
วนัมาฆบชูา เปน็วนัทีร่ะลกึถงึวนัทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

ประทานโอวาทปาฏโิมกข(์การไมท่ำาความชัว่ทัง้ปวง, 

ทำาความดีให้ถึงพร้อม, ทำาจิตใจให้หมดจดบริสุทธิ์

ผ่องใส เป็นการปฏิบัติด้วยกาย วาจา ใจ) แก่มหา

สังฆสันนิบาตในมณฑลวัดเวฬุวันมหาวิหาร ซึ่งใน

วันนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 4 ประการคือ 

1. พระสงฆ์ 1,250 รูป ที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผย 

 แพร่พระพุทธศาสนาตามแว่นแคว้นต่างๆ ได้ 

 กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย

2. พระสงฆท์ัง้หมดลว้นเปน็เอหภิกิขทุีพ่ระพทุธเจา้ทรงบวชใหด้ว้ยพระองคเ์องทัง้สิน้  

 ซึ่งเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา

3. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์คือผู้ได้อภิญญา 6 ข้อ

4. วันที่พระสงฆ์ทั้งหมดมาชุมนุมกันตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ

 (วันขึ้น 15 คำ่า เดือน 3)

เหตกุารณบ์รรจบกนั 4 อยา่ง เรยีกวา่ “จาตรุงคสนันบิาต” หลงัจากพระพทุธเจา้ตรสัรู้

แจ้ง 9 เดือน (45 ปี ก่อนพุทธศักราช)

  

ขอเชิญชวนให้ชาวพุทธร่วมกันมีกิจกรรมในวันมาฆบูชา

1. เว้นอบายมุขทุกประเภท

2. ตักบาตร ทำาบุญ ให้ทาน

3. สมาทานศีล รักษาศีล ศีลอุโบสถ

4. ฟังพระธรรมเทศนา โอวาทปาฏิโมกข์

5. ปฏิบัติกรรมฐาน

6. เวียนเทียนกระทำาประทักษิณรอบสัญญลักษณ์พระรัตนตรัย

 เพื่อน้อมระลึกถึงจาตุรงคสันนิบาต
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โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย >> นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ความคืบหน้า...
ของการขยายพื้นที่

ใช้ที่ดินของกรมพัฒนาชุมชน เขต 3 

(เดิม) ณ ห้องประชุมสำานักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้า

ร่วมประชุมประกอบด้วยท่านฉลอง 

ประดับสุข พัฒนาการจังหวัดอุบล-

ราชธานี เป็นประธานที่ประชุม ผู้เข้าร่วม

ประชุมได้แก่ ท่านชัยโรจน์ ธนสันติ 

ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนา

ชุมชนอุบลราชธานี ตัวผมเอง (นพ.มนัส 

กนกศิลป์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์), นพ.ทรงเกียรติ 

เลก็ตระกลู รองผูอ้ำานวยการดา้นวชิาการ

นโยบายและบรกิารปฐมภมู ิโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์, คุณเขมจรินทร์ 

วงศ์ตระกูลไชย รองผู้อำานวยการฝ่าย

บริหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, 

คุณชนินันท์ พุ่มสถิตย์  หัวหน้าฝ่าย

บริหารทั่วไปโรงพยาบาลสรรพสิทธิ-

ประสงค์, คุณถาวร ศรีวรา นักวิชาการ

พัฒนาชุมชนชำานาญการ

 เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. สรุปว่า

ตามที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้

ทำาหนงัสอืขออนมุตัใิชท้ีด่นิของสำานกังาน

พัฒนาชุมชนเขต 3 (เดิม) ที่ราชพัสดุ

หมายเลขทะเบียน อบ.1676 จำานวน  

40 ไร ่เพือ่กอ่สรา้งอาคารและสิง่กอ่สรา้ง

ทดแทนส่วนราชการที่มีพื้นที่ติดโรง-

พยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่ได้สละ

พื้นที่เดิมให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิ-

ประสงค์นั้น

 กรมพัฒนาชุมชนได้พิจารณา

แล้วไม่ขัดข้อง มีข้อเสนอทางเลือก

ให้ 2 ทางเลือกดังนี้

 1. กรมพัฒนาชุมชนยินยอมให้

ใช้ที่ดินด้านทิศเหนือติดถนนแจ้งสนิท 

จำานวน 12 ไร่ และส่วนขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีใช้งาน

อยู่อีก 10 ไร่ รวมเป็น 22 ไร่ ด้านหน้า

ติดถนนแจ้งสนิทความยาว 293 เมตร  

เป็ น รู ปสี่ เ หลี่ ยมผืนผ้ า โดยให้ โ ร ง -

พยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ทำาเรื่องขอ

ใช้ที่ดินไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุบลราชธานี หรืออาจเลือกเงื่อนไขที่ 2. 

คือกรมพัฒนาชุมชนยินยอมให้ใช้ที่ดิน 

จำานวนประมาณ 40 ไร่ ไม่รวมสระนำ้า 

และแนวป่าสักมีอาณาเขตดังนี้

 ด้านทิศเหนือ ติดถนนแจ้งสนิท

ความยาว 163.5 เมตร                

 ด้านทิศตะวันออก ติดโรงเรียน

บ้ านท่ าบ่อ  และชุมชนบ้ านท่ าบ่อ

ความยาว 375 เมตร

 ด้านทิศตะวันตก ติดสำานักงาน

พฒันาชมุชนเขต 3 (เดมิ) แตท่างองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัจะตอ้งคนืทีด่นิทีใ่ชอ้ยู่

