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Nurse leading through the new normal for 

Improving Diabetes Care 



ยุคของนวัตกรรม 
(Innovation)

ยุคชีวิตวิถีใหมด่้านสุขภาพ  
(New normal of Health care)

=

(ศศิมา สุขสว่าง)

“นวัตกรรม” คือ ส่ิงที่ท ำขึ้นใหม่ หรือแปลกจำกเดิม ซึ่งอำจจะเป็น 
ควำมคิด วิธีกำร หรืออุปกรณ์เป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน)



นวัตกรรมทางการพยาบาล (Innovation in Nursing)

ชนิดของนวัตกรรม

Product innovation: 

นวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์ กำรปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้พัฒนำก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น 
โดยมีทั้งแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ช่วยสร้ำงควำมสะดวกสบำยและยังสำมำรถเพิ่มมูลค่ำได้

Process innovation: 
นวัตกรรมด้ำนกระบวนการ กำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยเกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด อำจจะเป็นกำรลดขั้นตอนกระบวนกำรให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร

Tidd&Bessant (2009, pp. 20-23)



Nurse leading to use of Innovations 

Improving Quality of Diabetes care 

in new normal 



นวัตกรรมกระบวนการ

Nurse leading to use Innovations



การด าเนินการของทั้ง 3 ระบบการให้ความรู้



พัฒนาระบบบริการ 3 ระบบตามความต้องการผู้ป่วย



OPD : Group Education



OPD : Group Education



คลินิกเสรมิความรู้เบาหวานและทักษะการดูแลตนเอง

ความรู้ทั่วไป ออกก าลัง ฐานการใช้ยา ฐานอาหาร

ฐานการตรวจน้ าตาล ฐานตรวจเท้า ฐานตรวจตา Visit 2: F/U Goal met

Fast track:  คลินิกเท้าเบาหวาน / คลินิกตรวจตาเบาหวาน จักษุแพทย์ / Endo consult แพทย์เจ้าของไข้เบาหวาน



Tele-Education & Skill training during COVID

การระบาดระลอก 1



Tele-Education & Skill training during COVID

การระบาดระลอกใหม่  (Telehealth ผู้ที่นัดไว้ทุกราย)

ลงข้อมูล online งดใช้เอกสารร่วมกันมาตรการป้องกันในทีมเบาหวาน



กลุ่มเบำหวำนวัน อังคำร พฤหัสเช้ำ 
group education

คลินิกให้ค าปรึกษาโดยพยาบาล: Nurse-Led Clinic

003792   รัตนาภรณ์  จีระวัฒนะ







เผยแพร่ คู่มือ / นวัตกรรม

RAMA Group Education Tool  Kit เพื่อสนับสนุนการท ากิจกรรมกลุ่มเบาหวาน





เผยแพร่ วิจัย



โครงการต้นแบบการให้ความรู้กลุ่มเบาหวาน: รามา-บางพลีต้นแบบ: นโยบายระดับประเทศ

ผลักดันมาตรฐานการให้ความรู้คลินิกเบาหวานของประเทศไทย (สปสช/HA)

ถอดบทเรียนความส าเร็จการให้ความรู้ DSME จาก Super tertiary care สู่ Primary Care



พัฒนาระบบบริการ 3 ระบบตามความต้องการผู้ป่วย





Telehealth during COVID

สอนและติดตามผ่านระบบ 
telehealth

ส่งเอกสารและคู่มือ ถ้วยตวง 
ให้ทางที่บ้าน Set คู่ใจ T1DM

แพทย์ตรวจผ่านระบบ
TeleMed

จัดส่งยาถึงบ้าน
ยาเย็น นัดมารับ





กิจกรรมค่ายเบาหวาน online: during COVID

กิจกรรมผ่านระบบ online เล่นเกมถามตอบ แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม



เผยแพร่ ภายในมหิดล /แนวปฏิบัติ

ถ่ายทอดความรู้การด าเนินการ Carb Clinic     รพ ศิริราช 

ร่วมกัน  พัฒนาคู่มือการนับคารบส าหรับผู้ป่วย และ แนวปฏิบัติส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
ทั้งรูปแบบสิ่งพิมพ์ และ Electronic



เผยแพร่ นวัตกรรมสื่อการสอน



เผยแพร่ วิจัย



Innovation: Improving Quality of Diabetes care

IPD
- Individual  education

- Providing  the tools  and information 
that useful for the health care provider

