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บทคัดย่อภาษาไทย 
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นางสาว วีรียา วรรลยางกูร: การศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้กูเกิลแอปพลิเคชัน 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษาน้ี เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้กูเกิลแอปพลิเคชันใน

การบริหารจัดการคลังยาต้านไวรัส ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยประสิทธิภาพวัดจากปริมาณยาต้าน
ไวรัสเอชไอวีที่หมดอายุ ปริมาณการคืนหรือแลกเปลี่ยนยาต้านไวรัสเอชไอวี ต้นทุนในการมีสินค้าคงคลังของยาต้าน
ไวรัสเอชไอวี ปริมาณเวลาที่ใช้ในการบริหารจัดการคลังยา ประสิทธิผลวัดจาก จำนวนครั้งและรายการยาที่ผู้ป่วย
ไม่ได้รับเน่ืองจากยาขาดคลังในวันที่มาตรวจหรือพบแพทย์  สัดส่วนยาใกล้หมดอายุที่สามารถแลกคืนได้ทันเวลา
หรือไม่ทันเวลา โดยการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการคลังยาต้านไวรัสเอชไอวีที่ใช้เครื่องมือของกูเกิลแอปพลิเค
ชัน พัฒนาฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Google Sheet เขียนคำสั่งด้วยภาษา Google Apps Script และ HTML สร้าง
แบบฟอร์มเป็นเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือบันทึกข้อมูลยา จ่ายยา แจ้งเตือนรายการยาใกล้หมดอายุทางไลน์ และกำหนด
สิทธ์ิเข้าถึงของผู้ใช้งาน 

โปรแกรมบริหารจัดการคลังยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน  มีการทำงานหลัก คือ 1) กรอก
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลยาอัตโนมัติเป็นเว็บแอปพลิเคชัน บันทึกข้อมูลลง Google Sheet 2) ตัดจ่ายยาโดยการ
สแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) สามารถเลือกจ่ายยาจากรุ่นการผลิตได้ตามที่ผู้ดูแลยาพิจารณา 3) ค้นหารายการยาท่ี
ต้องการเพ่ือดูจำนวนคงคลัง และอายุยาที่เหลือตามเดือนที่ต้องการ 4) แจ้งเตือนรายการยาใกล้หมดอายุทางไลน์ 
เกี่ยวกับวันหมดอายุของยา หลังการพัฒนาโปรแกรมจะถูกทดสอบการยอมรับของระบบโดยผู้ ใช้  (User 
Acceptance Testing) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศทางสุขภาพ ก่อนนำไปใช้เพ่ือประเมินการยอมรับการใช้งาน
และประเมินความพึงพอใจโดยเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมที่เคยใช้โปรแกรมจัดการคลังยาแบบเดิมมา
ก่อน จำนวน 44 ท่าน 

ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมบริหารจัดการคลังยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน  สามารถบริหาร
จัดการคลังยาต้านไวรัสเอชไอวี ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามต้องการ ผ่านการประเมินคุณภาพของโปรแกรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศทางสุขภาพ สำหรับ
การยอมรับการใช้งานโปรแกรมโดยเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมที่เคยใช้ระบบบริหารจัดการคลังยาระบบ
เดิมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย4.92±0.19) จึงคาดหวังได้ถึงศักยภาพเพ่ือขยายขอบเขตการ
พัฒนาโปรแกรม รวมถึงการวิจัยในอนาคต 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

620820030 : Major (HEALTH  INFORMATICS) 
Keyword : google application, pharmacy, google 

MISS WEEREEYA WANLAYANGKOON : A STUDY OF THE EFFECTIVENESS AND 
EFFICIENCY OF USING GOOGLE APPLICATION FOR THE ANTIRETROVIRAL INVENTORY 
MANAGEMENT IN QUEEN SIRIKIT NATIONAL INSTITUTE OF CHILD HEALTH. THESIS 
ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR PERAYOT PAMONSINLAPATHAM, Ph.D. 

Objectives of this study is to examine the efficacy and effectiveness of using Google 
applications to manage the inventory of antiretrovirals in the Queen's National Institute of Child 
Health. Efficacy is measured by the quantity of HIV antiretroviral drugs at the expiration date, the 
amount of HIV antiretroviral drug return or exchange, the initial cost of the price that are in the 
stock, the amount of time spent on drug inventory management. The effectiveness is measured 
by the number of times and list of medicines missed by the patient due to drug shortages on the 
day of the examination or the doctor's visit, the proportion of medicines near the expiration date 
that can be redeemed in time/on time. by developing an antiretroviral drug inventory 
management program using Google Applications tools Develop a database with Google sheets, 
write instructions in Google Apps Script + HTML language, create a form as a WebApp to record 
information, dispense medicines. Alert the list of medicines that are about to expire on line. and 
set user access rights. 

Antiretroviral Inventory Management Program Case Studies in Pharmacy Services Queen 
Sirikit National Institute of Child Health. Its main function is 1) Record the medication information 
in Webapp form, saving data to google sheet. 2) Dispensing medicines by scanning QR Code. You 
can choose to dispense medicines from different lots as needed. 3) Search the list of available 
drugs. and the expiration date of the drug.4) Line notifies the expiration date of the medicine. 
After developing antiretroviral Inventory management program with Google Application was 
tested for acceptance of the system by health informatics experts. Assess the acceptance of use 
by 44 pharmacists and Pharmacist Assistant who used to manage the old drug inventory in the 
past. 

          The results showed that A program to manage the antiretroviral drug inventory 
with a Google application able to manage the HIV antiretroviral drug inventory effectively and 
efficiently as needed. It was passed a quality assessment from health informatics experts. The 
program acceptance by pharmacists and pharmacist assistants who had used the original drug 
inventory management system was at the highest average level of satisfaction.(mean 4.92±0.19). 
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ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

  
  

นางสาว วีรียา  วรรลยางกูร 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย............................................................................................................................... ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ........................................................................................................................ จ 

กิตติกรรมประกาศ .............................................................................................................................. ช 

สารบัญ ................................................................................................................................................ ซ 

สารบัญตาราง ...................................................................................................................................... ฎ 

สารบัญภาพ ......................................................................................................................................... ฏ 

บทท่ี 1................................................................................................................................................. 1 

บทนำ .................................................................................................................................................. 1 

1. ความเป็นมาของปัญหา .............................................................................................................. 1 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา ........................................................................................................ 3 

3. สมมติฐานของการศึกษา ............................................................................................................ 4 

4. ของเขตของการศึกษา ................................................................................................................ 4 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ ....................................................................................................................... 6 

6. ประโยชน์ท่ีได้รับ ........................................................................................................................ 6 

บทท่ี 2................................................................................................................................................. 8 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง .............................................................................................................................. 8 

1. ระบบบริหารจัดการคลังยาในปัจจุบัน ........................................................................................ 8 

2. ตัวอย่างบริการหรือโปรแกรมต่างๆ ของ Google .................................................................... 10 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง................................................................................................................... 11 

บทท่ี 3............................................................................................................................................... 15 

วิธีดำเนินงานวิจัย .............................................................................................................................. 15 

  



  ฌ 

1. การศึกษาปัญหาของระบบงานเดิมและวิเคราะห์ระบบ ........................................................... 17 

2. การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: กรณีศึกษาในงานบริการ
เภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ................................................................ 17 

3. ทดสอบโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: กรณีศึกษาในงานบริการ
เภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศทางสุขภาพ
 .............................................................................................................................................. 20 

4. ประเมินการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: กรณีศึกษาใน
งานบริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโดยผู้ใช้งาน ............................ 23 

5. เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย .......................................................................................................... 25 

บทท่ี 4............................................................................................................................................... 26 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ....................................................................................................................... 26 

1. ผลการศึกษาปัญหาระบบงานเดิมและวิเคราะห์ระบบ ............................................................. 26 

2. ผลการดำเนินงานพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: 
กรณีศึกษาในงานบริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี .......................... 31 

3. ผลการทดสอบโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: กรณีศึกษาในงาน
บริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศทาง
สุขภาพ .................................................................................................................................. 70 

4. ผลการประเมินการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: 
กรณีศึกษาในงานบริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโดยผู้ใช้งาน ....... 71 

บทท่ี 5............................................................................................................................................... 73 

อภิปรายผล สรุปผล และข้อเสนอแนะ .............................................................................................. 73 

1. อภิปรายผลการศึกษา .............................................................................................................. 73 

2. สรุปผลการศึกษา ..................................................................................................................... 75 

3. ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................ 75 

ภาคผนวก .......................................................................................................................................... 76 

 



  ญ 

ภาคผนวก ก ตัวอย่างการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: 
กรณีศึกษาในงานบริการเภสัชกรรมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ........................... 77 

ภาคผนวก ข คู่มือการใช้โปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: กรณีศึกษาใน
งานบริการเภสัชกรรมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ................................................ 90 

ภาคผนวก ค  แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอป
พลิเคชัน: กรณีศึกษาในงานบริการเภสัชกรรมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ......... 101 

ภาคผนวก ง แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิล
แอปพลิเคชัน: กรณีศึกษาในงานบริการเภสัชกรรมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี .. 107 

ภาคผนวก จ  แบบเก็บข้อมูลโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: 
กรณีศึกษาในงานบริการเภสัชกรรมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ......................... 110 

รายการอ้างอิง ................................................................................................................................. 119 

ประวัติผู้เขียน .................................................................................................................................. 123 

 



 

สารบัญตาราง 
หน้า 

ตารางท่ี 1 ตารางทดสอบการใช้งานโปรแกรม .................................................................................. 21 

ตารางท่ี 2 แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม ......................................................................... 24 

ตารางท่ี 3 ตารางบันทึกต้นทุนสินค้าคงคลังโครงการ NAP ก่อนและหลังใช้ระบบ 3 เดือน .............. 62 

ตารางท่ี 4 ตารางบันทึกต้นทุนสินค้าคงคลังโครงการซื้อ ก่อนและหลังใช้ระบบ 3 เดือน .................. 63 

ตารางท่ี 5 ตารางบันทึกเวลาท่ีใช้ในการบริหารจัดการ ..................................................................... 65 

ตารางท่ี 6 ตารางบันทึกปริมาณยาท่ีหมดอายุก่อนและหลังใช้โปรแกรม ........................................... 68 

ตารางท่ี 7 ตารางบันทึกรายการยาท่ีผู้ป่วยไม่ได้รบัในวันท่ีมาตรวจ .................................................. 69 

ตารางท่ี 8 ผลการประเมินภายหลังการทดสอบการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วย กู
เกิลแอปพลิชัน ................................................................................................................................... 72 

 
  



  ฏ 

สารบัญภาพ 
หน้า 

ภาพท่ี 1 แสดงขั้นตอนการบริหารจัดการยาต้านไวรัสเอชไอวี ในการปฏิบัติงาน ................................ 3 

ภาพท่ี 2 แสดงแผนผังการออกแบบระบบบริหารจัดการยาต้านไวรัสเอชไอวี ท่ีต้องการพัฒนา ........ 19 

ภาพท่ี 3 แสดงกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาต้านไวรัสเอชไอวี .............................. 19 

ภาพท่ี 4 ใบนำส่งยาจากบริษัท.......................................................................................................... 27 

ภาพท่ี 5 ใบรับยาเข้าคลังยาต้านไวรัสเอชไอวี ................................................................................... 27 

ภาพท่ี 6 เอกสารบันทึกด้วยลายมือเพื่อทำเรื่องคืนยากับบริษัทยา.................................................... 28 

ภาพท่ี 7 แผนภาพคอนแท็กซ์ (Context Diagram) แสดงการออกแบบและขอบเขตระบบงาน ...... 32 

ภาพท่ี 8 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับล่าง (Diagram 0 หรือ Parent Diagram) ............................. 32 

ภาพท่ี 9 Data flow diagram ของกระบวนการเข้าสู่ระบบการทำงานผ่านการตรวจสอบสิทธิ์
ผู้ใช้งานผ่านบัญชีผู้ใช้งานของกูเกิล ................................................................................................... 33 

ภาพท่ี 10 Data flow diagram ของกระบวนการบันทึกข้อมูลยา ................................................... 34 

ภาพท่ี 11 Data flow diagram ของกระบวนการกรอกข้อมูลยาเข้าระบบ ..................................... 35 

ภาพท่ี 12 Data flow diagram ของกระบวนการค้นหารายการยา ในภาพรวม .............................. 36 

ภาพท่ี 13 Data flow diagram ของกระบวนการค้นหารายการยา โดยละเอียด............................. 36 

ภาพท่ี 14 Data flow diagram ของกระบวนการจ่ายยาออกจากคลัง ............................................ 37 

ภาพท่ี 15 Data flow diagram ของกระบวนการสรุปรายงานและแก้ไขข้อมูลยา โดยภาพรวม ..... 38 

ภาพท่ี 16 Data flow diagram ของกระบวนการสรุปรายงาน ........................................................ 38 

ภาพท่ี 17 Data flow diagram ของกระบวนการแก้ไขข้อมูลยา ..................................................... 39 

ภาพท่ี 18 Data flow diagram ของกระบวนการแจ้งเตือนยาหมดอายุอัตโนมัติ ............................ 40 

ภาพท่ี 19 แผนผังการออกแบบระบบบริหารจัดการยาต้านไวรัสเอชไอวี ท่ีต้องการพัฒนา............... 42 

ภาพท่ี 20 ฐานข้อมูลยา โครงการยา NAP ........................................................................................ 43 

ภาพท่ี 21 ฐานข้อมูลยา โครงการยาซื้อ ............................................................................................ 43 

file:///C:/Users/weereeya/Documents/การศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้กูเกิลแอปพลิเคชัน%20สำหรับการบริหารจัดการคลังยาต้านไวรัส%20ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.docx%23_Toc106741912
file:///C:/Users/weereeya/Documents/การศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้กูเกิลแอปพลิเคชัน%20สำหรับการบริหารจัดการคลังยาต้านไวรัส%20ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.docx%23_Toc106741913
file:///C:/Users/weereeya/Documents/การศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้กูเกิลแอปพลิเคชัน%20สำหรับการบริหารจัดการคลังยาต้านไวรัส%20ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.docx%23_Toc106741914


  ฐ 

ภาพท่ี 22 ตัวอย่าง source code ในไฟล์ : โค้ด.gs ควบคุมการรับเข้าข้อมูล การค้นหารายการยา 
และ การจ่ายยาออกจากคลัง ............................................................................................................ 45 

ภาพท่ี 23 ฐานข้อมูล Google Sheet หน้าชีทช่ือ MENU ................................................................ 45 

ภาพท่ี 24 รหัสคิวอาร์รับเข้าข้อมูลยา ............................................................................................... 46 

ภาพท่ี 25 ฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันรับเข้าข้อมูลยาจากหน้าจอมือถือ................................................. 46 

ภาพท่ี 26 ฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันรับเข้าข้อมูลยาจาก Tablet หรือ PC .......................................... 47 

ภาพท่ี 27 ภาพตัวอย่าง source code : index.html ส่วนท่ี 1 กำหนดรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน 
ฟอร์มรับเข้าข้อมูลยา......................................................................................................................... 47 

ภาพท่ี 28 รูปตัวอย่างsource code : index.html ส่วนท่ี 2 สำหรับการติดต่อฐานข้อมูลและป้อน
ข้อมูล ................................................................................................................................................ 48 

ภาพท่ี 29 ภาพตัวอย่าง source code : index.html ส่วนท่ี 3 สำหรับการบันทึกข้อมูล ................ 48 

ภาพท่ี 30 ฐานข้อมูลช่ือชีท data_lot .............................................................................................. 49 

ภาพท่ี 31 ไลน์แจ้งเตือนเมื่อมีการรับเข้าข้อมูลยา ............................................................................. 49 

ภาพท่ี 32 source code : search.html ส่วนท่ี 1: กำหนดรูปแบบของฟอร์มค้นหารายการยา ..... 50 

ภาพท่ี 33 source code : search.html ส่วนท่ี 2 : สำหรับการติดต่อฐานข้อมูล ........................... 50 

ภาพท่ี 34 source code : search.html ส่วนท่ี 3 : สำหรับการค้นหาข้อมูล .................................. 51 

ภาพท่ี 35 เว็บแอปพลิเคชันค้นหารายการยา .................................................................................... 51 

ภาพท่ี 36 ภาพตัวอย่างหน้าเว็บแอปพลิเคชัน แสดงข้อมูลหน้าค้นหารายการยา ............................. 51 

ภาพท่ี 37 source code : outindex.html ส่วนท่ี รูปแบบของฟอร์มจ่ายยาออกจากคลัง ............. 52 

ภาพท่ี 38 source code : outindex.html ส่วนท่ี 2 : สำหรับการติดต่อฐานข้อมูล....................... 53 

ภาพท่ี 39 source code : outindex.html ส่วนท่ี 3 : สำหรับการบันทึกการจ่ายยา ..................... 53 

ภาพท่ี 40 ภาพแสดงฐานข้อมูลหน้าลิงค์จ่ายยาออกจากคลัง ............................................................ 54 

ภาพท่ี 41 ภาพแสดงข้อมูลถูกบันทึกลงชีทช่ือ data_out และคำนวนยาคงเหลือใน Google Sheet
 .......................................................................................................................................................... 54 

ภาพท่ี 42 เว็บแอปพลิเคชันหน้าจ่ายยาออกจากคลัง ........................................................................ 55 



  ฑ 

ภาพท่ี 43 source code : จากชีท Report รายการยา ใช้คำส่ัง function search( ) ให้  ดึงข้อมูล
จากชีทหน้า data_stock มาแสดง ................................................................................................... 56 

ภาพท่ี 44 ชีท Report_รายการยา ค้นหารายการยาท่ีต้องการ หรือค้นหาจำนวนเดือนก่อนยา
หมดอายุ หรือค้นหารุ่นการผลิตยา หรือค้นหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ...................................................... 56 

ภาพท่ี 45 source code : ควบคุมการแจ้งเตือนผ่านระบบไลน์เมื่อใกล้หมดอายุ ............................ 57 

ภาพท่ี 46 ตัวอย่างการตั้งระบบต้ังอัตโนมติ ...................................................................................... 58 

ภาพท่ี 47 ภาพแสดงการทำงานของระบบต้ังอัตโนมติทำงานทุกวันตามเวลาท่ีกำหนด .................... 58 

ภาพท่ี 48 ภาพตัวอย่างระบบแจ้งเตือนยาใกล้หมดอายุผ่านกลุ่มไลน์ ............................................... 59 

ภาพท่ี 49 การกำหนดสิทธิ์ผู้สามารถเข้าถึงระบบตามความจำเป็นในการใช้งาน .............................. 60 

ภาพท่ี 50 มูลค่ายาคงคลังจากจำนวนรายการยา 20 รายการท่ีมีการบริหารจัดการในคลังยาย่อย ... 64 

ภาพท่ี 51 ระยะเวลาท่ีผู้ปฏิบัติงานใช้ในการดำเนินการ .................................................................... 67 

ภาพท่ี 52 รายการยาท่ีหมดอายุ 5 รายการ ปริมาณยา (กราฟเส้น) รวมทั้งมูลค่ายา (กราฟแท่ง) 
ในช่วงก่อนดำเนินการเปรียบเทียบกับหลังดำเนินการ ....................................................................... 68 



 



 

บทท่ี 1 

บทน ำ 
1. ความเป็นมาของปัญหา 

 ปัจจุบันโรงพยาบาลในประเทศไทยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังระบบ
คอมพิ ว เตอร์มาประยุก ต์ใช้สำหรับบริหารจัดการและการ ให้บริการทางสุขภาพมากขึ้น 
รวมท้ังการบริหารจัดการคลังสินค้าโดยเฉพาะยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ เพื่อให้
ประสิทธิผลของงานบริหารเวชภัณฑ์ดีขึ้นและเกิดการปรับปรุงการทำงานตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพของโรงพยาบาล ตัวอย่างเช่น ระบบการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ์และระบบบัญชีด้วย
เทคโนโลยีเครือข่ายผ่านโปรแกรม Express และ HOSxP PCU[1] ระบบบริหารเวชภัณฑ์ “คลังเดียว 
ราคาเดียว” จังหวัดเพชรบุรี[2] การบริหารจัดการการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลด้วยระบบคัม
บัง[3] เป็นต้น 

