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คณะผูบริหาร ขอขอบคุณ มูลนิธิพุทธรังษี ที่ไดใหการสนับสนุนการกอสราง “เรือนอุรเวชช”

 วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดย นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาล

และคณะผูบริหาร ขอขอบคุณ มูลนิธิพุทธรังษี ที่ไดใหการสนับสนุนการกอสรางอาคารสำหรับผูปวยติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ 

“เรือนอุรเวชช” เพื่อพัฒนาระบบบริการผูปวยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
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รวมแสดงความยินดีกับ ดร.นพ.สุขสันต กิตติศุภกร

 วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอดิศร วิตตางกรู ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และคณะผูบริหาร

เขารวมแสดงความยินดีกับ ดร.นพ.สุขสันต กิตติศุภกร ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนง รองปลัด

กรุงเทพมหานคร 
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รับบริจาคสิ่งของจาก มูลนิธิอิออนประเทศไทย

 วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณา

จากมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๒ เครื่อง ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบ

พระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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ประชุมพิจารณาการปรับปรุงโครงสรางอัตรากำลังของโรงพยาบาล

 วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดย นพ.อดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาล

และคณะผูบริหาร รวมประชุมพิจารณาการปรับปรุงโครงสรางอัตรากำลังของโรงพยาบาล โดยไดรับเกียรติจากนางสาวปาริชาติ ฉิมตระกูล

หัวหนากลุมงานโครงสรางและอัตรากำลัง ๑ และนายศราวุฒิ อินทรชัย หัวหนากลุมงานการเจาหนาที่ สำนักการแพทยและคณะ 

ใหคำปรึกษาแนะนำใหกับโรงพยาบาล ณ หองประชุมเสาวนีย ชั้น ๗ อาคารเมตตาธรรม
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พิธีเปดงาน Bangkok Health Market

 วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ รวมพิธีเปดงาน 

Bangkok Health Market โดยมี รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานเปดงาน ดร.แพทยหญิงวันทนีย 

วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กลาวรายงาน พรอมดวย ดร.นายแพทยสุขสันต กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร พรอมคณะ

ผูบริหารกรุงเทพมหานคร คณะผูบริหารสำนักการแพทยและโรงพยาบาลในสังกัดฯ ใหการตอนรับและรวมพิธี ภายในงานมีออกบูธ

นิทรรศการและจำหนายผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ Sandbox ราชพิพัฒน Model  กิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนมุมมองดานสุขภาพ 

พัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิใหมีความเขมแข็ง เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและเปนเมืองที่นาอยูสำหรับทุกคน ณ บริเวณลาน

อเนกประสงค โรงพยาบาลราชพิพัฒน สำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร
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 รับบริจาคสิ่งของจาก พระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพอแปะ)

 วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจากพระครูยติธรรมานุยุต 

(หลวงพอแปะ) วัดสวางอารมณ(แคแถว) บริจาค อาหารกลอง  ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบ

พระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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กิจกรรมวันเบาหวานโลก

 วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก  โดยไดรับเกียรติจาก

นพ.อดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาล เปนประธานในพิธีเปดงานในครั้งนี้ สำหรับวันเบาหวาน ประจำป ๒๕๖๕ นี้ ภายในงาน

ไดมีการจัดกิจกรรมอาทิ เชน

• เสวนาเปนเบาหวานหายไดหรือไม • โปรตีนจากพืชดีจริงไหม  • อาหารเสริม/สมุนไพรลดน้ำตาลไดหรือ

• ตรวจน้ำตาลในเลือด   • ตรวจจอประสาทตา  • ตรวจหลอดเลือดที่เทา

• แรลลี่ปรึกษาปญหาสุขภาพโดยผูเชี่ยวชาญทุกสาขาและรับอาหารสุขภาพ ฟรี ๕๐ ทานแรก

และบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญในกลุมโรคเรื้อรัง (จำนวน ๕๐ ทาน) ฟรี ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค
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กิจกรรมจิตอาสามอบของใชที่จำเปนใหกับผูปวยของโรงพยาบาล

 วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  กลุม MediKind Thailand(เมดิคายด ไทยแลนด) โดยนักเรียนเกรด ๑๐ โรงเรียนสถานศึกษา

