
 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ประกาศวันหยุดราชการประจำเดือน กรกฏาคม 2565 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วม

โครงการศึกษาดูงานด้านสมุนไพรไทยและกัญชาทางการแพทย์ 

3. เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 

4. รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง จากบริษัทไทยพิพัฒน์อิมปอร์ต จำกัด 



    

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "กลุ่มไหนเสี่ยงมีภาวะข้อสะโพกเสื่อม" จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

2. สาระความรู้ เรื่อง "ดูแลตัวเองอย่างไร เมื่อมีไขมันพอกตับ" จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

   



 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 
ข่าวประจำวัน  
1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 
2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 
3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     
ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง " 7 คำเตือน!! เมื่อมีกัญชาในอาหาร" จากสสส. 

 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. 3 กรกฎาคม วันปลอดถุงพลาสติกโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 
ข่าวประจำวัน  
1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 
2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. 4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ

ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

2. รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค จากคุณประมวลและคุณบุญส่ง พงษ์เทพนิวัติ 

3. เชิญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

4. จัดกิจกรรมทำความสะอาดภายในหน่วยงาน และสถานที่ภายในโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ทั้งนี้ทาง

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

5. ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียนเรื่อง "ข้อมูลสิทธิระบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ" 

6. ข่าวประกาศ จาก รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียนเรื่อง "เปิดรับสมัคร สูติ-นรีแพทย์" (ปฏิบัติงานราชการ 1 อัตรา) 



   

   

 

 

 

 

 

 



 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 
ข่าวประจำวัน  
1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 
2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "การเตรียมอาหารและเครื่องดื่มระหว่างประชุม" จาก สสส. 

2. สาระความรู้ เรื่อง "สวมรองเท้าส้นสูงนาน เป็นเหตุให้เกิดผลเสียกับร่างกาย" จาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย 

   



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบการทำงานอัคคีภัยของโรงพยาบาล และวางแผนเส้นทางหนีไฟของโรงพยาบาล ณ 

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

2. รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 300 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 500 แพ็ค จากบริษัทไทยพิพัฒน์อิมปอร์ต จำกัด 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 
ข่าวประจำวัน 
1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 
2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 
1. สาระความรู้ เรื่อง "ชวนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 4 เพิ่ม 4 ลด" จาก สสส. 

 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และโรคติดเชื้อต่างๆ 

2. ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก รพ.ผู้สงูอายุบางขุนเทียน โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18  สำนกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ภายใต้หัวข้อ Digital Transformation in Healthcare 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 
ข่าวประจำวัน  
1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 
2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     
 
ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "3 ลด ที่ได้จากงดเหล้าเข้าพรรษา" จาก สสส. 

2. สาระความรู้ เรื่อง "ไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน" จาก สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

     



ข่าวประชาสัมพนัธ ์

1. จัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว (Green Market) ตลาดนดัที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและตระหนักถึงความสำคัญของ

สิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ให้ปลอดภัย เอื้อต่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วย 

และผูม้ารับบริการ 

2. อปัเดต!! เบีย้ผูส้งูอาย ุ4 กลุม่ จ านวนกวา่ 10.95 ลา้นคน 

3. ผูว้่าฯกทม. มอบนโยบายส านกัการแพทยป์ฏิรูปบรกิารดว้ยเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นสขุภาพท่ีดีให้

ประชาชน 

    

   

 

 

 

 

 

 



 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 
ข่าวประจำวัน  
1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 
2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 
3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ ร่วมงาน

โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 

2. จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการการพฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบตัิงาน เรื่อง "การจดัการมลูฝอยทั่วไป และมลูฝอยติดเชือ้ในโรงพยาบาล" 

3. 608 กลุ่มเปราะบางโควิด ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยส านกังานประชาสมัพนัธ ์

4. ประกาศผลการคดัเลือกประกวด Oral Presentation  ภาคภาษาไทยและภาษาองักฤษ / Poster Presentation และแบบ

ประดิษฐกรรมหรือนวตักรรม ในงานสมัมนาวิชาการประจ าปี ครัง้ที่ 18 ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 



   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 
ข่าวประจำวัน  
1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 
2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 
3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ทำยังไงดี? ติดต่อที่ไหน? แอดจะมาบอก 

