
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มียุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ด้วยการสร้างสุขภาพโดยมี

เป้าหมายเพื่อลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต  

หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง มีการดำาเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตลอดจนอาหาร 

ปลอดภัย เน้นบูรณาการการทำางานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลและเครือข่าย ทำางานเป็นทีม  

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลักดันนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผล เกิดประโยชน์สูงสุด 

แก่ประชาชน 

วันที่ 27 พฤศจิกายน เป็นวันที่มีความสำาคัญต่อการสาธารณสุขของไทย คือเป็น “วันสถาปนาการสาธารณสุข”   

เป็น “วันสาธารณสุขแห่งชาติ” และเป็น “วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ” โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2545 

เพื่อต้องการให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน มากกว่ามารักษาพยาบาลเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้น 



วิสัยทัศน ์:
 นำาองค์กรพยาบาลสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
 ใช้คุณธรรมนำาการปฏิบัติ
เป้าหมายการทำางาน :     
 ทำาดี : TUMDEE
 T = Team : การทำางานเป็นทีม/บุคลากรทุกระดับ
               :   ทำางานเคียงข้างสหวิชาชีพอย่างมีความสุข
 U = Unity  :  เอกภาพวิชาชีพ รักใคร่ปรองดอง
       มีค่านิยมเดียวกัน
 M = Mind : จิตใจดีงาม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีนำ้าใจ เสียสละ                                 
                           :  ให้ความรัก ความเมตตาผู้อื่น
      ไม่แบ่งชั้นวรรณะ
 D = Do  :  ใช้นำ้ามือ และนำ้าคำา
 E = Environment :  ดูแลสิ่งแวดล้อม 5 ส และความปลอดภัย
 E = Education : พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
คติธรรมประจำาใจ :
 การไม่เห็นแก่ตัว
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หัวหน้าพยาบาล

แนะนำาผู้นำาองค์กรพยาบาลคนใหม่
Service Corner

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

น.ส.สมพร เทพสุริยานนท์

ประวัติส่วนตัว
เกิด     :  23  มกราคม  พ.ศ.2496 
บิดา-มารดา  :  ร.อ.สุรพงษ์-นางไพบูลย์  เทพสุริยานนท์
การศึกษา :
  ประกาศนยีบตัรพยาบาลผดงุครรภแ์ละอนามยั (วพ.สปส.) พ.ศ.2517
  ประกาศนียบัตรพยาบาลชั้นสูง (วพ.สปส.) พ.ศ.2524
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต บริหารสาธารณสุข (มสธ.) พ.ศ.2536
การทำางาน  :                            
  1 ตุลาคม 2517  พยาบาลประจำาการห้องคลอด 
   1 เมษายน 2525  หัวหน้าหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม 2 
   3 กรกฎาคม 2538 หัวหน้าหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม 1 
   1 มิถุนายน 2542  หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษพระปทุมฯ 5 
  1 ตุลาคม 2547  หัวหน้างานการแพทย์แผนไทย
      และการแพทย์ทางเลือก 
  1 ตุลาคม 2553  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านพัฒนาบุคลากร
      และวิจัยการพยาบาล
   1 ตุลาคม 2555  รองผู้อำานวยการฝ่ายการพยาบาล
      และหัวหน้าพยาบาล
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจ :
  รางวัลพยาบาลดีเด่นของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2549
  รางวัลพยาบาลวิชาชีพ ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาลดีเด่น 
  ด้านพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ /
  ตติยภูมิ พ.ศ.2550
  รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2552
  ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย” 
  จาก สนง.สาธารณสุข จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน
  ได้รับแต่งตั้งเป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย”
  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน
  รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข จากแก้วกัลยาสิกขาลัย
  และชมรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554
  ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ ในการนำาเสนอผลงานโครงการ /
  กิจกรรมด้านการรักษาพยาบาลด้วยวิถีพุทธ
  ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2555
  รางวัล “ตาราอวอร์ด” รางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่มีหัวใจโพธิสัตว์
  ซึ่งทำาคุณประโยชน์เพื่อสังคมของเสถียรธรรมสถาน ปีที่ 1 พ.ศ.2555

