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	 ฤกษ์นักษัตร	 วันสงกรานต์	สราญรื่น

ใจชุ่มชื่น	 กายชุ่มฉํ่า	 สุขสดใส

วันสงกรานต์	 เริ่มต้นดี	 ปีใหม่ไทย

สุขเกษม	 สําราญใจ	 แสนเบิกบาน

 วันผู้สูงอายุ	 สิบสามเมษา	 ใจอบอุ่น

หวานละมุน	 กตัญญู	 งามสืบสาน

ทําบุญตักบาตร	 สรงนํ้าพระ	 คือตํานาน

รดนํ้าขอพรผู้ใหญ่	ขับขาน	 ประเพณีไทย

สวัสดีปีใหม่ไทย

อัญชลี  วิเศษชุนหศิลป์
ผู้ประพันธ์

 วันครอบครัว	 สิบสี่เมษา	 ได้พร้อมหน้า

สุขหรรษา	 มาพบกัน	 เริ่มวันใหม่

รวมพี่น้อง	 หมู่มวลญาติ	 ผูกพันใจ

ปีใหม่ไทย	 เลิศพิไล	 ใจอิ่มบุญ

	 สวัสดี	 ปีใหม่ไทย	 ขอสุขขี

ขอความดี	 บันดาลดล	 ช่วยเกื้อหนุน

รับพรสี่		อายุ	วรรณะ	สุขะ	พละ	 เป็นต้นทุน

ขออิ่มอุ่น	 สุขสันต์	 สงกรานต์เอย
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	 เปน็แบบสอบถามความคดิเหน็ของบคุลากรในโรงพยาบาลแหง่นี	้ประกอบ
ด้วย	3	ชุด	คือ	1)	แบบสอบถามเพื่อการวินิจฉัยองค์กร	(9	cell)	จำานวน	36	ข้อ
ส่วนนี้กรอกหรือไม่กรอกก็ได้	 2)	 แบบสำารวจความอยู่ดี	 มีสุขและความผูกพัน
ของบุคลากรในโรงพยาบาล	(Emo-meter)	จำานวน	51	ข้อ	และ	3)	แบบสำารวจ
วัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล	(Hospital	survey	on	Patient	Safety	
Culture)	 จำานวน	 39	 ข้อ	 ในการตอบแบบสอบถามน้ี	 สามารถตอบผ่านระบบ	 
on	line	โดยต้องตอบข้อมูลส่วนบุคคลก่อน
	 ในการตอบผ่านระบบ	 on	 line	 บุคลากรสามารถเข้าเว็บไซด์	 http://
hospitaldiagnosisi.ha.or.th	 โดยกรอกผ่านรหัส	 14	หลัก	 ซึ่งศูนย์คุณภาพจะ
ดำาเนินการส่งให้ทุกคนผ่านหัวหน้าหน่วยงาน	 สิ่งสำาคัญคือ	 ต้องกรอกข้อมูลให้ 
ครบทกุขอ้	ของแตล่ะหนา้	จึงจะไปหนา้ตอ่ไปได	้ทัง้นีข้อ้มลูทัง้หมดจะเปน็ความลบั 
อย่างไรก็ตามสำาหรับบุคลากรที่ไม่สะดวกตอบผ่านระบบ	on	line	สามารถตอบ
ทางแบบสอบถามที่ทางศูนย์คุณภาพแจกไป	 โดยแบบสอบถามที่รวบรวมมาจะ 
ถูกกรอกลงระบบ	 on	 line	 เช่นกัน	 ในการตอบแบบสอบถามทั้ง	 2	 ชุดนี้	 
ต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่	31	มีนาคมนี้	 เพราะ	สรพ.จะทำาการปิด
ระบบในวันที่ดังกล่าว
	 เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการนำาผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้	 ผู้ตอบ
แบบสอบถามควรทำาความเข้าใจกับนิยามของคำาว่า	 “สายงาน/วิชาชีพ	 ใน
ปจัจบุนั”	ดงันี	้1)	กลุม่ผูบ้รหิารหมายถงึ	ตัง้แตห่วัหนา้งาน	หวัหนา้หอผูป้ว่ยขึน้ไป 
2)	 กลุ่มสายวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข	 หมายถึง	 ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพด้าน
สาธารณสุข	 ได้แก่	 แพทย์	 ทันตแพทย์	 พยาบาล	 เภสัชกร	 เทคนิคการแพทย์	
กายภาพบำาบดั	แพทยแ์ผนไทย	หรอืกลุม่วชิาชพีทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลของกองการ
ประกอบโรคศิลป์	 ได้แก่	 นักรังสีการแพทย์	 นักรังสีเทคนิคและนักเวชศาสตร์สื่อ
ความหมาย	 เป็นต้น	3)	กลุ่มสนับสนุนทางการแพทย์	หมายถึง	ผู้ให้บริการด้าน
สาธารณสุขแต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ	ได้แก่	ผู้ช่วยเหลือคนไข้/คนงาน	ที่ปฏิบัติ
งานจริงของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	 
นกัวทิยาศาสตรก์ารแพทย	์เจ้าพนกังานรงัสเีทคนคิ	นกัเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก	
ช่างกายอุปกรณ์	 นักสังคมสงเคราะห์	 นักโภชนาการ	 นักวิชาการสาธารณสุข	 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข	เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมและ 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	 เป็นต้น	 และ	 4)	 กลุ่มสนับสนุนทั่วไป	 หมายถึง	 
ผู้ปฏิบัติงานที่	 back	 office	 ไม่ได้พบผู้ป่วยโดยตรง	 (อิงพื้นที่ปฏิบัติงานเป็น
หลัก)	 ได้แก่	 เจ้าหน้าที่ธุรการของแผนก	 เจ้าพนักงานการเงิน	 เจ้าพนักงานพัสดุ	 
นักวิชาการพัสดุ	นักวิชาการการเงิน	นักทรัพยากรบุคคล	นักจิตวิทยา	นักจัดการ
งานทั่วไป	เจ้าพนักงานเวชสถิติและเจ้าพนักงานธุรการ	เป็นต้น	คำาตอบที่ได้จาก
แตล่ะกลุม่อาชพีจะนำาไปสูก่ารวางแผนพฒันา	เพือ่สง่เสรมิใหบ้คุลากรมคีวามอยูด่ี
มีสุขและผูกพันกับองค์กร
	 เครื่องมือ	 	 “Emo-meter”	 เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยองค์กรระดับ
ตัวบุคคล	 เพื่อสะท้อนความอยู่ดี	 มีสุข	 และผูกพันขององค์กร	 ประกอบด้วย	
3	 อาการสำาคัญ	 คือ	 1)	 ความอยู่ดีมีสุข(Well-Being:	 BE)	 หมายถึง	 บุคลากร
รู้สึกได้รับการดูแลจากองค์กรเป็นอย่างดี	 ทำาให้อยากจะอยู่องค์กรนี้ไปอีกนาน 
2)	 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สำาคัญขององค์การ	 (Belonging	 :	 BL)	 หมายถึง 
บคุคลรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ขององคก์าร	และภาคภมูใิจทีไ่ดเ้ปน็สว่นหนึง่ขององคก์ารนี ้
3)	ความอยากทุ่มเท	กาย	ใจ	ที่จะทำางานให้แก่องค์การอย่างเต็มที่	(Doing	the	
Best)	 หมายถึง	 บุคลากรอยากทำางานและต้ังใจทำางาน	 ด้วยความมุ่งมั่น	 ทุ่มเท
ความรู้	ความสามารถในการทำางานอย่างเต็มที่	จากความหมายดังกล่าวของแบบ