การบริหารจัดการยาต้านไวรัสเอชไอวี ในงานบริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี พบปัญหาจากระบบบริหารจัดการคลังยาใหญ่ท่ีไม่รองรับการจ่ายยาท่ีจุดให้บริการใน
ปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้ป่วยท่ีต้องดำเนินการอยู่ 2 กลุ่ม โดยระบบการจัดการคลังยาใหญ่เดิม สามารถ
ลงรับข้อมูลได้เฉพาะเลขท่ีรุ่นการผลิต (Lot. number) รายการยา รูปแบบยาและปริมาณยาเข้าคลัง
ยา แต่ไม่สามารถตัดจ่ายยาหรือลบจำนวนออกจากคลังยาใหญ่ โดย ณ จุดให้บริการท่ีเป็นปัจจุบันได้ 
นอกจากนี้การส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกยาภายใต้โครงการการให้บริการผู้ติดเช้ือเอชไอวีผู้ป่วยเอดส์
แห่งชาติ (National AIDS Program: NAP) เป็นรายการยาเฉพาะตัวท่ีได้จ่ายยาให้ผู้ป่วยตามจริง
เท่านั้น จำเป็นต้องมีชุดข้อมูลรายการยาต้านไวรัสเอชไอวีที่ต้องแยกเก็บเฉพาะอีกชุดหนึ่ง จากปัญหา
ดังกล่าวส่งผลให้การบริหารจัดการยาต้านไวรัสเอชไอวีท่ีเกิดข้ึน ข้อมูลเฉพาะของผู้ป่วยท่ีใช้ยา ภายใต้
โครงการ NAP และโครงการอื่นๆ รวมท้ังการเกิดปัญหามีปริมาณยาต้านไวรัสเอชไอวีเหลืออยู่ท่ีคลัง
ยาใหญ่ และมียาหมดอายุจากการบริหารจัดการท่ีเกิดข้ึนท่ีจุดจ่ายยา นอกจากนี้ระบบสารสนเทศของ
สถาบันกำลังดำเนินการปรับปรุงและวางแผนการติดต้ังระบบใหม่ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า จึงมีความ
ต้องการสำหรับการพัฒนาระบบเพื่อให้ตอบสนองต่อการทำงานของหลายฝ่าย รวมท้ังงานในฝ่าย
เภสัชกรรมอีกด้วย 
 ผู้วิจัยจึงคาดว่า การนำกูเกิลแอปพลิเคชัน (Google Application) ท่ีเป็นการให้บริการฟรี
ผ่านระบบคลาวด์  มาช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการยาต้านไวรัสดังกล่าว ช่วยให้การบริหาร
จัดการยาต้านไวรัสเอชไอวีของงานบริการเภสัชกรรม สถานบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี         
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มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และเป็นต้นแบบของการจัดเก็บข้อมูล ขั้นตอนการทำงานท่ี
ปฏิบัติงานจริงเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงระบบสารสนเทศของสถาบันต่อไป 
 อีกท้ังกูเกิลแอปพลิเคชัน ยังเป็นท่ีรู้จักของเจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติงานส่วนใหญ่ได้เคย
ทดลองใช้ฟังก์ชันของกูเกิล (Google) มาบ้างแล้ว ซึ่งผู้วิจัยประยุกต์มาใช้งานโดยเริ่มจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน โดยใช้บริการของกูเกิลแอปพลิเคชัน 
อาทิเช่น Google Docs, Google Sheets, Google Drive, Google Form, Google Sites, Google 
App Script, Google Account เป็นต้น โดยนำความสามารถของแต่ละเครื่องมือมาใช้ เพื่อบริหาร
จัดการคลังยาต้านไวรัสเอชไอวี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นกว่าการทำงาน
แบบเดิม และให้เจ้าหน้าท่ี เภสัชกร สามารถใช้งานได้ง่าย ทำงานได้จากท่ีใดก็ได้ โดยผู้ใช้งานเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต สามารถแก้ไขหรือทำงานได้ทีละหลาย ๆ คน จัดการบริหารข้อมูลยาต้านไวรัสเอชไอวี 
ให้เป็นหมวดหมู่ เรียกดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น และยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของเจ้าหน้ าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ตลอดจนสามารถนำข้อมูล ไปใช้งานได้อย่างเป็นปัจจุบัน  

นอกจากนี้ยังคาดหวังว่า หน่วยงานเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลยาอื่น ๆ ให้เป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบ 
สืบค้นได้ง่ายอีกด้วย  ซึ่งเหมาะต่อการนำมาประยุกต์ใช้งานได้ในปัจจุบันและอนาคต 
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ขั้นตอนการบริหารจัดการยาต้านไวรัสเอชไอวี (วิธีเดิม) 

 
ภาพท่ี 1 แสดงขั้นตอนการบริหารจัดการยาต้านไวรัสเอชไอวี ในการปฏิบัติงาน 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพื่อประยุกต์ใช้กูเกิลแอปพลิเคชัน ในการบริหารจัดการยาต้านไวรัสเอชไอวี ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

2.1.1 ประสิทธิภาพ วัดจาก ตัวชี้วัดดังนี้ 
2.1.1.1 ปริมาณยาต้านไวรัสเอชไอวีท่ีหมดอายุ 
2.1.1.2 ปริมาณการคืนหรือแลกเปล่ียนยาต้านไวรัสเอชไอวี 
2.1.1.3 ต้นทุนในการมีสินค้าคงคลังของยาต้านไวรัสเอชไอวี 
2.1.1.4 ปริมาณเวลาท่ีใช้ในการบริหารจัดการคลังยา 

2.1.2 ประสิทธิผล วัดจาก ตัวชี้วัดดังนี้ 
2.1.2.1 การได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีของผู้ป่วยเพียงพออย่างน้อย 1 เดือน 
2.1.2.2 จำนวนครั้งและรายการยาท่ีผู้ป่วยไม่ได้รับ ในวันท่ีมาตรวจหรือพบ

แพทย์ 
2.1.2.3 การรายงานผลรายการยาท่ีใกล้หมดอายุภายในเวลาท่ีบริษัท

กำหนด เพื่อขอแลกยาหรือส่งคืนยาได้ตามกำหนด 
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการทำงานด้วยกูเกิล

แอปพลิเคชัน 
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3. สมมติฐานของการศึกษา 

3.1 การประยุกต์ใช้กูเกิลแอปพลิเคชันในการบริหารจัดการยาต้านไวรัสเอชไอวี ทำให้การ
จัดการด้านยามีตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้น  

3.2 การประยุกต์ใช้กูเกิลแอปพลิเคชันในการบริหารจัดการยาต้านไวรัสเอชไอวี มีผลประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ต่อระบบท่ีพัฒนา ในระดับดี (>3.5 จากคะแนน 5 คะแนน)  
 

4. ของเขตของการศึกษา 

 ศึกษาระบบการทำงานเดิม และพัฒนาระบบการทำงานด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน 
ผ่านการเขียนโปรแกรม App Script โดยนำขั้นตอนและการทำงาน มาประยุกต์ผ่านการทำงานของ 
Google Form + Google Sheet + Google App Script เพื่อให้มีการทำงานสอดคล้องกับระบบ
เดิม และสามารถเช่ือมต่อการทำงานผ่านระบบไลน์ เพื่อแสดงผลการเตือนวันหมดอายุของยาได้ โดย
มีการประเมินระบบฯ โดยผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศ และผู้ใช้งานเพื่อนำผลประเมินไปปรับปรุงต่อไป 

4.1 ความสามารถของโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกู เกิลแอปพลิเคชัน: 
กรณีศึกษาในงานบริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
  4.1.1 โปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: กรณีศึกษาใน
งานบริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  สามารถใช้งานได้เมื่อมีการต่อ
อินเทอร์เน็ต สามารถทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการ ทุกแพลตฟอร์ม  
  4.1.2 โปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: กรณีศึกษาใน
งานบริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สามารถบริหารจัดการคลังยาต้านไวรัส
ได้ดังนี้  
   4.1.2.1 สามารถรับเข้าข้อมูลยา โดยกรอกฟอร์มรับเข้าข้อมูลและบันทึก 
เป็นเว็บแอปพลิเคชัน รายละเอียดข้อมูลได้แก่ ประเภทโครงการของยา ช่ือยา เลขท่ีรุ่นการผลิต (Lot. 
number) เลขท่ีใบนำส่ง (DO) ภาพเลขท่ีใบนำส่ง วันผลิต วันหมดอายุ จำนวนยา ราคายา และ 
หมายเหตุ ซึ่งสามารถกรอกข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลาท่ีมีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  
   4.1.2.2 สามารถค้นหาข้อมูลยา โดยกรอกฟอร์มค้นหารายการยาเป็น  
เว็บแอปพลิเคชัน โดยค้นหาด้วยชื่อยา และ ยาท่ีใกล้หมดอายุใน 6 เดือน โดยฟอร์มจะแสดงข้อมูลยา 
แต่ละรุ่นการผลิต วันหมดอายุ รวมทั้งจำนวนคงเหลือ  
   4.1.2.3 สามารถตัดจ่ายยาออกจากคลังยาต้านไวรัส โดยสแกนรหัสคิวอาร์ 
(QR Code) ของยาแต่ละรายการ จากนั้นจะเช่ือมต่อไปยังฟอร์มจ่ายยาออกจากคลังเป็น 
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เว็บแอปพลิเคชันท่ีใช้สำหรับบันทึกรายการยาท่ีจ่ายออก และคำนวณปริมาณสินค้ายาคงเหลือ
อัตโนมัติ 
   4.1.2.4 สามารถออกสรุปรายงาน และแสดงรายการยาท่ีเก็บข้อมูลไว้ 
ในฐานข้อมูล ซึ่งสามารถค้นหาด้วยช่ือยา เลขท่ีรุ่นการผลิต และจำนวนเดือนของยาท่ีใกล้หมดอายุ  
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงข้อมูลยาแต่ละรุ่นการผลิต วันหมดอายุ รวมทั้งจำนวนคงเหลือ  
   4.1.2.5 สามารถส่งไลน์แจ้งเตือนเมื่อยาใกล้หมดอายุ เป็นระบบส่งไลน์ไป
ยังกลุ่มไลน์ แจ้งเตือนว่ายารายการไหนท่ีใกล้หมดอายุ และดำเนินการระบบต้ังอัตโนมัติ (Trigger) ให้
ทำงานทุกวัน ซึ่งจะแจ้งเตือนยาใกล้หมดอายุก่อน 6 เดือน 
 4.2 ฐานข้อมูลยาในโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: กรณีศึกษา
ในงานบริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  พัฒนาฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม 
Google Sheet เขียนคำส่ังด้วยภาษา Google Apps Script + HTML สร้างแบบฟอร์มบันทึก 
ข้อมูลยาอัตโนมัติเป็นเว็บแอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลลง Google Sheet สามารถตัดจ่ายยาโดยการ
สแกนรหัสคิวอาร์ สามารถเลือกจ่ายยาจากรุ่นการผลิตใดก็ได้ตามท่ีผู้ดูแลยาพิจารณา และมีการแจ้ง
เตือนรายการยาใกล้หมดอายุทางไลน์เกี่ยวกับวันหมดอายุของยา  โดยมีการกำหนดสิทธิ์ผู้สามารถ
เข้าถึงการจัดการบริหารคลังยาต้านไวรัสเอชไอวี และสิทธิ์เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการดูข้อมูลในคลัง
ยาต้านไวรัสเอชไอวีด้วย โดยข้อมูลยาท่ีอยู่ในฐานข้อมูล Google Sheet ท่ีทำการศึกษานี้ แบ่งยา
ออกเป็น 2 โครงการ ดังนี้  
  4.2.1 ร าย ก าร ย า โค ร ง ก า ร  NAP ไ ด้ แ ก่  Atazanavir(NAP) 3 0 0  mg TAB, 
AZT(NAP) 100 mg Cap, AZT(NAP) 300 mg Cap, AZT(NAP)10 mg/ml Syr, Combid(NAP) 
300+150 mg Tab, Darunavir 600 mg Tab, DDI(NAP) 200 mg Tab, Edurent(NAP) 25 mg 
Tab, EFV(NAP) 2 0 0  mg Tab, EFV(NAP) 5 0  mg Tab, EFV(NAP) 6 0 0  mg Tab, GPO-VIR 
S3 0 ( NAP) Tab, GPO-VIR T (Teevir) (NAP) 3 0 0 + 6 0 0 + 2 0 0  mg Tab, GPO-VIR 
Z(NAP)250+150+200 Tab, Intelence Tab 200 mg (ยาบริจาค), Lamivir(NAP) 10 mg/ml 
Syr, Lamivir(NAP) 1 5 0  mg Tab, Lamivir(NAP) 3 0 0  mg Tab, Lopinavir/Ritonavir(NAP) 
200+50 mg Tab, Lopinavir/Ritonavir(NAP) 80+20 mg Sol, Neravir(NAP) 10 mg/ml sol, 
Ritonavir(NAP) 100  mg Tab, Stavudine(NAP) 30 mg Cap, TENO-EM(NAP) 300+200  mg 
Tab, Tenofovir(NAP) 300 mg Tab, ABC(NAP) 300 mg Tab 
  4.2.2 รายการยาโครงการซื้อ ได้แก่ Atazanavir 300 mg TAB, AZT 100 mg 
Cap, AZT 300 mg Cap, AZT 10 mg/ml Syr, Combid 300+150 mg Tab, Edurent 25 mg 
Tab, EFV 200 mg Tab, EFV 50 mg Tab, EFV 600 mg Tab, GPO-VIR S30 Tab, GPO-VIR 
T(Teevir) , 300+600+200 mg Tab, GPO-VIR Z250+150+200 Tab, Lamivir 10 mg/ml Syr, 
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Lamivir 150 mg Tab, Lopinavir/Ritonavir 200+50  mg Tab, Lopinavir/Ritonavir 80+20 
mg Sol, Ritonavir 100 mg Tab, TENO-EM 300+200 mg Tab, Tenofovir 300 mg Tab 
 4.3 กลุ่มตัวอย่าง  
  4.3.1 ผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศทางสุขภาพ จำนวน 3 ท่าน เพื่อทดสอบคุณภาพ
ของโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: กรณีศึกษาในงานบริการเภสัชกรรม 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

4.3.2 อาสาสมัครบุคลากรตำแหน่งเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ในคลินิก 
เอชไอวี ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี จำนวน 10 ท่าน เพื่อประเมินการใช้งานและ
ทดสอบการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: กรณีศึกษาในงาน
บริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมีเกณฑ์คัดเข้า (inclusion criteria) 
และเกณฑ์คัดออก (exclusion criteria) อาสาสมัคร คือ 
   4.3.2.1 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Inclusion criteria) :  
1) เภสัชกรหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในห้องจ่ายยา งานบริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเ ด็ก
แห่งชาติมหาราชินี และได้ทดลองใช้ระบบท่ีพัฒนาขึ้นมาแล้ว 2) มีอายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป 3) มีอุปกรณ์
ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 

4.3.2.2 เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย (Exclusion criteria) : 
อาสาสมัครไม่สามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้ 
 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

กูเกิลแอปพลิเคชัน เป็นชุดโปรแกรมการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) 
สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกัน และเป็นซอฟต์แวร์ท่ีกูเกิลให้บริการมีท้ัง
แบบฟรีหรือเสียค่าบริการ 

การจัดการคลังยา เป็นการดูแลยาให้เป็นระบบ มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นลำดับ
ขั้นตอน 
 

6. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

 ได้คลังยาท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ตามความต้องการ โดยปริมาณยาในระบบตรงกับปริมาณยาท่ี
มีจริงในคลังยา สามารถตัดจ่ายยา ณ จุดบริการท่ีเป็นปัจจุบันได้ ไม่มียาหมดอายุเหลือค้างสต็อก 
สามารถลดมูลค่ายาคงคลังลงได้ และมียาจ่ายให้ผู้ป่วยอย่างเพียงพอ อีกท้ังฝ่ายเภสัชกรรมสามารถ
ขยายผลการดำเนินงานไปยังการให้บริการในกลุ่มโรคอื่นๆ ท่ีต้องติดตามยาอย่างใกล้ชิด เช่น ยาท่ีมี
มูลค่าสูง ยาเฉพาะราย ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น 
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บทท่ี 2  

งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ในงานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: กรณีศึกษาในงาน

บริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ผู้วิจัยได้กำหนดเนื้อหา เอกสารและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ระบบบริหารจัดการคลังยาในปัจจุบัน 
2. ตัวอย่างบริการหรือโปรแกรมต่างๆ ของกูเกิล 
3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

1. ระบบบริหารจัดการคลังยาในปัจจุบัน 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยในประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
(จาก 4G - 5G) ตามประกาศนโยบายรัฐบาล[4] เทคโนโลยีในการจัดการคลังยาในปัจจุบันมี
หลากหลายรูปแบบ ขึ้นกับปัจจัยท่ีแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น  

การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี [5]  จัดทำคู่มือขั้นตอน
การปฏิบัติงานไว้ดังนี้ เริ่มจากเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานยาและเวชภัณฑ์ รับยาและเวชภัณฑ์จากองค์การ
เภสัชกรรม/ผู้ค้า/ผู้ประกอบการ ตรวจสอบความถูกต้องของยาและเวชภัณฑ์ หากถูกต้อง : จัดเก็บยา
และเวชภัณฑ์ในคลังยาพร้อมจัดทำเวชระเบียนควบคุมยาและเวชภัณฑ์ ตารางเฝ้าระวังการหมดอายุ
ของยาในคลัง หากไม่ถูกต้อง : ติดต่อองค์การเภสัชกรรม/ผู้ค้า/ผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการให้
ถูกต้อง จากนั้นคลังยานอกเบิกยาและเวชภัณฑ์ จึงทำใบเบิกยาและเวชภัณฑ์ ลงรายละเอียดการ
เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ในทะเบียนคุม พร้อมจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ให้เรียบร้อย มีข้อดีคือ มีแนวทาง
ปฏิบัติท่ีชัดเจนเป็นไปในทางเดียวกัน ลดการสูญเสียท่ีเกิดจากเวชภัณฑ์และยาหมดอายุ และเส่ือม
คุณภาพ เพื่อสะดวกและ  ลดเวลาในการทำงาน และให้เวชภัณฑ์เป็นไปตามลำดับการหมดอายุ ก่อน-
หลัง แต่ก็พบข้อเสียคือ ต้องเก็บเอกสารท่ีเป็น กระดาษ เส่ียงต่อการสูญหายของข้อมูล  ต้องใช้เวลา
ในการค้นหาเอกสาร  ใช้กำลังคนในการจัดการเอกสาร ทำให้ต้องใช้ผู้ท่ีมีความชำนาญต่อเอกสารนั้น 
ๆ  ไม่สามารถดูข้อมูลออนไลน์ หรือทำงานพร้อมกันทีละหลาย ๆ คนได้  

มาตรฐานการบริหารยาและเวชภัณฑ์ เครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ อำเภอหัวหิน โดยงาน
เภสัชกรรมปฐมภูมิ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหัวหิน[6] งานคลังเวชภัณฑ์หมายถึง ขั้นตอน
ต้ังแต่การรับเวชภัณฑ์เข้าคลัง การเก็บรักษา ตลอดจนควบคุมการเบิกจ่าย และจัดทำเอกสารควบคุม
และรายงาน จนถึงการจำหน่ายเวชภัณฑ์  โดยการเก็บรักษา ต้องมีสถานท่ีจัดเก็บเหมาะสมโดยแยก
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เป็นสัดส่วนเฉพาะเวชภัณฑ์เท่านั้น พื้นท่ีสะอาดอากาศถ่ายเท ปลอดภัยต่อการหยิบจับเป็นต้น การจัด
ให้เป็นหมวดหมู่เช่น จัดกลุ่มยาตามรูปแบบยา ยาเม็ด ยาน้ำ ยาฉีด เป็นต้น หรือจัดตามกลุ่มฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาหรือเรียงตาม A-Z จัดวางเพื่อให้มีการหยิบใช้แบบ First In First Out (FIFO) มีการ
ควบคุมอุณหภูมิ โดยเทอโมมิเตอร์ในตู้เย็น ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีการตรวจสอบเสมอ สำหรับการ
ควบคุมการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์นั้น จะมีการกำหนดผู้ดูแลรับผิดชอบไว้ ให้สมาชิกเบิกได้ตามวัน เวลา ท่ี
กำหนด โดยเบิกตามแบบฟอร์มใบเบิกเวชภัณฑ์ ปริมาณเบิกต้องคำนึงถึงอัตราการใช้ด้วย ลงนามผู้
เบิกและผู้มีอำนาจอนุมัติเบิก ผู้ดูแลคลังเวชภัณฑ์ตรวจสอบ จ่ายออกจากระบบก่อนหยิบจ่าย
เวชภัณฑ์ตามวันหมดอายุของเวชภัณฑ์นั้น ๆ เพื่อป้องกันการหมดอายุ เส่ือมคุณภาพและค้างสต็อก 
สำหรับการบันทึกข้อมูลและการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์นั้น จะมีบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย ทำเป็น 2 ชุด ชุด
หนึ่งเก็บท่ีเวชภัณฑ์ อีกชุดหนึ่งเก็บข้อมูลท่ีคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการตรวจสอบกันเมื่อจำนวนเวชภัณฑ์
ไม่ตรงกัน โดยทำการหาสาเหตุต่อไป มีการสุ่มตรวจเป็นประจำถึงการควบคุมบัญชีเป็นปัจจุบัน  
การสำรองเวชภัณฑ์ต้องไม่เกินอัตราการใช้จริง 3 เดือน มีการตรวจสอบความเส่ือมสภาพอย่างน้อย  
3 เดือนต่อครั้ง ตรวจสอบสภาพบรรจุภัณฑ์สม่ำเสมอ เขียนวันหมดอายุท่ีเวชภัณฑ์ตัวใหญ่ ๆ หรือทำ
ระบบสีปีท่ีหมดอายุ หากพบเวชภัณฑ์ใกล้หมดอายุ (6เดือนก่อนหมดอายุ) ค้างสต็อกเป็นจำนวนมาก 
จะประสานโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อแลกยาเป็นล็อตท่ีมีอายุยาวนานขึ้นมาสต็อกแทน  การกำหนดวัน
หมดอายุของยาท่ีมีการแบ่งใช้ ต้องไม่เกินวันหมดอายุบนภาชนะบรรจุจากผู้ผลิตหรือไม่เกิน 1 ปีหลัง
เปิดจ่ายยา มีข้อดีคือมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนเป็นไปในทางเดียวกัน  ลดการสูญเสียท่ีเกิดจาก
เวชภัณฑ์และยาหมดอายุ และเส่ือมคุณภาพ เพื่อสะดวกและลดเวลาในการทำงาน และให้เวชภัณฑ์
เป็นไปตามลำดับการหมดอายุก่อน-หลัง แต่ก็มีข้อเสียคือต้องเก็บเอกสารท่ีเป็น กระดาษ เส่ียงต่อการ
สูญหายของข้อมูล ต้องใช้เวลาในการค้นหาเอกสาร  ใช้กำลังคนในการจัดการเอกสาร ทำให้ต้องใช้ผู้ท่ี
มีความชำนาญต่อเอกสารนั้น ๆ ไม่สามารถดูข้อมูลออนไลน์ หรือทำงานพร้อมกันทีละหลาย ๆ คนได้ 

