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บทคัดย่อ
การพัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน ตามมาตรา 15(3) แห่ง พ.ร.บ.
การแพทย์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2551 เป็ นภารกิจของสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ เป็ นส่วนหนึ่งของแผนหลักการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ
ตามที่ค ณะกรรมการการแพทย์ ฉุ ก เฉิ นประกาศก�ำหนดและปั จ จุ บัน มี แ ผนแม่ บ ทในการพั ฒ นาระบบสื่อสารและเทคโนโลยี สารสนเทศช่วงเวลา 7 ปี ทั้งหมดนี้นำ� มาสู่การออกแบบสถาปั ตยกรรมระบบเพื่อให้ บรรลุผลลัพธ์สดุ ท้ ายคือลดการเสียชีวิตและ
ทุพพลภาพจากการเจ็บป่ วยฉุกเฉิน ซึ่งการพัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบปฏิบตั กิ าร
ฉุกเฉินให้ มคี ุณภาพมาตรฐานสูร่ ะดับสากล โดยค�ำนึงถึงบริบทของประเทศไทย เพื่อใช้ โอกาสแห่งความเจริญก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี
ในปั จจุ บันสู่การพัฒนาระบบสื่อสารและสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินให้ มปี ระสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณ เป็ นระบบที่ย่ังยืนและ
สามารถพัฒนาต่อเนื่องได้ จึงจ�ำเป็ นที่จะต้ องมีการพัฒนาระบบที่เป็ นระบบกลางหลัก เพื่อให้ ทุกพื้นที่ของประเทศไทยสามารถเชื่อม
ต่อให้ เป็ นประโยชน์ได้ และเป็ นระบบเปิ ดให้ ระบบอื่นๆ ที่พัฒนาขึ้นของหน่วยงานใดๆ เชื่อมต่อให้ เป็ นประโยชน์ของประชาชนหรือ
ผู้ป่วยฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่เชื่อมต่อได้ ระบบที่พัฒนาขึ้นจะเพิ่มประสิทธิภาพตั้งแต่การป้ องกัน เฝ้ าระวัง รับรู้ และช่วยเหลือเบื้องต้ น
การแจ้ งและรับแจ้ ง การประสานและจ่ายงาน การปฏิบตั กิ าร การอ�ำนวยการทางการแพทย์ การรักษาและล�ำเลียงจนถึงสถานพยาบาล
การพัฒนาจึงควบคู่ไปกับการพิจารณาให้ เป็ นแบบจ�ำลองเพื่อน�ำไปสูก่ ารร่างและก�ำหนดเป็ นมาตรฐานของประเทศต่อไป โดยแบ่งเป็ น
5 ระดับ ได้ แก่ ระดับพัฒนาศักยภาพของระบบ (performance reference model: PRM) ระดับพัฒนาสมรรถนะปฏิบตั กิ าร (business reference model: BRM) ระดับพัฒนาคุณภาพและการใช้ ข้อมูล (data reference model: DRM) ระดับพัฒนาประสิทธิภาพ
เทคนิคบริการ (service reference model: SRM) และระดับพัฒนาโครงสร้ างและเทคโนโลยี (technology reference model: TRM)
ค�ำส�ำคัญ: เทคโนโลยีสือ่ สาร; สารสนเทศ; การแพทย์ฉุกเฉิน

บทน�ำ

พยาบาล โดยเฉพาะระดับความฉุกเฉินวิกฤติท่ไี ม่ได้ รับ
ปัจจุบนั การเรียกใช้ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (emer- การรักษาก่อนไปถึงสถานพยาบาล ส่วนที่เข้ าถึงก็ยงั ได้ รับ
gency medical services – EMS) ยังเป็ นสัดส่วนน้ อย บริการที่ไม่ดีพอ โดยการกระจายชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เมื่ อ เทีย บกั บ จ�ำ นวนการเข้ า ถึ ง ห้ อ งฉุ ก เฉิ น ที่ส ถาน- ระดับสูงยังไม่ครอบคลุม เพราะแม้ บางสถานพยาบาลจะ
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มีชุดปฏิบตั กิ าฉุกเฉินรระดับสูงหลายชุดก็ยงั ต้ องออกจาก
ฐานเดียวกัน จึงต้ องอาศัยชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับต�่ำ
กว่ า ออกไปรั บ หรื อ เปลี่ ย นถ่ า ยระหว่ า งทาง จึ ง เป็ นที่
ยอมรับกันว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเป็ นความหวัง
ใหม่ในการเข้ ามาด�ำเนินการและบริหารจัดการในระดับ
พื้ นที่ แต่ ด้วยข้ อจ�ำกัดและบริ บทของประเทศไทยใน
ปัจจุบนั ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องจึงต้ องบูรณาการนโยบาย
และปฏิบัติการร่วมกันทั้งด้ านบริหารและวิชาชีพ ดังนั้น
“ข้ อมูล” จึงมีความส�ำคัญมากที่จะเป็ นฐานในการพัฒนา
ระบบร่ ว มกัน “เวลา” เป็ นสาระส�ำ คั ญ ส�ำ หรั บ การ
ช่วยเหลือฉุกเฉินและต้ องมีการ “สื่อสารข้ อมูล” ทัง้ ข้ อมูล
ศักยภาพ ข้ อมูลผู้ป่วย และสถานการณ์ ข้ อมูลที่เป็ น
ปัจจุบนั ในขณะปฏิบตั กิ าร
การโทร 1669 ยังมีปัญหาการโทรไม่ตดิ สายหลุด ไม่
รับสาย สื่อสารได้ เฉพาะเสียงเป็ นหลัก ใช้ เวลานานในการ
ถามและเลือกสั่งชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ใช้ วิทยุเป็ นหลัก
ร่วมกับโทรศัพท์และส่งไลน์ในการประสานการปฏิบตั กิ าร
และการปรึกษาแพทย์ ชุดปฏิบัติการที่รับงานอาจยังไม่
พร้ อมออกได้ ทนั ที หรือเลือกเส้ นทางการเดินทางล่าช้ า
ไม่ สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยจนกว่ าจะไปถึงจุ ดเกิดเหตุ
ไม่มีระบบประชุมสายระหว่างผู้แจ้ งเหตุกบั ผู้ปฏิบัติการ
และระหว่ างผู้ปฏิบัติการกับแพทย์อำ� นวยการ สถานพยาบาลปลายทางไม่ได้ รับข้ อมูลก่อนที่ผ้ ูป่วยฉุกเฉินมา
ถึง ปั ญ หาการเข้ า ถึง ของผู้ ท่ีอ ยู่ ใ นพื้ นที่ห่ า งไกลและ
ผู้เปราะบาง ได้ แก่ ผู้สงู อายุ ผู้ป่วยเรื้อรังช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ ผู้พิการที่เข้ าถึงได้ ยาก และชาวต่างชาติ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศจึงมีความ
จ�ำเป็ นอย่างยิ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินให้
มีประสิทธิภาพรวมทั้งใช้ เป็ นเครื่องมือในการป้ องกัน เฝ้ า
ระวัง รับรู้ แจ้ งเหตุและช่วยเหลือเบื้องต้ น (cardio pulmonary resuscitation - CPR) ใช้ เครื่องฟื้ นคืนคลื่น
หั วใจด้ วยไฟฟ้ าฃนิดอัตโนมัติ (automated external
defibrillator - AED) ส�ำหรับประชาชนได้ ทนั ท่วงที แต่
ปัจจุบนั ยังมีลักษณะการพัฒนาแบบต่างคนต่างท�ำ
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มีระบบฐานข้ อมูลกลางที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (Data Center) รับข้ อมูลที่บนั ทึกด้ วยมือจากการ
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินทุกจังหวัดผ่านโปรแกรม ITEMS (Information Technology for Emergency Medical System)
สามารถแสดงผลประเมินข้ อมูลผ่านเว็ปไซด์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผูกกับโปรแกรมการจ่ายค่าชดเชย
แต่ละครั้งการปฏิบตั กิ าร
พัฒนาการการแจ้ งเหตุผา่ นแอปพลิเคชั่น EMS1669
ช่วยให้ ร้ พู ิกดั (ระบบ cellular (e-cell)) รู้ข้อมูลบุคคล
และสุขภาพที่ประชาชนได้ บนั ทึกไว้ ในแอปพลิเคชั่น ซึ่งจะ
ส่งสัญญาณเสียงทางสายผ่านตู้สาขา แต่ข้อมูลผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต มีโอกาสที่เสียงและข้ อมูลไปติดผิดที่กนั ได้
ข้ อมูลที่เกิดขึ้นไม่ ถูกต้ องโดยเฉพาะเวลาที่ไม่ ได้ กำ� กับ
อัตโนมัติ ท�ำให้ ใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลได้ จำ� กัด
Mobile Application ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ สำ� หรับแจ้ ง
เหตุจำ� นวนมาก โดยให้ ผ้ ูป่วยบันทึกข้ อมูลสุขภาพของ
ตนเอง เช่น ยาที่แพ้ ซึ่งไม่ตรงกับข้ อมูลจริงจากสถานพยาบาล หรื อระบุพิกัดไม่ ถูกต้ อง น�ำไปสู่การพั ฒนา
แอปพลิเคชั่นอีกชิ้นหนึ่งให้ ประชาชนไปกดบันทึกที่บ้าน
