
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 15 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

             ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

15 สิงหาคม 2560 โครงการอาสาสมัครผู้ป่วยโรคไต  

 

ไตเทียม / 2055 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

โครงการสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วย

วิกฤตโรคหัวใจและหลอดเลือด  

MICU,CCU / 3593 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม 14 สายงาน 

 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

16 สิงหาคม 2560 ท าแผนยุทธศาสตร์ รพ.บุรีรัมย์ 2561 

 

นโยบายและแผน / 3403 

เวลา 13.00 - 17.00 น.  

โครงการสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วย

วิกฤตโรคหัวใจและหลอดเลือด  

MICU,CCU / 3593 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่  

PCT ศัลยกรรม  

PCT ศัลยกรรม / 2198 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

17 สิงหาคม 2560 ประชุมตรวจการพยาบาล 

 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ทบทวนกิจกรรมพัฒนา 

คุณภาพต่อเนื่อง  

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

รับรองคณะอาจารย์จาก

จุฬาลงกรณ์ฯมาเยี่ยมศิษย์เก่า  

อายุรกรรม / 2020 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

18 สิงหาคม 2560 ประชุมวิชาการประจ าปีคลังเลือด  

 

คลังเลือด กง.เทคนิคการแพทย์/2040 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมกลุ่มการพยาบาล 

 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

เครือข่าย IC จ.บุรีรัมย์ 

 

IC / 3558 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   148  วันที่ 15 ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเภสชักรรม อาคารเภสัชกรรม (หลังเก่า) ชั้น 2 

       วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560   การเรียนการสอนอายุรกรรมแพทย์    เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ห้องประชุมศาลา 60 ปี (ตรงข้ามอาคารศูนย์แพทยฯ) 

       ทุกวันจันทร์ - ศุกร์   โครงการจิตต่ืนรู้ก่อนการท างาน    เวลา 07.30 - 08.30 น. 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา อาคารศูนย์แพทยฯ ชั้น 9 

       วันที่ 16 สิงหาคม 2560  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน นศพ.ปี 6 ห้องปีกชั้น 9 / พุธบ่าย     เวลา 08.00 - 16.00 น. 



 หน่วยไตเทียม กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ก าหนดจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครผู้ป่วยโรคไต 

ปีงบประมาณ 2560 เพ่ือส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มผู้ป่วยโรคไตจัดตั้งเป็นกลุ่ม ชมรม มีอาสาสมัครและสมาชิก ท ากิจกรรม

ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ในการดูแลตนเอง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม

เฉลิมพระเกียรติ อาคารอ านวยการชั้น 5 

 จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครผู้ป่วยโรคไต 

ขอเชิญประชุมซ้อมแผนรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ ้า 

 คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ก าหนดจัดโครงการซ้อมแผนรับ

การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ า ประจ าปี 2560 เพ่ือให้โรงพยาบาลมีแผนรองรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

อุบัติซ้ าและบุคลากรมีความพร้อมในการรองรับการระบาดของโรคดังกล่าว ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา อาคารศูนย์แพทยฯ ชั้น 9 

 จึงเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบางสิ่งที่เราหลงลืม ตอน ความสุข 

 กลุ่มงานจิตเวช ก าหนดจัดโครงการบางสิ่งที่เราหลงลืม ตอน ความสุข  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวคิดและมี

กระบวนการที่ใช้ได้จริงในการสร้างความสุขให้กับตนเอง สามารถอยู่กับปัญหาได้โดยไม่มีความทุกข์และอยู่กับความทุกข์ได้โดยไม่

มีปัญหา พัฒนาจิตใจให้อยู่กับโลกได้แบบเครียดน้อยลง สุขง่ายขึ้น เพื่อน าไปสู่การท างานและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป  

โดยมีวิทยากรคือ คุณพิทยากร ลีลาภัทร์ นักเขียนอิสระและนักพูด เจ้าของ Facebook fan page ธนาคารความสุข ในวันที่ 

29 และ 30 สิงหาคม 2560 จ านวน 2 รุ่นๆละ 80 คน เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาลา 60 ปี  

 จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการที่ คุณธนาวดี หรือคุณวิสสุชา กลุ่มงานจิตเวช หมายเลขโทรศัพท์ 2186 ตั้งแต่บัดนี้

ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสั่งจองเสื อ “เดิน วิ่ง ปั่น” 

 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้จัดโครงการเดิน ว่ิง ปั่น มหากุศลเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมบริจาคผ่านโทรศัพท์ โดยกด *948*9455*100# แล้วโทรออก และร่วมสั่ง

จองเสื้อ ในราคาตัวละ 300 บาท ที่งานประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 3117 - 8 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 


