
อศีระวาทราชสดุดีพระภูมิพลมหาราชา

(วสันตดิลกฉันท์ 14)

 มงคล เฉลิม พระชน มะวาร นฤบาล สยาม มินทร์

มหาราช จอมปราชญ์ นฤบดินทร์ พระเกียรติ ก้องขจร จาย

บุญญา พระเกื้อ พิสุทธิ์ ประเสริฐ ประสิทธิ์เลิศผดุงไทย

พอเพียง ธ พลิก วิกฤตสมัย เศรษฐภัย มิกรายมา

ทรงเพียร จะขจัด วิบัติแล้ง ผลิตแหล่ง ทด ธารา

บทเพลงและปรัชญะ วิชา ประกาศล้วนคุณานันต์

ชาวสรรพสิทธิ์ ปิติกมล ปฏิพล สฤษฎ์พลัน

วอนคุณ พระศรี รัตนะอัน ศักดิ์สิทธิ์อวย พระพรองค์

ให้ทรงสราญพระหฤทัย ประสบในพระประสงค์

เรืองด้วย พระอัจ ฉริยะคง สืบสนองเสมอไป

ดำารงพระเกียรติ์ พระกรณีย ์ พิสิฐ ศรี พลามัย

ทวยเทพ ทุกทิศ ประสิทธิชัย ธ ปกไทย ทวีเทอญ                                                

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า 

นายแพทย์มนัส กนกศิลป์

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

ถวายพระพรในนามคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล

และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

 “...ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายพยายามรักษาสุขภาพร่างกาย
ให้สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้สามารถประกอบกิจการงานอันเป็นสัมมาชีพ
ไดเ้ตม็กำาลงั ทัง้พยายามระมดัระวงัรกัษาจติใจของตนใหห้นกัแนน่เพือ่ให้
มีสติสมบรูณ์ มีปัญญาแจ่มใส สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆ ได้
ไม่ผิดพลาด ผู้ ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ ก็เร่งกระทำาให้สำาเร็จลุล่วง ด้วย
ความรูค้วามสามารถ ดว้ยความจรงิใจพรอ้มใจ และความเมตตาปรารถนา
ดตีอ่กนั ผลการปฏบิตัขิองแตล่ะคนแตล่ะฝา่ย จกัไดป้ระกอบและสง่เสรมิ
กันขึ้นเป็นประโยชน์เป็นมั่นคงวัฒนาของประเทศชาติ...”

พระราชดำารัส
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่

พุทธศักราช ๒๕๓๘
วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗
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Executive Activity
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพบเห็น

โดย >> นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลร�ชธ�นี

ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคาย
กบัการเปลีย่นแปลง%O

2
ในบรรยากาศระดบัชดิผวิโลกภายในรศัม2ี00กม.

จากตำาแหน่งที่มีผู้พบเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2536-28 ตุลาคม 2537 รวม 365 วัน

หลักการและเหตุผล

ปร�กฏก�รณบ์ัง้ไฟพญ�น�ค คอื ก�รมผีูพ้บเหน็ลกูไฟประหล�ด

ขน�ดประม�ณลูกมะน�วสีแดงอมชมพู ไม่มีเขม่� ไม่มีเปลว

ไม่มีเสียง ลอยสูงขึ้นไปด้วยคว�มเร็วต้นและคว�มเร็วปล�ย 

ใกล้เคียงกันที่ประม�ณ 15-20 เมตร/วิน�ที ลับห�ยไปที่คว�ม

สูงประม�ณ 30-40 เมตร โดยไม่ดับหรือตกลงม� เริ่มปร�กฏให้ 

เหน็ชดั เหนอืระดบันำ้�ในหว้ยหนองคลองบงึต�มแหลง่นำ้�ต�่งๆ

และเหนอืแมน่ำ�้โขงในพืน้ทีจ่งัหวดัหนองค�ย โดยพบเปน็ประจำ�

ในวันออกพรรษ� จ�กคำ�บอกเล่�ของคนรุ่นปู่ของผู้สูงอ�ยุที่

อ�ศัยอยู่ริมแม่นำ้�โขงม�น�นม�กกว่� 140 ปี 

ห�กเรื่องนี้เป็นปร�กฏก�รณ์ธรรมช�ติจริงลูกไฟจะต้องมี

ลักษณะดังนิย�มข้�งบนทุกประก�ร และนอกจ�กจะไม่เกิด

เพียงปีละวันแล้วยังต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 1) ก�ร เกิดต้องไม่ เป็นอิสระต้องผูกพันกับก �ร

เปลี่ยนแปลงท�งธรรมช�ติประก�รใดประก�รหนึ่งหรือหล�ย

ประก�ร 

 2)  ส�ม�รถเกิดซำ้�ได้ห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงท�ง

ธรรมช�ติประก�รเดิมเกิดซำ้�ขึ้นอีก 

 3)  คว�มสัมพันธ์ดังกล่�วต้องส�ม�รถอธิบ�ยคว�ม 

เกี่ยวพันท�งวิทย�ศ�สตร์ที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกันได้

วัสดุและวิธีการ 

เครื่องวัด %O
2
 teledyne electronic device ของบริษัท 

prime medical ได้ถูกนำ�ม�ใช้ในง�นวิจัยนี้ โดยค่�ปกติของ 

%O
2
 ที่วัดได้ด้วยเครื่องมือนี้คือ 20% ค่�ที่ถือว่�สูงกว่�ปกติ

ในที่นี้คือตั้งแต่ 22% ขึ้นไป โดยวัดทุก 3 ชั่วโมง ติดต่อกัน  

365 วัน ในรัศมี 200 กิโลเมตร จ�กจุดที่พบเห็นปร�กฏก�รณ์

ข้อมูลได้จ�กก�รสัมภ�ษณ์ผู้ป่วยที่ม�รับบริก�รที่คลินิกมนัส

ก�รแพทย์ทุกคนที่เข้�ม�รับก�รรักษ� ตั้งแต่ 29 ตุล�คม 

2536-28 ตุล�คม 2537 และข้อมูลนอกคลินิกทุกรูปแบบต�ม

แต่จะสืบเส�ะห�ม�ได้ที่มีผู้พบเห็นด้วยตนเองหรือได้ยินก�ร

พบเห็นปร�กฏก�รณ์ดังกล่�ว เกิดขึ้นในช่วงเวล�ข้�งต้นไม่

ว่�จะเป็นก�รพบเห็นเองหรือแค่เป็นก�รได้ยินก�รพบเห็นจะ

ต้องส�ม�รถนำ�สืบจนผู้วิจัยส�ม�รถต�มพบตัวและสัมภ�ษณ์ 

ผู้พบเห็นจริงๆ ได้ ต้องส�ม�รถระบุ วัน เวล� สถ�นที่ จำ�นวน

ลูกบั้งไฟ ลักษณะของบั้งไฟ ที่สอดรับกับนิย�มข้�งต้นได้  

และนำ�สืบไปยังสถ�นที่จริงมีผู้พบเห็นอย่�งน้อย 2 ร�ย ใน

เหตุก�รณ์เดียวกันยืนยันวันเวล�สถ�นที่และลักษณะและ

จำ�นวนลูกไฟได้ถูกต้องตรงกัน 

ผลการศึกษา 

จ�กก�รวัด %O
2
ในรัศมี 200 กิโลเมตร จ�กจุดกำ�เนิดบั้งไฟ

พญ�น�คที่อำ�เภอโพนพิสัย จังหวัดหนองค�ย วัดทุก 3 ชั่วโมง 

เพื่อห�คว�มสัมพันธ์กับก�รพบเห็นปร�กฏก�รณ์บั้งไฟ

พญ�น�คในช่วงเวล�เดียวกันห่�งกันไม่เกิน 200 กิโลเมตร  

ในเวล� 365 วัน ถ้�ทำ�ก�รวัดทุกครั้ง จะต้องวัด 01, 04, 7, 10, 

13, 16, 19, 22 รวม 8 ครั้งต่อ 24 ชั่วโมง หรือ 2,920 ครั้งต่อ 

365 วัน แต่มีก�รวัดจริงจำ�นวน 2,385 ครั้ง คิดเป็น drop out 

rate 18.32% แต่ไม่มีวันใดที่จะวัดตำ่�กว่� 4 ครั้งต่อ 24 ชั่วโมง  

พบว่� ในจำ�นวน 365 วัน มีผู้พบเห็นปร�กฏก�รณ์บั้งไฟ 

พญ�น�คต�มนิย�มดังกล่�วข้�งต้น ไม่ใช่แค่วันเดียวแต่พบ 

ถึง 9 วัน มีวันที่วัดได้ %O
2
 อย่�งน้อย 22% อย่�งน้อยหนึ่ง

ครั้งต่อวัน ร่วมกับพบบั้งไฟ อยู่ 7 วัน มีวันที่วัด %O
2
ได้ตำ่�กว่� 

22% อย่�งน้อยหนึ่งครั้งแต่พบบั้งไฟขึ้นในเวล�เดียวกันอยู่  

2 วัน มีวันที่วัดได้ %O
2
 อย่�งน้อย 22 % อย่�งน้อยหนึ่งครั้งต่อ

วัน แต่ไม่พบบั้งไฟ อยู่ 22 วัน มีวันที่วัด %O
2
 ได้ตำ่�กว่� 22% 

ทั้งวัน และไม่พบบั้งไฟตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ 334 วัน 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ในเชิงสถิติ 

