
1 

 

สารคุณภาพ ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 ประจ าเดือน เม.ย. – ก.ค. 57 

สารคุณภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ือกลางของการพัฒนา.....เพ่ือการเข้าถึงคุณภาพของชาวโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 

ปีที ่8 ฉบบัที ่2 ประเดือน เม.ย. – ก.ค. 2557 

จดัการความร ูไ้ปท าไม... 

 

โมเดลปลาทคืูออะไร 

“คณุอ านวย คณุกิจ คณุเอ้ือ” คือใคร 

หากคณุไมอ่ยากตกยคุ.....โปรดติดตาม 
 



2 

 

สารคุณภาพ ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 ประจ าเดือน เม.ย. – ก.ค. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

คณะที่ปรึกษา 
พ.อ.สุรัตน์  ประเสริฐสุข 
พ.อ.สายชล  สิงห์ทน 
พ.อ.ดุลพัฒน์  เจริญวงศ์ 
พ.อ.หญิง พรรณิภา สมบูรณ์ 
 

บรรณาธิการอ านวยการ 
พ.อ.สงคราม  โชคชัย 
 
บรรณาธิการ 
พ.ต.หญิง ทิพาพร สุดาจันทร์ 
 
กองบรรณาธิการ 
พ.อ.พงษ์ศักดิ์  จรัสรังสีชล 

พ.อ.หญิงประถมา  ธีรเนตร 

พ.ท.หญิงฉัตรมณี  คูณเรือง 

พ.ท.หญิงอุไรพร อิ่มอาเทศ 

พ.ต.ธีรพล  ฉันท์วีรวงศ ์

พ.ต.หญิงนิฤมล นามชนะ  

พ.ต.หญิงสิรวีร์ ชิตทรงสวัสดิ์  

พ.ต.หญิงเบญจวรรณ์  ลอศิริกุล 

พ.ต.หญิงกฤติกา โพนทัน  

พ.ต.หญิงเพชรนภา พชรนภพลธร 

ร.อ.หญิงกฤตติกา สวัสดิภาพ 

ภญ.กุลิสรา มาจันทร์ 
ร.ต.อธิภัทร พรมกลาง  

ร.ต.หญิงณวรานุช เกตุทิม 

น.ส.ปิยนุช สุวรรณกูฎ 
 

บก.แถลง.... 

        สวัสดีครับพี่น้องชาว รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์      
ทุกท่านสารคุณภาพฉบับนี้ รอคอยกันนานนิดหนึ่งครับ เราใช้
เวลาเพื่อคัดสรรน าเร่ืองราวดีๆมีประโยชน์มาฝากทุกท่าน 
โดยเฉพาะเร่ืองการจัดการความรู้ หรือที่เรารู้จักกันว่า      
KM (Knowledge Management)เราจะได้ทราบว่าเราจะ
จัดการความรู้ไปท าไม ที่มีอยู่มันยังไม่ดีอีกหรือ หาค าตอบได้
ในฉบับนี้เพื่อเตรียมความพร้อม รพ.ค่ายฯของเราเข้าสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ LO (Learning Organization) ครับ พร้อม
เปิดตัวทีมงานที่มี EQ สูงกับทีม KM น้องใหม่ไฟแรงเพียบ 
เร่ืองน่ารู้อ่ืนๆ เช่นการฟื้นฟูเร่ืองสิทธิผู้ปุวย แนวทางการ
ปฏิบัติที่เราทุกคนต้องปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมากๆในยุค
ปัจจุบันนี้ ยุคแห่ง Social network ผู้รับบริการทุกคนมี
ความรู้เท่าเทียมในเร่ืองสิทธิประโยชน์ของตนเองเราต้องร่วม
พิทักษ์สิทธิผู้ปุวยกันนะครับ 
        ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน ฝนตกหนักตลอดท าให้เกิด
ปัญหาต่อสุขภาพได้ ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ   ออกก าลัง
กาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ขับ
รถไม่ประมาท ห่วงใยสุขภาพทุกท่าน มีข้อเสนอแนะติชมโทร
มาได้เลยครับ โทร 245 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ  
         
              Dr.K 
 
 
 
 
 

 
 
-การจัดการความรู้ไปท าไม ?         2   
-โมเดลปลาท ู       4   
-ข่าวสารจากกองผู้ปุวยใน    10   
-ชุมชนคนรักสุขภาพ     14 
-ชื่นชมผลงานบุคลากรทางการพยาบาล  18  
-รวมมิตรภาพกิจกรรมดีของ รพ.ค่ายฯ  19  
 

หน้า 

สารบัญ 

 



3 

 

สารคุณภาพ ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 ประจ าเดือน เม.ย. – ก.ค. 57 

จดัการความร ูไ้ปท าไม 

                การจดัการความร ู ้ ( Knowledge Management -  KM) คือ การน าเอาความรู้มา
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ  สามารถน ามาเผยแพร่หรือน ากลับมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว   เพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาองค์การให้มีความเจริญก้าวหน้า 

           การจัดการความรู้มีมานานแล้วแต่ไม่ค่อยได้น ามาเผยแพร่หรือน ามาใช้ในการพัฒนาองค์การอย่าง
จริงจัง   จนกระท่ังมาในปัจจุบันได้มีการน าเอาการจัดการความรู้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความส าเร็จ
ขององค์กรจึงได้มีการส่งเสริมให้ท า KM กันอย่างแพร่หลาย 
 ปัจจยัความอย ูร่อดขององคก์าร 
   ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร 
   นวัตกรรมที่น ามาช่วยในการท างาน 
  ความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากร 
   ความรวดเร็วในการท างานและค่าใช้จ่ายในองค์การ 
   ผู้น าองค์การ 

 ผู้น าองค์การ มีรูปแบบของการท างานที่ไม่เหมือนกัน แต่องค์ประกอบที่ผู้น าต้องมี  คือ  วิสัยทัศน์  ความ
มุ่งม่ันที่จะน าพาองค์การไปสู่เปูาหมาย   และความสามารถในการเรียนรู้และการพัฒนาองค์การให้ก้าวหน้า 

