
การพฒันาเทคโนโลยสืีอ่สารและสารสนเทศ
การแพทยฉุ์กเฉินใหเ้ป็นระบบหลกัของประเทศไทย

ไพโรจน ์บุญศิริค�าชยั
สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ

ตดิต่อผู้เขยีน: ไพโรจน์ บุญศริิค�ำชัย email: pairoj.b@niems.go.th

 วันรับ: 31 พ.ค. 2564  วันแก้ไข: 10 ม.ิย. 2564  วันตอบรับ: 15 ม.ิย. 2564

บทคดัย่อ 

 กำรพัฒนำระบบสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือประโยชน์ต่อกำรปฏบิตักิำรฉุกเฉิน ตำมมำตรำ 15(3) แห่ง พ.ร.บ. 

กำรแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 เป็นภำรกจิของสถำบนักำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำต ิเป็นส่วนหน่ึงของแผนหลักกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำต ิ

ตำมที่คณะกรรมกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินประกำศก�ำหนดและปัจจุบันมีแผนแม่บทในกำรพัฒนำระบบสื่อสำรและเทคโนโลยี-

สำรสนเทศช่วงเวลำ 7 ปี ทั้งหมดน้ีน�ำมำสู่กำรออกแบบสถำปัตยกรรมระบบเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์สดุท้ำยคือลดกำรเสยีชีวิตและ

ทุพพลภำพจำกกำรเจบ็ป่วยฉุกเฉิน ซ่ึงกำรพัฒนำระบบสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นส่วนหน่ึงของกำรพัฒนำระบบปฏบิตักิำร

ฉุกเฉินให้มคุีณภำพมำตรฐำนสูร่ะดบัสำกล โดยค�ำนึงถงึบริบทของประเทศไทย เพ่ือใช้โอกำสแห่งควำมเจริญก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี 

ในปัจจุบันสู่กำรพัฒนำระบบสื่อสำรและสำรสนเทศกำรแพทย์ฉุกเฉินให้มปีระสทิธภิำพ ประหยัดงบประมำณ เป็นระบบที่ย่ังยืนและ

สำมำรถพัฒนำต่อเน่ืองได้ จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมกีำรพัฒนำระบบที่เป็นระบบกลำงหลัก เพ่ือให้ทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยสำมำรถเช่ือม

ต่อให้เป็นประโยชน์ได้ และเป็นระบบเปิดให้ระบบอื่นๆ ที่พัฒนำขึ้นของหน่วยงำนใดๆ เช่ือมต่อให้เป็นประโยชน์ของประชำชนหรือ

ผู้ป่วยฉุกเฉินในแต่ละพ้ืนที่เช่ือมต่อได้ ระบบที่พัฒนำขึ้นจะเพ่ิมประสทิธภิำพตั้งแต่กำรป้องกนั เฝ้ำระวัง รับรู้  และช่วยเหลือเบื้องต้น 

กำรแจ้งและรับแจ้ง กำรประสำนและจ่ำยงำน กำรปฏบิตักิำร กำรอ�ำนวยกำรทำงกำรแพทย์ กำรรักษำและล�ำเลียงจนถงึสถำนพยำบำล 

กำรพัฒนำจึงควบคู่ไปกบักำรพิจำรณำให้เป็นแบบจ�ำลองเพ่ือน�ำไปสูก่ำรร่ำงและก�ำหนดเป็นมำตรฐำนของประเทศต่อไป โดยแบ่งเป็น 

5 ระดบั ได้แก่ ระดบัพัฒนำศกัยภำพของระบบ (performance reference model: PRM) ระดบัพัฒนำสมรรถนะปฏบิตักิำร (busi-

ness reference model: BRM) ระดบัพัฒนำคุณภำพและกำรใช้ข้อมูล (data reference model: DRM) ระดบัพัฒนำประสทิธภิำพ

เทคนิคบริกำร (service reference model: SRM) และระดบัพัฒนำโครงสร้ำงและเทคโนโลยี (technology reference model: TRM)
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พยำบำล โดยเฉพำะระดับควำมฉุกเฉินวิกฤติที่ไม่ได้รับ

กำรรักษำก่อนไปถงึสถำนพยำบำล ส่วนที่เข้ำถงึกยั็งได้รับ

บริกำรที่ไม่ดีพอ โดยกำรกระจำยชุดปฏบิัติกำรฉุกเฉิน

ระดบัสงูยังไม่ครอบคลุม เพรำะแม้บำงสถำนพยำบำลจะ

บทน�า
ปัจจุบนักำรเรียกใช้บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน (emer-

gency medical services – EMS) ยังเป็นสดัส่วนน้อย

เมื่อเทียบกับจ�ำนวนกำรเข้ำถึงห้องฉุกเฉินที่สถำน-
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มชุีดปฏบิตักิำฉุกเฉินรระดบัสงูหลำยชุดกยั็งต้องออกจำก

ฐำนเดยีวกนั จึงต้องอำศยัชุดปฏบิตักิำรฉุกเฉินระดับต�่ำ

กว่ำออกไปรับหรือเปล่ียนถ่ำยระหว่ำงทำง จึงเป็นที่

ยอมรับกนัว่ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจะเป็นควำมหวัง

ใหม่ในกำรเข้ำมำด�ำเนินกำรและบริหำรจัดกำรในระดับ

พ้ืนที่ แต่ด้วยข้อจ�ำกัดและบริบทของประเทศไทยใน

ปัจจุบนั ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องบูรณำกำรนโยบำย

และปฏบิัติกำรร่วมกนัทั้งด้ำนบริหำรและวิชำชีพ ดังน้ัน 

“ข้อมูล” จึงมคีวำมส�ำคัญมำกที่จะเป็นฐำนในกำรพัฒนำ

ระบบร่วมกัน “เวลำ” เป็นสำระส�ำคัญส�ำหรับกำร          

ช่วยเหลือฉุกเฉินและต้องมกีำร “สื่อสำรข้อมูล” ทัง้ข้อมูล

ศักยภำพ ข้อมูลผู้ป่วย และสถำนกำรณ์ ข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบนัในขณะปฏบิตักิำร

กำรโทร 1669 ยังมปัีญหำกำรโทรไม่ตดิ สำยหลุด ไม่

รับสำย สื่อสำรได้เฉพำะเสยีงเป็นหลัก ใช้เวลำนำนในกำร

ถำมและเลือกสั่งชุดปฏบิัติกำรฉุกเฉิน ใช้วิทยุเป็นหลัก

ร่วมกบัโทรศพัทแ์ละส่งไลน์ในกำรประสำนกำรปฏบิตักิำร

และกำรปรึกษำแพทย์ ชุดปฏบิัติกำรที่รับงำนอำจยังไม่

พร้อมออกได้ทนัท ี หรือเลือกเส้นทำงกำรเดินทำงล่ำช้ำ 

ไม่สำมำรถสื่อสำรกับผู้ป่วยจนกว่ำจะไปถึงจุดเกิดเหต ุ

ไม่มีระบบประชุมสำยระหว่ำงผู้แจ้งเหตุกบัผู้ปฏบิัติกำร 

และระหว่ำงผู้ปฏิบัติกำรกับแพทย์อ�ำนวยกำร สถำน-

พยำบำลปลำยทำงไม่ได้รับข้อมูลก่อนที่ผู้ป่วยฉุกเฉินมำ

ถึง ปัญหำกำรเข้ำถึงของผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลและ          

ผู้เปรำะบำง ได้แก่ ผู้สงูอำยุ ผู้ป่วยเร้ือรังช่วยเหลือตวัเอง

ไม่ได้ ผู้พิกำรที่เข้ำถงึได้ยำก และชำวต่ำงชำต ิ

กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศจึงมคีวำม

จ�ำเป็นอย่ำงย่ิงในกำรสนับสนุนกำรปฏบิัติกำรฉุกเฉินให้

มปีระสทิธภิำพรวมทั้งใช้เป็นเคร่ืองมอืในกำรป้องกนั เฝ้ำ

ระวัง รับรู้  แจ้งเหตแุละช่วยเหลือเบื้องต้น (cardio pul-

monary resuscitation - CPR)  ใช้เคร่ืองฟ้ืนคืนคล่ืน

หัวใจด้วยไฟฟ้ำฃนิดอัตโนมัติ (automated external     

defibrillator - AED) ส�ำหรับประชำชนได้ทนัทว่งท ีแต่

ปัจจุบนัยังมลัีกษณะกำรพัฒนำแบบต่ำงคนต่ำงท�ำ 

การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

การแพทยฉุ์กเฉิน ก่อนปี พ.ศ.2563 
มีระบบฐำนข้อมูลกลำงที่สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉิน-

แห่งชำต ิ(Data Center) รับข้อมูลที่บนัทกึด้วยมอืจำกกำร

ปฏบิตักิำรฉุกเฉินทุกจังหวัดผ่ำนโปรแกรม ITEMS (In-

formation Technology for Emergency Medical System) 

สำมำรถแสดงผลประเมนิข้อมูลผ่ำนเวป็ไซดส์ถำบนักำร-

แพทย์ฉุกเฉินแห่งชำต ิผูกกบัโปรแกรมกำรจ่ำยค่ำชดเชย

แต่ละคร้ังกำรปฏบิตักิำร 

พัฒนำกำรกำรแจ้งเหตผุ่ำนแอปพลิเคช่ัน EMS1669 

ช่วยให้รู้ พิกดั (ระบบ cellular (e-cell)) รู้ ข้อมูลบุคคล

และสขุภำพที่ประชำชนได้บนัทกึไว้ในแอปพลิเคช่ัน ซ่ึงจะ

ส่งสัญญำณเสียงทำงสำยผ่ำนตู้สำขำ แต่ข้อมูลผ่ำนทำง

อนิเทอร์เนต็ มีโอกำสที่เสยีงและข้อมูลไปติดผดิที่กนัได้ 

ข้อมูลที่เกิดขึ้ นไม่ถูกต้องโดยเฉพำะเวลำที่ไม่ได้ก�ำกับ

อตัโนมตั ิท�ำให้ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลได้จ�ำกดั

Mobile Application ถูกพัฒนำขึ้นเพ่ือใช้ส�ำหรับแจ้ง

เหตุจ�ำนวนมำก โดยให้ผู้ป่วยบันทกึข้อมูลสุขภำพของ

ตนเอง เช่น ยำที่แพ้ ซ่ึงไม่ตรงกบัข้อมูลจริงจำกสถำน-

พยำบำล หรือระบุพิกัดไม่ถูกต้อง น�ำไปสู่กำรพัฒนำ   

แอปพลิเคช่ันอกีช้ินหน่ึงให้ประชำชนไปกดบันทกึที่บ้ำน

ของตนเอง เช่น โครงกำรสำยด่วนห่วงใย 1669 โดย

บริษัททีโอที จ�ำกัด(มหำชน) ส�ำหรับผู้ป่วยติดบ้ำน-      

ตดิเตยีง ผู้พิกำร สงูอำยุ กดปุ่มเดยีวของโทรศพัทแ์จ้งเหต ุ

ไปที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ตดิตั้งแบบแยกส่วนที่ศนูย์รับ-