พบคว�มสัมพันธ์อย่�งแนบแน่นระหว่�งจำ�นวนวันที่มีก�ร

พบเห็นปร�กฏก�รณ์ดังกล่�วร่วมกับจำ�นวนวันที่พบก�ร

วัด %O
2
 ได้ไม่ตำ่�กว่� 22% ในวันและช่วงเวล�เดียวกันใน

บรรย�ก�ศระดับชิดผิวโลกในรัศมี 200 กิโลเมตร จ�กจุดพบ 

เห็นปร�กฏก�รณ์ดังกล่�วอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ โดย 

Fischer Exact's test ที่ p-value น้อยกว่� 1x10-9

สรุป 

 1) ก�รเกิดปร�กฏก�รณ์บั้งไฟพญ�น�คต�มนิย�ม 

ดังกล่�ว ไม่ได้เกิดโดยอิสระ แต่มีคว�มสัมพันธ์อย่�งแนบ

แน่นกับเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบอ�ก�ศระดับชิดผิวโลก 

ในท�งสถิติอย่�งน้อย หนึ่งประก�รคือ %O
2
ในบรรย�ก�ศ
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ที่เหม�ะสมเปลี่ยนจ�ก Homogenous Oxidation เป็น  

Heterogenous หรือ surface oxidation แทน โดยจ�ก  

AICHE 1991 ก�รเกิด autotherm ของ CH
4
 และ N

2
 จะเกิดถ้�

มี %CH
4
 ที่เหม�ะสมคือ 12-18% และจ�กก�รว�งทุ่นดักก๊�ซ

จ�กแม่นำ้�โขงที่บ้�นจอมน�ง 15 กรกฎ�คม-1 สิงห�คม 2537 

ส่งก๊�ซที่ได้ไปวิเคร�ะห์กับบริษัท SGS ประเทศไทยจำ�กัด 

พบ %CH
4
 ประม�ณ 19% ใกล้เคียงที่พบในเจอน่อลฉบับนี้

โดย PH
3
 ทำ�หน้�ที่เป็นไม้ขีดจุด CH

4
 แทนคว�มร้อนจ�กแท่ง

แพลทตินั่ม โดยมีอัตร�ก�รเกิดของเสีย, อัตร�ก�รระบ�ยของ

เสีย, อัตร�ก�รสันด�ปของ CH
4
, บนผิวทรงกลมของฟองก�๊ซ

ต่อหนึ่งหน่วยเวล�ต่อต�ร�งหน่วยพื้นที่ผิวของฟองก๊�ซจะ

ต้องสมดุลจนไม่เกิดรูรั่วที่ผิวทรงกลม โดยบั้งไฟพญ�น�คคือ 

ลูกโป่งสวรรค์ที่ไม่มีลูกโป่งห่อหุ้มภ�ยในอัดด้วย CH
4
 และ N

2
 

เป็นส่วนใหญ่มี PH
3
 อยู่พอที่จะจุดให้ติดไฟได้ สรุปคือถึงแม้

ก�รอธิบ�ยก�รติดไฟคงเป็นก�รค้นพบใหม่ที่ยิ่งใหญ่ท�ง 

เทอร์โมไดน�มิกซ์ซึ่งคงต้องทำ�ก�รวิจัยเพิ่มเติม คว�มรู้เท่�ที่มี

ขณะนี้ยังไม่ส�ม�รถอธิบ�ยได้หมดจดก็จริง แต่ก็เพียงพอที่จะ 

บอกว่�เป็นปร�กฏก�รณ์ธรรมช�ติ ถ้าเป็นภาพจิ๊กซอว์ก็

คงต้องบอกว่าพบงวงกับงาแล้วไม่ใช่ช้างจะเป็นอะไรได้

อีก เพร�ะมีเหตุผลรองรับต�มข้อ 1)-3) ดังกล่�วแล้วข้�งต้น 

เพร�ะไม่มีง�นวิจัยใดเพียงแค่ชิ้นเดียวที่จะตอบคำ�ถ�มของ

ก�รวจิยัในเรือ่งเดยีวกนัทกุคำ�ตอบได ้นอกจ�กนีแ้รงผลกัดนัให้

ลูกบั้งไฟโผล่ขึ้นจ�กนำ้�พุ่งขึ้นสู่อ�ก�ศด้วยคว�มเร็วถึง 15-20  

เมตรตอ่วนิ�ท ีต�มสมมตฐิ�นคอืนำ�้หนกัสดุท�้ยของนำ�้ทีถ่กูลกู

บัง้ไฟแทนทีเ่ปน็ตวัตัง้ลบดว้ยนำ�้หนกัลกูบัง้ไฟพญ�น�คซึง่น�่จะ

น้อยกว่�กันนับพันเท่�และถูกประคองให้ลอยสูงขึ้นไปด้วยนำ�้

หนักอ�ก�ศปริม�ตรเท่�บั้งไฟลบด้วยนำ้�หนักบั้งไฟพญ�น�ค 

(นำ้�หนักโมเลกุลเฉลี่ยของอ�ก�ศ คือ 29 ซึ่งหนักกว่�นำ้�หนัก

โมเลกุลเฉลี่ยของ CH
4
+N

2
) ยังเป็นสมมติฐ�นที่ต้องทำ�ก�ร

ออกแบบก�รศกึษ�และง�นวจิยัด�้นเทอรโ์มไดน�มกิซเ์พิม่เตมิ

อีกม�กห�กทำ�สำ�เร็จก็เท่�กับลบล้�งหรือเพิ่มเติมกฎเทอร์โม 

ไดน�มิกซ์ขึ้นใหม่เลยทีเดียว กล่าวโดยสรุปตามความเห็น 

ของ นพ.มนัส กนกศิลป์ หากยอมรับข้อมูลจากการศึกษา

ในผลงานวจิยัชิน้นีว้า่การเกดิปรากฏการณบ์ัง้ไฟพญานาค

มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของ %O
2 
ระดับ 22% 

ขึ้นไป ในบรรยากาศระดับชิดผิวโลก เป็นเรื่องจริงสิ่งที่

ดวงตามนษุยเ์หน็ตามนยิามขา้งตน้ ตอ้งเปน็ปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติอย่างแน่นอน แต่จะเป็นธรรมชาติอย่างไร

คงต้องมีงานวิจัยอื่นทำาเพิ่มเพื่อตอบคำาถามในส่วนที่ยัง

รอคำาตอบอยู่

ที่เพิ่มม�กกว่�หรือเท่�กับ 22% ขึ้นไปซึ่งทั้งปีวัดถึง 2,385 

ครั้ง แต่มี %O
2
 สูงแค่ 61 ครั้งหรือเพียง 2.56% เท่�นั้น บั้งไฟ

พญ�น�คขึ้นอยู่ 9 ใน 365 วัน แต่มีถึง 7 วันที่พบ %O
2
 สูง

ดังกล่�ว โดยเฉพ�ะเมื่อวันที่ 16 พฤษภ�คม 2537 อ�จ�รย์ 

เนตรนภ� พิสัยพันธ์ (หนึ่งในประช�กรตัวอย่�งในง�นวิจัย)  

