
	 สงกรานตเ์ปน็ประเพณทีีง่ดงาม	ออ่นโยน	เอือ้อาทร	และเตม็ไปดว้ยบรรยากาศ
ของความกตัญญู	ความเคารพซึ่งกันและกัน	เป็นประเพณีที่ให้ความสำาคัญของความ
สัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ในสังคม	 โดยใช้นำ้าเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างกัน	มีความหมายและมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง	กล่าวคือ	
         	 วันสงกรานต์เป็นวันแห่งความรัก	ความผูกพันในครอบครัว	 อย่างแท้จริง	
ปจัจบุนัเมือ่ถงึวนัสงกรานตท์กุคนจะหาโอกาสกลบับา้นไปหาพอ่	แม	่ผูส้งูอายทุีเ่คารพ	
รดนำ้าขอพร	 เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่	 เป็นกำาลังใจกันและกันในการดำารง
ชีวิตอยู่ต่อไป	
         	 วันสงกรานต์เป็นวันแห่งการแสดงความกตัญญู โดยการปรนนิบัติต่อ
พ่อ	แม่	ผู้มีพระคุณที่มีชีวิตอยู่	และทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว	
         	 วันสงกรานต์เป็นวันที่ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน 
เช่น	 การได้พบปะสังสรรค์ร่วมกันทำาบุญ	 และสนุกสนานรื่นเริงในยามบ่ายหลังจาก
การทำาบุญ	 โดยการเล่นรดนำ้าในหมู่เพื่อนฝูง	 คนรู้จัก	 และการละเล่นตามประเพณี
ท้องถิ่น 
          วันสงกรานต์เป็นประเพณีที่ก่อให้เกิดความเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพราะในวันนี้ทุกคนจะช่วยกันทำาความสะอาดบ้านเรือน	 สิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่าง
ให้สะอาดหมดจดเพื่อจะได้ต้อนรับปีใหม่ด้วยความแจ่มใส	เบิกบาน	
          วันสงกรานต์เป็นวันทำาบุญครั้งสำาคัญครั้งหนึ่งของพุทธศาสนิกชน 
โดยการทำาบุญตักบาตร	 เลี้ยงพระ	ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม	และสรงนำ้าพระศรัทธา 
ในการทำาบุญให้ทาน	
 ทัง้นีท้กุคนควรระมดัระวงัการบาดเจบ็จากการเลน่นำา้และอบุตัเิหตจุาก
ยานพาหนะ ในวันสงกรานต์

บรรณาธิการ
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	 ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์	

2555	ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสขุ	นพ. สรุวทิย ์คนสมบรูณ ์ได้

เขา้มาตรวจเยีย่มโรงพยาบาลสรรพสทิธ-ิ

ประสงค์	 ทางโรงพยาบาลฯได้นำาเสนอ

ความแออัดและภาระงานบริการระดับ

เชี่ยวชาญระดับสูง	 ที่ทางโรงพยาบาลฯ 

ตั้งรับและแบกภาระในการดูแลเป็น 

อนัดบัตน้ๆ	ของประเทศ	ทา่นไดใ้หค้ำามัน่

ว่าจะสนับสนุนโรงพยาบาลสรรพสิทธิ-

ประสงค์ในการช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว	

หลงัจากทา่นเดนิทางกลบั	ทา่นไดใ้หท้า่น

เลขาฯคอืทา่น	ดร.ไพบลูย	์โทรมาขอทราบ

รายละเอียดเรื่องอาคารรักษาพยาบาล

ชัน้สงูทีข่อไป	ไดท้ราบจากผูอ้ืน่วา่ทา่นได้

ช่วยนำาเรื่องนี้เสนอท่านรัฐมนตรีว่าการฯ	

เพื่อให้สนับสนุน	ทางโรงพยาบาลฯต้อง

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง	 และ

ประทับใจที่ท่านได้บอกให้โทรหาท่าน

โดยตรงได้เลย     	

	 ขา่วคบืหนา้ทีช่าวอบุลฯควรทราบ	

2	 ข่าว	 ข่าวแรก	 คือ	 ข่าวที่กลุ่มคลังฯ	

กระทรวงสาธารณสขุ	แจง้ใหท้ราบวา่การ

ขยายพืน้ทีต่ดิกนัไปยงัพืน้ทีต่า่งกระทรวง	

(เช่นกองบังคับการตำารวจภูธรจังหวัด

อุบลราชธานี)	 การโอนย้ายเงินบำารุง 

โรงพยาบาลข้ามกระทรวง	 กระทำาไม่ได้

ฝากฝัน...

โดย	>> นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

หรือยากลำาบากกว่าภายในกระทรวง

เดียวกัน	 (เช่นวิทยาลัยพยาบาลบรม 

ราชชนนสีรรพสทิธปิระสงค)์	ไมน่บัความ

ยากลำาบากในเรื่องอื่นๆ

	 เมือ่มเีรือ่งเชน่นีเ้กดิขึน้	กไ็ดต้ระเวน

หารือกับภาคประชาชนหรือตัวแทน

ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี	 เพื่อ

ปรึกษาหารือและขอความเห็นในเรื่องนี้	

ทกุฝา่ยเหน็พอ้งตอ้งกนัและพรอ้มใหก้าร

สนับสนุนในการขยับขยายพื้นที่ของ 

โรงพยาบาลฯ	ไปยงัสว่นราชการกระทรวง

เดียวกันที่มีพื้นที่ติดโรงพยาบาลฯ	 โดย	

เงื่อนไขเดิมโดยจะพร้อมใจกันนำาเรื่อง

นี้เข้าขอการสนับสนุนจากท่านวิทยา 

บุรณศิริ 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขที่จะเดินทางมาตรวจเยี่ยม

ราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและ

เยี่ยมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ใน

วันที่	7	มีนาคม	2555

	 ท่านรัฐมนตรีฯ	 ได้เข้าตรวจเยี่ยม

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 และได้

สั่งการให้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

นพ.ไพจิตร์ วราชิต	 เร่งดำาเนินการใน

เรื่องนี้	 ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

ได้สั่งการต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ประสาน 

ผู้เกี่ยวข้องกับการขยับขยายพื้นที่ของ 

โรงพยาบาลฯ	ไปยังพ้ืนท่ีกระทรวง	เดียวกัน

ที่มีพื้นที่ติดโรงพยาบาลฯ	ตามข้อสั่งการ

ของท่านรัฐมนตรีฯให้สำาเร็จโดยเร็ว

	 หลังจากท่านรัฐมนตรีฯ	 เดินทาง

กลับได้	 2-3	 วัน	 ก็ทราบว่างบประมาณ	

450	ล้านบาท	สำาหรับใช้ก่อสร้างอาคาร

รกัษาพยาบาลชัน้สงู	(Excellent	Center)	

ทีค่าดวา่จะไดร้บับญัชรีายชือ่ไดห้ลน่หาย

ไปกลางทาง

	 เนือ่งจากบทบาทของโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์แห่งนี้ที่แท้จริงก็คือ

การให้การรักษาพยาบาลชั้นสูงทำาให้เรา

ช่วยเมตตา ชาวอีสานใต้

“หน้าที่ของ

ชาวโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์

ทุกคนก็คือพยายาม

ทำาให้โรงพยาบาลแห่งนี้

เป็นที่พึ่งของประชาชน

ทกุหมูเ่หลา่เปน็ทีฝ่ากชวีติ

ไว้ได้อย่างแท้จริง”

ท่านรัฐมนตรีวิทยา
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ท่านสุพล ฟองงาม	ท่านนายกองค์การ

