
ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

1 1 ต.ค 2564
วันล้างมือโลก โรงพยาบาลตากสินขอเชิญชวนบุคลากร ร่วมท ากิจกรรมรณรงค์ 
การท าความสะอาดมือ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเฃ้ือโรค

2

เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2564 พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ตากสิน นางจุฑารัตน์ เย็นทรวง รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล เข้ากราบพร้อมมอบ
พวงมาลัยกรแด่นายโสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวันทนีย์
 วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และขอพรสักการะส่ิงศักด์ิประจ าศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร เน่ืองในโอกาสครบวาระเกษียณอายุราชการ

3

เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2564 พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ตากสิน นางจุฑารัตน์ เย็นทรวง รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล น าคณะผู้เกษียณอายุ
ราชการ เข้ากราบพร้อมมอบพวงมาลัยก พระครูวิศิษฏ์สรการ (พระครูไทย) •ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร •ประธานมูลนิธิพุทธสุวัณณภูมิ •ประธานท่ี
พักสงฆ์เอกคีรีรมณียธรรม ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร และพระธรรมเจดีย์ เจ้า
อาวาสวัดทองนพคุณ เจ้าคณะภาค 11 ณ วัดทองนพคุณ ขอพรเน่ืองในโอกาสครบ
วาระเกษียณอายุราชการ

4 ประชาสัมพันธ์ แชร์เพจ ศูนย์การเรียนรู้ โรงพยาบาลตากสิน

5

เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2564 พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ตากสิน นางจุฑารัตน์ เย็นทรวง รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล น าคณะผู้เกษียณอายุ
ราชการประจ าปี 64 สักการะส่ิงศักด์ิประจ าโรงพยาบาลตากสิน เน่ืองในวันสุดท้าย
ของการท างานพร้อมทีมองค์กรแพทย์และฝ่ายบริหารฯ

6
ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ร่วมท ากิจกรรมรณรงค์ “การท าความสะอาด
มือ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเช้ือก่อโรค” 1 – 15 ตุลาคม 2564 ส่งประกวด
ผลงานโครงการ / คลิปวิดีโอการท าความสะอาดมือ โดยหน่วยควบคุมโรคติดเช้ือ

7
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ เคร่ืองด่ืมร้านเนสกาแฟ สตีท คาเฟ่ และอาหารร้าน 
Food Expert จาก บริษัท เอ็น เอ บิสสิเนสคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด มอบให้แก่ ทีม
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID – 19

8
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหารกล่อง และ น้ าอ้อย จาก ครูลิลล่ีและ แฟนคลับ
 มอบให้แก่ ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ 
COVID – 19

9
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เร่ือง ต้อเน้ือ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี คลินิกจักษุวิทยา 
โรงพยาบาลตากสิน 02-437-0123 ต่อ 3406

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ

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

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน
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ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

10 1 ต.ค 2564

โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ส านักการแพทย์ กรุงเทพหานคร ขอแสดงความ
ยินดีกับผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังข้าราชการตามค าส่ังกรุงเทพมหานคร ดังน้ี
1. นายขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชฺตินฺธโร อุทิศ 
ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน
2. นายพรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อ านวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
(ศูนย์เอราวัณ) ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศักด์ิ ชฺตินฺธโร อุทิศ

11
โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดี 
นายแพทย์ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชฺตินฺธโร 
อุทิศ ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน

12

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดี
นายแพทย์พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อ านวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชฺตินฺธโร อุทิศ

13 ประชาสัมพันธ์ แชร์เพจ กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานประชาสัมพันธ์

14 2 ต.ค 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหาร 50 กล่อง จาก ครอบครัวคุณพ่อชินธิป อัคร
สง่าวงศ์ มอบให้แก่ ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยใน
สถานการณ์ COVID – 19

15
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ ขนมจีนน้ ายา จาก กลุ่มวัยรุ่นสร้างบุญ 65 มอบให้แก่
 ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID – 
19

16 3 ต.ค 2564

โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ ข้าวแกงมัสม่ันไก่ 30 ชุด ข้าวไก่ทอด ทงคัสซึ 30 ชุด 
และ ขนมปังกรอบ จาก คุณอิษฎ์นันทน์ บูรณะนนท์ แบะ ร้าน บาย ฮารท โคโคโระ
 มอบให้แก่ ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ 
COVID – 19

17
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหาร 100 กล่อง จาก มินเน่ียน เอ (ครัวกลาง) มอบ
ให้แก่ ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ 
COVID – 19

