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วิสัยทัศนโ์รงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 

อัตลักษณ์ รพ.คุณธรรม “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้่าใจ” 

“โรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม  บริการเป็นเลิศระดับประเทศ 
องค์กรอยู่ดีมีสุข  เป็นที่ยอมรับของประชาชน” 

กีฬาสรา้งสามคัคี...สูโ่รงพยาบาลคณุธรรม 
วอลเลยบ์อล AYH ลีก 2015 

พลังงานน่ารู้ : ไอเดียปลูกผักสวนครัวในบ้าน 

สุขภาพปลอดโรค..โชคเกษม...ได้อิ่มเอมความสุขทุกสถาน 
ขอให้ม่ังมีทองครองเงินล้าน....พร่ังพร้อมด้วยบริวารผู้ชาญชัย 

เมนูวันพรุ่ง 

Happy Birthday 

เมนูวันนี ้

ในวนันี ้ทีมเดอะซีสส์ VS ทีมกระดูกพรุนลุ้นแชมป์ 
แฟนคลับวอลเลยบ์อลตามไปดูตามไปเชียรที์มตัวเอง           
เพื่อลุ้นเข้าชิง ในเวลา 16.30 น. ณ สนามกีฬา รพ. 
ก าหนดวันชิงท่ี 1,2,3 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

                  ยินดตีอ้นรบั นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์              
ผอก.ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภาการชาดไทยพร้อมคณะ  
และ ผู้เข้าร่วมประชุม “โครงการพัฒนาบุคลากร   เพื่อ
การปลูกถ่ายอวัยวะถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี”         
ในวันท่ี 11 ก.ย.58 เวลา 08.30-13.00 น.                     
ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
ขอเชญิ เจ้าหน้าท่ีท่ีสนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ    
"กายผ่อนคลาย ใจเป็นสุข" เพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนชาว
โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา โดยคุณกัลยา สุขสถาพร 
ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด อยุธยาซิตี้พาร์ค 
ในวันท่ี 14 ก.ย.58 เวลา 13.00 - 16.00 น.  
ณ ห้องอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ 
(แจ้งชื่อมายังกลุ่ม พรส. ภายในวันท่ี 11 ก.ย.58 รับ
จ านวน 30 คน สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับ ร่างกายจะผ่อน
คลายคืนแรกจะหลับสบาย  ปรับเปลีย่นมุมมองและ                  
วิธีคิด มีความสุขเพิ่มขึ้น) 
ขอเชญิ แพทย/์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทีส่นใจ                  
ทุกหน่วยงานเข้าร่วมงาน “มหกรรมวันอัลไซเมอร์โลก 
โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา” ในวันที่ 18 ก.ย.58  
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องอู่ทอง ชั้น 5  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (แจ้งชื่อมายัง กลุ่ม พรส.              
ภายในวันท่ี 16 ก.ย.58) 

ประกาศรบัสมคัรโอน/ยา้ย 
-รพ.ยะลา รับสมัครคัดเลอืกข้าราชการเพื่อย้ายให้ด ารง
ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ 
139871 รับสมัครถงึวันท่ี 17 ก.ย.58 รายละเอียด
เพิ่มเติม http://www.yrhyala.com  
-รพ.ชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ประสงค์จะรบัย้าย/รบัโอน 
ต าแหน่งนายช่างเทคนิคช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ 
129387 ยื่นเรื่องได้ถงึวันท่ี 30 ก.ย.58 สอบถาม
เพิ่มเติมโทร. 077-505-942 
-รพ.บางละมุง รับสมัครคัดเลอืกข้าราชการให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ ยื่นใบ
สมัครพร้อมเอสารประกอบการสมัครไดถ้ึงวันท่ี 15 
ก.ย.58 สอบถามเพิ่มเตมิโทร. 038-411-551-2 
ข่าวการประชมุ/อบรม 
-วิทยาลัยวิทยาศาสตรส์าธารณสุข จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏบิัติการเรือ่ง                          
“เขียนผลงานวิจยั อย่างไรให้ได้ตีพิมพ์” ในระหว่าง           
วันท่ี14-16 ก.ย. ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน2  
ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ดูรายละเอียด
เพิ่มเติม/downlond ใบสมัครได้ท่ี www.cphs.chula.ac.th  
หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-218-8230  
(คุณธนาพงศ์ วงษ์งามมงคล) 