นวัตกรรมกระบวนการ



ระบบเดิม พฒันาใหม่

Improving  Quality of care



1
ระยะที่

2
ระยะท่ี
2

ระยะที่
3

ระยะที่

ครั้งที่ 2, 3 

ให้ความรู้ พัฒนาทักษะ

ครั้งที่ 3

ตั้งเป้ำหมำย 

กำรปรับพฤติกรรม

Telehealth

 ติดตามให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ (Telehealth)

 APN Hotline 24hr (สายด่วนฉุกเฉิน APN เบาหวาน)

 Line App

ครั้งที่ 1  
ส่งเสริมการรู้จักตนเอง

และสร้างแรงจูงใจ

Innovation: Improving Quality of Diabetes care



ระยะที่ 3 สนับสนุนการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง  (หลังจ าหน่ายจากโรงพยาบาล)

Telehealth

Innovation: Improving Quality of Diabetes care



ฝึกทักษะ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการค านวนอาหารแลกเปลี่ยน โดยการนับ CHO 
การอ่านฉลากโภชนาการ



พัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง  ในการค านวนอาหารแลกเปลี่ยน



พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาซับซ้อน
จากโรงพยาบาลสู่บ้านโดย APN case manager

1. รางวัล:  รองชนะเลิศอันดับ 2งำน CQI

2. รางวัล:  รองชนะเลิศงำน MU CQI

เผยแพร่ ภายในองค์กร



เผยแพร่ บทความ /งานวิจัย (หลักสูตร วุฒิบัตร)

บทความ งานวิจัย



เผยแพร่ บทความ /งานวิจัย

งานวิจัย



นวัตกรรมกระบวนการ CNPG: Hypoglycemia

http://intra.rama.mahidol.ac

เมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะ Hypoglycemia
CBG < 70mg%

Download: 
Clinical Guideline Hypoglycemia  

Nurse leading to use Innovations



CNPG: Hypoglycemia

งานวิจัย

เผยแพร่: งานวิจัย

Nurse leading to use Innovations



New normal in Diabetes Care: COVID-19





APN role

- สถำบันกำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์

- โรงพยำบำลรำมำธิบดี

- ประสำนงำน หาแหล่งประโยชน์ [เครื่องตรวจน้ ำตำลเพือ่ใช้ประจ ำห้องผูป้่วย]

- Hospitel ทั้ง 2 ที่: CH, GT
- Community Isolation: CIB

รวม 125 เครื่อง

Telenursing: COVID-19 case (IPD)



APN role

- กำรตรวจน้ าตาลปลายนิ้วด้วยตนเอง ขณะนอนในโรงพยำบำล
- กำรฉีดอินซูลิน ด้วยตนเองขณะนอนในโรงพยำบำล

- จัดท าสื่อการสอน VDO และแผ่นพับ   

เอกสาร คู่มือ

Telenursing: COVID-19 case (IPD)



APN role

- น ำไปไว้ในห้องผู้ป่วย เพื่อได้เรียนรู้วิธีกำรดูแลตนเองทีถู่กต้อง ก่อน tele เข้ำไปสอน
- จัดรวบรวมสื่อการสอน VDO และแผ่นพับ เป็น QRCode (แจกตำม ward )  

เอกสาร คู่มือ COVID_DM self-management Kit

Telenursing: COVID-19 case (IPD)



APN role

- น ำไปไว้ในห้องผู้ป่วย เพื่อได้เรียนรู้วิธีกำรดูแลตนเองทีถู่กต้อง ก่อน tele เข้ำไปสอน

Telenursing: COVID-19 case (IPD)



APN role

- Empower Self-management: SMBG & Insulin Injection 

Line AppTelenursing: ผ่านLine App  (รามาพญาไท/จักรีนฤบดินทร์/Hospitel/ CIB )

Telenursing: COVID-19 case (IPD)



APN role

- ประเมิน ผู้ป่วยสามารถเจาะน้ าตาลปลายนิ้ว และฉีดยาเองได้ขณะนอนใน IPD/hospitel

พยาบาลแจ้งให้เจาะเลือด

ผลลัพธ์การพยาบาล:  ลดภาระงานพยาบาล /ลดค่าใช้จ่าย ชุดPPE/ time 
contact case/ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ

Telenursing: COVID-19 case (IPD)



พัฒนาสื่อการสอน อักษรเบรลล์ ในการสอนผู้พิการทางสายตา 
ฉีดอินซูลิน และเจาะ น้ าตาลปลายนิ้ว



