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บทคัดยอ
จากสถานการณการระบาดใหญของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทีส่ ง ผลกระทบตอการทำงานของเจาหนาที่
ในแผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน ดานการบริหารจัดการ ดานการรักษาผปู ว ยฉุกเฉิน และดานการปองกันความเสีย่ งจากการ
ติดเชือ้ ของโรคอุบตั ใิ หม จึงเปนเหตุใหเกิดแรงผลักดันใหหนวยงานอุบตั เิ หตุในหลายแหลงทัว่ โลก ออกแบบการบริการ
สุขภาพทางไกลสำหรับการปฏิบตั กิ ารแตละขัน้ ตอนในการดูแลผปู ว ยฉุกเฉิน เริม่ ตัง้ แตกอ นถึงโรงพยาบาล ภายในแผนก
อุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน หลังจำหนายจากแผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน รวมทัง้ การแบงปนความรู และการประสานดานทรัพยากร
โดยพบวา แตละขัน้ ตอนมีการออกแบบบริการสุขภาพทางไกลทีแ่ ตกตาง ขึน้ อยกู บั การเรียนรจู ากปญหาและอุปสรรค
ในการทำงานของผปู ฏิบตั งิ าน และนำไปสกู ารพัฒนานวัตกรรมการบริการโดยประยุกตเขากับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ปจจุบนั
ดังนัน้ ทัง้ แพทย พยาบาล และผเู กีย่ วของทุกคนมีสว นชวยพัฒนาระบบการบริการใหมปี ระสิทธิภาพการดูแลผปู ว ย
ฉุกเฉินในมิตกิ ารบริการแบบใหม จึงควรพัฒนาการออกแบบบริการสุขภาพทางไกลใหทนั ตอการเปลีย่ นแปลงของ
เทคโนโลยีสมัยใหม รวมทัง้ สอดคลองกับบริบทของผรู บั บริการและผใู หบริการ
คำสำคัญ: การออกแบบบริการสุขภาพทางไกล ปฏิบตั กิ ารของแผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน การระบาดโคโรนาไวรัส 2019
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Abstract
From the situation of the coronavirus disease 2019 pandemic that affects the work of staff in the
emergency department at management, urgent treatment of emergency patients, and prevention of risk of
infection of new incidences. This has caused impetus from many accident agencies in the world. There have
Telehealth design with each step of the operation in emergency care. This starts from the pre-hospital, in
the emergency department, after discharge from emergency department, knowledge sharing and resource
coordination. It was found that at each stage, there was a different design of Telehealth. It depends on how the
operator learns from the problems and obstacles in the work and has developed service innovations by
applying them to current digital technology. The doctors, nurses and all involved contribute to the development
of the service system to be effective in emergency care in a new dimension service. The telehealth design
should be developed to keep up with changing of modern technology as well as in accordance with the context
of service recipients and service providers
Keywords: Telehealth design, Operations of the emergency accident department, Coronavirus disease 2019
pandemic

บทนำ
การระบาดใหญของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให
แพทย เจ า หน า ที่ และระบบดู แ ลสุ ข ภาพของแผนก
อุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน (Emergency department: ED) ตองเผชิญ
กับความทาทายในการออกแบบบริการดูแลผปู ว ยโรคติดตอ
ใหม (Cao et al., 2020; Chua et al., 2020) โดยตองเรงรีบ
จัดการบริการใหกบั ผปู ว ยทีต่ ดิ เชือ้ โคโรนาไวรัส 2019 และ
ใหการบริการตามที่จำเปนกับผูปวยฉุกเฉินในแตละวัน
(Jee, Khamoudes, Brennan, & O'Donnell, 2020;
Whiteside , Kane, Aljohani , Alsamman, & Pourmand,
2020) จึงเปนเหตุทหี่ นวยงานอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินทัว่ โลกตอง
คิดคนการนำเทคโนโลยีในปจจุบนั มาประยุกตใชในการ
ดูแลรักษาผปู ว ยใหมคี วามปลอดภัยสอดคลองตามเกณฑ
