
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน  พ.ศ. 2560 

             ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

12 มิถุนายน 2560 รายงานการประเมินตนเอง รพ.บุรีรัมย์ 

การเตรียม Re-accredit 2  

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ระเบียบวินัยและการสื่อสาร  

 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ความรู้เร่ืองยาโรคข้อ  

ส าหรับเจ้าหน้าที่ ห้องยา  

เภสัชกรรม 

เวลา 08.20 - 09.30 น. 

13 มิถุนายน 2560 รายงานการประเมินตนเอง รพ.บุรีรัมย์ 

การเตรียม Re-accredit 2  

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ระเบียบวินัยและการสื่อสาร  

 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ความรู้เร่ืองยาโรคข้อ  

ส าหรับเจ้าหน้าที่ ห้องยา  

เภสัชกรรม 

เวลา 08.20 - 09.30 น. 

14 มิถุนายน 2560 SHARE & LEARN  

กลุ่มการพยาบาล / 3551 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การนิเทศทางคลินิก  

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

15 มิถุนายน 2560  

- 

ทบทวนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น.  

 

- 

16 มิถุนายน 2560 ประชุมชี้แจง Service Plan สาขามะเร็ง  

ศูนย์มะเร็ง / 3550 

เวลา 08.30 - 16.00 น. 

สมาคมศิษย์เก่า ว.พยาบาลนครราชสีมา  

เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 

Service plan สาขาไตสัญจร  

ไตเทียม / 3605 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

 

- 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   139  วันที่ 12 ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเภสชักรรม อาคารเภสัชกรรม (หลังเก่า) ชั้น 2 
 วันท่ี 1 - 30 มิถุนายน 2560   การเรียนการสอนอายุรกรรมแพทย์    เวลา 08.00 - 16.00 น. 
ห้องประชุมศาลา 60 ปี (ตรงข้ามอาคารศูนย์แพทยฯ) 
     ทุกวันจันทร์ - ศุกร์   โครงการจิตต่ืนรู้ก่อนการท างาน    เวลา 07.30 - 08.30 น. 
     วันท่ี 14 มิถุนายน 2560   รับคณะศึกษาดูงาน สสจ.ระยอง (เวชกรรมสังคม)  เวลา 15.00 - 16.00 น. 
ห้องประชุมเฉลิมเฉลิมพระบารม ี84 พรรษา อาคารศูนย์แพทยฯ ชั้น 9  
 วันท่ี 14 มิถุนายน 2560  กิจกรรมพุธบ่าย      เวลา  14.00 - 16.00 น. 
 วันท่ี 15 - 16 มิถุนายน 2560  โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ปี2561  เวลา  08.00 - 16.00 น. 



โครงการท าดีเพื่อพ่อ “ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” 

     โรงพยาบาลบุรีรัมย์  ได้ตั้งจุดประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์ เพื่อถวายในพระราช

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล    

อดุลยเดช จ านวน 10,000 ดอก      

     จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน ์       

ทุกวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.                     

ณ ลานอเนกประสงค์ 

พิธีบ าเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล และพิธีฉลองสญัญาบัตร พัดยศ 

       เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

สถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ พระราชปริยัติกวี เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ “พระเทพปริยัตยาจารย์” คณะสงฆ์จังหวัด

บุรีรัมย์และศิษยานุศิษย์ ได้มีมติร่วมกันจัดพิธีฉลองสัญญาบัตร พัดยศ ในวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2560 ณ วัดกลางพระ

อารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

 จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

หมายเหตุ : การแต่งกายร่วมพิธี  - ข้าราชการ ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ 

   - ประชาชนท่ัวไป ชุดสุภาพไว้ทุกข์ หรือชุดตามสังกัด 

ขอเชิญเข้าร่วมเตรียมความพร้อมสู่การ Re accreditation 

         ด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพ ได้ส่งแบบเจตจ านงและเอกสารรายงานการประเมินตนเองของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

ส าหรับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) องค์การมหาชน เพื่อขอรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล                

Re accreditation  ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 นั้น 

          ศูนย์พัฒนาคุณภาพ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบและผู้ เกี่ยวข้อง       

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560      

เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  อาคาร

อ านวยการชั้น 5    


