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  สวััสดีีปีีใหม่่ไทย ท่านผู้้�อ่่านที�เคารพ

 เม่่�อ่พ้ดีถึึงปีีใหม่่ไทย หร่อ่วัันสงกรานต์์ ส่�งที�พวักเราม่ักจะนึกถึึงเปี็นอ่ันดีับแรกสำาหรับ 
การเฉลิ่ม่ฉลิอ่งปีีใหม่่ขอ่งคนไทย ก็ค่อ่ การเลิ่นสาดีนำ�า ส่วันคำาที�ดี้ขลิังกวั่านั�น ก็ค่อ่การรดีนำ�าดีำาหัวั 
ซึ่ึ�งพอ่กลิ่าวัถึึงคำานี� นัยสำาคัญจะเกี�ยวัข�อ่งกับครอ่บครัวั แลิะผู้้�ส้งอ่ายุขึ�นม่าทันที เพราะการรดีนำ�า
ดีำาหัวั ก็ค่อ่การที�ลิ้กหลิานไปีกราบพ่อ่แม่่ ปี้�ย่าต์ายาย รดีนำ�าดีำาหัวั ที�แสดีงถึึง ควัาม่เคารพ  
ควัาม่กต์ัญญู้ แลิะการขอ่ขม่าให�ท่านอ่ภััยส่�งที�ไดี�ลิ่วังเก่นม่าในปีีที�ผู้่านม่า ดี�วัยเหต์ุนี� วัันส้งอ่ายุขอ่ง
ปีระเทศไทยจึงต์รงกับวัันที� 13 เม่ษายน ซึ่ึ�งต์่างจากขอ่งสากลิ ซึ่ึ�งใช้�วัันที� 14 ธัันวัาคม่
 ปีัจจุบัน สังคม่ไทยม่ีการเปีลิี�ยนแปีลิงไปีม่ากไปีในทางเดีียวักับสังคม่ต์ะวัันต์ก ค่อ่ลิ้กหลิาน
อ่อ่กไปีทำางานไกลิ ต์่างบ�าน ต์่างเม่่อ่ง ไม่่ไดี�ไถึนา หวั่านพ่ช้  กลิับม่าหาพ่อ่แม่่ ดี้แลิหุงหาอ่าหารให�
เหม่่อ่นกับแต์่ก่อ่น ดีังนั�น เทคโนโลิยีที�เกี�ยวัข�อ่งกับผู้้�ส้งอ่ายุ จึงต์�อ่งม่ีการพัฒนาขึ�น แทนการดี้แลิขอ่ง
ลิ้กหลิาน ย่�งช้่วังโควั่ดีระบาดีที�ผู้่านม่าดี�วัยแลิ�วั การปีลิ่อ่ยให�ผู้้�ส้งอ่ายุอ่ย้่ห่างกลิุ่ม่คนแข็งแรงย่�งจำาเปี็น
ม่าก เพราะกลิุ่ม่ผู้้�ส้งอ่ายุเปี็นกลิุ่ม่ที�เปีราะบางที�สุดี ที�ไดี�รับผู้ลิกระทบจากการแพร่ระบาดีในครั�งนี� ใน
เลิ่ม่นี� ทีม่บรรณธั่การ จึงจะพาท่านผู้้�อ่่านไปีต์่ดีต์าม่ เทคโนโลิยีต์ัวัใหม่่ ที�พัฒนาขึ�นม่าให�ผู้้�ส้งอ่ายุโดีย
เฉพาะ เพ่�อ่ให�พวักท่านม่ีสุขภัาพที�ดีี แลิะแข็งแรง อ่ย้่กับลิ้กหลิานนานๆ แต์่ก็ไดี�แต์่หวัังวั่าวัันนึงคนแก่
รุ่นหลิัง จะไม่่พบพานแต์่หุ่นยนต์์โรบ๊อ่ต์ เดี่นเพ่นพ่านอ่ย้่รอ่บต์ัวั  ดี�วัยเหต์ุนี� ลิะกระม่ังที�ควัาม่เปี็น
อ่ารยะ ต์�อ่งอ่าศัยทั�งเทคโนโลิยี แลิะวััฒนธัรรม่ปีระกอ่บกัน   

ทีม่บรรณาธั่การ
สำานักงานที�ปีรึกษาดี�านการอุ่ดีม่ศึกษา วั่ทยาศาสต์ร์ วั่จัยแนะนวััต์กรรม่

ปีระจำาสถึานเอ่กอ่ัครราช้ท้ต์ ณ กรุงวัอ่ช้่งต์ัน
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 จากการที�อ่ัต์ราการเก่ดีขอ่งปีระช้ากรทั�วัโลิกที�ม่ีแนวัโน�ม่ลิดีลิง บวักกับการที�ปีระช้ากร
ม่ีอ่ายุย่นยาวัขึ�นเน่�อ่งจากการรักษาพยาบาลิม่ีปีระส่ทธั่ภัาพม่ากขึ�น แลิะปีระช้ากรที�เก่ดีในยุค 
Baby Boomers ไดี�เข�าส้่วััยส้งอ่ายุ เปี็นปีัจจัยที�ทำาให�หลิายปีระเทศในโลิกเก่ดีการเปีลิี�ยนแปีลิง
ทางโครงสร�างสังคม่ที�สำาคัญ นั�นค่อ่ การเพ่�ม่ขึ�นอ่ย่างรวัดีเร็วัขอ่งปีระช้ากรส้งอ่ายุ โดียเฉพาะ
ในปีระเทศที�พัฒนาแลิ�วั อ่าท่ ฝรั�งเศส สวัีเดีน ญี�ปีุ�น
 ข�อ่ม่้ลิขอ่งอ่งค์การอ่นาม่ัยโลิก (WHO) ม่ีการคาดีการณ์วั่าจำานวันปีระช้ากรที�ม่ีอ่ายุ 60 
ปีีขึ�นไปี จะม่ีจำานวันเพ่�ม่ขึ�นอ่ย่างน�อ่ยร�อ่ยลิะ 3 ต์่อ่ปีี โดียในปีี พ.ศ. 2573 คาดีวั่าจะม่ีจำานวัน
ปีระช้ากรส้งอ่ายุม่ากถึึงปีระม่าณ 1.4 พันลิ�านคนแลิะจะเพ่�ม่ขึ�นถึึง 2 พันลิ�านคนในปีี พ.ศ. 
2593 ทวัีปีเอ่เช้ียจะม่ีปีระช้ากรส้งวััยม่ากที�สุดีในโลิก โดียคาดีวั่าสัดีส่วันผู้้�ที�ม่ีอ่ายุ 60 ปีีขึ�นไปี
ในทวัีปีเอ่เช้ียจะเพ่�ม่ขึ�นอ่ย่างรวัดีเร็วัโดียเฉพาะปีระเทศญี�ปีุ�น ซึ่ึ�งถึ่อ่เปี็นปีระเทศที�ม่ีปีระช้ากร
ส้งวััยม่ากที�สุดีในโลิกแลิะถึ่อ่เปี็นปีระเทศแรกๆ ขอ่งโลิกที�เข�าส้่สังคม่ผู้้�ส้งอ่ายุอ่ย่างเต์็ม่ต์ัวั 
(Super-aged Society)
 สำาหรับปีระเทศไทยนั�น จำานวันผู้้�ส้งอ่ายุม่ีต์ัวัเลิขเทียบเท่ากับปีระเทศที�พัฒนาแลิ�วั
หลิายปีระเทศซึ่ึ�งถึ่อ่วั่าม่ีอ่ัต์ราการเต์่บโต์เปี็นอั่นดีับ 3 ในทวัีปีเอ่เช้ีย รอ่งม่าจากปีระเทศ
เกาหลิีใต์� แลิะปีระเทศญี�ปีุ�น โดียปีระเทศไทยไดี�เข�าใกลิ�สังคม่ส้งวััยม่าต์ั�งแต์่ปีี พ.ศ. 2548

