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สำระส ำคัญ

สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อกำรสง่เสรมิฟื้นฟูและดูแล
ผู้สูงอำยุ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อกำรยกระดับกำรให้บรกิำรของ
โรงพยำบำล
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สังคมอยู่เย็นเป็นสุข



สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุไทย

กลุ่มที่สำมำรถประกอบอำชีพได้ 
เพื่อสร้ำงผลผลิตทำงเศรษฐกิจ

ให้แก่ประเทศ

กลุ่มที่รัฐจะต้องดูแลให้บริกำร
สุขภำพอย่ำงต่อเนื่อง

อายุคาดเฉลี่ยแรกเกิด
ผู้หญิง : 78.4 ปี
ผู้ชาย : 71.6 ปี

สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุไทย 
ปี 2553 จ ำนวนผู้สูงอำยุ 8.4 ล้ำนคน
ปี 2563 จ ำนวนผู้สูงอำยุ 12.6 ล้ำนคน

กลุ่มที่มีควำมต้องกำรบริโภคสินค้ำและบริกำรที่
ผลิตขึ้นเพื่อใช้งำนเฉพำะส ำหรับผู้สูงอำยุ

ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุ : ที่มา : ข้อมูลปี 2533 และ 2543 จากส ามะโนประชากรและเคหะ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ข้อมูลปี 2553 เป็นต้นไป จากคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 สศช.



ปัญหำสุขภำพผู้สูงอำยุ



2559 : 500,000 ล้ำนบำท
2567 : 760,000 ล้ำนบำท

ประมาณการงบประมาณรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมรวม 8 โครงการ
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 20 ใน 
8 ปี

สถำนภำพปัจจุบัน: ปัญหำด้ำนรำยจ่ำยสวัสดิกำรสังคม

อีก 50 ปีข้ำงหน้ำ ค่ำใช้จ่ำยด้ำน
สวัสดิกำรจะเพิ่มเป็น  

18 ล้ำนล้ำนบำท



ข้อคิดเห็นต่อกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุของภำครัฐและเอกชน

กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยกำร
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรวิจัยและพัฒนำ และกำรสร้ำง
นวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมรองรับกำรเป็นสังคมผู้สูงวัย 

คณะกรรมกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

กำรพัฒนำเศรษฐกิจไทยจะต้องปรับไปสู่ยุทธศำสตร์
พัฒนำใหม่ที่เน้นสร้ำงมูลค่ำเพิ่มบนฐำนนวัตกรรม ลด
ควำมเหลื่อมล้ ำ และรักษำสิ่งแวดล้อมให้มำกขึ้น เพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอำยุ

สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย

กำรพัฒนำนวัตกรรมให้สำมำรถอ ำนวยควำม
สะดวกหรือสร้ำงควำมแปลก แตกต่ำงมำกกว่ำสินค้ำที่
มีวำงจ ำหน่ำยตำมท้องตลำดทั่วไป ภำยใต้ระดับรำคำที่
เหมำะสมและคุ้มค่ำ จุดอ่อนของ ผู้ประกอบกำรไทยคือ 
ไม่ค่อยมีกำรพัฒนำในเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ

สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

๑๐ อุตสำหกรรมเป้ำหมำย: มีกำรเพิ่มอุตสำหกรรม
กำรแพทย์ครบวงจรเพื่อผลิตอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์เพื่อ
กำรวินิจฉัยและติดตำมผลระยะไกล ส ำหรับ กลุ่มผู้มีโรค
เรื้อรัง ผู้สูงอ ำยุ และผู้ที่ต้องกำรวินิจฉัยโรคด้วยตนเอง 

กระทรวงอุตสำหกรรม



กำรวิจัยพัฒนำเครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมสุขภำวะผู้สูงอำยุและคนพิกำร

