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	 นโยบายและแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ 
และป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข	 
ได้กำหนดให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็น	 KPI	 
ของงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	โดยตั้ง 
เป้าเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว	 
6	เดือนให้ถึงร้อยละ	60	ใน	3-5	ปีข้างหน้า	ในขณะ 
ที่องค์การอนามัยโลกตั้งเป้าให้มารดาทั่วโลก
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร้อยละ	 50	 ภายในปี	 2025	
จากปัจจุบันมีเพียงร้อยละ	37
	 ประเทศไทยมีสถานพยาบาลที่มีคุณภาพ
ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 แต่ยังพบ
ปัญหาอุปสรรคด้านการขาดความรู้ความเข้าใจ 
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในกลุ่มมารดาที่ผ่าตัดคลอด 
ซึ่งมีถึงประมาณร้อยละ	25	ของการคลอดทั้งหมด	
โดยเฉพาะในโรงพยาบาลจงัหวดัและโรงพยาบาล 
ศูนย์	มีการผ่าตัดคลอดสูงถึงประมาณร้อยละ	40 
นอกจากนี้ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยัง 
พบมากในกลุ่มมารดาวัยรุ่นอายุน้อยกว่า	 20	 ปี	
ทีม่มีากถงึรอ้ยละ13.5	ของหญงิตัง้ครรภใ์นป	ี2009	
การศึกษาวิจัยพบว่าการสนับสนุนการเลี้ยงลูก 
ด้วยนมแม่โดยบุคคลากรสุขภาพในโรงพยาบาล 
สามารถเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ถึง 
ร้อยละ	 76	 โดยการสนับสนุนช่วยเหลือแม่ให้ 
สามารถให้นมลูกได้กอ่นจำหนา่ยจากโรงพยาบาล 
โดยเฉพาะแม่ทีมีบุตรคนแรก	
	 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 นั้นมีประโยชน์มาก 
โปรดอย่ามองข้ามเพราะในช่วง	6	เดือนแรก	ทารก 
ตอ้งการสารอาหารจากแมเ่พือ่สรา้งภมูคิุม้กนัตาม 
ธรรมชาติ	 หากในช่วง	 6	 เดือนนี้	 ทารกที่เกิดใหม่ 

Breastfeeding in Thailand (การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่)
โดย	>> นางนิตยา เลิศวัฒนกิตติ 	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	หัวหน้าหอผู้ป่วยสูติกรรม	2

“นมแม ่คือ 
หยดแรกของสายใยรักแห่งครอบครัว”

เพราะเหตุใดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงดีสำหรับแม่:
 	 น้ำนมแม่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและยัง
มีอุณหภูมิที่เหมาะสมคงที่อยู่เสมอ
 	 เมื่อแม่ให้ลูกกินนมแม่	 ร่างกายของแม่ 
จะหลั่งฮอร์โมนออกซิโตซิน	หรือที่เรียกว่าฮอร์โมน 
แห่งความรัก	 (love	 hormone)	 ซึ่งช่วยสร้าง	
ความผูกพันกับลูก
 	 คุณแม่ที่ ให้ลูกกินนมของตนจะลด 
ความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและ 
มะเร็งรังไข่ก่อนวัยหมดประจำเดือน	 รวมถึงภาวะ 
กระดูกพรุนด้วย	(osteoporosis)
 		การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยลดน้ำหนัก 
ส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งครรภ	์ทำให้รูปร่างคุณ
มีสัดส่วนดังเดิมรวดเร็วขึ้น
 		น้ำนมแม่มีพร้อมเสมอทุกที่ทุกเวลา	 
และไม่จำเป็นต้องล้างขวดนมให้ยุ่งยาก
	 โดยสรปุ	เปน็ทีต่ระหนกัวา่	นมแมเ่ปน็อาหาร 
ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทารก	และมีความสำคัญ 
อย่างยิ่งต่ออนาคตของเด็กและอนาคตของชาติ 
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเด็กสุขภาพดีกำลัง 
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากกิจกรรมรณรงค์ที่หลากหลาย		 
การได้รับอาหารที่ดีที่สุดเป็นสิทธิของเด็กทุกคน 
ที่เกิดมา	ถึงเวลาแล้วที่เราควรส่งเสริม	สนับสนุน	 
และปกป้องให้ทารกได้รับนมแม่

ถ้าไม่ได้ดื่มนมแม่อาจจะทำให้ทารก
มีพัฒนาการล่าช้ากว่าทารกที่ได้รับนมแม่
ประโยชน์สำหรับลูกน้อย:
	 น้ำนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดที่ลูกต้องการ 
สำหรับในช่วง	 6	 เดือนแรกของการเริ่มต้นชีวิต	 
เนือ่งจากมสีารอาหารพเิศษทีเ่รยีกวา่ พรไีบโอตกิ  
ซึง่เปน็ใยอาหารทีล่ะลายนำ้ได	้ชว่ยสง่เสรมิแบคทเีรยี 
สขุภาพทีอ่าศยัอยูต่ามธรรมชาติ	ในระบบทางเดนิ 
อาหารให้เจริญเติบโตดี	 จึงช่วยเสริมสร้างเกราะ 
ป้องกันตามธรรมชาติให้กับร่างกายเพื่อต่อสู้กับ 
การติดเชื้อ	และส่งเสริมสุขภาพทางเดินอาหารที่ดี	
ช่วยให้ทารกเติบโตขึ้นอย่างมีความสุข	 สุขภาพดี	 
และพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งรอบตัว	 และยังมีกรด 
ไขมันที่ช่วยพัฒนาสมองของลูกด้วย
เหตุใดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงดีสำหรับทารก:
 	 นมแม่เป็นสารอาหารที่เป็นธรรมชาติ 
อย่างแท้จริง
 	 มีสารอาหารครบถ้วนและแอนติบอดี้ที่ 
จำเป็นต่อร่างกายของลูกน้อย
 	 การวิจัยระบุว่านมแม่ช่วยลดความเสี่ยง
ของการเป็นโรคเบาหวานและลูคีเมียในเด็ก
 	 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยป้องกัน 
การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและหูและการ	
แพ้ต่างๆ	เช่น	หอบหืดและผื่นผิวหนังอักเสบ
 	นอกจากนี้	การวิจัยยังแนะนำด้วยว่าเด็ก 
ที่กินนมแม่จะมีระดับความดันเลือดที่ดีกว่าเด็กทั่วไป 
และมแีนวโนม้วา่จะเปน็โรคอว้นในผูใ้หญน่อ้ยกวา่ 
เด็กที่กินนมวัว
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ปัญหาขยะสิ่งแวดล้อม