ของตนเอง เช่ น โครงการสายด่วนห่ วงใย 1669 โดย
บริ ษัททีโอที จ�ำกัด(มหาชน) ส�ำหรั บผู้ป่วยติดบ้ านติดเตียง ผู้พกิ าร สูงอายุ กดปุ่ มเดียวของโทรศัพท์แจ้ งเหตุ
ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ตี ดิ ตั้งแบบแยกส่วนที่ศนู ย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการจังหวัด เป็ นการเพิ่มทั้งอุปกรณ์และ
ภาระงานของศูนย์มากขึ้นเรื่อยๆ
แจ้ งเหตุฉุกเฉินด้ วยภาษามือ โดยความร่วมมือของ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ งชาติ (สพฉ.) กับมูลนิธ-ิ
สากลเพื่อคนพิการแห่งประเทศไทย และส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.) เพื่อให้
ผู้พิการทางการได้ ยินเข้ าถึงผ่านศูนย์บริการถ่ายทอดการ
สื่อสารแห่ งประเทศไทย (Thai Telecommunication
Relay Service - TTRS) เชื่อมกับศูนย์รับแจ้ งเหตุและ
สั่งการ 1669 โดยมีการติดตั้งเครื่ องโทรศัพท์ท่ีเป็ น
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Extension เป็ นการแยกส่วนและเพิ่มภาระงานศูนย์รับแจ้ งเหตุและสัง่ การเช่นกัน บางแอปพลิเคชั่นมีข้อมูลเกี่ยว
กับค�ำแนะน�ำต่ างๆ รวมทั้งแนะน�ำการท�ำ CPR เช่ น
Application EMS 1669 ที่มีการก�ำหนดพิกัดของจุ ด
ติดตั้งเครื่อง AED ผู้แจ้ งเหตุด้วยแอปพลิเคชั่น สามารถ
ค้ นหาเครื่องที่อยู่ใกล้ ๆ ได้
โรงพยาบาลหลายจังหวัดติดตั้งระบบ telemedicine
ในรถพยาบาลเพื่อ monitor ผู้ป่วยขณะส่งต่อระหว่ าง
สถานพยาบาล เป็ นระบบ one to one แต่มาใช้ กบั ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินช่ วงก่อนถึงสถานพยาบาลด้ วยระบบ
Many to Many และแทบทัง้ หมดเป็ นการจ้ างบริษทั เอกชน
ท�ำให้ มีข้อจ�ำกัดทั้งในเรื่องการที่ต้องตั้งงบประมาณเพื่อ
แก้ ไขจุดอ่อนและความไม่ต่อเนื่องของการพัฒนา รวมถึง
การผูกขาดกับ software ที่บริษัทแรกพัฒนาขึ้น แทบทุก
จังหวัดไม่สามารถคงสภาพการใช้ ระบบได้ เกินกว่า 2 ปี
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเดิม
ปัจจุบนั ระบบติดตามรถพยาบาลถือเป็ นปกติวสิ ยั ของ
ระบบขนส่งในประเทศไปแล้ ว รวมถึงรถพยาบาลฉุกเฉิน
ที่ได้ รวมเอาระบบความปลอดภัยของรถพยาบาลมาใช้
ด้ วย แต่การใช้ ระบบแผนที่ ระบุพิกดั เส้ นทางและบันทึก
สถานะความพร้ อมยังมีข้อจ�ำกัดของ infrastructure และ
network อีกหลายประการ รวมถึงติดเงื่อนไขของการจ้ าง
บริษัท outsource ที่ต้องวางระบบความปลอดภัยของ
ข้ อมูลและคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่ดดี ้ วย
อย่างไรก็ดี ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่เฉพาะที่ยงั ต้ อง
อาศัยทางเลือกระบบสื่อสารอื่น โดยเฉพาะวิทยุส่อื สาร
สื่อสารดาวเทียม พัฒนาควบคู่ไปกับโลกอนาคตที่เป็ น
ระบบผสมผสานกับอินเทอร์ เน็ตหรื อเป็ นวิทยุ ส่ือสาร
ดิจิทลั ซึ่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ วางระบบ
วิทยุดิจิทลั เป็ นฐานไว้ ในศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการทุก
จังหวัดแล้ ว มีรถสื่อสารดาวเที่ยมเชื่ อมโยงกับระบบ
สื่อสารวิทยุและอินเทอร์เน็ต ที่มขี ดี ความสามารถในการ
สื่อสารหลายระบบเพื่อเคลื่อนย้ ายไปยังพื้นที่ห่างไกลที่
ไม่มสี ญ
ั ญาณโทรศัพท์ และพื้นที่ภัยพิบตั ิ
วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแพทย์ฉุกเฉินให้เป็ นดิจิทลั พ.ศ.2563
ถึงปั จจุบนั

แผนแม่บทที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (1)
และแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่ งชาติ ฉบับที่ 3.1
(พ.ศ. 2562-2565)(2) ก�ำหนดทิศและเป้ าหมายใน 4
ยุทธศาสตร์ให้ มีการพัฒนาระบบสื่อสารสารสนเทศการ
แพทย์ฉุกเฉิน ระบบปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน(3) การป้ องกันการ
เจ็บป่ วยฉุกเฉินของประชาชน มาตรฐานและโครงสร้ าง
พื้นฐานการจัดการข้ อมูลและแลกเปลี่ยนข้ อมูล การที่
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมภี ารกิจที่กำ� หนดไว้ ใน
พ.ร.บ. การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551(4) ให้ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี ส่ ื อ สารและสารสนเทศ สอดคล้ องกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ(1) และแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่ ง
ชาติ ฉบับที่ 3.1 (พ.ศ. 2562-2565)(2) ต้ องออกแบบ
และจัดท�ำสถาปัตยกรรมระบบสื่อสารและสารสนเทศการ
แพทย์ฉุกเฉินหลักของประเทศ (enterprise architecture
for national EMS) และจัดให้ มรี ะบบธรรมาภิบาลข้ อมูล
ที่ดี (data governance) ด้ วย ซึ่งจะต้ องมีการพัฒนาระบบ
สื่อสารและสารสนเทศกลางหลัก (portal system) การแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย เพื่อให้ เป็ นหลักส�ำหรับ
พื้นที่แต่ละจังหวัดให้ สามารถใช้ งานได้ โดยไม่ต้องรอไป
พัฒนาเองซึ่งต้ องใช้ เวลาตั้งแต่ ข้ันตอนการศึกษา การ
ตกลงร่วมกัน และขั้นตอนอีกมาก ไม่สามารถพัฒนาให้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันได้ นอกจากนี้ แต่ละพื้นที่ท่ตี ้ อง
พัฒนากันเองเมื่อรวมกันแล้ วต้ องสูญเสียงบประมาณเป็ น
จ�ำนวนมากกว่าหลายร้ อยเท่า และการจ้ างบริษัทเอกชนก็
เท่ากับการถูกผูกขาดกับ software ที่พัฒนาและเป็ น
เจ้ าของความคิดจนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา
ต่อไปในอนาคตได้ อย่างมีอสิ ระ ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ
ระบบอื่นๆ ทั้งภายในพื้นที่และต่างพื้นที่ อีกทั้งยังต้ อง
ค�ำนึงถึงความต่ อเนื่องและความยั่งยืนของระบบด้ วย
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก
ในปั จ จุ บั น สู่โ ลกอนาคต (digital world) เป็ นทั้ง
โอกาสและเงื่อนไขที่ต้องผูกโยงสู่การพัฒนาปรับเปลี่ยน
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(digital transformation) มุ่งสู่การเป็ น Digital Government, Digital Citizen, Digital Thailand
การเชื่อมโยงจากระบบกลางหลักไปสูร่ ะดับพื้นที่น้ จี ะ
ต้ องออกแบบสถาปัตยกรรมระบบตั้งแต่โครงสร้ างพื้นฐาน
(cloud, network) พัฒนา software (mobile application,
web service) ข้ อมูลและเชื่อม (data & connected data)
ระบบใช้ งาน (business) ไปถึงศักยภาพและประสิทธิภาพ
ของระบบที่พัฒนา (performance) มองคู่ขนานไปกับ
แผนที่ยุทธศาสตร์การแพทย์ฉกุ เฉิน (strategic map) โดย
แบ่ ง ระยะการพั ฒ นาเริ่ ม จากการปรั บ เปลี่ ย นระบบ
เทคโนโลยีควบคู่กับปรับเปลี่ยนการปฏิบัติหน้ าที่ตาม
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน และสอดคล้ อง
กับแผนแม่บทเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 3 ช่วง พ.ศ. 2563-2564(3) ใน
ระยะถัดไปจะเป็ นการพัฒนาสู่การเข้ าถึงสารสนเทศของ
ประชาชนและระบบที่เป็ น automation และ intelligence
เพิ่มขึ้น สอดคล้ องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีการสื่อสาร
และสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 3 ช่วง พ.ศ.