ระบบบริหารคลังสินค้าโดยผู้ขาย (Vendor Managed Inventory : VMI) คือการท่ีผู้ผลิตเข้า
ไป จัดการคลังสิน ค้าให้ ลูก ค้า ใน งานบริห ารเวชภัณ ฑ์  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์   
กลุ่มงานเภสัชกรรม[7] โดยเริ่มจากเภสัชกรจัดทำใบเบิกยาหากพบว่าปริมาณยาต่ำกว่าปริมาณ 
ต่ำสุดท่ีเคยสต็อก ส่งให้คลังยาบันทึกข้อมูลลงระบบโดยเจ้าพนักงาน และเภสัชกรประจำคลังยา
ตรวจสอบยอดคงเหลือ การ์ดยาท้ังยาเหลือจริงและในคอมฯ พิมพ์ใบอนุมัติการเบิก ให้หน่วยเบิกยา
ตรวจสอบยาท่ีได้รับ หน่วยเบิกยารับยาเข้าคลังของตนเอง และจัดทำบัญชี การ์ดยา สต็อกยา ยอดใน
คอม ให้ตรงกัน หน่วยเบิกยา จัดทำรายงานจำนวนรายการยาท่ีรับ-เบิก มูลค่าประจำปี ทำรายงานยา
ใกล้หมดอายุเพื่อแลกล็อตท่ียังไม่ใกล้หมดอายุจากคลังยามาสต็อกแทน และมีการหมุนเวียนยา
ระหว่างหน่วยบริการ เพื่อไม่ให้ยาค้างสต็อก มีข้อดีคือมีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการเก็บข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถเรียกดูข้อมูลและใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สำหรับข้อเสียคือต้องทำงาน
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เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีข้อมูลยาดังกล่าวเท่านั้น ไม่สามารถทำงานจากท่ีบ้านได้  ไม่สามารถทำงาน
พร้อมกันทีละหลาย ๆ คนได้ 

ระบบบริหารเวชภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี โรงพยาบาลลำปาง[8] การใช้ซอฟต์แวร์
ติดตามการเคล่ือนย้ายและสถานะของยา ใช้ภาษา Unified Modeling Language ใช้ไมโครซอฟท์
วิชวลสตูดิโอเอ็กซ์เพรส 2013 พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและใช้โปรแกรม Navicat Premium ติดต่อ
ฐานข้อมูล MySQL บน Hosting ด้วยกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Incremental Model มี
ข้อดีคือมีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนเป็นไปในทางเดียวกัน ทันสมัย สะดวกและลดเวลาในการทำงาน แต่
ก็เสียก็คือต้องใช้ผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างระบบ ผู้ปฏิบัติงานต้องเรียนรู้ระบบ 
 

2. ตัวอย่างบริการหรือโปรแกรมต่างๆ ของ Google 

- Google Application[9] คือแอปพลิเคชันท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาโดยกูเกิล เพื่อให้บริการ

ทางด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร และใช้บริการฟรี บริการของกูเกิลสามารถทำงานร่วมกับ

โปรแกรมต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว อาทิ โปรแกรม Google Doc ท่ีทำงานร่วมกับ Microsoft Office 

Word  

- Google Sheet[10] เป็นบริการให้ใช้ฟรีจากกูเกิล สามารถทำงานเป็นทีมได้ สามารถ

ทำงานร่วมกันในสเปรดชีต (Spreadsheet) ได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถแชร์งาน แก้ไข

แบบปัจจุบัน หรือแม้กระท่ังพูดคุยผ่านแชท (chat) และแสดงความคิดเห็นระหว่างบุคคล ไม่ต้องกด 

“บันทึก” เมื่อมีการทำงานเกิดขึ้นในสเปรดชีต ทุกการพิมพ์จะถูกบันทึกไว้ทั้งหมดโดยอัตโนมัติและยัง

สามารถเรียกดูประวัติการแก้ไขเพื่อดูเวอร์ช่ันเก่าๆ ของสเปรดชีตเดียวกัน โดยจัดเรียงตามวันท่ีและ

คนท่ีแก้ไข สามารถทำงานได้กับ Microsoft Excel สามารถเปิด แก้ไข และบันทึกเป็นไฟล์ได้หลาย

นามสกุล 

- Google Form[11] เป็นส่วนหนึ่งในบริการของกลุ่มกูเกิล ช่วยให้เราสร้างแบบสอบถาม

ออนไลน์ หรือใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยท่ีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการใช้งาน 

Google Form ผู้ใช้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบอาทิ เช่น การทำแบบฟอร์ม

สำรวจความคิดเห็น การทำแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ การทำแบบฟอร์มลงทะเบียน และการ

ลงคะแนนเสียง เป็นต้นท้ังนี้การใช้งานนั้น ผู้ใช้งานหรือผู้ท่ีจะสร้างแบบฟอร์มจะต้องมี บัญชีผู้ใช้งาน

ของกูเกิลก่อน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานสร้างแบบฟอร์มผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้ 
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- Google Apps Script[12] เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีทำงานร่วมกับ  

G Suite ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว โดยการเขียนโค้ดด้วย JavaScript เพื่อจัดการ G Suite ท่ีต้องการ

เช่น Gmail ปฏิทิน ไดรฟแ์ละอื่น ๆ สามารถแก้ไขโค้ดได้และสคริปต์จะทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิล  

- Google Web Search[13] เป็นบริการค้นหา ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ ง่ายๆ เพียงพิมพ์ 

google.com 

- Google Gmail [14] เป็นบริการ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ email ฟรี สมัครเข้าใช้

บริการท่ีเว็บไซต์ https://www.google.com/intl/th/gmail/about/ 

- Google Drive[15] ให้บริการเช่าพื้นท่ีเก็บข้อมูลออนไลน์ คล้ายกับเรามีฮาร์ดดิสก์บน

อินเทอร์เน็ต สามารถเรียกใช้งานท่ีไหนก็ได้ สามารถบันทึกไฟล์ของเราได้ และแชร์ให้ผู้อื่นดาวน์โหลด

ได้ท่ี https://www.google.com/intl/th/drive/ 
 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาปราศจากเช้ือในห้องยา หู ตา คอ และจมูก คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล[16] มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการยาปราศจากเช้ือ
และเพื่อลดความสูญเสียจากปริมาณยาปราศจากเช้ือท่ีหมดอายุในห้องยาหู ตา คอ และจมูก มีวิธี
ศึกษาวิจัยโดยใช้ตารางบันทึกวันหมดอายุของยาปราศจากเช้ือ และบันทึกลงใน Google Drive เพื่อ
เตรียมเป็นฐานข้อมูลในการเข้าดูข้อมูลและการส่ือสารข้อมูลผ่านระบบรหัสคิวอาร์ในวันถัดไป โดย
เก็บรวบรวมปริมาณยาปราศจากเช้ือท่ีหมดอายุ ณ ห้องยาหู ตา คอ และจมูก คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล 4 เดือนก่อนและหลังการใช้ตารางบันทึกวันหมดอายุของยาปราศจากเช้ือ แสดงผลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน มีผลการศึกษาคือ ในระยะเวลา 4 เดือน ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ
พบยาหมดอายุในห้องยาจำนวน 10 ชนิด รวม 24 รายการ จากจำนวนสต็อกยาท้ังหมด 3,020 
รายการ (ร้อยละ 0.80) คิดเป็นมูลค่ายาท่ีสูญเสียรวม 10,450 บาท หรือเฉล่ีย 2,615 บาทต่อเดือน 
และหลังเริ่มโครงการใช้ตารางบันทึกวันหมดอายุของยา พบว่าไม่มียาหมดอายุในห้องยา (ร้อยละ 
0.00) ซึ่งอัตราการหมดอายุของยาลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001)การจัดทำตารางสำหรับ
จดบันทึกวันหมดอายุของยาปราศจากเช้ือและการส่ือสารข้อมูลผ่านระบบรหัสคิวอาร์ในโครงการนี้
สามารถลดมูลค่ายาหมดอายุหรือสามารถป้องกันยาหมดอายุในห้องยาได้ 
 ระบบคลังยาและเวชภัณฑ์ (โครงการคลังยารหัสคิวอาร์)[17] วัตถุประสงค์การวิจัยคือเพื่อลด
ขั้นตอนในการจัดการคลังยา ตรวจสอบวันหมดอายุ เพื่อลดความเส่ียงยาหมดอายุเนื่องจากระบบ
ตรวจสอบท่ีล่าช้า เพื่อลดงบประมาณวัสดุอุปกรณ์เช่นกระดาษ เป็นต้น  วิธีศึกษาวิจัยคือใช้ฟรี
ซอร์ฟแวร์ Google doc ออกแบบคล้ายกับการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลในรูปแบบความสัมพันธ์ 1 : 
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1  
( http://...A...  =   QR Code ...A...) ใช้ระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุอัตโนมัติผ่านมือถือ จากการ
เช่ือมโยงผ่านปฏิทินของกูเกิล ใช้ Google Application และ Cloud Computing จัดการคลัง (เบิก-
จ่าย-ตัด สต็อก ไม่เกิน 10 วินาที/รายการ) พร้อมระบบแจ้งเตือนการ เบิก-จ่ายยา ผ่านทางสมาร์ท
โฟน พบว่าสามารถลดภาระงาน ลดเวลาในการทำงาน ลดการใช้กระดาษ ไม่จำเป็นต้องทำทะเบียน
ต่างๆด้วยมือ หรือปฏิทินวันหมดอายุติดตามผนังห้อง ไม่ต้องจัดซื้อเครื่องยิงบาร์โค้ด 
 ผลการใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้สกูลูจี (Schoology) บูรณาการกับ การจัดการเรียนการ
สอน: กรณีศึกษา รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา เทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น[18] มีวัตถุประสงค์คือต้องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน เมื่อใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้สกูลูจี ร่วมกับการเรียน การ
สอนในช้ันเรียน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ การใช้
เครือข่ายสังคมการเรียนรู้สกูลูจี ศึกษาวิจัยโดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
แบบสอบถามความ คิดเห็นต่อการใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้สถิติท่ีใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล คือ 
สถิติเชิงพรรณนาและการทดสอบสถิติด้วย Paired t-test  ให้ผู้เรียนทำใบงาน และงานกลุ่ม โดยใช้ 
Google doc Google Slide Microsoft word Microsoft PowerPoint Microsoft Excel โ ด ย 
บันทึก (Save) ไว้ใน Google Drive มีผลการศึกษาคือมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสำคัญ .0001 และด้านความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ ใช้เครือข่ายสังคม 
การเรียนรู้สกูลูจี ร่วมกับการเรียนการสอนในช้ันเรียนอยู่ ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 
4.58 ส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน เท่ากับ 0.54 
 SMART ANESTHETIC STOCK PROGRAM (คลังยาสลบอัจฉริยะ)[19] มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาระบบการบริหารยาสลบคงคลัง กลุ่มงานวิสัญญี เพื่อให้ทราบความเคล่ือนไหวของยาแต่ละ
ชนิดในแต่ละวัน เพื่อลดปริมาณการจัดเก็บยาสลบมากเกินเป็น ศึกษาวิจัยโดยใช้ Google form สร้าง
ไฟล์การเบิกยาและคืนยา ใช้ Google sheet และสร้างตารางคำนวณสต็อก ยาคงคลัง การเบิกยาคืน
คลังของยาสลบแต่ละชนิดในแต่ละวัน กำหนดให้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบแต่ละหน่วยงานสามารถเข้าถึง
โปรแกรมได้เพื่อปรับปรุงปริมาณ ยาสลบคงคลัง และผู้ใช้งาน ด้วยการดูได้อย่างเดียว จัดทำแผ่นป้าย
การสแกนยา โดยพิมพ์คิวอาร์โค้ด การเบิกยา-คืนยา และตรวจสต็อก สแกนรหัสคิวอาร์ด้วยแอปพลิเค
ชันไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้เข้าสู่แบบฟอร์มการเบิกยา คืนยา และตารางตรวจสอบสต็อก ยา และผล
การศึกษาดังนี้ 1. ได้โปรแกรมคลังยาสลบอัจฉริยะแทนระบบการ์ดยาท่ีบันทึกในกระดาษด้วยมือ  
2. ได้รูปแบบการส่งข้อมูลเบิก-คืนยาสลบแบบใหม่ผ่านสมาร์ทโฟนแบบออนไลน์ และเข้าถึงข้อมูลคลัง 
ยาสลบแบบเป็นปัจจุบัน 3. โปรแกรมคลังยาสลบอัจฉริยะตรวจพบทุกความเคล่ือนไหวของยาและ
นำมามาใช้แก้ปัญหายาสลบ คงคลังเกินได้ 4. ลดปริมาณการจัดเก็บยาสลบมากเกินจำเป็นได้จากนั้น 
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บริหารจัดการยาท่ีใกล้หมดอายุได้ทันเวลา 5. ความพึงพอใจของวิสัญญีผู้ใช้งานโปรแกรมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 6. เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล มาช่วยในการบริหารจัดการคลังยาสลบเพื่อ
เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับการพัฒนาเข้าสู่ Health 4.0 -เทคโนโลยี Social web and 
Network, Mobile application (Line App) - Internet of thing, cloud Computing, Artificial 
Intelligences 
 การสร้างใบเบิกยาออนไลน์ผ่าน Google Form[20] มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการเบิก
ยาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และ แอปพลิเคชัน วิธีการทำคือสร้างฟอร์มจาก Google Form สร้างต้นฉบับ 
จาก Google Doc สร้าง Output เป็น Pdf จาก Form Publisher plug-in  ส่ือสารกับหน้างานผ่าน 
Google Site และ นำลิงก์ไปทำรหัสคิวอาร ์ หรือเขียนแอปพลิเคชันด้วย MIT App Inventor 2  
ไม่ได้เขียนโค้ด พิมพ์เอกสารอัตโนมัติด้วยโปรแกรมสำเร็จ (เครดิต: งานสารสนเทศโรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี) ผลการศึกษาพบว่าจากผลการศึกษาทดลองสร้างระบบการเบิกยาออนไลน์ผ่านแอป
พลิเคชัน โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ทำให้ได้ระบบการเบิกยาท่ีเป็นระบบ ลดการสูญหายของเอกสาร 
ลดมูลค่ากระดาษอุปกรณ์ต่าง ๆ และทำให้เจ้าหน้าท่ีสามารถเบิกยาออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว และ
ถูกต้องมากขึ้น 
 ระบบจัดการพัสดุและครุภัณฑ์บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆด้วยกูเกิลแอปสคริปต์[21] 
วัตถุประสงค์งานวิจัยคือเพื่อแก้ปัญหา พัฒนา และปรับปรุงระบบจัดการพัสดุและครุภัณฑ์ สำหรับ
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยทำงานภายใต้ระบบการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ มีความเป็นอัตโนมัติ สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยใช้ระบบฯ เป็นส่ือกลางในการทำงาน ศึกษาวิจัยโดยทำโมดูลฐานข้อมูลพัสดุ
และครุภัณฑ์โมดูลการยืม-คืนครุภัณฑ์ และการเบิกจ่ายพัสดุ โมดูลการสร้างเอกสารสำหรับจัดซ้ือและ
รายงานสรุปของพัสดุและครุภัณฑ์ เป็นต้น โดยเครื่องมือหลัก ท่ีใช้ในการพัฒนาระบบฯ ได้แก่ บัญชี
ผู้ใช้งานกูเกิล กูเกิลแอปสคริปต์ เกิลสเปรดชีต และเอกสารกูเกิล เป็นต้น ผลการศึกษาพบว่า จากผล
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ จัดการพัสดุและครุภัณฑ์บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ
ด้วยกูเกิลแอปสคริปต์ในสภาพแวดล้อมจริง พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ดีอีกท้ังผู้ใช้งานส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อระบบฯ ท่ีสามารถเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงาน ของฝ่ายพัสดุและครุภัณฑ์และยัง
สามารถอำนวยความสะดวกใหกับบุคลากรในศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ได้อีกด้วย 
 การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคลินิกเด็กในโรงพยาบาล Colombo 
South Teching [22] วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อออกแบบ electronic DBMS ท่ีมีความปลอดภัย ใช้
งานง่าย สามารถบันทึก ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบข้อมูลได้ ศึกษาวิจัยโดยเข้าใช้งาน
ด้วย  บัญ ชีผู้ใช้งานกู เกิล  ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ Google Sheet และแสดงผลโดย ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ โดยใช้ซอฟต์แวร์ AppSheet® ซึ่งไม่ต้องเขียนโค้ด เมื่อแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานจะมี
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การแชร์ท่ีอยู่อีเมลและรหัสผ่านระหว่างสมาชิกในทีมท่ีได้รับอนุญาตและติดต้ังแอปพลิเคชันในเครื่อง
โทรศัพท์มือถือ พบว่าแอปพลิเคชันนี้สามารถให้สมาชิกในทีมเพิ่ม แก้ไข ดูข้อมูลของผู้ป่วยในโครงการ
ได้ ใช้โทรศัพท์เข้าถึงตำแหน่งของผู้ป่วยผ่านแอปพลิเคชันได้ จัดการข้อมูลได้ท้ังประวัติเก่าและจัดการ
ข้อมูลขณะผู้ปว่ยอยู่ในกระบวนการตรวจได้ด้วย โดยวัดผลจากคะแนนทักษะการเคล่ือนไหวของผู้ป่วย 
และ Alberta Infantile Motor Scale (AIMS) ท่ีแพทย์ตรวจนอกจากนี้สเปรดชีตสามารถคำนวณค่า
ทางสถิติได้ มีการกำหนดสิทธิ์ผู้เข้าถึงเพื่อแก้ไขหรือลบข้อมูล 
 การออกแบบระบบประเมินผลการเรียนการสอน ทักษะการบริหารยาของนักศึกษาพยาบาล
[23] มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อใช้กูเกิลในการออกแบบ พัฒนาระบบประเมินผลการเรียนการ
สอน ทักษะการบริหารยาของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 2 เทอม 1 ใช้วิธีศึกษาวิจัยโดยบันทึกข้อมูลลง
ใน RLE web form application ผ่าน Google Form จากนั้นข้อมูลจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล 
Google Sheet โดยโปรแกรมจะสามารถคำนวณ และประเมินผลทางสถิติออกมาได้ตามต้องการ ผล
การศึกษาพบว่า RLE Scorer Web Form สามารถใช้บันทึก คำนวณและประเมินผลทักษะการ
บริหารยาของนักศึกษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือ โทรศัพท์มือถือในการ
ทำงาน เพียงเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต  
 Innovative methods of maintaining operation records using the online Google 
Sheet [24] วัตถุประสงค์การวิจัยคือสามารถใช้ Google Sheet เป็นซอฟต์แวร์ฟรีเพื่อเก็บรักษา
ประวัติการผ่าตัดให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ศึกษาวิจัยโดยบันทึกข้อมูลออนไลน์ลง Google 
Sheet แชร์ให้ผู้ท่ีมีบัญชีผู้ใช้งานกูเกิล ได้เข้าดูได้โดยให้สิทธิ์การเข้าถึงไว้ ให้นักเรียนแพทย์และ
อาจารย์ท่ีปรึกษาแพทย์ดูข้อมูลได้ทางมือถือท้ัง Android หรือ IOS ซึ่งสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา  
ผลการศึกษาพบว่าทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการบริหารจัดการข้อมูลน้อยลง บันทึกข้อมูลได้ง่าย 
ตามต้องการ ต้นทุนในการบำรุงรักษาไม่มี เพราะไม่มีค่าบริการ 
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บทท่ี 3  

