
ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยใช้เครือข่ายสุขภาพร่วมกับระบบการแพทย์ทางไกล (Services for 
patients with chronic non-communicable diseases using the health network with 
TELEHEALTH ) 

ในสภาวะปัจจุบันการเพิม่ขึ้นของผู้ป่วยกลุม่โรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง มีอัตราการเพิม่ขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ผูป้่วยกลุ่มดังกล่าว
ต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลซึ่งมีข้อจำกัดในการให้บริการสุขภาพในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็น ข้อจำกัดด้านพ้ืนท่ี หรือ 
อัตรากำลังบุคคลากรที่จำกัด และมีบริการสุขภาพอ่ืนๆทีต่้องดูแลอีกจำนวนหนึ่ง ทำให้การบริการเกิดความแออัด “ระบบการดูแล
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยใช้เครอืข่ายสุขภาพร่วมกับระบบการแพทย์ทางไกล” (Services for patients with chronic non-
communicable diseases using the health network with telehealth) จึงอาจเป็นทางออกสำหรับการบริการแบบวิถี
ใหม(่New normal) และช่วยลดความแอดอัดในสถานพยาบาลได้ดอีีกด้วย 
วัตถุประสงค ์

1.เครือข่ายสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง และเกิดการดูแลตามนโยบาย คนไทยทุก
ครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน คือ อาสาสมัครสาธารณสุข เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขประจำตำบล และแพทย์ 

2.เกิดระบบการดูแลสุขภาพในกลุม่โรคไมต่ิดต่อเรื้อรังโดยเครือข่ายสุขภาพร่วมกับระบบการแพทย์ทางไกล 

3.สถานบริการมีระบบติดต่อสื่อสาร หรือระบบการแพทย์ทางไกลเพือ่ให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง 

4.สถานบริการสามารถลดความแออัดและลดการเข้าใช้บริการของผู้ป่วยกลุม่โรคไมต่ิดต่อเรื้อรังในสภานบริการ 

5.แพทย์หรือผู้ให้บริการในสถานพยาบาลสามารถให้บริการกลุ้มผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรังเป็นจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว
ทั่วถึงและเป็นไปตามาตฐานการรกัษาพยาบาล 

วิธกีารดำเนินงาน 

1.จัดตั้งระบบบริการสุขภาพในกลุม่ผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง โดยใหอ้าสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้านมีการให้บริการ
โดยผู้ป่วยยังคงอยู่ในท่ีอยู่อาศัย ไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาในสถานบริการ ในส่วนของการให้บริการพื้นฐานท่ีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านสามารถทำได้คือ สอบถามประวตัิการเจบ็ป่วย อาการสำคญัต่างๆ การใหบ้ริการตรวจวัดความดันโลหติ
ด้วยเครื่องวัดความดันโลหติอัตโนมัติ การเจาะตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว การวัดอุณหภูมิ การวัดระดับออกซิเจนในเลือดและการ
เต้นของหัวใจ การช่ังน้ำหนักและวัดดัชนีมวลกาย และการบันทึกผลผ่านโปรแกรมหรือแอพลิเคชั่นบันทึกผลที่ถูกจัดทำข้ึนเพื่อ
บันทึกข้อมูลของผู้ป่วยรายนั้นๆ ผา่นเครื่องมือสื่อสารแบบเคลื่อนที่ และนำไปใช้ในระบบการรักษาทางไกลต่อไป 

2.สถานบริการปฐมภมูิ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล(รพสต) ทำหน้าที่เป็นพ่ีเลี่ยงสำหรบัอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในส่วนเทคนิคการใช้และการดูแลอุปกรณ์ การบันทึกข้อมูล การกรองและการส่งต่อข้อมลู และการ
ตรวจรักษาเบื้องต้น หากทำการกรองข้อมูลและตรวจรักษาเบื้องต้นแล้วพบว่ามีความผิดปกติที่ต้องส่งต่อ หรือต้องติดต่อสื่อสารเพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถใช้เทคโนโลยไีด้อยา่งเหมาะสม ร่วมกับการส่งต่อข้อมลูสูส่ถานบริการแม่ข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.สถานบริการแม่ข่าย หรือโรงพยาบาลชุมชน ทำหน้าท่ีในการวางระบบการให้บริการ ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ระบบ และเป็นพ่ีเลี่ยงให้กับสถานบริการปฐมภูมิ ทำการตรวจรักษาโดยรับข้อมูลและให้คำปรึกษาจากระบบบริการปฐมภูมิ 
นอกจากน้ีโรงพยาบาลหรือสถานบริการต้องจดัให้มีเทคโนโลยีการตดิต่อสื่อสารหรือระบบการแพทย์ทางไกลที่แพทย์สามารถ
สื่อสารโดยตรงในกลุม่ผู้ป่วยโรคไมต่ิดต่อเรื้อรังที่แพทย์ต้องการพบพูดคุย สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยเฉพาะในกลุม่ที่มีความ
จำเป็นจำเปน็ต้องพบหรือได้รับคำแนะนำจากแพทย์  

 

 



เคร่ืองมือในการดำเนินงาน 

ด้านบุคคลากร 

1.อาสาสมคัรสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ท่าน 

2.เจ้าหน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูและดำเนินระบบในหน่วยบริการปฐมภมูิ 1 ท่าน 

