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กีฬาสรา้งสามคัค.ี..สูโ่รงพยาบาลคณุธรรม 

วอลเลยบ์อล AYH ลีก 2015 

ขอเชญิ แพทย์/พยำบำล เจ้ำหน้ำที่ที่สนใจทุกหน่วยงำนเข้ำร่วมงำน 
“มหกรรมวันอัลไซเมอรโ์ลก”ในวันที่ 18 ก.ย.58 เวลำ 08.30-12.00 น.  

ณ ห้องอู่ทอง ชั น 5 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ (แจ้งชื่อที่กลุ่ม พรส.  

ภำยในวันที่ 16 ก.ย.58) 

                     ขอเชญิ หัวหน้ำหอผู้ป่วย/หัวหน้ำหน่วยงำน
และ ผู้ประสำนงำนคุณภำพประจ้ำหน่วยงำน (FA) เข้ำร่วมประชุม   

เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำงำนพัฒนำคุณภำพ ในวันที่ 17 ก.ย.58  

เวลำ 13.00 น. ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั น 5 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 

 ขอเชิญ หัวหน้ำหน่วยงำน/พยำบำล/สส.พลังงำน/กลุ่มอนุรักษ์  
พลังงำน/เจ้ำหน้ำที่ใหม่และผู้สนใจ เข้ำร่วมอบรม “เร่ืองที่ควรรู้ในกำร

ประหยัดพลังงำนของ รพ.อยุธยำ” วิทยำกร อำจำรย์วรพจน ์ช่ำงหล่อ     

บริษัทอินโนเวชั่น จ้ำกัด รุ่นที่ 1 ในวันที่ 28 ก.ย.58 และรุ่นที่ 2  

ในวันที่ 29 ก.ย.58 เวลำ 13.00–16.30 น. ณ ห้องอู่ทอง ชั น 5  

อำคำรเฉลิมพระเกียรติ (แจ้งชื่อที่กลุ่ม พรส.ภำยในวันที่ 23 ก.ย.58) 

ขอเชญิ คณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ 
เข้ำร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 28 ก.ย.58 เวลำ 13.30 น. 

ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั น 5 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 

ยินดีตอ้นรบั อ.สุพรรณ ว่องรักษำสัตย์ หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ
บริกำรพยำบำล รพ.ธรรมศำสตร์พร้อมคณะและผู้สนใจ เข้ำร่วม

ประชุมวิชำกำร “กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรควำมปวด”  

ในวันที่ 21 ก.ย.58 เวลำ 13.00-16.30 น. ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั น 5  

อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 

Happy Birth Day 
ขอเดชคุณพระศรีรัตนตรัย 

จงคุ้มภัยสารพัดขจัดผลาญ 

อายุมั่นขวัญยืนชั่วกาลนาน 

มงคลวารวันเกิด…ประเสริฐเอย 
ร.อ.หญิงประภำพรรณ  อันทวำปี  หัวหน้ำศูนย์แพทย์ สสจ. 
คุณสุริยำ  ภำคสกุณณ ี นักเทคนิคกำรแพทย์/พยำธิวิทยำ(คลังเลือด) 
คุณอนุสรณ์  สุขขไีทย  พนง.ทั่วไป/งำนซักฟอก 
คุณลักขณำ  ชูอินทร์  พนง.ช่วยเหลือคนไข้/นรีเวช 
คุณเกษม  จำวจิตต์ชื่น  พนง.ทั่วไป/งำนซักฟอก 

รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 16 ก.ย.58 
ทีมสโลว์ไลฟ์ ปะทะ ทีมกระดูกพรุนลุ้นแชมป ์

ขอเชิญชมเชียร์พร้อมก้ำลังใจ ในเวลำ 16.00 น.  
ณ สนำมกีฬำ โรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ 

  

ข่าวจากฝา่ยบรหิารงานทัว่ไป 
ขอให้ผู้ที่มีควำมประสงค์จะไปร่วมงำนแสดงมุฑติำจิตแก่ผู้เกษียณ   

อำยุรำชกำรในวันที่ 25 ก.ย.58 เวลำ 18.00 น. ณ หอประชุม     

ศำลเจ้ำแม่ทับทิม ขอให้ส่งรำยชื่อพร้อมเงิน (ผู้ร่วมงำน 120 บำท 

ผู้ติดตำม 180 บำท) ได้ที่คุณจิตรลดำ ใหม่อ่อง ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

ภำยในวันนี !! 

