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สวนท่ีปรากฏเปนสดีำในแผนที่คือประเทศสมาชิก และสมาชิกวสิามญัของ ESCAP * 

 

คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟกแหงสหประชาชาตหิรือเอสแคป(ESCAP) เปนองคกรสากลทีม่ีจำนวนสมาชิก

จากรัฐบาลประเทศตางๆมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ESCAP สงเสริมรฐัสมาชิก 53 ประเทศ และสมาชิกวิสามัญอีก 9 ประเทศ  

ใหรวมมือกันแกปญหาความทาทายดานการพัฒนาอยางย่ังยืน ESCAP เปนหนึ่งในหาคณะกรรมการระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ  

สำนักเลขาธิการESCAP สนับสนุนการพัฒนาที่ครอบคลมุ การปรับตัวไดดีและมคีวามยั่งยืนในภมูิภาค โดยการสรางองคความรูเชิง 

ปฏิบัติการ และดวยการใหความชวยเหลือดานเทคนิคและการบริการเสรมิสรางศักยภาพเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงคการพัฒนาชาต ิ

ขอตกลงระดบัภูมภิาค และการอนุวัติวาระป 2030 เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน  

 

*  การกำหนดรูปแบบและการนำเสนอขอมูลนี้มไิดเปนการแสดงความเห็นใดๆ ของสำนักเลขาธิการสหประชาชาติอันเกี่ยวกับสถานะ 

ทางกฎหมายของประเทศ ดินแดน เมือง หรือพื้นที่ใดๆ หรืออำนาจปกครอง หรือเก่ียวกับการกำหนด อาณาเขต หรือเขตแดนของ

ประเทศใดๆ ทั้งสิ้น 
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การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตอบสนองความตองการ 

ดานการดูแลสุขภาพสำหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะโรคเรื้อรัง 
 

คมูือและแนวทางปฏิบัติที่ดีจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 
 

 

 

สิ่งตีพิมพขององคการสหประชาชาต ิ

ลิขสิทธ์ิ © องคการสหประชาชาติ พุทธศักราช 2564 

สงวนลิขสิทธิ ์

ST/ESCAP/2972 

 

พิมพที่กรุงเทพมหานคร 

 

การอางอิง : คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียและแปซิฟกแหงสหประชาชาติ (ESCAP)  (พ.ศ.2564) การใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือตอบสนองความตองการการดูแลดานสุขภาพสำหรับผูสูงอายเุพ่ือจัดการกับภาวะโรคเรื้อรัง: คูมือและ 

แนวทางปฏิบัติที่ดีจากภมูิภาคเอเชียและแปซิฟก 

 

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดตอ : 

แผนกพัฒนาสังคม 

คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียและแปซิฟก (เอสแคป) 

email : escap-sdd@un.org 

 

ขอจำกัดความรับผิดชอบ 

ความคิดเห็นที่แสดงในเอกสารนี้เปนของผเูขียนเทานั้น และไมไดสะทอนแนวความคดิ และนโยบายขององคการสหประชาชาต ิ

หรือองคกรสากลอื่นๆ เอกสารนีไ้ดตีพิมพโดยไมมีการตรวจแกอยางเปนทางการ  การกลาวถึงบริษัทหรือกระบวนการท่ีมีการจด 

ทะเบียนไวไมไดหมายความวาองคการสหประชาชาติใหการสนับสนนุแตอยางใด สำหรับลิงคไปยังเว็บตางๆ ของอินเตอรเน็ต 

ในเอกสารจัดไวเพื่อความสะดวกของผูอาน และตรวจสอบแลววาถูกตองเมื่อสงพิมพ  องคการสหประชาชาติไมรับผิดชอบสำหรับ 

ความแมนยำตอเนื่องของขอมูลหรอืเน้ือหาของเว็บไซตภายนอก การพิมพซ้ำหรือการแจกจายเนื้อหาในเอกสารนีส้ำหรับการศึกษา 

หรือวัตถุประสงคอื่นที่ไมใชเชิงพาณิชยสามารถทำไดโดยไมจำเปนตองขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผถืูอลิขสิทธ์ิ โดยจะตอง 

ระบุถึงแหลงที่มาของเอกสารไวดวย 
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กิติกรรมประกาศ 
 

เอกสารฉบับนี้ จัดทำโดยแผนกพัฒนาสังคมของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจเพ่ือสังคมแหงเอเชียแปซฟิก (เอสแคป) ภายใตการกำหนด 

ทิศทางและการควบคมุของ Srinivas Tata ผูอำนวยการแผนกพัฒนาสังคม Sabine Henning หัวหนาแผนกการเปลี่ยนแปลง 

ประชากรอยางย่ังยืน เปนผูกำหนดโครงราง โดยไดรับการสนับสนุนจาก Jeonkyoung Cha Vanessa Steinmayer และ 

Channarith Meng   ผูรางเอกสารคือ Paul Cheh ที่ปรึกษา โดยมผีชูวยคนควาคือ Victoria Mulville จากแผนกการเปลีย่น 

แปลงประชากรอยางย่ังยืน 

 

เอกสารนีเ้ปนหนึ่งในผลผลติของโครงการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการเขาถึงการ 

ดูแลสุขภาพระยะยาวสำหรับผสููงอายุอยางมีคุณภาพ” โครงการนี้ไดรับทุนสนบัสนนุจากกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของ 

สาธารณรฐัเกาหลี และเอกสารนีไ้ดรับการสนับสนุนโดยรวมจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพของประเทศเกาหลี นอกจากนี ้

องคกรตางๆ ของสหประชาชาติ คือกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA) และองคการอนามยัโลก (WHO) ยังไดใหการ   

สนับสนุนการจัดพิมพ   HelpAge International ไดชวยปรับแกรางฉบับแรกของเอกสารคูมือนี้ แผนกพัฒนาสังคมขอขอบคุณ 

หนวยงานภายในเอสแคป  ไดแกสำนักงานอนุภูมิภาคสำหรบัเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือแหงเอสแคป และแผนก 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ซึ่งไดใหคำแนะนำอันมีคายิ่งตอรางฉบับแรกของเอกสารนี ้

สำนักงานเลขาธิการเอสแคปขอขอบคุณความชวยเหลือจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก คือ กัมพูชา สาธารณรัฐเกาหลี 

และเวียดนาม สำหรับการจัดทำเอกสารในครั้งน้ี  

 

การแกไขรางฉบับแรกไดดำเนินการโดย Alan Cooper  สวน Marco Roncarati เปนผูแกไขรางฉบับสุดทาย การออกแบบปก  

รูปเลมภาพประกอบ จัดทำโดย  Daniel Feary Victoria Mulville และ Paul Cheh 
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ขอมูลโดยสรุป 
 

การที่ประชากรมีอายุสูงขึ้นอยางรวดเร็วและมีอัตราการเปนโรคเรื้อรังเพิ่มข้ึนจำนวนมาก ไดกลายเปนองคประกอบสำคญัของแนวโนม 

การพัฒนาประชากรทั่วโลกในชวงสองสามทศวรรษที่ผานมา และจะยังสงผลกระทบตอสังคมในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกอยางตอเนื่องใน 

อนาคต เนื่องจากผสููงอายุจำนวนมากซึ่งเปนโรคเรื้อรังไดกลายเปนประชากรสวนใหญในทุกภูมภิาคอยางมีนัยยะสำคญั รัฐบาลหลาย 

แหงกำลังประสบปญหาในการจัดการระบบสาธารณสขุใหสามารถใหบริการทีท่ันการ ครอบคลมุ ราคาต่ำ และมีคุณภาพสูงใหแกผูสูง 

อายุท่ีตองดูแลภาวะโรคเรื้อรังของตน 

 

ทั้งหมดนี้ยังเกิดข้ึนภายใตบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 ที่มีการเรงรัดเสรมิสรางสมรรถนะ โครงสราง และหนาที่ตาง ๆ 

ของเทคโนโลยีใหเติบโตอยางกาวกระโดด สงผลใหระบบสุขภาพมีประสิทธิภาพ เขาถึงไดโดยงาย คุมคา และมีคณุภาพสูงมากขึ้น  

โดยเฉพาะอยางย่ิงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ICT) มีศักยภาพมากที่จะพัฒนาวิธีการท่ีผูสูงอายุจะไดรับการบรกิารสุขภาพ   

และในบางสถานการณ ยังสามารถปรับเปลีย่นระบบการดูแลสุขภาพพื้นฐานใหมกีารพัฒนาอยางย่ังยืนในระยะยาวไดอีกดวย 

ICT รูปแบบตางๆทีช่วยดานนี้มีดังตอไปนี ้

 (ก) ระบบจัดการที่จัดหา บันทกึ สงตอ และแสดงผลขอมลูของผูปวย หรือขอมูลเชิงสุขภาพไดอยางไรรอยตอ 

 (ข) ระบบสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงบุคลากรทางการแพทย ผูใหการบริการและผูปวยทางออนไลน แมจะมีขอจำกดัดาน 

สภาพภมูิศาสตรหรือความสามารถของคนทองถิ่น 

 (ค) ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจที่ใชซอฟตแวรบนคอมพิวเตอรแบบอัตโนมัติ เพื่อชวยการตัดสินใจโดยอาศัยหลักฐานเชิง 

ประจักษ 

 (ง) ระบบสารสนเทศท่ีใชเทคโนโลยีอินเตอรเนต็เพื่อสงตอขอมลูสุขภาพตางๆโดยตรงไปยังผูปวยและบคุลากรทางการแพทย 

 

ขณะนี้ ยิ่งมีความจำเปนมากขึ้นท่ีระบบสาธารณสุขจะตองใชวิธีการแกปญหาใหม ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนองตอบความตองการ 

พิเศษของผูสูงอายุที่จำเปนตองรักษาโรคเร้ือรังในระยะยาวมากกวาหวงเวลาใด  ในสถานการณโรคระบาดโควิด19  แตละประเทศ 

ตองดำเนินการภายใตชีวิตวิถีใหม  บทบาทของ ICT ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ผูอาวุโสที่มีภาวะปวยเปนโรคเรื้อรัง กลายเปนผูที่ม ี

ความเสีย่งสูงสุด ที่มีโอกาสจะเกิดอาการแทรกซอน หรือเสียชีวิตดวยไวรสัโคโรนา ในสถานการณนี ้ยิง่มีความจำเปนที่จะนำวิธีดูแล 

สุขภาพที่รองรบัดวยระบบ ICT เขามาใชงานสำหรับประชากรที่มคีวามเปราะบางสูงดังกลาว 

 

ในทายที่สุดแลว ICT มศีักยภาพทีจ่ะเพ่ิมชองทางเขาถึง และพัฒนาคุณภาพของการดูแลสุขภาพสำหรบัคนนับลานคนในหวงเวลาที ่

ไมแนนอนนี ้ อยางไรก็ตาม  ผูที่จะใชเทคโนโลยีเหลานีไ้ดข้ึนอยูกับวากลมุใดทีไ่ดรับการกำหนดเปนเปาหมายของ ICT และที่ใดที ่

สามารถเขาถึงเทคโนโลยีเหลานีไ้ด  ที่สำคัญคือ เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถนำไปสูการพัฒนาผลลัพธของสุขภาพประชากรที่ดีข้ึนลด 

ความเหลื่อมล้ำหรืออาจยิ่งเพ่ิมความเหลื่อมล้ำดานสุขภาพและความอยูดีกินดี นอกจากนี้  เมื่อมเีทคโนโลยีใหมยอมตองกำหนด   

มาตรการปกปองท่ีจะดูแลไมใหผสูงูอายุเหลานี้ถูกทำราย แสวงหาประโยชน หรือถูกละเมดิความเปนสวนตัวดวย เพราะคนเหลานี ้

มีความเปราะบางเปนพเิศษที่อาจถูกละเมดิไดในโลกดิจิตลั 

 

ในแนวทางเชนนี ้ผูกำหนดนโยบายควรพิจารณาถึงโอกาสและความรับผิดชอบ ที่จะอำนวยความสะดวกใหระบบสาธารณสุข 

สามารถนำแนวทางการดูแลสุขภาพที่สนับสนุนโดย ICT เขามาใช เพ่ือสรางยุคใหมของการพัฒนาการดูแลสุขภาพทางดิจิทลั 

เพื่อชวยใหผูสูงอายุจัดการโรคเรื้อรังได ความมุงมั่นอยางตอเนื่องที่จะทำตามแนวทางเหลานี ้โดยการเขามามีสวนรวมของผมูี 

สวนไดสวนเสียโดยตรง และการทำงานอยางหลากหลาย เสมอภาค และครอบคลุม เปนหัวใจหลักที่จะผลักดันใหมีการเปลี่ยน 

แปลงในระยะยาวได 
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GNI  gross national income 

  รายไดประชาติขั้นตน 

HALE  healthy life expectancy 

  อายุคาดเฉลี่ยของการมสีุขภาพด ี
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บทนำ 

ความมุงหมายของคูมือเลมนี ้

หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกกำลังเผชิญกับปญหามีประชากรสูงอายุเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว และมีอัตราโรคเรื้อรังเพ่ิมขึ้น 

อยางมาก ทำใหมีความตองการบริการดานสุขภาพที่มคีุณภาพสูง เขาถึงงาย และจายไดเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ สำหรับผสููงอายุท่ีทวีจำนวน 

มากขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นความมงุหมายของคูมือเลมนี้คือเพ่ือใหผกูำหนดนโยบาย และผมูสีวนไดสวนเสยีหลักในภูมภิาคมีทรัพยากร 

อยูในมือเพ่ือหาคำตอบเชิงนวัตกรรมเพ่ือแกไขปญหาการเปลีย่นแปลงลักษณะของประชากร และความทาทายดานการดูแลสุขภาพ  

คมูือเลมนี้เนนการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  เพือ่เปนชองทางใหผูสูงอายุซึ่งมโีรคประจำตัวเรื้อรังเขาถึงการบริการ 

ดานการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสงูอยางเทาเทียม นอกจากนี้ยังมีเปาหมายที่จะศึกษาวา ICT ยังสามารถใหประโยชนแกผูสูงอาย ุ

ไดอยางไร 

 

เมื่อคำนึงถึงประชากรศาสตร   การเปลีย่นแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจและการทำงานในอนาคตสำหรับภูมภิาคเอเชียและแปซฟิก 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในภาคสวนการดูแลสุขภาพ ดังนั้นผลกระทบปจจุบันและที่คาดการณไวใน อนาคตของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ง 

ที ่4 จึงมีบทบาทสำคัญในการจะกำหนดวานโยบายควรวางแผนอยางไรและนำไปบังคบัใชอยางไร 

 

ขอมูลในเอกสารนี้กลาวถึงการอนวุัติเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนแหงสหประชาชาติ  หรือ  Sustainable Development Goals  

(SDGs) ที่กำหนดไวในวาระการพัฒนาอยางยั่งยืน 2030 โดยเฉพาะเปาหมายท่ี 1 การขจัดความยากจน เปาหมายที่ 3 การสงเสรมิ 

สุขภาพและความเปนอยูที่ด ีเปาหมายที่ 5 ความเทาเทียมทางเพศ เปาหมายที่ 8 งานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เปา 

หมายท่ี 9 โครงสรางพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม เปาหมายท่ี 10 ลดความเหลื่อมล้ำ และเปาหมายที่ 11 เมืองและชุมชน 

ที่ยั่งยืน นอกจากนี้ เอกสารยังสนบัสนุนการจัดลำดับความสำคัญท่ีกำหนดไวในแผนปฏิบัติการระหวางประเทศมาดรดิวาดวยผสููงอาย ุ

(MIPAA) ซึ่งเปนเอกสารแนวทางการดำเนินงานระดับสากล ที่รัฐสมาชิกสหประชาชาตไิดอนุมตัิใชรวมกันใน พ.ศ. 2545 เพ่ือรับมือ  

กับความทาทายของสังคมผสููงอาย ุโดยชวยสนับสนุนผสููงอายุและชวยพัฒนา เพ่ือใหแนใจไดวามสีภาพแวดลอมที่สงเสรมิและ

สนับสนุนความเปนไปไดที่จะทำใหผูสูงอายุมีสุขภาพดีตอเนื่องไปจนแกเฒาเพื่อไมทิ้งใครไวขางหลัง 2,3,4 

 

คมูือเลมนี้มุงทีจ่ะเปนเครื่องมือเพ่ือการเปลีย่นแปลงนโยบาย และการนำไปใชงาน ทีจ่ะชวยใหรัฐสมาชิกของเอสแคปสามารถแกไข 

ปญหาความตองการการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ โดยเสริมความเขาใจดานภูมิทัศนของ ICT ที่กำลังขยาย และความเขาใจเรื่อแนวโนม 

ของโรคไมติดตอเรื้อรังและระดับอายุของประชากรในภูมภิาคและในโลก  ไดมีการนำเสนอตัวอยางท่ีดีดาน ICT ระดับภูมภิาคเพ่ือเห็น

บทเรยีนจากประเทศอื่นๆที่ไดนำ ICT ไปสนับสนุนผูสูงอายุในชุมชน อีกท้ังยังไดมีการนำเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายไว เพ่ือใหรัฐ 

สมาชิกและผูมสีวนไดเสียอื่น ๆ พจิารณานำไปผลักดันและบังคบัใชในประเทศของตน เพื่อบรรลเุปาหมายนี้เอกสารนี้จึงจัดแบงออก 

เปน 3 สวน 

สวนที ่1 ภาพรวมของประชากรทีก่ำลังสูงอายุ โรคท่ีไมติดตอ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

สวนที ่2 ตัวอยางของแนวทางปฏิบัติที่ดีในระดับภูมภิาค 

สวนที ่3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 

แมคมูือฉบับนี้มุงเนนนำเสนอตัวอยางของนวัตกรรมเครื่องมอื ICT ดานสุขภาพ เพื่อใหระบบสาธารณสขุนำไปพิจารณาใชก็เปนที ่ 

เขาใจไดวามีขอจำกัดในการพ่ึงพาเคร่ืองมือเหลานี้แตเพียงอยางเดียว ในลักษณะเชนนี ้การนำ ICT ไปใชควรเปนการสนับสนุน 

และสงเสรมิระบบสาธารณสุข แทนที่การทดแทนองคประกอบหลักซึ่งมีความสำคัญตอระบบการจัดการสุขภาพ เชน การหารือ 

ประชุมกันระหวางบุคลากรดานสขุภาพ การมีภาวะผูนำและการกำกับดูแลที่แข็งแกรง รวมทั้งการสามารถเขาถึงยาหลักๆ ที่สำคัญ 

อยางเทาเทียม นอกจากนี้การนำขอเสนอแนะในคมูือนีไ้ปบังคบัใช ไมควรทำใหเกิดการกีดกันหรือสงผลในเชิงลบตอการใหการ 
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บริการที่ไมไดใชระบบ ICT ในพ้ืนที่ที่ยังไมมีเทคโนโลยีรองรบัหรือเปนที่ยอมรับ หรือในลักษณะที่เทคโนโลยียังมรีาคาสูงเกินไปสำหรับ 

ประชากรเปาหมาย 

 

เมื่อคำนึงถึงขอจำกัดตางๆ เหลานี ้คมูือฉบับนี้จึงมีความมุงหมายใหนำขอมูลเหลานี้ไปใช และทดลองการใชงานในพื้นที่ตางๆ ใน 

ลักษณะทีเ่ปนนโยบายสาธารณะและกิจกรรมที่กำหนดไวในโครงการอันเก่ียวเนื่องกับการนำ ICT ไปใชงาน  สวนตางๆ ของคมูือที ่

เก่ียวของสามารถจะนำไปใช เปนขอมูลพ้ืนฐานสำหรับผูที่เขารวมในการอบรมในหัวขอที่เชื่อมโยงกับการใชนวัตกรรม ICT ระดับชาต ิ

หรือระดับภูมภิาค เพ่ือสนับสนนุการจัดการภาวะโรคเรื้อรังของผสููงอายุ 

 

ความเปนมาของโครงการนี้ของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียแปซิฟก องคการสหประชาชาติ 

 

เพื่อรับมือกับแนวโนมทางดานประชากรศาสตรที่เกีย่วของกับประชากรสูงวัย การเพ่ิมขึ้นของโรคเรื้อรงั และการขยายตัวดานภูมิทัศน 

การใชงานของ ICT เอสแคปไดรวมมือกับรัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลี 1 ในโครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือรวมกำหนดวิธีการใช ICT 

ที่มีประสิทธิภาพสูง ในการสนับสนุนและสงเสรมิการเขาถึงและคณุภาพการดูแลสุขภาพของผูสูงอายทุี่เปนโรคเรื้อรังเอสแคปไดทำ  

การศึกษาวิจัยในประเทศท่ีกำหนดในภูมิภาค คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศเวียดนาม เพื่อที่จะเขาใจ 

แตละแนวทางการใช ICT ที่มีอยูในปจจุบัน และเพื่อจะไดสามารถแบงปนองคความรูและแนวทางปฏบิัติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกได 

ประเทศที่กลาวมานี้มสีภาพแวดลอมทาง ICT ที่สามารถสนบัสนุนการใหการบริการดานสุขภาพแกผูสงูอาย ุอีกทั้งกำลังอยูในภาวะที่ม ี

ประชากรสูงอายุจำนวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว หรือมีประชากรจำนวนมากเปนผูสูงอายุอยูแลวและกำลงัใชนโยบายดาน ICT เพื่อ 

สนับสนุนการใหการบริการทางดานสุขภาพและดูแลโรคเรื้อรังในระยะยาว 

 

รายงานนี้ไดรวบรวมขอมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในประเทศกัมพูชา ที่จัดขึ้นรวมกับพันธมิตรระดับทองถ่ินและผแูทนระดับ 

ภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีภาคอีื่นเขารวม เชน องคการอนามัยโลก (WHO) กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA)  

HelpAge International, และ the Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) ไดรวมใหขอมลูและทศิทาง แก

คมูือฉบับนี้ดวย 

 

สิ่งที่พบเจอและบทเรียนจากโครงการนี้ถูกนำมารวมไว เพื่อสงเสรมิความเขาใจในประเด็นหลัก เนนตวัอยางแนวทางปฏิบัติและ 

แนวคิดที่ดีในภูมิภาค และนำเสนอการเรียนรูเหลานี้ใหกับผเูก่ียวของรวมทั้งผูกำหนดนโยบายในระดับภูมิภาคของเอเชียแปซฟิก 

ไดอยางกวางขวางย่ิงข้ึน 5 

 

นอกจากนี้เอสแคปยังรับทราบถึงผลกระทบท่ีรุนแรงและความเก่ียวของระหวางสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด19 ที่มีตอ 

ผูสูงอายุที่ตองดูแลโรคเรื้อรังของตน ทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและทั่วโลก จึงไดมีการจดัทำภาคผนวกแนบทายรายงานฉบับนี้  

เพื่อเนนย้ำบทบาทของ ICT ในการสนับสนุนผสููงอายุ ที่มีโรคเรื้อรังในสถานการณที่ไมเคยมมีากอน ภาคผนวกไดนำเสนอแนวทาง 

ปฏิบัติที่ดดีาน ICT ในระดับภูมภิาค รวมท้ังผลกระทบเชิงนโยบายภายใตสถานการณโรคโควิด19 เพื่อใหผูกำหนดนโยบายและ 

ผูมีสวนไดสวนเสยีไดพิจารณา 

 

 

 

 
1 สาธารณรัฐเกาหลีเปนผูใหทุนหลักเพ่ือจัดทำโครงการนี ้
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คำนิยาม 

 

ตอไปนี้คือคำนิยามที่เสนอใหใชสำหรับคำหลักๆที่จะพดูถึงในหนังสอืฉบับนี้ 

 

ผูสูงอายุ:  ตามขอกำหนดที่ระบุไวใน MIPAA แหงสหประชาชาติ ใหคำนิยามผูสูงอายไุววาคือบุคคลท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป 6 อยางไร 

ก็ตามหนวยงานและแผนกตางๆของสหประชาชาติ ไดกำหนดไววาผูสูงอายุคือบุคคลท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไป 7 ในกรณีเชนนี้ไดมีการ 

กำหนดขอสังเกตพิเศษไวเมื่อมีการเขาถึงขอมูลที่ระบุไวจำเพาะสำหรับกลมุประชากรทีม่ีอายุคอนขางสูงกวาปกติน้ี 

 

เมื่อบุคคลมีอายสุงูข้ึน กระบวนการทางชีววิทยาของมนุษยมีแตจะมคีวามเสยีหายทีส่ั่งสมมากข้ึนเรื่อยๆ ทั้งในระดับโมเลกลุและเซลล 

ซึ่งเมื่อเวลาผานไปจะเกดิความเสีย่งมากข้ึนที่จะเปนโรคตางๆ การลดลงของพลังสำรองทางกายภาพของบุคคลหนึ่ง ผนวกกับ 

สมรรถนะที่ลดลงโดยรวม ในทายที่สุดแลว ก็จะนำไปสกูารเสียชีวิต นอกเหนือจากความสญูเสียทางชีวภาพ อายุที่สูงข้ึนมักทำให 

เกิดความทาทายทีส่ำคัญอ่ืนๆ ตามมาดวย อันเกีย่วกับการเขาถึงการดูแลสุขภาพ และการจัดการกับโรคเรื้อรังรวมทั้งความสามารถ 

ในการเคลื่อนไหวที่ลดลง เกิดความโดดเดี่ยว และการเปลีย่นไปของบทบาทและสถานะทางสังคม 

 

ประชากรที่สูงอายมุากขึ้น:  ประชากรท่ีสูงอายุมากขึ้นถือเปนความสำเร็จเรื่องหนึ่งของมนุษยที่เช่ือมโยงกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

และสังคม อันนำไปสูการเติบโตของจำนวนและอัตราสวนของผูสูงอายุในประชากรของประเทศหนึ่งๆ ซึ่งโดยปรกติแลวมักจะเปนผล 

จากอัตราเฉลี่ยจำนวนบุตรท่ีสตรีใหกำเนิดลดลง ผนวกกับอัตราการตาย หรืออัตราการเสียชีวิตท้ังหมดของประชากรในประเทศท่ี 

ลดลงโดยเฉพาะอยางย่ิงการตายของแมและเด็ก การเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรศาสตรทั้งสองดานนี้มักมีเหตผุลมาจากอายุคาด 

เฉลี่ยทีสู่งข้ึน โดยปกติแลวพลวัตรทางประชากรศาสตรในลักษณะนี้ มักทำใหประชากรผสููงอายุเพ่ิมสูงขึ้นในจำนวนประชากรโดยรวม 

เนื่องจากสามารถมีชีวิตรอดอยูไดยืนยาวจนแกเฒา 9 

 

การเคลือ่นยายถ่ินฐานในระดับสากลยังเปนปจจยัอีกดานหนึ่งที่ทำใหโครงสรางดานอายุของประชากร ทั้งในระดับประเทศและภูมภิาค 

เปลี่ยนไป เพราะการยายถิ่นเขาหรือออกนอกประเทศ ผูยายถิ่นมักมีอายุเฉลีย่นอย ดังนั้น สำหรับประเทศท่ีมีการยายถ่ินฐานเขา 

ประเทศมาก ก็อาจทำใหอัตราการสูงอายุของประเทศนั้นชะลอตัวลงไดดวย อยางไรก็ดี หากผูยายถิ่นอาศัย อยูในประเทศนั้นยาวนาน 

ก็จะกลายเปนสวนหนึ่งของประชากรผูสูงอายุในท่ีสุด ดังนั้นการยายถิ่นสามารถที่จะทำใหประชากรสูงอายุไดชาลงแตไมอาจลดจำนวน 

และอัตราสวนของผสููงอายุของ ประชากรโดยรวมในประเทศนั้นได 10 การวิจัยบางฉบับไดยกหลักฐานที่แสดงใหเห็นชัดเจนวาแมใน 

ประเทศ ที่มผีูยายถิ่นเขามาจำนวนสูง แนวโนมเหลานี้ก็ไมสามารถยอนอัตราการสูงอายุของประชากรไดในระยะยาว11 นอกจากนี ้

การยายถิ่นออกนอกประเทศในระดับสูงสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุของประชากรได โดยทำใหมีประชากรวัยทำงานนอยลงใน

ประเทศนั้น ๆ  

 

การที่ประชากรสวนใหญเปนผสููงอายุยังมีมิติทางเพศทีส่ำคัญอีกดานหนึ่ง เพราะผูหญิงมักจะมีอายุยนืกวาผูชาย ความสำเรจ็ในการ 

ผลักดันใหมีความเทาเทียมทางเพศและให ผหูญิงมีพลังมากขึ้น ไดทำใหผูหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยยืนยาวกวาเดิมเพราะปจจัยหลายอยาง 

รวมทั้งการศกึษาที่สูงข้ึนสำหรับเดก็หญิงและสตรี การเขาถึงบริการการดูแลสุขภาพมากข้ึน โดยเฉพาะดานการมีเพศสัมพันธและการ 

มีบุตร การขยายตัวของเมือง การเขาไปเปนสวนหนึ่งของกำลังแรงงานมากขึ้น และการเพิ่มบทบาทใหกับสตรี 12 ยิ่งมีความเทาเทียม 

ทางเพศและการดูแลสุขภาพของผหูญิงในชวงชีวิตมากข้ึน ก็ยิ่งจะทำใหสถานการณของผหูญิงสูงอายุดขีึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงการ 

สามารถเขาถึงการดูแลสุขภาพที่ดพีรอมทั้งการไดรับการบริการดูแลในเรื่องของการมีเพศสมัพันธและการมีบุตรเชนไดรับขอมลูการ 
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วางแผนครอบครัว ดานการศึกษา การมีอาชีพอยางเปนทางการ รวมทั้งนโยบายที่เปนมติรตอผหูญิงท่ีมีครอบครัวเพ่ือชวยสราง 

ความสมดุลยใหกับชีวิตการทำงานและชีวิตท่ีบาน และเสริมสรางความเทาเทียมกันใหมากขึ้นทั้งดานชีวิตสวนตัว และชีวิตสาธารณะ 13 

อยางไรก็ดี ผูหญิงมักไดรับผลกระทบจากประสบการณที่ถูกเลือกปฏิบัตแิละเผชิญหนากับความไมเทาเทียมมาตลอดขีวิต เชนในระบบ 

การศึกษาหรือตลาดแรงงาน จึงอาจจะทำใหเกิดความเปราะบางข้ึนไดเมื่ออายุมากขึ้น ยิ่งถาขาดการคมุครองทางสังคมหรือมีครอบครัว 

ที่เล็กและบุตรยายถ่ินไปยังเมืองอ่ืน อาจจะทำใหสตรีสูงวัยผนูั้นตองเผชิญกับความเสีย่งท่ีจะถูกทิ้งไวขางหลัง 

 

โรคไมตดิตอที่เรื้อรงั : โรคไมตดิตอ หรือรจูักกันในนามของ NCD (Non-communicable Diseases) หรือโรคเรื้อรังเปนโรคที่ไมได 

เปนผลจากกระบวนการตดิเชื้ออยางฉับพลันและมีอาการเจ็บปวยตอเนือ่ง ซึ่งตองการการดูแลและจัดการภาวะโรคในระยะยาว โรค 

ไมตดิตอที่เรื้อรัง มีหลักๆอยู 4 ชนดิ คือโรคหัวใจและหลอดเลือด  (เชน โรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือหัวใจวาย และโรคหลอด 

เลือดสมอง) มะเร็ง โรคปอดเรื้อรัง (เชนโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง และโรคหืด) และโรคเบาหวาน โรคแตละประเภทนี้สงผลใหรางกาย 

บกพรอง พิการทำสิ่งตางๆ ไมสะดวกและมสีาเหตุที่ซับซอนเนื่องจากปจจัยหลายดานหลักๆ จะนำไปสปูญหาสุขภาพอ่ืนๆ และโรค 

อื่นๆที่มักเปนรวมกัน 14,15 นอกจากนี้การเกิดและการเพ่ิมขึ้นของโรคเหลานีท้วีขึ้นมากทั่วโลก และในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 16 สวน 

ใหญมีสาเหตมุาจากปจจยัความเสีย่งดานสุขภาพหลักไมก่ีอยาง ยกตวัอยางบางสวนคือ การไมออกกำลังกาย ทุพโภชนาการ การสูบ 

บุหรี่และการดืม่เหลาอยางเสียสุขภาพ 17 

 

โรค NCD เรื้อรังเปนโรคท่ีมีกลุมหนึ่งท่ีมีลักษณะตรงกันขามกันโดยสิน้เชิงกับโรคติดตอ โรคติตดอเกิดขึน้เพราะจลุชพีทางพยาธิวิทยา 

เชนแบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ หรือเชื้อรา และตดิตอจากบคุคลหนึ่ง ไปสูอีกบุคคลหนึ่งผานการสัมผัสโดยตรงกับผูที่มเีช้ือโรคในตัวหรือ 

โดยทางออมผานพาหะนำโรค 18, 19แมโรคติดตอบางชนิดโดยธรรมชาติแลวสามารถเปนโรคเรื้อรังไดเชนมะเร็งปากมดลูกและมะเรง็ตับ 

เพื่อประโยชนในการใชงานคมูือฉบับนี ้หากกลาวถึงโรคเรื้อรัง จะหมายถึงโรคไมตดิตอที่เปนระยะยาวและเรื้อรัง 

 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: ICT เปนเครื่องมือเทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีความหลากหลาย ใชสำหรับรวบรวม สรางสรรค 

จัดเก็บ แปรสภาพ สงตอ หรือแลกเปลี่ยนขอมลูทางอิเล็กทรอนิกส เครื่องมือและทรัพยากรทางเทคโนโลยีนี้ประกอบไปดวยคอมพิวเตอร 

อุปกรณมือถือ และเครือขายอินเตอรเน็ต เชน เว็บไซต บล็อก และอีเมล เทคโนโลยีการถายทอดสด (วิทยุ โทรทัศน และเว็บคาสต หรือ 

การถายทอดสด บนเว็บ) เทคโนโลยีการถายทอดภาพหรือวิดีโอที่บนัทึกไวแลว เชน พอดแคส เครื่องเลนวิดีโอและออดิโอ (ภาพและเสียง) 

อุปกรณจัดเก็บไฟล และอุปกรณโทรคมนาคมภาคพ้ืน หรือเคลื่อนที ่(โมบายล) ดาวเทียมหรือการประชุมดวยภาพหรือวิดีโอ20, 21, 22 

 

ในการใหบริการสุขภาพแบบปฐมภูมิ ICT อาจมรีูปแบบหลากหลายและประกอบไปดวยเทคโนโลยีหลายชนิดที่มุงหวังจะพัฒนา 

คุณภาพ ประสิทธภิาพ การเขาถึงและความคมุราคาของการใหบริการทางดานสุขภาพ โดยผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหลายดาน 

ยกตัวอยางบางเรื่องที่เช่ือมโยงกันดังน้ี 

 eHealth (การดูแลสุขภาพดวยอิเล็กทรอนิกส) - คือประเภทของการใหบริการสุขภาพแบบกวางๆ ดวยเทคโนโลยี 

ดิจิทอล การนำสงเครื่องมือและขอมูลโดยใชกระบวนการอิเล็คทรอนิกส รวมทั้งเทคโนโลยี (เชน mHealth - ดูดานลาง) 

เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส (EMRs - Electronic medical records) และระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนกิส (EHRs - 

Electronic health records) 

 mHeath (การดูแลสุขภาพดวยระบบเคลื่อนที)่- คือการใชอุปกรณมอืถือ เชน โทรศัพทมือถือ แทบ็เล็ต หรืออุปกรณ 

อิเล็กทรอนิกสทีส่วมใสได เพ่ือสนบัสนุนการดูแลสุขภาพผานระบบคอมพิวเตอรเคลื่อนที ่เครื่องมือตรวจจับสญัญาณ 

(เซน็เซอร) ทางการแพทย และเทคโนโลยีการสื่อสาร 

 Telehealth (การดูแลสุขภาพจากทางไกล) การใชบริการคลินิกทั่วไปและคลินิกทางไกล และอำนวยความสะดวก 
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สำหรับการหารือกับแพทย จัดฝกอบรม และใหการศึกษาดานการแพทยอยางตอเนื่อง 

 Telemedicine (การรักษาจากทางไกล) - การใช ICT โดยบุคลากรทางการแพทย เพื่อใหการบริการหรือสนับสนุน 

ทางดานสุขภาพอยางจำเพาะเจาะจงหรือการศึกษาทางการแพทยจากทางไกลสำหรับพ้ืนที่หางไกล การรักษาจาก 

ทางไกลนี้ มีรูปแบบหลากหลาย ตัง้แตเทคโนโลยีเพื่อการสงอีเมลแบบงาย ๆ ไปจนถึงเทคโนโลยี การผาตัดทางไกล 

ที่ซับซอนโดยผานอุปกรณหุนยนตหรือแขนกล 23,24,25 

 

สิ่งที่ควรสังเกตคือ หนังสือคูมือนี้จะไมไดกลาวถึง ICT บางประเภทซึง่หนาที่หลักมิไดมไีวเพ่ือสนับสนุน การจัดการโรคท่ีมีอาการ 

เรื้อรังในผสููงอายุ ตัวอยางเชน ICT ที่สนับสนุนผสููงอายุในการเคลื่อนที่ และหรือการใชเทคโนโลยีหุนยนตเพ่ือชวยใหผสููงอาย ุ

เคลื่อนไหวรางกายได หรือ ICT ที่ใชเฝาระวังผสููงอายุใหปลอดภัยโดยติดตามและปองกันไมใหเกิดเหต ุเชนหกลมหรือบาด 

เจ็บรางกายอยางหนัก 
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ตอนท่ี 1 ภาพรวม 
โลกท่ีเปลี่ยนเปนสังคมผสููงอายุอยางรวดเร็ว 

 

โลกกำลังมีผสููงอายุมากขึ้นในระดบัที่ไมเคยมีมากอน คาดการณกันวาจำนวนของบุคคลที่อายุ 65 ปและสูงกวานั้นจะสูงข้ึน 2 เทา 

จาก 727 ลานคนใน พ.ศ. 2563 เปน 1.5 พันลานคนภายในปพ.ศ. 2593 ซึ่งเทากับวาจะมีผูสูงอายุ 1 ตอ 6 คนทั่วโลก 26 ผูสูงอายุ 

จะกลายเปนอัตราสวนที่สูงข้ึนเรื่อย ๆ ในจำนวนประชากรทั้งหมดเมื่อเทียบกับกลุมที่มีอายุนอยกวา ระหวาง พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 

2563 คาดการณวาจะมีอัตราสวนถึง 16% ของประชากรโลกทั้งหมด เมื่อถึงชวงเวลานั้นแลว จำนวนผูสูงอายุ1.5 พันลานคนท่ัวโลก 

จากแซงหนาจำนวนวัยรนุและเด็กอายุ 15 ถึง 24 ปทั้งหมด (1.3 พันลานคน) 27 

 

รูปที่ 1 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy at birth) สำหรับประเทศเอเชียแปซิฟกบางประเทศ  

 
 

บรรยายภาพ: ในชวงสองสามทศวรรษที่ผานมา อายุคาดเฉลีย่เมื่อแรกเกิด (Life Expectancy at birth) เพ่ิมสูงข้ึนในภูมภิาค 

เอเชยีแปซิฟกเนื่องมาจากการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจและสุขภาพที่ดีข้ึนเปนสวนใหญ คาดวาแนวโนมนีจ้ะยังคงดำเนิน 

ตอไปอีกนานพอสมควรในอนาคต 

ที่มา: แผนกประชากร กรมเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ 28 

 

แนวโนมเหลานี้เปนเรื่องราวความสำเรจ็ของมนุษยที่เชื่อมโยงอยางลกึซึ้งกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอัตราการเสียชีวิตจาก 

โรคภัยไขเจ็บหรือการเสยีชีวิตกอนวัยอันควร ลดลงเพราะความกาวหนาทางการแพทย ความสำเร็จดานการสาธารณสุข และการ 

พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซึ่งสงผลใหอายุคาดเฉลี่ยเมือ่แรกเกิดทั่วโลกสูงขึ้นอยางตอเนือ่งและลดอัตราการเสียชีวิตลง 

นอกจากนี้ความสำเร็จในการผลักดันใหเกิดความเทาเทียมกันทางเพศและการสนับสนนุการสตรีมีบทบาทในสังคมมากขึ้น ไดนำไปสู

อายุขัยที่ยืนยาวขึ้น และอัตราการมีบุตรที่ลดลง สอดคลองกับแนวโนมที่ผูหญิงเขาเปนสวนหนึ่งของแรงงานและสามารถ 

50 55 60 65 70 75 80 85 90

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ออสเตรเลีย

กัมพูชา

อินเดีย

ญีปุ่น

เนปาล

ปากีสถาน

สาธารณรัฐเกาหลี

ทาจิกิสถาน

ตองกา

เวียดนาม

2533 2563 2593
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เขาถึงการบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธเุพื่อการวางแผนครอบครัวมากขึ้น และระดับการศึกษาสูงขึ้นดวย 29 

 

สภาวะประชากรสูงอายกุำลงัเกิดขึ้นอยางรวดเร็วทีส่ดุในภูมภิาคเอเชียแปซิฟก ซึ่งเปนที่ที่มีประชากรมากกวาครึ่งหนึ่งของโลกและ 

ประมาณ 60% ของผูสูงอายุของโลกอาศัยอยูชวง พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2593 คาดการณวาจำนวนผสููงอายุในภูมภิาคจะสูงข้ึนเปน 

สองเทา คือจาก 630 ลานคน เปน 1.3 พันลานคน และทั่วท้ังภูมภิาคจะมีคนที่มีอาย ุ60 ปหรือมากกวาในอัตราสูงถึงหนึ่งในส่ีคน 31 

 

การที่อัตราการตายและอตัราการเกิดลดลงอยางมีนัยสำคัญ ในชวงสองสามทศวรรษทีผ่านมา รวมทั้งอัตราอายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกดิ 

ในภูมิภาคไดขยายจาก 62.0 ปในปพ.ศ.2553 เปน 73.8 ปใน พ.ศ. 2563  ไดทำใหประชากรของหลายประเทศมีผูสูงอายุจำนวนมาก 

อยางรวดเร็วทั่วประเทศเอเชียแปซฟิก 32 

 

ในขณะที ่จำนวนปที่ตองการเพื่อใหรอยละของประชากรท่ีอาย ุ65 ป หรือมากกวาขยับจาก 7% (การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ) ไปส ู

14% (สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ) ใชเวลาหลายทศวรรษ ในประเทศที่เจริญแลว ยกตัวอยางเชน ในฝรั่งเศส (115 ป) สหรัฐอเมริกา 

(69 ป) และสหราชอาณาจักรเกรตบริเตนและประเทศไอรแลนดเหนือ (45 ป) การเปล่ียนแปลงในลักษณะนี ้คาดวาจะใชเวลาเพียง 

เส้ียวเดยีวเทานั้นสำหรับประเทศหลายประเทศในภมูิภาคเอเชียแปซิฟก อาเซอรไบจาน (15 ป) บังกลาเทศ (19 ป) สาธารณรัฐ 

อิสลามอิหราน (20 ป) และมัลดีฟส (13 ป) ลวนเปนตัวอยางอันดีของอัตราการเปลี่ยนแปลงในหลายประเทศทั่วทั้งภูมภิาค การ 

เปล่ียนแปลงที่รวดเร็วเชนนี ้โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศรายไดต่ำและรายไดปานกลางแสดงวารัฐบาลจำเปนตองหามาตรการ รับมือ

กับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรที่กำลังสูงอายุขึน้เรื่อยๆ โดยมเีวลาเตรียมตวันอยกวาประเทศที่มรีายไดสูง 

 

รูปที่ 2 การเปลี่ยนจากสังคม “กำลังสูงอายุ” ไปสู สังคม “สูงอายุโดยสมบรูณ” 

 

จำนวนปที่ตองการหรือคาดไวกอนที่ประชากรอายุ 65 ปหรือมากกวาจะเพิ่มข้ึนจากรอยละ 7 เปนรอยละ 14 

 
คำบรรยายภาพ: หลายประเทศในภูมิภาคเอเชยีแปซิฟกไดเปล่ียนหรอืจะเปล่ียนเปนสังคมสูงอายุ ในชวงระยะเวลาที่ส้ันกวาที ่

เกิดขึ้นในประเทศตะวันตกตาง ๆ ซึ่งจะเปนความทาทายพเิศษ 
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ที่มา:  การคำนวนของเอสแคป โดยใชขอมูลจาก แนวโนมความเปนไปของประชากรโลก พ.ศ. 2562 (เอกสารขององคการ 

สหประชาชาติ หมายเลขจำหนาย E.19.XIII.4) 34 

 

นอกจากนี้ เปนเรื่องสำคัญที่จะเขาใจถึงบทบาทอันมีคุณคาของผูสูงอายุในแวดวงการทำงานและสังคมโดยกวางในฐานะเปน ผูรวม

สงเสริมการพัฒนา การเติบโต และความมั่งคั่งของสังคมอยางยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีผสููงอายุจำนวนมากที่ตองทำงานอยู 

ในตลาดแรงงานอยางตอเนื่อง เพราะขาดการคมุครองทางสังคม ไมมีเบี้ยคนชราหรือการประกันสุขภาพ และในอนาคตสังคม  

ที่มีผูสูงอายุเพิม่ข้ึนอยางรวดเร็วจะตองเผชิญหนากับการขาดประชากรวัยทำงาน สงผลใหมีความจำเปนจะตองขอใหผูทีท่ำงานอยู 

ยังคงทำงานตอไปจนอายุมาก ดังนั้นผูกำหนดนโยบายจึงจำเปนจะตองพัฒนาและบังคับใชแผนที่ครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพและ 

กำลังงานของผสููงอายุจำนวนมากท่ีคาดวาจะยังคงทำงานอยูในตลาดแรงงานแมมีอายทุีม่ากแลว 35 

 

โรคเรื้อรังในสังคมที่กำลังจะเปนสังคมผูสูงอายุ 

 

สังคมผสููงอายุมลีักษณะทีม่ีผสููงอายุจำนวนมากข้ึนที่ตองมีชีวิตอยูกับโรคและตองจัดการกับภาวะโรคไมติดตอ (NCD) ท่ีเรื้อรัง 36 โดย

ธรรมชาติแลวโอกาสท่ีจะเปนโรคเรื้อรังเมื่อมีอายุมากข้ึนเปนเรื่องปกติ โรคเหลานีม้ักจะมีอาการในระยะยาว โดยอาการจะหนัก 

ขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุขัยของบุคคลผูนั้น และมักจะสงผลในเชิงลบตอสขุภาพโดยรวมและความสามารถในการใชชีวิตปกติเมื่ออายุมากข้ึน 

อันที่จริงแลว โรคไมตดิตอ (NCD) 4 โรคสำคญัคือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคปอดเรื้อรงั และโรคเบาหวาน เปนสาเหต ุ

หลักของการเสียชีวิตของคนท่ัวโลก 37 โดยคิดเปนประมาณ 71% (41 ลานคน) จาก 57ลานคนของผูที่เสียชวีิตดวยโรคเหลานี้ในทุกป   

และคิดเปนมากกวา 50% ของการสูญเสยีปสุขภาวะ (disability-adjusted life years- DALY) หรือผลรวมจำนวนปของชีวิตท่ีสูญเสีย 

ไปเพราะการตายกอนวัยอันควร และชีวิตท่ีมีคุณคาที่ตองสญูเสียไปเพราะความพิการ 38 

 

จากสาธารณสุขและสุขภาพโดยภาพรวมที่ดีข้ึน การเปนโรครายไมไดนำไปสคูวามตายเหมือนแตกอน หากกลาวโดยรวมแลว แมจะ 

แปลวาผูนั้นมีอายุยืนยาวกวาเดิม แตคนผนูั้นตองประสบกับชวงชีวิตท่ีตองเผชิญกับภาวะโรคเรื้อรังยาวข้ึน ที่อาจนำไปสกูารเสื่อม 

สภาพ การพิการ การดำเนินชีวิตไมปกติเพราะสุขภาพไมดีและความเปนอยูไมดี 39 

 

ตัวอยางหนึ่งของตัวชี้วัดแนวโนมนี้ก็คือ อายุคาดเฉลี่ยของการมสีุขภาพดี (HALE) ท่ีอายุ 60 ปหรือปเฉลี่ยท่ีบุคคลอายุ 60 ปอาจคาดหวัง 

ที่จะมีชีวิตอยูโดยมสีุขภาพสมบูรณ โดยคำนึงถึงปที่อาจมีสุขภาพไมสมบรูณเต็มทีเ่พราะโรคภัยหรือการบาดเจ็บ ในขณะที่อายุคาดเฉลี่ย 

ของโลกที่อายุ 60 ปนั้นคือ 20.5 ป ใน พ.ศ. 2559 40 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพด ี(HALE) กำหนดไวเพียง 15.8 ปเทานั้น 41, 42, 43  

นี่หมายความวาผูที่มีอายเุฉลีย่ 60 ป จะสูญเสียประมาณ 4.7 ป ที่มีสุขภาวะที่ดเีนื่องจากโรคภัยหรือการบาดเจ็บเมื่อสูงอายุแลว 2  ที่นา 

สังเกตก็คือตัวเลขเหลานี้เพ่ิมข้ึน สำหรับกลมุเปราะบางและกลุมชายขอบ ถึงแมวาอาจมีปจจัยมากมายที่ทำใหสูญเสียปทีม่สุีขภาพดีเมื่อ 

อายมุากขึ้น แตโรคเรื้อรังมีบทบาทอยางมีนัยสำคัญตอการสูญเสียปเหลานี ้

 

ตามการคาดการณขององคการสหประชาชาติเมื่อพ.ศ.2562 ผูสูงอายุมากกวารอยละ 46 ท่ัวโลกมีความพิการ 46 ภาระหลักของความ 

พิการและการเสียชีวิตท่ีมาพรอมกบัอายุที่มากขึ้น คือการสญูเสียการไดยิน การมองเห็นหรือการเคลื่อนไหว และโรค NCD เชน 

โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดเรื้อรัง มะเร็งและโรคสมองเสื่อม ความพิการทีม่ากับอายุที่มากข้ึนยังรวมไปถึง ความบกพรอง 

 
2 ปสุขภาวะที่สูญเสียไป (Lost healthy years) คำนวณไดโดยนำ อายุคาดเฉลี่ยของคนอายุ 60 ลบออกจาก อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพด ี(HALE) 

ที่อาย ุ60 ป 
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ทางการมองเห็น  อาการตาบอด  หูตึง  หรือสูญเสียการไดยิน  โรคกลามเนื้อและโครงกระดูก  และความผิดปกติทางจิตในอนาคต 

แนวโนมของโลกในสวนของประชากรที่กำลังสูงอายุและความเสีย่งท่ีสูงข้ึนที่จะพิการในผสููงอายุอาจนำไปสจูำนวนคนมากขึ้นที่จะได 

รับผลกระทบจากความพิการ ยกตัวอยางเชนจำนวนผสููงอายุทั่วโลกที่มีปญหาทางสมองจนเปนโรคสมองเสื่อมในที่สุดคาดวาจะเพิ่มข้ึน 

จาก 44 ลานคนใน พ.ศ. 2556 เปน 76 ลานคนภายในปพ.ศ.2573 จะเพิ่มข้ึนเปน 135 ลานคนภายใน พ.ศ. 2593 ในภูมิภาคเอเชีย 

แปซิฟก ตัวเลขนี้คาดการณวาจะเพ่ิมขึ้นจาก 23 ลานคนในปพ.ศ.2558 เปน 71 ลานคนภายใน พ.ศ. 2593 46 

 

รูปที่ 3 จำนวนผเูสียชีวิตท้ังหมดจากโรคไมติดตอ (NCD) สำหรับประเทศเอเชียแปซิฟกบางประเทศ (หนวยพันคน) 

 
 

บรรยายภาพ: รัฐสมาชิกของเอสแคปแทบทกุประเทศตองประสบปญหาผเูสียชีวิตทีม่ีจำนวนเพ่ิมขึ้นจากโรค NCD ตั้งแต พ.ศ. 2543 

และแนวโนมเหลานี้ก็ยังสูงข้ึนเรื่อยๆ 

ที่มา: องคการอนามัยโลก “คลังขอมูลสังเกตการณสุขภาพโลก: อัตราการตายจาก NCD ทั้งหมด สามารถเปดดูไดที ่

https://apps.who.int/gho/data/node.main.A860?lang=en (เปดดูเมื่อ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 

 

ภายในภูมภิาคเอเชียแปซิฟก โรคเรื้อรังเปนสาเหตุอันดับหนึ่งของภาระโรคและการเสียชีวิตในผสููงอายุ47 ในสองสามทศวรรษที่ผานมา  

จำนวนของผสููงอายุที่ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล เพราะโรคหัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือดสมองผิดปกติ มะเร็ง และโรค 

ปอดเรื้อรังไดเพ่ิมจำนวนสูงขึ้น48 จากรายงานขององคการอนามัยโลกในระหวางปพ.ศ.2543-2560 ผูเสยีชีวิตจากโรค NCD เรื้อรัง 

เพิ่มข้ึน 37.7% ในกลมุประเทศภมูิภาคที่ WHO เอเชยีตะวันออกเฉียงใตดูแลอยู และ 10. 2% ในกลุมประเทศภูมภิาคท่ี WHO 

แปซิฟคตะวันตกดูแลอยู 3 49 แนวโนมเหลานี้ยังคงเพ่ิมสูงข้ึนจากการคาดการณวาความเจ็บปวยและการเสียชวีิตจากโรคเรื้อรงั 

จะสูงขึ้นอยางมากในชวงสองหรือหรือสามทศวรรษขางหนาเนื่องจากมีจำนวนผสููงอายุมากขึ้น 50 

สถานการณนีจ้ะสงผลกระทบอยางมากตอเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม  ในการประชุม World Economic Forum (WEF) ได

คาดการณวาความสญูเสยีทางเศรษฐกิจของโลกจาก NCD จะสูงถึงประมาณ 47 ลาน ลัานเหรียญสหรัฐ ระหวาง พ.ศ. 2553 ถึง  

 
3 ภูมิภาคเหลานี้หมายถึงภูมภิาคที่กำหนดโดย WHO ซึ่งอาจแตกตางจากภูมภิาคท่ีกำหนดโดย ESCAP ภูมิภาค WHO South-East Asia (SEARO) 

