


อัญชลี  วิเศษชุนหศิลป์ 

 
 

โรงพยาบาลคุณธรรม  

ในปีงบประมาณใหม่นี้   ขอใหช้ีวิตท่ีเริ่มต้นจงเป็นแก้วที่หงายเพื่อรองรับและกลั่นกรองเอาแต่สิ่งที่ดีๆ  
เข้ามา อย่าเป็นแก้วที่คว่่าเพราะมัวแต ่
กักเก็บอดีตไว้ไม่ยอมปล่อยให้ออกไป ขอให้
ใช้พลังของหัวใจเราก่าหนดเป้าหมาย  
น่ า ทิ ศ ท า ง  มี ชี วิ ต ที่ ไ ม่ ป ร ะ ม า ท  มี ส ติ  
และรอบคอบ...ขอเป็นก่าลังใจให้ทุกท่านค่ะ  

          ไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีวันเลิกลา   ชีวิตการท่างานก็เช่นกัน  ต้องมีวันที่เดินทางมาถึงวันเกษียณ  พอถึง
เดือนกันยายน  ทุกท่านที่ร่วมงานกันมาจะรู้สึกใจหาย เพราะว่าคนคุ้นเคยค่อยๆทยอยจากที่ท่างานไปทีละ
หลายคน  เราจะคิดถึงความรัก ความรู้สึกที่ดี ความอบอุ่นที่มีให้กัน เกิดความอาลัยในความผูกพันที่มีต่อกัน
มายาวนาน   ผู้เขียนขอใช้จุลสารฉบับนี้เป็นก่าลังใจให้ผู้เกษียณทุกท่าน จงมีก่าลังใจที่เข้มแข็งและผ่านพ้น
ช่วงเวลานี้เข้าสู่ช่วงชีวิตใหม่ได้อย่างสง่างาม 
          บางคนถือเอาปีงบประมาณใหม่ เป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อ “ การเริ่มต้น
และอยู่ให้ดีที่สุด ”   ดังนั้นสิ่งที่เราควรท่าคือ เราต้อง “ ตั้งใจเลือก ” เราอยากให้ชีวิตเป็นอย่างไร ก็จง
ตั้งใจเลือกสิ่งนั้นให้กับตัวเอง เราต้อง “ มีความหวัง ”  ความหวังนั้นมีสองด้าน เปรียบเหมือนดาบสองคม 
ถ้าใช้ดีก็มีประโยชน์ทวีคูณ แต่ถ้าใช้ไม่ดีคมอีกด้านของดาบ ก็จะบาดมือตัวเองได้ หากจะมีความหวัง ก็จงหวัง
ด้วยความจริงที่จับต้องได้ เราต้องมี “ เวลาแห่งความสุข ” จงหวงแหนเวลาแห่งความสุข โดยการ 
อย่าปล่อยตัวเองให้จมอยู่กับความทุกข์นานเกินไป เราต้องมี “ การถอยหลัง ” ต้องรู้ว่าถอยเพราะอะไร 
การถอยหลัง จะเป็นเพราะ   “ เติมใจ ” ไม่ใช่ถอยไปเพราะ “ พ่ายแพ้ ” เราต้องมี “ การปฏิเสธ”  
การปฏิเสธเรื่องบางอย่างที่สังคมก่าหนดไว้ อาจท่าให้เราได้อยู่กับความสุขมากกว่าคนอื่น เราต้องมี “ปัญหา 
และทางออก” ทุกปัญหาล้วนมีทางออกรอเราอยู่ ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองข้าม หรือมองเห็นและเลือกที่จะ
เดินไปเท่านั้น เราต้องมี “ ปัญหา และ สติ” การมองปัญหาในเวลาที่ไม่มีสติ เราจะมองเห็นมัน ใหญ่โต
มากกว่าปกติหลายเท่า  เราต้อง “ ยอมรับความจริง ” แม้ว่าความจริง จะเป็นสิ่งที่เจ็บปวดและยอมรับ 
ได้ยาก แต่ความดีของมันคือ ความจริงก็คือความจริงที่เป็นอื่นไปไม่ได้  เราต้องทบทวน “ เราได้แบก 
เรื่องไร้ประโยชน์ไว้หรือเปล่า ” ลองหันกลับไปมองสิ่งต่างๆ รอบตัวดูว่า วันนี้เราแบกอะไรที่ไร้ประโยชน์
ไว้บ้างหรือเปล่า  เราต้องสร้าง  “ ก าลังใจ” ก่าลังใจเป็นสื่อ ที่ช่วยกระตุ้นความรู้สึกให้ดีขึ้น ผ่อนคลายขึ้น  
มีความหวังมากขึ้น พร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆที่ก่าลังเข้ามาหา   ก่าลังใจคือพลังแห่งความตั้งใจดี  
ทีจ่ะก้าวต่อไปโดยเริ่มต้นใหม่ให้ไปสู่ความส่าเร็จที่มุ่งหมายไว้ให้ได้            

