
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่  5 - 9 มีนาคม 2561 

           ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

5 มีนาคม 2561 การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  

 

กลุ่มการพยาบาล/3412 

เตรียมความพร้อมจัดบริหาร 

การพยาบาล  

พ.ร.ส./2116 

การเยี่ยมประเมินคณุภาพบริการพยาบาล 

  

กลุ่มการพยาบาล/3412 

6 มีนาคม 2561 การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  

กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมแผนกอายุรกรรม 

PCT อายุรกรรม / 2020 

เวลา 08.00 - 16.00 o. 

คณะกรรมการรับผิดชอบศูนย์จัดเก็บ

รายได้ โรงพยาบาลบุรีรัมย์  

เวลา 09.00 - 12.00 น. 

7 มีนาคม 2561 การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  

 

กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

อบรม e-leaning เร่ืองคุณภาพ

และความปลอดภัยทางคลนิิก  

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

8 มีนาคม 2561 การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  

กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมคณะกรรมการโรคหลอดเลือด

หัวใจและหลอดเลือดสมองจังหวัดบุรีรมัย์ 

เวลา 08.00 - 16.00 น.  

ประชุม Mini ACS (การดูแลผู้ป่วย 

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด)  

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

9 มีนาคม 2561 การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  

 

กลุ่มการพยาบาล/3412 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

อบรม e-leaning เร่ืองคุณภาพ

และความปลอดภัยทางคลนิิก  

HA / 3555 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุมเตรียมจัดการผ่าตัดโครงการ 

โรคปากแหว่งฯ  

พ.ร.ส./2116 

เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ข่าวสาร 

ฉบับที่  176 วันที่ 5 ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา  อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลนิิก ชั้น 9 
 วันที่ 5 มีนาคม 2561  ประกันสังคมมาตรา 41      เวลา 08.00 - 16.00 น. 
 วันท่ี 6 มีนาคม 2561  ฝึกปฏิบัติการเช็คสภาพเข่าใน “งานฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม”  เวลา 13.00 - 16.00 น. 
 วันท่ี 7 มีนาคม 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 



หน่วยงานที่ย้ายไปอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

      โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ท าการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปประจ า 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 

เมษายน 2558 ดังนี้ 

1. หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 3 ล่าง ประจ าอยู่ที่ช้ัน 1  

   หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 4124 และ 4125 

2. หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 3 บน ประจ าอยู่ท่ีชั้น 6  

   หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4606 และ 4608 

3. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ประจ าอยู่ที่ช้ัน 8 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4620 และ 4621 

4. กลุ่มอ านวยการ ประจ าอยู่ท่ีชั้น 8   

 หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.       

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3117 - 8 นอกเวลาราชการ กด O (โอเปอร์เรเตอร์) 

โครงการใจสร้างสุข ตอน ศิลป์สร้างสุข 

 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 

 จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้สนใจสมัครเข้าอบรม โครงการดังกล่าวได้ที่ คุณธนาวดี หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2186                 

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561 

การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2560 จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับรายงานการพบเชื้อโรค

พิษสุนัขบ้าในพื้นที่ 15 อ าเภอ และพบผู้เสียชีวิต 1 ราย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย        

เม่ือโดนสุนัข แมวหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วนมที่ไม่มีเจ้าของกัด ข่วน เลีย ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่ และควรรีบไปรับวัคซีนป้องกัน      

โรคพิษสุนัขบ้าที่โรงพยาบาลทุกแห่ง  

 ส าหรับประชาชนที่เลี้ยงสุนัข แมวหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด จะต้องน าสัตว์เลี้ยงของตนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้าที่ปศุสัตว์อ าเภอ  และคลินิกสัตว์ทั่วไปทุกแห่ง เพ่ือป้องกันการติดเชื้อจากสัตว์ตัวอ่ืนแพร่มายังเจ้าของ                    

ดังนั้นสัตว์เลี้ยงของเรา เราต้องดูแล ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 


