
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่  26 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 

           ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

26 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยประจ าหน่วยงานโรงพยาบาลบุรีรัมย์

ประจ าปี 2561  
อาชีวเวชกรรม/2118 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 
 
 

HA / 3555 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

27 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยประจ าหน่วยงานโรงพยาบาลบุรีรัมย์

ประจ าปี 2561  
อาชีวเวชกรรม/2118 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง 
 
 

HA / 3555 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
- 

28 มีนาคม 2561 ประชุมวิชาการ Service Plan สาขาการดูแล
ระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน  
ศัลยกรรมออรโ์ธปิดิกส ์/ 2139,3540 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

HA ระบบบริหารความเสี่ยงใน
โรงพยาบาล (HA601)  

HA / 3555 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

เตรียม HA (OR/ANE)  
 

IC / 3558 
เวลา 14.30 - 16.00 น. 

29 มีนาคม 2561  
- 

HA ระบบบริหารความเสี่ยงใน
โรงพยาบาล (HA601)  

HA / 3555 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

 
- 

30 มีนาคม 2561 ประชุมการจัดการทางการพยาบาล  
 

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล/4700 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

HA ระบบบริหารความเสี่ยงใน
โรงพยาบาล (HA601)  

HA / 3555 
เวลา 08.30 - 16.30 น. 

 
- 

ข่าวสาร 

ฉบับที่  179  วันที่ 26 ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา        อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 9 
 วันท่ี 28 มีนาคม 2561  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักศกึษาแพทย์/พุธบ่าย  เวลา 08.00 - 16.00 น. 
ห้องประชุมพนมเทวาลัย อาคารศาลา 60 ปี (ตรงข้ามอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ) 
 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์   ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแก่แรงงานต่างด้าว    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 



พระครูโสภณรมณียกิจ มอบผ้า 2,000 ชิ้น แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

 เม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นพ.จรัญ ทองทับ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร    
และเจ้าหน้าที่ เข้ารับมอบผ้าส าหรับใช้ในห้องผ่าตัดจ านวน 2,000 ชิ้น มูลค่า 200,000 บาท จากพระครูโสภณรมณียกิจ     
ณ วัดทักษิณาวาส  
 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ขอกราบขอบพระคุณพระครูโสภณรมณียกิจ เจ้าอาวาสวัดทักษิณาวาส อ .เมือง จ.บุรีรัมย์          
ที่ได้เมตตาโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มา ณ โอกาสนี้ 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสริมสร้างความรู้ด้านการยศาสตร์ 

 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ได้ก าหนดจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการยศาสตร์เพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง ส าหรับ
บุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ประจ าปี 2561 จ านวน 2 รุ่นๆ 100 คน ดังนี้ 
 รุ่นที่ 1   วันที่ 2 - 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคารอ านวยการชั้น 5 
 รุ่นที่ 2  วันที่ 9 - 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา อาคารศูนย์แพทยฯ ชั้น 9 
 จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยส่งตัวแทนหน่วยงานละ 2 ท่าน สมัครได้ที่ คุณธฤตกวิน 
พันธุลี หมายเลขโทรศัพท์ 2087 หรือทางไลน์ Line ID : padoadnew 

รพ.บุรีรัมย์ เปิดบริการการนัดหมายออนไลน์ 

 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้เปิดให้บริการการนัดหมายออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.brh.go.th/appt       
หรือทาง QR code                       โดยผู้ขอรับบริการนัดหมายออนไลน์จะต้องมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

- เคยมี HN ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้ว  

- กรณีคนไข้ใหม่จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อท าการบันทึกประวัติก่อน  

- นัดล่วงหน้าได้ 3 วัน  

   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัชรินทร์ สุขส าราญ งานสิทธิบัตร หมายเลขโทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 2112  
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 


