
วารสารประชาสมัพนัธ์วารสารประชาสมัพนัธ์  

              กลุ่มงานออร์โธปดิิกส์และกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยและอนุสาขาเวชศาสตร์การ

กีฬา ชมรมออร์โธปิดิกส์ และชมรมเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จดั

โครงการประชุมวิชาการออร์โธปดิิกส์และเวชศาสตรฟ์ื้นฟภูาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

เมื่อวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา  ณ  ห้องประชุมสนาม I-mobile Statium 

จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีนายประภาส รักษาทรัพย์  รองผู้ว่าราชการจงัหวัดบุรีรัมย์                

                                                             เป็นประธานเปิดโครงการดงักล่าว     

                                                                  ส าหรับการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้น      

                                                             เพื่อให้แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ าบัด    

จากทั่วประเทศจ านวน 450 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการให้บริการทาง       

ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู และเป็นการเพิ่มพูน

ความรู้ความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพ การดูแล

รักษา การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่ได้รบับาดเจ็บจากการเล่น

กีฬา อย่างมีประสิทธิภาพ  ภายในงานมีการบรรยายทาง

วิชาการ  การสาธิตการผ่าตัด  และได้รับเกียรตจิาก      

นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบรุีรัมย์

ยูไนเต็ด มาบรรยายในหัวข้อ Sport City& BuriramCity 

 

 

 

 

       นพ.จรัญ ทองทับ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบรุีรัมย์   
กล่าวว่า “ การส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญของ
การออกก าลัง
กาย เพื่อสร้าง
สุขภาพที่ดีด้วย
การเล่นกีฬาตาม
นโยบาย
กระทรวง
สาธารณสุข มีความส าคัญมาก สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ก้าวสู่การเป็นเมืองกีฬา 

(Sport City) บคุลากรด้านสาธารณสุข จึง
ต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริม
สุขภาพ และให้การดูแลรักษาพยาบาล 
ตลอดจนฟืน้ฟูสุขภาพของประชาชน หาก
เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ”  

คนบุรรีมัย ์ครอบครวัเดยีวกนั สายเลอืดเดยีวกนั ลกูหลานรชักาลที ่๑ 



      “มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค” ปอ้งกนัโรคจากยงุลาย 
          กระทรวงสาธารณสุข แนะมาตรการ “3 เก็บ 3 โรค” ได้แก ่เก็บบ้าน 
ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุของยุงลาย และเก็บน้้า ปิดให้มิดชิดหรือเปลีย่นถ่ายน้้าทุกสัปดาห์
ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ป้องกันโรคจากยุงลาย  
 นายแพทย์อ านวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข กล่าวว่า การด าเนินการควบคุมโรคตดิเช้ือไวรสัซิกา ท่ีผ่านมาใน
ประเทศไทยได้ด าเนินการตามมาตรการองค์การอนามัยโลกและกฎอนามัย 
ระหว่างประเทศมาโดยตลอด ท้ังนี้ ได้มีการประสานกับหน่วยงานตา่งๆ ทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังคงเฝ้าระวังและ

ติดตามสถานการณ์อยา่งใกล้ชิด หากพบสถานการณ์หรือมีข้อมูลเพิ่มเติม ทางกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งให้ประชาชนทราบเป็นระยะ นอกจากนี้ ยังมี
การเตรียมความพร้อมทางห้องปฏบิัติการ และความพร้อมด้านการดแูลรักษา ตลอดจนการควบคุมแมลงพาหะน าโรคอย่างเข้มข้นท่ัวประเทศ 
       โดยโรคนี้มีระยะฟักตัว เฉลีย่ 4-7 วันอาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ ข้อบวม ปวดหลัง อาจมีอาการอื่นๆ ได ้เช่น อ่อนเพลีย 
ปวดศีรษะ ต่อมน้ าเหลืองโตและอจุจาระร่วง ส่วนใหญ่อาการไมรุ่นแรง อาการเหล่านี้ทุเลาลงภายในเวลา 2-7 วัน หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและ
ทันท่วงที  ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกในเรื่องดังกล่าว ขอให้เชื่อมั่นในระบบเฝ้าระวังของประเทศไทย ขออย่าเชื่อข่าวลือจากทางอื่นและโปรด
ติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข ที่ส าคญัพบว่าผูต้ิดเชื้อไวรสัซิกา 80% ไม่มีอาการ ส่วน ผูม้ีอาการก็ไมรุ่นแรง สามารถหายได้เอง ยกเว้นหญิง
ตั้งครรภ์ที่อาจมีความเสี่ยงเรื่องทารกผิดปกติหรือผู้มีอาการแทรก ซอ้นทางระบบประสาท แต่ให้ตระหนักโดยป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดและก าจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหญิงตั้งครรภ์ หากมีอาการดงักล่าวข้างต้น ควรรีบมาพบแพทยโ์ดยเร็ว ท้ังนี้ ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมมือ
ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ทั้งในบ้าน รอบๆ บ้านและในชุมชน ท้ังคนในครอบครัวและคนในชุมชนเอง ไม่จ าเป็นต้องรอเจา้หน้าท่ีเข้าไปด าเนินการให้ 
โดยให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคนท่ีจะต้องช่วยกันในเรื่องนี้ 

