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Thailand Health 4.0 challenges and opportunities
วรรษา เปาอินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Health 4.0 หมายถึง การปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพไปสู่
ยุคใหม่ โดยเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญส่วนหนึ่งของบริบท
Thailand 4.0 การปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพในยุคใหม่นี้
จะด�ำเนินการเปลีย่ นแปลงระบบเดิม (แบบ Analog) ให้เป็น
ระบบใหม่ (แบบ Digital) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครือ่ งมือหลักในการปฏิรปู ระบบ
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
การใช้ชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ ทั้งในเรื่องการท�ำงาน
การจั ด การกิ จ วั ต รประจ� ำ วั น จนถึ ง การพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยการดูแลสุขภาพของประชาชน
จะท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่กว้างขวาง มีผลต่อประชาชนส่วนใหญ่
ในระดับสูงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หน่วยงานต่างๆ ที่มี
บทบาทในการจัดระบบดูแลสุขภาพ เช่น กระทรวงสาธารณสุข
จึงควรให้ความส�ำคัญ ท�ำความเข้าใจการปฏิรปู ระบบในภาพรวม
ทัง้ หมด แล้วก�ำหนดยุทธศาสตร์หลักเพือ่ ขับเคลือ่ นการปฏิรปู
ไปสู่ Health 4.0 อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไป
วันที่รับต้นฉบับ 1 มิถุนายน 2560; วันที่ตอบรับ 20
มิถนุ ายน 2560

7. ประชาชนทุกคน และเครือข่ายสุขภาพต่างๆ
องค์การอนามัยโลก[1] ได้วิเคราะห์องค์ประกอบและปัจจัย
สำ�คัญในการพัฒนาไปสู่ eHealth จะประกอบด้วยองค์ประกอบ
สำ�คัญ 3 ด้าน ได้แก่ การจัดการข้อมูลสุขภาพ การพัฒนา
ศักยภาพของระบบ และการทำ�งานร่วมกันของผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสีย
ดังแสดงไว้ในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 องค์ประกบสำคัญ 3 ส่วนของระบบ eHealth ได้แก่ การจัดการ

ภาพที่ 1ข้อมูลสุขภาพ
องค์ประกบสำ�คั
ญ 3 ส่วนของระบบ
eHealth ได้แก่
การพัฒนาศักยภาพของระบบ
และการทำงานร่วมกันของ
ผู้ที่มีส่วนได้เสีย
การจัดการข้อมูลสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพของระบบ และ
ภาพจากองค์การอนามัยโลก
http://www.who.int/ehealth/en/
การทำ�งานร่
วมกันของผู้ที่มีส่วนได้
เสีย[2]
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ภาพรวมการปรับระบบไปสู่ Health 4.0

ระบบ Health 4.0 จะครอบคลุมผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกกลุ่ม ประกอบไปด้วย
1. กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ
(ตระกูล ส. เช่น สปสช. สช. สสส. สวรส. ฯลฯ)
2. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
4. คลินิกเอกชน ร้านขายยา หน่วยบริการด้านสุขภาพ
รูปแบบต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน
5. สถาบั น การศึก ษา และมหาวิท ยาลัยที่มีก ารเรีย น
การสอนและการวิจัยด้านสุขภาพและด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. บริษทั ยา อุตสาหกรรมเครือ่ งมือแพทย์และอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูน้ พิ นธ์ประสานงาน: วรรษา เปาอินทร์, คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 02-926-9672; E-mail address: wansa@tu.ac.th)

เทคโนโลยีที่เป็นกลไกขับเคลื่อน
Health 4.0
ภาพจากองค์
การอนามัยโลก http://www.who.int/ehealth/en/

เทคโนโลยีที่จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนให้เกิด Health 4.0

