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    สวัสดีท่านผู้อ่านสารสัมพันธ์…พบกันเช่นเดิม “รู้ไว้ใช่ว่ากับ Health Station” ส าหรับ
ฉบับนี้เราขอน าเสนอตารางการออกอากาศของสถานี ประจ าเดือนมิถุนายน ดังนี้ค่ะ   

รู้ไว้ใช่ว่า กบั Health Station FM 95.75 Mhz.  ารสัมพันธ์ 

จัดท าและเผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์  
       บรรณาธิการ :  นงคล์ักษณ์    อินทรศร   พิสูจน์อักษร  :  สมจิน    เธียรวรรณ                
       วิชาการ , บุคคลตัวอย่าง :  โสภา  ศรีชุม   
       พิมพ ์:  เพ็ญนภา  ค าสอง , พรสวรรค์  จิตสันเทียะ   
       รูปแบบ, รู้ไว้ใช่ว่า,   :  อัจฉราภรณ์  บุญปลิว   รูปเล่ม  :  รุ่งวรรณี   แก้วชนะ 

ปีที่  20  ฉบับที่ 6  ประจ าเดือนมิถุนายน 2559 

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

                     “ขอขอบคุณ  พวกเราทุกคนที่ได้แสดงผลงาน PCC                            
                   เขตอ าเภอเมืองและการบริหารจัดการโรงพยาบาล      
                   บ้านด่าน เป็นกรณีตัวอย่างได้อย่างดี ได้รับความ 
                   สนใจและค าชมเชยจากท่าน รมต. และท่านปลัดฯ 
                   เป็นอย่างมาก รวมทั้งทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการ
เตรียมงาน การต้อนรับ เสียดายที่มีเวลาจ ากัดมาก ขั้นตอนบางอย่าง
อาจเร่งรัดเกินไป ต้องขออภัยพวกเราด้วยครับ 

     นายแพทย์จรัญ ทองทับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ 

๐๗.๓๐ -๐๘.๐๐ เปิดสถานี (เพลงเทิดพระเกียรติ), เทียบเวลา 

๐๘.๐๑ – ๐๘. ๑๕ สารคดี “ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง”, เพลงบุรีรัมย์, เพลงมาร์ช โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

๐๘.๑๕ – ๐๙.๐๐ ลัดเลาะรอบรั้ว รพ. กับ Health Station /งานประชาสัมพันธ์ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ 

รักษ์โลก รักชีวิต  

รักษ์พลังงาน 

โสภา 

สิ่งแวดล้อม 

และความปลอดภัย 

อัจฉราภรณ์ 

สิทธิผู้ประกันตน 

  

งานสิทธิบัตร 

ยาน่ารู ้

  

เภสัชกรรม 

หาเร่ืองมาเล่า 

  

นพ. อนันต์ 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ 

ร่วมคิดร่วมคุย 

กับชมรมคนพิการ 

ณรงค์ 

เกร็ดความรู้ 

สู่สุขภาพเด็กดี 

คลินิกเด็กดี 

คลับคนรักสุขภาพ 

  

นาคินทร์ 

เร่ืองน่ารู้สู่ชุมชน 

ประชาสัมพันธ์ 

สุขศึกษา 

ธรรมมะกับบริการ 

ชมรมพุทธศาสน์และ

จริยธรรม 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ 

PR พาเพลิน 

เพ็ญนภา/

ประชาสัมพันธ์ 

Happy Time คลื่น
ความสุข กับสุขศึกษา 

อิสราภรณ์/สุขศึกษา 

เตรียมตัว…เดินทาง 

  

เกื้อจิต แขรัมย์ 

สุขภาพช่องปาก 

  

ทันตกรรม 

สบายดี 

  

พญ.พจนา + ถนอมศรี 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ 

เพื่อนสุขภาพ  

กับกลุ่มงานสุขษา 

ภูริมาน+จุฑาทิพย ์

เร่ืองน่ารู้กับ

ประกันสังคม 

จิรวัฒน์/ประกันสังคม 

จ.บร. 

