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1 1 มี.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานประชาสัมพันธ์ ตรวจ 
Antigen Test Kit เจอผลเป็นบวก ควรท าอย่างไร

2

ผู้ติดเช้ือโควิด 19 ในพ้ืนท่ี กทม. ท่ีลงทะเบียนเข้าระบบรักษาท่ีบ้าน
Home Isolation กับ สปสช. แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับหลังจากครบ 6 
ช่ัวโมง ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของสถานพยาบาล และโทร.ตรวจสอบโดยตรงได้ท่ี
สถานพยาบาล

3

วันท่ี 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รองผู้อ านวยการ (ฝ่ายการแพทย์)น.ส.อรไพลิน นาคสวัสด์ิ 
รองผู้อ านวยการ (ฝ่ายบริหาร) ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
ESSENTIAL SKILLS FOR CLINICAL รุ่นท่ี 1 ของกลุ่มงานแพทยศาสตร์ศึกษาของ
โรงพยาบาลตากสินเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมทักษะในการสอนของกลุ่มอาจารย์แพทย์ใน
การเรียนการสอนโดย ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นพ.เชิดศักด์ิ ไอรมณีรัตน์ ผศ.นพ.ทศ
 หาญรุ่งโรจน์ เป็นวิทยากรพร้อมทีมงานจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ 
รองผู้อ านวยการ (ฝ่ายการแพทย์) และน.ส.อรไพลิน นาคสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการ 
(ฝ่ายบริหาร) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ากราบแสดงมุทิตาจิต
พระครูวิศิษฏ์สรการ (พระครูไทย)
•ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชญาติการาม วรวิหาร
•ประธานมูลนิธิพุทธสุวัณณภูมิ
•ประธานท่ีพักสงฆ์เอกคีรีรมณียธรรม
เน่ืองใน การรับรางวัล Popular CSR Power Awards 2020 รางวัลเพ่ือประกาศ
เกียรติคุณ "บุคคลส าคัญสุดยอดปี 2020" สาขา ผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา
ดีเด่น

5

1 มีนาคม 2565 นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน และคณะ
ผู้บริหารโรงพยาบาล มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ นพ.สมเกียรติ อัศว
โรจน์พงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ เน่ืองในโอกาส
ด ารงต าแหน่งใหม่

ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน

โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169

E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ

ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
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6 1 มี.ค 2565

1 มีนาคม 2565
พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิด
การฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นท่ี 11 (บพส.11) พร้อม
ด้วย นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ และคณะผู้บริหารส านัก
การแพทย์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลในสังกัด ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษจาก 
ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ เร่ืองทิศทางและนโยบายสายวิชาชีพแพทย์และ
สาธารณสุข ให้แก่ผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ช้ัน 4 ส านักการแพทย์
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1 มีนาคม 2565 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็น
ประธานเปิดงาน ครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนา โรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร The Next Door Hospital โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร 
ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ พร้อมผู้บริหารส านักการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาล
ในสังกัด เข้าร่วมงานโดยในการน้ี น.ส.อรไพลิน นาคสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการ (ฝ่าย
บริหาร) โรงพยาบาลตากสิน พร้อมคณะ มอบช่อดอกไม้เพ่ือแสดงความยินดีแก่ นพ.
ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

8 2 มี.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ สโมสรโรตารีกรุงเทพ - พระราม 3 มอบอุปกรณ์
ส าหรับรักษาโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ เคร่ืองฉีดสารทึบรังสีส าหรับใช้งานใน
ห้องตรวจสวนหัวใจ (Cath Lab) มูลค่า 1,000,000 บาท
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ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน ประกาศ รับ
สมัครบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติราชการในต าแหน่ง “พนักงานช่วยเหลือคนไข้” 
สมัครผ่าน QR-CODE ได้ต้ังแต่วันน้ี ถึงวันท่ี 10 มีนาคม 2565 ก่อน 16.00 น. 
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ี คุณกุลณัฐฐา พาพวยสุรสิน 02-437-0123 ต่อ 1622

10 3 มี.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานประชาสัมพันธ์ ตรวจ 
Antigen Test Kit เจอผลเป็นบวก ควรท าอย่างไร

11 4 มี.ค 2565 แนวปฎิบัติของประชาชนเม่ือสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องท าอย่างไร ท่ีมา: สปสช.

