
ฉบับที่ 3752 
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 

ปีชวด แรม 2 ค่่า เดือน 9 

วิสัยทัศน์ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

อัตลักษณ์ รพ. อย. “ซ่ือสัตย์ สามัคคี มีน ้าใจ” 

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม  
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย” 

ขอให้มีความสุขในวันส าคัญ 

ขอให้ทุกวันราบรื่น ขอให้มีเงินหมื่นเงินล้าน 

ขอให้การงานก้าวหน้า ขอให้หมดปัญหาสุขภาพ 

ขอให้โชคลาภเพิ่มทวี ตลอดปี ตลอดไป 

พ่นหมอกควันเพื่อก าจัดยุงลาย 
    กลุ่มงานเวชกรรมกรรมสังคมจะท าการพ่นหมอกควัน 
เพื่อก าจัดยุงลายในเขตรพ.และบ้านพักเจ้าหน้าท่ี ในวันนี้เวลา 
14.00 น. จึงขอแจ้งเจ้าหน้าท่ีเก็บข้าวของเคร่ืองใช้ให้มิดชิด 

ผู้ใหญ่ใจดี 

คุณถนอมนวล อาภรณ์เทวัญ  

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หอผู้ป่วยพุทไธศวรรย์ 5A 

ทีสู่ญเสียสามีคุณอ านวย อาภรณ์เทวัญ 

โรงพยาบาลขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 

ในวันที่ 7 ส.ค.63 เวลา 19.00 น. รถออกเวลา 18.30 น. 

เจ้าภาพขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ 

ในวันที่ 10 ส.ค.63 เวลา 16.00 น. รถออกเวลา 15.30 น.  

ณ วัดเสาธง ต. มหาพราหมณ์ อ. บางบาล  

จ.พระนครศรีอยุธยา 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ

แผนงานโครงการ 
    ขอให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยาปีงบประมาณ 2564และส่งแผนปฏิบัติการฯ 
มายังกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทาง 
E-Mail : policyandplannig.ayh@gmail.com ภายในวันท่ี     
7 ส.ค.63 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มแผนปฏิบัติ
การฯ ประจ าปี 2564 ได้ทางเว็บไซต์โรงพยาบาล จากนั้นกด
ดาวน์โหลดเอกสารกดกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
โครงการกดแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564 

              ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
“เผยแพร่ผลงานวิชาการพยาบาลวิชาชีพ” อาจารย์วิพากษ์ ผศ.
ดร.วิมลรัตน์ บุญเสถียร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต ดร.ชุติมา มาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท 
อาจารย์จารุณี จาดพุ่ม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท 
ในวันนี้เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมอู่ทองและห้อง
ประชุมสุพรรณภูมิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

หน่วยงาน 

ศกช, ศช ,ศญ ,จิตเวช, ทันตกรรม, ศูนย์ HA, ศูนย์จ่ายกลาง, 
ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ ,ยานพาหนะ  

ตารางการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจ าปี  2563 

ประจ าวันที่ 3-7 ส.ค.63 

คุณกสิณา สุทธิประทีป พยาบาลวิชาชีพช านาญการ/SNBU 
คุณปัญญา ขันธฤกษ์ พนักงานบริการ/กุมารเวช 

ส่งมอบคู่มือองค์กรไร้พุง 
    ตามท่ีกลุ่มงานสุขศึกษา ได้จัดโครงการอัศจรรย์ไขมันดี 
(องค์กรไร้พุง)เป็นประจ าปี แต่ในปีงบประมาณ 2563ไม่
สามารถจัดประชุมอบรมได้เนื่องจากติดสถานการระบาดของ
โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่า(COVIC-19) เพื่อให้บุคลากร
ของโรงพยาบาลมีองค์ความรู้ในเร่ืองการดูแลสุขภาพ จึงได้จัด
คู่มือการดูแลสุขภาพ จึงขอให้ท่านส่งตัวแทนมารับคู่มือดังกล่าว
ได้ท่ีกลุ่มงานสุขศึกษา ตั้งแต่วันท่ี 17-21 ส.ค.63 ท้ังนี้ขอให้โทร
แจ้งจ านวนบุคลากรและวันท่ีจะมารับได้ท่ีหมายเลข 3013 
ภายในวันท่ี 14 ส.ค.63 (ส าหรับผู้ท่ีลงทะเบียนในแบบส ารวจ
การเฝ้าระวังสุขภาพของกลุ่มงานสุขศึกษา ท่ีมีน้ าหนักตัวลดลง
จากเดิม 1 กิโลกรัมข้ึนไปสามารถมาติดต่อขอรับหน้ากากผ้า
สะบัดไขมัน ขององค์กรไร้พุงได้ด้วยตนเองท่ีกลุ่มงานสุขศึกษา
ซึ่งมีจ านวนจ ากัด) 

อาการของภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ 

   เม่ือวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ จังหวัดพระนครศรีอยธุยา   
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์ธีระชยั คงเอี่ยม
ตระกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มอบหมายแพทย์
หญิงเสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง ผู้ช่วยผู้อ านวยการดา้นการเงินพร้อมดว้ย 
คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม ร่วมจัดกิจกรรมจัดบธูและรับใบ 
ประกาศเกียรติคุณโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและองค์กรเครอืข่ายทางสังคมในจังหวดั จัดงาน
สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรอียุธยา ภายใต้แนวคดิ "ชาวอยุธยามี
วินัย ใส่ใจส่วนรวม" โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน ์ประธานกรรมการศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปดิงานสมัชชาคณุธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและนางสาวนชุนาถ ประทีปธีรานนัต์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเกียรติบัตรเพือ่ยกย่องเชิดชูเกยีรติแก่
องค์กร/ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จ านวน ๑๗ แห่งและกล่าวน าประกาศ
เจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจงัหวัดพระนครศรอียุธยา
พร้อมลงนามในประกาศเจตนารมณ์ดงักล่าว ร่วมกับองค์กรเครอืข่ายทาง
สังคม จ านวน ๘๔ แห่ง และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์
นายแพทย์สุริยเดว ทรปีาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) 
บรรยายพิเศษเรื่อง "การสรา้งระบบนเิวศ เพื่อการพฒันาคุณธรรม" ทั้งนี้ 
ภายในงานมีการอภิปรายและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรม และนิทรรศการแสดงผลงานดา้นการส่งเสริมคุณธรรม
ของเครือข่าย (ตลาดนัดคุณธรรม) จ านวนกว่า ๒๓ บูธ  
    จากนั้น นางสาวนชุนาถ ประทีปธีรานนัต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธปีดิงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา กล่าวรายงานผลการจดังานในครัง้นี ้  
ภาพ  งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 
ข่าว    ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว 



 ท่องไปในโลกกว้าง 
ฉบับที่ 3752 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 