โดย..	 น.ส.อรชร มาลาหอม พยาบาลวิชาชีพชำานาญการพิเศษ

แบบสำ�รวจ เพื่อวินิจฉัยองค์กรและประเมินวัฒนธรรม

คว�มปลอดภัยของโรงพย�บ�ล

สำารวจชุดนี้	 หากองค์กรสามารถสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมความอยู่ดี	 มีสุขและ 
ความผูกพันของบุคลากรได้	ก็จะสามารถดึงดูด	คนเก่งและดีเข้ามาในองค์การได้	 
รักษาคนเก่งและดีให้อยู่กับองค์การต่อไป	 รวมถึงกระตุ้น	 จูงใจ	 บุคลากรให้มี 
แรงจูงใจในการทำางานอย่างเต็มความสามารถ	 อันเป็นเป้าหมายสำาคัญของ 
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
	 ผลการสำารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามนี้	 เม่ือปี	 2556	 ร่วมกับ 
การสมัภาษณเ์ชงิลกึ	บคุลากร	4	กลุม่วชิาชพี	คอื	แพทย	์ทนัตแพทย	์พยาบาล	กลุม่
สนบัสนนุทางคลนิกิและกลุม่สนบัสนนุทัว่ไป	พบวา่	1) ปจัจยั Emo-meter	ทัง้	3	
ดา้น	คอื	Well	Being	Belonging	และ		Doing	the	Bbest	อยูใ่นระดบัสงู	จากผล
การวเิคราะหใ์นภาพรวม	พบวา่	ปจัจยัทีค่า่	mean	อยูใ่นระดบัสงู	ไดแ้ก	่ความมัน่คง
ในการทำางาน,	ภาพลักษณ์องค์การ,	 งานที่ท้าทาย,	ความชัดเจนในหน้าที่รับผิด
ชอบและสมัพนัธภาพกบัหวัหนา้งาน	2) ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัสว่นบคุคล
กับ Emo-meter  พบว่า	บุคลากรที่มี	ช่วงอายุ,	สถานภาพสมรส,	ประเภทการ
จ้างงานและระยะเวลาในการทำางาน	ที่แตกต่างกัน มีความอยู่ดีมีสุขและความ
ผูกพันแตกต่างกัน	ในขณะที่ปัจจัยที่เป็นสายงาน/วิชาชีพ	พบว่า	ความอยู่ดีมีสุข 
และความผูกพันไม่แตกต่างกัน 3) ส่ิงท่ี รพ.ทำาดีอยู่แล้ว 3 อันดับแรก  
คือ	 ความมั่นคงในการทำางาน,	 การได้รับการยอมรับนับถือและสัมพันธภาพกับ
เพือ่นรว่มงาน	4) สิง่ทีโ่รงพยาบาลยงัตอ้งพฒันา 3 อนัดบัแรก	คอื	คา่ตอบแทน,	
สวัสดิการและสภาพการทำางาน
 ผลการศึกษาครั้งน้ัน เป็นประเด็นหน่ึงท่ีนำาเข้าสู่การจัดทำาแผน

ยุทธศาสตร์ ปี 2557 ของโรงพยาบาล และส่งผลให้มีการพัฒนาด้าน

ทรัพยากรบุคคลในระดับหนึ่ง ในการสำารวจครั้งนี้ นับว่าเป็นโอกาสดีที่

จะไดท้ราบความคดิเหน็ดา้นความอยูด่ ีมสีขุ และผกูพนัของบคุลากรตอ่

องค์กร ซึ่งผลการศึกษาสามารถติดตามอ่านได้ในฉบับต่อไป 
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ประสิทธิภาพ และวิธีปฏิบัติในการดูแลผิวพรรณด้วย
Line xel Fractional Co

2
 Laser

โดย..	 นางณัฐนันท์  จันทร์สวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ
	 คลินิกผิวหนัง	หน่วยตรวจอายุรกรรม/กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

ถูกผลักให้ลอกหลุดภายใน	

1-2	สปัดาห	์และเกดิการเรยีง

เซลล์ผิวใหม่ขึ้นแทนที่

	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

และเหน็ผลชดัเจน	ควรรบัการรกัษาอยา่งนอ้ย	3	ครัง้	ทกุๆ	4-8	สปัดาห์	

โดยขึ้นอยู่กับสภาพผิวและปัญหาที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละ

บุคคลและการวินิจฉัยของแพทย์ โดยการรักษาครั้งที่	2	-3	จะเห็นผล

ชัดเจนมากข้ึน	เพราะเซลลใ์หมถู่กสรา้งข้ึนมาทดแทน	ดว้ยกระบวนการ		 

Collagen		Remodeling		ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 การเตรยีมตวักอ่นการรกัษาดว้ย Line Xel 		เริม่จากการทำาความ

สะอาดผิวหนังบริเวณที่ต้องการรักษา	 จากนั้นทาครีมยาชาลงบน 

บริเวณที่จะทำาการรักษา	ทิ้งไว้	45	-	60	นาที	เพื่อให้ผู้รับการรักษารู้สึก

สุขสบายขณะรับการรักษา

 หลังการรักษา	 ผิวหนังบริเวณท่ีถูกเลเซอร์จะมีสีผิวอมชมพูและ

บวมเล็กน้อย	 ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการสร้างเซลล์ผิวใหม่	 ท่ีกำาลัง

เกิดข้ึน	 เซลล์ผิวใหม่จะถูกสร้างข้ึนภายใน	 24	 ช่ัวโมง	 แต่ในระหว่าง

ที่เซลล์ผิวเก่ายังไม่หลุดลอกผิวหนังจะมีสีเข้มขึ้น	 เรียกว่า	 Bronzing 

คลา้ยตากแดดจดั	1-3	วนั	เซลลผ์วิเกา่จะคอ่ยๆ	หลดุไปภายใน	7	-	10	วัน 

และมีเซลล์ผิวใหม่ที่เรียบเนียนและมีสุขภาพดีขึ้นมาแทน	 24	 ช่ัวโมง

แรกไม่ควรเปียกนำ้า	 ควรดูแลผิวด้วยการทาครีมบำารุงผิวหรือโลชั่น

เพื่อให้ความชุ่มชื่น	 และทาครีมกันแดด	 SPF	 มากกว่า	 30	 อย่าง

สมำ่าเสมอหลีกเลี่ยงแสงแดดและปฏิบัติตามคำาแนะนำาของแพทย์ 

ผู้ทำาการรักษา...

