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         สวัสดีค่ะ…พบกับรู้ไว้ใช่ว่ากับ Health  Station ประจ าเดือนตุลาคม
เช่นเดมินะคะ เนื่องจากเกดิปัญหาในการส่งกระจายเสียง สถานีวิทยุเพ่ือสุขภาพได้
หยุดส่งกระจายเสียงเป็นการชั่วคราว เพื่อปรบัปรงุระบบสายอากาศ หากด าเนนิการ
แล้วเสร็จเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบทนัทีค่ะ.......
....เมื่อวันที ่30 กนัยายน 2559 ที่ผ่านมา สถานีวทิยุเพ่ือสุขภาพได้เข้ารว่มประชมุรับ
ฟังความคดิเห็นสาธารณะตอ่ร่างประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเรื่อง หลกัเกณฑ์การส่งเสริมชมุชนท่ีมี
ความพร้อมและสนบัสนนุผูป้ระกอบกิจการกระจายเสียงบรกิารชมุชนท่ีมีคุณภาพ 
พ.ศ....... เพื่อให้ผู้ทดลองประกอบกิจการบรกิารชมุชนได้ทราบถงึสิทธปิระโยชนต์่างๆ
ในร่างประกาศ และร่วมแสดงความคดิเหน็ต่อรา่งประกาศดังกล่าว จะไดน้ าความ
คดิเหน็มาปรบัปรุงร่างประกาศใหม้คีวามเหมาะสมต่อไป ส าหรับการประชมุดงักล่าว 
จัดขึ้น ณ ห้องประชมุวายุภักษ์ ศนูย์ราชการ กรุงเทพมหานคร

รู้ไว้ใช่วา่ กับ Health Station FM 95.75 Mhz. ารสัมพันธ์

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

ปีท่ี  20   ฉบับที่  10   ประจ าเดือนตุลาคม 2559

ขอแสดงความยินดี
 นายแพทย์จรัญ  ทองทับ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

กับรางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นจังหวัดบุรีรัมย์
ประจ าปี 2559 

สายงานแพทย์ โรงพยาบาลบุรรีมัย์
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เล่าสู่กันฟัง
          ลิฟต์ช ารุด  อาคารอายุรกรรมตั้งแต่บัดนีถ้ึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 
เป็นตน้ไปงานซ่อมบ ารุงได้น าช่างจากบริษัทแหลมไทย เม็คคาทรอนิกส์ เข้าท า
การซ่อมลิฟต์อาคารอายุรกรรม  เพื่อรื้อถอน และตดิตัง้ใหม่ จึงขออภัยใน
ความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

           กฐินสามัคคี เชิญชวนเจ้าหน้าที่ทกุท่านรว่มเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
สามัคคี ณ วัดทักษิณาวาส ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 
ตุลาคม 2559 ตดิต่อร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน ได้ที่ พระครูโสภณรมณียกิจ 
(หลวงปูุแสวง) หมายเลขโทรศัพท์ 081-9994727 และส าหรับท่านใดที่สนใจ
จะร่วมท าบุญ ขอเชิญบริจาคได้ที่งานประชาสัมพนัธ์ โทร. 3117 – 8

          กฐินพระราชทาน ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมงานพิธีสมโภช
องค์พระกฐินพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดกลาง 
พระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เวลา 17.00 น. และถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ท่านท่ีจะร่วม
บริจาค ขอเชิญได้ท่ีกลุ่มงานบริหารท่ัวไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันท่ี 14 ตุลาคม 2559

          ผลการประกวดตัง้ชื่อห้องประชุม ผลการพิจารณาคัดเลือกชื่อห้อง
ประชุม มีผู้ชนะเลิศการประกวดตั้งชื่อ ดังนี้ ห้องประชุมพนมเทวาลัย โดยคุณ
ดวงใจ เอี่ยมรัมย์ จากสูติกรรมชั้น 2 และห้องประชุมนคราภิรมย์ โดยคุณ
สถาพร สินธุรัตน์ จากงานเอดส์/วัณโรค โดยจะได้รับเงินรางวัล ละ 1,000 บาท 
จึงขอแสดงความยินดีกับท่านท่ีได้รับรางวัลในคร้ังนี้  