“การเร่ิมต้นและอยู่ให้ดีท่ีสุด”  
“ ซ่ือสัตย์ สามัคคี มีน ้าใจ ” 



          โดยแต่ละหน่วยงานมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกัน  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขได้ เข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลน า ร่อง         
ในโครงการลดความแออัดโดยการไปรับยาที่ร้านขายยาแผน
ปัจจุบัน โดยขอบเขตการให้บริการจะเข้าโครงการได้เฉพาะ
ผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งก าหนดเบื้องต้น 
ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและหอบหืด  โดยต้องเป็น
ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ ไม่ปรับเปลี่ยนยา และมียาเดิมเหลือ
รับประทานประมาณ 1 สัปดาห์ มีข้อยกเว้นการให้บริการ
ส าหรับผู้ป่วยที่มียาน้ า ยาแช่เย็น  ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์   

          โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้คัดเลือกร้านยาเข้า
ร่วมโครงการโดยมีเกณฑ์ดังนี้ เป็นร้านยาในเขตอ าเภอเมืองที่มี
เภสัชกรอยู่ประจ าตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ โดยไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมง/
วัน โดยเภสัชกรที่ร้านยินดีสื่อสารส่งต่อข้อมูลกลับมายัง
โรงพยาบาลและยินดีให้โรงพยาบาลเข้าตรวจสอบคุณภาพ   
การด า เนินการระยะแรกได้ร้ านยาในเครือข่ าย 5  ร้ าน        
ได้แก่  ร้านชัยวิตร์เภสัช   ร้านสุดารัตน์เภสัช  ร้านเสน่ห์เภสัช   
ร้านมิสเตอร์เภสัชทั้ง 2 สาขาได้แก่สาขาชยางกูร และสาขา
อุบล-ตระการฯ   โดยร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ  จะมีสัญลักษณ์
สติกเกอรร์้านยาชุมชนอบอุ่น ของส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติแสดงอยู่หน้าร้าน    ผู้ป่วยสามารถเลือกไปรับยาที่  
ร้านขายยาใกล้บ้านโดยสามารถไปติดต่อรับยาภายหลังจากวันที่
มาตรวจ 2-3 วัน หรือติดต่อรับยาใบที่ 2 จากร้านขายยาดังกล่าว 

       จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เร่ืองการลดความแออัด ลด
ระยะเวลาการรอคอยรับยาของผู้ป่วยท่ีโรงพยาบาล โดยให้มารับยาท่ีร้านขายยาแผน
ปัจจุบันประเภทท่ี 1 ใกล้บ้าน กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สภาเภสัชกรรม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน 
ส านักงานสาธารณสุข  ทุกหน่วยงานดังกล่าวต่างเข้ามามีส่วนร่วมและร่างนโยบาย
เพ่ือผลักดันให้โครงการดังกล่าวเกิดข้ึน  โดยก าหนดการดีเดย์ ในวันท่ี 1 ตุลาคม 
2562 พร้อมกันท่ัวประเทศน้ัน  

ได้ในที่แพทย์แยกใบสั่งยาให้ผู้ป่วย 2 ใบ โดยทางโรงพยาบาล 
จะระบุวันนัดให้ผู้ป่วย    และออกใบนัดส าหรับไปติดต่อรับ     
ทีร่้านยา   

