
ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

1 1 ส.ค 2565

แชร์ ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร รพ.กทม.เปิดช่องทำงลงทะเบียนรับยำ
ผู้ป่วย COVID-19 ทุกสิทธิกำรรักษำ  ผ่ำน QR Code ลดควำมแออัด ลดกำรรอ
คอย รับยำท่ีโรงพยำบำลในสังกัดกรุงเทพมหำนคร สำมำรถลงทะเบียนรับยำผู้ป่วย
COVID-19 ผ่ำน QR Code ได้ท่ี http://msdmec.go.th/register_covid/

2

งำนประชุมวิชำกำร โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 
ประจ ำปี 2565 ( คร้ังท่ี 18 ) theme  Challenges of NCDs Management in
 2022 วันท่ี 15-16 สิงหำคม 2565 
เน้ือหำมีท้ังควำมรู้ข้ำมศำสตร์ท่ีบุคลำกรทำงกำรแพทย์ควรรู้ และควำมรู้ทำง
กำรแพทย์ ด้ำนโรคหลอดเลือดสมอง โรคเบำหวำน โรคหัวใจ
👉🏻 ควำมรู้ทำงกำรแพทย์ มีท้ังในรูปแบบบรรยำยโดยแพทย์สหสำขำ  และ
👉🏻 พบกับกิจกรรม Challenges ลุ้นรับของรำงวัลมำกมำย
👉🏻 อัดแน่นด้วยข้อมูลท่ีอัปเดต ท้ังนวัตกรรม วิจัย และเทคโนโลยี
จำกวิทยำกรท่ีเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนของวงกำร
📌ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ช้ัน 7 ไอคอนสยำม

3
แชร์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร
“สแกนพลิกชีวิต เพรำะกำรให้ไม่มีท่ีส้ินสุด”

4 2 ส.ค 2565
แชร์อัลบ้ัม อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพยำบำลดูแลผู้ป่วยวิกฤต วันท่ี 1-3 และ 5 
ส.ค.65 ณ ห้องประชุมสุนทรนนท์

5 แชร์อัลบ้ัม ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ตรวจเย่ียมให้ก ำลังใจบุคลำกร รพ.ตำกสิน

6 แชร์ ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร “วิธีป้องกันโรคฝีดำษลิง”
7 3 ส.ค 2565 ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ำเป็นพนักงำนประกันสังคม

8

โรงพยำบำลตำกสิน ขอขอบพระคุณ คุณพิพัฒน์ - คุณอรวรรณ รัตนไตรภพ มอบ
เคร่ืองวัดและหำต ำแหน่งหลอดเลือด ด้วยคล่ืนควำมถ่ีสูง จ ำนวน 1 ชุด จ ำนวน 
2,040,000 บำท ในนำมคณะผู้บริหำรและบุคลำกร โรงพยำบำลตำกสิน ขอ
กรำบขอบพระคุณ

ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนสิงหำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 
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9 3 ส.ค 2565

งำนประชุมวิชำกำร โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 
ประจ ำปี 2565 ( คร้ังท่ี 18 )  Theme  Challenges of NCDs Management 
in 2022 
📍วันจันทร์ท่ี 15 ถึง วันอังคำรท่ี 16 สิงหำคม 2565 
📌ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ช้ัน 7 ไอคอนสยำม

10

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตำกสิน พร้อมคณะผู้บริหำร รับมอบ
เงินบริจำคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน จำก บริษัทเมโทรแมชีนเนอร่ี จ ำกัด
 Metro Cat มอบโดย คุณทองไทร บูรพชัยศรี จ ำนวน 1,500,000 บำท เพ่ือ
จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์เพ่ือรองรับผู้ป่วยในอำคำรอเนกประสงค์ 23 ช้ัน
หลังใหม่ ของโรงพยำบำลตำกสิน

11 4 ส.ค 2565

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตำกสิน พร้อมคณะผู้บริหำร รับมอบ
เงินบริจำคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน จำก คุณอุทัย ธนสำรอักษร 
200,000 บำท คุณเพ็ญศิริ ธนสำรอักษร 100,000 บำทและคุณวิพร ธนสำร
อักษร 100,000 บำท รวมจ ำนวน 400,000 บำท เพ่ือจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ทำง
กำรแพทย์เพ่ือรองรับผู้ป่วยในอำคำรอเนกประสงค์ 23 ช้ันหลังใหม่ ของ
โรงพยำบำลตำกสิน

12

นำยชัชชำติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร มอบรำงวัลคุณภำพกำร
ให้บริกำร เชิดชูเกียรติหน่วยงำนท่ีมุ่งม่ันต้ังใจพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน
 ประจ ำปี 2565 ประเภทรำงวัลนวัตกรรมกำรให้บริกำร ผลงำนท่ีได้รับรำงวัล
ดีเด่น คือ ผลงำนแอนติไบโอแกรมเจ้ำปัญญำ ของงำนจุลชีววิทยำ กลุ่มงำนเทคนิค
กำรแพทย์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