มาตรฐาน ในรูปแบบการบริการสุขภาพทางไกล (Telehealth)
ที่ประยุกตใชเครื่องมือโทรคมนาคมหลากหลาย เชน
โทรศัพทรนุ สมารทโฟน (Smart phone) และอุปกรณไรสาย
เคลือ่ นทีส่ ามารถเชือ่ มโยงการใหบริการ (Dorsey & Topol,

2016) โดยพบวามีการบริการสุขภาพทางไกล (Telehealth
service) อันเปนการบริการทีส่ ง มอบความสะดวกทางดาน
การดูแลสุขภาพและการรักษาทางการแพทยใหกับผูปวย
เปนการจัดบริการความรูทางสุขภาพใหกับผูรับบริการ
ทีเ่ กีย่ วกับขอมูลทางดานสุขภาพ เปนบริการการดูแลตนเอง
ผานเทคโนโลยีโทรคมนาคม ผานทางการสื่อสารดิจิทัล
ผานการประชุมทางวิดีโอ ที่ประยุกตใชแอปพลิเคชั่น
ผานทางอุปกรณมอื ถือสมารทโฟน ( Mobile health apps)
ที่สามารถสงผานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic
transmission) ทีเ่ ปนขอมูลทางดานสุขภาพของผปู ว ยจาก
การตรวจสอบระยะไกล (Remote patient monitoring : RPM)
ที่ประยุกตเทคโนโลยีในการใหบริการสุขภาพทางไกล
(Tele-health) ในการบริการสุขภาพทางมือถือ (Mobile
health: mHealth) ที่สามารถบันทึกวิดีโอไดทั้งภาพและ
เสียงในการตรวจสอบผปู ว ยระยะไกล (Japinga, Singletary,
& McClellan, 2021)
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ทัง้ นีม้ กี ารประยุกตใชบริการสุขภาพทางไกลโดยออกแบบ
การบริการสำหรับผปู ว ยฉุกเฉินในแผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน
ชวงการระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทีป่ ฏิบตั กิ ารตามกิจกรรม
เริม่ ตัง้ แตกอ นเขาแผนกอุบตั เิ หตุหรือกอนถึงโรงพยาบาล
(Pre- emergency departments: ED & Pre-hospital)
โดยออกแบบการบริการสุขภาพทางไกลทีถ่ กู นำมาใชเปน
เครื่องมือคัดกรองสำหรับผูปวยที่ตองการดูแลฉุกเฉิน
และชวยการประสานงานกอนเขารักษาในโรงพยาบาล
สวนปฏิบัติการภายในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Within
emergency departments) ที่ออกแบบการบริการสุขภาพ
ทางไกลในการคัดกรองทีจ่ ำเปน ในการดูแลฉุกเฉินและ
การปองกันความเสีย่ งทีห่ ลีกเลีย่ งการสัมผัสของเจาหนาที่
กับผปู ว ย ทีต่ อ งตัดสินใจใชอปุ กรณปอ งกันสวนบุคคลภายใน
แผนกฉุกเฉิน สวนปฏิบัติการภายหลังออกจากแผนก
อุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน (Post-discharge emergency departments)
ที่ออกแบบการบริการสุขภาพทางไกลที่ขยายการบริการ
ดูแลผปู ว ยอยางเฉพาะเจาะจง ทีถ่ กู นำมาใชเปนเครือ่ งมือ
ในการติดตาม ตรวจสอบอาการของผูปวย และพบวามี
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การนำ เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา
(Education digital technology) ทีป่ ระยุกตกบั เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั (Digital technology) ในการออกแบบบริการสุขภาพ
ทางไกล (Telehealth) ทีร่ เิ ริม่ จัดทำเปนแพลตฟอรมทีเ่ ปน
กลยุทธทางการศึกษาในรูปแบบใหม เพือ่ แบงปนความรู
กั บ ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรม สำหรั บ การศึ ก ษาต อ เนื่ อ ง
ทั้งพยาบาลและแพทยใหสามารถเขาถึงเปนรายบุคคล
นอกจากนั้ น มี ป ฏิ บั ติ ก ารด า นประสานการดู แ ลและ
ทรัพยากร (Care and resource coordination) ทีอ่ อกแบบ
การบริการสุขภาพทางไกล (Telehealth) ในการประสาน
กับผเู ชีย่ วชาญโรคไวรัสโคโรนา 2019 เปนทีป่ รึกษาใหกบั
ทีมทำงานในแผนกฉุกเฉินซึง่ เกีย่ วของกับระบบการแพทย
ของโรงพยาบาล (Jaffe et al., 2021)
ดังนัน้ การออกแบบบริการสุขภาพทางไกลจึงจำเปน
ตองนำมาประยุกตใชกับการใหบริการผูปวยฉุกเฉินซึ่ง
ตองเรงรีบชวยเหลือชีวติ โดยการออกแบบบริการสุขภาพ
ทางไกลที่ดีจะชวยลดความเสี่ยงทั้งผูปวยและเจาหนาที่
ผปู ฏิบตั งิ านในชวงการแพรระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019

เปนอยางดี ทั้งนี้ควรเขาใจแนวคิดการออกแบบสุขภาพ
ทางไกล ปฏิบตั กิ ารของหนวยงานฉุกเฉินทีน่ ำระบบบริการ
สุขภาพทางไกลไปใช และสิง่ ทีป่ ระเทศไทยกำลังดำเนินการ
