
“โรงพยาบาลคุณภาพ บริการเป็นเลิศระดับประเทศ 
เป็นที่ยอมรับของประชาชน รองรับประชาคมอาเซียน” 

ฉบับที่ 2505 
วันศุกรท์ี ่26มิถุนายน 2558 
ปีมะแม ขึ้น 11 ค่่า เดือน 8 

วิสัยทศัน ์
โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา 

เมนูวันนี้ 

ศุกร์สขุภาพ : ตารางการตรวจสขุภาพเจา้หนา้ที ่ประจา่ป ี2558 

อัตลักษณ ์ รพ.อย. “ซื่อสัตย ์สามัคค ีมีน้่าใจ” 

ชมรมจรยิธรรม ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีพุทธศาสนิกชนร่วมท่าบุญ
ตักบาตร ในวันนี้ เวลา 08.00 น. ณ ตึกเทพประชา ชั้น 1 

และในเวลา 08.30 น. ณ ศูนย์อาหาร ชั้น 1  

อาคารสวนอุตสาหกรรมโรจนะ เจ้าหน้าที่ท่ีต้องการเป็นเจ้าภาพ

ถวายภัตตาหารเช้า ถวายสังฆทาน ชุดละ 200 บาท ติดต่อ          

ที่คุณวรรณา หามนตรี หอผู้ป่วยเทพประชา 

 
 

ขอเชญิ ตัวแทนหน่วยงานที่ส่งรายช่ือแกนน่าองค์กรไร้พุง

หน่วยงานละ 1 ท่าน เข้าอบรมโครงการ “ภาคีร่วมใจ องค์กรไร้พุง 

มุ่งสู่คุณภาพชีวิต โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 2558”       

ในวันที่ 8 - 9 ก.ค. 58 ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จ.อยุธยา  

เมนูวันพรุ่ง 

ข่าวจากฝา่ยการเจ้าหนา้ที่ 
 ข้าราชการที่มีความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบ่าเหน็จ 

บ่านาญตามพระราชบัญญัติบ่าเหน็จบ่านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 

ติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี ภายใน          

วันที่ 30 ม.ิย.58 จนถึงเวลา 12.00 น. โทร.2528 

            ยินดตีอ้นรบั วิทยากร คุณเพ็ญลักขณา ข่าเลิศ 

พยาบาลวิชาชีพ ช่านาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช       

(วาสนมหาเถระ) อ.นครหลวง จ.อยุธยา และผู้เข้าร่วมประชุม  

“บทบาท อสม.ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและประคับประคอง” 

ในวันนี้เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องอู่ทอง ชั้น 5  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

การจ้างลกูจ้างชัว่คราวเงนิบา่รงุหลงัเกษยีณในปงีบ 

ประมาณ 2558 ตามที่ รพ.อย.ได้จ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบ่ารุง     

หลังเกษียณที่จะครบระยะเวลาจ้างในวันที่ 30 ก.ย. 58 นั้น    

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องทันตามก่าหนดระยะ   

เวลา ขอใหฝ้่าย/กลุ่มงาน พิจารณาลูกจ้างชั่วคราวเงินบ่ารุงหลัง 

เกษียณที่จ้างอยู่ ว่าเห็นสมควรจ้างต่อในปีงบประมาณ 59     

หรือไม่และจะจ้างทดแทนผู้ที่เกษียณในปีงบประมาณ 58     

พร้อมแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ฝ่ายแผนงานและประเมิน  

ผล ภายในวันที ่30 ม.ิย.58  เพื่อน่าเสนอคณะท่างานควบคุม

ก่ากับดูแลรายจ่ายด้านทรัพยากรบุคลากรเกี่ยวกับเงินเดือน   

ค่าจ้างและค่าตอบแทน (ที่ อย 0032.101.1/168) 

 ท่าบัตรพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ  
ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี ขอความร่วมมือพนกังานกระทรวงสาธารณสุข

ทุกท่านติดต่อขอท่าบัตรประจ่าตัว โดยกรอกแบบฟอร์มที่     

ฝ่าย การเจ้าหน้าท่ี พร้อมส่าเนาบัตรประชาชนและรูปถ่าย         

(ใส่เครื่องแบบ พกส.) จ่านวน 3 ใบ และรวบรวมส่งทั้ง

หน่วยงานได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ได้ถึง วันที่ 30 ม.ิย.58 

Happy Birthday 

คุณจินต์ณัฐฐา รุ่งสุวรรณ   พยาบาลวิชาชีพ/ห้องคลอด 

คุณพรนภา สภาพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ/ER 

คุณศิรภัสสร ประสงค์ธชิล พยาบาลวิชาชีพ/อญ 

คุณบุญสม คงสมลาภ   พยาบาลวิชาชีพ/จิตเวชเด็ก 

คุณยุพา มาลาพัด   ผู้ช่วยเหลือคนไข้/อช 

คุณกฤชญา เสาธง   จพ.ธุรการ/ปกส. 

