
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

            ห้องประชุม 

วันที่ 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคคี 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

27  มิถุนายน 2559  

 

- 

ประชุมวิชาการวิสัญญี 

เยาวลักษณ์/วิสัญญี/2022 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว 

เกตุสุดา/ทรัพยากรบุคคล/3415 

เวลา 08.00 - 12.00 

นโยบายและแผนฯ 

ยุวดี/ยุทธศาสตร์และแผน/3403 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

28 มิถุนายน 2559    

29 มิถุนายน 2559 Case กรณีศึกษาส าหรับ Extern 

ณัฐนันท์ /ศูนย์แพทยฯ / 3619 

เวลา 12.00 - 15.00 น. 

 

- 

 

- 

30 มิถุนายน 2559    

1 กรกฎาคม 2559 ประชุมพัฒนา Service Plan  

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

นิตยา/กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ 

 

จริยา/กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมส ารวจความชุกโดย ICWN 

 

เสาวธาร/ IC /3558 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

2 กรกฎาคม 2559 

 

 

- 

 

- 

Conference Case 

นภารัตน์/นศ.พยาบาล 

เวลา 16.00 - 18.00 น. 

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

ข่าวสาร 

ฉบับที่   92  วันที่   27  ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 



ประชุมวิชาการวิสัญญ ี

    กลุ่มงานวิสัญญี ก าหนดจัดประชุมวิชาการกลุ่มการพยาบาล เรื่องการจัดการ

ความปวด บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้ยาระงับปวด การรักษาภาวะอุณหภูมิ  

กายต่ าระหว่างและหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559        

เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง 

 จึงขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว  

คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดยีวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ 
ผลิตและเผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ โทร. 3117 - 8 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนเงินบ ารุงปี 2560 

           กลุ่มงานนโยบายและแผน ก าหนดจัดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนเงินบ ารุงปี 2560 ครั้งที่ 3  

ในวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2559 ณ ดาษดารีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี โดยพร้อมกันในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 05.30 น.  

บริเวณหน้าอาคารศูนย์แพทยฯ 

          จึงขอเชิญหัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานและตัวแทนหน่วยงาน ที่จะเข้าร่วมการประชุม ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% 

 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดให้ทุก

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเขตสวมหมวก

นิรภัย 100% ทั้งผู้ขับข่ีและผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ให้เป็น

องค์กรต้นแบบและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามกฎจราจร 

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีแก่ประชาชนในการปฏิบัติตามกฎจราจร        

 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จึงได้ก าหนดมาตรการสวมหมวกนิรภัยขึ้น โดยให้บุคลากรของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ที่ขับข่ีและโดยสาร

รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย หากพบบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการสวมหมวกนิรภัย จะด าเนินการ ดังนี้ 

 1. หากพบการกระท าผิดครั้งที่ 1 : ตักเตือนและบันทึกช่ือและหน่วยงานไว้ 

 2. หากพบการกระท าผิดครั้งที่ 2 : ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อส่งให้ผู้บริหาร หัวหน้างานด าเนินการ โดยมีผล  

ต่อการพิจารณาความดีความชอบ 

 จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

                                   “ขับข่ีปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 %” 



การตรวจสุขภาพประจ าปี บุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ปี 2559 

ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 

วันที่ตรวจ หน่วยงาน สถานที ่

27 มิถุนายน 2559 1. เด็ก 4 
2. ไตเทียม 
3. ตึกสงฆ์ 
4. ตึกหู คอ จมูก/เคมีบ าบัด 
5. ศูนย์เยี่ยมบ้าน 
6. ห้องคลอด 
7. อายุรกรรมชาย 2 

เจาะเลือดน าส่งที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
1. เอ็กซเรย์ปอด เวลา 13.00 - 16.00 น 
วันที่ 27 , 28 มิถุนายน 2559 
โดยเซ็นชื่อ-สกุล ที่ห้อง X-Ray 
2. ตรวจภายใน/มะเร็งปากมดลูก 
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. 
โดยยื่นบัตรบันทึกผู้รับบริการ (OPD CARD) 
ที่ห้องบัตร ลงห้องตรวจ 213  
และไปรับการตรวจที่ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม ชั้น 2 

29 มิถุนายน 2559 1. สูติกรรม 2 
2. ศูนย์ refer (COC) 
3. ศัลยกรรมชาย 4 
4. ห้อง EKG 
5. PICU 
6. NICU 
7. พิเศษสูติ 6 
8. คลนิกนมแม่ 
9. ANC 

เจาะเลือดน าส่งที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 
1. เอ็กซเรย์ปอด เวลา 13.00 - 16.00 น 
วันที่ 29 , 30 มิถุนายน 2559 
โดยเซ็นชื่อ-สกุล ที่ห้อง X-Ray 
2. ตรวจภายใน/มะเร็งปากมดลูก 
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. 
โดยยื่นบัตรบันทึกผู้รับบริการ (OPD CARD) 
ที่ห้องบัตร ลงห้องตรวจ 213  
และไปรับการตรวจที่ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม ชั้น 2 

1 กรกฎาคม 2559 1. สูติกรรม 1 
2. MICU 

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

หมายเหตุ :  
1. งานรักษาความปลอดภัย สามารถหมุนเวียนมารับการตรวจสุขภาพท่ีกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ตามวนัดังน้ี 
    27, 29 ม.ิย. 59 / 1 ,4, 6, 8, 11 ก.ค. 59 
2. กรณีเจ้าหน้าท่ีท่านใดไมส่ามารถตรวจสุขภาพตามวันท่ีก าหนด สามารถตรวจสุขภาพวันอ่ืนในตารางก าหนดการตรวจสุขภาพได้  
โดยปฏิบตัิ ดังนี ้
 2.1 เลือกวันท่ีเปิดให้บริการตรวจสุขภาพจากตารางก าหนดการตรวจสุขภาพ 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 


