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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมระยะสั้น
และการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ตั้งแต่วันที่ 5-9 มีนาคม 2561 จ านวน 5 วัน 
คือ ความเป็น Smart Nation ของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ซึ่ งประกอบด้วย Smart Government 
Smart Business และ Smart Citizen สิ่งที่
ส าคัญที่สุดของการพัฒนาเหล่านี้ เพียงเพ่ือให้
ประชาชนชาวสิงคโปร์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
โดยมุ่งเน้นการน าเอาความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เข้ ามาช่วยในการพัฒนาในครั้ งนี้  
โดยสิงคโปร์ เริ่มทดลองและติดตั้งระบบ
เซนเซอร์ทั่วเมือง ทั้งตามสถานที่สาธารณะ
หรือแม้แต่ในครัวเรือน เพ่ือติดตาม ตรวจวัด 
ปริมาณมลพิษทางอากาศ ปริมาณน้ าฝน 
ปริมาณการใช้พลังงาน การใช้น้ า หรือแม้กระทั่ง
ปริมาณของขยะมูลฝอย เมื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลเหล่านี้ สามารถน าเอาข้อมูลเหล่านี้ 
มาวิเคราะห์ และประมวลผล เพ่ือวางแผน
และจัดการปัญหาได้อย่างทันท่วงที  
 สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 สิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่มีความ
ตื่นตัวกับสังคมสูงวัย (1) เนื่องจากมีจ านวน

ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นทุกปีในขณะที่อัตราการเกิด
ลดลง รัฐบาลจึงได้ เริ่มใช้มาตรการและ
นโยบายต่าง ๆ โดยวางแนวนโยบายไว้ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมการจ้างงานและเพ่ิมความ
มั่นคงทางการเงิน ด้วยการเพ่ิมทักษะและ
จัดหางานให้เหมาะสมกับแรงงาน เพ่ือยกระดับ 
ผลิตภาพ และความสามารถในการเพ่ิม
รายได้ของแรงงานในระยะยาว ซึ่งภาครัฐ 
จะมีส่วนส าคัญในการวางแผนจัดสรรรายได้
และรายจ่ายอย่างสมดุล โดยเฉพาะกองทุน 
Central Provident Fund (CPF) เพ่ือเป็น
หลักประกันยามเกษียณ และเป็นการส่งเสริม 
การออม 
 2. ให้การดูแลสุขภาพและการดูแล
ผู้สู งอายุอย่างรอบด้านในราคาย่อมเยา  
เน้นให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถ
เข้ าถึ งบริ การด้ านสุ ขภาพที่ มี คุณภาพ  
ในทุก ๆ ปี รัฐบาลจะใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จ านวนหนึ่งสนับสนุนด้านการศึกษาด้านการ
ดูแลสุขภาพและตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 3. ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ สู ง อ า ยุ ใ น สั ง ค ม  
โดยภาครัฐเป็นผู้วางระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 



ต่าง ๆ ให้สามารถอ านวยความสะดวกต่อ
ผู้สูงอายุ เช่น การออกแบบอาคาร สถานที่
ส า ธา รณะ  และระบบขนส่ งมวลชนที่
เหมาะสมกับผู้สูงวัย ตลอดจนการสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 
 4. การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอายุยืน 
โดยการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีร่างกายและ
จิตใจที่แข็งแรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น 
การพัฒนางานด้านบริการเพ่ือผู้สู งอายุ 
ปรับปรุงนโยบายด้านเงินอุดหนุนแก่อาสาสมัคร 
สนับสนุนการฝึกอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
 นโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์ที่ออกแบบ 
มาส าหรับผู้สูงอายุนั้นวางอยู่บนหลักการของ 
ระบบประกันสังคมของสิงคโปร์ 3 ประการ  
 ประการที่ 1 คือ การพึ่งตนเองและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 ประการที่ 2 คือ การพึ่งพาครอบครัว  
 ประการที่ 3 คือ การอาศัยความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วน ทั้งชุมชนและองค์กรต่าง ๆ  
 ทั้งนี้รัฐบาลสิงคโปร์ได้ออกกฎหมาย
เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม เพ่ือสร้างระบบที่
เน้นให้สมาชิกในครอบครัวรับหน้าที่ดูแล
เลี้ยงดูพ่อแม่ในยามชรา และหากไม่เลี้ยงดู 
พ่อแม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดูจาก
บุตรได้ ทั้งยังให้ความส าคัญกับองค์กรชุมชน

