
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่  3 - 7 เมษายน พ.ศ. 2560 

             ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

3 เมษายน 2560 ประชุมทันตสาธารณสุข 
ประจ าเดือน 

ทันตกรรม / 3302 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ปฐมนิเทศเปิดค่ายอาสาสมัคร 
จิตอาสารุ่นเยาว์ รุ่นที่9/2560  

ประชาสัมพันธ์ / 3117 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมเตรียมพร้อม 
รับอุบัติเหตุวันสงกรานต์  
กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 13.30 - 16.30 น. 

4 เมษายน 2560 ประชุมวิธีการสร้างรายได้จาก 
การให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน  

นโยบายและแผน/3403 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ประชุมเจ้าหน้าที่ห้องยาผู้ป่วยนอก 
  

เภสัชกรรม / 2096 
เวลา 08.20 - 10.30 น. 

ประชุม 14 สายงาน 
 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

5 เมษายน 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านสารสนเทศ  

นโยบายและแผน/3403 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

น าเสนอข้อมูลยา concor  
 

เภสัชกรรม  
เวลา 12.30 - 13.30 น. 

ประชุม KM 
 

PCT ศัลยกรรม/2049 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

6 เมษายน 2560 วันจักรี (วันหยุดราชการ) 

7 เมษายน 2560  
- 

ประเมินตนเอง 
HA/3555 

 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การพัฒนาสารสนเทศ 
ทางการพยาบาล 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่  130 วันที่  3 ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม (หลังเก่า) ชั้น 2 
 วันที่ 3 - 7 เมษายน 2560   การเรียนการสอน (อายุรกรรมแพทย์)   เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา อาคารศูนย์แพทยฯ ชั้น 9 
 วันที่ 5 เมษายน 2560   พิธีมอบสัมฤทธิบัตร บัณฑิตแพทย์รุ่น 6 ประจ าปี 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. 



พิธีมอบสัมฤทธิบัตร บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 6 

         ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ก าหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 6 

ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ในความพากเพียรศึกษาจนส าเร็จหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิตและความส าเร็จของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ที่สืบสานภารกิจในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่ส าคัญออกมารับใช้สังคม 

อีกท้ังโครงการนี้อาจารย์แพทย์ได้ให้โอวาทและแบ่งปันประสบการณ์เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บัณฑิตแพทย์ 

 จึงขอเชิญแพทย์ พยาบาลและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและแสดงความยินดีแก่

บัณฑิตแพทย์ ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา อาคารศูนย์

แพทยฯ ชั้น 9 และร่วมรับประทานอาหารเย็น เวลา 18.00 - 23.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมบุรีเทล 

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 
  

พัฒนาศักยภาพด้านสารสนเทศ 

      กลุ่มงานนโยบายและแผน มีนโยบายพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  และเพ่ือเป็น

เครื่องมือกลไกในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้เกิดสัมฤทธิ์ต่อองค์กรและให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับ

การใช้โปรแกรม e-stock และระบบ Barcode สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้านสารสนเทศขึ้น ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 

 จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในโครงการดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 

1663 สายด่วนปรึกษา เอดส์ และท้องไม่พร้อม 

 ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ได้ด าเนินงานโครงการสาย

ปรึกษาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1663 และเครือข่ายส่งต่อให้บริการที่ปลอดภัย เพ่ือให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงบริการปรึกษา

ทางเลือก ตลอดจนการส่งต่อบริการยุติการตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ต่อและการคุมก าเนิดกับเครือข่ายและสถานพยาบาลต่างๆ 

รวมทั้งการบูรณาการเพ่ือป้องกันดูแลการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้เพียงพอต่อความต้องการ และเอ้ืออ านวยให้เกิดระบบส่งต่อที่เป็น

รูปธรรมในระยะยาว  ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความส าคัญ ส าหรับประเทศไทยการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไม่

เพียงแต่เป็นปัญหาด้านสุขภาพ แต่ยังเป็นปัญหาด้านประชากรที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย  


