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 ประจําเดือน กันยายน ๒๕๖๓ 
 

ว/ด/ป/เวลา กิจกรรม 
๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 

๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
กลุมงานวิจยัและฝกอบรม โรงพยาบาลสนปรุง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมสมรรถนะ 
ดานการเขียนโครงรางการวิจัย กิจกรรมท่ี ๒ สําหรับบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง จํานวน ๔๐ คน  
ณ หองประชุมศาสตราจารยนายแพทยฝน แสงสิงแกว ชั้น ๔ อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง 

๒ ก.ย. ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

กลุมงานวิจัยและฝกอบรม โรงพยาบาลสนปรุง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมสมรรถนะ 
ดานการเขียนโครงรางการวิจัย กิจกรรมท่ี ๓ สําหรับบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง จํานวน ๔๐ คน  
ณ หองประชุมศาสตราจารยนายแพทยฝน แสงสิงแกว ชั้น ๔ อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง 

๕ ก.ย. ๒๕๖๓ 
๑๕.๓๕-๑๖.๐๐ น. 

กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญรับฟงรายการ “สุขภาพจิต”  
รายการเพ่ือเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชนทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัย 
เชียงใหมคลื่นความถ่ี FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ ดําเนินรายการโดย รศ.ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค ท่ีปรึกษา 
ดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ท้ังนี้รายการสุขภาพจิต ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร  
ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

๕ ก.ย. ๒๕๖๓ 
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. 

กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอําเภอฝาง, 
อําเภอไชยปราการ, อําเภอเชียงดาว, อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม, อําเภอแมสรวย และอําเภอแมจัน  
จังหวัดเชียงราย รับฟงรายการ “สุขภาพจิตเพ่ือชุมชน” รายการเพ่ือเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับ
ประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ดําเนินรายการโดย  
คุณทัศวรรณ ปญญารักษา นักประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ท้ังนี้รายการสุขภาพจิตเพ่ือชุมชน 
ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ทาง สวท.ฝาง คลื่นความถ่ี  FM ๘๙.๒๕ 

๗ ก.ย. ๒๕๖๓ 
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. 

กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 
NBT จังหวัดเชียงใหม ขอเชิญชมรายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” รายการเพ่ือเผยแพรความรูสุขภาพจิต
สําหรับประชาชน ทาง NBT NORTH ทีวีดิจิตอล ชอง ๑๑  ดําเนินรายการโดย รศ.ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค  
ท่ีปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ท้ังนี้รายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” ออกอากาศเปน
ประจํา ทุกวันจันทรของเดือน เวลา ๑๔.๓๐–๑๕.๐๐ น. ทาง NBT NORTH ทีวีดิจิตอล ชอง ๑๑   

๘ ก.ย. ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

นางเอ้ือมเดือน ธีรวุฒิกุลรกัษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสวนปรุง ใหการตอนรับและ
ปฐมนิเทศ นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 
จํานวน ๔๗ คน ในโอกาสฝกปฏิบัติงานการพยาบาล ณ หองประชุมศาสตราจารยนายแพทยฝน แสงสิงแกว 
ชั้น ๔ อาคารจิตสินติ โรงพยาบาลสวนปรุง 

http://www.suanprung.go.th/
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ว/ด/ป/เวลา กิจกรรม 

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพ ครั้งท่ี ๑  
ประจําป ๒๕๖๓ แบบ New normal สําหรับบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง  
ณ หองประชุมศาสตราจารยนายแพทยฝน แสงสิงแกว ชั้น ๔ อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง  
โดยมี แพทยหญิงสุวรรณี เรืองเดช ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เปนประธาน 

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๓ 
๑๕.๓๕-๑๖.๐๐ น. 

กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญรับฟงรายการ “สุขภาพจิต”  
รายการเพ่ือเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชนทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัย 
เชียงใหมคลื่นความถ่ี FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ ดําเนินรายการโดย รศ.ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค ท่ีปรึกษา 
ดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ท้ังนี้รายการสุขภาพจิต ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร  
ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๓ 
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. 

กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอําเภอฝาง, 
อําเภอไชยปราการ, อําเภอเชียงดาว, อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม, อําเภอแมสรวย และอําเภอแมจัน  
จังหวัดเชียงราย รับฟงรายการ “สุขภาพจิตเพ่ือชุมชน” รายการเพ่ือเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับ
ประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ดําเนินรายการโดย  
คุณทัศวรรณ ปญญารักษา นักประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ท้ังนี้รายการสุขภาพจิตเพ่ือชุมชน 
ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ทาง สวท.ฝาง คลื่นความถ่ี  FM ๘๙.๒๕ 

๑๔-๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. 

กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน โรงพยาบาลสวนปรุง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน 
และถายระดับตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร โรงพยาบาลสวนปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
สําหรับหัวหนากลุมภารกิจ หัวหนากลุมงาน หัวหนาหอผูปวยและผูเก่ียวของ จํานวน ๑๐๒ คน  
ณ โรงแรมฮอไรซ่ัน วิลเลจ แอนดรีสอรท อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  
โดยมี แพทยหญิงสุวรรณี เรืองเดช ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เปนประธาน 

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

นางเอ้ือมเดือน ธีรวุฒิกุลรักษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสวนปรุง ใหการตอนรับและ
ปฐมนิเทศ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลําปาง จํานวน ๑๖ คน ในโอกาสฝก
ปฏิบัติงานการพยาบาล ณ หองประชุมศาสตราจารยนายแพทยฝน แสงสิงแกว ชั้น ๔ อาคารจิตสินติ 
โรงพยาบาลสวนปรุง 

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๓ 
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. 

กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 
NBT จังหวัดเชียงใหม ขอเชิญชมรายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” รายการเพ่ือเผยแพรความรูสุขภาพจิต
สําหรับประชาชน ทาง NBT NORTH ทีวีดิจิตอล ชอง ๑๑  ดําเนินรายการโดย รศ.ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค  
ท่ีปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ท้ังนี้รายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” ออกอากาศเปน
ประจํา ทุกวันจันทรของเดือน เวลา ๑๔.๓๐–๑๕.๐๐ น. ทาง NBT NORTH ทีวีดิจิตอล ชอง ๑๑   
 

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐-๑2.๐๐ น. 

โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ 
สําหรับ บุคลากรของโรงพยาบาล และผูท่ีสนใจท่ัวไป ณ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา  
โรงพยาบาลสวนปรุง  โดยสอบถามรายละเอียดการรวมบริจาคโลหิต ไดท่ี งานธุรการ โรงพยาบาลสวนปรุง 
โทร.0 5390 8500 ตอ 60453 หรือ 60451 ในวันและเวลาราชการ 
 



 

๓ 
 

ว/ด/ป/เวลา กิจกรรม 
๑๙ ก.ย. ๒๕๖๓ 

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. 
กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอําเภอฝาง, 
อําเภอไชยปราการ, อําเภอเชียงดาว, อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม, อําเภอแมสรวย และอําเภอแมจัน  
จังหวัดเชียงราย รับฟงรายการ “สุขภาพจิตเพ่ือชุมชน” รายการเพ่ือเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับ
ประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ดําเนินรายการโดย  
คุณทัศวรรณ ปญญารักษา นักประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ท้ังนี้รายการสุขภาพจิตเพ่ือชุมชน 
ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ทาง สวท.ฝาง คลื่นความถ่ี  FM ๘๙.๒๕ 
 

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๓ 
๑๕.๓๕-๑๖.๐๐ น. 

กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญรับฟงรายการ “สุขภาพจิต”  
รายการเพ่ือเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชนทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัย 
เชียงใหมคลื่นความถ่ี FM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ ดําเนินรายการโดย รศ.ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค ท่ีปรึกษา 
ดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ท้ังนี้รายการสุขภาพจิต ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร  
ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 

๒๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

นางเอ้ือมเดือน ธีรวุฒิกุลรักษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสวนปรุง ใหการตอนรับและ
ปฐมนิเทศ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา จํานวน ๑๖ คน ในโอกาส 
ฝกปฏิบัติงานการพยาบาล ณ หองประชุมศาสตราจารยนายแพทยฝน แสงสิงแกว ชั้น ๔ อาคารจิตสันติ 
โรงพยาบาลสวนปรุง 

๒๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. 

กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 
NBT จังหวัดเชียงใหม ขอเชิญชมรายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” รายการเพ่ือเผยแพรความรูสุขภาพจิต
สําหรับประชาชน ทาง NBT NORTH ทีวีดิจิตอล ชอง ๑๑  ดําเนินรายการโดย รศ.ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค  
ท่ีปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ท้ังนี้รายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” ออกอากาศเปน
ประจาํ ทุกวันจันทรของเดือน เวลา ๑๔.๓๐–๑๕.๐๐ น. ทาง NBT NORTH ทีวีดิจิตอล ชอง ๑๑   

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

กลุมงานทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกลุมภารกิจอํานวยการ   
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการสรางเสริมการคิดบวก คิดสรางสรรค เพ่ือการทํางาน 
และพรอมรับวันเกษียณอยางมีความสุข” ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอรท  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
โดยมี  รศ.ดร.วุฒิพงศ  ถายะพิงค ท่ีปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง เปนวิทยากร 
 

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๓ 
๐๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. 

โรงพยาบาลสวนปรุง จัดงานมุฑิตาจิต ประจําป ๒๕๖๓ สําหรับขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขท่ีเกษียณอายุราชการ จํานวน ๑๓ คน  ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอรท  อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม  โดยมี แพทยหญิงสุวรรณี เรืองเดช ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เปนประธาน 

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๓ 
๑๕.๓๕-๑๖.๐๐ น. 

กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาลสวนปรุง ขอเชิญรับฟงรายการ “สุขภาพจิต”  
รายการเพ่ือเผยแพรความรูสุขภาพจิตสําหรับประชาชนทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัย 
เชียงใหมคลื่นความถ่ีFM ๑๐๐ เมกะเฮิรตซ ดําเนินรายการโดย รศ.ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค ท่ีปรึกษา 
ดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ท้ังนี้รายการสุขภาพจิต ออกอากาศเปนประจําทุกวันเสาร  
ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 
 
 



 

๔ 
 

ว/ด/ป/เวลา กิจกรรม 

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

นางเอ้ือมเดือน ธีรวุฒิกุลรักษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสวนปรุง ใหการตอนรับและ
ปฐมนิเทศ นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลําปาง 
จํานวน ๕๕ คน ในโอกาสฝกปฏิบัติงานการพยาบาล ณ หองประชุมศาสตราจารยนายแพทยฝน แสงสิงแกว 
ชั้น ๔ อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง 

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓ 
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. 

กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง รวมกับ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 
NBT จังหวัดเชียงใหม ขอเชิญชมรายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” รายการเพ่ือเผยแพรความรูสุขภาพจิต
สําหรับประชาชน ทาง NBT NORTH ทีวีดิจิตอล ชอง ๑๑  ดําเนินรายการโดย รศ.ดร.วุฒิพงศ ถายะพิงค  
ท่ีปรึกษาดานการประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง ท้ังนี้รายการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” ออกอากาศเปน
ประจํา ทุกวันจันทรของเดือน เวลา ๑๔.๓๐–๑๕.๐๐ น. ทาง NBT NORTH ทีวีดิจิตอล ชอง ๑๑   

กลุมงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลสวนปรุง 


