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วิสัยทัศน์ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

วันเอยวันเกิด 
พรประเสริฐ ศักดิ์สิทธ์ิ นิมิตรหมาย 
ทั้งลาภผล เงินทอง กองมากมาย 
ล้อมรอบกาย มีแต่สิ่ง ม่ิงมงคล 

หน่วยงาน 

ER,กุมารเวชกรรม,ศูนย์ประสานการส่งต่อ,กลุ่มงานเภสัชกรรม 

ตารางการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจ าปี  2563 
ประจ าวันที่ 14-18 ก.ย.63 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว 

ขอเชิญ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าหน่วยงาน 
เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ 
ส าหรับบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข : คลินิกโรคจากการท างานระยะท่ี 14 
เข้าร่วมประชุมในวันที่ 29 ก.ย.63 (เลื่อนจากวันท่ี 24 ก.ย.63)
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ    

               ขอเชิญ หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย 
/หัวหน้าศูนย์แพทย์ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนา
ศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ ส าหรับบริการทุติยภูมิใน
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : 
คลินิกโรคจากการท างานระยะท่ี 14 ในวันท่ี 22 ก.ย.63  
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (แจ้งชื่อมายังกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคลภายในวันท่ี 14 ก.ย.63)  

ขอแจ้งก าหนดการปิดคลังเวชภัณฑ์ 
    ด้วยงานคลังภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม จะด าเนินการปิด
คลังเวชภัณฑ์เพื่อด าเนินกาตรวจสอบเวชภัณฑ์ประจ าปี
งบประมาณ 2563 โดยมีก าหนดการเบิกจ่ายดังต่อไปนี้ 
1.คลังเวชภัณฑ์ปิดให้บริการในวันท่ี 21 ก.ย.-2ต.ค.63 
2.การเบิกยาเสพติดและวัคซีนสามารถเบิกจ่ายได้ตามปกติ 
3.เปิดเวชภัณฑ์ในวันท่ี 5 ต.ค.63 

    ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คขอเชิญร่วมกิจกรรม"ชีวิตเปี่ยม
สุข" ฟังการบรรยายธรรม..ฟรี!! ในหัวข้อ "ออกก าลังใจด้วย
ธรรมะอารมณ์ด"ีบรรยายโดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ 
(ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา)และเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพ
จากมูลนิธิวัดสวนแก้ว ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 กันยายน 2563 
ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. ท่ีชั้น 2 ข้าง Sizzler 
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ส ารองท่ีนั่งฟรี โทร.0-3580-1919 
ต่อ 116 ส ารองท่ีนั่งออนไลน์: https://forms.gle/fg918d2PuqfVUm1x9 

10 อันดับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองที่สุด 

นพ.ปฐมพงศ์ อัครพัฒนากูล นายแพทย์ช านาญการ ศัลยแพทย ์
คุณน้ าผึ้ง โกมล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ/trauma 

คุณธิดารัตน์ ขาวเงินยวง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ/ศช 
คุณสยุมพร ทรัพย์สมบัติ พนักงานบริการ/OR 

ประกาศรับสมัครงาน 
   โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป มีดังนี้ 
1. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จ านวน 1 อัตรา  
ค่าจ้าง 7,590 บาท 
2. พนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป จ านวน 1 อัตรา 
ค่าจ้าง 7,590 บาท 
และรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง 
(รายวัน)  
1. พนักงานบริการ (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) จ านวน 1 อัตรา 
อัตราค่าจ้างวันละ 350 บาท 
    รับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันท่ี 25 ก.ย.63 (เฉพาะวันท าการ) 
ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
โทร.035-211-888 ต่อ 2525,2528 

เชิญชวนสั่งจองปฏิทินสาธารณสุข พ.ศ.2564 
   ด้วยสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย จะจัดพิมพ์ปฏิทิน
สาธารณสุข พ.ศ.2564 ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการกฎ 
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ ตลอดจนเนื้อหาสาระ
ท่ีเป็นประโยชน์แก่สมาชิก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ท่ีเป็นปัจจุบัน
ท่ีสุด ทั้งในส่วนกลาง กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคตั้งแต่
ระดับอ าเภอขึ้นไปไว้ในปฏิทินด้วย จึงขอเชิญชวนท่านและเจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงานสั่งจองพร้อมท้ังส่งเงินค่าสั่งจองตามระเบียบในราคา
เล่มละ 140 บาท หากสั่งจองภายในวันท่ี 31 ต.ค.63 สอท.จะส่ง 
ให้โดยไม่คิดค่าจัดส่งและอาจจะได้รับปฏิทินฯเพิ่ม โดยใบส่งในสั่ง
จองพร้อมส่งเงิน (ทางไปรษณีย์ ทปท.นนทบุรี 11000) ไปยัง   
ทันตแพทยห์ญิงสมนึก ชาญด้วยกิจ สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย 
อาคาร 3 ชั้น 5 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ 
นนทบุรี 11000 สอบถาเพิ่มเติม โทร.02-290-4326 

   เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง
รับรองจันทวิมล นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อ านวย 
การโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และกรรมการผู้รับบริจาครับมอบเงินจากบริษัทด่านชัย จ ากัด  
จ านวน 100,000 บาท เพื่องานดูแลผู้ป่วยวิกฤติพุทไธศวรรย์
และเคร่ืองมือแพทย์ ผู้บริจาครายท่ี 2 นางกัลยาณี ช านาญ
หมอ บริจาคเงิน 50,000 บาท เพื่อจัดซื้อเตียงไฟฟ้าอุทิศบุญ
กุศลให้แก่คุณพ่อล้อม-คุณแมยุ่พารัตนปทุม ในนามโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยากราบขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณมา ณ ท่ีนี้ 
ภาพ งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา 
ข่าว  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
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 พลังงานน่ารู้ 
 ฉบับที่ 3778 วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 


