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การประยุกต์ใช้ระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพ
Apply Using Telemedicine System to Support Health Care
สกลนันท์ หุ่นเจริญ1* ณมน จีรงั สุวรรณ2 และ ปณิตา วรรณพิรุณ3
1. บทนํา
หากคุณต้องอยู่ในสถานการณ์ทม่ี ผี ปู้ ่วยอาการหนัก
และอยู่ในสถานทีห่ ่างไกลหรืออยู่ในชนบท ต้องการรับ
การรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างทันที หรือ เป็ น
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถติดตามการรักษาผู้ป่วยที่
กลับไปอยู่บา้ นได้อย่างใกล้ชดิ สามารถวินิจฉัยอาการได้
โดยทีผ่ ปู้ ว่ ยไม่ตอ้ งเสียเวลาในการเดินทางมาพบแพทย์
หลาย ๆ ชัวโมง
่ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับการเดินทาง
มาพบแพทย์หรือกรณีแพทย์ผ่าตัดใช้จอวิดโี อ ติดตาม
การผ่าตัดคนไข้ได้โดยทีไ่ ม่ตอ้ งเดินทางจากสถานทีห่ นึ่ง
ไปอีกสถานที่หนึ่ง หรือการเชื่อมต่อระบบโรงพยาบาล
กับ สถานพยาบาลต่ า ง ๆ เพื่อ ให้ผ ลการวินิ จ ฉั ย ของ
แพทย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญเป็ นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยํา
เป็ นต้น สถานการณ์ทงั ้ หมดนี้อาจทําให้หลายคนต้องนึก
ถึ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารที่ ล้ํ า หน้ า
ทันสมัย เพื่อเข้ามาอํานวยความสะดวกให้กบั การดูแล
รัก ษานี้ แล้ว จะมีเ ทคโนโลยีใ ดบ้า งที่ส ามารถอํา นวย
ความสะดวกให้ ก ั บ เราบ้ า ง หรื อ ในระดั บ ภู มิ ภ าค
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ได้มกี ารส่งเสริมหรือ
การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามา
เพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพในด้านใดบ้าง
บทความนี้นําเสนอความรูเ้ กี่ยวกับระบบการแพทย์
ทางไกล ทัง้ นิยามระบบการแพทย์ทางไกล ประวัตคิ วาม
เป็ นมา ประเภทของระบบการแพทย์ทางไกล จากนัน้ จะ

กล่าวถึง การประยุกต์ใช้ระบบการแพทย์ทางไกลจาก
หน่ วยงานสหประชาชาติ (United Nations: UN) กรณี
ตัวอย่างทีน่ ําระบบการแพทย์ทางไกล ทีพ่ บในเมืองไทย
ตัวอย่ างงานวิจยั และแนวโน้ ม ของการนํ าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุ นการดูแลสุขภาพ
ด้วยระบบการแพทย์ทางไกลด้วย
2. ความหมายระบบการแพทย์ทางไกล
รากศัพท์ของ Telemedicine มาจากภาษากรีก ซึ่ง
สามารถแยกออกเป็ น Tele หมายถึง ระยะทาง และ
Medicine ที่มรี ากศัพท์จากภาษาละตินทีว่ ่า "Mederi"
หมายถึง การรักษา แต่ถา้ จะเรียกเป็ นภาษาไทยก็มกั จะ
ได้ยนิ ว่า “การแพทย์ทางไกล” “โทรเวชกรรม” "โทรเวช"
“คลินิกแพทย์ออนไลน์” เป็ นต้น ซึง่ จากความหมายของ
Telemedicine มีสว่ นทีเ่ หมือนหรือคล้ายกับความหมาย
ของ Telehealth แต่ความต่างของทัง้ สองคํา คือ การส่ง
มอบการดู แ ลสุ ข ภาพและการให้ คํ า ปรึ ก ษาโดย
Telehealth เป็ นการส่งมอบการดูแลสุขภาพในระยะ
ทางไกล (Delivery of Health Care Services) และ
คําปรึกษาจะได้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ ส่วน
Telemedicine เป็ นส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับทางการแพทย์ใน
ระยะทางไกลและคําปรึกษาจะได้จากแพทย์เท่านัน้ [1]
โดยมีการให้นิยามของระบบการแพทย์ทางไกลต่าง ๆ
ไว้ ดังนี้
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รัสคลูซนิ ่ า [2] ได้กล่าวถึง ระบบการแพทย์ทางไกล
คือ การใช้ข้อ มู ล และเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อให้บริการสนับสนุ นการดูแลสุขภาพ กับผู้มี
