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     สวัสดคี่ะ…พบกนัเช่นเดิมกบั รู้ไว้ใช่ว่ากบั Health Station ประจ าเดือน
มีนาคม...หลังจากที่สถานีวทิยุเพ่ือสุขภาพได้งดออกอากาศชั่วคราว เนื่องจากอปุกรณ์
ในการสง่กระจายเสียงช ารุดนั้น ขณะนีท้างสถานีอยู่ระหว่างด าเนนิการซ่อมแซม
อุปกรณ ์หากด าเนนิการเรียบร้อยเราจะแจง้ให้ทราบทันทีค่ะ....
      เมื่อเข้าสู่เดือนมีนาคมและเมษายน ประเทศไทยมอีากาศร้อน ซึ่งอุณหภูมทิี่
สูงขึน้ท าให้อาหารเน่าเสียไดง้่ายขึน้ อาจส่งผลให้มีผูปุ้วยโรคอาหารเปน็พิษเพ่ิมขึ้น
ด้วย ส่วนในน้ าจะพบการแพร่กระจายของเชื้อโรคไดม้ากขึน้เช่นกัน ดังนั้นโรคที่ควร
เฝูาระวังในช่วงนี้คือโรคติดตอ่ทางอาหารและน้ า โดยเฉพาะโรคอาหารเป็นพิษและ
โรคอุจจาระร่วงที่พบผู้ปุวยเป็นจ านวนมาก
                                           โรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง                    
                                    เป็นโรคตดิต่อที่เกิดจากการรบัประทานอาหารและ
                                      น้ าทีไ่ม่สะอาดหรือปนเปื้อนเชื้อ ซึ่งทั้งสองโรคนี้
                                      ต่างกนัที่เชื้อโรคที่พบในผู้ปุวย มกัพบในอาหารที่ปรงุ                                      
                                      สกุๆดบิๆ อาหารไม่สะอาด และในอาหารทีป่รุงไว้
                                       นานๆแล้วไมไ่ด้แช่เยน็หรือน ามาอุน่ก่อนท าให้เชื้อ
โรคเจริญเตบิโตได้ดแีละเพ่ิมมากขึ้น โดยมีอาการคล้ายกนั คือ อาเจียน ปวดท้อง 
ถ่ายเหลวบ่อยครั้ง อาจมไีข ้การดแูลผู้ปุวย ส่วนใหญ่จะหายได้เองโดยการรกัษา
อาการขาดน้ าและเกลือแร ่ด้วยการดืม่สารละลายเกลือแร ่โอ อาร ์เอส 
           และอย่าลืม คาถาป้องกันโรค “กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือ”

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

สารสัมพันธ์
ปีที่  21  ฉบบัที่ 3 ประจ าเดือน มีนาคม 2560

นายแพทย์จรัญ ทองทับ 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี 2559 

http://www.seesketch.com/ID1836_��ͺ������1.html
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เล่าสู่กันฟัง
        ศูนย์พัฒนาสุขภาพ ศูนย์ HA ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ส่ง
รายงาน Service profile/Unit profile (หน่วยงานของ Clinic และ Back 
offices) ภายในวันพุธท่ี 15 มีนาคม 2560 ท่ีศูนย์ Ha โทรศัพท์ 3555 หรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Penpis_n@hotmail.com

สวัสดีค่ะ.....
กลับมาพบกับข่าวสารสัมพันธ์ ประจ าเดือนมีนาคม 

2560 ทีมงานประชาสัมพันธ์ มีข่าวสารที่น่ารู้มาฝากมากมายอีก
เช่นเคย 

                พร้อมกับเดือนนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ของเรา
                                มีความยินดีต้อนรับรองผู้ว่าราชการ
                                คนใหม่ คือ นายปริญญา โพธิสัตย์
                                และข่าวดีของเราชาวโรงพยาบาล
                                บุรีรัมย์อีกเรื่องก็คือ ขอแสดงความยินดี
                                กับท่านผู้อ านวยการโรงพยาบาล
                                บุรีรัมย์ นายแพทย์จรัญ ทองทับ 
                                ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ
                                พลเรือนดีเด่น ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติและ
                                ศักดิ์ศรีในชีวิตการรับราชการ อีกทั้งมี
                                ข่าวสารมาให้ทุกท่านได้ติดตามอ่าน   
มีเรื่องอะไรนั้น อย่าลืมอ่านได้ในฉบับนี้ แล้วพบกันในเดือนหน้า ...
                                                             สวัสดีค่ะ
  
                                                          ด้วยรัก......จากใจ บก.

