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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึกษาเรื่องแนวทางการสรางความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศญีป่ นุ
เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยท างไกล มีวัตถุประสงคเ พื่อศึกษาแนวทาง
การสรางความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศญี่ปุนเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแพทยทางไกลและขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการดําเนินการ เปนการศึกษาภายใตโครงการ
Open Data Referral System for Aid Dispatch in Disaster Assistance Management โดย
การสนับสนุนของ Asian Pacific Telecommunity (APT) ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยศึกษาในเชิงคุณภาพจากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวของ การเขารวม
สังเกตแบบมีสวนรวม และการสัมภาษณผูเกี่ยวของ โดยนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหเชิงเนื้ อหา
และการพรรณนา
ปญหาการเสียชีวิตผูปวยฉุกเฉินวิกฤติกอนถึงโรงพยาบาลโดยเฉพาะผูปวยฉุกเฉินวิกฤติ ยังมี
ผูปวยฉุก เฉินที่ไ ปไมถึง หองฉุก เฉินของโรงพยาบาลเองที่ไมได นําสง โดยระบบการแพทยฉุก เฉิ น
การชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินวิกฤติ ณ จุดเกิดเหตุยังไมครอบคลุมและมีประสิทธิภาพไมเพียงพอเพราะ
ขาดแคลนทั้งรถพยาบาลและบุคลากรในการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินวิกฤติ ดังนั้น การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลเพื่อชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินวิกฤติและสภาพความไมพอเพียง
ของรถพยาบาลและบุ คลากร ซึ่ง จํ าเปน ตอ งใชผู เ ชี่ ยวชาญ องค ค วามรู การผสมผสานทั้ง ดา น
เทคโนโลยีสารสนเทศและดานการแพทยฉุกเฉิน ประกอบกับองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้ง อุปกรณก ารแพทยและเทคโนโลยีภายในประเทศไทยที่มีอยูอยางจํากัด ดัง นั้น การสราง
ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับ ประเทศญี่ปุน จึง มีความสําคัญ ตอการสรางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการแพทยทางไกล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล ประกอบดวยการเห็นทั้งภาพและเสียงผูป ว ย
และการปฏิบัติการ ขอมูลผูปวย ขอมูลสุขภาพ สัญญาณชีพ คาความเขมขนของออกซิเจนในเลือด
คลื่นหัวใจและอื่น ๆ ที่เ ปนปจ จุบันดวยเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศที่มีป ระสิทธิภาพมาใช
ประโยชนในระบบการแพทยฉุกเฉินชวงกอนถึงโรงพยาบาล เชื่อมโยงบทบาทการบริหารจัดการของ
ศูนยรับแจง เหตุและสั่ง การการแพทยฉุกเฉินจังหวัด (1669) กับการใหรักษาพยาบาลของแพทย
อํานวยการและแพทยผูเชี่ยวชาญของโรงพยาบาล เปนการยกระดับการประสาน สั่งการ การปรึกษา
การอํ านวยการทางการแพทย ชั้ น สูง และพั ฒ นาระบบข อมู ล สุ ขภาพส วนบุ ค คลโดยการสร า ง
แอพพลิเคชั่นโทรศัพทเคลื่อนที่ใหกับกลุมผูปวยที่เสี่ยงตอการเจ็บปวยฉุกเฉิน เชน โรคไต โรคหัวใจ
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และหญิงตั้งครรภ โดยไดดําเนินการในกลุมโรคความดันโลหิตสูงกอน
โดยการเชื่อมตอขอมูลของผูปวยที่มาตรวจที่โรงพยาบาลและเชื่อมกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
โดยการยินยอมของผูปวยเอง รวมทั้งพัฒนาระบบสแกนลายนิ้วมือผูปวยใชในรถพยาบาลโดยเฉพาะ
ผูปวยที่หมดสติ โดยเชื่อมขอมูลจากฐานทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
และขอมูลสุขภาพที่จําเปนกับฐานขอมูลของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติและกระทรวง
สาธารณสุข
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แนวทางการสรางความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศญี่ปุนเพื่อการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลเปนการสรางความสัมพันธร ะหวางนักวิชาการขององคกร
ภายในประเทศไทยกับนักวิชาการขององคกรในประเทศญี่ปุน ในการสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแพทยทางไกลโดยการสนับสนุนของ Asian Pacific Telecommunity (APT) เปนองคการ
ระหวางประเทศที่สนับสนุนใหดําเนินโครงการรวมกับองคกรของประเทศญี่ปุน โดยมีการสนับสนุน
และแลกเปลี่ ย นความรู ข อ มู ล ทางเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ อุ ป กรณ ก ารแพทย สนั บ สนุ น
งบประมาณในการเดินทางประชุ ม และการแลกเปลี่ย นองคค วามรู โดยประเทศไทยสนับ สนุ น
งบประมาณในการสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลและทดลองใชปฏิบัติการใน
พื้นที่ซึ่งเปนการสรางความรวมมือ (collaboration) เปนความรวมมือรวมใจการปฏิบัติงานรวมกัน
ทําใหเกิดความสัมพันธ สรางความไววางใจเกิดขึ้น เปนเปนความรวมมือไมเนนผลประโยชนและไมมี
พันธะสัญญารวมกัน ซึ่งทําใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากหลายของหนวยงานในประเทศทั้ง
หนวยงานรัฐในสวนกลางดานการแพทย ดานเทคโนโลยีสื่อสาร มหาวิทยาลัย หนวยงานรัฐภูมิภาค
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีระบบบริการการแพทยฉุกเฉินสําหรับผูปวยฉุกเฉินวิกฤติที่มี
คุณภาพขึ้น การเชื่อมโยงขอมูล และจัดบริการสาธารณะดานการแพทยฉุกเฉินในทองถิ่น
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สถาบันการแพทยฉุก เฉินแหงชาติควรกําหนดนโยบายในการสรางความรวมมือของ
ประเทศไทยในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลกับประเทศญี่ปุนในประเด็น
ตอบปญหาของรักษาผูปวยฉุกเฉินเพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทยของประเทศโดยควรดําเนินการ
รวมกันในลักษณะโครงการ
2. สถาบันการแพทยฉุก เฉินแหงชาติควรกําหนดใหมีศึกษาและกําหนดมาตรฐานขอมูล
และการติดตอสื่อสารของอุปกรณการแพทยเปนมาตรฐานกลางของประเทศ และสรางรวมมือกับ
บริษัทผูผ ลิตอุป กรณการแพทยเพื่อเชื่อมโยงขอมูลการแพทยใหสามารถพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการแพทยทางไกลได
3. หนวยงานดานเทคโนโลยีและการสื่อสารควรกําหนดนโยบายในการสนับ สนุนและ
สงเสริมใหมีโครงขายเทคโนโลยีก ารสื่อสารที่เ พียงพอและมีศัก ยภาพเพื่อพัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการแพทยทางไกลสําหรับผูปวยฉุกเฉิน
4. การสรางความรวมมือระหวางประเทศไทยเพื่อพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
การแพทยทางไกลกับตางประเทศ ควรแสวงหาหนวยงานกลางที่เกี่ยวของรวมบูรณาการและพัฒนา
ระบบพรอมกับกําหนดพื้นที่ในการดําเนินการดวย
ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะองคการบริหารสวนจังหวัดควรสนับสนุนและ
ดําเนินการจัดใหมีร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศการแพทยท างไกลสําหรับ ผูปวยฉุก เฉินในระบบ
การแพทยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล ควรมีหนวยงานที่เกี่ยวของ
สวนกลางทั้งดานการแพทยและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันพัฒนาระบบและบูรณาการสนั บสนุน
พื้นที่อยางตอเนื่อง
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3. สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติควรมีการจัดระบบการใหบริการการแพทยเชี่ยวชาญ
และพัฒนาศักยภาพบุคลกรอยางตอเนื่องเพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 สภาพและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันประเทศไทยมีปญหาผูปวยฉุกเฉินวิกฤติเสียชีวิตกอนถึงโรงพยาบาล 60,000 คนตอป
ถาพัฒ นาระบบการชวยเหลือไดดีจะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตถึงรอยละ 20 โดยเฉพาะผูปวย
ฉุกเฉินวิกฤติที่จะตองไดรับการชวยเหลือจากชุดปฏิบัติการระดับสูงภายใน 8 นาที ปญหาในปจจุบัน
ยังตองใชชุดปฏิบัติการระดับสูงรับชวงตอระหวางทาง ซึ่งอาจไมทันเวลาการชวยชีวิต อยางไรก็ตาม
แตชุดปฏิบัติการตาง ๆ ที่เขาถึงผูปวยฉุกเฉินวิกฤติภายใน 8 นาที ยังมีเพียงรอยละ 45.78 เทานั้น
เนื่องจากจํานวนและกระจายของชุดปฏิบัติการระดับสูงไมครอบคลุมเพียงพอ ปวยฉุกเฉินตองเสียชีวติ
ระหวางนําสงถึงรอยละ 5.7 ถาเปนกรณีผูปวยฉุกเฉินวิกฤติจะมีอัตราเสียชี วิตระหวางนําสงสูงมาก
นอกจากนี้ ยังมีผูปวยฉุกเฉินที่ไปไมถึงหองฉุกเฉินของโรงพยาบาลเองที่ไมไดนําสงโดยระบบการแพทย
ฉุกเฉินถึงรอยละ 86.77 ดังนั้น ความสามารถในการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินวิกฤติ ณ จุดเกิดเหตุยังไม
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ เพราะขาดแคลนทั้งรถและบุคลากรในการชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินวิกฤติ (ไพโรจน บุญศิริคําชัย, 2559)
ประเทศไทยไดเริ่ม โครงการแพทยทางไกลผานดาวเทียม (Telemedicine) ตั้งแต พ.ศ.
