


                การก้าวเดินสู่ความยิ่งใหญ่ 84 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เราก็ไม่จ าเป็นต้องก้าวเร็วเกินไป เพราะการ
ใช้ชีวิตแบบก้าวกระโดด อาจจะท าให้เราพลาดสิ่งดีๆ ที่อยู่รายทาง เราควรใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็น ก้าวอย่างที่ควรจะ
ก้าว จะดีกว่า ถึงแม้ว่าเราอาจจะเดินช้ากว่าคนอื่นๆ แต่การเดินช้าก็ดีกว่าไม่ได้ก้าวขอเพียงแค่เราไม่หยุดเดิน ชีวิตเราก็ไม่
มีวันถอยหลังอย่างแน่นอน  

                จากก้าวแรกของการก่อตั้งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จวบจนจะครบรอบ 84 ปี  ในวันที่ 3 มกราคม 2563  
ที่จะถึงนี้  มีเรื่องราวที่มีคุณค่าต่อจิตใจผู้คนมามากมาย จากอดีตสู่ปัจจุบัน จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อเป็นก าลังใจ เป็นพลังบวก ให้
เราได้ก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ 84 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อย่างงดงามและภาคภูมิใจ จุลสารฉบับนี้ผู้เขียนจึงจะ
น าเสนอการก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ 84 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ของชาวสรรพสิทธิประสงค์  ผ่านมุมมองในสิ่งเล็ก
เล็กที่ยิ่งใหญ่ต่อจิตใจ นั่นคือสิ่งที่เราเรียกขานกันว่า “ ความสุข ”  
              เราจะพบว่า “ ความสุข ” ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็ล้วนท าให้คนเรานั้นมีพลังงานที่ดีได้ ดีทั้งร่างกาย ดี
ทั้งในเรื่องของจิตใจ  เจ้าความสุขจึงเป็นสิ่งที่คนทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการปรารถนาและสามารถท าทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อ
ต้องการที่จะมีความสุข  ความสุขเป็นเหมือนของล้ าค่าที่ใครๆ ก็อยากได้ แต่ความสุขของคนเราไม่เท่ากัน เราอาจมี
ความสุขกับสิ่งหนึ่ง แต่คนอื่นอาจมีความสุขกับอีกสิ่งหนึ่ง  แต่เมื่อชีวิตคือการเดินทาง ตลอด 83 ปีที่ผ่านมา การเดินทางก็
ย่อมจะท าให้เราต้องอ่อนล้าบ้าง เพราะเราจะต้องฟาดฟันกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ต้องใช้พลังงานความคิดและหัวใจ 
คอยประคับประคองให้ชีวิตยืนหยัดอยู่ได้ ฉะนั้นเวลาที่เราเกิดความรู้สึกเหนื่อยหน่าย เมื่อชีวิตมันเหนื่อยนัก เราก็พักใจ
เสียหน่อย พักใจด้วยการหยุดคิดถึงเรื่องชีวิตสักพักหนึ่ง  สิ่งสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์แต่ชีวิตยังต้องก้าวต่อไป   
ตราบใดที่โลกนี้ยังหมุนอยู่ การรู้จักปรับตัวไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจคือสิ่งที่ท าให้เราอยู่รอดได้ในวันที่โลกไม่ได้มอบแต่
ความสุขมาให้เราตลอดเวลา   สิ่งส าคัญคือมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นและรู้สึกเท่าที่มี เพราะสิ่งนั้นคือสิ่งที่อยู่กับเรา
จริงๆ ดีกว่าไปวิ่งไล่ตามความสุขในแบบที่คนอื่นมองว่าเรามีความสุข แบบนั้นมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง เพราะความสุขที่
แท้จริงคือ แม้ใครจะมองว่าเราไม่น่ามีความสุข แต่เรา “รู้สึก” ว่าเราสุข แค่นั้นก็พอค่ะ เพราะความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องมี แต่
เป็นสิ่งที่ต้องรู้สึกได้เองค่ะ   

    
“Don’t hurry, don’t worry, You’re only here for a short visit. So be sure to stop and smell the flowers.” : Walter Hagen 

  (ไม่ต้องรีบร้อน ไม่ต้องกังวล คุณมีชีวิตอยู่แค่ปัจจุบันนี้ ณ ขณะนี้ ดังน้ันอย่าลืมหยุดชื่นชม และดอมดมกลิ่นดอกไม้ ) 

 
 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
ความสุข : สู่ความยิ่งใหญ่ 84 ปี  

โรงพยาบาลคุณธรรม  

3 มกราคม 2563 

อัญชลี  วิเศษชุนหศิลป ์

“ซื่อสัตย์ สามัคคี มนี ้าใจ” 



       และนอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอ        

ในหัวข้อ “ความภูมิใจในงานของฉัน”  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร      
ในหน่วยงาน ได้น าเสนอความภาคภูมิใจในหน้าที่ ที่ท า ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ในต าแหน่งใด  ทุกคนล้วน
แล้วแต่มีส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายและให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมี
ผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดด้วยกัน 19 ผลงาน ได้แก่ 

2.  คุณสายทอง  แก้วกนก   
    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน กลุ่มงานทันตกรรม 

     ได้รับรางวัล “อาสาสมัครดีเด่น ด้านทันตบุคลากรดีเด่น” 

1.  คุณนันท์ธีญา  คูณทวี   
    เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

    ได้รับรางวัล “ทันตบุคลากรดีเด่นจังหวัดอุบลราชธาน”ี 

รางวัลชนะเลิศ   
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
พิเศษอายุรกรรมทิศเหนือ 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
หน่วยงานท าความสะอาด 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

รางวัล POPULAR VOTE  
ห้องยา2 กลุ่มงานเภสัชกรรม 

          เป็นเ ร่ืองน่ายินดีทุกคร้ัง     
ที่บุคลากรโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ของเรา ได้ถูกเลือกจาก
หลากหลายองค์กรให้ได้รับรางวัล
ต่างๆ มากมาย และที่ส าคัญเป็น
บุคลากรที่เป็นสหวิชาชีพ ก็ย่ิงจะ
เพ่ิมก าลังใจและสร้างคุณค่าในการ
ท างานโดยในฉบับนี้มี 2 ท่านที่ได้
รางวัลมาให้พวกเราได้ร่วมช่ืนชมกัน
ครับ ซึ่งก็ได้แก่…. 

 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทุกท่านครับ 

 

พิเศษพระปทุมฯ 1  
พิเศษพระปทุมฯ 1 
พิเศษพระปทุมฯ 1  
พิเศษพระปทุมฯ 1 
 

พิเศษพระปทุมฯ 1  
 
พิเศษสงฆ์อาพาธ 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก 
กลุ่มงานเภสัชกรรม 
กลุ่มงานสุขศึกษา  
 

กลุ่มงานเภสัชกรรม  
คลินิก DPAC 
 
กลุ่มงานเภสัชกรรม 

รางวัลชมเชย 16 รางวัล  ดังน้ี 
 

 นางอนงค์รักษ์ สาระวิถ ี
 นางสาวพรวรินทร ์บุญค้อม 
 นายไพศาล แสนทวีสุข 
 นายจ าลอง ธารารมย ์
 นางอรุณศรี กาวัลย์  
    และนางปนิดา เปรมอารีย์ 
 กลุ่มงานกายภาพบ าบัด  
 นางสาวกันยกร อิ่มหมี 
 หมวดบริการรักษาความปลอดภัย 
 นางสาวเสาวนีย์ สอนอาจ 
 ห้องยา 2                                  
 นายเสฐียรพงษ์ มณีขาว 
 คลินิกหมอครอบครัว   
 งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก 
 นายกิตติศักด์ิ มณีวรรณ 
 พิเศษสงฆ์อาพาธ  
 งานจ่ายยาทางไปรษณีย์ 



Home Care Ventilation Team 
Dr.Piansak SaeVong, MD (Pediatric Pulmonologist)  
Founder of Home Ventilator Project     
Sunpasitthiprasong Hospital, Thailand 

ในการประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ คร้ังท่ี 25 

 Asian Pacific Quality Organization International Conference 2019  

ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับดีเลิศ  “The Excellence Awards”  
จากการน าเสนอผลงานวิชาการ เร่ือง  “ต่อลมหายใจท่ีบ้านด้วยทีมงานคุณภาพ”  

Abstract : A multidisciplinary team of Sunpasitthiprasong Hospital aimed to bring 
and support children patients with chronic respiratory diseases using home ventilator 
unit. Different activities were conducted for fund raising such as organizing charity 
concerts and donation. The raise fund aimed to purchase the home ventilator which 
the patients can be used while staying at home. Furthermore, the training program 
has been conducted by the multidisciplinary team in order to improve the skill of a 
caregiver according to home care program standard. The home care program was 

น าเสนอโดย  นายแพทย์เพียรศักดิ ์ แซ่หว่อง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับหน่วยงานภาครัฐ  
และได้รับทุนสนับสนุนให้เดินทางไปแข่งขันระดับนานาชาติ จากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

วันท่ี 14-16 ตุลาคม 2562 ท่ีบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย   

1.    Working Group : Team had been brainstorming to create a home care program.  
2.   Improving a caregiver skill : The problem and personal inquiries were evaluated  
     by  multidisciplinary team.  
3.   Home Visiting : Home and community visiting were conducted ; improve  
     the patient's home   condition and managed home environment.   
4.   Networking : Setting up a long term home care program.  
5.   Monitoring : Implementation by supervision and mentoring system.    
     Results and Assessment (2006-2019) 
     -  36 patients were send home with the ventilator (29 children and 7 adults)   
     -  6.63 % of home care patients returned to admit again after 28 days of  
        home sending (4 weeks) without planning  
     -  90.46 % of caregivers have knowledge and skill to operate home ventilator   
     -  A length of stay in hospital was decreased to 28,980 days.  
     -  A medical treatment cost was decreased in the amount of 144,920,700 Bath.  
        Key Success Factor : - Multidisciplinary Teamwork Further work   
     -  Developing of knowledge and innovation : guideline and handbook.  
     -  Creating of e-learning and multi-media program of home and community  
        networking.  

planned by creating a cooperative network between the community and 
family. Finally, the following up program was carried out after the 
patients staying home under team supervision and the mentor system   

Keywords : Multidisciplinaryteam;chronicrespiratory diseases; 
                 Sunpasitthiprasong Hospital  
Target : Children patients with chronic respiratory diseases using  
            home ventilator unit 
Plan-Do-Check-Act   



             โปรแกรมตรวจสุขภาพ ได้แก่ 
กลุ่มข้าราชการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง
โรคหัวใจ กลุ่มก่อนแต่งงาน กลุ่มเสี่ยง
โ รคตั บ  กลุ่ ม เ สี่ ย ง โ รคมะ เ ร็ ง  และ
โปรแกรมอื่นๆเลือกได้เองตามความเสี่ยง
โดยให้บริการทั้งภายในโรงพยาบาล 
และในหน่วยงานของท่าน (กรณีที่มี
จ านวนผู้รับบริการมากกว่า 20 คน)   
โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แ ล ะ นั ด ห ม า ย เ ข้ า รั บ บ ริ ก า ร ไ ด้ ที่   
โทร.094-9878266 หรือ 045-319200 
สายใน 1228 

ซึ่งทาง “ศูนย์ตรวจสุขภาพ SPS check 

up center & smart clinic”ได้จัดให้มี
โปรแกรมตรวจสุขภาพตรงความเสี่ยงหรือ
ความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งอาจมี
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ร่ ว ม ใ น บ า ง บ ริ ก า ร ที่
นอกเหนือจากสิทธิการรักษาเดิมของท่าน 

ข่าวดี… ส าหรับผู้ที่รักสุขภาพ  

ช่องทางใหม่ในการดูแลตัวเอง 
ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
(SPS check up center & smart clinic) 

“การตรวจที่ได้มาตรฐาน ด้วยบริการที่เป็นเลิศ ในราคาภาครัฐ” 

           ปัจจุบันโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ได้เปิดช่องทางให้ผู้ที่ต้องการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ เข้าถึงบริการได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว  จึงได้จัดตั้งศูนย์
ตรวจสุขภาพอย่างครบวงจร โดยเน้นดูแล
ตามหลักวิชาการ ด้วยเครื่องมือและ
ทีมงานคุณภาพ  

•   ประเมินความเสี่ยง แล้วตรวจตรงจุด 
     ตามหลักวิชาการ 
•   มีระบบการดูแลและให้ค าปรึกษา 
     ต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญ 
•   แจ้งผลกลับอย่างรวดเร็วตามช่องทาง 
     ที่ท่านเองเลือกได ้

       โดยในช่วงแรกจะเน้นเป็นทางเลือก
เสริมให้ประชาชนที่มีงบประมาณและ
ต้องการเลือกรายการตรวจเองตามความ
เสี่ยงของตน ได้แก่  กลุ่มช าระเงินสด ,  
กลุ่มประกันชีวิต,กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ
และข้าราชการที่ต้องการตรวจสุขภาพ
ตามเกณฑ์ 



โดย... ฉัตรวิไล วิบูลย์วิภา  
 

World hospice and palliative care day 2019 

           แม้องค์การอนามัยโลกจะได้ให้ค าจ ากัดความของ Palliative 

Care เอาไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ว่าเป็น ‘วิธีการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคที่
รักษาไม่หาย โดยให้การป้องกันและบรรเทาอาการ ตลอดจนความทุกข์
ทรมานด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  เป็นการดูแลแบบองค์รวม 
ครอบคลุมทุกมิติของสุขภาพ ทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณของ
ผู้ป่วย การดูแลมีเป้าหมายหลักเพื่อลดความทรมานของผู้ป่วย เพิ่ม
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว และท าให้ผู้ป่วยได้เสียชีวิตอย่าง
สงบหรือตายดี’ แต่ก็ดูเหมือนจะมีคนจ านวนไม่น้อยที่ไม่ได้ตระหนักถึง
เรื่องนี้สักเท่าไร นั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่า เป็นธรรมดาของคนเราที่ไม่
อยากจะนึกหรือพูดถึงเรื่องร้ายๆ ท าให้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของใคร
หลายคนไม่ได้รับการเตรียมพร้อมจนเกิดความทุกข์ทรมานกว่าที่ควร
จะเป็นไปอย่างน่าเสียดาย 

          เมื่อมีคนในครอบครัวป่วยหนัก คนอื่นๆ ในครอบครัวจะได้รับ
ผลกระทบจากการเจ็บป่วยของผู้ป่วยไปด้วย Palliative Care ให้การ
ดูแลทั้งผู้ป่วยและครอบครัว เคารพสิทธิของผู้ป่วย ให้ข้อมูลการ
เจ็บป่วย ให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมตัดสินใจต่อแนวทางและ
เป้าหมายของการดูแล ในวาระสุดท้ายจากไปด้วยสติสัมปชัญญะ 
ทรมานน้อยที่สุด ให้เป็นการจากลาที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพชีวิตตาม
บริบทและความเชื่อของแต่ละครอบครัว สมศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์    

             หากเวลานั้นของทุกคนก าลังจะมาถึง “ ถ้าคุณมีสิทธิเลือก 
ออกแบบการดูแลในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้  ” คุณจะออกแบบอย่างไร
ให้สวยงามที่สุด... อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณ ถ้าไม่ได้วางแผนและ
แสดงเจตนาไว้ล่วงหน้า  

ปีน้ีจัด ณ ลานสวนปาล์ม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

พิธีเปิดกิจกรรม วันการดูแลแบบประคับประคองสากล 
 World hospice and Palliative care day 

 โดย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
กล่าวรายงาน  โดย รองผู้อ านวยการด้านกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 

Palliative care : it’s “My care My Right”  
ฉันขอดูแลชีวิตในช่วงสุดท้ายตามสิทธิ์ของฉันเอง  

