การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ช่วยประเมินคออักเสบของ HCU บนระบบปฏิบัติการ iOS
Development of HCU Sore Throat Application on iOS
ณัฐพร นันทจิระพงศ์1
วิรัตน์ ทองรอด2
ทรงธรรม ประวัติโยธิน3
1อาจารย์ประจา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2ดร. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3นักวิจย
ั ประจาศูนย์วจิ ัยและฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรและระบบภูมิ
สารสนเทศ (RM-GIS) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: ntp.nanthajirapong@gmail.com

บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ช่วยประเมินคออักเสบบนระบบปฏิบัติการ iOS (HCU Sore
Throat) วัตถุประสงค์ของโปรแกรมประยุ กต์นี้ คือ เพื่อใช้เป็นเครื่องมื อสาหรับเภสัชกรหรือบุคลากรทางการแพทย์
ประกอบการคัดกรองและประเมินอาการเจ็บคอของผู้ป่วย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินอาการเจ็บคอ เพื่อให้
ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะสาหรับโรคคออักเสบอย่างเหมาะสม ส่งผลต่อการลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่
ไม่จาเป็น และลดความเสี่ยงที่จะมีผลต่อสุขภาพของผู้ใช้อันเกิดจากการแพ้ยาหรือดื้อยา การทางานของโปรแกรมประยุกต์
HCU Sore Throat แบ่งได้เป็น 6 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ 1) ถ่ายภาพคออักเสบของผู้ป่วย 2) การประเมินอาการเจ็บคอของ
ผู้ป่วย 3) ความรู้เกี่ยวกับอาการและโรคคออักเสบ 4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อ 5) ข้อกาหนดและ
เงื่อนไขการใช้งาน และ 6) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้พัฒนา โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ HCU Sore Throat
ได้แก่ ซอฟต์แวร์ Xcode และ ภาษาโปรแกรม Objective-C ผลการพัฒนาพบว่า โปรแกรมประยุกต์ช่วยประเมินคอ
อักเสบบนระบบปฏิบัติการ iOS ที่พัฒนาขึ้นนี้ตรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่วางไว้ โดยผลสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานซึ่งเป็นเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์จานวน 92 คนมีความพึงพอต่อการใช้งานระบบในภาพรวมอยู่ที่ระดับ
มากโดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.16 คะแนน
คาสาคัญ: โปรแกรมประยุกต์ช่วยประเมินคออักเสบ ระบบปฏิบัติการ iOS ยาปฏิชีวนะ

