
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 3 กันยายน พ.ศ. 2559 

          ห้องประชุม 

วันที่ 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคคี 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

29 สิงหาคม 2559 การพัฒนาเครือข่าย 
การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนล าบาก 

 
 

พวงเพชร/กิจกรรมบ าบัด/2030 
เวลา 08.00 - 16.00 น.  

ประชุมวิชาการผู้ป่วยวิกฤต  
เรื่อง การดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบ

หัวใจและหลอดเลือด  
 

บุหลัน/ MICU / 3593 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ต้อนรับคณะนิเทศและติดตามผล
การด าเนินงานศูนย์ดูแลสุขภาพฯ 

เวลา 08.00 - 12.00 น. 

ประชุมเตรียมความพร้อม 

การซ้อมแผนอัคคีภัย 
ทิวาพร/บริหารทั่วไป/3414 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

30 สิงหาคม 2559 - - - 

31 สิงหาคม 2559 - - - 

1 กันยายน 2559 การประชุมซ้อมแผนอัคคีภัย 
 
 

ทิวาพร/บริหารทั่วไป/3414 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
ระบบการสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุระยะยาว 
ผกาวดี / HA / 3555 

เวลา 08.30 - 16.00 น. 

 
- 

2 กันยายน 2559 การประชุมซ้อมแผนอัคคีภัย 
ทิวาพร/บริหารทั่วไป/3414 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

สรุปผลการด าเนินงานสารสนเทศ  
อุรชา/กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.30 - 16.00 น. 

 
- 

3 กันยายน 2559  
- 

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
การบริการด่านหน้า 

นงค์ลักษณ์/ประชาสัมพันธ์/3117 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 

 
- 

คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดยีวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   100  วันที่   29  ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

วันที่ 1 กันยายน 2559  โรงพยาบาลพัทลุงศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เวลา 09.00 - 10.30 น. 

                ณ ห้องประชุมศาลา 60 ปี (ด้านหน้าอาคารศูนย์แพทย์ฯ) 



คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดยีวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ 

การซ้อมแผนอัคคีภัย ประจ าปี 2559 

         คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลบุรีรมัย์ ก าหนดจัด 
 โครงการเพ่ิมพูนทักษะการป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมแผนอัคคีภัย ประจ าป ี 
 2559 ในวันที ่1 - 2 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลมิ 
 พระเกียรติ ชั้น 5 โดยปีนีไ้ด้ก าหนดให้อาคารศลัยกรรมและศัลยกรรมกระดูก ชั้น 3  
 เป็นสถานที่จ าลองเหตกุารณ์การเกิดอคัคีภัย 

       จึงขอเชิญตัวแทนแตล่ะหน่วยงานที่ยังไม่เคยเขา้รับการฝกึอบรม หรือเจา้หน้าที่ที่เคยเขา้รับการอบรมมานานเกิน 5 ปี  
เข้ารว่มการอบรม  ในวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมที่คุณทิวาพร โทร. 3414  

โครงการวันตับอักเสบโลก 

      มูลนธิิรกัษ์ตบั คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมยไ์ด้จดัโครงการ “วันตับอักเสบโลก” 
ในวันท่ี 30 กันยายน 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกยีรติ ชั้น 5 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการดแูลสุขภาพ รวมทั้งการป้องกนัและรกัษา โดยมีกิจกรรมที่นา่สนใจคือ วดัความดนัโลหิตและตรวจหาไวรัส
ตับอักเสบบ ี

      จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ แจ้งรายชื่อก่อนเข้ารับการตรวจได้ ตั้งแต่บดัน้ี ถึงวันที่ 25 กันยายน 2559 ได้ที่งาน
ประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมท่ี 044-615002 ต่อ 3117-8  (รับจ านวนจ ากดั 300 ทา่น) 

ข่าวฝากจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จ.บุรีรัมย ์

         สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดับรุีรมัย์ จ ากัด ได้ขยายเวลา
เปิดกู้เงินโครงการตามรอยพ่อ และเปดิโครงการเงินฝากพิเศษอตัรา
ดอกเบี้ยสูง โดยมหีลักเกณฑ์ ดังนี ้

         1. โครงการตามรอยพ่อ ขยายถึงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 

  2. เปดิโครงการเงินฝากพิเศษอัตราดอกเบี้ยสูง โดยเปดิรับเงิน
ฝากออมทรัพย์พิเศษบุรรีัมย์ รุ่งเรอืง 1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50  
และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษบุรีรัมย์รุ่งเรือง 2 อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 

4.75 ก าหนดระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่บดัน้ีถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  

        สมาชิกท่านใดสนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามกรรมการสหกรณ์ 

รพ.พัทลุง ศึกษาดงูานด้านสิ่งแวดล้อม 

         โรงพยาบาลพัทลุง ได้จัดโครงการศกึษาดูงานดา้นการจดัการสิ่งแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการปฏับิตงาน ประจ าปี 2559 

โดยมีเจา้หน้าที่จากโรงพยาบาลพัทลุงเขา้รว่มศกึษาดงูานจ านวน 80 คน ในวันท่ี 1 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 10.30 น. 

ณ ห้องประชุมศาลา 60 ป ี(ด้านข้างอาคารศนูย์แพทยฯ)  

         จึงขอเชญิเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวขอ้งรว่มต้อนรับคณะศึกษาดงูานในวนัและเวลาดงักล่าว 