ประกอบดวย: บังคลาเทศ; ภฏูาน; สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี; อินเดีย; อินโดนีเซีย; มัลดีฟส; พมา; เนปาล; ศรลีังกา; ประเทศไทย; 

และติมอร-เลสเต ภูมิภาค WHO Western Pacific (WPRO) ประกอบดวย: ออสเตรเลีย; บรูไนดารุสซาลาม; กัมพูชา; จีน; หมูเกาะคุก; ฟจิ; ญี่ปนุ; คิริบาส; 

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว; มาเลเซีย; หมูเกาะมารแชลล; ไมโครนีเซีย (สหพันธรัฐของ); มองโกเลีย; นาอูรู; นิวซแีลนด; นีอูเอ; ปาเลา; 

ปาปวนวิกินี; ฟลิปปนส; สาธารณรัฐเกาหลี; ซามัว; สิงคโปร; หมูเกาะโซโลมอน; ตองกา; ตวูาลู; วานูอาตู; และเวยีดนาม. 
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พ. ศ. 2573 โดยเปนคาใชจายเพื่อการรักษาสุขภาพโดยตรง และการสูญเสยีผลผลิตอันเกิดจากความพิการหรือจากการเสยีชีวิต 

กอนกำหนด และเวลาทำงานที่สญูเสยีไป เพราะการเจ็บปวยหรือความจำเปนตองรักษาตัว เงินจำนวนน้ีมากพอที่จะขจัดความยากจน  

จากกลุมคนทีม่รีายไดเพยีง 2 เหรยีญสหรัฐตอวันสำหรับคน 2 หมื่น 5 พันลานคนในชวงเวลากวา 50 ป 51 

 

ประชากรชายขอบที่ยากจนและเปนผสููงอายุมคีวามเปราะบางตอแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตรขนาดใหญเชนนี ้ดวย

เหตุที่ความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมอ่ืนๆ มีความเชื่อมโยงใกลชิดกับโรคเรื้อรัง บุคคลท่ีดอยโอกาสทางสังคมมัก 

เจ็บปวยเสียชีวิตเร็วกวาคนที่มีสถานะทางสังคมสูงกวา เพราะมีขอจำกัดในการเขาถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ และตองเผชญิ 

กับปจจัยเสี่ยงอันเก่ียวกับโรคเรื้อรงัมากกวา เชนอาจบริโภคสารอันตราย (เหลา บุหรี)่ มีโภชนาการทีไ่มดี ใชชีวิตแบบไมคอยเคลื่อน 

ไหว และมีความเครียดสูง สำหรับครัวเรือนในประเทศที่คาใชจายทางการแพทยสวนใหญตองควักกระเปาจายเอง ทำใหคนเหลานี ้

ตองเผชิญกับ “คาใชจายเพ่ือการรกัษาโรคจำนวนมหาศาล” เพ่ือจายคารักษาโรคเรื้อรังเหลานี้ใหกับโรงพยาบาลและคายาระยะยาว 

สำหรับตนเองและคนในครอบครัว ซึ่งอาจเรงรดัใหเกดิภาวะยากจนเม่ืออายุมากขึ้น เพราะคาใชจายในการรกัษาโรคกับโอกาสในการ 

หารายไดที่นอยลง ยิ่งทำใหสถานการณแยลง สำหรับผสููงอายุที่เปนโรคเรื้อรัง อันสงผลใหตองพิการหรือตองมีการดูแลระยะยาว จะทำ

ใหเกิดความเครียดสำหรับตนเอง ครอบครัว และความหนาแนนในโรงพยาบาลหรอืสถานพักฟน ทั้งน้ียังไมรวมถึงผูสูงอายสุตร ี

ที่มักมีบทบาทตองดูแลผูอื่นโดยไมไดรับคาตอบแทนใด ๆ  

 

กลองขอความที่ 1 การใหความสำคัญกับสตรสูีงอายุในบรรดาประชากรสูงวัย: การไมทิ้งใครไวขางหลัง  

 

สตรีสูงอายุเปนสมาชิกที่สำคญัของสังคม ทำหนาที่เปนทั้งผนูำ คนงาน ผูดูแลครอบครัว และเปนผูหาเงินเลี้ยงครอบครัวและ 

ชุมชน สุขภาพและการมีชีวิตที่ดีของสตรีเหลานี้เปนเรื่องสำคัญเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนและความมัง่คั่งของภูมิภาค  ดังนั้น  

ผูกำหนดนโยบายจะตองพิจารณาถึงมิติดานเพศสภาพเม่ือกำลังพัฒนาการสนับสนุนเชิงนโยบาย 

 

แมในชวงพ.ศ. 2563 ผูหญิงและผชูายทั่วโลก มีจำนวนโดยรวมทั่วโลกเทากัน แตจะมผูีหญิงมากกวาผูชายเมื่ออายุมากขึ้น 

เพราะอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสงูกวาผูชาย (75.6 ปสำหรับหญิง เมื่อเทียบกับ 70.8 ปสำหรับชาย) 54 อัตราสวนหญิงท่ีมีอาย ุ

65 ปหรือมากกวาโดยรวม อยูที ่55% และสำหรับหญิงท่ีอายุ 80 ปหรือมากกวานั้นสูงถึง 61% 55แนวโนมเหลานี้ยังคงดำเนิน

อยู ในขณะที่ประชากรทั่วโลกและทั่วทั้งภูมิภาคมีอายุสูงข้ึนเรื่อย ๆ 

 

นอกจากนั้นแลว ขอมูลแสดงใหเหน็วาผูหญิงสูงอายุแมจะมีโรคเรื้อรงั จะสามารถมีชีวิตอยูกับความพิการไดนานกวาผูชายวัย 

เดียวกัน  ยกตัวอยางเชน ในตรุกี ผูหญิงอายุ 60 ปใชชีวิตเกือบ 3 เทาของเวลาที่เหลืออยูแมมีความบกพรองทางกาย (6.4 ป)  

เมื่อเทียบกับผชูาย (2.3 ป) ตามความเปนจริงแลว ในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก แมอายคุาดเฉลี่ยของผูหญิงท่ี

อาย6ุ0 ป ไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในชวงสองสามปที่ผานมามากกวาผูชาย อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี  (HALE) กลับ

เติบโตชากวาเพราะปจจัยเรื่องการดูแลสุขภาพหลายปจจัย อันเก่ียวเนื่องกับความเหลื่อมล้ำทางเพศสภาพ 56 

 

แนวโนมนี้มาพรอมกับโอกาสทีเ่พ่ิมสูงขึ้นที่สตรีสูงอายตุองอยูตัวคนเดยีวอยางยากจนและตองเผชิญหนากับความไมแนนอน

ทางการเงนิ เพราะผูหญิงไดรับการศึกษานอย ไมมีบำนาญ  หรือประกันสังคม เนื่องจากในชวงชีวิตมีอัตราการเขารวมทำงาน

อยางเปนทางการต่ำกวาผูชาย ซึ่งหมายความวาผูหญิงซึ่งมีแนวโนมจะมีความเสี่ยงสูงกวาจากโรคเรื้อรัง กลับมีโอกาสเขาถึง

การดูแลทางการแพทยเพื่อจัดการกับโรคของตนนอยกวา 

 

ดวยเหตผุลนี้ รัฐบาลควรใหความสำคัญกับความตองการทพิเศษทีส่ตรีสูงอายุตองเผชิญ เมื่อพยายามเขาถึงการดูแลสุขภาพ
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รวมทั้งการดูแลระยะยาวอันเกี่ยวเนื่องกับโรคเรื้อรัง ผูกำหนดนโยบายควรทำงานโดยตรงกับผูหญิงสูงอาย ุครอบครวัของ

ผูหญิงเหลานั้น และผมูีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ เพื่อออกแบบและกำหนดนโยบายและโครงการที่จะสนองตอบความตองการของ

ผูหญิงเหลานั้นไดโดยตรง 

 

คาดการณวา การขยายตัวอยางรวดเร็วของโรคเรื้อรังในภูมิภาค จะเปนอุปสรรคสำคญัในการบรรลุเปาหมายแหงการพัฒนาอยาง 

ยั่งยืนและการลดความยากจนสำหรับผูที่ตองการที่สุด โดยเฉพาะการเพ่ิมคาใชจายในครัวเรือนที่เก่ียวของกับการดูแลสุขภาพ 58   

คาใชจายทางเศรษฐกิจซึ่งเช่ือมโยงกับคาใชจายทางสังคมที่ตามมาเปนสิ่งกีดขวางสำคญัในการพัฒนาอยางยั่งยืนของโลก โดยเฉพาะ 

อยางย่ิงการบรรลุเปาหมายแหงการพัฒนาอยางย่ังยืนในประเทศที่มีรายไดตำ่และปานกลาง  ซึ่งธนาคารโลกไดกำหนดไววาเปน

ประเทศที่มรีายไดมวลรวมระดับชาติตอหัว ต่ำกวา 12,375 เหรียญสหรัฐใน พ.ศ.2561 59 ประเทศเหลานี้เผชิญกับภาระโรคเรื้อรัง 

ในสูงท่ีสุด โดยการเสียชีวิตจากโรคเรื้อรงัสูงถึง 78% ของการตายทั้งหมดทั่วโลก 60 อันที่จริงแลว การสูญเสียทางเศรษฐกิจซึ่งเปน 

ผลสะสมมาจากโรคเรื้อรงั 4 ชนิดนี้ ถูกประมาณการวามากกวา 7 ลานลานเหรียญสหรัฐในประเทศทีม่ีรายไดปานกลางในชวง พ.ศ. 

2554 ถึงพ.ศ. 2568  หรือเฉลี่ยประมาณ 5 แสนลานเหรยีญสหรัฐตอป 61 

 

การจัดการการดูแลโรคเรื้อรังอยางมีประสิทธภิาพเปนสิ่งสำคัญที่จะลดคาใชจายดานการดูแลสุขภาพที่สูงข้ึนเรื่อยๆ ไดโดยผลลัพธก็คือ 

สุขภาพของประชาชนดขีึ้น และสามารถสรางการพัฒนาอยางยั่งยืนได  แมโรคเรื้อรัง จะมีปจจัยเสี่ยงเหมือนกันหลายโรค แตรัฐบาล 

และระบบสาธารณสุขควรกำหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมกับบริบทและการเขาแทรกแซงในดานตางๆ ที่คมุคาคุมราคา ที่สุดเพื่อ 

สนับสนุนคนสูงอายุในชุมชน หากจัดการไดดี องคการอนามัยโลกคาดการณวา ทกุ 1 เหรียญสหรัฐท่ีลงทุนไปในการแทรกแซงจัดการ 

โรคเรื้อรังท่ีสนับสนนุดวยหลักฐานเชิงประจักษ จะสามารถใหผลตอบแทนไดอยางนอย 7 เหรียญดอลลารสหรัฐภายใน พ.ศ. 2573 62 

 

ในขณะที่ภูมภิาคเอเชียแปซิฟกจำตองใหความสนใจเรื่องการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ และภาระหนักเร่ืองโรคเรื้อรัง ก็ยังถือวาเปน 

ภูมิภาคที่นาจะนำเสนอนวัตกรรมและคำตอบที่มีประสิทธิภาพ ตอความทาทายดานสุขภาพของประชากรนี้  ตามที่กำหนดไวในแผน 

ปฏิบัติการระหวางประเทศมาดริดวาดวยผสููงอายุ (MIPAA) ซึ่งเรียกรองใหทุกคนม ี“สุขภาพและความเปนอยูที่ดไีปจนแกเฒา” ใน 

ลักษณะที่ “คนสูงอายุมีสิทธิ์ที่จะเขาถึงการดูแลปองกันและการรักษา” 63 ประเทศในภูมิภาคจึงควรพิจารณาบทบาทของนวัตกรรม 

ICT ที่สามารถเขาไปสนับสนุนได เพ่ือเพ่ิมชองทางในการเขาถึงและคุณภาพของการดูแลสุขภาพเพื่อผสูงูอายุในการดูแลโรคเรื้อรัง 

 

ภูมิทัศนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีกำลังขยายตัว  

 

โลกกำลังอยูระหวางการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 ที่มีการควบรวมนวัตกรรมทางดิจิทัล ชีวภาพ และกายภาพเขาดวยกัน ซึ่งมีความ 

เปนไดที่จะนำไปสคูวามเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรม สังคม การเมืองและเศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนวิธีการปฏิสัมพันธและใชชีวิตของเรา 64  

งานในอนาคตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและที่อ่ืนๆจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชนกันการเกิดข้ึนของอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีใหมอ่ืนๆ 

ในชวงสองสามทศวรรษที่ผานมา ทำใหคนสามารถนำเทคโนโลยดิีจทิัลดานกายภาพและชีวภาพมาผสานกันเพื่อสนับสนุนการดูแล 

สุขภาพและจัดการโรคตางๆ รวมทั้งโรคเรื้อรังในผสููงอาย ุ

 

 

 

 

 

 



22 
 

รูปที่ 4 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนนุการดูแลสุขภาพ ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 4 

 
ที่มา: ภาพออกแบบโดยเอสแคป และปรับแตงจากภาพของ Ainsley Brown, “การกำหนดวิธีของตนเองไปสูความสำเร็จอยางมือ

อาชีพในการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 4”, Predict, 19 มีนาคม พ.ศ. 2562. ดูไดที ่https://medium.com/predict/charting-

your-own-pathway-to-professional-success-in-the-4th-industrial-revolution-ec5287a1b242 (เปดดูเมื่อวันที่ 16 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 65 

 

ยกตัวอยางเชน ปญญาประดิษฐ (AI) หรือชดุเทคนิคทางวิทยาการคอมพิวเตอรทีท่ำใหระบบตางๆ สามารถทำงาน ปกติจะตองใช

สติปญญาของมนษุยได เชนการรบัรทูางสายตา การจดจำคำพูด การตัดสินใจและการแปลภาษา เทคโนโลยีเหลานี้กำลังขยายขอบขาย 

นำเสนอการบริการและสินคาใหม ๆ รวมทั้งเพ่ิมมลูคาในดานการดูแลสุขภาพ66, 67 ในฐานะเปนสิ่งหนึ่งที่ผลักดันใหเกิดการพัฒนาอยาง 

ยั่งยืนข้ึน การวิจัยและการนำปญญาประดิษฐไปใชงานไดขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางย่ิงในสาขา Machine Learning  

(ระบบที่สามารถเรียนรไูดจากตัวอยางดวยตนเอง) Internet of Things (อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง – ทุกสิ่งที่เช่ือมตอและแบงปน 

ขอมูลผานอินเทอรเน็ต) Cloud and Cognitive Computing (ระบบคอมพิวเตอรบนคลาวดและระบบคอมพิวเตอรเสมือนมนุษย) 

และ Big Data Analytics (กระบวนการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ) นวัตกรรมเหลานีไ้ดเขามาเปลี่ยนทิศทางและปรับวิธีการดานการ

ดูแลสุขภาพเพ่ือตอบสนองกับความตองการที่สูงขึ้นของสังคมผสููงอายุที่กำลังเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทำใหสามารถเชื่อมโยงกันอยาง 

รวดเร็วและหลากหลาย รวมทั้งสามารถนำขอมลูหลากหลายประเภทที่ถูกจัดเก็บมา วิเคราะหแบบทันที (real time) โดยบุคลากร 

ทางการแพทยและตัวผปูวยดวย 68 สิ่งตาง ๆ เหลานี้ทำไมไดในชวงสองสามทศวรรษที่ผานมา  โครงสราง ICT ในปจจุบันทำใหมนุษย 

ติดตอกันอยางไรพรมแดน ขามภมูิประเทศ และทำใหมคีวามสามารถที่จะไดมา วิเคราะห จดัเก็บ และใชขอมูลตางๆ จำนวนมาก 

อยางรวดเร็ว และมีคาใชจายคอนขางต่ำ 69  

 

โครงสรางพ้ืนฐานและสมรรถนะ ICT ในโลกไดเตบิโตอยางรวดเร็วในชวงทศวรรษที่ผานมา สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU)  

ระบุวามีการขยายตัวของการเขาถงึการบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ดวยการใชโทรศัพทมือถืออยางรวดเร็ว มีการเติบโตอยางกาว 

กระโดดในการใชเครือขายบรอดแบนด ราคาของผลิตภณัฑและบริการ ICTถูกลงจนทุกคนหาซื้อไดและมีการเขาถึงและใช ICT ใน 

ทุกภาคสวนของสังคมมากขึ้นโดยเฉพาะอยางย่ิงในการดูแลสุขภาพ 70, 71 
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รูปที่ 5 การใชอินเตอรเน็ตทั่วโลกระหวาง พ.ศ. 2548 ถึง พ. ศ. 2562 

 

ผูใชอินเตอรเน็ต พ.ศ. 2548-2562 

  
อางอิง: ระหวาง พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2562 จำนวนของผใูชอินเตอรเน็ตไดเติบโตโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 10 ทุกป ไดมีการประมาณ 

การไววาผูคนราว 4.1 พันลานคนใชอินเตอรเน็ตใน พ.ศ. 2562 สะทอนใหเห็นการเติบโตรอยละ 5.3 เมื่อเทียบกับพ.ศ. 2561 72 

ที่มา: สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ “ITU-สถิติการพัฒนา” ดูไดที ่https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Pages/stat/default.aspx (เขาดเูมื่อ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 73 

 

ในพุทธศักราช 2559 อัตราการใชงานโปรโตโคลอินเตอรเน็ตท่ัวโลกสูงถึง 1.1 เซตตะไบต (พันลานลานลานไบต) โดยเปนโปรโตโคล 

การสื่อสารหลักที่ใชในการสงขอมลูในอินเตอรเนต็ขามเครือขาย จวบจนปลาย พ.ศ. 2563 อัตราการใชงานโปรโตโคลอินเตอรเนต็ 

ทั่วโลกพุงสูงข้ึนเปน 2.3 เซตตะไบต โดยมีการประมาณการวามีอุปกรณเช่ือมตอกับอินเตอรเน็ต 26 ลานเครื่อง และมีผูใชอินเตอรเน็ต 

ทั่วโลกมากกวา 4 พันลานคน 75 สวนหนึ่งมาจากการท่ีผสููงอายุสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตและมีการใช ICT มากขึ้นในผูสูงอาย ุ76 

 

ความเปลีย่นแปลงเหลานี้ทำใหเกดิความเปนไปไดที่จะสนับสนุนนวตักรรมและหาคำตอบใหม ๆ ตอปญหาซับซอนที่สดุที่ผสููงอายุ 

ตองเจอในการจัดการกับโรคเรื้อรงั เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) ไมไดมีใหใชเพียงในระบบดูแล 

สุขภาพเทานั้น ในปจจุบันสามารถพบเห็นไดในชีวิตประจำวันสวนตัวเชนกัน การเผยแพรเทคโนโลยีทีส่วมใสได เชน นา ิกาขอมือ 

อัจฉริยะ หรือสายรัดขอมือที่ตรวจจับกิจกรรม (activity tracker) ที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟกเปน 

เพียงตัวอยางหนึ่งของการใช ICT ในรูปแบบตางๆ และในทุกดาน มศัีกยภาพที่จะเปนชองทางนำเสนอ ระบบสุขภาพอยางเปนทางการ 

และไมเปนทางการในการเขาถึงผปูวยที่อยูนอกหองตรวจของแพทย เนื่องจากอุปกรณเหลานีส้ามารถเขาถึงไดงายกวาเดมิ เปนมติร 

กับผใูช และมีราคาจับตองได 77 

 

ทุกอยางนี้กำลังเกิดขึ้นเคียงคไูปกบัการริเริ่มระดับโลกที่มจุีดมุงหมายที่จะเรงผลักดันความพยายามนำ ICT เขามาสนับสนุนสุขภาพ 

อยางมีประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชนใน พ.ศ. 2555 องคการอนามัยโลกและสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ ไดเปดตัวโครงการ 

“Be He@lthy, Be Mobile” ซึ่งประสบความสำเรจ็ในการพัฒนาระบบการบริการ mHealth สำหรบัโรค NCD และปจจัยความ 

เสี่ยงตางๆ โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหการสนับสนนุประเทศตางๆ โดยใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคเพ่ือนำระบบ mHealth  
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ไปใชงานและขยายผลในระดับชาติอยางยั่งยืน78 

 

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกเปนผูนำโลกดานโครงสรางพื้นฐานและสมรรถนะของ ICT มาโดยตลอด ขอมติ 71/10 ของเอสแคปใหการ 

รับรองความมุงมั่นท่ีจะพัฒนา “ซุปเปอรไฮเวยขอมลูแหงเอเชีย-แปซิฟก” ซึ่งเปนความริเริ่มที่จะพัฒนาความเช่ือมโยงเครือขาย 

บรอดแบนดของภูมภิาค ผานเครอืขายโครงสรางพื้นฐานซึ่งเปนเว็บทีเ่ขาถึงไดโดยเสรรีะหวางประเทศ ใหเปนโครงสรางพื้นฐาน 

เครือขายไฟเบอรที่เช่ือมโยงกันทั้งทางบกและทางทะเล โดยมจุีดมุงหมายสดุทายคือเพิม่ความเร็วในการสื่อสารเช่ือมตอระหวาง 

ประเทศใหแกประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาค ลดคาใชจายในการใชเครือขายบรอดแบนดอินเตอรเนต็ และถมชองวางทางดิจิทัล79   

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ไดมกีารจัดทำแผนแมบทสำหรับ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565 ซึ่งเปนขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

ขับเคลื่อนซุปเปอรไฮเวยขอมลูแหงเอเชีย-แปซิฟก และรับรองโดยคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร  

และนวัตกรรม เพ่ือเนนความจำเปนเรงดวนท่ีจะใช ICT ในการสงเสริมเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน 80 ผลลัพธคือผูมีสวนไดสวน 

เสียหลักทั่วภูมภิาคไดพยายามทำงานเพ่ือพัฒนาความเช่ือมโยง การจัดการเครือขาย การปรับตัวดานอิเล็กทรอนิกสและเครือขาย 

บรอดแบนดสำหรบัทุกคน81 ตามรายงานของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ ความพยายาม เหลานี้และของประเทศอ่ืนใน 

ภูมิภาค ทำใหมสีมาชิกอินเตอรเนต็บรอดแบนดประจำมากกวารอยละ 58 มาจากประเทศสมาชิกเอสแคป ใน พ.ศ. 2561 ซึ่งเปนการ 

เพิ่มแบบทวีคูณจากใน พ.ศ. 2548 ซึ่งเดิมในภูมภิาคมีสมาชกิอินเตอรเน็ตบรอดแบนดประจำทเพียงรอยละ 38 เทานั้น 82, 83 

 

นอกจากนี้แลว ภูมิภาคเอเชียแปซฟิกยังคงเปนผูนำโลกในการการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและการนำไปใชงาน ประเทศท่ีเขาสูระยะ 

ทายๆ ของสังคมผสููงอายุ เชนประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศสงิคโปร ไดมีการพัฒนา ทดสอบ และใชงาน ICT ใน ทุก

ภาคสวนของสังคม รวมทั้งในสถานพยาบาล เพื่อสนับสนุนผสููงอายุใหจัดการกับโรคเรื้อรังโดยเฉพาะ ซึ่งทุกประเทศในภูมภิาค  

ไดดำเนนิการในลักษณะนีเ้ชนกัน ตัวอยางการนำ ICT ไปใชงานในลักษณะนี้บางสวนคือ ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส (EHR)  

ที่เปนมาตรฐานและเขาถึงไดโดยงายหุนยนตประหยัดแรงที่ใหการสนับสนุนการดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศแบบสมบูรณ 

ทีอ่ำนวยความสะดวกใหสามารถปรึกษาแพทยทางไกล เทคโนโลยีโดรนเพ่ือสงเครื่องมือและวสัดุทางการแพทย และเทคโนโลยีปญญา 

ประดิษฐเพื่อพัฒนาการทำงานทางกายและสุขภาพดิจิทัล  นวัตกรรมเหลานี้ไดรับการทดสอบและนำไปใชงานมากขึ้นเรื่อยๆ ในวงการ 

สุขภาพและโรงพยาบาลและมศีักยภาพที่จะลดคาใชจาย เปดชองทางการเขาถึงการดูแลสุขภาพไดมากขึ้นและลดภาระของผูทีท่ำงาน 

ดานการแพทยและสุขภาพ 84,85 อันที่จริงแลวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกเริ่มตระหนักถึงโอกาสของเทคโนโลยี 

ใหมๆ เชนปญญาประดิษฐและอินเตอรเนต็ของสรรพสิ่ง (IoT) และกำลังลงทุนอยางมากในการพัฒนา และการนำมาใชงาน 86 ซึ่งจะ

พูดถึงเทคโนโลยีเหลานี้ในสวนที่เก่ียวกับตัวอยางที่ดีดานลาง 

 

แมจะมโีอกาสมากมายเชนนี ้แตความเสี่ยงพื้นฐานดานการใช ICT ก็อาจสงผลเสยีมากกวาผลดี หากไมมีการดูแล โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ประเด็นที่เก่ียวกับความเปนสวนตวัและความปลอดภัยของขอมูล การถูกเอาเปรียบทางดิจิทลัหรือออนไลน การเลือกปฏิบัติและการ 

ขาดมาตรฐานทางสุขภาพของอุปกรณ ICT หรือกระบวนการดูแลความปลอดภัยของผูปวย เปนสิ่งที่ควรกังวลในผูสูงอายุท่ีมคีวาม 

เปราะบาง เน่ืองจากคนเหลานีม้ีความรูความเขาใจเกี่ยวกับดจิิทัลนอย ตองพ่ึงพาอาศัยผูดูแล หากขาดมาตรการที่จะควบคุมความ 

รับผิดชอบเพื่อปองกันความเสี่ยงเหลานี ้ก็จะทำใหสถานการณนี้มีความทาทายมาก 

 

เนื่องจากการเติบโตอยางรวดเร็วดานผลติภัณฑ โครงสรางพื้นฐาน ขดีความสามารถ และ อัตราคาใชจายดาน ICT ประสิทธิภาพของ 

ICT นาจะยังคงพัฒนาและขยายตวัไดอีกในอนาคต ในลักษณะเชนนีป้ระเทศเอเชียแปซิฟกอยูในสถานะที่เหมาะสมที่สุดที่จะนำ 

เทคโนโลยีดิจิทลัไปจัดการโรคเรื้อรัง เพื่อใหผูปวยเขาถึงการดูแลสุขภาพมากขึ้น ไดรับการบริการทีดี่ขึน้ และในราคาที่ประหยดั ความ 

พยายามเหลานีส้อดคลองกับแนวทางระดับสากลเชน MIPAA ซึ่งไดกำหนดแนวทางการทำงานเพ่ืออำนวยความสะดวกใหคนสูงอาย ุ
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ไดเขาถึงเทคโนโลยีเพ่ือลดขอจำกัดดาน ภูมิประเทศและการนำสงการบริการเพ่ือใหสามารดแูลสุขภาพกลุมคนชายขอบบางกลุม 

แนวทางนี้ยังเรียกรองใหมีการสงเสริมสุขภาพที่ดตีลอดอายุขัยโดยใชเทคโนโลยีเพ่ือการชวยเหลือที่สามารถลดระดับความพิการ 

ที่มาจากการสูงอายุและสามารถชวยประหยัดเงินอยางมีประสิทธิภาพ 87 นอกจากนี้ความพยายามสงเสริม ICT ที่มุงเปาไปยังผูสูง 

อายยัุงเปนการสนับสนุนการบรรลเุปาหมายที ่3 ของเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนโดยตรง ซึ่งก็คือการมีสุขภาวะและความเปน 

อยูที่ดีในทุกชวงอายุ และเปาหมาย 3.4 ภายใตหัวขอนี้ ซึ่งมจีุดมุงหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตกอนวัยอันควรเพราะโรค NCD ลงให

ไดหนึ่งในสาม 88 

 

การแกปญหาความเหลื่อมล้ำดานการบริการสุขภาพโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ระบบสุขภาพเปนปจจัยกำหนดเชิงสังคมที่สำคญัของสุขภาพ   แตยังมคีวามเหลื่อมล้ำในการเขาถึงการใหบริการทั้งดานคุณภาพและผล 

ลัพธอยางชัดเจน แมจะมีความกาวหนาในการเพ่ิมอายุคาดเฉลี่ยและอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น แตก็ยังมคีวามแตกตางที่ชัดเจนระหวางแตละ 

ประเทศ  ยกตัวอยางเชน สำหรับผสููงอายุในประเทศรายไดต่ำ และรายไดปานกลางคอนขางต่ำทั่วโลก สถิติความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจาก 

โรคเรื้อรัง (รอยละ 21และ 23ตามลำดับ) สูงกวาจากประเทศท่ีมรีายไดสูง (รอยละ 12) ถึงสองเทา  ผสููงอายุที่เปนคนชายขอบที่สุดใน 

แตละประเทศท่ัวทั้งภูมิภาค รวมทั้งผูสูงอายุทีม่ีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจคอนขางต่ำที่อาศัยอยใูนพ้ืนที่หางไกล คือผูไดรับการ 

ศึกษานอย เปนคนพื้นเมืองและเปนผูหญิง คนเหลานี้มีความเสี่ยงท่ีจะไดรับผลกระทบเชิงลบดานสุขภาพจากโรคเรื้อรังมากทีสุ่ด นอกจาก 

นีก้ลมุผสููงอายุเหลานี้มักเปนผูทีไ่มมีชองทางเขาถึงการบริการทางสุขภาพที่จำเปนสำหรับการรักษาและจัดการกับโรคเรื้อรังของตน 89   

ยกตัวอยางเชน อัตราการเขาถึงการบริการสุขภาพสัมพันธกับระดับรายได สิ่งเหลานี้เปนเรื่องนากังวล โดย เฉพาะอยางย่ิงเมื่อพิจารณา 

ถึงความเหลื่อมล้ำดานรายไดทั่วภูมิภาคที่เพิ่มข้ึน ไดมีการพบวาคาสมัประสิทธ์ิจีนี่ (Gini Co-efficient) หรือคาดัชนีทางสถิติที่ใชวัดการ 

กระจายรายไดของบุคคล หรือครวัเรือนในประเทศใดประเทศหนึ่ง สูงข้ึนกวารอยละ 5 ในชวง 20 ปที่ผานมา 91 อันที่จริงแลว การวิจยั 

หลายฉบับไดแสดงใหเห็นวา ผูที่มรีายไดต่ำไมคอยไดเขาใชบริการสขุภาพผานระบบ ICT ผลก็คือ คนเหลานี้ไมไดรับประโยชนดาน 

สุขภาพที่เก่ียวของ 92 

 

รูปที่ 6 ความเหลื่อมล้ำดานรายไดตามชวงเวลา (การกำหนดภูมิภาคเปนไปตามพื้นท่ีภูมิภาค ที่คณะกรรมการเศรษฐกิจภูมิภาค 

ของสหประชาชาติรับผิดชอบ) 
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บรรยายภาพ: ในขณะที่ความเหลือ่มล้ำดานรายไดในพื้นที่เอเชียแปซิฟกโดยรวม ตามคาสัมประสิทธ์ิจนีีต่่ำกวาพื้นท่ีอื่นๆท่ัวโลก  

อัตราการขยายตัวอยางรวดเรว็เปนแนวโนมที่นากังวลยิ่ง 

ที่มา: ESCAP 93 

 

ในแงของความเหลื่อมล้ำทางภมูิศาสตร  อุปสรรคที่กีดขวางการเขาถึงการดูแลสุขภาพที่สำคัญย่ิงคอื ความหางไกลของแหลงรกัษา  

การไมสามารถจัดหาทรัพยากร หรอืไมมผีูเชี่ยวชาญทีเ่ขาถึงได พื้นที่หางไกลในชนบทมักขาดแคลนสถานพยาบาล อุปกรณ และ 

บุคลากรทางการแพทยทีฝ่กมาดีแลว เมื่อเทียบกับพื้นที่เมือง หรือแมแตเทียบกับประเทศท่ีประชากรสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนที่ชนบท 

ตัวอยางเชน รอยละ 45 ของบุคลากรทางการแพทยในกัมพูชาทำงานอยูในพ้ืนที่เมือง ในขณะที่ประชากรรอยละ 80 อาศัยอยใูน 

ชนบท 94 มีแพทยเพียงรอยละ18 เทานั้นในประเทศไทยทำงานอยูในพ้ืนที่ชนบทหางไกล ที่ซึ่งประชากรประมาณครึ่งหนึ่งอาศัยอยู 95 

 

ในดานการศึกษา ยกตัวอยางเชน อัตราสวนของผหูญิงท่ีไมไดรับการศึกษาในประเทศปากีสถาน ที่รายงานวาประสบปญหาในการเขา 

ถึงการดูแลสุขภาพอันเกิดจากปญหาทางการเงินสูงเปน 3 เทาของอัตราสวนของผหูญิงท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือสูงกวา 

ในทายที่สุด เชนเดียวกับปจจัยทางสงัคมอื่น ๆ ที่ไดกลาวถึงแลว สำหรับผูหญิง เพียงเพศสภาพอยางเดียวก็เปนตัวกำหนดการเขาถึง 

การดูแลสุขภาพที่ตำ่กวามาตรฐานในภูมิภาค และยังนาที่จะมีปจจยัทางสังคมอ่ืนๆ เขามาเกี่ยวของดวย เชน รายได การศึกษา หรือที ่

อยูอาศัย สิ่งเหลานีท้ำใหเกิดการเสียเปรียบซ้ำซอน ดวยเหตุของการทับซอนกันของอัตลักษณซึ่งแตละตัวตนมลัีกษณะเปนคนชายขอบ 

อยู 96 

 

หากยังมีความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงและคุณภาพของการดูแลสุขภาพอยู จะเปนภัยคุกคามสำคัญอันเปนอุปสรรคไมใหประชากร 

จำนวนมากมสีุขภาวะที่ดีทีสุ่ดและมีชีวิตท่ีดีได  ทั้งยังจะสงผลกระทบเชิงลบตอการเติบโตทางเศรษฐกจิและการลดความยากจน  

รวมทั้งจำกัดความสำเร็จที่จะปฏิบัติตามวาระ ป 2030 คือการบรรลเุปาหมายของการพัฒนาอยางย่ังยืน ขอที่ 10 การลดความ 

เหลื่อมล้ำและไมทิ้งใครไวเบื้องหลงั 97 เนื่องจากสังคมสูงผูอายุทำใหเกิดแรงกดดันมากมายตอระบบสาธารณสุขซึ่งมีทรัพยากรจำกัด 

ยุทธศาสตรการใช ITC ในสถานการณตาง ๆ เหลานี้เปนโอกาส ที่จะขยายการเขาถึงการรักษาพยาบาล ใหระบบการรักษาพยาบาล 

หรือการใชแรงงานนอยลงกวาเดมิ เสรมิสรางประสิทธิภาพ ลดคาใชจาย ยกระดับคณุภาพการใหบริการ และสรางวิธีใหมดานการดูแล 

สุขภาพ อยางไรก็ตาม ขึ้นอยกัูบวาเทคโนโลยีเหลานีไ้ดถูกออกแบบไวและนำไปใชกับผูใด ซึ่งอาจสงผลใหความเหลื่อมล้ำเพ่ิมขึ้นหรือ 

ลดลงได 

  

ในขณะที่เทคโนโลยดีจิิทัลมีการใชงานอยางกวางขวางขึ้น ก็ไมใชทุกคนเขาใจประโยชนของการใช ICT ชองวางในการเขาถึงและใช 

 ICT ในประเทศและระหวางประเทศ เปนเครื่องกีดขวางสำคญัที่ทำใหไมสามารถกาวไปสคูวามเปลี่ยนแปลงได98   เชนเดียวกับการ 
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เขาถึงดูแลรักษาทางสุขภาพและการแพทยที่มีคุณภาพสูง  ความทาทายหลักของการใช ICT คือใหทุกคนไดประโยชน จากการ 

ใชเทคโนโลยีดิจิทัลนี้  ผูกำหนดนโยบายและผูมสีวนไดสวนเสียหลักอื่นๆ จะตองยืนยันที่จะสนับสนุน นวัตกรรมและเทคโนโลยีทีล่ด 

ความเหลื่อมล้ำในสังคม แทนที่จะใหกลายเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่หลายคนถูกทิ้งไวเบื้องหลัง 

 

มีอีกหลายอยางที่ตองทำเพื่อใหแนวคิดนี้เปนจริงข้ึนมา เชน ตั้งแต พ.ศ. 2562 แมรอยละ 86.6 ของคนในประเทศพัฒนาแลวจะ 

เขาถึงการใชอินเตอรเน็ตได แตมีคนนอยกวาครึ่งใชอินเตอรเน็ต (47%)  นอกจากนี้ ประเทศพัฒนานอยที่สุดในโลก 47 ประเทศ ซึ่งก็ 

คือประเทศที่มตัีวช้ีวัดท่ีต่ำสุด ดานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในสวนของรายได ทรพัยากรมนุษยและความเปราะบางทางเศรษฐกิจ 99 

มีอัตราการใชอินเตอรเนต็ย่ิงต่ำกวานี้  ซึ่งก็คือคนมากกวา 80% ยังไมไดใชอินเตอรเน็ต 100 สภาพภูมิศาสตรยังเปนสิ่งที่สรางความ 

เหลื่อมล้ำมากข้ึนทั้งภายในและระหวางประเทศ ในอัตราการเขาถึงอินเตอรเน็ตโดยรวม โดยมีคน 450 ลานคนท่ีอยูในชนบทหางไกล 

ไมมีแมแตสญัญาณโทรศัพท 101 

 

โดยรวมแลวผสููงอายุมีแนวโนมที่จะใชอินเตอรเน็ตนอยกวาคนอายุนอย  สำหรับผูที่มีการเขาถึงอินเตอรเน็ตก็อาจจะยังมีการใชนอย 

กวาคนอายุนอย เนื่องจากปจจัยหลายดานเชน ความรเูรื่องดิจิทัล และความมั่นใจในตวัเอง นอกจากนี้ยังมีความไมเทาเทียมระหวาง 

ผูสูงอายุกันเองซึ่งเปนภาพสะทอนความไมเทาเทียมในระดับประชากรของประเทศ รวมทั้งความแตกตางเพราะความเหลื่อมล้ำดาน 

รายได ระดับการศึกษา และภูมิศาสตร 102 

 

ตัวอยางหนึ่งคอื ผูพิการ  โดยเฉลีย่แลว ผูพิการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิตอลไดนอย ความไมเทาเทียมเหลานี้ยังมีอยูเพราะแมมเีทคโนโลยี 

มากมายแตไมสามารถเขาถึงไดหรือแมแตซื้อมาใชได การวิจัยหลายเร่ืองแสดงใหเห็นวาในประเทศท่ีพฒันาแลว ครัวเรือนที่มีคนพิการ 

(เทยีบกับครัวเรือนที่ไมมี) มักมีโอกาสนอยกวาครึ่งท่ีจะสามารถจายคาอินเตอรเนต็และแทบไมมีเงนิพอที่จะซื้อโทรศัพทมือถือ103   

ในบางประเทศชองวางทางดิจิทอลสำหรับผพิูการและไมพิการมมีากถึง 30% ในเรื่องการใชอินเตอรเน็ต  ในสวนของผูใหบริการ  

หลายประเทศในภูมิภาคยังสนับสนุนคนพิการนอย คนพิการไมสามารถเขาถึง กวา 60 % ของพอรทัลออนไลนระดบัชาต ิและในบาง 

ประเทศ เว็บไซตทั้งหมดไมสามารถเขาถึงไดสำหรับผูมีความบกพรองทางสายตา 104 ความจริงเหลานีย้ิ่งรุนแรงขึ้นสำหรับผสููงอาย ุ

เนื่องจากผูสูงอายุจำนวนมากมีปญหาในการใชชีวิต และความพิการที่เพ่ิมพูนทับซอนกันเมื่อเวลาผานไป 

 

รูปที่ 7 อัตราสวนของเว็บไซตสาธารณะที่เขาถึงไดไนประเทศเอเชียแปซิฟกที่กำหนดบางประเทศ พ.ศ. 2561 

 
บรรยายภาพ: คนพิการกำลังถูกทิ้งไวขางหลังเรื่องการเขาถึงขอมลู;  มีเพียง 40% ของเว็บไซตสาธารณะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกที่

ไดรับการรายงานวาเขาถึงไดโดยคนพิการ 

ที่มา: ESCAP 105 

 

นอกจากนี้ สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศไดรายงานวา ภมูิภาคเอเชียแปซิฟกเปนภูมิภาคท่ีมีความแบงแยกทางดิจิทัล 
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มากที่สุดในโลก โดยประชากรเกินครึ่งไมสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตได 4 ในพ. ศ. 2562 มีผูเปนสมาชิกเครือขายบรอดแบนด 

ประจำกวา 77.4% อาศัยอยูในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ  มีเพียง 5.7% เทานั้นที่อาศัยอยูในเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต ยกตัวอยางเชน ประเทศญี่ปนุและสาธารณรฐัเกาหลี มีการติดตั้งเครือขายบรอดแบนดประจำมากกวา 20%  

อยางไรก็ดี ในประเทศสมาชิกและสมาชิกวิสามัญของเอสแคป มีประชากรเพียง2%เทานั้นที่เชื่อมโยงกับเครือขาย 106 

 

รูปที่ 8 อัตราความเร็วเฉลี่ยของระบบอินเตอรเน็ตบรอดแบนดในประเทศแถบเอเชียแปซิฟก  

 
ที่มา: ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย 107 

 

ยังมีความเหลื่อมล้ำอีกมากภายในภูมิภาคดานอายุ หรือ “ชองวางดิจิทัลสีเทา” ซึ่งก็คือ ผสููงอายุที่เขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลไดนอย 

กวาคนรนุเด็ก เนื่องจากปจจัยหลายอยาง ทั้งคาใชจาย ระดับการสนับสนุน ทักษะทาง ICT ความสามารถชวยเหลือตัวเองหรือ 

แรงจูงใจ ความกังวลเรื่องความปลอดภัย และความทรงจำที่เสื่อมลงหรือการรบัรูมิติทางกายภาพที่ลดลง108 ใน พ.ศ. 2562 ผูสูงอาย ุ

สามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตไดนอยกวา 10% ในบางประเทศในภูมิภาคนี้ เชนกัมพูชา จอรเจีย อินโดนเีซีย คาซัคสถาน ปากีสถาน 

ประเทศไทยและอุซเบกิสถาน แมในเศรษฐกิจที่พัฒนาแลว เชน ออสเตรเลีย ฮองกง จีน และสิงคโปร ผูสูงอาย ุ75 ปข้ึนไป เขาถึง 

อินเตอรเนต็ไดต่ำกวาประชากรอายุนอย (อายุ 25 ถึง 74) ถึง 3 ถึง 5 เทา 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 การคำนวณของเอสแคป โดยใชตัวชี้วัดของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ ฐานขอมูลโทรคมนาคม/ITC โลก พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 23/ธันวาคม 2562) 

สำหรับการคำนวณน้ี ใชขอมูลที่เก็บมาจากป 2560 เพราะมีเกือบครบทุกประเทศ 
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รูปที่ 9 ภาพสรุป “ชองวางดิจิทัลสีเทา” ในประเทศแถบเอเชียแปซิฟก พ.ศ. 2562 

 
 

ที่มา: ตามที่ระบุไวในฐานขอมลู ตวัชี้วัดโทรคมนาคม/ICT ระดับโลก ของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ พ.ศ. 2562 (ฉบับพิมพ

ครั้งท่ี 23 ธันวาคม 2562) ดูไดที ่https://www. -ilibrary.org/science-and-technology/data/world-telecommunication-ict-

indicators-database/ict-indicators-edition-2019-2_pub_series/dataset/a0324b5d-en  (เขาดูเมื่อวันที ่15 กรกฎาคม พ.ศ. 

2563) 

ขอสังเกต: การคดัเลือกประเทศขึน้อยูกับเงื่อนไขที่วามีขอมูลหรือไม 

 

ความเหลื่อมล้ำทางเพศในการเขาถึงทางดิจิทัลมีความชดัเจนมาก ชองวางการใชอินเตอรเน็ตในเอเชียและแปซิฟก ระหวางผูใช 

อินเตอรเนต็ที่เปนชาย (55%) และหญิง (41%) นับไดเปนประมาณ 14% ตามการประมาณการของสหภาพโทรคมนาคมระหวาง 

ประเทศ  110, 111 

 

โดยรวมแลว การเตรียมการสำหรบัการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของกับประชากรที่กำลังสูงอายุและโรคเรื้อรัง 

ทีก่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงประชากรศาสตร เปนเรื่องสำคัญยิ่ง เพ่ือสามารถผลักดันใหมีความกาวหนาไปสูการบรรลเุปาหมาย 

ของการพัฒนาอยางย่ังยืน 112 โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวโนมเหลานีส้งผลกระทบกับเปาหมายการพัฒนา ฯ โดยตรงในหัวขอตาง ๆ คือ  

การยุติความยากจน (SDG 1) การสรางหลักประกันการมีสุขภาพที่ดแีละการสงเสริมความเปนอยูทีดี่ สำหรับทุกคนในทุกชวงวัย 

(SDG 3) การสนับสนุนความเทาเทียมกันทางเพศ (SDG 5) การสงเสริมการจางงานเตม็ที่ และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคณุคา 

สำหรับทุกคน (SDG 8) การลดความไมเสมอภาคภายในและภายนอกประเทศ (SDG 10) การทำใหเมอืงและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย 

มีความครอบคลุม ปลอดภยั ยืดหยนุตอการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน (SDG11)  

 

กลองขอความที่ 2 การสนบัสนุนผสููงอายุใหจัดการสภาวะโรคเรื้อรงัของตนเองระหวางการระบาดของโรคโควิด19 

 

การระบาดของโรคโควิด19 นั้นทำใหผูสูงวัยที่มีปญหาสุขภาพเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคหัวใจ โรคปอด โรคเบาหวานและ มะเร็ง มี

ความเสีย่งสูงสุดท่ีจะมีอาการโรครายแรง และอาจเสียชีวิตไดเนื่องจากไวรัสโคโรนา ราว 2 ใน 3 ของคนอายุ70 ปหรือมาก 
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กวาตองทนทุกขทรมานจากโรคเรือ้รังตาง ๆ นี้ จากการศึกษาเบื้องตนพบวาคนอายุมากกวา 80 ปมีความเสี่ยงสูงหากติดเชื้อ 

และมโีอกาสเสียชีวิตมากกวาปกตถึิง 5 เทา 113 

 

นอกเหนือจากความเสี่ยงโดยตรงจากโรคแลว ผสููงอายุมักมีความเปราะบางตอผลกระทบทางออมจากโรคโควิด19 การระบาด 

ของโควิด19 ไดเปลีย่นแปลงวิถีชีวิตของเรา สงผลใหตองมีการเวนระยะหางทางสังคม มีการล็อคดาวนทั้งประเทศ ตกงาน 

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และเกิดความตึงเครยีดตอระบบสาธารณสุขที่ตองรับมืออยางหนักหนาอยูแลว ทามกลางความเปลี่ยน 

แปลงท้ังหลายนี้ ความสามารถของผูสูงอายุท่ีจะจดัการภาวะสุขภาพที่มีโรคเรื้อรังรมุเราอยูย่ิงถูกจำกัดลงอยางมาก สภาวะ 

เชนนี้สงผลกระทบตอการเขาถึงการดูแลทางการแพทยที่เพียงพอ การจัดหายาที่จำเปนอยางปลอดภัย การใชชีวิตท่ีมีสุขภาพด ี

และมีกิจกรรมอยูเสมอ และความสามารถที่จะไดพบปะบุคคลในครอบครัวหรือผูดูแล 

 

เพื่อรักษาระยะหางทางสังคมและใหแนใจไดวาความตองการทางสุขภาพและการแพทยสำหรับผูสูงอายุไดรับการตอบสนอง

ระบบ สาธารณสุขทั่วทั้งภูมิภาคไดถูกบังคบัใหหาคำตอบเชิงนวัตกรรมที่ปลอดภัยเพื่อสนับสนุนคนไขสูงอายุโดยไมสงผล 

กระทบกับสุขภาพที่ดีในระยะสั้นและระยะยาว ไดมีการใชงาน ICT อยางหลากหลายเพ่ือชวยเหลือผสูงูอายุจัดการกับโรค 

เรื้อรัง อาทิเชน การเรงยกระดบัการหารือดานสุขภาพและการแพทยทางไกล และการเฝาระวังจากทางไกล การกำหนดใช 

การติดตามดวยโทรศัพทมือถือและโครงการติดตามตัว ระบบสงยาที่ใชนวัตกรรมเขาชวยการใหการศกึษาเก่ียวกับสุขภาพ 

ผานระบบเว็บและระบบมือถือ และระบบเตือนภัยฉุกเฉิน แพลตฟอรมเช่ือมโยงทางสังคมและการดแูลสุขภาพทางจิต เพื่อ 

ปองกันการแยกตัวโดดเดีย่วในสังคม หรือประเด็นอาการปวยทางจิต 

 

ทั้งน้ีผใูหบริการดานสุขภาพและการแพทย ผูดูแล และผูปวยควรเปดรับแนวทางการใช ICT เพื่อสนับสนุนการใหบริการทาง 

สุขภาพ ผูปวยจะไดรับการดูแลที่ปลอดภัย มีคุณภาพ  และเขาถึงงาย  มีขอสังเกตวา เนื่องจากมีความตองการดานนีสู้ง 

และมีการประยุกตใช ICT เพ่ือเปนคำตอบในชวงการระบาดของโรคโควิด19 เปนอยางมาก จนเกิดกระตนุใหมีการนำแนวทาง 

แนวทางสุขภาพดานดิจิทลัไปใชอยางรวดเร็วกวาปกติ  ในทางเดียวกันชองวางระหวางผูสามารถเชื่อมโยงทางดิจิตัล และผูไมม ี

ความเช่ือมโยงก็กวางข้ึนเรื่อยๆ  ทำใหเกิดความเหลื่อมล้ำดานโอกาสมากขึ้น และทำใหคนท่ีสามารถเขาถึงเทคโนโลยีใน 

ลักษณะนี้นอยถูกทิ้งไวขางหลังจนกลายเปนเปราะบางมากข้ึนกวาเดมิ 

 

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลกระทบของโรคระบาดตอบุคคลสูงอายุในการจัดการโรคเรื้อรัง การรับมือโดยใช ICT  

ระดับภูมิภาคและผลกระทบเชิงนโยบาย กรุณาดภูาคผนวกเก่ียวกับโรคโควิด19 ทายเอกสารคูมือเลมนี้ 

 

การเปลีย่นผานทั้งภูมิภาคสามารถทำไดหากผกูำหนดนโยบายและผูมีสวนไดสวนเสยีอ่ืนๆ ตั้งใจจริงในการสนับสนุนผสููงอายุซึ่งเปน 

ผูอยูชายขอบสุดในสังคม ICTชวยสนับสนุนระบบสุขภาพ ใหคนไดรบับริการดานสุขภาพที่มีคุณภาพสงูและทันการไมวาบริบททาง 

สังคมหรือที่อยทูางภูมิศาสตรจะเปนเชนไร 

 

คมูอืฉบับนี ้ไดยกตัวอยางแนวทางการปฏิบัติทีด่ีของรัฐบาล ระบบสาธารณสุข บริษัทเอกชนและผมูสีวนไดสวนเสียอื่นๆ ในภูมิภาคนี้   

โดยเนนการนำ ICT ไปใชอยางสรางสรรค เพ่ือสนบัสนุนผสููงอายุใหสามารถจัดการโรคเรื้อรังได นอกจากนี้ยังนำเสนอวิธีการนำ 

บทเรยีนตางๆ เหลานี้ไปใชและใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพยายามผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวาง และยั่งยืน 

อีกดวย 
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ตอนท่ี 2 ตัวอยางของแนวทางการปฏิบัติที่ดีในภูมิภาค 
 

ผูสูงอายุที่มโีรคเรื้อรังตองเผชิญหนากับความทาทายมากมาย  สำหรับหลายคนแลว แมแตการเขาถึงการดูแลสขุภาพเบื้องตนก็ยังอาจ 

เปนปญหา ปญหาอ่ืนๆ มีทั้งการเขาถึง การบริการที่เหมาะสมและมีคาใชจายไมมาก การอยหูางไกลจากแหลงบริการ การไมมยีาน 

พาหนะขนสง หรือความสามารถในการเคลื่อนไหวหรือคิดเองได  ผสููงอายุที่สามารถเขาถึงระบบการดูแลสุขภาพ หลายคนก็ยังตอง 

เผชิญหนากับปญหาที่เก่ียวกับคุณภาพของการดูแล เชนไปเจอระบบทางการแพทยที่ไมมสีมรรถนะเพียงพอ ไมมีเจาหนาที่ทีไ่ดรับการ 

ฝกหรือมีความเชี่ยวชาญ หรือไมมอุีปกรณรองรับ 114 

 

ICT มีเครื่องมือและทรัพยากรหลากหลายที่จะใชรวบรวม สงตอ จดัเก็บ สราง แบงปน หรือแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส  

ที่สามารถนำไปรบัมือกับความทาทายมากมายที่ผูสูงอายแุละผูดูแลตองเผชิญ เพ่ือจัดการกับโรคเรื้อรงัในระบบการดูแลสุขภาพ   

การวิเคราะหระดับสูง (Meta-analyses) ไดแสดงวา การใช ICT เขาแทรกแซงสนบัสนุนยังมีประสิทธิภาพ ในการทำใหผลทางคลินกิ 

ดีขึ้นในโรคเรื้อรังหลายโรค รวมทัง้โรคหืด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคอวน และโรคความดันโลหิตสูง 115, 116 นอกจาก 

นี้เทคโนโลยีเหลานีส้ามารถนำไปสกูารพัฒนาอยางมนีัยยะสำคญัตอพฤติกรรมดานสุขภาพ เชนการกินยาสม่ำเสมอ รูปแบบอาหาร  

ระดับการออกกำลังกาย และความ สามารถในการชวยเหลือตัวเองของผูปวย โดยการจัดการใหคนเขาถึงขอมูลสุขภาพ และยาของ 

ตนเองไดอยางจำเพาะเจาะจงโดยละเอียด การเตือนใหกินยาหรือจดัการกับอาการของโรค  และการรับคำแนะนำโดยตรงจากผูดูแล

