
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 26 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

         ห้องประชุม 
วันที่ 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 
อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคคี 
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

26 ธันวาคม 2559 การท ามาตรฐานบริการพยาบาล
และการผดุงครรภ์สู่การปฏิบตั ิ

กลุ่มการพยาบาล / 3412  
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ห้องเรียนคุณภาพ 
 

กลุ่มการพยาบาล / 3412  
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

27 ธันวาคม 2559 การท ามาตรฐานบริการพยาบาล
และการผดุงครรภ์สู่การปฏิบตั ิ

กลุ่มการพยาบาล / 3412  
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ทางการพยาบาล 

กลุ่มการพยาบาล / 3412  
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

28 ธันวาคม 2559 การท ามาตรฐานบริการพยาบาล
และการผดุงครรภ์สู่การปฏิบตั ิ

กลุ่มการพยาบาล / 3412  
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

องค์กรแพทย์ ปีใหม่ 2560 
 
 

เวลา 11.00 - 14.00 น. 

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและ
ตอบสนองต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อด้ือยาฯ 

IC / 3558 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

29 ธันวาคม 2559 ประชุมกรรมการบริหาร รพ.บร. 
 

บริหารทั่วไป / 3411 
เวลา 13.30 - 16.00 น. 

วิเคราะห์บทเรียนรูปแบบการ
เสริมสร้างพลังผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ  

HA / 3555 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและ
ตอบสนองต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อด้ือยาฯ 

IC / 3558 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

30 ธันวาคม 2559 จับสลากของรางวัลปใีหม ่
 

ร้านค้าสวัสดิการ / 2028 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมคณะกรรมการโครงการ  
"พลังผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ"  

HA / 3555 
เวลา 08.30 - 16.00 น. 

 
- 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   117 วันที่   26  ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม (หลังเก่า) ชั้น 2 
 วันที่ 29 - 30  ธันวาคม 2559  ถอดบทเรียนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ   เวลา 08.00 - 16.00 น. 
ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี อาคารศูนย์แพทยฯ ชั้น 9  
 วันที่ 26 ธันวาคม 2559  ปฐมนิเทศ F-MED          เวลา 09.00 - 10.00 น. 
 วันที่ 27 ธันวาคม 2559  เรียนเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนปี 4      เวลา 08.00 - 16.00 น. 
 วันที่ 28 ธันวาคม 2559  ประชุมคัดเลือกข้อสอบ/ กิจกรรมพุธบ่าย     เวลา 08.00 - 16.00 น. 
 วันที่ 29 ธันวาคม 2559 จัดสอบ OSCE EXTERN        เวลา 08.00 - 16.00 น. 



ลุ้นโชครับปีระกา 

ร่วมรณรงค์องค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยฯ 

               ด้วยคณะกรรมการด าเนินงานองค์กรต้นแบบการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ 

ทุกท่านร่วมรรณงค์ตามมาตรการ 10 รส ขม เพื่อเป็นต้นแบบท่ีดีแก่หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ   เรามาร่วมมือกันป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน  ซึ่งในระหว่างวันท่ี 26 - 30 ธันวาคม 2559  จะมีคณะกรรมการฯ  ร่วมรณรงค์สวมหมวก

นิรภัย 100 % ทุกประตูทางเข้าเขตโรงพยาบาลบุรีรัมย์  ตั้งแต่เวลา 7.30 - 8.30 น. 

  

 ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับการจับสลากลุ้นรับของรางวัลปี 2560 ส าหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในวันที่ 

30 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกยีรติ  โดยมีของรางวัล ดังนี้ 

  โชคชั้นที่ 1 ทองค ารูปพรรณ รวม 23 รางวัล 

   - ทองค าหนัก 1 บาท     จ านวน 3 รางวัล 

   - ทองค าหนัก 2 สลงึ   จ านวน 5 รางวัล 

   - ทองค าหนัก 1 สลงึ   จ านวน 15 รางวัล 

 โชคชั้นที่ 2  รางวัลสลากสอยดาว.....ลุ้นตามดวง  ได้ทุกคน 

   - คูปองเงินสดมูลค่า  400  บาท  จ านวน 1,600 ใบ 

   - คูปองเงินสดมูลค่า  500  บาท  จ านวน 300 ใบ 

   - คูปองเงินสดมูลค่า 1,000 บาท  จ านวน 300 ใบ 

 โชคชั้นที่ 3 เมื่อใช้สิทธิ์คูปองซื้อสินค้าที่มาออกบูทวันงาน ร่วมลุ้นรับของรางวัลจากบูทที่ออกร้าน อีกมากมาย 

  เวลา 9.00 - 9.30 น. พิธีมอบรางวัลทองแก่ผู้โชคดีจากท่านผู้อ านวยการ 

หมายเหตุ  : . คูปองเงินสด มีอายุ 1 เดือน สามารถแลกซื้อสินค้าภายในร้านค้า บูทแสดงสินค้าหน้าร้านค้าและที่ศูนย์อาหารได้   

ผู้ไม่มาร่วมจับสลากในงาน จะได้รับคูปอง มูลค่า 400 บาท 


