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สวทช. ผนึกสถาบันวิจัยเทคนิครถไฟประเทศญี่ปุ่น ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมอุตสาหกรรมด้านระบบรางของไทย

คณะจิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบอาหารและน้ำาดื่ม ให้ รพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ

นายกรัฐมนตรีประกาศเดินหน้าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใน 7 ปี  
(พ.ศ. 2564-2570) 

สวทช. ประกาศผล ‘คิโบะ โรบ็อต โปรแกรมมิ่ง ชาเลนจ์ ครั้งที่ 2’ ทีมเยาวชนจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ 
เป็นตัวแทนประเทศเข้าแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย 

เด็กไทยเจ๋ง..!! คว้าอันดับ 1 การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อวกาศระดับเอเชีย

นาโนเทค สวทช. ส่งมอบผลงาน “ชุดตรวจ NANO COVID-19 Antigen Rapid Test” ให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สำาเร็จ! นาโนเทค สวทช. พัฒนาชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (NANO Covid-19 Antigen Rapid Test)

สวทช. ผนึกกำาลัง สพฐ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ สอดคล้องกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ในเขตพื้นที่ EEC

ไบโอเทค สวทช. ต่อยอดความสำาเร็จจากสารตั้งต้นผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ เตรียมคิดค้นยาใหม่เพื่อรักษาการติดเชื้อโรคโควิด 
ที่อาจจะดื้อยาได้
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บทความ Article

เจาะลึก AMED Telehealth
แพลตฟอร์มหลังบ้าน ‘Home Isolation’
‘เตียงเสมือน’ แนวรับใหม่ของบุคลากรทางการแพทย์
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1	กรกฎาคม	2564		ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	จ.ปทุมธานี	:	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือด้านเทคนิค  
(Memorandum of Understanding (MoU) : Technical Cooperation) ระหว่างสถาบันวิจัยเทคนิครถไฟ ประเทศญี่ปุ่น (Railway  
Technical Research Institute: RTRI) และ สวทช. ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำานวยการ สวทช. ดร.อิคุโอะ 
วาตานาเบะ (Dr. Ikuo Watanabe) ประธานสถาบันวิจัยเทคนิครถไฟประเทศญี่ปุ่น ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์ ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยี
ระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ สวทช. และ ดร. เทตสุโอะ อุซุกะ (Dr. Tetsuo Uzuka) ผู้อำานวยการทั่วไปฝ่ายต่างประเทศ สถาบันวิจัย
เทคนิครถไฟ ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมในพิธีลงนามแบบออนไลน์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/technical-cooperation/

สวทช. ผนึกสถาบันวิจัยเทคนิครถไฟประเทศญี่ปุ่น 
ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมอุตสาหกรรมด้านระบบรางของไทย
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คณะจิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
มอบอาหารและน้ำ ดื่มให้

รพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ

2	กรกฎาคม	2564	ณ	 โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย:	คณะจิตอาสาสถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดาในพระราชูปถัมภ์ฯ และสถานประกอบการในเครือข่ายสถาบันฯ ได้เดินทางมามอบอาหาร
พระราชทานและน้ำาดื่ม จำานวน 200 ชุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามฯ ในการปฏิบัติหน้าที่
และทำาการรักษาผูพ้กิารทีต่ดิเช้ือโควดิ-19 เพือ่สบืสานพระราชปณิธานของสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในการทำาความดี โดยมี พ.ญ.บุษกร โลหารชุน รองผู้อำานวยการสถาบันสิรินธร
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ พร้อมด้วย นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมต้อนรับคณะจิตอาสาฯ และ 
รับมอบสิ่งของในครั้งนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/field-hospital_sciencepark_020764/
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นายกรัฐมนตรีประกาศเดินหน้าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

ภายใน 7 ปี (พ.ศ. 2564-2570)

