
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 คุณสุพรรณ สมประกิจ

 วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณสุพรรณ สมประกิจ บริจาค

ของใชที่จำเปนสำหรับผูปวย และเครื่องมือแพทย ใหกับเจาหนาที่โรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทาง

โรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖
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นางนผแะลแรากาชิวยาฝ รากิตับิฏปรอตเวิพมอครากาชิวกัน : งนหแาํต
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QR CODE
LPT Hosp.

ตลาดนัด รพท. Green market

 วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดกิจกรรม “ตลาดนัด รพท. Green market” โดย

ภายในงานจะมีการนำของใชสวนตัวที่เกินความจำเปนและอยูในสภาพดี หรืออาหารสุขภาพ ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ 

มาจำหนายในราคาถูก พรอมกันนี้ยังเปนการชวยกันรณรงคงดใชบรรจุภัณฑที่เปนพลาสติก ณ บริเวณหนาปอมยาม(ตู ATM)



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
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รวมเดินรณรงคและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล

 วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดย นางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการ

โรงพยาบาล ฝายบริหารและบุคลากร รวมเดินรณรงคและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมใน

โรงพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital plus (BKKGC+)  เพื่อใหบุคลากรทุกหนวยงานปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน



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

 วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก ครอบครัว พวงสำลี บริจาค

เครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ (AED) ใหกับโรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบ

พระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖
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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณทองสา สีจำปา และครอบครัว

 วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณทองสา สีจำปา และครอบครัว

บริจาคขาวสาร  และน้ำดื่ม  ใหกับโรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทาน

ผูบริจาค มา ณ ที่นี้



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
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รับบริจาคสิ่งของจาก พระครูยติธรรมานุยุต(หลวงพอแปะ)

 วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก พระครูยติธรรมานุยุต

(หลวงพอแปะ) วัดสวางอารมณ(แคแถว) บริจาค อาหารกลอง  ใหกับโรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙

ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
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เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟาเพื่อสิ่งแวดลอม หนองแขม

 วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการ ENV และ BKKGC+ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เขาเยี่ยมชม

การดำเนินงานของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟาเพื่อสิ่งแวดลอม หนองแขม โดยมีฝายบริหารโรงงาน และฝายมวลชนสัมพันธ ใหการ

ตอนรับ บรรยายขอมูลการดำเนินงาน ตอบขอซักถามและนำชมการทำงานภายในโรงงาน



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

 วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดย นางสุรีมาศ เชื่อมสุข หัวหนาฝายบริหาร

งานทั่วไป พรอมบุคลากรของโรงพยาบาล เขารวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชชนนีพันปหลวง

 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ณ สำนักงานเขตหนองแขม โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต และกิจกรรมตักบาตร

ขาวสารอาหารแหง



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
๐๖๑๐๑ รคนาหมพทเงุรก มขแงอนหตขเ/งวขแ ๑ลวนีรศดัว-มขแงอนหยอซ ๖
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พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

 วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.นพ.สุขสันต กิตติศุภกร (ผูอำนวยการสำนักการแพทย) นำคณะผูบริหาร

ในสังกัดสำนักการแพทย รวมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโ

อกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ชั้น ๑ อาคารสำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร
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แสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษา หลักสูตรการบริหารการพยาบาล(ดานการแพทย) รุนที่ ๑๖

 วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ (ฝายการแพทย)

รวมแสดงความยินดีกับ นางจิณจุฑาห สังขสุทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นางสาวสุทิน ดอนชะเอม พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา หลักสูตรการบริหารการพยาบาล(ดานการแพทย) รุนที่ ๑๖(บพ.๑๖)
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ตอนรับคณะผูตรวจ ประเมินจากฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหนองแขม

 วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินธุโร อุทิศ ไดรับการตรวจประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ตามนโยบายกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย นำโดย นางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการโรงพยาบาล ฝายบริหาร และ

คณะกรรมการ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital plus (BKKGC+)  ใหการตอนรับคณะผูตรวจ ประเมินจากฝายสิ่งแวดลอม

และสุขาภิบาล สำนักงานเขตหนองแขม โดยเขาตรวจดานสุขาภิบาลอาหารที่ฝายโภชนาการ และรานจำหนายอาหารภายใน

โรงพยาบาล เพื่อสุขอนามัยที่ดีแกประชาชนผูมารับบริการ



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณสำเริง มนูญผล

 วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณสำเริง มนูญผล บริษัท 

มโนรมยฟุตแวร จำกัด(สำนักงานใหญ) เครือสหพัฒน บริจาครองเทา Sofit จำนวน ๑๐๗ คู  ใหกับโรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวม

ในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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พิธีเปดอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนบรมราชชนนี

 วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ นำโดยนางสาวสุนันทา วินธิมา รองผูอำนวยการ

โรงพยาบาล ฝายบริหาร รวมงานพิธีเปดอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนบรมราชชนนี และรับมอบเกียรติบัตรผูทำ

คุณประโยชนใหแกสำนักงานอัยการสูงสุด ใหกับ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ พญ.วิลาสินี พุกนัด นายแพทยชำนาญการ 

