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การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อ C0VID-19 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

บทคัดย่อ 

ความเป็นมาและความส าคัญ : สถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก ท าให้เกิดผลกระทบต่อ

การท างานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และส่งผลกระทบต่อ

การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานเช่นกัน โดยผู้ป่วยเบาหวานจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ  COVID-19 จึง

จ าเป็นต้องจัดระบบบริการใหม่เพ่ือลดความแออัดและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของผู้ป่วยที่มารับบริการ 

โดยศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลควนขนุน มีผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับบริการจ านวน 478 คน จากการทบทวน

ข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาพบว่า การดูแลรูปแบบเดิมที่ไม่สามารถลดความแออัดของผู้ป่วยในคลินิก เสี่ยงต่อ

การแพร่กระจายเชื้อ จึงเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ภายใต้สถานการณ์การระบาด 
ของเชื้อ C0VID-19 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ระเบียบการวิจัย : การวิจัยเชิงปฎิบัติการ ศึกษาในพ้ืนที่ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ผู้ร่วมวิจัยได้แก่ 

ผู้ป่วยเบาหวาน, แกนน าชุมชน และอสม. ด าเนินการวิจัย เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ถึง เมษายน 2564 ขั้นตอน

การวิจัยมีทั้งหมด 3 ระยะ คือ 1. ศึกษาสถานการณ์ โดยวิเคราะห์ปัญหา เวชระเบียน ลงส ารวจพื้นที่เชิงลึก 2. 

พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน โดยใช้วงจรวิจัยเชิงปฎิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ Plan, Act, 

Observe, Reflect จ านวน 2 รอบ และ 3. ประเมินผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการวิเคราะห์

เชิงเนื้อหา 

ผลการศึกษา : เกิดรปูแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อ C0VID-19 โดยการ

มีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ ระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในสถานบริการ มีการแบ่งผู้ป่วยตามระดับการ

ควบคุมโรค เพ่ือสื่อสารการควบคุมโรคโดยแต่ละกลุ่มจะมีแนวทางการจัดบริการที่แตกต่างกัน เกิดระบบคัด

กรองผู้ป่วยแบบ one stop service ในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ จัดสถานที่แบบรักษาระยะห่าง (social 

distancing ปรับระบบการการเติมยา (Drug refilled) โดยแพทย์  อสม.มีส่วนร่วมในการดูแล ติดตามระดับ

น้ าตาลปลายนิ้ว (DTX) และวัดความดันโลหิตที่บ้าน เกิดมาตรการของหมู่บ้านในการมีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วย

เบาหวานในชุมชน จ านวนผู้ป่วยเฉลี่ยที่เข้ามารับบริการในคลินิกเบาหวานลดลงจากเดิม 70 คน เป็น 25 คน 

(ก.พ.2563-ส.ค.2563)  ในช่วงที่สถานการณ์คลี่คลาย ได้นัดผู้ป่วยเจาะเลือดประจ าปี และมาพบแพทย์เพ่ือฟัง

ผลเลือด แต่มีระบบการนัดเจาะเลือดประจ าปี โดยยึดหลักลดความแออัด นัดผู้ป่วยมาเจาะเลือดวันละ 40 ราย 



จากเดิมวันละ 70-80 ราย เมื่อมีการระบาดระลอกสาม (เมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน) บริการจัดส่งยาที่บ้านร้อย

ละ 100 จะมีการติดตามผลเลือดในรายที่ควบคุมเบาหวานไม่ได้ แพทย์อ่านผลเลือด ปรับยา และมีการสื่อสาร

การปรับเปลี่ยนยา ค าแนะน าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาการที่ต้องมาพบแพทย์ โดยมีเอกสารแนบ และโทร

แจ้งทางโทรศัพท์ยังผู้ป่วยและผ่านเครือข่าย อสม.เพ่ือการติดตามที่บ้าน   และให้ผู้ป่วยที่ยังแข็งแรงมารับยา

ด้วยตนเอง ในรายที่ไม่สามารถมารับยาด้วยตนเองได้ให้ญาติมารับยาแทน โดยจัดบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  

และอัตราผู้ป่วยเบาหวานและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรค COVID-19 เท่ากับ 0 

สรุปผลการวิจัย : การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อ C0VID-

19 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นแนวทางใหม่ในการดูแลปัญหาเบาหวานระดับชุมชนที่น าไปใช้ง่ายและ

ได้ผล โดยสามารถท าให้ลดความแออัดของผู้ป่วยในคลินิก ลดระยะเวลารอคอย และลดความเสี่ยงของการติด