บก.ทักทาย  

      ขอขอบคุณจิตอาสา เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 5 มีนาคม 2560 โรงพยาบาล
บุรีรัมย์ ขอขอบคุณชมรมจิอาสา ท่ีไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เครือข่ายชมรมเขตนครชัยบุรินทร์ “จิตอาสามิตรภาพบ าบัด” ณ ห้อง
ประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
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โดย  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ.....สมุนไพรไทยพิชิตความดันต่ า
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     ส าหรับโรคหรือภาวะความดันโลหิตต่ านั้นเป็นสิ่งท่ีคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้
ความส าคัญมากนัก นั่นอาจเป็นเพราะว่าพบได้ไม่บ่อยแถมยังมีอันตรายไม่
รุนแรงมาก...เมื่อเทียบกับความดันโลหิตสูง โดยมักมีอาการคือ ร่างกายไม่มีแรง 
วิงเวียนศีรษะ เป็นลม เป็นต้น แต่ถ้าต้องท างานหรือใช้ความคิดในระหว่างท่ีมี
อาการความดันโลหิตต่ าด้วย อาจส่งผลให้ร่างกายขาดออกซิเจนจนเป็นลมหมด
สติ หรือถึงขั้นช็อกเสียชีวิตได้ คนท่ีมีอาการความดันต่ าจึงไม่ควรประมาทใน
การดูแลตัวเองและสมุนไพรรักษาความดันต่ าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีคนเป็น
โรคความดันต่ าควรหาทานเป็นประจ า ส่วนจะมีอะไรบ้าง เรามาอ่านกันเลยค่ะ
     1. ดอกค าฝอย มีสรรพคุณส าคัญท่ีช่วยสลายลิ่มเลือดให้เล็กลงปูองกัน
เลือดเกาะตัวกันเป็นล่ิมเลือด ขยายหลอดเลือด ท าให้การไหลเวียนของเลือดใน
ร่างกายดีขึ้น ท าให้ออกซิเจนเข้าถึงเซลล์ต่างๆ ได้ดีและลดคอเลสเตอรอล
     2. ฝาง เป็นยาบ ารุงท่ีดี ช่วยแก้เส้นเลือดอุดตันหรือกระจายเลือดท่ีอุดตัน
ได้ดี ท าให้การไหลเวียนของเลือดสะดวกขึ้น และยังช่วยรักษาโรคความดัน
โลหิตสูงด้วย
     3. ผักเป็ดแดง ช่วยในการฟอกเลือดและบ ารุงเลือด แก้อาการเส้นเลือด
อุดตันและช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด

 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าป ี2559
       

      
        
        ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ได้ด าเนินการคัดเลือก ข้าราชการและลูกจ้างประจ า
ในสังกัดหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค รวมท้ังข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาและข้าราชการต ารวจท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในจังหวัด เพื่อยกย่อง        
ชูเกียรติและรับมอบประกาศเกียรติคุณ ในวันท่ี 1 เมษายน 2560 
         ในการนี้ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีนายแพทย์ จรัญ ทองทับ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้รับการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติดีเด่นเหมาะสมท่ีจะเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2559
         โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ จรัญ ทองทับ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ท่ีประกอบคุณงามความดี ในการปฏิบัติหน้าท่ี
มาโดยตลอด  ขออวยพรให้ท่านประสบแต่ความสุขกับผลแห่งความภาคภูมิใจใน
อาชีพการรับราชการ อันมีเกียรติและศักดิ์ศรี ในคร้ังนี้ดอกค าฝอย                          ดอกฝาง                            ผักเป็ดแดง

http://www.nanagarden.com/product/133705
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โดย...กลุม่งานสุขศกึษา

