ปฏิทินขาว โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
โทร. ๐ ๕๓๙๐ ๘๕๐๐ ตอ ๖๐๑๒๓ / www.suanprung.go.th

ประจําเดือน เมษายน ๒๕๖๑
ว/ด/ป/เวลา
กิจกรรม
๒-๔ เม.ย. ๒๕๖๑ กลุมงานฝกอบรมและวิเทศสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง จัดการอบรมวิจัยทางคลินิกสุขภาพจิต
๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. และจิตเวช สําหรับ สหวิชาชีพ โรงพยาบาลสวนปรุง ,คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน และ
คณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวิธีวิจัย จํานวน ๔๐ คน ณ โรงแรม อโมรา ทาแพ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม โดยมี นายแพทยธรณินทร กองสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เปนวิทยากร
๔ เม.ย. ๒๕๖๑ นายแพทยปริทรรศ ศิลปกิจ รองผูอํานวยการดานการแพทย โรงพยาบาลสวนปรุง นําทีมการดูแล
๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ผูปวยโรคซึมเศราและผูมีปญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล ลงพื้นที่เยี่ยมบานผูปวย ใหคําปรึกษาและ
รับฟงปญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเวียงชัย อําเภอปาย จังหวัด
แมฮองสอน โดยมี คณะ สสอ. , รพ.สต. , อบต. และทีมการดูแลผูปวยสุขภาพจิตในพื้นที่ ใหการตอนรับ
๔ เม.ย. ๒๕๖๑ แพทยหญิงจรรยพร เจียมเจริญกุล และคณะ รวมกับ อาจารยภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดการประชุมเพื่อวิพากษแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในโครงการพัฒนา
แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับผูเรียนไทย สําหรับผูเชี่ยวชาญดานจิตเวชเด็ก
และวัยรุน จํานวน ๗ คน ณ โรงแรมอมารี แอรพอรต กรุงเทพมหานคร
๖ เม.ย. ๒๕๖๑ นายแพทยภาณุ คูวุฒยากร จิตแพทยโรงพยาบาลสวนปรุง นําทีมสุขภาพจิตเคลื่อนที่โรงพยาบาล
๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. สวนปรุง ออกใหบริการตรวจ รักษา พรอมใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิตและจิตเวช
ณ โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม
๖ เม.ย. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ สถานีวทิ ยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. NBT จังหวัดเชียงใหม ขอเชิญชมรายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับ
ประชาชน ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม (NBT) ดําเนินรายการโดย คุณวุฒิพงศ
ถายะพิงค ทีป่ รึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้รายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” ออกอากาศเปน

ประจํา ทุกวันศุกรของเดือน เวลา ๑๕.๓๐–๑๖.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT จังหวัดเชียงใหม

๗ เม.ย. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นทีอ่ ําเภอฝาง, อําเภอ
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ไชยปราการ, อําเภอเชียงดาว, อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม, อําเภอแมสรวย และอําเภอแมจันจังหวัดเชียงราย
รับฟงรายการ “สุขภาพจิตเพื่อชุมชน” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชนทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแหงประเทศไทย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ดําเนินรายการโดย คุณทัศวรรณ ปญญารักษา
นักประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้รายการสุขภาพจิตเพือ่ ชุมชนออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร

๗ เม.ย. ๒๕๖๑
๑๕.๓๕-๑๖.๐๐น.

เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง จ.เชียงใหม ความถี่ FM ๘๙.๒๕ เมกะเฮิรตซ

กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญรับฟงรายการ“สุขภาพจิตทาง FM ๑๐๐”
รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชนทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม
คลื่นความถี่ FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ ดําเนินรายการโดย คุณวุฒพิ งศ ถายะพิงค ทีป่ รึกษาดานการประชาสัมพันธ
โรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้รายการสุขภาพจิตทาง FM ๑๐๐ ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร ทางสถานีวิทยุเสียง
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม คลื่นความถี่ FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ
๑

