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บทคัดยอ
ป จ จุ บั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ก ารพั ฒ นาทั้ ง ด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน ระบบเครื อ ข า ย อุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ การใชอุปกรณพกพา รวมทั้งโทรศัพทประเภทสมารทโฟนที่เขาถึงอินเทอรเน็ตและ
ทํา งานได ห ลากหลาย โปรแกรมประยุ ก ต บ นสมาร ท โฟน (smartphone application) คื อ โปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ถูกเขียนขึ้นใหสามารถทํางานไดในสภาวะแวดลอมของอุปกรณและบริบทของสมารทโฟน เปน
สวนสําคัญที่ทําใหสมารทโฟนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนตัวกลางการติดตอระหวางผูใชงานกับสมารทโฟน
และเปนตัวกลางในการสื่อสารระหวางผูใช ตอบสนองความตองการของผูใชในหลาย ๆ ดาน เชน ดานสุขภาพ
ดานการเงินและการธนาคาร ดานการคมนาคม
โปรแกรมประยุ ก ต บ นสมาร ท โฟนที่ ใ ช ง านด า นสุ ข ภาพ มี บ ทบาทสํา คั ญ ในด า นการแพทย แ ละ
สาธารณสุข โปรแกรมประยุกตบนสมารทโฟนไดเขามามีบทบาทดานการวินิจฉัยโรค (disease diagnosis
application) ขอมูลยามาตรฐาน (drug reference application) การคํานวณทางการแพทย (medical calculator
application) การสืบคนงานวิจัย (literature search application) การสื่อสารทางคลินิก (clinical communication
application) การเชื่อมตอระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (hospital information system client application) การ
เรียนรูทางการแพทย (medical training application) โดยบุคลากรทางการแพทยใชโปรแกรมประยุกตบน
สมารทโฟนชวยในการบริหารจัดการผูปวยในกิจกรรมตาง ๆ นอกจากนี้โปรแกรมประยุกตบนสมารทโฟน
สําหรับผูปวย สามารถใชเพื่อชวยดูแลผูปวยเรื่องยา และชวยผูปวยโรคเรื้อรังในการจัดการกับสภาวะของผูปวยเอง
คําสําคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมประยุกตบนสมารทโฟน การแพทยและสาธารณสุข โปรแกรมประยุกตโมบาย

Abstract
At present, information technology has been undergoing development in areas such as
infrastructure, networking, electronic equipment, and use of portable devices. This has included
smartphone, one of the transforming technology devices for Internet access and work. Smartphone
applications are computer programs which are designed to work in mobile device contexts. It is
important for smartphone applications to be running efficiently for communication between users and
the devices. Smartphone applications serve users’ needs in many areas such as health, finance,
banking, and transportation.
Smartphone applications for healthcare play an important role in medical and public health.
They cover disease diagnosis (Disease diagnosis application), medicine reference standards (drug
reference application), medical calculations (medical calculator application), job research (literature
search application), clinical communication application, hospital information system connection
(hospital information system client application), and medical training application by medical personnel.
Medical staff use smartphone applications to manage and help patients in various activities. In
addition, smartphone applications for patients could be used to help them monitor their medication
and manage their own condition.