	 เป็นนวัตกรรมใหม่ของการใช้	 CO2	 เลเซอร์	 ร่วมกับเทคโนโลยี 

ลำ้าสมัย	Fractional	Photothermolysis	มีประสิทธิภาพในการรักษา

ปญัหาผวิพรรณตา่งๆ	เชน่	ปรบัสภาพผวิหนา้	ใหเ้นยีนใสตามธรรมชาต	ิ

(Skin	 Resurfacing),	 ริ้วรอยเหี่ยวย่น	 (Wrinkles),	 รูขุมขนขยาย,	 

ผิวหน้าไม่เรียบเนียน	(Large	Pore)	ยกกระชับผิว	(Skin	Tightening),	

จุดด่างดำาจากแสงแดด	หรือ	จุดด่างดำาจากผิวหนังที่เสื่อมโทรมจากวัย 

ท่ีมากขึน้	(Pigmented,	Age	Spots),	รอยแผลเปน็จากสวิ	(Acne	Scars), 

หดู	(Wart)	อืน่ๆ		ทำางานดว้ยการปลอ่ยคลืน่แสงในชว่ง	10,600	นาโนเมตร 

ลงไปใต้ผิวหนัง	 ด้วยจุดเล็กมากๆ	 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง	 

0.07	มม.ต่อจุด	ในปริมาณนับร้อยจุดต่อตารางเซนติเมตร	ลงไปที่จุด

ปัญหาบนผิวหน้า	 เกิดการกระตุ้นผิวเฉพาะจุดนั้นๆ	 เกิดการจัดเรียง

เซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาแทนที่	 โดยไม่ทำาลายผิวหน้าส่วนที่ดี	 โดยสามารถ

ปล่อยแสงสู่ใต้ผิวหนังในระดับลึก	–	ตื้น	ได้พอดีกับตำาแหน่งที่ต้องการ

สรา้งเซลลผิ์วใหม	่เชน่	การปรบัผวิใหเ้รยีบเนยีน	หรอืการรกัษาจดุดา่งดำา 

แสงจะถูกปล่อยลงใต้ผิ วหนั ง ใน 

ระดับต้ืน		กรณีรักษารอยแผลเปน็จากสวิ 

ริ้วรอยเหี่ยวย่น	 แสงจะถูกปล่อยลงลึก 

ถึงชั้น	 Collagen	 เมื่อแสงสัมผัสกับผิว	 

จะเปลีย่นเปน็พลงังานความรอ้น	ทำาลายเซลลเ์กา่ 

กระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่	 เซลล์เก่าที่ตายไปจะ

คลินิกผิวหนังและเลเซอร์

08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.

จันทร์ ตรวจโรค ตรวจโรค

อังคาร เลเซอร์ เลเซอร์

พุธ ตรวจโรค ตรวจโรค

พฤหัสบดี เลเซอร์ เลเซอร์

ศุกร์ เลเซอร์ เลเซอร์



จุ ล ส า ร
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โดย..	 นางสาวรัชนี  วีระสุขสวัสดิ์
								พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ	กลุ่มงานจิตเวช