     จากอดีตถึงปัจจุบันที่เราต่างเชื่อว่าการกินอาหารที่มีรสชาติเค็มจัดติดต่อกันเป็น
เวลานาน คือสาเหตุที่จะท าให้เกิดโรคไต ซึ่งผลกระทบจากความเค็มที่รับประทานเข้าไป
มากเกินไป จนส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวนั้น เราสามารถอธิบายให้เข้าใจกนัได้
ง่ายๆ ดังนี้ 
     1. ความเค็มท าให้เกิดการคั่งของเกลือในร่างกาย เมื่อร่างกายได้รับเกลือมาก
เกินไป ก็จะท าให้เกิดการคั่งของเกลือรวมถึงน้ าบางส่วน จึงท าให้รู้สึกว่าตัวบวม เพราะ
ไตไม่สามารถก าจัดน้ าและเกลือได้ทัน เป็นสาเหตุท าให้ไตท างานหนัก กลายเป็นโรคไต
เรื้อรังตามมา ซึ่งการคั่งค้างของเกลือจะพบได้ทั่วร่างกาย ในอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ 
ปอด ขา และแขน เป็นต้น 
     2. ความเค็มท าให้ความดันเลือดสูงขึ้น ปริมาณของเกลือโซเดียมเข้าสู่ร่างกายมาก
เกินความต้องการ น ามาซึ่งภาวะ “ความดันเลือดสูง” พบได้มากในกลุ่มสูงอายุ หาก
รับประทานอาหารเค็มจัดบ่อยๆ จะท าให้ความดันโลหิตที่สูงไปกระทบตอ่การท างานของ
หลอดเลือดในจุดต่างๆ โดยเฉพาะหัวใจ ไตจึงต้องท างานหนักเพ่ือก าจัดน้ าส่วนเกินออก 
ลดความดันในเลือดให้น้อยลงนั่นเอง 
     3. เกิดความดันในหน่วยไตมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่ความดันเลือดในส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายเท่านั้นที่สูงขึ้น ทว่ายังรวมไปถึงความดันภายในหน่วยไตที่เกิดจากการคั่งของน้ า 
และท าให้ไตต้องท างานหนักเพ่ือกรองเอาโซเดียมส่วนเกินออกไปให้ได้มากที่สุด 
ผลกระทบตามมาคือความดันในหน่วยไตสูงขึ้น พบโปรตีนในปัสสาวะมากขึ้น และท าให้
ความดันในหน่วยไตสูง เป็นเหตุให้ไตเสื่อมสภาพ
อย่างรวดเร็ว ผลกระทบของโซเดียมต่อร่างกาย 
หากได้รบัในอตัราส่วนที่เพียงพอ ก็จะถือว่าเปน็
ประโยชน ์แตห่ากได้รบัมากหรือน้อยเกินไป
ย่อมเกดิโทษ สง่ผลให้ไตต้องท างานหนัก 
และตามมาด้วยโรคไตเรื้อรังอื่นๆ 
ในอนาคต

               ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวน
เจ้าหน้าที่ผู้สนใจ ประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) “ร้านจ าหน่าย
สิ น ค้ า ที่ ร ะ ลึ ก  ส า นั ก ง านปลั ด ก ร ะท รว งส าธ า รณสุ ข ”              
ตามเงื่อนไขดังน้ี
1. จัดส่ง ออกแบบตราโลโก้ พร้อมอธิบายแนวคิดการออกแบบ
2. มีความคิดสร้างสรรค์ บ่งบอกและสื่อความหมายที่เด่นชัด
3. มีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจและจดจ าได้ง่าย
4. เป็นผลงานที่จัดท าขึ้นใหม่ด้วยตนเอง ไม่มีการคัดลอก
5. ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดหรือได้รับ
รางวัลแล้วให้เป็นลิขสิทธิ์ ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
             โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 

ติดต่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ความเค็ม....สาเหตุของโรคไต 
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โดย...คลินกิรักษ์ใจ... 
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One Stop Service For Handicaps

