
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม พ.ศ. 2561 

             ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

15 มกราคม 2561 การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย ระยะที่ 2 

พ.ร.ส. / 2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม AR 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ / 2080 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

16 มกราคม 2561 การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย ระยะที่ 2 

พ.ร.ส. / 2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม AR 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ / 2080 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

17 มกราคม 2561  การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย ระยะที่ 2 

พ.ร.ส. / 2116 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม AR 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ / 2080 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

18 มกราคม 2561 ประชุมกลุ่มการพยาบาล 

กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม AR 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ / 2080 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

19 มกราคม 2561 Botox Clinic 

OPD ตา / 3307 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

สอบสัมภาษณ์ 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล/3415 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   169  วันที่ 15 ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมพนมเทวาลัย อาคารศาลา 60 ปี (ตรงข้ามอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ) 

 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์    โครงการจิตต่ืนรู้ก่อนการท างาน     เวลา 07.30 - 08.30 น. 

 วันท่ี 18 มกราคม 2561  ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.บุรีรัมย์    เวลา 13.30 - 16.00 น. 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา        อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 9 

 วันท่ี 16 มกราคม 2561  เรียนนิติเวชศาสตร์       เวลา 08.00 - 12.00 น. 

 วันท่ี 17 มกราคม 2561  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักศกึษาแพทย์/พุธบ่าย  เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 วันท่ี 18 มกราคม 2561  สอบข้อเขียนข้าราชการ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ห้องประชุมเภสชักรรม (หลังเก่า) ชั้น 2 

 วันท่ี 16 - 17 มกราคม 2561   การประชุมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)   เวลา 08.30 - 10.00 น. 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 



 งานประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการใช้บริการศูนย์โทรศัพท์กลาง (โอเปอร์เรเตอร์)               

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. ในแต่ละวันมีผู้ใช้บริการติดต่อเข้ามาเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดความล่าช้าในการ

ให้บริการ เนื่องจากมีเครื่องโอเปอร์เรเตอร์ 2 เครื่อง สามารถรับโทรศัพท์ได้ครั้งละ 1 สาย งานประชาสัมพันธ์จึงขอความร่วมมือ  

จากทุกหน่วยงาน ดังนี้ 

 1. กด 0 เฉพาะกรณี 

  - ติดต่อประสานแพทย์  

  - ตามญาติคนไข้ในกรณีเร่งด่วน 

  - ประสานหน่วยงานภายนอกในจังหวัดและต่างจังหวัด 

 และเพื่อการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ กรุณาแจ้งชื่อ-สกุล ทุกครั้งที่ติดต่อ 

 2. กด 3117 - 8  กรณีติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป เช่น สอบถามหมายเลขภายใน ข้อมูลคนไข้และอ่ืนๆ 

สวัสดีปีใหม่ 2561 

งานประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการใช้บริการศูนย์โทรศัพท์กลาง 

สรุปผลการเกิดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2561 
 ด้วยช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2561 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้เตรียมรับมือกับช่วงอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย 
คือระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 โดยมีสถิติการให้บริการของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ดังนี้ 

 จ านวนให้บริการรวม 199 ราย  
 - ชาย 141 ราย  (70.85%) 
 - หญิง 58 ราย (29.14 %) 

 เขตอ าเภอเมือง 100 ราย 
 - ชาย 62 ราย (62%) 
 - หญิง 38 ราย (38%) 

 บาดเจ็บสาหัสรับไว้ในโรงพยาบาล 127 ราย (63.81%) 

 ผู้เสียชีวิต 9 ราย คือ 
 - refer 6 ราย 
 - เสียชีวิตที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 3 ราย 
           ขอขอบคุณ ข้อมูลจากกลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ข่าวฝากจากร้านค้าสวัสดิการ 
 ตามที่ร้านค้าสวัสดิการ ได้จัดกิจกรรม Gift Fair for you 2018 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ด้วยการจับ

สลากลุ้นรางวัลคูปองเงินสด โดยคูปองดังกล่าวสามารถใช้แลกสินค้า/อาหารที่ร้านค้าสวัสดิการ ครัวสวัสดิการ@ลานเพลิน 

และร้านบ้านหอมกาแฟ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 

 และส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มาร่วมงานในวันดังกล่าว สามารถมาติดต่อรับคูปองเงินสดมูลค่า 300 บาท                    

ที่ร้านค้าสวัสดิการ ตั้งแต่วันที่ 16 - 19 มกราคม 2561 เวลา 10.00 - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ คุณดาว 

หมายเลขโทรศัพท์ 2133 


