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วิสัยทัศน์ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

เมนูวนัพรุง่ 

วันเอยวันเกิด 
พรประเสริฐ ศักดิ์สิทธ์ิ นิมิตรหมาย 
ทั้งลาภผล เงินทอง กองมากมาย 
ล้อมรอบกาย มีแต่สิ่ง มิ่งมงคล 

        ขอเชิญ หัวหน้าหอผู้ป่วย/หน่วยงาน/
พยาบาลวิชาชีพและผูส้นใจเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยได้รับสารน้้าทางหลอดเลอืดด้า 
โดยวิทยากร ดร.ภัทรารัตน์ ดันนุกิจ พว.พ.ต.ท.หญิงวิยดา 
กัปวัฒนวรกุล พว.พ.ต.หญิงจิราพร เชาว์โพธิ์ทอง และ  
พว.สุวดี สุขนิตย์ ในวันที่ 16-17 ก.ค.63 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญ 
ร่วมท าบุญทอดผ้าป่า สร้างพระพุทธศิริทศ 
พระพุทธเจ้า ประดิษฐาน ณ บริเวณ ชั้น 1  
อาคารพุทธไธศวรรย์ 
   ขอเชิญร่วมจองบูชา “พระพุทธศิริทศพระพุทธ 
เจ้า” พระยืนทรงเครื่องจกัรพรรดิปรางห้ามสมุทร 
เนื้อองคพ์ระทองเหลืองเคลือบเงาและเนือ้องคร์ม 
ด้ามันปู ขนาด 9 นิ้ว สูง 70 ซม.น้้าหนัก 6 กก.  
องค์ละ 6,900 บาทรับจองจ้านวนจ้ากัด 80 องค์ 
เนื่องในการสถาปนาครบรอบ 80 ปี พ.ศ.2564  
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จองได้ตั้งแต่วันนี้ 
ถึงวันที่ 31 ก.ค.63 (พร้อมช้าระเงินคา่จอง) ได้ท่ี  
คุณจิราพร กรีโรจนีย์ แผนกการเงิน 

            ขอเชิญ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมในวันนี้เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมสุพรรณภูมิ ชั้น 5 อาคารเฉลมิพระเกียรติ 

คุณสุวรรณา เตชะวัฒนวรรณา พนักงานช่วยเหลือคนไข้/NICU 
ทพญ.อาภาพันธ์ บัณฑิต ทันตแพทย ์

แยก ก่อน ทิ้ง 

การพัฒนาทักษาด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ 
   ด้วยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาคดิจทัิลได้รวบรวมและจดั  
ท้าบทเรียนออนไลน ์3 กลุ่มเนื้อหา ดังนี้ 1.กรอบก้ากับดูแล
ข้อมูลในหนว่ยงานภาครัฐ 2.การวิเคราะห์และความเขา้ใจใน
นวัตกรรมทางข้อมลู 3.ความรู้และทักษะเกี่ยวกับปัญญา 
ประดิษฐ์ ในการนี้ สสจ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอให้
บุคลากรในสังกัดของท่านท่ีสนใจ เข้าร่วมพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลผ่านระบบ e-learning ของ TDGA ท่ีเว็บไซต ์
http://tdga.dga.or.th โดยลงทะเบียนและเขา้อบรมออนไลน ์
ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ก.ย.63 โดยไม่มีค่าใช้จา่ยและผูท่ี้ผ่าน
การประเมินผลการเรียนรู้จะได้รับประกาศนยีบัตรออนไลน ์ 
เพื่อยืนยันการเขา้อบรมด้วย รับย้าย/โอนข้าราชการ 

    ด้วยจังหวัดสิงห์บุรี จะด้าเนินการคัดเลือกขา้ราชการ
เพื่อรับย้าย/โอนขา้ราชการต้าแหน่งนกัวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลสิงห์บุรี ก้าหนดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค.63 ผู้ประสงค์สมัครย้าย/โอน ไป
ด้ารงต้าแหน่งดังกล่าว ขอให้ส่งใบย้าย/โอนโดยผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามล้าดับจากหน่วยงานถงึจงัหวัดสิงห์บุรี 
ภายในวันที่ 31 ก.ค.63 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มได้ท่ี www.singburihosp.go.th 

ชีวิตเปี่ยมสุข 
    ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เปิดรับบริจาค เสื้อผ้า 
เครื่องใช้ ไฟฟ้า สิ่งของเหลือใช้ ฯลฯ เพื่อน้าบริจาคให้แก่ผู้
ยากไร้ ภายในกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข" เชิญทุกท่านร่วมฟัง
ธรรม..ฟรี!! ในหัวข้อ "ธรรมะสร้างก้าลังใจหลังโควิด-19 
รูปแบบ New Normal" บรรยายโดย พระราชธรรมนิเทศ 
(พระพยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี และเลือกซื้อ
สินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนธิิวัดสวนแก้ว ในวันพฤหัสบดี   
ท่ี 16 ก.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. ท่ีชั้น 2 ข้าง 
Sizzler ศูนย์การค้าอยธุยาซิตี้พาร์ค ส ำรองที่นั่งฟรี        
โทร. 0-3580-1919 ต่อ 116 ส ำรองที่น่ัง
ออนไลน์ : https://forms.gle/ePt44JRp6Rw5Puiw6 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
   ด้วยโรงพยาบาลอา่งทอง จะมีการด้าเนนิการสรรหา
ข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อา้นวยการฝ่ายการแพทย์ 
รพ.อ่างทอง ก้าหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันท่ี 21 ก.ค.63 
สามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครคดัเลอืกและแบบใบ
สมัครได้ท่ี http://ath.in.th/ 

รายนามผู้บริจาคประจ าวัน
อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 มี
ดังนี้ 
1.คุณวีระกิตต์ิ ไชยสิงห์ทอง บริจาคเงิน  
 จ้านวน  20,000 บาท 
ภาพ/ข่าว ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา 

แจ้งแนวทางการจัดสรรอุปกรณ์และความ
ร่วมมือใช้หน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 
    เนื่องด้วยรพ.อยุธยา โดยคณะท้างานศนูย์ปฏบัิติการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิด้านสาธารณสุขจากการระบาดของโรค
โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ขอแจง้แนวทางการ
จัดสรรอุปกรณ์ป้องกันโดยรวมของรพ.อยุธยา ซึ่งขณะนี้
ได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการจากศนูย ์logistic จ.อยุธยา
ว่าการสนับสนุนจากส่วนกลางโดยเขตตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ surgical mask ,หน้ากาก 
N95 ส่วนกลางได้เพียงวันที่ 30 มิ.ย.63 ท่ีผ่านมานัน้ 
หลังจากนี้จะไมม่ีการสนับสนุนและแจง้ว่าวัตถดุิบในประเทศ
ส้าหรับผลิต surgical mask ขาดแคลนถงึสิ้นปี ดังนั้นขอ
แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อขอความร่วมมอืการใช้อยา่ง
สมเหตุสมผลและคุม้คา่ 
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