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วารสารประชาสัมพันธ์  วารสารประชาสัมพันธ์   

         โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมรณรงค์ “สร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย  100%” ในเขตโรงพยาบาล     
เพ่ือป้องกันอันตรายในการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ และเพ่ือให้บุคลากรของโรงพยาบาลบุรีรัมย์เป็นต้นแบบในการปฏิบัติ
ตามกฎจราจร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จึงได้ก าหนดมาตรการ ดังนี้ 

 1. ให้ผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ผ่านเข้า-ออก โรงพยาบาล หากไม่สวมหมวกนิรภัยต้อง
เดินและจูงรถ เข้า-ออก ถ้าฝ่าฝืนปรับ 500 บาท 
 2. ส าหรับเจ้าหน้าที่หากฝ่าฝืนปรับ 500 บาท และพิจารณาลงโทษทางวินัย  
 จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการทุกท่านปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  



รพ.บรุรีมัย ์จดัพิธีเปิด Cath Lab, Stroke ward และ MRI 

      พระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น
ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดป้ายห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cadiac Catheterization Laboratory : Cath Lab) 
หอบริบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Ward) และห้องเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic resonance imaging : 
MRI) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา โดยมีนายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นพ.สุริยา รัตนปริญญา 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นพ.จรัญ ทองทับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล  
และบุคลากรของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ให้เกียรติมาร่วมในพิธี ณ ลานเอนกประสงค์ และในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์      
ได้มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลบุรีรัมย์จากกองทุนพ่ึงพาตนเองจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 1,000,000 บาท            
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพ่ือน าไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โดยมี นพ.จรัญ ทองทับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นตัวแทนรับมอบ  
 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะพัฒนาขีดความสามารในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด
สมอง เนื่องจากเป็นโรคที่มีอัตราการป่วยสูงอยู่ในระดับต้นๆของปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย หากผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่าง
รวดเร็วในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอและทันสมัย
จะท าให้ผู้ป่วยและประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น สามารถลดภาระการรอคอย การรักษาและลดอัตราการส่งต่อผู้ป่วย อันจะเป็นผลให้
ลดอัตราการตายและพิการของผู้ป่วยเหล่านี้ลงได้ 

ขา้ราชการพลเรอืนดีเด่น 
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 เนื่องในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี  เป็นวันข้าราชการ

พลเรือน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ขอแสดงความยินดีกับ

คุณผดิด แจ่มประโคน หัวหนา้งานบ าบัดน้ าเสียและ

เตาเผาขยะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ในโอกาสได้รับ

คัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี   

พ.ศ. 2558 และได้เข้าพิธีรับมอบเกียรติบัตรและ   

เข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น              

จากนายวิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี           

ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา  



 

อวัยวะที่สามารถตรวจได้ 

สามารถตรวจค้นหาเนื้องอก มะเรง็ ถุงน้ า นิ่ว ตรวจได้ตั้งแตส่มอง 
โพรงในสมอง คอ ช่องท้อง ถุงน้ าดี ปอด กระดูก ข้อกระดูก กระดูก
สันหลัง และยังสามารถตรวจความผิดปกติของหลอดเลือดตีบ ตัน 
แตก หลอดเลือดโป่งพองของระบบหลอดเลือดทั่วร่างกาย 

ข้อดีของการตรวจเอ็มอาร์ไอ 

การเตรียมตัวก่อนมาตรวจ 
 ไม่ต้องงดน้ า งดอาหาร ยกเว้นการตรวจเอ็มอารไ์อ ช่องท้อง  
(Abdomen) และระบบถุงน้ าดี (MRCP) ต้องงดอาหารอย่างน้อย 
ก่อนเวลาตรวจ 6 ช่ัวโมง 
 ท าจิตใจให้สบายไม่ต้องกังวล ไมต่้องเครียด เนื่องจากขณะตรวจไมเ่จ็บ  
ส าหรับสุภาพสตรี งดทาเครื่องส าอางบริเวณรอบดวงตา  
 ให้ถอดฟันปลอม เครื่องประดับท่ีเป็นโลหะ กุญแจ บัตรเอทีเอ็ม  
บัตรเครดิต ปากกา นาฬิกา ออกจากตัว โดยฝากญาติหรือเก็บไว ้
ในตู้ล็อกเกอร์ (โดยเฉพาะของมีคา่ให้ฝากญาติ)  
 ส าหรับผู้ป่วยท่ีมโีลหะฝังในร่างกาย เช่น ลูกปืน เศษโลหะในตา  
ใส่เหล็ก ใสเ่หล็กดามแขนขา เป็นต้น ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนตรวจ 
 ผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน โรคไต กรณุาแจ้ง 
    เจ้าหน้าท่ีก่อนเข้าตรวจ 
 เปลี่ยนชุดที่เตรียมไว้และให้เข้าหอ้งน้ าถ่ายปัสสาวะก่อนเข้าห้องตรวจ 