แจ้งเหตุและสั่งกำรจังหวัด เป็นกำรเพ่ิมทั้งอุปกรณ์และ

ภำระงำนของศนูย์มำกขึ้นเร่ือยๆ 

แจ้งเหตุฉุกเฉินด้วยภำษำมือ โดยควำมร่วมมือของ

สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ (สพฉ.) กบัมูลนิธ-ิ

สำกลเพ่ือคนพิกำรแห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนพัฒนำ-

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) เพ่ือให้    

ผู้พิกำรทำงกำรได้ยินเข้ำถงึผ่ำนศนูย์บริกำรถ่ำยทอดกำร

สื่อสำรแห่งประเทศไทย (Thai Telecommunication    

Relay Service - TTRS) เช่ือมกบัศนูย์รับแจ้งเหตแุละ       

สั่งกำร 1669 โดยมีกำรติดตั้งเคร่ืองโทรศัพท์ที่เป็น     
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วารสารการแพทยฉุ์กเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปีที ่1 ฉบบัที ่1 79

Extension เป็นกำรแยกส่วนและเพ่ิมภำระงำนศนูย์รับ-

แจ้งเหตแุละสัง่กำรเช่นกนั บำงแอปพลิเคช่ันมข้ีอมูลเกี่ยว

กับค�ำแนะน�ำต่ำงๆ รวมทั้งแนะน�ำกำรท�ำ CPR เช่น     

Application EMS 1669 ที่มีกำรก�ำหนดพิกัดของจุด   

ตดิตั้งเคร่ือง AED ผู้แจ้งเหตดุ้วยแอปพลิเคช่ัน สำมำรถ

ค้นหำเคร่ืองที่อยู่ใกล้ๆ ได้

โรงพยำบำลหลำยจังหวัดติดตั้งระบบ telemedicine 

ในรถพยำบำลเพ่ือ monitor ผู้ป่วยขณะส่งต่อระหว่ำง

สถำนพยำบำล เป็นระบบ one to one แต่มำใช้กบัระบบ

กำรแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนถึงสถำนพยำบำลด้วยระบบ 

Many to Many และแทบทัง้หมดเป็นกำรจ้ำงบริษัทเอกชน 

ท�ำให้มีข้อจ�ำกดัทั้งในเร่ืองกำรที่ต้องตั้งงบประมำณเพ่ือ

แก้ไขจุดอ่อนและควำมไม่ต่อเน่ืองของกำรพัฒนำ รวมถงึ

กำรผูกขำดกบั software ที่บริษัทแรกพัฒนำขึ้น แทบทุก

จังหวัดไม่สำมำรถคงสภำพกำรใช้ระบบได้เกนิกว่ำ 2 ปี

ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพเทำ่เดมิ

ปัจจุบนัระบบตดิตำมรถพยำบำลถอืเป็นปกตวิิสยัของ

ระบบขนส่งในประเทศไปแล้ว รวมถงึรถพยำบำลฉุกเฉิน

ที่ได้รวมเอำระบบควำมปลอดภัยของรถพยำบำลมำใช้

ด้วย แต่กำรใช้ระบบแผนที่ ระบุพิกดั เส้นทำงและบนัทกึ

สถำนะควำมพร้อมยังมข้ีอจ�ำกดัของ infrastructure และ 

network อกีหลำยประกำร รวมถงึตดิเงื่อนไขของกำรจ้ำง

บริษัท outsource ที่ต้องวำงระบบควำมปลอดภัยของ

ข้อมูลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดด้ีวย

อย่ำงไรกด็ ีในพ้ืนที่ห่ำงไกลหรือพ้ืนที่เฉพำะที่ยังต้อง

อำศัยทำงเลือกระบบสื่อสำรอื่น โดยเฉพำะวิทยุสื่อสำร 

สื่อสำรดำวเทยีม พัฒนำควบคู่ไปกับโลกอนำคตที่เป็น

ระบบผสมผสำนกับอินเทอร์เน็ตหรือเป็นวิทยุสื่อสำร

ดจิิทลั ซ่ึงสถำบนักำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำตไิด้วำงระบบ

วิทยุดิจิทลัเป็นฐำนไว้ในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งกำรทุก

จังหวัดแล้ว มีรถสื่อสำรดำวเที่ยมเช่ือมโยงกับระบบ

สื่อสำรวิทยุและอนิเทอร์เนต็ ที่มขีดีควำมสำมำรถในกำร

สื่อสำรหลำยระบบเพ่ือเคล่ือนย้ำยไปยังพ้ืนที่ห่ำงไกลที่

ไม่มสีญัญำณโทรศพัท ์และพ้ืนที่ภัยพิบตัิ

การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ       

การแพทยฉุ์กเฉินใหเ้ป็นดิจิทลั พ.ศ.2563   

ถงึปัจจุบนั 
แผนแม่บทที่สอดคล้องกบัยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ปี(1) 

และแผนหลักกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ ฉบับที่ 3.1 

(พ.ศ. 2562-2565)(2) ก�ำหนดทศิและเป้ำหมำยใน 4 

ยุทธศำสตร์ให้มีกำรพัฒนำระบบสื่อสำรสำรสนเทศกำร

แพทย์ฉุกเฉิน ระบบปฏบิตักิำรฉุกเฉิน(3) กำรป้องกนักำร

เจบ็ป่วยฉุกเฉินของประชำชน มำตรฐำนและโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนกำรจัดกำรข้อมูลและแลกเปล่ียนข้อมูล กำรที่

สถำบนักำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำตมิภีำรกจิที่ก�ำหนดไว้ใน 

พ.ร.บ. กำรแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551(4) ให้พัฒนำระบบ

เทคโนโลยีสื่ อสำรและสำรสนเทศ สอดคล้องกับ

ยุทธศำสตร์ชำติ(1) และแผนหลักกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่ง

ชำต ิฉบบัที่ 3.1 (พ.ศ. 2562-2565)(2) ต้องออกแบบ

และจัดท�ำสถำปัตยกรรมระบบสื่อสำรและสำรสนเทศกำร

แพทย์ฉุกเฉินหลักของประเทศ (enterprise architecture 

for national EMS) และจัดให้มรีะบบธรรมำภบิำลข้อมูล

ที่ด ี(data governance) ด้วย ซ่ึงจะต้องมกีำรพัฒนำระบบ

สื่อสำรและสำรสนเทศกลำงหลัก (portal system) กำร-

แพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย เพ่ือให้เป็นหลักส�ำหรับ

พ้ืนที่แต่ละจังหวัดให้สำมำรถใช้งำนได้โดยไม่ต้องรอไป

พัฒนำเองซ่ึงต้องใช้เวลำตั้งแต่ขั้นตอนกำรศึกษำ กำร

ตกลงร่วมกนั และขั้นตอนอกีมำก ไม่สำมำรถพัฒนำให้

เป็นไปในทศิทำงเดยีวกนัได้ นอกจำกน้ี แต่ละพ้ืนที่ที่ต้อง

พัฒนำกนัเองเมื่อรวมกนัแล้วต้องสญูเสยีงบประมำณเป็น

จ�ำนวนมำกกว่ำหลำยร้อยเทำ่ และกำรจ้ำงบริษัทเอกชนก็

เท่ำกับกำรถูกผูกขำดกับ software ที่พัฒนำและเป็น

เจ้ำของควำมคิดจนไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงหรือพัฒนำ

ต่อไปในอนำคตได้อย่ำงมีอสิระ ไม่สำมำรถเช่ือมต่อกบั

ระบบอื่นๆ ทั้งภำยในพ้ืนที่และต่ำงพ้ืนที่ อกีทั้งยังต้อง

ค�ำนึงถึงควำมต่อเน่ืองและควำมย่ังยืนของระบบด้วย 

ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีมีกำรเปล่ียนแปลงไปมำก

ในปัจจุบันสู่โลกอนำคต (digital world) เป็นทั้ง          

โอกำสและเงื่อนไขที่ต้องผูกโยงสู่กำรพัฒนำปรับเปล่ียน 



Journal of Emergency Medical Services of Thailand, 2021 Volume 1 No. 180

Development of the Communication and Information Technology System to Support Emergency Medical Services

(digital transformation) มุ่งสู่กำรเป็น Digital Govern-

ment, Digital Citizen, Digital Thailand 

กำรเช่ือมโยงจำกระบบกลำงหลักไปสูร่ะดบัพ้ืนที่น้ีจะ

ต้องออกแบบสถำปัตยกรรมระบบตั้งแต่โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

(cloud, network) พัฒนำ software (mobile application, 

web service) ข้อมูลและเช่ือม (data & connected data) 

ระบบใช้งำน (business) ไปถงึศกัยภำพและประสทิธภิำพ

ของระบบที่พัฒนำ (performance) มองคู่ขนำนไปกับ

แผนที่ยุทธศำสตร์กำรแพทย์ฉุกเฉิน (strategic map) โดย

แบ่งระยะกำรพัฒนำเร่ิมจำกกำรปรับเปล่ียนระบบ

เทคโนโลยีควบคู่กับปรับเปล่ียนกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม

ประกำศคณะกรรมกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน และสอดคล้อง

กบัแผนแม่บทเทคโนโลยีกำรสื่อสำรและสำรสนเทศกำร-

แพทย์ฉุกเฉิน ฉบบัที่ 3 ช่วง พ.ศ. 2563-2564(3) ใน

ระยะถดัไปจะเป็นกำรพัฒนำสู่กำรเข้ำถงึสำรสนเทศของ

ประชำชนและระบบที่เป็น automation และ intelligence 

เพ่ิมขึ้น สอดคล้องกบัแผนแม่บทเทคโนโลยีกำรสื่อสำร

และสำรสนเทศกำรแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 3 ช่วง พ.ศ. 

