
	 ในวาระเข้าสู่ปี 	๒๕๕๕ 	 นี้ 	 โรงพยาบาลของเรา	

“สรรพสิทธิประสงค์” (สัน-พะ-สิด-ทิ-ประ-สง) ครบ
รอบ ๗๖ ปี	 ชาวสรรพสิทธิ์ฯ	 พร้อมให้บริการทุกมิติ	
ส่งเสริม	 ป้องกัน	 รักษาและฟื้นฟู 	 แก่พี่น้องประชาชน

ของเราจากพลังและแรงบันดาลใจ	 ด้วยเกียรติภูมิที่มีมา 

อย่างยาวนานและวฒันธรรมองคก์รทีเ่ขม้แขง็...เราขอสญัญา

บรรณาธิการ

 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่   

ขออวยชัยให้ท่านจงสุขสันต์

สุขเกษมเปรมปรีดิ์ทุกคืนวัน

หฤหรรษ์ปรีดากันทุกคน

 คิดสิ่งใดลุล่วงสำาเร็จได้

ขอเทพไท้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นมิ่งขวัญ

เกิดปัญหาได้ปัญญาเป็นที่มั่น

ให้สร้างสรรค์รับสิ่งดีปีใหม่เอย...
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โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สูงสุดของประเทศ
โดย นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

	 ภายในระยะเวลา	 3	 ปีที่ได้

บริหาร	โรงพยาบาลมาด้วยนโยบาย

ในการลดต้นทุนและก็นโยบายเพิ่ม

ประสิทธิภาพประสิทธิผลหลาก

หลายรูปแบบ	 ทำาให้โรงพยาบาล

ได้ขยับขึ้นจากโรงพยาบาลที่มีผล

ประกอบการทางด้านการเงินการ

คลัง เกินกว่าสิบอันดับแรกของ

ประเทศ	 ณ	 วันนี้ เราได้ขยับแซง

ผ่านโรงพยาบาลบุรีรัมย์ขึ้นเป็นโรง-

พยาบาลอันดับหนึ่งที่มีสถานะการ

เงนิการคลงัทีม่ัน่คงทีส่ดุของประเทศ

	 อยากเรียนว่าข่าวนี้เป็นข่าวดี

เพราะว่าขณะที่หลายๆ	 คนคิด

ว่าโรงพยาบาลรัฐไม่จำาเป็นต้อง

กำาไรก็ได้ 	 ความเป็นจริงหาเป็น

เช่นนั้นไม่	 ทั้งนี้ เพราะเมื่อก่อนนี้

โรงพยาบาลเรานี้บุคลากรแค่หลัก

ร้อยคนเป็นข้าราชการและลูกจ้าง

ประจำาเกิน	95%	อีกไม่ถึง	5%	เป็น

ลูกจ้างชั่วคราว	 ซึ่งเราต้องใช้เงิน

บำารุงโรงพยาบาลจ่ายเป็นค่าจ้างค่า

ตอบแทน	แต่ปัจจุบันเรามีบุคลากร

มากกวา่สามพนัคนมากกวา่ครึง่เปน็

	 ข่าวดีที่จะแจ้งให้พี่น้องชาวโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์และชาวอุบลราชธานี

ได้รับทราบก็คือข่าวที่โรงพยาบาลสรรพ-

สิทธิประสงค์ได้แซงหน้า รพศ.บุรีรัมย์	 ซึ่ง

เป็นโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของกระทรวง

สาธารณสุขที่มีสถานะความมั่นคงทางการ

เงินสูงสุด	 เป็นข่าวที่ได้จากการประชุมทาง

ไกลผ่าน	 E-conference	 เรื่องการติดตาม

เฝา้ระวงัสถานการณป์ญัหาการเงนิการคลงั

และระบบหลักประกันสุขภาพหน่วยบริการ

ทั่วประเทศ	 ทุกวันพุธที่	 3	 ของเดือน	 โดย

ศนูยป์ฏบิตักิารการเงนิการคลงั	กลุม่ประกนั

สุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข	เมื่อวันที่	20	

ธันวาคม	 2554	 จากรายงานการเงินการ

คลัง	 2	 ไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 

ที่ผ่านมาจากเดิมเราตามหลัง	 รพศ.บุรีรัมย์

ตอนนี้ เราแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของ

ประเทศนะครับ

ได้ขยับจากอันดับ2 สู่อันดับ1
ในกลุ่มโรงพยาบาลที่มีความมั่นคงทางการเงิน



ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งต้องใช้เงินบำารุง

โรงพยาบาลจ่ายเป็นค่าตอบแทน

จำานวนมาก			ถา้หากไมม่ผีลกำาไรเรา

จะเอาเงนิทีไ่หนมาจา่ย	ฉะนัน้ถอืเปน็

ความจำาเป็นในการอยู่รอดทางการ

เงินการคลังของโรงพยาบาลที่จะ

ต้องมีรายได้หรือกำาไร	

	 ทีนี้เมื่อเราจำาเป็นต้องใช้เงิน

อยา่งนีแ้ลว้ทำายงัไงเราจงึจะสามารถ

ได้เงินเหล่านี้มา	 ยุทธวิธีที่เราจะใช้ 

มี	3	ส่วน	คือ	

 ส่วนแรกเรื่องของการจัดซื้อ

จัดจ้างรวมทั้งการต่อรองราคาให้

ประหยัดที่สุด

 สว่นที ่2	คอื	การบรหิารจดัการ

จัดส่งข้อมูลในการเรียกเก็บเงินให้ 

ได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

 ส่วนที่ 3	 ก็คือ	 การสร้างค่า

นิยมให้องค์กรรู้จักการประหยัด

และมุง่เนน้การรกัษาพยาบาลทีเ่ปน็ 

โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ ได้ค่า

ต อบแทนสู ง แ ล ะ ก า ร จ่ า ย ค่ า

ตอบแทนที่สอดรับกับรายรับที่เกิด

ขึ้นในโรงพยาบาล	แบ่งรายรับบาง
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ส่วนไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลงาน

ของบุคลากร	 ซึ่งสอดรับกับความ

ต้องการที่แท้จริงของประชาชน	

	 นี่ก็คือยุทธวิธี	3	ส่วนหลักๆ	ที่

เราใชใ้นการเพิม่ความมัน่คงทางการ

เงินการคลังของโรงพยาบาล			

	 ขอพูดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

ซึ่ ง เกิดการประหยัดจากการต่อ

รองราคา	 การประหยัดจากการ

ปรับระบบขนส่งวัสดุคงคลังต่างๆ	

ทั้งหมดนี้ได้รับความร่วมมือจาก 

รองผู้อำานวยการในสายงานโดย

เฉพาะ	นพ.วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน 

รองผูอ้ำานวยการฝา่ยการแพทย	์และ

คุณเขมจรินทร์ วงศ์ตระกูลไชย 

ร อ งผู้ อำ า น วยก า รฝ่ า ยบ ริ ห า ร	

นอกจากนี้เรายังมีโครงสร้างการ

บริหารงานที่แตกต่างจากที่อื่นคือ

เรามีรองผู้อำานวยการมากที่สุดใน

ประเทศไทยคือมีถึง	12	ท่านด้วยกัน

และในจำานวนนีม้ถีงึอกี	4	ทา่นทีช่ว่ย

เพิม่ความละเอยีดในการดแูลจดัการ

ในเรือ่งของทางดา้นการเงนิการคลงั

ก็คือ	รองฯเจนฤทธิ์ รองฯศักดิ์ชัย 

รองฯปรีดา	 และรองฯด้านติดตาม

ประเมินผล	คือรองฯสุรพล 

	 ปัญหาคือว่าเราทำาอย่างไร

เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้	

	 ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเรา

มีการต่อรองราคาอย่างสุดๆ	 โดย

ทีมงานของรองฯเจนฤทธิ์	 ซึ่งเป็น

รองด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 

ภายใต้การร่วมมือสนับสนุนอย่าง

เตม็กำาลงัของรองฯบรหิารเขมจรนิทร์

และกลุ่มงานเภสัชฯ	

	 ในปี	 2552	 เราจัดซื้อจัดจ้าง 

ได้ถูกกว่าปกติ	 94	ล้านบาท	กำาลัง

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการต่อรอง

ราคามี	138	คน	

	 ในปี	2553	เราประหยดัในการ

จัดซื้อจัดจ้างประมาณ	54	ล้านบาท	

มกีำาลงัเจา้หนา้ทีม่าชว่ยในการจดัซือ้

จัดจ้างอีก	143	คน	

❝เมื่อสะสมครบ	3	ปี

ทำาให้ขณะนี้แต่ละปี

เราสามารถจัดซื้อ

ได้ถูกกว่าที่อื่น

มากกว่า	100-150	

ล้านบาท	ซึ่งอันนี้

เป็นข้อที่เราได้เปรียบ

ที่อื่นมาก	เพราะที่อื่น

อาจจะไม่กล้าทำา

หรือทำาไม่ต่อเนื่อง

อย่างเรา❞



	 และก็ในปีงบประมาณ	2554	

ที่ผ่านมาเรามีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ได้ถูกกว่าปกติอีก	 68	 ล้านบาท	 

มีกำาลังเจ้าหน้าที่มาช่วยในการต่อ

รองราคามากกว่า	100	คน	

	 รวมเบ็ดเสร็จเมื่อสะสมครบ	3	

ปี	 ทำาให้ขณะนี้แต่ละปีเราสามารถ

จัดซื้อได้ถูกกว่าที่อื่นมากกว่า	 100-

150	ลา้นบาท	ซึง่อนันีเ้ปน็ขอ้ทีเ่ราได้

เปรียบที่อื่นมาก	 เพราะที่อื่นอาจจะ

ไมก่ลา้ทำาหรอืทำาไมต่อ่เนือ่งอยา่งเรา	

	 ในส่วนที่สองคือเรื่องของการ

จัดทำาข้อมูลเพื่อเรียกเก็บเงินโดยมี	

รองฯศักดิ์ชัย	 ที่ดูแลเรื่องนี้ภายใต้

การกำากับดูแลของรองฯศักดิ์ชัยเรา

มีกำาลังเจ้าหน้าที่มากกว่า	 300	คน	

ทั้งแพทย์ฝึกหัด	 ทั้งแพทย์	 Extern,	

Coder,	 Auditor,	 นักศึกษาแพทย์	

และแพทย์	 Staff	 รวมทั้งเจ้าหน้าที่

เวชสถิติ	 และพยาบาล	 ช่วยในการ
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ทำาข้อมูลเพื่อเรียกเก็บเงิน	 ปีนี้เรา

ได้รายได้จากการเรียกเก็บเงินจาก

สำานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ

สงูทีส่ดุในประเทศ	โดยถา้ดจูากยอด

ทีเ่รยีกเกบ็ในปนีี	้คอืเรยีกเกบ็เพิม่ขึน้

กว่าปีที่แล้วถึง	143	ล้านบาท	

	 สองยอดนีร้วมกนัแลว้กจ็ะเปน็

รายรับที่ได้จากการประหยัดและก็

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำา

ข้อมูลเพื่อเรียกเก็บเงินนี้ร่วม	 80-

90%	ของเงินรายได้ทั้งหมดของเงิน

รายไดส้ทุธกิอ้นทีโ่ผลข่ึน้มาประมาณ	

330	ลา้นบาททีไ่ดใ้นปนีี้	สว่นทีเ่หลอื

อีกเล็กน้อยก็มาจากการเพิ่มรายได้

ซึ่งถือว่าเป็นส่วนน้อยน่าจะไม่ถึง	

20%	ของเงินรายได้สุทธิทั้งปี

	 ในส่วนที่สามการสร้างค่า

นิยมในการประหยัดได้มีการเชิญ

ผู้ เกี่ยวข้องในทุกระดับทั้งแพทย์	

เภสัชกร	พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุก

ระดับ	 ประมาณสามพันสามร้อย

กว่าคนรับทราบนโยบายการดูแล

ผู้ป่วยเหมือนญาติตนเอง	 และคิด

ว่าเป็นการจ่ายเงินตนเองไม่ใช่เงิน

หลวง	 ให้ใช้หลักการประหยัดคำานึง

ถึงความอยู่รอดของประเทศชาติ

และองค์กร	ความคุ้มค่าของผลการ

รักษาที่ผู้ป่วยจะได้รับเป็นหลัก	 ให้

ทุกองคาพยพในองค์กรคำานึงถึง

ความประหยัดจนส่งผล	 เบื้องหลัง

ให้ประสบความสำาเร็จตัวอย่างเช่น

ค่านิยมการต่อรองราคา	 กลุ่มงาน

เภสชัฯอาสารบัผดิชอบสว่นหนึง่ของ

งานนี้เองโดยให้คำามั่นว่าสามารถ

ทำาได้ดีไม่แพ้รองฯเจนฤทธิ์	 เรียกว่า

แข่งกันทำาความดีก็ว่าได้

❝สรุปก็คือ

ไม่ว่าในยุทธศาสตร์

ใดๆ	ปัจจัยชี้ขาด

ของชัยชนะ

ก็คือคนนั่นเอง❞
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	 น อ ก จ า กนี้ โ ร ง พ ย าบ า ล 