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 าเดือนตุลาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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18 3 ต.ค 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ มะกะโรนี และน้ าด่ืม 108 ชุด จาก Mr.Manohar 
Sigh & Mrs.Jasbir Kaur มอบให้แก่ ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์COVID – 19

19
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ ปลาจาระเม็ดทอดร้อน จ านวน 3 ตัวใหญ่ จาก
ผู้สนับสนุนทางบ้าน มอบให้แก่ ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแล
ผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID – 19

20
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & 
Cerebrovascular Center ความรู้เร่ืองหลอดเลือดสมองโป่งพอง

21 4 ต.ค 2564
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ รายการข่าวเช้าเล่าสุขภาพ ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพฯ

22
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok 
เร่ืองก าหนดการฉีดวัคซีน AZ เข็มท่ี 2

23

โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ สนพ.กทม นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อ านวยการ
ส านักการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ร่วม
แสดงความยินดีแก่ นายขจิต ชัชวานิชย์ เน่ืองในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมรับโอวาทจากท่านปลัด
กรุงเทพมหานคร และพูดคุยแนวทางการพัฒนาส านักการแพทย์ ต่อไปในอนาคต ณ
 ศาลาว่าการฯ

24
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ ผลไม้พร้อมรับประทาน จ านวน 120 กล่อง จากคุณ
รัตนา นาคเงินสุนทร มอบให้แก่ ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแล
ผู้ป่วยในสถานการณ์COVID – 19

25
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ ขนมจีบ 50 กล่อง จาก คุณพลอยชมพู คุณอมิตา คุณ
ภาวิณี คุณณัฐมน คุณทัดชา และคุณจิดาภา มอบให้แก่ ทีมแพทย์ พยาบาล และ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID – 19

26
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหารคลีนแช่แข็ง จากผู้สนับสนุนทางบ้าน มอบให้แก่
 ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID–19

27
โรงพยาบาลตากสิน ยินดีต้อนรับ นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผุ้อ านวยการโรงพยาบาล
ตากสิน Cr: เวชนิทัศน์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

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 าเดือนตุลาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ
28 5 ต.ค 2564 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ไทยร่วมใจ เร่ืองก าหนดการฉีดวัคซีน AZ เข็มท่ี 2

29

โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ สนพ. กทม นายขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลตากสิน นายพรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ 
ชฺตินฺธโร อุทิศ เข้ารายงานตัวและรับมอบนโยบาย จาก นายสุขสันต์ กิตติศุภกร 
ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง นายเพชรพงษ์ ก าจร
กิจการ รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์ ณ ช้ัน 2 อาคารส านักการแพทย์

30
รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มอบ อุปกรณ์
ป้องกันเช้ือไวรัส Covid - 19 จาก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย มหาวิทยาลัยนวมิ
นทราธิราช มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19

31
แชร์โพสต์ เวชนิทัศน์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
อัลบัมภาพต้อนรับผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน "นายแพทย์ขจร อินทรบุหร่ัน"
วันอังคารท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

32
โรงพยาบาลตากสิน อัลบ้ัมภาพงานประชาสัมพันธ์
ต้อนรับผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน "นายแพทย์ขจร อินทรบุหร่ัน"

33
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ นมกล่อง และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จาก คุณญาณิศา ป่ินทอง
และครอบครั มอบให้แก่ ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย
ในสถานการณ์ COVID – 19

34
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหารและขนม 70 ชุด จาก คุณครูลิลล่ีและแฟนคลับ
 มอบให้แก่ ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ 
COVID – 19

35
แชร์โพสต์ ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & Cerebrovascular Center 
ความรู้เร่ืองหลอดเลือดสมองโป่งพองแตก(Ruptured cerebral aneurysm)#2

36 6 ต.ค 2564
แชร์โพสต์ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & Cerebrovascular Center 
ความรู้เร่ือง ยาAlteplase หรือ reversed tissue plasminogen activator

37
แชร์โพสต์ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & Cerebrovascular Center 
ความรู้เร่ืองขอบเขตการให้บริการของหน่วยรังสีร่วมรักษาระบบประสาท

38
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 เคร่ือง จาก โครงการ 
Repair and Share มอบให้แก่ ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแล
ผู้ป่วยในสถานการณ์COVID – 19

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 าเดือนตุลาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
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ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ
39 6 ต.ค 2564 โรงพยาบาลตากสิน รับสมัครแพทย์ใช้ทุน fix ward อายุรกรรม ปี 2565

