
มงคลฤกษ์ ศุภะสมัย            เฉลิมชัย พระภูมี
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ร่มปกเกล้าปกเกศ ประเทศสยาม ธ. เกริกนาม เกียรติดำารง
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ก่อเกิด พิพัฒน์ สวัสดิผล                ดุจพระ ว ร ห ฤทัย

วอนเทพ ทุกถิ่น ทุกปฐพี                และพระศรีรัตนตรัย

อวยพรพระ นวกษัตริย์ไทย           ศุภเกษม สวัสดี

ทรงสุข นราศทุกข์ นิรกังวล          พิศิษฏ์ผล พระบารมี

ทรงพูล สุขะ พละทวี                  ทะนุสยาม สืบนานเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
(นางสมปอง กาฬเนตร : ผู้ประพันธ์) 
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โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับ สโมสรโรตารีจัดโครงการ

 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับเมือง 
ปากเซ  แขวงจำาปาสัก  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ซึง่เปน็แขวงทางตอนใต ้เมอืงปากเซเปน็เมอืงทา่ทางการคา้ทีส่ำาคญัของ
ประเทศ มีโรงหมอจำาปาสัก (โรงพยาบาล) ที่มีแพทย์, พยาบาล และ 
เจ้าหน้าที่อื่นๆ ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนใน 4 แขวงตอนใต้ทั้งหมด
ของประเทศซึ่งมีประชากรทั้งหมดประมาณ 6 ล้านคน จึงไม่เพียงพอต่อ
การใหบ้รกิาร ดงันัน้จงึมปีระชาชนขา้มเขตแดนมารบับรกิารทางสขุภาพ
ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจำานวนมาก จากข้อมูลของโรงพยาบาล
สรรพสทิธปิระสงค ์อบุลราชธาน ีพบวา่ จำานวนประชาชนชาวลาว
ทีม่ารบับรกิารสขุภาพมจีำานวนเฉลีย่ 1,580 คน/ป ีและมผีูป้ว่ยดว้ย
โรคนิ่วในถุงนำ้าดีได้รับการผ่าตัดจำานวนเฉลี่ย 328 คน/ปี คิดเป็น
ร้อยละ 20.76 ของผู้ป่วยลาวที่มารับบริการสุขภาพทั้งหมด
 สโมสรโรตารอีบุล และสมาคมคนจนีเมอืงปากเซตระหนกัถงึ
ความสำาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ริเริ่มประสานความร่วมมือและได้
จัดทำาโครงการความร่วมมือมิตรภาพเพื่อสุขภาพ (Friendship for 
Health) เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดำาเนินตามปรัชญาทางการ
แพทย์และการสาธารณสุขแก่ทั้งสองประเทศที่จะช่วยลดภาระค่าใช้
จ่ายในการเดินทาง ลดระยะเวลา หรือการต้องละทิ้งบ้านที่อยู่อาศัย การ
หยุดประกอบกิจการงานในการหารายได้เพื่อมารับบริการสุขภาพของ
ประชาชนลาว และยงัชว่ยลดภาระคา่ใชจ้า่ยของโรงพยาบาลสรรพสทิธ-ิ
ประสงค ์ทีต่อ้งใชง้บประมาณดแูลรกัษาพยาบาลประชาชนลาวไดถ้งึปลีะ 
24 ล้านบาท  นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้แก่ทั้ง 2 ประเทศ 
อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

 โครงการมิตรภาพเพื่อสุขภาพ (Friendship for Health) 
ครั้งที่ 3 ดำาเนินโครงการในระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2556 
โดยมีรายละเอียดการผ่าตัดดังนี้ การผ่าตัดนิ่วในถุงนำ้าดีโดยการ
ส่องกล้อง (Laparoscope) จำานวน 23 ราย, การผ่าตัดไส้เลื่อน 
(Herniorrhaphy) จำานวน 4 ราย, ส่องกล้องกระเพาะอาหาร (Gas-
troscope) จำานวน 28 ราย
 โดยมีผู้ เข้าร่วมโครงการคือ ทีมแพทย์และพยาบาลจาก 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จำานวน 16 คน ทีมแพทย์พยาบาลจาก 
โรงหมอจำาปาสัก จำานวน 20 คน ทีมสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ จำานวน 14 คน สมาชิกสโมสรโรตารีอุบลและโรตารี
แอนน์ จำานวน 14 คน สมาชิกสมาคมคนจีนเมืองปากเซ จำานวน 20 คน  
รวมทั้งสิ้น 87 คน
 ทั้งนี้โครงการมิตรภาพเพื่อสุขภาพ (Friendship for Health)  
ได้รับการสนับสนุนหลักและความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จากทั้งสองประเทศ ได้แก่ แขวงจำาปาสัก, โรงหมอจำาปาสัก, สมาคม
คนจีนเมืองปากเซ, นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ 
ผูต้รวจราชการเครอืขา่ยบรกิารสขุภาพที ่10, นายแพทยส์รุพร ลอยหา 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ,  นายแพทย์ชลิต 
ทองประยูร  ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ
นายแพทย์เศวต ศรีศิริ รองผู้อำานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการ
ทุติยภูมิและตติยภูมิ ตลอดจนได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์
เปน็อยา่งดจีากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงชอ่งเมก็ทีช่ว่ยอำานวยความสะดวก
ในการบริการจัดทำาหนังสือเดินทางในครั้งนี้

ความรว่มมอืมติรภาพเพือ่สขุภาพ อบุลฯ-จำาปาสกั
โดย >> นพ.เศวต ศรีศิริ รองผู้อำานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
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นวัตกรรมใหม่ในการรักษา

โดย >> นพ.วรวุฒิ ทัศนาวิวัฒน ์อายุรแพทย์โรคหัวใจและมัณฑนากรโรคหัวใจและหลอดเลือด

 ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ทำาการรักษาผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบ และอุดตันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ได้ทำาการรักษาผู้ป่วยมาแล้ว
หลายพนัราย เฉลีย่มากกวา่ 700 ราย/ป ี ลา่สดุในป ี2556 ไดท้ำาการรกัษาผูป้ว่ยหลอด
เลือดหัวใจตีบ โดยการทำา PCI (Percutaneous Coronary Intervention) 977 ราย 
ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาผู้ป่วยจำานวนมากที่สุดตั้งแต่เปิดห้อง Cath Lab มา ในขณะที่
ศูนย์โรคหัวใจมีห้อง Cath Lab เพียงห้องเดียว
 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประเทศ
ที่เจริญแล้วและประเทศที่กำาลังพัฒนา ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ปัจจัยเสี่ยง คือ  
โรคเบาหวาน โรคความดันสูง และภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งเกิดจากการดำาเนินชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลงไป การนิยมบริโภคอาหารแบบตะวันตก และไม่นิยมออกกำาลังกาย 
รวมถงึการสบูบหุรีต่ัง้แตเ่ปน็วยัรุน่  สิง่เหลา่นีเ้ปน็สาเหตทุีท่ำาใหพ้บหลอดเลอืดหวัใจ
ตีบเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนั้นมักพบในผู้สูงอายุุ
เฉลี่ยประมาณ 60 ปีขึ้นไป
 ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดหาเทคโนโลยีและ
อปุกรณท์างการแพทยท์ีท่นัสมยัเปน็ทีย่อมรบัในระดบัประเทศ  และระดบันานาชาติ
ไว้รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งมีจำานวนมากขึ้นทุกๆ ปีอีกทั้งมีการแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ทางการแพทย์กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศอยู่เสมอเพื่อ
เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันสู่ระดับสากล
 ก่อนหน้านี้ถ้าแพทย์แจ้งผู้ป่วยว่าเป็นโรคหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจตีบ  
(Coronary  Artery  Disease) ผู้ปว่ยมกัมคีวามกังวล เนือ่งจากการรกัษาอาจตอ้งถงึ
กับการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Graft Surgery) 
แต่ประมาณ 15 ปี ที่ผ่านมา ได้มีการรักษาภาวะนี้ด้วยการทำาบอลลูนขยายหลอด
เลือดหัวใจ (Percutaneous Coronary Intervention) ซึ่งไม่ใช่การผ่าตัด ข้อดีของ
วิธีนี้คือแผลเล็ก ต่างจากการผ่าตัดใช้เวลาการพักฟื้นหรืออยู่โรงพยาบาลสั้นกว่า 
นวัตกรรมนี้ทำาให้ผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบเข้าถึงการรักษามากขึ้นและไม่กลัวมาก
เหมือนแต่ก่อน
 ผู้ป่วยที่มีปัญหาหลอดเลือดหัวใจตีบ เกิดจากการสะสมของไขมันบริเวณ
หลอดเลือด  เมื่อมีการสะสมของไขมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ทำาให้มีการตีบของหลอดเลือด 
ซึง่เปน็ทางผา่นของเลอืดไปเลีย้งกลา้มเนือ้หวัใจ  มผีลใหเ้กดิการขาดเลอืดของกลา้ม
เนือ้หวัใจ (Myocardial  Ischemia) ผูป้ว่ยจะมอีาการแนน่หนา้อก (Angina Pectoris) 
บางรายมีอาการเหนื่อยง่าย (Dyspnea Exertion) หรือนำ้าท่วมปอด (Pulmonary 
Edema)

 ตอ่มาจงึมกีารใชข้ดลวดถา่งขยายหลอดเลอืด  (Coronary Stent) โดยจะใส่
ในผูป้ว่ยทีท่ำาการขยายหลอดเลอืดโดยบอลลนูทกุราย  ขดลวดถา่งขยายหลอดเลอืด
ทำาจากโลหะชนดิพเิศษ เชน่ Stainless Steel, Cobalt Chromium, Platinum ขดลวด
รุน่แรกๆ เปน็ชนดิไมเ่คลอืบยา (Bare Metal Stent)  พบวา่หลงัจากรกัษาไปผูป้ว่ยสว่น
หนึ่งเกิดการตีบซำ้าขึ้นมาใหม่ได้ (Instent Restenosis) แต่ยังน้อยกว่าการขยายด้วย
บอลลนูเพยีงอยา่งเดยีว  โดยกลไกเกดิจากมกีารสรา้งพืน้ผวิมาปกคลมุขดลวดภายใน
หลอดเลือดมากกว่าปกติ (Neointimal Hyperplasia, Negative Remodeling) โดย
ปกตกิารตบีซำา้หลงัการใสข่ดลวดชนดิไมเ่คลอืบยาจะอยูท่ีป่ระมาณ 15-20%  ตอ่มา
จงึมกีารคดิคน้ขดลวดถา่งขยายหลอดเลอืดหวัใจชนดิเคลอืบยาขึน้มา (Drug Eluting 
Stent) โดยตัวยาที่นำามาเคลือบจะลดการตีบซำ้า (Instent Restenosis) ลงได้เหลือ
ประมาณ 3-8% ซึ่งแพทย์ผู้ทำาการรักษาจะเลือกใส่ในผู้ป่วยที่มีโอกาสเกิดการตีบซำ้า
ในขดลวดสูงกว่าประชากรทั่วไป เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน
 ล่าสุดที่คิดค้น โครงคำ้ายันหลอดเลือดชีวภาพเคลือบยาชนิดย่อยสลายได้ 
(The Bioresorbable Vascular Scaffold : BVS) ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของการรักษา
โรคหลอดเลือดหัวใจ โดยมีลักษณะเหมือนกับขดเลือดชนิดเคลือบยา แต่สามารถ
สลายไปไดโ้ดยทำาจากวสัดโุพลแีลคไตล ์ซึง่เปน็ชนดิเดยีวกบัทีใ่ชใ้นอปุกรณก์ารแพทย ์ 
เช่น ไหมละลาย  ซึ่งมีข้อดีหลายประการ เช่น ผู้ป่วยไม่ต้องกินยาต้านเกล็ดเลือด 
หลังจากทำาการรักษาในเวลานาน                                             

การใช้ OCT ตรวจวัดขนาด
ภายในหลอดเลือด

 การทำาบอลลนูขยายหลอดเลอืดคอื การสอดใสล่กูโปง่ชนดิพเิศษ (Coronary 
Balloon) ขนาดเล็กๆ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.0-4.0 mm. เข้าไปในหลอดเลือดหัวใจตรง
บริเวณที่ตีบ หลังจากนั้นก็ทำาการขยายลูกโป่งหรือบอลลูนเพื่อขยายหลอดเลือด 
ส่วนนั้น แต่อย่างไรก็ตามการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนเพียงอย่างเดียวนั้น  
หลอดเลือดสามารถกลับมาตีบซำ้าขึ้นใหม่ (Restenosis) โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการ 
หดกลับของหลอดเลือด (Elastic Recoil) 

            หลังจากการขยายหลอดเลือดด้วยโครงคำ้ายัน
หลอดเลือดชีวภาพ ภายใน 2 ปีก็จะสลายไป จึงไม่
ตอ้งกงัวลหลงัจากหยดุยาตา้นเกลด็เลอืด และจะเกดิ
ปัญหาการเกิดลิ่มเลือดอุดตันภายในขดลวด (Stent 
Thrombosis) ในระยะ 2-3 ปี ที่ผ่านมาได้มีอุปกรณ์
ชนิดใหม่ที่เข้ามามีอิทธิพลหรือช่วยในการทำาการ
รกัษาอยูห่ลายชนดิ  ยกตวัอยา่ง เชน่  สายวดัแรงดนั
ในหลอดเลือดหัวใจ (Fractional Flow Reserve : 

FFR) ซึ่งจะช่วยพิสูจน์ว่าหลอดเลือดมีการตีบจริงหรือไม่ ลดการทำาบอลลูนขยาย
หลอดเลอืดทีไ่มจ่ำาเปน็ลง, สายสวนคลืน่แสงสะทอ้นตรวจวดัภายในหลอดเลอืด 
(OCT : Optical Coherence Tomography) ซึ่งจะช่วยในการวัดขนาดหลอดเลือด
ระดับการตีบของหลอดเลือด ใช้ตรวจหลอดเลือดหลังจากได้รับการใส่ขดลวดถ่าง
ขยายหลอดเลือดแล้วว่าอยู่ในตำาแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่
 ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นวิวัฒนาการของการรักษาโรคหลอด
เลือดหัวใจ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน รวมถึงวิทยาการล่าสุด
ในการรักษา แต่อย่างไรก็ตาม
ไม่ว่าจะเป็นหัตถการใดทางการ
แพทยล์ว้นมโีอกาสทีจ่ะเกดิภาวะ
แทรกซ้อน (Complication) ได้
เสมอ ดังนั้น Cath Lab (Cath-
eterization Laboratory) จึงต้องมี
การพฒันาใหม้มีาตรฐานและทนั
สมยัอยูต่ลอดเวลา เพือ่การรกัษา
ที่มีประสิทธิผลสูงสุดและเกิดผล
ขา้งเคยีงนอ้ยทีส่ดุ เพือ่ประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้ป่วยครับ...

The Bioresoabable
Vascular Scaffold : BVS 

หลอดเลือดหัวใจตีบ
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โดย >> สูติ ปัจฉาภาพ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา

การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว

ต้านทานไปตลอดชีวิต
 อาการเริ่มด้วยไข้ตำ่าๆ ต่อมามีผื่นขึ้นที่หนังศีรษะ หน้า ตามลำาตัว โดย
เริ่มเป็นผื่นแดง ตุ่มนูน แล้วเปลี่ยนเป็นตุ่มพองใสในวันที่ 2-3 นับตั้งแต่เริ่มมีไข้  
หลงัจากนัน้ตุม่จะเปน็หนอง แลว้เริม่แหง้ตกสะเกด็ และรว่งในเวลา 5-10 วนั ผืน่อาจ
ขึ้นในคอ ตา และในปากด้วย 
 โรคอุจจาระร่วง มักจะเกิดขึ้นกับเด็กอายุตำ่ากว่า 2 ปี เกิดจากเชื้อไวรัส 
ซึ่งติดต่อได้โดยการดื่มนำ้า หรือกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป นอกจากนี้อาจมี 
การติดต่อทาง นำ้ามูก นำ้าลาย ของผู้ป่วยได้ด้วย
 ผู้ป่วยมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นนำ้า หรือถ่ายเหลวบ่อยครั้ง ผู้ป่วยอาจเริ่มมี
อาการคลา้ยไขห้วดั กอ่นถา่ยเหลว โดยทัว่ไปอาการไมร่นุแรง แตเ่ดก็บางคนอาจขาด
นำา้รนุแรงจนถงึตอ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล เดก็ทีป่ว่ยเปน็โรคอจุจาระรว่งจะ
มีนำ้าหนักลดลง และการเจริญเติบโตหยุดชะงักไปพักหนึ่ง
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว

อ้างอิง
สำานกัโรคตดิตอ่อบุตัใิหม ่กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ. (2551). การปอ้งกนั
 โรคที่เกิดในฤดูหนาว. จาก
  http://beid.ddc.moph.go.th/th/index.php?option=com_content&tas 
 k=view&id=30371981&Itemid=199

โดยเฉพาะเด็กแรกเกิด นำ้าหนักตัวน้อย เด็กในวัยขวบแรก เด็กขาดสารอาหารฯ
 โรคปอดบวมมักจะเกิดตามหลังโรคหวัด 2-3 วัน โดยจะมีไข้สูง ไอมาก 
หายใจหอบมักจะหายใจเร็ว ถ้าเป็นมากจะหายใจแรงจนชายโครงบุ๋ม สำาหรับเด็ก
อายุตำ่ากว่า 2 เดือน ถ้าป่วยหนักจะซึม ไม่ดื่มนม ไม่ดื่มนำ้า ถ้าไข้สูงอาจชัก บางราย
มีหายใจเสียงดัง ปาก เล็บ มือ เท้าเขียว และกระสับกระส่าย 
 โรคหดั เปน็โรคทีเ่กดิจากเชือ้ไวรสัหดั พบบอ่ยในเดก็ชว่งอาย ุ1-6 ป ีตดิตอ่
กันได้ง่ายมากจากการไอ จามรดกันโดยตรง หรือจากการหายใจเอาละอองเสมหะ  
นำ้ามูก นำ้าลายของผู้ป่วยที่ลอยอยู่ในอากาศเข้าไป 
 โรคหดัมรีะยะฟกัตวัของโรคประมาณ 8-12 วนั หลงัจากนัน้จะมไีข ้นำา้มกูไหล 
ไอ ตาแดง อาการต่างๆ เหล่านี้จะรุนแรงมากขึ้น ผื่นจะขึ้นประมาณวันที่ 4 นับตั้งแต่
เริ่มมีไข้ ไข้จะลดลงเมื่อผื่นกระจายไปทั่วตัว และจางหายไปภายในเวลาประมาณ  
14 วัน ผู้ป่วยโรคหัดอาจมีโรคแทรกซ้อน ได้แก่ ปอดอักเสบ อุจจาระร่วง ช่องหู 
อักเสบ สมองอักเสบ และภาวะทุพโภชนาการ 
 โรคหัดเยอรมัน เกิดจากเชื้อไวรัส จะเกิดอาการไข้ และออกผื่นหัด แต่
ผูป้ว่ยบางคนอาจไมม่ผีืน่ ในเดก็เลก็มกัปรากฏอาการเลก็นอ้ย แตใ่นผูใ้หญจ่ะปรากฏ
อาการประมาณ 1-5 วัน ติดต่อได้จากการสัมผัส การหายใจ จากละอองเสมหะของ 
ผู้ป่วย จากการไอ จาม มีระยะฟักตัวของโรคประมาณ 14-21 วัน
 หดัเยอรมนั อาจทำาใหท้ารกในครรภม์คีวามพกิารได ้ถา้แมต่ดิเชือ้หดัเยอรมนั
ระหว่าง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ถ้าสงสัยควรรีบไปพบแพทย์
 โรคสุกใส เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อโดยการหายใจเอาละอองเสมหะ 

นำ้ามูก และนำ้าลายของผู้ป่วยเข้าไป หรือโดยการใช้ภาชนะ 
และของใชส้ว่นตวัรว่มกบัผูป้ว่ย หรอืโดยการสมัผสันำา้เหลอืง
จากตุ่มพองใสที่ผิวหนังของผู้ป่วย มีระยะฟักตัวของโรค  
2 สัปดาห์ ผู้ป่วยแพร่เชื้อได้ในระยะ 1 วันก่อนผื่นขึ้น ถึง  
วันหลังผื่นขึ้น มักเกิดในเด็ก ผู้ที่เป็นโรคนี้แล้ว จะมีภูมิ

 1.  หลกีเลีย่งการสมัผสั หรอืคลกุคลกีบัผูป้ว่ย 
รวมทั้งไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วย เช่น จาน ช้อน 
ส้อม แก้วนำ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ ถ้ามีผู้ป่วยใน
บา้นควรแนะนำาใหป้ดิปากดว้ยผา้ หรอืกระดาษเชด็หนา้ 
เวลาไอ หรือจาม

หยุดงาน หรือหยุดเรียนประมาณ 4-7 วัน
 6.   ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะสะอาด ปลอดภัย และทำาให้เด็กมีภูมิ
ต้านทานต่อโรคต่างๆ
 7.   ให้เด็กกินอาหารที่สุกใหม่ๆ และดื่มนำ้าต้มสุก
 8.   ให้เด็กที่ป่วยถ่ายอุจจาระในภาชนะที่รองรับมิดชิด และนำาไปกำาจัดใน
ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายต่อไป

 เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่ฤดูหนาว อากาศมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามฤดูกาลนี้ หากร่างกายปรับสภาพไม่ทัน ก็อาจทำาให้เกิดโรคต่างๆ ได้ โรคที่มัก 
เกิดขึ้นในฤดูหนาว ได้แก่ โรคไข้หวัด และโรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด  
โรคหัดเยอรมัน โรคสุกใส และโรคอุจจาระร่วง
 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธาน ี มีความห่วงใยสุขภาพ
ของประชาชนเปน็อยา่งยิง่ จงึขอใหท้กุคนระมดัระวงัดแูลสขุภาพรา่งกายใหแ้ขง็แรง 
อยู่เสมอ โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ และขอแนะนำาให้ทราบอาการสำาคัญของ
โรคที่มักเกิดขึ้นในฤดูหนาว และการป้องกันโรค ดังต่อไปนี้
 โรคไข้หวัด และโรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อกันได้ง่าย เชื้อ

เข้าสู่ร่างกายทางจมูก ปาก และตา เชื้อเหล่านี้อยู่ในละออง
เสมหะ นำ้ามูก นำ้าลาย ของผู้ป่วยที่ไอ จามออกมา นอกจาก
นี้เชื้อยังอาจติดอยู่กับภาชนะ ของใช้หรือพื้นผิวที่เปื้อนนำ้ามูก 
นำ้าลายของผู้ป่วย โรคนี้สามารถแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง
ได้ในที่ที่มีคนอยู่รวมกันมากๆ และอากาศไม่ถ่ายเท

 อาการของไข้หวัดจะเริ่มด้วยการมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ 
นำ้ามูกไหล ไอ จาม เจ็บหรือแสบคอ อาจมีอาการหนาวสั่นด้วย สำาหรับผู้ป่วยที่เป็น
ไข้หวัดใหญ่นั้น จะมีอาการรุนแรงกว่า คือ ตัวร้อนจัด หนาวสั่น ปวดศีรษะและเวียน
ศีรษะมาก ปวดตามกระดูก กล้ามเนื้อ และมักมีอาการคลื่นไส้ร่วมด้วย 
 โรคปอดปวม อาจเป็นโรคแทรกซ้อนของไข้หวัด หรือเกิดจากการติดเชื้อ

ปอดบวมโดยตรง การติดต่อเหมือนกับ โรคไข้หวัด และโรค
ไขห้วดัใหญ ่ผูป้ว่ยจะมอีาการของโรคหลงัจากรบัเชือ้ภายใน 
(ระยะฟักตัวของโรค) 1-3 วัน โรคนี้เป็นโรคที่มีความรุนแรง ผู้
ป่วยต้องได้รับการรักษาทันท่วงที และเป็นสาเหตุการตาย
อันดับหนึ่งในกลุ่มโรคติดเชื้อในเด็กอายุตำ่ากว่า 5 ปี 

 2.  ล้างมือบ่อยๆ ด้วยนำ้าสะอาดและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำาความ
สะอาดมือ ผู้ดูแลเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อน
การเตรียมอาหาร และหลังเข้าห้องนำ้า
 3.  ในขณะที่มีการระบาดของโรค ควรหลีก
เลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัด อากาศ
ถ่ายเทไม่สะดวกเป็นเวลานาน
 4.   หมั่นดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็ง
แรงอยู่เสมอ โดยการกินอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มนำ้า
อย่างเพียงพอ ออกกำาลังกายสมำ่าเสมอ พักผ่อนให้ 
เพียงพอ รักษาร่างกายให้อบอุ่นและไม่ใส่เสื้อผ้า
ที่เปียกชื้น
 5.   แยกผู้ป่วยออกจากคนอื่นๆ หรือให้ผู้ป่วย

 9.  ฉี ด วั ค ซี น ป้ อ ง กั น โ ร ค ต า ม ที่
กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด
 10. เมื่อมีอาการไข้รับประทานยาลดไข้ 
(พาราเซตามอล) ควรนอนพักมากๆ และดื่มนำ้า
บอ่ยๆ ใชผ้า้ชบุนำา้อุน่เชด็ตวั หรอืถา้อาการไมด่ขีึน้ 
เช่น มีไข้สูงนานเกิน 2 วัน ต้องรีบไปพบแพทย์ที ่
โรงพยาบาลทันที
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โดย >> อรทัย วะสมบัติ และเจ้าหน้าที่ห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2 ทิศเหนือ

การพัฒนารูปแบบการประเมินผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการ
พลัดตก/หกล้มโดยใช้แบบประเมินของ Morse Fall Scale

ในห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2 ทิศเหนือ

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 การดูแลเรื่องความปลอดภัย เป็นหัวใจในการดูแลผู้ป่วย การบริหาร

ความปลอดภัยเป็นกิจกรรมเชิงรุกเพื่อป้องกันความสูญเสีย และหนึ่งในเรื่อง

ความไม่ปลอดภัยของผู้ป่วยขณะพักรักษาในโรงพยาบาลก็คือการพลัดตก/

หกล้ม ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ และทางหอผู้ป่วยพบอุบัติการณ์ใน 

ปี 2556 จำานวน 2 ราย ระดับ E จากการวิเคราะห์และค้นหาสาเหตุของการ

เกิดอุบัติการณ์ พบว่ามีปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการพลัดตก/หกล้ม เช่น อายุ ยาที่ 

ไดร้บั สภาวะการเจบ็ปว่ย สิง่แวดลอ้มตา่งๆ และสาเหตกุารพลดัตก/หกลม้จาก

การสื่อสารในทีมดูแล ยังไม่มีรูปแบบประเมินการพลัดตก/หกล้ม บุคลากรไม่

1.  จำานวนอุบัติการณ์ 0 0 0 0

 การเกิดพลัดตก/หกล้ม

2.  ร้อยละของบุคลากร ≥ 80 90 92 96

 ที่ปฏิบัติตามแนวทาง

 การป้องกันพลัดตก/หกล้ม

เพยีงพอ ไมม่ญีาตเิฝา้ ซึง่สาเหตทุีเ่กดิจากไมม่กีารสือ่สารในทมีดแูล  หนว่ยงานจงึจดัทำาโครงการ  การพฒันารปูแบบการประเมนิ

ผูป้ว่ยทีเ่สีย่งตอ่การพลดัตก/หกลม้โดยใชแ้บบประเมนิของ Morse Fall Scale เพือ่เปน็แนวทางใหบ้คุลากรในหนว่ยงานปฏบิตัใิน

การป้องกันการพลัดตกหกล้ม ได้อย่างชัดเจนต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการพลัดตก/หกล้ม

 ในผู้ป่วยขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

 1. ตัวชี้วัด

 2.  จำานวนอุบัติการณ์การเกิดพลัดตก/หกล้ม = 0

 3.  ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันพลัดตก/หกล้ม ≥ 80

วิธีดำาเนินการ 

 1.  ประเมนิตามแบบประเมนิผูป้ว่ยทีม่ภีาวะเสีย่งตอ่การพลดัตก/หกลม้ โดยพยาบาลผูร้บัผดิชอบผูป้ว่ยรายนัน้ ทกุเวรเชา้ 

หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านอาการและการรักษา

 2.  แขวนสญัลกัษณร์ปูหวัใจสชีมพ/ูแดง  เฝา้ระวงัพลดัตก/หกลม้ตามระดบัความเสีย่ง  ไวท้ีเ่ตยีงผูป้ว่ยและตดิสญัลกัษณ์

รูปหัวใจชมพู/แดง ไว้ที่ kardex เพื่อสื่อสารให้ทีมรับทราบและเฝ้าระวังร่วมกัน

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการและผลลัพธ์

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลลัพธ์หลังดำาเนินการ

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม

เป้าหมาย

(Target)
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พระอารยตารามหาโพธิสัตว์คือใคร?

 สญัลกัษณ ์“ตาราอวอรด์” คอื หยกแกะสลกัเปน็รปู พระ

อารยตารามหาโพธิสัตว์ โดยความหมายของพระโพธิสัตว์

คือ พระผู้ทรงเป็นดั่งแสงสว่างที่ส่องนำาทางให้ผู้คนก้าวพ้นจาก

ความทกุขด์ว้ยมติทิางความคดิ ทีม่คีณุธรรม 8 ประการเปน็หลกั 

ในการดำาเนินชีวิต คือ 1) ทำางานอย่างไม่มีความถือตัวอวดดี 

2) ไม่มีความโง่เขลา 3) ไม่มีความอาฆาตพยาบาททั้งปวง 

4) ไมม่คีวามอจิฉารษิยา 5) ไมม่คีวามคดิเหน็ทีผ่ดิ 6) ไมม่คีวาม

โลภ 7) ไม่มีความยึดมั่นถือมั่น และ 8) ไม่มีความยึดติดความ

เคลือบแคลงสงสัยทั้งปวง ซึ่งคุณธรรมทั้ง 8 ประการนี้จะทำาให้

คนที่นำาคุณธรรมของท่านไปปฏิบัติตามจะสามารถพาตนเอง

และสังคมไปสู่การสร้างสังคมที่สงบและศานติได้ การนำาพระ

อารยตารามหาโพธสิตัวม์าเปน็สญัลกัษณข์องรางวลัจงึเปน็การ

ทำาให้เห็นถึงคุณสมบัติของคนที่ได้รับรางวัลด้วย

พ ร ะ อ า ร ย ต า ร า ม ห า โ พ ธิ สั ต ว์

ทรง เป็นพระโพธิสั ตว์ แห่ งความ

กรุณาในร่ างสตรี  ทรงกำ า เนิด

ม า จ า ก พ ร ะ เ น ต ร ข อ ง พ ร ะ 

อวโลกิเตศวรเมื่อคราวพระองค์

ทรงพระกันแสง ขณะทอด

พระเนตรเห็นสรรพสัตว์ตกอยู่

ในทุกขเวทนา มีดอกบัวดอก

หนึ่งผุดขึ้นจากนำ้าพระเนตร 

เมื่อดอกบัวบานออก พระองค์

ท่านทรงปรากฏพระวรกายขึ้น 

 ผู้ได้รับ “ตาราอวอร์ด” ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1.  มีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง สุข 3 ขั้น คือ 

สุขง่าย...ใช้น้อย สุข...เมื่อสร้าง และสุข...เมื่อให้

 2.  มีวิถีแห่งความคิด ที่เป็นคุณธรรม 8 ประการ

ของพระอาริยตารามหาโพธิสัตว์ ดังข้างต้น

 3.  มีวิถีแห่งการเอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่น ด้วยการ

ทำางานเพื่อสังคม ตั้งแต่สังคมในระดับจุลภาค ได้แก่ ครอบครัว

ชมุชน ทอ้งถิน่ จนถงึระดบัมหภาค คอื สงัคมไทยและสงัคมโลก

รางวัลตาราอวอร์ด
โดย >> อรชร มาลาหอม พยาบาลวิชาชีพชำานาญการพิเศษ

และตรัสแก่พระอวโลกิเตศวรว่า จะเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วย

พระองค์ให้ทรงนำาพาสรรพสัตว์ให้ข้ามทะเลวัฏสงสาร ไปยัง

อีกฟากฝั่งแห่งปัญญา หากสัตว์ทั้งหลายยังไม่หลุด ไม่ว่าพวก

เขาจะเวียนว่ายตายเกิดไปอีกกี่กัลป์ พระองค์จะยังทรงอยู่

ในสังสารวัฏ เพื่อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ พระองค์จึงทรง 

เปน็แรงบนัดาลใจ ใหผู้ห้ญงิเกดิศรทัธาในการปฏบิตั ิเพือ่หนทาง

แห่งการบรรลุธรรม ทรงสร้างปฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้ ให้ผู้หญิง 

มุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรม ด้วยการตั้งจิตอธิษฐานว่า “ข้าพเจ้า 

จะพัฒนาจิตให้ไปสู่ความหลุดพ้นด้วยกายภาพของผู้หญิง

ในทุกภพทุกชาติ แม้กระทั่งชาติสุดท้าย ที่จะบรรลุธรรมเป็น

พระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็จะขอเป็นผู้หญิง”

“ตาราอวอร์ด” คืออะไร?
 “ตาราอวอร์ด” คือ รางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่มี หัวใจ

โพธิสัตว์ ซึ่งทำาประโยชน์เพื่อสังคม ตั้งแต่ระดับจุลภาค ได้แก่ 

ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับมหภาค คือ สังคม

ไทยและสังคมโลก ผู้ริเริ่มการมอบรางวัลนี้ คือ แม่ชีศันสนีย์  

เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิกขาลัย เมื่อปี 

พ.ศ.2555 โดยรางวลันี ้มอบแกบ่คุคลทกุเพศ ทกุวยั ทกุศาสนา 

ทุกสาขาอาชีพ ที่บำาเพ็ญประโยชน์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

ชัดเจนอย่างยาวนาน มีคุณธรรมน่ายกย่อง เป็นต้นแบบในการ

ใช้ชีวิตที่ดีงามและทำางานเกื้อกูลสังคม
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นพ.ชลิต ทองประยูร ผู้อำานวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานในพิธีถวาย
ภัตตาหารจตุปัจจัยและไทยธรรม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
ร่วมทำาบุญตักบาตร จากนั้นบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะ ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน  
2556

นพ.ชลิต ทองประยูร ผู้อำานวยการโรงพยาบาลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 8 เมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2556

จัดพิธีบำ�เพ็ญกุศลแด่ผู้เสียชีวิตที่บริจ�คอวัยวะคณะผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงส�ธ�รณสุขศึกษ�ดูง�น

จัดก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร

อบรมผู้นำ�ส่งเสริมก�รเลิกและบำ�บัดผู้เสพย�สูบ

พญ.อมรรัตน์ เทพากรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม เป็นประธานเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเยี่ยมบ้านให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และนักศึกษาแพทย์ จำานวน 60 คน เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะในการเยี่ยมบ้าน โดยมี นพ.เด่นชัย ตั้งมโนกุล เป็นวิทยากร
บรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

นพ.ปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์ รองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิด
การอบรมผู้นำาส่งเสริมการเลิกและบำาบัดผู้เสพยาสูบ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม 
ชั้น 10 ศูนย์แพทยศาสตร์ โดยมี นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำานวย-
การกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  
2556

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี ได้นำาคณะผู้ เข้าอบรม  
“หลักสูตรข้าราชการที่ดี” จากโรงพยาบาลสุรินทร์มาศึกษาดูงานด้านการ
พยาบาล โดยมี นางวิลาวรรณ ชมาฤกษ์ รองผู้อำานวยการกลุ่มภารกิจด้าน
การพยาบาล พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 
2556

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสรรพสิทธิ-
ประสงค์ ร่วมกับมูลนิธิสหจะโยคะแห่งประเทศไทย จัดอบรม “สมาธิแบบ
สหจะโยคะ” กิจกรรมมีการชำาระช่องพลัง การอธิษฐานจิต การยกพลังกุณฑลินี 
การทำาบันดัน แช่เท้าในนำ้าเกลือ ใช้เทียน ประคบนำ้าแข็ง การใช้นำ้ามันมะพร้าว  
ณ ห้องประชุมศูนย์องค์รวม ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน  
2556

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนีร่วมพิธีวันปิยมห�ร�ช

นพ.ชลิต ทองประยูร ผู้อำานวยการโรงพยาบาลฯ นำาคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวัน 
คล้ายวันพระราชสมภพ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556

นพ.ชลิต ทองประยูร ผู้อำานวยการโรงพยาบาลฯ นำาทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณ
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า 
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556

จัดอบรมสม�ธิแบบสหจะโยคะ

ต้อนรับคณะศึกษ�ดูง�น
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โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
122 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ที่ อบ.0032.106/ว.

นพ.ชลิต ทองประยูร ผู้อำานวยการโรงพยาบาลฯ 
รับมอบเตียงผู้ป่วยจำานวน 7 เตียง จากหลวงพ่อสาลี 
ขันติพโล เจ้าอาวาสวัดป่าทุ่งศรีอุดม พร้อมคณะ
ญาติโยม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

ชำาระคา่ฝากสง่เปน็รายเดอืน
ใบอนุญาตเลขที่ 45/2521
ปท.อุบลราชธานี

1. ม.ล.สุทธิมาน โภคาวัฒนาสถิตย์ 50,000.00
2. ม.ร.ว.พัชรีสาน ชุมพล 30,000.00
3. นายทรงศักดิ์ ทิพย์คงคา 20,000.00
4. นางจินดา โล่หิรัญญานนท์ 20,000.00
5. คุณสุภาพรรณ ชุมพล ณ อยุธยา 20,000.00
6. นายฟรานเชสโค ฟอร์มิคา 14,950.00
7. นส.พรรณลัดดา ทรัพยานนท์ 10,000.00
8. นส.ศรีพร ไชยศรี 10,000.00
9. บ. ทรานสเทค จก. 10,000.00
10. นส.สุวิมล จันทฤดี 10,000.00
11. นางวิภาดา พรมแสง 10,000.00
12. บ. ทรานสเทค จก. 10,000.00

n วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรม
2. เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคคลทั่วไป   
3. เพื่อเป็นการแนะนำาหน่วยงานและบุคลากรของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

บริจาคโดยตรงได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. 045-244974 ต่อ 1348

ยอดผู้แสดงความจำานงถึงปัจจุบัน

บริจาคอวัยวะ 2,648 ราย / บริจาคดวงตา 2,447 ราย /

ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ /

โทร. 045-244973 ต่อ 1574, 1163

n ที่ปรึกษา
นายแพทย์ชลิต  ทองประยูร นายแพทย์ปรีดา  อิทธิธรรมบูรณ์
นางวิลาวรรณ  ชมาฤกษ์ นางเขมจรินทร์  วงศ์ตระกูลไชย
n  บรรณาธิการ 
นายแพทย์มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์
n ผู้ช่วยบรรณาธิการ
สูติ  ปัจฉาภาพ กรรณิการ์  จันทรุกขา วิชิราภรณ์  สายพิมพ์
n  กองบรรณาธิการ 
ดร.นพ.ปริญญา  ชำานาญ รุ้งเพชร  กีรติมหาตม์ ทพญ.อรัญญา  สายพันธ์ 
ภญ.อภิญญา  บุญเทียม ปาริชาต  ใจสุภาพ วีระนุช   มยุเรศ 
ดุสิต  หรุ่นโพธิ์ วัชราภรณ์   สายทอง สุเพียร  โภคทิพย์  
ราตรี  บุญชู ศศิธร  จันทร์ขอนแก่น รำาไพ  ศุขเกษม 
สุพจน์  สายทอง  ศศิธร  ชำานาญผล บุญญฤทธิ์  สิงห์เรือง
สุทธิพงษ์  เกษเจริญคุณ ทิพวรรณ  ขาววงษ์
n ประสานงานผลิตและจัดส่ง  กลุ่มงานสุขศึกษา โทร. 045-244973 ต่อ 1326
n ถ่ายภาพ  งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา  กลุ่มงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

รายนามผู้บริจาคเงินบัญชีตึกอายุรกรรมใหม่

13. พระอาจารย์ปรเมศ 10,000.00
14. พระภิกษุวิจิตร วินัยคุณ 10,000.00
15. นางสมปอง กาฬเนตร 10,000.00
16. นส.สุทธดา จุฑามณี 10,000.00
17. ศูนย์คณะธรรมมัสสวนะสามัคคีอุบล 5,000.00
18. นางลักขณา สุขสวาท 5,000.00
19. นายภาสกร โควินท์ 5,000.00
20. นางงามตา เพียรสุข 5,000.00
21. นางยุพา กินามณีย์ 5,000.00
22. นายมงคล กนกนศิลป์ 3,000.00
23. นางสำาราญ ตังคโณบล 3,000.00
24. นางปิ่นแก้ว ไชยบุญทัน 2,500.00

แพทย์หญิง ม.ร.ว.พวงแก้ว (ชุมพล) สุนทรเวช 
พรอ้มบรรดาเหลนกรมหลวงสรรพสทิธปิระสงค ์บรจิาค
เงินจำานวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556

 ขอเชิญร่วมบริจาคซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

 ชื่อบัญชี ตึกสงฆ์อาพาธและศูนย์โรคหัวใจ

 ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 322-1-54817-6

 บริจาคสมทบทุนช่วยเหลือเด็กป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง

 ได้ที่ บัญชีธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 05-0092-37-2395

 บริจาคซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้ตึกอายุรกรรมใหม่และสมทบทุน

 ก่อสร้างอาคารรักษา-ผ่าตัดผู้ป่วยฉุกเฉินและโรคซับซ้อน

 ได้ที่ บัญชีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เลขที่บัญชี 313-0-57260-0

 ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. 045-244973 ต่อ 1348

นพ.ชลิต ทองประยูร ผู้อำานวยการโรงพยาบาลฯ 
รับมอบเงินจาก นพ.เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง บริจาคเงิน 
30,000 บาท จากการจำาหน่ายซีดีเพลงชุดลมหายใจ 
เพื่อสมทบทุนเด็กป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 
2556

25. นางประมวญ ธานี 2,000.00
26. นางสินีปภา หงษ์ภักดี 2,000.00
27. นางประไพศรี โชควัฒนาสถิตย์ 2,000.00
28. นางเมธนรา อามาตย์ 1,005.00
29. นางศรินยา เริงนิรันดร์ 1,000.00
30. บ. ไพร์มเมดิคอล จก. 1,000.00
31. นายเข็มเพชร พรรณวิไล 1,000.00
32. นส.ประเมย ธานี 1,000.00
33. นายรุ่งตะวัน โชติพันธ์ 1,000.00
34. นางประนอม เอมเมอรี่ 500.00 
35. นางหนูยิ้ม แซ่แต้ 200.00