เครื่อมือแพทย์ และนวัตกรรมผู้สูงอายุและ
คนพิการ

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12





การส่งเสริมอุตสาหกรรมเศรษกิจผู้สูงวัย
อาหารสุขภาพ สินค้าไลฟ์สไตล์

สุขภาพและ
เครื่องมือแพทย์

การท่องเที่ยวผู้สูงอายุวัสดุและเฟอร์นิเจอร์

• สมุนไพร
• อาหารเชิงสุขภาพ

• สิ่งทอ
• อุปกรณ์ IT
• เครื่องใช้ส่วนตัว

• วัสดุที่เหมาะ
ส าหรับผู้สูงอายุ

• ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
• สภาพแวดล้อมที่เข้าถึง

มาตรฐาน

ฐานข้อมูล

มาตรการภาษี

ฐานข้อมูลแห่งชาติดา้นผลติภณัฑ์และบริการผู้สงูอายุ 

การตั้งคณะกรรมการวิชาการงานด้านการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผู้สูงวัยและคนพิการ
รองรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจผู้สูงวัย ของส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

สิทธิและประโยชน์ส าหรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจผู้สูงวัย สิทธิและประโยชน์ในการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และสิทธิและประโยชน์ได้รับเงินสนับสนนุจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

วิจัยและพัฒนา
การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจผู้สูงวัยในคลัสเตอร์ อาหารสุขภาพ  
สินค้าไลฟ์สไตล์ วัสดุและเฟอร์นิเจอร์  การท่องเที่ยวผู้สูงอายุ  และสุขภาพและเครื่องมือแพทย์

• เครื่องมือแพทย์
• การดูแลผู้สูงอายุ



เทคโนโลยีแบบนวัตกรรมเพื่อกำรส่งเสริมฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอำยุ



เบา
หวาน

สมอง
เสื่อม

กระดูก
และข้อ

โรค
เร้ือรัง หกล้ม

• เครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ส ำหรับล ำ
รังสีทรงกรวยแบบ
เคลื่อนย้ำยและใช้ขณะ
ผ่ำตัดได้

• อุปกรณ์กำรแพทย์
ส ำหรับหัตถกำรรักษำ
โรคหลอดเลือดหัวใจ 
และสมองผ่ำนสำยสวน

• ระบบตรวจเฝ้ำระวัง
เบำหวำน และควำม
ดันแบบเคลื่อนที่

• กำรออกแบบและ
พัฒนำกระดูกต้นขำ
เทียมส่วนบน
ส ำหรับคนไข้มะเรง็
กระดูก

• เทคโนโลยีระบบจมูก
อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะเพื่อเฝ้ำระวัง
ผู้สูงอำยุในท่ีพักอำศัย

• ระบบเฝ้ำระวังเชิง
ป้องกันส ำหรับผู้ป่วย
และผู้สูงอำยุด้วย
อุปกรณ์โครงข่ำย
เซนเซอร์ร่ำงกำย

• ระบบรั้ว
อิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับ
เฝ้ำระวังผู้สูงอำยุ
กลุ่มอัลไซเมอร์ใน
บริเวณหมู่บ้ำน

ความดัน
โลหิตสูง

Silicon water proof body houses 
transmitter & battery
o Worn by patient
o Health Care Professional (HCP) registers device to 

patient identification
o Field Service Agent (FSA) is able to make software 

enhancements
o Sends patient information to receiver

Injection molded body houses receiver
o Plugs into normal wall socket
o Receives patient information from Transmitter
o Sends patient information to Monitors and 

Mobile Devices 

Patient information is received and 
reported at work stations
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แผนที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาวะผู้สูงอายุ  (ระยะ 5 ปี)



1. ระบบหุ่นยนต์เพื่อกำรฟื้นฟูข้อมือ แขนท่อนล่ำง และข้อศอก 
(Wrist-Elbow-Forearm Robotic Economical Rehabilitation System: WEFRE) 

รำยละเอียดผลงำน:
ระบบหุ่นยนต์ท่ีผู้ใช้สามารถท าการฟื้นฟูข้อมือ แขนท่อนล่าง และ
ข้อศอก ได้ในระบบเดียวกัน ตัวระบบได้รับการพัฒนาให้มีขนาดท่ี
สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ในทุกพื้นท่ีและติดตั้ งได้ โดยง่าย มี
ระบบซอฟท์แวร์ ท่ีใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน มีเกมส์ ท่ีสร้างความ
เพลิดเพลินให้กับผู้ใช้ขณะท าการฟื้นฟู ในขณะเดียวกันผู้ใช้สามารถ
เลือกรูปแบบของการฟื้นฟูได้หลากหลายรูปแบบตามสถานะความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อของผู้ใช้ ตั้งแต่ผู้ท่ีไม่สามารถเคลื่อนไหวแขน
ได้เอง จนถึงผู้ท่ีเคลื่อนไหวแขนได้ตามปกติแต่ต้องการป้องกันข้อยึด
ติดท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมท้ังระบบนี้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของ
ผู้ใช้ขณะท่ีท าการฟื้นฟู เพื่อให้แพทย์หรือผู้เกี่ยวข้องสามารถน า
ข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์ผลของการฟ้ืนฟูได้

