
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 12 - 17 กันยายน พ.ศ. 2559 

            ห้องประชุม 

วันที่ 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคคี 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

12 กันยายน 2559 ประกันสุขภาพ 
 

สสจ.บุรีรัมย ์
เวลา 08.00 - 17.00 น. 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเสี่ยง
และการจัดการ 

ขัตติยา/ศูนย์ความเสี่ยง/3555 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

Palliative Care ประจ าเดือน 
 

อมรรัตน์/ ศก.1/3541 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

13 กันยายน 2559 การเยี่ยมส ารวจส าหรับกิจกรรม
หลังการรับรอง QA 
เพ็ญพิศ/HA/3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเสี่ยง
และการจัดการ 

ขัตติยา/ศูนย์ความเสี่ยง/3555 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การเยี่ยมส ารวจการรับรอง
กระบวนการคุณภาพ 
เพ็ญพิศ/HA/3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

14 กันยายน 2559 งานเกษียณกลุ่มการพยาบาล 
กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 14.00 น. 

 
- 

ห้องเตรียมตัวนักแสดงงานเกษียณ 
กลุ่มการพยาบาล 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

15 กันยายน 2559 การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 
เย็นจิตร์/ไตเทียม/2055 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมกลุ่มการพยาบาล 
อมรรัตน์/กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมประจ าเดือน IC 
เสาวธาร/ IC /3558 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

16 กันยายน 2559 การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 
เย็นจิตร์/ไตเทียม/2055 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประเมินคุณภาพมุ่งสู่ Best Practice 

นิศากร/กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา08.00 - 16.00 น. 

อบรมกู้ชีพ  
กชพร / ER / 3105 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

17 กันยายน 2559 อบรมกู้ชีพ  
 

กชพร / ER / 3105 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

 
- 

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

ข่าวสาร 

ฉบับที่   102 วันที่   12  ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 



คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดยีวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ 

โครงการอิ่มใจด้วยบุญ 

      ชมรมจิตอาสา โรงพยาบาลบุรรีัมย์ ขอเชญิชวนเจา้หน้าที่ทกุท่าน 

ร่วมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจ าเดือนกนัยายน พระภิกษุ

จ านวน 9 รูป โดยไดน้ิมนตพ์ระศรีปริยตัิธาดา รองเจ้าคณะจังหวัด

บุรีรัมย์ จากวดัธรรมธีราราม จ.บรุีรัมย ์(วดัป่าหลังโรงเลื่อย) ในวันอังคาร

ที่ 13 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น.        ณ บริเวณ

ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคาร 7  โดยมขี้าวสารอาหารแห้งจ าหน่ายใน

ราคาย่อมเยา  

“ ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน ” 

  กลุม่ภารกิจด้านการพยาบาล ก าหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ/อายุงาน 

ประจ าปี 2559  “ร้อยใจรกั ร้อยใจผูกพัน” ในวนัที่ 14 กันยายน 2559    

เวลา 10.00 - 1400 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5  

 จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ารว่มกิจกรรมดังกลา่ว โดยแต่งกายด้วยชุดสีแดงสดใส 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิที่กลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล โทร. 3412, 3413 

การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 

     โรงพยาบาลบุรรีัมย์ก าหนดจดัประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยลา้งไตทางชอ่งท้องชนิดต่อเน่ือง            
ให้กับโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวดับรุีรมัย์ ประจ าปี 2559 โดยรุ่นที่ 1 วนัที่ 15 กันยายน 2559   

     และรุ่นที่ 2 วนัที่ 16 กนัยายน 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5  

     จึงขอเชญิผู้สนใจเข้ารว่มการประชุมในวันและเวลาดังกลา่ว  

     การประชมุครัง้นีไ้ด้หน่วยคะแนนการศกึษาต่อเน่ือง 5.5 หน่วย 

โครงการวันตับอักเสบโลก 

      ดว้ยมูลนธิิรกัษ์ตบั คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น รว่มกบัโรงพยาบาลบุรรีัมย์ได้จดัโครงการ “วันตับอกัเสบโลก” 
ในวันท่ี 30 กันยายน 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกยีรติ ชั้น 5 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการดแูลสุขภาพ รวมทั้งการป้องกนัและรกัษา โดยภายในงานจะวดัความดันโลหติและตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี 

      จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ แจ้งรายชื่อก่อนเข้ารับการตรวจ ตั้งแต่บัดนี ้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2559                       
ได้ที่งานประชาสัมพันธ์ หรอืสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที ่044-615002 ต่อ 3117-8  (รับจ านวนจ ากดั 300 ทา่น) 