ส่วนเกีย่ วข้องทัง้ หลายทีอ่ ยู่ห่างไกลกัน
องค์กรวิจยั ทางอวกาศของอินเดีย (Indian Space
Research Organization: ISRO) [3] เป็ นหน่ วยงานที่
ดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านการ
ดูแลสุขภาพในประเทศอินเดียด้วย การปรับปรุงรูปแบบ
การเข้าถึงการดูแลรักษาที่ดีข้นึ และลดค่ าใช้จ่ายให้ก ับ
ผูป้ ่วยในชนบทและลดแพทย์ท่จี ะไปอยู่ตามชนบทลง ได้
กล่าวถึง ระบบการแพทย์ทางไกลไว้เพิ่มเติมว่า แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีการ
สือ่ สารในการแลกเปลีย่ นข้อมูลการวินิจฉัย การรักษา การ
ป้องกัน การวิจยั หรือการประเมิน และการศึกษาต่อเนื่อง
แก่ผู้ให้บริการสุขภาพ ซึ่งทัง้ หมดเป็ นการให้ความสนใจ
กับความก้าวหน้าทางสุขภาพบุคคลและชุมชน
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization)
[4] ได้กล่าวถึง การแพทย์ทางไกลไว้ว่าเป็ นการดูแล
รักษาทางการแพทย์ท่หี มายรวมถึง การให้บริการทาง
การแพทย์ การวินิจฉัย การให้คําปรึกษา และการรักษา
การให้ความรู้และการส่งข้อมูลทางการแพทย์ โดยใช้
ทัศนูปกรณ์เชิงปฏิสมั พันธ์ และการสือ่ สารข้อมูล
สรุประบบการแพทย์ทางไกล เป็ นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารต่าง ๆ หรืออุปกรณ์มลั ติมเี ดีย
มาช่วยส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพ การรักษาทางด้าน
การแพทย์ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
แม้ผปู้ ว่ ยกับแพทย์จะอยู่ห่างไกลกันเพียงใดก็ตาม
3. ประวัติของระบบการแพทย์ทางไกล
การใช้ระบบการแพทย์ทางไกล [5,6] ได้เริ่มเมื่อปี
ค.ศ. 1960 เมื่อองค์การบริหารการบินอวกาศของ
สหรัฐอเมริกา (National Aeronautics and Space
Administration: NASA) ได้ส่งนักบินขึน้ ไปสํารวจอวกาศ
ทําให้ต้องมีการใช้เทคโนโลยีตรวจสภาพร่ างกายของ
นักบินอวกาศและส่งข้อมูลกลับมาโลก ในปี ค.ศ. 1964 มี
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น สุ ข ภาพจิ ต แห่ ง ชาติ
(National Institute of Mental Health: NIMH) และ
โรงพยาบาลนอร์ ฟอล์ ก (Norfolk) ซึ่ง เป็ น รู ป แบบการ
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สื่อสารสองทางผ่ านทางโทรทัศน์ ท่ีถู กนํ ามาใช้ในการ
ศึกษา การให้คําปรึกษาระหว่ างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกับ
แพทย์ทวไป
ั ่ ในปี ค.ศ. 1967 มีความร่วมมือระหว่าง
หน่ วยงานการแพทย์สนามบินนานาชาติบอสตัน โลแกน
(Boston’s Logan) กับ โรงพยาบาลแมสซาซูเซตส์
(Massachusetts General Hospital: MGH) ซึ่งเป็ น
รูปแบบการสื่อสารไมโครเวฟแบบสองทาง (Two-Way
Microwave Audio/Video Link) ในปี ค.ศ. 1971 ได้
ทดสอบความน่ าเชื่อถือของระบบการแพทย์ทางไกลกับ
การสื่ อ สารผ่ า นดาวเที ย ม ซึ่ ง การทดสอบนี้ ได้ ใ ช้
ดาวเทียม NASA’s ATS-1 ในปี ค.ศ. 1972 – 1975
องค์การนาซาได้ดํ าเนิ นโครงการเทคโนโลยีอวกาศที่
นําไปใช้ในด้านสุขภาพขัน้ สูงของชนบทปาปาโก (Space
Technology Applied to Rural Papago Advanced
Health Care: STARPAHC) เพื่อช่ วยเหลือระบบ
การแพทย์ทางไกลให้ก ับคนที่อยู่ในพื้นที่ห่ างไกลหรือ
พืน้ ที่ไม่มบี ริการทางการแพทย์อย่างเช่น เผาอินเดียแดง
ปาปาโกของแอริโซนา (Arizona’s Papago Indian
Reservation) ซึ่งได้รบั การออกแบบโดยองค์การนาซา
และ Lockheed Missiles & Space Company (LMSC)
โดยระบบใช้รปู แบบการสือ่ สารไมโครเวฟแบบสองทาง ใน
การเชื่อ มโยงบุ คคลทางการแพทย์ท่ีใ ช้ มือ ถื อ เข้า กับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางการแพทย์ทป่ี ระจําในโรงพยาบาลทรูซอน