เจ้ำของผลงำน: 

http://nstdachannel.tv/20151111-palangvit/Click เพ่ือดู Clip

http://nstdachannel.tv/20151111-palangvit/


2. ระบบประมวลผลและวิเครำะห์ภำพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในกำรเฝ้ำระวังผู้สูงอำยุ

รำยละเอียดผลงำน:
เป็นโปรแกรมเพื่อจัดการข้อมูลภาพจากกล้องวีดีโอวงจรปิด เรียกดู
ภาพจากอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง และย้อนดูภาพจากกล้อง
แต่ละตัวท่ีติดตั้งไว้ หรือดูพร้อมกันทุกมุมได้ เพื่อตรวจจับการหกล้ม 
สะดวกต่อบุตรหลานท่ีสามารถดูได้จากท่ีท างาน หรือแพทย์ดูภาพ
จากโรงพยาบาล 

เจ้ำของผลงำน: มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ร่วมกับ สวทช. (CPM)



3. ดิจิทัลแพลทฟอร์มส ำหรับกำรผลิตรองเท้ำสุขภำพผู้สูงอำยุ

รำยละเอียดผลงำน: โครงกำรจึงพัฒนำระบบเครือข่ำยดิจิตัลกำร
ผลิตรองเท้ำและแผ่นรองฝ่ำเท้ำเฉพำะบุคคลส ำหรับผู้สูงอำยุ โดย
ระบบน ำเข้ำและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผู้สูงอำยุ ข้อมูลกำรตรวจ
ประเมิน ข้อมูลลักษณะของฝ่ำเท้ำแบบสำมมิติ และข้อมูลกำร
ออกแบบแผ่นรองฝ่ำ เท้ำ โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใน
กระบวนกำรออกแบบและผลิต พร้อมท้ังสร้ำงระบบเครือข่ำยดิจิตัล
ในกำรบริหำรจัดกำรระบบให้เป็นฐำนข้อมูลในกำรด ำเนินกำรผลิต 
เพ่ือสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและกระจำยกำรให้บริกำรผลิต
แผ่นรองฝ่ำเท้ำเฉพำะบุคคลและรองเท้ำแก่พื้นท่ีท่ีขำดแคลน
ผู้เชี่ยวชำญหรือนักกำยอุปกรณ์ เพื่อให้ได้รับกำรบริกำรอย่ำงมี
มำตรฐำนและคุณภำพท่ีดี

เจ้ำของผลงำน: 



4. เครื่องยกผู้ป่วย

รำยละเอียดผลงำน:
เป็นเคุณสมบัติใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศแต่มีต้นทุนถูก
กว่า สามารถยกผู้ป่วยท่ีมีน้ าหนักสูงถึง 120 กิโลกรัมได้อย่าง
ปลอดภัย โดยใช้ระบบไฟฟ้าในการยกจึงมีความนุ่มนวลกว่าระบบ
ไฮโดรลิก พร้อมปุ่มหยุดการท างานฉุกเฉินและหน้าจอแสดงสถานะ
ของแบตเตอรี่ มีสัญญาณเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด และสามารถ
ต่อใช้กับไฟฟ้าภายในบ้านได้
เครื่องยกผู้ป่วยนี้ผ่านการทดสอบการใช้งานโดยนักกายภาพบ าบัด 
ภ า ค วิ ช า ภ า ย ภ า พ บ า บั ด  ค ณ ะ เ ท ค นิ ค ก า ร แ พ ท ย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เจ้ำของผลงำน: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9ws7wmTMhkClick เพื่อดู Clip

https://www.youtube.com/watch?v=Y9ws7wmTMhk


5. ระบบฟ้ืนฟูระดับความรู้คิดด้วยเทคนิคคลื่นสมองแบบป้อนกลับ
(BCI-based Neurofeedback CognitiveTraining System)