Home Isolation

AMED , คลินิกพริบตา
สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

จิตอำสำ ทีมแพทย์หน่วยต่อมไร้ท่อ  

จิตอำสำ ทีม Diabetes educators: สหสำขำวิชำชีพ พยำบำล นักก ำหนด
อำหำร กำยภำพบ ำบัด เภสัช

เผยแพร่สื่อการสอนเพื่อใช้ในระบบ HI  
ฉีดอินซูลิน/เจาะ น้ าตาลปลายนิ้ว/ตรวจน้ าตาลในปัสสาวะ

Telenursing: COVID-19 case (IPD)



ผลงานถูกน าไปเผยแพร่ สู่องค์กรภายนอก

- ระดับสถาบันการศกึษา/ สมาคม ฯ
- ระดับประเทศ Home Isolation: 1330



Clinical Pathway: COVID-19 in hospitel

เผยแพร่ ภายในองค์กร



ค าแนะน าการดูแล: COVID-19 in Home Isolation: AMed

เผยแพร่ ระดับประเทศ

ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน (DKA)/ การเสียชีวิต/ อัตราครองเตียง



ค าแนะน าการดูแล: COVID-19 in Home Isolation: AMed

เผยแพร่ ระดับประเทศ

ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน (DKA)/ การเสียชีวิต/ อัตราครองเตียง



เผยแพร่ วิจัย



Nurse leading to use Innovations

นวัตกรรมสื่อการสอน

หุ่นจ าลองผิวหนังสอนฉีดยาอินซูลินสอนฉีดอินซูลิน

ผู้ป่วยกลัวเข็ม 

ไม่มั่นใจ

ไม่กล้าลงเข็มที่หน้าท้อง

สื่อการสอนแก่ผู้ป่วย และบุคลากร



Innovation: Improving Quality of Diabetes care

เผยแพร่: งานวิจัย



Innovation: Improving Quality of Diabetes care

นวัตกรรมการบริการ Rama Diabetes Care Application 

แอปพลเิคชันส าหรับผู้เป็นเบาหวาน

• เพื่อให้ความรู้ในการดูแลตนเองในผู้เป็นเบาหวาน
• บันทึกระดับน้ าตาล อาหารที่รับประทาน ยาที่ใช้ การออกก าลังกาย ผลเลือด 

(link กับ IT รามา) ความรู้เกี่ยวกับเบาหวาน เป็นต้น
• สามารถ download จาก App Store และ Google Play



CGM: Continuous Glucose Monitoring

Innovation: Improving Quality of Diabetes care

นวัตกรรม new Technology



Insulin pump

Innovation: Improving Quality of Diabetes care

นวัตกรรม new Technology



AI: Diabetic Retinopathy

https://health.economictimes.indiatimes.com/

Innovation: Improving Quality of Diabetes care

นวัตกรรม new Technology



พัฒนาสื่อ Social สื่อสารให้ความรู้ประชาชน



พัฒนาสื่อ Social สื่อสารให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์



ปรับปรุงแบบบันทึกข้อมูลผู้เป็นเบาหวาน 

(Red Cap/ Power BI)

การจัดการข้อมูล data management



data management พัฒนาฐานข้อมูล RedCap

Train วิธีการใช้งาน RedCap ให้แก่ทีมพัฒนาฐานข้อมูลในการลงแบบบันทึก DSMES ใน RedCap



data management พัฒนาฐานข้อมูล RedCap

On the job training / คู่มือ / Tablet



data management พัฒนาฐานข้อมูล RedCap

เริ่มใช้จริง RedCap ในการปฏิบัติ

https://www3.ra.mahidol.ac.th/redcap/inter01/index.php?action=myprojects



Nurse leading: ผลักดัน นโยบายระดับประเทศ

Leadership  &  Health Public Policy



Nurse leading: ผลักดัน นโยบายระดับประเทศ

Leadership  &  Health Public Policy

ได้รับแต่งตั้งจาก สรพ เป็นคณะกรรมการ 
ตัวแทนวิชาชีพพยาบาลในการพัฒนา “มาตรฐานคลินิกเบาหวานของประเทศไทย”



Nurse leading: ผลักดัน นโยบายระดับประเทศ

ได้รับแต่งตั้งจาก กรมควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ เป็นคณะกรรมการ 
พัฒนา E-learning เบาหวานและความดันโลหิตสูง (3หลักสูตร) แก่บุคลากรทั่วประเทศ



Multidis
ciplinary 
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Tele-
health
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Complex  Problems

Continuing 
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Technology 
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Innovation of care in new normal



Thank you


