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บทคัดย่อ:
บทความวิชาการนี้น�ำเสนอความก้าวหน้าของนวัตกรรมการดูแลสุขภาพในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560-2579 เพื่อเป็นการ
สนองตอบนโยบายดังกล่าว องค์กรที่ให้บริการด้านสุขภาพได้มีการปรับตัวและพัฒนางาน
บริการ โดยมีเป้าหมายเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ ลดรอยต่อในระบบบริการสุขภาพ เพิม่ การเข้าถึง
บริการและเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ บุคลากรด้านสุขภาพได้เริ่มมีการน�ำ
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพมาใช้ในการให้บริการ เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ประชาชนมีความรูแ้ ละเพิม่
ความสามารถในการดูแลตนเอง ลดการใช้ทรัพยากรสุขภาพ ตลอดจนลดจ�ำนวนของผูป้ ว่ ย
ในสถานบริการด้านสุขภาพ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความก้าวหน้าของนวัตกรรมการดูแลสุขภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0 และสามารถน�ำ
ความรูด้ งั กล่าวไปใช้ในการเตรียมพร้อมรับการเปลีย่ นจากผูท้ ใี่ ช้ทกั ษะในการท�ำงานให้เป็น
ผู้ที่ใช้ความรู้ในการท�ำงาน เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ประชาชนและสังคม เนื้อหาของบทความครอบคลุมความก้าวหน้าของนวัตกรรมการดูแล
สุขภาพประชาชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลในยุคไทยแลนด์
4.0 และการน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักคิดหรือแนวทางในการด�ำรง
ชีวิตอยู่ในสังคมไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีความสุข
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Abstract :
This article presents the progress of Thailand’s healthcare innovations according
to the national ‘Thailand 4.0’ policy, which spans from 2017 to 2036. In response to
the policy, Thai healthcare organisations have adjusted and improved their services,
their primary goals being to enhance healthcare providers’ competency, reduce
unnecessary procedures in the healthcare system, increase public accessibility, and
raise service recipients’ satisfaction. Also, healthcare personnel have integrated
healthcare innovations with healthcare services to educate and enable the public to
improve their self-care abilities, minimise consumption of healthcare resources, and
reduce the number of patients in healthcare facilities
This article, which concentrates on enhancement of public knowledge and
understanding of healthcare innovations for the Thailand 4.0 era, attempts to empower
healthcare personnel to adopt the knowledge-based operation approach in place of the
conventional skill-based approach, in response to public and social needs and
expectations. The contents of this article cover the progress of healthcare innovations
for the Thailand 4.0 era, enhancement of nurses’ competency, and application of the
Principle of Sufficiency Economy as a cornerstone of happy living in the Thailand 4.0 era..
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บทน�ำ
เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันเราก�ำลังอยู่ในยุค
ของไทยแลนด์ 4.0 ซึง่ พัฒนาอย่างต่อเนือ่ งมาจาก ยุค
