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ท่ี เร่ือง ผูนําเสนอ/ตําแหนง หนวยงาน
1 เหลือเชื่อ....กับคําถาม “คุณปวด

ตรงไหนบางคะ”
นางวันวิสาข ทิมมานพ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

ศูนยโรคเอดสผูปวยนอกอายุรกรรม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

2 English for fun fun ทีมประชาสัมพันธ งานประชาสัมพันธ
ฝายบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

3 สืบสวน ชวนคิด เพื่อโลหิตที่
ปลอดภัย

นางจุฑารัตน ทองเปา
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
นางศิราณี อาภารัตนกุล
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ
นายสุขประเสริฐ สหพรอุดมการ
นักเทคนิคการแพทย

กลุมงานพยาธิวิทยา
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

4 PROCESS OF CARE IN C 3 THER
FOR TB. THAT ACCESS
PATIENT EFFICIENTLY.

นางอัญชลี สงวนรักษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษชั้น 1
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

5 การบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูง : การ
เรียนรูสูความปลอดภัยของผูปวย

นางสาวกาญจนา พันธมาลี
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษชั้น 1
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

6 จากสิ่งเล็กๆที่เรียกวา....อาหารคือ
จุดเร่ิมตน...จากใจนักโภชนาการ ถึง
ผูปวยมัดฟน

นางสาวเกษชนก เทพวงศ
นักโภชนาการ

โภชนวิทยา
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

7 หัวใจที่แกรงในรางกายที่วางเปลา นางนฬวรรณ แกนสาร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางศิริลักษณ ไชยวงศ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางสาวธิดารัตน ประชุมฉลาด
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ ช้ัน 4
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
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ท่ี เร่ือง ผูนําเสนอ/ตําแหนง หนวยงาน
8 โครงการลดการเขียนใบเยี่ยมซ้ําใน

Elective case จาก OPD ศัลยกรรม
นางสมสุริยา หาญศักด์ิสิทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางสาวนัสชาภัฒน อมริตชาติ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นางสาวสุพัตรา ลันวงษา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

วิสัญญี
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

9 สาย สราง สรรค นางสาวฐิตินันท วัฒนชัย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

อายุรกรรมชายสามัญ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

10 สื่อดวยภาพ นางสาวฐิตินันท วัฒนชัย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางสาวภัทรวดี มากมณี
เจาหนาที่พยาบาล

อายุรกรรมชายสามัญ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

11 คนละฟา ภาษาเดียวกัน (ภาษาใจ) นางเฌอลักษณ สหายา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

สูติกรรมสามัญ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

12 ฝาวิกฤตโรคดวยสุขภาพจิต มิติของ
Spirituality Care

นางมาเรียม ดอรอมาน
นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ

จิตเวช
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

13 สาวนอย นางทัศนีย ภาคาหาญ
พยาบาลวิชาชีพ 7วช

ศูนยบริการสาธารณสุข 61
สังวาล ทัสนารมย สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร

14 เร่ืองเลาที่ภาคภูมิใจ นางเรไร เบขุนทด
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

โรงพยาบาลชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา





ชื่อเร่ือง : เหลือเชื่อ....กับคําถาม “คุณปวดตรงไหนบางคะ”
ผูนําเสนอ : นางวันวิสาข ทิมมานพ
หนวยงาน : ศูนยโรคเอดส ผูปวยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

เอชไอวีเปนโรคเรื้อรังโรคหน่ึงที่เม่ือเริ่มกินยาแลวตองกินตอเน่ืองตลอดชีวิต  ดังน้ันผูรับบริการที่มารับ
บริการในคลินิกสุขภาพ  แผนกผูปวยนอก  สวนมากจะเปนผูปวยที่สบายดี  มาใชบริการเพียงเพื่อรับยาไปกิน
อยางตอเน่ืองเทาน้ัน

ดวยความประหลาดใจอยางเหลือเช่ือ...เม่ือถามผูรับบริการเพิ่มเติมจากเดิมเพียงประโยคเดียวเทาน้ัน “คุณ
ปวดตรงไหนบางคะ” คําถามนําเพียงประโยคเดียวที่ถามดวยความรูสึกของความหวงใย อาทรและหวังดี สามารถ
ประเมินปญหาซอนเรนที่ทําใหผูปวยทุกขทรมานไดเปนอยางดี  ถึงแมวาขณะที่ผูปวยพบแพทยไดลืมอาการน้ัน
ไปแลวทั้งๆที่อาการเหลาน้ันยังคงอยู   ที่มากไปกวาน้ันแววตาของผูรับบริการที่แสดงความรูสึกซาบซึ้งใจและ
ขอบคุณหลังจากที่ตอบคําถามเหลาน้ัน

รายแรก  เปนรายใหมที่ผานการคัดกรองและพบแพทยแลว  มาดวยสบายดีและรับการรักษาตอเน่ือง  เม่ือ
ถูกถามเพิ่มเติมดวยคําถามที่วา“คุณปวดตรงไหนบางคะ” คําตอบที่ได “ มีปวดหัวรวมกับตาพรามัวขางขวา เปนมา
1 สัปดาห”  แตเน่ืองจากเปนเวลาใกลบายจึงแนะนําใหผูปวยมาตรวจตาในเชาวันรุงข้ึน

รายที่สอง  ผูรับบริการมาดวยอาการผ่ืนคัน  รับยาเดิม (ในภาวะปกติหลังไดรับการคัดดกรองผูปวยอยูใน
ข้ันตอนของการรอพบแพทยอายุรกรรม  รับยาและกลับบานไป) แตเม่ือถูกถามเพิ่มเติมดวยคําถาม “คุณปวด
ตรงไหนบางคะ” คําตอบที่ได “ปวดบริเวณผ่ืนคัน ขณะที่ตอบผูรับบริการเดินมาหาพยาบาลพรอมกับดึงขา
กางเกงข้ึนและดึงถุงเทาลงทั้งสองขาง”   สิ่งที่เห็นไมใชเพียงแคผ่ืนคันแตเปนรอยดางของขาทั้ง 2 ขางตั้งแตใตเขา
ลงมาถึงขอเทา ลักษณะคลายแผลนํ้ารอนลวกที่หายแลว  ผูปวยมีอาการปวดแสบปวดรอนความปวดระดับ 10 มี
ความทุกขทรมานมาก  ซื้อยาแกปวดกินเองไมดีข้ึน  ผูปวยจึงไดรับการสงพบแพทยผิวหนังผูใจดีและไดรับยา
กอนกลับบานผูปวยกลับมาหาพยาบาลดวยรอยย้ิมและแววตาที่แสดงความขอบคุณ  ทั้งๆที่ยังไมไดใชยาเพื่อ
บรรเทาอาการปวดเหลาน้ันเลย  ทําใหผูใหบริการเองเกิดความภาคภูมิใจที่ไดชวยเหลือผูรับบริการใหบรรเทา
ความทุกขทรมานในระดับหน่ึงโดยที่ไมตองใชยา

รายที่ 3 ผูรับบริการมาดวยสบายดี  รับยาเดิม   เม่ือถูกถามเพิ่มเติมดวย“คุณปวดตรงไหนบางคะ” คําตอบ
ที่ได “ ไมมีครับ”  หลังจากแสดงสีหนาครุนคิดเล็กนอย    หลังจากผูปวยไปรับยาแลวประมาณครึ่งช่ัวโมง  ผูปวย
เดินกลับมาดวยทาทีที่เรงรีบและบอกวา “ ที่คุณพยาบาลถามผมนึกออกแลว  ผมปวดที่บั้นเอวราวลงขาขางขวา
เปนมาหลายสัปดาหไมไดปวดตลอดเวลา  แตเม่ือปวดระดับความรุนแรง 5 ไมไดกินยาแตทําใหหงุดหงิดไม
สามารถทํางานได”   จึงใหสังเกตอาการเวลาปวด ความรุนแรงและสงพบแพทยตามสิทธิ์ที่หองตรวจ
ประกันสังคม  อาการที่พบไมเกี่ยวกับเอชไอวี  แตเปนความทุกขทรมานที่ผูปวยไดรับและเราในทีมดูแลผูปวยได
ตระหนักเห็นความสําคัญและใหความชวยเหลือ

คําถามนําเพียงประโยคเดียว “คุณปวดตรงไหนบางคะ” ที่ใชควบคูกับภาษากายที่แสดงออกถึงความ
หวงใย อาทรน้ัน  ทําใหไดคําตอบที่สงผลตอการจัดการทางการพยาบาลที่มีคุณคาและประโยชนอยางมากมายตอ
ผูรับบริการและยังสงผลถึงความภาคภูมิใจของผูใหบริการอีกดวย

เปนส่ิงที่ทําไดงายและเกิดผลคุมคามหาศาล  เรามุงมั่นที่จะถามตอไป “คุณปวดตรงไหนบางคะ”





