การแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง เคล็ดไมลับความสําเร็จผลงานคุณภาพ
ภญ.สุกัญญา นันทชัย
เคล็ดลับ คือการทํางานเปนทีม พอมีคนหนึ่งคิดจะมีอีกคนคิดแตกตางไป การทํางานบางทีเหนื่อยลา
งานไมกาวหนา ก็มีคนหนึ่งคอยกระตุนจะทําใหงานดําเนินไปดวยดี ทีมถาเราแบงหนาที่กันทํางาน มีความ
เขาใจกันในทีมเมื่อมีปญหาก็แกไขรวมกันจะทําใหการทํางานมีความสุข อีกอยางการทํางานจะมีการ
หมุนเวียนกันทํางานไมใหใครคนใดคนหนึ่งทําคนเดียวอารมณความรูสึกจะไดจูนเขาหากัน และใหคนอื่น
อีกมุมมองมาดูใหจะชวยใหงานดีขึ้น นอกจากนั้น สิ่งแวดลอมก็มีความสําคัญ เชนพี่หนาที่จะคอยเสริมและ
คอยกระตุนตลอด มันทําใหเกิดแรงผลักดัน ซึ่งถาไมมีตรงนี้ งานนี้จะไมเสร็จ และการทํางานที่มีการคุยกัน
ในกลุม จะทําใหการทํางานออกมาหลากหลาย สรางสรรค อีกสวน คือบุคคลมีความสนใจ ใสใจงาน จะทํา
ใหการทํางานสําเร็จ การทํางานก็มีปญหาบาง เชน มีงานยุงจะเพิ่มภาระคนในฝาย ตองไดรับการเอื้อเฟอ
และความเขาใจของคนในฝายดวยเชนกัน เราพยายามคิดบวก ถาฝายไหนสะทอนเรื่องในการงาน เราไมปด
กั้น มองปญหา และรวมกันแกไข จะไดพัฒนาไปดวยกันและเวลาจะทํางาน เรามาตกลงรวมกันกอน บางที
มุมมองของเราคนเดียวอาจจะทําไมได เราตองประชุม ปรึกษา หารือ เพื่อไดแนวทางเดียวกันในการทํางาน
ตองพยายาม บันทึกขอมูล ถาไมบันทึกก็จะทําใหมีการปรับเปลี่ยนยาก ความเอื้อเฟอ ความชวยเหลือ ที่จะ
เกิดการพัฒนารวมกัน ตอนที่ทําอันแรกรูสึกวายากมาก แตเมื่อขามผานแลวก็จะทําใหไดดีขึ้น บางครั้งการ
ทํางานถาเราพยายามศึกษาเรียนรูคือทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู อยูแลวทําใหงานออกมาสําเร็จและ
ที่ขาดไมไดคือไดรับการสนับสนุนจากทีมของโรงพยาบาลคะ
รางวัลที่ไดรับ
1. รางวัลชนะเลิศ งานการประกวดนวัตกรรมสาธารณสุขระดับจังหวัดนาน ประจําป 2555 สาขา
งานวิจัย R2R โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยชมรมสาธารณสุขแหง
ประเทศไทย วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดนาน
2. เรื่อง “การประเมินการใชยาสูด Salmeterol & Fluticasone propionate ในผูปวย COPD
โรงพยาบาลทาวังผา”
3. นําเสนองานประชุมวิชาการชมรมเครือขายโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ประจําป 2555 จังหวัด
นครสวรรค ระหวางวันที 24 – 27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค เรื่อง
“การประเมินการใชยาสูด Salmeterol & Fluticasone propionate ในผูปวย COPD โรงพยาบาลทา
วังผา”
4. 3. ไดรับคัดเลือกนําเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2555 ณ
จังหวัดกําแพงเพชร ระหวางวันที

5. 12 - 14 กันยายน 2555 ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาเรื่อง เรื่อง “การประเมินการใชยาสูด
Salmeterol & Fluticasone propionate ในผูปวย COPD โรงพยาบาลทาวัง
ผา”
6. รางวัลชนะเลิศการนําเสนอผลงานวิชาการ(R2R) ในการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพ
โรงพยาบาลทาวังผา ประจําป 2554 เรื่อง “ประเมินความเหมาะสมในการสั่งใชยาลดไขมัน
(Simvastatin)ในผูปวยนอกโรงพยาบาลทาวังผา”

ศุภลักษณ ธนามี
ผลงานชิ้นแรกไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ผลงานชิ้นที่ 2 ก็รองชนะเลิศ อันดับ 2 หลังจากนั้นที่