12
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน รับมอบบริจาคเงินเพ่ือจัดซ้ือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) ให้กับ
มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน 600,000 บาท จาก บริษัทเฮงเค็ล (ประเทศไทย) จ ากัด

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ

ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน

ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน

โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169

E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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13 4 มี.ค 2565

โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เชิญชมงานแถลง
ข่าว เปิดตัวแอปพลิเคชัน "หมอ กทม." ในโครงการ Smart OPD โดย
พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ธนาคารกสิกรไทย
วันศุกร์ท่ี 4 มีนาคมน้ี เข้าระบบ 9.30 น. เร่ิม 10.00 น. ทาง FB: ส านักการแพทย์
 กรุงเทพมหานคร
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4 มีนาคม 2565
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน น.ส.อรไพลิน นาคสวัสด์ิ 
รองผู้อ านวยการ (ฝ่ายบริหาร) พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการ
 SMART OPD ชมการสาธิตการใช้งาน Application “หมอ กทม.” และตรวจเย่ียม
หน่วยบริการผู้ป่วยนอกโดยมี พลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และนางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ธนาคารกสิกรไทย ผู้บริหารท้ัง 2 องค์กร ท าพิธีเปิดโครงการ SMART OPD พร้อม
คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครร่วมพิธีเปิดในคร้ังน้ี

15
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ ผู้ว่าฯ อัศวิน พบหมอสะดวก รวดเร็ว ด้วย
แอปพลิเคช่ัน “หมอ กทม.”

16 7 มี.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ พบหมอ ตากสิน การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ท่ี
โรงพยาบาลตากสิน

17 การท้ิง ATK ท้ิงอย่างไร ปลอดภัย ลดเส่ียงเช้ือโรค ข้อมูลจาก กรมอนามัย

18

โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ HA Thailand HA LIVE ขอเชิญท่านร่วมแสดงความ
ยินดีกับโรงพยาบาลผ่านการรับรองและรับชมพิธีมอบประกาศนียบัตรรูปแบบ
เสมือนจริงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
วันท่ี 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.30 น.

19
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
โดยส านักการแพทย์ขอพาทุกท่านมาท าความรู้จักกับ Smart OPD ตัวช่วยพบแพทย์
ของคนยุคใหม่ สะดวก รวดเร็วกับแอปพลิเคช่ันจากใจของพวกเรา “หมอ กทม.”

ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน

โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169

E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ

ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
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20 8 มี.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ พบหมอ ตากสิน การบริหารกล้ามเน้ือปากและล้ินเพ่ือ
กระตุ้นการกลืน ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

21

ศูนย์ฉีดวัคซีน ห้างแพลตฟอร์มวงเวียนใหญ่ (รพ.ตากสิน) เปิดรับ walk in ฉีดวัคซีน
โควิด 19 ทุกเข็ม รับวันละ 250 ท่าน ต้ังแต่วันน้ี ถึง 31 มีนาคม 2565
เวลา 9.00 - 14.00 น. เอกสารยืนยันตัวตน เตรียมบัตรประชาชน ปากกา และ
ข้อมูลยืนยันการฉีดวัคซีน(ของแต่ละคน)

22

โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ HA Thailand HA LIVE พิธีมอบประกาศนียบัตร
โรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA  และ งานแถลงข่าว ประเด็น 
“มาตรฐานบริการสุขภาพไทย ก้าวไกล ได้รับการรับรองจากสากล สะท้อนคุณภาพ
และความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพ”

23

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน รับมอบประกาศนียบัตร
โรงพยาบาลท่ีผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA Re-accreditation 4 จาก
ท่าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบเสมือน
จริงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์  (201) อาคารอิมแพ็ค ฟอร่ัม 
เมืองทองธานี

