
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

             ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

20 กุมภาพันธ์ 2560 ฟื้นฟูความรู้การช่วยฟ้ืนคืนชีพ  
กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมประจ าเดือนกลุ่มการพยาบาล 
กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

21 กุมภาพันธ์ 2560 ฟื้นฟูความรู้การช่วยฟ้ืนคืนชีพ  
 

กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

กฎหมายและจริยธรรม 
วิชาชีพพยาบาล  

กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.30 น. 

คณะกรรมการ ENV 
 

บริหารทั่วไป / 3414 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

22 กุมภาพันธ์ 2560 ฟื้นฟูความรู้การช่วยฟ้ืนคืนชีพ  
 

กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ. 
 

บริหารทั่วไป / 3411 
เวลา 13.30 - 16.00 น. 

ประเมินการฝึก นศ.ผู้ช่วย
พยาบาล ม.วงษ์ชวลิตกุล 
กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

23 กุมภาพันธ์ 2560 Lean Management  
การปรับเปลี่ยนเพื่อคุณภาพ 

การพยาบาล TCAB  
HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

การเยี่ยมส ารวจภายใน 
 
 

HA / 3555 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
 
- 

24 กุมภาพันธ์ 2560 Lean Management  
การปรับเปลี่ยนเพื่อคุณภาพ 

การพยาบาล TCAB  
HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมทบทวนแนวทางปฏิบัติ 
การดูแลผู้ปุวย Stroke  

 
Stroke ward / 3532 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 
 
- 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   124 วันที่   20 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเภสชักรรม อาคารเภสัชกรรม (หลังเก่า) ชั้น 2 
 วันท่ี 20 - 21 และ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560  การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์กลุ่มงานวสิัญญี  เวลา 07.30 - 16.00 น. 
 วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560    Present ข้อมลูยา Aricept 10 mg บริษัท Eisai  เวลา 11.00 - 13.00 น. 
        ประชุมคณะกรรมการ Service plan Stroke เขต 9 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี อาคารศูนย์แพทยฯ ชั้น 9 
 วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560  โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการด าเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
      และพฤติกรรมสขุภาพ  กลุ่มงานสุขศึกษา/2117    เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ดูรายละเอียดตารางประชมุเพิ่มเติมและจองห้องประชุมที่  http://110.78.161.99          จองห้องประชุม 

http://110.78.161.99/


การเข้าตรวจ 5ส ครั้งที่ 4 

 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ด าเนินกิจกรรม 5 ส. และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน เพื่อตรวจติดตามให้

เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในหน่วยงาน จึงขอแจ้งการเข้าตรวจ 5 ส. ภายในหน่วยงานโรงพยาบาลบุรีรัมย์     

ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมตามหนังสือที่แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานต่างๆ)    

ส าหรับผลการประเมินทุกครั้งจะถูกน ามาคิดเป็นคะแนน KPI 5 ส. ของหน่วยงาน  

ขอความร่วมมือประหยัดน้้าและไฟฟ้า 

     โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ก าหนดมาตรการให้บุคลากรช่วยกันประหยัดน้ า

และไฟฟูา เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของโรงพยาบาล โดยมีแนว

ทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1. อย่าเปิดน้ าทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ขณะล้างหน้า แปรงฟัน โกน

หนวด หรือฟอกสบู่ ฯลฯ และปิดก๊อกน้ าให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้น้ า 

 2. ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ า ส ารวจตรวจสอบการรั่วไหลของน้ า

อย่างง่าย เพ่ือลดการสูญเสียน้ าอย่างเปล่าประโยชน์ กรณีพบปัญหาให้แจ้งช่างปูน-ประปา ด าเนินการต่อไป 

 3. ไม่ใช้ชักโครกเป็นที่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิด เพราะจะท าให้สูญเสียน้ าจากการชักโครก เพ่ือไล่สิ่งของ

ลงท่อในปริมาณมากและท าให้เกิดการอุดตันในระบบท่อ  

 4. ควรล้างผักผลไม้ จานชามในอ่าง หรือภาชนะท่ีมีการเก็บน้ าไว้เพียงพอ เพราะการล้างด้วยน้ าที่ไหลจากก๊อกน้ า

โดยตรงจะใช้น้ ามากกว่าการล้างด้วยน้ าที่บรรจุไว้ในภาชนะถึงร้อยละ 50 

  5. อย่าเปิดน้ าไหลท้ิงไว้ตลอดเวลาที่ซัก,ล้าง,ท าความสะสะอาด เพราะจะสิ้นเปลืองกว่าการซักโดยวิธีการขังน้ าไว้ใน

กะละมัง 

 6. ปิดแอร์เม่ือไม่ใช้ และอย่าเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้ในขณะเปิดแอร์ 

 7. ควรปรับอุณหภูมิแอร์ให้เหมาะสมกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ (24 - 26 องศาเซลเซียส) ไม่ให้หนาว

จนเกินไป และปิดแอร์ในช่วงพักกลางวัน แต่หากเลือกเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 27 - 30 องศาเซลเซียส ให้เปิดพัดลม เพ่ือเพ่ิมความเร็ว

ลมในห้อง ก็จะรู้สึกสบายและประหยัดพลังงานเพิ่มข้ึน 

 8. ปิดเครื่องใช้ไฟฟูาและไฟแสงสว่างที่ไม่จ าเป็น 

                                       “ชาวโรงพยาบาลบุรีรัมย์ร่วมใจ ใช้น้ า ใช้ไฟ อย่างประหยัด” 