เรียบเรียงโดย >> รุ้งเพชร กีรติมหาตม์ หัวหน้างานจักษุ โสต ศอ นาสิก

	 ปีงบประมาณใหม่	2556	ชาวดอกปีบขาวแห่งรั้วสรรพสิทธิประสงค์
ได้หัวหน้าพยาบาลคนใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง	น.ส.สมพร เทพสุริยานนท ์
ผูซ้ึง่เปน็แบบอยา่ง (Role	model)	ของการเสยีสละทุม่เทในการทำางานและยดึมัน่ในคณุธรรม	จรยิธรรม	ตลอดมา
ซึ่งน้องๆ	พยาบาลภาคภูมิใจและพร้อมจะก้าวตามเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและวิชาชีพต่อไป...
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การประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยตัดเลาะเนื้อเยื่อ

“เมล็ดถั่วมหัศจรรย์”
โดย >> สุลักขณา จันทวีสุข บุษบา ไชยธรรม และคณะ งานห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล

ที่มาของปัญหา :

 การผ่าตัดเป็นวิธีหนึ่งในการรักษา แก้ไข และซ่อมแซม หรือ

บรรเทาอาการต่างๆ ของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะของร่างกายที่มีพยาธิสภาพ

หรือได้รับบาดเจ็บให้กลับสู่สภาวะปกติ การใช้เทคนิคที่เหมาะสม  

กับการผ่าตัดหรือชนิดของเนื้อเยื่อจึงมีความสำาคัญในการหลีกเลี่ยง

การทำาลายเนื้อเยื่อหรืออวัยวะใกล้เคียงให้มากที่สุด เทคนิคการตัด

เลาะเนื้อเยื่อของศัลยแพทย์นิยมใช้ 2 วิธี ได้แก่ การตัดเลาะด้วยความ

คม (Sharp dissection) และเทคนิคการตัดเลาะเนื้อเยื่อที่ไม่ใช้ความ

คม (Blunt dissection) ในด้านเทคนิคที่ไม่ใช้ความคมเป็นเทคนิคที่

ง่าย สามารถใช้ตัดเลาะเนื้อเยื่อแยกออกจากกันในเวลาที่รวดเร็วและ

ได้ผลมากที่สุด อุปกรณ์ที่ช่วยในการตัดเลาะเนื้อเยื่อ ได้แก่ ผ้าซับ

เลือด นำามาพับเป็นก้อนกลมหรือพับให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับพื้นที่

การผ่าตัด ช่วยในการตัดเลาะเนื้อเยื่อ ฉีกขาดเนื้อเยื่อแยกออกจาก

กันได้ อย่างไรก็ตาม ลักษณะผ้าก้อนกลมนุ่มนี้มีความนุ่มเกินไป ไม่ม ี

ขอบของกอ้นทีช่ดัเจน เนือ้ผา้กอ๊สไมแ่นน่ ทำาใหไ้มส่ามารถใชแ้รงในการ

ตดัเลาะในเนือ้เยือ่ทีเ่หนยีวขาดออกจากกนัได ้ทีผ่า่นมาหอ้งผา่ตดัยงัไมม่ี

อุปกรณ์ตัดเลาะเนื้อเยื่อที่มีขนาดเล็กช่วยตัดเลาะเนื้อเยื่อ ในที่ลึกหรือ

แคบได้ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้คิดค้นหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเลาะเนื้อเยื่อ

แบบไม่ใช้ความคม มีเนื้อผ้าแน่น มีรูปร่างและลักษณะเรียวเล็กเหมาะ

กับการใช้ในพื้นที่ที่ลึกหรือแคบเพื่อที่จะไม่มีการทำาลายเนื้อเยื่อรอบ

ข้าง และสามารถเก็บรักษาเนื้อเยื่อใกล้กับอวัยวะที่สำาคัญและอันตราย

ได้ โดยนำาวัสดุและอุปกรณ์มาเย็บประกอบกันขึ้นมามีลักษณะคล้าย 

เมล็ดถั่วให้ชื่อว่า “เมล็ดถั่วมหัศจรรย์”

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้งานห้องผ่าตัดมีอุปกรณ์เหมาะสมช่วยในการ

ตัดเลาะเนื้อเยื่อ 

ตัวชี้วัดผลสำาเร็จของโครงการ : งานห้องผ่าตัดมีอุปกรณ์เหมาะสม

ช่วยในการตัดเลาะเนื้อเยื่อที่มีขนาดเล็ก ร้อยละ 80 

วิธีการดำาเนินการ : อาศัยหลัก P-D-C-A

  

ผลการดำาเนินการและการนำาไปใช้ :

ภาพที่ 1 เมล็ดถั่วมหัศจรรย์
ขนาด 1 cm. x 3 mm.

