
ความรักต่อครอบครัว ก่อให้เกิดพลังในการดำาเนินชีวิต
ความรักต่อชุมชน         ก่อให้เกิดพลังความสามัคคีในสังคม
ความรักต่อประเทศชาต ิ   ก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนในเวทีโลก
ความรักในวิชาชีพ         กอ่ใหเ้กดิพลงัเปน็ปกึแผน่ ยนืหยดัอยา่งมัน่คง

 ขอให้ผู้มีวิชาชีพจงรักในเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพตนและให้
เกียรติกับเพื่อนร่วมวิชาชีพอื่น บทสรุปของความรักนั้นคือการให้และเสีย
สละ ใครหละจะเริ่มก่อนกัน มาเถอะ มาร่วมกันเป็นผู้ให้ ย่อมก่อให้เกิดพลัง
สร้างสรรค์ในสิ่งรอบข้างของเราและโลกใบนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นครับ

บรรณาธิการ
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โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

นวัตกรรมใหม่ของบริการ
“Sunpasit Express Clinic”

ปฏิทิน 4 ภาษาเป็นปฏิทินที่ประกอบ

ด้วย ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม 

ภาษาลาว  แล ะภาษาอั งกฤษ 

เ ป็ น ป ฏิ ทิ น ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล 

สรรพสิทธิประสงค์ได้ผลิตขึ้น

แจกเครือข่ายของเรา ในปีใหม่ 

2555 นี้ เป็นปฎิทินคู่มือการ

ให้บริการนัดข้าราชการและ 

ผู้ป่วยเงินสดมาตรวจ โดยการ 

มีเจ้าหน้าที่ของเราอยู่เวรตลอด 

24 ชั่วโมง เพื่อทำาการนัดให้ 

ทางออนไลน์โดยผู้ป่วยไม่จำาเป็น

ต้องนัดเอง และแนะนำาบริการ

ตรวจคลินิก เฉพาะทาง 38  

สาขา 21 ห้องตรวจออก

ให้การบริการนอกเวลาราชการ 

โดยแพทย์เฉพาะทาง 71 ท่าน 

ตั้งแต่ 06.30-08.30 น. 16.30-

20.00 น. ในวันราชการและ 

08.00-12.00 น. ในวันหยุด

ราชการ อาจมีถึง 22.00 น.  

ในบางห้องตรวจบางวัน ผู้ป่วย

บัตรทองถ้าแจ้งความประสงค์

จะตรวจ เราก็จะนัดให้เช่นกัน 

วัตถุปร ะสงค์หลักของการ 

มปีฏทินิ 4 ภาษา กเ็พือ่ 3 ประเดน็

สำาคัญก็คือว่า  

ลดแออัด
นัดออนไลน์
เหลื่อมเวลา
  
ลดภาระ
รักษาฟรี
ชาวต่างชาติ

ลดส่วนขาด
เสริมส่วนแข็ง
ให้คลินิก

1.

2.

3.
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 คำาว่า “ลดแออัด นัดออนไลน์ เหลื่อมเวลา”  หมายถึงว่า ในปฏิทิน

จะมีเบอร์โทรศัพท์  ระบุสถานที่ที่จะตรวจ  เจ้าหน้าที่ที่จะเป็นผู้นัดออนไลน์

ให้จะถือไว้ตลอดก็คือเบอร์ 082-8621000 คนไข้ที่ประสงค์จะนัดตรวจก็

เพียงแค่เลือกสาขาแพทย์ ชื่อแพทย์ที่จะตรวจโดยคัดเลือกจากปฏิทินฉบับ

นี้และก็แจ้งความจำานงมาทางโทรศัพท์ซึ่งจะมีคนนัดให้ตลอด 24 ชั่วโมง  

เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์ที่รับนัดก็จะส่ง Message ให้ทราบภายใน 

24 ชั่วโมงแรกว่าจะได้ตรวจกับแพทย์ท่านนั้นในวันไหนเวลากี่โมงซึ่งเป็น

เวลานอกราชการโดยจะระบุเวลาเป็นเวลาที่แน่นอนเป็นกี่โมงกี่นาทีเลย  

ในการนัดตรวจ ยกตัวอย่างเช่น รายแรกเริ่มที่ เวลา 06.30 น. รายที่ 2 เริ่มที่ 

06.35 น. รายที่ 3 เริ่มที่ 06.40 น. ดังนั้นการนัดใน วัน เวลานัด ดังกล่าวจะ

ทำาใหค้นไขไ้มต่อ้งรอนาน กค็อืถงึเวลานดักม็าทีห่อ้งตรวจเลย  ในปฏทินิกจ็ะ

บอกไปวา่อยูอ่าคาร 50 พรรษา มหาวชริาลงกรณ ซึง่เปน็อาคารผูป้ว่ยนอกอยู่

ชั้นไหน ซึ่งคนไข้ก็จะตรงไปที่นั่นแจ้งความจำานง แจ้งชื่อ และหมายเลขบัตร

ประจำาตวัประชาชนทีน่ัน่เลย  ซึง่การนดัระบบออนไลนอ์ยา่งนีเ้นีย่ เจา้หนา้ที่

ทีน่ดัจะแจง้ไปอกีครัง้ทางระบบ Message หรอื SMS กอ่นทีจ่ะถงึวนักำาหนด

นัดประมาณ 24 ชั่วโมง หรือ 1 วันเผื่ออาจมีการเลื่อนนัด ก็เป็นวิธีการที่เรา

จะใช้เพื่อที่จะนัดเหลื่อมเวลา โดย

วัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้าราชการ

ย้ายออกไปตรวจนอกเวลาราชการ

เพือ่ทีจ่ะมเีวลาทำางานใหภ้าครฐัมาก

ขึ้น ไม่ต้องขาดงาน ในขณะเดียวกัน

ผู้ป่วยบัตรทองเราจะนัดในเวลา

ราชการ โดยเริ่มที่จาก 08.30 น., 

08.35 น. ไปเรื่อยๆ แต่ทั้งหมดก็อยู่

ทีค่วามสมคัรใจของเจา้ของสทิธบิตัร

ทกุประเภท นดัในเวลาหรอืนอกเวลา

กข็ึน้อยูก่บัความสมคัรใจของเจา้ของ

สิทธิบัตรทุกประเภท แต่ว่าสิ่งที่เกิด

ขึ้นก็คือว่าถ้าหากว่าคนไข้มาตาม

เวลาที่นัดเนี่ยก็จะไม่แน่นเพราะว่า

มันจะมีการเหลื่อมเวลา  
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 คำาวา่ “ลดภาระรกัษาฟรชีาว

