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การแข่งขันกีฬาบุคลากรศูนย์สุขศาสตร์ ครั้งที่ 8
“ สุขศาสตร์ 4.0 โลกแห่งอนาคต ”
12-15 ธันวาคม 2560
ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รศ.นพ.พฤหัส ต่ อ อุ ด ม ผูอ้ ํา นวยการโรงพยาบาล แจ้ง ว่า คณะกรรมการบริ ห ารกี ฬ าและนัน ทนาการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ กําหนดจัดการแข่ งขันกีฬาบุคลากรศู นย์ สุขศาสตร์ ครั้ งที่ 8 “สุ ขศาสตร์ 4.0 โลกแห่ ง
อนาคต” ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ และพิธีเปิ ดการแข่งขันกีฬา ในวันที่
15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สนามกีฬา 24 ปี รพธ. โดยมีวตั ถุประสงค์ให้บุคลากรในศูนย์สุขศาสตร์ ทาํ ความรู ้จกั
กัน และทํากิจกรรมร่ วมกัน เป็ นการส่ งเสริ มการมีสุขภาพร่ างกายและจิตใจที่ดีดว้ ยการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อสร้างความสามัคคี และเสริ มสร้างความสามารถในการทํางานเป็ นทีม
รศ.นพ.พฤหัส กล่า วต่อไปว่า การที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิ มพระเกี ยรติ จะประสบความสํา เร็ จตาม
วิสัยทัศน์การเป็ น “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 4.0 องค์ กรแห่ งอนาคต เพื่อประชาชน” ได้น้ นั บุ คลากรของ
โรงพยาบาลจําเป็ นต้องมีความพร้อมในหลายด้าน เช่น ความรักสามัคคีของบุคลากรในการร่ วมกันปฏิบตั ิงาน ความพร้อมของ
บุคลากรทั้งทางร่ างกาย และจิตใจ สําหรับการดูแลสุ ขภาพผูป้ ่ วยและประชาชนที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิ ม พระเกี ย รติ เป็ นโรงพยาบาลมหาวิท ยาลัย ที่ ใ ห้บ ริ ก ารดู แลสุ ข ภาพร่ วมกับ คณะต่ า งๆ ในศู นย์สุ ข ศาสตร์ ซึ่ ง เป็ นการ
ให้บริ การแบบทีมสหวิชาชีพที่มีความสําคัญต่อคุณภาพการรักษาและการให้บริ การ ดังนั้นการสร้างความสามัคคีต่อกันภายใน
ศูนย์สุขศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ จึงมีความสําคัญมาก
สําหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้แบ่งกีฬาออกเป็ น 6 ประเภท คือ ฟุตบอล วอลเล่ยบ์ อล ตะกร้ อ แบดมินตัน
เทเบิลเทนนิส และเปตอง เริ่ มแข่งขันระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้แบ่งสี ออกเป็ น 4 สี ประกอบด้วย สี ม่วง สี เขียว
สี แดง สี เหลือง โดยแบ่งสี เป็ นกลุ่มหน่วยงานในศูนย์สุขศาสตร์ ดังนี้
สี ม่วง กลุ่มงานแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลพิเศษ สํานักงานกลุ่มงานการพยาบาล
สี เขียว สํานักงานบริ หารโรงพยาบาล กลุ่มงานทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
สาขาการพยาบาลผูป้ ่ วยนอก สาขาการพยาบาลสู ติ-นรี เวชกรรม สาขาการพยาบาลกุมารเวชกรรม
สี แดง กลุ่มงานสนับสนุนบริ การ คณะสหเวชศาสตร์ กลุ่มงานสหเวชศาสตร์ สาขาการพยาบาลศัลยกรรม
สี เหลือง สํานักบริ หารแผนและการคลัง กลุ่มงานเภสัชกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์
คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ สาขาการพยาบาลอายุรกรรม สาขาการพยาบาลด่านหน้า

ตารางการแข่ งขัน “กีฬาบุคลากรศูนย์ สุขศาสตร์ ครั้ งที่ 8”
ประเภท / วันที่
ฟุตบอล

12 ธ.ค. 60
สี แดง VS สี เขียว

สี เหลือง VS สี แดง

สี ม่วง VS สี เหลือง

พัก

พัก

สี เขียว VS สี เหลือง

สี เขียว VS สี ม่วง

สี ม่วง VS สี แดง

วอลเล่ ย์บอล
(หญิง)

-

วอลเล่ ย์บอล
(ชาย)

13 ธ.ค. 60

-

ตะกร้ อ
-

14 ธ.ค. 60

กติกา

เวลาแข่ งขัน

สถานที่

เก็บคะแนน

เริ่ มเวลา 17.00 น.

สนามกีฬา 24 ปี รพธ.

เริ่ มเวลา 16.00 น.

สนามกีฬา 24 ปี รพธ.

เริ่ มเวลา 17.30 น.

สนามกีฬา 24 ปี รพธ.

เริ่ มเวลา 16.30 น.

สนามกีฬา 24 ปี รพธ.

เริ่ มเวลา 15.00 น.

หน้าห้องรับรอง ชั้น 1

-

สี ม่วง VS สี เขียว

ทีมแพ้ VS ทีมแพ้

ทีมชนะเข้าชิ ง

สี แดง VS สี เหลือง

ทีมชนะ VS ทีมชนะ

ที่1 / ทีมแพ้
เข้าชิ ง ที่3

สี ม่วง VS สี เหลือง

ทีมแพ้ VS ทีมแพ้

ทีมชนะเข้าชิ ง

สี แดง VS สี เขียว

ทีมชนะ VS ทีมชนะ

ที่1 / ทีมแพ้
เข้าชิ ง ที่3

สี เขียว VS สี ม่วง

ทีมแพ้ VS ทีมแพ้

ทีมชนะเข้าชิ ง

สี เหลือง VS สี แดง

ทีมชนะ VS ทีมชนะ

ที่1 / ทีมแพ้
เข้าชิ ง ที่3

เทเบิลเทนนิส

สี เหลือง VS สี เขียว

สี แดง VS สี เขียว

สี เขียว VS สี ม่วง

สี แดง VS สี ม่วง

สี ม่วง VS สี เหลือง

สี แดง VS สี เหลือง

แบดมินตัน

สี เหลือง VS สี เขียว

สี ม่วง VS สี เขียว

สี เขียว VS สี แดง

สี ม่วง VS สี แดง

สี แดง VS สี เหลือง

สี ม่วง VS สี เหลือง

เก็บคะแนน

อาคาร ม.ร.ว.สุ วพรรณ
เก็บคะแนน

เริ่ มเวลา 15.00 น.

สนามด้านหน้า
ห้องเอกซเรย์ ชั้น 1
อาคารกิตติวฒั นา

เปตอง

สี แดง VS สี ม่วง

ทีมแพ้ VS ทีมแพ้

สี เขียว VS สี เหลือง

ทีมชนะ VS ทีมชนะ

ทีมชนะเข้าชิ ง
-

เริ่ มเวลา 15.00 น.

สนามกีฬา 24 ปี รพธ.

ที่1 / ทีมแพ้
เข้าชิ ง ที่3

ทั้งนี้ ในที่ 15 ธันวาคม 2560 จะมีพิธีเปิ ดการแข่งขันกีฬาอย่างเป็ นทางการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ เวลา 12.30
น. ขบวนพาเหรด (ธีมงาน : สุ ขศาสตร์ 4.0 โลกแห่ งอนาคต) ทุกสี พร้อมกัน ณ บริ เวณโถง ชั้น 1 อาคาร ปิ ยชาติส่วนต่อขยาย
เวลา 13.00 น. เดินพาเหรด นักกีฬา และกองเชี ยร์ สู่ สนามกีฬา 24 ปี รพธ. เวลา 14.00 น. พิธีเปิ ดงาน เวลา 15.00 น. มอบถ้วย
รางวัลกีฬารวม และรางวัลนักกีฬาดีเด่น เวลา 15.15 น. ประกวดกองเชี ยร์ เชี ยร์ ลีดเดอร์ และกีฬาฮาเฮ เวลา 16.00 น. มอบถ้วย
รางวัลขบวนพาเหรด ถ้วยรางวัลกองเชียร์ และเชียร์ ลีดเดอร์ สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ คุณบุญชู กาญจนปฐมกุล โทรศัพท์ 0 2926
9451 วันและเวลาราชการ

นฤภร ผลฉัตร (นักประชาสัมพันธ์) / ผู้เขียนข่ าว

