


 
 

โรงพยาบาลคุณธรรม  “ซื่อสัตย์ สามัคคี มนี ้าใจ”   

ร่วมฉลองครบรอบ  84 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
จาก...ต้นกล้า สู่...ต้นไม้ใหญ่ที่แขง็แรงและย่ังยืน 

ใน...ป่าแห่งการเปล่ียนแปลง 

       ในวาระครบรอบ  84 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 
        มีการเฉลิมฉลอง ครบรอบ  84 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์  จาก....ต้นกล้า สู่...ต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรง และยั่งยืน 
ใน...ป่าแห่งการเปลี่ยนแปลง... ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้  ล้วน
แล้วแต่มีคุณค่าต่อจิตใจผู้คนมากมาย  จะถูกจดจ าและจารึก
ไว้เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานชาวสรรพสิทธิ
ประสงค์ได้ภาคภูมิใจมิรู้ลืม  จุลสารฉบับนี้  ผู้ เขียนจึงจะ
น าเสนอ เรื่องราวงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 84 ปี โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ เพื่อมอบเป็นของขวัญ “ วันปีใหม่” ให้กับ
ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน ได้ร่วมชื่นชมไปด้วยกันค่ะ 
         วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ( ขึ้น 11 ค่่า เดือน 1 ) 
เป็นพิธีอัญเชิญพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 พระรูปสมเด็จพระมหิต
ลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระรูปพลตรีพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ( พระองค์
เจ้าชายชุมพลสมโภช ) จากพระแท่นประดิษฐานหน้าอาคาร
ผู้ป่วยนอก อัญเชิญทั้ง 3 พระองค์ ขึ้นประดิษฐาน ณ.แท่น
ประดิษฐาน หน้าห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหา
วชิราลงกรณ ในงานนี้มีพิธีบวงสรวงและมีพิธีสงฆ์ ถวาย
ภัตตาหารเพล   งานในวันนี้มีความสง่างาม สมพระเกียรติ 
แสดงออกถึงพลังความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ความ
พร้อมเพรียง ร่วมแรงร่วมใจกันของคณะผู้บริหาร คณะ
บุคลากรของโรงพยาบาลและแขกผู้มีเกียรติ สร้างความ
ประทับใจให้กับทุกคน  วันเสาร์ที่  21 ธันวาคม 2562        
( แรม 10 ค่่าเดือน 1 )  

    

เป็นพิธีอัญเชิญพระรูปหล่อพลตรี  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ (พระองค์เจ้าชายชุมพล
สมโภช) ขึ้นประดิษฐาน ณ  แท่นประดิษฐาน บริเวณเสาธง 
หน้าอาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ งานนี้มีการจัดริ้ว
ขบวนพิธีอัญเชิญพระรูปหล่ออย่างยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ 
มีพิธีสงฆ์  ถวายภัตตาหารเพล  ระบ ากฤดาภินิหาร  
ผู้บริหารและคณะบุคลากรของโรงพยาบาลและแขกผู้มี
เกียรติ ร่วมกันร้องเพลงมาร์ชสรรพสิทธิ์ และร่วมกันวาง
มาลัยสักการะหมู่   วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 ( ขึ้น 9 
ค่่า เดือน 2 ปีกุน ) เป็นพิธีท าบุญครบรอบ  84 ปี 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีพิธีท าบุญตักบาตร เจริญ
พระพุทธมนต์ มีโรงทานและพิธีสมโภชอธิษฐานจิตพระรูป
หล่อพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์ เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิ
ประสงค์ (พระองค์เจ้าชายชุมพลสมโภช )ประดิษฐาน ณ 
มณฑลพิธี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และในวันพุธที่ 
8 มกราคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 จะ
เป็นงานประชุมวิชาการ “ CHANGE FOR THE FUTURE ”ณ ห้อง
ประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
        ทุกเรื่องราวครบรอบ  84 ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ จาก....ต้นกล้า สู่...ต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรง และยั่งยืน  
ใน...ป่าแห่งการเปลี่ยนแปลง  คือความ
ภาคภูมิใจของพวกเรา ลูกหลานกรม
หลวงสรรพสิทธิประสงค์ ที่ได้สร้างความ
ดีถวายงานแด่พระองค์ สมดั่งอัตลักษณ์ 
ของโรงพยาบาลเรา “ ซื่อสัตย์ สามัคคี  
มีน้ าใจ ”  





