


สมชัชาสุขภาพเฉพาะประเดน็วา่ดว้ยนโยบายรองรบัสงัคมสงูวยั/ รา่งมต ิ๓ การปรบัสภาพแวดลอ้มรองรบัสงัคมสูงวยั ดว้ย ๑ ต าบล ๑ ศนูยอ์ยู่ด ี หน้าที ่๑/๔ 
 

สมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ ว่าด้วยนโยบายรองรบัสงัคมสงูวยั 1 

                              ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 2 

 3 

การปรบัสภาพแวดล้อมรองรบัสงัคมสงูวยั ด้วย ๑ ต าบล ๑ ศนูยอ์ยู่ดี 4 

 5 

     การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มหีน่วยปฏบิตัิงานที่มอีงค์ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ6 

ขบัเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการปรบัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เป็น7 

นโยบายสาธารณะทีส่ าคญั ทีช่่วยใหพ้ลเมอืงมสีุขภาวะทีด่ ีดงันัน้การจดัตัง้ ๑ ต าบล ๑ ศูนยอ์ยู่ด ีจงึ8 

เป็นหน่ึงในภารกจิทีทุ่กภาคส่วนควรร่วมมอื รว่มแรง รว่มใจ รว่มความคดิใหเ้กดิขึน้ เพื่อเพิม่คุณภาพ9 

ชวีติของพลเมอืงทุกคน 10 

 11 

สมชัชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ ว่าดว้ยนโยบายรองรบัสงัคมสงูวยั 12 

ไดพ้จิารณารายงานเรือ่ง สถานการณ์ นโยบาย มาตรการและกลไกเพื่อนโยบายสาธารณะ13 

รองรบัสงัคมสงูวยัของประเทศไทย 14 

  รบัทราบว่า ผูส้งูอายไุทยอยูใ่นภาวะช่วยตวัเองไมไ่ดม้ากถงึรอ้ยละ ๕ รวมถงึอยูต่ามล าพงัคน15 

เดยีวใน พ.ศ.๒๕๖๐ มถีงึรอ้ยละ ๑๑ สดัส่วนผูสู้งอายุทีอ่ยู่ตามล าพงักบัคู่สมรสไดเ้พิม่สูงขึน้เป็นรอ้ย16 

ละ ๒๑ นอกจากนี้ ผูส้งูอาย ุโดยเฉพาะในเขตเมอืงเคยหกลม้ขณะเดนิ/ยนืหรอืตกจากเตยีง/เก้าอี้/ทีสู่ง 17 

ถึงร้อยละ ๕ และมเีพยีงประมาณร้อยละ ๒ เท่านัน้ที่ผู้สูงอายุอาศยัอยู่ในบ้านที่มสีภาพแวดล้อมที่18 

เหมาะสม  19 

  รบัทราบว่า แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ ดา้นการปรบัสภาพแวดล้อม20 

รองรบัสงัคมสูงวยั โดยยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย์ ไดก้ าหนดให้มี21 

การยกระดบัคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยปรบัปรุงแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชนให้เป็น22 

แหล่งเรยีนรู้เชงิสร้างสรรค์และมชีวีติ รวมทัง้ส่งเสรมิให้มรีะบบการจดัการความรู้ที่เป็นภูมปัิญญา23 

ท้องถิ่น รวมถึงการพฒันาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสงัคมสูงวยั  และ24 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยัและนวตักรรม ก าหนดพฒันาผู้ประกอบการให้25 

เป็นผูป้ระกอบการทางเทคโนโลย ีโดยการสรา้งบรรยากาศและสภาวะทีเ่อื้ออ านวยต่อการเรยีนรูแ้ละ26 

พฒันาความคิดสร้างสรรค์ลงสู่พื้นที่และชุมชน การพฒันาแหล่งเรยีนรู้ การจดัให้มเีวทีหรือช่อง27 

ทางการพฒันาและแสดงออกของนกัคดิและนกัสรา้งสรรค์ เผยแพรป่ระชาสมัพนัธผ์ลงานนวตักรรม  28 