ได้ให้สัมภ�ษณ์ระบุวันเวล�ที่บั้งไฟพญ�น�คขึ้นหน้�บ้�นท่�น 

บริเวณป�กห้วยหลวง อำ�เภอโพนพิสัย ซึ่งขึ้นถึง 15 ลูก เวล� 

19-22 น. ตรงกับเครื่องวัดของผู้วิจัยอ่�นค่� %O
2
 ได้สูงซึ่งเป็น

ชว่งเวล�ทีพ่ระอ�ทติยเ์ข�้ใกลโ้ลกอกีรอบในฤดรูอ้น (จ�กขอ้มลู

ที่อ�จ�รย์ให้ตำ�แหน่งที่บั้งไฟขึ้นพบบั้งไฟขึ้นที่หน้�บ้�นท่�น 

ทุกปีย้อนหลังจ�กปี 2537 นับเป็นสิบๆ ปี) ตำ�แหน่งที่บั้งไฟ

ขึ้นที่บ้�นท่�นอยู่ห่�งจ�กตำ�แหน่งที่ท่�นและครอบครัวนั่งอยู่ 

แค่ 50 เมตรเท่�นั้น และครอบครัวท่�นมักจะเห็นบั้งไฟใน 

แม่นำ้�โขงหน้�บ้�นท่�นปีละ 2 รอบ คือ ทั้งหน้�ร้อน และวัน 

ออกพรรษ�ม�โดยตลอดก่อนจีนสร้�งเขื่อน 

 2) ได้ติดต�มวัดติดต่อกันทุก 3 ชั่วโมง อีก 5 ปี ตุล�คม 

2536-กันย�ยน 2541 วัดกว่� 11,000 ครั้ง %O
2
 สูงรวมกัน

แค่ประม�ณ 150 ครั้ง แต่พบว่�บั้งไฟไม่ได้ขึ้นแค่ 5 วัน ห�ก 

แต่ขึ้นถึง 37 วัน และไม่นับวันออกพรรษ�ที่ %O
2
 สูงทุกปี

อยู่แล้วตอนบั้งไฟขึ้นแต่ยังมีวันอื่นๆ อีกถึง 23 จ�ก 32 วันที่

เหลือที่มีผู้พบเห็นบั้งไฟในเวล�เดียวกับที่เครื่องวัด %O
2
 อ่�น

ค่�สูงพอดี ถ้าเป็นมนุษย์ทำาใครจะสามารถทำาตรงกับ

เครื่องวัดของผู้วิจัยได้แม่นยำาถึงอย่างนั้นเพราะผู้วิจัยเอง

กย็งัไมท่ราบดว้ยซำา้วา่วนัทีไ่มใ่ชว่นัออกพรรษา วนัใดบา้ง

ที่ %O
2
 จะสูงและคว�มสัมพันธ์ดังกล่�วก็ยังเกิดซำ้�ๆ ตลอด 

5 ปีที่ทำ�วิจัย 

 3) จากงานวิจัยยังพบอีกว่าวันที่ %O
2
 สูงสุดแทบ

ทุกปีคือวันออกพรรษา (unpaired t-test analysis p-value 

น้อยกว่า 0.025) และนอกจากนี้จาก retrospective data 

จากสถานีวัดอากาศที่อำาเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ยังพบว่าวันออกพรรษาและวันแรม 1 คำ่า เดือน 11 เป็น

วันที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่าวันเพ็ญ และวันแรม 1 คำ่า 

เดือนอื่นๆ ทุกเดือนในรอบ 11 ปี (2526-2536) (unpaired 

t-test analysis p-value น้อยกว่า 0.025) และปี 2546-2547 

ทีมนักวิทย�ศ�สตร์จ�กกระทรวงวิทย�ศ�สตร์ได้นำ�เครื่องวัด

พลังง�นรังสี UVC และ O
3
 ม�วัดเพื่อพิสูจน์สมมติฐ�นของ

ผู้วิจัยพบว่� O
3
 ตำ่�จนเหลือศูนย์และมีก�รเพิ่มพลังง�นรังสี 

UVC จริงโดยส�ม�รถตั้งสมมติฐ�นเพื่ออธิบ�ยแนวโน้มก�ร

สล�ยตัวของ O
2
 และก�รเพิ่มอนุมูลอิสระ OH ที่ส�ม�รถลด 

react time ของฟองก๊�ซ PH
3
 และ CH

4
 ที่มีส่วนประกอบ
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บั้งไฟพญานาค
โดย >> นพ.มนัส กนกศิลป์ และคณะ ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลร�ชธ�นี

หลักการและเหตุผล

 บั้งไฟพญ�น�ค เป็นปร�กฏก�รณ์ที่มีผู้พบเห็นลูกไฟ

ประหล�ดปร�กฏชัดเหนือระดับนำ้� ขน�ดประม�ณลูกมะน�ว  

สีแดงอมชมพู ไม่มีเขม่� ไม่มีเปลวไฟ ไม่มีเสียง ลอยสูงขึ้นไป

ด้วยคว�มเร็วสมำ�่เสมอแล้วลับห�ยไปโดยไม่ตกลงม� มีคว�ม

เชื่อว่�เกิดจ�กพญ�น�คพ่นไฟต�มตำ�น�น เป็นปร�กฏก�รณ์

ธรรมช�ติ และมีคนสร้�งขึ้นด้วยกระสุนส่องวิถี แต่ยังไม่มี

ข้อสรุปถึงส�เหตุแท้จริง จึงเป็นสิ่งที่ท้�ท�ยคว�มคิดมนุษย์ที่

ต้องก�รพิสูจน์และห�หลักฐ�นเชิงประจักษ์ม�ยืนยัน ข้อมูล 

จ�กประสบก�รณ์ของผู้พบเห็นบั้งไฟพญ�น�คที่มองเห็น

ด้วยส�ยต� ในระยะรัศมีไม่เกิน 5 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่ส�ยต� 

มนุษย์ส�ม�รถมองเห็นชัดและแยกแยะวัตถุได้ เพื่อใช้เป็น 

หลักฐ�นอ้�งอิงท�งวิทย�ศ�สตร์

วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษ�ปร�กฏก�รณ์บั้งไฟพญ�น�คจ�กก�รมอง

เห็นของมนุษย์ในระยะไม่เกิน 15 เมตร และเปรียบเทียบคว�ม 

แตกต่�งระหว่�งสีต่�งๆ ที่มองเห็นระยะ 5 เมตร กับระยะที่ 

ม�กกว่� 5-15 เมตร 

รูปแบบการวิจัย 

 Analytic Cross-sectional Study กลุ่มตัวอย่�ง 

จำ�นวน 127 คน เป็นผู้ที่ เคยมองเห็นบั้ งไฟพญ�น�ค 

ในระยะไม่เกิน 15 เมตร อ�ศัยอยู่จังหวัดหนองค�ย บึงก�ฬ  

และ สปป.ล�ว เก็บข้อมูลระหว่�งวันที่ 11-14 พฤศจิก�ยน  

2555 โดยใชแ้บบสมัภ�ษณ ์ดว้ยทมีง�นจ�กจงัหวดัอบุลร�ชธ�น ี

และหนองค�ย

ผลการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่�ง 127 คน ร้อยละ 71.7 เป็นช�วจังหวัด

หนองค�ย อ�ศัยอยู่ใน อ.เมือง โพนพิสัย และรัตนว�ปี  

ร้อยละ 25.2 เป็นช�วบึงก�ฬ อ.บึงโขงหลง พรเจริญ และเซก� 

และใน สปป.ล�ว แขวงบริคำ�ไซย ร้อยละ 3.1 อ�ยุระหว่�ง  

23-91 ปี เกือบครึ่งหนึ่งของจำ�นวนทั้งหมด (55 คน หรือ 

ร้อยละ 43.3) ให้ข้อมูลยืนยันก�รมองเห็นชัดเจนที่สุดในระยะ

ไม่เกิน 5 เมตร โดยปีที่เริ่มเห็น คือ พ.ศ.2474 (81 ปีที่ผ่�นม�) 

จุดที่พบเห็นมี 36 แห่ง บริเวณบึงโขงหลงพบม�กที่สุดร้อยละ 

15.0 (19 คน) บริเวณบ้�นนำ้�เปและบ้�นจอมน�ง (อ.โพนพิสัย)  

พบรองลงม�คือ ร้อยละ 14.2 และร้อยละ 11.8 ส่วนแหล่งนำ้� 

ที่ เกิดพบมีหล�ยแหล่ง นอกจ�กเกิดต�มแนวแม่นำ้�โขง  

ซึ่งมี 6 คน ที่ระบุว่� เคยเห็นลอยขึ้นข้�งลำ�เรือขณะไหล 

เรือไฟในระยะไม่เกิน 5 เมตร ส่วนอีกร้อยละ 32.3 (41 คน)  

