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สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำาเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์

1 ก.พ 2565 โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เข้ามอบของท่ีระลึกเนื่องใน
วันตรุษจีน 2022

2 ก.พ 2565 โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ คุณจารุเนตร เจียมประชา มอบอาหารกล่องให้แก่
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผุ้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รอง
ผู้อำานวยการ ฝ่ายการแพทย์ รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน
จำานวน 1,000,000 บาท จาก บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำากัด คุณวิบูลย์ ตวงสิทธิ
สมบัติ คุณธน ตวงสิทธิสมบัติ คุณจิราภรณ์ ตวงสิทธิสมบัติ คุณพัชนา ชวโภคิน เพื่อ
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วยในอาคารอเนกประสงค์ 23 ช้ัน
หลังใหม่ของโรงพยาบาลตากสิน

3 ก.พ 2565

นพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา รองผู้อำานวยการสำานักการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร 
ตรวจเยี่ยมและให้กำาลังใจบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน โดยมี นพ.ขจร อินทรบุหรั่น ผุ้
อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาล 
ให้การต้อนรับ และนำาเสนอการดำาเนินงาน รายงานปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนา
โรงพยาบาล ณ ห้องประชุมสุนทรนนท์ ช้ัน 6 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
โรงพยาบาลตากสิน

4 ก.พ 2565

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผุ้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รอง
ผู้อำานวยการ ฝ่ายการแพทย์ รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน
จำานวน 500,000 บาท จาก แพทย์หญิงกิตติยา ศรีเลิศฟ้า ผู้เคยดำารงตำาแหน่งรองผู้
อำานวยการสำานักการแพทย์ และผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน เพื่อจัดซ้ือวัสดุ 
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วยในอาคารอเนกประสงค์ 23 ช้ันหลังใหม่ของ
โรงพยาบาลตากสิน
ห่วงใยเต้า เข้าใจเธอ 2022 วันมะเร็งโลก วันศุกร์ท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เชิญชวนผู้หญิง อายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไปมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดงาน พร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง
สนใจลงทะเบียน สอบถามรายละเอียดท่ี หน่วยเคมีบำาบัด รพ.ตากสิน
ONCOTAKSIN LINE ID : @lwy5075j
โทร. 02-437-0123 ต่อ 1305 หรือ 062-772-7876

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

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
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4 ก.พ 2565

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา นพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา รองผู้อำานวยการ
สำานักการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม และให้กำาลังใจบุคลากรโรงพยาบาล
ตากสิน โดยมี นพ.ขจร อินทรบุหรั่น ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ และนำาเสนอการดำาเนินงาน 
รายงานปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาโรงพยาบาล หลังจากนั้น ลงพ้ืนที่ในโรง
พยาบาล เพื่อให้กำาลังใจบุคลากร และให้แนวทางการพัฒนาต่อไป

โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพส สนพ.กทม. ตรวจเยี่ยม ให้กำาลังใจ พัฒนาคุณภาพ แลก
เปล่ียนเรียนรู้ รพ.ตากสิน

4 กุมภาพันธ์  วันมะเร็งโลก (World Cancer Day)
องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การสหภาพต่อต้านมะเร็งระหว่างประเทศ 
(UICC) ได้กำาหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนท่ัวโลก มีความรู้ มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และ
สร้างความเข้าใจเก่ียวกับโรคมะเร็งได้แก่ “มะเร็งสามารถป้องกันได้”  
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม มอบอาหารกล่องให้แก่แพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน และผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ 
รองผู้อำานวยการ (ฝ่ายการแพทย์) ร่วมเปิดโครงการ “ห่วงใยเต้า เข้าใจเธอ 2022” 
เน่ืองในวันมะเร็งโลก 2565 โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้สู่ประชาชนรับฟังการ
บรรยาย  เร่ืองยารักษามะเร็งเต้านมทันยุคทันสมัย / เรื่องมะเร็งเต้านม ผ่าตัดรักษาได้ 
 พร้อมเข้ารับการตรวจร่างกายคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมโดยเเพทย์ผู้เช่ียวชาญ และให้
คำาแนะนำาเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม
ณ ห้องประชุมสุขสมปอง ช้ัน 20 อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร โรงพยาบาลตากสิน

5 ก.พ 2565 โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ
และคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2565