ประกอบด้วยเทคโนโลยีสำคัญที่เป็นหลัก 7 ประการ ดังต่อไปนี้

เทคโนโลยีที่เป็นกลไกขับเคลื่อน Health 4.0

1. Social Webs and Network เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เทคโนโลยีออกแบบมาให้ผู้คนสามารถเชื่อมโยงและติดต่อกันได้ผ่าน
ที่ จ ะเป็ น กลไกหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด
Health 4.0 อินเทอร์เน็ตโดยมีค่าใช้จ่ายต่ำมาก
ประกอบด้ ว ยเทคโนโลยีเราจะได้เห็น
ส� ำ คั ญ ทีการใช้
่ เ ป็ น หลั ก
7 ประการ ดังต่อไปนี้
1. Social Webs and Network เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีอ่ อกแบบมาให้ผคู้ นสามารถเชือ่ มโยงและติดต่อกันได้
ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยมีคา่ ใช้จา่ ยต�ำ่ มาก เราจะได้เห็น
การใช้ LINE, Facebook, YouTube ฯลฯ ในการเชือ่ ม
โยงการสื่อสารเพื่อดูแลรักษา ระหว่างประชาชนด้วย
กันเอง ระหว่างประชาชนกับแพทย์ และระหว่างกลุม่
วิชาชีพทีท่ ำ� งานสุขภาพ มากขึน้ ส่งผลให้เกิดการสร้าง
ความรับรู้ ความเข้าใจและเปิดช่องทางสือ่ สารได้มากขึน้
ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในระบบการดูแล
สุขภาพได้มากขึ้น
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2. Mobile Application เป็นการใช้อปุ กรณ์พกพาติดตัว
ในการติดต่อ สือ่ สาร ค้นหาข้อมูล รับส่งภาพ เสียง
ภาพเคลื่อนไหว ให้ถึงตัวบุคคลในเวลาอันรวดเร็ว
โดยการพัฒนา Application ทีส่ นับสนุนการดูแล สุขภาพ
และการเสริมประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยบริการ
สุขภาพต่างๆ จะท�ำให้สามารถลดจ�ำนวนครั้งที่ผู้ป่วย
ต้องมาพบแพทย์ ลดระยะเวลารอคอย ลดความแออัด
ในสถานพยาบาลได้มาก ดังที่เราเริ่มเห็นการพัฒนา
ระบบงานให้ดขี นึ้ ในสถานพยาบาลบางแห่ง ทีส่ ามารถ
บอกเวลานัดหมายได้แม่นย�ำและติดต่อกับผู้ป่วยผ่าน
Mobile Application ท�ำให้ผปู้ ว่ ยทีแ่ พทย์นดั มาตรวจ
ไม่จำ� เป็นต้องมานัง่ รอเป็นเวลานาน สามารถมาทีห่ น้าห้อง
ตรวจได้กอ่ นเวลานัดเพียง 5-10 นาที ช่วยลดความแออัด
และลดการเสียเวลารอคอยของผูป้ ว่ ยได้มาก
3. Internet of Things ทุกสิง่ เชือ่ มโยงกับอินเทอร์เน็ต
เป็นปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ จากการฝังอุปกรณ์สอื่ สารไว้
ในสิ่ ง ของต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส ่ ง สั ญ ญานแก่ ร ะบบหรื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยอุปกรณ์ที่
ใช้สวมใส่ (Wearable Devices) จะสามารถบันทึก
กิจกรรมทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ เช่น นับก้าวทีเ่ ดิน ความถี่
และระยะเวลาทีอ่ อกก�ำลังกาย การไปอยูใ่ นสถานทีท่ มี่ ี
สภาพแวดล้อมเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แล้วส่งสัญญาน
เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต บันทึกเป็นข้อมูลสุขภาพ
ส่วนบุคคล ส่งต่อให้กบั แพทย์ประจ�ำตัว ไปใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแนะน�ำการปรับพฤติกรรมต่อไป
หรือกรณีผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเรื้อรังก็สามารถติดอุปกรณ์
ที่สามารถส่งสัญญานบอกชีพจร อุณหภูมิร่างกาย
หรือตรวจจับการพลัดตกหกล้ม เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ก็สามารถส่งสัญญานไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้ส่งทีม
แพทย์ฉกุ เฉินมาช่วยดูแลได้ทนั เวลา
4. Cloud Computing เป็นระบบทีก่ ารจัดเก็บข้อมูลและ
การประมวลผลข้อมูลเกิดขึ้นในเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดใหญ่ซงึ่ อยูต่ า่ งสถานทีห่ รืออาจอยูใ่ นต่างประเทศ
แต่รับส่งข้อมูลกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ท�ำให้ลด
ค่าใช้จ่ายการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบจัดเก็บ
ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ลดการซื้ อ โปรแกรมราคาแพง
เปลี่ยนเป็นการจ่ายค่าใช้ตามเวลาและพื้นที่ที่ใช้งาน
เทคโนโลยีนี้จะท�ำให้ประชาชนสามารถจัดเก็บข้อมูล
สุขภาพส่วนตัวได้โดยมีค่าใช้จ่ายต�่ำมาก สามารถ
ส่งต่อข้อมูลให้แพทย์หรือระบบอัตโนมัติแปลผลและ
วิเคราะห์ผลเพือ่ น�ำมาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพได้
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การจัดตัง้ Private Cloud ของกระทรวงสาธารณสุข
แล้วให้สถานพยาบาลทัง้ หมดมาใช้ทรัพยากรส่วนกลาง
จะท�ำให้ประหยัดงบประมาณ (ทีส่ ถานพยาบาลแต่ละ
แห่งต้องจัดซือ้ เครือ่ ง Server และโปรแกรมฐานข้อมูล
ของตนเอง) ลงไปได้อย่างมาก เพือ่ ประสิทธิภาพและ
สามารถเชือ่ มโยงข้อมูลไปใช้ประโยชน์รว่ มกันได้
5. Big Data and Health Analytics เทคโนโลยีการ
จัดเก็บข้อมูลทีก่ า้ วหน้าขึน้ ท�ำให้เราสามารถเก็บข้อมูล
จ�ำนวนมหาศาลไว้ได้ทั้งหมดโดยมีค่าใช้จ่ายไม่มาก
ข้อมูลสุขภาพของประชาชนไทยทุกคนจะถูกจัดเก็บ
ไว้ในระบบ Cloud Computing ได้ต้ังแต่แรกเกิด
จนถึงวันตาย แพทย์ที่รักษาผู้ป่วยจะไม่ต้องเสียเวลา
ซักถามเรือ่ งราวในอดีตจากตัวผูป้ ว่ ย (ซึง่ มักจะจ�ำไม่ได้
เช่น ฉีดวัคซีนอะไรไปบ้างแล้วในวันเวลาใด มีประจ�ำ
เดือนครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไร ฯลฯ) แต่จะสามารถ
เรียกข้อมูลจากระบบมาใช้ประกอบการวินิจฉัยโรค
และการรักษาได้เลย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการรักษา เทคโนโลยีวเิ คราะห์ขอ้ มูลทีก่ า้ วหน้า
มากขึ้น จะท�ำให้สามารถน�ำกรณีการรักษาผู้ป่วย
มาวิเคราะห์เพือ่ ค้นหาวิธกี ารรักษาทีด่ ที สี่ ดุ ทีเ่ หมาะสม
กับโรคที่ผู้ป่วยเป็น และเหมาะสมกับลักษณะของ
ผูป้ ว่ ยแต่ละคนได้
6. Robotics วิทยาการหุ่นยนต์มีการพัฒนามาจนถึง
ขั้ น ใช้ ง านจริ ง เพื่ อ ช่ ว ยดู แ ลสุ ข ภาพได้ ห ลายด้ า น
ในโรงพยาบาล แพทย์สามารถท�ำผ่าตัดได้โดยการ
เจาะรูเล็กๆเข้าไปในร่างกายผูป้ ว่ ย แล้วขยายภาพอวัยวะ
ภายในให้ เ ห็ น บนหน้ า จอจากนั้ น แพทย์ ส ามารถ
บั ง คั บ แขนกลหรื อ เครื่ อ งมื อ ผ่ า ตั ด ให้ ด� ำ เนิ น การ
ตามขั้นตอนการผ่าตัดได้อย่างแม่นย�ำ ถูกต�ำแหน่ง
ได้มากขึน้ ลดความผิดพลาดและช่วยให้ผปู้ ว่ ยออกจาก
โรงพยาบาลได้ไวขึ้น ในบ้านที่มีผู้ป่วยที่ต้องการการ
ดูแลเป็นพิเศษ อาจใช้หุ่นยนต์ช่วยเตือนให้กินยา
ควรตรวจจับว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่ และยังสามารถ
ส่ ง สั ญ ญานติ ด ต่ อ สื่ อ สารขอความช่ ว ยเหลื อ จาก
ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลได้ด้วย
7. Artificial Intelligences ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เป็ น
เทคโนโลยีที่สามารถท�ำให้เกิดระบบอัตโนมัติที่ช่วย
ดูแลสุขภาพประชาชนได้3 โดยพัฒนาให้อยูใ่ นรูปแบบ
mobile application ให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลให้ระบบ
ช่วยวิเคราะห์และให้ค�ำแนะน�ำได้ เช่น ให้ผู้ใช้ป้อน
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เพศ อายุ น�้ำหนัก ส่วนสูงเข้าไปแล้วช่วยค�ำนวณว่า
มี ค วามเสี่ ย งเป็ น โรคอ้ ว น หรื อ ขาดอาหารหรื อ ไม่
ส�ำหรับกรณีการเจ็บป่วยนัน้ เป็นทีร่ บั รูก้ นั มานานแล้ว
การเจ็บป่วยทัว่ ไปในผูท้ ไี่ ม่มโี รคประจ�ำตัว ร้อยละ 80
สามารถดู แ ลรั ก ษาได้ ด ้ ว ยตนเองไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมา
พบแพทย์ ระบบปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ อ าจช่ ว ยวิ นิ จ ฉั ย
โรคหวัดธรรมดา โดยสอบถามอาการเจ็บป่วยจากผูใ้ ช้
ระบบ รับภาพผนังด้านหลังล�ำคอทีผ่ ใู้ ช้ระบบถ่ายภาพ
แล้วส่งไปให้ระบบวิเคราะห์ว่ามีการอักเสบติดเชื้อ
ในผนั ง ล� ำ คอหรื อ ไม่ จากนั้ น ช่ ว ยวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น
โรคหวัดธรรมดาหรือเป็น โรคคออักเสบติดเชื้อที่ต้อง
ไปพบแพทย์ หากพบว่ า เป็ น โรคหวั ด ธรรมดาก็
สามารถแนะน�ำการดูแลรักษาเบื้องต้นด้วยตนเองได้
หากไม่แน่ใจในระบบ ผู้ใช้ระบบก็ยังสามารถส่งข้อมูล
ไปให้แพทย์ช่วยประเมิน วินิจฉัยและให้ค�ำปรึกษา
เพิ่มเติมได้ด้วย การประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์
ในโรงพยาบาลรัฐที่มีผู้ป่วยมากเกินขีดจ�ำกัด อาจช่วย
ลดภาระงานลงได้มาก เพื่อประสิทธิภาพในการดูแล
รักษาผู้ป่วย

ผลลัพธ์ที่ควรเกิดขึ้นใน Health 4.0

เมื่อการพัฒนา Health 4.0 ดำ�เนินการไปถึงระยะหนึ่ง
ควรเกิดผลลัพธ์ทสี่ ำ�คัญด้านสุขภาพแก่ประชาชน และเกิดการ
พัฒนาระบบที่มีคุณภาพดังต่อไปนี้
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น
เป็นประชาชนทีใ่ ส่ใจดูแลสุขภาพด้วยความกระตือรือร้น
(Active Healthy Citizen) เห็นได้ชัดว่า ในช่วง
3-4 ปีที่ผ่านมา ประชาชนไทยใช้เทคโนโลยีเครือข่าย
สังคมกันอย่างมาก โดยประเด็นสุขภาพเป็นประเด็น
หนึ่ ง ที่ มี ก ารส่ ง ข้ อ มู ล แบ่ ง ปั น กั น อย่ า งมากมาย
อย่างไรก็ตามเรื่องที่ส่งต่อแบ่งปันกันนั้น ในปัจจุบัน
ร้อยละ 80 เป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริง หากหลงเชื่อ
ไปปฏิ บั ติ ต ามอาจท� ำ ให้ สิ้ น เปลื อ งค่ า ใช้ จ ่ า ยโดย
เปล่ า ประโยชน์ บางเรื่ อ งที่ ไ ม่ จ ริ ง แต่ ห ากมี ค น
หลงเชื่อไปปฏิบัติตามอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้
เรื่องนี้จึงควรมีการจัดการร่วมกันจากทุกๆ ฝ่ายที่
เกีย่ วข้อง ด�ำเนินการให้เกิดการใช้เทคโนโลยีเครือข่าย
สั ง คมให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพ เช่ น
สร้างประเด็นการดูแลสุขภาพด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง
ตามหลั ก วิ ช าการแล้ ว ส่ ง ให้ เ ผยแพร่ กั น มากขึ้ น
สร้าง website หรือระบบที่ให้บริการตรวจสอบข้อมูล
ที่เผยแพร่ในเครือข่ายสังคม ให้ประชาชนได้ใช้ตรวจ
สอบความถูกต้อง เป็นต้น

2. ประชาชนมีข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลที่สามารถน�ำไป
ใช้ประโยชน์ได้ โดยประชาชนทุกคนสามารถช่วย
บันทึกและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง สามารถส่งมอบ
ข้อมูลที่ส�ำคัญให้แพทย์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ใช้
ข้ อ มู ล เพื่ อ การวางแผนดู แ ลรั ก ษาที่ ถู ก ต้ อ งแม่ น ย� ำ
การใช้ mobile application ร่วมกัน cloud computing
และ big data technology จะท�ำให้โรงพยาบาล
สามารถส่งข้อมูลเด็กแรกเกิดให้กับระบบเป็นการ
เริ่ ม ต้ น ข้ อ มู ล สุ ข ภาพส่ ว นบุ ค คลของประชาชน
แต่ ล ะคน หลั ง จากนั้ น เมื่ อ พ่ อ แม่ ชั่ ง น�้ ำ หนั ก เด็ ก
ก็ ส ามารถ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล น�้ ำ หนั ก เข้ า ไปเก็ บ ไว้ ใ น
ระบบได้ เมือ่ พ่อแม่พาเด็กมาฉีดวัคซีน สถานพยาบาล
ที่ให้บริการก็บันทึกวันเวลาที่ฉีดวัคซีน และประเภท
วั ค ซี น เข้ า ไป เมื่ อ เจ็ บ ป่ ว ยไปพบแพทย์ ก็ บั น ทึ ก
รายละเอี ย ดการเจ็ บ ป่ ว ยและการรั ก ษาเข้ า ไปใน
ระบบทุกๆ ครั้ง เมื่อเด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล สุ ข ภาพของตนเองเพิ่ ม เติ ม เข้ า ไป
ได้เรื่อยๆ ท�ำให้สามารถน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
ถ้ า ย้ า ยที่ อ ยู ่ ไ ปจั ง หวั ด อยู ่ แ ล้ ว เกิ ด เจ็ บ ป่ ว ยต้ อ งไป
แพทย์คนใหม่ก็สามารถเปิดดูข้อมูลและส่งต่อให้กับ
แพทย์น�ำไปใช้ดูแลรักษาได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลา
ซักถามหรือค้นหาข้อมูลย้อนหลัง ท�ำให้การดูแลรักษา
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ
บริการ ลดค่าใช้จ่าย
3. ประชาชนจะได้รบั บริการจากสถานพยาบาล ทีส่ ะดวก
รวดเร็ ว และมี คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น การให้ บ ริ ก ารของ
สถานพยาบาลแต่เดิมผู้ป่วยจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่
ไปกั บ การรอคอยแพทย์ โดยบางคนอาจมาถึ ง
โรงพยาบาลในเวลาเช้าแต่ต้องรอคอยตามคิว กว่าจะ
ได้การตรวจรักษาจากแพทย์ก็เป็นเวลาบ่ายไปแล้ว
การปฏิรูปไปสู่ Health4.0 เรื่องหนึ่งที่ควรด�ำเนินการ
โดยเร่งด่วน คือการจัดระบบให้การรอคอยใช้เวลา
น้อยลง เช่น มีระบบให้ผู้ป่วยตรวจสอบจากโทรศัพท์
ของตนเองก่ อ นเดิ น ทางมาที่ โ รงพยาบาลว่ า ขณะนี้
มีผู้ป่วยรอตรวจคิวก่อนหน้าจ�ำนวนกี่ราย หากต่อคิว
แล้วจะได้พบแพทย์ในเวลาใด เพือ่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยจะได้ตดั สินใจ
ว่าจะมาที่สถานพยาบาลแห่งนี้ หรือควรเปลี่ยนไป
พบแพทย์ ที่ อื่ น และถ้ า จองคิ ว ได้ แ ล้ ว ก็ ส ามารถ
เดินทางมาในเวลาใกล้เคียงกับที่ได้รับทราบจากระบบ
ลดการรอคอยและลดความแออั ด ของพื้ น ที่ ร อพบ
แพทย์ เป็นต้น การเพิ่มคุณภาพการรักษา สามารถ
ท�ำได้โดยการใช้เทคโนโลยีหลายๆ เรือ่ ง เช่น Artificial
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Intelligence ช่วยวิเคราะห์อาการและอาการแสดง
ของผู้ป่วย ช่วยวินิจฉัยแยกโรคและช่วยเสนอแนะ
หนทางการรักษาตามแนวปฏิบัติมาตรฐานให้แพทย์
ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้น
4. แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์และผู้ที่มีวิชาชีพด้านการ
ดูแลรักษาจะท�ำงานแบบเครือข่ายวิชาชีพมากขึน้ ท�ำให้
การท�ำงานมีคุณภาพสูง ลดความผิดพลาดและลดค่า
ใช้จา่ ยได้ ด้วยการใช้ mobile application และ social
network แพทย์จะไม่ท�ำงานแบบโดดเดี่ยวอีกต่อไป
โดยสามารถขอค�ำปรึกษาแพทย์คนอื่นๆ ที่เชี่ยวชาญ
กว่ า ได้ อ ย่ า งสะดวกรวดเร็ ว ในกรณี ที่ มี ข ้ อ สงสั ย
หรือไม่มั่นใจในเรื่องใดก็หาคนช่วยเหลือได้โดยง่าย
แพทย์ แ ละพยาบาลก็ ส ามารถท� ำ งานประสานกั น
ได้มากขึ้น และติดต่อกันได้ทั้งภายในและภายนอก
โรงพยาบาลโดยมีค่าใช้จ่ายต�่ำ การใช้ระบบเครือข่าย
สังคม สามารถส่งข้อมูลผู้ป่วยที่อาจต้องส่งไปรักษา
ในโรงพยาบาลใหญ่ ให้แพทย์ที่ปลายทางช่วยดูก่อน
สามารถลดค่าใช้จา่ ยทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการส่งต่อผูป้ ว่ ย
โดยไม่จ�ำเป็นได้
5. ระบบเทคโนโลยีจะช่วยให้การเก็บรวบรวมข้อมูล และ
การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบสุขภาพ ท�ำให้ได้ข้อมูล
ส�ำคัญทีจ่ ะน�ำมาวิเคราะห์เพือ่ พัฒนาระบบ และพัฒนา
ระบบปัญญาประดิษฐ์ได้ดีขึ้น การบันทึกข้อมูลเข้าสู่
ระบบคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น งานที่ เ คยท� ำ ได้ ไ ม่ ดี นั ก
โดยเฉพาะการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ย
ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ การน� ำ มาใช้ วิ เ คราะห์
เพื่ อ การพั ฒ นาสถานพยาบาลและพั ฒ นาระบบ
ช่วยการตัดสินใจ แพทย์ พยาบาลในโรงพยาบาล
ของรัฐมักมีภาระงานการตรวจรักษาผูป้ ว่ ยมากเกินไป
จนไม่สามารถบันทึกข้อมูล ประวัติ การตรวจร่างกาย
การวินิจฉัยโรค และการรักษา เข้าไปในระบบได้ครบ
เทคโนโลยี แ ละการจั ด การรู ป แบบใหม่ จ ะช่ ว ยให้
การเก็บข้อมูลประวัติ ผลการตรวจร่างกาย ท�ำได้
สะดวกรวดเร็วและมีเนื้อหามากขึ้น เช่น กรณีข้อมูล
ประวั ติ ผู ้ ป ่ ว ยสามารถบั น ทึ ก อาการของตั ว เอง
ผ่ า น mobile application ตั้ ง แต่ ก ่ อ นเข้ า มาใน
โรงพยาบาล เมื่อมาถึงโรงพยาบาล พยาบาลช่วย
ซักถามเพิ่มเติม ระบบจะมีตัวช่วยให้พยาบาลบันทึก
ข้อมูลประวัติเพิ่มเติมได้รวดเร็วกว่าเดิม พยาบาลอาจ
ช่วยถ่ายรูปอาการแสดงของผู้ป่วย เช่น ถ่ายภาพตาที่
มีดซี า่ น ภาพคอทีอ่ กั เสบ ภาพผืน่ ผิวหนัง บันทึกเสียง
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หัวใจ เสียงปอด ฯลฯ แล้วส่งเข้าระบบปัญญาประดิษฐ์
สร้างรายงานผลการตรวจร่างกายเบื้องต้นได้ก่อน
ผู้ป่วยเข้าพบแพทย์ เมื่อผู้ป่วยเข้าพบแพทย์ แพทย์จะ
ซักถามเพิ่มเติม ระบบจะบันทึกค�ำถามค�ำตอบเข้าใน
รายการการซักประวัติเพิ่มโดยการแปลงเสียงพูดเป็น
ตัวอักษร แพทย์อาจตรวจร่างกายเพิ่มเติมแล้วพูด
ผลการตรวจร่างกายเข้าสู่ระบบเพื่อแปลงเสียงพูด
ของแพทย์เป็นตัวอักษรรายงานผลการตราจร่างกาย
โดยแพทย์ไม่ต้องพิมพ์ แพทย์สามารถสั่งยา สั่งตรวจ
Lab สั่งตรวจ XRays โดยการพูดเข้าสู่ระบบ รวมถึง
การบันทึกค�ำวินิจฉัยโรคทั้งหมด โรงพยาบาลก็จะมี
ข้อมูลทีส่ ำ� คัญสามารถน�ำไปวิเคราะห์เพือ่ ใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาด้านต่างๆต่อไป
6. กระทรวงสาธารณสุขจะวิเคราะห์ข้อมูลได้ละเอียด
มากขึ้น สามารถพยากรณ์แนวโน้มสภาวะสุขภาพ
ของประชาชนกลุ่มวัยต่างๆ สามารถวิเคราะห์เพื่อ
ค้นหาแนวทางการรักษาโรคที่ดี และมีประสิทธิภาพ
โดยใช้ตน้ ทุนต�ำ่ ทีส่ ดุ ส�ำหรับโรคต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ
ถึงแม้ในปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขยังท�ำได้เพียง
การจัดท�ำสถิติสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เช่น จ�ำนวน
ผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆ ความครอบคลุมของการให้
บริการวัคซีนป้องกันโรค ฯลฯ และการวัดตัวเลขทีเ่ ป็น
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของสถานพยาบาล แต่เมื่อ
สถานพยาบาลแต่ละแห่งสามารถบันทึกข้อมูลที่เป็น
หัวใจส�ำคัญของการพัฒนาบริการ (ประวัติ การตรวจ
ร่างกาย ค�ำวินิจฉัยโรค การรักษา ผลการรักษาของ
ผู ้ ป ่ ว ยทุ ก ราย ฯลฯ) ก็ จ ะสามารถใช้ เ ทคโนโลยี
Big Data และ Health Analytics[4] ในการวิเคราะห์
เพื่อการพยากรณ์ วิเคราะห์เพื่อหาหนทางดูแลรักษา
โรคทีไ่ ด้ผลดีและมีตน้ ทุนต�ำ่ ส�ำหรับโรคต่างๆ ตามกลุม่
วัยของประชากรได้โดยง่าย ประชาชนก็จะได้รบั บริการ
ที่ดีมีคุณภาพ โดยใช้ต้นทุนต�่ำ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบที่ดี ในที่สุด

ประเด็นเร่งด่วนที่ควรดำ�เนินงานเพื่อให้เก็บผลลัพธ์ที่ปรารถนา

หากต้องการให้เกิดผลลัพธ์ของ Health 4.0 ดังที่กล่าวมา
แล้วนัน้ กระทรวงสาธารณสุขในฐานะทีเ่ ป็นผูร้ บั ผิดชอบสถานะ
สุขภาพของประชาชนทั้งประเทศ ควรพิจารณาดำ�เนินงานที่
สำ�คัญในระยะแรก 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่ Health 4.0 โดย
วางแผนการด�ำเนินงานร่วมกันกับกระทรวงดิจติ ลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม และผูม้ สี ว่ นได้เสียหลักๆ ทุกฝ่าย
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กระทรวงสาธารณสุขต้องเป็นแกนหลักในการจัดท�ำ
แผนยุทธศาสตร์ Health 4.0 โดยเริ่มจากแผน 3 ปี
แล้วคอยปรับปรุงแผนให้ทันสมัยเมื่อใกล้สิ้นแผนตาม
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะมีการเปลี่ยน
อย่างมากภายในเวลา 3-5 ปี เมื่อจัดท�ำแผนแล้ว
ก็ ก� ำ หนดโครงการ สนั บ สนุ น งบประมาณ และ
ทรัพยากรต่างๆ ทีจ่ ะใช้ในการขับเคลือ่ นโครงการ แล้ว
ด�ำเนินตามแผนปฏิบัติการร่วมกันกับผู้ที่มีส่วนได้เสีย
หลักๆทุกฝ่าย
2. สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Platform) หลักๆ ที่
จ�ำเป็นของระบบ Health 4.0 ได้แก่ ระบบข้อมูล
สุขภาพส่วนบุคคล เครือข่ายสังคมส�ำหรับการดูแล
สุขภาพประชาชน เครือข่ายแพทย์ พยาบาล และ
บุคลากรสายสุขภาพต่างๆที่จะท�ำงานร่วมกันเป็นทีม
ระบบคลังข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และสร้างโอกาส
พัฒนาระบบสุขภาพ การสร้างระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
หลักๆเหล่านี้ ควรใช้เทคโนโลยี private cloud,
big data และ health analytics เป็นเทคโนโลยีหลัก
ที่ใช้ขับเคลื่อนระบบ

Health 4.0 ให้ก้าวหน้าตามความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ใหม่ ใ นอนาคต โดยควรมี
ประเด็นหลักที่ควรก�ำกับดูแลและควบคุมคุณภาพดัง
ต่อไปนี้
a. ควบคุมให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย ป้องกัน
ความลับ และไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว ของ
ประชาชน แพทย์ พยาบาล และผูท้ ใี่ ช้งานระบบ
ทุกคน
b. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้อมูลที่อยู่ใน
ระบบ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีราย
ละเอียดที่ดี และทันสมัยทันเวลา ทั้งข้อมูลค�ำ
แนะน�ำการดูแลสุขภาพ ข้อมูลในระบบข้อมูล
สุขภาพส่วนบุคคล ข้อมูลในคลังข้อมูลที่ใช้เพื่อ
การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
c. ปรับปรุงระบบให้กา้ วหน้าตามการเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ควรมีหน่วยงานที่
ติดตามการเปลี่ยนแปลง ประเมินเทคโนโลยี
และน�ำความก้าวหน้าใหม่ๆมาใช้ทดแทน เพื่อ
ให้เกิดการพัฒนาอยู่ตลอด แต่ก็ควรระวังการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่เทคโนโลยีใหม่ไวเกินไป โดย
ไม่ทันประเมินอย่างรอบคอบ เพราะอาจท�ำให้
สู ญ เสี ย งบประมาณในการเปลี่ ย นไปสู ่
เทคโนโลยีใหม่ที่ไม่ประสบความส�ำเร็จได้

3. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์,
mobile application และระบบอัจฉริยะ ต่างๆ ที่ต้อง
น�ำมาใช้ขบั เคลือ่ นระบบ Health 4.0 โดยระบบส�ำคัญ
ที่ต้องด�ำเนินการให้เกิดขึ้นก่อน ได้แก่
a. ระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล
b. ระบบจัดการคิว การลดระยะเวลารอคอยใน
ระบบบริการของโรงพยาบาลภาครัฐ
c. ระบบปัญญาประดิษฐ์ ทีช่ ว่ ยเก็บข้อมูลเสียงพูด
เสียงหัวใจเต้น ภาพอวัยวะต่างๆ หรือภาพ
ลายมือของแพทย์แล้วแปลงออกมาเป็นข้อความ
แสดงรายงานประวัติ ผลการตรวจร่างกาย
ผู้ป่วย ค�ำวินิจฉัยโรค การสั่งยา การสั่งต่างๆ
รวมถึงการสรุปผลการรักษา
d. ระบบที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเทคนิค
การดูแลสุขภาพทีเ่ ผยแพร่กนั ในเครือข่ายสังคม
และช่วยสร้างเทคนิคทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชาการ
เพื่อเผยแพร่ สร้างแหล่งอ้างอิงที่เชื่อได้ให้กับ
ประชาชน
4. สร้างกลไกและระบบก�ำกับดูแล ให้เกิด ความมั่นคง
ปลอดภัย ความมีคุณภาพเชื่อถือได้ การปฎิบัติงานที่
ได้มาตรฐานระดับชาติ และกลไกการพัฒนาระบบ

5. ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาระบบ Health 4.0
อย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลและผลการวิเคราะห์ทไี่ ด้จาก
การพัฒนาระบบ Health 4.0 ควรน�ำมาเผยแพร่สู่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธ่ารณชน ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การรักษา เพิม่ ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยและลดต้นทุน
ของระบบอย่างต่อเนื่อง

สรุป

การปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพในยุค Health 4.0 จะ
ดำ�เนินการเปลีย่ นแปลงระบบเดิม (แบบ Analog) ให้เป็นระบบ
ใหม่ (แบบ Digital) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครือ่ งมือ
หลักในการปฏิรูประบบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน จะทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ที่กว้างขวาง
มีผลต่อประชาชนส่วนใหญ่ในระดับสูงอย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน
หน่วยงานต่างๆที่มีบทบาทในการจัดระบบดูแลสุขภาพ เช่น
กระทรวงสาธารณสุขจึงควรให้ความสำ�คัญ ทำ�ความเข้าใจการ
ปฏิรูประบบในภาพรวมทั้งหมด แล้วกำ�หนดยุทธศาสตร์หลัก
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รวมถึงโครงการและแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
ไปสู่ Health 4.0 อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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