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1. ชื่อเรื่อง : การดูแลเท้าผูป้ ่วยเบาหวานโดยการแพทย์แผนไทยในชุมชนโดยเครือข่าย อาสาสมัคร
สาธารณสุข และญาติในตําบลทุ่งคลองอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้วิจัย : นางดุษฎี มงคล ศูนย์แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลคําม่วง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันอําเภอคําม่วงและอําเภอสามชัยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจํานวน 3,253 คนซึ่งอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของโรงพยาบาลคําม่วง พบว่าผู้ป่วยเบาหวานในตําบลทุ่งคลองอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
จํานวน 392 คน ที่มารับบริการในโรงพยาบาลคําม่วง บางส่วนมีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ําตาลไม่ได้
มีภาวะไตวาย/ระดับไขมันในเลือดสูงส่วนใหญ่พบมีอาการเสื่อมของประสาทส่วนปลายไปเลี้ยงมือและเท้าไม่ดี
ทํ า ให้ ก ารรั บ ความรู้ สึ ก น้ อ ยลงเกิ ด อาการชาที่ มื อ และเท้ า โดยเฉพาะนิ้ ว เท้ า มี โ อกาสเกิ ด แผลโดยไม่ รู้ ตั ว
กล้ามเนื้อที่ขาลีบเนื่องจากประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อขาและเท้าเสื่อมทําให้รูปร่างของเท้าผิดปกติ นิ้วเท้างอ
ขึ้นเท้ารับน้ําหนักไม่สม่ําเสมอ บริเวณที่รับน้ําหนักมากจะถูกกดเป็นเวลานานๆ หนังที่เท้าก็จะหนาขึ้นเกิดเป็น
ตาปลาและเป็นแผลที่เท้า
ดังนั้นงานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลคําม่วง จึงมีโครงการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานด้วยการแพทย์
แผนไทยอย่างต่อเนื่องในชุมชนตําบลทุ่งคลองอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่าง
ใกล้ชิดจาก อสม.และญาติ ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานโดยการแพทย์แผนไทยในชุมชนโดยเครือข่าย
อาสาสมัครสาธารณสุขและญาติ ในตําบลทุ่งคลองอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
วิธีการศึกษา
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางเท้าโดยมีอาการ
มึนชาตามเท้า/ฝ่าเท้าและมือทั้งผู้ป่วยตําบลทุ่งคลองอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 392 คนเครื่องมือ
ที่ใช้ ได้แก่กระบวนการกลุ่ม และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา
กิจกรรมการดําเนินงาน
1. วิเคราะห์ปัญหา จากผลการดําเนินงานที่ผ่านมา สังเคราะห์แนวทางในการดูแลเท้าผู้ป่วย โดย
เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขและญาติ
2. คัดเลือกผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน/ ชาปลายมือปลายเท้า ในชุมชนตําบลทุ่งคลอง
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 392 คน
3. ให้คําปรึกษา/ให้ความรู้โดยกิจกรรมกลุ่ม
4. สาธิตการแช่เท้าด้วยน้ําอุ่นและน้ํามันสมุนไพร
5. ฝึกทักษะเกีย่ วกับการนวดเท้าและการกดจุดรักษาโรค
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6. กิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยง ในผู้ป่วยเบาหวาน เช่น กายบริหารในท่าฤาษีดัดตนและการดื่มน้ํา
สมุนไพรเพื่อลดน้ําตาลในเลือดแนะนําตัวอย่างสมุนไพรที่สามารถลดระดับน้ําตาลในเลือด เช่น มะระขี้นก
เตยหอม มะรุม บัวบก ช้าพลู บอระเพ็ด, ฟ้าทะลายโจร, ดอกคําฝอย ตลอดทั้งผักพื้นบ้านอื่นๆ
7. ให้ความรู้และสาธิตสมุนไพรพื้นบ้านต้านโรคเบาหวาน
8. จัดหาอุปกรณ์ช่วยนวดตนเองให้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน เช่น หมอกะลา, หินนวดเท้า
9. จัดอบรมและฝึกทักษะการนวดให้กับ อสม./ญาติ
ผลการศึกษา
ตาราง 1 : จํานวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการดูแลเท้าผูป้ ่วยเบาหวานโดยการแพทย์แผนไทยในชุมชนโดย
เครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขและญาติ ในตําบลทุ่งคลองอําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลการรักษา
ปี

อาการมึนชาปลายมือ/ปลายเท้า
(จํานวน (ร้อยละ))

แผลเรื้อรังทีเ่ ท้า
(จํานวน (ร้อยละ)

อัตราความพึงพอใจ
(ร้อยละ)

ปี 2553

ผู้ป่วย 73 คน
ดีขึ้น = 66 คน (ร้อยละ 94.3)

ผู้ป่วย 3 คน
หายดี = 3 คน (ร้อยละ 100.0)

98.0

ปี 2554

ผู้ป่วย 166 คน
ดีขึ้น = 158 คน (ร้อยละ 98.8)

ผู้ป่วย 6 คน
หายดี = 4 คน (ร้อยละ 66.66)
เป็นๆ หายๆ = 2 คน (ร้อยละ 33.34)

99.0

ปี 2555

ผู้ป่วย 135 คน
ดีขึ้น = 135 คน (ร้อยละ 100.0)

ผู้ป่วย 2 คน
หายดี = 2 คน (ร้อยละ 100.0)