บรหิารสว่นจงัหวดั	ทา่นพรชยั โควสรุตัน ์

ทา่นนมิติร สทิธไิตรย	์ประธานหอการคา้

จังหวัดอุบลฯ	ท่านสุรพล สายพันธ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ	ท่ีได้ให้คำาปรึกษา

คำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์	ท่านชูวิทย์ 

พิทักษ์พรพัลลภ ท่านกานต์ กัลป์ตินันท์ 

ในฐานะกรรมาธิการงบประมาณ	ท่าน

สมคดิ เชือ้คง ทา่นวรสทิธิ ์กลัปต์นินัท ์ 

ท่านสุทธิชัย จรูญเนตร ท่านพิสิษฐ์ 

สันตพันธ์ุ ท่านปัญญา จินตะเวช    

ท่านตุ่น จินตะเวช	 และท่านวิฑูรย์ 

นามบุตร	 ฯลฯ	 ที่ให้ความเมตตาต่อ

ชาวอบุลราชธานโีดยการใหก้ารสนบัสนนุ

ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเรื่องสำาคัญ 

2	เรื่องดังกล่าวข้างต้น	

	 เพื่ อตอบแทนการสนับสนุ น 

ดังกล่าวข้างต้น	 หน้าที่ของชาวโรง-

พยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ทุกคนก็คือ	

พยายามทำาให้โรงพยาบาลแห่งนี้	 เป็น

ที่พึ่งของประชาชนทุกหมู่เหล่า	 เป็นที่ 

ฝากชีวิตไว้ได้อย่างแท้จริง

จำาเป็นต้องมีอาคารหลังนี้และมีความ

จำาเป็นจะต้องได้โดยเร็วด้วย	 เพราะ 

งบประมาณก้อนนี้ถูกตัดออกตลอด	3-4	

ปีที่ผ่านมา

	 ทางโรงพยาบาลฯจึงได้ประสาน

ผา่นทางตวัแทนภาคประชาชนในจงัหวดั

อุบลราชธานีทุกท่านที่มีศักยภาพใน

การผลักดันงบประมาณก้อนนี้ผ่านทาง

ท่านรัฐมนตรีฯ	 จนท่านได้มอบหมายให้

ท่านปลัดกระทรวงฯนำาเรื่องนี้มาประชุม

ทบทวนใหม่	 จนในที่สุดงบประมาณที่ 

ตกไปแล้ วก้ อนนี้ ของ โรงพยาบาล 

สรรพสิทธิประสงค์ก็ได้ถูกดึงกลับคืนมา

และเหนอืสิง่อืน่ใดทา่นไดใ้หค้วามสำาคญั

เป็นอันดับหนึ่งด้วย

	 ท้ายที่สุดนี้ฝันของชาวอีสานใต้	

4.6	 ล้านคน	 (รวมชาวอุบลฯ	1.8	 ล้านคน 

และชาวโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	

3,401	 คน)	 ที่จะได้ประโยชน์ในทั้ง	 2	

เรื่องนี้จะเป็นจริงไปไม่ได้เลยหากขาด

การสนับสนุนจากท่านผู้หลักผู้ ใหญ่ 

เลื อด เนื้ อ เชื้ อ ไขชาวอุบลราชธานี  

ดังรายนามต่อไปนี้คือ 	 ท่านชิดชัย 

วรรณสถิตย ์ ท่านเกรียง กัลป์ตินันท์ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
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ผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รับนัดผู้ป่วยผ่าตัด “Decha Program”
โดย	>> สุลักขณา จันทวีสุข วันทนีย์ คุปวานิชพงษ์ เดชา กล้าเชี่ยว งานห้องผ่่าตัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

❀ ที่มาของปัญหา

  งานห้องผ่าตัด 	 กลุ่มการ

พยาบาล	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ-

ประสงค์	 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ

ผู้ป่วยผ่าตัดในระดับโรงพยาบาล

ระดับตติยภูมิ	 มีผู้ป่วยมารับบริการ

ผ่าตัดวันละ	103	 ราย/วัน	 (รายงาน

ประจำาปี	 พ.ศ.2550-พ.ศ.2552)	

ผู้ป่ วยที่ ได้ รับบริการต้องอาศัย

การบริหารจัดการผู้ป่วยผ่าตัดที่มี

ประสทิธภิาพเพือ่ใหไ้ดร้บัการบรกิาร

ที่รวดเร็ว	 ปลอดภัย	 และมีความ 

พงึพอใจ	ระบบนดัผูป้ว่ยผา่ตดัมสีว่น

ชว่ยใหผู้ป้ว่ยไดร้บับรกิารผา่ตดัตาม

ตารางการนดัหมาย	ภายใตข้อ้จำากดั	

ในเรื่องจำานวนผู้ป่วย	ห้องผ่าตัด	คิว

ผ่าตัด	 แพทย์ผ่าตัด	 และความเร่ง

ด่วน	ซึ่งผู้ป่วยต้องผ่านกระบวนการ

รับนัดของห้องผ่าตัด	โดยผ่านระบบ

การรับคำาสั่งแพทย์จากหอผู้ป่วย

หรือหน่วยบริการผ่าตัดอื่นๆ	 และ

การเดนิสง่เอกสารใบนดัผูป้ว่ยผา่ตดั	

หรือการแจ้งนัดผู้ป่วยผ่าตัดในกรณี

เร่งด่วนขั้นวิกฤติจากแพทย์โดยตรง	 

ทีศ่นูยร์บันดัผา่ตดัทีต่กึผา่ตดัฉกุเฉนิ	

พยาบาลห้องผ่าตัดจึงมีบทบาท

สำาคัญในการรับนัดผู้ป่วยผ่าตัด	

โดยมีกระบวนการนัดผู้ป่วยผ่าตัด	

ประกอบด้วย	 6	 ขั้นตอนได้แก่	 การ

รับใบนัดผู้ป่วยจากหอผู้ป่วยพร้อมลงบันทึกข้อมูล	สรุปจำานวนผู้ป่วยผ่าตัด	

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลผู้ป่วย	แก้ไขข้อมูลผู้ป่วยหลังการตรวจสอบและ

ยืนยันจากหอผู้ป่วย	 เขียนใบรับส่งผู้ป่วยผ่าตัดและตารางการผ่าตัด	 และ

แยกตารางการผ่าตัดตามตึกผ่าตัด	ส่งห้องเลือด	และหน่วยวิสัญญีวิทยา

	 จากกระบวนการนัดผู้ป่วยผ่าตัดดังกล่าวทำาให้พยาบาลห้องผ่าตัด

ต้องใช้ระยะเวลาในการรับนัดผ่าตัดล่วงหน้านาน	360	นาที	ทำาให้มีโอกาส

เสีย่งตอ่การถกูฟอ้งรอ้งในเรือ่งการบรหิารจดัการผูป้ว่ยผา่ตดัไมไ่ดต้ามเวลา

ที่กำาหนด	นอกจากนี้ยังพบว่าการออกตารางการผ่าตัดชนิดนัดล่วงหน้าไม่

ถูกต้อง	ครบถ้วน	สมบูรณ์	ตามแพทย์นัดผ่าตัดร้อยละ	3.5	และพบจำานวน

ผู้ป่วยผ่าตัดฉุกเฉินตามตารางการผ่าตัด	ค้างไปในเวรดึกเฉลี่ย	 7	 ราย/วัน	 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้หาแนวทางในการลดระยะเวลาในการรับนัดผ่าตัด

