
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

             ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

6 พฤศจิกายน 2560 - - - 

7 พฤศจิกายน 2560 การประชุมมอบนโยบายประจ าปี 2561 
โดย นพ.จรัญ ทองทับ 
เวลา 13.00 - 16.30 น. 

ประชุมองค์กรแพทย์ 
 

เวลา 12.00 - 14.00 น. 

ประชุม 15 สายงาน 
กลุ่มการพยาบาล / 3412 
เวลา 08.30 - 16.00 น.  

8 พฤศจิกายน 2560 - - - 

9 พฤศจิกายน 2560 การประชุมประจ าปีราชวิทยาลัย 
ออร์โธปิดิกส์ อนุสาขาเมตาโบลิก  

เวลา 08.00 - 12.00 น. 

 
- 

ประชุมกลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ 
เจษจง/บริหารทั่วไป/3411 
เวลา 10.00 - 16.00 น. 

10 พฤศจิกายน 2560 
 

การประชุมประจ าปีราชวิทยาลัย 
ออร์โธปิดิกส์ อนุสาขาเมตาโบลิก  

เวลา 08.00 - 12.00 น. 

 
- 

เตรียมพร้อมการฝึกของวิทยาลยั
พยาบาลสุรินทร ์

เวลา 13.00 - 16.00 น.  

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   159  วันที่ 6 ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมพนมเทวาลัย อาคารศาลา 60 ปี (ตรงข้ามอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ) 
 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์    โครงการจิตต่ืนรู้ก่อนการท างาน     เวลา 07.30 - 08.30 น. 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ ชั้น 9 
 วันท่ี  8 พฤศจิกายน 2560  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักศกึษาแพทย์/พุธบ่าย  เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ห้องประชุมไอโมบาย สนามไอโมบายสเตเด่ียม 

 วันท่ี 9 - 10 พฤศจิกายน 2560 ประชุมวิชาการโรคกระดูกพรุน Metabolic Bone and Ortho Geriatric  เวลา 08.00 - 16.00 น. 

     ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการงานประชาสัมพันธ์ ประจ าปี 2560 

1.เข้าเว็บไซต์ goo.gl/iRi1kG 

2. สแกน QR Code 

 

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 



งานประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ 

“อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” 

  ตามท่ีโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ขอพระราชทานชื่ออาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจ 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นอาคารสูง 9 ชั้น เพ่ือความเป็นสิริมงคลนั้น กระทรวง

สาธารณสุขได้รับแจ้งจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า  กองราชเลขานุการ     

ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน    

ชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ      

๒ เมษายน ๒๕๕๘” และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งาน

เฉลิมพระเกียรติประดับที่ป้ายอาคารดังกล่าว  

รพ.บุรีรัมย์ เตรียมเปิดตลาดสีเขยีว 

     โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมกับเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มเกษตรกรปลูก
ผัก/ผลไม้ปลอดสารพิษ ได้จัดท าโครงการตลาดสีเขียวในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
โดยจ าหน่ายผัก/ผลไม้ปลอดสารพิษ ทุกวันจันทร์ เวลา 06.00 - 17.00 น.       
ณ บริเวณหน้าศูนย์อาหาร  เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  
 จึงขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเลือกซื้อสินค้าผัก/ผลไม้ปลอดสารพิษได้ตามวัน 
เวลาและสถานที่ดังกล่าว หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่                 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4461 5002 ต่อ 2033  

1. การใช้บริการศูนย์โทรศัพท์กลาง (โอเปอร์เรเตอร์) ในช่วงเวลา 08.00 - 16.00 น.  ในแต่ละวันมีผู้ใช้บริการติดต่อเข้ามา

เป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ เนื่องจากมีเครื่องโอเปอร์เรเตอร์ 2 เครื่อง สามารถรับโทรศัพท์ได้ครั้งละ 

1 สาย งานประชาสัมพันธ์จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ดังนี้ 

 1.1  กด 0 เฉพาะกรณี  

  - ติดต่อประสานแพทย์  

  - ตามญาติคนไข้ในกรณีเร่งด่วน  

  - ประสานหน่วยงานภายนอกในจังหวัดและต่างจังหวัด  

 เพื่อการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ กรุณาแจ้งชื่อ-สกุล ทุกครั้งท่ีติดต่อ 

 1.2  กด 3117 - 8  ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป เช่น สอบถามหมายเลขภายใน  ข้อมูลคนไข้ และอ่ืนๆ  

2. งดบริการรับฝากของและเอกสาร  เนื่องจากหน่วยงานได้รับปัญหา จากการรับฝากสิ่งของและเอกสาร ท าให้เกิดความล่าช้า

ในการปฏิบัติงาน   เกิดความสับสนวุ่นวาย ดังนั้น จึงขอความร่วมมือแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ ในการ งดให้บริการรับฝากของ     

ทุกชนิด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 