ต่างชาติ” ก็หมายความว่า ปัจจุบัน

นี้ผู้ป่วยชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่มา

รับการรักษาที่เราจะไปรับการรักษา

ที่โรงพยาบาลเอกชนมาก่อนพอเขา

หมดตงัคเ์ขากจ็ะสง่มารกัษาตอ่ทีโ่รง

พยาบาลของเราซึ่งเพื่อมนุษยธรรม

บ่อยครั้งที่เราต้องรับไว้ การรักษา

นี้ทำาให้เราต้องเสียค่ารักษาสำาหรับ

ชาวต่างชาติในการอนุเคราะห์เป็น

จำานวนมาก ปีหนึ่งก็ประมาณ 20-

40 ล้านบาท การออกปฏิทินที่เป็น 4 

ภาษานี้เพื่อที่เราจะนำาภาษาเพื่อน

บา้นกค็อื ภาษาลาว ภาษาเวยีดนาม 

ภาษาอังกฤษ ซึ่งเราจะไปทำาการ

ตลาดเชิญชวนให้คนมีเงินของเขา

ที่ต้องมารักษาที่อุบลฯอยู่แล้วก็เชิญมาร่วมกันที่จะมาช่วยกันดูแลผู้ป่วยที่

เป็นชาวต่างชาติโดยการมารักษาที่เรา รายได้ที่เกิดขึ้นแม้จะไม่มากนักแต่

กจ็ะใชใ้นการรว่มในการดแูลคนไขช้าวตา่งชาตทิีเ่ราตอ้งอนเุคราะหเ์พือ่ชว่ย

แบง่เบาภาระของเราในการลดภาระคา่ใชจ้า่ยภาครฐัในระยะยาวและเราไม่

ได้คิดค่ารักษาเท่าเอกชนคงถูกกว่าแน่นอน 

 ประเด็นที่ 3 คือ  “ลดส่วนขาดเสริมส่วนแข็งช่วยคลินิก” โดย

ลักษณะของแพทย์ที่คลินิกส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินเดี่ยว ก็หมายความ

ว่า การตรวจคนไข้มักจะขึ้นอยู่กับความศรัทธาของคนไข้ที่มาหาใน

บางครั้งแพทย์ที่เป็นเจ้าของคลินิกจะมีแค่คนเดียวและเชี่ยวชาญแค่

สาขาเดียว แต่เนื่องจากคนไข้จะศรัทธาและก็เมื่อแพทย์ให้การรักษา

ได้ก็จะรักษา แต่เมื่อจำาเป็นต้องส่งต่อนี้มักจะมีปัญหาว่าแพทย์ใน 

โรงพยาบาลเดยีวกนันีแ่หละ  เนือ่งจากวา่ตวัเองไมไ่ดร้กัษาคนไขค้นนีต้ัง้แต่

เริ่มแรกมักจะไม่เต็มใจที่จะรับรักษาต่อ ซึ่งเป็นปัญหาของแพทย์เจ้าของ

คลินิกและคนไข้ที่จะมารักษาในโรงพยาบาลที่แพทย์เจ้าของคลินิกนั้นๆ 

สงักดัอยู ่โรงพยาบาลเรากจ็ะตอ่ทอ่ทีจ่ะเปน็ตวัชว่ยใหก้บัแพทยแ์ละคนไขท้ี่

รบับรกิารทีค่ลนิกิดงักลา่ว  โดยคนไขข้า้ราชการ คนไขท้ีม่สีทิธิเ์บกิ หรอืลกูคา้
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เงินสด  สามารถใช้วิธีการโทรศัพท์เบอร์เดียวกันคือเบอร์ 082-8621000 ให้

