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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงพัฒนานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสารสนเทศการ
จัดการขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง การดําเนินการวิจัยแบงเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะวิเคราะห
สถานการณ ระยะดําเนินการ และระยะประเมินผล โดยใชการพัฒนาในรูปแบบ System Development
Life Cycle (SDLC) ผูเขารวมศึกษาเปนกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะ
วิเคราะหสถานการณ และระยะดําเนินการ มีกลุมตัวอยางทั้งหมด 5 คน ระยะประเมินผล มีกลุมตัวอยาง
ทั้ง หมด 6 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสัม ภาษณแบบมีโ ครงสราง แบบสอบถามประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลในการใชโปรแกรมฯ วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาในระยะวิเคราะหสถานการณ พบวา มีการกําหนดแนวทางและระยะเวลาในการ
ติดตามดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองหลังจากจําหนายจากโรงพยาบาล โดยจะติดตามผูปวยตามความ
รุนแรงของโรค และมี ก ารแบ ง ขอบเขตการรั บ ผิดชอบของแตล ะโรงพยาบาลสง เสริม สุขภาพตําบล
นอกจากนี้พบปญหาของ การสงตอขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระหวางหนวยบริการ โดยผลการ
รวบรวมขอมูลทาง Application Line หรือ Messenger ไมครบ ไมชัดเจน ขาดการบันทึกขอมูลที่สําคัญ
ในการรักษา ผลการศึกษาในระยะดําเนินการ พบวา โปรแกรมฯที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย 4 สวน คือ 1)
การเขาใชงานระบบ 2) การแสดงขอมูลผูปวย 3) ขอมูลการดูแลผูปวยที่บาน 4) ระบบรายงาน และผล
การศึกษาในระยะประเมินผล จากการประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชโปรแกรมฯ พบวา โปรแกรม
ใชงานงายและสะดวก และยังชวยลดระยะเวลาในการสงตอขอมูลโดยการเชื่อมฐานขอมูลผูปวย เพื่อใหได
ขอมูลผูปวยที่ถูกตองครบถวน
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ABSTRACT
The objectives of this research and development were to develop and to
evaluate the effectiveness of the information system program for data management of
patients with cerebrovascular diseases. There were three phases in the research
procedure: the situation analysis phase, the operational phase, and the evaluation
phase. These phases were evaluated using the System Development Life Cycle (SDLC).
Participants were recruited by purposive sampling. Five participants were recruited for
the situation analysis and the operational phases. Six participants were recruited for the
evaluation phase. The research instruments were a structured interview and
questionnaires about the efficiency and effectiveness of the program. Data were
analyzed using descriptive statistics.
The results from the situation analysis phase established that follow up contact
guidelines regarding when to initiate and when to terminate post discharge contact with
cerebrovascular patients were established. The follow up process was based on patient
symptom severity. Patient care management was negatively affected by problems in
sharing patient information due to incomplete, unclear, or missing important data via
application line, messenger, or Facebook. This research showed that there were four
steps in using the Information System Program: 1) accessing to the system, 2) displaying
patient information, 3) receiving home care information, and 4) reporting the outcomes.
The results from the evaluation phase indicated that the program was user friendly
highly accessible and useful because it reduces the time to transfer information by
linking the patient database to provide accurate and complete patient information.
Keyword: Cerebrovascular Disease, Information System Program, Data Management,
Feasibility, Satisfaction
บทนํา
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง ทํา
ใหสมองขาดเลือดหรือมีเลือดออกในสมอง สมองบางสวนทํางานผิดปกติ สมองที่ผิดปกติอยูในตําแหนงที่
ควบคุมการทํางานของกลามเนื้อแขนหรือขา จะทําใหเกิดอาการออนแรงครึ่งซีกที่เรียกวา อัมพฤกษหรือ
อัมพาต (ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร, 2558) จากรายงาน
ขอมูลยอนหลัง 5 ป ของกองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข พบวา จํานวนผูปวยโรค
หลอดเลือดสมอง ตั้งแตป 2556 - 2560 มีแนวโนมสูงขึ้น โดยในป 2559 พบผูปวย 293,463 ราย และ
เพิ่มเปน 304,807 ราย ในป 2560 โดยมีจํานวนผูเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองปละประมาณ 30,000
