
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

           ห้องประชุม 

วันที่ 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคคี 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

25 กรกฎาคม 2559 แลกเปลี่ยนเรียนรู้นิเทศงาน 
การพยาบาล 

ชลลดา/กลุ่มการพยาบาล/2020 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

ความเสี่ยงด้านยา 
 

วิลาสินี/เภสัชกรรม 
เวลา 08.00 - 16.00 

26 กรกฎาคม 2559 ฟื้นฟูสมรรถภาพบุคลากรพยาบาล 
กนกพร/กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

 
- 

27 กรกฎาคม 2559 การดูแลผู้ป่วยโรค NF และ 
Wound care 

ชลลดา/กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมประจ าเดือน 
กลุ่มการพยาบาล 

อมรรัตน์/กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

28 กรกฎาคม 2559  
- 

การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
จินตนา/จิตเวช/2104 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

29 กรกฎาคม 2559 ฟื้นฟูสมรรถภาพบุคลากรพยาบาล 
กนกพร/กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

ฟื้นฟูสมรรถนะบุคลากรพยาบาล 
สุกัญญา/ENT/2026 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

๗ สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   95  วันที่   25  ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

วันที่ 29 ก.ค. 59  โครงการกู้ชีพช้ันสูงในเด็ก (Pediatric advance life support)   เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยฯ 

วันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อแก้ไขภาวะอ้วน “7 ภารกิจพิชิตพุง”    

เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อาคารแอโรบิค แฟลต 10 ชั้น 1 การแต่งกาย ชุดพร้อมออกก าลังกาย 



  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ก าหนดจัดโครงการรักษ์สุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง     

บนเศรษฐกิจพอเพียง (หมอเขียว) ในวันที่ 31 กรกฎาคม - 2  สิงหาคม 2559 ณ วัดธรรมธีราราม 

(วัดป่าหลังโรงเลื่อย) อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

และแพทย์ทางเลือก โทร. 2105  

๗ สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธปิไตยมั่นคง 

        ตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ก าหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559    

  เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้  

 1. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.....ทั้งฉบับ 

 2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติ “ ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า    

 เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรก าหนดไว้ใน          

บทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณา

ให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ” 

          งานประชาสัมพันธ์ จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 

16.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน 

      ทั้งนี้ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ถูกก าหนดให้ศาลา 60 ปี  ข้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นหน่วยเลือกตั้งท่ี 

16 ท่านที่มีทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่สามารถไปร่วมออกเสียงประชามติ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  

7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง 

โครงการรักษ์สุขภาพแบบพึ่งพาตนเองฯ 

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกปี 2559 

 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด  ได้รับการจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จากก าไรสุทธิ 
ประจ าปี 2559 ตามล าดับชั้น ดังนี้  

 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,  ประถมศึกษาปีที่ 5       ทุนละ 1,500 บาท  

 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , มัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือระดับ ปวช.ปี 2 หรือเทียบเท่า     ทุนละ 2,000 บาท  

 - ระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 หรือ ปวส.ปี 2 หรือเทียบเท่า                                           ทุนละ 2,500 บาท  

 สมาชิกท่านใดที่มีบุตรศึกษา ตามที่ก าหนดดังกล่าว ยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2559          

มอบทุนภายในเดือนกันยายน 2559   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่บอร์ดสหกรณ์ฯ หรือกรรมการสหกรณ์  


