
รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ  
มหกรรมวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน  
1. ประเภท Oral presentation  

1.1 [/] เรื่องเล่า  1.2 [  ] CQI (Clinic)  1.3 []CQI (Non-Clinic)  1.4 [  ]R2R  1.5  
[  ]วิจัยฉบับสมบูรณ์  

2. ประเภท Poster presentation  
2.1 [  ]นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 2.2[  ] CQI (Clinic) 2.3 [  ] CQI (Non-Clinic) 2.4 [  ] R2R 2.5  

 [  ]วิจัยฉบับสมบูรณ์  
3. ประเภท น าเสนอ แสดงภาพถ่าย 

3.1 [   ]ในชุมชน  3.2 [   ] ในสถานบริการ  
4. ประเภท น าเสนอ ฉายภาพยนตร์  

4.1 [   ]หนังสั้น  
5. ประเภท หน่วยงาน  

5.1 [  ]รพ.สต../ศสม. 5.2 [/] รพช. รพท. 5.3 [  ]สสอ./สสจ.  
6. การน าเสนอผลงาน  

6.1 [ /  ]ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน 6.2 [   ] เคยเผยแพร่(พัฒนาต่อยอด) 
6.3 [  ]ผลงานที่เคยได้รับรางวัลของรพ.สต.-ศสม./รพช./สสอ. และสสจ.       

1) [] ชนะเลิศ     2) [   ]รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง     3) [   ] รองชนะเลิศอันดับสอง      
4) [   ]ชมเชย 

7. ชื่อเรื่อง  ชีวิตใหม่ที่ได้มา  ด้วยความกล้า  ในความกลัว 
8. ทีมผู้น าเสนอผลงานวิชาการ  

1) ชื่อ – สกุล นางพรเพ็ญ  มากเอียด    ต าแหน่ง       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
2) ชื่อ – สกุล .................................      ต าแหน่ง      ................................................   
3) ชื่อ – สกุล ................................       ต าแหน่ง      .................................................   
4) ชื่อ – สกุล ..................................      ต าแหน่ง      ......................................... 
5) ชื่อ – สกุล ..................................      ต าแหน่ง      .......................................... 

9. หน่วยงาน 
1) [  ]รพ.สต../ศสม. 2) [/] รพช. รพท. 3) [  ]สสอ./สสจ.  อ าเภอ ...............................................   

10. เบอร์โทร   09-1823-7848   E-mail   nok-krong8747@hotmail.com 
11. เนื้อหาโดยย่อ (บทคัดย่อ)  
 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องเป็นสิ่งส าคัญมากในการช่วยชีวิต  และที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือ  
ทีมช่วยเหลือที่มีความรู้  และอุปกรณ์ในการช่วยฃีวิตที่พร้อม  ดังนั้นการฟ้ืนฟูเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพแก่บุคลากร
ทางด้านสาธารณสุข  และจิตอาสา  ก็ควรมีอย่างต่อเนื่อง  การทีผู่้ช่วยเหลือมีทักษะที่ถูกต้องในการช่วยฟิ้นคืนชีพ  
ก็สามารถลดความพิการลงได้เช่นกัน 
๑๒. รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม 
 
 
 



 
 
 
 