ในปจจุบัน
แนวคิดการออกแบบบริการสุขภาพ
แนวคิดการออกแบบบริการสุขภาพทางไกล (Telehealth)
หมายถึงการใชเทคโนโลยีในการใหความรูดานสุขภาพ
การวินจิ ฉัย การรักษา และการสรางความตระหนักเกีย่ วกับ
ปญหาสุขภาพ (Pro Health Ware, 2018) ซึ่งจากการ
ถอดบทเรี ย นการใช แ พทย ท างไกล (Telemedicine)
เพือ่ ยกระดับบริการสาธารณสุขใหเทาเทียมในประเทศไทย
(Katwattana, 2019) พบวา แนวคิดนีม้ กี ารบูรณการรวมกับ
รูปแบบบริการแพทยทางไกล (Telemedicine) ควบคกู บั
นวัตกรรมทางการแพทย และระบบโทรคมนาคมเฉพาะทาง
รองรั บ ระบบดู แ ลสุ ข ภาพทางไกลที่ เ ป น ซอฟต แ วร
ดานเทคโนโลยีปญ
 ญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI)
ชวยในการคัดกรองโรค ระบบใหคำปรึกษาดานสุขภาพ
ทางไกล (Telehealth) ที่มีการออกแบบการบริการเปน
4 รูปแบบ คือ (1) ระบบการใหคำปรึกษาจากผเู ชีย่ วชาญ
ในการใหคำปรึกษาหรือวินจิ ฉัยสุขภาพโดยการพูดคุยและ
สอบถามอาการผปู ว ยผานกลองวิดโี อเพือ่ ใชประกอบการ
วินจิ ฉัย (2) ระบบเฝาระวัง เชน การเฝาระวังสุขภาพทีบ่ า น
โดยการนำอุปกรณตรวจวัดตางๆ ไปติดตั้งที่บาน มีการ
บันทึกขอมูลสัญญาณชีพที่สามารถนำสงขอมูลที่มีความ
ผิดปกติ และสามารถวิเคราะหผลแจงกลับใหผปู ว ยเขารับ
การรักษาโดยทันที (3) ระบบใหขอ มูลสุขภาพ เปนระบบ
ทีใ่ หบริการสอบถามความรเู รือ่ งสุขภาพ หรือใหคำปรึกษา
โรคตางๆ โดยผูใชบริการสามารถสืบคนขอมูลโดยผาน
เครือขายคอมพิวเตอร หรือปรึกษาออนไลนกบั ผเู ชีย่ วชาญ
เฉพาะทาง (4) ระบบสนับสนุนการเรียนรทู างการแพทย
ที่เปนแหลงเรียนรูและเผยแพรความรูจากแพทย หรือ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยระบบทำหนาที่รวบรวมความรูที่
ผใู ชบริการสามารถสืบคนขอมูลหรือเผยแพรขอ มูลความรู
ทีเ่ ปนประโยชนได จะเห็นไดวา แนวคิดการออกแบบบริการ
สุขภาพทางไกลเปนการตอยอดจากการบริการแพทยทางไกล
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ที่ขับเคลื่อนจากเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปจจุบนั รวมกับความรวมมือของทีมบริการสุขภาพทางดาน
สาธารณสุข
ปฏิบัติการบริการสุขภาพทางไกลในผูปวยฉุกเฉิน
องคกรทรัพยสนิ ทางปญญาแหงโลก (World Intellectual Property Organization, 2020) รวมกับสถาบันการศึกษา
ทางธุรกิจเพื่อสังคมโลก (The Business School for the
World : INSEAD) ระบุวา โรคโคโรนาไวรัส 2019 สงผล
ตอสุขภาพและกระทบตอวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย
และพบวาแพทย พยาบาลและนักวิจยั ทีอ่ ยใู นระบบบริการ
สาธารณสุขทั่วโลกมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบ
การดูแลผปู ว ยใหมปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ ทีส่ ง ผลตอการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศการดูแลสุขภาพ (Healthcare
ecosystem) และมีความเกีย่ วของความเปนดิจทิ ลั (Digital)
มากขึน้ โดยมงุ เนนใหการบริการทีย่ ดึ ผปู ว ยเปนศูนยกลาง
(Patient-centric) ที่ตองอาศัยความรวมมือทั้งจากแพทย
พยาบาล และผเู กีย่ วของทัง้ ระบบในการสรางระบบนิเวศ
การดูแลสุขภาพรูปแบบใหมทมี่ กี ารประยุกตกบั เทคโนโลยี
ในปจจุบัน ตัวอยางเชน การแชรขอมูลหรือ database
ของคนไขขามโรงพยาบาลไปยังแพทยตางโรงพยาบาล
การใชปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI )
ช ว ยในการประมวลผลการวิ นิ จ ฉั ย ที่ ร วดเร็ ว ทั้ ง นี้
จากสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดโคโรนาไวรั ส 2019
ในปจจุบนั พบวาหนวยงานอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินทีเ่ ปนหนวยงาน
ดานหนา และตองใหการบริการตอบสนองความตองการ
ผปู ว ยฉุกเฉินตลอดเวลา จำเปนตองสรางสรรคการออกแบบ
บริการสุขภาพทางไกล (Telehealth) มาประยุกตกบั ปฏิบตั กิ าร
ในแตละขั้นตอนการดูแลผูปวยฉุกเฉินอยางกวางขวาง
ซึ่ ง มี ก ารประยุ ก ต บ ริ ก ารสุ ข ภาพทางไกลที่ แ ตกต า ง
ดังตอไปนีค้ อื
ปฏิบตั กิ ารกอนถึงโรงพยาบาล เปนการใหบริการสุขภาพ