12	กรกฎาคม	2564	-	พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model)  
ครั้งที่ 2/2564 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570 
และ 13 มาตรการหลักในการขับเคลื่อน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/bcg-model-2/
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14	กรกฎาคม	2564	Facebook	Live	เพจ	NSTDA	SPACE	Education: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ องค์กรสำารวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ แจ็กซา (Japan  
Aerospace Exploration Agency: JAXA) และหน่วยงานพนัธมติร ประกาศผลการแข่งขัน “โครงการ	The	2nd	Kibo	Robot	Programming	 
Challenge” ผลปรากฏว่าได้ทีมอินเดนเทชัน เออเร่อ (Indentation Error) จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นทีมชนะเลิศการแข่งขัน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/home/news_post/kibo-robot-programming-challenge-2/

สวทช. ประกาศผล
‘คิโบะ โรบ็อต โปรแกรมมิ่ง ชาเลนจ์ ครั้งที่ 2’
ทีมเยาวชนจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ

เป็นตัวแทนประเทศเข้าแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย
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เด็กไทยเจ๋ง..!! คว้าอันดับ 1
การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อวกาศระดับเอเชีย

กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)	 โดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สนับสนุนเยาวชนทีมอินเดนเทชัน เออเร่อ (Indentation Error) จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ซึ่งเป็นทีมชนะเลิศ
การแข่งขัน โครงการ The 2nd Kibo Robot Programming Challenge ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์เอเชีย
ผ่านทางออนไลน์ ในรอบทักษะการเขียนโปรแกรม หรือ Programming Skills Round ถ่ายทอดสดจากศูนย์อวกาศสึกุบะ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/kiborobot/
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20	กรกฎาคม	2564:	ดร.วรรณี ฉนิศริิกลุ ผูอ้ำานวยการศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(นาโนเทค) สำานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหง่ชาติ (สวทช.)  พร้อมดว้ย ดร.เดอืนเพญ็ จาปรุง ผูอ้ำานวยการกลุม่วจิยัวสัดตุอบสนองและเซน็เซอร์ระดบันาโน ดร.ณัฐปภัสร วริิยะชัยพร  
นักวิจัยทีมวิจัยวัสดุตอบสนองระดับนาโน ส่งมอบผลงาน “ชุดตรวจ	NANO	COVID-19	Antigen	Rapid	Test” จำานวน 500 ชิ้น ให้กับ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ อาจารย์ 
ดร.เอกวฒัน์ ผสมทรัพย ์หวัหน้าหอ้งปฏิบตักิารไวรัสวทิยา ภาควชิาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เปน็ผูรั้บมอบ ณ หอ้งประชุม 2 สำานักงาน
คณบดีชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย นาโนเทค สวทช. มีแผนการส่งมอบ "ชุดตรวจ	NANO	COVID-19	Antigen	
Rapid	Test” อีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เพิ่มอีก จำานวน 500 ชุด รวมเป็น 1,000 ชุด

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nano-covid-19-antigen-rapid-test/

นาโนเทค สวทช. ส่งมอบผลงาน
“ชุดตรวจ NANO COVID-19 Antigen Rapid Test”

ให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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สำ เร็จ! นาโนเทค สวทช. พัฒนาชุดตรวจคัดกรองโควิด-19
(NANO Covid-19 Antigen Rapid Test)

นักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประสบความสำาเร็จ 
ในการพัฒนา "NANO	Covid-19	Antigen	Rapid	Test" ชุดตรวจคัดกรองเช้ือ โควิด-19 แบบรวดเร็วด้วยเทคนิค LFA ด้วยจุดแข็ง 
ด้านการใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว รู้ผลไวใน 15 นาที ลดภาระงานบุคลากรการแพทย์ในช่วงวิกฤต ผ่านการประเมินประสิทธิภาพจาก อย. 
พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์รองรับความต้องการใช้งานในปริมาณมาก

