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สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำาเดือนเมษายน 2565

ข่�ว / กิจกรรมประช�สัมพันธ์

1 เม.ย 2565 โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ พบหมอ ตากสิน รู้สัญญาณเตือน โรคหลอดเลือดสมอง 
เส้ียวนาทีมีค่า
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณพระครูโกศลบุญกิจ (สมชาย พิมม์สอน) มอบแพมเพิส 
ข้าวสาร อาหารแห้งให้งานสังคมสงเคราะห์ เพื่อใช้สำาหรับช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัวท่ีประสบปัญหา
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน ร่วมเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ
พยาบาลใหม่ ประจำาปี 2565 “น้องพยาบาล จากนวมินทร์ (เกื้อการุณย)์ 31 คน” 
ระหว่างวันท่ี 1 - 8 เมษายน 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุขสม
ปอง ช้ัน 20
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รอง
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน (ฝ่ายการแพทย์) น.ส.อรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้
อำานวยการ (ฝ่ายบริหาร) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาเขตคลองสาน ครบ 111 ปี 
โดยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำานวยการเขต
คลองสาน ณ สำานักงานเขตคลองสาน
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน ร่วมเข้ารับฟังการนำาเสนอผล
งานการประกวดนวัตกรรมประจำาปี 2565 พร้อมกับคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน 
โดยในวันท่ี  1 - 2 เมษายน 2565 เวลา 08.00 - 13.00 น. เป็นรอบคัดเลือกผล
งาน มีการนำาเสนอผลงานมากกว่า 20 ผลงาน ณ ห้องประชุมสุนทรนนท์ ช้ัน 6 
อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลตากสิน

ขอเชิญร่วมงาน ตลาดนัดคุณธรรมน้อมนำาวิถีไทย ตากสิน สุขสราญ สงกรานต์  
2565 ในวันท่ี 4 เมษายน 2565 เวลา 11.30 นาที เลือกซื้อสินค้าอุปโภค และ
บริโภค เพื่อสุขภาพ จำาหน่ายสินค้าทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  ระหว่างเวลา 06.00 - 
07.00 น. และเวลา 12.00 - 13.00 น. เริ่มตั้งแต่ วันท่ี 4 - 30 เมษายน 2565

4 เม.ย 2565

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รอง
ผู้อำานวยการ (ฝ่ายการแพทย์) น.ส.อรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้อำานวยการ (ฝ่ายบริหาร) 
ร่วมเปิดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมน้อมนำาวิถีไทย ตากสิน สุขสราญ สงกรานต์  
2565 และร่วมสรงนำ้าพระพุทธพากูลรังสฤษดิ์ (หลวงพ่อแดง) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องอาหาร ช้ัน 4 อาคารธนบุรีศรี
มหาสมุทร โรงพยาบาลตากสิน

เรียบเรียงโดย : น�ยวินิจ  บริรักษ์รัตน�
ตำ�แหน่ง : เจ้�พนักง�นประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญง�น
ส่วนร�ชก�ร/โรงพย�บ�ล : โรงพย�บ�ลต�กสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 
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ข่�ว / กิจกรรมประช�สัมพันธ์

4 เม.ย 2565

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน ร่วมเข้ารับฟังการนำาเสนอผล
งานการประกวดนวัตกรรมประจำาปี 2565 พร้อมกับคณะกรรมการการคัดเลือกผล
งาน โดยในวันท่ี 1-2 เมษายน 2565 เวลา 08.00 - 13.00 น. เป็นรอบคัดเลือก
ผลงาน มีการนำาเสนอผลงานมากกว่า 20 ผลงาน
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ คุณแม่มาลี ชนกกวินกุล มอบผ้าห่มจำานวน 100 ผืน 
ให้ผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตากสิน

5 เม.ย 2565 โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ เซเว่น อีเลฟเว่น (CP ALL) มอบนำ้าส้ม ให้แก่แพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

6 เม.ย 2565

วันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือน เมษายน 2565
- วันที่ 6 เมษายน 2565 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ
วันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
- วันที่ 13-15 เมษายน 2565 วันสงกรานต์ 
โรงพยาบาลตากสิน ให้บริการ
👉คลินิกนอกเวลาวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น.
👉ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ช่ัวโมง
วันจักรี ตรงกับวันท่ี 6 เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 
2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีท่ี 1 
ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบ
การก่อตั้งราชวงศ์จักรี ในวันนี้จึงถือเป็นวันสำาคัญอีกวันหนึ่งท่ีพวกเราชาวไทยควรให้
ความระลึกถึง กว่าจะมาเป็นสยามได้ในทุกวันนี้

