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บทคัดย่อ
ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence หรือ AI) คือศาสตร์ท่รี วบรวมองค์ความรู้ในหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางด้ านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มาพัฒนาให้ เครื่องจักรหรือระบบคอมพิวเตอร์มคี วามชาญฉลาด สามารถคิด ค�ำนวณ
วิเคราะห์ เรียนรู้และตัดสินใจ โดยใช้ เหตุผลได้ เสมือนสมองของมนุษย์ และสามารถเรียนรู้ พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ
ท�ำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์เองได้ AI ได้ รับการพัฒนามาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2493 จนถึงปัจจุบนั จนสามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ได้ ในหลากหลายสาขา รวมถึงสาขาการแพทย์ ซึ่งมีการใช้ AI ในหลายแผนกของโรงพยาบาล ทั้งในแผนกผู้ป่วยนอก
แผนกฉุกเฉิน หอผู้ป่วย หอผู้ป่วยวิกฤต ตลอดจนใช้ ตดิ ตามประเมินอาการผู้ป่วยทีบ่ ้ านผ่านระบบการสื่อสารแบบไร้ สาย ซึ่งก่อให้ เกิด
ความปลอดภัย และคุณภาพการบริการทีด่ ขี ้ นึ โดยสามารถลดต้ นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์ เนื่องจากการใช้
AI ก่อให้ เกิดความเสี่ยงหลายด้ าน ทุกองค์กรจึงควรมีการก�ำหนดนโยบายการใช้ AI ระบบการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้ AI เพื่อป้ องกันภาวะไม่พึงประสงค์ท่อี าจเกิดขึ้น บทความนี้กล่าวถึงเนื้อหาที่สำ� คัญของปัญญาประดิษฐ์ ได้ แก่ความหมาย
พัฒนาการ การใช้ ประโยชน์ การใช้ ประโยชน์ทางการแพทย์และทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ข้ อจ�ำกัดและประเด็นทางจริยธรรม และ
บทสรุปของการใช้ ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์
ค�ำส�ำคัญ: ปั ญญาประดิษฐ์; การแพทย์ฉุกเฉิน; เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

บทน�ำ

ปั จ จุ บั น นี้ เทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ไ ด้ เ ข้ า มามี
บทบาทในกิจกรรมด้ านต่างๆ ของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น มี
การใช้ ประโยชน์ในหลายวงการ เช่ น การเกษตร การ
แพทย์ การตลาด การลงทุน ฯลฯ และมีการใช้ งานในชีวติ
ประจ�ำ วั น มากขึ้ น เช่ น เทคโนโลยี ผ้ ู ช่ ว ยอั จ ฉริ ย ะ
บนสมาร์ทโฟน เช่น Apple Siri ที่มี speech recognition
สามารถสั่งการได้ ด้วยเสียง Alexa และ Google Assistant

เทคโนโลยีก่งึ อัตโนมัตใิ นรถยนต์ไร้ คนขับของ Tesla หรือ
Social Media Feed บน Facebook บริการเพลงหรือ
ภาพยนตร์บน YouTube และ Netflix (ภาพที่ 1) ทั้งหมด
นี้ล้วนเป็ นเทคโนโลยีทม่ี เี ทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทำ� งาน
อยู่เบื้องหลัง เพื่อเป็ นระบบบริหารจัดการ ส่งข้ อมูลและ
แจ้ งเตือนผู้ใช้ งานโดยอาศัยข้ อมูลพฤติกรรมการใช้ งาน
ของผู้ใช้ งานมาปรับการส่งข้ อมูลให้ เหมาะสมกับความ
ต้ องการ ไปจนถึงเทคโนโลยีการน�ำทางที่ใช้ ประโยชน์
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ภาพที่ 1 แอปพลิเคชันต่างๆ บนหน้าจอโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ี่
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำรงชีวิตประจ� ำวัน
ทีม่ ีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ท�ำงานอยู่เบื้ องหลัง

ในชีวิตประจ�ำวัน เช่ น Google Maps ก็ใช้ เทคโนโลยี
ปั ญญา-ประดิษฐ์ ในการประมวลผลข้ อมูลจราจรแบบ
ทันทีเพื่อหาเส้ นทางที่ดีท่สี ดุ ในการไปถึงจุดหมายปลาย
ทาง(1)

ความหมายของปั ญญาประดิษฐ์

มี ก ารก�ำ หนดค�ำ จ�ำ กัด ความของปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
(Artificial intelligence หรือ AI) ไว้ หลากหลาย เช่น
สมองที่ ถู ก สร้ างด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ท่ี มี ฟั ง ก์ ชั น ความ
สามารถเลี ยนแบบการคิดได้ เหมือนสมองของมนุ ษย์
ส�ำนักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ กำ� หนดค�ำจ�ำกัดความของปัญญาประดิษฐ์ไว้
ว่า หมายถึง ศาสตร์ท่รี วบรวมองค์ความรู้ในหลายสาขา
วิ ช า โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ ม าพั ฒ นาให้ เครื่ อ งจั ก รหรื อ ระบบ
คอมพิ วเตอร์ มีความชาญฉลาด สามารถคิด ค�ำนวณ
วิเคราะห์ เรียนรู้และตัดสินใจ โดยใช้ เหตุผลได้ เสมือน
สมองของมนุษย์ และสามารถเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์
เองได้ (1)
92

