
ฉบับที่ 3748 
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 

ปีกุน ขึ้น 11 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. อาคารพุทไธศวรรย ์ชั้น 1  
- เวลา 08.30 น. โรงอาหาร อาคารสวนอุตสาหกรรม      
  โรจนะ ชั้น 1  
- เวลา 08.50 น. หอผู้ป่วยพิเศษ 1, 2, 5 และอายุรกรรม 
  หญิง 1 อาคารศรีสรรเพชญ์ 

ขอแจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่ายและเครื่องแม่
ข่าย (Network & Server) 
   ด้วยคณะกรรมการพัฒนาดูแลบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 
(Admin Team) จะด าเนินการปรับปรุง พัฒนาเครือข่ายและ
เครื่องแม่ข่าย ในห้องจัดเก็บแม่ข่ายหลัก ชั้น 2 อาคารเฉลิม  
พระเกียรติ ในวันนี้!! ตั้งแตเ่วลา 21.00-22.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้
ไม่สามารถใช้งานระบบ HOME,LIS,PASS และ Internet ได้
ชั่วคราวในระยะเวลาดังกล่าว ส านักงานสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ จึงขอแจ้งก าหนดการหยุดปรับปรุงระบบตาม วัน
และเวลาดังกล่าว หากเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณา
โทร.2319,2329 หรือแจ้งงานประชาสัมพันธ์โทรแจ้งเวรช่าง
คอมพิวเตอร์หรือเวรโปรแกรมเมอร์ 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว 

คุณปานทิพย์ เนื่องฤทธิ์  
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หอผู้ป่วยหนักเด็ก 

ท่ีสูญเสียคุณพ่อ นาวาอากาศเอกสุรินทร์ เนื่องฤทธิ์ 
เจ้าภาพขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ 

ในวันท่ี 3 ส.ค.63 เวลา 16.00 น. รถออกเวลา 15.00 น.  
ณ วัดเสนาสนาราม ศาลา 6 ต.หัวรอ  

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

หน่วยงาน 

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

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

ตารางการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจ าปี  2563 

ประจ าวันที่ 29-31 ก.ค.63 

              ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
“เผยแพร่ผลงานวิชาการพยาบาลวิชาชีพ” อาจารย์วิพากษ์ ผศ.
ดร.วิมลรัตน์ บุญเสถียร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต ดร.ชุติมา มาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท 
อาจารย์จารุณี จาดพุ่ม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท 
ในวันท่ี 6 ส.ค.63 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมอู่ทอง 
และห้องประชุมสุพรรณภูมิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

คุณณิชารัศม์ กังวาฬไกรไพศาล พยาบาลวิชาชีพ/OR 

4 วิธีเลิกเหล้ายาวต่อเนื่องถึงออกพรรษา 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญ 
ร่วมท าบุญทอดผ้าป่า สร้างพระพุทธศิริทศ 
พระพุทธเจ้า ประดิษฐาน ณ บริเวณ ชั้น 1  
อาคารพุทธไธศวรรย์ 
   ขอเชิญร่วมจองบูชา “พระพุทธศริิทศพระพุทธ 
เจ้า” พระยืนทรงเคร่ืองจักรพรรดิปรางห้ามสมุทร 
 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 จองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 
วันท่ี 31 ก.ค.63 (พร้อมช าระเงินค่าจอง) ได้ท่ี  
คุณจิราพร กรีโรจนีย ์แผนกการเงิน 

เทิดพระคุณแม่ ด้วยผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ 
    สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเชิญชวน
ทุกท่านร่วมซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ในโอกาส "วันแม่แห่งชาต"ิ 
ประจ าปี 2563 โดยรายได้จากการจ าหน่ายศูนย์การค้าฯ 
มอบให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ โดยไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย
เสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และส่วนหนึ่งสมทบ
กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เพื่อน าไปให้การช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือนร้อน คนพิการ ผู้สูงอายุ 
และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ท่ียากจนและ
ขาดแคลนท่ัวประเทศ รวมท้ังการช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ตั้งแต่วันท่ี 24 ก.ค.- 12 ส.ค.63 
ท่ีชั้น 1 หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้
พาร์ค 



ฉบับที่ 3748 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 

  ศุกร์สุขภาพ 