และ นางพัชพร รักถาวร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โดยมีจิตอาสามาใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดตอไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ใหกับบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด
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ตลาดนัด รพท. Green market

 วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดกิจกรรม “ตลาดนัด รพท. Green market”

โดยภายในงานจะมีการนำของใชสวนตัวที่เกินความจำเปนและอยูในสภาพดี หรืออาหารสุขภาพ ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ 

มาจำหนายในราคาถูก พรอมกันนี้ยังเปนการชวยกันรณรงคงดใชบรรจุภัณฑที่เปนพลาสติก ณ บริเวณหนาปอมยาม(ตู ATM)
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อลดการตีตราในผูที่ติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส 

 วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ"การสงเสริม

ศักยภาพบุคลากรเพื่อลดการตีตราในผูที่ติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส"โดยคณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาโรคเอดสและ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ฯ ณ หองประชุมชั้น ๗ อาคารเมตตาธรรม
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รับบริจาคสิ่งของจาก คุณไพรัช สถาวร

 วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณไพรัช สถาวร บริจาคเงิน

จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อ รถเข็นเปลนอนเคลื่อนยายผูปวย  ใหกับโรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ 

ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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ออกหนวยตรวจสุขภาพใหกับเจาหนาที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒๖

 วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ รวมกับ กลุมงานเวชศาสตรชุมชนและเวชศาสตร

ผูสูงอายุ  ออกหนวยตรวจสุขภาพใหกับเจาหนาที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒๖ ณ ซีคอนบางแค ชั้น ๕



ศิทุอ รโธฺนิตุช ิดกัศีวทอพงวลหลาบายพงรโวาข
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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
LPT Hosp.

รับบริจาคสิ่งของจาก คุณวิโรจน -คุณจรรยา คงดี และครอบครัว

 วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก คุณวิโรจน -คุณจรรยา คงดี 

และครอบครัวรวมบริจาคน้ำดื่ม ใหกับโรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัสโควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณ

ทานผูบริจาค 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
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รับบริจาคสิ่งของจาก ศิษยเกาโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม รุนที่ ๓๔

 วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ไดรับความกรุณาจาก ศิษยเกาโรงเรียนมัธยม

วัดหนองแขม รุนที่ ๓๔ บริจาค Oxygen Flowmeter ๗๐ lit จำนวน ๓ ชุด ใหกับโรงพยาบาลเพื่อมีสวนรวมในการตอสู กับไวรัส

โควิด-๑๙ ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณทานผูบริจาค มา ณ ที่นี้
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เตรียมความพรอมจัด กิจกรรม MediKind Run การวิ่ง การกุศล

 วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โดย นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร รองผูอำนวยการ

โรงพยาบาล (ฝายการแพทย) ตอนรับ คณะนักเรียน grade ๑๐ โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ (International School Bangkok : ISB) 

เขามาศึกษาขอมูลเพื่อเตรียมความพรอมจัด กิจกรรม MediKind Run การวิ่ง การกุศล เพื่อหารายไดจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห

หลอดเลือดแดงบริเวณ ขาแบบอัตโนมัติ รุน DopplexAbility  เพื่อมอบใหกับโรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินุธโร อุทิศ 










































































































	2-08-2565 รับบริจาคสิ่งของจาก คุณสุพรรณ สมประกิจ
	5-08-2565 ตลาดนัด รพท. Green market
	5-08-2565 ร่วมเดินรณรงค์และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
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	11-08-2565 แสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษา หลักสูตรการบริหารการพยาบาล(ด้านการแพทย์) รุ่นที่ ๑๖
	12 สิงหาคม
	16-08-2565 ต้อนรับคณะผู้ตรวจ ประเมินจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหนองแขม
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	23-08-2565 ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26
	29-08-2565 รับบริจาคสิ่งของจาก คุณวิโรจน์ -คุณจรรยา คงดี และครอบครัว
	30-08-2565 รับบริจาคสิ่งของจาก ศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม รุ่นที่ 34
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	การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคฝีดาวานร-1
	การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคฝีดาวานร-2
	คลินิกเบาหวาน
	คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็ก
	รายงานสถานการณ์โควิด 01-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 02-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 03-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 04-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 05-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 08-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 09-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 10-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 11-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 15-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 16-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 17-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 18-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 19-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 22-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 23-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 24-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 25-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 29-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 30-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด 31-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด รพท 01-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด รพท 02-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด รพท 03-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด รพท 04-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด รพท 05-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด รพท 08-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด รพท 09-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด รพท 10-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด รพท 11-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด รพท 15-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด รพท 16-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด รพท 17-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด รพท 18-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด รพท 19-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด รพท 22-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด รพท 23-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด รพท 24-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด รพท 25-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด รพท 29-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด รพท 30-08-65
	รายงานสถานการณ์โควิด รพท 31-08-65
	โรคที่มากับน้ำท่วมขัง
	โรคฝีดาษวานร
	ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID กันยายน
	ลงนามถวายพระพร 12  สิงหาคม
	วันหยุดประจำเดือน สิงหาคม
	วิธีป้องกันโรคฝีดาษลิง