	 จากรายงานสถานการณ์ปริมาณมูลฝอย	 
ปี	2551	โดยกรมควบคุมมลพิษ	พบว่า	มีปริมาณ
มลูฝอยชมุชนทัง้หมดทัว่ประเทศประมาณ	15.03	
ล้านตัน/ปี	 หรือ	 41,064	ตัน/วัน	 ซึ่งในจำนวนนี้	
มมีลูฝอยทีส่ามารถนำกลบัมาใชไ้ด	้3.405	ลา้นตนั 
หรือ	 ประมาณร้อยละ	 23	 ของปริมาณมูลฝอย 
ทั้งหมดที่เกิดขึ้น	 การ	 Recycle	 ประเภทแก้ว	
กระดาษ	เหลก็	อลมูเินยีม	การเรยีกคนืบรรจภุณัฑ ์
โดยผู้ประกอบการ	 และการซื้อขายวัสดุรีไซเคิล	 
โดยรา้นรบัซือ้ของเกา่	รวมประมาณ	3.03	ลา้นตนั 
คิดเป็นร้อยละ	89	การนำมูลฝอยอินทรีย์มาหมัก 
เป็นปุ๋ยอินทรีย์	ปุ๋ยชีวภาพ	และการหมักเพื่อผลิต 
ก๊าซชีวภาพ	 (Biogas)	ประมาณ	0.249	ล้านตัน	 
คิดเป็นร้อยละ	 7	 และการนำมูลฝอยมาผลิต 
พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงทดแทน	ประมาณ	
0.126	ล้านตัน	คิดเป็นร้อยละ	4	ของปริมาณการ
นำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์	ดังรูปที่	1

รูปที่ 1	สัดส่วนการนำมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ใหม่					                                                                                                        
	 การจัดการมูลฝอยให้ ถูกสุขลักษณะ 
ในแต่ละขั้นตอนการจัดการนับเป็นสิ่งสำคัญ		 
และมีความจำเป็นต่อระบบการจัดการมูลฝอย 
เพราะไม่ เพียงแต่สามารถป้องกันการแพร่  
กระจายเชื้อโรคจากมูลฝอย	 อันทำให้เกิดผล 
กระทบต่อสุ ขภาพอนามัยประชาชนแล้ว
ยังทำให้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 	 	 มีความสะอาด		
โดยใช้หลักง่ายๆ	 เพื่อการลดปริมาณ/คัดแยก 

และการนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
(Reduce Reuse and Recycle: 3Rs)                                                                                                                       
 1. ลดการใช้ (Reduce) 
  1)	ปฏิเสธ	 (Reject)	 หรือหลีกเลี่ยง 
สิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะ	 เช่น 
การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก	 รวมทั้งเลือกใช้ 
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่น
	 	 -	 หลกีเลีย่งการใชบ้รรจภุณัฑฟ์ุม่เฟอืย 
รวมทั้งขยะที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม	อาทิเช่น 
ถุงพลาสติก	หรือขยะมีพิษอื่นๆ	
	 	 -	 หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินค้าหรือ 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มหลายชั้น
	 	 2)	 เลอืกใชส้นิคา้ทีส่ามารถสง่คนืบรรจภุณัฑ ์
สู่ผู้ผลิตได้	(Return)	เช่น
	 	 -	 คืนเงิน	เช่น	ขวดเครื่องดื่มประเภทต่างๆ		                                                                                                                      
  -		 เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่  
สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้หรือมีส่วนประกอบ
ของวัสดุรีไซเคิล	เช่น	ถุงช๊อป																					
 2.  ใช้ซ้ำ (Reuse)	 ใช้ซ้ำ	 เป็นหนึ่งใน 
แนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ 
อย่างรู้คุณค่า	 การใช้ซ้ำเป็นการที่เรานำสิ่งต่างๆ 
ที่ ใช้งานไปแล้ว	 และยังสามารถใช้งานได้ 	
กลับมาใช้อีก	 เป็นการลดการใช้ทรัพยากรใหม่	 
รวมทัง้เปน็การลดปรมิาณขยะทีจ่ะเกดิขึน้อกีดว้ย 
ตัวอย่างของการใช้ซ้ำ	เช่น	