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/nano-covid-19-antigen-rapid-test-2/
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27	 กรกฎาคม	2564	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 สายงานพัฒนากำาลังคนทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามธัยมศึกษาฉะเชิงเทรา และสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาชลบรีุ ระยอง รว่มจดักจิกรรมอบรมเชิงปฏิบตักิารหลกัสตูร 
ยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน 
ในโครงการสง่เสริมการเรียนรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีหก้บัโรงเรียนในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ใหม้คีวามรู้ ความเข้าใจ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนในพื้นที่ EEC (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) จำานวน 60 คน ทั้งนี้ยังมีบุคลากร
ทางการศึกษาอีกมากกว่า 20 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/seminar_modern_automotive_transportation/

สวทช. ผนึกกำ ลัง สพฐ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ 

สอดคล้องกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่ EEC
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21	กรกฎาคม	2564	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	จัดเสวนาพิเศษโควิดไลฟ์ทอล์คในหัวข้อ “ยาต้านไวรัส
โคโรนา	ภารกิจพิชิตโรคร้าย” ถ่ายทอดผ่าน Facebook Live ของ สวทช. โดยมี ดร.เภสัชกร นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ นักวิจัย ทีมวิจัย 
การออกแบบและวิศวกรรมชีวโมเลกุลข้ันแนวหน้า ไบโอเทค สวทช. เล่าความสำาเร็จการสังเคราะห์สารตั้งต้นผลิตยาฟาวิพิราเวียร์  
(Favipiravir) ในระดับห้องปฏิบัติการณ์ ตั้งแต่โควิด-19 ยังไม่ระบาดหนักในไทย ยานำาเข้าจากต่างประเทศยาก จึงเป็นแรงผลักดัน 
งานวิจัยภายใต้แนวคิดไทยต้องผลิตเองได้ ล่าสุดได้จดสิทธิบัตรและถ่ายทอดวิธีให้องค์การเภสัชกรรมนำาไปผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม
และอุตสาหกรรมต่อไปแล้ว พร้อมเดินหน้าวิจัยยาตัวใหม่เพื่อจัดการปัญหาเชื้อไวรัสก่อโรคโควิดที่อาจจะดื้อยาได้

อ่านรายละเอียดเพิ่ม	https://www.nstda.or.th/home/news_post/favipiravir-2/

ไบโอเทค สวทช. ต่อยอดความสำ เร็จจากสารตั้งต้น
ผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ เตรียมคิดค้นยาใหม่

เพื่อรักษาการติดเชื้อโรคโควิดที่อาจจะดื้อยาได้
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เรียบเรียง: อาทิตย์ ลมูลปลั่ง

เจาะลึก AMED Telehealth
แพลตฟอร์มหลังบ้าน ‘Home Isolation’

‘เตียงเสมือน’ แนวรับใหม่ของบุคลากรทางการแพทย์

  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย โดยเฉพาะสายพันธ์ุเดลตา ที่แพร่เช้ือได้เร็วจนจำานวน 

ผูป้ว่ยโควดิเพิม่ข้ึนอยา่งรวดเร็ว สง่ผลใหเ้ตียงในโรงพยาบาลไมเ่พยีงพอ ทำาใหบ้คุลากรการแพทยด์า่นหนา้ทีม่อียูอ่ยา่งจำากดั

เกิดภาวะงานล้นมือเกินจะต้านทานกับไวรัสมรณะ

  ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ออกมาตรการเรื่องแนวทางการดูแล

ตนเองที่บ้านของผู้ป่วยระหว่างรอเตียง (Home Isolation : HI) อย่างเป็นทางการ ซึ่งแน่นอนว่าการกำาหนดให้คนไข้กลุ่ม

สีเขียวรักษาตัวที่บ้านน้ัน ระบบหลังบ้านในการสื่อสารระหว่าง ‘แพทย์’	 กับ ‘คนไข้’ ถือเป็นกุญแจสำาคัญที่จะใช้เป็น 