2538–2541 ซึ่งเปนโครงการ 4 ป ภายใตการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการเชื่อมตอขอมูล
ไปยั ง โรงพยาบาลในกรุ ง เทพ โรงพยาบาลในสวนภูมิ ภาคและโรงพยาบาลชุม ชนรวม 19 แห ง
มีวัตถุป ระสงคเ พื่อเผยแพรก ารรัก ษา การดูแลและใหก ารศึก ษาดานสุขภาพและสาธารณสุขแก
ประชากรที่อ ยู หา งไกลรวมไปถึง ประชากรที่ อ าศั ย อยูใ นท องถิ่ นที่ มี แ พทย ห รือ สถานพยาบาล
ไมเพียงพอ ซึ่ง ลัก ษณะการดํา เนินงานของโครงการนี้แบง ออกเปน 1.การใชง านดานการประชุม
วิชาการและการเรียนการสอนทางไกล 2.การใชงานดานการปรึกษาการแพทยทางไกลทั้งแบบที่ผาน
เครือขายอินเตอรเน็ตและแบบผานระบบประชุมทางไกล 3.การใชงานเครือขายขอมูลและเสียง ใน
ปจจุบัน โครงการดังกลาวไดสิ้นสุดลงแลวและกระทรวงสาธารณสุขไดมีแผนปรับปรุงใหมเกี่ยวกับ
โครงการแพทยทางไกลผานดาวเทียมแตก็ยังมิไดดําเนินการแตอยางใด (Telemedicine Thailand,
2560)
การพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศการแพทยฉุก เฉินทางไกลสําหรับ ผูปวยฉุก เฉิน
ตอไปนี้จะเรียกสั้น ๆ วาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล เปนการสื่อสารขอมูลทาง
การแพทยที่เปนปจจุบัน (Real–time) ไปยังแพทยอํานวยการหรือแพทยผูเชี่ยวชาญ เพื่อสามารถ
ชวยใหแพทยไดขอมูลผูปวยและสั่งการรักษาไดทันเวลา ใชทั้งสงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาลและ
ชวงกอนถึง โรงพยาบาล แตระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยท างไกล ยัง มีร าคาแพง แตก็มี
ประโยชนม ากเมื่อใช กับ รถพยาบาลระดับ สูง หรือมีผู ป ฏิบัติก ารที่ส ามารถทําหัตถการได ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลที่เหมาะสมจะประกอบดวยการเห็นทั้งภาพและเสียงผูปวย
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และการปฏิบัติการ ขอมูลผูปวย ขอมูลสุขภาพ สัญญาณชีพ คาความเขมขนของออกซิเจนในเลือด
คลื่นหัวใจและอื่น ๆ ที่เ ปนปจ จุบันดวยเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศที่มีป ระสิทธิภาพมาใช
ประโยชนในระบบการแพทยฉุกเฉินชวงกอนถึงโรงพยาบาล และการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแพทยทางไกลที่มีประสิทธิภาพมาใชในการเชื่อมโยงบทบาทการดําเนินการและบริหารจัดการใน
ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการการแพทยฉุกเฉินจังหวัด (1669) กับบทบาทการรักษาพยาบาลของแพทย
อํานวยการและแพทยผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของของโรงพยาบาล เปนการยกระดับการประสาน สั่งการ
การปรึกษา การอํานวยการทางการแพทยชั้นสูงและระบบทางดวนฉุกเฉินโรคเฉพาะ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการแพทยทางไกลนี้ประกอบดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการปฏิบัติการ
การแพทยฉุกเฉินชวงกอนถึงโรงพยาบาลของจังหวัดและระบบขอมูลสุขภาพสวนบุคคล โดยการสราง
แอพพลิเคชั่นโทรศัพทเคลื่อนที่สําหรับประชาชน และกลุมเปราะบาง โดยเนนผูปวยที่เปนกลุมเสี่ยง
เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคไต เปนตน เพื่อเชื่อมตอกับระบบบริก าร
การแพทยฉุกเฉินเมื่อเกิดภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤติเกิดขึ้น
ประเทศไทยประกาศวาจะกาวสู Thailand 4.0 ในอีก 20 ปขางหนา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ผานกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม ปญญา เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค
และสอดคลองกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5 ป ยุทธศาสตรที่ 3 สรางสังคมคุณภาพ
ที่ทั่วถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ซี่ง บูร ณาการและสง เสริม ให เ กิดการใชเ ทคโนโลยีดิจิทัล ที่
เหมาะสม ที่ครอบคลุมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล การสรางพื้นที่ปรึกษาปญหา
และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู การเฝ า ระวั ง และสื่ อ สารเตื อ นภั ย ด า นสุ ข ภาพและอนามั ย รวมไปถึ ง
การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหมเพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพ สุขภาวะที่ดี หรือลด
ปญ หาสุ ข ภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ประชาชนในพื้ น ที่ ห า งไกล กลุ ม แม แ ละเด็ ก
กลุมผูสูงอายุ และผูพิการ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร, 2559)
ดังนั้น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลเพื่อชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน
วิก ฤติแ ละสภาพความไมพ อเพีย งของรถพยาบาลและบุค ลากรจํา เป นตอ งใชร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการแพทยทางไกล เขามาจัดระบบซึ่งจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญ องคความรู ผสมผสานทั้ง
ดา นเทคโนโลยีส ารสนเทศและด านการแพทย ฉุ ก เฉิน ประกอบกั บ องคค วามรูด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในประเทศที่มีอยูจํากัด รวมทั้งอุปกรณการแพทยและเทคโนโลยีในรถพยาบาล ดังนั้น
การสรางความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศญี่ปุน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการแพทยท างไกลที่มีความกาวหนาเพื่อนํามาสรางระบบดัง กลาวและประยุก ตใชให
เหมาะสมกับประเทศไทยจึงมีความสําคัญมาก
1.2 คําถามการศึกษา
การสรางความรวมมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุนเปนอยางไร
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1.3 สมมุติฐานของการศึกษา
การสรางความรวมมือระหวางประเทศไทยเพื่อการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแพทย ท างไกลกั บ ประเทศญี่ ปุ น เป น การสร า งความสั ม พั น ธ ข องนั ก วิ ช าการและองค ก ร
ภายในประเทศไทยกั บ นั ก วิ ช าการและองคก รในประเทศญี่ ปุ น ในการสร างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการแพทยทางไกล โดยประเทศญี่ปุนมีการสนับสนุนอุปกรณ ขอมูลทางเทคโนโลยีและ
สารสนเทศอุปกรณการแพทย งบประมาณในการเดินทางประชุม และการแลกเปลี่ยนองคความรู
ประเทศไทยใชงบประมาณในการสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล และทดลองใช
ปฏิ บั ติ ก ารในพื้ น ที่ ซึ่ ง เปน การสร า งความร ว มมื อ (collaboration) เป น ความรว มมื อไม เ น น
ผลประโยชนและไมมีพันธะสัญญารวมกัน
1.4 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.4.1 เพื่อศึกษาแนวทางการสรางความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศญี่ปุนเพื่อ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล
1.4.2 เพื่อทราบขอเสนอแนะในการสรางความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศ
ญี่ปุนเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล
1.5 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษานี้เปนการศึกษาโครงการ Open Data Referral System for Aid Dispatch in
Disaster Assistance Management สนับสนุนโดย Asian Pacific Telecommunication (APT)
Collaborative HRD Programme for Exchange of ICT Researchers and Engineers ระหวาง
ประเทศไทยกับ ประเทศญี่ปุนเพื่อพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศการแพทยท างไกล โดยใช
เทคโนโลยีส ารสนเทศดานการแพทยท างไกล และระบบขอมูล สุขภาพสวนบุคคล โดยการสราง
แอพพลิเคชั่นโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งเปนความรวมมือระหวางสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ บริษัท
ทีโอที จํากัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานัก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) ศูนยเ ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหง ชาติ (NECTEC) สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี กับ KDDI Foundation
ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 การศึกษานี้เปน
การศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวของ การเขารวมสังเกตแบบมีสวนรวม
และการสัมภาษณผูเกี่ยวของ โดยนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหเชิงเนื้อหา และการพรรณนา
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1 ทราบแนวทางการสรางความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศญี่ปุนเพื่อ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล
1.6.2 ได ข อ เสนอแนะในการกํ า หนดนโยบายและแนวทางการสนับ สนุ น การสร า ง
ความรวมมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล เพื่อนํามาใชในการพัฒนา
ระบบการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทย

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินไทย
ระบบบริ ก ารการแพทยฉุ ก เฉิ น ไทยได มี ก ารพัฒ นามาอย า งต อ เนื่ อ งจนตอ มา ไดต รา
พระราชบัญ ญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ขึ้น โดยมีกรรมการการแพทยฉุก เฉิน เปนผูกําหนด
นโยบายการบริหาร ควบคุมกํากับ การกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐาน ระเบียบขอบังคับตาง ๆ และ
มีสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหง ชาติ (National Institute for Emergency Medicine: NIEM)
เปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ ภายใตการกํากับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
มีหนาที่จัดทําแผนหลักเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน จัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบบริการ
การแพทย ฉุก เฉิ น จัด ให มีร ะบบปฏิบั ติก ารฉุก เฉิน การศึก ษา ค นควา วิ จั ย และพั ฒ นา จัด ให มี
การศึกษาและฝกอบรม การประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติก ารฉุกเฉิน และเปน
ศูนยกลางประสานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งไดมีการจัดทํา
แผนหลั ก การแพทยฉุ ก เฉิ นแห ง ชาติ มาแล ว จํา นวน 3 ฉบั บ โดยฉบับ ที่ 3 (พ.ศ. 2560–2564)