1.0 ซึ่งเป็นยุคเกษตรกรรม ยุค 2.0 ยุคอุตสาหกรรม
เบา และยุค 3.0 เน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่ง
ออก นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลเริ่มตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2560-2579 รวมระยะเวลา 20 ปี จึงเป็น
นโยบายส�ำคัญที่จะท�ำให้ประเทศก้าวไปสู่การเป็น
ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน พัฒนาจาก
ประเทศทีม่ รี ายได้ขนาดปานกลางเป็นประเทศทีม่ รี าย
ได้สูง โดยจะต้องมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม นโยบายไทยแลนด์ 4.0
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่ส�ำคัญ
ได้แก่ 1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม 2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และ
3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร (medical hub) ก็ ถู ก จั ด ให้ อ ยู ่ ใ น 10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย จึงท�ำให้เกิดการน�ำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างนวัตกรรมในการดูแล
สุขภาพผูร้ บั บริการ และพัฒนาคุณภาพการบริการใน
โรงพยาบาลที่เรียกกันว่า “Smart health care” และ
“Smart hospital” นัน่ เอง พยาบาลวิชาชีพซึง่ เป็นบุคล
กรที่มีจ�ำนวนมากที่สุดในองค์กรสุขภาพ จึงจ�ำเป็นที่
จะต้องพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรม เพื่อให้วิชาชีพเข้มแข็งและพยาบาล
สามารถปรับตัวในยุคทีม่ คี วามก้าวหน้าของนวัตกรรม
การดูแลสุขภาพประชาชนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้
อย่างมีความสุข

ความก้าวหน้าของนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ
ประ นในยุคไทยแลนด์ 4.0
ระบบบริการสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ
โดยสถานบริการด้านสุขภาพได้มีการปรับตัวและ
พัฒนางานบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และการพัฒนาเครือข่ายในการดูแลสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลแบบไร้รอยต่อ เพิ่มการเข้าถึงบริการ
และเสริ ม สร้ า งความพึ ง พอใจแก่ ผู ้ รั บ บริ ก าร
ประชาชนมีความรู้และสามารถดูแลตนเองทางด้าน
สุขภาพได้ เพิม่ ความสะดวกสบาย ลดการใช้ทรัพยากร
ตลอดจนลดความแออัดของประชาชนในสถานบริการ
ด้านสุขภาพ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. การ อมโยงและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
ระหว่างสถานพยาบาล (ATM in Healthcare หรือ
Automated Hospital) โดยการใช้เทคโนโลยีการเชือ่ ม
ต่อระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Medical Records: EMRs) ซึ่งเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง
ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือประวัติการรักษา
พยาบาลของผูร้ บั บริการระหว่างสถานพยาบาล ทัง้ โรง
พยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินกิ ต่างๆ
นอกจากนี้ ร ะบบยั ง สามารถเชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล ด้ า น
สุขภาพส่วนบุคคล (personal health record) หรือ
ข้อมูลด้านสุขภาพที่ผู้รับบริการเป็นผู้ป้อนข้อมูลกับ
ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลได้อีกด้วย ผู้รับ
บริการก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาพยาบาลของตนเองได้ แต่ทั้งนี้จะต้องมีการ
ก�ำหนดขอบเขตของการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละบุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างกัน และต้องมี
