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การใช้โมบายเฮลท์ในด้านเภสัชกรรม
(mHealth for Pharmacy)
ผศ.ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทนา
mHealth หรือ mobile Health เป็ นการปฏิบตั ิงานด้านสุขภาพผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มอื ถือของ
ผู้ป่ วย อุป กรณ์ผู้ช่วยดิจิต อลส่วนบุ คคล (Personal Digital Assistant: PDAs) และอุป กรณ์ไร้สายอื่นๆ (1) โดยจัดเป็ น
ส่วนประกอบหนึ่งใน electronic Health หรือ eHealth ซึง่ หมายถึง บริการสุขภาพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอื ถือ และการสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม
ในด้านตลาดไอซีทรี ะดับชาติและสหภาพ ICT โดยรวม พบว่าประเทศไทยมีความพร้อมของอุตสาหกรรม ICT
อยู่ในระดับ 4.97 ถือเป็ นลาดับที่ 3 ของอาเซียน และประเทศไทยมีสดั ส่วนการใช้บริการ e-Services ในด้านสาธารณสุข
สูง ที่สุดในอาเซียน (ร้อยละ 58) ในปั จ จุ บ ันเริ่ม มีการนา eHealth และ mHealth เข้ามาใช้ในประเทศไทย (2) โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เช่น เพิ่มการเข้าถึงการใช้ยา การรับ บริการทางสุขภาพได้ง่ายขึ้น การคัดกรองโรคในร้านยา หรือเพิม่
ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย การใช้งาน mHealth ของเภสัชกรร้านยาในปั จจุบนั เช่น การค้นหาข้อมูลด้า นยา
การอัพเดทความรู้เกีย่ วกับโรคและแนวทางการรักษาให้ทนั สมัย การคานวณขนาดยา เป็ นต้น มีรายงานการใช้ eHealth
ว่าสามารถช่วยลดกรณีฉุกเฉินได้ถึงร้อยละ 60 ลดการรักษาในโรงพยาบาลได้ถึงร้อยละ 40 อีกทังยั
้ งช่วยให้ผู้ป่วยได้รบั
(3)
คาแนะนาในการดูแลสุขภาพ และเพิม่ ความพึงพอใจให้กบั ผู้ป่วยและครอบครัว แต่การใช้ mHealth หรือ eHealth ใน
ปั จจุบนั ยังมีขอ้ จากัดในการควบคุมการใช้โมบายแอพพลิเ คชันด้วยกฎหมาย และความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้ และ
แนวโน้มในอนาคต คาดว่าจะมีการพัฒ นารูป แบบของแอพพลิเ คชัน จากการสอบถามความพึง พอใจการใช้ง านใน
มุมมองของผู้ป่ วยหรือเภสัชกรที่ใ ช้แ อพพลิเ คชันด้านสุข ภาพ ดัง นัน้ การใช้ mHealth ในด้านเภสัช กรรม จึง เป็ น
นวัตกรรมทีน่ ่าสนใจในการนามาต่อยอดเพื่อสร้างโมบายแอพพลิเคชันให้ตรงกับความต้องการ และใช้ประโยชน์ได้จ ริง
ต่อไปในอนาคต

รูปแบบการใช้งานของ mHealth
1. การออกกาลังกายและอาหาร (Physical activities and Healthy diet)
ปั จจุบนั แอพพลิเคชันด้านการจัดการน้าหนัก ด้านอาหาร และการเพิม่ ความร่ วมมือในการใช้ยา ได้รบั ความ
นิยมมาก มีการนา mHealth เข้ามาจัดการเรื่องการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเป็ นการจูงใจให้ผใู้ ช้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้
งาน เช่น การบันทึกพฤติกรรมการออกกาลังกาย การบันทึกอาหารทีร่ บั ประทานของผู้ใช้งาน การตัง้ เตือนความจา การ
ตัง้ เป้ าหมายต่าง ๆ ได้แก่ น้าหนักเป้ าหมาย ปริมาณแคลอรี่ในแต่ละวัน ปริมาณอาหารทีจ่ ะรับประทานในแต่ ละวัน (4)
ร้อยละ 50 ของผู้ใช้ e-Health หรือ mHealth สามารถช่วยให้ผู้ใช้สนใจออกกาลังกายเพิม่ ขึ้น และ ร้อยละ 70 ของผู้ใช้
สามารถช่วยปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้ใช้ได้ โดยส่วนมากพบว่าการใช้ eHealth&mHealth นัน้ ช่วย
สนับสนุนการปรับพฤติกรรมการออกกาลังกายและการรับประทานอาหาร (5)
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จากการศึกษาของ Matthias A. และคณะ(6) ทาการศึกษาในปี 2559 ในชาวมาเลเซียอายุ 55-70 ปี ทีอ่ าศัยที่
เมือง Kuala Lumpur และ Petaling Jaya ที่มีโทรศัพท์มือถือและไม่ออกกาลังกาย ซึ่ง จะทาการแบ่ง เป็ นกลุ่มทีไ่ ด้รบั
SMS และไม่ได้ร ับ SMS ในการแจ้ง เตือน โดยในกลุ่มที่ได้ร ับ SMS จะได้ร ับ SMS สัป ดาห์ละ 5 ข้อความ นาน 12
สัปดาห์ ซึง่ แสดงตัวอย่าง SMS ดังในรูปที่ 1 โดย SMS จะเกีย่ วกับคาแนะนาในการออกกาลัง กายและการให้กาลัง ใจผู้
ที่จ ะออกกาลังกาย โดยทาการผลลัพธ์ที่ 12 สัป ดาห์ คือผู้เ ข้าร่วมทีไ่ ด้รบั SMS นัน้ มีความถี่ในการออกกาลังกายต่อ
สัป ดาห์ (mean 3.74, SD 1.34) มากกว่ า กลุ่ ม ที่ไ ม่ ไ ด้ร ับ SMS (mean 2.52, SD 1.85) แตกต่ า งอย่ า งมีนัย สาคัญ
(p=0.03) แต่อย่างไรก็ตามที่สปั ดาห์ที่ 24 นัน้ ความถี่ในการออกกาลัง กายต่ อสัป ดาห์ของผู้ที่ได้รบั SMS และไม่ได้ร ับ
SMS แตกต่างอย่างไม่มนี ยั สาคัญ และจากการสัมภาษณ์พบว่าร้อยละ 50 ต่างเห็นด้วยว่าการได้รบั SMS นัน้ ช่วยเพิ่ม
แรงบันดาลใจ กาลังใจ พบว่าผู้เข้าร่วมจานวน 4 ราย ทีม่ คี วามรู้สกึ ผิดหากได้รบั SMS แล้วไม่ได้ไปออกกาลังกาย