เชื้อ C0VID-19 ของผู้ป่วยและบุคลากร 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 สถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 เริ่มต้นจากการค้นพบรายงานโรคปอดอักเสบติดเชื้อที่ไม่
ทราบสาเหตุที่เมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน เมื่อ 31 ธันวาคม 2562 จากนั้นเกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและ
ลุกลามไปทั่วโลก ส าหรับประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ โรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรงเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  ท าให้เกิดผลกระทบต่อการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้อง
รับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และต้องเตรียมความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ ให้พร้อมรับ
สถานการณ์การระบาดที่อาจรุนแรงขึ้น  
 การแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 เกิดจากการสูดดมสัมผัสเชื้อ ซึ่งออกมาจากทางเดินหายใจของผู้
ติดเชื้อที่แพร่กระจายออกมาขณะพูด ไอ หรือจาม โดยเชื้อจากสิ่งคัดหลั่งที่อยู่ตามสิ่งของต่างๆ สามารถเข้าสู่
เยื่อบุ เช่น ตา จมูก ปาก เป็นต้น เชื้อแพร่ในอากาศผ่านทางละอองฝอยขนาดใหญ่ (droplet) และขนาดเล็ก   
(aerosol) ได้ โดยมีระยะฟักตัว 2-14 วัน โดยเชื้อสามารถแพร่กระจายได้ แม้ว่าจะไม่มีอาการแสดง  อาการจะ
มีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ ามูกไหล หอบเหนื่อย ปวดเมื่อยตัว ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ความรุนแรงของโรคนี้แตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละบุคคลและร้ายแรงถึงข้ันเสียชีวิตได้ 
 อาการและความรุนแรงของโรคติดเชื้อ COVID-19 ขึ้นอยู่กับอายุและโรคประจ าตัว โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจ าตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า ในผู้ที่มีโรคประจ าตัวจะเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จาก
ข้อมูลทั้งหมด 138 เคสที่ได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 ในเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีนพบว่า ผู้ป่วยอาการหนักระยะ
วิกฤติมักจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง 58% โรคเบาหวาน 22% โรคหลอดเลือดหัวใจ 25% โรคหลอดเลือด
สมอง 17% จะเห็นว่าปัจจุบันผู้ป่วยโรคเบาหวานมีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ โดย
ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลควนขนุน มีผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับบริการในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 478 
คน โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดหากติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพราะมีความเปาะบาง



และจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงเมื่อเทียบกับคนปกติ จึงจ าเป็นต้องมีการลดการไปโรงพยาบาลในผู้ป่วย ที่ไม่มี
ความเร่งด่วนเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการรับและแพร่เชื้อของผู้ป่วยในโรงพยาบาล  
 การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ยังเป็นสิ่งจ าเป็นในกรณีภัยพิบัติและโดยเฉพาะกรณีภัยพิบัติจาก COVID-19 
ผู้ป่วยยังคงต้องได้รับการดูแลตามมาตราฐานและต่อเนื่อง ซึ่งระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน แบบเดิม คือ 
ผู้ป่วยทุกรายต้องเข้ามารับบริการตรวจรักษาในศูนย์แพทย์ชุมชนต่อเนื่องทุก  1-2 เดือน ซึ่งในวันคลินิก
เบาหวานเดิม จะมีผู้ป่วยเข้ามารับบริการมากประมาณครั้งละ 70-80 คน และมีระยะเวลารอคอยในการเข้ารับ
บริการเฉลี่ยคนละ 90 นาที ส่งผลให้เกิดความแออัด จากการวิเคราะห์ปัญหาของระบบการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานพบว่า หากยังใช้ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบเดิม จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของ 
COVID-19 แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ จึงเกิดการพัฒนาแนวทางลดความแออัดในการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานเพ่ือลดการแพร่กระจาย COVID-19 ในสถานบริการรวมไปถึงชุมชน โดยใช้แนวทาง Social 
distancing และผู้ป่วยเบาหวานยังคงได้รับการดูแลครบถ้วนตามมาตรฐานเดิม  
วัตถุประสงค์  

เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ภายใต้สถานการณ์การระบาด 
ของเชื้อ C0VID-19 โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 

   

ระเบียบวิธีวิจัย 

เป็นการวิจัยเชิงปฎิบัติการ (Action research) เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อ C0VID-19 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในศูนย์แพทย์ชุมชน
โรงพยาบาลควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

 
 

 

-ปัญหาการระบาดของ COVID-19 

-ปัญหาความแออัดของผู้ป่วยใน

สถานบริการ 

-ปัญหาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานใน

ชุมชน 

 

พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย
เบาหวาน ภายใตส้ถานการณ์
การระบาดของเชื้อ C0VID-
19 โดยการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน 
 

-  เกิดรปูแบบการดูแลผู้ป่วย
เบาหวาน ภายใตส้ถานการณ์
การระบาดของเชื้อ C0VID-19 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