การเตรียมความพร้อมกับการเตรียมความพร้อมกับ
ปััญหาสัังคมผู้้้ส้ังอายุปััญหาสัังคมผู้้้ส้ังอาย ุ 
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การแก่ช้รา   
 ในระดีับชี้วัภัาพ การแก่ช้ราเปี็นผู้ลิม่าจากผู้ลิกระทบขอ่งการสะสม่ขอ่งควัาม่เสีย
หายระดีับโม่เลิกุลิแลิะเซึ่ลิลิ์ที�หลิากหลิายเม่่�อ่เวัลิาผู้่านไปี ส่�งนี�นำาไปีส่้ควัาม่สาม่ารถึทาง
ร่างกายแลิะจ่ต์ใจที�ลิดีลิงทีลิะน�อ่ย ควัาม่เสี�ยงที�เพ่�ม่ขึ�นขอ่งโรคแลิะการเสียช้ีวั่ต์ในท�ายที�สุดี  
การเปีลิี�ยนแปีลิงเหล่ิานี�ไม่่เปี็นเช้่งเส�นแลิะไม่่สอ่ดีคลิ�อ่งกันแลิะม่ีควัาม่เกี�ยวัข�อ่งอ่ย่างหลิวัม่ๆ
กับอ่ายุขอ่งบุคคลิในหน่วัยปีีเท่านั�น ควัาม่หลิากหลิายที�เห็นในวััยส้งอ่ายุไม่่ไดี�เก่ดีขึ�นโดีย
บังเอ่่ญ นอ่กเหน่อ่จากการเปีลิี�ยนแปีลิงทางช้ีวัวั่ทยา การแก่ช้ราม่ักเกี�ยวัข�อ่งกับ 
การเปีลิี�ยนแปีลิงในช้ีวั่ต์อ่่�นๆ เช้่น การเกษียณอ่ายุ การย�ายถึ่�นฐานไปียังที�อ่ย้่อ่าศัยที�เหม่าะสม่
กวั่า แลิะการเสียช้ีวั่ต์ขอ่งเพ่�อ่นฝ้งแลิะครอ่บครัวั

ภัาวะสุัขึ้ภัาพทั�วไปัที�เกี�ยวขึ้้องกับความช้รา
 ภัาวัะทั�วัไปีในวััยส้งอ่ายุ ไดี�แก่ การส้ญเสียการไดี�ย่น ต์�อ่กระจกแลิะการหักเหขอ่งแสง 
อ่าการปีวัดีหลิังแลิะคอ่แลิะโรคข�อ่เข่าเส่�อ่ม่ โรคปีอ่ดีอุ่ดีกั�นเร่�อ่รัง เบาหวัาน ภัาวัะซึ่ึม่เศร�า แลิะ
ภัาวัะสม่อ่งเส่�อ่ม่ เม่่�อ่อ่ายุม่ากขึ�น พวักเขาม่ักจะปีระสบกับภัาวัะหลิายอ่ย่างพร�อ่ม่กัน อ่ายุที�
ม่ากขึ�นยังมี่ลัิกษณะขอ่งการเก่ดีขึ�นขอ่งสภัาวัะสุขภัาพที�ซึ่ับซึ่�อ่นหลิายอ่ย่างที�เรียกกันทั�วัไปีว่ัา
กลิุ่ม่อ่าการในวััยช้รา ส่�งเหลิ่านี�ม่ักเปี็นผู้ลิม่าจากปีัจจัยพ่�นฐานหลิายปีระการ แลิะรวัม่ถึึงควัาม่
อ่่อ่นแอ่ ภัาวัะกลิั�นปีัสสาวัะไม่่อ่ย้่ การหกลิ�ม่ เพ�อ่ แลิะแผู้ลิกดีทับ
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ปััจจัยที�ส่ังผู้ลต่อการส้ังวัยอย่างมีสุัขึ้ภัาพดี
 ช้ีวั่ต์ที�ย่นยาวันำาม่าซึ่ึ�งโอ่กาสต์่างๆ ไม่่เพียงแต์่สำาหรับผู้้�ส้งอ่ายุแลิะครอ่บครัวัเท่านั�น 
แต์่ยังรวัม่ถึึงสังคม่โดียรวัม่ดี�วัย การม่ีช้ีวั่ต์อ่ย้่นานขึ�นหลิายปีีให�โอ่กาสในการทำาก่จกรรม่ใหม่่ๆ 
เช้่น การศึกษาต์่อ่ อ่าช้ีพใหม่่ หร่อ่ควัาม่ปีรารถึนาที�ลิะเลิยม่าช้�านาน ผู้้�ส้งอ่ายุม่ีส่วันช้่วัยเหลิ่อ่
ครอ่บครัวัแลิะชุ้ม่ช้นในหลิายๆ ดี�าน ทวั่าขอ่บเขต์ขอ่งโอ่กาสแลิะการสนับสนุนเหลิ่านี�ขึ�นอ่ย้่กับ
ปีัจจัยหนึ�งๆ อ่ย่างม่าก นั�นค่อ่ สุขภัาพ
 แม่�วั่าสุขภัาพขอ่งผู้้�ส้งอ่ายุจะแต์กต์่างกันบ�าง แต์่ส่วันใหญ่เก่ดีจากสภัาพแวัดีลิ�อ่ม่ทาง
กายภัาพแลิะทางสังคม่ขอ่งผู้้�คน ซึ่ึ�งรวัม่ถึึงบ�าน ลิะแวักบ�าน แลิะชุ้ม่ช้น ต์ลิอ่ดีจนลิักษณะส่วัน
บุคคลิ เช้่น เพศ เช้่�อ่ช้าต์่ หร่อ่สถึานะทางเศรษฐก่จแลิะสังคม่ สภัาพแวัดีลิ�อ่ม่ที�ผู้้�คนอ่าศัยอ่ย้่
ต์ั�งแต์่ยังเปี็นเดี็ก หร่อ่แม่�แต์่ในครรภั์ที�กำาลิังพัฒนา รวัม่กับลิักษณะส่วันบุคคลิจะส่งผู้ลิระยะ
ยาวัต์่อ่อ่ายุขอ่งพวักเขา
 สภัาพแวัดีลิ�อ่ม่ทางกายภัาพแลิะทางสังคม่สาม่ารถึส่งผู้ลิกระทบต่์อ่สุขภัาพโดียต์รง
หร่อ่ผู้่านอุ่ปีสรรคหร่อ่ส่�งจ้งใจที�ส่งผู้ลิต์่อ่โอ่กาส การต์ัดีส่นใจแลิะพฤต์่กรรม่ดี�านสุขภัาพ  
การรักษาพฤต์่กรรม่ที�ดีีต่์อ่สุขภัาพต์ลิอ่ดีชี้วั่ต์ โดียเฉพาะอ่ย่างย่�งการรับปีระทานอ่าหารที�
สม่ดีุลิ การม่ีส่วันร่วัม่ในการอ่อ่กกำาลิังกายเปี็นปีระจำาแลิะการงดีเวั�นจากการใช้�ยาส้บ ทั�งหม่ดีนี�
ม่ีส่วันช้่วัยลิดีควัาม่เสี�ยงต์่อ่โรคไม่่ต์่ดีต์่อ่ ปีรับปีรุงควัาม่สาม่ารถึทางร่างกายแลิะจ่ต์ใจ แลิะ
ช้ะลิอ่การพึ�งพาการดี้แลิ
 สภัาพแวัดีลิ�อ่ม่ทางกายภัาพแลิะทางสังคม่ที�สนับสนุนยังช่้วัยให�ผู้้�คนทำาส่�งที�ม่ ี
ควัาม่สำาคัญต์่อ่พวักเขาไดี�แม่�จะส้ญเสียควัาม่สาม่ารถึก็ต์าม่ ควัาม่พร�อ่ม่ใช้�งานขอ่งอ่าคาร
สาธัารณะแลิะการคม่นาคม่สาธัารณะที�ปีลิอ่ดีภััยแลิะเข�าถึึงไดี�แลิะสถึานที� ซึึ่�งง่ายต์่อ่ 
การเดี่นไปีรอ่บๆ เปี็นต์ัวัอ่ย่างขอ่งสภัาพแวัดีลิ�อ่ม่ที�สนับสนุน ในการพัฒนาการต์อ่บสนอ่งดี�าน
สาธัารณสุขต์่อ่การส้งวััย ส่�งสำาคัญค่อ่ต์�อ่งไม่่เพียงแค่พ่จารณาวั่ธัีการขอ่งแต์่ลิะบุคคลิแลิะส่�ง
แวัดีลิ�อ่ม่ที�ช้่วัยบรรเทาควัาม่ส้ญเสียที�เกี�ยวัข�อ่งกับอ่ายุที�ม่ากขึ�น แต์่ยังรวัม่ถึึงแนวัทางที�อ่าจส่ง
เสร่ม่การฟื้้�นต์ัวั การปีรับต์ัวั แลิะการเต์่บโต์ทางจ่ต์สังคม่
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การตอบสันองขึ้ององค์การอนามัยโลก
 สม่ัช้ช้าใหญ่แห่งสหปีระช้าช้าต์่ปีระกาศปีี 2564 - 2573 เปี็นทศวัรรษแห่งการส้งวััย
อ่ย่างม่ีสุขภัาพดีี (Decade of Healthy Aging) แลิะขอ่ให� WHO เปี็นผู้้�นำาในการดีำาเน่นการ
ต์่างๆ เกี�ยวักับเร่�อ่งนี� แผู้นงาน Decade of Healthy Aging เปี็นควัาม่ร่วัม่ม่่อ่ระดีับโลิกที�
รวับรวัม่รัฐบาลิ ภัาคปีระช้าสังคม่ หน่วัยงานระหวั่างปีระเทศ ผู้้�เช้ี�ยวัช้าญ สถึาบันการศึกษา 
ส่�อ่ แลิะภัาคเอ่กช้นเปี็นเวัลิา 10 ปีี ในการร่วัม่ม่่อ่กัน เร่งปีฏิ่ก่ร่ยา แลิะร่วัม่ม่่อ่กันเพ่�อ่ส่งเสร่ม่
ช้ีวั่ต์ที�ย่นยาวัแลิะม่ีสุขภัาพดีีขึ�น
 Decade of Healthy Aging 2564 - 2573 สร�างขึ�นจากแผู้นยุทธัศาสต์ร์แลิะปีฏิ่บัต์่
การระดีับโลิกขอ่งอ่งค์การอ่นาม่ัยโลิก แลิะแผู้นปีฏ่ิบัต่์การระหว่ัางปีระเทศดี�านผู้้�ส้งอ่ายุแห่ง
กรุงม่าดีร่ดีขอ่งอ่งค์การสหปีระช้าช้าต์่แลิะสนับสนุนการบรรลิุวัาระแห่งสหปีระช้าช้าต์่ 2030 
วั่าดี�วัยการพัฒนาที�ยั�งย่นแลิะเปี้าหม่ายการพัฒนาที�ยั�งย่น
 Decade of Healthy Aging 2564 - 2573 ม่ีควัาม่พยายาม่ที�จะลิดีควัาม่ไม่่เท่า
เทียม่กันทางสุขภัาพแลิะปีรับปีรุงช้ีวั่ต์ ครอ่บครัวั แลิะชุ้ม่ช้นขอ่งผู้้�ส้งอ่ายุ ผู้่านการดีำาเน่นการ
ร่วัม่กันใน 4 ดี�าน ไดี�แก่ การเปีลิี�ยนแปีลิงวั่ธัีค่ดี ควัาม่ร้�สึก แลิะการกระทำาขอ่งเราที�ม่ีต์่อ่อ่ายุ
แลิะควัาม่ช้รา การพัฒนาชุ้ม่ช้นในลัิกษณะที�ส่ ง เสร่ม่ควัาม่สาม่ารถึขอ่งผู้้�ส้ งอ่ายุ  
ให�การดี้แลิแบบบ้รณาการที�เน�นบุคคลิเปี็นศ้นย์กลิางแลิะบร่การสุขภัาพเบ่�อ่งต์�นที�ต์อ่บสนอ่ง
ต์่อ่ผู้้�ส้งอ่ายุ แลิะให�ผู้้�ส้งอ่ายุที�ต์�อ่งการเข�าถึึงการดี้แลิระยะยาวัที�ม่ีคุณภัาพ 

