
“โรงพยาบาลคุณภาพ บริการเป็นเลิศระดับประเทศ 
เป็นที่ยอมรับของประชาชน รองรับประชาคมอาเซียน” 

ฉบับที่ 2509 
วันพุธท่ี 1 กรกฎาคม 2558 
ปีมะแม แรม 1 ค่่า เดือน 8 

วิสัยทัศนโ์รงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 

เมนูวันพรุ่ง 

ผลงานนิทรรศการ : เหลียวหลังและหน้า ให้ดวงตาไม่มืดบอด 

เมนูวันนี้ 

อัตลักษณร์พ.คณุธรรม  “ซื่อสัตย ์สามัคค ีมีน้่าใจ” 

ขอเดชคุณพระศรีรัตนตรัย  
ช่วยคุ้มภัยให้ท่านั้นจงสุขขี 

คิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งที่ดี อย่าได้มี
โรคภัยมาเบียดเบียน 

 

ประกาศรบัสมคัรงาน รพ.อยุธยามีความประสงค์ขยายเวลา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืกเป็นลกูจ้างชั่วคราว เงินบ่ารุง              

ต่าแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยจ่านวน 1 อัตรา                  

อัตราจ้างวันละ 290 บาท รับสมัครถึงวันที่ 3 ก.ค.58 ผู้สนใจ               

สมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 7 ก.ค.58       

เวลา 13.30 น. ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

รบัสมคัรแกนนา่องคก์รไรพุ้ง และแขง่ขนัลดน้า่หนกั   
กลุ่มงานสุขศึกษา ขอเชิญเจ้าหน้าผู้สนใจสมัครแข่งขันลด
น้่าหนักประเภทหน่วยงานและบุคคล โดยมีรางวัลดังนี้  
- เสื้อส่าหรับผู้ที่ลดน้่าหนักได้ 3 กก.แรก จ่านวน 80 คน  
- ชิงเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท สมัครถึงวันที่ 15 ก.ค.58 
สอบถาม โทร. 3010  

ขอเชญิ ตัวแทนหน่วยงานที่ส่งรายช่ือแกนน่าองค์กรไรพุ้ง

หน่วยงานละ 1 ท่าน เข้าอบรมโครงการ “ภาคีร่วมใจ องค์กร

ไร้พุง มุ่งสู่คุณภาพชีวิต รพ.พระนครศรีอยุธยา 2558”          

ในวันที่ 8 - 9 ก.ค. 58 ณ  วัดใหญ่ชัยมงคล          

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ขอเชญิ ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมเตรียมการจัดท่าแผนปฏิบัติ 

การปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 14 ก.ค.58 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ         

โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย/หัวหนา้

กลุ่มงาน/หัวหน้างานและตัวแทนคณะกรรมการจัดท่าแผน 

ปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 แต่ละคณะ ดังรายชื่อที่ฝ่าย

แผนงานและประเมินผลแจ้งเวียน 

                   ยินดตีอ้นรบั บุคลากรทางการแพทย์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ศึกษาดูงานภาควิชา

เวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ในวันนี้ 

เวลา 09.00- 15.00 น. ณ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 1 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

               ขอเชญิ คณะท่างานควบคุมก่ากับดูแล

รายจ่ายด้านทรัพยากรเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน 

เข้าประชุมพร้อมกันในวันที่ 7 ก.ค.58 เวลา 13.30 น.        

ณ ห้องประชุมสุโขทัย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 ตารางการแขง่ขนั ฟุตบอลซปุเปอรล์กี 2015 

  ในวันนี้เวลา 15.30 น. พบกับทีม 

 รวมชรา เอฟซี ปะทะกับ กรีน แมมบ้า เอฟซี คุณศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์เณร 
คุณเฉลิมชัย กาญจนสมพงษ ์
คุณบุญเลิศ รัมมะสังข ์
คุณประสิทธ์ิ หาเรือนแก้ว 
คุณวัชรินทร์ เกตุแก้ว 
คุณสายัน เสือเปรียว 
คุณจ านง ด าเนินงาม 
คุณรังสรรค์ วงษ์สิงห์ 
คุณประกิจ ประจงกิจ 
คุณอนุชา กาญจนสมพงษ์ 
คุณลิขิต จาวจิตตช์ื่น 
คุณสมพงษ์ ศกช. 
 