- ลดความแออัดของผู้ป่วยใน
สถานบริการ 
 



ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าสู่งานวิจัย (Inclusion criteria) 
1. ผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์  
2. มารับการรักษาและอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบของศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลควนขนุน  
3. ภาคีเครือข่ายของต าบลควนขนุน ได้แก่ อสม. และแกนน าชุมชน 

เกณฑ์การคัดเลือกออกสู่งานวิจัย (Exclusion criteria) 
1. ผู้ที่ไม่สามารถมาติดตามผลการรักษาได้ 
2. มีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานระดับรุนแรง ที่จ าเป็นต้องส่งต่อไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 

 
การสุ่มตัวอย่าง 

สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับบริการ
จ านวน 478 คน,แกนน าชุมชน 10 คน,อสม. 152 คน และกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาจ านวน 15 คน 

 
ระยะเวลาด าเนินการ   

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 30 เมษายน 2564 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครังนี้เป็นแบบบันทึกและเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  

1. แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย  
2. แบบบันทึกการเก็บข้อมูลเชิงลึกของชุมชน 
3. แบบบันทึกการเรียนรู้ในแต่ละครั้งของการท ากิจกรรม 

 
ขั้นตอนการวิจัย 
 ขั้นตอนการวิจัยมีทั้งหมด 3 ระยะ 

1. ศึกษาสถานการณ์  
จากการวิเคราะห์ปัญหาการระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งจัดเป็น

โรคติดต่อร้ายแรง เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่ (Emerging disease) ท าให้เกิดผลกระทบต่อการท างาน
ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรับมือกับโรคที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การเตรียมรับมือกับโรคระบาดที่มีอัตรา
การติดต่ออย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดเตรียมการเพ่ือป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การแพทย์ ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรมากมาย เพ่ือลดอัตราการติดเชื้อและลดอัตราตาย แม้ว่าประเทศไทยจะมี
อัตราการควบคุมโรคได้ดีระดับหนึ่ง แต่ก็กระทบกับการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ และระบบการดูแล
ผู้ป่วยในสถานพยาบาลรวมไปถึงระดับชุมชม จากการลงส ารวจพ้ืนที่เชิงลึกพบว่า ชุมชนพ้ืนที่ต าบลควนขนุน 



ให้ความตระหนักและตื่นตัวต่อการระบาดของ COVID-19 เป็นอย่างมาก เกิดนโยบายของพ้ืนที่ ที่ลดการ
แพร่กระจายเชื้อและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในชุมชน เกิดการเฝ้าระวังและคัดกรองบุคคลภายนอกอย่าง
เข้มงวดและครอบคลุม จะเห็นว่าชุมชนให้ความส าคัญแก่เรื่องนี้มาก 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะเบาหวานในชุมชนพ้ืนที่ต าบลควนขนุน มีผู้ป่วยทั้งหมด 478 คน ซึ่งจัดเป็น

กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ COVID-19 เมื่อเทียบกับคนปกติ เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จึง

ส่งผลให้เกิดปัญหาในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ถ้ายังใช้วิธีการดูแลแบบเดิม ๆ จากการวิเคราะห์  Gap analysis 

พบว่ามีปัญหาที่เกี่ยวของกับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานหลักๆ 2 ปัญหา ได้แก่ ปัญหาความแออัดของผู้ป่วยที่มา

รับบริการในสถานบริการ ที่ปกติจะมีผู้ป่วยเข้ามารับบริการมากประมาณครั้งละ 70-80 คน และมีระยะเวลา

รอคอยในการเข้ารับบริการเฉลี่ยคนละ 90 นาที ส่งผลให้เกิดความแออัด และปัญหาการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

ในชุมชน โดยชุมชนยังไม่มีแนวทางรองรับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในสถานการณ์ระบาดนี้  

2. พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อ C0VID-19 โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ด าเนินการวิจัยตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ Kemmis 
& Mc Taggart  โดยมีวงจรวิจัยเชิงปฎิบัติการ 4 ขั้นตอน คือ Plan, Act, Observe, Reflect จ านวน 2 รอบ  
วงรอบท่ี 1  

Plan  จากปัญหาหน้างานเมื่อวิเคราะห์ Gap analysis พบว่าปัญหาที่ เกี่ยวของกับการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานในสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19  หลักๆ 2 ปัญหา ได้แก่ ปัญหาความแออัดของผู้ป่วย
ที่มารับบริการในสถานบริการและ ปัญหาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน น าไปสู่การวางแผนปรับรูปแบบ
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