ประเภทของความรู ้ มี  2 อย่าง คือ 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. ความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) คือ ความรู้ที่

เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม เป็นความรู้ที่ได้มาจากการเรียนในห้องเรียน 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ความรู้ที่อยู่ในต ารา เช่น พวกหลักวิชา หรือ
ทฤษฎีทั้งหลายอันได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผ่านกระบวนการ

พิสูจน์ กระบวนการวิจัย   จึงเรียกว่า ความรู้ชัดแจ้ง 

 

2. ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge)  คือ         

เป็นสิ่งที่เห็นไม่ชัดเป็นความรู้ที่เกิดจากความฝึกฝนการปฏิบัติงานจน
เกิดทักษะและกลายเป็นความช านาญ   เชี่ยวชาญ จึงเป็นประสบการณ์
ติดตัวของแต่ละบุคคล เป็นความรู้ที่เกิดจากวิจารณญาณ  ปฏิภาณไหว
พริบ เป็นเทคนิคเฉพาะตัวบุคคล 
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เปรียบเทียบระหว่างความรู ้ 2 อย่าง 

                   

        

  

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

หากเปรียบความรู้ระหว่าง 2 อย่างนี้ ดังเช่นภูเขาน้ าแข็งที่ลอยอยู่ในน้ า 

Explicit เปรียบได้กับส่วนของน้ าแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้ ามีเพียงนิดเดียวที่คนทั่วไปมองเห็น  
เพราะเป็นส่วนที่เห็นชัดเจนมองง่าย  

Tacit เปรียบได้กับส่วนของน้ าแข็งที่อยู่ใต้น้ าเป็นก้อนใหญ่โตมหึมาหลบอยู่ใต้น้ าคนมองไม่เห็นด้วยตา
เปล่า จึงเปรียบเสมือนประสบการณ์ของคนท่ีซึมซับฝังลึกอยู่ในตัวคนมากมาย  ดังนั้นถ้าไม่ถ่ายทอดออกมาคนอ่ืนๆ
ที่ไม่มีความรู้หรือรู้ไม่เท่าทันก็ไม่สามารถน าความรู้ที่ดีๆนั้นมาใช้ได้  

ความรู้ในองค์การมี  2  ชนิด  คือ 

1. ความรู้ส่วนบุคคล (Personnel Knowledge) คือ ความรู้ที่แต่ละบุคคลมีอยู่ซึ่งได้จากการปฏิบัติงาน แต่บาง
คนจะหวงความรู้และไม่ถ่ายทอดให้ผู้อื่นหรือการถ่ายทอดจะถ่ายให้เพียงบางส่วนและจะกั๊กความรู้ไว้บางส่วน 

2. ความรู้ขององค์การ ( Organization Knowledge) คือ ความรู้ที่บุคคลปฏิบัติงานอยู่กับองค์การมานาน 
จนกระท่ังมีความช านาญ ดังนั้น หากบุคคลลาออกจากองค์การ หรือ  เกษียณอายุ ความรู้ของงานก็จะหายไปจาก
องค์การ เพราะไม่มีการบันทึกสาระส าคัญของงานเอาไว้    ดังนั้นงานที่ส าคัญๆจึงควรต้องบันทึกและต้องจัดเก็บไว้
เป็นระบบ   ซึ่งจะมีประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่คนรุ่นหลังที่เข้ามาใหม่   ให้สามารถปฏิบัติงานของ
องค์การไปได้อย่างต่อเนื่อง   ไม่เกิดการชะงักของงาน และไม่เกิดความเสียหายต่อองค์การ 

Explicit  
-วิชาการ หลักวิชา 
-ภูมิปัญญา เคล็ดวิชา 
-ทฤษฎี   
-มาจากการวิจัย การสังเคราะห์ 
-เป็นกฎเกณฑ์   วิธีการผ่านการพิสูจน์ 

Tacit 
-  ภูมิปัญญา เคล็ดวิชา 
- ปฏิบัติ ประสบการณ์ 
- มาจากวิจารณญาณ การใช้ปฏิภาณ   
  ไหวพริบ 
- เป็นเทคนิคเฉพาะตัว เป็นลูกเล่นของ 
  แต่ละคน 
     

       
 

Explicit 

Tacit 
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 การเรียนรู้เกี่ยวกับ  KM ส าหรับผู้ที่เริ่มท าความเข้าใจหรือเริ่มเรียนรู้ใหม่ นักวิชาการได้เปรียบเทียบ  
KM เป็นโครงสร้างเหมือน ปลาท ูตัวหนึ่ง หรือ ที่เรียกว่า โมเดลปลาทู นั้นเอง โดยเปรียบเทียบว่าถ้า KM เป็นปลา
ทูขอให้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

 

 

 

 

   ส่วน   Knowledge Vision      เปรียบได้กับ หัวปลา 
   ส่วน   Knowledge Sharing    เปรียบได้กับ ตัวปลา 
   ส่วน   Knowledge Asset       เปรียบได้กับ หางปลา 

            ส่วนหัวปลา   หมายถึง  Knowledge  Vision (KV)   ก็คือ วิสัยทัศน์ของการจัดการ
ความรู้  เป็นการตอบค าถามว่า   ประเด็น ที่เราสนใจน ามาจัดการความรู้นั้น  เป็นประเด็นเรื่องอะไร   เกี่ยวข้องกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และยุทธศาสตร์ขององค์การอย่างไร   เพราะถ้าหยิบมาผิดประเด็นไม่สอดคล้องกับเปูาหมาย
ขององค์การ   ก็แสดงว่า   ปลาตัวนี้ก าลัง   “หลงทิศ”  ก าลังว่ายน้ าไปผิดทาง   ซึ่งผู้บริหารที่จะมาท าหน้าที่
รับผิดชอบเรื่อง KM นี้  ต้องคอยสอดส่องดูแล   คอยแนะน า  อย่าให้ปลาว่ายไปผิดทาง   ซึ่งค าถามที่ส าคัญ ที่
จะต้องตอบให้ได้ ก็คือ   “เราก าลังจะท า  KM ไปท าไม  เราก าลังจัดการความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร”  
 

