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ปีชวด ขึ้น 3 ค่่า เดือน 9 

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. จึงขอแจ้งเจ้าหน้าท่ีเก็บข้าวของเคร่ืองใช้ให้มิดชิด 

ผู้ใหญ่ใจดี 

   เมื่อวันท่ี 20-21 กรกฎาคม 2563  โรงพยาบาลพระนครศรี 
อยุธยา โดย พญ.ตรีธันว ์ศรีวิเชียร ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ  
มอบหมายทีมงานปฐมภูมิร่วมกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา   
โดยว่าท่ีร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยามอบหมาย พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล    
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ทีมงาน
เทศบาลนคร ให้ความรู้และการป้องกันตัวเองจากการแพร่ 
กระจายเชื้อของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และมอบเงิน
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร 
ภาพ หน่วยงานปฐมภูมิ 
ข่าว ศูนย์ข่าวสารประชาสมัพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 

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

หน่วยงาน 

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

             ขอเชิญ หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วยงาน
และผู้ประสานงานคุณภาพประจ าหน่วยงาน(FA) เข้าร่วม 
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพในวันนี้ เวลา 
14.00 น. ผ่านทางระบบ YouTube Live โดย จะวางลิงค์เข้า 
ชมในไลน์กลุ่ม Fa’AYH. ก่อนประชุมประมาณ 30 นาที 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ 
    ขอให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564 และส่งแผนปฏิบัติ
การฯ มายังกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ ทางE-Mail :policyandplannig.ayh@gmail.com 
ภายในวันท่ี 7 ส.ค.63 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี 2564 ได้ทางเว็บไซต์
โรงพยาบาล จากนั้นกดดาวน์โหลดเอกสารกดกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการกดแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2564 

ก ำหนดกำร 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

๒๘  กรกฎาคม  ของทุกปี 

วันศุกร์ท่ี  ๒๔  กรกฎำคม  ๒๕๖๓ 

ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
เวลา ๐๗.๓๐ น. - ถวายภัตตาหารเช้าแดพ่ระภิกษุสงฆ์ จ านวน ๑๕  
 รูป ณ ห้องประชุมสุพรรณภูมิ ชั้น ๕ อาคารเฉลิม
 พระเกียรต ิ
เวลา ๐๘.๓๙ น. - ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 
 ประธานในพิธเีดนิทางมาถึงห้องประชุมอู่ทอง 
                - ประธานจดุธูปเทียนบชูาพระรัตนตรัย 
                - ประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว (ทุกท่านยืนตรงท า
 ความเคารพ) 
                - ประธานกลับมานัง่ประจ าที่ 
                - ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล /  
 ผู้ร่วมพิธีสมาทานรับศีล 
                - ศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตร 
                - พระสงฆ์ จ านวน ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา 
                - เจ้าหน้าที่เข้าเทียบสังฆทาน , เครื่องไทยธรรมและ
 อาหาร (ปิ่นโต) 
                - ศาสนพิธีกรน ากล่าวค าถวายภัตตาหาร สังฆทาน
 และเครื่องไทยธรรม    
                - ประธานและเจ้าหนา้ที่โรงพยาบาล ถวายสังฆทาน
 และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแดพ่ระสงฆ์ จ านวน 
 ๑๐ รูป 
                - พระสงฆ์อนุโมทนา   
                - ประธานกรวดน้ า  
                - รับพร 
                - ประธานกราบลาพระรตันตรัย 
                - ประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว (ทุกท่านยืนตรงท า
 ความเคารพ) 
                - ประธานกราบลาพระสงฆ์ 
                - พระสงฆ์ประพรมน้ าพระพทุธมนต์ 
                - เสร็จพิธีสงฆ์ 
เวลา ๑๓.๑๕ น.  - พิธีเปิดกจิกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. 
 ตามโครงการพระราชทานปลูกต้นกลา้  แห่งความ
 ดี “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” และตามโครงการ
 อยุธยาเมืองประวติัศาสตร ์บ้านเรือนสะอาด หน้า
 บ้านนา่มอง ประจ าป ี๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓  
 ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
การแต่งกายเช้า : ชุดผ้าไทย ชุดสุภาพสีเหลือง 
บ่าย : การแต่งกายเส้ือจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร./เส้ือตรา     
       สัญลักษณ์/เส้ืออุ่นไอรักและเส้ือเหลืองสุภาพ กางเกง กระโปรงสี  
       สุภาพ งดเว้นกางเกงยนีส์ สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔    
       วปร. ให้สวมหมวกและผ้าพันคอที่ได้รบัพระราชทานทุกท่าน 
 หมายเหตุ : พระภิกษุสงฆ์ จ านวน ๕ รูป รับบิณฑบาตที่โรงอาหาร
และหอผู้ป่วย ตามกิจกรรมของชมรมจริยธรรม 

คุณสมัย กองไธสง พนักงานเปล/ศูนย์น าส่ง 
คุณพรทิพย์ สุขเพ็ชรี พนักงานช่วยเหลือคนไข้/trauma 
คุณสกุลรัตน์ ขนายงาม จพ.ธุรการ/กลุ่มการพยาบาล 

คุณชนิศา มีสมปลื้ม พยาบาลวิชาชีพ/RCU 
คุณจินตนา ไชยมงคล พยาบาลวิชาชีพ/อญ 2 
คุณชัยรัตน์ มีธรรมยุติ พนักงานกู้ชีพ/ER 
วันพระเข้าวัดท าบุญ ไล่ยุงวิถีพุทธ 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครวั 

คุณสมจิตต์ วิเศษ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
หัวหน้าหอผู้ป่วย หู ตา คอ จมูก 
ท่ีสูญเสียคุณพ่อสมยศ กลิ่นอยู่  

เจ้าภาพขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพในวันนี้  
เวลา 16.00 น. ณ วัดบุญกันนาวาส ต.ไทรน้อย  

อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 
มีรถออกเวลา 15.00 น. 



 ท่องไปในโลกกว้าง 
   ฉบับที่ 3744 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 