ทางไกลเกี่ยวของกับการประเมินอาการผูปวยฉุกเฉิน
การคัดกรองผปู ว ยกอนการใหยาและการสือ่ สารกับผปู ว ย
(Hayden, 2020; Kristal et al., 2020) โดยการดูแลฉุกเฉิน
เกี่ยวกับบริการทางการแพทยฉุกเฉิน (EMS) ในการ
ตรวจสอบระยะไกล ที่รับการตรวจรักษาทางการแพทย

เสมือนจริงโดยเจาหนาที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินจะทำ
การประเมิ น ระยะไกลก อ นถึ ง แผนกอุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น
โดยทีมปฏิบตั กิ ารซึง่ อาจประกอบไปดวยนักศึกษาแพทย
แพทย ป ระจำการ พยาบาล และเจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
จะตองระมัดระวังการปองกันตัวเองเกีย่ วกับโคโรนาไวรัส
2019 เริม่ ตนจากการตรวจสอบตนเองและรายงานอาการ
เบือ้ งตนของผปู ว ยใหกบั พยาบาลทีแ่ ผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน
หรือการตรวจคัดกรองเบือ้ งตนกับผทู ไี่ ดรบั การฝกปฏิบตั ิ
ขัน้ สูง (Advanced Practice Providers : APPs) โดยมีแพทย
ชวยตัดสินใจทางไกลในขัน้ ตอนสุดทาย ซึง่ สมาชิกคนอืน่
ทีอ่ ยใู นทีมดูแลทีอ่ าจหมายถึงนักศึกษา นักสังคมสงเคราะห
และผู ช ว ยทางการแพทย ที่ มี ห น า ที่ ดู แ ลด า นอื่ น เช น
การสือ่ สารเพือ่ ติดตามผลการทดสอบ โดยจากการศึกษา
พบวา มีการประเมินอาการผูปวยกอนถึงแผนกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินโดยพยาบาลที่มีทักษะ หรือสถานพยาบาลที่ดูแล
ผู ป ว ยระยะยาว สามารถคั ด แยกผู ป ว ยที่ มี ค วามเสี่ ย ง
โคโรนาไวรัส 2019 ไดอยางเหมาะสม (Ko, Kurlian, & Curtis,
2020) โดยจากการศึกษาพบวาบางสถาบันมีการเชือ่ มโยง
ระบบบริการ EMS กับแผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินโดยการประชุม
ทางวิดโี อทีม่ กี ระบวนการคัดแยกผปู ว ยโดยใชเอกสารการ
คัดกรองทางไกล (Tele-triage) ที่เปนการสรางความ
รวมมือใหมทเี่ กิดขึน้ ระหวางการระบาดโคโรนาไวรัส 2019
ที่ ต อบสนองภาวะฉุ ก เฉิ น ของแต ล ะเมื อ งนั้ น โดยการ
นำโปรแกรมการแพทยฉุกเฉินทางไกลมาเชื่อมโยงกับ
แพทย ผู รั ก ษาโดยการโทรศั พ ท พู ด คุ ย กั บ หน ว ยกู ภั ย
ในพืน้ ทีเ่ ปนครัง้ แรก (Hayden, 2020)
ปฏิบตั กิ ารในแผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน ทีเ่ ปนปฏิบตั กิ าร
ทีจ่ ำเปนในการบริการสุขภาพทางไกล (Telehealth) ภายใน
แผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน ทีแ่ บงออกเปน 3 กิจกรรมหลักคือ
(1) เกีย่ วของกับการใหบริการกับผเู ขารับการฝกอบรมทาง
ไกลทีม่ ี เชือ่ มโยงการรักษาจากแพทย (Hamm et al., 2020;
Lin et al., 2020) (2) เกีย่ วของการอธิบายขัน้ ตอนการเตรียม
อุปกรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคล (Personal Protective
Equipment = PPE) ทีม่ แี นวทางปฏิบตั ทิ างอิเล็กทรอนิกส
ในการทำงานรวมกัน ทีเ่ ปนเครือ่ งมือการประเมินและการ
ตรวจสอบผูปวยระยะไกลที่เกี่ยวของทั้งผูใหบริการและ
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ผูรับบริการ โดยการนำไปใชติดตอผูปวยเสมือนจริง
(Turer, Jones, Rosenbloom, Slovis, & Ward, 2020; Lau
et al., 2020) (3) เกีย่ วของกับกระบวนการใหคำปรึกษาทาง
ไกลจากผเู ชีย่ วชาญดานโคโรนาไวรัส 2019 (Hron, Parsons, Williams, Harper, & Bourgeois, 2020) โดยการศึกษา
สวนใหญอธิบายถึงการใหบริการของผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยว
ของกับแพทยในแผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินทีก่ ารโตตอบกับผู
ปวยภาวะฉุกเฉิน ซึง่ พบวามีการรายงานระบบบริการของ
แพทยแผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินทีเ่ ขมแข็งในชนบททีส่ ามารถ
เชื่อมตอกับผูเชี่ยวชาญผานทางศูนยสุขภาพทางไกลโดย
สามารถแสดงความคิดเห็นกับผเู ชีย่ วชาญเพือ่ การประสาน
งานระหวางการรักษาผปู ว ยฉุกเฉิน ตัวอยางเชน การตรวจ
ของอัลตราซาวดทางไกล การใหคำปรึกษาที่เสมือนจริง
ระหวางการประสานสงตอผปู ว ยฉุกเฉิน (White, 2020).
ปฏิบัติการหลังจำหนายจากแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
(Post-ED discharge) พบวามีการศึกษาการใหบริการ
สุขภาพทางไกล (Telehealth) ในการสงเสริมการดูแลผปู ว ย
หลังจากจำหนายจากแผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน ในการติดตาม
ผปู ว ยระยะไกลอยางตอเนือ่ งหลังการจำหนาย (Chandra,
Laoteppitaks, Mingioni, & Papanagnou, 2020; Annis
et al., 2020) โดยเจาหนาทีแ่ ผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินใหบริการ
สายดวนฉุกเฉินหลังการจำหนาย ตัวอยางเชน มีการทำงาน
รวมกันระหวางเจาหนาที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินในเมือง
นิวยอรกที่ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคโคโรนาไวรัส 2019
โดยติดตามอาการหลังการจำหนาย (Kristal et al., 2020)
โดยมีการคัดกรองผปู ว ยเชิงรุกผทู มี่ คี วามเสีย่ งการติดเชือ้
โคโรนาไวรัส 2019 สามารถลงทะเบียนในโปรแกรมติดตาม
ผูปวยระยะไกลในการใหดูแลอยางเรงดวนที่เสมือนจริง
หรือการนัดพบแพทยแผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน ระบบการเตือน
และกำกับการดูแลที่เกี่ยวของผูประกอบวิชาชีพ เชน
นั ก ศึ ก ษาแพทย พยาบาล ที่ มี ส ว นร ว มในที ม ทำงาน
โดยพบวาขอมูลความพึงพอใจจากผปู ว ยมากกวารอยละ 70
ทีไ่ ดรบั คำแนะนำจากระบบการดูแลจากแพทยเสมือนจริง
(Annis et al., 2020) และพบวามีการศึกษาเกี่ยวกับการ
ประสานงานระหวางหนวยงานอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินในหลายแหง
ในการพัฒนาทักษะของสถานพยาบาลใหสามารถคัดเลือก

ผูปวยออกจากโรงพยาบาลที่ปวยจากโรคโคโรนาไวรัส
2019ในการใหบริการดานคำปรึกษากับเจาหนาทีบ่ า นพัก
คนชราใหมศี กั ยภาพในการอำนวยความสะดวกดูแลผปู ว ย
อยางเหมาะสม ( Ko, Kurliand & Curtis, 2020).
ปฏิบตั กิ ารศึกษาทางไกล (Education digital technology)
พบวามีการริเริ่มการศึกษาทางไกลในแผนกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินหลายอยางโดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารเพือ่ สงมอบการเรียนทางไกลตามโปรแกรม
ทีก่ ำหนด (Curran, 2006) โดยเริม่ ตัง้ แตการเตรียมสำหรับ
บทบาทใหมของพยาบาล การใหความรกู บั ทีมทำงานและ
นักศึกษา แพทย การจัดสรรทรัพยากร และการเปนทีป่ รึกษา
เฉพาะในแผนกฉุกเฉินเสมือนจริง เชน การอบรบความรู
เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่มีปญหาระบบทางเดินหายใจ
ลมเหลวที่จำลองเสมือนจริงโดยมีวัตถุประสงคใหความรู
แกเจาหนาที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และสรางความเขาใจ
ที่อาจเกิดชองวางจากขอจำกัดดานทรัพยากรและการ
สือ่ สาร ซึง่ พบวาวิธกี ารใหความรใู นรูปแบบจำลองเสมือน
จริง ชวยเตรียมพรอมและการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ
ทีด่ ขี นึ้ (Hanel et al., 2020) นอกจากนัน้ พบวามีหลักสูตร
ออนไลนสำหรับสอนทักษะในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
โดยเฉพาะกับพยาบาลใหมในชวงการระบาดของโรค
โควิด-19 ที่ไมสามารถสอนแบบตัวตอตัวไดเหมือนเดิม
ในสอนทางคลินกิ แตพบวาการประเมินทักษะไมมมี นี ยั สำคัญ
ในการเรียนรทู างวิดโี อ และพบวามีความพึงพอใจโดยรวม
เพิม่ ขึน้ และสามารถเรียนรงู า ยในการเรียนในการประยุกต
ใชแพลตฟอรมทางวิดโี อ (Zhou, Huang,Cheng & Xiao,
2020).
