
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

            ห้องประชุม 

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

14 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมประจ าเดือน 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 

กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

ประชุม 14 สายงาน 
 

กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

15 กุมภาพันธ์ 2560  
- 

ห้องเรียนคุณภาพ 
กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น.  

คณะอนุกรรมการวิจัย 
กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น.  

16 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการวิกฤตโรคหัวใจปี 2560 
ศูนย์โรคหัวใจ/3593 

เวลา 08.00 - 16.00 น.  

โครงการพัฒนาเครือข่ายเจาะคอ  
หู คอ จมูก /2026 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

โครงการวิกฤตโรคหัวใจปี 2560 
ศูนย์โรคหัวใจ/3593 

เวลา 08.00 - 16.00 น.  

17 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการวิกฤตโรคหัวใจปี 2560 
 

ศูนย์โรคหัวใจ/3593 
เวลา 08.00 - 16.00 น.  

ประชุมเภสัชผู้ป่วยนอก 
เภสัชกรรมผู้ป่วยนอก / 2175 

เวลา 08.30 - 10.30 น. 
ประชุมพัฒนาศักยภาพ 
การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

อายุรกรรม / 2020 
เวลา 12.30 - 16.30 น. 

โครงการวิกฤตโรคหัวใจปี 2560 
 

ศูนย์โรคหัวใจ/3593 
เวลา 08.00 - 16.00 น.  

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   123 วันที่  14 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม (หลังเก่า) ชั้น 2 
 วันที่ 14 - 15  กุมภาพันธ์ 2560  การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์กลุ่มงานวิสัญญี   เวลา 07.30 - 16.00 น.  
 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  ประชุม LTC        เวลา 08.00 - 12.00 น. 
 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 9 

 วันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2560  สัปดาห์สอบ        เวลา 08.00 - 16.00 น. 



ตรวจสอบชื่อ-สกุล และเลขที่บญัชี เงินปันผลรอบที่ 2 

 ร้านค้าสวัสดิการ ได้เฉลี่ยเงินปันผลประจ าปี 2559 รอบท่ี 2  (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม) ให้แก่สมาชิกร้านค้า

สวัสดิการ โดยโอนเข้าบัญชีของท่าน กรุณาตรวจสอบชื่อ-สกุล และเลขท่ีบัญชเีพ่ือความถูกต้อง ได้ที่บอร์ดปิดประกาศ    

หน้าร้านค้าสวัสดิการ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ติดต่อคุณวีร์ หมายเลขโทรศัพท์ 2028 

     กลุ่มงานอายรุกรรม ร่วมกับกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ก าหนด
จัดการประชุมวิชาการสญัจรในโครงการ วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย 
(Save Thais from Heart Diseases) ในวนัที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 
2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ     
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

     จึงขอเชญิชวนแพทย์โรคหัวใจ อายุรแพทย์ พยาบาลห้องฉุกเฉิน ห้องไอซียู ผูม้หีน้าทีร่ับผดิชอบการให้ยาละลายลิ่มเลือด 
และผูร้ับผิดชอบการลงข้อมลูผู้ป่วยโรคหัวใจ เข้ารว่มประชุมไดต้ามวันและเวลาดังกล่าว 

วิกฤติโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย 

ประชุมพัฒนาศักยภาพดูแลผู้ป่วยมะเร็ง 

     กลุ่มงานอายุรกรรม ขอเชิญแพทย์ พยาบาลและผูส้นใจทุกท่าน เขา้รว่ม  
ประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดแูลผู้ป่วยโรคมะเร็ง                  
ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง 
อาคารรังสวีิทยา ชัน้ 2  

โครงการส่งเสริมศกัยภาพคนพิการแขน -ขาขาด 

    สถาบันสริินธรเพ่ือการฟ้ืนฟู ได้ก าหนดจดัโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน-ขาขาด ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช เพื่อให้บริการผลติและซอ่มแขนขาเทียม นิ้วเทียม ระหว่างวันท่ี   
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โดมสวนรมย์บรุี สามารถตดิต่อลงทะเบียนเพ่ือรับบริการได้ที ่กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
หมายเลขโทรศัพท์ 088 591 0834  

แจ้งด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างครุภัณฑ์ ไตรมาสที่ 2 

     ตามทีก่ลุ่มงานนโยบายและแผน ได้ส่งหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานถึงการด าเนินตามแผนเงินนอกงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2560 (แผนปฏิบัติการประจ าปี) ได้ด าเนินมาถึงไตรมาสที่ 2 แล้ว เพื่อให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่
อนุมัติในแผนด าเนินได้ทันเวลา พร้อมใช้ ส าหรับการให้บริการนั้น จึงขอแจ้งให้หน่วยงานรีบด าเนินการตามขั้นตอนใน
โปรแกรม e-plan ส่งกลุ่มงานพัสดุ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่อนุมัติไว้ในแผน หากหน่วยงานใดไม่ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการจะด าเนินการยกเลิกรายการนั้นต่อไป 


