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การใช้ยาเป็นสิ่งที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่มี
ความเสีย่ งต่อเจ็บป่วย บุคคลทุกกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ยาไม่วา่ จะ
เป็นแพทย์ บุคลากรทางสาธารณสุข ผูป้ ว่ ย ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย ครอบครัว
หรือประชาชนทั่วไปจ�ำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
ยาทีถ่ กู ต้องเพือ่ ความปลอดภัยในการใช้ยานัน่ เอง โดยเฉพาะการ
ซือ้ ยารับประทานเองควรศึกษาข้อมูลของยาให้ดกี อ่ นจะซือ้ ใช้หรือรับ
ประทานหรือปรึกษากับแพทย์และเภสัชกรทุกครัง้ ก่อนการใช้ยา และ
ปัจจุบนั เป็นโลกของเทคโนโลยีซงึ่ มีการประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์
มากมาย ไม่ว่า จะเป็นการน�ำเทคโนโลยีไปใช้ในการผลิตเครื่องมือ
ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงการผลิตแอปพลิเคชันดีๆเพื่อการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชัน Ya and You
ซึง่ เป็นแอปพลิเคชันทีใ่ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับยาแก่ประชาชนเพือ่ ส่งเสริมให้
ประชาชนใช้ยาได้อย่างถูกต้องซึง่ จะน�ำเสนอในบทความนี้
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ทีใ่ ช้ระบบปฏิบตั กิ าร iOS ให้เข้าไปที่ App Store จากนัน้
ค้นหาแอปพลิเคชัน “YaandYou” และกดรับเพือ่ ติดตัง้ ลงทีเ่ ครือ่ ง
โทรศัพท์มอื ถือ
ส�ำหรับผูท้ ใี่ ช้ระบบปฏิบตั กิ าร Android ท�ำได้เช่นเดียวกัน
โดยให้เข้าไปที่ Google Play Store จากนัน้ ค้นหา

แอปพลิเคชัน “YaandYou” และกดติดตัง้

โดยหลักการใช้ยาทีถ่ กู ต้องควรใช้ให้ถกู โรค ถูกคน ถูกวิธี
ถูกขนาด ถูกเวลา และถูกเหตุผล ซึ่งสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับยา ได้แก่ ยกตัวอย่างการติดตั้งและการใช้แอปพลิเคชันผ่านระบบ
การออกฤทธิข์ องยา วิธกี ารใช้ยา ข้อควรระวังและข้อห้ามในการใช้ยา ปฏิบต
ั กิ าร iOS
การเก็บรักษายา ซึง่ มีความส�ำคัญยิง่ เนือ่ งจากยามีทงั้ คุณประโยชน์
หากใช้ถูกต้อง แต่หากใช้ไม่ถูกต้องจะก่อให้เกิดโทษอย่างมหันต์ได้
ซึง่ แอปพลิเคชัน Ya and You ได้รวบรวมข้อมูลยาชนิดทีส่ ำ� คัญไว้ให้
เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะ
แล้วเพือ่ ให้ประชาชนสืบค้นได้งา่ ย สะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน
ปรากฏหน้ า จอของแอปพลิ เ ค
ซึ่งผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ชั น ดั ง ภาพ ซึ่ ง หน้ า จอหลั ก จะ
(NECTEC) และมูลนิธเิ พือ่ การวิจยั และพัฒนาระบบยา (มูลนิธิ วพย.)
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวรองรับระบบปฏิบตั กิ ารของโทรศัพท์มอื ถือ
ทัง้ ระบบ iOS และ Android
❶ ค้นหา (ภาพแว่น
ขยาย) เป็นส่วนของการค้นหา
ชื่อยาที่ต้องการทราบ สามารถ
ใส่ชื่อยาได้ในช่อง Search เมื่อ
พิมพ์ชื่อแล้วจะปรากฏชื่อยาให้
เลือกตามที่ต้องการ จากนั้นกด
วิธกี ารง่ายๆ ส�ำหรับการลงแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มอื ถือ
อ่านรายละเอียดได้
❷ ยาทางการค้า เป็นการแสดงรายชือ่ ยาตามชือ่ ทางการ
ค้า (Trade name) โดยเรียงจาก A-Z และสัญลักษณ์ # จะแสดง
ชือ่ ยาทีข่ นึ้ ต้นด้วยตัวเลขและชือ่ ยาทีแ่ สดงเป็นภาษาไทย
➌ ยาสามัญ เป็นการแสดงชือ่ ยาตามชือ่ สามัญ (Generic

name) โดยเรียงจาก A-Z และสัญลักษณ์ # ซึง่ แสดงชือ่ ยาทีข่ นึ้ ต้น
ด้วยตัวเลขและชือ่ ยาทีแ่ สดงสัญลักษณ์หรือเครือ่ งหมาย […….]
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อันไม่พงึ ประสงค์รนุ แรง และอาการอันไม่พงึ ประสงค์ทวั่ ไป จาก
การสืบค้นดังกล่าวจะพบว่า ยา IBUPROFEN “ใช้สำ� หรับแก้ปวด
แก้ไข้ ปวดศีรษะไมเกรน ข้ออักเสบ ปวดประจ�ำเดือน” และยัง
ปรากฏชื่อยาและชนิดของยา
มีรายละเอียดอืน่ เกีย่ วกับยาอีกด้วย
ขึ้นมา สามารถเลือกชนิดของ
นอกจากนีห้ ากต้องการรายละเอียดมากขึน้ เช่น อยาก
ยาที่ต้องการได้ หากต้องการ
ทราบสิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกร ข้อปฏิบัติหากลืมใช้ยา
แนวทางการเก็บรักษา เป็นต้น สามารถเข้าศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ยาเม็ดสามารถกดที่ > ตรง
เว็บไซต์ www.yaandyou.net ซึง่ เป็นเว็บไซต์สำ� หรับสืบค้นและ
ยาเม็ ด ได้ จ ะมี ใ ห้ เ ลื อ ก 400
บริการข้อมูลความรูเ้ รือ่ งยาและสุขภาพทางอินเทอร์เน็ตส�ำหรับ
และ 200 MG กดเลือกอ่าน
ประชาชน จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชันดังกล่าว
ได้ ต ามต้ อ งการ โดยเนื้ อ หา
มีประโยชน์อย่างมากส�ำหรับประชาชนทั่วไปที่ท�ำให้สามารถ
ราย ละเอียดของยาแต่ละชนิด
สืบค้นข้อมูลทางยาได้โดยง่ายและได้ความรู้ อันจะส่งผลให้เกิด
ประกอบด้วย ชือ่ สามัญ ชือ่ การ
ความปลอดภัยในการใช้ยาส�ำหรับทุกๆ คน ขอเพียงใช้ประโยชน์
จากสิง่ ใกล้ตวั อย่างโทรศัพท์มอื ถือและลงแอปพลิเคชันดีๆ อย่าง
ค้า รูปแบบยา ยาทีใ่ ช้สำ� หรับ (สรรพคุณยา) วิธกี ารใช้ยา อาการ Ya and You ...

