
	 คณะกรรมการชมรม	 TO BE NUMBER ONE 	 โรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์	ร่วมกับนักศึกษาแพทย์	เปิดตัวชมรมเมื่อวันที่	27	เมษายน	

2555	ณ	บรเิวณชัน้	10	อาคารศนูยแ์พทยศาสตรศกึษาชัน้คลนิกิ	ภายใตช้ือ่งาน	

“TO BE NUMBER ONE WELCOME PARTY หนึ่งในใจคุณ หนึ่งในใจ

เรา”	โดย	นพ.มนสั กนกศลิป	์ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาล	ใหเ้กยีรตเิปน็ประธาน

เปดิงาน	เพือ่สานฝนัใหส้มาชกิทีส่นใจเขา้รว่มกจิกรรม	4	กลุม่กจิกรรม	คอื	ดนตร	ี

กีฬา	ศิลปะ	และวิชาการ	ซึ่งนักศึกษาแพทย์เป็นผู้ดำาเนินกิจกรรมและผลักดัน

กจิกรรมทัง้	4	ใหเ้กดิความตอ่เนือ่งยัง่ยนืในกลุม่สมาชกิ	สามารถนำาสิง่ทีไ่ดจ้าก

การเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน	และห้องสมุดของ 

โรงพยาบาล	จะมี	TO BE NUMBER ONE CORNER	สำาหรับสมาชิกและ

ผูส้นใจมาแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ำากจิกรรมรว่มกนั	พฒันาทกัษะชวีติ	ใหค้ำาปรกึษา 

ด้านการศึกษา	อาชีพส่วนตัว	เพื่อสร้างความเข้มแข็งเป็นเกราะป้องกันตนเอง

จากยาเสพตดิ	เปน็คนดขีองครอบครวั	และสงัคม	ทัง้นี	้ชมรม	TO BE NUMBER 

ONE	 โรงพยาบาลกำาหนดจัดงานอีกครั้งในวันที่	 26	มิถุนายน	2555	ภายใต้

ชื่องาน	 “GRAND OPENING TO BE NUMBER ONE หนึ่งในใจเรา 

หนึ่งในใจคุณ”	 โดยจะมีกิจกรรม	4	กลุ่มกิจกรรมมานำาเสนอให้เห็นถึงความ

ต่อเนื่องของการดำาเนินงาน
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รายงานเกาะติดสถานการณ์

ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ไปยงัพืน้ทีข่า้งเคยีงประจำาเดอืนพฤษภาคม 2555
โดย	>> นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

การขอขยายพื้นที่บริการ

	 4	 พฤษภาคม	 พ.ศ.2555	 เวลา	

7.15	 น.	 ถึง	 8.30	 น.	 ทีมเจรจาหลัก

ในการขยายพื้นที่โรงพยาบาลฯ	 ไปยัง

พื้นที่ข้างเคียง	 แจ้งให้ทางโรงพยาบาล 

สรรพสิทธิประสงค์ทราบว่าจะเข้าพบ

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาล

บ รม ร าชชนนี ส ร รพสิ ท ธิ ป ร ะส งค์

อุบลราชธานีเพื่อเปิดการเจรจาเบื้องต้น	

ช่วงเช้าได้เข้าร่วมรับประทานอาหารเช้า

กับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ	 เขต	

13	ท่าน นพ.วชิระ เพ็งจันทร์	 และ

ท่าน	นพ.สสจ.อุบลราชธานี	ท่านสุรพร 

ลอยหา	 (ทีมเจรจาหลักของเขต	 13)	

กับท่านผู้อำานวยการวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์	 บนโต๊ะ

อาหารไม่มีการพูดรายละเอียดในเรื่องนี้	

คุยกันเรื่องอื่นๆ	 ในบรรยากาศที่อบอุ่น

เป็นกันเอง

	 4	 พฤษภาคม	 พ.ศ.2555	 เวลา	

19.15	 น.	 ทางโรงพยาบาลฯ	 ได้รับ

ทราบข่าวดีจากผลการเจรจาเบื้องต้นมี

สญัญาณเปน็บวกทางวทิยาลยัฯ	รบัปาก

จะตั้งคณะเจรจาร่วมไตรภาคี	 ได้แก่ 

ทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 	

อุบลราชธานี 	 ส่งคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ

ราชการเหลือเกินหรืออย่างน้อย	 10	 ปี	

ที่มีโอกาสจะได้เห็นความสำาเร็จตาม

แผนมาสเตอร์แพลน	 10	 ปี	 (2556–

2565)	 ในการขยายจำานวนเตียงรักษา

โรคซับซ้อนของโรงพยาบาลฯ	 ในครั้ง

นี้จำานวน	 3	 ท่านได้แก่	นพ.มนต์ชัย  

วิวัฒนาสิทธิพงษ์, นพ.เศวต ศรีศิริ 

และคุณอรชร มาลาหอม อีก	 6	ท่าน	

มาจากทางวิทยาลัยฯ	 3	 ท่าน	 และอีก	

3	 ท่าน	 เป็นทีมเขต	 13	 นำาโดยท่าน

รอง	นพ.สสจ.อุบลราชธานี	นพ.สุวิทย์ 

โรจนศักดิ์โสธร และคณะฯ	รวม	9	ท่าน

	 8	 พฤษภาคม	 พ.ศ.2555	 เวลา	

17.00	น.	ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

นพ.ไพจิตร์ วราชิต	 ได้เรียกผู้อำานวย-

การโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	

เข้าพบเพื่อสอบถามความคืบหน้าใน

เรื่องนี้และเร่งรัดเรื่องการเจรจากับ

ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 

สรรพสิทธิประสงค์และการทำา	 MOU	

ระหว่างกรมพัฒนาชุมชน	 กระทรวง

มหาดไทย	และสำานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขให้แล้วเสร็จ
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	 10	พฤษภาคม	พ.ศ.2555	 เวลา	

14.30น.	ทางโรงพยาบาลฯ	 ได้โทรศัพท์

ประสานกับท่านรองอธิบดีกรมพัฒนา

ชุมชน	ท่านนิสิต จันทร์สมวงศ์	เพื่อขอ

สำาเนารายงานการประชมุคณะกรรมการ

พิจารณาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ศูนย์

ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี	 

ครั้งที่	 2/2555	 เวลา	 9.00–12.00	 น.	 