Keywords: Information technology, Smartphone application, Medical and public health, Mobile application
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บทนํา
ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูไทยแลนด 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลในปจจุบัน สอดคลองกับความนิยม
และการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) และเทคโนโลยีอุปกรณเคลื่อนที่ (mobile
technology) ที่เปลี่ยนวิถีการทํางานของคนยุคใหมนี้ นอกเหนือจากการใชพูดคุย โทรศัพทยังสามารถใช
ทํางานอยางอื่น ๆ ไดมากกวาเดิม เชน คนหาขอมูล สงภาพและภาพเคลื่อนไหว การตรวจสอบเสนทางเดินรถ
ตรวจสอบจดหมาย ทํางานเอกสารสํานักงาน อานขอมูลงานประชุมหรือเอกสารสําคัญตาง ๆ ได เนื่องจาก
โทรศัพทมีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา และสามารถพกพาไดสะดวก
โทรศัพทแบบสมารทโฟน (smartphone) กําลังไดรับความนิยมในปจจุบัน เนื่องจากมีระบบปฏิบัติการ
ของตัวเอง รองรับการทํางานไดหลากหลาย และมีอุปกรณที่สามารถรองรับการทํางานไดหลากหลายในตัวเอง
ผูใชเพียงแตดาวโหลดโปรแกรมเพื่อนํามาใชงานในสมารทโฟนของตัวเอง ทําใหไดรับความนิยมสูงขึ้นเรื่อย ๆ
และมีแนวโนมที่จะนํามาใชในระบบสุขภาพ ดังจะกลาวในรายละเอียดในบทความนี้

เทคโนโลยีสารสนเทศกับอุปกรณพกพา
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดถูกพัฒนาขึ้นอยางกาวกระโดดพรอมกับระบบโครงสรางพื้นฐาน
ระบบการสื่อสารผานเครือขาย ความกา วหนา ทางเทคโนโลยี อุป กรณอิเ ล็ก ทรอนิก ส ความสามารถของ
โปรแกรม และความนิยมของการใชอุปกรณพกพา เปนผลใหมีการใชบริการอินเทอรเน็ตผานอุปกรณพกพา
เพิ่มขึ้นอยางมาก โดยบริษัทวิเคราะหและสํารวจตลาดมือถือและระบบปฎิบัติการ (ComScore) เปดเผยวา จาก
การวิเคราะหจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลกนับตั้งแตป พ.ศ. 2550 เปนตนมา มีผูใชบริการอินเทอรเน็ตผาน
อุปกรณพกพาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว รวมถึงเวลาเฉลี่ยที่ใชในการดูหรือเลนผานอุปกรณพกพา มีแนวโนม
เพิ่มขึ้นมากกวาการใชอินเตอรเน็ตผานคอมพิวเตอรตั้งโตะในหลายประเทศ (รูปที่ 1)1

รูปที่ 1 ปริมาณผูใชงานอินเทอรเน็ตแบงตามอุปกรณคอมพิวเตอรตั้งโตะ (desktop)
กับอุปกรณเคลื่อนที่ (mobile) ในประเทศตาง ๆ (รูปจากเอกสารอางอิง 1)
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โทรศัพทมือถือไดเขามามีสวนรวมในชีวิตประจําวันของคนสวนใหญทั่วโลก ทําใหการติดตอสื่อสาร
และการทํางานเปนเรื่องที่งายขึ้น จุดเริ่มตนของวิวัฒนาการของโทรศัพทมือถือคือ การนําเทคโนโลยีการ
สื่อสารทางไกลโดยใชเทคโนโลยีสื่อผสม (multimedia technology) ผูใชสามารถสงสัญญาณเสียง รูปภาพ
ภาพเคลื่อนไหว และขอความไดในเวลาเดียวกัน ทั้งหมดถูกควบคุมโดยระบบปฎิบัติการและชุดคําสั่งใน
อุปกรณขนาดพกพา2 สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2537 โดย IBM Simon (บริษัทในเครือขาย IBM)
และถูกเรียกวา “สมารทโฟน (Smartphone)” และมีการพัฒนาตอเนื่องมาจนกระทั่งในป พ.ศ. 2550 เมื่อ