พัทยา และเคยไปนําเสนอที่พะเยา (ว.พะเยา) และเรื่องโตะ sport light ไดรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดไประดับ
ของกระทรวง มีโอกาสไดนําเสนอ การมาตรงนี้ทําใหเราไดมุมมองเรื่องของการหาสาเหตุที่ชัดเจน จะนํามา
ซึ่งผลลัพธทถี่ ูกตองและชัดเจนเชนกัน การจุดประกายที่อยากจะทําตรงนี้ คือจริงๆแลว ถาเกิดทําแลว
พยายามอยากใหรูวามันเกิดอะไรขึ้น อยากเห็นการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเหมือนตอนอยู
กับ ผูปวยในเมื่อกอน ถาเราใสใจ ผลประโยชนอยูที่ ผูปวย ถาขาดแค 1 dose หรือ 2 dose ตองตามใหเขาให
ได เพื่อทําในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับ ผูปวย
รางวัลที่ไดรับ
1. รองชนะเลิศในการนําเสนอผลงานวิชาการโรงพยาบาลทาวังผา จังหวัดนาน เรื่องการพัฒนา
รูปแบบบริการงานหนวยจายกลางโรงพยาบาลทาวังผา
2. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการนําเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุขจังหวัดนาน ณ วิทยาลัยราช
มงคลลานนาทุงศรีทอง เรื่อง การพัฒนารูปแบบบริการงานหนวยจายกลางโรงพยาบาลทาวังผา
3. รางวัลผลงานวิชาการดีเดน ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจําป 2554
“เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา สุขภาพดีถวนหนา ดวยสาธารณสุขไทย” เรื่องผลของการดําเนิน
หนวยงานจายกลางรูปแบบใหม
4. รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดนวัตกรรมสาธารณสุขระดับจังหวัดนาน ประจําป 2555 ณ
โรงแรมเทวราช จังหวัดนาน เรื่องโตะสปอรตไลทสองผาโรงพยาบาลทาวังผา
5. รองชนะเลิศ ในการประกวดนวัตกรรมสาธารณสุขระดับจังหวัดนาน ประจําป 2555 ณ โรงแรม
เทวราช จังหวัดนาน เรื่องผลการดําเนินการหนวยงานจายกลางรูปแบบใหมโรงพยาบาลทาวังผา
(ตอยอดผลงานเดิม)
6. รางวัลชนะเลิศประเภทงานวิจัย (Oral presentation) ในงานมหกรรมคุณภาพป 2555 “เรียนรูบูรณา
การงานกับชีวิต” 15 กันยายน 2555 ณ โรงพยาบาลทาวังผาจังหวัดนาน เรื่อง ผลการดําเนินการ
หนวยงานจายกลางรูปแบบใหมโรงพยาบาลทาวังผา (ตอยอดผลงานเดิม)

บุษบา เสนนันตา
ประสบการณ คือเปนผูนําเสนอ ไมไดเปนผูทํา คือครั้งแรกก็เปนผูนําเสนอผลงานของพี่แปวไมใช
คนเขียนหรือทําวิจัยเองเปนเพียงผูรวมทีม แตก็มีความเขาใจในงานวิจัยวาจะตองพัฒนากันอยางไร สวน
เคล็ดลับก็เหมือนนองแอว คือการทํางานเปนทีม อีกอยางที่สําคัญคือ การคิดงานหรือผลิตผลงานเกิดจาก
ปญหาจากงานที่เราทําอยู อันดับแรกที่ทํา เพราะวาอยากปรับปรุง เราจะถนัดกวาถาเปนงานที่เราทํา เสร็จ
แลวมีปญหาแลวอยากจะปรับปรุงอะไรก็เอามาทําได และเคล็ดลับการนําเสนอที่สําคัญ คือระยะเวลาการ
นําเสนอ รวมถึงความเปนมาเปนอยางไรทําไมเราถึงทําเรื่องนี้ และระยะเวลาที่เขากําหนดในการนําเสนอ
ตองตรงตามที่กําหนดหามเกินเวลา ผลลัพธของงานวิจัยถาจะใหดี ผลลัพธตองเปนเชิงบวก ถากึ่งๆกลางๆ
ก็ปหนามาใหมนะคะ และอีกอยางที่ยังไมทํา ก็เปนโอกาสพัฒนาตอไป ที่สําคัญไดรับแรงกระตุน จะมีกลุม
ในการขับเคลื่อนและอีกอยางคนในหนวยงานเห็นถึงความสําคัญ ถาคนในหนวยงานเขาใจจะทําใหคนใน
หนวยงานสบายใจ เวลามีผลงานก็เปนผลงานของหนวยงาน และมีตองคอยถามพี่หนา สรุปตองมีผูรูวา
บริบทนั้นจะนําเสนออยางไร ออกมาดูดี ก็ตองใหผูมีประสบการณดูอีกที มีอยูครั้งหนึ่งตองไปนําเสนอเรื่อง