2565-2570(3)
จากแนวคิดพัฒนาระบบกลางหลักของประเทศไทย
“โครงการศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉินให้
เป็ นดิจิทลั ” (D1669) ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจัยและ
พัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และน�ำร่ อง 15 จังหวัดแรกในการปรับเปลี่ยน
ควบคู่กับระบบกลางหลัก ซึ่งมี 4 องค์กรหลักร่ วมกัน
พัฒนา โดยส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) เป็ นหน่วยงานพัฒนานวัตกรรมร่วม
กับ สพฉ. มาโดยตลอดหลายปี ที่ผ่านมา ทั้งในส่วนที่เป็ น
system innovation ได้ แก่ การแจ้ งเหตุแบบ total conversation ที่รวมถึงภาษามือ และ product innovation
ได้ แก่ เครื่อง EKG ติดรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ใช้
งานช่วงก่อนถึงสถานพยาบาล บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็ นเจ้ าของระบบโครงสร้ างพื้นฐานการสื่อสาร
เลขหมายฉุกเฉินทั้ง 191, 199 และ 1669 อยู่แล้ ว
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เป็ นการพัฒนาระบบโครงสร้ างพื้นฐานระบบการแพทย์
ฉุกเฉินสู่ดจิ ิทลั ร่วมกัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการพัฒนามาตรฐานข้ อมูลและมาตรฐาน
การเชื่อมข้ อมูล ร่วมจัดท�ำร่างมาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่พฒ
ั นาคู่ขนานกับการพัฒนาระบบ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยทั้ง 4 องค์กรเป็ นหน่วยงานของรัฐ และมีหน้ าที่ตามกฎหมาย สามารถพัฒนาร่วม
กันได้ อย่างต่อเนื่องทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต จึง
ไม่ต้องถูกผูกขาด software โดยบริษัทเอกชนที่จะท�ำให้
ยากแก่การพัฒนาอย่ างต่ อเนื่องและไม่ สามารถพัฒนา
แก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดได้ โดยง่าย
การพัฒนาเทคโนโลยีบริการ (service innovation)
ควบคู่กบั การพัฒนาระบบ (system innovation) และ
พัฒนาอุปกรณ์ (product innovation) มีความเชื่อมโยงและ
สอดรับเป็ นเรื่องเดียวกัน ขณะทีม่ กี ารพัฒนาร่างมาตรฐาน
ข้ อมู ลและมาตรฐานระบบควบคู่ กัน โดยแบ่ งเป็ น 5
แบบจ�ำลองย่อยตามระดับสถาปัตยกรรมระบบ ดังนี้
1. แบบจ� ำลองระดับพัฒนาศักยภาพของระบบ
(performance reference model: PRM)
ระบบที่พัฒนาขึ้นต้ องมีศกั ยภาพและประสิทธิภาพที่
สามารถมุ่งสู่เป้ าหมาย (cross-agency and intra-agency goals and objective)
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ (quality) ระบบที่มุ่งสู่ผลลัพธ์
ได้ แก่ ศักยภาพการให้ และรับบริการฉุกเฉินของประชาชน
(citizen services) และมีศกั ยภาพในการลดอัตราการเสีย
ชีวิตของผู้ป่วย (safety)
เป้ าหมายเชิงประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ แก่ ความ
รวดเร็วและความเหมาะสม (speed & optimization) และ
ความคล่องตัวในการปฏิบตั กิ าร (convenience)
เป้ าหมายเชิงสมรรถนะ (capability & competency)
ได้ แก่ ขีดความสามารถของศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการ
ขีดความสามารถของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ขีดความสามารถของผู้ปฏิบตั กิ าร สู่การเป็ นขีดความสามารถของ
หน่วยปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินและสถานพยาบาล
ระบบที่พัฒนาขึ้นต้ องแสดงผลข้ อชี้วัด (uniquely
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การพัฒนาเทคโนโลยีสือ่ สารและสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็ นระบบหลักของประเทศไทย

tailored performance Indicators) ได้ แก่ แสดงผลสัมฤทธิ์
(อัตรารอดชีวติ /เสียชีวติ ) ผลการเข้ าถึง (ชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินเข้ าถึงผู้ป่วยใน 8 นาที) ผลการขับเคลื่อนระบบ
และผลการอภิบาล (ความสามารถในการคัดแยกระดับ
ความฉุกเฉิน องค์ประกอบของผู้ปฏิบตั กิ ารในชุดปฏิบตั -ิ
การที่เหมาะสม ปริมาณการแจ้ งเหตุด้วยภาษามือและ
ภาษาต่างประเทศ รวมถึงการแสดงผลเป็ นรายวัน/เดือน/
ปี รายงานแสดงผลเป็ นรายกรณี รายเหตุการณ์ รายการ
แจ้ งเหตุ และรายปฏิบัติการ) โดยระบบที่พัฒนามีการ
บันทึกเวลาอย่ างต่อเนื่องทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนรับแจ้ ง
เหตุจนกระทั่ง 24 ชั่วโมงหลังจากน�ำส่งผู้ป่วยถึงสถานพยาบาล บันทึกพิกดั ต่างๆ ตั้งแต่แจ้ งเหตุจนถึงสถานพยาบาล และข้ อมูลอื่นๆ ที่บนั ทึก น�ำข้ อมูลปฏิบตั กิ ารมา
ประมวลด้ วยสูตรค�ำนวณและแสดงผล
อัตรารอดชีวิต/เสียชีวิต ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ/ผู้ป่วย
ฉุกเฉิน ที่เข้ าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนสถาน
พยาบาล แสดงผลแยกเป็ นเสียชีวติ ช่วงก่อนชุดปฏิบตั กิ าร
ไปถึงและช่ ว งระหว่ างน�ำส่ ง (ประมวลผลจากบัน ทึก
จ�ำ นวนเลขที่ผ้ ู ป่ วยที่เ สีย ชี วิ ต ตามแต่ ล ะช่ ว งเวลาการ
ปฏิบตั กิ ารหารด้ วยจ�ำนวนเลขที่ผ้ ปู ่ วยที่เข้ าถึงบริการทั้งที่
เสียชีวิตและไม่เสียชีวิต) การแสดงผลตัวชี้วัดนี้เป็ นการ
วัดผลสัมฤทธิ์โดยใช้ ระบบ ICT ที่พัฒนาขึ้นเป็ นเครื่องมือ
อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติเข้ าถึงโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงภายใน 8 นาที อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ าถึง
บริการทันเวลาโดยชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน และอัตราผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤติท่ไี ด้ รับการช่วยเหลือทันทุกช่วงเวลาตลอด
การปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน (ประมวลผลจากบันทึกจ�ำนวนเลข
ที่ผ้ ูป่วยที่เข้ าถึงทันเวลาตั้งแต่รับแจ้ งเหตุเจ็บป่ วยฉุกเฉิน
จนถึงจุดเกิดเหตุเปรียบเทียบกับทั้งที่ทนั เวลาและไม่ทนั
เวลาที่ ก �ำ หนด) การแสดงผลตั ว ชี้ วั ด นี้ เป็ นการวั ด
ประสิทธิภาพโดยใช้ ระบบ ICT ที่พัฒนาขึ้นเป็ นเครื่องมือ
อัตราความครอบคลุมพื้นที่ของชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน
ระดับสูง/ระดับพื้นฐาน/ระดับต้ นที่สามารถเข้ าถึงผู้ป่วย
ฉุกเฉินได้ ใน 8/15/30 นาทีตามล�ำดับ จะสามารถเห็น
ได้ ขณะที่อยู่ ระหว่ างการเลือกชุ ดปฏิบัติการที่ใกล้ และ
วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1

เหมาะสมเมื่อรู้ระดับความรุนแรงและพิกัดจุ ดเกิดเหตุ
แล้ ว สามารถดูได้ เลยว่ามีรถที่สามารถไปถึงจุดเกิดเหตุ
ภายใน 8 นาที 15นาที 30นาที หรือต้ องสั่งรถคันที่อยู่
ไกลออกไปกว่าตัวเลขระยะเวลาที่กำ� หนดเปรียบเทียบกับ
ชุดปฏิบตั กิ ารที่ได้ รับสั่งการทั้งหมด การแสดงผลตัวชี้วัด
นี้เป็ นการวัดศักยภาพความครอบคลุมพื้นที่ท่เี ข้ าถึงได้
ทันเวลาให้ เลือกสั่งได้ ระบบ ICT ที่พัฒนาขึ้นนี้เป็ น
เครื่องมือในการวัดจากฐานปฏิบัติการจริง (functional
base)
อัตราความเหมาะสมขององค์ประกอบของผู้ปฏิบัติ
การในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้ ออกปฏิบัติการในแต่ละ
เลขที่ปฏิบัติการ ทั้งหัวหน้ าทีมและจ�ำนวนตามที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) ประกาศก�ำหนด
หารด้ วยจ�ำนวนเลขที่ออกปฏิบัติการทั้งหมด การแสดง
ผลตัวชี้วัดนี้เป็ นการวัดศักยภาพของชุดปฏิบัติการที่จะ
สะท้ อนถึงโอกาสพัฒนาของแต่ละหน่ วยปฏิบัติการนั้น
โดยใช้ ระบบ ICT ที่พัฒนาขึ้นเป็ นเครื่องมือเนื่องจากมี
การเช็คอินและเช็คเอาท์ผ้ ูปฏิบตั กิ ารคู่กบั รถพยาบาลทุก
คัน ท�ำให้ ทราบได้ ว่ามีผ้ ูปฏิบัติการใดบ้ างที่ไปกับรถคัน
ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาก�ำลังคนได้
อัตราความสามารถในการสั่งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่
เหมาะสมกับระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินแต่ละ
ราย โดยประมวลผลจ�ำนวนครั้งทีส่ ามารถสัง่ ให้ ชดุ ปฏิบตั -ิ
การฉุกเฉินระดับสูงไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติได้ โดยไม่