บริษัทแอปเปล (Apple Inc.) เปดตัวและจําหนายโทรศัพทมือถือ รุน I-phone รุนแรก และเริ่มไดรับความนิยม
ในกลุมคนทั่วไป ซึ่งถือไดวาเปนชวงปฏิวัติวงการเทคโนโลยีของอุปกรณพกพา

ประเภทของโปรแกรมประยุกตบนสมารทโฟน
โปรแกรมประยุกต คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่งที่ถูกเขียนขึ้นใหสามารถทํางานไดใน
สภาวะแวดลอมและบริบทของสมารทโฟน เพื่อทําหนาที่เฉพาะอยาง เปนหนึ่งในองคประกอบที่สําคัญของ
ระบบประมวลผลของโมบาย (mobile computing) ทํางานรวมกับระบบปฏิบัติการมือถือ (mobile operating
system) และอุปกรณไรสายเพื่อเขาสูเครือขาย (wireless networks) ถูกนํามาใชเปนครั้งแรกพรอมกับการถือ
กําเนิดขึ้นของสมารทโฟนรุนแรกของโลก ในป พ.ศ. 2537 แตเริ่มไดรับความนิยมและมีการใชอยางกวางขวาง
เมื่อมีการสราง I-phone 2G ขึ้นในป พ.ศ. 2550 พรอมกับระบบปฏิบัติการไอโอเอส (mobile platform, iOS)
และมีการสรางระบบในการแจกจายโปรแกรมประยุกตผานระบบออนไลน (mobile application distribution)
หรือที่รูจักกันวา App store โดยประโยชนของระบบในการแจกจายโปรแกรมประยุกตผานระบบออนไลนคือ
ผูใชไดรับความสะดวกในการดาวนโหลด (download) ไมจําเปนตองมีความรูในการติดตั้งโปรแกรมเหมือนการ
ติดตั้งโปรแกรมลงในคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ ไมตองอาศัยซอฟแวร (software) หรือโปรแกรมอานอุปกรณ
(driver) ในการจัดการกับอุปกรณ และมีขอดีคือมีความปลอดภัยสูง เพราะดาวนโหลดโดยตรงจากผูใหบริการ
ประเภทของโปรแกรมประยุกต สามารถแบงออกเปน 4 กลุม2 โดยแบงตามเครื่องมือที่ใชในการพัฒนา
โปรแกรม (software developer's kit: SDK) และความจํา เพาะเจาะจงของโปรแกรมประยุ ก ต ต อ ระบบ
ปฏิบัติการณมือถือ
กลุมที่ 1) Native application เปนโปรแกรมประยุกตที่มีการใชมากที่สุด โดยจะมี SDK เฉพาะที่ใช
ในการสรางโปรแกรมประยุกต ขึ้นอยูกับระบบปฎิบัติการ ยกตัวอยางเชน ในระบบปฏิบัติการ iOS จะมีการใช
SDK ที่เฉพาะ เชน Xcode, TestFlight, NewRelic โดยใช Objective-C เปนภาษาในการเขียนโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย (Android OS) จะมีการใช SDK เชน Eclipse และ Android development tool โดย
ใชภาษา Java เปนภาษาในการเขียนโปรแกรม
กลุมที่ 2) Hybrid application หรือ Cross-platform native application เปนโปรแกรมประยุกตที่
SDK ไมจําเพาะเจาะจงกับระบบปฏิบัติการ ถูกพัฒนาหลังจากกลุม Native application มีจุดเดนในการนํา
ภาษาที่ไมใชภาษาของระบบปฎิบัติการมาเขียนโปรแกรม เชน ภาษา Javascript HTML สามารถพัฒนาเปน
โปรแกรมในระบบปฏิบัติไดหลายระบบ เชน การเขียนโคดภาษาเพียงครั้งเดียว สามารถนําไปพัฒนาเปน
โปรแกรมประยุกตไดทั้งระบบ iOS, Android OS, Window phone ขอดีคือมีความสามารถในการใชเซนเซอร
และฮารด แวรข องระบบไดเ ทีย บเทา Native application แตจ ะมีค วามเร็ว ที่ชา กวา ตัว อยาง SDK เชน
Titanium, Phonegap และ Xamarin
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กลุม 3) Mobile Web Application โปรแกรมประยุกตนี้มีลักษณะที่แตกตางจากกลุมอื่นคือ ไมใช