พัฒนาการของปั ญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์มวี ิวัฒนาการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499
(ค.ศ. 1956) ในการประชุมทีว่ ทิ ยาลัยดาร์ทเมาท์ (Dartmouth College) รัฐนิวแฮมเชียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย John McCarthy และทีมได้ กำ� หนดค�ำว่า Artificial
intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ข้ นึ (2,3) หลังจากนั้นได้
มีการพัฒนาการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning)
ขึ้นในปี พ.ศ. 2523 และเกิดรูปแบบการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายใยประสาทเทียม (Artificial neural network
หรือ ANN) แบบเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) ในปี
พ.ศ.2553 เป็ นต้ นมา ซึ่งเป็ นหัวใจส�ำคัญที่ทำ� ให้ AI มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ ใกล้ เคียงสมองของ
มนุษย์และมีความฉลาดขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 2
AI เรี ย นรู้ ผ่ า นการเรี ย นรู้ ข องเครื่ อ ง (Machine
learning หรือ ML) การเรียนรู้ของเครื่องผ่านเครือข่าย
สมองเทียม (Artificial neural network หรือ ANN) โดย
เฉพาะ ANN แบบการเรียนรู้ท่ลี กึ ซึ้ง (Deep learning หรือ
DL) เป็ นการเรียนรู้ท่ซี บั ซ้ อนคล้ ายกับรูปแบบการท�ำงาน
ของสมองมนุษย์ ดังแสดงในภาพที่ 3
การท�ำงานของ AI ไม่ได้ เกิดจากการป้ อนค�ำสัง่ เหมือน
การท�ำงานของโปรแกรมต่ างๆ แต่ เกิดจากการได้ รับ
ข้ อมูลที่มากพอ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เรียนรู้และตั้ง
สมมติฐานหรือหาทางออกหรือผลลัพธ์ท่ดี ีท่สี ดุ โดยคิด
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลคล้ ายรูปแบบการคิดของมนุษย์
AI สามารถจ�ำแนกได้ เป็ น 3 ระดับตามความสามารถ
หรือความฉลาด ดังภาพที่ 4
1. ปัญญาประดิษฐ์เชิงแคบ (Narrow AI) อาจเรียก
ว่าปัญญาประดิษฐ์แบบอ่อน (Weak AI) จะมีความเก่ง
เฉพาะด้ านใดด้ านหนึ่งที่อาจเท่ากับหรือเหนือกว่ามนุษย์
ในด้ านนั้นๆ แต่ในภาพรวมไม่ฉลาดเท่าสมองมนุษย์ เช่น
Alpha Go ปัญญาประดิษฐ์ ท่สี ร้ างโดย Google DeepMIND ซึ่งสามารถชนะแชมป์ โลกเกมส์หมากล้ อมได้ ใน
ปี พ.ศ. 2560 ได้ (4) โปรแกรมแปลภาษาที่สามารถแปล
ได้ หลายภาษา และ AI ที่ช่วยในการผ่าตัด (AI-assisted
robotic surgery)
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ภาพที่ 2 วิวฒ
ั นาการของ Artificial intelligence Machine learning และ Deep learning(3)
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ซึ่งยังเป็ นข้ อถกเถียงของนักวิทยาศาสตร์ถงึ ความเป็ นไป
ได้ ท่จี ะเกิดขึ้นจริง
ปัจจุบัน สถานการณ์ท่วั โลกยังอยู่เพียงในยุคเริ่มต้ น
ของ AI หรือ Narrow AI เท่านั้น ดังแสดงในภาพที่ 5
การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning หรือ ML)
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 แบบ ดังแสดงในภาพที่ 6 และ
7
1. Supervised learning เครื่องจะเรียนรู้และท�ำนาย
ผลลัพธ์ได้ จากการช่ วยเหลือของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
(data Scientist) มีการให้ ข้อมูลน�ำเข้ า (input) และ
ก�ำหนดเกณฑ์หรือแนวทางในการตัดสินให้ มีการจ�ำแนก
(classification) และหาความสัมพันธ์ (regression)
ตัวอย่าง เช่น เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ เครื่องตรวจ
ภาพรังสีปอดแบบแปลผลได้
2. Un-supervised learning เครื่องจะเรียนรู้และ
ท�ำนายผลได้ จากการจ�ำแนกและสร้ างรูปแบบจากข้ อมูล
ที่ได้ รับ ต้ องมีการให้ ข้อมูลน�ำเข้ า (input) จ�ำนวนมากแก่
ระบบแล้ วระบบจะท�ำการวิเคราะห์ เรียนรู้เองเพื่อตัดสิน

2.ปัญญาประดิษฐ์ท่วั ไป (General AI) มีความรู้สกึ
นึ ก คิ ด และเคลื่ อ นไหวแบบเดี ย วกั บ มนุ ษ ย์ มี ค วาม
สามารถระดับเดียวกับมนุษย์ สามารถท�ำทุกอย่างทีม่ นุษย์
ท�ำได้ และได้ ประสิทธิภาพที่ใกล้ เคียงกับมนุษย์
3.ปั ญญาประดิษฐ์ ข้ันสุดยอดหรือปั ญญาประดิษฐ์ ท่ี
ฉลาดเหนือมนุษย์ (Super AI) มีความฉลาดและมีปัญญา
มากกว่ าสมองมนุ ษย์ มีความสามารถเหนือมนุ ษย์ใน
หลายๆ ด้ าน เปรียบได้ กบั ยอดมนุษย์ในภาพยนตร์ต่างๆ
ภาพที่ 5 AI ทั้ง 3 ประเภท

ภาพที่ 6 รูปแบบการเรียนรูข้ องเครือ่ ง (Machine learning หรือ ML)
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างของ supervised และ un supervise learning

ผลลัพธ์ ยิ่งมีการเรียนรู้มากเท่าไหร่ ระบบก็จะมีความ
ฉลาดมากขึ้น เรื่ อ ยๆ สามารถจั ด กลุ่ ม (clustering)
ก�ำหนดหรือท�ำนายทิศทาง (dimensional reduction)
ตัวอย่าง เช่น การแยกภาวะ autism spectrum disorders
ในเด็ก โดยใช้ resting state functional MRI และ structural MRI data based บน random neural network
clustering
3. Reinforcement learning เป็ นการเรียนรู้แบบ
ให้ คณ
ุ ให้ โทษ เช่น การเล่นเกมส์ตา่ งๆ เมื่อชนะจะได้ รางวัล
เมื่อแพ้ จะเสียคะแนนหรือโดนลงโทษในรูปแบบต่างๆ
Machine learning ต้ องอาศัยข้ อมูลมหาศาล (big
data) ในการเรียนรู้ เมื่อได้ ข้อมูลเหล่านั้น ตัว AI จะท�ำ
หน้ าที่แยกแยะและวิเคราะห์ข้อมูลและจะมีประสิทธิภาพ
การท�ำงานดีข้ นึ เรื่อยๆ เมื่อประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น การ
เรียนรู้เป็ นหัวใจส�ำคัญที่ทำ� ให้ เครื่องหรือคอมพิวเตอร์
ฉลาดขึ้น การเรียนรู้ของ AI เรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ของ
เครื่อง (Machine learning หรือ ML) ML มีหลาย
รูปแบบ แต่ ML ของระบบเครือข่ายใยประสาทเทียม
วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1

