


 
 

โรงพยาบาลคุณธรรม  

“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน ้าใจ” 

ความรัก ความหวังและก าลังใจ  

          เรือที่แล่นไปในมหาสมุทร เมื่อกระแสลมพัดมา เราย่อมไม่อาจเปลี่ยนทิศของลมได้ แต่สิ่งที่เราท าได้คือ การปรับใบ
เรือของเราให้ดี แทนที่จะปล่อยให้เรือแล่นไปตามยถากรรม เรือย่อมไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการ เฉกเช่นชีวิตของ
คนเรา มีเรื่องราวมากมายที่ผ่านเข้ามาในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต  มีทั้งวันที่เราสุขมากทุกข์น้อย และวันที่เราทุกข์มากสุข
น้อย  เราไม่อาจบังคับเหตุการณ์ต่างๆ ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดั่งใจเราต้องการได้  เราไม่อาจสั่งให้ใครเป็นอย่างที่เรา
ต้องการได้  แต่สิ่งที่เราท าได้คือ การปรับใจ ปรับความคิด ปรับปรุงตัวของเราให้ดี แทนที่จะปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตาม
ยถากรรมอย่างไร้ทิศทาง  การปรับใจของเราให้ดีนั้น มีสิ่งดีดีรอเราอยู่เสมอ มาปรับใจให้ดี เพื่อขับเคลื่อนนาวาชีวิตล านี้ไปสู่
จุดหมายปลายทางกันนะคะ.....                     
          พลังมหัศจรรย์ : ความรัก ความหวังและก าลังใจ  เปรียบเป็นพลังวิเศษที่ช่วยในการปรับใจ ปรับความคิด 
ปรับปรุงตัวของเราให้ดีขึ้น ความรัก ความหวังท าให้เกิดก าลังใจ  และก าลังใจจะช่วยผลักดันให้ชีวิตเราไปสู่เป้าหมาย  ไปสู่
ความส าเร็จที่เราต้องการ และเป็นพลังมหัศจรรย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อใดที่เราท้อ เราอ่อนแอ ขอเพียงให้เราคิดถึงต้นไม้เล็กๆ
บอบบางที่ก าลังงอกงาม ก าลังเบ่งบานอยู่ระหว่างช่องว่างเล็กๆในก้อนหินที่แข็งกระด้าง เพื่อเราจะได้เรียนรู้ว่าทุกชีวิตบน
โลกต้องอยู่ให้ได้ หรือบางครั้งเราต้องเรียนรู้ชีวิตจากความผิดหวัง เพราะความผิดหวังจะช่วยสร้างให้เราเป็นคนใหม่และ
พร้อมที่จะก้าวต่อไป ดั่งค ากล่าวที่ว่า“ ต้นไม้ต้นหญ้า บางเบากว่าชีวิตมนุษย์มากนัก แต่ยังสู้และเบียดเสียดแทรก
จากหินผา แล้วจงต่อสู้กับตนเอง เช่น ต้นไม้ ต้นหญ้า ต้นเล็กที่เบียดแทรกออกจากซอกแตกของร่องหิน จะ
พยายามที่จะอยู่รอดและดิ้นรนเพื่อตนเองเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและเพื่อความไม่ทุกข์ อันเป็นเป้าหมายของการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข”  ( Wonder Man. (2557). บทความให้ก าลังใจส าหรับคนท้อแท้. [ออนไลน์]. )             
          ทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนไม่เที่ยง มีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลา มีลาภเลื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา  สุข ทุกข์  
โลกธรรมทั้ง 8 นี้   ต่างก็หมุนเวียนเปลี่ยนไป เมื่อมีทุกข์หรือพบปัญหาและอุปสรรคในชีวิต หากมีความอดทน เข้มแข็งพอ 
จะสามารถเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นเรื่องดี และจะพบกับความสุขของชีวิตในที่สุดเสมอ  ฉะนั้นจึงไม่ควรท้อแท้         
หมดก าลังใจหรือล้มเลิกความตั้งใจ  ขอให้มีความอดทนมานะพยายามและต่อสู้  อุปสรรคจะเล็กน้อยหรือจะใหญ่โต ขึ้นอยู่
กับจิตใจของเรา  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะคลี่คลายเสมอ หากใจไม่ท้อแท้หรือยอมแพ้   
         ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมพลังมหัศจรรย์ : ความรัก ความหวังและก าลังใจให้กับท่านผู้อ่าน
ทุกคนค่ะ...   
                          