ชื่อเร่ือง : English for fun fun
ผูนําเสนอ : ทีมประชาสัมพันธ
หนวยงาน : งานประชาสัมพันธ  ฝายบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ในปจจุบันการบริการขององคกรตางๆ มักใหความสําคัญกับการส่ือสารระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ  เชน การ
ส่ือสารระหวางผูปวยหรือญาติ กับเจาหนาที่ในโรงพยาบาล ซ่ึงในปจจุบันนอกจากผูรับบริการชาวไทยแลวยังมีผูรับบริการ
ชาวตางชาติเขามาตรวจรักษาโรคหรือมาเย่ียมผูปวยเพ่ิมขึ้น ถึงแมวาในวันหนึ่งๆจะมีจํานวนไมมากนัก แตก็ทําใหผูใหบริการ
ดานหนา เชน พนักงานตอนรับ หรือนักประชาสัมพันธ เกิดความวิตกกังวลในการส่ือสารกับชาวตางชาติ ไมเขาใจในความ
ตองการของผูรับบริการ และมักเกิดปญหาเนื่องจากเจาหนาที่ไมมีความพรอม หรือไมม่ันใจในการสนทนาภาษาตางประเทศ
กับผูรับบริการ ซ่ึงถือวาเปนปญหาใหญสําหรับการทําหนาที่ในดานการบริการดานหนาของงานประชาสัมพันธ  ดังนั้น งาน
ประชาสัมพันธจึง เกิดความคิดวาควรมีการพัฒนาตนเองในดานภาษาตางประเทศ เพ่ือใชส่ือสารกับชาวตางชาติที่มารับบริการ
ในโรงพยาบาล จึงไดแจงปญหาดังกลาวใหหัวหนาฝายบริหารทั่วไปไดรับทราบ เม่ือหัวหนารับทราบปญหาจึงมอบหมายให
งานประชาสัมพันธเขียนโครงการนําเสนอโดยใชช่ือโครงการ “ฝกภาษาตางประเทศเพ่ือการส่ือสารกับผูมารับบริการ
ชาวตางชาติ” ซ่ึงไดรับความกรุณาจาก คุณนันทนา   สปชเลส  หัวหนางานไตเทียมและคณะ เปนผูดําเนินการฝกสอน โดยเขา
เรียนอาทิตยละ ๑ วัน วันละประมาณ ๑ช่ัวโมง ๓๐ นาที โดยการเรียนการสอนเนนใหเริ่มเรียนจากบทสนทนาขั้นพ้ืนฐานที่
ตองใชในการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการฝกออกเสียงที่ถูกตอง เม่ือจบโครงการจะมีการทดสอบความรูดวยการสนทนากับ
ครูผูสอนตัวตอตัว เนนการใชศัพท และประโยคคําถามที่สามารถนําไปใชส่ือสารกับชาวตางชาติไดจริง เชน
การทักทาย - Good morning/afternoon Sir / Madam.
การสอบถามขอมูลเบื้องตน - May l help you? Can l help you ?

- Would you like to see a doctor?
- what kind of doctor are you looking for?
- Are you a new patient here ?
- Do you have some document? ..About your sick.

การแนะนําขั้นตอนการรับบริการ - Please fill out this registration from and then you go to registration room over there
การแนะนําหองตรวจ/เสนทาง - Take an elevator to ………..floor.

- Go straight.
- Over there.
- Follow me please.
- Turn right. / Turn left.

หลังจากไดดําเนินโครงการจนจบแลว ทําใหเจาหนาที่สามารถส่ือสารกับชาวตางชาติไดในเบื้องตน และมีความม่ันใจที่จะ
ใหบริการแกชาวตางชาติมากขึ้น ดังเชนประสบการณที่นาประทับใจครั้งหนึ่ งของคุณสายสมร  ยอมี ซ่ึงไดใหบริการชาว
ฟลิปปนสมาติดตอเย่ียมนองสาวที่คลอดลูกและลูกเสียชีวิต เจาหนาที่ไดเช็คช่ือของนองสาวทราบวานอนพักอยูที่อาคาร 4 ช้ัน
2 สามัญ จึงไดพาญาติไปพบผูปวยดวยตัวเอง เม่ือไปถึงก็ไดรับทราบวาคุณหมออนุญาตใหผูปวยกลับบานได ดิฉันจึงพาญาติ
มาติดตอที่หองการเงิน เพ่ือชําระคาใชจาย และพาไปซ้ือเส้ือผาที่ตลาดนัดของโรงพยาบาล และไดแนะนําใหญาติผูปวยซ้ือ
กางเกงใหมีขนาดใหญกวาเดิม เพราะหลังคลอดลูกจะมีหนาทองย่ืนออกมา เม่ือเปล่ียนเส้ือผาใหคนไขเรียบรอยแลว จึงพาลง
มาพบเจาหนาที่หองรักษาศพเพ่ือรับศพเด็กไปทําพิธีทางศาสนา และพามาสงขึ้นรถที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ กอนกลับบาน
ชาวฟลิปปนสและผูปวยกลาวขอบคุณ พรอม KISS ดวยรอยย้ิมที่บงบอกถึงความสุขที่เขาไดรับ ดิฉันรูสึกประทับใจมากที่ได
ใหบริการที่ดีแกผูมารับบริการและดิฉันหวังวาเหตุการณครั้งนี้คงจะนําช่ือเสียงมาใหโรงพยาบาลของเราในทางที่ดีไดไมมากก็
นอย





ชื่อเร่ือง : สืบสวน ชวนคิด เพื่อโลหิตท่ีปลอดภัย
ผูนําเสนอ : จุฑารัตน ทองเปา, ศิราณี อาภารัตนกุล และทีมงานธนาคารเลือด
หนวยงาน : งานธนาคารเลือด กลุมงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

งานธนาคารเลือดทําหนาที่จัดเตรียมเลือดและสวนประกอบของเลือดที่ถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย
และทันเวลาใหกับผูปวย ซึ่งกอนที่จะนําเลือดไปใหกับผูปวยไดน้ัน  ธนาคารเลือดจะตองทําการทดสอบความ
เขากันไดระหวางเลือดผูปวยและเลือดผูบริจาค (Crossmatching) กอน โดยผูปวยสวนใหญจะใหผลการ
ทดสอบที่เขากันไดกับเลือดผูบริจาค และการตรวจกรองแอนติบอดีที่ใหผลลบ จึงสามารถจายเลือดใหกับ
ผูปวยได ตามเวลาที่กําหนด  แตอาจมีผูปวยบางรายที่ผลการ Crossmatching เขากันไมได  เมื่อเกิดกรณีเชนน้ี
ธนาคารเลือดจําเปนตองรีบหาสาเหตุของการเขากันไมไดที่เกิดขึ้น ซึ่งตองใชเวลาในการทดสอบมากกวา case
ปกติทั่วไป  เน่ืองจากปญหาอาจเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ เชน เกิดจากหมูเลือดระบบ ABO , หมูเลือดระบบ
อ่ืนๆที่นอกเหนือจากระบบ ABO , ผูปวยมี autoantibody  หรือมีโรคบางโรคที่มีผลตอการทดสอบ เปนตน
และบางคร้ังอาจตองใชเทคนิคพิเศษในการตรวจเพิ่มเติม โดยผูปฏิบัติงานธนาคารเลือดจะตองอาศัย
ประสบการณและมีความเชี่ยวชาญในการแกปญหา เพื่อสามารถจัดเตรียมเลือดใหกับผูปวยไดอยางปลอดภัย
และประสบการณสวนใหญไดมาจากการเรียนรูในการทํางาน ดังน้ันคณะอาจารยจากภาควิชาเวชศาสตรการ
ธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จึงไดเล็งเห็นความสําคัญและเพื่อเปนการฝกความชํานาญใน
การแกปญหา ทางภาควิชาฯ รวมกับ บริษัท Johnson and Johnson แผนกเคร่ืองมือและนํ้ายาวิเคราะหทาง
การแพทย (Ortho Clinical Diagnostic) จึงไดจัดทําโครงการ Ortho Education Resource in Transfusion
Medicine โดยจัดทํา Case Study ใหแกสมาชิกที่เขารวมโครงการมากกวา 200  โรงพยาบาล ซึ่งงานธนาคาร
เลือด กลุมงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีไดเขารวมโครงการน้ีดวย และประสบความสําเร็จใน
การตอบปญหา case study โดยไดคะแนนในการตอบโจทยแกปญหาอยู 1 ใน 3 อันดับแรก (Achieve the First
three ranking 2011  case 1st ) จากทั้งหมดที่เขารวมโครงการ จากกรณีศึกษาของโครงการน้ีผูปวยเขารับการ
รักษาโดยการผาตัด และไดมีการจองเลือด  แตผลการทดสอบของหมูเลือดในระบบ ABO เกิดการขัดแยงกัน
ทําใหไมสามารถสรุปผลหมูเลือดที่แนชัดได นอกจากน้ียังพบวาผลการตรวจกรองแอนติบอดีของผูปวยให
ผลบวก แสดงใหเห็นวาผูปวยมีแอนติบอดีตอแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงของ      ผูบริจาค  มีการทดสอบ
เพิ่มเติมโดยใชเทคนิคพิเศษจนสามารถทราบชนิดของแอนติบอดีที่ผูปวยสรางขึ้น และจากกรณีศึกษาพบวามี
การสืบคนประวัติการรับเลือดของผูปวยโดยการประสานงานจากทีมแพทยและพยาบาลที่ดูแลผูปวย ซึ่งชวย
ทําใหวิเคราะหหาสาเหตุและสามารถจัดเตรียมเลือดที่ปลอดภัยใหกับผูปวยได