(artificial neural network หรือ ANN) ซึ่งเป็ นรูปแบบ
การเรียนรู้คล้ ายการท�ำงานของสมองมนุษย์จะช่วยให้ AI
คิดวิเคราะห์ ได้ ใกล้ เคียงสมองมนุษย์ โดยเฉพาะ ANN
แบบเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) ดังแสดงในภาพที่ 8
การเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning หรือ DL) เป็ น
ระบบการเรียนรู้ท่สี ามารถวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆ ได้
เช่น การแยกแยะระหว่างสุนขั และแมว AI จะเรียนรู้ข้อมูล
สุนขั และแมวจากภาพจ�ำนวนมากที่แตกต่างกัน ท�ำให้ เมื่อ
เห็นภาพสุนขั หรือแมวก็จะสามารถแยกแยะได้ ว่าสิง่ ทีเ่ ห็น
เป็ นสุนัขหรือแมว ดังแสดงในภาพที่ 9
ดังกล่าวมาแล้ ว ว่า AI คือ ระบบประมวลผลทีส่ ามารถ
ส่งผลออกมาเป็ นการกระท�ำได้ และ AI จะฉลาดได้ ข้ นึ
อยู่กบั ข้ อมูลที่ใช้ สอนและกลไกที่มีประสิทธิภาพ การจะ
ใช้ AI จึงต้ องวิเคราะห์และเลือกให้ ถกู กับจุดประสงค์ของ
การใช้ งาน และยังต้ องค�ำนึงถึงข้ อมูลที่ใช้ สอนและการ
บ�ำรุงรักษา AI อีกด้ วย ข้ อมูลที่ใช้ สอน AI เป็ นข้ อมูลใน
อดีตที่มลี ักษณะการท�ำงานแบบซ�ำ้ ๆ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป
พฤติกรรมหลายอย่างอาจเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น AI จะ
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ภาพที่ 8 กรอบแนวคิดของ AI(5)
Artificial
Intelligence
Symbolic
Learning
Robotics

Machine
Learning

Computer
vision

Deep learning
Neiral
Network

Statistical
learning

Speech
recognition

Natural
language
processing

Convolutional
neural network

Computer
vision

Recurrent
neural network

Object
recognition

ภาพที่ 9 การเรียนรูส้ ุนขั และแมวของ AI ผ่านการเรียนรูภ้ าพสุนขั และแมวจ� ำนวนมาก

สุนขั

แมว

ต้ องสามารถเก็บข้ อมูลใหม่เพื่อน�ำไปสอนให้ AI ฉลาด
การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ขึ้นได้ อาจเปรียบเทียบ AI ได้ เหมือนการ กระท�ำหรือการ
ปัจจุบนั มีการใช้ AI ในทางการแพทย์อย่างแพร่หลาย
ปฏิบตั ิ (action) ขณะที่ ML คือ วิธปี ฏิบตั ิ (method)
มากขึ้นในหลายสาขา มีการศึกษาเชิงคุณภาพย้ อนหลัง
12 เดือนของงานวิจัยเกี่ยวกับ AI ในสาขาต่างๆ ทางการ
แพทย์พบว่า AI มีประโยชน์ทางการแพทย์ท้งั ด้ านการ
วินจิ ฉัยและรักษา(6) มีงานวิจยั เกี่ยวกับ AI ทางการแพทย์
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ตีพิมพ์เพิ่มขึ้นทุกปี โดยสาขาเฉพาะทางที่มีการตีพิมพ์
งานวิ จั ย เกี่ย วกับ AI มากที่สุด 5 อัน ดั บ แรกจาก
การ ศึกษาของ Stewart JE และคณะฯ(7) ได้ แก่ รังสีวทิ ยา
(Radiology) จิตวิทยา (Psychiatry) ประสาทวิทยา
(Neurology) กุมารวิทยา (Pediatrics) และหทัยวิทยา
(Cardiology)
การใช้ประโยชน์ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิ น (AI in
Emergency Medicine)
ปั จจุ บันมีการพั ฒนา AI มาใช้ ในการพั ฒนาการ
บริการของโรงพยาบาลและแผนกฉุกเฉินในหลายด้ าน
ได้ แก่ การพัฒนากระบวนการบริการให้ มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น การติดตามผู้ป่วย การใช้ คาดการณ์ปริมาณการรับ
บริ ก ารของผู้ ป่ วยและระยะเวลาการบริ ก ารในแต่ ล ะ
ขั้นตอน(5)
1. การพัฒนากระบวนการบริการให้ มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น (AI for improving operational efficiency)
มีการน�ำ AI มาใช้ ในการคาดการณ์ระยะเวลาในการ
รอคอยและระยะเวลานัดที่ล่าช้ า โดยการประมวลผล
เรียนรู้จากข้ อมูลในอดีตที่ป้อนเข้ าสู่ระบบ ซึ่งจะช่วยให้
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในโรงพยาบาลได้ อย่าง
เหมาะสมยิ่งขึ้นและเพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วย ส�ำหรับ
แผนกฉุกเฉินการน�ำ AI มาใช้ ช่ วยให้ สามารถบริหาร
ทรัพยากรได้ เหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีท่ีเกิดภาวะ
ความแออัดของแผนกฉุกเฉินซึ่งเป็ นปั ญหาที่ท้าทายทุก
แผนกฉุกเฉินทั่วโลก การน�ำ AI มาใช้ จะช่วยให้ ทราบว่า
มีผ้ ูป่วยแต่ละระดับรอตรวจอยู่เท่าไร จ�ำนวนเตียงว่างที่มี
อยู่ของโรงพยาบาล สามารถคาดการณ์ปริมาณผู้ป่วยที่จะ
มารับบริการในแต่ละช่วงเวลา เพื่อที่จะเตรียมทรัพยากร
รองรับได้ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ AI ในการช่วยวินจิ ฉัย
โรคแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่ วยลดระยะเวลาการรอคอย
บริการทั้งในแผนกฉุกเฉินและหอผู้ป่วย ส�ำหรับแผนก
รังสีวิทยา AI สามารถใช้ คาดการณ์เวลารอคอยและระยะ
เวลาที่คลาดเคลื่อนจากเวลานัดหมาย ทั้งการตรวจด้ วย
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computed tomography) การ
ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า (MRI) ultrasound และการ
วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1