13 5 ส.ค 2565
แชร์ สนพ.กทม “สนพ. รับมอบรำงวัลคุณภำพกำรให้บริกำรของกรุงเทพมหำนคร 
ประจ ำปี 65”

14
โรงพยำบำลตำกสิน ขอขอบพระคุณ คุณสุนทรี วงษำนุวัฒน์กุล และกลุ่มสัมปันโน 
มอบผ้ำอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่ผู้ป่วยท่ีรักษำตัวอยู่ท่ีโรงพยำบำลตำกสิน ในนำมคณะ
ผู้บริหำรและบุคลำกร โรงพยำบำลตำกสิน ขอกรำบขอบพระคุณ

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนสิงหำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร
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15 5 ส.ค 2565

ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยำฤกษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตำกสิน (ฝ่ำยกำรแพทย์) 
เป็นประธำนเปิดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัย
 “R2R” ภำยใต้กระบวนกำร “Design Thinking”  ซ่ึงจัดคร้ังแรกในโรงพยำบำล
ตำกสิน วันท่ี 4-5 สิงหำคม 2565โดยมี นพ.ชวลิต เศวตรัตนเสถียรหัวหน้ำกลุ่ม
งำนส่งเสริมกำรวิจัย เป็นผู้กล่ำวรำยงำนพร้อมด้วยนำงสำวอรไพลิน นำคสวัสด์ิ รอง
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตำกสิน ฝ่ำยบริหำร คณะผู้บริหำร บุคลำกร ร่วมเข้ำกำร
อบรมในคร้ังน้ี  และได้รับเกียรติจำก อำจำรย์ศิวดล มำตยำกูร อำจำรย์ณรงค์ชัย 
ลิมป์ปิยำภิรมย์ ผู้เช่ียวชำญด้ำน Innovation และ Start-up มำเป็นวิทยำกร
ร่วมกับ นพ.ประกำศิษฐ์ คะระวำนิช นำยแพทย์ช ำนำญกำร กลุ่มงำนสูติ-นรีเวช
กรรม โรงพยำบำลตำกสิน ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยำกร

16

แชร์ TRUE ICON HALL 
เชิญร่วมชมนิทรรศกำรทำงกำรแพทย์ของโรงพยำบำลตำกสิน และส ำนักเขตคลอง
สำน ภำยในงำนประชุมวิชำกำร โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ 
กรุงเทพมหำนคร ประจ ำปี 2565 
( คร้ังท่ี 18 ) ภำยใต้หัวข้อ " Challenges of NCDs Management in 2022 
วันท่ี 15-16 สิงหำคม 2565
ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ช้ัน 7 ไอคอนสยำม

17 7 ส.ค 2565
โรงพยำบำลตำกสิน ขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนทำงบ้ำน มอบน้ ำด่ืม 30 แพ็ค 
ให้แก่ผู้ป่วยท่ีรักษำตัวอยู่ท่ีโรงพยำบำลตำกสิน ในนำมคณะผู้บริหำรและบุคลำกร 
โรงพยำบำลตำกสิน ขอกรำบขอบพระคุณ

18 8 ส.ค 2565
แชร์ มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน อัลบ้ัม มูลนิธิรพ.ตำกสิน จึงได้จัดสร้ำงองค์หล่อ
สมเด็จพระเจ้ำตำกสินฯ

19 แชร์อัลบ้ัม โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรฯ เร่ืองกำรดูแลผู้ป่วย HIV ฯ

20
โรงพยำบำลตำกสิน ขอขอบพระคุณ คุณลัดดำ หวังนิมิตดี มอบโน้ตบุ๊ค ปร๊ินเตอร์ 
ผ้ำอ้อมผู้ใหญ่ส ำเร็จรูป และกระดำษเช็ดชู่ให้แผนกอำยุรกรรม ในนำมคณะ
ผู้บริหำรและบุคลำกร โรงพยำบำลตำกสิน ขอกรำบขอบพระคุณ

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

ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนสิงหำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
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เหลือเวลำอีก 6 วัน……แล้วพบกับ… ✨งำนประชุมวิชำกำร โรงพยำบำลตำกสิน
 ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร ประจ ำปี 2565 ( คร้ังท่ี 18 ) theme " 
Challenges of NCDs Management in 2022 "
📍 15-16 สิงหำคม 2565
เน้ือหำมีท้ังควำมรู้ข้ำมศำสตร์ท่ีบุคลำกรทำงกำรแพทย์ควรรู้ และควำมรู้ทำงกำร
แพทย์ ด้ำนโรคหลอดเลือดสมอง โรคเบำหวำน โรคหัวใจ
👉🏻 ควำมรู้ทำงกำรแพทย์ มีท้ังในรูปแบบบรรยำยโดยแพทย์สหสำขำ และ 👉🏻 
พบกับกิจกรรม Challenges ลุ้นรับของรำงวัลมำกมำย
👉🏻 อัดแน่นด้วยข้อมูลท่ีอัปเดต ท้ังนวัตกรรม วิจัย และเทคโนโลยี จำกวิทยำกรท่ี
เชียวชำญเฉพำะด้ำนของวงกำร
📌ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ช้ัน 7 ไอคอนสยำม

