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รู้ไว้ใช่ว่า กับ Health Station FM 95.75 Mhz. 

จัดท าและเผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ 
       บรรณาธิการ :  นงคล์ักษณ์    อินทรศร  พิสูจน์อักษร :  สมจิน    เธียรวรรณ               
       วิชาการ , บุคคลตัวอย่าง :  โสภา  ศรชีุม   ,  พิมพ์ :  เพ็ญนภา  ค าสอง 
       รูปแบบ รู้ไว้ใช่ว่า  :  อัจฉราภรณ ์ บุญปลิว , รูปเล่ม  :  รุ่งวรรณี   แก้วชนะ 
        แจก : พรสวรรค์  จิตสันเทียะ 

สารสัมพันธ์
ปีที่  22  ฉบับที่ 4 ประจ าเดือน เมษายน 2561

เย็นทั่วหล้า          
วันมหาสงกรานต์ 

สืบสานประเพณีไทย 
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        แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย 
       กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่
ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยเพื่อสร้างบรรยากาศ
ความเป็นไทยในสถานที่ท างาน  
ตลอดเดือนเมษายนนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะ....พบกับสารสัมพันธ์ประจ าเดือนเมษายน 2561 
กับเทศกาลดีๆ เวียนมาบรรจบอีกครั้ง กับประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์
ของไทย ท่ีเราชาวไทยได้อนุรักษ์กันมาเป็นเวลายาวนาน ส าหรับปี น้ี
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ของเรา ได้ก าหนดจัดข้ึนเมื่อวันท่ี 11 เมษายนท่ีผ่านมา
มีความต่ืนตา ต่ืนใจกว่าทุกปี เน่ืองจากมีการรณรงค์แต่งกายแบบไทยๆตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขท่ีได้เชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง แต่งกายด้วย
ชุดผ้าไทยเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศความเป็นไทยในสถานท่ีท างาน
ตลอดเดือนเมษายน

ตามด้วยการย้ายหน่วยงานไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งขณะน้ีมีหลาย
หน่วยงานท่ีย้ายสถานท่ีปฏิบัติงานและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ 
โดยสามารถสอบถามได้ท่ีงานประชาสัมพันธ์ค่ะ

และในเดือนพฤษภาคมจะมีการประชุม สป.สัญจร ครั้งท่ี 
3/2561 ในวันท่ี 16 – 17 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอเชิญ
เจ้าหน้าท่ีทุกท่านร่วมเตรียมความพร้อมในการประชุมดังกล่าว

 สุดท้าย ทีมงานของเรายังมีข่าวสารน่ารู้อีกหลายอย่างมา
ฝากติดตามอ่านได้ในฉบับ แล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้า สวัสดีค่ะ

บก.ทักทาย เล่าสู่กันฟัง

     ร้ือถอนอาคารเก่า ด้วยโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ท าการร้ือถอนอาคารสงฆ์ 
และอาคารศัลยกรรมชายเก่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงขอแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่
และผู้มารับบริการโปรดระมัดระวังอันตรายที่อาจจะขึ้น  และขออภัยในความไม่
สะดวกมา ณ โอกาสนี้

      ยอดผ้าป่าสามัคคี ด้วยเม่ือวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2561 ชมรมพนักงานขับ
รถยนต์โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และโรงเรียนบ้านมะค่า 
ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ ได้จัดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาโดยมีผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมอนุโมทนาบุญ ยอดผ้าป่ารวมทั้งสิ้น 469,999 บาท ขออนุโมทนาสาธุค่ะ

      สวดมนต์เช้า โครงการจิตตื่นรู้ก่อนการท างาน กิจกรรมสวดมนต์ทุกวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 07.30 – 08.00 น.      
ณ อาคารแฟลต  10 ช้ัน  1  เป็นต้ น ไป         
จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมสวดมนต์     
ในกิจกรรมนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
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กิจกรรมงานวันสงกรานต ์ป ี๒๕๖๑
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    โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
“พิธีรดน้ าด าหัวขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องในวนัปีใหม่ 
2561” ที่ผ่านมา

   

 

รับมอบผ้าใช้ในห้องผ่าตัด

         เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2561 ท่ีผ่านมา นพ.จรัญ ทองทับ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
เข้ารับมอบผ้าส าหรับใช้ในห้องผ่าตัดจ านวน 2,000 ช้ิน มูลค่า 200,000 
บาท จากพระครูโสภณรมณียกิจ ณ วัดทักษิณาวาส 
               โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอกราบขอบพระคุณพระครูโสภณ
รมณียกิจ เจ้าอาวาสวัดทักษิณาวาส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ท่ีได้เมตตา 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ มา ณ โอกาสน้ี
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เคร่ืองดื่มสมุนไพรฤทธิ์เย็นช่วยดับร้อน
     หน้าร้อนมาถึงแล้วแน่นอนว่าหลายคนก าลังต้องการวิธีดับร้อน เพื่อรักษา
สมดุลของอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่ ซ่ึงฉบับที่ผ่านมาเราน าเสนอน้ า เก็กฮวย
และน้ าใบเตย ฉบับนี้เราก็มีภูมิปัญญาไทยมาฝากอีกเช่นเคย เพื่อเป็นการดับ
ความร้อน คือ
      1. น้ าใบบัวบก เป็นยาบ ารุง ช่วยขับปัสสาวะ แก้ร้อนใน กระหายน้ า 
วิธีท าง่ายๆ ให้น าใบบัวบกมาล้างน้ าให้สะอาด น ามาหั่นหยาบๆ แล้วใส่
เครื่องปั่น ผสมน้ าต้มสุกลงไปปั่นต่อให้ละเอียด จากน้ันน าน้ าท่ีปั่นได้มา
กรองด้วยผ้าขาวบางเติมเกลือป่นลงไปคนให้เข้ากัน แล้วน าน้ าท่ีกรองได้แช่
เย็นเก็บไว้ เมื่อจะด่ืมก็เติมน้ าเช่ือมตามชอบคนให้เข้ากัน เติมน้ าแข็ง แค่น้ีก็
ด่ืมเย็นช่ืนใจแล้ว

2. น้ ามะตูม ช่วยย่อย ขับเสมหะ บ ารุงธาตุ ช่วยขับลม แก้ท้องอืด 
ท้องเฟ้อ และแก้ร้อนในได้ดี วิธีท าน้ ามะตูมให้น ามะตูมแห้งไปปิ้งไฟให้มีสี
เหลืองจัด แล้วใส่มะตูมลงไปเค่ียวในน้ าต้มเดือด เติมน้ าตาลทรายให้ได้รสท่ี
ชอบ จึงยกลงกรองด้วยผ้าขาวบาง เสิร์ฟกับน้ าแข็งหรือแช่เย็นไว้ด่ืมตาม
ต้องการ

3. น้ าตะไคร้ ช่วยขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยขับเหงื่อและขับพิษ
ได้ดี วิธีการท าให้น าตะไคร้สดมาล้างให้สะอาด ห่ันเป็นท่อนๆ ใส่ในหม้อต้ม
น้ าให้เดือด เติมน้ าตาลทรายลงไปให้มีรสตามชอบ ตักเสิร์ฟใส่น้ าแข็งหรือ
แช่เย็นเก็บไว้ด่ืม

งานแพทย์แผนไทย
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      ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้พิจารณาการมีค าขวัญ
ประจ าจังหวัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ 
ให้มีความสอดคล้องกับพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ เช่น ผามอ
แดง ดงล าดวน ด่านช่องสะง า ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น
ที่ส าคัญ จึงขอประชาสัมพันธ์ค าขวัญ ดังนี้
“เที่ยวผามออีแดง แหล่งดงล าดวน ชวนไปช่องสะง า
รสล้ าทุเรียนภูเขาไฟ แหล่งไหม หอม กระเทียมดี”

   

ห่วงผู้ป่วยทางจิต โรคก าเริบสงกรานต์
กลุ่มงานจิตเวช

    นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเ รือง ไตร เรืองวรวัฒน์  อธิบดีกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
นับเป็นเทศกาลแห่งความสุขของคนไทย มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ญาติพี่
น้องเพื่อนฝูงได้กลับไปเจอกันสังสรรค์กัน อย่างไรก็ตามกลุ่มที่กรมสุขภาพจิต
เป็นห่วงคือผู้ป่วยทางจิตเวช  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ต้องขอความร่วมมือ
ญาติและครอบครัวเพิ่มความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นช่วงที่
ผู้ป่วยโรคจิตเวชมีความเสี่ยงเข้าถึงสิ่งต้องห้ามอันตรายได้คือเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทุกชนิด สารเสพติดโดยเฉพาะยาบ้า และมักจะมีการดื่ม เสพอย่าง
หนักแบบหามรุ่งหามค่ า อดนอน ซ่ึงเป็นต้นเหตุส าคัญท าให้ผู้ป่วยจิตเวชเกิด
อาการก าเริบ เนื่องจากฤทธิ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดจะไปออกฤทธิ์โดย
ตรงที่สมอง มีผลท าให้ประสาทหลอน ขาดสติ เป็นตัวเร่งให้ท าในสิ่งที่ไม่กล้าท า
ได้ง่ายขึ้นเช่นท าร้ายตัวเองหรือคนอ่ืน ขณะเดียวกันผลของการเสพยา จะท าให้
มีผู้ป่วยจิตเวชรายใหม่เพิ่มขึ้นได้เช่นกัน 
ดังนั้น หากมีสัญญาณเตือนอาการก าเริบของผู้ ป่วยจิตเวชได้แก่ นอนไม่
หลับ หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย มีความคิดแปลกๆ ก้าวร้าว อยากตาย ขอให้ญาติ

ผู้ป่วยทุกคน ช่วยกันสอดส่อง 
พูดคุยรับฟังปัญหา ไม่ต าหนิ
ซ้ าเติม และประคับประคอง
จิตใจ ให้ก าลังใจ หากอาการ
ยังไม่สงบ โทรปรึกษาสาย
ด่วน 1323 หรือสายด่วน 
1669 ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง 

ค าขวัญส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดศรีสะเกษ

https://www.honestdocs.co/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://www.honestdocs.co/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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โดย...กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

       ด้วยงานคลังเลือด  ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกบั สหสาขา
 วิชาชีพประจ าเดอืน เมษายน 2561 โดยมีตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  
ดังน้ี

                                              
         
โลหิตที่ได้จะน ามาให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนและส ารองไว้กรณีเร่งด่วน   

 ผู้ประสานงาน   คุณปทุมทอง  ศรีภูธร
                          โทร. 2040 งานคลังเลือด

วันท่ี สถานท่ีบริจาคโลหิต ผู้รับผิดชอบ

4 เม.ย. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรมัย์ แพทย์ Intren
5 เม.ย. 61 อ าเภอแคนดง แพทย ์รพ. แคนดง

9 เม.ย. 61 โตโยต้าบรุีรมัย์ แพทย ์Intren

10 เม.ย. 61 อ าเภอพุทไธสง แพทย์ รพ. พุทไธสง

20 เม.ย. 61 อ าเภอนาโพธ์ิ แพทย ์รพ. นาโพธ์ิ

24 เม.ย 61 อ าเภอบ้านด่าน แพทย์ รพ.บา้นด่าน

25 เม.ย. 61 อ าเภอเมือง แพทย ์Intren

30 เม.ย. 61 อ าเภอล าปลายมาศ แพทย์ รพ.ล าปลายมาศ

   โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอขอบคุณจิตอาสา , จิตอาสารุ่นเยาว์ภาคฤดู
ร้อนรุ ่น ที่ 10/2561 ที ่ม ีส ่วนร่วมในการช่วยแบ่ง เบาภาระให้ก ับ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยในระหว่างวันที่ 2 – 26 เมษายน 2561 
ในช่วงเช้ามีจิตอาสารุ่นเยาว์จ านวน 61 คน เข้ามาปฏิบัติงานตาม
หน่วยงานต่า งๆ เพื ่อ เป ็นการฝ ึกประสบการณ์ และการมีจ ิตใจ
อาสาสมัครในการเป็นจิตอาสา
   จ ึง ขอความร่วมม ือจ ากหน่วยงานที ่ม ีจ ิตอาสารุ ่น เยาว ์เ ข ้า ไป
ปฏิบัติงานอ านวยความสะดวกให้กับน้องๆ มา ณ โอกาสน้ี

รพ.บุรีรัมย ์เปิดโครงการจิตอาสารุ่นเยาว์ รุ่นที ่10 
ประจ าปี 2561
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การรับมือกับอากาศร้อน
    ด้วยโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
จ านวน  2 ต าแหน่ง ดังนี้
    - ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 อัตรา
    - ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา         จ านวน 2 อัตรา
   และเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ
    - ต าแหน่งนายช่างเทคนิค           จ านวน 1 อัตรา

- ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ไฟฟ้า (รถไฟฟ้าอเนกประสงค์) 
รับเฉพาะเพศหญิง จ านวน 1 อัตรา
    ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 ตั้งแต่บัดนี้ถึง
วันท่ี 20 เมษายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)
   

โดย...กลุ่มงานสุขศึกษา... ข่าวรับสมัคร
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 สวัสดีค่ะ พบกับคอลัมน์บุคคลตัวอย่างกับประวัติพอสังเขปของผู้
เกษียณ เดือนน้ีขอน าเสนอ 2 ท่านคือ คุณอรชา เกษประดิษฐ์ ต าแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ปฏิบัติงานท่ีหอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมช้ัน 5
เกดิวันที่  14 กนัยายน 2501
เข้ารับบรรจุเม่ือ วันท่ี 21 ตุลาคม 2521 
ที่อยู่ปัจจุบนั 74/3 ซอยสันติสุข 5 ถ.หน้าสถานี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
อุปนิสัย อารมณ์ดี สนุกสนาน ร่าเริง พูดจาไพเราะ 
ข้อคดิฝากน้อง ๆ ขอให้น้องๆ ทุกคนรักใคร่กันและกัน สนุก มีความ
รับผิดชอบงานและท าหน้าท่ีตัวเองให้ดีท่ีสุด
คติเตือนใจ : จงท าวันน้ีให้ดีท่ีสุด 

อีกท่านคือ คณุสุรรีตัน์ ศรีนาคา ต าแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ปฏิบัติงานท่ีกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก (ห้องรับส่งสิ่งตรวจ)
เกดิวันที่ 16 ธันวาคม 2500
เข้ารับบรรจุเม่ือ 2 กรกฎาคม 2527 
ที่อยู่ปัจจุบนั 2/27 ถนนหน้าสถานี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
อุปนิสัย มีความร่าเริง สนุกสนาน มีความจริงใจ 
ข้อคดิฝากน้อง ๆ ขอให้น้อง ๆ มีความรัก ความสามัคคี มีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง ต่ออาชีพการงาน และมีความยุติธรรม
คติเตือนใจ : กตัญญู รู้คุณคน

ด้วยรักและคดิถึงค่ะ
ด้วยรักและผกูพนัค่ะ