ถ่ายภาพรังสี (radiography)(8)
AI ยังสามารถใช้ ประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะความเสี่ยง
สูงและลดอุบัติการณ์ของการย้ ายเข้ าหอผู้ป่วยวิกฤตโดย
ไม่คาดคิด(9) ใช้ คาดการณ์การกลับมารักษาซ�ำ้ และลด
ค่าใช้ จ่ายในการรักษาในระบบบริการสาธารณสุข(10)
2. การติดตามผู้ป่วย (AI for patient monitoring)
AI สามารถบูรณาการการติดตามประเมินอาการ
ผู้ป่วย (integrated patient monitoring systems) เช่น
ระบบติดตามอาการแสดงแบบไร้ สาย SMART (Scalable
Medical Alert Response Technology) ที่ใช้ ติดผู้ป่วย
ทีส่ ามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่ต้องมีบคุ ลากรทางการแพทย์
คอยติดตาม โดยระบบสามารถติดตามคลื่นไฟ้ ฟาหัวใจ
ความเข้ ม ข้ น ของออกซิ เ จนในเลื อ ด ต�ำ แหน่ ง ทาง
ภูมิศาสตร์ สามารถส่งสัญญาณเตือนตามค่ าเป้ าหมาย
ที่กำ� หนด และสามารถเชื่อมต่อผ่านระบบสื่อสารแบบ
ไร้ สายกับผู้ดูแลผู้ป่วย(11) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการ
ระบบการท�ำนายโอกาสเกิดภาวะหัวใจหยุดและโอกาส
เกิดภาวะแทรกซ้ อนเฉี ยบพลั นทางหั วใจในผู้ ป่วยที่มี
อาการเจ็บอกจากการประเมินคะแนนตามปั จจัยต่างๆ
ของผู้ป่วย(8,12)
3. การใช้ คาดการณ์ปริมาณการรับบริการของผู้ป่วย
และระยะเวลาการบริการในแต่ละขั้นตอนของสายธารการ
บริการ (AI in predicting patient flow)
AI สามารถใช้ ในการคาดการณ์สายธารผู้ป่วยและ
หลีกเลี่ยงการมาใช้ บริการที่แผนกฉุกเฉินโดยไม่จำ� เป็ น
การแปลผลข้ อมูลทางคลินิกซึ่งจะช่วยให้ สามารถจ�ำแนก
และท�ำ นายผลลั พ ธ์ข องการรั ก ษาของผู้ ป่ วยที่ แ ผนก
ฉุ กเฉิ นได้ ส่ งผลโดยตรงต่ อความปลอดภัยของผู้ รับ
บริการ ต้ นทุนการบริการ ต้ นทุนต่อเวลา การใช้ ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพของการดูแลผู้ป่วย(13)
วัตถุประสงค์ของการใช้ AI ในแต่ละขั้นตอนของ
การบริการทีแ่ ผนกฉุ กเฉิน
AI สามารถน�ำมาใช้ ในการบูรณาการการดูแลผู้ป่วย
ที่มารับบริการที่แผนกฉุกเฉินตามขั้นตอนการรับบริการ
ดังภาพที่ 10(14,15)
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ภาพที่ 10 วัตถุประสงค์หลักของการใช้ AI ในการบริหารจัดการสายธารผูป้ ่ วยทีม่ ารับบริการทีแ่ ผนกฉุ กเฉิน

Arrival
• คัดแยก (Triage) ผูป้ ่ วย

ED
• วินจิ ฉัย เช่น ภาพรังสี

ขั้นตอนเมื่อมาถึงแผนกฉุกเฉิน (ED arrival) AI
สามารถใช้ ในการคัดแยกผู้ป่วย (Triage) ส่งต่อผู้ป่วยไป
ยังห้ องตรวจที่เหมาะสมกับระดับความรุนแรงของการ
เจ็บป่ วยในแผนกฉุกเฉิน เพื่อให้ ผ้ ูป่วยได้ รับบริการได้
อย่างเหมาะสมกับความเร่งด่วนของอาการและมีผลลัพธ์
การดูแลรักษาที่ดี
ขั้นตอนในแผนกฉุกเฉิน (in Emergency department
(ED) การใช้ เครื่องฉายภาพรังสีสามารถแปลผลหรือ
วินิจฉัยภาพรังสีได้ จะช่วยให้ สามารถวินิจฉัยโรค/ภาวะ
ที่พบบ่อยและไม่ซับซ้ อน ส่งผลให้ สามารถวางแผนการ
รักษาได้ อย่างรวดเร็วขึ้น
ขั้นตอนการจ�ำหน่ายผู้ป่วย (at Discharge (D/C) AI
สามารถท�ำนายผลลัพธ์จากการรักษา โดยเฉพาะภาวะ
ไม่พึงประสงค์ และสามารถบริหารจัดการการนัดติดตาม
อาการให้ เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้
สรุป การใช้ประโยชน์ของ AI ทีแ่ ผนกฉุ กเฉิน
• เพื่อคาดการณ์ปริมาณผู้ป่วยที่มารับบริการ
• เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการเรี ย กใช้ บ ริ ก ารและการมา
รับบริการที่ไม่จำ� เป็ น
• เพื่อสามารถวางแผนการรักษาให้ เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยแต่ละราย
• ช่ วยให้ สามรถบริหารจัดการสายธารการบริการ
ผู้ป่วยได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• ช่วยคาดการณ์จำ� นวนเตียงที่มีอยู่ท่จี ะสามารถรับ
ผู้ป่วยได้
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Discharge
• คาดการณ์ผลลัพธ์ของการรักษา
• คาดการณ์ภาวะไม่พงึ ประสงค์
• ออกแบบการติดตามผูป้ ่ วย

