
หน่วยงาน 

วิสัญญี ,ห้องผ่าตัด, กลุ่มการพยาบาล, งาน IC ,ศูนย์เวชฯ ,
ศูนย์สสจ., แพทย์แผนไทย, พยาธิวิทยา, ธนาคารเลือด, 
ตรวจสอบสิทธ์ิ, ส านักบริการสัมพันธ์การตลาด 

ฉบับที่ 3754 
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 

ปีชวด แรม 6 ค่่า เดือน 9 
วิสัยทัศน์ 

โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 

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 10-14 ส.ค.63 

รายละเอียดและขั้นตอนการตรวจสุขภาพ 
เจ้าหน้าท่ีประจ าปี 2563 

ขออวยพรวันเกิดเลิศทุกสิ่ง 

ชีวิตจริงสุขสันต์ชื่นหรรษา 

ปลอดโรคภัยไกลทุกข์ สุขอุรา 

ปรารถนา สิ่งใด ในชีวี 

คุณสัมพันธ์ มหาชัย เจ้าหน้าที่ศูนย์น าส่ง 
คุณบุบผา รุ่งโรจน์ จพ.พัสด/ุฝ่ายพัสดุและบ ารุงรักษา 

คุณถนอมนวล อาภรณ์เทวัญ  

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หอผู้ป่วยพุทไธศวรรย์ 5A 

ท่ีสูญเสียสามี คุณอ านวย อาภรณ์เทวัญ 

เจ้าภาพขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ 

ในวันนี้เวลา 16.00 น. รถออกเวลา 15.30 น.  

ณ วัดเสาธง ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล  

จ.พระนครศรีอยุธยา 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว 

              ขอเชิญ แพทย์ พยาบาลเข้าร่วมประชุม
วิชาการ Surgical Day ในวันที่ 20 ส.ค.63 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมอู่ทอง ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ชีวิตเป่ียมสุข 
   ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาค
สิ่งของกับวัดพระบาทน้ าพุ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุง
อาหาร แป้ง สบู่ ผ้าเช็ดตัว อุปกรณ์รักษาพยาบาล ยารักษา
โรค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเช้ือ HIV พร้อมฟังการบรรยาย
ธรรมโดย พระอาจารย์อลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัด   
พระบาทน้ าพุ จ.ลพบุรีในกิจกรรม "ชีวิตเปี่ยมสุข" ในวันที่ 20 
สิงหาคม 2563 นี้ เวลา 14.00 - 15.30 น. ที่ช้ัน 2 ข้าง 
Sizzler อยุธยาซิตี้พาร์ค ส ารองที่นั่งฟรี โทร. 0-3580-1919 
ต่อ 116 ส ารองที่นั่งออนไลน์:https://forms.gle/MU9zTCKLxfdCUomH6 

  เชิญออเจ้านุ่งโจงห่มสไบ แต่งไทยย้อนยุคมาร่วมงานดนตรี
ซิมโฟนีศรีอยุธยา ชมดนตรีร าลึกกรุงศรีอยุธยาบรรเลงโดยวง
ดนตรีเหรียญทองระดับโลก Kasetsart University Wind 
Symphony ในแนวคิดการแสดงดนตรี "ก่อร่างสร้างเมือง 
รุ่งเรืองการค้า โอ้อนิจจาสิ้นกรุง“ พร้อมตลาดย้อนยุคสินค้า
อาหารคุณภาพจุดถ่ายภาพยามค่ าคืน นิทรรศการภาพวาด  
ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหลังวัด
มหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แล้วอย่า
ลืมปฏิบัติตนแบบ New Normal กันด้วยนะค่ะสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจ Ayutthaya Tourism and Sports 

รายนามผู้บริจาคประจ าวันที่ 

5-7 สิงหาคม 2563 มีดังนี้ 

1.คุณบุญมี ประพิศพงศ์วานิช 
บริจาคเงิน 2,200 บาท 
2.ผู้ใหญ่ทรงพล สุขสมบูรณ์ 
บริจาคเงิน 8,340 บาท 

3.คุณอรวรรณ สิงหไกรวรรณ บริจาคเงิน 5,000 บาท 
4.คุณอัจฉรา พฤทธ์ิตระกูล บริจาคเงิน 1,000 บาท 
ภาพ/ข่าว ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

Monday Blues เอาชนะได้ถ้าใจมีทิศทาง 

https://forms.gle/MU9zTCKLxfdCUomH6
https://forms.gle/MU9zTCKLxfdCUomH6
https://forms.gle/MU9zTCKLxfdCUomH6
https://forms.gle/MU9zTCKLxfdCUomH6
https://www.facebook.com/ayutoursports/?__tn__=K-R&eid=ARB3VaukhrDqtligBw5yQ--l1v97aGRs-BFlhzdJc-PagcC_rQbb9Ks7PHKzXPWZYZK4Tdjmz6OxLThq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQnh2m7FzsOU88qnNtPAPYvrKffgR9Bsj1YG_HoiSOXFiPhDBT8-xqla3KRwC18mnrLPKkU2l0e0rSd9W0G_1xCz2j5V7MPH6_dHkvq8btzfS7XkcDwem1E9NzZxqX4KYIO9FOQAG6aK0B3npFSCDpRTesBFdfTZYVa_t0kN6SjpZL6489bZsY5EDyYPIB9feK3JYaV_t2T2d4hp-JAjIN8zxkYE73lcTqSm3fCK9KLrK_iShyPrXl8nMohnYsPhvs2kakPtPWSjEGvWHHPWVbsbvSmzEmn1gynFdec-cF5ROeLsjvwX4_NE8bOtO7Vw2LhaNxxwO-KbSdM_LuuP81CBKO


  เรื่องเล่าเช้านี ้
ฉบับที่ 3754 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 