	 	 1)	นำบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ	 
กลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม	่เชน่	การใชซ้ำ้ถงุพลาสตกิ	 
ถุงผ้า	 ถุงกระดาษ	และกล่องกระดาษ	การใช้ซ้ำ 
ขวดน้ำดื่ม	เหยือกนม	และกล่องใส่ขนม
	 	 2)	 ใช้ซ้ำวัสดุสำนักงาน	 เช่น	 การใช้ 
กระดาษทั้งสองหน้า	เป็นต้น																				
 3. รีไซเคิล (Recycle) 	รีไซเคิล	เป็นการนำ 
วสัดตุา่งๆ			อยา่งเชน่	กระดาษ	แกว้	พลาสตกิ	เหลก็	
อะลูมิเนียม	 ฯลฯ	 มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ	
เพื่อนำกลับมาใช้ใหม	่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลด 
ปรมิาณมลูฝอยแลว้		ยงัเปน็การลดการใชพ้ลงังาน 
และลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม	ซึ่งทำได้โดย	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1)	 คัดแยกวัสดุรีไซเคิลแต่ละประเภท	 
ได้แก่	 แก้ว	 กระดาษ	 พลาสติก	 โลหะ/อโลหะ 
เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปรีไซเคิล
	 	 2)	นำไปขาย/บริจาค/นำเข้าธนาคาร 
มูลฝอย/กิจกรรมมูลฝอยแลกไข่	 เพื่อเข้าสู่วงจร 
ของการนำกลับไปรีไซเคิล																			
 ขณะนี้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
ได้มีดำเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการมากขึ้น บุคลากร 
ในโรงพยาบาลก็เพิ่มขึ้น รวมถึงญาติที่มา 
เยีย่มผูป้ว่ย จงึขอความรว่มมอืทกุทา่นชว่ยกนั   
เพือ่จะไดท้ำใหโ้รงพยาบาลสะอาด ปลอดภยั 
ไมเ่ปน็แหลง่สะสมเชือ้โรค		กจิกรรมทีด่ำเนนิการ 
เช่น	การคัดแยกขยะรีไซเคิล	มีการคืนกำไรให้กับ 
ผู้ใช้บริการทุกท่านในโรงพยาบาลที่ศูนย์อาหาร 
หากท่านใดนำภาชนะมาใส่น้ำ	ใส่อาหารท่านจะ 
ได้รับเงินคืนบางส่วนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่มา : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย  

 กระทรวงสาธารณสุข.การจัดการมูลฝอย.

 ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556

หมักทำปุยผลิต biogas
0.249 ลานตัน

7%
ผลิตไฟฟาและเชื้อเพลิง
ทดแทน 0.126 ลานตัน

4%

นำกลับคืนขยะรีไซเคิล
3.03 ลานตัน

89%

โดย	>>  นางฐิชภัค  กองสิน	หัวหน้างานอาชีวเวชกรรมและสิ่งแวดล้อม	ก.อาชีวเวชกรรม
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การดำเนินกิจกรรม  

	 1)	 ทบทวน	 ประชุม	 วางแผน	 เพื่อหา 

ข้อตกลงร่วมกัน	 ในระดับหัวหน้างานและ 

ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	(Defect	rework)	

	 2)	 กำหนดหนา้ทีร่บัผดิชอบแตล่ะจดุบรกิาร 

เพื่อลดการทำงานที่เกินความจำเป็นหรือ 

ซ้ำซ้อน	(Over	production)			

	 3)	 แบ่งกลุ่มผู้ป่วยตามระดับความรุนแรง 

ของโรค	 เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมดูแลให้ 

เหมาะสมและเปิดบริการเฉพาะโรคในวันพุธ 

และเพิ่มวันบริการในวันพฤหัสบดีเพื่อลด 

ความแออัดและการรอคอย	(Waiting)		

	 4)	 ตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยมีนัดแต่ละ

จุดบริการด้วยโปรแกรม	Home	C	 on	 line	

โรงพยาบาล	 เพื่อเตรียมการล่วงหน้าและลด 

ระยะทางการเดนิเจา้หนา้ทีแ่ละผูป้ว่ยในหลาย 

จุดบริการ	(Transportation)	

	 5)		ประสานรายชือ่ผูป้ว่ยนดั	และเนน้ยำ้

ความเสี่ยงรายที่มีปัญหาการ	match	 เลือดยาก	

ใหธ้นาคารเลอืดทกุวนัศกุร	์เพือ่เตรยีมเลอืดให้

เพียงพอและไม่เกินความจำเป็น	(Inventory)		