มีค ำกล่ำวที่ว่ำ... ปลำทองเป็นสัตว์ที่มีควำมจ ำสั้น เพียง 3 วินำที  
บำงอย่ำงถ้ำเรำสำมำรถลืมได้ง่ำยๆ อย่ำงเจ้ำปลำทองก็คงจะดี  

เพรำะธรรมดำของคนเรำชอบจดจ ำในสิ่งที่ผิดพลำด  
ทั้งที่มีเรื่องรำวดีๆ อีกมำกมำย...ทีน่่ำจดจ ำ   
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เมษายน  พฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม กันยายน 

การเลื่อนหลุดของท่อช่วย
หายใจจากการดึงรั้ง/ราย 

การเลื่อนหลุดของท่อช่วย
หายใจ/1000วันนอน 

                                       นางวันนสิาข ์ ล าดวน  
นางสาวอรวรรณ  สายสุวรรณ 

 นางสาวนิตยา ชื่นแช่ม  
                                                              

นวัตกรรม การพัฒนาอุปกรณ์พยุงสาย      

เครื่องช่วยหายใจจากแผ่นสแตนเลสพับข้ึนรูป 

ห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 ทิศใต้ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
 

3.  ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง พญ.กอบพร แซ่จึ้ง แพทย์อายุ
รกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธาน ี

4.  น าไปติดตั้งที่หัวเตียงผู้ป่วยสอดสายเครื่องช่วยหายใจ 
    เข้าไปทั้ง 2 สาย ค่าใช้จ่าย เฉลี่ยชิ้นละ150 บาท 

    บทน า 

      การเล่ือนหลุดของท่อช่วยหายใจเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยของ หอ
ผู้ป่วยหนักอายุรกรรมหนัก 1 ทิศใต้ มีอุบัติการณ์ท่อเลื่อนหลุด    ปี 2562 
จ านวน 28 ราย คิดเป็น 11.2 ครั้ง/1000 วันนอน มีผู้ป่วยต้องได้รับการใส่
ท่อช่วยหายใจซ้ า 15 ราย ซึง่เป็นการเพื่มอัตราติดเชื้อในปอด พบว่าขณะ
ท ากิจกรรม มีการดึงรั้งของท่อ เกิดจากการช ารุดของตัวจบัท่อช่วยหายใจ 
(Support arm) จึงได้พัฒนานวัตกรรมโดยแผ่นสแตนเลสพับขึ้นรูปเพื่อ
ป้องกันการเล่ือนหลุดของท่อช่วยหายใจ 

วิธีด าเนินงาน 
 

3.    เจ้าหน้าที่พึงพอใจในนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยพยุงสายเครือ่งช่วยหายใจ 
       > 80 % ความพึงพอใจต่อนวัตกรรม   ระดับความพึงพอใจ 90%  
       ข้อเสนอแนะ ควรปรับใช้ได้ กับขนาดทุกเตียงเช่น เตียง Stretcher  
       ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

2.   อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจลดลง 
 

พับขึ้นรูปเป็นตัว S หนา 1 มม. กว้างxยาว 20 ซม. X 48 ซม. และ      
น าซิลิโคนกันบาดมาสวมครอบแผ่นสเตนเลส 

บทเรียนทีไ่ด้รับ      Thailand 4.0 การท างานต้องมีการเรียนรู้เทคโนโลยีและพัฒนา                           

สรุป       ไดอุ้ปกรณ์ช่วยพยุงสายเครื่องช่วยหายใจเป็นนวตักรรมใหม่ไว้ใชแ้ละ 
               เผยแพร่การใช้อุปกรณ์ 
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เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม กันยายน 

การติดเช้ือ 
VAP 

ผลการด าเนินงาน 
 

 

1.   อุบัติการณ์การเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ  จากการดึงรั้งลดลง 

1.  ทบทวนงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.  ออกแบบนวัตกรรม วัดหัวเตียงผู้ป่วยออกแบบแผ่นสแตนเลส     

นวัตกรรมเกิดความสะดวก 

วัตถุประสงค ์

      พัฒนานวัตกรรมมาใช้ภายในหอผู้ป่วย และ เจ้าหน้าที่พึง
พอใจในนวัตกรรมอุปกรณ์ชว่ยพยุงสายเครื่องช่วยหายใจ > 80 % 
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การดูแลการติดเช้ือหลายระบบ 
ในผู้ป่วย Post cardiac arrest จากไฟฟา้ช็อต

ในจิตอาสาช่วยน ้าท่วม:กรณีศึกษา 

ห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 ทิศใต้  รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี 
                                        

นางสาวอรวรรณ  สายสุวรรณ  
นางวันนิสาข ์ ล าดวน  

นางสาววราลักษณ์  โพธิดารา 
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นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธพิงศ์พงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ 
และ พ.ต.อ.ชาญชัย   อินนรา  ผู้ก ากับการสืบสวน ต ารวจภูธร
จังหวัดอุบลราชธานี น าทีมบุคลากรโรงพยาบาล  ต ารวจ   และ 
จิตอาสา  ร่วมกิจกรรม  “Big  Cleaning  Week : Clean 

for love”  บริเวณหลังโรงพยาบาล สถานีต ารวจ และลานจอดรถ
โรงพยาบาล  เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563  

นพ.มนตช์ัย วิวัฒนาสิทธิพงศ ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์กิจกรรม “ Big Cleaning 

Week” จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส ตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข โดยท าความสะอาดบริเวณภายในและภายนอก
โรงพยาบาลฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 

นพ.มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ
น าทีมคณะผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาลฯ ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
ร่วมท าบุญตักบาตร กิจกรรม “เส้นทางบุญ”ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลานบุษบัน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2563 