ABSTRACT
This paper presents the development of HCU Sore Throat Application on iOS Operating System
(HCU Sore Throat). The purpose of this application is to provide a tool for pharmacists or health care
providers to use for screening and assessment of patients with the sore throat. It provides users with a
better understanding of the appropriate use of antibiotics for strep throat infection that will reduce an
irrational use of antibiotics, its allergy, and resistance. HCU Sore Throat application has six main functions:
1) Throat scan 2) McIsaac’s score 3) Patient leaflet 4) Comment and suggestion 5) terms and conditions
and 6) About us. The tools used in the development of HCU Sore Throat application are Xcode software
and Objective-C programming language. As a result, this system was developed to meet the objectives
and scope. The survey satisfaction of users who are pharmacists and medical persons is at the high level
because an average of user satisfaction was 4.16 from 5 point scale (N=92).
KEYWORDS: Sore Throat Application, iOS Operating System, Antibiotic
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บทนา
โดยทั่ วไป ผู้ ป่ วยที่ มี อาการเจ็ บคอส่ วนใหญ่ มี
ความเข้าใจที่ผิดว่า “อาการเจ็บคอ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
และจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ในการบาบัดรักษาอาการเจ็บคอ
จึงจะหาย” แต่ในความเป็นจริงแล้ว มีเพียงร้อยละ 10-20
เท่านั้นที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 8090 เกิดจากเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ซึ่งร่างกาย
จะหายได้ เอง โดยไม่ จ าเป็ นต้ องใช้ ยาปฏิ ชี วนะ ท าให้
สูญเสียทั้งค่าใช้จ่าย เพิ่มความเสี่ยงต่อการแพ้ยา และเพิ่ม
เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยา ที่เป็นปัญหาสาคัญของระบบสุขภาพ
โลก (สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2554) (WHO,
2014) จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า มูลค่ายา
ปฏิชีวนะของไทยมีค่ากว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็น
ปริ มาณที่ สู งมาก และส่ งผลให้ มี อั ตราการติ ดเชื้ อดื้ อยา
ปฏิชีวนะกว่า 100,000 คนต่อปี ทาให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่ดื้อ
ยาต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น และอัตราการเสียชีวิตกว่า
30,000 รายต่อปี พร้อมทั้งสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่า
มหาศาลสูง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555) และมี
งานวิจัยรายงานว่าการลดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะลง จะ
ส่ ง ผลให้ ล ดการดื้ อยาต่ อเชื้ อได้ (Centers for Disease
Control and Prevention, 2014) และมีการศึกษาเพิ่มเติม
ว่ า การใช้ อุ ปกรณ์ การส่ องคอด้ วยตนเอง ร่ วมกั บการ
ฝึกอบรม จะช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จาเป็นในโรคติด
เชื้ อทางเดิ น หายใจส่ ว นบนได้ (วิ รั ต น์ , 2555) ดั ง นั้ น
คณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ช่วยประเมินคออักเสบบนระบบปฏิบตั ิการ iOS (HCU Sore
Throat Application) ขึ้ น เพื่ อช่ วยให้ เภสั ชกรและ/หรื อ
บุคลากรทางการแพทย์ใช้ประกอบการวินิจฉัยอาการเจ็บคอ
สามารถแยกประเภทว่า เกิดจากเชื้อโรคชนิดใด พร้อมทั้ง
การให้ความรู้เรื่องดังกล่าวให้เกิดความเข้าใจกระจ่างชัด
เพื่อจะได้ให้การรักษาที่เหมาะสม นาไปปฏิบัติได้จริง ให้
ผลการรักษาที่ดี ลดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม ลด
ค่าใช้จ่ายไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงต่อการแพ้ยา และลดการ
ดื้อยา ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขของโลก

วัตถุประสงค์
โปรแกรมประยุ กต์ ช่ วยประเมิ นคออั กเสบบน
ระบบปฏิบัติการ iOS (HCU Sore Throat) ถูกพัฒนาขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ช่วยประเมินคอ
อักเสบบนระบบปฏิบัติการ iOS
2. เพื่ อ สร้ า งเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ เภสั ช กรหรื อ
บุคลากรทางการแพทย์ ใช้ประกอบการวินิ จฉัยอาการ
และโรคเจ็บคอของผู้ป่วย
3. ใช้เป็นเครื่องมือ สนับสนุนการดูแลและให้
ค าปรึ ก ษาเรื่ อ งคออั ก เสบกั บ ผู้ รั บ บริ ก ารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ได้รับ
คณะผู้ วิ จั ย คาดว่ า โปรแกรมประยุ ก ต์ ช่ ว ย
ประเมินคออักเสบบนระบบปฏิบัติการ iOS (HCU Sore
Throat) ที่ได้เผยแพร่อยู่ใน App Store จะมีประโยชน์
ต่อผู้ใช้ดังต่อไปนี้
1. บุคลากรทางการแพทย์ได้เครื่องมือช่วยใน
การวิเคราะห์และวินิจฉัยอาการเจ็บคอของผู้ป่วย ลดการ
ใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชนชาวไทย ส่งผลให้ค่าใช้จ่าย
ในการรักษาสุขภาพลดลง
2. สร้างความตระหนักและลดการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่ างไม่ สมเหตุ สมผล (Antibiotic Smart Use) และลด
การดื้อยา (Antimicrobial resistance, AMR)
3. ลดผลกระทบต่อสุ ขภาพของผู้ป่ วยอั นเกิ ด
จากการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินขนาดและความจาเป็นใน
การบาบัดอาการเจ็บคอ