40
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ ข้าวกล่อง และน้ าส้ม จ านวน 100 ชุด จาก Ali 
Susanto, Yenny , Nathan , Chloe , Claire มอบให้แก่ ทีมแพทย์ พยาบาล 
และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์COVID – 19

41
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ ข้าวกล่อง 50 กล่อง จาก คุณธัญญ์ฐิตา สิมะนิธิพงศ์ 
มอบให้แก่ ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์
COVID – 19

42
แซร์โพสต์เวชนิทัศน์ โรงพยาบาลตากสิน  อัลบ้ัมภาพ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตาก
สิน ตรวจเย่ียมหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล

43
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และอาหาร จาก พระธนารัตน์ สันติวิริยน
 วัดแทนวันดีสุขาราม มอบให้แก่ ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแล
ผู้ป่วยในสถานการณ์COVID – 19

44 7 ต.ค 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความเสียใจและ
ร่วมไว้อาลัยกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นท่ีรักย่ิง นายอ านวย สวนใหญ่ บิดานางศิริ
รัตน์ ชูช่วย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ก าหนดพิธีสวดพระอภิธรรม วันท่ี 7 - 11 
ตุลาคม 2564 เวลา 18.30 น. (ศาลา3) ก าหนดพิธีฌาปนกิจ วันอังคารท่ี 12 
ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ วัดชลประทานรังสฤษด์ิ จ.นนทบุรี

45
โรงพยาบาลตากสิน อัลบ้ัมภาพงานประชาสัมพันธ์
ต้อนรับผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน "นายแพทย์ขจร อินทรบุหร่ัน"

46

นายแพทย์ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน นายพรเทพ แซ่เฮ้ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิฯ เข้ารายงานตัวและมอบนโยบาย จาก 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และ 
นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพฯ

47

นายแพทย์ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน นายแพทย์อรรถพล 
เกิดอรุณสุขศรี รองผู้อ านวยการ ฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงสิรินาถ เวทยะเวทิน 
ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน พร้อมด้วยคุณมาริสา สินธนนพคุณ หัวหน้าหอ
ผู้ป่วยพิเศษ 15 คุณยุพดี พัฒนกาญจน์ ผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน เข้า
มอบของท่ีระลึกจากมูลนิธิโรงพยาบาลตากสินให้กับผู้มีจิมศรัทธาท่ีได้ร่ววมบริจาค
ทุนทรัพย์ เพ่ือสนันสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์ของรพ.ตากสิน

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 าเดือนตุลาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ
48 7 ต.ค 2564 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซ่ือ

49 8 ต.ค 2564
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กินเจ กิน
ปลอดภัย COVID-19

50

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน เข้ากราบ พระครูวิศิษฏ์สร
การ (พระครูไทย) (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร (ประธานมูลนิธิ
พุทธสุวัณณภูมิประธานท่ีพักสงฆ์เอกคีรีรมณียธรรม) เน่ืองในโอกาสด ารงต าแหน่ง 
"ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล

51

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน เข้ากราบมนัสการ พระธรรม
เจดีย์ เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ , เจ้าคณะภาค 11 เน่ืองในโอกาสด ารงต าแหน่ง 
"ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน" พร้อมด้วย นพ. อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี รอง
ผู้อ านวยการ ฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาล

52

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน นพ. อรรถพล เกิดอรุณสุข
ศรี รองผู้อ านวยการ ฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาล มอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดี นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ในโอกาสได้รับการด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการเขตคลองสาน

53
โรงพยาบาลตากสิน อัลบ้ัมภาพงานประชาสัมพันธ์ ต้อนรับผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลตากสิน "นายแพทย์ขจร อินทรบุหร่ัน"

54

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน นพ. อรรถพล เกิดอรุณสุข
ศรี รองผู้อ านวยการ ฝ่ายการแพทย์ และมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน รับมอบเงิน 
1,700,000 บาท เพ่ือสร้างห้องความดันลบ (Negative pressure room) ห้อง
แยกเช้ือส าหรับการรักษาผู้ป่วยติดเช้ือโควิด-19 และสบู่ล้างมือแอนต้ีแบคทีเรีย 
จ านวนกว่า 10,000 ก้อน จาก กรุงเทพฯ – มูลนิธิการกุศล ฟริทซ์ เฮงเค็ล สติฟตุง
 (Fritz Henkel Stiftung)และ เฮงเค็ล ประเทศไทย

55
โรงพยาบาลตากสิน อัลบ้ัมภาพงานประชาสัมพันธ์ ต้อนรับผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลตากสิน "นายแพทย์ขจร อินทรบุหร่ัน"

