
 ยินดตี้อนรับ รพ.จุฬารัตน์ 11 บางปะกง 
ฉะเชิงเทราเข้าศึกษาดงูานในวันที ่4 ก.ย. 58 เวลา09.00 น. 
ห้องสุพรรณภูมิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  (ในการนี้  
จึงขอเชิญคณะกรรมการพลังงานทุกท่านร่วมต้อนรับพร้อม
กันในเวลา 08.30 น. และเตรียมพื้นที่เข้าศึกษาดูงานของ
หน่วยงานดังนี้ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป งานซักฟอก 
ไบโอแก๊ส  งานซ่อมบ ารุง หอผู้ป่วย ศกช. งานห้องผ่าตัด            
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในไลนก์ลุ่ม กก.อนุรักษ์พลังงาน) 

ขอเชิญ คณะท างานควบคุมก ากับดูแลรายจ่ายด้าน
ทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน เข้าประชุมพร้อมกัน  ในวันที่ 8 ก.ย.58 เวลา 
13.30 น. ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สวนดอกไม ้

ขอเชิญ คณะกรรมการแผนเครื่องมือแพทย์ เข้าร่วม
ประชุมพิจารณาแผนเครื่องมือแพทย์ ปี 2559 ในวันนี้  
เวลา 13.00 น.ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

“โรงพยาบาลคุณภาพคูคุ่ณธรรม บริการเป็นเลิศระดับประเทศ 
องคก์รอยูด่ีมีสุข เป็นท่ียอมรับของประเทศ” 

ฉบับท่ี 2551 
วันพฤหัสบดีที ่3  กันยายน 2558  

ปีมะแม แรม 4 ค่่า เดือน 9 
วิสัยทัศน์โรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยา 

อัตลักษณ์ รพ.อย. “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน ้าใจ” 

ท่องไปในโลกกว้าง เตรียมบูรณะพระนอนกว่า 600 ปี 

งานพ่นหมอกควัน                                                       
กลุ่มงานเวชกรรมสังคมจะท าการพ่นหมอกควันเพื่อ
ก าจัดยุงลาย  ในเขต รพ.และบ้านพักเจ้าหน้าที่  ในวันนี้  
เวลา 14.00 น. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ ขอความ
ร่วมมือเก็บเครื่องใช้ใหม้ิดชิดในเวลาดังกล่าวด้วย 

กิจกรรมท าบุญตักบาตรทุกวันศูกร ์
ชมรมจริยธรรมขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมท าบุญตักบาตร
พระภิกษุ 5 รูปทุกวันศุกร์เวลา 08.00 น. ณ อาคาร             
เทพประชา ชั้น 1 และ เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์อาหาร               
ชั้น 1 อาคารสวนอุตสาหกรรมโรจนะ  ติดต่อถวายปัจจัย 
จัดซื้อชุดสังฆทานหรือถวายอาหารเช้า ชุดละ 200 บาท               
ที่ คุณวรรณา หามนตรี หอผู้ป่วยเทพประชา 

                     ยินดีต้อนรับ ดร.สุนิศา  สุขตระกูล               
รองคณบดี  คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และเครือข่ายสุขศึกษาพาสุขภาพดี เข้าร่วมประชุม เรื่อง
“STAGE OF CHANGE” ในวันนี้  เวลา 08.30-16.30 น.            
ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ยินดีต้อนรับ คลังจังหวัดและคณะ เข้าตรวจ
ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยบริการผู้ป่วยนอก 
ในวันที่ 4 ก.ย.58 เวลา 13.00 น. ณ แผนกผู้ป่วยนอก  

