
ฉบับที่ 3753 
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 

ปีกุน แรม 3 ค่่า เดือน 9 

วิสัยทัศน์ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

อัตลักษณ์ รพ.อย. “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน ้าใจ” 

สาระน่ารู ้

ใครที่เกิด .. วันนี้ .. โชคดีนัก 
ขอได้รับ .. อั่งเปา .. เช้ายันค่่า 
น้่าใจดี .. สุขศรี .. มีคุณธรรม 
เป็นผู้น่า .. ร่่ารวย .. ขออวยพร 

“โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม  

เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย” 

เมนูวนันี ้

ชมรมจริยธรรมขอเชิญร่วมท าบุญ 
   ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมท าบุญใส่บาตรในวันนี้ ตั้งแต่ 
- เวลา 08.00 น. อาคารพุทไธศวรรย์ ชั้น 1  
- เวลา 08.30 น. โรงอาหาร อาคารสวนอุตสาหกรรม      
  โรจนะ ชั้น 1  
- เวลา 08.50 น. หอผู้ป่วยพิเศษ 1, 2, 5 และอายุรกรรม 
  หญิง 1 อาคารศรีสรรเพชญ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ 
    ขอให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยาปีงบประมาณ 2564และส่งแผนปฏิบัติการฯ 
มายังกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทาง 
E-Mail : policyandplannig.ayh@gmail.com ภายในวันนี้!! 
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปี 2564 ได้ทางเว็บไซต์โรงพยาบาล จากนั้นกดดาวน์
โหลดเอกสารกดกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
กดแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงาน 

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

ตารางการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจ าปี  2563 

ประจ าวันที่ 3-7 ส.ค.63 

คุณถนอมนวล อาภรณ์เทวัญ  

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หอผู้ป่วยพุทไธศวรรย์ 5A 

ที่สูญเสียสามีคุณอ านวย อาภรณ์เทวัญ 

โรงพยาบาลขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 

ในวันนี้เวลา 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 

ชีวิตเปี่ยมสุข 
   ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาค
สิ่งของกับวัดพระบาทน้ าพุ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุง
อาหาร แป้ง สบู่ ผ้าเช็ดตัว อุปกรณ์รักษาพยาบาล ยารักษา
โรค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ HIV พร้อมฟังการบรรยาย
ธรรมโดย พระอาจารย์อลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาส วัดพระ
บาทน้ าพุ จ.ลพบุรี ในกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข" ในวันท่ี 20 
สิงหาคม 2563 นี้ เวลา 14.00 - 15.30 น. ท่ีชั้น 2 ข้าง 
Sizzler อยุธยาซิตี้พาร์ค ส ารองที่นั่งฟรี โทร. 0-3580-1919 
ต่อ 116 ส ารองที่นั่งออนไลน์ : https://forms.gle/MU9zTCKLxfdCUomH6 

อยุธยาซิต้ีพารค์..รวมใจให้ชีวิต" วันที่ 12 สิงหาคม 63 
   ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเชิญชวนทุกท่านมารวมพลัง
บอกรักแม่ ด้วยการบริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงาน "อยุธยาซิตี้พาร์ค..รวมใจให้
ชีวิต" วันท่ี 12 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 - 14.00 น. ชั้น 2 
ข้าง Sizzler ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คพร้อมบริการตัดผมฟรี 
จากสมาคมช่างผมจิตอาสา เริ่มต้ังแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. 

คุณจินต์จุฑา รอดพาล พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ/ICU1 
คุณจิดาภา บุญผล พนักงานช่วยเหลือคนไข้/ICU2 

คุณองุ่น สมสังข์ จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน/ฝ่ายการบัญช ี
คุณภรพณัชา เช้าวงค์พานชิย์ จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน/ทันตกรรม 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว 

รู้ไว้ ไม่เสี่ยง ”โรคเมลิออยโดสิส” 

   เม่ือวันพฤหัสบดทีี่ 6 สิงหาคม 2563 พญ.เสาวลักษณ์   ชาวโพนทอง 
อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไต ผู้ช่วยผู้อ านวยการดา้นการเงนิ เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบติัการ"กัญชาทางการแพทย์"โดยมีแนวทางที่นา่สนใจและ
เป็นประโยชนต่์อผู้ปว่ย โดยมีแนวคิด ดังนี้ 
   1.คุณหมอยังส่ังใช้น้อย แต่ใช้ในแพทย์แผนไทยเยอะ แผนไทยมีต ารับ
สุขไสยาสน์กับต ารับพระสุเมรุ 
   2.แนะน าใช้ใน Palliative care ให้เพิ่มข้ึน เพื่อลดความทุกข์ ทรมาน
ของคนไข+้ลดจ านวนเตียงที่ admit 
   3.คนไข้แอบใช้ใต้ดินอยู่แล้ว มีปัญหาเรื่องสารปนเปือ้น+ไม่ได ้monitor 
Lab ระหว่างใช้ ให้เอาขึ้นมาบนดนิคนไข้ปลอดภัย 
   4.หลายจังหวัดมีการปลกูกัญชาโดยวิสาหกิจชุมชน ท างานรว่มกับ
หน่วยงานของรฐับาล และส่งกัญชาไปแปรรูปผ่านกรมแพทย์แผนไทย 
   5.ในอนาคตจะมีพระราชกฤษฎีกาให้แพทย์ แพทย์แผนไทย ปลูกได้ 
ครอบครองได้ ??? 
   6.กัญชาจะเป็นพชืเศรษฐกิจไดห้รือไม่???  
   7.จะเพิ่มต ารับยากัญชาในรพ.สต 
   8.รพ.สต.จะสามารถจัดบริการกัญชาต ารบัแพทย์แผนไทยได ้แต่ต้อง
ท าตามมาตรฐาน 
   9.เปิดช่องให้เอกชนปลกูกัญชาไดใ้นอนาคต ปลูกได้ ผลิตได้ ส่งออกได้   
   แนวคิดต่างๆ สามารถเปน็ประโยชนต่์อผู้ปว่ยไดเ้ปน็แนวทางการรักษา
หนึ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยลดความทุกข์ทรมานสามารถด ารงชีวติได้ 
ภาพ  พญ.เสาวลักษณ์   ชาวโพนทอง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ข่าว   ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 

   เม่ือวันที่ 4-5 ส.ค. 2563 พญ.ตรีธันว ์ศรีวิเชียร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
มอบหมายทีมงาน ปฐมภูมิโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาพรอ้มดว้ย  
กองสาธารณสุข เทศบาลนครพระนครศรอียุธยาน าวทิยากรจดักิจกรรม  
อบรม"ผู้น านกัเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ" ในการ  เรียนรู้มาตรการปอ้งกัน 
ควบคุมการแพรก่ระจายเชือ้ไวรัสโคโรนา่(COVID-19)  การป้องกัน 
ไข้เลือดออก คัดเลือกแกนน า ดูแล สุขภาพฟัน การรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ต่อรา่งกายสามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปดแูลตนเองบคุคลใน
ครอบครัวและสามารถเผยแพรค่วามรู้สู่ประชาชนทั่วไปให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ไดแ้บบ "new normal“ ณ โรงเรียนประชาศึกษาและ
โรงเรียนศริิเสนา  
ภาพ ทีมงานภารกิจปฐมภูมิ 
ข่าว  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
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ฉบับที่ 3753 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 

  ศุกร์สุขภาพ 