ที�ม่า: Aging and Health เวั็บไซึ่ต์์ WHO https://www.who.int/news-room/fact-sheets/
detail/ageing-and-health
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ความท้าทายในการตอบสันองต่อปัระช้ากรส้ังอายุ
 งานวั่จัยฉบับหนึ�งไดี�ศึกษาแลิะพัฒนาเกณฑ์์การวััดีลัิกษณะขอ่งสังคม่ที�จะนำาไปีส้่ 
ควัาม่สำาเร็จในการรับม่่อ่กับสังคม่ผู้้�ส้งอ่ายุ โดียม่ีต์ัวัช้ี�วััดี 5 ต์ัวั ค่อ่ 1) คุณภัาพช้ีวั่ต์แลิะสุขภัาพ
ขอ่งผู้้�ส้งอ่ายุที�ไม่่จำาเปี็นต์�อ่งพึ�งพาคนอ่่�น 2) ควัาม่เท่าเทียม่ทางสังคม่ต์่างๆ เช้่น ควัาม่ม่ั�นคง
ทางอ่าหาร ควัาม่เสี�ยงจากควัาม่ยากจน โอ่กาสทางการศึกษา ฯลิฯ 3) การสนับสนุนจากสังคม่
แลิะคนรุ่นอ่่�นๆ 4) การม่ีส่วันร่วัม่ในต์ลิาดีแรงงานแลิะโครงการต์่างๆ สำาหรับผู้้�ส้งอ่ายุ แลิะ  
5) ควัาม่ม่ั�นคงทางการเง่น ควัาม่ร้�สึกม่ั�นคง แลิะควัาม่สาม่ารถึในการดี้แลิต์นเอ่ง
 ผู้ลิจากการศึกษาวั่จัยพบวั่าปีระเทศที�ม่ีนโยบายพร�อ่ม่รับม่่อ่กับสังคม่ผู้้�ส้งอ่ายุม่าก
ที�สุดี 5 อ่ันดีับแรก ค่อ่ 1) ปีระเทศนอ่ร์เวัย์ 2) ปีระเทศสวัีเดีน 3) ปีระเทศสหรัฐอ่เม่ร่กา  
4) ปีระเทศเนเธัอ่ร์แลินดี์ แลิะ 5) ปีระเทศญี�ปีุ�น แม่�วั่าปีระเทศเหลิ่านี�จะถึ้กจัดีอ่ย้่ในอ่ันดีับต์�นๆ 
เพราะต์ัวัช้ี�วััดีต์่างๆ อ่อ่กม่าดีีในภัาพรวัม่ แต์่เม่่�อ่วั่เคราะห์ในรายลิะเอ่ียดีขอ่งต์ัวัช้ี�วััดีแต์่ลิะต์ัวั
แลิ�วั แต์่ลิะปีระเทศยังม่ีส่�งที�ต์�อ่งปีรับปีรุงแลิะพัฒนา เช้่น อ่ายุเฉลิี�ยขอ่งปีระช้ากรในปีระเทศ
สหรัฐอ่เม่ร่กา แม่�วั่า สหรัฐอ่เม่ร่กาจะอ่ย้่ในอ่ันดีับที� 3 แต์่เม่่�อ่เปีรียบเทียบกับปีระเทศญี�ปีุ�นซึ่ึ�ง
อ่ย้่ในอ่ันดีับที� 5 แลิ�วั ปีระช้ากรช้าวัอ่เม่ร่กันยังม่ีม่ีอ่ายุเฉลิี�ยต์ำ�ากวั่าปีระช้ากรขอ่งญี�ปีุ�นม่าก 
(จากสถึ่ต์่ปีี พ.ศ. 2559 ช้าวัอ่เม่ร่กันม่ีอ่ายุเฉลิี�ย 79.3 ปีี ช้าวัญี�ปีุ�นม่ีอ่ายุเฉลิี�ย 83.7 ปีี) 
 การเปีลิี�ยนแปีลิงขอ่งโครงสร�างปีระช้ากรเปี็นส่�งที�หลิีกเลิี�ยงไม่่ไดี� หลิายปีระเทศจึงให�
ควัาม่สำาคัญกับการเต์รียม่ตั์วัรับม่่อ่กับปัีญหาที�จะเก่ดีขึ�น นอ่กจากการเต์รียม่ตั์วัทางนโยบาย
แลิะทางสังคม่แลิ�วั การนำาเอ่าวั่ทยาศาสต์ร์แลิะเทคโนโลิยีม่าช่้วัยจึงเป็ีนอี่กทางอ่อ่กหนึ�ง  
วั่ทย์ปีร่ทัศน์ฉบับนี�จึงไดี�รวับรวัม่เอ่าข�อ่ม่้ลิเกี�ยวักับวั่ทยาศาสต์ร์แลิะเทคโนโลิยีที�น่าสนใจที�จะ
สาม่ารถึบรรเทาปีัญหาที�จะเก่ดีขึ�นในอ่นาคต์อ่ันใกลิ�นี�

ที�ม่า: Measuring How Countries Adapt to Societal Aging เวั็บไซึ่ต์์ PNAS (Proceedings 
of the National Academy of Sciences of the United States of America 
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 ควัาม่เปี็นจร่งที�เรากำาลิังก�าวัเข�าส้่สังคม่ผู้้�ส้งอ่ายุโดียสม่บ้รณ์ เปี็นเร่�อ่งที�ทั�วัโลิกให�ควัาม่
สนใจม่านานพอ่สม่ควัรแลิ�วั จึงไม่่น่าแปีลิกใจที�หลิายปีระเทศ โดียเฉพาะปีระเทศที�พัฒนาแลิ�วั
แลิะม่ีศักยภัาพในเร่�อ่งเทคโนโลิยีอ่ย่างสหรัฐอ่เม่ร่กา ญี�ปีุ�นหร่อ่ยุโรปี จึงไดี�ให�ควัาม่สำาคัญแลิะ
ค่ดีค�นนวััต์กรรม่ใหม่่ๆ ที�จะช้่วัยให�ผู้้�ส้งอ่ายุ สาม่ารถึใช้�ช้ีวั่ต์ดี�วัยต์ัวัเอ่งไดี�ง่ายแลิะปีลิอ่ดีภััยขึ�น

เเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่�อผู้้้ส้ังอายุใช้้ทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่�อผู้้้ส้ังอายุใช้้
ช้ีวิตง่ายและปัลอดภััยขึ้้�นช้ีวิตง่ายและปัลอดภััยขึ้้�น

เทคโน์โลย์่ ฐาน์ข้้อมูล เพัื�อสังคมผูู้้สูงอาย์ุ
 หร่อ่เรียกกันเปี็นภัาษาอ่ังกฤษวั่า “Big Data” ค่อ่การนำาข�อ่ม่้ลิต์่างๆ บนโลิกอ่อ่นไลิน์
ม่ารวับรวัม่ เก็บเปี็นข�อ่ม่้ลิ แลิะนำาม่าวั่เคราะห์ถึึงพฤต์่กรรม่บางอ่ย่างเพ่�อ่เปี็นปีระโยช้น์ใน 
การใช้�งานในอ่นาคต์ อ่าท่เช้่น บันทึกปีระวััต์่สุขภัาพขอ่งผู้้�ส้งอ่ายุ ต์ารางนัดีหม่ายเพ่�อ่พบแพทย์ 
ระยะเวัลิาการรับปีระทานยาข�อ่ม่้ลิการเคล่ิ�อ่นไหวัต์รวัจดี้การอ่อ่กกำาลิังกายหร่อ่ก่จกรรม่ต่์างๆ 
ขอ่งผู้้�ส้งอ่ายุเปี็นต์�น ข�อ่ม่้ลิเหลิ่านี�เปี็นปีระโยช้น์อ่ย่างม่ากในการช้่วัยให�เราไดี�ศึกษาถึึงแนวัโน�ม่
พฤต์่กรรม่ขอ่งผู้้�ส้งอ่ายุเพ่�อ่หาทางปี้อ่งกันหร่อ่แก�ปีัญหาที�อ่าจจะเก่ดีขึ�นในอ่นาคต์

เทคโน์โลย์่ GPS (Global Positioning System) เพัื�อผูู้้สูงอาย์ุ
 เทคโนโลิยีGPS ที�จะช่้วัยในการนำาทางผู้้�ส้งอ่ายุหร่อ่เด็ีกกลัิบม่าบ�านไดี�อ่ย่าง 
ถึ้กต์�อ่ง ม่ีปีระโยช้น์ม่ากสำาหรับผู้้�ส้งอ่ายุที�ม่ีอ่าการหลิงลิ่ม่หร่อ่เปี็นโรคอ่ัลิไซึ่เม่อ่ร์ เทคโนโลิยีนี�
ยังสาม่ารถึช้่วัยให�คนในครอ่บครัวัต์าม่หาคนเหลิ่านั�นไดี�โดียการต์่ดีต์ั�งอุ่ปีกรณ์การต์่ดีต์าม่ยี�ห�อ่
หนึ�งที�พัฒนาในร้ปีแบบขอ่งรอ่งเท�าสวัม่ใส่  ลิ้กหลิานไม่่ต์�อ่งกังวัลิเร่�อ่งลิ่ม่นำาต์่ดีต์ัวัไปี แท็กหร่อ่
อุ่ปีกรณ์ต์่ดีต์าม่ต์ัวัโดียทั�วัไปี อ่าท่ สร�อ่ยหร่อ่กำาไรผู้้�ส้งอ่ายุสาม่ารถึหลิงลิ่ม่ภัายในบ�านไดี�ง่าย
ทำาให�ปีระสบปัีญหาเวัลิาอ่อ่กนอ่กบ�านแลิะหลิงทางไม่่สาม่ารถึค�นหาแลิะพากลัิบบ�านไดี�อ่ย่าง
ถึ้กต์�อ่ง
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เทคโน์โลย์่ และ อุปกริณ์เพัื�อปฏิิสัมพััน์ธิ์ทางสังคมสำาหริับัผูู้้สูงอาย์ุ
 เทคโนโลิยีนี�จะเข�าม่าช่้วัยเต์่ม่เต์็ม่ส่�งที�ผู้้�ส้งอ่ายุหลิายคนขาดีหายไปี การไม่่ค่อ่ยไดี�ม่ี
โอ่กาสพบปีะผู้้�คน หร่อ่พ้ดีคุยเพ่�อ่แลิกเปีลิี�ยนปีระสบการณ์กับผู้้�ส้งอ่ายุท่านอ่่�นๆ ควัาม่ร้�สึก 
โดีดีเดีี�ยวั ปีราศจากลิ้กหลิานคอ่ยเปี็นเพ่�อ่น ทำาให�เก่ดีควัาม่เหงาเศร�าสร�อ่ยแลิะอ่าจทำาให�
สุขภัาพจ่ต์แลิะสุขภัาพกายอ่่อ่นแอ่ลิงไดี�ฉะนั�นการไดี�พบปีะพ้ดีคุยช้่วัยสร�างควัาม่สุขแลิะ
สุขภัาพที�ดีีขึ�นไดี� เทคโนโลิยีดี�านการส่�อ่สารแลิะปีฏิ่สัม่พันธั์นี�สาม่ารถึต์อ่บสนอ่งแลิะแก�ปีัญหา
เหลิ่านี�ไดี� ช้่วัยเยียวัยาจ่ต์ใจขอ่งผู้้�ส้งอ่ายุให�ดีีขึ�น อ่าท่ โปีรแกรม่พ้ดีคุยไลิน์ โปีรแกรม่เฟื้สบุ๊ค 
ช้่วัยให�ไดี�พ้ดีคุยแลิะเห็นภัาพลิ้กหลิานไดี�อ่ย่างง่ายๆ หร่อ่ดี้วัีดีีโอ่จาก youtube เพ่�อ่แก�เหงา
แลิะไดี�สารปีระโยช้น์

วิ่ลแชริ์ท่�ควิบัคุมดื้วิย์ใบัหน์้า (Face-Controlled Wheelchair)
 ปีกต์่วัีลิแช้ร์จะถึ้กควับคุม่การเคลิ่�อ่นที�โดียใช้�แรงจากกลิ�าม่เน่�อ่ แต์่นวััต์กรรม่วัีลิแช้ร์ที�
ควับคุม่การทำางานดี�วัยใบหน�าจะเข�าม่าช้่วัยควับคุม่การเคลิ่�อ่นที�ขอ่งวีัลิแช้ร์โดียไม่่ต์�อ่งอ่อ่กแรง
หมุ่นอ่ีกต์่อ่ไปี ถึึงแม่�วั่าต์อ่นนี�สม่าร์ทวัีลิแช้ร์ดีังกลิ่าวัยังอ่ย้่ในขั�นทดีลิอ่ง แต์่จากการจัดีแสดีงที� 
Tokyo technology conferences ส่�งปีระดี่ษฐ์นี�ไดี�สร�างควัาม่ปีระทับใจในปีระส่ทธั่ภัาพ
อ่ย่างม่าก โดียถึึงแม่�ผู้้�ปี�วัยจะไม่่ม่ีแรงที�แขนหร่อ่ขาก็ยังสาม่ารถึทำาให�วัีลิแช้ร์เคลิ่�อ่นที�ไดี�อ่ย่าง
สะดีวักเพียงแค่สแกนคำาสั�งจากใบหน�า ทีม่ผู้้�วั่จัยจาก Miyazaki University เลิ่าวั่าการสั�งการ
เคลิ่�อ่นที�สาม่ารถึทำาโดียการกระพร่บต์า หร่อ่การย่งฟื้ัน แลิะวัีลิแช้ร์ยังม่ีระบบเซึ่็นเซึ่อ่ร์ที�ทำาให�
รถึหยุดีโดียอ่ัต์โนม่ัต์่เม่่�อ่พบวั่าม่ีวััต์ถึุกีดีขวัางอ่ย้่หน�าข�าง