99.0

ปี 2556

ผู้ป่วย 321 คน ดีขึ้น
= 321 คน(ร้อยละ 100.0)

ผู้ป่วย 2 คน
หายดี = 2 คน (ร้อยละ 100.0)

99.0

การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจํา
1. ลดภาวะแทรกซ้อนทางเท้า ในผู้ป่วยเบาหวาน
2. ลดการเกิดความพิการสูญเสียอวัยวะ
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บทเรียนที่ได้รบั
กิจกรรมในการดูแลมีความหลากหลาย เช่น กายบริหารในท่าฤาษีดัดตนและการดื่มน้ําสมุนไพรเพื่อ
ลดน้ําตาลในเลือดแนะนําตัวอย่างสมุนไพรที่สามารถลดระดับน้ําตาลในเลือด เช่น มะระขี้นก เตยหอม
มะรุม บัวบก ช้าพลู บอระเพ็ด, ฟ้าทะลายโจร, ดอกคําฝอย ตลอดทั้งผักพื้นบ้านอื่นๆควรเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วย
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปว่ ยที่มีภาวะแทรกซ้อน ของ อาสาสมัครสาธารณสุข และญาติ ทําให้อาการ
ของผู้ป่วยดีขึ้น
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2. ชื่อผลงาน : การใช้สมุนไพรเนื้อในลําต้นมะละกอพอกลดอาการปวดบวมในโรคปวดเข่า
ชื่อที่อยู่ขององค์กร : โรงพยาบาลคําม่วง 92 หมู่ 10 ตําบลทุ่งคลอง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร 043-879131 ต่อ 130 ,08-96203975
สมาชิกทีม :

นายแพทย์สมานมิตร อัฐนาค ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลคําม่วง
นางอุไรรัตน์ วิเชียรสาร
ตําแหน่ง
เภสัชกรชํานาญการ
นางดุษฎี มงคล
ตําแหน่ง
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน
นางสาวเยาวลักษณ์ การถัก
ตําแหน่ง
แพทย์แผนไทย
นางทองยุ้น รมรื่น
ตําแหน่ง
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นายทัศนีย์ โสภารักษ์
ตําแหน่ง
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นางเสริมสุข ศรีนวล
ตําแหน่ง
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ผู้นาํ เสนอผลงาน : นางดุษฎี มงคล หัวหน้างานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลคําม่วง
ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :
โรคปวดเข่าที่พบในโรงพยาบาลคําม่วง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
จะพบมากในกลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ทําให้เกิดผลข้างเคียง ต่อการใช้ยาอาจส่งผลต่อร่างกายผู้ป่วย
ทําให้เสียค่าใช้จ่ายสูงในการใช้ยาแผนปัจจุบัน จากการศึกษาการใช้สมุนไพรรักษาของชาวบ้านบางพื้นที่
ในประเทศไทย มี ห มอพื้ นบ้ าน ได้ นําเนื้ อ ในลําต้นมะละกอมาใช้ พอกเพื่ อแก้อาการปวดตามข้อตามเอว
ผลปรากฏว่าอาการปวดและบวมลดลง ทําบ่อยๆจนหายจากอาการปวด (ประสพสุข อิงคะวะระ, 2550)
และ มะละกอเป็นพืชสมุนไพรไทยที่ปลูกง่ายขึ้นได้ทุกสภาพพื้นที่ มีคุณค่าทางโภชนาการมากมายและยังเป็น
พืชสมุนไพรที่หาง่ายปลูกไว้ทุกครัวเรือน
ผูศ้ ึกษาเห็นว่าเป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาโรคอย่างแท้จริง จึงสนใจนํามาทดลองใช้
กับผู้ป่วยที่มีอาการปวดบวมบริเวณเข่า เพื่อทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน และเป็นทางเลือกอีกทางเลือก
หนึ่งในการดูแลสุขภาพ
คําสําคัญ :
โรคปวดเข่า หมายถึง อาการปวดเข่า เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้ผู้ป่วยไม่สามารถประกอบกิจกรรม ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวันได้ตามปกติ โดยเหตุที่ข้อเข่าต้องรับน้ําหนักตัวเกือบตลอดเวลา
อาการปวดบวม หมายถึง อาการปวดบวมแดงร้อนที่ข้อ โดยเฉพาะข้อใหญ่ๆ และไม่มีลักษณะหนึ่ง
ลักษณะใดของอาการปวดข้อ
สมุนไพรเนื้อในลําต้นมะละกอ หมายถึง ในส่วนลําต้นมะละกอนั้นเมื่อปอก เปลือกด้านนอกออกจะได้
เนื้อภายในที่มีสีขาวครีมและค่อนข้างอ่อนนุ่ม คล้ายเนื้อผักกาดหัวจีน (ไชเท้า)
สรุปผลงานโดยย่อ : การใช้สมุนไพรเนื้อในลําต้นมะละกอพอกลดอาการปวดบวมในผู้ป่วยโรคปวดเข่า
ผลลัพธ์ สามารถลดอาการปวดบวมเข่าในผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องพึ่งยาแผนปัจจุบัน
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วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อศึกษาใช้สมุนไพรเนื้อในลําต้นมะละกอในการพอกเข่าเพื่อลดอาการปวดบวม
2. เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรพืน้ บ้านในการรักษาโรค
3. เพื่อลดอาการปวดเข่าในผู้ป่วยที่มารับบริการที่งานแพทย์แผนไทย
เป้าหมาย : ผูป้ ่วยที่มีอาการปวดเข่าที่มารับบริการในโรงพยาบาลคําม่วงเข้ารับบริการด้วยความสมัครใจ
วิธีการศึกษา : คัดกรองผู้ป่วยโดยแพทย์ และแพทย์แผนไทย ส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษา โดยการพอกสมุนไพร
เนื้อในลําต้นมะละกอ ที่คลินกิ แพทย์แผนไทย โดยแบ่งผูป้ ่วยออกเป็น 3กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 : ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่าเฉียบพลัน(Acute Arthritis of Knee)
กลุ่มที่ 2 : ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่าเรื้อรัง (Chronic Arthritis of Knee)
กลุ่มที่ 3 : ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่า ข้อเสื่อม (Arthosis O Steoarthritis of Knee)
ระยะเวลาดําเนินการ :

