
ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

1 1 ธ.ค 2564
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพส กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานประชาสัมพันธ์กทม. 
ชวนคนทุกอาชีพทุกสัญชาติลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่าน 3 ช่องทาง

2
โรงพยาบาลตากสิน ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก ประจ าปี 2564 ภายใต้แนวคิดการ
รณรงค์ “End inequalities. End AIDS.End pandemics. ยุติความเหล่ือมล  า ยุติ
เอดส์”

3 โรงพยาบาลตากสิน แชร์อัลบั ม 1 ธันวาคม 2564 ยุติความเหล่ือมล  า ยุติเอดส์
4 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพส คมชัดลึก “รพ.ตากสิน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด”

5 2 ธ.ค 2564

วันท่ี 1 ธันวาคม 2564
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน รับมอบเงินบริจาคสมทบทุน
มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน จ านวน 170,000 บาท จาก บริษัท บีกินเนอร์ เพอร์ 
เฟคท์ จ ากัด บริจาคในนามค่าย Rookie Thailand ร่วมกับแฟนคลับเพ่ือสมทบทุน
จัดซื ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสนับสนุนการด าเนินการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

6
โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ บริษัท กันยงอีเลคทริก จ ากัด (มหาชน) 
มอบตู้เย็น Mitsubishi ขนาด 12 คิว ส าหรับเก็บวัคซีนให้คลินิกกุมารเวขกรรม

7
เชิญชวนร่วมกดไลค์กดแชร์ เพ่ือลุ้นรางวัล Popular Vote การแข่งขัน  Story 
telling contest ติดแฮชแทก #HIVStorytellingcontest #WorldAIDSDay2021

8
เชิญชวนร่วมกดไลค์ กดแชร์ เพ่ือลุ้นรางวัล Popular Vote การแข่งขัน Story 
telling contest
ติดแฮชแทก #HIVStorytellingcontest #WorldAIDSDay2021

9

วันพฤหัสบดี ท่ี 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. กิจกรรม Big.Cleaning.Day 
จิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพ่ือถวายพระราชกุศล เน่ืองในโอกาสวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  ณ 
บริเวณหน้าอาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลตากสิน 
กรุงเทพมหานคร

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

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนธันวาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
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10 3 ธ.ค 2564

โรงพยาบาลตากสินแสดงความยินกับ วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุบาง
ขุนเทียน ครบรอบ 9 ปี พลต ารวจโทโสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุ
บางขุนเทียน ครบรอบ 9 ปี โดย นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อ านวยการส านัก
การแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส านักการแพทย์ร่วมงาน ซ่ึงโรงพยาบาลตากสิน 
น าโดย นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน คณะผู้บริหารของ
โรงพยาบาลตากสิน คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้แด่
 พญ.ปนัดดา ลีลาอุดมลิปิ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

11 4 ธ.ค 2564

วันท่ี 3 ธันวาคม 2564
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน รับมอบเงินบริจาคสมทบทุน
มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน จ านวน 2,000,000 บาท จาก คุณชูเกียรติ ดิลกแพทย์ 
คุณสุมิตรา ดิลกแพทย์ เพ่ือจัดซื อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพ่ือรองรับผู้ป่วยใน
อาคารอเนกประสงค์ 23 ชั นหลังใหม่ ของโรงพยาบาลตากสิน

12 5 ธ.ค 2564
โรงพยาบาลตากสิน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ส านัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร 2564

13
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพส รักษ์กรุงเทพ ฉีดวัคซีนแล้วข้อมูลไม่ขึ นหมอพร้อม 
ต้องท าไง?