ต้ องสั่งให้ ชุดปฏิบตั ิการฉุกเฉินระดับต�่ำกว่าไปรับและส่ง
ผู้ ป่ วยไปสถานพยาบาล หรื อ ไปรั บ แล้ ว ส่ ง ต่ อ ให้ ชุ ด
ปฏิบตั กิ ารฉุกดฃเฉินระดับสูงในระหว่างทาง เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการวัดทั้งศักยภาพและความพร้ อมที่จะออกปฏิบตั -ิ
การได้ ทนั ต่อเหตุการณ์ โดยประมวลผลจากจ�ำนวนเลขที่
ปฏิบตั กิ ารที่ส่งั ชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินระดับสูงไปรับผู้ป่วย
ฉุ กเฉิ นวิ กฤติเปรี ยบเทียบกับจ�ำนวนเลขที่ปฏิบัติการ
ทั้งหมดที่ไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ
อัตราความคลาดเคลื่อนของการคัดแยกระดับความ
ฉุกเฉินของผู้ป่วย ทั้ง over และ under triage ระบบ ICT
ที่พัฒนาขึ้นนี้เป็ นเครื่องมือให้ แพทย์อำ� นวยการท�ำการ
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บันทึกเมื่อพิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล กรณี
ทีผ่ ลการคัดแยกไม่ตรงกันระหว่างศูนย์รบั แจ้ งเหตุและสัง่
การกับห้ องอุบัติเหตุฉุกเฉิ น แม้ ศูนย์รับแจ้ งเหตุและ
สัง่ การจะท�ำการคัดแยกได้ ถกู ต้ องตามระดับความฉุกเฉิน
ของผู้ป่วย แต่การเปลี่ยนแปลงของระดับความฉุกเฉินที่
เกิด ขึ้น ในระยะเวลาต่ อ มา จะส่ ง ผลให้ ก ารคั ด แยกที่
ห้ องอุบตั เิ หตุฉุกเฉินมีความแตกต่างกันได้
นอกจากนี้ ยังมีการประมวลสถิตเิ ชิงปริมาณการแจ้ ง
เหตุฉุกเฉิน ทั้งการแจ้ งเหตุเจ็บป่ วยฉุกเฉิน การจ่ายงาน
และประสานงาน การปฏิบัติก ารและการอ�ำนวยการ
ข้ อมูลสถิติท่เี กี่ยวข้ อง การสื่อสารภาษามือ ภาษาต่างประเทศ รวมถึงการสื่อสารกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
การแสดงผลที่ dashboard ทั้งที่ศนู ย์รับแจ้ งเหตุและ
สั่งการจังหวัด และที่ส่วนกลาง รวมถึงบนโทรศัพท์มอื ถือ
ของผู้ปฏิบตั กิ ารหรือผู้บริหาร จะมีการแสดงผลเป็ นราย
วัน รายเดือน รายปี รายผู้ป่วย รายปฏิบัติการ ราย
เหตุการณ์ รายการแจ้ งเหตุ
2. แบบจ� ำลองระดับพัฒนาสมรรถนะปฏิบตั ิการ
(business reference model: BRM)
ระบบสื่อสารและสารสนเทศทีพ่ ฒ
ั นาขึ้นเกี่ยวเนื่องกับ
ภารกิจ (mission sector) การประสาน การรายงาน และ
เพิ่มความพร้ อมการปฏิบัติการภายในศูนย์รับแจ้ งเหตุ
และสั่ง การ ชุ ด ปฏิบั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ของภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ผู้ ป ฏิบั ติ ก ารในการปฏิบั ติ ก ารแพทย์ แ ละปฏิบั ติ ก าร
อ�ำนวยการ โดยแพทย์อำ� นวยการและแพทย์เฉพาะทาง
เชื่อมกับห้ องฉุกเฉินของสถานพยาบาล รวมถึงบุคคลหรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง (intra and inter-agency shared
service) เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยฉุกเฉินได้ รับการปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน
ช่วงก่อนถึงสถานพยาบาล ตั้งแต่รับแจ้ งเหตุจนน�ำส่งถึง
ห้ องฉุกเฉินของสถานพยาบาลสู่การรักษาเฉพาะ
ระบบสื่อสารและสารสนเทศที่เป็ นระบบปฏิบัติการ
บริการ (business function/service) แบ่งเป็ น 3 ระบบ
หลักคือ ระบบการรับแจ้ งเหตุฉุกเฉิน (calling information system: CIS) ระบบการประสานและจ่ายงานปฏิบตั -ิ
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การฉุกเฉิน (operation information system: OIS) ระบบ
อ�ำนวยการทางการแพทย์ (medical direction information system: MIS) ด้ วยระบบสื่อสารและสารสนเทศที่
เชื่ อมโยงทั้งภายในและระหว่ า งองค์ กรภาคี เ ครื อข่ า ย
(agencies, providers, partners, customers)
ระบบพัฒนาให้ ผ้ ูแจ้ งสามารถแจ้ งเหตุฉุกเฉินได้ ด้วย
โทรศัพท์และระบบสัญญาณอัตโนมัติ แม้ ในปั จจุ บัน
สามารถแจ้ งด้ วยเสียงผ่านโทรศัพท์บ้าน (fixed line) หรือ
โทรศัพท์มือถือด้ วยโครงข่าย cellular หรือด้ วย Application 1669 เมื่อศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการ 1669 รับ
แจ้ งแล้ ว โดยมีผ้ ูรับแจ้ งการเจ็บป่ วยฉุกเฉิน (call takers)
อย่างน้ อย 2 คนเพราะอาจมีการแจ้ งเหตุในเวลาเดียวกัน
ระบบแจ้ งเหตุ CIS จะเป็ นระบบคิว จะมีโปรโตคอล
(protocol) การซักถามที่ส้นั ในการคัดแยกระดับความ
ฉุกเฉินเพื่อการสั่งชุดปฏิบตั กิ ารได้ ภายใน 15-45 วินาที
ในกรณีผ้ ูป่วยฉุกเฉินวิกฤติ จะโอนสายไปยังผู้จ่ายงาน
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน (dispatcher) ส�ำหรับกรณีผ้ ปู ่ วยฉุกเฉิน
เร่งด่วนหรือระดับไม่รุนแรง จะโอนสายไปยังผู้ประสาน
การปฏิบัติการฉุกเฉิน (coordinator) แต่ ถ้าเป็ นผู้รับ
บริการอื่น ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รนุ แรงที่
ไม่ต้องสัง่ การชุดปฏิบตั กิ าร จะโอนสายไปยังผู้ให้ คำ� แนะน�ำ
(nonemergency officer) โดยมีผ้ ูกำ� กับการ (supervisor)
ท�ำหน้ าที่กำ� กับการปฏิบตั กิ ารภายในศูนย์ฯ และทดแทน
งานของผู้ปฏิบตั กิ ารอื่น ประสานกรณีอ่นื เช่น ประสาน
งานข้ ามจังหวัด พื้นที่ห่างไกล ส�ำหรับการรับประสานจาก
เลขหมายฉุกเฉินเดียวจะเชื่อมไปที่ผ้ ูจ่ายงาน ส่วนการรับ
แจ้ งเหตุท่ไี ม่ใช่โทรศัพท์ (IOT) หรือเป็ น secondary call
จะเชื่อมโดยตรงทีผ่ ้ ปู ระสานโดยตรง ไม่ผ่านผู้รบั แจ้ ง และ
รองรับการประสานจากพนักงานวิทยุท่รี ับแจ้ งผ่านช่ อง
ทางวิทยุส่อื สารของผู้ปฏิบตั กิ าร ระบบ CIS เปิ ดโอกาส
ให้ สามารถเรียกการประชุมสายได้ เป็ นระบบ cellular เช่น
เรียกให้ ผ้ ูป่วยหรือผู้ท่อี ยู่กบั ผู้ป่วยเข้ าร่วมประชุมสายกับ
ผู้แจ้ งเหตุท่อี ยู่คนละที่ และแจ้ งให้ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ไปรั บผู้ป่วยสามารถเข้ าร่ วมประชุ มสายได้ เพื่อให้ ท้ัง
ศูนย์ฯ และชุ ดปฏิบัติการฉุกเฉินสามารถซักถามหรื อ
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การพัฒนาเทคโนโลยีสือ่ สารและสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็ นระบบหลักของประเทศไทย

ให้ การแนะน�ำระหว่างที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินยังไม่ถงึ จุด
เกิดเหตุได้ ระบบ CIS จะปิ ดเมื่อชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินไป
ถึงจุ ดเกิดเหตุ ระบบที่พัฒนานี้จะท�ำให้ ท้ังผู้ แจ้ งเหตุ
ผู้ป่วย ศูนย์ฯ และชุดปฏิบัติการ สามารถสื่อสารกันได้
ตลอดเวลาจนถึงจุดเกิดเหตุโดยไม่ต้องวางสายที่โทรแจ้ ง
และระบบจะก�ำหนดเลขทีร่ บั แจ้ งเหตุ เลขทีเ่ หตุการณ์ และ
เลขทีผ่ ้ ปู ่ วยแต่ละรายตามจ�ำนวนผู้ป่วย
เมื่อมีการสั่งให้ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินออกปฏิบัติการ
แล้ ว จะปรากฏเลขปฏิบตั กิ ารเมื่อผู้ปฏิบตั กิ ารกดรับงาน
โดยระบบ MIS จะถูกเปิ ดขึ้นคู่กบั ผู้ป่วย พร้ อมกับเปิ ด
ห้ องประชุม MIS ขึ้นด้ วย (เปรียบเทียบกับห้ องเดี่ยวของ
ห้ องพักผู้ป่วยในของโรงพยาบาล) ทั้งผู้ปฏิบัติการใน
ศูนย์ฯ แพทย์อำ� นวยการ แพทย์เฉพาะทาง สถานพยาบาล
และชุดปฏิบัติการสามารถเข้ าร่วมประชุมห้ อง MIS ได้
ส�ำ หรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารในรถบริ ก ารการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น
สามารถจัดให้ คนหนึ่งประชุมในสาย CIS ที่มผี ้ ูแจ้ งหรือ
ผู้ ป่ วยได้ ใ นขณะที่ผ้ ู ป ฏิบั ติ ก ารอีก คนหนึ่ ง เข้ า ประชุ ม
ห้ อง MIS และพนักงานขับรถต้ องเปิ ดแอปพลิเคชั่น
Driver เพื่อให้ ศนู ย์ฯ สามารถติดตาม (tracking) ได้ ทุก
คัน รถบางคันที่ติดตั้งระบบ GPS ก็สามารถรวมอยู่ใน
ระบบนี้ได้ โดยที่ระบบ OIS จะเป็ น platform ในการ
จัดการเวลา พิกดั เส้ นทาง มีระบบแผนที่ มีข้อมูลบุคคล
ข้ อมูลสุขภาพ และเป็ นฐานของระบบ MIS ด้ วย ระบบ
OIS จะปิ ดเมื่อ 24 ชั่วโมงหลังจากถึงสถานพยาบาล ใน
การอ�ำนวยการทางแพทย์ ใช้ ระบบ MIS ประสานการ
อ�ำนวยการทั่วไป อ�ำนวยการตรง และท�ำค�ำสั่งแพทย์ ให้
กับชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ศูนย์ฯ หรือสถานพยาบาลรับ
การอ�ำนวยการ รับค�ำสั่งแพทย์อำ� นวยการหรือแพทย์เฉพาะทางเพื่อปฏิบตั กิ ารต่อผู้ป่วย ในขณะที่ชุดปฏิบตั -ิ