หรือแพทยเกี่ยวกับโรคเรื้อรังของตน 117, 118 

 

อยางไรก็ดี เชนเดียวกับคนอ่ืนๆในสังคม ผสููงอายุมีระดับความสามารถทางกายและทางจิตใจท่ีจะใช ICT แตกตางกัน ไมวาจะอย ู

ในระดับสูงและเสถียร หรือในระดบัที่ความสามารถเริ่มเสื่อมถอย ไปไมมีแลว (ดูรูปที่10) ICT สามารถนำไปใชงานสำหรับวัตถุประสงค 

ที่หลากหลาย ตั้งแตการทดสอบวนิิจฉัยโรคตั้งแตตน หรือเพ่ือควบคมุโรคเรื้อรัง หรือเพื่อชะลอผลกระทบจากโรคเรื้อรัง  โดยหลักแลว  

ความสามารถของผปูวยโดยรวมจะสงผลถึงการออกแบบ ICT มาใหใครใชและใชอยางไร โดยปรกติแลว ผูสูงอายุที่มีความสามารถ 

ในการทำงานและสุขภาพดี จะควบคุมเทคโนโลยเีหลานี้ไดมากกวาผูทีสุ่ขภาพเสื่อมถอย และตองมสีมาชิกในครอบครัว ผดููแล หรือทีม 

สหวิชาชีพทางแพทยที่ตองใชเทคโนโลยีเหลานี้แทนทีผู่ปวย 
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รูปที่ 10  กรอบสาธารณสุขเพื่อการสูงวัยอยางมีสุขภาพท่ีดีโดยประเมินจากความสามารถในการทำงาน และสมรรถนะภายใน 

 

 
ที่มา : รายงานโลกเรื่องการสูงอายุและสุขภาพ พ.ศ. 2558 119 

 

ในดานของผูใหบริการ เทคโนโลยีเหลานี้ลวนสนับสนุนบุคลากรทางการแพทยและผูดูแล ใหสามารถเขาถึงขอมูลทางคลีนิกของ 

ผูปวยของตนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถเขามาตรวจสอบอาการของผูปวยไดจากทางไกล และใชระบบคอมพิวเตอร 

สนับสนุนการตัดสินใจ ซึ่งจะชวยเสนอแนะแนวทางการรักษาระดบัคลินกิและใหการดูแลดวยหลักฐานเชิงประจักษที่ดีที่สดุ120 

 

กลองขอความที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถสนับสนุนผูปวยและผูใหบริการในหลาย ๆ ดาน 112, 113 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถสนับสนุนความตองการของผูสูงอายุดานสุขภาพ ดังน้ี 

 การเขาถึงการคดักรองสุขภาพพื้นฐานและการรักษาที่ดีขึ้น ซึ่งโดยปรกติแลวอาจไมไดรบัหรืออาจจัดหาใหไมได 

 การสื่อสารระหวางผูปวยและผูใหบริการที่ดีขึ้น 

 การวินิจฉัยโรคและการใหการบรกิารรักษาอยางรวดเร็วเน่ืองจากมกีารบันทกึเรื่องการรักษาและการไดรับผล 

ตรวจตางๆเร็วขึ้น 

 การเขาถึงบันทึกสุขภาพสวนบุคคลที่เก็บไวหางไกลไดมากข้ึน 

 ความปลอดภัยของผูปวยเพ่ิมขึ้นเพราะสามารถลดอุบัติการณไมพึงประสงคไดมากขึ้น 

 ลดระยะเวลาที่ตองอยูโรงพยาบาลเพราะสามารถปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธภิาพข้ึน 

 รับประทานยาอยางสมำ่เสมอมากข้ึนและการบริหารจัดการผูปวยไดมากขึ้นเพราะมีการเตือนตามเวลากำหนด 

มีการตั้งเปาหมายใหจัดการตัวเอง มีการเตือนนดัพบแพทยและ/หรอืเยี่ยมทางไกล 

 เขาถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสและขอมูลเชิงสังคมที่เหมาะสม โดยมีหลักฐานเชิงประจักษที่เขาถึงไดงายขึ้น 
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 ลดความเหลื่อมล้ำทางดานสุขภาพอันเนื่องมาจากเหตุทีไ่มสามารถเขาถึงการดูแล เพราะมส่ิีงกีดขวางทางภูมิศาสตร 

หรือการไมสามารถเขาถึงการดูแลจากผูเช่ียวชาญที่มคุีณภาพสูง 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถสนับสนุนบุคลากรทางการแพทยและผูกำหนดนโยบายดังตอไปนี ้

 การแชรขอมูลที่มคุีณภาพสูงผานระบบบันทกึดิจิทัลที่มีการรักษาความปลอดภัย 

 การประสานงานในการดูแลระหวางบุคลากรทางการแพทยที่ดีข้ึน อันเปนผลมาจากการเขาถึงบันทึกทาง

อิเล็กทรอนิกสที่มีการแบงปนกัน 

 ประสิทธิภาพและคุณภาพของการดูแลดีข้ึน อันเปนผลจากการเฝาระวังผูปวยที่ดีขึ้น ลดจำนวนงานธุรการ 

ที่ไมจำเปน และการทำใหทุกอยางเปนดิจิทัลโดยอตัโนมตั ิ

 ลดปริมาณเอกสารซึ่งจะทำใหมคีวามผิดพลาดของมนุษยนอยลง เนือ่งจากการไมสามารถอานออก หรือต ี

ความไมได หรือการละเวนไวไมไดบันทกึ 

 มีโอกาสท่ีจะใชการวิเคราะหระดับขอมูลขนาดใหญ (big data) จากขอมูลดิจิทลัที่เก็บมา ขอมลูท่ีเชื่อมโยงชวยเพิ่ม

ความโปรงใส มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีนวัตกรรมท่ีดี 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังสามารถทำใหเกิดความเสีย่งและอุปสรรคหากไมไดจัดการใหถูกตองหรือหากไมมี 

ระเบียบควบคุม: 

 ละเมิดความเปนสวนตัวของขอมูลตางๆเฉพาะบคุคล 

 เพิ่มโอกาสที่จะถูกเอาเปรียบหรือถูกเลือกปฏิบัติในกลุมผูสูงอาย ุ

 มีโอกาสท่ีจะไดรับการดูแลอยางไรคุณภาพหากไมมีทรัพยากรเพียงพอหรือไมเหมาะสม 

 ความสัมพันธระหวางแพทยและผปูวยลดลง 

 สรางโอกาสที่จะเกิดขอสรุปแบบเหมารวม ในกลมุที่แตกตางกันมาก เชนกลายอคติในบางเรื่อง 

 

 

เปนเรื่องสำคญัที่จะตั้งขอสังเกตวาขณะที่เทคโนโลยีเหลานี้กอใหเกดิวิธีการมากมายที่จะชวยใหระบบสุขภาพดีขึ้นและสงการบริการ 

ไปยังผทูี่อยูชายขอบสดุได   แตขณะเดียวกันก็ยังมีขอจำกัดวาเทคโนโลยีจะสามารถทำอะไรไดและควรจะทำอะไรในภาคสวนของการ 

ใหบริการดานสุขภาพ  ICT เปนองคประกอบที่ขาดไมไดในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง แตก็มิใชองคประกอบเดียว  ไมควรคาดหวังให ICT 

เปนยาวิเศษจะที่สามารถสนองตอบความตองการของผสููงอายุท่ีตองจัดการโรคเรื้อรังของตนไดในทุกดาน อันที่จริงแลว ผูใหบริการ 

ทางการแพทย ผูสูงอายุและผดููแลผปูวย ควรมอง ICT วาเปนอุปกรณเสริมท่ีสามารถสนับสนุนการใหการบริการหลักทางดานสุขภาพ 

มากกวา เทคโนโลยีเหลานี้จะมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ดเมื่อถูกนำไปประกอบแบบบูรณาการเขาไปในระบบสุขภาพในฐานะเครื่องมือ 

และทรัพยากรชวยเหลือ นอกจากนี้ เพียงเพราะไดมีการนำเทคโนโลยี ICT เขาไปใชในระบบสุขภาพ กไ็มควรละเลยการดำเนินการ 

สำคัญ เชนการหารือสวนบุคคล การใหการรักษา การที่ผใูหบริการทางดานการแพทยมืออาชีพ ขยายการตรวจสอบวินิจฉัยของตน 

ไปในดานตางๆ  การดำเนินการทีก่ลาวมานี ้ยังมีบทบาทอันสำคัญยิง่ในการที่จะสนองตอบความตองการของผูสูงอายุที่ตองจัดการ 

โรคเรื้อรังของตน แมจะมีการใช ICT มากขึ้นก็ตาม 123 

 

อยางที่กลาวไว ICT สามารถใชงานไดหลากหลายแตกตางกัน  ในคมูือฉบับนี้ ไดแบงการใชงานออกเปน 4 ประเภทที่เช่ือมโยงกัน 

แบบกวางๆ ดังน้ี 124 

 ระบบจัดการ - ICT ที่เขาถึง จัดเก็บ สงตอ และแสดงขอมูลผปูวยหรอืขอมูลสุขภาพ เพ่ือสนับสนุนการเฝาระวังและ 

การจัดการโรคเรื้อรงัรายกรณี เชน ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส 
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 ระบบสื่อสาร - ICT ที่เช่ือมโยงผูใชที่อยูหางไกลกันขามพื้นที่ และ/หรือขามกาลเวลา ระหวางผใูหบรกิารทางการแพทย  

หรือระหวางผใูหบริการทางการแพทยและผูปวย หรือผดููแลเชนการใหบริการดานสุขภาพทางไกล ยกตัวอยางเชน 

แพลตฟอรมการประชุมทางไกลถายทอดสด ผานวิดีโอ เปนตน 

 ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ - ICT ที่ใชระบบคอมพิวเตอรแบบอัตโนมัติ เพ่ือสนับสนุนผูปวย ผูใหบรกิารทางการแพทย  

ไดใชหลักฐานเชิงประจักษและขอมูลประกอบเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการโรคเรื้อรัง เชนการใชระบบปญญาประดิษฐ 

ชวยวินิจฉัยโรคและใหคำแนะนำในการรักษา 

 ระบบขอมลู - ICT ที่ใชเทคโนโลยีอินเตอรเนต็ (ยกตัวอยางเชน พอรทัลเพ่ือการศึกษาระบบสุขภาพทางอินเตอรเน็ต และ

แอปพลิเคช่ันบนโทรศัพทมือถือ) เพื่อเขาถึงและจัดสงขอมูลและทรพัยากรตางๆ ใหแกผูปวยและบุคลากรทางการ 

แพทย เชนพฤติกรรมเพ่ือสุขภาพ และขอมลูการศึกษา 

 

ในสวนนี้จะนำเสนอตัวอยางบางสวนของแนวทางการปฎิบัติท่ีดีจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟกที่ใช ICT รับมือกับความทาทายที่ผสููงอาย ุ

ตองเผชิญในสวนที่เกี่ยวกับการจัดการโรคเรื้อรัง ในทางปฏิบัติแลว การดำเนินการหลายเรื่องเหลานีจ้ะใชระบบ ICT รวมกันหลาย 

ระบบ โดยเชื่อมโยงการทำงานตางๆเขาดวยกัน เพื่อสนองตอบความตองการของผสููงอายุและผูดูแลแตละคนใหไดดีที่สุด 

 

ขอมูลในสวนนี้ไดมาจากการวิจัยเอกสาร และการทบทวนขอมูลเชิงลึก รวมทั้งการหารือและการประชุมเชิงปฏิบัติการกับผูเช่ียวชาญ 

หลักในดานนี้ ในภูมภิาคเอเชียแปซิฟก 5 

 

ระบบการจัดการ 

 

ICT สามารถใชเพ่ือเขาถึง จัดเก็บ สงตอ และแสดงขอมูลการจัดการผูปวย หรือขอมลูสุขภาพจากหลายแหลง เพ่ือใหการสนับสนุน 

กิจกรรมทางคลินิกหรือการจัดการระบบดิจิทัล หรือระบบคอมพิวเตอรเหลานี้ จะมี ICT เชนระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส 

(EHRs) และระเบียนเฝาระวังสุขภาพสวนบุคคลของผูปวย เปนตน  ยกตัวอยางเชนระบบ EHRs สามารถจัดเก็บ จดัระเบียบ และ

แบงปนขอมูลทั้งในสวนของผูปวยรายบุคคลและคนไขทั้งหมดของคลินิก เพื่อชวยกำหนดความตองการของผูสูงอายุ พัฒนาแผน 

การดูแล ตรวจสอบผลลัพธของการรักษา และประเมินสถานะทางสขุภาพ 125 

 

การนำขอมูลท้ังดานสุขภาพนี้ไปใชรวมกับซอฟตแวรและเทคโนโลยี ICT สามารถอำนวยความสะดวกในการเฝาระวังสุขภาพผูปวย  

และการจัดการโรคเรื้อรังจากทางไกลได ทำใหเพ่ิมรัศมีการดูแลและการเขาถึงบุคคลเหลานี้มากขึ้น ยกตัวอยางเชน สมารทโฟน  

หรืออุปกรณสวมใสได สามารถใชเปนเครื่องมือรวบรวมและจัดการขอมูลดานพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพของผูสูงอายุ เชนการ 

ออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร และการกินยาตามกำหนด ระบบสามารถเช่ือมโยงผูสูงอายุที่อาศัยอยูที่บานกับผดููแลสุขภาพ 

และชุมชน รวมถึงฝายบริการสังคมจากทางไกล เพื่อสงเสริมใหผสููงอายุมีอิสระ และอำนวยความสะดวกใหจัดการตนเอง และภาระ 

โรคของตนเองได 126 อันที่จริงแลวโครงการจัดการตนเองมีการจดัใหหารือทางคลินิก นับวาพิสจูนแลววาไดชวยสงเสรมิสุขภาพผูสูงวัย 

ที่มีโรคเรื้อรังไดอยางกวางขวาง เชนกิจกรรมออกกำลังกายตางๆ การดูแลตนเอง โรคปวดเรื้อรัง ระดับความดัน และความสามารถ 

ในการชวยเหลือตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 127 

 

 
5 นอกจากนี ้แนวปฏิบัติที่ดีในระดับภูมิภาคที่ใชเทคโนโลยี ICT เพื่อตอบสนองความตองการของผูสูงอายุที่จัดการกับโรคเรื้อรังในชวงการระบาดใหญของ 

COVID-19 ไดแสดงไวในภาคผนวกแนบทายรายงานฉบับนี ้
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รูปที่ 11 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการ 

 
ที่มา: ภาพออกแบบโดย ESCAP 

 

โครงการ MyHealth Record และ CSIRO National 

Telehealth 128 6 

ประเทศ: ออสเตรเลยี 

องคกร: หนวยงานสุขภาพดจิิทัลออสเตรเลยี (MyHealth Record) และ 

ศูนยการวิจัยสุขภาพอิเล็กทรอนิกสแหงออสเตรเลีย องคกรการวิจัยทางวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมแหง

เครือจักรภพ (CSIRO)   

วันที:่ พ.ศ. 2555 จนถึงปจจุบัน (ไดตั้งเปนสถาบันแลว) 

ขอมูลติดตอ: Australian Digital Health Agency  

www.digitalhealth.gov.au 

 

ภาพรวมขอมลูประชากรของประเทศ: 7 

 
6 นอกเหนือจากเปนระบบจัดการ ICT แลว  แนวทางการปฏิบัติท่ีดีน้ียังเปนระบบส่ือสารอีกดวย 
7 เอกสารอางอิงเหลานี้ใชสำหรับ “ภาพรวมขอมูลประชากรของประเทศ” ในแตละสวนที่ตามมาทั้งหมด 

- จำนวนประชากรหนวยลานคน พ.ศ. 2563: องคการสหประชาชาติ กรมเศรษฐกิจและกิจการสังคม  แผนกประชากร, แนวโนมประชากรโลก พ.ศ. 2562 – 

Special Agregates, ฉบับออนไลน แกไขครั้งแรก ดูไดที่ https://population.un.org/wpp/Download/SpecialAggregates/EconomicTrading/ 

(เขาดูไดเม่ือ 1 มกราคม 2564) 

- อายุคาดเฉลี่ยนเม่ือเกิด : Ibid 

- อันดับดชันีการพัฒนา ICT, พ.ศ. 2560: อันดับดัชนีการพัฒนา ICT สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ พ.ศ. 2560: (https://www.itu.int/net4/ITU-

D/idi/2017/index.html) เขาดูไดเมื่อ 28 ตุลาคม 2562 

- ผูใชอินเตอรเน็ต พ.ศ.2561 (รอยละของประชากร) : สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ; ขอมูลประเทศ: (www.itu.int/net4/itu-

d/icteye/CountryProfile.aspx) เขาดูไดเมื่อ 21 มกราคม 2564 
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 ประชากร (ลานคน) พ.ศ. 2563:  25.5 

 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิ (พ.ศ. 2563, ป): 83.6 (ชาย: 81.7/หญิง: 85.5) 

 อันดับดัชนีการพัฒนาดาน ICT (พ.ศ. 2560): 14/176 

 ผูใชอินเตอรเน็ต พ.ศ.2561 (รอยละ) 86.5 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป พ.ศ. 2558 (รอยละ): 20.2 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป พ.ศ. 2563 (รอยละ): 21.8 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป พ.ศ. 2593 (รอยละ): 28.7 

 ใน พ.ศ. 2559 ประมาณการวาโรค NCD เปนสาเหตุของการเสยีชีวิตทั้งหมด 89% 

 ใน พ.ศ. 2559 สาเหตุของการเสียชีวิตหลัก (สัดสวนการเสียชีวิต) คอืมะเร็ง (29%) และโรคหัวใจและหลอดเลอืด 

(28%) 

 

รายละเอียด ICT: 

ใน พ.ศ. 2557 องคกรวิจัยทางวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมของเครือจักรภพไดทำการวิจัยเปนระยะเวลา 20 เดือน เพ่ือทดลอง 

ใชระบบเฝาระวังสุขภาพทางไกลที่บาน (Telehealth) สำหรับผปูวยที่มีโรคเรื้อรังในบานพักผสููงอายุ เปาหมายของการทดลองคือ 

ประเมินประโยชนของระบบเฝาระวังทางไกลเพื่อจัดการกับโรคเรื้อรังและเก็บขอมลูเชิงประจักษ เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหกับ 

ผูกำหนดนโยบาย ใหนำโมเดลนีไ้ปใชทั่วประเทศออสเตรเลีย 

 

ระบบตรวจสอบเปนการเฝาสังเกตสัญญาณชีพของผูปวยที่บานและการตรวจสอบสถานะสุขภาพของผูปวยอยางตอเนื่องจากทางไกล  

โดยใชระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ My Health Record (ดูกลอง pull out ดานลาง) การทดลองนี้ประกอบดวย 

ผูปวยที่ไดรับการทดสอบ 25 รายใน 5 รัฐและเขตปกครองของออสเตรเลีย โดยวัดจากผูปวยกลุมควบคุม 50 ราย ในสถาบันดูแล 

สุขภาพของรัฐ และเอกชน  ผูเขารวมไดรับการคัดเลอืกโดยพิจารณาจากความถ่ีในการเขารับการรกัษาในโรงพยาบาล อันเนื่องจาก

ภาวะโรคเรื้อรังตางๆ 

 

ผูปวยในการทดลองขององคกรจะตองวัดสัญญาณชีพของตนทุกวัน รวมทั้งวัดความดันโลหติ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด  

อุณหภูมริางกาย น้ำหนักตัว ระดบักลูโคส สมรรถนะสำคญั โดยใชอุปกรณเฝาระวังทางคลินคิของ TeleMedCare (รูปที่ 12) แพทย

จะไดรับขอมลูเหลานี้และสื่อสารกลับไปยังผูปวยผานระบบการสงขอความทีป่ลอดภัย และการหารือทางวิดีโอผานอุปกรณ 

เฝาระวังสุขภาพทางไกลที่บานกับผูปวย 

 

 
- ประชากรอายุ 60 ขึ้นไป (รอยละ) องคการสหประชาชาติ กรมเศรษฐกิจและกิจการสังคม  แผนกประชากร, แนวโนมประชากรโลก พ.ศ. 2562 – Special 

Agregates, ฉบับออนไลน แกไขครั้งแรก ดูไดที่ https://population.un.org/wpp/Download/SpecialAggregates/EconomicTrading/ (เขาดูไดเมื่อ 

1 มกราคม 2564) 

- ประชากรอายุ 60 ขึ้นไป (รอยละ) พ.ศ. 2563: Ibid 

- ประชากรอายุ 60 ขึ้นไป (รอยละ) พ.ศ. 2593: Ibid 

- ขอมูล NCD: องคการอนามยัโลก, โรคไมติดตอ, ขอมูลประเทศ 2561 (เจนีวา, องคการอนามยัโลก) 
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รูปที่ 12 อุปกรณเฝาระวัง TeleMedCare Clinical Monitoring Unit 

 
ผลลพัธ: การทดลองขององคกรวิจัยทางวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมของเครอืจักรภพแสดงใหเห็นวาสามารถลดอัตราการตาย 

ไดมากถึง 40% เมื่อใชระบบเฝาระวังทางไกล  ผูปวยไดรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมผานการเฝาระวังอาการโดยแพทยและสามารถ 

ดูแลตนเองท่ีบานได นอกจากนี้ 89% ของแพทยแสดงความเห็นวาจะเสนอแนะใหใชบริการนี้ เพราะไมเพียงแตระบบการจัดการ 

ระเบียนสามารถชวยแพทยในการใหบริการเฝาระวังทางสุขภาพแกผูปวยหนักจำนวนมากข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพแตยังสามารถ 

ใหขอมูลแบบไมเจาะจงตัวสำหรับการวิจัยและวินิจฉัยดวย 

 

การทดลองน้ีไมเพียงสงผลใหสามารถประหยัดคาใชจายในระบบการใหบริการทางสุขภาพเทานั้น แตในชวงการทดลองนำรองน้ี 

สามารถลดจำนวนผูปวยที่จะตองเขาโรงพยาบาลไดมากถึง 53% และสำหรับผูปวยทีต่องเขาโรงพยาบาลยังชวยลดชวงเวลาที่ตอง 

เขารักษาในโรงพยาบาลลงไดมากกวา 75%  โดยรวมแลวการทดลองครั้งนี้แสดงวา สามารถประหยัดคาใชจายใหกับระบบการ 

ใหบริการสุขภาพในหนึ่งปไดมากถงึ 24% 

 

กลองขอความที่ 4 My Health Record คือระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกสจัดทำโดย หนวยงานสุขภาพดิจิทัล เปน

เวอรชันที่พัฒนาแลวของระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกสสวนตัว ที่เดมิเปดตัวใชใน พ.ศ. 2555 ระบบจะบันทึกขอมูลสรุปที่

สำคัญทางการแพทยของบุคคลหนึ่ง ท่ีสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา จากอุปกรณที่เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต 

 

นอกเหนือจากขอมูลดานสุขภาพที่เก่ียวของ ระบบยังแสดงขอวินิจฉัยอาการของผูปวย ยาที่ตองรับประทานในปจจุบัน  

ผลตรวจทางพยาธิวิทยา และรายการการสงตอผูปวยของแพทย  ผปูวยอาจอนุญาตใหผูแทนที่ตนเลือกเขาถึงระเบียนสุขภาพ 

ของตนไดบางสวน หรือทั้งหมด และเลือกไดวาขอมูลใดทีส่ามารถแบงปนกับผูใหบริการทางสุขภาพได ระบบนี้เปนประโยชน 

มากในการจัดการกับสภาวะโรคทีก่ำลังเกิดขึ้น เชนโรคเรื้อรัง เพราะระบบทำใหผูปวยและผูใหบริการทางสุขภาพสามารถ 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงตางๆ ได 

 

ราวชวงกลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 90% ของประชากรประเทศออสเตรเลยีใช My Health Record และมีการอัพโหลด 

เอกสารทางดานการแพทยราว 28 ลานฉบับเขาสูระบบ นอกจากนีม้สีถาบัน 16,000 แหง รวมท้ังสถานพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลรัฐและเอกชนและคลนิิค รานขายยาและบานคนชรา ก็ใชระบบ My Health Record น้ี 

 บริบททางนโยบาย ICT และโครงสรางพื้นฐาน: 

 หนวยงานสุขภาพดิจิทัลแหงออสเตรเลีย 129 ไดกอตั้งข้ึนใน พ.ศ. 2559 และเปนองคกรรัฐท่ีไดรับมอบหมายใหพัฒนา 

และนำยุทธศาสตรสุขภาพดิจิทัลแหงชาติไปใชงาน 
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 ยุทธศาสตรนี้สงเสริมโครงสรางสุขภาพดิจิทัลแหงชาติเพ่ือสนับสนุนใหระบบสาธารณสุขมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย 

ยุทธศาสตรนี้เปนผลพวงจากการหารือระดับชาติอยางยาวนาน และประกอบไปดวยผลลัพธทางยุทธศาสตรตามลำดับ 

ความสำคญั7 ประการ ซึ่งตั้งเปาวาจะบรรลุใหไดใน พ.ศ. 2565 130 

 

โรงพยาบาล Ningbo Cloud 8 

ประเทศ: จีน 

องคกร: คณะกรรมาธิการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแหงเทศบาลเมืองหนิงโป 

วันที:่ พ.ศ.2558 ถึงปจจุบัน (เปนสถาบันแลว) 

ขอมูลติดตอ: National Health Commision of the People’s Republic of China  

http://en.nhc.gov.cn/ 

 

ภาพรวมขอมลูประชากรของประเทศ: 

 จำนวนประชากร (พันลาน) พ.ศ. 2563: 1.44 

 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิ (พ.ศ. 2563, ป): 77.2 (ชาย 75.0/หญิง 79.4) 

 อันดับดัชนีการพัฒนาICT พ.ศ. 2560: 80/176 

 ผูใชอินเตอรเน็ต พ.ศ.2561 (รอยละ) 54.3 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป พ.ศ. 2558 (รอยละ): 15 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป พ.ศ. 2563 (รอยละ): 17.4 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป  พ.ศ. 2593: (รอยละ) 34.6 

 ใน พ.ศ. 2559 ประมาณการวา NCD เปนสาเหตุของการเสียชีวิตท้ังหมด 89% 

 ใน พ.ศ. 2559 สาเหตุของการเสียชีวิตหลัก (สัดสวนการเสียชีวิต) คอืโรคหัวใจและหลอดเลอืด (43%) และ มะเร็ง 

(23%) 

รายละเอียด ICT: 

คณะกรรมาธิการสุขภาพและวางแผนครอบครวัแหงเทศบาลเมืองหนิงโป และบริษัท Neusoft Xikang Healthcare Technology 

จำกัด ไดเปดตัวโรงพยาบาล Ningpo Cloud นี้ ซึ่งถือวาเปนโรงพยาบาลระบบคอมพิวเตอรบนคลาวดแหงแรกในประเทศจีน   

“การใชคอมพิวเตอรบนคลาวด” เปนการใหบริการและจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศแบบกระจาย (distribute) และแบบสั่ง

ได (on-demand) ผานเครือขายเน็ตเวิรกจากแหลงทางไกล131 โรงพยาบาล Ningpo Cloud ประกอบไปดวยแพลตฟอรมออนไลน ซึ่ง

รวมขอมูลทรัพยากรและระเบยีนการบริการดานสุขภาพ ของโรงพยาบาลและสถานที่ตางๆในเมืองหนิงโป และพื้นที่ใกลเคียงแถบจีน

ตะวันออก เพื่อสรางเครือขายการแพทยอิเล็กทรอนิกสระดับภูมภิาค 

 

กวา 20%ของประชากรเมืองหนิงโป มีอายุ 60 ป ขึ้นไป (สถิติ พ.ศ. 2560) จึงมีความตองการทรัพยากรทางการแพทยเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  

โดยเฉพาะเพ่ือจัดการกับโรคเรื้อรงัเมื่อใชบริการโรงพยาบาล Ningpo Cloud ผูปวยสามารถขอนัดพบแพทยทางอินเตอรเน็ต เขาไป 

หารือทางวิดีโอกับแพทย แพทยสามารถสั่งยาผานระบบอิเล็กทรอนกิส และสงยามาใหผูปวยได ทุกอยางทำไดจากในบานของผปูวย 

และเชื่อมโยงผานซอฟตแวรการจดัการขอมลูระเบียนผปูวยที่มีความเสถียรสูง ผูใชสามารถไปตรวจรางกายในคลินกิของชุมชน และ 

สามารถนั่งอยูกับแพทยชุมชนขณะหารือกับแพทย ผูเช่ียวชาญเฉพาะทางในโรงพยาบาลใหญๆ โดยผานระบบทางอินเตอรเน็ตของ 

โรงพยาบาลยังจัดทำแอปลเิคช่ันสำหรับโทรศัพทมือถือที่ทำใหพลเมอืงทกุคนสามารถจดัการระเบียนสขุภาพของตนได 132 

 
8 นอกเหนือจากเปนระบบจัดการ ICT แลว  แนวทางการปฏิบัติท่ีดีน้ียังเปนระบบส่ือสารและระบบสารสนเทศอีกดวย 
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รูปที่ 13: โครงสรางของโรงพยาบาล Ningbo Cloud  

 
ที่มา: Dong-Kyon Park “เทคโนโลยีเพ่ือสงตอการบริการทางดานสขุภาพใหกับผูสูงอายุ” Asia-Pacific Population Journal ฉบับที ่

32 เลมที ่1 (สิงหาคม พ.ศ.2560) หนา 75 ถึง103 

 

โรงพยาบาลคลาวด มีสถาบันการบริการดานสุขภาพแบบไมเชื่อมตออินเตอรเน็ตดวย ศูนยจดัการการดูแลสุขภาพของโรงพยาบาล 

Ningbo Cloud มเีครื่องมือตรวจวินิจฉยัโรคดวยการสรางภาพ (medical imaging) และเปนสถาบันทดลองวจิัยทางการแพทย ให 

การศึกษาแพทยและเปนสถานฝกอบรมดวย สถาบันการแพทยอ่ืน ๆ และแพทยทุกคนที่ลงทะเบยีนในเครือขายทางการแพทยนี ้

สามารถเขาไปใชบริการศูนยแหงนี้ได ศูนยยังจดัใหมีหองวินิจฉัยโรคบนคลาวดซ่ึงทำใหผูปวยสามารถหารือกับแพทยผูปฏบิตัทิางไกล 

ได หองวินิจฉัยโรคนียั้งเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูสูงอายุในพ้ืนทีท่ี่สามารถเขาไปใชหองเพื่อติดตอแพทยเฉพาะทางที่อยหูางไกล  

ในการรักษาโรคเรื้อรัง เชนโรคความดันสูง และเบาหวาน บุคลากรทางการแพทยสามารถใหคำแนะนำกับผสููงอายุเหลานี้อยางม ี

ประสิทธิภาพเพราะสามารถคนประวัติสุขภาพทางอิเล็กทรอนกิสและบทสรุปดานสุขภาพหลากหลายบนระบบได 

 

ผลลัพธ: โรงพยาบาล  Ningbo Cloud เปนวิธีแกปญหาคาใชจายทางการแพทยที่สูงขึ้น และการไมสามารถเขาถึงการบริการทาง 

ดานสุขภาพที่ชาญฉลาด  เปนการใชทรัพยากรทางการแพทยคุณภาพสูงใหกับประชากรในพื้นท่ี  ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560  

พบวาเครือขายโรงพยาบาล Ningbo Cloud  มีองคกรบริการดานสขุภาพมารวมงานดวยมากกวา 100 องคกร และมีศูนยหารือแพทย 

ทางไกลมากกวา 42 แหง มีหองหารือแพทยทางอินเตอรเนต็มากกวา 250 หอง มีแพทยขึ้นทะเบียนบนคลาวด 2652 คน และมผีู

ลงทะเบียนใชงานประมาณ 60,000 คน 133 

 

 บริบททางนโยบาย ICT และโครงสรางพื้นฐาน: 

 แผนพัฒนา 5 ปฉบับที ่13 (พ.ศ.2559 - พ.ศ. 2563) ของจีน ที่รางโดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปและพัฒนาแหงชาติเปนวาระ

ของรฐับาลจนีที่กำหนดเปาหมายหลัก และหลักการในการพัฒนาประเทศ  หนึ่งในเปาหมายหลักของแผนนี ้คือการพัฒนา

แบบครอบคลุม ซ่ึงรวมไปถึงการปฏิรปูการแพทยในระบบสาธารณสุข และการเนนวตัถุประสงคเชิงนโยบายวา มีความ

จำเปนที่จะตองรีบปรบัระบบโรงพยาบาล โดยลงทุนเพิ่มเติมกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะพัฒนาระบบการดูแล

สุขภาพทางอินเตอรเน็ต 134 

 คณะกรรมาธิการสาธารณสุขแหงชาติ และหนวยงานบริหารจดัการแพทยแผนโบราณแหงประเทศจีน ไดออกกฎการดูแล

สุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส 3 ประเด็นดวยกันใน พ.ศ. 2561 ประเด็นที่ 1 กฎการวินิจฉัยทางอิเล็กทรอนกิส (E-Diagnostic) 
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ซึ่งควบคุมวิธีที่บริษัทเชิงพาณิชย ทำงานกับสถาบันทางการแพทยที่จดทะเบียนแลว เพื่อใหบริการวินจิฉัยทางอิเล็กทรอนิกส 

และใหบริการดานเภสัชทางไกลหรือเพื่อจะแปลงเปน e-Hospital ประเด็นที่ 2 กฎโรงพยาบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Hospital) 

คุณลักษณะที่จำเปนสำหรับสถาบนัการแพทยที่จะเปลี่ยน เปนโรงพยาบาลอิเล็กทรอนิกสทีไ่ดรับการรบัรองคุณภาพ   และ

ประเด็นที่ 3 มาตรฐานการบริการทางการแพทยทางไกล (Telemedicine) เพ่ือควบคุมการหารือทางไกลจะจัดขึ้นไดอยางไร 

ในระบบการใหการดูแลทางการแพทย 135 

 

ระบบการสื่อสาร 

 

ในบางครั้ง ICT ยังรวมถึงระบบโทรคมนาคมสื่อสารท่ีสามารถเชื่อมโยงผูใชที่อยูหางกัน ดานระยะทางและ/หรือเวลา การสื่อสารใน

ลักษณะนี้อาจเกิดข้ึนระหวางบุคลากรทางการแพทย หรือระหวางบคุลากรทางการแพทยและผูปวยหรือผดููแล โดยปรกติแลวมักจะ

เปนการสงขอมลูท่ีตองการ ระหวางบุคคลเฉพาะ หรือบุคคลที่มีบทบาทในการวินิจฉัย จัดการ ใหคำปรึกษา ใหการศึกษา หรือ

สนับสนุนเปาหมายบางอยาง ICT เหลานีม้ีตั้งแตอีเมลและแอปพลเิคช่ันบนโทรศัพทมือถือ ไปจนถึงระบบการใหคำปรึกษากับแพทย

ทางไกลหรือระบบการดูแลทางไกล 

 

มีการใช ICT ในรูปแบบตางๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพ่ือจัดการกับความเหลื่อมล้ำทางดานสุขภาพทีเ่กิดจากสภาพภูมิศาสตร การขนสง และ

อุปสรรคในการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะ เพ่ือใหสามารถจัดสงบริการทางดานสุขภาพทางไกล ทำใหบุคลากรทางการแพทยสามารถทำการ

ประเมิน อยางทันทวงท ีใหการสนับสนุนคำปรึกษาและคำแนะนำแกบุคคลที่ออนแอ หรือผูปวยสูงอายุที่อยูหางไกล หรือใหขอมูลกับ

ผูดูแลเนื่องจากคนเหลานั้นอาจไมสามารถเขาถึงบริการเหลานี้ในพื้นที่ใกลเคียง หรืออาจไปเองไมได 136, 137 

 

รูปที่ 14 ระบบสื่อสารที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ที่มา: ภาพออกแบบโดย ESCAP 
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สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมดานสุขภาพแหงเกาหลี 9 

ประเทศ: สาธารณรัฐเกาหลี 

องคกร: กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมดานสุขภาพแหงเกาหลี และกระทรวงพานิชยอุตสาหกรรม

พลังงาน (เฉพาะสวนใหการบริการสุขภาพแบบอัจฉริยะเทานั้น) 

วันที:่ พ.ศ.2553 ถึงปจจุบัน (มีแนวปฏิบัติและการทดลองหลายครั้ง) 

ขอมูลติดตอ: Korea Health Industry Development Institute 

https://www.khidi.or.kr/ 

ภาพรวมขอมลูประชากรของประเทศ: 

 จำนวนประชากร (ลาน) พ.ศ. 2563: 51.2ๆ 

 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิ (พ.ศ. 2563, ป): 83.1 (ชาย 80.1/หญิง 16.1) 

 อันดับดัชนีการพัฒนา ICT (พ.ศ. 2560): 2/176 

 ผูใชอินเตอรเน็ต พ.ศ.2561 (รอยละ) 95.9 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป  พ.ศ. 2558 (รอยละ): 18.3 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป พ.ศ. 2563 (รอยละ): 23.2 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป พ.ศ. 2593 (รอยละ): 44.8 

 ใน พ.ศ. 2559 ประมาณการวา NCD เปนสาเหตุของการเสียชีวิตท้ังหมด 80% 

 ใน พ.ศ. 2559 สาเหตุของการเสียชีวิตหลัก (สัดสวนการเสียชีวิต) คอืมะเร็ง (30%) และ โรคหัวใจและหลอดเลือด 

(23%)  

รายละเอียด ICT: 

สาธารณรฐัเกาหลไีดนำ ICT มาสนับสนุนผสููงอายุที่ตองดูแลโรคเรื้อรังระยะยาวมานานพอสมควรแลว ในสวนนี้จะอธิบายถึงงานสอง

ดานที่กำลังดำเนินอย ู

 การแพทยทางไกลในสถานพักฟน และในพ้ืนที่ที่หางไกลแพทย 

 การใหบริการดานสุขภาพแบบอัจฉริยะ 

 

การแพทยทางไกลในสถานพักฟน/บานคนชรา และในพื้นที่ที่หางไกลแพทย 

ในสาธารณรัฐเกาหลี ผูที่อาศัยอยูในบานพักคนชราและผูสูงวัยที่อาศยัอยูในพ้ืนที่หางไกลแพทยในประเทศตองเผชิญกับความทาทายที่

เหมือนกัน ในการพยายามเขาถึงการบรกิารทางดานสุขภาพที่มีคณุภาพสูงจากผูเชี่ยวชาญทางการแพทย ในบานพักคนชรา ผูสูงอายุ

มักจะไมไดมีแพทยมาประจำอยูเตม็เวลา และตองพึ่งพาพยาบาลหรอืการมาเยือนจากแพทยเปนระยะๆ เทานั้น ผูสูงอายุในพ้ืนที่

หางไกลมักไมสามารถเขาถึงศนูยดแูลสุขภาพ หรือถามีศูนยทีเ่ขาไปได ก็มักจะดูแลแตข้ันพื้นฐาน จากหนวยงานที่ไมมเีจาหนาที่ หรือมี

อุปกรณนอย โดยเหตุที่มักจะอยูในพื้นท่ีหางไกลเชนในพื้นที่ภูเขาหรือบนเกาะตางๆ ของประเทศนั้นๆ  

 

เพื่อเพ่ิมโอกาสใหผูปวยที่พักในบานพักคนชราใหสามารถเขาถึงการบริการทางการแพทยอยางสม่ำเสมอไดในพื้นที่ที่หางไกล  ไดมีการ

กำหนดโครงการนำรอง 2 โครงการพรอมๆ กัน โดยใชการแพทยทางไกลในสภาวการณเหลานั้น 

 

สำหรับโครงการนำรองในบานพักคนชรา ไดคดัเลือกผูอยอูาศัยที่มีโรคเรื้อรังและโรคไมรุนแรง จำนวน 357 คน ในบานพัก 6 แหงเขา 

มารวมโครงการนี้ ผูปวยในสถานพักฟนสามารถติดตอบุคลากรทางการแพทย ผานระบบบริการทางการแพทยทางไกล ในศนูยการ 

 
9 นอกเหนือจากเปนระบบส่ือสาร ICT แลว  แนวทางการปฏิบัติที่ดีน้ียังเปนระบบจัดการอีกดวย 
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แพทยหรือโรงพยาบาล ผานเว็บพอรทัล หรือแอปพลเิคชั่นบนสมารทโฟน  สถานพักฟนไดรับการตดิตัง้อุปกรณตางๆ เชนเครื่องวัด

ความดันเลือด เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด กลองทางการแพทยที่มีหลายฟงกชั่น เครื่องขยายภาพ เครื่องฟงเสียงหัวใจอิเล็กทรอนิกส  ซึ่ง

ผูปวยใชดวยความชวยเหลือของพยาบาลระหวางการปรึกษาแพทยทางอินเตอรเน็ต ขอมลูท่ีวัดไดจากอุปกรณเหลานี้จะถูกสงไปให

แพทยที่อยูหางไกลผาน ระบบวดิโีอทางการแพทยทางไกล 

 

รูปที่ 15 โมเดลการรักษาทางไกลสำหรับผูสูงอายุในบานพักคนชราของสาธารณรัฐเกาหลี 

 
ที่มา: สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมดานสุขภาพแหงเกาหลี “การพัฒนาการเขาถึงการดูแลทางการแพทย และคณุภาพของการบริการ

ทางการแพทยสำหรับการรักษาระยะยาวของประชากรผูสูงอายุ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT)” นำเสนอให 

เอสแคป (พ.ศ. 2561) 

 

ในโครงการนำรองสำหรับพื้นท่ีหางไกล วัตถุประสงคของการใหการบริการทางการแพทยทางไกล คือการพัฒนาการเขาถึงการดูแล

สุขภาพของผูสูงอายุ โดยเชื่อมโยงผูปวยและศูนยดูแลสุขภาพในพ้ืนที่หางไกลกับโรงพยาบาลและทรัพยากรทางการแพทยอ่ืนๆ ที่พบได

มากมายในเมืองขนาดใหญ บุคคลที่มีโรคเรื้อรังสามารถวัดความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดที่บาน และสงไปใหแพทยของตน

โดยจะไดรับการตอบกลับผานแอปพลิเคชั่นบนสมารทโฟน  นอกจากนี้ ผูปวยที่เขาไปที่ศนูยดูแลสุขภาพ จะสามารถสื่อสารโดยตรงกับ

แพทยทางไกลในระบบปรึกษาแพทยทางวีดีโอผานเว็บพอรทลัดวยความชวยเหลอืจากบคุลากรดานสุขภาพในพื้นที่ที่ไดรับการฝกหัด

ใหใชระบบดิจิทัลที่เหมาะสม และสามารถที่จะสั่งใหมีการรักษาที่จำเปนได 
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รูปที่ 16 โมเดลการรักษาทางไกลสำหรับพ้ืนท่ีหางไกลสถานพยาบาลของสาธารณรัฐเกาหล ี

 
 ที่มา: สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมดานสุขภาพแหงเกาหลี “การพัฒนาการเขาถึงการดแูลทางการแพทยและคุณภาพ ของการบริการ

ทางการแพทยสำหรับการรักษาระยะยาวของประชากรผูสูงอายโุดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)” นำเสนอให เอส

แคป (พ.ศ. 2561) 

 

ผลลัพธ: โดยรวมแลวการบริการทางการแพทยทางไกลที่ทำการทดลองในโครงการนำรอง 2 โครงการนี ้เปนคำตอบที่เหมาะสมตอ

ปญหาความตองการที่มากขึ้น ดานการดูแลสุขภาพคุณภาพสูง ในสภาวะที่มีบุคคลากรทางการแพทยจำกัด แพทยที่ปกติแลวจะไป

เย่ียมสถานฟนฟ ูเฉลี่ยเพียง 2 สัปดาหตอคร้ัง หรือที่ไมเคยสามารถไปตรวจคนไขในพ้ืนทีห่างไกลเชนภเูขาหรือเกาะเลย สามารถที่จะ

ตรวจสอบอาการของผปูวยไดอยางตอเนื่อง  โดยผลท่ีไดก็คือผูสูงอายุใน ภาวะการณเชนนี้แสดงความคิดเห็นวารสึูกมั่นใจข้ึน เมื่อมกีาร

จัดการภาวะความเจ็บปวยของตัวเองโดยมีแพทยตรวจสอบ ติดตาม และตอบกลับเปนระยะ ทัง้ผูปวยและผใูหการบริการตางรายงาน

วาพงึพอใจอยางสูงกับการดำเนนิการเชนนี ้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในโครงการนำรองในพื้นท่ีหางไกล ผปูวยต้ังขอสังเกตวาสามารถ

ประหยัดเงินไดมาก เพราะเดิมจะตองเดินทางทางไกลมากกวาจะไดรับการรักษา 

 

ยังมขีอสรุปที่นาสนใจอกีมากจากการวิจัยนำรองนี้ที่สามารถนำไปเปนบทเรียนในอนาคตได ในการศึกษาเก่ียวกับบานพักคนชรา มี

ขอคิดเห็นวาควรออกแบบอปุกรณใหบริการแพทยทางไกลใหเล็กกวานี้ และใหหิ้วไดเพราะผูสูงอายหุลายคนในสถานพื้นฟูเคลื่อนไหว

ไดนอย จึงจำเปนจะตองยกอุปกรณใหบริการแพทยทางไกลเขาไปในหองของผูปวย ทั้งนีห้ากออกแบบใหเล็กลงก็สามารถท่ีจะ

ชวยเหลือผปูวยทีม่ีความสามารถเคลื่อนไหวไดจำกดัมากขึ้น นอกจากนีแ้ลว ผลจากการศึกษาครั้งนียั้งสรปุไดอีกวา จะตองมกีารลงทุน

มากกวานี้เพื่ออบรมพยาบาลในบานพักคนชรา เพื่อใหสามารถชวยเหลือผปูวยในการใชบริการการแพทยทางไกล  เนื่องจากพยาบาลมี

บทบาทสำคญัยิ่งในฐานะเปนมือและตาของแพทยทางไกล 

 

ในพ้ืนที่หางไกลการแพทย คลังยาในศูนยสุขภาพมักไมเพยีงพอเพราะผูปวยมักไดรับการส่ังยาที่หาไมไดในพ้ืนที่ชนบทควรมีการ

จัดบริการพิเศษเพ่ือสงยาใหกับพื้นที่หางไกลเพิ่มเติม เพื่อใหแนใจวาผูปวยมียาเพียงพอสำหรับการจดัการโรคเร้ือรังของตน 

 

 



44 
 

การบริการสุขภาพอัจฉริยะ (Smart health-care services) 

รัฐบาลไดทำการทดสอบประสิทธิภาพของการรักษาผูปวยที่มีโรคเรือ้รังทางไกลในโรงพยาบาลหนึ่ง ดวยโครงการนำรองขนาดใหญที่

เรียกวา การบริการสุขภาพอัจฉริยะ “Smart Healthcare” วัตถุประสงคของโครงการคือศึกษาวิธีนำการรักษาทางการแพทยทางไกล

ในฐานะเปนเครื่องมือ มาเปนแนวทางดำเนินงานมาตรฐานเพื่อปองกันไมใหคาใชจายในการประกันสขุภาพสูงขึ้น  โดยเฉพาะอยางย่ิง

ในสภาวการณของโรงพยาบาลขนาดใหญที่มีคนไขจำนวนมาก ซึ่งเปนสถาบันหลักทีผู่ปวยที่มีโรคเร้ือรงัท่ีมีอาการหนักจะเขามาใช

บริการ 

 

โครงการบริการสุขภาพอัจฉรยิะ ซึ่งนำมาใชระหวาง พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2556 มุงเปาไปที่ ผูปวยที่มีอาการหนักเพราะโรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูงและ ภาวะเมแทบอลิกซินโดรม ผปูวยไดรับการขอรองใหบันทกึขอมูลชีวภาพ (biometrics) ที่บานและสงไปที่

โรงพยาบาล เพ่ือใหบุคลากรทางการแพทยที่โรงพยาบาลเปรียบเทียบขอมูล ใหการตอบกลับ ใหขอเสนอแนะ และการปรึกษาทาง

โทรศัพท 

 

ผลลพัธ: การศึกษาทางการแพทยครั้งน้ียืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัย ของโครงการเฝาระวังและการบริการการแพทยทาง 

ไกลเพื่อตรวจสอบและจัดการโรคเรื้อรัง ภายใตบริบทของโรงพยาบาลทั่วไประดับสูง ทั้งแพทยและผปูวยไดรับขอมูลยอนกลับเชิงบวก

สำหรับโครงการนี้ ผูปวยพอใจที่มกีารจัดการภาวะปวยของตนอยางตอเนื่อง โดยไมจำเปนตองไปท่ีโรงพยาบาล  แพทยเองก็เขาใจวา

ผูปวยมีความตระหนักรภูาวะโรคของตนมากขึ้นเพราะตองวัดผลตางๆ ดวยตนเอง และใหขอสังเกตวา ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปน

พฤติกรรมเชิงบวกที่สามารถชวยปองกันไมใหมอีาการแทรกซอนอ่ืน 

 

บริบททางนโยบาย ICT และโครงสรางพ้ืนฐาน: 

 ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส (พ.ศ.2559) เปนระบบที่ใชงานในโรงพยาบาลและคลินิกสวนใหญในสาธารณรัฐเกาหลี   

อัตราการนำไปใชงานอยูที ่96.3% สำหรับโรงพยาบาล และ 95.7% สำหรับคลินิค  สำหรับโรงพยาบาลและคลินิกสวนใหญ 

ระบบนี้มีฟงกช่ันที่ใชงานไดหลากหลาย รวมท้ังองคประกอบที่สนับสนนุการตดัสินใจทางการแพทย และฟงกช่ันแจงและ

เตือน 139 

 ภายใตกฎหมายทางการแพทยของเกาหลี ที่แกไขใน พ.ศ. 2545 เงื่อนไขพื้นฐานดานการรักษา กำหนดไววา แพทยจะตองได

พบตัวผปูวยดวยตนเองในครั้งแรกกอนที่จะใหการรักษาทางไกล กอน พ.ศ. 2557 การใชงาน ICT สวนใหญเปนการใชสงงาน

ระหวางแพทยและบุคลากรทางการแพทย อ่ืนๆ แนวทางนี้ไดเปลี่ยนแปลงไปหลังจากไดมีการพัฒนาเทคโนโลยี จนอุปกรณ

ทางการแพทยสวนตัวไดมีขายแพรหลายออกไปจนทั่ว  นโยบายซึ่งสนับสนุนใหใช ICT ระหวางแพทยและผูปวยจึงไดมีการ

บังคบัใชตั้งแต พ.ศ. 2557 เปนตนมา 140 

 

การรักษาทางการแพทยทางไกลของประเทศกัมพูชา10 

ประเทศ: กัมพูชา 

องคกร: โรงพยาบาลรัฐ 2 แหง และโรงพยาบาลโพลิคลนีิกเอกชน 1 แหง (Preah Kossamak National Hospital โรงพยาบาล 

มิตรภาพเขมร-โซเวียต และโพลิคลีนิก Sokret) และโรงพยาบาลสาธารณรัฐเกาหลี (Soonchunhyanng Buchen Hospital) 

วันที:่ สิงหาคม พ.ศ. 2556 - กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (โครงการนำรอง) 

ขอมูลติดตอ: Department of Planning and Health Information, Ministry of Health 

www.moh.gov.kh 

 
10 นอกเหนือจากเปนระบบสื่อสาร ICT แลว  แนวทางการปฏิบัติที่ดีนีย้ังเปนระบบจัดการอกีดวย 
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ภาพรวมขอมลูประชากรของประเทศ: 

  จำนวนประชากร (ลาน) พ.ศ. 2563: 16.7 

 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิ (พ.ศ. 2563, ป): 69.95 (ชาย 67.7/หญิง 72.2) 

 อันดับดัชนีการพัฒนาICT (พ.ศ. 2560): 128/176 

 ผูใชอินเตอรเน็ต พ.ศ.2561 (รอยละ) 40 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป พ.ศ. 2558 (รอยละ): 6.8 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป พ.ศ. 2563 (รอยละ): 7.6 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป พ.ศ. 2593: (รอยละ) 16.4 

 ใน พ.ศ. 2559 ประมาณการวา NCD เปนสาเหตุของการเสียชีวิตท้ังหมด 64% 

 ใน พ.ศ. 2559 สาเหตุของการเสียชีวิตหลัก (สัดสวนการเสียชีวิต) คอืโรคหัวใจและหลอดเลอืด (24%) และ มะเร็ง 

(14%) 

 

รายละเอียด ICT: 

ไดมีการจัดทำโครงการนำรองการใหบริการการแพทยทางไกลในประเทศกัมพูชา เพื่อศึกษาประโยชนของการใชการแพทยทางไกล ลด

งบประมาณดานสาธารณสุข และใหบริการทางการแพทยที่มปีระสิทธิภาพดีขึ้น  ทั้งนี้ ไดมีการทดสอบการใหการบริการโดยใช ICT 2 

แบบ คือ การเฝาระวังโรคเรื้อรังทางไกล และการปรึกษาทางไกลระหวางแพทยกัมพูชาและแพทยสาธารณรัฐเกาหล ี

 

โครงการนำรองนี้เปนการเฝาระวังทางไกลระหวางแพทยที่ทำงานในโรงพยาบาลรัฐและผูปวยโรคเรื้อรงั 19 คนท่ีอยูในกรุงพนมเปญ 

ผูปวยแตละคนไดรับแจกอุปกรณวดัระดับกลูโคสและความดันโลหิตวันละ 2 ครั้ง และไดรับสมารทโฟนเพ่ือใชสงขอมูลไปใหแพทย

สำหรับการเฝาระวัง  หากแพทยสังเกตเห็นความผิดปกติ ผูปวยจะไดรับแจงใหเขาไปหาแพทยที่โรงพยาบาล 

 

รูปที่ 17 ความรวมมือการรักษาทางไกลระหวางสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศกมัพูชา 

 
 

บริการ ICT แบบที่ 2 เปนการทดสอบการหารือทางไกลระหวางแพทยกัมพูชาและแพทยสาธารณรฐัเกาหลี ในการวิจัยนีไ้ดศึกษา

