
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

         ห้องประชุม 
วันที่ 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 
อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคคี 
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

31 ตุลาคม 2559  
- 

 
- 

  
- 

1 พฤศจิกายน 2559 ประชุมมอบนโยบาย ปี 2560 
ชุติมา/นโยบายและแผน/3403 

เวลา 14.00 - 16.00 น. 

 
- 

ประชุม 14 สายงาน 
อมรรัตน์/กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

2 พฤศจิกายน 2559 ประชุมมอบนโยบาย ปี 2560 
ชุติมา/นโยบายและแผน/3403 

เวลา 14.00 - 16.00 น. 

 
- 

 
- 

3 พฤศจิกายน 2559 ประชุมมอบนโยบาย ปี 2560 
ชุติมา/นโยบายและแผน/3403 

เวลา 14.00 - 16.00 น. 

ทบทวนเวชระเบียน Risk Profile 
เพ็ญพิศ/ HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

4 พฤศจิกายน 2559 การจัดการของ FLT 
เพ็ญพิศ/ HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

นิเทศงานเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพลินพิศ/Palliative/2043 

เวลา 08.00 -16.00  

 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   109 วันที่   31  ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ยอดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทักษิณาวาส และวัดธรรมธรีาราม 
          เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทักษิณาวาส เพ่ือสมทบทุน
สงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธ และซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โดยมียอดกฐินรวมทั้งสิ้น 2,199,999 บาท (สองล้านหนึ่ง
แสนเก้าหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) 
   เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมธีราราม เพ่ือบ าเพ็ญ
กุศลในการสร้างฌาปนสถาน โดยมียอดกฐินรวมทั้งสิ้น 1,625,780 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
บาทถ้วน) 
           โรงพยาบาลบุรีรัมย์ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยโภคทรัพย์เทอญ  



     กลุ่มงานนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดย นพ.จรัญ ทองทับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพ่ือเป็นแนวทางใน

การพัฒนาโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ดังนี้ 

 รุ่นที่ 2 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 

 รุ่นที่ 3 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 

 รุ่นที่ 4 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 

 รุ่นที่ 5 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 

     จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

ประชุมมอบนโยบาย ประจ าปี 2560 

โรคปากแหว่งเพดานโหว่ 

     โรคปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นความพิการแต่ก าเนิดที่เกิดข้ึนตั้งแต่ระยะแรกของตัว     

อ่อนในครรภ์ เป็นความปิดปกติของโครงสร้างใบหน้าและอวัยวะอ่ืนๆ ได้แก่ ริมฝีปาก จมูก 

สันเหงือก เพดานอ่อน เพดานแข็ง ลิ้นไก่ ส่งผลต่อการท าหน้าที่ของอวัยวะในการดูดนม  

การกลืน การพูด และการได้ยิน  

     ดังนั้นหากพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับบุตรหลานของท่าน ควรพาเด็กมาตรวจคัด

กรองที่ห้องตรวจศัลยกรรมตกแต่ง อาคาร 7 ชั้น 1 ให้บริการทุกวันอังคาร หรือวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 - 15.00 น. หรือ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 4461 002 ต่อ 2009 และ 3217 

      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลอ าเภอ และเครือข่ายสุขภาพ ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดอุดร บ้านคู ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์       

      โรงพยาบาลบุรีรัมย์จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคทรัพย์ตามก าลังศรัทธา โดยส่งเงินบริจาคได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตั้งแต่

บัดนี้ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559  

ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี  

นโยบายสวมหมวกนิรภัย 100% ในเขตโรงพยาบาล 

     โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้ก าหนดนโยบายรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ในเขตโรงพยาบาล เพ่ือป้องกันอันตรายในการขับขี่และ

โดยสารรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้  ผู้ขับข่ีและโดยสารรถจักรยานยนต์เข้ามาในเขตโรงพยาบาล จะต้องสวมหมวกนิรภัย พร้อมลงโทษทาง

วินัย จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติตตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 