วัตถุประสงค์ :
 เสริมสร้างศกัยภาพทางด้านการรู้คดิ (Cognition) ส าหรับ

ผู้สงูอายุ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ ป่วย Mild Cognitive
Impairment (MCI)

 ระบบฝึกฝนคล่ืนสมองแบบปอ้นกลบั (Neurofeedback) 
ชว่ยให้ทราบถึงสภาวะจดจอ่ของตนเอง และพยายามรักษา
สภาวะจดจอ่ตลอดการเลน่เกมส์

 เรียนรู้ในการปรับเปล่ียนรูปแบบของคล่ืนไฟฟ้าสมองผา่น
การเลน่เกมส์ออกก าลงักายสมอง

เจ้ำของผลงำน: 



6. ระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบไร้สายและแอพพลิเคชันสมุดประจ าตัวผู้ป่วยแบบพกพา
เพื่อบูรณาการข้อมูลกับ e-Portfolio 

คุณสมบัติโปรแกรม FFC AIRSync
•สามารถเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น FFC+ ที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรม
ระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและศูนย์สุขภาพชุมชน 
(JHCIS) ผ่านเครือข่ายไร้สายแบบ Private Network ได้
•สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ EA-Single-sign on with 
Security System ได้ (เฉพาะชุดข้อมูลที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้น)
ปรับปรุงแอพพลิเคชั่น FFC+ 3.0 (เน้นเพิ่มแบบประเมินผู้สูงอำยุ 
ตำมแบบคัดกรองปัญหำสุขภำพผู้สูงอำยุในชุมชน กรมอนำมัย)
•สามารถรองรับการท างานร่วมกับ FFC AIRSync ได้
•ปรับปรุงแบบบันทึกต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการใช้งานร่วมกับโปรแกรม
JHCIS เวอร์ชันล่าสุดได้
•เพ่ิมแบบประเมินการประกอบกิจวัตรประจ าวัน ดัชนีบาร์เธลเอดี
แอล (อ้างอิง กรมอนามัย)
•เพ่ิมแบบการประเมินคัดกรองภาวะหกล้ม (Time Up and go 
test) (อ้างอิง กรมอนามัย)

เจ้ำของผลงำน: 



Smart Home ที่จะถูกเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี IoT เซ็นเซอร์จมกูอิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองใช้ไฟฟา้ในบ้าน

เซ็นเซอร์อื่นๆ เช่น แสง-เสยีง-ชืน้-เคลือ่นไหวฯ

7. จมูกอเิลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะเพ่ือเฝ้าระวงัผู้สูงอายุในทีพ่กัอาศัย
Electronic nose for elderly

รำยละเอียดผลงำน:
เป็นอุปกรณ์การตรวจวัดด้านความปลอดภัยในท่ีพัก
อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ โดยพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ มา
ใช้งานร่วมกับบ้านอัจฉริยะส าหรับผู้สูงอายุ ประกอบไป
ด้วยเซ็นเซอร์ต่างๆ ดังนี้
1. เซ็นเซอร์ตรวจวัดแก๊สพื้นฐาน ส าหรับตรวจวัดกลิ่น
2. เซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาวะอากาศ ส าหรับตรวจวัด

อุณหภูมิและความชื้นในท่ีพักอาศัย
3. เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ส าหรับการตรวจจับ

ความผิดปกติของผู้สูงอายุ 
4. เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสง ส าหรับตรวจสอบคุณภาพแสดง

โดยรวมเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในท่ีพักอาศัย

เจ้ำของผลงำน: 



8. ระบบร้ัวอเิลก็ทรอนิกส์ส าหรับเฝ้าระวงัผู้สูงอายุกลุ่มอลัไซเมอร์ในบริเวณหมู่บ้าน
Electronics Fence for Elders with Alzheimer in their Village

รำยละเอียดผลงำน:
เป็นระบบช่วยในการติดตามสถานะการอยู่ในบ้านของ
ผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โดยติดตั้งอุปกรณ์อิเล็ก
ทรอนิสก์ขนาดเล็กในบ้าน เพ่ือสร้างเป็นรั้วอิเล็กทรอนิกส์ 
และมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีท าเป็นสร้อยคล้องคอ หรือ
ติดอยู่กับเสื้อผ้าท่ีมีการใช้งานบ่อยๆ เพ่ือเป็นการติดตาม
สถานะ ซึ่งข้อมูลสถานะจะสามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแล
ผ่านทางโทรศัพท์มือถือด้วย บริการ SMS ส าหรับ
โทรศัพท์แบบ Feature Phone หรือ การแจ้งเตือนผ่าน 
Mobile Application ส าหรับโทรศัพท์แบบ Smart 
Phone ได้ 

