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บทคัดย่อ
บทความนีนาเสนอการศึกษาเทคโนโลยีที่นามาใช้ในการรับมือการแพร่ระบาดครังใหญ่ของเชือโคโรนาไวรัส
สาเหตุที่ต้องนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการยับยังการแพร่ระบาด เนื่องจากความรุนแรงของเชือโคโรนาไวรัส
ในการเข้าทาลายระบบทางเดินหายใจ ทาให้ปอดของผู้ป่วยทางานล้มเหลว และการติดเชือมีการแพร่ระบาดขยาย
เป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว จึงทาให้เกิดการนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยรักษาชีวิตของ
ผู้ป่วยจากการติดเชือโคโรนาไวรัส ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจที่สร้า งจากบอร์ดพั ฒนาชนิดราสเบอรี พ าย และ
ความร่วมมือของบริษัทผู้ผลิตอากาศยานและรถยนต์ กับบริษัทเครื่องมือแพทย์ในการผลิตเครื่องช่วยหายใจจานวน
มากในเวลาจากัดเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย ความพยายามในการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาด
ของเชือ ได้แก่ การใช้งานระบบโทรเวชกรรม การใช้อุปกรณ์ไอโอทีเพื่อเฝ้าระวังการติดเชือสาหรับบุคคลากรทาง
สาธารณสุข การนาหุ่นยนต์มาใช้ในการฆ่าเชือ และใช้ในการแบ่งเบาภาระการทางานของแพทย์และพยาบาล
รวมถึงการนาเทคโนโลยีที่กล่าวข้างต้นให้ทางานผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์หรือระบบเอไอและระบบคลาวด์ใน
การทางานของโรงพยาบาลสนามอัจฉริยะที่จัดการด้วยหุ่นยนต์ทังหมด สรุปการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต่าง ๆ ที่นามาใช้มีวัตถุประสงค์เพื่อยับยังการแพร่ระบาดและเป็นการเตรียมการเพื่อรับมือกับการเกิดโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ในอนาคต
คาสาคัญ: เชือโคโรนาไวรัส, การระบาดใหญ่, โทรเวชกรรม, หุ่นยนต์, ระบบปัญญาประดิษฐ์
Abstract
This paper presents the study of technology and innovations to fight against the
coronavirus pandemic. This refers to the ways the technology and innovations can be applied to
prevent the disease from spreading. According to the severe symptoms, the coronavirus disease
can damage the respiratory system and cause the lung failure. And the infection from the
coronavirus disease is spreading quickly across the globe. This has led to the technology which
has been created, the innovation to save the patients’ lives infected with the disease. These
include the Raspberry Pi-powered ventilator and the consortium of aircraft and vehicle companies
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with the medical company for increasing the mass production of ventilators in the limited time
for treatment. Considerable efforts to reduce transmission will be required to control the
pandemic, such as telemedicine, wearable IoT to monitor the early symptoms, if the health
workers are infected, robot killing the disease and helping to reduce the routine work load. As
stated above, a smart field hospital can be run by a platform AI-based cloud robots in order to
reduce the risk of contamination. Finally, we conclude that the study of technology and
innovation can be used for dealing with the re-emerging disease in the future.