21

โรงพยำบำลตำกสิน คณะกรรมกำรตรวจประเมินกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์
👉 เร่ือง กำรตรวจเย่ียมโครงกำร สถำนพยำบำลในดวงใจ ประจ ำปี 2565
📌 วันท่ี 10 สิงหำคม 2565 เวลำ 09.00-14.00 น. ณ โรงพยำบำลตำกสิน 
ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

22 แชร์อัลบ้ัม อบรมกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ รพ.ตำกสิน

23

วันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนมิถุนำยน 2565 วันศุกร์ท่ี 12 สิงหำคม 2565 สมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
โรงพยำบำลตำกสิน ให้บริกำร
👉คลินิกนอกเวลำวันหยุดรำชกำร เวลำ 08.00 - 16.00 น.
👉ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ช่ัวโมง

24

โรคฝีดำษลิง MONKEYPOX คือโรคสัตว์สู่คน (Zoonosis) โรคท่ีเกิดจำกเช่้ือไวรัส 
กลุ่ม Orthopoxvirus ซ่ึงเป็นตระกูลเดียวกับเช้ือไวรัส “โรคฝีดำษ” ติดจำกสัตว์สู่
คน เลือด สำรคัดหล่ัง ตุ่มหนองของสัตว์ รวมท้ังติดโรคจำกคนสู่คน โดยสัมผัสสำร
คัดหล่ัง สัมผัสแผลหรือใช้ของร่วมกันกับผู้ติดเช้ือโดยตรง และสำมำรถแพร่เช้ือจำก
หญิงต้ังครรภ์สู่ทำรกในครรภ์ได้

.

ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนสิงหำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 
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ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

25 9 ส.ค 2565

งำนประชุมวิชำกำร โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 
ประจ ำปี 2565 ( คร้ังท่ี 18 ) Theme  Challenges of NCDs Management in
 2022 
📣 พบกับกำรบรรยำย เร่ือง : Update Guideline Stroke  
โดยวิทยำกร นพ.พชร วีระรัตน์ตระกูล อำยุรแพทย์ระบบประสำท (รพ.ตำกสิน)
📍15-16 สิงหำคม 2565 ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ช้ัน 7 ไอคอนสยำม
cr :งำนประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ 
กรุงเทพมหำนคร

26

เหลือเวลำอีก 5 วัน……แล้วพบกับ… ✨งำนประชุมวิชำกำร โรงพยำบำลตำกสิน
 ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร ประจ ำปี 2565 ( คร้ังท่ี 18 ) Theme " 
Challenges of NCDs Management in 2022 "วันท่ี 15-16 สิงหำคม 65
เน้ือหำมีท้ังควำมรู้ข้ำมศำสตร์ท่ีบุคลำกรทำงกำรแพทย์ควรรู้ และควำมรู้ทำงกำร
แพทย์ ด้ำนโรคหลอดเลือดสมอง โรคเบำหวำน โรคหัวใจ
👉🏻 ควำมรู้ทำงกำรแพทย์ มีท้ังในรูปแบบบรรยำยโดยแพทย์สหสำขำ และ 👉🏻 
พบกับกิจกรรม Challenges ลุ้นรับของรำงวัลมำกมำย
👉🏻 อัดแน่นด้วยข้อมูลท่ีอัปเดต ท้ังนวัตกรรม วิจัย และเทคโนโลยี จำกวิทยำกรท่ี
เชียวชำญเฉพำะด้ำนของวงกำร ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ช้ัน 7 ไอคอนสยำม

27

Live บุกห้องผอ.❗ พูดคุยกับ ท่ำนผู้อ ำนวยกำร โรงพยำบำลตำกสิน เร่ือง งำน
ประชุมวิชำกำร รพ.ตำกสิน คร้ัง 18 เหลือเวลำอีก 5 วัน…….
……แล้วพบกับ… ✨งำนประชุมวิชำกำร โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ 
กรุงเทพมหำนคร ประจ ำปี 2565 ( คร้ังท่ี 18 ) theme " Challenges of NCDs
 Management in 2022 " วันท่ี 15-16 สิงหำคม 2565
เน้ือหำมีท้ังควำมรู้ข้ำมศำสตร์ท่ีบุคลำกรทำงกำรแพทย์ควรรู้ และควำมรู้ทำงกำร
แพทย์ ด้ำนโรคหลอดเลือดสมอง โรคเบำหวำน โรคหัวใจ

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ

ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนสิงหำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 
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ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ
28 10 ส.ค 2565 แชร์อัลบ้ัม ตรวจเย่ียมโครงกำรสถำนพยำบำลในดวงใจ ประจ ำปี 2565