แสดงกระบวนการนัดผู้ป่วยผ่าตัดด้วยโปรแกรม “Decha Program”
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ชนิดนัดล่วงหน้าและการออกตารางการผ่าตัดให้มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	

สมบรูณต์ามแพทยน์ดัมากขึน้	โดยการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรร์บันดัผา่ตดั	

“Decha	Program”

❀ วัตถุประสงค์ 

	 1.	 เพื่อประเมินผลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์รับนัดผ่าตัด	“Decha	

Program”

	 2.	 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้โปรแกรมรับคอมพิวเตอร์นัด

ผ่าตัด	“Decha	Program”

❀ การดำาเนินงาน

	 1.	 ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานห้องผ่าตัดทบทวนและวิเคราะห์ปัญหา

กระบวนการรับนัดผู้ป่วยผ่าตัด	 เพื่อสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยรับนัด

ผ่าตัด	“Decha	Program”	และคู่มือการใช้โปรแกรมและสร้างแบบประเมิน

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยรับนัดผ่าตัด	“Decha	Program”	โดยผ่าน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 2.	 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการ

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยรับนัด

ผ่าตัด	“Decha	Program”

	 3.	 นำาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ชว่ยรบันดัผา่ตดั	“Decha	Program”	

และคู่มือการใช้มาทดลองใช้เป็น

ระยะเวลา	3	เดือน	(12	พฤศจิกายน	

2551–2	กุมภาพันธ์	2552)

	 4.	 ประเมินโปรแกรมคอม-	 

พิวเตอร์ช่วยรับนัดผ่าตัด	 “Decha	

Program”	และนำามาปรับปรุงแก้ไข

	 5.	 แ จ้ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ ห้ อ ง

ผ่าตัดทราบในการนำาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยรับนัดผ่าตัด	 “De-

cha	Program”	มาใช้ในการปฏิบัติ

งานจรงิ	ในเดอืนมนีาคม	พ.ศ.2552–

มีนาคม	พ.ศ.2553	(ระยะที่	1)	และ

เมษายน	พ.ศ.2553–มีนาคม	พ.ศ.

2554	(ระยะที่	2)

	 6.	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดย

พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัดระดับ

หัวหน้าทีมผ่าตัด	 หัวหน้าเวร	 ที่ทำา

หน้าที่บริหารจัดการทีมผ่าตัดนอก

เวลาราชการ	(16.00–24.00	น.)

	 7.	 ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ใ ช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยรับนัด

ผ่าตัดในด้านระยะเวลาการรับนัด

ผ่าตัด	 ด้านความถูกต้องครบถ้วน	

ความสมบูรณ์ของตารางการผ่าตัด	

ระยะเวลาการใหบ้รกิารผูป้ว่ยผา่ตดั

ฉุกเฉิน	 จำานวนผู้ป่วยผ่าตัดฉุกเฉิน

ค้างไปในเวรดึก	 และด้านความพึง

พอใจของผูใ้ชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์

แสดงตารางการผ่าตัดที่แยกตามตึกผ่าตัด

แสดงตารางผู้ป่วยผ่าตัดและแพทย์เจ้าของไข้แสดงออกทางจอทีวีในห้องผ่าตัด
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ช่วยรับนัดผ่าตัด

	 8.	 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

ความถี่และร้อยละ

❀ ผลการศึกษา   

	 จ า กก า รป ร ะ เ มิ น ก า ร ใ ช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยรับนัด

ผา่ตดั	“Decha	Program”	ทัง้	2	ระยะ

พบวา่	ระยะเวลาการรบันดัผา่ตดัลด

ลงร้อยละ	 48.61	 ตารางการผ่าตัด

ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 สมบูรณ์ร้อยละ	

80	 จำานวนผู้ป่วยผ่าตัดฉุกเฉินค้าง

ไปในเวรดึกลดลงเหลือ	 3	 ราย/วัน	

และผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย

รับนัดผ่าตัดมีความพึงพอใจร้อยละ	

85.33	ดังนั้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ชว่ยรบันดัผา่ตดั	“Decha	Program”	

ชว่ยลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการ

รับเอกสารนัดผู้ป่วย	 การลงบันทึก

ข้อมูล	 การสรุปจำานวนผู้ป่วยผ่าตัด	

การเขียนใบรับส่งผู้ป่วยผ่าตัด	 และ

ตารางการผ่าตัด

❀ การนำาผลงานวิจัย

    ไปใช้ประโยชน์

	 สรา้งแนวทางปฏบิตัใินการรบั

นัดผู้ป่วยผ่าตัดโดยการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยรับนัดผ่าตัด	 “De-

cha	Program”	ใหถ้อืปฏบิตัทิัง้หนว่ย

งาน	 รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

เพื่อให้ผู้ใช้บริการและผู้รับบริการ

ได้ประโยชน์สูงสุด	 เพื่อให้การใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยรับนัด

ผ่าตัด	 “Decha	 Program”	 เป็นไป

อย่างเต็มรูปแบบ	สามารถลดระยะ

เวลาการเดินเอกสารนัดผ่าตัด	และ

มีความเชื่อมโยงระหว่างงานห้อง

ผ่าตัดกับหอผู้ป่วยและหน่วยบริการ

ผา่ตดัอืน่ๆ	มากขึน้	งานหอ้งผา่ตดัจงึ

มีโครงการจะขยายการใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ดังกล่าวไปยังหอผู้ป่วย

และหน่วยบริการผ่าตัดอื่นๆ	ซึ่งงาน

ห้องผ่าตัดกำาลังดำาเนินการในคราว

ต่อไป

❀ บทเรียนที่ได้รับ

	 ทีมทำางานได้มีการบริหาร

จัดการปัญหาโดยอาศัยความร่วม

มือจากผู้ใช้บริการงานห้องผ่าตัด

และผู้เกี่ยวข้อง	 มีการรวบรวมและ

วิเคราะห์ปัญหาจากระดับผู้ปฏิบัติ

งานร่วมกัน	 และมีการเสนอการ

ดำาเนินงาน	 รวมทั้งการประเมินผล

เปน็ระยะแกผู่บ้รหิารอยา่งเปน็ระบบ	

ซึ่งผลจากการดำาเนินงานเป็นที่พึง

พอใจผู้ให้บริการ	 และผู้ใช้บริการ	

จากการนำามาสู่การปฏิบัติงานจริง

ส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

และอย่างยั่งยืน

❀ ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

	 ความร่ วมมื อ ร่ วมใจและ

ความมุ่งมั่นของทีมในการทบทวน

และวิเคราะห์ปัญหาจากทีมทำางาน

หลายหน่วยบริการที่ เกี่ ยวข้อง	

ผ่านกระบวนการสืบค้นหลักฐาน 

ความรู้ 	 นำามาประกอบพิจารณา	

ตัดสินใจและการกำาหนดแนวทาง

ปฏบิตั	ิผา่นไปยงัผูบ้รหิารใหม้กีารจดั

ทำาเป็นมาตรฐานนำาไปสู่การปฏิบัติ	

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ

ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

❀ การสนับสนุนที่ได้รับ

    จากผู้บริหารหน่วยงาน

	 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทีม

ทำางานระดมความรู้	 ความสามารถ	

เพื่อให้มีการแก้ปัญหาอย่างมีส่วน

ร่วม	 รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอที่จะนำามาสู่การพัฒนาจาก

