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หน้า 
สารบญั 

สารคุณภาพ 
   พบกันอีกเช่นเคยกับสารคุณภาพจาก QIC 

เนื้อหาเข้มข้นล้นฉบับกันเลยนะครับ 

         ฉบับนี้พบกับเรื่องราวกิจกรรมดีๆ  จากกองผู้ป่วยใน  

ฝ่ายการพยาบาลและแผนกส่งเสริมสุขภาพ 

 งาน HA National Forum ครั้งที่ 11 ปี 2558 

นี้ทาง  สรพ.ตั้งทีมงานว่า  "จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ  

(Imagination for Quality)" เพ่ือการเรียนรู้อย่างไม่มี
ขอบเขตจ ากัด เป็นจุดเริ่มต้นของการรับความรู้ใหม่ๆในการ
พัฒนาคุณภาพเพ่ือการดูแลผู้ป่วย /ผู้รับบริการ  ให้ได้รับการ
บริการที่ประทับใจ  มีคุณภาพและความปลอดภัย   ทาง  

QIC ขอเชิญทุกหน่วยงานทั้ง  Clinic และ Back office 

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด  ในงานมหกรรมคุณภาพ  

Quality contest ครั้งที่  11  ซึ่งจะจัดขึ้นกลางเดือน
ธันวาคม  57 นี้ เพ่ือคัดเลือกผลงานเด่นๆ  เข้าร่วมในงาน  

National Forum ในระดับประเทศต่อไป 

 คติประจ าใจ ....ท าวันนี้ให้ดีที่สุดทุกวินาที  ทุกลม
หายใจนะครับ  เพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีโอกาสได้ท าสิ่งที่
เราคิดไว้แล้วหรือไม่ แล้วพบกันฉบับหน้า สวัสดีครับ 

     Dr.K 

 

 

จนิตนาการสรา้งสรรคค์ุณภาพท าอยา่งไร? 1 

ขา่วสารดีๆ จากกองผูป้ว่ยใน   6 

สารจากฝา่ยการพยาบาล   8 

ชุมชนคนรกัสุขภาพ    11 

ภาพกจิกรรมต่างๆ ของ รพ.                    14 
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        จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ 

     (Imagination for Quality)  

       

 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) –สรพ.  

 

       1. ที่มา   “ท าเท่าไรจึงจะพอ” เป็นค าพูดท่ีมักจะได้ยินเมื่อชวน

กันพัฒนาคุณภาพ แต่หากไปฟังผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลกพูดจะตกใจที่

เขาบอกว่า “เราต้องพัฒนาด้วย escaping velocity” คือ ต้องท าให้

มากกว่าท่ีเป็นอยู่เป็นสิบเป็นร้อยเท่าเพ่ือให้ทันกับความคาดหวังและการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท่านเหล่านั้นบอกว่าเราต้อง “flip the 

healthcare” ต้องพัฒนากันขนาดพลิกหรือปฏิวัติระบบท่ีเป็นอยู่เลย

ทีเดียว 

 

 ท่ีผ่านมาเราพยายามท่ีจะพัฒนาโดยใช้ประโยชน์อย่างสมดุล

ระหว่าง “ระบบ ความรู้และจิตวิญญาณ” (หรืออาจจะคิดถึงองค์สามใน

รูปแบบของ 3S: system, science, spiritual; ศีล สมาธิปัญญา; head, 

heart, hand) ซึ่งก็นับว่าก้าวหน้ามามากโขเม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่

เราก็ยังพบกับปัญหา ยังรู้สึกจ าเจ ยังคงวนเวียนอยู่กับวิธีการหรือ

ทางออกแบบเดิมๆ อยู่หรือไม่ 

 

  Albert Einstein อัจฉริยะก้องโลก กล่าวว่า “Imagination is 

more important than knowledge for knowledge is limited to all  

we now know and understand, while imagination embraces the 

entire world, and all there ever will be to know and understand” 
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ความรู้มีความส าคัญ ที่ผ่านมาเราก็พัฒนาบนฐานของความรู้เป็นหลัก 