จำานวน 10 ไร่ ให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนา

ชมุชนอบุลราชธานเีพือ่กอ่สรา้งสำานกังาน

และจัดทำาศูนย์ OTOP

 ทัง้นีต้าม ขอ้ 1.  ทางโรงพยาบาล

ได้ทำาการประสานท่านนายกองค์การ

บริหารส่ วนจั งหวัดไว้อย่ างไม่ เป็น

 ด้วยความเมตตาของ ท่านนายก

รัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ท่าน 

รมว.กระทรวงมหาดไทย ยงยุทธ์  

วิชัยดิษฐ์ ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย 

พระนาย สุวรรณรัตน์ ท่านอธิบดี

ก ร ม พั ฒ น า ชุ ม ช น  ป ร ะ ภ า ษ 

บญุยนิด ีไดม้อบหมายใหท้า่นรองอธบิดี

ให้มีการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในกรมฯ

ในเรื่องนี้และได้มีข้อสรุปและมีข้อสั่ง

การตามลำาดับชั้นให้มีการสนับสนุน

ชาวอีสานใต้ โดยการมอบบางส่วนของ

พื้นที่กรมพัฒนาชุมชนภายใต้การครอบ

ครองของกรมพัฒนาชุมชนในอำาเภอ

เมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้ได้มา

ซึ่งการแลกเปลี่ยนหรือรองรับการขยับ

ขยายหน่วยงานที่มีพื้นที่ติดโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์เพื่อสละพื้นที่ เดิม

ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

อุบลราชธานีที่จำาเป็นต้องขยายตัวเพื่อ

รองรับจำานวนผู้ป่วยในประเภทที่ต้อง

อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางชั้นสูง

จากแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ฯ เท่านั้น 

ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง 

ในช่วงทศวรรษหน้า                  

 ต่อมาเมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 

2555 ได้มีการประชุมเรื่ องการขอ
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ทางการไว้แล้วว่าส่วนงานเดิมในพื้นที่

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็น

หนว่ยงานดา้นสขุภาพจะไดย้า้ยไปอยูก่บั

อาคารใหม่ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ใหม่ของ

โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์รวมทัง้จะ

ใช้เงินบำารุงของโรงพยาบาลสรรพสิทธิ-

ประสงคก์อ่สรา้งอาคารสวสัดกิารบา้นพกั

ใหก้บัครอบครวัเจา้หนา้ทีอ่งคก์ารบรหิาร

ส่วนจังหวัดเฉพาะส่วนที่มีผลกระทบ 

จากการปรับเปลี่ยนสถานที่ทำางานใน

ครั้งนี้ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ทุกฝ่าย หรือ          

 ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขใน ข้อ 

2. ทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

จะเดินเรื่องประสานทางองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดด้วยตนเองเพื่อตอบสนอง

ความต้องการทุกฝ่ายให้บรรลุตามความ

ต้องการของทุกฝ่ายเพื่อให้ได้ตามความ

ต้องการของกรมพัฒนาชุมชน ทั้งนี้  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จะใช้เงิน

บำารุงสนับสนุนการก่อสร้างส่วนราชการ 

ที่ต้องย้ายไปที่ ใหม่  300 ล้านบาท 

และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะ

สนับสนุนงบประมาณเพิ่มให้อีกปีละไม่

ตำ่ากว่า 100 ล้านบาท จนกว่าจะแล้ว

เสร็จและสนับสนุนกรมพัฒนาชุมชน  

อกี 120 ลา้นบาท เพือ่กอ่สรา้งพพิธิภณัฑ์

ภูมิปัญญาอีสาน, ศูนย์เอื้ออาทรผู้พิการ, 

อุทยานการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ฯลฯ

 การบ้านของโรงพยาบาลสรรพ-

สิทธิประสงค์คือ หาวิธีการจ่ายขาดเงิน

สนับสนุนทั้ง 420 ล้านบาทว่า จะดำาเนิน

การให้เร็วที่สุดได้อย่างไร

 ท้ายที่สุดนี้  การเริ่มต้นที่ดี

เช่นนี้จะเกิดขึ้นมิได้เลยถ้าขาดการ

สนับสนุนจากภาคประชาชนคือ

 ภาคเอกชนคือ ท่านประธาน

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, ภาครัฐ

คอื ทา่นผูว้า่ราชการจงัหวดัอบุลราชธาน,ี   

ภาคท้องถิ่น คือ ท่านนายกเทศมนตรี

เทศบาลนครอุบลราชธานี, ท่านสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี 

ทุกท่าน นำาโดย ท่านสุพล ฟองงาม, 

ท่านชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ, ท่าน 

วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ฯลฯ และที่ต้อง

ปรบมอืใหด้งัๆ คอื ความเสยีสละของภาค

ท้องถิ่น โดยท่านนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ท่านพรชัย โควสุรัตน ์ , 

ท่านชิดชัย วรรณสถิตย์ ที่สนับสนุน 

ทุกๆ อย่างเพื่อชาวอุบลฯ และชาวอีสาน

ใต้                           

 ไม่ว่าเรื่องนี้จะทำาสำาเร็จหรือไม่

อย่างไรผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้

เอ่ยนามข้างต้นและขออภัยที่หลายท่าน

ที่มิได้เอ่ยนาม แต่ได้ให้ความช่วยเหลือ

สนบัสนนุโรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์

เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

3

“ ไม่ว่า เรื่องนี้จะทำาสำา เร็จ

หรือไม่อย่างไร ผมก็ขอขอบ 

พระคุณทุกท่านที่ ได้เอ่ยนาม

ข้างต้นและขออภัยที่หลาย

ท่านที่มิ ได้เอ่ยนาม แต่ ได้ ให้

ความช่วยเหลือสนับสนุน 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ-

ประสงค์เป็นอย่างดีมาโดย

ตลอด”
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โดย >> นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลฝ่ายกิจการพิเศษ

สานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยบริการทางการแพทย์

ในโครงการผา่ตดัเฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ

 ทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิ -

ประสงค์ อุบลราชธานี ได้รับผิดชอบใน

ฐานะโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ดูแล

ประชากรในเขตอีสานใต้กว่า 4.5 ล้าน

คน มีผู้ป่วยที่ได้รับความทุกข์ทรมานทั้ง

ทางกายและใจ จากความผิดปกติแต่

กำาเนิด และผลตามหลังจากอุบัติเหตุ

ต่างๆ ทั้งใบหน้า แขน ขา ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ 

ส่วนใหญ่อยู่ในสถานะยากจน ช่วยเหลือ

ตนเองไม่ได้ ขาดที่พึ่งทางสังคม ทางโรง

พยาบาลได้ให้การดูแลรักษาโดยตลอด

มีการผ่าตัดกลุ่มผู้ป่วยปากแหว่ง เพดาน

โหว่ ประมาณปีละ 150-180 ราย, ผู้ป่วย

นิ้วติดนิ้วเกินหรือผิดรูปแต่กำาเนิด ปีละ 

50-60 ราย, ผู้ป่วยแผลเป็นดึงรั้งของ

ใบหน้าหรือแขน ขา จนผิดรูปหรือใช้งาน

ไม่ได้ปีละ 100-120 ราย แม้จะให้บริการ

มาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีข้อจำากัดเรื่อง

การเพิ่มของจำานวนผู้ป่วยและการเพิ่ม

ของบุคลากรที่ดูแลเฉพาะด้านไม่ไป

ด้วยกัน จึงได้จัดระบบการดูแลผู้ป่วย

เหล่านี้โดยคำานึงถึงความเร่งด่วนและ

ความจำาเป็นในแต่ละรายไม่ให้มีผล

กระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

 ในเดือนมกราคม 2555 ทางโรง-

พยาบาลไดจ้ดักจิกรรมพเิศษ  “โครงการ

ผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ภมูพิล

อดุลยเดชฯ” ภายใต้ความร่วมมือของ

ทีมแพทย์จากสหรัฐอเมริกาและทีมของ

โรงพยาบาลโดยการให้บริการผ่าตัด

แก้ ไขความพิการให้กับกลุ่มผู้ป่ วย 

ดังกล่าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์เหนือ

หัวของปวงชนชาวไทย นอกจากนี้ได้

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
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เชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่าน

กระบวนการรักษาพยาบาลเกิดเป็น 

Medical ambassadorship การดำาเนิน

กิจกรรมนี้ได้สร้างปรากฏการณ์และ

เหตุการณ์ที่ขอบันทึกไว้ดังนี้
โครงการนี้ ได้ จัดขึ้ นระหว่ าง 

วันที่ 21-28 มกราคม 2555 ใน

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

จ.อุบลราชธานี

ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิาร

มูลนิธิชัยพัฒนาได้ให้ เกียรติ  

มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครง-

การฯ โดยม ีนายสรุพล สายพนัธ ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

ให้การต้อนรับ

ได้รับการประสานความร่วมมือ

ผ่านทาง นายสุพัฒน์  อินฟ้าแสง 

คนไทยที่ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกา

กว่า 40 ปี, ทีมแพทย์ พยาบาล

1

2

3 4

จากต่างประเทศได้เดินทางด้วยทุนส่วนตัวและให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์

ทางการแพทย์ รวมถึงยาในครั้งนี้

ทำาการรกัษากลุม่ผูป้ว่ยทีม่คีวามพกิารของใบหนา้ มอืและเทา้ ซึง่เปน็แตก่ำาเนดิ

หรือจากอุบัติเหตุทั้งหมด 102 ราย โดยได้รับการผ่าตัด 87 ราย เป็นปากแหว่ง-

เพดานโหว่ 57 ราย, แผลเป็นดึงรั้ง ความพิการแขน ขา รวม 30 ราย ผู้ป่วยมา

จากทั้ง จ.อุบลราชธานี, อำานาจเจริญ, ศรีสะเกษ, ยโสธร, มุกดาหาร, 

ร้อยเอ็ด, นครพนม, และประเทศลาว
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ต่อเนื่องและเป็นทีมอย่างมีคุณภาพ

สร้างโอกาสให้ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวเข้าถึงบริการเป็น

จำานวนมากในคราวเดียวกัน โดยได้การดูแลรักษาให้

หายจากความทกุขท์รมาน สามารถใชช้วีติประจำาวนั และ 

เข้าสู่สังคมได้อย่างมั่นใจด้วยรูปลักษณ์ที่ใกล้เคียง

ปกติ มีสุขภาพจิตและชีวิตที่ดีขึ้น

ทางทีมโรงพยาบาลได้สรุปงานและถอดเป็นบทเรียน

หลังเสร็จสิ้นภารกิจ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อ

เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการให้เป็นระบบหาก

มีโครงการลักษณะเช่นนี้อีกในอนาคต ทั้งนี้ได้รับความ 

ร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่ายของโรงพยาบาล นอกจากนี้

ทางคณะแพทย์-พยาบาลจากทั้งสหรัฐอเมริกาและ

ออสเตรเลียได้เชื้อเชิญทีมของโรงพยาบาลไปแลก

เปลี่ยนประสบการณ์ที่ประเทศของเขาด้วยความยินดี

เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์

ร่วมกันระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ได้

รับการยอมรับและศรัทธาในศักยภาพซึ่งกันและกัน  

ภายใต้มิตรภาพระหว่างประเทศ อันจะก่อให้เกิดความ

ร่วมมือที่ดีเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ

วิชาการ วิจัยในอนาคต

5 10
ทีมแพทย์-พยาบาลจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

(ATLANTA,NEWYORK)-ออสเตรเลีย (DARWIN) 