ผู้ปฏิบัติงาน	 นอกจากนี้ยังมีการ

ประสานหน่วยงานอื่นที่ใช้บริการ

งานห้องผ่าตัดในเรื่องหาข้อมูล	

สนับสนุนจัดหาแหล่งทุนในการ

ดำาเนินงานทั้ง	 2	 ระยะ	 และสร้าง

แรงจูงใจให้กับทีมทำางานโดยการ

เปน็ผูน้ำาในการนำาผลการดำาเนนิงาน

เผยแพรใ่หห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่

สร้างเครือข่ายการดำาเนินงานต่อไป

ชาวโออาร์มุ่งมั่น ช่วยกันพัฒนา “Decha Program”
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การฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด

(Orientation & Mobility)

7

	 ถ้าพูดถึงผู้พิการทางสายตาหรือผู้ป่วย

ที่มีสายตาเลือนราง	ซึ่งมีสาเหตุได้จากหลายๆ	

ประการเช่นจากอุบัติเหตุ,	 ตาบอดสนิทมา

ตั้งแต่กำาเนิดทั้งสองข้าง,	 จากภาวะแทรกซ้อน

ของการเปน็โรคเรือ้รงัเชน่โรคเบาหวาน,	ตอ้หนิ,	

ประสาทตาเสื่อม	 เป็นต้น	 ปัญหาของความ

บกพร่องของการมองเห็นเหล่านี้ทำาให้เป็น

อุปสรรคในการดำารงชีวิตไม่ว่าในเรื่องของ

การเดินทางไปไหนมาไหนโดยตนเองและ

การเคลื่อนที่ต้องประสบกับภาวะที่เสี่ยงต่อ

อันตรายไม่ว่าจะเป็นการชนสิ่งกีดขวางหรือ

เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	 การเข้าสู่สังคมโดย

ปราศจากความมั่นใจ	 รวมทั้งคุณภาพชีวิต

ของพวกเขาต้องเป็นไปตามยถากรรมเช่น

กันเนื่องจากการให้บริการสำาหรับผู้พิการ

ทางสายตายังมีการให้บริการอย่างไม่ทั่วถึง

และโอกาสของผู้พิการที่จะได้รับการฟื้นฟู

สมรรถภาพคนตาบอดค่อนข้างที่จะมีอุปสรรค

เนือ่งจากตวัของผูพ้กิารและครอบครวัในการที่

จะเปิดโลกทัศน์ออกสู่สังคมปัญหาที่จะเกิดขึ้น

ตามมาคือผู้พิการทางสายตาเหล่านี้จะถูกเก็บ

ตัวให้อยู่ในโลกแคบๆ	และส่งผลทำาให้สภาพ

จิตใจถดถอยไม่อยากมีชีวิตอยู่ในสังคม	

	 การฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้าน

การทำาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ

การเคลื่อนไหว	 (Orientation	&	Mobility)	ถือ

เปน็ขัน้ตอนสำาคญัขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดโดยจะช่วย 

สง่เสรมิใหค้นตาบอดสามารถชว่ยเหลอืตนเอง

ในการทำากิจวัตรประจำาวันต่างๆ	 ได้อย่าง

สะดวก	 ปลอดภัย	 มีประสิทธิภาพและเป็น

อิสระ	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 จังหวัด

อบุลราชธาน	ีโดยการสนบัสนนุงบประมาณจาก

สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพไดเ้ปดิศนูยฟ์ืน้ฟู

สมรรถภาพคนตาบอดดา้นการทำาความคุน้เคย

และการเคลื่อนไหว	 (Orientation&Mobility	

O&M)	 อุบลราชธานี	 สถานที่ตั้งศูนย์ฯ	 ตั้งอยู่

ที่แผนกกายภาพบำาบัด กลุ่มงานเวชกรรม

ฟื้นฟู ตึกวิชิตชั้น 2	 ผู้ประสานงานศูนย์คือ	

นางลักขณา	ทองมี	นักกายภาพบำาบัดชำานาญ

การ	 และครูฝึกต้องผ่านการอบรมและได้

รับใบประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยราชสุดา		

มหาวิทยาลัยมหิดล	กลุ่มเป้าหมายที่จำาเป็นใน

การฝกึคอืผูพ้กิารทีต่าบอดทัง้	2	ขา้งหรอืผูพ้กิาร

สายตาเลือนราง	อายุตั้งแต่	15	ปีขึ้นไป	และมี

สมุดผู้พิการหรือใช้สิทธิ	ท.74	เนื้อหาหลักสูตร

อบรมจะมกีารสอนหลายอยา่ง	เชน่	สอนทกัษะ

ในเรื่องการรับรู้สภาพแวดล้อม	ตำาแหน่ง	และ

ทิศทาง,	 ทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทางการ 

รับกลิ่น,	 ทางกายสัมผัส,	 ตำาแหน่ง,	 ความ

สามารถทางการได้ยิน,	 ความสามารถในการ

ใชส้ายตาคงเหลอื,	ฝกึทกัษะการใชก้ารมองเหน็

ทีย่งัเหลอือยูใ่นการเดนิทาง,	ทกัษะการปอ้งกนั

ตนเอง,	ทักษะการเดินทางตามลำาพังโดยไม่ใช้

ไม้เท้าหรือผู้นำาทาง	 เกี่ยวกับวิธีการใช้ไม้เท้า

ขาวเพื่อช่วยในการเดินทาง,	 การเดินในเวลา

กลางคืนหรือในที่มืด/ที่สลัว	 และการรับรู้คำา

แนะนำาเพื่อการเคลื่อนไหวและเดินทางอย่าง

ปลอดภัย	 เพื่อสามารถให้ดำารงชีวิตได้อิสระ	 

มีคุณภาพ	สะดวก	และปลอดภัย

	 ผลการดำาเนินหลังจากที่จัดตั้งศูนย์ใน

การอบรมปี	 2553	 มีผู้พิการที่ผ่านการอบรม	

O&M	จำานวน	42	คน	และในปี	2554	มีผู้พิการ

ที่ผ่านการอบรม	O&M	จำานวน	419	คน	และใน

ปี	2555	มีเป้าหมายผู้พิการ	จำานวน	350	คน

	 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่

ศูนย์บริการ O&M อุบลราชธานี ตึกวิชิต

ชั้น 2 งานกายภาพบำาบัด โรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 045-

244973 ต่อ 1216	หรือมือถือ	081-7899498	

ลักขณา	ทองมี	นักกายภาพบำาบัดชำานาญการ	

ผู้ประสานงานศูนย์ฯ

ด้านการทำาความคุ้นเคยและการเคลื่อนไหว
โดย	>> นางลักขณา ทองมี นักกายภาพบำาบัดชำานาญการ	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์



จุ ล ส า ร
ส ร ร พ สิ ท ธิ สั ม พั น ธ์

โดย	>> นายแพทย์รัฐศาสตร์ สุดหนองบัว กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

การบริหารข้อเข่าและกล้ามเนื้อ
ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

8

	 โรคข้อเข่าเสื่อมมักมีอาการปวดข้อทำาให้ผู้ป่วยจำากัด

การเคลื่อนไหวข้อ	 เกิดข้อติดและกล้ามเนื้อรอบข้ออ่อนแรง	 

การบรหิารขอ้เขา่และกลา้มเนือ้จงึมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เพิม่ความ

แขง็แรง	และความทนทานของกลา้มเนือ้รอบขอ้เขา่	(Strength-

ening	and	endurance	exercise)	เพิม่พสิยัการเคลือ่นไหวของ

ข้อและป้องกันการติดของข้อ	 (Range	 of	motion	 exercise)	