วิธีด ำเนินงำนวิจยั 
 

จากการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงการบริหาร
จัดการยาต้านไวรัสเอชไอวี โดยใช้เทคโนโลยีของกูเกิลแอปพลิเคชัน ท่ีมีความแตกต่างจากงานวิจัย
ก่อนหน้านี้ เป็นงานวิจัยประเภท Evaluation research โดยการเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทำงานการจัดการคลังยาไวรัสต้านเอชไอวี ก่อนพัฒนาระบบ 3 เดือนและหลัง
พัฒนาระบบ 3 เดือน โดยในช่วงหลังพัฒนาระบบ จะมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบระบบท่ีพัฒนาขึ้น  ใช้การทดสอบทางสถิติแบบนอนพาราเมตริก (Non-
parametric statistic) สำหรับการทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย 

โดยโครงการนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (เลขท่ี COE 64.0301-025) และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (เลขท่ี  101/2564) 

การพัฒนาระบบฯ จะมีวิธีการศึกษาโดยยึดแนวทางการพัฒนาตามวงจรการพัฒนาระบบ
(System Development Life Cycle: SDLC) โดยมีลำดับข้ันตอนดังนี้ 

1. ขั้นตอนการค้นหาปัญหาขององค์กร คือการค้นหาปัญหาของระบบเดิม รวบรวมข้อมูล
ศึกษาวิธีการทำงานเดิม โดยสอบถามจากผู้ใช้งานจริง รวบรวมเอกสาร และสังเกตการณ์เพื่อให้ทราบ
ปัญหาและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบใหม่ 

2. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis stage) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
พัฒนาจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และสอบถามผู้เช่ียวชาญ 

3. ขั้นการออกแบบ (Design stage) เป็นขั้นตอนการนำความต้องการท่ีรวบรวบได้มา
ออกแบบระบบการทำงานแบบใหม่ เช่นการออกแบบการนำเข้าข้อมูลท่ีจำเป็นต้องใช้ ฐานข้อมูลยาท่ี
เกี่ยวข้องและจำเป็นของระบบ ดังนี้ 

3.1 ออกแบบระบบการใช้งานสำหรับ นำเข้าข้อมูล สืบค้น ตัด-จ่ายยา แจ้งเตือน และแสดงผล
ข้อมูลท่ีต้องการด้วย กูเกิลแอปพลิเคชัน 

3.2 ให้ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม กูเกิลแอปพลิเคชัน แก่บุคลากรในหน่วยงานเภสัชกรรม ให้ทุก
คนท่ีมีสิทธิ์เข้าถึงสามารถใช้งานได้ 

3.3 สร้างฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการข้อมูลในคลังยา เอชไอวี  
3.4 ใช้งานโปรแกรมท่ีสร้างขึ้นโดยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานอื่น เช่น 

แพทย์ พยาบาล ท่ีมีสิทธิ์เข้าถึง  
3.5 ประเมินการใช้งานโปรแกรม 
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4. ขั้นการพัฒนา (Development stage)  
4.1 สร้าง Google Sheet เพื่อบริหารจัดการคลังยา เอชไอวี โดยใช้บริการต่าง ๆ ของกูเกิล 

แอปพลิเคชัน Line Notify เพื่อแจ้งเตือนข้อมูลท่ีสำคัญในคลังยา เอชไอวี 
4.2 ให้ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม กูเกิลแอปพลิเคชัน แก่บุคลากรในหน่วยงานเภสัชกรรม ให้ทุก

คนท่ีมีสิทธิ์เข้าถึงสามารถใช้งานได้ 
4.3 สร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลท่ีจำเป็นในคลังยา เอชไอวี 
4.4 ใช้งานโปรแกรมท่ีสร้างขึ้นโดยเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานอื่น เช่น 

แพทย์ และพยาบาลท่ีมีสิทธิ์เข้าถึง  
4.5 ประเมินการใช้งานโปรแกรมการบริหารจัดการคลังยา เอชไอวี แก่เจ้าหน้าท่ีผู้มีสิทธิ์เข้าถึง 

5. ขั้นตอนการทดสอบ (Performance test stage) ทดสอบการใช้โดยผู้เช่ียวชาญ หลังจาก
นั้นทำแบบประเมิน 

5.1 แบบประเมินประสิทธิภาพของโปแกรม 

5.2 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
6. ขั้นการนำไปใช้ (Implement stage)  

6.1 ผู้วิจัยได้นำโปรแกรมไปให้กลุ่มตัวอย่างนำไปใช้และประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อโปรแกรม 

6.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

กล่าวคือผู้วิจัยจำแนกรายละเอียดการดำเนินการวิจัยหลัก ๆ เป็น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
1. การศึกษาปัญหาของระบบงานเดิมและวิเคราะห์ระบบ 
2. การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: กรณีศึกษาในงาน

บริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
3. ทดสอบโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: กรณีศึกษาในงาน

บริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศทางสุขภาพ 
4. ประเมินการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกู เกิลแอปพลิเคชัน : 

กรณีศึกษาในงานบริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยเภสัชกรและเจ้า
พนักงานท่ีมีสิทธิ์ใช้งานระบบ 

5. เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
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1. การศึกษาปัญหาของระบบงานเดิมและวิเคราะห์ระบบ 

1.1 สำรวจประเภทของข้อมูล ท่ีมีความจำเป็นต่อการใช้งาน การบริหารจัดการคลังยาต้าน
ไวรัสเอชไอวี สำหรับเภสัชกรและเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงานเภสัชกรรม และสำรวจความต้องการทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติมของเจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ และผู้ท่ีมีความ
จำเป็นต้องดูข้อมูลยาในคลังยาต้านไวรัสเอชไอวี 

1.2 ทำการวิเคราะห์ และจำแนกประเภทของข้อมูล การนำเข้าของข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
ประเภทของฐานข้อมูล และการจัดเก็บในระบบไฟล์ใน Google Drive  

1.3 ออกแบบระบบการใช้งานสำหรับ นำเข้าข้อมูล วิเคราะห์ สืบค้น แสดงผลข้อมูลท่ี
ต้องการด้วย กูเกิลแอปพลิเคชัน 

1.4 ศึกษาตัวชี้วัดประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลของระบบก่อนใช้งาน 3 เดือน 
 

2. การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: กรณีศึกษาในงานบริการ

เภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  

มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 2.1 พัฒนาฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Google Sheet เขียนคำส่ังด้วยภาษา Google Apps 
Script + HTML สร้างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลยาอัตโนมัติเป็น เว็บแอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลลง 
Google Sheet สามารถตัดจ่ายยาโดยการ สแกนรหัสคิวอาร ์ สามารถเลือกจ่ายยาจาก รุ่นการผลิตใด
ก็ได้ตามท่ีผู้ดูแลยาพิจารณา และมีการแจ้งเตือนรายการยาใกล้หมดอายุทางไลน์เกี่ยวกับวันหมดอายุ
ของยา โดยมีการกำหนดสิทธิ์ผู้สามารถเข้าถึงการจัดการบริหารคลังยาต้านไวรัสเอชไอวี และสิทธิ์
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการดูข้อมูลในคลังยาต้านไวรัสเอชไอวีด้วย 

1. ฟอร์มรับเข้าข้อมูลและบันทึก เป็นเว็บแอปพลิเคชัน ช่ือไฟล์ index.html ท่ีใช้
สำหรับกรอกข้อมูลยาจาก ใบนำส่ง (DO) โดยข้อมูลถูกบันทึกลงชีทช่ือ data_lot 
และคำนวนสต็อก ในGoogle Sheet 

2. ฟอร์มค้นหารายการยาเป็นเว็บแอปพลิเคชันช่ือไฟล์ search.html ท่ีแสดงรายการ
ยาท่ีเก็บข้อมูลไว้ใน Google Sheet ช่ือ data_stock , data_ยาซื้อ และ data_ยา
NAP สามารถค้นหาด้วยช่ือยา และ ยาท่ีใกล้หมดอายุใน 6 เดือน โดยฟอร์มจะแสดง
ข้อมูล ยาแต่ละรุ่นการผลิต วันหมดอายุ รวมทั้งจำนวนคงเหลือ และอื่นๆ 

3. ฟอร์มจ่ายยาออกจากคลัง เป็นเว็บแอปพลิเคชันช่ือไฟล์ outindex.html ท่ีใช้
สำหรับบันทึกรายการยาท่ีจ่ายออก โดยข้อมูลถูกบันทึกลงชีทช่ือ data_out และ
คำนวนยาคงเหลือใน Google sheet 
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4. Report_รายการยา เป็นชีทในไฟล์ Google sheet ช่ือชีท Report_รายการยา ท่ี
แสดงรายการยาท่ีเก็บข้อมูลไว้ใน Google sheet ช่ือชีท data_stock ซึ่งสามารถ
ค้นหาด้วยช่ือยา เลขท่ีรุ่นการผลิต และ จำนวนเดือนของยาท่ีใกล้หมดอายุ โดยใส่
ตัวเลขเป็นจำนวนเดือน ซึ่งผลลัพธ์ ท่ีได้จะแสดงข้อมูล ยาแต่ละ รุ่นการผลิต  
วันหมดอายุ รวมทั้งจำนวนคงเหลือ และอื่นๆ 

5. ระบบส่งไลน์แจ้งเตือนเมื่อใกล้หมดอายุ เป็นระบบส่งไลน์ไปยังกลุ่มไลน์ แจ้งเตือนว่า
ยารายการไหนท่ี ใกล้หมดอายุ  โดยใช้ภาษา Google Apps Script ช่ือไฟ ล์ 
Script_line.gs และต้ังระบบต้ังอัตโนมติห้ทำงานทุกวัน ซึ่งจะแจ้งเตือนยาใกล้
หมดอายุก่อน 6 เดือน 

2.2 ทดสอบระบบการจัดเก็บและการแสดงผลการทำงานเบ้ืองต้น โดยผู้วิจัย 
2.3 เสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ระบบการจัดเก็บข้อมูลท่ีออกแบบ และให้ข้อเสนอแนะ 
2.4 อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ี สำหรับระบบการจัดเก็บข้อมูลยาในคลังยา เอชไอวี ท่ี

ออกแบบและปรับปรุงแล้ว 
2.5 ทดสอบระบบท่ีปรับปรุงแล้ว ในสภาวะการทำงานจริง เป็นเวลา 1-2 สัปดาห ์
2.6 ศึกษาตัวชี้วัดประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลของระบบหลังใช้งาน 3 เดือน 
2.7 ทำการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานสำหรับ เภสัชกรและเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงาน 

ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบจำนวนยาและวันหมดอายุของยาในคลังยา
เอชไอวี  
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แผนผังโครงสร้างโปรแกรม 

ระบบบริหารจัดการสต็อกยาต้านไวรัสเอชไอวี 

  

ภาพท่ี 2 แสดงแผนผังการออกแบบระบบบริหารจัดการยาต้านไวรัสเอชไอวี ท่ีต้องการพัฒนา 
 

 

ภาพท่ี 3 แสดงกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาต้านไวรัสเอชไอวี 
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3. ทดสอบโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: กรณีศึกษาในงานบริการเภสัช

กรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศทางสุขภาพ 

ดำเนินการโดยนำโปรแกรมท่ีผ่านการพัฒนา ทดสอบและปรับปรุง แก้ไขแล้วโดยผู้วิจัย ให้
ผู้เช่ียวชาญ ด้านสารสนเทศสุขภาพ จำนวน 3 ท่านทดสอบการยอมรับของระบบโดยผู้ใช้ 
(Acceptance Testing) โด ยทดสอบ ความสมบู ร ณ์ (completeness) และค วาม น่ า เ ช่ือ ถื อ
(Reliability) ของระบบ ท้ังนี้ได้กำหนดเกณฑ์การประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน พร้อมให้ผู้เช่ียวชาญได้แสดง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 เอกสารท่ีผู้เช่ียวชาญจะได้รับ เพื่อทดสอบโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอป
พลิเคชัน: กรณีศึกษาในงานบริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีดังนี้ 
 1. แบบทดสอบโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: กรณีศึกษาใน
งานบริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ภาคผนวก ค.) 
 2. แบบเสนอหัวข้อโครงการวิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ใช้กูเกิลแอปพลิเคชัน สำหรับการบริหารจัดการคลังยาต้านไวรัส ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหา
ราชินี  
 3. คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: กรณีศึกษาใน
งานบริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ภาคผนวก ข.) 
 4. ฐานข้อมูลโปรแกรม (Google Sheet) 
 โดยผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์การประเมิน “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” พร้อมให้ผู้เช่ียวชาญแสดง
ความคิดเห็นต่อโปรแกรม และให้ข้อเสนอแนะตามลำดับ หาก 
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ตารางท่ี 1 ตารางทดสอบการใช้งานโปรแกรม 

การทดสอบ ผลการทดสอบ หมายเหตุ 

1.การใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน รับเข้าข้อมูลยา 
  

1.1 สามารถเข้าถึงหน้าฟอร์มรับเข้าข้อมูลยาได้ 2 แบบ โดยสแกนรหัสคิวอาร ์ 
หรือคลิกท่ีลิงก์เพื่อเข้าสู่หน้าฟอร์มรับเข้าข้อมูลและบันทึกข้อมูลยาได้ 

▢ ผ่าน 

▢ ไม่ผ่าน 

 

 
  

 

1.2 โปรแกรมมีระบบการตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้เป็นไปตามลำดับ เพื่อป้องกัน
การกรอกข้อมูลท่ีไม่ครบถ้วน 

▢ ผ่าน 

▢ ไม่ผ่าน 

 
 

 

1.3 การกรอกข้อมูลในช่องช่ือยา มีการเช่ือมโยงข้อมูลช่ือยาอัตโนมัติ 

กับตารางรายการยาตามประเภทโครงการท่ีเลือก เพื่อป้องกันการกรอกข้อมูลท่ี
ผิดพลาดและเป็นการอำนวยความสะดวกในการป้อนข้อมูล 

▢ ผ่าน 

▢ ไม่ผ่าน 

 

 

 

 

 

1.4 ในช่องรุ่นการผลิต สามารถกรอกได้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษและ 

ตัวเลขเท่านั้น ไม่สามารถกรอกข้อมูลภาษาไทยได้ เพื่อป้องกัน 

การกรอกข้อมูลท่ีผิดพลาด 

▢ ผ่าน 

▢ ไม่ผ่าน 

 
 

 

 

1.5 สามารถกรอกข้อมูลในช่องรับข้อมูลวันผลิตและวันหมดอายุแบบใช้ปฏิทินได้ 
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและป้องกันการกรอกข้อมูลท่ีผิดพลาด 

▢ ผ่าน 

▢ ไม่ผ่าน 

 
 

 

 

1.6 สามารถป้องกันการกรอกข้อมูลท่ีผิดพลาดในช่องจำนวนยาและราคายาได้ โดย
โปรแกรมสามารถตรวจสอบรับค่าท่ีเป็นตัวเลขได้เท่านั้น 

▢ ผ่าน 

▢ ไม่ผ่าน 

 
 

 

 

1.7 การกรอกข้อมูลช่องจำนวนยา โปรแกรมสามารถแปลงหน่วยของยาอัตโนมัติ
จากจำนวนขวดเป็นจำนวนเม็ดในแต่ละขวดนั้น ๆ ได้ 

▢ ผ่าน 

▢ ไม่ผ่าน 

 
 

 

1.8 การกรอกข้อมูลช่องจำนวนยา โปรแกรมสามารถแปลงหน่วยของยาอัตโนมัติ
จากจำนวนลัง เป็นจำนวนขวดในแต่ละลังนั้น ๆ ได้ 

▢ ผ่าน 

▢ ไม่ผ่าน 

 
 

 

1.9 สามารถกรอกข้อมูลยาในฟอร์มรับเข้าข้อมูลยาได้ตามต้องการ 

และข้อมูลยาถูกบันทึกลง Google Sheet หน้าชีท data_stock 

▢ ผ่าน 

▢ ไม่ผ่าน 

 

 

 

1.10 เมื่อกรอกข้อมูลยาเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการแจ้งเตือนรายละเอียด 

การรับยาเข้าคลังยาทางไลน์ 
▢ ผ่าน 

▢ ไม่ผ่าน 

 
 

 

2. การใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน จ่ายยาออกจากคลัง  
 

 

2.1 สามารถเข้าถึงรายการยาได้ 2 แบบ โดยการสแกนรหัสคิวอาร ์ของยาแต่ละตัว ▢ ผ่าน 
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หรือคลิกท่ีลิงก์ของยาแต่ละตัวได้ ▢ ไม่ผ่าน  

2.2 หลังจากการเข้าถึงรายการยาจะพบรายละเอียด ประกอบด้วย ช่ือยาท่ีเลือก 
จำนวนยาเหลือในคลังยา จำนวนรุ่นการผลิต วันหมดอายุของยา 

▢ ผ่าน 

▢ ไม่ผ่าน 

 
 

 

2.3 สามารถกรอกจำนวนยาตามประเภทโครงการท่ีเลือกได้ และสามารถเลือกจ่าย
ยารุ่นการผลิตใดก็ได้ตามความต้องการ 

▢ ผ่าน 

▢ ไม่ผ่าน 
 

 

 

2.4 โปรแกรมสามารถตัดจำนวนยาออกจากคลังยาได้อัตโนมัติ 
▢ ผ่าน 

▢ ไม่ผ่าน 
 

 

 

2.5 เมื่อกรอกจำนวนยาท่ีจ่ายเรียบร้อยแล้วจะได้รับการแจ้งเตือน 

รายละเอียดการจ่ายยาทางไลน์ 
▢ ผ่าน 

▢ ไม่ผ่าน 
 

 

 

3. การใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน ค้นหารายการยา  
 

 

3.1 สามารถเข้าถึงหน้าฟอร์มค้นหารายการยาได้ 2 แบบ โดยสแกนรหัสคิวอาร ์ 

หรือคลิกท่ีลิงก์เพื่อเข้าสู่หน้าฟอร์มค้นหารายการยา 

▢ ผ่าน 

▢ ไม่ผ่าน 
 

 

 

3.2 การกรอกข้อมูลในช่องช่ือยา มีการเช่ือมโยงข้อมูลช่ือยาอัตโนมัติกับตาราง
รายการยาตามประเภทโครงการท่ีเลือก เพื่อป้องกันการกรอกข้อมูลท่ีผิดพลาด และ
เป็นการอำนวยความสะดวกในการป้อนข้อมูล 

▢ ผ่าน 

▢ ไม่ผ่าน 

 

 

 

 

3.3 หลังจากการค้นหารายการยาจะพบรายละเอียดประกอบด้วย ช่ือยาท่ีเลือก 
จำนวนยาท่ีควรมีในคลังยาน้อยสุดหรือมากสุด จำนวนยาท่ีเหลือสุทธิในคลังยา ณ 
ขณะนั้น จำนวนรุ่นการผลิต วันหมดอายุของยาแต่ละรุ่นการผลิต และจำนวนยา
เหลือแต่ละรุ่นการผลิตอีกด้วย 

▢ ผ่าน 

▢ ไม่ผ่าน 

 

 

 

 

 

3.4 สามารถต๊ิกเครื่องหมายถูกในช่องส่ีเหล่ียม เพื่อดูรายการยาใกล้หมดอายุภายใน 
6 เดือน ท่ีเหลือในคลังยาได้ 

▢ ผ่าน 

▢ ไม่ผ่าน 
 

 

 

4. ระบบส่งไลน์แจ้งเตือนเม่ือยาใกล้หมดอาย ุ
  

 

4.1 หากมีรายการยาใกล้หมดอายุก่อน 6 เดือน ระบบจะแจ้งเตือนทางไลน์อัตโนมัติ ▢ ผ่าน 

▢ ไม่ผ่าน 
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4. ประเมินการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: กรณีศึกษาในงาน

บริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโดยผู้ใช้งาน 

 ในด้านการใช้งานโปรแกรม ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานโดยผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบ คือ
เภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
จำนวน 44 ท่าน ตามแนวคิดการยอมรับของระบบโดยผู้ใช้ (Acceptance Testing) โดยใช้แบบ
ประเมินท่ีสร้างขึ้นอ้างอิงจากการประเมินการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ทางสุขภาพ (Evaluating the 
Usability of Medical Applications) ของ mHIMSS[25] มี รายละเอียดหัวข้อในการประเมิน
ท้ังหมด 4 ด้าน คือ  

1. ด้านการใช้งานระบบ (System usability) คือ แสดงภาพรวมการใช้งานของระบบ
โปรแกรมประยุกต์ทางสุขภาพ 

2. ด้านความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ พิจารณาด้านความเร็วในการทำงาน รวมถึง
ความสมบูรณ์ของระบบในการทำกิจกรรมต่างๆ 

3. ด้านความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ พิจารณาด้านความถูกต้องของข้อมูล ความ
ง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงความสวยงามของ user interface 

4. ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ (User satisfaction) คือโปรแกรมประยุกต์ทางสุขภาพนี้
สามารถตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาหรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในด้านสุขภาพเพียงใด 

โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) และคำถาม
ปลายเปิด การวัดประสิทธิภาพในด้านต่างๆใช้แบบสอบถามในรูปแบบ Likert Scale ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ในการวัดเชิงคุณภาพโดยวัดเป็นระดับต่างๆ จากสูงถึงต่ำซึ่งในการวิจัยนี้จะใช้ 5 ระดับและกำหนด
คะแนนเป็น 1 – 5 คะแนน ดังนั้นช่วงความกว้างของแต่ละช้ันเป็น 0.8 ซึ่งได้จากการคำนวณโดยใช้
สูตร ความกว้างของอันตรภาคช้ัน = ( คะแนนสูงสุด–คะแนนต่ำสุด ) / จำนวนช้ันความกว้างของ
อันตรภาคช้ัน = (5 – 1) / 5 = 0.8 ทำให้ได้เกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ 

1.00 – 1.80 ระดับน้อยที่สุด 
1.81 – 2.60 ระดับน้อย 
2.61 – 3.40 ระดับปานกลาง 
3.41 – 4.20 ระดับมาก 
4.21 – 5.00 ระดับมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2 แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านการตรงความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม 

   1. สามารถออกแบบหน้าเวปแอปพลิเคชันได้ตามท่ีต้องการ 

     

   2. สามารถออกแบบฐานข้อมูลได้ตามท่ีต้องการ 
     

   3. สามารถจัดเก็บข้อมูลยาได้ตามท่ีต้องการ 
     

   4. สามารถลดมูลค่าคงคลังของสต็อกยาต้านไวรัสเอชไอวี 
     

ด้านการทำงานตามฟังก์ชันการทำงาน 
   5. การใช้คำส่ังต่าง ๆ ส่วนของเมนูมีความสะดวก 

     

   6. โปรแกรมมีระบบป้องกันข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 
     

   7. โปรแกรมท่ีสร้างมีความครอบคลุมกับการใช้งานจริง 
     

   8. ความเร็วในการใช้งานจริง 
     

   9. ใช้เวลาในการทำงานลดลงกว่าเดิม 
     

ด้านความง่ายต่อการใช้โปรแกรม 
   10. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิด ขนาด สีอักษรในเวปแอปพลิเคชัน 

     

   11. ความเหมาะสมในการกรอกข้อมูล สืบค้นข้อมูล รายงานผลข้อมูล 
     

   12. ง่ายต่อการใช้งานท้ังโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต  
     

5 หมายถึง ในระดับดี มากท่ีสุด,  4 หมายถึง ในระดับดี มาก,  3 หมายถึง ในระดับดี ปานกลาง, 
2 หมายถึง ในระดับดี น้อย,  1 หมายถึง ในระดับดี น้อยท่ีสุด 
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5. เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

 1. ทรัพยากรทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
  1.1 คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปท่ีใช้พัฒนาโปรแกรม : LENOVO, DESKTOP-NIM7SLS 
รุ่น YOGA 530-141KB, Processor: Intel(R) Core (TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 
Installed RAM: 8.00GB (7.88 GB usable) 
  1.2 สมาร์ท โฟนยี่ห้ อ  HUAWEI P20 Pro, รุ่น  CLT-29, Android Version 10, 
RAM 6.0 GB 
 2. ฐานข้อมูลเป็นผลิตภัณฑ์ของกูเกิล: Google Sheet, Google Apps Script + HTML, 
สร้างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลยาอัตโนมัติเป็นเว็บแอปพลิเคชัน LINE NOTIFY: รับการแจ้งเตือนจาก
เว็บเซอร์วิสทางไลน์ 
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บทท่ี 4 

ผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้กู

เกิลแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดาการคลังยาต้านไวรัส ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

แบ่งออกเป็น 4 ส่วนประกอบดังนี้ 

1. ผลการศึกษาปัญหาระบบงานเดิมและวิเคราะห์ระบบ 

2. ผลการดำเนินงานพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: 

กรณีศึกษาในงานบริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

3. ผลการทดสอบโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: กรณีศึกษาใน

งานบริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศทาง

สุขภาพ 

 4. ผลการประเมินการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: 

กรณีศึกษาในงานบริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโดยผู้ใช้งาน 

  

1. ผลการศึกษาปัญหาระบบงานเดิมและวิเคราะห์ระบบ 

จากการศึกษาระบบงานบริหารจัดการคลังยาต้านไวรัสเอชไอวี ในสถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี โดยเริ่มจากการสำรวจข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องจำเป็นต่อการใช้งาน และสอบถามข้อมูล
จากผู้ใช้งานจริงท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาระบบคือ เภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมท่ี
บริหารจัดการคลังยาต้านไวรัสเอชไอวีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และสำรวจความต้องการ
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องทุกคน คือพยาบาลประจำคลินิกภูมิคุ้มกัน เพื่อเบิกยาคืน
ตามท่ีแพทย์ส่ังใช้ยาตามจริงกับผู้ป่วย 

 ทำให้ได้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจนำไปวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาเป็นโปรแกรมบริหารจัดการคลัง
ยาต้านไวรัสเอชไอวี กรณีศึกษาในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ดังนี้ 

1.1 ผลจากการศึกษาปัญหาระบบงานเดิมพร้อมกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

1.1.1 ผลจากการศึกษาเอกสารแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
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เริ่มจากการศึกษาแบบฟอร์มท่ีใช้งานจริงตลอดจนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในงานบริหารคลังยา
ต้านไวรัสเอชไอวี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ดังนี้ 

- เอกสารนำส่งยาจากบริษัท ส่วนท่ีสำคัญในเอกสารจะมีเลขท่ีใบนำส่ง (DO) ช่ือยาความแรง 
รูปแบบยา จำนวนยารุ่นการผลิต วันผลิต วันหมดอายุ ราคาต้นทุนของรายการยานั้น ๆ ซึ่งจำนวน
รายการยานั้นขึ้นกับบริษัท ดังภาพท่ี 4 ใบนำส่งยาจากบริษัท  

 

- ใบรับยาเข้าคลังยาต้านไวรัสเอชไอวี เรียกว่า ใบฎีกา มีรายละเอียดท่ีสำคัญคือ เลขท่ีใบฎีกา
ท่ีรับยาเข้าคลังยาต้านไวรัสเอชไอวี วันท่ีรับเข้า รายการยา ความแรงของยา จำนวนยา ราคายา ดัง
ภาพท่ี 5 ใบรับยาเข้าคลังยาต้านไวรัสเอชไอวี 

  

ภาพท่ี 4 ใบนำส่งยาจากบริษัท 

ภาพท่ี 5 ใบรับยาเข้าคลังยาต้านไวรัสเอชไอวี 
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- เอกสารบันทึกลายด้วยมือ ประกอบไปด้วยข้อมูลท่ีสำคัญคือ เลขท่ีนำส่ง (DO) ช่ือยา ความ
แรงของยา รูปแบบยารุ่นการผลิต การผลิต จำนวนยา วันผลิต วันหมดอายุ ดังภาพท่ี 6 เอกสาร
บันทึกด้วยลายมือเพื่อทำเรื่องคืนยากับบริษัทยา 

 

โดยท้ังหมดนี้คือเอกสารและแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้องในงานบริหารจัดการคลังยาต้านไวรัสเอช
ไอวีนี้ พบว่าเป็นเอกสารท่ีเป็นกระดาษ โดยเจ้าพนักงานเภสัชกรรมเป็นผู้ดูแลและเก็บเอกสารดังกล่าว
ไว้ 

1.1.2 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานจริงและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับคลังยาต้านไวรัสเอชไอวีนี้ ใช้
การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structural Interview) ในการเก็บข้อมูลจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี้  

1.1.2.1 เภสัชกรผู้จ่ายยาต้านไวรัสเอชไอวี สอบถามถึงขั้นตอนท่ีเกี่ยวกับการจ่ายยา
พบปัญหาจ่ายยาหลายรุ่นการผลิต การผลิตในผู้ป่วยรายเดียว หรือยาไม่เรียงวันหมดอายุ ทำ
ใหใ้ช้เวลานานในการคำนวณยาคงเหลือถึงวันนัดของผู้ป่วย เพื่อไม่ให้ยาหมดอายุค้างท่ีผู้ป่วย
อีกด้วย ซึ่งจะเกิดอันตรายต่อการใช้ยาหากผู้ป่วยรับประทานยาหมดอายุนั่นเอง อีกท้ังยัง
พบว่าการหยิบยามาเพื่อจ่ายให้คนไข้ ไม่เรียงลำดับก่อนหลังตามวันหมดอายุ (First in first 
out) ทำให้เหลือยาท่ีจะหมดอายุก่อนค้างสต็อก ไม่สามารถจ่ายยาได้เนื่องจากยาอายุส้ัน
เกินไป เกิดเป็นยาหมดอายุจนต้องแทงชำรุดยาเกิดมูลค่าสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ได้  

เรื่องเอกสารท่ีต้องตรวจสอบเมื่อเจ้าพนักงานเภสัชกรรม(ผู้ช่วยเภสัชกร) รับยาเข้า
คลังยาเพื่อเก็บรักษาและเพื่อนำมาจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย พบความผิดพลาดจากการรับยาเข้า
คลังยาเช่นจำนวนท่ีบริษัทพิมพ์ในใบนำส่งยา เป็นจำนวนขวด แต่การรับเข้ายาท่ีคลังยาต้าน
ไวรัสเอชไอวีต้องรับเข้าเป็นจำนวนเม็ด ผู้ช่วยเภสัชกรต้องคำนวนด้วยการกดเครื่องคิดเลข

ภาพท่ี 6 เอกสารบันทึกด้วยลายมือเพื่อทำเรื่องคืนยากับบริษัทยา 
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อาจเกิดความคลาดเคล่ือนได้ และเอกสารท่ีเขียนด้วยมือก็พบว่าเขียนเลขนำส่งผิด ทำให้ต้อง
หาเอกสารใบนำส่งตัวจริงมาตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องอีกครั้ง เป็นต้น  

เมื่อยามีวันหมดอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน ต้องใช้เวลานานในการค้นหาเอกสารใบ
นำส่งท่ีมีเลขนำส่ง พร้อมกับรุ่นการผลิต วันผลิต-วันหมดอายุของยา จึงต้องไปค้นเอกสารท่ี
เป็นกระดาษมาประกอบการทำเรื่องคืนยากับบริษัท บ้างไม่ได้ไปดูยาท่ีคลังเก็บยา ทำให้เวลา
ล่วงเลยอายุยาเหลือไม่ถึง 6 เดือน ไม่สามารถคืนยากับทางบริษัทยาได้ ทำให้ยาหมดอายุค้าง
สต็อก เป็นเหตุให้ต้องแทงชำรุดยานั้นเกิดเป็นมูลค่ายาสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์  

การตรวจสอบยาประจำเดือนต้องใช้เวลาในการดูยาทุกตัว และทุกรุ่นการผลิต  
วันหมดอายุ เพื่อรายงานปริมาณคงเหลือ และหากพบยาใกล้หมดอายุก่อน 6 เดือนจะต้องทำ
เรื่องคืนยากับบริษัทยา พบว่าใช้เวลาในการตรวจสอบนานเพื่อนจากต้องดูท่ียาในสต็อกหรือ
ยาท่ี shelf ทุกรายการ  

1.1.2.2 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม(ผู้ช่วยเภสัชกร) ผู้ดูแลบริหารจัดการคลังยาต้าน
ไวรัสเอชไอวี พบว่าต้ังแต่ขั้นตอนรับยามาจากบริษัท ต้องรับยาเข้าคลังยาย่อยยาต้านไวรัส
เอชไอวีมักคำนวณจำนวนผิดพลาดเนื่องจากใบนำส่งยาพิมพ์จำนวนยาเป็นหน่วยของขวดยา 
เช่น บริษัทส่งยา 10 ขวด ตัวเลขจำนวนท่ีใบนำส่ง คือ 10 แต่ห้องยาต้องรับเข้าเป็นจำนวน
เม็ด ทำให้ต้องกดเครื่องคิดเลขคำนวณมืออีกที เป็นต้น  

ต่อไปขั้นตอนการเก็บยาเข้าช้ันเรียงยา ต้องเรียงวันหมดอายุก่อนหลัง เพื่อจ่ายยา
ตามระบบ first in first out จึงจำเป็นต้องพลิกขวดยาดูทุกขวด เนื่องจากไม่ทราบว่าใน 
shelf ยานั้นมีรุ่นการผลิต วันหมดอายุใดบ้าง ทำให้ต้องใช้เวลาในการเก็บยานาน  

การนำยาไปจ่ายเมื่อแพทย์มีคำส่ังใช้ยา พบว่ามีการหยิบยาไม่เรียงตามวันหมดอายุ
ก่อนหลัง ทำให้เหลือยาใกล้หมดอายุไม่สามารถจ่ายยาแก้ผู้ป่วยได้ กลายเป็นยาค้างสต็อกจน
ยาหมดอายุต้องแทงชำรุด เก็บเป็นมูลค่าสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ 

1.1.2.3 พยาบาลประจำคลินิกภูมิคุ้ม ผู้เบิกยาคืนตามท่ีแพทย์ส่ังใช้ยาตามจริงกับ
ผู้ป่วย พบปัญหาเมื่อแพทย์ส่ังใช้ยาแก่ผู้ป่วยไปเท่าใด พยาบาลต้องทำเรื่องเบิกยามาคืนตาม
จริงท่ีผู้ป่วยใช้แต่ต้องส่ังยามามากกว่าจำนวนเม็ดท่ีใช้ไปอาจจะมีการเบิกเผ่ือบ้างเพื่อให้
บริษัทจ่ายยามาเต็มกระปุก ทำให้ยามีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ได้ และเมื่อมีการเปล่ียนสูตรยา
เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ผู้ป่วยด้ือยา หรือ ยาไม่ได้ผล เป็นต้น แพทย์จึงส่ังใช้ยารายการ
ใหม่ พยาบาลก็เบิกยามาเพื่อรอจ่ายในครั้งต่อไป ทำให้ยารายการเดิมไม่มีการเคล่ือนไหว 
เหลือค้างสต็อกยาได้  
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1.1.3 ผลลัพธ์จากการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบ 

 จากการศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูลท้ังหมดสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ปัญหาหลักๆ
ท่ีสมควรนำมาพัฒนาคือ  

1.1.3.1 การรับข้อมูลยาในคลังยาต้านไวรัสเอชไอวี ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี เพื่อลดความผิดพลาดในการคำนวณจำนวนเม็ดยาโดยไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขหรือ
คำนวณมือ มีหน้าจอรับเข้าข้อมูลยาเพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่มความรวดเร็วในการรับยา
เข้าคลัง 

1.1.3.2 การค้นหาข้อมูลยาในระบบควรทำได้ทุกท่ีทุกเวลาเพื่อความรวดเร็วในการ
จัดเก็บอยากเข้าคลังยา และสามารถเรียกดูล็อตการผลิตวันหมดอายุของยาได้ในทันที เพื่อ
ความสะดวกในการจัดเรียงยาตามระบบ First in First Out นอกจากนี้เพื่อให้การหยิบยา
จ่ายแก่ผู้ป่วยเรียงตามวันหมดอายุเพื่อลดปัญหายาหมดอายุค้างสต็อกและเพื่อให้ง่ายในการ
คำนวณยาให้ผู้ป่วยกลับบ้านด้วย 

1.1.3.3 การตรวจสอบรายการยาและเรียกดูรายงานยาประจำเดือน ควรมีระบบท่ี
รวดเร็วในการค้นหาและแสดงผลเพื่อลดเวลาในการค้นหายาจากคลังยาโดยตรงซึ่งต้องใช้
เวลานาน 

1.1.3.4 การตัดจ่ายยาออกจากคลังยาต้านไวรัสเอชไอวี ควรจะมีการตัดยาออกจาก
คลังท่ีสัมพันธ์กับล็อตวันผลิตและวันหมดอายุของยานั้นๆ เพื่อได้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 
เนื่องจากระบบเดิมการตัดจ่ายยาออกจากคลังของระบบจะตัดยาท่ีมีวันหมดอายุส้ันก่อน
เสมอ แต่การหยิบยาจ่ายให้ผู้ป่วยตามจริงไม่ได้เรียงล๊อตการผลิตหรือวันหมดอายุของยา 

 ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังยาต้านไวรัสเอชไอวี  
สถาสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อสามารถแก้ไขจุดบกพร่องท่ีเกิดขึ้นได้ในกระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูลยา การค้นหารายการยา การตัดจ่ายยาท่ีตรงกันท้ังในระบบและการจ่ายของจริง การเรียกดู
ข้อมูลรายงานประจําเดือน สร้างระบบแจ้งเตือนเมื่อยาใกล้หมดอายุ โดยใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ
ของ Google Application ไม่ว่าจะเป็น Google Sheet เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและคำนวณจำนวนยา
จัดเก็บภาพเอกสารเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ลดการใช้กระดาษ อีกท้ังใช้เครื่องมือช่วยเหลือเพิ่มเติม
เพื่อส่ังงานให้คำนวณข้อมูลใน Google sheet ทำงานตามท่ีเราต้องการโดยใช้ Google App Script 
และเช่ือมโยง LINE  notify แจ้งเตือนอยากได้หมดอายุ เพื่อเป็นกระบวนการท่ีปรับปรุงการทำงาน
ต้ังแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการได้ครบถ้วน  
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2. ผลการดำเนินงานพฒันาโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรสัด้วยกูเกิลแอปพลเิคชัน: 

กรณีศกึษาในงานบริการเภสชักรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

 2.1 การวิเคราะห์ระบบงาน 
จากการวิเคราะห์การทำงานได้ขั้นตอนการดำเนินงาน และหาความสัมพันธ์ในแต่ละส่วน  

ด้วยเครื่องมือแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) แสดงให้เห็นการไหลเวียนของข้อมูล 
และกระบวนการทำงานของระบบท่ีออกแบบเพื่อการพัฒนา ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้  

- กระบวนการเข้าสู่ระบบการทำงานผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานผ่านบัญชีผู้ใช้งานของ 
กูเกิล 

- กระบวนการบันทึกข้อมูลยา  
- กระบวนการค้นหารายการยา  
- กระบวนการจ่ายยาออกจากคลัง 
- กระบวนการสรุปรายงานและแก้ไขข้อมูลยา 
- กระบวนการแจ้งเตือนยาหมดอายุอัตโนมัติทางกลุ่มไลน์ 
 
 

Context Diagram 
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ภาพท่ี 7 แผนภาพคอนแท็กซ์ (Context Diagram) แสดงการออกแบบและขอบเขตระบบงาน 
การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสเอชไอวี 

Diagram 0 

ภาพท่ี 8 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับล่าง (Diagram 0 หรือ Parent Diagram) 
 

แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ทำให้เห็นภาพรวมของการไหลเวียนของกระแสข้อมูลในระบบ
บริหารจัดการยาต้านไวรัสเอชไอวี 
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ภาพท่ี 9 Data flow diagram ของกระบวนการเข้าสู่ระบบการทำงานผ่านการตรวจสอบสิทธิ์

ผู้ใช้งานผ่านบัญชีผู้ใช้งานของกูเกิล 
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ภาพท่ี 10 Data flow diagram ของกระบวนการบันทึกข้อมูลยา 
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ภาพท่ี 11 Data flow diagram ของกระบวนการกรอกข้อมูลยาเข้าระบบ 
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ภาพท่ี 12 Data flow diagram ของกระบวนการค้นหารายการยา ในภาพรวม 
 

 

 

 

ภาพท่ี 13 Data flow diagram ของกระบวนการค้นหารายการยา โดยละเอียด 
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ภาพท่ี 14 Data flow diagram ของกระบวนการจ่ายยาออกจากคลัง 
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ภาพท่ี 15 Data flow diagram ของกระบวนการสรุปรายงานและแก้ไขข้อมูลยา โดยภาพรวม 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 16 Data flow diagram ของกระบวนการสรุปรายงาน 
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ภาพท่ี 17 Data flow diagram ของกระบวนการแก้ไขข้อมูลยา 
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ภาพท่ี 18 Data flow diagram ของกระบวนการแจ้งเตือนยาหมดอายุอัตโนมัติ 

ทางกลุ่มไลน์ 
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2.2 ผลการพัฒนาโปรแกรม 

จากปัญหาและการวิเคราะห์ระบบงานต้ังแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ทำให้ผู้วิจัยมีแนวคิด
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังยาต้านไวรัสเอชไอวี ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  
โดยการพัฒนาฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Google Sheet เขียนคำส่ังด้วยภาษา Google Apps Script 
และ HTML เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ลดเวลาในการทำงาน และจำนวนยาตรงกันท้ังใน
ระบบและในสต็อกยาจริง โดยมีรายละเอียดการพัฒนา และผลการพัฒนา ดังนี้ 

- สร้างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลยาอัตโนมัติเป็นเว็บแอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลลง google 
sheet 

- สามารถค้นหารายการยาเป็นเว็บแอปพลิเคชันค้นหารายการยาจาก Google Sheet  

- ตัดจ่ายยาโดยการ สแกนรหัสคิวอาร ์สามารถเลือกจ่ายยาจากรุ่นการผลิตตามท่ีผู้ดูแล
พิจารณา  

