
ลดัเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

             ห้องประชุม  
วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 
อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

24 กรกฎาคม 2560 ประชุมกลุ่มการพยาบาล  

 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

โครงการองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ 

(Healh Model)  

เวชกรรมสังคม / 3597 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

25 กรกฎาคม 2560 ประชุมแบ่งพ้ืนที่ส่วนกลางรับผิดชอบ

งาน 5ส.  

บริหารทั่วไป / 3414 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

โครงการองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ 

(Healh Model)  

เวชกรรมสังคม / 3597 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม 14 สายงาน 

 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

26 กรกฎาคม 2560 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทีมใน

โรงพยาบาล M2 ในการผ่าตัดใส้ต่ิง  

PCT ศัลยกรรม / 2049 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

โครงการองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ 

(Healh Model)  

เวชกรรมสังคม / 3597 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

เตรียมพร้อมหน่วยฝึก  

 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

27 กรกฎาคม 2560  

- 

ห้องเรียนคุณภาพ  

กลุ่มการพยาบาล / 3412 

เวลา 09.00 - 16.00 น. 

ประชุมเครือข่าย IC จ.บุรีรัมย์ 

IC / 3558 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

28 กรกฎาคม  ประชุมเครือข่ายคลังเลือดบุรีรัมย์  

คลังเลือด / 2040 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

 

- 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   145  วันที่ 24 ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

งานประชาสมัพนัธ ์ โรงพยาบาลบุรีรมัย ์โทร 044-615002 ตอ่ 3117-8 

ห้องประชุมศาลา 60 ปี (ตรงข้ามอาคารศูนย์แพทยฯ) 
     ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  โครงการจิตต่ืนรู้ก่อนการท างาน   เวลา 07.30 - 08.30 น. 
     วันท่ี 27  กรกฎาคม 2560  ศึกษาดูงาน จากประเทศลาว     เวลา 08.30 - 16.00 น. 
ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา อาคารศูนย์แพทยฯ ชั้น 9  
    วันท่ี 24 - 25  กรกฎาคม 2560 โครงการการส่งเสริมพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมผู้ป่วยออทิสติกและสมาธสิั้น   เวลา 08.00 - 16.00 น. 
    วันท่ี 27 - 28 กรกฎาคม 2560 โครงการกู้ชีพชั้นสูงในเด็ก     เวลา 08.00 - 16.00 น. 
                



ขอเชิญร่วมโครงการ 3 สถาบนั “วิ่ งป่ัน ปันน ้าใจ บุรีรมัย”์ 

   จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งสถาบันแพทย์

ภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก าหนดจัดกิจกรรม ว่ิง-ปั่น 

ปันน้ าใจ เพื่อร่วมบริจาคจัดตั้งกองทุนสนับสนุนก่อสร้างศูนย์แพทย์ ส าหรับรักษาโรคซับซ้อนของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. โดยเริ่มปั่นจักรยานจาก

เทศบาลล าปลายมาศ ถึง Buriram Castle จ.บุรีรัมย์  

  จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมบริจาคเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว          โดย

โอนเงินเข้าบัญชี ว่ิงป่ัน ปันน้ าใจ บุรีรัมย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เลขท่ีบัญชี 

986-2-01919-0 และแจ้งรายละเอียดการโอนได้ที่ คุณศิรินทร์ญา พลทามูล หมายเลขโทรศัพท์ 0 4461 5002 ต่อ 3414 ทุก

ยอดการบริจาค ใบเสร็จรับเงินสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้   

      

การประชมุการดแูลผูป่้วยไขเ้ลือดออกและระบบการสง่ต่อ 

 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม ร่วมกับกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

ก าหนดจัดการประชุมการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกและระบบการส่งต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2560  ในวันที่  24 กรกฎาคม 

2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอศิตาปริ้นเซส  

 จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

ขอเชิญเจา้หนา้ท่ีตรวจสขุภาพประจ าปี 

 เจ้าหน้าที่ท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี 2560 สามารถเข้ารับการตรวจได้ทุกวันอังคารและ      

วันพฤหัสบดี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (ในเวลาราชการ) 

        ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 2118  

      ตามที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ก าหนดนโยบายรณรงค์สวมหมวกนิรภัย  100 %        

ในเขตโรงพยาบาล เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายในการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์   

หลังจากคณะกรรมการได้ปฏิบัติการเชิงรุกประจ าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา พบว่า         

เจ้าหน้าที่  80.39% ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด    

     จึงขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ทุกท่านร่วมปฏิบัติ

ตามนโยบายดังกล่าวค่ะ  

สวมหมวกนิรภยั ปลอดภยั 100% 