สามารถนัดตรวจกับแพทย์เฉพาะทางซึ่งเรามีอยู่ทั้งหมด  38 สาขา 71 ท่าน 

นอกเวลาราชการไดต้ามวนัและเวลาทีโ่รงพยาบาลไดก้ำาหนดไวต้ามปฏทินิ

ฉบับนี้ ซึ่งเราจะนำาไปตั้งโต๊ะที่คลินิกทุกแห่งใน 9 จังหวัดที่มีจะมีการส่งต่อ

ผู้ป่วยเข้ามาที่จังหวัดเรา เพื่อที่จะเป็นตัวช่วยให้กับแพทย์ที่คลินิกและช่วย

เหลอืคนไขท้ีจ่ะตอ้งเขา้ถงึแพทยเ์ฉพาะทางเพือ่รบัการรกัษาตอ่เนือ่งได ้โดยที่

ไมต่อ้งไปเกีย่วขอ้งกบัความขดัแยง้ในโรงพยาบาลแตล่ะแหง่ทีแ่พทยแ์ตล่ะ

ทา่นสงักดัอยู ่แมเ้ปน็ผูป้ว่ยบตัรทองถา้มใีบสง่ตอ่จากสถานบรกิารตน้สงักดั

กส็ามารถมารบับรกิารกบัเราได ้โดยเราจะไมม่กีารเรยีกเกบ็เงนิเพิม่จากสทิธิ

บัตรเดิมที่มีอยู่ตามระเบียบแต่อย่างใด และเมื่อถึงเวลาแล้วเลยเวลาเรียก

ตรวจเกิน 45 นาทียังไม่ถูกเรียกตรวจให้แจ้งที่พยาบาลหน้าห้องตรวจทราบ

ดว้ยเพือ่นำาไปปรบัปรงุบรกิารใหร้วดเรว็ดยีิง่ๆ ขึน้ในการรบับรกิารครัง้ตอ่ไป 

 นีก่ค็อื 3 ประเดน็หลกัๆ ทีเ่ราจะใชป้ระโยชนจ์ากปฏทินิฉบบันี ้ในการที่

พมิพอ์อกมาเพือ่ทีจ่ะดแูลประชาชนและเพิม่ชอ่งทางการใหบ้รกิาร นอกจาก

นี้เรายังมีนโยบาย low cost medical hub ก็คือการเปิดเสรีทางการค้าสู่

อาเซยีนในป ี2558 ซึง่เรากำาลงัเตรยีมพรอ้มทีจ่ะรองรบัโดยเปดิอาคารผูป้ว่ย

อายุรกรรมภายในเดือนพฤษภาคม-

มิถุนายน 2555 อาคารดังกล่าวเป็น

หอผู้ป่วยสามัญ 397 เตียงและหอ

ผู้ป่วยพิเศษประมาณ 27 ห้องรวม 

424 เตียงซึ่งห้องพิเศษที่เพิ่มมานี้มี

พอที่จะรองรับชาวต่างประเทศ  โดย

เฉพาะชาวลาวที่มีขนบธรรมเนียม

ประเพณี วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับ

ไทยและพูดภาษาและฟังภาษาไทย

ได้เข้ามารับการรักษา  

 ประเด็นสำาคัญก็คือว่า เรา

สามารถที่จะให้การดูแลแพทย์ที่

จะทำาหน้าที่ ในโรงพยาบาลของ

เรา 71 ท่านจาก 171 ท่าน ที่ไม่

ได้ออกไปเปิดคลินิกข้างนอก  ไม่

ได้ปฏิบัตินอกเวลาที่เอกชน  ให้มี
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รายได้จากเราเองโดยเราไม่ได้เรียก

เอาจากผู้ป่วยแต่อย่างใด ทำาให้

แพทย์ไม่ต้อง แบ่งเวลาไปหาราย

ได้หรือทำาคลินิกนอกโรงพยาบาล

เพิ่ม สามารถทุ่มเทให้กับงานรัฐที่ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้

อย่างเต็มที่  

 นอกจากนีป้ฏทินิฉบบันีจ้ะเปน็

สือ่กลางทีจ่ะบอกวา่สิง่ทีแ่พทยจ์ะได้

จากปฏิทินฉบับนี้ก็คือ เรื่อง “Rec-

ognition” “Respectation” และก็ 

“แฟนคลับ”  โดยปฏิทินจะเป็น

เครื่องมือที่จะมอบสิ่งที่สำาคัญทั้ง 3 

ประการนี้ให้แก่แพทย์ เพราะที่จริง

แลว้สำาหรบัความตอ้งการของแพทย์

นัน้เรือ่งเงนิเปน็เรือ่งรองแตเ่รือ่งหลกั

ก็คือความรู้สึกดีๆ ต่อการให้บริการ

ผู้ป่วยที่รัก เลือกมารับบริการ และมี

ศรัทธาต่อเขา

 คำาว่า “Recognition” ก็หมาย

ถงึวา่ คนไขจ้ะจำาไดว้า่แพทยม์คีวาม

เชี่ยวชาญด้านไหน ออกตรวจที่ไหน

เมื่อไร   

 คำาว่า “Respectation” หมาย

ถึงว่า แพทย์เคยรักษาเขาแล้วเขา

จะมคีวามรูส้กึผกูพนั  มคีวามเคารพ 

เมื่อเจอหน้าก็อาจยกมือไหว้ในทาง

กลับกันแพทย์ก็จะเกิดความผูกพัน

ในทางที่ดีต่อคนไข้เช่นกัน

 คำาว่า “แฟนคลับ” ก็หมาย

ถึงว่า พื้นที่ที่เปิดให้ในโรงพยาบาล

เป็นพื้นที่คลินิกในสถานที่ราชการก็

จริง แต่ก็จะเป็นสถานที่ที่แพทย์ได้

พบปะกบัคนทีร่กัศรทัธาและเลอืกพบเขา ปจัจบุนันีจ้ำานวนแพทยท์ีถ่กูเลอืก

โดยผู้ป่วยที่มาตรวจนอกเวลาราชการ จะเพิ่มจาก 10% เป็น 80% ซึ่งยอด

รวมคนไข้ที่มาตรวจนอกเวลาราชการจะเพิ่มจากเดือนละ 3,300 คน เป็น

เดอืน 18,000 คน ทำาใหก้ารรอคอยรบัการตรวจในเวลาราชการลดระยะเวลา

ลงมาก ตรงนี้ก็ถือว่าทำาให้คนไข้ทุกสิทธิบัตรเข้าถึงบริการแพทย์เฉพาะทาง

ได้อย่างเท่าเทียมกันภายใต้ความเต็มใจให้บริการของแพทย์ชนิดไม่จำากัด

จำานวนอย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนในวงการราชการ เหนือสิ่งอื่นใดเรา

ไม่ได้มีการเก็บตังค์เพิ่มเติมจากสิทธิบัตรเดิม ทุกสิทธิบัตรจะมีสิทธิ์เข้าถึง

บรกิารนีไ้ดเ้ทา่เทยีมกนักถ็อืเปน็การใหโ้อกาสทีจ่ะใหป้ระชาชนเขา้ถงึบรกิาร

ได้อย่างทั่วถึงทุกคน 

 อีกนวัตกรรมหนึ่งที่เราเตรียมรับปีมะโรง คือ ปี พ.ศ.2555 ทาง 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จะส่งทีมหน่วยต้อนรับ 