บุหรี่แทนหนวยงานที่รับผิดชอบ อันนี้ไมรูเลย ตองศึกษาผลงานใหละเอียดและปรึกษาเจาของผลงาน การ
ซักถาม บวกกับการจําประเด็นสําคัญ ขอปลีกยอยของขบวนการ เพราะฉะนั้นตองถามทุกกระบวนการยอย
ใหละเอียด
รางวัลที่ไดรับ
1. รองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมและผลงานวิชาการสาธารณสุขจังหวัดนานป 2553 เรื่อง
“เตียงหรรษา”
2. ผลงานวิชาการดีเดน (รูปแบบ Oral) ในเรื่อง “การประกันเวลาการสงตอผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดในป 2554” ในงานประกวดผลงานวิชาการที่โรงพยาบาลทาวังผา
3. นําเสนอเรื่อง “ผลการดําเนินการหนวยจายกลางรูปแบบใหม (รูปแบบโปสเตอร) ไดรับรางวัล
ผลงานวิชาการดีเดนในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจําป 2554 “เทิดพระเกียรติ
84 พรรษา สุขภาพดีถวนหนาดวยสาธารณสุขไทย” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555 จังหวัดชลบุรี
4. นําเสนอผลงานที่ Mini stage ศูนยประชุมอิมแพค เมืองทองธานี กทม. ในงานการประชุม 13 th
HA National forum 13 – 16 มี.ค. 2555 เรื่อง “โครงการพัฒนา:คลินิกอดบุหรี่เชิงรุกโรงพยาบาล
ทาวังผา”
5. นําเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยกลามเนื้อหัวใจขาด
เลือด” ที่หาดใหญ จ. สงขลา ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจําป 2555
เทิดพระเกียรติ 120 ป ชาตกาลพระบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก
“กาวตามรอยพระบาทที่มุงมั่นเพื่อสรางสรรคการแพทยและสาธารณสุขไทย” วันที่ 11 -14
กันยายน 2555

บุญชาญ พิยะ
ของผมจะเปนเรื่องเลา กอนอื่นขอบคุณพี่หนา หัวหนาจายกลาง ตอนนั้นไปกับพี่หนา ไปแบบจิต
อาสา รูสึกภูมิใจ ไดเจอคนที่ดังๆ เชนหมอพรทิพยทําใหเรามีแรงกระตุนอยากผลิตผลงานออกมาแตก็ยังติด
อยูที่เราไมมีความรูเกี่ยวกับการเขียนและการนําเสนอ การคิดผลิตผลงานเริ่มตนจากปญหาที่พบใน
หนวยงานที่ทําประจําจากนั้นผมก็นําไปพูดใหหัวหนาฟง วาผมคิดอยางไร และเขียนออกมาใหฝายชางไปหา
อุปกรณโดยไมไดคิดวาจะเปนผลงานนวัตกรรม พอพี่หนาพูด จึงรูวาออนี่คือ นวัตกรรม เหมือนพี่บารวาสิ่ง
ที่เราคิดเอง ไดทําเองจะทําใหงายตอการนําเสนอ และ สามารถนําไปใชได ตองใชไดจริง ไมใชนําเสนอ
แลวเอาไปเก็บไว และถาสามารถกระจายใหโรงพยาบาลอื่นใชไดดวยจะทําใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด
การมาอยูตรงจุดนี้มีคนกระตุน ทําใหผมอยากทํา มันเปนสิ่งดี อีกอยางผมก็ภูมิใจ คือ ไดรูจัก อ.นิตยา เวลา
ทํางานผมจะคิดอยูเรื่อยๆ เชนตารางปลอดเชื้อ ที่ไดนําเสนอที่นี่ ผมมีแนวความคิดวา เวลาทําอะไร เราจะ
เรียนรูกับมันและจะพัฒนาตอไปอยางไรครับ
รางวัลที่ไดรับ
1. รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมและผลงานทางวิชาการเนื่องในวันมหิดล ประจําป 2555
วันที่ 24 กันยายน 2552 โรงพยาบาลทาวังผา เรื่อง “ ตารางปลอดเชื้อ ”
2. รางวัลรองชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมและผลงานวิชาการสาธารณสุข จังหวัดนาน ประจําป
2553 วันที่ 23 กันยายน 2553 เรื่อง “ ตารางปลอดเชื้อ ”
3. รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมระดับยอดเยี่ยม งานมหกรรมผลงานคุณภาพโรงพยาบาลทาวังผา วันที่
19 กรกฎาคม 2554
เรื่อง “ กอกลางสายยางโมเดิรน”
4. รางวัลผลงานวิชาการดีเดน ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2554 วันที่ 9
