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สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำาเดือนพฤษภาคม 2565

ข่�ว / กิจกรรมประช�สัมพันธ์

2 พ.ค 2565
ศูนย์ฉีดวัคซีน ห้างแพลตฟอร์มวงเวียนใหญ่ (รพ.ตากสิน) เปิดให้ฉีดวัคซีน
เฉพาะวันจันทร์ท่ี 2,9,23,30 และวันศุกร์ท่ี 6,20,27 พฤษภาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 14.00 น เปิดฉีดวัคซีนโควิด 19 ( Pfizer )
รับ walk in 200 คิว หรือจองผ่านแอพพลิเคช่ัน QueQ 200 คิวต่อวัน

3 พ.ค 2565

วันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนพฤษภาคม 2565
- วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล
- วันศุกร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2565 วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
- วันจันทร์ท่ี 16 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
โรงพยาบาลตากสิน ให้บริการ คลินิกนอกเวลาวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 
16.00 น. และห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ช่ัวโมง

4 พ.ค 2565
วันฉัตรมงคล ตรงกับวันท่ี 4 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันท่ีรำาลึกถึงพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทย

5 พ.ค 2565 วันท่ี 5 พฤษภาคม 2565
เป็นวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 
3 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลตากสินรับมอบรถเข็น 1 คัน แพมเพิสผู้ใหญ่ 40 
ห่อ แพมเพิสเด็ก 10 ห่อ แผ่นซับ 10 ห่อ ไม้เท้า 2 อัน และอุปกรณ์อ่ืนๆให้แก่คนไข้
สังคมสงเคราะห์ จาก พระอาจารย์หลวงพ่อวัดโอภาสี
ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รองผู้อำานวยการ (ฝ่ายการแพทย์) และผู้บริหารโรงพยาบาล
ตากสิน แสดงความยินดและมอบช่อดอกไม้ให้กับ รศ.พญ.ปนัดดา สุวรรณ ในโอกาส
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำานวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ณ ช้ัน 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ สำานักงานกลางวัดทองนพคุณ 103 กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 5 พฤษภาคม 2565
เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 78 ปี
พระธรรมเจดีย์ (สมคิด เขมจารี ป.ธ.9)
เจ้าคณะภาค 11, เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ 

เรียบเรียงโดย : น�ยวินิจ  บริรักษ์รัตน�
ตำ�แหน่ง : เจ้�พนักง�นประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญง�น
ส่วนร�ชก�ร/โรงพย�บ�ล : โรงพย�บ�ลต�กสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
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สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำาเดือนพฤษภาคม 2565

ข่�ว / กิจกรรมประช�สัมพันธ์

5 พ.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ กรุงเทพมหานคร โดยสำานักงานประชาสัมพันธ์ อย่าลืม 
ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร

5 พ.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ คุณเง็กอ่ิม แซ่ตัน มอบหน้ากากอนามัย ให้แก่
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรง
พยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ 

6 พ.ค 2565

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รอง
ผู้อำานวยการ (ฝ่ายการแพทย์) น.ส.อรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้อำานวยการ (ฝ่ายบริหาร) 
ร่วมพิธีทำาบุญอายุวัฒนมงคลครบ 78 ปี 58 พรรษา พระธรรมเจดีย์ (สมคิด เขมจารี 
ป.ธ.9) เจ้าคณะภาค 11, เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ ณ วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลตากสิน เปิดบริการ

 👉 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (แก่ผู้ประกันตน) รับ walk in เท่านั้น
 👉 สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลตากสิน ท่ีมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ตามประกาศ

ของประกันสังคม
 💉 ฉีดเฉพาะ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.

ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565 
*หมายเหตุ : ผู้ท่ีจะรับบริการฉีดยาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ต้องไม่เคย รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ภายใน 6 เดือน ท่ีผ่านมา

 ☎ ต️ิดต่อสอบถาม คลินิกประกันสังคม โรงพยาบาลตากสิน 02-4370123 ต่อ 
1128, 1170, 1169
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก โรง
พยาบาลตากสิน “โรค ตะคริวน่อง และวิธีการรักษา” 

7 พ.ค 2565

ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน ประกาศ รับ
สมัครบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติราชการในตำาแหน่ง " พนักงานช่วยเหลือคนไข้ " ได้
ทดลองปฏิบัติงานในสถานท่ี จริง จำานวน 3 วัน ในเวลาราชการ เมื่อผ่านการทดลอง
ปฏิบัติงานแล้ว มีงานทำาแน่นอน สมัครผ่าน QR-CODE ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี คุณกุลณัฐฐา พาพวยสุรสิน 02-437-0123 ต่อ 
1622 