การใช้ ระบบ MIS เป็ นเครื่องมือในการดู บันทึกข้ อมูล
และการสื่อสารปฏิบตั กิ าร ระบบจะบันทึกพิกดั และเวลา
ตลอดเส้ นทาง เข้ าร่วมประชุมสาย MIS แพทย์เฉพาะและ
สถานพยาบาลสามารถรับข้ อมูลและเข้ าร่วมประชุมห้ อง
MIS ได้ ระบบ MIS ปิ ดเมื่อผู้ป่วยถึงปลายทางเท่ากับ
เป็ นการออกจากห้ อง ในระหว่างอ�ำนวยการทางการแพทย์
วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1

นั้น รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงบางคันมี telemedical ระบบที่พัฒนาขึ้นเป็ นนวัตกรรมเรียกว่าระบบ
telemedical emergency operation เฉพาะส�ำหรับการ
สื่อสารข้ อมูลความเจ็บป่ วยของผู้ป่วยฉุกเฉินในรถช่ วง
ก่อนถึงสถานพยาบาลที่เป็ นระบบ Many to Many และ
เป็ นส่วนหนึ่งของระบบ MIS
3. แบบจ� ำลองระดับพัฒนาคุณภาพและการใช้
ข้อมูล (data reference model: DRM)
แบบจ�ำลองข้ อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน (emergency
medical data reference model: EMDRM) มุ่งสูเ่ ป้ าหมาย
การจัดท�ำมาตรฐานข้ อมูล เพื่อยกระดับฐานข้ อมูลที่ใช้
ร่วมกันทั้งประเทศ (data warehouse) ตั้งแต่การรวบรวม
จัดเก็บ ประมวลและใช้ ข้อมูลร่วมกันในแต่ละปฏิบตั กิ าร
แต่ ล ะพื้ นที่ ใ ห้ มี ศั ก ยภาพ (performance) และ
ประสิทธิภาพ (accuracy) สูงขึ้น โดยแปลงข้ อมูลดิบให้
เป็ นข้ อมูลที่มีคุณค่าสูง (high value data) เป็ นเกณฑ์
เปรียบเทียบ (benchmark) และเป็ นฐานการวิเคราะห์
สังเคราะห์ สู่สารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินในระดับชาติ
(National Emergency Medical Service Information
System: NEMSIS) เพื่อใช้ ประโยชน์ในการท�ำเป็ นข้ อ
เสนอเชิงนโยบายหรือสูก่ ารพัฒนายุทธศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉิน
ข้ อมูลที่ต้องการ แหล่งข้ อมูล (data source) จาก
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง (agencies data) หรือจากการปฏิบตั ิ
การตามขั้นตอนต่ างๆ ข้ อมูลบุคคล สถานที่ พาหนะ
อุปกรณ์ บันทึกอัตโนมัติ (automate) หรือบันทึกโดย
บุคคล (manual) แต่ละขั้นตอนตามเวลาและพิกดั ข้ อมูล
ทั้งที่มแี ละไม่มโี ครงสร้ าง เช่น ข้ อความ ตาราง เสียง ภาพ
ภาพเคลื่อนไหว ต้ องใช้ ท้งั ข้ อมูลที่ cleansing แล้ ว (good
data) หรือข้ อมูลที่ต้องการใช้ ทันทีด้วยระดับประมวล
(big data) เป็ นข้ อมูลความน่าจะเป็ น (probability) เพื่อ
ใช้ ในขณะปฏิบตั กิ าร
โครงสร้ างและสถาปั ตยกรรมการจัดท�ำมาตรฐาน
ข้ อมูล แพลตฟอร์มข้ อมูลจากแต่ละส่วนของผู้รับบริการ
(customer data platform) จากแต่ละส่วนของผู้ให้ บริการ
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(service data platform) จากแต่ละส่วนของระบบ (system data platform) จากแต่ละผลิตภัณฑ์ (product data
platform) โดยมีการนิยามข้ อมูล (data definition) เริ่ม
จากการใช้ มาตรฐานข้ อมูลกลางและมาตรฐานโครงสร้ าง
ข้ อมูลกลางที่ต้ังไว้ จากชุดข้ อมูลมาตรฐานแห่งชาติตาม
กรอบ XML Schema จาก Thailand e-Government
Interoperability Framework (TH e-GIF) เป็ นหลักใน
การจัดท�ำมาตรฐานข้ อมูล เว้ นแต่กรณีท่ชี ่ือ รายการหรือ
โครงสร้ างข้ อมูลการแพทย์ฉุกเฉิ นที่ไม่ มีในมาตรฐาน
กลางในมาตรฐานแห่งชาติ มีการตั้งชื่อข้ อมูลที่เกี่ยวกับ
การแพทย์ฉกุ เฉิน โดยด�ำเนินการตั้งชื่อตามมาตรฐานการ
ตั้งชื่อระดับสากล ISO-11179 และมีการจัดท�ำชุดค�ำอธิบายข้ อมูล (data structure definition หรือ DSD)
ส�ำหรับประเภทข้ อมูลทะเบียนและข้ อมูลด�ำเนินการของ
การแพทย์ฉกุ เฉินเหมาะสมทีจ่ ะใช้ มาตรฐานข้ อมูล NIEM
ส่ ว นประเภทข้ อ มู ล สถิ ติ เ หมาะสมที่จ ะใช้ มาตรฐาน
SDMX โดยมีโครงสร้ างการจัดกลุ่มข้ อมูลเป็ นแต่ละระดับ
จนถึงชุดข้ อมูล จัดเป็ นแต่ละหมวดของชุดข้ อมูล (data
catalogs) จัดตาราง (building block) ของแต่ละองค์ประกอบของข้ อมูล (data components) ซึ่งประกอบด้ วย
รายการข้ อมูลแต่ละส่วนงานการแพทย์ฉุกเฉิน (data elements) เป็ นการออกแบบโครงสร้ างข้ อมูลการแพทย์
ฉุกเฉิน เพื่อการพัฒนาเป็ นแบบจ�ำลองการอ้ างอิงข้ อมูล
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (National Emergency Medical Data Reference Model: NEMDRM)
จากการจัดท�ำแบบจ�ำลองข้ อมูลแล้ ว จะต้ องมีการ
ออกแบบจ�ำลองการแลกเปลี่ยนข้ อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ (National Emergency Medical Information
Exchange Model: NEMIEM) ให้ น�ำทางสู่การเป็ น
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้ อมูลการแพทย์ฉกุ เฉิน สะท้อน
การแสดงข้ อมูลการแพทย์ฉุกเฉินทั้งกระบวนการตั้งแต่
การรวบรวมและบูรณาการข้ อมูลจากเครือข่ ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้ องทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งสู่การพัฒนา
การขยายตัว และการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้ อมูลกัน
อย่างกว้ างขวาง เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติการฉุกเฉิน
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ในแต่ละขอบเขตของข้ อมูล (domain) ที่เกิดจากแต่ละ
กลุ่มปฏิบตั กิ าร (operation set) รวบรวมเป็ นแต่ละ package จัดท�ำเป็ นเอกสารการแลกเปลี่ ยนแพ็กเกจข้ อมูล
(information exchange package documentation: IEPD)
การเชื่ อ มข้ อ มู ล จากภายในระบบการปฏิบั ติ ก าร
ระหว่ างผู้ปฏิบัติการภายในศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการ
และระหว่างศูนย์รับแจ้ งเหตุและสั่งการกับชุดปฏิบตั ิการ
แพทย์อำ� นวยการหรือแพทย์เฉพาะทาง สถานพยาบาล
ได้ แก่ ข้ อมูลที่แลกเปลี่ยนของผู้แจ้ งและผู้รับแจ้ งการ
เจ็บป่ วยฉุกดฉิน (กระบวนการรับสาย โอนสาย รับโอนสาย
ประชุมสาย การโทรออก การส่ง link ขอพิกดั ส่ง link
วีดโิ อคอลผู้แจ้ ง) ข้ อมูลที่แลกเปลี่ยนของการรับเรื่องและ
จ่ายงาน (กระบวนการรับเรื่อง คัดแยก การบันทึกการรับ
เรื่อง พิกดั ต�ำแหน่งจุดทีแ่ จ้ งและจุดเกิดเหตุ คัดแยกระดับ
ความฉุ กเฉิ น สั่งชุ ด ปฏิบัติการ เลื อกสถานพยาบาล
กระบวนการรับเคสของชุ ดปฏิบัติการและห้ องฉุกเฉิน
กระบวนการแอบฟั งสายสนทนา กระบวนการดึงสาย
สนทนา) ข้ อมูลที่แลกเปลี่ยนของการปฏิบัติการจากจุด
เกิดเหตุถงึ สถานพยาบาล (กระบวนการประสานงาน การ
แจ้ งเตือน การจัดการและประชุมห้ อง MIS protocol
อ�ำนวยการทั่วไปและการอ�ำนวยการตรง การท�ำค�ำสั่ง
แพทย์ กระบวนการอ�ำนวยการทางการแพทย์ กระบวนการ
ปฏิบตั งิ านของชุดปฏิบตั กิ าร คัดแยกระดับความฉุกเฉิน
บันทึกเวลาขั้นตอนปฏิบัติการ การคัดแยกของสถาน
พยาบาล การประเมินชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน การสรุปผล
การปฏิบตั กิ าร กระบวนการปิ ดงาน)
การเชื่อมข้ อมูลจากหน่วยงานภายนอก ได้ แก่ ข้ อมูล
จากการปฏิบัติการเชื่อมการสื่อสารภาษามือกับ TTRS
เชื่อมภาษาต่างประเทศกับศูนย์ตำ� รวจท่องเที่ยว ข้ อมูล
จากการเชื่ อ มการประสานกั บ ศู น ย์ รั บ แจ้ ง เลขหมาย
ฉุ กเฉิ นเดียวแห่ งชาติ 191 กับการสื่อสารวิทยุ หรื อ
ประสานโดยตรงอื่นๆ ข้ อมูลจากการเชื่อมกับฐานข้ อมูล
ทะเบียนราษฎร์กบั กรมการปกครอง ฐานข้ อมูลสุขภาพ
(โรคประจ�ำตัว แพ้ ยา โรงพยาบาลที่รักษา ยาที่รักษาอยู่)
กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข หรือ
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การพัฒนาเทคโนโลยีสือ่ สารและสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็ นระบบหลักของประเทศไทย

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ (สปสช.) จาก
linkage center ฐานข้ อมูลผู้ปฏิบัติการ รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินจาก สพฉ. ฐานข้ อมูลสถานพยาบาลจาก
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ข้ อมูลที่เชื่อมระบบการจ่าย
เงิน E-budget สพฉ.