 สวัสดีค่ะ มาพบกันอีกเช่นเคย กับการท างานยา่งเข้าสู่
ปีงบประมาณ 2560 ที่หลายท่านอาจจะบ่นว่า ......วันเวลาท าไมเร็วจัง
ถึงอย่างไรกแ็ล้วแต่ การจะลงมือท าอะไรต้องมีนโยบายทีช่ัดเจนกลุ่มงาน
นโยบายและแผน จึงได้จัดประชุมรับฟังการมอบนโยบาย จากท่าน
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ของเรา อย่าลืมเข้าร่วมรับฟังเพื่อทราบ
แนวทางการด าเนินงานและการพัฒนางานโดยพร้อมเพรียงกัน

ส าหรับงานแสดงมุทิตาจิต ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ผ่าน
ไปด้วยความราบรื่น ได้รับความอบอุ่น สนุกสนานกันทั่วหน้า ขอบคุณทกุ
หน่วยงานที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับงาน ความทรงจ าดีๆ จะตราตรึงในใจ
ของพวกเราตลอดไป

สุดท้าย ฝากทกุท่านติดตามอ่านข่าวสารจากทีมงาน
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีหลายชอ่งทาง ที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน หากท่านใดที่
จะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการเสนอข่าวสารของเรา 
สามารถแจ้งได้ ที่หมายเลข 3117 – 8 ทีมงานเราพร้อมที่จะน าไปปรับปรุง
และพัฒนางานต่อไป 
 แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า ...สวัสดีค่ะ

     

บก.ทักทาย  

http://www.google.co.th/url?url=http://xn--12cc3e9ad3gxa0g.blogspot.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjYkPHg6azOAhXEpI8KHQQtATgQwW4IHzAF&sig2=8YTR0ujjjRVgp467Xn1aqw&usg=AFQjCNF5BGhMe_yZ5QEE_Fs1FKTv8WIs5Q
http://www.google.co.th/url?url=http://www.bigstockphoto.com/image-46221307/stock-vector-cartoon-boy-yelling-and-shouting-into-a-megaphone&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjzrvzb0_zOAhXBpI8KHaNjBTcQwW4ILzAN&sig2=UVyUDxV6UQZ9lqaIk5dVGQ&usg=AFQjCNEImbUIoEZfFHXxuliYpHb8E8a9jw
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โดย  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
3ปีที่  20  ฉบับที่  10  ประจ าเดือน ตลุาคม  พุทธศักราช 2559

ยาธาตุอบเชย 

       เชยไหมท่ีจะใช้ ?????

        
       ถ้าพูดถึงยาธาตุ ทุกคนคงคิดถึงยาธาตุน้ าแดง หรือยาธาตุน้ าขาว ซึ่งเป็นยาท่ีใช้
กันมานานเพื่อรักษาอาการท้องอืดท้องเฟูอ อาหารไม่ย่อย ท่ีจริงแล้วค าว่า “ยาธาตุ” 
ในการแพทย์แผนไทย หมายถึง กลุ่มยารักษาธาตุในร่างกายของเราให้เป็นปกติ โดย
เริ่มจากการปรับสมดุลธาตุลม และธาตุไฟ ยาธาตุอบเชยเป็นหนึ่งในยาธาตุ ซึ่งมี
สรรพคุณในการบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟูอ ปรับการท างานของธาตุลมและไฟให้
เป็นปกติ ท าให้ร่างกายเข้าสู่สมดุลได้
     ยาธาตุอบเชย บางครั้งเรียกว่า ยาธาตุเปลือกอบเชย เป็นยาธาตุที่ตั้งต ารับขึ้น 
โดยมี เปลือกอบเชยเทศ เปลือกสมุลแว้ง ลูกกระวาน ดอกกานพลู รากชะเอมเทศ 
เป็นตัวยาหลัก พร้อมกับ เกล็ดสะระแหน่ และการบูร องค์ประกอบทุกตัวมีสรรพคุณ
ขับลม เปลือกอบเชยเทศและสมุลแว้งนอกจากขับลมแล้ว ยังมีรสหวาน และมีรสฝาด 
ท าให้มีฤทธิ์สมานไปในตัว ยาธาตุอบเชยเตรียมโดยการต้มเคี่ยว หลังจากนั้นจึงเติม
เกล็ดสะระแหน่ การบูรภายหลัง การเตรียมแบบนี้ท าให้น้ ามันหอมระเหยส่วนใหญ่
ระเหยออกไปเกือบหมด เหลือแต่สารจ าพวกเรซินหลอมละลายออกมาขณะตม้ 
อย่างไรก็ดียาธาตุอบเชยท่ีมีคุณภาพดีเมื่อชิมรสแล้ว จะรู้สึกเผ็ดร้อน พอควร และ
เมื่อรับประทานเข้าไป จะรู้สึกท้องอุ่น กระตุ้นการท างานของกระเพาะอาหารและ
ล าไส้ มีสรรพคุณบรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องอืดท้องเฟูอ…….