	 การบริการ	คือ	.การใหห้วัใจทีอ่อ่นโยน	สุภาพ...การใหร้อยยิม้อนัเบกิบาน..	การให	้
คำาพดูทีเ่ป็นมติรใหก้ำาลงัใจ		...การใหส้มัผสัอนัออ่นโยน....การใหแ้รงกายแรงใจ	...การให้ 
คอื การบรกิารอนัดเีลศิ และ ผูท้ีใ่หเ้ทา่นัน้ ทีจ่ะไดร้บัการบรกิารอาศยัจติใจอนัเข้มแข็ง
แตอ่อ่นโยน การบรกิารยอ่มไรส้าระ หากจติใจแขง็กระดา้งและหยาบคาย การบรกิาร
ที่แท้จริง ก็คือ การให้ความรักและการให้ความสุข	จากหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความ
รกัและจติใจทีเ่ตม็เปีย่มไปดว้ยความสขุ	นัน่เอง	ชวีติทีย่ิง่ใหญ	่คอืความพอใจและยนิดใีน
ชวิีตของเรา	แลว้ความสขุทีล่กึซึง้กจ็ะตามมา	ความสขุอนัเกดิจากใจทีไ่มม่ศีตัร	ูเอาความ
เข้าใจนี้เป็นฐานของการใช้ชีวิต	ถ้าเราเข้าใจชีวิตความสุขก็จะตามมา	อิทัปปัจยตา	และ	
ไตรลักษณ์อยู่ในทุกสิ่ง	เข้าถึงสัจจะ	และธรรมชาติของชีวิต	ไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งใดได้	 
มีจิตใจที่มีปัญญา	จนความเข้าใจที่ถ่องแท้เกิดขึ้นกับเรา	อกุศลเป็นอาคันตุกะที่มาแล้ว
ก็ไป																																																																																							
 ความสุขมี 2 ระดับ
	 1.	 สุขสนุก	 (รามิสสุข)	 เป็นความสุขที่ต้องพึ่งพาวัตถุนอกมาตอบสนองความ
ต้องการ	 เมื่อได้มาต้องรักษาไว้แต่เมื่อไม่ได้หรือหมดไปก็จะขัดเคืองไม่พอใจ	 ความสุข
สนุกเป็นสิ่งไม่มั่นคงทำาให้เราหวั่นไหวได้	
	 2.	 สขุสงบ	(นริามสิสขุ)	เปน็ความสุขภายใน	ท่ีเกิดจากใจท่ีสงบ	สะอาด	เปน็ความ
สุขที่แท้จริง	ผู้ที่มีความสุขภายในได้สภาพใจจะสงบ	ต้องหมั่นฝึกพัฒนาจิตใจ
	 ชีวิต	คือการพึ่งพาอาศัยไม่มีสิ่งใดดำารงอยู่ด้วยตนเอง	ทั้งหมดอิงอาศัยกันและกัน	
ทุกชีวิตล้วนต้องมีการสืบเนื่องต่อกัน	มีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน	ทั้งสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็น
บรรพบุรุษ	ญาติพี่น้อง	เพื่อนมนุษย์		ธรรมชาติรอบตัว	ลมหายใจของเธอและลมหายใจ
ของต้นไม้เป็นอันเดียวกัน	แสงอาทิตย์	ฯ	ล้วนเกื้อกูลกัน	เราจึงต้องนอบน้อมและอ่อน
โยนต่อทุกสิ่ง	ดังเช่นบรรพบุรุษเราได้กระทำาเช่น	การไหว้ฟ้าดิน	หรือ	ในการสวดมนต์ที่ 
“..นโมตะสะ	ภขวโต..	คำาวา่	นโม	แปลวา่ขอนอบนอ้มตอ่ผู้มพีระพากเจ้าพระองคน์ัน้		ใน 
ศาสนาอื่นก็เช่นกัน	มีหลักธรรม	ของการนอบน้อมถ่อมตน	เช่น	พระเยซูคริสต์	กล่าวว่า	 
“If	you	want	to	be	the	first,	you	be	the	last.”	ถ้าท่านต้องการเป็นที่หนึ่ง	ท่าน
ต้องวางตนเป็นคนสุดท้าย	 (การอ่อนน้อมถ่อมตนรับใช้ผู้อื่น)	 การที่ไม่ยึดตนเองเป็นที่
หนึ่ง	แนวคิดของเต๋า	กล่าวว่า	“มหาสมุทรเพราะตั้งตนในที่ตำ่า	จึงได้หยดนำ้าจากแม่นำ้า 
ทุกสาย”	
	 เราต้องวางตนเหมือนโคลน	ลี้กิมฮวง	ใน	ฤทธิ์มีดสั้นพูดว่า	“บางทีโคลนก็มีความ
น่ารักของมัน	ความนุ่มนิ่มและความเยือกเย็นแก่ฝ่าเท้า	ไม่เคยคิดทำาร้ายฝ่าเท้าเลย”
	 พระพุทธเจ้ากล่าวว่า	“ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา”
									ผูเ้ห็น	อทิปัปจัยตา	และ	ไตรลกัษณอ์ยูใ่นทกุสิง่	เขา้ถงึสจัจะ	และธรรมชาตขิองชวีติ
	 ทุกอย่างในโลกนี้มีเวลาของมัน
	 นำา้สำาหรบัปลา	ฟา้สำาหรบันก	บกสำาหรบัมนษุย	์นกัปราชญย์อ่มไมก่ำาหนดกฎเกณฑ์
บังคับสิ่งใด	
	 สติคือการเอาสิ่งนั้นมาไว้ในความสนใจ	
 ศาสนา มี 4 อย่าง
	 1.	 ศาสนะวัตถุ		เป็นเปลือกนอกสุด	เช่นอาคาร	วิหาร	วัตถุมงคล
	 2.	ศาสนะพิธี		พิธีการ	พิธีกรรมต่างๆ
	 3.	ศาสนะบุคคล	เช่น	ภิกษุ	ภิกษุณี	บาทหลวง	โต๊ะอิหม่าม	ฯ
	 4.	ศาสนะธรรม	เช่น	ไตรปิฎก	อัลกุราอาน	ไบเบิล	ฯ
		 ผู้ที่ปฏิบัติดังกล่าวมา	 คือ	 ชายผู้ชื่อว่า	 ภูมิพล	 พระองค์ท่านทำาโครงการ	 4447	
โครงการเพื่อประชาชน	ท่านให้ทุกสิ่งที่ท่านมีให้ประชาชน
	 การประทุษร้าย	 เกิดจาก	 โทสะ	 ผู้ที่มีความโกรธ	 คือเป็นยักษ์	 ผู้ใดมีความโลภ	 
ผูน้ัน้เป็นเปรต	อยากได	้ในแตล่ะวนัเราก็เปน็เปรตเมือ่อยากไดส่ิ้งนัน้ส่ิงนี	้เม่ือไมไ่ดด้งัหวงั 
หรอืไมเ่ปน็ในสิง่ท่ีเราคาดหวงั	เราโกรธเรากเ็ปน็ยกัษ	์ดงันัน้ความสุขสนกุ	ไมม่ัน่คงทำาให้
เราปั่นป่วนเมื่อเราไม่ได้	ยิ่งคิดว่าเรามีความสำาคัญ	หรือ	เอาตนเองเป็นที่ตั้ง	เพราะเรา
คิดว่าเรามีอำานาจ	หรือมีตัวกูของกู	เอาตนเองเป็นใหญ่		เราก็ลืมความนอบน้อม	เราจึง
ต้องบอกตนเองว่า	นโมๆๆ	นอบน้อม	ชีวิตก็ต้องพบอย่างนี้	เราต้องไม่คาดหวัง	เช่นเรา
ทำางานกับผู้ป่วย	บางคนดีประทับใจเรา	ผู้ป่วยบางคนไม่เห็น	บางคนด่าว่าเรา	เราต้อง
อ่อนน้อมต่อความเป็นจริงว่า	 มีคนที่เข้าใจเราและไม่เข้าใจเรา	 ดังคำาสอนของพระเยซู	
“หว่านเมล็ดข้าวหนึ่งกำามือ	 บางเมล็ดตกลงในดินดีก็งอกงาม	บางเมล็ดตกในดินทราย
ก็งอกแต่เหี่ยวเฉา	บางเมล็ดตกบนหินก็ตายไป”