สรรพสิทธิประสงค์เรายังไม่เหมือน 

ที่อื่นตรงที่ เป็นโรงพยาบาลที่รับ

ผู้ป่วยจากการส่งต่อมากที่สุดใน

ประเทศ

	 โดยในปี 	 พ.ศ.2553	 โรง-

พยาบาลมหาราชนครราชสมีา	มยีอด

ผูป้ว่ยในมากทีส่ดุในประเทศไทยคอื

ประมาณ	91,900	คน	ของเรามผีูป้ว่ย

ในมากเป็นอันดับสองของประเทศ	

(มากกว่าศิริราชฯ)	คือ	 90,216	คน	

แต่ของโคราชรับผู้ป่วยจากการส่ง

ต่อประมาณ	 55,000-60,000	 คน

การคลงัของโรงพยาบาล	โดยม	ี3	คน	

ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง	มีรองผู้อำานวย

การฝา่ยการแพทย์	รองผู้อำานวยการ

ฝา่ยบรหิาร	และรองฯดนภุพ	ซึง่เปน็

รองฯด้านแผนงานงบประมาณและ

การตรวจสอบภายในเป็น	CFO	ของ

โรงพยาบาล	มรีองฯอกี	4	ทา่นคมุการ	

เงินการคลัง	และรองฯทั้ง	4	ที่ได้เอ่ย

นามข้างต้น	 ผมมักพูดให้กำาลังใจ

ท่านทีเล่นทีจริงเสมอโดยผมมีความ

เชือ่สว่นตวัวา่คนทีป่ลายนิว้มอื	2	ขา้ง

มีมัดหวายรวมกัน	10	นิ้วทั้ง	4	ท่าน

ข้างต้น	 จะมีแนวคิดในการควบคุม

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งการคิดความคุ้มค่า

ในการลงทุน	 รวมทั้งจะมีคุณสมบัติ

ในการประหยัด	 มัธยัสถ์	 ตระหนี่	 

ถี่เหนียว	 เหนียวแน่น	 รอบคอบ	 ใน

ทางการเงินสูง	 เช่น	 รองฯเจนฤทธิ์	

รองฯศกัดิช์ยั	ซึง่ทัง้สองถอืเปน็ขนุพล

หลักในการควบคุมเรื่องการเงิน

การคลัง	 โดยเฉพาะรองศักดิ์ชัย	

ผมถือว่าเป็น	 รมว.คลัง	 ของผมก็

ว่าได้	 ซึ่งเป็นผู้จัดทำาข้อมูลเรียก

เก็บซึ่งถือว่าเป็นรายได้หลักๆ	ที่เรา

แต่ของเรารับผู้ป่วยจากการส่งต่อ

มากกว่ามหาราชนครราชสีมาคือ

มากกว่า	 80,000	คน	ซึ่งน่าจะมาก

ที่สุดในประเทศไทย	ทั้งนี้เพราะเรา

เป็นโรงพยาบาลที่ไม่เคยปฏิเสธการ

รกัษา	มคีา่นยิมขององคก์รแขง็แกรง่

ในเรื่องนี้	 ดังนั้นเราเก็บเงินทุกบาท

เงินสลึงเงินเฟื่อง	 ที่หล่นๆ	 จากการ

ส่งต่อคนไข้ไปรักษาที่อื่นโดยไม่

จำาเป็นทั้งนี้ เพราะเรามีขีดความ

สามารถสูงและรักษาเองได้แทบทุก

โรค	เพราะเรารักษาเองและจะไม่ส่ง

ต่อผู้ป่วยที่เราคาดว่าจะรักษาเองได้

ไปที่อื่นโดยไม่จำาเป็น	อีกทั้งผู้ป่วยก็

ยังมีความศรัทธาโรงพยาบาลของ

เราและไม่ยอมไปที่อื่นอีกด้วย	 นี่

คือประเด็นหลักที่ทำาให้เรามีรายได้

เหลือมากกว่ารายจ่ายเยอะที่สุดใน

ประเทศ	

	 นอกจากนี้จะเห็นว่าเราให้

ความระมัดระวังในเรื่องการเงิน

การคลัง เป็นอย่างมากเพราะมี  

รองผู้อำานวยการของเราอย่างน้อย	 

7	ทา่น	มหีนา้ทีใ่นการควบคมุการเงนิ
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ได้มาจากการบริหารโรงพยาบาลภาครัฐ	 นอกจากนี้เรายังมีรองฯสุรพล	 

ที่ติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ	มีรองฯปรีดาที่เตรียมคิดวิธีการจัดหา 

รายได้ช่องทางใหม่ๆ	มาใช้เป็นทางเลือกในอนาคต	เช่น	ช่องทางเปิดคลินิก

นอกเวลา	การส่องกล้องตรวจ	เพื่อทำารายได้ให้กับโรงพยาบาล	

	 สรุปก็คือไม่ว่าในยุทธศาสตร์ใดๆ	 ปัจจัยชี้ขาดของชัยชนะก็คือคน 

นั่นเอง

	 และแทบจะกล่าวได้ว่าหน้าที่ที่ เป็นของผมโดยแท้จริงก็คือการ

มีกุศโลบายในการเลือกใช้คนให้

เหมาะกบังานและบงัเอญิโชคดทีีเ่รา

มีคนดีมีความสามารถจำานวนมาก

ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

แห่งนี้

 ขอแสดงความยินดีแทน

ชาวอุบลฯ และชาวอีสานใต้ด้วย  

ทีข่ณะนี ้ณ วนัที ่20 ธนัวาคม 2554 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

ได้ขยับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ ง

ของประเทศในด้านความมั่นคง

ทางการเงนิการคลงัเมือ่เทยีบกบั

โรงพยาบาลในสังกัดสำานักงาน

ปลดักระทรวงสาธารณสขุทีเ่หลอื

อีกร่วม 900 แห่ง

กลุ่มโรงพยาบาลที่มีความมั่นคงทางการเงินสูงสุด ณ 20 ธันวาคม 2554

ID ORG CR QR Cash
NWC

(ล้านบาท)
NI+Depleciation

(ล้านบาท)

กลุ่มประกันสุขภาพ	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.	 สรรพสิทธิประสงค์,	รพศ.	 3.82	 3.60	 4.84	 1,222	 330
2.	 บุรีรัมย์,	รพศ.	 8.31	 7.96	 15.29	 1,060	 223
3.	 มหาราชนครราชสีมา,	รพศ.	 2.34	 2.22	 2.17	 807	 159
4.	 ลำาปาง,	รพศ.	 3.82	 3.45	 3.02	 722	 224
5.	 อุดรธานี,	รพศ.	 2.86	 2.61	 3.22	 647	 259
6.	 หาดใหญ่,	รพศ.	 3.79	 3.61	 3.68	 757	 125
7.	 เชียงรายราชประชานุเคราะห์,	รพศ.	 2.84	 2.61	 2.15	 615	 249
8.	 พระนครศรีอยุธยา,	รพศ.	 6.8	 6.64	 10.15	 775	 61
9.	 ศรีสะเกษ,	รพท.	 2.16	 2.10	 1.63	 583	 212
10.	 สมุทรสาคร,	รพท.	 3.17	 3.01	 3.82	 475	 233
11.	 พุทธชินราช,	รพศ.	 2.73	 2.42	 2.43	 601	 74
12.	 สุรินทร์,	รพศ.	 3.27	 3.16	 5.65	 555	 100
13.	 ระยอง,	รพศ.	 2.41	 2.29	 2.38	 341	 178
14.	 บางละมุง,	รพช.	 4.84	 4.59	 8.55	 378	 102
15.	 ร้อยเอ็ด,	รพท.	 1.77	 1.55	 1.68	 263	 200
16.	 สุราษฎร์ธานี,	รพศ.	 1.57	 1.49	 1.25	 290	 272
17.	 มหาสารคาม,	รพท.	 3.05	 2.82	 3.04	 327	 107
18.	 น่าน,	รพท.	 2.33	 2.24	 9.79	 240	 183
19.	 วชิระภูเก็ต,	รพท.	 1.87	 1.79	 1.34	 331	 79
20.	 ปทุมธานี,	รพท.	 2.43	 2.38	 2.99	 374	 22
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การใหบ้รกิารผูป้ว่ยประสบอทุกภยั
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

