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ชื่อนวัตกรรม mPeopleCare : ระบบดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงผ่าน Smart Phone 
ผู้ส่งผลงาน : ๑.นายไพบูลย์ อาชีวะ  ๒.นายประทีป  ดอกมณฑา  ๓.นายศิลา  กลั่นแกล้ว  
หน่วยงาน  :  ส านักาานสาาารณสขจััาววัดสขพรรณบขรี 
 

 ในปัััขบัน เทคโนโลยีดิัิทัล มีการเปลี่ยนแปลาที่รวดเร็วและต่อเนื่อาตลอดเวลา โดยเฉพาะ แอปพลิเคชัน
บนโทรศัพท์มือถือ ซ่ึามีอิทาิพลต่อการด าเนินชีวิตประั าวันจอาประชาชนเป็นอย่าามาก ในระบบบริการสขจภาพก็ 
เช่นเดียวกัน วน่วยบริการสขจภาพ เช่น โราพยาบาลและโราพยาบาลส่าเสริมสขจภาพต าบลมีการน าเทคโนโลยีดิัิทัล
มาใช้เป็นเครื่อามืออ านวยความสะดวก และเพ่ิมประสิทาิภาพในการใว้บริการสขจภาพแก่ประชาชนมากจึ้น โดย
วน่วยบริการสขจภาพ มีการััดเก็บจ้อมูลบริการสขจภาพไว้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในวน่วยาานเป็นวลัก และััดส่าจ้อมูล
ตามโคราสร้าามาตรฐานจ้อมูลกลาา ๔๓ แฟ้ม ใว้กระทรวาสาาารณสขจ เพ่ือรวบรวม ประมวลผล และน าเสนอเป็น
รายาานสรขปในระบบ Health Data Center (HDC) จ้อมูลเวล่านี้  มีประโยชน์ส าวรับวน่วยบริการสขจภาพ     
ที่ััดเก็บจ้อมูล บขคคลที่เก่ียวจ้อา เช่น ผู้บริวาร นักวิชาการ  และผู้ปฏิบัติาาน สามารถน าจ้อมูลไปใช้ในการ
วาาแผน ควบคขม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติาานได้โดยการเจ้าถึาจ้อมูลผ่านเว็บไซต์  
  อย่าาไรก็ตาม จ้อมูลบริการสขจภาพ ที่วน่วยบริการสขจภาพััดเก็บนั้น ประชาชนผู้รับบริการที่เป็นเั้าจอา
จ้อมูล ยัาไม่มีช่อาทาาในการเจ้าถึาและใช้ประโยชน์ัากจ้อมูลเวล่านั้น ดัานั้น ถ้าวากประชาชนผู้รับบริ การมี
ช่อาทาาในการเจ้าถึาจ้อมูลสขจภาพจอาตนเอา ัะเกิดความรู้สึกเป็นเั้าจอาจ้อมูล และช่วยตรวัสอบความถูกต้อา
จอาจ้อมูล ท าใว้จ้อมูลมีความถูกต้อามากจึ้น และอาัน าจ้อมูลความรู้ เก่ียวกับสขจภาพจอาตนเอา ไปใช้ประโยชน์ใน
การดูแลสขจภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขจภาพจอาตนเอาได้ ซ่ึาัะช่วยลดการเกิดโรคแทรกซ้อน และ          
ลดค่าใช้ั่ายในการรักษาพยาบาลระยะยาวได้ กอปรกับแผนยขทาศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านสาาารณสขจ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙) ก าวนดใว้ประชาชนผู้รับบริการ ัากวน่วยบริการระดับทขติยภูมิและตติยภูมิ สัากัดส านักาานปลัดกระทรวา 
กระทรวาสาาารณสขจ สามารถเจ้าถึาจ้อมูลสขจภาพตนเอา เช่น จ้อมูลกลข่มโรค NCD โรคเบาววาน โรควลอดเลือด
สมอาและวัวใั โรคความดันโลวิตสูา และโรคอ้วนลาพขา เป็นต้น ผ่าน Mobile Application ได้อย่าาสะดวก 
ปลอดภัย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยก าวนดเป็นตัวชี้วัดที่ ๖๘ ร้อยละจอาประชาชนเจ้าถึา