Palliative Care คืออะไร  
ญาติๆของคุณอาจจะต้องการยื้อชีวิตไว้ให้อยู่ด้วยนานๆ  แต่การยื้อ
ชีวิตผู้ป่วยโดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์นั้น บางครั้งก็ไม่เพียงแต่
ไม่ท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หากกลับเป็นการเพิ่มความทุกข์
ทรมานแก่ผู้ป่วยในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ เพราะรู้หรือไม่ว่า บางครั้ง
ความหวังดีของญาติหรือบุคคลอันเป็นที่รักพยายามยื้อชีวิตของ
ผู้ป่วยเอาไว้ให้นานที่สุด ด้วยเครื่องมือกู้ชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
เจาะคอ ใส่ท่อช่วยหายใจ การปั๊มหัวใจ การใส่สายอาหาร หรือ
ผลข้างเคียงจากการรักษาต่างๆ โดยหวังเพียงว่าจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้น
นั้น กลับกลายเป็นความพยายามยื้อความตายที่เปล่าประโยชน์ ซึ่ง
นั่นกลับเป็นการท าให้ผู้ป่วยได้รับความทุกข์ทรมานยิ่งไปกว่าเดิม 
และเกิดข้อขัดแย้งในครอบครัวกันเอง  

• บูท “ชีวิตออกแบบได้กับการเขียนพินัยกรรมชีวิตอย่างง่าย ” โดย ทีม Palliative care รพ.  
เสวนา “ ขอเพียงได้ดูแลชีวิต ตามสิทธิ์ของตัวเอง”  

           การจัดกิจกรรม  World Hospice and Palliative 

Care Day  ครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนให้ บุคลากร และประชาชนความ
ตระหนักในการเขียนแสดงเจตนาไม่ประสงค์บริการสาธารณสุขที่
เป็นไปเพื่อการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมาน
จากการเจ็บป่วย ตาม พรบ.สุขภาพมาตรา12 ฉบับป2ี553  

เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะบอกว่า อย่าเถียงกันเลย 
พาฉันกลับบ้านเถอะ ฉันไม่มีอะไรต้องห่วงอีกแล้ว 
ขอส้ินใจไปอย่างสงบท่ีบ้าน อันเป็นสถานท่ีซ่ึงท าให้
รู้สึกอุ่นใจ..... ซ่ึงน่ันอาจจะเป็นความปรารถนา 

ท่ีแท้จริงของผู้ป่วยก็เป็นได้ 

ส าหรับประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ  
www.thailivingwill.in.th,facebook:สุขปลายทาง 

http://www.thailivingwill.in.th/


นายแพทย์มนต์ชัย   วิวัฒนาสิทธิพงศ์     ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การเขียน
หนังสือราชการและรายงานการประชุม” โครงการอบรม
เลขานุการสู่ความเป็นเลิศ  ซึ่งจัดเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 12-13 
พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ 

นายแพทย์มนต์ชัย   วิวัฒนาสิทธิพงศ์  ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล ให้เกียรติ พบปะบุคลากรทีเข้าร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบัติ การ  “การพฤติกรรมบริ การ  สู่ ความเป็น เลิ ศ 
Excellent Service Behavior : ESB ซึ่งจัดเป็น  4 รุ่น 
ระหว่างวันท่ี 7-8 พฤศจิกายน 2562 

น า ย แพทย์ ม น ต์ ชั ย    วิ วั ฒ น า สิ ท ธิ พ ง ศ์     
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้
เยี่ยมตรวจการประเมินการให้บริการทางการแพทย์ของ
สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ณ ห้องประชุม 3 
ชั้น 6 อาคาร  50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  เมื่อวันที่        
7 พฤศจิกายน 2562 

นายแพทย์มนต์ชัย   วิวัฒนาสิทธิพงศ์    ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล น าทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ร่วมเป็น
เจ้าภาพ งานกฐิน  “เจ้าเมือง”  โดยมี  นายสฤษดิ์    วิฑูรย์     
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ทอดถวายกฐิน    
ณ หอพระแก้วโกเมน วัดมณีวนาราม    เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2562 

นายแพทย์มนต์ชัย   วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล น าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบวงสรวง
และสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์   (เจ้าค าผง) 
ประจ าปี 2562 ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี       ณ อนุสาวรีย์พระ
ประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าค าผง)      เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2562 

นายแพทย์มนต์ชัย   วิวัฒนาสิทธิพงศ์  ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสัญจรอนุ
สาขาเนื้องอกกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ราชวิทยาลัย
ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย  ณ ห้องประชุมชั้น10 อาคาร
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 

นายแพทย์มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์  ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล น าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทอดมหา
บุญจุลกฐิน งานทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมี
ธรรม  ครั้งที่ 11 ประจ าปี 2562  ณ  วัดไชยมงคล   ต.ในเมือง 
อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 



1.   เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสาร  และกิจกรรม 
2.   เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคคลท่ัวไป 
3.   เพื่อเป็นการแนะน าหน่วยงานและบุคลากรของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธาน ี
4.   เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

                 บริจาคโดยตรงได้ท่ี  ฝ่ายการเงินและบัญชี  โทร. 045-319200 ต่อ  1348 

ขอเชิญร่วมบริจาคซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

ชื่อบัญชี   : เงินบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือเด็กป่วยโรคระบบหายใจเร้ือรัง 
ธนาคารออมสิน  เลขที่บัญชี 05-0092-37-2395 

 ชื่อบัญชี   : ตึกสงฆ์อาพาธและศูนย์โรคหัวใจ 
 ธนาคารกรุงไทย  เลขที่บัญชี  322-1-54817-6 

วัตถุประสงค์ 

Facebook Page  : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลฯ 
และกลุ่มงานสุขศึกษา  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
Line id : @ eto7615z 

ช่องทางติดตามข่าวสารแบบออนไลน์ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี 
122 ถ.สรรพสิทธิ์  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 34000 
ที่ อบ.0032.106/ว. 

ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 
ใบอนุญาตเลขที่ 45/2521 
ปท.อุบลราชธานี 

จ.-ศ.  ชั้น  3  อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
ส.-อา ห้องผู้ป่วยหนัก  ICU-CVT1 ชั้น 5 อาคารหลวงปู่ชาสุภัทโท 
โทร. 045-319200 ต่อ 1703,1574 มือถือ. 091-0411732. 

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 
สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

รับบริจาค  อวัยวะ, ดวงตา, ไต 

บรรณาธิการ   นพ.ถนอมชัย  โคตรรวงษา 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ   สูติ  ปัจฉาภาพ 
กองบรรณาธิการ 

ที่ปรึกษา 
นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์     นพ.เจนฤทธิ์ วิตตะ                             นพ.ปราโมทย์ ศรสี าอางค์ 
นางสาวศศิธร ช านาญผล          นางเขมจรินทร ์วงศ์ตระกูลไชย            พญ.อมรรัตน์ เทพากรณ ์

อัญชลี  วิเศษชุนหศิลป์        ราตรี  บุญชู                         นิจกานต์  ตันอุ่นเดช             
สุชาดา  เนตรภักดี               พรรณ ี หรุ่นโพธิ์                   เกศกนก  เอกชาติปัญญา     
กรรณิการ์  จันทรุกขา           กมลชัย  ม่วงคู                    บุญญฤทธิ์  สิงห์เรือง          
สุทธิพงษ์  เกษเจริญคุณ       ไชยยันต์  งามแสง 
ผลิตและจัดส่ง  กลุ่มงานสุขศึกษา, งานประชาสัมพันธ์ฯ โทร. 045-319288 

แนะน าบริการ รับเรื่องร้องเรียน  ศูนย์บริหารความเสี่ยง โทร.045-319200 ต่อ 1602 

พระครูวิมลปัทมนันท์ วัดป่าภูปัง บริจาคเครื่อง Infusion Pump และ 
Terufusion Stack Rack ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ านวน 
74,000 บาท โดยมีนางสาวศศิธร ช านาญผล รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้านการ
พยาบาล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

รายชื่อผู้บริจาคบัญชีธนาคารออมสิน  สาขาอุบลราชธานี เลขที่   0202 5425 6231 
แบบไม่ระบุวัตถุประสงค์ ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 

รายช่ือบัญชดีังนี้... 

ชื่อบัญชี   : เงินบริจาคโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
ธนาคารออมสิน  เลขที่บัญชี 02-0254-25-6231 

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์มอบเครื่องช่วยหายใจควบคุมปริมาตรและความดัน รุ่น 
Vela Plus  จ านวน 30 เครื่อง มูลค่า 12,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ โดยมี นพ.ประพฤทธิ์ ธนกิจจารุ รองผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 


