
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 3 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

            ห้องประชุม 

วันที่ 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคคี 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

3 ตุลาคม 2559  
- 

 
- 

การประชุมกลุ่มภารกิจด้าน
อ านวยการ 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

4 ตุลาคม 2559 - - - 

5 ตุลาคม 2559  
- 

การพัฒนาศักยภาพการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

ชมลภัส/Palliative Care/2043 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การประชุมคณะกรรมการ 
วันล้างมือโลก 
รัชนี/ IC /3558 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

6 ตุลาคม 2559 อบรมการจัดการพลังงาน 
 

ทิวาพร/บริหารทั่วไป/3411 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การพัฒนาศักยภาพการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

ชมลภัส/Palliative Care/2043 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

รับนิเทศงานจาก สสจ.บร. 
 

ปนิดา/เอดส์,วัณโรค/3603 
เวลา 08.00 - 12.00 น. 

7 ตุลาคม 2559 อบรมการจัดการพลังงาน 
ทิวาพร/บริหารทั่วไป/3411 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

Money Managament & Tax 
องค์กรแพทย์ 

เวลา 12.00 - 13.30 น. 

 
- 

8 ตุลาคม 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   105 วันที่   3  ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

งดใช้ลิฟต์ตึกอายุรกรรม 

      กลุ่มงานซ่อมบ ารงุ โรงพยาบาลบุรรีัมย์ จะท าการซ่อมลิฟต์อาคารอายุรกรรม ตั้งแต่บดัน้ี - วันท่ี 15 ตลุาคม 2559  
เพ่ือเปลีย่นตู้โดยสารลิฟต์ และต้องใช้พ้ืนทีด่้านหน้าลิฟต์บรเิวณชัน้ 1 และชั้น 2 เพือ่รื้อถอนตูโ้ดยสารเดิมออกและติดตั้ง   
ตู้โดยสารใหม่ ในการด าเนินงานครั้งนี้จะมีลิฟต์ทีเ่ปิดใชง้านตามปกติ 1 ตวั  หากหน่วยงานต่างๆพบปัญหาระหว่างการ
ด าเนินงาน สามารถติดต่อได้ที่ธรุการช่างฯ โทร. 2163 



คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดยีวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑ 

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วดัทักษิณาวาส 

     โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอเชิญประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทักษิณาวาส  ต.อิสาณ        
อ.เมืองบุรีรัมย์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 รายได้สมทบกองทุนสงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์สามเณรอาพาธ 
และซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ พระครูโสภณรมณียกิจ       
(หลวงปู่แสวง) หมายเลขโทรศัพท์ 081-9994727  และส าหรับท่านใดที่สนใจจะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน แจ้ง
ความประสงค์ได้ที่    พระบุรินทร์ ฐิตธัมโม (หลวงพ่ีบิ๊ก) หมายเลขโทรศัพท์ 063-717002  
    พระณัฐวุฒิ ฐานวโร (หลวงพ่ีตูน) หมายเลขโทรศัพท์ 090-0384908  

                        และคุณวีรศักดิ์ บุราณสุข (ทิดกล้วย) หมายเลขโทรศัพท์ 089-180108 
 

รณรงค์ตรวจคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนชั้น ป. 1 

     กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ และกรมอนามัย ร่วมกับ

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดโครงการเด็กไทยสายตาดี มอบ

แว่นสายตาฟรีให้เด็ก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่มปีัญหาสายตาสั้น 

สายตายาว สายตาเอียง   ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560  

     จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองน าบุตรหลานที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

เข้าร่วมโครงการดังกล่าว หากแพทย์วินิจฉัยพบว่าเด็กมีปัญหาทางสายตา จะได้รับแว่นตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้เป็น

ต้นไป สอบถามรายละเอียดเพ่ิมที่ ห้องตรวจจักษุ อาคารอ านวยการ ชั้น 3 หมายเลขโทรศัพท์ 044 - 615002 ต่อ 3307 

การปรับปรุงระบบตู้สาขาโทรศัพท์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

         ขณะนีโ้รงพยาบาลบุรีรัมย์ ไดด้ าเนินการติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากหน่วยงานใดพบ

ปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์ และมีความประสงค์จะเพ่ิมหมายเลขโทรศัพท์สายใน กรุณาตดิตอ่กลุ่มงานซ่อมบ ารุง 

หมายเลขโทรศัพท์ 2163 

วิ่งเพื่อกาย ปลูกด้วยใจ 

         สโมสรนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
ในโครงการ “ว่ิงเพื่อกาย ปลูกด้วยใจ” เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวงการแพทย์ไทย เนื่องในวันมหิดล ปี 2559 และถวาย
เป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าเนื่องในวโรกาสวันครบรอบพระราชสมภพ ๙๐ พรรษา  ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 
2559 ณ วนอุทยานเขากระโดง โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้   
 1. ปั่นเพื่อสุขภาพ จุดเริ่มต้นที่บริเวณหน้าอาคารศูนย์แพทยฯ ถึงวนอุทยานเขากระโดง 
 2. เดิน-ว่ิง เพ่ือสุขภาพ โดยพร้อมกัน ณ  บริเวณทางข้ึนเขากระโดง 
 3. ปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ บริเวณวนอุทยานเขากระโดง 
 4. จ าหน่วยเสื้อที่ระลึก “วันมหิดล 59” ราคาตัวละ 250  บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์
ทางการแพทย์  
       จึงขอเชญิผู้สนใจเข้ารว่มกิจกรรมได้ในวนัและเวลาดังกล่าว ตดิตอ่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 088-4701775 


