
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 11 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

             ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

11 กรกฎาคม 2560 โครงการรับการตรวจนิเทศ คร้ังที่ 2 

นโยบายและแผน/ 3403 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ฟ้ืนฟูความรู้เกี่ยวกับงานจ่ายกลาง  

จ่ายกลาง / 2041 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม staff ใหม่ ปี 2560  

พรส. / 2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

12 กรกฎาคม 2560  

- 

ปฐมนิเทศ 

 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

13 กรกฎาคม 2560  

- 

ปฐมนิเทศ 

 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การตรวจประเมินจากราชวิทยาลัย

เวชศาสตร์ครอบครัว  

ศูนย์แพทย+์เวฃกรรมสังคม  

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

14 กรกฎาคม 2560 โครการพัฒนาเคร่ือข่ายการดูแล 

ผู้ป่วยทอร์ม่า  

PCT ศัลยกรรม / 2049 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ปฐมนิเทศ  

 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การตรวจประเมินจากราชวิทยาลัย

เวชศาสตร์ครอบครัว  

ศูนย์แพทย+์เวฃกรรมสังคม  

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   143  วันที่ 11 ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเภสชักรรม อาคารเภสัชกรรม (หลังเก่า) ชั้น 2 
      วันท่ี 1 - 31 กรกฎาคม 2560   การจัดการเรียนการสอน (อายุรกรรม)  เวลา 08.00 - 16.00 น. 
 
ห้องประชุมศาลา 60 ปี (ตรงข้ามอาคารศูนย์แพทยฯ) 
     ทุกวันจันทร์ - ศุกร์   โครงการจิตต่ืนรู้ก่อนการท างาน   เวลา 07.30 - 08.30 น. 

 

ห้องประชุมเฉลิมเฉลิมพระบารม ี84 พรรษา อาคารศูนย์แพทยฯ ชั้น 9  

     วันท่ี 12 กรกฎาคม 2560  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน นศพ.ปี 6 ห้องปีกชั้น 9 / พุธบ่าย     เวลา  08.00 - 16.00 น. 
     วันท่ี 13 กรกฎาคม 2560  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทีมในโรงพยาบาล M2 ในการผ่าตัดใส้ต่ิง       เวลา 08.00 - 16.00 น. 
     วันท่ี 14 กรกฎาคม 2560  โครงการพัฒนา Service plan Trauma & UHIH         เวลา 08.00 - 17.00 น. 
 



ขอเชิญเข้าร่วมรับการตรวจนิเทศงาน 

 ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 มีก าหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติ      

รอบท่ี 2 / 2560 ในวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์  

        จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการตรวจนิเทศงานตามเอกสารที่แจ้งเวียนแต่ละหน่วยงาน และหากท่านใดประสงค์จะเข้า

รับฟังผลการตรวจราชการ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ โรงพยาบาลสตึก สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ

แผนงานโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 3403 และ 2141 หรือทางอีเมลล์ plan_brhost@hotmail.co.th 

Health Model  7 ภารกิจพิชิตพุง 

 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ไดด้ าเนินโครงการองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ (Health Model) มาอย่างต่อเนื่องทุกปี     

โดยผลการตรวจสุขภาพประจ าปีเบื้องต้น พบว่าบุคลากรในแต่ละหน่วยงานมีผลของค่าดัชนีมวลกาย (BMI) และรอบเอว

เกินค่ามาตรฐาน รวมถึงมีกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ป่วยแต่ขาดการรักษาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มงานเวชกรรมสังคมจึงได้จัดกิจกรรมการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการใช้หลัก “7 ภารกิจ พิชิตพุง” ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง เวลา 08.30 - 16.30 น.  โดยจะแบ่งการ

อบรมเป็น 3 รุ่นๆละ 50 คน ดังนี้ 

  รุ่นที่ 1 วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2560 

  รุ่นที่ 2 วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2560 

  รุ่นที่ 3 วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2560 

   จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่มีรายช่ือตามทีได้แจ้งเวียนหนังสือไปยังแต่ละหน่วยงาน เข้าร่วมการอบรมและส่งแบบตอบรับที่ 

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม หรือกล่องหน้าเคาน์เตอร์ปฏิคม หรือโทรแจ้งรายชื่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 3597  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 

18 กรกฎาคม 2560  

โครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชั่น “อสม. ออนไลน์” 

 บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิสจ ากัด (มหาชน) ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น “อสม.ออนไลน์” ส าหรับการสื่อสารข่าวสารและ

ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขและภัยสุขภาพระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหลายๆระดับ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้าน (อสม.) และสามารถแบ่งปันข้อมูล ภาพ เสียง วีดิโอ และพิกัดแผนที่  เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งานแอปพลิเคชั่นดังกล่าว      

จึงได้จัดการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชั่นอสม.ออนไลน์ขึ้น  

 จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ 

www.ais.co.th/aorsormor หรือทาง Facebook อสม.ออนไลน์ 

งานประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย 

 เนื่องด้วยงานประชาสัมพันธ์ ก าลังด าเนินการซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย จึงท าให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ          

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงแจ้งมาเพ่ือทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 