      10 วิธี เพื่อสุขภาพกายและจิตดี ในชีวิตประจ าวัน

1. อยากกระฉับกระเฉง ตอ้งกินมื้อเช้า
2. ดื่มน้ าให้ถกูจังหวะ ระหว่างมื้ออาหารไม่ควรดื่มน้ ามาก
3. ขยับเท่ากับออกก าลังกาย พยายามขยับทุกครั้งท่ีมีโอกาส เช่นท างานบ้าน 
เดินคุยกับเพ่ือนร่วมงาน
4. ยิ้มรับอรุณทุกวัน เพื่อสร้างความรู้สึกท่ีดีก่อนเริ่มวันใหม่
6. ให้รางวัลแก่ตัวเองเมื่อเราสามารถท าเรื่องยากๆ
7. มองหาข้อดีในเร่ืองร้ายๆฝึกความอดทนและไดบ้ทเรียน
8. รู้จักให้อภัยท าใจให้เป็นกลาง กับศัตรู คู่แข่ง
9. จัดการกับเร่ืองกงัวลกอ่นนอน อย่าให้มาท าให้นอนไม่หลับ
10. มีสติทกุคร้ังไม่ว่าจะท าอะไร

ด้วยความปรารถนาดีจาก กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

      เม่ือวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัด
บุรีรัมย์ นายด ารงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์จรัญ  
ทองทับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ นายยงยุทธ วิชัยธรรม รักษาการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จส าหรับคนพิการ เพ่ืออ านวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้พิการที่ต้องไป
ติดต่อขอรับบริการจดทะเบียนความพิการเปลี่ยนสิทธิ์บัตรทอง เป็นบัตรทองคนพิการ 
รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ พบแพทย์เฉพาะทางให้บริการแบบเบ็ดเสร็จส าหรับคน
พิการภายในโรงพยาบาลบุรีรัมย์
      ซ่ึงเดิมท่ีศูนย์บริการจดทะเบียนคนพิการ มีแห่งเดียวท่ีศาลากลางแห่งใหม่ ห่างจาก
ตัวเมือง 14 กิโลเมตร ซึ่งไม่สะดวกต่อคนพิการที่ไปติดต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จึง
ได้ประสานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางแก้ไข จึงได้จัดเจ้าหน้าที่มารับจดทะเบียน
และออกบัตรและออกบัตรคนพิการวันละ 1 คน ที่ห้อง 714 อาคาร 7 ชั้น 1 เพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการให้ได้รับอุปกรณ์รถเข็น รถโยก ไม้เท้าขาว เครื่องช่วยฟัง 
โดยไม่ต้องไปที่ศาลากลางแห่งใหม่
      จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ส าหรับคนพิการ โดยเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป



      ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบ อย่าเรียกสับสน เพราะท าให้ใช้ยาผิด
ยาปฏิชีวนะ เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เช่น เพนนิซิลลิน อะม็อกซีซิลลิน เตตร้า
ซัยคลิน ไม่มีฤทธิ์แก้ปวดหรือลดการอักเสบ ไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัส ใช้รักษาโรคท่ี
เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น เช่นต่อมทอนซิลอักเสบเป็นหนอง
ยาแก้อักเสบ เป็นยาท่ีมีฤทธ์ิลดการอักเสบ แก้ปวด ลดไข้ เช่น แอสไพริน 
ไอบูโนรเพน ไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ แบคทีเรียและไวรัส ใช้บรรเทาอาการปวด อาการ
อักเสบ เช่น ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ อาการเคล็ดขัดยอก เส้นเอ็นอักเสบ 
กล้ามเนื้ออักเสบ 
ส าคัญมาก เพราะ”การอักเสบ”ส่วนใหญ่ ไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย แต่เกิดจาก
สาเหตุอื่น เช่น การอักเสบจากโรคภูมิแพ้ คอแดง – คออักเสบจากเชื้อไวรัส 
กล้ามเนื้ออักเสบจากการยกของหนัก ดังนั้น หากเรียกยาปฏิชีวนะสามารถว่ายา
แก้อักเสบ จะท าให้เข้าใจผิดคิดว่ายาปฏิชีวนะสามารถรักษาการอักเสบได้ทุกชนิด 
จึงใช้ยาผิดประเภท – รักษาผิดโรค
เรื่องส าคัญแบบนี้ ครอบครัวคุณรู้หรือยัง? บอกต่อ คนท่ีคุณรักและคนที่รักคุณ

