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Aging in Multiple Dimensions
INCOME
• Rich
• Middle
• Poor

AGE
• Old(>80)
• Middle(70-79)
• Young(60-69)

INTEGRATED
TECHNOLOGY
เทคโนโลยีเพื่อผูส้ ูงอายุ มุ่งเน้น

- ซ่อม:
แก้ปัญหาผูส้ ูงอายุในทุกมิติ
PHYSICAL
CONSTRAINTS
• Dependent
(movable)
• Independent
(unmovable)

MENTAL
CONSTRAINTS
• Normal
Condition
• Abnormal
(Depression)

- เสริม:
พัฒนาต่อยอดสิ่งดีอยูแ่ ล้ว

- สร้าง:
คิดค้นนวัตกรรมเพื่อผูส้ ูงอายุ
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Technologies for Aging People

1

Tech for Marginalized Aging

ตอบโจทย์: ผูส้ ูงอายุรายได้นอ้ ย/มีภาวะพึ่งพิง
•
•
•
•
•
•

Food for Aging
House for Aging
Cloth for Aging
Medicine for Aging
Jobs for Aging
Games for Aging

ยกระดับความเป็ นอยูข่ อง
ผูส้ ูงอายุรายได้นอ้ ยและ
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

Tech for Aging Industry
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ตอบโจทย์: ตลาดผูส้ ูงอายุที่มีกาลังซื้อสูง
• Innovative Electronics
(Robotics)
• Tourism & Wellness
• Healthcare Services
(Private Hospital)
• Social Platform

รังสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์ผูส้ ูงอายุที่มีกาลังซื้ อ
สูง และมีความต้องการ
บริโภคสินค้าเฉพาะเพิ่มขึ้ น

กลไก: วท. ร่วมมือกับกระทรวง (สธ. พม. มท. กห. กษ. ดท.) และ
ประชารัฐ นา วทน. เข้าไปรังสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับความเป็ นอยู่
ผูส้ ูงวัย ให้เข้าถึงง่ายและราคาถูก

กลไก: วท. ร่วมมือกับภาคเอกชนทา R&D และสร้างนวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์ตลาดผูส้ ูงอายุที่มีขนาดและกาลังซื้ อเพิ่มขึ้ น โดยให้เอกชนเป็ น
ผูน้ าและผูล้ งทุนในนวัตกรรม

ตัวอย่าง: สร้าง รพ.โรคผูส้ ูงอายุ / สร้างบ้านเคหะผูส้ ูงวัย / แจก Tablet
เพื่อกระตุน้ ความจาในผูส้ ูงวัย / สร้างงานออนไลน์ให้ผสู ้ ูงอายุ /
อาหารผูส้ ูงอายุในร้านสะดวกซื้ อ

ตัวอย่าง: หุ่นยนต์ช่วยเหลือผูส้ ูงอายุใน-นอกบ้าน / รถยนต์ไร้คนขับ /
รถเข็นและไม้เท้าคุณภาพสูง / การท่องเที่ยวเพื่อผูส้ ูงอายุโดยเฉพาะ /
การสร้างการรวมกลุ่มผูส้ ูงอายุ
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AGING INDUSTRY

Concept:

Online Platform for Elderly People
(Social Network & Mobile Applications)

Aging Employment – Flexible Condition
(using Technologies to work at Home)
Healthcare for Wealthy Aging People
(Health Support & Health Promotion)

Advanced Technology & Innovation for Aging
People with High Purchasing Power

Innovative Electric Appliances for Aging
(Robotics & Materials for Aging)

Houses for Wealthy Aging
(Universal Design; Hospital-like Residence)

Tourism for Aging
(Easy to access to Tourist Attractions)
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AGE
• Young

Technology เพื่อชะลอการ
เจ็บป่ วย และสร้างพลังให้
ผูส้ ูงอายุวยั เริ่มต้นชรา

• Middle

Technology เพื่อรักษาผูส้ ูงอายุที่
เริ่มต้นเจ็บป่ วยในโรคเรื้อรัง เช่น
ความดัน เบาหวาน และโรคติดเชื้อ
+ นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดูแลผูส้ ูงอายุที่ป่วย