Keywords: Coronavirus disease, Pandemic, Telemedicine, Robot, Artificial Intelligent System (AIS)
บทนา
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ประกาศในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563
(World Health Organization, 2020) ให้การแพร่ระบาดของเชือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coronavirus:
Covid-19) เป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic) หลังจากพบการแพร่ระบาดของเชือโคโรนาไวรัสในประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลก
การแพร่ระบาดของเชือโคโรนาไวรัส เริ่มพบการแพร่ระบาดที่ก่อให้เกิดอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ
ตั งแต่ เ ดื อนธั นวาคม พ.ศ. 2562 จนถึ งปั จ จุ บั น ที่ เ มื อ งอู่ ฮั่ น มณฑลหูเ ป่ย ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน
(Centers for Disease Control and Prevention, 2020) โดยมีลักษณะการแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง
ผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชือ ผ่านทางฝอยละอองเสมหะจากการไอและจาม นามูก นาลาย (Droplet) ของผู้ติดเชือ
โดยตรงหรือโดยอ้อมเมื่อฝอยละอองเหล่านีตกลงสู่วัตถุหรือพืนผิวรอบ ๆ แล้วสามารถรับเชือได้ด้วยการสัมผัส
พืนผิวหรือวัตถุเหล่านัน หรือนามาสัมผัสกับตา จมูกหรือปาก ทาให้เกิดการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างได้
อย่างรวดเร็ว
บทความนีนาเสนอการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นามาใช้ในการต่อสู้เพื่อยับยังการแพร่ระบาด
ใหญ่ของเชือโคโรนาไวรัส ซึ่งมีการนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพจนนาไปสู่แนวทางการพัฒนา และการรักษาทางการแพทย์แบบแผนใหม่ ๆ ที่สามารถยอมรับได้
จากการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ประกอบการวินิจฉัยและการรักษา เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ในอนาคต
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีการนามาใช้เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดใหญ่ของเชือโรคโคโรนาไวรัส เป็น
เทคโนโลยีที่นามาช่วยเหลือในการวินิจฉัยผู้ป่วยจานวนมหาศาล เพื่อรักษาอาการที่เกิดจากการเข้าทาลายของ
เชือโรคได้ทันท่วงที ซึ่งการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการวินิจฉั ยนัน อาจจะช่วยให้การแพร่ระบาดที่
เกิดขึนลดลง
วัตถุประสงค์
1. ศึ ก ษาสาเหตุ ที่ ต้ อ งมี ก ารน าเทคโนโลยี แ ละนวั ตกรรมต่ า ง ๆ เข้ า มายั บ ยั งการแพร่ ระบาดของ
เชือโคโรนาไวรัส
2. ศึกษาการสร้างและผลิตเครื่องช่วยหายใจที่เป็น อุป กรณ์ทางการแพทย์ ที่มีความจาเป็ นเร่งด่ ว น
ในการใช้งานเพื่อช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยจากเชือโคโรนาไวรัสที่มีความต้องการเป็นจานวนมาก
3. ศึกษาการนาหุ่นยนต์มาใช้ในรูปแบบการฆ่าเชือและหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาล
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4. ศึกษาการใช้งานจริงของระบบโทรเวชกรรมที่มีการนามาใช้ในโรงพยาบาลในประเทศไทยเพื่อป้องกัน
การติดเชือ
5. ศึกษาการนาระบบไอโอทีชนิดสวมใส่ มาใช้เพื่อติดตามอาการเริ่มต้นของการติดเชือ ดูแลรักษา และ
ติดตามอาการผู้ป่วยจานวนมากได้อย่างใกล้ชนิดและปลอดภัย
6. ศึกษาการนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการวินิจฉัยผู้ป่วย สาหรับประเมินและคาดการณ์
ค้นหาผู้ป่วยหนักเพื่อให้สามารถรับการรักษาได้ทันเวลา
สาเหตุที่มีการนาเทคโนโลยีมาช่วยในการควบคุมโรคติดต่อ
เริ่มจากศึกษาสาเหตุที่ต้องมีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาใช้ในยับยังการแพร่ระบาดของ
เชือโคโรนาไวรัสตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ซึ่งการนาเทคโนโลยีที่อยู่ในช่วงการวิจัยหรือการประยุกต์เทคโนโลยี และ
นานวัตกรรมเพื่อมาใช้ในการควบคุมโรคติดต่อนัน ซึ่งในสถานการณ์ปกติพบว่า ต้องใช้เวลาหลายปีในการตรวจสอบ
เพื่อยืนยันว่านวัตกรรมนัน ๆ ปลอดภัยกับการนามาใช้งานกับมนุษย์ ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดขยาย
เป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว ทาให้มีจานวนผู้ติดเชือมากกว่า 20 ล้านคนทั่วโลก ความรุนแรงของอาการที่เกิดจาก
เชือโคโรนาไวรัส คือ สามารถเข้าทาลายปอดอย่างรวดเร็ว ทาให้มีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มา
ทดลองใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อการรักษาชีวิตของผู้ป่วยซึ่งมีจานวนมาก
หน่วยงานสาธารณสุขของแต่ละประเทศเผชิญปัญหาในการรับมือการแพร่ระบาดใหญ่และปัญหาที่เกิด
จากการที่ บุ ค ลากรทางการแพทย์ ก ลายเป็ น ผู้ ติ ด เชื อ ดั งนั นเพื่ อ ลดภาระงานและลดความสู ญ เสี ย บุ ค ลากร
ทางสาธารณสุข จึงมีการนาเอาเทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์ (Baraniuk, 2020) มาช่วยในการคัดกรอง จาแนก
ผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือแพทย์ในการวินิจฉัยผู้ป่วยจานวนหลักพันคนได้อย่างรวดเร็ว การนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์
(Thomas, 2020b) และระบบไอโอทีมาช่วยสนับสนุนด้า นการพยาบาลผู้ป่ว ยเพื่ อลดการติดเชื อกับ บุค ลากร
ทางสาธารณสุข รวมทังการนาระบบโทรเวชกรรมมาใช้งานจริงในการป้องกันการแพร่กระจายเชือโรค (โครงการ
ประเมิ น เทคโนโลยี แ ละนโยบายด้ า นสุ ข ภาพ, 2563) เทคโนโลยี เ หล่ า นี น ามาใช้ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ บุ ค ลากร
ทางสาธารณสุขในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยจานวนมหาศาลในการรับมือกับความรุนแรงของการแพร่ระบาดของ
เชือโรคที่เกิดขึนอย่างรวดเร็ว
เทคโนโลยีที่ใช้รับมือการแพร่ระบาดใหญ่
ศึกษาเทคโนโลยีที่มีการนามาประยุกต์ใช้งานเพื่อใช้ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชือโคโรนาไวรัส
แบ่งออกเป็น 5 ห้วข้อ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2-6 ตามลาดับ ได้แก่ 1) เครื่องช่วยหายใจที่สร้างจากความร่วมมือ
ของหลากหลายบริ ษัท เทคโนโลยี 2) เทคโนโลยี หุ่น ยนต์ 3) ระบบโทรเวชกรรม 4) การใช้ งานระบบไอโอที
และ 5) ระบบปัญญาประดิษฐ์ มีรายละเอียดดังนี
1. เครื่องช่วยหายใจ
ความรุนแรงของเชือโคโรนาไวรัสจะเข้าทาลายปอดอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทาให้ระบบหายใจ
ล้ ม เหลว ผู้ ป่ ว ยมี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจ (Ventilator) ทั น ที จึ ง เป็ น ที่ ม าของโครงการ
ความร่วมมือในการสร้างเครื่องช่วยหายใจ มี 2 ลักษณะ ได้แก่
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ภาพที่ 1 การทางานของเครื่องช่วยหายใจที่สร้างขึนโดยใช้บอร์ดราสเบอรีพาย
ที่มา. จาก The design of the ventilator, and its source code, is publicly available, โดย Marco
Mascorro, สืบค้นจาก https://www.hackster.io/news/an-open-source-ventilator-powered-byraspberry-pi-and-arduino-goes-into-testing-in-colombia-6c3f04b1ca94

ภาพที่ 2 เครื่องช่วยหายใจที่สร้างขึนเองโดยใช้บอร์ดราสเบอรีพาย
ที่มา. จาก Built from plumbing and car parts, Mascorro's ventilator is driven by a raspberry pi,
โดย Marco Mascorro, สืบค้นจาก https://www.hackster.io/news/an-open-source-ventilator-powered-byraspberry-pi-and-arduino-goes-into-testing-in-colombia-6c3f04b1ca94
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1.1 เครื่องช่วยหายใจที่สร้างโดยใช้บอร์ดพัฒนา เป็นเครื่องช่วยหายใจที่สร้างโดยใช้บอร์ดพัฒนา
ชนิ ด ราสเบอรีพ าย (Raspberry Pi-powered Ventilator) นั นเริ่ ม จากนาย Marco Mascorro ซึ่ งเป็ น วิ ศ วกร
หุ่นยนต์ได้โพสต์บนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการทางานของเครื่องช่วยหายใจที่สร้างขึนเอง มีการทางานดังแสดงใน
ภาพที่ 1 และ 2 (Halfacree, 2020)
บอร์ดราสเบอรีพาย (Raspberry Pi Board) เป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีราคาถูกโดย
นามาใช้ในการควบคุมการทางานของเครื่องช่วยหายใจสาหรับการตังค่าความดันอากาศ (Air Pressure) การเปิด
