






4 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
จุลสารสรรพสิทธิสัมพันธ์

ฉบับที ่293

สถาบันการแพทย์และการสาธารณสุขชั้นเลศิทีไ่ด้มาตรฐานสากล



การเตรียมการเพื่อเปิดโรงพยาบาลสนาม แจระแม ด ำเนินกำรอย่ำงรีบด่วน 
ตั้งแต่กำรท ำควำมสะอำดพื้นที่ ชั้น 2 ท ำควำมสะอำดเตียง และอุปกรณ์ ทั้งนี้ 
ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำร และจำกทุก ๆ   ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ทั้งกำร
จัดหำวัสดุ เวชภัณฑ์ กำรจัดระบบก ำจัดขยะ รับ-ส่งผ้ำติดเชื้อ กำรดูแลควำม
ปลอดภัยจำกกำรติดเชื้อ กำรสื่อสำร internetฯลฯ โรงพยำบำลฯ สำมำรถ
รองรับผู้ป่วยได้ 37 รำย แบ่งเป็น Isolation Room ICU 8 เตียง  Isolation 
Room 5 เตียง และ Cohort Room 24 เตียง  นับจำกเปิดบริกำร เป็นเวลำ
กว่ำ 34 วัน โรงพยำบำลฯ มีผู้ป่วยมำใช้บริกำรแล้ว 63 รำย ชำย 19  รำย 
หญิง 34  รำย  ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.5 
อำยุน้อยที่สุด คือ 8 ปี มำกที่สุด คือ 81 ปี  ส่วนใหญ่มีภูมิล ำเนำในเขต 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ  จ ำนวนผู้ป่วยมำกที่สุด คือ 29 รำยต่อวัน และน้อย
ที่สุด คือ 8 รำยต่อวัน

ใต้ร่มพระบำรมีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินี บุคลำกรทำงกำรแพทย์ยังคงยืนหยัดปฏิบัติงำนเพื่อต่อสู้กับ
ภัยวิกฤติโควิด 19 โดยมีควำมหวังว่ำ ประเทศไทยจะฝ่ำวิกฤตโควิด19 ไปได้ 
ในเร็ววัน ทั้งนี้ โรงพยำบำลสนำม แจระแม ได้รับกำรสนับสนุนจำกทุกภำค
ส่วนทั้งรัฐ เอกชน ประชำชน ประชำสังคม ที่หลั่งไหลสำยธำรน้ ำใจ 
ทั้งเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เครื่องอุปโภคบริโภค มำสนับสนุนกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกร และมอบให้ผู้ป่วย “สังคมไทย เป็นสังคม        
ทีง่ดงามธารน ้าใจ”

วีระนุช  มยุเรศ

การระบาด โควิด 19 ระลอกใหม่   ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจ ำนวนมำก จนโรงพยำบำลของรัฐและเอกชนไม่เพียงพอ
ต่อกำรดูแลผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อหลำยรำยไม่สำมำรถเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล ได้  วันที่  12 เมษำยน 2564 
คณะกรรมกำรคณะกรรมกำรศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center, EOC) จึงมีมติประกำศ     
เปิดใช้แผนกำรบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity  Plan, BCP)   ให้เปิดโรงพยำบำลสนำม
แจระแม เพื่อรองรับกำรดูแลผู้ป่วย โควิด 19

ซีอ่สัตย ์สามัคคี มีน ้าใจ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์จ.อบุลราชธานี
จุลสารสรรพสิทธสัิมพันธ์

ฉบับที ่293

อีกหนึ่งภารกิจ

ณ โรงพยาบาลสนาม แจระแม

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี 
ตรวจเยี่ยมให้ก ำลังใจผู้ปฏิบัติงำน

นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร 
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี 

ตรวจเยี่ยมให้ก ำลังใจผู้ปฏิบัติงำน



6 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
จุลสารสรรพสิทธิสัมพันธ์

ฉบับที ่293

จุลสารสรรพสิทธิสัมพันธ์สถาบันการแพทย์และการสาธารณสุขชั้นเลศิทีไ่ดม้าตรฐานสากล

“ตะเกียบคู่ท่อสอด

ขั นตอนการท้านวัตกรรม

ผลการด้าเนินงาน

ความส้าคัญของปัญหาและการด้าเนินงาน
อุปกรณ์ในการสร้างนวัตกรรมที่มีการพัฒนา

“ตะเกียบคู่ท่อสอด ปลอด CAUTI”

