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บทคัดยอ
กรมควบคุมโรคเปนหนวยงานหลักที่ทำหนาที่ตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขในประเทศไทย โดยการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
(Emergency Operation Center; EOC) กลุมภารกิจ ด า นสื่ อสารความเสี่ย งถือเปน สว นหนึ ่ง ของระบบบั ญชาการเหตุก ารณภ าวะฉุ ก เฉิ น ทาง
สาธารณสุข กรมควบคุมโรคไดใหบริการสายดวน 1422 แกประชาชน เพื่อใหขอมูล รับเรื่องรองเรียน และประเด็นที่เปนขอกังวลจากสาธารณชน
ในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แชทบอทเปนรูปแบบหนึ่งของปญญาประดิษฐ (artificial intelligence; AI) ที่มี
สวนชวยสนับสนุนการทำงานของเจาหนาที่รับสายดวน 1422 ไดอยางมีประสิทธิภาพ บทความนี้นำเสนอกระบวนการพัฒนาแชทบอทเพื่อใชในการ
สื่อสารและใหขอมูลในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ชื่อวา “COVID-19 ปองกันได” โดยพัฒนาแชทบอทตาม
หลักการของ Design Science Research Methodology และแบงการออกแบบและพัฒนาเปน 2 ระยะ โดยในระยะเริ่มตนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากแหลงที่นาเชื่อถือจะถูกนำมาเรียบเรียงใหมในรูปแบบของชุดคำถาม-คำตอบ และนำเขาสู Dialogflow แชทบอท
“COVID-19 ปองกันได” ถือเปนแชทบอททางการตัวแรกของหนวยงานภาครัฐดานสาธารณสุข ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย
ใหบริการขอมูลตาง ๆ ผาน 7 เมนูหลัก ไดแก 1) ติดตามสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2) การปองกันตนเอง 3) ขอมูลขาวปลอม 4)
ประเมินตนเอง 5) พิกัดจัดการ (รายชื่อโรงพยาบาลใกลเคียง) 6) ติดตอสายดวน 1422 และ 7) แจงเบาะแส ปจจุบันแชทบอท “COVID-19 ปองกัน
ได” ยังคงพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อเปนทางเลือกหนึ่งในการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดทัน
ตอสถานการณ
คำสำคัญ: โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19), การพัฒนาแชทบอท, การสื่อสารความเสี่ยง, ประเทศไทย

แชทบอท กับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประเทศไทยรับมือกับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ตั ้ ง แต เ ดื อ นมกราคม 2563 และถื อ เป น ประเทศแรกที ่ มี
การรายงานผูปวยยืนยันนอกเขตสาธารณรัฐประชาชนจีน1 ในสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เจาหนาที่สายดวน 1422
กลุมภารกิจดานสื่อสารความเสี่ยง ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุม
โรค ตองปฏิบัติหนาที่อยางหนักเนื่องจากมีประชาชนโทรศัพทมาสอบถาม
ขอมูลเปนจำนวนมาก แสดงใหเห็นถึง ความตื่ นตั วและความกัง วลของ
ประชาชนที่มีตอสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019