ราย จากรายงานดังกลาวแสดงใหเ ห็นวา โรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของ
ประเทศไทย ซึ่งสามารถเกิดไดกับประชาชนทุกกลุม วัย (กรมควบคุมโรค สํานักโรคไมติดตอ กระทรวง
สาธารณสุข, 2563) หากผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดรับการดูแลอยางตอเนื่องจากทีมสหวิชาชีพ และมี
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การสงตอขอมูลที่ดีในการดูแลผูปวย จะสงผลใหการกลับเปนซ้ําของโรคและการเสียชีวิตจากโรคหลอด
เลือดสมองลดนอยลง
ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหมีตัวชี้วัดเกี่ยวกับการบริการรักษา
โรคหลอดเลือดสมองในระดับโรงพยาบาลเปนครั้งแรกโดยกําหนดตัวชี้วัดการปองกันการกลับเปนซ้ําของ
โรคหลอดเลือดสมอง โดยใหโรงพยาบาลเก็บขอมูลจํานวนผูปวยเกาที่กลับมารับการรักษาดวยโรคหลอด
เลือดสมองตีบหรืออุดตัน ที่ไดรับยาตานเกล็ดเลือด หรือยาตานการแข็งตัวของเลือดหรือยาละลายลิ่ม
เลือดอยางใดอยางหนึ่ง จากการทบทวนรายงานที่เกี่ยวของ พบวา กระทรวงสาธารณสุขทําการเก็บ
รวบรวมและการรายงานขอมูลดังกลาวยังไมครอบคลุมทุกโรงพยาบาลและยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด
เนื่องจากการขาดการใหความสําคัญ กับ โรคนี้ ตอมาในป พ.ศ.2561 กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนด
แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อลดการตาย พิการจากโรคหลอดเลือดสมอง และ
ชวยเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการ การปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน รวมถึงการกลับมาเปนซ้ํา โดยมี
เปาหมายมุงเนนใหประชาชนไดรับการรักษาทางดานโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร และไดรับมาตรฐาน
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถรับบริการจากโรงพยาบาลเครือขายทุกระดับ และประชาชนไดรับ
การพัฒนาศักยภาพในการดําเนินชีวิตใหปลอดภัยจากโรคหลอดเลือดสมอง (คณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการที่ตอบสนองตอปญหาสุขภาพที่สําคัญ สาขาโรคไมติดตอ, 2562)
การดูแลผูปวยใหไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง ตองมีการประสานการบริการระหวางหนวยบริการ
ตางๆ โดยเฉพาะการประสานการดูแลที่เปนลักษณะสามารถประสาน ระหวางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลและโรงพยาบาลที่เปนเครือขายบริการ โดยควรมีการการจัดเก็บขอมูลที่มารถเชื่อมโยงกันได แตใน
ปจจุบันโรงพยาบาลชุมชนสวนใหญใชระบบสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลผูปวย คือ โปรแกรม ฮอสเอกซ
พี (HOSxP) เปนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใชสําหรับสถานพยาบาล สถานีอนามัยและโรงพยาบาล เพื่อเก็บ
ขอมูลผูปวยและชวยบุคลากรทางการแพทยในการใหบริการผูปวย เปนโปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยง
โครงสรางพื้นฐานดานเครือขายทั้ง สํานัก งานสาธารณสุขจัง หวัด โรงพยาบาลและสถานีอนามัย เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย (Bangkok Medical Software, 2561) ในสวนของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใชโปรแกรม Java Health Center Information System (JHCIS)
เปนโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลสง เสริม สุข ภาพตําบลและหนวยงานปฐมภูมิ เพื่อบันทึก ขอมู ล
ระบบงาน ขอมูล พื้นฐานของผูปวย ขอมูล การใหบ ริก าร ระบบรายงาน รวมไปถึง ระบบคลัง ยาและ
เวชภัณ ฑ และสามารถสง ออกขอ มูล สุ ขภาพที่เ กี่ยวขอ งกั บ ข อมูล ในการให บ ริ ก ารด านสุ ขภาพของ
โรงพยาบาลสง เสริม สุขภาพ ใหแกสํานัก งานหลักประกันสุขภาพแหง ชาติ (สปสช.) โดยทั้งโปรแกรม
HOSxP และ JHCIS ไมมีสวนเชื่อมโยงหรือนําขอมูลผูปวยมาจัดเก็บรวมกันเพื่อจัดทําเปนฐานขอมูล
ระหวางโรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งกอใหเกิดการดูแลผูปวยไดอยางไม
ตอเนื่อง และไมสามารถนําขอมูลผูปว ยมาวางแผนหรือบริหารการจัดการรักษาผูปวยไดโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การสง ตอผูปวยจากโรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลสง เสริม สุขภาพตําบล หรือการสง ตอผูปวยจาก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสูโรงพยาบาลชุมชน ในปงบประมาณ 2560 - 2562 มีจํานวนผูปวย
หลอดเลือดสมอง 74, 90 และ 106 ราย ตามลําดับ หากแตการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจาก
ทะเบียนการเยี่ยมบานผูปวยของทีมเยี่ยมบานโรงพยาบาลฮอด พบวา ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสวน
ใหญหลังพนระยะเฉียบพลัน ยังไมสามารถไดรับการดูแลฟนฟูสมรรถภาพอยางตอเนื่องและมีผูปวยหลอด
เลือดสมองที่ไดรับการดูแลอยางตอเนื่องจากทีมเยี่ยมบานจํานวน 21, 26 และ 63 ราย ตามลําดับ ซึ่งถือ
วานอยเมื่อเทียบกับจํานวนผูป วยหลอดเลือดสมองที่มารับบริการทั้งหมด ในการดําเนินการพบปญหา การ
ISSN: 2773-9031 (Print), ISSN: 2773-904X (Online)
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jnphr