มีวิสัยทัศนวา “ประเทศไทยมีระบบการแพทยฉุกเฉินที่ไดมาตรฐานซึ่งทุกคนเขาถึงไดอยางทั่วถึงและ
เท า เทีย มด วยความร ว มมือ ร ว มใจจากทุ ก ภาคส ว น” โดยมี เ ปา หมายที่ จ ะลดการเสี ย ชีวิ ต และ
ความพิ ก ารจากภาวะฉุ ก เฉิ น ที่ เ กิ ด จากโรคและภั ย และขั บ เคลื่ อ นด ว ยยุ ท ธศาสตร 5 ด า น
(1) ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพระบบการแพทยฉุกเฉิน (2) ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการ
บุคลากรในระบบการแพทยฉุกเฉิน (3) ยุทธศาสตรพัฒนากลไกการอภิบาลระบบการแพทยฉุกเฉิน
(4) ยุ ท ธศาสตร พั ฒ นาศั ก ยภาพและการมี ส ว นร ว มของภาคี เ ครื อ ข า ยทั้ ง ในและต า งประเทศ
(5) ยุทธศาสตรการสื่อสารสาธารณะในระบบการแพทยฉุกเฉินสูประชาชน (สถาบันการแพทยฉุกเฉิน
แหงชาติ, 2555; สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ, 2559)
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินไดกําหนดหลัก เกณฑและมาตรฐาน โดยมีชุดปฏิบัติก าร
(Emergency Medical Unit) ซึ่ง หมายถึง ชุดที่จัดตั้ง ขึ้นเพื่อปฏิ บัติก ารฉุก เฉิน ประกอบดวย
ผูปฏิบัติการ พาหนะ เวชภัณฑ เครื่องมือตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน ประเภทของชุด
ปฏิ บั ติก ารต า ง ๆ เป นไปตามที่ส ถาบั น การแพทยฉุ ก เฉิ น แห ง ชาติ กํา หนด จํา นวน 4 ประเภท
โดยใหบริการทางบก ซึ่งชุดปฏิบัติการทั้ง 4 ประเภท จะประกอบดวยบุคลากร พาหนะ และอุปกรณ
ตามมาตรฐานที่กรรมการการแพทยฉุกเฉินกําหนด และไดขึ้นทะเบียนไวกับหนวยปฏิบัติการ ไดแก
1) ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (First Response Unit: FR) หมายถึง ชุดปฏิบัติการ
ที่ประกอบดวยพาหนะกูชีพระดับเบื้องตนที่ขึ้นทะเบียนพาหนะกับสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติแลว
พรอมอุปกรณกูชีพระดับเบื้องตนและ ผูปฏิบัติการเปนอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย ที่ขึ้นทะเบียนกับ
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
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2) ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตน (Basic Life support Unit: BLS) หมายถึง ชุดปฏิบัติการ
ที่ประกอบดวยพาหนะกูช ีพระดับพื้นฐานที่ขึ้นทะเบียนพาหนะกับสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติแลว
พรอมอุปกรณกูชีพระดับพื้นฐานและผูปฏิบัติการตาง ๆ อยางนอยตองเปนพนักงานฉุกเฉินการแพทย
ระดับตนเปนหัวหนาชุดที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
3) ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง (Intermediate Life Support Unit: ILS) หมายถึง
ชุดปฏิบัติการที่ประกอบดวยพาหนะกูชีพระดับกลางที่ขึ้นทะเบียนพาหนะกับสถาบันการแพทยฉกุ เฉิน
แหงชาติแลว พรอมอุปกรณกูชีพระดับกลางและผูปฏิบัติการตาง ๆ อยางนอยตองเปนเจาพนักงาน
ฉุกเฉินการแพทยเปนหัวหนาชุดที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
4) ชุดปฏิบัติก ารฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life Support Unit: ALS) หมายถึง
ชุดปฏิบัติการที่ประกอบดวยพาหนะกูชีพระดับสูงที่ขึ้นทะเบียนพาหนะกับสถาบันการแพทยฉุกเฉิน
แหงชาติแลว พรอมอุปกรณกูชีพระดับสูงและผูปฏิบัติการตาง ๆ อยางนอยตองเปนแพทย พยาบาลกูช ีพ
หรือนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยเปนหัวหนาชุดที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
ชุดปฏิบัติการเหลานี้มีขอบเขตความรับผิดชอบ คือ เปนชุดปฏิบัติการที่สามารถประเมิน
สถานการณและสภาพผูปวยฉุกเฉินและเคลื่อนยายผูปวยอยางถูกวิธี ชวยเหลือภาวะคุกคามตอชีวิต
ขั้นสูง สื่อสารประสานงานกับ ศูนยรับ แจง เหตุและสั่ง การประจําจัง หวัด และรวมปฏิบัติง านกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยขึ้นทะเบียนกับสํานักระบบการแพทยฉุกเฉินจังหวัด สามารถปฏิบัติงานได
24 ชั่งโมง ชุดปฏิบัติการนี้ประกอบดวย
1) ปฏิบัติง านภายใตม าตรฐานหลัก เกณฑระเบียบวิธีปฏิบัติที่สถาบันการแพทยฉุก เฉิน
แหงชาติป ระกาศ ประเมินและควบคุมสถานการณจ นกวาหนวยงานที่เกี่ยวของจะมาถึง จําแนก
ประเภทผูปวย (Triage) ประเมินสภาพผูปวยขั้นและอยางตอเนื่อง ใหการชวยเหลือภาวะคุกคามตอ
ชีวิตขั้นสูง ไดแก ดูดเสมหะ จัดทาเปดทางเดินหายใจ ใสทอหายในทางปาก ใสชวยทอหายใจ หามเลือด
ใหยาและสารน้ํา เปนตน ประเมินผูปวยอยางตอเนื่อง สื่อสารประสานงานไปยังศูนยรับแจงเหตุและ
สั่งการ ในกรณีที่เกินขีดความสามารถใหปฐมพยาบาล ทําแผล ดามกระดูก ชวยคลอดฉุกเฉิน ยึดตรึง
และเคลื่อนยายผูปวย ณ สถานพยาบาลตามการประสานงานกับศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ บันทึก
รายงานการปฏิบัติงาน ทําความสะอาดรถและเก็บอุปกรณ
2) หัว หนา ชุด เปน เวชกรฉุก เฉิน ระดับ สูง หรือ “นฉพ.” (Emergency medical
technician –paramedic: EMT–P) หรือพยาบาลกูชีพ (Prehospital emergency nurse: PENN)
หรือแพทยฉุกเฉิน (Emergency physician: EP) หรือแพทย (Physician) และทีมเวชกรระดับกลาง
เวชกรระดับตน หรือผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน อยางนอยรวมกัน 3 คน
3) ยานพาหนะตามมาตรฐาน
4) อุปกรณและเวชภัณฑตามมาตรฐาน
5) ปฏิ บัติ ตามหลั ก เกณฑเ งื่ อนไขการปฏิ บัติ ห น าที่ ม าตรฐานปฏิบั ติก ารฉุ ก เฉิน คู มื อ
แนวทางปฏิบัติการ
นอกจากนี้ ยังมีชุดปฏิบัติการทางน้ําและอากาศยานที่จะใหความชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน
ณ จุดเกิดเหตุโ ดยคํานึง ถึง ระดับ ความรุนแรง ความเรง ดวนของอาการเจ็บ ปวยฉุก เฉิน (สถาบัน
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติ, 2553)
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ระบบบริก ารการแพทยฉุก เฉินไทย ไดจัดใหมีศูนยรับ แจง เหตุและสั่ง การจัง หวัดในทุก
จังหวัด (Dispatch Center : DC) โดยใชหมายเลข 1669 เปนเบอรโทรฉุกเฉินในการรับแจงเหตุ
โดยเมื่อผูพบเหตุหรือผูประสบเหตุโทรแจง 1669 ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการจังหวัดก็จะคัดแยกระดับ
ความรุนแรงและสั่งการใหชุดปฏิบัติการที่เหมาะสมออกปฏิบัติการ จะจายงานใหบริการผูปวยฉุกเฉิน
(Non–urgent) โดยชุดปฏิบัติการฉุก เฉินเบื้องตน (FR) ผูปวยฉุก เฉินเรง ดวน (Urgent) โดยชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตน (BLS) หรือชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง (ILS) และผูปวยฉุกเฉินวิกฤติ
(Emergent) โดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (ALS) ในการปฏิบัติการใหความชวยเหลือและนําสง
สถานพยาบาลตามศูนยรับแจงเหตุและสั่งการจัง หวัดประสาน เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาจนพน
ภาวะวิกฤติที่ทันถวงที่และเหมาะสมกับศักยภาพของสถานพยาบาล รวมถึงผูปวยวิกฤติที่ไดรับบริการ
จากชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงดวย (สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ, 2553)
ประเทศไทยใหบริการการแพทยฉุก เฉินครอบคลุม ประชากร 66,416,025 คน ในพื้นที่
513,488.48 ตารางกิโ ลเมตร พ.ศ. 2558 มี จํานวนบุ คลากร 164,359 คน มีสัด สวนบุคลากร
การแพทยฉุกเฉินตอประชากรเทากับ 1:404 โดยสวนใหญเปนผูปฏิบัติการฉุก เฉินเบื้องตนเทากับ
1:512 และพยาบาลเทากับ 1:3,368 มีชุดปฏิบัติก าร 14,541 ชุด โดยมีชุดปฏิบัติก ารระดับ สู ง
1:25,476.03 คน ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารระดั บ กลาง 1: 1,581,333.93 คน ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารระดั บ ต น
1: 32,944.45 คน และชุดปฏิบัติก ารฉุก เฉินเบื้องตน 1: 6,724.99 คน ตั้งแต พ.ศ. 2555–2558
มีแนวโนมการการปฏิบัติการเพิ่มขึ้น ซึ่ง พ.ศ. 2558 พบวามีผูเจ็บปวยฉุกฉิน จํานวน 1,326,305 ครั้ง
(1,996.96 ตอแสนประชากร) โดยกลุมผูปวยอุบัติเหตุจาราจรมากที่สุด ผูปวยวิกฤติไดรับบริการโดย
ชุดปฏิบัติก ารระดับสูงใชร ะยะเวลานับ ตั้ง แตไดรับแจง เหตุจ นถึงที่เ กิดเหตุภายใน 8 นาที รอยละ
45.63 มีการเสียชีวิตของผูปวยฉุกเฉินกอนที่ชุดปฏิบัติการจะไปถึงรอยละ 80 สําหรับคุณภาพของ
การใหบริการของชุดปฏิบัติการ ซึ่งประเมินโดยพยาบาลหรือแพทย ณ หองฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่มี
คุณภาพสูงสุด คือการใหสารน้ําที่เหมาะสม รอยละ 95.9 การดูแลทางเดินหายใจที่เหมาะสม รอยละ
95.46, การหามเลือดที่เหมาะสม รอยละ 93.39 และการดามกระดูกที่เหมาะสม รอยละ 91.11 และ
การดูแลผูปวยหัวใจหยุดเตนนอกโรงพยาบาล จํานวน 5,929 ราย หลังจากไดรับการชวยฟนคืนชีพ
โดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง ณ จุดเกิดเหตุแลวและนําสงโรงพยาบาล รอยละ 93.22 (สถาบัน
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติ, 2559)
จากทบทวนวรรณกรรมระบบบริก ารการแพทยฉุก เฉินไทยพบวาผูปวยวิกฤติ จะไดรับ
บริการโดยชุดปฏิบัติการระดับสูง เมื่อประสบเหตุหรือผูพบเหตุโทร 1669 ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ
จังหวัด ก็จะแจงและสงชุดปฏิบัติการระดับสูงไปดูแลรักษาผูปวยและนําสงโรงพยาบาล การใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยท างไกลเพื่อการปฏิบัติก ารมีผ ลตอการรอดชีวิตของผูปวยฉุกเฉิน
วิกฤติ
2.2 แนวคิดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล
การรักษาทางการแพทยและสาธารณสุขเปนสิ่งที่งายประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้ น ผู ป ว ยและแพทย ไ ม จํ า เป น จะต อ งอยู แ ต ภ ายในโรงพยาบาลอี ก ต อ ไป การหาหมอผ า น
จอคอมพิวเตอร โดยคนไขไดปรึกษากับแพทยทั้ง ๆ ที่คนไขอยูบานและแพทยเองอยูที่โรงพยาบาล
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เปนเรื่องที่เ กิดขึ้นจริงในสังคมตะวันตก ดัง นั้น ทําไมในสังคมไทยจึง ไมคอยนิยมมีก ารนําลัก ษณะ
การรักษาดวยรูปแบบดังกลาวมาใชบาง
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล นั้นไดเริ่มใชในประเทศสหรัฐอเมริกา
