
ฉบับท่ี 3740 
วันศุกร์ท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

ปีกุน แรม 12 ค่่า เดือน 8 

วิสัยทัศน์ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

อัตลักษณ์ รพ.อย. “ซ่ือสัตย์ สามัคคี มีน ้าใจ” 

สาระน่ารู ้

ใครที่เกิด .. วันนี้ .. โชคดีนัก 
ขอได้รับ .. อั่งเปา .. เช้ายันค่่า 
น้่าใจดี .. สุขศรี .. มีคุณธรรม 
เป็นผู้น่า .. ร่่ารวย .. ขออวยพร 

“โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม  

เป็นศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะด้าน บริการด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย” 

เมนูวนันี ้

ชมรมจริยธรรมขอเชิญร่วมท าบุญ 
   ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมท าบุญใส่บาตรในวันนี้ ตั้งแต่ 
- เวลา 08.00 น. อาคารพุทไธศวรรย์ ช้ัน 1  
- เวลา 08.30 น. โรงอาหาร อาคารสวนอุตสาหกรรม      
  โรจนะ ช้ัน 1  
- เวลา 08.50 น. หอผู้ป่วยพิเศษ 1, 2, 5 และอายุรกรรม 
  หญิง 1 อาคารศรีสรรเพชญ์ 

ภาพ/ข่าว ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

รายละเอียดและขั้นตอนการตรวจสุขภาพ 
เจ้าหน้าท่ีประจ าปี 2563 

     1. ให้หน่วยงานแจ้ง ช่ือพร้อม HN ผู้ที่จะไปตรวจ ที่ห้อง
บัตรล่วงหน้า 1 วัน ถ้าไม่แจ้งหรือมีการเปลี่ยนตัวผู้ตรวจต้องไป
แจ้งห้องบัตรก่อนรับการตรวจเพื่อเจ้าหน้าที่จะได ้KEY ข้อมูล 
(ถ้ามาตรวจไม่ตรงวัน ให้ติดต่อที่ห้องบัตรด้วยตนเอง งดแจ้ง
ทางโทรศัพท์) 
     2. ในวันตรวจ ถือใบน าทางจากห้องบัตรและใบ Lab ที่ทาง
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมมอบให้ไปรับการตรวจได้เลย (ไม่ต้องใช้ 
OPD CARD ไม่ต้องใช้ใบสั่งยาและไม่ต้องใช้ใบ Lab สีฟ้าสีชมพู 
ฯลฯ ) 
     3. เจาะเลือดที่ห้อง Lab ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
โดยขอให้เจาะเลือดเก็บปัสสาวะเก็บอุจจาระ ส่งในวันเดียวกัน  
มิฉะนั้น สิ่งส่งตรวจอาจสูญหายได้  
     4. X-ray ทรวงอกที่ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (งดขอ 
CD ทุกกรณี เตรียมเสื้อยืดหรือเสื้อกล้าม ไม่มีสกรีน ไม่มีกระดุม
มาด้วย เพราะเสื้อไม่พอและจะได้ไม่ต้องใช้ของผู้ป่วย) 
- ผู้ที่ลงเวรดึก ให้มา X-ray ในช่วงเวลา 08.30 – 09.00 น.    
ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (กรุณารอคิวตามความเหมาะสม) 
- ผู้ที่ไม่ได้ลงเวรดึก ให้มา X-ray ได้ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30  
น. เท่านั้น  (ไม่รับนอกเวลาราชการ)   
      5. เจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบความผิดปกติ สามารถปรึกษา
แพทย์ได้ที่คลินิกโรคจากการท างาน ช้ัน 2อาคารสวนอุตสาห 
กรรมโรจนะ ในวันจันทร์พุธและศุกร์     
      6. ควรตรวจทุกอย่างให้แล้วเสร็จในวันเดียวกัน 
มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามที่ กลุ่มงานอาชีวเวชกรม โทร.3010 

ตารางการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีประจ าปี  2563 

ประจ าวันท่ี 20-24 ก.ค.63 

หน่วยงาน 

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

นพ.ทัศนะ นภาพงศ์สุริยา นายแพทย์ศัลยกรรม 
คุณปารวี คีรีย้อย พยาบาลวิชาชีพ/ICU2 

คุณเบญจมาศ ใจขาว พนักงานบัตรรายงานโรค/เวชระเบียนห้องบัตร 
คุณพรอุมา ดาศรี จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย/์พยาธิวิทยา 

กรดไหลย้อย “เสี่ยงแน่นอน” ถ้าไม่ปรับพฤติกรรม 

ขอเชิญส่งผลงาน Beat practice Service 
Plan ในรูปแบบการด าเนินงาน New Normal 
   ด้วยเขตสุขภาพที่4 ก าหนดจัดงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 4 
ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่  13-14 ส.ค.63 ณ โรงแรมชล
พฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ขอเชิญส่งผลงาน Beat 
practice Service Plan ในรูปแบบการด าเนินงาน New 
Normal โดยขอให้ส่งผลงานมายังส านักงานเขตสุขภาพที่ 4 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rhsoffice4.cso@gmail.com 
ภายในวันที่ 30 ก.ค.63 ทั้งนี้ ทางเขตสุขภาพที่ 4 โดยคณะ
อ านวยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จะด าเนินการคัดเลือก
ผลงานเด่น Beat practice Service Plan เพื่อน าเสนอใน
งานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 4 และจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 รับสมัครพนักงาน 
   โรพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะรับสมัคร
เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินบ ารุง 
   1. ต าแหน่งพนักงานพื้นฐาน (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จ านวน 
2 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 350 บาท 
   2. ต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จ านวน  3 อัตรา 
อัตราค่าจ้างวันละ 350 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.63 
– 30 ก.ค.63 สมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ช้ัน 5 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าท าการ
คัดเลือก วันที่ 5 ส.ค.63 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ช้ัน 1 
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวานผ้าพระกฐิน
พระราชทาน 
   ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม น าผ้า 
พระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษา ณ วัดป่าเล 
ไลย์วรวิหาร ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ในวัน
อาทิตย์ที่ 11 ต.ค.63 เวลา 10.00 น. โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) สาขากรมสรรพากร ประเภท
ออมทรัพย์ ช่ือบัญชี “ท าบุญกฐินพระราชทาน ทส.” เลขที่บัญชี  
184-0-11406-1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่  10 ต.ค.63 ส่ง
หลักฐานการโอนได้ที่ส่วนการคลังกองกลาง สนง.ปลัดกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางโทรสารหมายเลข     
0 2265 6189 
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ฉบับท่ี 3740 วันศุกร์ท่ี 17 กรกฎาคม 2563 

  ศุกร์สุขภาพ 


