
ฉบับที่ 3741 
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 

ปีชวด แรม 15 ค่่า เดือน 8 
วสัิยทัศน์ 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

อตัลกัษณ์ รพ.อย. “ซ่ือสัตย์ สามัคคี มีน า้ใจ” 

“โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม  
เป็นศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะด้าน บริการด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั” 

     1. ให้หน่วยงานแจ้ง ชื่อพร้อม HN ผู้ท่ีจะไปตรวจ ท่ีห้อง
บัตรล่วงหน้า 1 วัน ถ้าไม่แจ้งหรือมีการเปลี่ยนตัวผู้ตรวจต้องไป
แจ้งห้องบัตรก่อนรับการตรวจเพื่อเจ้าหน้าท่ีจะได้ KEY ข้อมูล 
(ถ้ามาตรวจไม่ตรงวัน ให้ติดต่อท่ีห้องบัตรด้วยตนเอง งดแจ้ง
ทางโทรศัพท์) 
     2. ในวันตรวจ ถือใบนําทางจากห้องบัตรและใบ Lab ท่ีทาง
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมมอบให้ไปรับการตรวจได้เลย (ไม่ต้องใช้ 
OPD CARD ไม่ต้องใช้ใบสั่งยาและไม่ต้องใช้ใบ Lab สีฟ้าสีชมพู 
ฯลฯ ) 
     3. เจาะเลือดท่ีห้อง Lab ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
โดยขอให้เจาะเลือดเก็บปัสสาวะเก็บอุจจาระ ส่งในวันเดียวกัน  
มิฉะนั้น สิ่งส่งตรวจอาจสูญหายได้  
     4. X-ray ทรวงอกท่ีชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (งดขอ 
CD ทุกกรณี เตรียมเสื้อยืดหรือเสื้อกล้าม ไม่มีสกรีน ไม่มีกระดุม
มาด้วย เพราะเสื้อไม่พอและจะได้ไม่ต้องใช้ของผู้ป่วย) 
- ผู้ท่ีลงเวรดึก ให้มา X-ray ในช่วงเวลา 08.30 – 09.00 น.    
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (กรุณารอคิวตามความเหมาะสม) 
- ผู้ท่ีไม่ได้ลงเวรดึก ให้มา X-ray ได้ต้ังแต่เวลา 13.30 – 15.30  
น. เท่านั้น  (ไม่รับนอกเวลาราชการ)   
      5. เจ้าหน้าท่ีท่ีตรวจพบความผิดปกติ สามารถปรึกษา
แพทย์ได้ท่ีคลินิกโรคจากการทํางาน ชั้น 2อาคารสวนอุตสาห 
กรรมโรจนะ ในวันจันทร์พุธและศุกร์     
      6. ควรตรวจทุกอย่างให้แล้วเสร็จในวันเดียวกัน 
มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามท่ี กลุ่มงานอาชีวเวชกรม โทร.3010 

ตารางการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจ าปี  2563 

ประจ าวันที่ 20-24 ก.ค.63 

หน่วยงาน 

อช.1, อญ1, อญ2, เวชระเบียนและสถิติ, พัฒนาทรัพยากรบคุคล, 
ยุทธศาสตร์,ฯ, การเงิน, ,บัญชี, สํานัก ผอ., สํานักรองผอ. งานนิติการ, 
การเจ้าหน้าที ่

รายละเอียดและขั้นตอนการตรวจสุขภาพ 
เจ้าหน้าที่ประจ าปี 2563 

ขออวยพรวันเกิดเลิศทุกสิ่ง 
ชีวิตจริงสุขสันต์ชื่นหรรษา 

ปลอดโรคภัยไกลทุกข์ สุขอุรา 
ปรารถนา สิ่งใด ในชีวี 

ปรับองค์กรอย่างไร ให้ปลอดภัยจาก Brownout 

รับสมัครพนักงาน 
   โรพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะรับสมัคร
เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง 
   1. ตําแหน่งพนักงานพ้ืนฐาน (กลุ่มงานบริหารท่ัวไป)  
จํานวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 350 บาท 
   2. ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน 3 อัตรา 
อัตราค่าจ้างวันละ 350 บาท  
   รับสมัครตั้งแต่วันท่ี 20 ก.ค.63 – 30 ก.ค.63 สมัครได้ท่ี
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทําการคัดเลือก วันท่ี 5 ส.ค.63 
เวลา 13.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 

ขอเชิญร่วมท าบุญถวายผ้าพระกฐินประจ าปี 2563 
   กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานผ้าพระกฐินประจําปี 2563 เพื่อนําไปถวายพระสงฆ์ 
ท่ีจําพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดชนาธิปเฉลิม ต.พิมาย อ.เมือง
สตูล จ.สตูล ในวันเสาร์ท่ี 17 ต.ค.63 จึงขอเรียนท่านและบุคลากร
ในหน่วยงานร่วมทําบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ดังกล่าวด้วยการบริจาคทรัพย์ตารมกําลังศรัทธา ขอความกรุณา
รวบรวมปัจจัยส่งสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
กองกลาง กลุ่มการคลัง หรือโอนเข้าบัญชี “เงินฝากกฐินกระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา” ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) สาขา
ปทุมวัน ประเภทออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 008-1-66732-9  

        เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
นายแพทยธี์ระชัย  คงเอี่ยมตระกูล ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลพระนครศรี 
อยุธยา ได้ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์เธียรชัย  สุวรรณ
เพ็ญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและ
คณะผู้บริหาร ในการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
มหกรรมอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี ส่งเสริม
การท่องเท่ียว โดยมี เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง พระพิพัฒน
ศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอําเภอพระนครศรีอยุธยา  กล่าว
ความเป็นมาตลาดน้ํากรุงเก่าวัดท่าการ้อง  นายแพทย์พีระ  
อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กล่าวรายงาน จากนั้น นายแพทย์เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ ท่ี
ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็น
ประธานมอบป้าย “อาหารสะอาด  รสชาติอร่อย” (Clean 
Food Good Taste) ให้แก่แผงลอยจําหน่ายอาหารท่ีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 20  ร้าน และมอบป้าย “อาหาร
สะอาด ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ” (Street  Food Good 
Health) ให้แก่ตลาดน้ําวัดท่าการ้อง พร้อมได้ถ่ายภาพร่วมกัน 
จากนั้นได้เยี่ยมชมตลาดน้ําวัดท่าการ้อง พร้อมลงมือทํา
ก๋วยเตี๋ยวเรือ ให้กับนักท่องเท่ียวและพบปะผู้ประกอบการ ณ  
ตลาดน้ํากรุงเก่าวัดท่าการ้อง ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรี 
อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ท้ังนี้ นายภานุ แย้มศรี   
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมาย  
นายนิวัติ ภาตะนันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  กล่าวต้อนรับ
ในฐานะเจ้าบ้าน โดยมีนายบดินทร์ เกษมศานต์ิ นายอําเภอ 
พระนครศรีอยุธยาร่วมต้อนรับ 
ภาพ-ข่าว  ศูนย์ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

งานมหกรรมอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย คนไทย

สุขภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยว  



   เรื่องเล่าเช้านี้ 
ฉบับท่ี 3741 วันจันทร์ที ่20 กรกฎาคม 2563 