เพิ่มความมั่นคงของข้อ	 เพิ่มความสามารถในการใช้งานข้อเข่า	

(Closed	 kinetic	 chain	 exercise)	 และเพิ่มสมรรถภาพทาง

ร่างกาย	(Aerobic	exercise)	ดังนี้

 ท่าที่ 1		 นอนหงาย	 เอาหมอนเล็กๆ	หรือม้วนผ้าขนหนู

วางใต้เข่า	 เกร็งสะบ้าเหยียดเข่าตึง	ค้างไว้	นับ	1-10	แล้วสลับ

ไปทำาอีกข้างหนึ่ง	 5-10	 ครั้ง	 ทำาวันละ	 2-4	 รอบ	ท่านี้เป็นท่า 

พื้นฐาน	ทำาได้ง่าย

 ท่าที่ 2		 นั่ง	 และยกขาวางพาดบนเก้าอี้หรือโซฟา	

พยายามเหยียดเข่าตรง	 โดยการเกร็งลูกสะบ้า	นับ	 1-10	หรือ 

เท่าที่ทำาได้	 การบริหารท่านี้เหมาะสำาหรับผู้ที่ยังมีอาการปวด

เขา่	ในรายทีม่ปีญัหาขอ้เหยยีดไมส่ดุ	ใหใ้ชถ้งุทรายถว่งทีข่อ้เขา่

 ท่าที่ 3		 นั่งพิงพนักชิดเก้าอี้ เหยียดเข่าตรง	 พร้อม

กระดกข้อเท้าขึ้น	เกร็งค้างนับ	1-10	หรือเท่าที่ทำาได้	แล้วเอาลง	 

นบัเปน็	1	ครัง้	ทำาซำา้	5-10	ครัง้	แลว้สลบัไปทำาอกีขา้งหนึง่ทำาวนัละ	 

2-4	รอบ

 ท่าที่ 4		 นั่งไขว้ขา	 เหยียดขาล่างขึ้น	พร้อมยกนำ้าหนัก

ขาบน	 เกร็งนับ	 1-10	 และทำาสลับข้างเช่นกัน	 ท่านี้ช่วยให้ 

กล้ามเนื้อ	หน้าขาแข็งแรงขึ้นมาก

 ท่าที่ 5	 นั่งไขว้ขาคล้ายท่าที่	4	ให้ออกแรงกดขาบนลง

พร้อมเหยียดขาล่างขึ้น	 เกร็งนับ	 1-10	และทำาสลับข้างเช่นกัน	

ท่านี้ช่วยให้กล้ามเนื้อ	หน้าขา	และกล้ามเนื้อท้องขาแข็งแรงขึ้น

 ท่าที่ 6		 ยืนเกาะเก้าอี้ย่อเข่าลงเล็กน้อย	 แล้วเหยียด

ขึ้นตรง	ทำาซำ้า	10-20	ครั้ง	เป็นการเสริมความแข็งแรงกล้ามเนื้อ	 

รอบเข่า	และเพิ่มความมั่นคงข้อเข่า

หมายเหตุ

	 1.		ถ้าต้องการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น	

ให้ใช้นำ้าหนัก	 0.5-1	 กิโลกรัม	 อาจใช้ถุงทรายหรือขวดนำ้า	พัน

รอบข้อเท้า	แล้วทำาตามวิธีการ	ท่าต่างๆ	เช่นเดิม	ทั้งนี้จะต้องไม่

ทำาให้เกิดความเจ็บปวดในข้อเข่า	หรืออาจใช้นำ้าหนักขาอีกข้าง

หนึ่ง	มาวางไขว้ไว้เพื่อเป็นนำ้าหนักถ่วงเวลายกขาขึ้น	ดังท่าที่	4	

และ	5

	 2.		ถา้ตอ้งการเพิม่ความทนทานของกลา้มเนือ้	ใหท้ำาซำา้	

เพิ่มได้ท่าละ	20-30	ครั้ง

	 3.		กรณีที่บริหารท่าใดแล้วเกิดความเจ็บปวดในข้อเข่า

หรือกล้ามเนื้อรอบๆ	ข้อ	ให้หยุดทำาแล้วปรึกษาแพทย์

	 4.		ควรเริ่มท่าบริหารจากท่าง่ายๆ	แล้วค่อย	 ๆ	 เพิ่มไป

ยังท่าที่ยากขึ้น	ไม่จำาเป็นต้องทำาทุกท่าในระยะเริ่มต้น	เมื่อผ่าน 

ท่าง่ายๆ	ได้แล้วจึงค่อยไปทำาท่ายากขึ้น

	 5.		การออกกำาลังกายที่เพิ่มสมรรถภาพของปอด	หัวใจ	

และความฟิตพร้อมของร่างกาย	หรือการออกกำาลังกายแบบ

แอโรบิก	 ได้แก่	 การขี่จักรยาน	 ว่ายนำ้า	 เดินหรือแอโรบิกในนำ้า	 

รำามวยจีน	 ลีลาศ	 เป็นต้น	 แนะนำาให้ออกกำาลังกายอย่างสมำ่า

เสมอ	ประมาณครัง้ละ	20-30	นาท	ีอยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ	3-5	วนั	

หากมอีาการวงิเวยีนศรีษะ	หนา้มดื	ตาลาย	คลืน่ไส	้แนน่หนา้อก	

หรอืหายใจไมท่นั	ควรหยดุออกกำาลงักายและปรกึษาแพทยท์นัท	ี

เอกสารอ้างอิง
แนวปฏิบัติบริการดูแลรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม	พ.ศ.2553
ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

1
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โครงการพัฒนาเกณฑ์การจำาแนกประเภทผู้ป่วยผ่าตัด
ในงานห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล รพ.สรรพสิทธิประสงค์

จุ ล ส า ร
ส ร ร พ สิ ท ธิ สั ม พั น ธ์

โดย	>> นางเอื้อมพร ชมภูมี พยาบาลวิชาชีพชำานาญการพิเศษ	งานห้องผ่าตัด	กลุ่มการพยาบาล	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

9

รางวัลระดับดีเยี่ยม การนำาเสนอผลงานหัวหน้าหอผู้ป่วย โครงการพัฒนาคุณภาพที่เป็นเลิศระดับหน่วยงาน
ประจำาปี 2555 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

หลักการและเหตุผล
	 การบริหารอัตรากำาลังยุคปัจจุบันเน้นการทำาให้องค์กรมีความกระทัดรัด		
บุคลากรมีจำานวนและคุณภาพที่เหมาะสมกับงาน	 เครื่องมือในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทางการพยาบาลเพื่อประโยชน์ในการคาดประมาณอัตรา
กำาลังที่สอดคล้องใกล้เคียงกับความเป็นจริง	 คือการมีระบบจำาแนกประเภท 
ผู้ป่วย	เพื่อหาปริมาณเวลาตามความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วย
	 ประเทศไทยมกีารใชร้ะบบการจำาแนกประเภทผูป้ว่ยมาเปน็เวลานาน	
โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อใช้ข้อมูลประเภทผู้ป่วยประกอบการวางแผนการจัด
อัตรากำาลังพยาบาล	วางแผนให้การพยาบาลการมอบหมายงาน	การเตรียม 
อุปกรณ์เครื่อมือ	 เครื่องใช้	 และนิเทศติดตามสนับสนุน	 สำาหรับงานบริการ
พยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 มีการจำาแนกประเภท 
ผู้ป่วยผ่าตัดหลายอย่างตามจุดประสงค์ของการนำาข้อมูลไปใช้	แต่ยังไม่มีการ
คำานวณผลผลิตทางการพยาบาลผ่าตัด	 ซึ่งต้องนำาเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม
การพยาบาลมาใช้ในการคำานวณดังกล่าว	 อีกทั้งในการคำานวณ	 target	 
productivity	 ของห้องผ่าตัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะถูกกำาหนดไว้ที่
ประมาณร้อยละ	 80–85	 ผู้บริหารทางการพยาบาลผ่าตัดตระหนักถึงความ
จำาเป็นในการใช้เวลาในแต่ละกิจกรรมการพยาบาล	ประกอบเพื่อคำานวณ
ชัว่โมงการทำางาน	จงึจดัทำาโครงการการพฒันาเกณฑก์ารจำาแนกประเภทผูป้ว่ย
ผา่ตดัตามเวลาทีใ่ชใ้นการผา่ตดัและการปฏบิตักิจิกรรมการพยาบาลผา่ตดัขึน้
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเกณฑ์การจำาแนกประเภทผู้ป่วยผ่าตัดตามเวลาที่
ใช้ในการผ่าตัดและการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลผ่าตัด	 ในงานห้องผ่าตัด	 
กลุ่มการพยาบาล	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	อุบลราชธานี	
กรอบแนวคิด