29

ส ำนักพระรำชวัง ขอเชิญชวนประชำชนร่วมลงนำมถวำยพระพร สมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เน่ืองในโอกำสวันเฉลิม
พระชนมพรรษำ วันท่ี ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ ผ่ำนระบบออนไลน์ ท่ีเว็บไซต์หน่วย
รำชกำรในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่ำงวันท่ี ๗-๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๕

30 11 ส.ค 2565 แชร์อัลบ้ัม งำนประชุมวิชำกำร รพ.ตำกสิน ประจ ำปี 2565 (คร้ังท่ี 18)

31

งำนประชุมวิชำกำร โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 
ประจ ำปี 2565 ( คร้ังท่ี 18 ) Theme Challenges of NCDs Management in
 2022 
📣 พบกับกำรบรรยำย เร่ือง : Novel Agents and  New Diabetes 
Technology for  The Treatment of T2DM 
👉 โดยวิทยำกร ผศ.นพ.ทวีศักด์ิ วรรณชำลี , ผศ.พญ.สิรินำถ สิรินทร์วรำวงศ์
อำยุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม (คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล)
📍15-16 สิงหำคม 2565 ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ช้ัน 7 ไอคอนสยำม

32

งำนประชุมวิชำกำร โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 
ประจ ำปี 2565 ( คร้ังท่ี 18 ) 
theme " Challenges of NCDs Management in 2022 "
📣 พบกับกำรบรรยำย Luncheon Symposium เร่ือง : A Pioneer of T2D 
Management with Oral GLP-1 RA
👉 โดยวิทยำกร รศ.นพ.ธำดำ คุณำวิศรุต (คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล)
👉 ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย ศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร (คณะแพทยศำสตร์
จุฬำลงกรณ์)
📍 15-16 สิงหำคม 2565 
📌ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ช้ัน 7 ไอคอนสยำม

ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนสิงหำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 
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ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

33 11 ส.ค 2565
แชร์ สนพ.กทม ถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ พระบรมรำชินีนำถ
 ในรัชกำลท่ี 9

34

วันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือน สิงหำคม 2565
- วันศุกร์ท่ี 12 สิงหำคม 2565 สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระ
บรมรำชชนนีพันปีหลวง
โรงพยำบำลตำกสิน ให้บริกำร
👉คลินิกนอกเวลำวันหยุดรำชกำร เวลำ 08.00 - 16.00 น.
👉ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ช่ัวโมง

35

เหลือเวลำอีก 4 วัน……แล้วพบกับ… ✨งำนประชุมวิชำกำร โรงพยำบำลตำกสิน
 ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร ประจ ำปี 2565 ( คร้ังท่ี 18 ) Theme  
Challenges of NCDs Management in 2022 วันท่ี 15 -16 สิงหำคม 65
เน้ือหำมีท้ังควำมรู้ข้ำมศำสตร์ท่ีบุคลำกรทำงกำรแพทย์ควรรู้ และควำมรู้ทำงกำร
แพทย์ ด้ำนโรคหลอดเลือดสมอง โรคเบำหวำน โรคหัวใจ
👉🏻 ควำมรู้ทำงกำรแพทย์ มีท้ังในรูปแบบบรรยำยโดยแพทย์สหสำขำ และ 👉🏻 
พบกับกิจกรรม Challenges ลุ้นรับของรำงวัลมำกมำย
👉🏻 อัดแน่นด้วยข้อมูลท่ีอัปเดต ท้ังนวัตกรรม วิจัย และเทคโนโลยี จำกวิทยำกรท่ี
เชียวชำญเฉพำะด้ำนของวงกำร
📌ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ช้ัน 7 ไอคอนสยำม

36

คุณมณี  ภำณุวัฒน์สุข ผู้ช่วยหัวหน้ำพยำบำล ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลตำกสิน
 น ำบุคลำกรของโรงพยำบำล ร่วมพิธีวำงพำนพุ่มถวำยรำชสักกำระ เน่ืองในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรม
รำชชนนีพันปีหลวง พร้อมกับคณะผู้บริหำรเขตคลองสำน ข้ำรำชกำร ผู้แทนจำก
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน เน่ืองในโอกำสมหำมงคลวันเฉลิม
พระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง 12 สิงหำคม 2565

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ

ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนสิงหำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

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

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


ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

37 11 ส.ค 2565
แชร์ สนพ.กทม น ำเสนอรำยงำน บพ.16 ส่งเสริมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพของผู้ป่วย
 NCDs

38 12 ส.ค 2565

เน่ืองในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๙๐ พรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
ข้ำพระพุทธเจ้ำขอพระรำชทำนถวำยพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณำ โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม ขอเดชะ 
ข้ำพระพุทธเจ้ำ คณะผู้บริหำรและบุคลำกรโรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ 
กรุงเทพมหำนคร

