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 ประ เทศไทยก ำลั งก้ ำ ว เข้ ำ สู่ สั งคมผู้ สู ง อำยุ อย่ ำ งสมบู รณ์  
(Completed aged society) ในปี พ.ศ. 2564 ท ำให้รัฐบำลและทุกภำคส่วนใน
ประเทศต้องให้ควำมสนใจและวำงแผนเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอำยุในทุก ๆ ด้ำน  
ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนสังคม สำธำรณสุข สำธำรณูปโภค กำรขนส่งมวลชน 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือแม้แต่ด้ำนเศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริม
คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุให้อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
 กรมอนำมัย เป็นหน่วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่มีพันธกิจ
ในกำรอภิบำลระบบส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อ
สุขภำพผู้สูงอำยุและประชำชนทุกกลุ่มวัยโดยตรง ในหลำยปีที่ผ่ำนมำ 
กรมอนำมัยและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเพ่ือกำรส่งเสริมสุขภำพ
ผู้สูงอำยุหลำยกิจกรรม อำทิ ระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long 
Term Care : LTC) กำรฝึกอบรมผู้จัดกำรระบบและผู้ดูแลผู้สูงอำยุ (Care 
Manager: CM, Care Giver : CG) กำรป้องกันภำวะสมองเสื่อมและหกล้ม
ในผู้สูงอำยุ กำรส่งเสริมกิจกรรม ทำงกำย สมุดบันทึกสุขภำพผู้สูงอำยุ  
กำรดูแลทันตสำธำรณสุขส ำหรับผู้สูงอำยุ และกำรด ำเนินงำนเมืองที่เป็น
มิตรกับผู้สูงอำยุ (Age-friendly city) ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่ท ำโดยผ่ำน
ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำครัฐทั้ ง ในส่วนกลำง ส่ วนภูมิภำค  



ส่วนท้องถิ่น และควำมร่วมมือจำกองค์กรภำคเอกชน เพ่ือเป้ำหมำย 
กำรส่งเสริมผู้สูงอำยุไทยให้เป็นหลักชัยของสังคม 
 จำกกำรฝึกอบรมหลักสูตร Competency based development 
ประเด็น Digital literacy, Innovation และ Collaboration จำก Nanyang 
Technological University ประเทศสำธำรณรัฐสิงคโปร์ พบว่ำรัฐบำล
ของสำธำรณรัฐสิงคโปร์มีกำรวำงแผนกำรพัฒนำประเทศ เพ่ือรองรับสังคม
ผู้สูงอำยุอย่ำงต่อเนื่องมำเป็นเวลำนำน โดยมีกำรวำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ทั้งด้ำนที่อยู่อำศัย กำรขนส่งมวลชน สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สิ่งแวดล้อม  
รวมไปถึงกำรบริกำรภำครัฐและเอกชนให้มีลักษณะเป็นมิตรส ำหรับ
ผู้รับบริกำร (User - friendly environment) เพ่ือให้ประชำชนทุกคน 
ในประเทศ ได้รับควำมสะดวกในกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน ซึ่งส่งผลต่อกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศอย่ำงยั่งยืน นอกจำกนั้น สำธำรณรัฐสิงคโปร์ยังใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเข้ำมำอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินชีวิตของประชำชน 
บริกำรสุขภำพ และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ กำรจัด
สถำนบริกำรสำธำรณสุขให้สะดวกต่อกำรเข้ำถึง โดยมีระบบขนส่งมวลชนที่
มีสถำนีอยู่ใกล้เคียงหน่วยบริกำร เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกสบำยส ำหรับ 
กำรกำรเดินทำงของผู้ป่วย กำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของโรงพยำบำลให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร โดยเฉพำะผู้สูงอำยุ เช่น มีคลินิก
ผู้สูงอำยุแยกเฉพำะ กำรจัดพื้นที่ห้องตรวจให้สำมำรถน ำเก้ำอ้ีเข็นเข้ำมำรับ
บริกำรได้โดยง่ำย กำรน ำนวัตกรรมสุขภำพมำช่วยตรวจวิเครำะห์ควำม
ผิดปกติของทั้งผู้ป่วยในโรงพยำบำล และผู้สูงอำยุที่พักอำศัยอยู่ที่บ้ำน  