เคริื�องช่วิย์ฟัังข้น์าดืจ่ิ�วิ (Smart Hearing Aids)
 หนึ�งในปีัญหาสุขภัาพที�พบม่ากในผู้้�ส้งอ่ายุค่อ่ควัาม่สาม่ารถึในการไดี�ย่น เคร่�อ่งช้่วัย
ฟื้ังต์ัวันี�ช้่�อ่วั่า ReSound LiNX ม่ันม่ีขนาดีเลิ็กม่ากสาม่ารถึเสียบในห้อ่ย่างแนบเนียนโดีย 
คนอ่่�นไม่่สาม่ารถึสังเกต์ุเห็นไดี� เคร่�อ่งช้่วัยฟื้ังสาม่ารถึเช้่�อ่ม่ต์่อ่กับโทรศัพท์ม่่อ่ถึ่อ่ นอ่กจากช้่วัย 
การฟื้งัม่นัยงัสาม่ารถึใช้�ในการปีรบัควัาม่ดีงัขอ่งเสยีง บอ่กเส�นทาง แจ�งสภัาพอ่ากาศแลิะควับคมุ่ 
การทำางานขอ่งเคร่�อ่งใช้�ไฟื้ฟื้้าอ่่�นๆ ไดี�อ่ีกดี�วัย
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แข้น์หุ่น์ย์น์ต์ผูู้้ช่วิย์ (One-Armed Helper Bots)
 แขนอ่ัจฉร่ยะนี�ค่ดีค�นโดีย Toyota เพ่�อ่อ่ำานวัยคควัาม่สะดีวักกับผู้้�ส้งอ่ายุแลิะคนพ่การ
เพ่�อ่ให�พวักเขาสาม่ารถึใช้�ช้ีวั่ต์โดียลิำาพังไดี�สะดีวักม่ากขึ�น The Human Support Robot หร่อ่
ที�เรียกสั�นๆ วั่า HSR สาม่ารถึช้่วัยเหลิ่อ่ในการหย่บส่�งขอ่งต์่างๆ การปี้อ่นอ่าหาร การเปีิดี  
ปีิดีผู้�าม่่าน ปีิดีปีระต์้ ม่ันม่ีควัาม่ส้งปีกต์่ที� 2.7 ฟืุ้ต์ แต์่สาม่ารถึย่ดีควัาม่ยาวัไดี�ส้งสุดี 4.3 ฟืุ้ต์ การ
ควับคุม่การทำางานขอ่งหุ่นยนต์์สาม่ารถึทำาผู้่านแท็บเลิต์หร่อ่คอ่ม่พ่วัเต์อ่ร์ ผู้้�ดี้แลิหร่อ่ญาต์่ยัง
สาม่ารถึส่�อ่สารสั�งการหุ่นยนต์์ไดี�ดี�วัยโดียผู้่านแอ่ปีแช้ท เช้่น Skype

ไม้เท้าแห่งอน์าคต (Future-Forward Walking Sticks)
 ไม่�เท�าต์ัวันี�พัฒนาขึ�นโดีย Ron Goldberg โดียเขาต์ั�งช้่�อ่ม่ันวั่า Isowalk ค่ดีค�นขึ�นเพ่�อ่
เพ่�ม่ควัาม่ปีลิอ่ดีภััยแลิะเพ่�ม่ควัาม่สะดีวักสบายให�กับผู้้�ส้งอ่ายุโดียเป็ีนไม่�เท�าที�ใช้�ระบบ
อ่่เล็ิกทรอ่น่กส์ควับคุม่การทำางาน โดียร้ปีร่างขอ่งมั่นจะมี่ลิักษณะเหม่่อ่นเท�าขอ่งม่นุษย์เพ่�อ่
ช้่วัยให�การทรงต์ัวัดีีขึ�น ม่ันสาม่ารถึเช้่�อ่ม่ต์่อ่กับสม่าร์ทโฟื้นเพ่�อ่ควับคุม่การทำางานต์่างๆ  
ขอ่งโทรศัพท์บร่เวัณม่่อ่จับสาม่ารถึปีรับให�เหม่าะกับผู้้�ที�ถึนัดีขวัาหร่อ่ถึนัดีซึ่�ายไดี�ต์าม่ 
ควัาม่ต์�อ่งการ นอ่กจากนั�น ไม่�เท�ายังสาม่ารถึใช้�ในการต์่ดีต์าม่อ่าการปี�วัยหร่อ่บาดีเจ็บขอ่งผู้้�ใช้�
ดี�วัยวั่าม่ีอ่าการดีีขึ�นในระดีับใดี

ผู้้าอ้อมผูู้้สูงอาย์ุท่�ม่เซ็็น์เซ็อริ์อัจ่ฉริิย์ะ (Smartly Sensored Diapers)
 ผู้�าอ่�อ่ม่อ่ัจฉร่ยะจะส่งสัญญาณเต์่อ่นวั่าถึึงเวัลิาต์�อ่งเปีลิี�ยนผู้�าอ่�อ่ม่แลิ�วั ซึ่ึ�งช้่วัยให�ผู้้�ดี้แลิ
ผู้้�ส้งอ่ายุทำางานไดี�ง่ายขึ�น  University of Tokyo ไดี�พัฒนาแผู้่นเซึ่็นเซึ่อ่ร์ที�ม่ีควัาม่บางแลิะ
ย่ดีหยุ่น แบบใช้�งานเสร็จแลิ�วัท่�ง ซึ่ึ�งไม่่ทำาให�ผู้้�ใช้�เจ็บหร่อ่ระคายเค่อ่งใดีๆ
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กริะปุกใส่ย์าท่�เชื�อมต่อกับัคลาวิดื์ (Cloud-Connected Pill Containers)
 กระปีุกใส่ยาอ่ันช้าญฉลิาดีต์ัวันี�ช้่�อ่วั่า Easypill ที�สาม่ารถึช้่วัยให�แพทย์สาม่ารถึเช้็ค 
การรับปีระทานยาขอ่งผู้้�ปี�วัยส้งอ่ายุจากระยะไกลิไดี�กระปีุกจะแจ�งเต์่อ่นผู้้�ปี�วัยวั่าถึึงเวัลิาทาน
ยาแลิ�วัโดียใช้�แสงกระพร่บแลิะนาฬ่ิกาดี่จ่ทัลิแลิะยังบอ่กดี�วัยวั่าต์�อ่งทานในปีร่ม่าณเท่าไหร่ 
ฝาขอ่งบรรจุภััณฑ์์เช้่�อ่ม่ต่์อ่กับระบบ cloud ซึึ่�งนั�นช้่วัยให�แพทย์ต์่ดีต์าม่การใช้�ยาขอ่งผู้้�ปี�วัยไดี�
อ่ย่างง่ายดีาย นอ่กจากนั�นยังสาม่ารถึต์ั�งให�แจ�งเต์่อ่นครอ่บครัวัไดี�ดี�วัย ลิ้ก หลิานจึงสาม่ารถึเช้็ค
ไดี�วั่าผู้้�ส้งอ่ายุทานยาต์รงต์าม่เวัลิาหร่อ่ไม่่

ห้องอาบัน์ำ�าอัจ่ฉริิย์ะ (Smart Shower Systems) 
 Smart Shower ต์ัวันี�ช้่�อ่วั่า The Aqua Station ค่ดีค�นโดีย David John ซึ่ึ�งถึ้กพัฒนา
เพ่�อ่ส้งอ่ายุแลิะผู้้�ที�ม่ีนำ�าหนักตั์วัม่ากผู้่ดีปีกต์่โดียเฉพาะ การอ่าบนำ�าเป็ีนก่จวััต์รปีระจำาวัันที�ทุกคน
ต์�อ่งทำาแต์่ดี�วัยสภัาพร่างกายที�ไม่่เอ่่�อ่อ่ำานวัยทำาให�การอ่าบนำ�าดี�วัยตั์วัเอ่งเป็ีนเร่�อ่งยากม่ากสำาหรับ
บางคน แต์่ The Aqua Station ช้่วัยให�คนช้ราหร่อ่ผู้้�ปี�วัยสาม่ารถึอ่าบนำ�าไดี�ดี�วัยต์ัวัเอ่งเพียงแค่
เข�าไปีย่นในห�อ่งนำ�าพ่เศษนี�ระบบจะแยกเปี็นสอ่งส่วันค่อ่ระบบช้่วัยอ่าบนำ�าแลิะระบบทำาให�ต์ัวัแห�ง 
โดียข�อ่ดีีอ่ีกอ่ย่างขอ่งเคร่�อ่งอ่าบนำ�านี�ค่อ่ไม่่จำาเปี็นต์�อ่งสร�างห�อ่งนำ�าใหม่่ ต์ัวักลิ่อ่งอ่าบนำ�าสาม่ารถึ
นำาไปีวัางแม่�กระทั�งห�อ่งนำ�าที�ไม่่ใหญ่โต์ในอ่พาต์เม่นท์ไดี�แลิะสาม่ารถึทำาให�ผู้้�ใช้�งานเข�าไปีใช้�งานไดี�
ง่ายโดียระบบปีระต์้บานเลิ่�อ่น รวัม่ทั�งม่ีระบบควับคุม่อุ่ณหภั้ม่่ขอ่งนำ�าอ่ีกดี�วัย
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ดินสัอมินิ ดินสัอมินิ หุ่นยนต์ AI ด้แลผู้้้ส้ังอายุ  หุ่นยนต์ AI ด้แลผู้้้ส้ังอายุ  
ความภัาคภั้มิใจขึ้องคนไทย   ก้าวไกลใช้้งานจริงที�ญี�ปุั�นความภัาคภั้มิใจขึ้องคนไทย   ก้าวไกลใช้้งานจริงที�ญี�ปุั�น!!