จากความสําเร็จในการตอบปญหาคร้ังน้ีทําใหผูปฏิบัติงานธนาคารเลือดไดเรียนรูวิธีการแกปญหาเมื่อ
พบผูปวยลักษณะเชนเดียวกันน้ี และนอกจากจะตองอาศัยประสบการณความเชี่ยวชาญของผูปฏิบัติงานแลวยัง
ตองอาศัยความรวมมือจากทีมแพทยและพยาบาลที่ดูแลผูปวย เพื่อใหผูปวยไดรับเลือดที่เหมาะสม ทันเวลา
และปลอดภัย





ชื่อเร่ือง : process of care in c 3 ther for tb. that  access  patient efficiently
ผูนําเสนอ : คุณอัญชลี สงวนรักษ
หนวยงาน : หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษชั้น 1 (5/1 พ ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

Objectives    เพ่ือใหพวกเรา (สหวิชาชีพ) ที่รวมดูแลผูปวยไดมีโอกาสทบทวนความครอบคลุมในการดูแลผูปวย
Experience  เราเคยทบทวนกระบวนการดูแลผูปวยโดยใช C 3 THER ประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง แตเม่ือพบวายังมีอีก

วิธีการหนึ่ง ที่ทําใหพวกเรา(สหวิชาชีพ)ไดทบทวนการดูแลผูปวย โดยใชรูปแบบของ  process of care เพ่ือเปนแนวทางการเขาถึงปญหา
ของผูปวยไดอยางครอบคลุม   จึงนํามาทดลองใชรวมกันจึงทราบวาเปนกระบวนการที่ดีและงายตอการการทบทวน   โดยเราเลือกใชใน
ผูปวยที่วิกฤตและมีปญหาซับซอน เนื่องจากมีคําถามมากมาย ที่พวกเราเฝาติดตามและกังวลวา  ทําไมผูปวยที่อยูในความดูแลรายนี้
อาการยังไมดีขึ้น หรือดีขึ้นชา   และถาดีขึ้นแลวจะกลับมาเปนอีกหรือไม คําถามถูกจัดเรียงอยางตอเนื่อง  ผูปวยรายนี้ เปนชายไทยอายุ
31 ป รูปรางผอมแหง Dehydrate ,Malnutrition เหนื่อยหอบ มีไขสูง 1 อาทิตยกอนมาโรงพยาบาลเม่ือวันที่ 22/3/54 ที5่/5สามัญ ใส
Endotrachial  tube และ ใชVentilator  อยู 21 วัน (ET.Tube ครั้งที่ 1 วันที่ (22/3/54 - 11/4/54 ) หลัง off ET.tube ผูปวยยังมีปญหา
เหนื่อยหอบ O2 Sat  89 -92 % ตอมาวันที่ 15/4/2554 ยายมาอยูหอง Negative pressure (AIIR) ที่ อายุรกรรมพิเศษชั้น 1 (5/1 พ )  ดวย
วินิจฉัยเปน Pneumonia on top และ TB Lung AFB 2+ และ ไดใส ET.tubeใหมอีกครั้ง เม่ือ วันที่18/4/2554 หลังจากใส ET.tube
ผูปวย ยังมีเหนื่อยหอบ    มี cyanosis และ O2 Sat =88 %  โดยพบวาผูปวยมีปญหา tension pneumothorax แลวทําใหเกิด cardiac arrest
ตอง CPR นานประมาณ 15 นาที  แพทยใหการรักษา คือ On ICD , On Ventilator รวมกัน ยาวัณโรคปอด CATZ  1 จนกระทั่งผูปวย
สามารถที่จะ off   Endotrachial tube , off  ICD  และ weaning  Ventilator ไดสําเร็จ  ผูปวยยัง On oxygen   canular  , อยูระหวาง
ฟนฟูสภาพ  และ  เตรียมกลับบาน  เนื่องจาก ผูปวย ชวยเหลือตัวเองไมได ตองใหอาหารทางสายยาง   แตยังพบวา ผูปวยยังมีไข  และ
เก็บ sputum AFB ยังพบวา  AFB 2+  อยู เม่ือซักประวัติเพ่ิม พบวา ผูปวยเปนวัณโรคปอด ทําการรักษา มา 2 เดือนแลว จาก
โรงพยาบาลศิริราชไมเคยขาดยา    ญาติดูแลใหทานสมํ่าเสมอจึงเชื่อการใหขอมูลจากญาติ      แตก็ยังรูสึก เอะ! พอพวกเราไดนั่ง Review
รวมกันโดยใช Process of care  รวมกับแพทยสุพจน   สุไพบูลยพิพัฒน   แพทย โรคปอด และ พญ.วรวรรรณ   แพทย เจาของไข และ
แพทยโรคติดเชื้อ  รวมกับ ทีมสหวิชาชีพ คิดวานาจะเกิดจาก MDR.TB จึงปรับเปลี่ยนยาเปนสูตรยา จาก CATZ  1 เปน CATZ  4
สวนในทีมสหวิชาชีพอื่นๆ  ไดแก เภสัชกรทบทวนยาanti TB ,โภชนากร ทบทวนการคํานวณสารอาหารและจํากัดอาหารที่เปน
carbohydrate ในระหวาง wean oxygen   , กายภาพทบทวนการฟนฟูและสอนญาติผูปวยการทํา strange muscle การทํา breathing
exercise  และ ทีม HHC ทบทวนการเขาเยี่ยมและสิทธิการรักษาตอเนื่องเพราะตองรักษาอยางนอย 1 ป 6 เดือนไมใหขาดยา   นอกจากนี้
ยงัมี ทีมการพยาบาล จากหนวยงานในสาขาอายุกรรม เขามารวมฟงและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  ไดแก หนวยงาน 5/5 สามัญ , ICU
อายุรกรรมและ 5/1 สามัญ(เวชศาสตรฉุกเฉิน) ขณะนี้ผูปวยจําหนายกลับบาน   ติดตาม case ทางโทรศัพท  และขอมูลจาก HHC ที่ไดไป
เยี่ยมบานมาพบวาอาการดีขึ้น รับประทานอาหารไดมากขึ้นน้ําหนักตัวเริ่มเพ่ิมมากขึ้น เริ่มนั่งทรงตัวไดมากขึ้นดวยเชนกัน
สรุปส่ิงท่ีไดรับจากการทบทวนผูปวย โดยใช Process of Care
ทําไมถึงทํา เพ่ือทบทวนวาผูปวยยังขาดการดูแลเรื่องอะไร
ทําอยางไรจึงเกิดขึ้น ทาทายอยากทําและคิดวาตองการฝกแกปญหาโดยใช “Process  of  Care “
ใครบางท่ีเก่ียวของ ทีมการรักษาดังกลาวทั้งหมด
เคล็ดลับความสําเร็จ เนนอะไร ความรวมมือ,การพัฒนาคุณภาพสูงานประจํา
ความภาคภูมิใจ / ความสําเร็จ ผูปวยดีขึ้น (patient center) และ committee เห็นความสําคัญ

และสนุกกับการที่เราไดพบกัน รวมกันทํางานที่สรางสรรค และเราสามารถเปนผูประสานที่ดี
เรียนรูอะไรจากการทําบาง การใชกระบวนการดูแล Process of care ในการทํางานรวมกันโดยมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

