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สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำาเดือนพฤศจิกายน 2564

ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์

1 พ.ย 2564
คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ขอ
แสดงความยินดีกับ นางวราภรณ์ สุขสอาด เลขานุการสำานักการแพทย์ ในโอกาสย้าย
ไปดำารงตำาแหน่ง เลขานุการสำานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ขอ
แสดงความยินดีกับ นายอุกฤษฎ์ อุเทนสุต รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร
นพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี (รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน ฝ่ายการแพทย์) เข้า
พบ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด
กรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารสำานักการแพทย์ เพื่อรายงานตัวเนื่องในโอกาสท่ีได้
รับการแต่งตั้ง ให้ดำารงตำาแหน่ง ผู้อำานวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำานักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร บุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ร่วมส่งแสดงความยินดี ณ โรงพยาบาล
ราชพิพัฒน์
โรงพยาบาลตากสิน แชร์อัลบั้ม 1.11.2564 นายแพทย์อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผู้
อำานวยการ รพ.ราชพิพัฒน์
29 ตุลาคม 2564
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน รับมอบ เคร่ืองไตเทียม ระบบ
นำ้า จำานวน 1 เคร่ือง ได้การสนับสนุนจากมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ประจำาปี 
2564 ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ช้ัน 9 ตึกกัลยาวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ 
กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ไทยร่วมใจ เร่ืองกำาหนดการฉีดวัคซีน AZ เข็มท่ี 2
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ สนพ.กทม. (31 ต.ค.64) นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้
อำานวยการสำานักการแพทย์ ร่วมเป็นวิทยากร ในงานประชุมวิชาการออนไลน์ SICMPH 
2020 - 2021 ตอนท่ี 14 เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีสมบูรณ์ของผู้สูงอายุไทย ภายใต้หัวข้อ  
“Science and Spirit for Healthy Longevity in Covid-19 Era” จัดโดย คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2 พ.ย 2564

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน และคณะผู้บริหารโรงพยาบาล 
เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ ในโอกาสได้รับการแต่ง
ตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง ( ผู้อำานวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำานักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร )  นางวราภรณ์ สุขสอาด  ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง 
( เลขานุการสำานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok คิวฉีด
วัคซีนเข็ม 2 วันนี้

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ตำำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ชำำนำญงำน
ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
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สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำาเดือนพฤศจิกายน 2564

ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์

2 พ.ย 2564 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำานักการแพทย์ กทม. พิธี
ต้อนรับผู้อำานวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

3 พ.ย 2564

4 พ.ย 2564

โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อัพเดทการขอรับ
วัคซีนพาสปอร์ต
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดจองคิวฉีดวัคซีนสูตรไขว้ 
AP
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำานักส่ิงแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน รับมอบเงินบริจาค จำานวน 
50,000 บาท จาก บริษัท โฮมเทล อินเตดอร์เนช่ันแนล จำากัด 
เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสนับสนุนการดำาเนินการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ณ โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ หน้ากากอนามัย 8 ลัง จาก คุณพรชัย แซ่หว่อง
มอบให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามความเหมาะสม

5 พ.ย 2564 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำานักส่ิงแวดล้อม 
กรุงเทพมหานคร
ผู้ป่วยท่ีมีผลตรวจ Antigen test หรือ RT-PCR สามารถโทรติดต่อสายด่วน 1330 
หรือสายด่วนโควิด 50 เขต เพื่อนำาเข้าระบบการรักษาพยาบาล การกักตัวท่ีบ้าน (HI) / 
การกักตัวในชุมชน (CI)
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น 
ประจำาวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 ณ เวลา 08.00 น.

