
 

ประกาศรายช่ือโรงพยาบาลท่ีได้รบัเชิญให้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
เร่ือง การค านวณราคาต่อหน่วยและการเกบ็ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้อาหารปัน่ผสม 

และอาหารทางการแพทยส์ูตรมาตรฐาน  
ผ่านระบบ Application Zoom  

ในวนัเสารท่ี์ 11 มิ.ย.65 ระหว่าง เวลา 13.30 – 16.30 น. 
 

ล าดบั โรงพยาบาล จงัหวดั 
1 โรงพยาบาลล าพนู ล าพนู 
2 โรงพยาบาลน่าน น่าน 
3 โรงพยาบาลแพร่ แพร่ 
4 โรงพยาบาลแม่วาง เชยีงใหม่ 
5 โรงพยาบาลสบเมย แม่ฮ่องสอน 
6 โรงพยาบาลแม่สอด ตาก 
7 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม พษิณุโลก 
8 โรงพยาบาลสระบุร ี สระบุร ี
9 โรงพยาบาลสงิหบ์ุร ี สงิหบ์ุร ี
10 โรงพยาบาลบา้นหมี ่ ลพบุร ี
11 โรงพยาบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
12 โรงพยาบาลมะการกัษ์ กาญจนบุร ี
13 โรงพยาบาลบา้นบงึ ชลบุร ี
14 โรงพยาบาลพล ขอนแก่น 
15 โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี 
16 โรงพยาบาลกุมภวาปี อุดรธานี 
17 โรงพยาบาลบุรรีมัย ์ บุรรีมัย ์
18 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา นครราชสมีา 
19 โรงพยาบาลสตกึ บุรรีมัย ์
20 โรงพยาบาลโชคชยั นครราชสมีา 
21 โรงพยาบาลละหานทราย บุรรีมัย ์
22 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานี 



ล าดบั โรงพยาบาล จงัหวดั 
23 โรงพยาบาลวชริะภูเกต็ ภูเกต็ 
24 โรงพยาบาลวภิาวด ี สุราษฎรธ์านี 
25 โรงพยาบาลสตูล สตูล 
26 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ กรุงเทพมหานคร 
27 โรงพยาบาลศรธีญัญา กรุงเทพมหานคร 
28 โรงพยาบาลสรินิธร กรุงเทพมหานคร 
29 โรงพยาบาลราชพพิฒัน์ กรุงเทพมหานคร 

 

หมายเหต ุ  

1.  ขอให้ทุกโรงพยาบาลติดต่อกลับมาที่ 080 569 9568 พันโทหญิง ดร.กรกต วรีเธียร 

เพือ่ยนืยนัการเขา้ร่วมอบรมฯ ภายในวนัท่ี 3 มิ.ย. 65  

2. ขอให้ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมการอบรมฯ ส่งข้อมูลส่วนประกอบของอาหารปั ่นผสม

สูตรมาตรฐานของทางโรงพยาบาล (BD (1:1) 1,000 ml) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ

อ อ ก แบ บ ส ร้ า ง โป รแ ก รม ก ารค าน วณ ต้ น ทุ น  โด ย ส่ ง ข้ อ มู ล ม าที่  e-mail: 

korrakot.weratean@gmail.com ภายในวนัท่ี 6 มิ.ย. 65 หรอืสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิที่ 

โทร.080 569 9568 / Line ID.: klaamm 
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ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
 การค านวณราคาต่อหน่วยและการเกบ็ข้อมูลความพึงพอใจ 

ในการใช้อาหารปัน่ผสมและอาหารทางการแพทยส์ูตรมาตรฐาน 
วนัเสารท์ี ่11 มถิุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ผ่านระบบ Application Zoom 
………………………………………………………………………………………………… 

13.30 – 13.45 น. ลงทะเบยีนเขา้สูร่ะบบประชุมออนไลน์ 
 
13.45 – 14.00 น. พธิเีปิดการอบรม  
   โดย  ผศ.ดร. ชนิดา  ปโชตกิาร  
  นายกสมาคมนกัก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย/ทีป่รกึษาโครงการวจิยั 

 
14.00 – 14.30 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของโครงการวิจัย “ราคาต่อหน่วยและ     

ความพงึพอใจในการใชอ้าหารปัน่ผสมและอาหารทางการแพทยส์ตูรมาตรฐาน” 
โดย  พ.ท.หญงิ ดร. กรกต  วรีเธยีร  ผูว้จิยัหลกั 
 

14.30 – 15.30 น. บรรยายและฝึกปฏิบัติหวัข้อ “การค านวณราคาต่อหน่วยในการผลิตอาหาร     
ปัน่ผสมและอาหารทางการแพทยส์ตูรมาตรฐาน” 
โดย  คุณ เบญจพรรณ  บุรวฒัน์ และคณะ   
       งานโภชนาการ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ
 

15.30 – 16.00 น. บรรยายหวัข้อ “แชร์ประสบการณ์การประเมนิความพึงพอใจในการใช้อาหาร
ปัน่ผสมและอาหารทางการแพทยส์ตูรมาตรฐาน” 
โดย  คุณ ยุวภา  เจรญิตา  

 กลุ่มงานโภชนศาสตร ์โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 
 
16.00 – 16.30 น. ถาม – ตอบ 

…………………………………………………………………………… 
 
หมายเหตุ : ผูว้จิยัหลกัจะด าเนินการสง่ Link เพือ่เขา้ร่วมการอบรมฯ ใหก้บัทุกท่านทางอเีมลทีไ่ดแ้จง้ไว้
กบัทางโครงการ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 080 569 9568 หรอื Line ID: 
klaamm ประสานกบั พ.ท.หญงิ ดร. กรกต  วรีเธยีร 


