
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 25 -  29 กันยายน พ.ศ. 2560 

             ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

25 กันยายน 2560  
- 

 
- 

การเตรียมบุคลากรในการดูแล
ผู้ป่วยฉีดสีเพ่ือตรวจรักษา  
กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 13.00 - 16.30 น. 

26 กันยายน 2560  
- 

ประชุมองค์กรแพทย์  
 
 

เวลา 12.00 - 14.00 น. 

ประชุม 14 สายงาน 
 

กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 13.00 - 16.30 น. 

27 กันยายน 2560 เกษียณกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  
กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 13.00 - 16.30 น. 

 
- 

 
- 

28 กันยายน 2560  
- 

Perinatal conference  
กุมารเวชกรรม / 3214 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 
- 

29 กันยายน 2560 งานเกษียณอายุราชการ รพ.บุรีรัมย์ 
พรส. / 2116 

เวลา 08.00 - 12.00 น. 
 

งานเลี้ยงภาคค่ า “ราตรีประดับดาว” 
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 

 
 
- 

 
 
- 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่  154 วันที่  25 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 27 กันยายน 2560  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักศกึษาแพทย์  เวลา 08.00 - 16.00 น. 



วันมหิดล 

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร 

รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ และ นพ .รักเกียรติ 

ประสงค์ดี ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ และ

เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะราชสดุดี

ดีเนื่องในวันมหิดล เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมร าลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช

วิกรม พระบรมราชชนก ที่มีต่อวงการสาธารณสุขไทย

ราตรีประดับดาว 

 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ก าหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2560         

“ราตรีประดับดาว” ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 โดยมีก าหนดการ ดังนี้  

ภาคเช้า เวลา 08.09 น. พิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าโรงพยาบาล จ านวน 5 จุด 

   เ วลา  09 .30  น . พิ ธี บายศรี สู่ ข วัญ ณ ห้อ งประชุม เฉลิมพระ เกี ยรติ             

อาคารอ านวยการชั้น 5 

ภาคค่ า เวลา 18.00 น. เริ่มงานราตรีประดับดาว พร้อมถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับผู้เกษียณ 

         เวลา 19.00 น. พิธีเปิดโดย นพ.จรัญ ทองทับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์           

ชมการแสดงจาก 6 หน่วยงานของผู้เกษียณและชมมัลติวิชั่น 

         เวลา 21.00 น. มอบของที่ระลึกจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

 จึงขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมได้      

ในวันดังกล่าว  

วันล้างมือโลก 

 ด้วยงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ก าหนดจัดงาน วันล้างมือโลกขึ้น ในวันที่ 16 ตุลาคม 

2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 จึงขอเชิญแต่ละหน่วยงาน   

ส่งประกวดคลิปเชิญชวนล้างมือ ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยต้องเป็นบุคลากรในโรงพยาบาล

บุรีรัมย์ ส่งภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่งาน IC และงานประชาสัมพันธ์ เกณฑ์การตัดสิน มีดังนี้ 

  จูงใจอยากล้างมือ , น่าสนใจ , ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความถูกต้องของเนื้อหาตามหลักวิชาการ  


