
ฉบับที่ 3739 
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 
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วิสัยทัศน์ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

อัตลักษณ์ รพ. อย. “ซ่ือสัตย์ สามัคคี มีน ้าใจ” 

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม  
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย” 

ขอให้มีความสุขในวันส าคัญ 
ขอให้ทุกวันราบร่ืน ขอให้มีเงินหมื่นเงนิล้าน 

ขอให้การงานก้าวหนา้ ขอให้หมดปัญหาสุขภาพ 
ขอให้โชคลาภเพ่ิมทวี ตลอดปี ตลอดไป 

พ่นหมอกควันเพื่อก าจัดยุงลาย 
    กลุ่มงานเวชกรรมกรรมสังคมจะท าการพ่นหมอกควัน 
เพื่อก าจัดยุงลายในเขตรพ.และบ้านพักเจา้หน้าท่ี ในวันนี้เวลา 
14.00 น. จึงขอแจ้งเจา้หน้าท่ีเก็บข้าวของเครื่องใช้ให้มิดชิด 

ตารางการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจ าปี  2563 
ประจ าวันที่ 20-24 ก.ค.63 

หน่วยงาน 

อช.1, อญ1, อญ2, เวชระเบียนและสถิติ, พัฒนาทรัพยากรบคุคล, 
ยุทธศาสตร์,ฯ, การเงิน, ส านัก ผอ., งานนิติการ, การเจ้าหนา้ที ่

     1. ให้หน่วยงานแจ้ง ชื่อพร้อมHN ผู้ท่ีจะไปตรวจ ท่ีห้อง
บัตรล่วงหน้า 1 วัน ถ้าไม่แจ้งหรือมีการเปลี่ยนตัวผู้ตรวจต้อง
ไปแจ้งห้องบัตรก่อนรับการตรวจเพื่อเจ้าหน้าท่ีจะได้ KEY 
ข้อมูล (ถ้ามาตรวจไม่ตรงวัน ให้ติดต่อท่ีห้องบัตรด้วยตนเอง 
งดแจ้งทางโทรศัพท)์ 
     2. ในวันตรวจ ถือใบ Lab ท่ีทางกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
มอบให้ไปรับการตรวจได้เลย (ไม่ต้องใช้ OPD CARD ไม่ต้อง
ใช้ใบสั่งยาและไม่ต้องใช้ใบ Lab สีฟ้าสีชมพ)ู   
     3. เจาะเลือดท่ีห้อง Lab ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
โดยขอให้เจาะเลือดเก็บปัสสาวะเก็บอุจจาระ ส่งในวันเดียวกัน  
มิฉะนั้น ส่ิงส่งตรวจอาจสูญหายได้  
     4. X-ray ทรวงอกท่ีชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (งด
ขอ CD ทุกกรณี เตรียมเสื้อยืดหรือเสื้อกล้าม ไม่มีสกรีน ไม่มี
กระดุมมาด้วย เพราะเสื้อไม่พอและจะได้ไม่ต้องใช้ของผู้ป่วย) 
- ผู้ท่ีลงเวรดึก ให้มา X-ray ในช่วงเวลา 08.30 – 09.00 น. 
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (กรุณารอคิวตามความ
เหมาะสม) 
- ผู้ท่ีไม่ได้ลงเวรดึก ให้มา X-ray ได้ต้ังแต่เวลา 13.30 – 
15.30  น. เท่านั้น  (ไม่รับนอกเวลาราชการ)      
      5. ควรตรวจทุกอย่างให้แล้วเสร็จในวันเดียวกัน 
มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามท่ี กลุ่มงานอาชีวเวชกรม โทร.3010 

           ขอเชิญ หัวหน้าหอผู้ป่วย/หน่วยงาน/
พยาบาลวิชาชีพและผูส้นใจเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาการพยาบาลผูป่้วยได้รับสารน้ าทางหลอด
เลือดด า โดยวิทยากร ดร.ภัทรารัตน์ ดันนุกิจ  พว.พ.ต.ท.
หญิงวิยดา กัปวัฒนวรกุล พว.พ.ต.หญิงจิราพร เชาว์โพธิ์
ทอง และ พว.สุวดี สุขนิตย์ ในวันนี้และวันท่ี 17 ก.ค.63 
เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5  
อาคารเฉลมิพระเกียรติ  

เด็กเขียนด้วยลายมือน้อยลง..ท าให้ฉลาดน้อยลง 

คุณอารียา เชาวลิต จพ.ธุรการ/OPD 
คุณจตุพร จันทร์โคตร พยาบาลวิชาชีพ/นรีเวช 

คุณคุณรักษา รอดรัศมีโรจนพ์นกังานการแพทย์และรงัสีเทคนคิ/รังสีวทิยา 
คุณพัชรนิทร์ ธรรมากูล นักกายภาพบ าบัด/กายภาพบ าบัด 