Service Corner

 เปรยีบเทยีบลกัษณะของ “เมลด็ถัว่มหศัจรรย”์ ทีป่ระดษิฐไ์ดแ้ละ

จากบริษัทเครื่องมือแพทย์

ก้อนผ้า ลักษณะ ต้นทุน ปลอดภัย เหมาะสม

• ขอบแข็งเนื้อแน่น  • 4 บาท/อัน  • ไม่หลุดลุ่ยง่าย  • ร้อยละ 95.5
• ซับเลือดได้ • 1 ห่อ/อัน  • ตรวจนับได้  • ใช้ 1-2 อัน/ราย
 เล็กน้อย
• ขนาด 1 cm. x
 3 mm.
• มีความนุ่ม   • 51.6  • ตรวจนับได้  • เหมาะสม
   บาท/อัน
• ซับเลือดได้ดี  • 1 ห่อ/  • หลุดลุ่ยได้ง่าย • 1 ห่อ
   10 อัน    (5-10 อัน/ราย) 
• 3/8 นิ้ว     • มีสายวัดเครื่อง
     X-ray

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะของ “เมล็ดถั่วมหัศจรรย์” กับ peanut dissecting จากบริษัทเครื่องมือแพทย์

 งานห้องผ่าตัดมีก้อนผ้า “เมล็ดถั่วมหัศจรรย์” ทั้ง 3 ด้าน พบว่า 

ด้านลักษณะ รูปร่าง มีความเหมาะสม ร้อยละ 90.8 ด้านการนำาไปใช้

เหมาะสมปลอดภัย ร้อยละ 97.3 และด้านการนำาก้อนผ้า “เมล็ดถั่ว

มหัศจรรย์” ที่ใช้แล้วไปทำาลายเหมาะสม ร้อยละ 97.5 เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 

พบว่างานห้องผ่าตัดมีก้อนผ้า “เมล็ดถั่วมหัศจรรย์” มีความเหมาะสม

ร้อยละ 95.5 นอกจากนี้ศัลยแพทย์มีความพึงพอใจในการใช้ ร้อยละ 

89.84 และสามารถลดต้นทุนในการสั่งซื้อจากบริษัทเครื่องมือแพทย์ 

อย่างไรก็ตาม การประดิษฐ์ก้อนผ้า “เมล็ดถั่วมหัศจรรย์” ยังต้องมีการ

พฒันาใหไ้ดม้าตรฐานเทยีบเทา่กบัระดบัสากลโดยการนำาสายใยทีเ่ครือ่ง 

X-Ray ที่สามารถตรวจนับผ่านได้มาใส่ในก้อนผ้า “เมล็ดถั่วมหัศจรรย์” 

เพื่อป้องกันสิ่งตกค้างและประดิษฐ์ก้อนผ้า “เมล็ดถั่วมหัศจรรย์” ให้เป็น

ชนิดที่มีด้ามใช้จับซึ่งต้องมีการศึกษาในคราวต่อไป 

เอกสารอ้างอิง :

 1. Monahan, Dark, & Neighbor, 1994 ; Royle & Walsh,1992.

 2. เรณู อาจสาลี. (2553). การพยาบาลผู้ที่มารับการผ่าตัด 

(Perioperative Nursing). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน เอ็น พี เอส.

 3. วรีพฒัน ์สวุรรณธรรมา. (2553). ศลัยศาสตรว์วิฒัน ์(volume 

1) กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน เอ็น พี เอส.

 4. Dissection. http:www.expertconsultbook.com/consult-

book/ob/book 

 5. การทำาความสะอาด ทำาลายเชื้อ และทำาให้เครื่องมือ

ปราศจากเชื้อ 203.155.220.217/dental/image/dental/image/….

treerapon.doc

 6. Fuller, C.W. and Vassie, L H. (2004). Health and Safety 

Management : Principle and Best Practice. New York : Practice 

Hall. : 172-195.
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มะเร็งท่อนํ้าดี
โดย >> พญ.ศรัญญา ประทัยเทพ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

มะเร็งท่อนำ้าดี (Cholangiocarcinoma) : คือ มะเร็งที่เกิด

จากเซลล์เยื่อบุผนังของท่อทางเดินนำ้าดีภายในและภายนอก

ตับ มะเร็งชนิดนี้พบได้บ่อยในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีผู้ป่วยพยาธิใบไม้ 

ในตับมาก มักพบในผู้ป่วยอายุประมาณ 50-60 ปี โดยพบใน 

ผู้ป่วยชายมากกว่าหญิง ส่วนใหญ่มักจะเจริญเติบโตช้าและ 

มกัจะไมค่อ่ยมกีารแพรก่ระจาย จงึทำาใหส้ว่นใหญต่รวจพบหรอื

มีอาการเมื่อเป็นค่อนข้างมากหรือเป็นระยะลุกลามแล้ว

มะเร็งท่อนำ้าดี : แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ตามตำาแหน่ง

ที่เป็น คือ มะเร็งจะเกิดที่ท่อนำ้าดีภายในตับ และขยายออกสู่ 

เนื้อตับข้างๆ พบประมาณ 20% และมะเร็งที่เกิดบริเวณท่อ 

นำ้าดีใหญ่ ตั้งแต่ขั้วตับจนถึงท่อนำ้าดีร่วมส่วนปลายมะเร็ง 

ท่อนำ้าดีในกลุ่มนี้จะทำาให้เกิดการอุดตันท่อนำ้าดี พบประมาณ 

80% ปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญ ได้แก่ โรคติดเชื้อปรสิตในตับ โรค

ติดเชื้อปรสิตบางชนิด โดยเฉพาะพยาธิใบไม้ในตับ คนจะได้

รับเชื้อโดยการรับประทานอาหารพวกหอยและปลานำ้าจืดดิบๆ 

หรือที่ไม่ปรุงสุก นอกจากนี้อีกปัจจัยเสี่ยงก็คือการรับประทาน

อาหารหมักดอง เช่น ปลาร้า ปลาจ่อม รวมทั้งปลาส้ม ซึ่งมีสาร  

N-Nitroso compound และไนโตรซามีน (Nitrosamine)

อาการและอาการแสดง : ผู้ป่วยมักมีอาการที่แบ่งออกได้

เปน็ 2 กลุม่ใหญ ่คอื กลุม่ทีม่อีาการตวัเหลอืงตาเหลอืงซึง่พบได ้

ร้อยละ 70 และกลุ่มที่ไม่มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองพบได้ 

ร้อยละ 30 นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจมาพบแพทย์ด้วยปัญหาก้อน 

ในตับร้อยละ 14, คลำาถุงนำ้าดีได้ประมาณร้อยละ 7, ถุงนำ้าดี

อักเสบเฉียบพลันแบบไม่มีนิ่วร้อยละ 7, นอกจากนี้ยังมาด้วย

อาการปวดที่ใต้ชายโครงขวาร้าวไปที่หลังหรือสะบัก เป็นไข้ 

ไม่ทราบสาเหตุหรือพบโดยบังเอิญขณะผ่าตัดช่องท้องด้วย

สาเหตุอื่น

การตรวจคัดกรอง : ถึงแม้มีความพยายามจะศึกษาผล

ของการคัดกรองให้พบโรคแต่เนิ่นๆ โดยวิธีต่างๆ เช่น อัลตรา 

ซาวน์ แต่ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหลักฐานชี้ประจักษ์ว่า 

การคัดกรองมะเร็งท่อนำ้าดีวิธีใดที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

คุ้มทุน  

การวินิจฉัย : การบันทึกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การตรวจ

อัลตราซาวน์ของตับและแขนงทางเดินนำ้าดีมักถูกใช้เป็นตัว

เลือกแรกๆ ในการตรวจภาพรังสีสำาหรับผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีการ

อุดตันของทางเดินนำ้าดีโดยสามารถตรวจพบการอุดตันและ

การขยายของท่อนำ้าดีได้ บางครั้งก็สามารถได้ข้อมูลที่เพียงพอ

จะวินิจฉัยมะเร็งท่อนำ้าดีได้ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือการ

ถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ซีทีสแกน (CT scan) 