3.พยาบาลวิชาชีพในการตรวจรักษาเบื้องต้นในหน่วยบริการปฐมภมูิ 1 ท่าน 

4.เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศในสถานบรกิารแม่ข่าย/โรงพยาบาลชุมชน 1 ท่าน 

5.พยาบาลวิชาชีพดำเนินการในระบบสถานบริการแม่ข่าย/โรงพยาบาลชุมชน 1 ท่าน 

6.แพทย์ประจำคลินิกสามารถใช้เทคโนโลยไีด้อยา่งเหมาะสม 1 ท่าน 

ด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือและของใช ้

1.เครื่องวัดสญัญาณชีพชนิดอัตโนมัติแบบพกพา เครื่องตรวจระดับนำ้ตาลในเลือดแบบพกพา เครื่องวัดอุณหภมูิดิจติอล 
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน เครื่องช่ังน้ำหนัก พร้อมระบบSmart App หน่วยบริการปฐมภมูิละ 1 เครื่อง 

2.โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสาร (Tablet) สำหรับลง Smart App หน่วยบริการปฐมภมูิละ 1 เครื่อง 

3.กระเป๋าพยาบาลสำหรับเก็บอุปกรณ์พร้อมอุปกรณป์ฐมพยาบาลพืน้ฐานหน่วยบริการปฐมภมูิละ 1 ใบ 

4.โปรแกรม/แอพลเิคชั่น บันทึกข้อมูลของผู้ป่วย จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (Smart App) 

5.โปรแกรมรับข้อมลูและกรองข้อมูลสำหรับหน่วยบริการปฐมภมูิ (Program back End รพสต.) 

6.โปรแกรมรับข้อมลูและตรวจรักษาทางไกลของหน่วยบริการสุขภาพ/โรงพยาบาลชุมชน (Program back End รพช.) 

ขั้นตอนในการดำเนินงาน 

เร่ือง\ระยะเวลา สิงหาคม2563 กันยายน2563 ตุลาคม2563 พฤศจิกายน2563 ธันวาคม2563 
จัดเตรียมโปรแกรม ซอฟแวร์และระบบ      
จัดเตรียมบุคคลากรเครือข่ายสุขภาพ      
จัดเตรียมวัสด-ุครุภันฑ ์      
ทดสอบระบบ      

 

ผลที่คาดว่าน่าจะได้รับ 

1.ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตฐานการรักษา ลดการขาดนัด ขาดยา เพิ่มความถี่ใน
การไดร้ับบริการสุขภาพ และเข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงสถานบริการ 

2.ลดความแอดอัดภายในสถานพยาบาล และเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 

3.ลดภาระงานภายในสถานพยาบาล ท้ังในด้านสถานท่ีและบุคคลากร เป็นผลให้ภาระด้านค่าใช้จ่ายลดลงหรือการ
กระจายภาระงานทำไดด้ีมากข้ึน 

4.เป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนางานรักษาทางไกลในดา้นอ่ืนๆ 



รูปแบบการทำงาน

 

รายการครุภัณฑ์จัดซ้ือ 

1.เครื่องวัดความดันโลหิตต้นแขน Upper arm blood pressure monitor พร้อมระบบ Smart Application ราคา 8,600 บาท 

2.เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด Blood glucose monitor พร้อมระบบ Smart Application ราคา 8,200 บาท 

3.เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก Non-contact thermometer พร้อมระบบ Smart Application ราคา 7,400 บาท 

4.เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด Pulse oximeter พร้อมระบบ Smart Application ราคา 7,800 บาท 

5.เครื่องช่ังน้ำหนักและวัดมวลร่างกาย Diagnostic scale พร้อมระบบ Smart Application ราคา 7,000 บาท 

6.คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบท่ี 2 ราคา 20,000 บาท (กบรส) 

Smart Application ต้องสามารถรวมทุกอุปกรณ์เข้าด้วยกัน และถูกพัฒนาร่วมโดยโรงพยาบาลชำนิ เพื่อใช้ร่วมกับProgram 

back end ที่ใช้ในการจัดการดูแลรักษาท่ี รพสต และ รพช 

Program back end ใช้ในการจดัการที่ รพสต และ รพช ถูกพัฒนาโดยโรงพยาบาลชำนิ และอยู่ในข้ันตอนพัฒนา 

ราคารวมครุภัณฑ์ 39,000+20,000 = 59,000 บาท ต่อ ชุด (สำหรับ รพสต ละ 1 ชุด) พร้อมกระเปา๋ Telehealth Bag 

คำนวณค่าใช้จ่ายตามจำนวนหนว่ยบริการปฐมภูมิ รพสต ศูนย์สขุภาพชุมชน PCC ในเขตสขุภาพที9่ 

1.จังหวัดบุรีรัมย์  234 แห่ง =234*59000  รวม 13,806,000 บาท 

2.จังหวัดสุรินทร์  217 แห่ง=217*59000 รวม 12,803,000 บาท 

3.จังหวัดชัยภูมิ  172 แห่ง=172*59000 รวม 10,148,000 บาท 

4.จังหวัดนครราชสีมา  412 แห่ง=412*59000 รวม 24,308,000 บาท 

ยอดรวมท้ังเขตสุขภาพที9่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 1035 แห่ง = 1035*59000 รวม 61,065,000 บาท 