คลินิกมลพิษทางอากาศเป็นคลินิกให้คำาแนะนำาในการปฏิบัติตนเพื่อลด ละ เล่ียงการ
สัมผัสมลพิษและสามารถป้องกันการเกิดอาการรุนแรงในผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง ป้องกันการ
เกิดซำ้าในผู้ป่วยท่ีเร่ิมมีอาการ การวินิจฉัยเพื่อเฝ้าระวังและติดตามภาวะสุขภาพในระยะ
ยาว เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บ้านชีวาสุข โรงพยาบาล
ตากสิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 02-4370123 ต่อ 1426 , 1430 

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ตำำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ชำำนำญงำน
ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
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ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์

6 พ.ย 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหารกล่อง จาก ชมรมกลุ่มจิตอาสา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการ
แพทย์
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ นำ้าและขนม จาก คุณ Noi Mueangnhoe
มอบให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ แผ่นรองซับความช้ืนกันเปื้อน บลูแพด เจล จำานวน 1 ลัง 
และไม้ถูพื้นดันฝุ่น 6 ด้าม จาก คุณ อนิรุท เหลืองกาญจนา มอบให้แก่หอผู้ป่วยอายุร
กรรมหญิง และหน่วยงานต่างๆ

7 พ.ย 2564 6 พฤศจิกายน 2310 พระเจ้าตากกู้เอกราช 

8 พ.ย 2564 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น 
ประจำาวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 ณ เวลา 08.00 น.
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ สำานักการแพทย์ สัญญาณเตือน !!! คุณอาจจะเป็นโรค
เบาหวาน
ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโรคโควิด -19 (เข็ม 3 
AstraZeneca) ติดต่อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ช้ัน 1 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช โรงพยาบาลตากสิน เวลา 08.30-15.00 น. โปรดแสดงบัตรประชาชนใน
การติดต่อลงทะบียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-4370123 ต่อ 1169
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน ตรวจเยี่ยมหน่วยความร่วมมือ
บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เขตบางเขน โดยมี ผู้
บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุมและผู้ท่ีเกี่ยวข้องร่วมคณะ 
สำาหรับจุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ 
เขตบางเขน เป็น 1 ใน 25 “หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 
กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย” ในการจัดสถานท่ีฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลโครงการ
ไทยร่วมใจ เป็นความร่วมมือการให้บริการระหว่างกรุงเทพมหานคร สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุมและโรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ เวชนิทัศน์ โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร

9 พ.ย 2564 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น 
ประจำาวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 ณ เวลา 08.00 น.
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน และคณะผู้บริหารโรงพยาบาล 
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ นพ.อุกฤษฏ์ อุเทนสุต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้
ดำารงตำาแหน่ง ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมแพทย
พัฒน์ ช้ัน 5 สำานักการแพทย์

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ตำำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ชำำนำญงำน
ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
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10 พ.ย 2564 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น 
ประจำาวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 ณ เวลา 08.00 น.
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน กล่าวเปิดงานรณรงค์วันเบา
หวานโลก ประจำาปี 2564 โดยหัวข้อการรณรงค์คือการเข้าถึงการดูแลโรคเบาหวาน 
Access to diabetes care, if not now, when?
ภายในงานมีการให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการ โดย ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิกโรง
พยาบาลตากสินและทีมสหสาขาวิชามาร่วมกันให้ความรู้พร้อมเปิดการตรวจคัดกรอง
เบาหวานขึ้นจอประสาทตา การตรวจช่องปาก การตรวจไต และการตรวจเท้า มี
กิจกรรมตอบคำาถามแจกรางวัล ณ ห้องตรวจอายุรกรรม ช้ัน 3 อาคารสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช

11 พ.ย 2564 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น 
ประจำาวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ณ เวลา 08.00 น.
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก โรงพยาบาลตากสิน : 
DMCC ได้ร่วมกันจัดรณรงค์วันเบาหวานโลก ประจำาปีงบประมาณ 2564 
รูปแบบเป็นการรณรงค์ และทำาวิดีทัศน์เผยแพร่ทางเฟสบุ๊คของศูนย์เบาหวานและเมตา
บอลิก โรงพยาบาลตากสิน โดยนายแพทย์ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาล
ตากสิน เป็นประธานในการจัดทำารณรงค์ และวิดีทัศน์ในหัวข้อ วันเบาหวานโลกสำาคัญ
อย่างไร
มูลนิธิโรงพยาบาลตากสินรับมอบเงินบริจาค จำานวน 100,000 บาท จาก คุณเล่ียม 
กรีทอง และ คุณระเบียบ กรีทอง เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
และสนับสนุนการดำาเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ณ 
โรงพยาบาลตากสิน

12 พ.ย 2564 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น 
ประจำาวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 ณ เวลา 08.00 น.
โรงพยาบาลตากสิน เปิดจองฉีดวัคซีนเข็ม 3 AstraZeneca
สำาหรับ ผู้ท่ีได้รับวัคซีน ซิโนแวค เข็มท่ี 1 และ เข็มท่ี 2
และ ผู้ท่ีได้รับวัคซีน ซิโนฟาร์ม เข็มท่ี 1 และ เข็มท่ี 2 ติดต่อลงทะเบียนท่ีเคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์ ช้ัน 1 โรงพยาบาลตากสิน
เวลา 08.30 - 15.00 น. โปรดแสดงบัตรประชาชนทุกคร้ังในการติดต่อลงทะเบียน 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-4370123 ต่อ 1169

13 พ.ย 2564 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ เวชนิทัศน์ โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 1/2

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ตำำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ชำำนำญงำน
ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com


ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์

โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์

13 พ.ย 2564 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ เวชนิทัศน์ โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 2/2

14 พ.ย 2564

โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ ก๋วยเตี๋ยวและขนม จาก มินเนี่ยน เอ ครัวกลาง
มอบให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อแสดงถึงนำ้าใจและขอบคุณความทุ่มเทแรงใจในการปฏิบัติงาน
ในนามคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน

15 พ.ย 2564 โรงพยาบาลตากสิน แชร์อัลบั้ม ยินดีต้อนรับพนักงานประกันสังคม ปี 2564
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน ยินดีต้อนรับและให้โอวาทแก่
พนักงานประกันสังคมประจำาปี 2564 พร้อมด้วยฝ่ายบริหารงานท่ัวไป และกลุ่ม
งานการเจ้าหน้าท่ี ให้คำาแนะนำาหลักเกณฑ์ในการทำางานของโรงพยาบาลตากสิน ณ 
ห้องประชุมสุนทรนนท์ อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

16 พ.ย 2564

โรงพยาบาลตากสิน ยินดีต้อนรับ
คณะอนุกรรมการการเยี่ยมสำารวจเพื่อรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วย
เคร่ืองไตเทียม ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564
ณ หน่วยไตเทียม ช้ัน 3 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

17 พ.ย 2564 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ พบหมอสุขสันต์ เตือนโรคท่ีมากับฤดูหนาว เฝ้าระวังฝุ่น
จ๋ิว PM2.5
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น 
ประจำาวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 ณ เวลา 08.00 น.
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน เยี่ยมคณะทำางานและร่วมงาน
ปิดทำาการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายใต้หน่วยความร่วมมือ
บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมนหานคร – หอการค้าไทย – มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
– โรงพยาบาลตากสิน (ไทยร่วมใจ) โดยมี ดร.รัชรัพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี
และท่ีปรึกษาศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์
พันธ์ รองอธิการบดีและประธานศูนย์ฉีดวัคซีนฯ อาจารย์ภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์ ผู้
อำานวยการกลุามงานโครงสร้างพื้นฐานและผู้อำานวยการศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ร่วมจัดงาน 
Thank you party ศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย
บริหารธุรกิจ เขตบางเขต

18 พ.ย 2564

โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ศูนย์เอราวัณ สำานักการแพทย์ นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ 
ผู้อำานวยการศูนย์เอราวัณ ตรวจเยี่ยมการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ใน
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ประจำาปี 2565 ประเภทรถบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (ALS) พื้นท่ีโซน 3