รูปที่ 1 ตัวอย่าง SMS ทีส่ ่งให้แก่ผู้เข้าร่วมการศึกษาในกลุ่มทีไ่ ด้รบั SMS(6)
จากการศึกษาของ Ganesan A. และคณะ(7) ปี 2559 ทาการเก็บข้อมูลแบบ Cohort การศึกษานี้จะใช้ขอ้ มูลที่
ทาการเก็บ ในปี ค.ศ. 2012 2013 และ 2014 มีผู้เ ข้าร่วมรวมทัง้ สิ้น 69,219 รายจากผู้เข้าร่ วมกิจกรรม Stepathlon ที่
แข่ง ขันกันลดน้าหนักโดยใช้ mHealth ในการเก็บ ข้อมูล โดยกิจ กรรมจะดาเนินนาน 100 วัน ในระหว่างที่เ ข้าร่ วม
กิจกรรมนัน้ จะมีการส่งอีเมล์ไปยังผู้เข้าร่วมเพื่อให้กาลังใจ กระตุ้นให้ออกกาลัง กาย สร้างคาถามเกีย่ วสุขภาพ เป็ นต้น
ซึง่ จะมีรูปแบบการทางานในการติดตามกิจกรรมการออกกาลังกาย อาหารทีร่ บั ประทานแก่ผู้ใช้งาน โดยใน โดยทาการ
เก็บ ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับ การทากิจ กรรมทางกายภาพและพฤติกรรมสุข ภาพก่ อนและหลัง เข้า ร่ ว ม
กิจ กรรมผ่ านทางเว็บ ไซต์ โดยจะมีก ารวัด จ านวนก้า วเดิน ผ่ านอุ ป กรณ์ pedometers ระยะเวลาที่นัง่ น้ า หนัก ที่
เปลีย่ นแปลง โดยพบว่าผู้ทเี่ ข้าร่วมกิจกรรมมีการเดินเยอะขึน้ 3,519 ก้าว (p<0.0001) การออกกาลังกายทีเ่ พิม่ ขึน้ 0.89
วันต่ อสัป ดาห์ (p<0.0001) ระยะเวลาในการนั ่งลดลง 0.74 ชั ่วโมง (p<0.0001) และน้าหนักตัวที่ลดลง 1.45 กิโลกรัม
โดยในผู้หญิงลดลง 0.74 กิโลกรัม ผู้ชายลดลง 1.63 กิโลกรัม ซึง่ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับ
ก่อนเข้าร่วมโครงการ (p<0.0001) ดังแสดงในรูปที่ 2
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รูปที่ 2 Forest plot การเปลีย่ นแปลงของจานวนก้าวต่อวัน จานวนวันทีอ่ อกกาลังกาย ระยะเวลาในการนั ่ง และน้าหนัก
ตัว(7)
2. การติ ดตามการให้ความร่วมมือในการใช้ยา (Medication Adherence)
ความร่วมมือในการใช้ยา แสดงถึงบทบาทของผู้ป่วยในการมีส่วนร่วมต่อแผนการรักษาตามรูปแบบและขนาด
ยาทีใ่ ช้กบั บุคลากรทางสุขภาพ โดยผู้ป่วยจะไม่ได้เป็ นฝ่ ายทีร่ อรับคาสั ่งของแพทย์และปฏิบตั ิเท่านัน้ (8) ปั ญหาการไม่ให้
ความร่วมมือด้านการใช้ยาเป็ นระยะเวลานานๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วยในด้านลบ และนาไปสู่ค่าใช้จ่ายที่ไม่
จ าเป็ น โดยพบว่าสาเหตุ ของการไม่ให้ความร่ วมมือด้านยาในผู้ป่ วยสูง อายุส่วนใหญ่ คือ รูป แบบและขนาดยาที่ใช้
ซับซ้อน(9)
การศึกษาการใช้ Pillbox App ทีช่ ่อื ว่า ALICE(9) ในปี 2556 ในกลุ่มผู้ป่วยอายุ 65 ปี ขนึ้ ไป จานวน 99 คน ทีม่ ี
โรคเรื้อรังหลายโรคร่วมกันและได้รบั การรักษาด้วยยาหลายชนิด ในประเทศสเปน จะทาการสุ่มผู้ป่วยเป็ นกลุ่มควบคุม
48 คน และกลุ่มทดลองใช้แอพพลิเคชัน ALICE 51 คน ซึง่ จะนาแอพพลิเคชันนี้มาสนับสนุ นการใช้ใบสั ่งยาส่วนบุ ค คล
ให้คาแนะนาทางการแพทย์ โดยจะมีการแสกนบาร์โค้ดเพื่อเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย ดัง รูป ที่ 3 มีการกาหนดเวลาเพื่อแจ้ง
เตือนให้ผู้ป่วยรับประทานยา ดัง รูป ที่ 4 และแสดงรูปภาพของยาแต่ ละชนิดที่ผู้ป่วยได้ร ับ พร้อมกับ มีการเตือนอย่าง
ต่อเนื่อง ให้ผู้ป่วยใช้ยาตามเวลา เมื่อถึงเวลาทีผ่ ู้ป่วยต้องรับประทานยา หน้าจอจะแสดงผลเกีย่ วกับชื่อยา ขนาด เวลา
และข้อควรระวังในการรับประทานยาดังกล่าว ดังรูปที่ 5
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รูปที่ 3 หน้าจอแสกนบาร์โค้ดเพื่อเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย(9)

รูปที่ 4 หน้าจอแสดงการตัง้ ค่าแจ้งเตือนรับประทานยา(9)

รูปที่ 5 ตัวอย่างหน้าจอของแอพพลิเคชัน ALICE(9)
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แอพพลิเคชัน ALICE จะรายงานยาทีผ่ ู้ป่วยต้องใช้ในหนึ่งวันและรายงานยาทีผ่ ู้ป่วยลืมใช้ในวันนัน้ ส่วนผู้ป่วย
กลุ่มควบคุมจะได้รบั ข้อมูลด้วยวาจาและลายลักษณ์อกั ษรเรื่องการใช้ยาอย่างปลอดภัย โดยศึกษาเป็ นระยะเวลานาน 3
เดือน ทาการวัดอัตราการลืมรับประทานยาทังก่
้ อนและหลัง ใช้แอพพลิเ คชัน ALICE ด้วยแบบสอบถามความสม่าเสมอ
ในการใช้ยาของ Morisky (4-item Morisky Medication Adherence Scale ; MMAS-4) ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่ วยใน
กลุ่มทดลองใช้แอพพลิเคชัน ALICE มีคะแนน MMAS-4 ทีด่ ขี นึ้ มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<.001)
แต่ สถานการณ์ร ับรู้เกี่ยวกับภาวะสุขภาพด้วยตนเอง และ ค่า Glycerated hemoglobin ก่อนและหลัง การศึกษาในทัง้
สองกลุ่มแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ (p=.54 และ p=.36 ตามลาดับ) อย่างไรก็ตามระดับโคเลสเตอรอลใน
กลุ่มทดลองมีค่าเพิ่มขึ้นหลัง จากใช้แอพพลิเ คชัน ซึ่ง แตกต่ างกับ กลุ่มควบคุมที่มีค่าโคเลสเตอรอลน้อยลงอย่ า ง มี
นัยสาคัญทางสถิติ (p=.04) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการติดตามผู้ป่วยเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทีใ่ ช้แอพพลิเคชัน ALICE(9)

จากการศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์เ ตือ นความจ าเรื่องการใช้ยาบนโทรศัพท์มือถื อ (Pill Phone apps)(10) ใน
ประชากรกลุ่มสูงอายุ อาศัยอยู่เขตในเมืองทีม่ ีความเสีย่ งสูง และถูกวินิจฉัยว่าเป็ นโรคความดันโลหิต สูง เป็ นผู้ทใี่ ช้ยา
ตามใบสั ่งแพทย์อย่างน้อย 2 รายการ การประเมินความสม่าเสมอในการใช้ยา จะได้จากการทบทวนอัตราการเติม ยา
ก่อน ระหว่าง และหลัง จากการใช้ Pill Phone apps โดยพบว่า ผู้เข้าร่วมการศึกษา มีอายุเ ฉลีย่ 53 ปี ร้อยละ 96 เป็ น
ชาวแอฟริกนั -อเมริกนั ได้ร ับ ยาเฉลี่ย 8.1 รายการ ซึ่ง รวมถึง ยารักษาโรคความดันโลหิต สูง เฉลี่ย 3 รายการ การ
ออกแบบการศึกษาจะประกอบด้วย 3 ขันตอน
้
ซึง่ ช่วยให้การประเมินความสม่าเสมอในการใช้ยาความดันโลหิตสูง วัด
จากบัน ทึกการเติม ยาของเภสัชกร ขัน้ ตอนที่ 1 ระยะก่อ นเปิ ดใช้ง านแอพพลิเ คชัน (pre-activation phase) เป็ น
ระยะเวลา 3 เดือนที่จ ะมีการให้บ ริการและฝึ กฝนการใช้โทรศัพท์มือถือ แต่ ยงั ไม่เ ปิ ดการใช้ง าน Pill Phone apps
หลังจากนัน้ เป็ นเวลา 1 เดือนจะเข้าสู่ขนตอนที
ั้
่ 2 ระยะของการใช้งานแอพพลิเคชัน (activation phase) จะเริ่มเปิ ดการ
ใช้ง าน Pill Phone apps เพื่อใช้เ ตือนการรับ ประทานยาในแต่ ละวัน หลัง จากนัน้ 3 เดือนจะเข้าสู่ร ะยะที่ 3 (postactivation phase) เป็ นช่วงทีม่ กี ารใช้โทรศัพท์มือถือ โดยปิ ดการใช้ง านของ Pill Phone apps และจะมีการติดตามผล
(visit) ทัง้ หมด 4 ครัง้ ดังรูปที่ 6 โดยผลลัพธ์หลักของการศึกษาคือ ความสม่าเสมอของการใช้ยารักษาความดันโลหิต สูง
ซึง่ คานวณจากสัดส่วนของจานวนวันทีผ่ ู้ป่วยรับประทานยาในช่วงเวลาทีท่ าการศึกษาต่อจานวนวันทังหมดที
้
ผ่ ู้ป่วยต้อง
รับประทานยาในช่วงเวลาเดียวกัน (Proportion of Days Covered : PDC) ค่าเฉลีย่ ของ PDC ใน pre-activation phase
(baseline), activation phase (Pill phone “on”) และ post-activation (Pill phone “off”) มี ค่ า 0.54, 0.58 และ 0.46
ตามลาดับ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าความสม่าเสมอของการใช้ยา (PDC) ในระยะ post-activation phase ลดลง เมื่อเทียบกับ
ระยะ activation phase อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001) ส่วนความสม่าเสมอในการใช้ยาระหว่าง pre-activation
phase กับ post-activation phase แตกต่ างกันอย่า งไม่ มีนัย สาคัญ และความสม่ าเสมอในการใช้ยาระหว่าง pre-
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activation phase กับ activation phase แตกต่ างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญ (p=.170 และ p=.052 ตามลาดับ ) ดัง รูป ที่ 7
นอกจากนี้ความสม่าเสมอของการใช้ยารักษาความดันโลหิต สูงสามารถวัดได้จากแบบสอบถามการรับประทานยาที่
รายงานด้วยตนเองของ Morisky ซึง่ คะแนนทีส่ งู จะบ่งบอกถึงความร่ วมมือในการใช้ยาทีด่ ีขนึ้ ผลของการศึกษาพบว่า
ค่าเฉลีย่ ของ Morisky ก่อนการศึกษา (baseline) มีค่า 2.4 (คะแนนอยู่ในช่วง 0 ถึง 4) และหลังจากจบการศึกษาของ
พบว่ามีค่าเท่ากับ 3.2 ซึง่ แสดงว่าผู้ป่วยมีความสม่าเสมอในการใช้ยาเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p=.000)

รูปที่ 6 ภาพรวมของการศึกษา(10)

รูปที่ 7 ค่าเฉลี่ยของความสม่าเสมอในการใช้ยาโรคความดันโลหิตสูง (PDC) สาหรับ การศึกษาในช่วง baseline, Pill
phone “on” และ Pill phone “off” ซึ่ง มีค่ า เฉลี่ย PDC เท่ า กับ 0.54, 0.58 และ 0.46 ตามล าดับ สัญ ลัก ษณ์ รู ป ดาว
หมายถึง ค่าเฉลีย่ PDC ระหว่าง Pill phone “on” และ Pill phone “off” แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p=.000)
ค่าเฉลีย่ PDC ระหว่าง Baseline และ Pill phone “on” แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ (p=.052) และค่าเฉลี่ย
PDC ระหว่าง Baseline และ Pill phone “off” แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ (p=.170)(10)
3. การคัดกรอง (Screening)
mHealth เข้ามามีบทบาทในการคัดกรองโรคหรือปั ญหาจากการใช้ยาเบื้องต้นมากขึน้ โดยมีการนามาใช้ค ัด
กรองโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน ภาวะซึมเศร้า มะเร็งปากมดลูก เป็ นต้น ภายในแอพพลิเ คชัน จะมีการนาแบบคัด
กรองที่ใช้ในการคัดกรองโรคนัน้ ๆ เข้ามา โดยในการคัดกรองนัน้ ผู้ใช้งานสามารถทาการคัดกรองได้ด้วยตนเอง และ
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ทราบผลลัพธ์ทนั ทีหลังจากตอบแบบคัดกรอง ทาให้เกิดความสะดวก รวดเร็วมากขึน้ อีกทังมี
้ การให้คาแนะนาในการ
ปฏิบตั ิตวั ของผู้ใช้เพื่อลดปั จจัยเสีย่ งต่างๆ
จากการศึกษาของ Jang S. และคณะ(11) ปี 2560 การใช้แอพพลิเคชันในการคัดกรองภาวะซึมเศร้าและคิดฆ่า
ตัวตายในเกาหลี ด้วยแบบคัดกรอง Center for Epidemiology Studies Depression Scale (CES-D) ซึ่ง เป็ นแบบคัด
กรองภาวะซึมเศร้า และ Suicide Behaviors Questionnaire-Revised (SBQ-R) ซึง่ เป็ นแบบคัดกรองความเสีย่ งในการ
ฆ่าตัวตาย (รูปที่ 8) ผู้เข้าร่วมการศึกษานัน้ คือผู้ทที่ าการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันมาใช้โดยสมัครใจทังหมด
้
208,683
คน โดยจะไม่มกี ารระบุตวั ตนหรือข้อมูลการติดต่ อไปยังผู้เข้าร่วมได้ หากผู้ทาแบบคัดกรองแล้วได้คะแนนสูง จะได้รบั
คาแนะนาจากผู้เ ชี่ยวชาญ แบบคัดกรอง CES-D ประกอบด้วย 20 ข้อคาถาม ให้ต อบแบบ Likert scale 4 ระดับ
คะแนนสูงสุดเท่ากับ 60 คะแนน คะแนนต่าสุด 0 คะแนน โดยมีการกาหนดให้ค่าคะแนนตัง้ แต่ 25 ขึน้ ไปจัดเป็ นผู้ที่มี
ภาวะซึมเศร้ารุนแรง แบบคัดกรอง SBQ-R คะแนนรวมของแบบคัดกรองจะอยู่ในช่วง 3 ถึง 18 โดยคะแนนตัง้ แต่ 8 ขึน้
ไปนัน้ จัดว่าเป็ นผู้ป่วยทีม่ ปี ั ญหาทางจิตและอาจมีความเสีย่ งสูงในการคิดฆ่าตัวตาย ได้ผลลัพธ์ว่าเพศหญิงมีค่า CES-D
positive (ร้อยละ 27.6) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 20.9) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยในกลุ่มคนทีม่ ปี ระวัติเป็ นโรคจิต
นัน้ ผู้ป่วยทีม่ ปี ระวัติ Schizophrenia มาก่อนนัน้ มีค่าคะแนน CES-D มากทีส่ ุด (40.69 ± 15.79) และ SBQ-R มากทีส่ ุด
(13.68 ± 4.97) เมื่อทาการเปรียบเทียบกับกลุ่มทีม่ ปี ระวัติเป็ นโรคจิตอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 2 และพบว่า ค่าคะแนน
CES-D มีความสัมพันธ์กบั ค่าคะแนน SBQ-R (OR 8.92, 95% CI: 8.71-9.13) ซึง่ ผู้หญิงมีความเสีย่ งในการฆ่าตัวตาย
สูง กว่าเพศชาย 1.39 เท่า (95%CI: 1.36-1.43) ในช่วงอายุ 30-49 ปี มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายสูงกว่าช่วงอายุอ่นื
(OR 2.51, 95%CI: 2.29-2.72) และในผู้ทมี่ ปี ระวัติเป็ นโรคทางจิตมีความเสีย่ งสูงกว่า 1.98 เท่า (95%CI: 1.89-2.06)
ตารางที่ 2 ค่าคะแนน CES-D และ SBQ-R ในผู้ทมี่ ปี ระวัติเป็ นโรคทางจิต (11)

