
ข่าว 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครวั  

ฉบับที่ 4355 

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 

ปีขาล แรม 4 ค่่า เดือน 4 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากชมรมจริยธรรม 
   ชมรมจริยธรรม ขอเชิญร่วมท าบุญตักบาตร พระสงฆ์             
5 รูป ตั้งแต่เวลา 08.00 น ชั้นล่าง อาคารเทพประชา-ภิกษุ
อาพาธ และเวลา 08 .30 น .  โรงอาหารอาคารสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ 

คุณดรุณี ตั้งวิโรจน์ธรรม 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 

ที่สูญเสียคุณแม่อรุณศรี ตั้งวิโรจน์ธรรม 

เจ้าภาพขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพ เวลา 19.00 น. 

ณ วัดประสาท ต าบลหัวรอ 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เจ้าภาพขอเชิญร่วมพิธีฝังศพ  

ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น.  

ณ สุสานวัดพนัญเชิงวรวิหาร ต าบลคลองสวนพลู  

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ก าหนดการ จ านวน 6 รุ่น 
08.15-08.30 น. - พิธีเปิดการอบรม 
08.30-10.00 น. - วิทยากร:อาจารย์ธัญชนก ผลดี 
   ผู้อ านวยการสถาบัน B&S 
10.00-11.00 น. - หัวข้อเรื่อง “ความกระตือรือร้นที่จะ          
   ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ” 
12.00-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. - หัวข้อเรื่อง “การบริการที่ดีและการ    
   ให้บริการด้วยจิตส านึก (Service mind) 
14.30-15.30 น. - หัวข้อเรื่อง “เข้าใจอื่นและผู้รับบริการ” 
15.30-16.30 น. - หัวข้อเรื่อง “คุณธรรมสร้างสุข” 
หมายเหตุ : พักประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  
เช้า เวลา 10.30-10.45 น. บ่าย เวลา 14.45-15.00 น.  
อาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.    
ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาเครือข่าย
บริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 4 “สารสนเทศที่ ไร้รอยต่อ” 
วิทยากร อ.โศภิษฐ์ สุวรรณเกศาวงษ์ ผู้นิเทศการพัฒนาบริการ
พยาบาล เขตสุขภาพที่ 4 อ.นันทรัตน์ ศรีวชิรางกูร ผู้นิเทศการ
พัฒนาบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 2 ในวันนี้ เวลา 08.30-
16.30 น. ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

               ขอเชิญ หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างานและเจ้าหน้าท่ีสนใจเข้าร่วมประชุม โครงการ 
“อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมบริการ ในโครงการ
คุณธรรมสร้างสุข ปี 2566” เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ให้บริการของตนเอง ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ ปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการประสานงานช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน เพื่อให้คุณภาพบริการเป็นท่ีพึ่งพอใจเป็นท่ีประทับใจของ
ประชาชน ในวั นนี้  รุ่ น ท่ี  2 เ วลา 08 .00 -16 .30  น .          
ณ ห้องประชุมสุพรรณภูมิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
- รุ่นที่ 3 วันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณภูมิ 
- รุ่นที่ 4 วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณภูมิ 
- รุ่นที่ 5 วันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณภูมิ 
- รุ่นที่ 6 วันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอู่ทอง   

      ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
“World Kidney Day ตระหนักภัยใส่ใจไต ป้องกันไว้เน้นกลุ่ม
เสี่ยง” ในวันท่ี 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-16.30 น.     
ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ก าหนดการ 
08.00-09.00 น. - ลงทะเบียน 
09.00-09.30 น. - เปิดงานโดยผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
09.30-10.30 น. - ผู้อ านวยการ ตรวจระดับความเค็มในน้ า
   ซุป 1 ตัวอย่าง ในห้องประชุมและที่ โรง
   อาหาร 
10.30-12.00 น. - ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ รณรงค์การ
   ป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรัง 
 - กิจกรรมจับสลากผู้ โชคดี รับของรางวัล
   ตามหมายเลขที่ ให้ ตอนลงทะ เบียน 5 
   รางวัล 
13.00-15.00 น. - บรรยายเรื่อง สถานการณ์โรคไตเรื้องรัง
   และโรคไตเรื้อรังกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกัน
   และชะลอการเกิดโรคไตเรื้ องรั งระยะ
   สุดท้าย โดยพญ.เสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง 
15.00-16.00 น. - เสวนาเรื่องการปฏิบัติ เพื่อชะลอไตเสื่อม 
   โดยผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
16.00-16.30 น. - ซักถามและสรุป 

ขอเชิญ ผู้ประสานงานคุณภาพประจ าหน่วยงาน 
(FA) เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ 
ในวันท่ี 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
สุพรรณภูมิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

นอนไม่หลับแก้ได้ 

ครม. เคาะ!! ลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ส าหรับผู้ได้รับสิทธิ
สวัสดิการแห่งรัฐ เพ่ิมเป็น 100 บาท/คน นาน 3 เดือน 
เม.ย. - มิ.ย. 2566 
    มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการยกระดับความ
ช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ส าหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการ
แห่งรัฐ อีก 20 บาท/คน/3 เดือน ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 
2566 ส าหรับผู้ใช้สิทธิ 7.5 ล้านราย รวมเงิน 150 ล้านบาท โดย
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบราคาก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) โครงการยกระดับ ความช่วยเหลือส่วนลด
ค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ส าหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ โดยปรับเพิ่ม
ความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 จากเดิม 80 บาท/คน/3 เดือน เพิ่มอีก 
20 บาท/คน/3 เดือน รวมเป็น 100 บาท/คน/3 เดือน ในช่วง
เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคา 
LPG ที่อยู่ในระดับสูงและลดภาระค่าครองชีพส าหรับกลุ่มผู้มี
รายได้น้อย โดยคาดว่าผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มใหม่จะ
เริ่มใช้สิทธิได้ใน วันที่ 1 เมษายน 2566 นี้  

คุณเฉลิมชัย กาญจนสมพงษ์ 

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ แผนกกายอุปกรณ์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 

ที่สูญเสียคุณพ่อฉลอง กาญจนสมพงษ์ 

โรงพยาบาลขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 

ในวันนี้ เวลา 19.00 น. มีรถออกเวลา 18.30 น. 

เจ้าภาพขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ  

ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 

เวลา 16.00 น.  

ณ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม  

ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครวั  



ศุกร์สาระ   
ฉบับที่ 4355 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 