2565-2570(3)

จำกแนวคิดพัฒนำระบบกลำงหลักของประเทศไทย 

“โครงกำรศูนย์รับเร่ืองและจ่ำยงำนกำรแพทย์ฉุกเฉินให้

เป็นดิจิทลั” (D1669) ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยและ

พัฒนำในเร่ืองที่เกี่ยวกบักำรพัฒนำดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิ

และสังคมจำกกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม และน�ำร่อง 15 จังหวัดแรกในกำรปรับเปล่ียน

ควบคู่กับระบบกลำงหลัก ซ่ึงมี 4 องค์กรหลักร่วมกัน

พัฒนำ โดยส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชำติ (สวทช.) เป็นหน่วยงำนพัฒนำนวัตกรรมร่วม

กบั สพฉ. มำโดยตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ ทั้งในส่วนที่เป็น 

system innovation ได้แก่ กำรแจ้งเหตแุบบ total con-

versation ที่รวมถึงภำษำมือ และ product innovation 

ได้แก่ เคร่ือง EKG ตดิรถบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินที่ใช้

งำนช่วงก่อนถงึสถำนพยำบำล บริษัทโทรคมนำคมแห่ง-

ชำติ ซ่ึงเป็นเจ้ำของระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรสื่อสำร 

เลขหมำยฉุกเฉินทั้ง 191, 199 และ 1669 อยู่แล้ว 

เป็นกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบกำรแพทย์

ฉุกเฉินสู่ดจิิทลัร่วมกนั มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซ่ึงมี

ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรพัฒนำมำตรฐำนข้อมูลและมำตรฐำน

กำรเช่ือมข้อมูล ร่วมจัดท�ำร่ำงมำตรฐำนระบบกำรแพทย์-

ฉุกเฉินที่พัฒนำคู่ขนำนกบักำรพัฒนำระบบ และสถำบนั-

กำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำต ิโดยทั้ง 4 องค์กรเป็นหน่วย-

งำนของรัฐ และมหีน้ำที่ตำมกฎหมำย สำมำรถพัฒนำร่วม

กนัได้อย่ำงต่อเน่ืองทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนำคต จึง

ไม่ต้องถูกผูกขำด software โดยบริษัทเอกชนที่จะท�ำให้

ยำกแก่กำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ืองและไม่สำมำรถพัฒนำ

แก้ไขปัญหำที่เกดิขึ้นตลอดได้โดยง่ำย 

กำรพัฒนำเทคโนโลยีบริกำร (service innovation) 

ควบคู่กบักำรพัฒนำระบบ (system innovation) และ

พัฒนำอปุกรณ ์(product innovation) มคีวำมเช่ือมโยงและ 

สอดรับเป็นเร่ืองเดยีวกนั ขณะทีม่กีำรพัฒนำร่ำงมำตรฐำน

ข้อมูลและมำตรฐำนระบบควบคู่กัน โดยแบ่งเป็น 5     

แบบจ�ำลองย่อยตำมระดบัสถำปัตยกรรมระบบ ดงัน้ี 

1. แบบจ�าลองระดบัพฒันาศกัยภาพของระบบ 

(performance reference model: PRM) 

ระบบที่พัฒนำขึ้นต้องมศีกัยภำพและประสทิธภิำพที่

สำมำรถมุ่งสู่เป้ำหมำย (cross-agency and intra-agen-

cy goals and objective) 

เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ (quality) ระบบที่มุ่งสู่ผลลัพธ์

ได้แก่ ศกัยภำพกำรให้และรับบริกำรฉุกเฉินของประชำชน 

(citizen services) และมศีกัยภำพในกำรลดอตัรำกำรเสยี

ชีวิตของผู้ป่วย (safety) 

เป้ำหมำยเชิงประสทิธภิำพ (efficiency) ได้แก่ ควำม

รวดเรว็และควำมเหมำะสม (speed & optimization) และ

ควำมคล่องตวัในกำรปฏบิตักิำร (convenience) 

เป้ำหมำยเชิงสมรรถนะ (capability & competency) 

ได้แก่ ขีดควำมสำมำรถของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งกำร 

ขีดควำมสำมำรถของชุดปฏิบัติกำรฉุกเฉิน ขีดควำม-

สำมำรถของผู้ปฏบิตักิำร สู่กำรเป็นขดีควำมสำมำรถของ

หน่วยปฏบิตักิำรฉุกเฉินและสถำนพยำบำล 

ระบบที่พัฒนำขึ้ นต้องแสดงผลข้อช้ีวัด (uniquely 
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tailored performance Indicators) ได้แก่ แสดงผลสมัฤทธิ์ 

(อตัรำรอดชีวิต/เสยีชีวิต) ผลกำรเข้ำถงึ (ชุดปฏบิตักิำร-

ฉุกเฉินเข้ำถงึผู้ป่วยใน 8 นำท)ี ผลกำรขบัเคล่ือนระบบ

และผลกำรอภิบำล (ควำมสำมำรถในกำรคัดแยกระดับ

ควำมฉุกเฉิน องค์ประกอบของผู้ปฏบิตักิำรในชุดปฏบิตั-ิ

กำรที่เหมำะสม ปริมำณกำรแจ้งเหตุด้วยภำษำมือและ

ภำษำต่ำงประเทศ รวมถงึกำรแสดงผลเป็นรำยวัน/เดอืน/

ปี รำยงำนแสดงผลเป็นรำยกรณ ีรำยเหตกุำรณ ์รำยกำร

แจ้งเหตุ และรำยปฏบิัติกำร) โดยระบบที่พัฒนำมีกำร

บันทึกเวลำอย่ำงต่อเน่ืองทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนรับแจ้ง

เหตจุนกระทั่ง 24 ช่ัวโมงหลังจำกน�ำส่งผู้ป่วยถงึสถำน-

พยำบำล บนัทกึพิกดัต่ำงๆ ตั้งแต่แจ้งเหตจุนถงึสถำน-

พยำบำล และข้อมูลอื่นๆ ที่บนัทกึ น�ำข้อมูลปฏบิตักิำรมำ

ประมวลด้วยสตูรค�ำนวณและแสดงผล

อตัรำรอดชีวิต/เสยีชีวิต ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ/ผู้ป่วย

ฉุกเฉิน ที่เข้ำถึงบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนสถำน

พยำบำล แสดงผลแยกเป็นเสยีชีวิตช่วงก่อนชุดปฏบิตักิำร

ไปถึงและช่วงระหว่ำงน�ำส่ง (ประมวลผลจำกบันทึก

จ�ำนวนเลขที่ ผู้ป่วยที่เสียชีวิตตำมแต่ละช่วงเวลำกำร

ปฏบิตักิำรหำรด้วยจ�ำนวนเลขที่ผู้ป่วยที่เข้ำถงึบริกำรทั้งที่

เสยีชีวิตและไม่เสยีชีวิต) กำรแสดงผลตัวช้ีวัดน้ีเป็นกำร

วัดผลสมัฤทธิ์โดยใช้ระบบ ICT ที่พัฒนำขึ้นเป็นเคร่ืองมอื

อัตรำผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติเข้ำถึงโดยชุดปฏิบัติกำร-

ฉุกเฉินระดบัสงูภำยใน 8 นำท ีอตัรำผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ำถงึ

บริกำรทนัเวลำโดยชุดปฏบิตักิำรฉุกเฉิน และอตัรำผู้ป่วย

ฉุกเฉินวิกฤติที่ได้รับกำรช่วยเหลือทนัทุกช่วงเวลำตลอด

กำรปฏบิตักิำรฉุกเฉิน (ประมวลผลจำกบนัทกึจ�ำนวนเลข

ที่ผู้ป่วยที่เข้ำถงึทนัเวลำตั้งแต่รับแจ้งเหตเุจบ็ป่วยฉุกเฉิน

จนถงึจุดเกดิเหตุเปรียบเทยีบกบัทั้งที่ทนัเวลำและไม่ทนั

เวลำที่ก�ำหนด) กำรแสดงผลตัวช้ีวัดน้ีเป็นกำรวัด

ประสทิธภิำพโดยใช้ระบบ ICT ที่พัฒนำขึ้นเป็นเคร่ืองมอื

อตัรำควำมครอบคลุมพ้ืนที่ของชุดปฏบิตักิำรฉุกเฉิน

ระดับสงู/ระดับพ้ืนฐำน/ระดับต้นที่สำมำรถเข้ำถงึผู้ป่วย

ฉุกเฉินได้ใน 8/15/30 นำทตีำมล�ำดบั จะสำมำรถเหน็

ได้ขณะที่อยู่ระหว่ำงกำรเลือกชุดปฏิบัติกำรที่ใกล้และ

เหมำะสมเมื่อรู้ ระดับควำมรุนแรงและพิกัดจุดเกิดเหตุ

แล้ว สำมำรถดูได้เลยว่ำมีรถที่สำมำรถไปถึงจุดเกดิเหตุ

ภำยใน 8 นำท ี15นำท ี30นำท ีหรือต้องสั่งรถคันที่อยู่

ไกลออกไปกว่ำตวัเลขระยะเวลำที่ก�ำหนดเปรียบเทยีบกบั

ชุดปฏบิตักิำรที่ได้รับสั่งกำรทั้งหมด กำรแสดงผลตวัช้ีวัด

น้ีเป็นกำรวัดศักยภำพควำมครอบคลุมพ้ืนที่ที่เข้ำถึงได้ 

ทันเวลำให้เลือกสั่งได้ ระบบ ICT ที่พัฒนำขึ้ นน้ีเป็น 

เคร่ืองมือในกำรวัดจำกฐำนปฏบิัติกำรจริง (functional 

base)

อตัรำควำมเหมำะสมขององค์ประกอบของผู้ปฏบิัติ

กำรในชุดปฏบิัติกำรฉุกเฉินที่ได้ออกปฏบิัติกำรในแต่ละ

เลขที่ปฏบิัติกำร ทั้งหัวหน้ำทมีและจ�ำนวนตำมที่คณะ-

กรรมกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) ประกำศก�ำหนด  

หำรด้วยจ�ำนวนเลขที่ออกปฏบิัติกำรทั้งหมด กำรแสดง

ผลตัวช้ีวัดน้ีเป็นกำรวัดศักยภำพของชุดปฏบิัติกำรที่จะ

สะท้อนถึงโอกำสพัฒนำของแต่ละหน่วยปฏิบัติกำรน้ัน 

โดยใช้ระบบ ICT ที่พัฒนำขึ้นเป็นเคร่ืองมือเน่ืองจำกมี

กำรเชค็อนิและเชค็เอำทผู้์ปฏบิตักิำรคู่กบัรถพยำบำลทุก

คัน ท�ำให้ทรำบได้ว่ำมีผู้ปฏบิัติกำรใดบ้ำงที่ไปกบัรถคัน

ดงักล่ำวเพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำก�ำลังคนได้

อตัรำควำมสำมำรถในกำรสั่งชุดปฏบิัติกำรฉุกเฉินที่

เหมำะสมกบัระดับควำมฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินแต่ละ

รำย โดยประมวลผลจ�ำนวนคร้ังทีส่ำมำรถสัง่ให้ชุดปฏบิตั-ิ

กำรฉุกเฉินระดับสูงไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติได้โดยไม่

ต้องสั่งให้ชุดปฏบิตัิกำรฉุกเฉินระดับต�่ำกว่ำไปรับและส่ง

ผู้ป่วยไปสถำนพยำบำล หรือไปรับแล้วส่งต่อให้ชุด  

ปฏบิตักิำรฉุกดฃเฉินระดบัสงูในระหว่ำงทำง เป็นส่วนหน่ึง

ของกำรวัดทั้งศกัยภำพและควำมพร้อมที่จะออกปฏบิตั-ิ

กำรได้ทนัต่อเหตกุำรณ ์โดยประมวลผลจำกจ�ำนวนเลขที่

ปฏบิตักิำรที่สั่งชุดปฏบิตักิำรฉุกเฉินระดบัสงูไปรับผู้ป่วย

ฉุกเฉินวิกฤติเปรียบเทียบกับจ�ำนวนเลขที่ปฏิบัติกำร

ทั้งหมดที่ไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ

อตัรำควำมคลำดเคล่ือนของกำรคัดแยกระดับควำม

ฉุกเฉินของผู้ป่วย ทั้ง over และ under triage ระบบ ICT 

ที่พัฒนำขึ้ นน้ีเป็นเคร่ืองมือให้แพทย์อ�ำนวยกำรท�ำกำร
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บนัทกึเมื่อพิจำรณำแล้วเหน็ว่ำมคีวำมสมเหตสุมผล กรณี

ทีผ่ลกำรคัดแยกไม่ตรงกนัระหว่ำงศนูย์รับแจ้งเหตแุละสัง่

กำรกับห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน แม้ศูนย์รับแจ้งเหตุและ      

สัง่กำรจะท�ำกำรคัดแยกได้ถูกต้องตำมระดบัควำมฉุกเฉิน

ของผู้ป่วย แต่กำรเปล่ียนแปลงของระดบัควำมฉุกเฉินที่

เกิดขึ้ นในระยะเวลำต่อมำ จะส่งผลให้กำรคัดแยกที่     

ห้องอบุตัเิหตฉุุกเฉินมีควำมแตกต่ำงกนัได้ 

นอกจำกน้ี ยังมีกำรประมวลสถติเิชิงปริมำณกำรแจ้ง

เหตฉุุกเฉิน ทั้งกำรแจ้งเหตเุจบ็ป่วยฉุกเฉิน กำรจ่ำยงำน

และประสำนงำน กำรปฏิบัติกำรและกำรอ�ำนวยกำร 

ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง กำรสื่อสำรภำษำมือ ภำษำต่ำง-

ประเทศ รวมถงึกำรสื่อสำรกบับุคคลหรือหน่วยงำนอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง

กำรแสดงผลที่ dashboard ทั้งที่ศนูย์รับแจ้งเหตแุละ

สั่งกำรจังหวัด และที่ส่วนกลำง รวมถงึบนโทรศพัทม์อืถอื

ของผู้ปฏบิตักิำรหรือผู้บริหำร จะมีกำรแสดงผลเป็นรำย

วัน รำยเดือน รำยปี รำยผู้ป่วย รำยปฏิบัติกำร รำย

เหตกุำรณ ์รำยกำรแจ้งเหต ุ

2. แบบจ�าลองระดบัพฒันาสมรรถนะปฏิบติัการ 

(business reference model: BRM)

ระบบสื่อสำรและสำรสนเทศทีพั่ฒนำขึ้นเกี่ยวเน่ืองกบั

ภำรกจิ (mission sector) กำรประสำน กำรรำยงำน และ

เพ่ิมควำมพร้อมกำรปฏิบัติกำรภำยในศูนย์รับแจ้งเหตุ

และสั่งกำร ชุดปฏิบัติกำรฉุกเฉินของภำคีเครือข่ำย           

ผู้ปฏิบัติกำรในกำรปฏิบัติกำรแพทย์และปฏิบัติกำร

อ�ำนวยกำร โดยแพทย์อ�ำนวยกำรและแพทย์เฉพำะทำง 

เช่ือมกบัห้องฉุกเฉินของสถำนพยำบำล รวมถงึบุคคลหรือ

หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง (intra and inter-agency shared 

service) เพ่ือให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับกำรปฏบิตักิำรฉุกเฉิน

ช่วงก่อนถงึสถำนพยำบำล ตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนน�ำส่งถงึ

ห้องฉุกเฉินของสถำนพยำบำลสู่กำรรักษำเฉพำะ

ระบบสื่อสำรและสำรสนเทศที่เป็นระบบปฏบิัติกำร

บริกำร (business function/service) แบ่งเป็น 3 ระบบ

หลักคือ ระบบกำรรับแจ้งเหตฉุุกเฉิน (calling informa-

tion system: CIS) ระบบกำรประสำนและจ่ำยงำนปฏบิตั-ิ

กำรฉุกเฉิน (operation information system: OIS) ระบบ

อ�ำนวยกำรทำงกำรแพทย์ (medical direction informa-

tion system: MIS) ด้วยระบบสื่อสำรและสำรสนเทศที่

เช่ือมโยงทั้งภำยในและระหว่ำงองค์กรภำคีเครือข่ำย 

(agencies, providers, partners, customers) 

ระบบพัฒนำให้ผู้แจ้งสำมำรถแจ้งเหตฉุุกเฉินได้ด้วย

โทรศัพท์และระบบสัญญำณอัตโนมัติ แม้ในปัจจุบัน

สำมำรถแจ้งด้วยเสยีงผ่ำนโทรศพัทบ้์ำน (fixed line) หรือ

โทรศพัทม์ือถอืด้วยโครงข่ำย cellular หรือด้วย Appli-

cation 1669 เมื่อศนูย์รับแจ้งเหตแุละสั่งกำร 1669 รับ

แจ้งแล้ว โดยมผู้ีรับแจ้งกำรเจบ็ป่วยฉุกเฉิน (call takers) 

อย่ำงน้อย 2 คนเพรำะอำจมกีำรแจ้งเหตใุนเวลำเดยีวกนั 

ระบบแจ้งเหตุ CIS จะเป็นระบบคิว จะมีโปรโตคอล 

(protocol) กำรซักถำมที่สั้นในกำรคัดแยกระดับควำม

ฉุกเฉินเพ่ือกำรสั่งชุดปฏบิตักิำรได้ภำยใน 15-45 วินำท ี

ในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ จะโอนสำยไปยังผู้จ่ำยงำน

ปฏบิตักิำรฉุกเฉิน (dispatcher) ส�ำหรับกรณผู้ีป่วยฉุกเฉิน

เร่งด่วนหรือระดับไม่รุนแรง จะโอนสำยไปยังผู้ประสำน

กำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน (coordinator) แต่ถ้ำเป็นผู้รับ

บริกำรอื่น ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รนุแรงที่

ไม่ต้องสัง่กำรชุดปฏบิตักิำร จะโอนสำยไปยังผู้ให้ค�ำแนะน�ำ 

(nonemergency officer) โดยมผู้ีก�ำกบักำร (supervisor) 

ท�ำหน้ำที่ก�ำกบักำรปฏบิตักิำรภำยในศนูย์ฯ และทดแทน

งำนของผู้ปฏบิตักิำรอื่น ประสำนกรณอีื่น เช่น ประสำน

งำนข้ำมจังหวัด พ้ืนที่ห่ำงไกล ส�ำหรับกำรรับประสำนจำก

เลขหมำยฉุกเฉินเดยีวจะเช่ือมไปที่ผู้จ่ำยงำน ส่วนกำรรับ

แจ้งเหตทุี่ไม่ใช่โทรศพัท ์(IOT) หรือเป็น secondary call 

จะเช่ือมโดยตรงทีผู้่ประสำนโดยตรง ไม่ผ่ำนผู้รับแจ้ง และ

รองรับกำรประสำนจำกพนักงำนวิทยุที่รับแจ้งผ่ำนช่อง

ทำงวิทยุสื่อสำรของผู้ปฏบิตักิำร ระบบ CIS เปิดโอกำส

ให้สำมำรถเรียกกำรประชุมสำยได้ เป็นระบบ cellular เช่น

เรียกให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่อยู่กบัผู้ป่วยเข้ำร่วมประชุมสำยกบั

ผู้แจ้งเหตุที่อยู่คนละที่ และแจ้งให้ชุดปฏบิัติกำรฉุกเฉิน

ไปรับผู้ป่วยสำมำรถเข้ำร่วมประชุมสำยได้ เพ่ือให้ทั้ง

ศูนย์ฯ และชุดปฏิบัติกำรฉุกเฉินสำมำรถซักถำมหรือ



การพฒันาเทคโนโลยสืีอ่สารและสารสนเทศการแพทยฉุ์กเฉินใหเ้ป็นระบบหลกัของประเทศไทย

วารสารการแพทยฉุ์กเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปีที ่1 ฉบบัที ่1 83

ให้กำรแนะน�ำระหว่ำงที่ชุดปฏบิัติกำรฉุกเฉินยังไม่ถงึจุด

เกดิเหตไุด้ ระบบ CIS จะปิดเมื่อชุดปฏบิตักิำรฉุกเฉินไป

ถึงจุดเกิดเหตุ ระบบที่พัฒนำน้ีจะท�ำให้ทั้งผู้แจ้งเหต ุ       

ผู้ป่วย ศูนย์ฯ และชุดปฏบิัติกำร สำมำรถสื่อสำรกนัได้

ตลอดเวลำจนถงึจุดเกดิเหตโุดยไม่ต้องวำงสำยที่โทรแจ้ง 

และระบบจะก�ำหนดเลขทีรั่บแจ้งเหต ุเลขทีเ่หตกุำรณ ์และ

เลขทีผู้่ป่วยแต่ละรำยตำมจ�ำนวนผู้ป่วย

เมื่อมีกำรสั่งให้ชุดปฏบิัติกำรฉุกเฉินออกปฏบิัติกำร

แล้ว จะปรำกฏเลขปฏบิตักิำรเมื่อผู้ปฏบิตักิำรกดรับงำน 

โดยระบบ MIS จะถูกเปิดขึ้นคู่กบัผู้ป่วย พร้อมกบัเปิด

ห้องประชุม MIS ขึ้นด้วย (เปรียบเทยีบกบัห้องเดี่ยวของ

ห้องพักผู้ป่วยในของโรงพยำบำล) ทั้งผู้ปฏิบัติกำรใน

ศนูย์ฯ แพทย์อ�ำนวยกำร แพทย์เฉพำะทำง สถำนพยำบำล 

และชุดปฏบิัติกำรสำมำรถเข้ำร่วมประชุมห้อง MIS ได้ 

ส�ำหรับผู้ปฏิบัติกำรในรถบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน

สำมำรถจัดให้คนหน่ึงประชุมในสำย CIS ที่มผู้ีแจ้งหรือ

ผู้ป่วยได้ในขณะที่ ผู้ปฏิบัติกำรอีกคนหน่ึงเข้ำประชุม   

ห้อง MIS และพนักงำนขับรถต้องเปิดแอปพลิเคช่ัน 

Driver เพ่ือให้ศนูย์ฯ สำมำรถตดิตำม (tracking) ได้ทุก

คัน รถบำงคันที่ติดตั้งระบบ GPS กส็ำมำรถรวมอยู่ใน

ระบบน้ีได้ โดยที่ระบบ OIS จะเป็น platform ในกำร

จัดกำรเวลำ พิกดั เส้นทำง มรีะบบแผนที่ มข้ีอมูลบุคคล 

ข้อมูลสขุภำพ และเป็นฐำนของระบบ MIS ด้วย ระบบ 

OIS จะปิดเมื่อ 24 ช่ัวโมงหลังจำกถงึสถำนพยำบำล ใน

กำรอ�ำนวยกำรทำงแพทย์ ใช้ระบบ MIS ประสำนกำร

อ�ำนวยกำรทั่วไป อ�ำนวยกำรตรง และท�ำค�ำสั่งแพทย์ ให้

กบัชุดปฏบิัติกำรฉุกเฉิน ศูนย์ฯ หรือสถำนพยำบำลรับ

กำรอ�ำนวยกำร รับค�ำสั่งแพทย์อ�ำนวยกำรหรือแพทย์-

เฉพำะทำงเพ่ือปฏบิตักิำรต่อผู้ป่วย ในขณะที่ชุดปฏบิตั-ิ

กำรใช้ระบบ MIS เป็นเคร่ืองมือในกำรดู บันทกึข้อมูล 

และกำรสื่อสำรปฏบิตักิำร ระบบจะบนัทกึพิกดัและเวลำ

ตลอดเส้นทำง เข้ำร่วมประชุมสำย MIS แพทย์เฉพำะและ

สถำนพยำบำลสำมำรถรับข้อมูลและเข้ำร่วมประชุมห้อง 

MIS ได้ ระบบ MIS ปิดเมื่อผู้ป่วยถงึปลำยทำงเท่ำกบั

เป็นกำรออกจำกห้อง ในระหว่ำงอ�ำนวยกำรทำงกำรแพทย์

น้ัน รถบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินระดับสงูบำงคันมี tele-

medical ระบบที่พัฒนำขึ้นเป็นนวัตกรรมเรียกว่ำระบบ 

telemedical emergency operation เฉพำะส�ำหรับกำร

สื่อสำรข้อมูลควำมเจบ็ป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินในรถช่วง