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ช่วยประเมินคอ
อักเสบบนระบบปฏิบัติ การ iOS (HCU Sore Throat) มี
วิธีการดาเนินงานดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ ความต้องการของ
เภสัชกร (Requirement analysis)
จากรายงานของ ณัฐกิตติ์ และคณะ (2558) ได้
ดาเนินการสารวจความต้องการของเภสัชกรชุมชน จานวน
20 คน เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะของโปรแกรมประยุกต์ที่
ต้องการ ผลปรากฏว่า ร้อยละ 95 เห็นด้วยกับการพัฒนา
HCU Sore Throat Application และเสนอแนะให้ มี
องค์ประกอบสาคัญ คือ การถ่ายภาพในลาคอ การประเมิน
ค่า McIsaac’s score การให้ความรู้เกี่ยวกับคออักเสบแนว
ทางการรักษา ทั้งการออกแบบให้มีความกระชับ อ่านง่าย
และเน้นโทนสีเขียวฟ้า เพื่อความสบายตา

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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2. การศึกษาทฤษฎี เครื่องมือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎี ที่ ที ม ผู้ พั ฒ นาศึ ก ษา คื อ ทฤษฎี ก าร
วิเคราะห์และประเมินอาการคออักเสบที่เกิดจากการติ ด
เชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียตามแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผลของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2554) และการ
คานวณค่า McIsaac’s score (Warren, 1998) ส่วนเครื่องมือ
ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ช่วยประเมินคออักเสบ
บนระบบปฏิบัติการ iOS (HCU Sore Throat) ได้แก่ เครื่อง
คอมพิ วเตอร์ Macintosh ซอฟต์ แวร์ Xcode และภาษา
โปรแกรม Objective-C
3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ประกอบด้วย
3.1 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ เ พื่ อ
ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและฟังก์ชันการทางาน
จากผลการสารวจความต้องการของผู้ใช้งานจาก
การทบทวนวรรณกรรม ทีมผู้พัฒนาได้นามาศึกษาและ

วิเคราะห์ร่วมกัน จนสามารถสรุปฟังก์ชันการทางานของ
โปรแกรมประยุกต์ HCU Sore Throat ได้ดังตารางที่ 1
ส่วนสถาปัตยกรรมระบบ สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1
3.2 การออกแบบแผนภาพการทางานของผู้ใช้งาน
ระบบ (Use case diagram) และการออกแบบแผนภาพ
กิจกรรม (Activity diagram) ได้แสดงไว้ในรูปที่ 2 – 5
3.3 การออกแบบส่ ว นติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ใ ช้ (User
interface) ทีมผู้พัฒนาได้ร่วมกันออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้
ตามผลการสารวจความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งประกอบด้วย
หน้ าจอหลั ก และหน้ าจอของฟั งก์ ชั นการท างานทั้ ง 6
ฟังก์ชัน ของ HCU Sore Throat application ซึ่งตัวอย่าง
หน้าจอของผู้ใช้งานได้แสดงไว้ในหัวข้อถัดไป
4. การเผยแพร่โปรแกรมประยุกต์ไปสู่ ผู้ใช้ง านผ่ า น
App Store

ตารางที่ 1 ฟังก์ชันการทางานของโปรแกรมประยุกต์ HCU Sore Throat
ชื่อฟังก์ชัน
รายละเอียดการทางาน
Throat Scan
การถ่ายภาพคออักเสบเพื่อเปรียบเทียบกับรูปคออักเสบมาตรฐานที่เกิดจากเชื้อ
ไวรัสและแบคทีเรีย
McIsaac’s Score
การประเมินคะแนนของคออักเสบ จากอาการและประวัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
Patient Leaflet
ความรู้เรื่องคออักเสบ เพื่อใช้อธิบายสาเหตุ อาการ และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
Comment & Suggestions
ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้งานและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
HCU Sore Throat ต่อยอดในอนาคต
Term & Conditions
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการใช้งาน
About us
เกี่ยวกับผู้พัฒนา

รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมระบบของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ iOS (HCU Sore Throat)
38

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2560

รูปที่ 2 แผนภาพการทางานของผู้ใช้งานระบบ (Use Case Diagram)

รูปที่ 3 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) ส่วนของ Throat Scan

รูปที่ 4 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) ส่วนของ McIsaac’s Score
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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รูปที่ 5 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) ส่วนของ Patient Leaflet
5. การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานรับทราบผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่
1) การเปิ ด ตั วโปรแกรมประยุ กต์ HCU Sore
Throat อย่างเป็นทางการครั้งแรกในงานประชุมวิชาการ
ของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมกับบริษัท
เรกคิทท์เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จากัด เมื่อวันอาทิตย์ที่
26 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ก กรุงเทพฯ โดย
ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว เป็นแพทย์ เภสัชกร และบุคลากร
ทางการแพทย์
2) งานประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ 14th Asia
Pacific Pharmaceutical Symposium
3) การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น Facebook ของ
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
4) การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมด้าน
วิชาการของบริษัท เรกคิทท์เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จากัด
5) การประชาสัมพันธ์ด้วยวาจาและเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของทีมผู้พัฒนา
6) การเผยแพร่ในวารสารเภสัชกรรมชุมชน ปีที่
14 ฉบับที่ 82 เดือน ตุลาคม 2558
7) เว็บ ไซต์ข องมหาวิท ยาลัย หัว เฉีย วเฉลิม
พระเกียรติ
6. การสรุปผลการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ HCU Sore
Throat
คือ การดาเนินการจัดเก็บข้อมูลผลสารวจความ
คิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้งานพร้อมวิเคราะห์ผลการใช้
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งานเพื่ อน าไปเป็ นข้ อมู ลส าหรั บการพั ฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ HCU Sore Throat ในเวอร์ชันถัดไป
7. สรุปผลการดาเนินงาน
คือ การประชุมสรุปผลการดาเนินงานของทีม
ผู้พัฒนา เพื่อหาแนวทางเผยแพร่ผลงานต่อ สาธารณชน
ต่อไป ซึ่งทีมผู้พัฒนามีความเห็นร่วมกันว่า ควรเผยแพร่
ผลงานการเข้าร่วมเวทีการประกวดที่เกี่ยวข้อง
8. การส่ ง ผลงานเข้ า ร่ ว มการประกวดนวั ต กรรม
ซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพประจาปี พ.ศ.2559
การประกวดนี้จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์
ทางด้ านการแพทย์ และสาธารณสุ ข ที่ มี ประโยชน์ ต่ อ
ประชาชนชาวไทย ซึ่งผลการตัดสิน คือ โปรแกรมประยุกต์
HCU Sore Throat ได้ รั บ รางวั ล นวั ต กรรมดี ป ระเภท
ประชาชนทั่วไป (รางวัลที่ 3)

การออกแบบโปรแกรมประยุกต์ส่วนของผู้ใช้งาน
การออกแบบหน้าจอการทางานส่วนของผู้ใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์ HCU Sore Throat บนระบบปฏิบัติการ
iOS ทีมผู้พัฒนาได้ออกแบบตามฟังก์ชันการทางานหลักทั้ง
6 ฟังก์ชันดังต่อไปนี้
1) หน้าจอเริ่มต้นการใช้งาน ประกอบด้วยหน้าจอ
แสดง Icon ของ HCU Sore Throat Application และเมนู
หลักของ HCU Sore Throat Application ดังรูปที่ 6

รูปที่ 8 หน้าจอหลักของฟังก์ชัน “McIsacc’s Score”
รูปที่ 6 หน้าจอแสดงส่วนเริ่มต้นการใช้งาน HCU Sore
Throat Application
2) หน้ า จอส่ ว นของฟั ง ก์ ชั น Throat Scan คื อ
หน้าจอสาหรับการถ่ายภาพคออักเสบที่จะปรากฏขึ้น พร้อม
กับภาพถ่ายต้นแบบ เพื่อใช้สาหรับการเปรียบเทียบอาการ
คออักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย ดังรูปที่ 7

5) หน้ า จอส่ ว นของฟั ง ก์ชั น Patient Leaflet
จะปรากฏขึ้ น เมื่ อ ผู้ ใ ช้ เ ลื อ กฟั ง ก์ ชั น “ความรู้ เ รื่ อ งคอ
อักเสบ” ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9 หน้าจอหลักของฟังก์ชัน “Patient Leaflet”
6) หน้ าจอส่ ว นของฟั งก์ ชั น Comment &
Suggestions ที่ แสดงไว้ ในรูปที่ 10 คื อ หน้ าจอส่ วนของ
แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน
เพื่อการพัฒนาต่อ
รูปที่ 7 หน้าจอหลักของฟังก์ชัน “Throat Scan”
3) หน้าจอส่วนของฟังก์ชัน McIsacc’s Score คือ
หน้าจอที่มีไว้ เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้ประเมินอาการคออักเสบ
ตามหลั กการทางวิ ชาการทางการแพทย์ โดยคานวณค่า
McIsaac’s
4) Score จากการเลื อ กกลุ่ ม อาการ อาการ
ประกอบ ของคออักเสบ ดังที่ปรากฏในรูปที่ 8

รูปที่ 10 หน้าจอหลักของฟังก์ชัน
“Comment & Suggestions”

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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7) หน้าจอส่วนของฟังก์ชัน Term and Condition
คือหน้าจอแสดงข้อกาหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้
งาน HCU Sore-Throat App
8) หน้าจอส่วนของฟังก์ชนั About us คือ หน้าจอ
ที่แสดงรายชื่อทีมผู้พัฒนาโปรแกรม

ผลการวิจัย
หลังจากพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ HCU Sore
Throat เสร็ จ สิ้ น ที ม ผู้ พั ฒ นาได้ เ ผยแพร่ ใ ห้ ผู้ ใช้ ด าวน์
โหลดไปใช้งานบน App Store ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.
2558 ซึ่งทีมผู้พัฒนาได้ดาเนินการติดตามผลการใช้งาน
ของผู้ ใช้ เป็ น ระยะ พร้อมทั้ ง ได้ ป ระมวลผลข้อมู ล การ

ตอบแบบสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ งานที่มีต่อการใช้
งานโปรแกรมประยุ กต์ HCU Sore Throat ซึ่ ง ได้ จ าก
ฟั ง ก์ ชั น “Comment & Suggestions” โดยข้ อ มู ล ที่
สารวจอยู่ในระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2558 จนถึง 23
ตุ ล าคม 2559 พบว่ า ผู้ ใช้ ส่ ว นงานจ านวน 92 คน ที่
ดาวน์ โ หลดไปติ ด ตั้ ง ใช้ ง านและได้ ต อบแบบส ารวจ
ออนไลน์ กลั บมา มี ความพึ งพอใจต่ อการใช้ งาน HCU
Sore Throat Application ในภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ ดี
(ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.16 คะแนน) ดังรายละเอียด
ที่ปรากฏในตารางที่ 2 และ 3 ตามลาดับ

ตารางที่ 2 สรุปข้อมูลสถานภาพของผู้ใช้งานที่ตอบแบบสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์ HCU Sore Throat
สถานภาพของผู้ใช้งาน
จานวน (คน)
ร้อยละ
เภสัชกร
66
71.74
แพทย์
3
3.26
ผู้ใช้ทั่วไป
16
17.39
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
1
1.09
นักศึกษาเภสัชศาสตร์
5
5.43
พนักงานขาย
1
1.09
รวม
92
100
ตารางที่ 3 สรุปผลสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มตี ่อการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ HCU Sore Throat
ระดับความพึงพอใจ
จานวน (คน)
ร้อยละ
มากที่สุด (5)
33
35.87
มาก (4)
44
47.83
ปานกลาง (3)
12
13.04
น้อย (2)
3
3.26
น้อยที่สุด (1)
0
0.00
รวม
92
100

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดลองใช้ ง านของกลุ่ ม เภสั ช กร
ชุมชน และผลการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งาน HCU
Sore Throat Application ที่ ด าวน์ โ หลดจาก App
Store พบว่ า กลุ่ ม ผู้ ใช้ มี ความเกี่ย วข้องกับ การแพทย์
และสาธารณสุ ข ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เภสั ช กร (ร้ อ ยละ
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71.74) และมีความพึงพอใจต่อการใช้งานในระดับมาก
ขึ้ น ไป แสดงให้ เ ห็ น ว่ า โปรแกรมประยุ ก ต์ ดั ง กล่ า ว
สามารถใช้เป็นเครื่องมื อสาหรับเภสัชกร และบุคลากร
ทางการแพทย์ในการช่วยประเมินอาการคออักเสบ ทา
ให้ ผู้ ป่ ว ยมี ค วามเข้ า ใจในการบ าบั ด รั ก ษาอาการคอ
อักเสบที่ เกิดจากเชื้ อไวรัส และแบคที เรีย และมีความ

ตระหนั ก รู้ ถึ ง ความจ าเป็ น ในการใช้ ย าปฏิ ชี ว นะให้
เหมาะสมกับอาการของโรคเจ็บคอเพิ่มขึ้น
ทั้ ง นี้ HCU Sore-Throat Application เ ป็ น
เพียงโปรแกรมประยุกต์ ที่ทีมผู้พัฒนามีความมุ่งหวัง ให้
เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผู้ ใ ช้ ง าน ส าหรั บ การประเมิ น
อาการคออักเสบในเบื้องต้น ร่วมกับการส่งเสริมความรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อผู้ใช้มี
อาการเจ็บคอ อย่างไรก็ตาม การปรึกษาเภสัชกรหรือ
การพบแพทย์ยังคงเป็นวิธีที่ดีและเหมาะสมกับผู้ป่วยทุก
โรค เพื่อให้การบาบัดรักษาโรคเป็นไปด้วยความถูกต้อง
และเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ
จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้
งาน และแบบสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานจริงร่วมกับ
ข้อคิดเห็นที่ได้จากคณะกรรมการประเมินผลการประกวด
นวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ ประจาปี พ.ศ. 2559 ของ
กระทรวงสาธารณสุข สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาต่อเป็นเวอร์ชันถัดไปได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ควรมี การแจ้ งเตื อนผู้ ใช้ งาน (เภสั ชกรและ
บุคลากรทางการแพทย์) โดยก่อนใช้ฟังก์ชันถ่ายภาพคอ
อั กเสบว่ า ควรขอความยิ นยอมจากผู้ รับบริ การในการ
ถ่ายรูปคอ และจะต้องลบทาลายทิ้งเสมอทุกครั้งหลังเสร็จ
สิ้นการให้บริการประเมินอาการแก่ผู้ป่วย
2. ควรมีวีดิทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาการคอ
อักเสบและการตรวจคออักเสบเบื้องต้นด้วยตนเอง
3. ควรมีส่วนให้ความรู้กับผู้ป่วยเกี่ยวกับสาเหตุ
อาการ วิธีการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้อง การส่งต่อแพทย์
การดูแลตนเองขณะมีอาการเจ็บคอ และความรู้เกี่ยวกับ
ยาที่ใช้ในการรักษา เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้
ความรู้ที่สาคัญกับผู้ป่วยที่มารับบริการ

กิตติกรรมประกาศ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ช่วยประเมินคอ
อักเสบบนระบบปฏิบัติการ iOS (HCU Sore Throat) นี้
ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ด้ ว ยการสนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ จาก
หน่วยงานและบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ขอขอบคุณ องค์ก ร Global Respiratory
Infection Partnership (GRIP) และ บริษัท เรกคิทท์

เบนคีเ ซอร์ (ประเทศไทย) จากัด ที่ใ ห้ก ารสนับ สนุน
ทุน การดาเนิน งานการพัฒ นาโปรแกรมประยุกต์ช่ว ย
ประเมิน คออัก เสบบนระบบปฏิบ ัต ิก าร iOS (HCU
Sore Throat) และทุน เผยแพร่ใ ห้ผู้ใ ช้ง านบน App
Store
- ขอขอบคุณคณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเภสัชศาสตร์ สานักทะเบียนและประมวลผล แผนก
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ที่ให้การสนับสนุน
การเผยแพร่ ผลงานโปรแกรมประยุ กต์ ช่ วยประเมิ นคอ
อั กเสบบนระบบปฏิบัติการ iOS (HCU Sore Throat) บน
App Store และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
- ขอขอบคุณ คุณณัฐกิตติ์ เพ็งสมมุติ และคุณ
ฉัต ราภรณ์ โชคถนอมทรัพย์ ที่ให้ความช่วยเหลือในการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ และภาพประกอบต่างๆ สาหรับ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ HCU Sore Throat
- ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.
ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกี ยรติ ที่ ให้ การสนั บสนุ นและเป็ นก าลั งใจตลอด
ระยะเวลาดาเนินงาน
- ขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ให้ โอกาส
คณะผู้ วิ จั ยได้ เข้ าร่ วมและรั บรางวั ลผลงานนวั ตกรรมดี
(ประเภทประชาชนทั่ วไป) จากการประกวดนวั ตกรรม
ซอฟต์ แวร์ด้ านสุขภาพ (ICT Innovations for eHealth &
mHealth) 2016
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