นานาชาติ (ISB) จัดกิจกรรมจิตอาสามอบของใชที่จำเปนใหกับผูปวยของโรงพยาบาล
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นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

E-mail: it.lpthosp@gmail.com
QR CODE
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ตอนรับกลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชพิพัฒนเขาศึกษาดูงาน

 วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  กลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ใหการตอนรับ กลุมงาน

เภสัชกรรม โรงพยาบาลราชพิพัฒน เนื่องในโอกาสเขาศึกษาดูงาน ระบบใหบริการใหคำปรึกษาดานยาและการใชขอมูลในระบบ E-Phis

ณ หองประชุมเสาวณีย ชั้น ๗ อาคารเมตตาธรรม



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖
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 รับบริจาคสิ่งของจาก สโมสรไลออนส กรุงเทพ บัวหลวง ภาค ๓๑๐ ซี

 วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก สโมสรไลออนส กรุงเทพ 

บัวหลวง ภาค ๓๑๐ ซี มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๒ เครื่อง ใหกับศูนยไตเทียมของโรงพยาบาล

และมอบถุงผาสำหรับใสยาสำหรับผูปวยที่มารับบริการ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖
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รวมงานสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ

 วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ พรอมคณะ

ผูบริหาร รวมมอบชอดอกไมแสดงความยินดีแด นายพรเทพ แซเฮง ผูอำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ เนื่องในโอกาส

ครบรอบ ๕๑ ป แหงการสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ We provide better health to make Bangkok more livable

รวมสรางสุขภาพที่ดื เพื่อใหกรุงเทพเปนเมืองนาอยู โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานในพิธี

กลาวเปดงาน พรอมมอบโลประกาศเกียรติคุณขาราชการและบุคลากรดีเดน และเปดหองตรวจโรค OPD New Normal



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖
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โครงการเฝาระวังตนเองตอการติดเชื้อ การรักษาสุขลักษณะสวนบุคคล

 วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เปนประธาน

ในพิธีเปดโครงการเฝาระวังตนเองตอการติดเชื้อ การรักษาสุขลักษณะสวนบุคคล  การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรู 

ทักษะ ประสบการณ ใหบุคลากรนำไปประยุกตใชในการปองกันการติดเชื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดรับเกียรติจากวิทยากร 

นางสาวสุทิน  ดอนชะเอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นายกฤษณรงค  พวงชมพู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล

หลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดใหความรูในการอบรมในครั้งนี้ ณ หองประชุมโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชั้น ๗ อาคารเมตตาธรรม



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖
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นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส
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 รับบริจาคสิ่งของจาก บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด

 วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจากบริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด 

บริจาค ชุด PPE ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖
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นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ
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อบรมการวิเคราะหภาระงานผูปวยในและผลิตภาพทางการพยาบาล

 วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดกิจกรรมอบรมการวิเคราะหภาระงานผูปวยใน

และผลิตภาพทางการพยาบาล (workload and nursing productivity) โดยมีการบรรยายเรื่อง ระบบการจำแนกประเภทผูปวย 

วิธีการคำนวณภาระงาน การรายงานภาระงานผูปวยใน และการนำมาใชเพื่อบริหารจัดการอัตรากำลังทางการพยาบาล โดยไดรับเกียรติ

จากวิทยากรโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ไดแก พว.เสาวลักษณ ศรีประสงคผล, พว.ศิริพร เวชประสิทธิ์, พว.จินดาวรรณ บุงเที่ยง 

เปนวิทยากรใหความรูในครั้งนี้ ณ หองประชุมโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชั้น ๗ อาคารเมตตาธรรม



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖
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 รับบริจาคสิ่งของจาก แพทยหญิงสุนีย ธีรการุณวงศ

 วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก แพทยหญิงสุนีย ธีรการุณวงศ 

(ผูอำนวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม) บริจาคเงินสวนตัว จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ 

ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้


































































	2-11-2565 คณะผู้บริหาร ขอขอบคุณ มูลนิธิพุทธรังษี ที่ได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้าง “เรือนอุรเวชช์”
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	การรักษา โรคต้อ
	ขอเชิญผู้สนใจ รับ PrEP ฟรี ง่ายๆวันเดียวจบ
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