และปิ ด วาล์ว (On-off Valves) ซึ่ งเป็ น ส่ว นสาคัญ ในการควบคุม การได้รับ ก๊า ซออกซิ เจนและระดับ ความดัน
ที่เหมาะสมกับผู้ป่วย เพราะเชือโคโรนาไวรัสได้เข้าทาลายปอดทาให้การทางานของปอดล้มเหลว พบว่า ในเมืองโบโกต้า
ประเทศโคลัมเบีย มีการนาบอร์ดราสเบอรีพายมาใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่หาได้จากท้องถิ่นนามาสร้างเป็น
เครื่องช่วยหายใจ อาทิเช่น วาล์วจากร้านอะไหล่รถยนต์และร้านขายอุปกรณ์ก่ อสร้า งนามาสร้า งเป็ นเครื่ อ ง
ช่วยหายใจ (Thomas, 2020a) โดยมีการนามาสารองใช้เฉพาะในช่วงที่เกิดการระบาดเท่านั น ซึ่งโครงการนี
มีศักยภาพที่สามารถนามาใช้งานจริงได้เพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับการระบาดใหญ่ที่อาจเกิดขึนในอนาคต
1.2 เครื่องช่วยหายใจที่สร้างจากความร่วมมือของบริษัทผลิตเครื่องบินและรถยนต์ ในระยะที่มี
การแพร่ระบาด รัฐบาลสหราชอาณาจักรมีความต้องการเครื่องช่วยหายใจเป็นจานวน 15,000 เครื่อง จึงได้เกิด
ความร่วมมือจากผู้ผลิตด้านเทคโนโลยี ได้แก่ บริษัท Siemens บริษัท Airbus บริษัท Ford และทีม F1 ร่วมกับ
บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ งมื อ แพทย์ Penlon (Leggett, 2020) ได้ ท าการสร้ า งและผลิ ต เครื่ อ งช่ ว ยหายใจโดยใน
วันที่ 16 เมษายน 2563 เครื่องช่วยหายใจที่ผลิตจากโรงงานผลิตอากาศยานและยานยนต์ได้รับการอนุมัติจาก
หน่วยงาน MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการแพทย์
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑ์ สุขภาพในสหราชอาณาจักร ได้ทาการส่งมอบให้กับโรงพยาบาล
สนามไนติงเกล (NHS Nightingale Hospital) ได้ใช้งานแล้ว
2. เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือการแพทย์
เทคโนโลยี หุ่ น ยนต์ ที่ น ามาช่ ว ยเหลื อ การแพทย์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการรั บ มือ กั บ การแพร่ร ะบาดของเชือ
โคโรนาไวรัส แบ่งได้เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้เพื่อฆ่าเชือ และหุ่นยนต์พยาบาล มีรายละเอียดดังนี
2.1 หุ่นยนต์ที่ใช้เพื่อฆ่าเชือโคโรนาไวรัส (UVC Robot) เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้รังสียูวี หรือรังสีอัลตราไวโอเลต
ชนิดซี (Ultraviolet Type C: UVC) นันเป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถทาลายความสามารถในการแพร่พันธุ์ของ
จุลินทรีย์โดยใช้แสงเคมี (Photochemical) เพื่อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกรดนิวคลีอิกของจุลินทรีย์ (Kowalski,
2009, pp. 17-25) ซึ่งทาให้จุลินทรีย์ไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้ ด้วยความยาวคลื่นในช่วงรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดซี
ที่มีความยาวคลื่นประมาณ 260–265 นาโนเมตร ซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่ดีเอ็นเอของจุลินทรีย์ดูดกลืนรังสี อัลตราไวโอเลต
ช่วยสร้างความเสียหายได้เป็นอย่างมาก ทาให้มีประสิทธิภาพเพียงพอในการฆ่าเชือจุลินทรีย์ โดยในสถานการณ์
การแพร่ระบาดนี มีความต้องการหุ่นยนต์ที่ใช้ฆ่าเชือด้วยรังสียูวีซีเป็นจานวนมากในสถานพยาบาล (Ackerman,
2020a) และต่อมามีการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ใช้ฆ่าเชือที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับสถานที่ทางาน (Ackerman,
2020b) ดังภาพที่ 3 เพื่อการยับยังและป้องกันการแพร่ระบาดซาขึนมา
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(ก) ใช้ในโรงพยาบาล

(ข) ใช้ในที่ทางาน

ภาพที่ 3 หุ่นยนต์ยูวีซี
ที่มา. จาก The UVD robots story, โดย UVD Robots, สืบค้นจาก https://www.uvd-robots.com/about-us
ที่มา. จาก ROVéo UVC: Presentation of very 1st prototype, โดย Rovenso, สืบค้นจาก https://
spectrum.ieee.org/automaton/robotics/industrial-robots/rovenso-uv-disinfection-robot
2.2 หุ่นยนต์เพื่อการพยาบาล (Robot Nurse) เป็นหุ่นยนต์ที่ทาหน้าที่เหมือนนางพยาบาลเพื่ อใช้
แบ่งเบาภาระการทางานของบุคลากรทางสาธารณสุขในการช่วยดูแลผู้ป่วยจากเชือโคโรนาไวรัส โดยโรงพยาบาล
