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อัตลักษณ์ รพ.อย. “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน ้าใจ” 

ท่องไปในโลกกว้าง : รายชื่อผู้เข้าร่วมเรียนรูว้ิธีบันทึกข้อมูลความเสี่ยง HRMS 

งานพน่หมอกควนั                                                       

กลุ่มงานเวชกรรมสังคมจะท าการพ่นหมอกควันเพ่ือก าจัดยุงลาย   

ในเขต รพ.และบ้านพักเจ้าหน้าที่  ในวันนี้ เวลา 14.00 น.    

เพ่ือความปลอดภัยในสุขภาพ ขอความร่วมมือเก็บเครื่องใช้ให้มิดชิด

ในเวลาดังกล่าวด้วย 

กิจกรรมท าบญุตกับาตรทกุวนัศกุร์ 

ชมรมจริยธรรมขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมท าบุญตักบาตรพระภิกษ ุ

5 รูปทุกวันศุกร์เวลา 08.00 น. ณ อาคารเทพประชา ชั้น 1  

และ เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์อาหาร ชั้น 1 อาคารสวน

อุตสาหกรรมโรจนะ  ติดต่อถวายปัจจัยจัดซ้ือชุดสังฆทาน 

หรือถวายอาหารเช้า ชุดละ 200 บาท ที่ คุณวรรณา หามนตรี  

หอผู้ป่วยเทพประชา 

โครงการไร้พุง 

กลุ่มงานสุขศึกษา ขอให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ที่เข้าร่วม

โครงการไร้พุงให้ไปวัดขนาดรอบเอวและชั่งน้ าหนักของท่านที่กลุ่มงาน

สุขศึกษา ภายในวันที่ 15 ก.ย. 58 

แจ้งเรื่องการปดิคลงัเวชภณัฑ์ 

งานคลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม จะปิดคลังเวชภัณฑ์       

เพ่ือตรวจสอบเวชภัณฑ์ประจ าปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 16-30 ก.ย. 

2558 และจะเปิดในวันที่ 1 ต.ค.2558 ส าหรับการเบิกยาเสพติด

และวัคซีนสามารถเบิกจ่ายได้ตามปกติ 

คุณสุภาณี อภิรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วย NICU 

คุณสุรศักดิ์ อุบาลี นายช่างเทคนิค พัสดุและบ ารุงรักษา 

การตรวจมะเรง็เตา้นม 

กลุ่มงานงานอาชีวเวชกรรม ขอเชิญเจ้าหน้าที่ของ รพ.อย.ที่ต้องการ

ตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวนเ์ต้านม แจ้งรายชื่อที่       

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โทร.3010 ภายในวันนี้ 

               ยินดีตอ้นรบั  นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์              

ผอก.ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภาการชาดไทยพร้อมคณะ  และ 

ผู้เข้าร่วมประชุม “โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือการปลูกถ่ายอวัยวะ

ถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี” ในวันที่ 11 ก.ย.58 เวลา 08.30-13.00 น. 

ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ขอเชญิ เจ้าหน้าที่ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ    

"กายผ่อนคลาย ใจเป็นสุข" เพ่ือแบ่งปันให้กับเพื่อนชาวโรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยา โดยคุณกัลยา สุขสถาพร ผู้อ านวยการฝ่าย

การตลาด อยุธยาซิตี้พาร์ค  ในวันที่ 14 ก.ย.58 เวลา 13.00 - 

16.00 น. ณ ห้องอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ         

(แจ้งชื่อมายังกลุ่ม พรส. ภายในวันที่ 11 ก.ย.58 รับจ านวน          

30 คน สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับร่างกายจะผ่อนคลายคืนแรกจะ  

หลับสบายปรับเปลี่ยนมุมมอง และวิธีคิด มีความสุขเพิ่มขึ้น) 

ขอเชญิ  แพทย์/พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่สนใจ            

ทุกหน่วยงานเข้าร่วมงาน “มหกรรมวันอัลไซเมอร์โลก โรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยา” ในวันที่ 18 ก.ย.58 เวลา 08.30-12.00 น. 

ณ ห้องอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (แจ้งชื่อมายัง  

กลุ่ม พรส. ภายในวันที่ 16 ก.ย.58) 

ขอเชญิ หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ประสานงาน

คุณภาพประจ าหน่วยงาน (FA) เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตาม

ความก้าวหน้างานพัฒนาคุณภาพ ในวันที่ 17 ก.ย.58  

เวลา 13.00 น. ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

โปรแกรมบรหิารจดัการความเสีย่งของสถานพยาบาล 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพขอเชิญผู้ประสานงานประจ าหน่วยงาน(FA)       

เข้าร่วมเรียนรู้วิธีการบันทึกข้อมูลความเสี่ยงลงโปรแกรม HRMS  

ในระหว่างวันที่ 14-16 ก.ย. 58 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ     

ดังตารางวัน และเวลาดังรายชื่อปะหลังบ้านเราวันนี้ 

               ขอเชญิ คณะกรรมการพัฒนาห้องผ่าตัด 

เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันนี้ เวลา 14.00 น. ณ ห้องอู่ทอง        

ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ยินดีตอ้นรับ ผู้เข้าร่วมประชุม จาก รพ.ราชธานี, สสอ. รพ.สต.,  

ศูนย์แพทย์, เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา, เทศบาลอโยธยา และ 

อบต. เข้าร่วมประชุม  War Room ไข้เลือดออก ครั้งที่ 2        

ในวันนี้ เวลา 13.30น. ณ ห้องอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ธรรมรักษาคนดใีหม้สีขุ    

 ห่างไกลทกุขส์ิน้โศกในโลกสาม 

เจริญธรรมน าสขุทกุโมงยาม จงพบความเกษมสนัตน์ริันดร 

พีธีบวงสรวงพระพทุธรูปปางไสยาสน ์600 ป ี

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมพิธีบวงสวง พระพุทธรูปปาง

ไสยาสน์ อายุ 600 ปี วันพระนอน ต.คลองสวนพลู       

ในวันอาทิตย์ที่ 13 ก.ย.58 เวลา 09.00 น. สอบถามข้อมูล

เพ่ิมเติมได้ที่ คุณสุรศักดิ์ โทร.081-759-9805 

ขอเชญิสง่ผลงานวิชาการงานวิจยั 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มงานพัฒนา

ยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดงานมหกรรมความรู้และผลงานเด่นการพัฒนา

ระบบสุขภาพ ปีที่ 2 ในวันที่ 22-23 ก.ย.58 ณ โรงแรมวรบุรี 

จึงขอเชิญส่งผลงานวิชาการงานวิจัยเข้าร่วมประกวดในงานดังกล่าว 

ส่งบทความทางวิชาการที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์  ภายในวันที่ 

11 ก.ย.58 สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

สาธารณสุข โทร. 0-3524-1520 ต่อ 106, 123  



ท่องไปในโลกกว้าง 
ฉบับที่ 2556 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558  