1 ตุลาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558

กิจกรรมการพัฒนา :
1. ศึกษาข้อมูลทางด้านการใช้สมุนไพรเนื้อในลําต้นมะละกอในการพอกเพื่อลดอาการปวดบวมจาก
หมอพื้นบ้านผู้มีประสบการณ์ในการใช้กับผู้ป่วยมาก่อน
2. ประสานขอความร่วมมือผู้บริหารในหน่วยงานทราบในการดําเนินงานใช้สมุนไพรเนื้อในลําต้น
มะละกอในการพอกเข่าเพื่อลดอาการปวดบวม
3. ประสานองค์กรแพทย์ในการส่งผู้ป่วยรับการรักษา
4. แพทย์แผนไทยคัดกรองผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยความสมัครใจ
5. ประเมินความเจ็บปวดก่อนการรักษาโดยใช้เครื่องมือ Visual analogne scale และประเมิน
ความเจ็บปวดหลังการรักษา
6. ขั้นตอนการดําเนินการ
6.1 เตรียมอุปกรณ์
6.1.1 ลําต้นมะละกอที่มอี ายุตั้งแต่ 3-5 ปี ตัดเอาส่วนจากโคนลําต้นขึ้นไป
ประมาณ 80 เซนติเมตร
6.1.2 มีดสําหรับปอกเปลือกลําต้นมะละกอปอกเอาแต่เนื้อ
6.1.3 อุปกรณ์สําหรับขูดเนื้อจากลําต้นมะละกอ
6.1.4 ผ้าสําหรับพัน( Elastic Bandageหรือ ผ้าก๊อส ขนาดความกว้าง 6 นิ้ว)
6.2 ขั้นตอนการทํานวัตกรรม
6.2.1 นําลําต้นมะละกอที่ปลอกเปลือกแล้วไปล้างน้ําให้สะอาดเพื่อชําระล้างยางออกใช้ผ้า
สะอาดซับน้ําให้แห้งนําไปขูดให้เป็นเส้นๆ
6.2.2 นําลําต้นมะละกอที่ขูดเป็นเส้นๆมาพอกบริเวณที่ปวดแล้วพันด้วยผ้า 3-4 รอบ
ทิ้งไว้ 3 ชั่วโมงแล้วแกะออก พอกวันละครั้ง ติดต่อกัน 3 วัน
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7. ประเมินผลนวัตกรรม
8. สรุปผลนวัตกรรม
กิจกรรมดําเนินการ
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การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง
แบ่งประเภทการรักษาเป็น 3 กลุม่ ดังนี้
ตารางที่ 1 : ประเภทผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่าเฉียบพลัน (Acute Arthritis of Knee)
จํานวน 19 คน
จํานวน
ครั้ง
ก่อนพอก

10
2
(10.52)

9
2
(10.52)

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

8
4
(21.05)
2

วัดระดับความเจ็บปวด
7
6
5
4
6
4
1
(31.57) (21.05) (5.26)
3
2
5
5
2
1
4

3

2

1

0

1
7
2

1
3

4

4
6

3

2

1

0

1
2
6

3
6

5

1
3

0

ตารางที่ 2 : ประเภทผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่าเรื้อรัง (Chronic Arthritis of Knee)
จํานวน 25 คน
จํานวน
ครั้ง
ก่อนพอก

10
5
(20)

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

9
3
(12)
1

8
7
(28)
2
1

7
6
(24)
6
1

วัดระดับความเจ็บปวด
6
5
4
2
2
(8)
(8)
9
3
3
3
8
7
3

ตารางที่ 3 : ประเภทผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่า ข้อเสื่อม (Arthosis O Steoarthritis of Knee)
จํานวน 13 คน
จํานวน
ครั้ง
ก่อน
พอก
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

10

9
6
(46.15)

วัดระดับความเจ็บปวด
8
7
6
5
4
4
2
1
(30.76) (15.38) (7.69)
3
5
2
3
1
2
4
3
2
1
3
2

3

2

1

1
4

2

1
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สรุปผลการใช้นวัตกรรม
1. เมือ่ เปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่มที่อาการปวดหายเร็วได้แก่ กลุ่ม ที่ 1,2 และ 3 ตามลําดับ
2. สาเหตุเพราะการปวดเข่าที่มีระยะเวลาปวดเกิดขึ้นใหม่ๆเมื่อได้รับการรักษาทําให้อาการปวดหาย
เร็ว ส่วนผู้ที่มีอาการปวดเข่าที่มีระยะเวลาปวดมากเป็นเดือนหรือเป็นปีต้องใช้เวลารักษามากกว่า 3 ครัง้ ขึ้นไป
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้แก่ผู้ป่วยโรคเรือ้ รังและผู้สูงอายุ เป็นต้น
ประโยชน์ที่ได้รับ : - เป็นการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในชุมชน
- ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย
- เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพ
การวางแผนดําเนินงานในอนาคต
1. เผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพ
2. พัฒนาเป็นงานวิจัย
เครื่องมือใช้ในการประเมินอาการปวดเข่า (Visual analogue scale)
ก่อนการพอกสมุนไพรเนือ้ ในลําต้ นมะละกอ
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 วัดรอบเข่า