14 6 ธ.ค 2564

กลุ่มสวัสดิการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  น าโดย นายทฤษฎี อรุณแจ้ง ห้วหน้างาน
รักษาความปลอดภัยและหน่วยเคล่ือนย้ายผู้ป่วย จัดฝึกอบรม ก าลังพลท่ีประจ าจุด 
โรงพยาบาลตากสิน ส านักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีคณะครูฝึกเข้าฝึกอบรม ในหัวข้อ การดับเพลิงและการ
ใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ศิลปะการป้องกันตัวการดูแลความปลอดภัยผู้ใช้บริการและ
เจ้าหน้าท่ี ร่วมถึงการท าท่าสัญญาณจราจรบุคคลมือเปล่าและการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
เบื องต้น ณ อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร โรงพยาบาลตากสิน

15 7 ธ.ค 2564

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน  พร้อมคณะผู้บริหาร
โรงพยาบาลให้การต้อนรับและน าคณะส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื นท่ี
 5 เข้าเย่ียมผู้ประกันตนท่ีพักรักษาตัวเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาลตากสิน เน่ืองใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

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 าเดือนธันวาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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16 7 ธ.ค 2564

วันท่ี 3 ธันวาคม 2564
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน น าโดย คุณมณี ภาณุวัฒน์สุข ผู้ช่วยหัวหน้า
พยาบาล ร่วมพิธีท าบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จ านวน 10 รูป และ
วางพานพุ่มถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวค าถวายราชสดุดี 
น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

17 8 ธ.ค 2564

โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ บริษัท ดี โปรดักส์ อินสตรูเม้นท์ มอบ
อาหารกล่อง ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือแสดงถึงน  าใจ
และขอบคุณความทุ่มเทแรงใจในการปฏิบัติงาน ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร 
โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

18
ขอแสดงความยินดี กับรางวัลการประกวด โดยตัวแทนรพ.ตากสิน พญ.สุพรรณี จิรจ
ริยาเวช กับผลงาน “รักนี …เพ่ือเธอ” ( รางวัลระดับดีเด่น ) และ
2. คุณหัทยา ธัญจรูญ กับผลงาน "All Sameday for You" ( รางวัลขวัญใจมหาชน )

19 9 ธ.ค 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบพระพุทธรูปธรรมนฤมิตร พระพุทธสันติธรรมมากร จาก
กลุ่มเพ่ือนหลังก าแพง โดย น.ส.อรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติ

20 13 ธ.ค 2564

วันท่ี 12 ธันวาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ บริษัท ฟูลเวล เฟรท ประเทศไทย จ ากัด 
มอบอาหารกล่อง ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือแสดงถึง
น  าใจและขอบคุณความทุ่มเทแรงใจในการปฏิบัติงาน ในนามคณะผู้บริหารและ
บุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

21

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก เปิดให้บริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00น. - 16.00 น.
นอกเวลาราชการ 16.00น. - 20.00 น.
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
สอบถามรายละเอียด คลินิกการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ชั น 6A อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลตากสิน
โทร 02-4370123 ต่อ 1671 หรือ 091-0057300

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 าเดือนธันวาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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22 13 ธ.ค 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เปิดให้บริการ Walk In ฉีดวัคซีน Pfizer (ไฟเซอร์) โดยมีเง่ือนไขดังนี  บูสเตอร์เข็ม 3
 ส าหรับผู้ท่ีได้รับ AstraZeneca ครบ 2 เข็ม ในระหว่างเดือน มิถุนายน – 
กรกฎาคม จากโรงพยาบาลตากสินเท่านั น เปิด Walk in เข็ม 3 Pfizer (ไฟเซอร์) 
ตั งแต่ 16 ธันวาคม - 24 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 14.00 น. ศูนย์การค้า
แพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่ ชั น 3 จ านวนจ ากัดวันละ 200 คิวเท่านั น ติดต่อสอบถาม
เพ่ิมเติม ได้ท่ี 02-4370123 ต่อ 1169 , 1430 , 1426

23

คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอรไพลิน นาคสวัสด์ิ ในโอกาสได้รับการแต่งตั งให้
ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล (ฝ่ายบริหาร) โรงพยาบาลตากสิน 
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีผลให้ตั งแต่วันท่ี 16 ธันวาคม 2564

