
ฉบับที่ 3745 
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 

ปีกุน ขึ้น 4 ค่่า เดือน 9 

วิสัยทัศน์ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

อัตลักษณ์ รพ.อย. “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน ้าใจ” 

สาระน่ารู ้

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

“โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม  

เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย” 

เมนูวนันี ้

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

ภาพ/ข่าว ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

รายละเอียดและขั้นตอนการตรวจสุขภาพ 
เจ้าหน้าที่ประจ าปี 2563 

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, การเจ้าหน้าที่ 

ก ำหนดกำร 
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 าท่ี 
                - 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 

                ขอเชิญ เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลทุกท่านร่วม
ท าบุญเนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
ในวันนี้เวลา 07.30 น. และเวลา 13.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมจิต
อาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
การแต่งกายเช้า : ชุดผ้าไทย ชุดสุภาพสีเหลือง 
บ่าย: การแต่งกายเสื้อจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร./เสื้อตรา
สัญลักษณ์/เสื้ออุ่นไอรักและเสื้อเหลืองสุภาพ กางเกง กระโปรงสี
สุภาพ งดเว้นกางเกงยีนส์ สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน 904 
วปร. ให้สวมหมวกและผ้าพันคอท่ีได้รับพระราชทานทุกท่าน 

รายนามผู้บริจาค
ประจ าวันที่ 22-23ก.ค. 
2563  
1.คุณวิชชุ เถี่ยนมิตรภาพ 
บริจาคเงินสดจ านวน 500 
บาท 
2.คุณกิตติ พันธารีย์ บริจาค
เงินสดจ านวน 4,000 บาท 

ภาพ/ข่าว ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

คุณซัลวาตี ยุโซะ พยาบาลวิชาชีพ/ER 
คุณจินดา คุ้มจั่น พนักงานประกอบอาหาร/ฝ่ายโภชนาการ 

คุณสุวคนธ์ พวงศรี นักรังสีการแพทย์/รังสีวิทยา 

ขอแจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่ายและเครื่องแม่
ข่าย (Network & Server) 
   ด้วยคณะกรรมการพัฒนาดูแลบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 
(Admin Team) จะด าเนินการปรับปรุง พัฒนาเครือข่ายและ
เคร่ืองแม่ข่าย ในห้องจัดเก็บแม่ข่ายหลัก ชั้น 2 อาคารเฉลิม  
พระเกียรติ ในวันท่ี 31 ก.ค.63 ตั้งแต่เวลา 21.00-22.00 น.   
ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบ HOME,LIS,PASS และ 
Internet ไดช้ั่วคราวในระยะเวลาดังกล่าว ส านักงานสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ จึงขอแจ้งก าหนดการหยุดปรับปรุงระบบตาม 
วันและเวลาดังกล่าว หากเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณา
โทร.2319,2329 หรือแจ้งงานประชาสัมพันธ์โทรแจ้งเวรช่าง
คอมพิวเตอร์หรือเวรโปรแกรมเมอร์ 

โรคลีเจียนแนร์ โรคร้ายๆ ที่มาจากเชื้อในที่ชื้นๆ 

   เนื่องด้วยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยวา่ที่ร้อยตรสีมทรง 
สรรพโกศลกุล มอบหมายรองนายกสุรินทร ์ผดุงเพียร รองนายกกฤษ 
เถื่อนมิตรภาพ และกองช่างด าเนนิการตัดแต่งฟุตบาทเพือ่ให้สะดวกต่อ
การเลี้ยวรถกู้ชีพและผู้มาใช้บรกิาร ณ โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา
พร้อมท้ังกลบรอยแตกรอยหลุมประตูทางเข้าออกของโรงพยาบาลเพือ่ให้
บุคลากรและผู้มารบับริการของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาไดใ้ช้ทาง
สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยจะมีการด าเนนิการปรับปรุงตัดแต่ง  
ซ่อมแซม อาจจะไม่สะดวกในการสัญจร ของบุคลากรและผู้รับบริการ
กราบขออภัยบุคลากรและผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลพระนครศร ี
อยุธยา ในนามโรงพยาบาลพระนคร ศรีอยุธยา ขอขอบพระคุณว่าที่ 
ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา    
รองนายกเทศมนตรี กองช่างและทีมงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
มา ณ โอกาสนี้               ภาพ ทีมงานรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
              ข่าว ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 

3.คุณสมพร เจริญทศ บริจาคเงิน 2,000 บาท 
4.คุณประไพ ธรรมจารี บริจาคเงิน 3,650 บาท 



ฉบับที่ 3745 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 

  ศุกร์สุขภาพ 


