
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

         ห้องประชุม 
วันที่ 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 
อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคคี 
อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

25 ตุลาคม 2559 - - - 

26 ตุลาคม 2559 ประชุมประจ าเดือน 
กลุ่มการพยาบาล 

อมรรัตน์/กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย  
ระยะที่ 1 

พรส./2116 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

27 ตุลาคม 2559  
- 

การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย  
ระยะที่ 1 

พรส./2116 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

28 ตุลาคม 2559 Interhospital conference : 
BSCD 

อายุรกรรม / 2020 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย  
ระยะที่ 1 

พรส./2116 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

29 ตุลาคม 2559 
 
 

การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ 
ลักษณวรินทร/คลินิกพิเศษ/2017 

เวลา 08.30 - 12.00 น. 

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารการ
บริการด่านหน้า 

นงค์ลักษณ์/ประชาสัมพันธ์/3117 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 

 
- 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   108 วันที่   25  ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

เรือนพักญาติ 
    วันที่  25 ตุลาคม 2559      กิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand washing Day) เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
ห้องประชุมเภสัชกรรม 
    วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2559  น าเสนอผลงานนักศึกษาฝึกงาน     เวลา 08.00 - 12.00 น.  
ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู (716)  

    วันที่ 27 ตุลาคม 2559  การตรวจวัดมวลกระดูก (ส าหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว) เวลา 08.30 - 16.00 น. 



   วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
ก าหนดจัดกิจกรรมข้ึน ในระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2559 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
       วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงาน ณ เรือนพักญาติ  
 และเดินรณรงค์การล้างมือตามหน่วยงานต่างๆ (งดกิจกรรมเต้นโชว์และประกวดล้างมือ) 
      วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. เดินรณรงค์การล้างมือตามหน่วยงานต่างๆ  
    จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ล้างมือได้ ในวันและเวลาดังกล่าว 

วันล้างมือโลก (Global Hand washing Day) 

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 

เข้ารับการตรวจวัดมวลกระดูกได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องตรวจ         

เวชศาสตร์ฟื้นฟู (716)  

จึงขอเชิญท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้วเข้ารับการตรวจในวันและเวลาดังกล่าว  

ตรวจประเมินภายในกิจกรรม 5 ส. 

 ด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน 5 ส. จะเข้าตรวจประเมิน 5 ส. ภายในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อตรวจติดตามงาน 

5 ส. ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในหน่วยงาน จึงได้แจ้งแผนการเข้าตรวจประเมิน 5 ส. เป็นครั้งที่ 2 ช่วงวันที่ 

26 - 28 ตุลาคม 2559 โดยประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของอาจารย์ชาญชัย สกุลประยงค์ ส าหรับการประเมินทุกครั้งจะถูก

น ามาคิดเป็น คะแนน KPI 5 ส. ของหน่วยงาน  

 จึงขอเชิญทุกหน่วยงาน อ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน 5 ส.  ในช่วงวันดังกล่าว 

คุณสมบัติส าคัญของโรงพยาบาลที่ได้รับ Re-accreditation 

 * สามารถแสดงให้เห็นการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร 

 * สามารถแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะ clinical outcome  

 * มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบหลัก ๆ 

 * มีการใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 

 * มีวัฒนธรรมคุณภาพ ความปลอดภัย การเรียนรู้และมีบูรณาการของการพัฒนา                 



ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 
ข่าวสาร 

ฉบับที่   108 วันที่   25  ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

          
                                   

 
 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 

 ด้วยโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมธีราราม 

(วัดป่าหลังโรงเลื่อย) อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 

เพื่อบ าเพ็ญกุศลในการสร้างฌาปนสถาน 

 จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ไปร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี          

ณ วัดธรรมธีราราม (วัดป่าหลังโรงเลื่อย) ในวันดังกล่าวและหากท่านใดมีความ

ประสงค์จะจองโรงทาน กรุณาแจ้งไดท้ี่งานประชาสัมพันธ์ เพื่อรวบรวมและ

ประสานจัดเตรียมสถานที่ต่อไป  

พระครูปัญญาสุตคุณ เจ้าอาวาสวัดธรรมธีราราม พุทธศาสนิกชน ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคี 