ร่วม 31 คน ทำางานร่วมกับบุคลากรของโรงพยาบาล   

ร่วม 60 คน สมทบจากอาจารย์แพทย์จากเชียงใหม่ 

และกรุงเทพฯ โดยมีแพทย์-พยาบาลจากประเทศลาว 

เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ด้วย

ทีมแพทย์-พยาบาลของโรงพยาบาลได้ทำาการคัดกรอง

ผู้ป่วยลาวโดยเดินทางไปแขวงจำาปาสัก ประเทศลาว

ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2555 

จัดให้มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทาง

วิชาการร่วมด้วย 3 เรื่อง คือ ADVANCE IN MAXILLO-

FACIAL SURGERY, HOW TO MANAGE  DIFFICULT 

INTUBATION, APPROACH TO SURGICAL PATIENT 

IN OPERATING ROOM

ร่วมสร้างบรรยากาศการทำางานที่ดีและประทับใจ แม้

จะมาจากหลากหลายสถาบัน คนละภาษา โดยมีเป้า

หมายเดยีวกนั มติรภาพไดก้อ่เกดิภายใตก้ารทำางาน

ร่วมกันหลากหลายวิชาชีพ มีรอยยิ้มและแสดงความ

มุ่งมั่นซึ่งปรากฏขึ้นต่อสายตาและจากการแสดงออก

ของทุกคน

เตรยีมผูป้ว่ยกอ่นผา่ตดั กระบวนการดแูลทัง้ในหอผูป้ว่ย  

หอ้งผา่ตดั  หอ้งพกัฟืน้  และตดิตามหลงัการผา่ตดัอยา่ง
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หมอฟันครั้งแรก
เด็กๆกับการมาพบ

โดย >> ทันตแพทย์หญิงนิภาวรรณ กาญจนีย์ กลุ่มงานทันตกรรม
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 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะพา

ลูกมาพบทันตแพทย์ครั้งแรกก็ต่อเมื่อ

มีปัญหาในช่องปากแล้ว ซึ่งมักจะมา

ด้วยปัญหาว่า ปวดฟัน หน้าบวม รับ

ประทานอาหารไม่ได้ ซึ่งเด็กก็จะมา

พร้อมกับความหวาดกลัว ร้องไห้งอแง 

หรืออาละวาด ทำาให้การรักษายุ่งยากทั้ง

ในแง่ของวิธีการรักษา และการจัดการ

กับพฤติกรรมของเด็ก ปัญหาเหล่านี้จะ

เบาบางลงหากผู้ปกครองได้ให้ความ

สำาคัญกับการดูแลช่องปากตั้งแต่ฟัน

ยังไม่ขึ้น และเตรียมพร้อมในการพา

ลูกหลานมาพบทันตแพทย์ด้วยวิธีการ

ง่ายๆ ดังต่อไปนี้

 1. พาเด็กๆ มาพบทันตแพทย์

ตั้งแต่เนิ่นๆ ถ้าจะให้ดีควรเริ่มตั้งแต่

ฟันนำ้านมซี่แรกขึ้นมาในช่องปาก

หรืออย่างช้าไม่เกินหนึ่งปีครึ่งแรก ซึ่ง

ช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กมักจะยังไม่มีปัญหา 

ฟันผุ เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีใน

การมาพบทนัตแพทย ์และยงัเปน็โอกาสที ่

ผู้ปกครองจะได้รับคำาแนะนำาที่ดีจาก 

คุณหมอในการดูแลช่องปากลูกทั้งใน

เรือ่งของวธิกีารแปรงฟนั การเลอืกอาหาร 

การใช้ขวดนมอย่างถูกวิธี และได้รับ 

ทันตกรรมป้องกันเช่นการเคลือบฟลูออ-

ไรด์ซึ่งสามารถทำาได้ตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้น

ตอนอายุประมาณ 6 เดือน 

 2. อย่าใช้คำาพูดในทางลบเกี่ยว

กับการไปหาหมอฟันเพื่อขู่เด็ก เช่น ถ้า

ไมแ่ปรงฟนัจะพาไปใหห้มอถอนฟนั หรอื 

ถ้ากินลูกอมจะโดนหมอฟันฉีดยา 

 3. ผู้ปกครองที่กลัวการทำาฟัน 

ต้องเตรียมใจของตนเองก่อน ไม่ควร

แสดงออกถึงความกลัวหรือวิตกกังวล

ของตนเอง เพราะเด็กสามารถรับรู้ได้   

ไมน่ำาประสบการณท์ีไ่มด่ทีีต่นเองอาจจะ

เคยไดร้บัจากการทำาฟนัมาบอกลกู เพราะ

จะเป็นการกระตุ้นให้ลูกกลัวการทำาฟัน

ตั้งแต่ยังไม่ได้มาตรวจฟัน  ควรพาลูกมา

หาหมอฟันเหมือนพาไปเที่ยว มายิ้มอวด

ฟันสวยให้คุณหมอดู 

ทีเ่หมาะสมกบัอาย ุและวฒุภิาวะของเดก็ 

ซึ่งสามารถจะทำาให้เด็กร่วมมือได้

 6. อยา่โกหกเดก็วา่จะพาไปเทีย่ว 

แต่กลับพามาหาหมอฟันแทน เพราะจะ

ทำาใหเ้ดก็เกดิความไมไ่วว้างใจผูป้กครอง

และทันตแพทย์ด้วย ควรบอกลูกตาม

ความเป็นจริงและพูดในเชิงบวก เช่นจะ

พามาพบคุณหมอใจดี คุณหมอจะช่วย

แปรงฟันให้ฟันขาวสวย นอกจากนี้ก็ไม่

ควรสัญญาในสิ่งที่คิดว่าจะไม่ทำาตาม

สัญญา เช่น สัญญาว่าจะให้หมอดูฟัน

อยา่งเดยีว ไมใ่หท้ำาอะไร หรอืพดูลว่งหนา้

ว่าหมอจะไม่ทำาอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะ

หากไมเ่ปน็ไปตามนัน้  เดก็กจ็ะเกดิความ

ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ และต่อต้านการรักษา 

 7. การมาทำาฟนัครัง้แรก เดก็ๆ

จะได้รับการรักษาอย่างง่ายๆ เช่น  

ขัดฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ผู้ปกครอง

ไม่ควรคาดหวังว่า การมาครั้งแรกจะ

ต้องได้รับการรักษาตามความต้องการ 

เช่น เด็กมีฟันผุ จะต้องได้รับการอุดฟัน

ในวันนั้นเลย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเริ่มต้น

การทำาฟันให้เด็กๆ ได้เรียนรู้กับเครื่องมือ  

คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในห้องทำาฟัน 

เป็นเทคนิคที่จะช่วยลดความกลัว และ

ทำาให้เด็กรู้สึกสนุก และเรียนรู้ว่าการ

ทำาฟันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายหรือน่ากลัว                                                                                              

 การเคลือบฟลูออไรด์เป็นการฝึก

เด็กให้เรียนรู้และคุ้นเคยกับการทำาฟัน

เบื้องต้น ขอให้คุณพ่อคุณแม่ อดทนและ

ให้กำาลังใจลูก รับรองการทำาฟันจะไม่น่า

กลัวสำาหรับเด็กๆ (และผู้ใหญ่) อีกต่อไป

ค่ะ

“การเคลือบฟลูออไรด์
เป็นการฝึกเด็กให้
เรียนรู้และคุ้นเคย
กับการทำ�ฟันเบ้ืองต้น�
ขอให้คุณพ่อคุณแม่�
อดทนและให้กำ�ลังใจลูก
รับรองการทำ�ฟันจะ
ไม่น่ากลัวสำ�หรับเด็กๆ�
อีกต่อไป”

 4. หาสื่อต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยว

กับการทำาฟันมาให้ลูกดู อาจจะเป็น

หนังสือนิทาน การ์ตูน หรือของเล่นที่เป็น

อุปกรณ์เครื่องมือของทันตแพทย์เพื่อ

ให้ลูกเกิดความคุ้นเคยและไม่ตื่นตกใจ 

เมื่อเจอสถานการณ์จริง      

 5. ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็กแปรง

ฟันเอง ผู้ปกครองต้องแปรงให้ เพราะ

เป็นช่วงเวลาที่จะได้สังเกตเห็นความ

ผิดปกติ เช่น พบว่าฟันมีจุดสีดำา หรือ

มีลักษณะเป็นสีขาวขุ่น ควรรีบมาพบ

ทันตแพทย์ ฟันที่มีรูผุเล็กๆ ควรรีบรักษา

เพราะสามารถทำาได้ง่าย รวดเร็ว ไม่เจ็บ 

โดยทันตแพทย์จะมีวิธีการในการรักษา
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โดย >> นายแพทย์รัฐศาสตร์ สุดหนองบัว กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

นิ้วล็อก (Trigger finger)

 4. การรกัษาดว้ยการผา่ตดัปลอกหุม้เสน้เอน็ ใชใ้นกรณี

รักษาข้างต้นไม่ดีขึ้น หรือนิ้วล็อกระยะที่ 4 ที่มีการยึดติดของ 

เส้นเอ็น ซึ่งการรักษาที่นิยมใช้ ได้แก่

การผ่าตัดโดยการเจาะผ่านทางผิวหนัง
(Percutaneous A1 pulley release) 
 เป็นการผ่าตัดโดยการเจาะเป็นรูขนาดเล็ก อาจใช้เข็ม 

หรอืใบมดีพเิศษเขา้ไปตดัปลอกหุม้เสน้เอน็ มขีอ้ดคีอื แผลขนาด

เล็ก ไม่มีรอยแผลเป็น แต่ข้อเสียคือ อาจตัดได้ไม่หมด มีโอกาส

เกิดการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทและเส้นเลือดบริเวณนิ้วมือได้

การผ่าตัดปลอกหุ้มเส้นเอ็น
(A1 pulley release) 
 มีการฉีดยาชาเฉพาะที่ และมีการเปิดผิวหนังประมาณ  

1 เซนติเมตร เข้าไปตัดปลอกหุ้มเส้นเอ็น ข้อดีคือ โอกาส 

บาดเจ็บต่อเส้นเลือดเส้นประสาทน้อย ตัดได้หมดไม่เหลือ

อาการหลังผ่าตัด ทำาการตัดพังผืดได้ดี แต่มีข้อเสียคือ มีโอกาส

ติดเชื้อ มีโอกาสเกิดแผลดึงรั้ง อาจไปรบกวนการทำางานของ

ระบบประสาทอตัโนมตั ิทำาใหบ้วมอกัเสบเรือ้รงับรเิวณนิว้มอืได ้

(complex regional pain syndrome)

การผ่าตัดปลอกหุ้มเส้นเอ็นโดยการส่องกล้อง
(Arthroscopic A1 pulley release)  
 มักทำาโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูง และอุปกรณ์มี

ราคาแพงมาก แต่มีภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าการผ่าตัดแบบ 

ปกติ8

 เกิดจากการอักเสบเรื้อรังของเส้นเอ็นในการงอนิ้ว  

(Flexor tendon) ทำาใหข้นาดของเสน้เอน็หนาตวัใหญก่วา่ปลอก

หุ้มเส้นเอ็น ทำาให้เกิดอาการนิ้วล็อกหรือนิ้วติด (Triggering)  

ซึ่งพบบ่อยในหญิงวัยกลางคน ผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ที่มีการ

ใช้งานนิ้วบ่อยๆ หรืออาจพบได้ในเด็กแรกเกิดบริเวณนิ้วหัวแม่

มือเกิดจากเส้นเอ็นขนาดโตแต่กำาเนิดกว่าปลอกหุ้มเส้นเอ็น 

เช่นกัน นิ้วที่มักมีอาการได้แก่ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วหัว

แม่มือ นิ้วล็อก แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ

 1. มีการกดเจ็บตรงบริเวณ ปลอกหุ้มเส้นเอ็นบริเวณ 

ผ่ามือ

 2. มีอาการล็อกและสามารถคลายได้เอง

 3. มีอาการล็อกจำาเป็นต้องใช้มืออีกข้างช่วงดึงออก

 4. มีอาการเส้นเอ็นยึดติด เหยียดนิ้วไม่ได้

การรักษา
 1. หลกีเลีย่งการใชง้านเสน้เอน็ในการงอนิว้ เชน่ การหิว้

ของด้วยนิ้ว การกำามือบีบคั้น การใช้นิ้วมือเกาะเกี่ยว เป็นต้น

 2. ถ้ามีอาการไม่มาก อาจรักษาโดยการพักการใช้งาน

นิ้วมือ หรือใส่อุปกรณ์ดามนิ้วมือประมาณ 1 สัปดาห์ และให้ยา

ลดอาการอักเสบของเส้นเอ็น มักใช้รักษาในระยะที่ 1 

 3. การรักษาด้วยการฉีดสเตียรอยด์ ใช้ในกรณีรักษา

ด้วยยาและพักการใช้งานไม่ดีขึ้น หรือมีอาการล็อก มักใช้ใน

การรักษาระยะที่ 2 หรือ 3 โดยสามารถฉีดห่างกันได้ประมาณ 

3 เดือน ถ้าฉีดซำ้า 2-3 ครั้งอาการไม่ดีขึ้น แนะนำาให้ผ่าตัดปลอก

หุ้มเส้นเอ็น



(Peripheral Artery Disease)
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โดย >> นายแพทย์ธีรพล เกาะเทียน ศัลยแพทย์หลอดเลือดหัวใจและทรวงอก กลุ่มงานศัลยกรรม

 คือ โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตัน เนื่องจาก

ความผิดปกติของผนังหลอดเลือด (Endothelial Cell) เกิดมี 

ไขมัน (Plaque) มาเกาะที่หลอดเลือดทำาให้เกิดหลอดเลือด 

แดงส่วนปลายตีบตันได้ ดังภาพ

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำาให้เกิด  

 1. การสูบบุหรี่

 2. เบาหวาน     

 3. ความดันโลหิตสูง            

 4. ไขมันในเลือดสูง           

          

 ผูป้ว่ยทีเ่ปน็ PAD และมเีบาหวานรว่มดว้ยนัน้  (PAD+DM) 

พฤติกรรมของโรคจะไม่เหมือนกับคนที่เป็น PAD เพียงอย่าง

เดียว  เช่น ความรุนแรงของโรค PAD มีมากกว่า,  โรคที่เป็นร้าย

แรงกวา่, มโีอกาสเกดิโรคเมือ่อายนุอ้ยกวา่เมือ่เทยีบกบัคนทีเ่ปน็ 

PAD อย่างเดียว

 ได้มีการศึกษาในคนไทย พบว่า ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อ

การเกิดโรคนี้ประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในผู้หญิงประมาณ  

8 เปอรเ์ซน็ต ์ ปจัจยัเสีย่งในคนไทยทีจ่ะเกดิ  PAD  คอื  1.อายมุาก  

2.เป็นโรคเบาหวานมากกว่า 12 ปี 3.มีความดันโลหิตสูง  

และที่น่าตกใจคือผู้ป่วยโรคเบาหวานถึงร้อยละ 81 ไม่มี

การรับรู้ของการเกิดภาวะ PAD ส่วนในคนทั่วไปมีการรับรู้

ภาวะ PAD ตำ่ากว่าโรคอื่นๆ ณ ปัจจุบัน ถือว่า PAD เป็น Life  

Threatening Condition เนื่องจากจะเพิ่มความเสี่ยงของการ

ตายจาก MI หรือ Stroke, ถ้ามี PAD 5 ปี Mortality 30%, 10 ปี   

Mortality 50%, และพบว่า 60% เสียชีวิตจาก MI, 12% เสีย

ชีวิตจาก Stroke

อาการแสดง   
 ผู้ป่วยจะมีอาการปวดขาเมื่อเวลาเดิน (Intermittent),  

ปวดเท้าเวลากลางคืนหรือเมื่อมีอากาศเย็น,  ปลายนิ้วเท้าเขียว

คลำ้า, ดำา  

การวินิจฉัยโรค   

 การวนิจิฉยัโรคทีง่า่ยทีส่ดุ คอื การตรวจสมรรถภาพหลอด

เลือดแดง (Ankle-Brachial Index : ABI) ค่าปกติอยู่ระหว่าง 

0.9-1.2 ดังภาพ

        

แนวทางการรักษาผู้ป่วย 

 1. ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ งดสูบบุหรี่ หมั่นออก 

กำาลังกาย

 2. รบัประทานยา เชน่ ยาลดไขมนั,  ยาเพิม่เลอืดมาเลีย้ง

ที่ปลายเท้า, ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด

 3. การทำาบอลลูนหลอดเลือดร่วมกับการใส่ขดลวด 

คำ้ายัน

 4. การผ่าตัด Bypass หลอดเลือด

 การตรวจพบโรคในระยะต้นๆ จะทำาให้ผลการรักษา 

ดีที่สุด

ทีม่า : http://www.daviddarling.
info/encyclopedia/P/
peripheral_ arterial_disease.
html

ที่มา :  http://www.david
darling.info/
encyclopedia/P/
peripheral_arterial
_disease.html 

ที่มา : http://www.
emedicinehealth.
com
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คลินิกโรคจากการทำางาน

 สำานักงานประกันสังคม กระทรวง

แ ร ง ง า น  ไ ด้ ร่ ว ม มื อ กั บ ก ร ะ ท ร ว ง

สาธารณสุข จัดตั้งโครงการคลินิกโรค

จากการทำางาน เพือ่ใหม้กีารดแูลลกูจา้ง

ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการทำางาน

อย่างเป็นระบบ คือ ให้บริการตรวจรักษา 

วินิจฉัยโรค และให้การรักษาพยาบาลที่

มีมาตรฐาน การเฝ้าระวัง/ป้องกัน และ

ลดอุบัติเหตุจากการทำางาน พร้อมทั้งให้

คำาปรึกษาและส่งเสริมงานด้านอาชีว

อนามยัและความปลอดภยัในการทำางาน

แก่สถานประกอบการ 

 โดยใหบ้รกิารสำาหรบัผูป้ระกนัตนที่

ถอืบตัรรบัรองสทิธฯิ กองทนุประกนัสงัคม

ของโรงพยาบาลทีเ่ขา้รว่มโครงการคลนิกิ

โรคจากการทำางาน หากผลการวินิจฉัย

ไม่ได้เจ็บป่วยจากการทำางาน สามารถ

ใชส้ทิธปิระกนัสงัคมไดต้ามปกต ิแตห่าก

วินิจฉัยแล้วเป็นโรคเนื่องจากการทำางาน 

ให้นายจ้างแจ้งการประสบอันตรายต่อ

กองทุนเงินทดแทนตามแบบ กท.16  

และมีหนั งสือส่ งตัว  กท.44 ไปยัง 

โรงพยาบาลจะสามารถเบกิจา่ยคา่รกัษา

พยาบาลได้จากกองทุนเงินทดแทน 

 กระทรวงสาธารณสุข ได้ผลัก

ดันให้มีการจัดตั้งคลินิกโรคจากการ

ทำางานในโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัด

ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

จัดบริการดูแลสุขภาพของผู้ทำางาน

ตั้งแต่การป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ 

คัดกรอง วินิจฉัยโรค และอุบัติเหตุ

จากการทำางาน และให้คำาปรึกษา

ตามแนวทางมาตรฐาน  ซึ่งคลินิก

ดังกล่าวจะมีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์  

และพยาบาลอาชีวอนามัย 

 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

อุบลราชธานี เป็น 1 ใน 68 แห่งของ

โรงพยาบาลทั่ วประเทศ ที่ เปิดให้

บริการคลินิกโรคจากการทำางาน เพื่อ

เป็นการดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตราย

หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำางานใน

พื้นที่อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 

อำานาจเจริญ เปิดให้บริการทุกวัน

จันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 

น. และ 13.00-16.00 น. (ยกเว้นวัน

หยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)  

ณ หอ้งตรวจหมายเลข 6 ชัน้ 1 อาคาร

ผู้ป่วยนอก สอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมได้ที่ โทรศัพท์ 045-244973 ต่อ  

1217 โทรสาร 045-255443
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โดย >> นางศุภฐิตา กองสิน หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม



รับรางวัลพระกินรี

ฯพณฯ พลอากาศเอก กำาธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
ประทานรางวัล “พระกินรี” ซึ่ง นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ ได้รับเกียรติ “เสนอชื่อให้เข้ารับประทานรางวัล “พระกินรี”  
ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2555 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ  
ซึ่งจัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
(สว.นท.) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555
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อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

รมช.สาธารณสุขตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล

วันทหารผ่านศึก

มหกรรมเด็กไทยฟันดี

คณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
จัดให้มีการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำาปี 2555 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการป้องกันอัคคีภัยรวมทั้งการเตรียมการเมื่อเกิดอัคคีภัย ระหว่างวันที่ 25-30 
มกราคม 2555 ทั้งนี้ได้มีการบรรยายในภาคเช้าและฝึกปฏิบัติในภาคบ่าย โดยมี
บุคลากรทุกระดับเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทาง
มาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อมอบนโยบายในการทำางานให้
กับบุคลากรชาวสาธารณสุขในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และร่วมรับฟังปัญหาความ
แออัดพร้อมทั้งเริ่มเปิดระบบนัดออนไลน์ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
2555

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมเป็นเกียรติและวางพวงมาลาวันทหารผ่านศึก
ประจำาปี โดยมี นางเขมจรินทร์ วงศ์ตระกูลไชย รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร 
นำาคณะบุคลากรของโรงพยาบาลเข้าร่วมพิธี ณ อนุสาวรีย์วีรชน ค่ายสรรพ-
สิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 22 อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2555

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดงานมหกรรมโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อเป็นเวทีให้โรงเรียน
ได้นำาเสนอผลการดำาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพดีเด่น ประกวดโครง
งานเด็กไทยทำาได้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำาเนินงาน มอบรางวัลและเชิดชู
เกียรติแก่โรงเรียนและคณะทำางาน โดยมี นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555

นายประวัติ รัฐิรมย์ และนายวิโรฒ มีแก้ว เข้าร่วมงานเสวนายามเช้าอุบล
ฮักแพงที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี  
ณ หอ้งประชมุ 1 ชัน้ 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชริาลงกรณ เมือ่วนัที ่21 กมุภาพนัธ ์
2555

ชี้แจงระบบนัดออนไลน์ให้กับพยาบาล

นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล รองผู้อำานวยการฝ่ายบริการด้านปฐมภูมิ ร่วมกับ 
นพ.วิรัตน์ ลือวิเศษไพบูลย์ รองผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศ จัดประชุมชี้แจง
ทำาความเข้าใจให้กับพยาบาลประจำาหอผู้ป่วยและพยาบาลที่ปฏิบัติงานคลินิก
พิเศษนอกเวลาราชการ ในขั้นตอนการนัดพบแพทย์ผ่านทางออนไลน์ ณ ห้อง
ประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่ออำานวยความสะดวกแก่
ผู้มารับบริการ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555

นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มอบหมาย
ให้กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จัดประชุมมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีบริษัท 
อินโนเวชั่นเทคโนโลยี จำากัด เป็นที่ปรึกษาได้เข้ามาช่วยให้คำาแนะนำาและเทคนิค
ในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลประหยัดให้กับองค์กร ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555

จัดงานเสวนายามเช้า อุบลฮักแพง

อนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล
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นายธีระพจน์ วราชิต (นางกลิ่นขจร แก้วกัญญา 
ตัวแทนบริจาค) บริจาคเงินจำานวน 10,000 บาท  
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรง-
พยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เมื่อ 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

รายนามผู้บริจาคเงินบัญชีตึกสงฆ์อาพาธและศูนย์โรคหัวใจ
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โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
122 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ที่ อบ.0027.106/ว.

n  ที่ปรึกษา
นพ.มนัส  กนกศิลป์ นพ.วิศิษฎ์  สงวนวงศ์วาน นางวันเพ็ญ  ดวงมาลา
นางเขมจรินทร์  วงศ์ตระกูลไชย นายดนุภพ  ศรศิลป์ นางเพียรใจ  เฟื่องงาม 
นางเรวดี  อุทธา
n  บรรณาธิการ 
นพ.มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์
n  ผู้ช่วยบรรณาธิการ
สูติ  ปัจฉาภาพ กรรณิการ์  จันทรุกขา ทัศนีย์  จังกาจิตต์
n  กองบรรณาธิการ 
ดร.นพ.ปริญญา  ชำานาญ อุไร  เจนวิทยา รุ้งเพชร  กีรติมหาตม์ 
อรัญญา สายพันธ์ ณิชาพร  พรหมโลก ปาริชาต  ใจสุภาพ
วีระนุช  มยุเรศ อรุณรัตน์  ศุภวรรณาวิวัฒน์ ดุสิต  หรุ่นโพธิ์ 
วัชราภรณ์  สายทอง ทิพาภรณ์  จรัสรังสีชล สุเพียร  โภคทิพย์  
ราตรี  บุญชู รำาไพ  ศุขเกษม วิชิราภรณ์  สายพิมพ์
สุทธิพงษ์  เกษเจริญคุณ  ทิพวรรณ  ขาววงษ์
n  ประสานงานผลิตและจัดส่ง กลุ่มงานสุขศึกษา โทร. 045-244973 ต่อ 1326
n  ถ่ายภาพ    งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

เปิดทำ�ก�ร 5 ธันว�คม 2552
ยอดผู้แสดงคว�มจำ�นงบริจาคอวัยวะถึงปัจจุบัน 2,448 ราย

และยอดผู้แสดงคว�มจำ�นงบริจาคดวงตา 2,250 ราย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ส�ข�โรงพย�บ�ลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลร�ชธ�นี

ขอเชิญร่วมแสดงความจำานงบริจาคอวัยวะ
ได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

ส�ข�โรงพย�บ�ลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลร�ชธ�นี
ชั้น 1 อ�ค�รผู้ป่วยนอก โทร. 045-264857 ต่อ 110

โทร. 045-244973 ต่อ 1574, 1163

หจก. ท.เจริญเครน บริจาคเงินจำานวน 20,000 
บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เมื่อ 
วันที่ 12 ตุลาคม 2554

นางก้าน แสงทอง บริจาคเงินจำานวน 20,000 
บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เมื่อ 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555

1. นางกาญจนา บันสิทธิ์ 19,000.00
2. บริษัท ทรานสเทค จำากัด  10,000.00
3. ดร.ธนรัตน์ ตีรสวัสดิชัย 10,000.00
4. นางกรรณิการ์ มูลทวี 10,000.00
5. นายพิทยา สฤษดิ์นิรันดร์ 10,000.00
6. นางฮวงเซ็ง แซ่ลี้ 10,000.00
7. นางอภิรดี เจริญนุกูล 10,000.00
8. นายราเมศร์ มณีรัตน์ 5,000.00
9. นางสาวภูษณิศา ทิพยาภรฏ์ 3,000.00
10. นายประณีต โชติวนิช 3,000.00
11. นางปทุมรัตน์ วินเซนท์ 3,000.00

ชำาระคา่ฝากสง่เปน็รายเดอืน
ใบอนุญาตเลขที่ 45/2521
ปท.อุบลราชธานี

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

จุ ล ส า ร
ส ร ร พ สิ ท ธิ สั ม พั น ธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 322-1-54817-6

บัญชีตึกสงฆ์อาพาธและศูนย์โรคหัวใจ
ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 322-1-54817-6

บริจาคสมทบทุนช่วยเหลือเด็กป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง
ได้ที่ บัญชีธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 06-4401-20-23729-9

หรือติดต่อโดยตรงที่ นพ.มนัส กนกศิลป์ โทร. 081-7086767, 045-244145
ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. 045-244973 ต่อ 1348

12. นางแสงจันทร์ ทางทอง 3,000.00
13. นายวสันต์ บุญห่อ 3,000.00
14. นางทำานอง กกฝ้าย 2,000.00
15. นางจิตรฤทัย โรจนสินธุ 2,000.00
16. นายภาณุ สดีวงษ์ 2,000.00
17. นางทอง มาลัย 1,000.00
18. นางสุภาวดี ไชยสิงห์ 1,000.00
19. นายประสิทธิ์ ชวดทอง 1,000.00
20. นางกิมหลั่ง อักษรวงศ์ 1,000.00
21. นางสาวทิพา จึงมั่นคง 500.00
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