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ตรวจประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัย

 วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธุโร อุทิศ ไดรับการตรวจประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัยตาม

นโยบายกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย จากคณะผูตรวจประเมิน ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหนองแขม โดยเขา

ตรวจดานสุขาภิบาลอาหารที่ฝายโภชนาการ และรานจำหนายอาหารภายในโรงพยาบาล เพื่อสุขอนามัยที่ดีแกประชาชนผูมารับบริการ
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในหัวขอ “ปสสาวะบอยในผูหญิง ปญหาเล็กที่ไมใชเรื่องเล็ก”

 วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในหัวขอ “ปสสาวะบอย

ในผูหญิง ปญหาเล็กที่ไมใชเรื่องเล็ก” โดยมี นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย เปนประธาน

ในพิธีเปดงาน โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.พญ.ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ แพทยผูเชี่ยวชาญดานระบบทางเดินปสสาวะ โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล เปนวิทยากรใหความรูในครั้งนี้ เพื่อใหบุคลากร มีความรู ความเขาใจถึงสาเหตุ และแนวทางการรักษาผูปวยที่มี

ภาวะปสสาวะบอย ตลอดจนเพิ่มศักยภาพใน การทำงานของบุคลากร สามารถนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริง

ณ หองประชุมโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ชั้น ๗ อาคารเมตตาธรรม
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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณกนกศรี เอกปญญากุล

 วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณกนกศรี เอกปญญากุล 

บริจาคเตียง จำนวน ๑ เตียง ใหกับศูนยไตเทียม ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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กิจกรรมสัปดาหรณรงควันลางมือโลก

 วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดกิจกรรมสัปดาหรณรงควันลางมือโลก ประจำป ๒๕๖๕

"รวมกันเปนหนึ่งเพื่อสุขอนามัยของมือ" Unite for Universal Hand Hygiene โดยไดรับเกียรติจาก นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร 

รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทย  เปนประธานในพิธี งานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรณรงค และกระตุนใหบุคลากร

ของโรงพยาบาล รวมถึงผูมารับบริการเห็นความสำคัญของการลางมือ ทั้งนี้เพื่อปองกันและลดโอกาสในการแพรกระจายเชื้อโรค 

โดยมีรณรงคใหความรูเรื่องการลางมือใหสะอาดและถูกวิธีและแจกน้ำยาลางมือและหนากากอนามัยใหกับผูมารับบริการ
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รับบริจาคสิ่งของจาก บริษัท จึงวิริยะ จำกัด

 วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก บริษัท จึงวิริยะ จำกัด มอบ

ถังออกซิเจน จำนวน ๓ ถัง ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผูสูงอายุ

 วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕  โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน รวมกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ  จัดอบรม

เชิงปฏิบัติการ การดูแลผูสูงอายุ หลักสูตร "การอบรมผูดูแลผูสูงอายุขั้นพื้นฐาน รุนที่ ๒  ระหวางวันที่ ๑๗-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อ

เสริมสรางความพรอมของผูดูแลผูสูงอายุใหมีความรู มีทักษะ พรอมที่จะดูแลและปองกันการเกิดโรคในผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ลดภาวะแทรกซอน และสามารถตรวจพบภาวะความผิดปกติในผูสูงอายุไดตั้งแตเริ่มตนได โดยมี นายแพทยคมชิต ชวนัสพร

รองผูอำนวยการโรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน เปนประธานกลาวเปดงาน นายแพทยภูริวัจน อัครพรไกรเลิศ หัวหนาศูนย

เวชศาสตรผูสูงอายุ โรงพยาบาลผูสูงอายุบางขุนเทียน เปนผูกลาวรายงาน ณ หองประชุมใหญ ชั้น ๓ อาคารผูปวยนอก โรงพยาบาล

ผูสูงอายุบางขุนเทียน
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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณบรรลือ ประธานชุมชนดงรักษ และคุณพรทิพย

 วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณบรรลือ ประธานชุมชน

ดงรักษ และคุณพรทิพย มอบชุด PPE  ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณเยาวนุช วิยาภรณ

 วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณเยาวนุช วิยาภรณ มอบ 

ตูเย็น  เพื่ออุทิศใหแก คุณพอแจะ - คุณแมถนอม วิยาภรณ  ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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วันทันตสาธารณสุขแหงชาติ

 วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  เปนวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเปนวันทันตสาธารณสุข

แหงชาติ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดจัดบริการทันตกรรมโดยไมคิดมูลคาเพื่อถวายเปนพระราชกุศล โดยเปดรับคิว

ที่หองบัตรตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. และเริ่มบริการทันตกรรมตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. งานที่สามารถใหบริการ ไดแก อุดฟน

อยางงาย (ที่ไมจำเปนตอง x-ray หรือตองใชเทคนิค/เครื่องมือเพิ่มเติม) ,ถอนฟนธรรมดา ,ขูดหินปูนครึ่งปากหรือทั้งปาก ,เคลือบหลุม

รองฟน ,เคลือบฟลูออไรด ,การจายยาเพื่อบำบัดฉุกเฉิน ซึ่งมีประชาชนใหความสนใจเขารับบริการเปนจำนวนมาก
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วันพยาบาลแหงชาติ

 วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแหงชาติ เนื่องในวันคลาย

วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค

ทานทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอวิชาชีพการพยาบาล และเพื่อใหผูประกอบวิชาชีพพยาบาลไดตระหนักและสำนึกในหนาที่ในการ

สรางสุขภาพดีทั่วหนาใหแกประชาชน โดยไดรับเกียรติจากนายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ เปน

ประธานในพิธีเปดงานในครั้งนี้ โดยภายในงานมีการตรวจคัดกรองเบาหวาน และ ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมเบื้องตน โดยไมเสีย

คาใชจาย ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค
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กิจกรรมฉีดวัคซีนไขหวัดใหญใหกับผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง และสำรวจ รณรงค ทำลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย

 วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕  กลุมงานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตรผูสูงอายุ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 

รวมกับคณะกรรมการชุมชนหมูบานพระปน4 และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู4 หมูบานกานดา ชุมชนซอยสถิตย รวมมือกันจัด

กิจกรรมฉีดวัคซีนไขหวัดใหญใหกับผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง และสำรวจ รณรงค ทำลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย เพื่อปองกัน 

และควบคุมการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลาย
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เลือกตั้งคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญสำนักการแพทย

 วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดย นายอดิศร วิตตางกูรผูอำนวยการโรงพยาบาล

คณะผูบริหารและขาราชการภายในโรงพยาบาล เขาใชสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

สำนักการแพทย ณ หองประชุม ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ
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กิจกรรม  MediKind MediRun ๒๐๒๐

 วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕  นายอดิศร วิตตางกูร ผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ พรอมบุคลากร

ของโรงพยาบาลไดเขารวมกิจกรรม  MediKind MediRun ๒๐๒๐ งานวิ่งเพื่อการกุศล โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร เปนประธานเปดงาน ระยะทาง ๔.๕ Km ณ สวนปาเบญจกิติ เพื่อสนับสนุนอุปกรณเครื่องตรวจหลอดเลือดแดง

สวนปลาย มูลคารวม ๕๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อมอบใหแก โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ งานนี้จัดขึ้นโดยคณะนักเรียน 

grade ๑๐ โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ (International School Bangkok : ISB)
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แสดงความยินดีกับแพทยหญิงศิวาพร ศิริเพ็ญพงศ

 โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ขอแสดงความยินดีกับแพทยหญิงศิวาพร ศิริเพ็ญพงศ ตำแหนงนายแพทย

ชำนาญการพิเศษ กลุมงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ในโอกาสไดรับรางวัลที่ ๓ การนำเสนอ Poster 

presentation เรื่อง Tips for Getting a Better View of the Surgical Field During The Vaginal NOTES Hysterectomy 

by LPT swab. ในการประกวดผลงานวิจัยสมาชิกสามัญราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕
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