ขอบคุณข้อมูลจาก ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

6 ปีที่  21  ฉบับที่  3  ประจ าเดือน มีนาคม  พุทธศักราช 2560 11ปีที่  21  ฉบับที่  3  ประจ าเดือน  มีนาคม พุทธศักราช 2560

ยาน่ารู้
     หลังจากคณะกรรมการได้ปฎิบัติการเชิงรุกตามมาตรการรณรงค์สวมหมวก
นิรภัย 100 % ในเขตโรงพยาบาล ที่ผ่านมา  พบว่า 90 % จากการประเมิน
ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดีขึ้นมาก นับเป็นเรื่องที่ดีขององค์กรที่จะพบกับ
ความส าเร็จในการรณรงค์
     อน่ึง  ความส าเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้  ถ้าพวกเราไม่ร่วมมือกัน100 %  คงอีก
ไม่ไกลเกินไปถ้าพวกเราทุกคนมุ่งมั่น ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด...ขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านมา ณ โอกาส นี้ 

                                         

 

องค์กรต้นแบบป้องกันและลดการบาดเจ็บจากอุบัตเิหตุทางถนน



             ด้วยงานคลังเลือด  ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับ 
สหสาขาวิชาชีพ ประจ าเดือนมนีาคม 2560 โดยมีตารางออกหน่วยรับ
บริจาคโลหิต ดังน้ี

           
                                   
          
    โลหิตที่ได้จะน ามาให้ผู้ปุวยท่ีขาดแคลนและส ารองไว้กรณีเร่งด่วน   

 ผู้ประสานงาน   คุณปทุมทอง  ศรีภูธร
                            โทร. 2040 งานคลังเลือด

วันที่ สถานที่บริจาคโลหิต แพทย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 

7 มี.ค. 60 อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ แพทย์โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

8 มี.ค. 60 Makro แพทย์ intern

10 มี.ค. 60 โรบินสัน แพทย์ intern

14 มี.ค.  60 อ าเภอหนองก่ี แพทย์โรงพยาบาลหนองก่ี

15 มี.ค. 60 โตโยตา้ บุรีรัมย์ แพทย์ intern

16 มี.ค. 60 อ าเภอละหานทราย แพทย์โรงพยาบาลละหานทราย

21 มี.ค. 60 จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ แพทย์ intern

22 มี.ค. 60 โรงพยาบาลกระสัง แพทย์โรงพยาบาลกระสัง

23 มี.ค.  60 โรงพยาบาลพุทไธสง แพทย์โรงพยาบาลพุทไธสง
28 มี.ค. 60 อ าเภอสตึก แพทยโ์รงพยาบาลสตึก

10 7ปีที่  21  ฉบับที่  3 ประจ าเดือน  มีนาคม พุทธศักราช 2560
ปีที่  21  ฉบับที่  3  ประจ าเดือน  มีนาคม พุทธศักราช 2560

