
 งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนาของชาวอุบลราชธานี
มาเปน็เวลายาวนาน ถอืเปน็งานบญุทีย่ิง่ใหญท่ีส่ดุของจงัหวดัอบุลราชธาน ีโดยไดก้ำาหนด
จัดงานในวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 8 และแรม 1 คํ่า เดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชา และ 
วันเข้าพรรษาของทุกปี 
 ชาวอุบลราชธานี ได้ทําต้นเทียนประกวดประชันความวิจิตรบรรจงกันตั้งแต่  
พ.ศ.2470 จนเมือ่ป ีพ.ศ.2520 จงัหวดัอบุลราชธาน ีไดจ้ดังานสปัดาหป์ระเพณแีหเ่ทยีน
พรรษา ให้เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมโหฬาร สถานที่จัดงานคือ บริเวณทุ่งศรีเมือง  
มีการประกวดต้นเทียน 2 ประเภท คือ ประเภทติดพิมพ์ และประเภทแกะสลัก โดย
ขบวนแห่จากคุ้มวัดต่างๆ พร้อมนางฟ้าประจําต้นเทียน จะเคลื่อนขบวนจากหน้าวัด
ศรีอุบลรัตนารามไปตามถนน มาสิ้นสุดขบวนที่ทุ่งศรีเมือง และมีการแสดงสมโภช
ต้นเทียน ทั้งแสง-สี-เสียง สำาหรับในปี พ.ศ.2555 มีชื่องานว่า “111 ปี ลือเลื่อง 
ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามลํ้าเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบล” เพื่อรําลึกในโอกาส
ครบรอบ 111 ปี นับจากที่กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ใน
หัวเมืองมณฑลอีสาน ได้ดําริให้มีการแห่ขบวนเทียนพรรษารอบเมืองเป็นครั้งแรก  
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2444 ปีนี้กําหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง
วันที่ 5 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง เทศบาลนครอุบลราชธานี

บรรณาธิการ
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ร า ย ง า น เ ก า ะ ติ ด ส ถ า น ก า ร ณ์

เวลา 8.30 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2555

	 (ความเดิม)	 ทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	

จ.อุบลราชธานี	 โดยผู้อำานวยการ	นพ.มนัส กนกศิลป์ 

ได้เข้าพบท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 ท่านไพจิตร์  

วราชติ	ทางโรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์	ไดเ้สนอรา่ง	MOU	

(ฉบับที่ลงในฉบับที่แล้วในหนังสือพิมพ์รักอุบล	 และจุลสาร 

สรรพสิทธิสัมพันธ์)	ว่ามีข้อจำากัดที่ท่าน รมว.วิทยา บุรณศิริ 

ท้วงติงว่าการโอนเงินบำารุงของโรงพยาบาลไปให้ส่วนราชการ

ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนนั้นน่าจะไม่มีระเบียบใดรองรับ

ให้ดำาเนินการได้	 แต่จากการสังเกตจากรายงานการประชุม 

ของส่วนราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับเรื่องนี	้ 

3	หน	คือ	 เมื่อ	8	กุมภาพันธ์,	 21	มีนาคม	และ	10	 เมษายน		

2555	พูดถึงความชัดเจนของการโอนเงิน	 120	 ล้านบาทว่า 

ไม่น่าจะกระทำาได้จริงดังที่เขียน	ท่านปลัดฯได้หารือผู้อำานวย-

การกลุ่มกฎหมาย	ท่านกิตติศักดิ์	และโทรเชิญขึ้นมาพบท่าน

ปลัดฯ	 สรุปว่าหากโอนเงินไม่ได้แล้วไปลงข้อความผูกมัดให้

โอนใน	MOU	แบบนั้นน่าจะผิดจึงให้ถอดคำาว่า	120	ล้านออก	 

ให้ใช้คำาว่าสนับสนุนแทนโดยไม่ต้องระบุเรื่องเงิน

เวลา 14.30–15.30 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2555

	 ทางโรงพยาบาลฯ	ได้เข้าพบท่านอธิบดีกรมการพัฒนา

ชุมชนท่านประภาศ บุญยินดี	 ที่กรมการพัฒนาชุมชน	

ท่าน ผอ.มนัส	ได้ขึ้นไปที่หน้าห้องท่านอธิบดีฯ	แต่ท่านไม่อยู่	

ได้ฝากเอกสารจุลสารสรรพสิทธิสัมพันธ์	 และร่าง	MOU	 เดิม 

ที่เตรียมมาให้ท่านอธิบดีฯได้ศึกษาเป็นเบื้องต้น	 โดยฝากไว้ 

โดย	>> นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

กับเจ้าหน้าที่หน้าห้องท่านอธิบดีฯ	พร้อมแจ้งข้อขัดข้องที่อาจ

ต้องปรับเนื้อหา	MOU	 ใหม่ให้ถูกหลักกฎหมายและระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดินโดยต้องตัดเรื่องการโอนเงินออก

เวลา 20.30 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2555

	 ทางโรงพยาบาลฯ	 โดยผู้อำานวยการ นพ.มนัส 

กนกศิลป์ ได้โทรศัพท์ถึงท่านอธิบดีประภาศ บุญยินดี 

ในเรื่องอื่นแต่ถือโอกาสขอคำาแนะนำาจากท่านในเรื่องนี้ด้วย	

ทา่นอธบิดไีดแ้จง้ใหเ้ราทราบวา่	ทา่นยนิดคีนืทีด่นิสว่นหนึง่ให้

แก่ธนารักษ์เพื่อวัตถุประสงค์ประการเดียวคือให้โรงพยาบาล

สรรพสทิธปิระสงค	์นำาไปใชป้ระโยชนใ์นการขยายพืน้ทีบ่รกิาร

ของโรงพยาบาลฯ	แตถ่า้เอาไปใหห้นว่ยงานอืน่หรอืไปทำาอยา่ง

อืน่จะไมใ่ห	้และทา่นวา่โดยสว่นตวัทา่นใหโ้ดยไมห่วงัอะไรแลก

เปลี่ยนไม่ต้องการเงิน	 120	ล้าน	แต่ที่เกิดประเด็น	 120	ล้าน	

เพราะผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงคไ์ดไ้ปสญัญา

กับทางส่วนราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 

จงัหวดัอบุลฯ	เองวา่จะให	้โดยทางพืน้ทีไ่มไ่ดเ้ปน็ผูต้ัง้เงือ่นไขนี้

เวลา 13.00–14.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2555

	 ทางโรงพยาบาลฯ	 ได้มอบหมายท่านรองผู้อำานวยการ	

โรงพยาบาลฝ่ายบริหาร	ท่านเขมจรินทร์ วงศ์ตระกูลไชย 

ยกร่าง	MOU	 ฉบับใหม่โดยตัดคำาว่า	 120	 ล้านออก	 และ 

มอบหมายให้หารือกับคลังจังหวัดอุบลฯ	 ว่าเงินขององค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่นสามารถโอนให้หน่วยงานสังกัดกรมการ

พัฒนาชุมชนในจังหวัดอุบลฯ	ด้วยกันได้หรือไม่	ให้หาระเบียบ

และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำาเนามาให้ด้วย	 ได้รับข้อมูล 

23 พฤษภาคม 2555 - 20 มิถุนายน 2555
(ต่อจากเดือนที่แล้ว)

ความคืบหน้า...

ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
การขอขยายพื้นที่บริการ
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มาว่า	 เนื่องจากสังกัดกระทรวงเดียวกันทำาให้สามารถโอนให้

กันได้คงต้องรอผลเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุบลราชธานีก่อน	 ค่อยเจรจากับนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุบลราชธานีท่านใหม่	เพื่อขอการสนับสนุนในเรื่องนี้