(Tucson) และโรงพยาบาลฟิ นิกซ์ (Phoenix) นอกจากนี้
ในปี ค.ศ. 1977 มหาวิทยาลัยเมมโมเรียลแห่งนิวฟาวนด์
แลนด์ของแคนาดา (Canada’s Memorial University) ได้
ร่วมกับ Canadian Space Program สําหรับการศึกษา
ทางไกล (Distance Education) และการดูแลสุขภาพ ในปี
ค.ศ. 1984 ได้จดั ตัง้ โครงการระบบการแพทย์ทางไกลภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ขึ้นในประเทศออสเตรเลีย เพื่อ
ทดสอบนํ าร่ อง เครือข่ายการสื่อสารผ่ านดาวเทียม QNetwork ของรัฐบาล โดยเป้าหมายเพื่อเตรียมการดูแล
สุขภาพใน 5 เมืองทีอ่ ยู่ห่างไกลไปทางใต้ของอ่าวคาร์เพน
แทเรีย ในปี ค.ศ. 1989 หลังจากเกิดแผ่ นดินไหวใน
สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต ทําให้อเมริกาเสนอ
ให้โ ซเวีย ตใช้เ ครือ ข่า ยระบบการแพทย์ท างไกลเพื่อ
ปรึก ษาระหว่ า งรัฐ เยเรวาน (Yerevan) รัฐ อาร์เ มเนี ย
(Armenia) และศูนย์การแพทย์สแ่ี ห่งในสหรัฐอเมริกา
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บทความของชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร, เกือ้ วงศ์บุญ
สิน, Kost. G. J. [7] ได้แบ่งระบบการแพทย์ทางไกล
ออกเป็ น 2 ยุค คือ ยุคแรกเป็ นช่วงต้นปี ค.ศ. 1970 ยุคนี้
ค่าใช้จ่ ายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูง ทําให้ระบบ
การแพทย์ทางไกลไม่ได้รบั ความนิยมมากนัก ยุคที่สอง
เป็ นช่วงต้นปี ค.ศ. 1990 เป็ นต้นมา ยุคนี้มกี ารนํ าระบบ
การแพทย์ ท างไกลมาพัฒ นาในด้ า นการแพทย์ การ
สาธารณสุข และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรูปแบบส่วน
ใหญ่ ท่ีใ ช้ ใ นสมัย นั น้ จะใช้ วิธีส่ือ สารผ่ า นอิน เตอร์ เ น็ ต
เครือข่ ายสัญ ญาณความเร็วสูง และระบบการประชุ ม
ทางไกล (Video Conference) มาใช้ในด้านการศึกษา
ทางไกลของแพทย์และเจ้าหน้าที่
สําหรับในประเทศไทย [8] มีการกล่าวว่าในปี พ.ศ.
2536 รัฐบาลได้มีการส่งเสริมการพัฒนาด้านระบบเวช
ระเบียน ด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมไทยคม 1 และต่อมา
ในช่วงปี พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2541 ได้มโี ครงการแพทย์
ทางไกลผ่านดาวเทียม [9] โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้ บริการการรักษาในโรงพยาบาล
ชุมชนที่มแี พทย์ประจําอยู่น้อย เพื่อพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์ดา้ นการศึกษาในพืน้ ทีห่ ่างไกล และเพื่อพัฒนา
ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและโทรศัพท์ให้ครอบคลุ ม
จังหวัดในส่วนภูมภิ าค [10] ในปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552
รัฐบาลไทยสมัยนัน้ ได้มกี ารเตรียมโครงการเมกะ (Mega
Projects) ทีป่ ระกอบด้วยโครงสร้างพืน้ ฐานและนโยบาย
ด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนา Thailand Modernization ซึง่ เป็ น
การประยุ กต์ ความรู้ เทคโนโลยี และการจัดการความ
เหมาะสม ในส่ ว นการดู แ ลสุ ข ภาพ จะประกอบด้ ว ย
หน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนที่ตัง้ อยู่ทงั ้ ในเมือง
และในชนบท เพื่อพัฒนาเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์และ
ข้อมูลการดูแลสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเวช
ระเบียน เพื่อจัดการบริหารทางการเงิน เพื่อเชื่อมโยง
ระบบข้อมูลของส่วน Front และ Back เพื่อพัฒนา
คลั ง ข้ อ มู ล สุ ข ภาพทั ง้ ประเทศ และเพื่ อ จั ด เตรี ย ม
เทคโนโลยีระบบการแพทย์ทางไกล นอกจากนี้ ได้มกี าร
จัดเตรียมระบบที่ปรึกษาและระบบนัดหมายกับแพทย์
