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ประจําเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ว/ด/ป/เวลา
๑ ก.พ. ๒๕๖๑
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น.
๑-๒ ก.พ. ๒๕๖๑
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น.
๒ ก.พ. ๒๕๖๑
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐น.

๓ ก.พ. ๒๕๖๑
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐น.

กิจกรรม
โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการ “การสรางอิสรภาพทางการเงินอยางมีความสุข” ครั้งที่ ๒
สําหรับบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง ณ หองประชุมศาสตราจารยนายแพทยฝน แสงสิงแกว ชัน้ ๔
อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง โดยมี นางกาญจนธิตา กองสุข นักวางแผนการเงิน เปนวิทยากร
กลุมงานการแพทย โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น แพทยเวชศาสตรปองกัน
สุขภาพจิตชุมชน ประจําป ๒๕๖๑ รุนที่ ๘ (ระยะที่ ๓) สําหรับแพทยชุมชน จํานวน ๒๐ คน
ณ หองประชุมคุณพุม ชั้น ๑ อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง
กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
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

กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นทีอ่ ําเภอฝาง,
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/

๓ ก.พ. ๒๕๖๑
๑๕.๓๕-๑๖.๐๐น.

กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญรับฟงรายการ
“สุขภาพจิตทาง FM ๑๐๐” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชนทางสถานีวิทยุเสียง
สื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม คลื่นความถี่ FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ ดําเนินรายการโดย
คุณวุฒิพงศ ถายะพิงค ทีป่ รึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้รายการสุขภาพจิตทาง
FM ๑๐๐ ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คลื่นความถี่ FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ

๕ ก.พ. ๒๕๖๑

นายแพทยกิตติศักดิ์ วิบูลยมา จิตแพทยโรงพยาบาลสวนปรุง นําทีมสุขภาพจิตเคลื่อนที่โรงพยาบาล
สวนปรุง ออกใหบริการตรวจ รักษา พรอมใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิตและจิตเวช
ณ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.

๑

ว/ด/ป/เวลา
๖-๗ ก.พ. ๒๕๖๑

กิจกรรม
กลุมงานสังคมสงเคราะห โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลฟนฟูคนพิการ
ทางจิตใจหรือพฤติกรรมและการเสริมสรางความเขมแข็งของชมรมเครือขายคนพิการ” กิจกรรมที่ ๒
สําหรับผูปวยจิตเวช และผูดูแลที่เปนสมาชิกชมรมยางซายสายสัมพันธ และชมรมปากแควสายสัมพันธ
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จํานวน ๗๐ คน ณ หองประชุมศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุโขทัย

๘-๙ ก.พ. ๒๕๖๑

โรงพยาบาลสวนปรุง นําบุคลากรเขารวมการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพ ๒๕๖๑ “คุณคา คุณภาพ
คุณธรรม” จัดโดย คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยโรงพยาบาลสวนปรุงไดรับคัดเลือกนําเสนอผลงานประเภทโปสเตอร
จํานวน ๓ เรื่อง ๑. การดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย โดยนายสุภาพ ปกปอง นายชางเทคนิคชํานาญการ
๒. All for One โดย ภญ.ปฤทัย เกสร ๓. กาวทีละกาว เลาเรื่องเภสัชจิตเวช โดย ภญ.กาญจนา
หัตถสิน ณ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

๙ ก.พ. ๒๕๖๑
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐น.

กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ สถานีวทิ ยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
NBT จังหวัดเชียงใหม ขอเชิญชมรายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” รายการเพื่อเผยแพรความรู
สุขภาพจิตสําหรับประชาชน ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม (NBT)
ดําเนินรายการโดย คุณวุฒิพงศ ถายะพิงค ทีป่ รึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง
ทั้งนี้รายการ “ชีวิตนี้ยงั มีหวัง” ออกอากาศเปนประจํา ทุกวันศุกรของเดือน เวลา ๑๕.๓๐–๑๖.๐๐ น.
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT จังหวัดเชียงใหม

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

๙ ก.พ. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ สถานีวทิ ยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
๑๕.๓๐–๑๖.๐๐ น. NBT จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ภาคเหนือตอนลางและภาคกลางตอนบนบางสวน ไดแก

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๑
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐น.

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๑
๑๕.๓๕-๑๖.๐๐น.

