
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 11 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

            ห้องประชุม 

วันที่ 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคคี 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

11 กรกฎาคม 2559 ประชุมวิชาการอายุรกรรม 
อายุรกรรม/2020 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ปฐมนิเทศพยาบาล 
จินตนา/กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

Palliative Care ประจ าเดือน 
อมรรัตน์/ศก.1/3541 
เวลา 08.00 - 16.00 

12 กรกฎาคม 2559 ประชุมวิชาการอายุรกรรม 
อายุรกรรม/2020 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ปฐมนิเทศพยาบาล 
จินตนา/กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

13 กรกฎาคม 2559 ปฐมนิเทศพยาบาล 
จินตนา/กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมระเบียบวินัยพยาบาล 
กนกพร/กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

14 กรกฎาคม 2559  
- 

ประชุมระเบียบวินัยพยาบาล 
กนกพร/กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

15 กรกฎาคม 2559 ตรวจราชการและนิเทศงาน 
ชุติมา/ยุทธศาสตร์และแผน/3403 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมระเบียบวินัยพยาบาล 
กนกพร/กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ตรวจราชการและนิเทศงาน 
ชุติมา/ยุทธศาสตร์และแผน/3403 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

16 - 20 กรกฎาคม 2559 วันหยุดราชการ 

21 กรกฎาคม 2559  
- 

 
- 
 

ประชุมประจ าเดือน IC 
เสาวธาร / IC / 3558 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

22 กรกฎาคม 2559 ประชุมเครือข่าย IC 
เสาวธาร / IC / 3558 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมความเสี่ยงด้านยา 
วิลาสินี/เภสัชกรรม 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

23 กรกฎาคม 2559  
- 

พัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร 
พญ.ภัคภร/เวชกรรมฟ้ืนฟู 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

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

ข่าวสาร 

ฉบับที่   94  วันที่   11  ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 



โครงการประชุมวิชาการอายุรกรรม 
       กลุ่มงานอายุรกรรม ก าหนดจัดโครงการประชุมวิชาการอายุรกรรม ประจ าปี 2559 

(Update in Medicine 2016) Theme “Practical in Internal Medicine”                

ในวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณบงกชกร แจ่มแก้ว โทร. 2020 

โครงการอิ่มใจด้วยบุญ 
         ชมรมจติอาสา โรงพยาบาลบุรรีัมย ์ขอเชิญชวนเจ้าหนา้ที่ทุกท่าน ร่วมท าบญุ

ตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้  ประจ าเดือนกรกฎาคม พระภิกษุจ านวน 9 รูป     

จากวดัธรรมธีราราม อ.เมือง จ.บรุีรัมย ์ในวนัอังคารที ่12 กรกฎาคม 2559       

เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ หนา้อาคาร 7 โดยมีข้าวสาร   

อาหารแห้งจ าหนา่ยในราคาย่อมเยา 

“ท าดีไม่มีเงื่อนไข ช่วยเหลอืผู้อื่นด้วยใจ   โดยไม่หวังผลตอบแทน”  

FITNESS BURIRAM HOSPITAL 

     โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เปิดบริการ  FITNESS BURIRAM HOSPITAL  

ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ณ แฟลต 10 (ตึกเขียว) โดยมีผู้ฝึกสอน (TRAINER) 

ให้ค าแนะน าในการออกก าลังกายและการใช้เครื่องออกก าลังกายชนิดต่างๆ 

ช่วงเวลา 16.30 - 20.30 น. จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้สนใจเข้าใช้บริการ       

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น 

การควบคุมและส่งเสริมการใช้ยาในบัญชี 

๗ สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง 

   โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ประกาศเรื่องการควบคุมและส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
โดยได้ก าหนดแนวทางเพ่ือถือปฏิบัติ ดังนี้ 
    1. ให้แพทย์สั่งจ่ายยารายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นหลัก หากผู้ปุวยประสงค์จะได้รับ
ยานอกบัญชีหลักชาติ ผู้ปุวยต้องรับผิดชอบค่ายาเอง 

    2. รายการยาวิตามินที่เบิกได้ ต้องเป็นรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเท่านั้น  

    รายละเอียดรายการยา ดูเพ่ิมเติมได้ที่ หน้าห้องจ่ายยา 