            ส่วนตัวปลา   หมายถึง  Knowledge Sharing (KS) เป็นส่วนที่ส าคัญเป็นเรื่องของการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ (Share & Learn ) ถือได้ว่าเป็น หัวใจของการท า KM เป็นกระบวนการที่ท าได้ไม่ง่ายนักเพราะ
การที่คนเราจะแบ่งปันความรู้ที่มีอยู่ไปให้ผู้อ่ืนนั้นต้องอาศัยความผูกพันการเป็นมิตรความสนิทชิดเชื้อความ
ไว้วางใจความห่วงใยต่อกันและกันกระบวนการนี้จึงต้องเริ่มต้นที่การท ากิจกรรมสร้างความคุ้นเคยก่อนเป็นล าดับ
แรกและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีควรเป็นบรรยากาศที่สบายๆมีความเป็นกันเอง  ไม่เกร็ง  
ไม่เครียดและไม่เป็นทางการมากนักกลุ่มแลกเปลี่ยนควรเป็นกลุ่มเล็กๆ  ควรใช้วิธีการเล่าเรื่องท่ีเกิดข้ึนจริงโดยผลัด
กันเล่าความส าเร็จ  ความภูมิใจ  ซึ่งถ้าเป็นเรื่องของความส าเร็จต้องเล่าให้ละเอียดว่าเพราะอะไรจึงท าให้ได้รับ
ความส าเร็จหรือถ้าเป็นปัญหาควรบอกด้วยว่าสุดท้ายแล้วสามารถแก้ปัญหาผ่านไปได้อย่างไร  และการแลกเปลี่ยน
ทางความคิดที่จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อ  ผู้ฟัง “เปิดรับฟัง” ได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด   ไม่มีอคติ  และคิด
อย่างมีระบบ 
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        ส่วนหางปลา หมายถึง  Knowledge  Asset (KA)  คือ คลังความรู้   ซึ่งเปรียบเสมือน “ถัง”  ที่
เราน าเอาความรู้มาใส่ไว้  แล้วใช้ระบบการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่  เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย  เพ่ือผู้ใช้ประโยชน์
สามารถน าเอาไปใช้ได้จริง  ซึ่งความรู้ที่มีอยู่ในคลังนี้  สามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ 
        1. เป็นการบันทึกในลักษณะเรื่องเล่า หรือค าพูดที่เร้าใจ เพื่อท าให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ เกิดแรงบันดาลใจ
ความรู้ในลักษณะนี้ จะเป็นความรู้แบบ Tacit Knowledge  
 2. เป็นการบันทึกความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปเป็นประเด็นสาระส าคัญ ซึ่งเป็นความรู้
แบบ Explicit Knowledge  
 3. เป็นส่วนของความรู้ที่อ้างอิงจากแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งท่ีอยู่ในรูปของเอกสาร การอ้างอิงถึงตัวบุคคลผู้รู้
หรือผู้เชี่ยวชาญช านาญการ ที่เรียกว่า References         

 
ปัญหาของการจัดการความรู ้

 
 1. การขาดความไว้วางใจต่อกันและกันของบุคลากร ท าให้เกิดความระแวง ท าให้งานขององค์การ 
              ไม่ก้าวหน้า 
 2. การขาดความร่วมมือของบุคลากร  ท าให้งานไม่ประสบผลส าเร็จ 
 3. การมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์การ ท าให้บุคลากรท างานให้กับองค์การไม่เต็มความสามารถ 
                            

 กลยุทธ์ในการจัดการความรู ้

 1. ต้องสร้างคลังความรู้ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับบุคลากร สร้างความเชื่อม่ันให้กับบุคลากรเพ่ือให้มี
การจดบันทึกสาระส าคัญของงานแล้วจัดเก็บเป็นคลังความรู้ 
 2.สร้างสังคมเวทีแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารต้องให้เวลากับบุคลากรให้มีโอกาส พูดคุย สนทนา เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือการแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือการปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น  
 3. ก าหนดเปูาหมายองค์การให้ชัดเจน เพ่ือการสร้างแนวคิดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์การ ท าให้บุคลากรมีความรักในองค์การ อันจะน าพาไปสู่ความร่วมมือในการสร้างสรรค์งานที่ดีให้กับองค์การ  

        

 

เอกสารอ้างอิง  
ประพนธ์  ผาสุขยืด.  การจัดการความรู้ ( KM ) ฉบับขับเคลื่อน  LO . พิมพ์ครั้งท่ี 2.กรุงเทพมหานคร : ใยไหม, 2550.  
วิจารณ ์ พานิช. “การจัดการความรู้คืออะไร.”  ออนไลน์.  แหล่งที่มา :  
http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html.  2552.  
สมชาย น าประเสริฐชัย.  “การอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์แก่คณาจารยเ์ร่ือง KM Success Story.” บรรยายที่ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  วิทยาเขต กล้วยน้ าไท 8 ตุลาคม 2551. 
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ปี 2557 รพ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ KM 

ประกอบด้วย สมาชิกดังนี ้
 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ต าแหน่ง / หน่วยงาน ยศ ชื่อ 
1 ประธาน พ.อ.สงคราม โชคชัย 
2 กรรมการ พ.ต.หญิงนิฤมล นามชนะ 
3 เลขานุการคณะกรรมการ พ.ต.หญิงทิพาพร สุดาจันทร์ 
4 กรรมการ พ.ต.หญิงเพชรนภา พชรนภพลธร 
5 กรรมการ พ.ต.หญิงน้ าฝน ก้องพิมาย 
6 กรรมการ ร.อ.หญิงกฤตติกา จารุวัตร 
7 กรรมการ ร.อ.หญิงหญิงปิยวรรณ บุญสาร 
8 กรรมการ ร.อ.หญิงนงลักษณ์ พัฒพันธ์ 
9 กรรมการ ร.อ.หญิงคณัสมน โพธิ์ทิพย์ 
10 กรรมการ ร.ต.อธิภัทร พรมกลาง 
11 กรรมการ จ.ส.อ.พิทักษ์ บุญฉลวย 
12 กรรมการ ภญ.กุลิสรา มาจันทร์ 
13. กรรมการ น.ส.ณวรานุช เกตุทิม 
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แบบฟอร์มการขอจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) 
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 