รูปที่ 8 หน้าจอเริ่มต้นการใช้งาน กรอกข้อมูลทั ่วไปของผู้ใช้งาน แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วย CES-D
และแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วย SBQ-R ตามลาดับ(11)
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4. การจัดการตนเอง (Self management)
การศึกษาของ Whitehead L. และคณะ(12) ทาการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ โดยเลือกการศึกษาทีอ่ ยู่
ในช่วงตัง้ แต่ ปี 2548 ถึง ปี 2559 เกี่ยวกับ ประสิทธิผ ลของการจัดการตนเองด้านสุขภาพด้วยการใช้ แอพพลิเ คชันใน
โทรศัพท์มอื ถือและแท็บเล็ตในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ส่งผลให้การจัดการตนเองของผู้ป่วยสามารถทาได้สะดวกสบายมากขึ้น
ด้วยโทรศัพท์มือถือหรือแท็บ เล็ต โดยพบการศึกษาทัง้ หมด 9 การศึกษา เป็ นการศึกษาการใช้ mHealth ในผู้ป่ วย
โรคเบาหวาน ปอดอุดกัน้ เรื้อรัง และโรคหัวใจและหลอดเลือ ด มีจ านวน 5, 3, และ 1 การศึกษา ตามลาดับ จาก
การศึกษาพบว่าการใช้แอพพลิเคชันในโทรศัพท์มอื ถือหรือแท็บเล็ตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังส่วนมากจะส่งผลให้ผลลัพธ์ทาง
คลินิกของผู้ป่วยดีขนึ้ อย่างมีนยั สาคัญ ยกเว้นในโรคหัวใจและหลอดเลือด (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ผลลัพธ์ทางคลินิก เมื่อมีการให้ Intervention ด้วยการใช้แอพพลิเคชันโทรศัพท์มอื ถือหรือแท็บเล็ต

จากการศึกษาของ Alessa T. และคณะ(13) ปี 2019 ได้ทาการศึกษาฟังก์ชนั การทางานของแอพพลิเคชัน ทีใ่ ช้
ในการจัดการตนเองของผู้ป่ วยโรคความดันโลหิต สูงทีม่ ีการใช้อยู่ในปั จจุบ ันของประเทศอัง กฤษ มีการอธิบายฟั ง ก์ชนั
การทางานของแอพพลิเ คชัน ได้แก่ การติ ดตามค่าความดันโลหิตด้วยตนเอง (Self-monitoring) การตัง้ ค่าความดัน
โลหิตเป้ าหมาย (Goal setting) การแจ้งเตือน (Reminder) การให้ความรู้เ กีย่ วกับโรคความดันโลหิต สูง (Educational
information) การโต้ตอบกลับ (Feedback) และอื่นๆ เช่น การจัดการความเครียด (Stress management) การสื่อสาร
กับ บุ คลากรทางการแพทย์ (Communication) และการส่ง ออกข้อมูล (Export data) ผลลัพธ์พบว่าร้อยละ 59.1 ของ
ผู้ป่ วยที่ใช้แอพพลิเคชันนี้ นิยมใช้ฟัง ก์ชนั ด้านการให้ความรู้เป็ นอันดับหนึ่ง ความรู้ในแอพพลิเคชัน ส่วนใหญ่ จะเป็ น
ความรู้พนื้ ฐานเกีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูง และความรู้เรื่องอาหารทีเ่ หมาะสมกับผู้ป่ วย นาเสนอในรูปแบบข้อ ความ
รูปภาพ หรือวิดโี อ ขึน้ กับการออกแบบของแต่ละแอพพลิเคชัน อันดับทีส่ อง คือ ฟังก์ชนั การติดตามค่าความดันโลหิต
ด้วยตนเอง คิดเป็ นร้อยละ 53.2 ซึ่ง แสดงผลออกมาในรูปแบบของกราฟ หรือตารางเพื่อให้ผู้ป่ วยสามารถติดตามค่า
ความดันโลหิตของตนเองได้ การติดตามการใช้ยา อาหารทีม่ โี พแทสเซียมหรือโซเดียมสูง การออกกาลังกาย น้าหนัก
อารมณ์ ในบางแอพพลิเ คชัน มีก ารน า cuffless technique เข้า มาใช้ง าน โดยให้ผู้ ใ ช้ท าการวางนิ้ ว มือ บนกล้อง
โทรศัพท์มอื ถือ หลังจากนัน้ แอพพลิเคชัน จะประมวลผลออกมาเป็ นค่าความดันโลหิต แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มหี ลักฐาน
เชิงประจักษ์ทบี่ อกว่าค่านี้ใช้แทนค่าความดันโลหิตได้จริง อันดับทีส่ ามเป็ นฟังก์ชนั การโต้ตอบกลับของแอพพลิเคชันซึ่ง
มีการแจ้งเตือนหากค่าความดันโลหิตไม่ได้อยู่ในช่วงเป้ าหมาย อันดับทีส่ คี่ อื ฟังก์ชนั ของการส่งออกข้อมูลไปยังบุคลากร
ทางการแพทย์ได้ เพื่อนาไปใช้ในการรักษาต่ อไป อันดับทีห่ า้ คือฟังก์ชนั ในการแจ้งเตือนผู้ใช้งาน เกีย่ วกับการวัดความ
ดันโลหิต การนัดพบแพทย์ การใช้ยา และการแจ้งเตือนเป้ าหมายของค่าความดันโลหิต น้าหนัก
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5. ด้านอื่นๆ
5.1 การสื่อสารในกลุ่มคนที่มีปัญหาทางการได้ยิน (Deaf communication)
จากการศึกษาของ Chong E. และคณะ(14) ปี 2562 โดยทาการสนทนากลุ่มกับผู้เข้าร่วมซึง่ เป็ นเภสัชกรร้านยา
จานวน 12 คนในประเทศมาเลเซียทีส่ ามารถเข้าใจและพูดภาษาอัง กฤษได้ซงึ่ ส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์ทางานน้อ ยกว่า
ห้าปี และผู้เข้าร่วมทังหมดนั
้
น้ มีสมาร์ทโฟนเป็ นของตนเองและเคยใช้ mHealth มาก่อน วิเคราะห์ผลลัพธ์ได้สามประเด็น
หลัก ได้แก่
1. คาแนะนาสาหรับการออกแบบและเนื้อหาของแอพพลิเคชัน เช่น การแจ้งเตือนแบบทั ่วไปอาจทาให้ผู้ใช้ไม่
สนใจข้อความนัน้ ๆ ควรมีการนารูปภาพเข้ามาใช้ในการแจ้งเตือนแทน การใส่ประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย ยาทีใ่ ช้อยู่ใน
ปั จจุบนั เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการให้คาแนะนาด้านการใช้ยา การลงตารางนัดพบแพทย์ และการซือ้ ขายยาซึง่ จะเป็ นยาที่
จัดโดยเภสัชกร แต่อย่างไรก็ตามการซือ้ ขายยาดังกล่าวนี้เป็ นเพียงยาทีไ่ ม่ต้องใช้ใบสั ่งยา
2. ผลประโยชน์ที่ได้รบั จากแอพพลิเ คชัน เช่น การนาภาพ สัญลักษณ์ สื่อวิดีโอเข้ามาใช้ในการสื่อสารกับ
ผู้ป่วยแทนการใช้ตวั หนังสือทาให้เกิดความสะดวกมากยิง่ ขึน้ ในการสื่อสารกับผู้ป่วย เช่น การสื่อสารกับผู้ป่วยทีม่ ปี ั ญหา
ทางการได้ยนิ หากผู้ป่วยทาการกรอกสิง่ ทีต่ ้องการลงภายในแอพพลิเ คชัน ก่อนมายังร้านยาจะช่วยลดโอกาสผิด พลาด
ในการสื่อสาร มีการให้ถ่ายภาพใบสั ่งยาแล้วทาการอัพโหลดลงไปในแอพพลิเคชันเพื่อให้เภสัชกรสามารถเห็นข้อมูลยา
ก่อนและสามารถเตรียมคาแนะนาล่วงหน้า
3. แนวโน้มที่เ ป็ นไปได้ของแอพพลิเคชัน อาจมีการพัฒ นาเพิ่มความสามารถให้โ ทรศัพท์ทุกรุ่นให้สามารถ
เข้าถึงได้ พัฒนาเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ป่วย โดยอาจมีการตัง้ รหัสสาหรับผู้ป่วยทีเ่ ข้ามาใช้บริการ
ในแต่ละร้านยา เพื่อป้ องกันไม้ให้ร้านยาอื่นเข้าถึงประวัติการซือ้ ของผู้ป่วยทีม่ าใช้บริการได้ และในการตอบคาถามของ
ผู้ป่วยผ่านทางแอพพลิเ คชันอาจเกิดความล่าช้าได้เ นื่องจากโดยส่วนมากของร้านยาจะมีเภสัชกรเพียงหนึ่งคนต่ อร้า น
ดังนัน้ จึงอาจมีการให้บุ คคลอื่นที่ไม่ใช่เ ภสัชกรมาตอบคาถามแทน ซึง่ บุคคลเหล่านัน้ อาจขาดความรู้และทักษะในการ
ตอบคาถามให้แก่ผู้ป่วย