7 เม.ย 2565

วันท่ี 7 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันอนามัยโลก" (World Health Day) เป็นวันท่ี
ประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก ใช้เป็นโอกาสรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนของสังคม ตระหนักถึงความสำาคัญของสุขภาพ ท้ังในเร่ืองการควบคุม ป้องกัน แก้
ปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมด้านสุขภาพประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 
“สุขภาพดีถ้วนหน้า” หรือ “Health for All” เป็นเป้าหมายสำาคัญขององค์การ
อนามัยโลกเสมอมานับ ตั้งแต่วันท่ี 7 เมษายน ค.ศ. 1948 (พ.ศ.2491)

โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) มอบ
ผลิตภัณฑ์ทีโพล และ เชลไดร้ท์ ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

เรียบเรียงโดย : น�ยวินิจ  บริรักษ์รัตน�
ตำ�แหน่ง : เจ้�พนักง�นประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญง�น
ส่วนร�ชก�ร/โรงพย�บ�ล : โรงพย�บ�ลต�กสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 
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ข่�ว / กิจกรรมประช�สัมพันธ์

7 เม.ย 2565

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รอง
ผู้อำานวยการ ฝ่ายการแพทย์ นางสิริพร สุขโข ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล พร้อมคณะ
บุคลากรโรงพยาบาลตากสิน นำาทีมหน่วยคัดกรองพยาบาลร่วมคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน
และร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน น้อมอุทิศถวายแด่ดวงวิญญาณของอดีต
เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร และพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป สมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิพุทธสุวัณณภูมิ และท้าวเวสสุวรรณ ณ บริเวณด้านหน้า ศาลาปฎิบัติ
ธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รอง
ผู้อำานวยการ (ฝ่ายการแพทย์) น.ส.อรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้อำานวยการ (ฝ่ายบริหาร) 
ร่วมยินดีต้อนรับ นพ.สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา พญ.อารดา โร
จนอุดมศาสตร์ แพทย์ผู้เช่ียวชาญทางด้านประสาทวิทยา และ คุณอุไร คำามาก คุณธัญ
พิมล เกญสาคู พยาบาลผู้เช่ียวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมอง จากสถาบันประสาท
วิทยา ในการประชุมพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจ
ประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพประกาศนียบัตร ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
มาตรฐาน (Re-accreditation) คร้ังท่ึี 2
ของโรงพยาบาลตากสิน

8 เม.ย 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ ทีมงาน BK16 , COPA88 , NAZA , สิทธานต์ นพ
ธัญญะ , นิรมล วงค์ษร บริจาคอาหาร นำ้าดื่ม หน้ากากอนามัย 100 ชุด ให้แก่แพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ คุณรัชพล บัวหุ่ง บริจาคชุด PPE เฟสชิล แอลกอฮอล์ 
หน้ากากหน้าอนามัย ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

คลินิกการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ช้ัน 6A อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลตากสิน
📌เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00น. - 16.00 น.
นอกเวลาราชการ 16.00น. - 20.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 
สอบถามรายละเอียด โทร 02-4370123 ต่อ 1671
หรือ 091-005730

เรียบเรียงโดย : น�ยวินิจ  บริรักษ์รัตน�
ตำ�แหน่ง : เจ้�พนักง�นประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญง�น
ส่วนร�ชก�ร/โรงพย�บ�ล : โรงพย�บ�ลต�กสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com
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10 เม.ย 2565
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & 
Cerebrovascular Center รพ.ตากสิน “ภารกิจเสร็จส้ิน กับการเก็บกู้ระเบิดใน
สมอง!!!” “ภัยเงียบท่ีเกือบคร่าชีวิตของผู้ป่วยอายุน้อย”
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เท่ียวสงกรานต์ไร้โค
วิด “สงกรานต์วิถีใหม่ให้ปลอดภัยไร้โควิด-19

11 เม.ย 2565

8 เมษายน 2565
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน จัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ 
พยาบาล ร่วมคัดกรองผู้เข้าร่วมพิธีดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพิชย
ญาติการาม พระราชพิพัฒนโกศล
พิธีดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพิชยญาติการาม พระราชพิพัฒนโกศล 
(ประสิทธิ์ ปริยตฺติธารี ป.ธ.๗) เจ้าคณะเขตคลองสาน วันศุกร์ท่ี 8 เมษายน 2565 
เวลา 14.29 น. โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช ป.ธ.๖) วัดไตรมิตร
วิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ พระอุโบสถวัดพิชย
ญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