ครั้งแรก
ไม่ปวด

ปวดมาก…..cm

หลังการพอกสมุนไพรเนือ้ ในลําต้ นมะละกอ
0
ครั้งที่ 1

3

4

5

6

7

8

9

ไม่ปวด

10 วัดรอบเข่า
ปวดมาก…..cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ไม่ปวด
0

ครั้งที่ 3

2

ไม่ปวด
0

ครั้งที่ 2

1

10 วัดรอบเข่า
ปวดมาก…..cm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 วัดรอบเข่า
ปวดมาก…..cm

9
ชื่อ...............................นามสกุล..........................อายุ...............ปี
ที่อยูบ่ า้ นเลขที่.........หมู่ที่..........ชื่อหมู่บา้ น............ตําบล.............อําเภอ................จังหวัดกาฬสิ นธุ์
เริ่ มมีอาการปวดเมื่อ....................................................................................................................
ประเภทการปวดเข่า...................................................................................................................
ลงชื่อ..............................ผูป้ ่ วย (เซนต์ยนิ ยอมรับการรักษา)
ลงชื่อ.............................เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้การรักษา
เริ่ มทําการรักษาวันที่.....................เดือน.................พ.ศ...............
สิ้ นสุ ดการรักษาวันที่.....................เดือน.................พ.ศ...............
แนะนํารักษาต่อเนื่อง...................................................................
สรุ ปผล ...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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3. ชื่อเรื่อง : การศึกษาและพัฒนาการลดใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัยในเกษตรกรกลุม่
ผู้ปลูกพุทรา ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2558
ผู้วิจัย : นายไชยา เวียงนนท์ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ และคณะสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
หลักการและเหตุผล:
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีการนําเข้าสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเป็นปริมาณมากและเพิ่มสูงขึ้นมาโดย
ตลอด สถิ ติ ข องสํ า นั ก ควบคุ ม พื ช และวั ส ดุ ก ารเกษตรเมื่ อ ปี 2555 พบว่ า มี ก ารนํ า เข้ า สารเคมี เ พื่ อ ใช้ ใ น
การเกษตรจากต่างประเทศมากกว่า 134 ล้านกิโลกรัม และมีมูลค่าการนําเข้าประมาณ 19,357 ล้านบาทจาก
การตรวจเลือดเกษตรกร จํานวน 152,846 คน พบเกษตรกรที่มีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างในร่างกาย
ในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัยในสัดส่วนที่สูงถึง 46,016 คน หรือร้อยละ 30 ของจํานวนเกษตรกรทั้งหมด
ประชาชนทั่วไปก็ได้รับผลกระทบจากการบริโภคผลิตผลที่ปนเปื้อนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชด้วย โดยข้อมูลเมื่อ
ปี 2554 ร้อยละ 36 ที่ตรวจพบว่ามีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัย หรือมีความเสี่ยงสูงกว่าเกษตรกรจากการ
สํารวจในปีเดียวกันประมาณร้อยละ 4
สถานการณ์ ปัญหาที่สํ าคัญของจั งหวั ดกาฬสิ นธุ์ ได้ มี การกําหนดทิศ ทางขับเคลื่ อ นแผนพัฒ นา
คุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีการแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างในอาหารและกระแสเลือดจนอยู่ในระดับความ
ปลอดภัย อําเภอคําม่วง มีการใช้สารเคมีสําหรับการเกษตรที่สูงเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็น
แหล่งปลูกพุทรามากที่สุดของประเทศ มีเกษตรผู้ปลูกกว่า 350 ราย พื้นที่กว่า 1,700 ไร่ มีผลผลิตออกสู่ตลาด
กว่า 5,600 ตั น สร้างรายได้กว่า 80 ล้านบาทต่ อปี (สํานักงานเกษตรอําเภอคําม่วง, 2556) จากผลการ
ตรวจหาสารเคมีในเลือดของเกษตรกร ปี 2555 จํานวน 325 คน พบว่าอยู่ในระดับที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัย
รวมกัน จํานวน 114 คน ร้อยละ 35.07 ปี 2556 จํานวน 984 คน พบว่าอยู่ในระดับที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัย
รวมกั น จํา นวน 329 คน ร้ อ ยละ 33.43 และปี 2557 จํา นวน 798 คน พบว่ า อยู่ ใ นระดับ ที่เ สี่ย งและ
ไม่ปลอดภัยรวมกัน จํานวน 539 คน ร้อยละ 67.54
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการ กระบวนการการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตร
๒. เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้อง
วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ คัดเลือกแกนนําผู้ปลูกพุทรา อสม. ตัวแทนจากเทศบาล
ตําบลโพน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.โพน โรงพยาบาลคําม่วง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคําม่วง
เป็นทีมผู้เรียนเข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอําเภอ นําทีมเข้าศึกษาดูงานและ
จัดกระบวนการเรียนรู้การใช้สารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมี จัดเวทีเสวนาการพัฒนาพุทราปลอดภัย
ร่วมภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล กลุ่มผู้ปลูก และกลุ่มผู้ค้าพุทรา จัดประชุมแกนนํากําหนด