มาเรียนรูรวมกัน





ชื่อเร่ือง : การบริหารยาท่ีมีความเสี่ยงสูง : การเรียนรูสูความปลอดภัยของผูปวย
ผูนําเสนอ : นางสาวกาญจนา พันธมาลี
หนวยงาน : หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษชั้น 1 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในป พ.ศ. 2551 เข็มมุงหน่ึงก็คือความปลอดภัยการใชยา
การบริหารยาท่ีมีความเสี่ยงสูงเปนสวนหน่ึงในการรักษาพยาบาล เริ่มตั้งแตการสั่งใชยา การจายยา การบริหารยา และ
การจัดเก็บยาความเสี่ยงสูง พยาบาลซึ่งเปนผูดูแลในการบริหารยาใหกับผูปวยโดยตรง จึงตองมีความรูเก่ียวกับยา ฤทธ์ิ
ขางเคียงของยา วิธีการบริหารยา และการพยาบาล จากอุบัติการณความคลาดเคล่ือนทางยาของหอผูปวยอายุรกรรม
พิเศษชั้น 1 พบวาตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 – พฤษภาคม 2554 (8 เดือน) พบวามีอุบัติการณความคลาดเคล่ือนทางยา
จํานวน 61 รายการ ความคลาดเคล่ือนท่ีพบมากอันดับท่ี 1 คือไดรับยาผิดขนาดคิดเปน 42.6 % รองลงมาคือการบันทึก
และการคัดลอกยาผิด จํานวน 31.1 % และจําแนกเปนระดับความรุนแรง พบวาระดับ C (เกิดความผิดพลาดถึงคนแต
ไมไดรับอันตราย) พบมากท่ีสุดอันดับท่ี 1 คิดเปน 45.9 % รองลงมาคือระดับ B  (เกิดความผิดพลาดแตไมถึงคน) คิด
เปน 26.2 % และพบวาเปนยาท่ีมีความเสี่ยงสูงจํานวน 6 รายการ เพื่อลดอุบัติการณและภาวะแทรกซอนจากการไดรับ
ยาความเสี่ยงสูงและเพื่อใหบุคลากรใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ผูรับบริการ
ไดรับประโยชนสูงสุด หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษชั้น 1 จึงไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในหนวยงานและภายนอก
หนวยงาน ทางหอผูปวยไดนําทุกสิ่งท่ีไดรับมาเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเน่ือง ดังน้ี 1. จัดทํา
Nursing care plan ในยา ท่ีมีความเสี่ยงสูง จํานวน 6 รายการคือ KCL, MgSO4 ,Levophed ,Dopamine ,Dobutamine
และ Insulin-Rโดยใชแนวคิดตามกระบวนการพยาบาล 2. ระบบการจัดเก็บยาที่มีความเส่ียงสูง 2.1 กําหนดรายการ
และจํานวนของ ยาความเสี่ยงสูง ท่ีใชเปน stock ward  2.2 เก็บใหเปนสัดสวนโดยจัดทํากลองยาHADและมีการ
ตรวจสอบยา จํานวนยา ทุกเวร 2.3 มีปายคําเตือนท่ีเห็นไดชัดเจน 2.4 ไมมี KCL injection เก็บเปน stock อยูในหอ
ผูปวย 3. ระบบการบริหารยา 3.1 ในการรับยาจากหองยาทุกครั้งตองทําการตรวจสอบยาท่ีไดรับกับใบสั่งยาของ
แพทยใหถูกตองท้ัง ชื่อผูปวย ชนิดยา ความแรง รูปแบบยาเตรียม จํานวน หากเปนยาใหมท่ีไมคุนเคย หรือมีขอสงสัย
ใหโทรกลับไปยังหองยาเพื่อยืนยันความถูกตอง 3.2 พยาบาล Incharge คัดลอกรายการยาฉีดลงใน sticker โดยการติด
sticker ชื่อผูปวย ระบุชื่อ ยา  ขนาดยา วิธีการให  เวลาท่ีตองไดรับยาท้ังหมดในหน่ึงวันน้ัน  และนําไปไวท่ี Block ของ
ผูปวยแตละราย 3.3 พยาบาลผูใหยาตรวจสอบความถูกตองท้ังชื่อผูปวย ชนิดยา ขนาดยา  วิธีการใหยาเวลาท่ีตองไดรับ
ยาอีกครั้งกับใบแจงการใหยา และกอนใหยาแกผูปวย 3.4 การตรวจสอบยากอนการบริหารยา เม่ือจะหยิบใชยาเพื่อ
บริหารแกผูปวย (พยาบาลผูตรวจสอบมี 2 คนหรือ Double check ) 3.5 กอนใหยาใหยืนยันความถูกตองของผูปวย
อยางนอย 2 ตัวบงชี้ เชน สอบถามชื่อ-นามสกุล และตรวจสอบท่ีปายขอมือ 3.6 สําหรับยาท่ีตองหยดเขาหลอดเลือดดํา
ผูเตรียมตองเขียนชื่อยาและความเขมขน พรอมท้ังชื่อผูเตรียมลงบนฉลากหรือใบปดขวดนํ้าเกลือท่ีเตรียมทุกครั้ง
4. มีการเฝาระวังอาการที่เปนอันตรายท่ีสามารถเกิดไดจากการใชยาในกลุมท่ีมีความเสี่ยงสูงระหวางการใหยา และมี
การเตรียมการแกไขลวงหนากอนใหยา เชน เตรียมรถฉุกเฉิน หรือยาท่ีจําเปนตองใชในการแกไขอาการ
ประเด็นที่ไดเรียนรู :

 การแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  กอใหเกิดการพัฒนาและแนวปฎิบัติเกิดขึ้น
อุบัติการณความคลาดเคล่ือนทางยาน้ัน  มีเกิดขึ้นไดตลอด เพราะเปนกิจกรรมพยาบาลท่ีสําคัญ  การเรียนรูรวมกัน จึง
เปนการชวยแกไขปญหา  กอใหเกิดพฤติกรรมหรือการปฏิบัติท่ีถาวร  จึงตองมีการดําเนินอยางตอเน่ือง





ชื่อเร่ือง : จากสิ่งเล็กๆท่ีเรียกวา....อาหารคือจุดเร่ิมตน...จากใจนักโภชนาการ ถึงผูปวยมัดฟน
ผูนําเสนอ : เกษชนก เทพวงศ*, อรุณี วิบูลยนัฏ**  และจรีรัตน ศรีไพบูลย**.
หนวยงาน : โภชนวิทยา โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ผูปวย ORIF /IMF จัดเปนผูปวยศัลยกรรมที่มีปญหาหรือไดรับการกระทบกระเทือนเกี่ยวกับการ
แตกหัก  เคลื่อน  หรือการผิดรูปของกระดูกคอฟน  หรือ กระดูกกรามบน(maxillay)และกรามลาง(mandible)
ทําใหการสบฟนผิดปกติ  เมื่อทําการผาตัดมัดฟนแลวผูปวยไมสามารถรับประทานอาหารไดอยางปกติ
รูปแบบการรับประทานอาหารผิดไปจากเดิม  ผูปวยตองหลีกเลี่ยงการใชฟนบดเคี้ยวอาหาร  รับประทาน
อาหารเหลวเปนหลัก เชน นํ้าซุป  นํ้าขาว ฯลฯ  ซึ่งการรับประทานอาหารเหลวที่ไมถูกหลักโภชนาการ  ทําให
พลังงานที่ไดรับไมเพียงพอ  เปนเหตุใหนํ้าหนักตัวลดลงประมาณ 5-10 Kg / สัปดาห  เกิดภาวะทุพโภชนาการ
และเกิดอัตราการเสียชีวิตในที่สุด  การใหโภชนบําบัดมีความสําคัญมากสําหรับผูปวยกุลมน้ี   ดวยเหตุน้ี  นัก
โภชนาการจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการใหโภชนบําบัดผูปวยมัดฟน  โดยใชวิธีการใหโภชนบําบัดแบบ
ประยุกต  มีผูปวยเปนศูนยกลางในการทํากิจกรรม  เพื่อใหผูปวยและญาติมีความเขาใจมากขึ้น  สามารถนํา
ความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดจริงในแบบรูปธรรมเพื่อเสริมสรางกําลังใจใหกับตนเองและ
ครอบครัวตอไป
สิ่งท่ีคาดหวัง : ไมเกิดภาวะทุพโภชนาการในผูปวยหลังผาตัดมัดฟน รวมถึงผูปวยและญาติมีความรูความ
เขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของการใหโภชนบําบัดเพื่อฟนฟูประสิทธิภาพทางรางกาย จิตใจ และสังคม
วิธีดําเนินการ : เร่ิมจากหอผูปวยรับผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับการสบฟนผิดปกติ และทําการคัดกรองเบื้องตน
โดยใชแบบประเมิน BNT หากระดับ BNT ไมเกิน 3 พยาบาล นักโภชนาการใหความรูดานโภชนบําบัด
ประยุกตแกผูปวยและญาติ กรณีที่ระดับ BNT มากกวา 3  พยาบาล  นักโภชนาการใหเขาประเมินซ้ํารอบ 2
พรอมทั้งใหความรูดานโภชนบําบัดประยุกตแกผูปวยและญาติ ถาผูปวยมีภาวะทุพโภชนาการ ระดับกลาง -
รุนแรง นักโภชนาการติดตามผูปวยทุก 3 - 5 วัน กรณีอยูโรงพยาบาล  กรณีผูปวยจําหนายกลับบานติดตาม
ผูปวยทุกสัปดาห จนกวาแพทยนัดถอดเหล็กหรือยางมัดฟน
ประเด็นเรียนรู : ไดเรียนรูถึงความต้ังใจของผูปวยที่จะจดบันทึกรายการอาหารที่รับประทานตอวันทุกๆวัน ,

ลักษณะการทํางานรวมกันเปนทีมสาขาวิชาชีพ ,การเขาถึงผูปวยและญาติโดยไดรับความไววางใจเปนสวน
หน่ึงในผูสังเกตการณ
ผลการเรียนรูและการนําไปใช : ผูปวยมีความเขาใจมากขึ้นในการดูแลตนเอง สามารถใชชีวิตประจําวันไดจริง
ลดการเกิดภาวะทุพโภชนาการ    รอยละ 90  นํ้าหนักตัวขึ้น 1-2 Kg/สัปดาห   มีความสนใจและใสใจในอาหาร
สังเกตฉลากโภชนาการเปนสําคัญ  รางกายฟนฟูไดเร็วสามารถใชชีวิตประจําวันไดปกติสุข มีคุณภาพชีวิตดี
ขึ้น ผูปวยและญาติมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัว  สามารถถายทอดความรูและเปนตนแบบที่ดีใหกับชุมชน
ได
วิจารณ : ในการใหความรูดานโภชนบําบัดประยุกต  ตองอาศัยความรวมมือจากทีมสหสาขาวิชาชีพ  เชน
แพทย   พยาบาล  นักกายภาพ  เพื่อใหการติดตามผลไดผล 100%





