
รางวัลการน าเสนอผลงานนิทรรศการ 
ผลรางวัลการน าเสนอผลงานนิทรรศการ ประจ าปี 2558 มี
ดังต่อไปน้ี 
รางวัลชนะเลิศ   
          พอเพียง และเพียงพอ  หอผู้ป่วยพิเศษ 1 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
          เครื่องมือตั้งระดับจุดหยดระบายน้ าไขสันหลังด้วย
เลเซอร์  หอผู้ป่วยหนัก 2 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
          การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  หอผู้ป่วย ศช 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 
          เหลียวหลังและหน้าให้ดวงตาไม่มดืบอด หอผู้ป่วย ตา 
หู คอ จมูก 

“โรงพยาบาลคุณภาพ บริการเป็นเลิศระดบัประเทศ 
เป็นท่ียอมรับของประชาชน รองรับประชาคมอาเซียน” 

ฉบบัท่ี 2504 
วนัพฤหสับดีท่ี 25 มิถุนายน 2558 

ปีมะแม ข้ึน  10 ค  ่า เดือน 8 

วสัิยทศัน์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

เมนูวันน้ี 
อัตลักษณ์  รพ.อย. “ซื่อสัตย ์สามัคคี มีน ้าใจ” 

เมนูวันพรุ่ง 

ขอเชิญ ผู้ที่มีรายชื่อ(ดังที่แจ้งเวียน)เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 14 ก.ค.58                
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณภูมิ ชั้น 5                          
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

สื่อสารบันดาลใจ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อองค์กรที่มีชีวิต 
ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ(สวสส)ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “สื่อสารบันดาลใจ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือองค์กร 
ที่มีชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารในองค์กร โดยผสมผสาน
ปรัชญาของจิตตปัญญาศีกษา การสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์ แนวคิด
สุนทรียสนทนา และมีทักษะสามารถน ากกลับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
โดยจัดประชุมข้ึน ในวันที่ 1 - 3 ก.ค.58 ณ โรงแรมเซ็นทรา             
ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเว็นเตอร์แจ้งวัฒนะ สนใจกรอก              
ใบสมัครส่งมาที่ E-mail inspirationatwork๑@gmail.com หรือ 
โทรสาร 02-590-1498ภายในวันที่ 18 มิ.ย.58  

ท่องไปในโลกกว้าง :ผลงาน มหกรรมคุณภาพคู่คุณธรรม 

Happy Birth Day 

                       ขอเชิญคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ทางการพยาบาล เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันนี้  เวลา 
13.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล ชั้น 5 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 

          ยินดีต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วม
ประชุม บทบาท อสม.ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและ
ประคับประคอง ในวันที่ 26 มิ.ย.58 เวลา 08.30 – 16.30 
น. ณ ห้องอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า
ในการด าเนินงาน “สาธารณสุขร่วมใจ มอบโลกสดใส  
เทิดไท้องค์ราชัน” ในวันนี้ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ  
ห้องอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 งาน มหกรรมคุณภาพ คู่คุณธรรม  
พ.ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย ์รองผู้อ านวยการฝ่ายการ
พยาบาล รองผู้อ านวยการด้านควบคุมภายใน 
กรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ และนพ.มนตรี ลักสุขวงศ์ 
วิทยากร ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ ในวันที่ 24 
ม.ิย.58 ณ ห้องอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
รางวัลผลงานคุณภาพคูคุ่ณธรรม 
รายชื่อผลงานคุณภาพคู่คุณธรรม และหน่วยงานที่ได้รับ
รางวัลผลงานยอดเยี่ยม ประจ าปี 2558 ดังนี ้
1. เพียงเราใส่ใจ   หอผู้ป่วยพิเศษ มธ 
2. ผลของการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันภาวะความดัน

โลหิตต่ าในการผ่าตัดคลอดโดยการฉีดยาชาร่วมกับ
มอร์ฟีนเข้าชอ่งไขสันหลังต่อระดบัความดนัโลหิตของ
สตรีที่รับการผ่าตัดคลอด  

         งานวิสัญญี  
3.     รับยาแต่ได้มากกว่ายา กลุ่มงานเภสัชกรรม 

ผลการแข่งขัน ฟุตบอลซุปเปอร์ลีก 2015 
 24 มิ.ย.58  A   รวมชรา FC  ชนะ  F   เมาเซ United 
                           9               ต่อ            1 
ตารางการแข่งขัน วันที่ 26 มิ.ย.58 เวลา 15.30 น. 