เจ้ำของผลงำน: 

กล่องรับสัญญำณของ
ระบบรั้วอิเล็กทรอนิกส์

ป้ำยระบุตัวตน
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งซ่อนอยู่
หลังกรอบพระ

หน้ำจอ Mobile Application ที่แจ้งเตือน
สถำนะกำรอยูในบ้ำน (สีเขียว) และสถำนะอยู่
นอกบ้ำน (สีแดง) ของอุปกรณ์



9. ระบบสนับสนุนกำรด ำรงชีวิตอิสระของผู้สูงอำยุด้วยอุปกรณ์โครงข่ำยเซนเซอร์ร่ำงกำย

รำยละเอียดผลงำน:

เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กติดไปกับตัวผู้สูงอายุ โดย
อุปกรณ์ชิ้นนี้จะประกอบด้วยเซนเซอร์วัดความเร่งสามมิติแบบ 
MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) หน่วย
ประมวลผลและตัวรับส่งสัญญาณแบบไร้สาย โปรแกรมในอุปกรณ์
ซึ่งท าหน้าท่ีตรวจจับอิริยาบถและต าแหน่งของผู้ใช้ โปรแกรม
ฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเว่อร์กลางท่ีท าหน้าท่ีเก็บ สถานะ ต าแหน่ง และ 
ข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้ 

เจ้ำของผลงำน: 



เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับกำรให้บริกำรของโรงพยำบำล



1. เครื่องโมบีสแกน: เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำมมิตแิบบเคลื่อนย้ำยได ้
(MobiiScan: Mobile Cone-Beam CT)

เจ้ำของผลงำน:

รำยละเอียดผลงำน:
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile CT) มุ่งเน้น
ไปท่ีการวินิจฉัยอาการเลือดออกในสมองในผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ และผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) สามารถน าไปใช้ได้ท้ังในห้องฉุกเฉินและห้อง
ผ่าตัด ช่วยให้วินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วและให้การรักษาเบื้องตันได้อย่าง
เหมาะสม ช่วยลดอัตราการตายหรือพิการของผู้ป่วยได้ เครื่องโมบีสแกน 
สามารถแสดงผลภาพสามมิติผ่านซอฟต์แวร์แสดงภาพท่ีสามารถดูภาพใน
มุมมองต่างๆท้ังสองมิติและสามมิติรวมท้ังการวัดต่างๆ

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



2. Digital Dentistry

รำยละเอียดผลงำน: โครงกำรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำระบบ
เครือข่ำยกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลทำงทันตกรรมในกลุ่มผู้สูงอำยุ  
โดยเน้นกำรบูรณำกำรนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลทำงทันตกรรม
(Digital Dentistry) ร่วมกับทีมทันตแพทย์ท่ีมีควำมช ำนำญกำร 
เพื่อช่วยในกำรวำงแผนและกำรฝังรำกฟันเทียม ด้วยเทคโนโลยี
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ (Dental CBCT) และกำรฝังด้วยรำก
ฟันเทียม (Dental Implant) ตลอดจนกำรใส่ฟันปลอมเซรำมิกส์ช
นิดยึดติดแน่นด้ วย เทคโนโลยีกำรออกแบบและผลิตด้ วย
คอมพิวเตอร์ (Dental CAD/CAM/CNC) ท ำให้เกิดกำรใช้งำน
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และทันตกรรมท่ีพัฒนำขึ้นในประเทศ เพื่อ
ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรน ำเข้ำเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศและท ำให้ 
เทคโนโลยีเพ่ือสุขภำพช่องปำกและฟันในประเทศมีรำคำถูกลงท ำให้
ผู้สูงอำยุสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย

เจ้ำของผลงำน: 



2. Digital Dentistry
โครงการการคนืความสขุในการบดเคีย้วใหก้บัผูส้งูอายทุีย่ากไรแ้ละผูด้อ้ยโอกาสดว้ย

เทคโนโลยดีจิทิัลทางทันตกรรม
เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

ในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558

เมือ่วนัที ่22 กรกฎาคม 2558 ทรง
ทอดพระเนตรนทิรรรศการโครงการฯ 
และ บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
ทลูเกลา้ฯ ถวายเงนิ540,000บาท 
สนบัสนนุโครงการฯ ณ พระต าหนกั
บา้นสวนปทมุ จ.ปทมุธานี

ผลการด าเนนิงาน (ธนัวาคม 2559) : 
คณะทันตะ ม.เชยีงใหม ่ไดด้ าเนนิการ
ทัง้สิน้ จ านวน 63 ราย

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีเสด็จเยีย่มชมศนูยค์วามเป็น
เลศิทางทนัตกรรมรากเทยีม คณะทนัต
แพทยศาสตร ์ม.เชยีงใหม ่เมือ่วนัที่ 23 
มกราคม 2560 



โครงการคนืความสขุในการบดเคีย้วใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส ผูส้งูอายแุละ
คนพกิารดว้ยเทคโนโลยดีจิทิัลทางทันตกรรม

เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
ในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ระยะที ่2) จ านวน 400 ราก



3. ระบบช่วยน ำทำงผู้ป่วยในโรงพยำบำลและวิเครำะห์พฤติกรรมกำรใช้บริกำรของผู้ป่วย 
(HosMate)

รำยละเอียดผลงำน:
ระบบช่วยน าทางผู้ป่วยในโรงพยาบาลและวิเคราะห์พฤติกรรมการ
ใช้บริการของผู้ป่วย จะช่วยให้คนไข้ทราบข้อมูลการใช้บริการของ
ตัวคนไข้เองในระหว่างท่ีอยู่ในโรงพยาบาล เช่น จะต้องท าอะไร ท่ี
ใด เมื่อใด ต้องรอคิวอีกกี่คิว การแสดงยอดใบเสร็จล่วงหน้า เป็นต้น 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คนไข้รู้สึกผ่อนคลายและลดความเครียด
เมื่ออยู่ในโรงพยาบาล เพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง 
โดยไม่ต้องสอบถามเจ้าหน้าท่ีรพ.โดยไม่จ าเป็น HosMate สามารถ
น าข้อมูลการใช้บริการเหล่านี้มาวิเคราะห์และแสดงเป็นรายงานเพื่อ
น าไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลได้ในอนาคต 
HosMate เป็นระบบท่ีได้มีการประยุกต์ต่อยอดจากระบบเดิมท่ีชื่อ
ว่า EasyHos

เจ้ำของผลงำน: 

https://www.youtube.com/watch?v=2BNCwbUaZ0UClick เพื่อดู Clip

https://www.youtube.com/watch?v=2BNCwbUaZ0U


4. ระบบระเบียนสุขภำพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล 
(Personal Health Record: PHR) 

รำยละเอียดผลงำน:
เป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนด้านการบริการระบบ
สุขภาพระดับจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพและจัดการปัญหาด้านสุข
ภาวะของโรคท่ีเกิดกับประชากรในพื้นท่ี ช่วยบริหารและจัดการ
สนับสนุนการเชื่ อมโยงข้อมูลด้ านสุขภาพด้วยมาตรฐาน ท่ี
แลกเปลี่ยนกันได้แบบทันที มีความถูกต้อง รวดเร็ว ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลาโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
Tablet หรือ อุปกรณ์ Smart Devices มีระบบวิเคราะห์ข้อมูล
ความเส่ียงโรคไม่ติดต่อ เช่น NCD มี Module ส าหรับเชื่อมโยงและ
บันทึกข้อมูลข้อมูลระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล 
เชื่อมต่อกับสาธารณสุขจังหวัด โดยอ้างอิงชุดของข้อมูลมาตรฐาน 
(Standard DataSets) ท่ีได้ก าหนดเป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วย
บริการสุขภาพ

เจ้ำของผลงำน: 

Click เพื่อดู Clip https://www.youtube.com/watch?v=gbhAjJ5SxJ8

https://www.youtube.com/watch?v=gbhAjJ5SxJ8


5. ระบบตรวจวัดสุขภำพเบื้องต้นอัตโนมัติ
(Health Check up Kiosk)