- เรียกสรุปรายการยาท่ีต้องการจากหน้าชีท Report_รายการยา 

- แจ้งเตือนรายการยาใกล้หมดอายุทางไลน์เกี่ยวกับวันหมดอายุของยา  

- กำหนดสิทธิ์ผู้สามารถเข้าถึงการจัดการบริหารคลังยาต้านไวรัสเอชไอวี และสิทธิ์เจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องในการดูข้อมูลในคลังยาต้านไวรัสเอชไอวีด้วย 
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แผนผังโครงสร้างโปรแกรมระบบบริหารจัดการสต็อกยาต้านไวรัสเอชไอวี 

 

ภาพท่ี 19 แผนผังการออกแบบระบบบริหารจัดการยาต้านไวรัสเอชไอวี ท่ีต้องการพัฒนา 
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 เริ่มจากจัดทำฐานข้อมูล Google Sheet โปรแกรมจัดการสต็อกยาเอชไอวี เพื่อรองรับการ

บันทึกข้อมูลจากเว็บแอปพลิเคชัน ท่ีสร้างขึ้น เริ่มจากฐานข้อมูลยาใน Google Sheet ช่ือชีท data_

ยาNAP และ data_ยาซื้อ  ดังภาพท่ี 20 ฐานข้อมูลยา โครงการยา NAP และ ภาพท่ี 21 ฐานข้อมูล

ยา โครงการยาซื้อตามลำดับ 

ภาพท่ี 20 ฐานข้อมูลยา โครงการยา NAP 

ภาพท่ี 21 ฐานข้อมูลยา โครงการยาซื้อ 
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รายการยาโครงการ NAP ได้แก่ Atazanavir(NAP) 300 mg TAB, AZT(NAP) 100 mg 

Cap, AZT(NAP) 300 mg Cap, AZT(NAP)10 mg/ml Syr, Combid(NAP) 300+150 mg Tab, 

Darunavir 600 mg Tab, DDI(NAP) 200 mg Tab, Edurent(NAP) 25 mg Tab, EFV(NAP) 200 

mg Tab, EFV(NAP) 50 mg Tab, EFV(NAP) 600 mg Tab, GPO-VIR S30(NAP) Tab, GPO-VIR 

T (Teevir) (NAP) 300+600+200 mg Tab, GPO-VIR Z(NAP)250+150+200 Tab, Intelence 

Tab 2 0 0  mg (ย าบ ริ จ า ค ) , Lamivir(NAP) 1 0  mg/ml Syr, Lamivir(NAP) 1 5 0  mg Tab, 

Lamivir(NAP) 3 0 0  mg Tab, Lopinavir/Ritonavir(NAP) 2 0 0 + 5 0  mg Tab, 

Lopinavir/Ritonavir(NAP) 80+20 mg Sol, Neravir(NAP) 10 mg/ml sol, Ritonavir(NAP) 100 

mg Tab, Stavudine(NAP) 30 mg Cap, TENO-EM(NAP) 300+200 mg Tab, Tenofovir(NAP) 

300 mg Tab, ABC(NAP) 300 mg Tab 

  รายการยาโครงการซื้อ ได้แก่ Atazanavir 300 mg TAB, AZT 100 mg Cap, AZT 

300 mg Cap, AZT 10 mg/ml Syr, Combid 300+150 mg Tab, Edurent 25 mg Tab, EFV 

200 mg Tab, EFV 50 mg Tab, EFV 600 mg Tab, GPO-VIR S30 Tab, GPO-VIR T(Teevir) , 

300+600+200 mg Tab, GPO-VIR Z250+150+200 Tab, Lamivir 10 mg/ml Syr, Lamivir 

150  mg Tab, Lopinavir/Ritonavir 200+50 mg Tab, Lopinavir/Ritonavir 80+20 mg Sol, 

Ritonavir 100 mg Tab, TENO-EM 300+200 mg Tab, Tenofovir 300 mg Tab 
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ภาพภาพท่ี 22 ตัวอย่าง source code ในไฟล์ : โค้ด.gs ควบคุมการรับเข้าข้อมูล การค้นหา

รายการยา และ การจ่ายยาออกจากคลัง เป็นการแสดงตัวอย่าง source code ในส่วนเสริมของ 

Google App Script 

ภาพท่ี 22 ตัวอย่าง source code ในไฟล์ : โค้ด.gs ควบคุมการรับเข้าข้อมูล การค้นหารายการยา 
และ การจ่ายยาออกจากคลัง 

 

a) ฟอร์มรับเข้าข้อมูลและบันทึก เป็นเว็บแอปพลิเคชันช่ือไฟล์ index.html ท่ีใช้สำหรับกรอก

ข้อมูลยาจากใบนำส่ง (DO) โดยข้อมูลถูกบันทึกลงชีทช่ือ data_lot และคำนวนยาคงเหลือ

ใน Google Sheet 

 

ภาพท่ี 23 ฐานข้อมูล Google Sheet หน้าชีทช่ือ MENU 
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หน้าชีทช่ือ MENU : จะแสดงลิงก์ฟอร์มรับเข้าข้อมูล และ ฟอร์มค้นหารายการยา 

สามารถคลิกท่ีลิงก์ ไปยังฟอร์มรับเข้าข้อมูล และ ฟอร์มค้นหาข้อมูลยาได้ ท้ังนี้เพื่อง่ายต่อ

การเข้าใช้งาน ผู้วิจัยนำไปทำเป็นรหัสคิวอาร ์ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้งานเข้าระบบได้อย่าง

รวดเร็วดังภาพภาพท่ี 24 รหัสคิวอาร์รับเข้าข้อมูลยา  

ภาพท่ี 24 รหัสคิวอาร์รับเข้าข้อมูลยา 
 

 
ภาพท่ี 25 ฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันรับเข้าข้อมูลยาจากหน้าจอมือถือ 
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ภาพท่ี 26 ฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันรับเข้าข้อมูลยาจาก Tablet หรือ PC 
 

เมื่อมียาจากบริษัทมาส่ง ห้องยาจะตรวจสอบยาจริงกับใบนำส่ง ภาพท่ี 4 ใบนำส่งยาจากบริษัท 

ว่ามีรายละเอียดครบถ้วนตรงกันก่อน แล้วรับยาเข้าระบบ โดยสแกนรหัสคิวอาร ์เข้าฟอร์มรับเข้าข้อมูล

ยาดังภาพท่ี 24 รหัสคิวอาร์รับเข้าข้อมูลยา และกรอกรายละเอียดจากใบนำส่งในเว็บแอปพลิเคชัน 

ภาพท่ี 25 ฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันรับเข้าข้อมูลยาจากหน้าจอมือถือใช้สำหรับกรอกข้อมูลยาจาก ใบ

นำส่ง (เอกสารข้อมูลยาท่ีบริษัทแนบมาพร้อมกับยา) โดยข้อมูลถูกบันทึกลงชีท data_lot และคำนวน

ยาคงเหลือใน Google Sheet 

ภาพท่ี 27 ภาพตัวอย่าง source code : index.html ส่วนท่ี 1 กำหนดรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน 
ฟอร์มรับเข้าข้อมูลยา 



  48 

ภาพท่ี 28 รูปตัวอย่างsource code : index.html ส่วนท่ี 2 สำหรับการติดต่อฐานข้อมูลและป้อน
ข้อมูล 

 

ภาพท่ี 29 ภาพตัวอย่าง source code : index.html ส่วนท่ี 3 สำหรับการบันทึกข้อมูล 
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ภาพท่ี 30 ฐานข้อมูลช่ือชีท data_lot 

ภาพท่ี 31 ไลน์แจ้งเตือนเมื่อมีการรับเข้าข้อมูลยา 
 

การรับเข้าข้อมูลและบันทึกเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ช่ือไฟล์ index.html ใช้สำหรับกรอกข้อมูล

ยาจากใบนำส่งโดยข้อมูลถูกบันทึกลงชีทช่ือ data_lot และคำนวนยาคงเหลือใน Google Sheet 

สามารถบันทึกรายการยาได้อย่างรวดเร็วเป็นแบบเดียวกัน ได้ข้อมูลท่ีละเอียดตรงตามต้องการ ท่ี

สำคัญคือเก็บไฟล์รูปเอกสารนำส่งยาได้เพื่อใช้เป็นหลักฐานคืนยา ลดการสูญหายของเอกสาร ลดเวลา

ในการรับยาเข้าระบบ ลดความผิดพลาดในการรับยาเข้าผิดจำนวน เนื่องจากไม่ต้องกดเครื่องคิดเลข 

พร้อมท้ังสามารถแจ้งส่งข้อมูลแจ้งทางไลน์เมื่อมีการรับยาเข้าคลังได้ เพื่อให้สมาชิกผู้ใช้งานในกลุ่มไลน์

ตรวจสอบทวนซ้ำความถูกต้องอีกครั้ง 
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b) ฟอร์มค้นหารายการยา เป็นเว็บแอปพลิเคชัน ช่ือไฟล์ search.html ท่ีแสดงรายการยาท่ีเก็บ

ข้อมูลไว้ใน Google Sheet ช่ือ data_stock , data_ยาซื้อ และ data_ยาNAP สามารถ

ค้นหาด้วยชื่อยา และ ยาท่ีใกล้หมดอายุใน 6 เดือน โดยฟอร์มจะแสดงข้อมูล ยาแต่ละรุ่นการ

ผลิตวันหมดอายุ รวมทั้งจำนวนคงเหลือ และอื่นๆ 

ภาพท่ี 32 source code : search.html ส่วนท่ี 1: กำหนดรูปแบบของฟอร์มค้นหารายการยา 

ภาพท่ี 33 source code : search.html ส่วนท่ี 2 : สำหรับการติดต่อฐานข้อมูล 
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ภาพท่ี 34 source code : search.html ส่วนท่ี 3 : สำหรับการค้นหาข้อมูล 
 

ภาพท่ี 35 เว็บแอปพลิเคชันค้นหารายการยา 
 

 

ภาพท่ี 36 ภาพตัวอย่างหน้าเว็บแอปพลิเคชัน แสดงข้อมูลหน้าค้นหารายการยา 
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จากการพัฒนาหน้าค้นหารายการยาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน ช่ือไฟล์ search.html แสดง

รายการยาท่ีเก็บข้อมูลไว้ใน Google Sheet ช่ือ data_stock , data_ยาซื้อ และ data_ยาNAP 

สามารถค้นหาด้วยช่ือยา และ ยาท่ีใกล้หมดอายุใน 6 เดือน ฟอร์มจะแสดงข้อมูล ดังนี้ ยาแต่ละรุ่น

การผลิต วันหมดอายุ จำนวนคงเหลือ ปริมาณยาสูงสุดหรือต่ำสุดท่ีควรมีของยาตัวนั้น ๆ ช่วยลด 

ยาค้าง เนื่องจากผู้ส่ังยาเห็นจำนวนยาเหลือแบบ real time  

 

c) ฟอร์มจ่ายยาออกจากคลัง เป็นเว็บแอปพลิเคชัน ช่ือไฟล์ outindex.html ท่ีใช้สำหรับบันทึก

รายการยาท่ีจ่ายออก โดยข้อมูลถูกบันทึกลงชีทช่ือ data_out และคำนวนยาคงเหลือใน 

Google Sheet 

 

ภาพท่ี 37 source code : outindex.html ส่วนท่ี รูปแบบของฟอร์มจ่ายยาออกจากคลัง 
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ภาพท่ี 38 source code : outindex.html ส่วนท่ี 2 : สำหรับการติดต่อฐานข้อมูล 
 

ภาพท่ี 39 source code : outindex.html ส่วนท่ี 3 : สำหรับการบันทึกการจ่ายยา 
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ภาพท่ี 40 ภาพแสดงฐานข้อมูลหน้าลิงค์จ่ายยาออกจากคลัง 
 

ภาพท่ี 41 ภาพแสดงข้อมูลถูกบันทึกลงชีทช่ือ data_out และคำนวนยาคงเหลือใน Google Sheet 
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ภาพท่ี 42 เว็บแอปพลิเคชันหน้าจ่ายยาออกจากคลัง 

 

ผลจากการพัฒนาหน้าฟอร์มจ่ายยาออกจากคลัง ท่ีใช้สำหรับบันทึกรายการยาท่ีจ่ายออก 

โดยข้อมูลถูกบันทึกลงชีทช่ือ data_out และคำนวนยาคงเหลือใน Google Sheet ผู้ใช้สามารถเลือก

จ่ายยารุ่นการผลิตใดก็ได้ตามต้องการ เพื่อให้สัมพันธ์กับยาเหลือของผู้ป่วย รุ่นการผลิตท่ีจ่ายยาจริง 

จะสัมพันธ์กับรุ่นการผลิตท่ีถูกตัดออกจากระบบคลังยา วันหมดอายุของยาท่ีมีอยู่จริงจะตรงกับวัน

หมดอายุของยาในระบบเสมอ สามารถลดความคลาดเคล่ือนในการหยิบยามาจ่ายโดยไม่เรียงวัน

หมดอายุของยา  
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d) Report_รายการยา เป็นชีทในไฟล์ Google Sheet ช่ือชีท Report_รายการยา ท่ีแสดง

รายการยาท่ีเก็บข้อมูลไว้ใน Google Sheet ช่ือชีท data_stock  

 

ภาพท่ี 43 source code : จากชีท Report รายการยา ใช้คำส่ัง function search( ) ให้  

ดึงข้อมูลจากชีทหน้า data_stock มาแสดง 

 

ภาพท่ี 44 ชีท Report_รายการยา ค้นหารายการยาท่ีต้องการ หรือค้นหาจำนวนเดือนก่อนยา
หมดอายุ หรือค้นหารุ่นการผลิตยา หรือค้นหาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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ผลจากการพัฒนาหน้าชีท Report_รายการยา เป็นชีทในไฟล์ Google Sheet ช่ือชีท 

Report_รายการยา ซึ่งแสดงรายการยาท่ีเก็บข้อมูลไว้ใน Google Sheet ช่ือชีท data_stock  ค้นหา

ด้วยชื่อยา หรือ เลขท่ีรุ่นการผลิต หรือ จำนวนเดือนของยาท่ีใกล้หมดอายุ หรือจะค้นหาโดยการกรอก

ข้อมูลหลายช่องก็ได้ ผลลัพธ์ท่ีได้จะแสดงข้อมูล ยาแต่ละเลขท่ีรุ่นการผลิตวันหมดอายุ รวมท้ังจำนวน

คงเหลือ และอื่นๆ ทำให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา เพื่อดูสถานการณ์ยาในคลังยา หรือ ทำ

สรุปรายการยาท่ีมีอายุเข้าใกล้ 6 เดือน เพื่อทำเรื่องคืนยากับบริษัทได้ทันเวลา หรือส่งออก เป็นไฟล์ 

Excel เป็นต้น 

 

e) ระบบส่งไลน์แจ้งเตือนเมื่อใกล้หมดอายุ เป็นระบบส่งไลน์ไปยังกลุ่มไลน์ แจ้งเตือนว่ายา

รายการไหนท่ีใกล้หมดอายุ โดยใช้ภาษา Google Apps Script ช่ือไฟล์ Script_line.gs และ

ต้ังระบบต้ังอัตโนมติให้ทำงานทุกวัน ซึ่งจะแจ้งเตือนยาใกล้หมดอายุก่อน 6 เดือน 

 

ภาพท่ี 45 source code : ควบคุมการแจ้งเตือนผ่านระบบไลน์เมื่อใกล้หมดอายุ 
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ภาพท่ี 46 ตัวอย่างการตั้งระบบต้ังอัตโนมติ 
 

ภาพท่ี 47 ภาพแสดงการทำงานของระบบต้ังอัตโนมติทำงานทุกวันตามเวลาท่ีกำหนด 
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ภาพท่ี 48 ภาพตัวอย่างระบบแจ้งเตือนยาใกล้หมดอายุผ่านกลุ่มไลน์ 
 

 ผลลัพธ์จากการพัฒนาระบบส่งไลน์แจ้งเตือนเมื่อใกล้หมดอายุ เป็นระบบส่งไลน์ไปยังกลุ่ม

ไลน์  แ จ้ ง เตือนว่ ายารายการ ไหน ท่ี ใก ล้หมดอายุ ใช้ภ าษ า Google Apps Script ช่ื อ ไฟ ล์  

Script_line.gs ต้ังระบบต้ังอัตโนมติ ให้ทำงานทุกวัน ตามเวลาท่ีกำหนด แจ้งเตือนไปในกลุ่มไลน์  

เมื่อยาใกล้หมดอายุก่อน 6 เดือน หรือตามเวลาท่ีกำหนด ผู้ดูแลระบบหรือสมาชิกในกลุ่มไลน์ สามารถ

ทำเรื่องคืนยากับบริษัทตามเงื่อนไขท่ีกำหนด หรือหมุนเวียนยาไปให้คลินิกจ่ายยาต้านไวรัสเอชไอวีอื่น 

ๆ ได้ เพื่อป้องกันยาหมดอายุค้างสต็อกได้ทันเวลาก่อนยาจะหมดอายุหรือใช้ไม่ทัน 
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f) การกำหนดสิทธิ์ ผู้สามารถเข้าถึงการจัดการบริหารคลังยาต้านไวรัสเอชไอวี และสิทธิ์

เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการดูข้อมูลในคลังยาต้านไวรัสเอชไอวีด้วย 

 

ภาพท่ี 49 การกำหนดสิทธิ์ผู้สามารถเข้าถึงระบบตามความจำเป็นในการใช้งาน 
 

ผลลัพธ์จากการกำหนดสิทธิ์ผู้สามารถเข้าถึงระบบจัดการบริหารคลังยาต้านไวรัสเอชไอวี โดย

สามารถกำหนดได้ว่าผู้ใดสามาถเข้าถึงข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูลได้ คือ ผู้ดูแลระบบ กำหนดให้

เภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมผู้ดูแลบริหารจัดการคลังยาต้านไวรัสเอชไอวี แต่ผู้ใช้งานท่ี

เกี่ยวข้องเช่น พยาบาลท่ีคลินิกภูมิคุ้มกัน ท่ีเพียงแต่เข้าดูข้อมูล ค้นหารายการยา ดูปริมาณยาคงเหลือ 

หรือปริมาณยาต่ำสุดสูงสุดของคลังยา เพื่อตัดสินใจเบิกหรือไม่เบิกยามาคืนสต็อก เป็นต้น 
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2.3 ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานก่อนและหลังพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัส | 

เอชไอวีกรณีศึกษาห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

จากการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการคลังยาต้านไวรัสเอชไอวี  ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้าน

ประสิทธิผลของการใช้กูเกิลแอปพลิเคชัน ในการบริหารจัดการคลังยาต้านไวรัส ของคลินิกเอชไอวี 

กลุ่มงานเภสัชกรรม ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยเก็บข้อมูลก่อนและหลังใช้โปรแกรม 

3 เดือน 

2.3.1 ต้นทุนสินค้าคงคลังของยาต้านโครงการยา NAP จำนวน 20 รายการ และ

โครงการยาซื้อจำนวน 18 รายการ (ไม่รวมรายการยาท่ีไม่มีในคลังยา) 
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ตารางท่ี 3 ตารางบันทึกต้นทุนสินค้าคงคลังโครงการ NAP ก่อนและหลังใช้ระบบ 3 เดือน 
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ตารางท่ี 4 ตารางบันทึกต้นทุนสินค้าคงคลังโครงการซื้อ ก่อนและหลังใช้ระบบ 3 เดือน 
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ภาพท่ี 50 มูลค่ายาคงคลังจากจำนวนรายการยา 20 รายการท่ีมีการบริหารจัดการในคลังยาย่อย 

 

ประสิทธิผลของการบริหารจัดการคลังยาย่อย ด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน เก็บข้อมูลก่อน 

(กรกฎาคม-กันยายน 2564) และหลังการนำระบบบริหารจัดการ (ตุลาคม- ธันวาคม 2564) โครงการ

ยาซื้อ (รายการยาท่ีมีในคลัง จำนวน 18 รายการ) มีต้นทุนสินค้าคงคลังไม่เปล่ียนแปลงเนื่องจากยามี

วันหมดอายุยาว ไม่ต้องทำเรื่องคืนบริษัท ในขณะท่ีโครงการยา NAP จำนวน 20 รายการ พบว่า 

มูลค่าสินค้าคงคลังแต่ละเดือนก่อนใช้โปรแกรม เปรียบเทียบกับหลังใช้โปรแกรม มูลค่าสินค้าคงคลัง 

ลดลงคิดเป็นร้อยละ 61.81 

 

  

ลา้
นบ

าท
 

มลูค่ายาคงคลงั (ลา้นบาท) 

เดือน 
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2.3.2 เวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับบริหารจัดการคลังยา  

กิจกรรมท่ีใช้จับเวลา มี 5 กิจกรรม (A-E) ดังนี้ 

A) เวลาในการรับเข้าข้อมูลยา (คำนวณจำนวนยาจากจำนวนกล่อง/ลัง เป็นจำนวนหน่วยย่อย  

(เม็ด/ขวด) เพื่อรับเข้าในระบบ บันทึกรายละเอียดยาลงในระบบคอมพิวเตอร์) 

B) เก็บยาเข้าช้ันเก็บยา และเรียงเลขท่ีรุ่นการผลิต วันหมดอายุ ตามหลัก First In First Out 

C) เวลาในการค้นหายาจำนวนยา ณ เวลาปัจจุบัน (เมื่อต้องการทราบจำนวนยาเหลือทันทีเมื่อ

