
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

            ห้องประชุม 
วันที่ 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 
อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคคี 
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

26 กันยายน 2559 อบรมการพัฒนาการปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อคุณภาพ 

HA / 3555 
เวลา 08.00 - 17.00 น. 

 
- 

 
- 

27 กันยายน 2559 อบรมการพัฒนาการปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อคุณภาพ 

HA / 3555 
เวลา 08.00 - 17.00 น. 

สรุปประชุมกรรมการ 5 ส. 
 

ทิวาพร/บริหารทั่วไป/3414 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 
- 
 

28 กันยายน 2559 อบรมการพัฒนาการปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อคุณภาพ 

HA / 3555 
เวลา 08.00 - 17.00 น. 

 
- 

 
- 

29 กันยายน 2559  
- 

ประเมินนักศึกษาพยาบาล 
กนกพร/กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 
- 

30 กันยายน 2559 โครงการวันตับอักเสบโลก 
อายุรกรรม/2020 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

 
- 

1 ตุลาคม 2559  
- 

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารฯ 
นงค์ลักษณ์/ประชาสัมพันธ์/3117 

เวลา 09.00 - 16.00 น. 

 
- 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   104 วันที่   26  ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

โครงการวันตับอักเสบโลก 

        มูลนธิิรักษ์ตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้จัดโครงการ  “วันตับอักเสบโลก” 
ในวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ จึงขอเชิญผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว เข้าร่วม
กิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารม ี84 พรรษา ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยฯ 
  วันที่ 26 - 27 กันยายน 2559  กุมารสัญจรครั้งที่ 9 “Update and Advance in Pediatric Practice”  เวลา 08.00 - 16.00 น. 



อบรมพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล 

           ศนูย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลบุรรีัมย์ ก าหนดจดัอบรมการพัฒนาการปฏิบัตกิารพยาบาลเพ่ือคุณภาพ 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้มาตรฐาน HA และเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ โดยวิทยากรจาก สรพ. อาจารย์
เพ็ญจันทร ์แสนประสาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวตัร ในวนัที่ 26 - 28  กันยายน 2559  ตั้งแตเ่วลา 
08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ 5  
       จึงขอเชญิผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารว่มประชุมในวัน และเวลาดังกล่าว   

       งานพัฒนาบคุลากร ก าหนดจัดการบรรยายวิชาการเรือ่ง ยุทธการตามล่าหาความสุข โดย นพ.นิวัฒน์ ลีวงศ์วัฒน์ 
จากสถาบันการพูดเพื่อความส าเร็จ ในวนัที่ 17 - 18 ตลุาคม 2559 ณ ห้องประชมุเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โดยแบง่เปน็ 
3 รุ่นๆละ 250 คน ดงันี ้ รุ่นที่ 1   วันที ่17 ตลุาคม 2559    เวลา 09.00 - 12.00 น. 

    รุ่นที่ 2 วันที ่17 ตลุาคม 2559  เวลา 13.00 - 16.00 น. 

    รุ่นที่ 3 วันที ่18 ตลุาคม 2559  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย โดยแจ้งรายชื่อที่งานพัฒนาบุคลาการ ภายในวันท่ี 28 กันยายน 
2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 2116 

การตรวจวัดมวลกระดูก 

      กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอเชิญผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุน ตามข้อบ่งชี้ ดังนี้  
1. ผู้หญิงอายุมากกว่า 65 ปี  ผู้ชายอายุมากกว่า 70 ปี   
2. ผู้หญิงมีประวัติตัดรังไข่ 2 ข้าง 
3. ผู้ป่วยที่ได้รับยาสเตียรอยด์เป็นเวลานาน 
4. ผู้มีประวัติกระดูกหัก จากภยันตรายแบบไม่รุนแรงหลังอายุ 40 ปี 
5. ผู้ที่มีส่วนสูงมากกว่า 2 cm./ปี 
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู (716)  
      สนใจติดต่อสอบถามและลงทะเบียนได้ที่ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู หมายเลขโทรศัพท์  3100  หรือ  2197       

( รับจ านวนจ ากัด 100 ราย ) 

ธ.อาคารสงเคราะห์ แนะน าบริการด้านสินเชื่อและเงินฝาก 

           ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลติภัณฑต์่างๆของธนาคาร เช่น สินเชื่อ      
เงินฝาก และให้ค าแนะน าเบ้ืองต้นด้านสินเชื่อ  ซึ่งมีผลิตภัณฑ์โครงการสินเชื่อเพือ่ที่อยู่อาศัยส าหรับข้าราชการและ
ลูกจ้างหลายโครงการ อาทิ โครงการบ้านประชารัฐ โครงการสวัสดกิารไมม่ีเงนิฝาก โครงการดอกเบี้ยเงนิกู้พิเศษ ครบรอบ 
63 ปี ที่จะชว่ยให้ขา้ราชการและลูกจ้างมีที่อยู่อาศัยทีด่ยีิ่งขึ้นในอัตราดอกเบี้ยต่ า   

         โดยธนาคารจะมาให้บริการเจ้หน้าที่ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกลา่ว ในวนัที่ 28 กันยายน 2559 ณ ศูนย์อาหาร 
ชั้น 1  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 044 - 616972  

ยุทธการตามล่าหาความสุข 