ผลการดำาเนินการและการนำาไปใช้
	 1)	 จากการเกบ็ขอ้มลูของหอ้งผา่ตดั		พบวา่	ระยะเวลาของการผา่ตดั
แต่ละรายมีความแตกต่างกันอย่างมาก	นำาข้อมูลมาวิเคราะห์ดูการกระจาย
ของข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงและหาความตรงของเนื้อหาโดยพยาบาล 
ผู้เชี่ยวชาญห้องผ่าตัด	 จำานวน	 6	 คน	มีเกณฑ์การจำาแนกผู้ป่วยผ่าตัดตาม 
เวลาที่ใช้ในการผ่าตัดและการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลผ่าตัด	แบ่งเป็น	 7		
ประเภท	คือ	ช่วงเวลาผ่าตัดน้อยกว่าหรือเท่ากับ	0.30	ชั่วโมง,	ช่วงเวลาผ่าตัด	
0.31	ชั่วโมงถึง	1.30	ชั่วโมง,	1.31	ชั่วโมงถึง	2.30	ชั่วโมง,		2.31	ชั่วโมงถึง	3.30	
ชั่วโมง,	3.31	ชั่วโมงถึง	4.30	ชั่วโมง,	4.31	ชั่วโมงถึง	5.30	ชั่วโมง	และช่วงเวลา
ผ่าตัดมากกว่าหรือเท่ากับ	5.31	ชั่วโมง	ตามลำาดับ
	 2)	 จากการเกบ็ขอ้มลูกจิกรรมการพยาบาลเพือ่คำานวณหาดชันภีาระ
งานแตล่ะราย	จากกจิกรรมการพยาบาลโดยตรง	กจิกรรมการพยาบาลโดยออ้ม		
พบว่า	 ดัชนีภาระงานกิจกรรมการพยาบาลของแต่ละประเภทของการผ่าตัด
ตามเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดและการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลผ่าตัด	 (นาที/
ราย)	คิดเป็น	147,	333,	513,	767,	947,	1,270	และ	1,810	ตามลำาดับ
	 3)	 ทดลองนำาเกณฑ์การจำาแนกประเภทผู้ป่วยผ่าตัดไปใช้ในผู้ป่วย
ผ่าตัด	 งานห้องผ่าตัด	 กลุ่มการพยาบาล	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์		
อุบลราชธานี		ในห้วงเวลา		3	เดือนแรกของปีงบประมาณ		2555		(ต.ค.	–	ธ.ค.	
2554)	พบว่า	 จำานวนประเภทการผ่าตัดทั้งหมดคือ	 9,488	 ราย	มากที่สุดคือ	
ประเภทที่	2,	1	และ	3		คิดเป็นจำานวน	5408,	2417	และ	1,090	รายตามลำาดับ	
เฉลีย่คดิเปน็	1,803,		806	และ		363	ราย/เดอืนตามลำาดบั	คดิเปน็รอ้ยละ	57.00,	
25.47	และ	11.49	ตามลำาดับ
	 4)	 นำาเกณฑ์การจำาแนกประเภทผู้ป่วยผ่าตัดไปใช้ในผู้ป่วยผ่าตัด
และคำานวณผลผลิตทางการพยาบาล	พบว่า	งานห้องผ่าตัดมีผลผลิตทางการ
พยาบาล	3	เดือนแรกของปีงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ	100.5
แผนดำาเนินการต่อไป
	 1)	 ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลและความเหมาะสมของเกณฑ์การ
จำาแนกผู้ป่วยผ่าตัดตามเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดและการปฏิบัติกิจกรรมการ
พยาบาลผ่าตัดกับหน่วยงานห้องผ่าตัดโรงพยาบาลอื่นๆ	ที่มีลักษณะงานและ
ภาระงานใกล้เคียงกัน
	 2)	 การนำาข้อมูลการจำาแนกผู้ป่วยผ่าตัดตามเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด
และการปฏบิตักิจิกรรมการพยาบาลผา่ตดั	ไปวเิคราะหภ์าระงานและวางแผน
ในเรื่องอัตรากำาลังที่เหมาะสมกับภาระงาน	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการพยาบาลตามประเภทผู้ป่วยผ่าตัดต่อไป

วิธีการดำาเนินการ		ใช้แนวคิดกระบวนการพัฒนาระบบบริหารการพยาบาล
โดยแบ่งเป็น	2	ตอน	ดังนี้
 ตอนที่ 1	การวิเคราะห์เกณฑ์การจำาแนกประเภทผู้ป่วยผ่าตัดในงาน
หอ้งผา่ตดั	โดยการทบทวนศกึษาวเิคราะหส์ถานการณแ์ละระดมสมองจากการ
สนทนากลุ่ม
 ตอนที่ 2	 ระยะพัฒนาเกณฑ์การจำาแนกประเภทผู้ป่วยผ่าตัดโดยนำา
ผลจากการศึกษาสถานการณ์ในตอนที่	 1	มากำาหนดประเด็นและเก็บข้อมูล
เวลาที่ใช้ในการผ่าตัดและการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลผ่าตัดในงาน 
ห้องผ่าตัด	กลุ่มการพยาบาล	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	อุบลราชธานี

กิจกรรม
การพยาบาล
โดยตรง ได้แก่

1.	การรับ-ส่งผู้ป่วย

การระดมสมองพยาบาลห้องผ่าตัดทำาความเข้าใจ
ทบทวน	ประเด็นปัญหา	และสาเหตุ

ค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ในประเด็นที่เป็นปัญหา

กำาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์

เก็บข้อมูลเวลาการผ่าตัดของห้องผ่าตัดต่างๆ

สร้าง	หรือพัฒนา

สรุปการเรียนรู้และนำาเสนอ

2.	ประเมินและสอนผู้ป่วยผ่าตัด

3.	การดูแลผู้ป่วยขณะผ่าตัด

1. ชนิดคงที่ (fix time)	ได้แก่	การทำาความ
สะอาดห้องผ่าตัด	การตรวจสอบความพร้อม
อุปกรณ์ประจำาห้อง	 การตรวจเช็คเครื่องมือ
พิเศษสำาหรับการผ่าตัด	 การรวบรวมของส่ง	
CSSD	(Supply)	การดูแลห้อง	sterile	store