แต่จินตนาการ 

ส าคัญยิ่งกว่าความรู้เพราะความรู้จ ากัดอยู่แค่สิ่งที่เรารู้และเข้าใจขณะท่ี

จินตนาการนั้นไม่มีขอบเขตจ ากัด เป็นโอกาสท่ีเราจะรู้และเข้าใจสรรพ

สิ่งท้ังมวลในโลก จินตนาการจึงเป็นจุดเริ่มของการสร้างความรู้ใหม่การ

พัฒนาท่ีอาศัยจินตนาการจึงก้าวข้ามข้อจ ากัดต่างๆ ไปอีกข้ันหนึ่ง 

เม่ือเราพบกับความวุ่นวายสับสนเรามักจะคิดว่าไม่น่าเกิดขึ้นเลย เป็น

อุปสรรคที่ท าให้เสียโอกาส เสียเวลา เสียอารมณ์แต่นักทฤษฎีเรื่องระบบ

ท่ีซับซ้อนกลับมองว่าที่บริเวณชายขอบของความเป็นระบบระเบียบท่ีเข้า

ใกล้ 

สถานการณ์ของความสับสน ความไม่แน่นอน ความไม่ลงรอยนั้น คือ

พ้ืนที่ท่ีดีท่ีเป็นบ่อเกิดแห่งความคิดสร้างสรรค์สถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 2  

“Creativity is at the edge of chaos” แน่นอนว่าหากเราเข้าไปอยู่ใน

พ้ืนที่ดังกล่าวโดยไม่พยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการเรา

ก็จะเข้าสู่สภาพถอยหลัง 

 

 การพัฒนาคุณภาพเปรียบเสมือนการประคองตัวในเรือพาย ต้อง

ท าท้ังการโยกคลอนเรือเพ่ือให้เกิดแรงกระตุ้นขณะเดียวกันก็ต้อง

ประคับประคองมิให้เรือคว่ า การโยกคลอนเรือนั้นเทียบได้กับความคิดท่ี

ทวนกระแส ความคิดผ่าเหล่าความคิดท้าทาย การไม่เชื่อฟังหรือไม่

ยึดถือขนบปฏิบัติท่ีเคยท ากันมา (rebel) การโยกคลอนนี้จะน าไปสู่

ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 

 ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการมีความสัมพันธ์กับมิติด้านจิต

วิญญาณอยู่พอสมควร เป็นเรื่องของการใช้ศักยภาพของมนุษย์ในส่วน

ท่ีเป็น Subconscious เช่ือว่าหลายๆ ท่านมีประสบการณ์ท่ีเกิดความคิด

บรรเจิดขึ้นในเวลาท่ีสมองปลอดโปร่ง เคลิ้มๆ ครึ่งหลับครึ่งตื่น หรือเพ่ิง

ต่ืนจากความฝัน (subconscious creativity) แล้วก็น าสิ่งเหล่านั้นมาสู่

การปฏิบัติท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
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 ในการประชุมวิชาการประจ าปี HA National Forum ครั้งที่ 16 

ระหว่างวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT 

Forum เมืองทองธานีเราจะน าเรื่องเหล่านี้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน

ภายใต้แนวคิดหลัก “Imagination for Quality” (จินตนาการสร้างสรรค์

คุณภาพ) มาช่วยกันเติมความฝันซึ่งกันและกันท าให้ชุมชนบริการ

สุขภาพเป็นชุมชนสร้างสรรค์ (Creative community) ผู้ให้บริการ

สุขภาพก็เป็นคนสร้างสรรค์ (creative HR for Health) น าพวกเราออก

จากความอึดอับ คับข้อง และส่งมอบของขวัญชิ้นงามให้กับคนรุ่นต่อไป

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 3  

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวทางการเขียนสรุปผลงานน าเสนอ 