ที่พบมีก้อนผิดปกติ ก็อาจมีส่วนสำาคัญในการช่วยวินิจฉัย 

มะเร็งท่อนำ้าดีได้ นอกจากนี้การสร้างภาพท่อนำ้าดีและตับอ่อน

ด้วยการใช้กล้องส่องย้อน ซึ่งเป็นการตรวจโดยการใช้กล้อง 

สอ่งทางเดนิอาหารกเ็ปน็อกีทางเลอืกหนึง่ทีใ่ชช้ว่ยในการวนิจิฉยั

โรคในปัจจุบันยังไม่มีการตรวจเลือดใดๆ ที่จำาเพาะต่อการ

วินิจฉัยมะเร็งท่อนำ้าดี

การรักษา : การผ่าตัดเป็นวิธีที่ดีที่สุด มะเร็งถุงนำ้าดีจะผ่าตัด 

โดยมะเร็งท่อนำ้าดีจะตัดท่อนำ้าดีและอวัยวะข้างเคียงออกด้วย 

แต่ในกรณีที่ผ่าตัดออกไม่ได้ การผ่าตัดเพื่อบรรเทาอาการ 

ดีซ่านก็ยังเป็นวิธีการรักษาแบบประคับประคองที่ดีที่สุด  

การลดอาการดีซ่านอาจใช้วิธีใส่ท่อเข้าไปในท่อนำ้าดีผ่านทาง

ผิวหนัง หรือโดยผ่านการใช้กล้องส่องทางเดินอาหาร สำาหรับ 

การให้ยาเคมีบำาบัด มักไม่ได้ผลแต่เป็นการบรรเทาอาการ  

การใช้รังสีรักษามักใช้ในรายที่ผ่าตัดไม่ได้ แต่ใช้เพื่อบรรเทา

อาการและประคับประคองเท่านั้น หรือบางครั้งอาจช่วยเสริม

การผ่าตัดได้

การป้องกัน : ทำาได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่กล่าวมา

ข้างต้น นั่นก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค โดย 

มุ่งเน้นไปที่การลดการกินอาหารหมักดองโดยเฉพาะปลาจ่อม 

ปลาร้า และการลดการกินปลานำ้าจืดที่ไม่ปรุงสุกนั่นเอง

นำ�ม�จ�ก
http://www.ubrh.org/article/art 631035.jpg

นำ�ม�จ�ก
http://www.thaihealth.or.th/files/u4910/--------d5d5d5.jpg
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Quality development/Research Corner

“สัมผัสแรก สายสัมพันธ์รัก”
Early bonding & Breast feeding

  เป็นที่รับส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน

  และโรงพยาบาลจังหวัดใกล้เคียง

  มีระบบขอรับการปรึกษาทางโทรศัพท์

  จากโรงพยาบาลชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง

ผลงาน “สัมผัสแรก สายสัมพันธ์รัก”
  การสร้างความผูกพันและสายสัมพันธ์ของแม่ที่มี

  ต่อลูกทันทีหลังคลอด (Early bonding) = 77.94%

  การช่วยให้ลูกดูดนมแม่ภายใน 30 นาที - 1 ชั่วโมง 

  หลังคลอด (Breast feeding) = 62.59%

 งานห้องคลอด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จึง

ต้องมีการพัฒนาการทำา Early bonding และ Breast feeding  

ให้ได้ 100% ตามเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของทารก

ตั้งแต่แรกเกิดให้มีคุณภาพและครบตามมาตรฐานสายใยรัก

ครอบครัว

 เด็กเป็นทรัพยากรอันมีค่าและเป็นอนาคตของชาติ   

ต้องได้รับการดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ขณะคลอด และ

หลังคลอด ให้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายจิตใจ  

และต้องได้รับการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก  

ลิ้น และกายสัมผัส ตั้งแต่แรกเกิดด้วยความรักจากแม่ซึ่งจะ 

ช่วยสานใยประสาทเซลล์สมองมากขึ้น เด็กจะฉลาดเรียนรู้ 

ได้เร็ว มีชีวิตชีวา และเติบโตอย่างมีคุณภาพ

 งานห้องคลอด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้มี

การพัฒนาบุคลากรและคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง

  มารดาและทารกได้รับการดูแล

  ตามมาตรฐานสายใยรักในห้องคลอด

  บริการการคลอดตามมาตรฐาน

  และการใช้พาโทกราฟ 100% 

  บุคลากรได้รับการอบรมการกู้ชีพ

  มารดาและทารกครบ 100% 

  มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สำาคัญ

  ต่อการให้บริการการคลอด 100% 

กิจกรรมคุณภาพงานห้องคลอด
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
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 กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จเพียง