กันยายน 2554 เรื่อง “ กอกลางสายยางโมเดิรน”

เภสัช ปยพร
เทียบกับทุกคนที่นี้ถือวาอายุนอยสุดนะคะ งานวิจัยชิ้นแรกที่สงเขาประกวด ทําเรื่องการสงเสริม
ประสิทธิภาพใหยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุสมผล สวรส. ก็รูจักมาจากพี่หนา คือพี่หนา เคี่ยวเข็ญใหทํา สิ่งที่
สําคัญ คือ เลือกเรื่องที่ทํากอนควรเปนเรื่องที่นาสนใจ และใหประโยชนกับผูปวยและองคกรหรือหนวยงาน
สิ่งที่ออฟเลือกเปน 1 ใน 4 ที่ สปสช. กําหนด การเขียนงานวิจัยตองใหตรงประเด็นกับที่ผูจัดกําหนด พอ
เสนอ แลวคัดเลือกผานรอบแรกทางผูจัดจะโทรมาแจง จากนั้นมาหาขอมูล เพราะฉะนั้นเราตอง
เตรียมพรอมขอมูลของเรา เพราะเปน เวลาสําคัญ และการทํางานเปนทีมก็สําคัญ นอกจากนี้คือความอดทน
เทคนิคสําคัญ มั่นใจ ถาคิดไมออกก็ยิ้ม เวลาโดนถามก็ตอบทุกครั้ง ถาตอบไมได ก็ขอความชี้แนะจาก
กรรมการ ตองซอมนําเสนอ บอยๆ จับเวลาเอง คาดเคลื่อน บวกลบ 2 นาที จังหวะการพูดถาเร็วไปดังไปก็
สําคัญมากการไปถึงสถานที่ใหไปถึงกอน การตรียม power point ควรมีรูปแบบเปนทางการ ตัวหนังสือไม
มากเกินไป และเปนแนวเดียวกันทั้งชุด เนนกดที่แปนพิมพ ดีกวาถือเมาทเพราะเวลาจับเมาทจะทําใหเห็นถึง
อาการมือสั่นชัดเจน ถาเราซอมมากอนเราจะตื่นเตนนอยลง เกณฑการใหคะแนน อยาลืมดูทุกครั้ง การ
นําเสนอทุกครั้งถือวาเปนประสบการณที่ดีอยาคาดหวังวาจะตองไดทุกครั้งที่นําเสนอเพราะจะทําใหเกิด
ความเครียดและกดดัน แตถาไดก็เปนสิ่งที่ดี แตที่ขาดไมไดก็ขอขอบคุณพี่หนาที่ไดชวยเรื่องการขัดเกลา
ตลอดถึงหนวยงานหรือองคกรที่ใหการสนับสนุนคะ
รางวัลที่ไดรับ
1. รางวัลผลงาน R2R ดีเดน ประจําป 2554 ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากงานประจําสู
งานวิจัย(R2R) ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2555 ณ อิมแพ็คอารีนาเมืองทองธานี
เรื่อง “การสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลทาวังผา”
2. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการใชยาในโรงพยาบาล ในงาน
ประชุมวิชาการเภสัชกรรรมจังหวัดนาน ประจําป 2553 ระหวางวันที่ 22 ตุลาคม 2553 ณ ศศิ
ดารารีสอรท จังหวัดนาน เรื่อง “การสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุสมผลในโรงพยาบาล
ทาวังผา”
3. ไดรับคัดเลือกนําเสนอผลงานคุณภาพในงานประชุมวิชาการ “The 12 th HA Regional Forum on
Quality Improvement and Hospital Accreditation” ระหวางวันที 13 -14 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย
ประชุมนานาชาติเอมเพรส โรงแรมดิเอมเพลส จังหวัดเชียงใหม เรื่อง “การสงเสริมการใชยา
ปฏิชีวนะอยางสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลทาวังผา”
4. ไดรับการคัดเลือกนําเสนอผลงานเดน ในเวทีการประชุมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน 17 จังหวัด
ภาคเหนือ ระหวางวันที 10 -11 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดยอินท จังหวัดเชียงใหม เรื่อง
“การสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลทาวังผา”

5. ไดรับคัดเลือกนําเสนอผลงานคุณภาพ ในงานประชุมวิชาการชมรมเครือขายโรงพยาบาลเขต
ภาคเหนือ ประจําป 2554 ณ โรงแรมชากังราว จังหวัดกําแพงเพชร ระหวางวันที 20 - 22
กรกฎาคม 2554 เรื่อง “การสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลทาวังผา”