ปฏิ บั ติ ก ารด า นประสานการดู แ ลและทรั พ ยากร
(Care and resource coordination) พบวา มีการริเริ่ม
นำเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการปฏิ บั ติ ข องเจ า หน า ที่ ใ น
แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับการประสานงานทางดาน
ทรัพยากรซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริการผูปวย
(Salman, Saleem, Khatri, Jamal, Maroof & Alam, 2020;
He et al., 2020) เชน การใชบริการสุขภาพทางไกล (Telehealth)
ในการอำนวยความสะดวกการเคลื่ อ นย า ยผู ป ว ยโรค
โควิด-19 และการจัดหาสรรอุปกรณปองกันอันตราย
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สวนบุคคล (Personal Protective Equipment = PPE) ใหกบั
เจาหนาทีท่ างดานสาธารณสุขการสงตอขอมูลทีเ่ กีย่ วของ
ผูปวยฉุกเฉิน ซึ่งพบอุปสรรคมีการอางอิงไมเปนระบบ
ใหเกิดความลาชาในชวงกอนการระบาดโรคโควิด-19
จึงแกปญหาโดยใชระบบสุขภาพทางไกล (Telehealth)
ในโรงพยาบาลดานการรักษาทางการแพทย และกำหนด
หน า ที่ ฝ า ยบริ ห ารช ว ยการประสานงานจากทุ ก ฝ า ยที่
เกีย่ วของจากภายนอกนอกสถาบัน (Salman et al., 2020)
ตัวอยางเชน ในการประชุมดานการบริการสุขภาพทางไกล
(Telehealth) ที่เสมือนจริงมีการใช iPads ชวยในการ
ประสานงานการดูแลผูปวยในระหวางโรงพยาบาล และ
การใชอุปกรณสุขภาพทางไกล (Telehealth) ใหผูปวย
สามารถ ตรวจสอบสัญญาณชีพไดดว ยตนเอง ทำใหมกี าร
ประสานการดูแลผปู ว ยอยางเปนระบบซึง่ สามารถสงตอขอมูล
ผานบริการสุขภาพทางไกล (Telehealth) ในการประเมิน
ผูปวยระยะไกลเพื่อการตัดสินใจที่ชัดเจนรวมในการ
ประสานการรั ก ษาระหว า งแพทย ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
(Hayden, 2020).
ระบบการดูแลสุขภาพในประเทศไทย
จากผลการศึกษาโครงการวิจัยการตอบสนองและ
เตรียมการของระบบบริการสุขภาพไทยตอวิกฤติการ
ระบาดของ COVID-19 (Sriratanaban et al., 2021)
พบขอคนพบทีส่ ำคัญเกีย่ วกับการจัดบริการของโรงพยาบาล
ในประเทศไทยในการตอบสนองตอสถานการณทไี่ มสามารถ
ดำเนินการบริการตามปกติได เนื่องจากความตองการ
ใชเตียงผปู ว ยในเพิม่ สูงขึน้ อยางรวดเร็วเกินขีดความสามารถ
ปกติจะรองรับได ความจำเปนตองจัดบริการในรูปแบบทีม่ ี
การแยกตัว (Isolation) เพือ่ ปองกันและควบคุมการแพรกระจาย
ของเชื้อโรคโดยดำเนินการตอบสนองลักษณะชัว่ คราว
ทีส่ ง ผลกระทบดานการดูแลรักษาพยาบาล การปรับเปลีย่ น
บริการการดูแลผปู ว ย การจัดการสถานที่ การจัดการบุคลากร
การจัดการยาเวชภัณฑและอุปกรณทางการแพทย รวมทัง้
ดานการสือ่ สารทีค่ รอบคลุมการบริการกับผปู ว ยโควิด-19
และผูปวยกลุมโรคอื่นดวย ทำใหระบบการดูแลสุขภาพ
ในประเทศไทยต อ งปรั บ ให ส อดคล อ งกั บ บริ บ ทที่
เปลี่ยนแปลง ไดแก การใหคำปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ

การเฝาระวังทีบ่ า น การใหขอ มูลสุขภาพ การสรางความรู
สำหรับเจาหนาทีส่ าธารณสุข
จากข อ มู ล การลงทุ น เทคโนโลยี ท างด า นสุ ข ภาพ
(Health Tech, 2021) ในประเทศไทย พบวามีประเด็น
ปญหาเกี่ยวกับการแชรขอมูลคนไขขามโรงพยาบาลดวย
ฐานขอมูล (Database) เนื่องจากยังไมมีมาตรการและ
กฎหมายที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ แตคาดวาจะเกิดความ
รวมมือกันจากหลายภาคสวนมากขึ้น ในการสรางระบบ
สุขภาพดิจิทัล (Digitize health care system) ในการ
เพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาทีด่ ขี นึ้ ทัง้ นีช้ ว งวิกฤติโควิด-19
พบว า ระบบสาธารณสุ ข ในประเทศไทยมี ก ารพั ฒ นา
ระบบบริการ โดยการกำหนดระบบบริการตามความจำเปน
ของแตละบุคคล ที่ผูปวยสามารถดูแลตนเองผานทาง
Application ที่เปนสื่อขอมูลทางสุขภาพที่เชื่อมโยงกับ
ผูปวย ตัวอยางเชน มีการรับยากับรานขายยาใกล มีการ
สงยาทางไปรษณีย มีการปรึกษาดานสุขภาพทางไกล
ซึ่ ง ผู ป ว ยสามารถเข า ถึ ง การบริ ก ารที่ ส ะดวกมากขึ้ น