39

เหลือเวลำอีก 2 วัน…แล้วพบกับงำนประชุมวิชำกำร โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนัก
กำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร ประจ ำปี 2565 (คร้ังท่ี 18) วันท่ี 15-16 สค.65
เน้ือหำมีท้ังควำมรู้ข้ำมศำสตร์ท่ีบุคลำกรทำงกำรแพทย์ควรรู้ และควำมรู้ทำงกำร
แพทย์ ด้ำนโรคหลอดเลือดสมอง โรคเบำหวำน โรคหัวใจ
👉🏻 ควำมรู้ทำงกำรแพทย์ มีท้ังในรูปแบบบรรยำยโดยแพทย์สหสำขำ และ  👉🏻
 พบกับกิจกรรม Challenges ลุ้นรับของรำงวัลมำกมำย
👉🏻 อัดแน่นด้วยข้อมูลท่ีอัปเดต ท้ังนวัตกรรม วิจัย และเทคโนโลยี จำกวิทยำกรท่ี
เชียวชำญเฉพำะด้ำนของวงกำร ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ช้ัน 7 ไอคอนสยำม

40 13 ส.ค 2565

เหลือเวลำอีก 2 วัน…แล้วพบกับงำนประชุมวิชำกำร โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนัก
กำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร ประจ ำปี 2565 (คร้ังท่ี 18) วันท่ี 15-16 สค.65
เน้ือหำมีท้ังควำมรู้ข้ำมศำสตร์ท่ีบุคลำกรทำงกำรแพทย์ควรรู้ และควำมรู้ทำงกำร
แพทย์ ด้ำนโรคหลอดเลือดสมอง โรคเบำหวำน โรคหัวใจ
👉🏻 ควำมรู้ทำงกำรแพทย์ มีท้ังในรูปแบบบรรยำยโดยแพทย์สหสำขำ และ  👉🏻
 พบกับกิจกรรม Challenges ลุ้นรับของรำงวัลมำกมำย
👉🏻 อัดแน่นด้วยข้อมูลท่ีอัปเดต ท้ังนวัตกรรม วิจัย และเทคโนโลยี จำกวิทยำกรท่ี
เชียวชำญเฉพำะด้ำนของวงกำร ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ช้ัน 7 ไอคอนสยำม

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนสิงหำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
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41 13 ส.ค 2565 แชร์เวชนิทัศน์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

42 14 ส.ค 2565

เหลือเวลำอีก 1 วัน…พบกับ… ✨งำนประชุมวิชำกำร โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนัก
กำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร ประจ ำปี 2565 ( คร้ังท่ี 18 ) theme " Challenges
 of NCDs Management in 2022 "
📍 15-16 สิงหำคม 2565 ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ช้ัน 7 ไอคอนสยำม

43 15 ส.ค 2565

งำนประชุมวิชำกำร โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 
ประจ ำปี 2565 ( คร้ังท่ี 18 ) theme " Challenges of NCDs Management in
 2022 "
📍 15-16 สิงหำคม 2565 ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ช้ัน 7 ไอคอนสยำม
Live : BKK LIVE Live ผู้ว่ำชัชชำติ ประธำนในพิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำร ประจ ำปี
 2565 คร้ังท่ี 18 หัวข้อ Challenges of NCDs Management in 2022  ณ 
ทรูไอคอนฮอลล์ ช้ัน 7 ไอคอนสยำม เขตคลองสำน

44
แชร์ Dailynews - เดลินิวส์ออนไลน์ Live: ผู้ว่ำฯชัชชำติเปิดกำรประชุมวิชำกำร
ประจ ำปี 2565 คร้ังท่ี18 หัวข้อ Challenges of NCDs Management in2022
 ณ ทรูไอคอนสยำมช้ัน7 ไอคอนสยำม เขตคลองสำน เดลินิวส์

45
แชร์ BKK LIVE กทม. เสริมศักยภำพบุคลำกรทำงกำรแพทย์ จัดประชุมวิชำกำร 
“Challenges of NCDs Management in 2022”

46
แชร์ กรุงเทพมหำนคร โดยส ำนักงำนประชำสัมพันธ์ กทม. เสริมศักยภำพบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ จัดประชุมวิชำกำร “Challenges of NCDs Management in 
2022”

47
แชร์ BKK LIVE(NewsClip) กทม. เสริมศักยภำพบุคลำกรทำงกำรแพทย์ จัดประชุม
วิชำกำร “Challenges of NCDs Management in 2022”

48
โรงพยำบำลตำกสิน ขอขอบพระคุณ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกัด 
(มหำชน) มอบชุด PPE จ ำนวน 134 ลัง ในนำมคณะผู้บริหำรและบุคลำกร 
โรงพยำบำลตำกสิน ขอกรำบขอบพระคุณ

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

ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนสิงหำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
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49 15 ส.ค 2565
แชร์ เวชนิทัศน์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร อัลบ้ัม: 
Challenges of NCDs Management in 2022

