
ฉบับท่ี 3756 
วันพฤหัสบดีท่ี 13 สิงหาคม 2563 

ปีชวด แรม 9 ค่่า เดือน 9 

วิสัยทัศน์ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

อัตลักษณ์ รพ. อย. “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน ้าใจ” 

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม  
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมัย” 

ขอให้มีความสุขในวันส าคัญ 
ขอให้ทุกวันราบรื่น ขอให้มีเงินหมื่นเงินล้าน 

ขอให้การงานก้าวหน้า ขอให้หมดปัญหาสุขภาพ 
ขอให้โชคลาภเพ่ิมทวี ตลอดปี ตลอดไป 

พ่นหมอกควันเพ่ือก าจัดยุงลาย 
    กลุ่มงานเวชกรรมกรรมสังคมจะทําการพ่นหมอกควัน 
เพื่อกําจัดยุงลายในเขตรพ.และบ้านพักเจ้าหน้าที่ ในวันนี้เวลา 
14.00 น. จึงขอแจ้งเจ้าหน้าที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ให้มิดชิด 

หน่วยงาน 
วิสัญญี ,ห้องผ่าตัด, กลุ่มการพยาบาล, งาน IC , ศูนย์เวชฯ ,
ศูนย์สสจ., แพทย์แผนไทย, พยาธิวิทยา, ธนาคารเลือด, 
ตรวจสอบสิทธ์ิ, สํานักบริการสัมพันธ์การตลาด 

ตารางการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าท่ีประจ าปี  2563 

ประจ าวันท่ี 10-14 ส.ค.63 

ส่งมอบคู่มือองค์กรไร้พุง 
    ตามที่กลุ่มงานสุขศึกษา ได้จัดโครงการอัศจรรย์ไขมันดี 
(องค์กรไร้พุง)เป็นประจําปี แต่ในปีงบประมาณ 2563ไม่
สามารถจัดประชุมอบรมได้เนื่องจากติดสถานการระบาดของ
โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่า(COVIC-19) เพื่อให้บุคลากร
ของโรงพยาบาลมีองค์ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ จึงได้จัด
คู่มือการดูแลสุขภาพ จึงขอให้ท่านส่งตัวแทนมารับคู่มือดังกล่าว
ได้ที่กลุ่มงานสุขศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17-21 ส.ค.63 ทั้งนี้ขอให้โทร
แจ้งจํานวนบุคลากรและวันที่จะมารับได้ที่หมายเลข 3013 
ภายในวันที่ 14 ส.ค.63 (สําหรับผู้ที่ลงทะเบียนในแบบสํารวจ
การเฝ้าระวังสุขภาพของกลุ่มงานสุขศึกษา ที่มีน้ําหนักตัวลดลง
จากเดิม 1 กิโลกรัมข้ึนไปสามารถมาติดต่อขอรับหน้ากากผ้า
สะบัดไขมัน ขององค์กรไร้พุงได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานสุขศึกษา
ซึ่งมีจํานวนจํากัด) 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว 

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

คุณณัฐพล ปิ่นแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์นําส่ง/งานผู้ป่วยนอก 
คุณศิริรัตน์ จิรพัฒนวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ/OR 

คุณภมร จันทร์กระจ่าง พนักงานบริการ/รักษาความปลอดภัย 

   วันที่ 10-14 สิงหาคม 2563 นายแพทย์กิตติชัย ปักธงไชย   
รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ มอบหมายกลุ่มภารกิจ บริการ
ปฐมภูมิ ในการออกหน่วยปฐมพยาบาลให้ความรู้และดูแลตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid- 19) 
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาให้ความรู้
เก่ียวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในการดูแล
ป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือให้สะอาด
ด้วยวิธีที่ถูกต้องมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณรและ
นักเรียนทุกระดับช้ันในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดพนัญเชิง
วรวิหาร                         ภาพ   กลุ่มภารกิจบริการปฐมภูมิ 

            ข่าว    ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

เด็ก/เยาวชน ท านิติกรรม-สัญญาได้แค่ไหน 

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ท าดี..ไม่ต้องเด๋ียว” 
     สํานักงานวัฒนธรรมจังหวีดพระนครศรีอยุธยา ได้จัด
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ภายใต้หัวข้อ “ทําดี..ไม่ต้องเดี๋ยว” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ปลูกฝังค่านิยม จิตสํานึกให้คนในสังคม
เห็นถึงความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมที่ดีที่
เป็นต้นแบบในสังคมอันจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ค่านิยมและวัฒนธรรมไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวด โดยส่งในสมัครพร้อมผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่ 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช้ัน 4 อาคาร 4 
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ 20 ส.ค.63 
ในวันและเวลาราชการ 

รายนามผู้บริจาค ประจ าวันที่ 11 ส.ค.2563 
  1.บริษัท พีแอนด์ที เอ็นจีเนียริ่ง  พาร์ท จํากัดและคุณทัศณี 
พลราชม บริจาค เตียงไฟฟ้า จํานวน 1 เตียง รถเข็น จํานวน 1 
คัน ถังออกซิเจน จํานวน 2 ถัง หัวออกซิเจน จํานวน 3 หัว 
เครื่องผลิตออกซิเจน จํานวน 1 เครื่อง โอเวอร์เบจ จํานวน 1 ตัว 
เสาน้ําเกลือ จํานวน 1 อัน วอคเกอร์สีขา จํานวน 1 อัน 
ข่าว    ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรม
ศิลปากร ประจ าปี 2563 
    กรมศิลปากรขอเชิญท่านพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ณ วัดพระงาม พระอารามหลวง ต.พระปฐมเจดีย์ 
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐมในวันเสาร์ที่ 17 ต.ค.63เวลา11.00น. 
โอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขาหน้าพระลานช่ือบัญชีการกุศล
กรมศิลปากร บัญชีเลขที่ 050570345590 ตั้งแต่บัดนี้จรถึงวันที่ 
14 ต.ค.63 ตามกําลังศรัทธาและขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของ
ท่านครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านประสบความเจริญด้วยจตุพรชัย 
ทุกประการ 

ผู้ใหญ่ใจดี 

    เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น.(ช่วงเช้า)  คณะผู้บริหาร แพทย์ 

พยาบาล และเจ้าหน้าท่ี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธ

มนต์  ผู้น าศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดุอาอขอพร  ผู้น าศาสนาคริสต์ ประกอบพิธี

อธิษฐานภาวนาขอพร จากน้ันได้ร่วมในพิธีท าบุญ ตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป 

ถวายพระราชกุศล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ประจ าปี 2563       

    ต่อมา เวลา 19.00 น. (ช่วงเย็น)  ได้เข้าร่วมในพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ 

วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมร่วมกัน

ร้องเพลงสดุดีแม่ไทย และร่วมกันกล่าว “ทรงพระเจริญ”   โดยมีนายภานุ  แย้ม

ศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภริยา  เป็นประธานในพิธี  พร้อม

หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสากิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน 

และจิตอาสา เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพียงกัน  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สนามกีฬาฯ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ท้ังน้ีโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อ านวยการโดย นายแพทย์ธีระชัย  คงเอี่ยม  

ตระกูล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจัดจุดลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ไว้ ณ 

จุดหน้าห้องประชาสัมพันธ์ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 เพ่ือแสดงความจงรักภักดี

โดยเปิดให้ข้าราชการ บุคลากรของโรงพยาบาลพร้อมท้ังผู้มาใช้บริการหน้า

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาได้แสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรเน่ืองใน

โอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหาคม 2563 

ภาพ-ข่าว   ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธโ์รงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 

    เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2563 นายแพทย์กิตติชัย  ปักธงไชย รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายการแพทย์ อ านวยการกลุ่มงานภารกิจปฐมภูมิ ออกให้บริการคัดกรอง ให้

ความรู้และปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา วัด  โรงเรียน เพ่ือ

เป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถพระบรมราช

ชนนีพันปีหลวงเน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 

ภาพ   กลุ่มงานภารกจิปฐมภูมิ 

ข่าว  ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธโ์รงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 



            ท่องไปในโลกกว้าง 
ฉบับที่ 3756 วันพฤหัสบดทีี่ 13 สิงหาคม 2563 