ป จ จุ บ ั น มี ก ารนำเทคโนโลยี ป  ญ ญาประดิ ษ ฐ ม าประยุ ก ต ใ ช ใ นการให
บริการตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐ เชน การกรอกเอกสารทางราชการ
การตอบรับใบคำขอตาง ๆ การแปลอัตโนมัติ และการรางเอกสาร เปนตน2
แชทบอทเปนปญญาประดิษฐประเภทหนึ่งที่สามารถเลียนแบบการสนทนา
ของมนุษย ผานการพูด หรือพิมพดวยเสียงผานแพลตฟอรมการสงขอความ
ซึ่ง มีก ารใชง านอยางแพรหลายทั้ง ในภาครัฐ และเอกชน3-5 บทความนี้
นำเสนอกระบวนการพัฒนาแชทบอท และอธิบายการทำงานของแชทบอท
เพื่อใชสื่อสารความเสี่ยงระหวางการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
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กระบวนการพัฒนาแชทบอท
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การพัฒนาแชทบอทออกแบบตามหลักการของ Design Science Research
Methodology (DSRM) ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก 1) ระบุปญหาและ
แรงจูงใจ 2) กำหนดวัตถุประสงคของการแกปญหา 3) ออกแบบและพัฒนา
4) สาธิตและทดลองใชงาน 5) ประเมินผลการใชงาน และ 6) การสื่อสาร
และถายทอด6 โดยการพัฒนาแชทบอทในครั้ง นี้ปรับการดำเนินการใน
ขั้นตอนที่ 3- 6 เปน 2 ระยะ (รูปที่ 1)
ขั้นตอนที่ 1 ระบุปญหาและแรงจูงใจ
ในชวงที่สถานการณการแพรระบาดยังมีความไมแนนอน ประชาชนมีความ
กังวลและโทรศัพทมาสอบถามที่กรมควบคุมโรค ผานการใหบริการสายดวน
1422 เพิ่มขึ้นจากเดิมเปนจำนวนมาก สงผลใหเจาหนาที่รับสายไมสามารถ
ใหบริก ารไดเพีย งพอ อีก ทั้ง ยัง มีเวลาจำกัดในการเขาถึง ขอมู ลที่ม ี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เจาหนาที่รับสายจึงตองจัดเตรียมและบริหาร
จัดการขอมูลทางวิชาการ รวมทั้งองคความรูตาง ๆ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ใหครบถวนภายในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อสามารถใหบริการ
ขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง แกผูใชบริการ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐจึงเปน
เครื่องมือหนึ่งที่มาชวยในการแกไขปญหาเหลานี้ เพราะชวยอำนวยความ
สะดวกใหเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากขอมูลมีจำนวนมากและมี

การเปลี่ยนแปลงในแตละวันซึ่งเกินขีดความสามารถในการจดจำของมนุษย
นอกจากนี้การที่มีผูใชบริการเกินกวาสูงเกินกวาที่ระบบสายดวน 1422 จะ
รองรับได ดังนั้นจึงตองหาวิธีการใหบริการสอบถามขอมูลในรูปแบบใหม
เพื่อใหขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และทันตอสถานการณ
ขั้นตอนที่ 2 กำหนดวัตถุประสงคของการแกปญหา
การทำงานในครั้ งนี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อสร า งแชทบอทใหบ ริก ารขอ มูล
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหเปนทางเลือกใหมในการสื่อสาร
ความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉินจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 เนื ่ อ งจากเทคโนโลยี ป  ญ ญาประดิ ษ ฐ ใ นรู ป แบบ
แชทบอทสามารถใหบริก ารแกผูใชงานไดในทันที และตอบไดทุกคำถาม
ดวยขอมูลที่เปนปจ จุบัน แชทบอทจึง เปนทางออกในการชวยรับมือกับ
ปญหาการใหบริก ารที่มีความตองการเปนจำนวนมากได โดยแชทบอท
ชวยตอบคำถามและใหขอมูลเบื้องตนในกรณีที่คำถามไมซับซอน หรือเปน
คำถามที่พบบอย เพื่อลดภาระในการรับสายของเจาหนาที่ รวมทั้งชวยลด
ระยะเวลาในการตอบคำถาม และสามารถใหบริการไดทุก วัน ตลอด 24
ชั่วโมง นอกจากนี้การใหบริการดวยแชทบอทถือเปนการสื่อสารสองทางที่
มีการโตตอบกันเชนเดียวกับการสนทนาของมนุษย และรองรับการใชงาน
จากผูใชงานจำนวนมากในเวลาเดียวกัน

รูปที่ 1 กระบวนการพัฒนาแชทบอทตามหลักการของ DSRM โดยในระยะที่ 1 โดยใชชื่อวา “คร. โอเค”

