีให้สอดคล้องกับนโยบายการปรับ
สภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัย ด้วย 1 ต�ำบล 1 ศูนย์อยู่ดี และมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัดและอ�ำเภอ โดยออกแบบให้การใช้งบประมาณมีความยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนเหมาะสม
ตามสภาพปัญหาพื้นที่ได้
3. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา เครือข่ายศูนย์อยู่ดี
ทัง้ 5 แห่ง ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย
(มท.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันการศึกษา หน่วยงานและเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สนับสนุนการจัดระบบกลไกการปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัยในระดับต�ำบล โดยจัดตั้ง
คณะท�ำงานศูนย์อยู่ดีในแต่ละต�ำบล ท�ำหน้าที่ 1) รวบรวมช่างชุมชน และนักกิจกรรมชุมชนเป็น
เครือข่ายช่างและนักกิจกรรมชุมชน 2) ท�ำความเข้าใจระบบรองรับสังคมสูงวัย 3) แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้วยการดูงาน ให้ความรู้ 4) ลงไปส�ำรวจชุมชน ที่อยู่อาศัย และอาคารอื่นๆ ที่ต้องการปรับ
สภาพให้เหมาะสม สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ และ 5) ด�ำเนินการออกแบบ ปรับปรุง ซ่อมแซม
ก่อสร้างสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย อาคาร ศาสนสถาน รวมทั้งออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม ทั้งนี้
ควรมีการด�ำเนินงานในชุมชนที่สนใจเพื่อน�ำร่องจัดตั้งศูนย์อยู่ดีในปีแรก
4. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ร่วมกับคณะท�ำงาน
ศูนย์อยู่ดีต�ำบลเป็นหน่วยงานหลัก

มติ 3 การปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัย ด้วย ๑ ต�ำบล ๑ ศูนย์อยู่ดี
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4.1 ร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ เพือ่ บูรณาการงบประมาณจากแหล่งต่างๆ อาทิ งบประมาณ
จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) เช่น งบประมาณ
จากกรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนผู้สูงอายุ และงบประมาณจาก
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในโครงการบ้านมั่นคง บ้านพอเพียง กองทุน
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพทีจ่ ำ� เป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด หรือการระดมทุนจากภาคธุรกิจ
เอกชน เพื่อช่วยให้ศูนย์อยู่ดีมีความมั่นคง ยั่งยืนและสามารถด�ำเนินงานได้อย่าง
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4.2 ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประสานบุคลากรด้านสาธารณสุข ที่สามารถ
ช่วยในการให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อช่วยฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้
เครือข่ายต่างๆ ที่ร่วมด�ำเนินการเห็นถึงความส�ำคัญด้านการปรับสภาพแวดล้อม
รวมถึงเชื่อมกับเครือข่ายภาควิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการปรับสภาพ
แวดล้อมให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุข และบุคลากรด้านอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
4.3 ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เช่น สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
และกลุม่ บริษทั พัฒนาเมือง ในการถอดบทเรียนศูนย์อยูด่ ี เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ระหว่างศูนย์ฯ และภาคีเครือข่ายถึงปัญหา อุปสรรคและกระบวนการ
ด�ำเนินงานให้ประสบความส�ำเร็จ และด�ำเนินการจัดท�ำเป็นคู่มือ ปัจจัย เงื่อนไข
และแนวทางที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานของศูนย์อยู่ดี

เครือข่ายภาคการศึกษา สนับสนุนการด�ำเนินการของศูนย์อยู่ดีในการคิดค้นและพัฒนา สิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกต่างๆ ทีเ่ ป็น วัสดุพนื้ ถิน่ รวมถึงนวัตกรรม จากภูมปิ ญ
ั ญาชุมชนท้องถิน่ ภาคการศึกษา
และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็นต้นแบบ และร่วมกับชุมชนคิดค้นและผลิตนวัตกรรม (Innovation)
ส�ำหรับใช้ในชุมชน และ/หรือส่งเสริมให้เกิดการผลิตจ�ำนวนมาก(Mass Product) ในการปรับสภาพ
แวดล้อมให้กับชุมชนได้ รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมและจัดแผนบริหารจัดการ และ
จัดท�ำสื่อสาธารณะ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ
7. ขอให้หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
และกลุ่มบริษัทพัฒนาเมืองสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชน น�ำประเด็นนโยบายการปรับสภาพ
แวดล้อมรองรับสังคมสูงวัย ด้วย 1 ต�ำบล 1 ศูนย์อยู่ดี พิจารณาประกอบการจัดท�ำแผนกิจกรรม
แผนบริหารจัดการ และแผนลงทุนทางธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงความเชื่อมโยงในระดับพื้นที่รวมถึง
การรวบรวมวัสดุ อุปกรณ์ องค์ความรู้และกรณีตัวอย่าง เพื่อช่วยในการเป็นต้นแบบหรือเป็นวัสดุ
ในการปรับสภาพแวดล้อมกิจกรรมและการจัดการให้กับชุมชนได้ รวมถึงการจัดท�ำสื่อสาธารณะ
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ

5. ขอให้หน่วยงานภาคการศึกษาทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่ เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวะ วิทยาลัย
เทคนิค เป็นต้น จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นสิ ติ นักศึกษาด้านการออกแบบชุมชน ทีอ่ ยูอ่ าศัยหรือก่อสร้าง
และการออกแบบกิจกรรม และการจัดการเข้ารับการอบรม และศึกษาดูงานการปรับสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในพื้นที่ศูนย์อยู่ดี เพื่อให้สามารถช่วยเหลือในการออกแบบ ก่อสร้างและ
จัดกิจกรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
6. ขอให้ภาคีเครือข่ายด้านงานวิจัย เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย(มส.ผส.) ร่วมกับ
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มติ 3 การปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัย ด้วย ๑ ต�ำบล ๑ ศูนย์อยู่ดี
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มติ 4
ร่วมสร้างชุมชนรอบรู้สุขภาพ
และพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว
นโยบายและระบบส�ำหรับรองรับสังคมสูงวัยในมิติสุขภาพนั้น จะต้องมีการออกแบบการ
ดูแลระยะยาวที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์บริการสุขภาพตามสิทธิประโยชน์หลัก
เป็นภารกิจทีท่ กุ ภาคส่วนต้องร่วมกันออกแบบ รับผิดชอบ ด�ำเนินการ และรับประโยชน์รว่ มกัน โดย
ใช้หลักชุมชนรอบรูส้ ขุ ภาพมาเป็นเครือ่ งมือพัฒนาศักยภาพบุคคลและชุมชนให้เกิดการขับเคลือ่ นที่
เป็นรูปธรรม
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย ได้พิจารณารายงานเรื่อง
สถานการณ์ นโยบาย มาตรการและกลไกเพือ่ นโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทย
รับทราบ สถานการณ์การก้าวสูส่ งั คมสูงวัยของประเทศไทย และความจ�ำเป็นการเตรียมความพร้อม
รองรับสังคมสูงวัย ที่ต้องมีกลไกสร้างความร่วมมือและมาตรการจูงใจ เพื่อบูรณาการท�ำงานของ
หน่วยงานรัฐ เอกชน วิชาการ ท้องถิ่น ประชาสังคม และภาคส่วนอื่นๆ
ตระหนักถึง การสร้างความเป็นชุมชนรอบรู้สุขภาพ เป็นกรอบแนวคิดการสร้างความ
สามารถของคน กลุ่มบุคคล และชุมชนในการค้นหาความรู้ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จ�ำเป็น มีการ
ตรวจสอบและท�ำความเข้าใจข้อมูลที่ได้รับมา เพื่อน�ำไปสู่ตัดสินใจไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ความจ�ำเป็นเพื่อให้มีสังคมสุขภาวะ
ชื่นชม ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ส�ำนักงานประกันสังคม และ
กรมบัญชีกลาง ที่พัฒนาสิทธิประโยชน์และการจัดการให้ผู้สูงอายุในหลักประกันนั้นๆ สามารถ
เข้าถึงบริการสุขภาพที่จ�ำเป็น รวมถึงการรักษาพยาบาลที่ต้องดูแลเรื้อรังระยะยาว
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ชื่นชม ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้าและเครือข่าย
ได้ด�ำเนินการลูกขุนพลเมืองร่วมกันพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวของผู้สูงอายุในชุมชน โดยมี
ข้อสรุปในหลักการว่าประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์อาจจ่ายสมทบเพิ่มเติมด้วยบางกรณีที่เกิน
พืน้ ฐานจากทีร่ ฐั จะจัดสรรให้ได้ ทีม่ าของการเงินหลักๆควรมาจากระบบภาษีและสนับสนุนเติมเต็ม
จากการจัดการระดับพื้นที่
ชื่นชม สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่มีมติรับรองและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่
เกี่ยวข้องกับความท้าทายสังคมสูงวัย อันได้แก่ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติมติ 11 .3 ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ และมติ 2.11 เรื่องการพัฒนาระบบการดูแล
ระยะยาวสําหรับผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นภาวะพึง่ พิง เพราะเห็นความจ�ำเป็นให้ผสู้ งู อายุได้รบั การดูแลทีบ่ า้ น
หรือในชุมชนโดยภาคประชาสังคม ท้องถิ่น ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน และภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
ตระหนักว่า การดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวเป็นการจัดการสาธารณสุขและสังคม เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการความช่วยเหลือของผู้ที่ประสบภาวะยากล�ำบาก อันเนื่องจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง การ
ประสบอุบตั เิ หตุ ความพิการต่างๆ มีความจ�ำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิง่ การดูแลกลุม่ ผูส้ งู อายุและผูป้ ว่ ย
ติดบ้านติดเตียง ทั้งนี้ไม่รวมสิทธิประโยชน์ของบริการสุขภาพที่ระบุไว้แล้วในหลักประกันสุขภาพ
หลัก เพื่อความยั่งยืนของระบบควรสร้างนโยบายและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการน�ำศักยภาพชุมชน
และครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
จึงมีมติดังนี้
1. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ และกรมอนามัย เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อ
ผู้บริโภค กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สื่อสารมวลชน โดยเฉพาะสื่อชุมชนท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาค
เอกชน ภาคประชาสังคม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาระบบและกลไกเชิงรุกเพื่อสนับสนุน
การสร้างความรอบรูส้ ขุ ภาพของบุคคลและชุมชนรอบรูส้ ขุ ภาพ รวมทัง้ มาตรการติดตาม ตรวจสอบ
ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลข่าวสารสุขภาพทีเ่ ผยแพร่อยูแ่ ล้วในชุมชน/สังคมผ่านช่องทางต่างๆ ให้ถกู ต้อง
เท่าทันสถานการณ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

มติ 4 ร่วมสร้างชุมชนรอบรู้สุขภาพและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
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2. ขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ร่วมกับคณะ
กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�ำเภอ(พชอ.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับเขต(พชข.)
และภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุม
2.1 ระดมสรรพก�ำลังและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนพื้นที่ เช่น บ้าน ศาสนสถาน
สถานศึกษาทุกระดับ หน่วยบริการสุขภาพ เป็นต้น ในการสร้างเสริมสุขภาพ
ป้ อ งกั น และควบคุ ม ปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพ ปรั บ สภาพแวดล้ อ มที่ ส นั บ สนุ น
การมีพฤติกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี การคัดกรองภาวะความเสื่อมตามวัย
เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองและผู้เจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชนไม่ให้มี
อาการแทรกซ้อนหรือเป็นระยะรุนแรงขึน้ รวมถึงการรวมกลุม่ เพือ่ สนับสนุนระบบ
การดูแลระยะยาวโดยชุมชน เช่น กองทุนหรือสหกรณ์การออมท้องถิ่น ธนาคาร
เวลา เป็นต้น
2.2 สนับสนุนการสร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมรอบรู้
ด้านสุขภาพ ผ่านกลไก/เครื่องมือการสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เช่น
สมัชชาพื้นที่ ธรรมนูญพื้นที่ หรือธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ กองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เป็นต้น
3. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กรมอนามัย ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ส�ำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ ส�ำนักงานสภาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงาน
รัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิชาการ ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาองค์กรชุมชน
และประชาสังคม ร่วมกันพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวของผู้สูงอายุในชุมชน โดยการเปิดพื้นที่
มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่การเงินการคลัง การพิจารณาทบทวนหรือแก้ไขระเบียบกฎหมาย
การออกแบบระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การด�ำเนินการบริหารจัดการ การเชื่อมโยงและ
บูรณาการระบบบริการสุขภาพแบบครบวงจรกับระบบดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง รวมถึงหลัง
พ้นภาวะวิกฤติเพือ่ ฟืน้ ฟูผสู้ งู อายุจากโรงพยาบาลให้พร้อมกลับสูช่ มุ ชนในพืน้ ที่ และการประเมินผล
ที่สามารถประยุกต์ให้เหมาะสมสอดคล้องตามบริบทพื้นที่ได้
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4. ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผูส้ งู อายุ เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับ กระทรวงแรงงาน ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สนง.กพ.)
และกระทรวงดิจิทัล กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกันสนับสนุนหน่วยงานรัฐ สถานประกอบการ
ภาคเอกชนและอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง พิจารณาการมีนโยบายของทีท่ ำ� งานเพือ่ ส่งเสริมการรอบรูส้ ขุ ภาพ
และสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุโดยบุคคล ครอบครัว และชุมชน ตัวอย่างเช่น การให้พนักงานและ
ลูกจ้างในสังกัดสามารถจัดสรรเวลาดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัวทีอ่ ยูใ่ นภาวะพึง่ พิงได้ การจัดหาพืน้ ที่
ในที่ท�ำงานหรือสถานประกอบการและด�ำเนินการให้มีการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงใน
ครอบครัวของพนักงานลูกจ้าง การท�ำงานผ่านระบบสารสนเทศน์ท่ีท�ำให้พนักงานและลูกจ้าง
สามารถท�ำงานที่บ้านพร้อมกับการดูแลผู้สูงอายุไปด้วยกันได้ เป็นต้น
5. ขอให้สถาบันวิจยั แห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
(สวรส.) สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย(TDRI) และสถาบันวิชาการ บูรณาการวิจยั เพือ่ เป็น
ข้อมูลหลักเพือ่ ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการทางภาษี มาตรการทางการเงิน และ
มาตรการการศึกษาโดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน รวมถึงองค์ความรูอ้ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมให้เอกชน
มูลนิธิ กิจการเพื่อสังคม(Social Enterprise) มีกิจกรรม โครงการ สนับสนุนการสร้างชุมชนรอบรู้
สุขภาพ และการดูแลระยะยาว เพื่อเสนอต่อกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำไป
พิจารณาด�ำเนินการ

มติ 4 ร่วมสร้างชุมชนรอบรู้สุขภาพและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
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