
“โรงพยาบาลคุณภาพ บริการเป็นเลิศระดับประเทศ 
เป็นที่ยอมรับของประชาชน รองรับประชาคมอาเซียน” 

วิสัยทศัน ์                                                    
โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา 

คุณภูรดา ศะรีวงศ์  พยาบาลวิชาชีพ  NICU 
คุณรชนี ณ ถลาง  พยาบาลวิชาชีพ  RCU 

คุณล าดวน ผดุงฤกษ์  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ทันตกรรม 
คุณศศิณา(ดุษณี) เลาะฟอ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พยาธิ 

เมนูวันนี ้

เมนูวัน
พรุ่ง 

 ข่าวจากฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี 
ข้าราชการที่มีความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบ าเหน็จ
บ านาญตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
พ.ศ.2494 ติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ภายใน
วันที่ 30 มิ.ย.58 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 2528 
 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
เรียนผู้เกี่ยวข้อง ตามที่มีหน่วยงานได้เชิญท่านเข้าร่วม
ประชุมหรือเชิญเป็นวิทยากรนั้น กลุ่มพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพขอความร่วมมือท่าน แจ้งรายชื่อการเข้าร่วมประชุม/
อบรมหรือวิทยากรดังกล่าวโดยส่งเรื่องผ่านการอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานและส่งกลับมายัง พรส.เพื่อด าเนินการท า
หนังสืออนุมัติออกนอกเขตต่อไป (เพื่อที่ท่านจะไม่ต้องเสีย
วันลาและขาดราชการหรือ 
ถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ต่างๆที่ท่านจะ
ได้รับ) หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่หมายเลข 2511, 2509, 
2507 
 ข่าวจากฝ่ายแผนงานและประเมินผล 
ผอ.รพ.อยุธยา ได้ก าชับในที่ประชุมกรรมการบริหารเดือน 
พ.ค.58 ว่าให้ทุกหน่วยงานเร่งรีบด าเนินการตามแผนปฏิบัติ  
การปีงบประมาณ 2558 โดยด่วนและรายการผลการด าเนิน 
งานให้ฝ่ายแผนงานและประเมินผลหลังจากด าเนินการเสร็จ
ส้ินแต่ละกิจกรรม(ไม่ต้องรอจนเสร็จทุกกิจกรรม)ส่ง ให้ทาง 
E-mail Address: napasorn.hiran@hotmail.com และ 
www.darinyan@windowslive.com (กรุณาส่งทั้งสองชื่อนี)้เพื่อที่
ฝ่ายแผนงานและประเมินผลจะได้รายงานให้ผู้บริหารทราบ
เป็น ระยะๆ ขอชื่นชมหน่วยงาน “ท าความดีสู่โรงพยาบาล
คุณธรรม” ดังต่อไปนี้ (เพิ่มเติม) ที่ได้ด าเนินการตามแผนฯ
ปีงบประมาณ 2558และได้ส่งรายงานติดตามประเมินผลแผนฯ 
ปี 2558 มา 
1. กลุ่มงานรังสีวิทยา (คุณวันทนา อนุเดช) 
2. งานห้องผ่าตัด (คุณอมรา อยู่สุข) ส่งมาเพิ่มเติม 

สาระน่ารู ้

เร่ืองเล่าเช้านี้ : ผลงานวิสัญญี 

Happy Birthday 

อัตลักษณ ์ รพ.อย. “ซื่อสตัย ์สามคัค ีมีน ้าใจ” 

ขอเชิญ ตัวแทนหน่วยงานที่ส่งรายชื่อแกนน าองค์กรไร้
พุงหน่วยงานละ 1 ท่าน เข้าอบรมโครงการ “ภาคีร่วมใจ 
องค์กรไร้พุง มุ่งสู่คุณภาพชีวิต โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา 2558”  ในวันท่ี 8 - 9 ก.ค. 58 ณ วัดใหญ่
ชัยมงคล จ.อยุธยา  
ขอเชิญ ผู้ที่มีรายชื่อ (ดังท่ีแจ้งเวียน) เข้าร่วมประชุม 
เพื่อเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558                
ในวันท่ี 14 ก.ค.58 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสุพรรณภูมิ  
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

ยินดีต้อนรับ บุคลากรทางการแพทย์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ศึกษาดูงานภาควิชา 
เวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ในวันท่ี 
1 ก.ค.58 เวลา 09.00 – 15.00 น.  

อวยพรให้..วันน้ีเป็น..วันแสนสุข 
ความสนุก..ความร่าเริง..อยู่กับท่าน 
สิ่งดีด.ี.เข้ามาหา..ทุกๆวัน 
มีรถบ้าน..เงินทอง..ไร้โรคา 

ขอเชิญ PCT ศัลยกรรม เข้าร่วมประชุม 
ท า MM.Conference ในวันนี้ เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ   

      ยินดตี้อนรับ  คณะผู้จัดงาน 
ศูนย์อนามัยท่ี 1 และผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้
โปรแกรมก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล” 
ในวันท่ี 30 มิ.ย.58 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องอู่ทอง 
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมโครงการ “พัฒนา
เครือข่ายบริการการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน Acute ST Elevation Myocardial 
Infarction, STEMI โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา” ใน
วันนี้ เวลา 08.30 - 16.30 น ณ ห้องประชุมการะเกด ชั้น 3     
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ตารางการแข่งขัน ฟุตบอลซุปเปอร์ลีก 2015 
  ในวันน้ีเวลา 15.30 น. พบกับทีม 