มวลชนสัมพันธ์ของเราพร้อมปฏิทิน 20,000 ชุด ไปทำาตลาดในคลินิก

เอกชนทุกแห่งในพื้นที่ 9 จังหวัด ที่มีการส่งคนไข้มาหาเราและเข้าไป  

แขวงจำาปาสัก เซกอง อัตตะปือ ซึ่งจะมีการส่งต่อผู้ป่วยหนักที่พอมีฐานะ 

รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของเราได้เข้ามาหาเราเป็นระยะๆ รวมทั้ง 

มีการประชาสัมพันธ์ในระดับเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของ สปป.ลาว และประเทศ

เวียดนาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการใหม่ที่เรามีสำาหรับรองรับประชาชนชาว 

อินโดจีน เพื่อจะกลายเป็น Indo-China Health Center ในอนาคตอีก 10 

ปีข้างหน้า
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ความเปน็มอือาชพีและจรยิธรรมทางการแพทย์
(Professionalism and medical ethics)

โดย ดร.นพ.ปริญญา ชำานาญ นายแพทย์ชำานาญการ

ความเป็นมืออาชีพ (Professional-

ism) และ จริยธรรม (Ethics) เป็นสอง

ประเด็นที่แตกต่าง แต่ขณะเดียวกันก็

เหมือนจะทับซ้อนกันอยู่มาก ความเป็น

มืออาชีพนั้นครอบคลุมหลักการพื้นฐาน

ที่ว่าด้วยเรื่องการจัดประโยชน์ให้เกิดแก่ 

ผู้ป่วยเหนือประโยชน์ส่วนตน ซึ่งอันนี้เป็น

ศูนย์กลางความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับ

ผูป้ว่ยและสงัคม รวมถงึการสนบัสนนุใหเ้กดิ

ความยุติธรรมในระบบบริการสุขภาพ  ส่วน

จริยธรรมทางการแพทย์ก็ครอบคลุมหลัก

คณุธรรมและความดงีาม หลกัของสทิธแิละ

หนา้ที ่และหลกัของประโยชนส์ว่นรวม  จาก

ความหมายข้างต้นจะเห็นว่าทั้งคู่ดูจะเป็น

ประเด็นที่ขาดเสียไม่ได้ในเวชปฏิบัติของ

วิชาชีพแพทย์และสาธารณสุข  และเมื่อเรา

พิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวชปฏิบัติ

ของแพทยแ์ละพยาบาลในปจัจบุนัดเูหมอืน

จะมีความแตกต่างในระบบและคุณค่า

หลายอย่างจากหลายๆ ประเทศ ซึ่งน่าที่จะ

นำามาแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นโอกาสพัฒนาที่ดี  

ตวัอยา่งของความแตกตา่งทีน่า่จะถอดเปน็

บทเรียนสำาหรับประเทศไทยของเรา เช่น  

ในต่างประเทศนั้นจะมีการกำาหนดบทบาท

ภาระงานความรบัผดิชอบและผลตอบแทน

ที่ชัดเจน แต่ระบบก็ยืดหยุ่นพอสำาหรับคนที่

ต้องทำางานในหลายบทบาทสำาหรับหลาย

องค์กร อาทิเช่น แพทย์ที่ต้องทำาเวชปฏิบัติ 

3 วันในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง และอีก 2 

วันทำางานทางวิชาการเช่นงานวิจัยในอีก

สถาบนัวจิยัหนึง่ กจ็ะมกีารกำาหนดไวช้ดัเจน

ว่า แพทย์คนดังกล่าวทำางานที่โรงพยาบาล

วันไหนของสัปดาห์ ทำางานที่สถาบันวิจัย

วันไหน และค่าตอบแทนที่ได้รับก็ได้รับ

ตามสดัสว่นทีป่ฏบิตังิานจรงิในแตล่ะหนว่ย

งาน ซึ่งแน่นอนต้องมีการพูดคุยที่ชัดเจน

ตั้งแต่ก่อนเริ่มทำางาน ตกลงด้วยความพึง

พอใจของทั้งโรงพยาบาล สถาบันวิจัยและ

ตัวแพทย์ ส่วนในประเทศไทยนั้น ระบบ

การทำางานของเราในปัจจุบันยังไม่มีการใช้

ระบบทีเ่หมอืนกบัทีก่ลา่วไปขา้งตน้ กค็อืเปน็

ไปได้ยากที่จะมีนายสองคน หรือทำางานให้

สองหนว่ยงาน  จะเปน็อยา่งไรหากแมร้ะบบ

ไม่เอื้อ แต่แพทย์ใช้เวลาในราชการที่พึงจะ

ตอ้งทำางานใหห้นว่ยงานตน้สงักดัของตน ไป

ตรวจผู้ป่วยที่โรงพยาบาลอื่น ไม่ว่ารัฐหรือ

เอกชน เรียกว่าเป็นการ “แว้บ” หายไปเอง 

ในเวลาที่ควรปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล

ต้นสังกัด ไปเห็นนั่งทำางานโรงพยาบาลโน้น

ที โรงพยาบาลนี้ที หรือแม้กระทั่งใช้เวลาดัง

กล่าวไปทำาธุรกิจขายตรงก็มี อันนี้อาจเรียก

กันติดตลก ว่าเป็นพวก “แพทย์นินจา” ซึ่ง

อันนี้หากมองในแง่ของความเป็นมืออาชีพ

และจริยธรรมแล้ว แพทย์ก็พึงต้องปฏิบัติ

ตามระบบการทำางานที่ เป็นอยู่  อันเป็น

ภารกิจหลักที่ต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของ

หน่วยงาน และตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนตามกรอบของสทิธแิละหนา้ที ่ 

