
วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีทรงปฏบิตัพิระราชภารกจิในการพฒันา
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเปี่ยมล้นด้วยพระ
เมตตา พระวริยิะอตุสาหะและทรงนำาสริสิขุแกป่วงชนทกุกา้วพระบาท
ทีเ่สดจ็ไปถงึ เปน็ผูท้รงรเิริม่ใหจ้ดัตัง้หนว่ยแพทย ์พอ.สว. ขึน้ ทรงโปรด
เกล้าให้ใช้วิทยุสื่อสารสำาหรับแพทย์เพื่อใช้ติดต่อให้คำาปรึกษาและ 
การรกัษาผูป้ว่ยไดโ้ดยตรงตามสถานทีห่า่งไกล และยงัทรงรบัพระราช
ภาระอีกหลายประการที่เป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ในสมเด็จ
พระบรมราชชนก นอกจากนี้ยังทรงอุปถัมภ์ในกิจการของมูลนิธิอื่นๆ  
ที่เกี่ยวเนื่องกับงานสาธารณสุข เช่น มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ มูลนิธิ 
ช่วยเหลือเด็กปัญญาอ่อน มูลนิธิถันยรักษ์ และมูลนิธิช่วยคน 
โรคเรือ้น เปน็ตน้ พระองคไ์ดท้รงตรากตรำาพระวรกายและพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่พสกนิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดพระชนม์
ชีพ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดาร 
ซึ่งการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไปไม่ทั่วถึง พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ถวายพระราช
สมัญญาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีว่า "พระมารดาแห่ง
การสาธารณสุขไทย"
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
โดย >> นางปาริชาต ใจสุภาพ พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

นายแพทย์มนัส  กนกศิลป์
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

ได้รับประทานรางวัลพระกินรี ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2555

นายแพทย์มนัส
กนกศิลป์

นางเขมจรินทร์
วงศ์ตระกูลไชย

นางศิริรัตน์
เชาวรัตน์

นายแพทย์วิศิษฎ์
สงวนวงศ์วาน

ทันตแพทย์สุรพล
ตั้งสกุล

นางสาวเสาวนีย์
สอนอาจ

รบัรางวลัชนะเลศิ ดา้นการรกัษาพยาบาล
วถิพีทุธ จากสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาติ  และจากมูลนิธิอุทัย สุดสุข ใน
งานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
ประจำาปี 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานา- 
ชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ได้รับคัดเลือกเป็น
บุคคลดีเด่น ประจำาปี 2555

สาขาบริหารงานทั่วไป
จากชมรม รพ.ศูนย์ / รพ.ทั่วไป 

ร่วมกับมูลนิธิ
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร

ได้รับรางวัล
พยาบาลวิชาชีพ ประเภท

ผู้บริหารการพยาบาลดีเด่น
ระดับตติยภูมิ ประจำาปี 2555 

จากสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทย 

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ได้รับการคัดเลือกเป็น
ศัลยแพทย์ดีเด่น
ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย ประจำาปี 2555
รับพระราชทานโล่ประกาศ
เกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ได้รับคัดเลือกเป็น
บุคคลดีเด่นประจำาปี 2555 
สาขาทันตแพทย์
จากชมรม รพ.ศูนย์ / รพ.ทั่วไป
ร่วมกับมูลนิธิ
นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร

ได้รับรางวัล
พยาบาลเทคนิคดีเด่น  
ระดับตติยภูมิ ประจำาปี 2555
จากสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทย
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้อำานวยการโรงพยาบาล รองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

พยาบาลวิชาชีพชำานาญการพิเศษ

รองผู้อำานวยการด้านติดตาม
และประเมินผลโครงการ

พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

นางวันเพ็ญ  ดวงมาลา
รองผู้อำานวยการฝ่ายการพยาบาล

ได้รับรางวัลพยาบาลปฏิบัติงานนานและดีเด่น ประจำาปี 2555
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 ปจัจบุนัระบบบรกิารสขุภาพมกีาร

