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นภัสสรณ์  เคหนาค   

นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 
กรมสุขภาพจิต  

 
 หลักการและเหตุผล  
 จากการได้รับทุนรัฐบาลเพ่ือฝึกอบรม
ระยะสั้นในหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคลและทักษะการท างานส าหรับ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สู งที่  Nanyang 
Technological University ส า ธ า ร ณ รั ฐ
สิงคโปร์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์นั้น ท าให้ได้
เ รี ยนรู้ และได้ รั บประสบการณ์จากทั้ ง
ห้องเรียน อาจารย์ผู้สอน รวมถึงการศึกษา 
ดูงานจากสถานที่จริงในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการ
ด้านสุขภาพ ที่อยู่อาศัย การคมนาคม หรือ
การบริหารจัดการน้ าและพลังงาน ซึ่งท าให้
เห็นได้ว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์นั้นให้ความส าคัญ 
ในการพัฒนาประเทศของตนเป็น Smart 
Nation คือ มีการพัฒนาทั้งประชากรและ
การน าเทคโนโลยีมาใช้ให้ เกิดประโยชน์  
มีการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่เด็ก อบรมด้าน
ระเบียบวินัย มารยาททางสังคม ส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถท างานร่วมกัน
เป็นทีมได้  รวมทั้ งปลูกฝั ง ให้มีความรัก

ประเทศชาติของตน ไม่เพียงแต่พัฒนาใน
กลุ่มวัยเด็ก สิงคโปร์มีการผลักดันประชาชน
ในทุกกลุ่มวัยให้มีส่วนร่วมในการ พัฒนา
ประเทศ รวมถึงกลุ่มประชากรวัยสูงอายุ 
ซึ่งเป็นกลุ่มส าคัญด้วยเช่นกัน 
 สาธารณรัฐสิ งคโปร์  เป็นหนึ่ ง ใน
ประเทศที่มีประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นทุกปี 
และมีแนวโน้มจะสูงขึ้น โดยในภายในปี  
พ.ศ. 2573 คาดว่าประชากร 1 ใน 5 จะมี
อายุมากกว่า 65 ปี1  ทั้งนี้ จึงมีการจัดตั้งหน่วยงาน
ที่มาสนับสนุนและดูแลผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ  
เพ่ือเตรียมความพร้อมและหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่ม
ประชากรสูงวัย จากการศึกษาอบรมฯ ในครั้งนี้  
เห็นว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ให้ความส าคัญกับ
ผู้สูงอายุและมีการดูแลช่วยเหลือในด้าน 
ต่าง ๆ ส าหรับประชากรกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็น
การให้การที่อยู่อาศัยหรือการดูแลสุขภาพ
แบบเป็นองค์รวม ทั้งนี้ ประเทศไทยก าลังอยู่
ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ ซึ่งในวัยสูงอายุ เป็นช่วงเวลาแห่ง



การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ 
โดยเฉพาะในด้านจิตใจ ซึ่งในช่วงวัยนี้อาจไม่
สามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้เช่นเดิม หรือ
อาจถูกละเลย ทอดทิ้งจากครอบครัวจาก 
การรู้สึกเป็นภาระในการดูแล สิ่งเหล่านี้อาจส่งผล 
ให้ผู้สูงอายุรู้สึกไร้คุณค่าไร้ความหมาย ท าให้
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต 
ดังนั้น การให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุและ
การยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ 
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นสิ่ งที่
จ าเป็นอย่างยิ่ง 
 บทวิเคราะห์/แนวความคิด หรือ
ความรู้ทางวิชาการ 
 สาธารณรัฐสิงคโปร์มีหน่วยงานทั้งของ
รัฐและเอกชนในการให้ความช่วยเหลือและ
พัฒนากลุ่มประชากรวัยสูงอายุ ภายใต้ค าขวัญ 
“Successful Ageing for Singapore” 

ซึ่งมีนโยบายในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตแบบองค์รวม
และสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม 
มีการส่งเสริมการจ้างงาน การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในสังคม เช่น ระบบการคมนาคม 
ที่ง่ายต่อการเดินทางและเป็นการสนับสนุน
ผู้สู งอายุให้สามารถเดินทางและร่วมท า
กิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมได้สะดวก เป็นต้น 
ซึ่งการดูแลส าหรับกลุ่มวัยสูงอายุนี้  มีทั้ง 
การดูแลอย่างเป็นองค์รวม เช่น มีการรักษา
ผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุตามอาการในสถานพยาบาล  

มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบไปเช้าเย็นกลับหรือ 
Day Care และการจัดหาสถานที่อยู่อาศัยให้
ผู้สู งอายุที่ ไร้บ้านหรือไม่มีผู้ดูแลหรือผู้มี
รายได้น้อย รวมทั้งมีการฟ้ืนฟูผู้สูงอายุที่บ้าน
และสถานที่ดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายอีกด้วย 
 ในการน าประเทศของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์เข้าสู่ความเป็น Smart City นั้น ได้มี
การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่และ
ระบบดิจิทัลเข้ามาใช้โดยก าหนดเป็น 4 ด้าน
หลัก ๆ (Digital Transformation) เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประเทศ คือ บริการด้าน
การคมนาคม บริการ ด้ านสาธารณสุ ข  
ด้านการด าเนินชีวิตของประชาชนและด้าน
การบริการดิจิทลั ดังนี้5 
 บริการด้านการคมนาคมหรือ Smart 
Transportation คื อ  มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง
พัฒนาการจราจรให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี 
เช่น  การติดตั้ ง ระบบ Electronic Road 
Pricing (ERP) ทั่วทั้งเกาะสิงคโปร์ ซึ่งระบบนี้
เป็นระบบบริหารจัดการความแออัด ช่วยลด
ปริมาณการจราจรและใช้เส้นทางบนท้อง
ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งมี
การพัฒนาแอปพลิเคชัน Beeline ซึ่งเป็น
ระบบในการช่วยให้สามารถเดินทางไปยัง
จุดหมายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วผ่านการ
ค านวณเส้นทางโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
รวมทั้ งสามารถติดตามต าแหน่งของรถ
โดยสารผ่านระบบ GPS ได้ 



 บริ ก ารด้ านสาธารณสุ ข  (Smart 
Healthcare) โดยเป้าหมายส าคัญคือเพ่ิม
ความพึงพอใจให้ผู้ ใช้บริ การ  มีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ เช่น การน าเซ็นเซอร์ขนาด
เล็กมาแปะไว้ที่ผิวหนังเพ่ือคอยตรวจดูชีพจร 
อุณหภูมิของร่ายกาย ความชื้น แล้วส่งข้อมูล
กลับมายังโรงพยาบาลเพ่ือให้ทีมแพทย์คอย
เฝ้าระวังสุขภาพให้ มีระบบดูแลสุขภาพจาก
ระยะไกล (Tele-health) ที่ช่วยให้ผู้ป่วย
สามารถตรวจวัดสุขภาพตนเองและส่งผล
กลับไปยังทีมแพทย์ของโรงพยาบาลโดย
อัตโนมัติ  ซึ่ งทีมแพทย์ก็ จะสามารถให้
ค าแนะน ากลับมาได้ทันที  หรือจะเป็น 
Healthcare Kiosk เครื่องตรวจร่างกาย เช่น 
เจาะเลือด วัดอุณหภูมิ วัดความดัน ด้วยตนเอง
เบื้องต้น ส าหรับเป็นข้อมูลก่อนพบแพทย์ 
เป็นต้น  
 ด้านการด าเนินชีวิตของประชนหรือ
Smart Urban เป็นการน าเทคโนโลยีด้าน IT 
เข้ามาใช้เพ่ือช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ ดี ขึ้ น แ ล ะ เ มื อ ง น่ า อ ยู่ ยิ่ ง ขึ้ น  ( Smart 
Community) เช่น โครงการน าร่อง Smart 
Yuhua ในเขตจูร่ง ที่มีการน าระบบของบ้าน 
แสงไฟ หรือระบบการก าจัดขยะมาใช้ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อาศัยให้สะดวกยิ่งขึ้น 
รวมถึงมีระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุ เช่น มีการ
แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น โดยการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน My Responder ซึ่งใช้

ส าหรับช่วยเตือนเมื่อพบคนล้ม คนรอบข้าง
สามารถกดแอปพลิเคชันดังกล่าวเพ่ือเรียก
หน่วยกู้ชีพซึ่งจะมาทันทีภายใน 10 นาท ี
 ด้านการบริการดิจิทัล หรือ Smart 
Nation Platform คือ มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดิจิทัลทั่วสิงคโปร์เพ่ือวิเคราะห์และใช้
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ 
รัฐบาลเองก็มีการจัดโปรแกรมเพ่ือสนับสนุน
ให้ประชาชนชาวสิงคโปร์เรียนรู้เทคโนโลยี
ด้ าน  IT ตั้ ง แต่ เ ด็ ก  เช่ น  IDA Hive and 
Technology Associates Program โ ด ย
สอนเนื้ อหาตั้ งแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์  
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้แนวคิด Smart City 
และ Smart Nation กลายเป็นจริงได้ ใน
อนาคต 
 ข้อเสนอ 
 ควรมีการสนับสนุนให้ความรู้ผู้สูงอายุ
ได้ เ รี ยนรู้  เ ข้ า ใจ และยอมรั บถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกาย สภาพสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนผันไปตาม
กาลเวลา เช่น การจัดโครงการหรือหลักสูตร
ให้ความรู้ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเกิดการ
เรียนรู้ ในกลุ่ มวัยเดียวกัน รวมถึ งมีการ
สนับสนุนทางด้านจิตใจซึ่งกันและกันด้วย 
(Peer Support) 