ว/ด/ป/เวลา
กิจกรรม
๙ เม.ย. ๒๕๖๑ นายแพทยปริทรรศ ศิลปกิจ รองผูอํานวยการดานการแพทย โรงพยาบาลสวนปรุง นําทีมการดูแล
๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ผูปวยโรคซึมเศราและผูมีปญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล ลงพื้นที่เยี่ยมบานผูปวย ใหคําปรึกษาและ
รับฟงปญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลฝาง และพื้นที่ตําบลมอนปน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
โดยมี ทีมการดูแลสุขภาพจิตโรงพยาบาลฝาง ใหการตอนรับ และนําลงพื้นที่
๙ เม.ย. ๒๕๖๑ กลุมงานฝกอบรมและวิเทศสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแกไขปญหา
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และปองกันปญหาการฆาตัวตาย ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑” สําหรับ สหวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการปองกัน
แกไขการฆาตัวตาย เขตสุขภาพที่ ๑ จํานวน ๔๐ คน ณ หองประชุมสิริกิติยา ชั้น ๓
อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง
๙ เม.ย. ๒๕๖๑ กลุมงานฝกอบรมและวิเทศสัมพันธ รวมกับ คณะกรรมการการดูแลผูปวยนิติจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. จัดโครงการพัฒนาระบบดําเนินงานสุขภาพจิตดวยกลไกทางกฎหมายและการดูแลผูปวยจิตเวช
แกหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอบังคับใชกฎหมายสุขภาพจิต สําหรับ ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตในพื้นที่
อําเภอดอยสะเก็ด จํานวน ๗๕ คน ณ หองประชุมอาคารศรีศุภักอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑ กลุมงานเวชกรรมฟนฟู โรงพยาบาลสวนปรุง จัดกิจกรรมเพื่อผูปวยจิตเวช เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. หรือประเวณีปใหมเมือง ประจําป ๒๕๖๑ สําหรับ ผูปวยและญาติผูปวยโรงพยาบาลสวนปรุง

โดยมี พิธีรดน้าํ ดําหัวผูป วยสูงอายุ นําผูปว ยสรงน้ําพระพุทธรูป และรวมการละเลนตาง ๆ
ณ สนามหนาแผนกหญิง โรงพยาบาลสวนปรุง
๑๓ เม.ย. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ สถานีวทิ ยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. จังหวัดเชียงใหม ขอเชิญชมรายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับ
ประชาชน ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม (NBT) ดําเนินรายการโดย คุณวุฒิพงศ ถายะ
พิงค
ที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทัง้ นี้รายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” ออกอากาศเปนประจําทุกวัน
ศุกรของเดือน เวลา ๑๕.๓๐–๑๖.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT จังหวัดเชียงใหม
๑๓ เม.ย. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ สถานีวทิ ยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
๑๕.๓๐–๑๖.๐๐ น. NBT จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบนบางสวน ไดแก
จังหวัดตาก สุโขทัย อุตรดิตถ พิษณุโลก กําแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ นครสวรรค และอุทัยธานี ชมรายการ
“รักษสุขภาพ” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชน โดยมี นายแพทยปริทรรศ ศิลปกิจ
นายแพทยเชี่ยวชาญ รองผูอํานวยการดานการแพทยโรงพยาบาลสวนปรุง เปนวิทยากร ดําเนินรายการ
โดยคุณวุฒิพงศ ถายะพิงค ที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหง
ประเทศไทย NBT จังหวัดพิษณุโลก

๑๔ เม.ย. 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
๑๔ เม.ย. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญรับฟงรายการ “สุขภาพจิตทาง
๑๕.๓๕-๑๖.๐๐ น. FM ๑๐๐” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชนทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม คลื่นความถี่ FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ ดําเนินรายการโดย คุณวุฒิพงศ ถายะพิงค
ที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้รายการสุขภาพจิตทาง FM ๑๐๐
ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คลื่นความถี่ FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ
๑๕ เม.ย. ๒๕๖๑ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวนปรุง นําบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุงรวมพิธีสระเกลาดําหัว
๑๔.๐๐-๑๘.๐๐ น. ปอเมืองเจียงใหม นายประวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เนื่องในโอกาสประเพณี
สงกรานตลานนา ณ จวนผูวา ราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๑๘-๒๐ เม.ย.
กลุมงานการแพทย โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะการดูแลผูปวยจิตเวช ระยะที่ ๑
๒๕๖๑
สําหรับแพทยสาธารณสุขจังหวัด จํานวน ๔ คน ณ หองประชุมกลุมงานการแพทย ชั้น ๒
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง
๑๙ เม.ย. ๒๕๖๑ โรงพยาบาลสวนปรุง จัดพิธีสระเกลาดําหัว ผูบริหารโรงพยาบาล , ผูเกษียณอายุราชการ และผูสูงอายุ
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ชมรมแสงสวางวัฒนะ ในโอกาสประเพณีสงกรานตหรือประเวณีปใหมเมือง ประจําป ๒๕๖๑
ณ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง
๑๙ เม.ย. ๒๕๖๑ โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการเสริมสรางความสุขทางการเงินและอิสรภาพทางการเงินของบุคลากร
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. โรงพยาบาลสวนปรุง ครั้งที่ ๔ สําหรับบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง ณ หองประชุมสิริกิติยา ชั้น ๓
อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง โดยมี นางกาญจนธิตา กองสุข นักวางแผนการเงิน
เปนวิทยากร
๑๙-๒๐ เม.ย.
กลุมภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการ “การพัฒนาบริการพยาบาลจิตเวชและ
๒๕๖๑
สุขภาพจิตสูความเปนเลิศในยุคประเทศไทย ๔.๐” กิจกรรมที่ ๒ สําหรับหัวหนากลุมภารกิจการพยาบาล,
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หัวหนากลุม การพยาบาล , หัวหนาตึกผูปวย และพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต
จํานวน ๕๐ คน ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑ นายแพทยภูมินทร ชลาชีวะ ประสาทแพทยโรงพยาบาลสวนปรุง นําทีมสุขภาพจิตเคลื่อนที่โรงพยาบาล
๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น. สวนปรุง ออกใหบริการตรวจ รักษา พรอมใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิตและจิตเวช
ณ โรงพยาบาลดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
๒๐ เม.ย. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. NBT จังหวัดเชียงใหม ขอเชิญชมรายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” รายการเพื่อเผยแพรความรู
สุขภาพจิตสําหรับประชาชน ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม (NBT)
ดําเนินรายการโดย คุณวุฒิพงศ ถายะพิงค ที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง
ทั้งนี้รายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” ออกอากาศเปนประจํา ทุกวันศุกรของเดือน เวลา ๑๕.๓๐–๑๖.๐๐ น.
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT จังหวัดเชียงใหม
๓

