
ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

1 4 ม.ค 2565

โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพส ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความยินดีกับ นายเกรียงไกร ต้ังจิตรมณีศักดา (ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์) เน่ืองในโอกาสท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง รอง
ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

2 5 ม.ค 2565

คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน
ขอแสดงความยินดีแด่ นายเกรียงไกร ต้ังจิตรมณีศักดา (ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์) เน่ืองในโอกาสท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง รอง
ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

3 7 ม.ค 2565

คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ขอแสดงความยินดีแด่
- นายพรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ใน
โอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ์
- นายอดิศร วิตตางกูร ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ใน
โอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ 
ชุตินฺธโร อุทิศ
- นางสาวณัฐนรี โชควิริยากร หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน โรงพยาบาลหลวง
พ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง รอง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ

4

รพ.ตากสินเปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19
แอสตร้า / ไฟเซอร์ จองผ่านแอฟ QUEQ
เข็มท่ี 1 ได้แอสตร้า
เข็มท่ี 2 ได้แอสตร้า หรือ ไฟเซอร์
เข็มท่ี 3 ได้แอสตร้า หรือ ไฟเซอร์
ท้ังน้ีตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กระทรวงสาธารณสุข
 ณ ห้างแพลตฟอร์มวงเวียนใหญ่ ช้ัน 3

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

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนมกราคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

5 7 ม.ค 2565

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการ 
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ คลินิกแพทย์แผนจีน Premium clinic แพทย์
ทางเลือก เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
นอกเวลาราชการ 16.00 - 20.00 น.
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม หรือนัดหมายล่วงหน้า
โทร 02-4370123 ต่อ 1671 หรือ 091-0057300
คลินิกการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ช้ัน 6A อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลตากสิน

6 9 ม.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพส กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานประชาสัมพันธ์ 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง ส่ังปิดสถานท่ีเป็นการช่ัวคราว (ฉบับท่ี 49)

7
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพส กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานประชาสัมพันธ์ 
มาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพ้ืนท่ี กทม.

8 10 ม.ค 2565

โรงพยาบาลตากสิน ประกาศ จากสถานการณ์ระบาดเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย 
งดเย่ียมทุกกรณี ยกเว้นในกรณีท่ีแพทย์พิจารณาว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วน โดยจะ
อนุญาตเป็นรายๆ ทางโรงพยาบาลขอแนะน าให้ญาติผู้ป่วย เย่ียมทางโทรศัพท์ วิดีโอ
คอล แทนการเดินทางมาโรงพยาบาล กรณีต้องการทราบอาการของผู้ป่วยท่ีพัก
รักษาตัวอยู่ กรุณาโทรสอบถามกับทางหอผู้ป่วย 02-437ในเวลา 15.00 - 16.00
 น.

9
โรงพยาบาลตากสิน  ขอขอบคุณ มินเน่ียน เอ ครัวกลาง มอบอาหารกล่องให้แก่
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

10
โรงพยาบาลตากสิน  ขอขอบคุณ นายวิชัย ตรีอัคเรศ ร้านอาหารรสเด็ด และผู้ร่วม
บริจาคอีก 6 ท่าน  มอบวีลแชร์ 14 ตัว ส าหรับผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล

11 11 ม.ค 2565
แชร์โพสส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
การปฏิบัติตัว ส าหรับผู้ป่วยโควิด ท่ีกักตัวท่ีบ้าน (Home Isolation)

12 12 ม.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ ธีรพร คลินิก มอบอาหารกล่องให้แก่แพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

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 าเดือนมกราคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

13 13 ม.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ ครอบครัวเพชรพลาย ดร.สมสุณีย์ และครอบครัว 
มอบอาหารกล่องให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

14
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ คุณธนทัต ธีระพิทยา มอบอาหารกล่องให้แก่แพทย์
 พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

