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ขอให้สุขสวัสดีในชีวติ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐ์พร กลอนวันเกิด  

ทั้งการเงินการงาน ส าราญเลิศ 
เกียรติบรรเจิดเพริศแพร้ว แคล้วโพยภัย 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว 

ความต้องการวัสดุการแพทย์นอกสต๊อคประจ า

ปีงบประมาณ 2564 
   ด้วยกลุ่มงานพัสดุจะด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เงินบ ารุงประจ าปี 2564 และต้องการประมาณการค่าใช้จ่าย
ของความต้องการวัสดุที่อยู่นอกสต๊อคของกลุ่มงานต่างๆซึ่งจะ 
น าความต้องการทั้งสิ้นส่งให้คณะกรรมการบริหารวัสดุการ 
แพทย์ พิจารณาอนุมัติรายการต่อไป ซึ่งได้จัดท าแบบฟอร์ม
เบื้องต้น Microsoft office (excel file)วางไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
แบบฟอร์มเบื้องต้นดังกล่าวไว้ให้ในระบบ INTRENET ในหมวด
ดาวน์โหลดเอกสารของหน่วยงานพัสดุ 
    ในการนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อราชการและเป็นการประเมิน
ค่าใช้จ่ายวัสดุการแพทย์นอกสต๊อคของโรงพยาบาลที่จะเกิดข้ึน
ในปี2564จึงขอให้น าส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft office 
(excel file) แบบความต้องการดังกล่าว ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ทั้งนี้ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 ก.ย.63 ที่กลุ่มงาน
พัสดุ (oorwas@hotmail.com) เพื่อส่งข้อมูลให้คณะกรรมการ 
บริหารวัสดุการแพทย์พิจารณาอนุมัติรายการต่อไป 

   เม่ือวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ธีระชัย    
คงเอ่ียมตระกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
พร้อมด้วยกรรมการรับบริจาค ผู้บริหารโรงพยาบาลพระนครศรี 
อยุธยา รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้าจ านวน 2 เครื่อง  
มูลค่า 63,600 บาท จากนางสมพิศ ด่านชัยวิจิตรและครอบครัว 
ในนามโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากราบขอบพระคุณผู้มีอุป
การคุณมา ณ ที่นี้ 
ภาพ   งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 
ข่าว    ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

   เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2563 พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวหิาร ประธานในพิธีสงฆ์  
ณโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ท าบุญห้องรับรอง"จันทวิมล""ประสพ
ผล"  โดยการสนับสนุนจากพระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดศาลาปูนและพระครูเกษมจันทวิมล  
เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ (พระอาจารย์แดงนิ้วมหามงคล) คุณเขาทราย
แกแล็คซี่ คุณชัชชัย สาตราภัย คุณตู้ดิเรก ศิษยานุศิษย์ คุณปรีชา  
ประสพผล นายกสมาคมการขนส่งทางน้ า นายกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยา
วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดสร้างห้องรับรองรองรับผู้บริจาค
เพ่ือโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและต้อนรับผู้มีอุปการะคุณ โดยมี
เจ้าหน้าท่ีของศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์และหัวหน้าศูนย์ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ดูแลต้อนรับและอ านวยความสะดวกผู้มีอุปการะคุณและผู้
บริจาค ทีมงานรับบริจาคประกอบไปด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลประธาน
รับบริจาคแพทย์หญิงเสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  
นายพินิจ เจริญเผ่า รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  
   เนื่องในวันมงคล นายแพทย์ธีระะชัย คงเอ่ียมตระกูล ผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์ธัชชัย บ ารุงสงฆ์ รองผู้ 
อ านวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์กิตติชัย  ปักธงไชย รองผู้ 
อ านวยการฝ่ายการแพทย์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการคณะผู้บริหารบุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับ ดร.จิรพรรณ 
พิมพ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้อ านวยการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา   
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายปัจจัยแดพ่ระภิกษุสงฆ์  
ว่าท่ีร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรี 
อยุธยามอบหมาย พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุลและนายกฤษณ์ เถือน
มิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทน
ควบคุมดูแลจัดระเบียบการท าบุญให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็น
ผู้น าในการพาพระคุณเจ้าส ารวจความเรียบร้อยความสวยงาม เจิมห้อง
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา การดูแลผู้มี
อุปการะคุณถือเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุด เพราะสิ่งท่ีผู้มีอุปการะคุณน ามาให้นั้น
คืองบประมาณน ามาใช้พัฒนากับผู้ป่วยผู้มารับบริการและบุคลากรของ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาท้ังสิ้นเพราะฉะนั้นความร่วมมือร่วมใจการ
เสียสละการให้การดูแลการประสานงานต้ังแต่การรับบริจาคและตลอด
ชีวิตนับว่าเป็นสิ่งส าคัญในการใชต้้อนรับผู้มีอุปการะคุณ หากเราเป็นผู้รับ
ท่ีดี ผู้ให้ก็จะมีความสุข ชื่นชมและประสานงานต่อยอดสืบต่อสิ่งท่ีขาด
ของโรงพยาบาลสืบต่อไปอีกด้วย    
   การท าบุญในครั้งนี้ขอได้รับความขอบคุณจากใจจากผู้มีอุปการะคุณไม่
ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารวัสดุอุปกรณ์แรงงาน ท่ีส าคัญคือความร่วมมือ 
โบราณกล่าวไว้ว่าท่านอยากไดส้ิ่งไหนต้องให้สิ่งนั้นแก่ผู้นั้นก่อน หากให้
แล้วเขาไม่เห็นคุณค่าก็ถือเสียว่าเราหมดกรรมเขาหมดบุญ ในงานท าบุญ
เป็นไปด้วยความเข้มขลังและสนุกสนานพระอาจารย์แดงท่านเมตตาเจิม
หน้าผากเสริมพลังเสริมบุญเสริมบารมีมหาโชคมหาลาภให้แก่ผู้ร่วมงาน 
ยังมีเจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรีวัดหน้าพระเมรุและบา้นเกาะวัดไผ่โสม
นรินทร์ มาร่วมสวดชัยยะมงคลคาถาให้โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
อีกด้วย 
   เนื่องจากผู้มีอุปการะคุณมากมายเหลือเกินขอกราบขอบพระคุณใน
รูปภาพภาพจะแสดงและบรรยายทุกอย่างไว้ชัดเจน 3 กันยายน 2563 
ขณะท่ีเราท าพิธีกันได้มีพระอาทิตย์ทรงกลดซึ่งพระอาทิตย์ทรงกลดจะ
ปรากฏข้ึนทุกครั้งท่ีมีพิธีศักดิ์สิทธิ์และมีการรวมตัวของคนดีผู้มีจิตใจดี   
ร่วมกันท าสิ่งดีๆในนามโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาขออ านวยอวยพร
ให้ทุกท่านท่ีมาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานอาหาร (ว่าจ้างมาและ
สนับสนุน) เครื่องดื่มวัสดุอุปกรณ์ ขอให้ทุกท่านประสบความส าเร็จ
รุ่งเรืองร่ ารวยม่ังค่ัง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสมบัติมหาจักรพรรดิ์ตักไม่
พร่องตลอดกาล 
ภาพ ส่ือมวลชน/ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ข่าว ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

ขอเชิญ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าหน่วยงาน 
เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ 
ส าหรับบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข : คลินิกโรคจากการท างานระยะที่ 14 
เข้าร่วมประชุมในวันที่ 29 ก.ย.63 เวลา 08.30-16.30 น.  
ณ ห้องประชุมอู่ทอง ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ    

              ขอเชิญ หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย 
/หัวหน้าศูนย์แพทย์ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนา
ศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ ส าหรับบริการทุติยภูมิใน
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : 
คลินิกโรคจากการท างานระยะที่ 14 ในวันที่ 22 ก.ย.63  
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอู่ทอง ช้ัน 5 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (แจ้งช่ือมายังกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคลภายในวันที่ 14 ก.ย.63)  

แจ้งการเบิกพัสดุระหว่างด าเนินการตรวจสอบ
พัสดุประจ าประงบประมาณ 2563 
    ด้วยงานคลัง กลุ่มงานพัสดุ จะท าการตรวจสอบพัสดุจึงมี
ความจ าเป็นต้องปิดคลัง โดยงดการเบิกจ่ายพัสดุเป็นการช่ัวคราว 
จึงขอให้ทุกหน่วยเบิก ด าเนินการเบิกพัสดุส าหรับเดือนกันยายน 
63 ให้เพียงพอโดยส่งใบเบิกในวันที่ 8-9 ก.ย. 63 รับพัสดุในวันที่ 
14-16 ก.ย.63 และเปิดท าการเบิกพัสดุงวดแรกของปีงบประมาณ 
63 โดยส่งใบเบิกในวันที่ 4-5 ต.ค.63 รับพัสดุวันที่ 8-9 ต.ค.63 

คุณอังคณา สดับพจน์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้/อญ 2 
ภก.ณัฏฐริา ขาวละมัย  เภสัชกรช านาญการ/เภสัชกรรม 
คุณดาริกา มีโชคสม จพ.ธุรการ/ศูนย์แพทย์วัดอินฯ 
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          อังคารสร้างสรรค์ 
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