อกีหนึง่ตวัอยา่งทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ประเดน็ของ

ความเป็นมืออาชีพและจริยธรรมชัดขึ้น ก็

คือการปฏิบัติงานนอกเวลา จะเป็นอย่างไร

หากแพทย์ที่จริงๆ ควรต้องออกตรวจดูแล

ผู้ป่วยนอกเวลา ไม่มาตรวจตามเวลาที่มี

ข้อตกลงไว้และที่สำาคัญตามความคาด

หวังของผู้ป่วยที่ต้องการได้รับการตรวจที่

รวดเร็ว ไม่แออัดและสามารถกลับไปทำา

ภารกจิของเขาตอ่ได ้ ความเปน็มอือาชพีจะ

บอกเราว่าหากเราไม่สามารถมาได้ เราก็จะ

พยายามหาแพทย์อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน  

พยาบาลในฐานะเพื่อนร่วมงานก็กล้าที่จะ

กระตุ้นเตือนกันว่า “พรุ่งนี้เรามาแต่ต้นเวร

กันนะคะหมอ คนไข้นัดเยอะเลย ให้พี่โทร

ปลุกไหมคะ” เป็นต้น ที่น่ากังวลยิ่งขึ้นไป

อีกก็คือกรณีแพทย์และพยาบาลนิ่งเฉยกับ

สิ่งที่เกิดขึ้นและยังเบิกค่าตอบแทนในช่วง

ทีไ่มไ่ดป้ฏบิตังิานจรงิ ประเดน็ทางจรยิธรรม

จะบอกเราว่าต้องไม่ละเลยนิ่งเฉยทำาเป็น

เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ต้องไม่เห็นแก่ผล

ประโยชน์ (ค่าตอบแทนต่างๆ) ที่เกิดขึ้นโดย

ไมถ่กูตอ้ง นัน่คอืตอ้งเอาชนะกเิลสในตวัเรา

ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นความเกียจคร้าน หรือ

ความอยากได้ ตัวอย่างเหล่านี้สะท้อนให้

เห็นประเด็นหลักคุณงามความดี หลักของ

สทิธแิละหนา้ที ่และหลกัแหง่ประโยชนส์ว่น

รวม (โรงพยาบาลและสังคม) ซึ่งเราเองใน

ฐานะแพทยพ์ยาบาลตอ้งตระหนกัและคอย

กระตุน้เตอืนตวัเองอยูต่ลอด โดยทีจ่รงิๆ กไ็ม่

ต้องรอให้ผู้บังคับบัญชามาตรวจสอบหรือ

สั่งการ ต้องเกิดขึ้นโดยจิตสำานึกของเราเอง 

(Sense of professionalism) หากเรายังไม่

สามารถทำาได้ (หรือไม่พยายาม) ก็คงไม่มี

ค่าอะไรที่เราจะไปเรียกร้องให้นักการเมือง

เลิกคอรัปชั่น มีผู้กล่าวไว้ว่าสถานการณ์

ของการทำางานปัจจุบันนี้เป็นปัจจัยที่เย้า

ยวนใจให้แพทย์พยาบาลละทิ้งปณิธาน

ที่เคยเอาประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำาคัญ 

และยังคุกคามการยึดมั่นในคุณค่าต่างๆ ที่

อาชีพแพทย์และพยาบาลยกย่องและถือ

ปฏิบัติมายาวนาน ความเป็นมืออาชีพและ

จริยธรรมทางการแพทย์นี้ล่ะที่จะเป็นหลัก

ประกนัใหเ้รากลา่วไดอ้ยา่งภาคภมูใิจวา่เรา

ในฐานะแพทยแ์ละพยาบาลไดท้ำาหนา้ทีใ่น

วิชาชีพอันมีเกียรตินี้ได้เป็นอย่างดี 

แพทย์ต้องพึงปฏิบัติ

ตามระบบการทำางาน

ที่เป็นอยู่ อันเป็นภารกิจหลัก

ที่ต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์

ของหน่วยงาน
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โดย นางธนิดา ตั้งยิ่งยง พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

