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วิสัยทศัน์โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 

อัตลักษณ์ รพ.อย. “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน ้าใจ” 

ท่องไปในโลกกว้าง : โครงการประกันชีวิตกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ  

งานพน่หมอกควนั                                                       
กลุ่มงานเวชกรรมสังคมจะท่าการพ่นหมอกควันเพื่อก่าจัดยุงลาย  ในเขต รพ.และ

บ้านพักเจ้าหน้าที่  ในวันน้ี   เวลา 14.00 น. เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ            

ขอความร่วมมือเก็บเครื่องใช้ให้มิดชิดในเวลาดังกล่าวด้วย 

กิจกรรมทา่บุญตักบาตรทกุวนัศูกร ์
ชมรมจริยธรรมขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมท่าบุญตักบาตรพระภิกษุ 5 รูปทุกวัน

ศุกร์เวลา 08.00 น. ณ อาคารเทพประชา ชั้น 1 และ เวลา 08.30 น.             

ณ ศูนย์อาหารชั้น 1 อาคารสวนอุตสาหกรรมโรจนะ  ติดต่อถวายปัจจัยจัดซื้อ            

ชุดสังฆทาน หรือ ถวายอาหารเช้า ชุดละ 200 บาท  ท่ี คุณวรรณา หามนตรี 

หอผู้ป่วยเทพประชา 

ยินดีต้อนรบั  แพทย์หญิงสิรินทร  ฉันทศิริกาษจน์ หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ รพ.รามาธิบดี เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยญาติผู้ป่วยและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุม  

“มหกรรมวันอัลไซเมอร์โลก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา” ในวันที่ 18 ก.ย.58  

เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องอู่ทอง ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ                

ให้ค่าปรึกษาปัญหาส่าหรับการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม  กิจกรรมฝึกสมอง  และร่วม

ทดสอบสมรรถภาพทางสมอง  

                 ขอเชญิ หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วยงาน และ         
ผู้ประสานงานคุณภาพประจ่าหน่วยงาน (FA) เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า

งานพัฒนาคุณภาพ ในวันที่ 17 ก.ย.58 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั้น 5 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ขอเชญิ ยินดีต้อนรับ อ.สุพรรณ ว่องรักษาสัตย์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการ

พยาบาล รพ.ธรรมศาสตร์พร้อมคณะและผู้สนใจเข้าร่วมประชุม “การเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการความปวด” ในวันที่ 21 ก.ย.58 เวลา 13.00-16.30 น.                            

ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ขอเชญิ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 28 ก.ย.58 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสุพรรณภูมิ 

ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

ขอเชญิ หัวหน้าหน่วยงาน/พยาบาล/สส.พลังงาน/กลุ่มอนุรักษ์  พลังงาน/

เจ้าหน้าที่ใหม่และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม “เรื่องที่ควรรู้ในการประหยัดพลังงาน               

ของ รพ.อยุธยา” วิทยากร อาจารย์วรพจน์ ช่างหล่อ บริษัทอินโนเวชั่น จ่ากัด               

รุ่นท่ี 1 ในวันที่ 28 ก.ย.58 รุ่นท่ี 2 ในวันที่ 29 ก.ย.58 เวลา 13.00–16.30 น. 

ณ ห้องอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (แจ้งรายชื่อทีก่ลุ่ม พรส.ภายใน                

วันที่ 23 ก.ย.58) 

ขอเชญิ คณะกรรมการทีมน่า ประธาน เลขาและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทีมน่า

ทางคลินิกต่างๆ เข้าร่วมประชุม MM Conference ในวันที่ 28 ก.ย.58 เวลา 

13.00 น. ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

คุณสุนทรี  วรรธนะปสาสน์   พยาบาลวิชาชีพ ห้องคลอด 
คุณอนงค์ อินทรีย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  หอผู้ป่วยนรีเวช 
คุณประจวบ  สุธรรม พนักงานทั่วไป องค์กรแพทย์ 