1.ชื่อผลงาน/เรื่องเล่า  :  ชีวติใหม่ที่ได้มา  ด้วยความกล้า  ในความกลัว 
2.ค าส าคัญ : CPR(Cardio Pulmonary Resuscitation) 
3.ชื่อและท่ีอยู่ขององค์กร  : รพ.ศรีบรรพต  ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190 
4.ชื่อสมาชิกทีม : นางพรเพ็ญ  มากเอียด 
5.ที่มาของเรื่องราว : ประสบการณ์จริง 
6.เป้าหมาย : ผู้ป่วยปลอดภัย 
 บ่ายแก่ๆ ของวันหยุดราชการวันหนึ่งเมื่อ 5 ปีก่อน  ขณะที่ดิฉันก าลังขับรถมอเตอร์ไซค์ไปยังบ้านพ่อ
ระยะทางประมาณ 200 เมตร “โครม” เสียงดังสนั่นเต็ม 2 หู ภาพเต็ม 2 ตา  รถกระบะปะทะกับรถซาเล้งที่มีลุง
แก่ๆ อายุประมาณ 60 กว่าๆ เป็นคนขับ ร่างของลุงค่อยๆ กระเด็นออกจากรถซาเล้ง แล้วตกลงบนถนนลาดยาง  
ดิฉันรีบจอดรถในขณะนั้นได้ยินเสียงคนรอบๆข้าง ดังอ้ืออึง “คนถูกรถชนๆ หมอกรงๆ มาแลที” ในใจคิดว่า 
“ตายแล้วท าพรือดีไม่หอนพบพันนี้ที  พบก็แต่คนเจ็บหนักๆในห้องฉุกเฉินที่โรงบาล” ขณะก าลังคิดและตั้งสติก็
เดินเข้าไปดู  พบลุงคนขับซาเล้งนอนหงายแต่ขาพับ บิดเบี้ยวผิดรูป ดูน่ากลัว ล าตัวมีแผลถลอก  ดิฉันหันไปมอง
หน้าลุง  มีเลือดออกทางปาก ทางจมูก  จึงรีบเอามือตบหัวไหล่ลุงพร้อมส่งเสียงเรียก “ลุงๆ” แต่ไม่มีเสียงตอบกลับ
จากลุงเลยแม้สักนิดเดียว  ดิฉันมองหน้าลุงอีกครั้งแล้วพบกับสายตาอันแสนเศร้า เหมือนวิงวอนขอความช่วยเหลือ  
ยิ่งท าให้ดิฉันรู้สึกใจสั่น  จึงรีบเอามือจับชีพจรที่คอ  มันช่างแผ่วเบามาก  ในระหว่างนั้นมีเสียงจากใครคนหนึ่งดัง
ขึ้น “หมอกรงๆ ให้ช่วยไหรม้าย” ดิฉันจึงรีบส่งโทรศัพท์ตัวเองไปให้แล้วบอกกว่า “โทร 1669 ให้ที” แล้วดิฉัน
จึงเริ่มท าการ CPR ลุง แต่ลุงยังคงนอนแน่นิ่งในท่าเดิม ผู้คนแถวนั้นก็เฝ้าแต่ถามกันว่า  “ไซรถโรงบาลแชจัง” ซึ่ง
จากโรงพยาบาลมายังที่เกิดเหตุระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร  ผู้คนเหล่านั้นหารู้ไม่ว่าในใจดิฉันก็กระวน
กระวายไม่ต่างกับพวกเขาเลย  ดิฉันเพ่ิงเข้าใจเดีย๋วนี้เองว่า การที่ญาติ รอรถพยาบาลนั้นเวลาเพียงแค่นาทีเดียวมัน
ก็นานแสนนาน  ประมาณ 20 นาทีผ่านไป  ดิฉันได้ยินไซเรนรถพยาบาลดังมาแต่ไกล  เสียงผู้คนก็ดังขึ้นพร้อมกับ
