
“โรงพยาบาลคุณภาพ บริการเป็นเลิศระดับประเทศ 
เป็นที่ยอมรับของประชาชน รองรับประชาคมอาเซียน” 

ฉบับที่ 2514 
วันพฤหัสบดีที่ 9  กรกฎาคม 2558  

ปีมะแม แรม 9 ค่่า เดือน 8 

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

เมนูวันนี ้
อัตลักษณ์  รพ.อย. “ซื่อสัตย ์สามัคคี มีน ้าใจ” 

เมนูวันพรุ่ง 

ท่องไปในโลกกว้าง :  จีช็อคเจ็ตสกีเดือด ชิงต๋ัวโลก 
 

ขอเชิญ แกนน่าองค์กรไร้พุงท่ีส่งรายชื่อหน่วยงานละ 1 
คนเข้าอบรมโครงการ “ภาคีร่วมใจ องค์กรไร้พุง มุ่งสู่
คุณภาพชีวิต รพ.พระนครศรีอยุธยา 2558” ในวันท่ี 8 - 9 
ก.ค. 58          ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ขอเชิญ ผู้บริหาร/หัวหน้าฝา่ย/กลุ่มงาน/หัวหน้างานและ
ตัวแทนคณะกรรมการแต่ละคณะ ตามรายชื่อที่แจ้งเวียน       
เข้าร่วมประชุมจัดท าแผนงบประมาณปี 2559                     
ในวันที่ 14ก.ค.58 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสุพรรณภูมิ        
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 

คุณตรีรัตน์  ชมถนอม  พนักงานช่วยเหลอืคนไข้  Trauma 
คุณแอ้ม  ทองกษัตริย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ศูนย์จ่ายกลาง 

คุณมนัส  ปะทะดี  พนักงานทั่วไป  บริหาร สวนสนาม 
คุณอุมาพร  พลประสิทธิ์  พยาบาลวิชาชีพ 

Happy Birth day 

ว /ด /ป หน่วยงาน 

29 มิ.ย.-10 ก.ค.58 
แพทย์ กลุ่มการพยาบาล จิตอาสา 
  

29 มิ.ย.- 3 ก.ค.58 

ทันตกรรม  องค์กรแพทย์ (ธุรการ)  ศูนย์จ่าย
กลาง  ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ  ศูนย์น่าส่ง  ศูนย์ HA  
ซ่อมบ่ารุง  รปภ.  พัสดุและบ่ารุงรักษา บริหาร
ทั่วไป  การเจ้าหน้าที่  บ่าบัดน ่าเสีย  ซักฟอก  
ยานพาหนะ  สวน-สนาม   เวชกรรมสังคม   
อาชีวเวชกรรม  สุขศึกษา  ศูนย์เวชฯ ศูนย์ประสาน 
ศูนย์ป้อมเพชร ศูนย์สสจ. ศูนย์วัดอินทาราม   
ศูนย์วัดตึก  แพทย์แผนไทย 

6- 10 ก.ค.58 

กลุ่มงานเภสัชกรรม  การเงินและบัญชี  ศูนย์สิทธิ
ประโยชน ์  รังสีวิทยา  พรส. ฝ่ายแผนงานและ
ประเมินผล ส่านักสารสนเทศและคอมพิวเตอร์   
เวชกรรมฟื้นฟู เวชระเบียนและสถิติ  ส่านัก
บริการสัมพันธ์การตลาด ศูนย์ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์   งานหลักประกันสุขภาพ  
โภชนาการ  พยาธิวิทยา   
ธนาคารเลือด     

ตารางการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ ประจ าปี 2558 
ขอเชิญหน่วยงานเข้ารับการตรวจสขุภาพ  
ในวันที่ 6- 10 ก.ค.58  ณ แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคาร         
สวนอุตสาหกรรมฯ  ดังต่อไปนี้ กลุ่มงานเภสัชกรรม   พรส.          
การเงินและบัญชี  ศูนย์สิทธิประโยชน์ รังสีวิทยา  ฝ่าย
แผนงานฯ  ส านักงารนสารสนเทศฯ  เวชกรรมฟื้นฟู           
เวชระเบียนและสถติิ  ส านักบริการสมัพนัธ์การตลาด              
ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์    งานหลักประกันสุขภาพ  
โภชนาการ  พยาธิวิทยา  ธนาคารเลือด 

ตักบาตรท าบุญทุกวันศูกร์ 
ชมรมจริยธรรม ขอเชิญพุทธศานิกชน ร่วมท าบุญตักบาตร 
พระภิกษุสงฆ์ 5 รูป ทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 น. ณ ชั้น 1 
อาคารเทพประชา และเวลา 08.30 น. ณ ศูนย์อาหาร  ชั้น 1 
อาคารสวนอุตสาหกรรมฯ หรือจะติดต่อถวายปัจจัย                 
เพื่อจัดซื้อชุดสังฆทานและถวายอาหารเช้า ชุดละ 200 บาท           
ที่คุณวรรณา หามนตรี หอผู้ป่วยเทพประชา 
หลักสูตร สมาธิเพื่อการเอาชนะใจตนเอง 
สถาบันพลังจิตตานุภาพ ขอเชิญผู้สนใจ เข้าอบรมหลักสตุร 
ชินนสาสมาธิ 1 สมาธิเพื่อการชนะใจตนเอง เน้นวิธีท าสมาธิ
แบบง่ายๆในวันที่ 25 ก.ค.58 เวลา 09.00 - 14.00 น.                       
ณ วัดพนัญเชิงฯ ติดต่อ โทร.081-8422825,.086-2941529 
อาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรี  โปรดแต่งกายสุภาพ 

ขอเชิญ ผู้บริหาร/หัวหน้าฝา่ย/หัวหนา้กลุม่งาน/ 
หัวหน้างานและตัวแทนคณะกรรมการแต่ละคณะ                         
ตามรายชื่อที่แจ้งเวียน เข้าร่วมประชุมจัดท าแผนปี 2559               
ในวันที่ 15 ก.ค.58  (เลื่อนจาก14 ก.ค.58) เวลา 13.30 น.             
ณ ห้องสุพรรณภูมิ  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

              ขอเชิญ หัวหน้าหอผู้ป่วย/ FA ประจ า
หน่วยงาน/ผู้แทนหนว่ยงาน หน่วยละ 3 คน เข้าร่วมประชุม
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ รพ.อย. ในวันที่ 10 ก.ค.58 เวลา 
08.30-16.30น.  ณ ห้องอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 

ขอเชิญ หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหนว่ยงานและผู้
ประสานงานคุณภาพประจ าหน่วยงาน (FA)เข้าร่วมประชุม
สรุปผลการจัดงานมหกรรมคุณภาพ และร่วมรับประทาน
อาหารกลางวัน  ในวันที่ 16 ก.ค.58  เวลา 12.00 น. 
ณ ห้องอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ขอเดชคุณพระศรีรัตนตรัย 
ช่วยคุ้มภัยให้ท่านั้นจงสุขขี 
คิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งที่ดี 
อย่าได้มีโรคภัยมาเบียดเบียน 

              ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อระดับอ าเภอพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม 
“War room ไข้เลือดออก”  ในวันนี้ เวลา 11.00-12.00 น.   
ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

                     ขอแสดงความความเสียใจ 
กับครอบครัวคุณสุรภี มั่นศิลป์ พยาบาลหอผู้ป่วยสุภา  
และคุณวันเพ็ญ คมคาย เจ้าหน้าที่งานศูนย์จ่ายกลาง  

ที่สูญเสียคุณแม่ร าพึง กองแก้ว  
รพ.ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ในวันนี้  

ณ วัดใหม่ชุมพล ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.อยุธยา  
 เวลา 20.00 น. โดยมีรถออกเวลา 19.00 น.  

เจ้าภาพขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ ในวันที่ 11 ก.ค.58  
เวลา 16.00 น. มีรถออกเวลา 15.00 น. 

สวนดอกไม้ 

เลิกบุหรี่ 

พ่นหมอกควัน กลุ่มงานเวชกรรมสงัคม จะท าการพ่น 
หมอกควันเพื่อก าจัดยุงลายในเขต รพ.และบ้านพักเจ้าหน้าที ่
ในวันนี้ เวลา 14.00 น. เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ 
ขอความร่วมมือเก็บเครื่องใช้ให้มิดชิด 

อันตรายของผู้สูบบุหรี่ 
     ผู้สูบบุหรี่มักตายก่อนวัยอันสมควรมากกว่าผูท้ีไ่มสู่บ
บุหรี่ ได้มีการยืนยนัจากผูเ้ชี่ยวชาญว่าการสบูบุหรี่มีผลร้าย
ต่อสุขภาพ และผู้ที่อยู่ใกล้ชิดอย่างยิ่ง ในบุหรี่มีสารพิษ
ต่างๆ หลายชนิด ซึ่งก่อให้เกิดโทษ ดังนี้ ท าให้เกิดโรคภัยไข้
เจ็บต่างๆ เช่นโรคมะเร็ง โรคปอด เป็นต้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งท าให้หน้าแก่ก่อนวัย และยังเป็นที่รังเกียจของบุคคลรอบ
ข้าง นอกจากโทษภัยในปัจจุบันนี้แล้ว ผู้ที่สูบบุหรี่เป็น
ประจ า ก่อนตายจิตจะเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส เมื่อตายแล้ว ก็
จะต้องตกนรก ที่มีชื่อว่ามหาโรรุวนรก เป็นมหานรกหลมุที่ 
5 รองรับผู้ที่ชอบดึ่มสุรา และเสพสิง่มึนเมา ยาเสพติด มี
บุหรี่เป็นต้น 

แผนยทุธศาสตร ์หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติ             
ตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิผล                         
ตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ 
(Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร์ที่ดีนั้น จะต้องถูก
ก าหนดข้ึนตามวิสัยทัศนข์ององค์การ อันเป็นผลผลติทาง
ความคิดร่วมกันของสมาชิกในองค์การที่ได้ท างานรว่มกนั
หรือจะท างานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี ้เป็นความเห็นพ้อง
ต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่องค์การประสงค์จะไป 
ให้ถึง และวิสัยทัศน์นี้มกีารแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ 
(Objective) ที่เป็นรูปธรรม และสามารถวัดได้ ทั้งนี้องค์การ
สามารถใช้แผนยทุธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมนิผลงาน
ประจ าปีงบประมาณ ยิ่งไปกว่านั้นองค์การยังสามารถใช้
แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) เพื่อการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ได้อีกด้วย(http://www.flas.kps.ku.ac.th/forum/index.php?topic=77.0) 

ความหมาย แผนยุทธศาสตร์ 

http://www.dmc.tv/index.php?module=articles&action=showarticles&group=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&om=330
http://www.dmc.tv/index.php?module=articles&action=showarticles&group=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&om=330
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/Karma-Retribution-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%871.html
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/Karma-Retribution-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94.html
http://www.dmc.tv/pages/guide/page07.html
http://www.dmc.tv/pages/about/page08.html


แฟนเจ็ตสกีภาคกลางได้เฮบ้าง เมื่อการแข่งขันเจ็ตสกีรายการฮ๊อท “ศึกจีช็อคเจ็ตสกีโปรทัวร์”  
เตรียมที่จะไปจัดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 11 และอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558  ณ ทุ่งนเรศวร  
จังหวดพระนครศรีอยุธยาเพ่ือร่วมโปรโมทสถานท่ีท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดฯ โดยส่วนของเกมสก์ารแข่งขัน 
ก็ด าเนินมาถึงจุดแตกหัก ที่เกือบทุกรุ่นต้องสู้กันจนถึงวินาทีสุดท้าย เพ่ือชิงแชมป์แห่งประเทศไทย และตั๋ว           
ลุยศึกเจ็ตสกีโลกปีนี ้
 
ศึกจีช็อคเจ็ตสกีโปรทัวร์ 2015 สนามชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยความร่วมมือของ   4 องค์กรหลัก 
ได้แก่ จังหวัดอยุธยา โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายอภิชาต โตดิลกเวชช ์ และ  นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   นายชัยวัฒน ์เจริญสุข 
ผู้อ านวยการ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานพระนครศรีอยุธยา และ   นายสนิท วรปัญญา  นายก
สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
ครั้งนี้เพ่ือเป็นการสนับสนุนการกีฬาของชาติแล้ว ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา พร้อมท้ังสถานท่ี
ท่องเที่ยวส าคัญต่างๆ  อาทิ  พระบรมอนุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวัดภูเขาทอง ซ่ึงเป็นบริเวณ
ท่องเที่ยวต่อเน่ืองกันด้วย  
 
นายสนิท วรปัญญา นายกสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ  เปิดเผยว่า เกมสก์ารแข่งขัน ในสนามชิงชนะเลิศ
ครั้งนี้มั่นใจว่าจะสนุกตื่นเต้นอย่างยิ่ง เพราะใน 3 สนามแรก ซึ่งปีน้ีค่อนไปทางทะเลภาคใต้ทั้งหมดคือ พังงา, 
ชะอ า และประจวบคีรีขันธ์ ทุกคนสู้กันมาอย่างสูสีคู่คี่ ผลัดกันแพ้ชนะ จึงท าให้แทบทุกรุ่น ต้องมาตัดเชือกชิง
แชมป์กัน อาจจะเรียกได้ว่า จนถึงวินาทีสุดท้ายของสนามน้ีทีเดียว  
 
ที่ส าคัญ ทุกรุ่น จะต้องตัดตัว คัดเลือกนักเจ็ตสกีทีมชาติไทย จากผู้ท่ีมีผลงานครองแชมป์ประเทศไทย  เพ่ือไป
ท าการแข่งขันเจ็ตสกีโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นท่ีทราบกันดีว่า มีความส าคัญ
อย่างยิ่งในการสร้างช่ือเสียงอย่างต่อเน่ืองให้กับประเทศไทย ในเวทีโลก  นอกจากนั้น  แชมป์และรองแชมป์
ประเทศไทย ในรุ่นโปร จะผ่านการคัดเลือกเป็นทีมชาติ 2 คนแรกจากโควต้า 4 คน เข้าสู่การแข่งขันคิงส์คัพ – 
เจ็ตสกีเวิลด์คัพ 2015 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ณ เมืองพัทยา ในช่วงต้นเดือนธันวาคมด้วย” 
แฟนๆ เจ็ตสกีสามารถเข้าชมการแข่งขันได้ฟรี! ทั้ง 2 วัน จากการสนับสนุนของทุกฝ่าย โดยการแข่งขันท้ังวัน
เสาร์ท่ี 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558  จะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. แข่งขันต่อเนื่อง
ตลอดทั้งวัน เก็บคะแนนรอบเช้าและบ่าย รวม 4 โมโต เช่นเดิม 

ที่มา http://jetskiprotour.com/news4_2.php โดยฝนบังอร 
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