ขับเคลื่อนผ่านนโยบายที่สำาคัญระดับ

ประเทศ มีจุดเน้นคือไร้รอยต่อแต่ต้อง

ควบคู่ไปกับความปลอดภัย  ความ

รวดเรว็ และมคีณุภาพ ดว้ยสภาพสงัคม

ที่เปลี่ยนแปลงไป และสังคมผู้สูงอายุ 

มากขึ้น กลุ่มโรคประเภทโรคเรื้อรังหรือ 

โรคไมต่ดิตอ่ ทีอ่าจเกดิเหตกุารณป์จัจบุนั

ทันด่วน เช่น อุบัติเหตุ โรคหัวใจ โรค

หลอดเลือดทางสมอง จำาเป็นต้องได้

รับการรักษาอย่างทันท่วงทีในสถาน

พยาบาลใกล้บ้าน เพื่อลดอัตราตาย

และภาวะแทรกซ้อน แผนของกระทรวง

สาธารณสขุทีไ่ดใ้หค้วามสำาคญัตอ่ระบบ

บรกิารครอบคลมุทัง้ 5 มติ ิทัง้การสง่เสรมิ  

การป้องกัน การักษา การฟื้นฟู และ

คุ้มครองผู้บริโภค มีการวางแผนและ

จัดสรรทั้งจำานวนบุคลากร โครงสร้าง  

และครุภัณฑ์ที่ จำ า เป็น  กระจายให้  

เหมาะสมในเครือข่ายบริการสุขภาพ 

ทั้ง 12 แห่ง ทั่วประเทศ โดยแต่ละ 

เครือข่ายมีประชากรที่ต้องดูแลรับผิด

ชอบ ประมาณ 5–6 ล้านคน ซึ่งจะมี  

โ รงพยาบาลหลักประจำา เครือข่ าย

สามารถดูแลผู้ป่วยได้เทียบเท่าโรงเรียน

แพทย์ พัฒนาศักยภาพจนมีขีดความ

สามารถให้บริการเบ็ดเสร็จได้ภายใน

เครือข่ายร่วมด้วย

 โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์

จ.อุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลหลัก

ระดับ ADVANCE ของเครือข่ายบริการ

สุขภาพที่ 10 ซึ่งมีจังหวัดอุบลราชธานี 

ศรีสะเกษ ยโสธร อำานาจเจริญ และ

มกุดาหาร อยูใ่นเครอืขา่ยมกีารวางแผน

ร่วมกันระหว่างผู้บริหารเพื่อพัฒนา และ

สนับสนุนการดำาเนินการให้บริการอย่าง

ไร้รอยต่อของสถานพยาบาลทุกระดับ

 ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรใน 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่สืบ 

ทอดรุ่นต่อรุ่นมาอย่างยาวนานร่วม  

76 ปี  ภายใต้ประโยคเตือนใจของ 

ชาวสรรพสิทธิ์ฯ ที่ว่า

 1. โ รงพยาบาลให้บริ การ

ประชาชนทุกคน ทุกระดับ ไม่ว่ายาก

ดีมีจน ประโยคนี้เคยติดอยู่หน้าอาคาร

อำานวยการเก่า 2 ชั้น ซึ่งยังทันสมัยทุกยุค

ทุกสมัย

จิตมุ่งบริการ หัวใจแห่งการเชื่อมโยง
ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อ

โดย >> นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลฝ่ายกิจการพิเศษ/หัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุ
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 2. โรงพยาบาลไม่มีคำาว่าเตียง