	 “นำ้าสำาหรับปลา	ฟ้าสำาหรับนก	 บกสำาหรับมนุษย์	 นักปราชญ์ย่อมไม่กำาหนดกฎ
เกณฑ์บังคับสิ่งใด”
	 หากเรานำาไปใช้ในชีวิต	ฝึกจิตให้เป็นอริยบุคคล	ห่างศัตรู	คือ	โลภะ	โทสะ	โมหะ	
หรือใน	คำาว่า	อิสลาม	แปลว่า	สันติสุข	ภาษาบาลีคือ	นิพพาน	แปลว่าเย็น	ดังพ่อแม่เรา 
อวยพรเราว่า	“ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข”	นิพพานอยู่อย่างไม่มีศัตรูในใจ
	 แขก	หรือ	อคันตกุะ	(ความโกธร	โมโห	กลวั	กงัวล)จะมาหาเราเปน็ระยะๆ	หากเรา
เปดิรบัแขกบอ่ยๆ	จนมาเปน็เจา้เรอืนเรา	ดงัทีม่คีำาวา่	ผูท้ีม่โีทษะเปน็เจา้เรือน	ก็มโีอกาส
เปน็โรคหวัใจ	เราตอ้งม	ีอุเบกขา	แปลวา่ไมห่วัน่ไหว	เข้าใจชวีติดงัคำาวา่	“กลางวนัจะมา
มนักม็า	มนัจะไปมนักไ็ป”	ยนิดตีอนรับ	กลางวนั	หรือการยนิดกีบัสิง่ทีม่นัจะเกดิขึน้กบั
เรา	ลองเอาคาถานี้ไปใช้กับชีวิต	น้อมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง	โดยสติและ
ใช้ปัญญา	ในการจัดการกับปัญหา	ตัวอย่าง	“ปุถุชนโดนธนู	สองดอก	อริยะบุคคลโดน
ธนูดอกเดียว”	
	 ตวัอยา่งเมือ่เราเจบ็ปว่ยทางกาย	หากเราทกุขค์ดิกงัวลใจกลวัจนฟุง้	นัน่คอืเราทกุข	์
2	ชั้น	แต่หากเราป่วยกายแล้วมีสติ	หาหมอรักษา	รับรู้ความจริงโดยไม่ทุกข์ใจ	จัดการ
เรื่องป่วยอย่างเหมาะสม	โดยจิตใจเราไม่กลัวกังวลคิดฟุ้งจนเกินเหตุ	เราก็ทุกข์ชั้นเดียว
	 ....ทุกขเวทนา	ทางกาย	แต่หาก	ทุกข์ใจ	หรือทุกข์อริยสัจ	ด้วย	ก็ทุกข์	2	ชั้น
	 ..หากไม่ได้ฝึกจิต	..เมื่อมีความทุกข์มาเราก็จะหวั่นไหว
	 ปถุุชนคอืคนธรรมดาหรือคนโง	่	ดงันัน้เราจงึตอ้งฝกึใจ	เปน็อริยะบคุคล	(อร	ิแปลวา่ 
ศัตรู,	 ยะ	 แปลว่า	 ห่าง,	 ศัตรู	 คือ	 โลภะ	 โทสะ	 โมหะ	 อริยะบุคคลคือคนที่ไม่มีโลภะ	
โทสะ	โมหะ)
	 ฝึกใจของเราให้เข้มแข็ง	 ไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มา	กระทบ	ดังคาถาที่ว่ากลางวันจะ
มามันก็มา	จะไปก็ไป
	 ฐานคิดของทางตะวันออก	ต่างจากตะวันตก		ทางตะวันตก	เชื่อว่าร่างกายสำาคัญ	
ส่วนจิตคือสมอง	เท่านั้นแต่ตะวันออก	คิดว่า	จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว	
	 การฝึกสมาธิบ่อยๆ	 หลายพัน/หมื่นชั่วโมง	 ร่างกายจะสร้าง	 T	 cell	 ,B	 cell	 
ดังมีคำากล่าวว่า	 “ใช้ลมหายใจสะบั้นกิเลสให้ย่อยยับ”	 โมหะ	 เกิดจากความคาดหวัง	 
การจัดการโมหะคือสลายความคาดหวัง	จะหลุดพ้นได้	ต้องฝึกฝนให้อยู่กับมัน	“อะไร
จะเกิดมันก็ต้องเกิด	มันเป็นเช่นนั้นเองการฝึกต้องฝึกบ่อยๆ	จนเชี่ยวชาญ	
 มนุษย์มีทรัพย์ 2 ประการ
	 1.	 อริทรัพย์	ทรัพย์จากใจที่ไม่มีศัตรู	ใจที่ไม่คาดหวัง
	 2.	 โภคทรัพย์	ทรัพย์วัตถุ	
	 ชีวิตและทรัพย์สินอะไรมีค่ามากกว่ากัน	 ชีวิตและชื่อเสียงอะไรมีค่ามากกว่ากัน	
ไฉนมนุษย์จึงยอมเสียชีวิตเพื่อชื่อเสียง’	ท่านพุทธทาส	“อย่ามีชีวิตกับความคาดหวัง 
แต่มีชีวิตด้วยสติปัญญา”
	 ปญัญา	คอืสมรรถนะทีอ่ยูไ่ดก้บัความเปน็จรงิและจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม	ความ 
เปน็จรงิทีเ่กดิขึน้	นำาหลกั	โลกธรรมแปด	มาใช	้เราตอ้งอยูเ่หนอื	อะไรจะเกดิมนักต็อ้งเกดิ 
อิทัปปัตจตา
  การเกดิการตายเปน็เรือ่งของพระเจา้เปน็ผูก้ำาหนด	แตก่ารใชช้วีติเปน็เรือ่งของตวัเรา 
ชีวิตมีทุกฤดูกาล	ยอมรับชีวิตทุกฤดูกาล	
	 Ability	to	love	is	ability	to	be	silent	:	ความรกัทีแ่ทค้อืความสามารถทีจ่ะเงยีบ 
ยินดีกับชีวิต	จงแยกความจริงกับสิ่งสมมุติ	เพราะสิ่งสมมุติมักกักขังเรา
	 สติคือการเอาสิ่งนั้นมาไว้ในความสนใจ	
	 ทุกอย่างในโลกนี้มีเวลาของมัน
	 อิทัปปัจจยตา	ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเรา
	 นำ้าสำาหรับปลา	 ฟ้าสำาหรับนก	 บกสำาหรับมนุษย์	 นักปราชญ์ย่อมไม่กำาหนดกฎ
เกณฑ์บังคับสิ่งใด

สร้างอารมณ์ดี                   ให้ทุกชีวี
มีความสุข

ผู้ที่ปฏิบัติดังกล่าวมา คือ ชายผู้ชื่อว่า ภูมิพล 
พระองค์ท่านทำาโครงการ 4447 โครงการเพื่อประชาชน 

