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ประเภท     [  ] วิจัย       [  ] R2R         [ / ] CQI (Clinic)       [ ] CQI (Non Clinic)     [ ] HNA 
รองรับ Excellence [  ] PP Excellence   [  ] Service Excellence   [  ] People Excellence    

                [  ] GV Excellence  [ ] เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ..........................   
ผลงานในสาขา   [  ]  แพทย์   [  ]  ทันตแพทย์  [  ]  เภสัชกรรม    [ / ]  พยาบาล  [  ]  คุ้มครองผู้บริโภค        

          [  ]  วิทยาศาสตร์การแพทย์     [  ]  การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม   
          [  ]  บริหารสาธารณสุข/นโยบายสาธารณสุข/สาธารณสุขท่ัวไป    [  ]  การแพทย์แผนไทย   
          [  ]  ป้องกันและควบคุมโรค     [  ]  อื่นๆ 

การเสนอผลงาน  [ / ] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน    [  ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด)  
                        [  ] ผลอันดับรางวัลท่ีได้รับระดับจังหวัด 

                  [  ]  ชนะเลิศ       [  ]     รองฯ 1       [  ] รองฯ 2      [  ]  ชมเชย    
ชื่อเร่ือง : พัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังยุค COVID-19 โดยใช้ Google Form  
                  ศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ 
ผู้จัดท าผลงาน 
      ผู้จัดท าผลงาน     :   ช่ือสกุล นางสมพร  อินพรหม        ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  
                                       เบอร์โทร 080-0364952 
       ผู้ร่วมจัดท าผลงาน :    ช่ือสกุล นางสาวศศิธร  เอียดคล้าย  ต าแหน่ง วิชาการสาธารณสุข 
                                       เบอร์โทร 081-7671457 
หน่วยงาน ศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ โรงพยาบาลพัทลุง อ าเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 080-0364952 E-mail  kob_070514@hotmail.com 
     เนื้อหาโดยย่อ 
 การแพร่ระบาดของโรค COVID –19 เป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีอยู่ในภาวะวิกฤตท่ัวโลก ซึ่งมีผู้ติดเช้ือและ
ผู้เสียชีวิตเพิ่มจ านวนมากขึ้นทุกวันถึงแม้จะมีการผลิตวัคซีนป้องกันโรคแล้วก็ตาม แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สามารถยับยั้ง
การเกิดโรคให้ลดลงได้ ส่งผลใหป้ระชาชนในประเทศมีปัญหาด้านสุขภาพและเศรษฐกิจตามมา หน่วยงานสาธารณสุข
ทุกแห่งท่ัวประเทศยังต้องให้บริการนอกเหนือจากการดูแลผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาอยู่เป็นประจ าด้วยโรคเรื้อรังแล้วยัง
ต้องตระหนักและให้การดูแลควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ซึ่งต้องมีการด าเนินการให้
ความสอดคล้องกับนโยบายการแพร่ระบาดของโรค COVID –19 ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาระกิจท่ีหนักสุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับสถานการณ์อื่นๆท่ีผ่านมา  ในศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ก็เช่นเดียวกันซึ่ง เปิดให้บริการผู้ป่วย โดยเฉล่ียวันละ 
70-80 คน ในสถานการณ์ปกติท่ีผ่านมา  แต่ละครั้งผู้ป่วยจะมารอรับยาร่วมกันอย่างแออัดและมาจากหลายหลาย
พื้นท่ี อาจส่งผลให้มีการแพร่กระจายของเช้ือ COVID-19 ได้ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวทางศูนย์แพทย์ชุมชน
คูหาสวรรค์ จึงได้มีการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังยุด COVID-19 ท่ีเหมาะสมโดยใช้ระบบ IT (Information 
Technology) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ โดยพัฒนาให้ผู้ป่วยกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ช่องทางการรับ
ยา ซึ่งโดยวิธีรับยาทางไปรษณีย์ ร้านยาในเครือข่าย และโดย อสม. และจะมีข้อความแจ้งเตือนมายังผู้รับผิดชอบโดย 
Application และผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนใช้ Web Application ตรวจสอบข้อมูล แพทย์ส่ังยา เภสัชกรจัดยา จนถึง
ส่งยาให้ผู้ป่วยด้วยช่องทางต่างๆ ท าให้ผู้ป่วยได้รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ลดความแออัดในสถานบริการ ผู้ป่วยและ
เจ้าหน้าท่ีมีความพึงพอใจ 
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ผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
 

1. ชื่อเร่ือง พัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังยุค COVID-19 โดยใช้ Google Form  
ศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ 
2. ผู้จัดท าผลงาน  
      ผู้จัดท าผลงาน:      ช่ือสกุล นางสมพร  อินพรหม ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
                           หน่วยงาน ศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
       ผู้ร่วมจัดท าผลงาน :   ช่ือสกุล นางสาวศศิธร  เอียดคล้าย ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
                              หน่วยงาน ศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
3. บทน า 
 การแพร่ระบาดของโรค COVID –19 เป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีอยู่ในภาวะวิกฤตท่ัวโลก ซึ่งมีผู้ติดเช้ือและ
ผู้เสียชีวิตเพิ่มจ านวนมากขึ้นทุกวันถึงแม้จะมีการผลิตวัคซีนป้องกันโรคแล้วก็ตาม แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สามารถยับยั้ง
การเกิดโรคให้ลดลงได้ ส่งผลใหป้ระชาชนในประเทศมีปัญหาด้านสุขภาพและเศรษฐกิจตามมา องค์การอนามัยโลกได้
ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศในวันท่ี 30 มกราคม 2563 ถือเป็น      
การระบาดใหญ่ หลังจากเช้ือลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก จ านวนผู้ติดเช้ือท่ัวโลกมากกว่า 
96,892,109 คน และมีจ านวน ผู้เสียชีวิต 2,073,332 คน(ศูนย์ข้อมูลสถิติโควิด,2563) โดยเช้ือไวรัสสามารถ
แพร่กระจายจากคนสู่คนได้ ผ่านทางการไอ จาม สัมผัสน้ ามูก น้ าลายท่ีมีเช้ือโรคเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ มาตรการการป้องกัน
โรคท่ีส าคัญ  DMHT ประกอบด้วย การเว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา     
ล้างมือบ่อย ๆ และตรวจวัดอุณหภูมิร ่า งกายก่อนเข้างาน (ศูนย์ข้อมูล Covid-19) กุญแจส าคัญในการดูแล 
คือ 1) ระบบการตรวจคัดกรองโรคต้องมีศักยภาพ 2) ประชาชนทุกคนช่วยกันป้องกันตัวเองและครอบครัวอย่าง
เคร่งครัด 3) ลด ละเล่ียงนโยบายท่ีจะท าให้เกิดความเส่ียงต่อการน าเช้ือเข้ามา ท้ังในเรื่องลดจ านวนคน จ านวนครั้ ง 
และเวลาในการติดต่อกัน และ 4) ระบบท่ีให้บริการมีประสิทธิภาพ 
 ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงต้ังแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบันถึงแม้จะมีวัคซีนป้องโรค
ดังกล่าวแต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมโรคได้  ซึ่งมีจ านวนผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิตมีจ านวนมากขึ้น ถึงแม้จะมีแนวทางและ
มาตรการในการป้องกันการติดเช้ือให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมปฏิบัติแต่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้     
มีการแพร่ระบาดไปท่ัวทุกจังหวัดในประเทศไทย ในจังหวัดพัทลุงก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน บุคลากรสุขภาพมี
บทบาทอย่างมากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคท่ีรุนแรง นอกเหนือจากบทบาทท่ัวไปแล้วจ าเป็นท่ีจะต้อง
ให้บริการผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 
 ศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ เปิดให้บริการผู้ป่วยท้ังในและนอกเขตรับผิดชอบในโรคท่ัวไปและกลุ่มโรค
เรื้อรัง ส่วนใหญ่เป็นในกลุ่มผู้สูงอายุและจ าเป็นต้องมารับยาต่อเนื่องตามนัดด้วยตนเอง โดยเฉล่ียวันละ 70-80 คน
(ข้อมูลสถิติของศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ ,2563) ในสถานการณ์ปกติท่ีผ่านมาแต่ละครั้งผู้ป่วยจะมารอรับยา
ร่วมกันอย่างแออัดและมาจากหลายหลายพื้นท่ี แนวทางในการป้องกันดูแลตนเองก็แตกต่างกัน ส่งผลให้อาจมีการ
แพร่กระจายของเช้ือ COVID-19 ได้ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวทางศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ จึงได้มีการ
พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังยุด COVID-19 ท่ีเหมาะสมโดยใช้ระบบ IT (Information Technology) มาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาระบบ โดยดึงศักยภาพของแกนน าสุขภาพในชุมชน ร้านขายยาชุมชนอบอุ่น ร่วมกับเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขเข้ามาร่วมดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้มีประสิทธิภาพในด้านการรักษาเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดและ
สอดคล้องกับนโยบายลดการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8


4. วัตถุประสงค์  
1) เพื่อพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังช่วงการระบาดของโรค COVID-19 ด้วย Google Form  
2) ผู้ป่วยได้รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดยา 
3) เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยของผู้ป่วยท่ีรับบริการที่ศูนย์แพทย์คูหาสวรรค์ 
4) เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ผู้รับบริการสามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้ 

๕. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้/ การทบทวนวรรณกรรม 
 ใช้แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามวงจร PDCA  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน P-Plan วางแผน 
การก าหนดวัตถุประสงค์ และต้ังเป้าหมาย ก าหนดขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลา จัดสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็นท้ังในด้าน
บุคคล เครื่องมือ งบประมาณ D-Do ปฏิบัติ การท าความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติตามแผน C-Check ตรวจสอบ เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าและดูผลส าเร็จของงานเมื่อเทียบกับแผน A-Act ด าเนินการให้เหมาะสม หมายถึง การปฏิบัติ
เป็นท่ีน่าพอใจ จัดให้เป็นมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางให้ปฏิบัติต่อไป 
 ปิยะวัฒน์  รัตนพันธุ์ (2563) วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบจัดส่งยาทางไปรษณีย์ส าหรับผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงในสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความดันโลหิต
ก่อนและหลังรับทางไปรษณีย์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับยาทางไปรษณีย์ภายใน    2 วัน 
ร้อยละ 77.4 ข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่าผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 70.8 ความรู้เรื่อง
การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประทานยาอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 79.3 ความพึงพอใจต่อระบบการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ 
ร้อยละ 96.2  
๖. วิธีการศึกษา 
 กิจกรรมพัฒนาช่วงท่ี 1  มกราคม 2563 – มีนาคม 2563 
 ขั้นที่ 1 การวางแผน (Plan) จากประเด็นปัญหาความแออัดและการมารับการรักษาในสถานบริการใน
จ านวนผู้ป่วยท่ีมากและพร้อมๆกัน ในศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ 

1.1 ประชุมทีมคลินิกโรคเรื้อรังศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ ประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 
เป็นต้น เพื่อช้ีแจงปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

1.2 น าเสนอแนวทางและ คิดค้นระบบการกระจายยาโรคเรื้อรัง ท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของ
ชุมชน  

 ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Do) 
1) สนองนโยบายมาตรการลดความแออัดและการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยเน้นให้ผู้ป่วยรับยา

อยูท่ี่บ้าน ลดการออกจากบ้านโดยไม่จ าเป็น  เพื่อลดความเส่ียงท่ีผู้ป่วยจะติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และผู้ป่วยยัง
ได้รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง 

2) รับนโยบายจากโรงพยาบาลพัทลุง โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลพัทลุงด้วยระบบจัดส่ง
ยาให้ผู้ป่วยท่ีบ้าน โดยการส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์และรับยาท่ีร้านยาในเครือข่าย 

3) จัดท าแบบฟอร์มช่องทางการรับยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 และใบแสดง
ความประสงค์รับยาผ่านช่องทางต่างๆ 

4) จัดท าทะเบียนผู้ป่วยท่ีนัดรับยาโรคเรื้อรังในแต่ละเดือน และตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยท่ีสามารถ   
รับยาทางไปรษณีย์และร้านยาในเครือข่ายได้ 

5) ติดต่อผู้ป่วยสอบถามความต้องการช่องทางการรับยาท่ีเหมาะสมตามเกณฑ์ 
6) น าข้อมูลท่ีได้มาบันทึกในแบบฟอร์มช่องทางการรับยา 
7) บันทึกข้อมูลในใบแสดงความประสงค์รับยาผ่านช่องทางต่างๆ 
8) ลงทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยในโปรแกรมรักษาพยาบาล 
9) แพทย์พิจารณาส่ังยา เภสัชกรจัดยา จุดนัดนัดผู้ป่วยตามแผนการรักษาของแพทย์ 



10) เภสัชกรติดต่อผู้ป่วยแจ้งข้อมูลการรับยาของผู้ป่วยก่อนส่งยาทางไปรษณีย์และร้านยา 
11) ตรวจสอบการจัดส่งยาผ่านทางเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทยและสอบถามผู้ป่วย และญาติ 

 ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (Check) 
  หลังการด าเนินการได้มีการประเมินและพบปัญหาคือ 

1) ทะเบียนผู้ป่วยจัดเก็บเป็นกระดาษ ส่งผลให้มีความยากในการค้นหาข้อมูล ,ขาดความถูกต้อง 
ครบถ้วน การส่งต่อข้อมูลมีโอกาสสูญหาย  ผู้ป่วยรับยาได้ไม่ครบถ้วนเนื่องจากตรวจสอบล าบาก 

2) เจ้าหน้าท่ีมีภาระงานเพิ่มขึ้น เพราะต้องติดต่อผู้ป่วยทุกคนท่ีสามารถรับยาทางไปรษณีย์และ
ร้านยาในเครือข่ายได้ทุกคน ท าให้เจ้าหน้าท่ีส่วนหนึ่งต้องมีหน้าท่ีในการติดต่อผู้ป่วย ไม่สามารถบริการผู้ป่วยในส่วน
อื่นๆได้เต็มท่ี 

3) ผู้ป่วยบางคนไม่สามารถเข้าถึงบริการเลือกช่องทางการรับยาได้ เนื่องจากขาดผู้ดูแล 
 ขั้นที่ 4 การด าเนินการให้เหมาะสม (Act) 

1) มีการปรับระบบการให้บริการท่ีเพิ่มความ สะดวกและรวดเร็วและเข้าถึงข้อมูลท่ีได้รับจากผู้ป่วย
โรคเรื้อรังท่ีส่งข้อมูลมาให้อย่างครอบคลุมและครบถ้วน โดยมีแนวคิดพัฒนาแบบฟอร์มส ารวจความต้องการช่องทาง
การรับยาด้วย Google Form เพื่อท่ีจะให้ผู้ป่วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านสามารถกรอกแบบฟอร์มผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตได้  กรณีผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุและอยู่บ้านคนเดียว มีข้อจ ากัดในการส่ือสารท้ังอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
จะมี อสม.ท่ีรับผิดชอบประจ าบ้านให้การดูแล  

2) ใช้ฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูลและสามารถจัดท าทะเบียนเป็น Web Application 
ซึ่งผู้รับผิดชอบสามารถดูข้อมูลได้ตลอดเวลาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

3) เสนอเพิ่มช่องทางการรับยาโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 กิจกรรมพัฒนาช่วงท่ี 2  มิถุนายน 2563 – สิงหาคม 2563 
 ขั้นท่ี 1 การวางแผน (Plan) เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลของผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็วและมี
ความครอบคลุมและสามารถลดภาระงานของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานโรคเรื้อรังได้ 
  1.คืนข้อมูลให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนรับผิดชอบเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังซึ่ง
ประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในแต่ละส่วน 

1) วางแผนเพิ่มช่องทางการจัดส่งยาโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
2) วางแผนปรับเปล่ียนช่องทางการบันทึกข้อมูลความต้องการรับยาโดยผ่าน Google Form 
3) เตรียมหัวข้อท่ีต้องการจัดเก็บข้อมูล เพื่อท่ีจะน าไปท าแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลใน  
       Google Form  
4) เตรียมข้อมูลเพื่อน าไปพัฒนา Web Application  

 ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Do) 
1) ปรับปรุงการบันทึกช่องทางความต้องการการรับยาโดยผ่าน Google Form 
2) จัดการออกแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลท่ีตามหัวข้อท่ีเตรียมไว้ใน Google Form 
3) หลังจากด าเนินการสร้างแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ก็ด าเนินการส่งลิงค์ออกเพื่อท่ีจะท า QR Code 
4) ประชาสัมพันธ์ส่งลิงค์และ QR Code โปรแกรมเข้ากลุ่มไลน์เครือข่ายต่างๆ และประชาสัมพันธ์

ผ่าน facebook ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ป่วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลเข้ามา
ในระบบ 

5) ผู้ป่วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และเจ้าหน้าท่ีบันทกึข้อมูลเข้ามาในระบบ 
 
 



6) การแจ้งเตือนผ่าน application Line หลังจากมีการบันทึกช่องทางการรับยา 
 
 
 
 
 

 
 
7) มีระบบรายงานโดยพัฒนาเป็น Web application ผู้รับผิดชอบสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยจาก Web Application เลือกผู้ป่วยท่ีสามารถส่งยาทาง
ช่องทางต่างๆได้ 

9) แพทย์พิจารณาส่ังยา เภสัชกรจัดยา จุดนัดนัดผู้ป่วยตามแผนการรักษาของแพทย์ 
10) เภสัชกรติดต่อผู้ป่วยแจ้งข้อมูลการรับยาของผู้ป่วยก่อนส่งยาทางไปรษณีย์และร้านยาและแจ้ง

ผู้ป่วยท่ีไม่สามารถส่งยาทางช่องทางต่างๆได้ 
11) ตรวจสอบการจัดส่งยาผ่านทางเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทยและสอบถามผู้ป่วย และญาติ 

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (Check) 
1. ผู้ป่วยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ช่องทางการรับยาผ่าน Google Form เพิ่มความ 

สะดวกรวดเร็วในการส่งข้อมูล  
2. ลดภาระงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโรคเรื้อรังได้เพราะสามารถลดขั้นตอนการเตรียมประวัติ

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ก่อนให้แพทย์พิจารณาส่ังจ่ายยาได้ส าเร็จ 
3. ผู้ป่วยท่ีไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการรับยาผ่าน Google Form สามารถแจ้งความประสงค์รับยา 

โดยผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้ 
ขั้นที่ 4 การด าเนินการให้เหมาะสม (Act) 

  จากผลการพัฒนาผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการรับยาผ่านช่องทางรับยาทางไปรษณีย์ รับยาท่ีร้านยา 
รับยาโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พบว่า มีประสิทธิภาพ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ลดความแออัดของผู้ป่วยในสถานพยาบาล ส่งผลใหล้ดความเส่ียงต่อการแพร่กระจายเช้ือโควิด-19 ได้ 
 
 
 
 
 



7. ผลการศึกษา 
ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อน – หลังพัฒนา 

ก่อนพัฒนา หลังพัฒนา 
1.ผู้ป่วยขาดยาเนื่องจากกลัวการติดเช้ือโควิด-19 ท าให้
ไม่สามารถไม่รับยาได้ตามนัด 

1.ผู้ป่วยได้รับยาตามนัดเหมือนสถานการณ์ปกติไม่มีการ
ขาดยา 

2.เพิ่มภาระงานเจ้าหน้าท่ีเนื่องจาก 
- ต้องโทรศัพท์สอบถามผู้ป่วยเรื่องช่องทางการรับยา 
- ใช้จ านวนเจ้าหน้าท่ีเพิ่มข้ึน 
- การตรวจสอบข้อมูลค่อนข้างยุ่งยาก มีความผิดพลาด
ในการส่งต่อข้อมูล 

2.ภาระงานเจ้าหน้าท่ีลดลงเนื่องจากเข้าถึงข้อมูลได้
สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเตรียมข้อมูลโดยผ่าน
ทาง google form 

3.จ านวนผู้รับบริการท่ีศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์มี
ความแออัดเนื่องจากแต่ละสัปดาห์จะมีการนัดหมายให้มา
รับยาพร้อมกันประมาณ 70-80 คน 

3.สามารถลดความแออัดผู้ป่วยท่ีมารับบริการที่ศูนย์
แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ได้และสามารถรับทราบอาการ
ปัจจุบันของผู้ป่วยโดยผ่านทาง google form 

4.ความพึงพอใจ เจ้าหน้าท่ี ผู้ป่วยและญาติ มีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง 

4. ความพึงพอใจ เจ้าหน้าท่ี ผู้ป่วยและญาติ มีความพึง
พอใจในระดับมากท่ีสุด 

 
8. การอภิปรายและสรุปผลการศึกษา/ การวิจารณ์/ ข้อเสนอแนะ/ แนวคิดเพื่อการพัฒนา/ ข้อจ ากัด  

1) การพัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังยุคการระบาดของโรคโควิด 19 โดยการบันทึกข้อมูลผ่าน 
Google Form และแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูล Application Line และน าข้อมูลมาท าระบบสารสนเทศเป็น Web 
Application ท าให้มีความสะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 

2) ระบบการบันทึกข้อมูล โดยใช้ Google Form เป็นเรื่องใหม่ ผู้ป่วย อสม. จึงต้องใช้การเรียนรู้และฝึก
ทักษะในการใช้งานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล และระบบเป็นการบันทึกผ่าน Internet ท าให้
บางครั้งมีปัญหาในการบันทึกเนื่องบางพื้นท่ีไม่มีสัญญาณ internet 
9. เอกสารอ้างอิง 
 ปิยะวัฒน์ รัตนพันธุ์. (2563, พฤษภาคม-สิงหาคม). เชียงรายเวชสาร. 2(12). : 49-56. 

ประภา  ราชา. (2563, กรกฎาคม-กันยายน).วารสารแพทย์เขต 4-5. 3(39). : 414-426. 