1. ชื่อกลุ่ม BMI ดีชีวีมีสุข 
2. ค าขวัญกลุ่มBMI ดีชีวีมีสุข  
3. สมาชิก      จ านวนสมาชิกทั้งหมด........2..........คน  ประกอบด้วยสมาชิกตามรายชื่อดังนี้ 

1. คุณอ านวย 

ชื่อ-สกุล......พ.อ. สงคราม โชคชัย.....................หน่วยงาน.....ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 

โทร............089-8460107  .E-mail....sk2514@hotmail.com 

2. คุณลิขิต 
ชื่อ-สกุล พ.ต.หญิง ทิพาพร สุดาจันทร์ .หน่วยงาน...ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
โทร 081-8772172            E-mail   ae_tipa@hotmail.com 

3. สมาชิก 
1. ชื่อ-สกุล...............................................................หน่วยงาน.............................................  
 โทร...................................................................... E-mail..................................................  
2. ชื่อ-สกุล...............................................................หน่วยงาน.............................................  
 โทร...................................................................... E-mail..................................................  
3. ชื่อ-สกุล...............................................................หน่วยงาน.............................................  
 โทร...................................................................... E-mail..................................................  
4. ชื่อ-สกุล...............................................................หน่วยงาน.............................................  
 โทร...................................................................... E-mail..................................................  
5. ชื่อ-สกุล...............................................................หน่วยงาน.............................................  
 โทร...................................................................... E-mail..................................................  

      * หมายเหตุ : สามารถเพ่ิมจ านวนสมาชิกได้ไม่จ ากัด 
4.   วัตถุประสงค์ 

แบ่งปันเทคนิคต่างๆท่ีได้ทดลองท า แล้วช่วยส่งผลให้ BMI ปรับมาอยู่ใกล้เคียงปกติ หรือปกติในที่สุด  
เพ่ือให้เพ่ือนสมาชิกหรือผู้ที่สนใจได้น าเทคนิคต่างๆไปลองใช้ และมาบอกเล่าผล  
 

5.   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
สมาชิกในกลุ่ม มีระดับฺ BMI ที่มีแนวโน้มที่ดีข้ึน   
    
    
    
       ลงชื่อ       
        (.................................................. ) 
                   วันที่............................................ 

ตวัอยา่ง 



9 

 

 
สารคุณภาพ ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 2 ประจ าเดือน  เม.ย. – ก.ค.  2557 

 
 
 

แผนกิจกรรม (Activity Plan) ประจ าปีงบประมาณ  2557 
 

กิจกรรม ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

วิธีการประเมิน
กิจกรรม 

งบประมาณ ดัชนีชี้วัด 

 
1.รับสมัครสมาชิก 

 
2.น าเทคนิคในการลด BMI ที่
ได้ทดลองปฏิบัติ แล้วได้ผล 
มาแบ่งปันในกลุ่ม 
 
 
 
3.สมาชิกที่น าเทคนิคต่างๆ
จากการแลกเปลี่ยนฯ มาเล่า/
เขียนผลลัพธ์ ให้สมาชิก
รับทราบ  

 
 
 

4.สรุป / รวบรวมความรู้ที่ได้ 
เพื่อไปขยายผล ในองค์กร 

 
 
 
 

 
30 เมย.57    
 
ทุกพุธบ่าย 
 
 
 
 
ทุกสิ้นเดือน 
 
 
 
 
31 ก.ค.2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทิพาพร 

 
สมาชิกทุกคน 

 
 
 
 

สมาชิกทุกคน 
 
 
 
 

ทิพาพร 

 
จากจ านวนสมาชิก

กลุ่ม  
 

จากจ านวนเทคนิคท่ี
แลกเปลี่ยน 

 
 
 
 

จากผลลัพธ์ที่น ามา
แบ่งปัน 

 
 
 
 

เรื่องราวจากการ
แบ่งปัน 

 
0 
 
0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 

 
1.มีสมาชิกกลุ่ม >3 
คน 
 
2.จ านวนเทคนิคท่ี
แลกเปลี่ยนฯ > 1 
เรื่อง/ สัปดาห ์
 
 
 
3.ร้อยละของสมาชิกที่
น าเทคนิคท่ี
แลกเปลี่ยนไปทดลอง
ปฏิบัติแล้วได้ผล 
>50% 
 

 
4.มีองค์ความรู้เรื่อง 
“เทคนิคการลด BMI 
ที่ได้ผล” 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยา่ง 
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แนวทางปฏิบัติทีไ่ด ้Good Practice 
ชื่อผลงาน .......................................... 

1.จาก CoP  
........................................................................................................................................................................................ 
2.ประเด็นความรู้  (ลักษณะผลงานที่ประสบความส าเร็จ) 
…………………………………………..............................................................................................................................……….
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
3.ความเป็นมา  (ปัญหา วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ฯลฯ) 
……………………………………………..............................................................................................................................……
….....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
4.วิธีด าเนินการ 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
5.ผลสัมฤทธิ์  (อาจแยกเป็นด้านต่าง ๆ : คุณภาพ  ปริมาณ ฯลฯ) 
…………………………..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
6.ปัจจัยความส าเร็จ  (สรุปเป็นข้อๆ) 
……………………………………………………………………………..................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

(ควรมีภาพประกอบ) 
 
 
 

 

 

ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 
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วันนี้เรามาทบทวนเรื่องสิทธิผู้ปุวยกันสักนิดนะคะ เพราะงานของเราคือการบริการผู้ปุวยดังนั้นเราจึงควร