เรียบเรียงโดย : น�ยวินิจ  บริรักษ์รัตน�
ตำ�แหน่ง : เจ้�พนักง�นประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญง�น
ส่วนร�ชก�ร/โรงพย�บ�ล : โรงพย�บ�ลต�กสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
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สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำาเดือนพฤษภาคม 2565

ข่�ว / กิจกรรมประช�สัมพันธ์

7 พ.ค 2565

ประกาศ โรงพยาบาลตากสิน เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ(ประกันสังคม) จำานวน
มาก สมัครผ่าน QR-CODE ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 ☎ ส️อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี
คุณกุลณัฐฐา พาพวยสุรสิน โทร 024370123 ต่อ 1622

8 พ.ค 2565

8 พฤษภาคม วันกาชาดสากล เป็นหนึ่งในวันท่ีท่ัวโลกให้ความสำาคัญและจัดกิจกรรม
รำาลึกเป็นประจำาทุกปี มีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองหลักการของสภากาชาดสากล 
(International Committee of the Red Cross-ICRC) อีกท้ังยังตรงกับวันเกิดของ 
ฌอง-อังรี ดูนังต์ (Jean-Henri Dunant) หรือในช่ือท่ีรู้จักกันท่ัวไปว่า อังรี ดูนังต์ 8 
พฤษภาคม ค.ศ. 1828 ผู้ก่อตั้งสภากาชาดสากล และเป็นบุคคลแรกท่ีได้รับรางวัลโน
เบลสาขาสันติภาพในปี 1901

9 พ.ค 2565
กำาหนดการโครงการอบรม เร่ือง ทักษะด้านการส่ือสารและความร่วมมือ
ในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 จำานวน 1 วัน เวลา 08.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมสุขสมปอง ช้ัน 20 อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร โรงพยาบาลตากสิน
ขอเชิญ ท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันอนุโมทนา 
ทำาบุญทอดผ้าป่า จัดสร้าง วัดป่าพุทธชินวงศาราม (ม่อนพญานาค)

 👉 บริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - 2 มิถุนายน 2565
📌ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน กองทุนผ้าป่าวัดป่าพุทธชินวงศาราม จ.พะเยา ได้ท่ี
บัญชี : ออมทรัพย์ ทหารไทยธนชาต จำากัด (มหาชน)
เลขบัญชี : 033-2-01071-9  ชื่อบัญชี : มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน 
สาขาลาดหญ้า ขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ได้ท่ี ID LINE : 0648079399
แชร์โพสต์สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สำานักการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับผู้
ท่ีผ่านการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม จำานวน 20 ผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดรอบชิง
ชนะเลิศ การสัมมนาวิชาการประจำาปี คร้ังท่ี 18 สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
"Digital Transformation In Healthcare"  ในวันท่ี 7 กรกฎาคม 2565 ณ โรง
แรมปร๊ินซ์ พาเลซ มหานคร
แชร์กรุงเทพมหานคร โดยสำานักงานประชาสัมพันธ์ ได้แพร่ภาพสด
LIVE  ‼ ก️ิจกรรม Kick off รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลา
ว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

เรียบเรียงโดย : น�ยวินิจ  บริรักษ์รัตน�
ตำ�แหน่ง : เจ้�พนักง�นประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญง�น
ส่วนร�ชก�ร/โรงพย�บ�ล : โรงพย�บ�ลต�กสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
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ข่�ว / กิจกรรมประช�สัมพันธ์