24 9 มี.ค 2565

กิจกรรมวันไตโลก ในปี 2565 “เสริมสร้างภูมิความรู้ ควบคู่การดูแลไต” หน่วยไต
เทียม โรงพยาบาลตากสิน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ควบคู่การดูแลไต ให้กับผู้
มารับบริการพร้อมร่วมกันแนะแนวทางรักษาจะเน้นท่ีการชะลอความเส่ือมของไต
เป็นหลัก โดยแนะน าการรักษาโรคท่ีเป็นสาเหตุท่ีน ามาสู่โรคไตเร้ือรังให้อยู่ในเกณฑ์
ท่ีดีและวิธีการรักษาท่ีเหมาะสม
พร้อมท้ัง ถาม-ตอบ เสวนาการให้ความรู้ โดยพยาบาลผู้เช่ียวชาญโรคไต

25 10 มี.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ นางสาวประพิณ โตวรขจรกุล มอบข้าวมันไก่ ร้าน
บางไผ่ทอง ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

26 11 มี.ค 2565

ประกาศ โรงพยาบาลตากสิน
เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ(ประกันสังคม) จ านวนมาก
สมัครผ่าน QR-CODE ได้ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป
☎️ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี
คุณกุลณัฐฐา พาพวยสุรสิน โทร 024370123 ต่อ 1622

.
เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ

ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน

ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน

โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169

E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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27 11 มี.ค 2565

ประกาศ จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
👉 ผู้ท่ีมีความประสงค์ตรวจ ATK กรณีมีความเส่ียง สามารถตรวจได้โดย “ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย”
👉 กรณีผู้ท่ีมีความประสงค์ตรวจ RT-PCR จะต้องช าระค่าบริการตรวจของท่าน
มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

28 14 มี.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ ครอบครัวเพชรพลาย มอบอาหาร ให้แก่แพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

29 15 มี.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ ดร.เพ็ญศรี พัทธ์วิวัฒนศิริ มอบอาหารกล่อง ให้แก่
ผู้ป่วยท่ีพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยพิเศษ 14 อายุรกรรมชาย สังเกตอาการ

30

ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน (ฝ่ายการแพทย์) รับ
มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน จ านวน 1,000,000 บาท จาก
 นายธเนศ นางนิรันดร จิตจักร์ เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพ่ือรองรับ
ผู้ป่วยในอาคารอเนกประสงค์ 23 ช้ันหลังใหม่ของโรงพยาบาลตากสิน

31 ให้ความรู้เร่ือง 6 โรคหน้าร้อนท่ีควรระวัง

32 18 มี.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ สนพ. กทม สนพ.ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ
พัฒนาเพ่ิมคุณภาพการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

33

วันท่ี 17 - 18 มีนาคม 2565 ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รองผู้อ านวยการ (ฝ่าย
การแพทย์) ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ESSENTIAL SKILLS FOR 
CLINICAL รุ่นท่ี 2 ของกลุ่มงานแพทยศาสตร์ศึกษาของโรงพยาบาลตากสินเพ่ือ
พัฒนาและเพ่ิมทักษะในการสอนของกลุ่มอาจารย์แพทย์ในการเรียนการสอนโดย 
ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นพ.เชิดศักด์ิ ไอรมณีรัตน์ ผศ.นพ.ทศ หาญรุ่งโรจน์เป็น
วิทยากรพร้อมทีมงานจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

34 20 มี.ค 2565

20 มีนาคม ของทุกปี วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.2536 ให้ทุกวันท่ี 20 มีนาคม
 ของทุกปี เป็นวันอสม.แห่งชาติ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจและส่งเสริมให้อ
สม.ได้รวมพลังสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนชาวไทย และได้ด าเนินการจัด
งานดังกล่าวคร้ังแรกต้ังแต่ปี 2537 เป็นต้นมา

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ

ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน

ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน

โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169

E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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35 21 มี.ค 2565

ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รองผู้อ านวยการ (ฝ่ายการแพทย์) น.ส.อรไพลิน นาคสวัสด์ิ
 รองผู้อ านวยการ (ฝ่ายบริหาร) โรงพยาบาลตากสิน ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีสงฆ์
เน่ืองในงานบูรณะพระอุโบสถ วัดทองนพคุณ พร้อมน าทีม แพทย์ / พยาบาล และ
นักเทคนิคการแพทย์ มาร่วมตรวจ ATK หาเช้ือ โควิด - 19 ให้กับผู้เข้าร่วมพิธี

36

โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เชิญร่วมรับฟังการ
เสวนาออนไลน์ หัวข้อ “BMA Digital Health Technology Network”
ภายในงาน 48 ปี แห่งการสถาปนาส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ในวันอังคารท่ี 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.45 - 11.30น.