ตั้งแตชวง พ.ศ. 2503 ทั้ง นี้ ระบบดังกลาวไดมีพัฒนาการมาพรอม ๆ กับการพัฒนาระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ในตางประเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลนั้นอาจแบงเปน 2 ยุค คือ
ยุคแรก พ.ศ. 2513 ซึ่งเปนยุคที่ไมประสบความสําเร็จเทาใดนัก เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแพทยทางไกลมีคาใชจายสูงและเทคโนโลยียังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ยุคที่สอง ชวง พ.ศ. 2533
เปนตนมา ยุคนี้ถือไดวาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลไดเขามามีบทบาทอยางมากตอ
การแพทยก ารสาธารณสุขและดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จนบางครั้ง เราจะมัก พบคําวา Telehealth
แทนคําวา Telemedicine
รูปแบบการใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลในตางประเทศนั้นใช
วิธีก ารผานเครือขายสัญ ญาณความเร็วสูง ซึ่งจะใชง านผานเครือขายอินเตอรเ น็ตและผานระบบ
video conference ที่มีประสิทธิภาพสูง ลักษณะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล
มี ห ลากหลายลั ก ษณะงาน แต ที่ มี ก ารใช ง านมากที่ สุ ด คื อ Teleradiology รองลงมา คื อ
Telecardiology และ Teledermatology โดยทําผานเครือขายอินเตอรเน็ต แตขณะนี้ไดมีลักษณะ
การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล ที่กําลังไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ คือ
แบบผานระบบ video conference โดยเริ่มจากการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทย
ทางไกล ลักษณะนี้กับนักโทษในคุกเพื่อจะไดไมตองยายผูปวยหรือนักโทษออกนอกคุกไปโรงพยาบาล
นอกจากการใชงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลในดานการรักษาทางการแพทยแลว
ระบบดังกลาวยังสามารถใชงานในดานการศึกษาทางไกลของแพทยและเจาหนาที่เพื่อเพิ่มพูนความรู
และพัฒนาความสามารถของแพทยและเจาหนาที่ไดอยางตอเนื่อง
สําหรับในประเทศไทยไดมีการปลอยดาวเทียมไทยคม 1 ในปลาย พ.ศ. 2536 และตอมา
ในพ.ศ. 2538 ได มี ก ารพั ฒ นาฐานเชื่ อ มดาวเที ยม 7 ฐาน โดยมี ศู นย ก ลางอยู ที่ ศู นย เ ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (National Electronics and Computer Technology
Center หรือ NECTEC) ในปนี้รัฐบาลประกาศใหเปนปแหงเทคโนโลยีสารสนเทศแหงประเทศไทย
เพื่อใหประชากรในประเทศตระหนักถึงบทบาทและประโยชนที่ไดจากเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม โดยสวนหนึ่ง รัฐบาลมีนโยบายที่จะสง เสริม การพัฒ นาดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล
ปจ จุบันวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเ ขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของมนุษย
โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมที่นับวันยิ่งจะทําใหระบบตาง ๆ พัฒนากาวหนา
และรวดเร็วมากขึ้น จากอดีตเราเคยใชโทรศัพทสําหรับพูดติดตอสื่อสารเทานั้น แตปจจุบันเราสามารถ
ใชโทรศัพทมือถือเพื่อถายรูป ถายคลิปวีดีโอ ฟงเพลง หรือแมกระทั่งเชื่อมตอกับสื่อออนไลนตาง ๆ ได
ทํ า ให เ ห็ น ทั้ ง ภาพเคลื่ อ นไหวและได ยิ น เสี ย งของคู ส นทนาของเราในเวลาเดี ย วกั น ช ว ยให
การติดต อสื่ อสารเปนเรื่องสะดวกสบายมากขึ้ น นอกจากนี้ ความก าวหนา ทางเทคโนโลยี ดา น
การสื่อสารโทรคมนาคมยัง สง เสริม ใหเ กิดการพัฒ นาดานการศึก ษา ดานเศรษฐกิจ สําหรับ ดาน
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การแพทยและสาธารณสุขนั้น เราเรียกการนําเทคโนโลยีดังกลาวมาใชเพื่อการดูแลรักษาผูปวยที่อยู
หางไกลนี้วา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล
องคการอนามัยโลกใหคําจํากัดความของคําวา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทย
ทางไกล หมายถึง การจัดใหบริการดานสาธารณสุขแกประชาชนที่อยูหางไกลโดยบุคลากรผูเชี่ยวชาญ
ทางการแพทย อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชนตอ
การวินิจฉัย การรักษาและการปองกันโรค รวมถึงการศึกษาวิจัย และเพื่อประโยชนสําหรับการศึกษา
ตอเนื่องของบุคลากรทางการแพทย
องคประกอบที่สําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลมี 4 ประการ ไดแก
1) เปนระบบที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหการสนับสนุนดานการแพทย
2) เปนระบบที่ตั้งใจจะเอาชนะอุปสรรคทางภูมิศาสตรหรือการเขาถึงบริการทางการแพทย
จากสถานที่หางไกล
3) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลายชนิดมาใช
4) มีเปาหมายเพื่อเพิ่มผลลัพธทางการรักษาโรคใหดีขึ้น
การใช ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศการแพทย ท างไกล เริ่ ม ต น ใน พ.ศ. 2503 จาก
แรงผลักดันทางการทหารและเทคโนโลยีทางอวกาศของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมกับการใชอุปกรณ
การสื่อสารที่มีอยูในขณะนั้ น เชน การใชระบบโทรทัศนชวยในการปรึกษากันระหวางจิตแพทยที่
สถาบันทางจิตเวชกับแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปที่โรงพยาบาลจิตเวช และการใหคําแนะนําจากแพทย
ผูเ ชี่ ยวชาญจากโรงเรี ยนแพทยไปยัง ศูนย ก ารแพทย ที่ส นามบินที่ อยูอี ก แหง หนึ่ง ตอ มา การใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่กาวหนาและหลากหลายทั่วโลกเปนปจ จัย
ผลักดันที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงทศวรรษที่ผานมาที่เปลี่ยนจากยุคอนาล็อก (analog) เขาสูยุคดิจิตอล (digital) รวมไปถึงราคา
อุป กรณ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารที่ล ดลง เป น แรงจูง ใจที่ก ระตุ น ความสนใจของ
สถานพยาบาลตาง ๆ ที่จะจัดหาวิธีใหมที่มีประสิทธิภาพเพื่อการรักษาพยาบาลผูปวยใหดีขึ้น อีกทั้ง
การใชระบบอินเทอรเน็ตอยางแพรหลายชวยขยายขอบเขตของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทย
ทางไกลไปยัง Web–based applications เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส (electronic mail หรือ
e–mail) การประชุมทางไกล (Teleconference) และการปรึกษาทางไกล (Teleconsultation)
รวมถึงการใชสื่อมัลติมีเ ดีย เชน รูป ถายดิจิตอลและวีดีโ อ นําไปสูการสรางแอพพลิเ คชั่นใหมเ พื่อ
ใชรวมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลในอนาคต
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศการแพทยทางไกล แบงเปน 3 ประเภทหลัก ตามลักษณะ
การรับสงขอมูล ดังนี้
1) Store–and–forward telemedicine (Asynchronous) เปนการรับและสงตอขอมูล
ดานการแพทย เชน ภาพเอกซเรย ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ ภาพถาย หรือคลิปวิดีโอ รวมถึงขอมูล
ประวัติผูปวยจากเวชระเบียน ไปใหแพทยหรือผูเชี่ยวชาญทางการแพทยเพื่อการวินิจฉัยโรคและวาง
แผนการรักษา ขอแตกตางที่สําคัญของการแพทยแบบเดิมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทย
ทางไกลประเภทนี้ คือ แพทยที่รับขอมูลจากตนทางจะไมสามารถซักประวัติหรือตรวจรางกายของ
ผูปวยไดโดยตรง แตอาศัยขอมูลรายงานประวัติความเจ็บปวยและขอมูลภาพหรือวีดีโอที่ไดรับสงตอมา
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เทานั้น การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลประเภทนี้ทั้งผูสงขอมูลและผูรับขอมูล
ไมไดโตตอบในเวลาเดียวกัน แตจะสงขอมูลผานทาง e–mail หรือเซิรฟเวอรของระบบคอมพิวเตอร
ที่จัดไว วิธีนี้นิยมใชเพื่อปรึกษาขอการวินิจ ฉัยโรคหรือใหคําแนะนําการรัก ษาเกี่ยวกับโรคผิวหนัง
เรียกวา Teledermatology หรื อการรับ สง ขอมูล ภาพถายรัง สี เรียกวา Teleradiology หรื อ
การรับสงขอมูลภาพชิ้นเนื้อจากกลองจุลทรรศนเรียกวา Telepathology
2) Remote monitoring telemedicine หรือ self–monitoring/testing นิยมใช
สําหรับการติดตามการรักษาผูปวยโรคเรื้อรังที่อยูหางไกลจากโรงพยาบาล เชน โรคหัวใจ เบาหวาน
หอบหืด เปนตนตัวอยางการใชวิธี Remote monitoring telemedicine ไดแก ผูปวยตรวจระดับ
น้ําตาลในเลือดดวยตนเองโดยใชเครื่องเจาะน้ําตาลในเลือดจากปลายนิ้ว แลวสงผลการตรวจผานทาง
โทรสาร หรือโทรศัพท หรือ e–mail มาใหแพทยเพื่อแนะนําปรับยารักษาโรคเบาหวาน โดยที่ผูปวย
ไมตองเดินทางมาพบแพทยที่โ รงพยาบาลหรือคลินิก หรือผูปวยที่รับ ประทานยาละลายลิ่ม เลือด
ซึ่งผูปวยสามารถใชเครื่องเจาะเลือดที่ปลายนิ้วเพื่อวัดคาการแข็งตัวของเลือดดวยตนเอง แลวสงผล
ที่ไดมาใหแพทยเพื่อพิจารณาปรับยาปองกันลิ่มเลือด โดยปกติผูที่รับประทานยาปองกันลิ่มเลือดควร
ตรวจวัดคาการแข็งตัวของเลือดทุกเดือน หากผูปว ยอยูตางจังหวัดหรือไมสะดวกที่จะมาพบแพทยได
ทุกเดือน การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลวิธีนี้จะชวยใหแพทยสามารถติดตาม
การใชยาและปรับขนาดยาใหเหมาะสมกับผูปวยไดดียิ่งขึ้น ซึ่งสรางความพึงพอใจใหแกผูปวยเปน
อยางมาก เนื่องจากไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางมาพบแพทย
3) Interactive telemedicine เปน การนํ าเทคโนโลยีที่ ชวยใหผูป วยและบุค ลากร
ทางการแพทยส ามารถพูดคุยตอบโตกันไดทันทีในเวลาเดียวกัน เชน การพูดคุยผานทางโทรศัพท
หรือการสื่อสารผานระบบ video conference ที่สามารถเห็นหนาคูสนทนาทั้งสองฝายได วิธีนี้ชวยให
แพทยผูเชี่ยวชาญที่อยูโรงพยาบาลอื่นสามารถซักประวัติผูปวย สั่งตรวจรางกาย และประเมินสภาวะ
ทางจิตใจของผูปวยจากโรงพยาบาลที่ขอปรึกษาได โดยมีแพทยที่ขอปรึกษาจากโรงพยาบาลนั้นอยูกับ
ผูปวยดวยเพื่อชวยในการตรวจรางกายตามคําแนะนําของแพทยผูเชี่ยวชาญ
ประโยชนหลัก 3 ประการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล ประกอบดวย
ประการที่หนึ่ง คือ ชวยใหผูปวยที่อยูในชนบทหางไกลสามารถเขาถึงการตรวจรักษาและไดรับการ
วินิจฉัยจากแพทยผูเ ชี่ยวชาญไดทันทวงที อีกทั้งเปนการขยายงานบริการทางการแพทยของแตล ะ
โรงพยาบาลใหครอบคลุม กลุมผูปวยที่อยูหางไกลไดม ากขึ้น ประการที่ส อง คือ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการแพทยทางไกล เปนระบบที่มีประสิทธิผลคุมคาการลงทุน เนื่องจากชวยลดคาใชจายใน
การรัก ษาพยาบาลโดยรวม และเพิ่ม ประสิทธิผลในการรักษาโรคเพราะใชบุคลากรทางการแพทย
รวมกันระหวางโรงพยาบาล อีกทั้งยังชวยลดระยะเวลาของแพทยในการเดินทางเพื่อมารักษาพยาบาล