          ในระยะต่อไปหากพบว่ามีผู้ป่วยสนใจเข้ารับบริการจาก
โครงการนี้เพิ่มมากขึ้น  ทางโรงพยาบาลจึงจะเพิ่มเครือข่ายร้าน 
ขายยาเพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ   รวมไปถึง
กลุ่มโรคท่ีอาจเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นโดยพิจารณาจากโรคเรื้อรังที่
ไม่ซับซ้อนและผู้ป่วยมีอาการคงที่ไม่ปรับเปลี่ยนยาเช่น ไทรอยด์
ไขมันในเลือดสูงจิตเวช ปวดข้อ -ปวดหลังเรื้อรัง  ต้อหิน 
โรคต่อมลูกหมากโต เป็นต้น  

          โดยโครงการนี้ขึ้นกับความสมัครใจของผู้ป่วยที่จะไป  
รับยาร้านยาใกล้บ้านหรือใกล้ที่ท างาน ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น  โดยสามารถแสดงความจ านง
ได้ที่ห้องตรวจระหว่างรอพบแพทย์ หากแพทย์เจ้าของไข้
อนุญาตจึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้   โดยเบื้องต้นต้องเป็น
กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและหอบหืดและเป็น
ผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่านั้น  

          นับเป็นโอกาสอันดีที่เภสัชกรร้านขายยาได้เช้ามามีส่วน
ร่วมกับทางโรงพยาบาลในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย   เพื่อให้ผู้ป่วย
ได้ใช้ยาอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และผู้ป่วยจะได้รับ
การดูแลเรื่องการใช้ยาอย่างต่อเนื่องจากเภสัชกรร้านขายยา 
ใกลบ้้าน  



พิธีเทิดพระเกียรติถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหิดล 
และพิธีมอบรางวัล “ปิดทองหลังพระ” ปี 2562 

           ครบวาระอีกปีที่ชาวสาธารณสุขจะได้ร่วมน้อมร่าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  และพระราช กรณียกิจที่ได้ทรงบ่าเพ็ญแก่ 
วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จึงได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติถวายราชสดุดี  เนื่องใน
วันมหิดลและพิธีมอบรางวัล “ปิดทองหลังพระ” ปี 2562  เพื่อเป็นขวัญและก่าลังใจให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลที่ทุ่มเทแรงกาย 
แรงใจ ปฏิบัติกิจและหน้าที่อย่างเต็มภาคภูมิ  ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลประเภทบุคคล  13  รางวัล  รางวัลประเภททีม 5 รางวัลและ 
มรีางวัลพิเศษที่ได้มอบให้กับผู้มีคุณูปการด้านพลังงานและการศึกษาแก่โลกอีก 1 รางวัล 

          โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก  นายวิรุจ วิชัยบุญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน น่าบุคลากร ที่เข้าร่วมงาน
จากทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 20 หน่วยงานในการถวายราชสดุดี รวมไปถึงมีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พลังงานและการศึกษา
แก่โลก” โดยท่านพระครูวิมล ปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม  ที่ได้รับการถวายโล่รางวัลมีคุณูปการ 
ด้านพลังงานและการศึกษาแก่โลก  เนื่องด้วยเป็นผู้ที่ศึกษา  ริเริ่ม  คิดค้น  ที่จะน่าแผงโซล่าเซล มาใช้ในชุมชน เพื่อให้เกิด งาน 
ในท้องถิ่น สร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชน  และช่วยโลกประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากมายมหาศาล  และในงานก็ยังมี การ 
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันมหิดล Hall of Fame  คนดีศรีสรรพสิทธิ์ตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล  ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ าใจ  
เรามีภาพกิจกรรมในวันงานให้กับท่านผู้อ่านทุกท่านได้ชมกันด้วยครับ... 