50

งำนประชุมวิชำกำร โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 
ประจ ำปี 2565 ( คร้ังท่ี 18 ) Theme Challenges of NCDs Management in
 2022 วันท่ี 15-16 สิงหำคม 2565 ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ช้ัน 7
ข่ำวจำก : ส ำนักข่ำวรำษฎร Ratsadon News

51
แชร์ LIVE REAL ได้แพร่ภำพสด
LIVE ท่ำนผู้ว่ำชัชชำติ ร่วมงำนวิชำกำรของโรงพยำบำลตำกสินท่ีห้ำง Icon Siam

52 16 ส.ค 2565
แชร์ เวชนิทัศน์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 
NCDs_TaksinHospital15Aug2022

53 17 ส.ค 2565

วันท่ี 15 สิงหำคม 2565 โรงพยำบำลตำกสิน เป็นเจ้ำภำพจัดงำนประชุมวิชำกำร
 ประจ ำปี 2565 (คร้ังท่ี 18) Theme "Challenges of NCDs Management in
 2022 เวลำ 08.00 - 16.00 น. ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ช้ัน 7 ไอคอนสยำม
โรงพยำบำลตำกสินได้รับเกียรติจำก นำยชัชชำติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร เป็นประธำนเปิดงำน ประชุมวิชำกำรประจ ำปี 2565 พร้อมด้วย
 นำยขจิต ชัชวำนิชย์ ปลัดกรุงเทพมหำนคร  ดร.พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด
กรุงเทพมหำนคร และปำฐกถำเกียรติยศโดย รศ.นพ.ฉันชำย สิทธิพันธ์ุ คณบดีคณะ
แพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และ ผอ.รพ.จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 
โดยมีคณะผู้บริหำรส ำนักกำรแพทย์  และผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตำกสิน  ร่วมงำน
ในคร้ังน้ี

54

แชร์ TRUE ICON HALL โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 
เป็นเจ้ำภำพจัดงำนประชุมวิชำกำร ประจ ำปี 2565 (คร้ังท่ี 18) 
theme " Challenges of NCDs Management in 2022 "  
วันท่ี  15 - 16 สิงหำคม 2565   เวลำ 08.00 - 16.00 น. 
ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ช้ัน 7 ไอคอนสยำม

ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนสิงหำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 
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55 17 ส.ค 2565
แชร์ BANMUANG.CO.TH 
https://www.banmuang.co.th/news/bangkok/292121

56
แชร์ KOMCHADLUEK.NET 
https://www.komchadluek.net/news/society/526235

57
แชร์ MATICHON.CO.TH 
https://www.matichon.co.th/local/news_3508441

58
matichonweekly.comhttps://www.matichonweekly.com/hot-
news/article_590823?fbclid=IwAR1p_rR7MPIG7eHKD0eMKEJvvKiIq4c
9VkIjp149Zhx0i_mOMqN0I-mei8o

59
แชร์ MSK-NEWS.COM 
https://www.msk-news.com/.../challenges-of-ncds…

60 แชร์ youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=4CaaIKZn4Tc

61 แชร์ youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=9cAtQfT0j78

62
ขอเชิญชวนร่วมบริจำคน้ ำด่ืม เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีติดเช้ือโควิด-19 ท่ีเข้ำรับกำร
รักษำในโรงพยำบำลตำกสิน สำมำรถบริจำคน้ ำด่ืมได้ ทุกวัน เวลำ 8.00 - 16.00
 น. ท่ีจุดบริจำคน้ ำด่ืม หน้ำอำคำรสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช

63 18 ส.ค 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ขอแสดงควำมเสียใจและอำลัยย่ิงต่อกำรจำกไปของ นำย
ประหยัด รุ่งโรจน์รังสิมำ บิดำของ นำยศรพรหม รุ่งโรจน์รังสิมำ เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ช ำนำญงำน ก ำหนดสวดพระอภิธรรม 17-20 สค. 65 เวลำ 18.30 น. และ
ฌำปนกิจ 21 สค. 65 เวลำ 17.00 น. ศำลำ 5ณ วัดทุ่งครุ  กทม.

