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นักวิจัย 
นายวัชรากร หนูทอง และคณะ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
 
ที่มา ความส าคัญ 
จากการส ารวจโรงพยาบาลในปัจจุบัน พบว่ามีจ านวนผู้ป่วยท่ีเข้า
มารับการรักษาเพิ่มขึ้นจ านวนมากทุกปี ท าให้แพทย์ และ
พยาบาลต้องมีการจดบันทึกข้อมูลเป็นจ านวนมาก การเก็บ
ข้อมูลด้วยลายมือในรูปแบบแฟ้มกระดาษ ท าให้เกิดความ
ผิดพลาดในการอ่านลายมือ การสืบค้นหาข้อมูลล่าช้าและไม่มี
ประสิทธิภาพ สวทช. ร่วมกับ สมาคมเวชสารสนเทศไทย (Thai 
Medical Informatics Association: TMI) ได้เล็งเห็นถึงความ
ต้องการเครื่องมือเพื่อช่วยให้การท างานของแพทย์และพยาบาล
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
และให้บริการตรวจรักษาผู้ป่ วยได้ ดียิ่ งขึ้น  จึ งได้จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมกัน ภายใต้ช่ือโครงการ 
“การพัฒนาโปรแกรมแพทย์อัจฉริยะ (Smart Doctor) ส าหรับ
เครื่อง iPAD2 โดยเป็นระบบช่วยบันทึกข้อมูลสัญญาณชีพผู้ป่วย
ใน ทดแทนการบันทึกในแฟ้มกระดาษ และยังสามารถจัดเก็บลง
ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประมวลผลเชิงกราฟอย่างอัตโนมัติแทนวาดด้วยมือได้ถูกต้อง 
รวดเร็วและน่าเช่ือถือ จึงช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึก
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

  
จุดเด่นเทคโนโลยี 

เป็นแอพพิลเคช่ันส าหรับไอแพดที่จะช่วยให้แพทย์ใช้
บันทึกค าสั่งรักษา การบันทึกอาการของผู้ป่วย และค าวินิจฉัยโรค 
และช่วยให้พยาบาลบันทึกข้อมูลสัญญาณชีพผู้ป่วยใน แบบ 
Real-time ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย ทดแทนการจดบันทึกใน
แฟ้มกระดาษแบบเดิม จุดประสงค์เพื่อช่วยให้แพทย์และพยาบาล
ท างานได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทันสมัย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะ 
√ ใช้ร่วมกับอุปกรณ์แอปเปิ้ลไอแพด (Apple New iPad) 

ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 5.x ขึ้นไป 
√ สามารถช่วยแพทย์สั่งการรักษา (Doctor’s Order) ได้ 

หลายรูปแบบ ได้แก่ เขียนด้วยลายมือ พิมพ์ และ
ถ่ายภาพ ของผู้ป่วยได้ 

√ สามารถ ช่วยแพทย์บั นทึ ก  S.O.A.P (subjective, 
objective, assessment, plan) ได้ 

√ สามารถบันทึกรายละเอียดปัญหาการวินิจฉัยโรค 
(Diagnosis Problem Lists) ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยในได้ 

√ สามารถบันทึกการวินิจฉัยเบื้องต้น (Pre-diagnosis) 
และบันทึกการวินิจฉัยสุดท้าย (Final-diagnosis) ได้ 

√ สามารถบันทึกความก้าวหน้าของโรคของผู้ป่วยได้ 
(Progress Note)  

√ สามารถบันทึกทางการพยาบาล (Nurse’s Note) ของ
ผู้ป่วยประจ าวันได้ 

√ สามารถช่วยพยาบาลในการบันทึกสัญญาณชีพ (Vital 
sign) ผู้ป่วยประจ าวัน ได้แก่ อุณหภูมิ ความดัน ชีพจร 
ฯลฯ ทดแทนการบันทึกบนกระดาษ และสามารถ
จัดเก็บลงในฐานข้อมูลได้ 
 
 

โปรแกรมแพทยอ์จัฉรยิะส ำหรบัเครือ่งไอแพด 2 
iSmartDoctor Application for iPad2 
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√ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลเชิงกราฟอย่าง
อัตโนมัติแทนการวาดด้วยมือ  

√ มีระบบจัดการข้อมูล ผู้ใช้ จ านวนเตียง สิทธิการเข้าใช้
งานฟังก์ชันต่างๆ ในโปรแกรมได้ 

√ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
√ ผู้ดูแล (Admin) สามารถน าเข้าไฟล์ข้อมูลผู้ป่วยที่

ลงทะเบียน จากระบบ HIS ของโรงพยาบาลในรูปแบบ
ไฟ ล์ ม าต รฐาน  3P (PERSON.txt, INPATIENT.txt) 
ผ่านทางหน้า website ได้ที่  
http://www.ffc.in.th/ismartdoctor/uploadfile/l
ogin.php 

√ ผู้ดูแล (Admin) สามารถก าหนดจ านวนเตียงของ    
หอผู้ป่วยได้ (เพิ่ม ลบ แก้ไข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
การน าไปใช้ประโยชน ์

แพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลสามารถน าโปรแกรม
ไปใช้ในการบันทึกสัญญาณชีพและการรักษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วยใน 
โดยสามารถโหลดแอพพลิเคช่ัน iSmart Doctor ได้ที่  App 
Store หรือ Google Play ได้ฟรี 

 

                
 
สรุปผลงานวิจัย 
 คณะผู้วิจัยได้ท าการทดสอบการใช้งานโปรแกรม
ต้นแบบ ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี ได้รับค าแนะน าจาก นพ.วรรษา เปาอินทร์ 
ผู้ อ าน วย ก าร ก ารจั ด ก ารค ว าม รู้  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมในส่วนของ
การสั่งยา การตรวจแล็ป และดึงข้อมูลภาพ X-ray จากระบบที่
โรงพยาบาลใช้อยู่ ซึ่งเป็นแนวทางให้คณะผู้วิจัยพัฒนาในเฟส
ต่อไป 
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