
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

             ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

17 กรกฎาคม 2560 ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ 

 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

โครงการธ ารงค์รักษาบุคลากร  

 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย

แบบประคับประคอง  

Palliative care / 2043 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

18 กรกฎาคม 2560 ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

โครงการธ ารงค์รักษาบุคลากร  

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม 14 สายงาน 
กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

19 กรกฎาคม 2560 ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

โครงการธ ารงค์รักษาบุคลากร  

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมคณะกรรมการบันทกึ 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

20 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.บุรีรัมย์ 

บริหารทั่วไป / 3411 

เวลา 13.30 - 16.30 น. 

ทบทวนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 

HA  / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม ICWN 

IC / 3558 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

21 กรกฎาคม 2560 โครงการพัฒนาความรู้เครือข่ายโรคหืด 

และปอดอุดกั้นเร้ือรัง 

อายุรกรรม / 3207 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การประชุม trauma  

 

PCT ศัลยกรรม  

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

อบรมพนักงานท าความสะอาด 

 

บริหารทั่วไป / 3414 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   144  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. 

     วันท่ี 20 - 21 กรกฎาคม 2560  ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่     เวลา 08.30 - 16.00 น. 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา อาคารศูนย์แพทยฯ ชั้น 9  

          วันท่ี 17 - 21 กรกฎาคม 2560 สัปดาห์สอบ สูติ-นรีเวช/กุมารเวชศาสตร์ ปี 5         เวลา 08.00 - 16.00 น. 



BuriRun : Run Buriram Challeng #2 

        ด้วยชมรมว่ิงเพื่อสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ ก าหนดจัดงานว่ิง “BuriRun” เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย 

และส่งเสริมให้เกิดพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วน โดยก าหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2560 เวลา  06.00 - 

07.00 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์รัชกาลที่ 1  

        จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัด กลุ่มงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4466 6528 

วันหยุดราชการประจ าปีเพิ่มเติม 

  การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ได้มีมติเก าหนดวันหยุดราชการประจ าปีเพิ่มเติม ดังนี้ 

        1. ก าหนดให้มีวันหยุดราชการประจ าปี อีก 2 วัน ได้แก่ 

 - วันที่ 28 กรกฎาคม เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

 - วันที่ 13 ตุลาคม เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

 2. ให้ยกเลิก วันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ 

ขอเชิญร่วมอบรมมาตรฐานการตรวจประเมิน 5ส. 

    โรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีแผนด าเนินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันการติดเชื้อด้วยงาน 5ส. ซึ่งอาจารย์     

ชาญชัย สกุลประยงค์ จะเข้าตรวจประเมินในช่วงวันที่ 4 - 8 กันยายน 2560 โดยมาตรฐานการตรวจจะเน้นระบบงานด้าน

สิ่งแวดล้อม, IC, ระบบยา , First In First Out ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมส ารวจจาก สรพ. ในการขอต่ออายุ

การรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA ครั้งที่ 2  

    จึงขอเชิญตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมอบรมมาตรฐานการตรวจประเมิน เพื่อรับฟังแนวทางน าไปปฏิบัติในหน่วยงาน 

เตรียมรับการตรวจประเมิน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5  

โดยแจ้งรายชื่อได้ที่ E-mail : env57buriram@gmail.com  ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 

            กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ได้ก าหนดจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการใช้หลัก “7 ภารกิจ พิชิตพุง” 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ ที่มีค่าดัชนีมวลกายและรอบเอวเกินค่ามาตรฐาน โดยจะแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่นๆละ 50 คน โดยรุ่นที่ 1 

วันที่ 24 - 26  กรกฎาคม, รุ่นที่  2 วันที่ 8 - 10  สิงหาคม 2560 และรุ่นที่  3 วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2560   ณ  ห้อง

ประชุมพนมรุ้ง เวลา 08.30 - 16.30 น.  

            จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีมีรายช่ือตามท่ีแจ้งเวียนหนังสือไปยังแต่ละหน่วยงาน เข้าร่วมการอบรมและส่งแบบตอบรับ

ได้ที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคมหรือกล่องหน้าเคาน์เตอร์ปฏิคมหรือโทรแจ้งรายชื่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 3597  ตั้งแตบ่ัดนี้  ถึง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560  

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ 7 ภารกิจพิชิตพุง “ 


