
   แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
 

ประเภท [  / ] Oral presentation R2R 
ประเภทหน่วยงาน ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลควนขนุน 
ผลงานในสหสาขาวิชาชีพและด้านอื่นๆ  
การเสนอผลงาน [ / ] ไม่เคยเผยแพร่   
ชื่อเร่ือง การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  โดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน ต าบลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

ทีมผู้น าเสนอ 
1. นางสาวสาวิตรี โสภณ ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 
2. นางเสาวคนธ์ รักหนู   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3. นางจุติมา ชูเผือก  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4. นางสาวจอมขวัญ รัตนพิบูลย์  นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 
5. นางสาวปาริฉัตร ขุนทอง  นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 

หน่วยงาน ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงพยาบาลควนขนุน  
มือถือ 087 2732979      
Email: nine_bb191@hotmail.com  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

นับแต่เกิดการระบาดของไวรัส โคโรน่า 2019 หรือโรค COVID-19 ต้ังแต่ปลายปี 2562 ซึ่งรุนแรงและ

ขยายวงกว้างไปท่ัวโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้ มีผลกระทบต่อสังคมไทยไปทุกมิติ ท้ังด้านเศรษฐกิจ 

สังคม สุขภาพ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท าให้การจัดการและสามารถจ ากัดการระบาดของโรคได้

อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการหลักๆ เช่น การจ ากัดการเดินทาง การปิดสถานท่ีท่ีจะเป็นการรวมคนจ านวน

มาก การเว้นระยะห่างทางสังคม การเน้นการปฏบิัติส่วนบุคคล กินอาหารร้อน ใช้ช้อนตัวเอง สวมหน้ากากผ้า

หรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร เป็น

ต้น จากความร่วมมือและการหนุนช่วยของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนเข้าใจและ

ตระหนักถึงการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีหยุดยั้งการแพร่กระจายเช้ืออย่างได้ผล 

สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 สะสม 3351 ราย รักษาหาย 3151 ราย เสียชีวิต 58 ราย (ข้อมูล ณ วันท่ี 9 สิงหาคม   

2563 เวลา 12.00 น.)  มีผู้ท่ีเดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศท่ีได้รับการคัดกรอง จ านวน 7,161,381 คน 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 8 สิงหาคม 2563) พบผู้ป่วยท่ีมีอาการเข้าได้ตามนิยามการคัดกรองท่ีช่องทางเข้าออกประเทศ 

จ านวน 2,570 ราย ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีพบในประเทศไทย มีค่ามัธยฐานของอายุ



เท่ากับ 34 ปี เพศชาย 1,872 ราย เพศหญิง 1,479 ราย (ชาย:หญิง = 1.26:1) สัญชาติไทย 3,006 ราย 

สัญชาติอื่น ๆ 336 ราย และไม่ทราบ 9 ราย มีประวัติโรคประจ าตัว 208 ราย และไม่มีโรคประจ าตัว 3,143 

ราย จากการติดตามผู้สัมผัส 1,189 รายจากการกักกันในพื้นท่ีท่ีรัฐก าหนด 414 ราย จากการตรวจคนเข้าเมือง

จังหวัดสงขลา 65 ราย และจากการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) 55 ราย  

สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จังหวัดพัทลุง พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

สะสม 300 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สะสม 14 ราย (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 สิงหาคม  

2563 เวลา 09.00 น.) เป็นผู้ป่วยในอ าเภอควนขนุน 3 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยในพื้นท่ีต าบลควนขนุน อ าเภอควน

ขนุน จ านวน 1 ราย ได้รับการรักษาหายเป็นปกติ  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  ต าบล

ควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  

2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย ระดับอ าเภอ ต าบล ในการสู้ภัยโควิด 19  

3. เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  ต าบลควนขนุน อ าเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ / เป้าหมาย 

1. ระบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  ต าบลควนขนุน อ าเภอ 

ควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีการจัดการท่ีดี ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

2. ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคขึ้นในชุมชน 

3. ประชาชนในพื้นท่ีต าบลควนขนุน ตระหนักถึงการป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์

ใหม่ 2019   

ระเบียบวิธีวิจัย 

1.เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ต าบลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าสู่งานวิจัย (Inclusion criteria) 

1. กลุ่มเส่ียงท่ีต้องเฝ้าระวังท่ีมาพ านักอาศัยในพื้นท่ีเขตรับผิดชอบของศูนย์แพทย์ชุมชนควนขนุน จังหวัด

พัทลุง 



2. ประชาชนท่ีเดินทางมาจากประเทศท่ีเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย พื้นท่ีท่ีมีการระบาดต่อเนื่อง และจาก

กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 

3. ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ท่ีต้องติดตามอาการป่วยเป็นเวลา 14 วันหลัง

การรับการรักษา  

เกณฑ์การคัดเลือกออกสู่งานวิจัย (Exclusion criteria) 

     กลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการติดตามการเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ไม่ครบ 14 วัน 

 การสุ่มตัวอย่าง 

สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในกลุ่มเส่ียงท่ีต้องเฝ้าระวังท่ีมาพ านักอาศัยในพื้นท่ี

ต าบลควนขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ต้ังแต่วันท่ี 19 มีนาคม 2563 – 20 มิถุนายน  2563  ได้กลุ่ม

ตัวอย่างท้ังหมด 182 คน  

ระยะเวลาด าเนินการ 

  ระหว่างวันท่ี 19 มีนาคม 2563 – 20 มิถุนายน  2563   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

1. แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย แบบติดตามลักษณะอาการผู้ป่วยหลังการสอบสวน COVID-19 ศูนย์
แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลควนขนุน 

2. ทะเบียนรับแจ้งกลุ่มเส่ียงท่ีต้องเฝ้าระวังโรค COVID-19 
3. คู่มือการปฏิบัติตัวระหว่างการกักกัน  

ขั้นตอนการวิจัย 
ด าเนินการวิจัยตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Kemmis&Taggart)โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ Stetler 
Model (Stetler,2010) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ระยะที่ 1 การวางแผน (Planning) 

1. ประชุมเจ้าหน้าท่ี และทีมวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมทุกหมู่บ้าน  

2. วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

3. สร้างทีมวิจัยเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม แบ่งหน้าท่ี พร้อมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน 

4. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีต้องเฝ้าระวังท่ีมาพ านักอาศัยในพื้นท่ีเขตรับผิดชอบของ

ศูนย์แพทย์ชุมชนควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

5. ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 



ระยะที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Action) 
2.1 แผนการติดตามการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  ต าบลควน

ขนุน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
2.1.1 ผู้เดินทางเข้ามาในพื้นท่ีรายงานตัวแก่ผู้ใหญ่บ้านหรืออาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน 
2.1.2 ผู้ใหญ่บ้านหรืออาสาสมัครประจ าหมู่บ้านท่ีได้รับแจ้ง ประสานไปรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์แพทย์ชุมชน

โรงพยาบาลควนขนุน  
2.1.3 เจ้าหน้าท่ีลงพื้นท่ีสอบสวน ควบคุมโรคทันทีเมื่อได้รับแจ้ง  
2.1.4 เจ้าหน้าท่ีร่วมกับอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านร่วมติดตามอาการกลุ่มเส่ียงทุกคน เป็นเวลา 14 วัน 
2.1.5 เมื่อผู้เดินทางกักตัวครบก าหนด 14 วันจะได้รับหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าท่ี 
  

 
 
                    
                     

      
 

 
 
 
 
 
 
 
2.2 

สร้างเคร่ืองมือเสริมพลังกลุ่มเส่ียงท่ีต้องเฝ้าระวังท่ีมาพ านักอาศัยในพื้นท่ี โดยให้ “ชุดธารน้ าใจ ต้านภัยโค
วิด-19” 
 จัดท าเครื่องมือเสริมพลังการดูแลกลุ่มเส่ียงท่ีเฝ้าระวังในพื้นท่ี ซึ่งประกอบไปด้วย  

- ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล  



- ส าลีก้อนกลมชุบแอลกอฮอล์   
- เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  
- หน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัย 
- face shield  
- คู่มือการปฏิบัติตัวระหว่างการกักกัน  

  เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวระหว่างการกักกัน เพื่อป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยเจ้าหน้าท่ีจะลงพื้นท่ีติดตามอาการวันแรก วันท่ี 7 และ 14 เพื่อติดตามอาการจน
ครบก าหนด 14 วัน และออกหนังสือรับรองการกักตัวเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

แบบ



ติดตามลักษณะอาการผู้ป่วยหลังการสอบสวน COVID-19   

ระบบเดิม รับแจ้งจากผู้น าชุมชน อสม. บันทึกลงในทะเบียนรับแจ้งกลุ่มเส่ียงท่ีต้องเฝ้าระวังโรค COVID-

19   

ระบบใหม่ รับแจ้งจากผู้น าชุมชน อสม. เจ้าหน้าท่ีบันทึกลงในทะเบียนรับแจ้งกลุ่มเส่ียงท่ีต้องเฝ้าระวัง
โรค COVID-19 พร้อมน าแบบฟอร์มติดตามลักษณะอาการผู้ป่วยหลังการสอบสวน COVID-19 ศูนย์แพทย์
ชุมชนโรงพยาบาลควนขนุน ลงพื้นท่ีติดตามกลุ่มเส่ียงท่ีบ้าน มอบ “ชุดธารน้ าใจ ต้านภัยโควิด-19” และ
ติดตามอาการจนครบ 14 วัน 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2.2 แผนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังเฝ้าระวังโรคCOVID-19  ของกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้า