โรงพยาบาล 3 แหงในกัมพูชา (Preah Kossamak National Hospital โรงพยาบาลมิตรภาพเขมร-โซเวียต และโพลิคลีนกิ Sokret) 

และโรงพยาบาลหนึ่ง แหงในสาธารณรัฐเกาหลี (Soonchunhyanng Buchen Hospital) แพทยใชขอมูลของผปูวยของตนจากหอง

แล็บและภาพตาง ๆ เพื่อหารือการรักษาโรคกับเพ่ือนรวมงานตางชาตไิดมีการนำอาการตางๆ ของผปูวยมากกวา 100 รายมาหารือกัน

ในชวง 6 เดือนที่มีการทดลองใชระบบ นอกจากน้ียังไดมีการจัดสมัมนาออนไลนเพื่อการศึกษาอีกดวย โดยแพทยสาธารณรัฐเกาหล ี

ไดใหความรูทางแพทยระดับสูงแกแพทยกัมพูชา 
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ผลลพัธ: การสำรวจความคิดเห็นหลังโครงการนำรองแสดงใหเห็นวาผูปวยมองภาพการรักษาทางไกลเปนบวกและรสูึกคอนขางพอใจ   

สำหรับผูใหการรักษา แพทยและเจาหนาที่อื่นๆ ลวนเห็นขอไดเปรยีบของการรักษาทางไกลและความเหมาะสมกับสถานการณเมื่อตอง

จัดการกับโรคเรื้อรงั  นอกจากนี้ทั้งสองฝาย ยังไดเนนความจำเปนเรือ่งอุปกรณตองมีราคาที่ถูกลงและจัดชางเทคนิคเพ่ือใหการ

สนับสนุนทำหนาที่นีโ้ดยเฉพาะ รวมทั้งกระบวนการที่ตองทำใหงายข้ึน ถึงแมโครงสรางพ้ืนฐานทางดานโทรคมนาคมของกัมพูชา

จำเปนตองพัฒนาใหดีข้ึน เพ่ือใหการบริการทางอินเตอรเนต็เร็วขึ้น การแพทยทางไกลก็ยังสามารถทำงานไดผานเครือขาย 3G และ 4G 

ในประเทศรายไดคอนขางต่ำนี้  อัตราสวนแพทยตอผปูวยมีเพียง 1:5000 หรือเพียง 10% ของอัตราในประเทศอื่น ๆ ในองคการเพื่อ

ความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) การใหบริการทางการแพทยทางไกลไดพิสูจนแลววาเปนการบริการที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อชวยใหผูปวยไดเขาถึงการดูแลสุขภาพของตน และเปนวิธีการที่ใหแพทยไดรับความรูทางการแพทยชั้นสูงได 

 

บริบททางนโยบาย ICT และโครงสรางพ้ืนฐาน: 

 กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาไดเปดตัวยุทธศาสตรและนโยบายดานการดูแลสุขภาพแหงชาติสำหรับผสููงอายุ ใน พ.ศ. 2559 

โดยกรมเวชศาสตรปองกัน (Preventive Medicine) เพ่ือสงเสรมิการสูงวัยอยางมสีุขภาพที่ดี จัดเปนแนวทางหลายภาคสวน

แบบองครวม และเปนระบบการแลสุขภาพที่สนองตอบความตองการของผูสูงอายุ 141 

 แผนแมบทระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพของกัมพูชา (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563) ที่จัดทำโดยกรมแผนและขอมูล

สุขภาพ มีวัตถุประสงคจะขยายระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพของประเทศออกไปใหกวางขวาง เพื่อรองรับการเขาถึง

ขอมูลทางดานสุขภาพที่เช่ือถือได  นอกจากนี้ยังเนนความจำเปนที่จะตองปรับมาตรการอ่ืน เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ICT ดานสุชภาพ เชนการจัดหาอปุกรณการแพทยที่ทนัสมัยไวประจำสถานบริการทางสุขภาพตาง ๆ 142 

 

หนวยบริการปรึกษาแพทยทางไกลแหงชาติ eSanjeevani OPD 

ประเทศ: อินเดีย 

องคกร: กระทรวงสุขภาพและสวัสดิภาพครอบครัว - ศูนยเพ่ือการพัฒนาแอดวานซ

คอมพิวติ้ง 

วันที:่ พ.ศ. 2563 (ตั้งเปนสถาบันแลว) 

ขอมูลติดตอ: Ministry of Health and Family Welfare  

https://www.mohfw.gov.in 

 

ภาพรวมขอมลูประชากรของประเทศ: 

 จำนวนประชากร (พันลาน) พ.ศ. 2563: 1.38 

 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิ (พ.ศ. 2563, ป): 69.95 (ชาย 68.7/หญิง 71.2) 

 อันดับดัชนีการพัฒนาICT (พ.ศ. 2560): 134 

 ผูใชอินเตอรเน็ต พ.ศ.2561 (รอยละ) 34.5 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป พ.ศ. 2558 (รอยละ): 8.9 

 ประชากรอายุ 60 ป ขึ้นไปพ.ศ. 2563  (รอยละ): 10.1 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป พ.ศ. 2593 (รอยละ): 19.5 

 ใน พ.ศ. 2559 ประมาณการวาโรค NCD เปนสาเหตุของการเสยีชีวิตทั้งหมด 64% 

 ใน พ.ศ. 2559 สาเหตุของการเสียชีวิตหลัก (สัดสวนการเสียชีวิต) คอืโรคหัวใจและหลอดเลอืด (27%) และ โรค

ทางเดินปอดเรื้อรัง (11%) 
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รายละเอียด ICT: 

เพื่อรับมือกับความตองการหารือกับแพทยทางไกลที่ปลอดภัยมากขึน้ระหวางสถานการณระบาดโควิด19  ซึ่งสงผลใหเกิดมาตรการ 

เวนระยะหางทางสังคมและล็อคดาวน  หนวยบริการปรึกษาแพทยทางไกลแหงชาติ ซึ่งเปนหนวยงานภายใตกระทรวงสุขภาพและ

สวัสดภิาพครอบครัว  - eSanjeevani OPD ไดรับการพัฒนาขึ้น โดยศูนยเพ่ือการพัฒนาแอดวานซคอมพิวติ้งในเมือง Mohali และ

เปดตัวเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 

 

เนื่องจากผูสูงอายุในอินเดยีจำนวนมาก รวมทั้งผูทีม่ีโรคประจำตัวเรือ้รังที่ไมสามารถไปโรงพยาบาลไดอยางเรงดวน เพราะการระบาด

ของไวรัสโรคโควิด19 จึงไดมีการจัดตั้งหนวยบริการปรึกษาแพทยทางไกลแหงชาติขึ้น เพื่อใหแพทยในโรงพยาบาลกับผปูวยที่กักตัวอยู

ที่บานสามารถปรึกษากันอยางปลอดภัยผานทางวิดีโอได การเขาถึงบริการนี้ใชเพียงโทรศัพท คอมพิวเตอรพกพาหรือคอมพิวเตอรตั้ง

โตะที่มีกลองและไมโครโฟนติดตั้งไวที่สามารถเขาอินเตอรเนต็ได (ความเร็วอยางนอย 1 Mbps) 

 

การปรึกษาทางอินเตอรเน็ตทางไกลกับแพทยที่ไดรับอนญุาตโดยรัฐบาลนั้นไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น บุคคลสามารถลงทะเบียนทาง

อินเตอรเนต็ทีเ่ว็บไซตรัฐบาลหรือผานแอปพลิเคช่ันบนสมารทโฟน เมื่อไดหมายเลขรับขอความใหลงชื่อเขาไปปรึกษา เมื่อผูปวยลงช่ือ

แลว จะเขาไปอยูในหองปรึกษาทางอินเตอรเน็ต เพื่อรอจนกวาจะไดพบและปรึกษากับแพทยผานระบบการประชุมทางวิดโีอ แพทย

สามารถเขียนใบสั่งยาอิเล็กทรอนกิสสำหรับผูปวยไดบนระบบปรึกษาทางอินเตอรเน็ตนี ้ ใบสั่งยาจะถูกสงทางอิเล็กทรอนิกสไปยังบัญชี

ทางอินเตอรเน็ตของผูปวยหรือสงตรงไปยังโทรศัพทก็ได นอกจากน้ี ระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกสของผูปวย ผลการตรวจ ผลเอ็กซเรย 

และเอกสารที่เก่ียวของอ่ืนๆ สามารถสงไปใหแพทย เพื่อชวยวินจิฉัยระหวางการปรึกษาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 พบวามีการ

ปรึกษาแพทยมากกวา 300,000 ครั้งในรัฐทั้งหมด 26 รัฐ143 

 

รูปที่ 18 กระบวนการปรึกษาทางการแพทยทางไกลแหงชาติของ SanjeevaniOPD 

 
ที่มา: https://www.esanjeevaniopd.in/Flowstep. 

 

บริบททางนโยบาย ICT และโครงสรางพ้ืนฐาน: 

กระทรวงสุขภาพและสวัสดิภาพครอบครัวกำลังจัดตั้งหนวยงานสุขภาพดิจิทัลระดบัชาติ เพื่อจัดทำและบังคบัใชมาตรฐานและการริเริ่ม

ดาน e-Health 144 
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 มาตรฐานระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกสของอินเดีย (EHR) (พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมฉบับ พ.ศ.2556) ไดมีการยกรางข้ึนโดย

กระทรวงสุขภาพและสวัสดิภาพครอบครัว มีวัตถุประสงคที่จะจัดทำระบบ EHRs ที่เปนมาตรฐานเดยีวกันทั้งหมด  นอกจาก 

นี ้ยังกำหนดใหสถานพยาบาลทั้งรฐัและเอกชนมีหลายเลขประจำสถาบันของตนเองในฐานะเปนขอบังคับหลักเพื่อใชสำหรับ

ระเบียนทั้งหมด 145 

 

โครงการ AKDN Digital eHealth 

ประเทศ: อัฟกานิสถาน คีรกีซสถาน ปากีสถาน และ ทาจิกิสถาน 

องคกร: ศูนยทรัพยากร eHealth เครือขายพัฒนาอากาขาน  

วันท่ี: พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน (ต้ังเปนสถาบันแลว) 

ขอมูลติดตอ: Aga Khan Development Network Digital Health Resource Centre 

www.akdn.org/dhrc 

ภาพรวมขอมลูประชากรของประเทศ: 

  จำนวนประชากร (ลาน) พ.ศ. 2563: 1.38 

o อัฟกานิสถาน 38.9 

o คีรกีซสถาน 6.5 

o ปากีสถาน 220.9 

o ทาจิกิสถาน 9.5 

 อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกดิ (พ.ศ. 2563, ป):  

o อัฟกานิสถาน: 65.2 (ชาย 63.7/หญิง 66.7) 

o คีรกีซสถาน: 71.6 (67.575.7) 

o ปากีสถาน: 67.5 (66.5/68.5) 

o ทาจิกิสถาน: 71.35 (69.1/73.6) 

 อันดับดัชนีการพัฒนา ICT (พ.ศ. 2560):  

o อัฟกานิสถาน: 159/176 

o คีรกีซสถาน: 109/176 

o ปากีสถาน: 148/176 

o ทาจิกิสถาน: NDA 

 ผูใชอินเตอรเน็ต พ.ศ.2561 (รอยละ) 

o อัฟกานิสถาน: 13.5 

o คีรกีซสถาน: 38 

o ปากีสถาน: 15.5 

o ทาจิกิสถาน: 22 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป พ.ศ. 2558 (รอยละ)  :  

o อัฟกานิสถาน: 4.0 

o คีรกีซสถาน: 7.0 

o ปากีสถาน: 6.4 

o ทาจิกิสถาน: 4.8 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป พ.ศ. 2563 (รอยละ):  
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o อัฟกานิสถาน: 4.2 

o คีรกีซสถาน: 8.1 

o ปากีสถาน: 6.7 

o ทาจิกิสถาน: 5.8 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป พ.ศ. 2593 (รอยละ):  

o อัฟกานิสถาน: 8.5 

o คีรกีซสถาน: 15.4 

o ปากีสถาน: 12.0 

o ทาจิกิสถาน: 11.6 

 ใน พ.ศ. 2559 สาเหตุของการเสียชีวิตหลักในทั้งสี่ประเทศ คือโรคหวัใจและหลอดเลอืด  

 อัฟกานิสถาน - ประมาณการวา NCD เปนสาเหตุของการเสยีชีวิตทั้งหมด 44 % ในปพ.ศ. 2559 ใน 21% ของ

อัตราการเสียชีวิตทั้งหมดมาจากโรคหัวใจและหลอดเลือด  

 คีรกีซสถาน - ประมาณการวา NCD เปนสาเหตุของการเสยีชีวิตทั้งหมด 83 % ในปพ.ศ. 2559 ใน 53 % ของอัตรา

การเสยีชีวิตทั้งหมดมาจากโรคหัวใจและหลอดเลือด  

 ปากีสถาน - ประมาณการวา NCD เปนสาเหตุของการเสยีชีวิตท้ังหมด 58 % ในปพ.ศ. 2559 ใน 29 % ของอัตรา

การเสยีชีวิตทั้งหมดมาจากโรคหัวใจและหลอดเลือด 

 ทาจิกิสถาน - ประมาณการวาโรค NCD เปนสาเหตุของการเสยีชีวิตท้ังหมด 69 % ในปพ.ศ. 2559ใน 42 % ของ

อัตราการเสียชีวิตทั้งหมดมาจากโรคหัวใจและหลอดเลือด 

 

รายละเอียด ICT: 

ศูนยเครอืขายพัฒนาอากาขาน ไดตั้งโครงการ eHealth เพื่อกระตุนการใช ICT สำหรับการดูแลสุขภาพในภูมิภาคที่หางไกล โครงการ

นีส้งเสริมใหมีการใชการปรึกษาแพทยทางไกล และการเรียนผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือชวยยกระดับคุณภาพ ลดคาใชจาย และเปด

โอกาสใหประชาชนเขาถึงการดูแลสขุภาพในภาวะทีมี่ทรัพยากรนอย 

 

โครงการ eHealth ของเครือขายเริ่มที่อัฟกานิสถานใน พ.ศ. 2550 แลวจึงขยายไปยังทาจิกิสถาน ปากีสถาน และ ครีกิซสถาน โดย

ครอบคลมุพื้นที่ 31 จุดทั่วทั้ง 4 ประเทศในชวง 7 ป  ประเทศที่เครอืขายเขาไปทำงาน เปนพ้ืนที่กันดารที่มีหุบเหวลึกและภเูขาสูงมักมี

สภาพอากาศเลวราย ทำใหเปนเรือ่งยากที่ผูปวยในพ้ืนที่ชนบทและหางไกลเชนนี้จะสามารถเดินทางไปยังสถานพยาบาลเพ่ือรักษาตัวได 

 

ในดานหนึ่ง  โครงการปรึกษาแพทยทางไกลนี้ทำใหแพทยผูชำนาญการในโรงพยาบาลจังหวัดไดศึกษาและวินิจฉัยผลการตรวจบนจอที่

สงมาจากคลินิกสุขภาพในทองถ่ิน  เชน การตรวจสแกนและเอ็กซเรย และยืนยันการวินิจฉัยโรคอ่ืนๆ และเสนอแนวทางการรักษา 

 

ที่นาสังเกตคือ ใน พ.ศ. 2558 เครือขายบันทกึวามีการปรึกษาแพทยทางไกลแบบถายทอดสด ระหวางสถาบันในทาจิกิสถานเอง และ

ระหวางสถาบันในทาจิกิสถานและในอัฟกานิสถาน 1,074 ครั้ง การปรึกษาแพทยทางไกลสงผลใหผูปวยสามารถประหยัดเวลาเดินทาง

ไดมากถึง 8.4 ป และลดคาใชจายไดมากถึง 98,638 เหรียญสหรัฐ 

 

ในสวนของการเรยีนทางอิเล็กทรอนิกสหรือ e-learning โครงการไดนำเสนอการเรียนทางอินเตอรเนต็ใหกับบุคลากรทางการแพทยที่

ทำงานในพื้นที่หางไกล  การเรียนเหลานี้จัดโดยศูนยการแพทยกลางท่ีจัดผูสอนและเอกสารประกอบการเรยีน โครงการ e-learning 
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เริ่มต้ังแต พ.ศ. 2553 ในอัฟกานสิถาน และภายในปพ.ศ. 2560 ไดมีการฝกอบรมบุคลากรทางการแพทยดวยวิธีนี้ไปแลว 173 

คน  การบริการนี้ไดขยายไปยังพื้นท่ีหลายแหงในทาจิกิสถานใน พ.ศ. 2556 และในคีรกิซสถานและปากีสถาน ใน พ.ศ. 2558 

 

โครงการ e-Health ของเครือขายไดรับรางวัล Manthan Award in e-Health ดานการใชเทคโนโลย ีICT ในการดูแลสขุภาพใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก  เครือขายมแีผนที่จะขยายการทำงานไปอีกสี่ประเทศในเอเชีย โดยการใหการฝกอบรมเพ่ิมเติมดานการจัด

เครื่องมือ e-Health ไปประจำสถาบันสขุภาพและคลีนิค และขยายการใชการปรึกษาแพทยทางไกลออกไปอีก 

 

บริบททางนโยบาย ICT และโครงสรางพื้นฐาน: 

อัฟกานิสถาน: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดพัฒนารางนโยบาย ICT สำหรับอัฟกานิสถาน (พ.ศ 2561- พ.ศ. 

2565) ซึ่งระบถุึงการใช ICT ในดานสุขภาพโดยตรง เปาหมายคือการพัฒนาการใช ICT ในการจัดการการใหบริการทางสุขภาพ 

สงเสริมใหศูนยสุขภาพภาครัฐและภาคเอกชนใช ICT ใหมากที่สุด สงเสริมการปรึกษาแพทยทางไกลในฐานะเปนสวนหนึ่งของการ

ใหบริการสุขภาพถวนหนาของภาครฐั โดยเรียกรองให โรงพยาบาลใหญ ๆ ทุกแหงตองมีศูนยปรึกษาแพทยทางไกลอยางนอยหนึ่งศูนย

และบรหิารจดัการศูนยสุขภาพ ของรฐั และโรงพยาบาลโดยแจกจายระบบจดัการสารสนเทศสุขภาพ ใหกับโรงพยาบาลเหลานั้น 146 

 

คีรกิซสถาน: กระทรวงสุขภาพแหงคีรกิซสถานไดนำ ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ e-Health ไปใช (พ.ศ 2558 - พ.ศ. 2563)  โดยมี

เปาหมายจะมุงพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ และการเขาถึงการดูแลสุขภาพ ยุทธศาสตรนี ้รวมไปถงึขอกำหนดโดยรวม แนวทาง 

การดำเนินงานทางยุทธศาสตร และเปาหมายสำหรับการจัดต้ังระบบ eHealth นอกเหนือจากขอกำหนดเหลานี้แลวยังเรียกรองใหมี

การจัดต้ังศูนยจดัการขอมูลคลาวด เพื่อใชงานสำหรับระบบสารสนเทศดังกลาว  หนึ่งในขอยทุธศาสตรหลักเรงดวนของ e-Health คือ

การพัฒนาการบริการทางการแพทยสำหรับผปูวยที่เปนโรคหวัใจและหลอดเลือด 147 

 

ปากีสถาน: ไดมีการตีพมิพ “วิสัยทัศนดานสุขภาพแหงชาตขิองปากีสถาน” (พ.ศ 2559 - พ.ศ. 2568) เพื่อประกาศจุดยืนเดยีว 

ดานยุทธศาสตรและวสัิยทัศนในการรับมือกับปญหาสุขภาพหลักของประเทศ  ซ่ึงหนึ่งในปญหาใหญคอื โรค NCD  วิสัยทัศนนี้กลาวถึง

ความจำเปนที่จะตองมีเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อจัดเก็บขอมลูสุขภาพที่เชื่อถือไดเพ่ือสนับสนุนการตดัสินใจในสถานพยาบาลตางๆ 148 

 

ทาจิกิสถาน: ยุทธศาสตรดานสุขภาพแหงชาตขิองสาธารณรัฐทาจิกิสถาน (พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2563) จัดทำโดยกระทรวงสุขภาพ และมี

เปาหมายที่จะพัฒนาสุขภาพของประชาชนโดยสรางความแข็งแกรง และทันสมัยใหแกระบบสุขภาพและเปดชองทางเขาถึงใหมาก

ขึ้น  หัวใจหลักในการสรางความทนัสมัยใหกับระบบดูแลสุขภาพคือการจัดหาอุปกรณทันสมัยเพ่ือใหสามารถวินิจฉัยโรคและรักษาโรค

โดยวิธใีหม ๆ ไดมากขึ้น ดังนั้น จึงมีการเนนวิธีการที่จะทำใหสถานพยาบาลตางๆ ทันสมยัขึ้นจากการเปดใหเขาถึงการปรึกษาแพทย

ทางไกลไดดวย 149 

 

หนวยปรึกษาแพทยทางไกลของศูนยการแพทย Sarada 

ประเทศ: ฟจิ 

องคกร: ศูนยการแพทย Sarada, Ramakrisna Mission, AusAid 

วันท่ี: พ.ศ. 2557 - ปจจุบัน (ต้ังเปนหนวยงานถาวรแลว) 

ขอมูลติดตอ: Ministry of Health and Medical; Services Wellness Centre 

http://www.health.gov.fj/ 

Sarada Medical Centre 

http://rkmfiji.org/smc/  
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ภาพรวมขอมลูประชากรของประเทศ 

 จำนวนประชากร (พัน) พ.ศ. 2563: 896 

 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิ (พ.ศ.2563, ป): 67.65 (ชาย 65.8/หญิง 69.5) 

 อันดับดัชนีการพัฒนา ICT (พ.ศ. 2560): 107/176 

 ผูใชอินเตอรเน็ต พ.ศ.2561 (รอยละ) 50 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป พ.ศ. 2558 (รอยละ): 8.1 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป พ.ศ. 2563 (รอยละ)  : 9.6 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป พ.ศ. 2593 (รอยละ): 15.9 

 ใน พ.ศ. 2559 ประมาณการวา NCD เปนสาเหตุของการเสียชีวิตท้ังหมด 84% 

 ใน พ.ศ. 2559 สาเหตุหลักของการเสยีชีวิต (สัดสวนการเสียชีวิต) ไดแก โรคหลอดเลือดหัวใจ (34%) และ มะเรง็ 

(9 %) 

 

รายละเอียด ICT: 

ถึงแมอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิในฟจิเดิมคือ 67 ป ใน พ.ศ. 2563 และประเทศยังคอนขางมีประชากรอายุนอย150 โรค NCD กลับ

กลายเปนขอควรกังวลดานสุขภาพ โดยเปนสาเหตุราว 84% ของการเสยีชีวิตทั้งหมดใน พ.ศ. 2559151 นอกจากนี้ มีการคาดการณวา 

คนสูงอายุเกิน 65 ป จะทวีจำนวนเปนสองเทาจาก 5.8% ใน พ.ศ. 2563 เปน 11.2% ใน พ.ศ. 2593 152 ความจำเปนทางการแพทย

ของประเทศท่ีจะดูแลเรื่องโรค NCD จึงมีความจำเปนเรงดวนมากกวาเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งจำนวนแพทยตอประชากรไมเพียงพอ  

คือมีเพียง 0.8% ตอ 10,000 คน ใน พ.ศ. 2558 ดวยเหตุนี้ จึงไดมีการจัดตั้งศนูยการแพทย Sarada ในเมือง Nadi โดยไดรับทุน

สนับสนุนจากประเทศออสเตรเลีย เพ่ือพัฒนาคุณภาพและการเขาถงึการดูแลสุขภาพในชุมชนโดยรอบศูนยการแพทย และชวยลด

ภาระ ของโรงพยาบาลในเมืองซึ่งมีคนไขจำนวนมากอยูแลว 

 

ศูนยการแพทย Sarada เปนศูนยสุขภาพที่รับผูปวยตอนกลางวัน กอตั้งข้ึนราวกลาง พ.ศ. 2555 โดยมีองคการกุศล Ramakrishna 

Mission Fiji เปนเจาของและผูดำเนินการ  วัตถุประสงคก็คือใหบริการดานสุขภาพคณุภาพสูงในราคาต่ำสำหรับพื้นที่ท่ีมีระดับความ

ยากจนสูง ในศูนยมีแพทยประจำสองคน พยาบาลหนึ่งคน และมีเจาหนาที่สนับสนุน มีคนไขเขามารักษาราว 150 คนตอสัปดาห และ

คิดคาปรึกษาแพทยเปนเงนิธุรการเพียง 5 เหรียญสหรัฐ หรือไมเก็บคารักษาหากคนไขยากจนมาก ราว พ.ศ. 2557 พบวาศูนยไดให

การรักษาผูปวยไปแลวมากกวา 9,000 คน 

 

สวนงานปรึกษาแพทยทางไกลของศนูยนั้นจะเชิญแพทยชาวตางประเทศมาใหคำปรึกษาแบบการกศุล โดยเชื่อมโยงผูปวยกับแพทย

เฉพาะทางในออสเตรเลยี อินเดีย นิวซีแลนด และ สหรัฐอเมรกิา โดยใชระบบประชุมผานวิดโีอแพทยตางประเทศใชเพียงกลองหนา

คอมพิวเตอร และการเช่ือมตอทางอินเตอรเน็ต เพื่อเขาไปดูขอมลูผปูวยที่อยูบนคลาวด และซอฟทแวรจากที่ทีต่นอยู มีแพทยทองถ่ิน 

และพยาบาลจากศูนยการแพทยในฟจิ ชวยประสานการนัดหมาย และชวยผปูวยระหวางการปรึกษาแพทยทางไกลก็เพียงพอแลว 

 

บริบททางนโยบาย ICT และโครงสรางพ้ืนฐาน: 

 ฟจิมีแผนพัฒนาประเทศ 20 ป (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) และแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2565) ซึ่งจัดทำโดย

กระทรวงเศรษฐกิจ  และมีวตัถุประสงคจะ “พลิกโฉมฟจิ” โดยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ครอบคลุมทุก

ฝาย 153 แผนพัฒนาประเทศ 20 ปบางสวนเนนเรื่องการจัดสรรการดูแลสุขภาพคณุภาพสูง โดยเนนการดูแลสุขภาพเชิง

ปองกัน ลดจำนวนโรค NCD ลง สงเสริมการเช่ือมโยงทางดิจิทัลและนำ เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชงาน 154 

 แผนพัฒนา 5 ป เปนแผนวาระปฏบิัติการ โดยลงรายละเอียดวัตถุประสงคที่เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาประเทศ 20 ป    



52 
 

แผนพัฒนา 5 ประบุเรื่องการใช ICT เพื่อเพิ่มผลสำเร็จและชวยยกระดับความเชื่อมโยงระหวางเมือง และพ้ืนที่ชนบท

โดยตรง สิ่งที่เนนในแผนคือความไดเปรียบของประเทศในการเขาถึงเครือขายใยแกว Southern Cross ซึ่งสามารถเช่ือมตอ

ฟจิไดโดยตรงอยางรวดเร็วและปลอดภัยกับ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสหรัฐอเมริกา  อีกแผนหนึ่งในเปาหมาย คือการ

สรางความแข็งแกรง ใหกับเครือขายพื้นฐาน ICT และขยายเครือขายการกำกับดูแลออกไป 155 

 

การสงขอความของเวียดนาม 

ประเทศ: เวยีดนาม 

องคกร: สถาบันศึกษาทางการแพทยและสังคม เอสแคป 

วันที:่ พ.ศ. 2562 - ปจจุบัน (นำรอง) 

ขอมูลติดตอ: Institute of Social and Medical Studies (ISMS)  

https://isms.org.vn/ 

ภาพรวมขอมลูประชากรของประเทศ 

 จำนวนประชากร (ลานคน) พ.ศ. 2563: 97.3 

 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิ ((พ.ศ. 2563, ป): 75.5 (ชาย 71.4/หญิง 79.6) 

 อันดับดัชนีการพัฒนาICT (พ.ศ. 2560): 108/176 

 ผูใชอินเตอรเน็ต พ.ศ.2561 (รอยละ) 70.3 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป  (รอยละ) พ.ศ. 2558: 10.3 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป  (รอยละ) พ.ศ. 2563: 12.3 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป  (รอยละ) พ.ศ. 2593: 27.2 

 ใน พ.ศ. 2559 ประมาณการวา NCD เปนสาเหตุของการเสียชีวิตท้ังหมด 77% 

 ใน พ.ศ. 2559 สาเหตุหลักของการเสยีชีวิต (สัดสวนการเสียชีวิต) ไดแก โรคหลอดเลือดหัวใจ (31%) และ มะเรง็ 

(19 %) 

 

รายละเอียด ICT: 

เวียดนามเปนหนึ่งในประเทศท่ีกำลังกลายเปนสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็วที่สดุในภูมภิาคเอเชียแปซิฟก นอกจากนี้ ประเทศยังไดรับ

ผลกระทบจากอุบัติการณโรคเรื้อรงัที่สูงขึ้นดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงโรคเบาหวานซึ่งมีผูปวยเพิ่มข้ึนสองเทาในชวง 10 ปทีผ่านมา โรคน้ี

ยังสงผลใหมีผูเสียชีวิตประมาณ 53,458 คน ในราว พ.ศ. 2558 อีกดวย 156 เพ่ือรับมือกับเหตุการณนี ้สถาบันศกึษาทางการแพทยและ

สังคมดวยการสนับสนุนจากเอสแคป ไดเริ่มโครงการนำรองในเวียดนามที่เนนการใหผูสูงอายุที่มโีรคเรือ้รังไดศึกษาการรับขอความบน

โทรศัพทมือถือของตนเพื่อเตือนใหปฏิบัติตามแผนการรักษา 

 

ในชวงตนของโครงการนำรองนี ้ไดมีการยกรางขอความโดยพิจารณาถึงขอมูลทางการแพทยที่ไดรับ จากรายงานขององคการอนามัย

โลก (WHO) และ สถาบันเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพแหงเกาหล ีขอความเหลานี้ใหขอมลูพ้ืนฐานเกี่ยวกับเบาหวาน รวมทั้ง

การจัดการโรค และภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นได รวมถึงโภชนาการ คำแนะนำเก่ียวกับการออกกำลังกาย แนวทางการตรวจและ

รักษา และคำเตือนใหกินยา หลังจากนั้น กลมุผสููงอายุ 17 คนที่เปนผูปวยเบาหวานไดมาชวยปรบัแกแนวทาง และสำนวนของขอความ

เหลานี้เพ่ือใหเปนไปตามที่คนทองถ่ินตองการ  เมื่อเรียบรอยแลว มกีารทดสอบโดยสงขอความไปใหผสููงอายุ 22 คนตอเนื่องกันเปน

เวลา 4 สัปดาห และใหแจงกลับมาวาเนื้อหาใดถูกใจและควรสงบอยเพียงใดจึงพอดี  จากกระบวนการนี้ สามารถสรุปขอความตาง ๆ 

ออกมาเปนรายการขอความเพ่ือนำไปใชในชวงนำรองของการทำการศึกษานี ้
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ในชวงนำรองของการศึกษานี้ มีการสงขอความในรายการที่คัดกรองแลวไปยังผูสูงอายุกลมุใหม 40 คนท่ีเขารวมจากคลินิคชวยเหลือ

ตนเองใน Tay Mo Ward, เขต Nam Tu Liem กรุงฮานอย  ผูเขารวมการนำรองโดยเฉลี่ยแลวมีอายุ 62.9 และกำลังไดรับการรักษา

เบาหวานแบบที่ 2 จะไดรับขอความทกุ ๆ วัน วันละสามเวลา ยาวไปจนจบครบ 3 เดือน 

 

ผลลพัธ: ผูปวยมีการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทยในการรักษาอยางสม่ำเสมอดีขึ้นเรื่อยๆ โดยจำนวนผูสูงอายุที่ปฏิบตัิตามการรักษา

เพิ่มสูงข้ึนจาก 58% เปน 75% ในชวงทาย การรับยาอยางสมำ่เสมอเพื่อรักษาเบาหวานก็เพ่ิมขึ้นจาก 85% เปน 95% โดยรวมแลว มี

ความเห็นวาการสงขอความเพ่ือแจงเตือนทางโทรศัพทเปนแนวทางที่ประหยัดและสะดวกเพ่ือเสรมิความรูพื้นฐานเก่ียวกับโรคเบา 

หวานสำหรับผูปวย และเปนการเตือนใหผูสูงอายรุักษาตัวเองอยางตอเนื่อง ในพื้นที่ชนบทหางไกลและรายไดตำ่ของเวียดนาม 11 

 

บริบททางนโยบาย ICT และโครงสรางพ้ืนฐาน:  

 กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศแผนยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศดานสุขภาพ สำหรับ พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2563  

การบังคับใชแผนนี้ทำใหกระทรวงสาธารณสุขสามารถกระจายขอมลู ดานสุขภาพไดมากขึ้น ยกตัวอยางเชน แผนยุทธศาสตร

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศดานสขุภาพ สำหรับ พ.ศ. 2557- พ.ศ. 2563  โดยมองไปถึง พ.ศ. 2573 ใหนำเทคโนโลยีสาร 

สนเทศไปใชงานในการบรหิารจัดการหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข และขยายการใชงานการปรึกษาแพทยทางไกลโดย

ใชระบบโรงพยาบาลดาวเทียม (satellite hospital) 157 

 แบบตัวอยางชมรมพึ่งพาตนเองแบบขามรนุ (intergenerational) ไดเปดตัวเมื่อ พ.ศ 2559 มีชมรมสมาชิกเพ่ิมเปน 834 

ชมรมใน พ.ศ. 2560 ซึ่งแตละชมรมมีสมาชิกทั้งหมด 55 คน ในกวา 12 จังหวัด แบบตัวอยางนี้ชวยสนองความตองการของ

ผูสูงอายุที่ดอยโอกาสในเวียดนาม โดยเสนอใหมีการตรวจสุขภาพ โดยไมเสียคาใชจาย ชวยดแูลการกินยา ชวยเรื่อง

สุขอนามัยสวนตัว และแบงปนความรูเรื่องสุขภาพและอื่น ๆ 

 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

 

ICT ยังรวมถึงระบบคอมพิวเตอรอัตโนมัติที่จดัขอมูลสุขภาพของผูปวยแบบเรียลไทม (real time) ดวยความรูและทรัพยากรลาสุด

เก่ียวกับปญหาดานสุขภาพ แหลงขอมูลเหลานี้สามารถชวยผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพและผปูวยในการตัดสินใจทางคลินกิ ที่มี

ขอมูลครบถวน รวมถึงการสนับสนุนการวินิจฉัยและการรักษาโรคเรื้อรังที่เหมาะสมท่ีสุด การอำนวยความสะดวกในการสงตอผูปวยที่

เหมาะสม ใหคำแนะนำแผนการจัดการดูแลอยางละเอียด จดัทำใบสั่งยาตามหลักฐาน และการสนับสนุนแพทยและผูปวยตามแนวทาง

ทางคลินิก เครื่องมือ สนับสนุนการตัดสินใจอาจไดรับการออกแบบมาเพื่อเปนแนวทางสำหรับผูปฏิบติังานดานสุขภาพปฏิบัตติาม

ขั้นตอนวิธีและกฎเกณฑตามระเบยีบวิธีทางคลินิก จัดใหมรีายการตรวจสอบสำหรับการจัดการรายกรณีและการสงตอผปูวย คดักรอง

ผูปวยตามความเสี่ยงหรือสถานะสขุภาพอื่นๆ และชวยเหลือเจาหนาที่ดานสุขภาพในการวางแผนและกำหนดเวลากิจกรรม 

 

โดยปกติแลวระบบเหลานี้ทำงานแบบเรียลไทมและใชเทคโนโลยปีญญาประดิษฐ เชน โปรแกรมซอฟตแวรแทนที่มนุษย เพ่ือชวยผปูวย

และผเูชี่ยวชาญดานสุขภาพในการตัดสินใจ เชน การแจงเตือนอัตโนมัติ การแจงเตือน และคำเตือนที่รวมอยูในระบบบันทึกสุขภาพ

ทางคลินิก หรือแอปพลิเคชันมือถือที่เนนผูปวยเปนศูนยกลาง สามารถชวยใหบุคลากรดานสุขภาพ และผูปวยบรรลุมาตรฐานคณุภาพ 

จัดทำเอกสารผลลัพธของการดูแลผูปวยอยางเปนระบบ และทำใหมัน่ใจในการปฏิบัติตามแผนการจัดการการดูแล 159 

 

 
11 กรุณาด ูhttps://www.unescap.org/sites/default/files/UNESCAP_Text-msg-OP-

diabetes_Vietnam_eng_20201104_with%20note_NS_SH.pdf . 
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ภาพท่ี 19: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ที่มา: ภาพที่ออกแบบโดย ESCAP  

 

mWellcare Clinical Trial 12 

ประเทศ: อินเดีย 

องคกร: มูลนิธิสาธารณสุขแหงอินเดีย รวมกับ Wellcome Trust และ London School of Hygiene and Tropical Medicine; 

การสนับสนุนจากรัฐบาลของเมือง Karnataka และ Haryana ในการทดสอบนำรอง 

วันที:่ 2015– 2017 (โครงการนำรอง) 

ขอมูลติดตอ: Public Health Foundation of India 

https://phfi.org/ 

Department of e-Health and Telemedicine, Ministry of Health and Family Welfare 

https://main.mohfw.gov.in/about-us/departments/departments-health-and- family-welfare/e-health-telemedicine 

Center for Health Informatics, National Institute of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family 

Welfare 

https://www.nhp.gov.in/e-health-india_mty 

 

ภาพรวมขอมลูประชากรของประเทศ:  

 จำนวนประชากร (พันลาน) พ.ศ. 2563: 1.38 

 อายคุาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (พ.ศ. 2563, ป): 69.95 (ชาย: 68.7/หญิง: 71.2) 

 อันดับดัชนีการพัฒนา ICT (พ.ศ. 2560): 134 

 ผูใชอินเทอรเน็ต พ.ศ.2561 (รอยละ): 34.5 

 ประชากรอายุ60ปข้ึนไป  พ.ศ. 2558 (รอยละ): 8.9 

 
12 นอกเหนือจากเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ICT แลว  แนวทางการปฏิบัตทิี่ดีน้ียังเปนระบบจัดการอกีดวย 
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 ประชากรอายุ60ปข้ึนไป พ.ศ. 2563 (รอยละ): 10.1 

 ประชากรอายุ60ปข้ึนไป พ.ศ. 2593 (รอยละ): 19.5 

 ใน พ.ศ. 2559 ประมาณการวา NCD เปนสาเหตุของการเสียชีวิตท้ังหมด 63 %  

 สาเหตุหลักของการเสียชีวิต (สดัสวนการเสยีชีวิต) ไดแก โรคหัวใจและหลอดเลือด (27%) และโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 

(11%)   
 

รูปที่ 20: ผลลัพธการสนบัสนุนการตัดสินใจของ mWellcare 

 
ที่มา: Devraj Jindal และบริษัทอ่ืนๆ “การพัฒนา mWellcare: การใชระบบ mHealth สำหรับการจดัการความดันโลหิตสูง 

และโรคเบาหวานแบบบูรณาการ ในภาวะที่มีทรพัยากรต่ำ” Global Health Action ฉบับที่ 11 ลำดบัที่ 1 

 

รายละเอียด ICT:  

โรคหัวใจและหลอดเลอืดเรื้อรังและโรคเบาหวานเปนหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของผูใหญกอนวัย อันควรในอินเดีย 160 

การทดลองทางคลินกิสำหรบั mWellcare ซึ่งดำเนินการใน พ.ศ. 2558 เปนการศึกษาครั้งแรกของประเทศเกีย่วกับความคมุคา

ของการแกปญหาโดยใชสุขภาพเคลื่อนที่ (m-Health) สำหรับการจดัการโรคเรื้อรังในระดบัการดูแลเชิงปฐมภูมิในภาวะที่มี

ทรัพยากรต่ำ การศึกษาครั้งน้ีมจุีดมุงหมายเพ่ือกระตุนการออกแบบนโยบายสำหรับการใช m-Health เพ่ือแกปญหาจำนวน

ผูเสยีชีวิตกอนวัยอันควรที่เกิดจากภาวะเรื้อรังท่ีเพ่ิมขึ้น 

 

mWellcare ไดรับการพัฒนาโดยหนวยงานพัฒนาซอฟตแวรของ Dimagi และเปนแอปพลเิคชันซอฟตแวรดานสุขภาพสำหรับมือ

ถือระบบ Android ที่สรางขึ้นสำหรับการจดัการโรคความดันโลหิตสงูและโรคเบาหวาน ควบคไูปกับภาวะที่เปนโรครวม เชน โรค
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ซึมเศรา  ซอฟตแวรนี้ไดรับการปรบัแกเพื่อใหพยาบาลและแพทยในการดูแลหลัก สามารถบันทึกตัวแปรทางคลินิกของผูปวยได

หลังการนัดตรวจติดตามผลทุกครัง้ และสามารถเขาถึงขอมูลผานจุดเช่ือมตอเซิรฟเวอรบนเว็บไซต  

 

ขอดีของซอฟตแวรนีค้ือ เมื่อใสขอมูลแลว mWellcare จะใชขอความเตือนการจัดการทางคลินิกตามขั้นตอนวิธีเพ่ือสรางขอเสนอ 

แนะสนับสนุนการตดัสินใจ (DSR) หรือแผนการรักษาตามแนวทางที่แนะนำโดยอตัโนมติั  DSR แตละรายการจะประกอบไปดวย 

ขอมูลผปูวย การวินิจฉัยวาเปนโรคเรื้อรัง โรครวม ยาตามใบสั่งแพทย และแผนการรักษาที่แนะนำ (รปูที่ 20) และไดรับการปรบั

ใหเหมาะกับการปฏิบตัติามขอกำหนดและระดับความเสี่ยงของผูปวย ผูปฏิบติังานอาจทบทวน DSR ของผปูวยเพ่ือตัดสินใจขั้น

สุดทายเกีย่วกับแผนการจัดการสวนบุคคล  

 

นอกจากนี้ mWellcare ยังสงการแจงเตือนไปยังผูปวยที่ยินยอมเพื่อติดตามผล การรบัยาอยางสม่ำเสมอ และคำแนะนำใน 

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมสวนบุคคลผานบริการสงขอความสั้นอัตโนมัติ ขอความเสียง และโทรศัพท  

 

รูปที่ 21: แผนการทำงานของ mWellcare  

 
ที่มา: Devraj Jindal และบริษัทอ่ืนๆ “การพัฒนา mWellcare: การใชระบบ mHealth สำหรับการดูแลโรคความดันโลหิตสูงและ

โรคเบาหวานแบบบูรณาการ ในภาวะที่มีทรัพยากรต่ำ” Global Health Action ฉบับที่ 11 ลำดับที่ 1 

 

ขั้นตอนการทดสอบนำรองของซอฟตแวรไดดำเนินการเปนระยะเวลาสองเดือน ผูปวยเขารวม 631 ราย แอปพลิเคชัน mWellcare 

ถูกอัปโหลดบนแท็บเล็ต Samsung ที่ศูนยสุขภาพชมุชน 5 แหงในเขตตางๆ ในชนบทอินเดีย รวมถึง Mewat และ Karnataka ของรัฐ 

Haryana พยาบาลและแพทยไดรบัการฝกอบรมใหใชแอปพลิเคชันนี ้ 

 

ผลลพัธ: บทเรยีนที่ไดจากโครงการนำรองคือ มีความจำเปนที่จะตองฝกอบรมพยาบาล และผูใหบริการดานสุขภาพ 

ในคลินิกสุขภาพชมุชนเพ่ือใชซอฟตแวรอยางเตม็ศักยภาพ และควรใหศูนยสุขภาพจัดหายาที่ DSR แนะนำมาไวประจำคลินิก พยาบาล

และแพทยรายงานวาซอฟตแวรไดรับการยอมรบัในระดับสูง พยาบาลระบุวา mWellcare ชวยใหคนหาระเบยีนของผูปวยงายขึ้น และ

ยังชวยใหความรูทางการแพทยและความสามารถในการจัดการปรมิาณงานของตนดีข้ึน   แพทยเนนย้ำวิธีการที่ DSR ปรับปรุงคณุภาพ

การประเมินผปูวย โดยใหสามารถใหขอมูลสรุปเก่ียวกับระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกสของผูปวยแตละรายในทนัที  

 

บริบททางนโยบาย ICT และโครงสรางพ้ืนฐาน: 
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 กระทรวงสาธารณสุขดิจิทัลแหงชาติกำลังถูกจัดตั้งข้ึนโดยกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัว เพื่อกำหนดและ

ดำเนินการตามมาตรฐานและความคิดรเิริ่มของ eHealth 161 

 มาตรฐานเวชระเบยีนสุขภาพอิเลก็ทรอนิกสของอินเดีย (EHR) (พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุงของมาตรฐาน พ.ศ. 2556) ไดรับ

การจัดทำขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัว โดยมีวัตถุประสงคเพือ่แนะนำระบบมาตรฐานท่ีเปน

มาตรฐานเดียวกันสำหรบัระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ ยังไดกำหนดหมายเลขประจำตัวที่ไมซ้ำกันใหกับสถาน

บริการสุขภาพของรฐั และเอกชนทุกแหงเปนขอกำหนดหลักสำหรบัการใชบันทกึสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส 162 

 

แพลทฟอรมบนคลาวดเพ่ือเฝาระวังสุขภาพที่ดีของผูอาวุโส  

ประเทศ: ญีป่นุ 

องคกร: สถาบันของรัฐและเอกชนหลายแหง 

วันที:่ พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน (การสนับสนนุเชิงสถาบันสำหรับนวัตกรรมภาครัฐและเอกชน) 

ขอมูลติดตอ: Minister of Health, Labour and Welfare 

https://www.mhlw.go.jp/english /index.html 

 

ภาพรวมขอมลูประชากรของประเทศ:  

 จำนวนประชากร (ลานคน) พ.ศ. 2563: 126.5 

 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิ (พ.ศ. 2563, ป): 84.7 (ชาย: 81.6/หญิง: 87.8) 

 อันดับดัชนีการพัฒนา ICT (พ.ศ. 2560): 10/176 

 ผูใชอินเทอรเน็ต, พ.ศ. 2561 (รอยละ): 84.6 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป พ.ศ. 2558 (รอยละ): 32.8 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป พ.ศ. 2563 (รอยละ): 34.3 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป พ.ศ. 2593 (รอยละ): 43.9 

 ใน พ.ศ. 2559 ประมาณการวา NCD เปนสาเหตุของการเสียชีวิตท้ังหมด 82% 

 สาเหตุหลักของการเสียชีวิต (สดัสวนการเสยีชีวิต) ไดแก โรคมะเร็ง (30%) และโรคหลอดเลือดหัวใจ (27%)   
 

รายละเอียด ICT:  

ญี่ปนุเปนผูนำระดับภูมิภาคในการพัฒนาและดำเนินการดานการดแูลสุขภาพดวยระบบ ICT เนื่องดวยเปนสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว 

รัฐบาลญี่ปุนจึงออกกฎหมาย เชน "นโยบายเศรษฐกิจใหมของญี่ปุน ยุทธศาสตรเพ่ือการเติบโต พ.ศ. 2561" ซึ่งมเีปาหมายเพ่ือ

สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วประเทศ และการพัฒนาอยางยัง่ยืน ในสวนทีเ่ก่ียวกับการดูแลสุขภาพสำหรับผสููงอายุ ไดกำหนด

กลยุทธการเติบโต พ.ศ. 2561 ท่ีมีวัตถุประสงคใหเกิดการบริการดานการดูแลสุขภาพที่เฉพาะตัวมากข้ึน โดยการเปลี่ยนเวชระเบียน

จากรูปแบบกระดาษเปนรูปแบบดจิิทัล ในลักษณะเชนนี ้ขอมูลอิเล็กทรอนกิสถูกปอนลงในเครื่องมอืวิเคราะหแบบปญญาประดิษฐเพ่ือ

กำหนดการดูแลตามหลักฐานเชิงประจักษที่คมุคาคมุทุนมากขึ้น ผูกำหนดนโยบายกำลังรางขอบังคับใหมเพ่ือใหภาครัฐและเอกชน ใช

ขอมูลทางการแพทยที่ประมวลผลโดยไมเปดเผยตัวตนได นอกเหนือจากความพยายามของรัฐบาล ในการปรับปรุง "การจายยาทาง

อินเตอรเนต็" (online medicine) เพื่อใหผูปวยสามารถทบทวนการดูแลทางการแพทย หารือกับ ผเูช่ียวชาญดานการดูแลสุขภาพและ

เภสัชกรอยางสะดวกสบายจากบานของตนเอง เพื่อเปนการสนับสนนุสังคมสูงอายุที่เปนอยู  163  

 

ตัวอยางเชน การรวบรวมขอมูลสขุภาพของผูปวยสามารถทำไดในหองนอนหรือบานพักคนชรา ซึ่งผสูงูอายุ พยาบาล หรือผดููแลจะสง

ขอมูลไปยังเซิรฟเวอรระบบสุขภาพ การประมวลผลขอมลูดานสุขภาพกลมุนี ้คาดวาจะนำไปสูการรักษาพยาบาลที่แมนยำและมี
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ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และใหขอมลูเชิงลกึเก่ียวกับวิธีการท่ีระบบการดแูลสุขภาพจัดการกับผสููงอายุที่เปนโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ระบบสุขภาพสามารถใชขอมูลทีไ่มระบตุวัตนนี้ เพื่อตรวจสอบหาวิธีการรักษาและแนวทางการดูแลตางๆ  และเพ่ือใหผูปวยสามารถ

รับทราบสถานะสุขภาพของตนเองไดมากขึ้น ภาคเอกชนเองก็สามารถใชขอมูลเพ่ือสราง ICT ชุดใหม และกำหนดการรักษาพยาบาล

แบบใหม เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของคนที่พวกเขามุงมั่นใหบริการ 164 

 

นอกจากนี้ ประเทศกำลังลงทุนจำนวนมากดานความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนเพ่ือนำหุนยนต เครื่องตรวจจับสญัญาณ

(sensor) และบริการดูแลสุขภาพผาน ICT ระดับสูง มาสรางระบบตรวจสอบผูปวย เพ่ือรองรบัผสููงอายุท่ีมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน หวังวา

การลงทุนเหลานี้จะชวยลดภาระของประชาชนและภาระการเงนิ สำหรับบานพักคนชราและระบบสุขภาพในประเทศ 165 

 

ตัวอยางเชน Life Engine ซึ่งเปน IoT แพลตฟอรมระดับโลก แพลตฟอรมนี ้ จะทำหนาที่เปนโครงสรางพ้ืนฐานระดับโลกสำหรับ

สังคมสารสนเทศ และผลติใชอุปกรณทาง ICT หลายตัวที่พัฒนามาจนทำงานรวมกันได 166 แพลตฟอรมนี้ทำงานรวมกับเครื่องตรวจจับ

สัญญาณหลายประเภท และแพลตฟอรมบนคลาวดเพ่ือตรวจสอบความเปนอยูที่ดีของผสููงอายุที่อาศัยอยูในบานพักคนชราหรือสถาน

สงเคราะหของรัฐ หรือสถานพยาบาล หรือแมในบานสวนตัวจากทางไกล   Z-Works ใชเครื่องตรวจจบัสัญญาณหลายชนิดทีไ่มตอง

สวมใสจำนวนมากในการรวบรวมขอมูลมากกวา 20 ประเภท เพ่ืออนุญาตใหผูใชเขาถึงแพลตฟอรมคลาวดผานเซริฟเวอรหรือแอป

พลิเคชันบนมอืถือ จากแพลตฟอรมนี ้ขอสรุปเก่ียวกับผูปวยจะถูกดึงมาจากเคร่ืองตรวจจับสัญญาณตาง ๆ โดยการวัดสถานการณวา

งายหรือซับซอน และแบงขอมูลกบัผูดูแลและผเูชี่ยวชาญดานสุขภาพ บริษัทกำลังศึกษาแนวทางของการเรยีนรูคอมพิวเตอร เชน การ

จัดประเภทขอมลูและการตรวจจับความผดิปกติ เพ่ือตีความขอมูลท่ีตรวจพบ เปนพฤติกรรมของมนุษยดวยความแมนยำที่ดีข้ึน  

 

นอกจากนี้ Z-Work ยังไดสรางพันธมิตรทางยุทธวิธีกับบานพักคนชรา และผูพัฒนาเทคโนโลยีตรวจจับสัญญาณ อัจฉรยิะรายอื่นๆ  

เชน รวมมือกับ Canon Marketing Japan โดยวางแผนท่ีจะนำระบบตรวจสอบทางไกลไปตดิตั้งในบานพักคนชรา 115 แหงในญี่ปุน 

นอกจากนี้ Infocom ซึ่งเปนบริษัทขอมูลและเทคโนโลยีของญี่ปุน ไดลงทุนกับ Z-Works เพ่ือพัฒนา “CarePlatform” ซึ่งเปน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่รวบรวมขอมูลการพยาบาลโดยใชแพลตฟอรม Z-Works และรวมเทคโนโลยีตรวจจับสัญญาณ ขอมลูขนาด

ใหญ และปญญาประดิษฐเขาดวยกันเพ่ือปรับปรุงผลลัพธ ความปลอดภัย ปรมิาณงาน และคณุภาพชีวิตในสถานพยาบาลใหดีข้ึน  

 

บริบททางนโยบาย ICT และโครงสรางพ้ืนฐาน: 

  “วิสัยทัศนประเทศญี่ปุน: การดูแลสุขภาพ พ.ศ. 2578” จัดทำขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ เปน

แผนระยะยาวเพ่ือสงเสริมนโยบายการดูแลสุขภาพ ทีร่ะบุถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคญัในระบบการดูแลสุขภาพ เนื่องจาก

ขอมูลเชิงประชากรศาสตร ที่เปลี่ยนไปอยางมากและความกาวหนาทางเทคโนโลยีของวงการแพทย วิสัยทัศนที่ประกาศ

ออกมานี้ มีจุดมงุหมายที่จะใหญีป่นุเปนประเทศชั้นนำสำหรับผสููงอายุท่ีมีสุขภาพดี ตามคำประกาศของคณะรัฐมนตรเีมื่อ 

พ.ศ. 2556 และมีการกำหนดใหญีป่นุเปนประเทศเทคโนโลยีสารสนเทศที่กาวหนาที่สุดในโลก 167 
 นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังเรียกรองใหรัฐบาลจังหวัดจดัทำวิสัยทัศนเฉพาะภูมภิาค เพื่อทำงานกับระบบการดูแล

ชุมชนแบบบูรณาการและใหการสนับสนนุผสููงอายุในชุมชนของตน168 

 คณะทำงานดานการใช ICT ในดานสาธารณสุข ถูกจัดตั้งภายใตกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ เมื่อ พ.ศ. 