    2.1 ข้อมูลทั่วไป  

      ก. ชื่อเจ้าของผลงาน, e-mail, โทรศัพท์ 

      ข. โรงพยาบาลหรือองค์กรที่ปฏิบัติงาน 

      ค. ชื่อผลงาน 

      ง. หมวดหมู่ของผลงาน  

  

 

 

อ่านกันเยอะๆ

นะครับ 
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ค า

ย่อ 

หมวดหมู่ของผลงาน ค า

ย่อ 

หมวดหมู่ของผลงาน 

Care Care Process INN Innovation 

DIS Disaster 

Management 

Lean Lean 

DIN Diagnostic 

Investigation 

L&M Leadership & 

Management  

DS Disease Specific MMS Medication management 

system 

ENV Environment NUR Nursing management & 

practice 

HPH Health Promotion 

and Community 

PC Primary care 

 

CHR Creative Human 

Resource 

QRS Quality, Risk & Safety 

Management 

IC Infection Control Spirit Spirituality & Humanized 

Healthcare 

IM Information 

Management 

WPM Work process 

management &  

improvement 

เปิดอ่านสักนิด  
แล้วความคิดจะเปลี่ยนไป 
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2.2 ผลงานการพัฒนาระบบงาน, CQI/clinical CQI หรือผลงานอื่นๆท่ี

สามารถวัดผลลัพธ์ได้ชัดเจน 

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: ยาวไม่เกิน 70 ตัวอักษรอาจจะใช้ค าย่อ

ในชื่อผลงานได้แต่ให้มีค าอธิบายส้ันๆอยู่ข้างล่าง 

2. ค าส าคัญ: ระบุค าส าคัญเพ่ือง่ายต่อการค้นหา 

3. สรุปผลงานโดยย่อ: เขียนสรุปสั้นๆ ใน 1 ประโยค ระบุจุดเน้นของ

ผลงาน/โครงการว่าทีมได้ปรับปรุง 

อะไรและเกิดผลลัพธ์อะไร 

4. ชื่อและที่อยู่ขององคกร์:  

5. สมาชิกทีม: ระบุรายช่ือสมาชิกในทีม วุฒ  ิต าแหน่งในบรรทัดเดียวกัน  

6. เป้าหมาย: ระบุเป้าหมายของโครงการในหนึ่งประโยคโดยมี format 

ดังนี้: เพ่ือเพ่ิม/ลด…[อะไร/เท่าไร]… ภายในเวลา......[อาจจะระบุพื้นท่ี

ด้วย]  

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ: ระบุว่าปัญหาที่ต้องการแก้ไขคืออะไร มี

ผลกระทบต่องานหรือการดูแลผู้ป่วยอย่างไรเกิดขึ้นที่ไหน เกี่ยวข้องกับ

ใครบ้าง มีสาเหตุส าคัญจากอะไร 

8. กิจกรรมการพัฒนา: ระบุ (1) แนวคิดการออกแบบกิจกรรมการ

พัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง (2) ระบุประเด็นการพัฒนาในลักษณะของ 

bullet ซึ่งแต่ละ bullet มีความชัดเจนในตัวเองโดยเริ่มประโยคด้วยค า

กิริยาที่เน้นวิธีการลงมือท ากิจกรรม (1) ให้รายละเอียดที่เพียงพอเพ่ือให้

ผู้อ่านเข้าใจว่าทีมได้ท าอะไรไปบ้าง (การใช้ค าย่อค าแรกขอให้ระบุค า

เต็มไว้ด้วย)  

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง: ระบุ (1) วิธีการประเมินผลการ

เปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะเป็นการประเมินเชิงปริมาณหรือการประเมินเชิง

คุณภาพ (2) ผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นไปได้ให้แสดง

กราฟผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นโดยแนบ excel spreadsheet ซึ่งมี run chart 

