
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 2 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

           ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมชัน้ 9 ห้อง 901 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารม ี

อาคารศูนย์แพทยฯ ชั้น 9 

2 กรกฎาคม 2561  

- 

 

- 

การรับพยาบาลใหม ่

กลุ่มการพยาบาล/4700 

 

เวลา 08.00 - 12.00 น. 

 

 

 

ปฐมนิเทศผู้ช่วยพยาบาล 
 

คุณระวีวัฒน์ /กลุ่มการพยาบาล/2000  

เวลา 08.00 - 16.00 น.  

จัด station osce อายุรศาสตร์  

ปี 4 กลุม่1  

ศูนย์แพทยฯ/3619 ต่อ 8101 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

3 กรกฎาคม 2561 ต้อนรับคณะจากโรงพยาบาล 

เจริญกรุงประชารักษ์  

คลินิกนมแม่ / 3551 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

พยาบาลเวชปฏบิัตทิั่วไป  

ประชุม coference case  

นศ.พยาบาลหลักสูตรเวชปฏิบัติฯ 

เวลา 12.00 - 16.00 น. 

 

- 

สอบ osce อายุรศาสตร์ ปี 4 กลุ่ม1  

 

ศูนย์แพทยฯ/3619 ต่อ 8101 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

4 กรกฎาคม 2561 ประชุมกลุม่การพยาบาล 

 

กลุ่มการพยาบาล/4700 

เวลา 09.00 - 16.00 น. 

 

- 

ประชุมคณะกรรมการวางแผน 

และประเมินผลฯ  

สสจ.บุรีรัมย์ 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

โครงการพัฒนากรเรียนการสอนฯ 

 

ศูนย์แพทยฯ/ 3619 ต่อ 8101 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

5 กรกฎาคม 2561 Service Plan Orthopedics  

ครั้งที่ 2  

กง.ศัลยกรรมออร์โธปิดกิส์ /2139 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

 

- 

 

 

- 

สอบ osce อายุรศาสตร์ ปี 4 กลุ่ม1  

 

ศูนย์แพทยฯ/ 3619 ต่อ 8101 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

6 กรกฎาคม 2561 การทบทวนความเสี่ยงทางสตูิกรรม  

PCT สูต-ินรีเวชกรรม/3552 

เวลา 09.00 - 16.00 น. 

 

- 

 

- 

 

- 
 

ประชุมการจัดการ 
ทางการพยาบาล 

 
 เวลา 08.00 - 16.00 น.  

7 - 8 กรกฎาคม 2561  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   192  วันที่ 2 ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 



ขอเชิญร่วมพิธีท ำบญุอำคำรศูนย์แพทย์ชุมชนหลังใหม่ 

 ด้วยศูนย์แพทย์ชุมชนสาขา 1 (สหชัชวาล) จะท าการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานตรวจ

ให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มายังอาคารศูนย์แพทย์หลังใหม่                 

ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามร้านเดิมบาร์แอนด์บิสโทร สี่แยกซอยคูเมือง โดยได้ก าหนดพิธีท าบุญขึ้น

อาคารศูนย์แพทย์ชุมชนฯ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น.  

โดยมีก าหนดการดังนี้ 

 เวลา 08.00 น. ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้เคียงกับศูนย์แพทย์ชุมชนแห่งใหม่ 

 เวลา 10.00 น. พร้อมกันที่ศูนย์แพทย์ชุมชนฯ 

 เวลา 11.00 น. พิธีท าบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป 

 เวลา 12.00 น. เสร็จพิธี 

   จึงขอเชิญคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีท าบุญดังกล่าว       

โดยมีรถรับส่งในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ              

หรือติดต่อผู้ประสานงาน คุณกิตติยา หมายเลขโทรศัพท์ 099-4728998 

ขอเชิญสมัครเข้ำร่วมโครงกำร Happy Work Life 

 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ก าหนดจัดโครงการอบรม Happy Work Life 

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ         

โดย รศ.นพ.ชัชวาล ศิลปะกิจ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน Mindfulness (การด าเนินชีวิตอย่าง

มีสติ) จากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ส าหรับการอบรมแบ่งออกเป็น 2 รอบ ในภาคเช้าเป็น

หัวข้อส าหรับหัวหน้าหน่วยงาน และภาคบ่ายเป็นหัวข้อส าหรับหัวหน้าหน่วยงานและ

ผู้ปฏิบัติงาน 

 จึ งขอ เชิญ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ สนใจสมัคร เข้ า ร่ วมอบรม โครงการดั งกล่ า ว ได้ที่                       

งานพัฒนาบุคลากร  หมายเลขโทรศัพท์ 4704 - 6  ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 

ร่วมรณรงค์เลิกใช้พลำสติกหุ้มฝำขวดน  ำดื่ม  

     รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา

ขยะพลาสติก โดยกรมควบคุมมลพิษ     

ได้ร่วมมือกับสมาคมภาครัฐและเอกชนที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการน้ าด่ืม

ยี่ห้อต่างๆด าเนินการเลิกใช้พลาสติก  

หุ้มฝาขวดน้ าด่ืมหรือแคปซีล (Cap Seal) ในอุตสาหกรรมน้ าด่ืมไทย  

        เนื่องจากแคปซีลเป็นพลาสติกที่ไม่มีความจ าเป็น แพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมได้ง่ายและย่อยสลาย

ได้ยากส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และหากลงสู่แหล่งน้ าจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า นอกจากนี้แคปซีล

ก่อให้เกิดขยะพลาสติกมากถึง 520 ตันต่อปี  