และชวยใหผูปวยลดระยะเวลาการนอนพัก รัก ษาในโรงพยาบาลได ประการที่สามคือ ผูปวยหรือ
ผูรับ บริก ารทางดานการแพทยจะไดรับความสะดวกสบายมากขึ้น ไมจําเปนตองเดินทางไกลมาที่
โรงพยาบาลจัง หวัดหรือโรงพยาบาลศูนยที่มีแพทยผูเ ชี่ยวชาญ ทําใหผูปวยลดความเครียดจาก
การเดินทางไดอีกดวย (สรากร ละอองแกว, 2559)
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2.3 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับความรวมมือ
2.3.1 ความหมายของความรวมมือ
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความร วมมือ ผูศึกษาไดสรุปเนื้อหา
ตามที่ จิติศักดิ์ ธาดาเดช (2554) ไดรวบรวมความหมายของความรวมมือดังนี้
ความรวมมือรวมใจ (collaboration) มาจากรากศัพทวา col=รวม labor =
แรงงาน ความรวมมือรวมใจหมายถึง การปฏิบัติง านรวมกันหรือลงแรงรวมกันในลัก ษณะตาง ๆ
เริ่มตนจากสภาวะที่ขาดความสัมพันธมากอน การทําใหเกิดความสัมพันธที่ยั่งยืนไดจําเปนตองสราง
ความไววางใจใหเกิดขึ้นเปนดานแรกของการทํางานรวมกัน
ความรวมมือ (co–operation) มาจากรากศัพทวา co–op หมายถึงสหกรณ คือ
ทํางานรวมมือ ทํางานรวมกับคนอื่น เพื่อประโยชนรวมกันและมีจุดหมายรวมกัน
ความรวมมือในฐานะหุนสวน (Partnership) มาจากรากศัพทวา partner หมายถึง
หุนสวนหรือเปนสวนหนึ่ง ของสวนรวม และ Ship คือ สถานภาพความรวมมือในฐานะหุนสวน
หมายถึง การปฏิบัติงานรวมกันอยางใกลชิดในฐานะหุนสวนแมวาไมมีความผูกพันหรือพันธะสัญญา
มากอน หุนสวนแตละฝายมีสิทธิและความรับผิดชอบเหมือนกันมีความเสมอภาคและมีการพัฒนา
ทักษะไปพรอม ๆ กัน
ความรวมมือแบบพันธมิตร (Alliance) มาจากรากศัพท ally แปลวา พันธมิตร
ความรวมมือแบบพันธมิตร หมายถึง การปฏิบัติงานรวมกันแบบพันธมิตรในลักษณะที่ร วมตัวกัน
อยางใกลชิด โดยมีพื้นฐานเชื่อมโยงที่มีความผูกพันหรือพันธะระหวางพันธมิตร เปนความภาคภูมิใจ
สวนบุคคลที่เกิดขึ้นจากคุณลักษณะและคุณสมบัติที่สืบสานพัฒนารวมกันมา
สรุปไดวา ความรวมมือรวมใจ เปนความรวมมือที่อาจไมเนนถึงผลประโยชนและ
ไมมีพันธะสัญญาผูกมัด ในขณะที่ความรวมมือ เปนความรวมมือโดยมีผลประโยชนและอาจมีหรือไมมี
พันธะสัญญารวมกัน สวนความความรวมมือในฐานะหุนสวน เปนความรวมมือใกลชิดที่มีผลประโยชน
รว มกั น ซึ่ ง อาจมี ห รือ ไม มีสั ญ ญาตอ กั น สํ า หรั บ ความร ว มมือ แบบพัน ธมิ ตร เป นความร ว มมื อ
อยางใกลชิดโดยมีพันธะสัญญาระหวางกัน
2.3.2 ลักษณะของความรวมมือ
โดยทั่วไปแลวการหาความรวมมือมีหลายลักษณะ เชนอาจเขารวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ หรือมีบทบาทหนาที่ในการนําโครงการไปปฏิบัติ โดยสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เชน แรงงาน
วัสดุ หรือความรวมมือในองคกรหรือกิจกรรมเฉพาะดาน เขารวมในผลประโยชนที่เกิดจากการพัฒนา
และรวมมือในการประเมินโครงการประสานความรวมมือ
ลั ก ษณะของความร ว มมื อ ที่ ก ล า วมาข า งต น พบว า สมาชิ ก ที่ ร ว มมื อ ทํ า งาน
ประกอบดวย 2 สวน คือ สมาชิกกลุมงานและสมาชิกการสนับสนุนตามความเหมาะสม ซึ่งการทํางาน
แบบความรวมมือขึ้นอยูก ับเปาหมายที่จะทําและสามารถแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ แบบเครือขาย
แบบประสานงาน และแบบรวมมือ (จิติศักดิ์ ธาดาเดช, 2554)
2.3.3 รูปแบบของความรวมมือ
รูปแบบ คือ รูปธรรมของความคิดที่เปนนามธรรมซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง เชน เปนคําอธิบาย เปนแผนผังหรือแผนภาพ เพื่อชวยใหตนเองและบุคคลอื่นสามารถ
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เขาใจไดชัดเจน นอกจากนี้ ยังเปนเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใชในการสืบสวนหาคําตอบ ความรู
ความเขาใจ ในปรากฏการณตาง ๆ (จิติศักดิ์ ธาดาเดช, 2554 อางใน ทิศนา แขมมณี, 2548)
รูป แบบของความรว มมือ หมายถึ ง ความร วมมื อในกระบวนการทํ างานในการ
ดําเนินการแบบมีสวนรวมในการคิด กระทํา การลงมือปฏิบัติ การปรับ ปรุงงาน การพัฒ นางาน
การติดตามประเมินผล
2.3.4 องคประกอบของความรวมมือ
องคประกอบ 4 ประการของความรวมมือ ไดแก ประการแรก คือ การประนีประนอม
เพื่ อ ให เ กิ ด ความเคารพความคิ ด ใหม แ ละการเปลี่ ย นแปลง ประการที่ ส อง คื อ การสื่ อ สารที่
ประกอบดวยการฟงและการเสนอความคิด ความรูสึก ประการที่สาม คือ การแกปญหาที่มีการระบุ
ความตองการ ความจําเปน การระดมสมอง การปรับสิ่งที่ไดเพื่อใชในการสรางแผนปฏิบัติการ และ
การประเมิ น และประการที่ สี่ คือ การพัฒ นาแผนปฏิ บัติ ก ารและการประเมิ น การปฏิ บั ติก าร
ซึ่งองคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหความรวมมือประสบความสําเร็จ ประกอบดวย (1) การมีสวน
ชวยเหลือแบงปนเปนการคนควาและรวบรวมสารสนเทศ การแบงปนขอมูลขาวสาร การตรงตอเวลา
(2) การรับผิดชอบเปนการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย การมีสวนรวมในการประชุม
และ (3) การมองเห็ นคุ ณคา ความเห็ นของผู อื่น เปนการรับ ฟง ความคิ ดเห็น ของสมาชิ ก คนอื่ น
การรว มมือ กับ สมาชิก ในทีม และการตัด สิน ใจดวยความยุ ติธ รรม นอกจากนี้ ความรวมมือ ควร
ประกอบดวย 3 มิติ ไดแก มิติที่หนึ่ง คือ ความรวมมือในการตัดสินใจวาอะไรควรทําและทําอยางไร
มิติที่สอง คือ ความรวมมือในการเสียสละ ในการพัฒนา ลงมือปฏิบัติการตามที่ไดตัดสินใจ และมิติที่สาม
คือ ความรวมมือในการแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการดําเนินงาน ดังนั้น จะเห็นไดวาความรวมมือกัน
จะครอบคลุมถึงการตัดสินใจ การเสียสละ และการไดรับการแบงปนผลประโยชนจากการดําเนินงาน
และการทําใหสมาชิกขององคการรูสึกอยากเขามารวมในองคการนั้นตอไป (Weltch & Turbert,
2000; San diego State Univertsity’s College of Education, 2003; White, 1982)
2.3.5 กระบวนการสรางความรวมมือ
ความรวมมือมีความสําคัญอยางยิ่ง ตอการพัฒ นาองคกรสูความสําเร็จ เปนสิ่ง ที่
สามารถประยุกตใชเ พื่อใหเ กิดประสิท ธิผลในการสรางความสัม พันธอยางยั่ง ยืน ตลอดจนการใช
ทรัพยากรรวมกันทั้งในระหวางบุคคล ครอบครัว และชุม ชน การสรางความรวมมืออาจมีไดทั้งใน
ระดับหุนสวนแบบไมเปนทางการ ไปจนถึงการวางแผนสรางความสัมพันธเชิงการรวมมืออยางจริงจัง
ดัง นั้น ความรวมมือจึง เปนการเปดโอกาสในการสรางความสัมพันธ สงเสริมความเปนเพื่อนบาน
ความเปนชุมชน เพิ่มความตระหนักในการยอมรับประโยชนในการขยายเขตการใชทรัพยากรรวมกัน
ดวยการลดทอนความซ้ําซอน
กระบวนการสรางความรวมมือ ประกอบดวย (1) กําหนดปญ หา ปญหาจะถูก
กําหนด ตลอดจนการกําหนดทรัพยากรที่จะใชรวมกัน (2) การกําหนดทิศทาง โดยการกําหนดขั้นตอน
และกําหนดกลุมยอยทีจ่ ะทํางาน เพื่อที่จะแสวงหาขอมูล ทางเลือก และกําหนดขอตกลงรวมกัน และ
(3) การปฏิบัติการ กําหนดหลักการที่จะทํางานรวมกันกับหนวยสนับสนุนภายนอก รวมทั้งการจัดการ
ที่จะตรวจสอบการปฏิบัติการ และที่กระบวนการสรางความสําเร็จใหกับความรวมมือประกอบดวย
การระบุผูมีสวนไดเสีย การตอบสนองเหตุผลและความตองการในการมีสวนรวม การสรางพันธสัญญา
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สูเปาหมายรวมกัน กําหนดวิสัยทัศนรวม การพัฒนายุทธศาสตรความรวมมือ การกําหนดขอปฏิบัติใน
การประชุม และการสรางขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการตัดสินใจ ซึ่งวิธีการสรางความรวมมือมีแนวทาง
ในการปฏิบัติ ดังนีค้ ือ (1) ชี้ใหเห็นประโยชนรวมกันและทําความเขาใจถึงผลงานที่จะเปนประโยชน
รวมกัน (2) ผูกมิตรไมตรีตอการทําใหผูปฏิบัติงานมีน้ําใจที่จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน (3) แนะนําซึ่งกัน
และกันทําใหผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของมีความสามารถทัดเทียมกัน (4) มีการสื่อสารที่ดี ดวยการสราง
ประสบการณรวมกัน หรือสรางสภาวะคลายคลึงดวยการรวมกันคิดและรวมวางแผนปฏิบัติการ และ
(5) เพิ่มความใกลชิด พบปะหารือกันอยูเสมอเพื่อใหเกิดความไววางใจกัน ยิ่งใกลชิดกันมากเทาใดก็จะ
เกิดความเขาใจและรูจักคุน เคยกันมากขึ้น (พิสิฐ เทพไกรวัล, 2554; กนกอร สมปราชญ และคณะ,
2548; Gordon, 1996)
2.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิดและวรรณกรรมที่เ กี่ยวของ ผูศึก ษาไดกําหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษา ดังนี้
เงื่อนไข
ที่นําไปสูความรวมมือ

กระบวนการ
ความรวมมือ

ผลลัพธ
ของความรวมมือ

วิเคราะหกรณีโครงการ Asian Pacific Telecommunication (APT)
Collaborative HRD Programme for Exchange of ICT Researchers
and Engineers เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล

แนวทางการสรางความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศญี่ปุนเพื่อ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 บทบาทองคกรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล ภายใตโครงการ Open Data
Referral System for Aid Dispatch in Disaster Assistance Management ไดรับการสนับสนุน
จาก Asian Pacific Telecommunication (APT) ซึ่งมีนักวิชาการประเทศไทยและประเทศญี่ปุ น
ที่รวมดําเนินโครงการดังนี้
1. ดร. ธีรวัฒน อิสสริยะกุล บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)
2. นายรังสรรค จันทรนฤกุล บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)
3. รศ.ดร. อัศนีย กอตระกูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. นายวสุเทพ ขุนทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5. ดร. นายแพทยไพโรจน บุญศิริคําชัย สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
6. ดร. กิต ติ วงศถาวราวัฒ น สํานัก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี แหง ชาติ
(สวทช.)7. ดร. วงศกร พูนพิริยะ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
8. นายวศิน อิทธิมาคิน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
9. ดร. ธีรภัทร สงวนกรากร สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีแหงเอเซีย
10. DR. Kiyoshi Honda, Chubu University, Japan
11. DR. Masahiko Nagai, University of Tokyo, Japan