	 6)	 ล ด ขั้ น ต อ น ที่ ม า ก เ กิ น จ ำ เ ป็ น		 

(Excessive	 processing)	 รวมขั้นตอน 

การทำงาน	และปรับ	 flowโดยบริการรับบัตร	 

ลงทะเบยีน	ซกัประวตั	ิคดักรอง	นำ้หนกั		สว่นสงู	

โภชนาการ	 ตรวจพัฒนาการ	 ลงผลเลือด 

ในสมุดประจำตัว	 รับคำแนะนำ	 ให้สุขศึกษา	 

พบแพทย์ 	 และจั ดทำฐานข้ อมู ลด้ วย	 

electronic	file	เพื่อลดการใช้กระดาษที่	OPD	

ส่วนกิจกรรม	 เจาะเลือด	จองเลือด	ให้เลือด	

นอนรพ.	จนจำหนา่ย		ใหบ้รกิารทีห่อผูป้ว่ยเดก็	5 

พร้อมจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ ให้คุณค่า	 เช่น	

วาดภาพ	 ระบายสี	 อ่านหนังสือและ	 เล่นเกม	 

ระหว่างรอรับการดูแลรักษาในแต่ละจุดบริการ

ผลการดำเนินกิจกรรม  

	 1)	 ระยะเวลารอคอยลดจาก	12.30	ชัว่โมง	

เหลือ	11,	10	ชั่วโมง	ในปี	2555,2556				

	 2)	 ประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉลี่ย 

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	36.89	เป็นร้อยละ	46.09	, 

79.17	ปี	2555,2556

บทเรียนได้เรียนรู้  

	 1)	 การประชุม	 พูดคุย	 แลกเปลี่ยน 

ปัญหา-อุปสรรค	 และบันทึกมอบหมาย	 

กำหนดเปน็ระเบยีบ	วธิปีฏบิตัริว่มกนัจะทำให้ 

เกิด	care	team	

	 2)	 การกำหนดผู้รับผิดชอบหลักแต่ละ 

หนว่ยบรกิาร	จะทำใหก้จิกรรมเขา้สูร่ะบบและ

เข้าสู่งานประจำในหน้าที่ได้เร็วขึ้น

โครงการ Lean Pediatric Thalassemia service  
    ประเภทการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล

โดย	>> หอผู้ป่วยเด็ก	5	คลินิกเฉพาะโรคเด็ก	ธนาคารเลือด

หลักการและเหตุผล 

	 หอผู้ป่วยเด็ก	 5	 ให้บริการดูแลรักษา 

ผู้ป่วย	จำนวน	2,148	ราย/ปี	ร้อยละ	30	เป็น 

ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่ต้องรักษาด้วยการ 

ให้เลือดและยาขับเหล็ก	 ขั้นตอนการดูแล 

ตั้งแต่ยื่นบัตรจนถึงจำหน่าย	 รวมทั้งสิ้น	 15	

ขั้นตอน	ระยะเวลาการดูแลรักษาเฉลี่ย	12-48	

ชั่วโมง	 เวลาที่ให้คุณค่าในการดูแล	5	ชั่วโมง	

ประสิทธิภาพการทำงาน		36.89%	เมื่อวิเคราะห์ 

ความสูญเปล่าในการทำงาน	 (waste)	พบว่า	 

มีขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อนในหลายกิจกรรม 

เนื่องจากไม่ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติร่วม

กันระหว่างสหวิชาชีพ	 สภาพการณ์ดังกล่าว		

หน่วยงานจึงนำแนวคิดเรื่อง	LEAN	ตามหลัก	

DOWNTIME	 พัฒนาการระบบดูแลผู้ป่วย 

โรคธาลัสซีเมีย	 เพื่อลดระยะเวลารอคอยของ

ผู้ใช้บริการ

วัตถุประสงค์  

	 1)	 เพือ่พฒันาระบบบรกิารผูป้ว่ยโรคธาลสั 

ซีเมียให้มีความรวดเร็ว	ลดระยะเวลารอคอย		

	 2)	 เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารผูป้ว่ย

โรคธาลัสซีเมีย		

ตัวชี้วัด  

	 1)	 ระยะเวลารอคอย		≤	500	นาท	ี(9	ชัว่โมง) 

						 2)	 ประสิทธิภาพการให้บริการโดยเฉลี่ย	

≥	50	%
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มากที่สุด	 ร้อยละ	 66.9	 จากการศึกษา	 พบว่า 
กลุม่ตวัอยา่งใชส้ทิธกิารรกัษาบตัรประกนัสขุภาพ
ถ้วนหน้ามากที่สุด	ร้อยละ	62.3	รองลงมา	ได้แก่	
สิทธิเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด	 (ข้าราชการ)	
ประกันสังคม	และเบิกจากบริษัท	 ร้อยละ	 31.4	 
และสว่นใหญม่าใช้บรกิารที่หนว่ยงานนีน้อ้ยกวา่	
2	ครั้ง	ร้อยละ	96.3	และเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้
บรกิารทีโ่รงพยาบาลแหง่นีน้อ้ยกวา่	2	ครัง้	รอ้ยละ	 
84.9	 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 
ผู้ป่วยเอง	 ร้อยละ	 59.7	 รองลงมาเป็นญาติหรือ 
ผู้ดูแล	ร้อยละ	40.3
ระดับคุณภาพการบริการ
	 ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ	 ผลการ 
วิเคราะห์	 พบว่าด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด	 คือ 
ด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ	 
(		=4.41,	S.D	=	0.77)	รองลงมาได้แก่ด้านการ 
ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริ การ 
(	 	 =4.25,S.D	 =	 0.82)	 และด้านที่มีคะแนน 
เฉลี่ยต่ำสุด	คือด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ 
ได้	 (	 	 =4.13,S.D	 =	 0.86)	 โดยผู้ใช้บริการให้ 
ความเห็นในคุณภาพของการให้บริการโดยรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด	(			=	4.24	,S.D	=	0.81)	
ระดับความศรัทธาของผู้ใช้บริการ 
	 ผลการวเิคราะห	์พบวา่	ดา้นทีม่คีะแนนเฉลีย่ 
สูงสุด	คือด้านพฤติกรรมการบอกต่อ	 (	 	 =4.23,	
S.D	=	0.85)	รองลงมาคือด้านด้านความต้องการ 
และความตั้งใจใช้บริการ	(			=4.13,	S.D	=	0.80)	
โดยผู้ใช้บริการให้ความศรัทธาในการบริการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก	(			=4.18,S.D	=	0.83)