โครงการองคก์รซ่อนพงุ 
กลุ่มงำนสุขศึกษำ ขอให้เจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ

ที่เข้ำร่วมโครงกำรไร้พุงให้ไปวัดขนำดรอบเอวและช่ังน ้ำหนัก 

ของท่ำนที่กลุ่มงำนสุขศึกษำ ภำยในวันนี !! 

กิจกรรมปั่นจกัรยาน “เฉลมิพระเกียรต ิสมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุา สยามราชกุมารี”  

สสจ.อยุธยำ ขอประชำสัมพันธ์กิจกรรมปั่นจักรยำนเฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อเป็นกำรออกก้ำลังกำย ในวันที่ 20 ก.ย.58 โดยแบ่งออกเป็น  

2 กลุ่ม คือกลุ่ม VIP ปั่นระยะทำง 25 กม. ค่ำสมัคร 1,500 บำท 

และกลุ่มบุคคลทั่วไป ปั่นระยะทำง 110 กม. ค่ำสมัคร 500 บำท  

ณ ศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร ดูรำยละเอียดได้ที่ 
www.Facebook.com/BangsaicyclingEvent  

และสมัครได้ที่ โทร.086-090-9122  

แบบฟอรม์ลงข่าวประชมุ 
หน่วยงำนใดต้องกำรแจ้งข่ำวกำรประชุม/ข่ำวต่ำงๆ ลงในบ้ำนเรำ

เช้ำนี  สำมำรถส่งข่ำวได้หลำยช่องทำง 1.ดำว์นโหลดแบบฟอร์มได้

ทำงเว็บไซด์ของโรงพยำบำล 2.ติดต่อขอรับแบบฟอร์มพร้อม

กรอกข้อมูลได้ที่ศูนย์ข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ชั น 5 3.ส่งข่ำวต่ำงๆ 

ได้ที่ Zimbra ของ รพ. Username OG017  

ชีวิตเปีย่มสขุ 
ขอเชิญเหล่ำกัลยำณมิตรร่วมบริจำคสิ่งของและทุนทรัพย์เพื่อ         

ช่วยเหลือผู้ป่วยที่วัดพระบำทน ้ำพุ พร้อมร่วมสวดมนต์นั่งสมำธิ      

ฝึกจิตและรับฟังกำรแสดงพระธรรมเทศนำ “ธรรมะกับกำรใช้ชีวิต 

ประจ้ำวัน”โดยพระอำจำรย์อลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้ำอำวำส    

วัดพระบำทน ้ำพุ จ.ลพบุรีให้กับพุทธศำสนิกชน ในวันที่ 17 ก.ย.58 

เวลำ 13.30 น. บริเวณชั น 2  หน้ำ The Hall Convention 

Center สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมและส้ำรองที่นั่ง ฟรี!         