ศูนย์กลางข้อมูล (health data center) ที่ป้อนมาจาก
เครือข่ายสถานบริการต่าง ๆ ที่สามารถรองรับข้อมูล
ที่เพิ่มเข้ามาในระบบทุกวัน1 หากสถานบริการได้มี
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การพั ฒ นาระบบแบบนี้ จ ะช่ ว ยลดขั้ น ตอนในการ
ให้บริการ ลดเวลา จ�ำนวนผู้ให้บริการและประหยัด
งบประมาณ ทีส่ ำ� คัญท�ำให้ผรู้ บั บริการพึงพอใจได้อกี ด้วย
พยาบาลสามารถที่ จ ะสงต่ อ ข้ อ มู ล ของบั น ทึ ก
ทางการพยาบาลจากโรงพยาบาลไปยังบ้านหรือชุมชน
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมทัง้ สามารถพิมพ์รายงาน
ของข้ อ มู ล ที่ เ ชื่ อ มต่ อ ถึ ง กั น ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และ
ถู ก ต้ อ ง 2 ลดความซํ้ า ซ้ อ นในการจดบั น ทึ ก เป็ น
ประโยชน์ ใ นการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ ต ลอดเวลา และ
สามารถใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการได้เช่นกัน3
2. การแพทย์ ท างไกล (Telemedicine)
เป็นการใช้เครือข่ายการสาธารณสุขพืน้ ฐาน (primary
care) หรือการส่งต่อผูร้ บั บริการเฉพาะทาง (specialist
referral services) นับเป็นนวัตกรรมในการให้ค�ำ
ปรึกษาทางการแพทย์ การพยาบาลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
เฉพาะทาง รวมทั้งสามารถให้บริการรักษาพยาบาล
ทางไกลกับผู้รับบริการโดยผ่านการประชุมปรึกษา
ทางไกล สามารถส่งภาพถ่ายทางรังสี ผลการตรวจ
พิเศษต่าง ๆ รวมทัง้ ภาพของผูป้ ว่ ยผ่านระบบเครือข่าย
โดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษา ณ สถานพยาบาล
ใกล้บา้ นหรือส่งต่อผูป้ ว่ ยมายังสถานบริการทีเ่ หมาะสม
ได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ จะเป็นการประหยัดทรัพยากรและ
เวลาในการเดินทาง และลดความเสี่ยงในการดูแล
ผูร้ บั บริการได้อกี ทางหนึง่ ด้วย4 นอกจากนีด้ า้ นการศึกษา
ยังได้น�ำระบบการศึกษาทางไกล (tele-education)
มาใช้เป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน
ผ่านสือ่ อิเล็กโทรนิกส์หรือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(e-learning) ทัง้ นีโ้ รงพยาบาลต้องมีการลงทุนระบบ
เวชระเบียน การรายงานภาพหรือผลการตรวจต่าง ๆ
ด้วยระบบดิจติ อล เพือ่ ทีจ่ ะสามารถรายงานผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ภาพถ่ายรังสี และผลการตรวจ
พิเศษต่าง ๆ ผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเครือข่าย
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ไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาระบบนัดหมายและการจัดคิว
อัจฉริยะ ในปัจจุบันโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้น�ำดิจิตอล
เทคโนโลยีมาใช้ในการนัดหมายผู้รับบริการแบบ
ออนไลน์ โดยผู้รับบริการสามารถเข้ามาตรวจสอบ
ตารางการให้บริการของห้องตรวจต่าง ๆ ก�ำหนดเวลา
การตรวจรักษาของแพทย์แต่ละคน และจ�ำนวนผูร้ บั บริการ
ที่ นั ด หมายในแต่ ล ะวั น รวมทั้ ง สามารถนั ด หมาย
พบแพทย์ตามวันและเวลาทีต่ นเองสะดวกได้อกี ด้วย5
ในหลายประเทศได้มกี ารเชือ่ มโยงระบบนัดหมายเข้า
กับระบบเตือนการนัดหมาย (reminding system) ซึ่ง
จะช่วยส่งสัญญาณเตือนผูร้ บั บริการล่วงหน้าก่อนทีจ่ ะ
ถึงวันนัดหมายได้อกี ด้วย ส�ำหรับระบบจัดคิวผูร้ บั บริการ
ทีห่ น่วยบริการหรือห้องตรวจนัน้ โรงพยาบาลในประเทศไทย
หลายแห่งได้น�ำระบบคิว (queuing system) มาใช้
ในจุดบริการต่าง ๆ เริม่ ตัง้ แต่จดุ ลงทะเบียนผูร้ บั บริการ
