
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ. 2560 

             ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

27 มีนาคม 2560 ฟื้นฟูความรู้การช่วยฟ้ืนคืนชีพ  
 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ 
ผู้ช่วยพยาบาลฯ 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม HA  
 

HA / 3555 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

28 มีนาคม 2560 ฟื้นฟูความรู้การช่วยฟ้ืนคืนชีพ  
 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ 
ผู้ช่วยพยาบาลฯ 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม 14 สายงาน 
 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

29 มีนาคม 2560 ฟื้นฟูความรู้การช่วยฟ้ืนคืนชีพ  
 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ 
ผู้ช่วยพยาบาลฯ 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ติดตามผลการฝึกของ  
นศ.ผู้ช่วยพยาบาล 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

30 มีนาคม 2560 ฟื้นฟูความรู้การช่วยฟ้ืนคืนชีพ  
 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
HA National Forum 

HA / 3555 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

นิเทศติดตามงาน 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

เวชกรรมสังคม / 3537 
เวลา 13.00 - 17.00 น. 

31 มีนาคม 2560 ฟื้นฟูความรู้การช่วยฟ้ืนคืนชีพ  
 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การพัฒนาสารสนเทศ 
ทางการพยาบาล 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

1 - 2 เมษายน 2560  
- 

English for Hospital  
ภาษาอังกฤษทางการพยาบาล 

OPD  / 3213 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 

 
- 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   129 วันที่  27 ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม (หลังเก่า) ชั้น 2 
 วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560   English for Hospital   เวลา 13.00 - 16.00 น. 



แนวทางการใช้สิทธิผู้ป่วยนอก ภายในเครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์ 

         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกาศให้แต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ผู้ปุวยต่างอ าเภอที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ต้องใช้ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลประจ าอ าเภอที่ท่านขึ้นทะเบียนทุกครั้ง หรือต้องอยู่ใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในใบส่งตัวดังกล่าว หากท่านไม่มีใบส่งตัวหรืออยู่นอกระยะเวลาที่ก าหนด ทางโรงพยาบาลมีความ
จ าเป็นจะต้องคิดค่ารักษาพยาบาลจากท่านเต็มจ านวน  
 หมายเหตุ : กลุ่มท่ีได้รับการยกเว้น 
  1. ประชากรในเขต อ.เมือง และ อ.บ้านด่าน 
  2. นักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาในเขตอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
  3. สิทธิ์ข้าราชการ และผู้ประกันตนสิทธิ์ประกันสังคมของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
  4. พระภิกษุ สามเณร ผู้พิการ และทหารผ่านศึก 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ห้องสิทธิบัตร หมายเลขโทรศัพท์ 2112 (ในวันและเวลาราชการ) 

นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

         กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความส าคัญของการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสภาวะสุขภาพทางกาย จิตใจ และ

สังคมของประชาชนทุกกลุ่มที่มารับบริการ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคน จึงมีนโยบายให้

โรงพยาบาลด าเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ดังนี้ 

 1. จัดท าแผนการขับเคลื่อนพัฒนาและสร้างกระบวนการสื่อสารที่เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & 

CLEAN Hospital อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 

 2. ด าเนินงานด้านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN คือ 

  G : Garbage คือ การจัดการมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลโดยปฏิบัติตามหลัก 3R (Reduce,     

Reuse, Recycle) 

  R : Rest room คือ การพัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) 

  E : Energy คือ การลดการใช้พลังงาน หรือมีการใช้พลังงานทดแทนจากชีวภาพหรือชีวมวล 

  E : Environment คือ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลกร้อนและการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพโดยน า

แนวทางการพัฒนาสถานที่ท างาน น่าอยู่ น่าท างาน (Healthy Work Place) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน

สถานพยาบาล ด้วยหลักการและแนวคิด สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา 

  N : Nutrition การรณรงค์อาหารปลอดสารพิษ รณรงค์การใช้ผักพ้ืนบ้าน อาหารพ้ืนเมือง ด้วยการปลูกผักเพ่ือ

การบริโภคในครัวเรือน หรือรวมพลังเป็นกลุ่ม เป็นชุมชน ตามแนวพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” 

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 

 กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ ขอแจ้งยกเลิกเวรอ านวยการนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

งานห้องสมุด ได้ปรับเวลาในการให้บริการนอกเวลาราชการ โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์ , อาทิตย์               

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ตั้งแตวั่นที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 
  



เบอร์โทรศัพท์ภายในเพิ่มเติม 

อาคารศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก ชั้น 2  

ศูนย์บริจาคอวัยวะ  1014 

อาคาร 4  

ห้องผ่าตัด ชั้น 3 2021 / 2158 

ห้องผ่าตัด ชั้น 3 (ธุรการ, พัสดุ) 2156 

ห้องผ่าตัด  ชั้น 3 (Supply) 3632 

ห้องผ่าตัด ชั้น 4 3587 / 2195 

ห้องผ่าตัด  ชั้น 4 (ห้องรอ) 3632 

ห้องผ่าตัด ชั้น 4 (ห้องประชุม) 2157 

ห้องผ่าตัด  ชั้น 4 (Supply) 3634 

อาคาร 7 ชั้น 1 

ห้องผ่าตัด Minor 3108 


