
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 

            ห้องประชุม  

วันที่ 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคคี 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

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

ห้องเรียนคุณภาพ 
กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 

 

28 กุมภาพันธ์ 2560 ฟื้นฟูความรู้การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
  

กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมสร้างและก าหนดตัวชี้วัดกลาง 
และจัดสร้าง Template  
Stroke Ward / 3542 
เวลา 09.00 - 16.00 น. 

 

1 มีนาคม 2560 การตรวจนิเทศงานกรณีปกติ 
 ครั้งที่ 1 ปี 2560  

นโยบายและแผน / 3403 
เวลา 08.00 - 16.00  

 ADR ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ห้องยา OPD  

ห้องยา OPD / 2175 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

2 มีนาคม 2560 การตรวจนิเทศงานกรณีปกติ 
 ครั้งที่ 1 ปี 2560  

นโยบายและแผน / 3403 
เวลา 08.00 - 16.00  

สรุปรายงานเยี่ยมส ารวจภายใน  
 

HA / 3555 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ADR ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ห้องยา OPD  

ห้องยา OPD / 2175 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

3 มีนาคม 2560 การตรวจนิเทศงานกรณีปกติ 
 ครั้งที่ 1 ปี 2560  

นโยบายและแผน / 3403 
เวลา 08.00 - 16.00  

โครงการพัฒนาสมรรถนะเรื่อง 
การอ่านEKGส าหรับพยาบาลวิชาชีพ 

MICU,CCU  /3593 
เวลา 08.00 - 16.00  

ประชุมย่อยคณะนิเทศงาน 
กรณีปกติครั้งท่ี 1 ปี2560  
นโยบายและแผน / 3403 

เวลา 08.00 - 16.00  

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   125 วันที่   27 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเภสชักรรม อาคารเภสัชกรรม (หลังเก่า) ชั้น 2 
 วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560  การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์กลุ่มงานวสิัญญี   เวลา 07.30 - 16.00 น. 
 
ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี อาคารศูนย์แพทยฯ ชั้น 9 
 วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2560   M+M conference       เวลา 13.00 - 16.00 น. 
 วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560   ประชุมชี้แจงการเบิกจา่ยค่าใช้จ่ายจาก สป.สช.   เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 วันท่ี 1 มีนาคม 2560    โครงการพัฒนาการเรียนการสอน นศพ.ปี 6     เวลา 08.00 - 16.00 น. 
 วันท่ี 2 มีนาคม 2560    โครงการพัฒนาสมรรถนะเร่ืองการอ่านEKGส าหรับพยาบาลวิชาชีพ เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ดูรายละเอียดตารางประชมุเพิ่มเติมและจองห้องประชุมที่  http://110.78.161.99          จองห้องประชุม 

http://110.78.161.99/


ศูนย์บริการเบ็ดเสรจ็ส าหรบัคนพิการ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงานพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จส าหรับคนพิการ

จังหวัดบุรีรัมย์ (One Stop Service for Handicaps)  ณ ห้อง 714 อาคาร 7 ชั้น 1    

เพ่ือให้บริการดังนี้ 

 - ติดต่อจดทะเบียนคนพิการ ต่ออายุบัตรคนพิการ และรับบัตรประจ าคนพิการ 

 - เปลี่ยนสิทธิ์บัตรทองเป็นบัตรทองคนพิการ (ท.74) 

 - รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ เช่น รถเข็น ระโยก เครื่องช่วยฟัง ไม้เท้าขาว ฯลฯ 

 โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 

การตรวจราชการกรณีปกติ ครั้งที่ 1 

 กลุ่มงานนโยบายและแผน ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการตรวจราชการกรณีปกติ 

เขตสุขภาพที่ 9 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดบุรีรัมย์  โดย นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 (นครชัยบุรินทร์) และคณะ ระหว่าง

วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5  

ขอเชิญร่วมท าบญุทอดผ้าป่าสามัคค ี

 มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ได้น าพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุที่สร้างเสร็จแล้วถวายวัดที่มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม สถาบัน 

หอสมุด รวม 181 แห่ง รวม 11,232 คัมภีร์ ปัจจุบันยังมีพระคัมภีร์ที่รอด าเนินการตามโครงการฯอีกกว่า 300 พระคัมภีร์ มูลนิธิฯ

จึงไดก้ าหนดจัดงานบ าเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราช

วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร  

 จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีตามก าลังศรัทธา โดยขอรับบริจาคเป็นเงินสด และจัดส่งบัญชีรายชื่อ  

ผู้ร่วมบริจาคส่งท่ีกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2560  

ใจสร้างสขุ...คนต้นแบบ 

        กลุ่มงานจิตเวช ก าหนดจัดกิจกรรม“ใจสร้างสุข คนต้นแบบ”  ด้วยกิจกรรมเยียวยา

จิตใจด้วยตนเอง ผ่านการท าศิลปะบ าบัด Maldala ช่วยให้เราคลายเศร้า ลดความเครียด 

กังวล ช่วยผ่อนคลาย เบิกบานใจ ในวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น.     

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5  

 จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ กลุ่มงานจิตเวช (รับจ านวนจ ากัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น) 