ปที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
Vol.1 No.2 May - August 2021

45
สงตอผูปวยเขาศูนยดูแลตอเนื่องของโรงพยาบาล ในพื้นที่เขตรับผิดชอบโดยใชแบบฟอรมบันทึกการสงตอ
ผู ป ว ยที่ เ ป น กระดาษและใช ช อ งทางการรวบรวมข อ มู ล ทาง Application Line หรื อ Messenger
Facebook ซึ่งการบันทึกขอมูลผูปวยบางรายมีขอมูลไมครบ เขียนไมชัด ขาดการบันทึกขอมูลที่สําคัญใน
การรักษา ทําใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ดูแลผูปวยไดไมตอเนื่อง จากการไมมีการเก็บขอมูลเขา
ในระบบฐานขอมูลรวม ซึ่งไมสามารถนําขอมูลมาใชประโยชนในการวางแผนพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพ
และขาดการดูแลอยางตอเนื่อง สงผลใหผูปวยบางรายมีอาการทรุดลงและไดรับการดูแลฟนฟูสมรรถภาพ
ไมตอเนื่อง
ผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญ ในการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศการจัดการขอมูลผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองเพื่อเปนโปรแกรมตัวกลางที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลของผูปว ย และพัฒนาเพื่อสงตอขอมูลผูปวย
ใหกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และติดตามผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ทําใหสามารถใหการดูแล
รักษา การสงเสริมฟนฟูฟนฟูสมรรถภาพ ลดความพิการและภาวะแทรกซอน ซึ่งโปรแกรมดังกลาวสามารถ
แสดงขอมูลเฉพาะโรคจากฐานขอมูลของโรงพยาบาลเพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลประวัติการรักษา
ผลการวินิจฉัยโรค และขอมูลอื่น ๆของผูปวย รวมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพ
อื่น ๆโดยจัดเก็บขอมูลในรูปแบบอิเ ล็กทรอนิกส ใหสามารถสื่อสารกันไดโดยไมตองปรับ เปลี่ยนระบบ
สารสนเทศที่ มีอยูเ ดิม หรื อลงทุนพัฒ นาระบบสารสนเทศใหม เปนการพัฒ นาระบบการบริก ารดา น
สาธารณสุขใหมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศการจัดการขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
2. เพื่อศึกษาความเปนไปไดของโปรแกรมสารสนเทศการจัดการขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชโปรแกรมสารสนเทศการจัดการขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิ จั ย เชิ ง พั ฒ นานี้ ป ระกอบด ว ย 3 ระยะ ได แ ก ระยะที่ 1 ระยะวิ เ คราะห ส ถานการณ
ประกอบดวย การกําหนดปญหา (Problem Definition) การวิเคราะหระบบ (Analysis) การออกแบบ
(Design) การพัฒนาระบบ (Development) ระยะที่ 2 ระยะดําเนินการ ประกอบดวย การทดสอบระบบ
(Testing) การติดตั้งระบบ (Implementation) และ ระยะที่ 3 ระยะประเมินผล ประกอบดวย การ
บํารุงรักษาระบบ (Maintenance) และการประเมินผล ผลจากการพัฒนาโปรแกรมฯ จะทําใหสามารถ
วางแผนการดูแล และฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดอยางตอเนื่องตอไป
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

• โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการ
จัดการขอมูลผูปวยโรคหลอด
• ความเปนไปไดของโปรแกรม
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง
• ความพึงพอใจตอการใช
โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการ
จัดการขอมูลผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนา (Developmental Research) เพื่อพัฒนาและประเมินผล
ของโปรแกรมสารสนเทศการจัดการขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โดยรวบรวมขอมูลระหวางเดือน
ตุลาคม 2561 ถึงกันยายน 2562 โดยแบงการวิจัยออกเปน 3 ระยะ
ระยะที่ 1 ระยะวิ เ คราะห ส ถานการณ เพื่ อ ร ว มกั น ค น หาสาเหตุ ข องป ญ หา (Problem
Definition) การวิเคราะหระบบ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนาระบบ (Development)
โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
กลุมตัวอยาง มีการกําหนดกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบดวย 5 คน ไดแก พยาบาล
1 คน นักกายภาพบําบัด 1 คน นักกิจกรรมบําบัด 1 คน เภสัชกร 1 คน และผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลนาฟอน 1 คน ซึ่งเปนทีมสหวิชาชีพผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เปนลักษณะขอคําถามปลายเปด
เกี่ยวกับขอคิดเห็น ขอเสนอแนะและความตองการ การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูล
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อสอบถามผูปฏิบัติงาน โดยแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไปของผูปฏิบัติงานทีมสุขภาพ สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการขอมูลการดูแลผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองระหวางโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สวนที่ 3 ปญ หา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ระยะที่ 2 ระยะดําเนินการวิจัย เปนระยะที่ดําเนินการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองดวยการสรางชุดคําสั่งหรือเขียนโปรแกรมเพื่อการสรางระบบงาน ตาม
รูปแบบ เทคนิค และนําโปรแกรมฯที่พัฒ นาขึ้น ทดลองใชกับผูปฏิบัติหนาที่ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองอยางตอเนื่องของโรงพยาบาลดอยเตาและเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแอน ซึ่งมี
ลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง เพื่อศึกษาขอบกพรองของโปรแกรมและนําไปปรับปรุงแกไข จากนั้นนํา
โปรแกรมฯไปทดลองผูปฏิบัติหนาที่ดูแลผูป วยโรคหลอดเลือดสมองอยางตอเนื่องของโรงพยาบาลฮอดและ
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เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาฟอน และจัดทําเครื่องมือประเมินผลความเปนไปไดของ
ผูใชงานโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
กลุ ม ตั ว อย า ง ประกอบด ว ย 5 คน ได แ ก พยาบาล 1 คน นั ก กายภาพบํ า บั ด 1 คน นั ก
กิจกรรมบําบัด 1 คน เภสัชกร 1 คน และผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาฟอน 1 คน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลผูปวยโรค
หลอดเลือดสมอง ที่พัฒนาขึ้นจากระยะวิเคราะหสถานการณ ซึ่งแบงการดูแลผูปวยเปน 2 สวน คือ สวนที่
1 การดูแลของในโรงพยาบาล ประกอบไปดวย ขอมูลการสงตอ การดูแลผูปวยที่บาน และ รายงาน และ
สวนที่ 2 การดูแลของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนของหนาจอ
หลัก และรายงาน และแบบบันทึกและรายงานการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
การรับ – สง จากหอผูปวยในถึง ศูนยดูแลตอเนื่อง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ปง บประมาณ 2562
ทั้งหมด
ระยะที่ 3 ระยะประเมินผล เปนระยะประเมินผลความเปนไปไดของผูใ ชงานโปรแกรมสารสนเทศ
เพื่อการจัดการขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โดยไดนําโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ใหผูปฏิบัตินําไปใชจริง
เปนระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นทีม ผูวิจัยไดประเมินความเปนไปไดและความพึงพอใจรูปแบบของ
โปรแกรมฯ
กลุ ม ตั ว อย า ง ประกอบด ว ย 6 คน ได แ ก พยาบาล 1 คน นั ก กายภาพบํ า บั ด 1 คน นั ก
กิจกรรมบําบัด 1 คน เภสัชกร 1 คน นัก วิชาการคอมพิวเตอร 1 คน และผูป ฏิบัติง านในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลนาฟอน 1 คน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก
1. แบบสอบถามเพื่อประเมินความเปนไปไดของการใชโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ทีม ผูวิจัยไดพัฒ นาขึ้น จํานวน 18 ขอ แบงออกเปน 4 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูปวย สวนที่ 2 การรักษาผูปวย สวนที่ 3 การสงตอขอมูล และสวนที่ 4 การดูแล
ผูปวยอยางตอเนื่อง โดยลักษณะคําถามเปนขอความเชิงบวกทั้งหมด แบบวัดเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating scale) 3 ระดับ และเลือกคําตอบเพียงขอเดียว คือ ระดับความเหมาะสมมาก (3 คะแนน)
ระดับความเหมาะสมปานกลาง (2 คะแนน) และระดับความเหมาะสมนอย (1 คะแนน)
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชโปรแกรมสารสนเทศการจัดการขอมูลผูปวยโรคหลอด
เลื อ ดสมอง ประกอบด ว ยข อ คํ า ถาม 15 ข อ โดยแบ ง ออกเป น 2 ด า น ได แ ก ด า นการใช ง าน
ดานประสิทธิภาพการทํางาน ลักษณะคําถามเปนขอความเชิงบวกทั้งหมด แบบวัดเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 3 ระดับ และเลือกคําตอบเพียงขอเดียว คือ ระดับความเหมาะสมมาก ระดับ
ความเหมาะสมปานกลาง และระดับความเหมาะสมนอย และการกําหนดชวงคะแนน ดังนี้
คะแนนชวง 1.00 – 1.66 หมายถึง ความพึงพอใจตอการใชโปรแกรมฯ อยูในระดับนอย
คะแนนชวง 1.67 – 2.33 หมายถึง ความพึงพอใจตอการใชโปรแกรมฯ อยูในระดับปานกลาง
คะแนนชวง 2.34 – 3.00 หมายถึง ความพึงพอใจตอการใชโปรแกรมฯ อยูในระดับมาก