2558  169 
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หนุยนตเพื่อดูแลผสููงอายุ 14  

ประเทศ: ประเทศไทย 

องคกร: CT Asia Robotics 

วันที:่ 2552–ปจจุบัน (ไดรับการสนับสนุนเชิงสถาบันเพ่ือสรางนวัตกรรมภาครัฐ-

เอกชน) 

ขอมูลติดตอ: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

https://ehealth.moph.go. th/ 

ภาพรวมขอมลูประชากรของประเทศ:  

 จำนวนประชากร (ลาน) พ.ศ. 2563 : 69.8 

 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิ (พ.ศ. 2563, ป): 77.4 (ชาย: 73.7/หญิง: 81.1) 

 ICT Development Index Rank (2017): 78/176 

 ผูใชอินเทอรเน็ต พ.ศ. 2561  (รอยละ): 56.8 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป พ.ศ. 2558  (รอยละ): 15.7 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป พ.ศ. 2563 (รอยละ): 19.2 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป พ.ศ. 2593 (รอยละ): 35.8 

 ใน พ.ศ. 2559 ประมาณการวา NCD เปนสาเหตุของการเสียชีวิตท้ังหมด 74% 

 สาเหตุหลักของการเสียชีวิต (สดัสวนการเสยีชีวิต) ไดแก โรคหลอดเลือดหัวใจ (23%) และ โรคมะเร็ง (18%)   
 

รายละเอียด ICT: 

เชนเดียวกับรัฐบาลญีปุ่น รัฐบาลไทยไดเล็งเห็นถึงศักยภาพของบริการ ICT ในการสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการดานสุขภาพแก

ผูสูงอายุในสังคมสูงอายุ ภายใตวิสยัทัศนความเปนอยูที่ดีทางเศรษฐกิจและสังคมของภาครัฐ “ไทยแลนด 4.0” รัฐบาลมีแผนท่ีจะเสริม

ความแข็งแกรงใหกับตำแหนงของประเทศในฐานะศูนยกลางการแพทยระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งโดยการลงทุนในการพัฒนา

และใชเทคโนโลยีหุนยนต รวมถึงหุนยนตทางการแพทย 

 

เพื่อสงเสริมความพยายามเหลานี้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงศกึษาธิการ ไดรวมกัน

จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานขามภาค โดยมีเปาหมายเพ่ือสงเสริมนวัตกรรม ICT ทางการแพทยและดานสุขภาพ ในฐานะที่เปน

อุตสาหกรรมเปาหมายในอนาคต วงการหุนยนตไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่ จากกระทรวงเหลานี้และจากสำนักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนแหงประเทศไทย ผานการลงทุนท่ีหลากหลาย สวนใหญผานแรงจูงใจ เชน การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับการ

ผลิตเครื่องมือแพทยที่มเีทคโนโลยีสูงที่ ใหการดูแลผูปวยผูสูงอายุที่เปนโรคเรื้อรัง  

 

 
14  นอกเหนอืจากเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ICT แลว  แนวทางการปฏิบัตทิี่ดีนี้ยังเปนระบบจัดการ ส่ือสาร และระบบสารสนเทศอีกดวย 
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รูปที่ 22: หนุยนตเพื่อดูแลผูสูงอายุ ดินสอ มิน ิ(Dinsow Mini) 

 

แรงจูงใจและกฎระเบยีบที่นำโดยรัฐบาลเหลานีส้งผลใหนวัตกรรมและความรวมมือของภาครัฐและเอกชน เติบโตขึ้น ตัวอยางหนึ่งคือ 

ดินสอ มิน ิของ CT Asia Robotics ในไทย ซึ่งเปนหุนยนตบริการท่ีออกแบบมาสำหรับการดูแลผูสูงอายุ เดิมทีหุนยนตดังกลาวมี

จุดประสงคเพ่ือใชในโรงพยาบาลและสถานพยาบาล แตหลังจากนั้นก็ไดรับการออกแบบและจำหนายในตลาดมวลชนสำหรับใชในบาน

ในฮองกง ประเทศจีน ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลีและไทย  

 

ดินสอ มิน ิรนุใชงานที่บาน สำหรบัวางไวบนโตะขางเตียงนอนของผปูวย มีคุณสมบัติชวยการดูแล การสื่อสาร และใหความบันเทิงท่ี

หลากหลายเพื่อยกระดับความเปนอยูที่ดีของผสููงอายุ อุปกรณที่ใชงานไดงายนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับผูสูงอายุหลายระดบั ทั้งผูสูง

วัยที่ยังกระฉับกระเฉงเตม็ที่ ผูปวยติดเตยีงท้ังชวยตัวเองไดบางสวนหรือชวยตัวเองไมไดเลย รวมท้ังผทูี่มีภาวะสมองเสื่อมในระดับปาน

กลางถึงรุนแรง หุนยนตนี้มีอุปกรณตรวจจับสญัญาณ การเขาถึง WiFi กลอง ลำโพง และหนาจอสมัผสัท่ีเปดใชงานดวยการจดจำเสียง/

ใบหนาและคำสั่งเสยีง (ดูรูปที่ 22) ผูใชหลักและผดููแลสูงสุดสี่คนสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคช่ันบนมือถือและจับคูกับเครือ่งเพ่ือรับ

การแจงเตือนและอัปเดตเน้ือหาของหุนยนต (ดูรูปที ่23)  

 

ในบรรดาฟงกชันการสื่อสารคอืความสามารถในการโทรออกและรับสายวิดโีอระหวางสมาชิกในครอบครัว แพทย และผปูวย 

นอกจากนี้ อุปกรณตรวจจับสัญญาณของหุนยนตยังชวยสังเกตเมื่อผสููงอายุไมอยใูนหอง และแจงใหผูดแูลทราบ  

 

หุนยนตยังมเีครื่องมือในการวัดและบันทึกความดันโลหติ (ดูรูปที่ 24) และสามารถเปดใชงานเพ่ือการประชุมทางไกลระหวางแพทย

และผปูวย หุนยนตยังสามารถตั้งคาใหสงการแจงเตือนทุกครั้งท่ีผูปวยตองกินยาและแสดงยาบนหนาจอ  
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ภาพท่ี 23: แอปพลิเคชัน ดินสอ มินิ บนโทรศัพทมือถือ 

 
 

รูปที่ 24: เครื่องวัดความดันโลหิตและการแจงเตือนยา 

 

บริบททางนโยบาย ICT และโครงสรางพ้ืนฐาน: 

 โครงการรัฐบาลไทยแลนด 4.0 เปนรูปแบบเศรษฐกิจที่กระตุน ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโดยการสงเสริม

นวัตกรรมดานความรูและเทคโนโลยีโดยเฉพาะอยางย่ิงในภาครัฐ 171 คณะรัฐมนตรไีดเสนอแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (พ.ศ. 

2560-2564) เพ่ือเปนแนวทางในการนำเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศไทย 172 

 ยุทธศาสตร eHealth ของกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2569) เปนกรอบแนวทางในการใช ICT ในการดูแลสุขภาพ 173 

 

ระบบสารสนเทศ 

 

ระบบ ICT ที่ใชอินเทอรเน็ตเพื่อเขาถึงแหลงขอมูลตางๆ เชน ขอมูลดานสุขภาพและการใชชีวิต ถูกจัดประเภทเปน ICT ระบบสาร 

สนเทศ ขอมูลดานสุขภาพนี้มักมลีกัษณะทั่วไปและไมไดปรับใหเหมาะกับความตองการเฉพาะบุคคล ตวัอยางของแอปพลิเคชัน ICT 

ประเภทนี้ ไดแก แหลงขอมูลการศึกษาดานสุขภาพบนเว็บและพอรทัล eHealth ที่ผปูวยและผูดูแลสามารถเขาถึงเพื่อเรียนรเูพิ่มเตมิ

เก่ียวกับภาวะสุขภาพเรื้อรัง  174 
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การเขาถึงขอมูลคณุภาพสูงอาจเปนตัวสรางความเสมอภาคดานสุขภาพไดอยางมาก เนื่องจากผูปวยที่เดิมไมไดรับความรูหรือมขีอมูล

เก่ียวกับโรคเรื้อรังของตน  ขณะนี้ สามารถเขาถึงฐานขอมูลท่ีหลากหลายของสื่อการศึกษา ที่สนับสนุนการจัดการดูแล การใหกินยา

อยางสม่ำเสมอ และการพ่ึงพาตนเองของผูปวย   เพ่ือใหเครื่องมอื ICT เหลานี้มีประโยชนตอผปูวยมากที่สุด ตองมีการทำใหทันสมัยอยู

เสมอดวยขอมูลที่ทนัเวลา และนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมทางวฒันธรรมและเขาใจงาย   

 

รูปที่ 25: ระบบขอมูลของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

HealthHub15  

ประเทศ: สิงคโปร 

องคกร: กระทรวงสาธารณสุข ประเทศสิงคโปร 

วันที:่ 2015–ปจจุบัน (จัดตั้งอยางเปนทางการ) 

 

ขอมูลติดตอ: Smart Nation and Digital Government Office  

https://www.gov.sg/sgdi/ministries/pmo/departments/sndgo  

 

ภาพรวมประชากรของประเทศ:  

 จำนวนประชากร (ลานคน) พ.ศ. 2563: 5.85 

 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกดิ (พ.ศ. 2563, ป): 83.8 (ชาย: 81.7/หญิง: 85.9) 

 อันดับตามดชันกีารพัฒนา ICT (พ.ศ. 2560): 18/176 

 ผูใชอินเทอรเน็ต, พ.ศ. 2561 (รอยละ): 88.2 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป, 2558 (รอยละ): 15.7 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป, 2563 (เปอรเซ็นต): 20.9 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป, 2593 (รอยละ): 40.3 

 
15 นอกเหนือจากเปนระบบสารสนเทศ ICT แลว  แนวทางการปฏิบัติที่ดีนียั้งเปนระบบจัดการอีกดวย 
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 ใน พ.ศ. 2559 ประมาณการวาโรค NCD เปนสาเหตุของการเสยีชีวิตทั้งหมด 74% 

 สาเหตุหลักของการเสียชีวิต (สดัสวนการเสยีชีวิต) ไดแก โรคมะเร็ง (30 %) และโรคหลอดเลือดหัวใจ (29 %)  

 

รายละเอียด ICT  

HealthHub เปนโครงการรเิริ่มของกระทรวงสาธารณสุขประเทศสิงคโปรเพื่อใหเปนแพลตฟอรมดิจิทัล ที่สะดวกสำหรับพลเมืองและผู

มีสถานะผูพำนักถาวรในประเทศ เพ่ือจัดการขอมูลสุขภาพและเขาถงึเนื้อหาเก่ียวกับสุขภาพหลากหลายอยางทางอินเตอรเน็ต หรือ

ผานทางแอปพลิเคชันในอุปกรณเคลื่อนที่  

 

HealthHub เหมาะอยางย่ิงสำหรบัผูสูงอายุและสำหรับการจัดการโรคเรื้อรัง สำหรับผูสูงอายุมขีอมูลเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งถูกออกแบบมา

เพื่อผูสูงอายุ เชน บทความเก่ียวกับคำแนะนำดานอาหารและคำแนะนำดานสุขภาพจิต และสารบบขอมูลสถานทีต้ั่ง ซึ่งระบุตำแหนง

ของคลนิิก รานขายยา ศูนยออกกำลังกาย และรานอาหารเพื่อสุขภาพที่อยูใกล นอกจากนี้ยังประชาสมัพันธสงเสริมชีวิตสูงวัยที่

กระตือรือรน โดยมีตัวเลือกใหสมัครทำกิจกรรมออกกำลังกายและเวิรกชอปไดงายทางอินเตอรเนต็ 

 

นอกจากนี้แพลตฟอรมยังมีเครื่องมืออ่ืนๆ สำหรับผสููงอายุในประเทศโดยเฉพาะ เชน วิดีโอขนาดสั้นและการนำเสนอภาพการออก

กำลังกายที่ดูสะดดุตา เขาใจงายแมผูสูงอายจุะอานไมออก หรือมีปญหาในการรบัรู  

 

ผูสูงอายสุามารถใช HealthHub เพื่อเขาถึงขอมูลและระเบียนดานสขุภาพของตนเองไดโดยงาย ผานการลงช่ือเขาสรูะบบที่มีความ

ปลอดภัย ผูใชสามารถเรยีกดูขอมลูเวชระเบียนในชวงหกเดือนที่ผานมา และมตีัวเลือกตางๆ เชน ดรูายละเอียดการรับยาและ

ผลขางเคยีงที่อาจเกิดข้ึนได ตั้งคาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนทีใ่หสงเตือนการกินยาในแตละวัน จองพบแพทยทางอินเตอรเน็ต 

และรับผลการตรวจคัดกรองสวนตวัและผลการตรวจในหองปฏิบติัการอ่ืนๆ ทางอินเตอรเนต็ได นอกจากนี้ยังใหความสะดวกในการให

ผูดูแลท่ีไดรับอนุญาตสามารถเขาถงึขอมูลทางการแพทยได  

 

HealthHub เปนโครงการตามแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข และเปนเคร่ืองมือดานเทคโนโลยีที่

สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนสูวิสยัทัศน Smart Nation ของสิงคโปร เพื่อสนบัสนุนคณุภาพชีวิตที่ดดีวยการสงเสริมเทคโนโลยี175 เพียง

หนึ่งปหลังจากประกาศวิสัยทัศนนีใ้น พ.ศ. 2558 มีชาวสิงคโปรมากกวา 56,000 คนใช HealthHubs ในอุปกรณเคลื่อนท่ี176  

 

บริบททางนโยบาย ICT และโครงสรางพ้ืนฐาน: 

 แผนแมบทประเทศอัจฉรยิะ พ.ศ. 2558 (Smart Nation) เปนยุทธศาสตร 10 ปที่สงเสริมการใชเทคโนโลยี INFOCOMM เปนวง

กวางในประเทศสิงคโปร เพื่อตอบรับการเขาสูยุคผูสูงอายุอยางรวดเร็วในประเทศ แผน Smart Nation จึงไดพัฒนาโครงการที่

เนนการใชเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการสูงอายุอยางมสีุขภาพที่ดี เชน HealthHub และการสงเสรมิบริการสุขภาพทางไกล177  

 แผนแมบทดานเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2563 เปนแผนพัฒนาของกระทรวงสาธารณสขุที่จะใชประโยชนและ

กำหนดแนวทางดำเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการดูแลสุขภาพ178  

 สิงคโปรไดบรูณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับการดูแลสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชระบบ EHR ระดับชาติใน

องคกรสาธารณะทั้งหมด และประกาศใชหลักเกณฑดานบริการสุขภาพทางไกลแหงชาติ179  
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รูปที่ 26: ภาพหนาจออินเตอรเน็ตของ HealthHub 

ที่มา: https://www.healthhub.sg/ . 

 

MyHealth Portal16  

ประเทศ: มาเลเซีย 

องคกร: กระทรวงสาธารณสุขประเทศมาเลเซีย 

วันท่ี: พ.ศ. 2540 –ปจจุบัน (จัดต้ังอยางเปนทางการ) 

 

ขอมูลติดตอ: Telehealth Division, Malaysia Ministry of Health 

http://www.moh.gov.my/ หรอื http://www.myhealth.gov.my/en/  

 

ภาพรวมประชากรของประเทศ:  

 จำนวนประชากรเปนหนวยลานคน พ.ศ. 2563: 32.3 

 อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกดิ (พ.ศ. 2563, ป): 76.45 (ชาย: 74.4/หญิง: 78.5) 

 
16 นอกเหนือจากเปนระบบสารสนเทศ ICT แลว  แนวทางการปฏิบตัิที่ดีนีย้ังเปนระบบจัดการ และระบบส่ือสารอกีดวย 
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 อันดับตามดชันกีารพัฒนา ICT (พ.ศ. 2560): 63/176 

 ผูใชอินเทอรเน็ต, พ.ศ. 2561 (รอยละ): 81.2 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป, 2558 (รอยละ): 9.3 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป, 2563 (รอยละ): 11.0 

 ประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป, 2593 (รอยละ): 23.6 

 ในป 2559 ประมาณการวาโรค NCD เปนสาเหตุของการเสียชีวิตท้ังหมด 74% 

 สาเหตุหลักของการเสียชีวิต (สดัสวนการเสยีชีวิต) ไดแก โรคหลอดเลือดหัวใจ (35%) และ โรคมะเร็ง (16%)  

 

รายละเอียด ICT  

กระทรวงสาธารณสุขของประเทศมาเลเซียเริ่มใช MyHealth เพื่อใหพลเมืองไดมีเว็บไซตที่ใหขอมลูท่ัวไปเกี่ยวกับสุขภาพ บริการทาง

อินเทอรเน็ตนี้ใหขอมลูการดูแลสุขภาพ และมีการแจงเตอืนดานสุขภาพและประเด็นปญหาปจจุบัน โดยใชวิธีแสดงเน้ือหาแบบภาพ

ดึงดูด และเว็บไซตนี้ยังมสีารบบรายชื่อศูนยดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลและคลินิก ขอมลูเก่ียวกับกิจกรรมและการจัดงานเพ่ือสุขภาพ 

คำถามที่พบบอยๆ เกี่ยวกับสุขภาพ และคำถามแบบโตตอบ เพื่อใหความรูทางการแพทยผานอินเทอรเน็ต  

 

MyHealth ยังประกอบดวยสวนการตรวจคัดกรองสุขภาพที่มีเนื้อหาซึ่งปรับเขากับประชากรกลมุตางๆ รวมถึงสวนสำหรับผสููงอายุ

และผดููแลทีเ่รียกวา “ปทอง” สวนนี้ประกอบดวยบทความที่เปนประโยชน ใหขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับอาการเจ็บปวยตางๆ และวิธี

รับมือที่เหมาะสม ขอมูลนี้นำเสนอใหเขาใจงาย และยังเชื่อมไปยังวิดโีอที่นำเสนอขอมูลทีเ่กี่ยวของใหมีความชัดเจน หัวขอที่

หลากหลายนี้รวมถึง “การกินอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคนสูงอายุ” “การจัดการยา” และ “การบริหารความเจ็บปวด”  

 

MyHealth มีขอมลูเปนภาษามาเลยและภาษาอังกฤษ และสามารถเขาถึงไดทางแอปพลิเคช่ันบนอุปกรณเคลื่อนท่ีชื่อ MyHealth 

Mobile บริการสารสนเทศดานสขุภาพทางอินเตอรเน็ตมีการรับรองโดย HONcode ซึ่งเปนมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับผูเผยแพร

เนื้อหาสุขภาพและการแพทยบนอินเตอรเนต็ เปนการยืนยันเจตนารมยของบริการในการใหขอมลูดานการแพทยทีม่ีคุณภาพดี จนถึง

ไตรมาสสุดทายของป 2562 เว็บไซตนี้มีผเูขาชมประมาณ 80 ลานคร้ัง แสดงถึงความสำเรจ็ไดเปนอยางดี  

 

รูปที่ 27: ภาพหนาจอของเว็บไซต MyHealth 
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ที่มา: http://www.myhealth.gov.my/ . 

 

บริบททางนโยบาย ICT และโครงสรางพ้ืนฐาน: 

 แผนฉบับที่สิบเอ็ดของมาเลเซีย (พ.ศ. 2559–2563) เปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศนประเทศ พ.ศ. 2563 แนวคิดริเริ่มหาประการ

มีดังนีค้ือการพัฒนายุทธศาสตร eHealth แหงชาติ การจัดทำโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศสขุภาพ การสราง

ระเบียนสุขภาพตลอดชีวิตของบุคคล การจดัตั้งแผนงานพัฒนาคณะทำงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ และการ

สงเสริมความรวมมือและการเปนหุนสวนเพื่อสรางนวัตกรรมในอนาคต180 

 Malaysia National eHealth Plan (2557) มีเจตนาที่จะสงเสริมระบบการดูแลสุขภาพโดยใช ICT เปนเครื่องมือสนับสนุน 

เนนดานตางๆ เชน การพัฒนาคลงัขอมูลสุขภาพ ซึ่งเริ่มตนในปพ.ศ. 2560 และระเบียนสุขภาพตลอดชีวิตสำหรับผูปวย โดย

เสรมิความเขมแข็งใหแกระบบสุขภาพปจจุบันดวยโครงสรางพื้นฐาน ICT ที่ดี และสรางเสริมศักยภาพของบุคลากรดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ และความรวมมือเปนหุนสวนท่ีชาญฉลาด181 

 แผนการพัฒนาการแพทยทางไกลของกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2540) เปนกรอบการทำงานและเปนคมูือในการดำเนิน 

งานเพ่ือขยายบรกิารสุขภาพทางอนิเตอรเนต็ในมาเลเซยี จากการตระหนักถึงความสำคญัของแพทยทางไกล เพ่ือเปน

เครื่องมือในการเชื่อมโยงระหวางโรงพยาบาลในเมืองและในชนบท182 

 แผนงาน Malaysia Health Information Management Blueprint (HIMS Blueprint) กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและ

แผนดำเนินงานสำหรับจัดการขอมูลสุขภาพในมาเลเซยี183 
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ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  

ดังที่ไดเห็นในภมูิภาคเอเชียแปซิฟก ICT นั้นสามารถใชเพ่ือวัตถุประสงคตางๆ ที่หลากหลาย เพ่ือสนับสนุนผสููงอายุในการดูแลโรค

เรื้อรัง เชน เพิ่มการเขาถึงและเพิม่ประสิทธิภาพและคุณภาพในการดูแล สงเสริมความรวมมือและการพัฒนาวิชาชีพ ติดตามและ

ประเมินผลกระทบของมาตรการชวยเหลือ ลดตนทุนของบริการคลนิิกและการบริหารจัดการ และการใหบริการในรูปแบบใหมๆ 

 

จากตัวอยางขางตน นโยบายท่ีหนวยงานของรัฐและผมูีอำนาจตดัสินใจอื่นๆ ถือเปนหัวใจสำคัญของการใช ICT ในรูปแบบใหมๆ ใน

หัวขอนี้มีการนำเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับรัฐสมาชิกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟกเพื่อพิจารณาในการพัฒนาการดำเนินงาน

ดาน ICT เพื่อสนับสนุนผสููงอายุที่รับมือกับโรคเรื้อรัง ผูกำหนดนโยบายควรพิจารณารายการตรวจสอบดานลางนี้เพ่ือพัฒนาแนวทาง

ปฏิบัติสำหรับประเทศของตนโดยเฉพาะ โดยดจูากแนวปฏิบติัที่ดีซึ่งเหมาะสมกับบริบทของระบบสุขภาพในประเทศตน ซึ่งใชในการ

หารือกับผูมสีวนไดสวนเสยีทั้งในและนอกภาคสาธารณสุขทั้งในเชิงรุกและตอเนื่อง184 เปาหมายของขอเสนอแนะนี้คอืเพื่อสงเสรมิ

ระบบการดูแลสุขภาพที่เสรมิดวย ICT ซึ่งใหการดูแลที่ยดึบุคคลเปนศูนยกลาง เหมาะสมกับชวงอายุ และมุงลดความไมเสมอภาค 

 

รายการตรวจสอบสำหรับผูกำหนดนโยบาย 

 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอไปนีร้างขึ้นจากความริเริ่มตางๆ รวมถึงการดำเนินงานตอไปนี ้

 การทบทวนขอมูลและสำรวจสภาพแวดลอมของการใช ICT ในการดูแลสุขภาพ 

 การวิเคราะหกรณีแนวปฏิบัติท่ีดีในระดับภูมิภาค  

 การหารือและการประชุมของ ESCAP 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภมูิภาคและระดับประเทศรวมกับผูเชี่ยวชาญในสาขา รวมถึงตัวแทนผสููงอายุ 

 

เปาหมายโดยภาพรวม 

 

 การหารือกับผูมสีวนไดสวนเสยีโดยตรงและครอบคลุม 

 ความหลากหลาย ความเสมอภาค และความครอบคลมุ 

 คณะกรรมการประสานงานที่ประกอบดวยหลายภาคสวน 

 การกำหนดภูมิทัศนดานนโยบายและการปฏิบัต ิ

 กรอบการทำงานเชิงนโยบายและการปฏิบัติท่ีมกีารบรูณาการ 

 กรอบการทำงานดานกฎหมายและระเบียบขอบังคับ 

 โครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT และการพัฒนาบุคลากร 

 การวิจัยและพัฒนาดาน ICT 

 การติดตามและประเมินผล 

 การจัดทำงบประมาณและเงินทุนที่ย่ังยืน 

 ความรวมมือระดับภูมภิาค 
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รูปที่ 28: ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสุขภาพในดานสารสนเทศและการสื่อสารที่สำคญั  

 
ที่มา: ภาพออกแบบโดย ESCAP  

 

ขอพิจารณาในดานอื่นๆที่เกี่ยวของ 

 

สำหรับขอเสนอแนะแตละขอตอไปนี้ ผูกำหนดนโยบายควรดำเนินการโดยคำนึงถึงขอพิจารณาหลักและขอพิจารณาดานอื่นๆ ที่

เก่ียวของสองประการ คือ การหารือกับผูมสีวนไดสวนเสียโดยตรงและครอบคลุมอยางแทจริง และความหลากหลาย ความเสมอภาค 

และความครอบคลมุ 

 



69 
 

 การหารือกับผูมสีวนไดสวนเสยีโดยตรงและครอบคลุมเพ่ือใหผูสูงอายุและผูมสีวนไดสวนเสยีทางตรงอืน่ๆ มีสวนรวมในการ

ตัดสินใจที่เกีย่วกับการกำหนดนโยบายสุขภาพดาน ICT และบริการตางๆ ตามแผนงาน 

 

การเปลีย่นแปลงเกิดขึ้นดวยความเร็วพอ กับความไววางใจ ความสำเร็จของนโยบายและการปฏิบัติดาน ICT ขึ้นอยูวาผูมีสวนไดสวน

เสียทางตรงจะใชเครื่องมือใหมเหลานี้อยางไรหลังจากมีการนำนโยบายไปปฏิบัติ ทั้งนี้รวมถึงบุคคลหลากหลายกลุมที่ไดรับผลกระทบ

และมสีวนเก่ียวของในมาตรการดแูลสุขภาพดาน ICT เชน บุคลากรทางการแพทย ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลใน

ครอบครวั ผดููแล และท่ีสำคญั ผสูงูอายุเอง ดวยเหตุนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีดาน ICT ที่ยึดบุคคลเปนศนูยกลาง รวมถึงบริการดูแล

สุขภาพและนโยบายที่เก่ียวของ ซึ่งรวมกันออกแบบโดยผูมสีวนไดสวนเสียโดยตรง จะเปนหนึ่งในข้ันตอนที่สำคัญที่สดุในการสราง

หลักประกันวามาตรการชวยเหลือดาน ICT นั้นไดรับการตอบรับในวงกวาง มีประสิทธิผล และมีความยั่งยืน185 

 

มุมมองของผูใชปลายทางมักถูกมองขาม ผูกำหนดนโยบายจึงควรเปลี่ยนจากรูปแบบการดูแลที่เปนลำดับชั้นแบบเดิมใหเปนรปูแบบ

การทำงานรวมกันกับชุมชนอยางจรงิจังและครอบคลมุ โดยใหผูมสีวนไดสวนเสียทางตรงไดมีสวนรวมวางแผนและตัดสินใจดาน ICT 

เก่ียวกับสุขภาพในทุกระดับ การหารือกับผูสูงอายุตั้งแตชวงแรกสดุของการจัดทำนโยบายเทคโนโลยีสขุภาพ ตลอดการดำเนินงาน 

ติดตามและประเมินผล เปนสิ่งจำเปนในการรับประกันวาผูปวยจะรสูึกวาตนไดรับการสนับสนุน ใหสามารถเลือกทางในการสงเสริม

สุขภาพที่เหมาะสม และนโยบายสนับสนุนการใหบริการดาน ICT ที่เขาถึงไดและเหมาะกับความตองการเฉพาะตัว  

 

จากที่กลาวมานี้ เปาหมายของการหารืออยางจริงจังกับผูมสีวนไดสวนเสียทางตรงน้ัน ไมใชแคการดำเนินงานกับชุมชน แตเปนการ

ทำงานรวมและควบคไูปกับบุคคลและกลมุคน สรางสัมพันธภาพที่เกิดประโยชนและสนับสนุนใหเกิดการสรางสรรครวมกันและมีสวน

ในการตัดสินใจเพ่ือตอบสนองความตองการของคนเหลานั้นใหดีที่สดุ ผกูำหนดนโยบายควรพิจารณาดำเนนิการตอไปนี้เม่ือหารือกับผมูี

สวนไดสวนเสียทางตรงเกีย่วกับการดูแลสุขภาพดาน ICT186,187 

 

 ระบุผมูีสวนไดสวนเสียกลมุตางๆ เพ่ือสื่อสารและหารือ โดยรวมกลุมบุคคลท่ีหลากหลาย ตามที่นโยบายหรือแผนงาน ICT 

มุงหวังจะใหเกิดผล 

 ระบุและหารือกับสมาคมผูปวยและผดููแลในการออกแบบมาตรการชวยเหลือดาน ICT หรือข้ันตอนการจัดทำนโยบาย 

 ทำงานรวมกับกลมุคนพิการหญิงชาย เพ่ือจัดทำและปฏิบตัิตามวิสัยทศันรวม สำหรบัการทำงานทีค่รอบคลุมทางดิจิทลั 

 หาความตองการในการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุในการเขาถึงและใช ICT 

 จัดตั้งและหารืออยางตอเนื่องกับคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูปวยหรือสภาระดับชาติของผูสูงอายุทีรั่บมือกับโรคเรื้อรัง เพ่ือชวย

กำหนดแนวทางกิจกรรมอันเก่ียวเนื่อง เพ่ือใหมีวิสัยทัศนรวมสำหรับงานที่ตองอาศัยความไวเนื้อเชื่อใจ ใหความสำคญักับงาน 

และใหเกียรติกันและกัน 

 จัดการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือออกแบบโดยยึดมนุษยเปนศูนยกลาง โดยมีคณะกรรมการหรือสภาผูมีสวนไดสวนเสีย

ทางตรงมารวมกันออกแบบนโยบายและแผนงานดาน ICT ที่เปนไปได 

 จัดการหารอืแบบเปดตอประชาคมสาธารณะ และจดัการสนทนาเฉพาะกลุมกับผมูสีวนไดสวนเสียทางตรง 

 จัดการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพสำหรับผูมสีวนไดสวนเสยีทางตรง โดยมีวัตถุประสงคเปนการเฉพาะที่จะชวย

ผูสูงอายุใหเขาใจขอมลูพ้ืนฐานเก่ียวกับอินเทอรเน็ต แพลตฟอรมบนอินเตอรเนต็ และ ICT 

 พัฒนาเว็บไซตเสมือนจริงแบบโตตอบที่ทำใหผูสูงอายุและผูมสีวนไดสวนเสยีอื่นๆ มีพ้ืนที่ในการแสดงความคิดเห็นและเขาถึง

เอกสารนโยบายและระเบยีบขอบังคับ 

 ดำเนินการใหผูสูงอายุ ผูดูแล บุคลากรและเจาหนาที่ที่ทำงานดานสุขภาพมีสวนรวมในการทดสอบแผนงานนำรองดาน ICT 
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 สงเสริมการมีสวนรวมในชุมชนกับกลุมประชาสังคม สมาคมวิชาชีพ และองคกรตัวแทนผปูวยและครอบครัว โดยเชิญผูแทน

และผูนำกลมุใหเขารวมการประชุมคณะกรรมการประสานงานและการประชมุอื่นๆ ของผูมีอำนาจตดัสินใจหรอืหนวยงาน

กำกับดูแล 

 เปดใหมีการสื่อสารอยางโปรงใสกับผูมีสวนไดสวนเสยีทางตรง เพ่ือแบงปนประโยชนของโครงการดานเทคโนโลยีดานสุขภาพ

กับผใูช 

 พัฒนาแนวทางและระเบียบปฏิบตัิภายในองคกรที่กำหนดใหกลมุประชาสังคมและหนวยงานวิชาชีพที่เก่ียวของมีสวนรวมใน

การวางแผน ออกแบบ และดำเนนิการตามนโยบายและโครงการรเิริ่มดาน ICT ในอนาคต 

 

กิจกรรมทั้งหมดนี้จะตองคำนึงถึงมุมมองของเพศสภาพอยางทั่วถึงดวย  

 

การใหผูมสีวนไดสวนเสยีทางตรงไดมีสวนรวมดวยวิธีเหลานีจ้ะชวยใหสามารถเขาถึงผสููงอายุไดดีข้ึนอยางมากในชวงตน ทำใหสามารถ

ดำเนินการและตอบรับตอมาตรการดูแลสุขภาพที่ปรับไวไดดีย่ิงข้ึน และทำใหเกิดความย่ังยืนในระยะยาว  

 

แหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

 รายงานของ WHO ช่ือ “Community engagement framework for quality, people-centered and resilient 

health services” ซึ่งเปนบทสรปุเชิงลึกสำหรับการเรียนรูจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกำหนดนิยามและกรอบการ

ทำงานที่ครอบคลุม และตนแบบแนวคิดสำหรับการมีสวนรวมของชุมชนในดานสุขภาพ 

 Community Engagement Toolkit, developed by the Collective Impact Forum ซึ่งออกแบบมาเพ่ือเปน

แนวทางสำหรับผูนำและกลมุตางๆ ในกระบวนการแบบทลีะขั้นตอนในการสรางยุทธศาสตรการมีสวนรวมของชุมชนอยาง

แทจริง เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีย่ิงข้ึนสำหรับผูมสีวนไดสวนเสยีทางตรง 

 หนังสือ คำแนะนำและเนื้อหาอื่นๆ เก่ียวกับการวางแผนโดยยึดมนษุยเปนศูนยกลาง สามารถเขาถึงและคัดลอกฟรผีาน 

IDEO Human Centered Design resources webpage (https://www.ideo.org/tools) ในเว็บไซตนี้ ผกูำหนด

นโยบายและผปูฏิบัติงานสามารถเขาถึง The Field Guide to Human-Centered Design ซึ่งมีคำแนะนำทีละข้ันตอนใน

การทำงานกับผูมสีวนไดสวนเสียทางตรงเก่ียวกับการแกไขปญหาที่มคีวามซับซอน 

 

 ความหลากหลาย ความเสมอภาค และความครอบคลมุ: กำหนดใหความพยายามในระดับนโยบาย ICT คำนึงถึงหลักการดาน

ความหลากหลาย ความเสมอภาค และความครอบคลมุ โดยคำนึงถึงผูสูงอายุที่เปนผดูอยโอกาสและถกูมองขามมากที่สุดในระบบ

การดูแลสุขภาพ 

 

ความหลากหลายนีเ้ก่ียวของกับการพูดคุยสื่อสารและสนับสนุนคนท่ีมาจากหลายฝาย มีความเชื่อ และประสบการณที่แตกตาง ทั้งยัง

เห็นวาความแตกตางเหลานี้เปนประโยชนตอการเรียนรู การสรางนวัตกรรม และความกาวหนา188 การตัดสินใจระดับนโยบายควร

สะทอนถึงอัตลักษณที่หลากหลายของผคูนท่ีเปนกลุมเปาหมายไดอยางครบถวย รวมถึงมิติตางๆ เชน อายุ เพศสภาพ รสนิยมทางเพศ 

ความพิการ เช้ือชาติ ชาติพันธุ ภาษา ที่มาของชาติ สถานะผูอพยพ วิธีคิดและการสื่อสาร และสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ ซึ่งมีผล

สำคัญตอประสิทธิผลของนโยบาย ICT ที่ชวยเหลือผูสูงอายุในการรบัมือกับโรคเรื้อรัง 

 

ความเสมอภาคทางสุขภาพ คือการปราศจากความแตกตางที่หลีกเลีย่งได ไมเปนธรรม หรือแกไขเยียวยาไดระหวางกลุมคน โดยท่ีทุก

คนมีโอกาสอันเปนธรรมในการบรรลุถึงศักยภาพทางดานสุขภาพของตน และไมมีใครเสียเปรียบในการบรรลุศกัยภาพดังกลาว189,190 

คนทุกคนอาจไมไดมจีุดเริ่มตนเหมอืนกัน และผสููงอายุบางคนอาจตองการทรัพยากรหรือการสนบัสนนุที่แตกตางออกไป เพ่ือใหมี
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โอกาสในการรับมือกับโรคเรื้อรังของตนไดอยางเพียงพอในวัยสูงอายุ ผูกำหนดนโยบายควรมุงที่จะขจัดความเหลื่อมล้ำอันไมเปนธรรม 

และใหโอกาสแกผสููงอายุที่ดอยโอกาสมากที่สดุในสังคม เพ่ือใหสามารถเขาถึงและใชมาตรการชวยเหลือดาน ICT สำหรับการดูแล

สุขภาพและความเปนอยูที่ดโีดยรวมได  

 

ความครอบคลุม คือการกระทำหรอืแนวปฏิบัติในการมสีวนรวมอยางแทจริงและใหการสนับสนุนคนท่ีเคยถูกกีดกัน191,192 ผูกำหนด

นโยบายควรเห็นคณุคาของแตละคนในการมีสวนชวยจดัการปญหาเกี่ยวกับการใช ICT เพ่ือการดูแลสขุภาพผูสูงอายุ ความครอบคลุมที่

เกิดขึ้นจากการมีสวนรวมของผูมสีวนไดสวนเสียทางตรงในทุกระดับของการจัดทำและดำเนินการตามนโยบาย จะชวยใหเกดิวัฒนธรรม

ความเปนเจาของ ซึ่งในที่สุดแลวจะทำใหเกิดการมีสวนรวม การออกแบบและปฏิบัติตามนโยบาย และผลลัพธดานสุขภาพในระยะยาว

ที่ดียิ่งข้ึน ความครอบคลุมยังหมายถึงการมีผูแทนและมมุมองท่ีครอบคลุมกวางขวางและหลากหลาย จากกลุมคนท่ีหลากหลาย และไม

มีบุคคลหรือตัวแทนคนใดท่ีตั้งข้ึนเปนตัวแทนของทั้งชุมชน 

 

เมื่อจัดทำและดำเนินการตามนโยบาย ICT โดยคำนึงถึงความหลากหลาย ความเสมอภาค และความครอบคลมุ จะมีศักยภาพในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนดอยโอกาส และยังชวยปรับปรุงสุขภาพของประชากรทั้งหมด ตลอดจนระบบสุขภาพสำหรับประชากรดวย 

สำหรับผูกำหนดนโยบาย ความหลากหลาย ความเสมอภาค และความครอบคลมุหมายถึงสิ่งตอไปนี ้

 

 การพิจารณาวาใครมีและใครไมมีเสียงของผูแทนในแวดวงของการวางแผนและการตดัสินใจ รวมถึงการพิจารณาถึงคนชาย

ขอบมากที่สุดในกระบวนการ 

 การบูรณาการมุมมองความเสมอภาคทางสุขภาพที่มีความหลากหลายและครอบคลมุในพันธกิจ วิสัยทัศน และเปาหมาย

สำหรับกรอบนโยบายและถอยคำของนโยบายทั้งหมด 

 การรวมขอบขายและตัวช้ีวัดในการติดตามและประเมินผลที่มุงเปาหมายใหเกิดความเสมอภาคทางสุขภาพโดยเฉพาะ 

 การจำแนกแยกแยะขอมูลในหลายกลุมอัตลักษณ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถองแทเก่ียวกับความหลากหลายของผสููงอายุ 

และผลท่ีกลมุผสููงอายุไดรับจากนโยบายและแผนงานตางๆ 

 การสนับสนุนการใหความรดูาน ICT และการพัฒนาบุคลากรดานสขุภาพที่มักถูกมองขามในระบบสุขภาพ 

 การจัดตั้งความรวมมือและคณะกรรมการที่ประกอบดวยหลายภาคสวน โดยมีหนวยงานระดับกระทรวง องคกรภาคประชา

สังคม และผูแทนของกลุมผูมสีวนไดสวนเสียทางตรงที่หลากหลาย หรือกลุมที่เก่ียวของในการทำงานเพ่ือความเสมอภาคดาน

สุขภาพสำหรับผูสูงอายุที่รบัมือกับโรคเรื้อรัง 

 

แหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของ  

 United Nations Technology Innovation Lab เผยแพรรายงานชื่อ: "Inclusion and diversity: tech it or leave it" 

ซึ่งใหภาพรวมความหลากหลายและความครอบคลุมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังนำเสนอแนวปฏิบัติท่ีดีจากทั่ว

โลกเก่ียวกับการทำงานดาน ICT ที่หลากหลายและครอบคลมุ และใหคำแนะนำวารัฐบาลและผูมีอำนาจตัดสินใจจะเพ่ิม

ประสิทธิภาพและผลจากการดำเนนิมาตรการไดอยางไร จากการมีบคุลากรและมุมมองที่หลากหลายและครอบคลมุ 

 เอกสารตีพิมพของ ESCAP Inequality in Asia and the Pacific in the Era of the 2030 Agenda for Sustainable 

Development มีบทหนึ่งกลาวถึง เทคโนโลยีและความเหลื่อมลำ้ ซึ่งใหรายละเอียดวามุมมองดานความเสมอภาคทาง

สุขภาพมีความจำเปนอยางไรในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนสำหรบัทุกคน บทนี้ประกอบดวยการอภิปราย

เก่ียวกับความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปนปจจยัขับเคลือ่นการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำ และมี

ขอแนะนำเชิงนโยบายสำหรับรับมอืกับปญหาเหลานี้ดวย 
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กลองขอความที่ 5 ความเสมอภาคทางสุขภาพระหวางเพศ 

ผูหญิงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกเผชิญอุปสรรคในชีวิตประจำวันมากกวาผูชายอยางมาก ทั้งในเรื่องความบกพรองทางโภชนาการ 

มีการเขาถึงการดูแลสุขภาพและการศึกษาตลอดชวงอายุนอยกวา มขีีดความสามารถในการหารายไดและการหางานนอยกวา 

หรือขาดอำนาจในการตัดสินใจ การเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำนั้นสั่งสมตลอดชั่วอายุ และนำไปสูความเหลื่อมล้ำอยางมาก

ในวัยสูงอายุ โดยเฉพาะในสังคมทีน่ิยมบุตรชายและมีอคติที่เอ้ือตอชายในวงกวาง  มีการศึกษาพบวาหญิงหมายในเขตชนบทมี

ความเปนไปไดมากที่จะมีฐานะยากจน อาศัยอยูตามลำพังและไมมีครอบครัวชวยเหลือ และถือวาเปนกลมุที่ถูกทอดทิ้งไว

เบื้องหลังมากที่สดุในสังคม193 

 

ในการแกไข ผูกำหนดนโยบายสุขภาพดาน ICT สำหรับผูสูงอายุควรเนนความเสมอภาคทางเพศตลอดชั่วอายุ ซึ่งเก่ียวของกับ

เรื่องตางๆ ตอไปนี้ 194,195 

- การรวมมุมมองดานเพศสภาพไวในโครงการรเิริม่ดาน ICT ทั้งหมด โดยดึงใหกลมุผหูญิงมสีวนรวมในงานดานการดูแล

สุขภาพผสููงอายุผานระบบ ICT และกลมุสิทธิสตรีที่นำโดยชุมชนเมือ่ตัดสินใจเก่ียวกับนโยบาย 

- ดำเนินการใหมีผูแทนของผูหญิงในตำแหนงผนูำทั้งในทางนโยบายและการปฏิบัติ 

- จัดทำนโยบายที่มีวิสัยทัศน เปาหมาย และองคประกอบการประเมนิผล รวมถึงมาตรการเชิงปริมาณและคณุภาพ 

ตัวช้ีวัด การเทียบวัดประสิทธิภาพ และเปาหมาย ซึ่งตอบสนองตอขอกังวลดานสุขภาพของหญิงสูงอายุในการจัดการ

โรคเรื้อรังในชวงวัยสูงอายุ 

- การสงเสริมใหผูหญงิมีการเขาถึงการฝกอบรมทางเทคนิคและการพฒันาวิชาชีพดานเทคโนโลยีดิจิทลัใหมๆ ที่เทาเทียม

กัน 

 

 

กลองขอความที่ 6 ความครอบคลุมดานดิจิทัล การเขาถึงสุขภาพและการออกแบบเพ่ือทุกคน สำหรบัคนพิการ 

 

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกมีคนพิการอยูประมาณ 690 ลานคน196 ในการเขาถึงบริการดานสุขภาพ การใหหลักประกันการเขาถึงโดย

ใชการออกแบบเพ่ือทุกคนเปนสิ่งท่ีสำคัญย่ิง ตัวอยางเชน ผูพิการทางสายตาและผูมีความบกพรองในการมองเห็นจะตองการ

เว็บไซตและเอกสารที่เขาถึงได เพือ่ใหสามารถรับขอมูลเก่ียวกับสุขภาพ และสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทยและรับบริการได

อยางเหมาะสมที่สุด ผูพิการทางการไดยินในสถานท่ีรับบริการทางคลินิกตองอาศัยลามภาษามือเพ่ือชวยในการสื่อสาร การใช

ลามภาษามือทางอินเทอรเน็ตมีความสำคัญยิ่งในการใหคำปรึกษาทางไกลทางอินเตอรเน็ต ผูที่มีปญหาทางการไดยินจะไดรับ

ประโยชนจากคำบรรยายใตภาพตามเวลาจริงท่ีแมนยำเมื่อใหขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ  

 

มีการเผยแพรองคความรูโดยคำนงึถึงมาตรฐานและแนวปฏิบัตริะหวางประเทศ เพ่ือกระตุนใหรัฐบาลดำเนินการทีม่ีความย่ังยืน

และคงเสนคงวาภายในประเทศและพ้ืนที่ของตน เชน ตัวอยางของมาตรฐาน ISO ท่ีชัดเจนก็คือ Web Content Accessibility 

Guidelines (แนวทางปฏิบัติในการเขาถึงเนื้อหาทางเว็บไซต) ฉบับที ่2.0 ของ World Wide Web Consortium (W3C) 

(WCAG 2.0) ซึ่งเผยแพรใน พ.ศ. 2555 เปนมาตรฐาน ISO และมาตรฐานของ International Electrotechnical 

Commission: ISO/. มาตรฐานฉบับนี้มีเปาหมายที่จะใชเปนมาตรฐานรวมเพียงหนึ่งเดยีวสำหรับการเขาถึงเนื้อหาทางเว็บไซต

ซึ่งตอบสนองความตองการของผูใชที่หลากหลาย ไมวาจะมสีภาพความพิการอยางไรก็ตาม รัฐบาลสามารถนำ Web Content 

Accessibility Guidelines และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ มาใชในมาตรฐานการเขาถึงระบบดิจิทัลของตน และยังสามารถรวมไวใน

กฎหมายเพ่ือการใชงานดาน ICT ในอนาคตอีกดวย197 
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เพื่อสงเสริมความครอบคลุมสำหรับทุกคน โดยเฉพาะคนพิการ แนวทางปฏิบัตินี้นำเสนอหลักการสำคญัสี่ประการ 

 

(ก) รับรไูด ขอมลูถูกนำเสนอในลักษณะที่ผูใชทุกคนสามารถรับรไูด 

(ข) ใชการได การเช่ือมตอ การเลอืกไปยังขอมูลตางๆ ถูกสรางเพ่ือใหผูใชทุกคนเขาถึงเนื้อหาได 

(ค) เขาใจได ทุกคนเขาใจการใชงานสวนติดตอกับผูใช  

(ง) รัดกุม เนื้อหามีการตีความโดยผูใชหลากหลายกลมุ ตลอดจนเทคโนโลยีชวยเหลือชนิดตางๆ ในลักษณะที่เช่ือถือได198 

 

องคกร DAISY Consortium ที่มชีื่อเสียง เปนองคกรที่ไดรับการยอมรบัในระดับนานาชาติ และมีพันธกิจที่จะสรางเอกสารท่ี

เขาถึงไดโดยผูพิการทางสายตา มกีารจัดฝกอบรมการแปลงเอกสาร Word เปนเอกสารท่ีเผยแพรทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อสงเสริม

การเขาถึง199 

 

การออกแบบเหลานี้ไมไดจำกัดเฉพาะบุคคลที่มสีภาพความพิการเทานั้น ที่จริงแลว การออกแบบผลิตภัณฑและบริการ ICT ให

ครอบคลมุทุกคนจะเกดิประโยชนสูงสุดกับทุกคน รวมถึงผูสูงอายุท่ีเปนผูพิการ สิ่งสำคัญของการออกแบบเพื่อทุกคนคือ

ประสบการณของผใูช โดยเนนการเขาถึงงายและการใชอุปกรณอำนวยความสะดวก สินคา สารสนเทศ และบริการตางๆ 

นอกจากนี้หากจะจัดหาการเขาถึงของคนพิการตองคำนึงถึงศักดิ์ศรีและความปลอดภัยของคนพิการเสมอ 200  

 

รูปที่ 29: ความพิการประเภทตางๆ 

 

ที่มา: ปรับจาก Persona Spectrum ภายในคมูือ 

Inclusive Microsoft Design Toolkit ที่เผยแพรใน พ.ศ. 