เต็ม ทุกคนร่วมแรงร่วมใจให้บริการ

แม้มีข้อจำากัดทางกายภาพต้องเสริม

เตียงแล้วเตียงเล่า จนดูแออัด แต่ด้วย

หน้าที่และศรัทธาที่ประชาชนมอบให้กับ 

โรงพยาบาลมาโดยตลอด เป็นที่ดูแล 

ผูป้ว่ยซึง่เปรยีบเสมอืนผูจ้ะจมนำา้ตอ้งมทีี่ 

ให้ยึดเหนี่ยวเยียวยารักษา

 3. ที่ พึ่ ง สุ ดท้ ายปลายทาง

สุขภาพ ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรค

สลบัซบัซอ้นเพยีงใด ไมว่า่จะเกดิเหตทุีใ่ด 

ในอำาเภอใด จังหวัดใด ทางโรงพยาบาล

พรอ้มเปน็ทีพ่ึง่ของชาวอสีานใตต้ลอดไป

สรรพสิทธิประสงค์ในตอนเย็น เดินทางมาถึงเวลาเช้ามืดในวันถัดมา ผู้ป่วยได้รับ 

การรักษาที่มีโดยศัลยแพทย์หลอดเลือด ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ และ 

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ในทันที

 ดงันัน้ การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพใหเ้กดิเปน็เครอืขา่ยอยา่งไรร้อยตอ่ที่

ยั่งยืนที่ประชาชนพึ่งได้นั้น การลงทุนสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ และการผลิตบุคลากร

รวมถึงการกระจายวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้บริการตามแผนนั้นเป็นเพียงพื้นฐานรองรับ

ระบบเท่านั้น หากสิ่งสำาคัญที่ผมคิดว่าเป็นหัวใจหลักต่อระบบบริการที่อยากให้ 

เกดิขึน้จรงินัน้ จำาเปน็ตอ้งม ี“วฒันธรรมขององคก์รทีป่ลกูฝงัจติมุง่บรกิาร” สำาหรบั

เชงิระบบนัน้จะตอ้งมอีงคป์ระกอบในการตดิตามสถานพยาบาลซึง่ถา้ไดร้บัการพฒันา

ถึงศักยภาพที่พึงจะเป็นพร้อมให้การดูแลรักษาได้ตามแผนแล้ว ควรจะมีระบบกำากับ

ติดตามการให้บริการ นอกจากนี้ระบบสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพตอบสนองอย่าง มี เหตุการณ์จริงที่สะท้อนเชิง

ระบบเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างไร้ 

รอยต่อ กล่าวคือปลายเดือนสิงหาคม 

2555 มีผู้ป่วยชายไทย อายุ 42 ปี ได้

รับอุบัติเหตุรุนแรงทางถนน ได้รับการ

ดูแลเบื้องต้นจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพ ตั้งแต่

เช้ า  ความรุนแรงของพยาธิสภาพ

นั้น มี เส้นเลือดใหญ่ที่ โคนขาอุดตัน 

กระดูกเชิงกรานหัก ทางโรงพยาบาล

ดั ง ก ล่ า ว มี ข้ อ จำ า กั ด ใ น ก า ร รั ก ษ า

พยายามติดต่อประสานโรงพยาบาล

ต่างๆ เพื่อการส่งต่อให้รับดูแลต่อใน 

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ

สูงกว่าร่วม 15 แห่ง ก็ยังไม่สามารถ

ส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อได้  จนกระทั่ ง

ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ม า ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล 

รวดเร็ว สามารถเชื่อมโยงระหว่างผู้ปฏิบัติ และผู้บริหารในองค์กร รวมถึงระหว่าง 

ผู้บริหารด้วยกันต่างองค์กรร่วมด้วย

 อย่างไรก็ตาม หากทุกขั้นตอนการให้บริการเปรียบเสมือนการดูแล

ดั่งญาติมิตร แม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆ ก็สามารถฝ่าฟันแก้ไขให้ผ่าน

ไปได้ด้วยดี เชื่อมั่นในบุคลากรชาวสาธารณสุขที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา

งานด้านบริการสาธารณสุขที่พร้อมจะขับเคลื่อนไปด้วยกัน โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งการปรับระบบให้เหมาะกับพื้นที่ในการปฏิบัติการให้ประชาชนได้

เข้าถึงการบริการ อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว และปลอดภัยในที่สุด
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การรับรู้และทัศนคติของผู้ป่วยนอก
แผนกนรีเวชกรรมต่อการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์