ฐานข้อมูลในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตามอาการ 

  ดังนั้นในเวลานี้ แพลตฟอร์มชื่อว่า AMED Telehealth ถือเป็น ‘ปฏิบัติการระบบหลังบ้าน’ ที่สำาคัญของ Home  

Isolation ซึง่ออกแบบโดยนักวจิยัศนูยว์จิยัเทคโนโลยส่ิีงอำานวยความสะดวกและเคร่ืองมือแพทย ์(A-MED) สำานักงานพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ซึ่งมี

การนำาเทคโนโลยีระบบตรวจสุขภาพทางไกล (AMED Telehealth) มาประยุกต์ใช้ โดยมีการเซททั้งระบบใช้งานที่แรกคือ 

โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ (เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน) เพื่อดูแลคนพิการที่เป็นผู้ป่วยโควิด-19 

ก่อนจะนำามาต่อยอดกับแอปพลิเคชันไลน์ของแต่ละโรงพยาบาล และเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่ต้อง

แก้ไขปัญหาเรื่องนี้นำาไปใช้งานได้
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  นายวัชรากร หนูทอง นักวจิยัทมีวจิยั

นวัตกรรมและข้อมูลเพื่อสุขภาพ ศูนย์วิจัย

เทคโนโลยสีิง่อำานวยความสะดวกและเคร่ือง

มือแพทย์ (A-MED) สวทช. กล่าวว่า  

ทีมวิจัยได้รับการติดต่อขอใช้แพลตฟอร์ม

ดังกล่าว ให้เป็นระบบหลังบ้าน ‘Home	 

I s o l a t i on ’  ของ  รพ . ธ ร รมศาสต ร์

เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ 29 มิถุนายนที่ผ่าน

มา เพือ่เปน็แนวรับใหมข่องบคุลากรทางการ

แพทย์ ในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเล็ก

น้อยหรือไม่แสดงอาการ (กลุ่มสีเขียว) ให้

ได้กักตัวอยู่กับบ้านและสังเกตอาการตนเอง

แยกกับคนในครอบครัว โดยมีทีมแพทย์

พยาบาลในระบบ HI ของ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ 

ดแูลผา่นระบบไลน์แอปพลเิคชนัอยา่งใกลชิ้ด 

ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีช่วยให้บุคลากรทางการ

แพทย์สามารถติดตามอาการผู้ป่วยกลุ่มสี

เขียวได้อย่างใกล้ชิดได้จนถึงปัจจุบัน  

“จุดเร่ิมต้นของแพลตฟอร์มนี้
มาจากระบบตรวจสุขภาพทาง
ไกล ซ่ึงทีมวิจัยนวัตกรรม
และข้อมูลเพื่อสุขภาพ (HI I ) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำานวย
ความสะดวกและ เครื่องมือ
แพทย์  (A-MED) สวทช.  
ได้ เคยมีการนำา ไปใช้กับสถาน
ที่กักตัวที่ จ.นราธิวาส ช่วง
โรคโควิด-19 ระบาดครั้งแรก  
ซ่ึงขณะนั้นใช้ตู้คอนเทรนเนอร์
เ ป็ น ห้ อ ง ป ล อ ด เ ชื้ อ แ ล ะ
มอนิ เตอร์อุณหภูมิร่ างกาย 
ผู้ป่วย กับค่าความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจนในเลือด วันละ 1-2 
ครั้ง โดยผู้ป่วยสามารถแชทกับ
แพทย์หรือพยาบาลผ่านระบบ
วิดีโอคอลทางไกล เสมือนอยู่
ใกล้ชิดกับแพทย์หรือพยาบาล
ที่ดูแล”