ต้องการดูวันท่ียาหมดอายุก่อน 6 เดือน เพื่อทำเรื่องคืนยากับบริษัท) 

D) เวลาในการจ่ายยา เลขท่ีรุ่นการผลิต ท่ีต้องการออกจากระบบ และหยิบยาเลขท่ีรุ่นการผลิต ท่ี

ต้องการเพื่อจ่ายให้ผู้ป่วย (เริ่มหายา เลขท่ีรุ่นการผลิต ท่ีต้องการ คำนวณจำนวนยาและวันหมดอายุ

เพื่อให้ยาพอถึงวันนัด) 

E) เวลาตรวจสอบยา และส่งรายงานประจำเดือนสำหรับยาใกล้หมดอายุ  

ตารางท่ี 5 ตารางบันทึกเวลาท่ีใช้ในการบริหารจัดการ 



  66 

  



  67 

 

ภาพท่ี 51 ระยะเวลาท่ีผู้ปฏิบัติงานใช้ในการดำเนินการ 
 

จากภาพท่ี 51 ระยะเวลาท่ีผู้ปฏิบัติงานใช้ในการดำเนินการ โดยเปรียบเทียบเวลารับยาเข้า

คลัง เวลาเก็บยาต้องเรียงยาตามตำแหน่ง เวลาในการค้นหายา เวลาในการจ่ายยาออกจากคลังยาย่อย 

และเวลาในการตรวจสอบรายการยา สำหรับยาใกล้หมดอายุ โดยพบว่าหลังใช้ระบบท่ีพัฒนา สามารถ

ระยะเวลาลดลงทุกขั้นตอน (ค่าเฉล่ีย 583, 615, 637.5 นาทีต่อเดือน ลดลงเหลือ ค่าเฉล่ีย 29.67 , 

32.33, 33.33 นาทีต่อเดือน ตามลำดับ) โดยขั้นตอนท่ีมีเวลาลดลงมากท่ีสุดคือการตรวจสอบยาและ

ส่งรายการยาใกล้หมดอายุ และการเก็บยาเข้าช้ันตามหลัก First In First Out 
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2.3.3 ปริมาณยาท่ีหมดอายุในช่วงก่อนและหลังนำระบบฯ มาใช้ 

 โดย เริ่ ม เก็ บ ข้ อมู ลการ จัดก ารยา เนื่ อ งจาก ยาห มดอายุ  ก่ อน ใช้ ระบบ  3 เดื อน  

(กรกฏาคม-กันยายน 2564) และหลังใช้ระบบอีก 3 เดือน (ตุลาคม- ธันวาคม 2564) ดังตารางท่ี 6 

ตารางบันทึกปริมาณยาท่ีหมดอายุก่อนและหลังใช้โปรแกรม 

ตารางท่ี 6 ตารางบันทึกปริมาณยาท่ีหมดอายุก่อนและหลังใช้โปรแกรม 

 

ภาพท่ี 52 รายการยาท่ีหมดอายุ 5 รายการ ปริมาณยา (กราฟเส้น) รวมทั้งมูลค่ายา (กราฟแท่ง) 
ในช่วงก่อนดำเนินการเปรียบเทียบกับหลังดำเนินการ 

 

การตรวจสอบยาท่ีหมดอายุพบว่า ในช่วงก่อนนำระบบฯ มาใช้มีปริมาณยาหมดอายุ  

5 รายการและคิดเป็นมูลค่ายา รวม 178,485.90 บาท โดยหลังนำระบบมาใช้ พบรายการยาหมดอายุ

เพียง 1 รายการ คิดเป็นมูลค่ายา 91,698.00 บาท (คิดเป็นมูลค่าท่ีลดลง ร้อยละ 48.6) 
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2.3.4 จำนวนครั้งและรายการยาท่ีผู้ป่วยไม่ได้รับเนื่องจากยาขาดคลังในวันท่ีมา

ตรวจหรือพบแพทย์ 

 โดยเริ่มเก็บข้อมูลจำนวนครั้งและรายการยาท่ีผู้ป่วยไม่ได้รับเนื่องจากยาขาดคลังในวันท่ีมา

ตรวจหรือพบแพทย์ก่อนใช้ระบบ 3 เดือน (กรกฏาคม-กันยายน 2564) และหลังใช้ระบบอีก 3 เดือน 

(ตุลาคม- ธันวาคม 2564) ดังตารางท่ี 7 ตารางบันทึกรายการยาท่ีผู้ป่วยไม่ได้รับในวันท่ีมาตรวจ 

 

ตารางท่ี 7 ตารางบันทึกรายการยาท่ีผู้ป่วยไม่ได้รบัในวันท่ีมาตรวจ 

 

ผลลัพธ์จากการบันทึกจำนวนครั้งและรายการยาท่ีผู้ป่วยไม่ได้รับเนื่องจากยาขาดคลังในวันท่ี

มาตรวจหรือพบแพทย์ ก่อนพัฒนาระบบฯ ในเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2564 พบรายงาน 1, 1 และ 

2 ครั้งตามลำดับ หลังจากท่ีนำระบบมาใช้ไม่พบรายงานยาท่ีผู้ป่วยไม่ได้รับ และการดำเนินการคืนยา

บริษัทก่อนวันหมดอายุ พบว่า ก่อนใช้งานช่วง 3 เดือนไม่มีการคืนยาให้กับบริษัท แต่หลังใช้งานระบบ

ฯ พบการทำรายการยาคืนให้กับบริษัท เดือนละ 1 ครั้ง (ตุลาคม -ธันวาคม 2564)เป็นระยะเวลาท่ี

บริษัทรับคืนยา ได้ร้อยละ 100 
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3. ผลการทดสอบโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: กรณีศึกษาในงาน

บริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศทาง

สุขภาพ 

ผลลัพธ์จากการนำโปรแกรมท่ีผ่านการพัฒนา ทดสอบและปรับปรุง แก้ไขแล้วโดยผู้วิจัย  
ให้ ผู้เช่ียวชาญด้านสารสนเทศสุขภาพ จำนวน 3 ท่านทดสอบการยอมรับของระบบโดยผู้ใช้ 
(Acceptance Testing) โด ยทดสอบ ความสมบู ร ณ์ (completeness) และค วาม น่ า เ ช่ือ ถื อ
(Reliability) ของระบบ ท้ังนี้ได้กำหนดเกณฑ์การประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน พร้อมให้ผู้เช่ียวชาญได้แสดง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีสำคัญคือ 

1) ภาชนะบรรจุ (package) ท่ีผูกกับจำนวนเม็ด หากบริษัทยาเปล่ียนขนาดบรรจุ เช่น 
เปล่ียนจาก 30 เม็ดเป็น 40 เม็ด หรือ 100 เม็ด เป็นต้น ทำให้จำนวนเม็ดยาผิดได้ 

การแก้ไขปัญหาของผู้วิจัยคือ เพิ่มเติมในหน้าฟอร์มรับเข้าข้อมูล โดยเมื่อกรอกจำนวนยา  
ให้ระบบแสดงจำนวนเม็ด/ภาชนะบรรจุ ของยารายการนั้น ขึ้นมาอัตโนมัติ เพื่อเป็นตรวจทานก่อน
บันทึกรับเข้าข้อมูลยา 

2) วันผลิต สามารถใส่ข้อมูลรับเข้าเป็นอนาคตได้ 
การแก้ไขปัญหาของผู้วิจัยคือ ผู้วิจัยป้องกันการเลือกวันท่ีของวันผลิต ไม่ให้เป็นอนาคต 
3) วันหมดอายุ สามารถใส่ข้อมูลรับเข้าเป็นอดีตได้  
การแก้ไขจากผู้วิจัยคือ ผู้วิจัยป้องกันการเลือกวันท่ีหมดอายุ ไม่ให้เป็นอดีต 
4) ควรแสดงการประทับเวลา (timestamp) ของแต่ละระเบียน (record) เพื่อให้สามารถ

ตรวจสอบท่ีมาของข้อมูลได้ ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพ  
การแก้ไขปัญหาของผู้วิจัยคือ เพิ่มการแสดงการประทับเวลา ในการรับเข้าข้อมูลและตัดจ่าย

ยาออก 
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4. ผลการประเมินการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: 

กรณีศึกษาในงานบริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโดยผู้ใช้งาน 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: 

กรณีศึกษาในงานบริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  จากเภสัชกรและ 

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 44 ท่าน 

มาทำการวิเคราะห์ ได้ข้อมูลการวิจัยสรุปเป็นหัวข้อตามแนวทางการประเมินการใช้งานโปรแกรม

บริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชันดังนี้ 

4.1 ผลลัพธ์ด้านการใช้งานระบบ (System usability) โดยแสดงภาพรวมการใช้งานของ
ระบบได้ค่าเฉล่ีย SD = 4.96±0.21 นั่นคือมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

4.2 ผลลัพธ์ด้านความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยพิจารณาด้านความเร็วในการทำงาน 
รวมถึงความสมบูรณ์ของระบบในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้ค่าเฉล่ีย SD = 4.97±0.18 นั่นคือมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด 

4.3 ผลลัพธ์ด้านความมีประสิทธิผล (Effectiveness) โดยพิจารณาด้านความถูกต้องของ
ข้อมูล ความง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงความสวยงามของ user interface ได้ค่าเฉล่ีย SD = 
4.96±0.21 นั่นคือมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

4.4 ผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ (User satisfaction) โดยโปรแกรมสามารถตอบ
โจทย์หรือแก้ไขปัญหาหรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในด้านสุขภาพเพียงใด  ได้ค่าเฉล่ีย SD = 
4.77±0.15 นั่นคือมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ผลลัพธ์ประสิทธิภาพ ในภาพรวมของโปรแกรม มีค่าค่าเฉล่ีย SD = 4.92±0.19 และความพึง
พอใจ ในภาพรวมของผู้ใช้งาน พบว่าผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ดังสรุปจากตารางท่ี 8 ผลการประเมินภายหลังการทดสอบการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการ
ย า ต้ า น ไ ว รั ส ด้ ว ย 
กูเกิลแอปพลิชัน  
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ตารางท่ี 8 ผลการประเมินภายหลังการทดสอบการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วย 
กูเกิลแอปพลิชัน  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD,ระดับความพึงพอใจ 

1.  ความพึงพอใจด้านการใช้งานระบบ (System usability) 
1.1 ออกแบบหน้าเวปแอปพลิเคชัน ท่ีเข้าใจและใช้งานได้ง่าย 
1.2 โปรแกรมสามารถทำงานได้หลากหลายและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดี 
1.3 โปรแกรมมีความเสถียรไม่ติดขัด 
1.4 ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ใช้งานโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว 
1.5 ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ 

4.96±0.21 
พึงพอใจมากท่ีสุด 

2.  ด้านความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
2.1 สามารถเข้าใช้งานหน้าย่อยต่าง ๆ ของโปรแกรมได้ง่าย (หน้ารับเข้าข้อมูลยา หน้าตัดจ่ายยา 
หน้าค้นหารายการยา หน้า line notify) 
2.2 โปรแกรมมีสีสันที่สบายตา สวยงาม ตอบสนองได้รวดเร็วไม่ค้างกระตุก 
2.3 โปรแกรมมีการป้องกันการใส่ข้อมูลผิด หรือป้องกันการไม่ได้ใส่ข้อมูล 
ที่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี pop up ข้ึนเตือน 
2.4 โปรแกรมตอบสนองได้รวดเร็ว เช่น ปุ่มกด การสแกนคิวอาร์โคด ส่งข้อมูลได้รวดเร็ว 

4.97±0.18 
พึงพอใจมากท่ีสุด 

3.  ด้านความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
3.1 โปรแกรมสามารถรับเข้าข้อมูลยาได้ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถบันทึกภาพได้ 
3.2 โปรแกรมสามารถเรียกดูจำนวนคงเหลือได้ถูกต้อง รวดเร็ว 
3.3 โปรแกรมสามารถแสดงภาพยาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน  
3.4 สามารถสแกนคิวอาร์โคด (QR Code) ตัดจ่ายยาได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง 
3.5 สามารถแสดงข้อมูลยาผ่านทาง Line Notify ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 

4.96±0.21 
พึงพอใจมากท่ีสุด 

4.  ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ (User satisfaction) 
4.1 สามารถนำโปรแกรมน้ีมาบริหารจัดการยาต้านไวรัสเอชไอวีได้ 
4.2 โปรแกรมเหมาะสมเพ่ือนำมาใช้งานโดยเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
4.3 โปรแกรมมีความปลอดภัยโดยการกำหนดสิทธ์ิผู้เข้าถึงการใชง้าน 
4.4 โปรแกรมน้ีน่าใช้งานเพ่ือบริหารจัดการยาตามท่ีเราต้องการ 
4.5 โปรแกรมน้ี้ีน่าสนใจนำไปลองใช้กับยาประเภทอื่น ๆ  

4.77±0.15 
พึงพอใจมากท่ีสุด 

 ประสิทธิภาพ ในภาพรวมของโปรแกรม 4.92±0.19 

ความพึงพอใจ ในภาพรวมของผู้ใช้งาน พึงพอใจมากท่ีสุด 
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บทท่ี 5 

อภิปรำยผล สรุปผล และขอ้เสนอแนะ 

1. อภิปรายผลการศึกษา 

 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการในปัจจุบัน สามารถเลือกผู้ให้บริการฟรีท่ี

มีการให้บริการมากขึ้น โดยนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการคลังยา ผู้วิจัยเลือกใช้บริการจาก

บริษัทกูเกิล ท่ีเป็นบริการฟรี สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน เปิดให้ทำงานร่วมกันได้ และมีบริการ

ท่ีผู้คนท่ัวไปเคยใช้บริการสำหรับอีเมล์ ปฏิทิน Google Doc Google Sheet Google Form เป็นต้น  

โดยศึกษาเพิ่มเติมสำหรับการเขียน Google Apps Script เพื่อนำมาประยุกต์กับการทำงานร่วมกับ 

Google Sheet และ Line notification ได้ โดยApps Script เป็นแพลตฟอร์มท่ีประยุกต์เขียนโค้ด

เพียงเล็กน้อย ซึ่งใช้สร้างงานต่าง ๆ ตามท่ีเราต้องการร่วมกับกูเกิลแอปพลิเคชัน รวมท้ังช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการทำงานท่ีเฉพาะตัว และปรับให้เป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย

และรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ ผู้ใช้ทุกคนท่ีมีบัญชีผู้ใช้งานกูเกิล 

สามารถใช้งาน Apps Script ได้ 

ด้วยปัญหาของการบริหารจัดการในปัจจุบัน ท่ีคลังยาย่อยได้ดำเนินการใช้ยาท่ีหมดอายุก่อน-

หลัง การตรวจสอบยาหมดอายุ การค้นหาเอกสาร  สืบค้นข้อมูล ทำงานพร้อมกัน ยังพบว่าเป็นปัญหา

ด้าน เอกสารและขั้ นตอนการทำงาน  จึง ได้พัฒ นาระบบบริหารจัดการคลังยาย่ อย ด้วย 

กูเกิลแอปพลิเคชัน ให้สามารถตอบโจทย์การทำงานตามความต้องการได้ โดยมีฟังก์ชันการทำงาน

หลัก 3 ด้านคือ การรับข้อมูลเข้าคลังยาย่อย การค้นหารายการยา และการจ่ายยาออกจากคลังยา

ย่อย รวมท้ังเพิ่มการแจ้งเตือนผ่านระบบไลน์ สำหรับยาท่ีมีวันหมดอายุ ภายใน 6 เดือน โดยพัฒนา

ระบบบริหารจัดการตามการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าท่ี และเภสัชกรในโรงพยาบาล เพื่อให้มีการ

บริหารจัดการด้านยาท่ีมีประสิทธิผลและให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ลดเวลาในกา ร

ปฏิบัติงานลงอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารคลังยาย่อย ในด้านมูลค่าคงคลังท่ี

ลดลง ปัญหาการมียาหมดอายุได้ 

คลังยาย่อยท่ีได้พัฒนา มีรายการยาต้านไวรัสเอชไอวี ท้ังหมดจำนวน 25 รายการ (มียา 5 

รายการท่ีไม่มียาอยู่ในระบบ) ในด้านการบริหารจัดการ ยาแต่ละรายการท่ีอยู่ในคลังยาย่อย มีหลาย

รุ่นการผลิต มีความเส่ียงต่อการหมดอายุ ปริมาณมูลค่าคงคลังเกินความจำเป็น หรือทำให้ผู้ป่วยไม่ได้

รับยาในวันท่ีมาพบแพทย์ หรือได้รับยาท่ีหมดอายุส้ันได้ จากการกำหนดให้มีการแจ้งเตือนทางไลน์ ทำ
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ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ทราบและตรวจสอบทำเรื่องคืนยาให้บริษัทได้ทันเวลา และรายการยา

หมดอายุลดลง ปริมาณยาต้านไวรัสเอชไอวีท่ีมีอยู่ในคลังยาย่อย มีการปรับลดลงเนื่องจากแพทย์

เปล่ียนสูตรการรักษา หรือรายการยาไม่มีการเคล่ือนไหวการจ่ายยา จึงมีการทำเรื่องบริจาคยาและคืน

ยา ด้านการทำงานของเจ้าหน้าท่ี สามารถทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือส่วนตัวท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 

เนื่องจากเป็นการทำงานผ่านระบบกูเกิลแอปพลิเคชัน เจ้าหน้าท่ีสามารถรับยา ค้นหารายการยา การ

จ่ายยา โดยใช้เวลาน้อยลง โดยเฉพาะใช้เวลาลดลงสำหรับการตรวจสอบยาและส่งรายงานยาใกล้

หมดอายุประจำเดือน สอดคล้องกับการให้บริการกับผู้ป่วย ไม่พบรายการยาท่ีผู้ป่วยไม่ได้รับเนื่องจาก

ยาขาดคลังในวันท่ีมาตรวจหรือพบแพทย์ เนื่องจากปริมาณยาเพียงพอ และสามารถเตรียมยาล่วงหน้า

สำหรับผู้ป่วยตามนัดได้ สอดคล้องกับผลประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ี มีค่าพึงพอใจมากท่ีสุด 

ปัจจุบันเทคโนโลยีกูเกิลท่ีให้บริการผ่านระบบคลาวด์ฟรี เช่น การเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง 

โดยเก็บรวบรวมปริมาณยาปราศจากเช้ือท่ีหมดอายุ  ณ ห้องยาหู  ตา คอ และจมูก คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อส่งต่อข้อมูลแบบออนไลน์ ให้ผู้รับผิดชอบเพื่อส่ือสารข้อมูลท้ัง

ภายในห้องยาและห้องยาอื่นๆ อีก 5 ห้องยาท่ีมีการจ่ายยาปราศจากเช้ือ ผ่านการสแกนคิวอาร์โคด 

พบว่าหลังการพัฒนาไม่มียาหมดอายุในห้องยา (ร้อยละ 0.00)[16]   การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์กูเกิลท่ี

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี มีการพัฒนาใช้ Google Form เพื่อรับข้อมูล

และสร้างไฟล์การเบิกยาและคืนยาสลบ โดยสแกนยารูปแบบคิวอาร์โค้ด เบิกยา-คืนยา และตรวจ

สต็อก ผ่านสมาร์ทโฟน และมีการใช้ Google Sheet สร้างตารางคำนวณยาคงคลังสำหรับการเบิกยา

คืนคลังในแต่ละวัน โดยกำหนดสิทธิ์ผู้ดูแลระบบแต่ละหน่วยงาน ให้สามารถเข้าถึงได้ และกำหนด

ผู้ใช้งานบางคนดูข้อมูลเท่านั้น[17] นอกจากนี้มีการพัฒนาสถาปัตยกรรมด้วยกูเกิลแอปสคริปต์ เพื่อ

จัดทำฐานข้อมูลพัสดุและครุภัณฑ์ (ยืม-คืนครุภัณฑ์ และการเบิกจ่ายพัสดุ) โดยช่วยพัฒนาสำหรับการ

ดำเนินการด้านสร้างเอกสารสำหรับจัดซื้อและรายงานสรุปของพัสดุและครุภัณฑ์ โดยเครื่องมือหลักท่ี

ใช้ในการพัฒนาระบบได้แก่ บัญชีผู้ใช้งานกูเกิล กูเกิลแอปสคริปต์ กูเกิลสเปรดชีต  และเอกสารกูเกิล 

(Google Docs)[21]  

ข้อจำกัดของงานวิจัยนี้คือ รายการยาท่ีมีอยู่ในงานวิจัยมี 25 รายการ หากมีปริมาณรายการ

ยาจำนวนมากอาจจะมีปัญหาด้านความเร็วของการทำงาน ตลอดจนการใช้งานต้องเช่ือมต่อเครือข่าย

อินเทอร์เนตเท่านั้น 
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2. สรุปผลการศึกษา 

 การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสท่ีคลังยาย่อยด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน เป็นการ

ใช้งานในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งแสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยมีจุดเด่นคือ เพียงแค่ใช้อุปกรณ์

ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและเปิดบราวเซอร์ ก็สามารถเริ่มใช้งานได้ทันที ไม่ต้องติดต้ังโปรแกรมใด ๆ 