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แนวทางการพัฒนาร่วมกัน จัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกพุทราปลอดภัย คัดเลือกประธานกลุ่ม รับสมัครสมาชิกเพื่อร่วม
การพัฒนา จํานวน ๕ กลุ่ม กลุ่มๆละ ๑๐ คน ชี้แจงแนวทางการพัฒนาและการเรียนรู้
การเก็บข้อมูล
จัดทําทะเบียนสมาชิกผู้ปลูกที่สมัครเข้าร่วมโครงการ แบบบันทึกการสังเกต การติดตามเยี่ยมแปลง
ปลูก และสรุปข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษา
จากการจั ด กระบวนการกลุ่ ม ผู้ เ รี ย นได้ จั ด กิ จ กรรมการอบรมเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นะคติ ก ลุ่ ม
ผู้ปลูกพุทรา จํานวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 70 คน ผลจากการจัดเวทีเสวนาการพัฒนาพุทรา
ปลอดภัย กลุ่มผู้ปลูกพุทราได้รับทราบแนวทางการพัฒนาอาหารปลอดภัยในระดับจังหวัด ตลอดจนทราบ
แนวทางการสนับสนุนจากสํานักงานพาณิชย์จังหวัด ในการนําผลผลิตสู่ตลาดอาหารปลอดภัย สํานักงาน
เกษตรจังหวัดในการสนับสนุนวิชาการและเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอคําม่วง และวิทยาลัยการอาชีพคําม่วง ในการสนับสนุนองค์ความรู้การแปรรูปพุทราและการ
บรรจุภัณฑ์ ผลจากการประชุมแกนนํากําหนดแนวทางการพัฒนาได้ข้อสรุปร่วมกันคือ ทุกคนมีเป้าหมาย
ร่วมกันเพื่อผลิตพุทราที่ปลอดภัย มีนายคุณ จันทะมาตร เป็นประธานกลุ่มผู้ปลูกพุทรา มีสมาชิกกลุ่ม 5
กลุ่ ม ๆละ 10-12 คน รวม 54 คน โดยกํ า หนดขั้น ตอนการพัฒ นาแบ่ ง ช่ ว งเวลาในการตั ด แต่ง กิ่ ง ต้ น ตอ
เป็นกลุ่ม เพื่ อให้ผลผลิตออกไม่ ตรงกัน เพื่อลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ํา นอกจากนี้การใช้
เทคโนโลยีชีวภาพทดแทนสารเคมี เช่น เชื้อราไตโคเดอร์มา เชื้อบิวาเรีย เชื้อบีที ที่มีวิธีการใช้ที่ง่าย การใช้
สมุนไพรที่มีในชุมชน เช่น หน่อกล้วย สะเดา สาบเสือ ฝักคูณ ยาฉุน กะทิ นํามาหมัก และสกัด เพื่อเป็นสาร
กําจัดหญ้า สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช รวมถึงการผลิตฮอร์โมนเร่งผลผลิตโดยใช้ไข่ไก่หมัก ซึ่งสมาชิกที่เข้า
ร่วมโครงการได้มีการเตรียมการน้ําหมัก ยาสมุนไพรและฮอร์โมน ไว้พร้อมก่อนฤดูการผลิต
สรุปและข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาและการพัฒนาการการลดใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัยในเกษตรกร
กลุ่มผู้ปลูกพุทรา นั้น หากต้องการนําบทเรียนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อการใช้สารเคมีในกลุ่มเกษตรกร
ควรมีการนําเทคโนโลยีที่ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อนในการเตรียม และการจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย และ ค้นหา “บุคคลต้นแบบ” เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังชุมชน
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4. ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมล้างเครื่องมือแพทย์ประเภทสายยาง
ชื่อผู้เสนอผลงาน : นางชฎา ภูยาดาวและจนท. หน่วยงานจ่ายกลาง หน่วยซ่อมบํารุง รพ.คําม่วง
ที่มาโครงการ : หน่วยจ่ายกลางได้รับเครื่องมือแพทย์ประเภทสายยางที่ใช้แล้วจากหน่วยงานอื่นๆทั้งภายใน
และภายนอกโรงพยาบาลนํากลับมาให้หน่วยจ่ายกลาง เพื่อให้ผ่านขบวนการขั้นตอนการชําระล้างบรรจุหีบห่อ
ทําให้ปราศจากเชื้อ และนํากลับไปใช้ได้อีก ทั้งนี้จะมีสายยางจําพวกสายออกซิเจนส่งมาที่ศูนย์กลางการจ่าย
จํานวนมากประมาณ 50-70 สาย/วั น ขบวนการการทําความสะอาดต้ องมีเจ้าหน้าที่ยืนฉี ดสายยางด้ วย
กระบอกฉีดยาที่ละเส้น รวมถึงการแช่สายยาง การใช้น้ํายา การใช้น้ํา ทําให้พบปัญหาดังนี้
1. เสียอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 1 คน/ วัน
2. สูญเสียน้ํายาล้างเครื่องมือแพทย์สายยาง 4 รอบ/วัน รอบละ 25-30 CC/ครั้ง รวมใช้ 120 CC/วัน
3. สูญเสียน้ําในการแช่และชําระล้าง ประมาณ 4 รอบ/วัน รอบละ 5,000 CC/ครั้ง รวมใช้ 20,000
CC/วัน
4. สูญเสียเวลาในการรอคอยกว่าจะนํากลับมาใช้ได้อีกบรรจุหีบห่อแล้วเสร็จให้มาเบิกคืนได้ต้องรอ
1 สัปดาห์/เที่ยวเบิก
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เครื่องสายยางสะอาดได้มาตรฐาน
2. ประหยัดพลังงาน
3. ประหยัดค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประชุมค้นหาความเสี่ยง
2. ประชุมแจ้งปัญหาร่วมกับหน่วยซ่อมบํารุง
3. วางแผนพัฒนาร่วมกับหน่วยซ่อมบํารุง ค้นหาแนวทางแก้ไขและขัน้ ตอนการปฏิบัติการชําระล้าง
เครื่องมืออุปกรณ์
4. หัวหน้าหน่วยซ่อมบํารุงออกแบบเครื่องอุปกรณ์
5. ดําเนินการขออนุมัติซื้ออุปกรณ์ต่อผู้บริหาร
6. ดําเนินการซื้ออุปกรณ์
7. ดําเนินการผลิตและติดตั้งเครื่องมือนวัตกรรมใช้ล้างเครื่องมือแพทย์ประเภทสายยาง
8. ดําเนินการใช้นวัตกรรม
9. สรุปผลการใช้เครื่องมือนวัตกรรม ล้างเครื่องมือแพทย์ประเภทสายยาง
วิธีการใช้และการพัฒนาต่อเนื่อง
นวัตกรรมเครื่องล้างสายยางมีหัวล้างสายยางได้ครั้งละ 9 สาย/ครั้ง โดยใช้เครื่องปั้มลมออกซิเจน
ของปลาตู้ (ตู้ปลา) เป็นเครื่องเป่าออกซิเจนเป็นแรงดันให้น้ําไหลผ่านหมุนเวียนทําให้สายยางได้ผ่านการล้าง
หลายรอบและสะอาดโดยไม่ได้ใช้บุคลากรไปยืนล้างเลย
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ผลกการดําเนินงานน
การรล้างสายยางงแบบวิธเี ดิม