เวลา 7.15–8.45 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

	 เนื่องจากท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรี	ท่านชิดชัย  

วรรณสถิตย์	 ต้องการสนับสนุนโรงพยาบาลฯ	 ในเรื่องนี้และ

ได้นัดหมายท่านผู้ว่าราชการจังหวัด	ท่านสุรพล สายพันธ์ 

ให้สั่งการให้ผู้อำานวยการโรงพยาบาลฯ	มาบรรยายสรุปความ 

คืบหน้าในเรื่องนี้ให้ทราบเช้านี้	 จึงได้นัดเจอกันที่ร้านอาหาร	

เจียวกี่	 รับประทานอาหารร่วมกับท่านอดีตรองนายกรัฐมนตร	ี

พรอ้มบรรยายสรปุความคบืหนา้การขอขยายพืน้ทีโ่รงพยาบาล

ให้ท่านฟัง	 ท่านได้แนะนำาให้ตั้งคณะทำางานจังหวัดอุบลฯ	 

ทำาเรื่องนี้โดยตรง	 โดยมีท่านรอง ผวจ.อดิศักดิ์	 เป็นเลขาฯ	

คณะทำางาน

เวลา 7.00–10.00 น. วันที่ 1 มิถุนายน 2555

	 ทางโรงพยาบาลฯ	ได้เดินทางไปพบท่านปลัดกระทรวง

สาธารณสุข	 เนื่องในโอกาสท่านมาตรวจราชการติดตามงาน 

ที่	 จ.สกลนคร	 ได้นำาสำาเนา	MOU	ฉบับใหม่ให้ท่านดู	 ท่าน

รับปากว่าจะนำากลับไปให้กลุ่มกฎหมายดูก่อนว่าจะปรับปรุง

แกไ้ขเพิม่เตมิอยา่งไรอกีหรอืไม่	พรอ้มกนันัน้ทางโรงพยาบาลฯ

ได้รายงานความคืบหน้าเรื่องนี้ให้ท่านปลัดฯฟัง

เวลา 14.00–17.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน 2555

	 ทางโรงพยาบาลฯ	 นำา	 MOU	 ฉบับแก้ไขแล้วไปให้ 

ท่านรอง ผวจ.อดิศักดิ์	ลงนามที่ศาลากลาง	(ชั่วคราว)	ใหม่	

ตอนบ่ายสองโมงพบท่านรองฯอดิศักดิ์	ท่านแนะให้ไปแก้ไข

ใหมต่ดัรายละเอยีดโครงการ	120	ลา้นบาท	ของกรมการพฒันา

ชุมชนอุบลฯ	ที่แนบมาออกไปก่อนเพราะถ้าแนบไปอาจเป็น

ประเด็นทางกฎหมาย	หลังแก้ตามที่ท่านรองผู้ว่าฯแนะแล้ว 

จึงได้นำากลับไปให้ท่านรองฯอดิศักดิ์	 ลงนาม	 เสร็จแล้วได้

รอพบ	ท่าน ผวจ.สุรพล สายพันธ์ ที่กำาลังจะลงเครื่องที่ท่า

อากาศยานอุบลฯ	 เพื่อรายงานความคืบหน้าพร้อมเสนอร่าง	

MOU	ฉบับใหม่ให้ท่านลงนาม	ก่อนเสนอท่านปลัดกระทรวง

สาธารณสุขลงนาม	ท่านผู้ว่าฯ	 ก็ให้ความเมตตาลงนามให้ที่

สนามบินอุบลฯ	เลย	ท่านผู้ว่าฯ	ยังบอกฝากความระลึกถึงด้วย

ความเคารพไปยังท่านอธิบดีประภาศด้วย

เวลา 9.15–9.45 น. วันที่ 6 มิถุนายน 2555

 ทา่น ผอ.มนสั	ไดเ้ขา้พบทา่นปลดักระทรวงสาธารณสขุ

นำา	MOU	ฉบับใหม่ให้ท่านดู	 ท่านปลัดฯเรียกคุณกิตติศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มกฎหมายขึ้นมาช่วยดู	 หัวหน้ากลุ่มกฎหมายได้

แก้ด้วยดินสอในข้อ	 1	 โดยเพิ่มข้อความว่าต้องไม่ขัดต่อหลัก

กฎหมายและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	ทางเราโทรบอก

ให้ท่านรองฯบริหาร	แก้และส่งไฟล์	 PDF	มาให้ปรากฏว่าคำา

ว่า	 excellent	 center	ผิด	แก้ไม่ได้เลยให้ส่งไฟล์	words	มา

แกท้ีห่อ้งทา่นเลขาฯปเูลย	หลงัจากแกแ้ละปริน๊ทอ์อกมาแลว้	

ตอนบา่ยสองโมงไปพบทา่นปลดัฯ	ทา่นวา่ตอ้งมตีน้เรือ่งมาจาก

ทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ฯ	 เพื่อท่านจะส่งให้กลุ่มกฎหมาย 

ใหค้วามเหน็เปน็ลายลกัษณอ์กัษรแนบมาดว้ย	ทา่น ผอ.มนสั

โทรมอบหมายท่านรองฯบริหารร่างหนังสือส่งมาใหม	่ 3	ฉบับ 

คือจากโรงพยาบาลถึงปลัดฯ,	 จากโรงพยาบาลฯถึงผู้ตรวจฯ	

และจากผู้ตรวจฯถึงปลัดฯ	 โดยส่งเข้าเมล์ท่านเลขาปู (ท่าน

ช่วยเรามากเลย)

เวลา 9.30 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2555

 ท่าน ผอ.มนัส	 ได้ขอความอนุเคราะห์จากเลขาฯ

ท่านปลัดฯให้ช่วยปริ๊นท์หนังสือนำาส่งผู้ตรวจฯวชิระแล้ว	

ท่าน ผอ.มนัส	 ได้นำาไปให้ท่านวชิระลงนาม	 ท่านเลขาฯ	

ได้กรุณาปริ๊นท์เอกสารที่นำาส่งต้นเรื่องจากโรงพยาบาล 

สรรพสิทธิประสงค์ให้โรงพยาบาล	2	ชุด	(รวมสำาเนา)

 เวลา 9.45 น.	 ทางโรงพยาบาลฯ	 ได้นำาเอกสารไป

ให้เลขาฯโบว์	 (เลขาฯผู้ตรวจฯ	 เขต	 13)	 เลขาฯโบว์มีความ

หวังดีได้แก้ให้มีหนังสือนำาส่งจากสำานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย	 และอธิบดีกรม 

การพฒันาชมุชนดว้ย	หลงัจากทา่น ผอ.มนสั	และทา่นวชริะ

ลงนามแล้ว	ท่าน ผอ.มนัส	ก็ออกจากห้องประชุมนำาเอกสาร

ไปให้ท่านปลัดฯ	เพื่อรอลงนาม

 เวลา 10.00 น. ท่าน ผอ.มนัส	 ได้นำาหนังสือ	MOU	

ฉบบัใหมท่ีป่รบัปรงุแกไ้ขตามทีก่ลา่วขา้งตน้	ไปใหท้า่นปลดัฯ

เกษียณถึงท่านกิตติศักดิ์	 เพื่อให้กลุ่มกฎหมายเสนอแนว

ปฏิบัติมาให้	คุณปิยะวัฒน์เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายกระทรวง

“ขอบพระคุณ ท่านประภาศ บุญยินดี 
ที่ ให้ความเมตตาชาวอีสานใต้ โชคดีที่
ทา่นเคยเปน็ทา่นรองผูว้า่ฯทีน่ี ่ไดซ้มึซบั 
ความทกุข ์ความเดอืดรอ้น ความแออดั 
ของผู้ป่วยที่อุบลฯ และโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์เป็นอย่างดี หาก
ไม่มีความเมตตาจากท่าน และคณะฯ  
ชาวอุบลฯ คงไม่ได้รับโอกาสเช่นนี้แน่”



เวลา 14.00 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2555

 ท่านเพ็ญแข	ผอ.สถาบันการพัฒนาชุมชนได้โทรศัพท์

เชญิเจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงคไ์ปตอบขอ้ขอ้งใจ

ให้กรรมการที่จะตัดสินว่าจะให้ที่แก่เราหรือไม่ที่มีท่านรองฯ

นิสิตเป็นประธาน	ผอ.มนัส	บอกว่าจะไปเอง

เวลา 7.15 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2555

 ท่าน ผอ.มนัส	 เดินทางเข้ากรุงเทพฯตั้งแต่เช้าจนเมื่อ

เวลา	14.30–15.20	น.	ทา่น ผอ.มนสั	ไดเ้ขา้ไปนัง่รออยูใ่นหอ้ง

ท่านเพ็ญแขเพื่อเตรียมตัวตอบข้อซักถามของทางกรรมการ

 เวลา 15.20–16.00 น. ท่าน ผอ.มนัส	ถูกเชิญเข้าร่วม

ประชุมกับสถาบันการพัฒนาชุมชนมีทั้งตัวแทนเจ้าหน้าที่ใน

พื้นที่	จ.อุบลฯ	และตัวแทนภาคประชาชน	ของกรมการพัฒนา

ชุมชนที่	 จ.อุบลฯ	 มาด้วยมีท่านรองฯนิสิตเป็นประธานที่

ประชมุมมีตเิอกฉนัทย์นิยอมใหโ้รงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์

ใช้ประโยชน์จากพื้นที่แปลงนี้ในการขยายพื้นที่บริการของ	 

โรงพยาบาลตามร่าง		road	map	ทั้ง	3	ข้อ	แต่ขอเพิ่มเติมข้อ	1	 

ว่ากรณีปรับเปลี่ยนก่อสร้างหรือถมที่ต้องไม่ไปเปลี่ยนทาง

นำ้าไหลจนเกิดนำ้าท่วมพื้นที่เดิมที่อยู่ข้างเคียงและเห็นควรเอา 

นายกฯ	อบจ.	มาทำา	MOU	ดว้ยเพราะมคีนทีพ่กัอยูน่บั	100	คน 

ต้องจัดหาที่พักและที่ทำางานใหม่ให้เขาด้วยและให้ทาง 

โรงพยาบาลร่างหนังสือถึงท่านอธิบดีประภาศขอใช้ที่ก่อน	

ทางท่านอธิบดีก็จะตอบกลับมาว่ายินยอมพร้อมทั้งจะลงนาม

ใน	MOU	มาให้ด้วยก่อนที่เราจะไปพบท่านปลัดฯมหาดไทย

ต่อไป	ท่านเพ็ญแขว่าน่าจะได้หนังสือตอบกลับจากกรมฯ	

ในวันที่	15	มิถุนายน	2555	คาดว่าจะไม่ช้าแน่

เวลา 11.00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2555

 ท่าน ผอ.มนัส	โทรถามท่านเพ็ญแขท่านว่ากรรมการ

มมีตวิา่ใหเ้ตมิ	MOU	ขอ้แรกอกี	3	ขอ้ยอ่ยแลว้จะใหท้า่นอธบิดี

ประภาศเซ็นเช้า	18	มิถุนายน	2555	ท่านเพ็ญแขว่าถ้าท่าน

ประภาศลงนามแล้วจะโทรบอกให้ท่าน ผอ.มนัส	 ไปรับ

เอกสารดว้ยตนเองตามทีท่า่น ผอ.มนสั	ตอ้งการทนัท	ีนอกจาก

นีท้า่น ผอ.มนสั	ทราบจากทา่นผูว้า่ฯสรุพลวา่ทา่นอดตีรอง

นายกรัฐมนตรีชิดชัย วรรณสถิตย์ จะตามเรื่องนี้อีกครั้ง	

28	 มิถุนายน	 2555	 และท่าน	 ผวจ.	 ให้ท่าน ผอ.มนัส	 ไป

นำาเสนอที่ประชุม	 กรอ.	 ในวันที่	 18	มิถุนายน	2555	ด้วยว่า	 

อนาคตโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในอีก	 10	ปีข้างหน้า 

ของการเข้า	AEC	 (Asean	Economic	Community)	 จะเป็น

อย่างไร	ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลได้เตรียมนำาเสนอของบก่อสร้าง

