
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่  19 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

           ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

19 กุมภาพันธ์ 2561  

- 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมกลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ 

บริหารทั่วไป/3411 

เวลา 09.00 - 16.00 น. 

20 กุมภาพันธ์ 2561 สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล/3415 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ทบทวนคุณภาพต่อเนื่อง 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม 15 สายงาน 

กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

21 กุมภาพันธ์ 2561 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

และวางแผนพัฒนา  

กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ทบทวนคุณภาพต่อเนื่อง 

 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

22 กุมภาพันธ์ 2561 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.บุรีรัมย์ 

บริหารทั่วไป/3411 

เวลา 13.30 - 16.30 น. 

ทบทวนคุณภาพต่อเนื่อง 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

โครงการจิตแพทย์พ่ีเลี้ยง 

จิตเวช/2104 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

23 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมทีมจัดการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จังหวัดบุรีรัมย์  

CCU / 3624,3593 

เวลา 08.00 - 17.00 น. 

ทบทวนคุณภาพต่อเนื่อง 

 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมเครือข่าย IC จ.บุรีรัมย์ 

 

IC / 3558 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ข่าวสาร 

ฉบับที่  174 วันที่ 19 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 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. 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา        อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 9 

 วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2561  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักศกึษาแพทย์/พุธบ่าย  เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ห้องออกก าลังกาย อาคารแฟลต 10 ชั้น 1 

 ทุกวันพุธ    โครงการ Fit For Firm เร่ิมที่คุณ     เวลา 15.00 - 16.00 น. 

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 



หน่วยงานที่ย้ายไปอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

      โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ท าการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปประจ า 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 

เมษายน 2558 ดังนี้ 

1. หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 3 ล่าง ประจ าอยู่ที่ช้ัน 1  

   หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 4124  4125 

2. หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 3 บน ประจ าอยู่ท่ีชั้น 6  

                                                                    หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4606 และ 4608 

3. กลุ่มอ านวยการ ประจ าอยู่ท่ีชั้น 8  ย้ายไปวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 

4. กลุ่มงานผู้ป่วยนอก ประจ าอยู่ท่ีชั้น 1 - 3 ย้ายไปวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561 

โครงการใจสร้างสุข ตอน ศิลป์สร้างสุข 

 ด้วยคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เทศบาลต าบล พร้อมด้วยผู้น าชุมชน ชมรม อสม . และ

ประชาชนต าบลอิสาณ ได้ก าหนดจัดการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดินส าหรับก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองโพรงแห่งใหม่ ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

หนองโพรง  

 จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพ่ือสมทบทุนผ้าป่าสามัคคีดังกล่าว โดยบริจาคเป็นเงินสดและจัดส่งบัญชี

รายชื่อผู้บริจาค ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอ านวยการชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 

ขอเชิญร่วมบริจาค 

 กลุ่มงานจิตเวช ก าหนดจัดการอบรมโครงการใจสร้างสุข ตอน ศิลป์สร้างสุข ส าหรับบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพ่ือให้

บุคลากรตระหนักรู้ภายในตนเองในด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด พฤติกรรม เน้นการเข้าใจตนเองผ่านการเรียนรู้ด้วยงานศิลปะ 

กระตุ้นการสื่อสาร เสริมสร้างทักษะทางสังคม มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สมาธิ และความคิดสร้างสรรค์ โดยก าหนดจัดอบรมใน

วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น 5 

 จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมโครงการดังกล่าวได้ที่ คุณธนาวดี หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2186         

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561 