การรล้างสายยางแบบวิธใี หม่

ตัวชีว้ ัด
เครื่องมืมือแพทย์ประเภทสายยางไดด้ผ่านขบวนกการล้างทําให้ปราศจากเชื
ป
้อสามารถนํากลลับไปใช้ได้อีก
เป้าหมาย
ห ทุกเส้น/วั
น น (70เส้น) ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ 100%
% ทุกเส้น
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สรุปผลการดําเนินงาน
1. ประหยัดพลังงานคือบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่ต้องยืนล้างทั้งวันทําการ
2. ประหยัดค่าใช้จ่าย น้ํายาที่ใช้ล้างจาก 120 CC/วัน เหลือ 60 CC/วัน ลดลง50%
3. ประหยัดน้ําในการชําระล้างและแช่ จาก 20,000 CC/วัน เหลือ 10,000 CC/วัน ลดลง50%
4. ประหยัดเวลา การล้างสายยางแบบวิธีเดิม สายยางปกติ ใช้เวลา 3 นาที/เส้น ถ้าสายยางสกปรก
ใช้เวลา 5 นาที/เส้น สําหรับการล้างสายยางแบบวิธีใหม่ สายยาง 9 สาย /5 นาที
5. ทําให้เครื่องมือแพทย์ประเภทสายยางได้ผ่านขบวนการล้างที่ได้มาตรฐานมีการใช้น้ํายาล้างไหล
ผ่านหมุนเวียนภายในสายยางหลายๆรอบ
หมายเหตุ: เครื่องมือประดิษฐ์โดยหน่วยซ่อมบํารุง หัวหน้า นายต่อลาภ ภูขยัน ควบคุมการประดิษฐ์
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5. ชื่อเรื่อง : ผลของการให้โภชนบําบัดรายบุคคลในผูป้ ่วยเบาหวาน พื้นที่นาํ ร่อง ตําบลนาบอน
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2558
ชื่อผู้วิจัย: นายวัชภูมิ ทองใบ นักโภชนาการ โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้นาํ เสนอผลงาน: นายวัชภูมิ ทองใบ โรงพยาบาลคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
บทนําและวัตถุประสงค์ :
ทุกปีจะมีผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นกว่า 7 ล้านคน โดยมีผู้เป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 เพิ่มขึ้นมาก
ที่สุด ซึ่งเกิดจากรูปแบบการใช้ชีวิตที่เร่งรีบและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสิ่งนี้ทําให้เห็นว่ารูปแบบการใช้
ชีวิตเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดโรคผู้ที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (CVD)
ได้มากกว่าคนปกติถึง 2-4 เท่า และ 80% ของคนที่เป็นโรคเบาหวานเสียชีวิตเพราะโรคนี้
ปัจจุบันมีประชากรในประเทศไทยป่วยด้วยโรคเบาหวานมีแนวโน้มสูงขึ้นและในพื้นที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลคํ า ม่ ว ง มี จํ า นวนผู้ ป่ ว ยด้ ว ยโรคเบาหวานทั้ ง หมดจํ า นวน 2,994 ราย ผู้ ป่ ว ยเบาหวาน
ร้อยละ 56.02 มีภาวะแทรกซ้อน และมีอัตราการตายจากภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาล
คําม่วง มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ตายจากภาวะแทรกซ้อน จากปี พ.ศ.2551-2556 คิดเป็น 252 ราย ร้อยละ 8.4
สาเหตุ ห ลั ก มาจากพฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ไ ม่ เ หมาะสมของแต่ ล ะบุ ค คล โดยเฉพาะเรื่ อ งการบริ โ ภคอาหาร
ซึ่ ง ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ ยั ง มี ค วามรู้ เ รื่ อ งโภชนาการที่ เ หมาะสมกั บ แต่ ล ะบุ ค คลยั ง ไม่ มี ค วามชั ด เจน
และเฉพาะเจาะจงตัวบุคคล บางครั้งทําให้เกิดความเชื่อ การบอกต่อที่ผิดๆ และการให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่
ก็เป็นแบบองค์รวม ยังไม่เฉพาะเจาะจงด้านพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นปัญหาเฉพาะตัวผู้ป่วย ทําให้ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ หรือทําได้แต่ไม่มีความสุข ขาดความยั่งยืน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความตระหนัก
เพิ่มศักยภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกหลักการทางโภชนาการที่เหมาะสมแต่ละบุคคล
เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานที่จะเกิดขึ้น
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อให้ผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทําให้สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดปกติ
2. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ด้านโภชนาการ
3. เพื่อพัฒนาทักษะ อสม. ให้เป็น อาสาโภชนาการชุมชน
4. เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะ/โรคแทรกซ้อน จากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม
วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ(Action research : AR) เพื่อศึกษารูปแบบและผลของ
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยการให้โภชนบําบัดรายบุคคล ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดได้ โดยการเก็บข้อมูลเบื้องต้น ผู้ป่วยเบาหวานจัดกลุ่มผู้ป่วยตามปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ทําการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) สังเคราะห์ข้อมูล จัดทําเนื้อหาการอบรม จัดการอบรมเชิง
ปฏิ บั ติก ารด้ า นอาหารและโภชนาการ ประเมิ น ภาวะโภชนาการ และวางแผนโภชนบํา บั ด ให้ แ ก่ผู้ ป่ ว ย
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รายบุคคลอบรม อสม.อาสา โภชนาการมอบหมายภารกิจ อสม.ในการติดตามพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานทุก
อาทิตย์ ประเมินผลระดับน้ําตาลในเลือด 3 ครั้ง
กลุ่มตัวอย่าง
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling ) ผู้ป่วยเบาหวาน ตําบลนาบอน 11 หมู่บ้าน
กลุ่ ม สี ส้ม มี ระดั บน้ํ าตาลในเลือด 155-182mg/dL (แบ่งตามปิงปองจราจรชีวิต 7 สี) สมั ครใจเข้าร่ว ม
โครงการ จํานวน 46 คน และ อสม. แกนนําหมู่ละ 2 คน จํานวน 11 หมู่บ้าน (เขตรับผิดชอบของ รพ.สต.
บ้านนาบอน) รวม 22 คน ซึ่งผ่านการอบรม อสม.เชี่ยวชาญ และมีความสมัครใจที่จะดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ด้านโภชนาการในชุมชน
วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูล/สถิติทใี่ ช้
วิเ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
พฤติกรรมการบริโภคและผลของผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้
ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป ผู้ป่วยเบาหวาน เพศหญิง 73.92 % เพศชาย 26.09 % ส่วนใหญ่อายุ
มากกว่า 60 ปี การศึกษาชั้นประถมศึกษา อาชีพเกษตรกร สถานภาพสมรส
ส่วนที่ 2: ข้อมูลการบริโภคอาหาร ทําอาหารกินเอง 58.98 % ญาติทําอาหารให้ 41.02 % ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่กินอาหารครบ 3 มื้อ กินข้าวตรงเวลา 51.29 % กินข้าวไม่ตรงเวลา 48.71 % ประเภทอาหารที่ชอบ
รับประทานส่วนใหญ่คือ อาหารพื้นบ้าน (ป่น แกงลาว ปิ้ง ย่าง น้ําพริก) รสชาติที่ชอบ รสเค็ม 48.72 %
รสชาติจืด/พอดี 46.16 % ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ระดับปานกลาง 35.90 % ระดับควรปรับปรุง
28.21 %
ส่วนที่ 3: ผลของการศึกษา ผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้และฝึกทักษะการดูแลตนเองด้านโภชนาการ
92 % อัตราการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดมีค่าน้อยกว่า 155mg/dL52.64 % (โดยผู้ป่วยคงระดับน้ําตาล
สีส้ม 26.32 % และเพิ่มระดับน้ําตาลขึ้นเป็นสีแดง 21.06 %) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน
แบบเฉียบพลัน (hypoglycemia, hyperglycemia) 0% เกิด อสม.อาสาโภชนาการชุมชน 23 คน
กลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจในระดับดี 100 %
สรุปและข้อเสนอแนะ
การดูแ ลผู้ป่วยเบาหวานที่ระดับน้ําตาลสี ส้ม (155-182 mg/dl) การให้โภชนบําบัดรายบุค คล
สามารถช่วยให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ แต่ก็ยังมีผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดได้ จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกของผู้ป่วยกลุ่มนี้ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นญาติที่ทําอาหารให้
กิน และมีพฤติกรรมสุขภาพ อยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง ผลของการศึกษาในครั้งนี้ ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลา เหลือ
การเก็บข้อมูลระดับน้ําตาลในเลือด อีก 2 ครั้ง และกิจกรรมการกระตุ้น ติดตาม และแก้ปัญหารายบุคคลอีก
ต่อไป
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6. ชื่อเรื่อง : โปรแกรมการเฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชีวนะ(Antibiotic Smart Use)
ผู้วิจัย : นายวิชัย ผิวเงิน โรงพยาบาลคําม่วง อ.คําม่วง จ.กาฬสินธุ์
ผู้นาํ เสนอผลงาน : นายวิชัย ผิวเงิน
บทนํา
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร่ําเพรื่อเป็นปัญหาสําคัญระดับโลก ซึ่งเป็นผลทําให้เกิดเชื้อดื้อยาเพิ่มมาก
ขึ้น และยังเพิ่มค่าใช้จ่ายในสถานพยาบาลโดยไม่จําเป็น ไม่เว้นแต่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ในประเทศไทยนั้น
ทางสํานักงานคณะกรรมการอาหาร สถาบันวิจัยสาธารณสุข และองค์การอนามัยโลก ได้จัดทําโครงการ
Antibiotics Smart Use (ASU) ในโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน (Upper Respiratory Infection
: URI) โรคท้องร่วงเฉียบพลัน (Acute Gastroenteritis : AGE) และแผลเลือดออก ซึ่งได้ดําเนินการมาตั้งแต่
ปี 2549 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โรงพยาบาลคําม่วงได้มีการดําเนินการตามแนวทางการ
ดําเนินโครงการ ASU ใน 2 กลุ่มโรคคือ URI และ AGE แต่ผลลัพธ์พบว่ายังไม่สามารถลดปริมาณการใช้ยา
ปฏิชีวนะให้น้อยกว่าร้อยละ 20 ตามเกณฑ์ที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช) กําหนด จากการ
วิเคราะห์พบว่าปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการที่ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างทันท่วงที ทําให้ทางผู้ดําเนิน
โครงการ ASU แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ทันท่วงที ดังนั้นกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําโปรแกรมที่
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบ real time เพื่อเฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลคําม่วงซึ่งได้เริ่ม
ดําเนินการใช้ โปรแกรมมาตั้งแต่เดือน มีนาคม 2557 จนถึง ปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโปรแกรมการเฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic Smart Use)
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล Antibiotics Smart Use ตามแนวทาง สปสช.
2. สร้างฐานข้อมูล เพื่อแยกฐานข้อมูลการให้บริการหลัก และข้อมูลการประมวลผล ASU
เพื่อความสะดวกในการประมวลผลข้อมูล และไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบให้บริการหลัก
3. เขียนชุดคําสั่ง Query เพื่อนําเข้าข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน ที่สร้างขึ้นไว้
4. สร้าง Pentaho Project Run Time คือ การสร้างชุดคําสั่งเพื่อสั่งรัน Query ตามเวลาที่
ต้องการ และเพื่อนําเข้าข้อมูลไปยังฐานข้อมูล แล้วประมวลผลตามเงื่อนไขที่วางไว้
5. สร้าง Web Application เพื่อนําสารสนเทศที่ได้ ออกมาวิเคราะห์
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ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 : แสดงผลการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะใน 2 กลุ่มโรคหลักจากข้อมูลของ สปสช.
กับโปรแกรมการเฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชีวนะโรงพยาบาลคําม่วงในปี 2557 (1 เม.ย 2556 –
31 มี.ค. 2557)
กลุ่มโรค
URI
AGE