15 14 ม.ค 2565

ห่วงใยเต้า เข้าใจเธอ 2022
เชิญชวนผู้หญิง อายุต้ังแต่ 40 ปี ข้ึนไปมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดงาน พร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง
สนใจลงทะเบียน สอบถามรายละเอียดท่ี หน่วยเคมีบ าบัด รพ.ตากสิน
ONCOTAKSIN LINE ID : @lwy5075j
โทร. 02-437-0123 ต่อ 1305 หรือ 062-772-7876

16 16 ม.ค 2565

แชร์โพส กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานประชาสัมพันธ์
วันครู 16 มกราคม 2565
"พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต"
ค าขวัญเน่ืองในโอกาสวันครู คร้ังท่ี 66 พ.ศ. 2565
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

17 17 ม.ค 2565 โรงพยาบาลตากสิน สวัสดีปีใหม่ 2565 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
18 โรงพยาบาลตากสิน สวัสดีปีใหม่ 2565 คณะผู้บริหารส านักการแพทย์ฯ

19

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ 
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายการแพทย์ น.ส.อรไพลิน นาคสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการ ฝ่าย
บริหาร ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ น.ส.น้ าฝน อยู่ดี ในโอกาสได้รับการ
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

20

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผุ้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วม
ประชุมลงพ้ืนท่ีหารือกับท่านพระครูวิศิษฏฏ์สรการ(พระครูไทย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
พิชยญาติการาม วรวิหาร เพ่ือเตรียมสถานท่ีพิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์ในหลุมเสาเอก
อาคารอเนกประสงค์ฯ

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

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนมกราคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

21 18 ม.ค 2565

โรงพยาบาลตากสิน ขอเชิญร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายบุคลากร
โรงพยาบาลตากสิน เน่ืองใน "วันกายภาพบ าบัดแห่งชาติปี 2565 " ณ ห้อง
กายภาพบ าบัด ช้ัน 5 อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร โรงพยาบาลตากสิน
วันท่ี 19 - 20 มกราคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น.
ตรวจสอบรายช่ือผู้เข้าร่วมทดสอบมรรถภาพ ได้ท่ี QR code

22

งานกายภาพบ าบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลตากสิน ขอแจ้งงดรับผู้ป่วย 
"กายภาพบ าบัด" ในวันพุธท่ี 19 มกราคม 2565 และวันพฤหัสบดีท่ี 20 มกราคม
 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น. เน่ืองจากใช้สถานท่ีจัดงาน "วันกายภาพบ าบัด
แห่งชาติปี 2565" ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง

23 19 ม.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณศิริ รชาชัวชมสุข มอบอาหารกล่องให้แก่แพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

24
โรงพยาบาลตากสิน  ขอขอบคุณ ร้านถูกและดี มอบแอลกอฮอล์เจล ส าหรับผู้ป่วย
ท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล

25 20 ม.ค 2565

ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลตากสิน จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายบุคลากร
โรงพยาบาลตากสิน เน่ืองใน "วันกายภาพบ าบัดแห่งชาติปี 2565 " ณ ห้อง
กายภาพบ าบัด ช้ัน 5 อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร โรงพยาบาลตากสิน
วันท่ี 19 - 20 มกราคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น.

26
โรงพยาบาลตากสิน  ขอขอบคุณ คุณรัตนชัย ปรัชญาศรี มอบพัดลม 5 ตัว ส าหรับ
ผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล

27 21 ม.ค 2565

ของขวัญปีใหม่ 2565 จากส านักการแพทย์ เพ่ือคนกรุงเทพฯ กับ "4 ทศวรรษ 
กทม. 4 โครงการ โรคคนเมืองเพ่ือคนกรุงเทพ"
1. 3 ศูนย์หัวใจ 3 มุมเมือง เพ่ือหัวใจคนกรุงเทพ
2. กทม.ห่วงใยพ้นภัยโรคหลอดเลือดสมอง
3. กทม.ห่วงใยดูแลโรคมะเร็งครบวงจร
4. กทม.ห่วงใยเบาหวานไม่มีโรคแทรก