 รวมมิตร ยูไนเต็ด ปะทะกับ หวานเย็น เอฟซี 

 รวมมิตร ยูไนเต็ด  หวานเย็น เอฟซี 

นพ.สุจินต์ คุณวุฒิเทพ นพ.กีรตินันท์ คุณอนุชา 

คุณส ารวย คุณอัครเดช คุณฤทธิชัย คุณอนันต์ 

คุณหริรักษ ์ คุณภัทรพงษ ์ คุณสมาน คุณ
สุทัศน์ 

คุณสมาน คุณกิตติพงษ์ คุณมงคล คุณมนตรี 

คุณมนัส คุณศุภจักร คุณพีระพงษ์ 
 

คุณศักด์ิ
ชัย 

          ยินดีต้อนรับ แพทย์ออรโ์ธปิดิกส ์คณะ
แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เรียนรู้ ในวันนี้ เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ 
ห้องสุพรรณภูมิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

ฉบับที ่2506 
วันจนัทรท์ี ่29 มิถนุายน 2558 
ปีมะแม ขึ น 14 ค่้า เดอืน 8 

mailto:napasorn.hiran@hotmail.com
http://www.darinyan@windowslive.com/


เรื่องเล่าเช้านี ้
ฉบับท่ี 2506 วันจันทร์ท่ี 29 มิถุนายน 2558 

 
หน่วยงาน       :  งานวิสัญญี 

ผลงานเรื่อง      :  ผลของการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ าในการผ่าตัดคลอดโดยการฉีดยาชา 
           ร่วมกับมอร์ฟีนเข้าช่องไขสันหลังต่อระดับความดันโลหิตของสตรีที่รบัการผ่าตัดคลอด                             

           โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา 
ท่ีมาของปัญหา    
การฉีดยาชาร่วมกับมอร์ฟีนเข้าช่องไขสันหลัง เพื่อการผ่าตัดคลอดเป็นวิธีที่นิยมเนื่องจากมีความปลอดภัย และท าได้    

ไม่ยาก สามารถระงับอาการปวดหลังผ่าตัดได้ดี เป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดี ระหว่างมารดาและทารก ภาวะแทรกซ้อนที่
รุนแรง ที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ภาวะความดันโลหิตต่ า  จากสถิติ ปี2554, 2555  มีภาวะความดันโลหิตต่ า ร้อยละ 46.71 และ 
36.58 หลังการท าการฉีดยาชาร่วมกับมอร์ฟีนเข้าช่องไขสันหลังเพื่อการผ่าตัดคลอด ดังนั้นจึงเห็นความส าคัญของการใช้
แนวปฏิบัติการป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ า และท าการศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติฯ 

วัตถุประสงค์  
เพื่อศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ าในการผ่าตัดคลอดโดยการฉีดยาชาร่วมกับ

มอร์ฟีน เข้าช่องไขสันหลังต่อระดับความดันโลหิตของสตรีที่รับการผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
การด าเนินงาน       
ท าการศึกษาแบบกึ่งทดลอง แบบ 2 กลุ่ม วัดผลหลังการทดลอง ในสตรีที่รับการผ่าตัดคลอด โรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยา คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 62 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 31 คน กลุ่มทดลอง         
31 คน ด าเนินการศึกษา ช่วงเดือนมิถุนายน –  สิงหาคม  2557 

ผลลัพธ์  
หลังการทดลองพบ ความดันโลหิตกลุ่มควบคุมระดับความดันystต่ ากว่า 100 mm.gคิดเป็นร้อยละ 70.96 และมีระดับ

ความดันโลหิตystต่ ากว่า 90 mm.Hคิดเป็นร้อยละ 54.84  ส่วนกลุ่มทดลองมีระดับความดันystที่ระดับต่ ากว่า  100 mm.    
คิดเป็นร้อยละ 35.48  และมีระดับความดนัโลหิตys ต่ ากว่า 90 mm. 3 รายคิดเป็นร้อยละ 9.68   

การน าไปใช้  
• มีแนวทางปฏิบัติการป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ าในการผ่าตัดคลอดโดยการฉีดยาชาร่วมกับมอร์ฟีนเข้าช่องไขสัน
หลัง  สามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริงในหน่วยงานวิสัญญีโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
• อุบัติการณ์การเกิดภาวะความดันโลหิตต่ าในการผ่าตัดคลอดโดยการฉีดยาชาร่วมกับมอร์ฟีนเข้าช่องไขสันหลังลดลง 
• สามารถน าแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆที่ได้รับการระงับความรู้สึกด้วยการฉีดยาชาทาง
ช่อง   ไขสันหลัง 

บทเรียนท่ีได้รับ...ประหยัดและคุณภาพดขีึ้น 
การฉีดยาชาร่วมกับมอร์ฟีนเข้าช่องไขสันหลังเพื่อการผ่าตัดคลอด จะใช้ทรัพยากรน้อยกว่า ประหยัดค่าใช้จ่าย 

มากกว่า การดมยาสลบ และผู้คลอดสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างมารดาและทารก เพื่อให้เกิดสายใยรักได้ตั้งแต่แห่ง
ครอบครัว        การพัฒนาแนวปฏิบัติและศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติฯ ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล และ
ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึน้ มีความปลอดภัยและพึงพอใจในบริการที่ได้รับ อีกทั้งผู้ให้บริการยังเกิดความมั่นใจ มีการ
พัฒนาทักษะ และมีเจตคติ ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ผู้ศึกษาเห็นความส าคัญของการพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ าในการผ่าตัดคลอดโดยการฉีด

ยาชาร่วมกับมอร์ฟีนเข้าช่องไขสันหลังในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  และน าแนวปฏิบัติมาใช้ในการบริการพยาบาลแก่
สตรี ที่รับการผ่าตัดคลอด เพื่อป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ า เป็นการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน ผู้รับบริการ
ปลอดภัย ได้รับการดูแลที่มีมาตรฐาน ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  มีความพึงพอใจต่อการดูแลรักษาพยาบาลที่
ได้รับ 