การรับรู้ (Perceptions) ต่อ mHealth
1. การรับรูข้ องผู้ป่วย (Patient perceptions)
การรับ รู้ของผู้ป่วยต่อการเริ่มใช้เทคโนโลยีผ่ านทางโทรศัพท์มือถือเพื่อเพิ่มความสม่าเสมอในการใช้ยาของ
ร้านขายยาในชุมชน ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ป่วยในร้านยาลูกโซ่ ทีม่ อี ายุ 50 ปี ขนึ้ ไป ทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยยากลุ่ม statin
และเป็ นเจ้าของอุปกรณ์ทมี่ แี อพพลิเคชัน โดยทาการสัมภาษณ์ผู้ป่วยทังหมด
้
24 คนในร้านขายยาจานวน 4 แห่ง ในรัฐ
Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยคิดว่าการใช้ mHealth มีประโยชน์ในการเข้าถึงผู้ให้บ ริ การ
ด้านการดูแลสุขภาพ ผ่ านอีเ มลล์หรือการส่งข้อความ ทาให้การเข้าถึงข้อมูล มีความสะดวกและรวดเร็ว อีกทัง้ ยัง มี
ประโยชน์ในการพกพาข้อมูลด้านสุขภาพ ซึง่ สามารถอ่านเอกสารยาบนอุปกรณ์และมีอา้ งอิงเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อีก
ในภายหลัง ช่วยในกระบวนการเติมยา เตือนความจาให้ผู้ป่ วยรับประทานยา บันทึกขนาดยาที่ใช้ สามารถดูสถิติและ
กราฟเพื่อติดตามความสม่าเสมอของการรับประทานยา ผู้ใช้ง านไม่รู้สึกว่าการใช้ mHealth เป็ นการบุ กรุกความเป็ น
ส่วนตัว แต่มผี ู้ใช้งานบางส่วนคิดว่าการใช้ mHealth ทาให้การเข้าถึงข้อมูลใบสั ่งยาได้ง่าย และไม่ปลอดภัยต่อผู้ป่วย มี
ความกัง วลในรูปแบบลักษณะของแอพพลิเ คชัน ที่ยากต่ อการใช้ นอกจากนี้ผู้ใช้ง านยังมีความคิดเห็นว่าการใช้ แอพ
พลิเคชัน เป็ นการเพิม่ ภาระงานให้กบั เภสัชกรมากกว่าเดิม เพิม่ ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยทีต่ ้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน การ
ใช้แอพพลิเคชันเป็ นเวลานานหรือเปลีย่ นกิจวัตรของผู้ป่วยไปจากเดิม ทาให้ผู้ป่วยไม่มแี รงจูงใจในการใช้แอพพลิเ คชัน
รวมถึงการใช้งานของ mHealth เช่น การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การทางานทีผ่ ิดปกติ เป็ นต้น

10

เหตุ ผ ลของการที่ผู้เ ข้าร่วมทีไ่ ม่ใช้ mHealth ในชีวิต ประจาวัน ได้แก่ ผู้ใช้ง านคิดว่าการเข้าถึง mHealth ยัง
เข้าถึงได้ยาก ผู้ทสี่ ุขภาพดีคดิ ว่าไม่มีความจาเป็ นต้องใช้ ผู้ใช้ขาดความรู้ในการเลือกใช้แอพพลิเคชัน ทีเ่ หมาะสมหรือ
วิธีการใช้ทถี่ ูกต้อง และเหตุผลด้านราคาซึง่ เป็ นปั จจัยทีส่ าคัญ แม้ว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะได้ใช้แอพพลิเคชันฟรี แต่กย็ นิ ดี
ทีจ่ ะจ่ายเงินหากมีการทางานและรูปแบบลักษณะทีโ่ ดดเด่น หรือแตกต่างจากแอพพลิเ คชัน ทีไ่ ม่เสียค่าใช้จ่าย การใช้
mHealth ต้องใช้เวลาในกรอกข้อมูลด้วยตนเองเป็ นเวลานาน และใช้ความพยายามมาก โดยผู้ใช้มคี วามเห็นว่าในการ
กรอกข้อมูลควรมีความสะดวกและง่ ายมากที่สุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ แรงจูงใจและการมีวนิ ยั ในการใช้ แอพพลิเ คชันของ
ผู้ใช้กม็ ผี ลต่อการใช้ mHealth อย่างต่อเนื่อง เช่น การเห็นผู้อ่นื ใช้ mHealth และเผยแพร่ขอ้ มูลพฤติกรรมของพวกเขา
ทาให้ผู้ใช้สามารถนามาเปรียบเทียบข้อมูลกับผู้ใช้คนอื่นๆ ได้ ซึง่ เป็ นแรงจูงใจในการใช้งานแอพพลิเคชัน (15)
2. การรับรูข้ องเภสัชกร (Pharmacist perceptions)
การส ารวจออนไลน์ เกี่ ย วกับ การรับ รู้ ต่ อ Social media และ mHealth ของเภสัช กรร้ า นยาใน Greater
London, UK(16) จ านวนกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 340 คน โดยใช้แบบสอบถาม 47 ข้อ เป็ นแบบ 5-point Likert scale
ได้แก่ ไม่เห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ค่อนข้างเห็นด้วย และเห็นด้วยมาก พบว่ าการรับรู้ต่อ mHealth และ
Social media ของหัวข้อการบอกแนวทางสาหรับวิธีการใช้งาน Social media, mHealth แก่เภสัชกรนัน้ ได้รบั การเห็น
ด้วยมากทีส่ ุด (ร้อยละ 39.7 และ 40.1 ตามลาดับ) mHealth สามารถทาให้ความรู้ของผู้ป่วยดีขนึ้ (ร้อยละ 23.7) Social
media สามารถเปลีย่ นวิธีการสื่อสารโต้ตอบระหว่างเภสัชกรและผู้ป่วย (ร้อยละ22.2) ดังแสดงในตารางที่ 3 และตารางที่
4 และมีการศึกษาในลักษณะเดียวกันในเภสัชกร ที่ Texas, USA(17) ผลลัพธ์ที่ได้ คือ Social media สามารถทาให้
ความรู้ของผู้ป่ วยดีขึ้น (mean: 3.9) Social media สามารถเปลี่ยนวิธีการสื่อสารโต้ต อบระหว่างเภสัชกรและผู้ป่วย
(mean: 3.8) และ Social media ช่วยทาให้การสื่อสารกับผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ (mean: 3.8) โดยการศึกษานี้พบว่ามี
การสื่อสารระหว่างเภสัชกรกับผู้เชี่ยวชาญแบ่งเป็ นสื่อสารผ่านอีเมล์ ร้อยละ 56 ข้อความโทรศัพท์ ร้อยละ 34 เฟซบุ๊ก
ร้อยละ 5 และการสื่อสารระหว่างเภสัชกรกับผู้ป่วยจะสื่อสารผ่านอีเมล์ร้อยละ 36 ข้อความโทรศัพท์ร้อยละ 30 เฟซบุ๊ ก
ร้อยละ 7 ตามลาดับ โดยการใช้งานอินเตอร์เน็ตของเภสัชกรร้านยาทีม่ กี ารใช้บ่อย คือ การใช้คน้ หาราคาของผลิตภัณฑ์
ยา และการค้นหาข้อมูลการใช้ยา
นอกจากนี้ยงั พบว่าเภสัชกรที่ส่อื สารกับผู้ป่ วยโดยใช้อุป กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ร่ วม อย่างน้อยเดือนละหนึ่ง ครัง้
เช่น การเข้าใช้เ ว็บ ไซต์ ด้า นเภสัชกรรม นัน้ มีการรับ รู้ต่ อการใช้ social media ดีกว่าเภสัชกรที่ไม่เ คยใช้อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ใช้การสื่อสาร และพบว่ามีเภสัชกรเพียงร้อยละ 13 เท่านัน้ ทีแ่ นะนา mHealth ให้แก่ผู้ป่วย โดยให้เหตุผล
ทีไ่ ม่ทาการแนะนาแก่ผู้ป่วยไว้ว่า ไม่ทราบว่ามี mHealth ไม่เคยคิดทีจ่ ะทาการแนะนาให้กบั ผู้ป่วย และคิดว่า mHealth
ไม่มคี วามน่าเชื่อถือ ผลจากการการสัมภาษณ์เกีย่ วกับการใช้เทคโนโลยีของเภสัชกร ตัวอย่างเช่น ความกังวลเกีย่ วกับ
ความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ป่วย ความกังวลเกีย่ วกับ การตีความของข้อมูลผู้ป่ วยที่อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้
ความกัง วลเรื่องข้อจ ากัดในการให้ข้อมูลผ่ านทางอินเทอร์เ น็ต ซึ่ง อาจมีการจ ากัดเรื่องของจ านวนตัวอักษร ในทาง
กลับกันการใช้เทคโนโลยีเป็ นการช่วยให้เภสัชกรมีการเตรียมข้อมูลและทาให้ได้รบั การบริการทีร่ วดเร็วขึน้ ลดระยะเวลา
รอคอย ช่วยเพิม่ โอกาสในการเข้าถึงคาแนะนาของผู้ทอี่ าจไม่จาเป็ นต้องได้รบั การรักษา
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ตารางที่ 3 การรับรู้ของเภสัชกรต่อการใช้ social media(16)