7 ก.พ 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ พันตำารวจเอกฉัฐกิตติ์ ผดุงจันทน์ธนัย ผู้กำากับการ
สถานีตำารวจนครบาลสำาเหร่ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำาหรับผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาท่ีโรง
พยาบาล

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

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
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7 ก.พ 2565

สแกนพลิกชีวิต เพราะการให้ไม่มีท่ีส้ินสุด
15 กุมภาพันธ์ 2565 ครบรอบ 118 ปี โรงพยาบาลตากสิน ขอเชิญชวนผู้มีจิต
ศรัทธา ร่วมสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ผ่าตัดหัวใจ เพื่อรักษาผู้
ป่วยโรคหัวใจ ณ โรงพยาบาลตากสิน 

8 ก.พ 2565 โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ คุณกันยกร ปัญญาดี มอบอาหารกล่องให้แก่แพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ ครอบครัวสิมะวัฒนา มอบอาหารกล่องให้แก่แพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
ร่วมสนุกกับ ครบรอบ 118 ปี โรงพยาบาลตากสิน เพียงกดไลท์ กดแชร์ คลิป สแกน
พลิกชีวิต....การให้ไม่มีท่ีส้ินสุด 
https://www.facebook.com/watch?v=661025128378424 ลุ้นรับนาฬิกา 
Mi Watch จำานวน 3 รางวัล ประกาศรายช่ือผู้โชคดี 15 กุมภาพันธ์ 2565 ท่ี Page 
facebook : โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ร่วมสมทบทุน
มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน ได้ท่ี
บัญชี : ออมทรัพย์ ทหารไทยธนชาต จำากัด (มหาชน)
เลขบัญชี : 033-2-01071-9
ช่ือบัญชี : มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน
สาขา: ลาดหญ้า
ขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพื่อลดหย่อนภาษีได้ท่ี
ID LINE : 0648079399

9 ก.พ 2565

กำาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง การวิจัยทางสาธารณสุข
วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุขสมปองช้ัน 20
อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร

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

https://www.facebook.com/watch?v=661025128378424
mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
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10 ก.พ 2565

15 กุมภาพันธ์ 2565
งานครบรอบ 118 ปี โรงพยาบาลตากสิน มาตราฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ 
สแกนพลิกชีวิต เพราะการให้ไม่มีท่ีส้ินสุด
ร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน ได้ที่
บัญชี : ออมทรัพย์ ทหารไทยธนชาต จำากัด (มหาชน)
เลขบัญชี : 033-2-01071-9
ช่ือบัญชี : มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน
สาขา: ลาดหญ้า
ขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพื่อลดหย่อนภาษีได้ท่ี ID LINE : 0648079399

11 ก.พ 2565

พระครูวิศิษฏ์สรการ (พระครูไทย) ผจล.วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร ประธานมูลนิธิ
พุทธสุวัณณภูมิ ประธานท่ีพักสงฆ์เอกคีรีรมณียธรรม ร่วมอนุโมทนาบุญ ปรึกษาหารือ
เตรียมงานพิธีวางศิลาฤกษ์เสาเอกอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน ซึ่งจะจัด
ขึ้นในศุกร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยมี นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลตากสิน คณะผู้บริหาร คณะทำางาน และคณะผู้ดูแลงานก่อสร้างอาคาร 
บริษัท อีเอ็มซี จำากัด (มหาชน) ร่วมการประชุมหารือ
โรงพยาบาลตากสิน แชร์อัลบั้ม 11.02.2565 ร่วมสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจำาโรง
พยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ จรูญเภสัช มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำาหรับผู้ป่วยท่ีมารับ
การรักษาท่ีโรงพยาบาล
โรงพยาบาลตากสิน แชร์อัลบั้ม 11.02.2565 พิธีวางศิลาฤกษ์เสาเอก อาคาร
อเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน
15 กุมภาพันธ์ 2565
งานครบรอบ 118 ปี โรงพยาบาลตากสิน มาตราฐานก้าวไกลทันสมัยในบริการ 
สแกนพลิกชีวิต เพราะการให้ไม่มีท่ีส้ินสุด
ร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน ได้ที่
บัญชี : ออมทรัพย์ ทหารไทยธนชาต จำากัด (มหาชน)
เลขบัญชี : 033-2-01071-9
ช่ือบัญชี : มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน
สาขา: ลาดหญ้า
ขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพื่อลดหย่อนภาษีได้ท่ี ID LINE : 0648079399

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

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com


ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์

โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์

13 ก.พ 2565
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพส พระครูวิศิษฏ์สรการ วัดพิชัยญาติ "พิธีวางศิลาฤกษ์
เสาเอก อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน" วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๑๕ น.

โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ รายการ สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ วันท่ี 13 ก.พ. 
2565 ทางช่อง CH 7
เน่ืองในวันครบรอบ 118 ปี โรงพยาบาลตากสิน ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์นี้ ขอเชิญ
ชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน คนละ 118 บาท หรือตามศรัทธาเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ทางการแพทย์และเครื่องมือผ่าตัดหัวใจ เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ณ โรงพยาบาล
ตากสิน "สแกน คนละ 1 ครั้ง พลิกชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจ" ได้ เพราะการให้ไม่มีที่ส้ินสุด

โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ ทางเพจ SALE HERE และลูกเพจทุกท่าน 
เพราะการให้ไม่มีท่ีส้ินสุด ร่วมสมทบทุนคนละ 18 บาท #ช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจ ท่ีรอ
การผ่าตัด เพื่อเป็นเงินทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ผ่าตัดหัวใจ กับ #มูลนิธิ
โรงพยาบาลตากสิน ท่ีกำาลังจะครบรอบ 118 ปี ในวันท่ี 15 ก.พ.นี้ มาเพ่ิมโอกาส 
และต่อชีวิตให้ผู้ป่วยท่ีรอการผ่าตัด สามารถแสกนได้ท่ีรูป หรือเลขบัญชี ตามข้างล่างนี้
บัญชี: ออมทรัพย์ ทหารไทยธนชาต จำากัด (มหาชน)
เลขบัญชี: 033-2-01071-9
ช่ือบัญชี: มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน
สาขา: ลาดหญ้า

14 ก.พ 2565

�กำาหนดการครบรอบ 118 ปี โรงพยาบาลตากสิน
118 ปี โรงพยาบาลตากสิน มาตรฐานก้าวไกล ทันสมัยในบริการ
#สแกนพลิกชีวิต”
� วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 - 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสุขสมปอง ช้ัน 20 อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร โรงพยาบาลตากสิน
�กำาหนดการครบรอบ 118 ปี โรงพยาบาลตากสิน
“พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน”
� วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.15 น.
ณ ห้องประชุมสุนทรนนท์ ช้ัน 6 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาล
ตากสิน

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

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
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14 ก.พ 2565
14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันวาเลนไทน์
วันวาเลนไทน์ปีนี้ อย่าลืมพกถุง(ยางอนามัย) ด้วยนะคะ
"ป้องกันลูก ป้องกันโรค" เพ่ือคนท่ีคุณรัก
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ คุณวิรัช ตันสุขวัฒน์ คุณนพอนันต์ ซิก คุณกัญญาพร 
พรปกรณ์กุล คุณธัญญาภรณ์ จิรพัฒน์ภูวดล คุณเสาวลักษณ์ เจียระวรพจน์ มอบ
อาหารกล่องให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
เชิญชวนชาวตากสินและทุกๆท่าน ร่วมรับชม Live Streaming
งาน "118 ปี โรงพยาบาลตากสิน มาตรฐานก้าวไกล ทันสมัยในบริการ "
#สแกนพลิกชีวิต ได้ 2 ช่องทาง
Page Facebook : โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
https://www.facebook.com/PR.Taksin
Youtube : TCDU Taksin
https://www.youtube.com/channel/UCfuaGvX8hXM62t7qMyZ2pAQ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.15 น. เป็นต้นไป 
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ คุณอรอุมา ขามคุลา และลูกชาย รัฐศาสตร์ ขามคุลา 
บริจาคสมทบทุนเคร่ืองมือแพทย์ 5,000 บาท พร้อมมอบนำ้าดื่ม และนม สำาหรับผู้
ป่วยท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล
"พิธีวางศิลาฤกษ์เสาเอก อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน" วันศุกร์ท่ี ๑๑ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๑๕ น.
โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเจดีย์
•เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ 
•เจ้าคณะภาค ๑๑
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ณ โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
ขอขอบพระคุณวีดีโอจาก : มูลนิธิพุทธสุวัณณภูมิ  
พระครูวิศิษฏ์สรการ (พระครูไทย) 
•ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
•ประธานมูลนิธิพุทธสุวัณณภูมิ
•ประธานท่ีพักสงฆ์เอกคีรีรมณียธรรม

