
ลัดเลาะรอบรั้วโรงพยาบาล 

ตารางประชุมระหว่างวันที่ 27 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

         ห้องประชุม  

วันที ่

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

อาคารอ านวยการ ชั้น 5 

ห้องประชุมชัน้ 9 ห้อง 901 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

ห้องประชุมพนมรุ้ง 

อาคารรังสีวิทยา ชั้น 2 

ห้องประชุมพนมเทวาลัย 

อาคารศาลา 60 ปี 

27 สิงหาคม 2561  

- 

ตรวจสอบระบบ 

เวชนิทัศน์ / 4903 

เวลา 08.00 - 12.00 น. 

 

 

ประชุมนิเทศ 

กลุ่มการพยาบาล / 4703 

เวลา 08.00 - 16.00 น.  

 

- 

28 สิงหาคม 2561 ตรวจสอบระบบ 

 

เวชนิทัศน์ / 4903 

เวลา 08.00 - 12.00 น. 

การดูแลต่อเนื่องโดยใช้ โปรแกรม 

Thai COC กลุ่มงานพยาบาล

ชุมชน 

 กง.การพยาบาลชุมชน / 4708 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

29 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกลุ่มการพยาบาล 

กลุ่มการพยาบาล / 4700 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

โครงการจิตเวชเร้ือรังในชุมชน ฯ 

จิตเวช / 2104 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 

- 

30 สิงหาคม 2561  

- 

ประชุมคณะกรรมการจัดงาน  

Cardiac network Forum 

ศูนย์โรคหัวใจ / 3593, 3624 

เวลา 13.30 - 16.00 น. 

การพัฒนาสารสนเทศ 

 

OPD / 1012 

เวลา 09.00 - 16.00 น. 

 

 

โครงการเท้าเบาหวาน 

 

เวลา 08.00 - 16.00 น.  31 สิงหาคม 2561  

- 

 

- 

ประชุม Sepsis 

กง.อายุรกรรม / 2020 

เวลา 08.00 - 16.00 น. 

ข่าวสาร 

ฉบับที่   200  วันที่ 27 ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 งานประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร 044-615002 ต่อ 3117-8 



หน่วยงานที่ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน 

 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ท าการย้ายหอผู้ป่วยไปยังอาคารต่างๆ ดังนี้ 

1. อาคาร 100 ปี สาธารณสุขไทย (อาคารสีชมพ)ู 

ห้องตรวจผู้ป่วยนอกและหน่วยงานที่จะย้ายไปยังอาคารใหม่ 

ชั้น หน่วยงาน โทร 

2 ผู้ป่วยหนักเด็ก (PICU) 4912 

3 กุมารเวชกรรม 3  4913 

4 กุมารเวชกรรม 4 4914 

2. อาคารแม่และเด็ก (อาคาร 9) 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

เริ่ม 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 

ประกอบด้วยห้องตรวจต่างๆ ดังนี้ 

ชั้น 1 

ส านักงานผู้ปว่ยนอก ห้องตรวจโรคทั่วไป   ห้องฉีดยาท าแผล   

งานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน  งานสังคมสงเคราะห์ ห้องตรวจสอบสิทธิ ์

ห้องบัตร   งานปฏิคมฯ      ห้องรับรองพิเศษ   ห้องจ่ายยา      

ห้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์   ห้องเอ็กซเรย์ทัว่ไป 

ชั้น 2 

 ห้องเวชระเบียน  ห้องเอ็กซเรย์ทัว่ไป     ห้องตรวจศัลยกรรม 

 ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู   ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก  

 ห้องรับรองพิเศษ    ห้องจ่ายยา   

ชั้น 3 
 ห้องตรวจอายุรกรรม  ห้องบริการปรกึษา ห้องเจาะเลือด 

 ห้องจ่ายยา 

ชั้น 4   หน่วยให้ยาเคมีบ าบดั  ห้องตรวจหูคอจมูก ห้องยา  

ชั้น 5  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์

คลังเลือดย้ายแล้ว 

 ด้วยคลังเลือด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ท าการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปยังอาคารใหม่                     

“อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5”  ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 

 จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ งานคลังเลือด ทุกวันจันทร์ - ศุกร์                       

เวลา 08.00 - 20.00 น. และทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น. 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ 

โทร. 044-615002 ต่อ 3117 - 8  

ชั้น หน่วยงาน โทร 

3 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายทั่วไป 2007, 2008 

4 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายอุบัติเหตุ (ย้ายวันที่ 29 ส.ค. 61) 2009, 3518 



หน่วยงานที่ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน 

 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ท าการย้ายหอผู้ป่วยไปยังอาคารต่างๆ ดังนี้ 

1. อาคาร 100 ปี สาธารณสุขไทย (อาคารสีชมพ)ู 

ห้องตรวจผู้ป่วยนอกและหน่วยงานที่จะย้ายไปยังอาคารใหม่ 

2. อาคารแม่และเด็ก (อาคาร 9) 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

เริ่ม 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 

ประกอบด้วยห้องตรวจต่างๆ ดังนี้ 

ชั้น 1 

ส านักงานผู้ปว่ยนอก ห้องตรวจโรคทั่วไป   ห้องฉีดยาท าแผล   

งานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน  งานสังคมสงเคราะห์ ห้องตรวจสอบสิทธิ ์

ห้องบัตร   งานปฏิคมฯ      ห้องรับรองพิเศษ   ห้องจ่ายยา      

ห้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์   ห้องเอ็กซเรย์ทัว่ไป  

ชั้น 2 

 ห้องเวชระเบียน  ห้องเอ็กซเรย์ทัว่ไป     ห้องตรวจศัลยกรรม 

 ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู   ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก  

 ห้องรับรองพิเศษ    ห้องจ่ายยา   

ชั้น 3 
 ห้องตรวจอายุรกรรม  ห้องบริการปรกึษา ห้องเจาะเลือด 

 ห้องจ่ายยา 

ชั้น 4   หน่วยให้ยาเคมีบ าบดั  ห้องตรวจหูคอจมูก ห้องยา  

ชั้น 5  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์

คลังเลือดย้ายแล้ว 

 ด้วยคลังเลือด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ท าการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปยังอาคารใหม่                     

“อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5”  ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 

 จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ งานคลังเลือด ทุกวันจันทร์ - ศุกร์                       

เวลา 08.00 - 20.00 น. และทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น. 
ยกเว้น : ห้องตรวจกุมารเวชกรรม, สูต-ินรีเวชกรรม, จักษ,ุ ทันตกรรม, ศูนย์แจ้งเหตุ 1669 

ประชาสัมพันธ,์ Cath lab, ห้อง Echo, ห้องตรวจคลื่นสมอง   ให้บริการ ณ ห้องเดิม 

ชั้น หน่วยงาน โทร 

2 ผู้ป่วยหนักเด็ก (PICU) 4912 

3 กุมารเวชกรรม 3  4913 

4 กุมารเวชกรรม 4 4914 

ชั้น หน่วยงาน โทร 

3 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายทั่วไป 2007, 2008 

4 หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายอุบัติเหตุ (ย้ายวันที่ 29 ส.ค. 61) 2009, 3518 


