
“โรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม บริการเป็นเลิศระดับประเทศ 
เป็นองค์กรอยู่ดีมีสุข เป็นที่ยอมรับของประชาชน” 

 

ฉบับที่ 2563 
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 

ปีมะแม ขึ้น 9 ค่่า เดือน 10 
วิสัยทัศน์                                                     

โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 

เรื่องเล่าเช้านี้ : ข้ันตอนการเขียนโครงงานคุณธรรม 
                /ก าหนดการงานเกษียณปี 58  

อัตลักษณ์  รพ.อย. “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ าใจ” 

คุณสมจินตนา อินททโร ผู้ช่วยเหลือคนไข/้OPD 
คุณสมาน อบรมชอบ พนักงานห้องผ่าตัด/OR 

คุณสุณ ีรื่นพิทักษ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข/้OPD  
คุณชมกัญจน ์มีนิล (ช)จพ.ธุรการ/สารสนเทศ 

คุณธีร์รัฐ พงศ์เลิศอารี นวก.สาธารณสุข กลุ่มงาน พรส.  

Happy Birthday 

ขอเชิญ ลูกจ้างประจ่า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข             
ลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเรื่อง 
“กองทุนเงินออมและแผนการด่าเนินงาน ปี 59” ในวันที่    
29 ก.ย.58 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั้น 5  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (โดยมี นพ.ธานินทร ์สีวราภรณ์สกุล 
ผอ.รพ.อยุธยา เป็นประธานในการประชุม) 

                ยนิดีต้อนรับวทิยากร อ.สุพรรณ ว่องรักษาสัตย์ 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการพยาบาล รพ.ธรรมศาสตร์ 
พญ. เพชรรัตน์ สุขวานิชรัชต์ วิสัญญีแพทย์ รพ.อยุธยา และ
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ 
ความปวด” ในวันนี้เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องสุพรรณภูมิ  
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ขอเชิญ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล รพ.อยุธยา  
เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 28 ก.ย.58 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

ขอเชิญ หัวหน้าหน่วยงาน/พยาบาล/สส.พลังงาน/ 
กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน/เจ้าหน้าที่ใหม่และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม  
“เรื่องที่ควรรู้ในการประหยัดพลังงานของ รพ.อยุธยา”  
วิทยากร อ.วรพจน์ ช่างหล่อ บริษัทอินโนเวช่ันจ่ากัด  
รุ่นที่ 1 ในวันที่ 28 ก.ย.58 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 29 ก.ย.58  
เวลา 13.00–16.30 น.ณ ห้องอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
(ส่งชื่อที่กลุ่ม พรส.ภายในวันที่ 23 ก.ย.58) 

ขอเชิญ คณะกรรมการทีมน่า ประธาน เลขาและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทีมน่าทางคลินิกต่างๆ เข้าร่วม
ประชุม MM Conference ในวันที่ 7 ต.ค.58 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

         ขอเชิญ คณะท่างาน Palliative Care 
ประจ่าหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 23 ก.ย.58  
เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั้น 5  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

สุขสนัตว์นัเกิด ส่ิงประเสริฐสมดงัอธิษฐาน 
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิโปรดดลบนัดาล อภิบาลใหร่้มเยน็ 

ข่าวจากฝ่ายบริหารทัว่ไป 
เจ้าหน้าที่ท่านใดที่ขอท่าสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์เดือนสิงหาคม 
ขอให้มาตรวจสอบรายชื่อได้ที่คุณศิรินภา จาวจิตชื่น            
ฝ่ายบริหารท่ัวไป ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ข่าวประชุม/อบรม 
- รพ.เปาโล พหลโยธิน ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล 
จัดการประชุมวิชาการประจ่าปี 58 ในวันที่ 9 ต.ค.58  
เวลา 08.00-16.00 ณ รพ.เปาโล พหลโยธิน อาคาร 1 ชั้น 11  
โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้
ความก้าวหน้าทางการแพทย์ โดยมิต้องเสียค่าลงทะเบียน     
แต่ประการใด สามารถลงทะเบียนออนไลน์ 
www.paolohealthcare.com/annualmeetion  
ภายในวันที่ 1 ต.ค.58 รับจ่านวนจ่ากัด 
- สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์แห่งประเทศ ได้จัดการประชุมกุมารเวชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 80 เรื่อง Caring for Thai Children in 
the AEC Era ในวันที่ 15-16 ต.ค.58 ณ โรงแรม Centara 
Grrand at CentralWorld กทม. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 02-716-6200-1 
- สมาคมการแพทยค์ีเลชั่นไทยจัดฝึกอบรมเรื่องคีเลชั่นบ่าบัด 
(Chelation Therapy) ครั้งท่ี 14 ระหว่างวันที่ 7-9 ต.ค.58   
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาพาร์ค 
กทม. หมดเขตการรับสมัคร 30 ก.ย.58 สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 02-931-2246 

1. เรียงล่าดับความส่าคัญของงาน การเรียงล่าดับ  
ความส่าคัญของเป็นสิ่งส่าคัญอย่างยิ่งและการตั้งเป้าหมาย 
จะช่วยให้ใช้เวลาคุ้มค่าไปกับสิ่งที่จ่าเป็นต่องาน 
2. หยุดสิ้นเปลืองเวลากับอีเมล ตรวจสอบอีเมลแบบผ่านๆ 
โดยหาเฉพาะรายช่ือกับหัวข้อที่ส่าคัญ หากมีเวลาค่อยมา 
เช็คอีเมลท่ีส่าคัญรองมา 
3. หลีกเลี่ยงการนัดพบบ้าง เพราะการนัดพบสักครั้งอาจท่า 
ให้เราเสียเวลาไปทั้งวัน 
4. รู้ขีดจ่ากัดของตัวเอง ควรม่ันใจว่าเรารู้ขีดความสามารถ 
ของตัวเองและคนในทีมเป็นอย่างดีและควรให้ความส่าคัญ 
กับการพักผ่อนให้มากๆ ด้วย 

4 เทคนิคการบริหารวนัท างาน 

ขอเชิญส่งงานผลงานวจิัย 
สสจ.อยุธยา โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัด
งานมหกรรมความรู้และผลงานเด่นการพัฒนาระบบ
สุขภาพ ปีที่ 2 ปีงบประมาณ 58 ในวันที่ 22-23 ก.ย.58 
ณ โรงแรมวรบุรี จ.อยุธยา จึงขอเชิญส่งผลงานวิชาการ
งานวิจัยเข้าร่วมประกวดดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติม 
โทร.035-241-152 ต่อ 106,123 



เรือ่งเลา่เช้า
นี้ ฉบบัที ่ 2563 วนัจนัทรท์ี ่21  กนัยายน 2558 

 

   โรงพยาบาลคุณธรรม ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความสุขจากการท่าความดีด้วยโครงงานคุณธรรม 

ความยาวโดยประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4 

ชื่อผู้ส่งผลงาน...................................................หน่วยงาน...................................เบอร์มือถอื.............................. 

สรรพปัญหา......................................... ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท่า                                        

(ถ้าสามารถคิดเก่ียวกับ ซื่อสัตย์  สามัคคี  มีน่้าใจ ได้ย่ิงดีถ้าไม่ได้ประเด็นอ่ืนๆ ก็ได้) 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย………………….. 

การด าเนินการ..................................... การปรับปรุงหรือการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น 

ผลลัพธ์.....................................................            ผลดทีี่เกิดขึ้นได้ต่อตัวผู้รับผลงาน/ผู้ให้ผลงาน 

        ส่งผลงานเป็นกระดาษพร้อม Electronic File ควรมีรูปภาพประกอบด้วยเพื่อจัดท่าบอร์ด ส่งผลงานได้

ตั้งแต่วันน้ี ที่กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คุณพัชราพร กิมเหลือง โทร. 2509  

        ผลงานที่ท่านส่งจะได้รับเผยแพร่ โชว์และแชร์ในหลายสื่อๆ เช่น บ้านเราเช้าน้ี  บอร์ดประชาสัมพันธ์   

        เวที Public Healing และเวทีส่าคัญอ่ืนๆ ต่อไป 

ขั้นตอนการเขียนโครงงานคุณธรรม 
วิสัยโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

โรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม บริการเป็นเลิศระดับประเทศ  
เป็นองค์กรอยู่ดีมีสุขและเป็นที่ยอมรับของประชาชน 

นายแพทย์ธานินทร์  สีวราภรณ์สกลุ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

มีความยนิดขีอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมงานเกษยีณอายุราชการ 
“ให้พีพ่กั รักนะ จุ๊บจุ๊บ” 

             เวลา 18.00 น. ตอ้นรับผูมี้เกียรติเขา้งาน ถ่ายภาพท่ีระลึก 
             เวลา 18.30 น. ดนตรีโจจูน  
             เวลา 19.00 น. พญ.ดวงพร อศัวราชนัย ์ประธานจดังาน กล่าวตอ้นรับ 
                                    - ชมการแสดงชุดท่ี 1 (กลุ่มการพยาบาล) 
                                    - ชมการแสดงชุดท่ี 2  (พีซีทีกมุาร) 
             เวลา 20.00 น. ชมวดิีทศัน ์“ความทรงจ าดีด๊ี” 
                                   - น าผูเ้กษียณสู่ความทรงความภาคภูมิใจ  
                                   - นพ.ธานินทร์ สีวราภรณ์สกลุ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
            มอบของท่ีระลึก กล่าวขอบคุณผูเ้กษียณอายรุาชการ 
                                   - คุณสุพรรณี ขนัธศุภ หวัหนา้การพยาบาล  
                                     ผูแ้ทนผูเ้กษียณกล่าวความในใจและใหข้อ้คิดการท างาน 
             เวลา 21.00 น. น าผูเ้กษียณสู่พรมแดงเขา้สู่เส้นทางหมายเลข 61 
                                     อ  าลากนัดว้ยความสุขใจ ใหพ้ี่พกั รักนะจุ๊บจุ๊บ 
  

วนัศุกร์ท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2558  
ณ ศาลเจา้แม่ทบัทิม  ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา 

การ์ดเชิญงานเล้ียงเกษียณอายรุาชการ ถึงเจา้หนา้ท่ีทุกท่าน 