12. MR. Yosuke Uchiyama, KDDI Foundation, Japan
13. MR. Yoshihiro Nakayama, KDDI Foundation, Japan
14. DR. Masahiro Kuroda, Goleta Network, Japan
ซึ่งมีองคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุน ที่ได มีบทบาทเกี่ยวของและสราง
ความรวมมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล ดังนี้
3.1.1 สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
สถาบันการแพทยฉุก เฉินแหง ชาติมีบทบาทในการกําหนดมาตรฐานการแพทย
ฉุกเฉิน รวมทั้งการกําหนดขอแนะนําและมาตรฐานสําหรับระบบการแพทยทางไกลที่ใชการสงขอมูล
และสื่อสารระหวางรถพยาบาลฉุก เฉินกับ ศูนยรับ แจงเหตุและสั่งการจังหวัดและโรงพยาบาลหรือ
แพทยอํานวยการและแพทยผูเชี่ยวชาญ การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในระบบการแพทย
ฉุกเฉิน จัดระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉินเพื่อปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินของประเทศ จัดระบบ
การแจงเหตุเจ็บปวยฉุกเฉินของประชาชนผานระบบโทรศัพทหรือแอพพลิเคชั่นโทรศัพทเคลือ่ นที่ และ
การกําหนดนโยบาย การสงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล
รวมทั้งการเชื่อมตอกับระบบการรักษาในโรงพยาบาลสําหรับผูปวยวิกฤติ นอกจากนี้ ยังมีบทบาทใน
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การประสานงานและสนับ สนุน กํากับ ใหก ารพัฒนาใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายกับ
หนวยงานตาง ๆ ทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ และหนวยงานดาน
วิชาการและการวิจัย รวมทั้งการประสานงานพื้นที่นํารองและสนับสนุนงบประมาณในการลงพื้นที่
การติดตามและประเมินผลการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลในรถพยาบาล
และบทบาทที่สําคัญคือประสานความรวมมือและการลงนามความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งใน
ระบบการแพทยฉุกเฉินและหนวยงานภายงานการแพทยฉุกเฉิน เพื่อสามารถขยายผลทั้งประเทศได
รวมทั้งการเจรจาความรวมมือกับประเทศญี่ปุนในฐานะหนวยงานรับผิดนโยบายและมาตรฐาน และ
บทบาทฐานะผูรับผิดชอบโครงการรวมกัน นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการผลักดันคําแนะนําในระดับ
นานาชาติ สําหรับ e–Health ไวใน ITU–T SG16/Q28 ซึ่งยังไมไดระบุถึงกรณีแพทยฉุกเฉิน ซึ่งตอง
ประสานผานกระทรวงดิจิตอลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
3.1.2 บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน)
บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) มีบทบาทในการสนับสนุนระบบการเทคโนโลยีสื่อสาร
เพื่อใชในการแพทยทางไกล สนับสนุนโครงขายโดยเฉพาะอยางยิ่ง SIM ที่จะใชในรถพยาบาล และ
SIM ใชกับโทรศัพทเคลื่อนที่ มีบทบาทในฐานะผูรับผิดชอบโครงการรวมกันและผูประสานงานหลัก
ของโครงการ Open Data Referral System for Aid Dispatch in Disaster Assistance Management
การประสานกับ KDDI Foundation ของประเทศญี่ปุน การประสานงานและเจรจาความรวมมือดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับ National Institute of Information and Communications Technology
(NICT) และ Goleta Network ของประเทศญี่ปุน รวมทั้งบทบาทในการขับเคลื่อนโครงการ จัดประชุม
ติดตาม สรุปการผลโครงการ นอกจากนี้ ยังประสานงานหลักเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศหนวยงานใน
ประเทศ
3.1.3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีบทบาทในการพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพสวนบุคคล
โดยการสรางแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนที่ในกลุมผูปวยที่เสี่ยงตอการเจ็บปวยฉุกเฉิน เชน โรคไต
โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และหญิง ตั้งครรภ โดยไดเริ่ม ดําเนินการในกลุมโรค
ความดันโลหิตสูงกอน บทบาทในการประสานการเชื่อมตอขอมูลกับโรงพยาบาลกับแอพพลิเคชั่นบน
โทรศัพทเคลื่อนและการเชื่อมตอกับระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน และผูรับผิดชอบโครงการ
รวมกันรวมทั้งรวมเจรจาความรวมมือกับประเทศญี่ปุน
3.2.4 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มีบ ทบาทในการ
พัฒ นาซอฟแวรและฮารดแวรห รือ อุป กรณสําหรั บ การสง ขอมู ล และสื่อสารในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการแพทยท างไกล บทบาทในสนับ สนุนทุนวิจัยโครงการที่จ ะมาเสริม กับ การพัฒ นา
โครงการนํารองในจังหวัดอุบลราชธานี บทบาทในการสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาขอมูลการสื่อสาร
ของอุปกรณการแพทยฉุกเฉินในประเทศ และบทบาทฐานะผูรับผิดชอบโครงการรวมกัน รวมทั้งรวม
เจรจาความรวมมือกับประเทศญี่ปุน
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3.1.5 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมีบทบาทในการประสานและกําหนดให
หนวยงานภายใตความรับผิดชอบ เชน โรงพยาบาล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการแพทยฉุกเฉิน
เปนตน ใหการสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศการแพทยท างไกล และการสงตอ
ขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพสวนบุคคลที่จําเปนในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี
3.1.6 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคมีบทบาทสนับ สนุนแพทยอํานวยการและแพทย
ผูเชี่ยวชาญใหกับศูนยรับแจงเหตุและสั่งการจังหวัดอุบลราชธานี และบทบาทในการใชระบบขอมูล
สุขภาพสวนบุคคล โดยใหผูปวยกลุมเสี่ยงใชแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนที่ และการพัฒนาระบบ
สงตอขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพสวนบุคคลที่จําเปนในระบบบริการการแพทยฉุกเฉินสําหรับ
ผูปวยกลุมเสี่ยงที่ใชบริการของโรงพยาบาล
3.1.7 องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี มีบทบาทในการพัฒนาศูนยรับแจงเหตุ
และสั่งการจังหวัดเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล และนําระบบดังกลาว
ใชในรถพยาบาลระดับสูงขององคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี การประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในระบบการแพทยฉุกเฉินในจังหวัดอุบลราชธานี ในการดําเนินติดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการแพทยทางไกล การจัดหาวัส ดุอุป กรณในรถพยาบาลหรือศูนย รับ แจง เหตุ เพื่อให
สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลได
3.1.8 Asian Pacific Telecommunity (APT)
Asian Pacific Telecommunity (APT) เปนองคการระหวางประเทศ ที่มีสมาชิก
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก จํานวน 38 ประเทศ มีหนาที่ในการสนับ สนุนองคกรในการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร มีบ ทบาทในการสนับ สนุนงบประมาณใหโครงการ เพื่อพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล เปนความรวมมือระหวาประเทศไทยกับประเทศญี่ปุน
3.1.9 KDDI Foundation ประเทศญี่ปนุ
KDDI Foundation เปนบริษัทเอกชนที่ดําเนินงานดานโทรคมนาคม มี บทบาท
ใน การประสานระหวางบริษัทของญี่ปุนและหนวยงานที่เกี่ยวของในญี่ปุนเพื่อใหเกิดความรวมมือ
ระหวางประเทศญี่ปุนกับประเทศไทย รวมทั้ง รวมเจรจาความรวมมือระหวางประเทศญี่ปุนกับ
ประเทศไทย และรวมเสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยจาก APT ตอไป
3.1.10 National Institute of Information and Communications Technology
(NICT)
ประเทศญี่ปุน NICT เปนหนวยงานรัฐของประเทศญี่ปุนซึ่งทําหนาที่วิจัยและพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มีบ ทบาทในการประสานงานและความรวมมือกับ บริษัท ผลิต
เครื่องมือแพทยในประเทศญี่ปุน และเปนตัวกลางเชื่อมกับบริษัทในประเทศญี่ปุนในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล
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3.2.11 Goleta Network ประเทศญี่ปุน
Goleta Network เปนบริษัทผูผลิตอุปกรณการแพทยทางไกล (Remote Health
Kit) ซึ่งทีมนักวิจัยไทยไดรวมทํางานอยูดวย ปจจุบันสามารถผลิตเครื่องมือแพทยที่ใชในรถพยาบาลที่
ใชสง ขอมู ล สัญ ญาณชีพและความเขม ของฮีโ มโกลบินกับ ออกซิเ จนวัดจากชีพจร (SpO2) เขา สู
แอพพลิเ คชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งไดสนับสนุนอุปกรณก ารแพทยพรอมขอมูล การสื่อสารของ
อุปกรณ เพื่อใชในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล และยังมี บทบาทฐานะ
ผูรับผิดชอบโครงการรวมกัน รวมทั้งรวมเจรจาความรวมมือระหวางประเทศญี่ปุนกับประเทศไทย
(TOT Public Company Limited, 2017; ธีรวัฒน อิสสริยะกุล, 7 กรกฎาคม 2560; ไพโรจน
บุญศิริคําชัย, 7 กรกฎาคม 2560)
3.2 ความรวมมือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลระหวางประเทศไทย
กับประเทศญี่ปุน
3.2.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลในระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล (Pre–hospital) ยังไมมีระบบที่ใชเปนมาตรฐานเดียวกัน มีแตการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลในรถพยาบาล โดยเปนการติดตอสื่อสารขอมูลของ
ผูปวยในรถพยาบาลระดับ สูง ของโรงพยาบาลกับระบบการรัก ษาในโรงพยาบาลของตนเอง คือ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาไดพัฒนาระบบซอฟแวรและรวมบริษัทหนึ่งในการพัฒนาระบบใช
กับรถพยาบาลจํานวน 1 คัน แตยังไมไดขยายอออกไปเนื่องจากตองใชงบประมาณจํานวนมากและ
ตองใชอุปกรณและระบบซอฟแวรที่เปนลิขสิทธิ์ของบริษัทเดียว นอกจากนั้น ระบบการสงขอมูลจาก
เครื่องมือแพทยในรถพยาบาลใชระบบการสงจากอุปกรณแตละตัวเองและตองใชซิมของผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่หลายบริษัท
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลในระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาลภายใตโครงการ Open Data Referral System for Aid Dispatch in
Disaster Assistance Management โดยการสนับสนุนของ Asian Pacific Telecommunity