Action การปรับระบบบริการแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. ระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในสถานบริการ รูป
แบบเดิมผู้ป่วยทุกคนจะเข้ามารับบริการตรวจรักษาในศูนย์แพทย์ชุมชนต่อเนื่องทุก 1-2 เดือน ปรับระบบใหม่ 
โดยแบ่งกลุ่มผู้ป่วยออกเป็น 3 grade ดังนี้  

 

 

Grade 1 Grade 2 Grade 3 
HbA1c <7 HbA1c 7-7.9 HbA1c ≥ 8 
BP < 140/90 mmHg BP < 160/100 mmHg BP ≥ 160/100 mmHg 

หรือ มีภาวะแทรกซ้อน 
 

เมื่อแบ่งกลุ่มผู้ป่วยออกเป็น 3 grade ตามระดับการควบคุมโรคแล้ว ในแต่ละกลุ่มจะมีแนวทางการจัดบริการที่
แตกต่างกัน ตามความเหมาะสม ดังนี้  
 
 



Grade 1 กลุ่มควบคุมโรคดี Grade 2 กลุ่มควบคุมโรคพอใช้ Grade 3 กลุ่มควบคุมโรคไม่ดี 
ใช้ระบบการเติมยา (Drug 
refilled) ทุก 2-3 เดือน โดย 
พยาบาล และส่งยาโดย อสม.  
พบแพทย์ตรวจเลือดปีละ 1 ครั้ง   

ใช้ระบบการเติมยา (Drug 
refilled) ทุก 2 เดือน โดย 
พยาบาล และส่งยาโดย อสม.  
พบแพทย์ตรวจเลือดปีละ 1 ครั้ง   

มารับบริการที่สถานพยาบาล  
ตรวจรักษาโดยแพทย์ทุกราย ตาม
แผนออกตรวจ นัดทุก 1-2 เดือน
ตามดุลพินิจของแพทย์ เหลื่อม
เวลานัด เพื่อลดความแออัด 

 

เมื่อมีการระบาดระลอกสาม( กันยายน 2563 – เมษายน 2564 ) มีการปรับแนวทางการจัดบริการ 
ดังนี้ 

Grade 1 กลุ่มควบคุมโรคดี Grade 2 กลุ่มควบคุมโรคพอใช้ Grade 3 กลุ่มควบคุมโรคไม่ดี 
ใช้ระบบการเติมยา (Drug 
refilled) ทุก 2-3 เดือน โดย 
พยาบาล ให้ผู้ป่วยหรือญาติมารับ
ยาด้วยตนเอง ( มีการจัดเตรียมยา
ไว้ล่วงหน้า) พบแพทย์ตรวจเลือด
ปีละ 1 ครั้ง   

ใช้ระบบการเติมยา (Drug 
refilled) ทุก 2 เดือน โดย 
พยาบาล ให้ผู้ป่วยหรือญาติมารับ
ยาด้วยตนเอง ( มีการจัดเตรียมยา
ไว้ล่วงหน้า) พบแพทย์ตรวจเลือด
ปีละ 1 ครั้ง  และติดตามระดับ 
hba1c ภายใน 6 เดือน 

ใช้ระบบการเติมยา (Drug 
refilled) ทุก 1-2 เดือน โดย 
แพทย์ ให้ผู้ป่วยหรือญาติมารับยา
ด้วยตนเอง ( มีการจัดเตรียมยาไว้
ล่วงหน้า) พบแพทย์ตรวจเลือดปี
ละ 1 ครั้ง  และติดตามระดับ 
hba1c ภายใน 3-6 เดือน ในราย
ที่มีการปรับเปลี่ยนยา มีการแจ้ง
ผู้ป่วย เอกสารค าแนะ โทรแจ้ง 
เครือข่าย อสม.ติดตามต่อเนื่อง 

 
ผู้ป่วยทุกกลุ่มยังคงมาตรฐานในการรักษาคือ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

เป้าหมายการควบคุมโรค  และความรู้ในการดูแลตนเองแบบ Personal based education พบแพทย์ตรวจ
ร่างกาย ตรวจ Lab  ตรวจหา Target organ damage อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี      

ผู้ป่วย Grade 1-2 ติดตาม DTX,BP โดย อสม. และมีระบบควบคุมโดยเจ้าหน้าที่  ผู้ป่วย Grade 3 
ติดตามเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่ 1 – 2 ครั้งต่อปี ส าหรับผู้ป่วยที่มีอาการเปลี่ยนแปลงหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาอ่ืนๆ 
สามารถเข้าพบแพทย์ได้ตามความเหมาะสม 
2. ระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน ปรับระบบใหม่คือ ประสานผู้น าชุมชน และ อสม.ชี้แจงรายละเอียด
แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนเพ่ือลดความแออัดและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 โดย 
อสม.จะมีส่วนร่วมในการดูแลคือ ติดตามระดับน้ าตาลปลายนิ้ว (DTX) และวัดความดันโลหิตที่บ้าน  โดยที่
ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาที่สถานบริการ และมีการให้ค าแนะน าการดูแลตัวเองของผู้ป่วยเบาหวานผ่านเสียงตาม
สายของหมู่บ้าน มีการลงไปติดตามในที่ประชุมหมู่บ้าน เกิดมาตรการของหมู่บ้านในการมีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วย
เบาหวานในชุมชน และเมื่อสถานการณ์รุนแรงขึ้น มีการติดตามการควบคุมโรคโดยใช้ค่า hba1c ในการ



