
PERSONAL 
HEALTH 

ASSISTANT

ผู้พัฒนา: นายเกียรติ์อธีติ อนุสรณภักดี (อั�ม), นางสาวมธุกร ลิมปนดุษฎี (ผึ้ง)
นายธาดา หวังธรรมมั�ง (มาย), นายพัฒนพล มโนพ�รุฬหพร (เชียง) 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพ�วเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยอัจฉริยะสำาหรับผู้ป่วยเบาหวาน
แอปพลิเคชันสุขภาพส่วนบุคคลสำาหรับผู้ป่วยเบาหวาน

บนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนในระบบแอนดรอยด์ 
ที่ช่วยบันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย 

เมื่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ก็สามารถส่งต่อข้อมูลให้แพทย์ได้ทันที
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่ 2 สำาหรบัผู้ทีเ่จ็บป่วยด้วยโรคเรือ้รงัตา่งๆ ปัจจัยสำาคญั

ประการหนึ่งท่ีจะทำาให้ผู้ป่วยรายนั้นหายจากอาการเจ็บป่วย 
หรือพยุงรักษาอาการไว้ไม่ให้ทรุดหนักไปกว่าเดิม นอกจาก
การเข้ารับการรักษาจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญและกำาลังใจจาก
คนรอบขา้งแล้ว การปฏบิติัตัวตามคำาแนะนำาของแพทย์อย่าง
เคร่งครัด ก็เป็นปัจจัยสำาคัญ
 ผู้ป่วยหลายๆ คนแม้จะพบแพทย์อย่างสม่ำ�เสมอ และ
มีกำาลังใจดี แต่ถ้าหลงลืมปฏิบัติตัวตามคำาแนะนำาของแพทย์ 
เช่น ทานยาไม่ครบ ควบคุมอาหารไม่ได้ ฯลฯ ก็ยากที่จะหาย
จากอาการเจ็บป่วย
 เพราะชีวิตและสุขภาพเป็นส่ิงที่มีค่า นักศึกษาหนุ่ม 
คนหนึง่จากดินแดนปักษ์ใต ้จึงคดิคน้แอปพลิเคชันหนึง่ข้ึนมา 
ให้เป็นเหมือนผู้ช่วยสำาหรับผู้ป่วยเบาหวาน คอยแจ้งเตือน 
ผู้ป่วยไม่ให้หลงลืมข้อปฏิบัติต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน เพื่อ
ให้การรักษาตนจากโรคภัยนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รักษาสุขภาพ รักษาชีวิตผู้ป่วยไว้ให้มีกำาลังที่จะใช้ชีวิตอย่าง 
มีความสุขต่อไป
 ขอชวนไปรูจั้กเด็กหนุม่คนนี ้กับผลงานแอปพลิเคชัน 
ของเขา ท่ีออกแบบมาเพ่ือสุขภาพและชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน
ทุกคน

แต่ละปีภาครัฐต้องจ่ายค่าดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
เยอะมากครับ คนที่ไม่เป็นเบาหวาน 

ถ้าใช้แอปพลิเคชันนี้ก็จะช่วยหลีกเลี่ยง 
การเป็นเบาหวานได้ โอกาสที่จะเป็นจะลดลง
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จากเกมคอมพิวเตอร์ สู่โปรแกรมเพื่อสุขภาพ
	 Personal	Health	Assistant	หรอื	PHA	เปน็ผลงาน

ของ	นายเกียรติ์อธีติ	อนุสรณ์ภักดี	หรือ	‘อั้ม’	เด็กหนุ่มจาก

แดนใต้	ที่มีความสนใจด้านเกมและคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่

เดก็	โดยอัม้ชอบเลน่เกมเหมอืนเดก็ทัว่ๆ	ไป	แตเ่กิดจดุหักเห

คอื	จากทีเ่คยเลน่อย่างเดยีว	อ้ัมเริม่สนใจว่าเกมถูกสรา้งมา

อยา่งไร	และสนใจท่ีจะลองพัฒนาเกมของตวัเองข้ึนมาบา้ง	

จุดน้ันเองท่ีทำาให้อั้มหันมาสนใจการเขียนโปรแกรมตั้งแต่

สมัยมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	และย่ิงน่าสนใจตรงท่ีเขาสามารถ

เขียนโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนผลการเรียนของตัวเองได้ 

จนเพื่อนรุ่นเดียวกันต้องทึ่ง

	 “ตอน	ม.3	ผมเรยีนวิชาภาษาไทย	ตอนเก็บคะแนน

เพ่ือนได้กัน	 8	 เต็ม	 10	หรือ	 9	 เต็ม	 10	แต่ผมสอบทีไรก็ 

ได้แค่	4	-	5	ด้วยความที่เราเขียนโปรแกรมเป็น	เลยคิดทำา

โปรแกรมท่องศัพท์	 พิมพ์ศัพท์เข้าไปแล้วให้โปรแกรมสุ่ม

ศัพท์ออกมา	บางทีก็สุ่มออกมาเป็นความหมาย	แล้วเราก็

พิมพ์คำาทีถู่กตอ้งเขา้ไป	ซึง่ระหว่างทีพั่ฒนาอยู่น้ัน	เราก็ตอ้ง

พิมพ์ศัพท์เข้าไปเรื่อยๆ	ได้ทวนไปในตัว	จนสอบกลายเป็น

ว่าเราก็ได้คะแนน	9	หรือ	10	ตลอด	โดยใช้โปรแกรมที่เรา

เขียนเองมาช่วย	เพื่อนก็แปลกใจว่าอยู่ๆ	ทำาไมคะแนนเรา

พุ่งขึ้นมา	ผมก็เลยเอาโปรแกรมไปให้เพื่อนลองใช้	ปรากฏ

ว่าเพื่อนใช้ไม่ได้	บอกว่าใช้ยากมาก”	อั้มเท้าความถึงอดีต

เคล้าเสียงหัวเราะ

	 ถือว่าอ้ัมมีแววของความเป็นนักพัฒนามาต้ังแต่

เด็ก	 ด้วยพ้ืนฐานความสนใจใคร่รู้ในศาสตร์คอมพิวเตอร์

และโปรแกรมเมอร์	 ทำาให้อั้มขวนขวายเรียนรู้และฝึก 

เขียนโปรแกรมต่างๆ	มากมาย	และไม่พลาดที่จะเข้าร่วม

ค่ายอบรมและการแข่งขันต่างๆ	ตั้งแต่มัธยมต้น	 ไม่ว่าจะ

เป็นค่ายยุวคอมพิวเตอร์	 ของสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สสวท.)	 การแข่งขัน

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก	 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย	(NSC)	เป็นต้น

	 “ตั้งแต่	 ม.ต้น	 ถึง	 ม.ปลาย	 ผมแข่งทุกงานครับ	 

ไม่ใช่แค่เรื่องคอมฯ	นะ	ครูสังคมก็ให้ไปแข่งรัฐศาสตร์ด้วย	

(หัวเราะ)	ตอนเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุนดาวรุ่งคอมพิวเตอร์	

ก็แขง่ทุกงานอกี	มอีะไรใหแ้ขง่ก็ไปหมด	อย่าง	NSC	ผมแขง่

ตั้งแต่เรียนปี	 1	 ปี	 2	 และปี	 4	 ไปประกวดสอบคัดเลือก	

Google	Ambassador	Student	 ของกูเก้ิล	แล้วก็รับงาน

เขียนโปรแกรมบนแอนดรอยด์	 ไปช่วยงานพัฒนาระบบ

แอนดรอยด์ 	 ที่ ศูนย์ เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 (NECTEC)	ปิดเทอมก็ไม่ได้เท่ียว 

กับเพ่ือน	 ฝึกงานท่ี	 NECTEC	 ตลอด”	 อั้มเล่าถึงความ

ขวนขวายที่ตัวเขามี
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	 ซึ่งเป็นเพราะความขวนขวายโดยไม่พักผ่อนน่ีเอง	