นพ.ชนันต์ คุณชยางกูร 
คุณสอร์รกฤฐ เพชรชัยสกุลณ ์
คุณชาติชาย สุภีแดน 
คุณเฉลิมเกียรติ บุญจ าเริญ 
คุณอนุสรณ์ สุขขีไทย 
คุณไชยวุฒิ วงษ์ศักดิ์ศรี 
คุณสุหรรษา เหล็งรักษา 
คุณก าธร สุดแดนไกล 
คุณมาวิน ธินะการ 
คุณพิพัฒน์ สอนศรี 
คุณธีระพงษ์ จันทนิตย ์
 

  รววมชรา เอฟซี    ปะทะกับ   กรีน แมมบ้า เอฟซี 

             เช้าวันหนึ่งผู้จัดการใหญ่เดนิทางไปถึง
ส่านักงานโดยไม่รู้ตัวว่าลืมรูดซิบกางเกงจนท่าให้เหน็ไอ้จ้อน 
เลขาฯสาวเห็นเข้าก็หน้าแดงพูดเป็นนัยๆว่า.. 
"ตอนออกจากบ้าน เจ้านายได้ปิดประตูโรงรถหรือเปล่าคะ?" 
  ดูเหมือนว่าเจ้านายของเธอจะยังไม่เข้าใจ จนกระทั่งสักครู่
หนึ่งจังสังเกตเห็นว่า..ซิปกางเกงยังเปิดอยู่เลยนึกถึงค่าทัก
แปลกๆ ของเลขาฯสาวขึ้นมา..เขาเรียกเลขาฯเข้ามา แล้วถาม 
ว่า.."ตอนที่เห็นประตูโรงรถเปิดอยู่คุณไดเ้ห็นจากัวรค์ันใหญ่ 
ของผมจอดอยู่ข้างในหรือป่าว?"..เลขาฯ สาวยิ้มอย่าง น่ารัก 
ก่อนตอบ.."ไม่เห็นค่ะหนูเห็นแต่รถมินิคูเปอรค์ันเล็กที่ยาง  
หน้า 2 ข้างแบนแต๊ดแต๋"... 

ข่าขัน 

ซุปเปอร์ลีก 2015  
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

“เพื่อความสามัคคี...สู่โรงพยาบาลคุณธรรม” 

ในวันนี้เวลา 15.30 น. พบกับทีม 

ตลาดนดัเจา้หนา้ที ่รพ.อยธุยา 
ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จองร้านค้า เพื่อขาย
สินค้าต่างๆ ในวันที่ 6 ก.ค.58 สามารถจองพื้นที่ขายสินค้า
ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 ก.ค. 58 ติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป โทร.2519,2520,2522 

คลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ ขอปรับเพิ่มแพทย์ 2 ท่าน 
ตรวจคลินิกแพทย์เฉพาะทาง ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น.  
-นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย ออกตรวจวันอังคารที่3ของเดือน 
-นพ.อธิพัฒน์ อธิพงษ์อาภรณ์ ออกตรวจทุกวันศุกร์เริ่มตั้งแต่
กรกฎาคม 58  

แจง้ขา่วประชาสัมพนัธ ์ในวันนี้จะท่าการทดสอบ
สัญญาณเตือนไฟไหม้ เฉพาะอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

คุณวีระยุทธ ทองเขียว พนักงานทั่วไป/ วิสัญญี 
คุณสุภัค กันภัย พนง.ช่วยเหลือคนไข้/เวชระเบียนห้องบัตร 
คุณมนัชญา สืบไว้ จพ.ธุรการ/ปกส. 



พลังงานนา่รู้ 
ฉบับท่ี 2509 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 

รางวัลการน าเสนอผลงานนิทรรศการ 

ผลลัพธ์ เป้าหมาย 2555 2556 2557 2558(6ด.) 

อัตราผู้ป่วย Delay/Miss Diagnosis < 5% 3.13% 0.8% 0.71% 0.21% 

ระดับการมองเห็นในผู้ป่วยCorneal Injury 

(หลังรับการรักษา 1เดือน) 

• VA 20/20 – 20/200 

• VA < 20/200 

• VA No Pl 

  

  

>80% 

<15% 

<5% 

  

  

84.4% 

13.5% 

2.1% 

  

  

89.6% 

8.8% 

1.6% 

  

  

90.8% 

8.5% 

0.7% 

  

  

