
ฉบับที่ 3774 
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 

ปีชวด แรม 8 ค่่า เดือน 10 

วิสัยทัศน์ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

อัตลักษณ์ รพ. อย. “ซ่ือสัตย์ สามัคคี มีน ้าใจ” 

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม  
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย” 

ขอให้มีความสุขในวันส าคัญ 
ขอให้ทุกวันราบรื่น ขอให้มีเงินหมื่นเงินล้าน 

ขอให้การงานก้าวหน้า ขอให้หมดปัญหาสุขภาพ 
ขอให้โชคลาภเพิ่มทวี ตลอดปี ตลอดไป 

พ่นหมอกควันเพื่อก าจัดยุงลาย 
    กลุ่มงานเวชกรรมกรรมสังคมจะท าการพ่นหมอกควัน 
เพื่อก าจัดยุงลายในเขตรพ.และบ้านพักเจ้าหน้าท่ี ในวันนี้เวลา 
14.00 น. จึงขอแจ้งเจ้าหน้าท่ีเก็บข้าวของเครื่องใช้ให้มิดชิด 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว 

ผู้ใหญ่ใจด ี

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว 

หน่วยงาน 

เทพประชา, ไตเทียม, หน่วยส่องกระเพาะอาหาร, เคมีบ าบดั, แพทย์, 
องค์กรแพทย์ ,โภชนาการ, แพทย์ศาสตร์ศึกษา, เวชกรรมฟื้นฟ ู

ตารางการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจ าปี  2563 
ประจ าวันที่ 8-11 ก.ย.63 

ความต้องการวัสดุการแพทย์นอกสต๊อคประจ า

ปีงบประมาณ 2564 
   ด้วยกลุ่มงานพัสดุ จะด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เงินบ ารุงประจ าปี 2564 และต้องการประมาณการค่าใช้จ่าย
ของความต้องการวัสดุท่ีอยู่นอกสต๊อคของกลุ่มงานต่างๆ ซึ่งจะ
น าความต้องการท้ังสิ้นส่งให้คณะกรรมการบริหารวัสดุการ 
แพทย์ พิจารณาอนุมัติรายการต่อไป ซึ่งได้จัดท าแบบฟอร์ม
เบื้องต้น Microsoft office (excel file) วางไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
แบบฟอร์มเบื้องต้นดังกล่าวไว้ให้ในระบบ INTRENET ในหมวด
ดาวน์โหลดเอกสารของหน่วยงานพัสดุ 
    ในการนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อราชการและเป็นการประเมิน
ค่าใช้จ่ายวัสดุการแพทย์นอกสต๊อคของโรงพยาบาลท่ีจะเกิดขึ้น
ในปี 2564 จึงขอให้น าส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft office 
(excel file) แบบความต้องการดังกล่าว ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ท้ังนี้ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันท่ี 15 ก.ย.63 ท่ีกลุ่มงาน
พัสดุ (oorwas@hotmail.com) เพื่อส่งข้อมูลให้คณะกรรมการ 
บริหารวัสดุการแพทย์พิจารณาอนุมัติรายการต่อไป 

ขอแจ้งก าหนดการปิดคลังเวชภัณฑ์ 
    ด้วยงานคลังภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม จะด าเนินการปิด
คลังเวชภัณฑ์เพื่อด าเนินกาตรวจสอบเวชภัณฑ์ประจ าปี
งบประมาณ 2563 โดยมีก าหนดการเบิกจ่ายดังต่อไปนี้ 
1.คลังเวชภัณฑ์ปิดให้บริการในวันท่ี 21 ก.ย.-2ต.ค.63 
2.การเบิกยาเสพติดและวัคซีนสามารถเบิกจ่ายได้ตามปกติ 
3.เปิดเวชภัณฑ์ในวันท่ี 5 ต.ค.63 

ขอเชิญ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าหน่วยงาน 
เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ 
ส าหรับบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข : คลินิกโรคจากการท างานระยะท่ี 14 
เข้าร่วมประชุมในวันที่ 29 ก.ย.63 (เลื่อนจากวันท่ี 24 ก.ย.63)
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ    

              ขอเชิญ หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย 
/หัวหน้าศูนย์แพทย์ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนา
ศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ ส าหรับบริการทุติยภูมิใน
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : 
คลินิกโรคจากการท างานระยะท่ี 14 ในวันท่ี 22 ก.ย.63  
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (แจ้งชื่อมายังกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคลภายในวันท่ี 14 ก.ย.63)  

แจ้งการเบิกพัสดุระหว่างด าเนินการตรวจสอบ
พัสดุประจ าประงบประมาณ 2563 
    ด้วยงานคลัง กลุ่มงานพัสดุ จะท าการตรวจสอบพัสดุจึงมี
ความจ าเป็นต้องปิดคลัง โดยงดการเบิกจ่ายพัสดุเป็นการ
ชั่วคราว จึงขอให้ทุกหน่วยเบิก ด าเนินการเบิกพัสดุส าหรับ
เดือนกันยายน 63 ให้เพียงพอโดยส่งใบเบิกในวันท่ี 8-9 ก.ย. 
63  รับพัสดุในวันท่ี 14-16 ก.ย.63 และเปิดท าการเบิกพัสดุ
งวดแรกของปีงบประมาณ 63 โดยส่งใบเบิกในวันท่ี 4-5 
ต.ค.63    รับพัสดุวันท่ี 8-9 ต.ค.63 

คุณสุภาณี อภิรักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ/NICU 
คุณสุรศักด์ิ อุบาลี นายช่างเทคนิค/งานซ่อมบ ารุง 

                เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 63 นายแพทย์ธีระชัย  
              คงเอี่ยมตระกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
              พระนครศรีอยุธยา รองผู้อ านวยการฝ่ายการ 
              พยาบาล คณะผู้บริหารโรงพยาบาลบุคลากร 
              โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาขอแสดงความ 
              ยินดีแก่นางสาวพิลารักษ์ ลาภหลาย พยาบาล 
              วิชาชีพ แผนกศัลยกรรม ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ในงานประชุมวิชาการประจ าปี
ของ "ชมรมการพยาบาลแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย
แห่งประเทศไทย“ โดยโรงพยาบาลนครศรีอยุธยาได้เข้าร่วมส่ง
โปสเตอร์ผลงานวิชาการเข้าร่วมแข่งขันในคร้ังนี้ผลการน าเสนอ 
นางสาวพิราลักษณ์ ลาภหลาย พยาบาลวิชาชีพ ตัวแทนของ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัล "Top Five Best 
Poster Award entitled"และได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยไป
แข่งขันวิชาการต่อท่ีประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ณ โรงแรมปร๊ินพาเลซ  
กรุงเทพมหานคร 
ภาพ  นางสาวพิลาลกัษณ์  ลาภหลาย  พยาบาลวิชาชีพ 

ข่าว   ศูนย์ข่าวสารประชาสมัพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 

mailto:oorwas@hotmail.com


            ท่องไปในโลกกวา้ง 
ฉบับที่ 3774 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 




