
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 4 - 8 กันยายน พ.ศ. 2560 

             ห้องประชุม  
วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 
อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

4 กันยายน 2560  

- 

ประชุม pre surveillance  

 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

5 กันยายน 2560 จัดซ้ือวัสดุทางทันตกรรม  

ทันตกรรม / 3313 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม pre surveillance  

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ปฐมนิเทศพยาบาลอายุรกรรมใหม่ 

สุพิน/อายรุกรรม 

เวลา 08.00 - 16.00 น.  

6 กันยายน 2560 จัดซ้ือวัสดุทางทันตกรรม  

ทันตกรรม / 3313 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม pre surveillance  

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ปฐมนิเทศพยาบาลอายุรกรรมใหม่ 

สุพิน/อายรุกรรม 

เวลา 08.00 - 16.00 น.  

7 กันยายน 2560 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศทางคลินิก  

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม pre surveillance  

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

8 กันยายน 2560 สรุปผลการตรวจประเมินพัฒนางาน IC 

ด้วย 5 ส. อ.ชาญชัย  

ทิวาพร / 3414 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ประชุม pre surveillance  

 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   151  วันที่ 4 ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

วันท่ี 4 - 8 กันยายน 2560    การตรวจประเมินตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพ่ือป้องกันการติดเชื้อด้วยงาน 5ส.  

        โดย อาจารย์ชาญชัย สกุลประยงค์ 

ห้องประชุมศาลา 60 ปี (ตรงข้ามอาคารศูนย์แพทยฯ) 

       ทุกวันจันทร์ - ศุกร์   โครงการจิตต่ืนรู้ก่อนการท างาน    เวลา 07.30 - 08.30 น. 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา อาคารศูนย์แพทยฯ ชั้น 9 

      วันท่ี 6 กันยายน 2560   กิจกรรมพุธบ่าย          เวลา 08.00 - 16.00 น. 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง 



มาตรการควบคุมสติ๊กเกอร์ติดรถส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 ตามท่ีโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ด าเนินการจัดท าสติ๊กเกอร์ติดรถส าหรับเจ้าหน้าที่ เพ่ือจัดระเบียบและอ านวยความสะดวก

ให้กับเจ้าหน้าที่ในการเข้าพ้ืนที่ที่สงวนไว้เฉพาะเจ้าหน้าที่ เนื่องจากปัจจุบันพบปัญหาจากการจอดรถ เช่น จอดรถกีดขวาง จอดรถ

ในพ้ืนที่ห้ามจอด เป็นต้น เมื่อตรวจสอบก็ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูลควบคุมทะเบียนรถตามที่แจ้งไว้ เป็นอุปสรรคในการติดตาม 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จึงขอแจ้งมาตรการควบคุมสติ๊กเกอร์ติดรถส าหรับเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

 1. ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้รับสติ๊กเกอร์ไปแล้ว หรือท่านที่ไม่เคยได้รับและประสงค์จะรับสติ๊กเกอร์ จัดส่งส าเนาหลักฐาน

เกี่ยวกับรถ เช่น ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือหลักฐานการต่อภาษี หรือ พรบ.รถ เพื่อยืนยันการเป็นผู้ครอบครองรถ (ทุกคันที่จะ

น าเข้ามาในเขตโรงพยาบาลบุรีรัมย์และได้แจ้งลงทะเบียนในฐานข้อมูลไว้) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โดย

รวบรวมส่งเอกสารได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป หรืองานนิติการ อาคารอ านวยการ ชั้น 4 เพ่ือมาด าเนินการบันทึก

หมายเลขทะเบียนรถของท่านในลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนลงในสติกเกอร์ติดรถ  

 2. หากพบว่ารถที่จอดในบริเวณท่ีที่สงวนไว้ส าหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ไม่มีสติ๊กเกอร์ติดรถของโรงพยาบาล

บุรีรัมย์ หรือมี แต่หมายเลขทะเบียนรถไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในสติกเกอร์ที่ลงทะเบียนไว้ รถคันดังกล่าวจะถูกล็อกล้อและเพิกถอน

สิทธิ์การได้รับสติกเกอร์  

 3. ให้ทุกท่านที่น ารถมาจอดในเขตพ้ืนที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เคารพกฎอย่างเคร่งครัด ไม่จอดกีดขวางเส้นทางจราจร หรือ

จอดในเขตพ้ืนที่ห้ามจอด อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน หากพบการฝ่าฝืนจะมีการล็อกล้อ ตามมาตรการของ

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

 จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

ขอเชิญร่วมปลูกดอกดาวเรือง 

 จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกดอกดาวเรืองให้เหลือง

สะพรั่งท้ังจังหวัด เพ่ือร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร         

มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช    

บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 

รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้เพ่ือ

เป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและร่วมกันกระท าความดี ให้กับ

ประเทศชาติตามพระราโชบายฯ   

 จึงขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมปลูกดอกดาวเรือง ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2560  