ติดตามอ่านตอนต่อไป.....กับการเปรียบเทียบยาธาตุน้ าแดง
และยาธาตุอบเชย ในฉบับหน้า ค่ะ

ยินดีต้อนรับ 

นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์คนใหม่

 ท่านเกิดวันที่ 10 กนัยายน 2501
ประวัติการด ารงต าแหน่ง
- หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ ศูนย์อ านวยการบรรเทาสาธารณภัย
- หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าปาง
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- หัวหน้าศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ล าปาง
- รองอธิบดีกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
   1 ตุลาคม 2558    ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
   1 ตุลาคม 2559   ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
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โดย...กลุม่งานสุขศึกษา 

 วันออกพรรษา 2559 ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 16 ตลุาคม  หรือตรงกับวัน
ขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 ของทุกป ีเป็นอกีหนึ่งวันส าคัญทางพุทธศาสนา  โดยเมื่อเทศกาล
เข้าพรรษาได้ผ่านพ้นไปถึง 3 เดือน ก็จะเป็นช่วงเวลาของ "วันออกพรรษา" ซึ่งถือเป็น
การสิน้สุดระยะการจ าพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจ าที่วดัในช่วงฤดูฝนตลอด 3 
เดือนของพระภิกษุสงฆ ์โดย วนัออกพรรษา ตรงกบัวนัขึน้ 15 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี 
ซึ่งเรียกอกีอย่างว่า "วันมหาปวารณา" แปลว่า อนุญาตหรือยอมให้ 
               ทัง้นี ้วันออกพรรษา พระสงฆ์จะประกอบพิธีท าสังฆกรรมใหญ่ที่เรียกว่า      
“มหาปวารณา” ในวนัออกพรรษา ซึ่งเปน็การเปดิโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตกัเตือนซึง่
กันและกนัได ้เนื่องจากในระหว่างที่เขา้พรรษาอยู่ด้วยกนั พระสงฆ์บางรปูอาจมี
ข้อบกพร่องทีต่้องแกไ้ข และการให้ผู้อืน่ว่ากล่าวตกัเตือนก็จะท าใหรู้้ข้อบกพร่องของตน 
อีกทัง้ยังเปดิโอกาสให้ถามขอ้สงสัยซึ่งกันและกันไดด้้วย พระผู้ใหญ่ก็กล่าวตกัเตือนพระ
ผู้น้อยได้ และพระผู้มีอาวโุสน้อยก็สามารถชีแ้นะถงึข้อไมด่ีของพระผู้ใหญ่ได้เช่นกัน   
แม้พระผู้ใหญ่จะมีอาวโุสมากกว่า แตท่่านก็มไิด้ส าคัญตนผิดคดิว่าท่านท าอะไรแล้วถกูไป
หมดทกุอย่าง เพ่ือเป็นเครื่องมือชี้ให้เหน็วิธกีารคอยสังวร คือ ตามระวัง ไม่ประมาท 
ไม่ยอมให้ความเลวร้ายเกิดขึ้นได้ เหมือนล้อมรั้วไวก้่อนที่วัวจะหาย ไมว่่าจะอยู่ใน
เทศกาลเข้าพรรษาหรือออกพรรษา พระท่านจะประพฤตดิี ปฏิบตัิชอบ ตามระบอบของ
พระธรรมวินัยอยูต่ลอดเวลา เมื่อท าพิธีวันออกพรรษาแล้ว พระภิกษุสงฆ์สามารถจาริก
ไปในสถานที่ตา่งๆ หรือค้างคืนที่อื่นไดโ้ดยไม่ผิดพระพุทธบัญญตัิ หลังวนัออกพรรษาจะ
มกีาร "ตกับาตรเทโว" หรือชื่อเต็มตามค าพระว่า "เทโวโรหณะ" แปลว่า การหยั่งลง
จากเทวโลก โดยสามารถเรยีกอีกอย่างหนึ่งว่า "ตกับาตรดาวดงึส์" โดยอาหารที่นิยม
น าไปใส่บาตรคือ ข้าวต้มมัด และข้าวต้มลูกโยน และประเพณีเทศน์มหาชาติ หลังวัน
ออกพรรษา

  

 ท่านเกิดวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2513 ภูมิล าเนา อ าเภอเมือง           
จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการรับราชการ พ.ศ. 2537 แพทย์ประจ าโรงพยาบาลอุบลรตัน์
พ.ศ. 2539 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแวงใหญ ่จังหวดัขอนแกน่
พ.ศ. 2547 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรบีุญเรือง จังหวดัหนองบัวล าภู
พ.ศ. 2550 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมปูองกัน) ส านกังาน

สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู
พ.ศ. 2552 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมปูองกัน) ส านกังาน

สาธารณสุขจังหวดัขอนแก่น
1 ตลุาคม 2556 – 30 กันยายน 2559 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดั

หนองบัวล าภู
1 ตลุาคม 2559 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดับุรรีัมย์

 วันออกพรรษาต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดับรุีรัมย์คนใหม่
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โดย...คลินกิรักษ์ใจ... 
5ปีที่  20  ฉบับที่  10  ประจ าเดือน ตลุาคม  พุทธศักราช 2559

       โรงพยาบาลบุรีรัมย์ขอแสดงความยินดีกับท่าน นายแพทย์จรัญ  ทองทับ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น จังหวัด
บุรีรัมย์ ประจ าปี 2559 สายงานแพทย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 ผลงานเด่นระดับโรงพยาบาล
     1. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ เช่น จัดตั้งศูนย์สวนหัวใจ (Cath
Lab)  / Stroke ward และเพ่ิมบริการตรวจวินิจฉัย MRI 
     2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในโรงพยาบาลส่งเสริมการท างานเป็นทีม
     3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับภูมิทัศน์ เช่น อาคารผู้ป่วย
          การบริหารจัดการและการเชื่อมโยงเครือข่ายทุกระดับและการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนต่างๆ ภายใต้การน าของผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มุ่งผลท าให้
ประชาชนมีสุขภาพดี เข้าถึงบริการได้ง่ายและเจ้าหน้าที่มีความสุข
         นับเป็นผลงานที่ชาวรพ.บุรีรัมย์ภาคภูมิใจและร่วมชื่นชมยินดีกับรางวัลนี้  
ท่านเป็นต้นแบบที่ดีและผู้น าที่เสริมสร้าง พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ยิ่งๆขึ้นไป

รางวัล บคุลากรดีเด่น/หน่วยงานดีเด่น ปี 2559หยุดนิ่ง...เพื่อเพิม่สติ

 คนเราเมื่อเกิดอารมณ์พลุ่งพล่าน โกรธ กลัวรุนแรง ปฏิกิริยาทางร่างกายจะไป
กระตุน้ให้หัวใจเตน้แรงและเร็ว สูบฉีดเลือดเพื่อน าออกซิเจนไปเล้ียงสมองส่วนท่ีเป็น
ศูนย์บัญชาการอารมณ์ (อมิกดาล่า - amygdala) ท าให้เลือดไปเลี้ยงสมองส่วนท่ี 
ท าหน้าท่ีศูนย์บัญชาการควบคุมการคิดอย่างมีเหตุผลน้อยลง (สมองส่วนหน้า
pre frontal cortex ) 
          ท าให้เกิดภาวะ  “ปญัหาทบัถม อารมณ์มา ปัญญาไม่เกิด”
          วิธิแก้ไข คือ        การหยุดนิ่งชั่วขณะ
    ให้หัวใจมีจังหวะเตน้ช้าลง ผ่อนอารมณ์ให้คลายลง แล้วสูดลมหายใจเข้าลึกๆ สัก
สองสามคร้ัง เพื่อให้ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย และไหลเวียนไปยังสมองส่วนหน้ามาก
ขึ้น เสมือนเป็นการเติมพลังให้สมองส่วนท่ีใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล
      ดังค ากล่าวท่ีว่า “สติมาปัญญาเกิด สติเตลิดยอ่มเกิดปญัหา”

ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
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         จากสภาพปัจจุบันมีเด็กบกพร่องทางการได้ยินที่ได้รับการผ่าตัดฝัง
ประสาทหูเทียมเป็นจ านวนมาก กระทรวงศึกษาธิการจึงไดพ้ัฒนาครูให้
สามารถฝึกพูดผ่านทักษะการฟังให้กับเด็กที่ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม และ
พัฒนาสถานศึกษาให้กับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการสื่อสารแก่ผู้ผ่าตัดฝัง
ประสาทหูเทียมกระจายอยู่ตามภูมิภาค
             จึงขอเชิญเด็กที่ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมได้รับบรกิารฝึกพดูผ่าน
ทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ท่ี 215 หมู่ 11 บ้านโพธิ์ศรีสุข 
ต าบล อิสาณ  อ าเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000 โทรศัพท์ 0 4466 6106