ทราบว่าสิทธิของเขามีอะไรบ้างเราจะต้องท าอย่างไรเพื่อตอบสนองให้ตรงประเด็นต่างๆอย่างเหมาะสม  ผู้ปุวย              
ทุกรายต้องได้รับการคุ้มครองตามค าประกาศสิทธิผู้ปุวย ทางกองผู้ปุวยในขอชี้แจงในส่วนที่จะต้องปฏิบัติเพื่อ
ด าเนินการต่อไป   

สิทธิผู้ป่วย   หมายถึง  ค าประกาศสิทธิผู้ปุวย พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่แพทยสภา สภาการพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุข  สภาเภสัชกรรม  ทันตแพทย์สภาพ  และคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ได้ร่วมลงนามใน
ค าประกาศสิทธิผู้ปุวย ๑๐ ข้อ เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับผู้ปุวย ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเข้าใจอันดีและเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
 

 

 

 

 

แนวทางปฏิบัต ิ
สิทธิผู้ป่วย แนวทางปฏิบัต ิ

๑. ผู้ปุวยทุกคนมิสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับ
บริการด้านสุขภาพ ตามท่ีบัญญัติไว้ใน
ธรรมนูญ 

๑. ให้ค าแนะน าเรื่อง สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่พึงได้รับ การปฏิบัติตัว 
และสถานที่ในหอผู้ปุวย แก่ผู้ปุวยทุกราย 

๒. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละเวร ท าหน้าที่อธิบาย/ให้
ค าแนะน า แก่ผู้ปุวยและญาติเม่ือแรกรับ พร้อมประเมินผล 

๓. มีการตรวจเยี่ยมผู้ปุวยที่เตียงอย่างสม่ าเสมอตามวงรอบที่ก าหนด 
๔. ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือแก่ผู้ปุวย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

ขณะที่ผู้ปุวยพักรักษาตัวในหอผู้ปุวย 
๕. สอนสุขศึกษาแก่ผู้ปุวยทุกราย โดยทีมพยาบาล ตั้งแต่แรกรับ

จนกระท่ังกลับบ้าน 
๖. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานและคู่มือการดูแลผู้ปุวย 
๗. ให้การดูแลตามมาตรฐาน/คู่มือที่ก าหนดไว้ 
๘. แนะน าให้ข้อมูลขั้นตอนการรักษาพยาบาล ขณะรอตรวจ 

 

 

 

 ข่าวสารจาก...... 
         กองผู้ป่วยใน 

 

ฝากหัวหน้าหอผู้ป่วยน าแนวทางปฏิบัติไป Implement ด้วยนะคะ 
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สิทธิผู้ป่วย แนวทางปฏิบัต ิ
๒. ผู้ปุวยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้

ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติ เนื่องจากความแตกต่าง
ด้าน ฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา 
สังคม ลัทธิการเมือง เพศ อายุ และ
ลักษณะของความเจ็บปุวย 

๑. ปฏิบัติการดูแลผู้ปุวยทั่วไป ผู้ปุวย VIP หรือผู้ปุวยต่างชาติ 
รักษาโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นผู้ปุวยพิเศษหรือสามัญ 

๒. เคารพในความเชื่อ ศาสนา และพิธีกรรมของผู้ปุวย-ญาติ  
๓. ให้บริการโดยมีการเน้นเฉพาะรายบุคคล เพ่ือประสิทธิภาพการ

รักษาพยาบาล 

๓. ผู้ปุวย/ผู้รับบริการ มีสิทธิที่จะได้
รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ 

๑. ให้ข้อมูลแก่ผู้ปุวยและญาติในขอบเขตของวิชาชีพ 
๒. ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอและชัดเจน ก่อนให้ผู้ปุวยเซ็นใบยินยอม

การรักษา หรือใบยินยอมการผ่าตัดหรือรับเลือดด้วยภาวะที่
ผู้ปุวยสามารถเข้าใจได้และอยู่ในสภาพพร้อมที่จะรับฟัง เว้นแต่
เป็นการช่วยเหลือที่รีบด่วนหรือจ าเป็น 

๓. อธิบายให้ผู้ปุวยทราบทุกครั้งก่อนให้การพยาบาล โดยชี้แจง
วัตถุประสงค์ วิธีการ บอกวิธีสังเกตความผิดปกติและผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น 

๔. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ-ระเบียบ ของหอผู้ปุวยและของ
โรงพยาบาลแก่ผู้ปุวย/ผู้รับบริการ ขณะมาใช้บริการหรือขณะ
นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล พร้อมประเมินการรับทราบ
และความเข้าใจ 

๕. ชี้แจงและอธิบายให้แก่ผู้ปุวย/ผู้รับบริการ ถึงความจ าเป็นที่
จะต้องย้าย หรือส่งต่อไปยังหอผู้ปุวยอื่น/สถานบริการอ่ืน  

๖. รับฟังปัญหา ความคิดเห็น และความต้องการของผู้ปุวยด้วยใจ
ปราศจากอคติ 

๗. อธิบายให้ญาติหรือผู้รักษาถึงการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายของ
โรค (End of life care) กรณีที่ผู้ปุวยเป็นโรคที่รักษาไม่หาย
และหรืออาจจะเสียชีวิตในเวลาต่อไป 

๔. ผู้ปุวยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต 
มีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วน
จากผู้ประกอบวิชาชีพโดยทันทีตาม
ความจ าเป็นแก่กรณี โดยไม่ค านึงว่า
ผู้ปุวยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่ 

๑. ให้การช่วยเหลือผู้ปุวยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่ออันตรายโดยไม่มี
การปฏิเสธ หรือข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 

๒. เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์การช่วยเหลือชีวิตให้พร้อม
ปฏิบัติการได้เสมอ 

๓. ทบทวนปรับปรุงขั้นตอนวิธีช่วยชีวิต เพื่อสามารถช่วยเหลือ
ผู้ปุวยได้ทันเวลา 

๔. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ในการช่วยเหลือผู้ปุวยที่อยู่ในภาวะ
ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

๕. ให้บริการ รถฉุกเฉินเพื่อรับผู้ปุวยที่ได้รับบาดเจ็บ หรือโรคที่มี
การร้องขออย่างรีบด่วนด้วยระบบ EMS (Emergency 
Medical System) และมีการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์
ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถอย่างสม่ าเสมอ 
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๕. ผู้ปุวยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ สกุล 
และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพ ที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน 

๑. ติดบัตรชื่อ นาม-สกุล ต าแหน่งที่ถูกต้อง ให้มองเห็นได้ชัดเจน
และอ่านได้ง่ายหรือตามข้อก าหนด ระเบียบของ รพ. 