B   จ.จวนจะรวย FC   ปะทะกับ   E   กรีน แมมบ้า 
ภาพบรรยายกาศ มหกรรมคณุภาพ ฯ 

ปรารถนา ส่ิงใด ได้ดังนึก   มีบ้านตึก โตใหญ่ ไร้ทุกข์เข็ญ 
มีชีวิตจิตสว่าง ดั่งจันทร์เพ็ญ  มีรถเบ๊นซ์ เกียรติยศปรากฏไกล 

คุณรัตนา จินดามณ ี ผช.คนไข้   ไตเทยีม 

ปิดลานจอดรถยนต์ ทางเข้าบ้านพักฯ 
ตังแต่วันที่ 25 ม.ิย.58 เป็นต้นไป รพ.พระนครศรีอยุธยา    
จะท าการปิดลานจอดรถยนต์ข้างทางเขา้บ้านพักเจ้าหน้าที่ 
เพื่อท าการเปลี่ยนหลังคาใหม่ ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 
และจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 



ท่องไปในโลกกว้าง 
วันพฤหัสบดีที่  25 มิถุนายน 2558 ชื่อผลงาน : เพียงเราใส่ใจ “” 

ที่มาของปัญหา 
              จากประสบการณ์การท างานและชีวิตประจ าวันที่ประสบปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันและจาก
ความคาดหวังและความต้องการของผู้ป่วยและญาติ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริการ 
2. เพื่อป้องกันความเส่ียงและข้อร้องเรียน 
3. เพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจในการให้บริการพยาบาล 