ข้อปฏิบัติขณะตรวจ 
  ให้นอนนิ่งๆ ห้ามขยับ ประมาณ 30 - 40 นาที ท าจิตใจให้สบาย 
  นอนนิ่งๆที่สุด หายใจเบาๆสม่ าเสมอ ไมต่้องตื่นเต้น บางครั้ง 
เจ้าหน้าท่ีอาจให้กลั้นใจเป็นช่วงๆ  
  ในขณะตรวจอาจมีเสียงดังบ้าง เนื่องจากเครื่องอาจท างานอยู่  
  ผู้ป่วยอาจไดร้ับการฉดีสารทึบแสง เนื่องจากแพทย์ต้องการ 
ดูรายละเอียดของภาพเพื่อช่วยในการแปลผล (สารทึบแสงจะท าให ้
ภาพมีความชัดเจนมากข้ึน และจะแสดงความผิดปกติของอวัยวะ 
ที่ตรวจได้ดียิ่งข้ึน) 

 ให้ความถูกต้องแม่นย าสูงมาก ปลอดภัย ไม่เจ็บตัว ไม่ไดร้ับอันตราย
จากรังสี (ไม่ใช้รังสี) ไม่ต้องเสี่ยงกับการแพ้สารทึบแสงชนิดไอโอดีน 
(กรณีตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์)  

 

     ท่านมีโลหะฝังอยู่ในร่างกาย  กลัวท่ีแคบ  กลั้นปัสสาวะไม่ได้ 

และติดเคร่ืองกระตุ้นหัวใจตามร่างกาย 

ข้อควรระวัง (กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที) 

ศูนย์สีมาเอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
 เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชั่วโมง (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

 บริการวินิจฉัยโรคด้วยสนามแมเ่หล็ก คุณภาพชัดเจน    
 วินิจฉัยได้อย่างแม่นย า ใช้เวลาตรวจสั้นมาก ปลอดภัย  

 ข้าราชการเบิกคืนได้เต็ม สิทธ์ิเบิกได้จ่ายตรง บัตรทอง   
 ประกันสังคม ต้องได้รับอนมุัติ และจัดเตรียมเอกสารสิทธ์ิ    

     ก่อนท าการตรวจ 

 ติดต่อสอบถามและยื่นใบส่งตรวจที่  
        ศูนย์สิมาเอ็มอาร์ไอ โรงพยาบาลบุรีรัมย์   
     หมายเลขโทรศัพท์  044 - 116898 

     www.simaxray.com 

    การตรวจเอ็มอาร์ไอ (Magnetic resonance imaging : MRI) 

เป็นการตรวจระบบอวยัวะต่างๆ ของร่างกายโดยอาศัยสนามแม่เหล็ก คือ จะส่ง

คลื่นวิทยุเข้าไปกระตุ้นอวัยวะที่จะท าการตรวจ โดยอยูภ่ายใต้สนามแม่เหล็กของ

เครื่อง จากนั้นเมื่ออวยัวะถูกกระตุ้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงาน โดย

ปล่อยพลังงานออกมาและเครื่องจะแปลงสัญญาณให้เป็นภาพออกมาให้เห็นบน

จอภาพ การตรวจเอ็มอาร์ไอ เป็นการตรวจที่ใช้เทคโนโลยีสูง ให้ผลการตรวจที่

แม่นย า ผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บ และมีความปลอดภัยสูง 
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กิจกรรม “Bogie 99 running challenge Buriram”  

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “รดน ้าด้าหัวผู้สูงอายุ และผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์”  
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กิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วม พร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ 1- 7 เมษายน 2559” 