2559 201 

 

รูปที่ 29 แสดงวาบุคคลที่มสีภาพความพิการทางกาย เชน 

ผูพิการทางกาย การมองเห็นหรือการไดยิน มักเปนจดุสนใจ

ของสาธารณะในการพิจารณาเรื่องความพิการ ดังที่กลาว

ขางตน ความพิการเหลานี้เปนผลจากการปฏสัิมพันธ

ระหวางความบกพรองกับอุปสรรคขัดขวางใน

สภาพแวดลอม ที่กลาวมานี้เปนความบกพรองระยะยาว 

แตบุคคลที่เผชิญความยากลำบากในชวงเวลาหนึ่ง เชน การ

สัมผสั การมองเห็น การไดยิน และการพูด เนื่องจากความ

บกพรองระยะสั้น มักจะพบกับความยากลำบาก ในการ

เขาถึงเชนเดียวกัน ย่ิงไปกวานั้น ทกุคนตองอาศัยความ

ชวยเหลือในการเขาถึงในบางชวงเวลา เมื่อสภาพแวดลอม

รอบตัวจำกดัการเคลื่อนไหวของตน  

ความรูเชิงลึกที่เปนประโยชนมาจากการทำงานรวมกันและ

หารือกับชุมชนผูสูงอายุที่มคีวามพกิารหลากหลายกลุมและ

มีความตองการในการเขาถึงท่ีแตกตางกัน กรณีเชนนี้มีความสำคัญในขณะที่ประชากรผสููงอายุเพ่ิมมากขึ้น และภูมภิาคนี้มี
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จำนวนผทูี่ดำรงชีวิตในสภาพความพิการเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากผูสูงอายุมักจะมคีวามเสี่ยงท่ีจะพบกับสภาพความผิดปกติทางกาย

และทางจิตใจมากกวา202 

 

นอกจากนี้ ความริเริ่มระดับนโยบายเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางสาธารณะที่เขาถึงไดนั้นไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้น และมีการบรู

ณาการขอพิจารณาดานการเขาถึงไวในเกณฑการรวมเสนอราคาสินคาและผลติภณัฑ ที่เขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจางสาธารณะ 

สินคาและผลิตภัณฑดาน ICT ที่เก่ียวกับสุขภาพซึ่งเขาถึงไดจะเปนประโยชนแกผูสูงอายุที่มีขอจำกดัในการดำรงชีวิต ในการ

เขาถึงผลิตภัณฑและสินคาดาน ICT ที่เก่ียวของกับสุขภาพ203 

 

 

รายการตรวจสอบสำหรับผูกำหนดนโยบาย 

 

(ก) การจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานที่ประกอบดวยหลายภาคสวน คณะกรรมการนี้ควรประกอบดวยหนวยงานกำกับดูแลที่

หลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถ่ิน  

 

เนื่องจากการใช ICT ในระบบสุขภาพนั้นเปนเรื่องคอนขางใหม นโยบายจำนวนมากที่เนนการใชเทคโนโลยีเหลานี้ โดยเฉพาะสำหรับ

ผูสูงอายุที่รับมือกับโรคเรื้อรังน้ันมีขอจำกัด ขาดความเช่ือมโยงหรือเปนแบบเฉพาะกิจ ชองโหวของการประสานงานระหวางหนวยงาน

ของรัฐและองคกรอ่ืนๆ ในหลากหลายภาคสวน ทำใหการเปลี่ยนแปลงนโยบายไมเกิดผลโดยรวมเทาทีค่วร ในบางกรณี กลับทำใหผล

ลัพธการดูแลสุขภาพโดยรวมแยลง หรือขาดประสิทธิภาพและทำใหเกิดการทำงานซ้ำซอน204  

 

ดวยเหตุนี้ บริการดูแลสุขภาพที่ใช ICT สำหรับผูสูงอายุนั้นตองอาศัยการบูรณาการแบบหลายภาคสวนในทุกระดับของรัฐ ตั้งแต

สำนักงานของประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรี ไปจนถึงเจาหนาทีร่ะดับทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางย่ิงในระดับกระทรวง และกรมที่

รับผิดชอบดานสาธารณสุข การดแูลสุขภาพ สวัสดภิาพผูสูงอายุ การคลัง การศึกษา และ ICT ควรจัดตั้งคณะกรรมาธิการประสานงาน 

ที่ประกอบดวยหลายภาคสวน เพือ่ประสานงานระหวางกันและพัฒนายุทธศาสตร นโยบาย แผนงาน และบริการเพ่ือใหเกดิการเขาถึง

การดูแลสุขภาพที่ดยีิ่งข้ึนสำหรับผูสูงอายุ ดังที่เห็นจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด19 จะตองมีการพิจารณาถึงการดำเนินงาน

ที่สอดประสานและบูรณาการระหวางผูนำการรับมือสถานการณฉุกเฉินของโรคระบาด และการจดัการโรคเรื้อรัง  

 

ความเปนผูนำที่หลากหลายและมคีวามจรงิจังในลักษณะนี้จะกระตุนการลงทุนในนโยบาย ICT ทำใหภาครัฐสามารถกาวขามโครงการ

นำรองดาน ICT ที่ขาดความเชื่อมโยงกัน เปนหลักประกันวากระบวนการตางๆ จะไมจำกัดอยูเฉพาะขอกังวลหรือวาระของภาคสวนใด

แบบแคบๆ และสงเสริมใหทุกกระทรวงและหนวยงานภาครัฐท้ังหมดท่ีสนใจสามารถมีสวนรวมไดอยางจริงจัง205,206 ไดมีการศึกษาที่

แสดงวาความรวมมือเปนภาคแีบบหลายภาคสวนนั้นจะสงผลใหระบบสุขภาพระดับภูมิภาคเกิดผลการดำเนินงานที่ดยีิ่งข้ึน207 

 

การจัดตั้งคณะกรรมการระยะยาวในลักษณะนีต้องอาศัยโครงสรางและกระบวนการกำกับดูแลที่ชัดเจน เพื่อใหหลักประกันถึงการ

ลงทุนและการจัดการที่เหมาะสมสำหรับเงินทุนที่จัดสรรใหในระดบัประเทศและระดับทองถ่ิน กลไกการประสานงานและโอกาสในการ

อภิปรายและโตตอบกันในระดับประเทศเปนประจำ ถือวามีความจำเปนเพ่ือใหภาคสวนตางๆ มเีปาหมายที่สอดคลองกัน มีความ

ตระหนักรูและมสีวนรวมดยีิ่งขึ้น และสรางกลไกสนับสนุนระดับนโยบาย  

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการควรแสวงหาวิธีที่จะใชประโยชนจากยุทธศาสตรในดานอ่ืนๆที่เก่ียวของ โดยมีการทบทวนแนวปฏิบตัิที่ดี การ

แบงปนบทเรียน และการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานระดับกระทรวงตางๆ เพ่ือใหสามารถแนะนำแผนงานและนโยบายซึ่งใช
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ประโยชนจากสัมพันธภาพ ทรัพยากร โครงสรางพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญของทุนมนุษยที่ครอบคลมุหลายภาคสวน นอกจากน้ี

คณะกรรมการประสานงานยังสามารถใชความสามารถในการเขาถึงท่ีหลากหลายในสวนตางๆ ของสังคม เพื่อรับฟง ประสานความ

รวมมือ และทำงานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสยีอ่ืนๆ จากภาคประชาสงัคม ธุรกิจเอกชน และภาควิชาการ เปนตน ทั้งน้ีรวมถึงการทำงาน

รวมกับผปูระกอบวิชาชีพสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ องคกรผสูนับสนุนเงนิทุน ผูผลิตระบบ ICT ภาควิชาการ นักวิจัย กลมุ

เคลื่อนไหวเพื่อผูปวย บริษัทที่แสวงหากำไร สมาคมทางการแพทย และผูใหบริการดูแลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของผสููงอายุไดดีที่สุด โดยเฉพาะอยางย่ิงสำหรับผูที่ถูกกีดกันอยูชายขอบและผูที่มีความเสี่ยงตอความไมเสมอ

ภาคดานสุขภาพเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ เชน ผูหญิง ชนพื้นเมือง ผูพิการ ผูมีฐานะยากจน ผสููงอายุในเขตชนบท และกลุมชาติพันธุชายขอบ

หรือชนกลมุนอยทางศาสนา การรบัฟงเสียงของคนเหลานีต้ั้งแตตนและตลอดกระบวนการตัดสินใจ ทำใหผูกำหนดนโยบายสามารถให

หลักประกันวาจะมีการคำนึงถึงความเสมอภาคอยูตลอดในกระบวนการวางแผนนโยบาย 
 

แหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของ:  

 เอกสารตีพิมพเสริมพิเศษที่ออกโดย Stanford Social Innovation Review ช่ือ "Cross sector leadership: 

approaches to solve problems at the scale at which they exist” เปนการใหภาพของผูนำในหลายภาคสวนแบบ

เชิงลึก ในหนังสืออิเล็กทรอนกิสนี ้มีการศึกษาถึงความตางของบุคคลเหลานี้กับผูนำประเภทอ่ืนๆ บทบาทในการสรางความ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม และสาเหตุที่คนเหลานี้มีความสำคญัในปจจบุัน 

 บทเรยีนและกรณีศึกษาเก่ียวกับความรวมมือแบบหลายภาคสวนในดานสุขภาพ โปรดดูรายงานของ WHO สำนักงาน

ประจำภูมิภาคยุโรป ชื่อ“Multisectoral and intersectoral action for improved health and well-being for all” 

เปนแหลงขอมูลทีดี่ 

 

(ข) การดำเนนิการกับภูมิทัศนดานนโยบายและการปฏิบัติ ดำเนินการประเมินความตองการและผลกระทบดานสุขภาพ เพื่อใหเกิด

ความเขาใจมากยิ่งข้ึนเก่ียวกับระบบสุขภาพปจจุบันและภูมิทัศนของ ICT เพ่ือการพัฒนานโยบายที่มีขอมูลครบถวนย่ิงข้ึน 

 

ในการตัดสินใจดานนโยบายอยางชาญฉลาด ผูกำหนดนโยบายในหลายภาคสวน พรอมดวยผมูีสวนไดสวนเสยีอื่นๆ ควรพิจารณา

ดำเนินการประเมินสถานการณหรอืความตองการของประเทศ หรือชุมชนทองถิ่น เพื่อใหเกิดความเขาใจดานชองโหวและโอกาสใน

ปจจุบันภายในระบบสุขภาพ สำหรับผสููงอายุที่รับมือกับโรคเรื้อรัง การประเมินดังกลาวจะเปนขอมูลหาวิธีการท่ีเหมาะสม ในการบูร

ณาการ ICT ในมาตรการชวยเหลอืดานการดูแลสุขภาพที่มีอยู  

 

การเก็บขอมูลเบ้ืองตนเหลานี้เปนฐานเริ่มตนการอภิปรายดานนโยบาย    ในการแสวงหาขอมูลสำหรบัการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพดาน

ตนทุนและมคีวามเหมาะสม ผูกำหนดนโยบายและบุคลากรดานสุขภาพจำเปนตองเขาใจอยางถองแทวาในความเปนจริงแลวจะแกไข

ปญหาสุขภาพใดดวยมาตรการดาน ICT ไดบาง พรอมทั้งประเมินความสามารถของระบบสุขภาพ ที่จะรองรบัมาตรการดังกลาว  

 

นอกจากการประเมินความตองการโดยทั่วไปแลว การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ซึ่งเปนการผสมผสานระเบียบปฏิบติั วิธีการ 

และเครื่องมอืที่ใชประเมินผลดานสุขภาพ ที่อาจเกิดข้ึนของแผนงาน ตามนโยบายหรือโครงการที่จะมตีอประชากร โดยเฉพาะกลุมที่มี

ความเปราะบางหรือดอยโอกาส ซึง่สามารถใชเพ่ือใหขอแนะนำแกผกูำหนดนโยบาย วัตถุประสงคของการประเมินคือเพ่ือใหนโยบาย

เกิดผลดดีานสุขภาพมากที่สดุ และลดผลเสียและผลไมพึงประสงคของนโยบายใหนอยที่สุด208 นอกจากนี้ นโยบายและยุทธศาสตรดาน

ผูสูงอายุ สุขภาพ และ/หรือ ICT ระดับประเทศควรไดรับการประเมนิ และควรใหผูมสีวนไดสวนเสียทีส่ำคัญทั้งหมดมสีวนรวมในการ

ประเมินดวย  
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ผูกำหนดนโยบายควรพิจารณาสิ่งตอไปนี ้

 ขอมูลประชากร ระดับ รูปแบบ และแนวโนมการเขาสูวัยผูสูงอายุ ความชุกของโรคเรื้อรัง และโครงสรางพื้นฐาน ICT มี

ลักษณะอยางไรในกลุมประชากร ใครคือผูเปราะบางมากที่สุดจากแนวโนมทางประชากรศาสตรเหลานี้  

 นโยบายที่มีอยูในปจจบุัน มีนโยบายเกี่ยวกับระบบสุขภาพที่บูรณาการระดับประเทศ และระดับทองถิ่นใดบางทีส่ามารถ

นำไปใชกับการใช ICT ในกลมุผสููงอายุที่ตองจัดการกับโรคเร้ือรัง ใครมีความเสี่ยงที่จะถูกทิ้งไวขางหลังมากที่สุด หาก

นโยบายและการปฏิบัตดิาน ICT ไมไดมุงเนนความตองการของคนเหลานั้น (ตัวอยางเชน สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

ความสามารถ เพศสภาพ รสนิยมทางเพศ ชาติพันธุ และศาสนา) 

 เจตจำนงทางการเมือง มีสภาพแวดลอมดานนโยบายและระเบียบขอบังคับท่ีเอื้อตอการเปลีย่นแปลงหรือไม ตองมีการ

ดำเนินการใดบางเพื่อเพ่ิมเจตจำนงในการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบาย ย่ิงกวานั้น ผูสูงอายุมีความพรอมที่จะใชเครื่องมือ ICT 

หรือไม 

 โครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT โครงสรางพ้ืนฐานของระบบสุขภาพดาน ICT ที่มีอยูในประเทศหรือในพื้นที่ที่สนใจมีสภาพเปน

อยางไรบาง ใครไมไดรับโอกาสเขาถึงโครงสรางพื้นฐานปจจุบัน และเพราะเหตุใด 

 ขอมูลและมาตรฐานการทำงานรวมกัน มาตรฐานขอมูลใดบางที่มีการใชงานอยูในปจจุบัน มาตรฐานเหลานี้สงเสรมิหรือเปน

อุปสรรคตอมาตรการชวยเหลือดาน ICT และการแลกเปลี่ยนขอมลูสำหรับผูสูงอายุท่ีรับมือกับโรคเรื้อรังอยางไรบาง มีการ

จัดการกับขอกังวลดานความเปนสวนตัวหรือไม อยางไร 

 การดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน มีกลไกการจัดหาเงินทุนและวิธีดำเนินธรุกิจอยางไรในการสงเสรมิมาตรการชวยเหลือดาน ICT 

ในระบบสุขภาพ 

 ความรวมมือเปนหุนสวน มีความรวมมือในลักษณะหุนสวนอยางไรบาง (ทั้งภาครัฐและเอกชน) เพ่ือสนบัสนนุการดำเนิน

นโยบายในปจจุบันและอนาคต มชีองโหวดานไหนบาง และผูกำหนดนโยบายจะทำใหการสรางสัมพันธภาพภายในและ

ระหวางภาคสวนดีขึ้นไดอยางไร 

 การติดตามและประเมินผล มีความพยายามในการติดตามและประเมนิผลอยางไรบางเพ่ือประเมินผลของมาตรการชวยเหลือ

ดาน ICT สำหรับผสููงอายุที่รับมือกับโรคเรื้อรัง  

  

การประเมินตาง ๆ เหลานีค้วรจะมีผมูสีวนไดสวนเสียที่เปนตัวแทนที่หลากหลาย รวมถึงผูสูงอายุ และใชเครื่องมอืประเมินท่ีมีเพื่อระบุ

ถึงชองโหวดานนโยบายทั้งระดับประเทศ ภมิูภาค และทองถิ่น ตัวอยางเชน ผมูีอำนาจตดัสินใจควรพิจารณามิติของเพศสภาพเปนการ

เฉพาะในแนวโนมการเขาสูวยัสูงอายุของประชากร ดังที่ไดกลาวไวกอนหนานี้ ดวยความเปราะบางที่ผหูญิงสูงอายุมีแตกตางจากกลมุ

อื่น เมื่อรับมือกับโรคเร้ือรัง การประเมินควรพยายามทำความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงประชากรศาสตรของหญิงสงูอายุใน

สังคม เพื่อใหทราบวานโยบายและโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ที่มีอยูสามารถตอบสนองความตองการไดมากนองเพียงใด และเพื่อ

ประเมินวาควรมีการกำหนดมาตรฐาน ระเบียบขอบังคบั และกฎหมายอื่นๆ อยางไรบาง เพ่ือเปนหลักประกันวาคนกลุมนีจ้ะไมถูกทิ้ง

ไวเบื้องหลัง 

 

ขอมูลท่ีเกี่ยวของจากความพยายามศกึษาภูมิทัศนเหลานีจ้ะชวยใหรฐับาลสามารถเลือกประเด็นสำคัญเชิงยุทธศาสตรไดตามความ

ตองการ และทำใหผูมีสวนไดสวนเสยีมีความรูที่จำเปนในการตดัสนิใจอยางเทาทันขอมูล ดังท่ีกลาวดานลางนี้ ย่ิงกวานี้ ควรมี

กำหนดการประเมินเปนประจำในรูปแบบนี้ไวตดิตามและประเมินผลแบบตอเนื่อง เพื่อเปนขอมลูใหแกผูกำหนดนโยบายเก่ียวกับการ

ปรับตัวและปรับเปลี่ยนการดำเนนิงานใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงขอมูล 

 

 



77 
 

ภาพ 30: บริบทระดับชาติเพื่อการพัฒนาเชิงสขุภาพดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 
บรรยายภาพ: ระบบสุขภาพนั้นมคีวามแตกตางกันไป การตอบสนองเชิงยุทธศาสตรและการดำเนินงานดานนโยบายนั้นควรปรับใหเขา

กับสภาพแวดลอมดาน ICT โดยรวมในบริบทของประเทศ จังหวัด และทองถิ่น 

 

ที่มา: ประเทศไทย, กระทรวงสาธารณสุข, "eHealth Strategy, Ministry of Public Health (2017–2026) (2017). ดูไดที ่

https://ehealth.moph.go.th/index.php/resources/draft-ehealth-strategy-ministry-of-public-health-2016-2021 (เขาดู

เมื่อ 18 มกราคม พ.ศ. 2564). 

 

แหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

 ผูกำหนดนโยบายที่ประสงคจะทราบขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสุขภาพ โปรดดูขอมูลของ  องคการ

อนามัยโลก สำหรับรายงานเชิงลกึ ชุดเครื่องมอื คำแนะนำ และขอมลู 

 ภาพรวมเก่ียวกบัความพรอมดาน ICT ของรฐับาลตางๆ โปรดอานรายงานของ Portulans Institute และ World 

Information Technology and Services Alliance ชื่อ The Network Readiness Index 2019: Towards a 

Future-Ready Society ขอมูลเผยแพรนี้ประกอบดวยกรอบการทำงาน Network Readiness Index หรือดัชนีความ

พรอมของเครือขาย ซ่ึงสามารถใชดูภูมิทัศนระดบัโลก ภมูิภาค และประเทศตางๆในดานขีดความสามารถ โครงสราง

พื้นฐาน และความพรอมดาน ICT ในแตละแหง 

 ขอมูลเก่ียวกับ eHealth ที่เก็บรวบรวมจากรัฐสมาชิกองคการอนามยัโลก 125 แหง โปรดดูท่ี Atlas of eHealth 

Country Profiles: The Use of eHealth in Support of Universal Health Coverage ขอมูลของแตละประเทศเปน

ภาพรวมถึงปจจัยสำคญัตางๆ ในดาน eHealth รวมถึงประเดน็พื้นฐานของ eHealth กรอบกฎหมายสำหรับบริการ

สุขภาพทางไกล mHealth และขอมูลขนาดใหญ 

 ตัวอยางการทบทวนภูมิทัศนของแตละประเทศ โปรดดูบทสรุปเชงินโยบายช่ือ “A brief overview of the digital 

health landscape in Malaysia” จาก Galen Centre for Health and Social Policy ซ่ึงไดดำเนนิการ สำรวจภูมิ

ทัศนของสภาพแวดลอมดานระบบสุขภาพดิจิทลัในมาเลเซยี โดยเนนสภาวะปจจุบันของระบบดูแลสุขภาพของประเทศ 

โอกาสและความทาทายสำหรับมาตรการชวยเหลือในระบบสุขภาพดจิิทลั และตัวอยางบางสวนของโครงการริเริ่มในภาครัฐ

และภาคเอกชน  
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(ค) พัฒนากรอบการทำงานเชงินโยบายและกระบวนการนิติบญัญติัที่มีการบูรณาการ จากการประเมนิขางตน รัฐบาลควรพัฒนากรอบ

การทำงานเชิงนโยบายระดับสูงท่ีมีการบูรณาการ เพ่ือสนับสนุนการใช ICT ในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่รับมือกับโรคเร้ือรัง  

 

การพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายเปนเครื่องมือหลักของรัฐบาลเพ่ือตอบสนองความตองการและคุมครองสิทธิของผูสูงอายุทีต่อง

รับมือกับโรคเรื้อรงั บอยครั้ง เจตนารมณทางการเมืองน้ันมักถูกจำกัดดวยวาระการดำรงตำแหนงของผูนำแตละคน ดวยเหตุน้ี รัฐบาล

จึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดกรอบเชิงนโยบายที่มีความครอบคลมุและบรูณาการ สามารถดำเนินงานไดในระยะยาวและมีความ

ยั่งยืน นอกเหนือจากคณะกรรมการถาวรที่ประกอบดวยหลายภาคสวนแลว กรอบการทำงานดังกลาวจะเปนแนวทางสำหรับการ

ประสานงานระหวางผมูีสวนไดสวนเสียที่หลากหลายซึ่งทำงานเก่ียวของกับมาตรการชวยเหลือดาน ICT ที่เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ

ผูสูงอายุ และตอกย้ำถึงเจตนารมณของภาคสวนตางๆ รวมถึงกระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาสังคม โทรคมนาคม การคลัง แรงงาน 

เพศสภาพ และการศึกษา210 ดังที่ไดกลาวไวกอนหนานี้ งานวิจัยไดแสดงใหเห็นวาแผนงานซึ่งภาครัฐมบีทบาทเปนเจาของและกำกับ

ดูแลในหลายภาคสวนนั้นมักประสบผลสำเร็จมากกวา ในแงของความย่ังยืนและความสามารถในการปรับขยายการทำงาน211 

 

ICT การกำกับดูแลระบบสุขภาพ และกรอบการทำงานเชิงนโยบายจะกำหนดหนทางท่ีจะออกแบบและดำเนินการใชงาน ICT ในการ

ดูแลสุขภาพ เพ่ือใหสามารถใชงานระหวางกันไดอยางเหมาะสมในทกุศูนยดูแลสุขภาพและทกุระบบ กรอบการทำงานเหลานี้จะเอ้ือให

เกิดการมีสวนรวมในระบบ ICT ไดอยางสมบรูณและเสมอภาค หรอือาจเปนอุปสรรคในการเขาถึงของบุคคลก็ได ดวยขอมูลทีไ่ดจาก

การประเมินความตองการในภูมิทัศนของ ICT และการประเมินผลกระทบสุขภาพขางตน และจากการใชศักยภาพของผูนำความคิดใน

คณะกรรมการประสานงานที่มาจากหลายภาคสวน ผกูำหนดนโยบายควรใหความสำคญักับการสรางกรอบการทำงานแบบองครวม

เพื่อเปนการกำหนดแนวทางวิสัยทศันระยะยาวสำหรับการใชระบบ ICT ในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ สิง่ท่ีควรกำหนดควบคูกับ

วิสัยทัศนนี้คือเปาประสงคที่มีการกำหนดเปาหมายและระยะเวลา โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาอยางยั่งยืนและความเสมอภาคดาน

สุขภาพ นอกจากนั้นควรมียุทธศาสตรการเติบโตทีส่อดประสานกัน แผนดำเนินงานที่เจาะจงสำหรับการดำเนินงานผานเครื่องมือ 

ระเบียบขอบังคับ และแผนงานตางๆ ตลอดจนภาพรวมของการติดตามและประเมินผลเพื่อประเมินผลการดำเนินงานและผลกระทบที่

เกิดขึ้น 

 

ทั้งน้ีควรมีการพิจารณาสิ่งตอไปนีเ้มื่อออกแบบกรอบนโยบาย ICT ที่มีการบูรณาการ สำหรับการดูแลสขุภาพผูสูงอายุ212 

 

 วาระที่มีความสำคญัดานสุขภาพระดับชาติ การดำเนินงานดาน ICT จะสอดคลองกับวาระที่มคีวามสำคัญระดับชาติใน

ภาพรวมไดอยางไร 

 โครงสรางพ้ืนฐานและเทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐานทางภายภาพ (ทรพัยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) และดานการกำกับ

ดูแล (ทุนมนุษย) ที่จำเปนตอการพัฒนา ICT ที่มีความครอบคลุมมอีะไรบาง 

 การใหบริการและการจัดการหวงโซอุปทาน ICT จะเพิ่มการเขาถึงและคณุภาพของผลิตภณัฑ สินคา และบริการในการดูแล

สุขภาพที่จำเปนสำหรับผสููงอายุไดอยางไร 

 ทรัพยากรบุคคลและทุนมนษุย ICT จะเอื้อใหบุคลากรดานสุขภาพสามารถใหการดูแลท่ีมีคณุภาพแกผสููงอายุจำนวนมากข้ึน

ไดอยางไร 

 ธรรมาภิบาล ICT จะปรับปรุงใหธรรมาภิบาลในภาคการดแูลสุขภาพดีย่ิงข้ึนไดอยางไร จำเปนตองมีการดำเนินการดานธรร

มาภิบาลอยางไรบางเพื่อใหการใช ICT มีประสิทธิผล 

 การสนับสนุนเงินของการดูแลสุขภาพ ICT จะชวยขจัดอุปสรรคตอการรับการดูแลจากดานอุปสงค และปรับปรุง

ประสิทธิภาพการจดัหาเงินทุนใหกับระบบสุขภาพในดานอุปทานไดอยางไร 
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 การจัดการสารสนเทศ มีระบบสารสนเทศสุขภาพใดที่ใชไดบาง และจะทำอยางไรใหการบริหารจัดการ ICT และการเก็บ

ขอมูลมีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัยและเปนสวนตัว  

 

สำหรับทุกขั้นตอนในรายการตรวจสอบนี้ การมสีวนรวมของภาคประชาสังคมและภาคเอกชนในการพัฒนากรอบนโบายและกฎหมาย

ในระดับประเทศน้ันมคีวามสำคัญยิ่งยวด ผูกำหนดนโยบายควรทำงานกับผูมสีวนไดสวนเสียที่สำคัญ รวมถึงผูสูงอายุ เพื่อกำหนด

เปาหมายของนโยบายในระยะสั้นและระยะยาว ยิ่งกวานั้น กรอบการทำงานนี้ควรกำหนดไวโดยชัดเจนวาความพยายามดานการดูแล

สุขภาพดวย ICT หรือระบบที่มกีารบูรณาการจะเกิดประโยชนกับหนุสวนตางๆ ตลอดจนภาคสวนท่ีเก่ียวของอยางไรในบริบท บทบาท 

และหนาที่รบัผิดชอบของแตละฝาย  

 

การตอบรับกฎหมายที่มีความครอบคลุม จะทำใหเกิดรากฐานทางกฎหมายที่เปนเอกภาพและครอบคลุมในการพัฒนาแผนดำเนินงาน 

นโยบาย และแผนงานระดับชาติ สำหรับประเทศสมาชิกที่มีนโยบายเกี่ยวกับผูสูงอายุ และ/หรือ ICT อยูแลว ผูกำหนดนโยบาย

สามารถทำงานกับผูมสีวนไดสวนเสยีเพ่ือสรางหลักประกันวานโยบายเหลานี้และแผนดำเนินงานของนโยบายนั้นมผีลจริงกับ

ผูดอยโอกาส และสามารถปรับอยางยืดหยนุเพ่ือตอบสนองความตองการไดเมื่อเวลาผานไป 

 

กลองขอความที่ 7 ตัวอยางของยุทธศาสตรและนโยบายเพ่ือพัฒนางานดานสุขภาพดิจิทัล กรอบการทำงาน eHealth 4.0  

ระดับชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2560–2569 

 

ภายใตกรอบนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติและการพัฒนาอยางย่ังยืนของประเทศไทย 4.0 กระทรวงสาธารณสุขของไทย

เปนผูนำการดำเนินงานดานบริการสุขภาพดิจิทัลของประเทศ ภายใตแนวทางของ กรอบยุทธศาสตร eHealth แหงชาติป 

2560–2569 รายงานฉบับนี้เปนกรอบการทำงานและหลักเกณฑสำหรับการดำเนินงาน โดยมีหลายภาคสวนเขามามีสวนรวม 

และประกอบดวยหกยุทธศาสตรดวยกัน 

     (ก) จัดตั้งองคกรสวนกลางสำหรับการบริหารจัดการและประสานงาน eHealth 

     (ข) พัฒนาและปรับปรงุสถาปตยกรรมและโครงสรางพื้นฐานของกิจการเพื่อสนับสนุนบริการ eHealth แกประชาชน  

     (ค) กำหนดมาตรฐานของระบบสารสนเทศดานสุขภาพ การรวมระบบขอมลูและการทำงานระหวางกันที่มปีระสิทธิผล  

     (ง) สงเสริมและพัฒนานวัตกรรม บริการ และแอปพลิเคชันดาน eHealth ที่เปนประโยชนกับระบบใหบริการดูแลสุขภาพ 

         และผปูวย และยกระดับความคุมครองผบูริโภค รวมถึงการใชระบบใบอนุญาตดวย  

     (จ) ออกกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ กฎเกณฑ และมาตรฐานเกีย่วกับ ICT ในระบบการดูแลสุขภาพ 

     (ฉ) พัฒนาทุนมนุษยในดานการจัดการความรเูกี่ยวกับ eHealth และ ICT ในทางการแพทยและการดูแลสุขภาพประชาชน 

 

การแกไขกฎหมายดานการแพทยในชวงเวลาที่ผานมาในสาธารณรัฐเกาหลี 

 

ประวัติความเปนมาของนโยบายบริการสุขภาพทางไกลในสาธารณรฐัเกาหลีแสดงใหเห็นวาการปรับเปลี่ยนนโยบายสามารถ

ตอบสนองความตองการของเทคโนโลยีที่มีวิวัฒนาการมากข้ึน ขีดความสามารถของระบบสุขภาพ และความตองการทางสังคมที่

เปลี่ยนไปไดอยางไรบาง รากฐานของบริการการแพทยทางไกลในประเทศน้ีกอตั้งข้ึนภายใตการแกไขกฎหมายดานการแพทย

ของเกาหลใีน พ.ศ. 2545 ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขวาแพทยทุกคนจะตองพบกับผูปวยดวยตนเองกอนเปนอันดับแรก กอนที่จะมี

การใหบริการการแพทยทางไกล กอนถึง พ.ศ. 2557 นโยบายเก่ียวกับบริการทางการแพทยโดยใช ICT นั้นเปนการใชระหวาง

แพทยและบุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ เปนหลัก แตสถานการณไดเปลี่ยนไปเมื่อเทคโนโลยีมีความกาวหนามากข้ึน เอื้อให

สามารถแจกจายอุปกรณทางการแพทยสวนบุคคลแกผูปวย ซึ่งแพทยใชติดตามและใหคำปรึกษาทางไกลแกผูปวยไดงายข้ึน ดวย
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เหตุนี้ ใน พ.ศ. 2557 นโยบายสุขภาพนี้ไดขยายการใช ICT ไปสกูารใชงานระหวางแพทยและผูปวยอยางเปนทางการ ซึ่งนำไปสู

การดำเนินการที่เพ่ิมขึ้น และสังคมมีความคาดหวังมากขึ้นตอบริการการแพทยทางไกลในชวงหลายปที่ผานมา213  

 

ปลายเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 รัฐบาลไดเปลี่ยนนโยบายเก่ียวกับบริการการแพทยทางไกลระหวางผปูวยละผใูหบริการเปน

การชั่วคราว เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด19 โดยอนญุาตใหแพทยสามารถติดตามขอมลูพ้ืนฐานและสั่งยาแบบทางไกล

ใหแกผูปวยผานเทคโนโลยดิีจิทัลทางไกลได แตยังตองมีการการยอมรับและความสะดวกในการใชงานบริการเหลานี้ในขอบเขตที่

เพิ่มมากขึ้น214 

 

แหลงขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วของ  

 เอกสารเผยแพรของ ITU SDG Digital Investment Framework - A Whole-of-Government Approach to 

Investing in Digital Technologies to Achieve the SDGs มีคำแนะนำที่ชวยใหรัฐบาลตอบขอกังวลดานการลงทุนเชิง

ยุทธศาสตรที่สำคญั และเลือกทางออกดานเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผลเพ่ือใหเกิดความประหยัดจากขนาด และได

ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด  

 ภาพรวมของมาตรการชวยเหลือดานระบบสุขภาพดิจิทัลมีอยูใน WHO Guideline: Recommendations on Digital 

Interventions for Health System Strengthening จากการประเมินคุณประโยชน โทษ การยอมรบั ความเปนไปได 

การใชทรพัยากร และความเสมอภาคสำหรับมาตรการชวยเหลือดานระบบสุขภาพดิจิทลั รายงานฉบบันี้นำเสนอขอแนะนำ

ดาน ICT ที่มีหลักฐานเชิงประจักษรองรับ และสามารถชวยพัฒนาระบบสุขภาพใหดย่ิีงขึ้น 

 เอกสาร National eHealth Strategy Toolkit Overview, a joint effort involving WHO and ITU มีกรอบการ

ทำงานและวิธีการสำหรับการพัฒนาวิสัยทัศน eHealth ระดับชาติ ตลอดจนแผนปฏิบติังานและกรอบการติดตามที่

สามารถใชไดโดยรัฐที่สนใจพัฒนาหรือฟนฟูยุทธศาสตร eHealth ระดับชาติ ไมวาจะมีความกาวหนาดาน eHealth อยู

ระดับใดในปจจุบัน215 

 WHO และ ITU ไดพัฒนา ชุดเครื่องมือและคูมือขึ้นในโครงการ Be He@lthy, Be Mobile แหลงขอมูลน้ีประกอบดวย

ความเช่ียวชาญในเชิงวิชาการในการบูรณาการและขยายผลมาตรการดานสุขภาพแบบเคลื่อนท่ีในระบบสุขภาพระดับชาติ

อยางย่ังยืน โดยนำเสนอขอมูลท่ีเกีย่วของกับประเด็นตางๆ มากมาย รวมถึง mDiabetes, mTobacco Cessation, 

mBreatheFreely และ mAgeing 

 

(ก) กำหนดกรอบทางกฎหมายและระเบียบขอบังคับสำหรับระบบสขุภาพดิจิทัล ผูกำหนดนโยบายมีหนาที่รับผิดชอบในการกำหนด

และบังคับใชนโยบายทางกฎหมายและระเบยีบขอบังคับ เพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลสำหรับระบบสุขภาพที่เก่ียวของกับ ICT โดยมงุใหเกิด

ความเสมอภาคทางสุขภาพ ความเปนสวนตัวและความคุมครองผูปวย 

 

ไมวากรอบนโยบายการดูแลสุขภาพดาน ICT จะมีความชัดเจนและกำหนดเปาหมายไวดีเพียงใด ระเบยีบขอบังคับและการกำกับดูแลที่

ไมดีอาจทำใหการดำเนินการเพ่ือผสููงอายุในระบบสุขภาพขาดประสทิธิภาพและประสิทธิผลได หากไมมีกระบวนการและโครงสราง

การกำกับดูแลท่ีชัดเจน บทบาทและหนาที่รบัผิดชอบของผปูฏบิัติอาจขาดความชัดเจน และสงผลใหมีการทำงานซ้ำซอน มีการจัดสรร

ทรัพยากรที่สญูเปลา มีการตัดสินใจลงทุนที่ขาดยุทธศาสตร และขาดมาตรฐานที่ใชรวมกัน216 

 

ดังนั้น จากกรอบนโยบายแบบบูรณาการที่กำหนดข้ึน ผูมีอำนาจตัดสินใจควรพัฒนากลไกการกำกับดแูล ปรับแนวทางปฏิบัติใหทัน

เหตุการณ และบังคบัใชมาตรฐานการดำเนินงานและความรับผิดชอบ เพ่ือรองรับการพัฒนา และ/หรอื การปรับระบบสุขภาพดาน 
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ICT ที่เขาถึงไดสำหรับคนทุกกลุม217 สวนหนึ่งของความพยายามนี้จะกำหนดวาระบบสุขภาพดิจทิลัดานใดตองมกีารกำกับดูแล และ

ใครเปนผูนำการกำกับดูแลในดานนั้น  

 

ผูกำหนดนโยบายจากทกุระดับของภาครฐั ทั้งระดบัทองถิ่น เขต จังหวัด และระดับชาติ ควรนำหลักการธรรมาภิบาลระบบสขุภาพดาน 

ICT ตอไปนี้มาใชในการออกกฎหมาย (ดูภาพ 28) ความรับผิดชอบ ความโปรงใส หลักนิติธรรม การตอบสนอง ความเสมอภาค 

ประสิทธิภาพและประสิทธผิล ความหลากหลายและความครอบคลุม และการรักษาความลับ218 

 

รูปที่ 31: หลักการธรรมาภิบาลสำหรับระบบสุขภาพดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ที่มา: ปรับจาก ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย219 

 

การดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประกอบดวยสภาพแวดลอมดานกฎหมาย นโยบาย และการบังคับใชซ่ึงจะทำใหเกิดความไววางใจและ

ความคุมครองบุคคลและอุตสาหกรรม ตลอดจนมาตรฐานที่เอ้ือใหเก็บและแลกเปล่ียนขอมูลดานสุขภาพไดทั้งระบบอยางเสมอตน

เสมอปลายและมีความแมนยำ องคประกอบบางสวนที่จำเปนสำหรับกรอบการทำงานดานกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ

กับ ICT มีดังนี ้ 

 มาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภัณฑ ICT  

 เขตอำนาจทางการแพทยสำหรับขอบเขตการปฏิบัติของบุคลากรผูดูแลสุขภาพ 

 ระเบียบปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการใหคำปรึกษาและการส่ังยาโดยผาน ICT 

 มาตรฐานหรือขอกำหนดในการทำงานระหวางกันสำหรับบรกิารและแอปพลิเคชนั ICT 

 กฎหมายการแลกเปลี่ยนขอมูลและความเปนสวนตัวของผูปวย 

 มาตรการในการปฏิบัติตามขอกำหนดและการกำกับดูแลของ ICT  

 การออกใบอนุญาตและระเบียบขอบังคับสำหรับบุคลากรทางการแพทยดาน ICT (ทั้งภายในประเทศและขามเขตแดน) 

รวมถึงขอกำหนดในดานการฝกอบรมและศกึษาตอเนื่อง 

 เงินทุนสนับสนุน และ/หรือการควบคุมราคาผลิตภณัฑหรือบริการ ICT ตามที่จำเปน 

 การเบิกจายสำหรับบริการดูแลสุขภาพดาน ICT 
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 นโยบายและระเบียบปฏิบัติที่แจกแจงประเด็นความรับผิดของบุคลากรทางการแพทยที่ใชมาตรการชวยเหลือดวย ICT แก

ผูสูงอายุ220 

 

ในแตละดานเหลานี้ ควรมีการพิจารณาสิ่งตอไปนี้ในแงของวิธีดำเนนิการทางกฎหมายและระเบียบขอบังคับ 

 คุณภาพการดูแล ผูใหบริการสุขภาพมีความสามารถเพียงพอหรือไม บริการดูแลสุขภาพดาน ICT ที่ไดมามีประสิทธิผลและ

ทำใหไดผลลัพธดานสุขภาพที่ดีย่ิงขึ้นหรือไม 

 ความปลอดภัยและความคุมครอง ICT มีความปลอดภัยหรือไม การปฏิบัติและขอมูลท่ีไดจากมาตรการชวยเหลือแบบดิจิทัล

นั้นมีการเก็บรวบรวม เก็บรักษา แบงปนและวิเคราะหอยางระมดัระวังเพื่อคุมครองความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของ

ผูสูงอายุหรือไม  

 ความคุมคาเงนิ บริการดแูลสุขภาพดาน ICT นั้นมีใหในราคาที่ “สมเหตุสมผล” หรือไม มีประสิทธิภาพของตนทุนหรือไม มี

ราคาที่เขาถึงได เมื่อพิจารณาจากทรัพยากรที่ใชไดสำหรับผูบรโิภคผลิตภณัฑและบริการดานสุขภาพ ตลอดจนสังคมโดยรวม 

 ความเห็นพองของสังคม บริการดูแลสุขภาพดาน ICT นั้นมีใหอยางเปนธรรมและเทาเทียมหรือไม ในแงการเขาถึงและเงนิ

สนับสนุน 

 ความรับผิดชอบ บริการดูแลสุขภาพดาน ICT นั้นมีใหและมีการจายเงนิตอบแทนอยางโปรงใส และมีการกำหนดความ

รับผิดชอบของผูดำเนินการอยางชัดเจนหรือไม 

 

กฎหมายยังควรระบุถึงกลไกดานการเงิน กำลังคนและการรายงานซึง่ผูกำกับดูแลที่เสนอนั้นจะใชดำเนนิการ และกำหนดอำนาจหนาที่

และระดับความเปนอิสระของหนวยงาน นอกจากนี้ หนวยงานกำกับดูแลที่รับผิดชอบการพัฒนาและปรับปรุงระเบียบขอบังคับ ซึ่งจะ

นำไปสกูารดำเนนิงานตามนโยบายและวัตถุประสงค ควรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติตามขอกำหนดและการบังคับใชกฎหมายที่

ชัดเจน โดยกำหนดไวอยางชัดแจงในระดับนโยบาย 

 

กลองขอความที่ 8 การใหหลักประกันความมั่นคงทางดิจิทลัแกผูปวย 

 

สภาพแวดลอมดานสุขภาพดิจิทัลนั้นเอื้อใหมีการเก็บระเบยีนขอมูลผปูวยไดอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใสย่ิงกวาที่เคยเปนมา 

และเมื่อมีการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลไดมากขึ้นผานระบบดิจิทัล ผูปวยสูงอายุจะมคีวามเขาใจมากข้ึนเก่ียวกับสุขภาพของตนเอง 

และสามารถควบคุมการวางแผนดานสุขภาพของตนเองไดมากขึ้น221 

 

แตการแบงปนขอมูลและการเขาถงึขอมูลท่ีระบุตัวบุคคลไดมากขึ้น จากการใช ICT ในวงกวาง ทำใหผูสูงอายุมีความกังวล

เก่ียวกับความปลอดภัย ความมั่นคง และความเปนสวนตัวโดยรวมของผลิตภณัฑและบริการที่ใชเทคโนโลยี หากไมสามารถตอบ

ขอกังวลเหลานีไ้ด ความทาทายเหลานี้จะมีผลกับชุมชนเปราะบางมากกวากลมุอ่ืนๆ และทำใหเกิดความเหลื่อมล้ำมากข้ึน ผู

กำหนดนโยบายตองใหหลักประกันวาผูสูงอายุมีการคุมครองและมีความปลอดภัยจากโทษภัยหรอืการแสวงหาประโยชนภายใต

กฎหมาย โดยกำหนดใหมีกรอบการทำงานดานกฎหมายและระเบียบขอบังคับเพ่ือใหการแบงปนขอมูลสุขภาพและการจัดการ

ขอมูลมีความปลอดภัย นอกจากนี ้ผูกำหนดนโยบายตองจัดตั้งโครงสรางและยืนยันวามีการบังคับใหปฏิบัติตามขอกำหนดของ

มาตรการรักษาความปลอดภัย  

 

ซึ่งจะทำใหมั่นใจไดวาขอมูลนั้นมีการนำมาใชเพื่อเปาประสงคที่แทจริงของการรวบรวมขอมลู และไมเปดเผยตอบุคคลอ่ืนหาก

ไมไดรับความยินยอมจากบุคคลที่เก่ียวของ การกำหนดกรอบทางกฎหมายเพื่อคุมครองความเปนสวนตวัและขอมูลทาง

การแพทยที่เปนสวนบุคคล การปฏิบัติตามมาตรฐานการรับความยนิยอมเมื่อไดรับขอมลูอยางครบถวน สำหรับระเบียนและ
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ภาพที่มีการแบงปน รวมถึงในบรรดาผสููงอายุท่ีอานออกเขียนไดจำกดั และ/หรือมสีภาพความพิการ และระเบียบขอบังคับใน

การแบงปนขอมูลนั้นมีความจำเปน  

 

ขอมูลการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุนั้นมีศักยภาพสำหรับการใชในเชิงพาณิชยเพิ่มมากขึ้น ดังน้ันผดูำเนนิงานควรเขาใจถึงผลท่ีจะ

เกิดขึ้นและระเบียบขอบังคับที่จำเปนซึ่งเก่ียวของกับฐานขอมูลหรือระบบ ICT ที่ดูแลโดยธุรกิจเอกชนและบริษัทโทรคมนาคม 

นอกจากนี้ หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตองใหหลักประกันในสิทธิการคุมครองขอมลูผานการตดิตามและการบังคับใชกฎหมาย

คมุครองขอมูลท่ีเห็นพองกัน ตลอดจนระเบียบปฏิบัติมาตรฐานที่กำหนดข้ึนและกลไกทีส่อดคลองกับมาตรฐานของประเทศและ

ระหวางประเทศ นโยบายเหลานี้จะทำใหเกิดความมั่นใจในความเปนสวนตัว ความรับผิดชอบ การติดตามและความปลอดภัย

โดยรวมของผูปวย222 การประสานความรวมมือดานการรักษาความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร (cyber security) -ระดับ

ภูมิภาค และพัฒนาการประสานงานเก่ียวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร -และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อาจ

เปนแนวทางที่ดีในการพัฒนาการดำเนินงานดานนี้ท้ังในประเทศและนอกประเทศ 

 

ในการพัฒนามาตรฐานและกฎหมายวาดวยความเปนสวนตัวและการคุมครองขอมูล ผมูีอำนาจตัดสินใจในฐานะผูนำควรให

หลักประกันวาสามารถตอบสนองขอกังวลของผูใชปลายทาง หรือในกรณีนี้ หมายถึงผูสูงอายุทีร่บัมือกับโรคเรื้อรัง ผูดูแล และ

บุคลากรดานสุขภาพที่ใชระบบเหลานี้ ดังที่ไดกลาวไวแลว กรณีเชนนี้มีความสำคัญเปนพิเศษในบริบทที่ขอมูลสุขภาพอาจมี

คุณคาทางการเงนิ เนื่องจากผูใชเหลานี้อาจมีความเปราะบางอยางยิ่งในดานการรักษาความปลอดภัยขอมูล และการแกไขหรือ

ใชขอมูลในทางที่ผิดโดยไมไดรับอนุญาต 

 

 

(ข) ลงทุนกับโครงสรางพื้นฐานและศักยภาพดาน ICT ลงทุนดานนโยบายและการปฏิบัติที่รองรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทุน

มนุษย และขีดความสามารถของสถาบันที่เอ้ือตอการใช ICT 

 

มาตรการชวยเหลือดานการดูแลสขุภาพที่ใชสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผูสูงอายุเพ่ือรับมือกับโรคเรื้อรังตองอาศัยโครงสราง

พื้นฐานดาน ICT ที่ดีพอ ในทางหนึ่ง โครงสรางพื้นฐานประกอบดวยโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ เชน การจายกำลังไฟฟาและ

พลังงาน บริการหลัก เชน ซอฟตแวรและเครือขายและฮารดแวรระบบดิจิทัล รวมถึงอุปกรณดาน ICT ซึ่งประกอบกันเปน

สภาพแวดลอมดานสุขภาพดิจิทัลของประเทศ โดยมีความครอบคลมุของอินเทอรเน็ตและเครือขายไรสายเปนองคประกอบสำคญัที่

ชวยใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมลู โดยเฉพาะในพ้ืนที่หางไกลหรือขาดการใหบริการ รฐับาลควรลงทุนอยางตอเนื่องในองคประกอบ

เหลานี้เพ่ือสนับสนุนการเขาถึงบรกิารสุขภาพดาน ICT สำหรับผูสูงอายุทุกราย ตัวอยางเชน ผมูีอำนาจตัดสินใจควรทำงานดาน

นโยบายเพื่อเสริมยุทธศาสตรในการหาเงินทุนและการลงทนุอยางตอเนื่องในการใหบริการ จัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ ICT ทั่ว

ทั้งประเทศหรือในชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิง ผูกำหนดนโยบายสามารถแกไขปญหาความเหลื่อมล้ำดานดิจิทัลดวยการปฏบิัติตาม

นโยบายที่เนนการเขาถึงกลุมคนชายขอบโดยเฉพาะ ความพยายามเหลานี้ไดรับการสนับสนนุโดยตรงจาก ESCAP ผานการดำเนินงาน

ในโครงสรางพ้ืนฐานซเูปอรไฮเวยสารสนเทศระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และงานดานการพัฒนาศักยภาพ 

 

นอกเหนือจากโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพดาน ICT แลว ผมูีอำนาจตัดสนิใจตองพิจารณาทุนมนุษยและ

ขีดความสามารถของสถาบันซึ่งจำเปนตอการดำเนินงานระบบดูแลสุขภาพที่มี ICT สนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพ เมื่อประชากรมีอายุ

เพิ่มมากขึ้น บุคลากรสุขภาพที่มีทกัษะดานดิจิทัล รวมถึงแพทย พยาบาล บุคลากรสุขภาพในชุมชน เภสัชกร ผูใหบริการดูแลสุขภาพ

นอกระบบ ผูประกอบอาชพีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนผูใหบริการสนับสนุนทางสังคมและกายภาพจะเปนที่
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ตองการเพ่ิมขึ้น ICT สามารถเพิม่ประสิทธิภาพของคนวัยทำงาน และลดภาระโดยรวมของบุคลากรดานสุขภาพ แตบุคลากรจำเปนตอง

เรียนรูวิธีการใชเทคโนโลยีอยางถูกตองดวยเชนกัน  

 

เปนที่แนนอนวาตองอาศัยทักษะและความรูใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการในการดูแลสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น รัฐบาลควร

จัดใหมีการศึกษาและหลักสูตรฝกอบรมดาน ICT เพื่อสุขภาพเปนพิเศษสำหรับบคุลากรทางการแพทยอยางตอเนื่อง กำหนดวิธีการใน

การรับรองคณุวุุฒิ และปรับแกหลกัสูตรฝกอบรมดาน ICT เพ่ือสุขภาพ และพัฒนาและดำเนินการตามยุทธศาสตรสำหรับการฝกอบรม

และการสรรหาผปูระกอบวิชาชีพเขาทำงานในตำแหนงงานภาครัฐ เพื่อออกแบบ ดำเนินการ และดูแลจัดการระบบ ICT สุขภาพ

สำหรับผูสูงอายุ ในบางระบบ อาจจำเปนตองมีการกำหนดวุฒกิารศกึษา หมวดหมูของบุคลากร และการฝกอบรมขึ้นใหม  

 

ในบางกรณี มาตรการชวยเหลือดาน ICT มีความเสี่ยงที่จะมีการใชงานไมเต็มศักยภาพ หรือใชโดยไมเหมาะสมโดยบุคลากรผดููแล

สุขภาพ หากคนเหลานี้พบปญหาการใชเทคโนโลยีใหมๆ ดังนั้น ความพยายามสรางความคนุเคยและฝกอบรมบุคลากรดานสุขภาพ

อยางเพียงพอจะชวยแกไขความทาทายเหลานี้โดยทำใหมีการยอมรบัและมีความเขาใจศักยภาพของเทคโนโลยีใหมๆ ไดดยีิ่งข้ึน ดังน้ัน 

ผูมีอำนาจตัดสินใจจึงควรพิจารณาถึงความหลากหลายของบุคลากรดานสุขภาพทีม่ีตอเทคโนโลยีดังกลาว รวมถึงระดับความมั่นใจใน

การใชเทคโนโลยีเหลานี้ที่แตกตางกันไป บทบาทของบุคลากร การฝกอบรมที่ผานมาหรือความรูความเขาใจระบบดิจิทลั ตลอดจน

ปจจัยอื่นๆ ที่อาจมผีลกับการใชมาตรการชวยเหลือดาน ICT ใหมๆ  

 

กลองขอความที่ 9 การสนบัสนุนความเขาใจระบบดิจิทลัและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในผสููงอาย ุ

 

การลงทุนกับมนุษยเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพดาน ICT สำหรับผูสูงอายุตองมุงเนนทั้งดานผูใหบรกิารและดานผปูวยดวย การที่

มาตรการชวยเหลือดาน ICT จะประสบผลสำเร็จในวงกวางนั้น รัฐบาลจำเปนตองดำเนินโครงการริเริม่เพื่อพัฒนาความรูเทาทัน

ระบบดิจิทลัของผูสูงอายุและผดููแล เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายการนำ ICT มาใช ผูนำในทุกระดับของสังคมมีโอกาสท่ีจะพัฒนาและ

ออกแบบโครงการความรูเทาทันระบบดิจิทัล เพื่อใหความรูและสรางความคนุเคยกับคนและกลมุผูมีสวนไดสวนเสีย ในการใช ICT 

สำหรับการจัดการโรคเรื้อรัง บริการดังกลาวควรมีความเหมาะสมทางวัฒนธรรม และมีเนื้อหาในและการใชภาษาระดับที่เหมาะสม

สำหรับผูใชที่คาดหมายสำหรับเครือ่งมือ ICT น้ัน 
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รูปที่ 32: ทักษะดิจิทลัท่ีจำกดัในผูสูงอายุ โดยเฉพาะอยางย่ิงในสตรี 

 
 

มิติความรูเทาทัน ICT สามดาน คือความรู ทักษะ และทัศนคติ ควรเปนจุดมงุเนนสำหรับผูสูงอายุและผูดูแล 

- ความรพูื้นฐาน การตระหนักรูเก่ียวกับ ICT และเขาใจถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีนั้น 

- ทักษะทางเทคนิค ความสามารถในการใชและ/หรือรับประสบการณจาก ICT ใหมๆ  

- ทัศนคติ ทักษะการประเมินของผูใชเพื่อเพิ่มความเขาใจในเชิงลึกเก่ียวกับขอมูลและความรูทีร่วบรวมผานทาง ICT 

 

การดำเนินงานดานนโยบายจะชวยใหมีรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาทีเ่หมาะสมสำหรบัความรูเทาทันระบบดิจิทัล เชน การรณรงคให

ความรหูรือจดัแผนการเขาถึง อาทิเชน จากขอจำกัดดานความครอบคลุมการเชื่อมตอ ประชากรบางสวนอาจไมสามารถเขาถึง

ชองทางดิจิทัลบางอยางได กรณเีชนนี้ ผูมีสวนไดสวนเสียควรพิจารณาใชส่ือทางคอมพิวเตอรหรือการสือ่สารผานแอปพลิเคชนับน

อุปกรณเคลื่อนที่ซึ่งเหมาะกับความตองการของประชากรเปาหมาย และนำเสนอการสื่อสารในหลากหลายรูปแบบ (ขอความ เสียง

และวิดีโอ) ขึ้นอยกูับสภาวการณและขอจำกัดของโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

ยิ่งกวานั้น ผูกำหนดนโยบายควรเขาใจวาผูสูงอายุบางสวนอาจไมพรอมใชอุปกรณ ICT บางชนิดในการจัดการความตองการดาน

การดูแลสุขภาพ ดวยสาเหตุหลายประการ ในกรณีเชนนี้ วธิีที่ดีที่สุดอาจเปนการคอยๆ ใหบุคคลดังกลาวไดโตตอบสื่อสารกบัผูให

ความร ูผเูชี่ยวชาญดาน ICT และผมูีสวนไดสวนเสีย หรือผูดูแลแบบคอยเปนคอยไป 

 

แหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

 เอกสารตีพิมพขององคการเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) Strategy Framework 

for Promoting ICT Literacy in the Asia-Pacific Region  นำเสนอภาพรวมเชิงลึกและคำแนะนำสำหรับบุคคลและ

องคกรที่ทำงานเก่ียวของกับการใหความรเูทาทันดาน ICT รายงานนี้ถูกนำเสนอเปนสองสวน สวนแรกเปนการวิเคราะห

สถานการณความรูเทาทัน ICT และการใชงานในภูมิภาคเอเชียแปซฟิก สวนท่ีสองเปนกรอบการทำงานเชิงยทุธศาสตรดาน 
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ICT โดยรวมท่ีจะเปนแนวทางสำหรับภูมภิาค 

 Office of the Government Chief Information Officer of Hong Kong, China ไดจัดทำหนาเวบ็รวบรวมขอมลูชื่อ "ICT 

programmes for the elderly” 

(https://www.ogcio.gov.hk/en/our_work/community/ict_programmes_for_elderly/) ซึ่งประกอบดวยขอมลู

โครงการริเริม่ดานดิจิทัลรปูแบบตางๆ เพื่อสงเสริมการปรับใชระบบ ICT ในวงกวาง ทั้งนี้รวมถึงขอมูลเก่ียวกับโครงการสราง

การมีสวนรวมสำหรับผูสูงอายุและโครงการฝกอบรมเพ่ิมทักษะดาน ICT ของสำนักงานซึ่งดำเนินการอยูและสิ้นสดุไปแลว 

โครงการเหลานี้ออกแบบมาเพ่ือชวยใหผูสูงอายุมคีวามเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทลัไดดียิ่งข้ึน 

 

จากการอภิปรายกอนหนานี้เก่ียวกับความปลอดภัยทางดิจิทลัของผูปวย และการเปลีย่นแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วในดานความ

ปลอดภัยไซเบอร รัฐบาลจำเปนตองพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยสนบัสนุนใหมีผูประกอบอาชพีรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานระบบ

ดิจิทัลรุนใหมๆ และการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ ทีส่ามารถรับมือกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหมได223 

 

ในระดับของสถาบัน รัฐบาลจะตองเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพขององคกรตางๆ ในทุกระดบัของการดูแลสุขภาพ 

โรงพยาบาล ศูนยสุขภาพชุมชน สถานบริบาล กระทรวงตางๆ ของรฐั และองคกรที่เกี่ยวของควรเขามารวมเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ 

เพื่อใหมีความพรอมในการนำบริการใหมๆ ดาน ICT มาใชกับผูปวยสูงอายุ วัฒนธรรมการทำงานและการกำกับดูแลที่สงเสริมกันใน