ก่อนถงึสถำนพยำบำลที่เป็นระบบ Many to Many และ

เป็นส่วนหน่ึงของระบบ MIS 

3. แบบจ�าลองระดบัพฒันาคุณภาพและการใช้

ขอ้มูล (data reference model: DRM)

แบบจ�ำลองข้อมูลกำรแพทย์ฉุกเฉิน (emergency 

medical data reference model: EMDRM) มุ่งสูเ่ป้ำหมำย

กำรจัดท�ำมำตรฐำนข้อมูล เพ่ือยกระดับฐำนข้อมูลที่ใช้

ร่วมกนัทั้งประเทศ (data warehouse) ตั้งแต่กำรรวบรวม 

จัดเกบ็ ประมวลและใช้ข้อมูลร่วมกนัในแต่ละปฏบิตักิำร 

แต่ละพ้ืนที่ ให้มีศักยภำพ (performance) และ

ประสทิธภิำพ (accuracy) สงูขึ้น โดยแปลงข้อมูลดบิให้

เป็นข้อมูลที่มีคุณค่ำสงู (high value data) เป็นเกณฑ์

เปรียบเทยีบ (benchmark) และเป็นฐำนกำรวิเครำะห์ 

สงัเครำะห์ สู่สำรสนเทศกำรแพทย์ฉุกเฉินในระดับชำต ิ

(National Emergency Medical Service Information 

System: NEMSIS) เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรท�ำเป็นข้อ

เสนอเชิงนโยบำยหรือสูก่ำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรแพทย์-

ฉุกเฉิน

ข้อมูลที่ต้องกำร แหล่งข้อมูล (data source) จำก

หน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง (agencies data) หรือจำกกำรปฏบิตัิ

กำรตำมขั้นตอนต่ำงๆ ข้อมูลบุคคล สถำนที่ พำหนะ 

อุปกรณ์ บันทกึอัตโนมัติ (automate) หรือบันทกึโดย

บุคคล (manual) แต่ละขั้นตอนตำมเวลำและพิกดั ข้อมูล

ทั้งที่มแีละไม่มโีครงสร้ำง เช่น ข้อควำม ตำรำง เสยีง ภำพ 

ภำพเคล่ือนไหว ต้องใช้ทั้งข้อมูลที่ cleansing แล้ว (good 

data) หรือข้อมูลที่ต้องกำรใช้ทันทีด้วยระดับประมวล 

(big data) เป็นข้อมูลควำมน่ำจะเป็น (probability) เพ่ือ

ใช้ในขณะปฏบิตักิำร 

โครงสร้ำงและสถำปัตยกรรมกำรจัดท�ำมำตรฐำน

ข้อมูล แพลตฟอร์มข้อมูลจำกแต่ละส่วนของผู้รับบริกำร 

(customer data platform) จำกแต่ละส่วนของผู้ให้บริกำร 
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(service data platform) จำกแต่ละส่วนของระบบ (sys-

tem data platform) จำกแต่ละผลิตภัณฑ ์(product data 

platform) โดยมกีำรนิยำมข้อมูล (data definition) เร่ิม

จำกกำรใช้มำตรฐำนข้อมูลกลำงและมำตรฐำนโครงสร้ำง

ข้อมูลกลำงที่ตั้งไว้ จำกชุดข้อมูลมำตรฐำนแห่งชำติตำม

กรอบ XML Schema จำก Thailand e-Government 

Interoperability Framework (TH e-GIF) เป็นหลักใน

กำรจัดท�ำมำตรฐำนข้อมูล เว้นแต่กรณทีี่ช่ือ รำยกำรหรือ

โครงสร้ำงข้อมูลกำรแพทย์ฉุกเฉินที่ไม่มีในมำตรฐำน

กลำงในมำตรฐำนแห่งชำติ มีกำรตั้งช่ือข้อมูลที่เกี่ยวกบั

กำรแพทย์ฉุกเฉิน โดยด�ำเนินกำรตั้งช่ือตำมมำตรฐำนกำร

ตั้งช่ือระดบัสำกล ISO-11179 และมกีำรจัดท�ำชุดค�ำ-

อธบิำยข้อมูล (data structure definition หรือ DSD) 

ส�ำหรับประเภทข้อมูลทะเบียนและข้อมูลด�ำเนินกำรของ

กำรแพทย์ฉุกเฉินเหมำะสมทีจ่ะใช้มำตรฐำนข้อมูล NIEM 

ส่วนประเภทข้อมูลสถิติเหมำะสมที่จะใช้มำตรฐำน 

SDMX โดยมโีครงสร้ำงกำรจัดกลุ่มข้อมูลเป็นแต่ละระดบั

จนถงึชุดข้อมูล จัดเป็นแต่ละหมวดของชุดข้อมูล (data 

catalogs) จัดตำรำง (building block) ของแต่ละองค์-

ประกอบของข้อมูล (data components) ซ่ึงประกอบด้วย

รำยกำรข้อมูลแต่ละส่วนงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน (data el-

ements) เป็นกำรออกแบบโครงสร้ำงข้อมูลกำรแพทย์

ฉุกเฉิน เพ่ือกำรพัฒนำเป็นแบบจ�ำลองกำรอ้ำงองิข้อมูล

กำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำต ิ(National Emergency Med-

ical Data Reference Model: NEMDRM) 

จำกกำรจัดท�ำแบบจ�ำลองข้อมูลแล้ว จะต้องมีกำร

ออกแบบจ�ำลองกำรแลกเปล่ียนข้อมูลกำรแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชำต ิ (National Emergency Medical Information 

Exchange Model: NEMIEM) ให้น�ำทำงสู่กำรเป็น

มำตรฐำนกำรแลกเปล่ียนข้อมูลกำรแพทย์ฉุกเฉิน สะท้อน

กำรแสดงข้อมูลกำรแพทย์ฉุกเฉินทั้งกระบวนกำรตั้งแต่

กำรรวบรวมและบูรณำกำรข้อมูลจำกเครือข่ำยที่มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกระดับทั้งภำครัฐและเอกชน มุ่งสู่กำรพัฒนำ 

กำรขยำยตวั และกำรสนับสนุนกำรแลกเปล่ียนข้อมูลกนั

อย่ำงกว้ำงขวำง เพ่ือประโยชน์ต่อกำรปฏบิัติกำรฉุกเฉิน 

ในแต่ละขอบเขตของข้อมูล (domain) ที่เกดิจำกแต่ละ

กลุ่มปฏบิตักิำร (operation set) รวบรวมเป็นแต่ละ pack-

age จัดท�ำเป็นเอกสำรกำรแลกเปล่ียนแพ็กเกจข้อมูล 

(information exchange package documentation: IEPD)

กำรเช่ือมข้อมูลจำกภำยในระบบกำรปฏิบัติกำร 

ระหว่ำงผู้ปฏิบัติกำรภำยในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งกำร 

และระหว่ำงศนูย์รับแจ้งเหตุและสั่งกำรกบัชุดปฏบิตัิกำร 

แพทย์อ�ำนวยกำรหรือแพทย์เฉพำะทำง สถำนพยำบำล 

ได้แก่ ข้อมูลที่แลกเปล่ียนของผู้แจ้งและผู้รับแจ้งกำร   

เจบ็ป่วยฉุกดฉิน (กระบวนกำรรับสำย โอนสำย รับโอนสำย 

ประชุมสำย กำรโทรออก กำรส่ง link ขอพิกดั ส่ง link  

วีดโิอคอลผู้แจ้ง) ข้อมูลที่แลกเปล่ียนของกำรรับเร่ืองและ

จ่ำยงำน (กระบวนกำรรับเร่ือง คัดแยก กำรบนัทกึกำรรับ

เร่ือง พิกดัต�ำแหน่งจุดทีแ่จ้งและจุดเกดิเหต ุคัดแยกระดบั

ควำมฉุกเฉิน สั่งชุดปฏิบัติกำร เลือกสถำนพยำบำล 

กระบวนกำรรับเคสของชุดปฏิบัติกำรและห้องฉุกเฉิน 

กระบวนกำรแอบฟังสำยสนทนำ กระบวนกำรดึงสำย

สนทนำ) ข้อมูลที่แลกเปล่ียนของกำรปฏบิัติกำรจำกจุด

เกดิเหตถุงึสถำนพยำบำล (กระบวนกำรประสำนงำน กำร

แจ้งเตือน กำรจัดกำรและประชุมห้อง MIS protocol 

อ�ำนวยกำรทั่วไปและกำรอ�ำนวยกำรตรง กำรท�ำค�ำสั่ง

แพทย์ กระบวนกำรอ�ำนวยกำรทำงกำรแพทย์ กระบวนกำร

ปฏบิตังิำนของชุดปฏบิตักิำร คัดแยกระดบัควำมฉุกเฉิน 

บันทึกเวลำขั้นตอนปฏิบัติกำร กำรคัดแยกของสถำน

พยำบำล กำรประเมินชุดปฏบิตักิำรฉุกเฉิน กำรสรปุผล

กำรปฏบิตักิำร กระบวนกำรปิดงำน)

กำรเช่ือมข้อมูลจำกหน่วยงำนภำยนอก ได้แก่ ข้อมูล

จำกกำรปฏบิัติกำรเช่ือมกำรสื่อสำรภำษำมือกับ TTRS 

เช่ือมภำษำต่ำงประเทศกบัศูนย์ต�ำรวจท่องเที่ยว ข้อมูล

จำกกำรเช่ือมกำรประสำนกับศูนย์รับแจ้งเลขหมำย

ฉุกเฉินเดียวแห่งชำติ 191 กับกำรสื่อสำรวิทยุ หรือ

ประสำนโดยตรงอื่นๆ ข้อมูลจำกกำรเช่ือมกบัฐำนข้อมูล

ทะเบียนรำษฎร์กบักรมกำรปกครอง ฐำนข้อมูลสขุภำพ 

(โรคประจ�ำตวั แพ้ยำ โรงพยำบำลที่รักษำ ยำที่รักษำอยู่) 

กบัศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ กระทรวงสำธำรณสขุ หรือ



การพฒันาเทคโนโลยสืีอ่สารและสารสนเทศการแพทยฉุ์กเฉินใหเ้ป็นระบบหลกัของประเทศไทย

วารสารการแพทยฉุ์กเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปีที ่1 ฉบบัที ่1 85

อย่ำงเป็นระบบ ด้วยกำรออกแบบ framework ต่ำงๆ ของ 

software ที่ท �ำหน้ำที่เป็นตัวกลำงเช่ือมกำรท�ำงำนระบบ 

CIS OIS MIS ให้มีประสทิธภิำพ ทั้งเทคโนโลยีกำรใช้

ข้อมูลและเทคโนโลยีสื่อสำร (enterprise application 

integration: EAI) โดยรปูแบบ web service ที่มมีำตรฐำน

ในกำรเรียกใช้จำกต่ำง Platform หรือต่ำงระบบ ด้วยกำร

ที่ business logic ของระบบ CIS OIS และ MIS มีควำม

ซับซ้อนทั้งขั้นตอนและหลำยเทคนิคบริกำรในกำรเรียก

ใช้ เคร่ืองมอืกำรออกแบบด้วยเทคโนโลยี service ori-

ented architecture: SOA สำมำรถเรียกใช้แต่ละส่วนได้

คล่องตวั แม้ขณะที่อยู่ระหว่ำงกำรแก้ไข program หลักก็

ไม่มผีลกระทบ โดยต้องมกีำรพัฒนำ enterprise service 

bus: ESB เป็นตัวกลำงที่คอยเช่ือมต่อทั้งสำมระบบเข้ำ

ด้วยกนัแบบ Bus แยกแต่ละ database ของแต่ละ appli-

cation ออกจำกกนั และแยกเป็นแต่ละ microservice กำร

พัฒนำ application ส�ำหรับใช้งำนของแต่ละภำรกจิของ 

ผู้ใช้ตลอดเส้นทำงกำรปฏบิตักิำรทั้ง CIS, OIS และ MIS 

ทั้งในส่วนของ front end และ back end service กำร

ก�ำหนด interface ระหว่ำง application ที่ท�ำงำนบน

คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือกับซอฟต์แวร์ ด้วย 

high-level APIs จะสำมำรถเช่ือมกำรใช้ร่วมกนั (includ-

ing resource sharing) และกำรเข้ำถงึทำงไกล (remote 

file access) ด้วย web browser: HTTP, Telnet, FTP 

โดยมกีำรก�ำหนดเป็น format ของข้อมูล ให้ผู้ปฏบิตักิำร

ใช้ รวมถงึมกีำรเข้ำและถอดรหัสข้อมูล กำรควบคุมช่อง

ทำงสื่อสำรอย่ำงต่อเน่ืองระหว่ำงต้นทำงกับปลำยทำง 

ดูแลกำรส่งข้อมูล (transport) แต่ละส่วน (segment) ของ

แต่ละต�ำแหน่งในโครงข่ำยข้อมูล (reliable transmission 

of data segments between points on a network) กำร

แบ่งส่วน (segmentation) กำรแสดงกำรตอบรับ (ac-

knowledgement) อย่ำงซับซ้อนหลำกหลำย (multiplex-

ing) ให้เป็นกำรส่งรับที่สมบูรณ์ด้วยโปรโตคอลเพ่ือส่ง

เป็น package จำกเคร่ืองต้นทำงไปปลำยทำงที่มีกำรตั้ง 

address(IP) ลงกบัอปุกรณเ์พ่ือใช้ในกำรระบุตวัตน ระบุ

เส้นทำงและควบคุมกำรส่ง 

ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) จำก 

linkage center ฐำนข้อมูลผู้ปฏบิัติกำร รถบริกำรกำร-

แพทย์ฉุกเฉินจำก สพฉ. ฐำนข้อมูลสถำนพยำบำลจำก

กรมสนับสนุนบริกำรสขุภำพ ข้อมูลที่เช่ือมระบบกำรจ่ำย

เงนิ E-budget สพฉ.

มำตรฐำนที่ใช้ในกำรสื่อสำร ได้แก่ มำตรฐำน session 

initiation protocol (SIP) เป็นมำตรฐำนที่ใช้ส�ำหรับ

ติดต่อสื่อสำรบนเครือข่ำยอินเทอร์เนต็ เช่น งำนด้ำน 

VoIP, PABX, IP-PBX และ Phone มำตรฐำน SMS: 

short message service เป็น protocol มำตรฐำนชนิดหน่ึง 

ใช้ในกำรรับส่งข้อควำมตัวอักษรขนำดสั้นๆ ระหว่ำง

อปุกรณส์ื่อสำรไร้สำย เช่น โทรศพัทม์อืถอื PDA มำตรฐำน

มำตรฐำน TCP (transmission control protocol) เป็น 

protocol มำตรฐำนชนิดหน่ึงที่ใช้ในกำรรับส่งข้อมูลผ่ำน

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงปัจจุบันถูกใช้งำนอย่ำงกว้ำง

ขวำง เช่น ในเครือข่ำยอนิเทอร์เนต็ มำตรฐำน MQTT: 

message queuing telemetry transport เป็น protocol 

ส�ำหรับใช้ส่งข้อควำมระหว่ำงอุปกรณ์ โดยใช้โมเดล

เนต็เวิร์คแบบ publish-subscribe 

ในกำรพัฒนำแบบจ�ำลอง กำรเช่ือมโยงภำยในและ

ระหว่ำงแต่ละระบบที่เกี่ยวข้อง (use case CIS OIS MIS) 

และภำรกจิของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้อง (UML ของแต่ละ 

use case) และ Swim Len ภำยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง

กบัระบบและ actor โดยที่กำรเช่ือมโยงภำยในใช้ MQTT 

เช่น กำรรับแจ้งให้เป็นระบบคิว (Message Queue: MQ) 

ระบบสื่อสำร FTPS and HTTPS ระบบกำรเกบ็ HER 

Storage: XML (มำตรฐำน HL7, FHIR, Vender XML) 

ภำพ (มำตรฐำน JPG, MFER) ที่ใช้กบัเคร่ือง EKG เช่ือม

กบั EMS gateway ด้วย ZIP protocol, AES-256, SHA-

256 โดยใช้รปูแบบกำรจัดกำรข้อมูลแบบ universal, core 

set และ code list

4. แบบจ�าลองระดบัพฒันาประสิทธิภาพเทคนิค

บริการ (service reference model: SRM) 

กำรพัฒนำ software ของระบบเพ่ือเป็น service ให้

ผู้ปฏบิัติกำรได้ใช้ (software providing functionally) 
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และบันทึกกิจกรรมกำรใช้งำนระบบ (accounting) มี

ระบบลงเวลำเข้ำออกเวร ในศูนย์รับแจ้งฯ ผ่ำนระบบ

คอมพิวเตอร์ ชุดปฏบิตักิำรฉุกเฉินผ่ำน mobile appli-

cation บนัทกึเวลำ พิกดั กำรปฏบิตักิำร แบบอตัโนมตัิ

และโดยบุคคลทุกขั้นตอน ระบุสถำนะควำมพร้อมของชุด

ปฏบิตักิำรฉุกเฉิน (พร้อม พัก หรืออยู่ระหว่ำงปฏบิตักิำร) 

ระบบกำรคัดแยกและระบุระดับควำมฉุกเฉินตำม pro-

tocol ESI เพ่ือเลือกสั่งชุดปฏบิตักิำรฉุกเฉิน คัดแยกทั้ง 

ESI และ 25 กลุ่มอำกำรฉุกเฉิน ณ จุดเกดิเหต ุและคัด

แยก ด้วย ESI, 25 กลุ่มอำกำร และ ICD10 ณ สถำน

พยำบำล ระบบ OIS มกีำรวิเครำะห์และแสดงผล เช่ือม

โยงควำมสมัพันธเ์วลำ ข้อมูล เหตกุำรณ ์ใน dashboard 

จอคอมพิวเตอร์ โทรศพัท ์มรีะบบกำรแจ้งและแจ้งเตอืน

ระหว่ำงกนั มกีำรจัดกำรอตัโนมตัริองรับกำรประมวลผล

ด้วยเทคโนโลยี big data ม ีOIS web application ส�ำหรับ 

desktop computer ส�ำหรับผู้ปฏบิตังิำน ณ ศนูย์ฯ ใช้งำน

ผ่ำน Web Browser เช่น Chrome, Firefox, Microsoft 

Edge หรือ Safari ตดิตำมกำรจ่ำยงำนและประสำนกำร

ปฏบิตักิำรฉุกเฉิน สัง่รถบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน ออกเลข

สั่งรถ ส่งงำนไปและรับงำนจำกผู้ปฏบิตังิำนในศนูย์ฯ ได้ 

กรณีที่มีผู้ป่วยหลำยรำยต่อกำรแจ้งเหตุหน่ึงคร้ัง ระบบ

จะบนัทกึจ�ำนวนผู้ป่วย รำยกำรผู้ป่วยแยกเป็นแต่ละรำย 

สำมำรถสลับหน้ำจอผู้ป่วยเพ่ือจัดกำรที่หน้ำจอ แสดงค�ำ

แนะน�ำที่ให้แก่ผู้ป่วยได้ บันทึกอำกำรผู้ป่วยได้ มีฐำน

ข้อมูลแพทย์เฉพำะทำง สำมำรถให้ระบบ MIS และ CIS 

เรียกดูข้อมูลได้ มี mobile application มโีทรศพัทม์อืถอื

หรือ Tablet ที่มีระบบปฏิบัติกำรประเภท iOS หรือ     

Android ใช้งำน สำมำรถ check-in รถปฏบิตักิำรแพทย์-

ฉุกเฉินด้วย QR code ผ่ำนกำรใช้กล้องจำกโทรศัพท-์   

มอืถอื เปล่ียนสถำนะควำมพร้อม รับแจ้งข้อมูล กดรับงำน 

บนัทกึกจิกรรมต่ำงๆ ตั้งแต่คัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุด

เกดิเหตจุนถงึสถำนพยำบำล สำมำรถระบุตวัผู้ปฏบิตังิำน

หลักที่เช่ือมกำรประสำนกับศูนย์ฯ มีระบบติดตำมชุด

ปฏบิตักิำรฉุกเฉินและแผนที่ดจิิทลัอำศยัอปุกรณต์ดิตำม

ที่เป็นฮำร์ดแวร์ เทคโนโลยี global positioning system 

แพลตฟอร์ม CIS มีช่องทำงแจ้งเหตุฉุกเฉินหลำย   

รปูแบบ ทั้งข้อควำม เสยีงหรือภำพเคล่ือนไหว ภำษำมอื 

ภำษำต่ำงประเทศ ด้วยโทรศัพท์แบบ Fixed Line,      

Mobile, Mobile Application หรือกำรส่ง Link ผ่ำน SMS 

โดยไม่ต้องลงโปรแกรม เป็นกำรสนทนำแบบ total con-

versation ระบบ CIS ท�ำงำนอยู่บน cloud platform 

สำมำรถ scale ให้รองรับตำมจ�ำนวนผู้ใช้งำนที่เพ่ิมขึ้นได้ 

มีระบบกำรจัดกำรคิว กำรแชร์ผู้รับแจ้งกำรเจ็บป่วย

ฉุกเฉินในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งกำรข้ำมจังหวัดได้ 

รองรับกำรประชุมสำยร่วมกบัอปุกรณท์ีเ่ช่ือมต่อกบัระบบ 

CIS สำมำรถสร้ำง code เพ่ือให้ระบบ video phone เข้ำ

สู่กำรประชุมสำยได้ บนัทกึเวลำตั้งแต่กำรโทรแจ้งเหตจุน

ปิดงำน บันทกึเสยีงและข้อควำม แสดงเบอร์โทรออกที่

ลงทะเบยีนบน SIP Trunk ส่ง link ในรปูแบบ SMS ให้

ผู้โทรคลิกเพ่ือระบุพิกัด สำมำรถติดต่อกลับได้ โดยมี

คุณสมบตัทิำงเทคนิคที่มกีำรรองรับ video codec: H264 

, voice codec: G711, GSM รองรับ real time text chat 

สำมำรถเช่ือมต่อกับระบบบริกำรอื่นผ่ำนกำรเช่ือมต่อ

แบบ SIP protocol เพ่ือให้โอนสำยไปมำระหว่ำงระบบ 

IPPBX ม ีvideo conference ผ่ำน multipoint control unit 

(MCU) และมฟัีงกชั์น web API ส�ำหรับกำรประชุมสำย

ด้วย MCU ม ีweb API ซ่ึงท�ำหน้ำที่ดงึข้อมูลสำยเข้ำไป

แสดงบนระบบ customer relationship management 

(CRM) ดึงข้อมูลไปแสดงบนแบบ real time ส�ำหรับ

ระดบัจังหวัดและ สพฉ. ส่วนกลำง ส�ำหรับในส่วนที่เป็น 

mobile application ส�ำหรับประชำชนผู้แจ้งเหต ุสำมำรถ

ตดิตั้งในระบบปฏบิตักิำรแบบ Android และ iOS ระบุ

พิกัดของผู้โทรแจ้งเหตุ ให้ผู้โทรบันทึกข้อมูลส่วนตัว 

ข้อมูลสขุภำพ สำมำรถส่งข้อมูลเข้ำไปบนัทกึในระบบ CIS 

โดยอตัโนมัติ

แพลตฟอร์ม OIS ส�ำหรับประสำนและจ่ำยงำน โดย

มรีะบบและจัดให้มทีะเบยีนผู้ปฏบิตักิำร รถบริกำรกำร-

แพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏบิตักิำร สถำนพยำบำล เช่ือมกบั

ฐำนข้อมูล ระบบยืนยันตัวตนกลำง พิสจูน์ตัวตน (au-

thentication) ก�ำหนดสทิธกิำรใช้งำน (authorization) 
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(GPS) และระบบที่ติดตำมด้วยโทรศัพท์มือถือของ

พนักงำนขบัรถ เพ่ือระบุต�ำแหน่งและสถำนะควำมพร้อม 

สำมำรถควบคุมก�ำกบัติดตำมได้โดยศูนย์ฯ สั่งกำรและ

สื่อสำรให้แพทย์อ�ำนวยกำรและเครือข่ำยกำรแพทย์

ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้อง แสดงศักยภำพและขีดควำมสำมำรถ

ของทรัพยำกร เช่น สถำนพยำบำล หน่วยปฏบิตักิำร รถ

บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน เคร่ืองมอือปุกรณแ์พทย์เฉพำะ

ทำง บนแผนที่ ระบบม ีinterface ระบุพ้ืนที่ปฏบิตักิำรและ

รัศมกีำรปฏบิตัหิน้ำที่ สำมำรถเลือกเส้นทำงที่ดทีี่สดุจำก

รถพยำบำลแต่ละคันไปยังจุดเกิดเหตุ และหรือสถำน

พยำบำลได้ มีระบบสื่อสำรแพทย์ทำงไกล (emergency 

telemedical operation) ที่ประกอบด้วย นวัตกรรมบริกำร 

(service innovation) นวัตกรรมระบบ (system inno-

vation) และนวัตกรรมผลิตภัณฑ ์(product innovation) 

รองรับผู้ให้บริกำรประชำชนที่ต้องท�ำงำนร่วมกนัอย่ำงบู

รณำกำรที่หลำกหลำยระดบั หลำยหน่วยงำน ต่ำงสถำนที่

ปฏบิตักิำร กบัผู้ป่วยฉุกเฉินทีเ่กดิขึ้นหลำยรำยในช่วงเวลำ

เดยีวกนั เป็นระบบที่มลัีกษณะ many to many ส�ำหรับ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เคร่ืองตรวจคล่ืนหัวใจ ที่แก้ไข

ปัญหำคล่ืนสญัญำณที่ไม่คงที่ บำงพ้ืนที่มสีญัญำณที่อ่อน

มำก ให้อปุกรณส์ำมำรถส่งข้อมูลเป็นคร้ังๆ ทุก 1 นำท ี

(snapshot) ใช้ communication gateway ในกำรรวม

ข้อมูลจำกทุกอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เพ่ือให้เกิดควำม

เป็นกลำงและไม่ผูกตดิกบัอปุกรณย่ี์ห้อใดย่ีห้อหน่ึง เพ่ือ

รองรับกำรพัฒนำในอนำคตในกรณีที่แต่ละพ้ืนที่มีกำร

จัดหำอุปกรณ์ที่ต่ำงย่ีห้อกัน ระบบกำรแพทย์ทำงไกล

ฉุกเฉิน (emergency telemedical operation) เป็นระบบ

กลำงหลักที่พัฒนำขึ้ นมำเพ่ือใช้ในกำรให้บริกำรกำร

แพทย์ฉุกเฉินทั่วประเทศ โดยมีเคร่ืองตรวจคล่ืนหัวใจ

ชนิด 12 lead เคร่ืองมอืตรวจวัดควำมดนัโลหิต เคร่ืองมอื 

วัดชีพจร วัดค่ำออกซิเจนในเลือด มเีคร่ืองมอืพิมพ์ลำย-

น้ิวมือเพ่ือยืนยันตัวบุคคลโดยเช่ือมกบักรมกำรปกครอง 

และกล้องวิดโีอจ�ำนวน 3 ตวั อปุกรณ ์ communication 

gateway รวบรวมข้อมูลจำกอปุกรณท์ั้งหมด เพ่ือส่งผ่ำน

ระบบโทรศพัทเ์คล่ือนที่แบบ 4G/5G ไปยังระบบคลำวด ์

ซ่ึงมกีำรตดิตั้งระบบ MIS ทีท่ �ำหน้ำทีค่วบคุมระบบ emer-

gency telemedical operation

แพลตฟอร์ม MIS ตดิตั้งอยู่ในระบบ cloud สำมำรถ

ดึงข้อมูลและแสดงชุดข้อมูลจำกระบบ OIS โดยมี

คุณลักษณะ mobile application และ desktop comput-

er ผ่ำน web application สำมำรถลงช่ือเข้ำปฏบิตัหิน้ำที่

ด้วยช่ือบัญชีและรหัสผ่ำนที่ขึ้ นทะเบียนกับระบบ OIS 

โดยที่ชุดปฏบิตักิำร แพทย์อ�ำนวยกำร แพทย์เฉพำะทำง 

สถำนพยำบำล สำมำรถใช้โทรศัพทม์ือถือ และ ศูนย์ฯ 

และสถำนพยำบำล สำมำรถใช้ คอมพิวเตอร์ ปฏบิตังิำน

บนหน้ำจอ desktop ของผู้รับแจ้ง ผู้ประสำนหรือผู้จ่ำย

งำนปฏิบัติกำรฉุกเฉิน ผู้ปฏิบัติงำนของสถำนพยำบำล 

ระบบสำมำรถแสดงข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้บันทกึจำกระบบ 

CIS และ OIS ที่เกดิขึ้นก่อนและระหว่ำงระบบ MIS ที่

เปิดขึ้นเมื่อสั่งรถจับคู่กบัผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมกนัระบบจะ

เปิดห้อง MIS ส�ำหรับประชุมห้อง ชุดปฏบิตักิำรฉุกเฉิน

ที่กดรับงำนเข้ำห้องได้ก่อน แพทย์อ�ำนวยกำรเข้ำห้องเมื่อ

ได้รับกำรกดแจ้งจำกผู้จ่ำยงำนหรือผู้ประสำนปฏบิตักิำร-

ฉุกเฉินพร้อมข้อมูล แสดงวิดโีอกำรปฏบิตักิำรได้ แสดง

วิดโีอขณะก�ำลังสื่อสำรด้วย Window ใหญ่ แจ้งแพทย์-

เฉพำะทำงได้โดยส่งลิงค์กำรประชุมสำย MIS แสดงข้อมูล 

offline protocol ได้ เมื่อแพทย์อ�ำนวยกำรฯ ออกค�ำสั่ง

แล้ว ให้แสดงรำยกำรค�ำสั่งทั้งหมดที่ชุดปฏบิัติกำรต้อง

ด�ำเนินกำรตำมค�ำสัง่ รำยงำนกำรด�ำเนินกำรตำมกำรสัง่กำร 

ของแพทย์อ�ำนวยกำรฯ สำมำรถเลือกแสดงและขยำยภำพ

ได้จำกกล้องวีดิทัศน์ของชุด emergency telemedical 

direction สำมำรถแสดงและขยำยภำพ electro-cardio-

gram สำมำรถแสดงผลจำกแผนทีด่จิิทลัได้ คุณสมบตัเิพ่ิม

เติมของ web application มีกำรเปิดหน้ำกำรใช้งำนที่

สอดคล้องกบัเลขผู้ป่วยอย่ำงอตัโนมตัเิมื่อได้รับกำรสัง่ให้

รถคันน้ันออกปฏบิตักิำร สำมำรถประชุมสำยร่วมกบัผู้ที่

ใช้ระบบ MIS ได้ โดยอ้ำงองิ link ที่ได้รับจำกผู้ใช้งำน

ระบบ MIS คนอื่น หน้ำจอของกำรประชุมสำยแสดงวิดโีอ

กำรปฏบิตักิำรของผู้จ่ำยงำนหรือแพทย์อ�ำนวยกำรทีก่ �ำลัง

สื่อสำรอยู่ด้วย Window ใหญ่ แสดงวิดโีอของผู้ร่วมชุด
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จังหวัดไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กรณทีีร่ะบบอนิเทอร์เนต็