64 19 ส.ค 2565 แชร์อัลบ้ัม: กำรเย่ียมฯ เตรียมควำมพร้อมเป็นโรงพยำบำลรับ - ส่งต่อ

65 20 ส.ค 2565
แชร์ ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & Cerebrovascular Center รพ.
ตำกสิน "2โหนก ในหน่ึงเดียว" หลอดเลือดสมองโป่งพองแตก (Ruptured 
cerebral aneurysm) สำมำรถมีรูปร่ำงท่ีแปลกและแตกต่ำงกันออกไป

66 20 ส.ค 2565
แชร์ ส ำนักงำนเขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร งำน "ถนนคนเดิน ศิลป์ในซอย ชม
สวน ชิมอำหำร ย่ำนดิลกจันทร์" จะจัดข้ึนในวันท่ี 20 - 21 สิงหำคม 2565 ต้ังเเต่
เวลำ 15.00-21.00 น. ณ ตรอกดิลกจันทร์ เขตคลองสำน

ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนสิงหำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 
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67 22 ส.ค 2565

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตำกสิน รับมอบเงินบริจำคสมทบ
ทุนมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน จำก คุณศิริพร พิพิธรังษี คุณบงกช พิพิธรังษี คุณ
สิธีลำ เตชะมณีวัฒน์ คุณอำรยำ สุภสัญญำ คุณกฤชสุรียื เมรมัษเฐีนร และครอบครัว
 จ ำนวน 100,000 บำท เพ่ือจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์เพ่ือรองรับผู้ป่วยใน
อำคำรอเนกประสงค์ 23 ช้ันหลังใหม่ ของโรงพยำบำลตำกสิน

68

แชร์ ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร เปิด
อบรม 6 หลักสูตรดูแลผู้สูงอำยุ ส ำหรับ ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ อำสำสมัครสำธำรณสุข  
Care Giverรับสมัครต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันท่ี 10 กันยำยน 2565
สนใจติดต่อสอบถำมได้ท่ี 02-220-7563

69 24 ส.ค 2565
17 สิทธิคนพิกำร ท่ีทุกคนควรรู้ !เปิด 17 สิทธิคนพิกำรท่ีทุกคนควรรู้ ต้ังแต่เร่ือง
เบ้ียยังชีพ ค่ำเดินทำง รักษำพยำบำล ไปจนถึงกำรปรับปรุงบ้ำนให้เหมำะสมกับ
ควำมพิกำร เพรำะคนพิกำรมีสิทธิท่ีใช้ได้ตลอด

70

โรงพยำบำลตำกสิน จัดโครงกำรอบรมควำมรู้ส ำหรับดูแลผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะกล้ัน
ปัสสำวะไม่อยู่ ฟรี ! เป็นกำรบรรยำยโดยแพทย์ผู้เช่ียวชำญ และมีกำรสำธิตให้
ทดลองปฏิบัติจริงตำมฐำน
📌เปิดรับผู้ท่ีสนใจอบรมจ ำนวน 60 คน (รุ่นละ 30 คน)
รุ่นท่ี 1 อบรมวันท่ี 21 ตุลำคม 2565 จ ำนวน 30 คน
รุ่นท่ี 2 อบรมวันท่ี 28 ตุลำคม 2565 จ ำนวน 30 คน
เวลำ 8.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุขสมปอง ช้ัน 20 อำคำรธนบุรีศรี
มหำสมุทร โรงพยำบำลตำกสิน
📱 ผู้ท่ีสนใจในกำรดูแลผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะกล้ันปัสสำวะไม่อยู่
สำมำรถลงทะเบียนผ่ำน QR Code
หรือติดต่อลงทะเบียนได้ท่ี
คลินิกผู้สูงอำยุ อำคำรวรรังสฤษด์ิ  📞 095 984 2676

71 24 ส.ค 2565
แชร์ สนพ.กทม กทม.เปิดศูนย์บริกำรคนพิกำรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) กรุงเทพมหำนคร รพ.เจริญกรุงฯ

ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนสิงหำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
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ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

72 24 ส.ค 2565

โรงพยำบำลตำกสินร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
👉 เปิดให้บริกำร กำรท ำบัตรประจ ำตัวคนพิกำร
📍 เปิดให้บริกำร ทุกวันศุกร์  เวลำ 8.30 - 15.30 น.
ณ บ้ำนวรรังสฤษด์ิ โรงพยำบำลตำกสิน
เร่ิมเปิดให้บริกำรวันศุกร์ ท่ี 26 สิงหำคม 2565 เป็นต้นไป
☎️ งำนสังคมสงเครำะห์ กลุ่มงำนเวชศำสตร์ชุมชน ติดต่อสอบถำม 02 437 
0123 ต่อ 1110

73 25 ส.ค 2565
แชร์อัลบ้ัม: กลุ่มงำนเภสัชกรรม รพ.ตำกสิน จัดอบรมทบทวนระบบยำฯ 2 รุ่น 
4/8/65

74

โรงพยำบำลตำกสิน น.ส.อรไพลิน นำคสวัสด์ิ รองผู้อ ำนวยกำร (ฝ่ำยบริหำร) 
ขอขอบพระคุณ บริษัท กิติธัญ จ ำกัด (ในเครือ GQ Group) มอบหน้ำกำกผ้ำ GQ 
ส ำหรับเด็ก/ผู้ใหญ่ และฟ้ำทะลำยโจร รวมจ ำนวน 120,671 บำท  ในนำมคณะ
ผู้บริหำรและบุคลำกร โรงพยำบำลตำกสิน ขอกรำบขอบพระคุณ