ของข้อมูลท่ีใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงการโดย plot 
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ตามล าดับเวลาอย่างน้อยควรจะมีกราฟผลลัพธ์หนึ่งภาพ (3) วิเคราะห์ว่า

การเปลี่ยนแปลงนี้แก้ปัญหาที่เป็นจุดเริ่มต้นได้เพียงใด 

10. บทเรียนท่ีได้รับ: เขียนบทเรียนที่ได้รับในลักษณะของ bullet ใน

ประเด็นต่อไปนี้ (1) ปัญหาหรือความท้าทายท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง

ด าเนินการโครงการ และวิธีการจัดการกับความท้าทายเหล่านั้น (2) 

ข้อแนะน าในสิ่งที่ควรปฏิบัติในลักษณะท่ีเป็น action-oriented และ

เหตุผลซึ่งชี้ให้เห็นความส าคัญของเรื่องนั้น (3) สิ่งท่ีจะท าแตกต่างไป

จากเดิมในคราวหน้า 

11. การติดต่อกับทีมงาน: ระบุชื่อผู้ท่ีสามารถติดต่อได้ชื่อองค์กร ท่ีอยู่ 

โทรศัพท์ e-mail address  

  

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ผลงานการพัฒนาที่วัดผลเป็นตัวเลขได้ยาก หรือการพัฒนาในมิติท่ี

เป็นนามธรรม  

ให้สรุปข้อมูลตามความเหมาะสมกับเรื่องท่ีจะน าเสนอ มีการเล่าเรื่อง 

(Story telling) ประกอบตามความ 

เหมาะสม น าเสนอเรื่องเล่าท่ีเห็นเป็นรูปธรรมของการพัฒนา มีการ

เปลี่ยนพฤติกรรมการแสดงออก หรือการเปลี่ยนแปลงในระดับวิธีคิด 

เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมความปลอดภัย 

และวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้บุคคล/ผู้ปฏิบัติงาน เป็นตัว

เดินเรื่องมาบอกเล่าถึงความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจ การฝ่าฟัน

เปิดอ่านสักนิด  
แล้วความคิดจะ

เปลี่ยนไป 
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อุปสรรครวมท้ังความสนุกสนาน ก าลังใจ และการสนับสนุนท่ีได้รับ จน

ก่อให้เกิดผลงานคุณภาพนั้นๆ ซึ่งส่งผลลัพธ์ท่ีดีต่อผู้ป่วย/หน่วยงาน  

1. ชื่อผลงาน / เรื่องเล่า: 

2. ค าส าคัญ: 

3. ชื่อและที่อยู่ขององคกร์: 

4. สมาชิกทีม: 

5. ท่ีมาของเรื่องราว: 

6. สรุปเรื่องเล่าที่แสดงให้เห็นความพยายามในการแก้ปัญหาหรือ

พัฒนา: 

7. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น: 

8. บทเรียนท่ีได้รับ: 

9. การติดต่อกับทีมงาน:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านกัน

เยอะๆนะค่ะ 

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ท่ี 
https://www.facebook.com/groups/227087064021328/793409300722432
/ 
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ข่าวสาร        จาก 

 

  

 การสร้างสุขให้ชีวิต ..........เป็นการให้รางวัลกับตัวเอง จะสุข

หรือทุกข์ก็ข้ึน 

อยู่กับตัวเราคิดดี ท าดีไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนเพราะเรา..........

เราก็สุขได้ ในแต่ละวันมีปัจจัยแวดล้อมมากมายท่ีผ่านตัวเราไปปะทะตัว

เราบ้างไม่ปะทะบ้างแล้วผ่านไป บางที บางอย่างไม่ผ่านไป บางทีเรา

หมกมุ่นมัวแต่เก็บขี้ไก่กลับบ้านแทนที่จะเอาไข่กลับบ้าน (หลวงปู่ชาเคย

กล่าวไว้) ก็เป็นการเสียเวลาเปล่า ควรจะมีแต่เรื่องดีๆแต่กลับมีแต่เรื่องไม่

ดีมีแต่เรื่องเหม็นๆ มีประโยชน์น้อยเต็มที การสร้างสุขให้ชีวิต.....สมอง

กับใจควบคู่กันไป ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ร่างกายจะคอยท าตามความ