โดย... เด่นชัย ต้ังมโนกุล  
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

ผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย 
 
           น ้าท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี เร่ิมมาต้ังแต่วันท่ี 29 สิงหาคม 2562 ในพ้ืนท่ีรอบนอก แต่เร่ิมเข้าสู่พ้ืนท่ีเทศบาลนคร
อุบลราชธานี วันท่ี 3กันยายน 2562  จ านวนผู้ท่ีได้รับผลกระทบในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีท้ังหมด 20 ชุมชน จ านวน
2,073 ครอบครัว 7,981 คน  ได้อพยพไปพักอาศัยท่ีจุดพักพิงชั่วคราว 15 จุด 
           พ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบคลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสรรพสิทธิประสงค์ มีผู้ท่ีได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย   
15 ชุมชน จ านวน 1,161 หลังคาเรือน  4,385 คน ดังน้ี 
 
1   คลินิกหมอครอบครัววัดใต ้ ได้รับผลกระทบ 9 ชุมชน 364 หลังคาเรือน  2,409 คน 
2  คลินิกหมอครอบครัวท่าวังหิน ได้รับผลกระทบ 3 ชุมชน 437  หลังคาเรือน  1,012  คน 
3  คลินิกหมอครอบครัวปทุมวิทยากร   ได้รับผลกระทบ 3 ชุมชน 360 หลังคาเรือน   964   คน 
 

การช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

กรณีอุทกภัย 
คลินิกหมอครอบครัว  

เครือข่ายโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

บทบาทการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัย ตามาตรการ 2P2R 
 
P1 :  การป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation) 
      โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ น าโดย นพ.มนต์ชัย ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน 
       (EOC) ในโรงพยาบาล 
 

P2 : การเตรียมความพร้อม (Preparedness) 
      คลินิกหมอครอบครัวท่าวังหิน คลินิกหมอครอบครัวปทุมวิทยากร และคลินิกหมอครอบครัววัดใต้ ได้ประเมินสถานการณ์ 
       เฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตรับผิดชอบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ท าให้ สามารถ 
       ตอบโต้กับภัยพิบัติได้ทันเวลา  

 

R1 : การบริหารจัดการฉุกเฉิน   (Emergency Response Management) 
 
    1  การบัญชาการเหตุการณ ์(Incident Command System : ICS)  เปิดwar room เพ่ือเปน็ศูนย์อ านวยการให้การช่วยเหลือ 
        ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแกผู่้ประสบอุทกภยัในเขตรบัผิดชอบคลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายโรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค ์
        ซ่ึงสามารถเปน็แกนในการส่ังการ ประสานงานอย่างมปีระสิทธภิาพ เน่ืองจากการเปดิ war room ได้รวดเร็วน้ีท าให้การจัดการกับ 
         อุทกภัยในพ้ืนท่ีได้ดีกับภัยพิบัติได้ทันเวลา 

 
    2  การประเมินสถานการณ ์



 ทีมท่ีให้การรักษาและท างานหลักประจ าท่ีศูนย์ 
 ทีมให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย     

R2:  การจัดการหลังเกิดภัย (Rehabilitation and Reconstruction Recovery) 
 
      สุขาภิบาล: ส ารวจและปรับปรุงสุขาภิบาล-น ้าด่ืม-น ้าใช้-ส้วม-ขยะ ความปลอดภัย-ไฟฟา้ 
      ควบคุมโรค:ส ารวจและก าจัดพาหะน าโรคลูกน ้ายุงลาย เห็บ หมัดสุนัขสุขภาพจิต:คัดกรอง 
      สุขภาพจิตและติดตาม จัดกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลาย นวด น ้าสมุนไพร 
 

 ทีมคลินิกหมอครอบครัววัดใต้ จับคู่ buddy กับ คลินิกหมอครอบครัวชยางกูร 
 ทีมคลินิกหมอครอบครัวปทมุวิทยากร จับคู่ buddy กับ คลินิกหมอครอบครัววัดปทุมมาลัย 
 ทีมคลินิกหมอครอบครัวทา่วังหิน จับคู่ buddy กับ ส านักงานกลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
 

3  ทีมบริหารสถานการณ์  (Incident Management Team: IMT) 
  
   war room คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดแบ่งทีมตอบโต้อุทกภัย ดังน้ี 
     - คลินิกหมอครอบครัวท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยท้ัง 3 แห่ง คือ คลินิกหมอครอบครัวท่าวังหิน  คลินิกหมอครอบครัววัดใต้   
       และคลินิกหมอครอบครัวปทุมวิทยากร จัดแบ่งเจ้าหน้าท่ีออกเปน็ 2 ทีม คือ 

-  คลินิกหมอครอบครัวท่ีไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้จับเปน็คู่ buddy ในการช่วยเหลือสนับสนุนกัน โดย  



คณะกรรมการบริหารความสุขความผูกพันในองค์กร โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน
ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร และพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาล
คุณธรรม ที่มีคุณภาพในการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนหนึ่งในหลาย
กิจกรรมนั้นคือ กิจกรรม Focus Group เพื่อพัฒนาคุณภาพ
งาน ได้น าเอาบุคลากรในระดับผู้ปฏิบัติงาน มาร่วมกันท ากิจกรรมนอก
สถานที่ ณ บ้านสวนมีชีวา อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 
กิจกรรมเริ่มตั้งแต่การละลายพฤติกรรม เข้าฐานการเรียนรู้ สร้างความ
รัก ความสามัคคีในหมู่คณะ มีการวางแผนแก้ไขปัญหา ได้เรียนรู้จาก
การเข้าฐานท ากิจกรรม เช่น ฐานเจาะแจะ การส่งต่อข้อความที่ไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษร อาจท าให้การสื่อสาร เกิดความผิดพลาดได้ ฐาน
เกาะแกะ ความสามัคคี เป็นส่วนหนึ่งของการท างานร่วมกันเป็นทีม อยู่
บนพื้นฐานของความจริงใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ฐานเบาหวิว 
การก าหนดเป้าหมายและก าหนดความเสี่ยงที่เหมาะสมในการท างาน
ร่วมกัน  ช่วยให้การท างานสอดคล้องประสานกันได้เป็นอย่างดี ฐาน
คอนโด ใช้หลักเหตุและผลในการท างานร่วมกันอย่างมีสติ โดยเปิดใจ
ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ในการ
ท างาน สุดท้ายได้มีการเข้ากลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา/
อุปสรรคในการท างานของตนเอง โอกาสพัฒนา สิ่งใดที่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้เองและสิ่งใดที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากหัวหน้าหรือ
ผู้บริหาร ทางคณะกรรมการฯได้ท าการรวบรวมข้อเสนอแนะ และได้จัด
เวทีให้แต่ละกลุ่มได้มีโอกาสได้น าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้ผู้บริหาร
ระดับสูงได้รับทราบ ผ่านเวที “จิบน้่าชาก่อนเที่ยง รับฟังเสียง      
มดงาน” ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความภาคภูมิใจที่เสียงเล็กๆของพวก
เขาก็มีโอกาส ท าให้โรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ เกิดการพัฒนาได้ 
ผู้บริหารก็ได้มีโอกาสรับฟัง มุมมองที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน รวมถึง
ผู้ปฏิบัติงานเองก็ได้เข้าใจกระบวนการท างานของแต่ละหน่วยงานมาก
ขึ้น และในรุ่นที่ 3 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนางานเป็นการตาม
รอยกระบวนการให้บริการผู้ป่วย เพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้นและหลังจาก
จบกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ท าการพัฒนากระบวนการให้บริการ
ผู้ป่วยได้ทันที ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ดี รวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอนที่
ยุ่งยากลง ท าให้ผู้บริการเกิดความประทับใจในการให้บริการมากยิ่งขึ้น 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์

เพ่ือพัฒนาคุณภาพงาน 

ดีมาก ๆ อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีก เพื่อครอบครัวสรรพสิทธิ์จะ
ได้รู้จักกันให้มากขึ้นและเข้าใจปัญหาไปด้วยกัน อยากให้จัดให้
ครอบคลุมบุคลากรอย่างทั่วถึง ทุกหน่วยงาน 

จากผลการประเมินกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 3 รุ่น รวม
ทั้งหมด 108 คน จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 71 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.42  พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดเฉลี่ยในทุกด้าน ร้อยละ 95.46  

กมลชัย ม่วงค ู
 

ข้อเสนอแนะ 

ผลการประเมินกิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารความสุขความผูกพันในองค์กรและคณะกรรมการ Cluster 2 

Focus Group  



นพ.เจนฤทธิ์  วิตตะ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 เป็น
ประธานเปิดการประชุมวิชาการสัญจรสมาคมโรคเลือดร่วมกับโรงพยาบาล    
สรรพสิทธิประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้โรคหลอดเลือด เมื่อวันที่  13 
ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา 

นพ.มนต์ชัย   วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ น าคณะ
ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ร่วมกิจกรรม“จิบน้ าชาก่อนที่ยงฟังเสียง
มดงาน” เพื่อรับฟังการน าเสนอผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม “Focus 

Group  เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน” เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2562  

นพ.มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธาน
เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ  SPS Check Up Center & Smart Clinic  
ศูนย์ตรวจสุขภาพอย่างครบวงจร  ซึ่งจะเปิดให้บริการที่ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 
เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562  

นพ.มนต์ชัย   วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศ
ไทย) ภายใต้แนวคิด“(Zero Tolerance)  คนไทยไม่
ทนต่อการทุจริต” ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี  เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2562 

นพ.มนต์ชัย   วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ 
น าคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีท าบุญตักบาตร ถวายพาน
พุ่มดอกไม้และถวายบังคม พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองและหอประชุมศาลากลางจังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2562 

นพ.มนต์ชัย   วิวัฒนาสิทธิพงศ์พงศ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฯ           
น าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมมอบเงินสบทบ เนื่องใน 
วัน  “รวมน้ าใจให้กาชาด  จ.อุบลราชธานี” โดยมีนางยุพาพร วิฑูรย์ 
นายกเหล่ากาชาด  จ.อุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 
2562 

นพ.มนต์ชัย    วิ วัฒนาสิทธิพงศ์   ผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นาย
อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสน าทีมมาเพื่อผ่าตัดหัวใจจากผู้
บริจาคอวัยวะและได้มอบใบประกาศกล่าวขอบคุณกับญาติผู้
บริจาคอวัยวะ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 



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 

แนะน่าบริการ รับเรื่องร้องเรียน  ศูนย์บริหารความเสี่ยง โทร.045-319200 ต่อ 1602 

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์มอบเครื่อง Feeding 

Pump จ่านวน 21 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท และ 
คณะศิษย์เก่ามัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มอบเครื่อง Feeding Pump จ่านวน 4 เครื่อง มูลค่า 
100,000 บาท ให้กับ 

รายช่ือบัญชดีังนี้... 

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

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมี นพ.มนต์ชัย 
 วิวัฒนาสิทธิพงศ์  ผู้อ่ านวยการโรงพยาบาล     
เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 

นพ.ถนอมชัย โคตรวงษา มอบเงิน มูลค่า 
20,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ โดยมี นายบุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 


