
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 18 -  22 กันยายน พ.ศ. 2560 

             ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

18 กันยายน 2560 ประชุม ENV 
บริหารทั่วไป / 3404 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 
- 

สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ 
กง.ทรัพยากรบุคคล / 3415 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

19 กันยายน 2560 โครงการบางสิ่งที่เราหลงลืม  
ตอน การฟังด้วยหัวใจ  

จิตเวช / 2104 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมชี้แจงการส่งคนไข ้
เข้ามาท า colonoscope  

ศูนย์มะเร็ง / 3550 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

20 กันยายน 2560 ประชุมกมุารเวชกรรม  จังหวัดบุรีรัมย์  
กุมารเวชกรรม / 3214 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมกลุ่มการพยาบาล 
กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมคณะกรรการ HRD 
จิราพร / พรส. / 2100 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

21 กันยายน 2560  
- 

ทบทวนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 
 

HA / 3555  
เวลา 08.00 - 16.00 น.  

สัมภาษณ์ต าแหน่ง 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
กง.ทรัพยากรบุคคล / 3415 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

22 กันยายน 2560 การเย่ียมส ารวจเพ่ือต่ออายุการรับรอง
กระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล   

โดยคณะผู้เยี่ยมจากสมาคมเภสชักรรม
โรงพยาบาล (ประเทศไทย)  

เภสัชกรรม / 2096 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพ 
 ลด ละ เลิกบุหร่ีในบุคลากร รพ.บุรีรัมย์ 

 
 

สุขศึกษา / 2117 
เวลา 08.00 - 16.00 น.  

คณะอนุกรรมการ QA  
 
 
 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   153  วันที่  18 ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมศาลา 60 ปี (ตรงข้ามอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิิก) 
 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์    โครงการจิตต่ืนรู้ก่อนการท างาน    เวลา 07.30 - 08.30 น. 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ ชั้น 9 
 วันท่ี 20 กันยายน 2560  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักศกึษาแพทย์  เวลา 08.00 - 16.00 น. 



โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 

 ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ ก าหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อบ าเพ็ญกุศลถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จ านวน 89 รูป ในระหว่างวันที่ 16 - 30 

ตุลาคม 2560 ณ วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอุปสมบท โดยสมัครได้ที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 

ตุลาคม 2560 สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 4466 6546         

ขอความร่วมมือไม่สูบบุหรี่ในโรงพยาบาล 

 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ก าหนดนโยบายเพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์

ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยจัดให้พื้นที่ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์เป็นเขตปลอดบุหรี่ และจะด าเนินการกับผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขต

โรงพยาบาลจะถูกลงโทษปรับตามกฎหมาย ไม่เกิน 5,000 บาท และจะพิจารณาลงโทษทางวินัยและไม่เลื่อนเงินเดือน จึง

ประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน และขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้  

  และในวันที่ 22 กันยายน 2560 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลด     

ละ เลิกบุหรี่ ในบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง      

การป้องกันแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในหน่วยงาน 

 ตามที่ปรากฏข่าว กรณีมีข้าราชการชายลวนลาม หรือคุกคามทางเพศเจ้าหน้าที่หญิงหลายราย ซึ่งมีผลกระทบต่อ

ภาพลักษณ์ของทางราชการอย่างยิ่ง ท าให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาและขาดความเชื่อม่ันต่อทางราชการ  

 กระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดตระหนักและเห็นความส าคัญท่ีจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดเหตุการณ์ที่มี

ลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงานอย่างเด็ดขาด  ต้องแสดงให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนรับรู้และ

เข้าใจถึงหน้าที่และสิทธิ์ในการปกป้องช่วยเหลือกัน หรือหากมีกรณีเกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วน           

และลงโทษผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง ซึ่งในเรื่องดังกล่าวได้มีกฎ ก .พ. ว่าด้วยการกระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

พ.ศ. 2553 บัญญัติไว้โดยชัดเจนอยู่แล้ว จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านให้ร่วมปฏิบัติตามกฎ ก.พ. โดยเคร่งครัด 



งานประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ 

1. การใช้บริการศูนย์โทรศัพท์กลาง (โอเปอร์เรเตอร์) ในแต่ละวันมี

ผู้ใช้บริการติดต่อเข้ามาเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดความล่าช้าในการ

ให้บริการ เนื่องจากมีเครื่องโอเปอร์เรเตอร์ 2 เครื่อง สามารถรับโทรศัพท์ได้

คร้ังละ 1 สาย งานประชาสัมพันธจ์ึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ดังนี้  

 1.1  กด 0 เฉพาะกรณ ี

  - ติดต่อประสานแพทย์  

  - ตามญาติคนไข้ในกรณีเร่งด่วน  

  - ประสานหน่วยงานภายนอกในจังหวัดและต่างจังหวัด  

 เพื่อการจัดเกบ็ข้อมูลผู้ใช้บริการ กรุณาแจ้งชื่อ-สกุล ทุกคร้ังที่ติดต่อ 

 1.2  กด 3117 - 8  ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป เชน่ สอบถามหมายเลข

ภายใน ข้อมูลคนไข้ และอื่นๆ  

2. งดบริการรับฝากของและเอกสาร  เนื่องจากหน่วยงานได้รบัปญัหา      

จากการรับฝากสิ่งของและเอกสาร ท าให้เกิดความลา่ช้าในการปฏิบัติงาน   

เกิดความสับสนวุน่วาย ดังนั้น จงึขอความร่วมมือแจง้ให้ทุกหน่วยงานทราบ      

ในการงดให้บริการรับฝากของทุกชนิด ตั้งแต่บัดนี้เปน็ต้นไป 


