
 

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "โรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก" ที่มาสำนักการแพทย์ 

2. สาระความรู้ เรื่อง "ผมร่วงหลังติดเชื้อโควิด-19"  ที่มากรมการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง

   



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. การลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 และจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "3 วิธีลดความเสี่ยงในการเกิด โรคซึมเศร้า" จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
1. กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ แผเ่มตตา และฟังเทศน์ประจำสัปดาห์ 

2. โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข กิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ 

3. ข่าวสารสำนักการแพทย์รายสัปดาห์ ฉบับท่ี 1/2565 

4. ประกาศงดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย 

   

   

 



 

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

     
ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "5 โรคที่มากับฤดูฝน"  จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

2. สาระความรู้ เรื่อง "การป้องกันโรคฝีดาษวานร" จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข

   



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1.๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ

บรมราชินี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วันที่ 4 มิถุนายน 2565 
ข่าวประจำวัน  
1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 
2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 
3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     
ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "เด็กที่สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค" จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 



 
วันที่ 5 มิถุนายน 2565 
ข่าวประจำวัน  
1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 
2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 
3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "โรคไต...ภาระใหญ่ของชายไทยก่อนวัยเกษียณ" จาก สสส. 

 

 



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

     

ข่าวสาระความรู้ 
1. สาระความรู้ เรื่อง "แผลร้อนในในช่องปาก" จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และโรคติดเชื้อต่างๆ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 
ข่าวประจำวัน  
1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 
2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 
3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     
 
ข่าวสาระความรู้ 

1. ระวังโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ในช่วงหน้าฝนนี้ 

 



ข่าวประชาสัมพนัธ ์

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก รพ.ผู้สงูอายุบางขุนเทียนเรื่อง "ข้อมูลสิทธิระบบสวสัดิการสำหรับผู้สูงอายุ" 

2. ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก รพ.ผู้สงูอายุบางขุนเทียน เรื่อง "ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถขอเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญไ่ด้ 

ที่ 11 รพ.ในสังกัด กทม. หรือจองผ่านแอปฯ เป๋าตัง" 

3. ประชุมวางแผนระบบการให้บรกิาร ONE DAY SURGRY & MINIMALLY INVASIVE SURGERY 

 

 

 

 

 



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

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "รับประทานอาหารรสเผ็ดดีหรือไม่" จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ศึกษาดูงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ CSSD โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

     

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. เปิดใช้ห้องผ่าตัดอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มผ่าตัดผู้ป่วย 2 รายแรกด้วยระบบการให้บริการในรูปแบบ การผ่าตัดที่

สามารถกลับบ้านได้ในวันเดียว (One Day Surgery & Minimally Invasive Surgery) 

2. ประชาสัมพันธ์ จาก รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เรื่อง "เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรภายนอกช่วย

ปฏิบัติงานราชการ จำนวน 15 อัตรา" 

    



 

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

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "5 วิธี บ้านปลอดฝุ่น" สสส. 

 



 
วันที่ 11 มิถุนายน 2565 
ข่าวประจำวัน  
1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 
2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 
3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

    

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. สถานการณ์โรคฝีดาษวานร ข้อมูลวันที่ 9 มิถุนายน 2565 

2. กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมการกงสุลเปิดให้บริการออกเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 เพ่ือ

ใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ 

3. ร่วมงานครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่องาน 

“TOGETHER , WE GO BEYOND” พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับแพทย์หญิงอัมพร เกียรติปานอภิกุล 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 
ข่าวประจำวัน  
1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 
2. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "กัญชา มีประโยชน์และโทษอย่างไรบ้าง?" จากสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

2. สาระความรู้ เรื่อง "7 โรคหน้าฝนที่ควรระวัง" จากกรมควบคุมโรค 

   



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1.ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง "ข่าวสารสำนักการแพทย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ 2/2565" สำนักการแพทย์นำร่องเปิดคลินิก 

LGBTQI+ Clinic แบบ One Stop Service ให้แก่ประชาชนที่สนใจ 4 รพ.ใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 
ข่าวประจำวัน  
1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 
2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "สิ่งที่ทำได้-ไม่ได้-ข้อควรระวังหลังปลดล็อกกัญชา" จาก THE STANDARD 

2. สาระความรู ้เรื่อง “การบรโิภคกญัชาและกญัชง” 3 กลุ่มบคุคลเส่ียงอนัตราย 

   



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และโรคติดเชื้อต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 14 มิถุนายน 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

   

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "เตือน ฝนตกระวังป่วยเป็นไข้เลือดออก" จากกรมควบคุมโรค 

2. สาระความรู้ เรื่อง “ดูแลตัวเองอย่างไร ให้ห่างไกล โรคถุงลมโป่งพอง" จากสสส. 