ติดตาม และ อสม ติดตามเยี่ยมบ้านจากเดิมทุก 1 เดือน เปลี่ยนเป็นมีการติดตามเยี่ยมบ้านตามความ
เหมาะสม หรือเมื่อได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่เฉพาะราย  
 Observation จากการปรับระบบบริการพบว่า การเติมยา (Drug refilled) ซึ่งท าโดยพยาบาลตาม
แนวทางนั้นบางครั้งเกิดปัญหา ผู้ป่วยเริ่มควบคุมโรคไม่ได้ การใช้ยาไม่ถูกต้อง เห็นได้จาก คนไข้เริ่มมีระดับ
น้ าตาลสูง หรือความดันโลหิตที่บ้านสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ต้องให้ยาเดิม  การน าส่งยาโดย อสม. ล่าช้าและไม่มีระบบ
ติดตาม มีผู้ป่วยบางรายได้รับยาล่าช้า หรือยาไม่ถึงมือผู้ป่วย ในส่วนของชุมชนให้ความร่วมมือดีในการ
ประสานงาน 
 Reflection  จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า หลังปรับระบบบริการ สิ่งที่ดีคือสามารถลดความ
แออัดของผู้ป่วยในสถานบริการได้ ชุมชนให้ความร่วมมือดีในการประสานงาน เมื่อวิเคราะห์ยังพบปัญหาติดขัด
ในบางขั้นตอน เช่น ขั้นตอนการเติมยาโดยพยาบาล ขั้นตอนการน าส่งยารวมถึงระบบติดตามของ อสม. และ
การจัดกลุ่มผู้ป่วยบางครั้งยังเกิดความสับสนในการจ าแนกผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่ ส่งผลต่อระบบการดูแล  
วงรอบท่ี 2 
 Plan จากปัญหาในรอบที่ 1 น าไปสู่การวิเคราะห์วางแผนปรับปรุงรูปแบบของพัฒนารูปแบบการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวาน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อ C0VID-19 โดยการมีส่วนร่วมของชุมบน ให้เหมาะสม
มากยิ่งขึ้น โดยพบว่า ยังเกิดความสับสนในการจ าแนกกลุ่มผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่ เพ่ือความสะดวกและง่ายต่อ
การค้นหา จึงได้เพ่ิมรูปแบบสี ในแฟ้มประวัติผู้ป่วย ให้ค้นหาง่ายขึ้น และปรับระบบการการเติมยา (Drug 
refilled) จากเดิมเติมยาโดยพยาบาล ปรับเปลี่ยนเป็นแพทย์ เพ่ือจะได้เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการ
เปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น และปรับระบบการส่งยาของ อสม. ให้เหมาะสมและง่ายต่อการท างานมากยิ่งขึ้น  

Action ปรับปรุงระบบเพ่ิมเติมได้แก่ การจัดแฟ้มรายบุคคล แยกตามระดับการควบคุมโรค (วงกลม 

3 สี) เพ่ือสื่อสารการควบคุมโรค เพ่ิมความตระหนักทั้งต่อตัวผู้ให้บริการและผู้รับบริการดังนี้  Grade 1 กลุ่ม

ควบคุมโรคดี ใช้สีเขียว Grade 2 กลุ่มควบคุมโรคปานกลาง ใช้สีเหลือง และGrade 3 กลุ่มควบคุมโรคไม่ดี ใช้

สีแดงเป็นระบบที่มีการพัฒนาล่าสุด ส่งผลต่อผู้รับบริการ ด้านความตระหนักเรื่องการรับรู้สถานะสุขภาพ 

ระดับการควบคุมโรค น าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ของผู้ป่วย ตัวผู้

ให้บริการ มีความตระหนักต่อสถานะสุขภาพของผู้ป่วยมากขึ้นและสะดวกในการคัดแยกผู้ป่วยเพ่ือจัดบริการให้

เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม มีการระบบบริการ เพ่ือควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยการลดความแออัด 

รักษาระยะห่าง ลดระยะเวลารอคอย ดังนี้ จัดระบบคัดกรองผู้ป่วยแบบ one stop service ในกลุ่มโรค

ทางเดินหายใจ  วัดอุณหภูมิร่างกายทุกราย  สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกราย กรณีเข้าเกณฑ์