ประเพณทีิ้งกระจาด ประจ่าปี 2558 
วัดพนัญเชิงวรวิหารได้ก าหนดจัดงานประเพณ ี             
ท้ิงกระจาด ประจ าปี 2558 ในระหว่างวันท่ี 10-12 
ก.ย.58 จึงขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดงานประเพณี          
ท้ิงกระจาด ในวันท่ี 10 ก.ย.58 เวลา 09.59 น.         
ณ บริเวณมณฑลพิธี หน้ากองอ านวยการจัดงาน             
ของ วัดพนัญเชิงวรวิหาร 

                ขอเชิญคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ 
เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนเครื่องมือแพทย์ ปี 59          
ในวันนี้เวลา 13.30-16.00 น.  ณ ห้องประชุม ANC 
ชั้น 2 อาคารเฉลิมเพระเกียรติ 

                    คืนหนึ่ง ภรรยาก าลังหลับกับสามี
นักกอล์ฟ สามีก็ละเมอออกมาเสียงดัง “น้ า น้ า น้ า” 
ภรรยาเขย่าตัวสามีแล้วถามว่าเป็นอะไร..สามีบอกว่า 
เขาฝันร้ายว่า ตีลูกฮุคแล้วตกไปในน้ า ภรรยาได้แต่
ปลอบใจ “มันก็แค่ฝันนอนเถอะค่ะ” 
  สักพักหนึ่ง สามีก็ละเมออีกคราวนี้ตะโกนว่า 
“ทราย ทราย ทราย” ภรรยาตื่นขึ้นมาปลอบสามี 
“ฝันร้ายว่าตีตกทรายอีกละ่สิ อย่าคิดมากนอนซะ” 
ทั้งคู่หลับไปพักใหญ่ คราวนี้เป็นฝ่ายภรรยาร้อง
โวยวาย ดังโอ๊ย!! พร้อมเอามือกุมบริเวณใต้สะดือ 
สามีลุกขึ้นแล้วบอกภรรยาไปว่า “ผมยังไม่ได้ตีลูก
เลยนะ แค่กระตุกหญ้ามาโปรยเพื่อดูทิศทางลมเท่า
นั้นเอง”.. 

โครงการองคก์รซอ่นพงุ 
กลุ่มงานสุขศึกษา ขอให้เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลฯ 
ที่เข้าร่วมโครงการไรพุ้งให้ไปวัดขนาดรอบเอวและ
ชั่งน้ าหนักของท่านทีก่ลุ่มงานสุขศึกษา ภายในวันที่ 
15 ก.ย. 58 

http://www.yrhyala.com/
http://www.cphs.chula.ac.th/


พลังงานน่ารู้ 
ฉบับท่ี 2555 วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 

   ยังไมท่นัไรฝนก็โปรดมาสัง่ลากจิกรรมกลางแจง้ซะแลว้  

ถ้าไมอ่ยากนั่งเฉย ๆ ให้ความเหงาเกาะกินในชว่งหนา้ฝน มาลงมือปลกูผกัสวนครวัในบ้านแก้เซง็กนัเถอะ  

     ย่างเข้าสู่หน้าฝนเมื่อไหร่ นานากิจกรรมกลางแจ้งเป็นอันต้องงดทันที ถ้าไม่อยากตกอยู่ในภวังค์แห่งความเหงาและ

เศร้าเพราะสายฝนอีกต่อไป งั้นลองมาปลูกพืชผักสวนครัวในบ้านแบบมีสไตล์กันดีกว่า วันนี้กระปุกดอทคอมจึงอยากจะขอ

น่าเสนอ 15 ไอเดียการปลูกผักสวนครัวในบ้านไว้กินช่วงฝนพร่า แก้อาการเบ่ือ เหงา เศร้า เซ็ง ให้คุณได้ใช้เวลาว่าง          

ให้เป็นประโยชน์ในช่วงหนา้ฝนนี้ 

1. ชั้นหนังสอืสมนุไพร พลิกตา่ราอาหารพรอ้มเดด็สมนุไพรไปปรงุแบบสด ๆ 

  เม่ือถึงคราวที่ต้องโละของเก่าทิ้งก็อย่าเพิ่งชิงทิ้งชั้นวางหนังสือเก่าไปก่อนล่ะ เพราะมันยัง

สามารถน่ากลับมาสร้างมุมผักสวนครัวเล็กๆ ในบ้านช่วงหน้าฝนได้ หรืออาจจะโยกย้ายไป

ติดตั้งไว้ในครัวและการขอแบ่งพื้นที่บนชั้นวางเอาไว้วางหนงัสือท่าอาหารก็แอบดูมือโปร            

ไมเ่บา 

2. พืชสวนครวัในแกว้ ดื่มแลว้เบื่อกเ็ผื่อมาปลูกพชื 

   มาเอาใจชาวฮิปสเตอร์ที่รักธรรมชาติกันหน่อยกับการปลูกผักสวนครัว           

ต้นเล็ก ๆ ไว้ในแก้วน้่า แก้วชา หรือแก้วกาแฟที่ไม่ใช้แล้ว ไม่ว่าจะวางไว้         

ตรงมุมไหนของบ้านก็ช่วยสร้างบรรยากาศให้ดูดีมีสไตล์ไม่ซ่้าใครทั้งนั้น 

3. กระบะผกัสวนครวัตดิผนงั หลีกตวัขึน้ดา้นขา้งไมส่รา้งความรก  

   ความสดใหม่ของผักสวนครัวที่อยู่ในครัวเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่ถ้าหาก

พื้นที่ในครัวไม่เอื้ออ่านวยก็อย่าได้เสียใจไป เพราะเราสามารถปลูกผักสวนครัว

เอาไว้ในกระบะพลาสติกหรือกระบะไม้ แล้วน่ามาติดผนังไม่ให้เกะกะทางเดิน         

ในครัวก็ได้ค่ะ 

 4. กระบะผักสวนครวัตดิผนงั หลีกตวัขึน้ดา้นขา้งไมส่รา้งความรก  

    ความสดใหม่ของผักสวนครัวที่อยู่ในครัวเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่ถ้าหากพื้นที่

ในครัวไม่เอื้ออ่านวยก็อย่าได้เสียใจไป เพราะเราสามารถปลูกผักสวนครัวเอาไว้ใน

กระบะพลาสติกหรือกระบะไม้ แล้วน่ามาติดผนังไม่ให้เกะกะทางเดินในครัวก็ได้ค่ะ 

5. ปลูกผักสวนครวัในขวดโหล ไอเทมใหมท่ีใ่คร ๆ ก็ต้องปลูก 

   ดูเหมือนว่าขวดโหลจะกลายเป็นไอเทมที่ใคร ๆ ก็ต้องมีติดบ้านไว้ เพราะด้วยขนาดกะทัดรัด

จึงท่าให้เหมาะกับการปลูกผักสวนครัวไว้ในบ้านแทนกระถางต้นไม้ดนิเผาที่สุด โดยปลูกไว้              

ต้นละขวดแล้วใช้วงแหวนลอ็กไว้กับบอร์ดไม้ 

ดูไอเดียเจ๋งๆ เพ่ิมเติมได้ที่ http://home.kapook.com/view125342.html BY GiFt 