ข้อมูล สปสช. (ร้อยละ)
36.77
32.16

โปรแกรมเฝ้าระวัง ฯ(ร้อยละ)
36.05
32.67

ส่วนต่าง (ร้อยละ)
-0.72
0.51

จากตารางพบว่า โปรแกรมที่จัดทําขึ้นเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับข้อมูลของ สปสช.พบว่า ในกลุ่มโรค
URI โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้มากกว่าร้อยละ 0.72 และกลุ่มโรค AGE โปรแกรมสามารถวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ได้ น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 0.51 เนื่อ งจากโปรแกรมจะใช้ ข้อ มูล ยาปฏิ ชีว นะที่มี อยู่ จริ ง ในโรงพยาบาลมา
วิเคราะห์ แต่ข้อมูลของ สปสช.จะใช้รหัสยามาตรฐานในการวิเคราะห์หากรหัสยาไม่มีความสมบูรณ์จะไม่นํา
ใบสั่งยานั้นมาคิดวิเคราะห์
ตารางที่ 2 : แสดงผลการทํานายการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะใน2กลุม่ โรคหลักจากข้อมูลของ
สปสช.กับโปรแกรมการเฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชีวนะโรงพยาบาลคําม่วงในปี 2558
(1 เม.ย.2557-31 มี.ค.2558)
กลุ่มโรค

ข้อมูล สปสช. (ร้อยละ)

URI
AGE

11.58
15.55

โปรแกรมเฝ้าระวัง ฯ(ร้อย
ละ)
12.30
16.06

ส่วนต่าง (ร้อยละ)
-0.72
0.51

สรุปและข้อเสนอแนะ
1. โปรแกรมเฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชีวนะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ใกล้เคียงกับข้อมูลของ สปสช.
2. โปรแกรมเฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชีวนะสามารถช่วยในการเฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชีวนะได้ทันท่วงที
3. โปรแกรมเฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์อัตราการเพิ่มขึ้นเมื่อแยกตาม
ผู้สั่งจ่าย แยกตามรหัสวินิจฉัย และแยกตามรายการเวชภัณฑ์ เพื่อให้การใช้ยาปฏิชีวนะสมเหตุผล

