
ข่าวสาร 

ลดัเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 
งานประชาสมัพนัธ ์ โรงพยาบาลบุรีรมัย ์โทร 044-615002 ตอ่ 3117-8 

ฉบับท่ี   77  วันที่   4   ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 7 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2559 

            ห้องประชุม 

วันที่ 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมรักสามัคคี 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

7 มีนาคม 2559  
- 

 
- 

ประชุมพัฒนาศักยภาพเวรตรวจการ 
อุรชา/กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 09.00 - 16.00 น. 

8 มีนาคม 2559 โครงการจิตตปัญญาศึกษา 
จิตเวช / 2104 

เวลา 08.00 - 16.30 น. 

 
- 

การสอน นศ.พยาบาล 
เย็นจิตร/ไตเทียม/2055 
เวลา 08.00 - 12.00 น. 

9 มีนาคม 2559 โครงการจิตตปัญญาศึกษา 
 

จิตเวช / 2104 
เวลา 08.00 - 16.30 น. 

 
- 

ประชุมวิชาการ  
โดย นพ.นรินทร์ จินดาเวช 

ศูนย์แพทยฯ / 3619 
เวลา 12.00 - 14.30 น. 

10 มีนาคม 2559 การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉิน 
มนพัทธ์ / ER / 3105 

เวลา 08.00 - 16.oo น. 

การให้บริการเครื่องช่วยฟัง 
กิ่งเพชร / ENT / 3306 
เวลา 10.00 - 12.00 น. 

 
- 

11 มีนาคม 2559  ไม่มีการประชุม  

12 มีนาคม 2559 ประชุมพัฒนาบุคลากรสู่ AEC 

นิตยา/กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

 
- 

คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชุม (วนั/เวลา/สถานที)่ อาจมกีารเปลีย่นแปลง 

ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคาร 7 

 วันที่ 7 มีนาคม 2559   กิจกรรม “สัปดาห์ต้อหินโลก 2559”     เวลา 09.30 - 12.00 น. 

 วันที่ 8 มีนาคม 2559 กิจกรรม “โครงการอ่ิมใจด้วยบุญ ประจ าเดือนมีนาคม” เวลา 08.30 - 09.00 น. 



สปัดาหต์อ้หินโลก 2559 

        กลุ่มงานจักษุวิทยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “สัปดาห์ต้อหินโลก 2559”                

 ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคาร 7                      

 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยมีกิจกรรม ดังนี้  

    1. การบรรยายเรื่องความรู้โรคต้อหิน โดย นพ.วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์ 

    2. การบรรยายเรื่องการใช้ยาต้อหินอย่างถูกต้อง โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม 

    3. การตรวจวัดความดันลกูตาด้วยเครื่อง Non-contact 

  4. ชมนิทรรศการงานสัปดาห์ต้อหินโลก และตอบค าถามชิงรางวัลมากมาย  

        “ระวัง ตาบอดเงียบจากต้อหิน ตื่นตัวตรวจตาระวังต้อหิน”  

โครงการอ่ิมใจดว้ยบญุ 

    ชมรมจิตอาสา ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมท าบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง   

ประจ าเดือนมีนาคม  โดยได้นิมนต์พระครูปัญญาสุตคุณ เจ้าอาวาสวัดธรรมธีราราม  

เจ้าคณะต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559     

เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าอาคาร 7  

(มีข้าวสารอาหารแห้งจ าหน่ายในราคาย่อมเยา) 

            “ท าดีไม่มีเงื่อนไข  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน” 

โครงการจิตตปัญญาศึกษา 

         กลุ่มงานจิตเวช ก าหนดจัดโครงการ “จิตตปัญญาศึกษา” ในวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.30 น.               

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 พบกับวิทยากร 3 แบบ 3 สไตล์ โดยอาจารย์วิชญา โมฬีชาติ, อาจารย์จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล 

และอาจารย์อรวิสาห์ กิจพิทักษ์ 

       ส าหรับกิจกรรมมีดังนี้ 1. เรียนรู้และพัฒนาการตระหนักรู้ภายในตนเองด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด มุมมองต่อชีวิตและโลก 

            2. เน้นการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง ภายในองค์กร ภายในสังคม ผ่านการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ  

                                  3. การฝึกการผ่อนคลายด้วยดนตรีบ าบัดหรือศิลปะบ าบัด   

      จึงขอเชิญผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

             ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมวิชาการ          

โดย นพ.นรินทร์ จินดาเวช  ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 12.00 - 14.30 น.  ณ ห้อง

ประชุมพนมรุ้ง อาคารรังสีวิทยาชั้น 2  

การประชมุวิชาการ 

ผลิตและเผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ โทร. 3117 - 8 


