
ชื่อนวัตกรรม : โครงการพัฒนาผลลัพธของระบบการใหขอมูลแกญาติผูปวยวิกฤตผาน Line Application   

(ICU connect  to  U) 

คําสําคัญ : ICU connect  to  U, การใหขอมูลแกญาติและครอบครัว, ความพึงพอใจ,ความตองการขอมูล   

ของญาติผูปวย 

สรุปผลโดยยอ : จากการดําเนินงานโครงการในระยะเวลา 3 เดือน พบวา คะแนนเฉลี่ยความซึงเศรากอนใชงาน 

Line Application  สูงกวาหลังการใชงาน Line Application   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คาเฉลี่ย

ความพึงพอใจของญาติตอการไดรับขอมูลผาน Line Application  อยูในระดับมาก 
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ปญหาและสาเหตุ: การใหขอมูลแกครอบครัวของผูปวยในหอผูปวยวิกฤต ถือวาเปนเรื่องที่ทาทายสําหรับ

พยาบาล เน่ืองจากการที่มีบุคคลใดบุคคลหน่ึงในครอบครัวเขารับการรักษาในหอผูปวยวิกฤตยอมทําใหบุคคล

อื่นๆในครอบครวัมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการตลอดจนแนวทางการรักษาผูปวย  ดังน้ันการสื่อสาร การให

ขอมูลจึงเปนสิ่งสําคัญ เพราะการสื่อสารที่ตรงกันและการเขาใจสภาวะสุขภาพและอาการของผูปวย จะชวยให

ผูปวยไดรับการสนับสนุนสงเสริมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ และจิตวิญญาณ สงผลใหผูปวยมีพลังใจในการ

ตอสูกับภาวะวิกฤตของโรคได  

 จากการทบทวนวรรณกรรม “Identifying Information Resources for Patients in the Intensive 

Care Unit and Their Families” กลาววา ความเครียดของผูปวยและญาติที่เขารับการรักษาในหออภิบาล

ผูปวยวิกฤตคือ การไดรับขอมูลที่ไมชัดเจน การไดรับขอมูลที่ไมสอดคลองกัน ซึ่งอาจจะเปนขอมูลทีใ่ชในการ

ตัดสินใจในการรักษา (Kumiko O,2017)   

 จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่อง “ความตองการขอมูลของญาติผูปวยที่หอผูปวยหนักโรงพยาบาล

พระปกเกลา” (รุงนภา เขียวชะอ่ํา, 2011) พบวาความตองการทราบขอมูลของญาติในการดูแลผูปวยใน 

หอผูปวยหนักทุกแหง ญาติของผูปวยมีความตองการทราบขอมูลของผูปวยในระดับมาก โดยขอมูลสวนใหญที่

ญาติตองการทราบไดแกอาการของผูปวย บุคลากรทีมสุขภาพและการปฏิบัติการพยาบาลตอผูปวย ขอควร

ปฏิบัติในการเขาเย่ียม สิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งแวดลอม สุดทายคือการสนับสนุนดานจิตใจและอื่นๆ  

       

    จากการสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการตอบุคลากรทางการพยาบาลในหออภิบาลอายุรกรรม 2 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ในป 2562-2564  พบวา  ความพึงพอใจในดาน การใหขอมูลที่เกี่ยวของกับโรค  

การเจ็บปวย และการรักษาพยาบาล มีคะแนนเฉลี่ย < 80%  ดังน้ัน  ทางกลุมจึงนํามาพัฒนาเปน “โครงการ



พัฒนาผลลัพธของระบบการใหขอมูลแกญาติผูปวยวิกฤตผาน LINE Application”   โดยเปนการนําเทคโนโลยี

เขามาใชในการสื่อสารระหวางทีมการพยาบาล และครอบครัว ของผูปวย  เพื่อนํามาซึ่งความ 

พึงพอใจของครอบครัวผูปวย และชวยลดความวิตกกงัวล   

วัตถุประสงค 

    1. เพื่อพัฒนารูปแบบการใหขอมูลแกญาติผูปวยที่เขารับการรักษาในหอผูปวยวิกฤต ผาน LINE Application 

     2. เพื่อลดความวิตกกังวล และความซึมเศราของญาติผูปวย 

     3. เพื่อใหญาติเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 

     4. เพือให้พยาบาลเกิดความพึงพอใจในการให้ข้อมูลแก่ญาติผ่าน Line Application 

 การดําเนินโครงการ 

   - กลุมเปาหมาย ญาติผูปวยที่เขารับบริการในหออภิบาลอายุรกรรม 2, หอวิกฤตความดันลบ รพ.รร.6 

   - สถานที่ดําเนินงาน หออภิบาลอายุรกรรม2, หอวิกฤตความดันลบ รพ.รร.6 

   - ระยะเวลา  3 เดือน 

     ชวงเดือน ก.ค. 65 ที ่หออภิบาลอายุรกรรม 1, 2, หอวิกฤตความดันลบ รพ.รร.6 

     ชวงเดือน ส.ค. 65 ที่ หออภิบาลอายุรกรรม 2 รพ.รร.6 

     ชวงเดือน ก.ย. 65 ที่ หอวิกฤตความดันลบ รพ.รร.6 

  -เครื่องมือ 

     1.โทรศัพทมือถือที่เช่ือมตอระบบ internet 

     2. LINE official account: ICU connect to U ซึ่งภายในประกอบดวยขอมูลทั้งหมด 3 สวน  

2.1 ขอมูลทั่วไป เชน อุปกรณที่ใชใน ICU, ระเบียบการเขาเย่ียม, คําถามที่พบไดบอยซึ่งไมเกี่ยวของกับอาการ

ของผูปวยแตละคน, ชุดขอมูลคําแนะนํา โดยจะมีการตอบคําถามแบบอัตโนมัติ 

2.2 ขอมูลอาการผูปวย เชน อาการทั่วไปประจําวัน อาการปจจุบัน โดยกําหนดใหเปนบริการขอความตอบกลับ

อัตโนมัติ 24 ช่ัวโมงและจัดใหมีการใหขอมูลเกี่ยวกับอาการของผูปวยในชวงเวลา 19.00 - 20.00 น. ของทุกวัน 

2.3 เครื่องที่ใชในการประเมินผลญาติ โดยแบงออกเปน 2 สวน 

2.3.1 เก็บขอมูลทั่วไปของญาติไดแก อายุ, เพศ, ความสัมพันธกับผูปวย, การศึกษา, รายได 

2.3.2 เครื่องที่ใชในการประเมินผล มีทั้งหมด 3 เครื่องมือ ไดแก 

    2.3.1.1 แบบคัดกรองอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศราของผูปวยในโรงพยาบาล  

(Hospital Anxiety and Depression Scale)  

   2.3.1.2 แบบประเมินความพึงพอใจจากการใชงาน Application ICU connect to U    

ของญาติ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ดาน คือดานขอมูล ดานการทํางานของระบบ และ ดานความสวยงามในการออกแบบ 

   3. เครื่องที่ใชในการประเมินผล มีทั้งหมด 3 เครื่องมือ ไดแก 

3.1 แบบคัดกรองอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศราของผูปวยในโรงพยาบาล (Hospital Anxiety and 

Depression Scale) โดยประกอบดวยขอคําถาม 14 ขอ แบงเปนคําถามสําหรับวัดอาการวิตกกังวล 7 ขอซึ่งเปน

ขอที่เปนเลขค่ีทั้งหมด การใหคะแนนคําตอบแตละขอเปนแบบ Likert scale มีคะแนนขอละต้ังแต 0-3 คะแนน 

การคิดคะแนนแยกเปนสวนของอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศรา มีพิสัยของคะแนนในแตละสวนไดต้ังแต 0-

21 คะแนน โดยแบงชวงของคะแนนเปน 3 ระดับดังน้ี 



 0 - 7    คะแนน ถือวาไมมีภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศรา 