2. ชนิดผันแปร (Variable time)	 ได้แก่	
การส่ง	 specimen	 การเตรียมเครื่องมือ 
อุปกรณ์สำาหรับการผ่าตัด	 การล้าง	 และจัด
เตรียมเครื่องมือ	อุปกรณ์สำาหรับการผ่าตัด

ดัดแปลงจาก เบญจมาศ ปรีชาคุณ (2547 
: 124-125) จำาแนกผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด
ตามระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด ซึ่งแบ่ง
ประเภทของการผ่าตัดได้ 5 ประเภท

กิจกรรม
การพยาบาล

โดยอ้อม ได้แก่

การจำาแนกประเภท
ผู้ป่วยผ่าตัดตามเวลา
ที่ใช้ในการผ่าตัดและ
การปฏิบัติกิจกรรม
การพยาบาลผ่าตัด

การดำาเนินการขั้นตอนการพัฒนามีแนวทางดังนี้
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โดย	>> คุณสมพร เทพสุริยานนท์ เลขานุการชมรมจริยธรรม

	 วันที่	 5	มกราคม	2555	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค	์

ได้จัดงาน	 “พิธีทำาบุญวันเกิด เชิดชูคนดี สวัสดีปีใหม่ 

2555”	 ส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงาน	 ได้มีการมอบเกียรติบัตร

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ	 ให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น

คนดสีรรพสทิธิป์ระจำาป ี2554	จำานวน	138	คน	โดยมนีายแพทย์

มนัส กนกศิลป์	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	

เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก	ให้กับผู้ที่รับ

คัดเลือกทั้งระดับเงิน	 จำานวน	 74	คน	 (ได้รับคัดเลือกภายใน

หน่วยงานจำานวน	1	ครั้ง)	และระดับทองจำานวน	64	คน	(ได้รับ

คัดเลือกภายในหน่วยงานจำานวน	2	ครั้ง)	ซึ่งบรรยากาศภายใน

งานเต็มไปด้วยความอบอุ่น	 ประทับใจ	 เพราะเป็นการสร้าง

ขวญักำาลงัใจ เชดิช ูผูท้ีเ่ปน็แบบอยา่งในการทำาความด	ีนบั

เป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริม	กระตุ้น	ให้ชาวสรรพสิทธิประสงค์ 

ทกุระดบัไดเ้หน็ความสำาคญัและมสีว่นรว่มในการคดัเลอืก 

ซึง่มเีกณฑก์ารคดัเลอืก 10 ขอ้	จะมุง่เนน้ในเรือ่งความซือ่สตัย์	

สจุรติ	ความรบัผดิชอบ	การรูจ้กัควบคมุอารมณ์	มนีำา้ใจ	เสยีสละ	 

เพื่อกิจกรรมของส่วนรวม	 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี	 ทั้งต่อเพื่อน 

ร่วมงาน	ต่อผู้รับบริการ	และไม่มีข้อร้องเรียน

	 สำาหรับในปี	พ.ศ.2555	จะมีการคัดเลือกคนดีสรรพสิทธิ์	

ทุก	4	เดือน	จำานวน	3	ครั้งคือ	มีนาคม	กรกฎาคม	และสิงหาคม	

โดยแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับเงิน ระดับทอง	 (เหมือน

ปี	 พ.ศ.2554)	 และระดับเพชรซึ่งทางคณะกรรมการคนดี

สรรพสทิธิอ์ยูใ่นระหวา่งดำาเนนิการพจิารณาหลกัเกณฑ	์โดยขอ

ความรว่มมอืกบัทกุหนว่ยงานใหช้าวสรรพสทิธิท์กุระดบัได้

มสีว่นรว่ม	ในการคดัเลอืกในหนว่ยงานของตนเองเพือ่เปน็การ

ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ให้ขวัญกำาลังใจ	 แก่ผู้ที่ได้กระทำาความดี	

นับเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม ควรสืบสานให้ต่อเนื่อง 

ยั่งยืน ตลอดไป

“การทำาความดี โดยมากเป็นการเดิน

ทวนกระแสความพอใจและความ

ต้องการของมนุษย์ จึงทำาได้ยากและ

เห็นผลช้า แต่ก็จำาเป็นต้องทำา เพราะ

หาไม่ ความชั่วซึ่งทำาได้ง่ายจะเข้ามา

แทนทีแ่ลว้จะพอกพนูอยา่งรวดเรว็โดย

ไม่ทันรู้ตัว”
 (พระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ)



รมว.สาธารณสุขเปิดหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก

นายวิทยา บุรณศิริ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 เป็นประธานพิธีเปิด
หน่วยปลูกถ่ายไขกระดูกและห้องปลอดเชื้อความดันบวก	 อย่างเป็นทางการ 
ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติราชการที่	 จ.อุบลราชธานี	 โดยมี	นพ.ไพจิตร์ 
วราชติ	ปลดักระทรวงสาธารณสขุ	นพ.วชริะ เพง็จนัทร	์ผูต้รวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข	 เขต	 13	 และ	นพ.มนัส กนกศิลป์	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์	ร่วมในพิธี	เมื่อวันที่	7	มีนาคม	2555
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บริการตรวจสุขภาพเชิงรุกแก่บุคลากร

ติดตามโครงการสนองนํ้าพระราชหฤทัยในหลวง

อบรมบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย

Cardiac Network Forum 4

นพ.มนัส กนกศิลป์	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 มอบหมาย
ให้หน่วยตรวจสุขภาพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม	 ดำาเนินการตรวจสุขภาพ
ประจำาปใีหแ้กบ่คุลากรโรงพยาบาล	ซึง่ในปงีบประมาณ	2555	หนว่ยตรวจสขุภาพ
ได้ให้บริการเชิงรุกไปยังหน่วยงานต่างๆ	ในโรงพยาบาล	เพื่อความสะดวกในการ
เข้าถึงบริการ

นพ.โสภณ เมฆธน	 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการ
ดำาเนินงานตามโครงการสนองนำ้าพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพ
ประชาชน	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องใน
โอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา	84	พรรษา	5	ธันวาคม	2554	ซึ่งได้ดำาเนินการ
ตัง้แตป่	ี2552	จนถงึปจัจบุนั	โดยม	ีนพ.ทรงเกยีรต ิเลก็ตระกลู	รองผูอ้ำานวยการ
ดา้นบรกิารปฐมภมูิ	และผูเ้กีย่วขอ้งใหก้ารตอ้นรบัและรายงานผลการดำาเนนิงาน

นพ.มนัส กนกศิลป์	ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 เป็นประธาน
เปิดการอบรมโปรแกรมระบบบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้าหน่วยในโรงพยาบาล	 ที่จัดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ 
โรงพยาบาล	 โปรแกรมดังกล่าวพัฒนาโดย	 นายสัญญา	 หารวย	 นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์	ศูนย์คอมพิวเตอร์	 ร่วมกับศูนย์	RM	ของโรงพยาบาล	 เมื่อวันที่	 21	
กุมภาพันธ์	2555

นพ.มนัส กนกศิลป์	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	นางวันเพ็ญ 
ดวงมาลา	 รองผู้อำานวยการฝ่ายการพยาบาล	นางเขมจรินทร์ วงศ์ตระกูลไชย 
รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร	นพ.วีระ มหาวนากูล	 หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม	
รวมทั้งแพทย์	พยาบาล	และบุคลากรของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	ได้เข้าร่วม
งานการประชุมวิชาการ	Cardiac	Network	 Forum	ครั้งที	่ 4	 เครือข่ายคนไทยหัวใจ 
แขง็แรง	ณ	โรงแรมรอยลัภเูกต็ซติี	้อ.เมอืง	จ.ภเูกต็	ระหวา่งวนัที	่22-24	กมุภาพนัธ	์2555

