Weekly Press Release from Tel Aviv, Israel.
ข่ าวเด่ นรายสัปดาห์ -- สานักงานส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล
ฉบับที่ 72 : เดือนธันวาคม 2560 (25 – 29 ธันวาคม 2560)
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเกี่ยวกับ Senior Citizens ประเทศอิสราเอล
Center for Digital Innovation (CDI) ของประเทศอิ ส ราเอลได้ ถู ก ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น โดยมี
วัต ถุป ระสงค์เพื่ อเป็ น ศูน ย์ วิจั ย นวัต กรรมเกี่ย วกั บ ผู้ สู งอายุ Senior Citizens แห่ งแรกของโลก ใช้เงิน ทุ น
ก่อสร้าง 5 ล้านเชคเกล หรือประมาณ 47 ล้านบาท ณ เมือง Beersheva ทางตอนใต้ของประเทศอิสราเอล
โดยมี ค วามร่ ว มมื อ จาก National Insurance Institute of Israel, the Beersheva Municipality, Ben
Gurion University of the Negav, JDC และ Amal & Beyond Group
ทั้งนี้ CDI ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยใน lab จะแสดง
การจาลองเสมือนจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตความเป็ นอยู่ของผู้สูงอายุ Senior Citizens รวมถึง
ด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาล สวัสดิการต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่าง Senior Citizens กับครอบครัว
นอกเหนื อ จากนี้ ภายใน lab มี ก ารติ ด ตั้ ง TV
platforms เพื่ อ การใช้ สื่ อสารระหว่าง Senior
Citizens กั บ ครอบครั ว ระบบ monitoring
platforms แบบ wireless สาหรับการดูแลด้าน
สุขภาพและการรักษาพยาบาล และระบบการ
แจ้งเตื อน alerting care ในกรณี เกิ ดอุ บั ติเหตุ
หกล้ม อาการซึมเศร้า หรือการติดเชื้อในคนป่วย
เทคโนโลยีช่วยในการใช้ชีวิตประจาวัน เช่น การ
เข้าห้องน้า เป็นต้น ศูนย์วิจัยนวัตกรรมจะมีการดาเนินการโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่พัฒนาจาก CDI เพื่อ
การมีระบบ ecosystem ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ครอบคลุมทั้งในด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ
และสังคม ทั้งนี้ การคิดค้นนวัตกรรมเกี่ยวกับ Senior Citizens ในห้อง lab ที่ได้รับการยอมรับและประสบ
ผลสาเร็จ จะถูกพิจารณานาไปใช้ในเมือง Beersheva และในระดับประเทศในอนาคตต่อไป โดยที่ในขณะนี้
ได้มี นวัตกรรมที่ใช้อยู่ในห้อง lab ได้แก่ UniperCare (TV platform เพื่อการสื่อสารระหว่างผู้สูงอายุและ
ครอบครัว) BetterCare (application สาหรับการให้ข้อมูลด้านการดูแลผู้สูงอายุระหว่างเจ้าหน้ าที่ดูแลกับ
ศูนย์ดูแลผู้สู งอายุ ) Vitalerter (monitoring platform ส าหรับตรวจวัดอัตราการเต้นของหั วใจและระบบ
ทางเดินหายใจ เพื่อจับดูอาการระบบการทางานของร่างกาย วัดอาการตกใจ ซึมเศร้า การติดเชื้อ) Healthyio
(ระบบการทดสอบปั ส สาวะโดยใช้โทรศั พ ท์ใน smart phone) และ Story (timeline platform ส าหรับ
ผู้สูงอายุในการเล่าเรื่องในชีวิตและนาส่งให้ครอบครัว)
Disclaimer :ข้ อมูลต่ างๆที่ปรากฏ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแหล่ งข้ อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ ข้อมูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ ในการให้ ข้อมูลแก่ ผ้สู นใจเท่ านั้น โดยสานักงาน
ส่ งเสริมการค้ าในต่ างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่ รับผิดชอบในความเสี ยหายใดใดที่อาจเกิดขึน้ จากการที่มีบุคคลนาข้ อมูลนี้ไปใช้ ไม่ ว่ากรณีใดและโดยทางใด
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แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 22/12/2017
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ
องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ว่า ระหว่างปี 2001 - 2100 จะเป็นศตวรรษ
แห่งผู้สูงอายุ ซึ่งหมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก
และเป็นประเด็นท้าทายทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ สาหรับประเทศไทย สานักงานสถิติแห่งชาติ ระบุ
ว่าประเทศไทยได้ ก้าวเข้าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุตั้งแต่ปี 2005 โดยมีป ระชากรผู้ สู งอายุ ร้อยละ10.4 ของ
ประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในระหว่างปี 2024 – 2025
ประเทศไทย โดยหน่วยงานภาครัฐได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ให้สร้างแนวคิดออกแบบของใช้
ที่เหมาะสมกับตลาดผู้สูงอายุ โดยมีโปรแกรมสนับสนุนการพัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ITAP ซึ่งมี
สวทช.เป็นหน่วยงานดาเนินการ เช่น BIOWARE ภาชนะถนอมอาหารสาหรับผู้สูงอายุ ไม่มีส่วนผสมของ
พลาสติกและเมลามีน ปลอดภัยไร้สารพิษและสารก่อมะเร็ง ส่วนที่จับกระชับ มือ BRACE STOOL เก้าอี้
สาหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ใช้รถเข็น BIOPlasma System เครื่องกาเนิดพลาสมาเย็น เพื่อสุขภาพผิวพรรณ
และความงามของผู้สูงอายุ และช่วยเร่งการงอกของเนื้อใหม่ในแผลที่หายยาก กระตุ้นการซ่อมสร้างและ
สมานแผลเรื้ อ รั ง รั ก ษาแผลติ ด เชื้ อ เรื้ อ รัง และแผลกดทั บ นมออร์ แ กนิ ก ซึ่ ง ช่ ว ยหลั บ สบาย เป็ น ต้ น
(แหล่ งข้ อ มู ล : MGR กรกฎาคม 2560) ซึ่ งในอนาคตการพั ฒ นาสิ น ค้ าและความต้ อ งการใช้ สิ น ค้ า
นวัตกรรมเพื่อดูแลวิถีชีวิต ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60ปี ขึ้น ไป
มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ14 ของ
ประชากรทั้งประเทศ

สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
25 ธันวาคม 2560
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