
ข่าวสาร 

ลดัเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 
งานประชาสมัพนัธ ์ โรงพยาบาลบุรีรมัย ์โทร 044-615002 ตอ่ 3117-8 

ฉบบัที่    76  วันที่   29   ประจ  าเดือน  กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2559 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 29 กมุภาพันธ์ - 5 มีนาคม พ.ศ. 2559 

            ห้องประชุม 

วันที่ 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมรักสามัคคี 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

29 กุมภาพันธ์ 2559 ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
พรส. / 2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

Selecting patients for       
epilepsy surgery 

เวลา 12.00 - 15.00 น. 

1 มีนาคม 2559 ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
พรส. / 2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

 
- 

2 มีนาคม 2559 ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
พรส. / 2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 
 

 
- 

3 มีนาคม 2559 ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
พรส. / 2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

 
- 

4 มีนาคม 2559 ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
พรส. / 2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

 
- 

5 มีนาคม 2559 ประชุมพัฒนาบุคลากรสู่ AEC 
นิตยา/กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

  
- 

 
- 

คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดยีวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ หมายเหต ุ: ข้อมูลการประชุม (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 เจ้าหน้าที่ท่านใด ที่มีรายได้ไม่เกิน 240,000 บาท ที่มีความประสงค์จะให้กลุ่มงานการเงินยื่นแบบแสดงการเสียภาษีให้ 

กรุณาน าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่งที่กลุ่มงานการเงิน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 



ผลิตและเผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ โทร. 3117 - 8 

การประชมุวิชาการ 
       กลุ่มงานอายุรกรรม ขอเชิญแพทย์ พยาบาลและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุม

วิชาการเรื่อง Selecting patients for epilepsy surgery and Autoimmune en-

cephalitis and myelitis โดย พญ.กาญจนา อ๋ันวงศ์ และนพ.เมธา อภิวัฒนากุล จาก

สถาบันประสาทวิทยา ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00 - 15.00 น.                

ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2  

หอ้งปฏิบติัการสวนหวัใจและหลอดเลือด  

      โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด หรือห้อง Cardiac Catheterization Laboratory 

อาคารอ านวยการ ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 2140  โดยให้บริการตรวจ ดังนี้  

 1. การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและขดลวด  

 2. การใส่เครื่องกระตุ้นและกระตุกหัวใจ  

 3. การวัดความดันภายในห้องหัวใจซ้ายและขวา 

ตรวจให้บริการกับผู้ป่วยท่ีมีอาการ ดังนี้ 

 1. ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายและเฉียบพลันหรือหลอดเลือดหัวใจอุดตันฉียบพลัน 

 2. ผู้ป่วยโรคหัวใจวาย 

อาการส าคัญที่ต้องรีบพบแพทย์ทันที ได้แก่ เจ็บหน้าอก ใจสั่น โทรสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง อาการท่ีอาจพบเป็นโรคหัวใจ ได้แก่ 

 ใจสั่น เหนื่อยง่าย เป็นลม หน้ามืด นอนราบไม่ได้ แน่นหน้าอก หากมีอาการดังกล่าว ควรรีบพบแพทย์ทันที 

มอบโชคสลากออมสินพิเศษ 
          

ร้านค้าสวัสดิการ มอบโชคสลากออมสินพิเศษ คนละ 20 หมายเลข  แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ทุกท่าน  และมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

ทุกวันที่ 16 ของเดือน (รางวัลที่ 1 มูลค่า 10,000,000 บาท  และลุ้นรับรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ) เมื่อครบก าหนดอายุถือครองสลากออมสิน 

ร้านค้าสวัสดิการจะจ่ายเงินตาม มูลค่าสลาก (หมายเลขละ 50 บาท ) แกทุ่กท่านที่มีรายช่ือได้รับ

สลากออมสิน หมายเหตุ:   1. คณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการ 

  เปลี่ยนแปลงข้อตกลงโดยมิแจ้งล่วงหน้า  

2. งานประชาสัมพันธ์  จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกเดือน 3. รายละเอียดเพ่ิมเติม   
3.1  สลากออมสิน  ชุดที่ 1  ศ.2761789 - ศ.2771788 และ ศ.2782069 - ศ.2792068 
สลากออมสิน  ชุดที่ 2  R3754853 - R3776852  3.2  ลุ้นรับรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน ดังนี้ 

        ชุดที่ 1 เริ่มลุ้นวันที่ 16 ธนัวาคม 2557     -   วันที่  16 พฤศจิกายน 2560 
        ชุดที่ 2 เริ่มลุ้นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559  -    วันที่ 16 ธันวาคม  2561 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อร้านค้าสวัสดิการ หมายเลขโทรศัพท์ 2028  

 
 

 