10 พ.ค 2565

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วม
พิธีพิธีสวดอภิธรรมคุณแม่พวงเพชร โพธิกุล มารดาของนางรุ่งนภา สายเมฆ พยาบาล
วิชาชีพชำานาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยบำาบัดผู้ป่วยหนัก กุมารเวชกรรม ถึงแก่กรรมเมื่อ
วันท่ี 7 พฤษภาคม 2565 ท่ี รพ.ตากสิน และพิธีฌาปนกิจศพ ในวันพุธท่ี 11 
พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ วัดละหาร จ.นนทบุรี
แชร์โพสต์แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตากสิน
ความรู้ เร่ืองการฝังเข็มทางแพทย์แผนจีนช่วยบำารุงผิวพรรณ ใบหน้าได้อย่างไร?
1. กระตุ้นเลือดลมให้ไหลเวียนดีขึ้นบริเวณใบหน้าทำาให้ใบหน้าสดใส ลดความหมอง
คลำ้าและร้ิวรอยบนใบหน้า
2. การฝังเข็มจะช่วยกระตุ้นเฉพาะจุดบริเวณใบหน้า ช่วยลดเลือนร้ิวรอยและกระตุ้น
การสร้างคอลลาเจน
3. บำารุงร่างกายให้มีความชุ่มช้ืน เลือดลมไหลเวียนดีท่ัวร่างกาย เกิดการซ่อมแซม
ฟื้นฟูผิว ร่างกายขับของเสียหรืออนุมูลอิสระออกจากใบหน้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ทำาให้ผิวพรรณสดใสจากภายใน
เวชนิทัศน์ โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
บรรยากาศการนำาเสนอนวัตกรรม รพ.ตากสิน 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่ง
ประเทศไทย (EXIM BANK) ส่งมอบนำ้าดื่มสนับสนุน 5,000 ขวด ให้แก่แพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาล
ตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ 

11 พ.ค 2565

แชร์โพสกรุงเทพมหานคร โดยสำานักงานประชาสัมพันธ์
 📣 เตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. กทม. วันท่ี 22 พ.ค. 

2565 นี้
 1️⃣ เ️ตรียมอุปกรณ์ส่วนตัวท่ีจำาเป็น เช่น บัตรประจำาตัวประชาชน  ปากกา
 2️⃣ ส️วมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 3️⃣ ต️รวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือก่อนเข้าหน่วยเลือกตั้ง
 4️⃣ เ️ว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
 5️⃣ ล้️างมือก่อนออกจากหน่วยเลือกตั้ง 
 ✨ ข️้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เรียบเรียงโดย : น�ยวินิจ  บริรักษ์รัตน�
ตำ�แหน่ง : เจ้�พนักง�นประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญง�น
ส่วนร�ชก�ร/โรงพย�บ�ล : โรงพย�บ�ลต�กสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
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26
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29

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำาเดือนพฤษภาคม 2565

ข่�ว / กิจกรรมประช�สัมพันธ์

11 พ.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ คุณปภัสรา สายนที ส่งมอบนำ้าดื่มสนับสนุน 10 
ลัง ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหารและ
บุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ 

12 พ.ค 2565

12 พฤษภาคม 2565 วันพยาบาลสากล (International Nurses Day)
 👉 วันพยาบาลสากล เป็นวันท่ีสภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International of 

Nurses, ICN) กำาหนดขึ้นในวันท่ี 12 พฤษภาคม ของทุกปี เร่ิมวันพยาบาลสากลคร้ัง
แรก พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) โดยการเชิญชวนองค์กรสมาชิกจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำาเนิด
วิชาชีพการพยาบาล และเป็นปฐมบูรพาจารย์วิชาการพยาบาลของโลก ในโอกาส
เดียวกันนี้ สภาพยาบาลระหว่างประเทศ จะให้ข้อมูลแก่องค์กรสมาชิก เกี่ยวกับปัญหา
สุขภาพท่ีมีผลกระทบต่อมวลมนุษย์ และกำาหนดแนวทางเพื่อให้พยาบาลท่ัวโลก
รณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพดังกล่าวในแต่ละปี

โรงพยาบาลตากสิน ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการให้
บริการของกรุงเทพมหานคร 

 👉 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ ผลงาน “แอนติไบโอแกรมเจ้าปัญญา” 
 ⏰ วันพฤหัสบดีท่ี 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสุนทรนนท์ อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ช้ัน 6

📌วันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนพฤษภาคม  2565
- วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล
- วันศุกร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2565 วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
- วันจันทร์ท่ี 16 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
โรงพยาบาลตากสิน ให้บริการ
👉คลินิกนอกเวลาวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น.
👉ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ช่ัวโมง
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง นำา
โดย นาวาอากาศเอก หญิง ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์ ส่งมอบหน้ากากอนามัยสนับสนุน 
10,000 ช้ิน ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้
บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ 

เรียบเรียงโดย : น�ยวินิจ  บริรักษ์รัตน�
ตำ�แหน่ง : เจ้�พนักง�นประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญง�น
ส่วนร�ชก�ร/โรงพย�บ�ล : โรงพย�บ�ลต�กสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com


 65สรปุ พค

Page 6

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์

โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ลำ�ดับ วันท่ี หม�ยเหตุ

30

31

32

33

34

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำาเดือนพฤษภาคม 2565

ข่�ว / กิจกรรมประช�สัมพันธ์

12 พ.ค 2565

11 พฤษภาคม 2565
สถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร ครบรอบ 20 ปี “ TOGETHER , WE GO BEYOND “
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รอง
ผู้อำานวยการ (ฝ่ายการแพทย์) น.ส.อรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้อำานวยการ (ฝ่ายบริหาร) 
พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตากสิน ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ 
พญ.อัมพร เกียรติปานอภิกุล ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสิรินธร เนื่องในโอกาสครบรอบ 
20 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร โดยมี นายขจิต ชัชวาณิชย์ ปลัด
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
ข้าราชการและบุคลากรดีเด่น พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน จากนั้น ปลัดกรุงเทพมาหนคร
ให้เกียรติเปิดศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสิรินธร และเปิดห้องทันตกรรมความดันลบ ณ 
ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ช้ัน 3 อาคารบริการ โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ ร้านจ่ีเซ่งเฮง เป็ดพะโล้ เยาวราช มอบอาหาร
กล่อง ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหารและ
บุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ 

13 พ.ค 2565

13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล
 👉 วันพืชมงคล คือ วันท่ีกำาหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นับว่า

เป็นพระราชพิธีท่ีมีความเก่าแก่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำาลังใจ
ให้กับเกษตรกรของชาติ อีกท้ังยังเป็นการระลึกถึงความสำาคัญของเกษตรกรท่ีมีต่อ
เศรษฐกิจไทย ซึ่งการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้มีสืบเนื่องมา
ตั้งแต่เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย การประกอบพระราชพิธีจะกระทำาขึ้นท่ีท้อง
สนามหลวง อันประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พระโค
เส่ียงทาย #วันพืชมงคล2565 
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ บริษัทอุตสาหกรรมมงคลไพศาลพลาสติก จำากัด 
โดย คุณศักดิ์ชัย พันธุ์เรืองสกาว มอบมะม่วงจำานวน 25 ตะกร้า ให้แก่แพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาล
ตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ 

เรียบเรียงโดย : น�ยวินิจ  บริรักษ์รัตน�
ตำ�แหน่ง : เจ้�พนักง�นประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญง�น
ส่วนร�ชก�ร/โรงพย�บ�ล : โรงพย�บ�ลต�กสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
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สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำาเดือนพฤษภาคม 2565

ข่�ว / กิจกรรมประช�สัมพันธ์

14 พ.ค 2565

โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ บริษัทอุตสาหกรรมมงคลไพศาลพลาสติก จำากัด 
โดย คุณศักดิ์ชัย พันธุ์เรืองสกาว มอบมะม่วงจำานวน 40 ลัง ให้แก่แพทย์ พยาบาล 
และบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน 
ขอกราบขอบพระคุณ 

15 พ.ค 2565

15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา
 👉 วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำาคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันท่ีเกิด 3 

เหตุการณ์สำาคัญท่ีเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวัน
เพ็ญ เดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเป็นเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์
อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธ

16 พ.ค 2565

โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ บริษัทอุตสาหกรรมมงคลไพศาลพลาสติก จำากัด 
โดย คุณศักดิ์ชัย พันธุ์เรืองสกาว มอบมะม่วงมหาชนก จำานวน 26 ตะกร้า และ
มะม่วงอาทู 4 ตะกร้า ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะ
ผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ 

17 พ.ค 2565

โรงพยาบาลตากสิน เปิดบริการ "คลินิกลองโควิด"
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00 - 16.00 น.
ผู้ป่วยท่ีสงสัยอาการตนเองสามารถ ติดต่อหน่วยคัดกรองเพื่อเข้ารับบริการท่ี คลินิก 
Long Covid

 👉 สิทธิการรักษา : การรักษาพยาบาลจะเป็นไป ตามสิทธิของผู้ป่วย
 ☎ ต️ิดต่อสอบถาม 02-4370123 ต่อ 1530

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รอง
ผู้อำานวยการ (ฝ่ายการแพทย์) น.ส.อรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้อำานวยการ (ฝ่ายบริหาร) 
พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตากสิน ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริการ
พยาบาล (ด้านการแพทย์) รุ่นท่ี 16 (บพ.16) โดยมีนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำานวยการสำานักการ
แพทย์ คณะผู้บริหารสำานักการแพทย์ และผู้เข้ารับการอบรมให้การต้อนรับ ณ ห้อง
ประชุมพิทยรักษ์ ช้ัน 4 อาคารสำานักการแพทย์

