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สําหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ท่ีประชมุมีข้อเสนอดงันี ้1) ให้จดัลําดบัความสําคญั
ของยุทธศาสตร์แผนฯ  11 และกําหนดแนวทางท่ีชัดเจน  สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติ ไ ด้จริ ง   
2) ประมาณการความต้องการกําลงัคนของประเทศ ท่ีอาจจะขาดแคลนในอนาคต อาทิ แพทย์ พยาบาล  
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนให้เหมาะสมตามช่วงอายุ ควรให้ความสําคัญกับการรักษาภาวะ
เจริญพันธ์ุให้อยู่ในระดับทดแทน โดยปรับกลยุทธ์การเพ่ิมประชากร เพ่ือจะได้มีประชากรหนุ่มสาว 
วัยแรงงานเพ่ิมขึน้ นอกจากนี  ้ควรวิเคราะห์ประเด็นการกระจายตัวของประชากรให้สอดคล้องกับการ
กระจายความเจริญ พฒันาทนุมนษุย์ให้เข้มแข็งพร้อมรับการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้สามารถนําไปปฏิบตัิด้วย
จิตสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม และกําหนดรายละเอียดแนวทางการพฒันาในแต่ละช่วงอาย ุอาทิ วยัเด็ก 
เน้นการพัฒนาด้านการศึกษา วัยทํางานเน้นการส่งเสริมการออมและการมีหลักประกัน และวัยสูงอาย ุ
เน้นการดแูลรักษาสขุภาพ 

4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างสังคมให้เป็นสังคมท่ีมั่นคง เป็นธรรม มีพลังและเอือ้อาทร  
โดยเน้น (1) การจดับริการดแูลผู้สงูอายใุนระยะยาว ทัง้ยามปกติและรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย รวมทัง้
การสง่เสริมและป้องกนัสขุภาพ โดยภาครัฐดําเนินการเอง หรือสง่เสริมให้ภาคเอกชนดําเนินการ นอกจากนี ้
ควรดูแลผู้สงูอายท่ีุด้อยโอกาสหรืออยู่นอกระบบให้ได้รับการคุ้มครอง รวมทัง้ผู้สงูอายท่ีุได้รับการคุ้มครอง
ในระบบแต่ต้องอยู่คนเดียวให้ได้รับการดูแลทัง้ด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ (2) สนับสนุนหรือ 
เปิดโอกาสให้องค์กรท่ีไม่แสวงหากําไรเข้ามาร่วมดแูลผู้สงูอาย ุเพ่ือแบ่งเบาภาระของภาครัฐ และส่งเสริม
การรวมกลุม่ผู้สงูอายใุห้สามารถรวมตวักนัเป็นเครือขา่ย ทํากิจกรรมและประโยชน์เพ่ือสงัคมร่วมกนั   

(3) สร้างงาน บริการฝึกอาชีพ และการหาตลาดสินค้า เพ่ือให้ผู้สงูอายมีุงานทํา สามารถพึง่ตนเอง
ได้อย่างมีศกัดิ์ศรี และจดับริการหางานเพ่ือสาธารณประโยชน์สําหรับผู้สงูอายท่ีุมีรายได้เพียงพอและมีจิต
อาสาทํางานเพ่ือสงัคม (4) เร่งผลกัดนัให้จดัตัง้กองทุนผู้สงูอายแุห่งชาติ (กอช.) เพ่ือสง่เสริมการออมให้แก่
ผู้สงูอายแุละคนวยัทํางาน ส่งเสริมให้ท้องถ่ินจดัทําแผนดแูลผู้สงูอาย ุรวมทัง้จดัเก็บข้อมลูอย่างเป็นระบบ 
(5) จัดบริการดูแลรักษาสุขภาพให้ครอบคลุมผู้ สูงอายุในทุกพืน้ท่ีและทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ ท่ีอยู่ในพืน้ท่ี
ห่างไกล ท่ีต้องเดินทางเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลท่ีอยู่ห่างไกลภมิูลําเนาหรือโรงพยาบาลเฉพาะทาง 
โดยการจดัสวสัดิการเชิงรุก เช่น หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี   

(6) อํานวยความสะดวกให้ผู้สงูอายเุข้าถึงช่องทางในการติดต่อส่ือสารทางเทคโนโลยีและบริการ
สาธารณะอย่างทัว่ถึง (7) ลดความเหล่ือมลํา้และไม่เป็นธรรมทางสงัคมในทกุมิติ เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต
ของผู้ สูงอายุ (8) สร้างความตระหนักให้คนรุ่นหลังเห็นความสําคัญและคุณค่าของผู้ สูงอายุท่ีได้สร้าง 
ความสงบสขุ ร่มเย็น สามคัคีให้แก่ประเทศไทยตัง้แตอ่ดีตจนถงึปัจจบุนั (9) ผู้สงูอายมีุความคาดหวงัท่ีจะเห็น
สังคมไทยสงบสุข สมานฉันท์ มีวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ให้ความสําคัญกับการดํารง
รักษาจารีตประเพณีดีงาม และหน่วยงานต่างๆ มีแนวทางปฏิบตัิพร้อมกนัไปอยา่งต่อเน่ือง 
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