ทั้งการช่วยกันค้นหา และก าจดัแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายร่วมกัน ตามมาตรการ “3 เก็บ 3 โรค” ได้แก่ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ใหยุ้งลายเกาะพัก เก็บ
ขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของยุงลาย และเก็บน้ า ปดิให้มิดชิดหรือเปลีย่นถ่ายน้ าทุกสปัดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งสามารถป้องกันได้ 3 
โรค คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย 

เปิดบรกิารแลว้ ห้องปฏิบัติการสวนหวัใจและหลอดเลือด  
      โรงพยาบาลบุรีรมัย์เปดิให้บรกิารห้องปฏิบัติการ    
สวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization 
Laboratory) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมโรคหัวใจ
พร้อมทีมงานที่ได้รับการอบรมและฝึกฝนเป็นพิเศษ  
 ณ อาคารอ านวยการ ชั้น 1  โดยให้บริการตรวจ ดังนี้  

   1. การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและ
ขดลวด         
   2. การใส่เครื่องกระตุ้นและกระตุกหัวใจ  

   3. การวัดความดันภายในห้องหัวใจซ้ายและขวา 

ทีม่า : ส านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข   และเว็บไซต์แนวหน้า 

การตรวจให้บริการกับผู้ป่วยท่ีมีอาการ ดังน้ี 
 1. ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายและเฉียบพลัน หรือหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน 

 2. ผู้ป่วยโรคหัวใจวาย 
    ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาโรคหัวใจพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง ห้องปฏิบัติการ      

สวนหัวใจและหลอดเลือดเป็นอีกหนึ่งแนวทางการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยที่ได้มาตรฐาน และ

ให้ผลที่แม่นย าส าหรับโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะหลอดเลอืดหัวใจตีบและตัน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 044 - 615002 ต่อ 2140 

คนบุรรีมัย ์ครอบครวัเดยีวกนั สายเลอืดเดยีวกนั ลกูหลานรชักาลที ่๑ 



     

โรคและภัยสุขภาพปี 2559 

    

 กระทรวงสาธารณสุข พยากรณ์โรคที่ต้องจับตามอง 
และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในปี 2559 มี 5 โรคที่ส าคัญ ได้แก่ 
ไข้เลือดออก อหิวาตกโรค ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก 
และโรคไข้กาฬหลังแอ่น ส่วนภัยสุขภาพ 4 เรื่อง ได้แก่      
ภัยจากเครื่องท าน้ าอุ่นระบบแก๊ส เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ า 
ปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากหมอกควัน และการบาดเจ็บ
จากการจราจร 

 4. โรคไข้หวัดใหญ่  เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่
เกิดจากเชื้อไวรัส Influenza ซึ่งเชื้อนี้มีหลายชนิด  ติตต่อโดย
การหายใจเอาละอองฝอย เสมหะ และน้ ามูกของผู้ป่วย  ที่ไอ
หรือจาม อาการของไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ หนาวสั่น ไข้ ปวดศีรษะ 
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย  น้ ามูกไหล เจ็บคอ ไอมีเสมหะ
รุนแรง ระยะเวลาประมาณ 2 - 7 วัน  การป้องกัน กลุ่มเสี่ยง
ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่  และรักษาสุขอนามัยพ้ืนฐาน 
พักผ่อนให้มากๆ รับประทานอาหารมีประโยชน์ให้ครบห้าหมู่ 
และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีสัมผัสกับผู้ป่วย  

      5. โรคมือเท้าปาก  เป็นโรคที่พบในกลุ่มเด็กทารกและ
เด็กเล็ก สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อไวรัสล าไส้หรือเอนเทอโร
ไวรัสซึ่งมีหลายชนิด โรคนี้ติดต่อโดยตรงจาก การสัมผัสกับสาร
คัดหลั่งจากจมูก ล าคอ น้ าลาย และน้ าจากตุ่มใสที่ผิวหนัง 
รวมถึงอุจจาระของผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่ และสามารถติดต่อโดยอ้อม
จากการสัมผัสของเล่น  พ้ืนผิวสัมผัสที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ 
อาการของโรคมือเท้าปาก ได้แก่ ไข้ เจ็บปาก และมีผื่นเป็น
ลักษณะตุ่มน้ าใส หรือเม็ดแดงๆ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า บางครั้ง
อาจมีตามล าตัว แขน ขา รวมทั้ง ผู้ป่วยจะมีแผลในปาก โดยมี
ลักษณะเป็นแผลกลมเล็ก ๆ กระจายที่ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม 
และเพดาน ท าให้รับประทานอาหารไม่ค่อยได้ ส่วนใหญ่โรคมัก
ไม่รุนแรง หายได้เอง และไม่มีอาการแทรกซ้อน โดยไข้มักจะหาย
ใน 2-3 วัน และผื่นจะค่อย ๆ ดีขึ้นใน 7-10 วัน  เชื้อไวรัสกลุ่มนี้
บางชนิดอาจท าให้อาการรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตได้               
การป้องกัน โรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน  ควรรักษาสุขอนามัย
พ้ืนฐาน  โดยเฉพาะการล้างมือและการรักษาสุขอนามัยของ
สภาพแวดล้อม  