• ช่ วยคาดการณ์ปริ มาณความต้ องการใช้ บริ การ
ในแต่ละช่วงเวลา แต่ละฤดู(16)
ส�ำหรับประเทศไทย ขณะนี้ได้ มกี ารพัฒนา AI เพื่อ
ใช้ พัฒนาคุณภาพการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ลดความล่าช้ าในการออก
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและเพิ่มความปลอดภัยให้
แก่ผ้ ูป่วย การออกปฏิบตั กิ ารการแพทย์ฉุกเฉินนั้น ระยะ
เวลาในแต่ ละขั้นตอนการบริการมีความส�ำคัญอย่ างยิ่ง
ต่อการรอดชีวิตของผู้รับบริการ ขณะที่ผ้ ูรับบริการหรือ
ผู้ประสบเหตุ อาจมีความตื่นตระหนกตกใจระหว่ างที่
โทรศัพท์แจ้ งเหตุ ท�ำให้ บอกเล่าอาการได้ ไม่ครอบคลุม
หรื อ ต้ อ งใช้ เ วลาในการเรี ย บเรี ย งเหตุ ก ารณ์ ขณะที่
เจ้ า หน้ าที่ ผ้ ู รั บ แจ้ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น ก็ต้ อ งใช้ เวลาในการ
พิ จ ารณาคั ด แยกเหตุ ก่ อ นที่จ ะสั่ง การปฏิบั ติ ก ารที่จ ะ
สามารถตอบสนองอย่ า งเหมาะสมแก่ เ หตุ ก ารณ์ ไ ด้
ระหว่ างออกปฏิบัติการก็อาจต้ องเผชิญกับปั ญหาและ
อุปสรรคต่างๆ เช่น การจราจรติดขัด ขณะที่มกี ารประกัน
ระยะเวลาในการรั บ แจ้ ง เหตุ จ นฃุ ด ปฏิบัติ ก ารฉุ ก เฉิ น
เดินทางไปถึงผู้ป่วยภายใน 8 นาที เป็ นเครื่องชี้วดั ทีส่ ำ� คัญ
ของเป้ าหมายการบริการ ซึ่งเป็ นความท้ าทายอย่างยิ่งต่อ
การปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่ ความเสี่ยงที่สำ� คัญจากการ
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินที่พบได้ บ่อย ได้ แก่ การออกปฏิบตั กิ าร
ล่าช้ า การเกิดอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง ผู้ป่วยอาการทรุดลง
หรื อเสียชี วิตก่ อนถึงโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
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(สจล.) จึงได้ พัฒนานวัตกรรมระบบ AI ส�ำหรับการคัด
แยกอาการเพื่อการประยุกต์ใช้ สำ� หรับการแพทย์ฉกุ เฉิน”
(AI Assistive Platform for Emergency Medical Services) หรือ AIEMS(17) เป็ นระบบประมวลอาการและ
คัดกรองผู้ป่วยจากสัญญาณเสียงพูดแปลงเป็ นตัวอักษร
ใช้ เวลา 1-3 นาที หลังจากนั้นระบบ AIEMS จะน�ำส่ง
ข้ อมูลให้ กบั เจ้ าหน้ าที่รถฉุกเฉินที่อยู่ใกล้ เพื่อจัดเตรียม
รถและอุปกรณ์ฉุกเฉินที่เหมาะกับอาการของผู้ป่วยตาม
ระดับความรุนแรง โดยแบ่งเป็ น 3 ระดับสี ได้ แก่ สีแดง
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สีเหลืองผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน และสี
เขียวผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รนุ แรง ระบบ AIEMS สามารถคัด
กรองและประมวลผล 25 กลุ่มอาการโรคฉุกเฉิน เช่น
หายใจล�ำบาก หัวใจหยุดเต้ น เจ็บแน่นทรวงอก ภยันตราย
จากสภาพแวดล้ อม ปวดศีรษะ ได้ รับพิษ รับยาเกินขนาด
มีครรภ์ คลอด ไม่ร้ สู ติ ถูกท�ำร้ าย โดยหลังการประมวล
ผลของ AI แพทย์ประจ�ำศูนย์จะทวนสอบซ�ำ้ และกดยืนยัน
อีกครั้งซึ่งหากแพทย์มีความเห็นแย้ ง AI ก็จะได้ เรียนรู้
การตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ และช่ วยเพิ่มความ
แม่นย�ำยิ่งขึ้นในการประเมินผู้ป่วยครั้งต่อไป พร้ อมกันนี้
ระบบ AIEMS จะน�ำส่งข้ อมูลให้ กบั โรงพยาบาลปลายทาง
เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในด้ านบุคลากรและเครื่ องมือ
ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย ระบบ AIEMS จะ
ทดลองใช้ เป็ นครั้งแรกที่จังหวัดสระแก้ ว ร่ วมกับระบบ
ไฟจราจรอัจฉริยะส�ำหรับบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน (iAmbulance) ที่ถูกน�ำไปติดตั้งทางร่วมแยกกว่า 20-30 แห่ง
ทัว่ จังหวัด โดยทั้ง 2 ระบบจะท�ำงานเชื่อมโยงประสานกัน
โดยสัญญาณไฟจราจรจะเปิ ดสัญญาณให้ รถพยาบาลแล่น
ผ่านไปได้ เมื่อรถพยาบาลใกล้ ถงึ ทางแยกที่ติดตั้งระบบ
ไฟจราจรอัจฉริ ยะซึ่งจะช่ วยแก้ ไขปั ญหารถติดและลด
ความล่าช้ าในการน�ำส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
ส�ำหรับการคัดแยกที่แผนกฉุกเฉินนั้น ผู้นิพนธ์และ
คณะ ได้ ทำ� การศึกษาถึงการใช้ โปรแกรมประยุกต์หรือ
แอปพลิเคชันในการช่วยคัดแยกผู้ป่วยซึ่งพัฒนาจากหลัก
การคัดแยกของระบบ ESI(18,19) เทียบกับการคัดแยกตาม
ระบบ ESI โดย ไม่มแี อปพลิเคชันช่วยในการคัดแยก การ
วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1