วัตถุประสงค์

พัฒนาเป็นนวัตกรรม

1  อัตรำกำรติดเชื้อCAUTI ปีงบประมำณ 2563 ช่วง 6 เดือนหลัง
(เม.ย.-ก.ย.63) ลดลงเฉลี่ย 0.94 ต่อ 1000 วันคำสำยสวนปัสสำวะ  

2 มีนวัตกรรมที่ประดิษฐ์จำกสิ่งของใช้แล้ว โดยนวัตกรรม“ตะเกียบคู่
ท่อสอดปลอด CAUTI” ชิ้นนี้ มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมจำกสิ่งของใช้แล้ว
4 บำทต่อชิ้น ประหยัดและสำมำรถน ำกลับมำใช้ได้อีก 

3 ผลกำรประเมินบุคลำกร 33 คน พึงพอใจภำพรวมมำกที่สุด 30 คน
คิดเป็น  ร้อยละ  90.91

• แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดรำคำแผ่นละ 20 บำท ตัดขนำด 49 ซม.x5 ซม. 1 แผ่น
ตัดได้ 10 ชิ้น เฉลี่ยแผ่นฟิวเจอรบ์อร์ดที่ใช้ในงำนแต่ละชิ้น 2 บำท

• ตะเกียบไม้ใช้แล้วล้ำงท ำควำมสะอำด และผึ่งแดดจนแห้งสนิท
• กระเปำะชุดน้ ำเกลือและสำยน้ ำเกลือที่ใช้แล้วมำล้ำงท ำควำมสะอำด 

และผึ่งแดดจนแห้งสนิท
• แผ่นสติกเกอรใ์ส แผ่นละ 20 บำท 1 แผ่นตัดได้ 20 ชิ้น เฉลี่ยสติกเกอรใ์ส

ที่ใช้ในงำนแต่ละชิ้น 1 บำท
• กระดำษสปีริ๊นชื่อนวัตกรรม

และชื่อหน่วยงำน
• กระดำษกำว 2 หน้ำบำง
• เชือกล็อคพลำสติก 6 ชิ้น

สถิติกำรติดเชื้อระบบทำงเดินปัสสำวะที่สัมพันธ์กับกำรใส่คำสำย       สวน
ปัสสำวะ (Catheter  Associated  Urinary  Tract  Infection : CAUTI) ของหอ
ผู้ป่วยอำยุรกรรมหญิงชั้น 4  ปีงบประมำณ  2560 - 2562  พบอัตรำกำรติดเชื้อ
CAUTI 1.95, 2.30 และ 2.47 ครั้งต่อ 1000 วันคำสำยสวนปัสสำวะตำมล ำดับ
ปีงบประมำณ2563 ช่วง 6 เดือนแรก (ต.ค.62 - มี.ค.63) เฉลี่ย 4.57 ครั้งต่อ 
1,000 วันคำสำยสวนปัสสำวะซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หอผู้ป่วยอำยุรกรรมหญิงชั้น 4 
จึงได้พัฒนำนวัตกรรม “ตะเกียบคู่ท่อสอด ปลอด CAUTI” ขึ้น  โดยมีกำรทบทวน
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องก่อนสร้ำงนวัตกรรม  จัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่หำง่ำย  ประหยัด  
สะดวกต่อกำรน ำมำใช้   ให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบนวัตกรรมก่อนน ำมำใช้จริง   
ประเมินผลกำรน ำไปใช้ และประเมินควำมพึงพอใจบุคลำกรในกำรใช้นวัตกรรม

เจ้าของผลงาน : ณัฏฐนิช  เกศรินหอมหวน พย.บ., อรินท์พร โสภาพันธ์ พย.บ., อุบล เทนโสภา
พย.บ., จุฬารัตน์  ศักดิ์วิเศษ พย.บ.,จุฑารัตน์ สุพรรณจิตวนา พย.บ. และทีมหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงชั น 4

