
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 20 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

            ห้องประชุม 

วันที่ 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคคี 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

20  มิถุนายน 2559 ระบบสารสนเทศด้านจิตเวช 

จามจุรี/จิตเวช/2104 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

Palliative Care ประจ าเดือน 

อมรรัตน์/ศก.1/3541 

เวลา 08.00 - 16.00 

21 มิถุนายน 2559 ทบทวนถอดบทเรียนมาตรา 41 

จารุวรรณ/นิติกร/3414 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

 

- 

22 มิถุนายน 2559 ประชุมประจ าเดือน 

กลุ่มการพยาบาล 

อมรรัตน์/กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

Case กรณีศึกษาส าหรับ Extern 

 

ณัฐนันท์/ศูนย์แพทยฯ/3619 

เวลา 12.00 - 15.00 น. 

 

- 

23 มิถุนายน 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 

เจษจง/บริหารทั่วไป/3411 

เวลา 13.30 - 16.00 น. 

พัฒนาผู้ปกครองเด็กติดเชื้อ HIV 

ศิริญญา/เอดส์และวัณโรค/3603 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

24 มิถุนายน 2559 การบ าบัดรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

จินตนา/จิตเวช/2104 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

 

- 

25 มิถุนายน 2559 สอบข้อเขียนลูกจ้างช่ัวคราว 

เกตสุดา/ทรัพยากรบุคคล/3415 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

 

Conference Case 

นรารัตน์/นศ.พยาบาล 

เวลา 16.00 - 18.00 น. 

26 มิถุนายน 2559  

- 

สอบปฏิบัติลูกจ้างช่ัวคราว 

เกตสุดา/ทรัพยากรบุคคล/3415 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

Conference Case 

นรารัตน์/นศ.พยาบาล 

เวลา 16.00 - 18.00 น. 

คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดยีวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   91  วันที่   20  ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 



วันเทคนิคการแพทย์ 

      ด้วยวันที่ 29 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเทคนิคการแพทย์ไทย กลุ่มงาน       

 เทคนิคการแพทย์ จึงได้จัดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ขึ้น ในวันศุกร์ที่   

 24 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์

 หน้าอาคาร 7  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ตรวจหมู่เลือดและตรวจน้้าตาลในเลือด 

              จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

รับสมัครงาน 

       โรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยเปิดรับสมัครต าแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จ านวน 2 อัตรา  

       ผู้สนใจขอและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอ้านวยการ ชั้น 4 ตั้งแตวั่นที่  20 - 24 

มิถุนายน 2559 (ในวันและเวลาราชการ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่บอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ www.brh.go.th  

โครงการรักษ์สุขภาพแบบพึ่งตนเองฯ 

                กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ก้าหนดจัดโครงการรักษ์สุขภาพแบบ                                                                                          

 พึ่งพาตนเองบนเศรษฐกิจพอเพียง (หมอเขียว) ในวันที่ 31 กรกฎาคม - 2  สิงหาคม  

 2559 ณ วัดธรรมธีราราม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  

       จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ติดต่อที่กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร. 2105  

คลินิกระบบประสาทและสมอง 

       กลุ่มงานผู้ป่วยนอก จะเปิดให้บริการคลินิกแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการด้านระบบประสาทและสมอง ทุกวัน

อังคาร เวลา 16.00 - 19.00 น. ณ ห้องตรวจอายุรกรรมชั้น 2 โดยมีค่าธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย์ 160 บาทต่อครั้ง 

(ไม่สามารถเบิกคืนได้)  

 จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการที่มีปัญหาด้านระบบประสาทและสมองรับบริการตรวจตามวัน เวลา

ดังกล่าว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป 

คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดยีวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ 

       ด้วยงานคลังเลือด ได้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ภายใน จ้านวน 1 หมายเลข คือ หมายเลข 2170  

                                                                                       จึงแจ้งมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

เพิ่มหมายเลขโทรศพัท์ 



การตรวจสุขภาพประจ าปี บุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ปี 2559 

ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2559 

วันที่ตรวจ หน่วยงาน สถานที ่

20 มิถุนายน 2559 1. PCU1 สหชัชวาล 
2. งาน IC 
3. EIU 
4. อายุรกรรมหญิง 4 
5. เด็ก 3 
6. แพทย์แผนไทย 
7. SICU 
8. ศัลยกรรมกระดูก  6 

เจาะเลือดน้าส่งที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
1. เอ็กซเรย์ปอด เวลา 13.00 - 16.00 น 
วันที่ 20 , 21 มิถุนายน 2559 
โดยเซ็นชื่อ-สกุล ที่ห้อง X-Ray 
2. ตรวจภายใน/มะเร็งปากมดลูก 
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. 
โดยยื่นบัตรบันทึกผู้รับบริการ (OPD CARD) 
ที่ห้องบัตร ลงห้องตรวจ 213  
และไปรับการตรวจที่ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม ชั้น 2 

22 มิถุนายน 2559 1. ผู้ป่วยนอก 
2. อายุรกรรมชาย 1 
3. ศัลยกรรมชาย 3 บน 

เจาะเลือดน้าส่งที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
1. เอ็กซเรย์ปอด เวลา 13.00 - 16.00 น 
วันที่ 22 , 23 มิถุนายน 2559 
โดยเซ็นชื่อ-สกุล ที่ห้อง X-Ray 
2. ตรวจภายใน/มะเร็งปากมดลูก 
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. 
โดยยื่นบัตรบันทึกผู้รับบริการ (OPD CARD) 
ที่ห้องบัตร ลงห้องตรวจ 213  
และไปรับการตรวจที่ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม ชั้น 2 

24 มิถุนายน 2559 1. ศัลยกรรมหญิง 3 
2. กลุ่มการพยาบาล 

เจาะเลือดน้าส่งที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
1. เอ็กซเรย์ปอด เวลา 13.00 - 16.00 น 
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 
โดยเซ็นชื่อ-สกุล ที่ห้อง X-Ray 
2. ตรวจภายใน/มะเร็งปากมดลูก 
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. 
โดยยื่นบัตรบันทึกผู้รับบริการ (OPD CARD) 
ที่ห้องบัตร ลงห้องตรวจ 213  
และไปรับการตรวจที่ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม ชั้น 2 

หมายเหตุ :  
1. งานรักษาความปลอดภัย สามารถหมุนเวียนมารับการตรวจสุขภาพท่ีกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ตามวนัดังน้ี 
    20, 22, 24 ,27, 29 มิ.ย. 59 / 1 ,4, 6, 8, 11 ก.ค. 59 
2. กรณีเจ้าหน้าท่ีท่านใดไมส่ามารถตรวจสุขภาพตามวันท่ีก้าหนด สามารถตรวจสุขภาพวันอ่ืนในตารางก้าหนดการตรวจสุขภาพได้  
โดยปฏิบตัิดังนี ้
 2.1 เลือกวันท่ีเปิดให้บริการตรวจสุขภาพจากตารางก้าหนดการตรวจสุขภาพ ปี 2559 
 2.2 วันท่ีมารับการตรวจ ให้ติดต่อห้องบัตรออกบัตรบันทึกผูร้ับบริการ ลงทะเบียนห้องตรวจ 199 อาชีวเวชกรรม 
 2.3 กรอกเอกสารการตรวจ/ใบเบกิ มารับการตรวจสุขภาพกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม เวลา 08.00 - 10.00 น. 
  *** หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โทร. 2118 คุณศรัณย์รัชต์ ศิลาแก้ว 


