
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 6 - 11 สิงหาคมพ.ศ. 2561 

           ห้องประชุม  

วันที ่
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมรักสามัคค ี

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมชัน้ 9 ห้อง 901 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9 

ห้องประชุมเฉลิมพระบารม ี

อาคารศูนย์แพทยฯ ชั้น 9 

ห้องประชุมพนมเทวาลัย 

อาคารศาลา 60 ปี 

6 สิงหาคม  2561  

ประชุมวิชาการทันตกรรม 

ทันตกรรม / 3313 

เวลา 08.00 - 16.00 น.  

ประชุมกลุ่ม COPD ประจ าเดือนสิงหาคม 

MICU / 2047 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

โครงการพยาบาลฟ้ืนฟู 

กง.ศัลยกรรมออร์โธปดิิกส/์3541 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

 

 

 

NCPR 

กง.กุมารเวชกรรม / 3214 

เวลา 08.00 - 16.00 น.  

7 สิงหาคม 2561 อบรมหลักสูตรการจัดการทางการพยาบาล 

พรส. / 4704-6 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

การอบรมนักวิชาการสาธารณสขุ 

สสจ.บุรีรัมย ์

เวลา 08.00 - 16.00 น.  

 

**ใช้ห้องประชุม 901-902 

 

โครงการพยาบาลฟื้นฟู 

กง.ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์/3541 

เวลา 08.00 - 16.00 น.  8 สิงหาคม 2561  

- 

 

- 

9 สิงหาคม 2561  

- 

 

- 

 

 

โครงการพยาบาลฟื้นฟู 

กง.ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์/3541 

เวลา 08.00 - 16.00 น.  

 

- 

 

- 

10 สิงหาคม 2561  

อบรมหลักสูตรการจัดการ 

ทางการพยาบาล รุ่นที่ 31  

พรส./4704-6 

เวลา 08.00 - 17.00 น.   

ประเมินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  

อาชีวเวชกรรม/2118 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย

เบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลไม่ได้ 

เวชกรรมสังคม / 4712 

เวลา 08.00 - 16.00 น.  

11 สิงหาคม 2561  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   197  วันที่ 6 ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 



การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มแก่ผู้ปฏิบัติการ 

ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจ าปี 2561 

 ตามท่ีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ได้จัดท าโครงการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

แก่ผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและญาติสายตรง ตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งมี

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยประจ าปี 

2560 จะสิ้นสุดการคุ้มครองในวันที่ 30 กันยายน 2561  

 จึงเชิญเจ้าหน้าที่ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถด าเนินการสมัครตาม

เอกสารที่ได้แจ้งไปยังแต่ละหน่วยงาน  

 1. กรอกใบสมัครให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มใบสมัครแต่ละประเภท ด้วยตัวบรรจง 

ชัดเจน และครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งลงนาม “ชื่อผู้เขียนหรือพิมพ์” และ “ชื่อผู้ขอเอา

ประกัน” ทั้งสองแห่ง ส าหรับใบสมัครประกันภัยฯ ติดต่อขอรับได้ที่  งานธุรการ                  

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8  

 2. รวบรวมใบสมัคร ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาบัตร อสม. (กรณีเป็นสมาชิก อสม.) 

และเ งินค่ าส มัคร  พร้อมทั้ งจัดท าบัญชีสรุปรายชื่ อผู้ ส มัคร  (ตามแบบฟอร์ม )                         

ส่งที่งานธุรการ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเพื่อสิทธิ

ประโยชน์ของผู้สมัครกรุณาส่งใบสมัครตามก าหนดเวลา ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561  

โครงการแพทย์วิถีธรรมกับหมอเขียว 

 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้ก าหนดจัดโครงการรักษ์สุขภาพ

แพทย์วิถีธรรม (หมอเขียว) ในวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561  ณ วัดธรรมธีราราม (วัดป่า

หลังโรงเลื่อย) ต.ในเมือง จ.บุรีรัมย์ 

 จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียนแล้วเข้าร่วมโครงการได้ตามวัน เวลา และสถานที่

ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเ พ่ิมเติมที่  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก                   

หมายเลขโทรศัพท์ 2105   

การประชุม Intermediate care 

 กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข 

เพื่ อ เพิ่ มพู นความรู้ แ ละทั กษะการดู แลระยะ เปลี่ ยนผ่ านผู้ ป่ วยกึ่ ง เ ฉี ยบพลั น 

(Intermediate care) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขให้สามารถดูแลผู้ป่วย

ตั้งแต่ระยะการเจ็บป่วยเฉียบพลัน ระยะกึ่งเฉียบพลัน ตลอดจนการดูแลสุขภาพต่อเนื่องได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการประชุมวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกทักษะที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดจัดการประชุมระหว่างวันที่             

6 - 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมต่างๆ ดังนี้ 

    วันที่ 6, 9, 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

    วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมีฯ ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทยฯ 

     จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 