หรือกำรพัฒนำ Mobile application ด้ำนสุขภำพ เพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึง
บริกำรสุขภำพทั้งในกรณีปกติ และภำวะฉุกเฉิน 
 กำรจัดกำรสุขภำพผู้สูงอำยุในประเทศไทยตำมประเด็นกำรพัฒนำ
ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Value-
based economy) จึงต้องมีกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ำมำบูรณำกำร 
กับควำมรู้และทักษะทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข เพ่ือปรับปรุงบริกำร
สุขภำพผู้สูงอำยุไปสู่  High value services เพ่ือผลักดันประเทศไทย 
เป็น Medical hub ของอำเซียน ส่งเสริมให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
และมีอำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดยำวนำนขึ้น โดยแบ่งกำรจัดกำรออกเป็น  
2 ส่วน คือ 
 1.  การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุส่วนกลาง เป็นกำรพัฒนำระบบ 
กำรจัดกำรสุขภำพผู้สูงอำยุในระดับนโยบำยและยุทธศำสตร์ เพ่ือวำง
แผนกำรพัฒนำให้ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยแบ่งเป็นประเด็น ดังนี้ 
  - จัดท ำแผนยุทธศำสตร์เ พ่ือกำรจัดกำรสุขภำพผู้สูงอำยุ 
(Strategic plan for elderly health) โ ดยบู รณำกำรควำมร่ วมมื อ
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในกระทรวงสำธำรณสุขที่ดูแลรับผิดชอบประเด็น
สุขภำพต่ำง ๆ และหน่วยงำนภำยนอกกระทรวงสำธำรณสุขที่ดูแล
รับผิดชอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ มำร่วมกันพิจำรณำ
ประเด็นปัญหำ และแนวทำงกำรพัฒนำร่วมกัน ซึ่งจะเป็นกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือเพ่ือกำรดูแลผู้สูงอำยุอย่ำงรอบด้ำน ต่ำงจำกเดิมที่แต่ละ
หน่วยงำนปฏิบัติหน้ำที่ตำมพันธกิจของตน ท ำให้มีควำมซ้ ำซ้อนในกำร
ปฏิบัติงำนอยู่บ้ำง ซึ่งท้ำยที่สุดแล้วแผนยุทธศำสตร์ดังกล่ำวจะเป็นคู่มือใน



กำรด ำเนินงำนจัดกำรสุขภำพผู้สูงอำยุ และท ำให้เกิดกำรบูรณำกำร
ทรัพยำกรในประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  - ส่งเสริมกำรลงทุนระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนเพ่ือกำร
ดู แ ลสุ ขภ ำพผู้ สู ง อ ำ ยุ ภ ำ ย ใ ต้ ค ว ำม ร่ ว มมื อ แบบ  Public Private 
Partnership (PPP) เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ และทักษะในกำร
พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรของหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งท ำให้กำรวำงแผนต่ำงๆ 
ก้ำวไม่ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น กำรส่งเสริมกำรลงทุนแบบ 
PPP จะเป็นรูปแบบที่สำมำรถท ำให้ภำครัฐสำมำรถดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ 
ผ่ำนกำรลงทุน และทักษะเฉพำะด้ำนขององค์กรเอกชน เพ่ือส่งเสริม
คุณภำพชีวิตที่ดีของกลุ่มเป้ำหมำยได้ 
  - กำรพัฒนำ Smart services ต่ำง ๆ โดยกำรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำใช้ให้เกิดประโยชน์ อำทิ กำรน ำ Internet of Things (IoT)  
เข้ำมำใช้ในบ้ำนของผู้สูงอำยุ เพ่ือปรับปรุงบ้ำนเป็น Smart home ซึ่ง
สำมำรถตรวจวิเครำะห์ควำมผิดปกติของกำรด ำเนินชีวิตของผู้สูงอำยุใน
บ้ำน และส่งสัญญำณเตือนไปยังศูนย์บริกำร เพื่อให้สำมำรถช่วยเหลือ หรือ
แก้ไขปัญหำสุขภำพได้ทันท่วงที กำรพัฒนำ Smart device ต่ำงๆ อำทิ 
Wearable device กลุ่มนำฬิกำอัจฉริยะ ซึ่งท ำให้ผู้สวมใส่สำมำรถทรำบ
และติดตำมภำวะสุขภำพของตนเองได้ และกำรพัฒนำ Smart hospital  
ที่เหนือกว่ำกำรเป็น Age-friendly hospital เพ่ือกำรเข้ำถึงบริกำรของ
ผู้สูงอำยุและประชำชนทุกกลุ่มวัยได้ด้วยเทคโนโลยี อำทิ กำรนัดหมำยผ่ำน
ระบบออนไลน์ กำรใช้ Indoor censer ในกำรน ำทำงภำยในโรงพยำบำล 
หรือกำรมีระบบเตือนและติดตำมกำรรับประทำนยำของผู้ป่วย รวมไปถึง



กำรสร้ำงระบบ Personal health records (PHR) เพ่ือกำรบันทึกข้อมูล
สุขภำพตนเองของประชำชนในระบบดิจิทัล และระบบ Electronic 
medical records (EMR) ที่สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภำพระหว่ำง
หน่วยบริกำรสำธำรณสุข ตลอดจนกำรพัฒนำระบบ Telemedicine และ 
Electronic medical consultant เพ่ือกำรรักษำพยำบำลที่มีประสิทธิภำพ 
สูงสุด 
  - จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและผู้พิกำร เพ่ือให้มี
หน่วยบริกำรเฉพำะด้ำนส ำหรับผู้สูงอำยุและผู้พิกำร โดยครอบคลุมทั้งด้ำน
กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกัน กำรรักษำโรค และกำรฟ้ืนฟูสุขภำพ  
รวมไปจนถึงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมตำมบริบทของพ้ืนที่ที่ผู้สูงอำยุอำศัยอยู่  
โดยมีบทบำทในกำรดูแลผู้สูงอำยุตั้งแต่ยังมีสุขภำพดี ไปจนถึงผู้สูงอำยุ 
ในระยะสุดท้ำย เพ่ือให้จำกโลกนี้ไปอย่ำงมีคุณค่ำ 
  - ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ซึ่งเป็นนโยบำยกำรพัฒนำ
ประเทศไทยให้มี บริกำร Medical tourism โดยเน้นกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น
ผู้สูงอำยุต่ำงชำติ ให้เข้ำมำรับบริกำรสุขภำพในประเทศ ทั้งกำรส่งเสริม
สุขภำพ ตรวจสุขภำพ กำรรักษำโรค รวมไปถึงกำรฟ้ืนฟูสุขภำพในรูปแบบ
ต่ำงๆ อันจะเป็นวิธีในกำรสร้ำงรำยได้ให้กับประเทศ และส่งเสริมกำรเป็น 
Asian medical hub ของประเทศไทยได้อย่ำงดี 
 - ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรม แบ่งออกเป็น 
  กำรพัฒนำนวัตกรรมสุขภำพ ด้วยกำรลงทุนทั้งจำกภำครัฐและ
เอกชนในกำรคิดค้นนวัตกรรมสุขภำพที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิต 
น ำมำทดลองใช้ ปรับปรุง และน ำออกสู่กำรใช้งำนจริงส ำหรับประชำชน



ทั่วไป ทั้งนวัตกรรมในรูปแบบกิจกรรมที่เหมำะสมส ำหรับผู้สูงอำยุ และ
นวัตกรรมในกำรตรวจวิเครำะห์ และกำรรักษำโรค 
   กำรพัฒนำอำหำรและผลิตภัณฑ์สุขภำพ โดยเฉพำะกลุ่ม
สมุนไพรไทย ซึ่งมีสรรพคุณหลำกหลำยด้ำน ด้วยกำรพัฒนำและลงทุนด้ำน
กำรวิจัยอำหำรและผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ให้มีคุณสมบัติในกำรชะลอวัย ส่งเสริม
สุขภำพ และรักษำโรค พร้อมกับประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนด้ำน
กำรส่งออก เพ่ือกำรน ำผลิตภัณฑ์สุขภำพต่ำง ๆ ออกจ ำหน่ำยสู่ตลำดโลก
ต่อไป 
   กำรผลิตหุ่นยนต์ส ำหรับผู้สูงอำยุ ทั้งที่ใช้เพ่ือกำรดูแล ตรวจ
ติดตำมผู้สูงอำยุในบ้ำน หุ่นยนต์ที่ใช้เพ่ือกำรรักษำพยำบำล และหุ่นยนต์ 
ที่ใช้เพื่อกำรฟ้ืนฟูสุขภำพของผู้สูงอำยุ 
 2.  การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุระดับชุมชน และส่วนบุคคล  
เป็นกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรสุขภำพผู้สูงอำยุในระดับกำรปฏิบัติ ให้
สำมำรถจัดกำรสุขภำพผู้สูงอำยุรำยบุคคลให้เกิดประสิทธิผลตำมนโยบำย 
โดยแบ่งเป็นประเด็นต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  - ส่งเสริมแกนน ำสุขภำพในชุมชน เพ่ือเป็นกลุ่มหลักในกำรดึง
ประชำชนในชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสุขภำพของตนเอง  
ด้วยกำรค้นหำทุนมนุษย์ในชุมชนให้เป็นแกนน ำสุขภำพ และส่งเสริมให้
แกนน ำดังกล่ำวเป็นตัวแทนของหน่วยงำนสำธำรณสุข เพ่ือส่งเสริม ติดตำม 
และวิเครำะห์ภำวะสุขภำพของประชำชนในชุมชนของตนเอง 
  - ออกแบบกิจกรรมกำรดูแลผู้สูงอำยุ  โดยเลือกกิจกรรม 
เพ่ือกำรส่งเสริมสุขภำพส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีกำรพัฒนำผ่ำนนวัตกรรมใน



