
เรยีบเรยีงโดย : นายสทุธพิร  ก ารสิุ

ต าแหนง่ : นกัจดัการงานท ัว่ไป

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกังานเลขานกุาร ส านกัการแพทย์

โทรศพัท ์: 0 2220 7500

E-mail : taqazredbull@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QR CODE
MSD.BMA.

ข่าวส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029

อีเมล์ : prmsdbangkok@gmail.com

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok @MSD_Bangkok

โดยปกติเมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ ผู้คนมักจะเตรียม 'ของขวัญปีใหม่' หรือ 'การ์ดปีใหม่' ไปมอบให้แก่กันละกัน 
พร้อมกล่าว "อวยพรปีใหม่" เพื่อแสดงถึงความปรารถนาดี ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมายาวนาน

วันที่ 5-6 มกราคม 2565  นายสุขสันต์  กิตติศุภกร ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ น ากระเช้าของขวัญพร้อม
การ์ดปีใหม่ เข้าพบคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นการแสดงถึงไมตรีจิต สร้างความสัมพันธ์อันดีเนื่องใน
วาระดิถีข้ึนปีใหม่ 2565  โดยมี คณะผู้บริหารในสังกัดส านักการแพทย์  นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการ
ส านักการแพทย์ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดส านักการแพทย์ ร่วมเข้าพบฯ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
(เสาชิงช้า) และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ตามล าดับ



เรยีบเรยีงโดย : นายสทุธพิร  ก ารสิุ

ต าแหนง่ : นกัจดัการงานท ัว่ไป

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกังานเลขานกุาร ส านกัการแพทย์

โทรศพัท ์: 0 2220 7500

E-mail : taqazredbull@gmail.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QR CODE
MSD.BMA.

ข่าวส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029

อีเมล์ : prmsdbangkok@gmail.com

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok @MSD_Bangkok

!!! HAPPY NEW YEAR 2022 !!!

วันที่ 5 มกราคม 2565   นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ น ากระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 
นายสุขสันต์  กิตติศุภกร ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ เพ่ือรับพรปีใหม่ ถือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ             
ในการปฏิบัติงานต้อนรับปี พ.ศ. 2565 โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สก.สนพ. ร่วมสวัสดีปีใหม่            
ณ ห้องผู้อ านวยการส านักการแพทย์ ชั้น 2 ส านักการแพทย์
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"การติดตามการด าเนินงานฯ สก.สนพ."

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ เป็นประธาน    
การประชุมติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 -2564) 
ของส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์ เพ่ือหารือข้อเสนอแนะ และรับฟังปัญหาการด าเนินงานตามแผนฯ โดยมี 
หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมประชุม ณ ห้องท างานเลขานุการส านักการแพทย์ ชั้น 1 ส านัก
การแพทย์
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"พี่ ใ ห้ น้ อ ง" ( 7 ม.ค. 2565)
ส ำนักงำนเลขำนุกำร ส ำนักกำรแพทย์ ส ำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ ศูนย์บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
กรุงเทพมหำนคร (ศูนย์เอรำวัณ) และผู้ใจบุญที่มิได้เอ่ยนำมทุกท่ำน ร่ ว ม อ นุ โ ม ท น ำ บุ ญ .....
ในโครงกำรครอบครัวคุณธรรม “กิจกรรมพี่ให้น้อง” ณ โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนเขำจ้ำว ร่วมสนับสนุน
- นมกล่อง - ขนม
- อุปกรณ์กีฬำ ลูกวอลเลย์บอล ฟุตบอล
- เครื่องบริโภค ข้ำวสำร ฯลฯ
- ทุนกำรศึกษำ
ผู้ที่สนใจ สำมำรถไปร่วมกิจกรรมได้...ในวันเสำร์ที่ 8 มกรำคม 2565 เวลำ 10.00 - 15.00 น.
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++ CONGRATULATION ++

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ น าของขวัญ    
ร่วมแสดงความยินดีแก่นายอดิศร  วิตตางกูร เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชฺตินฺธโร อุทิศ โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน และข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ ชั้น 6 อาคาร
ส านักการแพทย์
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วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ โดยมี คณะกรรมการฯ  
นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
แพทยพัฒน์ ชั้น 5  ส านักการแพทย์
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MSD SPORT DAY คึกคัก !! (Social Distancing)