โปรแกรมประยุกตที่แทจริง แตมีการจัดทําโปรแกรมใหคลายกับโปรแกรมประยุกต ใชสถาปตยกรรมแบบ
ลูกขายแมขาย (client/server) ในการทํางาน และใชงานผานโปรแกรมเบราวเซอร (browser program: HTML
protocol) โปรแกรมประยุกตประเภทนี้จัดทําไดงายกวาแบบ Native application แตระบบประมวลผลจะชากวา
จําเปนตองออนไลนตลอดการใชงาน รวมถึงไมสามารถใชเทคโนโลยีหรือระบบเซ็นเซอรของสมารทโฟนได
กลุม 4) Web to native application เปนการใหบริการสรางโปรแกรมประยุกตผานเว็บไซต สามารถ
สรางโปรแกรมและใชงานไดหลายระบบปฏิบัติการ มีทั้งรูปแบบที่เสียคาบริการและรูปแบบใชงานฟรี เชน
Seattleclouds, RareWire, iBuildApp
จากที่ไดกลาวมา โปรแกรมประยุกตแตละประเภทจะมีลักษณะที่แตกตางกัน ในการจะพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตนั้น ผูพัฒนาจะตองเปนผูตัดสินใจวาจะเลือกใชกลุมโปรแกรมประเภทไหนจึงจะเหมาะสมสําหรับการ
ใชงาน รวมถึงเปาหมายที่ตองการจะพัฒนาโปรแกรม (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ขอมูลเปรียบเทียบประเภทของโปรแกรมประยุกต เปรียบเทียบขอมูลในดานตางๆ
(รูปจากเอกสารอางอิง 2 หนา 26)
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การดูแลสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile health: m-Health)
Franklin White3 ไดกลาวถึงระบบการบริการทางดานสุขภาพโดยสรุปวา “เปนการรวมกันของกลุมคน
สถาบัน และทรัพยากรตาง ๆ ที่ประสานงานกันและสงบริการทางสาธารณสุขไปใหกลุมเปาหมายที่ตองการ”
โดยธรรมชาติของระบบการบริการทางสุขภาพจะมีการเคลื่อนไหวภายในที่รวดเร็ว และเกิดขึ้นตลอดเวลา
ฉะนั้นบุคคลที่อยูภายใตระบบนี้ (บุคลากรทางการแพทย ผูรวมงานตาง ๆ หรือผูปวย) จึงตองมีปฏิสัมพันธกัน
ภายในระบบอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนขอมูลหรือสารสนเทศ
โปรแกรมประยุกตทางสุขภาพเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใชเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศในระบบ เปน
สวนหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ กลาวคือการนําสารสนเทศ (information) และเทคโนโลยีการ
สื่อสาร (communication technology) มาประยุกตใชในการดูแลผูปวยหรือการบริการดานสุขภาพ เปน
สวนยอยของระบบ mobile health (m-Health) สอดคลองกับการศึกษาของ Istepanian และคณะ4 ที่ไดให
แนวคิดของ m-Health วาเกี่ยวของกับระบบการประมวลผลของโมบาย (mobile computing) ระบบเซ็นเซอร
(medical sensor) และเทคโนโลยีการสื่อสารสําหรับการบริการทางสุขภาพ นอกจากนี้การศึกษาของ Upkar5
ไดใหนิยามของ m-Health ที่สอดคลองไววา เปนการบริการทางสุขภาพสําหรับผูปวยทุก ๆ คน ทุกเวลา โดย
ปราศจากขอจํากัดทางสถานที่ ในขณะเดียวกันก็มีการเพิ่มขยายความครอบคลุมและคุณภาพของการบริการ
ทางดานสุขภาพ
การนํา m-Health ไปใช มีประโยชนดังนี้
1. เพิ่มการเขาถึงบริการทางดานสุขภาพของผูปวย โดยผูปวยและบุคคลากรทางการแพทยไมจําเปนตอง
อยูในสถานที่เดียวกัน ซึ่งมีทั้งแบบ asynchronous และ synchronous version สามารถนําไปใชได 2 แบบ