เรียบเรียงโดย : น�ยวินิจ  บริรักษ์รัตน�
ตำ�แหน่ง : เจ้�พนักง�นประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญง�น
ส่วนร�ชก�ร/โรงพย�บ�ล : โรงพย�บ�ลต�กสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
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40

41

42

43

44

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำาเดือนพฤษภาคม 2565

ข่�ว / กิจกรรมประช�สัมพันธ์

17 พ.ค 2565

ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน (ฝ่ายการแพทย์) พร้อม
กลุ่มงานแพทยศาสตร์ศึกษาและคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรแพทยศาสตร์
บัณฑิต โรงพยาบาลตากสินร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมิ
นทราธิราช ร่วมประชุมหารือการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562 (มคอ.2) และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อศึกษา
เทียบเคียงในการจัดการเรียนการสอน โดย ผศ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธุ์ รองคณบดี คณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัย ผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุมสุนทรนนท์ ช้ัน 6 อาคาร
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

18 พ.ค 2565 แชร์กรุงเทพมหานคร โดยสำานักงานประชาสัมพันธ์ “ข้อห้าม ท่ีคุณอาจจะยังไม่รู้ ใน
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร”
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รอง
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน (ฝ่ายการแพทย์) และคณะทำางาน ศูนย์ซับนำ้าตาผู้ติด
ยาเสพติดโรงพยาบาลตากสิน ให้การต้อนรับคณะดำาเนินงานจากสำานักงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ปปส.กทม.) เพื่อประชุมหารือ รับฟัง
ปัญหา อุปสรรค และผลดำาเนินงานศูนย์คัดกรองผู้ป่วยเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำาบัด
รักษายาเสพติด ณ ห้องประชุมวงศ์ปัญญาถาวร ช้ัน 6 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน รับมอบเงินบริจาคสมทบทุน
มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน จำานวน 500,000 บาท จาก ศรีวิชัยมูลนิธิ เพื่อจัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วยในอาคารอเนกประสงค์ 23 ช้ันหลังใหม่ ของ
โรงพยาบาลตากสิน

19 พ.ค 2565

Taksin Advanced Endo-Laparoscopic Fellowship 
รับสมัคร MIS Fellow หลักสูตร 2 ปี 
(ภายใต้หลักสูตร ชมรมศัลยศาสตร์ผ่าตัดผ่านกล้องแห่งประเทศไทย
LEST: Laparoscopic Endoscopic Surgery of Thailand)
Program director : นพ พรเทพ ประทานวณิช, MD, FRCST, FACS, FASMBS
ติดต่อสอบถามได้ท่ี : คุณ สุภารัตน์ คงนุกูล โทร 081-3655497
Email: khongnukool@gmail.com

เรียบเรียงโดย : น�ยวินิจ  บริรักษ์รัตน�
ตำ�แหน่ง : เจ้�พนักง�นประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญง�น
ส่วนร�ชก�ร/โรงพย�บ�ล : โรงพย�บ�ลต�กสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
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45

46

47

48

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำาเดือนพฤษภาคม 2565

ข่�ว / กิจกรรมประช�สัมพันธ์

19 พ.ค 2565

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลตากสิน จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“โรงพยาบาลหุ่นดี” (You R What You E) คร้ังที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน
วิทยากร คุณยุพดี พัฒนกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพชำานาญการพิเศษ อดีตหัวหน้าหน่วย
สุขศึกษา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน ในเร่ืองของการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อ
ชัยชนะ จากนั้นได้มีการบรรยายพิเศษ จากคณะโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ในเร่ืองของ 
การรักษ์สุขภาพสร้างชีวิตให้ยืนยาว / ภัยร้ายท่ีมากับโรคอ้วน / เรียนรู้คุมแป้งเพื่อคุม
นำ้าหนัก และได้มีการแบ่งการเรียนรู้เพื่อเข้าฐาน ในเร่ืองของ “การปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ไปให้ถึงเป้าหมาย SMART Goal” เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลตากสิน
มีร่างกายท่ีดีและสุขภาพแข็งแรง ณ ห้องประชุมช้ัน 20 อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร

แชร์เพจแพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตากสิน “การฝังเข็ม
ช่วยลดความอ้วน”

