
“โรงพยาบาลคุณภาพ บริการเป็นเลิศระดับประเทศ 
เป็นที่ยอมรับของประชาชน รองรับประชาคมอาเซียน” 

ฉบับที่ 2511 
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 
ปีมะแม แรม 6 ค่่า เดือน 8 

วิสัยทัศน์                                                     
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

คุณสมร เรือนดี     หัวหน้าหอผู้ป่วย พิเศษ 3 
คุณณัฐธภา ชมวิหค   พยาบาลวิชาชีพ  ICU1 

เมนูวันพรุ่ง 

ข่าวจากฝ่ายแผนงานและประเมินผล 
ผอ.รพ.อยุธยา ได้ก่าชับในที่ประชุมกรรมการบริหารเดือน 
พ.ค.58 ว่าให้ทุกหน่วยงานเร่งรีบด่าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การปีงบประมาณ 2558 โดยด่วนและรายงานผลการ
ด่าเนินงานให้ฝ่ายแผนงานฯหลังจากด่าเนินการเสรจ็สิ้น         
แต่ละกิจกรรม(ไม่ต้องรอจนเสร็จทกุกิจกรรม) ส่งให้ทาง         
E-mail Address: napasorn.hiran@hotmail.com  
และ www.darinyan@windowslive.com (กรุณาส่งทั้ง
สองช่ือนี้) เพื่อที่ฝ่ายแผนงานฯจะไดร้ายงานผู้บริหาร             
เป็นระยะๆ   ขอชื่นชมหน่วยงาน “ท่าความดีสู่โรงพยาบาล
คุณธรรม” ทีไ่ด้ด่าเนินการตามแผนฯ  และไดส้่งรายงาน           
ปี 2558 ดังนี้ 
1. ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (คุณบังอร ผ่องโอภาส) 
2. งานแพทยศาสตร์ศึกษา  
     (คุณธัญญากิตต์ิ มหาคงคา) ส่งมาเพิ่มเติม 
3. ฝ่ายบริหารทั่วไป  
    (จ.อ.ศุภวัฒน์ ชื่นมาลัย) ส่งมาเพิ่มเติม 
4. PCT กุมารเวชกรรม  
    (คุณศรีสุรีย์ สูนพยานนท)์ ส่งมาเพิ่มเติม 
5. ศูนย์พัฒนาคุณภาพ HA 
    (คุณวรลักษณ์ ฆ้องวงษ์) ส่งมาเพิ่มเติม 
6. คณะกรรมการเครื่องมือแพทย ์ 
    (คุณปราณี งามชื่น) ส่งมาเพิ่มเติม 

เรื่องเล่าเช้านี้ : สารจาก ผอก.รพ.อย. 

อัตลักษณ์  รพ.อย. “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน ้าใจ” 
                   ขอเชิญ คณะท่างานควบคุมก่ากับ 
ดูแลรายจ่ายด้านทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง
และค่าตอบแทน เข้าประชุมพร้อมกัน ในวันท่ี 7 ก.ค.58 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ขอเชิญ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และเจ้าหน้าที่ตาม 
ทีส่่งรายชื่อเข้าร่วม “ฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง 
(PPE) เพ่ือการป้องกันการติดเช้ือโรคติดต่อ 
อุบัติใหม่อุบัติซ้่า” ในวันที่ 8 ก.ค.58 เวลา 13.00 - 15.30 น. 
ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ   

ขอเชิญ หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วยงานและ 
ผู้ประสานงานคุณภาพประจ่าหน่วยงาน (FA) เข้าร่วม
ประชุมสรุปผลการจัดงานมหกรรมคุณภาพ และ 
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในวันที่ 16 ก.ค.58  
เวลา 12.00 น. ณ ห้องอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ขอเชิญ หัวหน้าหอผู้ป่วย/FAประจ่าหน่วยงาน/ผู้แทน
หน่วยงาน หน่วยละ 3 คน เข้าร่วมประชุมจัดท่าแผน
ยุทธศาสตร์ รพ.อย.ในวันที่ 10 ก.ค.58 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
(แจ้งรายชื่อมายังกลุ่มงาน พรส. ภายในวันที่ 8 ก.ค.58)   

จงสุขสันต์หรรษา..คราวันเกิด 
แสนบรรเจิดโชคดี..มีสุขสม 
อย่าได้มีเภทภัย..ให้ทุกข์ตรม 
ให้อุดมสมบูรณ.์.หนุนสิ่งดี 

Happy Birthday 

ตรวจเช็คความพร้อมแกนน้า 
กลุ่มงานสุขศึกษา ขอเชิญแกนน่าโครงการองค์กรไร้พุง        
เข้ารับการตรวจวัดไขมันในร่างกายในวันนีถ้งึ 7 ก.ค. 58          
ทีก่ลุ่มงานสุขศึกษา และ ขอเชิญ จนท.ทีย่ังมีพุงเป็นส่วนเกิน  
ที่มี BMI เป็นส่วนเกนิ  รับสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรไร้พงุ 
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ก.ค.58 (ขอให้สวมกางเกงในวันตรวจ)                 
สอบถามโทร 3010  

ตลาดนัดเจ้าหน้าที่ รพ.อยุธยา  
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผูร้ับบริการ ชม ช๊อป ชิม ใช้ กันให้ฟิน
กับตลาดนัดเจ้าหน้าที่ รพ. พบกับสินค้าดี ราคาถูก ในวันนี้   
ณ บริเวณตลาดนัด รพ. อาคารสวนอุตสาหกรรมฯ   ชั้น 1  

ขอเชิญ ผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน/   
หัวหน้างานและตัวแทนคณะกรรมการแต่ละคณะ  
ตามรายชื่อท่ีแจ้งเวียน เข้าร่วมประชุมจัดท่าแผนงบปี 2559 
ในวันที่ 14 ก.ค.58 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั้น 5 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ    

ประกาศรายชื่อบุตรเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับทุนปี58 
คณะกรรมการขวัญก่าลังใจและสวัสดิการ ได้แจ้งผล             
บุตรเจ้าหน้าที่ผู้มีสทิธิได้รับทุนการศึกษาปี 2558 จ่านวน 
43 ทุน ติดตามรายชื่อได้ที่บอร์ด ประชาสัมพันธ์ชั้น 1                 
หน้าห้องฉีดยาท่าแผล หรือที่ เฟสบุ๊ค โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.102

6444847379407.1073741854.277641175593115&t

ype=3&uploaded=3 
ติดตามอ่านเรือ่งแง่คิดดีด ี นิทานลา้นบรรทดั   ประภาส 
ชลศรานนท์ ส่งมาจากคุณจิตภัิสร์ จิระพรชัยศิริ  เรื่อง ถั่ววิเศษ 
ได้ทางเฟสบุ๊ค ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005088228867 



เรื่องเล่าเช้านี ้
ฉบับท่ี 2511 วันจันทร์ท่ี 6 กรกฎาคม 2558 

 

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 

เรียน พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่าน 
 
ข่าวต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับปัญหาของระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) โดยเฉพาะ
ประเด็นการโยกย้ายเลขาธิการส่านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต(ิสปสช.) ซึ่งต่อมามี
ความพยายามจะขยายความว่าจะมีการยุบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)  
อาจสร้างความสับสนและกังวลใจแก่ท่าน ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อสิทธิในการรับ 
การรักษาพยาบาลของท่านหรือไม ่
 
ทางโรงพยาบาลขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า การบริการทางสุขภาพเป็นบริการพื้นฐานท่ีรัฐ
จะต้องจัดให้กับประชาชน และถือเป็นสิทธิที่ทุกคนจะได้รับ 
 
สิ่งทีป่รากฎในข่าว อาจดูเป็นความขัดแย้ง แต่การด่าเนินการโดยรัฐบาลในขณะนี้ เป็นความ 
พยายามจะพัฒนาระบบประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดียิ่งขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพ สร้าง
ความโปร่งใสและสร้างความเป็นธรรมมากขึ้น ไม่ให้มีการรั่วไหลของกองทุน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังนั้น โปรดระมัดระวังข่าวสารท่ีสร้างความตื่นตระหนกหรือ
สร้างความเกลียดชัง ที่มักมีเจตนาแอบแฝง 
 
ทางโรงพยาบาลขอให้ความมั่นใจแก่ทุกท่าน ว่าเราจะดูแลทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ  
ให้สมกับที่เป็นข้าราชการของแผ่นดิน และเรามีความภูมิใจที่ได้ให้บริการแก่ท่าน เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของการสร้างความสุขและความอุ่นใจให้กับประชาชนตามแนวทางของรัฐบาล 
 
 
 

นพ.ธานินทร์  สีวราภรณส์กุล 
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 


