
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

             ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

13 พฤศจิกายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัย ประจ าปี 2561 ระยะที่ 1 

 พรส. / 2116 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

เลือกตั้งรองแพทย์ 
 

กง.ทรัพยากรบุคคล/3415 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมโครงการวิ่งการกุศล 
 

กง.ยุทธศาสตร์และแผนฯ/3403 
เวลา 14.00 - 16.30 น. 

14 พฤศจิกายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัย ประจ าปี 2561 ระยะที่ 1 

 พรส. / 2116 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

ประชุม 15 สายงาน 
 

กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

15 พฤศจิกายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัย ประจ าปี 2561 ระยะที่ 1 

 พรส. / 2116 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังในชุมชน 
จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560  

จิตเวช / 2104 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประเมินผลนกัศึกษาผู้ช่วยพยาบาล 
 

กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.30 - 16.30 น.  

16 พฤศจิกายน 2560 ประชุมประจ าเดือน 
กลุ่มการพยาบาล/3412 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ทบทวนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง  
HA / 3555  

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมประจ าเดือน ICWN 
IC / 3558 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

17 พฤศจิกายน 2560 การวางแผนด้านการเงินส าหรับสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จ. บุรีรัมย์ 

พรส. / 2116 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

Botox Clinic 
 

OPD ตา / 3307 
เวลา 13.00 - 16.00 น. 

 
- 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   160  วันที่ 13 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. 

 วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบุรีรัมย์   เวลา 13.30 - 16.30 น. 

 วันท่ี 16 - 17 พฤศจิกายน 2560 โครงการบริหารจัดการควบคุมป้องกันโรคเร้ือรัง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2560  เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา        อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 9 
 วันท่ี  15 พฤศจิกายน 2560  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักศกึษาแพทย์/พุธบ่าย  เวลา 08.00 - 16.00 น. 

  



การอบรมพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย รุ่นท่ี 3 

  งานพัฒนาบุคลากร ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้และสนับสนุนงานวิจัย  
จากงานประจ า โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ก าหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยโรงพยาบาลบุรีรัมย์ รุ่นที่ 3 ประจ าปี 2561                
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคารอ านวยการชั้น 5  โดยมี ดร.สมหมาย คชนาม 
เป็นวิทยากร ซึ่งมีการจัดเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2560 
 ระยะที่ 2 วันที่ 15 - 17 มกราคม 2561 
 ระยะที่ 3 วันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 

           ระยะท่ี 4 วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561 
 จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่ลงชื่อไว้ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยฯ ได้ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าว 

พื้นที่ห้ามจอดรถจักรยานยนต์ 

  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีแผนด าเนินการปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและจัดระบบการจราจรภายในโรงพยาบาล เพ่ือความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและมาตรฐานความปลอดภัย จึงได้ก าหนดพื้นที่ห้ามจอดรถจักรยานยนต์ในโรงพยาบาล ดังนี้ 

แนวรั้วห้องเก็บก๊าซทางการแพทย์ หลังอาคารบ าบัดรักษา , สวนหย่อม สนามหญ้า , แนวรั้วรอบหม้อแปลงไฟฟ้า ,      

บริเวณประตูหนีไฟทุกอาคาร , ทางเดินเชื่อม Cover way ทุกอาคาร , บริเวณที่มีป้ายสัญลักษณ์ห้ามจอดรถ 

 ส าหรับพื้นที่ส าหรับจอดรถจักรยานยนต์  ได้แก่  ที่จอดรถจักรยานยนต์ข้างสนามเทนนิส ข้างป้อมยาม                 

หน้ารั้วโรงพยาบาล หน้าตึกศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก จึงขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมปฏิบัติตามประกาศ

ดังกล่าวโดยเคร่งครัด     

รพ.บุรีรัมย์ เปิดให้บริการคลินิกนอนกรน 

    โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้เปิดให้บริการตรวจนอนกรน รักษาอาการนอนกรนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ดังนี้ 
  เวลา 08.00 - 16.00 น. วันอังคาร ณ อาคาร 16 ชั้น 2 
      วันพุธ  ณ ห้องตรวจอายุรกรรม ช้ัน 2 
    โดยมีอัตราค่าบริการสิทธิบัตรทอง/บัตรประกันสังคม 3,000 บาท  ส าหรับสิทธิข้าราชการ เบิกได้ตามสิทธิ  
    จึงขอเชิญท่านที่มีปัญหาการนอนกรน เข้ารับการตรวจได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

ไตเทียม....ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปยังอาคารหลังใหม่ 

 ด้วยหน่วยงานไตเทียม ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานแล้ว โดยย้ายไปยังอาคารคลังยาหลังเก่า 
(ด้านข้างอาคารศัลยกรรมชาย 3) และสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  3605            
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  