37 22 มี.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร แพร่ภาพสด “48 
ปี แห่งการสถาปนาส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
BMA Digital Health Technology Network”

38
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ เซเว่น อีเลฟเว่น (CP ALL) มอบน้ าส้ม ให้แก่แพทย์
 พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

39
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานประชาสัมพันธ์ กทม. 
ชวนคนกรุงเทพฯ แสดงพลังลดโลกร้อน ปิดไฟ 1 ช่ัวโมง 26 มี.ค.น้ี

40

โรงพยาบาลตากสิน ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวมณฑิรา ฐานไพศาลกิจ นัก
เทคนิคการแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลตากสิน ได้รับรางวัล สาขาบุคลากรดีเด่น 
 MSD Outstanding Personnel  ในงาน 48 ปี แห่งการสถาปนาส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมเทเวศวงศ์ ช้ัน 20 โรงพยาบาลกลาง

41
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร แพร่ภาพสด “งาน
เสวนา BMA Digital Health Technology Network”
วันอังคารท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์

42 23 มี.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ สนพ. กทม สนพ.พิธีท าบุญเน่ืองในวันคล้ายวัน
ครบรอบสถาปนาส านักการแพทย์

43

คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ขอแสดงความยินดีแด่
นางประกายพรึก ท่ังทอง รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล (ฝ่ายการแพทย์) 
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ส านักการแพทย์ ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล (ฝ่าย
การแพทย์) โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ

ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน

ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน

โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169

E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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44 23 มี.ค 2565

วันท่ี 22 มีนาคม 2565 ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รองผู้อ านวยการ (ฝ่าย
การแพทย์) น.ส.อรไพลิน นาคสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการ (ฝ่ายบริหาร) โรงพยาบาล
ตากสิน มอบดอกไม้แสดงความยินดี แด่ นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อ านวยการส านัก
การแพทย์ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 48 ปี แห่งการสถาปนาส านักการแพทย์ : 48th
 BMA Digital Health Technology Network โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้บริหารส านัก
การแพทย์ดีเด่น ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครดีเด่น และองค์กร
เครือข่ายดีเด่น โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร
ส านักการแพทย์ และผู้เก่ียวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ช้ัน 20 
อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

45 โรงพยาบาลตากสินประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 65

46 24 มี.ค 2565

วันวัณโรคโลก ตรงกับวันท่ี 24 มีนาคมของทุกปี สหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรคและ
โรคปอดนานาชาติ (IUATLD: International Union Against Tuberculosis and 
Lung Disease) ได้เสนอให้ก าหนดวันท่ี 24 มีนาคมของทุกปี เป็นวันวัณโรคโลก 
(World TB Day) อย่างเป็นทางการ เพ่ือย้ าเตือนให้ประชากรท่ัวโลกตระหนักว่าวัณ
โรคยังคงระบาดท่ัวโลก

47
24 มีนาคม 2565 เป็นวันวัณโรคสากล (World TB Day) ในปี 2565 ได้รณรงค์
ภายใต้แนวคิด “ ร่วมพลัง ต่อชีวิต เพ่ือภารกิจยุติวัณโรค ” (Invest To End TB, 
Save Lives)

48

วันวัณโรคสากล (World TB Day) ในปี 2565 ได้รณรงค์ภายใต้แนวคิด “ ร่วมพลัง
 ต่อชีวิต เพ่ือภารกิจยุติวัณโรค ” (Invest To End TB, Save Lives)  โรงพยาบาล
ตากสิน จัดกิจกรรม ให้ความรู้แก่ประชาชน น าโดย พญ.อินทิรา มัสยวาณิช  (แพทย์
ผู้เช่ียวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ) และทีมคลินิกวัณโรค  เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนและผู้รับบริการ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวัณโรค และตะ
หนักถึงภัยจากวัณโรค สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และไม่แพร่กระจายเช้ือไปสู้
ผู้อ่ืน พร้อมจัดนิทรรศการวัณโรคสากล และแจกแผ่นพับความรู้ เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชน ณ บริเวณห้องตรวจผู้ป่วยนอก ช้ัน 3 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ

ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน

ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน

โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169

E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

49 25 มี.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ คุณกรรณิการ์ แก้วนิล มอบน้ าอ้อย 100 ขวด 
ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

50 27 มี.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ คุณม้ินและคุณเติร์ก มอบอาหาร 48 กล่อง ให้แก่
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

51 28 มี.ค 2565
ขออภัยในความไม่สะดวก โรงพยาบาลตากสิน งดให้บริการห้องอาหารของ
โรงพยาบาล ผู้มารับบริการสามารถเลือกซ้ือสินค้า และอาหารได้ท่ีร้านค้าชุมชน
บริเวณรอบๆโรงพยาบาล

52 29 มี.ค 2565

วันไบโพลาร์โลก (World Bipolar Day) วันท่ี 30 มีนาคม 2565 โรคไบโพลาร์ 
(Bipolar) หรือโรคอารมณ์สองข้ัว นับเป็นความผิดปกติทางอารมณ์ท่ีอาจอยู่ใกล้ตัว
เรามากกว่าท่ีคิดและไม่ควรมองข้าม ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคดังกล่าวมากเป็น
อันดับ 3 ของโรคทางจิตเวช ขณะท่ีองค์การอนามัยโลก (WHO) ยังระบุว่า โรค
ไบโพลาร์เป็นโรคท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียเน่ืองจากความเจ็บป่วย หรือพิการมาก
เป็นอันดับ 6 ของโลกอีกด้วย โดยมีผู้ป่วยถึง 1 ใน 5 ท่ีฆ่าตัวตายส าเร็จ

53

คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ขอแสดงความยินดีแด่
นายคมชิต ชวนัสพร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ในโอกาสได้รับการ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงพยาบาล (ฝ่ายการแพทย์) โรงพยาบาล
ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

54

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ( Pfizer ) ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน แพลตฟอร์ม (วงเวียน
ใหญ่) สามารถ Walk in วันละ 200 คิว หรือจองผ่านแอพพลิเคช่ัน QueQ วันละ 
400 คิว เปิดให้ฉีดวัคซีนในวันท่ี 1,4,5,7,8,11,12,18,22,25 และ 29 
เมษายน 2565 ต้ังแต่เวลา 8.00 - 14.00 น.

55 30 มี.ค 2565 โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ กายภาพบ าบัด โรงพยาบาลตากสิน

56
โรงพยาบาลตากสิน เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม 
2565

57
โรงพยาบาลตากสินเปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 2565

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ

ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน

ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน

โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169

E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

58 30 มี.ค 2565

โรงพยาบาลตากสิน ขอเชิญชวนร่วม
▶️ กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมน้อมน าวิถีไทย ตากสิน สุขสราญ สงกรานต์ 2565
ณ บริเวณช้ัน 4 อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00
 - 07.00 และเวลา 12.00 - 13.00 น.

59
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ คุณนพอนันต์ ซิก และคุณวิรัช ตันสุขวัฒน์ บริจาค
อาหาร 150 กล่อง ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

60 31 มี.ค 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ฉีดวัคซีน ห้างแพลตฟอร์มวงเวียนใหญ่ (รพ.ตากสิน) เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโค
วิด 19 ( Pfizer ) สามารถ Walk in วันละ 200 คิว หรือจองผ่านแอพพลิเคช่ัน 
QueQ วันละ 400 คิว เปิดให้ฉีดวัคซีนในวันท่ี 1,4,5,7,8,11,12,18,22,25 
และ 29 เมษายน 2565 ต้ังแต่เวลา 8.00 - 14.00 น.

61
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ ดร.เพ็ญศรี พัทธ์วิวัฒนศิริ มอบผลไม้ พร้อม
รับประทานให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

62
28 มีนาคม 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ เซเว่น อีเลฟเว่น (CP ALL) มอบน้ าส้ม ให้แก่แพทย์
 พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

63

วันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือน เมษายน 2565
- วันท่ี 6 เมษายน 2565 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ
วันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
- วันท่ี 13-15 เมษายน 2565 วันสงกรานต์
โรงพยาบาลตากสิน ให้บริการ
👉คลินิกนอกเวลาวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น.
👉ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ช่ัวโมง

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ

ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน

ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน

โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169

E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนมีนาคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร