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ตำำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ชำำนำญงำน
ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 
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ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์

18 พ.ย 2564 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ พบหมอ ตากสิน ตากสินชวน " ลอยกระทง 2564 " 
ปลอดภัย ห่างไกล Covid-19 หรือลอยกระทงยุค New Normal 
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ กรุงเทพมหานคร โดยสำานักงานประชาสัมพันธ์ คำา
แนะนำาสำาหรับประชาชน การท้ิงชุดทดสอบแอนติเจนท่ีใช้แล้ว
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหารกล่อง จากคุณจารุวดี - คุณอภิญวงค์ กู้ตลาด และ
เพื่อนๆ มอบให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อแสดงถึงนำ้าใจและ
ขอบคุณความทุ่มเทแรงใจในการปฏิบัติงาน ในนามคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรง
พยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหารกล่อง จากคุณกานดญา ดิ่งประสาร มอบให้แก่
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อแสดงถึงนำ้าใจและขอบคุณความทุ่มเท
แรงใจในการปฏิบัติงาน ในนามคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ กรุงเทพมหานคร โดยสำานักงานประชาสัมพันธ์ ลอย
กระทงให้ปลอดภัย

19 พ.ย 2564

โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & 
Cerebrovascular Center การสร้างภาพหลอดเลือดสมองโป่งพอง "cerebral 
aneurysm" 3 มิติ โดยผ่านการตรวจผ่านสายสวนหลอดเลือดสมองใต้เคร่ืองเอกซเรย์ 
digital subtraction angiography (DSA)
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & 
Cerebrovascular Center อาการปวดหน้าจากเส้นประสาทใบหน้า (trigeminal  
neuralgia)
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น 
ประจำาวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 ณ เวลา 08.00 น.
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ พบหมอตากสิน อาการปวดหน้าจากเส้นประสาท
ใบหน้า (trigeminal neuralgia)
โรงพยาบาลตากสิน ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการการเยี่ยมสำารวจเพื่อรับรอง
มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม พญ.ชัญชนา บุญญไกร 
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม นพ.กุลชน ลีละสิริ และคณะทำางานหน่วยไตเทียม โรง
พยาบาลตากสิน ร่วมนำาเสนอผลงานและนำาคณะอนุกรรมการการเยี่ยมสำารวจเพื่อ
รับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม นำาโดย นพ. วุฒิเดช โอ
ภาศเจริญสุข และ พญ. สุขฤทัย เลขยานนท์ เข้าเยี่ยมสำารวจเพื่อรับรองมาตรฐานตาม
ท่ีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยได้กำาหนด

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ตำำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ชำำนำญงำน
ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 
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19 พ.ย 2564
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ พบหมอสุขสันต์ ลอยกระทงอย่างมีสติ ดูแลบุตรหลาน
อย่างใกล้ชิด ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สายด่วน
โทร.1669 .ให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
โรงพยาบาลตากสิน ร่วมเปิดขบวนปล่อยแถวเจ้าหน้าท่ีปฎิบัติงานในช่วงเทศกาลลอย
กระทง ประจำาปี ๒๕๖๔ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน ร่วมกิจกรรมปล่อยแถว
เจ้าหน้าท่ีปฎิบัติงานภารกิจในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำาปี ๒๕๖๔ นำาโดย 
นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำานวยการเขตคลองสาน นายวุฒิชัย เช้่ือมั่นคง ผู้ช่วยผู้
อำานวยการเขตคลองสาน โรงพยาบาลตากสิน สถานีตำารวจปากคลองสาน สถานีตำารวจ
สมเด็จเจ้าพระยา สถานีดับเพลิงปากคลองสาน ร่วมไปถึงเจ้าหน้าท่ีบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตคลองสานทุกหน่วยงานมาเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลประชาชนเมื่อเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉินในริมฝ่ังแม่นำ้า คลอง รวมไปถึงแหล่งนำ้าต่างๆ ท่ีประชาชนได้ร่วมไป
ลอยกระทง
โรงพยาบาลตากสินเปิด Walk in เข็ม 1 ,2 ,3 (แอสตร้าเซนเนก้า) ได้ท้ังคนไทยและ
ต่างชาติ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) เร่ิม 24 พย. ถึง 3 ธ.ค 64 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 
9.00 - 14.00 น. ท่ีแพลตฟอร์ม วงเวียนใหญ่ ช้ัน 4 สอบถาม โทร 02-4370123 
ต่อ 1169