ในเมืองลอมบาร์ดี ซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดใหญ่ในประเทศสาธารณรัฐอิตาลีได้นาหุ่นยนต์ Tommy
(United Nations Industrial Development Organization [UNIDO], 2020) มาช่วยแพทย์และพยาบาลในการดูแล
ผู้ติดเชือในห้องผู้ป่วยวิ กฤต หรือ ห้องไอซียู (Intensive Care Unit: ICU) โดยหุ่นยนต์ Tommy มีกล้องและ
ไมโครโฟน ช่วยให้แพทย์และพยาบาลสามารถดูอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและติดต่อสื่อสารผ่านมอนิเตอร์และ
ลาโพง ดังภาพที่ 4 หุ่นยนต์ Tommy สามารถทาการวัดความดันและระดับออกซิเจนในเลือด ซึ่งเป็นตัวแปร
ที่ ส าคั ญ ซึ่งบอกถึ งอาการของผู้ป่ วยได้ ซึ่ งช่ ว ยลดความเสี่ยงจากการติดเชื อเมื่อ แพทย์แ ละพยาบาลเข้าดูแล
ผู้ป่วยในห้องได้

วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ภาพที่ 4 หุ่นยนต์พยาบาล Tommy
ที่มา. จาก Robots like Tommy can measure blood pressure and oxygen saturation for the
patients in the ICU. These two parameters provide a crucial picture of the patients’ health
condition, โดย Flavio Lo Scalzo, สืบค้นจาก https://www.pri.org/stories/2020-04-08/tommy-robotnurse-helps-italian-doctors-care-covid-19-patients
3. ระบบโทรเวชกรรม
ระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) เป็นการนาเสนอเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มาใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ โดยผู้ป่วยสามารถติดต่อสื่อสารกับแพทย์ผ่านทางหน้าจอมอนิเตอร์ ในระยะ
ที่เกิดการแพร่ระบาดของเชือโคโรนาไวรัสนัน โรงพยาบาลจัดเป็นพืนที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาด ดังนันจึงมีการนาระบบ
โทรเวชกรรมมาใช้ผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยในประเทศไทยมีโครงการการแพทย์ทางไกล ตอบสนองนโยบาย “อยู่บ้าน
หยุ ด เชื อ เพื่ อ ชาติ ” (โครงการประเมิ นเทคโนโลยีแ ละนโยบายด้า นสุข ภาพ, 2563) โดยโรงพยาบาลศิริราช
มีการทดลองใช้ระบบโทรเวชกรรมในขันตอนการทดลองใช้งาน ภายในเดือน พฤษภาคม 2563 สาหรับบริการพบ
แพทย์ออนไลน์และมีการจัดส่งยาให้ถึงบ้านผ่านแอปพลิเคชัน “Siriraj Connects” (คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล, ฝ่ายสารสนเทศ, 2563) สาหรับตรวจสอบสิทธิ์ ติดตามคิว ชาระเงิน และใช้แอปพลิเคชัน Line เพื่อ
พูดคุยกับแพทย์ผ่านระบบวิดีโอคอล และได้รับยาทางไปรษณีย์ ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 แอปพลิเคชัน Siriraj Connects
ที่มา. จาก Siriraj connect, โดย Siriraj IT, สืบค้นจาก https://play.google.com/store/apps/details?id
=com.siriraj.sirirajconnect

ภาพที่ 6 สมาร์ทริง (Oura Smart Ring)
ที่มา. จาก Personal insights to empower your everyday, โดย Oura, สืบค้นจาก https://ouraring.com
4. การใช้งานระบบไอโอที
ระบบไอโอที (Internet of Things: IoT) มีการนาเสนอเป็นทางเลือกสาหรับการคาดการณ์อาการ
เบืองต้นจากการติดเชือโคโรนาไวรัสก่อนล่วงหน้าเพื่อป้องกันการแพร่กระจายออกไป ด้วยการติดตาม (Tracking)
โดยใช้ ส มาร์ ท ริง (Smart Ring) ดั งภาพที่ 6 โดยมี ก ารให้ บุ ค ลากรทางการแพทย์ จ านวน 2,000 คนที่ ท างาน
ในบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา (Hurley, 2020) เริ่มสวมสมาร์ทริงซึ่งเป็นแหวนที่มีเซ็นเซอร์
ที่สามารถติดตามอุณหภูมิร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจ และสัญญาณชีพ (Vital Signs) อื่น ๆ ทังกลางวัน และ
กลางคืนซึ่งเป็นอาการเบืองต้นของการติดเชือโคโรนาไวรัส ระบบจะทาการแจ้ งให้ผู้สวมใส่เข้ารับการกักตัวเพื่อ
สังเกตอาการและเป็นการหยุดการแพร่ระบาดในกรณีที่มีการติดเชือ
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5. ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือระบบเอไอ
ระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ ระบบเอไอ (Artificial Intelligence System: AI) เป็นกระบวนการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการคิด การกระทา การให้เหตุผลและการปรับตัว ซึ่งเปรียบเสมือนการทางานของสมอง โดย
ปัจจุบันมีการปรับปรุงแนวคิดเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และแนวคิดของการทางาน
ของเครื อ ข่ า ยประสาทเที ย ม (Artificial Neural Network) โดยระบบเอไอเป็ น สาขาหนึ่ ง ด้ า นวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ (Computer Science) และด้านวิศวกรรม
5.1 ระบบเอไอกับการวินิจฉัยโรคนิวมอเนีย ในสถานการณ์การรับมือกับผู้ติดเชือโคโรนาไวรัส
ซึ่ ง เข้ า ท าลายปอดอย่า งรุน แรงจ านวนหลัก พั นคนที่ เ มือ งอู่ ฮั่น ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจี น โดยสาเหตุ
การเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ติดเชือโคโรนาไวรัส คือ อาการปอดอักเสบรุนแรง หรือ โรคนิวมอเนีย (Pneumonia) ซึ่ง
ทาลายระบบการหายใจ ทาให้ผู้ป่วยไม่สามารถหายใจได้ จึงมีความต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นจานวนมาก
ดังนันถ้ามีการตรวจพบอาการเบืองต้นของโรคนิวมอเนียได้เร็ว จะทาให้สามารถรักษาชีวิตของผู้ป่วยได้มากขึน จึง
มีทีมพัฒนาจากมหาวิทยาลัยแพทย์ University of California, San Diego (UCSD) ในการนาระบบเอไอมาใช้ใน
การตรวจหาร่องรอยการเกิดอาการปอดอักเสบจากฟิล์มเอกซเรย์ปอดจากการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)
ได้ก่อนที่จะฟังเสียงปอดจากเครื่องตรวจการได้ยิน หรือ หูฟังทางการแพทย์ (Stethoscope) (Baraniuk, 2020)
เพื่อหาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีโอกาสเป็นโรคนิวมอเนีย หรือ โรคปอดอักเสบ สาหรับการนาระบบเอไอมาใช้
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของนักรังสีวิทยา (Radiologist) ในการวินิจฉัยจากภาพฟิล์มเอกซเรย์ปอด ดังภาพที่ 7 โดย
บริเวณที่เป็นเงาสีเทาที่ปอดทังสองข้างในภาพซ้ายมือเป็นภาพผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบ และภาพทางขวามือ
บริเวณที่เป็นสีส้มเป็นการวินิจฉัยของระบบเอไอซึ่งตรงกัน และเนื่องจากจานวนผู้ป่วยมีจานวนมากเป็นจานวน
หลักพันคน ระบบเอไอสามารถทาการวินิจฉัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้อย่างแม่นยาและช่วยเหลือการทางานของ
นักรังสีวิทยาในการอ่านผลเอกซเรย์จานวนมากได้อย่างรวดเร็ว

ภาพที่ 7 ฟิล์มเอกซเรย์ปอดของผู้ป่วยบริเวณที่มีสีส้มจากภาพทางขวา เป็นบริเวณที่ระบบเอไอตรวจพบอาการโรค
นิวมอเนีย
ที่มา. จาก The coloured area shows where the algorithm has detected pneumonia, โดย University
of California San Diego Health, สืบค้นจาก https://www.bbc.com/news/business-52483082
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5.2 ระบบเอไอร่วมกับอุปกรณ์ไอโอทีและการทางานของระบบคลาวด์ ช่วงเดือนมีนาคม 2563 มี
การแพร่ระบาดใหญ่ในเมืองอูฮ่ ั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทเทคโนโลยี CloudMinds ทางานร่วมกับ
โรงพยาบาลสนาม Wuhan Wunchang Hospital และบริษัท China Mobile ซึ่งให้บริการ 5G สาหรับการใช้งาน
ในการจัดการโรงพยาบาลสนามอัจฉริยะ (Smart Field Hospital) ที่ใช้หุ่นยนต์ทางานทังหมด (UNIDO, 2020)
สาหรับใช้เป็นการทดลองเพื่อวัดประสิทธิภาพการทางานของหุ่นยนต์เพื่อบรรเทาภาระการทางานของบุคคลากร
ทางสาธารณสุข และป้องกันการแพร่ระบาดสู่บุคคลากรด้วย โดยบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสนาม
อั จ ฉริ ย ะด าเนิ นการโดยหุ่ นยนต์ และอุ ป กรณ์ไ อโอที ประเภทสวมใส่ (Wearable IoT) ได้ แ ก่ ก าไลและแหวน
อัจฉริยะ ที่ซิงค์กับแพลตฟอร์ม AI ของบริษัท CloudMinds ในภาพที่ 8 เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย อัตรา
การเต้นของหัวใจและระดับออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วย หุ่นยนต์ฮิวแมนนอย์ ชื่อ Cloud Ging ดังภาพที่ 9 สาหรับ
ดู แ ลผู้ ป่ ว ย ให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยส าหรั บ การส่ งอาหาร เครื่ อ งดื่ ม ยาและข้ อ มู ล ขณะที่ หุ่ น ยนต์ ท าความสะอาด
(Sweeping Robot) จะฉีดพ่นยาฆ่าเชือและทาความสะอาดพืนด้วย (A As Architecture, 2020)

