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    สวสัดีค่ะ…พบกับรู้ไว้ใช่ว่ากับ Health Station….เดือนมกราคม 2560
“สวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านร่ืนรมย์ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชมต่างสุขสม
นิยมยินด…ี.” เข้าสู่ปี พ.ศ.2560…สถานีวิทยุเพื่อสุขภาพยังคงมีสาระความรู้
ด้านสุขภาพมากผู้อ่านเช่นเดิมคะ ส่วนการออกอากาศของสถานีนั้นมีความ
จําเป็นต้องงดส่งกระจายเสียง เนื่องจากเกิดปัญหาในการซ่อมแซมระบบ หาก
สามารถออกอากาศได้ตามปกติเมื่อใด ทีมงานจะแจ้งให้ทราบทันทีคะ
      สําหรับรู้ไว้ใช่ว่าฉบับนี้ เราขอฝากทุกท่านถึงการป้องกันโรคปอดอักเสบ 
หรือท่ีเรียกว่า “ปอดบวม” คือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง อาจเกิดจาก
เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสและเชื้อรา โดยร่างกายจะไดร้ับเชื้อผ่านทางระบบ
ทางเดินหายใจโดยทั่วไปโรคปอดอักเสบอาจเป็นอาการท่ีต่อเนื่องมาจากโรค
ไขห้วัดใหญซ่ึ่งความรุนแรงมีความแตกต่างกันจากข้อมูลของสถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี พบว่าโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบในเด็ก เป็นการอักเสบติด
เชื้อเฉียบพลันของเนื้อปอดรวมท้ังหลอดลมส่วนปลายและถุงลม ทําให้การ
ทํางานของทางเดินหายใจลดลงเป็นโรคท่ีทําให้เกิดความเจ็บป่วยรุนแรง และ
อาจทําให้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะเด็กที่มีน้ําหนักตัวน้อย อายุต่ํากว่า 1 ปี
การป้องกันโรคปวดบวมในเด็ก ไม่ควรให้เด็กใกล้ชิดหรือคลุกคลีกับผู้ป่วยทุก
ประเภทหลีกเล่ียงการนําเด็กไปอยู่ในท่ีแออัด เด็กที่อายุต่ํากว่า 3 ปีไม่ควรส่งไป
เลี้ยงตามสถานเลี้ยงเด็ก ควรดแูลอยู่ท่ีฝึกหัดให้เด็กล้างมือทุกครั้งหลังทํา
กิจกรรมต่างๆจัดสภาพแวดล้อมให้มีอากาศถ่ายเทและดแูลความสะอาดของ
บ้านอยู่เสมอ

รู้ไว้ใช่วา่ กับ Health Station FM 95.75 Mhz. 

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

ค าอวยพรจากนายแพทย์จรัญ ทองทับ             
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์

    สวัสดีปีใหม่ 2560
        ขอ  อ านาจพระไตรรัตน์เป็นฉัตรแกว้
        ให ้ คลาดแคล้วผ่องภัยได้สุขสม
        มี  ลาภยศปรากฏเกียรติคนชื่นชม
       สุข  รืน่รมย์ปีใหม่สมใจเทอญ.

สารสัมพันธ์
ปีที่  21  ฉบบัที่ 1  ประจ าเดือนมกราคม 2560

http://www.google.co.th/url?url=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=bluebutter&month=12-2009&date=22&group=25&gblog=11&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiB7I7xgKrRAhWIOY8KHWTcBbEQwW4ILzAN&sig2=wgPR6nCpoeKDrIuKcLRbsg&usg=AFQjCNFf1k68jaKyOOiI_DoZwC03u4iGMQ


2 ปีที่  21  ฉบับที่  1  ประจ าเดือน  มกราคม  พุทธศักราช 2560 ปีที่  21 ฉบับที่   1  ประจ าเดือน มกราคม พุทธศักราช 2560 15