ผ่านทางอินเตอร์เน็ ตหรือโทรศัพท์ โดยมีบุ คลากรทาง
การแพทย์ จ าก 10,000
สถานี อ นามัย และ 750
โรงพยาบาลประจําอําเภอ มาค่อยให้คําปรึกษาผ่านระบบ
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อินเตอร์เน็ต ส่วนระบบการประชุมทางไกลและการศึกษา
ทางไกล มีนกั เรียนพยาบาลกว่า 40 โรงเรียนและวิทยาลัย
การแพทย์สามารถมีส่วนร่วมในการประชุมทางวิชาการ
หรื อ ทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนได้
นอกจากนี้ ประเทศไทยได้มโี ครงการจัดทํากรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 (National ICT Policy
Framework 2011 – 2020: ICT 2020) [11] เป็ นโครงการ
ทีด่ ําเนินการโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร ร่ ว มกั บ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้วางแผนการบริการภาครัฐยุค
ใหม่ซ่งึ มีการพัฒนาและใช้ ICT เพื่อสุขภาวะ (ICT for
Better Health) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัวถึ
่ ง และเท่าเทียม เพื่อ
ส่งเสริมการมีสขุ ภาพทีด่ ขี องคนไทย
4. ประเภทของระบบการแพทย์ทางไกล
องค์การอนามัยโลก [4] และ จอห์น เครก กับ วิกเตอร์
แพตเตอร์สนั [12] กล่าวถึง ระบบการแพทย์ทางไกลมีการ
ประยุกต์ใช้ใน 2 ประเภทพืน้ ฐาน ตามระยะเวลาการส่ง
ข้อมูลและการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน ไม่
ว่ าจะเป็ นผู้เชี่ยวชาญทางสุ ข ภาพกับ ผู้เชี่ยวชาญทาง
สุขภาพ (Health Professional-to-Health Professional)
หรื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญทางสุ ขภาพกั บ ผู้ ป่ ว ย (Health
Professional-to-Patient) ได้แบ่งออกเป็ นประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 คือ การจัดเก็บ / การส่งต่อข้อมูลทาง
การแพทย์ (Store-and-Forward Telemedicine or
Asynchronous) โดยที่ ราโอ, รัมโบตี้ [13] กล่าวว่า เป็ น
ระบบการแพทย์ทางไกลที่เกีย่ วกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ที่บนั ทึกไว้ล่วงหน้ าระหว่าง 2 คนขึ้นไปในช่วงเวลาที่
ต่างกัน เช่น การทีแ่ พทย์หรือผูเ้ ชีย่ วชาญสุขภาพ ทําการ
ส่งรายละเอียดการรักษา หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
วินิ จฉัย และการจัดการที่เหมาะสม ด้วยอีเมล์ส่งไปยัง
ปลายทาง โดยระบบประเภทนี้ แพทย์ท่ีร ับ ข้อ มู ล ไม่
สามารถซัก ประวัติ ห รือ ตรวจสอบร่ า งกายผู้ป่ ว ยได้
โดยตรง
ประเภทที่ 2 คือ การปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูป้ ่วยกับ
แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทีส่ ามารถโต้ตอบได้ทนั ที (Real Time
Telemedicine Interactive or Synchronous) เช่น การ
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พู ด คุ ย ทางโทรศั พ ท์ การประชุ ม ทางไกล (VideoConferencing) วิธีน้ีช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่อีก
สถานที่ สามารถซักประวัตผิ ปู้ ่วย สังตรวจร่
่
างกาย และ
ประเมินสภาวะทางจิตใจ จากโรงพยาบาลทีข่ อปรึกษา
ได้ โดยมีแพทย์ท่ขี อปรึกษาจากโรงพยาบาลนัน้ อยู่กบั
ผูป้ ่วยด้วย เพื่อช่วยในการตรวจร่างกายตามคําแนะนํ า
ของแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ทัง้ การจัดเก็บ/ส่งข้อมูลทางการแพทย์ (Asynchronous)
และ การปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูป้ ว่ ยกับแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
(Synchronous) ทีท่ ําการส่ง สามารถมีได้หลายรูปแบบ
ตามประเภทการสื่ อ สารที่ ใ ช้ เช่ น เสี ย ง (Media)
ข้อความ (Text) วิดโี อ (Video) ภาพนิ่ง (Still Images)