การด าเนินงาน 
                น าประสบการณ์จากการท างาน  มาเขียนเป็นเรื่องเล่า เพื่อมาพัฒนาพฤติกรรมบริการ  ลดความเส่ียง
และข้อร้องเรียน   ณ เวรบ่าย  วันหนึ่ง  อากาศเย็นสบายขึ้นเวรด้วยอารมณ์แจ่มใส  ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วย
ชั้นบน  วันนี้ห้องเต็มตั้งแต่เวรเช้า  คิดในใจสบายแล้วเรา  แต่หลังรับเวรได้รับการส่งเวรว่าห้องที่ย้ายมาใหม่ญาติ
ค่อนข้างเยอะ คิดในใจจะเยอะแค่ไหน  3 ทุ่มก็หมดเวลาเยี่ยม เฝ้าได้ห้องละ 2 คน  รวมผู้ป่วยและญาติทั้งหมด 24 
คน  น่าจะเอาอยู่  หลังรับเวรเสร็จ  เตรียมยาฉีด ยาพ่น และวัด  V/S 18.00 น.  ฉีดยาเกือบทุกห้องเหลือห้องสุดท้าย
คือห้อง203  เป็นผู้ป่วยเด็กหลังคลอด  C/S  1 วันมีปัญหา  มีไข้ และ   หายใจเร็วแพทย์วินิจฉัยเป็น Pneumonia ย้าย
ไป  SNBมารดาจองห้องพิเศษได้คิวย้ายไปอยู่ตึกพิเศษ 4  ในระหว่างที่บุตรอยู่ SNB  มารดาไม่ได้ไปเยี่ยมเนื่องจาก
ปวดแผลผ่าตัด  มีบิดาที่ไปเยี่ยมดูอาการทุกวัน  จนบุตรอาการดีขึ้นจึงย้ายคืนมารดา  แต่เมื่อมารดาจ าหน่ายออก
จากโรงพยาบาล  จึงย้ายมาเป็นเด็กป่วยที่ตึก พิเศษ มธ. เพื่อรอฉีดยาAntibiotic ให้ ครบ7 วัน ขณะเคาะประตูห้อง
ก่อนเข้าห้องได้ยินเสียงเด็กร้อง  เปิดประตูห้องพบบิดา – มารดาดูท่าทางไม่เป็นมิตร  ให้ข้อมูลว่าจะมาฉีดยา  แต่
โชคร้ายเข็มตัน ฉีดไม่ได้  จึงแจ้งว่าต้องแทงใหม่ มารดาพูดขึ้นมาว่า  ยังท าร้ายกันไม่พออีกหรือ  ขายังส่ันไม่หาย  
จะพิการหรือเปล่าก็ไม่รู้  ร้องตลอด  ผวาไม่ยอมนอน ตั้งแต่ฉีดวัคซีน  ฉีดยามาพรุ่งนี้พ่อเขาจะไปหา ผอ.รพ.  คิดใน
ใจงานเข้าแล้วเรา  จึงรวบรวมสติหาทางแก้ปัญหา และ  พูดคุยซักถามเหตุการณ์  สรุปแล้วไม่พึงพอใจที่บุตรขาส่ัน
โดยสงสัยว่าฉีดวัคซีนโดนเส้นกลัวบุตรพิการ  เด็กผวาไม่ยอมนอนเนื่องจากไม่สุขสบายในร่างกายและอาจได้รับนม
ไม่เพียงพอเพราะมารดาให้นมบุตรไม่เป็น  จึงสอนและสาธิตการให้นมบุตร  พอเด็กหยุดร้องจึงประเมินสภาพเด็ก  
พบมีโครงสร้างบิด  ไหล่ตก  กระดูกสันหลังคด  สะโพกบิด  และ  Penis เฉียง  นึกถึงวิชามณีเวชที่  อ.พญ.สุทิน  เคย
สอน  จึงสร้างสัมพันธภาพกับ บิดา – มารดาขออนุญาตจัดสมดุลโครงสร้างของร่างกายใหม่  โดยใช้ท่าผีเส้ือ และท่า
ไชโย  หลังท ามณีเวชขาส่ันลดลง เด็กนอนหลับได้  บิดา – มารดามีท่าทางเป็นมิตรมากขึ้น  และส่งเวรไว้เรื่องปัญหา
ที่เกิดขึ้นจึงช่วยกันดูแลด้วยการท ามณีเวชควบคู่กับการรักษาพยาบาล  จนได้รับความไว้วางใจจากบิดา – มารดา มี
ของฝากบ่อยครั้ง  จนก่อนผู้ป่วยจ าหน่ายกลับบ้าน  บิดาจึงเผยความในใจว่า  ตอนแรก  ไม่คิดจะมารับบริการที่นี่อีก
แล้วเพราะไม่ประทับใจเลย  มีคนบอกให้ย้ายโรงพยาบาล เพราะถ้าอยู่ต่อลูกคงจะแย่ลง  โชคดีที่ได้ย้ายมาตึกนี้  
ขอบคุณมากจริงๆ  ที่ดูแลลูกเขาอย่างดี  บิดาพูดขอบคุณพร้อมยกมือไหว้อย่างนอบน้อม สุภาพอ่อนโยน 
จากเหตุการณ์นี้ได้บทเรียนว่าเพียงเราใส่ใจ  ใช้วิชาความรู้ประเมินผู้ป่วยอย่างครอบคลุม  ตั้งสติในการแก้ปัญหา  
และให้บริการด้วยใจที่มีเมตตา กรุณา  จากข้อร้องเรียน  เปลี่ยนเป็นค าขอบคุณอย่างจริงใจ  การได้รับสัมพันธภาพ
ที่ดีจากญาติและการที่เด็กคนนี้มีโครงสร้างของร่างกายที่ดีขึ้น  หายเจ็บป่วย  เป็นส่ิงที่ท าให้ข้าพเจ้าสุขใจและปลาบ
ปลื้มใจอย่างยิ่ง  รวมทั้งท าให้เพื่อนร่วมวิชาชีพและโรงพยาบาลพ้นจากข้อร้องเรียนในเหตุการณ์ครั้งนี้สอดคล้องกับ
เป้าหมายโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม ในด้านผู้ปฏิบัติงานเป็นคนดี – มีความสุข และ ผู้รับบริการได้รับน้ าใจอัน
งดงามจากผู้ให้บริการ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ให้บริการทุกคน  ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ที่พึงกระท า 
เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้รับบริการพึงพอใจ และประทับใจมากที่สุด ผลงานของหอผูป้่วย พิเศษ มธ 


