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ฉบับที่ 3749 
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 

ปีชวด ขึ้น 14 ค่่า เดือน 9 

วิสัยทัศน์ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

อัตลักษณ์ รพ.อย. “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน ้าใจ” 

“โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม  
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บริการด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย” 

     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 2 อาคารสวนอุตสาห 
กรรมโรจนะ ในวันจันทร์พุธและศุกร์     
      6. ควรตรวจทุกอย่างให้แล้วเสร็จในวันเดียวกัน 
มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามที่ กลุ่มงานอาชีวเวชกรม โทร.3010 

ตารางการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีประจ าปี  2563 

ประจ าวันท่ี 3-7 ส.ค.63 

รายละเอียดและขั้นตอนการตรวจสุขภาพ 
เจ้าหน้าท่ีประจ าปี 2563 

ขออวยพรวันเกิดเลิศทุกสิ่ง 
ชีวิตจริงสุขสันต์ชื่นหรรษา 

ปลอดโรคภัยไกลทุกข์ สุขอุรา 
ปรารถนา สิ่งใด ในชีว ี

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการ 
    ขอให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยาปีงบประมาณ 64 และส่งแผนปฏิบัติการฯ 
มายังกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทาง 
E-Mail : policyandplannig.ayh@gmail.com ภายในวันที่     
7 ส.ค.63 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มแผน 
ปฏิบัติการฯ ประจ าปี 2564 ได้ทางเว็บไซต์โรงพยาบาล 
จากนั้นกดดาวน์โหลดเอกสารกดกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงานโครงการกดแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564 

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

พญ.สุภาวดี กระจับเงิน นายแพทย์ช านาญการ/วิสัญญีแพทย์ 
คุณสายชล พฤกษ์ขจร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ/ห้องคลอด 
คุณวรรณา คะนึงหมาย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ/ศญ 

คุณสิริพร วงทอง พนักงานช่วยเหลือคนไข้/ศกช 
คุณคัคนางค์ ชมช่ืน พยาบาลวิชาชีพ/อญ 

คุณกฤษฎา หมอยาดี นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ/พยาธิวิทยา ประชุมเยอะไป..ใครว่าดี 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว 

คุณปานทิพย์ เนื่องฤทธ์ิ  
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หอผู้ป่วยหนักเด็ก 

ที่สูญเสียคุณพ่อ นาวาอากาศเอกสุรินทร์ เนื่องฤทธ์ิ 
เจ้าภาพขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ 
ในวันนี้เวลา 16.00 น. รถออกเวลา 15.00 น.  

ณ วัดเสนาสนาราม ศาลา 6 ต.หัวรอ  
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

   เม่ือวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ภายใต้การอ านวยการ   
นพ.ธีระชัย คงเอ่ียมตระกูล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา พญ.ตรีธันว์ ศรีวิเชียร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ฝ่ายปฐมภูมิ มอบหมายทีมงานปฐมภูมิ  ออกให้ความรู้  
มาตรการรับมือไวรัสโคโรน่า(COVID 19) " New normal"
สุขอนามัยการแปรงฟัน การป้องกันไข้เลือดออก ส ารวจลูกน้ า
ยุงลาย ให้ความรู้เด็กนักเรียนประถมศึกษาช้ันปีที่ 5 แกนน า
นักเรียนด้านสาธารณสุขจ านวน 2 รุ่น 120 คน โรงเรียน
ประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 8.15 น.ถึง 
12.00 น. ให้ความรู้โดยวิทยากรและบุคลากรคุณภาพน าทีม
โดยหัวหน้างาน ต่างๆ ของฝ่ายปฐมภูมิ ได้รับความสนใจจาก
นักเรียนเป็นอย่างมาก ได้ความรู้และนันทนาการนักเรียน
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเผยแพร่สู่ชุมชน 
ได้อีกด้วย 
ภาพ  ทีมงานปฐมภูมิ   
ข่าว  ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 



  เรื่องเล่าเช้านี ้
ฉบับที่ 3749 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 