ตารางที่ 4 การรับรู้ของเภสัชกรต่อการใช้ mHealth(16)

จากการสารวจเภสัชกรเมือง Manchester, Newcastle และ Liverpool ในประเทศอัง กฤษ จ านวน 600 คน
โดยใช้แบบสอบถามคาถามปลายเปิ ด ให้เลือกตอบ และ Likert scale จานวน 30 ข้อ ซึง่ ได้รบั การตอบกลับจานวน 211
คน พบว่า ร้อยละ 78.4 ของผู้ทตี่ อบกลับแบบสอบถามมีความมั ่นใจในการใช้ mHealth และคิดว่าเป็ นสิง่ ทีอ่ านวยความ
สะดวกในการให้คาแนะนาการใช้ยาแก่ผู้ป่วย (ร้อยละ 55) และช่วยสนับสนุนการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ (ร้อยละ
80) ซึ่ง ช่วยลดระยะเวลาในการรอคอย อีกทัง้ ยัง ช่วยในการตัดสินใจของเภสัชกรและสนับสนุ นการให้ความรู้ ในเรื่อง
ผลิต ภัณฑ์ใหม่ๆ ในทางปฏิบตั ินนั ้ การใช้ mHealth สามารถใช้งานได้สะดวกกว่าการดูข้อมูลจากกระดาษ เนื่องจาก
รูปแบบมีความเรียบง่าย มีการอัพเดตข้อมูลอย่างเป็ นประจา ตัวอย่างแอพพลิเคชัน เช่น Medscape ซึง่ มีการประยุกต์
นามาใช้ในการให้ความรู้ เพิม่ ความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโดยนอกจากนี้ยงั มีการใช้ mHealth ในการแจ้งเตือน
ให้ผู้ป่วยเพื่อรับประทานยา มีการสอบถามเกีย่ วกับความสะดวกในการใช้งาน mHealth ซึง่ โดยส่วนมากเห็นว่าค่อนข้าง
มีความสะดวกในการใช้ง าน (ร้อยละ 31.8) และเภสัชกรร้อยละ 40.4 เห็นด้วยในความคิดเห็นว่า mHealth มีส่วนช่วย
เภสัชกรระหว่างขันตอนการให้
้
คาแนะนาแก่ผู้ป่วย เภสัชกรร้อยละ 35.5 เห็นด้วยว่ามีความเป็ นไปได้ทจี่ ะนาการใช้
mHealth มาใช้ในด้านการศึกษาต่ อเนื่องของเภสัช กร เช่น การเก็บ ข้อมูล Continuing Professional Development
(CPD) การทา Centre for Pharmacy Postgraduate Education (CPPE) quiz ผ่านทางโทรศัพท์มอื ถือ มีการสอบถาม
เกีย่ วกับการแนะนา mHealth ของเภสัชกรในเรื่องการออกกาลังกายและลดน้าหนัก การดูแลสุขภาพทั ่วไป ปั ญหาเรื่อง
การนอนหลับและการใช้ยา การตัง้ ครรภ์ การจัดการภาวะโรค โดยเภสัชกรส่วนใหญ่แนะนา mHealth เพื่อสนับสนุนการ
ออกกาลังกายและลดน้าหนัก (ร้อยละ 73.5) การดูแลสุขภาพทั ่วไป (ร้อยละ 65.4) การเลิกบุหรี่ (ร้อยละ 56.4) เป็ นต้น
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โดยร้อยละ 75.9 ของเภสัชกร เชื่อว่า mHealth มีบ ทบาทในร้านยายุคใหม่ และร้อยละ 89.6 เชื่อว่า mHealth จะมี
ความสาคัญอย่างมากในอนาคต(18) และเภสัชกรผู้ใช้แอพพลิเคชัน มีความเห็นว่ารูปแบบทีค่ วรจะมีภายในแอพพลิเคชัน
คือ การคานวณปริมาณยาที่ใช้ ค่าปกติต่ างๆ ทางห้องปฏิบ ัติการ เป็ นต้น และในการตอบคาถามของผู้ใช้บ ริการมี
ข้อจ ากัดด้านเวลา ส่ง ผลให้มีบุ คลากรไม่เ พียงพอที่จะตอบคาถามได้ทนั จึง ต้องมีการจัดหาผู้ที่ มปี ระสบการณ์ มาทา
หน้าทีใ่ นการตอบคาถามและให้คาแนะนา(14)

ข้อจากัดของการใช้ mHealth
จากการศึกษารูปแบบต่างๆ ของ mHealth ทังการน
้
าไปใช้เพื่อการออกกาลังกายและด้านอาหาร การติดตาม
การให้ความร่วมมือในการใช้ยา การคัดกรอง การจัดการตนเอง และในการสื่อสารในกลุ่มคนทีม่ ปี ั ญ หาทางการได้ยิน
โดย mHealth ทาให้สามารถเข้าถึงผู้ให้บ ริการด้านการดูแลสุขภาพได้ตลอด 24 ชั ่วโมง โดยไม่ต้องใช้เ วลาในการคุย
ผ่านทางโทรศัพท์ หรือเดินทางไปยังสถานบริการด้วยตนเอง สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านยา ทาให้การดูแลผู้ป่วยเป็ นสิง่ ที่
ง่ายและสะดวกมากขึน้ (15)
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลข้างต้นเป็ นเพียงความคิดเห็นของผู้ใช้งานส่วนหนึ่งเท่านัน้ จึงยังมีขอ้ จากัดในการใช้อยู่
มาก โดยข้อจ ากัดคือ ลักษณะรูป แบบของแอพพลิเ คชัน เช่น พื้นหลัง สี ขนาดของตัวอักษร และการจัดเรียงรูปแบบ
ของแอพพลิเคชันใหม่หลังการอัพเดต ผู้ใช้งานมีความกังวลว่าการใช้ mHealth เป็ นการเพิม่ ภาระงานให้กบั เภสัชกร
ค่าใช้จ่ายในการติดตัง้ แอพพลิเคชัน หรือกังวลว่าการใช้อุปกรณ์ดงั กล่าว จะเข้าถึงข้อมูลใบสั ่งยาของผู้ป่วย ทาให้ผู้ป่วย
จะไม่ได้รบั ความเป็ นส่วนตัว หรือมีความปลอดภัยจากการใช้งาน(15) ด้านความรู้เกีย่ วกับการใช้คอมพิวเตอร์ และความ
ไม่ม ั ่นใจในความสามารถของการใช้แอพพลิเคชัน โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่มปี ั ญหาเกีย่ วกับการย้อนกลับไปหน้าแสดงผลก่อ น
หน้าและการนาทางของแอพพลิเ คชันที่ไม่ชดั เจน(19) สาหรับการใช้ mHealth ในผู้สงู อายุ พบว่าร้อยละ 21 ของผู้ป่วย
ชาวอเมริกนั ทีอ่ ายุ 65 ปี ขนึ้ ไป มีความบกพร่องทางด้านสายตา เช่น จอประสาทตาเสื่อม ทาให้การดูหน้าจอดิจิตอลเป็ น
เรื่องยาก(20) และมีปัญหาในการอ่านข้อความตัวอักษรขนาดเล็ก ร้อยละ 55 ของคนทีม่ อี ายุมากกว่า 60 ปี เป็ นผู้มปี ั ญหา
ทางการได้ยนิ ส่งผลให้ผู้ป่วยสูงอายุสามารถโต้ตอบกับ mHealth ได้น้อยลงเนื่องจากไม่ได้ยนิ เนื้อหาวิดโี อหรือการแจ้ง
เตือนจากแอพพลิเ คชัน จากปั จ จัยด้านอายุที่เพิ่มขึน้ นัน้ มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทางานและความจา
ทางานทีล่ ดลง ส่งผลให้มปี ั ญหาในการใช้ mHealth(20)

