
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว  

ฉบับที่ 4319 
วันพุธที ่25 มกราคม 2566 

ปีขาล ขึ้น 4 ค่่า เดือน 3 

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ 
    โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาขอ 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการหอบหืด 
และภูมิแพ้คร้ังที่ 3 ของแผนกกุมารเวช 
กรรม โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  
คร้ังที่ 3 ท่ีโรงแรมคลาสสิคคามิโอ้  
วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566 ลงทะเบียนฟรี  
ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2566-1 กุมภาพันธ์ 2566 รับ 120 
คน ลงทะเบียนทาง QR code ฟรี 

              ขอเชิญ หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการ
น าเสนอผลงานแบบมืออาชีพ (Good Presentation) 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ปี 2566” เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะการน าเสนอผลงานให้มีประสิทธิภาพ ใน
วันท่ี 31 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณภูมิ ชั้น 5 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

ก าหนดการ 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30-09.00 น. พิธีเปิดการประชุม 
 โดยนายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
09.00-10.00 น. บรรยายเร่ือง “ลักษณะและรูปแบบการ
 น าเสนองาน” วิทยากร อาจารย์ณัฐนรี       
 ขิงจัตุรัส นักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติ
 การกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สนง.
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
10.00-12.00 น. บรรยายเร่ือง “ลักษณะและรูปแบบการ
 น าเสนองาน” วิทยากร อาจารย์ณัฐนรี        
 ขิงจัตุรัส  
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. Workshop “การจัดท า Power point แบบ
 มื ออา ชี พ ”  วิ ทย ากร  อาจ ารย์ ณั ฐ น รี          
 ขิงจัตุรัส  
15.00-16.30 น. บรรยาย “สรุป Workshop การน าเสนอ” 
 วิทยากร วิทยากร อาจารย์ณัฐนรี ขิงจัตุรัส  
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า เวลา 10.30-
10.45 น. ช่วงบ่าย 14.45-15.00 น.พักรับประทานอาหาร
กลางวัน 12.00-13.00 น. 

 ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม โครงการ
พัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง “พยาบาลมีบทบาทอย่างไรกับ
การเพิ่มรายได้โรงพยาบาล” ในวันท่ี 27 มกราคม 2566       
ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
ก าหนดการ 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30-08.45 น. พิธีเปิดการประชุม 
 โดยนายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
08.45-09.00 น. ผู้มีบทบาทในการเพิ่มรายได้โรงพยาบาล 
 วิทยากร พญ.เสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง 
 รพ.พระนครศรีอยุธยา 
09.00-12.00 น. Sharing ประสบการณ์การจัดการท่ีดีท าให้
 มีการเพิ่มรายได้โรงพยาบาล วิทยากร 
 พญ.มนชยา รักษาวงศ์  
 พว.ศันสนีย์ สุขเกษม 
 พว.สุนันทา อรุณพงษ์ 
 พว.อารี ฉะอ้อนโฉม โรงพยาบาลเสนา 
13.00-14.30 น. บทบาทพยาบาล ท่ีท า ใ ห้ เ กิดรายได้ ท่ีดี 
 แก่โรงพยาบาล วิทยากร  
 พว.สมทรง บุตรชีวัน  
 รพ.พระนครศรีอยุธยา 
15.00-16.30 น. คุณคือคนส าคัญ ท่ีท า ใ ห้ เ กิดรายได้ของ
 โรงพยาบาล วิทยากร  
 นพ.บุญธร ตันวรเศรษฐี  
 รพ.พระนครศรีอยุธยา 

               ยินดีต้อนรับ นายแพทย์ทวีชัย วิษณุ
โยธิน ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ และ
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการพัฒนาระบบ
บริการ One Day Surgery และการผ่าตัดเล็ก Minimally 
Invasive Surgery เพื่อติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ODS และ  MIS ใน โ รงพยาบาลผ่ านการประ เมิ นและ
โรงพยาบาลท่ีขอรับการประเมินเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ในเขต
สุ ขภาพ ท่ี 4 และส านั กงานประ กันสั งคม ส านั กงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมชี้แจ้งแนวปฏิบัติการขอรับ
ค่า ใช้ จ่ ายการใ ห้บ ริการฯ ในวันนี้ เ วลา 09.00 -16.30            
ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

ปลูกตน้ไม ้1 ต้น ให้อะไรกบัเราบา้ง? 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
    กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ขอความร่วมมือเจ้าหน้าท่ี “งด” 
จอดรถใต้ถุนอาคารหอพักราชพฤกษ์ ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 
15.00-16.30 น. เนื่องจากช่างจะด าเนินการเปลี่ยนหลอด
ไฟฟ้าชั้น 1 อาคารดังกล่าว 

คุณชัชญา เชิดบารมี  

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หอผู้ป่วยพิเศษ 4 อายุรกรรม 

ที่สูญเสียคุณพ่อวิเชียร ทุเรียนงาม  

โรงพยาบาลก าหนดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  

ในวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 18.30 น.  

ณ วัดประสาท ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

เจ้าภาพขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ 

ในวันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. 



 พลังงานน่ารู้ 

ฉบับที่ 4319 วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 