อสม.เพื่อสังคม 

  

ปัญญา/จิตอาสา 

สาระความรู้ 

กับจิตอาสา 

รุ่งนภา/จิตอาสา 

จิตอาสามาแล้ว 

 

ธัญญา+ขจร 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ 
โรคตามฤดูกาล 

อัจฉราภรณ์ 

STROKE ภัยใกล้ตัว 

อายุรกรรม 

ทันโรค 

งาน IC 

เร่ืองของไต 

งานไตเทียม 

เร่ืองน่ารู้งานผู้ป่วยนอก 

วิสาร์กร 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ 
นมแม่คาเฟ ่

วาสนา/คลินิกนมแม ่

หาเร่ืองมาเล่า (รีรัน) 

นพ.อนันต์ 

ทางด่วนห้อง 108 

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ถอดรหัส 1669 

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

เสียงใสๆจากรักษ์ใจ 

กลุ่มงานจิตเวช 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๕๕ 

สุขกาย สุขใจ 

  

รัชศิริ,ชนิตา 

คุยยามบ่าย 

กับกายอุปกรณ์ 

กายอุปกรณ ์

เทคนิคการแพทย ์

เพื่อชุมชน 

วัฒนา+ปทุมทอง 

คุณค่าสมุนไพรไทย 

  

อรพรรณ 

กินอยู่อย่างสง่า 

  

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 

๑๕.๕๕ – ๑๖.๐๐ เพลงเทิดพระเกียรติ, ปิดสถานี 
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2. ความพอดี  การสร้างตัว สร้างฐานะ นั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป     
ไม่ท าเกินฐานะและก าลัง 
3. ความรู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะท าให้เป็นคนมีระเบียบ และคนท่ีมีระเบียบดี
แล้ว จะสามารถเล่าเรียนและท าการงานต่างๆได้ 
4. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับ
และจะต้องให้ 
5. อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม 
6. พูดจริงท าจริง ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ท าอย่างนั้น จึงได้รับ
ความส าเร็จ 
7. หนังสือเป็นออมสิน หนังสือเป็นสิ่งส าคัญคล้ายๆธนาคารความรู้          
และเป็นออมสิน 
8. ความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง 
9. การเอาชนะใจตน ต้องกล้าและบากบั่นท่ีจะกระท าสิ่งท่ีเราทราบว่า       
เป็นความดี เป็นความถูกต้อง 

15 

    

                                 "การนวดแผนไทยเพื่อรักษาโรค จะต้องมีหลาย           
                                ขั้นตอน ต้องมีการซักถามประวัติ การวินิจฉัยโรค  
                                แล้วส่งให้นวดรักษาอาการ แต่ท้ังนี้ก็มีบางโรคท่ี  
                                การนวดไม่สามารถรักษาได้เช่นกัน ได้แก่ อาการ 
                                ปวดหัวอย่างรุนแรง อาการปวดข้อเข่าท่ีมีสาเหตุ 
                                 มาจากการอักเสบของข้อเข่า แต่วิธีการนวดเพื่อ
รักษามักจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากแพทย์แผนปัจจุบันมากนัก จากการวิจัย
ร่วมกับโรงพยาบาลอภัยภูเบศร พบว่าการนวดแผนไทยสามารถรักษาได้หลาย
โรค" นายกสมาคมวิชาชีพการนวดไทยกล่าว 
 เพราะเหตุนี้จึงท าให้การนวดแผนไทยในปัจจุบันได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการวินิจฉัยโรคอย่าง
ชัดเจน  และควบคุมการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันท าให้ผู้ใช้บริการสามารถ
มั่นใจได้ว่าปลอดภัยและถูกหลัก ซึ่งสามารถรักษาอาการของโรคนั้นๆได้อย่าง
หายขาดหรือหากไม่สามารถรักษาได้ก็จะส่งตัวผู้ป่วยเข้าสู่ขั้นตอนการรักษา
ของแพทย์แผนปัจจุบัน  
 
 
 

นวดไทย..ทางเลือกของคนยคุใหม่ 

      อาจารย์บุญท า กิจนิยม  
นายกสมาคมวิชาชีพการนวดไทย  

ขอขอบคุณข้อมูลจาก See more at:  http://www.jr-rsu.net 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๙ ค าที่พ่อสอน 

1. ความเพียร  การสร้างสรรค์
ตนเอง ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียร 
ต้องใช้ความอดทนและไม่ย่อท้อ 



    นวดไทยทางเลือกคนยุคใหม่  ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ "การนวดแผนไทย" ถือเป็น
อีกหนึ่งทางเลือกส าหรับหนุ่มสาววัยท างานยุคใหม่ในการรักษาโรค ซึ่งหลายคนอาจ
ยังมีข้อกังขาที่ว่า การนวดนั้นสามารถรักษาโรคได้จริงหรือ? ส าหรับการนวดแผน
ไทยในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นวิชาความรู้ที่สืบทอดกันมาและได้น ามาประยุกต์ใช้กับ
แพทย์แผนปัจจุบันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  จึงท าให้เกิดความนิยม
แพร่หลายในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย อย่างท่ีเราพบเห็นร้านนวดแผนไทยเปิด
ให้บริการกันอยู ่ซึ่งมีรูปแบบการนวดที่หลากหลาย เช่น การนวดกดจุด การนวด
เพื่อผ่อนคลายเส้นเอ็น การนวดเพื่อแก้อาการปวดเมื่อยและการนวดแผนไทยเพื่อ
รักษาโรค อาจารย์บุญท า กิจนิยม นายกสมาคมวิชาชีพการนวดไทย  
                      เล่าถึงการนวดแผนไทยเพ่ือรักษาโรคว่าสามารถท าได้จริงแต่ต้องใช้     
                      ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้นวดอย่างมาก          
                      ไม่ใช่ผู้นวดทุกคนจะท าได้ เพราะการนวดแผนไทยเพ่ือรักษาโรค 
                      จะต้องใช้ความรู้ในเรื่องระบบปัตคาดเข้ามาช่วยในการหาสาเหตุ 
                      และรักษาโรค ซึ่งก่อนการนวดรักษานั้นต้องมีการซักถามผู้ป่วยก่อน 
                      ว่าสาเหตุของอาการคืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร ผู้นวดต้องรู้สาเหตุ 
                      ก่อน ไม่ใช่รู้แค่อาการป่วย เพราะอาจจะไม่สามารถรักษาอาการ 
                      ป่วยได้ หรืออาจจะรักษาได้แค่ผิวเผิน แต่ไม่หายขาด ส่วนเรื่อง
ผลข้างเคียงของการรักษา ส่วนมากเป็นปัญหาการลงน้ าหนักมือที่มากเกินไป อาจจะ
ท าให้เกิดอาการระบมของกล้ามเนื้อในบริเวณนั้นๆได้ ซึ่งสามารถรักษาโดยการทายา
หม่องในบริเวณท่ีระบม  หรือปล่อยทิ้งไว้ก็จะสามารถหายเองได้ตามธรรมชาติ  
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โดย  กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก 
3 ปีท่ี  20  ฉบบัท่ี 6  ประจ าเดือน มิถนุายน  พทุธศกัราช 2559 

บก.ทกัทาย 
      กลับมาพบกับสารสัมพันธ์ประจ าเดือนมิถุนายน 2559      
ย่างเข้าสู่เดือนที่ 6 แล้วนะคะ ส าหรับปี 2559 รู้สึกว่าเวลาช่าง
รวดเร็ว...ครึ่งปีที่ผ่านมา..เชื่อมั่นว่า ผลงานที่ทุกท่านร่วมกันพัฒนา
มาล้วนสร้างความภูมิใจให้เราได้มีก าลังใจที่จะพัฒนากันต่อไป   
อย่างไม่ท้อถอย ดังนั้น เรามาร่วมส่งก าลังใจให้กันและกัน มาพัฒนา
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ของเราให้ดียิ่งๆข้ึนไปนะคะ 
       ส าหรับสารสัมพันธ์ฉบับนี้ มีข่าวสารดีๆ มาฝากอีกเช่นเคย  
แต่เดือนนี้ทีมงาน อยากทราบว่าท่านชอบอ่านคอลัมน์ไหน พร้อมให้
เหตุผลว่าชอบเพราะอะไร และส่งไปที่งานประชาสัมพันธ์ งานเราจะ
มีของท่ีระลึกมอบให้ ท่านละกี่คอลัมน์ก็ได้ ไม่จ ากัด ส่งได้ภายในสิ้น
เดือน มิถุนายน 2559 นี้ นะคะ 
       อย่าลืม....ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา  แล้วกลับมาพบกัน
ใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2559  
                                                        ......สวัสดีค่ะ..... 
 
 
 
 
  

บก. ทกัทาย  

“นวดไทย” 

      ทางเลือกของคนยคุใหม่ 
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       ด้วยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ได้จัดท าระบบสินไหม
อัตโนมัติ e-Claim System ขึ้นตั้งแตป่ี 2544 เพื่อให้สถานพยาบาลภาครัฐและ
เอกชนได้ใช้ระบบดงักล่าวในการตรวจสอบความคุ้มครองและเบิกจ่ายคา่
รักษาพยาบาลกรณีผู้ประสบภัยจากรถ ทั้งนี้ทางบริษัทกลางฯ ได้รับความร่วมมอืจาก
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นอย่างดียิ่ง ในการบันทึกขอ้มูลเพื่อท าการตรวจสอบสิทธิ์ให้กบั
ผู้ประสบภัยภายใน 48 ชั่วโมง ท าให้บริษัทกลางฯ ทราบจ านวนผู้บาดเจ็บที่มสีิทธิ์จาก 
พ.ร.บ. และสามารถบริหารจัดการเรื่องการจ่ายคา่รักษาพยาบาลผ่านระบบ e-Claim 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ในการนี้บริษัทกลางฯ จึง
ได้จัดให้มีการมอบรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมตัดิเีด่นประจ าปี 2558 “e-Claim 
Awards 2015” ให้กับโรงพยาบาลที่บนัทึกผ่านระบบ e-Claim อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยแบ่งเปน็รางวัล ดังนี้  
1. รางวัลโรงพยาบาลบันทกึรบัแจ้งภายใน 48 ชั่วโมง ดีเด่น จ านวน 20 รางวัล 
2. รางวัลบุคคลให้ความร่วมมือกจิกรรม e-Claim ดีเด่น จ านวน 20 รางวัล 
3. รางวัลหน่วยงาน , บุคคลให้ความรว่มมอืกจิกรรมแจ้งอุบัตเิหตใุนระบบ              
e-Accident ดีเด่น จ านวน 30 รางวัล  
ทั้งน้ีโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลท่ี 1 ประเภท “รางวัลโรงพยาบาลบันทึกรับ
แจ้งภายใน 48 ชม. 95% ขึ้นไปปริมาณรับแจ้ง 3,001-4,000 รับแจ้ง”  
       จึงขอแสดงความยินดกีบัศนูย์สิทธิบตัร ที่ร่วมสร้างผลงานและสร้างชื่อเสียง
ให้กับองค์กรมาโดยตลอดและขอให้รักษาคุณงามความดนีีไ้ว้ตลอดไป 
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โดย...กลุ่มงานสขุศึกษา  

1. การสังเกตลักษณะภายนอกของเห็ด 
เป็นเรื่องยาก เช่น เห็ดที่มีสีสันสวยจะเป็นเห็ดพิษก็ไม่ถูกต้องเสมอไป          
เห็ดพิษบางชนิดมีสีขาว ต้องใช้วิธีตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการเท่านั้น 
2. การทดสอบท่ีไม่ควรท า ส่วนใหญ่มักน าเห็ดไปต้มกับข้าวหรือช้อนสเตน
เลส เพ่ือดูว่าข้าวสุกๆดิบๆหรือช้อนเป็นสีด าหรือไม่ ซึ่งไม่เป็นจริง 
3. ข้อควรระวัง 

- ไม่รับประทานเห็ดที่ไม่รู้จัก 
- น าเห็ดมาปรุงให้สุกก่อนรับประทานและอย่ารับประทานเห็ด

สุกๆดิบๆ 
- คัดเห็ดที่เน่าเสียทิ้ง เพราะเห็ดที่เน่าเสียจะท าให้เกิดอาการ

อาหารเป็นพิษ 
- รับประทานแต่พอควร อย่ากินอ่ิมมากจนเกินไป เพราะเห็ดเป็น

อาหารที่ย่อยยาก ผู้ที่มีระบบย่อยอาหารอ่อนแออาจเกิดอาการ
อาหารเป็นพิษได ้

- อย่ารับประทานเห็ดพร้อมกับดื่มสุราเพราะเห็ดบางชนิดจะเกิด
พิษทันท ี

4. ข้อควรปฏิบัติ เมื่อรับประทานเห็ดพิษหรือเห็ดเมา 
- พยายามล้วงคอให้อาเจียน 
- รีบน าส่งโรงพยาบาลก่อนเมื่อผู้ป่วยหมดสติ 
- เก็บตัวอย่างเห็ด หรืออาหารที่ปรุงด้วยเห็ดชนิดนั้นๆ ส่งตรวจ 