ต้องการหรือความอยากของผู้เป็นนาย ใจสั่ง ใจอยาก สมองจึงท างาน

....คิด....วางแผน....ท าตามแผน....ประเมินผลลัพธ์ว่า บรรลุเป้าหมาย

หรือยัง เหลือรักมากน้อยเพียงใด จึงจะส าเร็จหรือไปสู่เป้าหมาย......

ตามท่ีใจต้องการ ก่อนอื่นต้องรู้ตนก่อน การรู้ในงานหรือการรู้จักตนเอง 

(Saft-awarness) เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งมีทั้งหลักวิชาและหลักธรรมะ 

การรู้งาน คือ อัตตัญญุตา (ในพุทธศาสนา ) เป็นเรื่องส าคัญหลักที่จะ

ด าเนินต่อไปเพื่อสร้างสุขให้ชีวิตได้ 

การรู้ตน ไม่ใช่เพียง    หมายถึง การรู้จักว่าเราเป็นใคร มี

ฐานนะและบทบาทอะไร  

อันเป็นชีวิตด้านนอกเท่านั้นแต่หมายถึงการรู้จักด้านในขอตนเอง เช่น 

กอง

ผู้ป่วย

ใน 
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        เราสามารถฝึกฝนให้ความรู้ตนเข็มแข็งขึ้นได้  

 

ด้วยการปฏิบัติง่ายๆ อาทิ การออกก าลังกาย การเจริญสติ  

สร้างความรู้ตัวกับลมหายใจ การเคลื่อนไหวร่างกายอิริยาบถและท า

กิจวัตรประจ าวันต่างๆ การพินิจตนหรือการทบทวนตัวเอง (Seft-

assessment) นิสัย (เล็กๆ) อะไรท่ีต้องปรับแก้ไขเลือกมาปรับแก้สัก 1 

เรื่อง แล้วมุ่งมั่นท าให้ส าเร็จ ก็จะเสริมพลัง พลังกาย พลังใจ ให้เรามี

ความสุขในชีวิตและอย่าลืมมองหาข้อดีในตัวเอง ยินดีกับสิ่งท่ีตนมีและ

เอาออกมาใช้เพ่ือช่วยเหลือคนอื่นและสังคมด้วยนะคะ 

 

 
 
 

- การเข้าใจ

พ้ืนเพประวัติ 

ความเป็นมา

ของตนเอง 

ต้ังแต่วัยเด็ก

รวมทั้งปัญหา

ท่ีฝัง มาใน

ความทรงจ า

ของเรา 

- การรู้จักจุด

แข็งจุดอ่อน

ของตนเอง 

หาทางเสริม

จุดแข็ง แก้

จุดอ่อนให้

ชีวิตราบรื่น 

- การรู้จัก

เป้าหมายชีวิต

ระยะส้ัน ระยะ

กลาง ระยะ

ยาว เม่ือ

มองเห็น

เป้าหมาย ก็ 

  จะให้

ความส าคัญต่อ

การมุ่งไปสู่

เป้าหมายได้

อย่างมี

ความสุข 

- การตามดูรู้ทัน

ความคิด อารมณ์และ

ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น

ทันที ก็จะช่วยให้ระงับ  

และทุเลาความคิดท่ี

เป็นลบ เช่น ความ

โกรธ ความอิจฉา ก้าว

ข้ามไปได้ทันทีไม่

ก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ี

เป็นโทษ (อกุศล) การรู้

งานในลักษณะนี้ช่วย

ให้ชีวิตมั่นคงปลอดภัย

ไกลทุกข์ 

        

คิดบางตอนมาจากบทความจอง รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุ

ภาพ หมอชาวบ้าน ฉ.425 
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   ข่าวสาร            จาก ฝ่ายการพยาบาล 