23 พ.ย 2564 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น 
ประจำาวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 ณ เวลา 08.00 น.

24 พ.ย 2564 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ กรุงเทพมหานคร โดยสำานักงานประชาสัมพันธ์ ผล
สำาเร็จ "ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย" ฉีดวัคซีนโควิดให้คนกทม. กว่า 3 ล้านโดส
โรงพยาบาลตากสิน ร่วมงานแถลงความสำาเร็จโครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ 
ปลอดภัย” และพิธีมอบโล่แก่พันธมิตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยบริการฉีด
วัคซีนนอกโรงพยาบาล ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแถลงผลสำาเร็จโครงการ "ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย" ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่าย เพื่ออำานวยความสะดวก
ประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ให้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลได้อย่าง
รวดเร็วและท่ัวถึง โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าไทย ร่วมแถลงผล
สำาเร็จโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำานวย
การสำานักการแพทย์ นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน ผู้แทนจาก
หน่วยงานภาคเครือข่าย 60 หน่วยงาน ร่วมรับมอบโล่แก่พันธมิตรท่ีให้การสนับสนุน 
ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(ดินแดง) 

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ตำำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ชำำนำญงำน
ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 
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ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์

24 พ.ย 2564
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ กรุงเทพมหานคร โดยสำานักงานประชาสัมพันธ์ มอบ
รางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถขยะ กทม. สร้างจิตสำานึกให้
ประชาชนคัดแยกและท้ิงขยะอย่างถูกวิธี
นายศักดา ศรีสมุทรนาค นักเวชนิทัศน์ชำานาญการ โรงพยาบาลตากสิน เข้ารับรับรางวัล
การประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. พล.ต.อ. อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลแก่ผู้ชนะโครงการประกวดออกแบบ
ตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะของ กทม.ให้มีความสวยงาม โดดเด่น และสามารถ
ส่ือสารให้เกิดการตระหนัก เข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางการคัดแยกขยะท่ีถูกต้อง 
ตั้งแต่ต้นทาง ตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) โดยมี ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร สำานักส่ิงแวดล้อมและผู้แทนคณะกรรมการตัดสิน
นายศักดา ศรีสมุทรนาค นักเวชนิทัศน์ชำานาญการ โรงพยาบาลตากสิน ได้รับรางวัล 
การออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม.  รุ่นรถขยะ 5 ตัน รางวัลชนะเลิศ ช่ือผลงาน 
"ยักษ์ กทม." และรางวัล POPULAR VOTE 

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน พร้อมคณะผู้บริหารโรง
พยาบาล ร่วมแสดงความยินดี กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาครบรอบ 50 ปี ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณช้ัน 23 อาคาร 72 พรรษา 
มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลตากสิน แชร์อัลบั้ม แสดงความยินดี สถาปนาโรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์ครบรอบ 50 ปีฯ

25 พ.ย 2564

โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ พบหมอตากสิน โรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการ 
ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & Cerebrovascular Center มีทีมรักษา
เฉพาะทางให้บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี : ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง โรง
พยาบาลตากสิน 02-8631051
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วม
บริจาค ชุดเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ รองรับผู้ป่วยสำาหรับอาคาร 23 ช้ัน หลัง
ใหม่ของโรงพยาบาลตากสิน สอบถามข้อมูล มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน 02-
4370123 ต่อ 1673,1674 
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ พบหมอตากสิน โรงพยาบาลตากสินขอเชิญร่วมรณรงค์
ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี (International Day for the Elimination of 
Violence against Women)