จังหวัดตาก สุโขทัย อุตรดิตถ พิษณุโลก กําแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ นครสวรรค และอุทัยธานี ชมรายการ
“รักสุขภาพ” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชน โดยมี นายแพทยปริทรรศ ศิลปกิจ
นายแพทยเชี่ยวชาญ รองผูอํานวยการดานการแพทย โรงพยาบาลสวนปรุง เปนวิทยากร ดําเนินรายการโดย
คุณวุฒิพงศ ถายะพิงค ทีป่ รึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศ
ไทย NBT จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้รายการ “รักสุขภาพ” ออกอากาศเปนประจํา ทุกวันศุกรที่ ๒ ของเดือน เวลา
๑๕.๓๐–๑๖.๐๐ น. ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT จังหวัดพิษณุโลก
กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นทีอ่ ําเภอฝาง,
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/

กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญรับฟงรายการ “สุขภาพจิตทาง
FM ๑๐๐” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชนทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม คลื่นความถี่ FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ ดําเนินรายการโดย คุณวุฒิพงศ ถายะพิงค ที่ปรึกษาดาน
การประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้รายการสุขภาพจิตทาง FM ๑๐๐ ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร
ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม คลื่นความถี่ FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ
๒

ว/ด/ป/เวลา
๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐น.

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๑
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐น.

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๑
๑๕.๓๕-๑๖.๐๐น.

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๑
๐๘.๐๐-๑๖.๐๐น.
๒๑ ก.พ. ๒๕๖๑
๑๗.๐๐-๒๓.๐๐น.

๒๐-๒๓ ก.พ.
๒๕๖๑
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น.
๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐น.

กิจกรรม

กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ สถานีวทิ ยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT
จังหวัดเชียงใหม ขอเชิญชมรายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชน
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม (NBT) ดําเนินรายการโดย คุณวุฒิพงศ ถายะพิงค
ที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทัง้ นี้รายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” ออกอากาศเปนประจํา
ทุกวันศุกรของเดือน เวลา ๑๕.๓๐–๑๖.๐๐ น. ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT จังหวัดเชียงใหม
กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นทีอ่ ําเภอฝาง,
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/
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

โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ มูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการ “ครบรอบ ๘๐ ป
สุขภาพจิตดีกับโรงพยาบาลสวนปรุง” โดยมีกิจกรรม การประกวดทอลคโชว หัวขอ “ฉับไวหากใจปวย”
การประกวด “เรื่องเลาที่เราพลัง” และประกวดการขับรองบทเพลงแหงความสุข สําหรับนักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง ณ โรงพยาบาลสวนปรุง
โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ มูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง จัดงาน “ราตรี ๘๐ ป สุขภาพจิตดีกับ
โรงพยาบาลสวนปรุง” ในโอกาสครบรอบ ๘๐ป โรงพยาบาลสวนปรุง โดยไดรับเกียรติจากหัวหนาสวน
ราชการ, หนวยงานภาคเอกชน , หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข, ภาคีเครือขายสุขภาพจิตในเขต
ภาคเหนือ, ผูบริหารหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต รวมงานจํานวน ๒๕๐ คน
โดยในงานมีการแสดงดนตรี จากคุณสุนทรี เวชานนท และศิลปนภาคเหนือ,
การมอบรางวัลบุคคลและองคกรดีเดนดานสุขภาพจิตและจิตเวชเขตภาคเหนือ, การมอบรางวัลผูชนะ
การประกวดทอลคโชว, การประกวดเรื่องเลาที่เราพลัง และการขับรองบทเพลงแหงความสุข
ณ ศูนยประชุมนานาชาติคุมคํา (คุมขันโตก) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
กลุมงานการแพทย โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น แพทยเวชศาสตรปองกัน
สุขภาพจิตชุมชน ประจําป ๒๕๖๑ รุนที่ ๘ (ระยะที่ ๔) สําหรับแพทยชุมชน จํานวน ๒๐ คน
ณ หองประชุมคุณพุม ชั้น ๑ อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง
กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
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
๒๔ ก.พ. ๒๕๖๑
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐น.

กิจกรรม
กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่อําเภอฝาง,
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/
๒๔ ก.พ. ๒๕๖๑ กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญรับฟงรายการ “สุขภาพจิตทาง
๑๕.๓๕-๑๖.๐๐น. FM ๑๐๐” รายการเพื่อเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชนทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม คลื่นความถี่ FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ ดําเนินรายการโดย คุณวุฒิพงศ ถายะพิงค
ที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ทั้งนี้รายการสุขภาพจิตทาง FM ๑๐๐
ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คลื่นความถี่ FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ
๒๖-๒๘ ก.พ.
คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการสรางเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทาง
๒๕๖๑
รางกายของบุคลากร จํานวน ๓ รุน ๆ ละ ๑๖๐ คน ณ อาคารนันทนาการ โรงพยาบาลสวนปรุง
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. โดยมี เจาหนาที่จากศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา การกีฬาแหงประเทศไทย ภาค ๕ จังหวัดเชียงใหม
บริการทดสอบสมรรถภาพฯ พรอมใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล
กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง
โทร. ๐๕๓๙๐ ๘๕๐๐ ตอ ๖๐๑๒๓ ,๖๐๑๙๒
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