มาตรฐานที่ใช้ ในการสื่อสาร ได้ แก่ มาตรฐาน session
initiation protocol (SIP) เป็ นมาตรฐานที่ใช้ สำ� หรับ
ติดต่ อสื่อสารบนเครือข่ ายอินเทอร์เน็ต เช่ น งานด้ าน
VoIP, PABX, IP-PBX และ Phone มาตรฐาน SMS:
short message service เป็ น protocol มาตรฐานชนิดหนึ่ง
ใช้ ในการรั บส่งข้ อความตัวอักษรขนาดสั้นๆ ระหว่ าง
อุปกรณ์ส่อื สารไร้ สาย เช่น โทรศัพท์มอื ถือ PDA มาตรฐาน
มาตรฐาน TCP (transmission control protocol) เป็ น
protocol มาตรฐานชนิดหนึ่งที่ใช้ ในการรับส่งข้ อมูลผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งปั จจุ บันถูกใช้ งานอย่ างกว้ าง
ขวาง เช่น ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาตรฐาน MQTT:
message queuing telemetry transport เป็ น protocol
ส�ำ หรั บ ใช้ ส่ ง ข้ อ ความระหว่ า งอุป กรณ์ โดยใช้ โ มเดล
เน็ตเวิร์คแบบ publish-subscribe
ในการพัฒนาแบบจ�ำลอง การเชื่อมโยงภายในและ
ระหว่างแต่ละระบบที่เกี่ยวข้ อง (use case CIS OIS MIS)
และภารกิจของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (UML ของแต่ละ
use case) และ Swim Len ภายในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้ อง
กับระบบและ actor โดยที่การเชื่อมโยงภายในใช้ MQTT
เช่น การรับแจ้ งให้ เป็ นระบบคิว (Message Queue: MQ)
ระบบสื่อสาร FTPS and HTTPS ระบบการเก็บ HER
Storage: XML (มาตรฐาน HL7, FHIR, Vender XML)
ภาพ (มาตรฐาน JPG, MFER) ที่ใช้ กบั เครื่อง EKG เชื่อม
กับ EMS gateway ด้ วย ZIP protocol, AES-256, SHA256 โดยใช้ รปู แบบการจัดการข้ อมูลแบบ universal, core
set และ code list
4. แบบจ� ำลองระดับพัฒนาประสิทธิภาพเทคนิค
บริการ (service reference model: SRM)
การพัฒนา software ของระบบเพื่อเป็ น service ให้
ผู้ปฏิบัติการได้ ใช้ (software providing functionally)
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อย่างเป็ นระบบ ด้ วยการออกแบบ framework ต่างๆ ของ
software ที่ทำ� หน้ าที่เป็ นตัวกลางเชื่อมการท�ำงานระบบ
CIS OIS MIS ให้ มีประสิทธิภาพ ทั้งเทคโนโลยีการใช้
ข้ อมูลและเทคโนโลยีส่ ือสาร (enterprise application
integration: EAI) โดยรูปแบบ web service ที่มมี าตรฐาน
ในการเรียกใช้ จากต่าง Platform หรือต่างระบบ ด้ วยการ
ที่ business logic ของระบบ CIS OIS และ MIS มีความ
ซับซ้ อนทั้งขั้นตอนและหลายเทคนิคบริการในการเรียก
ใช้ เครื่องมือการออกแบบด้ วยเทคโนโลยี service oriented architecture: SOA สามารถเรียกใช้ แต่ละส่วนได้
คล่องตัว แม้ ขณะที่อยู่ระหว่างการแก้ ไข program หลักก็
ไม่มผี ลกระทบ โดยต้ องมีการพัฒนา enterprise service
bus: ESB เป็ นตัวกลางที่คอยเชื่อมต่อทั้งสามระบบเข้ า
ด้ วยกันแบบ Bus แยกแต่ละ database ของแต่ละ application ออกจากกัน และแยกเป็ นแต่ละ microservice การ
พัฒนา application ส�ำหรับใช้ งานของแต่ละภารกิจของ
ผู้ใช้ ตลอดเส้ นทางการปฏิบตั กิ ารทั้ง CIS, OIS และ MIS
ทั้งในส่วนของ front end และ back end service การ
ก�ำหนด interface ระหว่ าง application ที่ทำ� งานบน
คอมพิ วเตอร์ หรื อโทรศัพท์มือถือกับซอฟต์แวร์ ด้ วย
high-level APIs จะสามารถเชื่อมการใช้ ร่วมกัน (including resource sharing) และการเข้ าถึงทางไกล (remote
file access) ด้ วย web browser: HTTP, Telnet, FTP
โดยมีการก�ำหนดเป็ น format ของข้ อมูล ให้ ผ้ ูปฏิบตั กิ าร
ใช้ รวมถึงมีการเข้ าและถอดรหัสข้ อมูล การควบคุมช่อง
ทางสื่อสารอย่ างต่ อเนื่องระหว่ างต้ นทางกับปลายทาง
ดูแลการส่งข้ อมูล (transport) แต่ละส่วน (segment) ของ
แต่ละต�ำแหน่งในโครงข่ายข้ อมูล (reliable transmission
of data segments between points on a network) การ
แบ่งส่วน (segmentation) การแสดงการตอบรับ (acknowledgement) อย่างซับซ้ อนหลากหลาย (multiplexing) ให้ เป็ นการส่งรับที่สมบูรณ์ด้วยโปรโตคอลเพื่อส่ง
เป็ น package จากเครื่องต้ นทางไปปลายทางที่มีการตั้ง
address(IP) ลงกับอุปกรณ์เพื่อใช้ ในการระบุตวั ตน ระบุ
เส้ นทางและควบคุมการส่ง
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แพลตฟอร์ม CIS มีช่องทางแจ้ งเหตุฉุกเฉินหลาย
รูปแบบ ทั้งข้ อความ เสียงหรือภาพเคลื่อนไหว ภาษามือ
ภาษาต่ างประเทศ ด้ วยโทรศัพท์แบบ Fixed Line,
Mobile, Mobile Application หรือการส่ง Link ผ่าน SMS
โดยไม่ต้องลงโปรแกรม เป็ นการสนทนาแบบ total conversation ระบบ CIS ท�ำงานอยู่บน cloud platform
สามารถ scale ให้ รองรับตามจ�ำนวนผู้ใช้ งานที่เพิ่มขึ้นได้
มีร ะบบการจั ดการคิว การแชร์ ผ้ ู รั บแจ้ ง การเจ็บ ป่ วย
ฉุ ก เฉิ น ในศู น ย์ รั บ แจ้ ง เหตุ แ ละสั่ง การข้ า มจั ง หวั ด ได้
รองรับการประชุมสายร่วมกับอุปกรณ์ทเ่ี ชื่อมต่อกับระบบ
CIS สามารถสร้ าง code เพื่อให้ ระบบ video phone เข้ า
สู่การประชุมสายได้ บันทึกเวลาตั้งแต่การโทรแจ้ งเหตุจน
ปิ ดงาน บันทึกเสียงและข้ อความ แสดงเบอร์โทรออกที่
ลงทะเบียนบน SIP Trunk ส่ง link ในรูปแบบ SMS ให้
ผู้โทรคลิกเพื่อระบุพิกัด สามารถติดต่อกลับได้ โดยมี
คุณสมบัตทิ างเทคนิคที่มกี ารรองรับ video codec: H264
, voice codec: G711, GSM รองรับ real time text chat
สามารถเชื่อมต่ อกับระบบบริการอื่นผ่ านการเชื่อมต่ อ
แบบ SIP protocol เพื่อให้ โอนสายไปมาระหว่างระบบ
IPPBX มี video conference ผ่าน multipoint control unit
(MCU) และมีฟังก์ชัน web API ส�ำหรับการประชุมสาย
ด้ วย MCU มี web API ซึ่งท�ำหน้ าที่ดงึ ข้ อมูลสายเข้ าไป
แสดงบนระบบ customer relationship management
(CRM) ดึงข้ อมูลไปแสดงบนแบบ real time ส�ำหรับ
ระดับจังหวัดและ สพฉ. ส่วนกลาง ส�ำหรับในส่วนที่เป็ น
mobile application ส�ำหรับประชาชนผู้แจ้ งเหตุ สามารถ
ติดตั้งในระบบปฏิบตั กิ ารแบบ Android และ iOS ระบุ
พิ กัดของผู้ โทรแจ้ งเหตุ ให้ ผ้ ู โทรบันทึกข้ อมู ลส่วนตัว
ข้ อมูลสุขภาพ สามารถส่งข้ อมูลเข้ าไปบันทึกในระบบ CIS
โดยอัตโนมัติ
แพลตฟอร์ม OIS ส�ำหรับประสานและจ่ายงาน โดย
มีระบบและจัดให้ มที ะเบียนผู้ปฏิบตั กิ าร รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยปฏิบตั กิ าร สถานพยาบาล เชื่อมกับ
ฐานข้ อมูล ระบบยืนยันตัวตนกลาง พิสจู น์ตัวตน (authentication) ก�ำหนดสิทธิการใช้ งาน (authorization)
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และบันทึกกิจกรรมการใช้ งานระบบ (accounting) มี
ระบบลงเวลาเข้ าออกเวร ในศูนย์รับแจ้ งฯ ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ ชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินผ่าน mobile application บันทึกเวลา พิกดั การปฏิบตั กิ าร แบบอัตโนมัติ
และโดยบุคคลทุกขั้นตอน ระบุสถานะความพร้ อมของชุด
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน (พร้ อม พัก หรืออยู่ระหว่างปฏิบตั กิ าร)
ระบบการคัดแยกและระบุระดับความฉุกเฉินตาม protocol ESI เพื่อเลือกสั่งชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน คัดแยกทั้ง
ESI และ 25 กลุ่มอาการฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และคัด
แยก ด้ วย ESI, 25 กลุ่มอาการ และ ICD10 ณ สถาน
พยาบาล ระบบ OIS มีการวิเคราะห์และแสดงผล เชื่อม
โยงความสัมพันธ์เวลา ข้ อมูล เหตุการณ์ ใน dashboard
จอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ มีระบบการแจ้ งและแจ้ งเตือน
ระหว่างกัน มีการจัดการอัตโนมัตริ องรับการประมวลผล
ด้ วยเทคโนโลยี big data มี OIS web application ส�ำหรับ
desktop computer ส�ำหรับผู้ปฏิบตั งิ าน ณ ศูนย์ฯ ใช้ งาน
ผ่าน Web Browser เช่น Chrome, Firefox, Microsoft
Edge หรือ Safari ติดตามการจ่ายงานและประสานการ