 อ่ัลิไซึ่เม่อ่ร์ ค่อ่หนึ�งในโรคที�ม่ักจะถึ้กพบเจอ่ในกลิุ่ม่
วััยช้ราม่ากที�สุดี ซึ่ึ�งหากจะให�อ่ธ่ับายอ่อ่กม่าเป็ีนต์ัวัเลิขโดีย
เฉลิี�ยจะม่ีผู้้�ส้งอ่ายุทั�วัโลิกเปี็นโรคอ่ัลิไซึ่เม่อ่ร์ถึึง 30% แลิะยัง
คงม่ีแนวัโน�ม่ที�เพ่�ม่ส้งขึ�นเร่�อ่ยๆ ต์าม่สภัาวัะควัาม่เครียดีที�
เพ่�ม่ม่ากขึ�น
 บร่ษัท ซึ่ีที เอ่เช้ีย โรโบต์่ก จำากัดี ต์�อ่งการที�ช้่วัย
ลิดีควัาม่วั่ต์กกังวัลิจากล้ิกหลิานเคร่อ่ญาต่์ขอ่งผู้้�ปี�วัยแลิะ
ลิดีควัาม่เสี�ยงในการเป็ีนโรคดัีงกล่ิาวัดี�วัยผู้ล่ิต์ภััณฑ์์หุ่น
ยนต์์ปีัญญาปีระดี่ษฐ์ใหม่่ลิ่าสุดีที�คงร้ปีแบบการทำางานที�
ดีีไวั�แลิะเพ่�ม่เสร่ม่พัฒนาควัาม่สาม่ารถึให�ม่ากขึ�นในช้่�อ่  
“ดี่นสอ่ม่่น่” โดียดี่นสอ่ม่่น่นั�น ใช้�นวััต์กรรม่ดี�าน AI ใน 
การเพ่�ม่ปีระส่ทธั่ภัาพการดี้แลิผู้้�ใหญ่ที�เปี็นอ่ัลิไซึ่เม่อ่ร์ ต์ั�งแต์่

1.การปี้อ่นคำาสั�งหุ่นยนต์์ในร้ปีแบบขอ่งคำาสั�งเสียง: อ่าท่ โทร
หาลิ้กหลิาน, เปีิดีเพลิง, เลิ่นเกม่ เต์่อ่นควัาม่จำา เรียกรถึ
พยาบาลิ ฯลิฯ ที�ถึึงแม่�ดี่นสอ่ม่่น่จะสาม่ารถึรับคำาสั�งผู้่าน 
การทัช้สกรีนบน หน�าจอ่ไดี� แต์่ผู้้�ส้งอ่ายุที�ปี�วัยเปี็นโรคดีังกลิ่าวั 
ก็ไม่่สาม่ารถึจดีจำาวั่ธัีการสัม่ผู้ัสหน�าจอ่ไดี�  ทั�งนี� การปี้อ่นคำา
สั�งดี�วัยเสียงจะสาม่ารถึเพ่�ม่ควัาม่สะดีวักสบายแลิะรวัดีเร็วั
ให�กับผู้้�ปี�วัยในกรณีฉุกเฉ่นทั�งหลิายไดี�อี่กดี�วัย (เก่ดีอุ่บัต์่เหต์ุ
หกลิ�ม่แลิะต์�อ่งรีบแจ�งรถึพยาบาลิ เปี็นต์�น)

2. การใช้� Artificial Intelligence ในการจดีจำาใบหน�า
บุคคลิในครอ่บครัวั ที�บร่เวัณส่วันหัวัขอ่งดี่นสอ่ม่่น่จะม่ีกลิ�อ่ง
เซึ่นเซึ่อ่ร์ที�ผู้้�ด้ีแลิหร่อ่ล้ิกหลิานขอ่งผู้้�ปี�วัยสาม่ารถึสอ่นให�
ดี่นสอ่ม่่น่จดีจำาใบหน�าขอ่งพวักเขาไดี� เพ่�อ่ที�จะสาม่ารถึต์รวัจ

เช้็คต์ารางการก่นยาหร่อ่ข�อ่ม่้ลิที�จะม่ีผู้ลิต์่อ่อ่าการขอ่งโรค 
อ่ัลิไซึ่เม่อ่ร์ทั�งหลิาย นอ่กจากนี�ในแง่ขอ่งการสร�างควัาม่ร้�สึก
เปี็นม่่ต์รเอ่ง ดี่นสอ่ม่่น่ก็จะทำาการทักทายผู้้� ดี้แลิ ลิ้กหลิาน
หร่อ่บุคคลิที�ถึ้กสอ่นให�จำาใบหน�าไวั�ไดี�อ่ีกดี�วัย

3. ใช้� Artificial Intelligence ในการเฝ้าสังเกต์ก่จวััต์รที�ผู้้�ส้ง
อ่ายุทำาปีระจำาเพ่�อ่แจ�งเต์่อ่นหากพบวั่าผู้่ดีปีกต์่:  ไม่่เพียงแต์่
จะมี่เซึ่็นเซึ่อ่ร์บันทึกใบหน�าขอ่งผู้้�ดี้แลิหร่อ่คนในครอ่บครัวั
แต์่ในบร่เวัณเดีียวักันนี�เอ่ง ดี่นสอ่ม่่น่ยังม่ีกลิ�อ่งที�ใช้�ในการ
เก็บบันทึกข�อ่ม่้ลิก่จวััต์รก่จวััต์รปีระจำาวัันขอ่งผู้้�ส้งอ่ายุที�ทำา
ปีระจำาเปี็นระยะยาวั อ่าท่ เข�านอ่นเวัลิาไหน? ต์่�นเวัลิา
ใดี? ม่ีลิุกขึ�นม่ากลิางค่นบ�างหร่อ่ไม่่? ซึ่ึ�งเม่่�อ่ดี่นสอ่ม่่น่ 
พบเจอ่ก่จวััต์รใดีที�เพ่�ม่เข�าม่าหร่อ่ผู่้ดีแปีลิกจนเก่นไปีก็จะ
ทำาการโทรแจ�งไปียังผู้้�ดี้แลิผู้้�ส้งอ่ายุท่านนั�น

 เรียกไดี�วั่ า เปี็นหุ่นยนต์์ดี้แลิผู้้�ส้ งอ่ายุที�ครบทุก 
การดี้แลิ ในยุคดี่จ่ทัลิที�เช้่�อ่วั่าจะสาม่ารถึต์อ่บโจทย์ให�กับคน
ยุคใหม่่ที�ต์�อ่งการดี้แลิผู้้�ส้งอ่ายุแต์่ไม่่สาม่ารถึอ่ย้่ดี�วัยไดี�ต์ลิอ่ดี 
24 ช้ม่. การม่ีหุ่นยนต์์น�อ่งดี่นสอ่ม่าช้่วัยดี้แลิก็น่าจะเปี็น
ทางอ่อ่กที�ดีีในการดี้แลิผู้้�ส้งอ่ายุไดี�อ่ีกทาง
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ผู้้้ส้ังอายุกับเทคโนโลยี AIผู้้้ส้ังอายุกับเทคโนโลยี AI