คือ แบบอัตโนมัติ (automated) ซึ่งโปรแกรมจะทํางานเองอัตโนมัติ และแบบใหคนชวยสนับสนุนขอมูล
2. การพัฒนากระบวนการดูแลสุขภาพและการตัดสินใจ เทคโนโลยีโมบายเริ่มมีบทบาทสําคัญเพื่อ
ชวยในการตัดสินใจ โดยการสนับสนุนสารสนเทศตาง ๆ เพิ่มความเร็ว รวมถึงความถูกตองในการตัดสินใจ
เชน ชวยในการวินิจฉัยโรค หรือลดการเกิดปญหาอันตรกิริยาระหวางยา ลดระยะเวลาในการเขาถึงขอมูล และ
ลดความซ้ําซอนของขอมูลผูปวย
3. ชวยปองกันและจัดการสภาวะโรคเรื้อรังของผูปวย เชน โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน โรคขอชนิดตาง ๆ
เทคโนโลยีโมบายสามารถชวยปองกันและจัดการกับภาวะเรื้อรังได โดยติดตามหรือดูแลภาวะทางรางกาย
ติดตามพฤติกรรมสุขภาพ การใชยา และกิจกรรมประจําวัน โดยการใหคําแนะนําผานโปรแกรมประยุกต และ
การจัดการตาง ๆ
4. กระบวนการดูแลทางสุขภาพในภาวะเรงดวน m-Health มีบทบาทสําคัญภายใตภาวะเรงดวน โดย
เพิ่มความเร็วในแตละขั้นตอน เพื่อหาสิ่งที่เปนปญหาและจัดการดวยความรวดเร็ว เชน การคนพบอุบัติการณ
ของโรค การรับสงขอมูลผูปวย การตัดสินใจ และใหการรักษา

โปรแกรมประยุกตทางสุขภาพ
ในชวง 10 ปที่ผานมา มีการใชโปรแกรมประยุกตบนสมารทโฟนอยางกวางขวางและเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว มากกวา 3 ลานโปรแกรม และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (รูปที่ 3)6 การประยุกตใชในทางสุขภาพ
ก็มีแนวโนมเชนเดียวกัน ทําใหนักวิจัยและบุคลากรทางการแพทยพัฒนาและนําโปรแกรมประยุกตมาใชกับ
ระบบสุขภาพมากขึ้น (รุปที่ 4) การศึกษาของ Fiordeli และคณะ7 ไดทบทวนงานวิจัยอยางเปนระบบเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการใชโทรศัพทมือถือและสมารทโฟนในการดูแลสุขภาพ ตั้งแตป พ.ศ. 2545-2555 พบวา มี
6
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งานวิจัยเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีอุปกรณพกพามาใชตั้งแตสมารทโฟนยังไมแพรหลาย เชน การสงขอความ
หรื อ รู ป ภาพผ า นโทรศั พ ท มื อ ถื อ ของบุ ค คลากรทางการแพทย เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการดู แ ลผู ป ว ย
จนกระทั่งมีการนําอุปกรณ Personal digital assistants (PDA) และสมารทโฟนมาใชอยางกวางขวาง ทําให
งานวิจัยเกี่ยวกับ m-Health และโปรแกรมประยุกตบนมือถือมีจํานวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบใน
การวิจัย จากการประเมินตัวเทคโนโลยีหรืออุปกรณ เปนการประเมินผลลัพธที่มีตอสุขภาพ เชน การสงเสริม
สุขภาพ การจัดการตนเองของผูปวย

รูปที่ 3 ปริมาณสะสมของผลิตภัณฑโปรแกรมประยุกตบนมือถือที่แจกจายใน Google Play store และ
Apple App store ตั้งแตป พ.ศ. 2551 ถึง 2560 (รูปบางสวนจากเอกสารอางอิง 6)

รูปที่ 4 ปริมาณสะสมของการเติบโตของผลิตภัณฑโปรแกรมประยุกตบนมือถือในดานสุขภาพ
กลุมโรคเบาหวาน โรคความดัน และโรคหัวใจลมเหลว ตั้งแตป พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2563
(รูปบางสวนจากเอกสารอางอิง 6)
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Salen และคณะ8 ไดทบทวนงานวิจัยอยางเปนระบบเกี่ยวกับโปรแกรมประยุก ตทางสุขภาพ โดย
