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สาระน่ารู ้

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม  

เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย” 

ฉบับที่ 3743 
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 

ปีชวด ขึ้น 2 ค่่า เดือน 9 
วิสัยทัศน์ 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
วันเอยวันเกิด 

พรประเสริฐ ศักดิ์สิทธ์ิ นิมิตรหมาย 
ทั้งลาภผล เงินทอง กองมากมาย 
ล้อมรอบกาย มีแต่สิ่ง มิ่งมงคล 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญ 
ร่วมท าบุญทอดผ้าป่า สร้างพระพุทธศิริทศ 
พระพุทธเจ้า ประดิษฐาน ณ บริเวณ ชั้น 1  
อาคารพุทธไธศวรรย์ 
   ขอเชิญร่วมจองบูชา “พระพุทธศิริทศพระพุทธ 
เจ้า” พระยืนทรงเครื่องจกัรพรรดิปรางห้ามสมุทร 
เนื้อองคพ์ระทองเหลืองเคลือบเงาและเนือ้องคร์ม 
ด ามันปู ขนาด 9 นิ้ว สูง 70 ซม.น้ าหนัก 6 กก.  
องค์ละ 6,900 บาทรับจองจ านวนจ ากัด 80 องค์ 
เนื่องในการสถาปนาครบรอบ 80 ปี พ.ศ.2564  
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จองได้ตั้งแต่วันนี้ 
ถึงวันที่ 31 ก.ค.63 (พร้อมช าระเงินคา่จอง) ได้ท่ี  
คุณจิราพร กรีโรจนีย์ แผนกการเงิน 

ตารางการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจ าปี  2563 

ประจ าวันที่ 20-24 ก.ค.63 

หน่วยงาน 

อช.1, อญ1, อญ2, เวชระเบียนและสถิติ, พัฒนาทรัพยากรบคุคล, 
ยุทธศาสตร์,ฯ, การเงิน, ,บัญชี, ส านัก ผอ., ส านักรองผอ. งานนิติ
การ, การเจ้าหน้าที่ 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครวั 

คุณสมจิตต์ วิเศษ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
หัวหน้าหอผู้ป่วย หู ตา คอ จมูก 
ท่ีสูญเสียคุณพ่อสมยศ กลิ่นอยู่  

เจ้าภาพขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพในวันที่ 23 ก.ค.63  
เวลา 16.00 น. ณ วัดบุญกันนาวาส ต.ไทรน้อย  

อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 
มีรถออกเวลา 15.00 น. 

             ขอเชิญ หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้า
หน่วยงานและผู้ประสานงานคณุภาพประจ าหน่วยงาน(FA) 
เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ ใน
วันที ่23 ก.ค.63 เวลา 14.00 น. ผ่านทางระบบ YouTube 
Live โดยจะวางลงิค์เขา้ชมในไลนก์ลุ่ม Fa’AYH.  ก่อน
ประชุมประมาณ 30 นาที 

คุณอัญชลี คงสมบุญ พยาบาลวิชาชีพ/โรคหัวใจ 
คุณสุดารัตน์ ไวยกิจจา พยาบาลวิชาชีพ/OR 

คุณดุจดาว คล้ายปุ้ย พนักงานช่วยเหลือคนไข้/ER 
คุณวันเพ็ญ ไตรบรรณ์ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์/พยาธิวิทยา 

แค่เปลี่ยน!! สองมือนี้ของคุณช่วยโลกได้ 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ

แผนงานโครงการ 
    ขอให้ทุกหน่วยงานจดัท าแผนปฏิบัติการของ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564 และ
ส่งแผนปฏิบัติการฯ มายังกลุ่มงานยทุธศาสตร์ฯ ในรูปแบบ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ทางE-Mail : 
policyandplannig.ayh@gmail.com ภายในวันที่ 7 
ส.ค.63 โดยสามารถดาวนโ์หลดเอกสารแบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี 2564 ได้ทางเว็บไซต์
โรงพยาบาล จากนั้นกดดาวนโ์หลดเอกสาร  กดกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ กดแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2564 หรือ ดาวน์โหลดได้ทาง QR CODE  

ก ำหนดกำร 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

๒๘  กรกฎาคม  ของทุกปี 

วันศุกร์ที่  ๒๔  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 

ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
เวลา ๐๗.๓๐ น. - ถวายภัตตาหารเช้าแดพ่ระภิกษุสงฆ์ จ านวน ๑๕  
 รูป ณ ห้องประชุมสุพรรณภูมิ ชั้น ๕ อาคารเฉลิม
 พระเกียรติ 
เวลา ๐๘.๓๙ น. - ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 
 ประธานในพิธเีดนิทางมาถึงห้องประชุมอู่ทอง 
                - ประธานจดุธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย 
                - ประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว (ทุกท่านยืนตรงท า
 ความเคารพ) 
                - ประธานกลับมานัง่ประจ าที่ 
                - ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล /  
 ผู้ร่วมพิธีสมาทานรับศีล 
                - ศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตร 
                - พระสงฆ์ จ านวน ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา 
                - เจ้าหน้าที่เข้าเทียบสังฆทาน , เครื่องไทยธรรมและ
 อาหาร (ปิ่นโต) 
                - ศาสนพิธีกรน ากล่าวค าถวายภัตตาหาร สังฆทาน
 และเครื่องไทยธรรม    
                - ประธานและเจ้าหนา้ที่โรงพยาบาล ถวายสังฆทาน
 และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแดพ่ระสงฆ์ จ านวน 
 ๑๐ รูป 
                - พระสงฆ์อนุโมทนา   
                - ประธานกรวดน้ า  
                - รับพร 
                - ประธานกราบลาพระรตันตรัย 
                - ประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว (ทุกท่านยืนตรงท า
 ความเคารพ) 
                - ประธานกราบลาพระสงฆ์ 
                - พระสงฆ์ประพรมน้ าพระพทุธมนต์ 
                - เสร็จพิธีสงฆ์ 
เวลา ๑๓.๑๕ น.  - พิธีเปิดกจิกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. 
 ตามโครงการพระราชทานปลูกต้นกลา้  แห่งความ
 ดี “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” และตามโครงการ
 อยุธยาเมืองประวติัศาสตร ์บ้านเรือนสะอาด หน้า
 บ้านนา่มอง ประจ าป ี๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓  
 ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
การแต่งกายเช้า : ชุดผ้าไทย ชุดสุภาพสีเหลือง 
บ่าย : การแต่งกายเส้ือจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร./เส้ือตรา     
       สัญลักษณ์/เส้ืออุ่นไอรักและเส้ือเหลืองสุภาพ กางเกง กระโปรงสี  
       สุภาพ งดเว้นกางเกงยนีส์ สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔    
       วปร. ให้สวมหมวกและผ้าพันคอท่ีได้รบัพระราชทานทุกท่าน 
 หมายเหตุ : พระภิกษุสงฆ์ จ านวน ๕ รูป รับบิณฑบาตที่โรงอาหาร
และหอผู้ป่วย ตามกิจกรรมของชมรมจริยธรรม 

mailto:policyandplannig.ayh@gmail.com


 พลังงานน่ารู้ 
ฉบับที่ 3743 วันพุธที ่22 กรกฎาคม 2563 