75 แชร์อัลบ้ัม: ศึกษำดูงำนคลินิกเลิฟแคร์

76
โรงพยำบำลตำกสิน ขอขอบพระคุณ คุณบุญเกียรติ เฮงสกุล มอบชุดท ำแผล และ
กำงเกงผู้ใหญ่ ให้แก่ผู้ป่วยท่ีรักษำตัวอยู่ท่ีโรงพยำบำลตำกสิน ในนำมคณะผู้บริหำร
และบุคลำกร โรงพยำบำลตำกสิน ขอกรำบขอบพระคุณ

77 26 ส.ค 2565 แชร์อัลบ้ัม: ร่วมเปิดศูนย์บริกำรคนพิกำรแบบเบ็ดเสร็จ

78 29 ส.ค 2565

ศูนย์ฉีดวัคซีน ห้ำงแพลตฟอร์มวงเวียนใหญ่ (รพ.ตำกสิน) เปิดให้ฉีดวัคซีน
เฉพำะวันจันทร์ท่ี 5,12,19,26 และวันศุกร์ท่ี 2,9,23,30 กันยำยน 2565
ต้ังแต่เวลำ 8.00 น. ถึง 14.00 น. เปิดฉีดวัคซีนโควิด 19 ( Pfizer )
รับ walk in 150 คิว หรือจองผ่ำนแอพพลิเคช่ัน QueQ 150 คิวต่อวัน

79 29 ส.ค 2565
โรงพยำบำลตำกสิน ขอขอบพระคุณ ข้ำวมันไก่บำงไผ่ทอง เพชรเกษม 25/2 มอบ
ข้ำวมันไก่ ให้แก่แพทย์ พยำบำล และบุคลำกรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลตำกสิน 
ในนำมคณะผู้บริหำรและบุคลำกร โรงพยำบำลตำกสิน ขอกรำบขอบพระคุณ

ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนสิงหำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 
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ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

80 29 ส.ค 2565

โรงพยำบำลตำกสิน เปิดบริกำรเจำะเลือดในวันหยุดรำชกำรและนักขัตฤกษ์
“เพ่ือไม่ต้องรอตรวจนำน ภำยในโรงพยำบำล” เปิดบริกำร 7.00 - 11.30 น. ณ 
จุดเจำะเลือด ช้ัน 6 อำคำรธนบุรีศรีมหำสมุทร
♦️ ย่ืนสิทธิให้เรียบร้อยก่อนมำรับบริกำรเจำะเลือด
♦️ ไม่ควรมำก่อนนัดเกิน 7 วัน ถ้ำเกินต้องให้แพทย์ หรือพยำบำลเซ็นต์รับรอง
ในกำรเจำะเลือดทุกคร้ัง

81 แชร์อัลบ้ัม: ตรวจประเมินรพ.ในสังกัดส ำนักกำรแพทย์เพ่ือเปิดสถำบันเพ่ิมพูนทักษะฯ

82 30 ส.ค 2565 แชร์อัลบ้ัม: โครงกำร Happy Work Place

83
โรงพยำบำลตำกสิน ขอขอบพระคุณ คุณพรรณี สมบุญ และคณะ มอบอำหำรและ
เคร่ืองด่ืม ให้แก่แพทย์ พยำบำล และบุคลำกรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลตำกสิน 
ในนำมคณะผู้บริหำรและบุคลำกร โรงพยำบำลตำกสิน ขอกรำบขอบพระคุณ

84

โรงพยำบำลตำกสิน ขอขอบพระคุณ บริษัท โอสถสภำ จ ำกัด (มหำชน) มอบ
เคร่ืองด่ืมชูก ำลัง ลิโพ ไฟน์ ให้แก่แพทย์ พยำบำล และบุคลำกรทำงกำรแพทย์
โรงพยำบำลตำกสิน ในนำมคณะผู้บริหำรและบุคลำกร โรงพยำบำลตำกสิน ขอ
กรำบขอบพระคุณ

85 31 ส.ค 2565 แชร์อัลบ้ัมศูนย์ควำมร่วมมือไทย-สหรัฐด้ำนสำธำรณสุข เย่ียมชมคลินิกตะวันใหม่ฯ

86
แชร์อัลบ้ัม: ประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ฯ
 30/8/65

87
แชร์อัลบ้ัม: ประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ฯ
 30/8/65

88 31 ส.ค 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ขอขอบพระคุณ คุณเกษดำ อรุณรัตนำ และครอบครครัวรัตน
ชัยดุษฎี บริจำคอำหำร ขนม และน้ ำด่ืม 100 ชุด ให้แก่แพทย์ พยำบำล และ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลตำกสิน ในนำมคณะผู้บริหำรและบุคลำกร 
โรงพยำบำลตำกสิน ขอกรำบขอบพระคุณ

89 ประกำศ รำยช่ือผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำพนักงำนประกันสังคม รพ.ตำกสิน

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนสิงหำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร
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