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รวมปลูกไม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงพยาบาล

 วันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดยนายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาล

และคณะผูบริหาร บุคลากร รวมปลูกตนแกวเจาจอม (ตนไมประจำโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ) และตนทองอุไร เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ภายในโรงพยาบาล ณ บริเวณรอบลานจอดรถดานหนาโรงพยาบาล
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รวมงานโครงการสัมมนาวิชาการประจำป สำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร

 วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕  นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และคณะผูบริหาร

บุคลากร รวมงานโครงการสัมมนาวิชาการประจำป ครั้งที่ ๑๘ สำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร ภายใตหัวขอ “Digital Transfor

mation in Healthcare : ปฏิรูปบริการเพื่อสุขภาพดี ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” ระหวางวันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมี

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานในพิธี พรอมมอบนโยบายสำนักการแพทย ปฏิรูปบริการดวย

เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความตองการดานสุขภาพที่ดีใหประชาชน ณ โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรม “ตลาดนัด รพท. Green market”

 วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดกิจกรรม “ตลาดนัด รพท. Green market” 

โดยภายในงานจะมีการนำของใชสวนตัวที่เกินความจำเปนและอยูในสภาพดี หรืออาหารสุขภาพ ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ

มาจำหนายในราคาถูก พรอมกันนี้ยังเปนการชวยกันรณรงคงดใชบรรจุภัณฑที่เปนพลาสติก
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พิธีถวายเทียนพรรษา

 วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ คณะผูบริหารและบุคลากรโรงพยาบาลหลวงพอ

ทวีศักดิ์ ฯ นำโดย นางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายบริหาร เขารวมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวัน

เขาพรรษา ประจำป ๒๕๖๕ ณ วัดศรีนวลธรรมวิมล
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โครงการอบรมและฝกซอมแผนรับอุบัติภัยหมู

 วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดโครงการอบรมและฝกซอมแผนรับอุบัติภัยหมู

โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหความรูเกี่ยวกับแผนรับอุบัติภัยหมู เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจและปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกันอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยไดรับเกียรติจาก นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการโรงพยาบาล (ฝายการแพทย) เปนประธานเปดการ

อบรมในครั้งนี้ ณ หองประชุมโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชั้น ๗ อาคารเมตตาธรรม
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ตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโรคโดยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม

 วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดยนางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการ

โรงพยาบาล (ฝายการแพทย) และบุคลากร ใหการตอนรับ นพ.วิบูล สุนทรพจน และ นพ.สญชัย จันทรศรีตระกูล คณะอนุกรรมการ

ตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโรคโดยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ในการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการ

ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม ณ ศูนยไตเทียม โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ
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ทำบุญตักบาตรขาวสาร อาหารแหง เนื่องในวันอาสาหบูชาและวันเขาพรรษา

 วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดย นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการ

โรงพยาบาล (ฝายการแพทย) และบุคลากร รวมกันทำบุญตักบาตรขาวสาร อาหารแหง เนื่องในวันอาสาหบูชาและวันเขาพรรษา 

ประจำป ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานวัดศรีนวลธรรมวิมล
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เลือกตั้งกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

 วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕   เลือกตั้งกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในคณะอนุกรรมการสามัญขาราชการ

กรุงเทพมหานครสามัญบุคลากรของโรงพยาบาล ตางพรอมใจกันมาใชสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

ในคณะอนุกรรมการสามัญขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ณ สำนักงานเขตหนองแขม
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QR CODE
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ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำนักการแพทย

 วันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดย นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการ

โรงพยาบาล คณะผูบริหาร และบุคลากร ใหการตอนรับ ดร.นพ.สุขสันต กิตติศุภกร ผูอำนวยการสำนักการแพทย และคณะ

ผูตรวจเยี่ยมสวนราชการ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ ในโอกาสการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำนักการแพทย 

โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ เพื่อรับทราบปญหาและอุปสรรคตาง ๆ พรอมให

ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น



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.

ตลาดนัด รพท. Green market

 วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดกิจกรรม “ตลาดนัด รพท. Green market”

โดยภายในงานจะมีการนำของใชสวนตัวท่ีเกินความจำเปนและอยูในสภาพดี หรืออาหารสุขภาพ ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ

มาจำหนายในราคาถูก พรอมกันนี้ยังเปนการชวยกันรณรงคงดใชบรรจุภัณฑที่เปนพลาสติก ณ บริเวณหนาปอมยาม(ตู ATM)

เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.



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

๕๕๐๓-๙๒๔-๒๐.ซกฟแ ๑๘-๕๗๕๓-๙๒๔-๒๐.รทโ
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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.

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา

 วันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดย นางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการ

โรงพยาบาล ฝายบริหาร พรอมบุคลากรของโรงพยาบาล เขารวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน

โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ณ สำนักงานเขตหนองแขม โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต และกิจกรรมตักบาตรขาวสาร

อาหารแหงพระภิกษุสงฆ จำนวน ๑๐ รูป



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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LPT Hosp.

โครงการประชุมวิชาการประจำป

 วันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ฝายวิชาการและแผนงาน โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ดำเนินการจัดโครงการ

ประชุมวิชาการประจำป ๒๕๖๕ โดยไดรับเกียรติจาก นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาล เปนประธานในพิธีเปด โดยเนน

เนื้อหาดานการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหบุคลากรโรงพยาบาลเกิดการรับรู ตระหนัก และเขาใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงอยาง

เปนระบบ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ใหมีความรู ความเขาใจในระบบบริหารความเสี่ยง ตลอดจนเพื่อใหบุคลากรสามารถ

นำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ องคกร ณ หองประชุมโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชั้น ๗

อาคารเมตตาธรรม
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