ณ	ห้องประชุมใหญ่	 ชั้น	 3	 กรมพัฒนา

ชุมชนเพื่อมาประกอบการจัดทำาร่าง	

MOU

	 10	พฤษภาคม	พ.ศ.2555	 เวลา	

15.30	น.	ทางกรมพัฒนาชุมชนได	้ Fax	

เอกสารผิดฉบับมาให้ทางโรงพยาบาลฯ	

จึงได้ประสานไปหลัง	 16.30	 น.	 ไม่

สามารถประสานท่านรองฯ	นิสิตได้	 แต่

ประสานท่านอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน

ท่านประภาศ บุญยินดี	 ท่านอธิบดีฯ	

ไดใ้หค้วามเมตตาชว่ยประสานทา่นรองฯ	

นิสิต	 ให้ว่าจะจัดส่งฉบับที่ถูกต้องมาให้								

ในอาทิตย์ถัดไป	 (14	พฤษภาคม	พ.ศ.

2555)

	 15	พฤษภาคม	พ.ศ.2555	 เวลา	

9.00	น.	เนื่องจากยังไม่ได้รับ	Fax	สำาเนา

ที่ถูกต้องโรงพยาบาลฯ	 จึงได้โทรศัพท์

ทวงถามท่านรองฯนิสิต	 รองอธิบดีกรม

พัฒนาชุมชน	 เพื่อขอสำาเนารายงาน

การประชุมเมื่อ	 10	 เมษายน	พ.ศ.2555																								

ที่ทางกรมพัฒนาชุมชนจะ	Fax	ส่งมาให้

อีกครั้งหนึ่ง

	 15	พฤษภาคม	พ.ศ.2555	 เวลา	

10.00	น.	ทางโรงพยาบาลฯ	 ได้รับ	 Fax	

รายงานการประชมุของวนัที	่10	เมษายน	

พ.ศ.2555	 ฉบับถูกต้องมาแล้ว	 จาก

ข้อความสำาคัญในรายงานการประชุม

กรมพัฒนาชุมชนในเรื่องนี้	 หัวหน้ากลุ่ม

นิติการของกรมฯ	 ได้ให้ข้อเสนอว่าทาง 

โรงพยาบาลฯ	 จะต้องทำาความชัดเจน

ในเรื่องการโอนเงินสนับสนุน	 120	 ล้าน

บาทเสียก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตาม

มาในภายหลัง 	 ทางกรมฯ	 มีมติให้  

ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนา

ชุมชนอุบลราชธานีได้นำาไปหารือกับทาง 

โรงพยาบาลฯ	 (ซึ่งได้หารือแล้ว)	 อีกครั้ง

พร้อมทั้งให้ท่านชัยโรจน์ ธนสันติ  

ผูอ้ำานวยการศนูยศ์กึษาและพฒันาชมุชน

อุบลราชธานี	 จัดทำาแผนการปรับปรุง

ซ่อมแซมภายในบริเวณศูนย์ฯ	ซึ่งต้องอยู่

ภายในวงเงิน	 120	ล้านบาทเพื่อมอบให้

สถาบันการพัฒนาชุมชนทำาหนังสือตอบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

	 16	พฤษภาคม	พ.ศ.2555	 เวลา	

13.00	น.	 กรรมการบริหารโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์ได้มีการลงมติรับ 

หลกัการของ	Road	Map	ในการขอขยาย

พื้นที่โรงพยาบาลฯ	 ไปยังพื้นที่ติดกัน 

ที่นำาเสนอโดย	นพ.มนัส กนกศิลป์ 

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ-

ประสงค์	 และคณะฯ	 ดังผังแนวทาง

การดำาเนินการขอขยายพื้นที่ใช้สอย 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่แทรก

มาดว้ยนีโ้ดยในเบือ้งตน้เชือ่วา่จะตอ้งหา

ทางโอนเงนิบำารงุโรงพยาบาลฯ	120	ลา้น

บาทให้กับทางกรมพัฒนาชุมชนโดยเร็ว

ที่สุด	 เพื่อให้กรมพัฒนาชุมชนยินดีคืน

พื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์เพื่อประโยชน์

ในการขอขยายพื้นที่ของโรงพยาบาลฯ	

ตามแผน	1	แผน	2	และแผน	3	ที่วางเอา

ไว้ที่ปรากฏดัง	Road	Map	แทรกมาด้วย

นี้	 โดยไม่ว่าจะเป็นแผนใดโรงพยาบาลฯ	

จะตอ้งเปน็เจา้ของพืน้ทีข่องกรมธนารกัษ์

แปลงนี้ให้ได้เสียก่อนเป็นเบื้องต้น	 หลัง

จากนัน้ทางโรงพยาบาลฯ	จงึจะนำา	Road	

Map	ฉบบันีไ้ปรา่งเปน็	Memorandum	of	

Understanding	(MOU)	ซึ่งบันทึกความ

เข้าใจระหว่างสำานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข	 กระทรวงสาธารณสุข	และ

กรมพัฒนาชุมชน	 กระทรวงมหาดไทย		

เสนอให้ทั้ง	 2	 ฝ่ายลงนาม	 เพื่อจะมอบ

ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำาเสนอ

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุเพือ่

นำาเข้าคณะรัฐมนตรีขออนุมัติโอนเงิน

บำารุง	 120	 ล้านบาทของโรงพยาบาลฯ	

ให้กับกรมพัฒนาชุมชนตามบันทึกความ

เข้าใจฉบับนี้เสียก่อน	 ลำาดับถัดไปกรม

พฒันาชมุชนจงึจะคนืพืน้ทีแ่ปลงนีใ้หก้บั

กรมธนารกัษเ์พือ่ใหโ้รงพยาบาลฯ	ดำาเนนิ

การตาม	Road	Map	ฉบับนี้	ต่อจากนั้น

ทางโรงพยาบาลฯ	 จึงจะทำาเรื่องขอกรม

ธนารักษ์ใช้พื้นที่แปลงนี้ในการขยาย 

โรงพยาบาลฯ	 ตาม	Road	Map	 ทั้ง	 3	
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แผนที่วางเอาไว้ตามลำาดับโดยเรื่อง