  ตระหนักว่า หลายภาคส่วนมคีวามพยายามในการแก้ปัญหาโดยการปรบัปรุงบ้านส าหรบั29 

ผูสู้งอายุ ทัง้งบประมาณภาครฐัและเอกชนหลายครัง้ แต่ละครัง้ในการปรบัปรุงก็จะด าเนินการจบกนั30 

เป็นแต่ละโครงการและงบประมาณทีก่ าหนด เนื่องจากผูด้ าเนินการในส่วนภาครฐั จะใชบุ้คลากรจาก31 

(ร่าง) มติ ๓ 



สมชัชาสุขภาพเฉพาะประเดน็วา่ดว้ยนโยบายรองรบัสงัคมสงูวยั/ รา่งมต ิ๓ การปรบัสภาพแวดลอ้มรองรบัสงัคมสงูวยั ดว้ย ๑ ต าบล ๑ ศนูยอ์ยู่ด ี หน้าที ่๒/๔ 
 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในการออกแบบและควบคุม บางส่วนใชก้ารจา้งเหมาช่างเพื่อด าเนินการ1 

ปรบัปรุง หรอืหากเป็นภาคเอกชนส่วนใหญ่จะใชก้ารมอบงบประมาณลงสู่ทอ้งถิน่ ดงันัน้กระบวนการ2 

มสี่วนรว่มของภาคประชาชน และตวัชุมชนจะน้อย ท าใหไ้มม่คีวามต่อเนื่องและไมม่คีวามยัง่ยนื 3 

  ชืน่ชมว่า กรณีศกึษาของเทศบาลต าบลหนองตองพฒันา จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่ามกีารสรา้ง4 

ระบบทีม่คีวามยัง่ยนื เพราะมกีารด าเนินการจดัตัง้ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิอาชพีผูสู้งอายุ5 

ป่าลาน ตามหลกัยูนิเวอร์แซลดไีซน์ เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้ อบรม ศึกษาดูงาน และส่งเสรมิให้เห็น6 

ความส าคญัด้านการปรบัสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกบัการด าเนินโครงการอบรมช่างชุมชน (หรอื 7 

โครงการอบรมหมอบา้น) ใหม้คีวามรูใ้นการปรบัสภาพแวดลอ้มใหถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัผูส้งูอาย ุ  8 

  ชืน่ชมว่า ขณะนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาตร ์๕ มหาวทิยาลยั ได้แก่ จฬ. มธ. ชม. มมส. มอ. 9 

(ตรัง) โดยการสนับสนุนจาก สสส ด าเนินการจัดตัง้ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน 10 

(UNIVERSAL DESIGN CENTER) หรอืศูนยอ์ยูด่ ี  11 

  คาดหวงัว่า มกีารน าศูนยอ์อกแบบสภาพแวดลอ้มเพื่อทุกคนและตวัอย่างพื้นที่รูปธรรม เป็น12 

ตวัอย่างให้พื้นที่น าร่องจดัตัง้ศูนยอ์ยู่ด ีที่เกดิจากความร่วมมอืหลายภาคส่วน ได้แก่องค์กรปกครอง13 

ส่วนทอ้งถิน่ ภาคการศกึษา ชุมชน และเอกชนในพืน้ทีม่าบรูณาการรว่มกนั  14 

  เหน็ว่า ศูนยอ์ยู่ด ีเป็นพืน้ฐานส าคญัทีน่ าไปสู่การปรบัสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัผูสู้งอายุ 15 

แต่ปัจจุบนัยงัไม่มกีารด าเนินการเป็นรปูธรรมทีก่ระจายไปสู่ทอ้งถิน่มากนัก จงึยงัต้องการนโยบายใน16 

การขบัเคลื่อนทีช่ดัเจนในการจดัตัง้ศูนยอ์ยูด่เีชื่อมโยงกบัระดบัทอ้งถิน่และระดบัจงัหวดั  17 