พูดเสียงเดียวกันว่า  “รถโรงบาลมาแล้วๆ” พยาบาล 2 คนลงมาจากรถพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต แล้วสอบถามถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  พนักงานขับรถก็รีบมาช่วย CPR ในขณะนั้นทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็ม
ความสามารถ  แม้กระท่ังชาวบ้านที่มามุงดูก็ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เช่นกัน  ดิฉันคิดว่า
ไม่น่าจะเกิน 10 นาทีก็สามารถน าตัวลุงขึ้นรถพยาบาลเพ่ือส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล  หลังจากที่ลุงได้รับการ
ช่วยเหลือและส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้ว  ผู้คนแถวนั้นต่างมาถามดิฉันว่า “แกอีรอดม้าย” ขณะที่ในใจของดิฉันก็เฝ้า
ภาวนาให้แกปลอดภัย  ทั้งท่ีรู้ดีว่าอาการของลุงค่อนข้างหนักมาก  จึงไม่มีค าตอบใดๆให้พวกเขาเหล่านั้น  ดิฉันหัน
ไปมองรอบๆ พื้นที่ท่ีเพ่ิงเกิดเหตุการณ ์ รถซาเล้งของลุงกระเด็นไปอยู่ข้างทาง  ขี้ยางตกเกลื่อนกลาดเต็มถนน  นึก
ถึงสายตาของลุงที่มองมายังดิฉันท าให้ยิ่งรู้สึกสงสารลุงมากขึ้น  ก่อนนอนคืนนั้นดิฉันสวดมนต์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายให้ลุงปลอดภัย   กว่าดิฉันจะข่มตาหลับลงได้ก็ดึกมากแล้ว  เช้าวันถัดมาดิฉันไปท างานตามปกติ  แต่ที่ไม่
ปกติ  คือ  มุ่งไปห้องฉุกเฉิน  เพื่อไปถามถึงอาการของลุงเมื่อวาน  แต่ค าตอบที่ได้รับ  คือ  ท าให้ดิฉันนิ่งไปชั่วขณะ
หนึ่ง  ลุงได้เสียชีวิตลงระหว่างน าส่งโรงพยาบาล   
 ในวันเสาร์หนึ่งของเดือน  ก.พ. 2560  ในขณะที่ดิฉันก าลังขับรถเพ่ือจะไปส่งลูกๆเรียนพิเศษในตัวเมือง
พัทลุง  ระหว่างทางดิฉันเห็นคนยืนเต็มถนน  จึงชะลอรถหันไปมอง  เห็นรถมอเตอร์ไซด์เก่าๆที่มีแกนลอนน้ ายางใบ
ใหญ่ 2 ใบล้มอยู่ข้างถนน  แต่ไม่เห็นคนเจ็บ  ในใจคิดว่าควรจะจะจอดลงไปดูดีไหม  ขณะนั้นก็ใกล้ถึงเวลาเรียน
ของลูกแล้ว  ลูกๆก็ถามว่า  “ แม่ไม่ลงไปแลเหอะ” ในใจยังคิดถึงเหตุการณ์เมื่อ 3 ปีก่อน  ที่เคยพยายามช่วยชีวิต