อาคารโครงสร้างแบบเดียวกับอาคารเทพรัตน์ฯที่โรงพยาบาล

สาธารณสุขรับเรื่อง	 หลังเลิกประชุมกระทรวงสาธารณสุข 

ท่านกิตติศักดิ์เขียนบันทึกข้อความว่า	 ได้ตรวจแล้วลงนาม

ได้แต่ไม่ต้องมีหนังสือนำาส่งเพราะ	ผอ.มนัส	จะนำาหนังสือไป

ด้วยตนเอง

 เวลา 15.00 น.	 ไปพบท่านอธิบดีประภาศให้ท่าน

ลงนามที่กรมการพัฒนาชุมชน	บังเอิญติดต่อท่านไม่ได้เพราะ

ท่านติดราชการด่วนเรื่องอื่น	ท่าน ผอ.มนัส	เลยแจ้งว่าจะไป

พบท่านอธิบดีพรุ่งนี้เช้าแทน

เวลา 8.30 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2555

 ทา่น ผอ.มนสั	ไดเ้ขา้พบทา่นปลดักระทรวงสาธารณสขุ

เพื่อนำาเอกสารที่ท่านกิตติศักดิ์เขียนบันทึกข้อความมาให้

พร้อมเอกสารอื่นให้ท่านปลัดฯดู	 ท่านปลัดฯโทรถามท่าน

กิตติศักดิ์ก่อนลงนามให้

 เวลา 9.15 น. พบท่านอธิบดีประภาศที่กรมการ-

พัฒนาชุมชนรอบแรกโทรไปบอกท่านท่านบอกให้แฟกซ์มา

ให้แต่เรากำาลังเดินทางไปที่กรมการพัฒนาชุมชนอยู่แล้ว	 

เลยไปถ่ายเอกสารฝากท่านเลขาฯของท่านอธิบดีไว้ที่กรมฯ	

เลขาฯนดัให	้ทา่น ผอ.มนสั	ไดเ้ขา้พบทา่นอธบิดตีอนบา่ยโมง

 เวลา 11.00 น. ท่าน ผอ.มนัส	มาราชการที่กระทรวง

สาธารณสขุ	หมดภารกจิแลว้ไดแ้วะใหก้ำาลงัใจนกักฬีาวา่ยนำา้

เขต	13	หลงัจากนัน้เดนิทางกลบักรมการพฒันาชมุชนเพือ่เขา้

พบท่านอธิบดีก่อนเที่ยง	 เพราะบ่ายโมงมีราชการต้องรีบเดิน

ทางกลับไปเข้าประชุมต่อที่กระทรวงสาธารณสุข

 เวลา 13.00 น.	 พบท่านอธิบดีตอนไปรอบสองท่าน

ให้เข้าพบ	 12.30	 น.	 ท่านเรียกคุณเพ็ญแข	 ผอ.สถาบัน

การพฒันาชมุชน	ผอ.กองคลงั	และ	ผอ.กองนติกิาร	มารบัเรือ่ง

ไปดำาเนินการโดยให้ท่านรองฯนิสิตเป็นเจ้าของเรื่องที่ต้อง

ทราบรายละเอยีดกอ่น	ทา่นอธบิดวีา่เรือ่งนีย้งัไงกไ็มไ่ดล้งนาม

วันนี้อย่างน้อยก็อาทิตย์หน้า	ท่าน ผอ.มนัส	เลยเอาต้นฉบับ

ทั้งสำาเนาให้ทางกรมฯไว้อาทิตย์หน้าจะมารับ	 ตอนออกจาก

ห้องท่านอธิบดี	ท่าน ผอ.มนัส	 ได้เล่าเบื้องหลังความเป็นมา

ของเรื่องเงิน	120	ล้านให้ท่านเพ็ญแขฟังว่าทางส่วนราชการ

สงักดักรมพฒันาชมุชนในพืน้ที่	จ.อบุลฯ	ไมไ่ดเ้รยีกรอ้งแตเ่ปน็

ทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ฯไปเสนอให้เอง	 แต่เสนอแล้วทำา 

ไม่ได้เพราะผิดระเบียบท่าน	 ผอ.ทั้ง	 3	 ท่านก็ร่วมรับฟังด้วย 

และได้นัดท่านเพ็ญแขว่าจะโทรหาท่านอีกครั้งช่วง	 13-14	

มถินุายน	2555	ทา่นเพญ็แขวา่จะนดัประชมุทีก่รมการพฒันา

ชุมชนให้ใหม่	 โดยเชิญให้ท่านรองอธิบดีนิสิตเป็นประธาน

สรุปเรื่องนี้

4 จุ ล ส า ร
ส ร ร พ สิ ท ธิ สั ม พั น ธ์ ฉบับที่ 186/2555



รามาฯ	วงเงิน	3,750	ล้านบาท	เพื่อแก้ปัญหาความแออัดและ

รองรับโครงการ	medical	hub	ใน	ครม.สัญจร	ที่อุบลฯ	ในการ

ประชุมครั้งหน้าด้วย

เวลา 13.00 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2555  

	 ไปประชุม	 กรอ.	 เรื่อง	 AEC	 (Asean	 Economic	 

Community)	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่ห้องประชุม	 

POC	ศาลากลาง	(ชั่วคราว)

 เวลา 13.45 น. ทา่น ผอ.มนสั	โทรถามทา่นเพญ็แขฯ

บอกว่าเรื่องยังอยู่ที่กรมฯ	ท่านอธิบดียังไม่เข้ากรมฯ

 เวลา 14.00 น. ท่าน ผอ.มนัส	 ได้เข้าประชุมนำา

เสนออนาคตโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ใน	AEC	(Asean	

Economic	Community)	2015	ที่	ศอ.ศอ.	ท่าน ผวจ.สุรพล 

และ	ท่านรองฯอดิศักดิ์	 เป็นประธาน	ท่าน ผอ.มนัส 

ได้เสนอ	 road	map	ทั้ง	 3	ลำาดับให้ที่ประชุมทราบและเสนอ

สร้างที่จอดรถ	2,000	คัน	อาคารเทพรัตน์ฯ	848	 เตียง	ของบ	

ครม.สัญจร	3,750	ล้านบาท	จะออกแบบแน่ภายใน	6	 เดือน	

(อย่างช้าหลังมกราคม	2556)	จะเริ่มออกแบบโดยเงินบริจาค	

20	ล้านบาท	 เสนอปัญหาที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนให้ดูแล

ไม่ให้การก่อสร้างทำาให้พื้นที่เดิมของกรมฯ	ที่ติดกันถูกนำ้าท่วม

ตามมาด้วย

เวลา 8.00 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2555

	 ก่อนขึ้นเครื่องเข้า	 กทม.	ท่าน ผอ.มนัส	 ได้โทรถาม

ความคืบหน้าจากท่าน ผอ.เพ็ญแข ท่าน ผอ.เพ็ญแขบอก

ว่าเอกสารได้นำาส่งท่านอธิบดีแล้วแต่ท่านยังไม่ลงนาม	ท่าน

เพ็ญแขห่วงว่าคณะทำางานให้ทั้ง	 22	 ไร่	 ไม่ตรงกับความคิด

ของทา่นอธบิดวีา่อาจทำาใหท้า่นไมย่อมเซน็แต่ทา่น ผอ.มนสั

บอกว่าเท่าที่ท่าน ผอ.มนัส	 ได้คุยกับท่านอธิบดี	 ท่านว่าถ้า	

road	map	ที่	1	และ	2	ท่านให้ครบ	22	ไร่	แต่ถ้า	road	map	3	

ท่านให้โรงพยาบาลเท่าที่เราจะใช้จริงเท่านั้น	ท่านเพ็ญแขว่า	

21	มิ.ย.	 จึงจะมีโอกาสเข้าพบท่านอธิบดีถ้าท่านลงนามแล้ว

จะรีบโทรมาบอกทางโรงพยาบาลฯทันที	ท่าน ผอ.มนัส	ก็ว่า

จะไป	กทม.	20	มิ.ย.	กลับ	21	มิ.ย.	แล้วไป	22	มิ.ย.	55	ไปรับ

หนังสือท่านอธิบดีทันทีที่ท่าน ผอ.เพ็ญแขโทรมาจะนำาไปให้

ท่านปลัดฯมหาดไทยลงนามด้วยตนเอง	

 เวลา 7.15 น.	วนัที	่20	มถินุายน	25255	ทา่น ผอ.มนสั

บังเอิญพบ	ท่าน นพ.สุวิทย์	 รอง	 นพ.สสจ.อุบลฯ	 ก่อนขึ้น

เครือ่งทา่นสวุทิยว์า่การเจรจาระหวา่ง	โรงพยาบาลสรรพสทิธ-ิ

ประสงคก์บัวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนสีรรพสทิธปิระสงค	์

ยังไม่คืบหน้าลงรายละเอียดเพราะผู้บริหารสูงสุดของแต่ละ

หน่วยงานยังไม่ได้เข้าประชุมมีแต่ระดับรองๆ	และแนะว่าน่า

จะเสนอ	 options	 ให้ทางวิทยาลัยพยาบาลเลือกเลยเพราะ 

ถ้ารอให้ทางวิทยาลัยฯ	เสนอเองเขาคงไม่เสนอ

 เวลา 11.00 น. ท่านเพ็ญแขโทรมาบอกว่าเพิ่งพบ

ท่านอธิบดีประภาศแล้วท่านอธิบดีบอกว่ายังไม่ได้อ่านเลย

เดีย๋วจะกลบัไปอา่น/ลงนาม	ทา่นเพญ็แขวา่ถา้ทา่นประภาศ

ลงนามแล้วจะแจ้งให้ทราบทันที

 เวลา 16.00 น. ท่าน ผอ.เพ็ญแขโทรมาบอกเรา

ตอน	15.00	น.	 ว่าท่านอธิบดีได้ลงนามในเอกสารยินยอมให้ 

โรงพยาบาลใช้ที่	22	ไร่	(ตามที่แนบมานี้)	แล้ว	ท่าน ผอ.มนัส 

เลยแจ้งว่าจะไปรับหนังสือเอง	แต่พอไปถึงเข้าพบท่านอธิบดี

ท่านบอกว่า	MOU	ค่อยส่งมาให้ลงนามทีหลังก็ได้	 พอออก

จากห้องท่านอธิบด	ีท่าน ผอ.มนัส	 ก็แวะไปพบท่านปราณี 

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสถาบัน

การพัฒนาชุมชนเพื่อขอรับหนังสือยินยอมจากสถาบันฯและ

ทางกรมการพัฒนาชุมชนไปให้ท่านผู้ว่าฯสุรพล	ใช้ประกอบ

การขอให้ทางธนารักษ์จังหวัดให้ยินยอมให้ทางโรงพยาบาล 

ใช้ที่	 ส่วนทางกรมฯ	จะทำาเรื่องไปที่กรมธนารักษ์เรื่องยินยอม 

ใหเ้ราใชท้ีคู่ข่นานไปพรอ้มๆ	กนักบัทางทา่นผูว้า่ราชการจงัหวดั

อุบลฯ	เป็น	2	ด้านเพื่อมาบรรจบประสานกัน

 ทา่นเพญ็แข	ผอ.สถาบนัการพฒันาชมุชนโทรแจง้ทา่น

ผอ.มนสั วา่	ทา่นอธบิดปีระภาศไดเ้ซน็หนงัสอืยนิยอมใหใ้ช้

พืน้ทีแ่ลว้	ตอนนีเ้รือ่งอยูท่ีท่า่นปราณ ีผอ.กลุม่งานยทุธศาสตร์

การพฒันาทรพัยากรบคุคล	ทา่น ผอ.มนสั เลยนำาเอกสารหนา้

แรกของ	MOU	ที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนเพิ่มตามเอกสาร

แนบทา้ยอกี	3	ขอ้มาแนบเขา้ไปใหอ้ธบิดเีซน็ทา่นยงัไมล่งนาม

ใน	MOU	แต่ลงนามในหนังสือยินยอมแล้วบอกว่าจะอย่างไร

จะดำาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนตุลาคม	2555	แน่และให้โดย

ไม่หวังสิ่งตอบแทนส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาในพื้นที่	 จ.อุบลฯ

ของท่าน	 จะปฏิบัติตามแนวนโยบายของกรมฯ	ตามเอกสาร 

สั่งการจากกรมฯอยู่แล้ว	ไม่ต้องเป็นห่วง

	 ขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	ท่าน

ประภาศ บญุยนิด	ีทีใ่หค้วามเมตตาชาวอสีานใต	้	โชคดทีีท่า่น

เคยเป็นท่านรองผู้ว่าฯที่นี	่ ได้ซึมซับความทุกข์ความเดือดร้อน

ของผูป้ว่ยทีอ่บุลฯ	ทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นจากความแออดัของ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นอย่างดี	 หากไม่มีความ

เมตตาจากทา่นอธบิดแีละคณะฯ		ชาวอบุลฯ	คงไมไ่ดร้บัโอกาส

เช่นนี้แน่
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การรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยการผ่าตัด
โดย	>> นายแพทย์รัฐศาสตร์ สุดหนองบัว กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เอกสารอ้างอิง
	 1.	 แนวปฏิบัติบริการดูแลรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม	 พ.ศ.2553	 ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ 
	 	 แห่งประเทศไทย
	 2.	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

											โรคข้อเข่าเสื่อม	เป็นโรคของความเสื่อมที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ	

อาจเกดิจากประสบอบุตัเิหตจุนผวิขอ้สกึ	หรอืมโีรคทีท่ำาใหก้ระดกูออ่นผวิ

ขอ้สกึเรว็ยิง่ขึน้เชน่	โรครมูาตอยด	์เปน็ตน้	การรกัษามกัเริม่ดว้ยการรกัษา

โดยวิธีประคับประคอง	ทั้งการกายภาพบำาบัดและรักษาด้วยยา	แต่ถ้า

ทั้งสองวิธีนี้ไม่ได้ผล	หรือข้อเข่าเสื่อมมาก	มีการผิดรูป	การรักษาโดยการ

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมจะทำาให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น	 ซึ่งการรักษา 

ข้อเข่าเสื่อมโดยวิธีการผ่าตัดที่นิยมใช้ในประเทศไทย	มีดังนี้

 1.  การลา้งขอ้ (joint lavage) และการตดัแตง่เนือ้เยือ่ในขอ้

ด้วยการส่องกล้อง (arthroscopic debridement)

	 ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยแนะนำาให้ทำาการส่อง

กล้องผ่าตัดในข้อ	 (arthroscopic	 surgery)	 เฉพาะในผู้ป่วยโรคข้อเข่า

เสื่อมที่มีอาการทางกลวิธาน	คือมีหมอนรองข้อเข่า	 (meniscus)	 หรือ

กระดูกอ่อนหลวม	(loose	bodies)	หรือมีแผ่นเนื้อ	(flap)	ทำาให้ข้อเข่ายึด

เหยียดงอไม่ได้หรือเดินแล้วล้มเท่านั้น	 แต่คัดค้านอย่างยิ่งในการทำาใน

รายที่ไม่มีอาการดังกล่าว	คัดค้านอย่างยิ่งในการครูดหรือเจาะเนื้อเยื่อ

ในข้อ	(arthroscopic	abrasion	or	drilling)	เพราะไม่ให้ประโยชน์	และ

อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย

 2.  การผ่าตัดกระดูกเปลี่ยนแนว (Osteotomy)

	 ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยแนะนำาอย่างยิ่งให้

ผ่าตัดกระดูกจัดแนวแข้งด้านบน	 (High	Tibial	Osteotomy	 :	HTO)	มี

วัตถุประสงค์ทางชีวกลวิธานในการผ่าตัดเพื่อปรับปรุงแก้ไขภาวะขาฉิ่ง	

(varus)	ทีม่กีารเปลีย่นสภาพหรอืความพกิารแลว้ใหม้สีภาพดขีึน้สามารถ

ลดแรงที่กดลงบริเวณช่องด้านในข้อเข่าด้วยการกระจายนำ้าหนักของ

รา่งกายใหมจ่ากบรเิวณผวิขอ้เสือ่มบรเิวณชอ่งดา้นในไปยงัชอ่งดา้นนอก

ที่ยังมีสภาพดี

 3.  การผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมบางสว่น (Unicompartment 

knee replacement)

	 ยังมีหลักฐานไม่เพียงพอในการสนับสนุนหรือคัดค้านการผ่าตัด

เปลีย่นขอ้เขา่เทยีมแบบบางสว่นในผูป้ว่ยทีม่ขีอ้เขา่เสือ่มจำากดัอยูใ่นสว่น

เดียว

 4.  การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม (Total Knee Arthroplasty)

 ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยแนะนำาการผ่าตัด

เปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ	 (total	 knee	 arthroplasty)	 ในผู้ป่วยที่มีอายุ

มากกวา่	55	ป	ีหรอืในรายทีม่ขีอ้เขา่เสือ่มอยา่งรนุแรงในผูท้ีอ่ายนุอ้ยกวา่	

55	ป	ีทัง้นีเ้ปา้หมายกเ็พือ่เพิม่คณุภาพชวีติของผูป้ว่ย	โดยแนะนำาใหม้กีาร

ใหข้อ้มลูและใหผู้ป้ว่ยมสีว่นรว่มในการรกัษา	ทัง้นีส้ำานกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติได้กำาหนดข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดดังนี้

ข้อบ่งชี้การผ่าตัดข้อเข่าเทียมสำาหรับผู้ป่วยอายุ > 60 ปีขึ้นไป

	 1.	 มกีารเสือ่มของขอ้เขา่ตลอดทัง้ขอ้	ไมเ่ปน็ในสว่นใดสว่นหนึง่	

(Tricompartment	Knee	Osteoarthritis)