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รอง
ผู้อำานวยการ (ฝ่ายการแพทย์) น.ส.อรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้อำานวยการ (ฝ่ายบริหาร) 
พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตากสิน ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ 
นพ.อดิศร วิตตางกูร ผู้อำานวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 33 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 
โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานครฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบของ
ท่ีระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ จิตอาสาและมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรดีเด่นและมอบทุน
การศึกษานักเรียนเรียนดี พร้อมร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเพื่อโรง
พยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เพื่อจัดซื้อ “เคร่ืองมือผ่าตัดศัลยกรรมระบบทางเดิน
ปัสสาวะ” ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ช้ัน 7 อาคารเมตตาธรรม

20 พ.ค 2565

โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ บริษัทอุตสาหกรรมมงคลไพศาลพลาสติก จำากัด 
โดย คุณศักดิ์ชัย พันธุ์เรืองสกาว มอบมะม่วงจำานวน 9 ตะกร้า ให้แก่แพทย์ พยาบาล 
และบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน 
ขอกราบขอบพระคุณ 

เรียบเรียงโดย : น�ยวินิจ  บริรักษ์รัตน�
ตำ�แหน่ง : เจ้�พนักง�นประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญง�น
ส่วนร�ชก�ร/โรงพย�บ�ล : โรงพย�บ�ลต�กสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
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53

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำาเดือนพฤษภาคม 2565

ข่�ว / กิจกรรมประช�สัมพันธ์

20 พ.ค 2565

ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รองผู้อำานวยการ (ฝ่ายการแพทย์) โรงพยาบาลตากสิน รับ
มอบ นำ้าดื่มจำานวน 2,400 ขวด จากนายพิชิต มิทราวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME 
D Bank เพื่อให้กับผู้ป่วยโควิดท่ีรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลตากสิน
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ 
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน คุณเพลินตา สิริมานุวัฒน์ 
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม คุณศิริพรรณ ปิติมานะอารีย์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รับ
มอบแผ่นรองซึมซับ บริษัท เคเอส โกลเด้นจำากัด โดยคุณกวีวัฒน์ - คุณธัญพิชชา วร
ชิตไพโรจน์ จำานวน 1,200 ห่อ “ 100 ลัง ” มูลค่า 106,800 บาท ประสานงาน
โดย คุณประสิทธิ์ ร่วมใจพัฒนกุล และ ว่าท่ีร้อยตรี คุณขวัญหทัย ชลสุข สนับสนุนส่ิง
ท่ีช่วยในการดูแลคุณภาพชีวิต มอบความสะอาดให้กับผู้ป่วย และในการนี้ คุณกวีวัฒน์ 
- คุณธัญพิชชา วรชิตไพโรจน์ และ คุณประสิทธิ์ - คุณไพรวัลย์ ร่วมใจพัฒนกุล ได้
มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน กองทุนทอดผ้าป่า ณ วัดป่าพุทธชินวงศา
ราม (ม่อนพญานาค) จังหวัดพะเยา
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสายด่วนสุขภาพ สำานักการ
แพทย์ 1646 และบริการนัดหมายผ่านศูนย์ BFC โรงพยาบาล
วันท่ี 19 และ 20 พฤษภาคม 2565  จากทีมวิทยากร พว.สุวลักษณ์ อัศดรเดชา 
พว.ธิดารัตน์ พุ่มอินทร์ พร้อมแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น และประเมินผลการจัดการอบรม 
ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ช้ัน 4 อาคารสำานักการแพทย์

21 พ.ค 2565
แชร์เพจ ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & Cerebrovascular Center 
รพ.ตากสิน “ยอดผู้ป่วยท่ีทำาการตรวจและรักษาด้วยวิธีผ่านสายสวนหลอดเลือดสมอง
ของศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง รพ.ตากสิน ครบ 100 ราย”

23 พ.ค 2565

โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ บริษัทอุตสาหกรรมมงคลไพศาลพลาสติก จำากัด 
โดย คุณศักดิ์ชัย พันธุ์เรืองสกาว มอบมะม่วงจำานวน 13 ตะกร้า ให้แก่แพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาล
ตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ 

เรียบเรียงโดย : น�ยวินิจ  บริรักษ์รัตน�
ตำ�แหน่ง : เจ้�พนักง�นประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญง�น
ส่วนร�ชก�ร/โรงพย�บ�ล : โรงพย�บ�ลต�กสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
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54 แชร์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข “โรคฝีดาษลิง”
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สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำาเดือนพฤษภาคม 2565

ข่�ว / กิจกรรมประช�สัมพันธ์
24 พ.ค 2565

แชร์สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กทม.เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเส่ียงฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันและลดอาการเจ็บป่วยรุนแรง
24 พฤษภาคม 2565 นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน 
น.ส.อรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้อำานวยการ (ฝ่ายบริหาร) คุณเพลินตา สิริมานุวัฒน์ 
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม คุณศิริพรรณ ปิติมานะอารีย์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตากสิน ร่วมทำาบุญภัตตาหารเพล พระธรรมเจดีย์ (สม
คิด เขมจารี ป.ธ.9) เจ้าคณะภาค 11, เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ พร้อมคณะสงฆ์ ณ 
วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ให้ความรู้เร่ือง “รู้ทันป้องกันได้ 6 โรคหน้าฝนท่ีควรระวัง”

25 พ.ค 2565

24 พฤษภาคม 2565 นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน 
น.ส.อรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้อำานวยการ (ฝ่ายบริหาร) พร้อมคณะผู้บริหารโรง
พยาบาลตากสิน ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้
อำานวยการโรงพยาบาลกลาง เนื่องในโอกาสครบรอบ 124 ปี แห่งการสถาปนาโรง
พยาบาลกลาง ซึ่งจัดขึ้นในธีม SMART OPD Smart Healthcare Better Care for 
Lifeโดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด
งาน พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลมอบโล่แก่
ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นประจำาปี และมอบทุนบุตรข้าราชการและลูกจ้างโรง
พยาบาล และเปิดหอผู้ป่วยหนักโรคระบบทางเดินหายใจ (RCU) หอผู้ป่วยหนักอายุร
กรรม (MICU) และหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU) ณ ห้องประชุมเทเวศววงศ์วิวัฒน์ 
ช้ัน 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

26 พ.ค 2565
25 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ คุณประภัสร์ เล็กวงศ์พร 
มอบข้าวมันไก่ 100 ห่อ ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในนาม
คณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ 

27 พ.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ บริษัท ทิมเบอร์ แพ็ค จำากัด มอบ Faceshield 
ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร 
โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ 

เรียบเรียงโดย : น�ยวินิจ  บริรักษ์รัตน�
ตำ�แหน่ง : เจ้�พนักง�นประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญง�น
ส่วนร�ชก�ร/โรงพย�บ�ล : โรงพย�บ�ลต�กสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
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สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำาเดือนพฤษภาคม 2565

ข่�ว / กิจกรรมประช�สัมพันธ์

27 พ.ค 2565 แชร์ สนพ.กทม. พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์
และสาธารณสุข  รุ่นท่ี 11 (บพส.11)

28 พ.ค 2565
แชร์เพจ ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & Cerebrovascular Center 
รพ.ตากสิน “วิธีการลดการตกเลือด (intraoperative blood loss) ระหว่างการ
ผ่าตัดเนื้องอกสมอง (brain tumor)”
27 พฤษภาคม 2565
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน น.ส.อรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้
อำานวยการ (ฝ่ายบริหาร) พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตากสิน ร่วมกับมูลนิธิโรง
พยาบาลตากสิน จัดกิจกรรม “ประมูลของรักของหวง” จากบุคลากร ณ ห้องประชุม
สุนทรนนท์ ช้ัน 6 อาคารสมเด็จพระเจ้าจากสินมหาราช เพื่อนำารายได้ไปสมทบทุน
การทอดผ้าป่าจัดสร้าง วัดป่าพุทธชินวงศาราม (ม่อนพญานาค) ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกาม
ยาว จ.พะเยา ในวันศุกร์ท่ี 3 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา 
โดยยอดการจากประมูลรวมท้ังส้ิน  101,800 บาท 

30 พ.ค 2565

ศูนย์ฉีดวัคซีน ห้างแพลตฟอร์มวงเวียนใหญ่ (รพ.ตากสิน) เปิดให้ฉีดวัคซีน
เฉพาะวันจันทร์ท่ี 6,13,20,27 และวันศุกร์ท่ี 10,17,24 มิถุนายน 2565
ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 14.00 น เปิดฉีดวัคซีนโควิด 19 ( Pfizer )
รับ walk in 200 คิว หรือจองผ่านแอพพลิเคช่ัน QueQ 200 คิวต่อวัน
ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำาเนินงานวัณโรคในพื้นท่ีโรง
พยาบาลตากสิน “การทบทวนแผนงานวัณโรคแห่งชาติ คร้ังท่ี 6
25 พฤษภาคม 2565
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน น.ส.อรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้
อำานวยการ (ฝ่ายบริหาร) นพ.ชวลิต เศวตรัตนเสถียรหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย 
พร้อมคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดนวัตกรรมประจำาปี พ.ศ. 2565 ร่วม
ตัดสินการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมของบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานและบุคลากรในโรงพยาบาลตากสิน
เกิดการตื่นตัวในการพัฒนานวัตกรรมปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์หรือกระบวนการใหม่
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้มารับบริการ