รำยละเอียดผลงำน:
เป็นระบบแนะน าการใช้งานแบบโต้ตอบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจวัด
ค่าต่างๆ เช่นความดันโลหิต ชีพจร ความสูง น้ าหนัก ได้ด้วยตัวเองท่ี
จุดเดียว สามารถประเมินและพิมพ์ผลการวัดพร้อมค าแนะน าใน
การดูแลสุขภาพ และจัดเก็บเป็นประวัติสุขภาพในฐานข้อมูล โดย
ระบบสามารถแสดงค าแนะน าในการรดูแลสุขภาพเบื้องต้นท่ี
สอดคล้องกับค่าท่ีวัดได้ มีระบบพิมพ์ผลการวัดพร้อมค าแนะน า
อัตโนมัติ และสามารถเก็บบันทึกประวัติสุขภาพเฉพาะบุคคล โดย
อ้างอิง
จากหมายเลขบัตรประชาชน หรือบัตรโรงพยาบาล (HN) รวมถึง
สามารถเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลภายนอกได้

เจ้ำของผลงำน: 

http://nstdachannel.tv/20150907-palangvit/Click เพื่อดู Clip

http://nstdachannel.tv/20150907-palangvit/


ข้อมูลเพ่ิมเติม: ผลงำนกำรพัฒนำ Mobile Application 
เกี่ยวกับสุขภำพและกำรแพทย์ของ สวทช.และพันธมิตร

1. YaAndYou
2. MyYaAndYou
3. Moommae
4. KidDiary
5. KhunLook
6. FoodiEat
7. MyAct



“ยากับคุณ” (Ya&You) แอพพลิเคชันส าหรับสืบค้นและบริการข้อมูล
ความรู้ด้านยาและสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมการใช้ยาและการดูแลสุขภาพอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ด้วย
แอพพลิเคชันนี้ ช่วยให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงข้อมูลยาและสุขภาพ
ได้สะดวก รวดเร็ว และเห็นผลการสืบค้นเป็นภาษาไทยท่ีเข้าใจง่าย 
นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์ ก็สามารถใช้ข้อมูลจาก “ยากับคุณ” 
เพ่ือช่วยในการส่ือสารกับผู้ป่วยได้อีกด้วย หากต้องการเยี่ยมชมระบบแบบ
เต็มรูปแบบ ขอเชิญท่ี http://www.yaandyou.net/
พัฒนาโดย: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(เนคเทค) มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (มูลนิธิ วพย.)

YaAndYou



แอพพลิเคชันที่ต่อยอดจาก YaAndYou ให้บริการทั้งส าหรับสืบค้นและบริการ
ข้อมูลความรู้ด้านยาและเพ่ิม ความสามารถในการดูแลการใช้ยาส่วนบุคคล โดยมี
ฟังก์ชั่นการท างานที่ผู้ใช้สามารถบันทึกยาที่ใช้ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถ
บันทึกเวลาเพ่ือเตือนให้ผู้ใช้ให้ใช้ยาตรงตามที่แพทย์สั่ง เพ่ือส่งเสริมการใช้ยาและ
การดูแล สุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นกิจกรรมที่ด า เนินการเ พ่ือ
สาธารณประโยชน์ ด้วยแอพพลิเคชันนี้ ประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงข้อมูลยา
และสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว และเห็นผลการสืบค้นเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่าย 
นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์ ก็สามารถใช้ข้อมูลจาก “ยากับคุณ” เพ่ือช่วยใน
การสื่อสารกับผู้ป่วยได้อีกด้วย หากต้องการเยี่ยมชมระบบแบบเต็มรูปแบบ ขอเชิญ
ที่ http://www.yaandyou.net
พัฒนาโดย: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
มูลนิธิเพ่ือการวิจัยและพัฒนาระบบยา (มูลนิธิ วพย.)

MyYaAndYou

http://www.yaandyou.net/


MoomMae (มุมแม่) เป็นแอพพลิเคชั่นบันทึกประวัติและสถิติการให้นม
แม่ ช่วยหาห้องให้นมลูกเมื่อออกนอกบ้านไปยังสถานท่ีต่างๆ สามารถท้ัง
ใช้ข้อมูลและแชร์ข้อมูลได้ สามารถดาวน์โหลดได้แล้วบนระบบ Android
ลักษณะเด่น:
• เป็นแพลตฟอร์มระบบข้อมูลส าหรับบันทึกข้อมูลการให้นมแม่
• ใช้ค้นหาและแบ่งปันข้อมูลสถานท่ีห้องให้นมแม่ในประเทศไทย
• ผู้ใช้งานเชื่อมโยงกับข้อมูลสุขภาพอื่นๆ ตลอดช่วงชีวิตได้ผ่านระบบ