ชื่อเร่ือง : หัวใจท่ีแกรงในรางกายท่ีวางเปลา
ผูนําเสนอ : นางนฬวรรณ แกนสาร, นางศิริลักษณ ไชยวงศ และนางสาวธิดารัตน ประชุมฉลาด
หนวยงาน : หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ ชั้น 4 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ประเด็นเร่ืองเลา : จิตใจที่แข็งแกรงสามารถพารางกายที่วางเปลาผานพนชวงเวลาแหงความทุกขทรมานได
อยางนามหัศจรรย ผูหญิงคนหน่ึงที่มีโรคราย เปนมะเร็งเตานมระยะสุดทายที่มีการกระจายไปยังอวัยวะอ่ืนๆ
มีอาการเหน่ือยหอบจุกแนนทองเน่ืองจากตับโต มีนํ้าในเยื่อหุมปอด มีแผลพุพองขนาดใหญที่หนาอกทั้งสอง
ขาง มีอาการปวดแผลและปวดตามรางกายมาก ตองใชยาแกปวดชนิดรุนแรง คือ มอรฟน ชวยบรรเทาอาการ
จนผูปวยดูเหมือนจะหลับตลอดเวลา แพทยจึงถอนยามอรฟนออกและใชยาแกปวดตัวอ่ืนแทนที่ไมมีฤทธิ์กด
การหายใจ และวางแผนสงตัวไปยังสถานพยาบาลเฉพาะทางเพื่อไปรักษาตอเน่ืองดวยการการฉายแสง
หลังจากแพทยที่สถานพยาบาลน้ันตรวจรางกายผูปวย ก็บอกกับผูปวยวาไมสามารถใหการรักษาเพิ่มเติมได
เน่ืองจากความรุนแรงของโรค ผูปวยกลับมาที่โรงพยาบาลนพรัตนอีกพรอมกับความรูสึกหมดหวังในชีวิต
เปนชวงเวลาที่สะเทือนใจของทุกคน ผูปวยเฝาเพียรถามพยาบาลวาชวงเวลาของความตายกําลังคืบคลานเขามา
หาชีวิตของเธอแลวใชไหม ทีมพยาบาลจึงไดรวมประชุมกันวาจะทําอยางไรดี ไดศึกษาแนวการดูแลแบบ
ประคับประคอง สงเสริมใหเสริมพลังทางดานจิตใจ ใหกําลังใจ ในการสรางพลังแหงศรัทธาของการมีชีวิตและ
ความตายอยางมีสติ ใชหลักศาสนามาจรรโลงจิตใจ รวมกับการเติมเต็มความรัก  ความจริงใจและความหวงใย
จากผูคนรอบขางทั้งจากญาติ แพทย พยาบาลและเจาหนาที่ทุกๆ คน เพื่อทําวันที่เหลืออยูใหมีความหมายและมี
คุณคาแกตนเองมากที่สุด  ผูปวยเลือกที่จะสวดมนตทุกวัน  ทําสมาธิเมื่อยามที่รายกายมีความเจ็บปวดแทนที่จะ
ใชยาแกปวดชนิดเสพติดแทน (Morphine) และทําบุญอยางตอเน่ืองเทาที่จะมีโอกาสที่รางกายจะมีกําลังกายทํา
ได  วันเวลาผานไปผูปวยมีอาการดีขึ้น  เหน่ือยลดลง ถึงแมจะมีอาการจุกแนนทองอยูบาง พยายามที่จะ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน ทําจิตใจใหผองใสอยูเสมอ ผูปวยสามารถกลับบานได โดยมีทีมพยาบาลของ
ที่ตึกประคับประคองตออยางตอเน่ือง เปดโอกาสใหติดตอขอคําปรึกษาไดตลอดเวลา  เวลาผานไป ๑๐ เดือน
ผูปวยยังคงมีชีวิตอยูอยางสดชื่น  สามารถดูแลชวยเหลือตนเองได และอยูกับครอบครัวอยางมีความสุขและ
พอใจกับชีวิตในชวงเวลาน้ีของเธอ





ชื่อเร่ือง : โครงการลดการเขียนใบเย่ียมซ้ําใน Elective case จาก OPD ศัลยกรรม
ผูนําเสนอ : นางสมสุริยา หาญศักดิ์สิทธิ์, นางสาวนัสชาภัฒน อมริตชาติ และนางสาวสุพัตรา ลันวงษา
หนวยงาน : วิสัญญี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ท่ีมาของปญหา :
ผูปวยที่จําเปนตองไดรับการรักษาโดยการผาตัดจาก OPD ศัลยกรรมจะถูกนํามาพบวิสัญญีพยาบาล

เพื่อเขารับการประเมิน  และใหคําแนะนําแกผูปวยเพื่อนําใบเยี่ยมกอนใหยาระงับความรูสึกมาใสในแฟมเยี่ยม
กอนผาตัด หรือกรณีผูปวยยังไมระบุวันผาตัดจะถูกเก็บไวรวมไวในแฟม และนํามาประชุมวางแผนการใหยา
ระงับความรูสึกแกผูปวยแตละรายในเวลา 8.30 น. ของวันตอมา แตหลังจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เร่ืองการใชประโยชนจากใบเยี่ยมกอนการผาตัด พบวามีใบเยี่ยมกอนการใหยาระงับความรูสึกของผูปวยบาง
รายมี 2 ใบ หลายรายในแตละเดือนแสดงวาใบเยี่ยมกอนผาตัดที่ถูกบันทึกใบแรกไมไดรับการนํามาใช
เน่ืองจากใชแฟมรวมไมไดแยกระบุเปนรายวัน ทําใหยากตอการสืบคน และมีผูเยี่ยมใหมอีกคร้ังหนาหองผาตัด
ซึ่งเปนการเขียนใบเยี่ยมซ้ําซอน และเสียเวลาโดยไมจําเปน จึงมีโครงการลดการเขียนใบเยี่ยมซ้ํา
วัตถุประสงค : 1. เพื่อลดการเขียนใบเยี่ยมซ้ําใน Case Elective 2. เพื่อลดความสูญเปลาของการทํางานของ
วิสัญญีพยาบาล 3. เพื่อจัดระบบการจัดเก็บ และการนํามาใชของใบเยี่ยมกอนใหยาระงับความรูสึก
ข้ันตอนการแกไขปญหา : 1. จัดทําแฟมเก็บใบเยี่ยม Pre-op โดยมีวันที่ระบุตามวันผาตัด ระบุหมายเลขเปน
วันที่ผาตัด 1-31 2. เมื่อมี Case เยี่ยมจาก OPD ศัลยกรรม วิสัญญีพยาบาลจะรวบรวมขอมูลกรอกในใบเยี่ยม
กอนผาตัด และใสลงไปในชองตามวันที่จะผาตัด 3. Case ที่ยังไม Set วันผาตัดจะถูกจัดเรียงตามดัชนีตัวอักษร
ก-ฮ 4. เมื่อวิสัญญีพยาบาลพบการ Set Case ผาตัด และเปน Case Elective ใหนําชื่อ-นามสกุล ไปตรวจสอบ
ในแฟมเยี่ยมกอนผาตัดในดัชนีตัวอักษรกอนเสมอ
การติดตามขอมูล :

หัวขอ ส.ค.
53

ก.ย.
53

ต.ค.
53

พ.ย.
53

ธ.ค.
53

ม.ค.
54

ก.พ.
54

มี.ค.
54

เม.ย.
54

ยอดผูปวยที่เขียนใบเยี่ยมทั้งหมด 30 57 50 75 44 54 53 72 45
ยอดเขียนใบเยี่ยมซ้ํา 6 11 5 4 2 1 1 0 0

ประเด็นเร่ืองเลา : ความสําเร็จของงานที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลในใจคําวา “ไมยอม” ในความผิดปกติที่ไมควร
เกิดขึ้นในหนวยงานน่ันคือ รูจักคําวา “เอะ !” ชวงเดือนสิงหาคม, กันยายน ของป 2553 ทําไมหนวยงานวิสัญญี
ถึงมีการเขียนใบเยี่ยมซ้ําไดมากมายขนาดน้ี จึงไดนําขอมูลทั้งหมดไปปรึกษา พญ.พิมพา บาลมงคล ซึ่งเปนผู
บุกเบิกใหมีการนัดเยี่ยมผูปวยลวงหนาจาก OPD ศัลยกรรม และไดมีการประชุมกลุมยอยเพื่อหาแนวทางแกไข
ปญหาในเดือนตุลาคม 2553 ทําใหพบวาเมื่อมีการเร่ิมแกปญหาการเขียนใบเยี่ยมซ้ําก็เร่ิมลดนอยลงตามลําดับ
ทําใหไดเรียนรูวาการกระทําใดๆ ถากระทําดวยความมุงมั่น และต้ังใจ ผลของความสําเร็จมักตามหลังมาใหชื่น
ชมเสมอ





ชื่อเร่ือง : สาย  สราง  สรรค
ผูนําเสนอ : ฐิตินันท วัฒนชัย, สุวารี สาระอาภรณ
หนวยงาน : อายุรกรรมชายสามัญ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ในหอผูปวย มีความเสี่ยงตางๆที่ตองมีมาตรการปองกัน เพื่อลดความเจ็บปวด สูญเสีย ตอผูปวย
หนวยงานและโรงพยาบาล จากสถิติการเกิดแผลกดทับในหอผูปวยอายุรกรรมชายสามัญที่ผานมา มีปจจัย
สําคัญที่ทําใหผิวหนังเปอยและแตกซึ่งทําใหลุกลามเปนแผลกดทับไดงาย เน่ืองจากการขับถายอุจจาระทั้งมี
สาเหตุจากการไมรูสึกตัว  การกลั้นอุจจาระไมได   และการไดรับยาที่มีผลตอการขับถายอุจจาระที่มากขึ้นและ
บอยคร้ัง เพื่อลดการคั่งของๆเสียในรางกายผูปวย