2. 5ป. ข้อปฏิบัติป้องกับโรคไข้เลือดออก 

3. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในงานสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

     



 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 
ข่าวประจำวัน  
1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 
2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 
3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "ประหยัดพลังงานในออฟฟิศ" จากกระทรวงพลังงาน 

 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. มนุษย์งาน รับมือ สมาชิกสูงวัย ในครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
ข่าวประจำวัน  
1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 
2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "รับมือโรคตาแดงในหน้าฝน" จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

2. สาระความรู้ เรื่อง "ทำไมเด็กถึงเป็นโรคอ้วนเพิ่มข้ึน" สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

   



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. โครงการอบรม เรื่อง "การจัดการคัดแยกขยะ การตรวจน้ำดื่ม และระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงพยาบาล" ของ

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

2. รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค จากคุณสมเวียง มากหลาย 

3. จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และโรคติดเชื้อต่างๆ 

4. รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 105 แพ็ค จากคุณวันทนีย์  เอกกมลชัย 

  

   

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
ข่าวประจำวัน  
1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 
2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "สัญญาณเตือนและปัจจัยเสี่ยง มะเร็งต่อมไทรอยด์" สถาบันวิทยามะเร็งศิริราช 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. สาระความรู้ เรื่อง "มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล 2U” 

   



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1.สธ. ให้คำแนะนำสำหรับประชาชน ลดการป่วยหนัก หลังช่วงวันหยุดยาว มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล 2U : 

ลดการติดเชื้อ ลดการป่วยหนัก 

2. ประกาศวันหยุดราชการ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 
ข่าวประจำวัน  
1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 
2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่แวดล้อม 
3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "4 ลด เมื่อคุณเลิกเหล้า"  จาก สสส. 

2. สาระความรู้ เรื่อง "เดินทางสายบุญ ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19"  จากกรุงเทพมหานคร 

3. สาระความรู้ เรื่อง "แนวปฏิบัติผู้ติดเชื้อโควิด-19 สำหรับ สิทธิประกันสังคม" จาก สปสช. 

     



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุน

เทียนในสังกัดสำนักการแพทย์ ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 

2. สปสช. สานต่อการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 (กลุ่มอาการสีเขียว) ผ่านการร่วมมือกับ 2 บริษัทผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

ดิจิทัล เพ่ือทำการดูแลผู้ป่วยฯ ผ่านบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) พร้อมบริการจัดส่งยาถึงบ้าน 

3. วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา 

4. 13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

   

   

 

 

 



วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่แวดล้อม 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตรงกับวันเข้าพรรษา 

2. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชดุดี 

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

3. สาระความรู้ เรื่อง "ผู้ที่ต้องการบริจาคเลือด แต่ใช้สารควบคุมหรือสารเสพติด" จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย 

4. สาระความรู้ เรื่อง "อ้วนนักระวังโรคร้ายรุมรัก" โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 



    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "อาการแพ้ขนแมว" จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

2. สาระความรู้ เรื่อง “ใส่บาตรใส่ใจสุขภาพพระสงฆ์" จากสสส. 

   



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ข่าวประชาสัมพันธ์สิทธิบัตรทอง ติดเชื้อโควิด 19 ต้องทำยังไงบ้าง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

      

ข่าวสาระความรู้ 
1. สาระความรู้ เรื่อง " 3 ลด ที่ได้จากงดเหล้าเข้าพรรษา" จากสสส. 

2. สาระความรู้ เรื่อง " 10 วิธี ประหยัดไฟง่ายๆ" จากกระทรวงพลังงาน 

   



 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม                                                    

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "วุ้นในตาเสื่อม ปลายทางของคนจ้องจอนานๆ" จากเพจ"อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอ" 

2. สาระความรู้ เรื่อง "เปิดเครื่องปรับอากาศยังไง ให้ประหยัดไฟ" จากการไฟฟ้านครหลวง

   



 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "การปฏิบัติตัวอย่างไร ป้องกันโควิดที่แพร่ระบาดในช่วงนี้" จากสำนักการแพทย์ 

กรุงเทพมหานคร 

2. สาระความรู้ เรื่อง "เช็คตัวเอง ก่อนกลับมาทำงาน" จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

3. สาระความรู้ เรื่อง "ฉลากสิ่งแวดล้อม ECO LABELING " จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

     



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียนเรื่อง "ข้อมูลสิทธิระบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1.สาระความรู้ เรื่อง "รู้เท่าทัน โฆษณาอาหารและยาช่วงโควิด-19 " จากสสส. 

2. สาระความรู้ เรื่อง "ฉลากสีเขียว" กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

   



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. วัคซีนโควิดก็มาฉีดได้ที่คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ รพ.กทม.ได้นะครับ สามารถดูรายละเอียดการให้บริการคลินิกวัคซีน

ผู้ใหญ่ ทั้ง 11 รพ.กทม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง “2U มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล” จากกรมควบคุมโรค                                                       

2. สาระความรู้ เรื่อง “หลังจากท่ีเด็กๆ หายป่วยจากโควิด-19 อาจเกิดภาวะ MIS-C หรือภาวะแทรกซ้อนได้” จาก

กรมกิจการเด็กและเยาวชน                                                                                                       

3. สาระความรู้ เรื่อง “การอ่านและแปลผล ชุดตรวจ ATK ถ้าติดโควิดจะขึ้นก่ีขีด” จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

     



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ต้อนรับ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล

ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลให้ดี

ยิ่งขึ้น 

2. รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รว่มปลูกต้นไม้บริเวณริมสันเขื่อนรอบโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี

เขียวในโรงพยาบาล ซึ่งทางสำนักงานเขตบางขุนเทียนร่วมกับทางโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ได้จัดเตรียมต้น

โกงกาง ต้นลำพู และต้นทองอุไร จำนวน 100 ต้น เพ่ือนำไปปลูกและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้าน

ต้นตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 

3. ประชุมรายงานผลการดำเนินงานราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักการแพทย์ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 - 

2567) ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

   

 

 

 

 

 



 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

   

ข่าวสาระความรู้ 

1.สาระความรู้ เรื่อง “3 โรคอันตรายที่เกิดขึ้นจากยุงลาย” จากกรมควบคุมโรค 

 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และคณะ ร่วมกับกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ  สถานีตำรวจ

นครบาลเทียนทะเล และสำนักงานเขตบางขุนเทียนจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาปลูกป่า

ชายเลนและทำความสะอาดพ้ืนที่ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน 

2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และคณะ ร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 จัดกิจกรรมจิต

อาสา โครงการอบรมเครือข่าย "เด็กและเยาวชนผู้ก่อการดี" เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1.สาระความรู้ เรื่อง “การรับบริการผู้ป่วยโควิดของ รพ. ในสังกัดกรุงเทพมหานคร” จากสำนักการแพทย์ 

กรุงเทพมหานคร 

2. สาระความรู้ เรื่อง “ยาฟาวิพิราเวียร์ กับการรักษาโควิด-19” จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

3. สาระความรู้ เรื่อง “5ร วัยเรียนต้องสวมหน้ากาก” จากกรมอนามัย 

     



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1.สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1.สาระความรู้ เรื่อง “ข้อดีข้อเสีย ของการลดน้ำหนักแบบ IF” จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

2.สาระความรู้ เรื่อง “11 ข้อควรปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยโควิด-19 ต้องกักตัวอยู่ท่ีบ้าน” คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี 

   



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1.สาระความรู้ เรื่อง “อาการอย่างไร สงสัยโรคมะเร็งทางเดินอาหาร” จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. 4 วิธีเช็ก สิทธิรักษาพยาบาล ทำได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1.สาระความรู้ เรื่อง “การเตรียมอาหารและเครื่องดื่มระหว่างประชุม” จากสสส. 

  



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "เชิญชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 7 กลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ กทม." จากสปสช. 

2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และคณะ ให้การต้อนรับ คณะสำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) เยี่ยมชมจุดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลภายในโรงพยาบาล พร้อมดูขั้นตอนการรับ

บริการและการยืนยันตัวตนบริการ 

3. ประกาศ จาก รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เรื่อง "รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม" 

  

 

 

 



 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง “ยาลดคอเลสเตอรอลเหมาะกับใคร?” จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 
 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ประกาศวันหยุดราชการจาก รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2565 

2. รับมอบขนมไทย จากท่านวีระพล เทียนขก ท่านสุวีวัฒน์ ประมงค์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีและคณะ 

เพ่ือเป็นกำลังใจให้แก่ชาวโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง“ภาวะตาปิดเกร็ง” จากสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ 

   



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. รับมอบโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 70 เครื่อง ประกอบไปด้วยโทรศัพท์ดิจิตอล 24 ปุ่ม จำนวน 2 เครื่อง และ

โทรศัพท์ไร้สาย PANASONIC จำนวน 68 เครื่อง จากคุณประยูร สุกแก้ว และครอบครัว เพ่ือเป็นกำลังใจให้แก่ชาว

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

2. กิจกรรมจติอาสาท าความสะอาด เพื่อป้องกนัการติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 และโรคติดเชือ้ตา่งๆ 

3. ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภิบาล ส านกังานเขตบางขนุเทยีน เขา้มาฉีดพ่นหมอกควนัสารเคมีก าจดัยงุลายภายในบรเิวณ

โรงพยาบาลผูส้งูอายบุางขนุเทยีน พรอ้มทัง้มอบทรายก าจดัลกูน า้ยงุลาย จ านวน 500 ซอง และโลชั่นตะไครห้อม จ านวน 5 ลงั 

ใหแ้ก่โรงพยาบาลผูส้งูอายบุางขนุเทียน 

 

   

 

 

 

 

 



 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง “ได้ยินไม่ชัด อย่าปล่อยผ่าน อาจเสี่ยงต่อโรคประสาทหูชั้นในเสื่อม” จากโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เรื่อง "ติดโควิด ต้องรักษาที่ไหน?" ที่มากรมการแพทย์ 

2. 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร

เกล้าเจ้าอยู่หัว 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 29 กรกฏาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "ปฏิบัติตัวอย่างไร ป้องกันโควิดที่แพร่ระบาดในช่วงนี้" จากสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

2. สาระความรู้ เรื่อง "เปลือกส้ม ขยะท่ีถูกทิ้งอย่างไรค่า แต่คุณประโยชน์มากมาย" จากกรมส่งเสริมสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม 

    



 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "โรคที่มากับฝน" จากกรมควบคุมโรค                                                                        

2. สาระความรู้ เรื่อง "ฉลากสิ่งแวดล้อม ECO LABELING" จากกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม                        

3. สาระความรู้ เรื่อง "เข้าสู่ฤดูฝน พร้อมรับมือยุงลายรึยัง?" จากสสส. 

     



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. รพ.กทม.เปิดช่องทางลงทะเบียนรับยาผู้ป่วย COVID-19 ผ่าน QR Code ลดความแออัด ลดการรอคอย รับยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน   

 

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "เสริมพลังใจ ในภาวะวิกฤต" จากกรมสุขภาพจิต 

2. สาระความรู้ เรื่อง "4 แนวทางสุขบัญญัติป้องกันโรคฝีดาษลิง" จากกรมบริการสนับสนุนสุขภาพ 

   



 

สรุปยอดการส่งข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ในสังกัดสำนักการแพทย์ 
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 

 ข่าวประจำวัน ข่าวสาระความรู ้ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวภายนอก รพ. 

ยอดโพสตข่าว 90 50 62 2 

รวม 202 204 

ผู้รวบรวมข้อมูล   : ว่าท่ีร้อยตรีศรายุทธ สาเกทอง ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
                      : นายมงคล สุวรรณกวีการ ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป งานเวชนิทัศน์ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 
ผู้ตรวจสอบข้อมลู : นางศรีสดุา ดบีุดศรี ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
                      : นายวัชรนิพนธ์ กระจันทร์ ตำแหน่ง นักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ งานเวชนิทัศน์ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 

ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์ : 02-452-7999 

email : pr.bkthospital@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แหล่งอ้างอิงข้อมูลข่าวภายนอกโรงพยาบาล 

- https://www.facebook.com/pr.bangkhunthian/posts/pfbid02t5Xn7JKWRpoT8Cfz9hc7uwn237pwqL

UN7q52isrwo8zcyZE578TNGnprpH5wenJml 

- https://fb.watch/eD4ScRzQ4j/ 
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