ท้องถิ่น เพ่ือเป็นกลไกในการดูแลประชาชนที่
ตกทุกข์ได้ยาก 
 จะเห็นได้ว่านโยบายและมาตรการ
ต่าง ๆ ของสิงคโปร์เน้นการมีส่วนร่วม และ
การประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมี
แผนนโยบายแห่งชาติ เ พ่ือรองรับสังคม
ผู้สูงอายุเป็นแนวทางหลักในการด าเนินการ 
และมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการขับเคลื่อน
นโยบายที่มีทิศทางสอดคล้องกันระหว่าง
กระทรวงต่าง ๆ 
 จากนโยบายสังคมสูงวัยของสิงคโปร์ 
เราสามารถสรุปหัวใจส าคัญได้อย่างน้อย 3 
ประการ คือ  
 1. มีความรอบด้าน ครอบคลุมหลาย
มิติของสวัสดิการสังคม  
 2. ไม่ เน้น เ พียงการให้สวั สดิการ 
โดยผู้สูงวัยเป็นเพียงผู้รับอย่างเดียว หากยัง
เน้นการดึงศักยภาพของผู้สูงวัยออกมาใช้  
 3.  อาศัยการประสานงานกันระหว่าง
หลายภาคส่วน ไม่ใช่เน้นแต่ผู้สูงอายุเพียง
อย่างเดียว แต่เน้นหลายมิติของครอบครัว 
เช่น เด็ก และการศึกษา เป็นต้น  
 และจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ใน
อนาคตสิงคโปร์วางแผนด้าน Smart Healthcare 
โดยน าเอาระบบ Sensor เข้ามาใช้ในระบบ
ติดตามผู้สูงอายุ เพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้สูงอายุ 



 สิงคโปร์เริ่มท าการทดลองโดย Housing 
Development Board ( HDB) ( 2)  โ ด ย ใ ช้
ระบบ “Smart Elderly Monitoring and 
Alert System (SEMAS)” ติดตั้งอุปกรณ์ 
ในแฟลต จ านวน 12 แฟลตในชุมชน Woodlands 
Yishun Clementi และ Marine Parade 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในอนาคตส าหรับการ
ออกแบบ HDB ซึ ่งระบบนี้ท าให้บุคคลใน
ครอบครัวสามารถติดตามการใช้ชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตล าเพียงล าพังเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากระบบเซนเซอร์ภายในที่อยู่อาศัย 
และมีระบบการเตือนแบบ text massages ไปยัง
ผู้ดูแลหรือบุคคลในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น 
ต าแหน่งปัจจ ุบ ันที ่อยู ่ ร ูปแบบการนอน 
ระยะเวลาที ่ใช ้ในห้องน้ า  เมื ่อผู ้ส ูงอายุ
ต้องการความช่วยเหลือความฉุกเฉิน หรือมี
ความเสี่ยงต่าง ๆ สามารถส่งสัญณาณไปยัง
ผู้ดูแลได้ทันที จากการศึกษาวิจัยพบว่าใช้
เ วล า เพ ีย ง เล ็กน ้อยต ่อการตอบสนอง
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น หลังจากได้รับ
ข้อมูลการแจ้งเตือน ผู้ดูแลสามารถไปถึงที่
เก ิดเหตุได้ภายใน 5 นาที ผลวิจัยพบว่า 
ผู ้สูงอายุพอใจกับการตอบสนองที่รวดเร็ว
ของผู้ดูแล 

 
 
 
 

ที่มา(3) 
http://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/about-
us/our-role/smart-and-sustainable-
living/smart-hdb-town-page/hdb-smart-
home-exhibition 

 ประเทศไทย 
 ส าหรับประเทศไทยผู้สูงอายุ (4)  หมายถึง  
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติ
ไทย จากการส ารวจของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่าประเทศไทยมีจ านวนและ
สัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้ ประเทศไทยจัดอยู่ใน
กลุ่มสั งคมผู้สู งวัยของกลุ่มประเทศไทย
อาเซียนเป็นอันดับที่ 2 รองจากสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ และในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทย 
จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเรา
จึงควรวางแผนระยะยาว เพ่ือรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ และนอกจากนี้  จากข้อมูลของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ . 2557 
ข้อมูลการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่คนเดียว จ านวนร้อยละ 8.7 และ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับคู่สมรส จ านวนร้อยละ 
18.8 จะพบว่ามีผู้สูงอายุจ านวนหนึ่ง ที่ต้อง
พักอาศัยอยู่บ้านเพียงล าพัง ซึ่ งผู้สู งอายุ
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เหล่านี้ จะมีสภาพร่างกายและจิตใจมีการ
เปลี่ยนแปลง มีการปรับตัว และที่ส าคัญคือ 
สภาพร่างกายที่เสื่อมถอยไปตามวัย ปัญหา
ด้านสุขภาพจะตามมา ผู้สูงอายุส่วนมาก จะ
มี โรคประจ าตัว เป็นโรค ไม่ติดต่อเรื้อรั ง 
(NCDs)  (5)  ได้แก่  โรคความดันโลหิตสู ง 
โรคเบาหวาน โรคข้อเข่าเสื่อม และโรคหลอด
เลือดหัวใจ เป็นต้น และหนึ่งในปัญหาส าคัญ
ที่พบได้บ่อยของผู้สูงอายุ คือ ภาวะหกล้ม  
ซึ่ งผู้ สู งอายุมีปัญหาการทรงตัวและการ
เคลื่อนไหวที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งน าไปสู่ 
การหกล้มได้บ่อย อาจน าไปสู่ปัญหาทาง
สุขภาพส าคัญอ่ืน ๆ ภาวะกระดูกหัก หรือ
ความพิการทางร่างกาย  
 ข้อเสนอ 
 ข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดในการน าเอา
ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีมาใช้ให้
เกิดประโยชน์  เ พ่ือความปลอดภัยของ
ผู้ สู งอายุที่ พั กอาศัยที่ บ้ าน  คือ  การน า 
sensor technology มาใช้ โดยน าระบบ
เซนเซอร์มาติดตั้งในครัวเรือน ส าหรับเฝ้า
ระวังและติดตามผู้สูงอายุ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ จะรายงานไปยังครอบครัว 
ผู้ดูแลทางสุขภาพ และโรงพยาบาล ผ่านระบบ
เทคโนโลยีเพ่ือด าเนินการต่อไป ท าให้ เข้าถึง 
ผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็วและช่วยเหลือได้
ทันเวลา ท าให้ผู้สูงอายุสามารถอาศัยในบ้าน
เพียงล าพังได้อย่างปลอดภัย และครอบครัว

ไม่ต้องกังวลใจ และนอกจากนี้ยังบุคลากร
ทางการแพทย์ยั งสามารถให้ข้อมูลหรือ
ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยได้ทันที จะเห็นได้ว่า 
นอกจากช่วยเ พ่ิมความปลอดภัยให้แก่
ผู้ สู งอายุแล้วนั้น หากสามารถลดความ
เจ็บป่วยได้ ผลที่ตามคือ ค่าใช้จ่ายทางด้าน
สุขภาพของประเทศจะลดลงด้วย  
 จากการด าเนินการของของสิงคโปร์ 
จะเห็นได้ว่าทุกโครงการจะส าเร็จไปได้ด้วยดี
นั้น สิงคโปร์จะเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม 
และการประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ดังนั้น เพ่ือให้โครงการนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี 
ประเทศไทย ควรมุ่งเน้นการท างานแบบ
บูรณาการของทุกภาคส่วนที่ เ กี่ ยวข้อง 
โดยมุ่งเน้นผลที่ประชาชนควรได้รับเป็นหลัก 
นอกจากนี้ควรส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองของ
ประชาชนและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 เอกสารอ้างอิง 
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