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน สัง่ รถบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน ออกเลข
สั่งรถ ส่งงานไปและรับงานจากผู้ปฏิบตั งิ านในศูนย์ฯ ได้
กรณีท่มี ีผ้ ูป่วยหลายรายต่อการแจ้ งเหตุหนึ่งครั้ง ระบบ
จะบันทึกจ�ำนวนผู้ป่วย รายการผู้ป่วยแยกเป็ นแต่ละราย
สามารถสลับหน้ าจอผู้ป่วยเพื่อจัดการที่หน้ าจอ แสดงค�ำ
แนะน�ำที่ให้ แก่ผ้ ูป่วยได้ บันทึกอาการผู้ป่วยได้ มีฐาน
ข้ อมูลแพทย์เฉพาะทาง สามารถให้ ระบบ MIS และ CIS
เรียกดูข้อมูลได้ มี mobile application มีโทรศัพท์มอื ถือ
หรือ Tablet ที่มีระบบปฏิบัติการประเภท iOS หรือ
Android ใช้ งาน สามารถ check-in รถปฏิบตั กิ ารแพทย์ฉุกเฉินด้ วย QR code ผ่านการใช้ กล้ องจากโทรศัพท์มือถือ เปลี่ยนสถานะความพร้ อม รับแจ้ งข้ อมูล กดรับงาน
บันทึกกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่คัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุด
เกิดเหตุจนถึงสถานพยาบาล สามารถระบุตวั ผู้ปฏิบตั งิ าน
หลักที่เชื่อมการประสานกับศูนย์ฯ มีระบบติดตามชุด
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินและแผนที่ดจิ ทิ ลั อาศัยอุปกรณ์ตดิ ตาม
ที่เป็ นฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยี global positioning system
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การพัฒนาเทคโนโลยีสือ่ สารและสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็ นระบบหลักของประเทศไทย

(GPS) และระบบที่ติ ด ตามด้ ว ยโทรศั พ ท์มื อ ถือ ของ
พนักงานขับรถ เพื่อระบุตำ� แหน่งและสถานะความพร้ อม
สามารถควบคุมก�ำกับติดตามได้ โดยศูนย์ฯ สั่งการและ
สื่อ สารให้ แ พทย์ อ �ำ นวยการและเครื อ ข่ า ยการแพทย์
ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้ อง แสดงศักยภาพและขีดความสามารถ
ของทรัพยากร เช่น สถานพยาบาล หน่วยปฏิบตั กิ าร รถ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครื่องมืออุปกรณ์แพทย์เฉพาะ
ทาง บนแผนที่ ระบบมี interface ระบุพ้ นื ที่ปฏิบตั กิ ารและ
รัศมีการปฏิบตั หิ น้ าที่ สามารถเลือกเส้ นทางที่ดที ่สี ดุ จาก
รถพยาบาลแต่ ละคันไปยังจุ ดเกิดเหตุ และหรือสถาน
พยาบาลได้ มีระบบสื่อสารแพทย์ทางไกล (emergency
telemedical operation) ที่ประกอบด้ วย นวัตกรรมบริการ
(service innovation) นวัตกรรมระบบ (system innovation) และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (product innovation)
รองรับผู้ให้ บริการประชาชนที่ต้องท�ำงานร่วมกันอย่างบู
รณาการที่หลากหลายระดับ หลายหน่วยงาน ต่างสถานที่
ปฏิบตั กิ าร กับผู้ป่วยฉุกเฉินทีเ่ กิดขึ้นหลายรายในช่วงเวลา
เดียวกัน เป็ นระบบที่มลี ักษณะ many to many ส�ำหรับ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เครื่ องตรวจคลื่นหั วใจ ที่แก้ ไข
ปัญหาคลื่นสัญญาณที่ไม่คงที่ บางพื้นที่มสี ญ
ั ญาณที่อ่อน
มาก ให้ อปุ กรณ์สามารถส่งข้ อมูลเป็ นครั้งๆ ทุก 1 นาที
(snapshot) ใช้ communication gateway ในการรวม
ข้ อมูลจากทุกอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้ เกิดความ
เป็ นกลางและไม่ผูกติดกับอุปกรณ์ย่ีห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เพื่อ
รองรับการพัฒนาในอนาคตในกรณีท่แี ต่ละพื้นที่มีการ
จัดหาอุปกรณ์ท่ีต่างยี่ห้อกัน ระบบการแพทย์ทางไกล
ฉุกเฉิน (emergency telemedical operation) เป็ นระบบ
กลางหลั ก ที่พั ฒ นาขึ้ นมาเพื่ อ ใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารการ
แพทย์ฉุกเฉินทั่วประเทศ โดยมีเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ
ชนิด 12 lead เครื่องมือตรวจวัดความดันโลหิต เครื่องมือ
วัดชีพจร วัดค่าออกซิเจนในเลือด มีเครื่องมือพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวบุคคลโดยเชื่อมกับกรมการปกครอง
และกล้ องวิดโี อจ�ำนวน 3 ตัว อุปกรณ์ communication
gateway รวบรวมข้ อมูลจากอุปกรณ์ท้งั หมด เพื่อส่งผ่าน
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ 4G/5G ไปยังระบบคลาวด์
วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1

ซึ่งมีการติดตั้งระบบ MIS ทีท่ ำ� หน้ าทีค่ วบคุมระบบ emergency telemedical operation
แพลตฟอร์ม MIS ติดตั้งอยู่ในระบบ cloud สามารถ
ดึ ง ข้ อ มู ล และแสดงชุ ด ข้ อ มู ล จากระบบ OIS โดยมี
คุณลักษณะ mobile application และ desktop computer ผ่าน web application สามารถลงชื่อเข้ าปฏิบตั หิ น้ าที่
ด้ วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านที่ข้ ึนทะเบียนกับระบบ OIS
โดยที่ชุดปฏิบตั กิ าร แพทย์อำ� นวยการ แพทย์เฉพาะทาง
สถานพยาบาล สามารถใช้ โทรศัพท์มือถือ และ ศูนย์ฯ
และสถานพยาบาล สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ปฏิบตั งิ าน
บนหน้ าจอ desktop ของผู้รับแจ้ ง ผู้ประสานหรือผู้จ่าย
งานปฏิบัติการฉุกเฉิน ผู้ปฏิบัติงานของสถานพยาบาล
ระบบสามารถแสดงข้ อมูลต่างๆ ที่ได้ บันทึกจากระบบ
CIS และ OIS ที่เกิดขึ้นก่อนและระหว่างระบบ MIS ที่
เปิ ดขึ้นเมื่อสั่งรถจับคู่กบั ผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้ อมกันระบบจะ
เปิ ดห้ อง MIS ส�ำหรับประชุมห้ อง ชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน
ที่กดรับงานเข้ าห้ องได้ กอ่ น แพทย์อำ� นวยการเข้ าห้ องเมื่อ
ได้ รบั การกดแจ้ งจากผู้จ่ายงานหรือผู้ประสานปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินพร้ อมข้ อมูล แสดงวิดโี อการปฏิบตั กิ ารได้ แสดง
วิดโี อขณะก�ำลังสื่อสารด้ วย Window ใหญ่ แจ้ งแพทย์เฉพาะทางได้ โดยส่งลิงค์การประชุมสาย MIS แสดงข้ อมูล
offline protocol ได้ เมื่อแพทย์อำ� นวยการฯ ออกค�ำสั่ง
แล้ ว ให้ แสดงรายการค�ำสั่งทั้งหมดที่ชุดปฏิบัติการต้ อง
ด�ำเนินการตามค�ำสัง่ รายงานการด�ำเนินการตามการสัง่ การ
ของแพทย์อำ� นวยการฯ สามารถเลือกแสดงและขยายภาพ
ได้ จากกล้ องวีดิทัศน์ของชุด emergency telemedical
direction สามารถแสดงและขยายภาพ electro-cardiogram สามารถแสดงผลจากแผนทีด่ จิ ทิ ลั ได้ คุณสมบัตเิ พิ่ม
เติมของ web application มีการเปิ ดหน้ าการใช้ งานที่
สอดคล้ องกับเลขผู้ป่วยอย่างอัตโนมัตเิ มื่อได้ รับการสัง่ ให้
รถคันนั้นออกปฏิบตั กิ าร สามารถประชุมสายร่วมกับผู้ท่ี
ใช้ ระบบ MIS ได้ โดยอ้ างอิง link ที่ได้ รับจากผู้ใช้ งาน
ระบบ MIS คนอื่น หน้ าจอของการประชุมสายแสดงวิดโี อ
การปฏิบตั กิ ารของผู้จ่ายงานหรือแพทย์อำ� นวยการทีก่ ำ� ลัง
สื่อสารอยู่ด้วย Window ใหญ่ แสดงวิดโี อของผู้ร่วมชุด
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ปฏิบัติการฉุกเฉินส�ำหรั บผู้ป่วยนั้นๆ ในขณะนั้นด้ วย
Window ขนาดเล็ก สามารถกดเลือกเพื่อสลับการสื่อสาร
กับผู้ร่วมชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินส�ำหรับผู้ป่วยในขณะนั้นได้
สามารถแสดงข้ อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยจากระบบ OIS ได้
สามารถบันทึกการปฏิบตั กิ ารลงใน application ได้ ระบบ
MIS สามารถแสดงข้ อมูล offline protocol ได้ ในระดับ
พื้นฐาน ระดับสูง และภาคผนวก สามารถแสดงข้ อมูล
online protocol ที่แพทย์อำ� นวยการฯ เป็ นผู้สง่ั เมื่อแพทย์
อ�ำนวยการฯ ออกค�ำสัง่ แล้ ว ให้ แสดงรายการค�ำสัง่ ทัง้ หมด
ที่ชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินต้ องด�ำเนินการตามค�ำสั่ง สามารถ
แจ้ งรายงานการด�ำเนินการตามการสั่งการของแพทย์
อ�ำนวยการฯ สามารถเลือกแสดงและขยายภาพได้ จาก
กล้ องวิดีโอของชุด emergency telemedical direction
สามารถแสดงและขยายภาพได้ จากอุปกรณ์ electrocardiogram ของชุด emergency telemedical direction