จุดคัดกรอง หน้าห้องตรวจ ห้องยา ห้องชันสูตร ซึ่ง
เป็นการลดภาระงานของบุคลากรในการจัดล�ำดับ
เรียกชือ่ ผูร้ บั บริการได้เป็นอย่างมาก นอกจากนีผ้ รู้ บั บริการ
เองก็สามารถที่จะรับรู้ล�ำดับ ขั้นตอนและระยะเวลา
โดยประมาณในการรอคอยเพือ่ เข้ารับบริการจากการ
ที่ใช้บาร์โค๊ดสแกนที่เครื่องจัดล�ำดับคิวอีกด้วย 6 ด้วย
การพัฒนาระบบนัดหมายและการจัดคิวผู้รับบริการ
อัจฉริยะ ท�ำให้โรงพยาบาลต่าง ๆ สามารถทีจ่ ะบริหาร
อัตราก�ำลังของบุคลากรพยาบาลในแผนกผูป้ ว่ ยนอก
หรือหอผู้ป่วยที่มีการนัดหมายล่วงหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. การบริการตนเอง (Self-service health
care) ดังจะเห็นได้จากการที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ได้
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการโดยการติดตั้ง
เครื่องบริการตนเองส�ำหรับผู้ที่มาใช้บริการ โดยผู้รับ
บริการสามารถค้นหาต�ำแหน่งของสถานที่ต่าง ๆ ใน
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โรงพยาบาลจากแผนที่ของโรงพยาบาลชั้นต่าง ๆ ที่
ถูกบันทึกไว้ในเครื่องบริการตนเอง สามารถค้นหา
ข้อมูลหรือค�ำแนะน�ำในการรับบริการ รวมทัง้ ราคาค่า
บริการของโปรแกรมการให้บริการ เช่น โปรแกรม
การตรวจสุขภาพ อัตราค่าผ่าตัด การท�ำหัตถการต่าง ๆ
จากจอคอมพิวเตอร์แบบสัมผัสหน้าจอทีจ่ ดั ไว้บริเวณ
ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ช่วยให้ผู้รับบริการสามารถ
ตัดสินใจและวางแผนการใช้บริการด้วยตนเองได้
นอกจากนีน้ วัตกรรมแบบนีไ้ ด้ถกู น�ำมาให้ผรู้ บั บริการ
ตรวจสุ ข ภาพของตนเองโดยใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ
ครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์หลายชนิดเมือ่ มารับบริการ ซึง่
ข้อมูลที่ได้จาการบริการตัวเองเหล่านี้จะถูกเชื่อมต่อ
เข้ากับฐานข้อมูลหรือทะเบียนประวัตขิ องผูร้ บั บริการ
ได้ทันที เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต ชีพจร ส่วนสูง
และน�้ำหนักอัตโนมัติ (health check up kiosk)
เป็ น ต้ น ประโยชน์ ข องระบบนี้ คื อ การสร้ า งความ
ตระหนัก และรับรูข้ อ้ มูลด้านสุขภาพให้แก่ผรู้ บั บริการ
ลดต้นทุนในกิจกรรรมที่ต้องใช้บุคลากรพยาบาลท�ำ
ด้วยตนเอง ลดระยะเวลารอคอย ลดความผิดพลาด
ลดความสับสนของข้อมูลทีไ่ ด้จากหลายแหล่ง 7 อีกทัง้
ยังท�ำให้ภาพลักษณ์ของบริการสะดวกและรวดเร็วขึน้
5. การพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่
เกีย่ วข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพ (Smart applications) เป็นการพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเค
ชันต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนที่เป็น
ประโยชน์แก่ผใู้ ห้บริการและผูร้ บั บริการในการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล ความรู้ที่ทันสมัย การบันทึกข้อมูล
สุขภาพ การติดตามผูร้ บั บริการ การเพิม่ ความรวดเร็ว
ในการตรวจวินิจฉัยเพื่อให้การดูแลรักษาได้ทันเวลา
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง เช่น การบันทึกการเต้นของหัวใจ
ลักษณะการนอนหลับ ระดับน�้ำตาลในเลือด ระดับ
ความดันโลหิต ชีพจร เป็นต้น นอกจากนี้ในปัจจุบัน

พยาบาลสามารถจัดท�ำสือ่ ความรู้ หรือค�ำแนะน�ำต่างๆ
ผ่านโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันเพื่อใช้ใน การให้ค�ำ
แนะน�ำในการดูแลตนเอง การปฏิบัติตัวของผู้ป่วย
และผูด้ แู ล และใช้ในการสือ่ สารระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ บั