ล็อกอิน และยังสามารถแชร์ข้อมูลห้องให้นมแม่ท่ียังไม่มีบันทึกอยู่ใน
แอปพลิเคชั่นได้

MoomMae



KidDiary

โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (KidDiary) เป็นโปรแกรมท่ีพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับกุมาร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ พัฒนาการ และโภชนาการ เพื่อ
ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถติดตาม เฝ้าระวัง ก าหนดการฉีดวัคซีนตาม
เกณฑ์ พร้อมท้ังคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูก 
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 19 ปี โดยมีการแจ้งเตือนเมื่อพบเด็กท่ีมีความ
เสี่ยง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพบแพทย์และรับการประเมิน พร้อม
รับทราบแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมรอบด้านตามวัย ซึ่งข้อมูลท่ี
บันทึกและแสดงในโปรแกรมนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้ 
อย่างรวดเร็วและแม่นย าย่ิงขึ้น



KhunLook

คุณลูกเป็นแอปฯ บนอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต เพื่อช่วยในการ
ดูแล ประเมิน และติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพ
ของเด็ก โดยเน้นให้ผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญท่ีสุดในการเลี้ยงดู ได้แก่
ผู้ปกครอง สามารถประเมินสุขภาพและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้
ในเบื้องต้น ร่วมกันกับบุคลากรทางสาธารณสุข เป็นเครื่องมือท่ี
สามารถพกพาได้โดยสะดวก และสามารถแจ้งเตือนกิจกรรมท่ีควร
ต้องติดตาม เก็บบันทึกภาพและข้อมูล ตั้งแต่การคลอด การดูแล
สุขภาพลูก การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ พัฒนาการ การสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันตามวัย สุขภาพช่องปาก และมีค าแนะน าตามวัย จาก
กุมารแพทย์และทันตแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กโตและมีพัฒนาการ
เต็มศักยภาพ ลดความเส่ียงต่อปัญหาพัฒนาการล่าช้า



โปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกก าลัง
กาย (FoodiEat) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกและรับค าแนะน าการ
บริโภคอาหารและออกก าลังกายในแต่ละวัน ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง โดยโปรแกรมสามารถค านวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 
และอัตราความต้องการเผาผลาญพลังงานของร่างกายในแต่ละวัน (BMR) 
ของผู้ใช้ ท าให้เมื่อน ามาใช้ร่วมกับประวัติการรับประทานอาหารและออก
ก าลังกายจะทราบว่าอาหารท่ีบริโภคเหมาะสมกับความต้องการพลังงาน
ของร่างกายหรือไม่ โดยมีแหล่งข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย
และผลไม้ จาก สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ กรมอนามัย 
รวมถึงข้อมูลฉลากโภชนาการ จาก ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.)

FoodiEat



โปรแกรมเก็บข้อมูลกิจกรรมทางกายของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ 4 กิจกรรม คือ 
นอน นั่ง เดิน และวิ่ง โดยค านวณพลังงานท่ีใช้ในแต่ละกิจกรรม แสดง
จ านวนก้าวและระยะทางท่ีเดินหรือวิ่งให้ในแต่ละวัน สามารถเก็บข้อมูล
และเรียกดูย้อนหลังได้ตั้งแต่เริ่มเปิดใช้งาน รวมท้ังยังสามารถส่งข้อมูลขึ้น
ไปท่ีเซอร์ฟเวอร์ของศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ รพ .จุฬาลงกรณ์ได้อีกเมื่อ
สมัครเป็นสมาชิกที่ http://chula-park.com

MyAct



Call Center

0 2564 8000

mkt@nstda.or.th

www.nstda.or.th

NSTDA Mobile Application

http://nstdachannel.tv/

ม.พะเยา

ม.แม่ฟ้าหลวง

สวทช. ภาคเหนือ

ม.สงขลานครินทร์

ม.ขอนแก่น

สวทช.

ม.เทคโนโลยีสุรนารี
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ข้อมูลเพิ่มเติม: ระบบ Long term care insurance ของญี่ปุ่น