โดย... วาสนา  อุปสาร 
คณะกรรมการด าเนินงานการป้องกัน 
และระงับอัคคีภยัในโรงพยาบาล 

 

อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธาน ี

 ปีงบประมาณ 2562 

          โดยมีการจ่าลองสถานการณ์และ
ฝึกซ้อมแผน  นอกจากนี้ยั งมีการฝึก
ปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประจ่า
อาคาร   การจัดระ เบียบคนหมู่มาก   
การใช้รอกหนีไฟ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
เพื่อให้บุคลากรเกิดทักษะและความมั่นใจ
ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 
โดยจัดการอบรม จ่านวน 6 รุ่น ในวันที่ 
28,29 สิงหาคม 2562  วันที่  5, 9, 11 
และ 12 กันยายน 2562 รวมผู้เข้าอบรม
ทั้งสิ้น 1,199 คน  
       การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหาร คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัย คณะกรรมการ ERT 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
       หลังการอบรม 3 เดือน จะมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ 
ให้มีมาตรการด้านการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยที่ เป็นไปตามมาตรฐาน มีการ
ทบทวนซักซ้อมภายในหน่วยงานและ
สร้างความตระหนักในบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

          โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็น
โรงพยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิขนาดใหญ่ 
1,188 เตียง มีอาคารสูงมากกว่า 4 ชั้น 
จ่านวน 14 อาคาร มีผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ
จ่ า น ว น ม า ก    ห า ก เ กิ ด อั ค คี ภั ย 
โรงพยาบาลขึ้น  อาจจะเกิดความไม่พร้อม
หลายด้าน อันจะส่งผลเสียหายต่อชีวิต
แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น  ฉ ะ นั้ น บุ ค ล า ก ร 
ในโรงพยาบาลต้องมีความตระหนัก และ      
มีความรู้ความเข้าใจในแผนการปฏิบัติเมื่อ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งจะต้องมีการซักซ้อม
การป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน
และทั้งโรงพยาบาลทุกปี เพื่อน่าข้อมูล
ปัญหาอุปสรรคมาพัฒนาและปรับปรุง
ระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ปี 2562  
จึงได้มีการอบรมการป้องกันและระงับ
อั ค คี ภั ย ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล ขึ้ น  โ ด ย มี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม
ป้องกันการสูญเสียจากเหตุอัคคีภัย เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้    และทราบแนวทาง 
การปฏิบัติ ทราบบทบาทหน้าที ่
ในการป้องกัน และระงับอัคคีภัย 
เบื้องต้น ในโรงพยาบาล หรือ 
แผนฉุกเฉิน F1  



นายแพทย์มนต์ชัย   วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อ่านวยการ
โรงพยาบาล น่าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2562 

นายแพทย์มนต์ชัย   วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อ่านวยการโรงพยาบาล ได้ร่วมเข้า
เฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
เพื่อขอรับประทานพระโอวาทในการปฏิบัติหน้าที่อุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ 
ให้ส่าเร็จประโยชน์ พัฒนากิจการพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป   
ณ  พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 
2562 

นายแพทย์มนต์ชัย   วิวัฒนาสิทธิพงศ์   ผู้อ่านวยการโรงพยาบาล น่าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีท่าบุญตักบาตร วางพวงมาลา    
และจุดเทียนชัยเพื่อน้อมร่าลึก  ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13  ตุลาคม 2562 ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี  ณ  มลฑลพิธีทุ่งศรีเมือง และหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี 

นายแพทย์มนต์ชัย   วิวัฒนาสิทธิพงศ์  ผู้ อ่ านวยการ
โรงพยาบาล   ร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากพลเอก    
ประยุทธ   จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ,นายอนุทิน ชาญวีรกูล         
รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พร้อมคณะ เพื่อติดตามการบรรเทา  สาธารณภัยและการฟื้นฟู   
ผู้ประสบอุทกภัย   ณ หอประชุมประชาวาริน อ่าเภอวารินช่าราบ    
และลงพื้นที่ท่ีวัดท่ากกแห่ อ.เมือง จ.อุบล 

นายแพทย์มนต์ชัย   วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อ่านวยการ
โรงพยาบาล     ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวโครงการ
ลดความแออัดในโรงพยาบาลด้วย  ร้านยาแผนปัจจุบัน 
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข       
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

นายแพทย์มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อ่านวยการ
โรงพยาบาล ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
Nurses Run for Health 2019 พยาบาลชวนวิ่ง      
เพื่อสุขภาพ ซึ่งจัดโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ สภาการพยาบาล  ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร    
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 