นพ.มนัส กนกศิลป์	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 พร้อมด้วย
คณะบุคลากรของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์กว่า	 50	 คน	 นำาจตุปัจจัย 
จำานวน	133,501	บาท	ซึง่ไดร้บัการบรจิาคจากผูม้จีติศรทัธาและจากบคุลากรของ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค	์ ไปทอดถวาย	ณ	วัดโพธิ์ทอง	ต.พระครู	 อ.เมือง	
จ.บุรีรัมย์	 เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญธรรมสังเวช	 เพื่อประกอบกิจทาง
พระพุทธศาสนา	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2555

อบรมโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่บุคลากร

นพ.วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน รองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย	์ เป็นประธานในการจัด
อบรมเขียนโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล	
สำาหรับกิจกรรมประกอบด้วย	 การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายการจัดทำา 
โครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 หลักการเขียน
โครงการสำาหรับกลุ่มผู้ตรวจสอบโครงการระดับหน่วยงาน	 โดยมี	ดร.นพ.ปริญญา 
ชำานาญ	นายแพทย์ชำานาญการพิเศษ	เป็นวิทยากร	เมื่อวันที่	29	กุมภาพันธ์	2555

นพ.มนัส กนกศิลป์	ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	มอบหมายให้
ทีมบุคลากรจากกลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงาน
สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์	 จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์วันไตโลก	 ระหว่าง
วันที่	5-9	มีนาคม	2555	ในโรงพยาบาล	โดยได้มีการเดินรณรงค์ลดหวาน	ลดเค็ม	
เพื่อเป็นการรักษาไตไม่ให้เกิดโรคไตวาย	การถอดบทเรียนจากผู้ป่วยโรคไตวาย	
และการจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคไต	ฯลฯ

ทอดผ้าป่า

สัปดาห์รณรงค์วันไตโลก
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รายนามผู้บริจาคเงินบัญชีตึกสงฆ์อาพาธและศูนย์โรคหัวใจ
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โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
122 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ที่ อบ.0027.106/ว.

n  ที่ปรึกษา
นพ.มนัส		กนกศิลป์	 นพ.วิศิษฎ์		สงวนวงศ์วาน	 นางวันเพ็ญ		ดวงมาลา
นางเขมจรินทร์		วงศ์ตระกูลไชย นายดนุภพ		ศรศิลป์	 นางเพียรใจ		เฟื่องงาม	
นางเรวดี		อุทธา
n  บรรณาธิการ 
นพ.มนต์ชัย		วิวัฒนาสิทธิพงศ์
n  ผู้ช่วยบรรณาธิการ
สูติ		ปัจฉาภาพ	 กรรณิการ์		จันทรุกขา	 ทัศนีย์		จังกาจิตต์
n  กองบรรณาธิการ 
ดร.นพ.ปริญญา		ชำานาญ	 อุไร		เจนวิทยา	 รุ้งเพชร		กีรติมหาตม์	
อรัญญา		สายพันธ์	 ณิชาพร		พรหมโลก	 ปาริชาต		ใจสุภาพ
วีระนุช		มยุเรศ	 อรุณรัตน์		ศุภวรรณาวิวัฒน์	 ดุสิต		หรุ่นโพธิ์	
วัชราภรณ์		สายทอง	 ทิพาภรณ์		จรัสรังสีชล	 สุเพียร		โภคทิพย์		
ราตรี		บุญชู	 รำาไพ		ศุขเกษม	 วิชิราภรณ์		สายพิมพ์
สุทธิพงษ์		เกษเจริญคุณ		 ทิพวรรณ		ขาววงษ์
n  ประสานงานผลิตและจัดส่ง	กลุ่มงานสุขศึกษา	โทร.	045-244973	ต่อ	1326
n  ถ่ายภาพ				งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา	กลุ่มงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

เปิดทำาการ 5 ธันวาคม 2552
ยอดผู้แสดงความจำานงบริจาคอวัยวะถึงปัจจุบัน 2,478 ราย

และยอดผู้แสดงความจำานงบริจาคดวงตา 2,277 ราย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

คณุสนุยี-์คณุเบญจชาย ตรยิางกรูศร	ีบรจิาคเงนิ
จำานวน	1,000,000	บาท	 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทาง 
การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	
อุบลราชธานี	เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2555

คุณสมชาย เหล่าสายเชื้อ	 บริจาคเงินจำานวน	
200,000	บาท	 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ใหก้บัโรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์	อบุลราชธาน	ี
เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2555

1.	 นางสมทรี	 มาแตง	 100,000.00
	 นางสมทรง	 ปสังคมาน
	 นางอุษา	 บุญชวลิต
2.	 นางแสงจันทร์	 กาญจนขุนดี	 20,000.00
3.	 นางสาวสุมนทร	 หาญวงศ์	 20,000.00
4.	 นายเฉลิม	 ดำาเนิน	 10,000.00
5.	 บริษัท	ทรานสเทค	จำากัด	 	 10,000.00
6.	 นางจันทนา	 ศรีสวัสดิ์	 5,000.00
7.	 นายนพดล	 สาริบุตร	 5,000.00

ชำาระคา่ฝากสง่เปน็รายเดอืน
ใบอนุญาตเลขที่	45/2521
ปท.อุบลราชธานี

n วัตถุประสงค์
1.	 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ข้อมูลข่าวสาร	และกิจกรรม
2.	 เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคคลทั่วไป			
3.	 เพื่อเป็นการแนะนำาหน่วยงานและบุคลากรของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	อุบลราชธานี
4.	 เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

จุ ล ส า ร
ส ร ร พ สิ ท ธิ สั ม พั น ธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	322-1-54817-6

บัญชีตึกสงฆ์อาพาธและศูนย์โรคหัวใจ
ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี	322-1-54817-6

บริจาคสมทบทุนช่วยเหลือเด็กป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง
ได้ที่ บัญชีธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี	06-4401-20-23729-9

หรือติดต่อโดยตรงที่ นพ.มนัส กนกศิลป์ โทร.	081-7086767,	045-244145
ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร.	045-244973	ต่อ	1348

8.	 นางสุทัศน์	 ศรีโนนซี	 3,000.00
9.	 นางบุษราพร	 ณ	อุบล	 3,000.00
10.	นายรุ่งทิพย์	 วุฒิคัมภีร์	 2,000.00
11.	ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	 	 1,000.00
12.	เด็กชายทรงพล	 พรหมบุตร	 1,000.00
13.	นางสาวปราณี	 โชควิวัฒนวนิช	 1,000.00
14.	นางสุวรรณี	 เตชะปรีชาวงศ์	 1,000.00
15.	นางสาวเยาวนา	 ล้อพงค์พานิช	 500.00
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พญ.สุมลมาลย์ คลำ้าชื่น กุมารแพทย์	รพ.สรรพสิทธิประสงค์	
บริจาคเงินจำานวน	10,000	บาท	 โดยมี	นพ.มนัส กนกศิลป์	
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	นางเขมจรินทร์ 
วงศ์ตระกูลไชย	 รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร	และคณะ	 เป็น
ผู้รับมอบ	เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	2555

ขอเชิญร่วมแสดงความจำานงบริจาคอวัยวะ
ได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ชั้น 5 อาคารหลวงปู่ชา สุภทฺโท โทร. 045-264857 ต่อ 110

โทร. 045-244973 ต่อ 1574, 1163