ศึกษานี้ทำ� ในกลุ่มนักศึกษาแพทย์ช้ันปี ที่ 6 และแพทย์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (รวมแพทย์ประจ�ำบ้ านและอาจารย์
แพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) ซึ่งไม่ค้ ุนชินกับการ
คัดแยกผู้ป่วย คณะผู้วิจัยได้ สร้ างแอปพลิเคชั่น ส�ำหรับ
ติดตั้งในอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตพีซีท่ี
ปฏิบตั กิ ารบนระบบ android โดยพัฒนาเนื้อหาในแอปพลิเคชันตามแนวทางการคัดแยกด้ วยระบบ ESI ฉบับที่
4(19) จากนั้น มีการแนะน�ำหลักการคัดแยกด้ วยระบบ ESI
ทั้งภาคทฤษฎีและการใช้ แอปพลิเคชันก่อนท�ำการศึกษา
ให้ ท้งั 2 กลุ่ม แล้ วแบ่งกลุ่มผู้ป่วย ให้ ได้ รับการคัดแยก
โดยระบบ ESI แบบไม่มีแอปพลิเคชันช่วยกับกลุ่มที่ให้
คัดแยกแบบมี แอปพลิเคชันช่วย โดยใช้ ตวั วัดมาตรฐาน
คือผลการคัดแยกของผู้วิจัย ซึ่งท�ำการคัดแยกย้ อนหลัง
โดยใช้ แ อปพลิ เ คชั น ช่ วย ผลการศึกษาพบว่ า ความ
สอดคล้ องสูงสุดของการคัดแยกด้ วยระบบ ESI โดยไม่มี
แอปพลิเคชันช่วยนั้น มีค่าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน
เท่ า กับ 0.69 เมื่ อ เทีย บกับ การคั ด แยกของแพทย์ เวชศาสตร์ ฉุกเฉินกับตัววัดมาตรฐาน ขณะที่ค่าความ
สอดคล้ องต�่ำสุดของการคัดแยก โดยใช้ แอปพลิเคชันช่วย
นั้น มีค่าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน เท่ากับ 0.84 ใน
กลุ่มการคัดแยกของนักศึกษาแพทย์เมื่อเทียบกับตัววัด
มาตรฐาน ผลการศึกษายังพบว่า ทั้งนักศึกษาแพทย์และ
แพทย์เวชศาสตร์ ฉุกเฉิ นมีความมั่นใจและรู้สึกว่ าการ
คัดแยกท�ำได้ ง่ายขึ้นเมื่อมีแอปพลิเคชันช่วย (ภาพที่ 11)
การศึกษานี้ ยังพบว่ าอัตราการคัดแยกผู้ป่วยให้ มี
ระดับความเร่งด่วนมากกว่าและต�่ำกว่าที่ควร ลดลงอย่าง
ชัดเจนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิตใิ นทั้ง 2 กลุ่ม โดยพบว่า
การคัดแยกผู้ป่วยในกลุ่มนักศึกษาแพทย์มีอตั ราการคัด
แยกผู้ป่วยให้ มีระดับความเร่งด่วนมากกว่าและต�่ำกว่าที่
ควรสูงกว่ากลุ่มแพทย์เวชศาสตร์ฉกุ เฉิน ทัง้ ในการคัดแยก
แบบมีและไม่มแี อปพลิเคชันช่วยในการคัดแยก จากผลการศึกษานี้ จึ งสรุปได้ ว่า การใช้ แ อปพลิ เ คชั นในการ
คัดแยก ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของการคัดแยกระหว่าง
ผู้คดั แยกทีต่ ่างคนกัน ช่วยลดการคัดแยกผู้ป่วยให้ มรี ะดับ
ความเร่งด่วนมากกว่าและต�่ำกว่าที่ควร ซึ่งอาจเป็ นเพราะ
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ภาพที่ 11 ตัวอย่างหน้าจอของแอปพลิเคชันเมือ่ เปิ ดเข้าไปท�ำการคัดแยก

เมือ่ คลิกปุ่ ม Yes แสดง
ว่าการคัดแยกเป็ น
ระดับที่ 1 หากคลิก No
จะปรากฏหน้าจอถัดไป

เมือ่ คลิกปุ่ ม Yes
แสดงว่าการคัดแยก
เป็ นระดับที่ 2 หาก
คลิก No จะปรากฏ
หน้าจอถัดไป

เมือ่ คลิกเลือกกิจกรรม
ทีต่ อ้ งท�ำกับผูป้ ่ วยครบ
โปรแกรมจะรวม
จ� ำนวนกิจกรรม แล้ว
เปิ ดหน้าถัดไป

ระบบการคัดแยกแบบ ESI นั้นมีความซับซ้ อน ต้ องใช้
ความคิด ความจ�ำ และประสบการณ์ค่อนข้ างมาก การใช้
แอปพลิเคชันช่วยในการคัดแยกจะช่วยลดข้ อจ�ำกัดของ
เกณฑ์การคัดแยกลง ซึ่งความรู้และประสบการณ์ของ
ผู้คัดแยกนั้น มีผลต่ อความความน่ าเชื่อถือหรือความ
แม่นย�ำของการคัดแยกเช่นกัน ดังจะเห็นได้ ว่า การคัดแยก
ผู้ป่วยในกลุ่มนักศึกษาแพทย์น้นั มีค่าความสอดคล้ องกับ
ค่ามาตรฐานต�่ำกว่า ขณะที่อตั ราการคัดแยกผู้ป่วยให้ มี
ระดับความเร่งด่วนมากกว่าและต�่ำกว่าที่ควรสูงกว่ากลุ่ม
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินซึ่งมีความรู้และประสบการณ์
มากกว่ ากลุ่มนักศึกษาแพทย์ โดยสรุป ทั้งโปรแกรม
ประยุกต์หรือแอปพลิเคชัน ความรู้และประสบการของผู้
คัดแยก มีผลต่อความน่าเชื่อถือหรือความแม่นย�ำระหว่าง
ผู้คดั แยกทีต่ ่างคนกัน และอัตราการเกิดการคัดแยกผู้ป่วย
ให้ มรี ะดับความเร่งด่วนมากกว่าและต�่ำกว่าที่ควร
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แสดงรายละเอียดของ หน้านี้ ให้พจิ ารณา
สัญญาณชีพและระดับ
กิจกรรม
ออกซิเจน หากคลิก
ปุ่ ม Yes จะเป็ นระดับ
2 หากคลิก No จะเป็ น
ระดับ 3 (เพราะมี
กิจกรรมต้องท�ำ 2
อย่าง สัญญาณชีพไม่
อยู่ในภาวะอันตรายที่
รอไม่ได้)