‘เตียงเสมือน’ แม้อยู่บ้าน แต่ใกล้หมอ
  นายวัชรากร อธิบายว่า AMED 

Telehealth เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการ

ข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ที่แยกกักตัวที่บ้าน 

(Home Isolation) และการแยกกักตัวใน

ชุมชน (Community Isolation) โดยผู้ที่

ใช้แพลตฟอร์มน้ีจะเป็นหน่วยที่ให้บริการ

ทางการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลของรัฐ/

เอกชน คลินิก ที่มีแพทย์พยาบาลหรือสห

วิชาชีพ ที่สนใจใช้ติดตามอาการรักษา 

ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดผ่านระบบ Telemo-

nitoring, Telehealth, Teleconsultation  

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

	 	 “จุดเร่ิมต้นของแพลตฟอร์มน้ีมา

จากระบบตรวจสุขภาพทางไกล	 ซึ่งทีม

วิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพื่อสุขภาพ	 (HII)	

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก

และเคร่ืองมอืแพทย	์(A-MED)	สวทช.	ไดเ้คย

มกีารนำาไปใช้กบัสถานทีก่กัตวัที	่จ.นราธิวาส	

ช่วงโรคโควิด-19	 ระบาดคร้ังแรก	 ซ่ึงขณะ

น้ันใช้ตู้คอนเทรนเนอร์เป็นห้องปลอดเช้ือ

และมอนิเตอร์อุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย	 กับ

ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด	วันละ	

1-2	 คร้ัง	 โดยผู้ป่วยสามารถแชทกับแพทย์

หรือพยาบาลผ่านระบบวิดีโอคอลทางไกล	

เสมือนอยู่ใกล้ชิดกับแพทย์หรือพยาบาลที่

ดูแล	

	 	 จากน้ันไดม้กีารนำาเสนอแพลตฟอร์ม

ให้แพทย์	 โรงพยาบาลสนาม	 จ.เชียงใหม่	

ซึ่งที่น่ันแพทย์มีความประสงค์อยากให้เพิ่ม

ระบบ	 การวินิจฉัยโรค	 การรักษาทางไกล	
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บางขุนเทียน	 กทม.	 ได้รับทราบ	 และที่

ประชุมได้มีข้อเสนอแนะการเพิ่มฟังก์ชัน	

เช่น	 ให้เจ้าหน้าที่พยาบาลสามารถช่วยลง

ทะเบียนให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบ	

IT	ได้	เช่น	ผู้สูงอายุแนะนำาให้มีระบบกรอง

ข้อมลูสญัญาณชีพ	ตามเกณฑม์าตรฐานของ

แพทย์และพยาบาล	 และล่าสุดโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	 ติดต่อขอใช้

กบัระบบ	Home	Isolation	ของโรงพยาบาล”	

