
“โรงพยาบาลคุณภาพ บริการเป็นเลิศระดับประเทศ 
เป็นที่ยอมรับของประชาชน รองรับประชาคมอาเซียน” 

ฉบับที่ 2510 
วันศุกรท์ี ่3 กรกฎาคม 2558 
ปีมะแม แรม 3 ค่่า เดือน 8 

วิสัยทศัน ์
โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา 

เมนูวันนี้ 

ศุกร์สุขภาพ : อนามัยน่ารู้สู้เมอร์ส 

อัตลักษณ ์ รพ.อย. “ซื่อสัตย ์สามัคค ีมีน ่าใจ” 

ชมรมจรยิธรรม ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีพุทธศาสนิกชนร่วมท่าบุญ
ตักบาตร ในวันนี  เวลา 08.00 น. ณ ตึกเทพประชา ชั น 1 

และในเวลา 08.30 น. ณ ศูนย์อาหาร ชั น 1  

อาคารสวนอุตสาหกรรมโรจนะ เจ้าหน้าที่ท่ีต้องการเป็นเจ้าภาพ

ถวายภัตตาหารเช้า ถวายสังฆทาน ชุดละ 200 บาท ติดต่อ          

ที่คุณวรรณา หามนตรี หอผู้ป่วยเทพประชา 

 
 

เมนูวันพรุ่ง 

            ขอเชญิ  หัวหน้าหน่วยงาน / R2R ประจ่า
หน่วยงาน และผู้ท่ีส่งรายช่ือ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ

ความรู้สู่จินตนาการผ่าน R2R ในวันที่ 3 ก.ค. 58                      

เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ห้องอู่ทอง ชั น 5                     

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

ประกาศรบัสมคัรงาน  
รพ.อยุธยามีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืก   

เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ่ารุง ต่าแหน่ง พนักงาน 

รักษาความปลอดภัยจ่านวน 1 อัตรา อัตราจ้างวันละ 290 บ.              

รับสมัครถึงวันนี  ผู้สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี ชั น 5 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิผ่านการคัดเลือก                     

ในวันที่ 7 ก.ค.58 เวลา 13.30 น.ชั น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

แจ้งจากกลุม่งาน สุขศกึษา  
ขอเชิญแกนน่าภาคีเครือข่ายองค์กรไร้พุง รพ.อย. ในโครงการ          

วันที่ 8 – 9 ก.ค. 58 ณ วัดใหญ่ชัยมงคลฯ ให้มารับการ

ตรวจวัดไขมันในร่างกายในวันที่ 6-7 ก.ค. 58                      

ที่กลุ่มงานสุขศึกษา และขอเชิญ จนท.ที่ยังมีพุง ที่มี BMIเกิน

สมัครผู้เข้าร่วมโครงการองค์กรไร้พุง เปิดรับถึงวันที่ 15 ก.ค.58 

สอบถามโทร 3010    

Happy Birthday 

คุณสุดใจ อธิดมเสรณี   พยาบาลวิชาชีพ OR 
คุณปริญญา เหล่าสูง   พยาบาลวิชาชีพ กุมารเวช 
คุณสยุมพร สายโยช ์  พนง.ช่วยเหลือคนไข้ OPD 
คุณธีรพงศ์ กุลเทพบัณฑิตย์   พนง.ทั่วไป RCU 

คุณสุดาพร จิตทวิน   พนง.ช่วยเหลือคนไข้ เทพประชา 
คุณอรวรรณ ปะทะดี   พนง.ทั่วไป ซักฟอก 

อวยพรให้มีกายาที่กล้าแกร่ง จงแข็งแรงและร่าเริงสุขสดใส 

จงคลาดแคล้วจากภยันอันตราย ก้าวเดินไปสู่หนทางอันมั่นคง 

        ขอเชญิ คณะท่างานควบคุมก่ากับดูแล   
รายจ่ายด้านทรัพยากรเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทน                 

เข้าประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 7 ก.ค.58 เวลา 13.30 น.                       

ณ ห้องสุโขทัย ชั น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ตลาดนดัเจ้าหนา้ที ่รพ.อยธุยา  
ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีและผู้รับบริการ ชม ช๊อป ชิม ใช้ กันให้ฟิน

กับตลาดนัดเจ้าหน้าท่ี รพ.สินค้าดีราคาถูก ในวันที่ 6 ก.ค.58  

ณ บริเวณลาดตลาดนัด รพ. อาคารสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

โปรสเตอรห์า้มถา่ยภาพ 
หน่วยงานใดต้องการโปรสเตอร์ห้ามถ่ายภาพ 

ขนาดA3และA4 แนวตั งหรือแนวนอน ขอให้แจ้งความประสงค์

ได้ที่ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ชั น 5 โทร 2510  

(รับของหลังจากแจ้งขอแล้ว 1 - 2 วัน) 

ขอเชญิแพทย์ พยาบาล ผู้เชื อเหลือคนไข้ และเจ้าหน้าที่ตามที่
ส่งรายช่ือเข้าร่วม“ฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง(PPE)             

เพื่อการป้องกันการติดเชื อ โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ ่า”                    

ในวันที่ 8 ก.ค.58 เวลา 13.00 - 15.00 น.                           

ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ   

ขอเชญิหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วยงานและผู้ประสานงาน
คุณภาพประจ่าหน่วยงาน(FA) เข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดงาน

มหกรรมคุณภาพ และร่วมรบัประทานอาหารกลางวัน                               

ในวันที่ 16 ก.ค.58 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมอู่ทอง                            

ชั น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ขอเชญิหัวหน้าหอผู้ป่วย/FAประจ่าหน่วยงาน/ผู้แทนหน่วยงาน 
หน่วยละ 3 คน เข้าร่วมประชุมจัดท่าแผนยุทธศาสตร์ รพ.อย.          

ในวันที่ 10 ก.ค.เวลา 08.30-16.30 น ณ ห้องอู่ทอง ชั น 5 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ                                    

(แจ้งรายช่ือมายังกลุ่มงาน พรส. ภายในวันที่ 8 ก.ค.58)   

คลนิกิพเิศษนอกเวลาราชการ                               
PCT ด่านหน้า ขอเพิ่มแพทย์ตรวจคลินิกแพทย์เฉพาะทาง อายุ

กรรมและกุมารเวชกรรมตั งแต่เวลา 17.00-20.00 น.คือ 

นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชยออกตรวจทุกวันอังคารที่3ของเดือน 

นพ.อธิพัฒน์ อธพิงษ์อาภรณ์ ออกตรวจทุกวันศุกร์                 

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบหากมีการปรับเปลี่ยนจะแจ้งอีกครั ง 

ผลการแขง่ขนัซปุเปอรล์ีก 2015 



ฉบับที่ 2510 วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2558 
 

ศุกร์สุขภาพ 