 

อวยพรให้มีกายาที่กล้าแกร่ง 

จงแข็งแรงและร่าเริงสุขสดใส 

จงคลาดแคล้วจากภยันอันตราย 

ก้าวเดินไปสู่หนทางอันมั่นคง 
ขอเชญิ ผู้ท่ีมีรายชื่อ(ดังที่แจ้งเวียน)เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียม 

การจัดท่าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558                

ในวันที่ 14 ก.ค.58 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั้น 5                          

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

เปิดรบัสมคัรแขง่ขนัลดน้า่หนกัประเภทหนว่ยงานและบคุคล  
ส่าหรับผู้ที่ลดน้่าหนักได้ 3 กก.แรกจ่านวน 80 คน จะได้รับ

เสื้อ และเงินรางวัลประเภทหน่วยงานและประเภทบุคคล 

สมัครถึง วันที่ 15 ก.ค.58 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 3010     

ยินดตีอ้นรบั บุคลากรทางการแพทย์สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนเกาหลี ศึกษาดูงานภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 1 ก.ค.58 เวลา 09.00 – 15.00 น.  

     ขอเชญิ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมโครงการ      

“พัฒนาเครือข่ายบริการการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลอืด

เฉียบพลัน Acute ST Elevation Myocardial Infarction,    

STEMI โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา” ในวันที่ 29 มิ.ย.58     

เวลา 08.30 - 16.30 น ณ ห้องประชุมการะเกด ช้ัน 3     

โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พึงชนะผู้น้อยด้วยการให ้
พึงชนะผู้ใหญ่ด้วยความอ่อนโยน 

วิถีทางใจ 

พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 

 ตารางการแขง่ขนั ฟุตบอลซปุเปอรล์กี 2015 

  ในวันนี้เวลา 15.30 น. พบกับทีม 

 จ.จวนจะรวย FC  ปะทะกับ  กรีน แมมบ้า 

ประกาศหาเจ้าของเขม็กลดั                  
เจ้าหน้าที่ท่านใดเป็นเจ้าของเข็มกลัด ภปร. 

ครบรอบ 60 ปี ติดต่อรับคืนได้ที่              

ศูนย์ข่าวสารฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

รางวลัผลงานคณุภาพคูค่ณุธรรม 
รายช่ือผลงานคุณภาพคู่คุณธรรม และหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

ผลงานยอดเยี่ยม ประจ่าปี 2558 ดังนี้ 

1. เพียงเราใส่ใจ   หอผู้ป่วยพิเศษ มธ 

2. ผลของการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันภาวะความดันโลหิต

ต่่าในการผ่าตัดคลอดโดยการฉีดยาชาร่วมกับมอร์ฟีนเข้า

ช่องไขสันหลังต่อระดับความดันโลหิตของสตรีที่รับการ

ผ่าตัดคลอด งานวิสัญญี  

3. รับยาแต่ได้มากกว่ายา กลุ่มงานเภสัชกรรม 

4. ผลของการใช้ แนวทางการถอนพิษสุราในการดูแลผู้ป่วย 

Alcohol Withdrawal หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 

 

Bจ.จวนจะรวย Eกรีนแมมบ้า 

นพ.ณรัฐ คุณคอริศ นพ.ชนันท์ คุณอนุสรณ์ 

คุณวชิระ คุณเผด็จ คุณสอร์รกฤฐ คุณวิศรุต 

คุณศักด์ิชัย คุณวีระยุทธ คุณชาติชาย คุณไชยวุธ 

คุณพอเจตน ์ คุณขุนทอง คุณเฉลิมเกียรติ คุณอภินันท์ 

คุณสุรศักด์ิ คุณเชาวรัตน์ 



ฉบับที่ 2505 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 
 

ศุกร์สุขภาพ 

ขั้นตอนการมารบัการตรวจ 

1.ท่านใดที่ตรวจสุขภาพครั้งสุดท้าย ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา แม้ตรวจที่อื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา    

ขอให้ส่งผลการตรวจมาให้งานอาชีวเวชกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  เพื่อลงข้อมูลด้วย (ไม่ต้องตรวจในครั้งนี้ 

เพราะตามระเบียบให้ตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง) 

2. ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที ่วันที่ 29 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 58 ตรวจแบบ One Stop Service ณ บริเวณชั้น 2  

อาคารสวนอุตสาหกรรมโรจนะ เวลา 07.30 – 11.00 น. (หน่วยงานตรวจฯตามตาราง) 

3. เจ้าหน้าที่ที่จะตรวจสุขภาพใหแ้จ้ง ชื่อพร้อมHN แก่เจ้าหน้าที่ห้องบัตร ณ บริเวณชั้น 2 อาคารสวนอุตสาหกรรมโรจนะ  

เวลา 07.30-12.00 น.   