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ
	 1.	 ด้ านการพัฒนาระบบบริหารการ 
พยาบาล	 มีการนำเสนอหน่วยงานในระดับ 
ผู้บริหาร	เพื่อพิจารณาเป็นนโยบายและ	ข้อเสนอ 
แนะเรื่องการเพิ่มอัตรากำลังและจัดสรรอัตรา	
กำลังตามภาระงาน
	 2.	 ด้านการพัฒนาระบบบริการพยาบาล	 
มีการพัฒนาระบบงานในส่วนที่จะลดภาระงาน 
ด้านเอกสารเพื่อให้พยาบาลมีเวลาดูแลผู้ป่วย 
มากขึ้น	และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ 
ทางการพยาบาล	 เพื่อให้มีการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง
บทเรียนที่ได้รับ 
	 คุณภาพบริการเป็นคุณลักษณะที่เป็นไป 
ตามมาตรฐานทีเ่หมาะสม	ปราศจากขอ้ผดิพลาด
ทำใหเ้กดิผลลพัธท์ีด่	ีและตอบสนองความตอ้งการ 
ของผูใ้ชบ้รกิารเปน็ทีพ่งึพอใจ	และสง่ผลตอ่ความ
ศรัทธาและความภักดีของผู้ใช้บริการในการที่จะ 
เลือกใช้บริการในครั้งต่อไปด้วยเช่นเดียวกัน
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
	 1.	 ความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อที่จะพัฒนา 
งานในด้านการบริการให้ดียิ่งขึ้น
	 2.		การทำงานเป็นทีมและการประสาน 
ความร่วมมือระหว่างทีม	
	 3.	 การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน 
/องค์กร
	 1.	 การได้รับการประสานในแต่ละหน่วยงาน 
ในการเก็บข้อมูล
	 2.		การได้งบประมาณในการทำวิจัยในครั้งนี้

ที่มา
	 การจัดบริการสุขภาพในปัจจุบันมุ่งเน้น 
คณุภาพ	ความปลอดภยัเปน็สำคญัเพราะคณุภาพ 
ของการบรกิารซึง่เปน็สิง่ทีส่งัคมคาดหวงัตอ่ระบบ 
บริการสุขภาพในทุกประเทศเพราะคุณภาพมี 
บทบาทสำคัญในการสร้างและรักษาความภักดี/
ศรัทธา	 ของผู้ใช้บริการและความศรัทธามีความ 
สำคัญสำหรับการให้บริการในโรงพยาบาลเป็น 
อยา่งมากและทีส่ำคญัยงัพบวา่หนว่ยงานศลัยกรรม 
อุบัติเหตุวิชิตโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
อบุลราชธานยีงัพบวา่มกีารฟอ้งรอ้งเกดิขึน้	ทัง้จาก 
พฤติกรรมบริการและคุณภาพของการให้บริการ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพบริการและ 
ความศรัทธาของผู้ใช้บริการในหน่วยงานศัลยกรรม 
อุบัติเหตุวิชิตโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	
อุบลราชธานี	
	 2.		เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและระดับ 
คุณภาพบริการและความศรัทธาของผู้ใช้บริการ 
ในหน่วยงานศัลยกรรมอุบัติเหตุวิชิตโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์	อุบลราชธานี	
ระเบียบวิธีวิจัย
	 เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา	 (Descriptive 
s tudy) 	 เพื่ อศึกษาความคิด เห็นของผู้ ใช้  
บริการเกี่ยวกับคุณภาพการบริการและความ
ศรัทธาของผู้ใช้บริการในหน่วยงานศัลยกรรม 
อุบัติเหตุวิชิตโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
อุบลราชธานีในระหว่างวันที่	 1	 ตุลาคม	 -	 31	
ธันวาคม	2555	ครอบคลุมในการรักษาพยาบาล
ทุกสิทธิการรักษา	
ผลการศึกษา
	 กลุ่ มตั ว อย่ า งที่ ศึ กษาร้ อยละ 	 51 . 7	
เป็นเพศชาย	 มีกลุ่มอายุมากกว่าหรือเท่ากับ	
30	 ปีมากที่สุด	 ร้อยละ	 64.6	 กลุ่มตัวอย่างมี 
วฒุกิารศกึษาตำ่กวา่ปรญิญาตรจีำนวนมากทีส่ดุ 
ร้อยละ	 82.3	 โดยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร	
พ่อบ้าน	 แม่บ้าน	 ค้าขาย	 และธุรกิจส่วนตัว	
ร้อยละ	 60.3.4	 ส่วนรายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่ม 
ตวัอยา่งอยูร่ะหวา่ง	ตำ่กวา่หรอืเทา่กบั	10,000	บาท 

ระดับคุณภาพการบริการและความศรัทธาของผู้ ใช้บริการ
ในหน่วยงานศัลยกรรมอุบัติเหตุวิชิตโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ภาพทีมออกเยี่ยมบ้าน ภาพการออกเยี่ยมบ้าน

โดย	>> นางพิชญดา ดาทวี หน่วยงานศัลยกรรมอุบัติเหตุวิชิตโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์		และคณะ	
													โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์		อุบลราชธานี

x

x

x

x

x

x

x
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Service Plan 
สาขาอายุรกรรมลดความแออัด

โดย	>> นางธนิดา ตั้งยิ่งยง			พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ			ศูนย์องค์รวม

 เป็นแผนการพัฒนาศักยภาพระบบส่งต่อ		สนับสนุนเครือข่าย 
บริการปฐมภูมิ	 ทุติยภูมิและลดความแออัดผู้ป่วยอายุรกรรม 
ที่มีการบูรณาการเข้ากับสาขาหัวใจและหลอดเลือด	มะเร็ง	 ไต 
และโรคไม่ติดต่อ	 (Non	 Communicable	 Disease	 :	 NCD)		 
เนื่องจากกลุ่มผู้ป่วยจำนวนมากที่เข้ารับบริการ	 ที่เป็นสาเหตุ 
ทำให้เกิดความแอดอัดในการให้บริการของผู้ป่วยนอกและ 
ผูป้ว่ยในของกลุม่งานอายรุกรรม	คอื	เบาหวาน	(Diabetes	:	DM)	, 
ความดันโลหิตสูง	(Hypertension	:	HT),	ไตเรื้อรัง	ซึ่งในกลุ่มโรค 