เคยมองเห็นบริเวณบ่อนำ้�ที่บ้�นปลักคว�ย หนองนำ้�ในทุ่งน� 

หรืออ่�งเก็บนำ้� เช่น หนองสรวง หนองบัว ห้วยหลวง  

หนองคำ�หว�น รวมทั้งห้วยสะพ�ย สปป.ล�ว ขณะที่มองเห็น 

ทุกคนยืนยันว่�มีแสงสว่�งเพียงพอในก�รระบุสิ่งที่เกิดขึ้นได้

อย่�งชัดเจนและไม่มีคนใดพบสิ่งผิดปกติที่ระบุว่�เป็นฝีมือ

มนุษย์ทำ�ขึ้น บั้งไฟพญ�น�คยังถูกเรียกชื่ออื่น ได้แก่ บั้งไฟ

ผี ลูกไฟพญ�น�ค หม�กลูกนำ้� แก้วเสด็จ และบั้งไฟปู่ลือ  

มีลักษณะเป็นลูกไฟสีต่�งๆ หล�ยสีแยกได้ 18 สี คือ สีแดง 

อมชมพู สีแดง สีชมพู และสีเขียว พบร้อยละ 24.1, 20.7, 15.9  

และ 10.3 ต�มลำ�ดับ ลอยในแนวดิ่ง ลอยสูงขึ้นตั้งแต่ 2-100  

เมตร หรือประม�ณ 5-10 วิน�ที แล้วห�ยไป ในจำ�นวนนี้  

4 คนเล่�ว่� เริ่มแรกเห็นเป็นสีเขียวแต่พอลอยสูงขึ้นจะเปลี่ยน

เป็นสีแดง เปรียบเทียบคว�มแตกต่�งของจำ�นวนครั้งที่  

มองเห็นสีเขียวกับจำ�นวนครั้งที่มองเห็นสีอื่นๆ ในระยะไม่เกิน  

5 เมตร กับระยะม�กกว่� 5-15 เมตร ด้วย Pearson Chi- 

Square พบว่� มองเห็นสีเขียวในระยะไม่เกิน 5 เมตร 9 ครั้ง  

เห็นสีอื่นๆ 59 ครั้ง และมองเห็นสีเขียวในระยะเกิน 5-15 เมตร  

บทคัดย่อ

จากประสบการณ์คนที่เคยมองเห็นในระยะไม่เกิน5เมตร
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6 ครั้ง เห็นสีอื่นๆ 71 ครั้ง แสดงว่�ก�รมองเห็นสีเขียวในกลุ่ม 

ที่มองเห็นระยะไม่เกิน 5 เมตร มีม�กกว่�กลุ่มที่มองเห็นระยะ 

เกิน 5-15 เมตร ส่วนสีอื่นๆ จมมองเห็นในระยะเกิน 5-15  

เมตร ม�กกว่�ระยะไม่เกิน 5 เมตร แต่ไม่แตกต่�งกันอย่�ง 

มีนัยสำ�คัญท�งสถิติ (P= 0.283)

สรุปผล 

 บั้งไฟพญ�น�คจ�กประสบก�รณ์คนที่มองเห็นในระยะ

ไม่เกิน 5 เมตร  ส�ม�รถระบุลักษณะได้อย่�งชัดเจน โดยไม่ 

พบว่�มีสิ่งผิดปกติบริเวณใกล้เคียงที่พอจะระบุว่�เป็นฝีมือ

มนุษย์ทำ�ขึ้น ส่วนม�กมีลักษณะเป็นลูกไฟสีแดงอมชมพู  

สีเขียว และยังมีสีอื่นๆ อีกหล�ยสี ลอยสูงขึ้นในแนวดิ่ง ตั้งแต่  

2 เมตรถึง 100 เมตร ลอยอยู่น�นประม�ณ 5-10 วิน�ที  

แล้วห�ยลับไป เกิดขึ้นบริเวณแหล่งนำ้�ได้หล�ยแห่ง มีชื่อเรียก 

อีกหล�ยชื่อ จ�กข้อมูลที่ศึกษ�จึงเป็นหลักฐ�นเชิงประจักษ์

พย�นบุคคลที่มองเห็นก�รเกิดบั้งไฟพญ�น�คด้วยส�ยต�ใน

ระยะใกล้ ยืนยันก�รเกิดปร�กฏก�รณ์ให้มีคว�มน่�เชื่อถือว่� 

บั้งไฟพญ�น�คเป็นปร�กฏก�รณ์ที่เกิดขึ้นได้จริงต�มธรรมช�ติ 

เพร�ะปร�กฏก�รณ์ธรรมช�ติ คือ สิ่งใดก็ต�มที่เกิดขึ้นหรือ

สังเกตุเห็นบนโลกได้ โดยไม่ได้ถูกสร้�งขึ้นด้วยมนุษย์

ข้อเสนอแนะ

 ควรศึกษ�เปรียบเทียบลักษณะของกระสุนส่องวิถี   

โดยก�รยิงกระสุนส่องวิถีแบบเทคนิคธรรมด�หรือเทคนิค 

ก�รยิงแบบ Spin drift ด้วยกลุ่มตัวอย่�งที่เคยมองเห็นบั้งไฟ

พญ�น�คในระยะเดียวกัน เพื่อห�คว�มแตกต่�งระหว่�ง 

กระสุนส่องวิถีกับบั้งไฟพญ�น�คจ�กก�รมองเห็นในระยะ 

ไม่เกิน 5 เมตร 

คำาสำาคัญ

 บั้ งไฟพญ�น�ค มองเห็น สี เขียว สีแดงอมชมพู   

หนองค�ย บึงก�ฬ
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อายุขัยบั้งไฟพญานาค
จากคำาบอกเล่าของบรรพบุรุษ
โดย >> นพ.มนัส กนกศิลป์ และคณะ ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลร�ชธ�นี

บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล

 บั้งไฟพญ�น�ค เป็นปร�กฏก�รณ์ที่มีผู้พบเห็นม�น�น

ม�ก แต่ยังไม่มีข้อสรุปถึงส�เหตุและช่วงระยะเวล�ที่พบเห็น 

ครั้งแรกชัดเจน แต่ระยะ 10 ปีที่ผ่�นม� มีก�รเสนอผ่�นสื่อ

โทรทัศน์ระบุว่�เกิดจ�กฝีมือมนุษย์ทำ�ด้วยกระสุนส่องวิถี  

ที่ถูกสร้�งขึ้นครั้งแรกในกองทัพบกอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ.2458  

โดยยิงม�จ�กฝั่ง สปป.ล�ว จึงศึกษ�อ�ยุขัยหรือช่วงเวล�

ก�รมองเห็นครั้งแรกจนปัจจุบันและลักษณะสำ�คัญของบั้งไฟ

พญ�น�คจ�กคำ�บอกเล่�ของบรรพบุรุษ เพื่อใช้เปรียบเทียบ 

กับอ�ยุขัยของกระสุนส่องวิถีที่มนุษย์สร้�งขึ้น

วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษ�อ�ยุขัยและลักษณะที่สำ�คัญของบั้งไฟ

พญ�น�คจ�กคำ�บอกเล่�ของบรรพบุรุษที่เคยพบเห็นขณะ 

อ�ศัยอยู่ในจังหวัดหนองค�ย และบึงก�ฬ

รูปแบบการวิจัย

 Descriptive Study กลุ่มตัวอย่�งเป็นรุ่นลูกหรือ

หล�นของพ่อ แม่ หรือปู่ ย่� ต� ย�ย และทวด ที่เคยเล่�เรื่อง 

บั้งไฟพญ�น�ค จำ�นวน 42 คน เก็บข้อมูลระหว่�งวันที่   

11-14 พฤศจิก�ยน 2555 โดยใช้แบบสัมภ�ษณ์ ด้วยทีมง�น

จ�กจังหวัดอุบลร�ชธ�นี และหนองค�ย

ผลการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่�ง จำ�นวน 42 คน ส่วนใหญ่เป็นช�ว 

อ.โพนพิสัย อ.รัตนว�ปี จังหวัดหนองค�ย และอีกร้อยละ  

11.9 เป็นช�ว อ.บึงโขงหลง จังหวัดบึงก�ฬ ครึ่งหนึ่งของ

บรรพบุรุษที่เล่�ถึงเป็นรุ่นพ่อหรือแม่ จำ�นวน 21 คน (ร้อยละ  

50) เป็นรุ่นปู่ ย่� ต� หรือย�ย ร้อยละ 40.5 (จำ�นวน 17 คน)  