 ผู้ปฏิบัติงานในสายงานสุขภาพจิตหรือ
ผู้ที่ปฏิบัติงานกับครอบครัวผู้สูงอายุ ควรมี
การส่งเสริมสนับสนุน ให้การปรึกษารวมถึง
กระตุ้นให้ผู้สูงอายุและครอบครัวเกิดก าลังใจ 
สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่มาใช้และสามารถ
ขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่ เผชิญได้ด้วยตนเอง  
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empower) 
รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึงคุณค่า
และศักดิ์ศรีในตนเอง 
 รัฐบาลควรสนับสนุนมาตรการส่งเสริม
สุ ขภาพและป้ องกันปัญหาสุ ขภาพจิ ต  
เพ่ือป้องกันการเกิดโรคทางจิตเวชส าหรับ
ผู้สูงอายุและมุ่งเน้นนโยบายการสร้างความ
เข้มแข็งและการดูแลสมาชิกในครอบครัว                 
ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ด้านสังคม 
วัฒนธรรม ที่อยู่อาศัย การเดินทางคมนาคม
และด้านเศรษฐกิจ โดยจัดสวัสดิการเหล่านี้
ให้กับผู้สูงอายุและครอบครัว เป็นต้น 
 รัฐบาลควรสนับสนุนมาตรการส่งเสริม
สังคมที่มีส่วนร่วม โดยการจัดพ้ืนที่ทางสังคม
ในชุมชนให้ผู้ สู งอายุ และกลุ่ มวั ย อ่ืน  ๆ 
 ในชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน หรือการเป็น
อาสาสมัครในชุมชนของผู้สูงอายุ ซึ่งท าให้ มี
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่น เ พ่ือเป็นการ
เสริมสร้ า งการดูแลระหว่างกันและให้
ความส าคัญกับผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นการเปิด
โอกาสผู้สูงอายุให้ใช้ความรู้ความสามารถที่มี
ให้เกิดประโยชน์ 

 รัฐบาลควรส่งเสริมในการท าวิจัยใน
ผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น เพ่ือเข้าใจถึงความจ าเป็น
และความต้องการทั้ งทางกายภาพและ
ทางด้านจิตใจ เช่น การวิจัยในด้านสุขภาพ
กายและภาวะสมอง เสื่ อม ในผู้ สู งอายุ 
นอกจากนี้ ควรมีการวิจัยในเรื่องของรูปแบบ
ที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสมกับผู้สู งวัย 
งานวิจัยรูปแบบสวัสดิการและการให้บริการ
ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงงานวิจัย
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงทางสังคมของผู้สูงอายุ
และการเชื่อมโยงกับภาวะซึมเศร้าและความ
ว้าเหว่ เป็นต้น 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจและเกิด
การยอมรับในการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง 
มี เ พ่ื อน ในช่ ว งวั ย เ ดี ย วกั นค อย ให้ กา ร
สนับสนุนช่วยเหลือแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างกัน 
 ผู้สูงอายุและครอบครัวหรือผู้ที่ดูแล
ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือได้ด้านการ
ปรึกษาและสามารถตระหนักถึงคุณค่า พลัง
อ านาจของตนเองได้ เพ่ือเป็นการลดภาวะ
ความรู้สึกเป็นภาระทั้งของผู้สู งอายุและ
ผู้ดูแลลงได ้
 ผู้สูงอายุและผู้ดูแลได้รับสวัสดิการที่ดี
ตามความเหมาะสม เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ 



อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน 
 มี พ้ืนที่ ทางสั งคมในชุมชนเ พ่ือให้
ผู้สูงอายุได้ใช้ความรู้  ความสามารถและ
ประสบการณ์ท่ีตนมีให้เกิดประโยชน์และได้มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับกลุ่มวัยต่าง ๆ 
ในสังคมหรือชุมชนของตน 
 สามารถน าผลการศึกษาหรือการวิจัย
ไปพัฒนาและขยายผลต่อไปในการพัฒนา
สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
ไทยรวมถึงผู้ดูแลผู้สูงอายุต่อไป 
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