เปิดใช้งานได้ไว สามารถสร้างหน้าจอแสดงผลเหมาะแก่การใช้งานท่ีเฉพาะเจาะจงตรงความต้องการ

ของผู้ใช้งาน หน้าจอใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนลดเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ี เพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลได้ดี โดยโปรแกรมดังกล่าว มีความสามารถจัดการบริหารข้อมูลยาต้านไวรัสเอชไอวีดังนี้ 

สามารถบันทึกข้อมูลการรับยาเข้าคลังยา ค้นหาข้อมูลยาในคลังยา และจ่ายยาออกจากคลังยาได้ 

รวมท้ังสามารถแจ้งเตือนรายการยาท่ีหมดอายุก่อน 6 เดือนผ่านระบบไลน์ สามารถกำหนดสิทธิ์การ

เข้าถึงของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนตรวจสอบข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน  

โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นมาใช้งานฯ มีผลประเมินความพึงพอใจโดยเภสัชกรและเจ้าพนักงาน

เภสัชกรรมเกี่ยวข้อง ด้านการใช้งานระบบ ด้านความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และด้านความ

พึงพอใจของผู้ใช้ในระดับมากท่ีสุด รวมท้ังแสดงผลลัพธ์ด้านการใช้งานช่วยลดมูลค่าสินค้าคงคลัง ลด

เวลาในการปฏิบัติงานตรวจนับสินค้า และช่วยป้องกันปัญหายาหมดอายุได้ 

3. ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยนี้สามารถขยายไปสู่การบริหารจัดการคลังยาประเภทอื่น ๆ ท่ีต้องติดตามความ
เคล่ือนไหวของยาท่ีเป็นปัจจุบันได้ มีจำนวนรายการยยาไม่เยอะหรือซับซ้อนมากได้ เช่น ยาเสพติด 
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยามูลค่าสูง ผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น  
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก ตวัอยำ่งกำรพฒันำโปรแกรมบริหำรจดักำรยำตำ้นไวรัสดว้ยกูเกิลแอปพลิเคชนั: 

กรณีศึกษำในงำนบริกำรเภสัชกรรมสถำบนัสุขภำพเดก็แห่งชำติมหำรำชินี 
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การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: กรณีศึกษาในงานบริการ
เภสัชกรรมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

พัฒนาฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Google Sheet  เขียนคำส่ังด้วยภาษา Google Apps 
Script + HTML  

• สร้างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลยาอัตโนมัติเป็นเว็บแอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลลง 
google sheet  

• สามารถค้นหารายการยาเป็นเว็บแอปพลิเคชันค้นหารายการยาจาก google 
sheet  

• ตัดจ่ายยาโดยการ สแกนคิวอาร์โคด (QR Code) สามารถเลือกจ่ายยาจาก Lot. ใด
ก็ได้ตามท่ีผู้ดูแลยาพิจารณา  

• เรียกสรุปรายการยาท่ีต้องการจากหน้าชีท Report_รายการยา 
• แจ้งเตือนรายการยาใกล้หมดอายุทางไลน์เกี่ยวกับวันหมดอายุของยา  
• โดยมีการกำหนดสิทธิ์ผู้สามารถเข้าถึงการจัดการบริหารคลังยาต้านไวรัสเอชไอวี 

และสิทธิ์เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการดูข้อมูลในคลังยาต้านไวรัสเอชไอวีด้วย  
 

แผนผังโครงสร้างโปรแกรมระบบบริหารจัดการสต็อกยาต้านไวรัสเอชไอวี 

 
รูปแสดงแผนผงัการออกแบบระบบบรหิารจดัการยาต้านไวรสัเอชไอว ีทีต่้องการพฒันา 
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รูปตัวอย่าง source code : ควบคุมการรับเข้าข้อมูล การค้นหารายการยา  
และการจ่ายยาออกจากคลัง 

 

 

 

A. ฟอร์มรับเข้าข้อมูลและบันทึก เป็นเว็บแอปพลิเคชันช่ือไฟล์ index.html ท่ีใช้สำหรับกรอก
ข้อมูลยาจากใบนำส่ง โดยข้อมูลถูกบันทึกลงชีทช่ือ data_lot และคำนวนยาคงเหลือใน Google 
Sheet 

 
รูปตัวอย่าง source code : index.html 

ส่วนท่ี 1: สำหรับการกำหนดรูปแบบของฟอร์มรับเข้าข้อมูล 
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รูปตัวอย่างsource code : index.html 

ส่วนท่ี 2 : สำหรับการติดต่อฐานข้อมูลและป้อนข้อมูล 
 

 
รูปตัวอย่างsource code : index.html 

ส่วนท่ี 3 : สำหรับการบันทึกข้อมูล 
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รูปตัวอย่าง Google Sheet และเว็บแอปพลิเคชันรับเข้าข้อมูล  พร้อมแจ้งเตือนทางไลน์ 
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B. ฟอร์มค้นหารายการยา เป็นเว็บแอปพลิเคชันช่ือไฟล์ search.html ท่ีแสดงรายการยาท่ีเก็บข้อมูล
ไว้ใน Google Sheet ช่ือ data_stock , data_ยาซื้อ และ data_ยาNAP สามารถค้นหาด้วยช่ือยา 
และ ยาท่ีใกล้หมดอายุใน 6 เดือน โดยฟอร์มจะแสดงข้อมูล ยาแต่ละรุ่นการผลิต วันหมดอายุ รวมท้ัง
จำนวนคงเหลือ และอื่นๆ  

 
รูปตัวอย่างsource code : search.html  

ส่วนท่ี 1: สำหรับการกำหนดรูปแบบของฟอร์มค้นหารายการยา 
 

 
รูปตัวอย่างsource code : search.html  

ส่วนท่ี 2 : สำหรับการติดต่อฐานข้อมูล 
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รูปตัวอย่างsource code : search.html  

ส่วนท่ี 3 : สำหรับการค้นหาข้อมูล 
 

 

 
รูปตัวอย่าง google sheet ค้นหาข้อมูลยา และเว็บแอปพลิเคชันค้นหารายการยา 
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C. ฟอร์มจ่ายยาออกจากคลัง เป็นเว็บแอปพลิเคชันช่ือไฟล์ outindex.html ท่ีใช้สำหรับบันทึก
รายการยาท่ีจ่ายออก โดยข้อมูลถูกบันทึกลงชีทช่ือ data_out และคำนวนยาคงเหลือใน Google 
Sheet 

 
รูปตัวอย่างsource code : outindex.html  

ส่วนท่ี 1:สำหรับการกำหนดรูปแบบของฟอร์มจ่ายยาออกจากคลัง 
 

 
รูปตัวอย่างsource code : outindex.html  

ส่วนท่ี 2 : สำหรับการติดต่อฐานข้อมูล 
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รูปตัวอย่างsource code : outindex.html  

ส่วนท่ี 3 : สำหรับการบันทึกการจ่ายยา 
 

 
ภาพแสดงข้อมูลถูกบันทึกลงชีทช่ือ data_out และคำนวนยาคงเหลือใน Google Sheet 
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D. Report_รายการยา เป็นชีทในไฟล์ Google Sheet ช่ือชีท Report_รายการยา ท่ีแสดงรายการยา
ท่ีเก็บข้อมูลไว้ใน Google Sheet ช่ือชีท data_stock ซึ่งสามารถค้นหาด้วยชื่อยา เลขท่ี Lot. และ 
จำนวนเดือนของยาท่ีใกล้หมดอายุ โดยใส่ตัวเลขเป็นจำนวนเดือน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงข้อมูล ยาแต่
ละ Lot. วันหมดอายุ รวมทั้งจำนวนคงเหลือ และอื่นๆ  

 
รูปตัวอย่าง source code : จากชีท Report รายการยา ใช้คำส่ัง function search( ) ให้ ดึงข้อมูล

จากชีทหน้า data_stock มาแสดง 
 

 
รูปตัวอย่าง ชีท Report_รายการยา ค้นหารายการยาท่ีต้องการ หรือ ค้นหาจำนวนเดือนก่อนยา

หมดอายุ หรือค้นหา Lot. ยา หรือค้นหาอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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E. ระบบส่งไลน์แจ้งเตือนเมื่อใกล้หมดอายุ เป็นระบบส่งไลน์ไปยังกลุ่มไลน์ แจ้งเตือนว่ายารายการไหน
ท่ีใกล้หมดอายุ โดยใช้ภาษา Google Apps Script ช่ือไฟล์ Script_line.gs และต้ังระบบต้ังอัตโนมติ 
ให้ทำงานทุกวัน ซึ่งจะแจ้งเตือนยาใกล้หมดอายุก่อน 6 เดือน  

 
รูปตัวอย่างsource code : ควบคุมการแจ้งเตือนผ่านระบบไลน์เมื่อใกล้หมดอายุ 

 

 

 
 รูปแสดงตัวอย่างการตั้งระบบต้ังอัตโนมัติให้ทำงานทุกวัน ตามกำหนด 

ให้แจ้งเตือนยาใกล้หมดอายุก่อน 6 เดือน 
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รูปตัวอย่าง ระบบแจ้งเตือนยาใกล้หมดอายุผ่านไลน์กรุ๊ป ตามเวลาท่ีต้ังไว้ 
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F การกำหนดสิทธิ์ผู้สามารถเข้าถึงการจัดการบริหารคลังยาต้านไวรัสเอชไอวี และสิทธิ์เจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องในการดูข้อมูลในคลังยาต้านไวรัสเอชไอวีด้วย  

 
รูปแสดงการกำหนดสิทธิ์ผู้สามารถเข้าถึงการจัดการบริหารคลังยาต้านไวรัสเอชไอวี และสิทธิ์

เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการดูข้อมูลในคลังยาต้านไวรัสเอชไอวีด้วย 
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ภาคผนวก ข คู่มือการใช้โปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกลิแอปพลิเคชนั: กรณศีึกษาใน

งานบริการเภสชักรรมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน:  
กรณีศึกษาในงานบริการเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

 
พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Google Sheet ด้วยภาษา Google Apps Script + HTML และมี

กระบวนการทำงานต่าง ๆ ดังนี ้

 

 

  

หน้าชีทช่ือ MENU : จะแสดงลิงก์ฟอร์มรับเข้าข้อมูล และ ฟอร์มค้นหารายการยา สามารถ
คลิกท่ีลิงก์ ไปยังฟอร์มรับเข้าข้อมูล และฟอร์มค้นหาข้อมูลยาได้ ท้ังนี้เพื่อง่ายต่อการเข้าใช้งาน ผู้วิจัย
นำไปทำเป็นคิวอาร์โคด (QR Code) เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้งานเข้าระบบได้อย่างรวดเร็วดังภาพ
ต่อไปนี้ 

 

         ฟอร์มรับเข้าข้อมูลยา HIV                                      ฟอร์มค้นหาข้อมูลยา HIV 
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ฟอร์มรับเขา้ข้อมูล 

 

 
 

 เป็นเว็บแอปพลิเคชันท่ีใช้สำหรับกรอกข้อมูลยาจาก ใบนำส่ง โดยข้อมูลถูกบันทึกลงชีท 
data_lot และคำนวนยาคงเหลือใน Google Sheet 
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ภาพตัวอย่างใบนำส่ง (DO)  

 

 เมื่อมียาจากบริษัทมาส่ง ห้องยาจะตรวจสอบยาจริงกับใบนำส่ง(DO) ว่ามีรายละเอียด
ครบถ้วนตรงกันก่อน แล้วรับยาเข้าระบบ โดยสแกนคิวอาร์โคด (QR Code) เข้าฟอร์มรับเข้าข้อมูลยา 
และกรอกรายละเอียดจากใบนำส่ง(DO) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

1. เลือกโครงการยา (รายการยาโครงการ NAP / รายการยาซื้อ)  
2. ใส่ช่ือยา โดยมีช่องให้เลือกชื่อยา (มี dropdown ให้เลือกรายการยาได้) 
3. กรอก Lot.  ยา 
4. กรอกเลขท่ีใบนำส่ง (DO) และแนบไฟล์ภาพใบนำส่งได้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ

คืนยากับทางบริษัท  
5. บันทึกวันผลิต 
6. บันทึกวันหมดอายุ 
7. ใส่จำนวน (หากเป็นยาเม็ด ให้กรอกจำนวนขวดได้ ระบบจะคูณจำนวนเม็ดต่อขวด

ให้อัตโนมัติ แต่หากเป็นยาน้ำ ให้กรอกจำนวนขวด และระบบจะบันทึกจำนวนขวด
เลย) 

8. ใส่ราคา 
9. ใส่หมายเหตุ (ระบุที่มาของยาได้ ; เป็นยาท่ีไม่มีเลข DO หรือ เป็นยาท่ียืมมาจากท่ี

อื่น ฯลฯ) 
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*****ขั้นตอนนี้มีการแจ้งที่ไลน์ เม่ือมีการบันทึกรับเข้ารายการยา 

 

ระบบจะบันทึกเป็นฐานข้อมูลไว้ที่ ชีทช่ือ data_lot : โดยมีรายละเอียดในแต่ละ
คอลัมน์ ดังภาพ 

 
 

 เมื่ อบัน ทึกข้อมูลยาท้ังหมดลงระบบแล้ว จะมี  ชีท ท่ีรวบรวมยาท้ังหมดไว้ ท่ี ชีท ช่ือ 
data_stock : หน้านี้จะแสดงรายการยาท้ังหมดท่ีมีในระบบ รวมจำนวนยา รุ่นการผลิต วันหมดอายุ 
แหล่งท่ีมาของยา และอื่น ๆ ซึ่งเป็นหน้าบอกรายการยาแบบ realtime จะเห็นว่า ยาแต่ละตัวมีกี่รุ่น
การผลิตบ้าง มีจำนวนเหลือจริงเท่าไหร่บ้าง เป็นต้น ดังภาพต่อไปนี้ 
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อีกท้ัง ในหน้าชีทนี้ยังสามารถกดท่ีรูป สัญลักษณ์ไลน์ สีเขียวเพื่อให้แจ้งเตือนทางไลน์  
ถึงยาหมดอายุใน 6 เดือน โดยให้แจ้งเตือนย้ำ ๆ กี่ทีก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้ดูแลระบบ 
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ฟอร์มค้นหารายการยา 

 

 
 เป็นเว็บแอปพลิเคชันท่ีแสดงรายการยาท่ีเก็บข้อมูลไว้ใน Google Sheet สามารถค้นหาด้วย
ช่ือยา และ ยาท่ีใกล้หมดอายุ ใน  6 เดือน  โดยฟอร์มจะแสดงข้อมูล ยาแต่ละรุ่นการผลิต  
วันหมดอายุ รวมทั้งจำนวนคงเหลือ และอื่น ๆ ผลการค้นหาจะแสดงดังภาพต่อไปนี้ 
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ฟอร์มจ่ายยาออกจากคลัง 

 

 
 

 เป็นเว็บแอปพลิเคชันท่ีใช้สำหรับบันทึกรายการยาท่ีจ่ายออก โดยข้อมูลถูกบันทึกลงชีท 
data_out และคำนวนยาคงเหลือใน Google Sheet 

หน้านี้ได้จาก ชีทช่ือ QR_code : ซึ่งจะแสดงลิงก์และคิวอาร์โคดของยาแต่ละตัว เพื่อให้เข้าสู่
ฟอร์มจ่ายยาออกจากคลัง  จะมีรายละเอียดว่าเป็นยาโครงการใด เหลือยารุ่นการผลิตใดบ้าง เหลือ
จำนวนเท่าไหร่ โดยเวลาจะจ่ายยา ให้เลือกกรอกจำนวนยารุ่นการผลิตใดก็ได้ตามความเหมาะสมหน้า
งาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดการสต็อกได้เป็นอย่างดี สามารถเห็นว่ายานี้ เหลือกี่รุ่นการผลิตเพื่อ
นำยารุ่นการผลิตเก่าท่ีจะหมดอายุก่อนมาจ่ายก่อนได้ ไม่เหลือยาค้างสต็อก รายละเอียดดังภาพ 

 

 
หน้าชีทช่ือ QR_code เพื่อให้สแกนเข้าฟอร์มจ่ายยาออกจากคลัง 
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หน้าชีท data_lot แสดงว่าวันนี้จ่ายยาใดออกไปจำนวนเท่าไหร่ 
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Report_รายการยา 

 

 
 

 เป็นชีทช่ือ Report_รายการยา : ในไฟล์ Google Sheet ท่ีแสดงรายการยาท่ีเก็บข้อมูลไว้ใน 
Google Sheet สามารถค้นหาด้วยช่ือยา เลขท่ีรุ่นการผลิต และยาท่ีใกล้หมดอายุใน 6 เดือน โดย
ฟอร์มจะแสดงข้อมูล ยาแต่ละรุ่นการผลิต วันหมดอายุ รวมทั้งจำนวนคงเหลือ และอื่น ๆ 
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ระบบส่งไลน์แจ้งเตือนเม่ือใกล้หมดอายุ 
 

 
  

เป็นระบบส่งไลน์ไปยังกลุ่มไลน์ แจ้งเตือนว่ายารายการไหนท่ีใกล้หมดอายุ โดยใช้ภาษา 
Google Apps Script และต้ังระบบต้ังอัตโนมัติ ให้ทำงานทุกวัน 
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ภาคผนวก ค  แบบประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกลิแอป

พลิเคชนั: กรณศีึกษาในงานบริการเภสชักรรมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
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แบบประเมินด้านการทำงานของโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลเิคชัน: 

กรณีศึกษาในงานบริการเภสัชกรรมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

ดำเนินการโดยนำโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชันท่ีผ่านการ
พัฒนา ทดสอบและปรับปรุง แก้ ไขแล้วโดยผู้วิ จัย ให้ ผู้ เช่ียวชาญ ด้านสารสนเทศสุขภาพ  
จำนวน 3 ท่านทดสอบการยอมรับของระบบโดยผู้ใช้ (Acceptance Testing) โดยทดสอบความ
สมบูรณ์(completeness) และความน่าเช่ือถือ(Reliability) ของระบบ ท้ังนี้ได้กำหนดเกณฑ์การ
ประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน พร้อมให้ผู้เช่ียวชาญได้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
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แบบประเมินด้านการทำงานของโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลเิคชัน: 

กรณีศึกษาในงานบริการเภสัชกรรมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
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ภาคผนวก ง แบบประเมนิความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกลิ

แอปพลเิคชัน: กรณีศกึษาในงานบริการเภสชักรรมสถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: 

กรณีศึกษาในงานบริการเภสัชกรรมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

แบบสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นจากการ

นำโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: กรณีศึกษาในงานบริการเภสัชกรรม

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีมาทดลองใช้งาน โดยผู้ปฏิบัติงานจำนวนท้ังหมด 44 ท่าน แบบ

ประเมิน ท่ีสร้างขึ้นอ้างอิงจากแนวทางการประเมินการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ทางสุขภาพ

(Evaluating the Usability of Medical Applications) ของ mHIMSS โดยมีหัวข้อในการประเมิน

ท้ังหมด 4 ด้าน คือ 

1. ด้านการใช้งานระบบ (System Usability) 

2. ด้านความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

3. ด้านความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 

4. ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) 

โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) และคำถาม

ปลายเปิดสำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ร่วมการศึกษาการวัดประสิทธิภาพในด้านต่างๆใช้

แบบสอบถามในรูปแบบ Likert Scale ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวัดเชิงคุณภาพโดยวัดเป็นระดับต่างๆ 

จากสูงถึงต่ำซึ่งในการวิจัยนี้จะใช้5 ระดับและกำหนด 

คะแนนเป็น 1 – 5 คะแนน ดังนั้นช่วงความกว้างของแต่ละช้ันเป็น 0.8 ซึ่งได้จากการคำนวณ

โดยใช้สูตร ความกว้างของอันตรภาคช้ัน = ( คะแนนสูงสุด–คะแนนต่ำสุด ) / จำนวนช้ันความกว้าง

ของอันตรภาคช้ัน = (5 – 1) / 5 = 0.8 ทำให้ได้เกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ 

1.00 – 1.80 ระดับน้อยที่สุด 

1.81 – 2.60 ระดับน้อย 

2.61 – 3.40 ระดับปานกลาง 

3.41 – 4.20 ระดับมาก 

4.21 – 5.00 ระดับมากท่ีสุด 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: 

กรณีศึกษาในงานบริการเภสัชกรรมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

คำช้ีแจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในแบบสอบถามท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อ

โปรแกรม โดยตัวเลขแต่ละตัวมีความหมาย ดังนี้  

5 หมายถึง พึงพอใจมาก   4 หมายถึง พึงพอใจ  3 หมายถึง เฉยๆ  

2 หมายถึง ไม่พึงพอใจ   1 หมายถึง ไม่พึงพอใจมาก 
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ภาคผนวก จ  แบบเกบ็ข้อมูลโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรสัด้วยกูเกลิแอปพลิเคชัน: 

กรณีศกึษาในงานบริการเภสชักรรมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
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แบบเก็บข้อมูลโปรแกรมบริหารจัดการยาต้านไวรัสด้วยกูเกิลแอปพลิเคชัน: กรณีศึกษาในงาน

บริการเภสัชกรรมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
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