รวบรวมผลงานวิจัยจากบทความ 55 บทความที่ระบุถึงโปรแกรมประยุกต จากทั้งหมด 2,894 บทความโดย
สืบคนจากฐานขอมูล MEDLINE แบงประเภทโปรแกรมประยุกตตามผูใชงาน ไดแก บุคคลากรทางการแพทย
นักศึกษาทางการแพทย และผูปวย พบวาการใชงานสมารทโฟนมีความนาสนใจเพิ่มขึ้น โปรแกรมสําหรับ
การแพทยชวยสงเสริมการรักษาดวยหลักฐานเชิงประจักษ (evidence-based medicine) ที่จุดใหการรักษา
นอกจากนี้ ใชในการสื่อสารทางคลินิก (clinical communication) และยังมีบทบาทสําคัญในการใหความรูกับ
ผูปวย การจัดการเกี่ยวกับโรค และการดูแลรักษาทางไกลของผูปวย

โปรแกรมประยุกตทางสุขภาพกับบุคคลากรทางการแพทย
มีโปรแกรมประยุกตหลากหลายที่สนับสนุนการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข โดยผูใชคือ
บุคคลากรทางการแพทย เชน แพทย เภสัชกร พยาบาล Salen และคณะ8 ไดจัดหมวดหมูของโปรแกรม
ประยุกตไว ดังนี้
1. โปรแกรมประยุกตที่ใชสําหรับวินิจฉัยโรค (Disease diagnosis application) เปนโปรแกรมที่
ถูกออกแบบใหเขาถึงสารสนเทศเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษาโรคตาง ๆ บุค คลากรทางการแพทย
สามารถใชอางอิงในการรักษาและการจายยา การวินิจฉัยนี้รวมไปถึงขอมูลการตรวจสอบทางหองปฏิบัติการ
(laboratory test) เชน โปรแกรม 5 Minute clinical consult (5MCC), The Sanford guide to antimicrobial
therapy, UpToDate, Mosby’s diagnostic & Laboratory test reference นอกจากนี้เทคโนโลยีบนสมารทโฟน
ยังชวยในการวินิจฉัยโรคได เชน iSeismometer application9 ซึ่งโดยทั่วไปใชเปนโปรแกรมตรวจวัดแผนดินไหว
แตมีผูวิจัยประยุกตมาใชสําหรับการวินิจฉัยโรคพารกินสัน
2. โปรแกรมประยุกตขอมูลยามาตรฐาน (Drug reference application) เปนโปรแกรมที่ใชเพื่อ
สืบคนขอมูลของยาตาง ๆ เชน ชื่อยา ขอบงใช ขนาดยา ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา อันตรกิริยาระหวางยากับยา ขอ
หามใช ตัวอยางโปรแกรม เชน Micromedex Drug reference, RxList, Drugs.com, MIMS Thailand กรณี
MIMS Thailand ผูใ ชส ามารถดาวนโ หลดมาใชไ ดฟ รี โดยสามารถคน หาชื่อ ยาที่มีใ นประเทศไทยพรอ ม
ภาพประกอบ
3. โปรแกรมประยุก ตก ารคํา นวณทางการแพทย (Medical calculator application) เปน
เครื่องมือที่ใชชวยคํานวณคาทางคลินิกโดยเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน เชน ดัชนีมวลกาย (BMI) พื้นผิว
ของรางกาย (BSA) หรือการคํานวณขนาดยาในผูปวยเด็ก Eknoyan และคณะ10 พบวา แมสูตรการคํานวณ
ดัชนี้มวลกายจะไมซับซอน (BMI = น้ําหนัก (ก.ก.)/สวนสูง (เมตร)2) แตสามารถใชโปรแกรมเหลานี้ในทาง
ปฏิบัติเ พื่อ ประหยัด เวลาและลดความคลาดเคลื่อ นในเวลาเรง ดว นได ตัว อยา งโปรแกรมใชคํา นวณทาง
การแพทย เชน MedCalc
4. โปรแกรมประยุกตสืบคนงานวิจัย (Literature search application) เปนโปรแกรมที่ชวยสืบคน
งานวิจัยผานฐานขอมูลงานวิจัยทางการแพทย (biomedical literature database) ซึ่งชวยใหบุคลากรทางการ
แพทยสามารถหาคําตอบของคําถามทางคลินิกไดงายขึ้น อีกทั้งยังเขาถึงสารสนเทศทางสุขภาพที่ใชอางอิง ณ