จุฬารัตน สุริยาทัย
คิดลบ คือเราทําใหนองๆเครียดขนาดนี้ คิดบวก คือ การไดใหนองมีวันนี้ การไดมีโอกาสไดรับ
คัดเลือกชื่อก็ดีใจ การไดรับคัดเลือกถือวาเปนโอกาส รางวัลไมใชคําตอบสุดทาย พี่เปนคนชอบอาน
ผลงานวิจัย เพราะฉะนั้นทักษะในการอาน ถาเราอยากรูเรื่องอะไรก็ตองอานและหาความรูรอบตัว พี่จะเปน
คนใฝหาความรูอยูเสมอชอบอานผลงานวิจัย พี่มีหองสมุดสวนตัวที่บาน มีเพื่อนมีเครือขาย เครือขายจะทํา
ใหเรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูตลอดเวลา และนอกจากนี้เรายังสามารถไดรับการสงเสริม สนับสนุนพรอม
ทั้งคําแนะนําจากผูที่มีประสบการณหรือผูทรงคุณวุฒิในเครือขายดวย เปนการแลกเปลี่ยนในครือขายและ
อาจารย ของพี่ไดรับการสงเสริมจากอาจารย ถาเปนการพยาบาลในชุมชนสภาการพยาบาลเขาจะนึกถึงพี่
ความคาดหวังคือ อยากสนับสนุนทุกคนสามารถ ไปที่ระดับจังหวัดได ในสวนพี่เองรางวัลที่ไดรับ บวก
ผลงานวิจัย เกือบ 20 รางวัล รางวัลที่ภาคภูมิใจคือรางวัลยอดเยี่ยมของกระทรวงที่ภูมิใจคือเราบานนอกได
รางวัลยอดเยี่ยม ที่2 เปนหมอลําปาง การนําเสนอแตละครั้งพี่จะนั่งฟงแตละคนนําเสนอและฟงกรรมการให
คําแนะนําของแตละคนจากนั้นนํามาปรับปรุงในงานเรา ที่ภูมิใจอีกอันคือ หลังจากเรานําเสนอเปนการให
เกียรติทีม พี่คิดวาทุกๆทานที่มานี่ ประสบความสําเร็จมากระดับหนึ่ง เคล็ดลับที่สําคัญของโรงพยาบาลเรา
คือ การชื่นชมยินดี ถามวาการไดรับดอกไม รูสึกอยางไร อยางนอยใหเปนเกียรติในองคกร รางวัลอะไรก็
เหมือนกัน ถาไดรับการชื่นชมยินดี พี่อยากใหทุกคนชื่นชม
สรุปประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น
1.พัฒนาตนเอง และทํางานเปนทีม
2.นโยบายสนับสนุน สามารถผลักดันสนับสนุนใหระดับคณะกรรมการของกรรมการบริหารเห็นถึง
ความสําคัญของผูที่ทําผลงาน
3. การมีพี่เลี้ยงและมีที่ปรึกษาจะทําใหไปไดดี
4. ชื่นชมยินดี ใหโอกาสในการนําเสนอ ถามวาเปนคาใชจายที่สูง ถาเราก็ไดไปตามนโยบายตรงนี้ ที่
สําคัญขอบคุณทีมที่ปรึกษา มันเคยมี ลูกศิษยลืมอาจารย แลวจะไมกาวหนา
การนําเสนอในระดับนานาชาติ พี่ใฝฝนวาของเราซักคนที่จะไดไป พี่เคยไปเวทีที่สิงคโปร ที่ไป
นําเสนอและเขาประชุม Nurse Commettee ดีวามันมีเอกสาร พี่ฝนวาเราสักคนไปในเวที International
ในประเทศไทยกอนก็ได ที่สําคัญตองหา net work หมอวุฒิกําลังจะไดไปออสเตรีย เรื่องราวความรูสึก
จริงๆ ที่ใหเราเปดโลกทัศนจริงถามเคล็ดลับจริง วาทําไดอยางไร วาแบงเวลาอยางไร 8 ชั่วโมงใน
โรงพยาบาลไมทัน พี่มารูตัวตอนนี้แมปวย พี่ทํางานตอนเย็น โชคดีที่ครอบครัวเขาใจ และสําหรับพี่ ลูกเรียน
อยูในเมือง 4 ทุมกลับ ทํางานตอถึง 6ทุม นอน 5-6 ชม. แตพี่ไมหลับในที่ทํางานนะ เวลานั่งประชุมมือตอง
จดจะไดไมงวง หรือเวลาเขารับการอบรมตองอานเรื่องนั้นลวงหนาไปหนอยเวลาฟงจะไดรูเรื่องไมตองมา
เริ่มใหม ถามีโอกาสใหทํา ไมอยากใหหยุดตรงนี้คะ

รางวัลที่ภาคภูมิใจ
1. รางวัลพยาบาลผูปฏิบัติงานดีเดน ของมูลนิธิหมอมเจาหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ป 2551
2. รางวัลพยาบาลจิตอาสา โครงการเติมใจใหสังคมนาน ในการดูแลผูปวยโรคฮีโมฟเลีย ของสมัชชา
สุขภาพแหงชาติรวมกับมูลนิธิฮักเมืองนาน ป 2551
3. รางวัลพยาบาลผูปฏิบัติการพยาบาลดีเดน ดานการประยุกตความรูทางการพยาบาลนําสูการปฏิบัติ
ชมรมพยาบาลนาน ป 2551