จ้อมูลสขจภาพจอาตนเอาได้ (Personal Health Record : PHRs) 

 ดัานั้น ส านักาานสาาารณสขจััาววัดสขพรรณบขรี ัึาได้พัฒนาแอปพลิเคชัน mPeopleCare : ระบบดูแล
สขจภาพผู้ป่วยเบาววาน/ความดันโลวิตสูาผ่าน Smart Phone โดยด าเนินการในลักษณะจอาการวิััยเชิาปฏิบัติการ 
(Action Research : AR) เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชัน ซ่ึาก่อใว้เกิดทาาเลือกใวม่วรือวิาีการใวม่ ๆ ที่ัะช่วยใว้การ
ปฏิบัติาานมีประสิทาิภาพเพ่ิมมากจึ้น วิาีการศึกษา (๑)พัฒนาแอปพลิเคชันตามแนวคิดจอาการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
(๒) มีการศึกษาวิััยควบคู่ไปด้วยโดยการศึกษาเชิาคขณภาพ (Qualitative) ใช้วิาีการสัมภาษณ์เชิาลึก ( In-depth 
Interview) และเทคนิคการอภิปรายกลข่ม (Group Discussion) ทั้าในกลข่มผู้ป่วยและผู้ เก่ียวจ้อากับการััดบริการ 
ส่วนการศึกษาเชิาปริมาณ (Quantitative) ใช้แบบสัมภาษณ์ (Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะว์จ้อมูลคือ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยาเบนมาตรฐาน และ pair t-test โดยมีวัตถขประสาค์ (๑) เพ่ือใว้ผู้ป่วยโรคเบาววาน/ความ
ดันโลวิตสูา เจ้าถึาจ้อมูลสขจภาพจอาตนเอาผ่าน Smart Phone (๒) เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมช่อาทาาการ
เจ้าถึาจ้อมูล และค าแนะน าด้านสขจภาพตามปัญวาสขจภาพจอาผู้ป่วย (๓) เพ่ือใว้ผู้ป่วยใช้ประโยชน์ัากจ้อมูลในการ
ดูแลสขจภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจอาตนเอา กลข่มเป้าวมาย ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาววานและความดันโลวิตสูา  
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ที่จึ้นทะเบียนและตรวัรักษาที่โราพยาบาลจอารัฐ และโราพยาบาลส่าเสริมสขจภาพต าบลทขกแว่า ในััาววัด
สขพรรณบขรี  
 ัขดเด่นจอานวัตกรรม คือ (๑) การออกแบบแอปพลิเคชันมาัากความต้อาการจอาผู้ใช้บริการ ผู้ใว้บริการ 
และผู้เก่ียวจ้อากับการด าเนินาานโรคเบาววาน/ความดันโลวิตสูา (๒) สามารถดูจ้อมูลสขจภาพที่เป็นแนวโน้ม/กราฟ 
(๓) มีค าแนะน าการดูแลสขจภาพตามปัญวาจอาผู้ป่วย (๔) การใช้าานา่าย สะดวก ปลอดภัยสูา 