และเป็นรุ่นทวด ร้อยละ 9.5 (จำ�นวน 4 คน) เกิดช่วงปี  

พ.ศ.2433-2480 เสียชีวิตช่วงปี พ.ศ.2492-2553 อ�ยุขัย  

50-107 ปี และในจำ�นวนนี้มีบุคคลที่ เล่�ถึงยังมีชีวิตอยู่   

จำ�นวน 1 คน ปัจจุบันอ�ยุ 91 ปี ส่วนปีที่เริ่มพบบั้งไฟพญ�น�ค

ครั้งแรกอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2444-2506 โดยมีคนที่พบครั้งแรก 

ก่อนปี พ.ศ.2458 อยู่ 5 คน (ร้อยละ 11.9 ของจำ�นวนบรรพบุรุษ

ทั้งหมด) ส่วนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เห็นครั้งแรกปี พ.ศ.2474 สถ�น

ที่เห็นมีหล�ยแหล่ง บริเวณริมโขง หนองนำ้�ธรรมช�ติ และ 

บ่อนำ้�ในหมู่บ้�น เช่น บ้�นกุดแคน บ้�นต�ลชุม หนองเริง  

ห้วยหลวง ห้วยควัน หนองสรวง หนองบัว จ.หนองค�ย  

และบึงโขงหลง จ.บึงก�ฬ ก�รเรียกชื่อนอกจ�กเรียกบั้งไฟ

พญ�น�ค ยังถูกเรียกชื่ออื่น เช่น บั้งไฟผี ซึ่งมีอยู่ 10 คน  

(ร้อยละ 23.8) แก้วเสด็จ 5 คน (ร้อยละ 11.9) และหม�ก 

ลูกนำ้� 2 คน และมี 1 คน เรียกว่� ดวงไฟ สีที่มองเห็นจะมี 

หล�ยสี เช่น เขียว แดง แดงอมชมพู เหลือง ส้ม ฟ้� เกิดขึ้น 

ขณะจันทร์ส่องสว่�ง ระยะใกล้ 2-3 เมตร มีหล�ยคนให้ 

ข้อมูลว่�เคยเห็นกระสุนส่องวิถีโดยเฉพ�ะมี 1 คนที่เคยเป็น 

ทห�ร และเคยยิงกระสุนส่องวิถีม�แล้ว ยืนยันว่�แตกต่�งกัน

กับบั้งไฟพญ�น�ค      

สรุปผล

 อ�ยุขัยบั้งไฟพญ�น�คจ�กคำ�บอกเล่�ของบรรพบุรุษ 

พบครั้งแรกปี พ.ศ.2444 มีอ�ยุถึงปัจจุบัน 111 ปี จึงมีอ�ยุ 

ม�กกว่�กระสุนส่องวิถีที่ผลิตขึ้นครั้งแรก ปี พ.ศ.2458 ที่มี 

อ�ยุถึงปัจจุบัน 97 ปี อยู่ 14 ปี สถ�นที่พบมีหล�ยแหล่ง 

ต�มธรรมช�ติ มีชื่อเรียกหล�ยชื่อ และมีสีต่�งๆ หล�ยสี  

มีผู้ยืนยันหล�ยคนถึงคว�มแตกต่�งระหว่�งบั้งไฟพญ�น�ค 

กับกระสุนส่องวิถี บั้งไฟพญ�น�คจึงมีอยู่จริงต�มธรรมช�ติ  

ไม่ได้เกิดจ�กกระสุนส่องวิถี 

คำาสำาคัญ

 บั้งไฟพญ�น�ค กระสุนส่องวิถี อ�ยุขัย หนองค�ย  

บึงก�ฬ 
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Vitreo-retinal Unit

การบริการด้านจอตาและนํ้าวุ้นตา
โดย >> นพ.กิตติพัทธ์ มูลทวี จักษุแพทย์ด้�นจอต�และนำ้�วุ้นต� กลุ่มง�นจักษุวิทย�

Service Corner

 ก�รมองเห็นสิ่งต่�งๆ จะเกิดจ�กก�รที่แสงจ�กวัตถุ 

ส่งผ่�นม�ยังลูกต� โดยแสงจะผ่�นโครงสร้�งต่�งๆ ของลูกต�

ที่ประกอบด้วย

 1. ลูกตาส่วนหน้า ได้แก่ กระจกต� รูม่�นต� และ

เลนส์ต� ที่ส�ม�รถมองเห็นได้ด้วยต�เปล่�

 2.  ลูกตาส่วนหลัง ได้แก่  

  - นํา้วุน้ตา (Vitreous) มลีกัษณะคล�้ยวุน้ใส มหีน�้ที่

คงรูปของลูกต�

  - จอตา (Retina) จะเป็นแผ่นเยื่อบ�งใส มีหน้�ที่ใน

ก�รสร้�งภ�พจ�กก�รมองสิ่งต่�งๆ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ตำ�แหน่ง 

คือ จอต�ส่วนกล�ง และจอต�ส่วนริม

อาการแสดงความผิดปกติของผู้ป่วยด้านจอตา

และนำ้าวุ้นตา จะมี 2 ลักษณะขึ้นกับตำาแหน่งรอยโรค คือ

 1. จอตาส่วนกลาง (Macula) จะมีอ�ก�รผิดปกติคือ 

ต�มัวลง มองเห็นภ�พบิดเบี้ยว มองเห็นจุดดำ�บังตรงกล�งต� 

มองเห็นภ�พมีขน�ดแตกต่�งกันระหว่�งต�สองข้�ง

โรคทางจอตาและนำ้าวุ้นที่พบบ่อย

 1.  เบ�หว�นขึ้นจอต� 

 2.  นำ้�วุ้นต�เสื่อม

 3.  จุดรับภ�พเสื่อม, บวมนำ้�, ผังพืดดึงรั้ง

 4.  จอต�ฉีกข�ด, หลุดลอก

 เนื่องจ�กจอต�และนำ้�วุ้นต�อยู่ในส่วนหลังของลูกต� 

ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถมองเห็นคว�มผิดปกติได้ด้วยต�เปล่� จำ�เป็น

ต้องได้รับก�รตรวจโดยก�รขย�ยม่�นต� ร่วมกับใช้เครื่องมือ

ช่วยในก�รตรวจเพิ่มเติม

 ปัจจุบันโรงพย�บ�ลสรรพสิทธิประสงค์ ได้มีเครื่องมือ

ตรวจโรคท�งจอต�และนำ้�วุน้ต� เพือ่ใหไ้ดก้�รวนิจิฉยัทีถ่กูตอ้ง 

แม่นยำ� และส�ม�รถว�งแผนก�รรักษ�ได้ ทำ�ให้เกิดประโยชน์ 

และคว�มสะดวกแก่ผู้ป่วยจอต�ในจังหวัดอุบลร�ชธ�นีและ

จังหวัดข้�งเคียง

 2.  จอตาส่วนริม   จะมีอ�ก�รผิดปกติคือ มีจุดดำ� 

(ใยแมงมุม) ลอยไปม� มีแสงฟ้�แลบ มองเห็นเง�ดำ�บังส่วน 

ด้�นข้�ง และต�จะมัวลงกรณีที่ลุกล�มโดนจอต�ส่วนกล�ง

หมายเหตุ : ก�รขย�ยม่�นต�เพื่อตรวจจอต� จะมีอ�ก�รต�พร่�มัว
ประม�ณ 4-5 ชั่วโมง ก่อนที่ก�รมองเห็นจะกลับเป็นปกติ ดังนั้นผู้ป่วย 
ที่จำ�เป็นต้องรับก�รตรวจจอต�ต้องมีญ�ติที่ส�ม�รถพ�กลับบ้�นได้ 
หลังจ�กตรวจเสร็จ

เครื่องมือตรวจโรคทางจอตาและนำ้าวุ้นตาดังกล่าว 

ประกอบด้วย

 1. เครื่องตรวจจอต�มุมกว้�ง

  (Indirect ophthalmoscope)

 2. เครื่องถ่�ยภ�พจอต�

  (Fundus photography)

 3. เครื่องถ่�ยภ�พคว�มหน�จอต�

  (Optical Coherence Tomography, OCT)

 4. เครื่องอัลตร�ซ�วน์ลูกต�

  (Ophthalmic ultrasonography)

จอตา

จอตา
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โรงเรียนวิสัญญีพยาบาล
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย >> นางปิยรัตน์ จันดี พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�ร กลุ่มก�รพย�บ�ล

Academic Corner

 ในปีงบประม�ณ 2556 นี้ โรงพย�บ�ล

สรรพสิทธิประสงค์ ได้รับก�รอนุมัติให้เปิดเป็น

สถ�บันก�รอบรมวิสัญญีพย�บ�ลของร�ช

วิทย�ลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยโดย

ผ�่นก�รประเมนิจ�กคณะอนกุรรมก�รควบคมุ

ดแูลก�รผลติและก�รใชบ้คุล�กรในก�รบรกิ�ร

ท�งวิสัญญีวิทย�แก่ประช�ชน โดยกระทรวง

ส�ธ�รณสุขร่วมกับร�ชวิทย�ลัยวิสัญญีแพทย์

แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นอันดับล่�สุดจ�ก

สถ�บันฝึกอบรมวิสัญญีพย�บ�ลทั่วประเทศ 

มีผู้เข้�ร่วมอบรมในรุ่นที่ 1 จำ�นวน 8 คน โดย

เริ่มก�รอบรมตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2555 ถึง

วันที่ 30 กันย�ยน 2556 เป็นระยะเวล� 1 ปี

 โรงเรียนวิสัญญีพย�บ�ล โรงพย�บ�ล

สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดตั้งขึ้นจ�กคว�มเห็น

ชอบของผู้อำ�นวยก�รและทีมผู้บริห�รของ

โรงพย�บ�ลทุกท่�นที่ต้องก�รให้มีสถ�บัน

ฝึกอบรมวิสัญญีขึ้น เพื่อรองรับก�รพัฒน�

ศักยภ�พก�รให้บริก�รของโรงพย�บ�ลใน

ก�รเป็น Excellent center ด้�นโรคหัวใจ  

โรคมะเร็ง และอุบัติเหตุ ซึ่งจะมีก�รขย�ย

ขอบเขตและจำ�นวนเตียงก�รให้บริก�รด้�น 

ก�รผ่�ตัดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีคว�มต้องก�ร

บคุล�กรด�้นวสิญัญพีย�บ�ลของโรงพย�บ�ล

ม�กขึ้น อีกทั้งในอน�คตยังเป็นก�รรับรอง

ก�รขย�ยตัวของระบบบริก�รสุขภ�พเครือ

ข่�ยบริก�รสุขภ�พที่ 10 (Seamless service 

network) ประกอบด้วยจังหวัดอุบลร�ชธ�นี 

ศรีสะเกษ ยโสธร อำ�น�จเจริญ และมุกด�ห�ร

 โรงเรียนวิสัญญีพย�บ�ล โรงพย�บ�ล

สรรพสทิธิประสงค์ วิสยัทัศน์ คอื “เปน็สถาบนั

ฝกึอบรมวสิญัญพียาบาลชัน้นำาในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ” วันที่ 27 กันย�ยน 

2555 นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำ�นวยก�ร

โรงพย�บ�ลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ให้เกียรติ

เป็นประธ�นในพิธี เปิดอย่�งเป็นท�งก�ร  

โดยโรงเรียนวิสัญญีพย�บ�ล ตั้งอยู่ที่ชั้น 2  

ตึกอุบัติ เหตุวิชิต ติดกับห้องก�ยอุปกรณ์  

แผนกก�ยภ�พบำ�บัด มี นพ.โอภาส ภุชิสสะ 

หัวหน้�กลุ่มง�นวิสัญญีวิทย� เป็นที่ปรึกษ�

คณะกรรมก�รฝึกอบรมวิสัญญีพย�บ�ล 

นพ.จรูญพงษ์ ชูรัตน์ วิสัญญีแพทย์ชำ�น�ญ

ก�รพิ เศษ เป็นผู้ อำ �นวยก�รฝึกอบรมฯ  

และผู้ดูแลหลักสูตร และ นางสาววิ ไล 

พีระภานุระรักษ ์  พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญ

ก�รพิเศษ เป็นหัวหน้�ฝ่�ยก�รฝึกอบรมฯ

และคณะกรรมก�รฝึกอบรมฯ ที่ประกอบด้วย

วิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพย�บ�ล 8 คน นับเป็น

โอก�สและคว�มท้�ท�ยของอ�จ�รย์ซึ่งเป็น

วิสัญญีแพทย์และครูพี่เลี้ยงซึ่งก็คือพี่วิสัญญี

พย�บ�ลทกุคนทีจ่ะถ�่ยทอดคว�มรูแ้ละทกัษะ

ของก�รปฏิบัติง�นให้แก่น้องๆ ผู้เข้�รับก�ร

อบรมทุกคนอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ หลักสูตร

ก�รอบรมประกอบดว้ยก�รบรรย�ยภ�คทฤษฎี

และภ�คปฏิบัติ และเมื่อสิ้นสุดก�รอบรม 

ผู้เข้�รับก�รอบรมจะต้องสอบปล�ยภ�คโดย

ข้อสอบของร�ชวิทย�ลัยฯ ผ่�นต�มเกณฑ์

ที่กำ�หนดจึงส�ม�รถรับใบประก�ศนียบัตร

รับรองจ�กร�ชวิทย�ลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง

ประเทศไทย และส�ม�รถปฏิบัติง�นด้�น

วิสัญญีในก�รให้บริก�รกับผู้ป่วยได้ต่อไป
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Quality development/Research Corner

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ปี 2555
L E A N

โดย >> นางสาวเยาวเรศ เอื้ออารีเลิศ พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�ร NICU.1 โรงพย�บ�ลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลร�ชธ�นี

 ก�รดำ�เนินโครงก�ร LEAN ในปี 

2555  คณะกรรมก�ร LEAN  โรงพย�บ�ล

สรรพสิทธิประสงค์ได้ดำ�เนินง�น LEAN 

ภ�ยใต้ก�รนำ�ของ นายแพทย์มนัส 

กนกศิลป์ ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ล

สรรพสิทธิประสงค์  ที่ ได้มอบหม�ย

นโยบ�ยที่ ชั ด เจนให้บุคล�กรทุกๆ 

คน  ทุ กหน่ วยง�นในโรงพย�บ�ล 

ปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นโดยให้  

ลดง�น (พย�ย�มทำ�ง�นที่ได้ประโยชน์

สูงสุด) ลดขั้นตอน ลดคน (ใช้คนน้อย

ลง) ลดเวล� ลดค่�ใช้จ่�ย ลดวัสดุ-

อุปกรณ์ ซึ่งในปีนี้มีหน่วยง�นต่�งๆ 

ที่ส่งโครงก�ร LEAN เข้�ม�เพื่อก�ร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดกัน จำ�นวน 

ทั้ งสิ้ น  28  เ รื่ อง  ประกอบไปด้วย 

หน่วยง�นท�งคลินิก จำ�นวน 12 เรื่อง  

ง � น ส นั บ ส นุ น ท � ง ก � ร แ พ ท ย์ แ ล ะ 

PCT ต่�งๆ จำ�นวน 11 เรื่อง และง�น

สนับสนุนทั่วไป จำ�นวน 5 เรื่อง และ

ในเดือนกุมภ�พันธ์ที่ ผ่ �นม� จ�ก

โครงก�รดังกล่�วได้รับก�รคัดเลือกให้

นำ�เสนอผลง�น LEAN ระดับประเทศ

จำ�นวน 6 เรื่อง จ�กจำ�นวน 8 เรื่องที่ 

โรงพย�บ�ลสรรพสทิธปิระสงคส์ง่ผลง�น 

ซึ่งเป็นผลที่น่�ยินดีเป็นอย่�งยิ่ง นอก

จ�กนี้ในช่วงเดือนสิงห�คม ได้รับเกียรติ

จ�ก รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำารัสเลิศ 

จ�กคณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล 

ม�บรรย�ยให้คว�มรู้เกี่ยวกับแนวคิด 

LEAN ก�รทำ� LEAN อย่�งง่�ย คว�ม

เชื่อมโยงระหว่�ง LEAN กับ TQA และ

ที่สำ�คัญคือก�รทำ� LEAN R2R ซึ่งมี 

เจ้�หน้�ที่ในหน่วยง�นเข้�ร่วมประชุม

จำ�นวน 200 คน จ�กก�รบรรย�ยครั้งนี้

ทำ�ให้เกิดก�รเรียนรู้อย่�งเข้�ใจม�กขึ้น

โดยเฉพ�ะหน่วยง�นที่จัดทำ�โครงก�ร 

LEAN ได้นำ�โครงก�รที่จัดทำ�ดังกล่�ว

ม�นำ�เสนอ ซกัถ�มขอ้สงสยัจ�กวทิย�กร  

ซึ่งทำ�ให้เกิดคว�มกระจ่�งเป็นอย่�งม�ก 

 

