
อัตลักษณ์ รพ.คุณธรรม “ซ่ือสัตย์ สามัคคี มีน ้าใจ” 

สาระน่ารู ้

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม  

เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บริการด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย” 

ฉบับท่ี 3746 
วันพุธท่ี 29 กรกฎาคม 2563 

ปีชวด ข้ึน 9 ค่่า เดือน 9 
วิสัยทัศน์ 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

วันเอยวันเกิด 
พรประเสริฐ ศักด์ิสิทธิ์ นิมิตรหมาย 
ท้ังลาภผล เงินทอง กองมากมาย 
ล้อมรอบกาย มีแต่ส่ิง ม่ิงมงคล 

ผู้ใหญ่ใจดี 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญ 
ร่วมท าบุญทอดผ้าป่า สร้างพระพุทธศิริทศ 
พระพุทธเจ้า ประดิษฐาน ณ บริเวณ ชั้น 1  
อาคารพุทธไธศวรรย์ 
   ขอเชิญร่วมจองบูชา “พระพุทธศิริทศพระพุทธ 
เจ้า” พระยืนทรงเครื่องจักรพรรดิปรางห้ามสมุทร 
เนื้อองค์พระทองเหลืองเคลือบเงาและเนื้อองค์รม 
ด ามันปู ขนาด 9 นิ้ว สูง 70 ซม.น้ าหนัก 6 กก.  
องค์ละ 6,900 บาทรับจองจ านวนจ ากัด 80 องค์ 
เนื่องในการสถาปนาครบรอบ 80 ปี พ.ศ.2564  
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จองได้ตั้งแต่วันน้ี 
ถึงวันที่ 31 ก.ค.63 (พร้อมช าระเงินค่าจอง) ได้ที่  
คุณจิราพร กรีโรจนีย์ แผนกการเงิน 

ตารางการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีประจ าปี  2563 

ประจ าวันท่ี 29-31 ก.ค.63 
หน่วยงาน 

ICU1 ,  ICU2 , RCU ,Trauma, บริหารทั่วไป, บ าบัดน้ าเสีย, 
สวน-สนาม, รปภ. 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ 
    ขอให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยาปีงบประมาณ 2564และส่งแผนปฏิบัติการฯ 
มายังกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทาง 
E-Mail : policyandplannig.ayh@gmail.com ภายในวันที่     
7 ส.ค.63โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มแผนปฏิบัติ
การฯ ประจ าปี 2564 ได้ทางเว็บไซต์โรงพยาบาล จากนั้นกด
ดาวน์โหลดเอกสารกดกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
โครงการกดแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564 

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

คุณทองสุข รัมมะกรี พนักงานประจ าตึก/ศูนย์จ่ายกลาง 
คุณวันเพ็ญ ศรีโสภา พนักงานช่วยเหลือคนไข้/ศช 

คุณสมาน ฆ้องวงษ์ พนักงานบริการ/ฝ่ายโภชนาการ 
ภก.พิสุทธ์ิ พรรณ์ภักดี เภสัชกร/เภสัชกรรม 

คุณปัญจลักษณ์ ตนภู จพ.สาธารณสุข/ศูนย์เวชปฏิบัติฯ 

     1. ให้หน่วยงานแจ้ง ช่ือพร้อม HN ผู้ที่จะไปตรวจ ที่ห้อง
บัตรล่วงหน้า 1 วัน ถ้าไม่แจ้งหรือมีการเปลี่ยนตัวผู้ตรวจต้องไป
แจ้งห้องบัตรก่อนรับการตรวจเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ 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 

รายละเอียดและขั้นตอนการตรวจสุขภาพ 
เจ้าหน้าท่ีประจ าปี 2563 

รายนามผู้บริจาคประจ าวันท่ี 23-28 กรกฎาคม 2563  
มีดังน้ี 
1.คุณสมพร เจริญทศ บริจาคเงิน 2,000.- 
2.คุณประไพ ธรรมจารี บริจาคเงิน 3,650.- 
3.คุณกัญญาภรณ์ สินไชยคีรีและครอบครัวบริจาคเงิน 1,000.-  
4.คุณวรวิทย์ พฤกษอาภรณ์ บริจาคเงิน 3,000.- 
5.คุณเจนีตา ชอบตวงทอง บริจาคพัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว จ านวน  
3 เครื่อง และพัดลมเล็ก จ านวน 3 เครื่อง 
6.คุณณิชากร ชูกลิ่นหอม บริจาคถุงผ้าจ านวนหนึ่ง 
7. คุณอธิศ อังสุมาลิน บริจาคแพมเพิส และแผ่นรองซับ 
ภาพ/ข่าว ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

10 เทคนิค รักษ์โลกในท่ีท างาน  

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสิงหา 

ท่ีสูญเสียคุณเฉลา สิงหา  

พนักงานท่ัวไป กลุ่มงานวิสัญญี   

โรงพยาบาลขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในวันนี้ 

เวลา 19.00 น. รถออกเวลา 18.00 น. 

เจ้าภาพขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพในวันท่ี 30 ก.ค. 63  

เวลา 16.00 น. รถออกเวลา 14.45 น 

ณ วัดทางหลวง ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.อยุธยา 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว 

คุณปานทิพย์ เนื่องฤทธ์ิ  

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หอผู้ป่วยหนักเด็ก 

ท่ีสูญเสียคุณพ่อนาวาอากาศเอกสุรินทร์ เนื่องฤทธ์ิ 

โรงพยาบาลขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 

ในวันท่ี 30 ก.ค. 63 เวลา 19.00 น. รถออกเวลา 18.30 น. 

เจ้าภาพขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ 

ในวันท่ี 3 ส.ค. 63 เวลา 16.00 น.  

รถออกเวลา 15.30 น. ณ วัดเสนาสนาราม ศาลา 6 

ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

      เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยม

ตระกูล ผู้อ านวยโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา น าคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล 

เจ้าหน้าท่ีและหน่วยกู้ชีพปฐมพยาบาลโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมในพิธี

ท าบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จ านวน 69 รูป พิธี

ถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดี  พร้อมร่วมกัน

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท 

สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปีพุทธศักราช 2563  โดยมีนายภานุ แย้มศรี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยข้าราชการ  

พลเรือน ทหาร ต ารวจ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ จิตอาสาพระราชทาน  

และประชาชน เข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน  ณ  บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จากน้ันคณะได้ร่วมเดินทางไปยังพระราชวังบางปะอิน  เพ่ือลง

นามถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ พระราชวังบางปะอิน อ าเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  

      ต่อมาเม่ือเวลา 15.30 น.มอบหมายคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธ

มนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 

โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 

พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาเพ่ือถวายพระราชกุศล ณ วิหาร

พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ าเภอพระนครศรี 

อยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

     จากน้ัน เวลา 19.00 น. นายแพทย์ธัชชัย  บ ารุงสงฆ์รองผู้อ านวยการฝ่าย

การแพทย์และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลร่วมในพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะวางพาน

พุ่มทอง – พุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีนายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พร้อม

ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ร้องเพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวน า “ทรงพระ

เจริญ” 3 คร้ัง เสร็จพิธี โดยมีข้าราชการพลเรือน  ทหาร ต ารวจ ประธานแม่บ้าน

มหาดไทยจังหวัดฯ จิตอาสาพระราชทานและประชาชน เข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน  

ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ภาพ-ข่าวศูนย์ข่าวสารประชาสมัพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

28 กรกฎาคม ประจ าปีพุทธศักราช 2563 



 พลังงานนา่รู้ 
ฉบับที่ 3746 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 