จุดที่ทําการรักษา11 ตัวอยางโปรแกรมสืบคนงานวิจัย เชน PubMed for handhelds จัดทําโดย National
library of medicine สามารถคนหาไดทั้งแบบ free text และแบบ PICO โดยโปรแกรมจะเขาไปสืบคนใน
ฐานขอมูล PubMed โดยตรง โปรแกรม NICE guidance เปนอีกโปรแกรมที่นาสนใจ เปนโปรแกรมที่รวบรวม
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แนวทางการดูแลรักษาทางคลินิกของประเทศอังกฤษ ซึ่งบุคลากรทางการแพทยสามารถนํามาปรับใชตาม
สถานการณได
5. โปรแกรมประยุกตสําหรับการสื่อสารทางคลินิก (Clinical communication application)
เปนโปรแกรมที่ใชเทคโนโลยีของอุปกรณโมบายชวยในการสื่อสารรวมกันกับโปรแกรมประยุกต เชน การสง
ขอความ สงภาพเคลื่อนไหว จดหมายอิเล็กทรอนิกส รวมถึงมัลติมีเดียตาง ๆ ทําใหการสื่อสารระหวางบุคลากร
ทางการแพทยหรือบุคลากรภายในโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปจจุบันไมไดรับความนิยมมากนัก
เนื่องจากมีโปรแกรมประยุกตทั่วไปที่ครอบคลุมการใชงานอยูแลว เชน Line, Messenger จึงขอยกตัวอยาง
โปรแกรมที่ถูกนํามาใชเฉพาะทางสุขภาพ เชน McKesson (ชื่อเดิมคือ mVisum) ซึ่งเปนโปรแกรมที่ใชเฉพาะ
กลุมแพทยโรคหัวใจสําหรับสื่อสารและปรึกษากัน ซึ่งสามารถดูหรือวินิจฉัยอาการของผูปวยรวมกัน สามารถดู
ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ คาคลื่นไฟฟาหัวใจ และอื่น ๆ ที่จําเปนผานสมารทโฟน12
6. โปรแกรมประยุกตที่รองรับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล คือโปรแกรมลูกขายที่ติดตั้งบน
สมารทโฟนซึ่งสามารถดูประวัติผูปวยและแลกเปลี่ยนขอมูลกับโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาลที่เฉพาะเจาะจง
ได เชน การดู electronic medical records (EMR) ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ ประวัติการแพยา ภาพถายรังสี
X-ray ซึ่งเปนขอมูลที่บุคลากรทางการแพทยที่มีสิทธิในการเขาถึงขอมูล สามารถใชสารสนเทศของผูปวยไดใน
ทุกที่ ทุกเวลา13 ในปจจุบันยังไมมีโปรแกรมประยุกตประเภทนี้ในประเทศไทย
7. โปรแกรมประยุกตการเรียนรูทางการแพทย (Medical training application) เปนโปรแกรมที่
ใชสนับสนุนการเรียนการสอนทางสุขภาพ รวมถึงใชเพื่อการศึกษาตอเนื่อง (continuing medical education)
เชน โปรแกรม iCPR14 ใชชวยในการสอนปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (cardio-pulmonary resuscitation)
ภายในโปรแกรมจะบรรจุแนวทางการปฏิบัติ พรอมเครื่องมือที่ใชเทคโนโลยีของสมารทโฟนชวยในการเรียนรู

รูปที่ 5 ภาพสัญลักษณ (logo) ของตัวอยางโปรแกรมทางสุขภาพ (บางสวนที่กลาวถึงในบทความ)
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โปรแกรมประยุกตทางสุขภาพกับผูปวย
การนําเทคโนโลยีโมบายรวมกับโปรแกรมประยุกตบนสมารทโฟนมาใชสําหรับผูปวย7,8 สวนใหญมี
วัตถุประสงคเพื่อปองกันและจัดการสภาวะโรคเรื้อรัง รวมถึงการสรางเสริมสุขภาพของผูใช และยังสนับสนุน
งานของบุคลากรทางการแพทยใหทํางานงายขึ้น ตัวอยางของโปรแกรมประยุกตที่ใชจัดการสภาวะโรคเรื้อรัง
เชน โปรแกรม Diabetes app (ชื่อเดิมคือ Diabetes Buddy)15 สําหรับผูปวยเบาหวาน โดยผูปวยสามารถ