92.8% 

7.2.% 

0% 

อัตราการส่งต่อไป รพ. แม่ข่าย <3% 6.25% 4.8% 3.56% 1.23% 

หน่วยงาน     :  หอผูป้ว่ย ตา หู คอ จมูก 
ผลงานเรือ่ง   :  เหลยีวหลงัและหนา้ ให้ดวงตาไมม่ดืบอด 
ที่มาของปญัหา 
     ตาบอด เป็นความพิการที่ไม่มีใครอยากประสพ เพราะท่าให้คุณภาพชีวติเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะผู้ที่
สูญเสียการมองเห็นทั้งสองข้าง อุบัติเหตุทางตาเป็นสาเหตุส่าคัญที่หากไม่ได้รับการรักษาถูกต้องหรือทันท่วงท ีจะท่าให้
เกิดการสูญเสียการมองเห็น  ในปี 2554 แผนกจักษุพบว่ามีอุบัติเหตุทางตาเฉล่ียถึง 254 ตาต่อปี ในจ่านวนนี้มีถึง 90 
– 140 ตา ที่จ่าเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล การวินิจฉัยล่าช้า หรือผิดพลาดขาดการการ ส่งต่อที่ทันเวลาอาจท่า
ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้องและช้ากว่ามาตรฐานที่ก่าหนด เกิดการติดเชื้อส่งผลให้ผู้ป่วยสูญเสียมองเห็นได้ 
วัตถุประสงค ์
     เพื่อให้ผู้ป่วยบาดเจ็บทางตา Eye Injuryได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่ก่าหนดมีความปลอดภยัไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนได้รับการส่งต่อที่เหมาะสม และลดภาวะตาบอด 
การดา่เนนิงาน 
Pre – Hospital Care 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ จัดรายการวิทยุชุมชน เรื่อง โรคตาที่ควรรู้จักจัดโครงการ 
2. อบรมเรื่อง อุบัติเหตุทางตา ให้กับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
3. จัดอบรมทักษะการวัดสายตา,การประเมินผู้ป่วยและการดแูลเบ้ืองต้นให้กับบุคลากรในรพช. 
In – Hospital Care 
1. จัดท่าแนวทางการดแูลผู้ป่วยEye Emergencyที่ครอบคลุมการปฏิบัติตั้งแต่ OPD,ER,IPD EENT และ IPD SURG 
2. จัดท่าแนวทางการ Consult และการส่งต่อจาก รพสต.และ รพช.กับจักษุแพทย์โดยตรง 
3. จัดท่านวัตกรรม กล่องหยอดตาลดระยะเวลาการหยอดตาและยืดอายุยาหยอดตา 
4. จัดท่าโปรแกรมการประเมิน Holistic และ Empowerment ในกลุ่มผู้ป่วยที่สูญเสียการมองเห็น 
5. เพิ่มประสิทธิภาพการผสม Antibiotic Eyedrop และจัดท่าคู่มือการใช้ยาหยอดตา 
6. พัฒนาแนวทางการดแูล Acute Pain ร่วมกับทีมวิสัญญี 
7. พัฒนาทักษะบุคลากร(ทักษะการประเมินความรุนแรงของการบาดเจ็บ)ให้กับบุคลากรในเครือข่าย 
Post- Hospital Care 
1. พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเชื่อโยงกับหน่วยปฐมภูมิ 
2. จัดท่าโครงการไม้เท้าขาวฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย 
ผลลัพธ ์
     จากการด่าเนินงานพบว่าระบบการดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและมีการเชื่อมโยงในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ภาวะตาบอดในผู้ป่วยกลุ่มCorneal Injury ลดลงโดยล่าดับ 

การนา่ไปใชใ้นงานประจา่ 
     มีการน่าแนวทางการ Consult และการส่งต่อจาก รพสต.และ รพช.กับจักษุแพทย์โดยตรงเพื่อลดขั้นตอนและ
ระยะเวลารอคอย ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษา ท่าให้ภาวะเสี่ยงต่อ
การสูญเสียการมองเห็นลดลง 
บทเรยีนทีไ่ดร้บั 
     ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความพยายามและตั้งใจพัฒนาศักยภาพและท่างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การดูแล
รักษามีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่ต้องกลับบ้านด้วยการสูญเสียดวงตาและกลับไป
ด่ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
ปัจจยัแหง่ความสา่เรจ็ 
     การที่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพในแต่ละระดับ และท่างานเช่ือมโยงเป็นทีม 
เดียวกัน ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ใช้บริการ องค์กรมีประสิทธิภาพ   