ทั้งหมดจะทำาเป็น	 Single	 Step	 เสนอ	

ครม.	เพือ่ขออนมุตัใินครัง้เดยีวในทกุเรือ่ง

ที่เกี่ยวกับ	MOU	ฉบับนี้

	 17	พฤษภาคม	พ.ศ.2555	 เวลา	

10.00	น.	ท่านรองฯบริหารโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์	ท่านเขมจรินทร์  

วงศ์ตระกูลไชย	 รายงานว่า	 ได้รับ	 Fax	

รายงานการประชุม	 วันที่	 10	 เมษายน	

พ.ศ.2555	แล้ว

	 18	พฤษภาคม	พ.ศ.2555	 เวลา	

10.00	น.	ทางโรงพยาบาลฯ	ได้วิเคราะห์

รายงานการประชมุของกรมพฒันาชมุชน

ทั้งของพุธที่	 21	 มีนาคม	พ.ศ.2555	 ที่

จังหวัดอุบลราชธานีและ	 10	 เมษายน	

พ.ศ.2555	ที่กรมพัฒนาชุมชน	กทม.ใน

เนื้อหาสรุปการประชุมทั้งสองฉบับระบุ

ว่าทางกรมพัฒนาชุมชนไม่ชัดเจนเรื่อง

ประเด็นการโอนเงินบำารุง	120	ล้านบาท	

ของโรงพยาบาลฯว่าจะปฏิบัติได้จริง	 

จึงยังไม่คืนที่ให้กรมธนารักษ์

	 18	พฤษภาคม	พ.ศ.2555	 เวลา	

13.00–18.00	 น.	 ทางโรงพยาบาลฯ	

ได้มอบคณะทำางานประกอบด้วยรอง 

ผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร	 คุณเขมจรินทร์ 

วงศ์ตระกูลไชย, คุณชนินันท์ พุ่มสถิตย์ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป,	นพ.ทรงเกียรติ 

เล็กตระกูล 	 รองผู้อำานวยการด้าน

วิชาการและนโยบายร่าง	MOU	 เตรียม

ล่าลายเซ็นท่านผู้ใหญ่ทั้งสองกระทรวงฯ	

ร่วมลงนาม	ก่อนมอบท่านปลัดกระทรวง

สาธารณสุข	นพ.ไพจิตร์ วราชิต	 เสนอ

ทา่นรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ

นำาเข้า	 ครม.	 เพื่อขออนุมัติการโอนเงิน

บำารุงโรงพยาบาลฯ	120	ล้านบาท	ให้แก่

กรมพฒันาชมุชนเพือ่แลกกบัเงือ่นไขการ

ขอใชพ้ืน้ทีข่องกรมธนารกัษท์ีก่รมพฒันา

ชุมชน	ครอบครองอยู่ในการขยายพื้นที่

โรงพยาบาลฯ

	 21	พฤษภาคม	พ.ศ.2555	 เวลา	

13.30–16.30	น.	คณะกรรมการไตรภาคี

อันประกอบด้วยทีมของโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์	นพ.ทรงเกียรติ 

เล็กตระกูลและคุณอรชร มาลาหอม 

รวม	 2	 ท่าน	 เข้าร่วมเจรจากับทีมของ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพ-

สิทธิประสงค์	 นำาโดยท่านรองผู้อำานวย

การวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

สรรพสิทธิประสงค์รวม	 3	 ท่าน	 กับทีม

เจรจาจากสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	 

นำาโดย	นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร 

และคณะฯ	รวม	3	ท่าน	รวมทั้งหมดเป็น	 

8	 ท่าน	 เริ่มการเจรจาเพื่อหาแนวทาง

ในการพัฒนาพื้นที่ ร่ วมกันระหว่าง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพ-

สิทธิประสงค์	 โดยคณะทำางานชุดนี้มี

บทบาทหน้าที่ร่วมมือเพื่อพัฒนาการ

ผ ลิ ต บุ ค ล า ก ร แ ล ะ ร ะ บ บบ ริ ก า ร

สาธารณสุข	 ตามคำาสั่งสำานักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุขที่ 	 1119/2555	

ลงนามโดยผู้ตรวจราชการกระทรวง

สาธารณสุข	เขต	13	ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 โดยในการ

ประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกกำาหนดหน้าที่

บทบาทของคณะทำางานชุดนี้ร่วมกัน

คือ	 1.จัดทำาแผนความร่วมมือในการ 

พัฒนาการผลิตบุคลากรและระบบ

บริการสาธารณสุข	 ระหว่างโรงพยาบาล

สรรพสทิธปิระสงค	์และวทิยาลยัพยาบาล

บรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์	 2.เพื่อ 

จดัทำาขอ้ตกลงการใชท้รพัยากรรว่มกนัใน

การพัฒนาการผลิตบุคลากรและระบบ

บริการสาธารณสุข	 ระหว่างโรงพยาบาล

สรรพสทิธปิระสงค	์และวทิยาลยัพยาบาล

บรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์	3.จัดทำา 

แผนสนับสนุนและส่งเสริมการดำาเนิน

งานตามภารกิจของโรงพยาบาลสรรพ-

สิทธิประสงค์	 และวิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

	 ผลการประชุมเบื้องต้น	 มีการ

พูดคุยทำาความเข้าใจกรอบการทำางาน

ร่วมกัน	 และให้ทั้งสองหน่วยงานจัดทำา

แผนการพัฒนารวมทั้ง	 Master	 plan	 

กลับมานำาเสนออีกครั้งในการประชุม

ครั้งถัดไป	 ซึ่งกำาหนดประชุมในวันที่	 11	

มิถุนายน	พ.ศ.2555																					

	 21	พฤษภาคม	พ.ศ.2555	 เวลา	

14.00–18.30	น.	ทางโรงพยาบาลฯ	 ได้

ตรวจสอบเอกสาร	 MOU	 ที่เตรียมไว้

หารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
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สาธารณสุข	ท่านวิทยา บุรณศิริ	 ที่จะ

ลงเครื่องที่จังหวัดอุบลราชธานี	 ในวันที่	

22	พ.ค.	2555	เวลา	7.15	น.