๒. แนะน าชื่อและต าแหน่งของตนเองแก่ผู้ปุวย ก่อนให้บริการตาม
ความเหมาะสม  

๓. จัดท าแผนภูมิแสดงสายงานบังคับบัญชา พร้อมติดรูป ชื่อ-สกุล 
และต าแหน่ง บุคลากรพยาบาลทุกระดับในหอผู้ปุวย ไว้ในหน้า
หอผู้ปุวย 

๔. เขียนชื่อ-สกุล ของแพทย์ พยาบาลเจ้าของไข้ไว้ที่กระดานใน
ต าแหน่งที่ผู้ปุวยอ่านได้ชัดเจน 

๕. รณรงค์ให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ 
แต่งกายให้ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งในและนอกเวลาราชการ 
เพ่ือแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของก าลังพลทหาร 

๖. ผู้ปุวยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้
ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอ่ืน ที่มิได้
เป็นผู้บริการแก่ตน และมีสิทธิในการขอ
เปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้ 

๑. ให้โอกาส ช่วยเหลือ ประสานงาน เมื่อผู้ปุวยแจ้งความจ านง
ขอรับทราบข้อมูลข่าวสาร เปลี่ยนผู้ให้บริการ หรือสถาบัน
บริการ/โรงพยาบาลอื่น 

๒. ให้ข้อมูลและช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้ปุวย/ผู้รับบริการ 
๓. มีระบบการส่งต่อผู้ปุวยไปยังโรงพยาบาลอ่ืน ๆ ทั้งในกรณีที่

ผู้ปุวย หรือญาติร้องขอ และให้เป็นไปตามสิทธิของผู้ปุวยเช่น 
สิทธิประกันสังคม หรือ สิทธิบัตรทอง เป็นต้น 

๗. ผู้ปุวยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง จากผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะ
ได้รับความยินยอมจากผู้ปุวยหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

๑. รักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลการเจ็บปุวยของผู้ปุวยทุกราย 
๒. ขออนุญาตผู้ปุวยหรือผู้ปกครองของผู้ปุวยก่อนให้ข้อมูล 
๓. จัดเก็บรายงานของผู้ปุวยไว้เป็นสัดส่วน ไม่อนุญาตให้ผู้อ่ืนที่

ไม่ใช่ทีมดูแลรักษา หรือผู้ที่ไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปุวย ได้
เห็น/อ่านข้อมูลการเจ็บปุวย-การดูแลรักษา มีระบบการรักษา
ความลับของผู้ปุวยทั้งทางระบบคอมพิวเตอร์ที่ก าหนดให้
แพทย์ พยาบาล มีรหัสผ่าน (password) ที่เฉพาะตัวเท่านั้น 

๔. ตรวจสอบเอกสารการได้รับอนุญาตของข้อมูลผู้ปุวยหรือขอ
ถ่ายรูปจากผู้อ านวยการ 

๕. ตรวจสอบและขอส าเนาบัตรประชาชน ของผู้มาขอข้อมูลและ
สอบถามกับผู้ปุวยในฐานะใด ต้องการข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์
อะไร 

๖. ไม่ตอบข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลของผู้ปุวย
ทางโทรศัพท์ 

๗. ไม่เล่าหรือน าเรื่องผู้ปุวยมาถกเถียง/วิจารณ์ให้ผู้อ่ืนได้ยินหรือ
มาเป็นหัวข้อในการสนทนา โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปุวย 
ยกเว้นการปฏิบัติในหน้าที่ดูแลรักษาผู้ปุวย 
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 ๘. มีระบบการดูแลบุคลากร ทางการแพทย์ที่สัมผัสกับโรคติด

เชื้อจากผู้ปุวย เช่น HIV, HBV, Rabies, Chicken Pox เป็น
ต้น โดยให้ได้รับการตรวจวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา รวมทั้งการได้รับยาปูองกันอย่างทันท่วงที 

๘. ผู้ปุวยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน ในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือ
ถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกทดลองในการ
ท าวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพ 

๑. คณะกรรมการวิจัย ของ รพ. รับผิดชอบในการอนุญาตให้ท า
การทดลอง/การวิจัย/ เพ่ือไม่ให้ผู้ปุวยได้รับอันตรายหรือ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

๒. ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ชัดเจน และให้โอกาสผู้ปุวยซักถาม
ก่อนให้ผู้ปุวยเซ็นใบยินยอม ให้ความร่วมมือในการวิจัย ละ
แม้ว่าผู้ปุวยได้ตัดสินใจยินยอมแล้ว ก็มีสิทธิที่จะเลิกหรือยุติการ
ให้ความร่วมมือได้ในทุกขั้นตอนของการทดลอง/วิจัยนั้น 

๓. จัดท าเอกสารใบเซ็นยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
๔. ไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล และท่ีอยู่ของผู้ปุวย ที่เข้าร่วมการทดลอง/

วิจัย  
๕. มีคณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือรักษาสิทธิของผู้ปุวยที่ถูก

ทดลอง 
๙. ผู้ปุวยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูล

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของ
ตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ 
ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการ
ละเมิดส่วนตัวของบุคคลอื่น 

๑. ประเมินความพร้อมของผู้ปุวยก่อนแจ้ง/รับทราบข้อมูล 
๒. ผู้ปุวยสามารถขอทราบและดูผลการรักษาของตนได้ เช่น            