ข้อมูลจาก…กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แก้ไขข้อมูลการขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
      เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในส่วนของการขยายวงเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน     
ตามประกาศ เป็นดังนี้ 
 เดิม กู้ได้ 80,000 บาท  ส่งช าระภายใน 12 งวดเดือน 
 ใหม่ กู้ได้ 100,000 บาท ส่งช าระภายใน 12 งวดเดือน 
      เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป  
   ข้อเท็จจริงท่ีถือปฏิบัติตามระเบียบ จ านวน เงินกู้ฉุกเฉินสูงสุดได ้60,000 บาท 
จึงขอแก้ไขให้ถูกต้อง เป็นดังนี้  
 เดิม กู้ได้ 60,000 บาท  ส่งช าระภายใน 12 งวดเดือน 
 ใหม่ กู้ได้ 100,000 บาท ส่งช าระภายใน 12 งวดเดือน 
      เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป 
      จึงประกาศเมื่อเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

ขา่วฝากสหกรณ ์
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โดย...คลนิิกรกัษ์ใจ...  
5 ปีท่ี  20  ฉบบัท่ี 6  ประจ าเดือน มิถนุายน  พทุธศกัราช 2559 

“ มอบ 5 สิ่ งดีๆเพ่ือครอบครวัของคณุ” 

             สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด  ได้รับการจัดสรรทุน
ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกจากก าไรสุทธิ ประจ าปี 2559 ตามล าดับชั้น ดังนี้ 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,  ประถมศึกษาปีที่ 5                                       

ทุนละ 1,500 บาท 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , มัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือระดับ ปวช.ปี2 หรือเทียบเท่า     
      ทุนละ 2,000 บาท 
 ระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 หรือ ปวส.ปี2 หรือเทียบเท่า                                                     
      ทุนละ 2,500 บาท 
           สมาชิกท่านใดที่บุตรศึกษา ตามท่ีก าหนดดังกล่าว ยื่นใบสมัครขอรับทุนได้        
ในระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2559 มอบทุนภายในเดือนกันยายน 2559             
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดสหกรณ์ฯ หรือกรรมการสหกรณ์ 



โครงการ 5 ส. ต่อเนื่อง 

 ด้วยโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ด าเนินงานโครงการ 5 ส.   
มาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานส าคัญในการช่วยจัดระบบ 
ระเบียบ ท าให้ค้นหาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างรวดเร็ว สะดวก ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน จึงได้
ก าหนดจัดอบรมเรื่องระบบการจัดการ 5 ส. โดยอาจารย์ชาญชัย      
สกุลประยงค์ ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00-16.00 น.       
ณ ศูนย์อาหารและอาคารจอดรถ ชั้น 1 
          จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่แจ้งรายชื่อไว้ เข้ารับการอบรมได้  
ในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน 
                      “5 ส. จะส าเร็จได้  ต้องมีวินัยร่วมกัน” 
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     ชมรมจิตอาสา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกทา่น 

ร่วมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจ าเดือนมิถุนายน พระภิกษุจ านวน 

9 รูป ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 09.00 น.                  

ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคาร 7 โดยมีข้าวสารอาหารแหง้จ าหนา่ย             

ในราคาย่อมเยา 

“ท าดีไม่มีเงื่อนไข ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจ 

 โดยไม่หวังผลตอบแทน” 

โครงการอ่ิมใจดว้ยบญุ 



             ด้วยงานคลังเลือด  ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับ สหสาขาวิชาชีพ 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2559 โดยมีตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ดังนี้ 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                                    
   
 
 
           
ท้ังนี้  โลหิตที่ได้จะน ามาให้ผู้ป่วยท่ีขาดแคลนและส ารองไว้กรณีเร่งด่วนเกิด
อุบัติเหตุฉุกเฉิน  
        ผู้ประสานงาน   คุณปทุมทอง  ศรีภูธร 
                                       โทร. 2040 งานคลังเลือด 

วันที ่ สถานที่บริจาคโลหิต  แพทย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  
1 มิ.ย.59 โรงเรียนกระสังพิทยาคม แพทย์โรงพยาบาลกระสัง 
7 มิ.ย.59 อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ แพทย์โรงพยาบาลบ้านใหม่ฯ 
9 มิ.ย.59 โรบินสัน แพทย ์Intern 
14 มิ.ย.59 อ าเภอสตึก แพทยโ์รงพยาบาลสตึก 
15 มิ.ย.59 โรงเรียนอิสานโกศล แพทย ์Intern 
16 มิ.ย.59 โรงเรียนบัวหลวงพิทยาคม แพทย ์Intern 
21 มิ.ย.59 บ.นารายณ์ ละลวด แพทย ์Intern 

22 มิ.ย.59 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ แพทย ์Intern 

23 มิ.ย.59 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง แพทย์โรงพยาบาลคูเมือง 
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             สวัสดีค่ะ พบกับคอลัมน์บุคคลตัวอย่าง ฉบับเดือนมิถุนายน 2559 เดือนนี้ 
มีประวัติผู้เกษียณอายุราชการมาให้ท่านได้ทราบพอสังเขป 3 ท่านดังนี้ ท่านแรกคือ    
คุณภูมิชัย นามบุตร ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ระดับ 2 จากแม่และเด็กชั้น 3 
ท่านเกิดวันที่ 8  พฤษภาคม  2499 
เข้ารับการบรรจุเมื่อ วันที่  1  ตุลาคม  2523 
ที่อยู่ปัจจุบัน 2/82  ถ.หน้าสถานี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
อุปนิสัย ใจเย็น สุขุม รอบคอบ ใจดี 
ข้อคิดฝากถึงน้องๆ ขอให้น้องๆทุกคน ขยัน อดทนท างานด้วยใจรัก มีความซื่อสัตย์ 
สุจริตและมีสติอยู่เสมอในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรของเรา 
หลักในการท างาน  มีความขยัน อดทนซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 
คติประจ าใจ  จงท าวันนี้ให้ดีท่ีสุด 
ความในใจจากน้องๆ  คุณลุงภูมิชัยเป็นคนดี มีความขยัน มีศีลธรรม เป็นตัวอย่างที่
ดีของน้องๆ อยากให้คุณลุงกลับมาเยี่ยมและให้ก าลังใจน้องๆอีกนะคะ 
จาก..........น้องแอ๋ว 
 
 
 

24 มิ.ย.59 CP ล าปลายมาศ แพทย ์Intern 
28 มิ.ย.59 ทวีกิจ แพทย ์Intern 
29 มิ.ย.59 โรงเรียนพระครูวิทยา แพทย ์Intern 
30 มิ.ย.59 บ.นารายณ์ล าปลายมาศ  แพทยโ์รงพยาบาลล าปลายมาศ 



         ท่านที่ 2 ของฉบับนี้คือ คุณแพร แช่มรัมย์ ต าแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับ ส2 จากกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรามาทราบประวัติของท่านดังนี้ 
ท่านเกิดวันที่ 23 มิถุนายน  2499 
จบชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดอิสานธีรวิทยาคาร (เทศบาล2) 
จบมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนรัตโนภาส นครราชสีมา 
จบปริญญาตรี จากวิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
เข้ารับการบรรจุเมื่อ วันที่  1  มิถุนายน  2527 
ที่อยูป่ัจจุบัน 399 หมู่ที่ 11  ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
อุปนิสัย ใจเย็น รักสงบ พูดคุยสนุกสนาน มีจิตอาสา 
ข้อคิดฝากถึงน้องๆ ขอให้น้องๆทุกคนรักกัน คิดถึงวันเก่าๆที่ล าบากมาด้วยกัน หนักนิด
เบาหน่อย ควรให้อภัยกัน ให้ตั้งใจท างาน แล้วจะประสบผลส าเร็จในชีวิต 
การท างาน  กับเพ่ือนร่วมงานดีมาก สนุกและเป็นกันเองกับผู้บังคับบัญชาน่ารัก 
คติประจ าใจ  มีพรหมวิหาร 4 มีเมตตา กรุณา กับน้องๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          อีกท่านคือ  คุณผจญ บุญรอดรัมย์ ต าแหน่ง พนักงานประจ าตึกระดับ บ2 จาก
ศูนย์คนงาน 
ท่านเกิดวันที่ 17  ธันวาคม 2498 
เข้าปฏิบัติงานเมื่อวันที ่5 กันยายน  2527 เข้ารับการบรรจุ เม่ือวันที่ 2 มกราคม 2529 
ที่อยูป่ัจจุบัน เลขที่ 5 หมู่ 16 ต.กระสัง  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
อุปนิสัย  ใจเย็น  รักสงบ  สุขุม พูดจาสุภาพเรียบร้อย 
ข้อคิดฝากถึงน้องๆ  ขอให้น้องๆท างานอย่างมีความสุข มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
หลักในการท างาน  มีใจรักงาน รักความถูกต้อง ซื่อสัตย์  
คติประจ าใจ   การเริ่มต้นที่ดีไม่มีค าว่าสาย 
ความในใจน้องๆ “พี่ผจญท างานดี รักน้องๆ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆได้ อีกทั้งมีการ
ด าเนินชีวิตที่เรียบง่าย” 
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