
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 19 - 24 กันยายน พ.ศ. 2559 

            ห้องประชุม 
วันที่ 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 
อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคคี 
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

19 กันยายน 2559  
- 

ประชุมคณะอ านวยการพัฒนาคุณภาพ 
HA / 3555 

เวลา 08.30 - 16.00 น. 

อบรมกู้ชีพ ER 
กชพร / ER / 3105 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

20 กันยายน 2559  
- 

ประชุมติดตามงาน Service Plan 
อรกัญญา/อายุรกรรม/2024 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 
- 

21 กันยายน 2559  
- 

การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
นภสร / OR / 2021 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว 
เกตุสุดา/ทรัพยากรบุคคล/3415 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

22 กันยายน 2559 วันเกษียณอายุราชการ 2559 
พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
เวลา 09.30 น. 
งานเลี้ยงภาคค่ า 
เวลา 18.00 น. 

ทบทวนกิจกรรมคุณภาพต่อเนื่อง 
นิตยา/กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

23 กันยายน 2559  
- 

 
- 

 
- 

24 กันยายน 2559  
- 

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารฯ 
นงค์ลักษณ์/ประชาสัมพันธ์/3117 

เวลา 09.00 - 16.00 น. 

 
- 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   103 วันที่   19  ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

 ห้องประชุมเภสัชกรรม  
วันที่ 19 กันยายน 2559  ประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม         เวลา 08.00 - 11.00 น.  
วันที่ 20 กันยายน 2559  สอบลูกจ้างชั่วคราว          เวลา 09.00 - 16.30 น. 
วันที่ 21 กันยายน 2559  ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.บุรีรัมย์       เวลา 13.30 - 16.30 น. 
วันที่ 23 กันยายน 2559  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นศึกษาดูงาน (กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม)   เวลา 08.00 - 16.00 น. 



“ มื่อตุ้มโฮม มว่นซื่น ออนซอน ’59 ” 

      Theme งานอิสานอินเตอร์  ส าหรับงานเกษียณอายรุาชการ ประจ าปี 2559  วันพฤหัสบดี ที่ 22 กนัยายนน้ี          

ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีก าหนดการ ดงันี ้

 เวลา 08.09 น. พิธีไหว้สิ่งศักดิส์ิทธิ์ประจ าโรงพยาบาล พร้อมกนั  ณ  อาคารศนูย์แพทยฯ         

 เวลา 09.30 น. พิธีบายศรสีู่ขวัญ โดยตั้งขบวนแห่บริเวณลานพระราชบดิา  

 เวลา 18.00 น. เป็นตน้ไป งานเลี้ยง “มื่อตุ้มโฮม ม่วนซื่น ออนซอน’59”  

   จึงขอเชญิตวัแทนทุกหนว่ยงาน ร่วมงานวนัมุทติาจิตผูเ้กษียณอายุราชการโดยพร้อมเพรียงกัน 
       *********************** 

ขอเชิญส่งผลงานวชิาการ 

        คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลบุรรีัมย์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้

ความสามารถในด้านการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย โดยจัดให้มีการอบรมเพื่อใหค้วามรู้ดา้นงานวิจัยโดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญ และมีผลงานวิชาการที่ผา่นการคดัเลือกได้น าเสนอและไดร้ับรางวัลในเวทีต่างๆ ทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้  คณะกรรมการฯ เห็นควรจดัให้มีการรวบรวมเพ่ือเป็นฐานข้อมูลงานวิชาการบนเวป

ไซต์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และเพ่ือเป็นแหล่งเรยีนรู้เผยแพร่ผลงานวิชาการ Knowledge Management 

    ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้สนใจ สง่ผลงานวิชาการเพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลและเผยแพร่    โดยส่งผลงานมาที ่   

academic_brh@hotmail.com  งานพัฒนาบุคลากร โทร. 2078,  2116 และ 2100  ส าหรับผลงานที่ผา่นมา    

ในปี 2558 และ 2559 ได ้Upload ข้อมูลไวบ้นเวปไซต์เรียบร้อยแลว้ 

โครงการวันตับอักเสบโลก 

             ดว้ยมูลนธิิรกัษ์ตบั คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่ รว่มกับโรงพยาบาลบุรรีัมย์ได้จัดโครงการ                
“วันตับอกัเสบโลก” ในวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ   ทั้งน้ี 
เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนกัถึงความส าคญัในการดแูลสุขภาพ รวมทั้งการป้องกนัและรกัษา  ภายในงานจะวดัความดัน
โลหติและตรวจหาไวรัสตับอกัเสบบี 

              จึงขอเชญิชวนเจ้าหนา้ที่และประชาชนผู้สนใจ แจ้งรายชื่อก่อนเข้ารับการตรวจตั้งแต่บดัน้ี จนถึงวนัที่       
25 กนัยายน 2559  ท่ีงานประชาสัมพันธ์ (รับจ านวนจ ากัด 300 ท่าน) 

วันมหิดล 

            ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก ก าหนดจัดกิจกรรม “วันมหิดล”  เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมร าลกึถึง    
พระมหากรุณาธคิุณของสมเด็จพระมหติลาธเิบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก ที่มตี่อการสาธารณสขุไทย           
ในวันที ่23 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมรูป อาคารผูป้่วยนอก 

           ขอเชญิแพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ และเจา้หนา้ที่ เขา้รว่มกิจกรรมในวนัดงักล่าว 