ท่านให้ทุกสิ่งที่ท่านมีให้ประชาชน
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	 มีโปสเตอร์ทั้งหมด	20	 โปสเตอร์	มี	 7	 รางวัล	ถือว่าเป็นรางวัลแห่งเกียติยศสร้าง 
ชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อีกครั้ง	 ต้องแข่งขันกับแพทย์และนักวิจัย 
จากสถาบันวิจัยแห่งชาติ	 ผลงานชิ้นนี้เป็นที่น่าสนใจจากผู้ร่วมประชุมมากเพราะแสดงให้
เหน็ถงึ	Nursing	care	จรงิๆ	กลัน่กรอรองออกมาจากหนึง่	สมอง	สองมอื	ของหลายๆ	คน
มารวมกนั	กลายมาเปน็การทำาแผลแบบผสมผสาน	แตค่รัง้นี	้มคีวามภมูใิจ	รูส้กึเตม็ทีก่บั 
ผลงานมาก	ฝีมือเราล้วนๆ	ได้ที่ปรึกษาที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน	ได้รับความร่วมมือ
และกำาลังใจจากศัลยแพทย์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง	ร่วมมือร่วมใจ
		 พยาบาลนักปฏิบัติมีความใฝ่รู้	 ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย	 วิธีใช้	 และ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำาแผลอย่างต่อเน่ืองและต้องสอดคล้องกับบริบท 
ของโรงพยาบาล	มคีวามทา้ทายทกุขัน้ตอน	ทมีตอ้งฝา่ฟนัอปุสรรคตา่งๆ	มากมาย	มคีวาม 
อดทนอดกลั้น	มีหลายครั้งที่รู้สึกท้อแต่ต้องสู้เพื่อผู้ป่วย
	 จุดเร่ิมต้นของผลงานชิ้นนี้มาจากการทำาเป็น	 Telling	 Story	 แข่งขันในงาน	 
งานประชุมวิชาการ	 การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุประจำาปี	 2557	 เรื่อง	
Refinement	to	Practical	Regional	Service	for	Burn	Vascular	and	Wound	care	
ได้ชมเชยที	่1	เชน่กนั	จงึไดท้ำาการศกึษาตอ่กลายเปน็งานวจิยักึง่	ทดลองม	ีCase	ใหศ้กึษา	
5	Case	นำามายกตวัอยา่งกรณศีกึษา	3	Case	นำาหลกั	Human	Resauch	Development	
(HRD)	มาใช	้ซึง่เปน็การใชท้รพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งคุม้คา่และเกดิประโยชนส์งูสดุกบัผูป้ว่ย

ความภาคภูมิใจและเบื้องหลังของความสำาเร็จ

	 	 	 	 	 	 	 การนำาเสนอทุกครั้งและเมื่อได้รับรางวัลทุกครั้งบุคคลที่คิดถึงคนแรกคือ	 พี่ไข่	 
ผู้ที่คอยสนับสนุน	 ผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้ประสบความสำาเร็จในวันนี้	 คอย
ให้กำาลังใจในวันที่ท้อแท้	 โดยการส่งข้อความทางไลน์	 และถ่ายทอดออกมาทางแววตา	
ด้วยความห่วงใย	แค่นี้ก็มีกำาลังใจอย่างมหาศาล	ยอมรับว่าครั้งนี้เหนื่อย	และท้อแท้กับ
อุปสรรคมากมายเหล่านี้มาก	 แต่ผู้นำาของเราได้นำาพาพวกเราจนถึงฝั่งฝันถึงแม้จะไม่ดี

โดย..	 นางลีต้า  อาษาวิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

ก�รศึกษ�เปรียบเทียบ
วิธีก�รทำ�แผลแบบผสมผส�นกับแบบทั่วไปในผู้ป่วย Necrotizing Fasciitis 

(A comparative study on how to make combine wound with a general : Case stud) 

ผลงานชิ้นนี้ไม่ใช่ที่ 1 เป็นชมเชยอันดับ 1 หรือที่ 4 ระดับประเทศนั่นเอง

ทีส่ดุแตร่างวลันี	้มคีา่อนัยิง่ใหญก่บัชวีติของพวกเราทกุคน	ถา้มโีอกาสจะ
พฒันาตนเองใหด้ยีิง่ขึน้	และอกีหนึง่กำาลงัใจทีส่ำาคญัทีส่ดุจะขาดไมไ่ดเ้ลย
ก็คือ	พ่อแม่ครอบครัว	และทีมงานน้องๆ	Gen.1	ทุกคน
							ปีนี้เป็นปีพิเศษ	ได้กำาลังใจจากผู้บริหารระดับสูงของ	กลุ่มภารกิจ
ด้านการพยาบาล	 ผู้นำาเข้าถึงจิตใจของน้องๆ	 โดยเฉพาะวันท่ีมีการไป
เยี่ยมตรวจ	 เป็นวันที่จุดประกายให้มีแรงผลักดัน	 และกำาลังใจทำางาน 
เป็นอย่างมาก	 ท่านได้เปิดโอกาสให้น้องกล้าพูด	 กล้าถาม	 กล้าตอบ	 
กล้าแสดงออกอย่างเต็มความสามารถ	ทำาให้มีความกล้าและมั่นใจ	ที่จะ
ออกไปนำาเสนอผลงานอย่างเต็มภาคภูมิ