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน 
   - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะน า
ผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดอินทรวิหาร แขวงบาง
ขุนพรหม เขตพระนคร กทม ในวันพฤหัสบดีท่ี 29 ต.ค.63 ขอ
เชิญท่าน ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างร่วมถวายผ้าพระกฐิน 
โดยการบริจาคจตุปัจจัย โดยการโอนเข้าบัญชี“การกุศลของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์”
ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี 021-0-06004-2 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) สาขาสะพานขาว และส่ง
เอกสารการโอนเงินมายัง กลุ่มอ านวยการ กองกลาง ส านัก 
งานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เลขท่ี 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรู
พ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรสาร 02-356-05839 (นส.ณัฐชยา 
แก้วทองค า) ก่อนวันท่ี 15 ต.ค.63 
   - กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาการถวายผ้า
พระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2563 เพื่อน าไปถวายพระสงฆ์
จ าพรรษากาลถ้วยไตรมาส ณ วัดเขาโบลถ ์ต.ก าเนิดนพคุณ อ.
บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันเสาร์ท่ี 24 ต.ค.63 โดย
บริจาคทรัพย์เพื่อร่วม กุศลในครั้งนี้ขอได้โปรดโอนเงินเข้าบัญชี 
“กฐินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร” ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน 39 บัญชีประเภทออม
ทรัพย์ เลขที่บัญชี 039-0-39714-8 และโปรดส่งหลักฐาน
การโอนเงินและใบบริจาคจตุปัจจัยให้กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร ท่ีหมายเลขโทรสาร 02-109-5144-45 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งการเปลี่ยนชื่อ
ภาษาอังกฤษของอ าเภอบางซ้ายและการเขียนอักษร
โรมันของชื่อสะพานกษัตราธิราช 
    ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งจากกรมการ
ปกครองว่า กองธรรมศาสตร์และการเมือง ส านักงานราช
บัณฑิตยสภาไดแ้ต่งตั้งผู้แทนกรมการปกครองเป็นคณะกรรมการ
จัดท าพจนานุกรมวิสามานยนามไทย เพื่อรวบรวมชื่อวิสามา
นยนามไทย พิจารณาการเขียนชื่อภาษาไทยท่ีถูกต้องและถอดชื่อ
เป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียงตามหลักเกณฑ์ของส านักงานราช
บัณฑิตยสภา กรมการปกครองแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
จัดท าพจนานุกรมวิสามานยนามไทยคร้ังท่ี 37-4/2563 เมื่อวัน  
ท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี ้
-อ าเภอบางซ้าย ชื่อภาษาอังกฤษจากเดิม Bang Sai เปลี่ยน  
เป็น "Bang Saai" 
-อ าเภอบางไทรยังคงใช้ชื่อภาษาอังกฤษตามเดิมคือ"Bang Sai" 
    การเขียนอักษรโรมันของชื่อ "สะพานควรรู้ในประเทศไทย" 
จากหนังสือนานาวิสามานยนาม ฉบับราชบัณฑิตยสภา ได้แก่ 
สะพานกษัตราธิราช อ าเภอพระนครศรีอยุธยา เป็น 
Kasattrathirat 

      เมื่อวันท่ี 15 ก.ค.63 เวลา 10.00 น.นายแพทยธี์ระชัย 
คงเอี่ยมตระกูล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
มอบหมายนายแพทย์ธัชชัย บ ารุงสงฆ์ รองผู้อ านวยการฝ่าย
การแพทย์ร่วมประชุม ท้ังนี้นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าท่ีๆเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะ กรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 22/2563 ณ ห้องประชุม 
อโยธยา ศาลากลางจังหวัดฯ โดยมีท่านภานุ แย้มศรี ผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นประธานในที่ประชุม                        
                   ภาพ   เลขารองนายแพทย์สสจ. 

ข่าว    ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 

รายนามผู้บริจาค ประจ าวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 
2563 มีดังนี้ 
1. องค์การเภสัชกรรม บริจาค 
- เสื้อกาวน์น้ า (Isolation Gown) จ านวน 50 ตัว 
- ชุดป้องกันร่างกาย (COVERALL) จ านวน 25 ชุด 
ภาพ/ข่าว ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

ผู้ใหญ่ใจด ี



 ท่องไปในโลกกว้าง 
ฉบับที่ 3739 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 