ระยะที่ 1 ประกอบดวย ขั้นตอนออกแบบและพัฒนา สาธิตและทดลอง
ใช ง าน ประเมิ น ผลการใช ง านภายใน และการสื ่ อ สารและถ า ยทอด
ตามลำดับ
จากรายงานผลการสำรวจพฤติ ก รรมผู ใ ช อิ น เทอร เ น็ ต ในประเทศไทย
ป 2562 โดยสำนัก งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิกส (สพธอ.) หรือ
เอ็ตดา (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสัง คม พบวาคนไทย
นิ ย มใช แ อปพลิ เ คชั น ไลน ใ นการติ ด ต อ สื่ อ สารมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
Facebook Messenger, FaceTime และWhatsApp ตามลำดับ7 ดังนั้น
การพัฒนาแชทบอทครั้งนี้จึงเลือกใชแอปพลิเคชัน ไลนเปนชองทางหลัก
ในการพัฒนาแชทบอท

แพลตฟอรมที่ใชในการพัฒนาแชทบอทสำหรับใชง านผานแอปพลิเคชัน
ไลน คือ Dialogflow ซี่งเปนแพลตฟอรมที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Google
ผานการทำงานบนคลาวด (Cloud) Dialogflow เปนการทำงานในแบบที่
เรีย กวา “ประมวลภาษาธรรมชาติ” (Natural Language Processing;
NLP) ซึ ่ ง สามารถเลี ย นแบบการสนทนาของมนุ ษ ย ไ ด โ ดยผ า นหลาย
ชองทาง เชน เว็บไซต แอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือ และแพลตฟอรม
การรับสง ขอความอื่น ๆ นอกจากนี้ยัง รองรับภาษาตาง ๆ มากกวา 20
ภาษา รวมทั้งภาษาไทย8
ในระยะแรกแชทบอทที่พัฒนาขึ้นใชชื่อวา “คร. โอเค” (คร. คือตัวยอของ
กรมควบคุมโรค) โดยใชงานเปนการภายในของเจาหนาที่สายดวน 1422
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เพื ่ อ อำนวยความสะดวกในการสืบ ค น ข อ มู ล ขณะรับ สายโทรศั พ ทจ าก
ประชาชนที่สอบถามขอมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขอมูลที่ถูกตองและเปนปจจุบันในแชทบอทนาจะเปนปจจัยสำคัญที่ทำให
ประชาชนหันมาใชงานแชทบอทมากขึ้น และใชงานอยางตอเนื่อง ดังนั้น
การพัฒนาแชทบอทในชวงแรกจึง ปอนขอมูลคำถามที่พบบอยเขาไปยัง
Dialogflow ใหทันตอสถานการณในแตละวัน โดยชุดขอมูลคำถาม-คำตอบ
มาจากการรวมรวมขอมูลจากหนวยงานดานสาธารณสุข เชน กรมควบคุม
โรค องคก ารอนามัย โลก และขอ มูลขาวสารที่เผยแพร บ นเว็บ ไซต ข อง
หนวยงานภาครัฐอื่น ๆ รวมทั้งจากสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส (ThaiPBS)
ขอมูลเหลานี้จะถูกนำเขาไปใน Dialogflow โดยแยกเปนหมวดหมูที่เรียกวา
“อินเทนส (intents)” และใสคำถามที่น าจะเป นไปได พรอมทั้งคำที ่ มี
ความหมายใกลเคียงให
อยูภายใตอินเทนสเดียวกัน8 ดวยวิธีการดังกลาวจะทำใหแชทบอท สามารถ
เรียนรูและเลียนแบบการสนทนาของมนุษยได
แชทบอท “คร. โอเค” เริ่มใหบริการดวย 6 เมนูพรอมใชซึ่งพัฒนามาจาก
คำถามที่พบบอยจากการสอบถามของประชาชนผานสายดวน 1422 ไดแก
1) ติดตามสถานการณก ารแพรระบาดในประเทศและทั ่วโลก 2) วิธีก าร