แรงผลักดัน แรงจูงใจ  แรงศรัทธา

ความรัก  ความสามัคคี ความไว้ใจ

ความเอื้ออาทร ความเห็นใจ ความสุขใจ

ก้�วของคว�มสำ�เร็จผู้นำ�เสนอและทีม
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	 การใช้ทรัพยากรดินโดยไม่คำานึงถึงผลเสียของ 
ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์	 ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งในปัจจุบัน	 จากข้อมูลการสุ่ม
ตรวจสารเคมีตกค้างในเลอืดของเกษตรกรในจงัหวดั
อุบลราชธานีในปี	 2555-2556	 พบว่าอยู่ในระดับ 
ไม่ปลอดภัย	ถึงร้อยละ	29.64	และ36.48	ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	การทำาเกษตรอินทรีย์จึงถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนา 
การเกษตรของไทย	ที่จะทำาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น	มีความมั่นคง	ปลอดภัยในสุขภาพ	ไม่ทำาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 การส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีที่เกิดจากการทำาเกษตรกรรม	 สารเคมีที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์	 ท่ีเรานำามา 
บริโภคจึงเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง	 และในปี	 2557	 ทางจังหวัดอุบลราชธานีได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวได้มีการประกาศเจตนารมณ์
เป็นราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์	จากการประชุมคณะกรรมการจิตอาสาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	คณะกรรมการมีความต้องการ
ร่วมกันว่าอยากให้จิตอาสาได้เรียนรู้	 เรื่องเกษตรอินทรีย์	 เพ่ือนำาเอาความรู้ท่ีได้มาใช้ปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน	 โดยเฉพาะการเพาะ
ปลูกพืชสำาหรับการบริโภคในครัวเรือน	 การจำาหน่ายเสริมรายได้	 และขยายผลไปยังผู้รับบริการในโรงพยาบาลและชุมชนของตนเอง 
ให้มีการบริโภคผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์	กลุ่มงานสุขศึกษา	จึงได้มีการจัดอบรม	เรื่องเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จริง	ณ	ศูนย์การเรียนรู้ 
เกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง	 อำาเภอสำาโรง	 ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ท่ีประสบความสำาเร็จมีชื่อเสียงในระดับประเทศ	 มีคุณปิยทัศน์	
ทัศนนิยม	 เป็นประธาน	 สิ่งที่เครือข่ายจิตอาสาได้รับจากการเรียนรู้คร้ังนี้	 ได้แก่	 ผลกระทบต่อสุขภาพของประเทศไทยต่อระบบ
เกษตรเคมี,	 เกษตรอินทรีย์คือทางออกของชาติจริงหรือ?	 และหลักการทำาเกษตรอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพและยึดหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง	 มีทั้งการบรรยายและและสาธิต	 ลงพื้นที่ในแปลงสาธิต	 ซ่ึงจากการประเมินผลพบว่า จิตอาสาได้รับความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
75.8 เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะไปปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีและจะนำาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปเผยแพร่ต่อให้กับผู้รับบริการใน 
โรงพยาบาลและประชาชนทั่วไปให้หันมาบริโภคผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์และส่งเสริมการปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน  
ซึ่งจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากสารเคมีทางการเกษตร ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี 
แบบยั่งยืนต่อไป
	 นอกจากนี้	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 ได้ให้การสนับสนุนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์	 โดยเปิดตลาดสีเขียวให้มีการจำาหน่าย
ผลผลติจากเกษตรอนิทรยีท์กุวนัพฤหสับด	ีณ	ลานกจิกรรมขา้งหอ้งยา	4	เพ่ือใหบ้คุลากร	และประชาชนสามารถเขา้ถงึผลผลติทางการ
เกษตรทีป่ลอดภยัไรส้ารเคม	ีการไปจดักจิกรรมเรยีนรูท่ี้ศนูยก์ารเรยีนรูเ้กษตรอนิทรยีบ์า้นหนองมงั	ครัง้นี	้เปน็การเพิม่ความมัน่ใจใหก้บั 
ทีมงานผู้จัดและจิตอาสาของโรงพยาบาลว่าผลผลิตที่นำาไปจำาหน่ายที่โรงพยาบาลเป็นสินค้าที่ปลอดภัยไร้สารเคมีจริง

โดย..นางสาวกรรณิการ์ จันทรุกขา 
 นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ	กลุ่มงานสุขศึกษา

เครือข่ายจิตอาสาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
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แพทย์หญิงกนกวรรณ มิ่งขวัญ	 รองผู้อำานวยการฝ่ายจัดเก็บรายได้	 นำาทีมบุคลากร
ของโรงพยาบาลร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 การจัดการศูนย์ประสานงานมะเร็ง	 
การดแูลผูป้ว่ยแบบประคบัประคอง	รวมทัง้การจดัเกบ็รายได	้ในผูป้ว่ยทกุสทิธิการรกัษา	
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา	 เมื่อวันที่	 24	 กุมภาพันธ์	 2558	 และโรงพยาบาล
ชลบุรีเมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2558	เพื่อเป็นการพัฒนางานให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง

นายแพทย์ชลิต ทองประยูร	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาล	 เป็นประธานเปิดการประชุม
วิชาการ	 เรื่องระบบหมุนเวียนภายนอกร่างกาย	 (ECMO)	 ในผู้ป่วยภาวะหัวใจ 
และหายใจล้มเหลว	ณ	 ห้องประชุม	 2	 ชั้น	 6	 อาคาร	 50	 พรรษา	 มหาวชิราลงกรณ	 
เมื่อวันที่	3	มีนาคม	2558

นายแพทย์พิเชษฐ์ หล่อวินิจนันท์ อายุรแพทย์ด้านโรคไต	 นำาทีมสหสาขาวิชาชีพ	 
จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันไตโลกประจำาปี	2558	เพื่อร่วมกันรณรงค์
และประชาสมัพนัธ	์การจดั	กจิกรรม	“สปัดาหว์นัไตโลกและสปัดาหล์ดการบรโิภคเค็ม" 
ภายใต้คำาขวัญ	 “รวมพลัง ลดโรคไต ไม่กินเค็ม”	 ณ	 บริเวณลานกิจกรรมหน้าห้อง 
จ่ายยา	4	เมื่อวันที่	12	มีนาคม	2558

นายแพทยช์ลติ ทองประยรู	ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาล	นำาคณะบคุลากรของโรงพยาบาล	
ร่วมทำากิจกรรม	Big	Cleaning	Day	ในบริเวณโรงพยาบาลและรอบๆ	ริมรั้วโรงพยาบาล	
เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาและทำาความสะอาดบา้นและสถานทีท่ำางาน	ให้มคีวามสะอาด
สวยงามปลอดภัย	เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	ของบุคลากรและผู้มารับบริการ	เมื่อวันที่	25	
กุมภาพันธ์	2558

นายประทีป กีรติเรขา	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	พร้อมด้วยพลตรีนิรุทธ เกตุสิริ 
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่	 22	นายแพทย์สุรพร ลอยหา	 นายแพทย์สาธารณสุข 
จังหวัดอุบลฯ	 และนายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ	 
ให้เกียรติร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลในการจัดกิจกรรม	100	ปี	Sunpasit	
Vision	2035	ณ	อาคารสัมมนาสวนสัตว์อุบลฯ	เมื่อวันที่	15	–	16	มีนาคม	2558

พลตำารวจเอกชิดชัย วรรณสถิตย์ กงสุลจอร์แดนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย	 ตรวจราชการที่โรงพยาบาลเพื่อวางแผนดูแลพัฒนาพื้นที่เพื่อลดความแออัด
ของโรงพยาบาลโดยมีนางเขมจรินทร์ วงศ์ตระกูลไชย	 รองผู้อำานวยการกลุ่มภารกิจ 
ดา้นอำานวยการ	และนายแพทยว์รีะ มหาวนากลู	รองผู้อำานวยการดา้นพฒันาระบบบรกิาร
สุขภาพให้การต้อนรับ	เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2558

นางศิรดา กีรติเรขา	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี	 เป็นประธานมอบ 