	 2.	 รูป	X–ray	จากการถ่าย	X–ray	ในท่ายืนด้านหน้า	พบว่าช่อง

ว่างของเข่าด้านหนึ่งหายไป	(Obliterate	of	at	least	one	compartment	

knee	from	standing	knee	X–ray/AP)

	 3.	 ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่น	 เช่น	ลดนำ้าหนัก	ออกกำาลัง

กาย	ทานยา	และ/หรือฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อ	 เป็นเวลา	 6–12	 เดือน	 

แล้วไม่ได้ผล	(Fail	conservative	treatment)

ข้อบ่งชี้การผ่าตัดข้อเข่าเทียมสำาหรับผู้ป่วยอายุ < 60 ปี

	 1.	 มกีารเสือ่มของขอ้เขา่ตลอดทัง้ขอ้	ไมเ่ปน็ในสว่นใดสว่นหนึง่	

(Tricompartment	Knee	Osteoarthritis)

	 2.	 รูป	X–ray	จากการถ่าย	X–ray	ในท่ายืนด้านหน้า	พบว่าช่อง

ว่างของเข่าด้านหนึ่งหายไป	(Obliterate	of	at	least	one	compartment	

knee	from	standing	knee	X–ray/AP)

	 3.	 ลดนำ้าหนัก	ออกกำาลังกาย	ทานยา	รวมทั้ง	ฉีดยาสเตียรอยด์	

เข้าข้อเป็นเวลา	6	เดือน	แล้วไม่ได้ผล	(Full	6	months	record	of	conser-

vative	treatment	included	intraarticular	injection	of	corticosteroid)

	 4.	 มีอาการดังต่อไปนี้	อย่างน้อย	1	ข้อ

	 	 4.1	 2nd	OA	Knee	สาเหตุจากอุบัติเหตุ

	 	 4.2	 2nd	OA	Knee	สาเหตุจากข้ออักเสบเรื้อรัง

	 	 	 (Inflammatory	disease)

	 	 4.3	 ผู้ป่วยเดินได้น้อยกว่า	400	เมตร

	 	 4.4	 ผู้ป่วยต้องใช้เครื่องช่วยพยุงเดิน

	 	 4.5	 ผู้ป่วยงอเข่าได้น้อยกว่า	100	องศา

ข้อห้ามในการผ่าตัด (Contraindications)

	 1.	 ตรวจพบการติดเชื้อใดๆ

	 	 ในร่างกายก่อนการผ่าตัด

	 2.	 ภาวะติดเชื้อ	(Septicemia)

	 	 ภายใน	6	เดือนก่อนผ่าตัด

	 3.	 ระบบประสาทที่ควบคุม

	 	 ข้อเสียหาย
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การจัดการรายกรณี : การดูแลผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS
ทีร่กัษาดว้ยยาตา้นไวรสัแบบครบถว้นและตอ่เนือ่ง
โดย	>> ธนิดา ตั้งยิ่งยง และคณะ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	อุบลราชธานี

บทนำา	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็น
โรงพยาบาลศูนย์และเป็นแม่ข่ายของ	 สคร.	
เขต	 7	 มีผู้ติดเชื้อ	 HIV/AIDS	 เข้ารับบริการ
เพิ่มขึ้นทุกปีเฉลี่ย	 1,800–2,000	 ราย/ปี	 ใน
ปี	 2546-2550	PCT	อายุรกรรม	และกลุ่มการ
พยาบาลได้พัฒนาการดูแลผู้ติดเชื้อ	 HIV/
AIDS	 แบบครบถ้วนและต่อเนื่องในผู้ใหญ่	 
มีการวัดประเมินผลปีละครั้งด้วย	HIVQUAL–
T	และ	Benchmarking	พบว่าประเด็นปัญหา
สำาคัญคือ	 ผู้ติดเชื้อ	 HIV/AIDS	 ขาดความรู้ 
ความเข้าใจ	 ทำาให้เข้าไม่ถึงระบบบริการด้วย
ยาต้านไวรัส	 กระบวนการการดูแลรักษายังไม่
ได้ตามมาตรฐาน	และในการกินยาต้านไวรัส
เอดส์ระยะยาวความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้คือ	 
ผลข้างเคียงจากภาวะแทรกซ้อนของยาและ
เชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสเอดส์	 จึงทบทวน
วิเคราะห์	 และวางแผนแนวทางการดูแลผู้ติด
เชื้อ	 HIV/AIDS	 ในแต่ละกระบวนการอย่าง
ครอบคลุมและต่อเนื่อง	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	
2546–ปัจจุบัน	ภายใต้แนวคิด	Clinical	Tracer	
และการดูแลแบบ	Disease	Management	 
โดยมวีตัถปุระสงค	์1)เพือ่เพิม่คณุภาพการดแูล
ผู้ติดเชื้อ	HIV/AIDS	 ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
และต่อเนื่อง	 2)เพื่อเฝ้าระวังการเกิดเชื้อไวรัส
เอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสและปลอดภัยจากการ
ใช้ยาต้านไวรัสเอดส์	 3)เพื่อสนับสนุนส่งเสริม

การดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อ	HIV/AIDS
การดำาเนินงาน 	 มีการพัฒนางานแบบไร้
รอยต่อและต่อเนื่อง	โดยแบ่งออกเป็น	3	ระยะ	
คือ	 ระยะที่ 1	 (ปี	 2546-2550)	 พัฒนาการ
เข้าถึงระบบบริการและเพื่อให้การดูแลรักษา
ได้มาตรฐาน	 มีการพัฒนาระบบ	One	 Stop	
Service	ในคลนิกิและมกีารดแูลแบบ	Disease	
Management	 จัดทำาแนวทางการดูแลผู้ติด
เชื้อ	HIV/AIDS	ภายในโรงพยาบาลร่วมกับทีม 
สหวิชาชีพและเสริมสร้างศักยภาพผู้ติดเชื้อ	
HIV/AIDS	 ในการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง
และเป็นครู	 ก	 ด้านสุขภาพในสถานพยาบาล
และชุมชน	ระยะที่ 2	(ปี	2551–2552)	พัฒนา
เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการดูแลรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสและผู้ป่วยปลอดภัยจากการใช้
ยา	โดยนำารูปแบบ	Chronic	care	model	และ
การสร้างแรงจูงใจในทฤษฎีความบกพร่องใน
การดูแลตนเองของโอเร็มมาใช้พัฒนารูปแบบ
การให้บริการทางคลินิก	ระยะที่ 3	พัฒนาเพื่อ
เฝ้าระวังติดตามการเกิดเชื้อไวรัสเอชไอวีดื้อยา
ต้านไวรัสเอดส์	 (ปี	 2552–ปัจจุบัน)	 มีการทำา	
R2R	 ในการติดตามอุบัติการณ์การเกิดเชื้อ 
เอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสในผู้ป่วยใหม่ที่เข้ารับ
บรกิารรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสัและพฒันาคลนิกิ
ยาต้านไวรัสด้วย	Lean	Health	Care	โดยการ
มีส่วนร่วมของผู้ติดเชื้อ	 HIV/AIDS	 และทีม 

สหวิชาชีพ
ผลการดำาเนนิงาน	ผูต้ดิเชือ้	HIV/AIDS	ทกุราย
ทีเ่ขา้รบับรกิารในคลนิกิไดร้บัขอ้มลูในการดแูล
และการส่งเสริมสุขภาพมากกว่า	 90%	 ได้รับ
การคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	วัณโรค
และ	CMV	81.1%	ผู้ติดเชื้อ	HIV/AIDS	รายใหม่
ได้รับการตรวจ	CD4	Baseline	 95.3%	 ได้รับ
การรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั	ยาปอ้งกนัโรคตดิเชือ้
ฉวยโอกาส	5.6%	มภีาวะแทรกซอ้นจากยาตา้น
ไวรัสและได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่องทุกราย	
7.2%	เกดิเชือ้ไวรสัเอชไอวดีือ้ยาตา้นไวรสัเอดส	์
83.38%	ผูต้ดิเชือ้	HIV/AIDS	มคีวามพงึพอใจใน
บรกิารทีไ่ดร้บั	และโรงพยาบาลมรีายไดเ้พิม่ขึน้			
สรุปและวิจารณ์	Chronic	care	model	และ
การดูแลแบบ	Disease	Management	 เป็น 
รูปแบบที่ดีและเหมาะสมในการดูแลผู้ติด
เชื้อ	 HIV/AIDS	 ทำาให้ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระใน
การออกแบบการให้บริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้มารับบริการซึ่งมีระบบรองรับ	
สนบัสนนุ	Clinical	tracer	เปน็เครือ่งมอืคณุภาพ
สำาหรับวิ เคราะห์สถานการณ์ เพื่อก้าวไป 
ข้างหน้าในการทบทวนการตรวจสอบผลลัพธ์	
และกระบวนการดูแลให้เข้าใจความสัมพันธ์
ของระบบย่อยที่ เกี่ยวข้องทำาให้เกิดความ 
เชื่อมโยงในการทำางานของทีมสหวิชาชีพอย่าง
มีเป้าหมาย
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โดย	>> เยาวเรศ เอื้ออารีเลิศ	หอผู้ป่วย	NICU.1

LEAN to National Forum
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

	 การดำาเนินงาน	LEAN	 ของโรง-

พยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นั้น	 ได้เริ่ม

ดำาเนินการมาตั้งแต่ปี	 2553	 ซึ่งมีการ

ดำาเนินกิจกรรมในหน่วยงานต่างๆ	 และ

จัดทำาโครงการส่งผลงานที่ เกี่ยวกับ	

LEAN	 หลายเรื่อง	 ต่อมาในปี	 2554	

คณะกรรมการ	 LEAN	 ร่วมกับหน่วย

งานต่างๆ	 ได้จัดทำาเป็นโครงการ	LEAN 

ทั้งหมดจำานวน	 54	 เรื่อง	 และปี	 2555	

ในช่วง	 6	 เดือนแรกมีหน่วยงานที่ส่งผล

งาน	LEAN	ร่วมนำาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้แนวคิด	LEAN	 จำานวน	 30	 เรื่อง

ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ	

LEAN	 เพื่อส่งผลงานเข้านำาเสนอที่	 Na-

tional	Forum	ครั้งที่	13	ที่เมืองทองธานี	

กรุงเทพมหานคร	 ระหว่างวันที่	 13–16	

มีนาคม	2555	ที่ผ่านมา	จำานวน	12	เรื่อง	

และไดร้บัการคดัเลอืกใหน้ำาเสนอผลงาน

จำานวน	6	 เรื่อง	 จากจำานวนเรื่องที่ได้รับ

คัดเลือกทั้งหมดของโรงพยาบาลจำานวน	

8	เรื่อง	ดังนี้

	 1	.	 เพิ่มประสิทธิภาพการเตรียม

ความพร้อมใช้งานเครื่องช่วยหายใจใน

เจาะเลือดทารกทุกครั้งที่มีการขอเลือด	

ไมต่อ้งสง่เลอืดทำา	Cross	match	อกี	โดย

หน่วยงาน	งานธนาคารเลือด

	 	 คณะกรรมการฯ	 ได้กำาหนด

แผนการดำาเนินการ	LEAN	ต่อไปคือ

	 1.	 รวบรวมโครงการทั้ งหมด 

นำาเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ	 ให้แล้ว

เสร็จภายในปีงบประมาณ	2555	จำานวน	

30	โครงการ				

	 2.	 ทำา	 LEAN	 Round	 โดยทีม

กรรมการ	 LEAN 	 เพื่อติดตามความ

ก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะสร้างความ

ตื่นตัวของบุคลากรในการทำา	LEAN

	 3.	 เชิญวิทยากรภายนอก	 จาก

ศิริราชพยาบาลมาบรรยายให้ความรู้

เกี่ยวกับแนวคิด	LEAN	 การทำา	LEAN 

อย่างง่าย	ความเชื่อมโยงระหว่าง	LEAN  

กับ	TQA	และการทำา	LEAN	R2R	โดยจะ

มาบรรยายในวันที่	17	สิงหาคม	2555

	 4.	 จัดประกวดผลงาน	LEAN	ใน

เดือนกันยายน	2555	 โดยทุกเรื่องที่ผ่าน

การนำาเสนอจะไดร้บัคา่ตอบแทนเรือ่งละ		

1,000	บาท	 รางวัลที่	 1	 ได้รับเงินรางวัล	

=	7,000	บาท	รางวัลที่	2	=	5,000	บาท		

รางวัลที่	3	=	3,000	บาท

ทารกแรกเกิด	โดยหอผู้ป่วย	NICU.1	

	 2.		 เพิ่มประสิทธิภาพการใส่สาย

สวนวดัความดนัหลอดเลอืดแดง	Arterial	

Line	โดยหอผู้ป่วย	ICU	Med.1

	 3.	 ลดเวลาและเพิ่มคุณค่าการ 

รับส่งเวร	 โดยใช้แนวคิด	SBAR	 โดยหอ 

ผู้ป่วย	PICU.2

	 4.		ลดความสูญเสียไอโอดีน

รังสีไม่ได้ใช้	 โดยหน่วยงานเวชศาสตร์

นิวเคลียร์

	 5.	 การลดภาระงานและเวลาใน

การจ่าย	 FFP/PC	 ของธนาคารเลือดให้ 

ผู้ป่วย	 โดยการยกเลิก	minor	 x-match	

โดยหน่วยงาน	งานธนาคารเลือด

	 6.	 เพิม่ประสทิธภิาพการใหเ้ลอืด

ในทารกแรกคลอด	 0–4	 เดือน	 (ลดการ
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เห็นว่า โครงการที่ ได้ดำ า เนินการไป

แล้วยังไม่เพียงพอ	 ทางศูนย์สุขภาพ

ชุมชนเมืองท่าวังหิน	 และสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี	 จึงได้

มีการวางแผนโครงการในอนาคตให้

ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอาย	ุ เพื่อให้

ประชาชนชาวอุบลราชธานีมีสุขภาพที่ดี	

และสามารถใช้ชีวิตได้โดยปราศจากโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โดย	>> ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองท่าวังหิน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	อุบลราชธานี

 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 คือ	

โรคที่ติดต่อทางการมีเพศสัมพันธ์	 เช่น	

โรคหนองในเทียม	โรคกามโรค	โรคเอดส์		

เปน็ตน้	ปจัจบุนัในประเทศไทยโรคตดิตอ่

ทางเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นปัญหาสำาคัญ

โดยเฉพาะปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีใน

วัยรุ่นและกลุ่มชายรักชายที่พบเพิ่มมาก

ขึ้นในปีที่ผ่านมา

	 เพื่อลดอัตราการติดเชื้อโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์และลดอัตราการแพร่

กระจายของเชื้อเอชไอวี	 สำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้

จดัทำาโครงการเพือ่ควบคมุการตดิเชือ้โรค

ตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์	โดยมอบหมายให้

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองท่าวังหิน	 เครือ

ข่ายโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็น

ศนูยแ์มข่า่ยรบัผดิชอบพืน้ทีใ่นเขตอำาเภอ

เมือง	 จังหวัดอุบลราชธานี	 โครงการที่

จัดทำาขึ้นมีทั้งโครงการเชิงรุกและเชิงรับ			

ได้แก่

	 โครงการในกลุ่มพนักงานบริการ	

(Sex	Worker	 หรือ	 SW)	 ได้มีการออก

เยี่ยมสถานบริการต่างๆ	(Mobile	Clinic)	

พร้อมทั้งให้บริการตรวจภายใน	 ตรวจ

มะเรง็ปากมดลกู		ตรวจเลอืดเพือ่คดักรอง

หาการติดเชื้อ	การให้ความรู้เกี่ยวกับโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกัน

ตนเอง	การแจกถุงยางอนามัย

	 โครงการในกลุ่มชายรักชาย	(MSM)		

ไดม้กีารออกเยีย่มศนูยเ์ครอืขา่ยของกลุม่

ชายรักชาย	(Drop	in	Center)	และมีการ

ประสานงานกับสมาคมฟ้าสีรุ้งอีสานใต้	

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์และการป้องกัน	 รวมทั้งตรวจ 

คัดกรองการติดเชื้อ

	 โครงการในกลุ่มวัยรุ่น	 นักเรียน		

นักศึกษา	 ได้มีการจัดตั้งคลินิกวัยรุ่นวัย

ใสอนามัยดี๊ดีในโรงเรียน	 เพื่อให้ความรู้ 

และคำาแนะนำาเกีย่วกบัดา้นสขุภาพตา่งๆ

ทีพ่บบอ่ยในวยัรุน่	เชน่	โรคตดิตอ่ทางเพศ

สมัพนัธ์		สารเสพตดิ	การป้องกนัการท้อง

กอ่นวยัอนัควร	สขุภาพจติและสขุภาพฟนั		

เป็นต้น	เพื่อจัดอบรมแกนนำานักเรียน

	 นอกจากนีย้งัไดม้กีารจดัตัง้คลนิกิ

รกัษาโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธข์ึน้ทีศ่นูย์

สุขภาพชุมชนเมืองท่าวังหิน	 ให้บริการ

แบบ	One	Stop	Service	ผู้ป่วยจะได้รับ

การตรวจจากแพทย	์ตรวจทางหอ้งปฏบิตัิ

การ		ตรวจเลอืดคดักรองการตดิเชือ้		และ

ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับโรค	 วิธีการรักษา

และการดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์	และการป้องกัน

	 	 จากข้อมูล	 3	 ปีที่ผ่านมาพบว่า 

อัตราการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์และเอชไอวี	 มีแนวโน้มลดลง

ในกลุ่มพนักงานบริการ	 (Sex	Worker)		

และพบว่าพนักงานบริการส่วนใหญ่

มีความรู้ในการป้องกันตัวเองจากการ 

ติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	

แต่กลับพบอัตราการติดเชื้อที่สูง

มากขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา และ

กลุ่มชายรักชาย (MSM)	 แสดงให้

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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นพ.มนัส กนกศิลป์	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาล	 เป็นประธานกล่าวต้อนรับการ
ตรวจรับรองประเมินความเสี่ยงจากการทำางานประจำาปี	 2555	 เพื่อยกระดับการ
ดำาเนินงานของโรงพยาบาลตามโครงการประเมินความเสี่ยงจากการทำางาน
ของบุคลากรในโรงพยาบาลให้สูงขึ้น	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	6	อาคาร	50	พรรษา	 
มหาวชิราลงกรณ	เมื่อวันที่	15	มิถุนายน	2555

ประเมินความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากร

วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2555

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ	สำานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี 
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และ	 โรงพยาบาลสรรพ-
สิทธิประสงค์ จัดงาน	 “วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) 
ประจำาปี 2555”	ณ	ศูนย์แสดงสินค้า	OTOP	Center	องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี	 โดยมี	นายวิโรฒ มีแก้ว	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	
เป็นประธาน	เมื่อวันที่	14	มิถุนายน	2555

ร่วมออกกําลังกายในกิจกรรมแชลเลนจ์เดย์

To Be Number One เข้าประกวดผลงานระดับจังหวัด

การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย STEMI

บุคลากรโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 ร่วมออกกำาลังกายโดยการเต้น
แอโรบิก	ณ	บริเวณพลับพลาเรือนไทย	 ของโรงพยาบาล	 เพื่อร่วมในกิจกรรม	
“มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน (แชลเลนจ์เดย์) ประจำาปี 2555”	 ของจังหวัด
อุบลราชธานี	ซึ่งมีการจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี	เมื่อวันที่	30	พฤษภาคม	2555

นพ.หรรษา แต้ศิริ	 ผู้อำานวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก	 นำาชมรม	
To	 Be	 Number	 One	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	 เข้าเสนอผลงานใน	
“โครงการประกวดจังหวัดและชมรม To Be Number One ปี 2555” 
ณ	หอ้งประชมุสนุยี์	ตรยิางกรูศรี	โรงเรยีนเบญ็จะมะมหาราช	เพือ่เปน็การใหพ้ืน้ที่
ไดเ้ตรยีมความพรอ้มตอ่การเขา้รว่มประกวดในระดบัประเทศ	โดยมคีณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยมให้คะแนน	เมื่อวันที่	8	มิถุนายน	2555

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	จัดประชุม	 “การพัฒนาศักยภาพเครือข่่าย 
STEMI”	โดยมี	พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก	รองผู้อำานวยการสำานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ	เขต	10	เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	สำาหรับการประชุมในครั้งนี้
มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า	100	คน	เมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2555

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี	จัดงานมหกรรม
สุขภาพ	“บริการด้วยใจ มอบให้ถึงบ้าน ปี 2 : Health Security Delivery Episode 
II”	ณ	ห้องสัตตบงกช	 โรงแรมอุบลบุรี	 รีสอร์ท	 โดยโรงพยาบาลได้นำาผลงานเข้าร่วม
คือ	การนำาเสนอวาร์ฟารินคลินิก	 การให้บริการคัดกรองภาวะความเสี่ยงต่อการเป็น 
โรคไต	และศนูยร์บับรจิาคอวยัวะสภากาชาดไทย	สาขาโรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค	์ 
ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะในงานด้วย	เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2555

รณรงค์คนขับรถโดยสารสุขภาพดี

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	ร่วมกับ	สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 
อุบลราชธานี	 รณรงค์ป้องกันโรคและภัยจากการทำางาน	 “คนขับรถโดยสาร
สาธารณะสุขภาพดี ประจำาปี 2555”	ณ	สถานีขนส่งเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัด
อุบลราชธานี	 เพื่อให้	 “คนขับ”	 รถโดยสารสาธารณะได้รับทราบ	 เข้าใจ	 และ
สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้		โดยมี	นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี	เป็นประธาน	เมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2555

ร่วมงานมหกรรมสุขภาพ สปสช. เขต 10

จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนให้กับพยาบาลใหม่

นางสาวสมพร เทพสุริยานนท์	 รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลฝ่ายวิชาการ	
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มการพยาบาล	นำาพยาบาลจบใหม่ที่จะปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลเข้านมัสการพระบรมสารีริกธาตุและปฏิญาณตนต่อพระบรมรูป 
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	สมเด็จ
พระราชบิดา	เมื่อวันที่	18	พฤษภาคม	2555



จุ ล ส า ร
ส ร ร พ สิ ท ธิ สั ม พั น ธ์ ฉบับที่ 186/255516

รายชื่อผู้บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รายชื่อผู�บริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทยŸและอุปกรณŸ

ลำาดับ รายชื่อผู้บริจาค เงินสด เช็ค รวมเงินรับ หมายเหตุ

	 1	 บริษัท	ท็อปเทน	จำากัด	 	4,000	 		 		 		

	 2	 ครอบครัวคุณฮั้ว		แสงอรุณ	(ปากเซ)	 	4,000	 		 		 		

	 3	 น.ส.วิภาภรณ์		ไชยประณิธาน	 	3,000	 		 		 		

	 4	 นายสัตวแพทย์นันตพร		อิ่มใจ	 	5,000	 		 		 		

	 5	 บริษัท	บีพีเวิลด์อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	 		2,000	 		 		 		

	 6	 ร้านนำาชัย	 	4,000	 		 		 		

	 7	 บริษัท	แวนสัน	(ประเทศไทย)	จำากัด	 	1,500	 		 		 		

	 8	 บริษัท	ยูเนี่ยนแคสเทป	จำากัด	 	2,000	 		 		 		

	 9	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 	-			 	6,000	 	 กรุงศรีอยุธยา	1026521/22 

	 10	 คุณกะมะลี		จึงสุวดี	 	1,000	 		 		 		

	 11	 ร้านนำาพาณิชการเกษตร	 	1,000	 		 		 		

	 12	 ประวิทย์การแพทย์	 	1,000	 		 		 		

	 13	 คณะกรรมการสมาคมฮากกาอุบล	 	1,000	 		 		 		

	 14	 นายเสกสรรค์		ธีรวานิช	 	2,000	 		 		 		

 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 คุณสุนีย์ ตริยางกูรศรี งดรับกระเช้าดอกไม้และของขวัญในการ
จัดงานฉลองครบรอบ 2 ปี สุนีย์ทาวเวอร์ และได้ส่งการ์ดเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือ 
แพทย์และอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี แทน โดยมียอดเงินบริจาครวม 
ทั้งสิ้น 1,642,400 บาท โรงพยาบาลขอขอบพระคุณ คุณสุนีย์ ตริยางกูรศรี และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
ที่ร่วมบริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาลมา ณ โอกาสนี้



ลำาดับ รายชื่อผู้บริจาค เงินสด เช็ค รวมเงินรับ หมายเหตุ

จุ ล ส า ร
ส ร ร พ สิ ท ธิ สั ม พั น ธ์ 17ฉบับที่ 186/2555

รายชื่อผู�บริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทยŸและอุปกรณŸ

	 15	 บริษัท	อาร์เอ็มซีร์ม	จำากัด	 	10,000	 		 		 		

	 16	 นายเฉลิม		โรจนเบญจรงค์	 	2,000	 		 		 		

	 17	 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี	 	1,000	 		 		 		

	 18	 หจก.อุบลกิมบ้วนเซ้ง		 	2,000	 		 		 		

	 19	 ล่อนำาแซสุรินทร์	 	2,000	 		 		 		

	 20	 บริษัท	ชนะพันธ์อุตสาหกรรม	จำากัด	 	20,000	 		 		 		

	 21	 นายวรินทร์พงษ์		โรจน์กิตติคุณ	 	10,000	 		 		 		

	 22	 ไทยอุดมสุรินทร์	 	2,000	 		 		 		

	 23	 หจก.พรเจริญทวีโชค	 	2,000	 		 		 		

	 24	 คุณปิยะนุช		ขาวเจริญ	 	1,000	 		 		 		

	 25	 คุณนัฎยา		นารี	 	1,500	 		 		 		

	 26	 หจก.อุปกรณ์ยนต์/อุปกรณ์อะไหล่	 	10,000	 		 		 		

	 27	 นายสุชัย		เจริญมุขยนันท	 	1,000	 		 		 		

	 28	 บริษัท	เมเรียล	(ประเทศไทย)	จำากัด	 	5,000	 		 		 		

	 29	 อุบลวานิชสมาคม	 	2,000	 		 		 		

	 30	 ชัยวิตร์เภสัช	 	500	 		 		 		

	 31	 นายวัทธิกร		ใสงาม	 	2,000	 		 		 		

	 32	 ร้านประวิทย์มอเตอร์	 	2,000	 		 		 		

	 33	 สีสัน	มีเดีย	เฮ้าส์	 	500	 		 		 		

	 34	 Q	Q	Trading	 	500	 		 		 		

	 35	 คุณวิลาวัณย์		ศรศิลป์	 	1,000	 		 		 		

	 36	 ธนาคารทหารไทย	จำากัด	(มหาชน)	 	2,000	 		 		 		

	 37	 บริษัท	ซีเอ็ดยูเคชั่น	จำากัด	(มหาชน)	 	10,000	 		 		 		

	 38	 คุณดวงธิดา		โหตระไวศยะ	 	500	 		 		 		

	 39	 นายพริษฐ์		ปิยะนราธร	 	1,000	 		 		 		

	 40	 ชมรมร้านขายยาจังหวัดอุบลราชธานี	 	1,000	 		 		 		

	 41	 ธนาคารยูโอบี	สาขาอุบลราชธานี			 	1,000	 		 		 		

	 42	 คุณศรีพล		เกียรติสุรนนท์	 	2,000	 		 		 		

	 43	 คุณสุวีร์พัฒน์		อังคุณากรณ์	 	3,000	 		 		 		

	 44	 นางจรัลรัตน์		จันทร์เรือง	 	500	 		 		 		

	 45	 ตระกูลตั้ง	จังหวัดอุบลราชธานี	 	1,000	 		 		 		

	 46	 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย	 	5,000	 		 		 		

	 47	 นพ.เพียรศักดิ์		แซ่หว่อง	 	1,000	 		 		 		

	 48	 บริษัท	ซาบีน่าฟาร์อีสท์	จำากัด	 	2,000	 		 		 		

	 49	 มูลนิธิสามัคคีสุรินทร์ฌาปนกิจสงเคราะห์	(ไต่ฮงกง)	 	10,000	 		 		 		

	 50	 บริษัท	ไอ.ซี.ซี.	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	 	30,000	 	20,000	 		 ไทยพาณิชย์	5812569/24	ก.พ.55  

	 51	 คุณยงยุทธ-คุณสุดาวดี	อนุพรรณสว่าง	(รวมสินไทย)	 	10,000	 		 		 		



ลำาดับ รายชื่อผู้บริจาค เงินสด เช็ค รวมเงินรับ หมายเหตุ

รายชื่อผู�บริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทยŸและอุปกรณŸ

	 52	 บริษัท	ศรีอุบล	2533	จำากัด	 	2,000	 		 		 		

	 53	 คุณธนิสานันท์		รฐาธเนศนิธิภัทร	 	1,000	 		 		 		

	 54	 คุณอภัสนันท์		เชื้อไทย	 	1,000	 		 		 		

	 55	 คุณการุน		ลิขิตอนันตชัย	 	1,000	 		 		 		

	 56	 อุบลเจริญภัณฑ์	(ซุ่นแซ		แซ่เตีย)	 	500	 		 		 		

	 57	 สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป	 	1,000	 		 		 		

	 58	 คุณลมหนาว		ประยงค์	 	1,000	 		 		 		

	 59	 ร้านพงษ์เจริญ	 	500	 		 		 		

	 60	 บริษัท	ดีวีเอ็มอินเตอร์เทรด	จำากัด	 	5,000	 		 		 		

	 61	 ร้านทองทองใบ	(นายประชา		พิพัฒน์โรจนกมล)	 	1,000	 		 		 		

	 62	 บริษัท	อุบลราชธานีโสภณเคเบิ้ล	ที.วี.	จำากัด	 	500	 		 		 		

	 63	 นางอุบลรัตน์		นัทธิกูล	 	2,000	 		 		 		

	 64	 ธนาคารกรุงไทย	สาขาสุนีย์ทาวเวอร์	 	-			 	1,000	 		 กรุงไทย	05000303/25	ก.พ.55  

	 65	 คุณเกรียง		กัลป์ตินันท์	 	10,000	 		 		 		

	 66	 โรงสีอุบลอินเตอร์ไรซ์	 		1,000	 		 		 		

	 67	 บริษัท	เอสเอฟซีเนม่าซิตี้ดีเวลลอปเม้นท์	จำากัด	 		-			 	50,000	 		 นครหลวงไทย	5402577/25	ก.พ.55  

	 68	 นายสุชาติ		กุลตั้งกิจเสรี	 	1,000	 		 		 		

	 69	 บริษัท	เลดี้เบิร์ดการ์เมนท์	จำากัด	 	1,000	 		 		 		

	 70	 บริษัท	ม.อมรกรุ๊ป	จำากัด	 	1,000	 		 		 		

	 71	 บริษัท	แคลวินเมอร์เซนไดซ์วิ่ง	จำากัด	 	500	 		 		 		

	 72	 พญ.วิภาดา		เชาวกุล	 	2,000	 		 		 		

	 73	 บริษัท	โตโยต้าดีเยี่ยม	จำากัด		 	200,000	 		 		 ยังไม่ได้รับเงิน		

	 74	 หจก.อุบลฯแสงถาวรอีเล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้า	 	2,000	 		 		 		

	 75	 บริษัท	อุบลเมืองทอง	จำากัด	 	2,000	 		 		 		

	 76	 คุณวิมลวรรณ		พงศ์ฐิติรัตน์	 	5,000	 		 		 		

	 77	 ห้างซุ่นเฮงพลาซ่า	ศรีสะเกษ	 	1,000	 		 		 		

	 78	 คุณหทัยรัตน์		เกียรติกุลนันต์	(เจ้ติ้ง)	 	5,000	 		 		 		

	 79	 บริษัท	ยงสงวนกรุ๊ป	จำากัด	 	2,400	 		 		 		

	 80	 ห้างทองไทยทนุ	 	1,000	 		 		 		

	 81	 เทอดไทยค้าไม้	อุบลฯ	 	1,000	 		 		 		

	 82	 หจก.อุบลราชธานี	วารีเทพ	 	10,000	 		 		 		

	 83	 น.ส.พ.สุธี	วัชระดนัย	(บ.ไฟเบอร์ประเทศไทย	จก.)	 	2,000	 		 		 		

	 84	 สญ.ญ.นิดา		สิธิกอบกุล	 	1,000	 		 		 		

	 85	 คุณแม่สุนีย์		ตริยางกูรศรี	 	-			 	1,000,000	 		 		

	 86	 พ.ท.สุนทร		วงษ์สายตา	 	1,000	 		 		 		

	 87	 ร้านไทยเจริญ	 	1,000	 		 		 		

	 88	 ร้านอึ้งเล้งอุบล	 	1,000	 		 		 		

จุ ล ส า ร
ส ร ร พ สิ ท ธิ สั ม พั น ธ์ ฉบับที่ 186/255518



ลำาดับ รายชื่อผู้บริจาค เงินสด เช็ค รวมเงินรับ หมายเหตุ

รายชื่อผู�บริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทยŸและอุปกรณŸ

	 89	 คุณภูริวัฒน์		เหลือพิพัฒน์สร	 	1,000	 		 		 		

	 90	 น.ส.ดวงตา		เฟื่องเมธา	 	1,000	 		 		 		

	 91	 ว่าที่	พ.ต.ฑีฆาย		คุ้มแถว	 	1,000	 		 		 		

	 92	 ครอบครัวคุณพ่อฮั้ว-คุณแม่สว่างใจ		ตริยางกูรศรี	 	2,500	 		 		 		

	 93	 บริษัท	นาซ่าช้อปปิ้งมอลล์	จำากัด	 	4,000	 		 		 		

	 94	 บริษัท	โรงสีข้าวแหลมทองอุบล	จำากัด	 	10,000	 		 		 		

	 95	 บริษัท	เวทอะกริเทค	จำากัด	 	20,000	 		 		 		

	 96	 คุณมสารัศมิ์		ธัญญ์ธนพัฒน์	 	1,000	 		 		 		

	 97	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	สาขากันทรลักษ์	 	5,000	 		 		 27	ก.พ.	2555	

	 98	 คุณแสวง-คุณกันยา		จอนเจิดสิน	 	5,000	 		 		 27	ก.พ.	2555	

	 99	 บมจ.แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส	 	3,000	 		 		 27	ก.พ.	2555	

	 100	 หจก.อุบลคอมเวิลด์	 	2,000	 		 		 27	ก.พ.	2555	

	 101	 หจก.ซี.เอส.เอช.		 	2,000	 		 		 29	ก.พ.	2555	

	 102	 บริษัท	ไอ.ซี.ซี.	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	 		 50,000	 		 กรุงเทพ	7375712/5	มี.ค.55 

      515,400  1,127,000  1,642,400

จุ ล ส า ร
ส ร ร พ สิ ท ธิ สั ม พั น ธ์ 19ฉบับที่ 186/2555



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

เปิดทำาการ 5 ธันวาคม 2552
ยอดผู้แสดงความจำานงบริจาคอวัยวะถึงปัจจุบัน 2,537 ราย

และยอดผู้แสดงความจำานงบริจาคดวงตา 2,342 ราย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

นางวิมล แสงทักษิณ	 บริจาคจำานวน	 10,000	
บาท	 เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์	 
ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	เมื่อวันที่	11	
เมษายน	2555

นายณรงค์ วนาวนิชย์กุล	 บริจาคเงินจำานวน	
10,000	บาท	 เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์ให้ตึกอายุรกรรมใหม่	 ให้กับโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์	เมื่อวันที่	2	พฤษภาคม	2555

1.	 นางสาวรุ้งเพชร	 กีรติมหาตม์	 10,000.00

2.	 นายกิตติ-นางสุมาลี	 เลาหพิทักษ์วร	 10,000.00

3.	 นางนันทิยา	 นิมิตรไชยพงศ์	 3,000.00

4.	 นางนงลักษณ์	 วิทยา	 3,000.00

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

5.	 นายสุทธิชัย	 จรูญเนตร	 3,000.00

6.	 นายพัฒนชัย	 ภิเศกกุล	 2,000.00

7.	 นางวรรณี	 มูลสุรินทร์	 1,000.00

8.	 แม่ชีบุญมี	 กุลสวัสดิ์	 500.00

20

นางสาวรุ้งเพชร กีรติมหาตม์ บริจาคเงิน
จำานวน	 20,000	 บาท	 เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการ
แพทย์และสมทบสร้างตึกผู้ป่วยโรคซับซ้อน	 
ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	เมื่อวันที่	20	
พฤษภาคม	2555

ขอเชิญร่วมแสดงความจำานงบริจาคอวัยวะ
ได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ชั้น 5 อาคารหลวงปู่ชา สุภทฺโท โทร. 045-264857 ต่อ 110

โทร. 045-244973 ต่อ 1574, 1163

ฉบับที่ 186/2555


