
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่  26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 

           ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

26 กุมภาพันธ์ 2561  

- 

ทบทวนคุณภาพต่อเนื่อง 

 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ทบทวนการเฝ้าระวังการติดเชื้อ  

Acinetobacter baumannii  

IC / 3558 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

27 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเสริมพลังคนพิการ  

เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 2561  

เวชกรรมสังคม / 3597 

เวลา 08.30 - 16.00 น. 

ทบทวนคุณภาพต่อเนื่อง 

 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ติดตามผลการด าเนินงาน AMR 

 

IC / 3558 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

28 กุมภาพันธ์ 2561  

- 

ทบทวนคุณภาพต่อเนื่อง 

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ติดตามผลการด าเนินงาน AMR 

IC / 3558 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

1 มีนาคม 2561 วันหยุดราชการ วันมาฆบูชา 

2 มีนาคม 2561 อบรมการจัดการพลังงาน 

คกก.พลังงาน/3414 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

 

- 

ข่าวสาร 

ฉบับที่  175 วันที่ 26 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมพนมเทวาลัย อาคารศาลา 60 ปี (ตรงข้ามอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ) 
 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์   ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแก่แรงงานต่างด้าว    เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา        อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 9 

 วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักศกึษาแพทย์/พุธบ่าย  เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ห้องออกก าลังกาย อาคารแฟลต 10 ชั้น 1 

 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์    โครงการจิตต่ืนรู้ก่อนการท างาน     เวลา 07.30 - 08.30 น. 

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

หมายเหตุ : ข้อมูลการประชมุ (วัน/เวลา/สถานที่) อาจมีการเปลี่ยนแปลง 



ฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม 

   ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

กีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดจัดฝึกปฏิบัติการเช็คสภาพเข่าใน 

“งานฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม” โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อ

เข่า นักกายภาพบ าบัดและทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬา  

     ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น .        

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 9 

 จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ) 

      การรับสมัคร  กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู หมายเลขโทรศัพท์ 2197 และคุณวิสารัตน์ สุทธิ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

หมายเลขโทรศัพท์ 3597 (ในวันและเวลาราชการ) 

      ชมรมพุทธศาสน์และจริยธรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ เข้าร่วมโครงการจิตตื่นรู้ก่อนการท างาน    

ด้วยการสวดมนต์และท าสมาธิในช่วงเช้า จากศาลา 60 ปี มาที่แฟลต 10 ชั้น 1  (ห้องออกก าลังกาย แฟลตเขียว) ตั้งแต่บัดนี้ถึง

วันที่ 31 มีนาคม 2561 จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 - 08.30 น. 

โครงการจติตืน่รู้ก่อนการท างาน 

รพ.บุรีรัมย์ ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ 

ให้บริการศูนย์เบ็ดเสร็จ ( One Stop Service ) แก่แรงงานต่างด้าว 

       โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมกับส านักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ส านักงาน

ประกันสังคม กรมการปกครองและส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้เปิดให้บริการศูนย์

เ บ็ ด เ ส ร็ จ  (One Stop Service) แ ก่ แ ร ง ง านต่ า งด้ า วจั งห วั ดบุ รี รั ม ย์ ขึ้ น              

เพ่ือจัดท าประวัติและฐานข้อมูล รวมถึงตรวจคัดกรองสุขภาพแรงงานต่างด้าวในจังหวัด

บุรี รัมย์  แบบ One Stop Service  โดยเปิดให้บริการทุก วัน  จันทร์  - ศุกร์          

เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ศาลา 60 ปี โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561  