บริการอีกมากมาย 8 ในประเทศไทยได้มีการศึกษา
ประสิทธิผลของโมบายแอปพลิเคชันที่ประกอบด้วย
การเตือนรับประทานยาและนัดหมาย ฐานข้อมูลยา
อาการของโรคหลอดเลือดสมอง ระบบบันทึกสถิติ
การรับประทานยา และการเชื่อมต่อข้อมูลกับผู้วิจัย
ผลการวิ จั ย พบว่ า คะแนนความร่ ว มมื อ ในการ
รับประทานยาของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองกลุม่ นี้
สูงกว่ากับกลุ่มที่ได้รับการดูแลแบบปกติ และผู้ป่วย
ในกลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ โมบายแอพพลิ เ คชั่ น ติ ด ตั้ ง บน
สมาร์ทโฟนมีความร่วมมือในการรับประทานยาเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 42.869
6. การ หุ ่ น ยนต์ วยในการดู แ ลรั ก ษา
(Robotics in healthcare) ถึงแม้ว่าหุ่นยนต์จะไม่
สามารถท�ำงานแทนคนได้ทั้งหมด แต่เทคโนโลยีหุ่น
ยนต์กไ็ ด้ถกู น�ำมาช่วยบุคลากรด้านสุขภาพในการช่วย
ผ่าตัด ช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก ติดตามดูแล
ผู ้ รั บ บริ ก ารหรื อ ให้ ก ารดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ บ ้ า น ช่ ว ย
งานการพยาบาลบางอย่าง เช่น การพลิกตะแคงตัว
การเคลื่อนย้ายผู้รับบริการและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ใช้ในการทํากายภาพบําบัด ใช้ในห้อง
ปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ ตรวจวิ นิ จ ฉั ย ส� ำ หรั บ งานด้ า น
เภสั ช กรรมได้ เ ริ่ ม น� ำ เทคโนโลยี หุ ่ น ยนต์ ไ ปใช้
ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา การจัดยาใน
โรงพยาบาล ใช้ในการเตรียมยาฉีด และยาเคมีบําบัด
เป็นต้น 10
7. การ อุปกรณ์อจั ฉริยะ (Smart devices)
ซึ่งอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่ โทรศัพท์พกพา
ซึง่ มีความสามารถคล้ายคอมพิวเตอร์ (smart phone)
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สมรรถนะของพยาบาลกับนวัตกรรมการดูแลสุขภาพประชาชนในยุคไทยแลนด์ 4.0

หรือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (tablet computer) โดย
การจัดท�ำโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ ช่วยเหลือผูร้ บั
บริการที่มีความบกพร่องของประสาทสัมผัสด้านการ
มองเห็นบนสมาร์ทโฟน เช่น การใช้กล้องขยายตัว
อักษร การระบุสี การระบุชนิดธนบัตร การอ่านบาร์
โค้ด การอ่านคิวอาร์โค้ด การตรวจจับแสงสว่าง การ
สแกนอ่านข้อความ การอ่านข้อความเป็นเสียง (text
to speech) การฟังจดจ�ำเสียงแปลงเป็นข้อความ
(voice recognition) การบอกต�ำแหน่งวัตถุ (GPS)
การเปลี่ยนภาษาเบล (Braille) โดยการอ่านข้อความ
บนจอแล้วแปลงตัวอักษรเบล ตลอดจนการแก้ค�ำผิด
ให้ถูกต้องโดยอัตโนมัติ การใช้อุปกรณ์อัจฉริยะใน
การช่วยเหลือผู้รับบริการที่มีความบกพร่องในการ
ได้ยนิ โดยใช้ภาษาใบ้ผ่านวีดีโอ การขยายเสียงให้ดัง
ขึน้ การมีสญ
ั ญาณสัน่ เตือนให้ดภู าพจดจ�ำเสียงเป็นค�ำ
8. การ เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อ
สื่อสาร นวัตกรรมในการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการมีทั้งรูปแบบที่เป็นแอพพลิเคชั่นบน
โทรศั พ ท์ แ ละการสื่ อ สารผ่ า นทางเว็ บ ไซด์ บ นโลก
ออนไลน์ ส่วนเทคโนโลยีที่รองรับเนื้อหาหรือข้อมูลที่
ต้องการสือ่ รวมถึง กระดานความคิดเห็น (discussion
boards) เว็บบล็อค (weblogs) วิกิ (wikis) พอดแคส
(podcasts) เว็บไซต์แชร์รูปภาพ เว็บไซต์แชร์วิดีโอ
เว็บบอร์ด อีเมล์ เมสเซนเจอร์หรือระบบส่งข้อความ
ทันที (instant messaging) และเครื่องมือที่ให้บริการ
โทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (voice over IP)11
นวัตกรรมนีไ้ ด้ถกู น�ำมาใช้ในการให้บริการหรือใช้เพือ่
ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพอย่างมากมาย ทุกวันนี้
พยาบาลสามารถทีจ่ ะติดต่อสือ่ สารกับผูร้ บั บริการผ่าน
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเก็บเสียง
ข้อความ คลิปเสียง ภาพ หรือส่งไฟล์และเล่นซ�ำ้ ได้ใน
10

เวลาที่ต้องการ
นอกจากนวั ต กรรมหรื อ การเปลี่ ย นแปลง
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่กล่าวมา
ข้ า งต้ น ยั ง มี สิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอดเวลาใน
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของระบบและกลไก ตลอดจนโครงสร้างพื้น
ฐานของเทคโนโลยีของแต่ละสถานบริการในแต่ละ
ประเทศ ในการที่ จ ะสามารถพั ฒ นาหรื อ ต่ อ ยอด
นวัตกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรพยาบาล
จึ ง จ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาสมรรถนะด้ า นการใช้
เทคโนโลยีเพือ่ ก้าวทันนวัตกรรมและการเปลีย่ นแปลง
ในยุคไทยแลนด์ 4.0

การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลในยุคไทย
แลนด์ 4.0
พยาบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องเป็นผู้ที่มี
ศักยภาพสูง (smart nurse) รวมถึงต้องสร้างมูลค่า
หรือคุณค่าด้านการบริการพยาบาลให้สูงขึ้นด้วย
(high value nursing services) เพื่อรองรับความคาด
หวังของสังคมและกลุม่ ผูใ้ ช้บริการส่วนใหญ่ทเี่ ปลีย่ น
จากแรงงานทั ก ษะไปสู ่ แ รงงานที่ มี ค วามรู ้ ความ
เชี่ยวชาญ และทักษะสูง ดังนั้นเมื่อโลกและสังคม
เปลี่ ย น พยาบาลวิ ช าชี พ ควรต้ อ งยอมรั บ การ
เปลี่ยนแปลง พร้อมพัฒนาศักยภาพตนเองในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
1. พัฒนาสมรรถนะตนเองให้เป็น smart
nurse หรือ ผูท้ ศี่ กั ยภาพสูงทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ ว
กับศาสตร์ด้านสุขภาพหรือการพยาบาลและสามารถ
น�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างดี เป็นผูท้ เี่ ข้าถึงได้
ง่าย หลากหลายช่องทาง เป็นผู้ที่พึ่งพาได้ เป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการปฏิบตั งิ านทีม่ คี ณ
ุ ภาพด้วยกระบวนการ
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พยาบาลที่ตอบสนองความต้องการผู้ป่วย และส่งผล
ต่อภาวะสุขภาพทีด่ ขี องผูป้ ว่ ย ซึง่ ถือว่าได้บรรลุจดุ เน้น
การดูแลสุขภาพของชาติ 12
2. พัฒนาสมรรถนะตนเองให้เป็น knowledge
worker คือ เป็นผูท้ ที่ ำ� งานโดยใช้สมองมากกว่าใช้แรง
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงในการผลิต
สินค้าและบริการ เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาที่สูง และมี
ความสามารถในการคิดสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไป
และเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการแก้ปัญหา
ใหม่ๆ มีความคิดที่เป็นอิสระ มีการจูงใจที่ดี คือ การ
ยอมรับเมื่อผู้อื่นสามารถท�ำงานได้บรรลุผลส�ำเร็จ
ชอบท�ำงานเป็นทีม ไม่ชอบการควบคุม และชอบที่จะ
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในการสร้างทีม
3. พัฒนาสมรรถนะด้านการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ สามารถใช้เทคโนโลยีสอื่ สารทีท่ นั สมัย
และตอบสนองด้วยความรวดเร็วได้ เช่น มีความ
สามารถในการใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์
แอปพลิเคชันและโปรแกรมต่าง ๆ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่ง