โดย น.ส.วิมลวรรณ พลบุรี พยาบาลวิชาชีพชำานาญการพิเศษ

	 ฤดูนำ้าหลาก	ปลายฝนต้นหนาว	ปีนี้นำ้า

มากจนวิกฤต	จังหวัดตามลุ่มนำ้าเจ้าพระยา	 เกิด

วิกฤตอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของ

ประเทศ	 ไม่นานก็เริ่มมีรถพยาบาลชื่อแปลกๆ	

จากกรงุเทพมหานคร	มาสง่ผูป้ว่ยรบัการรกัษาตอ่

ทีโ่รงพยาบาลโดยไมม่กีารแจง้มากอ่นประปราย	

วันที่	 23	 ตุลาคม	 2554	 โทรศัพท์ประสานจาก

ท่านรองแพทย์	 (นพ.วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน)	ก็

ตดิตอ่มาขอใหเ้ปน็ผูป้ระสานงานเพือ่สำารองเตยีง 

รองรับนำ้าท่วม	 ไม่ทันไรก็ได้รับโทรศัพท์ติดต่อ

จากคณะทำางานเฉพาะกิจกระทรวงสาธารณสุข	 

ให้รายงานเตียงสำารองส่งกระทรวงฯ	ทุกวัน

	 ด้วยความร่วมมือกันของสำานักงาน

สาธารณสขุจงัหวดัอบุลราชธาน	ีและโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์	 ผู้บริหารของจังหวัดประชุม

ด่วนในวันที่	 24	ตุลาคม	2554	 วันจันทร์ที่หยุด

ชดเชย	 โดย	นพ.สุรพร ลอยหา	 นพ.สสจ.อบ.	