  ตระหนกัว่า การเชื่อมโยงนโยบายการปรบัสภาพแวดลอ้มรองรบัสงัคมสูงวยั ดว้ย ๑ ต าบล ๑ 18 

ศูนย์อยู่ดี สู่การปฏิบัติจะด าเนินการในหลายระดับตัง้แต่นโยบายรฐับาล  แผนปฏิรูป แผนของ19 

หน่วยงานภาครฐัส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค ทอ้งถิน่/ชุมชน ตลอดจนแผนของภาคกีารพฒันาต่างๆ อยา่ง20 

เป็นขัน้เป็นตอน ตัง้แต่ทศิทาง วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย  21 

 22 

จงึมมีตดิงัต่อไปนี้ 23 

 ๑. ขอใหค้ณะรฐัมนตร ีพจิารณานโยบายและสัง่การให ้24 

  ๑.๑ รฐับาลน าประเดน็การปรบัสภาพแวดลอ้มรองรบัสงัคมสูงวยั ดว้ย ๑ ต าบล ๑ ศูนย์25 

อยู่ด ีเป็นกรอบร่วมบูรณาการกบักระทรวงทีเ่กี่ยวขอ้ง จดัท าแผนการจดัสรรงบประมาณแบบบูรณา26 

การ รวมทัง้ระยะเวลาด าเนินการ และการติดตามประเมนิผล รวมถึงหน่วยงานกลางน ามาจดัสรร27 

งบประมาณ เป็นกรอบส าหรบักระทรวง/กรม พจิารณาใชป้ระกอบการจดัท าค าของบประมาณ 28 

  ๑.๒ มอบนโยบายให้กระทรวง/กรม จดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ29 

ประจ าปี โดยกระทรวง กรม น านโยบายการปรบัสภาพแวดลอ้มรองรบัสงัคมสูงวยั ดว้ย ๑ ต าบล ๑ 30 

ศูนยอ์ยู่ด ีมาวเิคราะห์ความเกี่ยวขอ้งกบัภารกิจของกระทรวง กรม เพื่อน าไปก าหนดแนวทางการ31 

พฒันาในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี และการจดัท าแผนงานโครงการตามแผนปฏบิตัิราชการ32 



สมชัชาสุขภาพเฉพาะประเดน็วา่ดว้ยนโยบายรองรบัสงัคมสงูวยั/ รา่งมต ิ๓ การปรบัสภาพแวดลอ้มรองรบัสงัคมสงูวยั ดว้ย ๑ ต าบล ๑ ศนูยอ์ยู่ด ี หน้าที ่๓/๔ 
 

ประจ าปีของหน่วยงาน โดยใหค้วามส าคญักบัการเชื่อมโยงบูรณาการกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และ1 

แผนงาน โครงการภายใตแ้ผนพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 2 

  ๑.๓ มอบนโยบายใหจ้งัหวดัและกลุ่มจงัหวดั จดัท าแผนพฒันาระยะ ๔ ปี และแผนปฏบิตัิ3 

ราชการประจ าปี ตามแนวทางและหลกัเกณฑภ์ายใต้พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยการบรหิารงานจงัหวดั4 

และกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ความส าคญักบัการบูรณาการเชื่อมโยงกบัแผน5 

ยทุธศาสตร ์๔ ปีของกระทรวง กรม ทีเ่กีย่วขอ้ง 6 

  ๒. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท าแผนพฒันา ๓ ปีและแผนงานโครงการประจ าปี 7 

องค์การบริหารส่วนจงัหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลจดัท าแผนพัฒนา  ๓ ปีและ8 

แผนงานโครงการประจ าปีใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการปรบัสภาพแวดลอ้มรองรบัสงัคมสูงวยั ดว้ย ๑ 9 

ต าบล ๑ ศูนยอ์ยูด่ ีและมคีวามเชื่อมโยงกบัแผนพฒันาจงัหวดัและอ าเภอ 10 

๓. ขอใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ กรงุเทพมหานครและเมอืงพทัยา เครอืขา่ยศูนยอ์ยู่ดทีัง้ 11 