	 21	พฤษภาคม	พ.ศ.2555	 เวลา	

15.30	น.	ท่าน	ผวจ.อุบลราชธานี	ท่าน

สุรพล สายพันธ์ ได้สอบถามความ

คืบหน้าพร้อมทั้งเร่งรัดการดำาเนินการ 

การขอขยายพืน้ทีด่ำาเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็

โดยเร็วทางโรงพยาบาลฯ	 ได้แจ้ง	Road	

Map	 (ผังแนวทางการดำาเนินการขอ

ขยายพื้นที่ใช้สอยโรงพยาบาลฯ)	ให้ท่าน 

รับทราบ	ท่านได้แจ้งทางโรงพยาบาลฯ	 

ให้ทราบว่า	ท่านชิดชัย วรรณสถิตย์

ให้ความสนับสนุนในเรื่องนี้และจะ

มาติดตามเรื่ องนี้ด้ วยตนเองปลาย

เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.2555	 และท่าน 

ผู้ ว่ าราชการจังหวัดรับปากกับทาง 

โรงพยาบาลฯ	 ว่า	 จะไปพบท่าน	 รมว.

วิทยา บุรณศิริ	 ด้วยตนเอง	 (พร้อมกับ

ทางโรงพยาบาลฯ)	 เพื่อขอการสนับสนุน

ในเรื่องการขยายพื้นที่ โรงพยาบาล	

เช้า	 22	 พฤษภาคม	 พ.ศ.2555	 ณ	 

ท่าอากาศยานนานาชาติ	อุบลราชธานี

	 22	พฤษภาคม	พ.ศ.2555	 เวลา	

7.15–8.15	 น.	 ทางโรงพยาบาลฯ	 ได้

รายงานความคืบหน้าของการขอขยาย

พื้นที่บริการของโรงพยาบาลไปยังพื้นที่

ข้างเคียงพร้อมส่งร่าง	 MOU	 ให้ท่าน	 

รมว.วิทยา บุรณศิริ	 ได้รับทราบความ

คืบหน้าโดยสังเขป

	 24	พฤษภาคม	พ.ศ.2555	 เวลา	

10.00	 น.	 ทางโรงพยาบาลมีแผนที่จะ

นำาร่าง	 MOU	 ฉบับนี้ตระเวนล่าลาย

เซ็นผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำาส่งมอบท่านปลัด

กระทรวงสาธารณสุข	 นพ.ไพจิตร์  

ว ร าชิ ต 	 เพื่ อนำ า เสนอท่ านวิ ทยา 

บุรณศิริ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขนำาเข้า	ครม.	ต่อไป

	 ฉบับนี้ขอแจ้งความคืบหน้าให้

ทราบเพียงเท่านี้ 	 ขอขอบคุณในการ

สนับสนุนของทุกฝ่ายในเรื่องนี้ทาง															

โรงพยาบาลฯ	จะเรง่ดำาเนนิการดงัทีก่ลา่ว

ขา้งตน้ใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็	เพือ่จะขอโอน

เงนิบำารงุ	120	ลา้นบาทของโรงพยาบาลฯ	

ให้กับกรมพัฒนาชุมชนโดยเร็วที่สุด

	 บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ทำาขึ้นระหว่าง	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 สำานักงานตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์	 ตำาบล 

ตลาดขวัญ	อำาเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	โดย	นายไพจิตร์	วราชิต	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า	“สำานักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข”	ฝ่ายหนึ่ง

	 กับ	 กรมการพัฒนาชุมชน	สำานักงานตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	 อาคารรัฐประศาสนภักดี	 (อาคาร	B)	 ชั้น	 5	 

ถนนแจ้งวัฒนะ	หลักสี่	 กรุงเทพมหานคร	 โดยมี	 นายประภาศ	บุญยินดี	 ตำาแหน่ง	 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	 ซึ่งต่อไปนี้จะ 

เรียกว่า	“กรมการพัฒนาชุมชน”	อีกฝ่ายหนึ่ง

	 โดยที่	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี	 ในสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข	 เป็นโรงพยาบาลศูนย์	 ขนาด	1,099	 เตียง	มีบุคลากรจำานวน	3,372	คน	มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาและเป็นศูนย์

รักษาโรคระดับสูง	 (Excellent	Center)	 3	ด้าน	คือ	ด้านโรคหัวใจ	อุบัติเหตุ	 และมะเร็ง	 รับผิดชอบดูแลประชากร	 4.6	ล้านคน 

ในเขตตรวจราชการที	่ 13	 กระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดใกล้เคียง	มีผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอก	ปี	 2553	 เฉลี่ยวันละ	 2,742	คน	 

ผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ	1,219	คน	ตั้งอยู่บนพื้นที่	25	ไร่	ที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่	อบ.	1423

	 ปัจจุบัน	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 ประสบปัญหาความแออัดมากโดยมีอัตราครองเตียงในปี	 2554	 เฉลี่ยมากกว่า	

118%	จึงต้องแก้ไขปัญหาโดยการขยายพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย	 เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วย	แต่ประสบปัญหามี

ข้อจำากัดด้วยพื้นที่

	 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 จึงมีความจำาเป็นต้องขอใช้พื้นที่ของกรมการพัฒนาชุมชน	