การฝึกพูดผ่านทักษะการฟัง



            ด้วยงานคลงัเลอืด  ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหติร่วมกับ 
สหสาขาวิชาชีพ ประจ าเดือน ตุลาคม 2559 โดยมีตารางออกหน่วยรับ
บริจาคโลหิต  ดังนี้

           
                                   
 

                 
         โลหิตที่ได้จะน ามาให้ผู้ปุวยท่ีขาดแคลนและส ารองไว้กรณีเร่งด่วน   

       ผูป้ระสานงาน   คุณปทุมทอง  ศรีภูธร
                                      โทร. 2040 งานคลังเลือด

วันที่ สถานที่บริจาคโลหิต แพทย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต 
5 ต.ค. 59 ไทวัสดุก่อสร้าง แพทย์intern
6 ต.ค. 59 อ.แคนดง แพทย์โรงพยาบาลแคนดง
11 ต.ค. 59 อ.เมือง แพทย์intern
12 ต.ค. 59 อ.พลับพลาชัย แพทย์โรงพยาบาลพลับพลาชัย
13 ต.ค. 59 บ.นารายณ ์ ล าปลายมาศ แพทย์โรงพยาบาลล าปลายมาศ
14 ต.ค. 59 อ.คูเมือง แพทย์โรงพยาบาลคูเมือง
19 ต.ค. 59 ล าปลายมาศ แพทย์โรงพยาบาลล าปลายมาศ
20 ต.ค. 59 บ.นารายณ์  ละลวด แพทย์โรงพยาบาลช านิ
21 ต.ค. 59 ไอโมบาย แพทย์intern
25 ต.ค. 59 บริษัทแอดเดอรานซ์ไทยจ ากัด แพทย์intern
26 ต.ค. 59 อ.บ้านด่าน แพทย์โรงพยาบาลบ้านด่าน
27 ต.ค. 59 อ.ห้วยราช แพทย์โรงพยาบาลห้วยราช
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โดย...กลุม่งานเทคนิคการแพทย์

             ด้วยงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคล ก าหนด
จัดการบรรยายวิชาการหัวห้อ “ยุทธการตามล่าหาความสุข” โดย นพ.นิวฒัน ์ 
ลีวงศ์วัฒน์ สถาบันการพูดเพื่อความส าเร็จ (Talk To Top Training Institute) 
ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 - 18 ตลุาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฉลมิพระเกียรติ  
ชั้น 5 อาคารอ านวยการ โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นละ 250 คน ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
รุ่นที่ 2 วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น.
รุ่นที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.

                จึงขอเชิญ เจ้าหน้าท่ีท่ีแจ้งรายชื่อไว้ เข้ารับการอบรมได้ตามวัน 
เวลาและสถานท่ีดังกล่าว



 

 ด้วยกลุ่มงานนโยบายและแผน ก าหนดจดัประชุม “ มอบ
นโยบายประจ าปีงบประมาณ 2560” โดยนายแพทย์จรัญ  ทองทับ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาล
บุรีรัมย์ จ านวน 5 รุ่น โดย ในวันท่ี 19 ตุลาคม 2559  และวันท่ี 1-3 และ 7 
พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมเฉลมิพระเกียรติ   เวลา 14.00 -16.00 น.
              จึงขอเชิญเจ้าหน้าท่ีทุกหน่วยงานเข้ารับฟังนโยบายและแผน 
ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

            ด้วยงานพัฒนาบุคลากร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน 
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ การพัฒนางานประจ า
สู่งานวิจัย ประจ าปี 2560 วิทยากร โดย ดร.สมหมาย คชนาม จากสถาบัน RASA 
(Research And Statistic Academy) โดยก าหนดจัดขึน้ 4 ระยะ ดังนี้
           ระยะที่ 1 วันท่ี 26 - 28 ตุลาคม 2559 (ความรู้พื้นฐานงานวิจัย)
           ระยะที่ 2 วันท่ี 19 - 21 ธันวาคม 2559 (การสร้างเครื่องมือ)
           ระยะที่ 3 วันท่ี 20 - 21 มีนาคม 2560 (การวิเคราะห์และอภิปรายผล)
           ระยะที่ 4 วันท่ี 26 - 28 เมษายน 2560 (การซ้อมน าเสนอผลงาน)
 เวลา 08.00-16.00 น.
           *** ระยะที่ 1    ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง
           *** ระยะที่ 2 - 4    ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลบุรีรัมย์
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และแจ้งรายชื่อผู้สนใจได้ท่ีงานพัฒนา
บุคลากร โทร 2078 , 2116  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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