28 วิดีโอภาพกิจกรรม งานปีใหม่ โรงพยาบาลตากสิน
29 24 ม.ค 2565 การให้บริการคลินิกมลพิษทางอากาศ

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 าเดือนมกราคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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30 24 ม.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ ร้านตะวันส่องฟ้า และคุณศศิประภา ไกรนารา 
มอบอาหารกล่องให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

31

ร่วมรณรงค์ให้ข้าราชการ บุคลากรของกรุงเทพมหานคร และประชาชน
"เฝ้าระวังพฤติกรรมมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ" โรงพยาบาลตากสิน
พบเห็นข้าราชการ และบุคลากรของโรงพยาบาลตากสิน มีพฤติกรรมทุจริตประพฤติ
มิชอบ กรุณาแจ้ง 0 2437 0123 ต่อ 1642 และ 1646

32

รพ.ตากสินเปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 แอสตร้า/ไฟเซอร์ จองใน Queq
เข็มท่ี 1 ได้แอสตร้า , เข็มท่ี 2 ได้แอสตร้า หรือ ไฟเซอร์ , เข็มท่ี 3 ได้แอสตร้า หรือ
 ไฟเซอร์ ท้ังน้ีตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กระทรวง
สาธารณสุข ณ ห้างแพลตฟอร์มวงเวียนใหญ่ ช้ัน 3

33
แขร์โพส กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานประชาสัมพันธ์
หากในครอบครัวมีผู้ป่วยโควิด 19 ท่ีท าการแยกกักรักษาตัวท่ีบ้าน (Home 
Isolation) จ าเป็นต้องมีการดูแลอย่างถูกวิธี

34 25 ม.ค 2565
คนดีศรีตากสิน ประจ าปี 2565 กลุ่มลูกจ้างช่ัวคราว นายเด่นดวง คงมีสุขพนักงาน
สวนสาธารณะ สังกัดฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กลุ่มภารกิจ ด้านอ านวยการ 
โรงพยาบาลตากสิน

35
คนดีศรีตากสิน ประจ าปี 2565 กลุ่มสนับสนุนทางสาธารณสุข นางรวีวรรณ ไสย
สุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ ช านาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน กลุ่ม
ภารกิจด้าน โรงพยาบาลตากสิน

36
คนดีศรีตากสิน ประจ าปี 2565 กลุ่มพยาบาล นางสาวดนิตา เกิดผล พยาบาล 
วิชาฃีพช านาญการ (ด้านการพยาบาลท่ัวไป) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
โรงพยาบาลตากสิน

37
คนดีศรีตากสิน ประจ าปี 2565 กลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ นายแพทย์สกลรัฐ ทิตอร่าม
 นายแพทย์ช านาญการ กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ 
โรงพยาบาลตากสิน

38
คนดีศรีตากสิน ประจ าปี 2565 กลุ่มงานสนับสนุน ( ฺBack office) นางสาวเมทินี 
ใจแปง นักจัดการงานท่ัวไป สังกัดฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ 
โรงพยาบาลตากสิน

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 าเดือนมกราคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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39 25 ม.ค 2565
คนดีศรีตากสิน ประจ าปี 2565 กลุ่มลูกจ้างประจ า นายศรีเมือง ค าปาเครือ ผู้ช่วย
ช่าง (ช่างปรับอากาศ) ช 2 สังกัดฝ่ายซ่อมบ ารุงและก าจัดของเสีย กลุ่มภารกิจด้าน
อ านวยการ โรงพยาบาลตากสิน

40
คนดีศรีตากสิน ประจ าปี 2565 บุคลากรห้องเวลา นายแพทย์สุรพล สุดสาคร 
แพทย์เฉพาะทาง สาขาประสาทวิทยา(ห้วงเวลา) สังกัดกลุ่มงานอายุรกรรม กลุ่ม
ภารกิจด้านตติยภูมิ โรงพยาบาลตากสิน