4. รางวัลพยาบาลดีเดนสาขาบริการพยาบาล ประเภทผูปฏิบัติการพยาบาลในสถานบริการระดับทุติย
ภูมิ จากสภาการพยาบาล ป 2552
5. รางวัลพยาบาลดีเดนกระทรวงสาธารณสุข “เพชรกาสะลอง” ประเภทพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน
ชุมชน จากกระทรวงสาธารณสุข ป 2553
รางวัลผลงานวิชาการ
1. รางวัลรองชนะเลิศผลงานวิชาการเรื่อง “การฟนฟูสมรรถภาพปอดในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง”
เวทีวิชาการมหกรรมคุณภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน ป 2549
2. รางวัลผลงานวิชาการดีเดนจากผลงานวิชาการ เรื่อง “การฟนฟูสมรรถภาพปอดโดยอาศัยหลักฐาน
เชิงประจักษตอคุณภาพชีวิตในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง” ในเวทีวิชาการกระทรวงสาธารณสุขป
2550
3. รางวัลที่ 1 ผลงานวิชาการดีเดน เรื่อง “การพัฒนาระบบการดูแลโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังใน
โรงพยาบาลชุมชน” ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต เชียงใหม ป 2550
4. รางวัลผลงานวิชาการดีเดน เรื่อง “การดูแลผูปวยวาระสุดทายของชีวิตโดยอาศัยความรูเชิงประจักษ
ตอการเสียชีวิตอยางสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ในการประชุมวิชาการประจําปครั้งที่ 10 จัดโดย
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ป 2550
5. รางวัลผลงานวิชาการดีเดนเรื่อง เรื่อง “ผลการเสริมสรางพลังอํานาจแบบกลุมตออาการหายใจ
ลําบากและคุณภาพชีวิต” โดยกระทรวงสาธารณสุข ป 2552
6. รางวัลผลงานวิชาการดีเดนเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลโรคฮีโมฟเลียภายใตระบบหลักประกัน
สุขภาพ จังหวัดนาน โดยกระทรวงสาธารณสุข ป 2552
7. รางวัลผลงานวิชาการ Advance Practice Nurse ระดับยอดเยี่ยม เรื่อง “ การพัฒนาระบบการดูแล
โรคฮีโมฟเลียภายใตระบบหลักประกันสุขภาพ จังหวัดนาน” โดยสภาการพยาบาล ป 2552
8. รางวัลผลงานวิชาการ Advance Practice Nurse ระดับดี เรื่อง “การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการ
ฟนฟูสมรรถภาพปอดโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสําหรับ
โรงพยาบาลชุมชน” โดยสภาการพยาบาล ป 2552

9. รางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม เรื่อง “ผลการดูแลผูปวยโรคฮีโมฟเลียจังหวัดนานภายใตทรัพยากร
จํากัดในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ” โดยกระทรวงสาธารณสุข ป 2552 (รับรางวัลใน
วิชาการกระทรวงสาธารณสุขป 2553 วันที่ 4-6 สิงหาคม 2553 ณ จังหวัดภูเก็ต)
10. รางวัลผลงานวิชาการ R2R ดีเดน เรื่อง “การพัฒนารูปแบบบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดย
ชุมชน” โดย สวรส. ป 2555 (ทีมวิจัย)
การนําเสนอผลงานระดับนานาชาติ
1. เรื่อง Effect of Pulmonary Rehabilitation Program by Evidence – based practice on Quality of
Life among Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients. ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ International Conference on New Frontiers in Primary Health Care : Role of Nursing
and Other Professional จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 4th - 6th February 2008
At Pangsuankeaw Hotel, Chiang Mai, Thailand.