โดย...กลุม่งานเทคนิคการแพทย์
เปิดใจ เข้าใจ เอชไอวี...เราเป็นเพื่อนกันได้

      ด้วยวันที่ 1 มีนาคม เป็นวันรณรงค์ลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติสากล 
กรมควบคุมโรค จึงได้ร่วมกับโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติและเครือข่ายจัดท า
คลิปวิดีโอเพ่ือการลดการตีตราและเลือกการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี /เอดส์ 
ส าหรับสถานบริการสุขภาพเปิดให้ประชาชนดูในระหว่างมารับบริการ ที่แผนกผู้ปุวย
นอก ในช่วงเดือนมีนาคม 2560 เพ่ือให้ผู้บริการสุขภาพร่วมส่งเสริม ลดการตีตราและ
เลือกปฏิบัติและส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกับ 
ผู้มีเชื้อเอสไอวี โดยมีกติกา ดังนี้ 
    1. ถ่ายภาพหรือถ่ายคลิป (ไม่เกิน 1 นาที) เป็นภาพหรือคลิปวิดีโอ ที่ถ่ายในช่วง
เปิดดีวีดี การลดการตีตราและเลือกปฏิบัติที่ได้จัดส่งให้โรงพยาบาลเปิดให้ประชาชน
ที่มารอรับบริการดูในช่วงเดือนมีนาคม 2560
     2. โพสต์บนเฟสบุ๊ค  ของท่านหรือหน่วยงานท่าน  พร้อมพิมพ์ค าว่ า 
#Zerodiscrimination#และยุติการเลือกปฏิบัติหรือแชร์มายังเฟสบุ๊คชื่อ เปิดใจ 
เข้าใจ เอชไอวี เราเป็นเพ่ือนกันได้ ตั้งแต่ 1 – 31 มีนาคม 2560
      ขอดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โทร. 3117 – 8 ในวันราชการ

30 มี.ค. 60     อ าเภอช านิ                                  แพทย์โรงพยาบาลช านิ



       สวัสดีค่ะ พบกันอีกเช่นเคยค่ะกับคอลัมน์ บุคคลตัวอย่าง ประจ าปี 
2560 ซึ่งปีนี้โรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 10 ท่าน จะ
เป็นใครนั้น อย่าลืม ติดตามอ่านประวัติพอสังเขปของท่านทุกเดือนได้เลยค่ะ 
ส าหรับเดือนแรกนี้ ทีมงานข่าวสารขอน าเสนอ 2 ท่าน ด้วยกัน คือคุณบุญส่ง 
มามุ่งดี จากศูนย์เปลและคุณสิริรัตน์ ดดี้วยชาติ จากกลุ่มงานโภชนศาสตร์
                                                คุณบุญส่ง มามุ่งดี 
                                             พนักงานทัว่ไประดับ บ 2/หัวหน้า
                                             ท่านเกิดวันที่ 21 มิถุนายน 2500

          เข้ารับการบรรจุเมื่อวันท่ี 2  
                                                มกราคม 2529
                                             ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 99 หมู่ 1       
ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
อุปนิสัย เป็นคนร่าเริง ชอบสนุกสนาน โดยเฉพาะพธิีกรภาคสนามในงาน  
กีฬาสีโรงพยาบาลบุรีรัมย์ทุกๆปี
ข้อคิดฝากถึงน้องๆ ขอใหน้้อง ๆ ทุกคน มีความขยัน อดทนและมีความ
สามัคคีในหน่วยงาน มีความรักในหน้าท่ี
หลกัในการท างาน ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

                                  ท่านท่ีสอง ของฉบับนี้ คือ
            คุณสิริรัตน์ ดีด้วยชาติ   

                        พนักงานประกอบอาหาร ระดับ ส 2    

        เรามาทราบประวัติท่านพอสังเขป ดังนี้
                                             ท่านเกิดวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2499
                                          เข้ารับการบรรจุเมื่อ วันที ่1 เมษายน 2523
                                          ที่อยู่ปัจจุบัน 166/13 ถ.หน้าสถานี        
                                             ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
อุปนิสัย เป็นคนมีอัธยาศัยดีกับทุกๆคน 
ข้อคิดฝากถึงน้องๆ ขอฝากถึงน้องๆ ว่าให้มีความรัก ความสามัคคีต่อกันและกัน 
มีความสุขในงานท่ีเราเลือกท าแล้ว จะท าให้ใจเราเป็นสุขไปด้วย
หลกัในการท างาน มีความมุ่งมั่น ฝุาฟันอุปสรรคท่ีมีให้ส าเร็จ แล้วผลงานของ
เราก็จะมีประสิทธิภาพย่ิง ๆ ขึน้ 

8 ปีที่  21  ฉบับที่  3  ประจ าเดือน  มีนาคม พุทธศักราช 2560 9ปีที่  21  ฉบับที่  3  ประจ าเดือน มีนาคม พุทธศักราช 2560

ข่าวบุคคลตัวอย่าง ข่าวบุคคลตัวอย่าง