ภาพที่ 8 การทางานโรงพยาบาลสนามอัจฉริยะ
ที่มา. จาก Schene CloudMinds, โดย A As Architecture, สืบค้นจาก https://aasarchitecture.com/
2020/03/smart-field-hospital-in-wuhan-managed-with-robots.html
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ภาพที่ 9 หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (Humanoid Robot) ชื่อ Cloud Ginger (aka XR-1)
ที่มา. จาก Smart field hospital in Wuhan managed with robots, โดย A As Architecture, สืบค้น
จาก https://aasarchitecture.com/2020/03/smart-field-hospital-in-wuhan-managed-with-robots.html
สรุปผลและการอภิปรายผล
บทความนีได้นาเสนอการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีการนามาประยุกต์ใช้เพื่อระงับและยับยัง
การแพร่ระบาดของเชือโคโรนาไวรัสที่มีการแพร่ระบาดใหญ่ขยายเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจ
จากการศึกษานี คือ การนาเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันมาประยุกต์ร่วมกับทางด้า นการแพทย์ ซึ่งที่ผ่านมาไม่มี
การบูรณาการร่วมกันอย่างแท้จริง อีกทังมีขันตอนการตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานที่ซับซ้อน และใช้
เวลานาน ดังนันการแพร่ระบาดของเชือโคโรนาไวรัส ในหลายประเทศจึงมีการอนุมัติการนาเทคโนโลยีเหล่านีมาใช้
เฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉิ นสาหรับ การแพร่ระบาดใหญ่ ของเชือโคโรนาไวรัส เพื่อรักษาชีวิตของผู้ป่ ว ยและ
บุคลากรทางสาธารณสุข และผลที่ได้จากการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล่านีมาใช้งาน ช่วยส่งเสริมให้ประเทศ
ต่าง ๆ เกิดการคิดค้น การวิจัย การประดิษฐ์ การพั ฒนาต่อยอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว
รวมทังสามารถใช้เป็นแนวทาง หรือวิธีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึนใน
อนาคตได้
เอกสารอ้างอิง
คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล, ฝ่ายสารสนเทศ. (2563). ขั้นตอนการเตรียมตัวพบแพทย์ออนไลน์ (Siriraj
telemedicine) ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj connect. สืบค้นจาก
https://www.si.mahidol.ac.th/siit/ news_detail.asp?id=180
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ. (2563). การแพทย์ทางไกล เพื่อให้ผู้ป่วยกับแพทย์ใกล้กัน
มากขึน้ . สืบค้นจาก https://covid19.hitap.net/2020/04/16/telemedicine-reduce-distanceof-treatment/

11

12

Journal of Academic Information and Technology Volume 1 Issue 2 July-December 2020

A As Architecture. (2020). Smart field hospital in Wuhan managed with robots. Retrieved
from https://aasarchitecture.com/2020/03/smart-field-hospital-in-wuhan-managed-withrobots.html
Ackerman, E. (2020a). Autonomous robots are helping kill coronavirus in hospitals. Retrieved
from https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/medical-robots/autonomousrobots-are-helping-kill-coronavirus-in-hospitals
Ackerman, E. (2020b). Swiss startup developing UV disinfection robot for offices and
commercial spaces. Retrieved from https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/
industrial-robots/rovenso-uv-disinfection-robot
Baraniuk, C. (2020). The groundbreaking way to search lungs for signs of COVID-19. Retrieved
from https://www.bbc.com/news/business-52483082
Centers for Disease Control and Prevention. (2020). What you should know about COVID-19
to protect yourself and others. Retrieved from https://www.cdc.gov/coronavirus/
2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf
Halfacree, G. (2020). An open source ventilator powered by raspberry pi and arduino goes
into testing in Colombia. Retrieved from https://www.hackster.io/news/an-opensource-ventilator-powered-by-raspberry-pi-and-arduino-goes-into-testing-in-colombia6c3f04b1ca94
