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๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ ๘ ม.ค. ๒๕๖๒
๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น.
๒ ม.ค. ๒๕๖๒
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กิจกรรม
โรงพยาบาลสวนปรุง รวมออกบูธนิทรรศการความรูสุขภาพจิตและออกหนวยรถโมบายคลายเครียด
เคลื่อนที่ ใน“งานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๒” โดยในงานมีบริการ
ปรึกษาสุขภาพจิตเบื้องตน และแจกเอกสารความรูสุขภาพจิต ณ สนามหลังศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
นางทิพศมัย ทายะรังษี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสวนปรุง และคณะ ใหการตอนรับและ
ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน ๓๒ คน ในโอกาสเขาฝก
ปฏิบัติงานการพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง ณ หองประชุมศาสตราจารยนายแพทยฝน แสงสิงแกว
ชั้น ๔ อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง
๒ ม.ค. ๒๕๖๒ แพทยหญิงสุวรรณี เรืองเดช รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง นําบุคลากรของ
๑๓.๑๕-๑๓.๔๕ น. โรงพยาบาล รวมประกาศเจตนารมณ ตอตานการทุจริต ภายใตแนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ไมทนตอ
การทุจริต” (MOPH Zero Tolerance) ณ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง
๓ ม.ค. ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และถวายสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจาอยูหัว
ณ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง
๔ ม.ค. ๒๕๖๒ กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวนปรุง ใหการตอนรับ นักศึกษาหลักสูตร PharmD University of
๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น. Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน ๓ คน ในโอกาสเขาศึกษาดูงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลสวนปรุง
ณ หองประชุมกลุมงานเภสัชกรรม ชั้น ๒ อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง
๕ ม.ค. ๒๕๖๒ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญรับฟงรายการ “สุขภาพจิต” รายการเพื่อ
๑๕.๓๕-๑๖.๐๐ น. เผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชนทางสถานีวทิ ยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม คลื่นความถี่
FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ ดําเนินรายการโดย ผศ.ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค ที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธโรงพยาบาล
สวนปรุง ทั้งนี้รายการสุขภาพจิต ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มช.
๕ ม.ค. ๒๕๖๒ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นทีอ่ ําเภอฝาง,
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. อําเภอไชยปราการ, อําเภอเชียงดาว, อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม, อําเภอแมสรวย และอําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย รับฟงรายการ “สุขภาพจิตเพื่อชุมชน” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชน
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ดําเนินรายการโดย
คุณทัศวรรณ ปญญารักษา นักประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้รายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชน
ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ทาง สวท.ฝาง คลื่นความถี่ FM ๘๙.๒๕

๖ ม.ค. ๒๕๖๒ สหกรณออมทรัพย โรงพยาบาลสวนปรุง จัดการประชุมใหญสามัญ ประจําป ๒๕๖๒
๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. สําหรับสมาชิกสหกรณฯ โดยเริ่มลงทะเบียนไดตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น.
ณ หองประชุมพลอยไพลิน ชั้น ๕ อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง
๑
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กิจกรรม
๗ ม.ค. ๒๕๖๒ นางทิพศมัย ทายะรังษี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสวนปรุง และคณะ
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ใหการตอนรับและปฐมนิเทศนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช จํานวน ๔๖ คน
ในโอกาสเขาฝกปฏิบัติงานการพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง ณ หองประชุมศาสตราจารย
นายแพทยฝน แสงสิงแกว ชั้น ๔ อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง
๗ ม.ค. ๒๕๖๒ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. NBT จังหวัดเชียงใหม ขอเชิญชมรายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิต
สําหรับประชาชน ทาง NBT NORTH ทีวีดิจิตอล ชอง ๑๑ ดําเนินรายการโดย ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค
ที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้รายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” ออกอากาศเปน
ประจํา ทุกวันจันทรของเดือน เวลา ๑๔.๓๐–๑๕.๐๐ น. ทาง NBT NORTH ทีวีดิจิตอล ชอง ๑๑
๑๐ ม.ค. ๒๕๖๒ กลุมงานพัฒนาศักยภาพเครือขาย โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแกไข
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปญหาและปองกันปญหาการฆาตัวตายในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ ๑ สําหรับสหวิชาชีพผูเกี่ยวของในการดูแล
ผูมีพฤติกรรมทํารายตนเอง ในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย แพร นาน พะเยา ลําปาง จํานวน 60 คน และ บุคลากรที่เกี่ยวของในการดูแล
ผูมีพฤติกรรมทํารายตนเอง โรงพยาบาลสวนปรุง จํานวน 10 คน ณ หองประชุมศาสตราจารยนายแพทยฝน
แสงสิงแกว ชั้น ๔ อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง
๑๒ ม.ค. ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๒ โดยบูธกิจกรรม ประกอบดวย
๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. นิทรรศการความฉลาดทางอารมณ และ กิจกรรมพัฒนาทักษะสําหรับเด็ก พรอมแจกของรางวัล อุปกรณการ
เรียน ฯลฯ ณ สํานักประชาสัมพันธ เขต ๓ ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๑๒ ม.ค. ๒๕๖๒ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญรับฟงรายการ “สุขภาพจิต”
๑๕.๓๕-๑๖.๐๐ น. รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชนทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัย
เชียงใหมคลื่นความถี่ FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ ดําเนินรายการโดย ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค ที่ปรึกษา
ดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้รายการสุขภาพจิต ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร
ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๑๒ ม.ค. ๒๕๖๒ 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
๑๔ ม.ค. ๒๕๖๒ นางทิพศมัย ทายะรังษี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสวนปรุง และคณะ
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ใหการตอนรับและปฐมนิเทศนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม จํานวน ๔๐ คน
ในโอกาสเขาฝกปฏิบัติงานการพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง ณ หองประชุมศาสตราจารย
นายแพทยฝน แสงสิงแกว ชั้น ๔ อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง

๒

ว/ด/ป/เวลา
กิจกรรม
๑๔ ม.ค. ๒๕๖๒ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. NBT จังหวัดเชียงใหม ขอเชิญชมรายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิต
สําหรับประชาชน ทาง NBT NORTH ทีวีดิจิตอล ชอง ๑๑ ดําเนินรายการโดย ผศ.ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค
ที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้รายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” ออกอากาศเปน
ประจํา ทุกวันจันทรของเดือน เวลา ๑๔.๓๐–๑๕.๐๐ น. ทาง NBT NORTH ทีวีดิจิตอล ชอง ๑๑
๑๔-๑๕ ม.ค. ๒๕๖๒ กลุมงานพัฒนาศักยภาพเครือขาย โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ผูปว ยโรคจิต โรคติดสุรา และโรคซึมเศรา สําหรับบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย เขตบริการสุขภาพที่ ๑ ประกอบดวย บุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย พื้นที่จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง และ
แมฮองสอน จํานวน 50 คน ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๑๕ ม.ค. ๒๕๖๒ กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสวนปรุง ใหการตอนรับ นักศึกษาหลักสูตร PharmD University of
๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น. Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน ๒ คน ในโอกาสเขาศึกษาดูงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลสวนปรุง
ณ หองประชุมกลุมงานเภสัชกรรม ชั้น ๒ อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง
๑๗-๑๘ ม.ค. ๒๕๖๒ กลุมงานพัฒนาศักยภาพเครือขาย โรงพยาบาลสวนปรุง โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ผูปวยโรคจิต โรคติดสุรา และโรคซึมเศรา สําหรับบุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย เขตบริการสุขภาพที่ 1 ประกอบดวย บุคลากรสาธารณสุขผูปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย พื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร และนาน
จํานวน 50 คน ณ โรงแรม คงการเดน วิลลรีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๑๙ ม.ค. ๒๕๖๒ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญรับฟงรายการ “สุขภาพจิต”
๑๕.๓๕-๑๖.๐๐ น. รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชนทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัย
เชียงใหมคลื่นความถี่ FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ ดําเนินรายการโดย ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค ที่ปรึกษา
ดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้รายการสุขภาพจิต ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร
ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๑๙ ม.ค. ๒๕๖๒ 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
๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒ นางทิพศมัย ทายะรังษี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลสวนปรุง และคณะ ใหการตอนรับและ
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลําปาง
จํานวน ๖๐ คน ในโอกาสเขาฝกปฏิบัติงานการพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง ณ หองประชุม
ศาสตราจารยนายแพทยฝน แสงสิงแกว ชั้น ๔ อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง
๓
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๒๑ ม.ค. ๒๕๖๒ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. NBT จังหวัดเชียงใหม ขอเชิญชมรายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิต
สําหรับประชาชน ทาง NBT NORTH ทีวีดิจิตอล ชอง ๑๑ ดําเนินรายการโดย ผศ.ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค
ที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้รายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” ออกอากาศเปน
ประจํา ทุกวันจันทรของเดือน เวลา ๑๔.๓๐–๑๕.๐๐ น. ทาง NBT NORTH ทีวีดิจิตอล ชอง ๑๑
๒๑-๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒ กลุมงานการแพทย โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทยเวชศาสตรปองกัน
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สุขภาพจิตชุมชน 2562 (ระยะที่ 3) สําหรับแพทย โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล
ชุมชน จํานวน ๑0 คน ณ หองประชุมคุณพุม ชั้น ๑ อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง
๒๔-๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒ กลุมงานฝกอบรมและวิเทศสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแล
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ผูปวยโรคจิต โรคติดสุรา และโรคซึมเศรา สําหรับบุคลากรหนวยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิต
จํานวน 40 คน ณ โรงแรมคุมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๒๖ ม.ค. ๒๕๖๒ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญรับฟงรายการ “สุขภาพจิต”
๑๕.๓๕-๑๖.๐๐ น. รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชนทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัย
เชียงใหมคลื่นความถี่ FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ ดําเนินรายการโดย ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค ที่ปรึกษา
ดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้รายการสุขภาพจิต ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร
ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๒๖ ม.ค. ๒๕๖๒ 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
๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. NBT จังหวัดเชียงใหม ขอเชิญชมรายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิต
สําหรับประชาชน ทาง NBT NORTH ทีวีดิจิตอล ชอง ๑๑ ดําเนินรายการโดย ผศ.ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค
ที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้รายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” ออกอากาศเปน
ประจํา ทุกวันจันทรของเดือนเวลา ๑๔.๓๐–๑๕.๐๐ น. ทาง NBT NORTH ทีวีดิจิตอล ชอง ๑๑
๓๐-๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒ กลุมงานฝกอบรมและวิเทศสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ฝกอบรม Motivational Enhance Theraphy (MET) สําหรับ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการบําบัด
เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจและหลักสูตรการใหการบําบัดแบบสั้นสําหรับผูติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง
จํานวน 15 คน ณ โรงแรมคุมภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง โทร. ๐ ๕๓๙๐ ๘๕๐๐ ตอ ๖๐๒๓๘
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