๕ แห่ง ร่วมกบั พอช. สสส. สถาบนัการศกึษา หน่วยงานและเครอืข่ายสมชัชาสุขภาพ หน่วยงานที่12 

เกี่ยวขอ้ง สนับสนุนการจดัระบบกลไกการปรบัสภาพแวดลอ้มรองรบัสงัคมสูงวยัในระดบัต าบล โดย13 

จดัตัง้คณะท างานศูนยอ์ยู่ดใีนแต่ละต าบล ท าหน้าที่ ๑) รวบรวมช่างชุมชน เป็นเครอืข่ายช่างชุมชน 14 

๒) ท าความเขา้ใจระบบรองรบัสงัคมสูงวยั ๓) แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ดว้ยการดูงาน ใหค้วามรู ้๔) ลงไป15 

ส ารวจบ้านที่ต้องการปรบัสภาพให้เหมาะสม สามารถป้องกนัอุบตัเิหตุได้ และ ๕) ด าเนินการปรบั16 

สภาพบา้น ทัง้นี้ควรมกีารด าเนินงานในชุมชนทีส่นใจเพื่อน าร่องจดัตัง้ศูนยอ์ยูด่ใีนปีแรก 17 

๔. ขอให ้อปท และ คณะท างานศูนยอ์ยูด่ตี าบล เป็นหน่วยงานหลกั  18 

๔.๑ ร่วมกบัหน่วยงานอื่นๆ เพื่อบูรณาการงบประมาณจากแหล่งอื่น อาท ิงบประมาณ19 

จากกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์(ทัง้กรมกจิการผู้สูงอายุและกรมส่งเสรมิและ20 

พฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร) กองทุนส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร กองทุนผู้สูงอายุ 21 

กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพระดบัจงัหวดั สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (พอช) ใน22 

โครงการบ้านมัน่คง บ้านพอเพยีง งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส านักพฒันาชุมชน 23 

กรุงเทพมหานครหรอืการระดมทุนจากห้างร้านเอกชน จะช่วยให้ศูนยอ์ยู่ดมีคีวามมัน่คง ยัง่ยนืและ24 

สามารถปรบัสภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 25 

๔.๒ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประสานบุคลากรด้านการแพทย์ เช่น นัก26 

กายภาพบ าบดั ทีส่ามารถช่วยในการใหข้อ้เสนอแนะเรือ่งการปรบัปรงุสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อช่วย27 

ฟ้ืนฟูผูสู้งอายุ ซึง่จะช่วยส่งเสรมิใหเ้ครอืข่ายต่างๆ ทีร่่วมด าเนินการเหน็ถงึความส าคญัด้านการปรบั28 

สภาพแวดลอ้ม รวมถงึสรา้งองคค์วามรูด้า้นการปรบัสภาพแวดลอ้มใหก้บับุคลากรต่างๆ เพิม่มากขึน้ 29 

๔.๓ ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน ในการถอดบทเรยีนศูนย์อยู่ด ี30 

เพื่อเป็นการแลกเปลีย่น เรยีนรู ้ระหว่างศูนยฯ์ และภาคเีครอืข่ายถงึปัญหา อุปสรรคและกระบวนการ31 



สมชัชาสุขภาพเฉพาะประเดน็วา่ดว้ยนโยบายรองรบัสงัคมสงูวยั/ รา่งมต ิ๓ การปรบัสภาพแวดลอ้มรองรบัสงัคมสงูวยั ดว้ย ๑ ต าบล ๑ ศนูยอ์ยู่ด ี หน้าที ่๔/๔ 
 

ด าเนินงานใหป้ระสบความส าเรจ็ และด าเนินการจดัท าเป็นคู่มอื ปัจจยั เงื่อนไข และแนวทางทีส่่งผล1 

ต่อการด าเนินงานของศูนยอ์ยูด่ ี2 

  ทัง้นี้ การด าเนินงานจดัตัง้ศูนย์อยู่ดใีนระดบัต าบล/พื้นที่ น าร่องการด าเนินงานในบาง3 

