
“สืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จพระบรมราชชนก”

	 1.	 อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติ	 แพทย์ที่ดีไม่รํ่ารวย	
แตไ่มอ่ดตาย	ถา้ใครอยากรํา่รวยควรเปน็อยา่งอืน่ทีไ่มใ่ช่
แพทย	์อาชพีแพทยต์อ้งยดึมัน่ในอดุมคต	ิคอืเมตตากรณุา
	 2.	 ขอให้ท่านถือสุภาษิตว่า	“ใจเขาใจเรา”	ท่าน
อยากได้ความสบายแก่ตัวท่านอย่างไร	 ก็ควรพยายาม 
ให้ความสบายแก่คนไข้อย่างนั้น
 3. True success is not the learning but in  
its	application	to	the	benefit	of	mankind.

แพทย์ที่ดีมีคุณสมบัติดังนี้
	 1.	 เป็นแพทย์ที่มีความรู้วิชาแพทย์อย่างดี
	 	 และทันสมัยตลอดชีวิต
	 2.	 เป็นแพทย์ที่มีจิตสํานึกเป็นนักวิทยาศาสตร์
	 3.	 เป็นแพทย์ที่รอบรู้หน้าที่แพทย์
	 	 ประเพณีของแพทย์	และจรรยาแพทย์
	 4.	 เป็นแพทย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม
	 	 และเสียสละเพื่อส่วนรวม
	 5.	 เป็นบุคคลที่รู้รอบและรอบรู้เรื่องต่างๆ	
	 	 นอกจากวิชาแพทย์
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	 นับเป็นความภาคภูมิใจอย่าง

ยิ่งของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	

อุบลราชธานี 	 ที่นายแพทย์วิศิษฎ์  

สงวนวงศ์วาน	 รองผู้อํานวยการฝ่าย

การแพทย์ 	 ได้รับรางวัลศัลยแพทย์  

ดีเด่นจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง

ประเทศไทย	ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ

และได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	ณ	โรงแรมแอมบาส

ซาเดอร์	 ซิตี้	 จอมเทียน	 อําเภอสัตหีบ	

จังหวัดชลบุรี	 ในวันศุกร์ที่	 3	 สิงหาคม	

2555	 โดยมีตัวแทนบุคลากรจากหน่วย

งานต่างๆ	 ของโรงพยาบาลร่วมแสดง

ความยินดีกับอาจารย์อย่างอบอุ่น	

	 ในป	ีพ.ศ.2520-2521	นายแพทย์

วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน	ซึ่งดํารงตําแหน่ง

ผู้ อํ านวยการโรงพยาบาลขุนหาญ	

อําเภอขุนหาญ	 จังหวัดศรีสะเกษ	 นั้น

สถานการณ์ในประเทศไทยกําลังจะ

เกิดสงครามกลางเมืองเหมือนประเทศ 

เ พื่ อ น บ้ า น 	 น า ย แ พ ท ย์ วิ ศิ ษ ฎ์  

สงวนวงศว์าน	จงึตดัสนิใจสมคัรเขา้เปน็

แพทย์ประจําบ้านสาขาศัลยศาสตร์ที่ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัย

มหิดล	 เนื่องจากความคิดว่าศัลยแพทย์

จะเป็นประโยชน์ที่สุดหากเกิดภาวะ

สงครามจริงเพราะจะสามารถช่วยผู้บาด

เจ็บได้มาก	

	 หลังจากสําเร็จการศึกษาทาง

ศัลยศาสตร์ แล้ ว ได้ กลับมาปฏิบั ติ

งานที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	

อุบลราชธานี	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2525	 นับ

เป็นศัลยแพทย์คนที่	 2	 ที่ได้ผ่านการฝึก

อบรมจนได้รับวุฒิบัตรศัลยศาสตร์	 ซึ่ง

ในขณะนัน้ยงัไมม่ศีลัยแพทยท์ีเ่ชีย่วชาญ

เฉพาะทางสาขาอื่น	 จึงได้รับหน้าที่ช่วย

ดูแลรักษาผ่าตัดผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก	

ศัลยกรรมพลาสติก	 ศัลยกรรมประสาท	

ศลัยกรรมทรวงอก	และศลัยกรรมทางเดนิ

ปัสสาวะด้วยและหยุดเมื่อมีผู้เชี่ยวชาญ

ด้านนั้นแล้ว	และในปี	2529	เกิดสงคราม

ที่ช่องบก	 จังหวัดอุบลราชธานี 	 เป็น

ศัลยแพทย์คนแรกที่เข้าร่วมช่วยเหลือ 

แห่งประเทศไทย ปี 2555

ศัลยแพทย์ดีเด่น
จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์

รองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์

นพ.วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน

❛

❜

ความดี

คนเรานี่ดี ใด...ดีนํ้าใจ

ยื่นให้กับคนทั้งปวง…
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ทหารบาดเจ็บที่อําเภอนาจะหลวย	 ปัจจุบันนายแพทย์วิศิษฎ์	 ดํารง