สอบสวนโรค(PUI) ส่งต่อรพ.ควนขนุนตามแนวทางการส่งต่อ  จัดบริการแบบเหลื่อมเวลา นัดผู้ป่วยไม่เกิน 30 

คน  จัดสถานที่แบบรักษาระยะห่าง (social distancing) ผู้ป่วยรอตรวจในอาคารครั้งละ 12-15 คน (ตาม

ความเหมาะสมของสถานที่)  ประกันเวลารอคอยเฉลี่ย ไม่เกิน 1ชั่วโมง ตรวจรักษาและปรับระบบการเติมยา 

(Drug refilled) โดยแพทย์  



Observation จากการปรับระบบในวงรอบที่ 2 พบว่ารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานภายใต้

สถานการณ์การระบาดของเชื้อ C0VID-19 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีระบบที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งประเด็น

การปรับระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในสถานบริการ ที่เจ้าหน้าที่สามารถท าตามระบบใหม่ได้ง่ายขึ้น และ

เอ้ือต่อการท างาน ผู้รับบริการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ในส่วนความร่วมมือของผู้น าชุมชน อสม. ได้ให้

ความร่วมมือหลังจากปรับระบบเกิดไม่เกิดปัญหาเรื่องการส่งยา 

Reflection  จากการด าเนินงานที่ผ่านมา หลังจากได้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน

ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อ C0VID-19 ที่ชัดเจนและทดลองใช้แล้วพบว่า ในเรื่องระบบบริการใน

คลินิกมีความสะดวกขึ้นและง่ายต่อการดูแลผู้ป่วยภายใต้สถานการณ์การระบาด และสามารถลดความเสี่ยงใน

การติดเชื้อแก่ผู้ป่วยได้ ส่งผลให้ลดความแออัดในสถานบริการ ซึ่งได้มีการต่อยอดโดยน ารูปแบบการดูแลผู้ป่วย

เบาหวานในชุมชนภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อ C0VID-19 นี้ ไปขยายผลใช้ในเครือข่ายปฐมภูมิอ่ืน

ต่อไป 

วงรอบท่ี 3 
 Plan จากปัญหาในรอบที่ 2 น าไปสู่การวิเคราะห์วางแผนปรับปรุงรูปแบบของพัฒนารูปแบบการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวาน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อ C0VID-19 โดยการมีส่วนร่วมของชุมบน ให้เหมาะสม
มากยิ่งขึ้น โดยพบว่า เมื่อสถานการณ์การระบาดมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ของเชื้อ ทั้งต่อผู้รับบริการและบุคลากร จึงมีการปรับเปลี่ยนระบบบริการ โดย ในสถานบริการ โดยเน้นลดการ
แพร่กระจายเชื้อ และจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว การปรับเปลี่ยนระบบบริการในชุมชน โดยการลด
การสัมผัส ทั้งโดยบุคลากร และเครือข่ายเอสม.  

Action มีการปรับเปลี่ยนระบบบริการทั้งในสถานบริการและในชุมชน  ในสถานบริการ โดยเน้น
ลดการแพร่กระจายเชื้อ และจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เป็นสัดส่วน มีการจัดเตรียมยาไว้ล่วงหน้า ลด
ระยะเวลารอคอย ในกรณีเจาะเลือด เจาะเลือดเสร็จ รับยากลับบ้าน และให้ผู้ป่วยที่ยังแข็งแรงหรือญาติมาฟัง
ผลเลือด และรับยา   

การปรับเปลี่ยนระบบบริการในชุมชน โดยการลดการสัมผัส ทั้งโดยบุคลากร และเครือข่ายเอสม. การ
ติดตามการควบคุมโรค ปรับจากใช้ค่าระดับน้ าตาลปลายนิ้ว ร่วมกับ ระดับ hba1c ปรับมาใช้ค่าระดับ hba1c 
ในการปรับเปลี่ยนการรักษา การติดตามดูแลต่อเนื่อง โดยเครือข่าย อสม. จากเดิม มีการติดตามทุก 1 เดือน 
ให้ลดลงตามความเหมาะสม หรือได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่เฉพาะราย เน้นการประสานงานโดยตรงกับ
ผู้ป่วย ญาติ อสม. และผู้น าชุมชน 

Observation จากการปรับระบบในวงรอบที่ 3 พบว่ารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานภายใต้
สถานการณ์การระบาดของเชื้อ C0VID-19 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีระบบที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งประเด็น
การปรับระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในสถานบริการ โดยสามารถลดระยะเวลารอคอยจาก 90 นาที เหลือ 
20 นาที  ในส่วนความร่วมมือของชุมชน เกิดจิตอาสา ความร่วมมือ ความเสียสละ เพิ่มมากข้ึน   