ปองกันตนเอง 3) ขอมูลขาวปลอม 4) ประเมินตนเอง เพื่อใหประชาชนเขาถึง
การประเมินความเสี่ยงกอนมาโรงพยาบาล 5) พิกัดจัดการ เพื่อใชค นหา
รายชื่อโรงพยาบาลที่ใหบริการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ 6)
ติดตอเจาหนาที่สายดวน 1422 (รูปที่ 2)
ขั้นตอนตอมาคือการสาธิตใหกับเจาหนาที่สายดวน 1422 และบุคลากรกรม
ควบคุมโรคที่เกี่ยวของเปนการภายใน เพื่อทดสอบความสามารถในการตอบ
คำถามเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดอยางรวดเร็วทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และรับฟงความคิดเห็นเมื่อใชแชทบอท “คร. โอเค” ใน
การปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีการรวบรวมขอคิดเห็นตาง ๆ เพื่อนำไปใชพัฒนา
แชทบอทในระยะที่ 2 เชน การปรับหนาจอผูใชงานใหสามารถใชงานไดงาย
ขึ้น และขอใหปรับภาพลักษณของแชทบอทนี้ใหเปนของหนวยงานภาครัฐ
ดานสาธารณสุข ไมใชเปนเพียงในนามของกรมควบคุมโรคเทานั้น

ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนประเมินผลการใชงานภายในแชทบอท “คร. โอเค”
จึงถูกยกระดับใหเปนแชทบอทที่เปดบริการใหกับประชาชนทั่วไปอยางเปน
ทางการ ในวั นที ่ 27 กุ มภาพั นธ 2563 และเปลี ่ ย นชื ่ อเป น“COVID-19
ปองกันได” ในเวลาตอมา เพื่อเปนการสื่อสารใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองวา
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถปองกันได

รูปที่ 2 การใหบริการแชทบอท “คร. OK” ดวย 6 เมนูหลัก (ซาย) และ 7 เมนูหลักของแชทบอท “COVID-19 ปองกันได” (ขวา)

ระยะที่ 2 ประกอบดวย ขั้นตอนออกแบบและพัฒนา สาธิตและทดลอง
ใชงาน ประเมินผลการใชงาน และการสื่อสารและถายทอด ตามลำดับ

การสะสมของคำถามที่แชทบอทไมสามารถตอบได ทีมงานจึงวิเคราะหหา
วิธีการแกปญหาใน 2 วิธีการ ดังนี้

เมื่อมีผูใชง านแชทบอท “COVID-19 ปองกันได”เกินกวา 10,000 ราย
พบวาการใชงานในเมนูตาง ๆ เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน ในขณะเดียวกันก็มี
คำถามที่ซับซอนจากประชาชนสะสมมากขึ้นเปนลำดับ ดังนั้นเพื่อแกปญหา

วิธีที่ 1
วิเคราะหคำถามที่ซับซอนและแบงเปน 2 ประเภท ไดแก คำถามที่มีคำตอบ
แตคำตอบตอบไมตรง และคำถามที่ไมมีคำตอบ และจัดตั้งทีมวิชาการ 2
ทีม เพื่อทำหนาที่ในการบริหารจัดการขอมูล โดยทีมแรกไดรับมอบหมายให
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ดำเนินการแกไขชุดคำถาม-คำตอบที่ไมตรงกันใน Dialogflow สวนทีมที่
สองมีหนาที่คนหาคำตอบใหถูกตองตามหลักวิชาการ (รูปที่ 3)
วิธีที่ 2

ทีมงานพัฒนาแชทบอทระดมสมองรวมกันเพื่อออกแบบใหแชทบอทพัฒนา
ความสามารถในการตอบคำถามไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำ
คำถามที่ถูกถามบอยที่สุด 4 อันดับแรกมาจัดเปนหมวดหมูตามเนื้อหาที่มี
อยูกวา 300 คำถาม เปน 4 หมวดหลัก ไดแก 1) ความรูทั่วไป 2) วิธีการ