ทิ ศทางของ mHealth
mHealth ทีม่ สี ่วนมากในปั จจุบนั เกีย่ วกับเรื่อง การจัดการสุขภาพซึง่ ผู้บริโภคนัน้ มีความสนใจการใช้แอพพลิเ ค
ชันในหัวข้อเรื่องการออกกาลัง กาย โดยแอพพลิเคชันจะมีการใช้คุณสมบัติของสมาร์ทโฟนในการทางาน เช่น การนับ
ระยะทางของการวิ่ง การถ่ ายภาพอาหารทีร่ บั ประทาน อีกทัง้ แอพพลิเ คชัน มักมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อ่นื ๆ ได้แก่
เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องชั ่งน้าหนัก แล้วจะทาการประเมินผู้ ใช้ ซึง่ จะเป็ นแรงจูงใจทาให้ผู้ใช้เกิดความสนใจทีจ่ ะใช้
แอพพลิเ คชัน ซึ่ง ช่วยในการจัดการด้านอาหารโภชนาการ และการนับแคลอรี่ ของอาหารทีร่ บั ประทาน ตลอดจนการ
ปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม แต่ อย่างไรก็ต าม มีการพบว่าในบางแอพพลิเ คชันที่เ กี่ยวกับ การควบคุมน้าหนักนัน้ ยัง ขาด
หลักฐานเชิงประจักษ์และยังขาดมาตรฐานทีม่ าควบคุมอย่างเข้มงวด(21) ส่วนแอพพลิเคชัน ทีใ่ ช้ในการจัดการโรคเรื้อรัง
โดยโรคเบาหวานจัดเป็ นโรคทีม่ กี ารนามาพัฒนาแอพพลิเ คชัน จานวนมาก มีการสร้างการทางานทีห่ ลากหลาย ได้แก่
การวัดระดับน้าตาลด้วยตนเอง การบันทึกข้อมูลการใช้ยาอินซูลนิ การคานวณขนาดยา และการสื่อสารระหว่างบุคลากร
กับผู้ป่วย เป็ นต้น แอพพลิเคชัน ทีใ่ ช้ในการติดตามอาการของโรคอย่างสม่าเสมอ เช่น ในผู้ป่วยโรคหอบหืด จะมีการ
บันทึกข้อมูลอาการของทางเดินหายใจ บันทึกค่า Peak flow เป็ นต้น ในด้านสุขภาพจิต ก็มีการนา mHealth เข้ามาใช้
เพื่อติดตามอาการและประเมินอาการเบื้องต้นของโรคทางจิตเวช ได้แก่ ภาวะออทิสซึม่ โรคซึมเศร้า โรคสมาธิสนั ้ และ
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โรคอัลไซเมอร์ เป็ นต้น แอพพลิเคชันทีใ่ ช้ในด้านอื่น ๆ ได้แก่ การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นด้วยตนเอง แต่ยงั มีการศึกษาว่า
แอพพลิเคชันเกีย่ วกับการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นด้วยตนเองยังขาดความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยงั มีแอพพลิเคชัน แจ้งเตือน
การรับประทานยา แหล่งรวบรวมฐานข้อมูลผู้ป่วยซึง่ มีการเปิ ดการเข้าถึงให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงเวชระเบียนของตนเอง
จัดเป็ นการให้ผู้ป่ วยช่วยตรวจสอบอาการของตนเองที่มกี ารบันทึกว่าถูกต้องหรือไม่ อีกทัง้ ผู้ให้บ ริการสามารถตอบ
คาถามและให้คาแนะนาผ่านช่องทางนี้ได้อกี ด้วย (รูปที่ 9)
การเติบโตอย่างรวดเร็วนัน้ ทาให้ต้องมีความสมดุลกับการใช้ข้อมูลทีม่ หี ลักฐานเชิงประจักษ์ ในการออกแบบ
การศึกษา Randomized controlled trial design นัน้ อาจไม่เ หมาะสมในการศึกษา eHealth เนื่องจากเทคโนโลยีอาจ
เกิดความล้าสมัยไปแล้วในขณะทีท่ าการเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาออกไปและมีการศึกษาจานวนไม่เ พียงพอ ดังนัน้ จึงมี
การเสนอให้มกี ารจัดตัง้ กลุ่มของสหวิชาชีพเพื่อหาข้อตกลงเกีย่ วกับวิธีของการศึกษา อีกทังในอนาคต
้
eHealth ควรจะมี
ลักษณะทีม่ มี ุมมองหลากหลายมิติ ความเป็ นทีย่ อมรับ ปั จจัยเกีย่ วกับมนุษย์ การออกแบบทีม่ คี วามสะดวก ปลอดภัย
การปรับตัว การปรับขนาด ความน่ าเชื่อถือของข้อมูล การยอมรับจากแพทย์และผู้ป่วย และความคุ้มค่าทางราคา (21)
การนาข้อมูล mHealth เข้าสู่ร ะบบการดูแลสุขภาพเพื่อให้สามารถส่งต่ อข้อมูลไปยังหน่ วยบริการอื่น ๆ ทัง้ เครือข่าย
เดียวกันและหลายเครือข่าย ซึ่ง เพิ่มความสามารถในการเข้าถึง ข้อมูลของผู้ป่วยได้มากขึน้ โดยจากการสารวจมีการ
ยอมรับข้อมูลทีม่ าจาก mHealth เช่น ค่าชีพจร น้าหนักของผู้ป่วย เป็ นต้น ซึง่ ในอนาคตคาดว่าจะมีขนตอนการน
ั้
าข้อมูล
จาก mHealth มาใช้ในขันตอนคั
้
ดกรองผู้ป่วยเพื่อลดระยะเวลาในกระบวนการเก็บข้อมูล แต่ยงั มีขอ้ จากัดเรื่องของการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทีผ่ ู้ป่วยกรอกด้วยตนเองภายใน mHealth และมีการพัฒนาเรื่องการสั ่งยาของผู้ป่ วย
ความเป็ นส่วนตัวของการบันทึกข้อมูล และการส่ง ต่ อข้อมูลด้านสุขภาพแก่ผู้บริโภคให้สามารถทาได้อย่างเต็มที่ (22)
แนวทางทีส่ ามารถนาไปใช้พฒ
ั นา mHealth ให้เกิดความเป็ นมาตรฐานมากขึน้ นัน้ ประกอบด้วย

การเพิม่ ความสามารถในการเข้าถึง ได้แก่ การใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย การใช้งานง่าย ราคาถูกและสามารถใช้บ นมือ
ถือได้ในทุกรูปแบบ

ความเป็ นส่วนตัว ได้แก่ การรับ รองเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยอย่าง
เหมาะสม และมีขอ้ ห้ามเรื่องการแบ่งปั นข้อมูลกับบุคคลทีส่ าม