นอกจากนั้นประชาชนให ความสำคัญและตระหนักการ
ดูแลสุขภาพมากขึน้ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ผานทางสมารทโฟน และคุนเคยกับการใชเทคโนโลยี
เพิ่มมากขึ้น
ขณะที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ได กำหนดแนวทาง
จัดการสำหรับสถานพยาบาลในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคโควิด-19 (Department of Medical Services, 2021)
ส ง ผลให ห น ว ยงานอุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น ของประเทศไทย
ในทุกจังหวัด มีการปรับระบบบริการใหมสวู ถิ ใี หม (ER
new normal) ทีม่ งุ เนนดานความปลอดภัยของผรู บั บริการ
และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและสรางความเชื่อมั่นในการ
ให บ ริ ก ารที่ มีก ารคำนึ ง ถึ ง ความเสี่ ย งจากสถานการณ
การระบาดของหนวยงานสำหรับโรคอุบตั ใิ หม โดยมีการ
จัดการใหความรูแกเจาหนาทีท่ กุ ระดับ เสริมความรเู กีย่ วกับ
โรคระบาด โรคอุบตั ใิ หม/อุบัติซ้ำ (Pandemic infection)
การป อ งกั น การแพร ก ระจายและการปองกันการติดเชือ้
ทีถ่ กู ตองการใสและถอดอุปกรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคล
การทบทวนและฝกซอมการกชู พี ขั้นสูงสำหรับผูปวยโรค
ติดเชื้อทางเดินหายใจ การซอมสถานการณ การบริหาร
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จัดการและการจัดระบบบริการทีม่ กี ารปรับภูมทิ ศั นแยกพืน้ ที่
รั ก ษาผู ป ว ยติ ด เชื้ อ และไม ติ ด เชื้ อ การจั ด ทำหองแยก
(Isolation room) การติดตัง้ ระบบความดันลบ (Negative
pressure) ระบบกรองอากาศทำลายเชือ้ ไดแก Hepa filter
และหลอด UV การจัดทำแนวทางการออกปฏิบตั กิ ารของ
หนวยกชู พี แนวทางรับแจงเหตุและสัง่ การในระดับจังหวัด
แนวทางการคัดกรองผปู ว ยตามระดับความรุนแรง แนวทาง
การทำหั ต ถการที่ มี ก ารแพร ก ระจายแบบละอองฝอย
(Aerosol-generating procedure) แนวทางการปฏิบตั กิ าร
การกชู พี ขัน้ สูง แนวทางปฏิบตั กิ ารเคลือ่ นยายผปู ว ยฉุกเฉิน
นำนวัตกรรมหนุ ยนตในบางโรงพยาบาล ใชในการสือ่ สาร
ระหวางทีมปฏิบตั กิ ารหองแยก และทีมงานภายนอก
ทัง้ นี้ มีโครงการตนแบบการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ทางการแพทยฉกุ เฉินทางไกลในชนบทโดยทางมหาวิทยาลัย
นเรศวร ไดพฒ
ั นาแอปพลิเคชัน่ หมอรจู กั คุณ (NU MED)
เชือ่ มระหวางหมอกับคนไข ในการใหคำปรึกษาทางไกล
ผานสมารทโฟน โดยเพิม่ ฟงกชนั ตารางเวรของแพทยและ
พยาบาลที่สามารถใหคำปรึกษา สงขอมูลภาพและวิดีโอ
ซึ่งสามารถคนหาขอมูลผูปวยดวยเลขบัตรประชาชน
13 หลัก และพัฒนาระบบการปรึกษาแยกประเภทความ
เชีย่ วชาญของแพทย โดยมีระบบจัดเก็บและบริหารจัดการ
ข อ มู ล เชื่ อ มโยงระบบคลาวด ม ายั ง เซิ ร ฟ เวอร ป ระจำ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ใหเขาถึงขอมูลทีส่ ะดวกโดยมี
ระบบ Web admin สำหรับชวยเหลือผใู ชงานทีเ่ ปนโรงพยาบาล
ตนสังกัด และยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน่ หมอครอบครัว
(PCC TEAM) สำหรับใชงานทีโ่ รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบล ของทีมแพทยครอบครัวและพยาบาล ทีป่ ฏิบตั หิ นาที่
ดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ซึ่งตองบันทึก
การเยีย่ มบานหรือติดตอผปู ว ย โดยประยุกตกบั เทคโนโลยี
สมัยใหมใหสามารถบันทึกงายและไมซ้ำซอน เชนการตรวจสอบ
ขอมูลสุขภาพของคนในชุมชนผานเทคโนโลยี Face ID
ระบบการรายงานแบบเรียลไทม ระบบสนทนาออนไลน
(Muneesawang, 2017)
นอกจากนัน้ พบการลงทุนธุรกิจทางดานบริการสุขภาพ
ทางไกลในประเทศไทย ที่ประยุกตใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยพัฒนาผลิตภัณฑเกีย่ วของการพัฒนาบริการ

ดานตางๆ ดังนี้ (1) การวิจยั และการพัฒนายาและวัคซีน
เชน คนไขสมมติ (Virtual patient) ที่จำลองคนไขใน