 หนึ�งในเทคโนโลิยีที�มี่บทบาทม่ากที�สุดีในโลิกยุคปัีจจุบันค่อ่ เทคโนโลิยีปีัญญา
ปีระดี่ษฐ์ (Artificial Intelligence หร่อ่ AI) เทคโนโลิยี AI ถึ้กนำาไปีใช้�ในหลิายๆ วังการ เช้่น 
ภัาคธัุรก่จ ภัาคการศึกษา การแพทย์ ฯลิฯ จึงไม่่น่าแปีลิกใจ หากม่ีการนำาเอ่าเทคโนโลิยี AI ไปี
ใช้�เพ่�อ่รับม่่อ่กับสังคม่ผู้้�ส้งอ่ายุที�กำาลิังจะเก่ดีขึ�นในหลิายปีระเทศทั�วัโลิก 
 เทคโนโลิยี AI ส่วันใหญ่ที�เกี�ยวัข�อ่งกับช้ีวั่ต์ปีระจำาวัันขอ่งเราจะเปี็นในลิักษณะระบบ 
ผู้้�ช้่วัยที�สั�งงานดี�วัยเสียง (voice-activated personal assistant – VAPAs) เช้่น เคร่�อ่ง Alexa 
ขอ่งบร่ษัท Amazon ระบบ Siri ขอ่งบร่ษัท Apple แลิะระบบ Now ขอ่งบร่ษัท Google   
ระบบ VAPAs สาม่ารถึทำางานไดี�หลิากหลิายร้ปีแบบ ควัาม่สาม่ารถึแลิะการทำางานขอ่งระบบ 
VAPAs ม่ีการพัฒนาขึ�นใหม่่ทุกวััน ในปีัจจุบันนี� เทคโนโลิยี VAPAs ถึ้กนำาไปีใช้�ในการดี้แลิผู้้�ส้ง
อ่ายุแลิะครอ่บครัวัขอ่งผู้้�ส้งอ่ายุ รวัม่ถึึงการให�ควัาม่ช้่วัยเหลิ่อ่ผู้้�ดี้แลิส้งอ่ายุอ่ีกดี�วัย
 จากผู้ลิการวั่จัยขอ่ง ดีร. Deborah Vollmer Dahlke จาก Texas A&M School of 
Public Health พบวั่าสถึ่ต์่ในปีี พ.ศ. 2558 จำานวัน 1 ใน 3 ขอ่งผู้้�ส้งอ่ายุที�ไม่่ไดี�อ่ย้่ใน 
สถึานพยาบาลิ อ่าศัยอ่ย้่ต์าม่ลิำาพังในที�พักขอ่งต์นเอ่ง ผู้้�ส้งอ่ายุจำานวันม่ากเปี็นเพศหญ่งอ่ายุ  
75 ปีีขึ�นไปี 
 ดีร. Vollmer Dahlke กลิ่าวัวั่า “ผู้้�ส้งอ่ายุที�ม่ีข�อ่จำากัดีในการเคลิ่�อ่นไหวั หร่อ่ม่ีปีัญหา
ในการม่อ่งเห็น สาม่ารถึใช้�ระบบ VAPAs ในการ เปีิดีปีิดีไฟื้ การฟื้ังหนังส่อ่เสียง (audio book) 
หร่อ่ช้่วัยเต์่อ่นเม่่�อ่ถึึงเวัลิาทานยา นอ่กจากนี� ระบบ VAPAs ยังเปี็นปีระโยช้น์ต์่อ่ผู้้�ปี�วัยโรค 
ควัาม่จำาเส่�อ่ม่ระยะเร่�ม่ต์�น ในการช้่วัยเต์่อ่นควัาม่จำา ต์อ่บคำาถึาม่ที�สงสัย หร่อ่การเลิ่นดีนต์รีที�
คุ�นเคย ซึ่ึ�งจะทำาให�ผู้้�ปี�วัยโรคนี�ม่ีสภัาพควัาม่เปี็นอ่ย้่ที�ดีีขึ�น” 
 ดีร. Marcia Ory หนึ�งในนักวั่จัยขอ่งทีม่ดีังกลิ่าวั เสร่ม่วั่า “ส่�งที�อ่ันต์รายที�สุดีสำาหรับ 
ผู้้�ส้งอ่ายุค่อ่ การหกลิ�ม่เม่่�อ่อ่ย้่ต์าม่ลิำาพัง ระบบ VAPAs จะช้่วัยให�ผู้้�ส้งอ่ายุสาม่ารถึขอ่ควัาม่ช้่วัย
เหลิ่อ่จากเพ่�อ่น เพ่�อ่นบ�าน ญาต์่ หร่อ่ผู้้�ให�บร่การทางการแพทย์ไดี�ทันท่วังทีเม่่�อ่เก่ดีอุ่บัต์่เหต์ุ
ภัายในบ�าน อ่ีกทั�ง ระบบนี�ยังเปีิดีโอ่กาสให�ครอ่บครัวัขอ่งผู้้�ส้งอ่ายุสาม่ารถึต์รวัจสอ่บควัาม่เปี็น
อ่ย้่ขอ่งผู้้�ส้งอ่ายุไดี�ต์ลิอ่ดีเวัลิา โดียที�ไม่่กระทบต์่อ่ก่จกรรม่ปีระจำาวัันที�พวักเขากำาลิังทำาอ่ย้่”
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ที�ม่า : 

Future of Aging: Supporting Older Adults with Artificial Intelligence  เวั็บไซึ่ต์์ Texas A&M

Voice-enabled smart speakers to reach 55% of U.S. households by 2022 เวั็บไซึ่ต์์ Techcrunch.com

 อ่ย่างไรก็ต์าม่ เทคโนโลิยี VAPAs อ่าจจะยังไม่่ไดี�รับการต์อ่บรับหร่อ่ผู้้�บร่โภัคอ่าจจะใช้�เวัลิาใน
การยอ่ม่รับเทคโนโลิยีนี�นานกวั่าเท่าที�ควัรจะเปี็น เน่�อ่งจาก หลิายคนยังม่ีควัาม่กังวัลิถึึงปีระเดี็นดี�าน
ควัาม่เปี็นส่วันต์ัวั แลิะการนำาเอ่าเทคโนโลิยีไปีใช้�ในทางที�ผู้่ดี ซึ่ึ�ง ดีร. Vollmer Dahlke แลิะ ดีร. Ory ไดี�
ระบุปีัญหาแลิะอุ่ปีสรรคขอ่งการนำาเอ่าเทคโนโลิยี AI ไปีในวังการแพทย์ ดีังนี�
 ปีัญหาแรก ค่อ่ การเข�าถึึงเทคโนโลิยี แม่�วั่าผู้้�ส้งอ่ายุส่วันใหญ่ร้�จักแลิะสาม่ารถึใช้�เทคโนโลิยี
อ่่นเต์อ่ร์เน็ต์แลิ�วั แต์่การเข�าถึึงระบบอ่่นเต์อ่ร์เน็ต์บ�านควัาม่เร็วัส้งซึ่ึ�งม่ีควัาม่จำาเปี็นสำาหรับเทคโนโลิยี 
VAPAs ยังไม่่ทั�วัถึึงเท่าที�ควัร ดีังนั�น ผู้้�ใช้�เทคโนโลิยีควัรต์ระหนักถึึงข�อ่นี� เพ่�อ่ให�เทคโนโลิยีนี�เก่ดีปีระโยช้น์
ส้งสุดี ปีัญหาช้่อ่งวั่างในการเข�าถึึงเทคโนโลิยีควัรไดี�รับการแก�ไข
 ปีัญหาที�สอ่ง ค่อ่ การสร�างสม่ดีุลิระหวั่างปีระโยช้น์ที�จะไดี�จากเทคโนโลิยี กับการรักษาส่ทธั่ใน
การเปี็นส่วันต์ัวั (privacy rights) เทคโนโลิยี VAPAs ถึ้กอ่อ่กแบบให�รับข�อ่ม่้ลิเสียงอ่ย้่ต์ลิอ่ดีเวัลิา แลิะ
คาดีวั่าในปีี พ.ศ. 2565 ระบบ VAPAs กวั่า 175 ลิ�านเคร่�อ่ง จะถึ้กต์่ดีต์ั�งในครัวัเร่อ่นทั�วัโลิก โดียม่ีร�อ่ยลิะ 
55 อ่ย้่ในครัวัเร่อ่นสหรัฐฯ ดีังนั�น เพ่�อ่รักษาควัาม่เปี็นส่วันต์ัวัแลิะใช้�ปีระโยช้น์ส้งสุดีจากเทคโนโลิยี  
เราจำาเปี็นต์�อ่งปีรับปีรุงกฎหม่ายแลิะนโยบายที�เกี�ยวัข�อ่ง
 ปีระเดี็นสุดีท�าย ค่อ่ บร่ษัทปีระกันสุขภัาพอ่าจจะลิังเลิใจที�จะครอ่บคลิุม่ค่าใช้�จ่ายสำาหรับ
เทคโนโลิยีนี� แม่�วั่าจะถึ้กนำาม่าใช้�เพ่�อ่วััต์ถึุปีระสงค์ทางการแพทย์ เน่�อ่งจากหน�าที�ขอ่งเทคโนโลิยีดีังกลิ่าวั
ค่อ่การเก็บแลิะจัดีการข�อ่ม่้ลิม่ากกวั่าการให�บร่การทางการแพทย์โดียต์รง อ่ย่างไรก็ต์าม่ บร่ษัทปีระกัน
สุขภัาพจะถึ้กกดีดีันให�ครอ่บคลิุม่ค่าใช้�จ่ายในส่วันนี�เม่่�อ่เทคโนโลิยีนี�ถึ้กนำาไปีใช้�งานโดียผู้้�ให�บร่การ
ทางการแพทย์ม่ากย่�งขึ�น 
 ดีร. Dahlke เสร่ม่อ่ีกวั่า เทคโนโลิยีนี�ม่ีปีระโยช้น์สำาหรับผู้้�ส้งอ่ายุอ่ย่างม่าก แต์่ส่�งที�จะต์�อ่งทำา ค่อ่ 
การทำาให�เทคโนโลิยีนี� ใช้�ง่ายไดี�ง่าย ปีลิอ่ดีภััย แลิะราคาไม่่แพงจนเก่นไปี การพัฒนานี� นอ่กจาก 
นักวั่ทยาศาสต์ร์คอ่ม่พ่วัเต์อ่ร์แลิ�วั เรายังต์�อ่งการควัาม่ร่วัม่ม่่อ่จากนักวั่จัยในสาขาอ่่�นๆ ดี�วัย เช้่น  
นักวั่ช้าการดี�านผู้้�ส้งอ่ายุ (Gerontologist) นักกฎหม่าย ฯลิฯ
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วันผู้้้ส้ังอายุสัากล วันผู้้้ส้ังอายุสัากล 
The International Day of The International Day of 