ภาวะกลั้นอุจจาระไมไดจะ ทําใหผิวหนังบริเวณทวารหนักเกิดการระคายเคืองจากการสัมผัสนํ้า
อุจจาระที่มีฤทธเปนดางซึ่งผิวหนังบริเวณน้ีคอนขางบอบบางและไวตอความรูสึก เมื่อสัมผัสกับอุจจาระ
บอยคร้ังในผูปวยที่มีขอจํากัดของการเคลื่อนไหว หรือมีปจจัยอ่ืน เชนภาวะไข รวมดวยจะทําใหเกิดแผลกดทับ
ที่บริเวณกนกบ(coccyx)ไดงายภายในไมกี่ชั่วโมง  ดังน้ันจะตองดูแลใหผิวหนังสะอาดและแหงอยูเสมอเพื่อ
สภาพผิวหนังที่ดีและเพิ่มความคงทนของเน้ือเยื่อ     ทางหอผูปวยจึงพัฒนาโดยการนําอุปกรณ  four wing
catheter ซึ่งไมมีปญหาของการกดของบอลลูน เพื่อเปน rectal catheter ตอกับถุงซึ่งนํามาจาก Nutriline bag ที่
ใชแลวลางทําความสะอาด เพื่อเก็บอุจจาระไมใหระคายเคืองผิวหนัง และสามารถบันทึกการสูญเสียนํ้าได

 จากการติดตามการนํามาใช สามารถลดการระคายเคืองผิวหนังซึ่งเกิดขึ้นอยางรวดเร็วหลังการขับถาย
ซ้ําๆ ได และนํามาซึ่งการลดคาใชจายการใช แผนรองซับ ซึ่งเปนของญาติ ที่ตองสิ้นเปลืองเพราะผูปวยถาย
อุจจาระบอย คาใชจายของอุปกรณมีราคาถูกกวาของที่นําเขาจากตางประเทศ   และลดแรงงานการเปลี่ยนและ
ซักผาเปอน  ซึ่งหอผูปวยไดกําหนดขั้นตอนการใชงานและจะมีการเผยแพรสูหนวยงานอ่ืนๆ

สรุป การกลั้นอุจจาระไมไดเปนปญหาสุขภาพที่มีผลกระทบตอผูปวย หนวยงาน และโรงพยาบาล
การจัดการคร้ังน้ีสามารถแกปญหาที่เกิดในหนวยงานได ในเบื้องตนและจะนําสูการพัฒนาตอยอดใหแกปญหา
ไหคลอบคลุมมากขึ้น ตามบริบทของหนวยงาน





ชื่อเร่ือง : สื่อดวยภาพ
ผูนําเสนอ : ฐิตินันท วัฒนชัย, สุวารี สาระอาภรณ
หนวยงาน : อายุรกรรมชายสามัญ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

แผลเปนหน่ึงแหลงที่เกิดการติดเชื้อและนําผูปวยมาสูการเกิดภาวะลมเหลวของอวัยวะอ่ืนได ในหอ
ผูปวยอายุรกรรมพบการติดเชื้อของแผล เชน แผลกดทับ เปนเหตุ ใหเขารับการรักษาหรือการเขารับการรักษา
แลวมีการเกิดแผลกดทับขึ้นทําใหไมสามารถจําหนายผูปวยได นอกจากการปองกันการเกิดแผลและ การดูแล
แผลใหหายอยางรวดเร็วแลว    การดําเนินไปของแผลเปนเร่ืองที่ขาดชองทางการสื่อสารระหวาง   สหวิชาชีพ
หรือการรับสงเวรของพยาบาล  การสื่อความหมายจากคําพูดอาจทําใหบิดเบือนตามการรับรู  ความรูและ
แนวคิดของแตละบุคคล

หอผูปวยอายุรกรรมชายสามัญ ไดนําภาพของแผลในผูปวยแตละราย โดยถายภาพและพิมพภาพ
สื่อสารในชารทผูปวยอยางนอยทุกสัปดาห สูผูรักษา  การปรึกษาระหวางแผนก ทีมWound care ใชในการสง
เวรของพยาบาล และการนิเทศ ปรับปรุงวิธีดูแลแผลตามการเปลี่ยนไปของพื้นแผล   ซึ่งตอมาไดทําการสํารวจ
ความคิดเห็นอยางเปนทางการและไมเปนทางการเพื่อนําสูการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ ที่ตอบสนองผูใชงานเพื่อ
ประโยชนในการดูแลผูปวยตอไป

สรุป  การสื่อสารแผลผูปวยดวยการถายภาพ ทําใหเกิดความชัดเจน มีความพึงพอใจของผูรักษาใน
เบื้องตน มีการพัฒนาวิธีทําแผล การใชอุปกรณเพื่อใหแผลผูปวยหายเร็ว ลดการเจ็บปวด ลดวันนอนใน
โรงพยาบาล สามารถนําสูแนวทางดูแลผูปวยที่ชัดเจนทั้งที่อยูในโรงพยาบาล และเมื่อดูแลที่บานได





ชื่อเร่ือง : คนละฟา ภาษาเดียวกัน (ภาษาใจ)
ผูนําเสนอ : นางเฌอลักษณ สหายา
หนวยงาน : สูติกรรมสามัญ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ท่ีปรึกษา : คุณศิริวรรณ วิเลิศ

ท่ีมาของผลงาน :
 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  ไดรับขึ้นทะเบียนและทําบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว  ทําใหมี

แรงงานตางดาวมาขอขึ้นทะเบียนบัตรสุขภาพมีจํานวนมาก ปญหาและอุปสรรคอยางหน่ึงของเจาหนาที่ในการ
ดูแลมารดาตางดาวและครอบครัว คือ ดานการสื่อสาร  ซึ่งมารดาตางดาวสวนใหญไมสามารถพูดภาษาไทยได
ทําใหเจาหนาที่ไมสามารถใหขอมูลทางสุขภาพที่จําเปนไดและผูรับบริการก็ไมสามารถสื่อสาร บอกความ
ตองการกับเจาหนาที่ไดทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติตัวและการดูแลตนเองของมารดาหลังคลอด รวมทั้งการ
ดูแลบุตร นอกจากน้ียังกอใหเกิดความเสี่ยงที่จะภาวะแทรกซอนตางๆที่อันเน่ืองจากการสื่อสารที่ไมมี
ประสิทธิภาพเมื่อเล็งเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาการสื่อสารกับผูรับบริการ
ตางดาวทางดานสูติกรรม โดยไดจัดทําคูมือศัพทภาษาตางดาว คือ ภาษาพมา  ภาษากัมพูชา  และภาษาอังกฤษ
และไดพัฒนาจัดทําคูมือคําแนะนํามารดาหลังคลอดและดูแลทารกเปนภาษาอังกฤษ และภาษาพมาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและคุณภาพในการดูแลมารดาและ ทารกหลังคลอดของเจาหนาที่ที่ใหบริการทั้งน้ีเพื่อความสะดวก
ในการสื่อสารระหวางผูใหบริการ และผูรับบริการ   ที่สําคัญคือผูรับบริการตางดาวไดรับคําแนะนํา ขอมูลทาง
สุขภาพตางๆ ที่เปนประโยชน สามารถเขาใจ และนําไปปฏิบัติตนไดถูกตองโดย การมองผูรับบริการคนทุกคน
เทาเทียมไมมีแบงเชื้อชาติ ภาษา และเจาหนาที่ทุกคนมุงมั่นที่จะรักษาพยาบาลผูปวยทั้งกายและจิตใจ





ชื่อเร่ือง : ฝาวิกฤตโรคดวยสุขภาพจิต มิติของ Spirituality  Care
ผูนําเสนอ : มาเรียม ดอรอมาน
หนวยงาน : จิตเวช โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

Case Consult จากคุณพยาบาลเปนผูปวยชายอายุ 25 ป  อาชีพขับรถ  ปวยดวยโรคเบาหวาน เปน
แผลไหมที่นองซาย 3 เปอรเซ็นต  แพทยใหการรักษาดวยการตัดแตงทํา Flap จากนองขวาโยงติดนองซาย
ผูปวยถูกรัดขา 2 ขางต้ังแตหัวเขาถึงตาตุมดวยผาพันแผลและใหนอนคว่ําเพื่อใหแผลหายเร็ว

คุณพยาบาลผูทําแผลเห็นบาดแผลที่มีขนาดใหญ  และผูปวยตองถูกมัดขา 2 ขางเปนเวลา 1 เดือน
มาแลวเปนหวงถึงความเจ็บปวดและความเครียด   จึง Consult ใหนักจิตวิทยารวมทีมดูแล   เมื่อดิฉันพบผูปวย
เห็นถึงความทรมานดังที่คุณพยาบาลแจงจึงถามผูปวยวา “คุณเขมแข็งมากเลยมีวิธีอยูกับความทรมานอยางไร”
ผูปวยตอบทันทีวา “ผมใชความเจ็บปวดเปนเพื่อนลดความทรมาน” ดิฉันจึงนําเอาคําตอบผูปวยมาวางแผน
เยียวยาจิตใจ  เพื่อใหผูปวยเผชิญกับวิกฤติโรคที่เร้ือรังดวยสุขภาพจิต  โดยการฝกปฏิบัติเอาใจใสต้ังใจฟง
อวัยวะพูด   เพื่อโนมใจมาพินิจกายที่นองขวาตองอดทนกับความเจ็บปวดเสียสละชีวิตหนังและเน้ือใหนอง
ซายเพื่อไมใหขาซายถูกตัด  ทําใหใจเห็นความจริงยอมรับวานองขวาไดสละชีวิตบางสวนใหแพทย เฉือนหนัง
และเน้ือมาแปะใหนองซาย  เพราะถูกความรอนเผาไหมตายหายไป  เห็นความเขมแข็ง  เสียสละ  อดทนของ
นองขวา จากความเจ็บปวดที่มากจนสามารถดึงใจที่ลองลอยจมปรักอยูในกองทุกขขึ้นมาดูวาปวดมาก  ทําให
ใจหยุดน่ิงอยูกับตัว (เรือนราง) ปลอยวางจากความทรมาน  ความเศราหมอง  และมีความสงบ  มีพลังฮึดสูไป
พรอมๆ กับอวัยวะของเรือนรางที่รับใชใจทุกอยางด่ังใจอยาก  พรอมกับฝกการผอนคลายดวยวิธีเฉพาะที่ตรง
กับการฟนฟูของผูปวย  ทําใหผูปวยรวมมือในการปฏิบัติตามแผนการรักษาไดอยางสมบูรณ