56

โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ ผลไม้และน้ าเต้าผู้ดอกไม้ 50 ชุด จาก “โครงการ
ไอคอนสยามแชร์กันปันสุข” (คุณชนัญญา และ ร้าน Chan Juice Bar & Coffee) 
มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาล
ตากสิน ขอขอบคุณท่านมาในโอกาสน้ี

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 าเดือนตุลาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

57 8 ต.ค 2564
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ยินดีต้อนรับผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสินท่าน
ใหม่ นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน 5 ตุลาคม 2564 งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลตากสิน 
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

58 9 ต.ค 2564
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & 
Cerebrovascular Center อาการของเลือดไปเล้ียงสมองไม่พอท่ีอาจท าให้เกิด
สมองขาดเลือดจากหลอดเลือดแดงท่ีคอตีบแคบ (internal carotid stenosis)

59 โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจกรุงเทพมหานคร โดยส านักงานประชาสัมพันธ์

60
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Q & A 
เอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวสโคโรนา
 2019 หรือโรคโควิด 19 เพ่ือใช้ส าหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

61
ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ร่วมท ากิจกรรมรณรงค์ “การท าความสะอาด
มือ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเช้ือก่อโรค” 1–15 ต.ค. 2564 ส่งประกวด
ผลงาน คลิปวิดีโอการท าความสะอาดมือ โดยหน่วยควบคุมโรคติดเช้ือ

62
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพส ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & 
Cerebrovascular Center ) การสร้างภาพแบบ 3 มิติ จากการฉีดสีหลอดเลือด
สมองจากเคร่ือง digital subtraction angiography (DSA) สมัยใหม่

63
โครงการการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 23 ช้ัน
โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

64 10 ต.ค 2564
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & 
Cerebrovascular Center ) ผู้ป่วยเน้ืองอกสมอง

65
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหาร 100 กล่อง จาก กลุ่มนิสิตเก่า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะ
ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณท่านมาในโอกาสน้ี

66
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพส ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & 
Cerebrovascular Center ) การผ่าตัดเน้ืองอกสมองขนาดใหญ่

67 11 ต.ค 2564 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ไทยร่วมใจ เร่ืองก าหนดการฉีดวัคซีน AZ เข็มท่ี 2

68
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก 
โรงพยาบาลตากสิน “การฝังเข็ม”

69
คลินิกกายภาพบ าบัดนอกเวลาราชการ กลับมาให้เปิดให้บริการปกติ
ต้ังเเต่ 1 พฤศจิกายน 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 าเดือนตุลาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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70 11 ต.ค 2564

พญ.สุภาพร กรลักษณ์ ท่ีปรึกษาด้านแผนยุทธศาสตร์ของส านักการแพทย์ นพ.อดิศร
 วิตตางกูร ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ พร้อมคณะ
เข้าติดตามการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักการแพทย์ระยะ 4 ปี
 (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2567) การจัดท าของบประมาณท่ีสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลตากสิน โดยมีนพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลตากสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน และ
ผู้เก่ียวข้อง เข้าร่วมการตรวจเย่ียม ณ ห้องประชุมสุนทรนนท์

71

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน น าทีมคณะกรรมการส่งดินฯ
 ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าพร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการน าส่งดิน
จากการขุดช้ันใต้ดิน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 23 ช้ัน  โรงพยาบาล
ตากสิน ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามและโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตบางบอน

72 12 ต.ค 2564
ประกาศโรงพยาบาลตากสิน รายช่ือผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน
ประกันสังคม 2564 โรงพยาบาลตากสิน สักนัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

73
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ น้ าแร่ธรรมชาติ 20 แพ็ค จาก คุณสิริพร ทรัพยะ
ประภา มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณท่านมาในโอกาสน้ี

74
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ ข้าวหน้าเป็ด 50 กล่อง
จาก เจริญรัถเป็ดพะโล้ มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหาร
และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณท่านมาในโอกาสน้ี

75
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบอาหารกล่อง 50 กล่อง ร้านกาแฟจิงจังมอบกาแฟสด 
30 ขวด ขนมปังเนย+แยม 10 ถาด ให้กับ OPD อายุรกรรม ในนามคณะผู้บริหาร
และบุคลากรโรงพยาบาลตากสินขอขอบคุณท่านมา ในโอกาสน้ี

76 โรงพยาบาลตากสิน ขอเชิญฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

77
สนพ.มอบถ้วยเกียรติยศกีฬาสัมพันธ์ ส านักการแพทย์ (12 ต.ค. 64) นพ.สุขสันต์ 
กิตติศุภกร ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบถ้วยเกียรติยศ
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ส านักการแพทย์ ประจ าปี 2563

78
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ ผู้ว่าอัศวินฯ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผู้ป่วยติดบ้าน ติด
เตียง ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ใน กทม.