ควบคุมและปองกันตนเอง 3) คำแนะนำในการเดินทาง และ 4) พ.ร.บ.
โรคติดตอ พ.ศ. 2558 เพื่อใหผูใชง านแชทบอทเลือกคำถามที่สนใจได
โดยงายจากการกดเลือกคำถามหรือหัวขอเปนลำดับขั้นตามความสนใจ
(รูปที่ 4) นอกจากนี้ยังออกแบบกระบวนการทำงานใหม เพื่อปรับขอมูลใน
แชทบอท “COVID-19 ป อ งกั น ได ” ให เ ป น ป จ จุ บั น ตามที ่ ศ ู น ย บ ริ ห าร
สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลง
ขาวในแตละวั น และนำขอมูลเหล านี้ มาเรีย บเรีย งให อยูใ นรูปแบบชุ ด
คำถาม-คำตอบที่คาดวาประชาชนจะสอบถามไวลวงหนา (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 กระบวนการทำงานเพื่อจัดการขอมูลใน Dialogflow อยางเปนระบบ

สถานการณในระยะตอมาพบวาประชาชนใชแชทบอท “COVID-19 ปองกัน
ได” เปนชองทางในการรายงานการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ
พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุก เฉิ น
เชน พบผูสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ควรกักตัวเพื่อสังเกตอาการตาม
แนวทางของกรมควบคุมโรค เปนตน ดังนั้นการพัฒนาแชทบอทในระยะที่ 2
จึงเพิ่มเมนูใชงาน “แจงเบาะแส” เพื่ออำนวยความสะดวกใหประชาชนที่มี
ความกังวลตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถแจง
เบาะแสใหก ับภาครัฐไดทั นที และรายละเอียดจากการแจงเบาะแสของ
ประชาชนจะถูกสงตอไปยังหนวยงานที่ไดรับมอบหมายเพื่อดำเนินการใน
พื้นที่ไดทันทีเชนกัน กอนหนานี้การแจงเบาะแสจะเปนการบันทึกขอมูลใน
Google Form โดยเจาหนาที่จากนั้นจะสงตอรายละเอียดของสถานที่เกิด
เหตุไปยังหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย เชน ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
(EOC) กรณี โ รคติดเชื้ อ ไวรั สโคโรนา 2019 เป นต น แต ในป จ จุ บ ั นผูแจง
เบาะแสสามารถระบุ ตำแหน ง การกระทำผิ ด นั ้ น ๆ ได ด  วยตั ว เองผ า น
โปรแกรมอารคจีไอเอส (ArcGIS) ซึ่งจะระบุตำแหนงโดยแสดงผลในรูปแบบ
แผนที่ผานระบบอินเทอรเน็ต
หลังจากใชเวลาสองเดือนในการออกแบบและพัฒนาแชทบอท “COVID-19
ปองกันได” ในระยะที่ 2 โดยเพิ่มเมนูการกดเลือกคำถามตามหมวดหมู และ
เมนู “แจงเบาะแส” จึงดำเนินการในขั้นตอนตอมา คือ สาธิตและทดลองใช

งานจริ ง กั บ เจ า หน า ที ่ ส ายด ว น 1422 และผู  ม ี ส  ว นเกี ่ ย วข อ ง รวมทั้ ง
ประเมิ นผลการใชง าน โดยสำรวจประสิ ทธิภาพการใชง านจากผู ใชงาน
แชทบอท และนำผลการวิเคราะห ขอเสนอแนะไปปรับปรุง จากนั้นไดนำ
แชทบอท “COVID-19 ปองกันได” เวอรชันลาสุดไปชี้แจงและนำเสนอในที่
ประชุมผูบริหารกรมควบคุมโรค ซึ่งนำไปสูความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ
ในหลายภาคสวนเพื่อดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