ชุมชน โดยอำจไม่ต้องเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี แต่ต้องเป็น
กิจกรรมที่เข้ำกับบริบทของผู้สูงอำยุในพ้ืนที่ อำทิ กำรส่งเสริมกิจกรรมทำง
กำยในชุมชนที่ท ำอำชีพเกษตรกรรม อำจไม่จ ำเป็นต้องมีกิจกรรม
นันทนำกำรในช่วงเพำะปลูก เนื่องจำกประชำชนมีกิจกรรมทำงกำย
เพียงพออยู่แล้ว แต่อำจจ ำเป็นต้องส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยในช่วงฤดูแล้ง 
ซึ่งเป็นช่วงทีป่ระชำชนพักจำกกำรเพำะปลูก เป็นต้น 
  - ส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
health literacy) โดยน ำกระบวนกำรพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 
(Health literacy) ด้วยกำรสนับสนุนให้ประชำชนเข้ำถึง เข้ำใจ ข้อมูล 
ควำมรู้ และกำรจัดบริกำรสุขภำพระดับพ้ืนฐำน บูรณำกำรเข้ำกับแผน
ยุทธศำสตร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพ (eHealth strategy) และ
แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ด้วยกำรปฏิรูปกระบวนทัศน์ 
กำรท ำงำน กำรบริกำรภำครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และกำรใช้ประโยชน์
จำกข้อมูล เพ่ือท ำให้ประชำชนสำมำรถซักถำม ประเมิน ตัดสินใจ เลือกรับ 
และปรับใช้ข้อมูลด้ำนสุขภำพจำกสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย และ
น ำไปสู่กำรบอกต่อให้ประชำชนกลุ่มอ่ืนๆ ปฏิบัติตำมแนวทำงสุขภำพ 
ที่เหมำะสมต่อไป 
  เป้ำหมำยหลักของกำรจัดกำรสุขภำพผู้สูงอำยุด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนำระบบกำรจัดกำรสุขภำพให้สอดคล้องกับรูปแบบ
กำรพัฒนำประเทศไทย 4.0 และส่งเสริมคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุให้
สำมำรถด ำเนินชีวิตด้วยควำมสุข มีอำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด และอำยุคำด
เฉลี่ยกำรมีสุขภำพดีที่ยำวนำนขึ้น แต่ทั้งนี้กำรจัดกำรสุขภำพผู้สูงอำยุ  



ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ด้วยหน่วยงำนสำธำรณสุขเพียงด้ำนเดียว หำกแต่
ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องอ่ืน  ๆ อำทิ  ด้ำน
สิ่งแวดล้อมในกำรปรับปรุงอำคำร สถำนที่ ทั้งของภำครัฐ เอกชน รวมถึง
บ้ำนเรือนส่วนบุคคล ให้เหมำะสมต่อกำรใช้ชีวิตของผู้สูงอำยุ ด้ำนกำร
ขนส่งมวลชนในกำรปรับปรุงระบบขนส่งทำงบก อำกำศ และน้ ำ  
ให้สอดคล้องกับรูปแบบกำรใช้ชีวิตของประชำชน มีสถำนีขนส่งมวลชน
ใกล้เคียงกับสถำนที่สำธำรณะต่ำงๆ ด้ำนสังคมในกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำน
ในผู้สูงอำยุที่ยังมีศักยภำพ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรมีส่วนร่วมใน
สังคมส ำหรับผู้สูงอำยุ และกำรมีหลักประกันสุขภำพและรำยได้ส ำหรับ
ผู้สูงอำยุ ตลอดจนด้ำนสำรสนเทศในกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ต่ำง ๆ เ พ่ือให้ประชำชนสำมำรถใช้บริกำรสุขภำพ 
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ อันจะน ำพำประชำชน
ชำวไทยให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
พร้อมน ำพำประเทศไทยก้ำวสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่ำงเป็น
รูปธรรม 
 