คอมพิวเตอร ในการจำลองอวัยวะทำใหสามารถเรง
ระยะเวลาการวิจยั ยาและวัคซีนทีร่ วดเร็วขึน้ (2) การดูแล
สุขภาพและการปองกันโรค ทีน่ ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ชวยตรวจเช็คสุขภาพสวนบุคคล (Personalization) เชน
นาฬิกาอัจฉริยะ (Smart watch) ที่สามารถสงขอมูลและ
วิเคราะหสขุ ภาพเกีย่ วกับกิจกรรมประจำวันในการนำเสนอ
โปรแกรมสงเสริมสุขภาพ (3) การคัดกรองและการวินจิ ฉัย
โรคดวยตัวเองที่บาน (At-home diagnosis) เชน การใช
โทรศั พ ท ถ า ยภาพ (Image-scanning) ในการวิ นิ จ ฉั ย
เบื้องตนและใหแนะนำการปฐมพยาบาล หรือนำขอมูล
จากนาฬิกาอัจฉริยะมาวินิจฉัยเบื้องตน การใชบริการ
ทางแพลตฟอรมบริการทางการแพทย (Telemedicine) เชน
การนัดพบแพทยเฉพาะทาง ซึ่งสามารถชวยลดคาใชจาย
และเข า ถึ ง การรั ก ษารวดเร็ ว ขึ้ น (4) การใช ใ บสั่ ง ยา
อิเล็กทรอนิกส (E-prescription) ประสานงานกับฝายการ
เงินชวยลดความแออัดการ รอคิวหองจายยา หองการเงิน
(5) การบันทึกการรักษาทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic
medical records) ซึง่ สามารถแชรขอ มูลพืน้ ฐาน (Database)
ขามโรงพยาบาล หากผปู ว ยตองเขารักษาดวนตางโรงพยาบาล
ทำใหทราบประวัติการรักษาและการแพยา ทำใหไดเกิด
ประสิทธิภาพการรักษาทีด่ ขี นึ้ (Health tech, 2021)
บทสรุป
การบริการสุขภาพทางไกล (Telehealth) เปนแนวคิด
การออกแบบการบริ ก ารสุ ข ภาพที่ มี ค วามเหมาะสม
ในยุคการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 ในการ
นำเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาประยุกตใชในการออกแบบ
อยางพอดี และเปนรวมมือของทีมบุคลากรทางการแพทย
ที่รวมกันพัฒนานวัตกรรมการบริการอยางจริงจัง โดยมี
แรงผลักดันจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโคโรนา
ไวรัส 2019 ทีส่ ง ผลกระทบตอชีวติ ทัง้ ตอผปู ว ยและผปู ฎิบตั ิ
หนาทีใ่ นหนวยงานอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน เชน แพทย พยาบาล
และเจาหนาทีเ่ กีย่ วของ อยางหลีกเลีย่ งไมได การพัฒนาระบบ
การบริการสุขภาพทางไกลในหนวยงานนี้เพื่อปองกัน
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ความเสีย่ งและเพิม่ ประสิทธิภาพการบริการ ทัง้ นีท้ กุ ขัน้ ตอน
การปฏิบตั กิ ารของหนวยงานอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินเปนตัวอยาง
ทีด่ ใี นการนำไปถอดบทเรียนการออกแบบบริการสุขภาพ
ทางไกล โดยการพัฒนาระบบบริการดังกลาวจำเปนตองมี
นโยบายที่สนับสนุนการสรางนวัตกรรมบริการสุขภาพ
ทางไกลอยางตอเนือ่ ง
ข อ เสนอแนะ
การพัฒนาการบริการสุขภาพทางไกล (Telehealth)
ในการตอบสนองการบริการชวงการระบาดของโรคโคโรนา
ไวรัส 2019 ถือเปนการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญในระดับโลก
ที่สงผลใหเกิดการพัฒนาการบริการสุขภาพรูปแบบใหม
ที่สอดคลองกับความตองการของสังคม หากแตขอมูล
การพัฒนาการบริการสุขภาพทางไกลในประเทศไทยยังมี
อยอู ยางจำกัด ดังนัน้ ประเทศไทยควรมีการพัฒนาระบบ
การบริ ก ารสุ ข ภาพทางไกลให มี รู ป แบบอย า งชั ด เจน
ทีเ่ หมาะสมกับบริบทการบริการสุขภาพของประเทศไทย
ที่ ส ามารถตอบสนองทั้ ง ผู ใ ห บ ริ ก ารและผู รั บ บริ ก าร
ใหเกิดความพึงพอใจและลดความเสีย่ งในอนาคต ซึง่ ถือเปน
ความทาทายทางดานการบริการสาธารณสุขของประเทศไทย
ที่จะตองปฏิรูปการใหบริการสุขภาพทางไกลใหเกิดการ
นำมาใชอยางกวางขวาง โดยควรเริ่มศึกษาปญหาและ
อุ ป สรรคในการพั ฒ นาทั้ ง ระดั บ นโยบายและระดั บ
ปฏิบตั กิ าร ควรมีการศึกษาวิจยั อยางเปนระบบเพือ่ นำมา
เปนแนวทางแกไขและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ
ตามขอมูลเชิงประจักษทปี่ รากฏ และควรพัฒนาเทคโนโลยี
ให มี ค วามทั น สมั ย และสอดคล อ งกั บ ความต อ งการ
ทางสังคมในยุคสังคมดิจทิ ลั
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