24

คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน
ขอแสดงความยินดี กับนายแพทย์สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั งให้
ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล (ฝ่ายการแพทย์) โรงพยาบาลตากสิน 
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
มีผลให้ตั งแต่วันท่ี 16 ธันวาคม 2564

25 14 ธ.ค 2564

คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน
ขอแสดงความยินดี กับพญ.พรณรีย์ ทัศยาพันธ์ุ ในโอกาสได้รับการแต่งตั งให้ด ารง
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลสิรินธร (ฝ่ายการแพทย์) ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร มีผลให้ตั งแต่วันท่ี 16 ธันวาคม 2564

26

คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน
ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวปิยรัตน์ พรรณรังษี ในโอกาสได้รับการแต่งตั งให้
ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วน ส่วนพัฒนาบุคลากร ส านักงานพัฒนาระบบบริการ
ทางการแพทย์ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
มีผลให้ตั งแต่วันท่ี 16 ธันวาคม 2564

27

คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน
ขอแสดงความยินดี กับ นายวัชรพงศ์ วันนู ในโอกาสได้รับการแต่งตั งให้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต ส านักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
มีผลให้ตั งแต่วันท่ี 16 ธันวาคม 2564

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 าเดือนธันวาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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28 14 ธ.ค 2564

คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน
ขอแสดงความยินดี กับ นางฐิติชญาน์ นภาอนันต์วงศ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั งให้
ด ารงต าแหน่ง เลขานุการส านัก ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร มีผลให้ตั งแต่วันท่ี 16 ธันวาคม 2564

29 15 ธ.ค 2564
ประกาศ เร่ืองขั นตอนการให้บริการทันตกรรม เพ่ือความปลอดภัยสูงสุดผู้มารับ
บริการ สอบถามข้อมูลติดต่อ กลุ่มงานทันตกรรม โทร. 02-4370123 ต่อ 1226
 , 1227

30

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ปิยรัตน์ พรรณรังษี
 ในโอกาสได้รับการแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส่วน ส่วนพัฒนาบุคลากร 
ส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีผล
ให้ตั งแต่วันท่ี 16 ธันวาคม 2564

31

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ขอแสดงความยินดีกับ นาง ฐิติชญาน์ นภาอนันต์
วงศ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่ง เลขานุการส านัก ส านักงาน 
เลขานุการ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
มีผลให้ตั งแต่วันท่ี 16 ธันวาคม 2564

32
โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญทุกท่านร่วมรณรงค์ ลดใช้ ถุงพลาสติก เพ่ือช่วยลดมลพิษและภาวะโลกร้อน

33

ก าหนดการต้อนรับ นายแพทย์ สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน (ฝ่ายการแพทย์) และนางสาวอรไพลิน นาค
สวัสด์ิ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน (ฝ่ายบริหาร)
วันพฤหัสบดี ท่ี 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสุนทรนนท์ ชั น 6 โรงพยาบาล
ตากสิน

34

โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ โรงแรมฟูโดเทล มอบอาหารกล่อง ให้แก่
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือแสดงถึงน  าใจและขอบคุณความ
ทุ่มเทแรงใจในการปฏิบัติงาน ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน
 ขอกราบขอบพระคุณ

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 าเดือนธันวาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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35 16 ธ.ค 2564

คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สุภกิจ ฉัตร
ไชยาฤกษ์ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล (ฝ่ายการแพทย์) โรงพยาบาลตากสิน 
นางสาวอรไพลิน นาคสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล (ฝ่ายบริหาร) 
โรงพยาบาลตากสิน ผลิตโดย : งานเวชนิทัศน์ ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 
โรงพยาบาลตากสิน

36

โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ มินเน่ียน เอ ครัวกลาง มอบอาหารกล่อง 
ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือแสดงถึงน  าใจและขอบคุณ
ความทุ่มเทแรงใจในการปฏิบัติงาน ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาล
ตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

37 17 ธ.ค 2564

โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพส สนพ.กทม. นางฐิติชญาน์ นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการ 
ส านักการแพทย์  นายสุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน 
(ฝ่ายการแพทย์) นางสาวอรไพลิน นาคสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน 
(ฝ่ายบริหาร) นางสาวพรณรีย์ ทัศยาพันธ์ุ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลสิรินธร (ฝ่าย
การแพทย์) นายวัชรพงษ์ วันนู ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตบางพลัด นางสาวปิยรัตน์ 
พรรณรังษี ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาบุคลากร ส านักงานพัฒนาระบบบริการทาง
การแพทย์ ส านักการแพทย์ เข้ามอบพวงมาลัยและรายงานตัวเพ่ือรับมอบนโยบาย
จากคณะผู้บริหารส านักการแพทย์ (นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อ านวยการส านัก
การแพทย์ พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์ นพ.
เพชรพงษ์ ก าจรกิจการ รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์) เน่ืองในโอกาสเข้าด ารง
ต าแหน่งใหม่ ณ อาคารส านักการแพทย์

38

โรงพยาบาลตากสิน แชร์อัลบั ม 16 ธันวาคม 2564 ยินดีต้อนรับ รองผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลตากสิน นายแพทย์สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ตากสิน (ฝ่ายการแพทย์) และนางสาวอรไพลิน นาคสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลตากสิน (ฝ่ายบริหาร)

39
โรงพยาบาลตากสิน แชร์อัลบั ม รพ.ตากสิน ร่วมพิธี รับมอบเสื อ "อัศวิน ชุดขาว" 
จากผู้ว่าฯ

40 19 ธ.ค 2564

โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ ร้านตะวันส่องฟ้า มอบอาหารกล่อง และ
 น  าด่ืมสมุนไพร ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือแสดงถึง
น  าใจและขอบคุณความทุ่มเทแรงใจในการปฏิบัติงาน ในนามคณะผู้บริหารและ
บุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

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 าเดือนธันวาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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41 19 ธ.ค 2564

วันท่ี 18 ธันวาคม 2564
โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนจากทางบ้าน มอบกล้วยน  าว้า 
ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือแสดงถึงน  าใจและขอบคุณ
ความทุ่มเทแรงใจในการปฏิบัติงาน ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาล
ตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

42 20 ธ.ค 2564 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพส พบหมอ ตากสิน สังเกตอาการ โควิดสายพันธ์ุ "โอ
ไมครอน"

43

วันท่ี 20 - 24 ธันวาคม 2564 นายแพทย์สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รองผู้อ านวยการ 
(ฝ่ายการแพทย์) และนางสาวอรไพลิน นาคสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการ (ฝ่ายบริหาร) 
คณะผู้บริหารและคณะท างานความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล ร่วม
ยินดีต้อนรับและน าคณะกองวิศวกรรมทางการแพทย์ เย่ียมส ารวจโครงสร้างด้าน
กายภาพในระบบต่างๆ ด้านส่ิงแวดล้อม และกระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาล

44
โรงพยาบาลตากสิน แชร์อัลบั ม 20.12.2564 กองวิศวกรรมทางการแพทย์ เย่ียม
ส ารวจโครงสร้าง รพ.ตากสินฯ

45 21 ธ.ค 2564

โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพส กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญ่ีปุ่น) เขตดินแดง หยุดให้บริการช่ัวคราวในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ตั งแต่วันท่ี 29 ธ.ค. 2564 - 4 ม.ค. 2565

46 23 ธ.ค 2564
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพส VOICE เสียงประชาชน ออนไลน์ ธงท่ีระลึกวันสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ประจ าปี 2564

47

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ 
รองผู้อ านวยการ (ฝ่ายการแพทย์) พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมพิธีอัญเชิญ
พวงมาลัยคล้องคอม้าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน่ึงในกิจกรรมจัดงาน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจ าปี 2564 ซ่ึงก าหนดจัดขึ น
ระหว่างวันท่ี 27-28 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) เขตธนบุรี

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 าเดือนธันวาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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เชิญชวนร่วมโครงการหารายได้สนับสนุนสถานท่ีบริการฉีดวัคซีนเเละสถานดูเเล
ผู้ป่วยโควิด-19 โดยการจัดจ าหน่ายเสื อยืดท่ีระลึก ท่ีท าการออกแบบโดยศิลปินและ
ดีไซน์เนอร์ช่ือดัง เพ่ือน าเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
บริหารจัดการให้บริการฉีดวัคซีน ดูเเลผู้ป่วย บุคลากรทางการเเพทย์เเละอาสาสมัคร
 ขอบพระคุณ คุณรถเมล์ คะนึงนิจ โครงการ Vaccinated Together

49 24 ธ.ค 2564

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณพระบรม
ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้านหน้าอาคารสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน เน่ืองในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2564

50 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพส กายภาพบ าบัด โรงพยาบาลตากสิน "ออกก าลังกาย
เพ่ิมความฟิต พิชิตเบาหวาน"

51
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพส กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานประชาสัมพันธ์ 
กรุงเทพมหานคร แจ้งยกเลิกการจัดงานเทศกาลขึ นปีใหม่ 2565

52

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ 
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล (ฝ่ายการแพทย์) และคณะผู้บริหาร เข้ากราบนมัสการ
พระครูวิศิษฏ์สรการ (พระครูไทย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร 
ประธานมูลนิธิพุทธสุวัณณภูมิ ประธานท่ีพักสงฆ์เอกคีรีรมณียธรรม เพ่ือหารือถึง
แนวทางการวางเสาเอกของการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 23 ชั น ของ
โรงพยาบาลตากสิน เพ่ือความเป็นสิริมงคล

53

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ 
รองผู้อ านวยการ (ฝ่ายการแพทย์) น.ส.อรไพลิน นาคสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการ (ฝ่าย
บริหาร) พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ 
นพ.อุกฤษฎ์ อุเทนสุต ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เน่ืองใน
โอกาสครบรอบ 3 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาล โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร 
ผู้อ านวยการส านักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 
พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ และลูกจ้างดีเด่นของโรงพยาบาล

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 าเดือนธันวาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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วันท่ี 20 - 24 ธันวาคม 2564 นายแพทย์ สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รองผู้อ านวยการ 
(ฝ่ายการแพทย์) นางสาวอรไพลิน นาคสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการ (ฝ่ายบริหาร) คณะ
ผู้บริหารและคณะท างานความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลร่วมยินดี
ต้อนรับและน าคณะกองวิศวกรรมทางการแพทย์ เย่ียมส ารวจโครงสร้างด้าน
กายภาพในระบบต่างๆ ด้านส่ิงแวดล้อมและกระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาล

55 25 ธ.ค 2564
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพส กรุงเทพมหานคร ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก 
โรงพยาบาลตากสิน : DMCC “คนท่ีเป็นเบาหวานสามารถตั งครรภ์ได้หรือไม่ และ
ต้องเตรียมตัวอย่างไร”

56

โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสกรุงเทพมหานคร ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก 
โรงพยาบาลตากสิน : DMCC การเปิดบริการศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิกสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติม ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก รพ.ตากสิน 02-437-0123 ต่อ 
3615-6

57 26 ธ.ค 2564
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ ครอบครัวธานาวัต วัชพลวรภร และสมพร ถ่ินกะ
ไสย มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ผู้ป่วยท่ีรักษาตัว ณ หอผุ้ป่วย รพ.ตากสิน