ที่ทำาให้อั้มต้องฝืนร่างกายจนล้มป่วยในหลายๆ	 ช่วงของ

ชีวิต

	 แต่ด้วยความเป็นนักพัฒนา	 อั้มกลับมองวิกฤติ 

ที่เกิดข้ึนนี้เป็นโอกาส	 ใช้โจทย์ปัญหาในชีวิตมาผนวกกับ

ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขามี

	 “ช่วง	ม.5	ผมป่วยเป็นโรคกระเพาะครับ	ป่วยจน

การเรียนตก	อยู่มหาวิทยาลัยตอนปี	 3	ผมก็มีปัญหาเรื่อง

นอนไม่หลับ	 คือมีอาการง่วงแต่ไม่หลับ	 กว่าจะหลับก็ 

หกโมงเช้าหรือเท่ียงของอีกวันหน่ึง	 จึงกลัวจะกระทบถึง 

การเรียน	ผมเลยขอยืมเท็กซ์บุ๊กของเพ่ือนนักศึกษาแพทย์

มาอ่านดู	 ทำาให้รู้ว่าการนอนมันส่งผลโดยตรงต่อความ 

ทรงจำาในระยะยาว	ผมก็เลยคิดว่าถ้าเราหันมาดูแลเรื่อง

สุขภาพ	มันอาจช่วยให้การเรียนดีขึ้นได้	 ซึ่งผมสังเกตเห็น

เพ่ือนทีเ่ปน็นกัศกึษาแพทย์เขาเก่ง	ท้ังๆ	ท่ีไมไ่ดอ้า่นหนังสือ

เยอะ	มีไปเที่ยวเหมือนกัน	แต่เขากินอาหารครบทุกอย่าง

และออกกำาลังกายด้วย	 ดังนั้น	 การปฏิบัติตัวในชีวิต 

ประจำาวนั	ทัง้การกิน	การนอน	การออกกำาลังกาย	ส่งผลตอ่

สุขภาพและสมองของคนเรา	ผมเลยคิดทำาผลงานนี้ขึ้นมา	

ซึ่งตอนแรกผมตั้งใจทำามาเพ่ือจัดการปัญหาสุขภาพของ 

ตัวเอง	 (หัวเราะ)	 แต่ไปๆ	มาๆ	 เห็นเพ่ือนๆ	คนอื่นก็เป็น 

แบบเรา	มาหลับในห้องเรียน	สุขภาพไม่ดี	 ก็เลยพยายาม

ทำาให้ครอบคลุม	ทำาเป็นโครงงานจบ	และส่งประกวดต่อ

เลย”	อั้มยิ้มส่งท้ายประโยค

	 PHA	จงึเกิดขึน้นับแตน่ัน้	และพัฒนาจากโครงงาน

จบการศึกษา	เข้าไปแข่งขัน	NSC	2014	ในชื่อ	‘ผู้ช่วยดูแล

สุขภาพส่วนบุคคล	บนอุปกรณ์แอนดรอยด์	รองรับมาตรฐาน	

ข้อมูลจะแสดงผลในโทรศัพท์มือถือของผู้ป่วย  
เวลาผู้ป่วยไปพบแพทย์ก็สามารถส่งต่อข้อมูลให้แพทย์
ได้ทันที และอยู่ระหว่างพัฒนาให้สรุปผลข้อมูลต่างๆ  

ส่งผ่านอีเมลถึงแพทย์ได้ ไปจนถึงขั้นที่ส่งข้อมูล 
ไปใน server ซึ่งจะมีหน้าเว็บไซต์สำาหรับให้แพทย์เข้ามา
ดูข้อมูลผู้ป่วย ผู้ป่วยจะได้ไม่ต้องเดินทางไปพบแพทย์

บ่อยๆ ประหยัดค่าเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่าย 
ให้โรงพยาบาลในการรับผู้ป่วยอีกด้วย

IEEE	 11073’	 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศในประเภท	

Mobile	Application	มาครอง
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จากโครงงานสุขภาพ สู่โมเดลธุรกิจสำาหรับผู้ป่วย 
เบาหวาน
	 อัม้นำาผลงาน	PHA	เขา้ตอ่ยอดในโครงการตอ่กลา้

ใหเ้ตบิใหญ	่ป	ี2	ตามคำาแนะนำาจากรุ่นพ่ีโครงการตอ่กล้าฯ	

ปี	1	อย่างนายกมลวิชย์	สิริธนนนท์สกุล	หรือ	‘เยน’	เจ้าของ

ผลงาน	 iOrder	 รวมถึงทีมบูม-นุช-จ๊ะเอ๋	 เจ้าของผลงาน

คาร์บอนคุง	 ไลฟ์	 โดยสิ่งที่อั้มคาดหวังเป็นอย่างย่ิงจาก 

โครงการ	ก็คือ	การต่อยอดในด้านของธุรกิจ

	 “ท่ีผ่านมาไม่เคยมองเห็นด้าน	 Business	 หรือ	

Marketing	 เลยครับ	 จนมาเข้าร่วมโครงการนี่แหละถึงได้

มองเห็น	 ได้เปิดมุมมองด้านธุรกิจและการตลาด	 ได้เห็น	

Real	World	มากข้ึน	(หวัเราะ)	ว่าไมใ่ชเ่ราสรา้งของมาแลว้

มันจะขายได้	มันมีหลายๆ	อย่างประกอบ	ทั้งการทำาตลาด	

การโฆษณา	 เรื่องลิขสิทธ์ิ	 เรื่องทำา	 BOI	 เรื่องภาษี	 เรื่อง 

ตั้งบริษัท	เยอะแยะมากครับ”	อั้มกล่าว

	 Personal	 Health	 Assistant	 หรือ	 PHA	 เป็น

โปรแกรมสุขภาพส่วนบุคคลบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนใน

ระบบแอนดรอยด์	 ที่จะทำาหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยบันทึกข้อมูล

สุขภาพของผู้ป่วย	คอยให้คำาแนะนำา	รวมถึงแจ้งเตือนสิ่งที่

ผู้ป่วยต้องปฏิบัติ	 หรือแจ้งเตือนเมื่อพบภาวะเสี่ยง	 เช่น	 

ผู้ป่วยลืมทานอาหาร	หรือลืมฉีดยา	 เป็นต้น	ซึ่งแต่เดิมนั้น	

อ้ัมตอ้งการวางระบบใหค้รอบคลมุสขุภาพทุกดา้นของผูใ้ช	้

เพ่ือให้ผู้ใช้มีสุขภาพที่ดี	 แต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการและ 

ได้คำาแนะนำาจากคณะกรรมการ	 อั้มจึงลดขอบเขตของ 

กลุม่เปา้หมายลง	โดยมุง่เน้นไปยังกลุ่มผูป้ว่ยโรคเบาหวาน

เป็นหลัก

	 “ผลงานน้ี	 ขั้นแรกต้องการดูแลสุขภาพเพ่ือให้คน

มีสุขภาพดีครับ	แต่คณะกรรมการก็แนะนำาว่า	 ให้โฟกัสท่ี 

ผู้ป่วยเบาหวานก่อน	 เพราะลักษณะของแอปพลิเคชัน

เหมาะสำาหรับผู้ป่วยเบาหวานมากกว่า	 เพราะเขาต้องวัด

ระดับน้ำ�ตาลตลอด	ต้องมีคนเตือนตลอด	ขาดยาไม่ได้	จึง

มีความจำาเป็นมากกว่าคนทั่วไป”

	 แล้วอั้มก็อธิบายต่อถึงประโยชน์ทางอ้อมของ 

แอปพลิเคชัน	 ท่ีนอกจากจะสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีและ 

ช่วยควบคุมการดูแลตัวเองของผู้ป่วยเบาหวานให้เป็นไป

ในทางที่ถูกต้องแล้ว	ยังอำานวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่จะ

ไม่ต้องพกสมุดบันทึกไปไหนมาไหน	ทั้งยังบันทึกข้อมูลลง

ในแอปพลิเคชัน	 โดยในขั้นแรกของการพัฒนา	 ข้อมูลจะ

แสดงผลในโทรศัพท์มือถือของผู้ป่วย	 เวลาที่ผู้ป่วยไป 

พบแพทย์ก็สามารถส่งต่อข้อมูลให้แพทย์ได้ทันที	 ส่วน 

ขั้นต่อไปอยู่ระหว่างการพัฒนาให้สรุปผลข้อมูลต่างๆ	 

ส่งผ่านอีเมลถึงแพทย์ได้	 ไปจนถึงขั้นที่ส่งข้อมูลไปใน				

server	ซึ่งจะมีหน้าเว็บไซต์สำาหรับให้แพทย์เข้ามาดูข้อมูล

ผู้ป่วย	 ทำาให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปพบแพทย์บ่อยๆ	

ประหยัดค่าเดินทางของตัวเอง	 และประหยัดค่าใช้จ่าย 

ให้โรงพยาบาลในการรับผู้ป่วยอีกด้วย

	 “เพราะแต่ละปีภาครัฐต้องจ่ายค่าดูแลผู้ป่วย 

เบาหวานเยอะมากครับ	อีกส่วนคือ	คนที่ไม่เป็นเบาหวาน	 

ถ้าใช้แอปพลิเคชันน้ีก็จะช่วยหลีกเลี่ยงการเป็นเบาหวาน

ได้	 เช่น	มันจะคอยเตือนเวลาคุณกินของหวานมากเกินไป	

และเตอืนให้คณุออกกำาลงักาย	คนท่ีไมเ่ปน็	โอกาสท่ีจะเปน็

ก็ลดลง”	อั้มกล่าวด้วยรอยยิ้ม
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เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ปรับงานตามผู้ ใช้จริง
	 เมื่อมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานเป็นหลัก	

คณะกรรมการจึงแนะนำาให้อั้มหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ท่ี

เก่ียวข้องกับโรคเบาหวานโดยเฉพาะ	 เพ่ือเก็บข้อมูลมา

พัฒนาผลงานต่อ	 ซึ่งอั้มก็ได้ขอคำาปรึกษาจากอาจารย์ 

นายแพทยน์พดล	เกียรตศิริโิรจน	์ผู้เชีย่วชาญโรคเบาหวาน	

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 รวมถึง

นางสาวมุกริน	 วรรณสะโร	 เพ่ือนนักศึกษาภาควิชา	 ICT	 

ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวานประเภทท่ี	 1	 มีอาการตับอ่อน 

สร้างอินซูลินได้น้อยมาก	จึงจำาเป็นต้องฉีดอินซูลินทุกวัน

ต่อเนื่องตลอดชีวิต

	 ซึง่ในจดุน้ีอัม้บอกว่าเปน็เรือ่งท่ียาก	เหมอืนกับตอ้ง

แปลงร่างกลับไปเป็นนักเรียน	 เรียนเร่ืองเบาหวานใหม่

ตั้งแต่ต้น	

	 “สำาหรับผมมันยากครับ	 เพราะว่าเราไม่ใช่สาย

สุขภาพมาตั้งแต่ต้น	 จึงเหมือนเร่ิมจากศูนย์	 ตอนแรกแค่

อยากใหต้วัเองมสีขุภาพด	ีก็พัฒนามาเพ่ืออยากชว่ยผูป้ว่ย

เบาหวาน	โชคดีท่ีมีท่ีปรึกษาเป็นอาจารย์หมอด้านเบาหวาน

โดยตรง	 คืออาจารย์นพดล	 จะปรึกษากับอาจารย์ตลอด	

สัปดาห์ละครั้งหรือสองสัปดาห์ครั้ง	 โทรคุยกันเวลาท่ีผมมี

ผมลองใช้เองมันก็ง่ายดี แต่พอไปให้เพ่ือนใช้  
ให้อาจารย์ใช้ ให้ผู้ป่วยใช้ เขาช็อก! อะไรของมันเน่ีย! 

ต้องกดอะไรบ้าง! เราเลยกลับมาพัฒนาให้มันใช้ง่ายข้ึน

ประเด็นอะไรใหม่	 หรืออาจารย์นึกอะไรได้	 และอาจารย์ 

ก็แนะนำาให้ไปคุยกับผู้ป่วยด้วย	 นำาแอปพลิเคชันของเรา 

ไปให้เขาลองใช้”	อั้มเล่าถึงกระบวนการทำางาน

	 อั้มได้ลองนำาแอปพลิเคชันไปให้ผู้ป่วยเบาหวาน	

เพื่อนๆ	ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	รวมถึงอาจารย์

ทดลองใช้	และได้คำาแนะนำาดีๆ	กลับมามากมาย

	 “ความเห็นหลักๆ	คือเรื่อง	User	 Interface	 (UI)	

ครับ	เพราะว่าช่วงแรกที่ผมทำา	เราเป็นโปรแกรมเมอร์	ก็แค่

ทำาให้โปรแกรมมันรันได้อย่างถูกต้องก็เหนื่อยมากแล้ว	

(หัวเราะ)	ผมเลยไม่ได้สนใจเรื่อง	UI	เท่าที่ควร	ลองใช้เอง

มันก็ง่ายดี	แต่พอไปให้เพื่อนใช้	ให้อาจารย์ใช้	ให้ผู้ป่วยใช้	

เขาชอ็ก!	(หัวเราะรว่น)	อะไรของมนัเน่ีย!	ตอ้งกดอะไรบา้ง!	

เราเลยกลับมาพัฒนาให้มันใช้ง่ายข้ึน”	อ้ัมเล่าถึงกระบวนการ

ทำางานร่วมกับผู้ใช้จริงด้วยความสนุกสนาน
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	 เช่นเดียวกับ	คุณณัฐพล	นุตคำาแหง	ผู้จัดการงาน
ส่งเสริมเทคโนโลยีเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฝ่ายบริหาร
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 หนึ่งในคณะ

กรรมการ	 ก็ชอบอกชอบใจที่ได้เห็นอั้มทำางานอย่างจริงจัง

ด้วยการลงไปทดสอบกับผู้ป่วยและผู้ใช้งานจริง

	 “ดีใจที่เขาไปคุยกับกลุ่มท่ีใช้งานจริงๆ	อย่างเช่น	

ไปคุยกับคุณหมอ	ไปคุยกับอาจารย์ทั้งหลาย	แล้วกลับมา

ปรับอะไรหลายอย่างในผลงาน	 เพราะเรื่องการใช้งาน	

ฟีเจอร	์และฟังก์ชนัตา่งๆ	ถ้าไปคยุกับผู้ใชง้านจรงิ	มนัจะได้

ประโยชน์สูงสุด	และมีคนนำาไปใช้งานได้จริง	เพราะฉะนั้น

ก็ดีใจครับท่ีน้องเขาไปคุยกับอาจารย์หมอ	 และไปช่วย 

กลุ่มคนที่เป็นเบาหวาน	ซึ่งมีความต้องการใช้งานจริงๆ”	

บทเรียนแห่งการพัฒนา
	 ตลอดเส้นทางของการพัฒนาผลงาน	 PHA	 อั้ม 

บอกว่า	ถือเปน็งานทีห่นกัและเหนือ่ยมากกว่าท่ีเคยผา่นมา		

เพราะนี่ไม่ใช่เพียงการพัฒนาเพ่ือส่งประกวด	แต่เป็นการ

พัฒนาเพื่อต่อยอดไปสู่สังคมและผู้ใช้งานจริง

	 “ในความเห็นผม	ถ้าทำาเพ่ือแข่งขันเราจะเน้นเปลือก	

แต่ถ้าทำาเพ่ือใชจ้รงิเราจะเน้นแกนกลาง	อธิบายก็คือ	ถ้าเรา

จะแข่งขัน	เราจะสร้างบ้านโดยท่ีโครงมันไม่ต้องแข็งแรงมาก	

ทาสีรีบๆ	ทำาอะไรให้มันสวย	อาจจะใช้ได้หนึง่เดือนแล้วพงั	

อาจจะพัฒนาต่อเป็นหลายๆ	ช้ันไม่ได้	แต่การพัฒนาผลงาน

เพ่ือให้เป็นของที่ใช้ได้จริงๆ	 มันต้องสร้างฐาน	 และเวลา

สร้างฐานจะนาน	ซึ่งจะไม่ทันการแข่งขัน”	อั้มเปรียบเปรย

เมื่อเข้าโครงการฯ มุมมองทางธุรกิจของผม 
มีมากขึ้น จากที่เป็นวิศวกรที่พยายามจัดการแต่ 
เรื่องเทคนิค พอมาทางธุรกิจเราต้องคำานึงถึงว่า  
ผู้ ใช้จะใช้ของที่เราสร้างได้จริงไหม และมองในแง่ 

การตลาดว่า เราลงแรงลงเวลาไปขนาดนี้ ขายเท่านี้
กำาไรมันจะคุ้มกับเวลาที่เราเสียไปไหม จะบริหารจัดการ
อย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ของเรา 
และผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างมาจะมีประโยชน์กับสังคม

จริงๆ ไหม
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	 ซึ่งด้วยความที่เป็นงานที่ต้องทำาให้เป็น	 ‘ของจริง’	

น่ีเอง	ทำาให้แม้จะมีอ้ัมเป็นผู้พัฒนาผลงานหลัก	แต่เบ้ืองหลัง

นั้นมี	 ‘ผู้ช่วย’	 ที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลืออยู่ไม่น้อย	 

ทั้งเพ่ือนของอั้มท่ีเข้ามาช่วยงานกราฟิกในช่วงต้น	 รุ่นน้อง

ทีเ่ข้ามาชว่ยเขียนโปรแกรมและงานออกแบบตา่งๆ	รวมถึง

อาจารย์ที่ปรึกษาด้วย	

	 “อาจารย์แสงสรุย์ี	(ผศ.ดร.แสงสรุย์ี	วสพุงศอ์ยัยะ)	

ช่วยอยู่เบื้องหลังเยอะครับ	 คอยให้คำาปรึกษา	 ช่วยติดต่อ

อาจารย์หมอ	 ช่วยหลายๆ	 อย่างตั้งแต่สมัยปริญญาตรี 

ตอนจะเริม่ทำาโครงงานจบ	ใหโ้อกาสผมในส่ิงท่ีผมอยากทำา	

และคอยแนะนำาเรื่อยๆ	อาจารย์ช่วยผมเยอะมากครับ”	

	 อั้มขอบคุณในแรงสนับสนุนท่ีอยู่เบื้องหลังการ

พัฒนาผลงานของเขา	และเช่นเดียวกัน	การทำางานหนัก 

ก็ช่วยสอนอั้มในหลายๆ	เรื่องไปในตัว

	 “ก่อนและหลังเข้าโครงการฯ	 เกิดจุดต่างที่สำาคัญ 

อย่างหน่ึงก็คือ	 มุมมองทางธุรกิจของผมมีมากขึ้นครับ	 

จากที่เป็นวิศวะที่พยายามจัดการแต่เรื่องเทคนิค	พอมา 

ทางธุรกิจเราต้องคำานึงถึงว่า	 ผู้ใช้จะใช้ของท่ีเราสร้างได้ 

จรงิไหม	และมองในแงก่ารตลาดดว้ยว่า	เราลงแรงลงเวลา

ไปขนาดนี	้ขายเทา่นี	้กำาไรมนัจะคุม้กับเวลาทีเ่ราเสยีไปไหม	

จะบริหารจัดการอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายหันมาสนใจ

ผลิตภัณฑ์ของเรา	 และผลิตภัณฑ์ท่ีเราสร้างมาจะมี

ประโยชน์กับสังคมจริงๆ	 ไหม”	 อั้มเล่าถึงบทเรียนหนึ่งท่ี 

ได้รับจากการทำางานหนัก	 ก่อนกล่าวต่อถึงบทเรียนท่ีสอง	

ที่เขาได้รับจากการทำางานร่วมกับผู้ใช้งานจริง	 ท่ีได้ช่วย 

วางแนวทางการทำางานในชิ้นต่อๆ	ไปของอั้ม	นั่นคือ

	 “เราต้องเอาผลงานเราไปทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้ 

ตัง้แตเ่นิน่ๆ	ครบั	(ย้ิม)	พอเราเริม่วางโครงรา่งว่าจะทำาอะไร	

เราก็ต้องทำา	demo	 ไปให้ผู้ใช้ดูก่อนเลย	 ว่าถ้าเป็นแบบน้ี 

ดีไหม	 แล้วอธิบายว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร	 แล้วให้เขา 

ลองดู	 ถ้าไม่พอใจตรงไหนก็เปลี่ยนตั้งแต่แรก	 ไม่ใช่ทำาไป

นานแล้วเอามาให้เขาดูก่อนจะส่งไม่ก่ีเดือน	 ต้องรื้อเยอะ

มาก”	อั้มจบประโยคด้วยรอยยิ้ม

ตอนนี้เหมือนเราสร้างตึกเสร็จแล้วตึกหนึ่ง ต่อไปตั้งใจ
ว่าจะเอาโครงสร้างตึกเดิมมาตั้ง แล้วก็เปลี่ยนเนื้อหาใหม่ 
ทาสีใหม่เป็นอีกระบบหนึ่ง...อาจจะเป็นโรคอื่นที่จำาเป็น

โครงการต่อกล้าฯ	 จะสิ้นสุดไปแล้ว	 แต่เขาและรุ่นน้องก็ 

จะตอ่ยอดพัฒนาตอ่ไปเรือ่ยๆ	โดยมจีดุมุง่หมายใหแ้อปพลิ

เคชันนี้ได้รับการนำาไปใช้จริงในโรงพยาบาล	ให้แพทย์เป็น

ผู้แนะนำาให้ผู้ป่วยเบาหวานนำาไปใช้เพ่ือเป็นระบบติดตาม

และรักษา	โดยแพทย์สามารถสืบค้นข้อมูลผู้ป่วย

ขั้นต่อไปของการพัฒนา
	 ถึงวันนี้	 ผลงาน	PHA	ของอั้มพัฒนาไปข้างหน้า

อย่างต่อเนื่อง	โดยอั้มวางแผนการพัฒนาในระยะยาว	แม้
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 “ตอนนี้ ในส่วนความเป็นโปรดักต์ถือว่า
ดีแล้วครับ แต่หลังจากนี้ถ้าไปทำาธุรกิจมันก็จะ
เปน็อกีเรือ่งหนึง่แลว้ ซ่ึงถา้นอ้งเขามีความสนใจ
อยากทำาธุรกิจจรงิๆ เราก็ยนิดีให้ความชว่ยเหลอื 
แต่ถงึไม่ทำาธรุกิจ ผมคดิว่าสิง่นีเ้ปน็ประโยชนต์อ่
ทั้งผู้ป่วยและสังคมอย่างมากอยู่แล้วครับ”

ได้จากระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางของโรงพยาบาล	 เพื่อ

ใช้วิเคราะห์อาการ	 เลือกวิธีการรักษา	หรือให้คำาแนะนำา 

ผู้ป่วยเป็นรายบุคคลได้อย่างเหมาะสม	ช่วยประหยัดเวลา

ของทั้งแพทย์และผู้ป่วย	 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของท้ัง 

ผู้ป่วยและโรงพยาบาล	และเหนืออื่นใดคือ	ช่วยรักษาชีวิต

และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยเบาหวานทุกๆ	คน 

ต่อไป	 ซึ่งหากทำาได้สำาเร็จ	 แอปพลิเคชันนี้จะสร้างคุณ-

ประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยและวงการแพทย์ได้อย่างมากมาย	

ถึงแมจ้ะไมถู่กพัฒนาใหเ้ปน็สนิค้าทางธุรกิจก็ตาม	เหมอืน

ดังท่ีคุณณัฐพล	 หน่ึงในคณะกรรมการ	 กล่าวถึงผลงาน 

ของอั้มทิ้งท้ายไว้

คุณณัฐพล นุตคำาแหง 
ผู้จัดการงานส่งเสริมเทคโนโลยีเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

	 อนึ่ง	 ที่กล่าวไปนี้เป็นเพียงก้าวหน่ึงในหลายๆ	 

ย่างก้าวของอั้มเท่านั้น	ยังมีประเด็นอื่นๆ	อีกมากมายที่อั้ม

จะพัฒนาต่อไป	 เช่น	การขยายขอบเขตแอปพลิเคชันไปสู่ 

ผู้ป่วยโรคอื่นๆ	 รวมถึงพัฒนาระบบให้สามารถดูแลทาง 

ด้านจิตใจได้ด้วย

	 “กลุม่เปา้หมายของเรา	ขัน้แรกคอืผูป้ว่ยเบาหวาน	

ถ้าผู้ป่วยเบาหวานเริ่มนิ่ง	 เราก็ไปอย่างอื่นต่อครับ	อาจจะ

เป็นโรคอื่นท่ีจำาเป็น	 เช่น	 โรคไต	 โรคหัวใจ	 หรือเก่ียวกับ 

คนท่ีอยากจะดูแลสุขภาพ	 ให้โปรแกรมนี้ช่วยบันทึกและ

ประมวลผลด้วยข้อมูลทางการแพทย์	 และอาจมีฟังก์ชัน	

อื่นๆ	 ท่ีเก่ียวกับแพทย์เพ่ิมเติมเข้าไป	คือตอนนี้เหมือนเรา

สร้างตึกเสร็จแล้วตึกหน่ึง	ต่อไปตั้งใจว่าจะเอาโครงสร้าง

ตึกเดิมมาตั้ง	 แล้วก็เปลี่ยนเน้ือหาใหม่	 ทาสีใหม่	 เป็นอีก

ระบบหน่ึง”	 อั้มกล่าวถึงการขยายขอบเขตของแอปพลิเค

ชนั	ก่อนจะกลา่วตอ่ถึงการพัฒนาระบบเพ่ือชว่ยเสรมิสรา้ง

สุขภาพจิตใจ

	 “สิง่ท่ีผมทำามนัเปน็เรือ่งสขุภาพกาย	แตค่นไมไ่ดม้ี

แค่กาย	 เลยตั้งใจว่าทำาชิ้นนี้เสร็จ	 ผมอยากจะทำาแอป- 

พลิเคชันท่ีช่วยรักษาสุขภาพใจ	 เพราะช่วงหลังผมสนใจ 

เรื่องสมาธิ	 เรื่องฌาน	พอสมควร	 ผมนั่งสมาธิสัปดาห์ละ 

สองคร้ัง	แตส่ว่นใหญ่จะนัง่ตอนท่ีมปีญัหา	มคีวามทกุข์แลว้	

(ย้ิม)	 ก็หนีทุกข์ไปอยู่ในสมาธิ	 ซึ่งได้ผลดีมากๆ	นอกจาก

เรื่องทุกข์	 ท่ีเพ่ิมมาคือเรื่องประสิทธิภาพในการทำางาน	

ความคิดสร้างสรรค์	 สมาธิช่วยได้มาก	 ถ้ามีโอกาสก็จะ

พยายามพัฒนาแอปพลเิคชนัขึน้มาครบั”	อัม้จบบทสนทนา

ด้วยรอยยิ้ม 
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	 อีกไม่นาน	คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานน่าจะดีขึ้น	พร้อมๆ	

กับคุณภาพการรักษาที่จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยผลงาน	PHA	ของอั้ม

	 และคงอีกไม่นานเช่นกัน	ที่คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคอื่นๆ	 รวม

ไปถึงสุขภาพของคนท่ีรักสุขภาพทั่วๆ	 ไปจะดีข้ึน	ด้วยผลงานใหม่ๆ	 ของ 

เด็กหนุ่มจากปักษ์ใต้คนนี้

	 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริง	 อั้มกำาลังจะสร้างมิติใหม่ในการรักษา

สุขภาพให้แก่สังคมไทย	 ด้วยโปรแกรมอัจฉริยะท่ีมาในรูปของแอปพลิเคชัน 

บนสมาร์ตโฟน	และจากการพูดคุยกันตลอดการสนทนา	ก็ทำาให้ยิ่งเชื่อว่า	 

ในอนาคตสังคมจะได้รับประโยชน์จากผลงานการพัฒนาใหม่ๆ	 ของ 

เด็กหนุ่มคนนี้อีกมากมายอย่างแน่นอน	วิศวกรรุ่นใหม่ที่คว้าโจทย์สุขภาพ

ผนวกกับทักษะด้านไอที	 กลายเป็นผลงานที่ใช้ได้จริง	 ท่ีผู้ใช้คอนเฟิร์ม

แล้ว!!!