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

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
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14 ก.พ 2565

วันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2565
16 กุมภาพันธ์ : วันมาฆบูชา
โรงพยาบาลตากสิน ให้บริการคลินิกนอกเวลาวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 16.00 
น. และห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ช่ัวโมง

15 ก.พ 2565
สแกนพลิกชีวิต เพราะการให้ไม่มีท่ีส้ินสุด 15 กุมภาพันธ์ 2565 ครบรอบ 118 ปี 
โรงพยาบาลตากสิน ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์ อุปกรณ์ผ่าตัดหัวใจ เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ณ โรงพยาบาลตากสิน 

ไลฟ์สด งาน "118 ปี โรงพยาบาลตากสิน มาตรฐานก้าวไกล ทันสมัยในบริการ " 
#สแกนพลิกชีวิต เพราะการให้ไม่มีท่ีส้ินสุด
15 กุมภาพันธ์ 2565 ครบรอบ 118 ปี โรงพยาบาลตากสิน ขอเชิญชวนผู้มีจิต
ศรัทธา ร่วมสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ผ่าตัดหัวใจ เพื่อรักษาผู้
ป่วยโรคหัวใจ ณ โรงพยาบาลตากสิน 

โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ กรุงเทพมหานคร โดยสำานักงานประชาสัมพันธ์ ครบ 
118 ปี โรงพยาบาลตากสิน มาตรฐานก้าวไกล ทันสมัยในบริการ #สแกนพลิกชีวิต

โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ พันธกิจนางฟ้าเดินดิน โดยคุณแองเจ้ิล ปิ่นโอปอล 
เพชรเงินทอง มอบอาหารกล่องให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลตากสิน แชร์อัลบั้ม พิธีสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจำาโรงพยาบาลเนื่องในวัน
ครบรอบ 118 ปี
โรงพยาบาลตากสิน แชร์อัลบั้ม ครบ 118 ปี โรงพยาบาลตากสิน มาตรฐานก้าวไกล 
ทันสมัยในบริการ
โรงพยาบาลตากสิน แชร์อัลบั้ม พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรง
พยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลตากสิน แชร์อัลบั้ม ร่วมปลูกต้นประดู่แดง ต้นไม้ประจำาโรงพยาบาล
ตากสิน

16 ก.พ 2565 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพส KHAOSOD.CO.TH
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6890448

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

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6890448
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16 ก.พ 2565 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพส SIAMRATH.CO.TH 
https://siamrath.co.th/n/322852…

14 กุมภาพันธ์ 2565
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รอง
ผู้อำานวยการ (ฝ่ายการแพทย์) รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน 
จำานวน 500,000 บาท จาก ทพญ.อังคณา ลีโทชวลิต ผู้เคยดำารงตำาแหน่งหัวหน้า
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตากสิน เพื่อจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพ่ือ
รองรับผู้ป่วยในอาคารอเนกประสงค์ 23 ช้ันหลังใหม่ของโรงพยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ เวชนิทัศน์ โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร พิธีบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธ์ประจำาโรงพยาบาลตากสิน
เน่ืองในวันครบรอบสถาปนาโรงพยาบาลตากสิน ๑๑๘ ปี
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ เวชนิทัศน์ โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร วันครบรอบสถาปนาโรงพยาบาลตากสิน ๑๑๘ ปี
Scan พลิกชีวิต
โรงพยาบาลตากสิน ประกาศรายช่ือผู้โชคดีท่ีได้รับรางวัล Mi Watch จำานวน 3 
รางวัล ท่ีได้ร่วมกิจกรรม ครบรอบ 118 ปี โรงพยาบาลตากสิน
เพียงกดไลท์ กดแชร์ คลิป สแกนพลิกชีวิต....การให้ไม่มีที่ส้ินสุด ผู้โชคดีได้แก่
1. Hung Hungy
2. น้องพร้ิม พร้ิม
3. พร้อมภูมิ เจริญเหล่า
( การจับรางวัลผู้โชคดีผ่านการจับฉลากรายช่ือผู้กดไลท์ กดแชร์ " คลิป สแกนพลิก
ชีวิต....การให้ไม่มีท่ีส้ินสุด " ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 จากผู้บริหารโรงพยาบาล
ตากสิน )
ผู้โชคดีโปรดติดต่อ Page facebook : โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร / จนถึงวันศุกร์ท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565