เทคโนโลยีเหล่านี้ จะช่วยให้ทีมสหสาขาวิชาชีพด้าน
สุขภาพ สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้แบบเครือข่าย
วิชาชีพมากขึ้น ท�ำให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ ลดความผิดพลาดและลดค่าใช้จ่ายได้ เช่น
การใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ หรือเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (social network) ในการขอค�ำปรึกษา
จากผูเ้ ชีย่ วชาญกว่าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในกรณี
มีข้อสงสัย สามารถร่วมกันปรึกษาการดูแล รวมทั้งใช้
ในการประสานงานเพื่อการดูแลผู้รับบริการอย่างไร้
รอยต่อ ช่วยลดช่องว่างระหว่างทีมการดูแลทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ซึ่งการใช้ระบบเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ สามารถส่งข้อมูลผูป้ ว่ ยทีอ่ าจต้องส่งไปรักษา
พยาบาลในโรงพยาบาลในระดับสูงขึ้นไป เพื่อให้

แพทย์และบุคลากรด้านสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญที่
พิจารณารับผู้ป่วยไว้ในความดูแลก่อนที่จะส่งตัวผู้
ป่วยไปรักษา ท�ำให้สามารถลดค่าใช้จา่ ยทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการส่งต่อโดยไม่จ�ำเป็นได้ 13
4. พั ฒ นาสมรรถนะความเป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า น
เทคโนโลยีสุขภาพ คือ เป็นผู้กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือใช้นวัตกรรมในการช่วยให้งานบริการ
เกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีความจริงใจ ชอบ
งานทีม่ ลี กั ษณะท้าทาย ชอบแสวงหาข้อมูล เรียนรูด้ ว้ ย
วิธีการที่แตกต่างหลากหลาย เปิดใจกว้างยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ควบคุมตนเองได้ทุก
สถานการณ์ 14 หากสมรรถนะความเป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า น
เทคโนโลยีทางการพยาบาลได้รับการส่งเสริม และ
สนับสนุนให้โอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้รูปแบบ
ใหม่ จะน�ำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลที่
ชัดเจนและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการพยาบาล
และยั ง เป็ น เส้ น ทางสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ ในการสร้ า ง
นวัตกรรมทางการพยาบาลทีย่ งั่ ยืนเพือ่ พัฒนาวิชาชีพ
พยาบาล 15
5. พัฒนาสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์
และผลิตนวัตกรรมเพื่อพัฒนาวิ พ
พยาบาลควรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ผลงาน นวัตกรรม หรืองานวิจัยเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการบริหาร การปฏิบัติการ การศึกษา
และการวิ จั ย ทางการพยาบาล ซึ่ ง แนวทางในการ
พัฒนาสมรรถนะด้านนี้พยาบาลวิชาชีพทุกคน โดย
เฉพาะพยาบาลรุ ่ น ใหม่ ซึ่ ง เติ บ โตมาพร้ อ มกั บ
เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล ควรคิดค้นหรือหาแนวทาง
ในการประยุกต์เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งพยาบาลในประเทศไทยได้พัฒนาการสร้าง
นวัตกรรมเพือ่ สุขภาพขึน้ มากมายและได้รบั รางวัลทัง้
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สมรรถนะของพยาบาลกับนวัตกรรมการดูแลสุขภาพประชาชนในยุคไทยแลนด์ 4.0

ระดับชาติและนานาชาติ เช่น นวัตกรรมอุปกรณ์
น�ำช่วยชีวติ พกพา (ST-safe breathing plus coaching
CPR) ซี่งเป็นนวัตกรรมอุปกรณ์วัดการหายใจ และ
โค้ชชิง่ การซีพอี าร์ผปู้ ว่ ยแบบเรียลไทม์ 16 นวัตตกรรม