นักวิจัย A-MED ระบุ

ทำาให้เพิ่มระบบการรักษาทางไกลและสิ่ง

จำาเป็นที่แพทย์ต้องใช้งานในลักษณะคำา

สั่งแพทย์	 เช่น	 การสั่งเอกซเรย์	 การสั่งยา	

นอกจากน้ียังมีการนำาเสนอแพลตฟอร์ม

ให้กับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลผู้สูงอายุ

อ้วน ไม่มีโรคร่วม เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  

โรคไตเร้ือรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด  

โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่คุมไม่ได้  

ที่สำาคัญ ต้องยินยอมกักตัวและอยู่ ใน

ดุลพินิจของแพทย์ เป็นต้น โดยหากผู้ที่เข้า

เกณฑ์เบื้องต้นและสมัครใจเข้ากักตัวที่บ้าน  

ให้ทำาการติดต่อสายด่วน สปสช. โทร. 1330 

ทุกวัน 24 ชั่วโมง เมื่อโรงพยาบาลใกล้บ้าน

ของท่านรับเรื่องจากระบบ 1330 และพร้อม

ดแูลทา่นแลว้ ทางเจา้หน้าทีข่องโรงพยาบาล

  หลักเกณฑ์และข้อควรปฏิบัติการ

กักตัวที่บ้านใครเข้าข่ายบ้างน้ัน กรมการ

แพทย์ ระบุข้อมูลว่า ไม่มีอาการ อายุน้อย

กว่า 60 ปี สุขภาพแข็งแรง อยู่คนเดียว

หรือมีคนอยู่ร่วมไม่เกิน 1 คน ไม่มีภาวะ

แอด LINE เพิ่มเพื่อนพร้อม ‘กักตัวที่บ้าน’
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ระบบหลังบ้าน ลดภาระบุคลากรด่านหน้า

หากกรณีผู้ป่วยมีอาการไม่พึงประสงค์	 ก็มี

ฟังก์ชันให้สามารถติ๊กเคร่ืองหมายรายงาน

อาการได้	 เช่น	 มีอาการเหน่ือย	 มีอาการ

ออ่นเพลยี	เวียนศรีษะและเจบ็คอ	โดยระบบ

ทั้งหมดนี้ทีมวิจัย	A-MED	สวทช.	ออกแบบ

ระบบบริหารข้อมูลเพื่อรองรับการทำางาน

ของแพทยพ์ยาบาลเปน็ลกัษณะโรงพยาบาล

เสมือนให้กับผู้กักตัวอยู่บ้าน	 เพื่อเป็นการ

ช่วยบรรเทาปัญหาคนไข้ล้นโรงพยาบาลใน

ช่วงวิกฤตการระบาดโรคโควิด-19”