นพ.มนสั กนกศลิป	์ผอก.รพ.สรรพสทิธปิระสงค	์

พร้อมผู้บริหารของ	สสจ.อบ.	และ	รพศ.	ประชุม

ร่วมกัน	50	คน	กำาหนดมาตรการรับส่งต่อผู้ป่วย

จากจังหวัดที่ประสบอุทกภัย	 โดยทุกกลุ่มงาน

ร่วมแชร์จำานวนเตียงแต่ละแผนกได้เตียง	 ICU	

สำารองทีม่เีครือ่งมอืพรอ้มใชท้นัท	ี25	เตยีง	ทัง้เขต

สาธารณสขุที	่13	มโีรงพยาบาลทีร่ว่มสำารองเตยีง

คือ	 โรงพยาบาลศรีสะเกษ	ยโสธร	อำานาจเจริญ	

โรงพยาบาล	 50	พรรษาฯ	และวารินชำาราบ	มี

จุดที่สามารถเพิ่มเติมเครื่องมือและทำาเป็นเตียง	

ICU	 เสริมได้อีก	 73	 เตียง	 ในวันนั้นก็ได้รับข่าว

ว่ามีผู้ป่วยหนักรอส่งต่ออยู่	 ประมาณ	400	คน

จากสว่นกลาง	จงึวางระบบประสานงาน	กำาหนด

มาตรฐานการส่งต่อ	การรับข้อมูล	การบริการรับ

จากจดุนำาสง่	และการใหบ้รกิารญาตผิูป้ว่ย	มอบ

หมายผู้รับผิดชอบแต่ละเรื่อง	ผู้ประสานงาน	คือ	 

น.ส.วิมลวรรณ พลบุรี	 พยาบาลวิชาชีพ	 ใน

สัปดาห์แรกมีการติดต่อขอเตียงไม่ผ่าน	War	

room	กระทรวงสาธารณสุข	 หลังจากประสาน

เรียบร้อยการปฏิบัติก็เป็นไปตามที่กำาหนด	แต่

หาเครื่องบินเป็นพาหนะนำาส่งไม่ได้ผู้ป่วยวิกฤต

ประมาณ	8-10	คนที่ประสานมาจึงไม่ได้นำาส่ง	

มีเพียง	2	คนจากโรงพยาบาลศิริราช	ที่ส่งต่อทาง 

เครื่องบินโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินดำาเนิน

ผู้ป่วยทุกวัน	 2	 เวลา	 เช้า	 08.30	 น.	 และเย็น	 

16.00 	 น . 	 ผู้ ตรวจการพยาบาลเวรบ่ าย

ดึก	 ช่วยสำารวจเตียง	 ICU	 ให้ผู้ประสานงาน 

ทุกวันในการประชุมสายผู้ อำานวยการจะ

กระตุ้น	 ชี้แนะ	 มอบหมายงาน	 และตัดสินใจ

แก้ไขเหตุการณ์เป็นประจำาทุกวัน	 จนถึงสิ้นสุด

สถานการณ์	 และยังได้รับการเยี่ยมสมำ่าเสมอ

จากคุณกลิ่นขจร แก้วกัญญาและทีมงาน

ลูกค้าสัมพันธ์	 และผู้ประสานงานจะส่งมอบ

รายชื่อผู้ป่วยให้ผู้ตรวจการพยาบาลเวรบ่าย	 ดึก	

เพื่อเยี่ยมและรับเรื่องราวที่ต้องการให้ช่วยเหลือ 

ทุกวัน	 บริการเหนือความคาดหมายประการ
การให้	ผู้รวบรวมและติดตาม

ทะเบียนผู้ ป่ วยชนิด เวลา

ปัจจุบันคือศูนย์ประสาน

การส่งต่อและกู้ชีพฯ	 พบ

ว่า	 จำานวนผู้ป่วยนำ้าท่วมที่มา

รับบริการเป็นผู้ป่วยรับไว้โรง-

พยาบาลทั้งหมด	101 คน	ส่ง

ต่อมา	47	คน	มาเอง	54	คน	

เป็นผู้ป่วยหนัก	 ICU	 11	 คน	

ผู้ป่วยบำาบัดทดแทนไตแบบ

ผู้ป่วยนอก	 22	 คน	 ที่อยู่ก่อนอพยพมา	 ได้แก่	

กรุงเทพ	51	คน	 รองลงมาคือปทุมธานี	 23	คน	

นนทบุรี	 7	 คน	 เป็นจังหวัดปริมณฑลอื่นๆ	และ

ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีเอง	 3	

คน	ผู้ป่วยมาตามระบบส่งต่อ	 47	คน	แบ่งเป็น

ภาครัฐ	 35	 คน	 (จากโรงพยาบาลศิริราชสูงสุด	

จำานวน	8	คน)	เอกชน	12	คน	ส่วนที่เดินทางมา

เองเนื่องจากเป็นภูมิลำาเนาเดิมหรือมีญาติพื้นที่

นี้	 51	 คน	ผู้ป่วยส่งกลับไปรักษาต่อที่ศิริราช	 2	

คน	ที่เหลือให้การรักษาจนสิ้นสุดที่โรงพยาบาล 

สรรพสิทธิประสงค์	

	 ผู้ป่วยที่มารับการรักษาทั้งส่งต่อและ 

มาเองจะได้รับบริการจากโรงพยาบาล	โดยไม่มี

การปฏิเสธผู้ป่วยทุกรายและผู้อำานวยการจะ

ประชุมสายติดตามการสำารองเตียงและข้อมูล

สำาคัญ	 คือ	 ผู้อำานวยการกรุณามอบสวัสดิการ 

แก่ญาติ	เรื่องที่พักและอาหาร	3	มื้อ	ตลอดระยะ

เวลาที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล

	 ดงันัน้	เมือ่มกีารสำารวจความพงึพอใจ

บรกิารของผูป้ว่ย 2 ครัง้ พบวา่ ครัง้ที ่1 ระดบั

ความพึงพอใจในการดูแลรักษาร้อยละ 92 

ด้านสวัสดิการร้อยละ 100 ส่วนครั้งที่ 2 

ระดบัความพงึพอใจรอ้ยละ 100 ทัง้ดา้นการ

ดูแลรักษาและสวัสดิการ	 ผลแห่งความสำาเร็จ

นี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากการเตรียมความพร้อม	 

มอบหมายหน้าที่ครบถ้วน	ความเอาใจใส่อย่าง

สมำ่าเสมอของผู้บริหาร	และความเต็มใจบริการ

ของเจ้าหน้าที่
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หลักการและเหตุผล 	 ปี 	 พ.ศ.2554	

ประเทศไทยประสบกบัวกิฤตนำา้ทว่มรนุแรง

หรือมหาอุทกภัยหลายจังหวัด	 รวมทั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี	จากการตรวจคัดกรอง

สขุภาพจติของสำานกังานสาธารณสขุจงัหวดั

อบุลราชธานพีบวา่ผูป้ระสบภยันำา้ทว่มปว่ย

เป็นโรคเครียดมากกว่า	 4,000	 ราย	 เครียด

มากกว่าปกติอีกกว่า	 200	 ราย	 และมี	 38	

ราย	อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูง	

วัตถุประสงค์	 	 เพื่อศึกษาความชุกของ

ผู้ประสบภัยที่มีความเครียดระดับอันตราย

และปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดระดับ

อันตราย	 ในประชากรเขตเทศบาลเมือง

วารินชำาราบ	จังหวัดอุบลราชธานี

วิธีการศึกษา	 การศึกษาเชิงสำารวจภาค

ตัดขวาง	 (Cross-sectional	 survey)	 กลุ่ม

ประชากรผู้ประสบภัยนำ้ าท่วมที่มีอายุ

มากกว่าหรือเท่ากับ	18	ปี	หรือตั้งแต่	15	ปี

ที่สมรสแล้ว	 อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง

วารินชำาราบ	จังหวัดอุบลราชธานี	ปี	 2554	

ขนาดตัวอย่างคำานวณได้อย่างน้อย	 309	 

คน	 สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม	 (Cluster	 

s amp l i n g ) 	 เ ค รื่ อ ง มื อที่ ใ ช้ 	 ไ ด้ แ ก่ 	

แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป	 แบบสอบถาม

ประเมินระดับความเครียด	 (แบบวัด

ความเครียด	 ST-5)	 แบบสอบถามปัจจัย

ที่มีผลกับความเครียด	 โดยใช้สัมประสิทธิ์

อัลฟาของครอนบาค	 ทดสอบค่าความ 

เชื่อมั่นของแบบสอบถาม	 ได้ค่าเท่ากับ	

0.869	 และ	 0.744	 ตามลำาดับ	 วิเคราะห์

เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง	มีความสัมพันธ์

กับระดับความเครียดอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ	 (p<0.05)	 ในกลุ่มที่มีความเครียด

ระดับอันตรายพบปัญหาสำาคัญเรียง

ตามลำาดับ คือ เรื่องสถานที่ขับถ่าย 

(79.37%), การขาดรายได้ (71.43%), 

และบ้านเรือนเสียหาย (69.05%)  

สรุป 	 ความชุกของผู้ประสบภัยนำ้าท่วม

ที่มีความเครียดระดับอันตรายมีมากถึง

ร้อยละ	 39.5%	และปัจจัยที่มีผลต่อระดับ

ความเครียด	 คือ	 สถานภาพ,	 ลักษณะที่

อยู่อาศัย,	 ความเพียงพอของรายได้	 และ

ปัญหาที่เกี่ยวกับนำ้าท่วม	 โดยความสำาคัญ

ของปัจจัยที่พบอันดับต้นๆ	คือ	ปัญหาเรื่อง

สถานที่ขับถ่ายไม่เพียงพอ ไม่สะอาด 

เป็นปัญหาที่เร่งด่วน ควรจะต้องรีบ 

แก้ไขเพ่ือลดระดับความเครียดในเบ้ืองต้น

ข้อเสนอแนะ	 1.ควรคัดกรองค้นหาผู้ป่วย	

กลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย

อย่างละเอียดด้วยแบบวัดความเครียด 

อย่างละเอียด	 เพื่อให้การป้องกันรักษา	 

2.สอนวิธีการจัดการกับความเครียดเมื่อ 

ประสบอุทกภัย	 3.ควรปรับปรุงสถานที่ 

ขับถ่าย	และจัดให้มีอย่างเพียงพอ

คำาสำาคญั	ผูป้ระสบภยั	นำา้ทว่ม	ความเครยีด	

เทศบาลเมืองวารินชำาราบ

โดย		ณัฏฐิณีพร  ชำานาญเวช1, ชญานันท์ วงษ์แก้ว1, ณรงค์  เชื้อศุภโรบล1,
ธัญญาพร  นนทภา1, ประภัสรา  ชาบุญเรือง1, วิศิษฎ์  สงวนวงศ์วาน2, อรชร  มาลาหอม2,

ศิริทิพย์  สงวนวงศ์วาน2, ประภาพร  สุวรัตน์ชัย2, สุพจน์  สายทอง2

1นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5, 2คณาจารย์ประจำาศูนย์วิจัย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงวิเคราะห์	 เพื่อหา 