58 27 ธ.ค 2564
27-28 ธ.ค. 64 งานวันพระเจ้าตากสินมหาราช
โรงพยาบาลตากสิน ของดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด ณ ห้างแพลตฟอร์ม

59 28 ธ.ค 2564

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตาก
สิน จ านวน 599,999 บาท จากคุณสมชาย ศิริมหากุล และครอบครัวเรือนเทพ 
เพ่ือจัดซื อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพ่ือรองรับผู้ป่วยในอาคารอเนกประสงค์23
ชั นหลังใหม่ ของโรงพยาบาลตากสิน

60
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ ครอบครัวรังนกใต้ มอบพัดลมจ านวน 10 ตัว ให้แก่
โรงพยาบาล เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป

61
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ ร้าน Pattern is Matter มอบเคร่ืองด่ืม และขนม 
ให้แก่แพทญ์ พยาบาล และบุคลากรเพ่ือแสดงถึงน  าใจและขอบคุณ

62

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเฃ้าและปัจจัยแด่พระราชาคณะวัดในพื นท่ี
เขตธนบุรี และพิธีบวงสรวงดวงวิญญานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมร่วม
วางพานพุ่ม เน่ืองในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากฯ ณ วงเวียนใหญ่

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 าเดือนธันวาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวาย
ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ โดยมี พญ.เลิศลักษณ์ 
ลีลาเรืองแสง นพ.เพชรพงษ์ ก าจรกิจการ รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์ พร้อม
ผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดฯ นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตาก
สิน พร้อมข้าราชการและบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม ณ 
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

64 29 ธ.ค 2564

รพ.ตากสิน ให้การต้อนรับทีมตรวจจากกองวิศวกรรมการแพทย์ เพ่ือตรวจวิศวกรรม
ความปลอดภัย 7 ระบบทางวิศวกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง ในวันท่ี 20-24 ธ.ค 64 
โดยบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และทีมตรวจจากกองวิศวกรรมการแพทย์ ร่วมลง
พื นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในครั งนี 

65

โรงพยาบาลตากสิน ร่วมรณรงค์ 👉รักษ์ส่ิงแวดล้อม รักษ์โลก👈
Bangkok GREEN and CLEAN Hospital Plus 
❌งดใช้แก้วพลาสติก 👉 ใช้ภาชนะท่ีน ากลับมาใช้ใหม่
❌งดใช้ถุงพลาสติก 👉พกถุงผ้าใส่ยาลดปริมาณขยะ รักษาส่ิงแวดล้อม
❌งดใช้กล่องโฟม 👉เพ่ือช่วยลดมลพิษและภาวะโลกร้อน

66 30 ธ.ค 2564
น.ส.อรไพลิน นาคสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน  (ฝ่ายบริหาร)
อวยพรปีใหม่ 2565 แก่ผู้มารับบริการและบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน

67
ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน  (ฝ่ายการแพทย์) 
อวยพรปีใหม่ 2565 แก่ผู้มารับบริการและบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน

68
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน อวยพรปีใหม่ 2565 แก่ผู้
มารับบริการและบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน

69
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ร่วมงานเทศน์มหาชาติ ณ ทองนพคุณ เขตคลองสาน

70
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ คุณอนิรุทธ์ิ เหลืองกาญจนา และคุณฐิตาภา แซ่โค้ว
 มอบแผ่นรองซับความชื น แผ่นเสริมซึมซับให้แก่ผู้ป่วยท่ีพักรักษาตัวท่ี ห้องอบัติ
เหตุ-ฉุกเฉิน ห้องสังเกตุอาหาร และหอผู้ป่วย

71

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเฃ้าและปัจจัยแด่พระราชาคณะวัดในพื นท่ี
เขตธนบุรี และพิธีบวงสรวงดวงวิญญานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมร่วม
วางพานพุ่ม เน่ืองในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากฯ ณ วงเวียนใหญ่

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 าเดือนธันวาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร


