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☞ บทคัดย่อ  
โลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน เกิดขึ้นเมื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนาตั้งแต่ปี ค .ศ. 1984 (พ.ศ. 2527)  ผลของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมของการเข้าถึงข้อมูล

และสิทธิขั้นพื้นฐานผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมครั้งใหญ่ การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการอ านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ
มากขึ้น อาทิ การใช้ GPS ในการน าทางผู้สูงอายุหลงลืมเส้นทางกลับบ้าน การผลิตหุ่นยนต์เพื่อดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการพบแพทย์ทางโทรเวชที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการทางแพทย์อย่างเท่าเทียม อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดของ
ผู้สูงอายุคือ องค์ความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสื่อสารที่อาจกลายเป็นอุปสรรค ดังนั้น ภาครัฐควรวางระบบการสร้างองค์ความรู้และทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลผ่านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมให้เกิด
ความครอบคลุมและยั่งยืน  

 

ค าส าคัญ : ค าส าคัญ : เทคโนโลยีและนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต   โทรเวช   ผู้สูงอายุ 

☞ Abstract   
The borderless world occurred when internet and technological innovations have been developed since 1984. As a result of internet and technological innovations create equality of access to information and 

fundamental rights through technology and technological innovation. The advent of the aging society of Thailand has resulted in a big change in the social structure. Technologies can help facilitate the elderly more, 
for example, using GPS to navigate the elderly who forgot the way home, robots for elder care, including telemedicine to improve equity of access to healthcare services. However, the limitation of the elderly is 
Knowledge and communication technology skills that may become a hindrance, therefore, the government should establish a system for building knowledge and information technology skills to the elderly or their 
caregivers through public relations and participation in a comprehensive and sustainable manner. 
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บทน า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2527) โลกรู้จักกับ World Wide Web และการเชื่อมต่อแบบ TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol เป็นชุดของโปรโตคอลที่ถูกใช้ในการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้สื่อสารจากต้นทางข้ามเครือข่ายไปยังปลายทางได้ และสามารถหาเส้นทางที่จะส่งข้อมูลไปได้
เองโดยอัตโนมัติ ถึงแม้ว่าในระหว่างทางอาจจะผ่านเครือข่ายที่มีปัญหา) ท าให้โลกของเราใกล้กันมากขึ้นและกว้างมากขึ้น 
กลายเป็นยุคที่ข้อมูลจ านวนมหาศาลถูกจัดเก็บ เรียบเรียง และน าเสนอให้กับทุกคนบนโลกได้เข้าถึงกันมากขึ้น จนปัจจุบันดู
เหมือนโลกหมุนเร็วกว่าที่เคย มีนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมาย และเปลี่ยนแปลงโลกกลายเป็นยุคดิจิทัล หรือโลกแห่งการสื่อสารไร้
พรมแดน พัฒนาการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารได้น าเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ มาผสมผสานเข้าไว้ด้วยกัน ก่อให้เกิดช่อง
ทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ สามารถตอบสนองความต้องการในการติดต่อสื่อสารของมนุษย์และสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของ
คนในยุคปัจจุบัน ให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างง่ายขึ้นและหลากหลายช่องทางมากขึ้น โดยมุ่งผลประโยชน์ของผู้ใช้เป็นส าคัญ 
(วรวุฒิ อ่อนน่วม, 2558) อาทิ การใช้เครือข่ายสังคมแบบออนไลน์ (Social Networking) เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้
หลากหลายรูปแบบ สามารถรับส่งข้อมูลในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณเสียง ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถติดต่อสื่อสารและโต้ตอบ มีปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างทันทีทันใด (Real-time Interaction)              
(วราพร ด าจับ, 2560) ผลของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต ท าให้การสื่อสารเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่สื่อเก่า (Old Media 
Landscape) ไปสู่สื่อใหม่ (New Media Landscape) ช่วยท าลายข้อจ ากัดทางการสื่อสาร โดยสื่อแบบดั้งเดิมจะส่งข้อมูล
ข่าวสารให้กับผู้รับในลักษณะที่เป็นผู้รับสารแต่เพียงอย่างเดียว (Passive Audience) แต่สื่อใหม่นั้น ผู้รับสารจะมีบทบาทในการ
เลือกที่จะรับสารหรือเป็นผู้ส่งสารเอง (Active Audience) คือเป็นฝ่ายแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง ตามความสนใจและ
ความสงสัยอยากรู้อยากเห็นของตัวเองโดยอิสระเสรี (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2559)  

เมื่อพิจารณาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย จะเห็นว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัย 
(Aging society) และก าลังก้าวสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged society) ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุในสังคมล้วนแต่
จ าเป็นต้องมีมาตรการและการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านและทันท่วงที มิติหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนของ
ผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องมีมาตรการเตรียมพร้อมรองรับคือ มิติสุขภาพ เพราะวัยที่เพิ่มขึ้น หมายถึง การท างานหรือโครงสร้างของ
เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่เสื่อมถอยลงไปทุกที ปัญหาสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่อแก่ลงไปเรื่อยๆ ตามกฎไตรลักษณ์ใน
พระพุทธศาสนาคือ ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา (มีความหมายว่า ทุกสิ่งไม่คงตัวท าให้ทุกข์ ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยไม่มี
ความแน่นอน ทุกสิ่งไม่ความคงที่คงตัวอยู่อย่างนั้นไปตลอด) การดูแลสุขภาพและการรักษาโรคประจ าตัวจ าเป็นต้องพบแพทย์ 
ถือเป็นเรื่องปกติส าหรับผู้สูงอายุ แต่เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงเป็นโลกใบใหม่ยุคดิจิทัล การสื่อสารไร้พรมแดนที่ใช้เทคโนโลยีรูปแบบ
ต่างๆ ตอบสนองความต้องการของมนุษย์และสอดคล้องกับการด าเนินชีวิต กอปรกับภาวะวิกฤตจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้ รวมถึง วิถีชีวิตใหม่ (New normal) ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางกายภาพ การ
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่เสี่ยงติดเชื้อ ตลอดจนมาตรการล็อกดาวน์เมืองและประเทศเป็นช่วงๆ ตามการระบาดเป็นระลอก
ของภาครัฐ การไปพบแพทย์เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุอาจต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ ฉะนั้นแล้ว การ
เตรียมความพร้อมจากภาครัฐเพื่อรับมือในมิติสุขภาพของผู้สูงอายุที่สอดรับกับโลกยุคดิจิทัลและภาวะวิกฤตดังกล่าวหรือภาวะ
วิกฤติอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่ภาครัฐควรท าทันที จึงเกิดบริการทางการแพทย์บนโลกดิจิทัล หรือที่เรียกว่า การพบหมอทาง
โทรเวช (Telemedicine) ค าถามคือ ผู้สูงอายุพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาด้วยการพบแพทย์ทางโทรเวชหรือไม่ 
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการแพทย์บนโลกดิจิทัลด้วยระบบโทรเวชกับกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งก าลังขยายตัวเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง โดยมีภาครัฐก าหนดนโยบายขับเคลื่อนที่เหมาะสม ควรเป็นอย่างไร 

ผู้สูงอายุ สุขภาพ และเทคโนโลยี 
สังคมสูงวัย 
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) จ านวนประชากรของ

ผู้สูงอายุทั่วโลกที่มีอายุ 65 ขึ้นไป จะเพิ่มสัดส่วนเป็นเท่าตัว จาก 605 ล้านคน หรือ ร้อยละ 11 ของจ านวนประชากรโลกทั้งหมด เป็น 
2 พันล้านคน หรือ ร้อยละ 22 กล่าวโดยสรุปคือ 1 ใน 5 ของประชากรโลกจะมีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป นั่นหมายความว่า สังคมโลก
ก าลังจะกลายเป็นสังคมสูงวัยหรือสังคมแห่งผู้สูงอายุ ในปี พ.ศ. 2555 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปจ านวน 
8,111,000 คน คิดเป็นร้อยละ 12.59 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าในปี พ.ศ. 2573 สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 25 หรือเพิ่มมากกว่า 2 เท่าตัว ตามเกณฑ์ที่องค์การสหประชาชาติก าหนด (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557; สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ,์ 2555) ผู้สูงอายุ (Older people หรือ Older persons) หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 
ปีบริบูรณ์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ส าหรับในประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะก าหนดเกณฑ์ไว้ที่อายุ 65 ปีบริบูรณ์ (World 
Health Organization, 2007) คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (2552) จ าแนกผู้สูงอายุเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

1) ผู้สูงอายุวัยต้น อายุตั้งแต่ 60-69 ปี  
2) ผู้สูงอายุวัยกลาง อายุตั้งแต่ 70-79 ปี  
3) ผู้สูงอายุวัยปลาย อายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป  

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2559) ก็ได้แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตาม
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน (Barthel   Activities  of  Daily  Living : ADL) เป็น 3 กลุ่ม คือ  

1) กลุ่มติดสังคม ซึ่งร้อยละ 96 เป็นผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี สุขภาพดี ไม่มีโรคเรื้อรัง หรือมีโรคเรื้อรังแต่
ควบคุมได้ สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้โดยอิสระ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ เมื่อออกจากบ้านต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
ด้วยการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อย ๆ หากไปในที่สาธารณะต้องให้ความร่วมมือ ในการคัดกรองของสถานที่ต่าง ๆ 
ด้วย 

2) กลุ่มติดบ้าน มีร้อยละ 3 ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือต้องการความช่วยเหลือบางส่วน  
3) กลุ่มติดเตียง มีร้อยละ 1 กลุ่มนี้เป็นผู้สูงวัยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวันได้ ต้องการความ

ช่วยเหลือจากผู้อื่น ดังนั้นผู้ดูแลใกล้ชิด หรือบุตรหลานที่ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียง จึงควรปฏิบัติตามค าแนะน าของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

เนื้อหาองค์ความรู ้
ความรู้เกี่ยวกับโทรเวช (Telemedicine)  

ความหมายและความเป็นมา 
โทรเวช (Telemedicine) เป็นการหลอมรวมวิทยาศาสตร์เข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองและปรับให้

เข้ากับความต้องการด้านสุขภาพในบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกัน องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ค านิยาม 
Telemedicine ว่าเป็น การรักษาระยะไกล ซึ่งในทางปฏิบัติหมายถึง การส่งมอบบริการด้านการดูแลสุขภาพที่อาจมีข้อจ ากัด
เรื่องระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรค ท านองว่าบ้านของคนไข้อยู่ไกลจากโรงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพจะน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาเป็นตัวช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลส าหรับการวินิจฉัย การป้องกันโรค และการ
ประเมินผลผู้ป่วย แพทยสภา (2563) แห่งประเทศไทยได้ประกาศ แนวทางปฏิบัติการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช และนิยาม 
Telemedicine ในภาษาไทยเป็น โทรเวช หรือ การแพทย์ทางไกล มีความหมายว่า เป็นการส่งผ่านหรือการสื่อสารเนื้อหา
ทางการแพทย์แผนปัจจุบันโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งจากสถานพยาบาลภาครัฐและหรือเอกชนจากสถานที่หนึ่งไปยังอีก
สถานที่หนึ่งโดยอาศัยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ใหก้ารปรึกษา ค าแนะน า แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือบุคคลอื่นใด เพื่อ
การด าเนินการทางการแพทย์ในกรอบแห่งความรู้ทางวิชาชีพเวชกรรม ตามภาวะ วิสัย และพฤติการณ์ที่เป็นอยู่ ทั้งนี้โดยความ
รับผิดชอบของผู้ส่งผ่านหรือการสื่อสารเนื้อหาทางการแพทย์นั้นๆ กล่าวโดยสรุป Telemedicine คือ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการดูแลสุขภาพ โดยที่สามารถลดอุปสรรคด้านระยะทาง ลดการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย ลด
ระยะเวลาการนอนพักรกัษาในโรงพยาบาล โดยที่ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลไมจ่ าเป็นต้องเข้ารบัการตรวจรักษา แต่สามารถรับค าปรึกษา 
ตรวจวินิจฉัย และรักษาจากแพทย์อย่างรวดเร็วทันเวลา อีกทั้งสามารถติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้ตลอดเวลาและ
ต่อเนื่อง ระบบโทรเวช มีลักษณะพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ (1) อ านวยความสะดวกแก่สถานพยาบาล (2) เอาชนะอุปสรรคทาง
ภูมิศาสตร์ เชื่อมโยงผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่ในต าแหน่งทางกายภาพเดียวกัน (3) มีความเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารประเภทต่างๆ และ (4) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ ดังนั้น โทรเวช จึงเป็นกลไกที่อาศัยเทคโนโลยีมาช่วยให้
ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์พูดคุยโต้ตอบกันได้แบบ Real-time (เวลาจริง ณ ขณะนั้น) โดยที่แพทย์สามารถท าการรักษา 
วินิจฉัยโรค และให้ค าปรึกษาในรูปแบบเสมือนจริง (ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่โรงพยาบาล) 

ปัจจุบันเมื่อพัฒนาการทางด้านการเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นไปอย่างก้าวกระโดด ท าให้เกิดรูปแบบการสื่อสารที่สามารถ
เห็นหน้าในขณะพูดคุยกัน หรือระบบ VDO call ซึ่งไม่ว่าแพทย์และผู้รับบริการจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ ถ้าสามารถเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตได้ ก็สามารถพูดคุยโต้ตอบระหว่างกันได้ในแบบ Real-time โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ที่กิดขึ้นในปัจจุบัน ยิ่งเป็นตัวเร่งให้สถานพยาบาลของไทยหลายแห่งน าโทรเวช มาปรับให้บริการมากขึ้น เพราะ
ประชาชนทั่วไปเริ่มคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีสื่อสารนี้และเห็นประโยชน์ของการปรึกษาหรือรับบริการทางการแพทย์ผ่านระบบ 
VDO call ซึ่งสะดวกในเรื่องการเดินทางและไม่เสียเวลาในการรอคอย บริการทางโทรเวชที่สถานพยาบาลจัดให้ผู้รับบริการ อาทิ 
การปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นที่อาการไม่รุนแรง เช่น เป็นไข้ ปวดท้อง ปวดศีรษะ เป็นต้น 

เทคโนโลยีกับผู้สูงอายุ  
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมครั้งใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีการ

เตรียมความพร้อมของประเทศในเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการอ านวยความสะดวกให้
ผู้สูงอายุมากขึ้น เช่น การใช้ GPS ในการน าทางผู้สูงอายุหลงลืมเส้นทางกลับบ้าน การใช้โทรศัพท์ระบบหน้าจอสัมผัสช่วยให้ผู้สูงอายุ
ได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกหลานได้อย่างง่ายขึ้น เครื่องช่วยฟังถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุ ท าให้คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุดีขึ้น รวมทั้งการผลิตหุ่นยนต์เพื่อดูแลผู้สูงอายุ และการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ
ระยะไกลอีกด้วย นอกจากนี้ การบริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต ได้แก่ การพบแพทย์ทางโทรเวช
นับเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุด้วย ให้สามารถเข้าถึงบริการทางแพทย์ได้
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การสร้างนโยบายการดูแลผู้สูงอายุที่ยั่งยืน มิติสุขภาพเป็นมิติที่ส าคัญ เนื่องจากการเสื่อมถอยของร่างกาย  
ปัญหาโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไขข้อ โรคมะเร็ง โรคทางจิตใจ เช่น 
โรคซึมเศร้า เป็นต้น และโรคอื่นๆ ยังคงเป็นโรคที่มีแนวโน้มพบมากในผู้สูงอายุ ดังนั้น การพัฒนาระบบที่อ านวยความสะดวกต่อการ
เข้าถึงบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต อาทิ การพบแพทย์ทางโทรเวช จึงเริ่มมีบทบาทและตอบโจทย์
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดของผู้สูงอายุส่วนใหญ่คือ องค์ความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสื่อสารที่ล้ ายุค
ในปัจจุบันอาจกลายเป็นอุปสรรค ฉะนั้นแล้ว ภาครัฐจึงควรมีนโยบาย 3 ด้านคือ (1) ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ควรเร่งพัฒนา
เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีสื่อสารเครือข่ายไร้สาย 5G และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศโดยการมี
ส่วนร่วมจากภาคเอกชน  (2) ด้านซอฟต์แวร์ (Software) ควรเร่งพัฒนาสร้างแพลตฟอร์มให้บริการรักษาทางไกล หรือ โทรเวช 
(Telemedicine) ของประเทศ ในรูป แอปพลิเคชั่น (3) ด้านพีเพิลแวร์ (People ware) ควรเตรียมความพร้อมของ บุคลากรทาง
การแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง และระบบบริการโทรเวชในสถานพยาบาลทุกระดับตามศักยภาพ รวมทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมาย นั่นคือ 
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสังคมผู้สูงอายุ โดยเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ด้านไอทีเพื่อสร้างความคุ้นเคยและฝึกทักษะ เช่น การ
สอนทักษะการใช้เครื่องมือไอที การบริการทางโทรเวช เป็นต้น ในทุกหมู่บ้านผ่านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อสม. 
หรือชมรมผู้สูงอายุ ก็จะท าให้การพบหมอทางโทรเวชของกลุ่มผู้สูงอายุเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและสอดรับนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ
ที่ยั่งยืน (จินตนา อาจสันเที๊ยะ และ รัชณีย์ ป้อมทอง, 2561) 

สรุป 
กล่าวโดยเชื่อมโยงได้ว่า การเจริญสติส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพในตัวบุคคล ซึ่งเป็นข้อค้นพบในครั้งพุทธกาล ดังที่

พระผู้มีพระภาคทรงรับรองและสรรเสริญ สติปัฏฐาน 4 ไว้ว่า “พึงเจริญสติปัฏฐานสี่ พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่าง
เดียว ตลอดคืนหรือวันอันจักมาถึง ไม่มีความเสื่อมเลย และได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจ านวน” (กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 
2525) เป็นนวัตกรรม (Innovation) สร้างสมาธแิละปัญญา มีปรากฏเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น (พระครูสุธีปริยัติโกศล, 2561, 
หน้า 156) และได้รับการอธิบายด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ว่า มนุษย์ควบคุมสัญญาณ
คลื่นสมองและสารที่หลั่งจากสมองได้ด้วยการเจริญสติ ผลต่อคลื่นสมองของมนุษย์เกิดขึ้นในทางสร้างสรรค์พัฒนามนุษย์ ท าให้
ควบคุมอารมณ์และจิตใจให้สงบผ่อนคลาย เพิ่มความอดทน สร้างวินัยในตนเอง พัฒนาทักษะต่างๆ จากสมาธิแน่วแน่จดจ่อกับงานที่
ท า และเกิดปัญญา เป็นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต (รักษากายใจเป็นปกติหรือสุขภาวะ) ในตัวบุคคล สติปัฏฐานสี่จึง
สัมพันธ์กับสัญญาณคลื่นสมองอย่างแน่นแฟ้น เป็นเรื่องเดียวกัน และส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
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