ข่าวจากฝ่ายบริหารงานทั่วไป เรื่อง ให้ท าบัตร
อนุญาตผ่านเข้า-ออกรถในเขต รพ.และพื้นที่ควบคุม
ประจ าปี 59แบบใหม่ รพ.พระนครศรีอยุธยา ได้เปล่ียน
รูปแบบบัตรอนุญาตผ่าน เข้า-ออกในเขตรพ.และพื้นที่
ควบคุมรูปแบบใหม่ ตามที่แจ้งเวียนไปแล้วนั้น จึงขอ
ความร่วมมือให้ จนท. ที่ประสงค์จะมีบัตรใหม่รวมไปถึง
บัตรเดิมที่หมดอายุ กรอกข้อมูลตามเอกสารหมายเลข  
3 ส าหรับรถยนต์ และเอกสารหมายเลข 4 ส าหรับ
รถจักรยานยนต์ ยื่นความจ านงที่ คุณศิรินภา จาวจิตต์
ชื่น ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.2527 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 
ต.ค.58 หากพ้นก าหนดดังกล่าว รพ.จะคิด
ค่าธรรมเนียมขอมีบัตรอนุญาตคันละ 100 บ.  

โครงการไร้พุง 
กลุ่มงานสุขศึกษา ขอให้เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลฯ ท่ีเข้า
ร่วมโครงการไรพุ้งส่งขนาดรอบเอวและน ่าหนักของท่าน      
ในปัจจุบันส่งกลุ่มงานสุขศึกษา ภายในวันท่ี 15 ก.ย. 58 
แจ้งเรื่องการปิดคลังเวชภัณฑ ์
งานคลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม จะปิดคลัง
เวชภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบเวชภัณฑ์ประจ าปี 2558 ตั้งแต่
วันที่ 16 - 30 ก.ย. 2558 และจะเปิดในวันที่ 1 ต.ค.2558 
ส าหรับการเบิกยาเสพติดและวัคซีนสามารถเบิกจ่ายได้
ตามปกต ิ

                   ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว 
คุณบุญสม ฤทธิเดช พยาบาลวิชาชีพงานห้องผ่าตัด 

ที่สูญเสียคุณพ่อสายันต์ ชื่นชม 
รพ.ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม 

ในวันนี้ เวลา 19.30 น.มีรถออกเวลา 19.00 น. 
ณ วัดโคกจินดาราม ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา 
เจ้าภาพขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ ในวันที่ 6 ก.ย.58 

เวลา 16.00 น.มีรถออกเวลา 15.30 น. 
      ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอรรถาผล 

ท่ีสูญเสียคุณวาสนา อรรถาผล 
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ หอผู้ป่วยหลังคลอด 

รพ.ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม 
ในวันท่ี 4 ก.ย.58 เวลา 19.30 น. มีรถออกเวลา 19.00 น. 

ณ วัดทองทรงธรรม ต.คลองสระแก อ.นครหลวง  
เจ้าภาพก่าหนดฌาปนกิจศพ ในวันท่ี 5 ก.ย.58 

เวลา 16.00 น.มีรถออกเวลา 15.30 น. 

คุณฉลวย สมวงศ์   ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เวชกรรมสังคม 
คุณจินตนา มีธรรมยุติ   พนักงานซักฟอก ซักฟอก 

คุณนุชจรินทร์ กล่ินหอมพนักงานช่วยเหลือคนไข้ห้องบัตร 

การตรวจมะเร็งเต้านม 
กลุ่มงานงานอาชีวเวชกรรม ขอเชิญเจ้าหน้าที่ของ รพ.อย.  
ที่ต้องตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวน์เต้านม                    
แจ้งรายชื่อที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โทร.3010                            
ภายในวันที่ 10 ก.ย.58 

สุข......ทั้งกาย ทั้งใจ ให้เกษม 
สันต์......ปรีเปรม ส่ิงหวัง ดังมั่นหมาย 
วัน......โชคดี นี้ข้าง สุดทางปลาย 
เกิด......ก่อความ สบาย สมใจเอย 

คุณภาพคูคุ่ณธรรม 



ท่องไปในโลกกว้าง 
ฉบับที่ 2551 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558  

