
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 5 - 10 กันยายน พ.ศ. 2559 
            ห้องประชุม 

วันที่ 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคคี 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

5 กันยายน 2559 มหกรรมประกวดผลลัพธ์ 
การนิเทศพยาบาล 

ชลลดา/กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ปฐมนิเทศ 
นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล 

กนกพร/กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

6 กันยายน 2559 ปฐมนิเทศพยาบาลอายุรกรรม 
 

สุพิน/กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การประชุมพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ใหม่ 

สุดารัตน์/ ER / 3105 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

7 กันยายน 2559 พัฒนาบุคลากรแจ้งเหตุ 1669 
 

มนพัทธ์/ ER / 3105 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การประชุมพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ใหม่ 

สุดารัตน์/ ER / 3105 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

8 กันยายน 2559 พัฒนาบุคลากรแจ้งเหตุ 1669 
 

มนพัทธ์/ ER / 3105 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ปฐมนิเทศพยาบาลอายุรกรรม 
 

สุพิน/กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การดูแลทารกแรกเกิดวิกฤต 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

จุฑารัตน์/กุมารเวชกรรม/3214 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

9 กันยายน 2559 โครงการพัฒนาเครือข่ายโรคหืด 
และปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

วิสาร์กร/กลุ่มการพยาบาล/3207 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

โครงการพัฒนา 
มาตรฐานการพยาบาล 

นิศากร/กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 

 
- 

10 กันยายน 2559  
- 

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
การบริการด่านหน้า 

นงค์ลักษณ์/ประชาสัมพันธ์/3117 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 

 
- 

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

ข่าวสาร 

ฉบับที่   101 วันที่   5  ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 



คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดยีวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ 

โครงการอิ่มใจด้วยบุญ 

      ชมรมจิตอาสา โรงพยาบาลบุรรีัมย์ ขอเชญิชวนเจา้หน้าที่ทกุท่าน 
ร่วมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจ าเดือนกนัยายน 
พระภิกษุจ านวน 9 รูป โดยไดน้ิมนต์พระปริยตัิธาดา รองเจ้าคณะจังหวดั
บุรีรัมย ์จากวัดโพธิ์ย่อยบา้นยาง ต.บ้านยาง อ.ล าปลายมาศ ในวันอังคาร
ที่ 13 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ บริเวณลาน
เอนกประสงค์ หน้าอาคาร 7  โดยมีข้าวสารอาหารแหง้จ าหนา่ย  

โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ปว่ยโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

      กลุ่มงานอายุรกรรม ก าหนดจัดการประชุมวิชาการเรื่อง พัฒนาเครือข่ายการดูแล
ผู้ป่วยโรคหืดและปอดอดุกัน้เรื้อรัง Update แนวทางการดูแลรักษาผู้ปว่ยโรคหืดและปอด
อุดกัน้เรื้อรัง โดย นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์  และ นพ.นรินทร์ จินดาเวช  

      จึงขอเชิญผู้สนใจ เข้ารว่มประชมุในวนัที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น.  

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกยีรติ ชั้น 5  

Buriram Hospital League 
     โรงพยาบาลบุรรีัมย ์ก าหนดจัดการแขง่ขัน  Buriram Hospital 
League ครั้งที่ 1/2559 ณ สนามฟุตซอล โรงพยาบาลบุรีรัมย ์จึงขอเชญิ
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแขง่ขัน โดยมีคุณสมบตัิ ดังนี้ 

1. ต้องท างานในโรงพยาบาลบุรรีัมย์ 

2. เล่น 6 คน (รวมประตู) 

3. ต้องมีผูเ้ล่นอายุมากกวา่ 35 ปี , อายุมากกวา่ 40 ปี (ช่วงอายุละ 1 
คนอยู่ในสนามตลอดการแข่งขัน)  

      ผู้สนใจตดิต่อสมัครไดท้ี่ คุณศิวะวงศ์ พรธนากุลพฒัน ์(เต้ย) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 3537  

“ มื้อตุ้มโฮม มว่นซื่น ออนซอน ’59 ” 

      โรงพยาบาลบุรีรมัย์ ก าหนดจัดงานวันเกษียณอายรุาชการ ประจ าปี 2559 ในวนัพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559          

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกยีรติ ชั้น 5 ภายใต้ชื่องาน “มื้อตุ้มโฮม ม่วนซ่ืน ออนซอน” ใน Theme งานอิสานอินเตอร์  

      จึงขอเชิญตัวแทนทุกหน่วยรว่มงานมุทิตาจิตผู้เกษยีณอายุราชการไดต้ามวันดังกล่าว 