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. - 16.00 น. ส านักการแพทย์ โดยส านักงานเลขานุการ   จัด
กิจกรรมแอโรบิคตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายของบุคลากรส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
MSD SPORT DAY ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้บุคลากรได้ออกก าลังกายที่เหมาะสมและมีสุขภาพที่
แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักการแพทย์         ร่วมกิจกรรมกัน
อย่างคึกคัก พร้อมท้ังปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด ณ บริวเณลานหน้าอาคารส านัก
การแพทย์



เรยีบเรยีงโดย : นายสทุธพิร  ก ารสิุ
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++ข อ ข อ บ คุ ณ ++
"รายการเรื่องเล่าเช้านี้ บริจาค AED"

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายสุขสันต์  กิตติศุภกร ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ ได้รับมอบ
เครื่องช่วยฟ้ืนคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จากทางรายการ "เรื่องเล้าเช้านี"้ เพ่ือใช้เก่ียวกับภารกิจ       
การฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้น (CPR)  ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ณ ชั้น 2 อาคารส านักการแพทย์
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MSD SPORT DAY โยคะ !! (Social Distancing)

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. - 16.00 น. ส านักการแพทย์ โดยส านักงานเลขานุการ   จัด
กิจกรรม "โยคะ" ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายของบุคลากรส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
MSD SPORT DAY ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้บุคลากรได้ออกก าลังกายที่เหมาะสมและมีสุขภาพที่
แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักการแพทย์ ร่วมกิจกรรมกัน
อย่างคึกคัก พร้อมท้ังปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด ณ ห้องอบรม ชั้น 3 ศูนย์เอราวัณ
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"ประชุมติดตามผลการด าเนินงานฯ แผนยุทธศาสตร์ สนพ. ระยะ 4 ป"ี

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. แพทย์หญิงสุภาพร  กรลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักการแพทย์
ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 - 2567) เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 (ไตรมาส 1) พร้อม
น าเสนอแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2-4) และเสนอปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน
ต่าง ๆ โดยมี คณะตรวจเยี่ยมฯ  นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ หัวหน้าส่วนราชการใน
สังกัดส านักการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารส านักการแพทย์
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หมดปัญหาหลุม - บ่อน ้าขัง !!

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ส้านักการแพทย์ โดยส้านักงานเลขานุการ ขอความอนุเคราะห์
ศูนย์เครื่องมือกล ส้านักงานก่อสร้างและบูรณะ ส้านักการโยธา ด้าเนินการปรับสภาพพื นผิวถนนบริเวณลานจอดรถ
ส้านักการแพทย์ เพ่ือปรับสภาพภูมิทัศน์ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากปัญหาสภาพหลุม เนิน บ่อน ้าขัง 
บนพื นผิวจราจรบริเวณอาคารส้านักการแพทย์

- ขอขอบคุณ ส้านักการโยธา -
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+"ประกันสังคม ส ำนักกำรแพทย์"+

วันที่ 21 มกรำคม 2565 เวลำ 13.00 น. นำยเพชรพงษ์  ก ำจรกิจกำร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรแพทย์ โดยมอบ
นำงฐิติชญำน์  นภำอนันต์วงศ์ เลขำนุกำรส ำนักกำรแพทย์ เป็นตัวแทนประชุมกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันสังคมของ
ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักกำรแพทย์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรประสำนเครือข่ำยระหว่ำงโรงพยำบำล และ
ส ำนักงำนประกันสังคม โดยมี นำยรัชพล  ตั้งเจริญ หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรคลัง (สก.สนพ.) และข้ำรำชกำรในสังกัดฯ 
ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส ำนักกำรแพทย์
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เขตป้อมปราบฯ สูบสิ่งปฏิกูล !!

วันที่ 24 ม.ค. 2565 เวลา 15.00 น. ส านักการแพทย์ โดยส านักงานเลขานุการ ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในการสูบสิ่งปฏิกูล จัดเก็บ และดูดไขมัน บริเวณ
อาคารส านักการแพทย์ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล

v-+ ขอขอบคุณ ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย +-v
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EOC MORNING TALK

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 07.30 น. นายสุขสันต์  กิตติศุภกร ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ เป็นประธาน
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรค (Emergency Operations Center : EOC) ของส านัก
การแพทย์ เพ่ือหารือระบบข้อมูล การเฝ้าระวัง การป้องกัน การควบคุมโรค ตลอดจนการรักษาพยาบาล และเตรียม
ความพร้อมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค COVID-19 โดยมี คณะผู้บริหารส านักการแพทย์  นางฐิติชญาน์  
นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์        
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักการแพทย์
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วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.  นายสุขสันต์  กิตติศุภกร ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสารสนเทศ ส านักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565 เพ่ือหารือในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

- การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
- การปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดหาระบบสารสนเทศของ กทม.
- แนวทางการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ส านักการแพทย์ (พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)
- การปรับปรุงระบบ e-Consent ของส านักการแพทย์ฯ ให้รองรับระบบ PHR และ Smart OPD
- การด าเนินการพัฒนา และปรับปรุงโครงการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

โดยมี คณะกรรมการฯ  นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 ส านักการแพทย์
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การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออก
บิณฑบาตเพ่ือรับอาหารหรือทานอ่ืน ๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนท่ีออกมาตักบาตรจะน าของท าทานต่าง ๆ เช่น 
ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติ
ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกัน

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. (หลังเคารพธงชาต)ิ ส านักการแพทย์ โดยส านักงานเลขานุการ 
ส านักการแพทย์ จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร ตามโครงการกิจกรรมปลูกคุณธรรมเปิดประตูสู่ความสุข เพ่ือเสริมสร้าง
ความสุขในองค์กร โดยจะนิมนต์พระสงฆ์ จ ารวน 5 รูป จากวัดในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย (วัดพระพิเรนทร์) มารับ
บิณฑบาตเป็นประจ าเดือนละ 1 ครั้ง โดยมี คณะผู้บริหารส านักการแพทย์ นางฐิติชญาน์  นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการ
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การตรวจ RT-PCR (Polymerase chain reaction) เป็นการ Swab เก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณล าคอ 
และหลังโพรงจมูก (เช่นเดียวกันกับตรวจ Antigen) แต่จะทราบผลใน 2-3 วัน เนื่องจากต้องมีการวัดผลผ่าน
ห้องปฏิบัติการ ถือเป็นการตรวจที่มีความถูกต้องแม่นย ามากกว่า แต่จะใช้เวลาในการวินิจฉัยตัวอย่างเชื้อนานกว่า 
และเป็นการตรวจที่แนะน าจาก WHO เนื่องจากสามารถตรวจหาเชื้อในปริมาณน้อยได้
วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์ เข้าตรวจ

เยี่ยมจุดตรวจเชิงรุก RT-PCR (Polymerase chain reaction) โดย ส านักอนามัย ร่วมกับบริษัท 
เมดิคอลไลน์ แล็บ จ ากัด เพ่ือตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ให้กับประชชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง มีประวัติใกล้ชิดกับ
ผู้ป่วย หรือมีอาการที่บ่งบอกถึงการติดเชื้อโควิด-19 โดยมี นางฐิติชญาน์ นภาอนันต์วงศ์ เลขานุการส านักการแพทย์ 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมติดตาม ณ บริเวณหน้าประตูทางเข้าอาคารส านักการแพทย์
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"อ่ังเปา" มีต้นก าเนิดมาจากเงิน “แตะเอีย” ที่หมายถึง เงินก้นถุงท้ายปี ซึ่งต้องมีติดตัวกันไว้ให้ต่อเนื่องกับเงิน
ในปีต่อไป ถ้าแปลตามตัว “แตะเอีย” จะแปลว่า “ทับเอว ถ่วงเอว” เพราะเงินในสมัยก่อนเป็นโลหะ นิยมเก็บใส่ถุงผ้า
ยาว เคียนเอวเอาไว้ หรือใช้เชือกร้อยผูกไว้กับเอวผู้ใหญ่จะให้เงินก้นถุงเด็กตอนสิ้นปี เพ่ือเป็นเงินมงคลให้เด็กมีเงินติด
กระเป๋าไว้ เพ่ือต่อเงินในปีหน้า และเป็นการสอนเด็กให้รู้จักเก็บออม

วันที่ 31 มกราคม 2565  นายสุขสันต์  กิตติศุภกร ผู้อ านวยการส านักการแพทย์  แจกซองอั่งเปาเพื่อสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการท างาน เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน 2565 โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงาน
พัฒนาระบบริการทางการแพทย์  ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) และส านักงาน
เลขานุการ ส านักการแพทย์  ร่วมรับซองฯ ณ ห้องผู้อ านวยการส านักการแพทย์ ชั้น 2 อาคารส านักการแพทย์