 ในเดือนกันย�ยน ได้เปิดโอก�ส

ให้หน่วยง�นที่ส่งโครงก�ร LEAN ม�

นำ�เสนอผลง�นที่ได้ดำ�เนินก�รจำ�นวน 

ทั้งสิ้น 16 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก

เพื่อคัดเลือกผลง�นส่งเข้�ร่วมง�น

มหกรรมคุณภ�พโรงพย�บ�ลสรรพ-

สิทธิประสงค์ ในปีงบประม�ณ 2556 

เป็นขวัญกำ�ลังใจให้กับหน่วยง�นที่  

เข้�ร่วมโครงก�รและเพื่อเกิดก�รเรียน

รู้กับหน่วยง�นที่ยังไม่เริ่มง�น LEAN  

นอกจ�กนี้ยังเป็นก�รติดต�มผลก�ร

ดำ�เนินง�นไปด้วย ซึ่งมีคณะกรรมก�ร  

LEAN เข้�ร่ วมให้ข้อ เสนอแนะแก่  

หน่วยง�นต่�งๆ เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�น 

มีคว�มถูกต้องและสมบูรณ์ในแนวคิด

ของ LEAN ม�กขึ้น ซึ่งได้รับคัดเลือก

จำ�นวนทัง้สิน้  6 เรือ่ง โดยจะแจง้ใหท้ร�บ

ในง�นมหกรรมคุณภ�พต่อไป

 สำ�หรับค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนิน

ง�นโครงก�ร LEAN ในปี 2555 นี้ ที่ได้

รับก�รอนุมัติทั้งสิ้น 45,319 บ�ท จะเห็น

ได้ว่�โครงก�ร LEAN ที่เกิดขึ้นในแต่ละ

หน่วยง�นนั้นส่งผลสะท้อนในด้�นดีที่

จะเกิดต่อตัวผู้รับบริก�ร ผู้ให้บริก�รและ

องค์กรเป็นอย่�งดี ดังแนวคิด LEAN 

คือการเปลี่ยนจากความสูญเปล่า 

(Waste) ไปสู่คุณค่า (Value) นั่นเอง
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Health Promotion and Network Corner

 นั บ เป็ น เกี ย รติ อย่ � งยิ่ ง ของ โ รง -

พย�บ�ลสรรพสิทธิประสงค์  ที่กระทรวง

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวง

ส�ธ�รณสุข ได้จัดทำ�โครงการรากฟัน

เทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 

ธนัวาคม 2554 เพือ่ใหบ้รกิ�รผูป้ว่ยทีม่ปีญัห�

ในก�รใส่ฟันเทียมทั้งป�ก จำ�นวน 8,400 ร�ย 

โดยก�รฝังร�กฟันเทียมสองตัวช่วยยึดฟัน

เทียมทั้งป�กชิ้นล่�ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พใน

ก�รบดเคี้ยว โดยจะดำ�เนินโครงก�รในระยะ

เวล� 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2557  

จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 

พัฒนาทักษะการทำารากฟันเทียมสำาหรับ

ยึดฟันเทียมทั้ งปากชิ้นล่ างที่จะใช้ใน

โครงก�รให้แก่ทันตบุคลากรในเครือข่าย

บรกิารภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 20 จงัหวดั 

ระหว่�งวันที่ 1-2 พฤศจิก�ยน 2555 ที่ผ่�นม�  

ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 ด้ ว ย ค ว � ม ซ � บ ซึ้ ง ใ น พ ร ะ ม ห � - 

กรุณ�ธิคุณต่อประช�ชนช�วไทยทุกหมู่เหล่�

อันห�ที่สุดมิได้ พวกเร�ช�วสรรพสิทธิประสงค์ 

ขออัญเชิญพระร�ชดำ�รัสในสมเด็จพระน�ง

เจ�้ฯ พระบรมร�ชนินี�ถ ทีว่�่ “ถา้พระเจา้อยูห่วั

เปน็ “นำา้” ฉนัจะเปน็ “ปา่” ปา่ทีจ่ะคอยถวาย

ความจงรักภักดีต่อนำ้า พระเจ้าอยู่หัวสร้าง

อ่างเก็บนำ้า ฉันจะสร้างป่า” ดังนั้น พวก

เร�ก็จะขอเป็นใต้ฝ่�ละอองธุลีพระบ�ทที่จะ

คอยหนุนเนื่องให้ “ป่า” และ “นำ้า” ของทั้ง 2 

พระองค์เป็นป่�และนำ้�ที่ฉำ่าเย็นและชุ่มชื่น

อยู่ในหัวใจของชาวไทยทุกคน โดยเฉพ�ะ

ผู้ป่วยที่มีปัญห�ในก�รใส่ฟันเทียมทั้งป�ก 

ทั้ง 8,400 ร�ย ต�มโครงก�รให้ส�ม�รถ 

กลบัม�บดเคีย้วอ�ห�รไดด้ยีิง่ขึน้และมสีขุภ�พ

ก�ยที่สมบูรณ์ แข็งแรงม�กขึ้น ดังกระแส 

พระร�ชดำ�รสัของพระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั

เม่ือเดือนตุล�คม พ.ศ.2546 ท่ีว่� “เวลาไม่มี

ฟัน ทำาให้กินอาหารไม่อร่อย ทำาให้ไม่มี

ความสุข จิตใจไม่สบาย ร่างกายก็ไม่ 

แข็งแรง” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตต�ที่

มีต่อปวงชนช�วไทย ไม่ว่�จะเป็นเรื่องใหญ่

ระดบัประเทศหรอืเรือ่งเลก็ๆ อย�่งก�รบดเคีย้ว

อ�ห�รพระองค์ทรงห่วงใยพวกเร�เสมอ ผู้ที่

สนใจร�ยละเอียดโครงก�รร�กฟันเทียม 

เฉลิมพระเกียรติฯ กรุณ�ติดต่อกลุ่มง�น 

ทันตกรรม โรงพย�บ�ลสรรพสิทธิประสงค์  

045-254505 หรือ 045-244973 ต่อ 1264, 

1221 ในวันเวล�ร�ชก�ร

โครงการรากฟันเทียม
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

ทีมงานโครงการ
รากฟันเทียม
เฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ 
กลุ่มงานทันตกรรม
รพ.สรรพสิทธิประสงค์

ทพ.สุรพล ตั้งสกุล
ทันตแพทย์เชี่ยวช�ญ

หัวหน้�กลุ่มง�นทันตกรรม

ทพญ.สุกัลยา ธนกิจจารุ
ทันตแพทย์ชำ�น�ญก�รพิเศษ

ทพญ.อรัญญา สายพันธ์
ทันตแพทย์ชำ�น�ญก�รพิเศษ

ทพ.วุฒิชัย ตั้งสิริสุธีกุล
ทันตแพทย์ชำ�น�ญก�รพิเศษ
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นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ล มอบหม�ยให้หัวหน้�ง�นและ
หัวหน้�หอผู้ป่วย ร่วมง�นเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี 
โดยมี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดอุบลร�ชธ�นี เป็นประธ�น
ในพิธีเปิดง�น ณ ศูนย์แสดงสินค้� OTOP อุบลร�ชธ�นี เมื่อวันที่ 19 ตุล�คม  
2555

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กีฬาภายในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประจำาปี 2555
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมก�รแข่งขันกีฬ�สีภ�ยในประจำ�
ปี 2555 ขึ้น โดยมี นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ล เป็นประธ�น
ในพิธีเปิดก�รแข่งขันกีฬ�สีภ�ยในประจำ�ปี 2555 ณ สน�มกีฬ�ตำ�รวจภูธร 
จังหวัดอุบลร�ชธ�นี ในวันที่  29 ตุล�คม 2555 และแข่งขันกีฬ�รอบชิง 
ชนะเลิศ ณ สน�มโรงเรียนกีฬ�จังหวัดอุบลร�ชธ�นี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิก�ยน  
2555

จัดประชุม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดประชุมเจ้�หน้�ที่ผู้ดูแลรับผิดชอบง�น 
พรบ.รถคุ้มครองผู้ประสบภัยจ�กรถเพื่อห�แนวท�งแก้ไขปัญห� บริษัทคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจ�กรถในก�รจ่�ยค่�รักษ�พย�บ�ลไม่ครบจำ�นวนที่โรงพย�บ�ล
เรียกเก็บ โดยมีผู้เข้�ร่วมประชุมจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐในจังหวัดอุบลร�ชธ�นี 
เข้�ร่วมประชุมม�กกว่� 30 หน่วยง�น ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อ�ค�ร 50 พรรษ�  
มห�วชิร�ลงกรณ เมื่อวันที่ 19 ตุล�คม 2555

นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ล ร่วมพิธีเปิดโครงก�รอบรม
หลักสูตรก�รพย�บ�ลเฉพ�ะท�ง ส�ข�ก�รพย�บ�ลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1 
ระหว่�งวันที่ 22 ตุล�คม 2555 ถึงวันที่ 8 กุมภ�พันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 3 
อ�ค�รสโมสรนักเรียนวิทย�ลัยพย�บ�ลกองทัพบก เมื่อวันที่ 22 ตุล�คม 2555

นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ล เป็นประธ�นในพิธีเปิดก�ร
ประชมุวชิ�ก�รเรือ่ง “Trauma and Anesthesia”  สำ�หรบัแพทย ์วสิญัญพีย�บ�ล 
และพย�บ�ลวิกฤตระหว่�งส่งต่อ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อ�ค�ร 50 พรรษ�  
มห�วชิร�ลงกรณ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2555

วันปิยมหาราช

นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ล พร้อมด้วยข้�ร�ชก�รและ
เจ้�หน้�ที่ โรงพย�บ�ล ร่วมพิธีว�งพวงม�ล�ถว�ยร�ชสักก�ระเนื่องใน
วันปิยมห�ร�ช ณ บริเวณพระบรมร�ช�นุส�วรีย์ หน้�ศ�ล�กล�งจังหวัด
อุบลร�ชธ�นี(หลังเก่�) โดยมี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด
อุบลร�ชธ�นี เป็นประธ�นในพิธีเพื่อแสดงคว�มกตัญญูกตเวทิต� รำ�ลึกถึง 
พระมห�กรุณ�ธิคุณ เมื่อวันที่ 23 ตุล�คม 2555

ประชุมวิชาการ Trauma and Anesthesia

เฉลิมพระเกียรติ รากฟันเทียม 7 รอบ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เปิดโครงก�รร�กฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พร้อมทั้งก�รอบรมทันตบุคล�กรเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 4 ภ�คตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยมี นพ.มนัส กนกศิลป ์ ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ล เป็นประธ�น
ในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อ�ค�ร 50 พรรษ� มห�วชิร�ลงกรณ เมื่อวันที่ 
1-2 พฤศจิก�ยน 2555

Pictures of Activity



จุ ล ส า ร
ส ร ร พ สิ ท ธิ สั ม พั น ธ์12 ฉบับที่ 191/2555

รายนามผู้บริจาคเงินบัญชีตึกอายุรกรรมใหม่
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โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
122 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลร�ชธ�นี 34000
ที่ อบ.0027.106/ว.

ผู้แทนจ�กสำานักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี 
ร่วมแสดงคว�มยินดีกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิ-
ประสงค์ ที่ได้รับมอบที่ดินจำ�นวน 12 ไร่ จ�กกรม
พัฒนาชุมชน เพื่อก�รขย�ยพื้นที่ของโรงพย�บ�ล 
เมื่อวันที่ 19 สิงห�คม 2555

นายสาโรช และนางสุภาภรณ์ คำารัตน์ พร้อม
ด้วยลูกหล�น บริจ�คเงินจำ�นวน 1,000,000 
บ�ท เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ท�งก�รแพทย์ 
ให้กับหอผู้ป่วยตึกอ�ยุรกรรมหลังใหม่ เมื่อวันที่  
16 ตุล�คม 2555

นางพรนิภา พันธ์นิกุล บริจ�คเงินจำ�นวน 
100,000 บ�ท เพื่อมอบให้อ�ค�รอ�ยุรกรรม
ใหม่ โดยมี นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำ�นวยก�ร
โรงพย�บ�ล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 26 ตุล�คม 
2555

1. น�งพรนิภ� พันธ์นิกุล 100,000.00
2. ตู้บริจ�ค 4 ตู้  68,836.00
3. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำ�กัด 37,281.03
4. คุณกมลอร คงเกษม 25,000.00
5. ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ธนภัทรคงสิน 20,000.00
6. น�ยชัยโรจน์ ธนสันติ 10,000.00
7. น�งส�ววิไลลักษณ์ กิตติวงศ์โสภ� 10,000.00
8. น�ยวัลลภ อนุรัตน์พ�นิช 10,000.00
9. น�ยเศรษฐก�รย์ ทิพย์สุวรรณ 10,000.00
10. น�ยวัลลภ บุญวิเศษ 10,000.00
11. น�งวิภ�รัตน์ นิตย์สุภ�พ 10,000.00
12. บริษัท ทร�นสเทค จำ�กัด  10,000.00
13. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำ�กัด 5,619.53
14. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำ�กัด 5,297.20
15. น�งอุไร มณีภ�ค 5,000.00
16. น�ยวิโรจน์ จิตมั่น 5,000.00

ชำ�ระค�่ฝ�กสง่เปน็ร�ยเดอืน
ใบอนุญ�ตเลขที่ 45/2521
ปท.อุบลร�ชธ�นี

17. น�งพ�มี เบญจพิชญ์ 5,000.00
18. น�ยรัชภูมิ พรหมพิทักษ์ 5,000.00
19. น�งธนิด� ก�ญจนเสน 4,000.00
20. น�งมณีจันทร์ ล�ส� 3,000.00
21. น�งอรย� ศุภรจิตพร 3,000.00
22. น�ยสูญ สีถ�ก�ล 2,000.00
23. น�ยไพรัช อมรชัยเลิศรัตน์ 2,000.00
24. น�งส�วมัญชุส� อัตตสิริลักษณ์ 2,000.00
25. น�งวิไลรัตน์ อัตตสิริลักษณ์ 2,000.00
26. น�ยเจษฎ� แพงจักร 1,109.00
27. น�ยชัยสิทธิ์ ม�รวิชัย 1,000.00
28. น�ยวิชัย แสงจันทร์ 1,000.00
29. น�ยเหรียญชัย-น�งสุวิมล แก้วคำ� 500.00
30. น�งส�วปิยะพร แก้วคำ� 500.00
31. น�ยณิชพน จันสุตะ 500.00
32. น�งหนูยิ้ม แซ่แต้ 200.00

n วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ ข้อมูลข่�วส�ร และกิจกรรม
2. เพื่อเผยแพร่วิช�ก�รด้�นส�ธ�รณสุขแก่บุคคลทั่วไป   
3. เพื่อเป็นก�รแนะนำ�หน่วยง�นและบุคล�กรของโรงพย�บ�ลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลร�ชธ�นี
4. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ให้ประช�ชนทั่วไปได้แสดงคว�มคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ยอดผู้แสดงความจำานงถึงปัจจุบัน

บริจาคอวัยวะ 2,576 ราย / บริจาคดวงตา 2,380 ราย /

ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ /

โทร. 045-244973 ต่อ 1574, 1163

n  ที่ปรึกษา
น�ยแพทย์มนัส  กนกศิลป์ น�ยแพทย์ศักดิ์ชัย  ธีระวัฒนสุข
น�งส�วสมพร  เทพสุริย�นนท์ น�งเขมจรินทร์  วงศ์ตระกูลไชย
n  บรรณาธิการ 
น�ยแพทย์มนต์ชัย  วิวัฒน�สิทธิพงศ์
n  ผู้ช่วยบรรณาธิการ
สูติ  ปัจฉ�ภ�พ กรรณิก�ร์  จันทรุกข� วิชิร�ภรณ์  ส�ยพิมพ์
n  กองบรรณาธิการ 
ดร.นพ.ปริญญ�  ชำ�น�ญ รุ้งเพชร  กีรติมห�ตม์ ทพญ.อรัญญ�  ส�ยพันธ์ 
ภญ.ณิช�พร  พรหมโลก ป�ริช�ต  ใจสุภ�พ วีระนุช   มยุเรศ 
อรุณรัตน์  ศุภวรรณ�วิวัฒน์ ดุสิต  หรุ่นโพธิ์ วัชร�ภรณ์   ส�ยทอง 
สุเพียร  โภคทิพย์  ร�ตรี  บุญชู ศศิธร  จันทร์ขอนแก่น 
รำ�ไพ  ศุขเกษม สุพจน์  ส�ยทอง  ศศิธร  ชำ�น�ญผล
บุญญฤทธิ์  สิงห์เรือง สุทธิพงษ์  เกษเจริญคุณ ทิพวรรณ  ข�ววงษ์
n  ประสานงานผลิตและจัดส่ง กลุ่มง�นสุขศึกษ� โทร. 045-244973 ต่อ 1326
n  ถ่ายภาพ    ง�นเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษ�  กลุ่มง�นสุขศึกษ�และประช�สัมพันธ์
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