นพ.มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ  
เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายคุณภาพบริการพยาบาล เขต
สุขภาพที่ 9 และเขตสุขภาพที่ 10 เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลวิชาชีพที่มีผลงานวิจัยทางการพยาบาลในการ
วิเคราะห์ค่างานและจัดท าเอกสารประกอบการก าหนด
ต าแหน่งที่สูงขึ้น” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษาฯ    
เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563 

นพ.มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ  
ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นายแพทย์ธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ์ 
อาจารย์พิเศษภาควิชาศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลและคณะ ใน
โอกาสเดินทางมาเพื่อประเมินผล การด าเนินงานการให้บริการ 
One Day Surgery และ Minimally Invasive Surgery         

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษาฯ  

เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 

นพ.มนต์ชัย   วิวัฒนาสิทธิพงศ์   ผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลฯ  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการ พัฒนาแนวทางการป้องกันและดูแลภาวะพลัดตก
หกล้มในผู้ป่วยสูงอายุ “สูงวัย เดินดีไม่มีล้ม” ณ ห้องประชุม 
2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษาฯ เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563 

นพ.มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ 
และ พ.ต.อ.ชาญชัย อินนรา ผู้ก ากับการสืบสวน ต ารวจภูธร
จังหวัดอุบลราชธานี น าทีมบุคลากรโรงพยาบาล ต ารวจ และจิต
อาสา ร่วมกิจกรรม “Big  Cleaning  Week : Clean for 

love” บริเวณหลังโรงพยาบาล สถานีต ารวจ  
และลานจอดรถโรงพยาบาล  เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563  
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1.   เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสาร  และกิจกรรม 
2.   เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคคลท่ัวไป 
3.   เพื่อเป็นการแนะน าหน่วยงานและบุคลากรของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธาน ี
4.   เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

                 บริจาคโดยตรงได้ท่ี  ฝ่ายการเงินและบัญชี  โทร. 045-319200 ต่อ  1348 

ขอเชิญร่วมบริจาคซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

ชื่อบัญชี   : เงินบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือเด็กป่วยโรคระบบหายใจเร้ือรัง 
ธนาคารออมสิน  เลขที่บัญชี 05-0092-37-2395 

 ชื่อบัญชี   : ตึกสงฆ์อาพาธและศูนย์โรคหัวใจ 
 ธนาคารกรุงไทย  เลขที่บัญชี  322-1-54817-6 

วัตถุประสงค์ 

Facebook Page  : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลฯ 
และกลุ่มงานสุขศึกษา  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
Line id : @ eto7615z 

ช่องทางติดตามข่าวสารแบบออนไลน์ 

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

ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 
ใบอนุญาตเลขที่ 45/2521 
ปท.อุบลราชธานี 

จ.-ศ.  ชั้น  3  อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
ส.-อา ห้องผู้ป่วยหนัก ICU NEURO1   โทร.1311   
ชั้น 4 อาคารวิชิต   โทร. 045-319200 ต่อ 1703, 1311   มือถือ. 091-0411732 

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 
สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

รับบริจาค  อวัยวะ, ดวงตา, ไต 

บรรณาธิการ   นพ.ถนอมชัย  โคตรรวงษา 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ   สูติ  ปัจฉาภาพ 
กองบรรณาธิการ 

ที่ปรึกษา 
นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์     นพ.เจนฤทธิ์ วิตตะ                             นพ.ปราโมทย์ ศรสี าอางค์ 
นางสาวศศิธร ช านาญผล          นางเขมจรินทร ์วงศ์ตระกูลไชย            พญ.อมรรัตน์ เทพากรณ ์

อัญชลี  วิเศษชุนหศิลป์        ราตรี  บุญชู                         นิจกานต์  ตันอุ่นเดช             
สุชาดา  เนตรภักดี               พรรณ ี หรุ่นโพธิ์                   เกศกนก  เอกชาติปัญญา     
กรรณิการ์  จันทรุกขา           กมลชัย  ม่วงคู                    บุญญฤทธิ์  สิงห์เรือง          
สุทธิพงษ์  เกษเจริญคุณ       ไชยยันต์  งามแสง 
ผลิตและจัดส่ง  กลุ่มงานสุขศึกษา, งานประชาสัมพันธ์ฯ โทร. 045-319288 

แนะน าบริการ รับเรื่องร้องเรียน  ศูนย์บริหารความเสี่ยง โทร.045-319200 ต่อ 1602 

รายช่ือบัญชดีังนี้... 

ชื่อบัญชี   : เงินบริจาคโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
ธนาคารออมสิน  เลขที่บัญชี 02-0254-25-6231 

บริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จ ากัด มอบ
เงินเพื่อสนับสนุนซื้อเครื่องช่วยฟัง จ านวน 20 
เครื่อง มูลค่า 210,070 บาท ให้กับกลุ่มงาน
โสต ศอ นาสิก  โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ โดยมี นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล เป็นผู้ รับมอบ     
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 

ฉบับท่ี 278 