บ้านท้องถิ่นไทย	 เทิดไท้องค์ราชัน	 88	 พรรษา	ณ	บ้านคำาบาก	 ต.ห้วยข่า	 อ.บุณฑริก	

จ.อุบลราชธานี	 ให้กับครอบครัวเด็กชายสหรัฐ วงศ์ขันท์ เด็กป่วยในกองทุนเด็กป่วย 

โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังซึ่งนายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง	 กุมารเเพทย์ได้มอบ

เครื่องช่วยหายใจ	(Home	Ventilator)	มูลค่า	600,000	บาท	ให้กับผู้ป่วยด้วย

นายแพทยช์ลติ ทองประยรู	ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาล	นำาคณะบคุลากรโรงพยาบาลรว่ม
ตอ้นรบันายแพทยณ์รงค ์สหเมธาพฒัน ์ทีป่รกึษานายกรฐัมนตรแีละอดีตปลัดกระทรวง
สาธารณสุข	ในโอกาสปฏิบัติราชการ	ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	ณ	ท่าอากาศยาน
นานาชาติอุบลราชธานี	เมื่อวันที่	13	มีนาคม	2558

ให้การต้อนรับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีต้อนรับ พลตำารวจเอกชิดชัย วรรณสถิตย์

มอบเครื่องช่วยหายใจ (Home Ventilator) มูลค่า 600,000 บาท ให้กับผู้ป่วย

Big Cleaning Day

100 ปี Sunpasit Vision 2035

ประชุมวิชาการเรื่อง ระบบหมุนเวียนภายนอกร่างกาย(ECMO)

วันไตโลกดูงานด้านระบบบริการมะเร็งและการจัดเก็บรายได้



 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

 บริจาคโดยตรงได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญช	ีโทร.	045-244974	ต่อ	1348

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ยอดผู้แสดงความจำานงถึงปัจจุบัน
บริจาคอวัยวะ 2,744 ราย / บริจาคดวงตา 2,512 ราย /
ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ /
โทร. 045-244973 ต่อ 1163, 1703

 วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ข้อมูลข่าวสาร	และกิจกรรม
	 2.	 เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคคลทั่วไป			
	 3.	 เพื่อเป็นการแนะนำาหน่วยงานและบุคลากรของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	
	 	 อุบลราชธานี
	 4.	 เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
	 	 ประสบการณ์

 ที่ปรึกษา
นายแพทย์ชลิต		ทองประยูร	 นายแพทย์ปรีดา		อิทธิธรรมบูรณ์
นางสุชาดา	เสตพันธ์	 นางเขมจรินทร์		วงศ์ตระกูลไชย

 บรรณาธิการ 
นายแพทย์มนต์ชัย		วิวัฒนาสิทธิพงศ์

 ผู้ช่วยบรรณาธิการ
สูติ		ปัจฉาภาพ	 ชนินันท์		พุ่มสถิตย์						 กรรณิการ์		จันทรุกขา

 กองบรรณาธิการ 
ทพญ.อรัญญา	สายพันธ์	 รุ้งเพชร		กีรติมหาตม์	 จตุพร		สลักคำา
ภญ.อภิญญา		บุญเทียม		 ปาริชาต		ใจสุภาพ		 พรรณี		หรุ่นโพธิ์	
วัชราภรณ์			สายทอง	 รำาไพ		ศุขเกษม	 ราตรี		บุญชู	
ศศิธร		จันทร์ขอนแก่น	 บุญญฤทธิ์		สิงห์เรือง	 สุพจน์		สายทอง		
ศศิธร		ชำานาญผล	 ทิพวรรณ		ขาววงษ์	 สุทธิพงษ์		เกษเจริญคุณ	
วิชิราภรณ์		สายพิมพ์

 ประสานงานผลิตและจัดส่ง	กลุ่มงานสุขศึกษา,	งานประชาสัมพันธ์ฯ	โทร.045-319200
 ถ่ายภาพ				กลุ่มงานสุขศึกษา	งานเวชนิทัศน์ฯ	และงานประชาสัมพันธ์ฯ

จุ ล ส า ร
ส ร ร พ สิ ท ธิ สั ม พั น ธ์8 ฉบับที่ 219/2558 พิม
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โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
122	ถ.สรรพสิทธิ์	อ.เมือง	จ.อุบลราชธานี	34000
ที่	อบ.0032.106/ว.

ชำาระคา่ฝากสง่เป็นรายเดอืน
ใบอนุญาตเลขที่	45/2521
ปท.อุบลราชธานี

1.		ร้านทองวัฒนศิลป์	 20,000			บาท	
2.	 นางรัตนาวดี		ตังควัฒนา	 	10,000			บาท
3.	 นางสาวพิรีศิริ		สอนอาจ	 	10,000			บาท
4.	 นายวันชัย		โสวรรณา		 	10,000			บาท
5.	 นางรำาไพ		ภูติรักษ์	 	7,000			บาท
6.	 ห้างหุ้ส่วนจำากัดอุบลอ๊อกซิเย่นเทดดิ้ง	 	5,000			บาท
7.	 นางสาวปราณี		ภิญโญธรรมกร	 	5,000			บาท
8.	 บริษัท		โอเร็กซ์		เทรดดิ้ง		จำากัด	 	3,560			บาท

รายนามผู้บริจาคเงินบัญชีตึกอายุรกรรมใหม่

9.	 	นางโสภณ		วงศ์ศรีกุล	 	3,000			บาท
10.		นางสุรางค์		ทางทอง	 	2,000			บาท
11.		นางสุพัฒน์		เฟรชเชอร์	 	1,000			บาท		
12.		นางชมพูนุท		สาตรวาหา	 	1,000			บาท		
13.		นางภารดี		สถานพงษ์	 	1,000			บาท		
14.		นายสมพงษ์		คุ้มทวีกิจ	 	1,000			บาท		
15.		นายไกรศรี		พุทธรักษา	 	1,000			บาท
16.		นางสาวสุวรรณา		กนกศรีวัน	 	600			บาท
17.		นางหนูยิ้ม		แซ่แต้	 	300			บาท

คุณพ่อสรทัต-คุณแม่สมจิตร สายพันธ์ บริจาคเรื่องติดตาม

สัญญาณชีพแบบวัด	 เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ	 เครื่องวัดออกซิเจน

ในเลือดเคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิกส์	 รุ่น	 Sure	

Signs	VMG	รวมมูลค่า	200,000	บาท	โดยมี	นายแพทย์ชลิต 

ทองประยูร	ผู้อำานวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ	 เมื่อวันที่	3	

มีนาคม	2558