Hurley, H. (2020). Automation testing tools and wearables gear up to tackle coronavirus
unknowns. Retrieved from https://www.theiotintegrator.com/health/automationtesting-tools-and-wearables-gear-up-to-tackle-coronavirus-unknowns
Kowalski, W. (2009). Ultraviolet germicidal irradiation handbook: UVGI for air and surface
disinfection. New York: Springer.
Leggett, T. (2020). Coronavirus: Ventilator built by airbus and F1 approved. Retrieved from
https://www.bbc.com/news/business-52309294
Lo Scalzo, F. (2020). Robots like Tommy can measure blood pressure and oxygen
saturation for the patients in the ICU. These two parameters provide a crucial
picture of the patients’ health condition. as in cited Romero, M. E. (2020). Tommy
the robot nurse helps Italian doctors care for COVID-19 patients. Retrieved from
https://www.pri.org/stories/2020-04-08/tommy-robot-nurse-helps-italian-doctors-carecovid-19-patients
Mascorro, M. (2020). Built from plumbing and car parts, Mascorro's ventilator is driven by a
raspberry pi. as in cited Halfacree, G. (2020). An open source ventilator powered by
raspberry pi and arduino goes into testing in Colombia. Retrieved from https://www.
hackster.io/news/an-open-source-ventilator-powered-by-raspberry-pi-and-arduino-goesinto-testing-in-colombia-6c3f04b1ca94
Mascorro, M. (2020). The design of the ventilator, and its source code, is publicly available.
as in cited Halfacree, G. (2020). An open source ventilator powered by raspberry pi

วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

and arduino goes into testing in Colombia. Retrieved from https://www.hackster.io/
news/an-open-source-ventilator-powered-by-raspberry-pi-and-arduino-goes-into-testingin-colombia-6c3f04b1ca94
Oura. (2020). Personal insights to empower your everyday. Retrieved from https://ouraring.com
Rovenso. (2020). ROVéo UVC: Presentation of very 1st prototype [Video]. YouTube.
https://youtu.be/cz3N0YGw-78 as in cited Ackerman, E. (2020b). Swiss startup
developing UV disinfection robot for offices and commercial spaces. Retrieved
from https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/industrial-robots/rovenso-uvdisinfection-robot
Siriraj IT. (2020). Siriraj connect Retrieved from https://play.google.com/store/apps/details?id
=com.siriraj.sirirajconnect
Thomas, Z. (2020a). Coronavirus: Raspberry pi-powered ventilator to be tested in Colombia.
Retrieved from https://www.bbc.com/news/technology-52251286
Thomas, Z. (2020b). Coronavirus: Will COVID-19 speed up the use of robots to replace
human workers?. Retrieved from https://www.bbc.com/news/technology-52340651
United Nations Industrial Development Organization. (2020). In China, robot delivery vehicles
deployed to help with COVID-19 emergency. Retrieved from https://www.unido.org
/stories/china-robot-delivery-vehicles-deployed-help-covid-19-emergency
University of California San Diego Health. (2020). The coloured area shows where the
algorithm has detected pneumonia. as in cited Baraniuk, C. (2020). The groundbreaking
way to search lungs for signs of COVID-19. Retrieved from https://www.bbc.com/
news/business-52483082
UVD Robots. (2020). The UVD robots story. Retrieved from https://www.uvd-robots.com/about-us
World Health Organization. (2020). WHO announces COVID-19 outbreak a pandemic.
Retrieved from http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/
coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic

13