(APT) เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลสําหรับผูปวยฉุกเฉินวิกฤติ เปนการ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสารสนเทศและนักวิชาการระหวางประเทศไทยกับประเทศญี่ปุน ในลักษณะ
การทําโครงการรวมกันโดยไดรับทุนหลักจาก Asian Pacific Telecommunity (APT) ซึ่งประเทศ
ญี่ปุนเปนผูสนับสนุนทุนแตตองใชเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุน โครงการนี้ไดสรางระบบซอฟแวรและ
พัฒนาฮารดแวรหรืออุปกรณการแพทยไดจากการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุนโดยมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการแพทยทางไกล ดังนี้
1) อุป กรณติดตั้ง ที่ศูนยรับ แจง เหตุและสั่ง การจัง หวัดอุบ ลราชธานี (องคก าร
บริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี) ไดแก
– ชุดคอมพิวเตอรพรอมซอฟแวรที่ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการจังหวัด จํานวน 1 ชุด
– กลองเทเลเมดดีซีน จํานวน 1 ชุด
– เทเลเมดดีซีนเซอรฟเวอร
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2) อุปกรณติดตั้งที่โรงพยาบาลที่มีแพทยอํานวยการปฏิบัติหนาที่
– ชุดคอมพิวเตอรโมบายพรอมซอฟแวรสําหรับแพทยที่ปรึกษา จํานวน 5 ชุด
สําหรับแพทยอํานวยการ แพทยหัวใจ แพทยสมอง แพทยกุมาร แพทยวิสัญญี
– ชุดคอมพิวเตอรพรอมซอฟแวรที่ศูนยแพทยอํานวยการ จํานวน 1 ชุด
– กลองเทเลเมดดีซีน จํานวน 1 ชุด
3) อุปกรณติดตั้งที่รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง
– เครื่องสงพิกัดและสัญญาณภาพ
– อุปกรณติดตามขอมูลทางการแพทยของผูปวย เชน EKG, O2Sat และ
Vital Sign (Patient Monitoring)
– อุปกรณเชื่อมตออุปกรณทางการแพทยและสงสัญญาณทางไกลผานระบบ
เครือขายคุณภาพระดับสูง (Communication Gateway)
– กลองเทเลเมดดีซีน (กลองสองออกไปนอกตัวรถ กลองสองภายในรถจาก
ดานหนาดูภายในตัวรถ กลองที่เพดานรถตําแหนงผูปวยเพื่อดูรางกายผูปวย)
– หมอแปลงและInverter ติดรถพยาบาล

ภาพที่ 1 การเชื่อมตอของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล
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ภาพที่ 2 การรับสงขอมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลไดเชื่อมตอกับ ระบบสารสนเทศ
การแพทยฉุกเฉินของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติที่ใชเปนระบบปฏิบัติการสําหรับผูปวยฉุกเฉิน
ของประเทศ
นอกจากนี้ โครงการนี้ยังไดพัฒ นาระบบสแกนลายนิ้วมือผูปวยใชในรถพยาบาล
โดยเฉพาะผูปวยที่หมดสติและไมทราบวาเปนใคร โดยพัฒนาซอพแวรเชื่อมขอมูลจากฐานทะเบียนราษฎร
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และขอมูลสุขภาพที่จําเปนกับฐานขอมูลของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติและกระทรวงสาธารณสุข ทําใหศูนยรับแจงเหตุและสั่งการจังหวัดและ
แพทยอํานวยการหรือแพทยเชี่ยวชาญ ทราบขอมูลผูปวยและขอมูลประวัติที่จําเปนของผูปวยในการ
รัก ษาหรือชวยชีวิตผูปวย และพัฒ นาระบบขอมู ล สุขภาพสวนบุคคลโดยการสรางแอพพลิเ คชั่ น
โทรศัพทเคลื่อนที่ใหกับกลุมผูปวยที่เสี่ยงตอการเจ็บปวยฉุกเฉิน เชน โรคไต โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน และหญิงตั้งครรภ โดยไดดําเนินการในกลุมโรคความดันโลหิตสูงกอน โดยการเชื่อมตอ
ขอมูลของผูปวยที่มาตรวจที่โรงพยาบาลและเชื่อมกับระบบบริการการแพทยฉุกเฉินโดยการยินยอม
ของผูปวยเอง
โครงการนี้ ไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลที่ พัฒ นาแลวไป
ทดลองปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยติดตั้งระบบในศูนยรับแจงเหตุและสั่งการจังหวัด
อุบลราชธานี (องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี) และรถพยาบาลระดับสูงขององคการบริหาร
สวนจัง หวัดอุบ ลราชธานีจํานวน 1 คัน ซึ่ง อยูร ะหวางการทดลองใช ติดตามผลการใชง าน และ
ปรับปรุงระบบใหเสถียรเพื่อใหสามารถใหการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยฉุกเฉินได
อยางไรก็ตามแต โครงการ ยังมีปญหาและอุปสรรคในดานมาตรฐานขอมูลและ
การติดตอสื่อสารของอุปกรณการแพทย เพราะแตละบริษัทมีความแตกตางกัน ซึ่งตองทําความรวมมือ
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กับ บริษัท ผูผ ลิตอุป กรณก ารแพทยในการเชื่อมโยงขอมูล การแพทย เพื่อใหบ ริษัทเปดเผยขอมูล
การติดตอของอุปกรณการแพทย เพื่อใหสามารถพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลได
(TOT Public Company Limited, 2017; ธีรวัฒน อิสสริยะกุล, 7 กรกฎาคม 2560; ไพโรจน
บุญศิริคําชัย, 7 กรกฎาคม 2560; สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ, 2560; ธีรวัฒน อิสสริยะกุล, 2560)
3.2.2 กระบวนการสร า งความร ว มมื อ ในการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การแพทยทางไกล
กระบวนการสรางความรวมมือที่เกิดขึ้นในการพัฒนาระระบบการแพทยทางไกล
ระหวางประเทศไทยกับประเทศญี่ปุน ดังนี้
3.2.2.1 การประชุ ม หารือ ร วมระหวา งหน ว ยงานโดยไดใ ช วิธี ก ารประชุม กั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศไทย ซึ่งระบุผูรับผิดชอบชัดเจนจํานวนไมมากประมาณ 10 คน เขารวม
การประชุมอยางตอเนื่อง โดยไดกําหนดประเด็นและเปาหมายที่ชัดเจน กําหนดแผนการดําเนินงาน
มอบหมายภารกิจที่ชัดเจน ทุกคนรูงานที่ดําเนินการอยางดี และทุกทานในประเทศไทยไดรวมประชุม
กับตัวแทนหรือทีมวิชาการของประเทศญี่ปุนทั้งการประชุมในประเทศไทยและในประเทศญี่ปุน โดยมี
การสรุ ป การประชุ ม การติ ด ตาม และแก ป ญ หาอุ ป สรรคร ว มกั น รวมทั้ ง มี ก ารกํ า หนดให มี
ผูประสานงานหลักในโครงการ เพื่อคอยกระตุนและติดตามงานอยางสม่ําเสมอ ใชเวทีการประชุมแบบ
พหุภาคีในการเจรจาเปนหลัก แตมีการใหผูประสานหลักทั้งสองประเทศเจรจากับองคกรทีเ่ กีย่ วของใน
ประเทศของตนดวย ทั้งนี้มีการประชุมรวมกันระหวางประเทศไทยและประเทศญี่ปุนจํานวน 4 ครั้ง
เทาที่ผานมา
3.2.2.2 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนวิชาการระหวางประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุน ซึ่งจะมีการกําหนดรวมกันในประเด็นที่จะนํามาใชเปนประโยชนตอการพัฒนางานตามโครงการ
รวมทั้ง ไปศึก ษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศการแพทยท างไกลของญี่ปุน
การพัฒนาอุปกรณการแพทย และระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทยและในพื้นที่ที่จะ
นํารองในประเทศไทย
3.2.2.3 การจัดทําขอตกลงความรวมกัน กลไกคือในประเทศไทยไดมีการลงนาม
ระหวา งหน ว ยงานภายในประเทศ ในขอ ตกลงความร ว มมื อ เรื่ อ งการแพทย ฉุ ก เฉิ นดิ จิ ทัล และ
การพัฒนานครอัจ ฉริยะจังหวัดอุบ ลราชธานี ผูรวมลงนามมีม หาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร สถาบัน
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) บริษัท ทีโอที
จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แตยังไมไดมีการทําขอตกลงรวมกันกับประเทศญี่ปุนแตอยางใด
3.2.2.4 การสรางและพัฒ นานวัตกรรม โดยไดแบงหนาที่ตามความรับผิดชอบ
เชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สรางและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการแพทย ท างไกลทั้ง ซอฟแวร แ ละฮารด แวร รวมทั้ง อุป กรณต าง ๆ ใหส ามารถใช
ปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดพัฒ นาระบบขอมูลสุขภาพสวนบุคคล
โดยการสรางแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนที่ และสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติไดพัฒนาระบบ
สแกนลายนิ้วมือผูปวยใชในรถพยาบาลโดยเฉพาะใชกับผูปวยที่หมดสติ หนวยงานอื่นก็สนับสนุนให
การสรางนวัตกรรมประความสําเร็จตามเปาหมาย
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3.2.2.5 การนํ า ไปทดลองปฏิ บั ติ จ ริ ง ในพื้ น ที่ ได มี ก ารนํ า นวั ต กรรมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล ระบบสแกนลายนิ้วมือผูปวยในรถพยาบาล และระบบขอมูล
สุขภาพสวนบุคคลไปทดลองในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี
เปนผูป ระสานงาน โดยรวมกับ สํานักงานสาธารณสุขจัง หวัดอุบ ลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิท ธิ
ประสงค และโรงพยาบาลวารินชําราบ มีสวนรวมและสนับสนุนการใชนวัตกรรมดังกลาว รวมทั้ง
รวมพัฒนาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงดวย และหนวยงานสวนกลางของประเทศไทยมีสถาบัน
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติเปนหลักในการประสานงานและสนับสนุนการลงพื้นที่
3.2.3 เงื่อนไขในการสรา งความร วมมือ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
การแพทยทางไกล
การสรางความรวมมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล
ระหวางประเทศไทยกับ ประเทศญี่ปุนไดรับการสนับสนุนในการพัฒ นาระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารขององคก ารระหวางประเทศ โดยการสนับ สนุนใหการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแพทยทางไกล เพื่อเพิ่มคุณภาพของระบบการแพทยฉุกเฉินและการเขาบริการของผูปวยฉุก เฉิน
วิกฤติ โดยมีมีเงื่อนไขตาง ๆ ในการสรางความรวมมือใหประสบผลสําเร็จระดับหนึ่ง ไดแก
3.2.3.1 ประเด็นและเปาหมายเรื่องการสรางความรวมมือนั้น ตองมีความชัดเจน
วาจะทําอะไร ก็คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล ระบบขอมูลสุขภาพสวนบุคคล
ตอบสนองผูปวยฉุกเฉินในระบบการแพทยฉุกเฉินอยางไร
3.2.2.2 บุคลากรและผูรับ ผิด ชอบโครงการ ตอ งไดรับ มอบหมายชั ดเจนและ
สนับสนุนอยางเต็มที่ รวมทั้งบุคคลากรควรมีความรูความสามารถในเรื่องดังกลาว และเต็มใจที่จ ะ
ทํางาน มีความเปนทีมรวมกัน และมีความไววางใจซึ่งกันและกัน
3.2.2.3 โครงสรางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารที่เพียงพอสามารถรองรับ
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศการแพทยทางไกล ตองมีก ารประเมินกอนที่จะทําการพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล
3.2.2.4 วัสดุอุปกรณทั้งดานการแพทยและเทคโนโลยีตองมีและสามารถจัดหาได
จึงจะสามารถจะนํามาใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลได
3.2.2.5 งบประมาณเป น เงื่ อ นไขอย า งหนึ่ ง ที่ ใ ช ใ นพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการแพทยทางไกล
3.2.2.6 การมีสวนรวม ของหนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและประเทศญี่ปุน
ตั้งแตการกําหนดประเด็น ปญหา วางแผน ตัดสินใจ และติดตามประเมินผลรวมกัน รวมทั้งการชื่นชม
ความสําเร็จจะเปนเงื่อนไขสูความรวมมือที่ดี
3.2.4 ผลลั พ ธ ก ารสร า งความร ว มมื อ ในการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การแพทยทางไกล
การสรางความรวมมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล
ระหวางประเทศไทยกับ ประเทศญี่ปุน ตั้ง แต พ.ศ. 2559 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถือวา
ดําเนินงานมาไดดีระดับหนึ่ง พบวามีผลลัพธที่เกิดขึ้น ดังนี้
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3.2.4.1 มี ก ารบู ร ณาการความร ว มมื อ หลายของหน ว ยงานในประเทศไทย
ทั้งหนวยงานรัฐในสวนกลางดานการแพทย มหาวิทยาลัย และดานเทคโนโลยี หนวยงานรัฐในภูมิภาค
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการทํางานรวมกันและรวมมือกับ หนวยงานรัฐและบริษัทเอกชนใน
ประเทศญี่ปุน
3.2.4.2 การสรา งนวั ตกรรมระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศการแพทย ท างไกล
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบขอมูลสุขภาพสวนบุคคล และการใชระบบพิมพลายนิ้วมือ
3.2.4.3 การเชื่อมโยงขอมูล good data ของหนวยงาน เชน สถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กรมการปกครองกับ
ขอมูล rear real time data และ real time data คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล
3.2.4.4 การใช ร ะบบบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น สํ า หรั บ ผู ป ว ยฉุ ก เฉิ น วิ ก ฤติ
กลุมเปราะบางหรือกลุมเสี่ยง และใหประชาชนมีความรู (Health Literacy) ในการดูแลและปองกัน
ตนเองไมใหปวยฉุกเฉิน
3.2.4.5 การสง เสริ ม การกระจายอํานาจสู ทองถิ่น คือ ใหองคก ารบริห ารสว น
จังหวัดอุบลราชธานี ดําเนินงานจัดบริการสาธารณะตามบทบาทและหนาที่ เพื่อใหประชาชนสามารถ
ใชบริการได (TOT Public Company Limited, 2017; ธีรวัฒน อิสสริยะกุล, 7 กรกฎาคม 2560;
ไพโรจน บุญศิริคําชัย, 7 กรกฎาคม 2560; สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ, 2560)

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
การศึกษาแนวทางการสรางความรวมมือระหวางประเทศไทยกับ ประเทศญี่ปุนเพื่อการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศการแพทยทางไกล มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการสราง
ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศญี่ปุนเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทย
ทางไกลและเพื่อทราบขอเสนอแนะ การศึกษานี้เปนการศึกษาภายใตโครงการ Open Data Referral
System for Aid Dispatch in Disaster Assistance Management โดยการสนับสนุนของ Asian
Pacific Telecommunication (APT) ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2560 การศึกษานี้เปนการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวของ การเขารวม
สังเกตแบบมีสวนรวมและการสัมภาษณผูเกี่ยวของ โดยนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
และการพรรณนา
4.1 สรุปผลการศึกษา
ผลการศึ ก ษาพบว าโครงการ ไดส รางระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศการแพทย ท างไกล
ประกอบดวย การเห็นทั้งภาพและเสียงผูปวย และการปฏิบัติการ ขอมูลผูปวย ขอมูลสุขภาพ สัญญาณชีพ
คาความเขมขนของออกซิเจนในเลือด คลื่นหัวใจและอื่น ๆ ที่เปนปจจุบันดวยเทคโนโลยีสื่อสารและ
สารสนเทศที่มีป ระสิ ท ธิภ าพมาใชป ระโยชนใ นระบบการแพทยฉุ ก เฉิน ชวงกอนถึง โรงพยาบาล
เชื่อมโยงบทบาทการบริหารจัดการของศูนยรับแจงเหตุและสั่งการการแพทยฉุกเฉินจังหวัด (1669)
กับ การใหรัก ษาพยาบาลของแพทยอํานวยการและแพทยผูเ ชี่ยวชาญของโรงพยาบาล เปนการ
ยกระดับการประสาน สั่งการ การปรึกษา การอํานวยการทางการแพทยชั้นสูง และพัฒนาระบบขอมูล
สุขภาพสวนบุคคลโดยการสรางแอพพลิเคชั่นโทรศัพทเคลื่อนที่ใหกับกลุมผูปวยที่เสี่ยงตอการเจ็บปวย
ฉุกเฉิน เชน โรคไต โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และหญิงตั้งครรภ โดยไดดําเนินการ
ในกลุมโรคความดันโลหิตสูงกอน โดยการเชื่อมตอขอมูลของผูปวยที่มาตรวจที่โรงพยาบาลและเชื่อมกับ
ระบบบริการการแพทยฉุก เฉินโดยการยินยอมของผูปวยเอง รวมทั้ง พัฒนาระบบสแกนลายนิ้วมือ
ผูปวยใชในรถพยาบาลโดยเฉพาะผูป วยที่ห มดสติ โดยเชื่อมขอมูล จากฐานทะเบียนราษฎรของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข อมูล สุ ขภาพที่จําเปนกับ ฐานข อมูล ของสํา นัก งาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติและกระทรวงสาธารณสุข
การสรางความรวมมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล เปนการ
สรางความรวมมือ (collaboration) โดยรวมมือรวมใจการปฏิบัติงานรวมกัน ทําใหเกิดความสัมพันธ
สรางความไววางใจเกิดขึ้น เปนเปนความรวมมือไมเนนผลประโยชนและไมมีพันธะสัญญารวมกัน
ซึ่ง อาศัย กระบวนการ ประชุ ม หารื อ ร ว มกั น การศึ ก ษาดู ง านและแลกเปลี่ย นวิ ชาการ การทํ า
ความรวมมือกัน การสรางนวัตกรรม การนําไปทดลองปฏิบัติจ ริงในพื้นที่โ ดยการมีสวนรวมของ
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หนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธระหวางนักวิชาการขององคกรภายในประเทศไทย
กับนักวิชาการขององคกรในประเทศญี่ปุน
ผลลัพธจ ากการสรางความรวมมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทย
ทางไกลหลายประการ ไดแก มีการบูรณาการความรวมมือจากหลายของหนวยงานในประเทศทั้ง
หนวยงานรัฐในสวนกลางดานการแพทย ดานเทคโนโลยีสื่อสาร มหาวิทยาลัย หนวยงานรัฐภูมิภาค
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการสรางนวัตกรรม มีการเชื่อมโยงขอมูล มีระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินสําหรับผูปวยฉุกเฉินวิกฤติ และองคการบริหารสวนจังหวัดสามารถจัดบริการสาธารณะดาน
การแพทยฉุกเฉิน
การสรา งความรวมมือที่ เ กิ ดขึ้น พบวามีเ งื่อนไขตาง ๆ ไดแก การมีเ ป าหมายที่ชัดเจน
บุคลากรมีความรูความสามารถและความรับผิดชอบ รวมทั้ง มีความเปนทีม ไววางใจซึ่ง กันและกัน
มีโครงสรางดานเทคโนโลยีส ารสนเทศและสื่อสารที่เ พียงพอ สามารถจัดหาอุป กรณการแพทยได
มีงบประมาณสนับสนุน และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
แนวทางการสรางความรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศญี่ปุนเพื่อการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลเปนการสรางความสัมพันธระหวางนักวิชาการขององคกร
ภายในประเทศไทยกับนักวิชาการขององคกรในประเทศญี่ปุน ในการสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแพทยทางไกลโดยการสนับสนุนของ Asian Pacific Telecommunity (APT) เปนองคการ
ระหวางประเทศที่สนับสนุนใหดําเนินโครงการรวมกับองคกรของประเทศญี่ปุน โดยมีการสนับสนุน
และแลกเปลี่ ย นความรู ข อ มู ล ทางเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ อุ ป กรณ ก ารแพทย สนั บ สนุ น
งบประมาณในการเดินทางประชุ ม และการแลกเปลี่ย นองคค วามรู โดยประเทศไทยสนับ สนุ น
งบประมาณในการสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลและทดลองใชปฏิบัติการใน
พื้นที่ซึ่งเปนการสรางความรวมมือ (collaboration) เปนความรวมมือรวมใจการปฏิบัติงานรวมกัน
ทําใหเกิดความสัมพันธ สรางความไววางใจเกิดขึ้น เปนเปนความรวมมือไมเนนผลประโยชนและไมมี
พันธะสัญญารวมกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติควรกําหนดนโยบายในการสรางความรวมมือ
ของประเทศไทยในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลกับประเทศญี่ปุนใน
ประเด็นตอบปญหาของรักษาผูปวยฉุกเฉินเพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทยของประเทศโดยควร
ดําเนินการรวมกันในลักษณะโครงการ
2) สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติควรกําหนดใหมีศึกษาและกําหนดมาตรฐาน
ขอมูลและการติดตอสื่อสารของอุปกรณการแพทยเปนมาตรฐานกลางของประเทศ และสรางรวมมือ
กับบริษัทผูผลิตอุปกรณการแพทยเพื่อเชื่อมโยงขอมูลการแพทยใหสามารถพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการแพทยทางไกลได
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3) หนวยงานดานเทคโนโลยีและการสื่อสารควรกําหนดนโยบายในการสนับสนุน
และสงเสริมใหมีโครงขายเทคโนโลยีการสื่อสารที่เพียงพอและมีศักยภาพเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการแพทยทางไกลสําหรับผูปวยฉุกเฉิน
4) การสรา งความร ว มมือ ระหวา งประเทศไทยเพื่ อ พัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการแพทยทางไกลกับตางประเทศ ควรแสวงหาหนวยงานกลางที่เกี่ยวของรวมบูรณาการ
และพัฒนาระบบพรอมกับกําหนดพื้นที่ในการดําเนินการดวย
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โดยเฉพาะองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ควร
สนับสนุนและดําเนินการจัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกลสําหรับผูปวยฉุกเฉินใน
ระบบการแพทยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล
2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทยทางไกล ควรมีหนวยงานที่
เกี่ยวของสวนกลางทั้งดานการแพทยและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันพัฒนาระบบและบูรณาการ
สนับสนุนพื้นที่อยางตอเนื่อง
3) สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติควรมีการจัดระบบการใหบริการการแพทย
เชี่ยวชาญและพัฒ นาศัก ยภาพบุคลากรอยางตอเนื่องเพื่อสนับ สนุนระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
การแพทยทางไกล
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