ว/ด/ป/เวลา
กิจกรรม
๒๑ เม.ย. 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/
๒๑ เม.ย. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญรับฟงรายการ “สุขภาพจิตทาง
๑๕.๓๕-๑๖.๐๐ น. FM ๑๐๐” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชนทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม คลื่นความถี่ FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ ดําเนินรายการโดย คุณวุฒิพงศ ถายะพิงค
ที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้รายการสุขภาพจิตทาง FM ๑๐๐
ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คลื่นความถี่ FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ
๒๔ เม.ย. ๒๕๖๑ โรงพยาบาลสวนปรุง นําทีมสหวิชาชีพออกหนวยสุขภาพจิตเคลื่อนที่ โครงการ “ผูวาราชการจังหวัด
๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. เชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน”
ณ มูลนิธิโครงการหลวงบานหวยสมปอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
๒๕-๒๗ เม.ย.
กลุมงานการแพทย โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะการดูแลผูปวยจิตเวช ระยะที่ ๒
สําหรับแพทยสาธารณสุขจังหวัด จํานวน ๔ คน ณ หองประชุมกลุมงานการแพทย ชั้น ๒
๒๕๖๑
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง
๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑ นายแพทยวจนะ เขมะวิชานุรัตน จิตแพทยโรงพยาบาลสวนปรุง นําทีมสุขภาพจิตเคลื่อนที่โรงพยาบาล
๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น. สวนปรุง ออกใหบริการตรวจ รักษา พรอมใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิตและจิตเวช
ณ โรงพยาบาลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน
๒๗ เม.ย. ๒๕๖๑
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ ๑๐ เชียงใหม จัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ สําหรับ บุคลากร, ผูปวย, ญาติผูปวยของโรงพยาบาลสวนปรุง และ
ผูที่สนใจทั่วไป ณ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้ โรงพยาบาลสวนปรุง
จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตทุก ๓ เดือน จึงขอเรียนเชิญทานที่สนใจเขารวมบริจาคโลหิต ตามวันเวลาและ
สถานที่ดังกลาว หรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่ งานธุรการ โรงพยาบาลสวนปรุง โทร.๐ ๕๓๙๐ ๘๕๐๐
ตอ ๖๐๔๕๓ ในวันและเวลาราชการ
๒๗ เม.ย. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. NBT จังหวัดเชียงใหม ขอเชิญชมรายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” รายการเพื่อเผยแพรความรู
สุขภาพจิตสําหรับประชาชน ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม (NBT)
ดําเนินรายการโดย คุณวุฒิพงศ ถายะพิงค ที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง
ทั้งนี้รายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” ออกอากาศเปนประจํา ทุกวันศุกรของเดือน เวลา ๑๕.๓๐–๑๖.๐๐ น.
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT จังหวัดเชียงใหม
๔

ว/ด/ป/เวลา
กิจกรรม
๒๘ เม.ย. 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/
๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญรับฟงรายการ “สุขภาพจิตทาง
๑๕.๓๕-๑๖.๐๐ น. FM ๑๐๐” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชนทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม คลื่นความถี่ FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ ดําเนินรายการโดย คุณวุฒิพงศ ถายะพิงค
ที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้รายการสุขภาพจิตทาง FM ๑๐๐
ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คลื่นความถี่ FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ
กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง
โทร. ๐๕๓๙๐ ๘๕๐๐ ตอ ๖๐๑๒๓ ,๖๐๑๙๒

๕