ผลการศึกษา
แชทบอท “COVID-19 ปองกันได” เปนหนึ่งในชองทางการสื่อสารความ
เสี ่ ย งของกรมควบคุ ม โรคเกี ่ ย วกั บ โรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ซึ่ ง
ประกอบดวยชุดคำถามภาษาไทย จำนวน 262 คำถาม และภาษาอังกฤษ
จำนวน 43 คำถาม ในปจจุบันมียอดผูใชงานมากกวา 500,000 ราย และมี
จำนวนการใชงานสูงสุดถึง 10,000 ขอความตอวัน แชทบอท“COVID-19
ปองกันได” เปนแชทบอทตัวแรกที่เปดใหบริก ารในนามของหนวยงาน
ภาครัฐ ดานสาธารณสุขที่พัฒนาขึ้นในชวงภาวะวิกฤตของสถานการณโรค
ติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ทั ้ ง นี ้ ส ิ ่ ง สำคั ญ ในการพั ฒ นาแชทบอทใหมี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของแชทบอท คือ รูปแบบการใช
งาน และความหลากหลายของลักษณะของคำถามจากผูใชงาน9 ดังนั้นการ
พั ฒ นาแชทบอท “COVID-19 ป อ งกั น ได ” จึ ง ให ค วามสำคั ญ กั บ การ
ออกแบบและพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชงานอยางตอเนื่อง
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รูปที่ 4 การแบงกลุม คำถามออกเปน 4 หมวด เพื่อทำใหผูใชงานสามารถคนหาคำถามทีเ่ ฉพาะเจาะจงไดงายขึ้น

ผลตอบรับจากการสำรวจประสิทธิภาพการใชงานแชทบอทเปนไปในเชิง
บวก สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อมั่นในการใชงานแชทบอท “COVID-19
ป อ งกั น ได” โดยผู ใช ง านมีแ นวโน ม ใชง านแชทบอททุก วัน จากผลการ
สำรวจพบว า ร อ ยละ 64 ของผู ต อบแบบสอบถามคิ ด วา แชทบอทตอบ
คำถามไดถูกตองเหมาะสม รอยละ 98 จะใชแชทบอทตอไป และรอยละ
96 จะแนะนำใหผูอื่นใชแชทบอทนี้ นอกจากนี้ผูใชงานบางรายแนะนำใหมี
การเพิ่มคำแนะนำดานสุขภาพจิต หรือเพิ่มชองทางติดตอกับเจาหนาที่
สายด ว น 1422 ได โ ดยตรง ในการประเมิ น มาตรฐานการทำงานของ
แชทบอท แบงออกเปน 3 หมวด ประกอบดวย การประเมินเนื้อหา ความ
พึง พอใจของผูใชงาน และการประเมินดานอื่น ๆ10 ในอนาคตทีมพัฒนา
แชทบอทวางแผนจะประเมินมาตรฐานใน 2 หมวดแรก เนื่องจากเปนสิ่ง
สำคัญในการพัฒนาแชทบอทในระยะตอไป
รูปแบบการใชงานแชทบอท “COVID-19 ปองกันได” ในปจจุบันถือเปน
ทางเลือกใหมในการเผยแพรขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 โดยมีชอ งทางสำหรับการแจง เบาะแสการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.
โรคติดตอ พ.ศ. 2558 และ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน โดยขอมูลจากการรายงานจะ
ถูก สง ตอไปยังเจาหนาที่รัฐ เพื่อใชในการสอบสวนโรคตามหลัก การทาง
ระบาดวิทยา เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได
อยางมีประสิทธิภาพตอไป

อภิปรายผล
นับตั้งแตมีการรายงานของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แชทบอทจำนวน
มากถูกสรางขึน้ เพื่อใชประโยชนในหลายแงมุมเกี่ยวกับการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตในปจจุบันมีแชทบอทบางตัวที่ไมไดใชงาน

อีกตอไป เนื่องจากไมไดรับความสนใจจากประชาชน ดวยเหตุนี้จึงเปนความ
ท า ทายที ่ ท ำให ท ี ม พั ฒ นาแชทบอทต อ งสร า งระบบการทำงานที ่ ท ำให
แชทบอท“COVID-19 ป อ งกั น ได ” มี ข  อ มู ล ที ่ ค รบถว น ถู ก ต อ ง ทั น ต อ
สถานการณ และเปนปจจุบัน รวมทั้งมีการบริหารจัดการขอมูลที่ดี ซึ่งขอมูล
ในแชทบอทมีความนาเชื่อถือสูงเนื่องจากมีการตรวจสอบและรับรองความ
ถูกตองจากผูเชี่ยวชาญ
ในประเด็นความกัง วลเกี่ยวกับความเปนสวนตัวและความปลอดภัย ของ
ผูใชงาน แชทบอทนี้ไมมีการสอบถามขอมูลสวนตัวของผูใชงานแชทบอท
“COVID-19 ป อ งกั น ได ” สร า งขึ ้ น โดยใช Dialogflow ที ่ พ ั ฒ นาขึ ้ น โดย
บริษัท Google ซึ่งมีนโยบายในการปกปองความเปนสวนตัวและมีความ
ปลอดภัยสูง8 ดังนั้นผูใชงานจะมีความเสี่ยงในระดับเดียวกันกับผูใชง าน
แอปพลิเคชันไลนและ Google