 

       

 

 

 

 

 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประครอง ฝ่ายการพยาบาล

ได้มุ่งเน้นพัฒนาเพ่ือจัดระบบการดูแลผู้ป่วย   แบบประคับประครอง เริ่ม

ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนี้ โดยจัดอบรมให้

ความรู้กับบุคลากรทางการพยาบาล การจัดท าแบบประเมินที่ใช้ในการ

ดูแลผู้ป่วยประคับประครอง  แต่ละหน่วยมีบริการที่สนับสนุนส่งเสริม

ความเช่ือทางศาสนาต่างๆ  มีการประสานงานไปยังพุทธสถานในค่าย

สรรพสิทธิประสงค์นิมนต์พระมารับบิณฑบาตในหอผู้ป่วยตามความ

ต้องการของผู้ป่วย  รวมทั้งฝ่ายการพยาบาลก าหนดให้หอผู้ป่วยต่างๆ

หมุนเวียนกันไปเป็นเจ้าภาพในการท าบุญที่พุทธสถานทุกวันอาทิตย์ 

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ผอ.รพ.ค่ายฯมาอย่างต่อเนื่อง 

จากการด าเนินงานตลอดห้วงที่ผ่านมาฝ่ายการพยาบาลได้ก าหนดให้

หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประครองจัด

ผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว หน่วยละ 1ท่านโดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือเป็นผู้ประสานงาน เก็บรวบรวมข้อมูลและเป็นหัวหน้าทีมท่ีจะจัดการ

พัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประครองภายในหอผู้ป่วยนั้นๆ    

 

 

Palliative care  

การพัฒนาการดูแล

ผู้ป่วย 

แบบประคับประครอง 
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อบรมให้ความรู้    รณรงค์การปฏิบัติ       แจกคู่มือ                           

 

 

 

 

 

 

ร่วมดูแลผู้ป่วยและเป็นพี่เลี้ยงแก่หน่วย    ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติ          

Family meeting                             

             

     

 

 

 

 

นิเทศ&Implement 

หน่วยงาน 

ภาพกิจกรรม         ของฝ่ายการ

พยาบาล 
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           ผอ.รพ.ค่ายฯให้การสนับสนุน 

       เพื่อสร้างการดูแลด้านจิตวิญญาณ 

 

 

 

 

 

    

          

 

ในเดือนกันยายน เราได้น าแนวทางปฏิบัติในการดูแลแบบประคับ

ประครองเข้าหารือในPCTเพ่ือทบทวนและจัดระบบให้ดียิ่งขึ้นและให้

เกิดการวัดผลลัพธ์การดูแลที่ชัดเจนเป็นการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง   

ในปีงบประมาณ2558 พวกเราจะได้เห็นการดูแลผู้ป่วยประคับประครอง

ท่ีประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลผู้ป่วยร่วมกันที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  ฝ่าย

การพยาบาลเราเชื่อม่ันอย่างยิ่งว่า ผู้ป่วยท่ีได้รับการดูแลแบบประคับ

ประครองจะได้รับบริการแบบองค์รวมทุกมิติท่ีมีคุณภาพด้วยหัวใจความ

เป็นมนุษย์       
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วันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  แผนกส่งเสริมสุขภาพ  จัดกิจกรรม  “วันสุขภาพดี ครบเครื่องเรื่อง
มะดัน-หวาน ปี ๒” เป็นกิจกรรม จัดต่อเนื่องในชุมชนกลุ่มมะดันหวานแสนสุข ทุกวันพุธแรกของเดือน   

          

 

 

 

 วันที่  ๗-๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ แผนกส่งเสริมสุขภาพ  จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเม
ตา-บอลิกซินโดรม  โดยขอรับการสนับสนุน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  จาก  ศูนย์อนามัยที่  ๗   

 

 

 

 
 

วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  แผนกส่งเสริมสุขภาพ  จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ  ศสมช.  แบบ
บูรณาการ ระยะที่ ๕  ประจ าปี งบประมาณ ๕ 
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วันที่  ๑๖ – ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  แผนกส่งเสริมสุขภาพ  ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวมอบเงินทุน
ยังชีพตามโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ   และโครงการปันน้ าใจฯ ของสมาคมแม่บ้าน ทบ. ใน
ส่วนก าลังพลของหน่วย  เวลา 07.00 – 16.30 น.  ณ  ร.ร.อุบลปัญญานุกูล , อ.พนา จว.อจ. , อ.เขื่องใน , อ.น้ า
ยืน, อ.โขงเจียม จว.อบ.  ออกลงพ้ืนที่เยี่ยมครอบครัวบุตรที่มีความต้องการพิเศษ  จ านวน  ๕  คน 

   

   

   

 

 
 ห้วงเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  แผนกส่งเสริมสุขภาพ ด าเนินการรับสมัครก าลังพลเข้าร่วมโครงการ       
และติดตามก าลังพลที่อยู่ในระหว่างเข้ารับการบ าบัด  ตามแผนงานโครงการคลินิกอดบุหรี่สัญจร การ
ด าเนินงานร่วมระหว่าง รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

     

     

       

 

 

วันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗   จัดกิจกรรมกลุ่มเบาหวาน (มะดันหวาน)  ให้บริการตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น ตรวจน้ าตาลในเลือด เพื่อประเมินโรคเบาหวาน วัดความดันโลหิต ตลอดจนการให้ค าแนะน าการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้กับประชาชนพื้นที่รับผิดชอบ  เวลา  ๐๖.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ ม. ๒ , ๑๑, ๑๗  และ 
๑๙ ต.แสนสุข อ.วารินช าราบ จว.อ.บ.  มีผู้รับบริการ  จ านวน  ๑๘  
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วันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๗   แผนกส่งเสริมสุขภาพ  ได้ลงประเมินศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน            
ตามโครงการประกวดศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนดีเด่นประจ าปี ๒๕๕๗  เวลา ๐๘๐๐ –๑๖.๐๐ น. ณ  
ศสมช.ร.๖/๑ , ศสมช. ป.พัน ๖ , ศสมช. มทบ.๒๒ , ศสมช. ม.๑๑   มีคณะกรรมการการประเมิน  และตัวแทน 
อสม. แต่ละหน่วย  จ านวน  ๒๐  คน 

  

 

 

 

 

วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  จัดเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล   จ านวน  ๔  คน  ออกให้บริการ
ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ท าหน้าที่ตรวจคัดกรองสุขภาพจิตและให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ   

 

 

 

 

 
 วันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  แผนกส่งเสริมสุขภาพ   จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ตับ   และท่อน้ าดี   ในการติดตามกลุ่มเสี่ยงมะเร็งและท่อน้ าดี เข้ารับการตรวจ  คัดกรองซ้ าทุก ๖ เดือน ด้วย
วิธีอัลตราซาวด์ ณ  รพ.วารินช าราบ อ.วารินช าราบ  จว.อ.บ. มีผู้เข้าร่วมการตรวจคัดกรองมะเร็งตับ  และท่อ
น้ าดี จ านวน  ๒๙    
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   ภาพกิจกรรม     ของ รพ.ค่ายฯ  

  งานแสดงมุฑิตาจิต ท่านพลโทธีรยุทธ ศศิประภา เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2557 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการมฑลทหารบกที22 

 

 

 

 
 

อบรมค่ายเบาหวาน DM Camp ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 

 

 

 

 
 

วันพยาบาลแห่งชาติ+พิธีอาศิรวาทและมอบรางวัลบุคลากรทางการพยาบาลดีเด่น ประจ าปี 2557 
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พิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  

 

 

 

 

 

 

 

ค่ายรักษ์ตับ ครั้งท่ี1 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 

 

 