ข้อจ� ำกัดและประเด็นทางจริยธรรม

แม้ ว่าการใช้ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จะก่อให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ การบริการทางการแพทย์ในหลายด้าน ดังกล่าว
มาแล้ ว การใช้ AI มีประเด็นความเสี่ยงที่ควรระมัดระวัง
หลายประการ เช่น การวินจิ ฉัยผิดพลาดคลาดเคลื่อน การ
รั่วไหลของข้ อมูลผู้ป่วย การเปิ ดเผยความโปร่ งใสของ
ข้ อมูล เพื่อให้ การใช้ งาน AI เป็ นไปอย่างมีจริยธรรมและ
ป้ องกันการเกิดความเสี่ยงต่างๆ ทุกองค์กรจึงควรมีการ
ก�ำหนดนโยบายในการใช้ AI ก�ำหนดแนวทางในการใช้
AI อย่างมีจริยธรรม ตลอดจนมีระบบในการจัดการความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ AI ในทุกองค์กร
ส�ำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (1) ได้ กำ� หนดแนวปฏิบตั จิ ริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI 6 ข้ อ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ นการ
ใช้ AI ส�ำหรับทุกองค์กร ได้ แก่
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1. ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (competitiveness and sustainability development)
• ปัญญาประดิษฐ์ ควรถูกสร้ างและใช้ งานเพื่อสร้ าง
ประโยชน์และความผาสุกให้ แก่มนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน
• ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ค วรถู ก ใช้ ง านเพื่ อ เพิ่ ม ความ
สามารถในการแข่งขันและสร้ างความเจริญให้ กบั มนุษย์
สังคม ประเทศ ภูมภิ าคและโลกอย่างเป็ นธรรม
• ปัญญาประดิษฐ์ควรได้ รบั การวิจยั และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ มนุษย์เกิดการสร้ างสรรค์ นวัตกรรมและ
อุตสาหกรรมใหม่
2. ความสอดคล้ องกับกฎหมาย จริ ยธรรม และ
มาตรฐานสากล (Laws Ethics and International Standards)
• ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ค วรได้ รั บ การวิ จั ย ออกแบบ
พั ฒ นาให้ บริ ก ารและใช้ ง านสอดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
บรรทัดฐาน จริยธรรม คุณธรรมของมนุษย์ และมาตรฐาน
สากลโดยเคารพต่อความเป็ นส่วนตัว เกียรติ สิทธิเสรีภาพ
และสิทธิมนุษยชน
• ออกแบบปั ญญาประดิษฐ์ ควรใช้ หลักการมนุ ษย์
เป็ นศูนย์กลางและเป็ นผู้ตดั สินใจ
• ปั ญญาประดิษฐ์ ไม่ควรถูกใช้ ในการก�ำหนดชะตา
ชีวิตของมนุษย์
3. ความโปร่งใสและภาระความรับผิดชอบ (transparency and accountability)
• ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ค วรได้ รั บ การวิ จั ย ออกแบบ
พัฒนา ให้ บริการและใช้ งานด้ วยความสามารถอธิบายและ
คาดการณ์ได้ รวมถึงสามารถตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ที่
เกิดขึ้นย้ อนหลังได้
• ปัญญาประดิษฐ์ควรมีความสามารถในการสืบย้ อน
กลับ (traceability) เฝ้ าระวัง ตรวจสอบความผิดปรกติ
และวินิจฉัยปัญหาความล้ มเหลวได้ (diagnosability)
• ผู้วิจัย ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนา ผู้ให้ บริการและผู้ใช้
งานปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ควรมี ภ าระความรั บ ผิ ด ชอบ
(accountability) ต่ อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปั ญญาวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1

ประดิษฐ์ตามภาระหน้ าที่ของตน
4. ความมั่ น คงปลอดภั ย และความเป็ นส่ ว นตั ว
(security and privacy)
• ปัญญาประดิษฐ์ควรถูกสร้ างเพื่อบริการแต่ไม่ควร
ถูกใช้ เพื่อหลอกลวง ต่อต้ านและคุกคามมนุษย์
• ปั ญญาประดิษฐ์ ควรได้ รับการออกแบบโดยใช้
หลักการป้ องกันความเสี่ยง เพื่อป้ องกันการโจมตีจาก
ภัยคุกคามเพื่อรักษาไว้ ซ่งึ ความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูล
และระบบ รวมถึงการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล จริยธรรม
และความปลอดภัยของชีวิตและสิ่งแวดล้ อมภายนอก
ตลอดวัฏจักรชีวติ ของระบบ มีความสามารถในการตรวจ
สอบรายงานและตอบสนองเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบ
• ปั ญญาประดิษฐ์ ควรมีกลไกให้ มนุ ษย์แทรกแซง
ระบบเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบกับมนุษย์
• หน่ วยงานรัฐควรวางแผนก�ำกับดูแลการพัฒนา
และให้ ความร่ วมมือกับนานาชาติในการหลีกเลี่ยงการ
แข่งขันสร้ างอาวุธอัตโนมัตจิ ากปัญญาประดิษฐ์ท่รี ้ ายแรง
5. ความเท่าเทียม หลากหลาย ครอบคลุม และเป็ น
ธรรม (fairness)
• การออกแบบและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ควรค�ำนึง
ถึงความหลากหลายหลีกเลี่ยงการผูกขาด ลดการแบ่งแยก
และเอนเอียง เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อผู้คนจ�ำนวนมาก
เท่าที่จะท�ำได้ โดยเฉพาะกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสในสังคม
(Diversity)
• การตัดสินใจที่เกี่ยวข้ องกับวิจัย ออกแบบ พัฒนา
ให้ บริการและใช้ งานปัญญาประดิษฐ์ทส่ี ำ� คัญ ควรสามารถ
พิสจู น์ถงึ ความเป็ นธรรมได้ (fairness)
6. ความน่าเชื่อถือ (reliability)
• ปัญญาประดิษฐ์ควรได้ รับการสนับสนุนให้ มคี วาม
น่าเชื่อถือและความมั่นใจในการใช้ งานต่อสาธารณะ
• ปัญญาประดิษฐ์ควรสามารถคาดการณ์ ตัดสินใจ
และให้ คำ� แนะน�ำได้ อย่ างแม่ นย�ำถูกต้ อง (accuracy)
สร้ างผลลัพธ์ท่ีสามารถเชื่อถือได้ และสร้ างใหม่ ได้ เมื่อ
ต้ องการ (reliability and reproducibility)
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• ปั ญญาประดิษฐ์ ควรมีการควบคุมคุณภาพและ
ตรวจสอบความครบถ้ วนสมบูรณ์ของข้ อมูล(quality and
integrity of data)
• ปัญญาประดิษฐ์ควรมีกระบวนการและช่องทางรับ
ผลสะท้ อนกลับ (feedback) จากผู้ใช้ งานเพื่อให้ ผ้ ูใช้ งาน
สามารถแจ้ งความต้ องการเพิ่มเติม รับเรื่องร้ องเรียน แจ้ ง
ปัญหาของระบบที่ตรวจสอบพบ และให้ ข้อเสนอแนะได้
โดยง่ายและรวดเร็ว
จากการเติบโตของการใช้ AI ในหลายสาขาดังกล่าว
มาแล้ ว จึงมีการคาดการณ์ว่าในอนาคต บางสาขาวิชาชีพ
อาจสามารถใช้ AI ในการท�ำงานแทนมนุษย์ โดย 10
อาชีพที่ AI อาจท�ำแทนมนุษย์ได้ ในอนาคต(20) ได้ แก่
1.		การตลาดทางโทรศัพท์ (telemarketing)
2.		เสมียนท�ำบัญชี (bookkeeping clerks)
3.		ผู้จดั การค่าตอบแทนและสวัสดิการ (compensation and benefits managers)
4.		พนักงานต้ อนรับ (receptionists)
5.		บริการจัดส่ง (couriers)
6.		ผู้ตรวจทาน (proofreaders)
7.		ผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้ านคอมพิวเตอร์ (computer support specialists)
8.		นักวิเคราะห์ การวิจัยตลาด (market research
analysts)
9.		พนักงานขายโฆษณา (advertising salespeople)
10. พนักงานขายปลีก (retail salespeople)
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั AI ยังไม่สามารถท�ำแทนหรือ
ทดแทนมนุษย์ได้ ใน 6 ทักษะ ทีอ่ าศัยการท�ำงานของสมอง
ข้ างขวาซึ่งเกี่ยวกับความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ การสร้ าง
มโนภาพ และการมีคุณธรรม(21) ได้ แก่ (1) มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ (design) (2) เป็ นนักเล่าเรื่อง (story)
(3) ผสานสิ่งที่แตกต่างให้ เข้ ากันได้ เป็ นอย่างดี (symphony) (4) เข้ าไปนั่งในจิตใจของผู้อ่ ืน (empathy)
(5) มีความสุขในการท�ำงาน (play) และ (6) มีคำ� นิยาม
ให้ กบั ชีวิตของตัวเอง (meaning) โดย 10 อาชีพที่คาดว่า
AI ยังไม่สามารถท�ำแทนหรือทดแทนมนุษย์ได้ ส่วนใหญ่
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เกี่ยวข้ องกับทักษะที่ต้องอาศัยสมองซีกขวา(20) ได้ แก่
1.		ผู้จัดการฝ่ ายการตลาด (marketing managers)
2.		ผู้จัดการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล (human resource
managers)
3.		ผู้จัดการฝ่ ายขาย (sales managers)
4.		ผู้จัดการฝ่ ายประชาสัมพันธ์ (public relations
managers)
5.		ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร (chief executives)
6.		นักวางแผนกิจกรรม (event planners)
7.		นักเขียน (writers)
8.		นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (software developers)
9.		บรรณาธิการ (editors)
10. นักออกแบบกราฟิ ก (graphic designers)