ลุงคนหนึ่งขณะประสบอุบัติเหตุ  แตก่็ไมส่ามารถช่วยชีวิตลุงไว้ได้  ดิฉันยังลังเลใจที่จะลงไปช่วย  จึงตัดสินใจขับรถ
ไปต่อ  แต่ก็ไม่วายคิดถึงเหตุการณ์ดังกล่าว  จึงตัดสินใจกลับรถกลับมาที่เกิดเหตุ  พร้อมกับหยิบถุงมือและแมสที่มี
อยู่ในรถ  แล้วลงไปดู  พบร่างของชายคนหนึ่งนอนคว่ าหน้าอยู่ในพงหญ้ารกๆข้างทาง ไทมุงมากมายแต่ไม่มีใคร
ช่วยยกคนเจ็บขึ้นมาเลย  ดิฉันจึงถามไทมุงว่า  “ไซไม่ช่วยยกคนเจ็บ”  ค าตอบที่ได้กลับมาก็คือ  “ไม่สู้ยกหมอ
กรงเหอะเผื่อดูกคอ ดูกขาเขาหักสักทีอะ  ถึงไม่รู้จะยกท่าไหน”  จึงถามกลับไปว่า “ใครโทร  1669  แล้วม้าย”  
ค าตอบก็คือ  “โทรแล้วครับๆ”  ในระหว่างที่คุยกันก็พยายามเรียกผู้ชายคนนั้น  แต่ไม่มีเสียงตอบ  ดิฉันประเมิน
โดยละเอียดแล้วว่าไม่มีแขนขาหัก  และสถานที่ตรงนั้นก็ไม่เหมาะที่จะช่วยอะไรได้เลย  ก็เลยขอช่วยไทมุง  ยกคน
เจ็บขึ้นมาบนถนนลาดยาง  ขณะที่จับนอนหงาย  ดิฉันได้กลิ่นเหล้า   ดิฉันพยายามเรียก  แต่ไม่มีเสียงตอบ  จึงใช้
มือคล าชีพจรบริเวณคอแต่ชีพจรค่อนข้างเบามาก  จึงเริ่มCPR  สักพักรถกู้ชีพของ อบต.แห่งหนึ่งก็มาถึงพร้อม
อุปกรณ์ช่วยชีวิต  และเจ้าหน้าที่ก็ได้ท าการช่วยเหลืออย่างคล่องแคล่ว  ดิฉันก็ได้แต่คิดว่าครั้งนี้ชายคนนั้นคงจะ
ปลอดภัย 
 หลายวันผ่านไป หลังจากท่ีดิฉันพยายามติดตามความเป็นไปของชายคนนั้นจากชาวบ้านในพ้ืนที่ๆเกิดเหตุ  
แต่ไม่มีใครรู้จักชายคนนั้นเลย  1 เดือนต่อมา  มีโทรศัพท์เข้ามาปลายสายเป็นเสียงของผู้ชายคนหนึ่ง เขาบอกว่า  
เขาเป็นคนท่ีดิฉันได้ช่วยชีวิตไว้เมื่อเดือนก่อน  ตอนนี้อยู่ที่หน้าบ้าน  จะมาขอบคุณที่ดิฉันช่วยชีวิตไว้ในวันนั้น  แต่
ดิฉันไม่ได้อยู่บ้าน  เขาจึงบอกผ่านโทรศัพท์มาว่า “ถ้าน้องไม่ช่วยพี่ไว้ในวันนั้นก็ไม่รู้ว่าตอนนี้พี่จะปันปรือม้ัง  พี่
ขอบคุณน้องมากๆที่ให้ชีวิตใหม่กับพี่”  ดิฉันก็บอกกับเขาว่า “ไม่ปรือค่ะ  มันเป็นหน้าที่ของเพื่อนมนุษย์ที่ต้อง
ช่วยกัน”  ตอนนั้นดิฉัน รู้สึกหัวใจพองโต  ภูมิใจในตัวเองและวิชาชีพของตัวเองมาก   เมื่อกลับมาถึงบ้านในตอน
เย็น  มีกระเช้าผลไม้วางอยู่หน้าบ้าน คิดในใจว่าคงเป็นของผู้ชายคนนั้น   ดิฉันก็อดยิ้มไม่ได้  รอยยิ้มนั้นไม่ได้ดีใจว่า
การท าดีแล้วจะได้รับผลตอบแทน  แต่ดิฉันยิ้มเพราะภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลของดิฉันที่สามารถช่วยชีวิตคนๆ
หนึ่งได้   แล้วดิฉันได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้สามีและลูกๆฟัง  สามีก็พูดให้ก าลังใจดิฉัน พร้อมกับบอกว่าเขาภูมิใจที่มี
ดิฉันเป็นภรรยา  “พยาบาลที่รักของผม”  
 พยาบาลที่รักค่ะ ชาวสาธารณสุขที่รักค่ะ  ไม่ว่าคุณจะปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดไหน  บางครั้งอาจจะมี  ท้อบ้าง  
เหนื่อยบ้าง  หรือมีปัญหาอุปสรรคในการท างานบ้าง  ดิฉันขอส่งก าลังใจให้เพ่ือนร่วมวิชาชีพทุกท่าน  และเชื่อมั่น
เหลือเกินว่าเราจะเป็นหนึ่งอาชีพที่สามารถช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ได้อย่างดีเยี่ยม  สู้ไปด้วยกันนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ 
  
 