การวินิจฉัยโรค ผลการตรวจทางห้องทดลอง  
๓. ผู้ปุวยสามารถสอบถาม อัตราค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล 

ตลอดจนค่าลดหย่อนตามสิทธิของตน 
๔. ผู้ปุวยสามารถตรวจสอบจ านวนและสอบถามรายการใน

ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของตน 
๕. เจ้าหน้าที่เต็มใจ/เปิดโอกาสให้ผู้ปุวยซักถาม 

๑๐. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม 
อาจใช้สิทธิแทนผู้ปุวยที่เป็นเด็กอายุยัง
ไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่อง
ทางกายหรือจิตซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิ
ด้วยตนเองได้ 

๑. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม สามารถใช้สิทธิแทน
ผู้ปุวยที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทาง
กายหรือจิตซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้ ทุกกรณีตามค า
ประกาศสิทธิของผู้ปุวย ๑๐ ประการ 
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ห้วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม  ๒๕ ๕๗  จัดกิจกรรมกลุ่มเบาหวาน (มะดันหวาน)  ให้บริการตรวจ

สุขภาพเบื้องต้น  ตรวจน้ าตาลในเลือด  เพื่อประเมินโรคเบาหวาน  วัดความดันโลหิต  ตลอดจนการให้ค าแนะน าการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับประชาชนพื้นที่รับผิดชอบ หมู่ ๒, ๑๑, ๑๗ และ ๑๙  ต.แสนสุข  อ.วารินช าราบ จว.อ.บ. 
มีผู้รับบริการ  จ านวน  ๔๔  คน   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่   ๔  เมษายน  ๒๕ ๕๗  จัดเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล  ออกให้บริการพระภิกษุ ๑๑ รูป และสามเณร               

๒๑ รูป  ตรวจคัดกรองสุขภาพ และให้ค าแนะน าด้านสุขภาพเวลา ๐๘.๓๐  - ๑๒.๐๐ น. ณ  ศาลาเกษมสุข วัดแสนสุข            
ม.๒  ต.แสนสุข  อ.วารินช าราบ  จว.อ.บ.  มีผู้รับบริการ  จ านวน  ๓๒  คน   
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วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๕๗  จัดเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล  จ านวน  ๓  คน  ออกให้บริการร่วมกับหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ท าหน้าที่ตรวจคัดกรองสุขภาพจิตและให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ เวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ. ทก.
พัน.ร.๑๑   และร้อย.นขต.  ต.เสาธงชัย  อ.กันทรลักษ์  จว.ศ.ก.   มีก าลังพลเข้ารับการคัดกรองสุขภาพจิต  จ านวน  
๓๗๘  นาย 

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๗  สโมสรโรตารี ร่วมกับ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  แผนกส่งเสริมสุขภาพ   ได้

เข้าร่วมกิจกรรมมอบรถเข็น  และกายอุปกรณ์  ให้ก าลังพลทหารและครอบครัว ในโครงการก าลังใจให้ทหารกล้า             
ณ  ตึกตรวจโรค (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐)  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  ๑๒๗  คน   

     
     
 
 

 
 
 
 
 



17 

 

 
สารคุณภาพ ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 2 ประจ าเดือน  เม.ย. – ก.ค.  2557 

เดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ได้ท าแผนด าเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพพลทหาร  ทางแผนกส่งเสริมสุขภาพ
บูรณาการกิจกรรม ร่วมกับ แผนกพยาธิ-วิทยาเจาะเลือด  เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป   พร้อมด าเนิน
กิจกรรม    การตรวจสุขภาพ  และคัดกรองความเสี่ยงด้านพฤติกรรม คัดกรองความเครียด พร้อมออกคลินิกอดบุหรี่
สัญจรด้วย ประจ าปีทหารใหม่ ผลัด ๑/๒๕๕ ๗  จ านวน  ๖  หน่วย  แผนการคัดกรองสุขภาพพลทหารโดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
     ๓.๑ วันจันทร์ที ่ ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ออกตรวจคัดกรองสุขภาพ  กรม ร.๖   จ านวน  ๖๕  นาย   
     ๓.๒ วันพุธที ่  ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ออกตรวจคัดกรองสุขภาพ  ร.๖ พัน ๑  จ านวน ๑๕๕  นาย 
     ๓.๓ วันพฤหัสบดีที ่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๗    ออกตรวจคัดกรองสุขภาพ  ร.๖ พัน ๒ จ านวน ๑๖๕  นาย 
     ๓.๔ วันศุกร์ที ่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๗    ออกตรวจคัดกรองสุขภาพ  ร.๖ พัน ๓  จ านวน ๑๗๘  นาย   
     ๓.๕ วันจันทร์ที ่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๗    ออกตรวจคัดกรองสุขภาพ  ป.พัน ๖    จ านวน   ๘๘  นาย   
     ๓.๖ วันพุธที ่ ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗    ออกตรวจคัดกรองสุขภาพ  มทบ.๒๒/รพ.ค่ายฯจ านวน ๑๙๗ นาย   
        

รวมทั้งหมด  ๘๔๘  นาย 
 

 
วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕ ๕๗ แผนกส่งเสริมสุขภาพ ร่วมจัดนิทรรศการสร้างเสริมสุขภาพในงาน                 

ผบ.มทบ.๒๒ พบปะก าลังพล ประกาศนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้  
มทบ.๒๒ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  จว.อ.บ.  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  ๑๑  คน   

     
วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕ ๕๗  แผนกส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ 

เทศบาลต าบลแสนสุข  ได้จัดท าโครงการตรวจสุขภาพข้ันพื้นฐานฯ   โดยจะจัดกิจกรรม “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
แสนสุข ประจ าปี ๒๕๕๗ ” เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น.  ณ หอประชุม  ร.ร.เทศบาลแสนสุข   มีผู้รับบริการ  จ านวน   
๑๗๔  คน  

 
 
 
 
 



18 

 