(ศพช.	เขต	3	เดิม)	บนที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียน	อบ.1676	ประเภทที่ดินสถาบันราชการฯ	หมายเลข	10.11	สีนำ้าเงิน	จำานวน		

22	ไร่	เพื่อย้ายอาคารสนับสนุน	เช่น	อาคารซักฟอก,	ห้องผลิตยานำ้า,	จ่ายกลาง,	อาคารพักเจ้าหน้าที่	ไปทำาการก่อสร้างบนที่ดิน 

Memorandum of Understanding (MOU)
บันทึกความเข้าใจระหว่าง

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ กรมการพัฒนาชุมชน
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ดงักลา่ว		ซึง่จะทำาใหโ้รงพยาบาลมพีืน้ทีว่า่งประมาณ	5	ไร	่	และโรงพยาบาลจะทำาการกอ่สรา้งอาคารผูป้ว่ยใน	บนพืน้ทีว่า่งดงักลา่ว	 

จำานวน	1	หลัง	กว้าง	94	เมตร	ยาว	116	เมตร	สูง	11	ชั้น	พื้นที่ใช้สอย		119,944		ตารางเมตร	จำานวนเตียง	848	เตียง		ซึ่งจะสามารถ

รองรับอัตราการครองเตียงผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ

	 โดยทั้งสองหน่วยงาน	จึงได้ร่วมกันจัดทำาบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ขึ้น	 ด้วยเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันขยายพื้นที่บริการ 

ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	ซึ่งทั้งสองหน่วยงานมีข้อตกลงร่วมกันว่า

	 1.		 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 สนับสนุนงบประมาณในแผนงานก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	ศูนย์ศึกษาและ

พัฒนาชุมชนอุบลราชธานี	จำานวน	120	ล้านบาท	(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท)	แก่กรมการพัฒนาชุมชน

	 2.		กรมการพัฒนาชุมชนยินยอมให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ใช้ประโยชน์ในพื้นที่	 จำานวน	 22	 ไร่	 บนที่ราชพัสดุ		

หมายเลข	อบ.1676	 	ประเภทที่ดินสถาบันราชการฯ	หมายเลข	 10.11	สีนำ้าเงิน	 เพื่อประโยชน์ในการขยายพื้นที่ให้บริการของ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	ตามแผนผังการดำาเนินการขอขยายพื้นที่ใช้สอยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	แนบท้าย	MOU

	 “สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข”	 และ	 “กรมการพัฒนาชุมชน”	 จึงร่วมลงนามเพื่อบรรลุตามเจตนารมณ์ดังกล่าว 

ข้างต้น	 ทั้งนี้	 ตั้งแต่วันที่...............เดือน...........................พ.ศ...............	 	 โดยบันทึกความเข้าใจจะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ 

วันลงนามเป็นต้นไป

				(ลงชื่อ)............................................................

																					(นายชัยโรจน์			ธนสันติ)

ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

																																	พยาน

(ลงชื่อ)............................................................

																			(นายประภาศ			บุญยินดี)

																		อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)............................................................						

																						(นายไพจิตร์			วราชิต)

																			ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ลงชื่อ)............................................................	 			

																				(นายพระนาย			สุวรรณรัฐ)														

																						ปลัดกระทรวงมหาดไทย

(ลงชื่อ)............................................................

																			(นายมนัส			กนกศิลป์)

					ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

																															พยาน	
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ผัง (Road Map) แนวทางการดำาเนินการ

ขอขยายพื้นที่ ใช้สอยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

โรงพยาบาลโอนเงินให้
กรมการพัฒนาชุมชน 120 ล้านบาท

กรมการพัฒนาชุมชนคืนพื้นที่ 22 ไร่
ให้ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ขอใช้พื้นที่
กับธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

รพ.สปส. ขยายไปใช้พื้นที่ของ
วพ.สปส.อุบลราชธานี

วพ.สปส. ขอใช้พื้นที่ 22 ไร่
กับธนารักษ์พื้นที่

รพ.สปส.ขอใช้พื้นที่
กองบังคับการ
ตำารวจภูธร

จ.อุบลราชธานี

รพ.สปส.ขอใช้พื้นที่
22 ไร่ กับธนารักษ์พื้นที่

จ.อุบลราชธานี
เพื่อก่อสร้างอาคาร

สนับสนุน เช่น
อาคารซักฟอก
ห้องผลิตยานำ้า

จ่ายกลาง
บ้านพักเจ้าหน้าที่กองบังคับการ

ตำารวจภูธร
จ.อุบลราชธานี
ขอใช้พื้นที่ 22 ไร่
กับธนารักษ์พื้นที่
จ.อุบลราชธานี

รพ.สปส. เจรจากับกองบังคับการ
ตำารวจภูธร จ.อุบลราชธานี

รพ.สปส. เจรจากับ วพ.สปส.
ให้ย้ายไปใช้พื้นที่ 22 ไร่ (ศพช.เขต 3 เดิม)

YES

YES

NO

NO
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12 พฤษภา “วันพยาบาลสากล”
โดย	>> รุ้งเพชร กีรติมหาตม์ หัวหน้างานจักษุ	โสต	ศอ	นาสิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

	 วันที่	 12	พฤษภาคม	ของทุกปีเป็นวัน
ที่สภาการพยาบาลระหว่างประเทศกำาหนด
ให้เป็น	 “วันพยาบาลสากล”	 เพื่อให้พยาบาล
ทัว่โลกไดน้อ้มรำาลกึถงึมสิฟลอเรนซ ์ไนตงิเกล 
ผู้ก่อกำาเนิดวิชาชีพพยาบาลและเป็นปฐม
บูรพาจารย์การพยาบาลของโลก
	 ในป	ี2555	นี	้สภาการพยาบาลระหวา่ง
ประเทศ	กำาหนดจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล
ภายใต้หัวข้อ	“Closing the gap : From evi-
dence to action” หรือ “พยาบาลสร้างสรรค์
บริการ : จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การ
ปฏิบัติ”	 เพื่อให้พยาบาลตระหนักถึงความ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาภาวะสุขภาพของประชาชน	
ด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงมาใช้ประกอบ
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
กับบริบทของสังคม	 วัฒนธรรม	 ระบบบริการ
และผู้รับบริการที่แตกต่างกัน	 การนำาข้อมูล
เชิงประจักษ์มาใช้จึงเป็นสิ่งท้าทายสำาหรับ
พยาบาลในการใหบ้รกิารพยาบาลทีม่คีณุภาพ
และเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม
	 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	 
ร่วมกับสภาการพยาบาลตระหนักถึงบทบาท
สำาคัญของการเสริมสร้างสมรรถนะของ
พยาบาลวชิาชพีดา้นการนำาขอ้มลูเชงิประจกัษ์
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลผู้รับบริการ	
การสร้างสรรค์บริการพยาบาลที่ปลอดภัยมี
คุณภาพ	 และเพิ่มการเท่าเทียม	 โดยมีผู้รับ
บริการเป็นศูนย์กลางและอยู่บนพื้นฐานของ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ดีและเหมาะสม

 กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสรรพ-
สิทธิประสงค์	 ได้จัดงานวันพยาบาลสากลดัง
เช่นทุกปี	โดยปีนี้จัดขึ้นในวันที่	11	พฤษภาคม	
2555	ณ	พลับพลาเรือนไทย โดยมี	 นพ.มนัส	
กนกศิลป์	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาล	 เป็น 
ประธาน	 กิจกรรมประกอบด้วย	 นิทรรศการ
ประวัติมิสฟลอเรนซ์	 ไนติงเกล,	 การเผยแพร่
ผลงานการนำาหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ใน
การปฏบิตักิารพยาบาลและนวตักรรมทางการ
พยาบาล,	 บู้ทการตรวจสุขภาพ	หาค่า	 BMI.	
และใหค้ำาปรกึษาดา้นสขุภาพ,	การมอบรางวลั
พยาบาลที่มีผลงานดีเด่น
	 โดยมีพยาบาลจากโรงพยาบาลและ
สถานบริการสุขภาพในจังหวัดอุบลราชธานี	 
มาร่วมงานเป็นจำานวนมากเพื่อ เป็นการ
รำาลึกถึงคุณงามความดีและร่วมสดุดี  
มิสฟลอเรนซ์  ไนติงเกล

นพ.มนัส กนกศิลป ์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล
นางนวลจันทร์ ประเคนรี  นายกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางวันเพ็ญ ดวงมาลา  หัวหน้าพยาบาล ร่วมตัดริบบิ้นเปิดงาน

รางวัลพยาบาลที่มีผลงานดีเด่น
นางสาววิมลวรรณ พลบุรี

รางวัลโปสเตอร์

รางวัลนวัตกรรม

ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการ

ผู้เข้าชมงาน
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โดย	>> หน่วยงานอายุรกรรมสาย 2	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	อุบลราชธานี

ผลของโปรแกรมการจัดการอาการต่ออาการเหนื่อยล้า
และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ไม่ได้รับการบำาบัดทดแทนไต

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบ

กึ่งทดลอง	 (Quasi	 Experiment)	 ชนิด

แบบแผนการวิจัยกลุ่มเดียว	 วัดก่อน

และหลังการทดลอง	 (The	One	Group	 

Pretest	 Posttest	 Design)	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม

การจัดการอาการต่ออาการเหนื่อยล้า	

และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยโรคไต

เรื้อรังที่ไม่ได้บำาบัดทดแทนไต	 กลุ่ม

ตัวอย่างคือ	 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ไม่ได้

บำาบัดทดแทนไตที่เข้ารับการรักษาที่

แผนกผู้ป่วยอายุรกรรม	 สาย	 2	 โรง-

พยาบาลสรรพสทิธปิระสงค	์อบุลราชธาน	ี

จำานวน	30	ราย	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

คือ	โปรแกรมการจัดการอาการ	ประกอบ

ด้วย	 คู่มือการดูแลตนเอง	 วิดีทัศน์  

เกี่ยวกับการนวด	 เครื่องมือที่ใช้ในการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล	 ได้แก่	 แบบสอบถาม

ข้อมูลทั่ ว ไป 	 แบบประ เมินอาการ 

เหนือ่ยลา้	แบบประเมนิการปฏิบตัหินา้ที่	

แบบประเมนิความรูใ้นการดแูลตนเอง	สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื	การแจกแจง

ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการทดสอบค่าทีคู่

	 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนความเหนื่อยล้าอยู่ในระดับ

ปานกลาง	 (M	=	 6.66,	 SD	=	 1.68)	 ค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับ 

ปานกลาง	 (M	=	2.91,	SD	=	 .97)	ภายหลังได้รับการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีอาการ

เหนื่อยล้าลดลงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	และมีการ

ปฏิบัติหน้าที่ดีขึ้นหลังได้รับการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

คำาสำาคัญ :

	 การจัดการอาการ,	อาการเหนื่อยล้า,	การปฏิบัติหน้าที่,	โรคไตเรื้อรัง
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โดย	>> วาสนา สารการ พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ก า ร บำ า บั ด ภ า ว ะ ไ ห ล่ ติ ด