1.โรคไข้เลือดออก  เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ ซึ่งมี 4 ชนิด 
โดยมียุงลายเป็นพาหะน าโรค อาการของไข้เลือดออก ได้แก่   
ไข้สูงลอยเกิน 2 วัน ไข้จะสูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส เบื่อ
อาหาร อาเจียน กินยาลดไข้แล้วมักไม่ลดลง หรือลดลง
ชั่วคราวแล้วกลับมาสูงอีก หลังจากนั้นจะมีอาการเลือดออก
ตามอวัยวะต่างๆ เช่น มีจุดเลือดออกใต้ผิวหนังที่แขนขา   
ข้อพับ ผิวหนัง เลือดออกในอวัยวะภายใน เป็นต้น ควรไปพบ
แพทย์ เพ่ือรับการวินิจฉัยและรักษาทันที โรคนี้ไม่มียารักษา
เฉพาะ การรักษาแบบ ประคับประครอง  

   2. โรคอหิวาตกโรค เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio    
Cholerae ติดต่อโดยการรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม 
หรือดื่มน้ าที่ปนเปื้อนเชื้อจากอุจจาระของผู้ป่วยเข้าสู่ร่างกาย    
อาการของอหิวาตกโรค ได้แก่ มีอาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ า
ปริมาณมาก และมีมูกปนเล็กน้อย อุจจาระมีสีขาวเหมือนน้ า
ซาวข้าว และมีกลิ่นเหม็นเหมือนคาวปลา อาเจียน  ร่างกาย
ขาดน้ าและเกลือแร่อย่างรวดเร็ว ร่างกายเกิดสภาวะเป็นกรด 
การไหลเวียนเลือดล้มเหลว ไม่มีไข้ ยกเว้นในเด็กมีไข้เป็น
บางครั้ง  ถ้าเสียน้ าและเกลือแร่มาก อาจเสียชีวิตได้        
การป้องกันยึดหลัก  “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” 

   3. โรคไข้กาฬหลังแอ่น  เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
เฉียบพลัน เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Neisseria meningitidis  
ติดต่อโดยการสัมผัสโดยตรงจากละอองฝอย น้ ามูกน้ าลาย 
และเสมหะผู้ป่วย และผู้ที่เป็นพาหะ  อาการของไข้กาฬหลัง
แอ่น ได้แก่ ไข้สูงทันที ปวดศีรษะมาก อ่อนเพลีย คลื่นไส้ 
อาเจียน เจ็บคอ คอแข็ง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ มักมีผื่น
เลือดออกใต้ผิวหนังร่วมกับจ้ าเลือดข้ึนตามตัว  แขนขา  อาจมี
อาการเยื้อหุ้มสมองอักเสบร่วมด้วย ในรายที่เป็นรุนแรง ผู้ป่วย
จะซึม ชักและช็อก เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง หลังเริ่มมี
อาการ  การป้องกัน ฉีดวัคซีนป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น รักษา
สุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ สวมหน้ากากอนามัย 
ไม่ควรไปยังสถานที่แออัด  

ที่มา : คู่มือโรคและภัยสุขภาพ ส าหรับสื่อมวลชน กรมควบคุมโรค 

         ส านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
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เจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลบรุรีมัย ์
รบัมอบประกาศเกยีรตคิณุ 

เพือ่ยกยอ่งผูก้ระท า ความดตีอ่สงัคม  
จากผูว้า่ราชการจงัหวดับรุรีมัย ์ 

ณ หอ้งนารายณ์บรรทมสนิธุ ์ศาลากลางจงัหวดับรุรีมัย ์

กิจกรรมเชงิรกุ 
รณรงค์งดสูบบหุรีใ่นเขตโรงพยาบาลบุรรีมัย ์

โดยเรง่ปฏบิตัติามนโยบายของผูบ้รหิาร 
เพือ่กระตุน้และสรา้งจติส านกึในการเปน็แบบอยา่งทีด่ี 

แกป่ระชาชนผูม้ารบับรกิาร 

การประเมนิ 5 ส  
(สะสาง สะดวก สะอาด สขุลกัษณะ สร้างนสิยั) 

โดย อ.ชาญชยั สกลุประยงค์ 
เพือ่กระตุน้ใหเ้จา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงานตระหนกัถงึ
ความส าคญัในการดแูลสถานทีป่ฏบิตังิาน 
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