เล่าสู่กันฟัง
        สรุปยอด 7 วันอันตราย รายงานอุบัติเหตุจราจร ช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 
2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 มดีังนี ้ 
           ยอดสะสมผู้บาดเจ็บ 574 ราย เสียชีวิต 7 ราย
           สรุปรายงานประจ าวันที่ 1 มกราคม 2560 มผีู้บาดเจบ็ 143 ราย
           ไมม่ีผู้เสียชีวิต 
          ช่วงเวลาที่เกดิเหต ุเวรบ่ายมากที่สุด 65 ราย 
          สถานะ เปน็ผูข้ับขี ่76.76 % ผูโ้ดยสาร 18.3 % คนเดินเท้า 2.81 %
          ผู้บาดเจ็บส่วนใหญข่ับขีร่ถจกัรยานยนต ์121 ราย รถปิกอัพ 6 ราย    
          และรถเกง๋ 5 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 132 ราย (92.95 %) 
          เมาแล้วขับ 55 ราย (38.73 %) 
     ซึ่งข้อมูลลดลงจากช่วงเวลาเดยีวกันของปีที่แล้ว 0.13 % 

           ข้อมูลโดย : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

สวัสดีปใีหม่ ๒๕๖๐
จากใจทีมงานประชาสัมพันธ์

     

บก.ทักทาย  

       งานวันเด็กแห่งชาติ  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กําหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติขึ้น ในวันศุกร์ที่ 13  มกราคม 2560 ณ อาคารแม่และเด็กชั้น 3 ชั้น 4   
และห้องตรวจกุมารเวชกรรมชั้น 2 อาคารอํานวยการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. 
จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้สําหรับเด็กได้ 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       โครงการเงินฝากพิเศษอัตราดอกเบี้ยสูง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
บุรีรัมย์ จํากัด เปิดโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรุ่งเรือง 1 อัตราดอกเบี้ย 
4 .50% และ เงินฝากออมทรัพย์ พิ เศษรุ่ ง เรือง 2 อัตราดอกเบี้ย  4 .75%          
กําหนดระยะเวลา 3 เดือน โดยเปิดรับฝากตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2560 
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โดย  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ.....สธ.มอบของขวัญปีใหม่เปิดสวนสมนุไพร กรมวิทยฯ์
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     ศ.คลินิก เกยีรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข เปดิเผยว่า ปัจจุบันโรคไมต่ดิต่อเรื้อรังเปน็สาเหตกุารเสียชีวติที่สําคัญ
ของคนไทย ดังนัน้การป้องกนัและดแูลสขุภาพด้วยตัวเองของประชาชนจึงเปน็สิ่ง
สําคัญโดยเฉพาะการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นอกีแนวทางหนึ่งในการ
ดแูลสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนที่สามารถช่วยลดผลข้างเคียงและการใช้ยาไม่สม
เหตุผลได ้นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสรมิและคงไวซ้ึง่ภูมปิัญญาและพืชสมุนไพรไทย
อีกดว้ย ดังนัน้ในช่วงเทศกาลปีใหม ่2560 จึงขอเชิญชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพด้วย
สมุนไพรไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เปดิสวนสมนุไพรทั้ง 3 แห่ง ไดแ้ก ่สวน
สมุนไพรกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์จังหวดัเชียงใหม ่จังหวดัจันทบุรี และจังหวดั
ระยอง ใหน้กัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เข้าไปศกึษาหาความรู้
ด้านสมนุไพรไทยได้ฟรีในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
      กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ ได้มกีารศกึษาวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เพื่อให้
คนไทยสามารถนําสมนุไพรไทยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังโดยใช้องคค์วามรูท้าง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึง่สวนสมนุไพรกรมวทิยาศาสตร์การแพทยท์ั้ง 3 แห่ง เป็น
แหลง่รวบรวมพันธุ์สมนุไพรในท้องถิ่นทีม่ศีักยภาพ เพื่อวิจัยและอนุรกัษ์ และเปน็
ศูนยก์ารเรียนรู้สําหรบัประชาชนทั่วไป เชน่ ที่สวนสมนุไพร
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์เชียงใหม ่ไดม้กีารปลูกตน้ซิงโคนาเพื่อศกึษาวิจัยการ
รักษาโรคมาลาเรีย เปน็ต้น ดังนั้นประชาชนที่เข้าไปท่องเที่ยวในสวนสมนุไพรในช่วง
เทศกาล ปีใหม ่2560 จะไดร้ับความรู้จากเจ้าหน้าทีข่องสถาบันวิจัยสมุนไพร 
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
พร้อมรับหนังสือเกี่ยวกับสมนุไพรไทย 
และผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นน้ํามันหอม
สมุนไพร เจลล้างมือ เปน็ตน้