 8 – 10 คะแนน ถือวามีภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศราแตยังไมถือเปนความผิดปกติทางจิตเวชที่ชัดเจน  

 11 – 21 คะแนน ถือวามีภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศราที่ถือวาเปนความผิดปกติทางจิตเวช   

 3.2 แบบประเมินความพึงพอใจจากการใชงาน Application ICU connect to U ของญาติ ซึ่งมีทั้งหมด 3 

ดาน คือดานขอมูล ดานการทํางานของระบบ และ ดานความสวยงามในการออกแบบ จํานวน 13 ขอ และวัด

คะแนนความพึงพอใจ โดยใชเกณฑการประเมินแบบ 4 ระดับ (Rating scale) กําหนดระดับคะแนนความพึง

พอใจในการใช Line Application ดังน้ี  

3.3 - 4   คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

2.6 - 3.2 คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 

1.8 - 2.5 คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับพอใช 

1 - 1.7   คะแนน หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับนอย 

3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาลตอการใหขอมูลแกญาติผานโครงการพัฒนาผลลัพธของระบบการ

ใหขอมูลแกญาติผูปวยวิกฤตผาน LINE Application: ICU connect to U โดยประกอบดวยคําถามทั้งหมด 3 

ดาน ไดแก ดานขอมูล ดานการทํางานของระบบ ดานความสวยงามในการออกแบบ 10 ขอ 

 4. ตัวอยางคําถาม - คําตอบ ที่พบบอยในหอผูปวยวิฤต 

 วิธีการดําเนินงาน 

1. ศึกษาความตองการของญาติผูปวยที่เขารับการรักษาในหอผูปวยวิกฤติโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

จํานวน 20 คน ในชวงวันที่ 3-5 มิ.ย. 2565 โดยใชวิธีสํารวจทางโทรศัพท (Telephone survey) จาก

ขอมูลคําถามของญาติผูปวย สามารถนํามาสรุปเปนขอมูลดานตางๆได ดังตารางที่ 1 

หัวขอที่สอบถาม จํานวน (คน) 

แนวทางการรักษา 14 

จะไดกลับบานเมื่อไหร 8 

อาการของผูปวย 18 

ความพรอมของเครื่องมือ 3 

บุคลากรที่ดูแล 5 

ชวงเวลาที่รับของฝากเย่ียม 6 

 

   2. พัฒนา LINE Application บนระบบ Android และ IOS 

   3. การดําเนินโครงการ 

3.1 เมื่อ Application ICU connect to U ผานการอนุมัติ นทน.กลุมที่ 1 ผูรับผิดชอบโครงการติดตอ 

     ประสานกับทางหัวหนาหอผูปวยวิกฤตอายุรกรรม 1 และ 2 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาเพื่อขอ 

     อนุญาตในการดําเนินโครงการ 

3.2 ช้ีแจงแนวทางการดําเนินโครงการใหหัวหนาหอผูปวย และเจาหนาที่ประจําหอผูปวยรับทราบ 

3.3 การดําเนินการในหอผูปวยวิกฤตอายุรกรรม 1 และ 2 โดยเมื่อผูปวยยายเขามาในหอผูปวยวิกฤต  

     พยาบาลจะนําโครงการพัฒนาผลลัพธของระบบการใหขอมูลเเกญาติผูปวยวิกฤตผาน LINE   

     Application ที่มีช่ือวา “ICU Connect to U” มาเปนเครื่องมือในการสื่อสารกับญาติโดยมีการ  



     ประเมินผล 2 ครั้ง 

ครั้งที ่1 Day 0 ประเมินผลดวยแบบคัดกรองอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศราของผูปวยในโรงพยาบาล 

(Hospital Anxiety and Depression Scale) โดยประเมินผลภายใน 24 ช่ัวโมง หลังจากผูปวยยายเขามาในหอ

ผูปวยวิกฤต 

ครั้งที ่2 Day Discharge ประเมินผลดวยแบบคัดกรองอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศราของผูปวยใน

โรงพยาบาล (Hospital Anxiety and Depression Scale) , แบบประเมินความพงึพอใจจากการใชงาน 

Application ICU connect to U ของญาติ และประเมินผลความพึงพอใจของพยาบาลตอการใหขอมูลแกญาติ

ผานโครงการพัฒนาผลลัพธของระบบการใหขอมูลแกญาติผูปวยวิกฤตผาน LINE Application 

  ขั้นตอนในการดําเนินโครงการดังน้ี 

3.3.1 พยาบาลนัดหมายญาติที่เปน KEY PERSON ไดแกญาติสายตรง ที่ดูแลรับผิดชอบผูปวยและสามารถ

ตัดสินใจในการรักษาได โดยการออกตารางนัดหมายเพื่อพบญาติ 1 ครั้ง เวลา 18.00 -19.00 น. 

3.3.2 อธิบายแนวทางการดําเนินโครงการพัฒนาผลลัพธของระบบการใหขอมูลแกญาติผูปวยวิกฤตผาน LINE 

Application โดยจะใหญาติเริ่มใชงาน Application “ICU connect to U” ใน Day 0 

3.3.3 การเซ็นใบยินยอมในการเขารวมโครงการพัฒนาผลลัพธของระบบการใหขอมูลเเกญาติผูปวยวิกฤตผาน 

LINE Application (Inform consent) 

3.3.4 แนะนําการเขาถึงโดยใชการ Scan QR code และแนะนําการใช Application    

3.3.5 เก็บขอมูลทั่วไปของญาติไดแก อายุ, เพศ, ความสัมพันธกับผูปวย, การศึกษา, รายได 

3.3.6 กําหนดใหเปนบริการขอความตอบกลับอัตโนมัติ 24 ช่ัวโมง ในสวนที่เปนขอมูลดานขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ

หอผูปวย ขอปฏิบัติในการเขาเย่ียม อุปกรณที่ตองเตรียมใหผูปวย อุปกรณทางการแพทยที่ผูปวยใช การเตรียม

ตัวเบื้องตนเมื่อตองยายออกจากหอผูปวยวิกฤต และจัดใหมีการใหขอมูลเกี่ยวกับอาการของผูปวยในชวงเวลา 

19.00-20.00 น. ของทุกวัน อางอิงจากตัวอยางชุดคําถาม – คําตอบ 

 

 ตัวอยางชุดคําถาม 

คําถาม คําตอบ 

อาการวันน้ีเปนอยางไรบางคะ -อาการวันน้ีคงที ่ไมมีไข ไมมีหายใจหอบเหน่ือย   

ความดันโลหิตปกติ รับประทานอาหารทางสายยางได

ดี ขับถายปกติ 

จะออกจาก ICU ไดวันไหนคะ -เมื่อผูปวยอาการพนภาวะวิกฤต ทางแพทยจะ

พิจารณาอีกทีนะคะ 

ทําไมถึงยังมีปญหา............อยูคะ -ผูปวยยังมีปญหาน้ีอยูเพราะวา...........แตทางเราไดให

การรักษา...............แลวคะ 

ผลเลือดที่เจาะไปเมื่อวานออกรึยังคะ -แนวโนมผลเลือดอยูในเกณฑดีคะ 

แพทยที่ทําการรักษาช่ือวาอะไร -แพทย........คะ 

อาการวันน้ีกับเมื่อวานแตกตางกันหรือไม อยางไร -แนวโนมดีข้ึนคะ ผูปวย............................. 

คนไขจะตายไหมคะ  -กรณีแนวโนมการดําเนินของโรคไปในทางที่แยลง จะ

เปลี่ยนชองทางการสื่อสารเปนทางโทรศัพท โดย



แพทยเปนผูแจงอาการ 

จากประสบการณของพยาบาล คิดวาคนไขจะรอดไหม

คะ 

-อาการของผูปวยแตละคนมีความแตกตางกัน ดังน้ัน

พยาบาลจึงไมสามารถระบุไดชัดเจนนะคะ 

ทําไมผูปวยถึงเปนโรค..................น้ีคะ -หากตองการทราบรายละเอียดของการดําเนินของ

โรค พยาบาลจะประสานกับทีมการรักษาเพื่อนัดวันทํา 

Family meeting นะคะ ญาติสะดวกวัน เวลา ไหน

คะ 

ผูปวยจะเอาทอชวยหายใจออกไดเมื่อไหรนะคะ อาจารยหมอจะประเมินอาการของผูปวยเปนรายวัน

ไปนะคะ 

ผลเพาะเช้ือออกหรือยังคะ -กรณีที่ผลออกแลว แจงผลกับญาติวาติดเช้ืออะไร  

-กรณีที่ผลยังไมออก แจงกับญาติวาตองใชเวลาในการ

เพาะเช้ือ 3 – 5 วัน 

แผลกดทับที่กนดีข้ึนไหมคะ(กรณีผูปวยมีแผลอยูเดิม) -แจงใหญาติทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของแผล 

ยาเดิมของผูปวยยังตองกินไหม -ขณะรักษาในโรงพยาบาล ทางพยาบาลจะเปนผูจัดยา

ใหผูปวยทั้งหมด โดยใชยาที่เบิกจากทางโรงพยาบาล 

คาใชจายในการรักษา -ทางหอผูปวยจะคิดคาใชจายทุก 3 วัน ตามสิทธ์ิการ

รักษาของผูปวยคะ 

หัตถการน้ีคืออะไร -อธิบายวัตถุประสงคของการทําหัตถการน้ัน ๆ 

หมายเหตุ หากแนวโนมการดําเนินของโรคไปในทางที่แยลง จะเปลี่ยนชองทางการสื่อสารเปนทางโทรศัพท 

 

 



 

ผลลัพธ  
     1.ความพึงพอใจของญาติตอการไดรับขอมูลผานโครงการพัฒนาผลลัพธของระบบการใหขอมูลแกญาติผูปวย
วิกฤตผาน LINE Application 

     2. ความพึงพอใจของพยาบาลตอการใหขอมูลแกญาติผานโครงการพัฒนาผลลัพธของระบบการใหขอมูลแก
ญาติผูปวยวิกฤตผาน LINE Application 

     3. ความเครียดและความวิตกกังวลของญาติหลังเขารวมโครงการลดลง 

     4. การเขาใช Application ICU connect to U ของญาติผูปวย 

บทเรียนท่ีได      

   ปญหา/ความทาทาย 

     1.ญาติสวนใหญมีความตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม ซึ่งไมเกี่ยวของกับอาการของผูปวย 

     2.รูปแบบในการตอบคําถาม สามารถนําไปใชไดจริงอยูในระดับปานกลาง เน่ืองจากผูปวยมีความหลากหลาย

ของอาการทําใหการตอบคําถามโดยใชแนวทางจาก ชุดคําถาม-คําตอบ ของโครงการอาจมีขอจํากัดในผูปวยแต

ละราย 

     3.กลุมอายุของผูรับบริการสวนใหญอยูในชวงอายุ 51-60 ปคิดเปนรอยละ 46.7 อาจมีปญหาในดานการ

มองเห็นขอมูลภายใน LINE Application 

  แนวทางในการพัฒนา 

     1.ควรเพิ่มขอมูลดานความเช่ียวชาญเฉพาะทางการแพทยที่ดูแลผูปวยภายใน Application 

     2.จากการดําเนินโครงการพบวา ญาติผูปวยมีความพึงพอใจในแนวทางการใหขอมูลชวงเวลา  

19.00 - 20.00 น. แตญาติบางสวนมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มชวงเวลาในการตอบคําถาม ในชวงเชาของแต

ละวัน 

     3.ควรมีการพัฒนารูปแบบ LINE Application ในดานขอความ ขนาดตัวอักษร และ สีสันใหสอดคลองกับ

กลุมอายุ 51-60 ป 

การติดตอกับทีมงาน   Tel.99662 
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