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 าเดือนตุลาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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79 12 ต.ค 2564

ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 5 เย่ียมผู้ประกันตนโรงพยาบาลตาก
สิน โดยมีนพ. อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน ฝ่าย
การแพทย์ พร้อมผู้บริหาร เป็นตัวแทนมอบของท่ีระลึกส่งก าลังใจให้ส าหรับคนไข้ใน
 ขณะรับการรักษาอยู่ท่ีโรงพยาบาล ท่ีเป็นผู้ประกันตนของสิทธิประกันสังคมท่ี
โรงพยาบาลตากสิน

80

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน นพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี
 รองผู้อ านวยการ ฝ่ายการแพทย์  พร้อมคณะผู้บริหาร แสดงความยินดีและมอบช่อ
ดอกไม้กับ นายพรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อ านวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ

81
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ Taksin hospital Global Handwashing Day 1
 -15 ตุลาคม 2564

82

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน พร้อมทีมคณะท างานศูนย์
สมองและหลอดเลือดโรงพยาบาลตากสิน Brain and Cerebrovascular Center 
เข้าพิธีมอบรางวัลการรับรองคุณภาพประกาศนียบัตรศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
มาตรฐาน ( Standard Stroke Center Certification: SSCC ) การจัดต้ังหอผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง ( Stroke Unit ) และรางวัล ANGELs Award ผ่านทาง 
Facebook live สถาบันประสาทวิทยา

83 13 ต.ค 2564

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์  13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 ปวงข้าพระพุทธเจ้า น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได้ 
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร 
โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

84 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานประชาสัมพันธ์

85
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหารกล่อง / ขนมเค้ก / น้ าด่ืม จาก ร้านข้าวแกงแม่
น้อย ตลาดเงินวิจิตร มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหารและ
บุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณท่านมาในโอกาสน้ี

86
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ ผัดมักกะโรนี จาก Mr.Nunphasit Vachirapipup 
มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาล
ตากสิน ขอขอบคุณท่านมาในโอกาสน้ี

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ

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

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน
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87
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหารกล่อง / ขนม / น้ าเก๊กฮวย จากคุณต้อย ชุมชน
สวนสมเด็จย่า มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณท่านมาในโอกาสน้ี

88
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ เวชนิทัศน์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร

89 15 ต.ค 2564 วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ตรงกับวันท่ี 15 ต.ค ของทุกปี

90
การประกวดคลิปท าความสะอาดมืองานวันล้างมือโลก 2564 ทีมท่ี 1 หน่วยงาน
หอผู้ป่วย EENT ช่ือเร่ือง Save Hand Washing Save the world

91
การประกวดคลิปท าความสะอาดมืองานวันล้างมือโลก 2564 ทีมท่ี 2 กลุ่มงานทัน
ตกรรม ช่ือเร่ือง มาล้างมือกันนะครับ

92
การประกวดคลิปท าความสะอาดมืองานวันล้างมือโลก 2564 ทีมท่ี 3 OPD กุมาร
เวชกรรม ช่ือเร่ือง มือสะอาดปราศจากเช้ือโรค

93
การประกวดคลิปท าความสะอาดมืองานวันล้างมือโลก 2564 ทีมท่ี 4 OPD อายุ
รกรรม ช่ือเร่ือง บิด บิด ถู ถู

94
การประกวดคลิปท าความสะอาดมืองานวันล้างมือโลก 2564 ทีมท่ี 5 เวชภัณฑ์
กลาง ช่ือเร่ือง Wash You Hand

95
การประกวดคลิปท าความสะอาดมืองานวันล้างมือโลก 2564 ทีมท่ี 6 หอผู้ป่วย
พิเศษ 16 ช่ือเร่ือง ถู ถู ถู เราต้อง ถู ถู ถู

96

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความเสียใจและ
ร่วมไว้อาลัยกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นท่ีรักย่ิง นางสาวปทุมทิพย์ โคตรล่ามแขก 
พนักงานธุรการ ปฏิบัติงานหอผู้ป่วย ศัลยกรรมกระดูกชาย ก าหนดพิธีสวดพระ
อภิธรรม วันท่ี 14 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. ก าหนดพิธีฌาปนกิจ วัน
เสาร์ท่ี 16 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ วัดหนองแวง จังหวัดสระแก้ว