วันเดียวฉันใด ความยาวนานต่อเนื่อง

ที่แสดงถึงความงดงามเบ่งบานของ

การนำากิจกรรมด้านการรักษาพยาบาล

ด้วยวิถีพุทธหรือเป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่ง

ของกิจกรรมการนำาธรรมะมาประยุกต์

ใช้บูรณาการในโรงพยาบาลสรรพ-

สิทธิประสงค์ ถูกขานรับแซ่ซ้องให้เป็น 

ต้นแบบระดับประเทศเป็นที่ประจักษ์ 

และยอมรับในกระทรวงสาธารณสุข  

นับเป็นความชื่นชมยินดีปลาบปลื้มและ

ภาคภูมิใจของชาวสรรพสิทธิประสงค์

อย่างท่วมท้น...

 ในปี พ.ศ.2555 สำานักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิ

อุทัย สุดสุข และสำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำาเนิน

งานโครงการการพัฒนารูปแบบและ

ขยายการดำาเนินงานสร้างสุขภาพและ

รักษาพยาบาลวิถีพุทธ โดยคัดเลือกจาก 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ทั่วประเทศด้วยกระบวนการนำาเสนอ

ผลงาน สัมภาษณ์ ให้คะแนนโดยคณะ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวง

สาธารณสุขและได้รับมติเอกฉันท์ให้ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้รับ

รางวัลอันทรงเกียรตินี้ ในพิธีเปิดการ

ประชมุ 12 กนัยายน 2555 ในการประชมุ

วิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำาปี 

2555 เทิดพระเกียรติ 120 ปีชาตกาล

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช-

วิกรม พระบรมราชชนก “ก้�วต�มรอย

พระบ�ทที่มุ่งมั่น เพื่อสร้�งสรรค์ก�ร

แพทย์และส�ธ�รณสุขไทย” ระหว่าง

วันที่ 11-14 กันยายน 2555 ณ ศูนย์

ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ-

ประสงค์ นพ.มนัส กนกศิลป์ ได้เข้า

รับโล่และเกียรติบัตรชนะเลิศด้านการ

รักษาพยาบาลวิถีพุทธจาก นพ.สุรวิทย์ 

คนสมบู รณ์  รัฐมนตรีช่ วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข และ น.ส.สมพร 

เทพสุริยานนท์ หัวหน้าพยาบาลคน

ปัจจุบันได้นำาเสนอกิจกรรมการรักษา

พยาบาลวิถีพุทธในเรื่อง “โครงการ

พุทธรักษา” ซึ่งเป็นโครงการการดูแล 

ผู้ป่ วยมะเร็ งระยะสุดท้ายของโรง-

พยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในครั้งนี้

 ความสำ า เ ร็ จ ในครั้ งนี้ เ ป็ น

ความสำาเร็จในการขยายผลเมล็ด

พันธุ์ความดี บ่มเพาะต้นกล้าทาง

จริยธรรมให้งอกงามในโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์ด้วยความมุ่งมั่น

ทุ่มเท เสียสละ อดทนของชาวสรรพ-

สิทธิประสงค์ทุกคน ในการช่วยกัน

กระทำาในสิ่งที่ดีงามที่เป็นกุศลกรรม 

ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

ที่งดงามอย่างแท้จริง

“นÓธรรมะวิถีพุทธประยุกต์ ใช้

ร่วมกายใจผู้ป่วยไข้ ได้สุขศรี

เสริมรักษาพยาบาลมากมายมี

กุศลทวีก่อเกิดแสนงดงาม”

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
“กิจกรรมด้านการรักษาพยาบาลด้วยวิถีพุทธ”

Health Promotion and Network Corner

โดย >> นางอัญชลี วิเศษชุนหศิลป์ พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ของกระทรวงสาธารณสุข
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โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดงาน “ราตรีศรีสรรพสิทธิ์ คือรัก
และผูกพัน” ประจำาปี 2555 ขึ้น โดยมี นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำานวยการ
โรงพยาบาล เป็นประธานบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นความ
ประทับใจ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เมื่อวันที่ 
28 กันยายน 2555