ปลอด CAUTI ”

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1   มีนวัตกรรมที่ช่วยในกำรป้องกันกำรเกิด CAUTI
2   นวัตกรรมหำง่ำย ประหยัด สะดวกต่อกำรน ำมำใช้ 
3 บุคลำกรมีควำมพึงพอใจในกำรใช้นวัตกรรม ทำงหน่วยงำน

จึงได้พัฒนำนวัตกรรม “ตะเกียบคู่ท่อสอด ปลอดCAUTI” ขึ้น

1 จัดหำวัสดุ อุปกรณ์
2 ด ำเนินกำรท ำนวัตกรรมตำมรูปร่ำงที่ออกแบบไว้  โดย

- น ำกระเปำะชุดน้ ำเกลือที่ใช้แล้วมำล้ำง ตัดเป็นท่อนขนำด 3 ซม. 4 ชิ้น 
ร้อยด้วยเชือกพลำสติก ติดบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ส ำหรับสอดวำงสำย
ถุงปัสสำวะไม่ให้ตกท้องช้ำง

- เจำะรูด้ำนบนถุงปัสสำวะน ำไม้ตะเกียบที่ใช้แล้วมำเสียบเพื่อขึงถุงปัสสำวะ
ให้ตึง เพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจวัดจ ำนวนปัสสำวะ 

- ใช้สำยน้ ำเกลือที่ใช้แล้วล้ำงท ำควำมสะอำดตัดยำว 30 ซม. มำมัดขึง
กับขอบล่ำงของเตียงไว้ใช้ห้อยถุงปัสสำวะ ซึ่งจะสำมำรถเคลื่อนตำม
กำรเคลื่อนไหวของผู้ป่วยโดยระดับของถุงอยู่ในระดับเดิม

3 น ำนวัตกรรมทดลองใช้จริง
4 ประเมินควำมพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
5   ปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรม“ตะเกียบคู่ท่อสอด ปลอดCAUTI” มีค่ำใช้จ่ำยรวม

ประมำณ 4 บำท/ชิ้น 

นวัตกรรมช่วยส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรแก้ปัญหำ  นวัตกรรมที่
สร้ำงสรรค์จำกกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในทีมทุกระดับ  จะท ำให้เกิดควำมภำคภูมิใจ 
และมีกำรต่อยอดพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และน ำมำใช้อย่ำงยั่งยืน



ผู้ว่าอุบลฯ น าทีม

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
จุลสารสรรพสิทธิสัมพันธ์

ฉบับที ่293

ซีอ่สัตย์ สามัคคี มีน ้าใจ

นายนายสฤษด์ิ วิฑูรย์ 
ผู้ว่าราชการจงัหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์เจนฤทธิ ์ วิตตะ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

นายแพทย์สุวทิย์ โรจนศักด์ิโสธร  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี

นายแพทย์มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

พบแพทย์

ฉีดวัคซีน

สังเกตอาการ

รับบัตรนัด

รับค าแนะน าจากเภสัชกร

ลงทะเบียนหมอพร้อม



ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
รับบริจาค  อวัยวะ, ดวงตา, ไต
จ.-ศ.  ชั น 9 อาคาร Excellent Center (อาคาร 9)
ส.-อา. ห้องผู้ป่วยหนัก ICU NEURO1 โทร. 1311
ชั น 4 อาคารวิชิต  โทร. 045-319200 ต่อ 1703, 1311 มือถือ. 091-0411732

 ที่ปรึกษา
นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์     นพ.เจนฤทธิ์  วิตตะ     นพ.ปราโมทย์  ศรสี้าอางค์
นางสาวศศิธร  ช้านาญผล         ภก.ดนุภพ  ศรศิลป์      พญ.อมรรัตน์ เทพากรณ์
 บรรณาธิการ นพ.ถนอมชัย  โคตรวงษา
 รองบรรณาธิการ  สูติ  ปัจฉาภาพ
 กองบรรณาธิการ 
อัญชลี  วิเศษชุนหศิลป์            จตุพร   สลักค้า ราตรี  บุญชู               
สุชาดา  เนตรภักดี                  พรรณี หรุ่นโพธิ์           กรรณิการ์  จันทรุกขา    
กมลชัย  ม่วงคู                      วรธนัท สบายใจ           บุญญฤทธิ์   สิงห์เรือง    
สุทธิพงษ์   เกษเจริญคุณ          ไชยยันต์  งามแสง          จารุวรรณ   ปรีเปรม