Reflection  จากการด าเนินงานที่ผ่านมา หลังจากได้ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานภายใต้

สถานการณ์การระบาดของเชื้อ C0VID-19 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ชัดเจนและทดลองใช้แล้วพบว่า ใน

เรื่องระบบบริการในคลินิกมีความสะดวกขึ้นและง่ายต่อการดูแลผู้ป่วยภายใต้สถานการณ์การระบาด และ

สามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแก่ผู้ป่วยได้ ส่งผลให้ลดความแออัดในสถานบริการ ซึ่งได้มีการต่อยอดโดย

น ารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อ C0VID-19 โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ไปขยายผลใช้ในเครือข่ายปฐมภูมิอื่นต่อไป 

ผลการศึกษา 

1. จากการพัฒนาระบบ 2 รอบ เกิดรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนภายใต้สถานการณ์การ

ระบาดของเชื้อ C0VID-19 ได้แก่ ระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในสถานบริการ มีการแบ่งผู้ป่วยตามระดับการ

ควบคุมโรค มีการจัดแฟ้มรายบุคคล แยกตามระดับการควบคุมโรค (วงกลม 3 สี) เพ่ือสื่อสารการควบคุมโรค

โดยในแต่ละกลุ่มจะมีแนวทางการจัดบริการที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

กรณีระบาด 

Grade 1 กลุ่มควบคุมโรคดี Grade 2 กลุ่มควบคุมโรคพอใช้ Grade 3 กลุ่มควบคุมโรคไม่ดี 
ใช้ระบบการเติมยา (Drug 
refilled) ทุก 3 เดือน โดย 
พยาบาล และส่งยาโดย อสม. พบ
แพทย์ตรวจเลือดปีละ 1 ครั้ง   

ใช้ระบบการเติมยา (Drug 
refilled) ทุก 2 เดือน โดย 
พยาบาล และส่งยาโดย อสม. พบ
แพทย์ตรวจเลือดปีละ 1 ครั้ง   

มารับบริการที่สถานพยาบาล  
ตรวจรักษาโดยแพทย์ทุกราย ตาม
แผนออกตรวจ นัดทุก 1-2 เดือน
ตามดุลพินิจของแพทย์ เหลื่อม
เวลานัด เพื่อลดความแออัด 

กรณีระบาดเพ่ิมข้ึน 

Grade 1 กลุ่มควบคุมโรคดี Grade 2 กลุ่มควบคุมโรคพอใช้ Grade 3 กลุ่มควบคุมโรคไม่ดี 
ใช้ระบบการเติมยา (Drug 
refilled) ทุก 2-3 เดือน โดย 
พยาบาล ให้ผู้ป่วยหรือญาติมารับ
ยาด้วยตนเอง ( มีการจัดเตรียมยา
ไว้ล่วงหน้า) พบแพทย์ตรวจเลือด
ปีละ 1 ครั้ง   

ใช้ระบบการเติมยา (Drug 
refilled) ทุก 2 เดือน โดย 
พยาบาล ให้ผู้ป่วยหรือญาติมารับ
ยาด้วยตนเอง ( มีการจัดเตรียมยา
ไว้ล่วงหน้า) พบแพทย์ตรวจเลือด
ปีละ 1 ครั้ง  และติดตามระดับ 
hba1c ภายใน 6 เดือน 

ใช้ระบบการเติมยา (Drug 
refilled) ทุก 1-2 เดือน โดย 
แพทย์ ให้ผู้ป่วยหรือญาติมารับยา
ด้วยตนเอง ( มีการจัดเตรียมยาไว้
ล่วงหน้า) พบแพทย์ตรวจเลือดปี
ละ 1 ครั้ง  และติดตามระดับ 
hba1c ภายใน 3-6 เดือน ในราย
ที่มีการปรับเปลี่ยนยา มีการแจ้ง
ผู้ป่วย เอกสารค าแนะ โทรแจ้ง 
เครือข่าย อสม.ติดตามต่อเนื่อง 
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เกิดระบบคัดกรองผู้ป่วยแบบ one stop service ในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ จัดบริการแบบเหลื่อมเวลา นัด

ผู้ป่วยไม่เกิน 30 คน  จัดสถานที่แบบรักษาระยะห่าง (social distancing) ผู้ป่วยรอตรวจในอาคารครั้งละ 12-

15 คน (ตามความเหมาะสมของสถานที่)  ประกันเวลารอคอยเฉลี่ย ไม่เกิน 1ชั่วโมง ตรวจรักษาและปรับระบบ

การการเติมยา (Drug refilled) โดยแพทย์ ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ในสถานการณ์ระบาด 

COVID-19 โดย อสม.จะมีส่วนร่วมในการดูแลคือ ติดตามระดับน้ าตาลปลายนิ้ว (DTX) และวัดความดันโลหิตที่

บ้าน โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาที่สถานบริการ และมีการให้ค าแนะน าการดูแลตัวเองของผู้ป่วยเบาหวาน

ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน มีการลงไปติดตามในที่ประชุมหมู่บ้าน เกิดมาตรการของหมู่บ้านในการมีส่วน

ร่วมดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน  

กรณีมีการระบาดเพ่ิมขึ้น มีการปรับเปลี่ยนระบบบริการ โดย ในสถานบริการ เน้นลดการ

แพร่กระจายเชื้อ และจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว การปรับเปลี่ยนระบบบริการในชุมชน โดยการลด

การสัมผัส ทั้งโดยบุคลากร และเครือข่ายเอสม.  

2. จ านวนผู้ป่วยเฉลี่ยที่เข้ามารับบริการในคลินิกเบาหวานของศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลควนขนุน 

ในสถานการณ์ระบาด COVID-19 

แผนภูมิที่ 1 แสดง จ านวนผู้ป่วยเฉลี่ยที่เข้ามารับบริการในคลินิกเบาหวาน (คน) 

 
 

 
  

 

  

  

 

3. อัตราผู้ป่วยเบาหวานและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรค COVID-19 เท่ากับ 0  

 
บทวิจารณ์ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019  ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขครั้งใหญ่ ส่งผล

กระทบเป็นวงกว้าง การปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าว ต้องออกแบบบริการได้อย่างรวดเร็ว ทัน

เหตุการณ์ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการปลอดภัย จากการพัฒนาระบบการให้บริการคลินิกโรคเรื้อรังอย่าง



ต่อเนื่อง ล่าสุดคือการพัฒนาระบบเพ่ือพัฒนาการควบคุมโรคไห้ได้ตามเกณฑ์ โดยใช้เครื่องมือเสริมพลังวงกลม

สามสีแบ่งตามระดับการควบคุมโรค การนัดโดยใช้แนวคิดระบบเครือญาติขับเคลื่อนงานเบาหวาน นัดราย

หมู่บ้านเกิดการช่วยเหลือ กระตุ้นเตือน ซึ่งกันและกัน  ด้านบุคลากรมีการตื่นตัวและตอบสนองต่อปัญหา ได้

อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มีการประชุม ระดมสมอง ออกแบบระบบบริการ ให้ความส าคัญเรื่องมาตรฐานการ

ดูแลผู้ป่วย ยึดหลักลดการแพร่กระจายเชื้อ และการท างานร่วมกับเครือข่าย มีการออกแบบ ติดตาม เฝ้าระวัง 

ประเมินผล เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดี เกิดวัฒนธรรมการท างานประจ าสู่วัฒนธรรมคุณภาพ โดยมี

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นตัวขับเคลื่อนเกิดระบบบริการคลินิกโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันรูปแบบ

ปกติใหม่ (new normal NCDS clinics)  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการตื่นตัว ให้ความส าคัญ ต่อภาวะ

สุขภาพของผู้ป่วยในชุมชน เห็นอกเห็นใจ เกิดจิตอาสา ให้บริการแบบเครือญาติ ผลลัพธ์ด้านระบบบริการ ด้าน

สุขภาพ ผู้รับบริการและผู้ให้บริการปลอดภัย ไม่ติดเชื้อจากการจัดบริการ  

สิ่งท่ีได้เรียนรู้  

การพัฒนางานประจ าอย่างต่อเนื่อง ออกแบบบริการโดยยึดผู้ป่วย ญาติ และชุมชน เป็นศูนย์กลาง 

เฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาด ออกแบบบริการให้ทันต่อเหตุการณ์ ประสานงานกับชุมชน สังเกตการณ์ 

การตอบสนอง ต่อระบบที่ออกแบบไว้ และน าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จะสามารถรับมือกับปัญหาได้เป็นอย่างดี 

และเกิดผลลัพธ์ที่ดี  จะยิ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่เป็นปกติใหม่อย่างต่อเนื่องยั่งยืน routine to 

new normal 

ข้อเสนอแนะ 

1. การออกแบบระบบบริการติดตาม เฝ้าระวัง การควบคุมโรค การเกิดภาวะแทรกซ้อน ในกลุ่มที่

เติมยาที่บ้าน โดยเน้นผู้ป่วยและครอบครัว เป็นก าลังส าคัญร่วมกับเครือข่ายสุขภาพในชุมชน 

ได้แก่ อสม. อสค. จิตอาสา 

2. การสนับสนุน พัฒนาศักยภาพชุมชน ในการวางแผน รับมือ เมื่อต้องเผชิญภาวะวิกฤติในกลุ่ม

เปราะบางด้านสุขภาพ   

3. พัฒนาระบบการสื่อสาร ให้มีหลายช่องทาง เน้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 