ด้วยการแพทย์แผนไทย

 ภาวะไหล่ติด (Frozen Shoul-

der)	 ไหล่ติดเป็นภาวะที่ข้อไหล่สูญเสีย

การหมุนตัวเคลื่อนไหวในทุกทิศทาง	พบ

ได้บ่อยในโรคทางข้อไหล่	 เนื่องจากโดย

ธรรมชาติแล้วข้อไหล่เป็นข้อที่ติดได้ง่าย		

และพบมากในช่วงอายุระหว่าง	 40-60	

ปี	เพศหญิงมากกว่าเพศชาย	พบในกลุ่ม

คนที่ทำางานไม่ใช้แรงงานมากกว่าผู้ใช้

แรงงาน	อาการและอาการแสดงแปรผัน

ได้มาก	ขึ้นอยู่กับความรุนแรง	และระยะ

ของโรค	การรักษาขึ้นอยู่กับอาการ	

	 จากข้อมูลผู้มาใช้บริการที่คลินิก

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง

เลือกที่ผ่านมา	พบว่า	 มีผู้ที่มีภาวะไหล่

ติด	มีจำานวนเพิ่มขึ้น	ส่วนใหญ่จะมาด้วย

อาการปวด	หมุนหัวไหล่ได้น้อย	บางราย

เคลือ่นไหวไมไ่ดเ้ลย		สง่ผลตอ่การดำาเนนิ

ชีวิตของผู้ป่วย	ตลอดจนใช้เวลาและค่า

ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล		

	 การลดภาวะไหล่ติดด้วยการ

นวดไทยมีแบบแผนการนวดเพื่อบำาบัด

อาการที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม	 และยังได้

รับความนิยมแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน	

เนื่องจากผู้ป่วยที่เคยได้รับบริการนวด

ไทย	 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในผล

การรักษา	 แม้ว่าบางรายผลการรักษา

จะเป็นเพียงชั่วคราว	 บางรายอาการ

ต่างๆ	 หายหมดหลังจากการนวดเพียง

ไม่กี่ครั้ง	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เป็น

ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการบริการ

แต่ละครั้งไม่สูงมาก	 คลินิกการแพทย์

แผนไทย	โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค	์ 

ได้ทำาการศึกษาแบบนำาร่อง เพื่อ

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิต ก่อนและ

หลังการรักษาด้วยการนวดประคบ

สมุนไพร และบริหารไหล่  

	 กลุม่ตวัอยา่งไดแ้ก	่	ผูท้ีม่ภีาวะไหล่

ติดที่มารับบริการ	ณ	 คลินิกการแพทย์

แผนไทย	รพ.สรรพสทิธปิระสงค์		ระหวา่ง	

มกราคม	 2550	 ถึงพฤษภาคม	 2551		

จำานวน	 20	 คน	 ใช้หลักการดูแลแบบ

แพทย์แผนไทย	คือ	 การนวดราชสำานัก

เพื่อบำาบัดอาการไหล่ติด	 และประคบ

สมุนไพร	 ประเมินผลโดยการประเมิน

คุณภาพชีวิตด้วยแบบวัดคุณภาพชีวิต

ของกรมสุขภาพจิต	 (WHOQOL-BREF-

THAI)	 ก่อนการบำาบัดและหลังสิ้นสุด 

การบำาบัด	2	สัปดาห์	

	 จากการศึกษา	 มีผู้ป่วยที่ได้รับ

การบำาบัดจนครบระยะเวลาและขั้นตอน

การบำาบัด	 18	 ราย	 ผู้ป่วย	 2	 ราย	 ออก

จากการบำาบัด	 เนื่องจากแพทย์ประเมิน	 

พบว่า	 มีภาวะข้อไหล่ติดมาก	 ได้ส่งพบ

ศัลยแพทย์กระดูก	 และกายภาพบำาบัด	

และรายที่	 2	 ทนอาการปวดไหล่ไม่ไหว	

ได้สมัครใจออกจากโครงการ

	 ผู้ป่วยที่ได้รับการบำาบัดจนครบ

ระยะเวลาและขัน้ตอนการบำาบดั	จำานวน	

18	 ราย	 มีอายุระหว่าง	 อายุ	 47–74	ปี		 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีโรคประจำาตัวเป็น

เบาหวาน	 ร้อยละ	 44	ลักษณะงานที่ทำา

ส่วนใหญ่เป็นงานท่ีไม่ใช้แรงงาน	ร้อยละ	81	

ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการทดลอง 

	 ระดับคุณภาพชีวิต	 พบว่า	 หลัง

การบำาบดัภาวะไหลต่ดิดว้ยการนวดและ

ประคบสมุนไพรผู้ป่วยมีระดับคุณภาพ

ชีวิตอยู่ในเกณฑ์ดี	 และสูงกว่าคุณภาพ

ชีวิตก่อนการบำาบัด		

	 การแพทย์แผนไทย	 นับ เป็น

ทางเลือกในการนำามาปรับประยุกต์ใช้

ในการดูแลสุขภาพสำาหรับประชาชน	 

นอกเหนือจากการใช้ยาหรือสารเคมี	 

เพือ่รกัษาภาวะการเจบ็ปว่ยได้	รวมทัง้ยงั

เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่มีมาแต่

บรรพบุรุษให้คงอยู่	 และมีการพัฒนาให้

มีมาตรฐานยิ่งขึ้นได้

การนวดรักษาไหล่ติดแบบราชสÓนัก การนวดพ้ืนฐานบ่า การประคบสมุนไพร



นางวันเพ็ญ ดวงมาลา	รองผู้อำานวยการฝ่ายการพยาบาล	เป็นผู้แทนเข้ารับโล่
ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นองค์กรดีเด่นในการรณรงค์โครงการโรงพยาบาล
ปลอดบุหรี่	 โดยมี	นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข	 เป็นผู้มอบ	ณ	ห้องมารวยแกรนด์บอลรูม	 ชั้น	 2	 โรงแรมมารวย 
การ์เด้น

รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรดีเด่นพิธีถวายสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

นพ.มนัส กนกศิลป์	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาล	 มอบหมายให้	นางวัฒนา 
ประดับวงศ์	 หัวหน้างานหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุวิชิต	 นำาคณะบุคลากร
เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวร	 เนื่องในวันคล้ายวัน 
สวรรคต	ณ	หอประชุมไพรพะยอม	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน	ี เมื่อวันที่	
25	เมษายน	2555