17 ก.พ 2565 โรงพยาบาลตากสิน แชร์อัลบั้ม อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการวิจัยทางสาธารณสุข วันท่ี 
8 - 10 ก.พ. 65
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ สนพ. กทม กทม.ชวนสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ 
#สแกนพลิกชีวิต 118 ปี รพ.ตากสิน

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

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

ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์

17 ก.พ 2565

โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ขอแสดงความยินดีกับ นายสมเกียรติ อัศวโรจน์พงษ์ (รองผู้อำานวยการ ฝ่ายการแพทย์ 
โรงพยาบาลกลาง) เนื่องในโอกาสท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง ผู้อำานวยการ
สำานักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำานักการแพทย์ เร่ิมมีผลวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ คุณชนตพล จตุรกุลเทวัญ บริจาคหน้าการอนามัย 3 
ลัง สำาหรับผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ คุณสุเมธ และคุณสุมิตรา กิจเลิศกิตติกุล บริจาคแว่น
กรองแสงให้ผู้ป่วยโรคตา และผู้ป่วยหลังผ่าตัดดวงตา จำานวน 360 อัน
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ Platform Wongwianyai ศูนย์การค้าแพลทฟอร์ม วง
เวียนใหญ่ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานรัฐบาล และโรงพยาบาลตากสิน ได้รับคัด
เลือกและมีศักยภาพให้เป็น เป็น Provincial Vaccination Centers โดยใช้พื้นท่ี
ศูนย์การค้าของเราให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชน

18 ก.พ 2565

17 กุมภาพันธ์ 2565
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน รับมอบเงินบริจาคสมทบทุน
มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน จำานวน 500,000 บาท จาก คุณวาศนา ไทยเจริญ และ
คุณจักรพงษ์ ไทยเจริญ เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วยใน
อาคารอเนกประสงค์ 23 ช้ันหลังใหม่ของโรงพยาบาลตากสิน
17 กุมภาพันธ์ 2565
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน รับมอบเงินบริจาคสมทบทุน
มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน จำานวน 100,000 บาท จาก คุณมานะชัย คงลา เพื่อจัด
ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วยในอาคารอเนกประสงค์ 23 ช้ันหลัง
ใหม่ของโรงพยาบาลตากสิน
17 กุมภาพันธ์ 2565
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน รับมอบเงินบริจาคสมทบทุน
มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน จำานวน 200,000 บาท จาก คุณโกสัลล์ ลิมอักษร เพื่อจัด
ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วยในอาคารอเนกประสงค์ 23 ช้ันหลัง
ใหม่ของโรงพยาบาลตากสิน

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ตำำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ชำำนำญงำน
ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 
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สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำาเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์
18 ก.พ 2565 โรงพยาบาลตากสิน แชร์อัลบั้ม ลงพ้ืนที่เยี่ยม ศูนย์พักคอยตันปัน วันที่ 18-2-65

โรงพยาบาลตากสิน แชร์อัลบั้ม มอบของท่ีระลึกครบรอบ 118 ปี รพ.ตากสิน ให้กับผู้
บริจาค

21 ก.พ 2565

แชร์โพสต์แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตากสิน
ใครกำาลังมีปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดประจำาเดือนอยู่หรือเปล่า?? มาฟังทางนี้ แพทย์
แผนจีน มีทางออก หากผู้สนใจเข้ารับการรักษา สามารถติดต่อได้ท่ี
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตากสิน ช้ัน 6A      ตึก
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โทร 02-437-0123 ต่อ 1671
แชร์โพสต์แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตากสิน
หากใครกำาลังมีลูกน้อยอยู่ในครรภ์ แล้วมีอาการปวดหลังอยู่ มาทราบถึงสาเหตุและวิธี
การรักษากันดีกว่าค่ะ คลิปนี้มีคำาตอบ จากแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
อัตราค่าบริการ นวดและประคบสมุนไพร 250 บาท ต่อคร้ัง (สามารถเบิกได้)
หากท่านใดต้องการปรึกษาหรือเข้ารับการรักษา สามารถติดต่อได้ท่ี กลุ่มงานการ
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตากสิน ช้ัน6A อาคารสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช โทร 02-4370123 ต่อ 1671