จะให้ทำาการเพิ่มเพื่อน ผ่าน LINE Official 

Account (Line OA) ของโรงพยาบาล

ที่แพลตฟอร์มสร้างข้ึนให้ใช้งาน โดยที่

แพลตฟอร์มจะซ่อนอยู่เบื้องหลังของระบบ 

Line OA ทำาให้ผู้ป่วย รู้สึกคุ้นเคยกับการใช้

งานแพลตฟอร์มได้ง่ายและรวดเร็ว 

  ภายหลงัจากผูป้ว่ยแอดเพิม่เพือ่นกับ

ไลน์ OA ของโรงพยาบาลแล้ว เจ้าหน้าที่

จะให้ผู้ป่วยยืนยันตัวตนสำาหรับเปิดใช้งาน

คร้ังแรกด้วยระบบ One-Time-Password 

(OTP) ส่งผ่าน SMS มายังโทรศัพท์มือถือ

ทีท่ำาการลงทะเบยีนในนามผูป้ว่ย เมือ่ทำาการ

ยืนยัน OTP สำาเร็จ ผู้ป่วยสามารถเข้าใช้งาน  

โดยใช้รหสัผูใ้ช้งานใชเ้ปน็เลขบตัรประชาชน 

13 หลัก ถือเป็นการเข้าสู่ระบบ Home 

Isolation อย่างสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นช่อง

ทางหลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วย 

กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

ต่อไป

	 	 “แอปพลิเคชันไลน์	 ของแต่ละโรง

พยาบาลจะเป็นเหมือนหน้ากาก	 เป็นช่อง

ทางเพื่อเข้าถึงระบบหลังบ้านของ	Home	

Isolation	 ซึ่งระบบหลังบ้านในที่ น้ี	 คือ	

แพลตฟอร์มที่ช่ือว่า	AMED	 Telehealth	

ของทีมวิจัย	A-MED	 สวทช.ที่ได้ออกแบบ

และพัฒนาระบบหลังบ้านให้สามารถเก็บ

ข้อมลูทีจ่ำาเปน็ของผู้ปว่ย	ใหก้บับคุลากรทาง 

การแพทย์นำาไปใช้ในการติดตามอาการ 

ผู้ป่วยโควิด-19	 ใช้งานง่ายผ่านสมาร์ทโฟน	

แท็บเล็ต	 และคอมพิวเตอร์พีซี	 ครอบคลุม

ทัง้ระบบปฏบิตักิารวนิโดว	์แอนดรอยด	์และ

ไอโอเอส	

	 	 โดยผูป้ว่ย	มหีน้าทีร่ายงานสญัญาณ

ชีพจากเคร่ืองวดัออกซเิจนปลายน้ิว	อณุหภมูิ

ร่างกาย	ความดัน	สื่อสารไลน์แอปพลิเคชัน

ในรูปแบบ	วิดีโอคอล	แชท	รวมถึงการถ่าย

ภาพรายงานอาการสำาหรับผู้ที่ไม่ถนัดพิมพ์	

เพ่ือส่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้

ประเมนิและใหค้ำาปรึกษาในการรักษารายวนั	 

  สำาหรับแพทย์และพยาบาลที่เข้ามา

ในระบบหลังบ้านของ Home Isolation จะ

สามารถเห็นจำานวนเตียง จำานวนผู้ป่วย ว่า

อยูใ่นระบบมาแลว้กีว่นั มีการรายงานอาการ

ไวอ้ยา่งไรบา้ง และสามารถเปดิการคัดกรอง

เคสที่น่ากังวลได้ว่าแบ่งเป็นกลุ่มอะไรบ้าง 

เช่น กลุ่มสีเขียวป่วยโควิดแต่ไม่มีอาการ 

กลุม่สเีหลอืงสสีม้ คอื เร่ิมมอีาการบางอยา่ง

กอ็าจจะติดตามอาการใกลชิ้ดมากข้ึน แต่ถา้

สีแดงเป็นเคสฉุกเฉินที่ต้องการเตียงรองรับ

ในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการเสียชีวิต  

หากกรณีคนไข้เร่ิมมีอาการเป็นสีแดงต้อง

มีการจำาหน่ายคนไข้ (ส่งต่อ) มายังโรง

พยาบาลเพื่อทำาการรักษาใกล้ชิด หรือบาง

เคสที่อยู่ในกลุ่มสีเขียวและรักษาตัวที่บ้าน

จนหายดี ก็สามารถจำาหน่ายออกจากระบบ 

HI ได้เช่นกัน 

	 	 “จุดเด่นของระบบหลังบ้านของ	

Home	Isolation	น้ี	ทมีวจิยัไดส้ร้างแดชบอร์ด	 

(Dashboard)	 ที่เพิ่มออเดอร์สำาหรับแพทย์	

เพื่อช่วยให้มีการทำางานร่วมกันระหว่าง

แพทย์และพยาบาลอย่างเป็นระบบ	 ซึ่งยัง

ไม่มีระบบใดทำามาก่อน	 เช่น	แพทย์มีคำาสั่ง

ให้พยาบาลแบบวันเดียว	(One	Day)	หรือ

สั่งการแบบต่อเน่ืองทุกวัน	 (Continuous)	

โดยหากแพทย์สั่งแบบต่อเนื่อง	 พยาบาลจะ

ต้องติดตามคนไข้รายน้ันๆ	 ใกล้ชิด	 เช่น	

สั่งให้ยา	 สั่งเอกซเรย์	 สั่งอาหาร	 สั่งแล็บ	 
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สัง่ใหค้ำาปรึกษาพเิศษ	เปน็ตน้	ซึง่เปน็ระบบที่

แพทย์และพยาบาลใช้งานได้ง่ายผ่านมือถือ

เพื่อติดตามและสั่งการได้ตลอด	24	ชั่วโมง” 

