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ใน
ท่�สุดประเทศไทยก็ไม่่รอดพ้นการระบาดของโควิด-

19 ระลอก 2 หร้อการระบาดรอบใหม่่ (ต้าม่ท่�ท่าน

โฆษก ศบค.บอกไว้) การแพร่ระบาดกระจายต่้วอย่างรวดเร็วเป็น

วงกว้าง และรุนแรงขึ�นเร้�อยๆ ทำาให้เราต้้องกล่บม่าเข้ม่งวดในการ

เว้นระยะห่างทางส่งคม่ ใส่หน้ากากอนาม่่ย และล้างม้่อด้วยเจล

แอลกอฮีอล์บ่อยๆ และม่าต้รการป้องก่นต่้างๆ ม่่ออกม่าเป็นระยะ 

รวม่ถึงต้้องคอยติ้ดต้าม่ข่าวสาร และออกจากบ้านเท่าท่�จำาเป็น

จากการระบาดของโควิด-19 คร่�งแรกในประเทศ สร้างการ

เปล่�ยนแปลงในด้านต่้างๆ อย่างม่หาศาล ไม่่ว่าจะเป็นการใช้ิช่ิวิต้

หร้อการเข้าส่งคม่ การปร่บต่้วส่้ยุคดิจิท่ล และใช้ิช่ิองทางออนไลน์

ม่ากขึ�น ท่�งการทำางาน การซุ้�อสินค้าบริการ การเร่ยน การหาข้อม้่ล 

เป็นต้้น 

ในวิกิฤติมักิม่สิุ�งใหม่ๆ เกิิด้ข่่�นเสุมอ เป็นคำาท่�เรา

ได้ยินก่นอย่้บ่อยคร่�งในการเผชิิญหน้าก่บสถานการณ์์ท่�เลวร้าย 

เทคโนโลย่และนว่ต้กรรม่เข้าม่าม่่บทบาทม่ากขึ�น เห็นได้จากบรรดา

แอพพลิเคช่ินหร้อแพลต้ฟื้อร์ม่ต่้างๆ ท่�ถ้กพ่ฒนาม่าช่ิวยในเร้�องการ

เฝ้้าระว่งโควิด-19 TPA News ฉบ่บน่�จะม่าแนะนำาแอพพลิเคช่ิน 

ท่�ช่ิวยร่บม้่อจากโควิดระลอกใหม่่ เพ้�อให้ทุกท่านได้อุ่นใจยิ�งขึ�น

หมอชนะ

“หม่อชินะ” แอพพลิเคช่ิน จะม่่หน้าท่�ในการบ่นทึกข้อม้่ล

การเดินทางของผ้้ใช้ิงานแบบอ่ต้โนม่่ติ้ ด้วยเทคโนโลย่ GPS และ 

Bluetooth ร่วม่ก่บการสแกน QR Code เช่ิน ไทยชินะ โดยจะทำาการ

ระบุต้ำาแหน่งของผ้้ใช้ิงานต้าม่สถานท่�ต่้างๆ ทำาให้บ่นทึกการเดิน

ทางของผ้้ใช้ิงานแม่่นยำา และเท่�ยงต้รงม่ากยิ�งขึ�น และสาม่ารถต้รวจ

พบความ่เส่�่ยงของผ้้ใช้ิงานหากม่่ประว่ติ้เคยส่ม่ผ่สหร้อใกล้ชิิดก่บ 

ผ้้ป�วยโควิด-19 และหากบุคคลใดท่�ม่่ความ่เส่�ยงจะได้ร่บการแนะนำา

วิธ่การปฏิิบ่ติ้ต้นท่�ถ้กต้้องจากกรม่ควบคุม่โรค ผ่านแอพพลิเคช่ิน

ไทยชนะ

เป็นแพลต้ฟื้อรม์่ผ่านทางเวบ็ไซุต้ ์www.ไทยชินะ.com และ

แอพพลิเคช่ินสม่าร์ทโฟื้น เพ้�อช่ิวยการควบคุม่ป้องก่นโรคของ ศบค. 

