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สถาบันการแพทย์และการสาธารณสุขช้ันเลิศทีไ่ด้มาตรฐานสากล

เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิด 19 ที่มีการศึกษาในขณะนี้ แบ่งออกเป็น 4 กระบวนการหลัก คือ
วัคซีนชนิดสารพันธุกรรม ได้แก่ วัคซีนดีเอ็นเอ (DNA) หรือเอ็มอาร์ เอ็นเอ (messenger RNA, mRNA)
เช่น วัคซีนของบริษัท Pfizer และ Moderna มีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 95 และ 94 ตามล าดับ 
วัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะ (recombinant viral vector vaccine) เช่น วัคซีนของบริษัท AstraZeneca และ Johnson and 
Johnson มีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 79 และ 66.9 ตามล าดับ วัคซีนที่ท าจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ (protein subunit vaccine) 
เช่น Novavax มีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 89  วัคซีนชนิดเชื้อตาย (inactivated vaccine) เช่น วัคซีน Sinovac และ Sinopharm
มีประสิทธิภาพร้อยละ 50.7  และ 81 ตามล าดับ วัคซีนแต่ละชนิด  แม้ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโดยรวมทั้งหมดแตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับการศึกษาวิจัยที่ต่างสถานที่ต่างช่วงเวลา ต่างสถานการณ์การระบาด ต่างสายพันธ์ของเชื้อ แต่วัคซีนทุกชนิดลดการระบาด
ได้ดี ป้องกันการนอนโรงพยาบาล ป้องกันโรคแบบปานกลางและหนัก โรครุนแรงจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจ และป้องกันการ เสียชีวิต   
ไดม้ากกว่าร้อยละ 70-100

ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีรายงานการฉีดวัคซีนทั้งหมด 292.1 ล้านโดส ( Moderna 123 ล้านโดส , Pfizer 158
ล้านโดส, Johnson&Johnson 11 ล้านโดส) พบผลแพ้ข้างเคียงจ านวน 294,801 คน ในจ านวนนีม้ีคนตาย 5,165 คน
และอาการหนัก 25,359 คน (พบว่ามีโรคประจ าตัวตายภายใน 48 ชั่วโมงจ านวน 38%) เกิดแพ้รุนแรง Anaphylaxis

โควิด 19 

นับตั้งแต่พบการระบาดครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2562 และแพร่ระบาดไปยัง
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้มีการผลิตวัคซีนโควิด 19 จ านวน 280 ชนิด โดยมี 184 ชนิดที่ก าลังอยู่ในช่วงการทดลองกับสัตว์ 
และจ านวนกว่า 100 ชนิดที่ก าลังศึกษาในมนุษย์ แม้มีผู้ได้รับวัคซีนที่อนุมัติใช้ในกรณีฉุกเฉินจากองค์การอนามัยโลกจ านวน
มากกว่า 1,780 ล้านโดส แต่เมื่อเทียบกับจ านวนประชากรโลกแล้วนับว่าเป็นจ านวนน้อยมาก (ร้อยละ 5.2) จึงยังพบผู้ติดเชื้อ
มากกว่า 176 ล้านคน เสียชีวิตรวม 3.8 ล้านคนทั่วโลก ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 196,000 คน เสียชีวิต 1,449 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2564) และยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่อง แม้ท าการฉีดวัคซีนไปแล้ว 6,081,000 โดส แต่ยัง
ห่างไกลจากเป้าหมายที่ต้องให้ครอบคลุมประชากรไทยอย่างน้อยร้อยละ 70 เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd immunity)

ชนิดและประสิทธิภาพการป้องกันโรคของวัคซีน 

ผลแพ้ข้างเคียงวัคซีน 

จ านวน 83,684 ราย เกิดลิ่มเลือดแข็งตัวผิดปกติ จ านวน 5,159 คน มี 40 ราย   
ที่เกิดกล้ามเนื้อหัวใจและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ  (Myocarditis and Pericarditis     
ซึ่งล้วนอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 12-17 ปี  จากวัคซีน Pfizer) ในการฉีดวัคซีนหญิง
ตั้งครรภ์ 1,831 คน   มีจ านวน 596 ราย  ที่ เกิดคลอดผิดปกติและคลอด
ก่อนก าหนด การเกิดล่ิมเลือดแข็งตัวผิดปกติ 

นพ.สุรศักดิ์  สวัสดิ์นะที
อายุรแพทย์โรคเลือด

วัคซีน คือ ทางรอด
สถานการณ์การระบาด
และการให้วัคซีน
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ส่วนใหญ่มักพบที่เส้นเลือดด าในสมองในผู้หญิงอายุน้อยกว่า 50 ปี ในประเทศอังกฤษพบ 372 ราย ใน 40.2 ล้านโดส ส่วนประเทศ
แถบเอเชียพบน้อยกว่ามาก (อินเดียพบ 26 ราย ใน 160 ล้านโดส, เกาหลีใต้ 1 ราย ใน 3.27 ล้านโดส, ไต้หวัน 1 ราย ใน 461,647 
โดส ประเทศไทยยังไม่พบรายงานผู้ป่วย แม้ว่าจะฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าไปกว่า 495,460 โดส)   ในประเทศไทยได้มีการฉีดวัคซีน 
Sinovac และ AstraZeneca ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กว่า 6 ล้านโดส พบมีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ส าคัญ
คือ เสียชีวิต 28 ราย (ส่วนใหญ่เสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน), การแพ้รุนแรง Anaphylaxis จ านวน 15 ราย ซึ่งมัก
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 30 นาทีหลังได้รับวัคซีน อาการชาหรืออ่อนแรงจากภาวะ Immunization stress related reaction 
(ISRR) จ านวน 123 ราย  โดยอาการเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ประมาณ 5–30 นาทีภายหลังการได้รับวัคซีน แต่บางรายเกิดหลังจากนั้น
หลายชั่วโมงหรือเป็นวัน ตรวจไม่พบสาเหตุความผิดปกติทางกายที่เป็นสาเหตุชัดเจน และภาพรังสีวิทยาของสมอง ไม่พบความผิดปกติ 
การติดตามอาการพบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ส่วนใหญ่หายภายใน 1 –3 วัน แต่มีบางรายที่อาการอาจอยู่ได้นานกว่านั้น อย่างไรก็ดี
ผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถกลับไปด าเนินชีวิตประจ าวันได้ตามปกติ   อาการข้างเคียงอื่น ซึ่งมีรายงานมากกว่าหนึ่งในสามของผู้ที่ได้รับวัคซีน 
เช่น ปวด บวม ร้อนบริเวณที่ฉีด อาการตามระบบอื่น ๆ เช่น ไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดเมื่อย ใจสั่น หมดแรง อาเจียน อ่อนเพลีย มึนงง 
คลื่นไส้และเวียนศีรษะ โดยอาการเหล่านี้ จะเกิดเพียง 1–2 วันหลังได้รับวัคซีน มักเป็นไม่รุนแรง แต่บางรายอาจจะมีอาการมาก เช่น 
ไข้สูงและ/หรือหนาวสั่น จนต้องพักหรือไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันได้ ต้องกินยา นอนพัก

จะเห็นว่าผลแพ้ข้างเคียงวัคซีนที่รุนแรงพบน้อยมาก (น้อยกว่า 5 ครั้งใน 1 ล้านการฉีด) เทียบไม่ได้เลยกับโอกาสติดเชื้อ แพร่เชื้อ 
สู่ชุมชน เจ็บป่วยหนัก โอกาสเสียชีวิตของทั้งตนเองและครอบครัว รวมถึงการหยุดชะงักของกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจจาก
การระบาด  ของโรคโควิด 19  ที่ไม่สิ้นสุด หมอให้ข้อมูลเบื้องต้นทั้งข้อดีและความเสี่ยงของวัคซีนแล้ว หากแต่การตัดสินใจรับหรือไม่รับ
วัคซีน จะเลือกยี่ห้อไหน หรือจะรอยี่ห้อใหม่ย่อมอยู่ที่ท่านเอง  อย่างไรก็ตามขอให้ท่านได้อุ่นใจไม่ว่าท่านจะตัดสินใจอย่างไร  ในส่วน
บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้านั้น รับวัคซีนครบ 2  เข็มแทบทั้งหมดแล้ว พร้อมรับในทุกสถานการณ์อย่างเต็มที่เสมอ 

- ภาวะโรคเรื้อรังที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ ก าเริบ หรืออาการยังไม่คงที่  โดยเฉพาะโรคที่ เกี่ยวกับ ระบบหลอดเลือด 
หัวใจประสาท  มะเร็ง  เป็นต้น  ภาวะเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อนว่าสามารถรับวัคซีนได้หรือไม่ ส่วนโรคเรื้อรังหรือ
โรคประจ าตัวอื่นๆ ทีม่ีอาการคงที่ดี สามารถรับวัคซีนได้

ภารกิจฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ข้อควรระวัง

ข้อห้ามและข้อควรระวัง
โดยทั่วไปในการรับวัคซีน

ข้อห้าม

- อาการแพ้รุนแรงจากการฉีดวัคซีนโควิด 19
ครั้งก่อน หรือแพ้ส่วนประกอบของวัคซีน

- การฉีดในอายุที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
- กรณมีีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน ควรพิจารณา

เลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อนจนกว่าจะหาย 

- ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นจากสาเหตุใดๆ สามารถรับวัคซีนได้ แม้ว่าการสร้างภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีนอาจจะไม่ดี
เท่าคนปกติ แต่วัคซีนยังมีประสิทธิภาพป้องกันโรค แต่ควรมีการปรึกษาแพทย์หากมีสภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอมาก หรือก าลังรับยา
กดภูมิคุ้มกันขนาดสูง แพทย์อาจมีการปรับหรือหยุดยากดภูมิคุ้มกันก่อนหรือหลังการฉีดวัคซีน

- หญิงตั้งครรภ์มีโอกาสเกิดโรคโควิด 19 รุนแรงกว่าหญิงไม่ตั้งครรภ์ และอาจท าให้ทารกคลอดก่อนก าหนดได้ แม้ว่าวัคซีนส่วนใหญ่
ไม่มีการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ แต่การศึกษาในสัตว์ทดลองไม่พบว่าวัคซีนจะมีผลอันไม่พึงประสงค์ต่อการตั้งครรภ์ จึงแนะน า
ให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ  ฉีดวัคซีนได้หลังไตรมาสแรก ส่วนหญิงให้นมบุตรสามารถฉีดวัคซีนได้
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จุลสารสรรพสิทธิสัมพันธ์สถาบันการแพทย์และการสาธารณสุขชั้นเลศิทีไ่ดม้าตรฐานสากล

ความรู้สึกหลังฉีดวัคซีนโควิด 19

วัคซีน SINOVAC 
วันท่ี 11 มิ.ย. 2564
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี    

“ โล่งอก  สบายใจ ปลอดภัย
ในระยะหน่ึง และภูมิใจท่ีได้มีส่วน
ในการรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเอง    
ต่ อ ค ร อ บ ค รั ว  แ ล ะ สั ง ค ม        
โดยส่วนรวมอีกท้ังมีความม่ันใจว่า
ชีพรอดและปลอดภัยจาก    โควิด
ในระดับหน่ึงแล้วครับ ”

อายุ 67 ปี อาชีพ  ข้าราชการบ านาญ 
วัคซีน Astra Zeneca
วันท่ี 7 มิ.ย. 2564
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

“ หลังฉีด มีอาการตึงนิดๆ ราวมดกัด    
ท่ีแขนซ้ายท่ีฉีด  เม่ือกลับถึงบ้าน  หลัง
รับประทานอาหารเท่ียง มีอาการง่วง    
จึงนอนพักถึง 16.00 น.  มีอาการแบบน้ี 
2 วัน อาการอื่นๆไม่มี ร่างกายปกติทุก
อย่าง “

อายุ 61 ปี อาชีพ  ข้าราชการบ านาญ 
วัคซีนท่ีรับ SINOVAC 
วันท่ี 16 มิถุนายน 2564

ปกติ  สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติ ออกก าลังกายได้ช่วงสาย
ของวันอาการค่อยๆ ดีขึ้น และหายเป็นปกติหลังฉีด 14 วัน 
เหมือนเดิมไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ผลพลอยได้จากการฉีดวัคซีน 
ท าให้ มีความม่ันใจในการใช้ชีวิตประจ าวันมากขึ้นกว่าตอนท่ียัง
ไม่ ฉี ดวั คซี น  แต่ ต้ องป้ องกั นด้ วยการ ใส่ แมส แล ะล้ า งมื อ              
ด้วยแอลกอฮอล์  เม่ือต้องไปท่ีชุมชน

อายุ 27 ปี ผบ.หมู่ (ป.) สภ. สว่างวีระวงศ์ 
(โรคประจ าตัวหอบหืด)
วัคซีนท่ีรับ Astra Zeneca

“เข็มแรกหลังจาก      
ฉี ดวั คซี น  1 - 2  วั น    
มีอาการปวดบริเวณ
จุ ด ท่ี ฉี ด มี อ า ก า ร
เพลีย และง่วงนอน
เล็กน้อย  ตอนเย็น
ของวันท่ีฉีดรู้สึกมีไข้  
และอาการหนาวส่ัน 
จึงทานยาพาราเซตา
ม อ ล 5 0 0  mg.    
ดื่ ม น ้ า บ่ อ ย ๆ ต า ม
ค าแนะน าของแพทย์
แ ล ะ น อ น พั ก ผ่ อ น   
เช้าวันต่อมาหลังฉีด
วัคซีน หลังจากตื่น
นอนอาการไข้หายไป
แต่มีอาการปวดหัว
เล็กน้อย    ทุกอย่าง

*** ผลพลอยได้จากการฉีดวัคซีน: ท าให้เปลี่ยนสุขนิสัยไปในทางท่ีดีขึ้นคือ
เดิมเป็นคนดื่มน า้น้อย แต่ ณ ปัจจุบัน เป็นคนดื่มน ้าได้เยอะขึ้น

เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ***
ขอขอบคุณโครงการหมอพร้อม และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน 

ท่ีเสียสละเพ่ือคนในชาติค่ะ

อายุ 37 ปี  บุคลากรทางการแพทย์ 
วัคซีนท่ีรับ SINOVAC

“เป็นคุณแม่ให้นมบุตร'' เข็มท่ี 1 หลังฉีด  
อาการคร่ันเน้ือคร่ันตัวนิดหน่อย (ไม่ได้ทาน
ยาพารา) ง่วงนอน  ตื่นเช้ามา ก็เข้าสู่สภาวะ
ปกติ เข็มท่ี2 หลังฉีดปวดแขนนิดหน่อย  
(ไม่ได้ปะคบร้อน-เย็นและไม่ได้ทานยาพารา) 
อาการปวดแขน ประมาณ  1 - 2 วัน ก็หาย 
อาการอื่นๆไม่พบ ปฏิบัติตัวตามค าแนะน า
ของแพทย์  คือ ดื่มน ้าบ่อยๆ หลังจากฉีดยา 
เข็มท่ี 1 และ 2

อายุ 78 ปี มีโรคประจ าตัว  คือ เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง   อ้วน   ต้อหิน ต้อกระจก   
กระดูกเข่าเสื่อม  ไตระยะ 3 วัคซีนท่ีรับ  SINOVAC 

“โดยส่วนตัวไม่ได้เลือกวัคซีนฉีดย่ีห้อไหนก็ได้ เคย
ฉีดมาหลายวัคซีนท่ีโรงพยาบาลให้ฉีด ก็ไม่เป็นไร ไม่นึก
กลัว ท่ีเค้าให้ฉีดก็คิดว่ามีประโยชน์กับตัวเองอยู่แล้ว ไม่ได้
คิดอะไรมาก ก่อนฉีด  วัดความดันโลหิตแล้วพบว่าความ
ดันโลหิตสูงกว่า  170/90  mm/Hg พยาบาลให้พักแล้ว
วัดใหม่  4  คร้ัง จนความดันโลหิตลดลงเหลือประมาณ 
150/86 mm/Hg (ปกติความดันตนเอง ประมาณน้ี) และ
ปรึกษาแพทย์แล้วก็ให้ฉีดได้ จึงรับบัตรคิวเข้ารับการฉีด 
ขณะฉีดรู้สึกเจ็บจ๊ีดเล็กน้อย ภายหลังการฉีด สังเกต
อาการ 30 นาที    ไมม่ีอาการผิดปกติอะไร    กลับไปบ้าน

ความรู้สึกหลังฉีดวัคซีน 
Astra Zeneca

เร่ิมมีอาการปวดบริเวณท่ีฉีดและปวดแขนยกแขนข้างท่ีฉีดไม่ขึ้น รู้สึกอ่อนเพลียและง่วงนอน  
และนอนหลับดี  วันท่ี 2-3 หลังการฉีด  มีอาการปวดบริเวณฉีดและยกแขนล าบาก  อาการค่อยๆ
ลดลง   จนผ่าน 3 วัน  อาการก็หายเป็นปกติ  อยากเชิญชวนให้ฉีดวัคซีนกันมากๆ  เพ่ือป้องกัน
ความรุนแรงหากเราติดเช้ือโควิด 19  จะได้ไม่ต้องเข้าห้องไอซียู”

- รู้สึกตึงๆ-มึนศีรษะเล็กน้อย จึงเดินใน
บริเวณบ้านเล็กน้อย ไม่น่ัง ไม่นอน
กับท่ี ด่ืมน ้าเยอะมาก ก่อนนอน
รับประทานยาพาราเซตามอล 500 mg.
1 เม็ด 

- ต่ืนเช้า ได้ด่ืมกาแฟตามปกติ จึงรู้สึก
โล่ง และไม่มีอาการผิดปกติ
แต่อย่างใด/งดออกก าลังกาย 5 วัน/
ทุกวันยังต้องด่ืมน ้าเยอะๆ

- ทุกอย่างปกติดี การด าเนินชีวิตตามปกติ  ออกก าลังกายทุกเย็น
ร่างกายและจิตใจสดช่ืน  มีความสุข  เพ่ิมขึ้นเพราะเกิดความม่ันใจว่า
ร่างกายเรา เร่ิมสร้างภูมิเพ่ือต่อสู้กับโควิด 19 

“ความรู้สึกก่อนฉีดไม่ได้รู้สึกกังวลใดๆ เพราะไม่
เสพข่าวสารลบๆ ตามส่ือ ส่วนตัวเตรียมร่างกาย
พร้อมตามค าแนะน า ไม่มีโรคประจ าตัว ตรวจ
สุขภาพทุกปี ออกก าลังกายสม ่าเสมอ  ไม่ตื่นเต้น
กับข่าวการล่าช้าของวัคซีน คิดว่าวัคซีนอะไรท่ีมี
ให้ฉีด ไม่รอ  ไม่ได้รู้สึกกลัว เอามาฉีดเลย อนาคต
มีตัวเลือกฉีดเพ่ิม  เพ่ือกระตุ้นภูมิก็ค่อยว่ากัน 
อย่าไปหวังน ้ า บ่อหน้า อาการหลังฉีดมีปวด
กล้ามเน้ือบริเวณแขนข้างท่ีฉีดเล็กน้อย ไม่มีไข้  
อาการปกติดีทุกอย่าง ขอบคุณเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย     
ท่ีช่วยดูแลเป็นอย่างดี”วันท่ี 20 มิ.ย. 2564 (วันท่ี 14)

วันท่ี 7 มิ.ย. 2564 (วันแรก)

มยุรี บุญเย็น อรทัย ค าหล่อ 

คติ เมฆวิมล ประสาร บุญเฉลียว

น.ส.วาสิฏฐี โตพิมพ์ 

นวลจันทร์  ปัจฉาภาพ 

ส.ต.ท.รัชชานนท์  โสวันนา 



โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์ จ.อุบลราชธานี
จุลสารสรรพสิทธสัิมพันธ์

ฉบับที ่294

ซีอ่สัตย์ สามัคคี มีน ้าใจ

นางสาวศศิธร ช านาญผล รองผู้อ านวยการกลุ่ม
ภารกิจด้านการพยาบาล เป็นประธานเปิดศูนย์
การเรียนรู้เรื่องแผลและออสโตมี   ( Wound and 
Ostomy Learning Center ) วันที่ 10 มิถุนายน 
2564 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เรื่องแผล
และออสโตมี  อาคาร 1 ชั้น 3

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์
สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์มนต์ชัย  
วิวัฒนาสิทธิพงศ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  นางสาวพิศทยา 
ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี และ ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชน  ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันแรก ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม
โดยเลือกสถานที่คือโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  ซึ่งก าหนดจุดให้บริการ      
ฉีดวัคซีนที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์  วันที่ 7 มิถุนายน  2564       
เวลา  08.00  น.  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางยุพาพร 
วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับบริการ       
ฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สรรพสิทธิประสงค์ โดยมี นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นผู้ ให้บริการ       
ฉี ด วั ค ซี น ใ ห้ กั บ ท่ า น ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี               
วันที่  10  มิถุนายน 2564  เวลา 14.00 น. 

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ ให้เกียรติ
กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
ประกอบด้วย แพทย์  ทันตแพทย์ พยาบาล  เภสัชกร นักโภชนาการ 
นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบ าบัด นักวิชาการการเงิน  เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีและเจ้าพนักงานเวชสถิติ รวม 30 คน  ในโอกาสเดินทาง
มาศึกษาดูงาน เรื่องการด าเนินงานระบบประกันสังคม  วันที่ 11 มิถุนายน 
2564 เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษาฯ 

นายแพทย์มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมด้วย 
ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 
แพทย์หญิงอมรรัตน์   เทพากรณ์ รองผู้อ านวยการด้านการสื่อสารองค์กรและ 
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระในพื้นที่ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ที่ กราบนิมนต์เดินทางมาเพื่อเข้ารับบริการ       
ฉี ด วั ค ซี นป้ อ ง กั น โ ค วิ ด  1 9  (AstraZeneca) วั นที่  1 4 มิ ถุ น า ยน  2 5 6 4
เวลา 08.00 น.  ณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ 