จากการรวมทีมดูแลผูปวยคร้ังน้ีไดเรียนรูวิธีการเผชิญวิกฤตสุขภาพของผูปวยที่ตองอยูในความ
ทรมานจากการถูกมัดขา 2 ขาง  เปนเวลานานหลายเดือน ผูปวยใชความเจ็บปวดมาเพื่อนลดความทรมาน  จาก
วิธีการของผูปวยทีมสุขภาพสามารถนํามาเสริมเสรางความเขมแข็ง  สรางพลังใจใหฮึด  อึด  สู  กาวผานวิกฤต
ไดอยางสอดคลองและเหมาะสมกับผูปวยดวยวิธีการโนมใจ  พินิจกาย  อวัยวะที่บาดเจ็บ เสียสละชีวิตสวน
หน่ึงใหอีกสวนหน่ึงเพื่อเกิดภาวะสมดุลของชีวิต ทําใหใจไดสัมผัส  ลิ้มรส  ความเขมแข็ง  ความเสียสละ
ประคองใหเรือนรางรับใชใจไดด่ังใจหลังจากการดูแลรักษาผานไป 6 เดือน  ผูปวยพูดวา “นองขวาเขาเปนพี่
ใหนองนองซาย”





ชื่อเร่ือง : สาวนอย
ผูนําเสนอ : นางทัศนีย ภาคาหาญ
หนวยงาน : ศูนยบริการสาธารณสุข 61 สังวาลย ทัสนารมย สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

บายของวันศุกรหน่ึงประมาณสองเดือนท่ีผานมา นองนักจิตวิทยาเดินเขามาหาแลวบอกวา มี case ขอสง
ปรึกษา ระหวางเดินลงมานองไดเลาประวัติผูรับบริการใหฟงคราวๆวา  ผูรับบริการเปนนักเรียนหญิงระดับปวช.ซึ่งอยู
ในวัยเดียวกับลูกสาวท่ีบานของดิฉันเลย   มีคุณยาพามาตรวจหาการตั้งครรภ และพบวาผลเปนบวก ยาจึงขอปรึกษา
เรื่องการทําแทง  สาวนอยคนน้ันรออยูในหองใหคําปรึกษาดวยสภาพรองไหโฮ เธอเงยหนาขึ้นมาพบดิฉัน พร่ําบอกวา
หนูไมอยากเอาลูกออกลูกของหนูนะพี่  ดิฉันจึงเริ่มตามกระบวนยุทธท่ีไดร่ําเรียนมาจากอาจารย จนสาวนอยสงบลง
แตเธอบอกวากลัวมากจนไมกลากลับเขาบานเพราะคงถูกลงโทษจากยาและคนในครอบครัว จนเธอแทงแนๆ ดิฉันขอ
ไปคุยกับคุณยาของเธอใหเธอรอกอน  แตกอนไปฉันถามวาเธอรูสึกอยางไรกับเหตุการณท่ีเกิดขึ้น และใหเธอบอก
ความรูสึกน้ันกับคุณยา เม่ือเขามาอีกหองนึงดิฉันพบหญิงสูงอายุสีหนาเครงเครียดแววตาเศราหมอง ถามวาตกลงจะ
ชวยไดหรือเปลาเรื่องทําแทงนะ ดิฉันบอกวาเราคุยกันกอนแลวกัน  ทานเลาใหฟงตั้งแตตอนหลานสาวคนน้ีเกิดกอน
กําหนด ทานพาไปโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังท้ังๆท่ีรูวาตองเสียเงินมากมายทานก็พยายามหามาจาย  สักพักแมของนอง
ก็เลิกกับพอและท้ิงไวใหเล้ียงทานและปูก็รักและดูแลอยางดี พอของนองเองก็ใหทุกอยางท่ีนองตองการ แตมันก็เกิด
เรื่องน้ีขึ้นจนได ดิฉันบอกวาเขาใจไมวาครอบครัวไหนถามาเจอกับเรื่องแบบน้ีก็คงรูสึกไมตางกับทาน จากน้ันเราคุย
กันตอจนทานสงบลง บอกวาจะลองกลับไปคุยกับครอบครัวของฝายชาย ถาทางน้ันรับผิดชอบก็จะชวยคุยกับพอและ
ปูอีกทีเม่ือเริ่มเขาท่ีเขาทางดิฉันจึงนําหลานสาวเขามาหา และใหเธอบอกกับยาตามท่ีดิฉันไดถามเธอไว เธอบอกวาเธอ
รักยา เธอเสียใจ เธอขอโทษ  แววตาของยาดูออนลงแตยังคงตัดพอ เราไดสรุปกันถึงเรื่องท่ีไดพูดคุยและแนวทางท่ีจะ
กลับนําไปปฏิบัติ กอนกลับสาวนอยหันมาหาดิฉันถามวาทําไดจริงหรอพี่ ดิฉันกอดเธอและยืนยันวาไดแน และนัด
กลับมารับบริการตอ  สี่วันตอมาเธอมาตามนัดคราวน้ีเธอมาพรอมกับพอของลูกเธอดวยสีหนาแจมใสขึ้นแตมีแววตา
กังวลใจเล็กนอย หลังพูดคุยไดความวาพอแมของผูชายมาพบกับคุณยาและตกลงยินยอมรับผิดชอบเรื่องท่ีเกิดขึ้น แต
ตอนน้ีมีปญหาอยูวาพอของเธอยังไมทราบ เธอไมรูจะทําอยางไร ดิฉันไดใหการบานเธอกลับไปทําคือ ถาพอไมยอม
แลวยอมตามพอ ขอดีมีอะไรบางขอเสียมีอะไรบาง  แลวถาไมยอมตามพอขอดีขอเสียมีอะไรบางเขียนใหหมดเทาท่ีคิด
ไดแลวใชในการตัดสินใจ หรือไวใชในการใหเหตุผลพูดคุยกับพอ  ตอมาเธอมาฝากทองพรอมสามีเธอบอกวาพอ
โกรธแตก็ไมพูดอะไรดิฉันบอกเธอวาตอนน้ีหนูกําลังจะมีลูกถาเหตุการณแบบน้ีเกิดขึ้นกับหนูจะรูสึกอยางไร เธอ
บอกผิดหวังเสียใจ ดิฉันจึงบอกเธอวาพอของเธอก็คงไมตางกันดังน้ันตองใหเวลาทานในการทําใจ  อีกประมาณหน่ึง
เดือนถัดมาขณะท่ีดิฉันกําลังใหความรูในคลินิกฝากครรภ  สายตาเหลือบไปเห็นยาหลานคูหน่ึงกําลังพูดคุยหยอกลอ
กันดวยรอยยิ้ม สีหนามีความสุข   คนคูน้ันคือคนท่ีเขามาหาดิฉันดวยใบ หนาเปอนรอยนํ้าตา เศราหมอง หมือนแบก
โลกไวท้ังใบจนหาทางออกไมเจอ  ดิฉันรูสึกปติสุข ภาคภูมิใจกับภาพขางหนา  น่ีคือผลของการท่ีเราไดเปนผูใหการ
ปรึกษา ซึ่งสามารถรักษาครอบครัวเกาไวไดแถมไดชีวิตใหม ครอบครัวใหมเพิ่มมาอีกดวย
ประเด็นที่ไดเรียนรู : 1. การใหการปรึกษาตองระวังเรื่องอคดิ (อยางในกรณีน้ี เชนความรูสึกตอตานการทําแทง หรือ
การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนจนเกิดปญหาตั้งครรภไมพรอม) 2. แคเขาใจ แตไมตองสงสารเห็นใจ (เพราะจะทําใหเรา
ไมสามารถชวยเหลือเขาได) 3. เชื่อม่ันในศักยภาพของบุคคลท่ีสามารถหาทางออกไดเองเม่ือเราชวยใหเขารูสึกสงบลง