บันทึกขอมูลที่สําคัญ เชน ระดับน้ําตาลในเลือด ยาที่ใชและขนาดของยา ประวัติการออกกําลังกาย น้ําหนัก
รวมถึงปริมาณอาหารและชนิดอาหารที่รับประทาน เพื่อใชควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด และยังสามารถเก็บผล
ดังกลาวไวใชประเมินผลการรักษาโดยบุคลากรทางการแพทย
โปรแกรม Myfitnesspal16 เปนโปรแกรมสงเสริมการควบคุมน้ําหนัก ใชไดทั้งเพิ่มและลดน้ําหนัก โดย
ใชหลักการควบคุมปริมาณอาหารหรือแคลอรีที่ไดรับในแตละวัน ผลการศึกษาพบวาการใชโปรแกรมประเภทนี้
ยังไมเปนที่นาพอใจ โดยอาจมีประโยชนเฉพาะบุคคลที่มีความพรอมและตองการควบคุมน้ําหนักอยางจริงจัง
และสม่ําเสมอ รวมถึงจําเปนตองมีเวลาในการใสขอมูลเขาไปในโปรแกรม จึงเปนขอจํากัดของโปรแกรมเพื่อให
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
Varshney และคณะ5 ไดตั้งคําถามเกี่ยวกับผลของ m-Health ตอผูปวยไดอยางนาสนใจ สรุปใจความ
สําคัญคือ บุคลากรทางการแพทยจะสามารถจัดการหรือดูแลผูปวยที่มีความรอบรูดานสุขภาพหรือไดรับความรู
จาก m-Health อยางไร เนื่องจากผูปวยที่ไดความรูจากเทคโนโลยีจะรูสึกเหมือนมีอํานาจ (empower) หรือ
ความมั่นใจในตนเอง ซึ่งมีผลตอการตอรองกับผูทําการรักษา อาจจะตองมีการศึกษาถึงความซับซอนและ
คุณภาพในการดูแลสุขภาพของผูปวยกลุมนี้

โปรแกรมประยุกตทางสุขภาพกับนักศึกษาทางการแพทย
กลุมนักศึกษาทางการแพทยมีการใชโปรแกรมประยุกตทางสุขภาพคลายกับบุคลากรทางการแพทย
โดยมีแนวโนมใชโปรแกรมประยุกตประเภทสําหรับการฝกปฏิบติในการวินิจฉัยโรค และการสืบคนขอมูลยา
มาตรฐานมากเปนอันดับตน ๆ17,18 ในปจจุบันโปรแกรมในกลุมนี้มีจํานวนมากขึ้น จึงขอยกตัวอยางโปรแกรม
ประยุกตที่ใชในกลุมนักศึกษา เชน โปรแกรม Netter’s atlas of human anatomy19 แสดงขอมูลทางสรีรวิทยา
ออกมาเปนภาพซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงคสําหรับการเรียนรู เปนวิธีการชวยจําในอีกทางหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพ

บทสรุป
ปจจุบันผูคนสามารถติดตอสื่อสารกันอยางรวดเร็วโดยใชอินเทอรเน็ตผานสมารทโฟนและมีจํานวนการ
ใชมากขึ้น สมารทโฟนสามารถแสดงบทบาทที่สําคัญตอระบบการบริการทางสุขภาพและการติดตอสื่อสารทาง
คลินิก สามารถใชได ณ จุดใหบริการหรือที่ทําการรักษา หรือทุก ๆ ที่ ทุก ๆ เวลา โดยนําโปรแกรมประยุกตบน
สมารทโฟนมาใชใหเกิดประโยชนในกิจกรรมทางคลินิกของทั้งบุคลากรทางการแพทย นักศึกษาทางการแพทย
หรือแมแตตัวผูปวยเอง ปญหาในปจจุบันคือ โปรแกรมประยุกตมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทําใหผูใชงานมี
ความยากลําบากในการเลือกใชโปรแกรมที่มีคุณภาพและเหมาะสม มีผูจัดแบงประเภทของโปรแกรมไวบาง
ตามที่ไดกลาวในบทความนี้ การเลือกใชนอกจากสังเกตจากความนิยม คุณภาพ และความเหมาะสมของ
โปรแกรมประยุกตแลว ผูใชโปรแกรมประยุกตควรดูจุดประสงคในการใชของแตละบุคคล นอกจากนี้ความสามารถ
ของอุปกรณ การเขาถึงอินเตอรเน็ต พื้นที่ในการใชงาน ก็เปนองคประกอบที่สําคัญในการเลือกใชอีกดวย
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