 
สารคุณภาพ ปีท่ี 8  ฉบับท่ี 2 ประจ าเดือน  เม.ย. – ก.ค.  2557 

วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕ ๕๗  แผนกส่งเสริมสุขภาพ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับตรวจประเมินผลตาม
นโยบายการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารกองทัพบก คุณภาพชีวิตชุมชน ณ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ คุ้ม
อินทนิน (ซอย ๒๐)  จนท.ที่เข้าร่วมรับตรวจ  จ านวน  ๑๑  คน   

     
วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕ ๕๗  แผนกส่งเสริมสุขภาพร่วมงาน มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ มทบ .๒๒          

จัดนิทรรศการ คัดกรอง และให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพ เวลา ๑๔.๐๐–๑๘.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์  มทบ.
๒๒  ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  จนท.ที่เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  ๑๑  คน      

     
  ห้วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม  ๒๕๕๗  แผนกส่งเสริมสุขภาพจัดเจ้าหน้าที่ในแผนกพร้อมกับประสาน

สหสาขา วิชาชีพในการลงเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเสี่ยง , ผู้พิการ  และผู้ปุวยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  รอบท่ี๑                  
เวลา ๐๙.๓๐–๑๑.๓๐ น. และ รอบท่ี ๒ เวลา ๑๓.๓๐ –๑๖.๐๐ น.  (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี)  ณ ชุมชน ม.๒ ,      
ม.๑๑, ม.๑๗, ม.๑๙ และในค่ายฯ  ต.แสนสุข  อ.วารินช าราบ  จว.อ.บ.  มีผู้ที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน  จ านวน ๓๔  ราย 
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 ชื่นชม...ผลงาน... 
                            บุคลากรทางการพยาบาล  

 
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
   

พันตรีหญิง กนกพรรณ  มงคลศิลป์  
หัวหน้าแผนกเวชกรรมปูองกัน รับรางวัล 

น าเสนอผลงาน เรื่อง R2R ศึกษาเปรียบเทียบการใช้
บันได 9 ขั้น ปูองกันไข้เลือดออกพ้ืนที่ ต าบลแสนสุข ใน
วันพยาบาลสากล 8 พ.ค. 57 รับรางวัลจาก              
นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

พ.ต.หญิงเกศแก้ว ภัทรอรรจน์ เป็นผู้แทนรับ
มอบรางวัล ผลงาน “การศึกษาผลของการให้
ความรู้และอุปกรณ์สนับสนุนการปูองกัน
อุบัติเหตุเข็มทิ่มต า ในกลุ่มบุคลากรทีมดูแล
ผู้ปุวยใน รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งเป็นการ
พัฒนาผลงานของ ร้อยเอกหญิงพีระนุช               
แก้วกัญญา  ในวันพยาบาลสากล 8 พ.ค. 57  รับ
รางวัลจากนายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 ส.อ.หญิง บุณยดา  ม่ิงขวัญ  
 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝุายส่งเสริมสุขภาพได้รับ
เกียรติบัตรจากพลตรี วิษณุ  ไตรภูมิ ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ 22 เนื่องในโอกาสสร้างชื่อเสียง
ให้ รพ.ค่ายสรรสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 22 
ด้วยการทดสอบภาษาอังกฤษได้คะแนนเป็นล าดับ
ที่ 1 ของกองทัพบก 

 พันตรีหญิง สายพิน  ศรีพลชุม  
 หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน       
รับรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับปฏิบัติการของ
วิทยาลัยกองทัพบก ในวันสถาปนาวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก เมื่อ 22 พ.ค. 57 รับรางวัล
จาก พลโทมาโนชญ์  จันทรศร  ผู้อ านวยการศูนย์
อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 
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 เมื่อ  ๒๐ พ.ค. ๕๗ ๑๓๐๐ - ๑๖๓๐ พ.อ. สุรัตน์  ประเสริฐสุข   ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์   ให้การต้อนรับ  
พ.อ. เศรษฐวัชร์   จันทร์เด่นแสง หน.ชุดตรวจ และ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร
ของ ทบ. ซึ่งเดินทางเข้าตรวจประเมินผลหน่วย ฯ ตามนโยบายการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของกองทัพบก   
 
 
 
 

 

            

       

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

รวมมิตรภาพกิจกรรม        ของ รพ.ค่าย

สรรพสิทธิประสงค์ 

 เมื่อ  ๒๘ เม.ย. ๕๗ พ.อ.ดุลพัฒน์  เจริญวงศ์  รอง ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานในการจัดการอบรม
เตรียมความพร้อมในการปูองกันโรคที่เกิดจากความร้อน ให้กับ  ผู้ฝึก, ครูฝึก และผู้ช่วยครูฝึกทหารใหม่ในหน่วยฝึกต่าง ๆ  ใน
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดย พ.อ.ผศ. ราม  รังสินธิ์  ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้าเป็นวิทยากร ณ  สโมสรนายทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์  มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น   ๑๕๖ นาย  
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 เมื่อ ๒๙ เม.ย. ๕๗   รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการตรวจสุขภาพ ,     
คัดกรองสุขภาพจิต, บริการกายภาพบ าบัด และให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลทหาร   ตามโครงการบริการสุขภาพแก่ก าลัง
พลที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา (Thai Troops…We Care )  ณ ทก.พัน.ร.๑๒  และ ร้อย.นขต.     
ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์  จว.ศ.ก. มีผู้เข้ารับบริการ  ๕๕ นาย 

 เมื่อ  ๒๐ พ.ค. ๕๗ ,๐๘๐๐  รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนที่
ประสบภัยพิบัติจากพายุลมร้อน   ณ  วัดนาแก้ว  ต.บ้านกอก   อ.เขื่องใน   จว.อ.บ.  ร่วมกับ  มทบ.๒๒   มีผู้เข้ารับ
บริการ จ านวน   ๑๑๑   คน 

  
 ในวันที่   ๑๖ มิ.ย. ๕๗  รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  จัดชุดปฐมพยาบาลดูแลประชาชน  ที่ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์ สาขาวารินช าราบ  ให้การดูแลประชาชน    ๕๔ ราย  พร้อมกับให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ 