  คขณภาพ ประสิทาิภาพ และความน่าเชื่อถือจอาแอปพลิเคชัน มีการประเมินผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
ทขกจั้นตอน ดัานี้ (๑) การออกแบบ ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน ออกแบบตามแบบสอบถามที่ได้สอบถามความต้อาการ
จอาผู้ป่วย (๒) ตรวัสอบการออกแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญศูนย์ควบคขมและป้อากันโรค วรือ CDC (Centers for 
Disease Control and Prevention) (๓) การทดลอาใช้าาน น าแอปพลิเคชันติดต้ัาใว้ผู้ป่วยทดลอาใช้าานันเกิด
ความม่ันใัว่าไม่มีจ้อผิดพลาดในระดับวนึ่า ทั้าการเปิดใช้าาน และเมนูการใช้าานสามารถใช้าานได้ครบถ้วนตามที่
ได้ออกแบบไว้ และผลการค านวณจอาแอปพลิเคชันถูกต้อาตราตามเา่ือนไจ (๔) การปรับปรขาแอปพลิเคชัน ได้น า
จ้อเสนอแนะัากการทดลอาใช้าานมาปรับปรขาใว้แอปพลิเคชันสมบูรณ์และการค านวณถูกต้อา (๕) การประเมินผล
การใช้าาน วลัาัากผู้ป่วยทดลอาใช้ และผู้พัฒนาได้ปรับปรขาแอปพลิเคชันแล้ว ในจณะใช้าานวากพบจ้อผิดพลาดได้
ด าเนินการแก้ไจก่อนน าแอปพลิเคชันไปอัพโวลดบนระบบ เพลสโตส์ เพ่ือใว้ผู้ป่วยสามารถดาวน์โวลดแอปพลิเคชัน
ได้ฟรีผ่านระบบเพลสโตร์ 
  การใช้าานแอปพลิเคชัน ผู้ป่วย ญาติ วรือผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาววานและความดันโลวิตสูา สามารถติดต่อ
เั้าวน้าที่จอาโราพยาบาล วรือโราพยาบาลส่าเสริมสขจภาพต าบลที่เจ้ารับบริการ เพ่ือจอใช้แอปพลิเคชันได้โดย    
ใช้บัตรประั าตัวประชาชนจอาผู้ป่วย และเบอร์โทรศัพท์ โดยเั้าวน้าที่ัะตรวัสอบจ้อมูลในบัตรกับตัวบขคคล ถ้า
จ้อมูลตรากัน ใว้ผู้ป่วยเซ็นต์เอกสารยินยอมใว้เปิดเผยจ้อมูลบริการสขจภาพ (Consent Form) ปัััขบัน มีประชาชน
ผู้รับบริการ ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย ลาทะเบียนใช้าานแล้ว มากกว่า ๙๐๐ คน     
     ัากการประเมินผลการใช้แอปพลิชัน mPeopleCare จอาผู้ป่วยั านวน ๔๐ คน พบว่า ในภาพรวม ผู้ป่วย
มีความพึาพอใัต่อการใช้าาน ร้อยละ ๘๕.๘๖ ผลการใช้าานแอปพลิเคชัน ัากการสัมภาษณ์เชิาลึกและติดตาม
พฤติกรรมผู้ป่วยที่ใช้แอปพลิเคชัน ั านวน ๑๕ คน ในช่วาแรกจอาการด าเนินาาน พบว่า ผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสขจภาพ มีระดับน้ าตาลและความดันโลวิตลดลา ส่วนการประเมินความรู้และพฤติกรรมสขจภาพก่อน-วลัา 

ใช้แอปพลิเคชันโดยใช้สถิติ pair t-test ก าวนดไว้ท่ี ๖ เดือน  

 การน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เนื่อาัาก mPeopleCare เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาจึ้นมาเพ่ือใว้ประชาชน
ใช้ ัึาออกแบบวน้าัอการแสดาผลใว้ประชาชนผู้รับบริการวรือผู้ป่วยเจ้าใั ใช้าานา่าย เช่น มีค าอาิบายและใว้
ความวมายจอาผลการตรวัร่าากาย น าเสนอจ้อมูลผลการตรวัร่าากายเป็นกราฟเพ่ือใว้เว็นแนวโน้มจอาการรักษา 
เั้าวน้าที่ผู้ใว้บริการไม่ต้อาปรับเปลี่ยนกระบวนการท าาาน ัึาไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อการท าาานปกติ โดยมีการ
น าไปใช้ในโราพยาบาลจอารัฐในััาววัดสขพรรณบขรี และโราพยาบาลส่าเสริมสขจภาพต าบลในััาววัดสขพรรณบขรีแล้ว
และเป็นนโยบายจอาผู้ตรวัราชการฯ เจตสขจภาพที่ ๕ ทีใ่ว้จยายการใช้าานไปในระดับััาววัดใน เจต ๕ นอกัากนี้ 
ในระดับประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวาสาาารณสขจ มีนโยบายที่ัะผลักดันใว้มีการ 

ใช้าานอย่าาแพร่วลายในระดับประเทศอีกด้วย 