   



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียนเรื่อง "ข้อมูลสิทธิระบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ" 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การระงับเหตุเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ" ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุน

เทียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

         

ข่าวสาระความรู้ 
1. สาระความรู้ เรื่อง "กัญชากับสมองเด็ก" จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา 

2. สาระความรู้ เรื่อง "การได้รับสาร THC จากกัญชาเขาสู่ร่างกาย สามารถเกิดผลต่อ ระบบจิตประสาท ดังนี้" กรม
กรมสุขภาพจิต 

     



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เรื่อง "เปิดให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "วิธีดูแลช่องปาก อายุ 80 ปี ฟันดี 20 ซ่ี" จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ  

2. สาระความรู้ เรื่อง "ประสิทธิภาพ วิธีการคุมกำเนิด" จากสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ 

   



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ตรวจประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital plus (BKKGC+) ปี 2565 ของ

โรงพยาบาลสงฆ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "สัญญาณเตือนมะเร็งรังไข่" จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

2. สาระความรู้ เรื่อง "กินผัก ผลไม้ เสริมสตรองสู้โควิด" จากสสส. 

   



 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียนเรื่อง "ข้อมูลสิทธิระบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "รู้ก่อนสังเกตได้ มะเร็งกระดูก มีอาการอย่างไร" จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สภากาชาดไทย 

 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. บริจาคพัดลม 16 นิ้ว จากคุณวรางคณา สิริวิวัฒน์อนกุล เพ่ือเป็นกำลังใจให้แก่ชาวโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุน

เทยีน 

2. กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และโรคติดเชื้อต่างๆ 

3. การประชุมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน Bangkok GREEN & CLEAN 

Hospital Plus (BKKGC+) ครั้งที่ 1/2565 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง 7 คำเตือน เมื่อมีกัญชาในอาหาร" จากสภาเภสัชกรรมและศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สุขภาพ(คคส.) 

2. สาระความรู้ เรื่อง "สัญญาณเตือนเสี่ยงอัลไซเมอร์" จากโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. สาระความรู้ เรื่อง "โรคน้ำกัดเท้า" จากสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

     



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ประกาศเรื่อง "รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม" 

2. รับมอบเครื่องดื่มชาเขียวและชานมเย็น จำนวน 300 ขวด จากยุวพุทธิกสมาคม แห่งประเทศไทย ในพระบรมรา

ชุปถัมภ์ 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

   

ข่าวสาระความรู้ 

1.สาระความรู้ เรื่อง "โรคฝีดาษลิง และวิธีป้องกัน" จากกรมควบคุมโรค 

 

 

 



 

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1.สาระความรู้ เรื่อง "คำแนะนำ หากต้องการถอดหน้ากากอนามัย" จากกรมควบคุมโรค 

2.สาระความรู้ เรื่อง "คำแนะนำ ป้องกันโรคฝีดาษวานร ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ" จากกรมควบคุมโรค 

3.สาระความรู้ เรื่อง  "อาการเมากัญชา และวิธีแก้เมา" จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

     



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. รับมอบข้าวขาหมูเฮียโอวเจ้าเก่า ข้างวัดมังกร(เล่งเน่ยยี่) และเครื่องดื่มสมุนไพร (เก๊กฮวย) จำนวน 500 ชุด จาก

คุณอภิญญา ศุภวาณิชย์ลีลา และครอบครัว 

2. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาท จากคุณสุวิทย์ เตชพรสุขและครอบครัว ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลผู้สูงอายุ

บางขุนเทียน 

3. ประชุมติดตามรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ของ

โรงพยาบาล ครั้งที่ 2/2565 

   

 

 

 

 



 

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

   

ข่าวสาระความรู้ 

1 .สาระความรู้ เรื่อง "7 วิธี หยุด!! Cyberbullying" จาก สสส. 

2. สาระความรู้ เรื่อง "ผลกระทบกัญชาในเด็กและเยาวชน" จากสสส. 

3. สาระความรู้ เรื่อง "ถอดหน้ากากอนามัยได้ แต่ต้องปล่อยภัย" จากสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

     



 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

    

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักการแพทย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ 3/2565 

2. 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 

3. 4 ส่วน เตรียมพร้อม เมื่อโควิดเป็นโรคประจำถ่ิน 

     
 



 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1.สาระความรู้ เรื่อง "คำแนะนำ ป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อเข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่" จากกระทรวงสาธารณสุข 

2.สาระความรู้ เรื่อง "คลินิกสุขภาพเพศ การให้บริการที่เป็นมิตรกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ" จากโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

   



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ผ่อนคลายถอดแมสก์ตามความสมัครใจ 

2. กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และโรคติดเชื้อต่างๆ 

3. แพทย์หญิงปนัดดา ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเข้าตรวจประเมินเพ่ือรับรอง

มาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital plus (BKKGC+) ปี 2565 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวสาระความรู้ 

1. สาระความรู้ เรื่อง "ทำความเข้าใจ กับ โรคภาวะซึมเศร้า" สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

2. สาระความรู้ เรื่อง "การดูแลผู้สูงอายุให้ห่างไกลจากโควิด-19" จากสสส. 

     
 



ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. "ข้อมูลสิทธิระบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ" 

2. วนฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มกระตุ้นที่ 69 ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน จากสำนักสิ่งแวดล้อม 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. กทม. เตือนภัย โรคและภัยที่สำคัญในช่วงฤดูฝน 

2. ประชาสัมพันธ์เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม 

    



 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 

ข่าวประจำวัน 

1. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย จากศูนย์ข้อมูล COVID-19 

2. รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

3. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปยอดการส่งข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ในสังกัดสำนักการแพทย์ 
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 ข่าวประจำวัน ข่าวสาระความรู ้ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวภายนอก รพ. 

ยอดโพสตข่าว 79 38 41 - 

รวม 158 - 

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 

- 
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