
 

 

1. ผลงาน “Application Line official คลินกิโรคปอดเดก็”  

2. ค าส าคัญ; โรคปอดเด็ก, Line official, ติดตอ่เลื่อนนดั, ติดตอ่สอบถาม, ใหค้วามรู้ 

3. สรุปผลงานโดยย่อ  

จากการระบาดของเช้ือ SARS-CoV-2 หรือ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ตั้งแตช่ว่งตน้ปี 2563 

ท าใหมี้นโยบายการลดจ านวนผูป่้วยท่ีคลินิกเด็กทั้งหมด รวมถึงคลินิโรคปอดเด็ก เพ่ือไมใ่หใ้หเ้กดิความแออดั

และลดการแพร่เช้ือ งดการทดสอบสมรรถภาพปอดที่คลินิก รวมถึงรับเฉพาะผูป่้วยเด็กอาการหนกัเขา้รักษาใน

หอผูป่้วย เน่ืองจากตอ้งปรับเปลี่ยนหอผูป่้วยเด็กสว่นหน่ึงรับผูป่้วยติดเช้ือโควิด-19 สง่ผลใหผู้ป่้วยเด็กโรค

ปอดที่ปกติตอ้งมารับยาสม ่าเสมอหรือมานอนอโรงพยาบาลเพ่ือติดตามอาการ มีความจ าเป็นตอ้งท าการเลื่อนนดั

และรับยาทางไปรษณีย์ ไมไ่ดม้าพบแพทย์และรับบริการไดเ้หมือนสถานการณ์ปกติ 

 เพ่ือความสะดวกของผูใ้ชบ้ริการ ทางหนว่ยโรคปอดเด็กจึงไดเ้พ่ิมชอ่งทางการติดตอ่กบัแพทย์ พยาบาล

และเจา้หนา้ที่ เพ่ือสะดวกในการเลื่อนนดั การแจง้รับยาทางไปรษณีย์ การสอบถามอาการผิดปกติเบื้องตน้ และ

การทบทวนความรู้เร่ืองตา่ง  ๆที่บา้นดว้ยตนเอง โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2563 ปัจจุบันมีสมาชิก 312 

คน 

4. หน่วยงานเจ้าของผลงาน หนว่ยระบบหายใจเด็ก กองกมุารเวชกรรม รพ. พระมงกฎุเกลา้  

 

5. ช่ือ-นามสกุลของสมาชิกในทีม 

 1. พ.อ.หญิง สุพิชญา พจน์สุภาพ  หวัหนา้หนว่ยระบบหายใจ 

 2. พ.ต.หญิง รสินทรา เจริญยิ่ง     อาจารย์หนว่ยระบบหายใจ (admin) 

    3. พญ. เมธานี กาญจนาภา       แพทย์ประจ าบา้นตอ่ยอด   (admin) 

 4. จ.ส.อ.หญิง ดวงแข วรรณมาศ   พยาบาลหนว่ย (admin) 

 

6. ปัญหาและสาเหตโุดยย่อ 

จากการระบาดของเช้ือ SARS-CoV-2 หรือ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ตั้งแตช่ว่งตน้ปี 2563 

ท าใหมี้นโยบายการลดจ านวนผูป่้วยนอก ท่ีคลินิกเด็กทั้งหมด รวมถึงคลินิกโรคปอดเด็ก เพ่ือไมใ่หใ้หเ้กดิความ

แออดัและลดการแพร่เช้ือ มีการงดการทดสอบสมรรถภาพปอดที่คลินิก รวมถึงรับเฉพาะผูป่้วยเด็กอาการหนกั

เขา้รักษาในหอผูป่้วย สง่ผลใหผู้ป่้วยเด็กโรคปอดที่ปกติตอ้งมารับยาสม ่าเสมอ มีความจ าเป็นตอ้งท าการเลื่อนนดั



 

 

และรับยาทาง ไปรษณีย์ ไมไ่ดม้าพบแพทย์เป็นประจ าเหมือนเดิม และอาจน าไปสูปั่ญหา ดงัน้ี 

1 การขาดการติดตามระยะยาว (Loss follow up)  

2 การขาดยา 

3 อาการทางโรคปอดก  าเริบ 

4 ไมไ่ดร้ับการตรวจและค าแนะน าจากแพทย์ 

5 ขาดการรับขา่วสารที่จ  าเป็น 

 

7. เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ 

1 เพ่ิมชอ่งทางการติดตอ่ เพ่ิมชอ่งทางรับฟังเสียงของผูป่้วยและผูม้ารับบริการ 

2 เพ่ือสะดวกในการเลื่อนนดั หรือ การประกาศการหยุดคลินิก  

3 การแจง้รับยาทางไปรษณีย์  

4 การสอบถามอาการผิดปกติเบื้องตน้ 

5 การทบทวนความรู้เร่ืองตา่ง  ๆที่บา้นดว้ยตนเอง 

6 เป็นชอ่งทางการใหข้า่วสารที่ทนัตอ่เหตุการณ์ เชน่ ประกาศการรับวคัซีน Pfizer ในเด็กกลุม่เส่ียง 

เป็นตน้  

 

8. กิจกรรมการพัฒนา 

● เนน้ย  ้าใหผู้ป่้วย สแกน QR code เพ่ือเพ่ิมเพ่ือนใน application Line official และแสดง

ตวัตนให ้admin ทราบ 

● เพ่ิมมีปุ่มลิ้งค์ใหค้วามรู้และค าแนะน าเบ้ืองตน้ ท่ี Rich menu 

● มีการพฒันาตามค าแนะน าของผูม้าใชบ้ริการ โดยเพ่ิมจ านวน admin เป็น 3 ทา่น คอยตอบค าถาม

และเลื่อนนดั ประกอบดว้ย พยาบาล แพทย์ และ แพทย์ประจ าบา้นตอ่ยอด 

● มีแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ และค าติชม เพ่ือปรับปรุง บริการ เป็นระยะ 

● มีการ update ความรู้เก ีย่วกบัโรคปอดเด็กและโควิด-19  

● ประชาสมัพนัธ์เพ่ือเพ่ิมสมาชิก โดยเร่ิมใชต้ ั้งแต ่ เดือน เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบนั มีสมาชิกทั้งส้ิน 

312 คน 

 



 

 

 

 

 

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ 

● มีการทบทวนความพึงพอใจและอุปสรรคจากแบบสอบถามเพ่ือน ามาปรับปรุงการบริการ 

● เจา้หนา้ที่ตอบค าถามชา้ และ มีจ านวนนอ้ย 

● ดีคะ่ แตข่าดแอดมินมาคอยตอบท าใหก้ารติดตอ่ชา้

หนอ่ย แตก่เ็ขา้ใจไดเ้ร่ืองบุลากรที่จ  ากดัและเป็นอีก

ชอ่งทางที่สะดวกดี 

แก้ไขแล้ว: เพ่ิมจ านวน admin 

 

● ไดร้ับการตอบรับที่ดีจากผูป่้วยและผูป้กครองจากการใช ้application  

● คณุพยาบาลบริการยิ้มแยม้ดีมากคะ่     

● อยากใหย้งัมีชอ่งทางการติดตอ่น้ีไวค้ะ่ //มี รพ รัฐ นอ้ยมากมากที่จะ ท าแบบน้ี  

● การที่ทางคลินิคโรคปอดเด็ก มี Line official เพ่ือติดตอ่ส่ือสารและมีเกร็ดความรู้

ใหผ้ปค.นั้นเป็นส่ิงท่ีดีมากนะคะ ควรมีการติดตอ่ผา่นชอ่งทางน้ีตอ่ไปคะ่  

   

● ที่ผา่นมาถือวา่ดีมากเลยคะ่    

● วคัซีนใหเ้ด็ก5ดว้ยคะรออยู ่    

● เป็นอีกชอ่งทางหน่ึงที่สะดวก และเขา้ถึงขอ้มูลเก ีย่วกบั โรงพยาบาลไดด้ีคะ่   

● เจา้หนา้ที่บริการ ตอบค าถามรวดเร็ว ชดัเจนดูแลผูป่้วย ไดด้ีมาก  ๆประทบัใจคะ่  

 

● ทราบถึงปัญหาของผูป่้วยไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

● สามารถนดัหมายและขอรายช่ือผูป่้วยเด็กที่เขา้เกณฑ์การฉีดวคัซีน Pfizer อยา่งครบถว้นและเป็น

ระบบ 

 

10. บทเรียนที่ได้รับ 

● ไดแ้กปั้ญหาและปรับปรุงการบริการ จากค าแนะน าของผูม้ารับบริการ 

● ปัญหาหรือความทา้ทายท่ีเกดิขึ้นในระหวา่งด าเนินโครงการเน่ืองจากการขาดแคลนเจา้หนา้ท่ี admin 



 

 

ที่คอยตอบค าถามแบบทนัทว่งที 

● ขาดงบประมานในการท าส่ือออนไลน์เพ่ือใหค้วามรู้ผูป่้วย 

● ขาดงบประมานในการซื้อแพกเกจการสง่ขอ้ความท่ีบางครั้งตอ้งสง่เกนิ 1000 ขอ้ความตอ่เดือน 

 

11. การตดิต่อกับทีมงาน 

จ.ส.อ.หญิง ดวงแข วรรณมาศม 

พ.ต.หญิง รสินทรา เจริญยิ่ง 

หนว่ยทางเดินหายใจเด็ก กองกมุารเวชกรรม 

เบอร์โทร 02-7639117, เบอร์มือถือ 064-9319180 

อีเมล rasintra.pom@gmail.com 

 

                   

                

    สแกนเพื่อเพิ่มเพื่อน Line Official “คลินิคโรคปอดเดก็” 

 

 



 

 

 

ตัวอย่าง Line Official “คลินิคโรคปอดเด็ก” 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

  



 

   



 

 

 