41
คนดีศรีตากสิน ประจ าปี 2565 กลุ่มพยาบาล นางจุฑามาส แสงวันทอง พยาบาล
วิชาชีพช านาญการ (ด้านการพยาบาลท่ัวไป) กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
โรงพยาบาลตากสิน

42

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบ
เงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตากสินจ านวน 1,000,000 บาท จาก 
บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จ ากัด และคุณสุวิทย์ ศิริเธียรวานิชกูล เพ่ือสมทบทุนจัดซ้ือ
อุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสนับสนุนการด าเนินการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงพยาบาลตากสิน

43 26 ม.ค 2565

แชร์โพส ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญบุคลากรในสังกัดและผู้ท่ีสนใจ
ร่วมส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในงานสัมมนาวิชาการประจ าปี คร้ังท่ี 18 
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร "Digital Transformation in Healthcare : 
ปฏิรูปบริการเพ่ือสุขภาพดี ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล"

44
คนดีศรีตากสิน ประจ าปี 2565 กลุ่มผู้บริหาร แพทย์หญิงพุทธวรรณ ทีฆสกุล 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม) (หัวหน้ากลุ่มงาน)
 กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ โรงพยาบาลตากสิน

45
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ บริษัท ดี โปรดักส์ อินสตรูเม้นท์จ ากัด มอบอาหาร
กล่องให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

46

คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ขอแสดงความยินดีแด่
นางสมหญิง ทิพย์มงคล พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลท่ัวไป) ฝ่ายการพยาบาล
 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้าน
การพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม์ิ ส านักการแพทย์

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 าเดือนมกราคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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47 27 ม.ค 2565

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ คุณ
ประภาศรี ทองก่ิงแก้ว มอบชุดสายล้างไต แก่หน่วยไตเทียม มูลค่า 10,000 บาท 
พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของท่าน ขออ านวยพรให้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีท่าน
เคารพสักการะโปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต
แข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในกิจการท่ีประกอบ มา ณ ท่ีน้ี

48

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผุ้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วม
ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาส านักการแพทย์ 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564-2567) โดยมีคณะผู้ตรวจน าโดย พญ.สุภาพร กรลักษณ์ 
และคณะตรวจเย่ียมจากส านักการแพทย์

49 28 ม.ค 2565

โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ พระครูสุทธิญาโณภาส(เจ้าอาวาส) และพระครู
โกศลบุญกิจ (สมชาย พิมพ์สอน) จากโครงการเมตตาธรรม แบ่งปันโรงเรียนผู้ขัดสน 
ผู้ป่วยติดเตียง มอบแผ่นรองกันช้ืน แพมเพิส และรถเข็นน่ัง ส าหรับผู้ป่วยยากไร้ท่ีมา
รับบริการท่ีโรงพยาบาลตากสิน

50 โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ ฟูโดเทล Foodotel มอบอาหารกล่องให้แก่แพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

51
คนดีศรีตากสิน ประจ าปี 2565 กลุ่มพนักงานประกันสังคม นางสาวศรีสุคนธ์ ขันติ
โสภณ นักประชาสัมพันธ์ สังกัดฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ 
โรงพยาบาลตากสิน

52 31 ม.ค 2565
คนดีศรีตากสิน ประจ าปี 2565 กลุ่มพยาบาล นางสิริพร สุขโข พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ (ด้านการพยาบาลท่ัวไป) โรงพยาบาลตากสิน

53
HAPPY CHINESE NEW YEAR 2022 ซินเจียยู่อ่ีซินน้ีฮวดไช้ ...                    
ตรุษจีนปีน้ี สุขภาพร่างกายเเข็งแรง โชคดีมีความสุข

54

คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ขอแสดงความยินดีแด่ นางสมหญิง 
ทิพย์มงคล พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลท่ัวไป) ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจ
ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศม์ิ ส านักการแพทย์

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

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนมกราคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน


