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 Hot News 2

เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 53 พ.อ.ไตรโรจน  ครุธเวโช  รอง ผอ.รพ.รร.๖(๑) กรุณาใหเกียรติมาเปนประธานเปดการประชุม เครือขาย
Palliative Care ในโรงเรียนแพทย คร้ังที่ 4/2553  เร่ือง  ETHICS & LAW  ณ หองพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ฯ
รพ.รร.๖ ในคร้ังนี้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาไดรับมอบหมายใหเปนผูจัดการประชุมเครือขาย   Palliative care ในโรงเรียนแพทย
โดยมีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย กลุมเครือขาย Palliative care ในโรงเรียนแพทย บุคลากรทางการแพทย พยาบาล ทีมสหสาขา
วิชาชีพ และคณะกรรมการสิทธิผูปวยของรพ.รร.6 กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท)  สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.)  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ และเอกชน จํานวน
มากกวา 31หนวยงาน ไดเขารวมแลกเปล่ียนเรียนรูแนวคิด ประสบการณ และรวมเปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหเกิดการ   ดําเนินงาน
Palliative care อยางเปนรูปธรรมในหนวยงานของตนเอง
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เร่ืองโดย พ.ท. ณัฐ ไกรโรจนานันท Hot News 4
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ตอนท่ี  6.1
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สําหรับผูโชคดี สามารถมารับรางวัลไดที่ ศูนยบริหารงานประชาสัมพันธฯ ช้ัน 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
      สวนผูที่พลาดโอกาสในคร้ังนี้ ทานยังมีสิทธิ ลุนรางวัลใหญปลายป  PMK Hot News จะเก็บรวบรวมช่ือของทานไว
     จับรางวัลอีกคร้ัง  ย่ิงรวมสนุกบอยคร้ังย่ิงมีโอกาส   (สวนของรางวัลปลายปเปนอะไร จะแจงใหทราบอีกคร้ังคะ)
        * PMK Hot News ขอสงวนสิทธ์ิการจับรางวัลใหกับผูรวมสนุกในองคกร One PMK และ รพ.รร.จปร. คะ*

 1. พ.อ. อดิศักด์ิ    หนูหนาย   ( ภาควิชาจุลชีววิทยา )                                        2. พ.อ.หญิง สุดาศรี    มรกต   ( ศูนยบริหารการเงิน )
                3. พ.ท.หญิง สมฤดี    ธันยปาลิต   ( กองการพยาบาล )                     4.น.ส. ธนิตา    ชนะบุญ   ( ศคม.)
                                                          5. น.ส. ชูติมา    รัตนจิตเกษม   ( ศูนยคอมพิวเตอร )

ประกาศรายช่ือผูโชคดีตอบคําถามชิงรางวัล PMK Hot News ฉบับที่ 9

  สงคําตอบมาที่ e-mail : pmkhotnews@pmkhotnews.info โปรดอยาลืมใสช่ือ นามสกุล (ภาษาไทย) หนวยงาน และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอกลับ
  ดวยคะ  สําหรับผูที่ไมสะดวกที่จะตอบผานทางอินเตอรเน็ท สามารถสงกระดาษคําตอบมาที่ ศูนยบริหารงานประชาสัมพันธและกิจการพิเศษ ช้ัน 11
   ทาง PMK Hot News ไดจัดเตรียมกลองรับคําตอบไวใหแลวคะ

  

         กองการพยาบาล รวมกับ กองกุมารเวชกรรม ศูนยบริหารงานทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  และ บริษัทแอบบอต
ลาบอแรตอรีส จํากัด ไดจัดประชุมวิชาการเร่ือง “Advance Nutrition and Development: Excellent Nursing in New Century”
ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ หองประชุมใหญ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย บุคลากรทางการแพทย พยาบาล และผูสนใจทั้ง จากภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา และหนวยงาน
ภายนอก จํานวนทั้งส้ิน 530 คน โดยไดรับเกียรติจาก  พ.อ.ชัชวาล  บูรณรัช รอง ผอ.รพ.รร.๖ (๒)  เปนประธานในพิธีเปดการประชุม

อาจารยแพทยพระมงกุฎเกลาทานใด ไดรับรางวัลยอดเยี่ยม “ธัญญารักษอวอรด” ปน้ี ?
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