• Old

Technology เพื่อดูแลผูป้ ่ วย
สูงอายุ โดยเฉพาะผูท้ ี่
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือ
นอนติดเตียง + นวัตกรรม
ดูแลผูส้ ูงอายุที่ป่วยหนัก
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Food

PHYSICAL
CONSTRAINTS

4 Basic Needs

Housing
Clothes

Medicine
Pain Points/
Fundamental
Problems

MENTAL
CONSTRAINTS

Loneliness/
Depression
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PHYSICAL
CONSTRAINTS

Food

Housing

Cloth

Pain Points

ผูส้ ูงอายุตอ้ งการอาหารเฉพาะ ผูส้ ูงอายุตอ้ งการที่พกั อาศัยที่
ที่ยอ่ ยง่าย เคี้ ยวง่าย
เหมาะสม ไม่ตอ้ งขึ้ นบันได
โดยเฉพาะผูส้ ูงอายุที่เจ็บป่ วย และเข้าถึงง่าย

เสื้ อผ้าสาหรับผูส้ ูงอายุตอ้ งมี
ลักษณะที่ปรับอุณหภูมิได้
เหมาะสม เข้ากับแต่ละพื้ นที่

Proposal

Food for Aging

Clothes for Aging

Characteristics • อาหารที่ยอ่ ยง่าย
• อาหารที่ไม่ตอ้ งการเคี้ ยว
• อาหารที่หาซื้ อได้ตาม
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ รพ.

เทคโนโลยี
ที่ตอ้ งการ

• Food Tech

Housing for Aging
•
•
•
•

Universal Design
• เสื้ อผ้าที่ใส่ง่าย และ
Housing for All (พม.)
เหมาะสมกับผูส้ ูงวัย
การเคหะเพื่อผูส้ ูงอายุ
• ชุดกีฬาเพื่อการออกกาลัง
วัสดุที่ใช้ในบ้านที่เหมาะสม
ของผูส้ ูงอายุ

• Material Tech
• Architect (Design)
• Engineer (Structure)

• Material Tech

Medicine
โรคผูส้ ูงอายุเป็ นโรคเฉพาะทาง
ที่ตอ้ งการผูเ้ ชี่ยวชาญ +
อุปกรณ์/เครื่องมือช่วย + การ
เข้าถึงสถานพยาบาลที่สะดวก
Medicine for Aging
• พัฒนายารักษาโรค+
อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อ
ผูส้ ูงอายุ
• สถาบันการแพทย์เพื่อโรค
ผูส้ ูงอายุ (ร่วมมือกับ สธ.)
• Anti-aging Technology
• Medicine
• Pharmacy
• Robotics
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MENTAL
CONSTRAINTS

Loneliness / Depression
Pain Points

ผูส้ ูงอายุรสู ้ ึกโดดเดี่ยว ประสบปั ญหาความเหงา (Loneliness) และเป็ นโรคซึมเศร้า (Depression) จานวนมาก โดยมี
ผูส้ ูงอายุจานวนมากที่รสู ้ ึกไร้ค่า และอยากฆ่าตัวตายเพื่อหนี ปัญหาดังกล่าว

Proposal

Innovative Social Enterprises for Aging

Characteristics

• สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างกิจกรรมให้ผสู ้ ูงอายุ เช่น VDO Game ที่เน้นการเล่นเกมเป็ นกลุ่ม หรือ
การเล่นเกมผ่านคอมพิวเตอร์ ที่ผสู ้ ูงอายุตอ้ ง log in ออนไลน์ เพื่อเข้าไปเล่นเกมร่วมกัน (Online Platform)
• ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมผ่านวิสาหกิจเพื่อสังคม (S.E.)
• จัดทีมสร้างสีสนั (Colorful SWAT for Elderly Persons’ Loneliness Eradication) เข้าไปในบ้านพักคนชรา หรือพื้ นที่ที่
มีผสู ้ ูงอายุจานวนมาก

เทคโนโลยี
ที่ตอ้ งการ

• Innovation (Electronic, Hardware, Software)
• …
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ความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ พม. ในการพัฒนา Ageing Industry
เป้ าหมาย
สร้างสังคมผูส้ ูงอายุที่
มีพลัง (Active Aging
Society)
 เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุ
เข้าถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมได้
ครอบคลุมและทั ่วถึง

สวทช.