PSU cat and locked upright position ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17
เป็นต้น

แนวทางในการด�ำรง วิตอยูใ่ นสังคมไทยแลนด์
4.0 ได้อย่างมีความสุข
นอกจากการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ แล้ว
พยาบาลวิชาชีพยังต้องสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ
ให้ มี ศั ก ยภาพทั ด เที ย มกั บ วิ ช าชี พ อื่ น ซึ่ ง สามารถ
พัฒนาได้โดยการน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 18 มาใช้เป็น หลักคิดหรือแนวทางในการด�ำรง
ชีวิตอยู่ในสังคมไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีความสุข
ดังนี้
1. มีภูมิคุ้มกัน คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะ
เกิดขึ้นโดยค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์
ของระบบสุขภาพและการดูแลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต
2. การรู ้ เ ท่ า ทั น คื อ ความรอบรู ้ เ กี่ ย วกั บ
วิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่
จะน� ำ ความรู ้ เ หล่ า นั้ น มาพิ จ ารณาให้ เ ชื่ อ มโยงกั น
เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
การปฏิบัติ
3. ความมีเหตุมีผล คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระดับความพอเพียงนั้น ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนค�ำนึงถึง
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ผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากการกระท�ำนัน้ ๆ อย่างรอบคอบ
4. การรูจ้ กั ความพอดี พอเพียง คือ ความพอดี
ที่ ไ ม่ น ้ อ ยเกิ น ไปและไม่ ม ากเกิ น ไป โดยไม่ ค วร
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการใช้
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมด้านสุขภาพควรอยูใ่ นระดับ
พอประมาณ
5. การท�ำให้เกิดความลงตัว คือ ต้องเสริมสร้าง
ตนเองให้ มี ค วามตระหนั ก ในหลั ก คุ ณ ธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร
ใช้สติปญั ญาในการด�ำเนินชีวติ ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยี

สรุป
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความก้าวหน้าทาง
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสร้ า งสรรค์
นวัตกรรมสุขภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้
บริ ก ารและผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร เช่ น การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
ระหว่างสถานพยาบาล การบริการแพทย์ทางไกล
การพัฒนาระบบนัดหมาย การพัฒนาโปรแกรมหรือ
แอปพลิเคชันทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพ
การใช้หุ่นยนต์ช่วยในการดูแลรักษา การใช้อุปกรณ์
อั จ ฉริ ย ะ การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
รวมถึ ง การใช้ เ ทคโนโลยี ดู แ ลสุ ข ภาพตนเองของ
ภาคประชาชน ท�ำให้พยาบาลวิชาชีพจ�ำเป็นต้องพัฒนา
สมรรถนะตนเองให้ เ ป็ น ผู ้ ที่ ท� ำ งานโดยใช้ ค วามรู ้
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผูน้ ำ� ด้านเทคโนโลยี
สุขภาพ รวมทัง้ สามารถคิดสร้างสรรค์ และผลิตนวัตกรรม
หากพยาบาลมีการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรอบคอบ ใช้เทคโนโลยีอย่างพอดี จะท�ำให้เกิด
ความสมดุลในชีวิต และพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้า
อย่างยั่งยืน

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562
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