โดย >> นศพ.ธนาภรณ์ กฤตสิน นักศึกษาแพทย์ฺชั้นปีที่ 6 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

 “ไม่อนุญาตได้มั้ยหมอ” เป็นคำาถาม

ที่เกิดขึ้นเมื่ออาจารย์แพทย์ขออนุญาตให้

นักศึกษาแพทย์ทำาการซักประวัติหรือตรวจ

ร่างกายผู้ป่วยไม่ว่าจะในหอผู้ป่วยในหรือ

แผนกตรวจผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาให้

เราฉุกคิดว่าเราไม่เคยทราบเลยว่าผู้ป่วย

มีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับการเรียนการ

สอนของนักศึกษาแพทย์เอง นั่นคือเราไม่

ค่อยทราบนักว่าผู้ป่วยรับรู้หรือรู้สึกอย่างไร

ต่อการที่มีนักศึกษาแพทย์เรียนรู้โดยการ

ที่จะมีทัศนคติที่ดีกว่ากลุ่มอายุน้อย และ 

ผูป้ว่ยทีม่ทีศันคตทิีด่มีแีนวโนม้ทีจ่ะยนิยอมให้

นกัศกึษาแพทยเ์ขา้มามสีว่นรว่มในการเรยีนรู้

ในอนาคตมากขึ้นถึง 3 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่มี

ทัศนคติไม่ดี 

 ในส่วนของผู้รับบริการที่ไม่ยินดีที่จะ

ใหน้กัศกึษาแพทยเ์ขา้มามสีว่นรว่มในอนาคต

ได้ชี้แจงถึงเหตุผลส่วนใหญ่ว่าต้องการความ

เป็นส่วนตัว และไม่มั่นใจในความสามารถ

และความเชี่ยวชาญของนักศึกษาแพทย์

 สิง่สำาคญัทีไ่ดจ้ากงานวจิยันีค้อืการนำา

ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงในการเรียนการสอน

นักศึกษาแพทย์ เช่น แนวคิดที่ควรให้ความ

รู้แก่นักศึกษาแพทย์และอาจจะต้องมีการ

ประเมินก่อนที่จะเข้าไปตรวจผู้ป่วยจริง หรือ

ทั้งทางด้านการวางตัวและบุคลิกภาพให้

เหมาะกับวิชาชีพ รวมถึงอาจต้องพยายาม

สือ่สารกบัผูป้ว่ยเพือ่สรา้งความเขา้ใจถงึระดบั

ความสามารถของนักศึกษา โดยอาจต้อง 

มุ่งเน้นไปที่ผู้ป่วยที่อายุน้อย ซึ่งการดำาเนิน

การเหลา่นีจ้ะเปน็สิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ ระหวา่ง

ที่เรามีการเรียนการสอนบุคคลที่จะไปเป็น

แพทย์ในอนาคตนั้น เราก็ได้ให้ความสำาคัญ

อยา่งยิง่กบัการเคารพในสทิธขิองผูป้ว่ยนัน่เอง

โรงพยาบาลศูนย์ที่ผู้ป่วยอาจจะเข้าใจว่า 

ทัง้โรงพยาบาลมแีตแ่พทยท์ีจ่บมาแลว้เทา่นัน้

 พวกเราใชแ้บบสอบถามเปน็เครือ่งมอื

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึง่ประกอบดว้ยสว่น

ข้อคำาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป (อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ สถานภาพ ประสบการณ์ใน

การมบีตุร และประสบการณใ์นการมสีว่นรว่ม

ในการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์) และส่วน

ข้อคำาถามเกี่ยวกับระดับการรับรู้และทัศนคติ

ของผู้ป่วยที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก

มาร่วมตรวจและรักษาเขา ทางกลุ่มจึงได้

สนใจที่จะศึกษาหาคำาตอบของประเด็นดัง

กล่าว โดยได้ศึกษาเจาะลึกไปที่การเรียน

รู้ของของนักศึกษาแพทย์ในแผนกนรีเวช-

กรรม เนื่องจากมีทั้งการซักประวัติที่ลงลึก

ถึงเรื่องส่วนบุคคล และการตรวจร่างกายซึ่ง 

ผูป้ว่ยเกอืบทกุรายลว้นไดร้บัการตรวจภายใน 

กระบวนการเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องละเอียด

อ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัฒนธรรมไทย 

หากจะให้เห็นภาพมากขึ้นโดยการนึกว่า

เราเป็นผู้ป่วยเองแล้วจำาเป็นต้องมารับการ

รักษาคงเขินอายไม่น้อยเช่นกัน การศึกษา

ที่ทำามาก่อนหน้าในประเทศไทยมีปริมาณ

ไม่มาก อีกทั้งล้วนเป็นการศึกษาในโรงเรียน

แพทย์ซึ่งผู้ป่วยมักทราบว่าต้องมาพบเจอกับ

นกัศกึษาแพทยอ์ยา่งแนน่อน ซึง่อาจแตกตา่ง

จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งเป็น 

นรเีวชกรรมตอ่การมสีว่นรว่มในการเรยีนรูข้อง

นักศึกษาแพทย์ ซึ่งก็คือการรับรู้และทัศนคติ

ต่อการมีส่วนร่วมในการซักประวัติ ตรวจ

ร่างกาย และการรักษาของนักศึกษาแพทย์

นั่นเอง และนำามาสรุปผล รวมทั้งวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ต่อระดับ 

การรับรู้และทัศนคติที่ดี

 จากการตอบแบบสอบถามของ 

ผู้มารับบริการจำานวน 155 คน ซึ่งมีอายุเฉลี่ย

เท่ากับ 41.5 ปี ครึ่งหนึ่งเคยมีประสบการณ์

ต่อการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนักศึกษา

แพทย์มาก่อน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ 78% และ 

62% มีระดับการรับรู้และทัศนคติที่ดีต่อการ

ที่นักศึกษาแพทย์มีส่วนร่วมในการตรวจ

รักษาตามลำาดับ (แผนภูมิที่ 1 และ 2) ส่วน

ปัจจัยที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่ดี

คืออายุ โดยกลุ่มที่มีอายุมากขึ้นมีแนวโน้ม
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การประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ประเภทรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ
การพัฒนาระบบส่งกลับ รับคืน และฟื้นฟูผู้ป่วยและคนพิการ จ.อุบลราชธานี
โดย >> สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ นักกายภาพบำาบัดเชี่ยวชาญ งานกายภาพบำาบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

 ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส่ ง ก ลั บ 

รับคืน และฟื้นฟูผู้ป่วยที่ เสี่ยงต่อ 

ความพิการในระยะ subacute และ

คนพิการ  จั งหวัดอุบลราชธานี  

เ ป็ น ร ะ บ บ ที่ ทำ า ง า น เ ป็ น เ ค รื อ ข่ า ย

โ ด ย มี ที ม นั ก ก า ย ภ า พ บำ า บั ด เ ป็ น 

ผู้ประสานงานหลัก มีการส่งผู้ป่วย

กลับบ้านและรับคืนผู้ป่วยเพื่อรักษา 

ต่อเนื่องในชุมชน เน้นการให้บริการฟื้นฟู

สภาพในผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อความพิการใน

ระยะ subacute ที่ถูกจำาหน่ายกลับบ้าน 

ผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการดูแล

อย่างต่อเนื่องในชุมชนเพราะมีปัญหา

หลายอย่างเช่น ไม่มีระบบการส่งต่อที่ดี

ทำาใหน้กักายภาพบำาบดัในพืน้ทีไ่มท่ราบ

ว่ามีผู้ป่วยที่ต้องไปให้บริการ จำานวนนัก

กายภาพบำาบัดซึ่งเป็นผู้ที่มีทักษะในการ

ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่มีไม่เพียงพอทำาให้ 

ผู้ป่วยไม่ได้รับการฟื้นฟูสภาพในช่วง

เวลาที่เหมาะสม การฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ป่วยจะเกิดขึ้นในระยะ 3-6 เดือนแรก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3 เดือนแรก

จะเป็นช่วงเวลาที่ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัว

ได้เร็วที่สุด (Kelly-Hayes et al., 1989)  

ดังนั้น การที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการฟื้นฟู

อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ดีที่สุดจะ 

สง่ผลใหก้ารฟืน้ตวัของผูป้ว่ยชา้และอาจ

เกิดความพิการหลงเหลืออยู่มากกว่า

ที่ควรจะเป็นดังนั้นทีมจึงพัฒนาระบบ

ส่งกลับ รับคืน และฟื้นฟูผู้ป่วยที่เสี่ยง

ต่อความพิการในระยะ subacute ขึ้น

และยังได้พัฒนาระบบการบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการแบบบูรณาการ

โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เขต 10 อุบลราชธานี

 การดำาเนินงานด้วยระบบเครือ

ข่ายฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัด

อุบลราชธานี ประกอบด้วย ทีมจาก

กระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำาบล  

สำานักพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จั งหวัด  สถาบันพัฒนา

ฝีมือแรงงานคนพิการ ศูนย์ฝึกอาชีพ

คนพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ อาสา

สมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเชี่ยวชาญ 

คนพิการและครอบครัว มีการบูรณา

การการทำางานร่วมกัน ส่งผลให้ผู้ป่วย

และคนพิการสามารถเข้าถึงบริการได้

หลากหลายช่องทาง รวมทั้งได้รับริการ

แบบครบวงจรทำาให้สามารถลดจำานวน

คนพิการรายใหม่ ลดค่าใช้จ่ายของ 

ผู้ป่วย และลดขั้นตอนในการเข้าถึง 

บริการ คนพิการสามารถช่วยเหลือ 

ตนเองได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพ 

และมีความภาคภูมิ ใจในตั ว เองที่

สามารถดำารงชีวิตอิสระได้ ไม่เป็นภาระ

ของครอบครัวและสังคม

ประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 2555

การทำางานเป็นภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ

ผลลัพธ์การฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ
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นพ.มนสั กนกศลิป ์ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาล พรอ้มดว้ยคณะเจา้หนา้ทีร่ว่มงาน
แสดงมุทิตาจิต เขตตรวจราชการที่ 13 “เกียรติยศ ศักดิ์ศรี คุณความดี 60 ปี 
ศรีโสธรเจริญธานี” ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมมุกดาหาร 
จ.มุกดาหาร โดยมี นพ.วชิระ เพ็งจันทร ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 เขต 13 เป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555

มุทิตาจิต เขตตรวจราชการที่ 13

สปส. คืนสู่เหย้า ฟ้าขาวคืนรัง

นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน 
“สปส. คืนสู่เหย้า ฟ้าขาวคืนรัง ประจำาปี 2555” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 
อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555

ประชุมวิชาการ Lean

อบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระหว่างส่งต่อ รุ่น 2

พัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล

คณะกรรมการ Lean จัดประชุมวิชาการ Lean ให้กับบุคลากรภายใน
โรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำารัสเลิศ จาก
โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 2  
ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม
หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระหว่างส่งต่อ รุ่นที่ 2 หลักสูตร 4 เดือน 
โดยมี นพ.สุรพร ลอยหา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา  
มหาวชิราลงกรณ

นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล ปี 
2555” ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เมื่อวันที่ 
30-31 สิงหาคม 2555

นางวันเพ็ญ ดวงมาลา รองผู้อำานวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะ
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 
จ.นครปฐม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555

ประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

นายสุรพล สายพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ.2555 
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เมื่อวันที่ 23  
สิงหาคม 2555

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

พัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา
ระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ” โดยมี นพ.วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1  
ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555



จุ ล ส า ร
ส ร ร พ สิ ท ธิ สั ม พั น ธ์8 ฉบับที่ 189/2555

รายนามผู้บริจาคเงินบัญชี
สงฆ์อาพาธและศูนย์โรคหัวใจ 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  ชำานาญ อุไร  เจนวิทยา รุ้งเพชร  กีรติมหาตม์ 
อรัญญา  สายพันธ์ ณิชาพร  พรหมโลก ปาริชาต  ใจสุภาพ
วีระนุช  มยุเรศ อรุณรัตน์  ศุภวรรณาวิวัฒน์ ดุสิต  หรุ่นโพธิ์ 
วัชราภรณ์  สายทอง สุเพียร  โภคทิพย์  ราตรี  บุญชู 
ศศิธร  จันทร์ขอนแก่น รำาไพ  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

ด.ช . โตโน่  ชาตะกูน  บริจาคเงินจำานวน 
10,000 บาท เพื่อร่วมซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
ให้โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554

นางทองใส พรหมคุณ บริจาคเงินจำานวน 
10,000 บาท เพื่อร่วมซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ให้ตึกอายุรกรรมใหม่ เมื่อวันที่  29 มิถุนายน  
2555

นางสุวพร ไชยณรงค์  บริจาคเงินจำานวน 
10,000 บาท เพื่อร่วมซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ให้ตึกอายุรกรรมใหม่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  
2555

1. นางหิตธารี สุรชาติธำารงรัตน์ 5,000.00
2. นายเผย  โคตรมนตรี 3,000.00
3. นางจุฑาพร วิวัฒน์มนัสกุล 1,000.00

1. นางสำาราญจิต แซ่อือ 100,000.00
2. เงินตู้บริจาค (เงินสด) 41,680.00
3. เงินตู้บริจาคลานบุษบัน 30,360.00
4. ร้านอุบลโภคภัณฑ์  20,000.00
5. นายประเสริฐ ศรีจามร 10,000.00
6. นางนฤมล โชคนิรัติศัย 10,000.00
7. นางเรวดี อุทธา 10,000.00
8. บริษัท ทรานสเทค จำากัด 10,000.00
9. น.ส.อัจฉรีย์ โขงรัมย์ 10,000.00
10. นายวินัย ทองคำาพงษ์ 10,000.00
11. นางวิยะรัตน์ อยู่มั่น 10,000.00
12. Mrs.Nuanjan-Knechi TH.Vannok 6,200.00
13. นพ.ไพวัณ วัฒนราษฎร์ 6,000.00

ชำาระคา่ฝากสง่เปน็รายเดอืน
ใบอนุญาตเลขที่ 45/2521
ปท.อุบลราชธานี

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

ขอเชิญร่วมบริจาคซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 322-1-54817-6

บัญชีตึกสงฆ์อาพาธและศูนย์โรคหัวใจ
ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 322-1-54817-6

บริจาคสมทบทุนช่วยเหลือเด็กป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง
ได้ที่ บัญชีธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 06-4401-20-237239-9

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 ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

โทร. 045-244973 ต่อ 1574, 1163

14. น.ส.สมฤดี แก้วกัญญา 5,000.00
15. น.ส.นภัทร ภัทรธเศรษฐ์ 5,000.00
16. นางจริยา สิงห์นาค 5,000.00
17. รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน 5,000.00
18. นางถนอม ขุมเงิน 3,000.00
19. นางธัญภร โชติมานนท์ 2,000.00
20. น.ส.ชวนพิศ อิศระภิญโญ 2,000.00
21. น.ส.ขวัญเรือน วงษ์แก้ว 2,000.00
22. นายสมยศ พุ่มน้อย 2,000.00
23. นายเอกอนันต์ ทองจันทร์ 1,000.00
24. น.ส.ทิพวรรณ พุฒธา 1,000.00
25. พ.ต.ท.ถวัลย์ บุญภักดี 1,000.00
26. นางยิ้ม แซ่แต้ 300.00


