
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 16 - 22 มกราคม พ.ศ. 2560 

         ห้องประชุม 

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

16 มกราคม 2560  

- 

ประชุม 14 สายงาน 

กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

17 มกราคม 2560  

- 

 

- 

ประชุม 14 สายงาน 

กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

18 มกราคม 2560 Share & Learn  

คลินิกนมแม่ / 3551 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ห้องเรียนคุณภาพ 

กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

Sevice plan ศัลยกรรม 

ศัลยกรรม / 2049 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

19 มกราคม 2560 ประชุมวิชาการสัญจร 

(ประสาทวิทยาและสมาคมโรคลมชัก) 

อายุรกรรม / 2020 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.บร. 

 

บริหารทั่วไป / 3411 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ประชุม ICWN  

 

IC / 3558 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

20 มกราคม 2560 ประชุมวิชาการสัญจร 

(ประสาทวิทยาและสมาคมโรคลมชัก) 

อายุรกรรม / 2020 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การเขียน Risk Profile 

 

ศูนย์ข้อมูลความเสีย่ง/ขัตติยา/2009 

เวลา 08.00 16.00 น. 

คลินิกทนัตกรรมคุณภาพ 

 

ทันตกรรม/3313 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

21  มกราคม 2560 สอบ MEQ นักศึกษาแพทย์ ปี 6 

ศูนย์แพทยฯ / 3620 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

อบรมจิตอาสาเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ 

เวชกรรมสังคม/3597 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

22  มกราคม 2560  

- 

อบรมจิตอาสาเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ 

เวชกรรมสังคม/3597 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   119  วันที่   16  ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเภสชักรรม อาคารเภสัชกรรม (หลังเก่า) ชั้น 2 
 วันท่ี 19 - 20 มกราคม 2560   น าเสนอผลงานนักศึกษา      เวลา 08.00 - 12.00 น. 
ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี อาคารศูนย์แพทยฯ ชั้น 9  
 วันท่ี 16 - 20 มกราคม 2560   สัปดาห์สอบ         เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ดูรายละเอียดตารางประชุมเพ่ิมเติมและจองห้องประชุมที่  http://110.78.161.99          จองหอ้งประชมุ 

http://110.78.161.99/


รวมพลังสร้างสุขภาพออกก าลังกาย ทุกวันพุธ 

     ตามท่ีนโยบายของรัฐบาลให้ทุกส่วนราชการ จัดให้มีกิจกรรมและออกก าลัง

กายทุกวันพุธ เพื่อสร้างเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

และเป็นต้นแบบสุขภาพให้ประชาชนมีความตระหนักในการออกก าลังกาย  

 กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ จึงได้จัดกิจกรรมการออก

ก าลังกาย เต้นแอโรบิกโยคะ Body weigh Co-body หมุนเวียนกันแต่ละสัปดาห์ 

ทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ ฟิตเนสแฟลต 10 (ตึกเขียว) โดยก าหนดจัดพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ในวันพุธที่ 18 

มกราคม 2560 ณ สนามสวนรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (ข้างศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก) เวลา 15.00 น.      

        จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีสนใจ และขอความร่วมมือส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 4 

     กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมกับมูลนิธิเพ่ือโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย สมาคมโรคลมชักแห่ง

ประเทศไทยและสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ก าหนดจัดการประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 4 “Management of 

neurological disease” ในวันที่ 19 - 20 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5  

 และการบรรยายให้ความรู้ประชาชนเรื่อง สมองเสื่อมป้องกันได้ ในวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.       

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 4 จังหวัดบุรีรัมย์  

       จึงขอเชิญแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการในวันดังกล่าว โดยติดต่อลงทะเบียน

ได้ที่ คุณบงกชกร แจ่มแก้ว กลุ่มงานอายุรกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 087 - 645 - 1808 หรือ 0 4461 5002 ต่อ 2020  

หมายเหตุ :  แพทย์จะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อ CME  

  พยาบาลจะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง CNEU อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ข่าวฝาก : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ฯ 

          1. การซื้อหุ้นเพิ่มระหว่างเดือน เปิดให้ซื้อหุ้นเพิ่มระหว่างเดือนได้เดือนละครั้ง ครั้งละสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท   

เฉพาะเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 เท่านั้น หลังจากเดือนมีนาคมให้ซื้อหุ้นเพิ่มระหว่างเดือนละครั้งๆละสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท 

      2. เปิดโครงการเงินฝากพิเศษอัตราดอกเบี้ยสูง ปี 2560  

   - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษบุรีรัมย์รุ่งเรือง 1 อัตราดอกเบี้ย 4.50 % 

  - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษบุรีรัมย์รุ่งเรือง 2 อัตราดอกเบี้ย 4.75 % 

 ก าหนดระยะเวลา 3 เดือน เปิดรับฝากตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2560 เท่านั้น 

 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ กรรมการสหกรณ์ฯ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ  โทร. 0 4461 3480  