ตําแหน่งรองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	

อุบลราชธานี	 โดยมี	นายแพทย์มนัส กนกศิลป์	 เป็นผู้อํานวยการ

โรงพยาบาล

 นายแพทย์วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน	 เป็นศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญ

ในด้านการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป	 เป็นผู้ริเริ่มในการทําผ่าตัดไส้เลื่อน 

ขาหนีบโดยใช้ยาชา	 (Inguinal	 hernia)	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	

อุบลราชธานี	 เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยในโดยเป็นการผ่าตัดแบบ 

ไปกลับ	 (Ambulatory	 surgery)	 ตั้งแต่ปี	 2546	 และเป็นผู้ผ่าตัดชนิดนี้ 

มากที่สุดในโรงพยาบาลทั่วไป	 และโรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวง

สาธารณสุข

	 นอกจากฝีมือการทําผ่าตัดที่ดีแล้วนายแพทย์วิศิษฎ์ยังเป็นผู้ที่

บุกเบิกสิ่งใหม่ๆ	 ขึ้นทั้งในองค์กรและนอกองค์กรมากมาย	 โดยเฉพาะ

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรทั้งในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์	 

และเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนางานคุณภาพต่างๆ	 การพัฒนาฐานข้อมูล	 

การพัฒนาระบบงานบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล	 รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่ม

ในการจดัตัง้ศนูยว์จิยัในองคก์รเพือ่พฒันาศกัยภาพบคุลากรในการทาํวจิยั		

และการพฒันาบคุลากรใหม้คีวามคดิและมคีวามสามารถในการอา่นอยา่ง

มีวิจารณญาณ	เป็นผู้ผลักดันให้เกิดชุมชน	Journal	Club

	 นอกจากนี้ 	 อาจารย์ยั ง เป็นแกนนําคนสําคัญในการกํากับ

ทิศทางโครงการพัฒนาการวิจัยจากงานประจําของสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข	หรืองาน	R2R	ที่ใครๆ	 รู้จักทั้งแผ่นดิน	และยังดํารงตําแหน่ง

ประธานเครือข่าย	 “อุบลศรีโสธรเจริญ”	 ที่น้องๆ	 ให้ความเคารพรัก	

ซึ่งอาจารย์ได้นําแนวคิดการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัยมาพัฒนา

บุคลากรในองค์กร	 และยังทําให้บุคลากรในเครือข่ายได้มีโอกาสไปร่วม 

เป็นคณะทํางานในการประชุม	R2R	 ระดับประเทศ	ทําให้มีประสบการณ์ 

ที่ดีสามารถนํามาพัฒนาต่อยอดในองค์กรได้เป็นอย่างดี	 และก่อให้เกิด

ความผกูพนัมคีวามสมัพนัธท์ีด่ตีอ่กนัของคน	R2R	ทัง้นอกและในเครอืขา่ย

 นายแพทย์วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน	นับเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในเรื่อง

การทํางานการดูแลผู้ป่วยอย่างทุ่มเท	 และการพัฒนางานคุณภาพต่างๆ	

ในองค์กร	 การใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณมีการใช้ข้อมูลจนเกิดเป็น

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีและความเสียสละทุ่มเทและมีนํ้าใจกับทุกๆ	คน

“วิศิษฎ์” นามเอ่ยอ้างเสกสรร

สงวน ขอจำานรรจ์ประเสริฐศรี

วงศ ์เพียบพร้อมคุณค่าของคนดี

วาน มากมีมีช่วยเหลือเอื้อผองชน 

ศัลย ์คืองานสานสร้างสรรพสิทธิ์

แพทย ์ด้วยจิตเอื้อให้สร้างกุศล

ด ีงามเทอดรู้ทั่วได้ยินยล

เด่น นพดลแซ่ซ้องรู้ทั่วกัน

คือรองแพทย์คนเก่งเปี่ยมสามารถ 

คือนักปราชญ์งานความเสี่ยงจิตมุ่งมั่น

คือคุณหมอในดวงใจเนิ่นนานวัน

คือความฝันนักวิจัยมิร้างรา

ครอบครัวแสนอบอุ่นกรุ่นไอรัก

ได้ประจักษ์รักครอบครัวเป็นนักหนา

ภาคภูมิใจใช้ความรักเอื้อเมตตา

เปี่ยมวิญญาณ์รักผูกพันมั่นมิคลาย 

ด้วยความดีขอพรมอบตอบสนอง

สุขสมปองในทุกสิ่งที่คิดหมาย

สมบูรณ์ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ ทั้งใจกาย

มิเว้นวายสุขสงบร่มเย็นเทอญ

อัญชลี วิเศษชุนหศิลป์ : ผู้ประพันธ์ 
พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
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โรคมือ เท้า ปาก 
(Hand-Foot-Mouth Disease )
โดย	>> นพ.ปราโมทย์ ศรีสำาอาง กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	อุบลราชธานี

 โรคมือ เท้า ปาก (Hand-Foot-

Mouth disease)	 เป็นไข้ออกผื่นชนิด

หนึ่งที่พบได้บ่อยในเด็กเล็กซึ่งติดต่อ

กันง่าย	 แต่มักไม่รุนแรงและหายได้เอง

เป็นส่วนใหญ่	 ส่วนน้อยที่อาจมีภาวะ

แทรกซ้อนร้ายแรงนับแต่ปี	 พ.ศ.2540	

เป็นต้นมา	 มีข่าวการระบาดของโรคนี้ 

ซึ่งมีความรุนแรงถึงเสียชีวิตในหมู่เด็ก

เล็กของประเทศมาเลเซีย	 สิงคโปร์ 	 

ญี่ปุ่น	 ไต้หวัน	ฮ่องกง	ออสเตรเลีย	ส่วน

ใหญ่พบในเด็กตํ่ากว่า	 5	 ขวบ	บางครั้ง

ระบาดตามสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กและ

โรงเรียนอนุบาล	 เชื้อที่เป็นสาเหตุคือเชื้อ

ไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส	 (Entero-

virus)	 ซึ่งพบเฉพาะในมนุษย์เท่านั้น	 

สายพันธุ์ที่ก่อโรค	 ได้แก่	 ค็อกแซกกีเอ	

(coxsackie	A),	คอ็กแซกกบี	ี(coxsackie	

A),	 ไวรัสเอนเทอโร	 ชนิด	 71	 (Enterovi-

rus71)

							ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการ

ป่วยหรือพบอาการเพียงเล็กน้อย	 เช่น

มีไข้	 ปวดศีรษะ	คลื่นไส้	ปวดเมื่อย	 โดย

จะปรากฏอาการอยู่	3-5	วัน	แล้วหายได้

เองหรอืมอีาการไขร้ว่มกบัมตีุม่พองเลก็ๆ

เกิดที่ผิวหนังบริเวณฝ่ามือ	ฝ่าเท้าและใน

ปาก	 โดยตุ่มในปากมักพบที่เพดานอ่อน	

กระพุ้งแก้ม	 เป็นสาเหตุให้เด็กไม่ดูดนม		

ในรายที่มีอาการรุนแรง	 ขึ้นอยู่กับชนิด

ของเชื้อไวรัส	 เช่น	 ติดเชื้อจาก	 Entero-

virus71	อาจมีอาการทางสมองร่วมด้วย

วิธีการแพร่โรค
	 เชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายทางปาก

โดยตรง	โดยเชื้อจะติดมากับมือ	ภาชนะ

ที่ใช้ร่วมกัน	 เช่น	 ช้อน	 แก้วนํ้าหรือของ

เล่นที่ปนเปื้อนนํ้ามูกนํ้าลาย	นํ้าจากตุ่ม

พอง	แผลในปาก	หรืออุจจาระของผู้ป่วย

ที่มีเชื้อไวรัส	 ทั้งนี้เชื้ออาจอยู่ในอุจจาระ

ของผู้ป่วยได้เป็นเดือน	ทําให้ผู้ป่วยยังคง

สามารถแพร่กระจายเชื้อได้

แพทยจ์ะวนิจิฉยัโรคมอื-เทา้-ปาก
	 จากลักษณะอาการแสดงของโรค	

น้อยรายที่อาจต้องทําการตรวจหาเชื้อ

ไวรัสก่อโรคจากสิ่งคัดหลั่งในคอหอย	

อุจจาระ	 หรือนํ้าเหลืองจากตุ่มนํ้าบน

ผิวหนัง	 ซึ่งการรักษาของแพทย์ใช้การ

รักษาแบบประคับประคอง	 เช่น	 การให้

ยาลดไข้	 ยาทาแก้ปวดในรายที่มีแผล 

ในปาก	ให้รับประทานอาหารอ่อนๆ	และ

พักผ่อนอย่างเพียงพอ	 รายที่มีอาการ

รุนแรง	 ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล	

เช่น	 รับประทานอาหารไม่ได้	 มีอาการ

สมองอักเสบ	 กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ	

เป็นต้น

การป้องกันโรค
	 ไม่ควรนํา เด็ก เล็กไปที่ ชุมชน

สาธารณะที่แออัด	 เช่น	ห้างสรรพสินค้า	

ตลาด	สระว่ายนํ้า	 หลีกเลี่ยงการสัมผัส

ใกล้ชิดผู้ป่วย	 ระมัดระวังการไอจามรด

กัน	 ล้างก่อนและหลังการเตรียมอาหาร	

รับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย	

ใชช้อ้นกลางและหลกีเลีย่งการใชแ้กว้นํา้

หรือหลอดดูดนํ้าร่วมกัน	 ฝึกเด็กให้มีสุข

นิสัยที่ดี	 รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใส่นิ้วมือ

หรือของเล่นเข้าปาก	 สําหรับผู้ประกอบ

การสถานเลี้ยงเด็กควรดูแลให้มีการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขลักษณะ

ของสถานที่	 เช่น	 การทําความสะอาด

อุปกรณ์เครื่องเล่น	 อุปกรณ์การเรียน 

การสอนดว้ยนํา้ยาฆา่เชือ้โรคเปน็ประจาํ	

ในโรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษา	 

ควรให้ความรู้เรื่องโรคและการป้องกัน

ตนเอง	 เน้นการล้างมือและการรักษา 

สุขอนามัยส่วนบุคคล	 กรณีสงสัยเด็ก 

เป็นโรคมือ	 เท้า	 ปาก	ควรมาพบแพทย์

ทันทีและแยกเด็กอื่นไม่ให้คลุกคลีกับ

ผู้ป่วย	 หากเด็กมีตุ่มในปากโดยที่ไม่มี

อาการอื่น	 ให้หยุดเรียนไว้ก่อน	 หาก

มี อาการป่ วยรุ นแรงขึ้ นต้ อ ง รี บมา 

โรงพยาบาลทันที



	 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	

(สวรส.)	และภาคีเครือข่าย	R2R	จัดงาน

ประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากงานประจาํ

สู่งานวิจัย	Routine	to	Research	(R2R)	

ครั้งที่	5 “วิถี R2R ; เรียบง่าย คุณภาพ

ครบวงจร”	 ขึ้น	 ระหว่างวันที่	 10-12	

กรกฎาคม	 2555	ณ	 ศูนย์การประชุม 

อิมแพ็คฟอรั่ม	เมืองทองธานี 

	 การประชุมจากงานประจําสู่งาน

วิจัยหรือ	Routine	 to	Research	 (R2R)

เป็นการร่วมกันระหว่าง  สวรส.	 คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  จากการ

สนบัสนนุงบประมาณจากสาํนกังานหลกั

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.) จัดขึ้น

เป็นปีที่	5	ติดต่อกัน	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

การส่งเสริมบุคลากรด้านสาธารณสุข

ผู้ปฏิบัติงานประจําให้ได้มีโอกาสสรรค์

สร้างงานวิจัยขึ้น	 โดยใช้ข้อมูลจากงาน

ประจํา	และนําผลวิจัยที่ได้นั้นไปพัฒนา

งานประจําอีกต่อหนึ่ง	 ซึ่งตลอด	 4-5	 ปี	 

เครือข่ายวิจัยอุบลศรีโสธรเจริญ
ร่วมจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำาสู่งานวิจัย

Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 5

ที่ผ่านมา	สวรส.	และภาคีเครือข่าย	R2R	

ได้ขยายแนวคิดกระตุ้นและเชื่อมโยง

เครอืขา่ยตา่งๆ	ใหเ้กดิการสรา้งสรรคแ์ละ

พัฒนางานประจําจากการทํางานวิจัย	

จนเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเครือข่าย

กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคอย่างชัดเจน	

โดยในปีนี้มีผู้ เข้าร่วมประชุมจํานวน

ประมาณ	 1,500	 คน	 และมีการส่งผล

งาน	R2R	เข้าร่วมประกวดเป็นจํานวนถึง	

549	เรื่อง	มากกว่าปี	2554	ที่มี	362	เรื่อง	

และมีผลงานวิจัย	 R2R	 ที่ได้รับรางวัล 

ดีเด่นจํานวน	36	เรื่อง โดยที่โรงพยาบาล 

สรรพสิทธิประสงค์	 ได้รับรางวัลผลงาน	

R2R	 ดีเด่น	 1	 เรื่อง	 คือ	 เปิดหัวใจใส่

จังหวะ	(Pace	maker)	โดย	คุณทัศนียา	 

ไกรสรสวัสดิ์	หน่วยงาน	CCU	

	 เครือข่ายวิจัยอุบลศรีโสธรเจริญ

เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่าย	R2R	ที่ได้ร่วม

ในการจัดประชุมจากงานประจําสู่งาน

วิจัยเป็นปีที่	 2	 ติดต่อกัน	 โดยเครือข่าย

อุบลศรีโสธรเจริญเกิดจากการรวมตัว

กันของหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขที่

สนใจงานวิจัยจาก	4	จังหวัด		คือ	จังหวัด

อุบลราชธานี	 ศรีสะเกษ	 ยโสธร	 และ

อํานาจเจริญ	 โดยมี	นายแพทย์วิศิษฎ์  

สงวนวงศ์วาน	 ทําหน้าที่เป็นประธาน

เครือข่ายฯ	 ก่อตั้งอย่างเป็นทางการใน

เดือนตุลาคม	2553	มีการประชุมทํางาน

ร่วมกันเรื่อยมา	 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก

คือ	 ทําให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 	 สําหรับหัวข้อที่ เครือข่ายอุบล 

ศรีโสธรเจริญ	 ร่วมในการจัดประชุมในปี

นี้  คือ	 “สุนทรียสาธก สู่การกำาจัดจุด

อ่อนโดย Facilitator ขั้นเทพ” และ

ก้าวย่างสู่ความยั่งยืน	โดยผู้บริหารของ

หน่วยงานในเครือข่าย	 โดยวิทยากรคือ 

ผูบ้รหิารจากหนว่ยงานในเครอืขา่ยวจิยัฯ	

ร่วมให้แนวคิดในการพัฒนางานวิจัยให้

ก้าวหน้าและยั่งยืน

วีระนุช มยุเรศ

จุ ล ส า ร
ส ร ร พ สิ ท ธิ สั ม พั น ธ์ 5ฉบับที่ 188/2555
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สรา้งความตระหนกัเสรมิพลงักระแส
“ง ด เ ห ล้ า เ ข้ า พ ร ร ษ า”

	 จากสถิติผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรที่มารับการรักษาใน

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 อุบลราชธานี	 มีแนวโน้ม 

สูงขึ้น	 ในปี	พ.ศ.2554	มีผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรจํานวน	12,899	

ราย	 เสียชีวิต	 334	 ราย	 จากข้อมูลที่ผ่านมาในหลายแห่งมัก

พบว่าเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุหลัก		

ประกอบกับจังหวัดอุบลราชธานี	 โดยผู้ว่าราชการจังหวัด

ได้มีการประกาศให้เป็นวาระงดเหล้าเข้าพรรษาฉลองพุทธ

ชยันตี	 2,600	 ปี	 แห่งการตรัสรู้สัมมาสัมพุทธเจ้า	 ตลอดจน	

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณี

อันยาวนานของจังหวัดอุบลราชธานี	 ทําให้เกิดกระแสงาน

บุญแห่เทียน	 และงดเหล้าเข้าพรรษา	 ทีมงานสุขศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์จึงเห็นโอกาสที่จะใช้กระแสให้เกิดประโยชน์ 

ในกลุม่ญาตผิูป้ว่ยทีม่าเฝา้ไขแ้ละนัง่รอคอยการเขา้เยีย่มผูป้ว่ย	

วันละหลายร้อยคน	ณ	ลานจิตอาสาพาเพลินและลานบุษบัน 

โดยตั้งวัตถุประสงค์การรณรงค์	2	ข้อคือ

	 1.	 เพื่อสร้างความสนใจและกระตุ้นให้ญาติผู้ป่วยเกิด

ความตระหนักถึงโทษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 2.	 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 ความรู้	 ทักษะที่จําเป็น

ในการเลิกเหล้าและช่องทางการขอความช่วยเหลือและขอ

คําแนะนําในการเลิกเหล้า	 จากเวทีเสวนาของคนต้นแบบ 

และบุคลากรผู้บำาบัด

 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย	 การให้ข้อมูลข่าวสาร	

องค์ความรู้	 โทษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ที่สําคัญเพื่อให้

โดย	>> นางศศิธร จันทร์ขอนแก่น นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	อุบลราชธานี

ก่อให้เกิดความตระหนัก	 เช่น	ใบปลิว	การ์ดให้กําลังใจ	การให้

ขอ้มลูสือ่สารความเสีย่งของโทษภยัจากการดืม่สรุาโดยบคุลากร 

ทางด้านการบําบัดจากกลุ่มงานจิตเวช	 แพทย์หญิงพัสวี	 

วรภัทรกุล	 (จิตแพทย์)	 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพระ

ภิกษุที่มีประสบการณ์ในการทํางานแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง	

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าที่ทํางานงดเหล้าในกลุ่มเยาวชนและ

การสง่เสรมิใหช้มุชนเขม้แขง็เปน็หมูบ่า้นปลอดเหลา้ทัง้หมูบ่า้น	

นอกจากนีย้งัมตีวัแทนของเครอืขา่ยเหยือ่เมาแลว้ขบัจากจงัหวดั

ศรีสะเกษและชมรมคนพิการไทยใจอาสา	จังหวัดอุบลราชธานี

มาร่วมเล่าประสบการณ์โทษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	และ

การสรา้งความเพลดิเพลนิสนกุสนานสลบัการสือ่สารความเสีย่ง

ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดการเรียนรู้	 โดยทีมงานนักกิจกรรมที่เก่ง

และมีประสบการณ์จากงานประชาสัมพันธ์		

 สิ่งที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จในการรณรงค์ครั้งนี้คือ 

การได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้มีประสบการณ์ในการ

ทาํงานเรือ่งเหลา้	เชน่		เครอืขา่ยองคก์รเลกิเหลา้	(สคล	)	แพทยผ์ู้

มปีระสบการณใ์นการบาํบดัและพรอ้มทีจ่ะใหค้าํปรกึษาแนะนาํ

ผู้ที่จะเลิกเหล้าทั้งพบได้โดยตรงหรือทางโทรศัพท์	พระสงฆ์ผู้มี

ประสบการณใ์นการชักจงูและเตอืนสตผิู้คนใหเ้ข้าร่วมกจิกรรม

และเลิกเหล้าเข้าพรรษา	เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจากจังหวัด

ศรีสะเกษ	และที่สําคัญที่สุดคือ	 ทุกท่านที่มาร่วมจัดกิจกรรม 

มีความปรารถนาดีคืออยากให้และอยากเห็นพี่น้องประชาชน

มีความสุข	 จึงทําให้พวกเราเกิดปิติแห่งความรักความสามัคคี

ต่อกันในทีมงาน
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นพ.สุรพร ลอยหา	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี	 เป็นประธาน
ในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร	 “ผู้บริหารทางการ
พยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ”	รุ่นที่	4	ซึ่งเกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และกลุ่มการพยาบาล	 โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	6	อาคาร	50	พรรษา	มหาวชิราลงกรณ	
เมื่อวันที่	6	สิงหาคม	2555

มอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรม

ตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายรัฐบาล

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	 13	 และคณะ
ประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายรัฐบาลกับบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข	 เขต	 13	 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข	 เขต	 13	 ให้การ
ต้อนรับ	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	6	อาคาร	50	พรรษา	มหาวชิราลงกรณ	เมื่อวันที่	6	
สิงหาคม	2555

อบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับต้น

พัฒนาคุณภาพระบบบริการ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป

ที่พึ่งสุดท้ายสำาหรับผู้ป่วยระยะประคับประคอง

นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษและหัวหน้า
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพนักงาน
ฉุกเฉินการแพทย์ (เวชกรฉุกเฉินระดับต้น 110 ชั่วโมง)	 รุ่นที่	 1	 ขึ้น	
เพื่อเป็นการพัฒนาเวชกรฉุกเฉินระดับต้น	ณ	 ห้องประชุม	 1	 ชั้น	 6	 อาคาร	 
50	พรรษา	มหาวชิราลงกรณ	เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2555

นพ.มนัส กนกศิลป	์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาล	 ได้นําบุคลากรของโรงพยาบาล	
เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการโรงพยาบาลศูนย์/ 
โรงพยาบาลทั่วไป	 ประจําปี	 2555	ณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	
จ.พษิณโุลก	โดยม	ีนพ.ณรงค ์สหเมธาพฒัน	์อธบิดกีรมสขุภาพจติ	เปน็ประธาน
ในครั้งนี้	เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	2555

นางวันเพ็ญ ดวงมาลา รองผู้อํานวยการฝ่ายการพยาบาล	เป็นประธานเปิดการประชุม
วิชาการ	 เรื่อง	 “การพยาบาล : ที่พึ่งสุดท้ายสำาหรับผู้ป่วยระยะประคับประคอง” 
เพื่อพัฒนางานบริการพยาบาลที่ได้มาตรฐานด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง	 
ให้ครอบคลุมหอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย	 ตลอดจนพัฒนา 
บุคลากรทางการพยาบาลด้านองค์ความรู้ทักษะการปฏิบัติการพยาบาล	ณ	ห้องประชุม	2	
ชั้น	6	อาคาร	50	พรรษา	มหาวชิราลงกรณ	เมื่อวันที่	19	กรกฎาคม	2555

นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษและหัวหน้า
กลุม่งานเวชศาสตรฉ์กุเฉนิ	เปน็ประธานเปดิการประชมุโครงการ	“การพฒันาการ
ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะครบวงจร”	เครือข่ายบริการสุขภาพที่	10	เพื่อพัฒนา	
CPG	Guideline	 การให้บริการและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการส่งต่อผู้ป่วย 
ณ	ห้องประชุม	 2	 ชั้น	 6	 อาคาร	 50	 พรรษา	 มหาวชิราลงกรณ	 เมื่อวันที่	 23	 
กรกฎาคม	2555

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

นพ.ศักดิ์ชัย ธีระวัฒนสุข	 รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพบริการ	 เป็น
ผู้แทนนําคณะบุคลากรของโรงพยาบาลเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา	 80	 พรรษา	ณ	 มณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี	 
เมื่อวันที่	12	สิงหาคม	2555

พัฒนาการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะครบวงจร

ประชุมเครือข่ายกายภาพบำาบัด

นพ.ศักดิ์ชัย ธีระวัฒนสุข รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพบริการ	
กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายกายภาพบําบัด	สปสช.	
เขต	 10	อุบลราชธานี	 เรื่อง	 “Shoulder Management”	 โดยมี	นพ.เรืองศิลป์ 
เถื่อนนาดี	 ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 10	 เป็น
ประธานในพิธีเปิดงาน	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	1	อาคาร	50	พรรษา	มหาวชิราลงกรณ	
เมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2555



จุ ล ส า ร
ส ร ร พ สิ ท ธิ สั ม พั น ธ์8 ฉบับที่ 188/2555

รายนามผู้บริจาคเงินบัญชี
อาคารรักษา-ผ่าตัดผู้ป่วยฉุกเฉินและโรคซับซ้อน รายนามผู้บริจาคเงินบัญชี ตึกอายุรกรรมใหม่
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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	 วิชิราภรณ์		สายพิมพ์
n  กองบรรณาธิการ 
ดร.นพ.ปริญญา		ชํานาญ	 อุไร		เจนวิทยา	 รุ้งเพชร		กีรติมหาตม์	
อรัญญา		สายพันธ์	 ณิชาพร		พรหมโลก	 ปาริชาต		ใจสุภาพ
วีระนุช		มยุเรศ	 อรุณรัตน์		ศุภวรรณาวิวัฒน์	 ดุสิต		หรุ่นโพธิ์	
วัชราภรณ์		สายทอง	 สุเพียร		โภคทิพย์		 ราตรี		บุญชู	
ศศิธร		จันทร์ขอนแก่น	 รําไพ		ศุขเกษม	 สุพจน์		สายทอง		
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�นงบริจาคอวัยวะถึงปัจจุบัน 2,574 ราย

และยอดผู้แสดงคว�มจำ�นงบริจาคดวงตา 2,377 ราย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ส�ข�โรงพย�บ�ลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลร�ชธ�นี

นางสุธนี แก่นสารกิติกุล	 บริจาคเงินจํานวน	
10,000	บาท	 เพื่อร่วมซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
ตึกอายุรกรรมใหม่	เมื่อวันที่	5	มิถุนายน	2555

โรตารี่อุบลฯ, มูลริเวอร์, Lotus City, ศรีอุบลวาริน	มอบ
รถจักรยานมอเตอร์ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 
จํานวน	 2	 คัน	 รวมมูลค่า	 55,000	 บาท	 เพื่อใช้กับผู้ป่วย
ที่ไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเอง	 โดยมี	นางเขมจรินทร์ 
วงศ์ตระกูลไชย	รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร	และคณะเป็น
ผู้รับมอบ	เมื่อวันที่	6	พฤษภาคม	2555

นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล รองผู้อํานวยการฝ่าย
บริการด้านปฐมภูมิ	 เป็นประธานรับมอบเงินจํานวน	
1,000,000	 บาท	 จากนายสมพงษ์-นางนิดดา 
เจยีรกลุ	เพือ่สมทบทนุซือ้ครภุณัฑท์างการแพทยใ์หก้บั
ตึกอายุรกรรมใหม่	เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2555

1.	 บริษัท	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย	จํากัด	 11,473.74

2.	 นางนารถฤดี	 มาพิทักษ์	 10,000.00

3.	 บริษัท	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย	จํากัด	 8,435.61

4.	 บริษัท	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย	จํากัด	 5,141.21

5.	 นายธีระยุทธ	 วงศ์ไพเสริฐ์	 2,500.00

6.	 พ.อ.อดุล		 พรหมทา	 567.00

7.	 นางสุวินิตย์	 สุบรรณพงษ์	 500.00

8.	 นางจิรภา		 พรหมทา	 200.00

1.	 น.ส.สุพรรณี	 เจียรกุล	 765,000.00
2.	 นายดนัย	 เจียรกุล	 125,000.00
3.	 นายสวัสดิ์-นางลาวัลย์		นิชรัตน์	 100,000.00
4.	 นายทรงศักดิ์	 ทิพย์คงคา	 80,000.00
5.	 นางรพีภรณ์	 เจียรกุล	 60,000.00
6.	 นางสมพร	 ทิพยมงคลกุล	 50,000.00
7.	 นายทรงศักดิ์	 ทิพย์คงคา	 20,000.00
8.	 นางวันเพ็ญ	 ศรีวัฒนชัย	 20,000.00
9.	 น.ส.รัชฎา	 จุ้ยจําลอง	 10,000.00
10.	น.ส.ปนัดดา	 ดรุกาญจน์พฤติ	 10,000.00
11.	นางฉวีวรรณ	 บุตรเรืองรอง	 10,000.00
12.	บริษัท	ทรานสเทค	จํากัด	 10,000.00
13.	น.ส.นิตยา	 ปรโม	 5,000.00
14.	น.ส.ชุณหกาญจน์	 ศรีไหม	 5,000.00

ชาํระคา่ฝากสง่เปน็รายเดอืน
ใบอนุญาตเลขที่	45/2521
ปท.อุบลราชธานี

n วัตถุประสงค์
1.	 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ข้อมูลข่าวสาร	และกิจกรรม
2.	 เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคคลทั่วไป			
3.	 เพื่อเป็นการแนะนําหน่วยงานและบุคลากรของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	อุบลราชธานี
4.	 เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

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

เพื่อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้ตึกอายุรกรรมใหม่
ได้ที่	บัญชีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	เลขที่บัญชี	313-0-57260-0

เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารรักษา-ผ่่าตัดผู้ป่วยฉุกเฉินและโรคซับซ้อน
ได้ที่	บัญชีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	เลขที่บัญชี	313-0-57260-0

หรือติดต่อโดยตรงที่ นพ.มนัส กนกศิลป์ โทร.	081-7086767,	045-244145
ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร.	045-244973	ต่อ	1348

ขอเชิญร่วมแสดงความจำานงบริจาคอวัยวะ
ได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

ส�ข�โรงพย�บ�ลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลร�ชธ�นี
ชั้น 5 อ�ค�รหลวงปู่ช� สุภทฺโท โทร. 045-264857 ต่อ 110

โทร. 045-244973 ต่อ 1574, 1163

15.	นางกมลจิตต์	 รังษีกาญจน์ส่อง	 5,000.00
16.	นางเพชรสรางค์	 นิพขันธ์	 5,000.00
17.	นายธีระยุทธ	 วงศ์ไพเสริฐ์	 2,500.00
18.	นางกาญจน์	 การะเกต	 2,000.00
19.	นางสุพัตรา	 แสงวิเชียร	 2,000.00
20.	นางบุญเลื่อน	 ช่วงชิง	 1,000.00
21.	นางจิราภรณ์	 รัตติกาลสุขะ	 1,000.00
22.	นางสุทธิดา	 รัตนศรี	 1,000.00
23.	นางนิตยา	 บุตรอ่อน	 1,000.00
24.	น.ส.กิตติพร	 ถกลจิตร	 1,000.00
25.	นางวรนุช	 อร่ามเรือง	 1,000.00
26.	นางหนูยิ้ม	 แซ่แต้	 200.00
27.	คุณวัลล์งาม	 บุญธรรม	 100.00