โทร. 035-229234 ต่อ 116, 127  

ขอเชิญสง่ผลงานวจิยั 
สสจ.อยุธยำ โดยกลุ่มงำนยุทธศำสตร์สำธำรณสุข ได้จัดงำน

มหกรรมควำมรู้และผลงำนเด่นกำรพัฒนำระบบสุขภำพ ปีที่ 2 

ปีงบประมำณ 58 ในวันที่ 22-23 ก.ย.58 ณ โรงแรมวรบุรี   

จ.อยุธยำ จึงขอเชิญส่งผลงำนวิชำกำรงำนวิจัยเข้ำร่วมประกวด

ดังกล่ำว สอบถำมเพิ่มเติม โทร.035-241-1520 ต่อ 106,123 



ฉบับที่ 2559 
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 

ออกก้าลังกายลดน ้าหนกัดว้ยโยคะเพียง 5 ท่า 
        สาวๆทัง้หลายทีก่า้ลงัมองหาการออกกา้ลงักายเพือ่ลดน้า้หนกั,หุน่ด ีด้วยโยคะ เชิญทางนีเ้ลยคะ่" 
ให้เวลาในตอนเช้าสัก 30 นาที และตอนเย็น 1 ชั่วโมง แค่นี้ก็เพียงพอต่อการฝึกโยคะลดความอ้วนได้แล้ว 
เพียงเดือนเดียวเท่านั้นก็จะเห็นผล แต่ต้องเล่นต่อเน่ืองกันทุกวันควบคู่ไปกับการควบคุมอาหาร ลดอาหาร
ประเภทแป้ง เริ่มจากท่าช้าๆ สบายๆ ไปก่อน ก้าหนดลมหายใจเข้าออก แค่นี้ก็หุ่นดีได้โดยมีข้อแม้ว่าอาหาร
ม้ือเย็นควรรับประทานผักผลไม้ แทนข้าวหรืออาหารจ้าพวกแป้งต่างๆ 

โยคะทา่ที่ 1 ลดหน้าท้อง 
พุงยื่น พุงย้อย พุงห้อย ท่านี้เล่นแล้วพุงหายแน่ เล่นง่ายๆแค่เพียงนอนราบ
กับพื้น เอามือประสานกันไว้ท่ีท้ายทอยแล้วยกหัวข้ึนลง ร่วมกับการก้าหนด
ลมหายใจเข้าออกช้าๆ ท้าไปเรื่อยๆ ซัก 100 ครั้งต่อวัน จะเห็นผลลัพธ์ได้
ภายใน 1 เดือน 

โยคะทา่ที่ 2 กระชบัสะโพก ลดหน้าทอ้ง ลดต้นขา  
ขาเรียว สะโพกสวย โดยนอนราบกับพื้นโดยวางขาไว้ให้ตั้งฉากกับ
พื้น เอามือผสานกันไว้ด้านล่าง แล้วดันตัวขึ้นลงโดยให้หัวติดพื้นไว้และ
ก้นห้ามโดนแขน  ยกตัวข้ึนใหโ้ค้งที่สุดเท่าที่ท้าได้ อาจใช้การเขย่งข้อเท้า
ช่วยด้วยก็ได ้ก้าหนดลมหายใจเข้าออก ท้าอย่างน้ีไปช้า ๆ 100 ครั้งต่อ
วัน 1 เดือนเห็นผลแน่ๆ 

โยคะทา่ที่ 3 กระชบั แขน ต้นแขน หน้าท้อง ต้นขา สะโพก 
ยันแขนล้าตัวเหยียดตรง แล้วยกขา ยืดไปด้านหลังแล้วงอเข่าเข้ามา
จรดปลายคาง ก้าหนดลมหายใจเข้าออกและค่อยๆท้าช้า ๆ แล้วสลับข้าง 
ท้าข้างละ 50 ครั้ง เหงื่อจะออก ก่อนท้าท่าน้ี ควรท้าท่าที่ 1และ 2 ก่อน
เพื่อเป็นการวอร์ม 

โยคะทา่ที่ 4 ท่าพัก 
ทุกท่าที่เล่นผ่านๆมานั้นรู้สึกเหนื่อยและเสียเหงื่อออกมา ท่าน้ีช่วย
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และอย่าลืมก้าหนดลมหายใจเข้าออกด้วย เพื่อ
ช่วยให้เผาผลาญของร่างกายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โยคะทา่ที่ 5 ท่ายืดกลา้มเนื อ 

ช่วยในการยืดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยท้าตามรูปภาพและท้าค้างไว้ 
ก้าหนดลมหายใจเข้าออก สลับไปมา 2 ด้านขา ข้างละ 2 นาท ี

โยคะลดความอว้น ถือวา่เปน็การออกกา้ลงักายลดน้า้หนกัอกีรปูแบบ
หนึง่ ซึ่งไมห่นกัมากจนเกนิไป หากทา้อยา่งตอ่เนือ่งและสม่า้เสมอสาวๆ
ก็สวยหุน่ดพีงุหายกนัไดแ้ลว้ละ Credit : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=yhungying&month=05-

2013&date=28&group=1&gblog=52 BY GiFt 
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