
ลดัเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

             ห้องประชุม  
วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 
อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

15 พฤษภาคม 2560  
- 

service plan pct สูติ 
ห้องคลอด / 2006 

เวลา  08.00 - 16.00 น. 

ยุทธศาสตร์ รพ.บุรีรัมย์ 
นโยบายและแผน / 3403 
เวลา 15.00 - 16.00 น. 

16 พฤษภาคม 2560  
- 

การดูแลผู้ป่วย Sepsis  
อายุรกรรม / 2024 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม 14 สายงาน 
กลุ่มการพยาบาล / 3412  
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

17 พฤษภาคม 2560  
- 

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริบาล
ผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน  

เภสัชกรรม 
เวลา 08.00 - 16.30 น. 

ประชุม KM 
 

PCT ศัลยกรรม / 2049 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

18 พฤษภาคม 2560  
- 

ทบทวนกิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพต่อเนื่อง  

HA / 3555 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม ICWN 
 

IC / 3558 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

19 พฤษภาคม 2560  
- 

ทบทวนกิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพต่อเนื่อง  

HA / 3555 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

IC เครือข่าย จ.บุรีรัมย์ 
 

IC / 3558 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   135  วันที่ 15 ประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

งานประชาสมัพนัธ ์ โรงพยาบาลบุรีรมัย ์โทร 044-615002 ตอ่ 3117-8 

ห้องประชุมเภสชักรรม อาคารเภสัชกรรม (หลังเก่า) ชั้น 2 
 วันท่ี 1 - 31 พฤษภาคม 2560   การเรียนการสอนอายุรกรรมแพทย์    เวลา 08.00 - 16.00 น. 
ห้องประชุมเฉลมิพระบารมี 84 พรรษา อาคารศูนย์แพทยฯ ช้ัน 9 
 วันท่ี 17 พฤษภาคม 2560   โครงการพัฒนาการเรียนการสอน นศพ.ปี 6 ห้องปีกชั้น 9  เวลา 08.00 - 16.00 น. 

วิธีดูตารางประชุม  1. http://192.168.94.32              

                      2. เข้าสู่ระบบ โดยใช้ User และ Password เดียวกันกับการ Login  wifi  ของโรงพยาบาล  

   3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว คลิก “จองห้องประชมุ”  

   4. คลิก “ปฏิทินรวม” จะปรากฏตารางประชุมประจ าเดือน 

http://192.168.94.32/


โครงการจิตต่ืนรูก้่อนการท างาน 

       งานพัฒนาบุคลากร ร่วมกับชมรมพุทธศาสน์และจริยธรรม ก าหนดจัดโครงการ

จิตตื่นรู้ก่อนการท างาน  โดยมีทีมวิทยากร ดังนี้ พญ.แสงดาว มยุระสาคร, คุณเกื้อ

จิตร  แขรัมย์, คุณวันเพ็ญ เส้นศูนย์, คุณวิสสุชา รัตนจริยา, คุณสมคิด บัวหอม, คุณพิกุล 

บัณฑิตพานิชชาและงานพัฒนาบุคลากร ส าหรับการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน

ประกอบด้วย การสวดมนต์ การเจริญภาวนา การรับฟังเร่ืองเล่าดีๆและการแผ่เมตตา 

      จึงขอเชิญเจ้าหน้าท่ีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 

07.30 - 08.30 น. ณ หอประชุมศาลา 60 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 

โครงการบา้น ธอส. เพ่ือขา้ราชการ ปี 2560 

       ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดท า “โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560” โดยก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และ

เงื่อนไขการกู้พิเศษ เพ่ือสนับสนุนให้ข้าราชการ ข้าราชการทหาร ต ารวจ บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานรัฐวิสาหกิจ       

ที่มีความต้องการสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย สามารถเข้าถึงระบบการเงินเพ่ือที่อยู่อาศัยและสามารถจัดซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

ได้สะดวกขึ้น เพ่ือตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐและสอดคล้องตามพันธกิจธนาคาร “ท าให้คนไทยมีบ้าน”  

 จึงขอเชิญข้าราชการท่ีมีความประสงค์ย่ืนกู้ตามโครงการดังกล่าว ติดต่อย่ืนขอหนังสือรับรองการผ่านสิทธิได้ท่ี       งาน

ธุรการ อาคารอ านวยการ ชั้น 4 ตั้งแต่บัดน้ี ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 

ขอเชิญร่วมทอดผา้ป่ากบั รพ.สงขลา 

       จังหวัดสงขลาและคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา ก าหนดจัดงานทอดผ้าป่า

สามัคคีสงฆ์อาพาธ ครั้งที่ 58 ประจ าปี 2560 ณ โรงพยาบาลสงขลา ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เพื่อรวบรวมปัจจัย

จากผู้มีจิตศรัทธาสมทบกองทุนสงฆ์อาพาธ ส าหรับน าไปใช้ในการรักษาพยาบาลพระภิกษุ สามเณรอาพาธและแม่ชีที่ป่วย 

รวมทั้งจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ในกรณีท่ีจ าเป็น 

 จึงขอเชิญเจ้าหน้าท่ีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ตามก าลังศรัทธา โดยขอบริจาคเป็นเงินสดและจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ร่วม

บริจาคได้ที่ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป อาคารอ านวยการช้ัน 4 ต้ังแต่บัดน้ี ถึงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 


