


 
 

โรงพยาบาลคุณธรรม  

“ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน ้าใจ” 

วันครอบครัว : ความสุขแบ่งปันได้  

                “  ครอบครัว ” เป็นสิ่ งแรกที่คุณจะรัก และเป็นสิ่ งสุดท้ายที่ ลืม ”  MERGELEARNING.COM.                     

“ ครอบครัว ” เปรียบเสมือนยาชนิดหนึ่งที่สามารถท าให้เราท าอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี   ครอบครัว
เป็นพลังชีวิตที่สามารถให้ก าลังใจแก่เราในทุกทุกวัน     ความรักในครอบครัวจึงเป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งต่อสัจธรรมที่ว่า          
“ ที่ใดมีรัก  ทีน่ั่นมีสุข ”  
                  ย้อนไปเมื่อ 30 กว่าปีที่ผ่านมา วันที่ 31 ตุลาคม 2532  คณะรัฐมนตรี ในสมัย  พล.อ.ชาติชาย  ชุณหะวัณ 
เป็นนายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ วันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็น  “ วันครอบครัว ”    ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
เพื่อต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของครอบครัวให้มากขึ้น  เพราะวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย
เปลี่ยนแปลงไป ย่อมท าให้ครอบครัวมีความขัดแย้งและห่างเหินกัน อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา ในเทศกาลสงกรานต์ 
ประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิล าเนา สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้โดยสะดวก  แต่ในความเป็นจริง เรา
ไม่ได้มี   “ วันครอบครัว ”  แค่วันเดียว เพราะครอบครัวนั้นอยู่กับเราทุกวัน     ความเป็นครอบครัวมีอยู่ตลอดเวลาจน
สิ้นลมหายใจ แต่วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปต่างหาก ที่มาแย่งวันเวลาของเราไปจากครอบครัว ดังนั้นไม่ใช่เราจะให้ความส าคัญแค่
วันนี้วันเดียวเท่านั้น เราควรท าให้ทุกๆ  วันคือวันส าคัญของครอบครัว  
                  “ ครอบครัวอบอุ่น ”  “ ครอบครัวสุขสันต์ ” ล้วนแล้วแต่เป็นค ากล่าวขานถึงความสุขในครอบครัว ทันทีที่เรา
เข้าไปใกล้ชิดก็จะรับรู้ได้ถึงบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่น พบแต่ความจริงใจที่มีต่อกัน ให้เกียรติกัน สื่อสารกันด้วยความรัก สิ่ง
ที่คนในครอบครัวควรพึงปฏิบัติต่อกัน เพื่อช่วยเติมเต็มความสุขให้กันและกันอยู่ตลอดเวลา คือการให้ความรัก ความอบอุ่น
และความเอื้ออาทรต่อกัน การหันหน้าเข้าหากัน ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือ ดูแล เกื้อกูล ซึ่งกันและ
กัน ให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น ที่ไม่ควรลืม คือการรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ครอบครัวจะพบแต่ความสุขและรอยยิ้ม  เวลา
ที่สมาชิกในครอบครัวเกิดปัญหา คนในครอบครัวมักเป็นคนแรกที่ให้ความช่วยเหลือ ดูแล ให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากล าบาก
ไปได้อย่างจริงใจ การมีพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่นจึงนับเป็นต้นทุนที่ดีของชีวิต  “ วันครอบครัว ”   จึงเป็นโอกาสทองของ
การสร้างความสุขร่วมกัน  มาร่วมสร้าง “ครอบครัวอบอุ่น” แบบอย่างที่ดีให้เป็นมรดกส่งต่อให้กับลูกหลาน ต่อยอดสู่การ
เป็นคนต้นแบบที่ดีของสังคม ดังค าไทยแต่โบราณที่บอกถึงลักษณะที่เหมือนกันในลูกหลานกับพ่อแม่ปู่ย่าตายาย วงศาคณา
ญาติเดียวกันที่ว่า “ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ” กันนะคะ 
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 “อย่ามองคนอื่นนั้น ส าคัญกว่าครอบครัว” (บทความที่ดี)  
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เปิดโรงพยาบาลสนาม 
อุบลราชธานี 

               กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดอุบลรำชธำนี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์กำรระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เป็น ศูนย์การจัดการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มี  
การมอบหมายให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม อุบลราชธานี บริเวณถนนแจ้งสนิท ต าบลแจระแม 
อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ติดกับโรงเรียนบ้านท่าบ่อ พร้อมทั้งบริหารจัดการด้านบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข ด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ รวมถึง COVID-2019  
ท่ีต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม  

        วันที่ 30 มีนำคม 2563 นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม
อุบลราชธานี  โดยมีรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี   ผู้บัญชำกำรมณฑลทหำรบกที่  22  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี   หัวหน้ำส่วนรำชกำรทั้งภำครัฐภำคเอกชน   ประชำชนและบุคลำกรของโรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมใน  
พิธีเปิด  กล่าวรายงานโดย  นายมนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสนาม  อุบลราชธานี   คือ นายเจนฤทธิ์  วิตตะ  (รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์) เปิดท าการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. ให้บริการ คัดกรอง ตรวจ รักษา ผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดิน
หายใจ รวมถึงผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน กำรใช้สิทธิกำรรักษำครอบคลุมบัตรประกันสุขภำพของ
คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ำยโรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ สิทธิประกันสังคม และสิทธิข้ำรำชกำร หำกผู้ป่วยนอกเหนือจำก
สิทธิดังกล่ำวประสงค์จะมำรับบริกำรที่โรงพยำบำลสนำมแห่งนี้ อำจจะมีค่ำบริกำรหำกไม่เข้ำเกณฑ์กำรใช้บริกำรตำมสิทธิ
รักษำพยำบำลของท่ำน ติดต่อสอบถำมก่อนเข้ำรับบริกำร โทร . 065-2830238, 065-2401831, 045-317631-4 และ        
045-319200 ต่อ 1234 

        บุคลากรโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่มาปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนาม อุบลราชธานี ขอให้ความเชื่อมั่นต่อ
ประชาชนทุกคน พร้อมที่จะทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ดูแลสุขภาพประชาชนเต็มก าลังความสามารถตามมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ ให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์นี้ไปได้อย่างปลอดภัย  

สูติ ปัจฉาภาพ 
หัวหน้ากลุ่มงานสุขศกึษา 



คณะด ำเนินงำน : นำงพิชญดำ ดำทวี  
                     นำงสุมำลี ประกอบจรรยำ  
                     นำงสำววิยะดำ วนำสน  
                     นำงสำวจินตวำณ ีพันธ์เสำร์                  
                     นำงสิริพร ทองเหลือง  
                     นำงปรียำภรณ ์ศรีนำง  
ผู้น ำเสนอ :  นำงพิชญดำ ดำทวี 
                                                              

 ปัจจัยชักน า ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องการเกิด CAUTI   
เพื่อทราบถึงผลกระทบของการ 
ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์ 
กับการใส่สายสวนปัสสาวะ 

 ปัจจัยส่งเสริม ได้แก่ การให้ 
บุคลากรได้เสนอความคิดเห็น 
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา  
และหาแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน จากการวิเคราะห์ปัจจัยของการ
เกิด CAUTI ในหน่วยงาน การแจ้งผลการติดเชื้อ CAUTI ประจ าเดือน
แก่บุคลากร 

 ปัจจัยเอื้ออ านวย ได้แก่ การจัดอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน เช่น 
ผ้าเช็ดมือ/ Set Flush/ น้ ายาท าความสะอาดมือ/Alcohol hand 
rubs หน้าเตียงทุกเตียง เป็นต้น 
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เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน  
CAUTI: HC2FRAS  BUNDLE และลดอุบัติการณ ์
การติดเชื้อ CAUTI 

1.  บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน 
    CAUTI : HC2FRAS BUNDLEมากกว่าร้อยละ 90 

2.  อุบัติการณก์ารเกิด CAUTI ลดลงจากเดิมอย่างน้อย 
     ร้อยละ 20 

วิธีกำรด ำเนินกำร  

ปัจจัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  

ควำมส ำคัญของปัญหำ  

เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด  

วัตถุประสงค์ 

  ห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท2 ดูแลผู้ป่วยที่ต้องใส่สาย 
 สวนปัสสาวะนาน เนื่องจากไม่สามารถปัสสาวะออกได้เอง 

 สถิติของหน่วยงานพบว่า พบว่าการติดเชื้อCAUTI เป็นอันดับ 2 
ของการติดเชื้อในหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2559,2560และ2561 อัตรา
การเกิด CAUTI เท่ากับ 2.14, 2.70 และ2.32 ต่อ 1000 วันคา
สายสวนปัสสาวะ 

   จากการนิเทศ พบว่าบุคลากรยังปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ในภาพรวม 
  ได้เพียงร้อยละ 85.68  

   การจัดการความรู้การป้องกันCAUTI ใน ปี 2560 ถึง 2561 และ  
  ได้แนวทางปฏิบัติ คือ HC2FRAS Bundle 

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562 

CAUTI : HC2FRAS BUNDLES 
กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมแนวทำงป้องกัน 
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ในห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสำท 2 
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลรำชธำนี 

  ห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท2 ดูแลผู้ป่วยที่ต้องใส่ สายสวนปัสสาวะ 
 นาน เนื่องจากไม่สามารถปัสสาวะออกได้เอง 

ควำมส ำคัญของปัญหำ  

 สถิตขิองหน่วยงานพบว่า พบว่าการติดเชื้อCAUTI เป็นอันดับ 2 ของการติดเชื้อ 
ในหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2559,2560และ2561 อัตราการเกิด CAUTI เท่ากับ 2.14, 2.70 และ 2.32 ต่อ 1000 วันคาสายสวนปัสสาวะ 

  จากการนิเทศ พบว่าบุคลากรยังปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในภาพรวมได้เพียงร้อยละ 85.68 

  การจัดการความรู้การป้องกัน CAUTI  ในปี 2560 ถึง 2561  
  และได้แนวทางปฏิบัติคือ HC2FRAS  Bundle 

CAUTI BUNDLE : HC2FRAS 

 สรุป 

 การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
จากปัญหาหน้างาน  ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเกิด
ความปลอดภัยต่อผู้ป่วย และการใช้
ปัจจัยชักน า ปัจจัยส่งเสริม  และ
ปัจจัยเอื้ออ านวยในการส่งเสริม
บุคลากรช่วยให้ปฏิบัติตามแนวทาง
ได้มากขึ้น  

 การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง จะส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

ควำมส ำคัญของปัญหำ  
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โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์รุกหนัก  
Big Cleaning Day : Clean Against  จัด 

      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส 
โคโรนา 2019  หรือ COVID-19 ในปัจจุบันที่มีการรายงาน
จากกระทรวงสาธารณสุขว่ามีผู้ติดเชื้อและผู้ที่ เข้าเกณฑ์       
เฝ้าระวังโรคเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่ในขณะเดียวกันจ านวนผู้ป่วยที่
ได้รับการรักษาหายแล้วและกลับบ้านด้วยสุขภาพที่แข็งแรงก็มี
จ านวนเพิ่มขึ้นทุกวันเช่นเดียวกัน โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ในเขตสุขภาพที่10 ครอบคลุม
การให้บริการ 5 จังหวัด ได้แก่อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
อ านาจเจริญและมุกดาหาร ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์นี้ 
เราจึงได้จัดตั้งจุดคัดกรองคลินิกไข้หวัดที่ได้มาตรฐานแบบ 
One Stop Service  รวมทั้งมีห้องความดันลบ Negative 

Pressure ส าหรับแยกผู้ป่วยติดเชื้อ และได้เตรียมจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนามไว้ส าหรับรองรับผู้ป่วยหากมีการระบาดและ
ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งยังให้ความส าคัญกับการท า
ความ Big Cleaning Day   ในหน่วยงาน ซึ่งเป็นการช่วยลด
อัตราการแพร่กระจายของเชื้อต่างๆ ในทุกบริ เวณของ
โรงพยาบาล   ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อตามบริเวณ
ต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่มีผู้คนจ านวนมากรวมตัวกัน
อยู่ โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ ์

และบุคลากรในการพ่นยาฆ่าเชื้อจากเทศบาลนครอุบลราชธานี  
กิจกรรมเหล่านี้จะสมบูรณ์ไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนเป็น
อย่างดีจาก พ.ต.อ.สายชล  สง่าเขียว ผู้ก ากับการกลุ่มงาน
สอบสวนต ารวจภูธร จ .อุบลราชธานี   พ.ต.ท.ศิริพงษ์        
เพ็งแจ่ม  รองผู้ก ากับการป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธร               
จ.อุบลราชธานี  ก าลังพลจากกองก ากับการต ารวจภูธรจังหวัด
อุบลราชธานี และเทศบาลนครอุบลราชธานี  โดย  นายประชา  
กิจตรงศิร ิ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
       นพ .มนต์ ชั ย  วิ วัฒนาสิทธิพ งศ์  ผู้ อ า น วยกา ร
โรงพยาบาล ยังมีเรื่องที่ส าคัญที่จะต้องสื่อสารกับผู้มารับบริการ
ทั้งเรื่องการจัดระเบียบพื้นที่พักญาติในโรงพยาบาล โดยขอ
ความร่วมมือให้ผู้มารับบริการได้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่   
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการติดเชื้อต่างๆ  
ที่อยู่ในโรงพยาบาล หรือท่านอาจจะเป็นพาหะน าเชื้อต่างๆ   
เข้ามาสู่คนไข้ที่ท่านมาเยี่ยม และสะดวกต่อการท าความ
สะอาด  เพื่อให้ประชาชนได้มั่นใจว่า แหล่งบริการสาธารณสุขที่
ท่านได้ฝากชีวิตเป็นที่พึ่งสุดท้าย ปลายทางสุขภาพนั้น  พร้อมที่
จะดูแลท่านได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด 

COVID-19 
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โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์รุกหนัก  
Big Cleaning Day : Clean Against  จัด 

      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส 
โคโรนา 2019  หรือ COVID-19 ในปัจจุบันที่มีการรายงาน
จากกระทรวงสาธารณสุขว่ามีผู้ติดเชื้อและผู้ที่ เข้าเกณฑ์       
เฝ้าระวังโรคเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่ในขณะเดียวกันจ านวนผู้ป่วยที่
ได้รับการรักษาหายแล้วและกลับบ้านด้วยสุขภาพที่แข็งแรงก็มี
จ านวนเพิ่มขึ้นทุกวันเช่นเดียวกัน โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ในเขตสุขภาพที่10 ครอบคลุม
การให้บริการ 5 จังหวัด ได้แก่อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
อ านาจเจริญและมุกดาหาร ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์นี้ 
เราจึงได้จัดตั้งจุดคัดกรองคลินิกไข้หวัดที่ได้มาตรฐานแบบ 
One Stop Service  รวมทั้งมีห้องความดันลบ Negative 

Pressure ส าหรับแยกผู้ป่วยติดเชื้อ และได้เตรียมจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนามไว้ส าหรับรองรับผู้ป่วยหากมีการระบาดและ
ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งยังให้ความส าคัญกับการท า
ความ Big Cleaning Day   ในหน่วยงาน ซึ่งเป็นการช่วยลด
อัตราการแพร่กระจายของเชื้อต่างๆ ในทุกบริ เวณของ
โรงพยาบาล   ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อตามบริเวณ
ต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่มีผู้คนจ านวนมากรวมตัวกัน
อยู่ โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ ์

และบุคลากรในการพ่นยาฆ่าเชื้อจากเทศบาลนครอุบลราชธานี  
กิจกรรมเหล่านี้จะสมบูรณ์ไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนเป็น
อย่างดีจาก พ.ต.อ.สายชล  สง่าเขียว ผู้ก ากับการกลุ่มงาน
สอบสวนต ารวจภูธร จ .อุบลราชธานี   พ.ต.ท.ศิริพงษ์        
เพ็งแจ่ม  รองผู้ก ากับการป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธร               
จ.อุบลราชธานี  ก าลังพลจากกองก ากับการต ารวจภูธรจังหวัด
อุบลราชธานี และเทศบาลนครอุบลราชธานี  โดย  นายประชา  
กิจตรงศิร ิ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
       นพ .มนต์ ชั ย  วิ วัฒนาสิทธิพ งศ์  ผู้ อ า น วยกา ร
โรงพยาบาล ยังมีเรื่องที่ส าคัญที่จะต้องสื่อสารกับผู้มารับบริการ
ทั้งเรื่องการจัดระเบียบพื้นที่พักญาติในโรงพยาบาล โดยขอ
ความร่วมมือให้ผู้มารับบริการได้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่   
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการติดเชื้อต่างๆ  
ที่อยู่ในโรงพยาบาล หรือท่านอาจจะเป็นพาหะน าเชื้อต่างๆ   
เข้ามาสู่คนไข้ที่ท่านมาเยี่ยม และสะดวกต่อการท าความ
สะอาด  เพื่อให้ประชาชนได้มั่นใจว่า แหล่งบริการสาธารณสุขที่
ท่านได้ฝากชีวิตเป็นที่พึ่งสุดท้าย ปลายทางสุขภาพนั้น  พร้อมที่
จะดูแลท่านได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด 



นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ
เ ป็ น ป ร ะ ธ า น เ ปิ ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ รื่ อ ง  ร ะ บ บ  Logistics  
ในสถานพยาบาล โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ประเสริฐ   
ขันเงิน  อดีตประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป  
มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมกรรมการบริหารชั้น 9 
อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 

นพ.มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ  
ร่ วมประชุ มและฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุก เฉิน กรณี           

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี                
ณ ส า นั ก ง านป้ อ ง กั น ค วบคุ ม โ ร ค ที่  1 0  ก รมค วบคุ ม โ ร ค    
โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องประชุมส านักงานป้องกันควบคุมโรค 
ที่ 10  เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2563 

นพ.มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ “ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (Emergency Operations Center : EOC) กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID -19) เพื่อติดตามและพัฒนาการเตรียมความ
พร้อมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค เตรียมระบบการคัด
กรองที่ รวดเร็ว จัดระบบคัดแยกโรคและผู้ป่วยที่ รวดเร็ว  ณ  
ห้องประชุมกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 

นพ.มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร    เข้าพบ  พลตรีรณกร   ปานกุล   
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 โดยได้มอบของที่ระลึก   
งานครบรอบ 84 ปี และกระเช้า เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้ความ
อนุเคราะห์โรงพยาบาลฯ    ในทุกๆกิจกรรมที่ขอความร่วมมือ 

ณ มณฑลทหารบกที่ 22 เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2563 

นพ.มนต์ชั ย    วิ วัฒนาสิทธิพงศ์   ผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลฯเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “วันไตโลก 
2563” ภายใต้ค าขวัญ “คัดกรองป้องกัน รู้ทันโรคไต” เพื่อให้
ประชาชนได้เห็นความความส าคัญในการป้องกันโรคไต สร้าง
ความเข้าใจและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2563 

นพ.มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ
เยี่ยมให้ก าลังใจและขอบคุณจิตอาสาของโรงพยาบาลฯ     ในการ
จัดกิจกรรมสอนการท าหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้กับ ผู้ป่วย ญาติ
บุคลากรของโรงพยาบาลและผู้สนใจ  ณ  ลานบุษบัน     เมื่อวันที่ 
12  มีนาคม 2563 
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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 NEURO1   โทร.1311   
ชั้น 4 อาคารวิชิต   โทร. 045-319200 ต่อ 1703, 1311   มือถือ. 091-0411732 

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 
สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

รับบริจาค  อวัยวะ, ดวงตา, ไต 

บรรณาธิการ   นพ.ถนอมชัย  โคตรวงษา 
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               จารุวรรณ  ปรเีปรม 
 ผลิตและจัดส่ง  กลุ่มงานสุขศึกษา, งานประชาสัมพันธ์ฯ โทร. 045-319288 

แนะน าบริการ รับเรื่องร้องเรียน  ศูนย์บริหารความเสี่ยง โทร.045-319200 ต่อ 1602 

รายช่ือบัญชดีังนี้... 

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

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  บริจาคเครื่องฟอกอากาศผสมออกซิเจนอัตรา
การไหลสูง (Humidifier with Integrated Generator) รุ่น  Airvo 2 

(ส าหรับเด็กจ านวน 15 เครื่อง) มูลค่า 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาท
ถ้วน)   ซึ่งมีนายแพทย์พิเชฐ หล่อวินิจนันท์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจ
ด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 2 เป็นผู้แทนมอบ  โดยนายแพทย์มนต์ชัย     
วิวัฒนาสิทธิพงศ์   ผู้อ านวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 
มีนาคม 2563 
 

บ.โฮมวัน ในเครือศิริมหาชัย ร่วมด้วย บ.คู่ค้าและพันธมิตร ร่วมสนับสนุนเงิน
สมทบทุน "โครงการห้องฉุกเฉินเพื่อชาวอีสานใต้" ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ จ านวน 129,000 บาท โดยมีนายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ 
ผู้อ านวยการสรรพสิทธิประสงค์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 

ฉบับท่ี 279 


