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กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ

 วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดย นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาล

และคณะผูบริหาร บุคลากร รวมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินี โดยจัดกิจกรรมมอบแอลกอฮอลและหนากากอนามัย ใหแกโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล ,โรงเรียนมัธยม

วัดหนองแขม ,โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎรบูรณะ)
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พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี

 วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  คณะผูบริหารและบุคลากรโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดย นายอดิศร วิตตางกูร

ผูอำนวยการโรงพยาบาล รวมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

วันที่ ๓ มิถุนายน ๑๕๖๕ ณ หองประชุมโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชั้น ๗ อาคารเมตตาธรรม
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มอบสิ่งของใหกับหนวยกูภัยปอเต็กตึ๊ง

 วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โดยงานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

บริจาค Coverrall free size ,ถุงมือ Nitrile size XL  ,ถุงมือ Nitrile size L ,ถุงมือ Disposable size Lกลอง ใหกับหนวยกูภัย

ปอเต็กตึ๊ง จุด สน.บางบอน เพื่อนำไปชวยเหลือสังคมตอไป
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รับบริจาคสิ่งของจาก นางราตรี แสงกลา

 วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก รนางราตรี แสงกลาบริจาค

ขาวกลองและขนม  ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทาน

ผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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รับมอบเงินบริจาค

 วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดยนางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการ

โรงพยาบาล ฝายบริหาร รับบริจาคเงิน จากคุณสำเริง มนูญผล โดยนำเขาเงินบำรุงโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ฯ เพื่อนำไปพัฒนา

โรงพยาบาลตอไป
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ฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ ใหกับบุคลากรของโรงพยาบาลประจําป ๒๕๖๕

 โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดใหมีการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ ใหกับบุคลากรของโรงพยาบาลประจําป

2565 นำโดยนางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย  เจาหนาที่ที่สนใจ สามารถเขารับการฉีดวัคซีน

ไดตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น ถึง ๑๕.๐๐ น. วันที่ ๖-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ อาคารเวชระเบียน ชั้น ๑
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รับบริจาคถังขยะทั่วไป

 วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดย นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาล

รับบริจาค ถังขยะทั่วไป จำนวน ๒๐ ถัง จาก บริษัท ซีแอนดจี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โครงการ 

เมืองสะอาด ปราศจากขยะ รักษา สิ่งแวดลอม เพื่อนำมาใชภายในโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
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กิจกรรมจิตอาสา ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา บางบอน

 วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางทวีพร โชตินุชิต ผูอำนวยการเขตบางบอน พรอมดวยนางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวย

การโรงพยาบาล ฝายการแพทย โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และหนวยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนวัดบางบอน 

(พิมพ จันแตอุปถัมภ) รวมทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนาสิ่งแวดลอมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย เนื่องในวันคลาย

วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา

เจาอยูหัวรวมมือกันทำกิจกรรมในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน กษัตริย ” 

ณ ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา บางบอน
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QR CODE
LPT Hosp.

กิจกรรมจิตอาสา

 วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ  นำโดยนางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการ

โรงพยาบาล ฝายบริหาร รวมกับสำนักงานเขตหนองแขม และสถานีตำรวจหนองแขม รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน 

พัฒนาสิ่งแวดลอมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ภายในโรงพยาบาลเนื่องในวันคลายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

มหาอานันทมหิดล เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 

ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน กษัตริย ” ณ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ



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

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

E-mail: it.lpthosp@gmail.com
QR CODE
LPT Hosp.

รับบริจาคสิ่งของจาก บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด

 วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด 

บริจาคชุด PPE  ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทาน

ผูบริจาค มา ณ ที่นี้





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

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

E-mail: it.lpthosp@gmail.com
QR CODE
LPT Hosp.