1.   เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสาร  และกิจกรรม 
2.   เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคคลท่ัวไป 
3.   เพื่อเป็นการแนะน าหน่วยงานและบุคลากรของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธาน ี
4.   เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

                 บริจาคโดยตรงได้ท่ี  ฝ่ายการเงินและบัญชี  โทร. 045-319200  ต่อ  1348 

ขอเชิญร่วมบริจาคซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

ชื่อบัญชี   : เงินบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือเด็กป่วยโรคระบบหายใจเร้ือรัง 
ธ.ออมสิน  เลขที่บัญชี 05-0092-37-2395 

 ชื่อบัญชี   : ตึกสงฆ์อาพาธและศูนย์โรคหัวใจ 
ธ.กรุงไทย  เลขที่บัญชี  322-1-54817-6 

วัตถุประสงค์ 

Facebook Page  : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลฯ 
และกลุ่มงานสุขศึกษา  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
Line id : @ eto7615z 

ช่องทางติดตามข่าวสารแบบออนไลน์ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี 
122 ถ.สรรพสิทธิ์  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 34000 
ที่ อบ.0032.106/ว. 

ช่าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 
ใบอนุญาตเลขที่ 45/2521 
ปท.อุบลราชธานี 

จ.-ศ.  ชั้น  3  อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
ส.-อา ห้องผู้ป่วยหนัก  ICU-CVT1 ชั้น 5 อาคารหลวงปู่ชาสุภัทโท 
โทร. 045-319200 ต่อ 1703,1574 มือถือ. 091-0411732. 

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 
สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

รับบริจาค  อวัยวะ, ดวงตา, ไต 

บรรณาธิการ   นพ.ถนอมชัย  โคตรรวงษา 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ   สูติ  ปัจฉาภาพ 
กองบรรณาธิการ 

ที่ปรึกษา 
นพ.มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์       นพ.เจนฤทธิ์  วิตตะ           นางสาวศศิธร  ช่านาญผล    
นางเขมจรินทร์   วงศ์ตระกูลไชย    พญ.อมรรัตน์ เทพากรณ ์ 

อัญชลี  วิเศษชุนหศิลป์        ราตรี  บุญชู                         นิจกานต์  ตันอุ่นเดช             
สุชาดา  เนตรภักดี               พรรณ ี หรุ่นโพธิ์                   เกศกนก  เอกชาติปัญญา     
กรรณิการ์  จันทรุกขา           กมลชัย  ม่วงคู                    บุญญฤทธิ์  สิงห์เรือง          
สุทธิพงษ์  เกษเจริญคุณ       ไชยยันต์  งามแสง 
ผลิตและจัดส่ง  กลุ่มงานสุขศึกษา, งานประชาสัมพันธ์ฯ โทร. 045-319288 

แนะน าบริการ รับเรื่องร้องเรียน  ศูนย์บริหารความเสี่ยง โทร.045-319200 ต่อ 1602 

ผู้แทนจากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยา บริจาคเครื่อง Smart Syringe Pump ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์     
จ านวน 30 เครื่อง   มูลค่า 1,605,000 บาท     โดยมี นายแพทย์มนต์ชัย   วิวัฒนาสิทธิพงศ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  
เป็นผู้รับมอบ  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 

รายชื่อผู้บริจาคบัญชีธนาคารออมสิน  สาขาอุบลราชธานี เลขที่   0202 5425 6231 
แบบระบุวัตถุประสงค์  ประจ าเดือน กันยายน 2562  

รายชื่อผู้บริจาคบัญชีธนาคารออมสิน  สาขาอุบลราชธานี เลขที่   0202 5425 6231 
แบบไม่ระบุวัตถุประสงค์ ประจ าเดือน กันยายน 2562 

รายช่ือบัญชดีังนี้... 

ชื่อบัญชี   : เงินบริจาคโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
ธ.ออมสิน  เลขที่บัญชี 02-0254-25-6231 

คุณกิมลวย  ไพชนม์ และครอบครัว  บริจาคเงิน ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
จ านวน 100,000 บาท  โดยมีนายแพทย์เจนฤทธิ์  วิตตะ   รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์
คนที่ 1 เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 