  ทัง้น้ีแพลตฟอร์ม AMED Telehealth  

จะมีการพัฒนาอย่างต่อเ น่ือง เพื่อให้

บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแล และ

วิเคราะห์อาการคนไข้ในระบบ HI ร่วมกัน

อย่างใกล้ชิดและแม่นยำาบนฐานข้อมูลชุด

เดียวกัน ที่สำาคัญคือการลดการเดินทาง

มายังโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่อาการไม่

รุนแรง ซึ่งเป็นเป้าหมายสำาคัญในการลด

ภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า 

เล็งดึง ‘นักสังคมสงเคราะห์’ ดูแลเชิงสังคม
  แน่นอนว่าการกักตัวที่บ้านของผู้

ป่วยโควิด-19 นอกจากสภาพแวดล้อมและ

ความเข้าใจของคนในครอบครัวแล้ว เพื่อน

บา้นและชุมชนน้ันๆ เปน็อกีหน่ึงปจัจยัทีต่อ้ง

สร้างความเข้าใจ ไม่ให้เกิดการรังเกียจและ

สร้างปญัหาจนกระทบสภาพจติใจของผูป้ว่ย

ที่กักตัวในระบบ HI ด้วย

 	 “ขณะน้ีเร่ิมมีปัญหาส่งผลกระทบ

ทางสงัคม	เช่น	ความวติกกงัวลในการกกัตัว

ของคนปว่ยทีเ่ปน็ผู้นำาครอบครัว	เกดิมคีวาม

กังวลว่าเขาไม่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้	

หรือ	 กรณีคนละแวกชุมชนไม่เข้าใจอาการ

ของโรค	 เกิดการไม่ยอมรับการกักตัวที่บ้าน	

ซึ่งทีมวิจัยอาจจะต้องมีการพัฒนาระบบ

เพิ่มเติม	 เพื่อดึงนักสังคมสงเคราะห์เข้ามา

ช่วยสร้างความเข้าใจ	 และรับทราบความ

วิตกกังวลของผู้ป่วย	 โดยมีแนวคำาถามจาก

ทีมสหวิชาชีพมาช่วยเหลือ	เช่น	คำาถามว่าผู้

ป่วยรู้สึกกดดันเรื่องอะไร	ต้องการจะให้ใคร

เข้ามาช่วยเหลือเร่ืองอะไรบ้าง	 เพื่อทำาการ

ส่งข้อมูลให้นักสังคมสงเคราะห์ได้วิเคราะห์

และประสานการช่วยเหลือไปยังพื้นที่	 ท้อง

ถิ่นหรือระดับจังหวัดต่อไป”

  นักวิจัย A-MED สวทช. บอกด้วยว่า 

อย่างไรก็ดีอยากฝากว่า หากโรงพยาบาลใด

ทีอ่ยากทำาระบบ HI อยา่งแรกคอืต้องมใีจและ

มีความพร้อมที่อยากจะทำาเพิ่มเติม เพราะ

เข้าใจดวีา่ทมีแพทยแ์ละพยาบาลมีภาระงาน

หนักทีต่อ้งดแูลผูติ้ดเช้ือในสถานการณ์น้ี ซึง่

ทีมวิจัย A-MED สวทช. พร้อมสนับสนุน

ระบบอยา่งเตม็ความสามารถ โดยตดิตอ่ทมี

วจิยัเพือ่ใชแ้พลตฟอร์มไดท้ี ่อเีมล a-med@

nstda.or.th เพื่อเป็นอีกกองหนุนด้านการ

บริหารจดัการคนปว่ยใหกั้บบคุลากรทางการ

แพทย์ด่านหน้าผ่านพ้นวิกฤตโรคโควิด-19 

ไปด้วยกัน 

  แม้ ‘เตียงเสมือน’ ในระบบ Home 

Isolation เป็นแนวรับใหม่ของบุคลากร

ทางการแพทย์ ที่ช่วยบรรเทาสถานการณ์

เตียงในโรงพยาบาลเต็ม แต่ระบบหลังบ้าน 

AMED Telehealth กลับช่วยเติมเต็มระยะ

ห่างของคนไข้กลุ่มสีเขียว ให้รู้สึกอุ่นใจและ

ใกล้หมอในสถานการณ์แบบนี้มากยิ่งขึ้น