และมัก ถู ก นํ า มาประยุ ก ต์ใ ช้เ พื่อ ความสะดวกในการ
ให้บริการ ได้แก่ การส่งข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับ
ความผิดปกติของโรคผิวหนัง (Tele-Dermatology) การ
ส่งภาพทางกล้องจุลทรรศน์ (Tele-Pathology) และ รังสี
วิทยาทางไกล (Tele-Radiolgy)
นอกจากนี้ องค์กรคอเครน (Cochrane) [14], [15]
ได้ แ บ่ ง เพิ่ ม จากที่ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น (Asynchronous,
Synchronous) เป็ นประเภทที่ 3 คือ การตรวจสอบ
ระยะไกลหรือ การเฝ้ าติ ด ตามด้ ว ยตนเอง (Remote
Monitoring Telemedicine หรือ Self-monitoring /
Testing) โดยระบบการแพทย์ทางไกลประเภทนี้ จะคอย
อํ า นวยความสะดวกให้ แ ก่ แ พทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ เพื่ อ
ตรวจสอบผู้ ป่ ว ย จากระยะทางไกลโดยใช้ อุ ป กรณ์
เทคโนโลยีท่ี แ ตกต่ า งกัน ส่ ว นใหญ่ ป ระเภทนี้ จ ะใช้
สําหรับจัดการผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือโรคที่เฉพาะเจาะจง
อย่ า งโรคหัว ใจ (Heart
Disease) โรคเบาหวาน
(Diabetes Mellitus) โรคหอบหืด (Asthma) เป็ นต้น ซึง่
ระบบประเภทนี้จะเทียบเท่ากับผูป้ ว่ ยมารับการรักษากับ
หมอทีโ่ รงพยาบาล
5. การประยุ ก ต์ ร ะบบการแพทย์ ท างไกลของ
องค์กรสหประชาชาติ
จากรายงานขององค์ ก รสหประชาชาติ (United
Nations: UN) เกี่ย วกับ ประเด็น เรื่อ งเทคโนโลยี
โทรศัพท์มอื ถือต่อการดูแลสุขภาพในโลกกําลังพัฒนา
(mHealth for Development The Opportunity of
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Mobile Technology for Healthcare in the
Developing World) [16] โดยได้มีก ารประยุ ก ต์ ใ ช้
โครงการตามพื้นทีจ่ ากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ แต่ใน
ที่น้ีจะยกตัวอย่างโครงการที่เกี่ยวกับระบบการแพทย์
ทางไกลเพียงเท่านัน้
โครงการชื่อ Remote Interaction, Consultation
and Epidemiology (RICE) ได้เริม่ ดําเนินการเนื่องจาก
มีรายงานว่าในเขตชนบทของจีนและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เป็ นพื้นที่ท่มี ีความเสี่ย งสูงหรือเป็ นพื้นที่ของ
โรคซาร์ค (SARS) โครงการระบบการแพทย์ท างไกล
อย่ าง RICE จะรวบรวมข้อ มูลเพื่อ การติดตามและ
ตรวจสอบโรคผ่านเทคโนโลยีมอื ถือซึง่ RICE ยังช่วยให้
คําปรึกษาผ่านระบบการแพทย์ทางไกล การเฝ้ าระวัง
โรคระบาล และ การเข้า ถึง ความรู้ท างการแพทย์ใ น
ภูมิภาคโลกโดยไม่ต้องเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
อินเตอร์เน็ต ซึง่ ส่วนมากจะทํางานร่วมกันระหว่างคลินิก
ในชนบท โรงพยาบาลส่ว นภูมิภาค และโรงพยาบาล
แห่งชาติ ผ่านทางสมาร์ทโฟนโดยในปี พ.ศ. 2550 มี
การทดลองโครงการนําร่องกับกุมารเวชศาสตร์ (NHP)
ในกรุงฮานอย ซึง่ ได้รบั การสนับสนุ นจากหน่ วยงานต่าง
ๆ เช่น บริษทั ไมโครซอฟท์ (Microsoft Corporation),
โรงเรีย นวิศ วกรรม Thayer ของวิท ยาลัย ดาร์ต มัธ
(Dartmouth College) และโรงพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
แห่งชาติ (National Hospital of Pediatrics) ของกรุง
ฮานอย
โครงการชื่อ Ericsson and Apollo Hospitals
Initiative เป็ น การดํา เนิ น โครงการในประเทศอิน เดีย
เมื่อ ปี พ.ศ. 2551 โดยได้ร ับ การสนับ สนุ น จากมูล นิ ธิ
เครือข่ายแพทย์ทางไกลอิรคิ สันและอพอลโล (Ericsson
and Apollo Telemedicine Networking Foundation:
ATNF) ได้ประยุกต์ใช้ระบบการแพทย์ทางไกลมาใช้ผา่ น
เครือข่ายบรอดแบนด์มอื ถือ ซึง่ สามารถลดค่าใช้จ่ายและ
สามารถปรับ ปรุ ง ผลการดู แ ลรัก ษาของประชากรใน