	 เพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการดแูลแบบครบถว้นตอ่เนือ่ง		เปน็การพฒันาศกัยภาพสถานพยาบาลในเครอืขา่ยใหส้ามารถดแูลผูป้ว่ยตอ่จาก 
โรงพยาบาลศูนย	์ (โรงพยาบาลระดับ	A)	 ได้เพื่อลดความแออัดให้โรงพยาบาลศูนย	์และเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ 
ปลอดภัย	มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ของสาขาหัวใจที่ต้องพัฒนา	 คือ	 โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 
เฉียบพลันชนิด	 (STEMI)	 เป็นกลุ่มโรคที่มีความเสี่ยงสูง	 ที่เป็น
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากกลุ่ม	DM	 ,	HT	 (NCD)	ที่ไม่สามารถ 
ควบคุมโรคได้	 และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด 
(STEMI)	 ,	 โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน	 (Stroke)	 เป็นภาวะ 
วิกฤตที่มักจะเกิดจาก	DM	และ	HT	ดังนั้นเมื่อโรคเกิดภาวะเรื้อรัง 
ในกลุ่มนี้มักจะตามมาด้วยโรคไตเรื้อรัง	 (Chronic	 Kidney	
Disease	 :	 CKD)	 ที่ต้องลงท้ายด้วยการล้างไตหรือฟอกเลือด 
เพือ่ใหไ้ตทำงานไดต้ามปกต	ิ	จงึทำใหก้ลุม่งานอายรุกรรม	รว่มกบั			
กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและ	 Excellence	Center	 บูรณาการ 
รูปแบบการดูแลตั้งแต่การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง	 ส่งเสริม	 ป้องกัน	
ดูแลรักษาและฟื้นฟูในรูปแบบการดูแลแบบเครือข่ายในการ 
พัฒนาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	M1,โรงพยาบาลแม่ข่าย	M2,	
โรงพยาบาลชมุชนขนาดใหญ่	(F1)	,โรงพยาบาลชมุชนชนาดกลาง	
(F2)		และเครือข่ายบริการปฐมภูมิ	(ดังรูปภาพ)

แนวทางการดำเนินงานการดูแลผูปวยเบาหวาน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค และเครือขาย

Primary Prevention Secondary Prevention Tertiary Prevention

Micro Vascular Complication

Kidney Disease

Stroke

Retinopathy

1. CAPD

2. HD

3. KT

CKD Chronic

1.ชะลอการเสื่อมของไต

2.ประเมินและรักษา

3.ลดความเสี่ยง CVD

4.เตรียมผูปวยRRT

Macro Vascular Complication

Macro Vascular Complication

Stroke Alert

Stroke Fast Trackชุมชน, EMS,
IP, PO/ER

1. มุมปากตก
2. แขนออนแรง
3. พูดไมชัด

ACS Alert

ชุมชน, EMS,
IP, PO/ER

Acute STEMI

ST Elevated EKG
1. เจ็บหนาอก เคนนานๆ
2. ปวดราวแขน คาง

Heart

DM

การลงทะเบียน

การรักษาดวยยา

การสนับสนุนการจัดการตนเอง

DPAC

PP

PPIS

คัดกรองปจจัยเสี่ยง

DM,

กลุมเสี่ยง

Prc-DM

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ความเสี่ยงตอหลอดเลือด

คัดกรอง

1. HbA1C<7%

2. LDL-Chol<100 mg%

3. BP 130/80 mm.Hg

4. Micro a................

5. Eye ex..............

6. Foot ex.............

Service Plan 
สาขาอายุรกรรม 

ในเขตบริการสุขภาพที่ 10
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ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณสุข จ.หนองคาย 

อบรมการพัฒนาบุคลากร สาขาอุบัติเหตุสำหรับแพทย์

นพ.ศักดิ์ชัย ธีระวัฒนสุข	 รอง	 ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ต้อนรับ 
คณะแพทย์	พยาบาล	จากสาธารณสุข	 จ.หนองคาย	ที่เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้การพัฒนาระบบส่งต่อและการพัฒนาระบบทางด่วนฉุกเฉินสำหรับให้บริการ 
กลุ่มโรคที่มีความเสี่ยงสูง	 ในโครงการพัฒนาศูนย์ประสานการส่งต่อผู้ป่วยเครือข่าย 
จังหวัดและระหว่างเครือข่าย	ณ	ห้องประชุมกรรมการบริหาร	ชั้น	5	อาคาร	50	พรรษา	
มหาวชิราลงกรณ		เมื่อวันที่	25	มิถุนายน	2556

นพ.ศักดิ์ชัย  ธีระวัฒนสุข	 รอง	 ผอ.ฝ่ายการแพทย์	 เป็นประธานเปิดการอบรม 
การพัฒนาบุคลากร	 สาขาอุบัติเหตุสำหรับแพทย์เพิ่มศักยภาพการดูแลรักษา 
ผู้ป่วยอุบัติเหตุอาการหนัก	 โดยอบรมในเรื่องแนวคิดการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ 
ในปัจจุบัน	ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	6	อาคาร	50	พรรษามหาวชิราลงกรณ	เมื่อวันที่	26	
มิถุนายน	2556