ชื่อเร่ือง : เร่ืองเลาท่ีภาคภูมิใจ
ผูนําเสนอ : เรไร เบขุนทด
หนวยงาน : โรงพยาบาลชุมพวง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ยายเสาร  หญิงชราผมหงอกขาวตัดผมทรงสั้นทําใหเห็นตางหูทองที่ดูโดดเดนอยูบนใบหูเล็ก ๆ แกมีรูปรางอวนทวมผิวซีดเหลืองแหง
มีร้ิวรอยแหงวัยชราผิวบางมองเห็นเสนเลือดจาง ๆ มีฝากระเล็ก ๆ และติ่งเนื้อขึ้นตามรางกาย ใบหนาที่เหี่ยวยนมีร้ิวรอยชัดเจนขึ้นบงบอกถึง
รองรอยของประสบการณที่ผานรอนผานหนาวในชีวิตของแกมา 83 ป  แผลเปนที่ลําคอและหลังมอืขางซายเปนสิ่งยืนยันและยํ้าเตือนอยูเสมอวา
คร้ังหนึ่งแกเคยผานชวงวิกฤตของชีวิต ผานความเปนความตายและในวันนี้แกกลับมามีชีวิตอยู ดังคําพูดที่วา “ปาฏิหาริยมีจริง” “ดี๋ใจมีหมอมาเย่ียม
ถึงบานเฮา”น้ําเสียงที่แหบแหงสงผานลําคอที่มีแผลเปนเล็ก ๆ กับรอยย้ิมที่จริงใจและแววตาที่เต็มไปดวยความชื่นชมยินดีที่แกมีใหพวกเรา ใน
ฐานะพยาบาลทีมเยี่ยมบาน รูสึกตื้นตันใจเปนที่สุดที่มีการจัดเวรใหพยาบาลผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน  เย่ียมผูปวยที่บานในแตละเดือนทําใหเกิด
ความรูสึกดี ๆและไดพบวิถีชีวิตชาวบานอยางแทจริง เร่ืองราวของยายเสาร คือแรงบันดาลใจ   ความภาคภูมิใจในการถายทอดเร่ืองราวดี ๆ และเปน
ตัวอยางของการดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน ดูแลดวยหัวใจบริการ ดูแลแบบองครวมใหครอบครัวมีสวนรวม  การทํางานของทีมสหสาขาวิชาชีพ การ
ทํางานประสานกับชุมชน  ที่เปนมาอยางตอเนื่อง

ยายเสาร มีอาชีพทํานาทําไร อยูในชนบท สามีเสียชีวิตเมื่อ 10 ปกอน มีลูกทั้งหมด 5 คน แตทุกคนตางก็แยกยายไปมีครอบครัวกันหมด
แกจึงอาศัยอยูกับลูกสาวคนเล็กและลูกเขยที่มีหนาที่คอยดูแลแกยามแกชรา ถึงแมวา ลูก ๆ ทุกคนจะแยกครอบครัว  แตก็ตั้งบานเรือนอยูใกลชิด
ติดกันและคอยดูแลชวยเหลือกัน ยายเสารเปนคนที่ชาวบานเคารพนับถือ  เปนที่พ่ึงพาของลูกหลานจึงเปรียบเหมือนเปนรมโพธิ์รมไทรของ
ครอบครัว  มีวิถีชีวิตที่เรียบงายเมื่อวางเวนจากการทํานาแกก็จะปลูกหมอนเลี้ยงไหม ทอผา ทอเสื่อ วันหนึ่งแกเดินไปเก็บผักที่ริมร้ัวทําใหถูกลวด
หนามเกี่ยวที่ซอกนิ้วหัวแมมือขางซายตอนแรกแกคิดวาคงไมเปนอะไรมากจึงไมสนใจที่จะลางแผล 2 วันตอมามือขางซายเร่ิมบวมและปวดมาก
รับประทานยาแลวไมดีขึ้น  มีไขสูงจึงมาหาหมอที่โรงพยาบาลไดนอนรักษาตัวที่รพ.แตอาการไมดีขึ้น มีภาวะแผลอักเสบและติดเชื้อในกระแส
เลือดจึงถูกสงตัวไปรักษาตอที่รพ.มหาราชนครราชสีมาหลังจากนั้น ประมาณ 10 วันตอมารพ.มหาราชก็สงตัวใหมารักษาตอที่รพ.ใกลบานจาก
สภาพที่พบเห็น แกมีแผลที่มือซาย มีแผลที่ถูกเจาะคอตองทําแผลเชาเย็น  ตองดูดเสมหะให  ทุก ๆ คร้ังที่ดูดเสมหะจะเห็นน้ําคอยไหลออกจาก
ดวงตาทั้ง 2 ขาง และยังมีสายยางคาจมูกไวสําหรับใหอาหาร สภาพที่ดูยํ่าแยและนาสงสารมาก ยายเสารนอนรักษาตัวอยูในรพ.นาน 19 วัน  เปน
ชวงเวลาที่ฉันไดมีโอกาสเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของยายเสาร ทีมพยาบาลที่ดูแลตองเฝาระวังเพ่ือไมใหเกิดการติดเชื้อ แผลกดทับ ภาวะขอติด
แข็ง ขาดสารอาหารและภาวะเครียด   ตลอดจนใหการพยาบาลโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีและความเปนคนของผูปวยใหญาติมีสวนรวมในการดูแล จึง
เปนความผูกพันที่มีใหกันระหวางทีมสุขภาพ ผูปวย และญาติ มีความเปนกันเอง  เกิดความเห็นอกเห็นใจและเอ้ืออาทรตอกัน  ทีมการพยาบาล
ใหบริการดวยใจและดูแลแบบองครวม  จึงไดพบวายายเสารเปนคนที่มีจิตใจดีงาม   เขมแข็ง  อดทน ประกอบกับไดรับกําลังใจที่ดีจากลูกหลานที่มี
ความกตัญู  คอยดูแลเอาใจใสโดยเฉพาะลูกสาวคนเล็กที่ดูแลยายเปนอยางดีจนอาการดีขึ้น  มีพลังใจในการตอสูกับความเจ็บปวย  ทุกคร้ังที่มา
เย่ียมยาย ญาติมักจะมีของฝากมาใหพยาบาลเสมอ ทีมพยาบาลไดคุยกันและทบทวนการดูแลหาปญหาและหาโอกาสพัฒนารวมกับทีมสุภาพและ
เริ่มวางแผนจําหนายผูปวยรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพใหญาติมีสวนรวมในการดูแลผูปวยที่บาน มีนักโภชนาการสอนทําอาหารเหลวใหกับญาติ
นักกายภาพสอนเร่ืองการออกกําลังกาย มีแพทยผูใหความรูเร่ืองโรคและแนวทางการรักษา มีพยาบาลที่ดูแลเอาใจใสใหการพยาบาลตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เภสัชกรจะแนะนําใหความรูเร่ืองยาและมีนักจิตวิทยาเขารวมในเร่ืองของการเยียวยาจิตใจเพ่ือลดภาวะเครียดของผูปวยและญาติ จากนั้นก็
ดูแลประสานงานกับสถานีอนามัยใกลบานเพ่ือติดตามดูแลอยางตอเนื่อง  และเมื่ออาการของผูปวยดีขึ้นแพทยอนุญาตใหกลับบาน  หลังจากนั้นยาย
เสารก็ไปทําแผลตอที่สถานีอนามัย และไปตรวจตามนัดที่รพ.มหาราชนครราชสีมาผลจากการที่ญาติดูแลผูปวยเปนอยางดีไมมีภาวะแทรกซอน
แพทยจึงถอดทอที่เจาะคอออก  แผลเร่ิมดีขึ้นอาการดีขึ้นจึงใหกลับมาทําแผลตอที่สถานีอนามัยใกลบาน   ทีมเย่ียมบานไดมีโอกาสไปเย่ียมบานยาย
เสาร 3 คร้ัง  โดยมีพยาบาลผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป และทุกคร้ังที่กลับมาจากเย่ียมบานทุกคนจะรูสึกดีใจและภาคภูมิใจในการมีสวนรวมเปน
สวนหนึ่งในการดูแล ผูปวยหายจากการเจ็บปวย   และจะขอเก็บภาพความทรงจํานี้ไวในหัวใจตลอดไป

ฉันรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของทีมการพยาบาลที่ไดมีโอกาส ดูแลดวยหัวใจบริการ ดวยความปรารถนาดี  มีความหวัง  เพ่ือให
เพ่ือนมนุษยหายจากความเจ็บปวยและผานพนความทุกขทรมานใหเร็วที่สุด ขอบคุณญาติที่ใหความรวมมือ  ขอบคุณผูปวยที่เขมแข็ง  และขอบคุณ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ตลอดจนเจาหนาที่สถานีอนามัยที่มีสวนรวมในการดูแลยายเสารที่ทําใหยายเสารกลับมามีชีวิติใหมซึ่งเกิดจากความรวมแรง
รวมใจ ของทุกฝาย ในทีมสุขภาพ  แววตาที่เปร่ียมไปดวยความสุขรอยย้ิมที่เต็มไปดวยความรักศรัทธาของยายเสารที่มีใหทีมเย่ียมบานในวันนั้นยัง
ยํ้าเตือนอยูในความทรงจําของฉันตลอดมา  ทุกคร้ังที่นึกถึงทําใหหัวใจฉันพองโต  เต็มตื้น อ่ิมเอมเปนสุขอยางบอกไมถูกแตเหนือสิ่งอ่ืนใดฉันรูสึก
ดีใจมากที่ไดเห็นยายเสารกลับมาใชชีวิตเชนปกติสามารถพ่ึงพาตนเอง   และดํารงชีวิตอยูในสังคมตามวิถีชีวิตของแกไดอยางมีความสุข