เตรียมบูรณะ ‘พระนอน’  
สมัยพระนเรศวรฯ ถูกท้ิงรา้ง  
เชื่อไม่เป็นมงคล 

           พบพระนอนโบราณสมัยสมเด็จพระนเรศวร อายุราว 600 ปี องค์พระแตกหัก ถูกปล่อยทิ้ง  
อยู่บริเวณโบราณสถานวัดพระนอน จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อไม่เป็นมงคลต่อบ้านเมือง วัดศรีสุดาราม
เตรียมร่วมกับส านักศิลปากรที่ 3 เข้าบูรณะ 
            เมื่อวันที่  1  ก.ย. พระเทพประสิทธิมนต์  (โกศล มหาวี โร )  เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม                           
จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ทางวัดศรีสุดาราม จะร่วมมือกับส านักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา 
เข้าบูรณะโบราณสถานวัดพระนอน ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา                   
โดยโบราณสถานดังกล่าวส านักศิลปากรที่ 3 ส ารวจพบมาตั้งแต่ปี 2541 และทางกรมศิลปากร ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถาน และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ถูกปล่อยร้างมานาน จนสภาพ           
องค์พระแตกหักคงเหลือเพียงส่วนบนขององค์พระ และพระพักตร์เพียงครึ่งเดียว 
             ทั้งนี้ จากการส ารวจของส านักศิลปากรที่ 3 พบว่า วัดพระนอน ไม่ปรากฏหลักฐานในพระราช
พงศาวดาร หรือหลักฐานอื่นใด ทางส านักศิลปากรที่ 3 จึงก าหนดอายุจากหลักฐานโบราณวัตถุที่ปรากฏ 
ซึ่งในที่นี้จะดูลักษณะทางศิลปะขององค์พระนอนที่มีเค้าของวงพระพักตร์ แบบพระพุทธรูปสมัยอู่ทอง         
รุ่นที่ 3 อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 ระหว่าง พ.ศ.1900-2000 อายุประมาณ 600 ปี กล่าวได้ว่า มีการสร้าง
ขึ้นในกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ต่อเนื่องมาหลายสมัยจนถึงสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และจากการ
ส ารวจฐานองค์พระ พบว่าเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นกว้าง 2 เมตร ยาว 12 เมตร เป็นประติมากรรมนูนสูง 
พระเศียรหันไปทางทิศตะวันตก หันพระพักตร์มาทางทิศใต้ 
               พระเทพประสิทธิมนต์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากพระนอนแล้วภายในโบราณสถานดังกล่าวยัง
พบหลักฐานทางสถาปัตยกรรม แบ่งเป็นส่วนส าคัญ ดังนี้ วิหารพระนอน เจดีย์ราย กลุ่มอาคาร และ 
กลุ่มหลุมฝังศพ ซึ่งวัดดังกล่าวถือว่ามีความส าคัญ เนื่องจากอยู่ใกล้กับวัดใหญ่ชัยมงคล อยู่ระหว่าง
โบราณสถานวัดชุมพล และโบราณสถานวัดประโดก 
               เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม กล่าวด้วยว่า วัดดังกล่าวถูกปล่อยร้างมานานมาก มีวัชพืชขึ้นปกคลุม
เป็นจ านวนมาก เมื่อได้ไปพบเห็นแล้ว เกิดความสะเทือนใจ ซึ่งพุทธศาสนิกชนเชื่อว่าในบ้านเมืองมี
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่แตกหักอยู่กลางเมือง จะน ามาซึ่งความไม่เป็นมงคล ดังนั้น จึงร่วมกับกรม
ศิลปากร จะด าเนินการบูรณะโบราณสถานวัดพระนอนทั้งหมด โดยเฉพาะองค์พระให้กลับมามี                 
ความสมบูรณ์ดังเดิมตามพุทธลักษณะ เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญทางด้าน
ประวัติศาสตร์โบราณคดีของชาติ และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาแห่งใหม่ที่มี
ความส าคัญในใจกลางพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 
                 อย่างไรก็ตาม หากชาวพุทธจะมาร่วมกันในการบูรณะ สามารถสมทบทุนได้ที่วัดศรีสุดาราม 
และส านักศิลปากรที่ 3 โดยการบูรณะครั้งนี้ จะใช้เวลาบูรณะเป็นเวลา 1 ปี. 

http://www.thairath.co.th/content/522207/ ฝนบังอร 