น.ส.สมพร  เทพสุริยานนท์	 รอง	ผอ.กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	 เป็นประธาน	
การหยั่งเสียงประชามติ	 ผู้สมัครหัวหน้าพยาบาล	 โดยมีสมาชิกจำนวน	 104	 คน	
เข้าร่วมทำการหยั่งเสียงฯ	 และคณะกรรมการบริหารร่วมสังเกตการณ์และเป็น 
สักขีพยาน	ณ	ห้องประชุม	2	ชั้น	6	อาคาร	50	พรรษา	มหาวชิราลงกรณ	เมื่อวันที่	13	
มิถุนายน		2556		ผลปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด	คือ	นางวิลาวรรณ ชมาฤกษ์ 
และจะสรุปผลนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อรับรองผลต่อไป

เลือกตั้งหัวหน้าพยาบาลคนใหม่

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556

นพ.ศักดิ์ชัย ธีระวัฒนสุข	 รอง	 ผอ.	 ฝ่ายการแพทย์	 เป็นประธานในพิธีไหว้ครู	
ประจำปีการศึกษา	 2556	 เพื่อให้นักศึกษาแพทย์	 ได้แสดงความกตัญญูกตเวที 
ต่ออาจารย์	 และได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา 
ความรู้ 	 โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 	 4-6	 และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ	 เข้าร่วม	 
ณ	ห้องประชุมใหญ่ชั้น	 10	อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา	 เมื่อวันที่	 20	มิถุนายน	
2556

นพ.ชลิต ทองประยูร	 ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์	 เป็นประธานเปิดการอบรม 
พัฒนาจิตอาสา	 รพ.สรรพสิทธิประสงค์	 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของ 
จติอาสาแตล่ะกลุม่และสรรหาคณะกรรมการจติอาสาประจำป	ี2556	โดยผูเ้ขา้อบรม 
ประกอบด้วยจิตอาสาทั้งเก่า	และสมัครใหม่ในปีนี้	100	คน	ณ	ห้องประชุมชั้น	4	
อาคารผู้ป่วยนอก	เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	2556

อบรมพัฒนาจิตอาสา

รับฟังรายงานผลการสำรวจการวิจัย

นพ.ชลิต  ทองประยูร		ผอ.รพ.	สรรพสิทธิประสงค์		และคณะผู้บริหาร	เข้ารับฟัง 
รายงานผลการสำรวจตามโครงการ	“การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำองค์การ 
ไปสู่องค์การสุขภาวะ” กรณีศึกษา	 รพ.สรรพสิทธิประสงค์	ณ	ห้องประชุม	 2	 
ชั้น	6	อาคาร	50	พรรษามหาวชิราลงกรณ	เมื่อวันที่	19	มิถุนายน	2556

นพ.ชลิต ทองประยูร 	 ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 	 เป็นประธานประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 	 ปี 	 พ.ศ.2557-2560	 (แผน	 4	 ปี)		
ในระดบัผูบ้รหิารโรงพยาบาล	เพือ่ทบทวนประเดน็ยทุธศาสตร	์และจดัทำยทุธศาสตร ์
ของโรงพยาบาลให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสัมพันธ์กับ 
เป้าหมาย	 แผนพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ	ณ	ห้องประชุม	 1	 ชั้น	 6	 อาคาร	 
50	พรรษา	มหาวชิราลงกรณ		เมื่อวันที่	24	-25	มิถุนายน	2556

ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี

โครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและประสบการณ์ 

นพ.ชลิต  ทองประยูร	 ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์	 เป็นประธานเปิดโครงการ 
แลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์	 เพื่ อพัฒนาศักยภาพ 
รอง	ผอ.รพ.ศูนย์	/	รพ.ทั่วไป	ปี	2556	รุ่นที่	2	โดยมี	ผอ.รพ.	รอง	ผอ.	ฝ่ายการแพทย์	 
รอง	 ผอ.ฝ่ายการพยาบาลและรอง	 ผอ.ฝ่ายบริหาร	 จากทั่วประเทศร่วมประชุม	 
ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	6	อาคาร	50	พรรษามหาวชิราลงกรณ	เมื่อวันที่	21	มิถุนายน	
2556
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นางลัคนา  อนวัช	 	 มอบเงินจำนวน	 20,000	บาท	 
เพื่ อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ 
โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค	์	เมือ่วนัที	่20	พฤษภาคม	
2556

นายเทดิสทิธิ ์ อตุสา่ห ์	มอบเงนิจำนวน	10,000	บาท	 
เพื่ อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 	 เมื่อวันที่	21	มีนาคม	
2556

1.	 ดูโฮม		(แจ้งแล้ว)	 (อุบลวัสดุ)	 10,000,000
2.	 หจก.		อุบลอิสาณมอเตอร์	 	 100,000
3.	 ตู้บริจาค		4		ตู้	 	 	 55,932
4.	 นายเอกชัย	 ตั้งเสงี่ยมวิลัย	 20,000
5.	 นางขนิษฐา	 นามบุตร	 10,000
6.	 น.ส.จรินทร์ทิพย์	 ยงกุลวณิชย์	 10,000
7.	 นส.ภิชนุช	 ไตรศิระกุล	 10,000
8.	 บ.	ทรานสเทค		จก.	 	 	 10,000
9.	 ร้านศิริวัฒนา	 	 	 10,000
10.	นางรองแข	 พรสอน	 10,000
11.	บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย		จก.	 5,700.75

รายนามผู้บริจาคเงินบัญชีตึกอายุรกรรมใหม่

12.	นางอรญา	 เชื้อประทุม	 5,000
13.	นางสำราญ	 ดาวัน		 5,000
14.	นายวัชรา				(สนับสนุนห้องประชุม)	 5,000
15.	นางปราณี	 ธราสุวรรณ	 5,000
16.	นายชาติชาย	 สุภสร		 5,000
17.นางผิวอ่อน	 เจริญบุญ	 3,000
18.	นางสุภาภรณ์	 เขาแก้ว	 3,000
19.	ดร.เผ่าไทย	 วงศ์เหลา	 3,000
20.	นางศิริรัตน์	 ศรีพล	 2,000
21.	นางพรพิพัฒน์	 เวคะวากยานนท์	 2,000
22.	น.ส.วิภาวรรณ	 สัจจานนท์	 2,000

23.นางสุพัตรา	 ศิริเรือง	 2,000
24.	น.ส.ดรุณี	 แก้วงาม	 2,000
25.	นายอเนก	 จัดดี	 		 2,000
26.	นางจุฬาภรณ์	 เหล็กเพชร	 1,000
27.	นายคำสอน	 โคตรแก้ว	 1,000	
28.	นางนงนุช	 ติยะรัตนกูร	 1,000	
29.	นางสรัญญา	 สนธิรัตน์	 1,000
30.	นางบัวพา	 แก้วก้อน	 	500
31.	นางหนูยิ้ม		 แซ่แต้	 	200
32.	นางรำไพ	 วงษ์สุวรรณ์	 	200

กลุ่มอีซูซุตังปักอุบล	 มอบเครื่องผลิตน้ำสำหรับฟอกเลือด 
ผู้ป่วยไตวาย	 รวมมูลค่า	 1,000,000	 บาท	 ให้โรงพยาบาล
เพื่อให้ผู้ป่วยที่มานอนพักรักษาตัวได้ใช้ประโยชน์	 โดยมี	
นพ.ชลิต ทองประยูร	 ผอ.รพ.	พร้อมด้วย นางเขมจรินทร์ 
วงศต์ระกลูไชย รอง	ผอ.ฝา่ยบรหิาร	เปน็ตวัแทนในการรบัมอบ		
เมื่อวันที่	14	มิถุนายน	2556	
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โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
122	ถ.สรรพสิทธิ์	อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี	34000
ที่	อบ.0032.106/ว.

ชำระคา่ฝากสง่เป็นรายเดอืน
ใบอนุญาตเลขที่	45/2521
ปท.อุบลราชธานี

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ยอดผู้แสดงความจำนงถึงปัจจุบัน
บริจาคอวัยวะ 2,637 ราย / บริจาคดวงตา 2,442 ราย /
ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ /
โทร. 045-244973 ต่อ 1574, 1163
บริจาคโดยตรงได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. 045-244974 ต่อ 1348

n	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ข้อมูลข่าวสาร	และกิจกรรม

	 2.	 เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคคลทั่วไป			

	 3.	 เพื่อเป็นการแนะนำหน่วยงานและบุคลากรของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	

	 	 อุบลราชธานี

	 4.	 เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน

	 	 ประสบการณ์

n		ที่ปรึกษา
นายแพทย์ชลิต		ทองประยูร	 นายแพทย์ศักดิ์ชัย		ธีระวัฒนสุข
นางสาวสมพร		เทพสุริยานนท์	 นางเขมจรินทร์		วงศ์ตระกูลไชย
n		บรรณาธิการ 
นายแพทย์มนต์ชัย		วิวัฒนาสิทธิพงศ์
n		ผู้ช่วยบรรณาธิการ
สูติ		ปัจฉาภาพ	 กรรณิการ์		จันทรุกขา	 วิชิราภรณ์		สายพิมพ์
n		กองบรรณาธิการ 
ดร.นพ.ปริญญา		ชำนาญ	 รุ้งเพชร		กีรติมหาตม์	 ทพญ.อรัญญา		สายพันธ์	
ภญ.อภิญญา		บุญเทียม	 ปาริชาต		ใจสุภาพ	 วีระนุช			มยุเรศ	
อรุณรัตน์		ศุภวรรณาวิวัฒน์	 ดุสิต		หรุ่นโพธิ์	 วัชราภรณ์			สายทอง	
สุเพียร		โภคทิพย์		 ราตรี		บุญชู	 ศศิธร		จันทร์ขอนแก่น	
รำไพ		ศุขเกษม	 สุพจน์		สายทอง		 ศศิธร		ชำนาญผล
บุญญฤทธิ์		สิงห์เรือง	 สุทธิพงษ์		เกษเจริญคุณ	 ทิพวรรณ		ขาววงษ์
n		ประสานงานผลิตและจัดส่ง	 กลุ่มงานสุขศึกษา	โทร.	045-244973	ต่อ	1326
n		ถ่ายภาพ				งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา		กลุ่มงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

	ขอเชิญร่วมบริจาคซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

	 ชื่อบัญชี ตึกสงฆ์อาพาธและศูนย์โรคหัวใจ

	 ได้ที่	บัญชีธนาคารกรุงไทย	เลขที่บัญชี	322-1-54817-6

	บริจาคสมทบทุนช่วยเหลือเด็กป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง

	 ได้ที่	บัญชีธนาคารออมสิน	เลขที่บัญชี	05-0092-37-2395

	บริจาคซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้ตึกอายุรกรรมหลังใหม่และสมทบทุน

 ก่อสร้างอาคารรักษา-ผ่าตัดผู้ป่วยฉุกเฉินและโรคซับซ้อน

	 ได้ที่	บัญชีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	เลขที่บัญชี	313-0-57260-0

	ฝ่ายการเงินและบัญชี	โทร.	045-244973	ต่อ	1348