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

ส่งเจ้าหน้าที่ลงภูเก็ตพร้อมตั้ง รพ.สนาม รับเหตุฉุกเฉิน

ตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลและผู้ประกันตน

รับการประเมินซํ้าโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 ร่วมกับ	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี	 ส่งกำาลังเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงานที่จังหวัดภูเก็ต	หลังเกิดเหตุแผ่น
ดินไหวอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินและ 
เตรียมความพร้อมสนับสนุนด้านวัสดุอปุกรณ์ทางการแพทย์พร้อมทั้งอัตรากำาลงั
บุคลากร	เมื่อวันที่	22	เมษายน	2555

นายวิโรฒ มีแก้ว	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	นำาทีมผู้บริหารสำานักงาน
ประกันสังคมออกเย่ียมผู้ประกันตนและสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม
เคล่ือนท่ีสู่ผู้ประกันตน	ณ	สถานพยาบาลประจำาปี	2555	เมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	
2555

นพ.มนัส กนกศิลป์ 	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาล	 ต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว(ซำ้า)	 ซึ่งนำาโดย	นพ.สมศักดิ์ 
ภัทรกุลวณิชย์	รองอธิบดีกรมอนามัย	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	6	อาคาร	50	พรรษา	
มหาวชิราลงกรณ	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2555

นายประวัติ รัฐิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานวันตับ
อักเสบโลก	“รู้ทันภัยห่างไกลโรคตับ	ครั้งที่	3”	ภายใต้คำาขวัญที่ว่า	World	Hepatitis	Day	
2012	 “มันใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด”	ณ	ห้องประชุมไพรพะยอม	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี	 โดยมี	นพ.มนัส กนกศิลป์	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาล	 เป็นผู้แทนคณะ
กรรมการจัดงานกล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้าร่วมการเสวนาจาก	 จ.อุบลราชธานี	
จ.อำานาจเจริญ	และ	จ.ศรีสะเกษ	ประมาณ	300	คน	เมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	2555

มอบประกาศนียบัตรให้กับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

นพ.มนสั กนกศลิป	์ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาล	เปน็ประธานมอบประกาศนยีบตัร
ให้กับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ	 ประจำาปีงบประมาณ	 2555	 “หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี”	ณ	 ห้องประชุมใหญ่	 ชั้น	 10	 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา 
ชั้นคลินิก	เมื่อวันที่	30	เมษายน	2555

วันตับอักเสบโลก

11ฉบับที่ 185/2555

จัดงานวันผู้สูงอายุ สืบสานวัฒนธรรมไทย

นพ.มนัส กนกศิลป์	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาล	 เป็นประธานเปิดงาน	 “วันผู้สูง
อายุ	สืบสานวัฒนธรรมไทยผู้สูงวัยสุขภาพดี”	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	3	อาคาร	50	 
พรรษา	มหาวชิราลงกรณ	เมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	2555



รายนามผู้บริจาคเงินบัญชีตึกสงฆ์อาพาธและศูนย์โรคหัวใจ

พิม
พ์ท

ี่	ห
จก

.อ
ุบ

ลก
ิจอ

อฟ
เซ

ท
กา

รพ
ิม

พ
์	โท
ร.
	0
45
-2
64
36
4,
	0
45
-2
65
27
5	
แฟ

กซ
์	0
45
-2
45
97
4

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

เปิดทำาการ 5 ธันวาคม 2552
ยอดผู้แสดงความจำานงบริจาคอวัยวะถึงปัจจุบัน 2,499 ราย

และยอดผู้แสดงความจำานงบริจาคดวงตา 2,305 ราย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำากัด	บริจาคเงินสมทบ
ทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์	 ให้กับโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค	์ จำานวน	200,000	บาท	 โดยมี	
นางเขมจรินทร์ วงศ์ตระกูลไชย	 รองผู้อำานวย-	
การฝ่ายบริหาร	เป็นผู้รับมอบ

นายวินัย สุระพัฒน์	บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อก่อสร้าง
อาคารรักษา-ผ่าตัดสำาหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและโรค 
ซับซ้อน	 ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 จำานวน	
20,000	บาท	โดยมี	นางเขมจรินทร์ วงศ์ตระกูลไชย 
รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร	เป็นผู้รับมอบ

1.	 นายฝน-นางชะเอม	 ก้อนดี	 10,000.00

2.	 นางวิมล	 แสงทักษิณ	 10,000.00

3.	 นางอารีย์	 วีระกุล	 10,000.00

4.	 บริษัท	สงวนชัยอุบลเดินรถ	จำากัด	 10,000.00

5.	 นายสมชัย	 ปรีดาสันต์	 5,000.00

6.	 นางวรรณา	 ตั้งจิตวิสุทธิ์	 5,000.00

7.	 นายประวิทย์	 ทองจิรัฐติกาล	 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

8.	 นายพงษ์ธร	 จันทร์สวัสดิ์	 3,000.00

9.	 พระครูอดุลย์ธรรมประจักษ์	 	 2,000.00

10.	นางพรพิพัฒน์-นางจาตุรันต์	 เวคะวากยานนท์	 2,000.00

11.	นางสาวสาริศา	 ราญดัสกร	 2,000.00

12.	นางผ่องศรี	 วิเศษประสิทธิ์	 1,000.00

13.	นางอวยพร	 คงธาดากุล	 500.00

14.	นางสาคร	 สิงหประเสริฐ	 500.00

12

นางสาวศรีสัณห์ ยุพกรณ์ มอบเงินจำานวน	200,000	
บาท	 เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารรักษา-ผ่าตัดสำาหรับ
ผู้ป่วยฉุกเฉินและโรคซับซ้อน	 ให้กับโรงพยาบาลสรรพ-
สิทธิประสงค์	โดยมี	นพ.มนัส กนกศิลป์	ผู้อำานวยการ
โรงพยาบาล	เป็นผู้รับมอบ	เมื่อวันที่	22	เมษายน	2555

ขอเชิญร่วมแสดงความจำานงบริจาคอวัยวะ
ได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ชั้น 5 อาคารหลวงปู่ชา สุภทฺโท โทร. 045-264857 ต่อ 110

โทร. 045-244973 ต่อ 1574, 1163

ฉบับที่ 185/2555


