
 
 

กำหนดการสัมมนาและปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ (พยาบาลรุ่น 54 จำนวน  69 คนและพยาบาล ลชค.54 คน รวม 123 คน) 
กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน – วันศกุร์ท่ี 2  กรกฎาคม 2564 
 

วันที ่    วันจันทร์ที่  28 มิถุนายน 2564 
สถานที/่เวลา ห้องประชุมพญาไท ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
07.30-0830 สักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 และท่านท้าวหิรัญพนาสูร 

โดยตัวแทนพยาบาลรุ่น 54 และพยาบาลอัตราจ้าง รวม จำนวน  20 
คน 

09.00-10.30 ระบบงานพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล กพยฯ 
ใช้ระบบ Zoom meeting 

โดย พ.ท.หญิง นันทวัน  ดาวอุดม หน.ฝวก.กพย.รพ.รร.6 
10.30-12.00 ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล กพยฯ 

ใช้ระบบ Zoom meeting 
โดย  พ.อ.หญิง อุดมรัตน์  ซัดเราะมาน 

        หน.ฝกพ.กพย.รพ.รร.6  และคณะ 
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.50 การเลือกหน่วยและกิจกรรมด้านกำลังพล (เฉพาะพยาบาล ทบ.รุ่น 54 

จำนวน 69 คนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม) 
โดย  พ.อ.หญิง อุดมรัตน์  ซัดเราะมาน 

        หน.ฝกพ.กพย.รพ.รร.6  และคณะ 
14.50-15.00 พักรับประทานอาหารว่าง (เบิกอาหารว่าง) 
15.00-16.30 การเลือกหน่วยและกิจกรรมด้านกำลังพล (เฉพาะพยาบาล ทบ.รุ่น 54 

จำนวน 69 คน) (ต่อ) 
โดย  พ.อ.หญิง อุดมรัตน์  ซัดเราะมาน 

        หน.ฝกพ.กพย.รพ.รร.6  และคณะ 
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กำหนดการสัมมนาและปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ (พยาบาลรุ่น 54 จำนวน  69 คนและพยาบาล ลชค.54 คน รวม 123 คน) 
กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 2  กรกฎาคม 2564 

 
วันที ่ วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 วันพุธที่ 30 มิถุนายน  2564 

สถานที/่
เวลา 

ห้องประชุมพญาไท ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
ใช้ระบบ Zoom meeting 

ห้องประชุมพญาไท ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
ใช้ระบบ Zoom meeting 

08.00-
09.00 

Continuing care : Fast tract AMI 
โดย พ.ท.หญิง จิราพร  เชาว์โพธิ์ทอง  ประจำ พบ. 

Continuing care & Heat stroke 

โดย พ.ต.หญิง อรอุมา  เพ่งพินิจ  หน.หอผู้ป่วย MICU1 

09.00-
10.00 

QA: สารน้ำ 
       โดย พ.ท.หญิง จิราพร  เชาว์โพธิ์ทอง   ประจำ พบ.   

QA: Pain Management 
โดย พ.ต.หญิง กนกกาญจน์ เหลี่ยมพันธ์ พยาบาลช่วย หน.

หอผู้ป่วย 13/2 
10.00-
11.00 

การบริหารยาความเสี่ยงสูง 
โดย ภญ.อ.ดร.จุฑาทิพย์  สุพรรณกลาง และ ภก.อ.ดร.วรี

ยุทธ  แซ่ลิ้ม 
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
QA: Pressure sore 

โดย พ.ต.หญิง จรัสพรรษ วงศ์วิเศษกาญจน์ หน.หน่วย 
Urodynamic  

11.00-
12.00 

12.00-
13.00 

พักรับประทานอาหารกลางวัน                                       พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-
15.00 

ระบบงานห้องปฏิบัติการสิ่งส่งตรวจ รพ.รร.6 และ
ระบบงานห้องธนาคารเลือด รพ.รร.6 

โดย พ.ท.ปิติพัฒก์  ชำนาญเวช   แพทย์ประจำกองพยาธิ 
รพ.รร.6 

Infection Control: workshopและ การป้องกันการ
สัมผัสสารคัดหลั่งและเข็มทิ่มตำ 

โดย พ.อ.หญิง ไพจติร  เพิ่มพูน, พ.ท.หญิง กัญญา  ผณินทร 
และ  

พ.ต.หญิง เสาวภาพ  กสินันท์ หน่วยโรคตดิเช้ือ 
15.00-
16.00 

การบริหารความปลอดภัยและความเสี่ยง กพยฯ 
โดย พ.ท.หญิง สดุธิดา  ฤทธิธาดา ทดลองปฏิบัติหน้าท่ี หน.

พยาบาล แผนกพยาบาล อบ. 

  ระบบยา รพ.รร.6 
โดย พ.ท.หญิง นพวรรณ  เพิ่มสมบัติ, ร.อ.หญิง ณัฐปภสัร์  

ตั้งพานทอง  
กองเภสัชกรรม รพ.รร.6 
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กำหนดการสัมมนาและปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ (พยาบาลรุ่น 54 จำนวน  69 คนและพยาบาล ลชค.53 คน รวม 122 คน) 
กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน – วันศกุร์ท่ี 2  กรกฎาคม 2564 
 

วันที ่  วันพฤหัสบดีท่ี  1  กรกฎาคม 2564  วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม  2564 
สถานที่/

เวลา 
ห้องประชุมพญาไท ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

ใช้ระบบ Zoom meeting 
ห้องประชุมพญาไท ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

ใช้ระบบ Zoom meeting 
08.00-
10.00 

บันทึกทางการพยาบาล 
โดย พ.ท.หญิง ธนัญชา  อัตถจรยิา  หน.หอผู้ป่วยกุมารเวช

กรรม 4 และคณะ  
 

การดูแลผู้ป่วยแบบ Palliative care 
 โดย ร.อ.หญิง นิษฐา  เอื้ออารีมติร , ร.อ.หญิง ทรรศญา  ศรี

จันทร์ พยาบาล  
หอผู้ป่วย 19/1 , ร.อ.หญิง ธีรานชุ  ยาวิละ หอผู้ป่วย ICUM1 

ว่าท่ี ร.ต.หญิง วิภาพร  อาจหาญ   ฝบก.กพยฯ 
10.00-
11.00 

ระบบงานธุรการและสวัสดิการ กพยฯ 
โดย พ.ท.หญิง จิราภรณ์  ขันมั่น   พยาบาล.ฝธก.กพย.

รพ.รร.6 

QA: การบริหารยาทางการพยาบาล 
โดย พ.ต.หญิง ชุติมา  ขัตติยะ  หน.หอผู้ป่วยพิเศษศลัยกรรม 

14/2   
11.00-
12.00 

Continuing care : Acute Ischemic Stroke 
โดย พ.อ.หญิง รัชนีกร  บณุยโชตมิา และคณะ 

ระบบงานบริการพยาบาลและงานคุณภาพ  กพย.รพ.รร.6 
โดย พ.ท.หญิง นิรตัิศัย  น้อยบุญสกุ หน.ฝบก.กพย.รพ.รร.6  

12.00-
13.00 

พักรับประทานอาหารกลางวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน                                                

13.00-
14.00 

QA: Fall Prevention โดย พ.ท.หญิง  มันทนา  เกวียนสูง
เนิน   

หน.พยาบาลแผนกพยาบาลรังสีกรรม 
 

ระบบงานคอมพิวเตอร์ รพ.รร.6 (PMKHMS) 

โดย จ.ส.อ. ณรงค์ศักดิ์  ยาศรี ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.รร.6 

 

14.00-
15.00 

        QA: Unplaned extubation 
       โดย พ.ต.หญิง ฉัตราภรณ์  มณีประสิทธ์ิ  พยาบาล

ช่วย หน.หอผู้ป่วย ICU.CVT 
15.00-
16.00 

QA: Blood Transfusion 
โดย พ.ต.หญิง วิภากร  สังข์สำโรง   พยาบาลช่วย หน.งาน

วิสัญญศีัลยกรรม 3 
 

 