เรียบเรียงโดย : น�ยวินิจ  บริรักษ์รัตน�
ตำ�แหน่ง : เจ้�พนักง�นประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญง�น
ส่วนร�ชก�ร/โรงพย�บ�ล : โรงพย�บ�ลต�กสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
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สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำาเดือนพฤษภาคม 2565

ข่�ว / กิจกรรมประช�สัมพันธ์

31 พ.ค 2565

วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน น.ส.อรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้
อำานวยการ (ฝ่ายบริหาร) ร่วมเปิดโครงการอบรมเร่ืองทักษะด้านการส่ือสารและความ
ร่วมมือโดยได้รับเกีรยติจากท่านวิทยากร คุณกัมปนาท ตุงคะเตชะ จาก NAQS ซึ่งใน
การอบรมเน้นในเรี่ืองของ หลักการท่ีสำาคัญของการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพการ
พัฒนาทักษะการฟัง การพัฒนาทักษะการส่ือสารเพื่อการประสานงานและแนวทาง
พัฒนาการส่ือสารเพื่อให้เกิดประสิทธิผลพร้อมมีการจัดกิจกรรมใน Workshop เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าใจและนำาไปปรับใช้ในการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน รับมอบเงินบริจาคสมทบทุน
มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน จำานวน 100,000 บาท จาก คุณสุรินทร์ โตทับเท่ียง เพื่อ
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วยในอาคารอเนกประสงค์ 23 ช้ัน
หลังใหม่ ของโรงพยาบาลตากสิน
สำานักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่าน
ระบบออนไลน์ ท่ีเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวัน
ท่ี ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน และทีมแพทย์ศูนย์สมองและ
หลอดเลือดสมอง-Brain & Cerebrovascular Center โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ
เคร่ืองฉีดสีหลอดเลือดสมอง มูลค่า 1,134,322 บาท จากโครงการทุนสมทบมูลนิธิ
โรตารีสากล Humanitarian Project GC#2229574
ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รองผู้อำานวยการ (ฝ่ายการแพทย์) พร้อมคณะผู้บริหารโรง
พยาบาลตากสิน คณะทำางานคลินิกวัณโรค ยินดีต้อนรับและนำาเสนอผลงานแก่คณะผู้
เข้าร่วมการประชุมการทบทวนแผนงานวัณโรคแห่งชาติ คร้ังท่ี 6 ด้านกระทรวง
สาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค เพื่อติดตามการดำาเนินงานวัณโรคในพื้นท่ีโรง
พยาบาลตากสิน Welcome Division of Tuberculosis and the 6 Joint 
International Monitoring Mission ณ ห้องประชุมสุนทรนนท์ และคลินิกวัณโรค 
อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลตากสิน

เรียบเรียงโดย : น�ยวินิจ  บริรักษ์รัตน�
ตำ�แหน่ง : เจ้�พนักง�นประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญง�น
ส่วนร�ชก�ร/โรงพย�บ�ล : โรงพย�บ�ลต�กสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
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สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำาเดือนพฤษภาคม 2565

ข่�ว / กิจกรรมประช�สัมพันธ์

31 พ.ค 2565

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสินเป็นประธานเปิดโครงการ
รณรงค์วันงดสูบบุหร่ีโลก ประจำาปี 2565 โดยกลุ่มงานอนามัยชุนชนร่วมกับงาน
สังคมสงเคราะะห์จัดกิจกรรมประกอบด้วยบรรยายให้ความรู้พิษภัยบุหร่ี ตอบคำาถาม
ชิงรางวัลและเดินรณรงค์แจกแผ่นพับชุดความรู้เดี่ยวกับวิธีการเลิกบุหร่ีพร้อมมอบ
นโยบายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ีในโรงพยาบาลฯ กับหน่วยงานต่างๆ ณ ห้อง
ตรวจอายุรกรรมช้ัน 3  อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลตากสิน ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประกัน
สังคม 2565 จำานวน 11 อัตรา

เรียบเรียงโดย : น�ยวินิจ  บริรักษ์รัตน�
ตำ�แหน่ง : เจ้�พนักง�นประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญง�น
ส่วนร�ชก�ร/โรงพย�บ�ล : โรงพย�บ�ลต�กสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
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