การสื่อสารอย่างสันติ

 การสือ่สารอยา่งสนัตหิรอืภาษาแหง่

ความกรุณา เป็นวิธีการสื่อสารที่ถือกำาเนิด

และไดร้บัการพฒันาขึน้ในตา่งประเทศ โดย 

ดร.มารแ์ชล โรเซนเบอรก์ (Marshall Rosen-

berg) นักจิตวิทยา และในประเทศไทย

อาจารย์กัญญา ลิขนสุทธิ์ ซึ่งผ่านการอบรม

จาก Bay Area Nonviolent Communica-

tion เป็นผู้ฝึกอบรมในประเทศไทยเมื่อปี 

2547 และได้ทำาการพัฒนาหลักสูตรนี้มา

อย่างต่อเนื่อง

 การสื่อสารอย่างสันติแบ่งออกเป็น 

2 ส่วนคือ การสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้อย่าง

จริงใจและการฟังผู้อื่นด้วยความเข้าใจ 

ทั้ง 2 ส่วนมีองค์ประกอบ 4 ประการคือ การ

สังเกต ความรู้สึก ความต้องการ และ

การขอรอ้ง จากการจดัประชมุทัง้ 3 วนัเมือ่

ผู้เข้าร่วมประชุมได้ฝึกเทคนิคและทักษะใน

การสื่อสารครบทั้ง 4 ด้าน ทุกคนพบมุมมอง

ใหม่ มุมมองแห่งความกรุณาที่ช่วยให้ “ใจ

กับใจ” ของผู้คนมาพบกัน การรับฟังความ

รู้สึก ความต้องการในส่วนลึก และคำาขอ

ร้องของคนอื่น รวมไปถึงการบอกความรู้สึก

และความต้องการในส่วนลึกของเรากับคน

อื่นอย่างจริงใจด้วยความสบายใจว่าคำาพูด

ของเราจะไม่ทำาร้ายจิตใจหรือความรู้สึกอีก

ฝ่ายหนึ่งโดยไม่จำาเป็น สามารถขอร้องเขา

ให้ทำาในสิ่งที่มีความหมายสำาหรับเรา และ

ยังพร้อมรับการปฏิเสธกลับมาด้วยใจกว้าง

ตามด้วยการหาทางเลือกอื่นๆ ที่ทำาให้ทั้ง

เราและเขาพบทางออกที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ

อีกด้วย “เมื่อใจกับใจ...มาพบกัน” ความ

งดงามในหัวใจของเรากับเขาก็เชื่อมต่อกัน 

สิ่งที่ตามมาก็คือความเห็นใจ ความเข้าใจ 

ความกรณุาและสนัตผิลบิานขึน้ ดงัคำากลา่ว

ของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล กล่าวว่า 

“การสรา้งสนัตนิัน้คอื การดงึเอาความดขีอง

อีกฝ่ายออกมา” 

 จากประสบการณ์การทำางานที่ผ่าน

มาของดิฉันได้พบกับสถานการณ์ความขัด

แย้งของเพื่อนร่วมงานด้วยคำาพูดที่รุนแรง

ทำาให้ต้องยื่นใบลาออกจากงาน ดิฉันได้

ปรึกษากับอาจารย์นริศ มณีขาว ที่เป็นนัก

จิตวิทยาและวิทยากรที่ดิฉันได้เชิญมาใน 

วันที่ 9-11 มกราคม 2555 อาจารย์นริศ 

มณีขาว ได้สะท้อนความรู้สึกของดิฉันให้

ตนเองรับรู้ว่า “ดิฉันเข้าใจความรู้สึก และ

ความต้องการของตนเอง” แต่ดิฉัน “ยังไม่

เข้าใจความรู้สึก และความต้องการของ

เพื่อนร่วมงานที่เขาพูดเช่นนั้น” หลังจาก

ได้รับคำาปรึกษาจากอาจารย์ดิฉันเข้าใจ

เพื่อนร่วมงานว่าทำาไมเขาใช้ความรุนแรง 

ทำาให้ตัวดิฉันให้อภัยเขาและทำางานด้วย

กันต่อได้ ดิฉันจึงได้จัดทำาโครงการ “การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสื่อสารอย่าง

สนัต”ิ ขึน้เพือ่เปน็การพฒันาการสือ่สารของ

พยาบาล”

 มนุษย์ เราทุกคนต้องการความ

สันติมากกว่าความรุนแรง ต้องการความ

รักมากกว่าความเกลียดชัง ต้องการความ

เข้าใจกันมากกว่าความไม่เข้าใจกันการ

สื่อสารอย่างสันติเป็นวิธีการหนึ่งที่เรียบ

งา่ยและมพีลงั เปน็ทางเลอืกหนึง่ชว่ยใหเ้รา

เห็นหนทางการมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศ

แห่งสันติ บรรยากาศแห่งการอยู่ร่วมกัน

ด้วยความกรุณา อยู่ด้วยกันด้วยความรัก

และความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และ

เกิดความมั่นใจว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ช่วย

สร้างบรรยากาศนี้ได้โดยเริ่มได้จากตัวเรา

เอง ขยายออกไปสู่คนรอบข้าง สู่ครอบครัว  

ที่ทำางาน ชุมชน และสังคมได้ในทุกๆ วัน

ของชีวิต



แนะนำาโครงการพุทธรักษา
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โดย พญ.ศรัญญา ประทัยเทพ ประธานคณะกรรมการดำาเนินงานดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง Excellent Center

 เมื่อมนุษย์มุ่งหน้าเอาชนะโรค ความทันสมัยของเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

จึงเข้ามามีบทบาทในการรักษาพยาบาลมากขึ้น มิติการดูแลสุขภาพของคนไทย 

จึงเปลี่ยนไปจากการพึ่งพาตนเองมาเป็นการพึ่งพาโรงพยาบาลมากขึ้น โดยเฉพาะ

ในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรครุนแรงเช่นโรคมะเร็ง  เมื่อโรคกลับเป็นซำ้า  รักษายากขึ้น  หรือ

ระยะโรคลุกลามยากที่จะควบคุมหรือรักษาให้หายขาด จึงต้องการการรักษาใน 

โรงพยาบาลมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความแออัดในโรงพยาบาลและการรักษา

พยาบาลที่เหมาะสมกับสภาวะความเจ็บป่วยจริง ดังนั้นผู้ป่วยส่วนหนึ่งจึงจำาเป็น

ต้องอาศัยการรักษาแบบประคับประคอง โดยหวังผลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย

และครอบครัว นักสังคมสงเคราะห์ ได้ร่วมมือกันจัด

ทำา “โครงการพุทธรักษา” ขึ้น ตั้งแต่

ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมา 

 เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบ 

ประคับประคองแบบองค์รวมของสห

สาขาวิชาชีพมีความครอบคลุมการดูแล

ด้านร่างกาย เช่น ความปวด อาการไม่

สขุสบายอืน่ๆ ดา้นจติสงัคมตลอดจนการ

ตอบสนอง  

 ด้านจิตวิญญาณตามความเชื่อ 

ค่านิยมของแต่ละครอบครัว  รวมทั้งเพื่อ

ให้การพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแล

ผู้ป่วยมีความต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้

บุคลากรทางการแพทย์เกิดความเชื่อมั่น

ในการดแูลผูป้ว่ยมะเรง็และครอบครวัให้

ไดร้บัการดแูลแบบประคบัประคองจนถงึ

ระยะสุดท้ายของชีวิต

 ผลสำาเร็จของโครงการพุทธรักษา

อยู่ที่ “รอยยิ้มของผู้ป่วยมะเร็งและ

ครอบครัว” ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่

เปน็อยา่งด ี ปญัหาและอปุสรรคทีม่คีณะ

ทำางานถือเป็นวัคซีนภูมิคุ้มกันที่จะทำาให้

ทีมมีความเข้มแข็งและสามารถร่วมมือ

กนัทำางานตอ่ไปใหด้ยีิง่ๆ ขึน้ ใหส้มกบัคำา

กล่าวที่ว่า “By heart to my work” 

ผลสำาเร็จของ
โครงการพุทธรักษา

อยู่ที่ “รอยยิ้ม
ของผู้ป่วยมะเร็ง
และครอบครัว”
ที่ได้รับการดูแล

เอาใจใส่เป็นอย่างดี

 เพื่อพัฒนาระบบบริการด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง ซึ่ง

จะช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลและเป็นการพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแล 

ร่วมกันของจังหวัดอุบลราชธานี                                                                      

 คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง  

นำาทีมโดย พญ.กนกวรรณ มิ่งขวัญ (ศัลยแพทย์) ประธานที่ปรึกษา พญ.ศรัญญา 

ประทัยเทพ (อายุรแพทย์) ประธานคณะกรรมการดำาเนินงาน และคณะทำางานที่

เข้มแข็งซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำาบัด โภชนากร 

พญ.กนกวรรณ  มิ่งขวัญ
ประธานที่ปรึกษา
คณะกรรมการฯ

นพ.ปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์
รองผู้อำานวยการด้านบริการ

ด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ
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คลินิกโรคจากการทำางาน

 ดูแลสุขภาพคนทำางาน/กลุ่มอาชีพ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริการ แรงงาน

นอกระบบ คลินิกโรคจากการทำางานเปิดทำาการทุกวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30–16.00 น.  

ณ ห้องหมายเลข 6 ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก ปี 2554 ผู้ประกันตนในจังหวัดอุบลราชธานี

จำานวน 50,961 คน และขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จำานวน 63,380 

คน ผลการดำาเนินโครงการคลินิกโรคจากการทำางานสามารถวิเคราะห์โรคที่เกิดขึ้นได้ดังนี้ 

  1. โรคที่เกิดจากระบบกล้ามเนื้อ  230 ราย 

  2. โรคที่เกิดจากระบบผิวหนัง  210  ราย

  3. โรคที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจ  205  ราย

 การพัฒนางานในปี 2555 เน้นการให้บริการในเชิงรุกในสถานประกอบการ/พัฒนา

เครือข่าย รพ.สต., รพ.ชุมชน และ รพ.ทั่วไป การให้อาชีวสุขศึกษา, ตรวจสุขภาพตามความ

เสี่ยงของลักษณะงานให้กับผู้ประกันตนมากขึ้น บริการโดยใช้มาตรฐานคลินิกโรคจากการ

ทำางานตามแนวทางของสำานกัโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้มรว่มกบัสำานกังาน

ประกันสังคม สำานักงานกองทุนเงินทดแทนและสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

โดย นางศุภฐิตา กองสิน พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ



สรรพสิทธิ์รุกไกลขยายการแพทย์สู่อินโดจีน

นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการประจำาเดือนธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี อีสเทิร์น โดยมี 
นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในงานนี้ นพ.มนัส กนกศิลป์ 
ก็ได้แถลงถึงโครงการของโรงพยาบาลที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2555 คือโครงการคลินิกพิเศษ 
นอกเวลาราชการ Sunpasit Express Clinic โดยการจัดทำาปฏิทิน 4 ภาษา ได้แก่ไทย อังกฤษ ลาว 
และเวียดนาม เพื่อเปิดตลาดและเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคในเขตประเทศอินโดจีน

11จุ ล ส า ร
ส ร ร พ สิ ท ธิ สั ม พั น ธ์

มอบความสุขสร้างความสนุกสนานในงานวันเด็กแห่งชาติ

เสวนายามเช้า อุบลฮักแพง

ฤกษ์ดีต้นปีใหม่จัด 3 งานสำาคัญของโรงพยาบาล

เสวนา “ถอดรหัส FLOOD WAY”

นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มอบหมายให้ 
นายสูติ ปัจฉาภาพ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม
เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2555 ณ กองบิน 21 อุบลราชธานี ตั้งแต่
เวลา 08.00-13.00 น. โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมายในงาน อาทิเช่น การวาด 
ภาพระบายสี กิจกรรมการดูแลสุขภาพฟัน “ฟันดีมีสุข” การล้างมือที่ถูกวิธี  
กิจกรรมเสริมสร้างอีคิว กิจกรรมเลิกบุหรี่เพื่อลูก เป็นต้น

นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้เข้าร่วมงาน “เสวนายาม
เชา้ อบุลฮกัแพง” ณ บรเิวณมณฑลทหารบกที ่22 คา่ยสรรพสทิธิ ์อ.วารนิชำาราบ จ.อบุลราชธาน ี
โดยมี นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานซึ่งวัตถุประสงค์ของ
การจดังานนีก้เ็พือ่จดัใหม้กีารพบปะกนัระหวา่งหวัหนา้สว่นราชการตา่งๆ ทีอ่าจจะไมไ่ดม้โีอกาส
ได้พบกันบ่อย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างผู้บริหารหน่วยงานและใช้เป็นเวทีในการแจ้ง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 โรงพยาบาลได้กำาหนดจัดงาน “พิธีทำาบุญวันเกิด เชิดชูคนดี 
สวัสดีปีใหม่ 2555” ตั้งแต่เวลา 06.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป 
การแสดงดนตรีไทยโดยกลุ่มนักศึกษาแพทย์ การแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “ธรรมะใน
การทำางาน” การมอบเกียรติบัตรคนดีสรรพสิทธิประสงค์ การประกวดร้องเพลง และการ
จับสลากมอบของขวัญปีใหม่จากผู้บริหารให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดการเสวนา “ถอดรหัส FLOOD WAY” ขึ้น ณ ห้องประชุม 
1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อถอดบทเรียนจากการทำางานของทีม
รพ.สนามอุบลราชธานี ในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดชูจิตธรรมาราม อ.วังน้อย 
จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 15 ต.ค.-11 พ.ย. 2554 โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่แบ่งเป็น 9 รุ่น 
รวมจำานวน 275 คน และมีผู้มารับบริการทั้งสิ้นจำานวน 2,786 ราย โดยมี นพ.สุรพร ลอยหา 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดงาน

นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในฐานะ
ประธานฝา่ยไฟพระฤกษ ์ไดน้ำาคณะขา้ราชการของโรงพยาบาลอญัเชญิขบวนไฟ
พระฤกษ์ ซึ่งจะใช้จุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 
33 “อุบลราชธานีเกมส์” สู่จังหวัดอุบลราชธานี โดยทางรถไฟ และถึงสถานีรถไฟ
อุบลราชธานีในเวลา 15.30 น. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554

เตรียมพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555

นพ.วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน รองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์ และ นพ.มนต์ชัย 
วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธาน
ในการประชมุเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการใหก้ารชว่ยเหลอืผูป้ระสบอบุตัเิหตใุน
ชว่งเทศกาลปใีหม ่2555 (7 วนัอนัตราย) ซึง่จะมกีารประสานงานกบัทกุหนว่ยงาน
ในการรับส่งผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน

ปฏิบัติการเชิงรุกนำาทีมแพทย์คัดกรองผู้ป่วยในลาว

นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลฝ่ายกิจการพิเศษ 
ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้นำาคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากสำานักงาน 
สาธารณสุข จ.อุบลราชธานี และ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เดินทางไปยัง รพ.จำาปาสัก 
แขวงจำาปาสัก สปป.ลาว เพื่อทำาการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้า มือ  
และเท้า รวมถึงจากอุบัติเหตุไฟไหม้นำ้าร้อนลวก เมื่อวันที่ 6-8 มกราคม 2554

ขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์อย่างยิ่งใหญ่



น.ส.ณัฐจรีย์ ทวีธรรมสถิตย์ บริจาคเงินจำานวน 
10,000 บาท เพือ่จดัซือ้ครภุณัฑท์างการแพทยใ์หก้บั 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เมื่อ 
วันที่ 6 ธันวาคม 2554

รายนามผู้บริจาคเงินบัญชีตึกสงฆ์อาพาธและศูนย์โรคหัวใจ
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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 ทัศนีย์  จังกาจิตต์
n  กองบรรณาธิการ 
ดร.นพ.ปริญญา  ชำานาญ อุไร  เจนวิทยา รุ้งเพชร  กีรติมหาตม์ 
อรัญญา สายพันธ์ ณิชาพร  พรหมโลก ปาริชาต  ใจสุภาพ
วีระนุช  มยุเรศ อรุณรัตน์  ศุภวรรณาวิวัฒน์ ดุสิต  หรุ่นโพธิ์ 
วัชราภรณ์  สายทอง ทิพาภรณ์  จรัสรังสีชล สุเพียร  โภคทิพย์  
ราตรี  บุญชู รำาไพ  ศุขเกษม วิชิราภรณ์  สายพิมพ์
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�นงบริจ�คอวัยวะถึงปัจจุบัน 2,438 ร�ย

และยอดผู้แสดงคว�มจำ�นงบริจ�คดวงต� 2,242 ร�ย

ศูนย์รับบริจ�คอวัยวะสภ�ก�ช�ดไทย
ส�ข�โรงพย�บ�ลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลร�ชธ�นี

12

ขอเชิญร่วมแสดงความจำานงบริจาคอวัยวะ
ได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โทร. 045-264857 ต่อ 110

โทร. 045-244973 ต่อ 1574, 1163

นางพัชฉลอง บุญรมย์ บริจาคเงินจำานวน 10,000 
บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เมื่อ 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554

นางทิพวรรณ์ วงค์วรรณกิจ บริจาคเงินจำานวน 
10,000 บาท เพือ่จดัซือ้ครภุณัฑท์างการแพทยใ์หก้บั 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เมื่อ 
วันที่ 2 ธันวาคม 2554

1. บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำากัด 118,766.00
2. บริษัท ทรานสเทค จำากัด  10,000.00
3. นางชนิการต์ พละศักดิ์ 10,000.00
4. เด็กชายโตโน่ ชาตะกูน 10,000.00
5. นางผ่องจิต ทองพิทักษ์ 5,000.00
6. นางสาวชนิกา ถาวรยิติการต์ 5,000.00
7. นายมานพ รังษีกาญจน์ส่อง 5,000.00
8. นพ.ธีรวัฒน์ และคุณสมคิด เชิงสะอาด 5,000.00
9. นางหฤทยา ติยะรัตนกูร 2,000.00
10. นายเพชรินทร์ กุมภิโร 1,000.00
11. นางชฏาทิพย์ มูลศิลป์ 500.00

ชำาระคา่ฝากสง่เปน็รายเดอืน
ใบอนุญาตเลขที่ 45/2521
ปท.อุบลราชธานี

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

จุ ล ส า ร
ส ร ร พ สิ ท ธิ สั ม พั น ธ์

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

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

12. นายสมศักดิ์ สุรวิทย์ 500.00
13. นางสาวลภัสรดา จันทร 500.00
14. นางมัทรี สุภากา 500.00
15. นางวันเพ็ญ แสนทวีสุข 500.00
16. คุณภาวัต เนาว์โสภา 100.00
17. คุณเอกชัย อาจมนตรี 100.00