 ผลิตและจัดส่ง  กลุ่มงานสุขศึกษา, งานประชาสัมพันธ์ฯ โทร. 045-319288

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสาร  และกิจกรรม
2. เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคคลทั่วไป
3. เพื่อเป็นการแนะน้าหน่วยงานและบุคลากรของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี
4. เพื่อเป็นส่ือสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

Facebook Page : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลฯ
และกลุ่มงานสุขศึกษา  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
122 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ที่ อบ 0032.106/ว

ช ำระค่ำฝำกส่งรำยเดือน
ใบอนุญำตเลขที่ 45/2521
ปท.อุบลรำชธำนี

 แนะน้าบริการ รับเรื่องร้องเรียน ที่ศูนย์สันติวิธี โทร.045-319200 ต่อ 3129
f

ตอบแบบประเมิน
ควำมพึงพอใจจุลสำร

ขอเชิญ

QR Code

Line id : @eto7615z

ช่องทางติดตามข่าวสารแบบออนไลน์

ID Line : 0843497886

ID Line :boonbs

รายนามผู้บริจาค

เดือนเมษายน 2564

สอบถามได้ที่... บริจาคเงิน
คุณบุญญฤทธิ์  สิงห์เรือง     งานประชาสัมพันธ์

คุณจิราพร หาโสม            กลุ่มงานพัสดุ
สอบถามได้ที่... บริจาคสิ่งของทุกประเภท

11 พ.ค.64 คณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ 
ขอขอบคุณ บริษัท ยู.อำร์.เคมีคอล จ ำกัด ที่บริจำคเงิน จ ำนวน 100,000 บำท 
(หนึ่งแสนบำทถ้วน) เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ให้กับโรงพยำบำล
สรรพสิทธิประสงค์ ในโครงกำรช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 โดยมี นำยแพทย์มนต์ชัย
วิวัฒนำสิทธิพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ รับมอบ

10 พ.ค.64 คณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่
โ ร งพยำบำลสรรพสิทธิ ประสงค์  ขอขอบคุณ 
นำยแพทย์ศักดิ์ชัย    ธีระวัฒนสุขและครอบครัว    ที่
ได้บริจำคเงินเพื่อสำธำรณกุศล ในพิธีฌำปนกิจศพ 
คุณลำวัณย์ ธีระวัฒนสุข จ ำนวน 100,000 บำท 
(หนึ่งแสนบำทถ้วน) ให้กับโรงพยำบำลสรรพสิทธิ
ประสงค์ โดยมี เภสัชกรดนุภพ ศรศิลป์            รอง
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มภำรกิจด้ำนอ ำนวยกำร รับมอบ

13 พ.ค.64 คณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลฯ ขอขอบคุณ กองโรงไฟฟ้ำ
เขื่อนสิรินธร โดย นำยสังวำล พรมสำลี หัวหน้ำกองโรงไฟฟ้ำเขื่อนสิรินธรพร้อมด้วย
คณะผู้บริหำร ในนำมผู้แทน กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. มอบเงินสนับสนุน
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ จ ำนวน 300,000 บำท (สำมแสนบำทถ้วน) เพื่อสมทบ
ทุนซื้อครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์   ในช่วงสถำนกำรณ์โควิค 19 โดยมี  นำยแพทย์มนต์ชัย  
วิวัฒนำสิทธิพงศ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์   รับมอบ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
จุลสารสรรพสิทธิสัมพันธ์

ฉบับที ่2938

สถาบันการแพทย์และการสาธารณสุขชั้นเลศิทีไ่ด้มาตรฐานสากล