เนื้อหา ควรมาจากการมีส่วนร่วมของผู้เชีย่ วชาญทีม่ ขี อ้ มูลทางการแพทย์ที่ถูกต้องและควรมีการจากัดการโฆษณา
เพื่อลดโอกาสการเกิดความขัดแย้ง ด้านผลประโยชน์ขนึ้ ได้(23) และในโทรศัพท์รุ่ นบางรุ่ นอาจไม่สามารถรองรับ ได้
ดังนัน้ การพัฒนารูปแบบแอพพลิเคชันควรออกแบบให้สามารถใช้งานได้ในโทรศัพท์หลายๆ รุ่น (14)

รูปที่ 9 ทิศทางของ mHealth ในปั จจุบนั และในอนาคต(21)
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สรุปและวิ จารณ์
การใช้เทคโนโลยีสุขภาพผ่านทางโทรศัพท์มอื ถือหรืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ (mHealth หรือ eHealth) มีความ
แพร่หลายเพิม่ มากขึน้ ในปั จจุบนั โดย mHealth เข้ามามีบทบาทในด้านเภสัชกรรมอย่างหลากหลายและยังถูกนามาใช้
ประโยชน์ในการคัดกรองโรค เช่น การคัดกรองโรคเบาหวาน ภาวะซึมเศร้า หรือมะเร็งปากมดลูก ซึง่ มีประโยชน์ทาให้
การคัดกรองง่ ายและรวดเร็วมากขึ้น สามารถทราบผลลัพธ์การคัดกรองได้ทนั ที และยัง เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่ไม่ได้
เปิ ดเผยตัวตนผู้ใช้ จึงทาให้ผู้ป่วยใช้แอพพลิเคชันในการคัดกรองโรคเพิม่ มากขึ้น อีกทังยั
้ งเพิม่ ความสม่าเสมอในการใช้
ยาของผู้ ป่ วยโรคเรื้อ รัง ด้ว ยการใช้ mHealth สามารถเพิ่มความร่ วมมือ ในการใช้ย าของผู้ป่ วย ลดอัต ราการลืม
รับประทานยา และลดความคลาดเคลื่อนทางยาได้
ด้านการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีการนา mHealth มาช่วยในการติดตามความดันโลหิตในผู้ป่ วย
โรคความดันโลหิตสูง ซึง่ การจัดการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังจะส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการ
ของโรคได้ดขี นึ้ และเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพให้ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยดีขนึ้ อีกทังการจั
้
ดการตนเองด้านสุขภาพด้วย
mHealth ผ่ านทางโทรศัพท์มอื ถือหรือแท็บ เล็ต ช่วยลดระยะเวลาของผู้ป่วยที่จะต้องเดินทางเพื่อไปพบบุคลากรทาง
การแพทย์
ด้านการออกกาลัง กายและอาหารของผู้ใช้ ซึง่ เป็ นทีน่ ่าสนใจอย่างมากในปั จจุบ ัน เนื่องจากการใช้ แอพพลิเ ค
ชันเข้ามาช่วยในการบันทึกพฤติกรรมการออกกาลังกาย พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ให้ความรู้ดา้ นการออกกาลัง
กาย สามารถคานวณปริมาณแคลอรี่ เพิ่มแรงจูงใจในการออกกาลังกายและการรับประทานอาหารที่มปี ระโยชน์และ
เหมาะสมได้ และปรับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของผู้ใช้ได้เพิม่ ขึน้
ประเด็นการรับรู้ของเภสัชกรและผู้ป่ วยต่ อ mHealth ซึง่ พบว่าการรับรู้ของเภสัชกรเชิงบวก จะเกิดจากเภสัช
กรทีม่ อี ายุน้อยกว่า 35 ปี อาจเนื่องจากเป็ นเภสัชกรทีจ่ บใหม่ และมีความรู้ในการเลือกใช้แอพพลิเ คชัน หรือเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัยมากขึน้ โดยเภสัชกรมีความเห็นว่ามีวตั ถุประสงค์ของการใช้แอพพลิเ คชันเพื่อการสื่อสารกับเภสัชกรด้วยกัน
หรือสื่อสารกับ ผู้เ ชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ใช้เ พื่อหาราคายา หรือข้อมูลยาต่ างๆ เพื่อให้เ ภสัชกรมีการเตรียมข้อมูลก่อน
ล่วงหน้าและทาให้การบริการรวดเร็วมากขึ้น แต่เภสัชกรส่วนใหญ่ยงั ไม่แนะนาการใช้ mHealth ให้กบั ผู้ป่วย เนื่องด้วย
ความไม่เป็ นส่วนตัวที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่ วย หรือไม่ทราบว่ามี mHealth ทีใ่ ช้ในด้านเภสัชกรรม เป็ นต้น ส่วนการศึกษา
เกี่ยวกับ การรับ รู้ของผู้ป่ วยต่ อการใช้ mHealth ในด้านเภสัชกรรม พบว่าผู้ป่ วยมีความเห็นว่าการใช้ แอพพลิเ คชันมี
ความสะดวกสบายต่อการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และลดระยะเวลาในการไปพบบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง แต่
ผู้ป่วยบางรายคิดว่าการเข้าถึงได้ยาก และไม่จาเป็ น เนื่องจากผู้ใช้แอพพลิเคชันยังขาดความรู้ในการเลือกใช้แอพพลิเ ค
ชันทีเ่ หมาะสมหรือวิธีการใช้ทถี่ ูกต้อง และการใช้แอพพลิเคชันเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ
นอกจากนี้ mHealth มีแนวโน้มในการนามาใช้ในระบบการดูแลสุขภาพ เพื่อให้สามารถส่งต่อข้อมูลของผู้ป่ วย
ไปยังหน่วยบริการอื่นๆ ได้ และอาจมีการนาข้อมูลจาก mHealth เข้ามาใช้ในขันตอนการคั
้
ดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นเพื่อลด
ระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย แต่อย่างไรก็ตามยังมีขอ้ จากัดเรื่องความถูกต้องของข้อมูล การรับรองของโทรศัพท์ บางรุ่ น
ทีไ่ ม่สามารถรองรับแอพพลิเคชันได้ และเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ความสามารถการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่ วย
ของบุคคลทีส่ าม ดังนัน้ ทิศทางด้านการพัฒนา mHealth ควรมีมุมมองทีห่ ลากหลาย เช่น ความสะดวก ความปลอดภัย
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความคุม้ ค่าของราคา และควรคานึงถึงปั จจัยเกีย่ วกับมนุษย์ อีกทังยั
้ งต้องมีความสมดุล กับ
การใช้ขอ้ มูลทีม่ หี ลักฐานเชิงประจักษ์
การจัดการด้านเภสัชกรรมด้วย mHealth ในอนาคต คาดว่าจะเข้ามามีบทบาทมากขึน้ ในการดูแลผู้ป่ วย โดย
ผู้ใช้งานแอพพลิเคชันอาจเป็ นได้ทงเภสั
ั ้ ชกร บุคลากรทางการแพทย์ ตัวผู้ป่วยเอง หรือผู้ดแู ลผู้ป่วย ซึง่ บทบาทในการ
ดูแลผู้ป่วยทีเ่ พิม่ ขึน้ อาจทาให้ต้องมีการพัฒนารูปแบบการใช้งานให้มคี วามถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีความเป็ นส่ว นตัว
ของข้อมูลผู้ป่วยเพิม่ มากขึ้น นอกจากนี้อาจมีการนา mHealth ไปใช้ในการดูแลผู้ป่ วยที่ใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ ซึง่ ต้องมี

15

ความเข้มงวดในการใช้ยาเป็ นอย่างมาก ในผู้ป่ วยกลุ่มพิเศษ เช่น ผู้ป่ วยโรคตับ ไต ผู้ป่ วยเด็ก ผู้ป่ วยสูง อายุ เป็ นต้น
หรือมีการพัฒนาแอพพลิเ คชันให้เชื่อมโยงกับระบบของหน่ วยบริการสุขภาพเพื่อให้แอพพลิเคชันสามารถแจ้ง เตือน
อาการของผู้ป่วยไปยังบุคลาทางการแพทย์ได้โดยตรง เพื่อให้มกี ารช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา
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