Older PeopleOlder People
 เม่่�อ่วัันที� 14 ธัันวัาคม่ 2533 สม่ัช้ช้าใหญ่แห่งสหปีระช้าช้าต์่กำาหนดีให�วัันที� 1 ต์ุลิาคม่เปี็น 
วัันผู้้�ส้งอ่ายุสากลิ การกำาหนดีวัันนี�ร่เร่�ม่ม่ากจากแผู้นการเต์รียม่ควัาม่พร�อ่ม่กับปีัญหาสังคม่ผู้้�ส้งอ่ายุ
ต์่างๆ เช้่นแผู้นปีฏิ่บัต์่การระหวั่างปีระเทศวั่าดี�วัยผู้้�ส้งอ่ายุแห่งเวัียนนา ซึ่ึ�งไดี�รับการรับรอ่งโดียสม่ัช้ช้า
โลิกวั่าดี�วัยผู้้�ส้งอ่ายุปีี ค.ศ 1982 แลิะไดี�รับการรับรอ่งในปีีนั�นโดียสม่ัช้ช้าใหญ่แห่งสหปีระช้าช้าต์่
 โดียเม่่�อ่ปีี 2564 ไดี�ม่ีการจัดีก่จกรรม่ในหัวัข�อ่ “Digital Equity for All Ages” ซึ่ึ�งย่นยันควัาม่
จำาเปี็นในการเข�าถึึงแลิะการม่ีส่วันร่วัม่อ่ย่างม่ีควัาม่หม่ายในโลิกดี่จ่ทัลิโดียผู้้�ส้งอ่ายุ ควัาม่ก�าวัหน�าทาง
เทคโนโลิยีทำาให�เก่ดีควัาม่หวัังอ่ย่างม่ากในการเร่งควัาม่ก�าวัหน�าไปีส้่เปี้าหม่ายการพัฒนาที�ยั�งย่น 
อ่ย่างไรก็ต์าม่ ครึ�งหนึ�งขอ่งปีระช้ากรโลิกยังอ่อ่ฟื้ไลิน์ โดียม่ีควัาม่แต์กต์่างกันม่ากที�สุดีระหวั่างปีระเทศที�
พัฒนาแลิ�วัม่ากที�สุดี (87%) กับปีระเทศที�พัฒนาน�อ่ยที�สุดี (19%) รายงานล่ิาสุดีโดียสหภัาพ
โทรคม่นาคม่ระหวั่างปีระเทศระบุวั่าผู้้�หญ่งแลิะผู้้�ส้งอ่ายุปีระสบกับควัาม่ไม่่เท่าเทียม่ทางดี่จ่ทัลิในระดีับ
ที�ม่ากกว่ัากลิุ่ม่อ่่�นๆ ในสังคม่ พวักเขาไม่่สาม่ารถึเข�าถึึงเทคโนโลิยีหร่อ่มั่กจะไม่่ไดี�รับปีระโยช้น์อ่ย่าง
เต์็ม่ที�จากโอ่กาสที�ไดี�รับจากควัาม่ก�าวัหน�าทางเทคโนโลิยี ในขณะเดีียวักัน ขณะที�ควัาม่พยายาม่ในการ
เช้่�อ่ม่ต์่อ่ผู้้�คนจำานวันม่ากขึ�นกำาลิังดีำาเน่นไปี ควัาม่เสี�ยงใหม่่ๆ ก็ปีรากฏิให�เห็น ต์ัวัอ่ย่างเช้่น อ่าช้ญากรรม่
ทางอ่่นเทอ่ร์เน็ต์แลิะข�อ่ม่้ลิที�ไม่่ถึ้กต์�อ่งคุกคาม่ส่ทธั่ม่นุษยช้น ควัาม่เปี็นส่วันต์ัวั แลิะควัาม่ปีลิอ่ดีภััยขอ่งผู้้�
ส้งอ่ายุ
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 เปี้าหม่ายขอ่งวัันผู้้�ส้งอ่ายุสากลิแลิะการจัดีก่จกรรม่ในหัวัข�อ่ “Digital Equity for All Ages” 
จึงม่ีวััต์ถึุปีระสงค์ดีังนี� 

 ในส่วันขอ่งปีระเทศไทย วัันที� 13 เม่ษายนขอ่งทุกปีี เปี็น “วัันผู้้�ส้งอ่ายุแห่งช้าต์่” แลิะสำาหรับปีีนี�
กระทรวังการพัฒนาสังคม่แลิะควัาม่ม่ั�นคงขอ่งม่นุษย์ (พม่.) รณรงค์ส่งเสร่ม่แลิะสนับสนุนให�ครอ่บครัวั 
ชุ้ม่ช้น สังคม่ แสดีงควัาม่รัก ควัาม่ผู้้กพันแลิะต์ระหนักถึึงคุณค่าแลิะศักดี่�ศรีขอ่งผู้้�ส้งอ่ายุ ภัายใต์�แนวัค่ดี 
“พลิังครอ่บครัวั พลิังผู้้�ส้งวััย กับช้ีวั่ต์วั่ถึีใหม่่ไร�รอ่ยต์่อ่เทคโนโลิยี” เต์รียม่พร�อ่ม่สังคม่ไทยเข�าส้่สังคม่ส้ง
อ่ายุอ่ย่างสม่บ้รณ มุ่่งเน�นส่งเสร่ม่แลิะพัฒนาผู้้�ส้งอ่ายุ แลิะคุ�ม่ครอ่งทางสังคม่เพ่�อ่ให�ปีระเทศไทยม่ีผู้้�ส้ง
อ่ายุที�ม่ีคุณภัาพ แลิะม่ีคุณภัาพช้ีวั่ต์ที�ดีีเปี็นหลิักช้ัยขอ่งสังคม่ต์่อ่ไปี

- เพ่�อ่สร�างควัาม่ต์ระหนักร้�ถึงึควัาม่สำาคญัขอ่งการรวัม่กลิุม่่ด่ีจ่ทัลิขอ่งผู้้�สง้อ่ายุ ในขณะที�จัดีการกับทศันคต์่
แบบเหม่ารวัม่ อ่คต์่ แลิะการเลิ่อ่กปีฏิ่บัต์่ที�เกี�ยวัข�อ่งกับระบบดี่จ่ทัลิโดียคำานึงถึึง   
บรรทัดีฐานทางสังคม่วััฒนธัรรม่แลิะส่ทธั่ในการปีกครอ่งต์นเอ่ง

- เพ่�อ่เน�นยำ�านโยบายการนำาเทคโนโลิยดีีจ่่ทลัิม่าใช้�เพ่�อ่บรรลิเุปีา้หม่ายการพฒันาที�ยั�งยน่อ่ยา่งเต์ม็่ที�

- เ พ่�อ่ จัดีการกับควัาม่สนใจขอ่งภัาครัฐแลิะเอ่กช้นในดี�านควัาม่พร�อ่ม่ใช้�งาน การเช้่�อ่ม่ต่์อ่  
การอ่อ่กแบบ ควัาม่สาม่ารถึในการจ่าย การสร�างขีดีควัาม่สาม่ารถึ โครงสร�างพ่�นฐาน แลิะนวััต์กรรม่

- เพ่�อ่สำารวัจบทบาทขอ่งนโยบายแลิะกรอ่บกฎหม่ายเพ่�อ่ควัาม่เปี็นส่วันต์ัวัแลิะควัาม่ปีลิอ่ดีภััยขอ่งผู้้�ส้ง
อ่ายุในโลิกดี่จ่ทัลิ

- เพ่�อ่เน�นยำ�าถึึงควัาม่จำาเปี็นในการใช้�เคร่�อ่งม่่อ่ที�ม่ีผู้ลิผู้้กพันทางกฎหม่ายว่ัาดี�วัยส่ทธั่ขอ่งผู้้�ส้งอ่ายุแลิะ
แนวัทางส่ทธั่ม่นุษยช้นที�เน�นบุคคลิเปี็นศ้นย์กลิางสำาหรับสังคม่สำาหรับทุกวััย