พื้นที่ที่สมคัรใจโดยการสนับสนุนจาก ๕ ศูนยอ์ยู่ด ีสสส. พม. กรม โยธาธกิาร สถาบนัการศกึษาใน4 

พื้นที่และภาคเอกชน โดยแบ่งเป็นระยะ ๓ ปี ได้แก่ ปีแรกระยะสรา้งเครอืข่ายแกนน า ปีที่สองระยะ5 

เรยีนรู ้และ ปีทีส่ามระยะขยายผล  6 

ด าเนินการจดัอบรมรว่มกบัศูนยอ์ยูด่ ีในการจดัอบรม ๓ ระดบัไดแ้ก่ 7 

 ๑) การอบรมพืน้ฐาน ไดแ้ก่การอบรมผูส้งูอาย ุประชาชนทัว่ไป นิสติ นกัศกึษา ใหเ้หน็ถงึ8 

ความส าคญัในการปรบัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัผู้สูงอายุและคนทุกวยั เช่นการอบรม “ล้มคน9 

เดยีว=ลม้ทัง้บา้น” หรอื ”ค่าใชจ้า่ยในการปรบัปรงุบา้น VS ค่าใชจ้า่ยหากหกลม้” เป็นตน้  10 

 ๒) การอบรมการปรบัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนทุกวัย ให้แก่11 

ผูส้งูอาย ุประชาชนทัว่ไป นิสติ นกัศกึษา ช่างชุมชน เพื่อเป็นการปพูืน้ฐานเรือ่งการออกแบบ ปรบัปรุง12 

สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัผูส้งูอายแุละคนทุกวยั  13 

 ๓) การอบรมช่างชุมชน และนิสติ นักศกึษา สถาปนิก เพื่อใหส้ามารถออกแบบปรบัปรงุ14 

สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัผูสู้งอายุและคนทุกวยัไดอ้ย่างถูกต้อง มกีารศกึษาดูงานและฝึกปฏบิตัิ15 

จรงิ 16 

๕. ขอให้หน่วยงานภาคการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลยัต่างๆ วิทยาลยัอาชวีะ 17 

วทิยาลยัเทคนิค เป็นต้น จดักจิกรรมส่งเสรมิให้นิสติ นักศกึษาดา้นการออกแบบหรอืก่อสรา้ง เขา้รบั18 

การอบรม และศกึษาดูงานการปรบัสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกบัผู้สูงอายุในพื้นที่ศูนยอ์ยู่ด ีเพื่อให้19 

สามารถช่วยเหลอืในการออกแบบและก่อสรา้งไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม  20 

๖. ขอให้ภาคเีครอืข่ายด้านงานวจิยัเช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ 21 

(สสส.) ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) 22 

สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) มูลนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ร่วมกบั23 

เครอืขา่ยภาคการศกึษา สนบัสนุนการด าเนินการของศูนยอ์ยู่ดใีนการคดิคน้และรวบรวมวสัดุ อุปกรณ์ 24 

สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ทีเ่ป็น วสัดุพืน้ถิน่ รวมถงึนวตักรรม จากภาคประชาชน ภาคการศกึษา 25 

และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็นต้นแบบ และหรอืส่งเสรมิใหเ้กดิการผลติเป็น Mass Product ในการปรบั26 

สภาพแวดลอ้มใหก้บัชุมชนได ้ 27 

๗. ขอให้ภาคเอกชน น าประเดน็นโยบายการปรบัสภาพแวดล้อมรองรบัสงัคมสูงวยั ด้วย ๑ 28 

ต าบล ๑ ศูนยอ์ยู่ด ีพจิารณาประกอบการจดัท าแผนการลงทุนทางธุรกจิ โดยค านึงถงึความเชื่อมโยง29 

ในระดบัพื้นที่รวมถงึการรวบรวมวสัดุ อุปกรณ์ เพื่อช่วยในการเป็นต้นแบบหรอืเป็นวสัดุในการปรบั30 

สภาพแวดลอ้มใหก้บัชุมชนได ้31 