บทสรุป

• การเรียนรู้ทำ� ให้ มนุษย์ฉลาดขึ้นและสามาถท�ำให้
คอมพิวเตอร์ฉลาดขึ้นได้ เช่นกัน
• เป้ าหมายของการสร้ าง AI ไม่ได้ สร้ างมาเพื่อให้ มา
ยึดครองโลกหรือแทนที่มนุษย์ แต่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระ
การท�ำงานของมนุษย์ โดยมนุษย์ควรท�ำส่วนที่เป็ นความ
ถนัดของมนุษย์ เช่น งานที่ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ การน�ำ
และการบริหารจัดการ
• AI สามารถท�ำในส่วนประมวลผล การพยากรณ์
และการท�ำงานซ�ำ้ ๆ ซึ่งจะช่ วยแบ่งเบาภาระ ลดความ
เบื่อหน่ายในการท�ำงานซ�ำ้ ๆ ซึ่งเป็ นข้ อจ�ำกัดของมนุษย์
และเมื่อผสานทักษะของทั้งมนุษย์และ AI เข้ าด้ วยกัน จะ
ช่วยให้ มนุษย์ทำ� งานได้ ง่าย มีประสิทธิภาพขึ้นและด�ำรง
ชีวิตได้ สะดวกยิ่งขึ้น
• AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการทางการ
แพทย์ เช่น การท�ำนายระยะเวลาในการให้ บริการ การ
วินิจฉัยโรค การติดตามอาการผู้ป่วย การบริหารจัดการ
ทรัพยากร ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและคุณภาพในการ
ดูแลผู้ป่วย ขณะที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรและ
ต้ นทุนการบริการได้ มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ปั ญญาประดิษฐ์ Artificial intelligence (AI) กับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

• การใช้ AI ทางการแพทย์ มีความเสี่ยงและข้ อควร 8. Liu N, Lin Z, Cao J, Koh Z, Zhang T, Huang GB, et al.
An intelligent scoring system and its application to carระวังหลายประการ เช่ น ประเด็นทางจริยธรรม ความ
diac arrest prediction. IEEE Transactions on Information
โปร่ งใสของข้ อมูล การเปิ ดเผยข้ อมูลหรือความลับของ
Technology in Biomedicine 2012; 16: 1324-31.
ผู้ป่วย การวินิจฉัยผิดพลาดคลาดเคลื่อน เพื่อป้ องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าว จึงควรมีการก�ำหนดนโยบายในการ 9. Wellner B, Grand J, Canzone E, Coarr M, Brady PW,
Simmons J, et al. Predicting unplanned transfers to the
ใช้ AI ก�ำหนดแนวทางในการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม
intensive care unit: a machine learning approach leverตลอดจนมีระบบการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
aging diverse clinical elements. JMIR Med Inform 2017;
การใช้ AI ในทุกองค์กร
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Abstract
Artificial Intelligence (AI) and Its Use in Healthcare and Emergency Medicine
Yuwares Sittichanbuncha
Emergency department,Faculty of medicine Ramathibodi, Mahidol university, Thailand
Journal of Emergency Medical Services of Thailand 2021;1(1):91-104.
Artificial intelligence (AI) is a science that gathers knowledge in many disciplines. In particular, it is the combination of science and engineering to develop machines or computer systems to be intelligent, able to think, calculate, analyze,
learn and make decisions as rational as the human brain, and be able to learn, develop and improve its work processes to
increase the potential of artificial intelligence itself. AI has been developed since the 1950s to the present day and can be used
in a variety of areas, including the medical fields Currently, AI is widely used in many hospital settings such as outpatient department, emergency department, inpatient and intensive care wards. It is also used to monitor ambulatory patients’ symptoms
at home through wireless system, which contributes to better patient’s safety outcome and quality of service. AI can reduce
healthcare costs and increase the efficiency of medical services. However, the use of AI can pose many risks to patient and
healthcare system. Therefore, all organizations should set policies for using AI, the risk management system arising from its
use, and prevent potential adverse events. This article discusses the key contents of artificial intelligence that are definition,
evolution, utilization, medical and emergency medicine utilization, ethical limitations and issues, and a summary of the use
of medical artificial intelligence in healthcare.
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