
16 ปีที่  20  ฉบับที่  8  ประจ าเดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2559

        สวัสดีท่านผู้อ่านสารสัมพันธ์… พบกับรู้ไว้ใช่ว่า กับ Health Station ฉบับนี้เรามีอีก
หนึ่งกิจกรรมส าคัญเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา งานประชาสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้จัดการประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายการเผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ ประจ าปี 2559 ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการสร้าง
เครือข่ายการเผยแพร่ข่าวสารของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล
ชุมชนภายในจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงเป็นการพัฒนาการผลิตสื่อในการประชาสัมพันธ์ให้มี
คุณภาพ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในองค์กรและต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง  ถูกต้อง พร้อม   
สร้างความรู้ ความเข้าใจอันดีของบุคลากรและประชาชนให้ได้รับทราบเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆขององค์กร โดยมี ผศ.สายใจ ทันการ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
สื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ เป็นวิทยากรบรรยาย 
ในหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์ : การเขียนข่าว และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์”ส าหรบั
การประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน ผู้สื่อข่าวจังหวัด
บุรีรัมย์ อาทิ สื่อวิทยุกระจายเสียง  สื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ เข้าร่วมประชุมกว่า 
40 คน

รู้ไว้ใช่วา่ กับ Health Station FM 95.75 Mhz. ารสัมพันธ์

จัดท าและเผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ 
       บรรณาธิการ :  นงคล์ักษณ์    อินทรศร  พิสูจน์อกัษร :  สมจิน    เธียรวรรณ               
       วิชาการ , บุคคลตัวอย่าง :  โสภา  ศรีชุม  
       พิมพ์ :  เพ็ญนภา  ค าสอง , พรสวรรค์  จิตสันเทียะ  
       รูปแบบ, รู้ไว้ใช่ว่า,  :  อัจฉราภรณ์  บุญปลิว   รูปเล่ม  :  รุ่งวรรณี   แก้วชนะ
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เล่าสู่กันฟัง
      ชมรมสายใย 50  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ก าหนดจัดประชุมพัฒนา
เครือข่ายสายใย 50 ปี  ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น.              
ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพบปะสมาชิก
         ตั้งชื่อห้องประชุม ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมตั้งชื่อห้อง
ประชุมอาคารอุบัติเหตแุละโรคมะเร็ง 9 ชั้น รวม 3 ห้อง ความยาวไม่เกิน 5   
พยางค์ ชื่อเป็นมงคลและเกี่ยวข้องกับจังหวัดบุรีรัมย์ ชนะเลิศรับเงินรางวัลๆละ 
3,000 บาทและรางวัลชมเชย ส่งท่ีงานประชาสัมพันธ์ ภายในวันท่ี 30 สิงหาคมนี้
        คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาฯ  เปิดให้บริการแล้ว  โดย พญ.ลิสา 
กองเงิน ให้บริการคลินิกด้านระบบประสาทและสมอง  ทุกวันอังคารเวลา 16.00 - 
19.00 น. ณ ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 2 ค่าธรรมเนียม 160บาท /ครั้ง ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป  ****  ส าหรับ นพ.สภุโชค เวชภัณท์เภสัช งดให้บริการ
คลินิกนอกเวลาฯ ในวันพฤหัสบดี...ทราบแล้วบอกต่อค๊า
      ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข     
จาการเลือกตั้ง กรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเมื่อ

วันท่ี 10 สิงหาคม 2559 ท่ีผ่านมา มีผู้ผ่านการคัดเลือก คือ  
          เบอร์ 1 คุณสมจิตร  ผ่องครบุรี                                     
คลินิกฝากครรภ์ จากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ คะแนน 243 

            อุ่นใดใดโลกนี้ไม่มีเทียบเทียม  อิ่มอุ่นอ้อมแขนอ้อมกอดแม่ตะกอง
 รักเจ้าจึงปลูกรกัลกูแม่ยอ่มห่วงใย    ไม่อยากจากไปไกลแม้เพียงคร่ึงวัน....
          สวัสดีค่ะ ฉบับนี้มาพร้อมบทเพลงที่ทุกท่านคุ้นหูเป็นอย่างดี ใน
วันส าคัญที่พวกเราทุกคนจะร่วมแสดงความรักจงรักภักดีต่อแม่ของ
แผ่นดิน เนือ่งในวันแม่แห่งชาติ ความกตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งทีเ่ราทุกคน
ควรแสดงต่อบุพการี 12 สิงหาคมนี้มาร่วมท าดีเพื่อแม่กันนะคะ
        ฉบับนี้พวกเรามาร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ของเรา ที่
ได้รับรางวัลหลายรางวัล นับว่าเป็นต้นแบบที่ดีในการสร้างช่ือเสียงให้กับ
องค์กรของเราพร้อมผลงานคุณภาพแก่น้องๆด้วยดีตลอดมา.....      
ติดตามอ่านรายละเอยีดได้ในฉบับนี้ค่ะ
        สุดท้าย ทีมงานยังคงสรรหาสิ่งดีๆที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านเช่นเคย 
อย่าลืมมีส่วนร่วมในการตั้งชื่อห้องประชุมอาคารอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง 
9 ช้ัน ที่ก าลังก่อสร้างกันนะคะ  งานนี้มีรางวัลส าหรับผู้ชนะใจกรรมการ  
ขอขอบคณุท่าน ผอ.จรญั  ทองทับ ที่สนับสนุนเงินรางวัลในครั้งนี้ พบกัน
ใหม่ฉบับหน้ากับผูเ้กษียณอายุราชการปี 2559 ที่จะถึงในเร็วๆนี้

     

บก.ทักทาย  

http://www.google.co.th/url?url=http://xn--12cc3e9ad3gxa0g.blogspot.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjYkPHg6azOAhXEpI8KHQQtATgQwW4IHzAF&sig2=8YTR0ujjjRVgp467Xn1aqw&usg=AFQjCNF5BGhMe_yZ5QEE_Fs1FKTv8WIs5Q
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โดย  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
3ปีที่  20  ฉบับที่  8 ประจ าเดือน สิงหาคม  พุทธศักราช 2559

โครงการรักษ์สุขภาพแบบพึ่งพาตนเองฯ

        กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้จัด
โครงการรักษส์ุขภาพแบบพึ่งพาตนเองบนเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาจารย์ใจเพชร 
กล้าจน (หมอเขียว) ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม จากส านัก
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 
2559 ณ วัดธรรมธีราราม

ผลงานการประชุมวิชาการสาธารณสขุเขตสุขภาพที่ 9

   โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับรางวัลผลงานการ
ประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ที่จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 28 – 29 
กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา 2 ท่าน ดังนี้
   1. ทันตแพทย์หญิงณฐลี โรส น้อยสุวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Oral 
Presentation สาขาทันตแพทย์ เรื่อง การติดเชื้อที่ช่องผังผืดเทมพอรัลและสับ
กาเลียล ซึ่งมีอันตรายแก่ชีวิต:รายงานผู้ป่วย
   2 .  คุณ วิสาร์ ก ร  มดทอง ได้ รั บ ร าง วั ล รองชนะเลิ ศประ เภท Oral 
Presentation สาขาพยาบาล รพศ./รพท.1 เรื่อง ประสิทธิผลการควบคุม
อาการหอบของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หลังการพัฒนาระบบบริการของ
โรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ 
    ขอให้รักษาผลงานแห่งคุณภาพนี้ไว้ เพ่ือการพัฒนางานให้ดียิ่งๆข้ึนไปค่ะ 
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13ปีที่  20  ฉบับที่ 8 ประจ าเดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2559

โดย...กลุม่งานสุขศึกษา 

     ชีวิตในปัจจุบัน ท าให้จ าเป็นต้องท างานกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน  ลองน า 
10 วิธี ไปปฏิบัติ แล้วคุณจะสามารถท างานกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีความสขุ
            1. ควรตรวจสายตาก่อนท างานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และตรวจวัด
สายตาซ้ าเป็นระยะๆ 
            2. ผู้ที่แพแ้สงสว่าง ควรได้รับค าแนะน าจากแพทย์ 
            3. ควรเปลี่ยนอิริยาบถ หรือยืดกล้ามเนื้อเป็นระยะๆ 
            4. จอจัดแสงท่ีจอแสดงภาพ ควรเหมาะสม คือไม่ควรมีแสงกระพริบ 
            5. ระยะจากสายตามายังจอคอมพิวเตอร์ ควรมีมุมก้มประมาณ 20 องศา 
ระยะห่าง 18-22 นิ้ว 
            6. การวางต าแหนง่มือท่ีแป้นพิมพ์ ข้อศอก ควรต้ังฉากกับล าตัว
            7. การจับ Mouse ไม่ควรใหข้้อมืออยู่ในต าแหน่งท่ีบิดเอียงออกทางด้าน
นอกล าตัว ควรจับในท่าที่ข้อมือเอียงหรือบิดน้อยท่ีสุด 
            8. เก้าอี้ ควรสามารถปรับระดับสูงต่ า ตามสรีระของผู้ใช้งานได้ และตอ้ง
มีพนักพิงที่ปรับระดับได้ และท่ีพักแขน 
            9. จอแสดงภาพต้องสามารถปรับมุมก้มเงย หรือเอียงได้ 
            10. หากปวดกล้ามเนื้อหรือเอ็นเรื้อรัง ควรปรึกษาแพทย์
   ที่ส าคัญ การท างานที่ต่อเนื่องกัน 2 ช่ัวโมง ควรมีการหยุดพักประมาณ 10 นาที 

               ขอบคุณหนงัสือ วิทยาการจัดสภาพงานเพื่อ                                                      
                เพิ่มผลผลิตและความปลอดภัย 
                และหนังสือสุขอนามัยของผูท้ างานกบัคอมพิวเตอร์

ผลงานการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจ าปี 2559

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับรางวัล 
ผลงานการประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจ าปี 2559 จากสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 
2559 ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา 
ดังน้ี

1. คุณเกื้อจิตร แขรัมย์ ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาบริหาร
การพยาบาลระดับหัวหน้าหอผู้ป่วย

2. คุณลักขณา นุสติ ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น
3. คุณศศิธร จันทร์ศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวด

ผลงานด้วยโปสเตอร์ เรื่อง พฤติกรรมจริยธรรมในการให้บริการพยาบาล
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

4. คุณอัจฉรา ศิ รินานันท์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการ
ประกวดผลงานด้วยวาจา เรื่อง ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อความรู้ใน
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคต้อหินแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบุรีรัมย์

5. คุณแก้วตา ศรีประดู่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง การศึกษา
ผลการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อลดอัตราการเกิดท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดใน
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (กพ. – มีค. 59)

 ขอให้รักษาผลงานแห่งคุณภาพนี้ไว้ เพื่อการพัฒนางานให้ดี            
ยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ

 ท างานกับคอมพิวเตอร์อย่างมีความสขุ
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โดย...คลินกิรักษ์ใจ... 
5ปีที่  20  ฉบับที่ 7  ประจ าเดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช 2559

    ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
ไดข้ยายเวลาเปิดเงินกู้โครงการตามรอยพ่อ และเปิดโครงการเงินฝากพิเศษอัตรา
ดอกเบี้ยสูง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1.การขยายเวลาเปิดเงินกู้โครงการตามรอยพ่อ
     เดิม  ระยะเวลา  3  เดือน  เริ่ม  15  พฤษภาคม  - 15 สิงหาคม  2559
     ใหม่  ระยะเวลา  3  เดือน  เริ่ม  15  สิงหาคม  - 15  พฤศจิกายน  2559   

2.เปิดโครงการเงนิฝากพิเศษอัตราดอกเบี้ยสูง  เปิดรับฝากเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ
     2.1  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษบุรีรัมย์รุ่งเรือง 1  อัตราดอกเบ้ีย  4.50%
     2.2  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษบุรีรัมย์รุ่งเรือง 2 อัตราดอกเบ้ีย  4.75%
ก าหนดระยะเวลา  4  เดือน  เปิดรับฝากตั้งแต่  1  สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน  
2559

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
      ชีวิตคนท างานส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาอยู่ที่ท างานประมาณวันละ 7-8 ชั่วโมง จะเห็น
ว่าเราใช้เวลาในการท างานมากถึงครึ่งหนึ่งของเวลาชีวิตที่เราตื่น ดังนั้นถ้าเราไม่มี
ความสุขในการท างาน จะส่งผลกระทบท าให้ชีวิตด้านอ่ืนๆ ของเราได้  มาทราบ 10 วิธี
ปฏิบัติเพื่อช่วยคลายเครียดจากการท างาน ดังนี้  
1. หม่ันออกก าลังกาย อย่างน้อยวันละ 30 นาที ทุกวันหรืออาทิตย์ละ 3 วัน 
2. รู้จักพักผ่อนหย่อนใจบ้าง พักสายตา ซัก 5-10 นาที หรือถ้างานที่ท าต้องนั่งทั้งวัน 

ก็ควรเดินยืดเส้นยืดสายบ้าง 
3. ใช้ค าพูดที่ชวนฟัง ทักทายสวัสดี รู้จักขอบคุณ ขอโทษ ชื่นชมกัน พูดให้ก าลังใจ

กัน ให้อภัยกัน 
4. จัดการกับอารมณ์อย่างเหมาะสม หากรู้สึกอารมณ์ไม่ดีให้เดินหลบออกไปก่อน 

เพ่ือตั้งสติของเรา
   5. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน โดยการยิ้มแย้มแจ่มใส เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน    
   6. การบริหารเวลา จัดแบ่งเวลาการท างานในแต่ละวันอย่างเหมาะสมเพ่ือให้งาน
เสร็จทันเวลาที่ก าหนด  
   7. กล้าแสดงความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์ กล้าบอกความต้องการของตนเองตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ               
   8. สร้างพลังสุขภาพจิตหรือความเข้มแข็งทางใจให้ตนเอง ด้วยการคอยให้ก าลังใจ
และชื่นชมตนเอง

9. การเก็บออม เพราะการมีเงินออมจะท าให้เรามีความรู้สึกม่ันคงทางจิตใจ
10. การแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี หาสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาและแก้ที่ต้นเหตุ

การส่งเสริมสร้างความสุขในการท างานเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะนอกจากจะท าให้ตัวเรามี
ความสุขแล้ว ยังท าให้มีก าลังใจและมีแรงจูงใจในการท างาน ส่งผลให้ประสบ
ความส าเร็จในการท างานมีความก้าวหน้าเกิดความภาคภูมิใจตามมา

เรียบเรียงโดย นายอานนท์ ฉัตรทอง นักวิชาการสาธารณสุข กองสุขภาพจิตสังคม

 “แรงงาน...ไม่หมดแรง ด้วย 10 วิธีปฏิบัติคลายเครียด”



  ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดต้ังกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและให้ส่วนราชการด าเนินการเลือกต้ัง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทีเ่ป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพือ่เป็นผูแ้ทนคณะกรรมการกองทุนฝ่าย
สมาชิก

จึงขอเชิญพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่มีสถานะเป็น
สมาชิกภาพกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว สมคัรลงเลือกต้ังเป็นคณะกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก ตั้งแต่
บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 สงิหาคม 2559 ที่กลุม่งานทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันและเวลาราชการ

 

6
ปีที่  20  ฉบับที่ 7  ประจ าเดือน กรกฎาคม  พุทธศักราช 2559 11ปีที่  20  ฉบับที่ 7  ประจ าเดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2559

     โรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีผู้เกษียณอายุราชการประจ าปี 2559    
ทั้งสิน้จ านวน 17 ท่าน ดงันี้
1. นางวรจิตร  อังคสิทธิ์  กลุ่มอ านวยการ
2. นางสายทอง ส าเร็จ  งานผู้ป่วยนอก
3. นางสายพิณ  วาจรัต  กลุ่มงานอุบัติเหตแุละฉุกเฉนิ
4. นางสุนีย ์ ศุขรินทร ์ งานห้องคลอด
5. นางเสาวลักษณ์ พิศาลสฤษดิกรรม  สูติ-นรีเวช ชั้น 2
6. นางบัวลอง  สุกใส  พิเศษศัลยกรรม 5
7. น.ส.หทัยกาญจน ์ เศรษฐมาก  กลุ่มงานทันตกรรม
8. นางอาภิศา  ปลื้มกมล  กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
9. นางศรีทอง  รัตนะ  กลุ่มงานโภชนศาสตร์
10. นางนงคราญ  ปะเมสี กลุ่มงานโภชนศาสตร์
11. นายทองพันธ์  หงษ์ค า  งานเวชระเบียน
12. นางแพร  แช่มรัมย์  งานคลังเลือด
13. นายภูมิชัย  นามบุตร  กุมารเวชกรรมชั้น 3
14. นายผจญ  บุญรอดรัมย์  หอผู้ป่วยหนัก
15. นายประชัน สาราจารย์  งานประปาและช่างท่อ
16. ละม่อม  ใหญ่เลิศ ศูนย์เปล 
17. นายพรม  เจริญรัมย์  ศูนย์เปล 
      โดยปีนี้ทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ก าหนดจดังานวันมุทติาจิตขึ้น  ใน
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติคะ่

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2559

รับสมัครกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ



             ด้วยงานคลังเลือด  ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับ สหสาขาวิชาชีพ 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2559 โดยมีตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ดังนี้

           
                                   
 

          
          โลหิตที่ได้จะน ามาให้ผู้ป่วยท่ีขาดแคลนและส ารองไว้กรณีเร่งด่วน   

       ผู้ประสานงาน   คุณปทุมทอง  ศรีภูธร
                                      โทร. 2040 งานคลังเลือด

วันที่ สถานที่บริจาคโลหิต แพทย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 
 ส.ค. 59 บ.นารายณ์ ละลวด แพทย์โรงพยาบาลช านิ
3 ส.ค. 59 ศาลเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์ แพทย์intern
5 ส.ค. 59 เกริกไกร แพทย์intern
9 ส.ค. 59 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ แพทย์intern
11 ส.ค. 59 เวสเทิร์น แพทย์intern
16 ส.ค. 59 อ.เฉลิมพระเกียรติ แพทย์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
17 ส.ค. 59 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม แพทย์intern
18 ส.ค. 59 อ.หนองก่ี แพทย์โรงพยาบาลหนองก่ี

19 ส.ค. 59 อ.พุทไธสง แพทย์โรงพยาบาลพุทไธสง

23 ส.ค. 59 อ.ละหานทราย แพทย์โรงพยาบาลละหานทราย

25 ส.ค. 59 โรงเรียนสตึก แพทย์โรงพยาบาลสตึก

30 ส.ค. 59 อ.แคนดง แพทย์โรงพยาบาลแคนดง

31 ส.ค. 59 ราชภฏับุรีรัมย์ แพทย์intern

10 7ปีที่  20  ฉบับที่  8  ประจ าเดือน  สิงหาคม พุทธศักราช 2559 ปีที่  20  ฉบับที่  8 ประจ าเดือน  สิงหาคม พุทธศักราช 2559

โดย...กลุม่งานเทคนิคการแพทย์ บุคคลตัวอย่าง 

ฉบับนี้ขอน าเสนอผู้เกษียณอายุราชการอีก 3 ท่าน  ดังนี้ 
คุณวรจิตร  อังคสิทธิ์  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
กลุม่อ านวยการ  รองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ เรามาทราบ
ประวัตขิองท่านพอสังเขป  ดังนี้
                              ท่านเกิดวนัที่  28  ตุลาคม  2498
                              เข้ารับราชการบรรจุเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2528
                              ที่อยู่ปัจจุบัน 149/4 หมู่ 16 ต.นอกเมือง 
                                อ.เมือง จ.สุรินทร์
                              อุปนิสัย สุภาพอ่อนโยน ขยัน ใจดี 
                                ยึดมั่นในระเบียบวินัย
ข้อคิดฝากถึงน้องๆ “โรงพยาบาลเป็นของพวกเราทุกคน เราต้องช่วยกันดูแล”
หลกัในการท างาน ท าหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสุด ขยนั ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ
คติประจ าใจ ท าวันนี้ให้ดท่ีีสุด 
    ความในใจจากน้องๆ “ท่านรองฯ ที่หลายคนเรียกจนตดิปาก ท่านเปน็คนที่
จริงจังกับงานมาก อีกทั้ง หากผู้ใตบ้ังคบับัญชามปีัญหา ท่านจะ คอยชี้แนะในทางที่
ด ี หรือไม่วา่จะเปน็เรื่องงานจะคอยใหก้ าลังใจน้อง ๆ เสมอมา เมื่อท่านเกษียณ                      
ไปวา่ง ๆ จะแวะมาเยี่ยมน้องๆ บา้งนะคะ....”

           ด้วยรัก

                                                               
       

      และผูกพัน
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ถึงตัวจะ
จากไกล 
แต่ใจยัง
คิดถึงกัน

ท่านที่ 2  คือ คุณประชัน  สาราจารย์  ต าแหน่ง ช่างต่อท่อ ระดับ ช 2 
จากกลุ่มงานพัสดุและบ ารุงรักษา เรามาทราบประวัติของท่านพอสังเขป  
ดังนี้
                                 ท่านเกิดวันที่ 30  ตุลาคม  2498
                                 เข้ารับการบรรจุเมื่อวันท่ี 1  กรกฎาคม  2522
                                 ที่อยู่ปัจจุบัน  17 หมู่ 17 ต.ชุมเห็ด  อ.เมือง       
                                   จ.บุรีรัมย์ 
                                 อุปนิสัย  เป็นคนพูดตรงๆ  สนุกสนาน
                                 ข้อคิดฝากถึงน้องๆ  “รักน้องๆ งานทุกอย่าง             
                                   เรียนรู้ด้วยตนเองจะท าให้มีประสบการณ์  
                             มีปัญหาให้แก้ไข และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น” 
หลกัในการท างาน  มีวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด
ความในใจจากน้องๆ “ขอบคุณพ่ีประชันท่ีสอนงานให้น้องๆได้มี
ความสามารถในการสานงานต่อไป อย่างมีประสิทธิภาพ”

            และอีกท่าน คุณอาภิศา  ปลื้มกมล   ต าแหน่งเจ้าพนักงานชีวบ าบัด 
 จากกลุม่งานเวชกรรมฟืน้ฟู  
ท่านเกดิวันที่  1  มกราคม  2499
เข้าปฏิบัติงานเมื่อ  วันท่ี 3  เมษายน  2521
ที่อยู่ปัจจุบัน  222/1  ถ.นิวาศ  ต.ในเมือง  จ.บุรีรัมย์ 
อุปนิสัย  รักองค์กร  รักธรรมชาติ  รักสุขภาพ
ข้อคิดฝากถึงน้องๆ  ขอให้ทุกคนท างานอย่างมีความสุข
หลกัในการท างาน  สื่อสัตย์  ขยัน  อดทน
คติประจ าใจ  ท าวันนี้ให้ดท่ีีสุด
ความในใจจากน้องๆ  “พี่เป็นคนเรียบง่าย ใจเย็น ขอให้รักสุขภาพ ว่างๆ กลับมา
เยี่ยมน้องๆท่ีตึกฟื้นฟู นะคะ น้องๆทุกคนยินดีต้อนรับและคดิถงึเสมอ”
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บุคคลตัวอย่าง 
9ปีที่  20  ฉบับที่  8  ประจ าเดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2559

บุคคลตัวอย่าง 

ด้วยรักและผูกพัน