2. เรื่อง Effect of Pulmonary Rehabilitation Program by Evidence – based practice on Quality of
Life among Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients. ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ “19th International Nursing Research Focusing on Evidence-Based Practice :
Evidence-Based Practice Sessions ” จัดโดย Sigma Theta Tau International Honor Society of
Nursing USA. วันที่ 7-11 July 2008 At Suntec Singapore International Exhibition and
Convention Centre, Singapore. (ไดรับทุนไปนําเสนอผลงานวิจัย ณ ตางประเทศจากสภาการ
พยาบาล)
3. เรื่อง “Hemophilia Patients….Life are curse”ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The International
Conference on Health Promotion and Quality in Health Services จัดโดยสถาบันพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 19-21 November 2008, Bangkok convention center, Thailand
4. การนําเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “Development of healthcare system for hemophiliac in Nan
province, Thailand under National Health Securities Office Project (Universal Coverage
Scheme)” ในการประชุมวิชาการนานาชาติระหวางวันที่ 5-6 June 2009 “The 3rd Hong Kong
Nursing Forum Promoting the Health of Well and at risk Populations ” จัดโดย Department of
Nursing Studies The University of Hong Kong At Cheung Kung Hai Conference Centre, The
University of Hong Kong, Hong Kong, China
5. http://www3.hku.hk/nursing/hknf/index.phpไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทยในนาม
ของ มูลนิธิโรคเลือดออกงายฮีโมฟเลียแหงประเทศไทย (National Hemophilia Foundation of
Thailand) เขารวมประชุม 15th Australia & New Zealand Haemophilia Conference และ
นําเสนอผลงาน Twinning Program Australia – Thailand 8-14 October 2009 ; Brisbane
Australia

6. ไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนประเทศไทยในนามของ มูลนิธิโรคเลือดออกงายฮีโมฟเลียแหง
ประเทศไทย (National Hemophilia Foundation of Thailand) เขารวมประชุม
WFH Asian National Member Organization Advocacy Initiative จัดโดยองคการฮีโมฟเลียโลก
)World Federation of Hemophilia[WFH]( ; February 23-26, 2010 , Manila Philippines
7. การนําเสนอผลงาน Oral presentation เรื่อง “Effect of Care of Hemophiliacs in Nan Province
under Limited of Resources in Universal Coverage Scheme ” ในการประชุมวิชาการ The 2nd
International Conference on Prevention & Management of Chronic Condition . จัดโดย Faculty
of Medicine Ramathibodi Hospital , Mahidol University วันที่ 5 – 7 November 2010. Bangkok
Thailand
8. วิทยากร หัวขอ Outreach Methodology: Hemophilia : example from Asia ในการประชุม
วิชาการ International Congress of the World Federation of Hemophilia จัดโดย (World
Federation of Hemophilia[WFH]) July 8 - 12, 2012, Paris France
การนําเสนอผลงาน HA National Forum
1. เรื่อง “การฟนฟูสมรรถภาพปอดโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษตอคุณภาพชีวิตในผูปวยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง” ใน 7th HA National Foum จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการ วันที่ 13-15
มีนาคม 2549 ณ ศูนยการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพ
2. เรื่อง “ฮีโมฟเลีย ชีวิตที่ถูกสาป” ใน 9 th HA National Foum จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถาน
บริการ วันที่ 11-14 มีนาคม 2551 ณ ศูนยการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพ
3. เรื่อง “Hemophilia Patients….Life are curse”ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The International
Conference on Health Promotion and Quality in Health Services จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานบริการ วันที่ 19-21 November 2008, Bangkok convention center, Thailand
4. เรื่อง “เสริมพลังใหตายาย ผอนคลายจากซีโอพีดี” ใน 10th HA National Foum จัดโดยสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานบริการ วันที่ 10-13 มีนาคม 2552 ณ ศูนยการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี
กรุงเทพ
5. เรื่อง “ศูนยดูแลผูปวยโรคฮีโมฟเลียในชุมชนจังหวัดนาน” ใน 11th HA National Foum จัดโดย
สถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการ วันที่ 9-12 มีนาคม 2553 ณ ศูนยการประชุมอิมแพคเมืองทอง
ธานี กรุงเทพ
6. วิทยากรเรื่อง “Chronic Care Mode in Community Hospitall” ใน 12th HA National Foum จัดโดย
สถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการ วันที่ 15-18 มีนาคม 2554 ณ ศูนยการประชุมอิมแพคเมือง
ทองธานี กรุงเทพ

7. วิทยากรเรื่อง “ทําอยางไรใหมีหัวใจ SHA” ในการประชุม SHA ภาคเหนือ : ผสมผสานแนวคิดจิตต
ปญญากับบริการสุขภาพ จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการ วันที่ 19-20 เมษายน 2555 ณ
โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม
8. วิทยากรเรื่อง “การทํางานกับชุมชนในกลุมคนผูทุกขยาก” ในการประชุม SHA สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการ วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2555 ณ หาดแกวรี
สอรท จังหวัดสงขลา

ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู “เรื่องเคล็ดไมลับความสําเร็จ ผลงานคุณภาพ”
1. การทํางานเปนทีม
2. การใหความสําคัญของฝาย
3. มีการใหคําแนะนําความเอื้อเฟอชวยเหลือของคนในทีมและ ความชวยเหลือจากผูที่มีประสบการ
และจากองคกร
4. ความสนใจและใสใจในการทํางาน
5. ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา
6. ผลลัพธของการวิจัยตองเปนเชิงบวกและทําใหชัดเจน
7. ความรวมมือของคนในหนวยงาน
8. การสนับสนุนและแรงกระตุนจากหนวยงานและตนสังกัด
9. กรณีเปนผูนําเสนอตองศึกษาผลงานที่จะนําเสนอใหละเอียดกอนเสมอ
10. ไดรับโอกาสจากหัวหนางานและผูมีประสบการณ
11. เริ่มจากการเปนจิตอาสากอน
14. ผลิตผลงานจากปญหาที่พบในงานประจํา
15. นวัตกรรมทุกชิ้นตองนําเสนอใหเห็นถึงวิธีการใชไมใชแคตั้งโชว
16 . การเลือกเรื่องที่ทําตองเปนเรื่องที่นาสนใจ มีประโยชนตอหนวยงานหรือองคกร
17. การนําเสนอตองศึกษาเกณฑการใหคะแนนดวย
18. กอนนําเสนอตองซอมใหคลอง และมีจังหวะจะโคนในการนําเสนอ
19. การเตรียมตัวกอนนําเสนอเปนสิ่งสําคัญ
20. บุคลิกภาพเปนสิ่งสําคัญในการนําเสนอ
21. การตอบคําถามควรตอบทุกคําถามไมควรเงียบ หรือถาตอบไมไดใหใชวิธีการขอคําแนะนํา
22. Power point ควรเปนทางการไมมีตัวหนังสือมากเกินไปและอานงายชัดเจน
23. การนําเสนอทุกครั้งถือวาเปนประสบการณไมตองคาดหวังวาจะไดรับรางวัลทุก ครั้งจะทําใหเกิด
ความเครียด
24. มีการพัฒนาตนเอง อยูตลอดเวลา
25. นโยบายสนับสนุน สามารถผลักดันสนับสนุนใหระดับคณะกรรมการของกรรมการบริหารเห็นถึง
ความสําคัญของผูที่ทําผลงาน
26. การมีพี่เลี้ยง และมีที่ปรึกษา จะทําใหไปไดดี
29. ชื่นชมยินดี ใหโอกาสในการนําเสนอ ที่สําคัญขอบคุณทีมที่ปรึกษาทุกครั้ง