22 ก.พ 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ พันธกิจนางฟ้าเดินดิน โดยคุนแองเจ้ิล ปิ่นโอ
ปอล เพชรเงินทอง ท่ีมอบอาหารกล่องให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการ
แพทย์ เพื่อแสดงถึงนำ้าใจและขอบคุณความทุ่มเทแรงใจในการปฏิบัติงาน
แชร์โพสต์ พบหมอ ตากสิน วันนี้กับปัญหาท่ีพบบ่อยในคุณแม่ตั้งครรภ์ 
มักหนีไม่พ้นอาการปวดหลัง โดยเฉพาะเมื่อมีอายุครรภ์มากขึ้น อาการปวดหลังจะมี
มากหรือน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

23 ก.พ 2565
แชร์โพสต์ กรุงเทพมหานคร โดยสำานักงานประชาสัมพันธ์                         ATK 
เป็นบวกไม่ต้องตกใจ ไม่รู้จะไปไหน ทำาอย่างไร ลองดูคลิปนี้
กรุงเทพมหานครพร้อมช่วยเหลือ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วม
ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาล
ท่ี 2 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระ ณ พระบรมราชานุสาว
รีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในบริเวณวัดอรุณราชวราราม 
ราชวรวิหาร 

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ตำำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ชำำนำญงำน
ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 
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สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำาเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์

24 ก.พ 2565

โรงพยาบาลตากสิน  เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19  รอบเดือนมีนาคม 2565 
วิธีจองง่ายมากค่ะ จองผ่านแอฟ QUEQ  ❤ เ️ข็ม 1,2,3 และ 4 รับวัคซีน ณ ห้าง
แพลตฟอร์มวงเวียนใหญ่ ช้ัน 3 
ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กระทรวงสาธารณสุข  
ณ ห้างแพลตฟอร์มวงเวียนใหญ่ ช้ัน 3 
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ บริษัท ฟรีเท็กซ์อีลาสติก จำากัด มอบอาหาร
กล่องแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อแสดงถึงนำ้าใจและขอบคุณ
ความทุ่มเทแรงใจในการปฏิบัติงาน

28 ก.พ 2565

แชร์โพสกรุงเทพมหานคร โดยสำานักงานประชาสัมพันธ์ 
คำาแนะนำาการแยกกักตัวท่ีบ้าน สำาหรับผู้ป่วยโควิด 19 (Home Isolation) 

 ☎ ล️งทะเบียนเข้าสู่ระบบ HI 
- สายด่วน สปสช.1330 กด 14
- สายด่วนศูนย์เอราวัณ 1669 กด 2
- สายด่วน EOC ท้ัง 50 เขต
ด้วยความห่วงใยจากกรุงเทพมหานคร ️️️️️️️️️️️️️ ️
แชร์โพสต์กรุงเทพมหานคร โดยสำานักงานประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานคร เปิดจองฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ท้ังในและนอกสถานพยาบาล 
ผ่านแอป QueQ   ️️️️️️️️️️️️️ ️ด้วย 7 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
1. ดาวน์โหลดแอป QueQ       2. เลือก "ศูนย์ฉีดวัคซีน กทม."
3. เลือกสถานท่ีเข้ารับบริการ    4. กรอกเลขบัตรประจำาตัวประชาชน
5. เลือกวันท่ี                       6. เลือกเวลา
7. แสดงบัตรคิวต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี

22 ก.พ 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ พันธกิจนางฟ้าเดินดิน โดยคุนแองเจ้ิล ปิ่นโอ
ปอล เพชรเงินทอง ท่ีมอบอาหารกล่องให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการ
แพทย์ เพื่อแสดงถึงนำ้าใจและขอบคุณความทุ่มเทแรงใจในการปฏิบัติงาน
แชร์โพสต์ แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตากสิน · 
การฝังเข็มช่วยรักษาอาการปวดประจำาเดือนได้อย่างไร?
แล้วต้องฝังเข็มนานเท่าไหร่จึงจะเห็นผล? คลิปนี้มีคำาตอบ
หากท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้ารับการรักษา สามารถติดต่อได้ท่ี 
ช้ัน6A ศูนย์ตากสินปิยรักษ์ อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลตากสิน 
โทร 02-437-0123 ต่อ 1671

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