อวยพรให้สุขสันต์ในวันเกิด  ให้บรรเจิดสุขสว่างดั่งฟา้ใส 
ให้ผ่านพ้นอุปสรรคปราศจากภัย   ให้สุขกายสุขใจไปท้ังมวล 

ขอแสดงความยนิดแีละชืน่ชม  
นพ.สุรชัย  โชคครรชิตไชย รองผอก.ฝ่ายการแพทย์ชื่นชมผ่านไลนบ์อกความดี ว่า 

รพ.พระนครศรีอยุธยาได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการกระทรวง

สาธารณสุข จ่านวน 3 เรื่อง คือ 

1.เรื่อง การพัฒนาเครือข่าย Traumatic Eye Injury คุณสมจิตต์  วิเศษ  

หัวหน้าหอผู้ป่วย EENT  

2.เรื่องผลของการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันภาวะความดันโลหิตต่่าในการผ่าตัดคลอด

โดยการฉีดยาชาร่วมกับมอร์ฟีนเข้าช่องไขสันหลังต่อระดับความดันโลหิตของสตรีที่รับ

การผ่าตัดคลอด คุณฉวี  สุขนิมิต พยาบาลวิชาชีพ วิสัญญีพยาบาล 

3.เรื่องผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอ่านาจต่อการปรับตัวในการ

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนก่าหนด คุณอติพร ศิวิชัย พยาบาล

วิชาชีพ หอผู้ป่วย NICU 

ขอเชญิ คณะท่างานจัดงานเกษียณอายุราชการทุกคณะ ตามรายชื่อที่แจ้งเวียน

ในโพสต์ไลนเ์กษียณ รพ.อย. เข้าประชุมเพื่อติดตามความพร้อม งาน                        

“ให้พี่พัก รักนะ จุ๊บจุ๊บ” ในวันที่ 18 ก.ย.58 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องสุโขทัย             

ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

โครงการประกนัชวีติและอุบตัิเหตุกลุม่                                           
ส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ บ.ไทยซัมซุงประกันชีวิต จ. ได้จัด

โครงการประกันชีวติและอุบัติเหตุกลุ่ม  เจ้าหน้าที่สามารถท่าประกันได้ตามความ

สมัครใจ ซึ่งจะมีผลคุ้มครอง 1 พ.ย.58 – 31 ต.ค.59 เบี้ยประกันคนละ 360 บาท 

ส่งรายชื่อที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป สสจ.พระนครศรีอยุธยา ภายใน 18 ก.ย.58  

สอบถามเพิ่มเติมท่ีฝ่ายการเงิน (10664/8ก.ย.58) รายละเอียด ด้านหลัง 

อากาศ 7 วันข้างหน้า 16 ก.ย. 58 - 22 ก.ย. 58   
คาดหมาย     ในช่วงวันที่ 16-18 ก.ย. หย่อมความกดอากาศต่่าที่อ่อนก่าลังลง

จากพายุดีเปรสชัน “หว่ามก๋อ” ( VAMCO) ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง  ภาคกลาง และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัด

ปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีก่าลังแรง ลักษณะเช่นน้ีท่าให้

บริเวณประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่าหรับคลื่นลมบริเวณ

ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีก่าลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนในช่วง

วันที่ 19-22 ก.ย. หย่อมความกดอากาศต่่าที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีก่าลัง

อ่อนลง และเคลื่อนไปปกคลุมประเทศพม่า และอ่าวเบงกอลตอนบน และ ประกอบ

กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีก่าลัง

อ่อนลง ลักษณะเช่นน้ีท่าให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง เว้นแต่ภาคเหนือและ

ด้านตะวันตกของประเทศยังคงมีฝนตกมากกว่าภาคอื่นๆ  

ข้อควรระวัง  ในช่วงวันที่ 16-18 ก.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตราย

จากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย

ตอนบน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย 

ออกประกาศ 16 กันยายน 2558 (http://www.tmd.go.th/thailand.php) 



ท่องไปในโลกกว้าง 
ฉบับที่ 2561 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558  

ที่มา :  