ขอจำกัดในการพัฒนาแชทบอท
เนื ่ อ งจากที ม งานพั ฒ นาแชทบอทในครั ้ง นี้ เป น แพทย และนั ก วิ ช าการ
สาธารณสุข สังกัดกรมควบคุมโรค จึงมีความรูความเชี่ยวชาญในองคความรู
ดานสาธารณสุข ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค แตขาดความเชี่ยวชาญ
เกี่ย วกับเทคโนโลยีปญ ญาประดิ ษฐ หรือความรูใ นการพั ฒ นาแชทบอท
สง ผลให ข าดทั ก ษะในเชิง เทคนิ คเพื่อ สร างแชทบอทใหมีศักยภาพสูง ทำ
ใหการพัฒนาแชทบอทครั้งนี้มีขอจำกัด เชน ไมสามารถใชงานเมนูหลักได
อยางเต็มรูปแบบเมื่อใชงานดวยคอมพิวเตอรตั้ง โตะ และยัง ไมสามารถ
รองรับการพิมพขอความดวยเสียงไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรมี
การพัฒนาความรวมมือดานเทคนิคระหวางผูเชี่ยวชาญดานปญญาประดิษฐ
และทีมงานกรมควบคุมโรคตอไป
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ทีมงานพัฒนาแชทบอทมีเปาหมายที่จะเพิ่มชองทางการเขาใชงานแชทบอท
โดยพั ฒ นาให ใ ช ง านได บ น Facebook Messenger และ WhatsApp
สำหรับการพัฒนาแชทบอทในอนาคตจะมีการแปลเนื้อหาเปนภาษาตาง ๆ
และเพิ่มความรูเกี่ยวกับระยะฟนตัวจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 และการฉีดวัคซีน จากผลการสำรวจพบวาเว็บ ไซต ก รม
ควบคุมโรคเปนชองทางการติดตอที่มีการใชงานมากที่สุด ดังนั้นผูบริหารจึง
ควรพิจารณานำ แชทบอท“COVID-19 ปองกันได”ไปผนวกบนเว็บไซตกรม
ควบคุ ม โรคเพื ่ อ สนั บ สนุ น ให ม ี ก ารใช ง านแชทบอท อย า งแพร ห ลาย
นอกจากนี้ยังสามารถนำแนวทางการพัฒนาแชทบอทนี้ไปประยุกตใชเพื่อ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับการควบคุมโรคอื่น ๆ ได

Implications
การพั ฒ นาแชทบอทที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทำให ส ื ่ อ สารความเสี ่ ย งไปยั ง
ประชาชนในสถานการณฉุกเฉินของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ไดทันตอสถานการณ ทั้งนี้การทำใหผูใชงานมีความพึงพอใจตอการใช
งานแชทบอท และกลับมาใชง านอยา งตอ เนื ่อ งนั ้ น ควรมุง เน น พั ฒ นา
แชทบอทใหมีขอ มูล ที ่ถูก ตองและครบถ วน ควรออกแบบกระบวนงาน
ทำงานใหเหมาะสม และสามารถบริหารจัดการขอมูลใหมีความครบถวน
ถูกตอง ทั้งนี้แชทบอท“COVID-19 ปองกันได”ยังมีสวนในการชวยลดภาระ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุขในสถานการณวิกฤตของการแพร
ระบาดไดเปนอยางดี
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สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ที่ให
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