ISSN: 2773-9031 (Print), ISSN: 2773-904X (Online)
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jnphr

ปที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
Vol.1 No.2 May - August 2021

48
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
โปรแกรมสารสนเทศการจัดการขอมูล ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และความพึง พอใจต อ
โปรแกรมฯ ที่ทีมผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น ไดผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3
ทานประกอบดวย ผูเ ชี่ยวชาญทางดานการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูเ ชี่ยวชาญทางดานการ
สาธารณสุขชุมชน และผูเชี่ยวชาญทางดานคอมพิวเตอร พบวา คาดัชนีความสอดคลอง (The Index of
Item Objective. Congruence (IOC)) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 และแบบสอบถามความ
พึง พอใจตอโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจั ดการขอมูล ผู ปวยโรคหลอดเลือดสมอง ไดคาดัชนีความ
สอดคลองเทากับ 0.94
การตรวจหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)
ผูวิจัยนําโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองใชกับผูปฏิบัติหนาที่ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
อยางตอเนื่องของโรงพยาบาลดอยเตาและเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแอน ซึ่ง มี
ลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง เพื่อศึกษาขอบกพรองของโปรแกรมและนําไปปรับปรุงแกไข หลังจาก
นั้ น ผู วิ จั ย ตรวจหาความเชื่ อ มั่ น โดยค า สั ม ประสิ ท ธ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณเ ทากับ 0.88 โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87 แบบสอบถามประเมินความเปนไปได
และความพึงพอใจตอโปรแกรมฯ ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ใชสถิติเชิงพรรณนาสําหรับการวิเคราะห คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปโปรแกรม SPSS โดยขอมูลทั่วไปของผูปฏิบัติหนาที่ดูแลผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองอยางตอเนื่องของโรงพยาบาลและเจาหนาที่โ รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และ
ประเมินความเปนไปไดของการใชโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
วิเคราะหสถิติโดย คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง
การวิจั ย ครั้ ง นี้ ได รับ การรั บ รองจากคณะกรรมการจริย ธรรมของคณะสาธารณสุข ศาสตร
มหาวิท ยาลั ย ชีย งใหม เลขที่ อว.8393(21)/-1/ว100 ทั้ ง นี้ผู วิ จัย ไดชี้ แ จงใหก ลุ ม ตั ว อย า งทราบถึ ง
วิธีดําเนินการวิจัย วัตถุประสงค และรายละเอียดการวิจัย ซึง่ กลุมตัวอยางเปนปฏิบัติหนาที่ดูแลผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองอยางตอเนื่องของโรงพยาบาลและเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่เขารวม
กาวิจัยมีสิทธิ์ยกเลิกการเขารวมการวิจัยไดตลอดเวลาโดยไมมีผลกระทบใดๆ ตอผูเขารวมวิจัย
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ผลการวิจัย
1. การพั ฒ นาโปรแกรมสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การข อ มู ล ผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
ประกอบดวย ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะวิเคราะหสถานการณ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยนี้ เปนผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลฮอด และเจาหนาที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในการติดตามและดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 6 คน
สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 66.7 โดยมีอายุเฉลี่ย 35 ± (SD= 5.57) มีระดับการศึกษาสูงสุดใน
ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 100 โดยสวนใหญปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชน รอยละ 83.3 รองลงมา
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล คิดเปนรอยละ 16.7 กลุมตัวอยางปฏิบัติงานในสายงาน
พยาบาล รอยละ 33.3 รองลงมาคือเภสัชกร นัก กายภาพบําบัด นัก กิจ กรรมบําบัด และนัก วิชาการ
คอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 16.7 และมีประสบการณระยะเวลาที่ทํางานเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
โดยเฉลี่ย 10 ป ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ขอมูลทั่วไป
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ (ป) ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
สายงาน
พยาบาลวิชาชีพ
เภสัชกร
นักกายภาพบําบัด
นักกิจกรรมบําบัด
นักวิชาการคอมพิวเตอร
ประสบการณระยะเวลาที่ทํางานเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง (ป)
x = 10 S.D = 1.03 Range = 3 - 26

จํานวน (คน)

รอยละ

4
2

66.7
33.3
35 ± 5.57

5
0

100
0

5
1

83.3
16.7

2
1
1
1
1

33.3
16.7
16.7
16.7
16.7

สวนที่ 2 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดการขอมูลผูปวย ของผูปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล และเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
1. ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการขอมูลการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระหวางโรงพยาบาลฮอด
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ISSN: 2773-9031 (Print), ISSN: 2773-904X (Online)
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jnphr

ปที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
Vol.1 No.2 May - August 2021

50
1.1 การจัดเก็บขอมูลผูปวยและการดูแลผูปวย ในการจัดเก็บขอมูลการดูแลผูปวย มีการ
จัดเก็บที่แยกกันโดยแตละสหวิชาชีพ จะแยกเก็บตามการดูแลของแตละวิชาชีพ โดยจัดเก็บทางแฟมเก็บ
ขอมูลผูปวย สมุดบันทึก โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม HOSxP และโปรแกรม JHCIS
1.2 การสง ตอขอมูล การดูแลผูปว ย การสง ตอขอมูล ผูปวย จะทําการแจง โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลที่รบั ผิดชอบผานทางสื่อสังคมออนไลน โดยใชแบบฟอรมการสงตอดูแลผูปว ยตอเนือ่ ง
ระบุตัวเต็มกอน (COC) เพื่อใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทราบ และทําการแจงผานศูนยดูแลผูปวย
ตอเนื่อง เพื่อประเมินผูปวยเบื้อตน ณ หอนอนผูปวย (กรณีผูปวยพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล) โดยทําการ
บันทึกแบบฟอรมการดูแลผูปวยตอเนื่อง (COC) เพื่อสงตอไปยังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
1.3 การนําขอมูลมาใชงาน ในการนําขอมูลมาใช สามารถใชขอมูลที่ถูกบันทึกไวในโปรแกรม
COC , แบบฟอรมการดูแลผูป วยตอเนื่อง (COC), และ Application Line และ Facebook ที่ใชในการสง
ตอ ติดตาม และสื่อสารระหวางทีมสหวิชาชีพ ในสวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล นําขอมูลที่บันทึก
ไวในโปรแกรม JHCIS มาใชงาน
1.4 การติดตามผลการดูแลผูปวย ในการติดตามผลการดูแลผูปวยหลอดเลือดสมองมีการ
กําหนดระยะเวลาในการติดตามดูแลผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมอง และมีการแบงขอบเขตการรับผิดชอบของ
แตละโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โดยการติดตามจะติดตามผูปวยตามความรุนแรงของผูปวย
2. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และเจาหนาที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
2.1 การจัดเก็บขอมูลการดูแลผูปวย เนื่องดวยไมมีการจัดเก็บขอมูลการดูแลผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองที่เฉพาะเจาะจง และขอมูลการดูแลผูปวยกระจัดกระจาย ทั้งเก็บแบบเปนแฟมขอมูลผูปวย
และการเก็บไวในโปรแกรมตางๆ ทําใหการวางแผนการดูแล และการดูแลผูปวยไมตอเนื่อง ไมสามารถ
ปองกันการเกิดซ้ําของโรค เมื่อผูปวยมีภาวะเสี่ยง
2.2 การสงตอขอมูลการดูแลผูปวย เมื่อมีการสงตอขอมูลผูปวยไปยัง โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลทางศูนยดูแลผูปวยตอเนื่อง จะแจง ไปทางสื่อสังคมออนไลน ใหยังโรงพยาบาลสง เสริม
สุขภาพตําบลรับผิดชอบทราบ จึงทําใหเกิดขอผิดพลาดในดานสื่อสารปญหาและความตองการของผูปวย
รวมทั้งสงตอขอมูลที่จําเปนไมละเอียด ครบถวนและเกิดการดูแลผูปวยไมตอเนื่อง
2.3 การนําขอมูลมาใชงาน จากการจัดเก็บขอมูลผูปวยจัดเก็บแยกกันของแตละวิชาชีพ และ
การมีการจัดเก็บหลากหลายรูปแบบ ทั้งเอกสาร และรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส การนําขอมูลมาใชจึงมี
ความลําบาก ตองตามขอมูลจากทุกวิชาชีพเมื่อตองใชขอมูลในการทําสถิติหรือตองสงขอมูลการดูแลผูปวย
ใหหนวยงานอื่น และจะตองใชเวลาในการประชุมกอนลงเยี่ยมผูปวย โดยใชเวลานานในการวางแผนกอน
การลงเยี่ยมผูปวย
2.4 การติดตามผลการดูแลผูปวย มีการติดตามผานสื่อสังคมออนไลน ที่จัดตั้งเปนกลุมเพื่อ
พูดคุยและสอบถามอาการในแตละราย แตไมไดขอมูลที่ละเอียดครบถวน และแพทยมักไมทราบขอมูล
สวนที่ไปเยี่ยมบานเลย สิ่งที่ตองการในการติดตามผล ทีมโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลใชโปรแกรมเดียวกันในการบันทึก/สงตอ รวมถึงพยาบาล Ward ในการติดตามผลการดูแลและ
แพทยผูรักษาสามารถเขาถึงขอมูลการดูแลผูปวยได ซึ่งในปจจุบันติดตามผลการดูแลผูปวยคอนขางยาก
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2.5 แนวทางการปฏิบัติงาน ยังมีขอควรปรับปรุงในการเยี่ยมบาน เชน ความถี่ในการออก
เยี่ยมบานของทีม ซึ่งไมเปนตามแผนที่วางไว มักพบปญหายานพาหนะรับ - สง ไมเพียงพอ ไมสามารถไป
เยี่ยมในเขต โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไกลๆได ทําใหขาดสหวิชาชีพอื่นๆ ไปประเมินผูปวยที่บาน
หลังจากผูปวยจําหนายจากโรงพยาบาลศูนยดูแลผูปวยตอเนื่อง ยังไมมีตัวชี้วัดหรือแนวทางทีช่ ัดเจนในการ
เยี่ยมบานที่จะไดรับขอมูลที่ใหมากที่สุด และนํามาวางแผนการรักษาผูปวยตอเนื่องได และยังไมมีการเก็บ
ขอมูลเฉพาะกลุมผูปว ยโรคหลอดเลือดสมอง บุคลากรในศูนยดูแลผูปวยตอเนื่อง มีจํานวนจํากัด ทําใหตอง
เก็บรวบรวมขอมูลไวที่พยาบาลหลักเพียงคนเดียวเปนผูจัดการผูปวยทุกกลุม

ภาพที่ 2 การปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงขอมูลการสงตอขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจากโรงพยาบาลชุมชนไปยัง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกอนการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

ระยะที่ 2 ระยะดําเนินการ
จากการวิเคราะหความตองการของบุคลากรและผูวิจัยไดใชแนวคิด SDLC ซึ่งประกอบไปดวย 7
ขั้นตอน ดังนี้ 1) การกําหนดปญหา (Problem Definition) 2) การวิเคราะหระบบ (Analysis) 3) การ
ออกแบบ (Design) 4) การพัฒนาระบบ (Development) 5) การทดสอบระบบ (Testing) 6) การติดตั้ง
ระบบ (Implementation ) 7) การบํารุงรักษาระบบ (Maintenance) มาใชในการพัฒนาโปรแกรมฯ
ประกอบดวย 4 สวนคือ สวนที่ 1 การเขาใชระบบ (Log in) โดยกําหนดชื่อผูเขาใชงานและรหัสผานใหแก
กลุมตัวอยาง โดยชื่อผูเขาใชงานผูวิจยั กําหนดเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ สวนรหัสผานผูวิจัยกําหนดใหเปน
ตัวเลข 6 ตัว สวนที่ 2 หนาหลัก ซึ่งจะแสดง เลขประจําตัวประชาชน HN ชื่อผูปวย วันที่สงตอผูปวย
สถานบริการที่สงตอ ระดับความรุนแรง สถานการณการสงตอผูปวย วันที่รับการสงตอผูปวย เมนูการ
จัดการขอมูล และยังมีเมนูการคนหารายชื่อผูปวยจาก เลขประจําตัวประชาชน และเมนูเพิ่มผูปวยในการ
สง ตอ โดยขอมูล ผูปวยที่จ ะสง ตอจะถูก เชื่อมตอกับ โปรแกรม HOSxP แลวนํามาแสดงบนโปรแกรม
สารสนเทศเพื่อการจัด การขอ มูล ผูป วยโรคหลอดเลื อดสมอง ซึ่ง ประกอบไปด วย ขอ มูล ผู ป วยการ
วิ นิ จ ฉั ย โรค ยาที่ ไ ด รั บ กลั บ บ า น และยั ง มี บ างส ว นที่ ต อ งกรอกเอง ประกอบไปด ว ย ข อ มู ล ผู ดู แ ล
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ความสัมพันธกับผูปวย ที่อยู เบอรโทร (ผูดูแล) ขอมูลผลทางหองปฏิบัติการที่เกี่ยวของ แผนการดูแล สง
ตอการดูแล และแบบประเมิน ADL สวนที่ 3 ขอมูลการดูแลผูปว ยที่บาน ประกอบไปดวย รายชื่อผูปวยที่
ถูกสงตอ ขอมูลการติดตามดูแล ขอมูลยา ขอมูลกิจกรรมบําบัด และขอมูลกายภาพบําบัด โดยสามารถเพิม่
รูปภาพในการดูแลรักษาผูปวยได และสวนที่ 4 ระบบรายงาน เปนแผนภูมิรูปภาพแสดงอัตราการตอบ
กลับการดูแลผูปวยที่บาน และตารางแสดงรายการรายงาน
จากผลการทดลองใชโปรแกรมฯ พบวา ผูวิจัยไดทําการออกแบบแนวทางการเชื่อมโยงขอมูลการสง
ตอขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจากโรงพยาบาลชุมชนไปยังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โดยได
ทําการทดลองกับโรงพยาบาลดอยเตา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพชุมชนบานแอน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดยพบปญหา ในสวนของการแสดงขอมูลผูป วยที่
ไมครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพของผูปฏิบัติงาน และการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อแสดงขอมูลผูปวยไดไมครบถวน
ดําเนินการแกไขโดยการเพิ่มเติมในการแสดงขอมูลผูปวยในการรักษาทุกสาขาวิชาชีพ และการเชื่อมโยง
ขอมูลผูปวยใหครบถวนทั้งนี้ไดทําการทดสอบโปรแกรมฯ เปนระยะเวลา 1 เดือนกอนการนําไปทดลองใช
จริงระหวางโรงพยาบาลฮอด อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมและโรงพยาบาลนาฟอน อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม เปนระยะเวลา 3 เดือน จากการศึกษาปญหาการจัดการขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองขอมูล
การสงตอขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจากโรงพยาบาลชุมชนไปยังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
และทําการทดสอบโปรแกรมฯ ผูวิจัยไดจําลองแนวทางในการปฏิบัติงานและแนวทางการเชื่อมโยงขอมูล
การสงตอขอมูลการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองอยางตอเนื่อง ดังภาพประกอบตอไปนี้

ภาพที่ 3 การเชื่อมโยงขอมูลการสงตอขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจากโรงพยาบาลชุมชนไปยังโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล
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2. การประเมินผลการศึกษาความเปนไปไดและการยอมรับโปรแกรมฯที่พัฒนาขึ้น
ระยะที่ 3 ระยะประเมินผล
1. ความเปนไปไดของการใชโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง
จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง จํานวน 6 คน ไดตอบแบบสอบถามความเปนไปไดของการใช
โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมีผลการประเมินในภาพรวมดาน
ขอมูลทั่วไปของผูปวย พบวา มีความเหมาะสมในการใชงานอยูระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.67± (SD
= 0.39) ดานการสงตอขอมูล มีความเหมาะสมในการใชอยูระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.83± (SD =
0.35) และดานการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง พบวามีความเหมาะสมอในการใชงานอยูในระดับมาก โดยมีคา
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.66 ±(SD = 0.87) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความเปนไปไดของการใชโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลผูป วยโรคหลอดเลือดสมอง
รายการประเมิน
ดานขอมูลทั่วไปของผูปวย
ดานการสงตอขอมูล
ดานการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง
รวม

คาเฉลี่ย
x

สวนเบี่ยงเบน
ระดับความ
มาตราฐาน
เปนไปได
(S.D)

2.67
2.83

0.39
0.35

มาก
มาก

2.66

0.62

มาก

2.72

0.87

มาก

2. ความพึงพอใจของผูใชโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง
จากการประเมินความพึงพอใจ กลุมตัวอยาง ผูใชโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลผูปวย
โรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 6 คน พบวา ผูใชโปรแกรมฯ มีความพึงพอใจดานการใชงาน โดยรวมอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวม เทากับ 2.79± (SD= 0.39) และดานประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม
อยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนมีคะแนนเฉลี่ยรวม เทากับ 2.71± (SD= 0.42) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผูใชโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลผูป วยโรคหลอดเลือดสมอง
(ดานการใชงาน) (n = 6)
รายการประเมิน

คาเฉลี่ย
x

ดานการใชงาน

2.79

ดานประสิทธิภาพการทํางาน
รวม

2.71
2.75
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สวนเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตราฐาน เหมาะสม
(S.D)
0.39
มาก
0.42
0.41

มาก
มาก
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อภิปรายผล
1. การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
การวิจัยครั้ง นี้ไดโ ปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูล ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่ ง
พัฒนาขึ้นจากการวิเคราะหสถานการณ ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการขอมูลการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองระหวางโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ อําเภอฮอด จังหวัด เชียงใหม
รวมกับการใชแนวคิด SDLC ทําใหโปรแกรมฯ ที่พัฒนาขึ้น สามารถทําหนาที่สืบคนขอมูล รับและสงตอ
ขอมู ล การดูแ ลผูป วยโรคหลอดเลื อดสมอง โดยการเชื่อมโยงขอมู ล ผูป วยระหวางโรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลสงเสริม สุขภาพตําบล โดยมุงเนนที่จะสงตอขอมูลผูปวยผานโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการ
จัดการขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองซึ่งขอมูลสารสนเทศและขอมูลทางการแพทยในโปรแกรมฯ พบวา
โรงพยาบาลทางสามารถสงตอขอมูลผูปวยอิเล็กทรอนิกส และกระบวนการสงตอในระบบสงตอผานเว็บ
แอพพลิ เ คชั่น ทางระบบเครือ ขา ยอิน เทอร เ น็ ตไปยัง โรงพยาบาลปลายทางไดเ ชนกั น และยั ง ทํ าให
ประหยัดเวลา มีความรวดเร็วและแมนยําในการเตรียมความพรอมสงตอผูปวยเพื่อการดูแลรักษาไดอยาง
ตอเนื่องเชนเดีย วกัน ในการจัดเก็บ และช วยในการรัก ษาความปลอดภัยในที่สําคัญ เชน ข อมูล การ
วินิจฉัยโรคของผูปวย รวมถึงการเชื่อมตอและการใชงานภายในเครือขายโรงพยาบาลและสถานพยาบาล
และขยายผลการใชงานในการปฏิบตั ิงานดานอื่นๆ และยังสามารถเขาถึงขอมูลทางการรักษาของผูปวย ซึ่ง
ตองอาศัยขอมูลที่สามารถนํามาใชเปนการดูแลตอเนื่องแลวยังตองคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยใน
เรื่องของการวินิจฉัยโรคของผูปว ยดวย เพื่อรักษาความเปนสวนตัว และการแลกเปลีย่ นขอมูลในทีมผูร กั ษา
ดานสาธารณสุขนั้นและยังทําใหผูปวยไดรับการดูแลที่ถูกตอง รวดเร็ว และมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ ชูหงส มหรรทัศนพงศ (2561) โดยศึกษาเรื่อง ความสําเร็จโดยการเพิ่มขึ้นของอัตราการ
ตอบกลับเยี่ยมบานจากการใชโปรแกรมสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดูแลตอเนื่องในชุมชน จากการศึกษา
พบวา สิ่งสําคัญที่สุดในการสงตอ และจัดการขอมูลผูปวยจากโรงพยาบาลไปยังบุคลากรในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลในระยะเวลาอันสั้นซึ่งสงผลใหผูปวยไดรับการตอบกลับเยี่ยมบานและสามารถเพิ่ม
คุณภาพในการดูแลผูปวยอีกดวย
2. ความเปนไปไดของโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
จากการประเมินความเปนไปไดของโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ผลที่พัฒนาขึ้นพบวา การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของธีรินทร เกตุวิชิต และสุรศักดิ์ มังสิงห (2558) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวแบบ
ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการสงตอผูปวยดวยโปรแกรมไทยรีเฟอร ซึ่งพบวา ระบบสารสนเทศเพื่ อ
การจัดการที่พัฒนาขึ้นสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลทําใหเกิดความรวดเร็วและแมนยําใน
สง ขอมูล สารสนเทศทั้ง โรงพยาบาลที่สง ขอมูล สารสนเทศอิเ ล็ก ทรอนิกส โดยมีขอมูลการสง ตอผูปวย
อิเล็กทรอนิกส (Refer In/Out) และโรงพยาบาลที่รับขอมูลนั้นสามารถนําขอมูล มาวางแผนในการดูแล
ผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการเตรียมความพรอมทั้งดานบุคลากร เครื่องมืออุปกรณตลอดจนยาที่
ตองใชการดูแลรักษา และลดระยะเวลาในการดูแลเนื่องจากทราบขอมูลลวงหนาสงผลทําใหระยะเวลาใน
การดูแลรักษาลดลง ตลอดจนมีเตรียมความพรอมสงตอและรับผูปว ยเพื่อการตรวจรักษา
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3.ความพึงพอใจตอการใชโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
จากการประเมินความพึงพอใจของผูใชโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองผล พบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจมาก เนื่องจากโปรแกรมฯชวยลดระยะเวลาในการสงตอ
ขอมูลการดูแลผูปวย ขอมูลการสง ตรงมีความครบถวน ถูกตอง และยังสามารถติดตามการดูแลรวมถึง
สถานะประเภทของผูปวยไดอยางรวดเร็ว มีประโยชนมากสําหรับบุคลากรทางการแพทยในการติดตาม
ผูปวยอยางใกลชิด ทําใหลดอัตราการเกิดซ้ําของโรค ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดเปนวิธีการหนึ่งที่ไดรับแนวทางในการดูแลผูปวย และติดตามการดูแลผูปวยได
อยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา การพัฒนาคลังขอมูลสุขภาพระดับจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด
บุรีรัมยของระวิวรรณ เติมศิริกุลและคนอื่นๆ (2558) พบวา ผูใชขอมูลมีความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศ
ที่พัฒนาขึ้น เพราะสามารถบูรณาการขอมูลทั้งดานสงเสริมสุขภาพการปองกันโรค และการรักษาพยาบาล
เปนสารสนเทศที่เ ชื่อถือได เปนประโยชนตอผูใชทุก ระดับ ทั้ง ผูบ ริห าร นัก วิชาการ ผูป ฏิบัติง านและ
ประชาชน ชวยลดความซ้ําซอนในการจัดทํารายงาน สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลีย่ นขอมูล ติดตอสื่อสาร
ระหวางหนวยงานบริการ ทั้ง ภายในอําเภอ ระหวางอําเภอ ภายในจัง หวัดและกระทรวงสาธารณสุข
สามารถบงบอกสภาวะสุขภาพและการเขาถึงบริการประชาชนได และในการจัดการขอมูลผูปวยที่ดีสงผล
ตอคุณภาพในการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง
การนําผลการวิจัยไปใช
โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จะมีประสิทธิภาพที่ดีและ
นําไปใชป ระโยชนไดอยางแทจ ริง ควรมีการจัดทํามาตรฐานในการดูแลผูปวยรายโรคใหเปนแนวทาง
เดียวกัน และในการสงตอควรมีการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบสงตอขอมูลผูปวยใหมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อใหการใชมีประโยชนมากยิ่งขึ้นควรมีการจัดทําคูมือการใชงานและจัดอบรมผูใชงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูและเขาใจระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองใหเปนระบบ
ปฏิบัติการรูปแบบแอปพลิเคชัน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และงายตอการใชงาน
2. พัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลผูปวยโรคอื่นๆ ที่มีการรักษาอยางตอเนื่อง
3. พัฒนาโปรแกรมเพื่อใหสามารถเปนศูนยกลาง ในการสงตอขอมูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
และมีการปรับปรุงแกไขใหทันสมัย
กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ ไ ด รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย คณะสาธารณสุ ข ศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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