ความชุกของผู้ประสบภัยและปัจจัยที่

สัมพันธ์กับความเครียดระดับอันตราย

ผลการวจิยั		เกบ็ขอ้มลูของกลุม่ตวัอยา่งได้

จำานวน	319	คน	พบความชุกของผู้ประสบ

ภัยนำ้าท่วมที่มีความเครียดระดับอันตราย	

ร้อยละ	39.5	 (95%	CI	 :	 34.1,	 45.1)	พบ

ปัจจัยด้านสถานภาพ,	 ความเพียงพอของ

รายได,้	ลกัษณะบา้นทีอ่ยูอ่าศยั,	ปญัหาดา้น

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับนำ้าท่วม	 ได้แก่	ปัญหา

สถานที่ขับถ่าย,	ปัญหาเรื่องรายได้,	ปัญหา

เรือ่งบา้นและทรพัยส์นิเสยีหาย,	ปญัหาเรือ่ง

การคมนาคม,	ปัญหาเรื่องความปลอดภัย,	

อาหารไม่เพียงพอ,	 ความสะดวกในการ

ประกอบอาหาร,	 การรับประทานอาหาร,	

ปญัหาทางสขุภาพทีเ่กดิจากนำา้ทว่ม,	ปญัหา

ความชุกของผู้ประสบภัยนํ้าท่วม
และปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดระดับอันตราย

ในเขตเทศบาลวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554



เชาว์สุขภาพบุคลากร
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
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โดย นางเพียรใจ เฟื่องงาม นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ

เชาว์สุขภาพ (Health Ouatient)

			 	เชาวส์ขุภาพเกดิขึน้จากแนวคดิเกีย่วกบั

พฤติกรรมสุขภาพและแนวคิดการดูแลตนเอง

มาใช้	 เพื่อให้บุคคลรู้จักภาวะสุขภาพของตน

เป็นสำาคัญ	 เชาว์สุขภาพจึงเป็นการสะท้อนถึง

ความมีสติด้านสุขภาพ	 (Health conscious-

ness)	ความรู้ด้านสุขภาพ	(Health knowledge) 

และระดับสุขภาพของส่วนบุคคลและชุมชน 

สุขภาพของบุคลากรในภาพรวมและด้านต่างๆ	 

ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัย

ลักษณะทั่วไปกับเชาว์สุขภาพในภาพรวมและ

ด้านต่างๆ	ของบุคลากร	ในการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการดูแลสุขภาพของตนเองให้ตรงตาม

ปัญหากำาหนดเป็นนโยบายการพัฒนาสุขภาพ

ของบุคลากรอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดย

เฉพาะโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 ผ่านการ

ประเมนิการเปน็โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพการ

ที่บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ	แต่ยังไม่ปฏิบัติ

หรือดูแลสุขภาพของตนเองได้ถูกต้อง	การแก้ไข

ปญัหาดา้นสขุภาพจะไมเ่กดิผลสำาเรจ็ในอนาคต

	 สรุปจากการศึกษาพบว่า	 บุคลากร 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 อุบลราชธานี	 

มีเชาว์สุขภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับดี 66.00 

ระดบัดรีอ้ยละ	40.50		เมือ่วเิคราะหค์วามสมัพนัธ์

ลักษณะทั่วไปของเชาว์สุขภาพในภาพรวม 

พบว่า	 บุคลากรที่มีเชาว์สุขภาพอยู่ในระดับดีมี

ร้อยละ	66.00	และเป็นเพศหญิงร้อยละ	85.84	

กลุ่มแพทย์ร้อยละ	 65.66	 ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี	หรือสูงกว่าร้อยละ	72.73	และมีอายุ

เฉลี่ย	40.45	ปี

	 เมื่อนำาเชาว์สุขภาพแต่ละด้านมาเรียง
แวดล้อมนั้นๆ	 ระดับเชาว์สุขภาพยัง

สะท้อนถึงความสามารถในการเลือก

ปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ	 สรุปได้ว่าเชาว์

สุขภาพมีความหมายถึงความฉลาดทาง

สุขภาพ	 เป็นความสามารถจัดการและ

บริการสุขภาพ	 เชาว์สุขภาพประกอบ

ด้วย	 การรับรู้	 และพฤติกรรมสุขภาพ	 9	

ด้านคือ	 ด้านความสมบูรณ์ของร่างกาย	 

ด้านโภชนาการด้านการหลีกเลี่ยงถึง 

สารเสพติด	 ด้านอนามัยส่วนบุคคล	 ด้านการ

ป้องกันโรค	 ด้านความปลอดภัยในชีวิต	 ด้าน

อนามยัสิง่แวดลอ้ม	ดา้นการจดัการความเครยีด	

และด้านการจัดการอารมณ์ความรู้สึก

	 บคุลากรโรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์	

อุบลราชธานี	 มีความสำาคัญและมีบทบาทใน

การเป็นตัวอย่างของการมีสุขภาพด	ีมีการเรียน

รู้ถึงวิถีทางดำาเนินสุขภาพ	 ให้สมบูรณ์แข็งแรง

ปราศจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่สามารถ

ป้องกันได้หรือโรคที่ เกิดจากปัญหาสุขภาพ	 

ซึ่งจากการสำารวจสุขภาพประจำาปีของบุคลากร

พบว่ามีความเสี่ยงด้านพฤติกรรมสุขภาพ 

ร้อยละ	6.71	ดังนั้นการศึกษาเพื่อประเมินเชาว์

ระดับดีเยี่ยม 13.38 ในขณะที่บุคลากรอยู่ใน

ระดับเสี่ยงร้อยละ 20.17	 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์พบ

ว่าเชาว์สุขภาพด้านความสมบูรณ์ของร่างกาย

ส่วนมากอยู่ในระดับภาวะเสี่ยงร้อยละ	 84.83	

ด้านโภชนาการอยู่ในระดับเสี่ยงมากกว่า	53.50	

ด้านหลีกเลี่ยงทั้งสารเคมีหรือสิ่งติดอยู่ในระดับ

เสี่ยง	 51.17	 ด้านสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลมี

ภาวะเสี่ยงร้อยละ	29.17	ด้านการป้องกันโรคอยู่

ในภาวะเสีย่งรอ้ยละ	35.67	ดเียีย่มรอ้ยละ	32.83	

และ	31.50		ตามลำาดับ	ด้านความปลอดภัยส่วน

บุคคลพบว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ	 64.50	

ด้านการจัดการความเครียด	อยู่ในระดับดีเยี่ยม	

39.00	 ด้านสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม	 อยู่ใน

ลำาดับจากคะแนนน้อยไปหาคะแนนมาก	

พบว่าความสมบูรณ์ของร่างกาย	 มีค่า

เฉลี่ยตำ่าสุด	 9.35	 คะแนน	 รองลงมาคือ	

เชาว์สุขภาพด้านโภชนาการ	เฉลี่ย	12.68	

คะแนน	 เชาว์สุขภาพด้านหลีกเลี่ยงพึ่ง

สารเคมีหรือสารเสพติด	 ค่าเฉลี่ย	 12.96		

คะแนน	 ซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วนที่จะต้อง

รบีแกไ้ขและพบวา่เชาวส์ขุภาพดา้นความ

สุขทางอารมณ์	มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ		17.13		

คะแนน	รองลงมาคอืเชาวส์ขุภาพดา้นการจดัการ

ความเครียด	ค่าเฉลี่ย	 16.54	และเชาว์สุขภาพ

ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลร้อยละ	14.95

	 จากการศึกษาเชาว์สุขภาพบุคลากร

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 อุบลราชธานี	

มีข้อสรุปและข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรได้เป็นแนวทางในการ

ส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ต่อไปและที่สำาคัญการกำาหนดเป็นแผนในการ

พัฒนาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ

ของบุคลากร
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โดย มารศรี มีแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ	ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	ชยางกูร

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
โรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพระดบัเพชรและเพชรดเีดน่ระดบั จ.อบุลราชธาน ีป ี2554
งานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกตามนโยบายและตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข

	 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	 ชยางกูร	

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม	 โรงพยาบาล 

สรรพสิทธิประสงค์	อุบลราชธานี	ได้พัฒนา

งานอนามัยโรงเรียนเพื่อเข้าสู่ขบวนการ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองและ

ระดับเพชร	ซึ่งเป็นขบวนการของการปฏิรูป

การศึกษาและปฏิรูประบบสุขภาพ	เป็นการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยขบวนการ

จดัการศกึษาและสขุภาพใหม้ปีระสทิธภิาพ

ในสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการสร้าง

สุขภาพพร้อมกับการพัฒนาด้านการศึกษา

ภายใตค้วามรว่มมอืจากครอบครวั	โรงเรยีน	

ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น	 ซึ่งล้วนเป็น

สถาบันพื้นฐานทางสังคมที่มีความสำาคัญ

ต่อการพัฒนาประสานประโยชน์ที่เอื้อต่อ

การพัฒนาเด็กและเยาวชน	 เพื่อให้เป็น

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของชุมชน	 ซึ่ง

สามารถนำามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำา

วัน	ดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพของตนเองและ 

ผู้อื่น	 ตัดสินใจและควบคุมสภาวะการณ์ 

และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

ประโยชน์ที่ได้รับจากโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ

	 1.		 โ รง เรียนรู้ แนวทางส่ ง เสริม 

สุขภาพนักเรียน	บุคลากร	 ในโรงเรียนและ

ขยายผลสู่ชุมชน

	 2.	 นักเรียนได้รู้วิถีชีวิตในการสร้าง

พฤติกรรมสุขภาพนำาไปปฏิบัติตนสู่การ 

มีสุขภาพดีควบคู่การศึกษาเพื่อให้	 “เก่งดี	

มีสุข”

	 3.		 ครู	 ผู้ปกครอง	 สมาชิกชุมชน	 

จะไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัสขุภาพและอนามยั	

เพื่อนำาไปปฏิบัติให้เกิดทักษะการดูแล

สุขภาพที่เหมาะสม

	 4.		 ตั ว ชี้ วั ด โ ร ง เ รี ย น ส่ ง เ ส ริ ม 

สุขภาพมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาก่อให้เกิดผลดี

ต่อโรงเรียนในการรับประเมินจากภายนอก

	 5.	 โรงเรียนมีโอกาสได้รับความ 

ร่วมมือและการช่วยเหลือจากชุมชนและ

องค์กรต่างๆ	เพิ่มขึ้น

	 จากประโยชน์เป็นการบูรณาการ

ความร่วมมือในการศึกษาควบคู่ไปกับการ

มสีขุภาพดี	เปา้หมายสงูสดุ	คอื	ภาพลกัษณ์

ของเด็กวัยเรียนและเยาวชนไทย	 “เก่งดี

และมีความสุข”	 อันเป็นความสำาเร็จของ

การปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูประบบ

สุขภาพ	 นำาไปสู่การบรรลุถึงปรัชญาการ

พัฒนา	“คน”	อย่างแท้จริง

 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	

เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบงาน

อนามัยโรงเรียนของศูนย์สุขภาพชุมชน

เมือง	 ชยางกูร	 ได้รับการพัฒนาจนได้รับ

การประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ระดับทองยั่งยืน	 เข้าร่วมประกวดโรงเรียน

สง่เสรมิสขุภาพระดบัเพชรดเีดน่ของจงัหวดั	

อุบลราชธานี	 และได้รับรางวัลโรงเรียน 

สง่เสรมิสขุภาพระดบัเพชรดเีดน่ของจงัหวดั	

รบัโลเ่กยีรตยิศ	พรอ้มเงนิรางวลั	8,000	บาท	

ขณะนี้กำาลังเตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้า

รับการประเมินในระดับกรมและกระทรวง 

ในโอกาสต่อไปขอแสดงความยินดีกับ

โรงเรยีนเทศบาล	2	หนองบวั	ดว้ยความยนิดี

ยิ่งและให้กำาลังใจในการประเมินในระดับ

ต่อไปให้ประสบความสำาเร็จตามที่มุ่งหวัง

เพื่อการมีสุขภาพดีของทุกคนในโรงเรียน	

“ภาพลักษณ์ของเด็กวัยเรียน
และเยาวชนไทย
เก่งดีและมีความสุข
อันเป็นความสำาเร็จ
ของการปฏิรูปการศึกษา
และการปฏิรูประบบสุขภาพ”



11จุ ล ส า ร
ส ร ร พ สิ ท ธิ สั ม พั น ธ์

รับมอบเครื่องเขย่าโลหิต จำานวน 15 เครื่อง

แถลงข่าวโครงการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่

จัดกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day

ร่วมเสวนาวิกฤตความแออัด รพ.สรรพสิทธิประสงค์

นายกฯ พบปะประชาชนที่ประสบภัยนำ้าท่วมที่ จ.อุบลฯ

บริษัท เกียรติสุรนนท์ กรุ๊ป	มอบเครื่องเขย่าโลหิตอัตโนมัติให้กับโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์	 จำานวน	 15	 เครื่อง	 รวมมูลค่า	 1,389,657	 บาท	 โดยมี 
นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	 และนางรอยพิมพ์ 
สายพันธ์	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	ให้การต้อนรับในครั้งนี้

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 ได้จัดพิธีเปิดและแถลงข่าว	 “โครงการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่”	 ขึ้น	
ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	6	อาคาร	50	พรรษา	มหาวชิราลงกรณ	นพ.ปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์ รองผู้อำานวยการ
ด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูม	ิ กล่าวว่าเนื่องจากปัจจุบันมีกลุ่มผู้ป่วยที่น่าสงสารจากความพิการแต่กำาเนิด	 
เช่น	ปากแหว่งเพดานโหว่	และความพิการบนใบหน้าซึ่งผ่าตัดระหว่างวันที่	1-2	ธันวาคม	2554	จำานวน	10-20	
ราย	และจะผ่าตัดไปจนครบ	 42	 ราย	นับเป็นความโชคดีของชาวอุบลราชธานี	 และโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์	ที่ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารี่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์	และมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