ระดับสถาบันเปนสิ่งสำคัญย่ิง เพ่ือใหบุคลากรยอมรับมาตรการชวยเหลือดาน ICT ไดดีย่ิงข้ึนโดยรวม224 ทั้งนี้ตองเริ่มตนที่ขีด

ความสามารถระดับองคกรของสถาบันฝกอบรมวิชาชีพดานสุขภาพ และขยายไปยังระบบใหบริการทางตรง โดยทำงานรวมกับสถาบัน

เหลานีต้ั้งแตตนของกระบวนการดำเนินงาน 

 

ขณะที่ดำเนินการพัฒนาบุคลากรดังกลาว ผมูีอำนาจตัดสินใจตองระลึกถึงภาวะขอมลูลนที่อาจเกิดขึน้กับพนักงานได ผูนำควรติดตาม

การนำมาตรการชวยเหลือดาน ICT มาใช และพิจารณาที่จะจัดใหมกีารนำเทคโนโลยีมาใชและจดัการฝกอบรมแบบคอยเปนคอยไป 

เพื่อไมใหเปนภาระกับบุคลากรดานสุขภาพมากเกินไป  

 

นอกจากนี้ควรมีการประเมินผล เพ่ือประเมินการใชแนวปฏิบัติดาน ICT โดยบุคลากรดานสุขภาพ และเพื่อระบุถึงโอกาสในการพัฒนา

และเสรมิการฝกอบรมและการศึกษาตอเนื่อง โดยภาพรวม การพัฒนาบุคลากรควรกระทำภายใตเงื่อนไขที่เปนการสนับสนุนการศกึษา

ตอเนื่องดานสุขภาพและการฝกอบรมระหวางปฏิบัติงานแบบดั้งเดมิ ไมใชมาแทนที ่

 

จากทั้งหมดนี้ สิ่งสำคัญท่ีพึงระลึกไวก็คือ ความเช่ียวชาญและความรูทางเทคนิคเกี่ยวกับนวัตกรรมการดูแลสุขภาพดาน ICT ในปจจุบัน

นั้นอยูในภาคเอกชน แมวาภาครัฐจะเปนผูขับเคลื่อนยุทธศาสตรก็ตาม ดังนั้นจึงอาจจำเปนตองมีความรวมมือเปนหุนสวนระหวาง

ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ ความชวยเหลือดานเทคนิค และการพัฒนาศกัยภาพ และจำเปนตองมีการ

สรางความรวมมือใหมๆ ที่ตางไปจากดั้งเดิม 225 

 

แหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

 เอกสารตีพิมพของ ITU เรื่อง  Digital Health Platform Handbook: Building a Digital information infrastructure 

(infostructure) for Health ใหคำแนะนำเพ่ือใหหลักประกันวาการลงทุนในระบบสุขภาพดิจิทลันั้นมกีารวางแผนอยาง

เปนระบบ เปนสวนหนึ่งของสถาปตยกรรมองคกรที่จัดตั้งเปนระบบหลัก เชน ระบบสารสนเทศสุขภาพ ระบบขอมูลการ

จัดการดานการขนสง และเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส และการทำงานรวม เชน ทะเบียน การแลกเปลี่ยนขอมูล และบริการ

เก่ียวกับคำศัพทที่สามารถทำงานระหวางกันและสามารถใชซ้ำไดในทุกสวนของโปรแกรมสุขภาพที่แตกตางกัน  
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 รายงานของ ITU เรื่อง “Digital infrastructure: policy and regulation in the Asia-Pacific region” เสนอภาพรวม

ของภูมิทัศนโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและมีขอแนะนำนโยบายการกำกับดแูลและมาตรการเพื่อ

สนับสนุนผลการดำเนินงานในระดบัประเทศ  

 

(ค) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดาน ICT ประเด็นใหมที่เปนนวัตกรรม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดาน ICT ที่ครอบคลุม โดย

อาศัยการพัฒนา การลงทุน และการดำเนินงานตามนโยบายเชิงยุทธศาสตร  

 

เพื่อสนับสนุนการสูงอายุอยางมสีขุภาพที่ดีดวยการใชเทคโนโลยี ICT ที่เปนนวัตกรรมนั้นตองอาศัยการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาข้ัน

พื้นฐาน ซึ่งมีศักยภาพในการปรับ พัฒนา และแสวงหาแนวคดิใหมทีจ่ะสามารถใช ICT เพ่ือตอบสนองความตองการของผสููงอายุที่

รับมือกับโรคเรื้อรงัไดอยางตอเนื่อง  

 

การกำหนดนโยบายจำเปนตองดำเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาภาครัฐและภาคเอกชนมีการสรางนวัตกรรมอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมในเชงิยุทธศาสตร เพ่ือสนับสนุนระบบสาธารณสุขที่ครอบคลุมถวนหนาและเปาหมายการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนสำหรบัผสููงอายุที่มีโรคเรื้อรงั อันดับแรก ผูกำหนดนโยบายและผูมสีวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ควรพัฒนาวาระการวจิัยแหงชาติที่มี

เปาหมายระดับสูงและมีความคิดกาวหนาเก่ียวกับเทคโนโลยี ICT ดานสุขภาพ ที่สอดคลองกับวาระท่ีมคีวามสำคญัระดับชาติ เมื่อ

ควบคกูับการกำหนดภูมิทัศนกอนหนานี้ และความพยายามทำความเขาใจตลาดธุรกิจเริม่ตนและองคกรวิจัยของประเทศท่ีทำงาน

เก่ียวกับทางออกดาน ICT ที่เปนการบุกเบิกใหมๆ สำหรับผสููงอายุทีม่ีโรคเรื้อรัง จะชวยใหสามารถกำหนดเปาหมายเชิงนโยบายเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาทางเทคโนโลยีในจุดที่มคีวามตองการมากทีสุ่ด 

 

นอกจากนี้ ผูกำหนดนโยบายควรทำใหเกิดความมั่นใจวาจะใหสิ่งจูงใจ มาตรฐาน และระเบียบขอบังคบั การลงทุนในแผนงานและ

การเงินที่เหมาะกับบริบท ตลอดจนมีการสนับสนุนท่ีจำเปนเพ่ือสงเสริมการวิจัยและพัฒนา ICT ที่เปนนวัตกรรมสำหรับผสููงอายุ เมื่อ

ทำเชนนี ้รัฐบาลสามารถรวบรวมและพัฒนาระบบนิเวศของนวัตกรรมในแงมุมอ่ืนๆ ใหแรงจูงใจกับบริษัทเอกชนในการลงทนุทั้งเวลา

และทรัพยากรในการวิจัยและพัฒนา และสรางวัฒนธรรมความใฝรแูละสรางสรรค ทั้งนี้อาจทำไดในหลายรูปแบบ รวมถึง การใหเงนิ

สนับสนุนท่ีรัฐเปนผูนำ การใหผลประโยชนดานภาษี การใหเงินทุนสนับสนุนระยะยาวสำหรับงานวิจัยดาน ICT และการประสานงาน

และการแบงปนสารสนเทศระหวางหนวยงานที่ดยีิ่งข้ึน 

 

นอกจากนี้รัฐบาลควรหาวิธีที่จะสงเสริมความรวมมือที่ประสบผลสำเร็จระหวางภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเปนการทาทายขอจำกัดของ

นวัตกรรมในการวิจัยและพัฒนาดาน ICT โดยผูกำหนดนโยบายและผูมีสวนไดสวนเสียทางตรงมสีวนรวมในการติดตามความรวมมือ

เหลานี้ เพื่อใหมั่นใจวาจะนำไปสูทางออกที่อยูไดดวยตนเองและมีประสิทธิภาพดานตนทุน  

 

ยิ่งกวานั้น การดำเนินการจะตองรวมความคิดเห็นและความเช่ียวชาญของผูใชปลายทางไวดวย บริการและผลติภัณฑ ICT จำเปนตอง

มีความเรียบงาย และใหประโยชนที่สำคัญแกผูสูงอายุที่เปนเปาหมาย พรอมทั้งรับรูถึงลักษณะเฉพาะสวนบุคคลและวัฒนธรรมที่อาจมี

ผลตอการใชงาน การรวมผูสูงอายใุนการทดสอบ-ผลิตภัณฑและแผนงาน ICT ใหมๆ ถือเปนสิ่งสำคญัย่ิง โดยจำเปนตองมีการลงทุน

ดานการศกึษาและการพัฒนาทนุมนุษย เพื่อสนับสนุนนักวิจัย เจาของกิจการ และผสูรางนวัตกรรม ICT อ่ืนๆ ทั้งในปจจุบันและใน

อนาคต เพื่อใหคนเหลานี้สามารถสนับสนุนคนท่ีดอยโอกาสไดดีที่สดุ 
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กลองขอความที่ 10 การดำเนินการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร 

 

ผูสูงอายุคือกลุมบุคคลที่มีความหลากหลาย ความหลากหลายนี้ทำใหผูสูงอายุและผดููแลมีมุมมองเกี่ยวกบั ICT ที่แตกตางกัน

ออกไป บางคนอาจเปนผูเริ่มใชเทคโนโลยีกอนใครๆ สวนบางคนอาจลังเลที่จะใช การศึกษาแสดงใหเห็นวาโดยเฉลี่ยแลว 

ผูสูงอายุมักมีประสบการณนอยและมีความระมดัระวังกับการเปดรับเทคโนโลยีใหมๆ226 ดังนั้นอาจตองอาศัยการใหความรแูละ

การสนับสนุนที่ครอบคลุมมากขึ้นเพ่ือใหมีการเปดรับอยางเตม็ที ่

 

หลังจากมีงานวิจัยและพัฒนาทางออกดาน ICT ใหม การท่ีจะทำใหเกิดการมสีวนรวมในนโยบายของประเทศในวงกวาง จำเปน

สรางความตระหนักรูของสาธารณะ และการยอมรบัในระดับสูงโดยผูตัดสินใจ ผปูวยสูงอายุ ครอบครวั และผูดูแล ที่มีความ

เก่ียวของกับผลิตภัณฑและบริการใหมเหลานี้227 ดวยเหตุนี้ กิจกรรมการเพิ่มความรคูวามเขาใจและการสื่อสารเชิงยุทธศาสตรจึง

มีความจำเปนในการเริ่มตนใชนโยบายหรือแผนงานดูแลสุขภาพดาน ICT  

 

นอกจากการเพิ่มความตระหนักรูเก่ียวกับประเด็นสุขภาพเรื้อรังและเทคโนโลยีใหมแลว การสื่อสารที่มกีารประสานงานและ

ทำงานในเชงิยุทธศาสตรจะมีสวนชวยในดานตอไปนี ้

- สรางความสนใจ การยอมรับ และการสนับสนุนโครงการรเิร่ิมดาน ICT ในหมูผสูนับสนุนท่ีสำคัญ รวมถึงผูสูงอายุเอง 

- สรางภมูิทัศนที่มีความโปรงใส ซึ่งหุนสวน บุคลากรดานสุขภาพ และผูปวยสูงอายุมีความรูสึกวาไดมีสวนรวม 

- สนับสนุนผูสูงอายุใหเขาใจสภาพอาการเจ็บปวยของตัวเอง เสนทางการดูแลสุขภาพที่สามารถทำได และสิทธผิปูวย

ของตน 

- สื่อสารผลกระทบดานสุขภาพโดยรวม และบทเรียนทีไ่ดรบัจากนโยบายและแผนงานสุขภาพดาน ICT 

 

การสื่อสารเหลานี้อาจทำไดหลายรูปแบบ ตั้งแตสื่อสิ่งพิมพไปจนถึงการสื่อสารทางอินเตอรเน็ต และควรมีการปรบัใหเหมาะกับ

บริบทของทองถ่ิน ยิ่งกวานั้น การสื่อสารดานสุขภาพในรูปแบบใหมๆ ไมวาจะเปนวิดโีอที่กำลังเปนที่นิยมหรือการรณรงคในสื่อ

สังคมบนอินเตอรเน็ต จะเปนวิธีที่รัฐบาล ผูใหบริการดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรมสามารถสื่อสารและปฏิสมัพันธกับผใูช

ปลายทางโดยตรงได228 

 

การสื่อสารเชิงยุทธศาสตรตองอาศัยการที่ผูกำหนดนโยบายมารวมตัวกันเพ่ือพัฒาการใชถอยคำและการจำแนกแจกแจง เมื่อ

กลาวถึงนโยบายและงานที่เก่ียวของกับแผนงานสำหรับการดูแลสุขภาพดาน ICT สำหรับผูสูงอายุ รวมถึงถอยคำและคำศพัทที่

ใชเมื่อสื่อสารประเด็นตางๆ เหลานีภ้ายในและระหวางหนวยงานตางๆ ตลอดจนการสื่อสารกับประชาชนทั่วไปโดยตรง ผูกำหนด

นโยบายและผูใหบริการดูแลสุขภาพควรเขาใจเรื่องการสื่อสารดานสขุภาพและการฝกอบรมเก่ียวกับสือ่รูปแบบใหมที่จำเปน

สำหรับการใหความรูแกแพทยและผูนำดานสุขภาพอื่นๆ เพ่ือใหสามารถสื่อสารงานของตนและโตตอบปฏิสัมพันธกับผูปวยและ

ผูดูแลไดอยางมีประสิทธิผล229 

 

แหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของ  

 หากอยากรูวาประเทศของคณุลงทุนกับการวิจัยและพัฒนามากเพียงใด ศึกษา ขอมูลลาสดุจาก UNESCO Institute for 

Statistics ซึ่งตดิตามความกาวหนาของประเทศตางๆ ทั่วโลกในการปฏิบัติตามคำมั่นในการเพิ่มการใชจายดานการวิจัย

และพัฒนาท้ังในภาคสาธารณะและเอกชน ตลอดจนเพ่ิมจำนวนนักวิจัยอยางมีนัยสำคัญภายในป 2573 สำหรับชุดขอมลูท่ี

สมบูรณ โปรดไปที่ http://uis.unesco.org/ 

“Frontier Technologies for sustainable development in Asia and the Pacific” เปนรายงานของ ESCAP ซึ่งนำเสนอ
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การวิเคราะหเชิงลึกเก่ียวกับสถานะของเทคโนโลยีที่เปนการบุกเบิก หรือความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีศกัยภาพในการมา

แทนที่ของเดิม เปลี่ยนการดำรงชีวิตและทำงานของผูคน ปรับเปลีย่นชุดคณุคา และนำไปสผูลติภัณฑและบริการที่เปนของใหม

ทั้งหมด รายงานนี้ยังมภีาพรวมของเทคโนโลยีใหมที่เปนการบุกเบิกจำนวนหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก โอกาสและความทาทาย

ที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอยางย่ังยืน และประเด็นสำคญัทางนโยบายสำหรับเทคโนโลยเีหลานี้ในอนาคต 

 

(ง) ดำเนินการติดตามและประเมินผลอยางรดักุม พัฒนาและดำเนนิการตามแผนการติดตามและประเมินผลเพ่ือประเมิน

ประสิทธิผลของนโยบาย และปรับทิศทางตามที่จำเปน  

 

ตั้งแตชวงแรกเริ่มของการวางแผนนโยบาย ผมูีอำนาจตดัสินใจควรกำหนดกลไกสำหรับตดิตามและประเมินผลแนวปฏบิัติที่ดดีาน ICT 

นโยบายการดูแลสุขภาพ และการบริการไวเปนระยะ ขอมลูท่ีรวบรวมไดจากการดำเนินงานเหลานี้จะเปนผลลัพธสำคญัที่สามารถ

นำมาใชพิจารณาในการพัฒนาและดำเนินนโยบาย ตลอดจนการปรบัใชแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือสนบัสนนุผสููงอายุในการรับมือกับโรคเรื้อรัง

ทั้งในปจจุบันและอนาคต  ซึ่งรวมถึงการพัฒนากรอบการทำงานในภาพรวม และชุดตัวชี้วัดและการระบุตัวบุคลากรท่ีจะรายงานความ

คืบหนาในการดำเนนิการของระบบดิจิทัล230 

 

ควรมวีิธีการประเมินเทคโนโลยีสุขภาพ และการประเมินผลกระทบตอสุขภาพเพ่ือใชตรวจสอบคุณสมบัตแิละความเหมาะสมของ

เทคโนโลยี ICT แตละชนิดที่ใชกับระบบสุขภาพอยางเปนระบบ ตลอดจนประเมินผลท่ีอาจเกิดขึ้นตอนโยบายแผนงาน หรือโครงการ

ดาน ICT โดยรวมที่มตีอผใูชปลายทาง231 การประเมินทั้งสองประเภทน้ี ผูมีอำนาจตดัสินใจควรติดตามและประเมินผลกระทบของ

นโยบายตอผสููงอายุ โดยแยกตามอายุ เพศ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม สถานที่ทางภมูิศาสตร ชาติพันธุ และอัตลักษณอ่ืนๆ ตาม

บริบทของพ้ืนที่ ซึ่งจะชวยระบุวานโยบายและมาตรการชวยเหลือใดมปีระสิทธิผลตอผลลัพธดานสุขภาพ และแกไขปญหาความเสมอ

ภาคในการเขาถึงและคณุภาพของการดูแลสุขภาพ และที่สำคัญ การดำเนินการเหลานี้อาจเผยใหเห็นวานโยบายสรางผลเสียใดข้ึนได

โดยไมตั้งใจหรอืไม หรือมีคนกลมุใดถูกทิ้งไวขางหลังหรือไม 

 

ผูกำหนดนโยบายควรพิจารณาคำถามบางสวนตอไปนี้ขณะที่พัฒนาการติดตามและประเมินผลเก่ียวกบันโยบาย ICT 

 

 ผลลพัธทางสุขภาพระดับปฐมภูมแิละทุติยภูมิใดเปนเปาหมายที่สนใจของมาตรการ ICT นี้ 

 มาตรการชวยเหลือดาน ICT ใดไดผลดีทีสุ่ดในการจัดการโรคเรื้อรังในผูสูงอายุ มาตรการชวยเหลือทำงานไดผลหรือไมไดผล

ในกลมุประชากรยอยใด เพราะอะไร 

 ระดับความพึงพอใจของผูปวยที่รายงานจากการดำเนินงานดาน ICT นี้เปนอยางไร สามารถปรับปรุงใหดีขึ้นไดอยางไร 

 มาตรการเหลานี้ชวยปรับปรุงการเขาถึงการดูแลสุขภาพโดยรวม ตลอดจนการเขาถึงเฉพาะกลุมของกลมุชายขอบหรือไม 

 ระยะเวลาและลำดับเวลาที่เหมาะสมของมาตรการชวยเหลือเหลานี้เปนอยางไร ในการรกัษาและเพ่ิมขีดความสามารถและ

ความสามารถในการทำงานของผูสูงอายุ 

 นัยทางเศรษฐกิจของมาตรการชวยเหลือดาน ICT นี้เปนอยางไร 

 การเก็บขอมูลเพ่ือนำมาใชกับผลลพัธและผลกระทบทางสุขภาพโดยรวมของมาตรการชวยเหลือดาน ICT นี้เปนอยางไร ใคร

รับภารกจิในการเก็บรวบรวม จดัการ และวเิคราะหจุดขอมลูเหลานี ้

 

ยิ่งกวานั้น ผูกำหนดนโยบายควรเปดกวางที่จะแกไขและปรับการดำเนินงานเพ่ือใหสามารถรองรบัความตองการของผูสูงอายไุดดีย่ิงขึ้น

ในลักษณะท่ีมีการประสานงานและทำงานเปนระบบมากข้ึน ขอมูลสขุภาพที่เขาถึงไดและมีคณุภาพดี ซึ่งรวบรวมจากการดำเนินงาน
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ดาน ICT จะชวยใหระบบสุขภาพมคีวามโปรงใสและตรวจสอบได และยังทำใหชุมชนเขาถึงขอมูลสุขภาพได ซึ่งจะเพ่ิมการมสีวนรวม 

สนับสนุนการติดตามคณุภาพการดูแล และใหหลักประกันวาความตองการตางๆ จะไดรับการตอบสนอง232 

 

การติดตามและประเมินผลจะชวยขยายผลกระบวนการ และสามารถใชแบงปนแนวปฏิบัติที่ดี เมื่อพิสจูนแลววามาตรการชวยเหลือนั้น

มีประสิทธิภาพ ความโปรงใสในดานนี้จะชวยใหผูมสีวนไดสวนเสียฝายตางๆ มีความยินดมีากขึ้นในการลงทุนและมีสวนรวมในระบบ

สุขภาพดวยการหาวิธีพิจารณาประสิทธิภาพของตนทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนของการปฏิบตังิานดาน ICT ที่มีประสิทธิผล 233, 

234 

 

การประเมินผลที่ตอยอดจากหลักฐานเชิงประจักษที่มีอยูเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ดีดาน ICT จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและผลกระทบของ

มาตรการชวยเหลือในการดูแลสุขภาพดาน ICT สำหรับผูสูงอายุ ทั้งยังเปนการสงเสรมิใหเกิดนวตักรรมเพิ่มข้ึน เนื่องจากผูมีสวนไดสวน

เสียใหมๆ สามารถใชขอมูลดิบและบทเรียนทีไ่ดรับเพ่ือสรางและทดสอบเทคโนโลยี แผนงาน และนโยบายที่พัฒนาข้ึน235 

 

ขอสุดทาย แมจะไดเห็นถึงความสำคัญของบทบาทใหมๆ สำหรับเทคโนโลยีดิจิทลัในการเสริมความเขมแข็งของระบบสุขภาพ แตยังมี

ความจำเปนทีส่ำคัญไมย่ิงหยอนไปกวากันในการประเมินผลที่เขามาชวยเสรมิการดแูลสุขภาพดาน ICT และดำเนินการใหมั่นใจวาการ

ลงทุนดังกลาวนั้นไมเบี่ยงเบนทรัพยากรไปจากทางเลือกอื่นที่ไมใชดิจิทลัซึ่งมีประสิทธิผลเทาเทียมกันหรือมากกวา236 

 

กลองขอความที่ 11 สงเสริมการแลกเปลีย่นขอมูลท่ีโปรงใสและปลอดภัย 

 

เทคโนโลยีอัจฉรยิะและเทคโนโลยกีารสื่อสารในการดูแลสุขภาพ โดยทั่วไปแลวเอ้ือใหมีการเก็บขอมูลท่ีรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้นผานชองทางดิจิทัล เทียบกับการใชเอกสารแบบดั้งเดิม ซึ่งคณุลักษณะเชนนีส้ามามารถใชสนับสนุนการ

ติดตามและประเมินผลซึ่งจะกำหนดทิศทางของการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ และการตัดสินใจระดบันโยบายที่มีขอมลูรอบ

ดาน  

 

ตัวอยางเชน ระบบ EMR ที่พัฒนามาเปนอยางดีและสามารถปฏิบัติงานไดในหลายประเทศท่ัวทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟกไดแสดง

ใหเห็นแลววาสามารถพัฒนาคุณภาพและการเขาถึงการเก็บรักษาระเบียนและการตดัสินใจโดยใชหลักฐานเชิงประจักษสำหรับผู

ใหบริการและผูปวย237 ในประเทศท่ีไมมรีะบบเชนนี้ การขาดขอมูลสงผลใหการวางแผนทรพัยากรขาดประสิทธิภาพ และขาด

ความเขาใจเก่ียวกับความตองการดานสุขภาพทั้งในระดับบุคคลและระดับประชากร  

 

ขณะที่ใหหลักประกันดานความเปนสวนตัวและความปลอดภัยของผปูวย ผกูำหนดนโยบายควรสงเสรมิการแลกเปลี่ยนขอมูล

ระหวางหนวยงานระดับกระทรวงตางๆ องคกร นักวิจัย และผูสรางนวัตกรรม ICT ซึ่งรวมถึงการสงเสริมการเขาถึงและการ

แลกเปลีย่นขอมูลสุขภาพที่เก่ียวของในบรรดาผมูีบทบาทในภาครัฐ และระหวางภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือใหสามารถเชื่อมโยง

สารสนเทศรูปแบบตางๆ เขาดวยกันไดดยีิ่งข้ึน เมื่อดำเนนิการนี้ ผูกำหนดนโยบายอาจมีบทบาทสำคญัย่ิงในการเรงกระบวนการ

เก็บขอมูลท่ีมีการจำแนกรายละเอยีด เพ่ือใหสามารถใชขอมูลเหลานีใ้นการพิจารณาการกำหนดนโยบายและการแกไขนโยบายที่

เก่ียวของกับผูสูงอายุกลมุตางๆ 

 

การติดตามและการแลกเปลี่ยนขอมูลระบบดิจิทลันี้ควรจะเช่ือมโยงกบัระบบที่มีการใหขอมูลประจำตัวที่ไมซ้ำกันสำหรับ

ผูสูงอายุทุกคนที่เกี่ยวของกับมาตรการชวยเหลือในการดูแลสุขภาพดาน ICT ขอมูลประจำตัวดังกลาวจะชวยใหบุคลากรดาน

สุขภาพสามารถคนหาขอมูลผปูวยไดอยางมีประสิทธิผล และทำใหเกิดความมั่นใจในการดูแลตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ และ
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ขอมูลประจำตัวที่ไมซ้ำกันน้ียังสามารถเช่ือมโยงกับระบบของทองถ่ินหรือของประเทศ เพื่อเปนอัตลักษณทางดจิิทัลที่เปน

พื้นฐานสำหรับชวยในการติดตามผลระยะยาว ใชสำหรับการเชื่อมโยงระหวางระบบสุขภาพหลากหลายระดับ และมาตรการ

ชวยเหลือดาน ICT ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพของการดูแลโดยรวมอีกดวย238 อยางไรก็ตาม การดำเนินการเหลานี้จำเปนตองมี

การกำหนดมาตรฐานและนโยบายการกำกับดูแลซึ่งชวยใหสามารถเก็บและแลกเปลีย่นหรือใชขอมูลสขุภาพไดอยางเสมอตน

เสมอปลาย ปลอดภัยและแมนยำในทั้งระบบและบริการสุขภาพ พรอมทั้งสามารถแบงปนขอมูลกับหนุสวนภายนอกได 

แหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

 เอกสารเผยแพรของ WHO Monitoring and Evaluating Digital Health Interventions: A Practical Guide to 

Conducting Research and Assessment มีคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนในการปรับปรุงคณุภาพและคณุคาของการ

ติดตามและประเมินผลในบริบทของมาตรการชวยเหลือดานสุขภาพดิจิทัล คำแนะนำนี้ประกอบดวยภาพรวมของการ

ติดตามและประเมินผลสำหรับมาตรการชวยเหลือดานสุขภาพดิจิทลั ชวยใหผูอานสามารถพัฒนากรอบการทำงานติดตาม

และประเมินผลพรอมทั้งตัวชี้วัด มเีครื่องมือในการตดิตามและวิธีการประเมินผลแบบจำเพาะเจาะจง แนะนำแนวทางใน

การประเมินคณุภาพของขอมูล และมรีายการตรวจสอบวิธีการรายงานขอคนพบของการติดตามและประเมนิผลอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 เว็บไซตของ WHO สำหรับ การประเมินผลกระทบสุขภาพ (https://www.who.int/heli/impacts/hiabrief/en/) มี

เครื่องมือและทรพัยากรหลากหลายอยาง ซึ่งจะชวยใหผูมีอำนาจตัดสินใจสามารถเลือกสรรทางเลือกและการปรับปรุง เพ่ือ

ปองกันโรคและการบาดเจ็บ และสงเสริมสุขภาพอยงจริงจังผานการประเมินท่ีมีประสิทธิผล  

 WHO และ ITU มี ชุดเครื่องมือเชงิยุทธศาสตร eHealth ระดับชาต ิซึ่งใหคำแนะนำสำหรับผมูีอำนาจตัดสินใจที่มคีวาม

สนใจในการพัฒนากรอบการทำงานติดตามและประเมินผล เพื่อสนบัสนุนยุทธศาสตร eHealth ระดบัชาติ (เริ่มท่ีหนา 

179) โดยเฉพาะอยางยิ่ง เอกสารนี้ชวยใหผูอานพิจารณาตัวช้ีวัดสำหรับระบบสุขภาพดิจิทัล กำหนดการวัดผลที่เปนเสน

ฐานและเปาหมายสำหรับตัวชี้วัดเหลานี้ และกำหนดการกำกับดูแลและกระบวนการสนบัสนุน239 

 

(จ) สรางหลักประกันดานงบประมาณที่เพียงพอและการหาแหลงทนุที่ยั่งยืน หาหลักประกันสำหรับการจัดสรรงบประมาณที่

เพียงพอและยั่งยืน และแหลงทนุที่ยั่งยืนเพ่ือสนับสนุนดาน ICT สำหรับผสููงอาย ุ

 

โครงการการดูแลสุขภาพดาน ICT ระดับภูมิภาคจำนวนมากที่เนนการจัดการโรคเรื้อรังนั้นไมสามารถดำเนินการอยางย่ังยืนได 

หลังจากที่การสนับสนุนดานการเงินและการบริหารจัดการสิ้นสุดลง240 เพ่ือปองกันไมใหเกิดสถานการณเชนนี้ ผมูีอำนาจตัดสินใจหลัก

ควรจัดหางบประมาณที่เพียงพอสำหรับระบบการดูแลสุขภาพดาน ICT โดยคำนึงถึงผสููงอายุ และจัดหาและจดัสรรกลไกดานเงินทุนที่

ยั่งยืน เพื่อพัฒนาและปฏิบตัิงานตามระบบเหลานี้ไดตอไป  

 

โดยเฉพาะในสถานการณโรคระบาดใหญโรคโควดิ19 ซึ่งเรงใหเกิดความตองการและการดำเนินมาตรการสำหรับการดูแลสุขภาพผาน

ระบบ ICT ถือเปนการเปดชองโอกาสทางนโยบายในการจัดหาการสนับสนนุงบประมาณสำหรับทางออกดาน ICT ที่สามารถตอบสนอง

ความตองการของผสููงอายุที่รับมือกับโรคเร้ือรงัไดอยางปลอดภัยและมั่นคง พรอมทั้งสามารถปรับตัวเพ่ือรับมือกับ “ชีวิตวิถีใหม” ได 

ในการกำหนดนโยบายดาน ICT ผกูำหนดนโยบายควรพิจารณาตั้งแตตนวามาตรการชวยเหลือดาน ICT แตละอยางนั้นมีการสนับสนุน

โครงสรางพ้ืนฐานในชวงตนและในระยะยาวเพียงพอท่ีจะดำเนินการตอไปไดในระยะยาวหรือไม ตัวอยางเชน การดำเนินการอาจตอง

ใชทรัพยากรอยางมากในชวงเริ่มตน เนื่องจากมีความตองการฮารดแวร ซอฟตแวร เครือขาย และทุนมนุษยใหมๆ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ

มาตรการชวยเหลือดาน ICT และโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูแลว โดยควรมีการพิจารณาเพ่ิมเติมจากการรับรูวาโดยเฉลีย่แลว ความ

ตองการโครงสรางพ้ืนฐานข้ันตนสำหรับมาตรการชวยเหลือดาน ICT มักจะสูงกวามาตรการแบบดั้งเดมิท่ีเปนเอกสาร  
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ยิ่งกวานั้น ระบบ ICT หลายอยางอาจมีเงื่อนไขดานงบประมาณระยะยาวที่แตกตางกันไป ตามเงื่อนไขการบำรุงรักษาตามระยะ และ/

หรือผลของการประหยัดตนทุน แนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพดาน ICT บางอยางจะชวยประหยัดตนทนุไดเร็ว หากใชอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิผล ในขณะที่บางอยางอาจใชเวลานานกวาการประหยัดตนทุนจะเกิดข้ึนได การใชเทคโนโลยี ICT ตองอาศัยการ

วางแผนอยางถ่ีถวนตามภูมิทัศนของระบบสุขภาพและมาตรการชวยเหลือดาน ICT นั้นๆ นอกจากนีย้ังตองอาศัยเจตจำนงทาง

การเมืองและการสนับสนุนเพ่ือการดำเนินงานระยะยาว หากไมมีการพิจารณาอยางถี่ถวนเกี่ยวกับตนทุนทางการเงนิของการดูแล

สุขภาพดาน ICT ความยั่งยืนในระยะยาวยอมเกิดข้ึนไดยาก  

 

ผูกำหนดนโยบายควรทำงานอยางใกลชิดกับผเูชี่ยวชาญดานการพัฒนาทางการเงนิและเศรษฐกิจ เพื่อคำนึงถึงคำถามตอไปนี้ในการ

พิจารณาความตองการดานการเงินสำหรับมาตรการชวยเหลือดาน ICT หรือการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพในวงกวาง 

 จำเปนตองมีองคประกอบหรือโครงสรางพื้นฐาน ICT ใดบางในการใหบริการหรือผลิตภัณฑ บริการหรอืผลิตภัณฑมีตนทุน

ทั้งหมดเทาใด รวมถึงฮารดแวร ซอฟตแวร เซิรฟเวอร การรับประกันและใบอนุญาต คาติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร การ

ฝกอบรมและคาใชจายในการปฏบิัติงาน และคาบำรุงรักษาตลอดอายุการใชงาน 

 มาตรการชวยเหลือดาน ICT ใดชวยเพิ่มประสิทธิภาพและคณุภาพ และชวยประหยัดตนทุน 

 เจาหนาที่และหุนสวนมีบทบาทอยางไรในการใหบริการหรือใชเครื่องมือ ICT และใครจะเปนผูรับบทบาทเหลานี ้

 จะมีการรองรับตนทุนหรือสรางผลกำไรอยางไรในระยะสั้นและระยะยาว 

 ใครคือผูรับประโยชนและผอูอกคาใชจายสำหรับมาตรการชวยเหลือ และบุคคลเหลานี้ยินดีและสามารถจายไดหรือไม 241 

 

สำหรับการจัดหาเงินทุนที่ยั่งยืนสำหรับตนทุนในงบประมาณ อาจรวมถึงการกำหนดทิศทางใหสอดคลองกับโครงการและการลงทุนที่มี

อยูแลว ศึกษารูปแบบสิ่งจูงใจและการเบิกจาย และหาแหลงทนุเพิ่มเติมท้ังท่ีเปนทุนแบบดั้งเดมิและทุนเรงกระบวนการ สำหรับบริการ

เหลานีภ้ายในรูปแบบการใหบริการใหมและรูปแบบการใหบริการที่มีอยู โดยพิจารณาจากบริบทของพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังสามารถใช

กลไกการจัดหาเงินสนบัสนนุดานการดูแลสุขภาพ รวมถึงงบประมาณของรฐัหรือกลไกประกันสังคม เงินทุนภายนอก และการเรียกเก็บ

คาธรรมเนียม ความสอดคลองกับกลไกการจัดหาเงินทุนในการดูแลสุขภาพอื่นๆ ที่มีอยูแลวในประเทศ รวมถึงแผนงานบำเหน็จบำนาญ

ขั้นต่ำที่มาจากเงินภาษี และการประกันสังคม อาจนำมาใชสนับสนุนความมั่นคงทางการเงนิสำหรับผูสงูอายุและการเขาถึงบริการ ICT 

เพื่อรับมือกับโรคเรื้อรังได 

 

แนวปฏิบัติตางๆ เชน การจัดทำงบประมาณแบบมสีวนรวม ซึ่งประชาชนและผมูสีวนไดสวนเสยีทางตรงอื่นๆ มีสวนในกระบวนการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการจดัสรรและใชจายเงนิทุนสาธารณะ และมีบทบาทในการติดตามและประเมินผลทั้งกระบวนการ และอาจเปน

ขั้นตอนที่เปนนวัตกรรมสำหรับผูกำหนดนโยบายเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลที่เปนกลุมเปาหมายของบริการไดดียิ่งขึ้น 

 

โดยรวมน้ัน แหลงเงนิทุนมีความเชื่อมโยงกับประเด็นความเสมอภาคเปนอยางมาก ถามาตรการชวยเหลือดาน ICT สำหรับผูสูงอายุท่ี

รับมือกับโรคเรื้อรงัมีเงินทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนเปนสวนใหญ อาจเปนการเพ่ิมความเหลื่อมล้ำดานสุขภาพดจิิทัลระหวางคนที่

สามารถเขาถึงและไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสมยัใหมผานรูปแบบการดำเนินการท่ีแสวงหาผลกำไร ขณะนี้สัดสวนของเงินทุน

สนับสนุนท้ังหมดสำหรบัการพัฒนาบริการสุขภาพดจิิทัลในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกนั้น อยูในสวนของนักลงทุนภาคเอกชนมากกวา

ผูสนับสนุนภาครัฐและระหวางประเทศเปนอยางมาก นอกจากนี้ยังมีการปฏสัิมพันธที่จำกัดมากระหวางบริการสุขภาพของเอกชนและ

ของรัฐ โดยมีประเด็นการกำกับดูแลหลายอยางที่ยังไมไดรับการแกไข ดวยเหตุนี้ ขีดความสามารถในการใหบริการดิจิทัลที่บรูณาการ

และตอบสนองความตองการของประชาชนอยางทั่วถึงจึง ยังมีความจำกัด  
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แหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของ  

 The Principles of Donor Alignment for Digital Health (ดูไดที่ https://digitalinvestmentprinciples.org/) มี

เครื่องมือสำหรับกระทรวงสาธารณสุขในการกำหนดใหผูลงนามบรจิาคและหุนสวนดานเทคนิคตองรบัผิดชอบในการลงทุน

ในระบบสุขภาพดิจิทัลซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตรดานสุขภาพดิจิทัลแหงชาติซึ่งมารองรับยุทธศาสตรดานสุขภาพแหงชาติ  

 

(ฉ) สรางความเขมแข็งใหกับความรวมมือระดับภมูิภาค สนับสนุนความรวมมือในหมูประเทศเอเชียแปซฟฟก เพ่ือใชประโยชน

และแบงปนบทเรยีน ทรัพยากร และความเชี่ยวชาญ 

 

ความรวมมือในระดับภูมภิาคนั้นอาจชวยลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศตางๆ ได ผูกำหนดนโยบายควร

ศึกษาเพื่อแสวงหาวิธีที่จะสามารถสนับสนุนความรวมมือระดับภูมภิาคผานการดำเนินงานตามนโยบายและการมสีวนรวมในหนวยงาน

กำกับดูแลหลักของภูมิภาค 

 

ความรวมมือระดับภูมภิาคในระดบัรัฐบาลจะชวยแกไขปญหาที่พบรวมกัน หรือสนับสนุนวัตถุประสงครวม เชน การขยายเครือขาย

ความเร็วสูงหรือการแบงปนบทเรยีนที่ไดรับ ทำใหรัฐบาลสามารถทำงานรวมกันในประเด็นปญญาที่พบรวมกันเก่ียวกับสถาปตยกรรม

ของระบบสุขภาพดิจิทัล การกำกบัดูแล การพัฒนาและจัดการแผนงาน การใชมาตรฐาน การจดัหาเงนิสนับสนนุที่ยั่งยืน และการ

ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของตนทุน ยิ่งกวานั้น ตามขอแนะนำกอนหนานี้เก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทลันั้น ความรวมมือ

ระดับภูมิภาคจะชวยสงเสริมการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยทางอินเตอรเน็ตและพัฒนานโยบายคมุครองความเปนสวนตัว ตลอดจน

การพัฒนาศักยภาพในวงกวางและมีการประสานงานกันมากขึ้น242 

 

นอกจากนี้รัฐบาลยังสามารถสนับสนุนและสงเสริมความรวมมือระดบัภูมิภาคระหวางระบบสุขภาพตางๆ และบุคลากรในระบบดวย 

ความรวมมือในฐานะหุนสวนดานบริการการแพทยทางไกลระหวางสถาบันการดูแลสุขภาพตางๆ ในภูมิภาค ดังที่ไดกลาวถึงในหัวขอ

แนวปฏิบัติที่ดีระดับภูมิภาคขางตน ซึ่งเปนวิถีทางที่เปนรูปธรรมในการสรางความรวมมือระหวางรัฐบาลและระบบสุขภาพ ในระดับผู

ปฏิบัติและผูใหการดูแล กลุมผูปฏบิัติงานรวมเหลานี้เอ้ือใหมีการสรางเครือขายทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการในกลุมบคุลากร

สุขภาพที่ทำงานเพ่ือแกไขปญหาทีพ่บรวมกันเก่ียวกับอุปสรรคและความทาทายดานเทคนิค243  

 

ความรวมมือระดับภูมภิาคในประเด็นเหลานี้ยังมกีารสนบัสนนุผานชองทางตางๆ ขององคการสหประชาชาติดวย รัฐสมาชิกของ 

ESCAP ไดรับรองมติหลายขอเพื่อเสรมิสรางความเขมแข็งในการรวมมือและการบูรณาการระดับภมูิภาค นอกเหนือจากแผนพัฒนา

ระดับภูมิภาคสำหรับการอนุวัติตามวาระปพ.ศ. 2573 เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืนในเอเชียและแปซิฟก ซึ่งใหเคาโครงสำหรับการ

กำหนดทิศทางท่ีสอดคลองกันในดานตางๆ นอกจากนี้ ITU ยังเช่ือมโยงประเทศตางๆ เพื่อประสานงานเครือขายและบริการ

โทรคมนาคม เพื่อใหการสนบัสนุนในประเด็นดานเทคนิค การพัฒนา และนโยบายที่เชื่อมโยงกับการใชเทคโนโลยี ICT และองคการ

อนามัยโลกเปนผูนำดานนโยบายดานสุขภาพโลกภายในระบบของสหประชาชาติ รวมกับหุนสวนสุขภาพโลกและรัฐสมาชิกตางๆ244  

นี่คือตัวอยางบางสวนของเวทีระดบัภูมิภาคที่สามารถสนับสนุนความรวมมือของหุนสวนการพัฒนา ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน

ในระดับชาติ ภูมิภาค และระหวางประเทศ เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัตทิี่ดีและบทเรยีนในดานการใช ICT รวมถึงการ

วิเคราะหเชิงลึกเก่ียวกับนโยบายและระเบียบขอบังคับอาจเปนอุปสรรคตอการพยายามกระจายโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ใหทั่วถึง

และประสานระหวางกันในภูมิภาค  
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การมีสวนรวมในโครงการรเิร่ิม ESCAP Asia-Pacific Information Superhighway อาจเปนสิ่งสำคญัยิ่งในการพัฒนาขอแนะนำ

นโยบายที่ไดกลาวถึงมา โครงการริเริม่นี้ประกอบดวยเสาหลักสี่ประการสำหรับความรวมมือระดับภูมภิาค ซึ่งทำใหขีดความสามารถ

และความเช่ียวชาญดาน ICT ของประเทศมคีวามเขมแข็งย่ิงขึ้น 

(ก) การปรับปรุงและเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ 

(ข) การจัดการการรับสงขอมูลทางอินเทอรเนต็ 

(ค) ความสามารถรับมือกับปญหาสำหรับเครอืขายระดับภูมภิาค 

(ง) การเขาถึงอินเทอรเน็ตความเรว็สูงในพื้นที่ซึ่งขาดการใหบริการ246 

 

กลองขอความที่ 12 

โครงการริเริม่ Asia-Pacific Information Superhighway ทรัพยากรและเอกสารแนวทางสำหรบัรัฐสมาชิกของ ESCAP 

 ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการจากเว็บไซตนี้ แผนแมบทฉบับปรับปรุงสำหรับโครงการริเริม่ Asia-Pacific 

Information ปพ.ศ. 2562–2565 และ กรอบความรวมมือระดับภูมภิาค ของ Asia-Pacific Information Initiative ใน

กรอบความรวมมือระดับภูมิภาค มีการระบุถึงความรวมมือในดานตางๆ ระหวางประเทศสมาชิก โดยเฉพาะวิธีการ

ประสานงานและรวมกันทำงานในระดับภูมิภาคและอนุภูมภิาค เพ่ือสนับสนุนการอนุวัติตามแผนแมบท และในแหลงขอมูล

นี้ยังมีการอธิบายถึงความรวมมือดานตางๆ กับสถาบันการเงินระหวางประเทศ ภาคเอกชน และหนวยงานขององคการ

สหประชาชาติอื่นๆ ดวย  

 

แหลงขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วของ  

 องคการอนามัยโลก มงุท่ีจะปรับปรุงระบบสุขภาพเพื่อทุกคนในทุกๆแหง ดวยการเรงการใชบริการสุขภาพดิจิทัลที่

เหมาะสมภายในแตละประเทศและภูมภิาค และทั่วโลก เอกสารประกอบการทำงานนี้กำหนดวิสยัทัศน วัตถุประสงคเชิง

ยุทธศาสตร หลักการที่เปนแนวทาง กรอบการทำงานและการปฏิบัติ และขอแนะนำในการติดตามและประเมินผล เพ่ือ

พัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัล ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศและระดับภูมิภาคในประเทศ นอกจากนี้ยังมุงที่จะสงเสริมใหเกิด

ความรวมมือระหวางประเทศและสนับสนุนประเทศในการทำแผนงานระดับชาติเพ่ือปรับปรุงการใหบริการดูแลสุขภาพ

แบบถวนหนาตามเปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 

สำหรับการออกแบบและดำเนินการตามมาตรการของนโยบาย ICT เพ่ือเสรมิพลังใหกับผสููงอายุ และสงเสริมและคุมครองสิทธิของ

ผูสูงอายุ ESCAP มุงท่ีจะใหการสนับสนุนรัฐสมาชิก สรางความเขมแข็งดานความรวมมือระดับภูมภิาค และพัฒนาขีดความสามารถ

ของรัฐบาล  รวมถึงการจัดหาเวทสีำหรับรัฐสมาชิกในการแลกเปลี่ยนขอมูลและแนวปฏิบัติทีดี่เก่ียวกบัการเขาสูวยัผสููงอายุและสุขภาพ 

และขับเคลื่อนนโยบายการดูแลสขุภาพดาน ICT ที่ดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะการตอบสนองความตองการของผูสูงอายุที่เปนคนชายขอบ เชน 

ผูหญิง ผูพิการ และผูที่อาจมีฐานะยากจนและดอยโอกาส 

 

สิ่งที่สำคัญก็คือ ESCAP ไดรับอาณัติในการสงเสริมการทบทวนและประเมิน MIPAA ตามกรอบเวลา ในป 2565 คณะกรรมาธิการจะ

จัดการประชุมระหวางรัฐบาลเพ่ือทบทวนการดำเนินงานตามแผน MIPAA ในเอเชียและแปซิฟก247,248 ICT ใน MIPAA นั้นถูกระบุวา

เปนวิธีการ “เสริมพลังของชายหญิงใหเขาสูวัยสูงอายุโดยมีสุขภาพดีและมีการดำเนินชีวิตที่สมบูรณย่ิงข้ึน เพื่อแสวงหาความครอบคลุม

และการมีสวนรวมของผูสูงอายุในชุมชน เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถรวมสรางประโยชนอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในชุมชนและรวมพัฒนา

สังคมของตนเอง และเพ่ือพัฒนาการดูแลและการสนบัสนุนสำหรับผูสูงอายุตามทีต่องการ” จากการทบทวนระดับภูมิภาคกอนหนานี้ 

การประชุมในปพ.ศ. 2565 จะเนนความสำคญัของความรวมมือระหวางประเทศและระดับภูมิภาค รวมถึงความรวมมือผานองคกรใน
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ภูมิภาคและอนภุูมิภาค เพื่อใหมีการตอบสนองตอการเขาสูวัยสูงอายุของประชากรไดอยางเหมาะสม การแลกเปลี่ยนประสบการณและ

การเรยีนรรูวมกันผานกระบวนการทบทวนระดับโลกและภูมิภาคของแผนดำเนินงานนี้มีความสำคัญย่ิงในบริบทน้ี 

 

สรุป  

 

เนื่องจากประชากรกาวเขาสูวัยผูสงูอายุยางรวดเร็ว และมคีวามทาทายเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับโรคเรื้อรังในภูมิภาคเอเชยีแปซิฟก 

จำเปนตองมีทางออกใหมๆ ที่เปนนวัตกรรม เพ่ือชวยเหลือประเทศตางๆ และระบบสุขภาพในประเทศใหสามารถตอบสนองความ

ตองการของสังคมผสููงอายุได เทคโนโลยีทีเ่ปนนวัตกรรมใหโอกาสมากมายในการปรับปรุงคณุภาพ การเขาถึง และประสิทธิภาพของ

การดูแลสุขภาพโดยรวมแกผสููงอายุในการรับมือกับโรคเรื้อรัง การรบัเทคโนโลยีเหลานี้เพิม่มากขึ้นในภาคการดแูลสุขภาพ ทำใหหลาย

ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกบรูณาการเทคโนโลยีICT ไวในระบบสุขภาพ ดังที่เห็นจากแนวปฏิบัตท่ีิดีซึ่งไดนำเสนอไวกอนหนานี้ มี

มาตรการชวยเหลือหลายอยางที่มปีระสิทธิผลโดยมีตนทุนต่ำและสามารถดำเนินงานไดคอนขางงาย หากมีการสนบัสนุนที่เหมาะสม 

แตหากปราศจากมาตรฐานที่เหมาะสมและรัดกุม มาตรการคุมครองและความรับผดิชอบเพ่ือบรรเทาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ

ใชเครื่องมือ ICT ผูสูงอายุอาจความเปราะบางอยางย่ิงตอผลเสยี รวมถึงการแสวงหาประโยชน การลวงละเมดิ และการเลือกปฏิบัติ  

 

ยิ่งกวานี้ยังมคีำถามวาใครในสังคมท่ีจะสามารถเขาถึงมาตรการชวยเหลือใหมทีด่ียิ่งข้ึนเหลานี้ในความเปนจริง เทคโนโลยีICT นั้นไดรับ

การพิสูจนแลววามีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาดานความเสมอภาคดานสุขภาพ แตจะเปนเชนนัน้ไดก็ตอเมื่อโครงการรเิริ่มตางๆ 

กำหนดเปาหมายเปนคนชายขอบของสังคม เพื่อใหสามารถเขาถึงการดูแลที่มคีุณภาพ โดยเฉพาะในหวงเวลาที่เกิดความไมแนนอน

อยางที่ไมเคยเปนมากอนอันเกิดจากการระบาดของโรคโรคโควิด19 ซึ่งไดซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำในสังคม เทคโนโลยีเหลานีม้ีศักยภาพ

ทั้งท่ีจะขจัดความเหลื่อมล้ำหรือทำใหเกิดความเหลื่อมล้ำเพิม่มากขึ้น  

 

ผูกำหนดนโยบาย บุคลากรดานสขุภาพ ผูสูงอายุ และผมูีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ลวนมีบทบาทสำคัญย่ิงในการเปดรบัและดำเนินการตาม

มาตรการดูแลสุขภาพที่มีเครือ่งมือ ICT รองรับสำหรับผสููงอายุที่ตองรับมือกับโรคเรื้อรัง กลุมคนท่ีหลากหลายนี้จะตองทำงานรวมกัน

เพื่อวางแผนการทำงานในอนาคตอยางมีประสิทธิผล และนำนวัตกรรม ICT มาใช พรอมกันนั้นตองคำนึงถึงการพัฒนาและทดสอบ

เทคโนโลยีดิจิทลัใหมๆ ที่ยังไมไดศึกษา ซึ่งอาจเปลี่ยนโฉมหนาของภาคการดูแลสุขภาพไปในทางที่ดีข้ึน การวางแผนดวยเจตนารมณ

และความตั้งใจจริงที่จะทำใหเกิดการเปลีย่นแปลงใหมๆ การเปลี่ยนแปลงในวงกวางและยั่งยืนดานการดูแลสุขภาพโดยใชเทคโนโลยมีา

เสรมิจะนำเราไปสยุูคใหมของระบบสุขภาพดิจิทัลและสุขภาวะแบบถวนหนา 

 

กาวถัดไป 

 

ในการท่ีจะขับเคลื่อนขอคนพบและแนวปฏิบัติที่ดีในคูมือนี้ไปขางหนา สิ่งท่ีมุงหวังก็คือการนำเอกสารนีไ้ปใชในการพัฒนาศักยภาพของ

รัฐสมาชิกในเอเชียและแปซฟิก ตวัอยางเชน สวนท่ีเกี่ยวของกับการทบทวนและประเมินแผนปฏิบติัการระหวางประเทศมาดริดวาดวย

ผูสูงอายุของภูมภิาคเอเชียแปซฟิกครั้งท่ีสี่ ซึ่งจะจัดขึ้นในปพ.ศ. 2565 การทบทวนระดับชาติของรัฐสมาชิกในบริบทของการทบทวน

ระดับภูมิภาคที่จะมาถึงน้ีจะกลาวถึงขอเสนอแนะเชิงนโยบายโดยรวมและแบบเจาะจงตามที่นำเสนอในคูมือนี้ และรวบรวมขอมลู

เก่ียวกับการปฏิบัติตามขอแนะโดยรัฐสมาชกิของ ESCAP 

 

นอกจากนี้ คูมือฉบับนี้ รวมถึงตัวอยางและขอเสนอแนะเชิงนโยบายจะปรากฏในกรอบการทำงาน/แมแบบของนโยบายที่พัฒนาโดย 

ESCAP ในขณะที่จับคูนโยบายตางๆ ที่เก่ียวของกับผูสูงอายุทั่วทั้งภูมิภาค นอกจากนี้ยังเปนที่คาดหมายวาองคกรและสถาบันอ่ืนๆ ใน

ภูมิภาคและทั่วโลกจะใชคมูือนีเ้พื่อนำบทเรียนที่ไดรับและขอแนะเชิงนโยบายไปใชในพื้นที่ของตน 
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ภาคผนวก 

 
ที่มา: ภาพออกแบบโดย ESCAP  

 

แหลงขอมูลแนะนำอ่ืนๆ 

 รายงานของ Access Health International และ Cisco Reaching 650 Million: how digital technology is key to 

achieving universal health coverage in ASEAN.  

 เอกสารตีพิมพของ ESCAP Addressing the Challenges of Population Ageing in Asia and the Pacific: 

Implementation of the Madrid International Plan of Action on Ageing.  
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 เอกสารตีพิมพของ United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division World 

Population Ageing 2019 – Highlights  

 รายงานของที่ประชุมสภาเศรษฐกิจโลก The global economic burden of non-communicable diseases.  

 รายงานของที่ประชุมสภาเศรษฐกิจโลก The global information technology report 2016: innovating in the digital 

economy. 