มปัีญหำ จะมรีะบบส�ำรองด้วยระบบ cellular ไปที่เคร่ือง

รับที่เป็น tablet หรือโทรศพัทม์อืถอืของผู้รับแจ้งโดยตรง 

ส�ำหรับระบบตู้สำขำแบบเก่ำจะเป็นอกีช่องทำงส�ำรองอกี

ช้ันหน่ึง ส�ำหรับกำรจ่ำยงำนออกจำกศูนย์ฯ จะไปขึ้ น 

cloud ไปยังเคร่ืองรับโทรศัพทเ์คล่ือนที่ ด้วยสัญญำณ 

Cellular 4G/5G เป็นข้อมูลต้องใช้ SIM และ internet 

Wi-Fi ใช้ทัง้ intranet LAN ภำยในศนูย์ฯ และ WAN เช่ือม 

กำรสื่อสำร โดยมีกำรค�ำนวณปริมำณกำรใช้ที่เพียงพอ 

กำรเลือกใช้เครือข่ำย operator ที่ครอบคลุม และต้องใช้

มำกกว่ำหน่ึงเครือข่ำย กำรเช่ือมข้อมูล (data link) ระดบั

ช่องทำง (frame) และกำรห่อหุ้มสญัญำณข้อมูล (encap-

sulation) ทั้งในส่วนที่ใช้สำย (LAN) หรือไร้สำย (WAN) 

ทั้งในส่วนของผู้รับและผู้ส่งที่ต้องตั้งไว้เหมือนกัน โดย

เฉพำะอย่ำงย่ิงกำรเช่ือมสัญญำณจำกอุปกรณ์ทำงกำร

แพทย์ เช่น EKG มีควำมละเอยีดอ่อน สญัญำณที่ผ่ำน 

communication gateway จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถงึระบบกำร

เช่ือมต่อสญัญำณและปริมำณข้อมูล กำรเช่ือมข้อมูลระดบั

ที่เป็น physical มข้ีอที่ก�ำหนดมำตรฐำนกำรส่งสญัญำณ

ทำงไฟฟ้ำระหว่ำงผู้ส่งและผู้รับ (transmission and re-

ception) ด้วยสำยส่ง (physical medium) เป็นหน่วย Bit 

(bit streams) ด้วย Ethernet 

Hard ware ส�ำหรับ user ที่เป็นผู้ปฏบิตักิำรในศนูย์ฯ 

ได้แก่ คอมพิวเตอร์ที่เป็น 3 จอ จอซ้ำยเป็นจอสื่อสำร 

จอกลำงเป็นจอจัดกำรข้อมูลและจอขวำเป็นแผนที่ ม ี

video phone ทุกโตะ๊ในกำรสื่อสำรตรงภำยในศนูย์ฯ และ 

extension กบัเคร่ืองตดิตั้งที่หน่วยงำนภำยนอก ม ีtablet 

ส�ำหรับเป็นระบบส�ำรอง ม ีdashboard 3 จอ ส�ำหรับแสดง

ผลในห้องศนูย์ฯ มอีปุกรณเ์ช่ือม IP-VPN ส�ำหรับ User 

ที่เป็นผู้ปฏบิตักิำรในชุดปฏบิตักิำรฉุกเฉิน สถำนพยำบำล 

แพทย์อ�ำนวยกำร ได้แก่ tablet, mobile phone, comput-

er และอปุกรณเ์ช่ือม mobile application ส�ำหรับ user ที่

สื่อสำรกำรตดิตำมชุดปฏบิตักิำร ได้แก่อปุกรณ ์GPS และ 

mobile application บน mobile phone ส�ำหรับ user ที่ใช้

สื่อสำรแพทย์ทำงไกล ได้แก่ medical device: vital sign, 

ปฏิบัติกำรฉุกเฉินส�ำหรับผู้ป่วยน้ันๆ ในขณะน้ันด้วย 

Window ขนำดเลก็ สำมำรถกดเลือกเพ่ือสลับกำรสื่อสำร

กบัผู้ร่วมชุดปฏบิตักิำรฉุกเฉินส�ำหรับผู้ป่วยในขณะน้ันได้ 

สำมำรถแสดงข้อมูลพ้ืนฐำนของผู้ป่วยจำกระบบ OIS ได้ 

สำมำรถบนัทกึกำรปฏบิตักิำรลงใน application ได้ ระบบ 

MIS สำมำรถแสดงข้อมูล offline protocol ได้ ในระดบั

พ้ืนฐำน ระดับสงู และภำคผนวก สำมำรถแสดงข้อมูล 

online protocol ที่แพทย์อ�ำนวยกำรฯ เป็นผู้สัง่ เมื่อแพทย์

อ�ำนวยกำรฯ ออกค�ำสัง่แล้ว ให้แสดงรำยกำรค�ำสัง่ทัง้หมด

ที่ชุดปฏบิตักิำรฉุกเฉินต้องด�ำเนินกำรตำมค�ำสั่ง สำมำรถ

แจ้งรำยงำนกำรด�ำเนินกำรตำมกำรสั่งกำรของแพทย์     

อ�ำนวยกำรฯ สำมำรถเลือกแสดงและขยำยภำพได้จำก

กล้องวิดีโอของชุด emergency telemedical direction 

สำมำรถแสดงและขยำยภำพได้จำกอุปกรณ์ electro-  

cardiogram ของชุด emergency telemedical direction 

สำมำรถแสดงผลจำกแผนที่ดจิิทลัได้

5. แบบจ� าลองระดับพัฒนาโครงสร้างและ

เทคโนโลย ี(technology reference model: TRM)

Data Center ในปัจจุบนัมคีวำมเหมำะสมที่ใช้ cloud 

มำกกว่ำที่จะเป็น local data center เพรำะฐำนข้อมูลกำร

แพทย์ฉุกเฉินต่อไปจะมขีนำดใหญ่ขึ้น และเพ่ือให้สำมำรถ

ขยำยต่อไปได้โดยประหยัดและไม่ติดขัดจำกกำรจัดหำ 

งบประมำณนอกจำกค่ำเช่ำ cloud โดยทีก่ำรบริหำรจัดกำร 

Data Center มคีวำมคล่องตวั ในกำรพัฒนำระบบน้ีแม้จะ

เป็นเร่ืองฉุกเฉิน กำรคุ้มครองควำมปลอดภัยของข้อมูล

และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพรำะข้อมูล

ยืนยันตัวบุคคลและข้อมูลสุขภำพที่มีควำมอ่อนไหวต่อ

ผลกระทบที่อำจเกดิขึ้นได้ จึงต้องเป็น government cloud 

ซ่ึงบริษัทโทรคมนำคมแห่งชำต ิเป็นหน่วยงำนของรัฐ

Network ต้องมีกำรเช่ือมต่อที่หลำกหลำย มีควำม

ครอบคลุมพ้ืนที่กำรใช้และมคีวำมเสถยีร ส�ำหรับรับสำย

โทร 1669 จำกผู้แจ้งเหตฉุุกเฉินจำก fixed line หรือจำก 

mobile cellular network 4G/5G ผ่ำน PSTN ซ่ึงเป็น 

voice gateway เป็นระบบอนิเทอร์เนต็ รวมมำที่ส่วนกลำง

ผ่ำน SIP Trunk แล้วจึงแยกออกไปแต่ละจังหวัดเข้ำศนูย์-
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ตำมร่ำงกำยของประชำชนหรือผู้เปรำะบำง อปุกรณ ์IOT 

หรือกล้องตดิบ้ำน ตดิรถส่งสญัญำณเมื่อเกดิอบุตัเิหต ุตดิ

ชุมชน ในกำรจัดกำรของหน่วยงำนของรัฐหรือบริษัท

เอกชน ระบบกลำงหลักรองรับกำรเช่ือมต่อได้

กำรพัฒนำเทคโนโลยีสื่อสำรและสำรสนเทศกำร

แพทย์ฉุกเฉินให้เป็นระบบกลำงหลัก (portal system) จะ

มีมำตรฐำนก�ำกบัในระดับสำกล มีประสทิธภิำพ ย่ังยืน 

พัฒนำได้อย่ำงต่อเน่ือง ยกระดบัไปด้วยกนัทั้งประเทศ
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 Sat, EKG กล้อง และอปุกรณพิ์มพ์ลำยน้ิวมอืเพ่ือกำร

ยืนยันตวับุคคล และ communication gateway device 

และ SIM เคร่ืองส�ำรองไฟฟ้ำและระบบไฟฟ้ำ ยังมวิีทยุ

สื่อสำรส�ำหรับสื่อสำรในพ้ืนที่ที่ไม่มสีญัญำณอนิเทอร์เนต็

การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการ

แพทยฉุ์กเฉิน พ.ศ.2565 ถงึอนาคต 
กำรเตรียมกำรพัฒนำให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง

ข้อมูลกำรแพทย์ฉุกเฉินได้ โดยระบบกลำงหลักจะเช่ือม

ต่อกบัแอปพลิเคช่ันที่พัฒนำขึ้น นอกจำกจะใช้แจ้งเหตุ

แล้วยังมีข้อมูลสถิติและควำมรู้  สำมำรถเข้ำถึงกำรใช้

แผนที่เพ่ือดูพิกดัต�ำแหน่งที่อยู่ของตนว่ำจะสำมำรถเดิน

ทำงไปถึงสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุดโดยมีระยะทำงและ

เวลำเท่ำใด หรือชุดปฏิบัติกำรจะสำมำรถมำถึงภำยใน

เวลำเท่ำได ช่วยให้รู้สถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงของกำรทนั

เวลำรับควำมช่วยเหลือ นอกจำกน้ี เมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน 

สำมำรถดูได้ว่ำชุดปฏบิตักิำรทีรั่บค�ำสัง่ให้มำช่วยน้ันมำถงึ

ไหนแล้วในระหว่ำงที่รอคอยหลังกำรแจ้งเหตุ เมื่อชุด

ปฏบิตักิำรฉุกเฉินมำถงึ ข้อมูลต่ำงๆ ที่บนัทกึจะได้รับกำร

ประมวลและแสดงอตัโนมัติแจ้งเป็นข่ำวไปยังประชำชน

ที่ได้โหลดแอปพลิเคช่ันดงักล่ำวไว้ และเป็นกำรแจ้งเตอืน

หำกอยู่ในบริเวณที่อำจได้รับผลกระทบจำกภัยที่เกดิขึ้น 

เรียกระบบน้ีว่ำ public information system (PIS) 

ระบบกลำงหลักจะเป็น open source ส�ำหรับให้ระบบ

ต่ำงๆ มำเช่ือมต่อได้ กำรพัฒนำ IOT จำก device ต่ำงๆ 
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 Developing the communication and information technology system to support emergency medical services (EMS) 

under article 15(3) of the Emergency Medicine Act B.E.2551 is the mission of the National Institute for Emergency Med-

icine (NIEM), and a part of the Master Plan which was endorsed by the Committee of Emergency Medicine. Furthermore, 

the seven-year master plan to develop communication and information technology system has already been launched. All of 

this establishment has resulted in the designing of system architecture that aims to reduce mortality and disability rates from 

medical emergencies. The development of communication and information technology system is a part of the development of 

high standard EMS system towards international standard within the Thai context. This development utilizes the opportunity 

of technological advance in developing an efficient, effective and sustainable communication and information technology 

system. Therefore, it is necessary to develop a central and open-access system that would allow every area of Thailand, and 

every agency to connect with and generate public benefits. The system will increase surveillance, call taking, coordinating, 

dispatching, operating, directing, delivering treatment and transporting capacities together with the idea to further develop into 

a model and finally become the standard of the country which would include performance reference model (PRM), business 

reference model (BRM), data reference model (DRM), service reference model (SRM) and technology reference model 

(TRM).
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