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

ร่วมงาน Car Free Day 2012

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ นำาโดย นพ.วีระ 
มหาวนากูล ประธานชมรมฯ นำาสมาชิกชมรมเข้าร่วมจัดกิจกรรม “Car Free 
Day 2012” วันปลอดรถ ลดโลกร้อน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
โดยมี นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
ปล่อยขบวนจักรยาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

มอบรางวัลและเกียรติบัตร

ผู้อำานวยการโรงพยาบาล ร่วมงานสัมมนาวิชาการ

นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล มอบหมายให้บุคลากร
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย  
และสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และสถานประกอบการ 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555

คณะกรรมการดำาเนินงานพัฒนา 5 ส โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดพื้นที่ 5 ส ประจำาปี 2555 เพื่อ
เป็นการประกาศเกียรติคุณและชื่นชมยินดีแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ  
โดยมี นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล เป็นประธานมอบ
เกียรติบัตร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เมื่อ 
วันที่ 25 กันยายน 2555

นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล ร่วมอภิปราย “บทบาท
โรงพยาบาลและการปรับตัวของวิชาชีพแพทย์และพยาบาลใน AEC” 
ในการสัมมนาวิชาการประจำาปี 2555 จัดโดยสมาคมนักบริหารโรงพยาบาล
ประเทศไทย สมาคมเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค และ 
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เมื่อวันที่ 20 กันยายน  
2555

นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดการ
จัดประชุม “ปริกำาเนิดสัญจร ครั้งที่ 6” ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ปริกำาเนิด
แห่งประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมลายทอง เมื่อวันที่ 28  
กันยายน 2555

วันมหิดล ประจำาปี 2555

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูป
สมเด็จมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณพลับพลา
เรือนไทย จัดการเสวนาเรื่อง “ก้าวตามรอยพระราชดำารัส พระราชบิดา” 
และการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555

ประชุมวิชาการปริกำาเนิดสัญจร ครั้งที่ 6

เปิดคลินิกวิสัญญีและโรงเรียนวิสัญญีพยาบาล

กลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดพิธีเปิดคลินิกวิสัญญี 
ข้างห้องยา 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และโรงเรียนวิสัญญี 
พยาบาล ณ ชั้น 2 อาคารวิชิต โดยมี นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำานวยการ
โรงพยาบาล เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555

Pictures of Activity
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รายนามผู้บริจาคเงินบัญชีตึกอายุรกรรมใหม่
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โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
122 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ที่ อบ.0027.106/ว.

เปิดทำ�ก�ร 5 ธันว�คม 2552

ยอดผู้แสดงคว�มจำ�นงบริจาคอวัยวะถึงปัจจุบัน 2,576 ราย

และยอดผู้แสดงคว�มจำ�นงบริจาคดวงตา 2,380 ราย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ส�ข�โรงพย�บ�ลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลร�ชธ�นี

หลวงพ่อสารี ขันติพโล เจ้าอาวาสวัดป่าทุ่งศรีอุดม นำาคณะ
ศิษยานุศิษย์พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเตียงผู้ป่วยจำานวน 
15 เตียง (ราคาเตียงละ 12,000 บาท) ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อให้
ผู้ป่วยที่มานอนพักรักษาตัวได้ใช้ประโยชน์ โดยมี นพ.ศักดิ์ชัย 
ธีระวัฒนสุข รองผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพบริการ เป็น
ผูร้บัมอบและกลา่วถวายคำาขอบคณุ เมือ่วนัที ่26 กนัยายน 2555

รา้นอบุลกลการ โดยนายทรงศกัดิ ์ทพิยค์งคา บรจิาค
เงินจำานวน 520,000 บาท เพื่อร่วมซื้อครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์ให้ตึกอายุรกรรมใหม่ของโรงพยาบาล โดยมี  
นางเขมจรินทร์ วงศ์ตระกูลไชย รองผู้อำานวยการ
ฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555

นางสาวสมคิด คำามั่น บริจาคเงินจำานวน 
1,000,000 บาท เพื่อบริจาคให้กับห้อง ICU  
ตึกอายุรกรรมใหม่ของโรงพยาบาล โดยมี  
นพ.มนัส กนกศิลป์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล 
เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555

1. นางสาวสมคิด คำามั่น 1,000,000.00
2. นายทรงศักดิ์ ทิพย์คงคา 420,000.00
3. นางสาวทัศนา ทวีคูณ 100,000.00
4. หจก.อุบลวรสิทธิ์ก่อสร้าง  50,000.00
5. พ.ต.ต.หญิงสำารวย สุธาธรรม 50,000.00
6. ร.ต.ต.หญิงอุบลรัตน์ นัทธิกุล 50,000.00
7. นางวิมูล ทยาธรรม 50,000.00
8. นางสาวศรินทิพย์ จินาทองไทย 20,000.00
9. หจก.อุบลรุ่งเรืองซุปเปอร์มาร์เก็ต (1992) 10,000.00
10. นายเกษม ดำาเนิน 10,000.00
11. บริษัท ทรานสเทค จำากัด  10,000.00
12. นายนันทพร ศุภสร 10,000.00
13. นางขจีรัตน์ นนทะภา 10,000.00

ชำาระคา่ฝากสง่เปน็รายเดอืน
ใบอนุญาตเลขที่ 45/2521
ปท.อุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมแสดงความจำานงบริจาคอวัยวะ
ได้ที่ ชั้น 3 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

โทร. 045-244973 ต่อ 1574, 1163

14. รศ.พจนีย์ เสงี่ยมจิตต์ 10,000.00
15. นางสาวเบญจมาศ ปะนันทา 5,000.00
16. นางสาวอัมพร สะอาด 5,000.00
17. นายประยูร วจนะวิชากร 5,000.00
18. นายแสน โคระดา 5,000.00
19. ร้านอาหารเวรบ่าย  4,000.00
20. นางวรนุช อร่ามเรือง 2,000.00
21. นายจิระวัฒน์ วนาชัย 1,000.00
22. นางศิระดา โกลมข์ 1,000.00
23. นางทองใบ ทาทอง 1,000.00
24. นางยม คำามา 1,000.00
25. นางสาวถวัลย์ ธนนันท์นราพูล 300.00
26. นางหนูยิ้ม แซ่แต้ 200.00

ขอเชิญร่วมบริจาคซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
ชื่อบัญชีตึกสงฆ์อาพาธและศูนย์โรคหัวใจ

ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 322-1-54817-6
บริจาคสมทบทุนช่วยเหลือเด็กป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง

ได้ที่ บัญชีธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 05-0092-37-2395
บริจาคซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้ตึกอายุรกรรมใหม่

และสมทบทุนก่อสร้างอาคารรักษา-ผ่าตัดผู้ป่วยฉุกเฉินและโรคซับซ้อน
ได้ที่ บัญชีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เลขที่บัญชี 313-0-57260-0

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

n  ที่ปรึกษา
นพ.มนัส  กนกศิลป์  นพ.วิศิษฎ์  สงวนวงศ์วาน น.ส.สมพร  เทพสุริยานนท์
นางเขมจรินทร์  วงศ์ตระกูลไชย นายดนุภพ  ศรศิลป์ นางเพียรใจ  เฟื่องงาม 
นางเรวดี  อุทธา
n  บรรณาธิการ 
นพ.มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์
n  ผู้ช่วยบรรณาธิการ
สูติ  ปัจฉาภาพ  กรรณิการ์  จันทรุกขา วิชิราภรณ์  สายพิมพ์
n  กองบรรณาธิการ 
ดร.นพ.ปริญญา  ชำานาญ  รุ้งเพชร  กีรติมหาตม์ ทพญ.อรัญญา  สายพันธ์ 
ภญ.ณิชาพร  พรหมโลก  ปาริชาต  ใจสุภาพ วีระนุช  มยุเรศ 
อรุณรัตน์  ศุภวรรณาวิวัฒน์  ดุสิต  หรุ่นโพธิ์ วัชราภรณ์  สายทอง 
สุเพียร  โภคทิพย์   ราตรี  บุญชู ศศิธร  จันทร์ขอนแก่น 
รำาไพ  ศุขเกษม  สุพจน์  สายทอง  ศศิธร  ชำานาญผล
สุทธิพงษ์  เกษเจริญคุณ  ทิพวรรณ  ขาววงษ์ 
n  ประสานงานผลิตและจัดส่ง กลุ่มงานสุขศึกษา โทร. 045-244973 ต่อ 1326
n  ถ่ายภาพ    งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
n วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรม
2. เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคคลทั่วไป   
3. เพื่อเป็นการแนะนำาหน่วยงานและบุคลากรของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์