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ตำำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ชำำนำญงำน
ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com


ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์

โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ลำำดับ วันท่ี หมำยเหตุ

74

75

76

77

78

79

80

81 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ พบหมอ ตากสิน “โควิดสายพันธุ์โอไมครอน”

82

83

84

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำาเดือนพฤศจิกายน 2564

ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์

26 พ.ย 2564
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ พบหมอตากสิน สังเกตอาการ F.A.S.T โรคหลอดเลือด
สมอง รู้สัญญาณเตือน โรคหลอดเลือดสมอง เส้ียวนาทีมีค่า มาสังเกตได้ด้วยตนเองตาม
หลัก FAST

โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหารกล่อง จากคุณพันนิตา โชคศิริ ร้านเขียวไข่กา มอบ
ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อแสดงถึงนำ้าใจและขอบคุณความ
ทุ่มเทแรงใจในการปฏิบัติงาน ในนามคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน
ประกาศโรงพยาบาลตากสิน เร่ือง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำางาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน 
และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลตากสิน มีเจตนารมณ์ร่วมกันท่ีจะส่งเสริมความเท่า
เทียมกันระหว่างบุคคลและสร้างองค์กรท่ีปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำางานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่
กระทำาการใดท่ีเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับ
บัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคล ท่ีเกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือ
ดำาเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ แพทยสภา สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
โปรดประทานคติธรรม เนื่องในวันแพทย์ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
“วันแพทย์ไทย 27 พฤศจิกายน 2564”
ประกาศ ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2499 โดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี 

29 พ.ย 2564 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ พบหมอ ตากสิน “6 โรคท่ีมากับฤดูหนาว”
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ พบหมอ ตากสิน “ทีมศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง 
โรงพยาบาลตากสิน”

30 พ.ย 2564
วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม รณรงค์หยุดเช้ือ HIV 
ร่วมทำาแบบประเมินพฤติกรรมความเส่ียงด้วยตนเอง
ยุติความเหล่ือมลำ้า ยุติเอดส์

โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหารกล่อง จากคุณดนยา อธิศธนเศรษฐ มอบให้แก่
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อแสดงถึงนำ้าใจและขอบคุณความทุ่มเท
แรงใจในการปฏิบัติงาน ในนามคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน

30 พ.ย 2564
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ พบหมอ ตากสิน ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก / 
ประเมินความเส่ียงด้วยตนเอง / ตรวจเลือดหาเช้ือ HIV ฟรี / นิทรรศการให้ความรู้เร่ือง 
HIV ณ ลานลีลาวดี

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ตำำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ชำำนำญงำน
ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 
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ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์

30 พ.ย 2564

โรงพยาบาลตากสิน เปิดนิทรรศการ “ ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ” และร่วม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทำางาน โดยมี นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน เป็นประธาน
ในการเปิดนิทรรศการ “ ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ” และมอบประกาศ
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำางานให้กับ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน คณะผู้บริหารโรงพยาบาล พร้อมท้ังมอบ
ของท่ีระลึกสัญลักษณ์เข็มกลัด ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีให้กับตัวแทนชุมชนใน
เขตคลองสาน อันได้แก่ สถานีตำารวจสมเด็จเจ้าพระยา สถานีตำารวจสำาเหร่ ตัวแทนจาก
สำานักงานเขตคลองสาน ตัวแทนหัวหน้าชุมชน เพื่อเป็นนิมิตหมายท่ีดีทุกภาคส่วนท่ีได้
มาส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข ตามนโยบายกรุงเทพมหานครเป็น
เมืองปลอดภัย ณ ลานลีลาวดี
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