4. ถือใบ Lab ที่อาชีวเวชกรรมมอบให้ไปรับการตรวจได้เลยไมต่้องใช้ OPD CARD ไม่ต้องใช้ใบสั่งยาและไม่ต้องใช้   

ใบ Lab สีฟ้า, สีชมพู ฯลฯ  

5. เจาะเลือดที่บริเวณชั้น 2 อาคารสวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดยขอให้เจาะเลือด , เก็บปัสสาวะ , เก็บอุจจาระ                

ส่งในวันเดียวกัน  มิฉะนั้น สิ่งส่งตรวจอาจสูญหายได้ 

 เจ้าหน้าที่ของหอผู้ป่วยให้เจาะเลือดมาเอง(ให้น่าส่งเลือดพร้อมใบตรวจให้ครบถ้วนมิฉะนั้นห้อง LABจะปฏิเสธการตรวจ) 

 หน่วยงานอื่นให้ไปเจาะที่บริเวณชั้น 2 อาคารสวนอุตสาหกรรมโรจนะ เวลา 07.30-11.00 น.   

(ตรวจไขมันให้งดอาหาร 12 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด, ตรวจ  FBS ให้งดอาหาร 8 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด ดื่มน้่าเปล่าได้      

1-2 แก้ว ) 

 ภาชนะเก็บปัสสาวะ,อุจจาระให้ขอก่อนที่หอ้ง Lab ชั้น 3 

6. X-ray ทีช่ั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 08.30 – 16.00 น. 

 สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ ์กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ 

 ให้บริการตรวจสุขภาพเฉพาะในเวลาราชการเท่านัน้       

7. ตรวจสุขภาพช่องปาก บริเวณชั้น 2 อาคารสวนอุตสาหกรรมโรจนะ เวลา 08.30 – 12.00 น. 

8. EKG และ Pap smear  ตรวจบริเวณชั้น 2 อาคารสวนอุตสาหกรรมโรจนะ เวลา 08.30 – 12.00 น. 

9. แพทยอ์าชีวเวชศาสตร์ วิเคราะห์ผลตรวจสุขภาพ / วินิจฉัยและรักษาโรคเบ้ืองต้น 

10.เจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบความผิดปกติและจ่าเป็นต้องรักษากับแพทย์เฉพาะทาง จะได้รับการส่งต่อพบแพทย์เฉพาะทาง 

11.กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมเป็นผู้รวบรวมผลการตรวจและแจ้งผลให้เจ้าหน้าที่ทราบ  

หมายเหต ุ : มีปัญหาเรือ่งการตรวจสขุภาพ ติดต่อสอบถามทีก่ลุม่งานอาชวีเวชกรรม โทร. 3010 

ตารางการตรวจสุขภาพเจ้าหนา้ที ่ประจ่าป ี2558 

ว /ด /ป หน่วยงาน 

29 มิ.ย.– 10 ก.ค.58 แพทย์ กลุ่มการพยาบาล จิตอาสา 

29 มิ.ย.- 3 ก.ค.58 

ทันตกรรม องค์กรแพทย์ (ธุรการ) ศูนย์จ่ายกลาง ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ ศูนย์น่าส่ง ศูนย์ HA        

ซ่อมบ่ารุง รปภ. พัสดุและบ่ารุงรักษา บริหารทั่วไป การเจ้าหน้าที่ บ่าบัดน้่าเสีย ซักฟอก ยานพาหนะ

สวน-สนาม เวชกรรมสังคม อาชีวเวชกรรม สุขศึกษา ศูนย์เวชฯ ศูนย์ประสาน ศูนย์ป้อมเพชร  ศูนย์สสจ.   

ศูนย์วัดอินทาราม ศูนย์วัดตึก แพทย์แผนไทย  

6 – 10 ก.ค.58 

กลุ่มงานเภสัชกรรม การเงินและบัญชี ศูนย์สิทธิประโยชน์ รังสวีิทยา  พรส. ฝ่ายแผนงานและประเมินผล    

ส่านักสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  เวชกรรมฟื้นฟู  เวชระเบียนและสถิติ ส่านักบริการสัมพันธ์การตลาด     

ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์  งานหลักประกันสุขภาพ  โภชนาการ  พยาธิวิทยา ธนาคารเลือด    


