


 
 

โรงพยาบาลคุณธรรม  

“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน ้าใจ” 
“ 84 ปีของกาลเวลา ถักทออดีตมาสู่ปัจจุบัน ” 

       ช่วงหน่ึงของกาลเวลาที่ผ่านปัจจุบัน ย่อมกลายเป็นอดีตในความทรงจ า 
แต่วันเวลาช่วงหนึ่ง กลับดูคล้ายปัจจุบันตลอดเวลา มิกลายเป็นอดีตทั้งที่
เข็มนาฬิกามิเคยหยุดนิ่งและล าแสงแห่งตะวันยังคงเคลื่อนคล้อย จวบจน
เมื่อทุกอย่างสิ้นสูญ ช่วงเวลาหน่ึงก็จักกลายเป็นอดีตโดยพลัน สุดท้ายความ
ทรงจ าและประสบการณ์ จะผ่านกาลเวลาและความทรงจ าแห่งกาลอดีต
ตลอดไป  ดั่งพุทธวจนะตรัสไว้ว่า “ กาลเวลาย่อมกลืนกินทุกสิ่งสรรพ์ รวม
ทั้งตัวมันเองด้วย ” เฉกเช่นการครบรอบ 84 ปีของกาลเวลา โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 ที่ถักทอ
กาลเวลาอดีตมาสู่ปัจจุบัน..... 
      วัฒนธรรมสืบสานจากบรรพชนของชาวสรรพสิทธิ์ ที่ถือปฏิบัติทุกปี คือ
พิธีท าบุญวันเกิดโรงพยาบาล แต่เนื่องในวาระครบรอบ 84 ปี  ในวันศุกร์ที่ 3 
มกราคม 2563 ( ขึ้น 9 ค่ า เดือน 2 ปีกุน ) จึงถือเป็นปีมหามงคลของชาว
สรรพสิทธิ์ คือการด าเนินการสร้างพระรูป “พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
หลวงสรรพสิทธิประสงค์ (พระองค์เจ้าชายชุมพลสมโภช) เพื่อเป็นจุดศูนย์
รวมใจของชาวโรงพยาบาล และประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัด
ใกล้เคียงได้กราบไหว้ สักการะ โดยมีพิธีอัญเชิญพระองค์อย่างสมพระ
เกียรติ เพื่อประดิษฐาน ณ บริเวณตรงกลางด้านหน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ 
       วันครบรอบ 84 ปีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ในวันศุกร์ที่  3 
มกราคม 2563 ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติในจังหวัด
อุบลราชธานี ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะเจ้าหน้าที่ บุคลากรทุก
ระดับ ทุกภาคส่วนทั้งอดีตและปัจจุบันมาร่วมงานอย่างอบอุ่น เริ่มต้นศิริ
มงคลของเราตั้งแต่เช้าตรู่ ด้วยการท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 84 รูป ที่ถนน
หน้าโรงพยาบาล และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 10 รูปที่มณฑลพิธี
สงฆ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ช่วงสายๆมีกิจกรรมโรงทาน จัดภายใน
โรงพยาบาล 5 แห่ง โรงทานทั้งหมดเกิดจากจิตศรัทธาของคณะเจ้าหน้าที่ 
บุคลากรทุกระดับ ทุกวิชาชีพและคณะจิตอาสาภายในและภายนอก
โรงพยาบาล ที่มีหัวใจดวงเดียวกันในการท าความดี ในช่วงบ่ายมีพิธี
บวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์สมโภชอธิษฐานจิตพระรูปเหมือนและ
เหรียญที่ระลึก และพิธีเปิดผ้าแพรพระรูปพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
หลวงสรรพสิทธิประสงค์ (พระองค์เจ้าชายชุมพลสมโภช ) กล่าวสุนทรพจน์ 
“ เชิดชูเกียรติบรรพชนชาวอุบล น้อมร าลึกคุณงามความดีพลตรีพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ (พระองค์เจ้าชายชุมพลสมโภช )” 

โดยนางสาวพลอยพิญดา บุญดก นักเรียนโรงเรียนลือค าหาญ      ผู้ชนะเลิศ
การกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนบ่าย การแสดงร าดาวดึงส์ ที่
แสดงความยิ่งใหญ่ ในการพรรณนาถึงความงดงาม ตระการตาของสวรรค์
ดาวดึงส์และความงามของเทวดา นางฟ้า ช่วงเย็นมีการเฉลิมฉลองวัน
ครบรอบ 84 ปี ที่ตื่นตาตื่นใจด้วยแสง สี เสียง เริ่มด้วยการแสดง “ล าล่อง
ถวายกรมหลวงฯ” โดยศิลปินแห่งชาติ ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม มีการแสดงร า
ดอกบัวที่แสนงดงาม โดยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล แต่ที่สร้างความ
ประทับใจเหนือค าบรรยาย ให้กับทุกคนในงาน คือการขับขานบทเพลง “ 
ข้างหลังภาพ ” “ ผู้ชนะสิบทิศ ”โดย นพ.กวี ไชยศิริ อดีตท่านผู้อ านวยการคน
ที่ 9 การแสดงร าแคน โดย นพ.มนัส กนกศิลป์ อดีตท่านผู้อ านวยการคนที่ 
10 การขับขานบทเพลง “ ยอยศพระลอ ”  “ ท าบุญร่วมชาติ ” โดย นพ.ชุติ
เดช ตาบ-องครักษ์ อดีตท่านผู้อ านวยการคนที่ 12 และปิดท้ายบรรยากาศที่
อบอวลด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขคือ การขับขานบทเพลง Home , เพลง 
If we hold on together และเพลง “ สรรพสิทธิ์บ้านแห่งรอยยิ้ม”
โดย นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ท่านผู้อ านวยการคนปัจจุบันร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาล  
                งานประชุมวิชาการ “ CHANGE FOR THE FUTURE ”
ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุม
ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้รับได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง
จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เป็นประธานใน
พิธี ในงานนี้มีความงดงาม ตระการตาด้วยความอลังการของสถานที่จัดงาน 
ทั้งบริเวณด้านในและด้านนอกห้องประชุม เริ่มด้วยพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ การ
จัดนิทรรศการที่ถ่ายทอดความภาคภูมิใจของชาวสรรพสิทธิ์ที่ขับเคลื่อนมา
ตลอด 84 ปี ภายใต้เรื่องราว“ จาก....ต้นกล้า สู่...ต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรง และ
ยั่งยืน ใน...ป่าแห่งการเปลี่ยนแปลง” มีการจัดแสดง “ ผลงานความ
ภาคภูมิใจ”จากอดีตและปัจจุบันทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม การจัดแสดง 
“ เรื่องราวของบุคคลต้นแบบ ”ที่ทรงคุณค่า การบรรยายถ่ายทอดเรื่องราว “ 
CHANGE FOR THE FUTURE ”จากคณะวิทยากรที่ทรงคุณค่า
ระดับประเทศ ที่สะกดทุกสายตาผู้คนในห้องประชุม ตลอด 3 วัน 
                 แม้ช่วงหนึ่งของกาลเวลาที่ผ่านปัจจุบัน ย่อมกลายเป็นอดีตใน
ความทรงจ า และแม้นกาลเวลาย่อมกลืนกินทุกสิ่งสรรพ์ รวมทั้งตัวมันเอง
ด้วย ผู้ เขียนในนามลูกหลานกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์คนหนึ่ ง 
ขอขอบคุณกาลเวลาที่สร้างความทรงจ าที่งดงาม ขอบคุณความรัก ความ
ศรัทธาของลูกหลานกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ “     
84 ปีของกาลเวลา ถักทออดีตมาสู่ปัจจุบัน ”ตลอดมาและตลอดไป 
 . 

“ ละความชั่ว ประพฤติความดี  มีความอาย  หมายความเพียร ” 
     ค าสอนและหลักการท างาน พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์  

( ที่มา:ม.ล.สุภสิทธิ์ ชุมพล.อ้างใน อัมพวัน(บัวขาว)ศรีวรมาศ,2552) 



พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีคุโณปการ ผู้มีอุปการคุณ ท้ังภาครัฐและเอกชนในจังหวัด  
บุคลากรโรงพยาบาลท้ังปัจจุบันและผู้ท่ีเกษียณอายุราชการไปแล้ว รวมถึงประชาชนท่ัวไป  

ต่างก็มาร่วมพิธีท าบุญในคร้ังน้ีเป็นจ านวนมาก 

พิธีท าบุญครบรอบ 84 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชอธิฐานจิตพระรูปเหมือน 

และเหรียญที่ระลึกพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ 
(พระองค์เจ้าชายชุมพลสมโภช) 

ณ มณฑลพิธีหน้าอาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 

โดยมี นายสฤษด์ิ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน 

นพ.มนต์ชัย  ววิัฒนาสิทธิพงศ์        นพ.กว ี ไชยศิร ิ            นพ.มนัส  กนกศิลป์     นพ.ชุติเดช  ตาบ-องครักษ์ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ คนปัจจุบัน       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ คน ที่ 9   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ คน ที่ 10   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ คน ที่ 12 

 

นพ.กวี  ไชยศิร ิ 
อดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
คนท่ี 9 
 

นพ.มนัส  กนกศิลป์  
อดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
คนท่ี 10 
 

นพ.ชุติเดช  ตาบ-องครักษ์  
อดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
คนท่ี 12 

ในงานยังได้รับเกียรติจากอดีตผู้อ านวยการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
มาร่วมงานในคร้ังนี้... 



 การประชุมวิชาการครบรอบ 84 ปี  
 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  

CHANGE FOR THE FUTURE 
8 – 10 มกราคม 2563 

     ซ่ึงได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
หลากหลายด้านมาเสริมพลังให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 

 ไม่ว่าจะเป็นการปาฐกถา  
How to prepare and adapt for Healthcare in the 
disruptive era โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี  เผ่าสวัสด์ิ  

นายกแพทยสภา  
และ ศ.ดร.สัมพันธ์  ฤทธเิดช  

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 หรือจะเป็นวิทยากรคนรุ่นใหม่แต่องค์ความรู ้

และประสบการณ์ในด้านการตลาด  
กับการบรรยายท่ีสนุกสนานเข้มข้น  

เปิดโลกยุคใหม่ให้เข้าใจได้ถึงใจคนทุก Gen  

         ทักษะการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  
Transformative Learning Skill  
โดย ดร.นพ.บดินทร์  ทรัพย์สมบูรณ์  

ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์  
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

Digital Mutation in Healthcare Services 
โดย ดร.เอกก์ ภทรธนกุล 



      ถือเป็นอีกหน่ึงความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่ และความงดงาม   
จากการร่วมแรงร่วมใจ  ของชาวสรรพสิทธปิระสงค์  ท่ีได้ผนึกก าลังกัน 
ในทุกๆฝ่าย เพ่ือจัดกิจกรรมในคร้ังน้ีข้ึน  ซึ่งแน่นอนว่าตลอดปี 2563  
เป็นช่วง 84 ปี ทองของโรงพยาบาล ยังคงมีกิจกรรมดีๆ เพ่ือพัฒนางาน 
ของบุคลากร และเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการท่ีน่ี เราจะคอยติดตาม 
ความคืบหน้า และน าเสนอสู่ประชาชนต่อไป 

Non Technical Skill  โดย นพ.กรพรหม  แสงอร่าม  
 
 
 
 

รวมไปถึงเร่ืองท่ีไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขหรือประชาชนท่ัวไปก็
ต้องให้ความสนใจคือเร่ือง “กัญชากับการแพทย์ไทย”  
โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา 
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่     
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์
  
และเร่ืองสุดท้ายคือ  
Social Media and Medical Personal  
ใชโ้ซเชียลอย่างไรให้เป็นสุข  อ.นพ.มาโนช  โชคแจ่มใส  
ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ซึ่งการบรรยายท้ัง 3 วันน้ัน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  
พร้อมท้ังยังมีนิทรรศการประวัติความเป็นมาของ  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และผลงานเด่นของบุคลากร 
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 
  





นพ.มนตช์ัย วิวัฒนาสิทธิพงศ ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ 

เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563  ของหน่วยตรวจ
กุมารเวชกรรม   ณ  บริเวณห้องตรวจกุมารเวชกรรม   เมื่อวันที่ 
14 ม.ค. 2563 

นายแพทย์ปราโมทย์  ศรีส าอางค์   รองผู้อ านวยการฝ่าย
การแพทย์ คนที่2 และคณะ รับมอบเกียรติบัตร  ในโอกาสที่ได้รับ
คัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุบลราชธานี ระดับต้นแบบ ณ โรงแรมบ้าน
สวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21 
ม.ค.2563 

นพ.ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน  สาธารณสุขนิเทศก์     
เขตสุขภาพที่ 10 และประธานเครือข่ายวิจัย      R2R/KM 
เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิด  การประชุมการจัดการ
ความรู้ งานวิจัยจากงานประจ า R2R : Driving the Best to 

Routine Practice  โดยมี  นพ. มนต์ชัย    วิวัฒนาสิทธิพงศ์  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ-ประสงค์  กล่าวรายงาน 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร  50 พรรษามหาวชิราลงกรณ  
เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 

นพ.มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายสฤษดิ์  วิฑูรย์         
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนางยุพาพร วิฑูรย์         
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี      พร้อมคณะ เพื่อมอบ
ของขวัญ   ปีใหม่เด็กแรกเกิดให้กับมารดาและบุตรที่คลอด        
ในวันส่งทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันท่ี 1 ม.ค. 2563 

นพ.มนต์ชัย   วิวัฒนาสิทธิพงศ์พงศ์  ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลฯร่วมเป็นเกียรติงาน Congress Dinner The 

24th Operative Spine Course 2020 Annual Meeting Of 

Spine Society Of Thailand        ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 
5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  เมื่อวันที่ 
15 ม.ค. 2563 

นพ.มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ  
และคณะ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ธงชัย    กีรติหัถยากร 
ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 และผู้บริหารเขตในโอกาส
เดินทางมาเพื่อตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  เมื่อวันท่ี 22 ม.ค. 2563 



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

                 บริจาคโดยตรงได้ท่ี  ฝ่ายการเงินและบัญชี  โทร. 045-319200 ต่อ  1348 

ขอเชิญร่วมบริจาคซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

ชื่อบัญชี   : เงินบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือเด็กป่วยโรคระบบหายใจเร้ือรัง 
ธนาคารออมสิน  เลขที่บัญชี 05-0092-37-2395 

 ชื่อบัญชี   : ตึกสงฆ์อาพาธและศูนย์โรคหัวใจ 
 ธนาคารกรุงไทย  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. 

ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 
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                             นพ.ปราโมทย์ ศรสี าอางค์ 
นางสาวศศิธร ช านาญผล          นางเขมจรินทร ์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 

รายช่ือบัญชดีังนี้... 

ชื่อบัญชี   : เงินบริจาคโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
ธนาคารออมสิน  เลขที่บัญชี 02-0254-25-6231 

คณะผู้แทนจ าหน่ายรถยนต์โตโยต้าจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบไปด้วย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โตโยต้า
อุบลราชธานี , บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จ ากัด , บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จ ากัด และบริษัท โตโยต้าโชคดี จ ากัด 
ได้ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ได้น าเงินจากการจัดโครงการวิ่ง “Toyota Live 
ALIVE Run Series 2019      @ UBON” ณ จังหวัดอุบลราชธานี บริจาคให้กับโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ จ านวน 600,000 บาท โดยมีนายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นผู้รับมอบ     

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 