แพลต้ฟื้อร์ม่น่�จ่ดทำาขึ�นม่าเพ้�อใช้ิติ้ดต้าม่ต่้วประชิาชินท่�จะเข้าใช้ิ

รวมแอพ
พร้อมโหลด
รัับมืือโควิด-19

รัะลอกใหม่ื

รวมแอพ
พร้อมโหลด

รัับมืือโควิด-19
รัะลอกใหม่ื



28 TPA news

Cover Story

February 2021 | No. 290 |

บริการในห้างสรรพสินค้า โดยจ่ดเก็บข้อม้่ลผ่านการเช็ิคอินและ

เช็ิคเอาต์้ด้วยคิวอาร์โค้ด นอกจากน่�ย่งสาม่ารถต้รวจสอบความ่

หนาแน่นหร้อจองคิวการใช้ิบริการ เพ้�อหล่กเล่�ยงคนเยอะ และ

ร่กษาระยะห่าง โดยใช้ิเพ่ยงเบอร์โทรศ่พท์เท่าน่�น ซึุ�งหากประชิาชิน

คนใดเป็นกลุ่ม่เส่�ยงติ้ดโควิด-19 ร่ฐบาลจะส่งข้อความ่แจ้งให้เข้า

ต้รวจเช้ิ�อได้ฟื้ร่

ความ่แต้กต่้างระหว่าง “หม่อชินะ” และ “ไทยชินะ” การ

เข้าถึงข้อม้่ลส่วนต่้วท่�แอปฯ “หม่อชินะ” จะบ่นทึกข้อม้่ลจาก กล้อง 

ประว่ติ้การใช้ิงานอุปกรณ์์ ต้ำาแหนง่ผ้้ใช้ิ ไม่ค์ คล่งร้ปภาพ พ้�นท่�เก็บ

ข้อม้่ล ข้อม้่ลการเช้ิ�อม่ต่้อไวไฟื้จากสถานท่�ต่้างๆ ขณ์ะท่� “ไทยชินะ” 

จะใช้ิเพ่ยงแค่หม่ายเลขโทรศ่ทท์เท่าน่�น และลบประว่ติ้การเช็ิคอิน 

อ่ต้โนม่่ติ้ทุก 60 ว่น

ท่�ม่า: workpointTODAY

นอกจากน่�ร้ปแบบวิธ่การใช้ิงานย่งต่้างก่น ซึุ�งแอพฯ “ไทย

ชินะ” จะช่ิวยบ่นทึกระยะเวลาการอย่้ในสถานท่�ต่้าง ๆ และใช้ิ

ติ้ดต้าม่ผ้้ส่ม่ผ่สเส่�ยงส้งกรณ่์พบผ้้ป�วยโควิด-19 ส่วน “หม่อชินะ” 

จะเป็นในล่กษณ์ะของผ้้ช่ิวยบุคคลากรทางการแพทย์เพ้�อเช็ิกข้อม้่ล 

ผ้้ม่าใช้ิบริการ และม่่แบบสอบถาม่ประเมิ่นความ่เส่�ยงโควิด-19 

เบ้�องต้้น และแบ่งส่ต้าม่ลำาด่บความ่เส่�ยง ได้แก่ ส่เข่ยว สำาหร่บ

บุคคลท่�ม่่ความ่เส่�ยงต้ำ�าม่าก ส่เหล้อง สำาหร่บบุคคลท่�ม่่ความ่เส่�ยง

น้อย และส่ส้ม่ สำาหร่บบุคคลท่�ม่่ความ่เส่�ยง

Away COVID-19... 

มิ่นิแอพพลิเคช่ินของไลน์ท่�จะช่ิวย

ให้คุณ์เข้าถึงข้อม้่ลต่้างๆ ซึุ�งจำาเป็นต่้อการ

ร่บม้่อก่บโควิด-19 เพ่ยงกดเพิ�ม่เพ้�อน (add 

friend) ท่�บ่ญช่ิ Away Covid-19 ก็จะม่่เม่น้

การใช้ิงานให้เล้อกใช้ิ ครอบคลุม่ต่้�งแต่้การ

อ่พเดทสถิติ้ผ้้ติ้ดเช้ิ�อในไทย ฟัื้งก์ช่ินการ

ค้นหาเส้นทางไปสถานบริการต้รวจเช้ิ�อ

โควิด-19 แผนท่�ข้อม้่ลร้านค้าท่�จำาหน่าย

เจลล้างม้่อ และหน้ากากอนาม่่ย รวม่ถึง

เม่น้การบริจาคและขอร่บสิ�งของอย่างเจล 

ล้างม้่อหร้อหน้ากากอนาม่่ยไปให้ทาง 

โรงพยาบาล และผ้้ท่�ขาดแคลน

อ่กท่�ง ย่งม่่การแจ้งเต้้อนก่อนเข้า

ใกล้พ้�นท่�ต่้างๆ ว่าต้ำาแหน่งท่�คุณ์อย่้ม่่เคส

ผ้้ป�วยหร้อผ้้ติ้ดเช้ิ�ออย่้จำานวนเท่าไร พร้อม่

แสดงสถานะของผ้้ติ้ดเช้ิ�อ เช่ิน ผ้้ท่�กำาล่ง

ร่กษา ร่กษาหายแล้ว หร้ออย่้ระหว่างก่กต่้ว 

14 ว่น
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COVID-19 Tracker

เว็บแอพพลิเคชิ่นท่�พ่ฒนาขึ�นโดยบริษ่ท 5Lab เป็น

แพลต้ฟื้อร์ม่รวบรวม่ข้อม่ล้ผ้ต้้ดิเช้ิ�อโควดิ-19 แบบเรย่ลไทม์่ พร้อม่

ระบุพกิด่ และรายละเอย่ดของผ้ต้้ดิเชิ้�อในประเทศไทย แสดงข้อม่ล้

ให้คณุ์ร้ว่้าพ้�นท่�ไหนม่ค่วาม่เส่�ยง จะได้หลก่เล่�ยงการเดนิทางไปใน

พ้�นท่�น่�นๆ รวม่ถงึการอพ่เดทจดุเส่�ยงท่�ผ่านการทำาความ่สะอาดแล้ว 

และพิก่ดสถานพยาบาลท่�รองร่บการต้รวจโควิด-19

นอกจากน่�น COVID-19 Tracker ย่งม่่แพลต้ฟื้อร์ม่เสริม่

อย่าง 5Lab Market โดยในระยะแรก ร้านอาหารสาม่ารถเข้าม่า

ปักหมุ่ดฝ้ากร้านบนแผนท่�ได้ฟื้ร่ ส่วนใครท่�อยากค้นหาของกิน 

เจ้าอร่อยใกล้บ้าน ก็สาม่ารถค้นหา และกดด้รายละเอ่ยดจากแผนท่�

ได้สะดวกสบายท่นใจ

ใกล้มือหมอ

แอพพลิเคช่ินท่�ให้คุณ์ต้รวจสอบอาการเพ้�อต้รวจค่ดกรอง

เบ้�องต้้นว่าม่่แนวโน้ม่ติ้ดเช้ิ�อโควิด-19 หร้อไม่่ ช่ิวยลดความ่เส่�ยง

ในการเดินทางม่าท่�โรงพยาบาล รวม่ถึงบ่นทึกประว่ติ้อาการ

เพ้�อติ้ดต้าม่ผลย้อนหล่งได้ โดยในแอพพลิเคช่ินย่งได้อธิบาย 

รายละเอ่ยดต่้างๆ เก่�ยวก่บโควิด-19 พร้อม่คลิปวิด่โอแนะแนว

ทางการด้แลต่้วเองจากแพทย์ผ้้เช่ิ�ยวชิาญ ม่่ท่ม่แพทย์จิต้อาสา

เฉพาะทางร่วม่ต้อบคำาถาม่ และรายช้ิ�อโรงพยาบาลท่�สาม่ารถ

ทำาการต้รวจหาเช้ิ�อโควิด-19 แบบ PCR ได้ท่นท่ สบายใจเหม้่อน

ม่่คุณ์หม่ออย่้ใกล้ๆ

Ooca

แอพพลิเคช่ินบริการให้คำาปรึกษาทางสุขภาพจิต้ผ่าน 

วิด่โอคอล โดยคุณ์สาม่ารถเล้อกจิต้แพทย์หร้อน่กจิต้วิทยาท่�ม่่ความ่

เช่ิ�ยวชิาญต้รงก่บปัญหาท่�กำาล่งเผชิิญอย่้ พร้อม่เล้อกน่ดหม่ายเวลา

ท่�สะดวกหร้อพ้ดคุยปรึกษาได้ท่นท่ นอกจากน่�น Ooca (อ้ก้า) ย่ง

เปิดบริการพิเศษอย่าง Ooca x Covid-19 เพ้�อช่ิวยเหล้อประชิาชิน

ท่�อาจม่่ภาวะเคร่ยดหร้อต้้�นต้ระหนก ซึุ�งต้อบโจทย์ผ้้ใช้ิบริการ 

โดยเฉพาะผ้้ท่�ถ้กก่กต่้วทาง Ooca สาม่ารถให้บริการคำาปรึกษา

เก่�ยวก่บสภาวะจิต้ใจ โดยไม่่ต้้องเดินทางออกจากบริเวณ์ก่กต่้ว

ได้อ่กด้วย

แอพพลิเคช่ินเหล่าน่�ควรค่าแก่การดาวน์โหลดติ้ดเคร้�อง

ไว้ เพ้�อช่ิวยให้คุณ์ร่บม้่อก่บสภาวะความ่เปล่�ยนแปลงในปัจจุบ่น 

และอนาคต้ได้อย่างม่่ประสิทธิภาพ รวม่ถึงช่ิวยลดความ่เส่�ยง

หลายด้าน ไม่่ว่าจะเป็นแอพพลิเคช่ินสำาหร่บการต้รวจสอบอาการ 

เบ้�องต้้นด้วยต้นเอง หร้อแอพพลิเคช่ินให้คำาปรึกษาเก่�ยวก่บ 

สุขภาพจิต้ ท่�คุณ์สาม่ารถพ้ดคุยก่บผ้้เช่ิ�ยวชิาญผ่านวิด่โอคอล เร่ยกว่า 

ไม่่ต้้องเดินทางไปไหนก็ด้แลได้ครบท่�งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ 

ขอให้ทุกท่านม่่สติ้ ม่่กำาล่งใจ กำาล่งกายท่�เข้ม่แข็ง พร้อม่ก้าวข้าม่

วิกฤต้คร่�งน่�ไปด้วยก่น 
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