 รายงานขององคการอนามัยโลก Noncommunicable diseases: progress monitor 2017  

 เอกสารตีพิมพขององคการอนามัยโลก World Report on Ageing and Health 2015.  

 เอกสารตีพิมพขององคการอนามัยโลก Noncommunicable Diseases: Country Profiles 2018  
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ขอมูลประกอบเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อตอบสนองความตองการในการดูแล

สุขภาพของผูสูงอายุในสถานการณโรคโควิด19 

 

บทนำ 

การระบาดของโรคโรคโควิด19 ไดเปลี่ยนรูปแบบการใชชีวิตของผูคนในระดับรากฐาน เนื่องดวยประชากรสูงอายุอยางรวดเร็วท่ัวทั้ง

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ผสููงอายุจำนวนมากตองเผชิญกับความทาทาย ในชวงเวลาที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนเหลานี้ เพื่อรับมือกับ

สถานการณ รัฐบาลทั่วทั้งภูมิภาคกำลังนำเทคโนโลยีดจิิทัลมาใชงาน เพ่ือเขาถึงบุคคลตาง ๆ ใหดีทีสุ่ดและชวยเหลือผสููงอายุในการ

ตอบสนองความตองการดานการดแูลสุขภาพที่เพ่ิมขึ้น สถานการณระบาดของโรคโควิด19 ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงและมีขอมูลใหม ๆ 

เขามาอยางตอเนื่อง ขอมูลในสวนนี้จะมีขอมูลใหมเขามาแทนที่อยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม ประเด็นทีอ่ภิปรายในที่นี้และตัวอยางที่ใช

อาจยังคงเปนประโยชนตอผกูำหนดนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในการทำความเขาใจถึงพลวตัรทางสังคมที่เปนพื้นฐานและแนวทางที่

จะกาวไปขางหนาอยางครอบคลมุทุกกลุมคนมากขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนตอผสููงอายุและคนรอบขาง  

  

ผสููงอายุที่มีความเสี่ยงตอโรคโควิด19 

ผูสูงอายุที่มภีาวะสุขภาพเรื้อรังมีความเสี่ยงเปนพิเศษตอการเจ็บปวยและเสียชีวิตจากโรคโควิด19 ผลการศึกษาทั่วโลกเมื่อเร็วๆ นี้ช้ีวา

อัตราการเสียชีวิตจากการติดเช้ือโดยประมาณหรือสัดสวนของผตูิดเช้ือ SARS-CoV-2 (โรคโควิด19) รวมถึงผูที่ยังไมผานการทดสอบ

หรือไมแสดงอาการที่จะเสียชีวิตดวยการติดเชื้อ มีอัตราใกลเคียงกับศูนยสำหรับบุคคลอาย ุ15 ถึง 44 ป และเพ่ิมขึ้นเปน 3.1% 

สำหรับผูที่มีอายุ 65-74 ป และสูงขึ้นอีกเปน 11.6% สำหรับผูที่มีอายุ 75 ปข้ึนไป249 อันที่จริง รายงานในชวงตนของการระบาดจาก

ประเทศจีนระบุวาการเสียชีวิตในผูใหญอายุ 60 ปข้ึนไปในประเทศประมาณรอยละ 80 เกิดจากโรคโควิด19 ซึ่งเนนย้ำถึงลักษณะ

รายแรงของโรคนี้ในผูสูงอายุ250 

  

ยิ่งไปกวานั้น บุคคลที่มโีรคประจำตัวเรื้อรังมากอนแลว เชน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคปอดอุดก้ันเรือ้รัง โรคอวน และโรคหัวใจ หาก

ติดเชื้อ มีความเปนไปไดมากที่จะตองไดรับการดูแลในหอผูปวยหนกั และมีอาการเจ็บปวยระยะยาวที่รุนแรงข้ึนและเพิ่มความเสี่ยงท่ี

จะเสยีชีวิต โดยเปนผลจากการติดโรค ภาวะเรื้อรงัเหลานี้ ซึ่งมักเกิดขึ้นในกลมุผูสูงอายุ เปนตัวกระตนุทำใหเกิดการระบาดเพิ่มข้ึน

อยางรวดเร็วในบางประเทศท่ัวโลกและในภูมภิาค ตัวอยางเชน ในสาธารณรัฐเกาหลี ผตูิดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหมกวารอยละ 40 

ในชวงสองสามเดือนที่ผานมามีอายุมากกวา 60 ป โดยเฉพาะคนทีม่โีรคประจำตัวเรื้อรังหลายโรค251 

  

สำหรับผูสูงอายุ โรคโควิด19 ทำใหเกิดความเสี่ยงเพ่ิมมากขึ้น ไมเพียงเพราะมโีอกาสเกิดภาวะสุขภาพที่ทำใหผูสูงอายุมีความ

เปราะบางตอผลของโรคเพ่ิมขึ้นเทานั้น  แตยังมาจากการเกิดวิกฤติการณทางสังคมและความไมแนนอนอยางที่ไมเคยมีมากอน ทำให

ไมสามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพและการสนับสนุนทางสงัคมมากกวาเดิม เนื่องจากขอจำกัดในการเดินทางภายในภูมภิาค ประเทศ 

และชุมชนทองถ่ิน ผูสูงอายุจึงถูกจำกัดการเขาถึงบริการสุขภาพและตองอยูตามลำพัง โดยทีค่รอบครัวและผดููแลไมสามารถใหการ

ชวยเหลืออยูในท่ีเดียวกันได 

  

ผูสูงอายุจำนวนมากยังอาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่มีความเสี่ยงสูงตอการแพรกระจายของโรค เชน ในสถานที่อยูอาศัยที่คนหนาแนน

และบานพักคนชรา ในหลายกรณ ีสถานท่ีเหลานีห้ามบุคคลภายนอกเขาเย่ียม และมเีวชภัณฑจำกัด และไมมีมาตรการและแนวทางใน

การปองกันดานสาธารณสุข ขอมลูจาก 26 ประเทศทั่วโลกเผยวาในชวงตนปพ.ศ. 2563 โดยเฉลี่ยแลว รอยละ 47 ของผเูสียชีวิตจาก

โรคโควดิ19 ทั้งหมดอยใูนบานพักคนชรา แมวาจะมีความแตกตางกันในแตละประเทศอยางมาก เนื่องจากรูปแบบของโรคและการ

จำแนกประเภทในแตละประเทศ252 
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ผสููงอายุที่มีความเสี่ยงของผลกระทบดานสุขภาพทุติยภูมิของโรคโควิด19 

นอกเหนือจากการมีความเส่ียงสูงตอโรคโควิด19  ผูสูงอายุยังไดรับผลกระทบอยางหนัก โดยเฉพาะอยางย่ิงจากผลเสยีดานสุขภาพทุติย

ภูมิของโรคระบาดนี้อีกดวย 

  

ความสญูเสยีทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพรระบาดทำใหผสููงอายุจำนวนมากในภูมภิาคเขาถึงการดูแลสุขภาพไดนอยลง บางคน

มีความเสี่ยงท่ีจะสูญเสียเงินออมทัง้ชีวิตหรือความมั่นคงทางการเงนิ โดยรวมอันเนื่องมาจากความผันผวนทางการเงนิทั่วโลก และยังถูก

ซ้ำเติมจากการขาดกลไกคุมครองทางสังคม ดวยเหตุน้ี ในประเทศซึ่งการดูแลสุขภาพมีคาใชจายที่ผูรับบริการตองจายเองจำนวนมาก 

ผูสูงอายุหลายราย โดยเฉพาะที่อยูในกลมุสังคมเศรษฐกิจต่ำสดุ จึงไมสามารถเขาถึงการดูแลขั้นพ้ืนฐาน ถาติดเช้ือโรคโควิด19 หรือตอง

รับมือกับโรคประจำตัวที่มีอยูกอนแลว253, 254 

  

แมวาแนวทางปฏิบัติทางสังคมที่เครงครัดหรือมาตรการปดเมืองเปนสิ่งสำคญัในการจำกัดการแพรกระจายของโรคโควิด19 แตผสููงอาย ุ

โดยเฉพาะสตรสูีงอายุ มีความเสี่ยงเปนพิเศษจากผลขางเคยีง ขอจำกัดดังกลาวทำใหผสููงอายุมีวิถีชีวิตที่มสีุขภาพดเีปนปกตไิดยาก ซึ่งมี

ความสำคญัตอการจัดการโรคเร้ือรังและการรักษาความเปนอยูที่ดโีดยรวม สิ่งนี้นำไปสูปญหาทีเ่กี่ยวของกับสุขภาพในระยะยาว เชน 

การออกกำลังกายอยางจำกัด การจำกัดการเขาถึงเสบียงอาหาร และการเพิ่มข้ึนของการทารณุกรรมและการละเลยผสููงวัย ซึ่งรวมถึง

การลวงละเมดิหรือการแสวงประโยชนทางรางกาย จิตใจ ทางเพศ และการเงนิ 

  

การเวนระยะหางทางสังคมยังนำไปสูความโดดเดี่ยวทางสังคมท่ีเพิ่มขึ้นในหมูผูสูงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งผทูี่อาศัยอยูตามลำพังที่บาน

หรือในสถานบริบาลระยะยาว บอยครั้งท่ีผูหญิงสูงอายุมักจะอยูในที่พักอาศัยคนเดียวในวัยชรา จึงไดรบัผลกระทบเหลานี้มากกวา

ผูชาย นอกจากนี้ยังมีความเปนไปไดมากที่จะถูกลวงละเมดิและเลือกปฏิบัติอันเปนผลมาจากการเปลีย่นแปลงทางสังคมเหลานี้ 

มาตรการรักษาระยะหางทำใหเปนเรื่องยากที่จะรับการสนับสนุนชวยเหลือจากครอบครัว เพื่อน ผดูแูล และชุมชนในวงกวาง การวิจัย

ชี้ใหเห็นวาการแยกโดดเดี่ยวจากสงัคมอาจเพ่ิมความเสี่ยง ที่จะทำใหเกิดหรือเพ่ิมความรุนแรงสำหรับโรคเรื้อรังที่เปนอยูหรือโรคใหม 

เชน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และภาวะทางสุขภาพจติที่รนุแรง การแยกโดดเดี่ยวทางสังคมสำหรับผูสูงอายุ ยังสอดคลองกับการลดลง

ของสิ่งเราทางจิตใจ ความทุกขทางอารมณ และความเหงาที่เช่ือมโยงกับการลุกลาม ของโรคเรื้อรังท่ีเรว็ข้ึน ความเสื่อมถอยของการ

เรียนรูและการเสียชีวิตกอนวัยอันควรมีเพิ่มมากขึ้น255,256,257  สภาวะเหลานี้ พรอมทั้งความวิตกกังวลของตนเองและคนใกลชิด 

ตลอดจนความกลัวเจ็บปวยและเสยีชีวิต โดยที่ผลทั้งหมดของความทาทายดานสุขภาพจิตเหลานียั้งไมอาจคาดการณได ดวยเหตุนี้ 

ผูสูงอายุอาจลังเลที่จะแสวงหาการดูแลดานสุขภาพหรือประเด็นอื่นๆ แมวาจะสามารถทำไดก็ตาม 

  

ภายใตภาวะของการเวนระยะหางทางสังคม นับเปนเรื่องยากยิ่งขึ้นอยางมากสำหรบัผสููงอายุในภูมภิาคที่จะไดรับขาวสารที่เก่ียวของ 

และสารสนเทศดานสุขภาพเกี่ยวกบัโรคระบาดและการแพรระบาดของโรค มีหลายคนท่ีไมสามารถเขาถึงคอมพิวเตอรและสมารทโฟน 

และไมคนุเคยกับเทคโนโลยีเหลานี้ สำหรับคนที่เขาถึงได มีหลายคนที่อาจไดรับขอมลูลวง ซึ่งจะทำใหตกอยูในภาวะความเสี่ยงมากข้ึน

อีก258 ผูสูงอายุที่เปนคนพิการ เชน มีภาวะบกพรองทางการมองเหน็ การไดยิน หรือการเรียนรู ซึ่งจำกัดการเขาถึงและทำความเขาใจ

กับการสื่อสารตางๆ คือผทูี่ไดรับผลกระทบมากเปนพิเศษ (ดรููปที่ 34) 

 

จากความเปราะบางมากมายเหลานี้ ควรมีการพิจารณาถึงผลกระทบตอสุขภาพระดับปฐมภูมิและทุตยิภูมิ ทั้งระยะกลางและระยะยาว

ของการระบาดโรคโควิด19 กับกลมุประชากรนี้ และทางออกที่เปนนวัตกรรมควรไดรับการทดสอบและติดตามเพื่อพิจารณาถึงผลลัพธ 
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รูปที่ 33: ผลกระทบของการระบาดโรคโควิด19 ตอผูสูงอายุ 

 

  
ทีม่า: องคการสหประชาชาติ “บทสรุปนโยบายเร่ืองผลกระทบของ COVID-19 ตอผสููงอายุ” (พฤษภาคม พ.ศ. 2563) ดูไดที ่

https://www.un.org/development/desa/ageing/wp-content/uploads/sites/24/2020/05/COVID-Older-persons.pdf 

(เขาถึงเมื่อ 18 มกราคม พ.ศ.2564) 

  

แนวทางปฏิบัติที่ดีจากภูมิภาค 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการดูแลสขุภาพของผูสูงอายุ 17 

จากคำแถลงการณรวมของ ITU และ WHO “การระบาดของโรคโควิด19 เปนคร้ังแรกในประวติัศาสตรมนุษยชาติทีม่ีการใชเทคโนโลยี

และสื่อสังคมออนไลนในระดับมวลชน เพื่อทำใหผูคนมีความปลอดภยั มกีารทำงาน และยังติดตอกันไดแมอยหูางไกลกันทางกายภาพก็

ตาม”259 

 

เครื่องมือ ICT อาจเปนชองทางหนึ่งในการสนับสนุนผสููงอายุที่ตองรับมือกับโรคระบาด ในชวงหลายเดือนท่ีผานมา มีความตองการ

อยางลนหลามในภูมภิาคท่ีจะนำมาตรการชวยเหลือดาน ICT ที่มปีระสทิธิภาพมาใช เพื่อใหเกิดการตอบรับและขยายการใชงาน

เทคโนโลยีที่มีอยู และนำเทคโนโลยีดิจิทัลใหมๆ มาใชไดรวดเร็วยิ่งขึน้ ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกไดขับเคลื่อนและดำเนิน

มาตรการดูแลสุขภาพผานเทคโนโลย ีICT มากมายเพ่ือวัตถุประสงคหลายประการ เชน 

   

 สนับสนุนการปองกันและการรักษาโรคโควิด19 โดยเฉพาะผปูวยสูงอายุที่เปนกลุมเส่ียง 

 ชวยเหลือในการจัดการกับโรคเร้ือรังท่ีเปนโรคประจำตัวของผูสูงอายุไดอยางปลอดภยั 

 ปรับปรุงความครอบคลมุและการเขาถึงการใหความรูดานสุขภาพที่สำคัญและการส่ือสารความเส่ียงแกผูสูงอาย ุ

 ปรับปรุงการติดตอทางสังคมและการสนับสนุนดานสุขภาพจติ โดยเฉพาะสำหรับผสููงอายุที่อยูโดดเด่ียวเน่ืองจากที่ต้ังทาง

ภูมิศาสตรหรือการเวนระยะหางทางสังคม 

 

ตัวอยางขางลางนี้คือการปฏิบติัทีด่ีเกี่ยวกับการระบาดโรคโควิด19 ในภมูิภาคเอเชียแปซิฟก  

 

 

 
17 ขอมูลจำเพาะของแตละประเทศมีความถกูตองขณะทีก่ำลังจัดทำภาคผนวกนี้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
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การรักษาผูปวยสูงอายุท่ีติดโรคโควิด19 ในสาธารณรัฐเกาหลีโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  

ผูติดเชื้อยืนยันรายแรก ในสาธารณรัฐเกาหลไีดรับการรายงานวันที ่20 มกราคม พ.ศ.2563 และกรณี “ผูกระจายเชื้ออยาง

มหาศาล” คร้ังแรกนั้นตรวจพบในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2563 ทำใหมีผูตดิเชื้อเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว และจำนวนผูตดิเชื้อใหม

รายวันเพิ่มสูงสุดในวันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ.2563 หลังจากนั้นมีการระบาดระลอกสองในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ทำใหมี

การกำหนดมาตรการใหมที่แทบจะเปนการจำกัดการเดินทางท้ังประเทศ 

 

คำอธิบาย ขณะที่โรคระบาดเพ่ิมความรุนแรงข้ึนอยางรวดเร็วท่ัวประเทศตั้งแตตนป เตียงในโรงพยาบาลเริม่เตม็และผูปวย

นับพันรายตองรอการเขารักษาตัวอยูที่บาน ในกลมุนี้ประกอบดวยผปูวยความเสี่ยงสูง เชน ผูสูงอายุทีม่ีโรคอ่ืนรวมดวย  

 

เพื่อรับมือกับเหตุการณนี้ ไดมกีารจัดตั้งหนวยงานที่รัฐสนับสนุน 15 แหง ซึ่งเรียกวาศูนยสนับสนุนการพักอาศัยและรักษา 

(ภาพ 35) ปฏิบัติงานทั่วประเทศเพ่ือแยกและตดิตามผูปวยโรคโควิด 19 ที่ไมแสดงอาการและที่มีอาการไมรุนแรง ซึ่งถือเปน

สวนใหญของผูปวยโรคโควิด19 ในโรงพยาบาล ตัวอยางเชน Seoul National University Hospital เปลี่ยนศูนยฝกอบรม

ขนาด 100 หองในจังหวัด North Gyeongsang เปนศูนยแรกรับผูปวยโรคโควิด19 ที่ไมจำเปนตองเขารักษาตัวใน

โรงพยาบาล ที่ศนูยแหงนี้มีบุคลากรทางการแพทยจำนวนไมมากอยูประจำ เพ่ือดำเนินการตรวจทางการแพทยและเพ่ือกรณี

ฉุกเฉิน ในขณะท่ีผูปวยไดรับการติดตามวันละสองครั้งโดยเจาหนาทีท่างการแพทยที่อยูหางออกไปมากกวา 150 กิโลเมตร  

 

เครื่องมือ ICT ที่ใชในศูนยเหลานีม้ีดังนี ้ 

 หองพักผปูวยแตละหองมีเครื่องติดตามความดันโลหิตอัตโนมตั ิเทอรโมมเิตอรแบบดิจิทัล และเคร่ืองวัดออกซิเจน

และชีพจรสำหรับการใชงานโดยไมตองมีคนชวย ผปูวยสามารถตรวจสัญญาณชีพและตอบแบบสอบถามดวย

ตนเองผานแอปพลเิคชันทางสมารทโฟนวันละสองครั้ง นอกจากนี้ พยาบาลยังใหคำปรึกษาผานจอภาพวิดีโอวัน

ละสองครั้ง และสามารถขอคำปรกึษากับแพทยผานจอภาพเพิม่เตมิได 

 แอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนทีซ่ึ่งใหผูปวยเปนศูนยกลาง ใหคำแนะนำทั่วไปสำหรับผูปวยที่รักษาตวัใน

โรงพยาบาล ปายประกาศ แบบสอบถามเก่ียวกับอาการ การรายงานสัญญาณชีพ การสงขอความเพ่ือถามตอบ 

และการแจงเตือน 

 แมแบบ EHR รนุใหมที่มีการรวมสวนปอนขอความ เพื่อบันทึกขอสังเกตไวกับแบบฟอรมทีเ่ปนแบบแผนสำหรับ

อาการบงช้ีของผูปวยและขอมลูทางการแพทยอ่ืนๆ  ทั้งหมดนี้สามารถเขาถึงผานแอปพลเิคชันบนอุปกรณ

เคลื่อนที่ของผูปวย และเช่ือมโยงโดยอัตโนมัติกับเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส สามารถเขาถึงไดผานแผงขอมูล

ภาพรวมหลักสำหรับใหเจาหนาทีท่างการแพทยเขาถึงขอมูลตามเวลาจริงของผูปวยทุกคน 

 สำหรับการรับยาที่ไมเก่ียวของกับอาการของโรคโควดิ19 จะมีระบบสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหผูปวยไดรับยา

เพิ่มเตมิจากรานยาใกลบาน 

 นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอรมการแบงปนภาพทางการแพทยผานระบบคลาวด เพื่อใหไมตองสงขอมลูกายภาพทาง

แผนซีดีแบบเดิม ทำใหสามารถแบงปนภาพทางไกลไดอยางรวดเร็วระหวางศูนยกับโรงพยาบาล 

 สำหรับผูปวยบางราย มีการใหอุปกรณตดิตามสัญญาณชีพแบบสวมใสติดตัว เพื่อวัดสัญญาณชีพทางไกล ทำให

เจาหนาที่ทางการแพทยที่ศูนยและที่มหาวิทยาลยัสามารถเขาถึงขอมูลไดทางอินเตอรเน็ต260 
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รูปที่ 34: ตัวอยางจากศูนยสนับสนุนการใชชีวิตและการรักษาของโรงพยาบาล Seoul National University 

 
ที่มา:  Ye Seulฺ Bae และคนอ่ืน ๆ “ขอมูลดานเทคโนโลยจีากการจัดการกับ ผูปวยโควดิ19: บทเรียนจากชีวิตและศูนย

สนับสนุนการรักษาดำเนินการ โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล”, Journal of Medical Internet Research, 

vol. 22 ฉบับที ่6 (มิถุนายน พ.ศ. 2563) 

 หมายเหตุ: SNUH = โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแหงชาตโิซล 

 

การดำเนินการเหลานี้เริ่มข้ึนในชวงปลายเดือนกมุภาพันธ ปพ.ศ. 2563 เมื่อรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายเก่ียวกับบริการแพทย

ทางไกลเปนการชั่วคราว ทำใหแพทยสามารถดำเนินการตรวจสอบและส่ังยาทางไกลแกผูปวยผานเทคโนโลยดิีจิทัลทาง 

ไกล261 

 

โดยภาพรวม วิธีดำเนินงานของศูนยสนับสนุนการพักอาศัยและการรักษานั้นตองอาศัยอุปกรณโทรคมนาคมข้ันสูงและ

อุปกรณที่วัดไดดวยตนเอง แตสามารถนำมาใชกับที่พกัอาศัยแบบตางๆ เพื่อบรรเทาภาระของระบบสุขภาพที่อาจลนมือและ

ขาดเตียงกักกันโรคในภาวะโรคระบาด รูปแบบที่มีการบูรณาการเทคโนโลย ีICT นี้มีการใชประโยชนจากเจาหนาที่ดูแล

สุขภาพและทรัพยากรที่มีจำกัดใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น พรอมทัง้แยกผปูวยติดเชื้อโรคโควิด19 เพื่อลดการแพรระบาด

ในชุมชนลง262 

 

ขอมูลติดตอ: Seoul National University Hospital 
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มาตรการที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ครอบคลุมในสถานการณระบาดโรคโควิด19 

 

ภาพรวมของโรคโควิด19 ประเทศออสเตรเลียมีการยืนยันผูติดเช้ือโรคโควิด19 รายแรกในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 

และการระบาดระลอกแรกนั้นสามารถควบคุมไดในระดับหนึ่งในชวงปลายเดือนเมษายน การเสยีชีวิตเนื่องจากโรคโควิด19 

สวนใหญเกดิขึ้นกับผูชายอายุ 70 ถึง 89 ป แตนับตั้งแตเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ประเทศออสเตรเลียพบกับการระบาด

ระลอกสองท่ีมีความรุนแรงมากกวา ผูติดเชื้อและผูเสยีชีวิตสวนใหญอยูในรัฐวิกทอเรีย มีการกำหนดมาตรการควบคุมพ้ืนที่ 

และคำสั่งหามออกนอกเคหสถานยามวิกาลเฉพาะของรัฐ โดยกรุงเมลเบิรนมีการกำหนดมาตรการควบคุมในระดับสูงสดุ263 

 

คำอธิบาย มีการใชมาตรการรับมอืดวยเครื่องมือ ICT หลายอยางทัว่ประเทศออสเตรเลยี โดยเฉพาะเพ่ือชวยเหลือผูสูงอายุ

ที่รับมือกับโรคเรื้อรัง ซึ่งรวมถึงมาตรการตอไปนี ้

 

บริการดูแลสุขภาพทางไกล มีการเพิ่มบริการดูแลสุขภาพทางไกลผานทางโทรศัพทหรือการประชุมทางวิดีโอในบัญชีสิทธิ

ประโยชน Medicare บริการเหลานี้มีการสนับสนุนเงนิทุนและใหบริการแกผปูวยตามแผนสิทธิประโยชน Medicare โดย

ไมคิดคาใชจาย264 

 

การสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกสและการจัดสงยาถึงบาน การผอนคลายระบบการสั่งยาทางอินเตอรเน็ตแหงชาติตามนโยบาย 

ทำใหผูสูงอายุสามารถเขาถึงยาไดงายขึ้น หลังจากการปรึกษาในระบบการดูแลสุขภาพทางไกล แพทยไดรับอนุญาตใหสง

ใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกสใหรานยาที่ผปูวยเลอืกไวโดยตรง จากนั้นใหรานยาจัดสงยาใหถึงบาน บริการนีม้ีใหโดยไมคดิคาใช 

จายสำหรับผเูปราะบาง ผานทาง Pharmaceutical Benefits Scheme และ Home Medicines Services265,266 

 

คำแนะนำสถานบริบาล รัฐบาลไดเผยแพรคำแนะนำระดับชาติเก่ียวกับการปองกัน ควบคุม และจัดการดานสาธารณสุข

ของการระบาดโรคโควิด19 ในสถานบริบาล โดยกำหนดใหศูนยตางๆ สงอีเมลแจงสถานการณลาสดุแกคนในครอบครัว 

จัดหาอุปกรณอัจฉรยิะตางๆ และระบบ ICT อื่นๆ แกผูพักอาศยัเพือ่ใหสามารถติดตอกันไดและสื่อสารขอมูลขาวสารเปน

ประจำทางเว็บไซตของศนูยนั้นๆ 

 

การจัดสงอาหาร รัฐบาลไดใหสิทธ์ิแกผูสูงอายุและผเูปราะบางสามารถเขาถึงบริการซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ตและทาง

โทรศัพทไดกอนบุคคลอื่น และใหสิทธิในการเขาถึงอาหารเปนประจำผานการเพ่ิมเงนิทุนสนับสนุนองคกรดานความมั่นคง

ทางอาหารในชุมชน267 

 

การใชสื่อสังคมออนไลน แอปพลเิคชันท่ีรัฐบาลเปนผูนำรอง (WhatsApp และแอป COVID Australia) ไดรับการ

พัฒนาขึ้นเพ่ือชวยเหลือประชาชนทุกคน รวมถึงผูสูงอายุ เพ่ือใหไดรบัขาวสารลาสดุเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด19 

และมาตรการของรัฐบาล 

 

เครื่องมือ ICT ทั้งหมดที่กลาวถึงขางตนนั้นไดเปดใหใชงานไดสำหรับผูสูงอายุทุกคน โดยการสนับสนุนที่นำโดยรัฐบาล 

นอกจากนี้ การที่รัฐบาลสามารถปรับเปลีย่นนโยบายไดอยางรวดเร็ว รวมถึงนโยบายเกีย่วกับบริการสุขภาพทางไกล การสั่ง

ยาอิเล็กทรอนิกสและคำแนะนำสำหรับสถานบริบาล เปนตัวอยางของการที่รัฐบาลสามารถปรับปรุงการเขาถึงความ

ชวยเหลือดิจิทลัผานระบบ ICT ในสถานการณโรคระบาด268 
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ภาพ 35: ภาพรวมตารางการรับสิทธิประโยชน Medicare (MBS) สำหรับบริการสุขภาพทางไกลของประเทศออสเตรเลีย  

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

 
ที่มา: Centaine Snowsell และคณะ กิจกรรม “Telehealth and coronavirus: Medicare Benefits Schedule (MBS)) ใน

ประเทศออสเตรเลยี เวอรชัน 1 (ตุลาคม พ.ศ. 2563).    

ดูไดที่ https://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:1197fd3. 

ขอมูลติดตอ: Australia Department of Health 

 

“ผูสูงอายุสูโลกดิจิทัล - Seniors Go Digital” การใหความรดูานสุขภาพเกี่ยวกับโรคโควิด19 ในสิงคโปร 

 

ภาพรวมของโรคโควิด19 สิงคโปรมีผูตดิเชื้อโรคโควิด19 ยนืยันรายแรกในวนัที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 และพบการระบาดในประเทศ

ในเดือนกุมภาพนัธ พ.ศ.2563 รัฐบาลไดออกคำสั่งล็อกดาวนทั้งประเทศ (เรียกวา “circuit breaker”) ตั้งแตเดือนเมษายนถงึเดือน

มิถุนายน พ.ศ.2563 ผูติดเชื้อยืนยนัสวนใหญอยใูนกลุมประชากรผูโยกยายถิ่นฐาน 

  

รูปที่ 36: Seniors Go Digital 
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ที่มา: https://www.imda.gov.sg/en/seniorsgodigital 

 

คำอธิบาย  กระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศของสิงคโปร ภายใตความพยายามดานการสื่อสารดจิทิัลของประเทศ ไดเริม่ตน

กิจกรรมใหความรเูกี่ยวกับสุขภาพและการสื่อสารความเสีย่งหลายรายการในการรณรงคชื่อ “Singapore Go Digital” (ภาพ 36) การ

รณรงคนี้กำหนดเปาหมายยังผสููงอายุโดยเฉพาะ เพื่อใหไดรับทราบขาวสารดานสุขภาพเก่ียวกับสถานการณการระบาดโรคโควดิ19 ที่

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และชวยใหผูสูงอายุดูแลสุขภาพและความเปนอยูของตัวเอง 

 

การรณรงคนี้ กระทรวงไดรวมมือกับบริษัทสื่อเอกชนหลายแหงเพ่ือผลิตรายการมัลติมเีดีย เชน “Get Fit with Me: Overcome 

COVID-19” และ “Come n’ Live @ Zaobao.sg” โดยมีผมูีช่ือเสยีงหลายคนมาใหกำลังใจผสููงอายุใหทำกิจกรรมตางๆ ขณะอยูบาน 

และนำเสนอเคล็ดลับในการดูแลตนเองใหพนจากโรคโควิด19 การสือ่สารดจิิทัลเหลานีส้อดคลองกับการแจงขาวสารลาสุดประจำวัน

จากรัฐบาลผานทาง WhatsApp, YouTube และชองทางสื่อสังคมออนไลนอื่นๆ269 

 

กรณีศึกษาเหลานีเ้ปนจำนวนเพียงเล็กนอยจากวิธีการตางๆ มากมายทีป่ระเทศในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกไดนำ เทคโนโลยี ICT มาสู

ระบบสุขภาพ เพื่อตอบสนองความตองการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุในสถานการณการระบาดโรคโควิด19 จะตองมีการใสใจที่จะ

ติดตามและเฝาดูผลลัพธของมาตรการเหลานี้ และระบุถึงมาตรการดาน ICT และบทเรียนที่ควรคาแกการแบงปน ดำเนินการซ้ำ และ

ขยายผล 

  

หนวยงานกำกับดูแลดาน ICT ของประเทศ ไดแก Infocomm Media Development Authority ไดพัฒนาและปรับแผนงานตางๆ 

เพื่อจัดหาแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ตสำหรับผูสูงอายุเพ่ือใหเกิดความรูเทาทันและมีทักษะดานดิจิทลั รวมถึงการสมัมนาทางเว็บไซต

และคลินิกดิจิทลัเสมือนจริงสวนบคุคลที่จะชวยใหความรูดานสุขภาพที่ดีย่ิงข้ึน และทำใหสามารถเขาถึงการดูแลสุขภาพในขณะยัง

รักษาระยะหางทางสังคม ความพยายามเหลานีม้ีมากอนการระบาดของโรคโควิด19 ภายใตโครงการรเิริ่มบริการดจิิทัล “Smart 

Nation” ของรัฐบาล และมีการเรงกระบวนการและปรับใหเหมาะสมกับสถานการณโรคระบาด 

  

ในชวงเวลาที่มีทั้งความไมแนนอนและการคนพบทางการแพทยที่รวดเร็วเกีย่วกับการระบาดของไวรัส สารสนเทศดานสุขภาพที่

เหมาะสมกับเวลาและมคีวามแมนยำน้ันเปนสิ่งที่สำคัญยิ่ง การรณรงคดานสาธารณสุขและการแบงปนขาวสารที่มีการสงตออยาง

รวดเร็วผานแพลตฟอรมดิจิทัลนั้นสามารถปรับปรุงการรับมือในระดบัประเทศตอการระบาดของโรค และปรับปรุงสุขภาพและความ

เปนอยูของผสููงอายุไดอยางมาก เชนเดียวกับมาตรการชวยเหลือดาน ICT ทุกอยาง การตอบสนองเหลานี้ควรจัดใหผสููงอายุไดเขาถึง

ผานชองทางสื่อสารหลายชนิด มหีลายภาษา และมีความเหมาะสมทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังควรพิจารณาการเพ่ิมการมีสวนรวม

และพัฒนาการรเูทาทันดิจิทลั เพ่ือใหบริการที่สามารถเขาถึงผูสูงอายุท่ีมีความพิการ และกลุมเปราะบางอื่นๆ ที่อาจเขาถึงไดยากที่สดุ 

ขอมูลติดตอ  Seniors Go Digital 

 

กรณีศึกษาที่เกี่ยวของ 

กระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลีย ภายใตความรวมมือกับ Council on the Ageing Australia, National Seniors Australia, Older 

Persons Advocacy Network and Dementia Australia ไดจัดตัง้สายดวนชวยเหลือระดับประเทศขึ้นฟรีสำหรบัผสููงอายุ 

ครอบครวัและผดููแล เพ่ือใหพูดคุยกับผูเช่ียวชาญทางการแพทยเก่ียวกับโรคโควดิ19 โดยเนนใหผูสูงอายุท่ีมีความเปราะบางและโดด

เดี่ยวเปนพิเศษไดรับความชวยเหลอืดานสุขภาพจิตระหวางเหตโุรคระบาด270 
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คำแนะนำการใหบริการการแพทยทางไกลเปดหนทางสำหรับชวยเหลือผูสูงอายุที่ตองรับมือ 

กับโรคเบาหวานในสถานการณการระบาดโรคโควิด19 ในประเทศอนิเดีย 

  

ภาพรวมของโรคโควิด 19 การตดิเชื้อโควิด 19 รายแรกของอินเดียถูกยืนยันในวันที่ 30 มกราคม 2563 ปลายเดือนมีนาคม 2563 

ทางการออกคำสั่งปดเมืองทั่วประเทศ จนถึงเดือนกันยายน ผูเช่ียวชาญชี้แจงวาประเทศอินเดียยังไมผานการระบาดระลอกแรก 

จากนั้นเปนตนมา สถานการณในอินเดียรายแรงมากขึ้น 

 

คำอธิบาย ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 หนึ่งสัปดาหหลังจากการเริ่มมาตรการจำกดัการเดินทางของรัฐบาลในประเทศอินเดยีอยาง

เปนทางการ กระทรวงสาธารณสุขไดเผยแพร “หลักปฏิบัติดานการแพทยทางไกล” ขึ้นเปนกรอบกฎหมายระดับชาตสิำหรับการดูแล

ในลักษณะนี้เปนคร้ังแรก กอนหนานี้ไมเคยมีกฎหมายหรือหลักปฏิบติัดานการแพทยทางไกลในอินเดยี ทำใหเกิดเปนความเสี่ยงท้ัง

แพทยและผปูวย ดังน้ัน เปาหมายสำคัญของหลักปฏิบัตินี้คือ เพื่อใหคำแนะนำในทางปฏิบัติแกแพทยและบุคลากรทางการแพทย ใน

การใหบริการและการดูแลรูปแบบตางๆ ทั้งหมดสามารถสงเสริมการใชการแพทยทางไกลไดอยางปลอดภัยและเหมาะสมเปนสวนหนึ่ง

ของการปฏิบัติตามปกติ 271 

 

แมจะมมีาตรการล็อกดาวน แตระบบโรงพยาบาลหลายแหงไดพยายามใหบริการผูปวยภายใตขอจำกดั ตัวอยางหนึ่ง คือ ศูนย

เบาหวานเฉพาะทางของ Dr. Mohan ซึ่งมมีากกวา 40 แหงทั่วประเทศ มุงที่จะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกดานการแพทยทางไกล

ของตนเพื่อสามารถใหบริการดูแลสุขภาพที่จำเปนแกผูปวย โดยเฉพาะผสููงอายุที่เปนโรคเบาหวานและภาวะสุขภาพเรื้อรงัอ่ืน ๆ ผล

จากการยกระดับบริการที่ใชดิจิทัลชวยเหลือเหลานี้ ทำใหผูปวยสามารถโทรติดตอศูนยและพดูคุยกับนกัโภชนาการที่ไดรับการฝกอบรม 

ซึ่งสามารถตรวจสอบ EHRs และประวัติทางการแพทย และสั่งการเก็บตัวอยางเลือดได จากนั้นจะมีการสงนักโลหิตวิทยาทีไ่ดรับการ

ฝกอบรมมาไปดำเนินการเก็บตัวอยางเลือดที่หนาบานของผูปวย ระบุตัวตนดวยบารโคด และสงไปตรวจที่หองปฏิบัติการ จากนั้น 

สำเนาอิเล็กทรอนิกสของผลตรวจจะถูกสงไปยังผปูวย ซึ่งจะไดรับการติดตออีกครั้งจากศูนย เพื่อนัดปรกึษาทางไกลครั้งท่ีสอง (ดวย

เสียงและ/หรือวิดีโอ) หากแพทยสัง่ยา ยาก็จะถูกสงตรงไปยังบานของผูปวย 

  

จากการสมัภาษณผูปวยกวา 2,500 ราย มีเพียงรอยละ 15 เทานั้นที่พยายามขอรับคำปรึกษาที่ศูนยดูแลแหงหนึ่งในชวงจำกัดการ

เดินทาง และมเีพียงรอยละ 30 เทานั้นที่ใชสิ่งการแพทยทางไกล สำหรับผูที่เคยปรึกษาทางไกล มากกวารอยละ 80 รายงานวาพอใจ

กับประสบการณที่ไดรับ และประมาณรอยละ 58 ยินดีที่จะใชวิธีนี้ตอไปในอนาคต การตอบรับบริการแพทยทางไกลที่คอนขางนอย

อาจเกิดจากการท่ีอินเดยี วางแผนการจำกัดการเดินทางไวเพียง 21 วัน เดิมผูปวยจึงไดตัดสินใจเลื่อนการปรึกษาหารือไปจนกวาจะ

สิ้นสุดการจำกัดการเดินทางนั้นโดยไมมีอันตรายรายแรง272 ควรมีการติดตามตรวจสอบและศึกษาเพิ่มเตมิเก่ียวกับการประเมิน บริการ

สุขภาพทางไกล (telehealth) ประเภทนี้อยางใกลชิดในอนาคต 

 

เชนเดียวกับการแพทยทางไกลและมาตรการชวยเหลือดานสุขภาพดจิิทัลอ่ืนๆ จะตองมีการพิจารณาการยอมรับและความเปนไปได

โดยรวมของบริการดแูลสขุภาพใหมๆ ทั้งจากฝายผใูหบริการและผูปวย เพ่ือใหมั่นใจวามีการตอบรับในวงกวางและยั่งยืน 

ขอมูลติดตอ https://drmohans.com/ 

  

กรณีศึกษาที่เกี่ยวของ 

 นับตั้งแตตน พ.ศ. 2563 ระบบโรงพยาบาลจำนวนมากในประเทศจนี รวมถึง Peking Union Medical College Hospital ได

ยกระดับการใหบริการสุขภาพดิจทิัลขึ้นสำหรับผูปวยทีต่องการจัดการ กับโรคประจำตัวโดยเฉพาะ  
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 ในการชวยเหลือทาง ICT ดานตางๆ ขณะนีผู้ปวยโรคหัวใจและโรคตอมไรทอของ Peking Union Medical College Hospital 

สามารถเขาถึงบริการดูแลทางอินเตอรเน็ตฟรีผานแอปพลิเคชันอยางเปนทางการ สามารถปรึกษาแพทยทางไกล รับการสั่งยาทาง

อิเล็กทรอนิกส และเขาถึงเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกสที่จัดตั้งข้ึนผานระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล273 นอกจากนี้ กลุมหุนสวนที่

ทำงานรวมกับโรงพยาบาลไดเริ่มใหบริการฟนฟูแบบเสมือนจริง เต็มรูปแบบและชั้นเรียนการพยาบาล เพ่ือเสรมิพลังผูปวยและ

ครอบครวัใหดูแลตนเองได จัดการสัมมนาทางเว็บไซตกับผเูช่ียวชาญของประเทศ และสรางชุมชนออนไลนเพ่ือสนับสนุนผูปวย

สูงอายุในการตอบสนองความตองการดูแลสุขภาพทางไกลและการจัดสงยาและเวชภัณฑ  นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังใหบริการ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสฟรีช่ือ Questions and Answers for Public Protection against COVID-19 Infection และ 

Psychological Protection Association and Practical Handbook for all Kinds of Persons ซึ่งเนนผูปวยที่ออนแอและ

ผูสูงอายุ โดยโรงพยาบาลมุงท่ีจะใหบริการลักษณะเดยีวกันนี้ในทกุแผนกในอนาคต274 

 การเปลีย่นแปลงเหลานีเ้กิดควบคไูปกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับชาติ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติไดออกประกาศอยางเปนทางการใหรัฐบาลระดับจังหวัดจัดตั้งแพลตฟอรมการกำกับดแูลเพ่ือควบคุมบริการทาง

การแพทยทางอินเตอรเนต็ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563  ตามกฎหมายของประเทศ สถาบันทางการแพทยและสุขภาพไดรับ

คำแนะนำใหปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของบริการผานทางอินเตอรเนต็ของตน 275 

 

บทอภิปราย 

  

สังคมมีพันธกรณีทางศลีธรรมและหนาที่ในการคุมครองผสููงอายุท่ีเปนผูเปราะบางมากทีสุ่ดตอผลกระทบของการระบาดโรคโควิด19 

ทั้งทางตรงและทางออมมากที่สุด276 ความเสี่ยงในปจจุบันที่ผสููงอายตุองเผชิญอยูในการเขาถึงการดูแลสุขภาพในชวงเวลาอัน

ยากลำบากนี้ ทั้งความเพิกเฉย การลวงละเมดิ การเลือกปฏิบัติ และการกระทำผิดนั้น เปนสิ่งที่จะตองเฝาตดิตามอยางเพียงพอและ

แกไขอยางจริงจัง 

  

มาตรการในการดูแลสุขภาพโดยการใชเทคโนโลยี ICT เปนวิธีการที่ใหความหวังในอันที่จะทำใหรัฐบาลและระบบสุขภาพสามารถ

เขาถึงและชวยเหลือประชาชนกลมุเปราะบางและมีความเสี่ยงมากที่สุดไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ในวิกฤติการณโรคโควิด19 นี้ 

ตัวอยางเชน การเชื่อมตอระบบดจิิทัลทำใหผูคนสามารถเวนระยะหางทางสังคมเพ่ือความปลอดภัยไดโดยไมตองแยกโดดเดี่ยวทาง

สังคม การใชเทคโนโลยี ICT อยางเหมาะสมในเชิงยุทธศาสตรทำใหสามารถแจกจายทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เทคโนโลยีดิจิทลัทางไกลหลายอยางทำใหระบบสุขภาพสามารถเขาถึงผูสูงอายุที่อยูหางไกลหรือถูกแยกโดดเด่ียว และแอปพลิเคชันใน

สมารทโฟนและการสื่อสารเชิงยุทธศาสตรอื่นๆ ทำใหขอมูลสุขภาพถูกสงตรงเปาหมายและเหมาะแกเวลาสำหรับคนที่ดอยโอกาส 

  

ความพยายามของผูกำหนดนโยบายท่ีจะชวยเหลือผูสูงอายุ 

  

รัฐบาลและผูกำหนดนโยบายสามารถดำเนินขั้นตอนหลายอยางเพ่ือใหหลักประกันวาผสููงอายุนั้นจะไดรับการสนับสนุนดียิ่งข้ึนจาก

มาตรการชวยเหลือทางสุขภาพดจิทิัลผานเคร่ืองมือ ICT ทั้งท่ีกลาวถึงและอ่ืนๆ จากท่ีเห็นในตัวอยางเก่ียวกับบริการสุขภาพทางไกล

ดานบน การนำนโยบายใหมมาปฏบิัติหรือการแกไขนโยบายที่มีอยู เพื่อสนบัสนุนการใชการแพทยทางไกลหรือเทคโนโลยีชวยเหลือ

อื่นๆ ในวงกวาง จะชวยเพ่ิมการเขาถึงสำหรับผูสูงอายุที่โดดเดี่ยวได  

 

นอกเหนือจากการปรบัขอแนะเชิงนโยบายที่อธิบายไวในคมูือนี้ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวตักรรมของ ESCAP ไดนำเสนอการดำเนินงานที่เจาะจงใหพิจารณาสำหรับภูมิภาคนี้ไวในรายงานของสมัยประชุมที่

สาม ในชวงปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งรวมถึง 
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-    ขยายความรวมมือระดับภูมิภาคเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถอินเทอรเน็ตบรอดแบนด 

-    สงเสริมการมีสวนรวมอยางจริงจังของรฐับาล ภาคเอกชน องคกรระหวางประเทศ สถาบันระดับภูมภิาค และผมูีสวนไดสวน

เสียอื่นๆ ในการลดความเหลื่อมลำ้ดานดิจิทัล 

-    พัฒนาแนวทางสำหรับนโยบายดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน277 

  

ยิ่งกวานั้น รัฐบาลสามารถสงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนอยางจริงจัง โดยใหบริษัทเทคโนโลยีทำงานรวมกับ

โครงการทางสังคมของรัฐ เพ่ือใหประชากรแถบชายขอบเขาถึงเครือ่งมือ ICT ในชวงวิกฤตสิุขภาพ โดยดำเนินการควบคูไปกับการ

มุงเนนมาตรการสรางความรับผิดชอบและการกำกับดูแลท่ีรัฐเปนผนูำการดำเนินการ ใหหลักประกันวาประเด็นสำคัญเชน การรักษา

ความปลอดภัย ความเปนสวนตัวดานขอมูล ธรรมาภิบาลและสิทธิมนุษยชน เปนสิ่งท่ีถูกคำนึงถึงเปนอันดับแรกเมื่อบูรณาการ

มาตรการใหมๆ เขากับระบบสุขภาพ 

 

เมื่อคำนึงถึงแนวคิดเหลานี้อยเูสมอ ผูมีอำนาจตดัสนิใจสามารถใชประโยชนจากขอมลูขนาดใหญที่มาจากมาตรการดาน ICT ใหมๆ ได

อยางปลอดภัยและสามารถรักษาขอมูลท่ีเปนความลับได เนื่องจากผูสูงอายุตองเผชิญความทาทายที่มีความเฉพาะตัว การวิเคราะห

ขอมูลท่ีตรงเวลา เช่ือถือได และมกีารแยกชวงอายุจึงมีความสำคัญในการกำหนดมาตรการชวยเหลือทีม่ีประสิทธิภาพและยั่งยืนใน

ระยะยาวสำหรับผูสูงอายุเหลานั้น278 

 

ขอสุดทาย ความรวมมือระดับภูมภิาคของประเทศตางๆ และผูกำหนดนโยบาย ควรถือเปนวิธีที่รฐับาลสามารถใชเสริมสรางความ

เขมแข็งในการวิจัย การแบงปนความรู ชวยประสานงานระหวางประเทศและสนับสนุนการตดิตามและประเมินผลที่เปนระบบ สำหรับ

ผลกระทบระยะสั้นและระยะยาวของมาตรการดาน ICT เหลานี้ในการดำรงชีวิต “วิถีใหม”  

  

ใหความสำคัญกับผูดอยโอกาส 

 

จากทั้งหมดที่กลาวมา สิ่งสำคญัคอืเราพึงระลึกวาความเหลื่อมล้ำทางสขุภาพกอนการระบาดของโรคโควิด19 นั้นย่ิงถูกซ้ำเติมให

เลวรายยิ่งข้ึนเนื่องจากโรคระบาด ความตางที่ไมเปนธรรมและไมเสมอภาคนี้จะสงผลเสยีตอกลมุประชากรชายขอบมากย่ิงขึ้น ขอกังวล

สูงสุดเก่ียวกับการดูแลสุขภาพผาน ICT ก็คือความเหลื่อมล้ำทางดิจิทลั ซึ่งผสููงอายุจำนวนมากสามารถเขาถึงเทคโนโลยีไดอยางจำกัด 

ขาดทักษะที่จำเปนในการใชเทคโนโลยีใหเต็มประสิทธิภาพ และมีความเปนไปไดมากวาจะมีความบกพรองซึ่งทำใหเขาถึงไดยากยิ่งขึ้น

อีก279  

 

ขอนี้เปนที่นากังวลเปนพิเศษสำหรับประเทศที่ขาดการเช่ือมตอระบบดิจิทัลที่เปนเจาของไดหรือเขาถึงไดแบบถวนหนา หรือโครงสราง

พื้นฐานดาน ICT ที่เขมแข็ง โดยเฉพาะอยางย่ิง เอเชียแปซิฟกเปนภมูิภาคที่มีความเหลื่อมลำ้ทางดิจิทลัมากที่สดุในโลก และความ

เหลื่อมลำ้นี้ย่ิงเพ่ิมมากข้ึนในชวงหลายปที่ผานมา หากไมไดรับการแกไข ความเหลื่อมลำ้น้ีจะย่ิงเนนการแยกโดดเด่ียวทางสังคม และทำ

ใหผลเสียดานสุขภาพของผูสูงอายย่ิุงเลวรายลงอีก ดังน้ันจึงจำเปนตองเรงประสานความรวมมือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและให

หลักประกันถึงการเขาถึงระบบดิจิทัลสำหรับผสููงอายุ280 

 

ยิ่งกวานั้น ความไมเสมอภาคระหวางผสููงอายุนั้นทำใหรัฐบาลตองดำเนินการโดยกำหนดเปาหมายที่ชดัเจน เพื่อตอบสนองความ

ตองการเฉพาะของกลุมที่ถูกกีดกันมากเปนพิเศษ และคนท่ีมีอัตลักษณทับซอนนั้นอาจถูกซำ้เติม ทำใหเกิดผลเสยีทางสุขภาพทั้ง

ทางตรงและทางออมจากโรคระบาดมากกวาคนกลุมอ่ืนๆ ทั้งนี้จะตองอาศัยการระบุและตอบสนองความตองการในการดูแลสุขภาพ
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เฉพาะสำหรับผูสูงอายุซึ่งเปนหญิง มีฐานะยากจน แยกตัวอยูโดดเดีย่วเนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตรหรือทางสังคม มสีภาพความ

พิการทางกายหรือการเรียนรู และอาศัยอยูในสถานบริบาลระยะยาวท่ีเสี่ยงตอการแพรระบาดของไวรสั281,282 ความไมเสมอภาคเหลานี้

อาจเปนอุปสรรคตอการมสีวนรวมในมาตรการดูแลสุขภาพที่ใชระบบดิจิทัล และในบางกรณีอาจเพ่ิมหรือกอใหเกิดความไมเสมอภาค

ขึ้นอีกชั้นหนึ่ง 

 

หนทางสูอนาคต 

 

บอยครั้ง ในการตอบคำถามเก่ียวกับการเขาสูภาวะสูงวัยและสุขภาพ อคติภายในที่คิดวาผูสูงอายุมลีกัษณะนิ่งเฉย ขาดพลังและไมอยู

ในสายตา ทำใหการสนับสนุนกลุมคนที่มีความเปราะบางย่ิงนี้ไมดเีทาที่ควร ขณะท่ีสังคมกำลังแสวงหาหนทางที่จะกาวผานโรคระบาด

นี้ สิ่งสำคัญสำหรับผมูีอำนาจตดัสนิใจในภูมิภาคก็คือการมองเห็นความสำคญัของผูสูงอายุที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญ

หลากหลาย ในการดำเนินการใหบริการดูแลสุขภาพระบบดิจิทัลไดรับการตอบรับและใชงานอยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้ สิ่งที่ไมอาจ

มองขามก็คือบทบาทของบุคคลเหลานี้ในการฝาวิกฤตินี้283 เนื่องจากผสููงอายุจำนวนมากในภูมภิาคน้ีไมใชเหย่ือท่ีเปนเปานิ่งของโรค

ระบาด แตยังเปนบุคลากรสุขภาพดานหนา ผดููแล ผูนำชมุชน อาสาสมัคร และผูใหบริการจำเปนทีต่องเผชิญหนาและชวยดำเนินการ

ฟนฟูจากโรคระบาดนี้284 ดังนั้น การสรางทางออกในการดูแลสุขภาพผาน ICT โดยคำนึงถึงคนเปนศูนยกลางและใชประโยชนจาก

ความรู ภูมิปญญา และความเชี่ยวชาญของผูสูงอายุ จะทำใหประเทศตางๆ มีทางเลือกในการกาวเดินสูอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ

และยั่งยืนมากที่สุด 

 

การระบาดของโรคโควิด19 เปนเหตุใหเกิดความขัดของและการเปลี่ยนแปลงมหาศาลในโลกของเราที่เชื่อมตอกันทั้งหมด แต

ขณะเดียวกันก็เปนโอกาสสำหรับประเทศและชมุชนในการขยายโครงสรางพื้นฐานทางดิจิทัล และเสรมิความเขมแข็งในการเขาถึงและ

คุณภาพของบริการดูแลสุขภาพสำหรับผูสูงอายุ มาตรการชวยเหลือเหลานี้เปนประโยชนในระยะสั้น และยังสามารถปรับเปลี่ยน

ทิศทางระดับรากฐานเพื่อการพัฒนาสูอนาคตในระยะยาว ขณะที่สังคมตางๆ กำลังพยายามรับมือกับโรคระบาดที่เปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา บริการดูแลสุขภาพที่เสริมดวยเครื่องมือ ICT มีศักยภาพที่จะสรางวิสัยทัศนสูอนาคตระยะยาวซึ่งเทคโนโลยีดจิิทัลจะนำ

ระบบสุขภาพไปสูรูปแบบการดูแลที่แปลกใหมและดีกวาเดิมสำหรับทุกคนอยางถวนหนา 
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