
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่  2 - 6 เมษายน พ.ศ. 2561 

           ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

2 เมษายน 2561 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการยศาสตร์

เพ่ือการดูแลสุขภาพตนเองฯ 

อาชีวเวชกรรม/2118 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

โครงการจิตอาสารุ่นเยาว์ รุ่นที่ 10 

 

ประชาสัมพันธ์/3117 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

3 เมษายน 2561 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการยศาสตร์

เพ่ือการดูแลสุขภาพตนเองฯ 

อาชีวเวชกรรม/2118 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ประชุม common pitfall และ 

feedback ของงาน front  

สิทธิบัตร / 2112 

เวลา 13.30 - 16.00 น. 

 

- 

4 เมษายน 2561 - - - 

5 เมษายน 2561 การดูแลผู้ปุวยบาดเจ็บจากการเล่นกฬีา  

ศัลยกรรมออรโ์ธปิดิกส ์/ 2139,3540 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ทบทวนคุณภาพ 

HA / 3555 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

 

- 

6 เมษายน 2561 ประชุมการจัดการทางการพยาบาล  

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล/4700 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 

 

- 

 

- 

ข่าวสาร 

ฉบับที่  180  วันที่ 2 ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 

งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 

ห้องประชุมชัน้ 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

 วันท่ี 3 เมษายน 2561   คลินิกเคลื่อนที่และผ่าตัดจากศูนย์สมเด็จพระเทพฯ    เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 วันท่ี 5 เมษายน 2561   ระบบการจัดการ 5 ส.       เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี 84 พรรษา        อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 9 

 วันท่ี 4 เมษายน 2561   พิธีมอบสัมฤทธิบัตร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 7  เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ห้องประชุมพนมเทวาลัย อาคารศาลา 60 ปี (ตรงข้ามอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินกิ) 

 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์    โครงการจิตต่ืนรู้ก่อนการท างาน     เวลา 07.30 - 08.30 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 



ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจ าปี 2561 

 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ก าหนดจัดกิจกรรมพิธีรดน้ าด าหัวขอพรผู้ใหญ่สืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย ใน

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ณ ลานพระบรมรูป หน้าอาคาร 7 

 จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และร่วมจัดซุ้มอาหารกลางวันส าหรับเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาล โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ งานปฏิคมฯ หมายเลขโทรศัพท์ 2144 และ 3524 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

การอบรมการจัดการ 5 ส. 

 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ก าหนดให้กิจกรรม 5 ส. เป็นตัวชี้วัดในหน่วยงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานส าคัญในการช่วย

จัดระบบ ระเบียบ เอกสารอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดอบรมเรื่อง ระบบการจัดการ 5 ส. เพื่อทบทวน ฟื้นฟูความรู้มาตรฐานงาน 5 ส. 

รวมถึงเป็นการอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่เคยเข้าอบรมให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันต่อไป โดยมีอาจารย์ชาญชัย สกุลประยงค์ 

เป็นวิทยากร 

 จึงขอเชิญตัวแทนทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น.                        

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ 

 ด้วยมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ได้เปิดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ส านักงานและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 

หลักสูตรละ 6 เดือน รวมเป็น 1 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ก าหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 

 จึงขอเชิญผู้สนใจติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ในวันและเวลาราชการ 

ขอเชิญร่วมโครงการ Fit For Firm เริ่มที่คณุ 

 กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการ Fit 

For Firm เริ่มที่คุณ เพ่ือสร้างเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรงและเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ พร้อมทั้งให้ประชาชนมี

ความตระหนักในการออกก าลังกาย โดยมีการฝึกโยคะ (ผู้เชี่ยวชาญ

จาก Soul Health Club) และกิจกรรมการเต้นแอโรบิก หมุนเวียน

แต่ละสัปดาห์  

    จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่และผู้สนใจร่วมออกก าลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ แฟลต 10 ชั้น 1  โดยผู้

ร่วมออกก าลังกายจะได้รับบัตรสะสมแต้ม เม่ือสะสมครบ 4 แต้ม สามารถน ามาแลกรางวัลได้ทันที 