มอบเงินรางวัลประเกียรติคุณ แก่บุคลากรคุณภาพขององค์กร
     ด้วยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้จัดประชุมประจําเดือนธันวาคม 2559 ขึ้น จึงได้จดัพิธี
มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับบุคลากรท่ีมีผลงานดีเด่นและการทําความดี ดังนี้
 1. การประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ คร้ังที่ 21 ประจ าปี 2559 
          1.1 น.ส. จารุณ ีวงศ์วัฒนาเสถียร เภสัชกรชํานาญการ  บุคลากร
สาธารณสุขดีเดน่  สายงานเภสัชกร
          1.2 นางรัตนา  วรรณสิทธิ์  พยาบาลเทคนิคชํานาญการ  บุคลากร
สาธารณสุขดีเดน่  สายงานพยาบาลระดับตติยภูมิ
          1.3 นางรัตนา  ศรีสมทุร  พนักงานท่ัวไป  บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น  
สายงานสนับสนุน
          1.4  นางวิสาร์กร  มดทอง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  คนดีศรี
สาธารณสุข  ประเภทข้าราชการ
          1.5  นางพวงพิศ  ยางนอก  ผู้ช่วยพยาบาล  คนดีศรีสาธารณสุข  
ประเภทลูกจ้าง
  2. การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจ าปี 2559
          2.1 นางวิสาร์กร  มดทอง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ผลงาน
วิชาการดีเด่น ประเภท oral Presentionชื่อผลงาน : ประสิทธิผลการควบคุม
อาการหอบของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังหลังการพัฒนาระบบบริการของ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
           2.2 นางสาวณฐลี โรส น้อยสุวรรณ ทันตแพทยช์ํานาญการพิเศษ      
ทันตกรรม เรื่อง การติดเชื้อท่ีช่องพังผืดเทมพอรัล และสับกาเลียล ซึ่งมีอันตราย
แก่ชีวิต: รายงานผู้ป่วย                                                                          

อ่านต่อหน้า 4 
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โดย...กลุม่งานสุขศกึษา

      โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ก าหนดนโยบายรณรงค์สวมหมวกนิรภัย      
100 % ในเขตโรงพยาบาล เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายในการขับขี่และโดยสาร
รถจักรยานยนต์ ท้ังนี้ ผู้ขับขีแ่ละโดยสารรถจักรยานยนต์เข้าในเขตโรงพยาบาล 
จะต้องสวมหมวกนิรภัย  

จึงขอความร่วมมือให้ผู้ขับขีแ่ละผูซ้้อนรถจักรยานยนต์สวมหมวก
นิรภัยทุกครั้งท่ีผ่าน เข้า-ออก โรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทีไ่ม่ปฏิบตัิตามกฎจราจร ได้ก าหนด
มาตรการลงโทษ ดังนี้
 1) หากพบการกระท าผิดคร้ังที่ 1 : ตักเตือนด้วยวาจา
 2) หากพบการกระท าผิดครั้งที่ 2 : ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอผู้บริหาร
 3) หากพบการกระท าผิดคร้ังที่ 3 : มีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ

องค์กรต้นแบบป้องกันและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
2.3 นางสาวธิดา  รัตนวิไลศักดิ์  ทันตแพทย์ชํานาญการพิเศษ  ทันตกรรม           
ได้นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปี 2559
เรื่อง  การใช้บริการทันตกรรมของบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์
 2.4 นางเพ็ญพิศ  นุกูลสวัสดิ์  พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ  ศูนย์พัฒนา
คุณภาพ  ได้นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปี 
2559 เรื่อง ผลการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  โรงพยาบาล
บุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ Service Plan Show & Share เขตสุขภาพ    
ที่ 9 นายแพทย์จิระพล ตรีศักดิ์และคณะ รางวัลผลงานดีเด่น ชื่อผลงาน : 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การตรวจคัดกรองและการตรวจค้นหามะเร็งระยะเริ่มต้น Service 
Plan สาขาโรคมะเร็ง ประจําปีงบประมาณ 2559
4. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานและประชุมสัมมนา แพทย์หญิงเอื้อมพา กาญจน
รังสิชัยและคณะ กลุ่มงานเวชกรรมสังคมรางวัลผลงานดีเด่น ประเภท Popular 
Vote เรื่องการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ (Buriram
Primary Care Cluster : PCC) 
5. รางวัลเป็นสถานพยาบาลที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบสินไหมอัตโนมัติอย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าสามพันข้อมูล ดีเด่นอันดับ 1 นายแพทย์รักศักดิ์ อัมไพพันธ์
และคณะ จากศูนย์สิทธิบัตร

ขอชื่นชมบุคลากรผู้ท าความดี (มอบเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ)
      นางสาวมนัสกานต์  ภูมิศักดิ์ศิริกุล พยาบาลวิชาชีพ ศัลยกรรมชาย 3 บน ได้
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน บริเวณแยกท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2559 โดยการประสานงานขอความ
ช่วยเหลือทีม 1669 ประสานหน่วยกู้ภัย เนื่องจากมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถยนต์ ได้ช่วย
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยลําเลียงผู้บาดเจ็บ โดยทํางานร่วมกับทีมพยาบาลฉุกเฉิน
จนสถานการณ์คลี่คลายใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง

มอบเงินรางวัลประเกียรติคุณ แก่บุคลากรคุณภาพขององค์กร



12 ปีที่  21  ฉบับที่  1  ประจ าเดือน  มกราคม พุทธศักราช 2560

โดย...คลินกิรักษ์ใจ... 
5                   ปีที่  21  ฉบับที ่ 1  ประจ าเดือน มกราคม  พุทธศักราช 2560

สรุปผลการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข จงัหวัดบุรีรัมย์

ครั้งท่ี 31 ประจ าปี 2559 โรงพยาบาลบุรีรัมย์

กรมสุขภาพจิต ชวนคนไทย คิดบวกรับปีระกา

     การฝึกตัวเองให้เปน็คนคดิบวก มองโลกในแง่ด ีแนะให้ใช้ “3 ฉัน : ฉันเป็น 
ฉันมี ฉันแก้ไข” “ฉันเป็น” คือ มองตัวเองอย่างที่เป็นอยู่กับปัจจุบนัอย่างมีสติ มี
ความสขุกบัสิ่งที่เปน็อยู่บรหิารเวลา ให้สามารถใช้ชีวติและดูแลครอบครัวได้อย่าง
พอเพียง อย่าสร้างเงื่อนไขมากมายใหก้บัชีวิตหรือรอในสิ่งที่ยังมาไมถ่งึ เพราะ
ความทกุข์ส่วนใหญม่กัมาจากการมองตัวเองต่างไปจากที่เปน็อยู่ ไม่สนใจปัจจุบนั
หรือสิ่งที่อยู่ตรงหนา้ 
“ฉันม”ี คือ มองสิ่งที่ยังมีอยู่ เหน็คุณค่าสิง่ด ีๆ ในชีวติ ทั้งจากตัวเราและสิ่งที่อยู่
รอบขา้ง เช่น มองน้าํครึ่งแกว้ว่ายังมแีละเติมให้เตม็ได ้หรือยังมคีรอบครัวที่เรารกั
และรกัเรา อาจฝึกโดยพูดสิง่ที่เปน็บวกกบัตัวเองในแต่ละวัน เราก็จะมทีศันคติทีด่ี
ขึน้ มคีวามหวังและกาํลังใจที่ด ี
“ฉันแก้ไข” คือ เรียนรู้บทเรียนชีวิตที่ผ่านมา ไม่จมอยูก่ับความผดิพลาดในอดตี 
ใช้ความผดิพลาดนั้น เป็นคร ูเพื่อนํามาปรบัปรุงแก้ไขโดยอาจให้คํามั่นสัญญากบั
ตัวเอง ที่จะทําแต่สิ่งดี ๆ หรอื ลด ละ เลิก สิ่งไมด่บีางอย่าง “ช่วงเวลานี้เพ่ือระลึก
ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่9 และ เทดิพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ไมม่คีํามั่นสัญญาใดที่จะเป็นสิรมิงคลสูงสดุใหก้ับชีวติ
เท่ากบั การใหค้ํามัน่สัญญาที่จะสืบทอด พระราชปณิธาน น้อมนําพระราชดํารัส
และพระบรมราโชวาทมาใชเ้พื่อเตือนสติให้เราทกุคน ดาํเนินชีวติอยู่ในศีลธรรม
และจริยธรรม อันดีงามเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางทีด่ขีึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง การทําความดีเพื่อส่วนรวม ตลอดจน การสร้างความสามคัค ีลด
ความรนุแรงจากความขัดแยง้ ท้ังผ่านสื่อ สังคมและเวทตี่างๆ เพ่ือให้สามารถใช้
ชีวิตในปีระกา 2560 ได้อย่างมคี่า มีความหมายและมคีวามสขุ 
ร่วมกัน

ด้วยความปรารถนาดีจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ล าดบั ประเภทกีฬา ผลการแข่งขัน

1 ฟุตซอลชาย 5 คน 
ประเภทอาวุโส 

ชนะเลิศ 

2 ฟุตซอลชาย 5 คน 
ประเภทท่ัวไป 

รองชนะเลิศ

3 บาสเกตบอลทีมชาย 5 คน ชนะเลิศ 

4 บาสเกตบอลทีมหญิง 5 คน ชนะเลิศ 

5 วอลเลย์บอลทีมชาย 6 คน ชนะเลิศ 

6 วอลเลย์บอลทีมหญิง 6 คน รองชนะเลิศ

7 เซปักตะกร้อทีมหญิง 3 คน ชนะเลิศ

8 ปาเป้าทีมชาย 4 คน รองชนะเลิศ

9 ปาเป้าทีมหญิง 4 คน รองชนะเลิศ

10 เปตองชายคู่ 2 คน ชนะเลิศ

11 เปตองหญิงคู่ 2 คน รองชนะเลิศมาฝึก 3 ฉัน คิดดีรับปีระกา

http://www.google.co.th/url?url=http://chaoprayanews.com/blog/happyforever/2014/12/26/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B212%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2558/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi7vLrHm63RAhVCu48KHffvAFYQwW4IFzAB&sig2=TcpieRiLooN1Hv-0vp3M5g&usg=AFQjCNGd_6KaUx4WXr_AnoausHRz6zuPVg


      เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ได้ออก
ให้บริการตั้งจุดรับบริจาคโลหิตในโครงการ “ลูกของพ่อ” เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      
ณ สนามไอโมบาย จ านวน 1010 ยูนิต
     ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆ ในครั้งน้ี

6 ปีที่  21  ฉบับที่  1  ประจ าเดือน มกราคม พุทธศักราช 2560 11ปีที่  21  ฉบับที่  1  ประจ าเดือน  มกราคม พุทธศักราช 2560

ฝึก 8 อย่างจะได้....ไม่ทุกข์

โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์ประยุทธ์ ปยุตโต โรงพยาบาลบุรีรัมย์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

     สวัสดีค่ะย่างเข้าสูป่ีใหม ่2560 แล้วค่ะ วันเวลาช่างรวดเร็วเหลือเกิน แต่จะ
ยังไงกต็ามเราอย่าทาํให้ใจของเราให้ทกุขต์ามเวลา เรามาฝึกจติเราไม่ให้ทุกขก์ัน
ดกีว่า ซึ่งมี 8 อย่าง ดงันี้
     1. ฝกึมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้ หมายความว่า จงเปน็คนตัวเล็ก อย่าเป็นคน
ตัวใหญ ่จงเป็นคนธรรมดา อย่าเป็นคนสําคัญเวลามีอะไรเกดิขึ้นกบัเรา อย่าให้
ความสําคัญกับตัวเองมากไป
     2. ไมเ่ป็นนักสะสม เพราะมนัเปน็ภาระ ยกเวน้ความดีนอกนัน้ล้วนเปน็ภาระ
ทั้งหมด ไมม่ากก็น้อย 
     3. ฝกึเป็นคนสบายๆ อย่าไปบ้ากบัความสมบูรณ์แบบเพราะมันไม่มีจรงิ มี
แต่คนโง่เท่านัน้ที่มองว่า ความสมบูรณแ์บบมีจริง
     4. ฝกึเป็นคนน่ิงๆพูดสิ่งท่ีดีอย่าพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนัน้จะถกูหรือผิด หรือ
วิจารณ์ในทางเสียหาย มแีตท่ําให้ใจตัวเองตกต่ําและขุ่นมัว
     5. ให้รู้ธรรมชาติว่าอะไรๆกผ็่านไปเสมอ ให้รู้เวลามคีวามสุข ก็ให้รู้วา่เดี๋ยว
ความสขุมนัก็ผ่านไป รู้ว่าทกุข์เดี๋ยวทกุขก์็ผ่านไป หากมีเรื่องแยก่็ให้รู้วา่เรื่อง
เหล่านัน้ไมไ่ด้อยู่กบัเราไปจนวันตาย
     6. เข้าใจเรื่องของการนินทา เชื่อว่าเราถูกนินทาแน่นอน ดงันัน้ เมื่อถกู
นินทา เรามาถกูทางแล้ว แปลว่า เรายังมีตวัตนอยู่บนโลกนี้
     7. ฝกึให้ตนเองพ้นความเป็นขี้ข้าของเงิน ให้พอใจในสิ่งทีต่นมีอยู ่ต้องรู้จัก
เพียงพอ เมื่อไมต่้องหาเงนิมาก ชีวติกม็โีอกาสทําอะไรทีม่ากกว่าการหาเงนิ
     8. ฝกึตัวเองให้เสยีสละและยอมเสยีเปรียบ การทีค่นๆหนึ่งยอมเสียเปรียบ
ผู้อื่นบ้างเป็นเรื่องจําเปน็ ใครกต็ามทีบ่้าความถกูต้อง บ้าเหตุผล ไม่ยอมอะไรเลย 
ไม่ช้าก็จะเป็นคนบ้าสตแิตก ไมม่คีวามสขุ เพราะต้องรบกับคนรอบข้าง เพ่ือความ
ถกูต้องทีต่ัวเองยดึมัน่ 



             ด้วยงานคลังเลือด  ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับ 
สหสาขาวิชาชีพ ประจ าเดือน มกราคม 2560 โดยมีตารางออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต  ดังนี้

           
                                   
          โลหิตที่ได้จะนํามาให้ผู้ป่วยท่ีขาดแคลนและสํารองไว้กรณีเร่งด่วน   

 ผู้ประสานงาน   คุณปทุมทอง  ศรีภูธร
                            โทร. 2040 งานคลังเลือด

วันที่ สถานที่บริจาคโลหิต แพทย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 

10 ม.ค. 60 อําเภอแคนดง แพทย์โรงพยาบาลแคนดง

11 ม.ค. 60 ไทวัสดุก่อสร้าง แพทย์ intern

12 ม.ค. 60 อําเภอพลับพลาชัย แพทย์โรงพยาบาลพลับพลาชัย

17 ม.ค. 60 บ.นารายญ์ ละลวด แพทย์โรงพยาบาลลําปลายมาศ

19 ม.ค. 60 อําเภอลําปลายมาศ แพทย์โรงพยาบาลลําปลายมาศ

24 ม.ค. 60 อําเภอบ้านด่าน แพทย์โรงพยาบาลบ้านด่าน

25 ม.ค. 60 อําเภอห้วยราช แพทย์โรงพยาบาลห้วยราช

26 ม.ค. 60 บริษัทแอดเดอรานซไ์ทยจํากัด แพทย์ intern

31 ม.ค. 60 อําเภอคูเมือง แพทย์โรงพยาบาลคูเมือง

10 7ปีที่  21  ฉบับที่  1  ประจ าเดือน  มกราคม พุทธศักราช 2560
ปีที่  21  ฉบับที่  1  ประจ าเดือน  มกราคม พุทธศักราช 2560

โดย...กลุม่งานเทคนิคการแพทย์

ช าระค่าเบี้ยประกันอัคคภีัยของผู้กู้ท่ีใช้สิทธิสวสัดิการ

       ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ทุกท่าน ที่ยังไม่ได้ช าระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 
ขอให้ชําระได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขา

และสําหรับผู้กู้ท่านใดที่ไม่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเบี้ย
ประกันอัคคีภัย ผู้กู้สามารถตรวจดูค่า เบี้ยประกันฯได้ในช่อง
ค่าธรรมเนียมที่ปรากฏอยู่ในใบเสร็จรับเงินธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
หรือหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 
ส่วนธุรกรรมประกันภัย ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 
0 4461 6971 



        ด้วยสํานักราชเลขาธิการได้แจ้งเรื่อง  ประกาศเฉลมิพระ
ปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า  ระหว่างที่ประชาชนยังมิได้ถวาย
พระปรมาภิไธยเนือ่งในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราช
ประเพณีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ดังน้ี
      1. ใหเ้ฉลมิพระปรมาภิไธยว่า
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”
ค าอ่าน สม – เด็ด – พระ – เจ้า – อยู่ – หัว – มะ – หา – วะ – ชิ 
– รา – ลง – กอน -  บอ – ดิน – ทระ – เทบ – พะ – ยะ – วะ –
ราง – กูน
      2. ภาษาอังกฤษว่า

“His Majesty King Maha Vajiralongkorn
Bodindradebayavarangkun”

      และส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีได้น าพระราชโองการ
ประกาศเฉลมิพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 133 ตอนท่ี 102 ก      
วันที่ 1 ธันวาคม 2559
     จึงประกาศมาเพือ่โปรดทราบ

         ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ให้มีการจัดตั้งศูนย์ดํารง
ธรรมตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 ลง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ขึ้นในอําเภอและกําหนดให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือนายอําเภอในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่มีสาเหตุมาจากการร้องเรียน ร้องทุกข์
และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอํานาจตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ให้แก่
นายอําเภอ เพื่อให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ที่จัดตั้งขึ้นสามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีสาเหตุมาจากการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทําการปกครองจังหวัด 
กลุ่มงานปกครอง โทร. 0 4466 6502 ในวันและเวลาราชการ 

8 ปีที่  21  ฉบับที่  1   ประจ าเดือน  มกราคม พุทธศักราช 2560 9ปีที่  21  ฉบับที่  1  ประจ าเดือน มกราคม พุทธศักราช 2560

ประกาศเฉลมิพระปรมาภิไธย สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว

http://www.google.co.th/url?url=http://www.buriram.go.th/bru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=61&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjKrf3Ko63RAhXHlJQKHScOCaMQwW4IFzAB&sig2=vRnnl0eQ7p6ZZrepICSerw&usg=AFQjCNFOnd-WovF54ZoV5tTuy4eSVBvZUg