พ านักในพื้นที่  

2.2.1 อสม.เคาะประตูบ้าน แจ้งข่าวสารและเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
2.2.2 เสียงตามสายประชาสัมพันธ์ กระจายข่าวในชุมชน 
2.2.3 ประชุมผู้น าชุมชนและทีมอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านเพื่อพูดคุยแลกเปล่ียน ข้อมูลข่าวสารทุกสัปดาห์ 
2.2.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

        

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 



ระยะที่ 3 การสังเกตการณ์ (Observation)  
1. ติดตาม ประเมินผลด าเนินงาน สังเกต สัมภาษณ์ โดยเครือข่ายในชุมชน สังเกตการณ์ เฝ้าระวัง 

สอดส่องการรายงานกับผู้น าชุมชนของกลุ่มท่ีเดินทางเข้ามาในพื้นท่ี สังเกตพฤติกรรมการควบคุม
ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
 

ระยะที่ 4 การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflection) 
1. แลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงาน 
2. ประเมินผลการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
ก่อนและหลังการด าเนินงาน  
3. ประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเผยแพร่ข้อมูลการดูแลป้องกันตนเองแก่กลุ่มเส่ียงท่ีเข้ามา
ในพื้นท่ีท่ีถูกต้อง ทันถ่วงที 
 

ผลการวิจัย 

หลังจากการท าวิจัยเชิงปฎิบัติการ (Action research) พัฒนาโดยใช้กระบวนการ PAOR 2 วงจร เกิด

การปรับเปล่ียนการท างานดังนี้  

1. มีระบบการติดตามเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างเป็นระบบ 

2.กลุ่มเส่ียงเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตัวระหว่างกักกัน กักตัวครบ 14 วัน ร้อยละ 100 

3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 

เช่น ผู้น าชุมชนและทีมอาสาสมัครประจ าหมู่บ้านแจ้งผู้เดินทางจากพื้นท่ีเส่ียงให้เจ้าหน้าท่ีทราบ  มีมาตรการ

คัดกรองโรค COVID-19 ในงานกิจกรรมของชุมชน 

4. ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อไปใน

ท่ีชุมชน ร้อยละ 90 รองลงมา หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้้าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ร้อยละ 80 และการ

เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ร้อยละ 70   ไม่น้ามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จ้าเป็น ร้อยละ 50 ไม่
ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้้า ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเช้ือก่อโรคทางระบบทางเดิน  หายใจ
สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหล่ังของผู้ติดเช้ือ และรับประทานอาหารปรุงสุกร้อน 
 

 

ตารางที่ 1  ทะเบียนผู้เดินทาง ต้ังแต่วันที่ 19 มีนาคม – 20 มิถุนายน 2563 ศูนย์แพทย์ชุมชน

โรงพยาบาลควนขนุน 



เดินทางมาจาก จ านวนคน 

เดินทางมาจากต่างประเทศ 6 

เดินทางมาจากกรุงเทพ/ปริมณฑล 54 

เดินทางมาจากจังหวัดท่ีเป็นพื้นท่ีเส่ียง 122 

 

ตารางที่ 2    ร้อยละของการติดตามอาการหลังการสอบสวนโรค ต้ังแต่วันท่ี 19 มีนาคม – 20 มิถุนายน 

2563 ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลควนขนุน 

ติดตามอาการ                                       ร้อยละ 
 ครบ 14 วัน                                      100 
ไม่ครบ 14 วัน                                         0 

 

การอภิปรายผล 

จากการติดตามเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างเป็นระบบ 

ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ  กอรปกับการได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายและกลุ่มเส่ียงท่ีเดินทางเข้า

มาพ านักในพื้นท่ีต าบลควนขนุน ซึ่งตระหนักถึงการป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  

ส่งผลให้ไม่มีการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  ในเขตต าบลควนขนุน 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 

 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ การได้รับความร่วมมือของประชาชนและ
ภาคีเครือข่ายในการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นท่ีต าบลควนขนุน 
สามารถรับมือกับปัญหาได้เป็นอย่างดีและเกิดผลลัพธ์ท่ีดี ส่งผลให้ชุมชนไม่มีผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 
ข้อเสนอแนะ 

          การท างานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Action Research) เป็นการมีส่วนร่วมของชุมชน ท าให้ 

ได้รับทราบปัญหา เรียนรู้ ร่วมแก้ไข และวางแผนเพื่อการพัฒนาท่ีต่อเนื่อง 