97
15 ตุลาคม 2564 นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน เปิด
กิจกรรมวันล้างมือโลก 2564 Global Hand Washing Day พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร ในรูปแบบออนไลน์

98 16 ต.ค 2564
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจกรุงเทพมหานคร โดยส านักงานประชาสัมพันธ์
ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง ส่ังปิดสถานท่ีเป็นการช่ัวคราว (ฉบับท่ี 44)

99
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & 
Cerebrovascular Center) การผ่าตัดเน้ืองอกของต่อมใต้สมอง

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 าเดือนตุลาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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100 16 ต.ค 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความเสียใจและ
ร่วมไว้อาลัยกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นท่ีรักย่ิง คุณแม่นิล พ่ึงสาย มารดาคุณสนิท 
พ่ึงสาย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม MICU 
ก าหนดพิธีสวดพระอภิธรรม วันท่ี 16 - 19 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 น.
(ศาลาแดง) ก าหนดพิธีฌาปนกิจ วันพุธท่ี 120 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ
 วัดชมนิมิตร สุขสวัสด์ิ 74 ต าบลบางจาก จ.สมุทรปราการ

101 17 ต.ค 2564
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจกรุงเทพมหานคร โดยส านักงานประชาสัมพันธ์
ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ืองค าแนะน าส าหรับประชาชน การท้ิงชุดทดสอบ
แอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK) ท่ีใช้แล้ว

102 18 ต.ค 2564

วันท่ี 15 ตุลาคม 2564 นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน 
รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน จ านวน 100,000 บาท 
จาก คุณวลัยรัตน์ งามธุระ เพ่ือสมทบทุนจัดซ้ืออุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และ
สนับสนุนการด าเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ณ 
โรงพยาบาลตากสิน

103

โรงพยาบาลตากสิน ห้องตรวจอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รับมอบถังบรรจุออกซิเจน จ านวน 
3 ถัง จากคุณกวินทิพย์ ฤกษ์เงิน คุณสมบูรณ์ ฤกษ์เงิน และคุณจริมา ฤกษ์เงิน เพ่ือ
สนับสนุนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และส่งเสริมการด าเนินการป้องกัน และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ รพ.ตากสิน

104
น้อมร าลึกสมเด็จย่า 121 ปี เน่ืองในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุข
แห่งชาติ และวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี

105
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน มอบรางวัลการประกวด
แผนงานโครงการและคลิปวิดีโอการท าความสะอาดมืองานวันล้างมือโลก 2564 
ในสัปดาห์ Global Handwashing Day 2021

106
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน รับมอบ เคร่ืองช่วยหายใจ 
High Flow Oxygen จ านวน 2 เคร่ือง จาก บริษัท อาร์ ซี แอล จ ากัด (มหาชน) 
ให้กับศูนย์เคร่ืองมือแพทย์ โรงพยาบาลตากสิน

107 19 ต.ค 2564
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจโรคใต้สะดือ ปิดให้บริการนอกเวลาราชการ คลินิกรักษ์
เพ่ือน เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

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 าเดือนตุลาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com


ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

107 19 ต.ค 2564

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน นพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี
 รองผู้อ านวยการ ฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาล
ตากสิน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่นิล พ่ึงสาย มารดาคุณสนิท พ่ึงสาย 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม MICU ณ วัดชมนิมิตร

108

โรงพยาบาลตากสิน รับมอบน้ าด่ืม และ ชุดผลิตภัณฑ์อาบน้ า จาก คุณศรินรัตน์ ชยุ
ตจีราวัฒนะ มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร
โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ

109 20 ต.ค 2564
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ เวชนิทัศน์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร “โรงพยาบาลตากสิน น้อมร าลึก 121 ปี สมเด็จย่า 21 ตุลาคม 
2564”

110
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ประกาศ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซ่ือ รับฉีดวัคซีนโค
วิด 19 เข็ม 3 (AZ) ส าหรับผู้ท่ีฉีด sinovac เข็ม 1 และ 2

111

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน น าคณะผู้บริหาร กลุ่มงาน
ทันตกรรม ฝ่ายการพยาบาล งานสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน กล่าว
ถวายราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวางพานพุ่มหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ เน่ืองในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และวัน
สังคมสงเคราะห์แห่งชาติ

112
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ เคร่ืองผลิตออกซิเจน จ านวน 2 เคร่ือง
จาก คุณอารีย์ สิงหถลาเมฆ  มอบกับศูนย์เคร่ืองมือแพทย์ โรงพยาบาลตากสิน

113

วันท่ี 19 ตุลาคม 2564 นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน 
นพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี รองผู้อ านวยการ ฝ่ายการแพทย์ พญ.สิรินาถ เวทยะ
เวทิน ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน พร้อมด้วยคุณยุพดี พัฒนกาญจน์ 
ผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน เข้ามอบของท่ีระลึกจากมูลนิธิโรงพยาบาลให้กับ
 คุณฐิติพร ล้ิมประนะ คุณวิภาวดี ล้ิมประนะ และคุณวิภาภรณ์ ล้ิมประนะ คุณ
พันธ์ภิรมย์ ใบหยก ผู้อุปการะคุณบริจาค “ใบหยกเพ่ือบ้านชีวาสุข”

114
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน กล่าวให้โอวาทและผูก
ข้อมือด้วยสายสิญจน์ อวยพรให้กับพยาบาลใหม่ ในกิจกรรมรับน้องใหม่ ก้าวท่ีเร่ิม 
เติมด้วยรัก ณ ห้องประชุมสุขสมปอง ช้ัน 20 อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร

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 าเดือนตุลาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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115 21 ต.ค 2564 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ไทยร่วมใจ เร่ืองก าหนดการฉีดวัคซีน AZ เข็มท่ี 2

116 22 ต.ค 2564
โรงพยาบาลตากสิน ได้รับ สแน็คบ็อกซ์ 120 กล่อง จากการจัดงานเร้กเร้กฉัมขวบ 
โดยแฟนคลับเซียวจ้าน(นักร้อง-นักแสดงจีนช่ือดัง)และชาวเต่า มอบให้กับบุคลากร
ทางการแพทย์โรงพยาบาลตากสิน

117
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & 
Cerebrovascular Center: BCC) ของรพ.ตากสิน

118 23 ต.ค 2564

โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหารกล่อง จาก กลุ่ม Buddha Trail
มอบให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหาร และ
บุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบคุณ

119

โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ น้ าด่ืมจ านวน 15 แพ็ค จากผู้ให้การสนับสนุนทางบ้าน
 มอบให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหาร และ
บุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบคุณ

120 24 ต.ค 2564

โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ ข้าวเหนียวหมู 50 ชุด จาก Buddha Trail
มอบให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือแสดงถึงน้ าใจและ
ขอบคุณความทุ่มเทแรงใจในการปฏิบัติงาน ในนามคณะผู้บริหาร และบุคลากร
โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบคุณ

121
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจกรุงเทพมหานคร โดยส านักงานประชาสัมพันธ์
ประกาศกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฉีดวัคซีน ส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร เปิด
ลงทะเบียนรับการวัคซีน เข็มท่ี 1 SINOVAC + เข็มท่ี 2 AstraZeneca

122 25 ต.ค 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหาร 50 กล่อง จาก Buddha Trail มอบให้แก่
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหาร และบุคลากร
โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบคุณ

123
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ น้ าด่ืม ขนาด 1500 มล. จาก ท่านตู๋ DYNAMITE
มอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ในนามคณะผู้บริหาร และบุคลากร
โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบคุณ

124 26 ต.ค 2564
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ รักษ์กรุงเทพ “ก าหนดการฉีดวัคซีนเข็มแรกกับรถ
วัคซีน BMV” ของแต่ละเขต

125
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เชิญเข้ารับฟังการ
สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้การสร้างเครือข่าย และชมรมเบาหวานของประเทศไทยให้
เข้มแข็งและย่ังยืน

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 าเดือนตุลาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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126 26 ต.ค 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ น้ าผลไม้สกัดเย็น จาก บริษัท ควอเดล และ Zebra
มอบให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหาร และ
บุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

127

โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ เจลล้างมือขวดใหญ่ 20 ขวด สบู่ล้างมือ 30 ขวด 
กระดาษทิชชู่ 25 แพ็ค รวม 75 ช้ิน จาก บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน (ส านักงานใหญ่)
มอบให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหาร และ
บุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

128
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหาร 50 กล่อง จาก Buddha Trail มอบให้แก่
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหาร และบุคลากร
โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

129

โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & 
Cerebrovascular Center: BCC) ของรพ.ตากสิน ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร "เลือดออกในก้านสมอง (Brain stem hemorrhage)"

