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กิจกรรม
นายแพทยภาณุ คูวุฒยากร จิตแพทยโรงพยาบาลสวนปรุง ออกตรวจราชการและนิเทศงาน
การดําเนินงานสุขภาพจิต กรณีปกติ รอบที่ ๒ ในพื้นที่จังหวัดตาก
กลุมภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผูปวยโรคจิตเภท
ที่มีปญหาใชสารเสพติดและมีความเสี่ยงสูงตอการกอความรุนแรงในโรงพยาบาล” สําหรับทีมสหวิชาชีพ
โรงพยาบาลสวนปรุง จํานวน ๕๐ คน ณ โรงแรมดวงตะวัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๓ ส.ค. ๒๕๖๑ นายแพทยปริทรรศ ศิลปกิจ รองผูอํานวยการดานการแพทย, นายแพทยภาณุ คูวุฒยากร จิตแพทย,
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. นางภรภัทร สิมะวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ และดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค ที่ปรึกษาดานการ
ประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง เขารวมบรรยายทางวิชาการ หัวขอ ทํางานอยางไรใหสุขใจและ
ไดผลลัพธ ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ “สุขใจ วัยทํางาน” Mental Health
in the workplace ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
๓ ส.ค. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ สถานีวทิ ยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. จังหวัดเชียงใหม ขอเชิญชมรายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชน
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม (NBT) ดําเนินรายการโดย ดร.วุฒพิ งศ ถายะพิงค
ที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทัง้ นี้รายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” ออกอากาศเปนประจํา
ทุกวันศุกรของเดือน เวลา ๑๕.๓๐–๑๖.๐๐ น. ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT จังหวัดเชียงใหม

๔-๕ ส.ค. ๒๕๖๑ กลุมภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการอบรม “การฟนฟูความรูก ารนิเทศทางคลินิก
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต” สําหรับผูรับผิดชอบการนิเทศทางคลินิกการพยาบาลจิตเวช
ของโรงพยาบาลสวนปรุง จํานวน ๓๐ คน ณ โรงแรมพราวภูฟา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
๔ ส.ค. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่อําเภอฝาง,
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. อําเภอไชยปราการ, อําเภอเชียงดาว, อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม, อําเภอแมสรวย และอําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย รับฟงรายการ “สุขภาพจิตเพื่อชุมชน” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับ
ประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ดําเนินรายการโดย
คุณทัศวรรณ ปญญารักษา นักประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน
ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ทาง สวท.ฝาง คลื่นความถี่ FM ๘๙.๒๕
๔ ส.ค. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญรับฟงรายการ “สุขภาพจิต” รายการเพื่อเผยแพร
๑๕.๓๕-๑๖.๐๐ น. ความรูส ุขภาพจิตสําหรับประชาชนทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม คลื่นความถี่ FM ๑๐๐
เมกะเฮิรตซ ดําเนินรายการโดย ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค ที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้
รายการสุขภาพจิต ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๑
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๖ ส.ค. ๒๕๖๑ นายแพทยภูมินทร ชลาชีวะ อายุรกรรมระบบประสาทโรงพยาบาลสวนปรุง นําทีมสุขภาพจิตเคลื่อนที่
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. โรงพยาบาลสวนปรุง ออกใหบริการตรวจ รักษา พรอมใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิตและจิตเวช
ณ โรงพยาบาลเวียงแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม
๖ ส.ค. ๒๕๖๑ นายแพทยกิตติศักดิ์ วิบูลยมา จิตแพทยโรงพยาบาลสวนปรุง นําทีมสุขภาพจิตเคลื่อนที่โรงพยาบาล
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. สวนปรุง ออกใหบริการตรวจ รักษา พรอมใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิตและจิตเวช
ณ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
๖-๗ ส.ค. ๒๕๖๑ กลุมงานพัฒนาศักยภาพเครือขาย โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแกไข
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปญหาและปองกันการฆาตัวตายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑” (ครั้งที่ ๒) สําหรับผูรับผิดชอบงานปองกัน
การฆาตัวตายในเขตสุขภาพที่ ๑ จํานวน ๘๐ คน ณ หองประชุมศาสตราจารยนายแพทยฝน แสงสิงแกว
ชั้น ๔ อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง
๗-๑๐ ส.ค. ๒๕๖๑ นายแพทยปริทรรศ ศิลปกิจ รองผูอํานวยการดานการแพทยโรงพยาบาลสวนปรุง นําทีมสุขภาพจิต
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. เคลื่อนที่โรงพยาบาลสวนปรุง ออกใหบริการตรวจ รักษา พรอมใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิตและจิตเวช
ณ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
๘-๙ ส.ค. ๒๕๖๑ กลุมงานฝกอบรมและวิเทศสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
๐๘.๐๐-๒๑.๐๐น. หลักสูตรการดูแลและแกไขปญหาผูติดสุราโรงพยาบาลสวนปรุง” สําหรับ ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาล
สวนปรุง จํานวน ๔๕ คน ณ โรงแรมจีรัง เฮลฟ วิลเลจ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
โดยมี นายแพทยธรณินทร กองสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เปนประธานเปดงานและวิทยากร
๑๐ ส.ค. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ สถานีวทิ ยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. จังหวัดเชียงใหม ขอเชิญชมรายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชน

ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม (NBT) ดําเนินรายการโดย ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค
ที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทัง้ นี้รายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” ออกอากาศเปนประจํา
ทุกวันศุกรของเดือน เวลา ๑๕.๓๐–๑๖.๐๐ น. ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT จังหวัดเชียงใหม
๑๐ ส.ค. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ สถานีวทิ ยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT
๑๕.๓๐–๑๖.๐๐ น. จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญประชาชนที่อาศัยอยูในพืน้ ที่ภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบนบางสวน ไดแก
จังหวัดตาก สุโขทัย อุตรดิตถ พิษณุโลก กําแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ นครสวรรค และอุทัยธานี ชมรายการ
“รักษสุขภาพ” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชน โดยมี นายแพทยปริทรรศ ศิลปกิจ
นายแพทยเชี่ยวชาญ รองผูอํานวยการดานการแพทย โรงพยาบาลสวนปรุง เปนวิทยากร ดําเนินรายการโดย
ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค ที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่อําเภอฝาง,
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. อําเภอไชยปราการ, อําเภอเชียงดาว, อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม, อําเภอแมสรวย และอําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย รับฟงรายการ “สุขภาพจิตเพื่อชุมชน” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับ
ประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แหงประเทศไทย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ดําเนินรายการโดย
คุณทัศวรรณ ปญญารักษา นักประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน
ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
อ.ฝาง จ.เชียงใหม ความถี่ FM ๘๙.๒๕ เมกะเฮิรตซ หรือรับฟงทางเว็บไซต
http://region3.prd.go.th/fang/

๒

ว/ด/ป/เวลา
กิจกรรม
๑๑ ส.ค. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญรับฟงรายการ “สุขภาพจิต”
๑๕.๓๕-๑๖.๐๐ น. รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชนทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัย
เชียงใหม คลื่นความถี่ FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ ดําเนินรายการโดย ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค ที่ปรึกษาดาน
การประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้รายการสุขภาพจิต ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร
ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม คลื่นความถี่ FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ
๑๕ ส.ค. ๒๕๖๑ นายแพทยปริทรรศ ศิลปกิจ รองผูอํานวยการดานการแพทยโรงพยาบาลสวนปรุง นําทีมสุขภาพจิต
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. เคลื่อนที่โรงพยาบาลสวนปรุง ออกใหบริการตรวจ รักษา พรอมใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิตและจิตเวช
ณ โรงพยาบาลปาแดด อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
๑๕-๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑ นายแพทยภาณุ คูวุฒยากร จิตแพทยโรงพยาบาลสวนปรุง ออกตรวจราชการและนิเทศงาน
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. การดําเนินงานสุขภาพจิต กรณีปกติ รอบที่ ๒ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
๑๖-๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑ กลุมภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการอบรม “การบําบัดทางจิตสังคมในผูปวย
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โรคซึมเศรา” สําหรับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสวนปรุง จํานวน ๒๐ คน ณ โรงแรมดวงตะวัน อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม โดยมี นายแพทยธรณินทร กองสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
เปนประธานเปดงานและวิทยากร
๑๖-๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑ กลุมภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผูปวย
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โรคติดสุรา” รุนที่ ๑ สําหรับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสวนปรุง จํานวน ๒๕ คน
ณ หองประชุมศาสตราจารย นายแพทยฝน แสงสิงแกว ชั้น ๔ อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง
๑๖-๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑ กลุมงานสังคมสงเคราะห โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ ศูนยสงเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. อ.ทุง หัวชาง จังหวัดลําพูน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนในการดูแลผูปวยจิตเวชในเขต
พื้นที่สูงจังหวัดลําพูน กิจกรรมที่ ๓ อบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินงานในพื้นที่
นํารอง โดยมี แกนนําศูนยสงเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน,
ผูปวยจิตเวช ญาติหรือผูดูแลผูปวยจิตเวช , ผูพิการทางจิตใจพื้นที่นํารอง และเจาหนาที่ศูนยสงเสริม
สวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูงจังหวัดลําพูน จํานวน ๗๐ คน เขารวมอบรม ณ ศูนยสงเสริมสวัสดิการ
สังคมชุมชนบนพื้นที่สูง อ.ทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน
๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑ กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการอบรม “การใชโปรแกรม Google Slide และ
๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น. Google Classroom” เพื่อการสรางและแกไขงานนําเสนอ ครั้งที่ ๑ สําหรับบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง
จํานวน ๓๐ คน ณ หองประชุมคุณพุม ชั้น ๑ อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง
๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. NBT จังหวัดเชียงใหม ขอเชิญชมรายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” รายการเพื่อเผยแพรความรู
สุขภาพจิตสําหรับประชาชน ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม (NBT)
ดําเนินรายการโดย ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค ที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง
ทั้งนี้รายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” ออกอากาศเปนประจํา ทุกวันศุกรของเดือน เวลา ๑๕.๓๐–๑๖.๐๐ น.
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT จังหวัดเชียงใหม
๓

ว/ด/ป/เวลา
กิจกรรม
๑๘ ส.ค. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่อําเภอฝาง,
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. อําเภอไชยปราการ, อําเภอเชียงดาว, อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม, อําเภอแมสรวย และอําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย รับฟงรายการ “สุขภาพจิตเพื่อชุมชน” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับ
ประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แหงประเทศไทย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ดําเนินรายการโดย
คุณทัศวรรณ ปญญารักษา นักประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน
ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
อ.ฝาง จ.เชียงใหม ความถี่ FM ๘๙.๒๕ เมกะเฮิรตซ หรือรับฟงทางเว็บไซต http://region3.prd.go.th/fang/

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญรับฟงรายการ “สุขภาพจิต”
๑๕.๓๕-๑๖.๐๐ น. รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชนทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัย
เชียงใหม คลื่นความถี่ FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ ดําเนินรายการโดย ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค ที่ปรึกษาดาน
การประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้รายการสุขภาพจิต ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร
ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม คลื่นความถี่ FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ
๒๓ ส.ค. ๒๕๖๑ นายแพทยปริทรรศ ศิลปกิจ รองผูอํานวยการดานการแพทยโรงพยาบาลสวนปรุง นําทีมสุขภาพจิต
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. เคลื่อนที่โรงพยาบาลสวนปรุง ออกใหบริการตรวจ รักษา พรอมใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิตและจิตเวช
ณ โรงพยาบาลเทิง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
๒๓-๒๔ ส.ค. ๒๕๖๑ กลุมภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผูปวย
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โรคติดสุรา” รุนที่ ๒ สําหรับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสวนปรุง จํานวน ๒๕ คน
ณ หองประชุมศาสตราจารยนายแพทยฝน แสงสิงแกว ชั้น ๔ อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง
๒๔ ส.ค. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ สถานีวทิ ยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. จังหวัดเชียงใหม ขอเชิญชมรายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชน
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม (NBT) ดําเนินรายการโดย ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค
ที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทัง้ นี้รายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” ออกอากาศเปนประจํา
ทุกวันศุกรของเดือน เวลา ๑๕.๓๐–๑๖.๐๐ น. ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT จังหวัดเชียงใหม

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๑ กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการอบรม “การใชโปรแกรม Google Slide และ
๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น. Google Classroom” เพื่อการสรางและแกไขงานนําเสนอ ครั้งที่ ๒ สําหรับบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง
จํานวน ๓๐ คน ณ หองประชุมคุณพุม ชั้น ๑ อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง
๒๕ ส.ค. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นทีอ่ ําเภอฝาง,
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. อําเภอไชยปราการ, อําเภอเชียงดาว, อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม, อําเภอแมสรวย และอําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย รับฟงรายการ “สุขภาพจิตเพื่อชุมชน” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชน
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แหงประเทศไทย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ดําเนินรายการโดย
คุณทัศวรรณ ปญญารักษา นักประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนออกอากาศ
เปนประจําทุกวันเสาร เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
อ.ฝาง จ.เชียงใหม ความถี่ FM ๘๙.๒๕ เมกะเฮิรตซ หรือรับฟงทางเว็บไซต http://region3.prd.go.th/fang/

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญรับฟงรายการ “สุขภาพจิต”
๑๕.๓๕-๑๖.๐๐ น. รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชนทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัย
เชียงใหม คลื่นความถี่ FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ ดําเนินรายการโดย ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค ที่ปรึกษาดาน
การประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้รายการสุขภาพจิต ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร
ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม คลื่นความถี่ FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ
๔

ว/ด/ป/เวลา
๓๑ ส.ค. ๒๕๖๑
๑๑.๐๐-๑๑.๓๐น.

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๑
๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น.

กิจกรรม
กลุมภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุนที่ ๑๙ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ
สถานพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตและสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๒๐ คน
ณ หองประชุมศาสตราจารยนายแพทยฝน แสงสิงแกว ชั้น ๔ อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง
โดยมี นาวาอากาศตรีนายแพทยบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปนประธาน
กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวนปรุง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการฝกอบรมระยะสั้น
หลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทางสาขาจิตเวช รุนที่ ๙ สําหรับเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนจํานวน
๒๑ คน ณ หองประชุมสิริกิติยา ชั้น ๓ อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง
โดยมี นาวาอากาศตรีนายแพทยบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปนประธาน

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ สถานีวทิ ยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. จังหวัดเชียงใหม ขอเชิญชมรายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชน
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม (NBT) ดําเนินรายการโดย ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค
ที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทัง้ นี้รายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” ออกอากาศเปนประจํา
ทุกวันศุกรของเดือน เวลา ๑๕.๓๐–๑๖.๐๐ น. ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT จังหวัดเชียงใหม

กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง
โทร. ๐ ๕๓๙๐ ๘๕๐๐ ตอ ๖๐๑๒๓ , ๖๐๑๙๒

๕