ชนบท ด้วยเทคโนโลยีไร้สายอย่าง Mobile Health ที่
รวมเข้า กับ ระบบการดูแ ลสุ ข ภาพ ถือ เป็ น การดู แ ลที่
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกคน โดย ATNF จะ
นําโปรแกรมประยุกต์เพื่อรองรับการเชื่อมโยงเครือข่าย
ทีต่ ่าง ๆ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2557

โครงการระบบการแพทย์ทางไกลผ่านมือถือ(Mobile
Telemedicine System) ของประเทศอินโดนีเซีย ด้วย
ลักษณะประเทศที่เป็ นเกาะจํานวนมาก ทําให้โครงการมี
ความท้าทายในการจัดการเทคนิคและการจัดการสุขภาพ
ทีม่ กี ารทํางานร่วมกันกับระบบการแพทย์ทางไกลต้นแบบ
บนโทรศัพท์มอื ถือ โดยสามารถให้คําปรึกษาทางไกล ให้
คําวินิจฉัยโรค และอํานวยความสะดวกในการรวบรวม
ข้อมู ลของคนไข้ ซึ่งต้ องขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่ างเช่ น วิทยุ
โทรศัพท์ โทรศัพ ท์มือถือ และอิน เตอร์เ น็ ต ข้อมู ลใช้
ร่วมกันระหว่างผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ระบบการแพทย์ทางไกลผ่านมือ
ถือและการแพทย์ทศ่ี นู ย์บริการ ซึง่ โครงการนี้จะได้รบั การ
สนับสนุ นจากหน่ วยงานต่าง ๆ ดังนี้ สถาบันเทคโนโลยี
บันดุง (Institute Technology Bandung: ITB), ศูนย์วจิ ยั
การพัฒนานานาชาติ (The International Development
Research Centre: IDRC) ของประเทศแคนาดา,
โครงการพั ฒ นาสารสนเทศเอเชี ย แปซิ ฟิ กแห่ ง
สหประชาชาติ (The United Nations Development
Programme’s Asia-Pacific Development Information
Programme: UNDP-APDIP), สํานักงานสาธารณสุข
เมืองซูกาบูมี (Sukabumi Health Office), สํานักงาน
พัฒ นาส่ ว นท้ อ งถิ่ น ของเมือ งซู ก าบู ม ี (The Local
Authority Development of Sukabumi) และ สํานักงาน
สารสนเทศและการสื่ อ สารของเมื อ งซู ก าบู มี (The
Information and Communication Department of
Sukabumi)
ในการดูแลสุขภาพระดับนานาชาติเหล่านี้พบว่า ได้มี
ความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานต่ าง ๆ ที่พยายามนํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เข้ามาช่วย
อํ า นวยความสะดวกในการดู แล รัก ษา ของแพทย์ ผู้
เชีย่ วชาญ และพยาบาล ตามสถานทีห่ า่ งไกลโดยโครงการ
เหล่านี้จะถูกดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนา
ประเทศ ซึง่ ต้องอาศัยองค์ประกอบทีส่ าํ คัญ 4 อย่างของ
ระบบการแพทย์ทางไกล [4] คือ (1) วัตถุ ประสงค์ของ
ระบบ เพื่อให้การสนับสนุ นด้านการแพทย์ (2) เป้าหมาย
ของระบบ เพื่อเอาชนะอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ ระหว่าง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยที่อยู่ห่ างไกล (3)
เป็ นระบบที่ต้ องมีการใช้เทคโนโลยีสารสเทศและการ
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สื่อสารหลายชนิ ด เพื่อ มาอํ านวยความสะดวกในการ
ดําเนินงาน และ (4) เป้าหมายเพื่อพัฒนากระบวนการ
รักษาโรคให้ดมี ากขึน้ นัน้ เอง
6. กรณี ศึ ก ษาต่ า งๆ เกี่ ย วกับ ระบบการแพทย์
ทางไกล
ในทีน่ ้จี ะขอยกตัวอย่าง 2 ระบบ คือ ระบบเชื่อมต่อ
ข้ อ มู ล รั ง สี วิ ท ยาทางไกล (TeleDiag:
Thai
TeleMedicine) [17] ที่คนไทยเป็ นผู้ผลิต และ ระบบ
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ (The Care Innovations
Guide) [18] – [19] ทีเ่ ป็ นความร่วมมือระหว่างบริษทั อิน
เทล และบริษทั เจเนอรัลอิเล็กทริก ดังต่อไปนี้
ระบบเชื่อมต่อข้อมูลรังสีวทิ ยาทางไกล (TeleDiag:
Thai TeleMedicine) หรือ ระบบแพทย์ท างไกล
(Telemedicine) ด้านรังสีวนิ ิจฉัย (Tele-Radiology) ให้
แพทย์หรือผูเ้ ชีย่ วชาญอ่านผล เพื่อวินิจฉัยจากระยะไกล
ด้ ว ยเครื่อ งเอ็ก ซเรย์ โ ดยไม่ ต้ อ งติ ด ตัง้ ระบบ PACS
(Picture Archiving and Communication System) ซึง่
รูปแบบการทํางานของระบบเชื่อมต่อข้อมูลรังสีวิทยา
ทางไกลเป็ นรูปแบบเว็บแอพพลิเคชันที
่ ต่ อ้ งการเชื่อมต่อ
อิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ ให้ ส ามารถดํ า เนิ น การส่ ง ข้ อ มู ล
ภาพถ่ ายรังสีจ ากต้นทางไปยังแพทย์ผู้เชี่ย วชาญด้าน
รัง สี โดยจุ ด เด่ น ของระบบเชื่อ มต่ อ ข้อ มู ล รัง สีวิท ยา
ั หาแบนด์ วิด ธ์ (Bandwidth) ไม่
ทางไกล คือ ลดป ญ
เพียงพอ ลดข้อจํากัดในการส่งข้อมูล เพราะระบบนี้ไม่
จํากัดจํานวนกรณีผู้ป่วย (Case) ที่ส่ง และสามารถ
ประยุกต์การใช้กบั งานการแพทย์อ่นื เช่น การส่งภาพ
เชื้อ ไวรัส เป็ น ต้น ซึ่ง ระบบนี้ ได้ร ับ รางวัล นวัต กรรม
โทรคมนาคมดีเ ด่ น ประเภทแอพพลิเ คชัน่ (Telecom
Application) ในปี พ.ศ. 2552
จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และรางวัล
ชมเชย True Innovation Awards ทําให้ได้รบั ทุนวิจยั
และพัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ น วัต กรรม สํ า นั ก งานพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระบบนวัต กรรมการดู แ ลสุ ข ภาพ (The Care
Innovations Guide) ที่ได้รบั การพัฒนาจากบริษัทอิน
เทล และบริษัทเจเนอรัลอิเล็กทริก ซึ่งเป็ นเทคโนโลยี
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ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ใ น รู ป แ บ บ ก า ร แ พ ท ย์ ท า ง ไ ก ล
(Telehealth) ที่ช่ วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถดูแ ล
ผู้ป่วยจากระยะทางไกล โดยใช้แท็บ เล็ต (Tablet),
เน็ตบุ๊ค (Netbook), แล็ปท็อป (Laptop) และอุปกรณ์มอื
ถือ ผ่ า นระบบปฏิบ ัติ ก ารวิน โดวส์เ ซเวน (Microsoft
Windows 7) ประยุกต์ร่วมกับอุปกรณ์ของผูบ้ ริโภคที่มี
ช่องเสียบการ์ด Secure Digital (SD) และเว็บแคม หรือ
เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตที่ต้องใช้อุปกรณ์
ต่ อ พวงแบบมี ส ายหรือ ไร้ ส าย ซึ่ง ระบบนี้ สามารถ
ตรวจสอบความดันโลหิต วัดระดับนํ้ าตาล ตรวจชีพจร
ตรวจวัดโรคหอบหืด การวัดระดับความรุนแรงของโรค
หอบหืด และสามารถเป็ น เครื่อ งชัง่ นํ้ า หนั ก ได้ ด้ ว ย
ผูป้ ่วยสามารถสนทนาโต้ตอบกับแพทย์ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สาร หรือ สามารถจัด ประชุ ม
ทางไกล ในรูปแบบการสนทนาแบบตัวต่อตัว (Face-toface dialogue) นอกจากนี้ ระบบยัง เชื่อ มต่ อ กับ
มาตรฐานระบบเวชระเบี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั บ
โรงพยาบาลหรือคลินิก เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดต่อระหว่างผูป้ ว่ ยและแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญได้ดว้ ย
ทําให้ระบบนี้สามารถช่วยปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยได้
อย่างง่ายยิง่ ขึน้
7. ตัวอย่างงานวิ จยั
ในที่น้ี ขอยกตัวอย่างงานวิจยั ของในประเทศ เพื่อให้
เห็นความแตกต่างระหว่างการประยุกต์ระบบการแพทย์
ทางไกลของระดับนานาชาติและระดับชาติ โดยงานวิจยั ที่
เรานํ ามากล่าวถึงระบบการแพทย์ทางไกลสําหรับการส่ง
ถ่ายผู้ป่วยวิกฤตในจังหวัดอุบลราชธานี (Telemedicine
for Critical Patients During Transfer in
Ubonratchathanee, Thailand) [20] วัตถุ ประสงค์
โครงการนี้จะอธิบายการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล
สํ า หรั บ โรงพยาบาลชุ ม ชนในชนบทของจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ในประเทศไทย เป้าหมายของโครงการ
เป็ นการเปิ ด และการจัด การเชื่อ มต่ อระบบการแพทย์
ทางไกลระหว่างโรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิ (Tertiary Care Hospital) ซึง่ ได้ช่วยเหลือ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญทั ง้ หมดในบริ เ วณนี้ ระบบการแพทย์
ทางไกลจะดําเนินการกับผู้ป่วยฉุ กเฉิน ซึ่งเป็ นไปตาม
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ผังงาน (Flowchart) และแนวทางปฏิบตั ิทางคลินิ ก
(Clinical Practice Guideline: CPG) นอกจากนี้
อุปกรณ์บนรถพยาบาลฉุ กเฉิน เช่น เครื่องช่วยหายใจ
และเครื่องมือตรวจสอบที่ส่งข้อมูลไปยัง Server ผ่าน
CDMA ประเทศไทย รถพยาบาลฉุ ก เฉิน ที่ใ ช้ระบบ
การแพทย์ทางไกล ถูกใช้กบั ผู้ป่วยขัน้ วิกฤตที่ส่งไปยัง
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ทีม่ ี Server กลางทีเ่ รียกว่า
ICU Hub โดยโครงการนี้ได้ดําเนินการตัง้ แต่ตุลาคม
2009 ทีเ่ ชื่อมต่อกับโทรศัพท์มอื ถือ 20 Mobile ICU
Ambulances และหน่ วยฉุ กเฉินในโรงพยาบาลระดับ
ทุตยิ ภูมิ Digital Telemetry หรือการนําระบบการสือ่ สาร
ระหว่างยานอวกาศกับพื้นโลกแบบ Digital มาใช้เป็ น
ครัง้ แรก (BP, Sat O2, Pulse and ECG) จะถูกบันทึก
ใน ICU Hub จากนัน้ พวกเขามีการเข้าถึงผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านสุขภาพเพื่อให้คําปรึกษาโดยการส่งโทรสาร (Fax)
หรือ โทรศัพท์มือถือโดยพยาบาลเชี่ยวชาญด้าน ICU
พวกเขาจะตรวจสอบและรายงานเงื่อ นไขการดู แ ล
ฉุ ก เฉิ น เพื่อ ให้แ พทย์เ วชศาสตร์ฉุ ก เฉิ น (Emergency
Physician) หรือแพทย์หทัยวิทยา (Cardiologist) โดย
ได้ มีก ารสรุ ป ผลการวิจ ัย ระบบการแพทย์ ท างไกล
สําหรับการส่งผู้ป่วยขัน้ วิก ฤตในรถพยาบาลฉุ กเฉิน ที่
ก่อตัง้ ในประเทศไทย และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ในบริบ ทของระบบไอที ระบบการแพทย์ท างไกลจะ
ขยายครอบคลุมในทุกชนบทของประเทศไทย
8. แนวโน้ มในอนาคต
โดยสรุ ป แนวโน้ น ในอนาคตของระบบการแพทย์
ทางไกลจากโครงการต่ า ง ๆ ที่ ก ล่ า วมา ทัง้ ระดับ
นานาชาติ ห รื อ ระดั บ ชาติ พบว่ า ได้ มี ก ารนํ า เอา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ไม่ ว่ า จะเป็ นด้ า นอุ ป กรณ์
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ (1) เป็ น
การอํานวยความสะดวกในกระบวนการของการวินิจฉัย
รักษา ให้กบั แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญ (2)
สามารถลดข้ อ จํ า กัด ด้ า นระยะทางของผู้ ป่ ว ยที่ อ ยู่
ห่างไกล ทีต่ ้องเสียเวลาเดินทางไกล ๆ และ (3) พัฒนา
ให้เรื่องการแพทย์ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่การรักษา วินิจฉัย
จากแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเพียงอย่างเดียว แต่พฒ
ั นาให้เป็ น
เรื่องของการดูแลสุขภาพบุคคลทุกระดับ เพื่อป้องกัน
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2557

ปญั หาทางด้านสุขภาพนัน้ เอง ดังนัน้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้ามามีส่วน
ช่วยพัฒนาสุขภาพของคนเราอย่างมาก ซึง่ ในอนาคตก็
ต้องมีการปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนาระบบการแพทย์
ทางไกลในอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการเชื่อมโยงระบบ
กับหน่ วยงานต่าง ๆ มากขึน้ เพื่อความสะดวกต่อผู้ทํา
การรักษา ผูร้ บั การรักษา หรือผูท้ ต่ี อ้ งการรักษาสุขภาพ
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