สามารถแสดงผลจากแผนที่ดจิ ิทลั ได้
5. แบบจ� ำ ลองระดับ พัฒ นาโครงสร้า งและ
เทคโนโลยี (technology reference model: TRM)
Data Center ในปัจจุบนั มีความเหมาะสมที่ใช้ cloud
มากกว่าที่จะเป็ น local data center เพราะฐานข้ อมูลการ
แพทย์ฉกุ เฉินต่อไปจะมีขนาดใหญ่ข้ นึ และเพื่อให้ สามารถ
ขยายต่อไปได้ โดยประหยัดและไม่ติดขัดจากการจัดหา
งบประมาณนอกจากค่าเช่า cloud โดยทีก่ ารบริหารจัดการ
Data Center มีความคล่องตัว ในการพัฒนาระบบนี้แม้ จะ
เป็ นเรื่องฉุกเฉิน การคุ้มครองความปลอดภัยของข้ อมูล
และคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นสิ่งจ�ำเป็ นเพราะข้ อมูล
ยืนยันตัวบุคคลและข้ อมูลสุขภาพที่มีความอ่อนไหวต่อ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงต้ องเป็ น government cloud
ซึ่งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็ นหน่วยงานของรัฐ
Network ต้ องมีการเชื่อมต่อที่หลากหลาย มีความ
ครอบคลุมพื้นที่การใช้ และมีความเสถียร ส�ำหรับรับสาย
โทร 1669 จากผู้แจ้ งเหตุฉุกเฉินจาก fixed line หรือจาก
mobile cellular network 4G/5G ผ่าน PSTN ซึ่งเป็ น
voice gateway เป็ นระบบอินเทอร์เน็ต รวมมาที่สว่ นกลาง
ผ่าน SIP Trunk แล้ วจึงแยกออกไปแต่ละจังหวัดเข้ าศูนย์88

จังหวัดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ กรณีทร่ี ะบบอินเทอร์เน็ต
มีปัญหา จะมีระบบส�ำรองด้ วยระบบ cellular ไปที่เครื่อง
รับที่เป็ น tablet หรือโทรศัพท์มอื ถือของผู้รับแจ้ งโดยตรง
ส�ำหรับระบบตู้สาขาแบบเก่าจะเป็ นอีกช่องทางส�ำรองอีก
ชั้นหนึ่ง ส�ำหรั บการจ่ ายงานออกจากศูนย์ฯ จะไปขึ้น
cloud ไปยังเครื่องรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้ วยสัญญาณ
Cellular 4G/5G เป็ นข้ อมูลต้ องใช้ SIM และ internet
Wi-Fi ใช้ ทง้ั intranet LAN ภายในศูนย์ฯ และ WAN เชื่อม
การสื่อสาร โดยมีการค�ำนวณปริมาณการใช้ ท่เี พียงพอ
การเลือกใช้ เครือข่าย operator ที่ครอบคลุม และต้ องใช้
มากกว่าหนึ่งเครือข่าย การเชื่อมข้ อมูล (data link) ระดับ
ช่องทาง (frame) และการห่อหุ้มสัญญาณข้ อมูล (encapsulation) ทั้งในส่วนที่ใช้ สาย (LAN) หรือไร้ สาย (WAN)
ทั้งในส่วนของผู้รับและผู้ส่งที่ต้องตั้งไว้ เหมือนกัน โดย
เฉพาะอย่ างยิ่งการเชื่อมสัญญาณจากอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ เช่น EKG มีความละเอียดอ่อน สัญญาณที่ผ่าน
communication gateway จ�ำเป็ นต้ องค�ำนึงถึงระบบการ
เชื่อมต่อสัญญาณและปริมาณข้ อมูล การเชื่อมข้ อมูลระดับ
ที่เป็ น physical มีข้อที่กำ� หนดมาตรฐานการส่งสัญญาณ
ทางไฟฟ้ าระหว่างผู้ส่งและผู้รับ (transmission and reception) ด้ วยสายส่ง (physical medium) เป็ นหน่วย Bit
(bit streams) ด้ วย Ethernet
Hard ware ส�ำหรับ user ที่เป็ นผู้ปฏิบตั กิ ารในศูนย์ฯ
ได้ แก่ คอมพิวเตอร์ท่เี ป็ น 3 จอ จอซ้ ายเป็ นจอสื่อสาร
จอกลางเป็ นจอจัดการข้ อมูลและจอขวาเป็ นแผนที่ มี
video phone ทุกโต๊ะในการสื่อสารตรงภายในศูนย์ฯ และ
extension กับเครื่องติดตั้งที่หน่วยงานภายนอก มี tablet
ส�ำหรับเป็ นระบบส�ำรอง มี dashboard 3 จอ ส�ำหรับแสดง
ผลในห้ องศูนย์ฯ มีอปุ กรณ์เชื่อม IP-VPN ส�ำหรับ User
ที่เป็ นผู้ปฏิบตั กิ ารในชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน สถานพยาบาล
แพทย์อำ� นวยการ ได้ แก่ tablet, mobile phone, computer และอุปกรณ์เชื่อม mobile application ส�ำหรับ user ที่
สื่อสารการติดตามชุดปฏิบตั กิ าร ได้ แก่อปุ กรณ์ GPS และ
mobile application บน mobile phone ส�ำหรับ user ที่ใช้
สื่อสารแพทย์ทางไกล ได้ แก่ medical device: vital sign,
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การพัฒนาเทคโนโลยีสือ่ สารและสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็ นระบบหลักของประเทศไทย

O2 Sat, EKG กล้ อง และอุปกรณ์พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการ
ยืนยันตัวบุคคล และ communication gateway device
และ SIM เครื่องส�ำรองไฟฟ้ าและระบบไฟฟ้ า ยังมีวิทยุ
สื่อสารส�ำหรับสื่อสารในพื้นที่ท่ไี ม่มสี ญ
ั ญาณอินเทอร์เน็ต

ตามร่างกายของประชาชนหรือผู้เปราะบาง อุปกรณ์ IOT
หรือกล้ องติดบ้ าน ติดรถส่งสัญญาณเมื่อเกิดอุบตั เิ หตุ ติด
ชุ มชน ในการจัดการของหน่ วยงานของรั ฐหรื อบริ ษัท
เอกชน ระบบกลางหลักรองรับการเชื่อมต่อได้
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส่ ือ สารและสารสนเทศการ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการ แพทย์ฉุกเฉินให้ เป็ นระบบกลางหลัก (portal system) จะ
แพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2565 ถึงอนาคต
มีมาตรฐานก�ำกับในระดับสากล มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน
การเตรี ยมการพั ฒนาให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึง พัฒนาได้ อย่างต่อเนื่อง ยกระดับไปด้ วยกันทั้งประเทศ
ข้ อมูลการแพทย์ฉุกเฉินได้ โดยระบบกลางหลักจะเชื่อม
ต่อกับแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น นอกจากจะใช้ แจ้ งเหตุ
เอกสารอ้างอิง
แล้ วยังมีข้อมูลสถิติและความรู้ สามารถเข้ าถึงการใช้ 1. ส�ำนักงานเลขานุ การของคณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ชาติ.
แผนที่เพื่อดูพิกดั ต�ำแหน่งที่อยู่ของตนว่าจะสามารถเดิน
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560-2580. กรุงเทพทางไปถึงสถานพยาบาลที่ใกล้ ท่ีสุดโดยมีระยะทางและ
มหานคร: ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจเวลาเท่าใด หรือชุดปฏิบัติการจะสามารถมาถึงภายใน
และสังคมแห่งชาติ; 2563.
เวลาเท่าได ช่ วยให้ ร้ ูสถานการณ์ความเสี่ยงของการทัน 2. อุรา สุวรรณรักษ์, บรรณาธิการ. แผนหลักการแพทย์ฉกุ เฉินเวลารับความช่วยเหลือ นอกจากนี้ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
แห่งชาติ ฉบับที่ 3.1 (พ.ศ. 2562-2565)แห่งชาติ ฉบับที่
สามารถดูได้ ว่าชุดปฏิบตั กิ ารทีร่ บั ค�ำสัง่ ให้ มาช่วยนั้นมาถึง
3.1 พ.ศ.2562-2564. กรุงเทพมหานคร: อัลทิเมทพริ้นติ้ง;
ไหนแล้ วในระหว่ างที่รอคอยหลังการแจ้ งเหตุ เมื่อชุด
2561.
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินมาถึง ข้ อมูลต่างๆ ที่บนั ทึกจะได้ รับการ 3. โสรัจจะ ชูแสง, บรรณาธิการ. แผนแม่บทเทคโนโลยีการ
ประมวลและแสดงอัตโนมัติแจ้ งเป็ นข่าวไปยังประชาชน
สื่อสารและสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 3 พ.ศ.
ที่ได้ โหลดแอปพลิเคชั่นดังกล่าวไว้ และเป็ นการแจ้ งเตือน
2563- 2570. นนทบุรี: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ;
หากอยู่ในบริเวณที่อาจได้ รับผลกระทบจากภัยที่เกิดขึ้น
2563.
เรียกระบบนี้ว่า public information system (PIS)
4. พระราชบัญญัตกิ ารแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2551. ราช
ระบบกลางหลักจะเป็ น open source ส�ำหรับให้ ระบบ
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 125, ตอนที่ 45 (ลงวันที่ 6 มีนาคม
ต่างๆ มาเชื่อมต่อได้ การพัฒนา IOT จาก device ต่างๆ
2551).

วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1
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Abstract
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Support Emergency Medical Services in Thailand
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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 Medicine (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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