130

โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & 
Cerebrovascular Center: BCC) ของรพ.ตากสิน ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร การเปิดหลอดเลือดสมองท่ีอุดตันผ่านสายสวนสมอง 
(mechanical  thrombectomy)

131

พิธีปัจฉิมนิเทศและปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ต่างประเทศ (แพทย์ฝึกหัด) ปี
การศึกษา 2564 นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน นพ.
อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี รองผู้อ านวยการ ฝ่ายการแพทย์ มอบประกาศนียบัตรแก่
นักศึกษาแพทย์ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 พร้อมมอบเส้ือกาวน์แก่นักศึกษา
แพทย์ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสุขสมปอง

132
โรงพยาบาลตากสิน อัลบ้ัมภาพงานประชาสัมพันธ์
ต้อนรับผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน "นายแพทย์ขจร อินทรบุหร่ัน"

133
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ The Medical Technology Council ประกาศ 
รายช่ือผู้ชนะการประกวดรางวัลผลงานคุณภาพท่ามกลางวิฤตโรคอุบัติใหม่2564

134
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โรคพบมาก
ในช่วง ฤดูหนาว

135 27 ต.ค 2564
ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว โรงพยาบาลตากสิน ใช้สิทธิ
เลือกต้ัง คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

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 าเดือนตุลาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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136 27 ต.ค 2564
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ส านักการแพทย์
ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 งานประชุมวิชาการศิริราช 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2564

137
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหาร 50 กล่อง จาก Buddha Trail มอบให้แก่
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหาร และบุคลากร
โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

138

โรงพยาบาลตากสิน อาหาร 250 กล่อง น้ าด่ืม 20 แพ็ค จาก คุณปนัดดา กิจมาตร
สุวรรณ คุณปาริชาต กิจมาตรสุวรรณ และคุณดาวเรือง คณิตศาสตรานนท์ และ
เพ่ือน มอบให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหาร
 และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

139
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ เวชนิทัศน์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร น้อมร าลึก 121 ปี สมเด็จย่า 21 ต.ค. 2564

140 28 ต.ค 2564

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับ โรงพยาบาล
ตากสิน กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครแพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าปี
 2565 ต้ังแต่วันน้ี ถึง 31 ตุลาคม 2564

141
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ อาหาร 50 กล่อง จาก Buddha Trail มอบให้แก่
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหาร และบุคลากร
โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

142
โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ส านักข่าวไทย CVC กลางบางซ่ือ เปิดจองคิวรอบ
ใหม่ เดือนพฤศจิกายน

143

คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ขอแสดงความยินดีแด่
นายแพทย์อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี (รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน)
ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564

144

คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ขอแสดงความยินดีแด่
นายแพทย์ยุทธนา เศรษฐนันท์ (รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลสิรินธร)
ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564

145 29 ต.ค 2564
ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว โรงพยาบาลตากสิน ใช้สิทธิ
เลือกต้ัง คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ วันศุกร์ท่ี 29 ตุลาคม 
2564 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ส านักงานเขตคลองสาน

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 าเดือนตุลาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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146 29 ต.ค 2564

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน นพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี
 รองผู้อ านวยการ ฝ่ายการแพทย์ น าข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว 
โรงพยาบาลตากสิน ใช้สิทธิเลือกต้ัง คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ 2564 ณ ส านักงานเขตคลองสาน

147
ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & Cerebrovascular Center จัดกิจกรรม
ออกบูทให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)ให้แก่ผู้มารับบริการท่ีโรงพยาบาล
ตากสิน น าทีมโดยนพ.พชร วีระรัตน์ตระกูล (อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง)

148 30 ต.ค 2564

คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ขอแสดงความยินดีแด่
นายแพทย์อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี (รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน)
ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564

149 โรงพยาบาลตากสิน แชร์โพสต์ ไทยร่วมใจ เร่ืองก าหนดการฉีดวัคซีน AZ เข็มท่ี 2

150 31 ต.ค 2564
โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ น้ าด่ืม 66 แพ็ค จาก คุณอิชยา เอ้ือถาวรพิพัฒน์
มอบให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหาร และ
บุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

151

โรงพยาบาลตากสิน รับมอบ สาคูข้าวเกรียบปากหม้อ 25 กล่อง จาก ผู้ไม่ประสงค์
ออกนาม มอบให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะ
ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

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

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนตุลาคม 2564

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
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