นพ.มนัส กนกศิลป์	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	พร้อมคณะ
ผูบ้รหิารของโรงพยาบาล	และคณะกรรมการ	5ส	ตรวจเยีย่มใหก้ำาลงัใจเจา้หนา้ที่
ตามหน่วยงานต่างๆ	 โดยให้ทุกหน่วยงานได้ดำาเนินงานทำากิจกรรม	5ส	 เพื่อเป็น 
การปรับสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ของหน่วยงานให้สะอาด	 ตามหลัก	 5ส	 
ซึ่งประกอบไปด้วย	 สะสาง	 สะดวก	 สะอาด	 สุขลักษณะ	 สร้างนิสัย	 เมื่อวันที่	 
7	ธันวาคม	2554

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 ได้จัดโครงการเสวนาวิกฤตความแออัด
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 “จะขยายหรือเปิดสาขา 2 หรือย้ายดี” 
ร่วมคิดร่วมแก้ไขที่พึ่งสุดท้ายปลายทางสุขภาพเพื่อชาวอุบลราชธานีขึ้น	 ในวันที่	 
2	ธันวาคม	2554	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	6	อาคาร	50	พรรษา	มหาวิชราลงกรณ	
เพือ่เปน็แนวทางในการกำาหนดทศิทางการพฒันาโรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์
ในอนาคต

นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี	 ได้เดินทางเพื่อตรวจราชการและ
เยี่ยมเยือนประชาชนที่ประสบอุทกภัย	ในพื้นที่	จ.อุบลฯ	และเข้าร่วมรับประทาน
อาหารกลางวันที่ห้องรับรอง	รพ.สรรพสิทธิประสงค์	โดยมี	นพ.มนัส กนกศิลป์ 
ผู้อำานวยการโรงพยาบาล	และนางวิลาวัณย์ กนกศิลป์	 ภรรยา	นำาทีมคณะ
ผู้บริหาร	แพทย์	และบุคลากรของโรงพยาบาลร่วมต้อนรับ	เมื่อวันที่	3	ธันวาคม	
2554

นพ.มนัส กนกศิลป์ 	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 มอบหมายให้
นางวันเพ็ญ ดวงมาลา 	 รองผู้อำานวยการฝ่ายการพยาบาล	 และนางเขมจรินทร์ 
วงศ์ตระกูลไชย	 รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร	 นำาคณะข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
รว่มงานเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิ
พระชนมพรรษา	7	รอบ	84	พรรษา	5	ธันวาคม	2554	ณ	หอประชุมไพรพะยอม	มหาวิทยาลัย
ราชภฏัอบุลราชธาน	ีโดยม	ีนายสรุพล สายพนัธ	์ผูว้า่ราชการจงัหวดัอบุลราชธาน	ีเปน็ประธาน

เปิดการอบรมการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระหว่างส่งต่อ

นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 เป็นประธาน
เปดิการอบรมหลกัสตูรการดแูลผูป้ว่ยวกิฤตระหวา่งสง่ตอ่ซึง่จงัหวดัอบุลราชธานี	
ได้เริ่มพัฒนาระบบอย่างจริงจังตั้งแต่ปี	 2549	 เพื่อเป็นการพัฒนาระบบส่งต่อ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบัน	 
ระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่	 1	 ธันวาคม	2554	ถึงวันที่	 28	มีนาคม	2555	 
รวม	4	เดิือน	มีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน	35	คน	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2554

เพิ่มแพทย์อีกเท่าตัวเพื่อเตรียมรับผู้ป่วยช่วงปีใหม่

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์	 ได้จัดประชุม	 “การเตรียมรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่	 2555”	ณ	ห้องประชุม	 3	 ชั้น	 6	 อาคาร	 50	พรรษา	มหาวชิรา- 
ลงกรณ	 เพื่อให้การเตรียมการรับผู้ป่วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยและเพื่อจัดเตรียมการบริหารจัดการผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่	 โดยมี	นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์	 รองผู้อำานวยการโรง-
พยาบาลฝ่ายกิจการพิเศษ	เป็นประธานในการประชุม	เมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2554

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ รับมอบเงินจากผู้แทน	พภ.รัตน์ 
ยืนยิ่ง	 จำานวน	 10,000	บาท	 เพื่อร่วมสมทบทุนซื้อ
เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล

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�นงบริจ�คอวัยวะถึงปัจจุบัน 2,423 ร�ย

และยอดผู้แสดงคว�มจำ�นงบริจ�คดวงต� 2,232 ร�ย

ศูนย์รับบริจ�คอวัยวะสภ�ก�ช�ดไทย
ส�ข�โรงพย�บ�ลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลร�ชธ�นี
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ขอเชิญร่วมแสดงความจำานงบริจาคอวัยวะ
ได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โทร. 045-264857 ต่อ 110

โทร. 045-244973 ต่อ 1574, 1163

ร้านหมูยอดาวทอง	 บริจาคเงินจำานวน	 10,000	
บาท	 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 อุบลราชธานี	 เมื่อ 
วันที่	25	ตุลาคม	2554

ร้านตั้งซำากัง	 บริจาคเงินจำานวน	 10,000	 บาท	
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่พรกมล ตั้งนิพนธ์ 
เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2554

1.	 นางยุพา	 สินธุเชาวน์	 50,000.00
2.	 นางวิจิตร์	 โรจนเบญจรงค์	 20,000.00
3.	 นางพัชฉลอง	 บุญรมย์	 10,000.00
4.	 นางดารารัตน์	 อารยะพงศ์	 10,000.00
5.	 พระภิกษุรัตน์	 ยืนยิ่ง	 10,000.00
6.	 นางพีระญา	 วิริยวุฒิไกร	 10,000.00
7.	 นางสาวณัฐจรีย์	 ทวีธรรมสถิตย์	 10,000.00
8.	 นางนันทวัน	 จุลกนิษฐ์	 9,229.00
9.	 ตู้บริจาคพระพรหม	 	 9,050.00
10.	คณะธรรมัสสวนะสามัคคี	จ.อุบลราชธานี	 6,600.00
11.	นางพะนอม	 จิระวัชร	 5,000.00

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.	นายขุนรัฐ	 เพียรพานิชย์	 5,000.00
13.	นายเล้ง	 สินธุเชาวน์	 5,000.00
14.	นายไพโรจน์	 พุ่มจันทร์	 3,000.00
15.	นางพรรณ	 เตชะเสน	 3,000.00
16.	นางสาวสุดารัตน์	 บุญชู	 2,000.00
17.	นางสงบ	 อุดมสิน	 1,000.00
18.	นางสาวสิริลักษณา	 สมเพชร	 1,000.00
19.	นางสมใจปอง	 กูดทา	 1,000.00
20.	นายเด่นพงษ์	 กาบสุวรรณ	 500.00
21.	นางสาวสายฝน	 ศรีสุข	 500.00


