
 

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19                                           

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "น้ำกัดเท้า โรคที่มาพร้อมน้ำท่วม" จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 

 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ฉีดวัคซีนโควิด 19 ถึงบ้านเข็มที่ 1 - 4 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 

2. กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และโรคติดเชื้อต่างๆ 

3. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่มี

ยุงลายเป็นพาหะนำโรคในระยะเร่งด่วน 

4. ต้อนรับ นายแพทย์ณัฐชัย พรวิชุลดา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา 

5. ประกาศวันหยุดราชการประจำเดือน สิงหาคม 2565 

    

  

 



 

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "ต่อกระจกในเด็ก" จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย                                  

2. สาระความรู้ เรื่อง "ความแตกต่างระหว่างโรคฝีดาษลิง กับ โรคติดต่อจากเชื้อไวรัสอ่ืนๆ" จากสถาบันโรคผิวหนัง

   



 

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

     
ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "อาการทางผิวหนังบอกโรคทางกายได้จริงหรือ?" จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

2. สาระความรู้ เรื่อง "วิธีป้องกันโรคฝีดาษลิง" จากสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

   



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

     
ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "อาการแบบไหนที่เป็นไข้เลือดออกง่ายหยุดยาก" จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 

 



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

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "ทำอย่างไรเมื่อคนใกล้ชิดคิดทำร้ายตัวเอง" จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย 

2. สาระความรู้ เรื่อง "ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโรคฝีดาษลิง" จากประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร 

   

   



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ข่าวประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงการซื้อยาเถื่อนรักษาโควิด อาจเกิดการดื้อยา เสี่ยงแพร่เชื้อไปยังผู้อ่ืน 

2. รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 400 แพ็ค จากคุณณัชชา ศิโรดม และคุณทัศนีย์ คำบำรุง เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชาว

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา และฟังเทศน์ประจำสัปดาห์ 

4. กิจกรรมโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข 

   

   

 

 

 

 

 



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

     

ข่าวสาระความรู้ 
1. สาระความรู้ เรื่อง "ความแตกต่างโรคฝีดาษลิงกับโรคอีสุกอีใส" จากกรมควบคุมโรค 

 



 
วันที่ 7 สิงหาคม 2565 
ข่าวประจำวัน  
1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 
2. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     
 
ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "อาการชวนสงสัย..ว่าป่วยมาลาเรีย? " จากกรมควบคุมโรค 

 



 
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 
ข่าวประจำวัน  
1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 
2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

      

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "ภาวะเสี่ยงของครรภ์แฝดและคุณแม่ดูแลตัวเองอย่างไร" จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย 

 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ข้อมูลสิทธิระบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 
ข่าวประจำวัน  
1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 
2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเปิดคลินิก Long COVID 

2. รับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 19 แพ็ค จากคุณสุภาภร ตรงศิริวิบูลย์ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชาวโรงพยาบาล

ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

   



 

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 
ข่าวประจำวัน  
1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 
2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) " จากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร 

2. สาระความรู้ เรื่อง “How to ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างปลอดภัย” จาก สสส. 

   



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากคุณบรรจง-นางมยุรี คล้ายวิจัตร์ และบุตร-ธิดา ให้แก่มูลนิธิ

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อร่วมในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ และพัฒนาขยายศักยภาพการ

ให้บริการของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

2. รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม 

3. ประชุมแนวทางการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะกลางกับ รศ.นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลศิริราช และคณะผู้บริหารงานด้านผู้สูงอายุ 

   

 

 

 

 

 

 



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

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "นมแม่...แน่ที่สุด" จากสสส. 

 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 

2.ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

3. ประกาศดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย 

4. แพทย์หญิงปนัดดา ลีลาอุดมลิปิ ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 16 (บพส.16) 

5. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ 

   

   

 



 

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

     

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

2. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากนางพวงเงิน มิ่งมานพ พร้อมบุตรหลาน ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาล

ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

   



 

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

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "7 วิธีพัฒนาลูกสมวัยสมองดีมี EF"  จาก สสส. 

2. สาระความรู้ เรื่อง "ผู้ป่วย COVID-19 สิทธิบัตรทอง 30 บาท" จาก สปสช. 

   



วันที่ 14 สิงหาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่แวดล้อม 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "รู้หรือไม่? อดอาหารเช้าเกิดผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่คิด"  จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย 

 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. พิธีฉลองเปรียญธรรมพระภิกษุสามเณร ผู้สอบได้ประโยค ๑-๒ ถึงเปรียญธรรม ๗-๙ ประโยคประจำปี ๒๕๖๔-

๒๕๖๕ ณ วัดกำแพง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "ตับอักเสบเฉียบพลันในเด็ก" จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ประชุมวิชาการของโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 18) ภายใต้

หัวข้อเรื่อง “Challenges of NCDs Management in 2022” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 
1. สาระความรู้ เรื่อง "4 โรคติดต่ออันตราย ที่มากับเพศสัมพันธ์" จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

   



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. การประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate care) ของ

เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน             

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง " "โรคที่มากับน้ำท่วมขัง" จากสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. รับมอบข้าวคลุกกะปิ จำนวน 63 กล่อง ขนมหวาน จำนวน 50 ชิ้น และนมกล่องพร้อมดื่ม จำนวน 72 กล่อง จาก

คุณอำไพ-คุณอำพร-คุณแหม่ม สุขขาว พร้อมครอบครัว (ครัวใบไม้ชายคลอง) เพ่ือเป็นกำลังใจให้แก่ชาวโรงพยาบาล

ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

2. การอบรมการประเมิน Productivity ทางการพยาบาล 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "กินผลไม้อร่อยอย่าเผลอกินเมล็ด" จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 



 

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1.สาระความรู้ เรื่อง "เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ใช้กัญชาส่งผลต่อสมอง" จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  

2. สาระความรู้ เรื่อง "เรื่องต้องรู้ LONG COVID คืออะไร?" สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

   



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. การประชุมร่วม 3 ฝ่าย พร้อมลงพ้ืนที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม และงานระบบต่างๆ ของ

โครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน พร้อมสรุปปัญหาข้อชำรุดบกพร่องเพ่ือให้บริษัทดำเนินการแก้ไข

ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดบกพร่องให้เสร็จก่อนหมดระยะประกันสัญญา 

2. รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 350 กล่อง จากสโมสรกีฬาบางขุนเทียน เพ่ือเป็นกำลังใจให้แก่ชาวโรงพยาบาล

ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท พร้อมเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง ที่นอนโฟม จำนวน 1 อัน 

และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 1 ลัง จากคุณภาคภูมิ โสภณวิจิตร เพ่ือร่วมในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ และ

พัฒนาขยายศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

   

 

 

 

 

 



 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

   

 

 

 

 

 



 

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง “โรคสุกใสในวัยรุ่น” จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

2. สาระความรู้ เรื่อง “7 สมุนไพรไล่ยุง” จากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

   



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ร่วมกับทาง รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียนเรื่อง "กระดาษรีไซเคิล ดีอย่างไร?" จากกรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2. รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ร่วมกับ ศูนย์หัวใจ รพ.ธนบุรี 2 พร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคหัวและหลอดเลือด 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง “ทำอย่างไรเมื่อจมูกได้กลินไหม้ตลอดเวลา” จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

2. สาระความรู้ เรื่อง “นมแม่ ยิ่งให้ ยิ่งได้” จาก สสส. 

   



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดอบรม 6 หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ สำหรับ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัคร

สาธารณสุข  Care Giver 

2. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ร่วมกับทาง รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียนเรื่อง "6 วิธี ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า" จากโรงพยาบาล

ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "ไข้เลือดออก" จากกรมควบคุมโรค 

2. สาระความรู้ เรื่อง "ชวนรู้จักภาวะมาลาเรียขึ้นสมอง" จากสถาบันประสาทวิทยา กทมการแพทย์ 

   



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ร่วมกับทาง รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เรื่อง "อาคารลดคาร์บอน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" 

จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1.สาระความรู้ เรื่อง “กินอย่างไร ให้กระดูกแข็งแรง” จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. รับมอบกระเป๋าผ้า จำนวน 300 ใบ จากคุณภัทราวรรณ ธีรกีรยุต เพ่ือเป็นกำลังใจให้แก่ชาวโรงพยาบาลผู้สูงอายุ

บางขุนเทียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง “เช็คความเสี่ยงสมองเสื่อม” จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 
 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน และคณะ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง “การให้บริการทางการแพทย์แก่คนพิการ

ทางการได้ยินผ่านบริการถ่ายทอดการสื่อสาร” จัดโดย สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อ

คนพิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน 

กสทช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

2. รับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 9 ห่อ และแผ่นรองซับ จำนวน 5 ห่อ จากคุณสุวรรณา เรืองศิลป์กลการ และ

ครอบครัว เพ่ือเป็นกำลังใจให้แก่ชาวโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นประธานในพิธี แถลงข่าวการเปิดโครงการ Sandbox 

ราชพิพัฒน์ Model 

 

   

 

 

 



 

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง“ไวรัสตับอักเสบเอ อันตรายที่ป้องกันได้” จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 



 

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง “พ่อแม่มือใหม่ ทำอย่างไรเพ่ือป้องกันลูกจากโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย” จากโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 



 

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 "สัญญาณเตือน อาการไตพัง" จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ร่วมกับทาง รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เรื่อง "พลังงานจากขยะ" จากกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

2. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จากคุณวิชาญ ภู่ชาญสิน และครอบครัว ให้แก่โรงพยาบาลผู้สูงอายุ

บางขุนเทียน เพ่ือร่วมในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ และพัฒนาขยายศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาล

ผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

3. ต้อนรับข้าราชการย้ายเข้าในสังกัดสำนักการแพทย์ นางสาวสุกัญญา โพธิ์ทอง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

   

 

 

 

 

 



 

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

      

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "พฤติกรรมทำหน้าแก่เร็ว" จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ร่วมกับทาง รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เรื่อง "ประโยชน์ของเปลือกไข่เป็นได้มากกว่าขยะ" 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "ห้องน้ำผู้สูงวัย ปลอดภัย" จากกรมควบคุมโรค 

 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ร่วมกับทาง รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เรื่อง "ไข้เลือดออก ภัยใกล้ตัวคุณ" กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข 

2. รับมอบถังออกซิเจนช่วยหายใจ จำนวน 20 ถัง และรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 5 คัน จากบริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค 

จำกัด ให้แก่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ และพัฒนาขยายศักยภาพการ

ให้บริการของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปยอดการส่งข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ในสังกัดสำนักการแพทย์ 
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

 ข่าวประจำวัน ข่าวสาระความรู ้ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวภายนอก รพ. 

ยอดโพสตข่าว 92 36 46 0 

รวม 174 174 

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 

- 

mailto:pr.bkthospital@gmail.com