หน่วยงานรัฐ

MTEC

BIOTEC

NECTEC*

NANOTEC

พม.

อื่นๆ

สร้าง เครื่องใช้
สาหรับผูส้ ูงอายุ ที่
เป็ นนวัตกรรม อาทิ
ไม้เท้ากันล้ม รถเข็น
ไฟฟ้ า หรือ CHIP ฝั ง
ติดตัวผูส้ ูงอายุ
โดยเฉพาะผูท้ ี่เป็ นอัล
ไซเมอร์

สร้าง นวัตกรรม
BIOTECH สาหรับ
ผูส้ ูงอายุ อาทิ การใช้
พันธุวศิ วกรรมเพื่อ
รักษาโรคผูส้ ูงอายุ

สร้าง เทคโนโลยีและ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ผูส้ ูงอายุ อาทิ
Game/Application
กระตุน้ ความจา หรือ
Online Platform เพื่อ
ลดความซึมเศร้าใน
ผูส้ ูงอายุ

สร้าง วัสดุที่
เหมาะสมสาหรับ
ผูส้ ูงอายุโดยเฉพาะ
อาทิ เสื้ อผ้า วัสดุทาง
การแพทย์ หรือ
บ้านพักสาหรับเพื่อ
ผูส้ ูงอายุ ให้ใช้ชวี ติ ได้
สะดวกมากขึ้ น

นาเทคโนโลยีของ
สวทช. ไปประยุกต์ใช้
กับโครงการภายใต้
พม. เช่น โรงเรียน
ผูส้ ูงอายุทวั ่ ประเทศ
หรือนาไปใช้ในสถาน
สงเคราะห์ผูส้ ูงอายุ

• BOI: ส่งเสริม
กิจการที่ลงทุนใน
นวัตกรรมเพื่อ
ผูส้ ูงอายุ
• กค.: ส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม
(SE) สาหรับ
ผูส้ ูงอายุ

• หน่ วยงานในสังกัด (MTEC / BIOTEC / NECTEC / NANOTEC) ทาวิจยั ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อ
นาเทคโนโลยีเพื่อผูส้ ูงอายุไปผลิตจริงเป็ นนวัตกรรม และจาหน่ ายในตลาด
• จุดขายที่ควรมุ่งเน้น
 อาหารเพื่อผูส้ ูงอายุ (Food for Aging) ซึ่งไทยมีความโดดเด่นด้านอาหารเป็ นที่ประจักษ์
 การแพทย์เพื่อผูส้ ูงอายุ (Healthcare for Aging) เป็ นศูนย์กลางเทคโนโลยีทางการแพทย์ใน
 เพื่อใช้โอกาส
จากการเข้าสูส่ งั คม
โรคผูส้ ูงอายุของภูมิภาค
ผูส้ ูงอายุในการขยาย
 ที่อยูอ่ าศัยเพื่อผูส้ ูงอายุ (House for Aging) โดยนาเทคโนโลยีไปสร้างบ้านพักอาศัยให้มี
การเติบโตทาง
นวัตกรรมและจาหน่ ายให้คนทัว่ ไปได้
เศรษฐกิจของประเทศ
 Online Platform เพื่อผูส้ ูงอายุ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
สูงวัย (Ageing
Industry)

*NECTEC มีสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผูส้ ูงอายุ เป็ นหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบเรื่องการพัฒนาอิเล็กทรอนิ กส์เพื่อคนพิการและผูส้ ูงอายุ

• กระทรวงการคลัง
ควรเป็ นเจ้าภาพ
หลักในการส่งเสริม
aging society
• BOI และหน่ วยงาน
อื่นๆ ให้การ
สนับสนุ น
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