กราบนมัสการเพื่อความเปนสิริมงคล กับพระครูวิจารณโกศล

 วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ พรอมดวย 

นางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการโรงพยาบาล (ฝายบริหาร) และคณะผูบริหาร ไดกราบนมัสการเพื่อความเปนสิริมงคล 

กับพระครูวิจารณโกศล (จีระวัฒน กนฺตธมฺโม) น.ธ.เอก ป.บส. พธ.ม. พระวิปสสนาจารย เจาอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมล



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

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

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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ศึกษาดูงานเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย

 วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการ ENV และ BKKGC+ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ รวมศึกษาดูงาน

เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย ที่โรงกำจัดขยะออนนุช และโรงกำจัดขยะติดเชื้อ ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด โดยมีเจาหนาที่ใหความรู 

และคำแนะนำที่ถูกตองแกผูไปศึกษาดูงาน



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

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

E-mail: it.lpthosp@gmail.com
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ตรวจเพื่อรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย

 วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธุโร อุทิศ ไดรับการตรวจเพื่อรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ตามนโยบายกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย จากฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหนองแขมโดยเขาตรวจดานสุขาภิบาล

อาหารที่ฝายโภชนาการ และรานจำหนายอาหารภายในโรงพยาบาล เพื่อสุขอนามัยที่ดีแกประชาชนผูมารับบริการ



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

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

E-mail: it.lpthosp@gmail.com
QR CODE
LPT Hosp.

รับบริจาคสิ่งของจาก พระครูยติธรรมานุยุต

 วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก พระครูยติธรรมานุยุต

(หลวงพอแปะ) วัดสวางอารมณ(แคแถว) บริจาค อาหารกลอง  ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัส

โควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



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

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ

E-mail: it.lpthosp@gmail.com
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ตอนรับ นายนวรัตน อยูบำรุง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม

 วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดย นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาล

และคณะผูบริหาร ใหการตอนรับ นายนวรัตน อยูบำรุง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม และคณะทำงาน ในโอกาสเขาเยี่ยม

และสอบถามปญหาของโรงพยาบาล ณ หองประชุมเสาวนีย ชั้น ๗ อาคารเมตตาธรรม



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

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
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ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส

๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐ : ทพัศรทโ
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รับบริจาคสิ่งของจาก บริษัท เอสพีซี เทรดดิ้งกรุป จำกัด

 วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก บริษัท เอสพีซี เทรดดิ้งกรุป จำกัด 

บริจาคอุปกรณทางการแพทย  ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบ

พระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



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

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ

moc.liamg@psohtpl.ti : ลมเีอ
www.lpthosp.go.th         www.facebook.com/LPTHOSPITAL

ลุกิธทุสิพิจุร าทนันุสวาสงาน : ยดโงยีรเบยีรเ

นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต

ยทพแรากกันาํส ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโ : ลาบายพงรโ/รากชารนวส
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รับบริจาคเงินจาก คุณศิริวรรณ เมงตระกูล

 วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณศิริวรรณ เมงตระกูล 

บริจาคเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบ

พระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



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

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ
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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณเกวลิน เลิศกิจจานุกูลและเพื่อนๆ

 วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณเกวลิน เลิศกิจจานุกูล 

,คุณพรรณทิภา มะไพรัตน ,คุณศศิมา ชาตรี บริจาค อาหารกลอง  ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัส

โควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



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

 โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดโครงการตรวจสุขภาพ ประจำป ๒๕๖๕ ใหกับบุคลากรของโรงพยาบาล 

นำโดยนางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการโรงพยาบาล (ฝายการแพทย) และนางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการ

โรงพยาบาล (ฝายบริหาร) และเจาหนาที่ เขารับการตรวจสุขภาพ ในระหวางวันที่ ๒๑ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อตรวจวินิจฉัย

คัดกรองโรคแกบุคลากรทุกทานเพื่อใหไดรับการดูแลรักษาอยางทันทวงที ณ หองประชุมโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชั้น ๗

อาคารเมตตาธรรม
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการระงับเหตุเพลิงไหมและอพยพหนีไฟ

 วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการระงับเหตุ

เพลิงไหมและอพยพหนีไฟ ประจำป ๒๕๖๕ โดยไดรับเกียรติจาก นางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายบริหาร 

เปนประธานในพิธีเปดงาน โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณและความชำนาญในเรื่องการปองกัน 

ระงับเหตุและการเคลื่อนยายผูปวยอยางปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุสามารถจัดการปฏิบัติการปองกันระงับเหตุเพลิงไหมและเคลื่อนยาย

ผูปวยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีวิทยาการจากสถานีดับเพลิงและกูภัยหนองแขม กองปฏิบัติการ

ดับเพลิงและกูภัย ๖ สำนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มาใหความรูในครั้งนี้ ณ หองประชุมโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชั้น ๗

อาคารเมตตาธรรม
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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณธีระ โสธรพิทักษกุล

 วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณธีระ โสธรพิทักษกุล บริจาค

ของใชที่จำเปนสำหรับผูปวย ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบ

พระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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