9 เมษายน 2565
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รอง
ผู้อำานวยการ (ฝ่ายการแพทย์) น.ส.อรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้อำานวยการ (ฝ่ายบริหาร) 
ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับทีมผู้บริหารโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนา “ ครบรอบ 23 ปี โรงพยาบาลราชพิพัฒน เช่ือมั่นศรัทธา พัฒนา
เพื่อประชาชน” โดยดร.พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน
ในพิธี พร้อมมอบของท่ีระลึกให้กับผู้มีอุปการะคุณและมอบโล่แก่ข้าราชการและ
บุคลากรดีเด่น โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารและ
บุคลากรสำานักการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน เชิญชวนเฝ้าระวังอุบัติเหตุใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ระหว่างวันท่ี 11-17 เมษายน 2565 สำานัก
การแพทย์ได้เตรียมความพร้อมด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจัดเตรียมความพร้อม
ของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดจัดเตรียม
ความพร้อมของหน่วยกู้ชีพและกู้ภัย หากมีอุบัติเหตุสามารถโทรแจ้งเหตุได้ท่ี สายด่วน 
1669 ตลอด 24 ช่ัวโมง 

เรียบเรียงโดย : น�ยวินิจ  บริรักษ์รัตน�
ตำ�แหน่ง : เจ้�พนักง�นประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญง�น
ส่วนร�ชก�ร/โรงพย�บ�ล : โรงพย�บ�ลต�กสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com


ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์

โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ลำ�ดับ วันท่ี หม�ยเหตุ
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สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำาเดือนเมษายน 2565

ข่�ว / กิจกรรมประช�สัมพันธ์

11 เม.ย 2565 โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ ครอบครัวเจริญเลิศทวี มอบอาหาร 50 กล่อง ให้แก่
บุคลากร OPD อายุรกรรม
ประกาศ โรงพยาบาลตากสิน
 เปิดรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) ในการประเมินทักษะทางคลินิก 
(Objective Structured Clinical Examination (OSCE)) 
สมัครผ่าน QR-CODE ได้ตั้งแต่วันท่ี 18-29 เมษายน 2565
ติดต่อสอบถามได้ท่ีกลุ่มงานแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลตากสิน โทร 02-
4371206 ต่อ 3810

12 เม.ย 2565

ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน (ฝ่ายการแพทย์) เชิญ
ชวนฉีดวัคซีน “เข็มกระตุ้นสำาคัญ สร้างภูมิคุ้มกัน ก่อนกลับบ้าน รับเทศกาล
สงกรานต์” ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน ห้างแพลตฟอร์มวงเวียนใหญ่ ช้ัน 3 (รพ.ตากสิน) วันท่ี 
1,4,5,7,8,11,12,18,22,25 และ 29 เมษายน 2565
ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 14.00 น เปิดฉีดวัคซีนโควิด 19 ( Pfizer )
รับ walk in 200 คิว หรือจองผ่านแอพพลิเคช่ัน QueQ 400 คิวต่อวัน
น.ส.อรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน (ฝ่ายบริหาร) เชิญชวน
ให้ทุกคนร่วมประเพณี  "สงกรานต์ วิถีใหม่ ปลอดภัยไร้โควิด" เฉลิมฉลองประเพณีอัน
ดีงาม และการร่วมกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ไม่ว่าจะ
เป็นการเข้าวัดทำาบุญ สรงนำ้าพระ รดนำ้าดำาหัวผู้ใหญ่ ฯลฯ เป็นกิจกรรมท่ีได้รับอนุญาต
จากทาง ศบค. ให้จัดขึ้นได้ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโค
วิด-19  โดยในปีนี้มีการห้ามเล่นนำ้า ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม ร่วมท้ังห้ามดื่มแอลกอฮอล์
ในสถานท่ีจัดงานสงกรานต์ ดังนั้นทุกคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จะได้ดื่มดำ่ากับ
ประเพณีวิถีไทยอันงดงาม ท่ามกลางความอบอุ่นของมิตรภาพในครอบครัวและคนใกล้
ชิด ลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของเช้ือโรค

โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ ผู้มีจิตศรัทธา มอบเคร่ืองผลิตออกซิเจน 5 ลิตร ชนิด
พ่นละอองยาได้ Owgels Oxygen Concentrator Model ให้แก่โรงพยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ ดร.เพ็ญศรี พัทธ์วิวัฒนศิริ มอบอาหาร 100 กล่อง 
ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

เรียบเรียงโดย : น�ยวินิจ  บริรักษ์รัตน�
ตำ�แหน่ง : เจ้�พนักง�นประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญง�น
ส่วนร�ชก�ร/โรงพย�บ�ล : โรงพย�บ�ลต�กสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

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

ข่�ว / กิจกรรมประช�สัมพันธ์

12 เม.ย 2565

วันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือน เมษายน 2565
- วันที่ 6 เมษายน 2565 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ
วันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
- วันที่ 13-15 เมษายน 2565 วันสงกรานต์ 
โรงพยาบาลตากสิน ให้บริการ
👉คลินิกนอกเวลาวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น.
👉ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ช่ัวโมง

15 เม.ย 2565 โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตรวจโควิด19 ด้วย
ตนเอง หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข “สวัสดีวัน
สงกรานต์ยึดหลัก 2U” ขอความร่วมมือประชาชนใช้มาตรการ 2U 
เพื่อลดความเส่ียงในการแพร่และรับเช้ือโควิด 19
Universal Prevention
Universal Vaccination

18 เม.ย 2565 โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ คุณมงคล-อัญชลี แก้วด้วง มอบมะม่วง ให้แก่
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

19 เม.ย 2565

ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน ประกาศ รับ
สมัครบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติราชการในตำาแหน่ง " พนักงานช่วยเหลือคนไข้ " ได้
ทดลองปฏิบัติงานในสถานท่ี จริง จำานวน 3 วัน ในเวลาราชการ เมื่อผ่านการทดลอง
ปฏิบัติงานแล้ว มีงานทำาแน่นอน สมัครผ่าน QR-CODE ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี คุณกุลณัฐฐา พาพวยสุรสิน 02-437-0123 ต่อ 
1622 
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณเจ๊กก ข้าวต้มไทยสมบูรณ์ค่า มอบนำ้าดื่มให้แก่ผู้
ป่วยโควิด
โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก “ข้าว
เหนียวมะม่วง...เมนูหน้าร้อน”
โรงพยาบาลตากสิน ขอรับบริจาคนำ้าดื่ม เพื่อผู้ป่วยโควิด ณ จุดรับบริการนำ้าดื่ม หน้า
อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสิน

20 เม.ย 2565 โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ บริษัท แลคตาซอย จำากัด มอบนมถั่วเหลืองซัง
ซัง ให้แก่ผู้ป่วยโควิด แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

เรียบเรียงโดย : น�ยวินิจ  บริรักษ์รัตน�
ตำ�แหน่ง : เจ้�พนักง�นประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญง�น
ส่วนร�ชก�ร/โรงพย�บ�ล : โรงพย�บ�ลต�กสิน
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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สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำาเดือนเมษายน 2565

ข่�ว / กิจกรรมประช�สัมพันธ์

20 เม.ย 2565 โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ SIAM CLUB มอบนำ้าดื่ม 100 แพ็ค ให้แก่ผู้ป่วย
โควิด

20 เม.ย 2565 โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ AHF THAILAND มอบอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้
ป่วยคลินิกตะวันใหม่
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ คุณวิชัย มงคลวัฒนากุล มอบนำ้าดื่มให้แก่ผู้ป่วย
โควิด
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ คุณอนุสราและกัลยาณมิตร มอบนำ้าดื่มให้แก่ผู้
ป่วยโควิด

21 เม.ย 2565 โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตรวจโควิด19 ด้วย
ตนเอง หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์

21 เมษายน 2565
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รอง
ผู้อำานวยการ (ฝ่ายการแพทย์) น.ส.อรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้อำานวยการ (ฝ่ายบริหาร) 
และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตากสิน เข้ากราบมุทิตาสักการะ พระราชพิพัฒนโกศล 
(ประสิทธิ์ ปริยตฺติธารี ป.ธ.๗) เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพิชยญาติการาม
#กทม.

โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ คุณเพ็ญนภา แก้วใหม่ และเพื่อนๆ มอบนำ้าดื่ม 
69 แพ็ค ให้แก่ผู้ป่วยโควิด
ขณะนี้โรงพยาบาลตากสินมีนำ้าดื่มเพียงพอให้ผู้ป่วยโควิดแล้ว ขอขอบคุณธารนำ้าใจทุก
ท่าน

22 เม.ย 2565

วันท่ี 22 เมษายน 2565
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน รับมอบเงินบริจาคสมทบทุน
มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน จำานวน 500,000 บาท จาก คุณณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 
รองประธานกรรมการบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ทางการแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วยในอาคารอเนกประสงค์ 23 ช้ันหลังใหม่ ของโรง
พยาบาลตากสิน

เรียบเรียงโดย : น�ยวินิจ  บริรักษ์รัตน�
ตำ�แหน่ง : เจ้�พนักง�นประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญง�น
ส่วนร�ชก�ร/โรงพย�บ�ล : โรงพย�บ�ลต�กสิน
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E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 
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ข่�ว / กิจกรรมประช�สัมพันธ์

22 เม.ย 2565 โรงพยาบาลตากสิน แชร์เพจ สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร “ระวังโรคพิษสุนัขบ้า
ในช่วงหน้าร้อนนี้”
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ คุณหนิงและพี่ๆเพื่อนๆ มอบนำ้าดื่ม 155 แพ็ค 
ให้แก่ผู้ป่วยโควิด

23 เม.ย 2565 โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ สำานักงานเขตบางนา มอบนำ้าดื่ม 200 แพ็ค ให้
แก่ผู้ป่วยโควิด
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ บริษัท ศุภโชคโภคทรัพย์ จำากัด มอบนำ้าดื่ม 
125 แพ็ค ให้แก่ผู้ป่วยโควิด
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ สยามวรจักรอีเล็คตริค มอบนำ้าดื่ม 40 แพ็ค ให้
แก่ผู้ป่วยโควิด

24 เม.ย 2565 โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ ครอบครัวพี่น้องสายสุด ทองนุ่ม เกสโล และ
เพื่อนร่วมงาน มอบนำ้าดื่มและกระดาษชำาระ ให้แก่ผู้ป่วยโควิด

25 เม.ย 2565 โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ คุณธันพิสิทธิ์ สาระคำา มอบนำ้าดื่ม 24 แพ็ค ให้
แก่ผู้ป่วยโควิด

26 เม.ย 2565

โรงพยาบาลตากสิน เปิดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (เฉพาะกลุ่มเส่ียง)
ฉีดเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 15.30 น. เริ่ม 1 พ.ค.65 - 31 ส.ค.65
จองแอปเป๋าตังค์จะเปิดจองได้ วันท่ี 29 เมษายน 65 เป็นต้นไป
รับ walk in วันละ 30 คน และจองผ่านระบบเป๋าตังค์วันละ 30 คน
เกณฑ์การมารับบริการ
1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดท้ังปี)
2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน (หมายถึง กลุ่มเด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนเต็ม
จนถึงอายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน)
3. ผู้มีโรคเร้ือรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเร้ือรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้
ป่วยมะเร็งท่ีอยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำาบัด และเบาหวาน
4. บุคคลท่ีมีอายุ 65 ปีขึ้นไป
5. โรคธาลัสซีเมียและผู้ท่ีมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเช้ือ HIV ท่ีมีอาการ)
6. โรคอ้วน (นำ้าหนัก>100 กิโลกรัม หรือBMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
7. ผู้พิการทางสมองท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ติดต่อสอบถาม : กลุ่มงานอนามัยชุมชน โรงพยาบาลตากสิน
02-4370123 ต่อ 1115, 1242

เรียบเรียงโดย : น�ยวินิจ  บริรักษ์รัตน�
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ส่วนร�ชก�ร/โรงพย�บ�ล : โรงพย�บ�ลต�กสิน
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27 เม.ย 2565

สำานักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันประสูติ วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ท่ีเว็บไซต์หน่วย
ราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันท่ี ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

วันท่ี 26 เมษายน 2565
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รอง
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน (ฝ่ายการแพทย์) รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิ
โรงพยาบาลตากสิน จำานวน 200,000 บาท จาก คุณเล็ก ธรรมวินิจฉัย รองประธาน
กรรมการบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เพื่อรองรับผู้ป่วยในอาคารอเนกประสงค์ 23 ช้ันหลังใหม่ ของโรงพยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลตากสินขอบพระคุณ คุณธีระศักดิ์ เขมะนุเชษฐ์ ผู้อำานวยการภาค ธนาคาร
ออมสินภาค 3 พร้อมผู้บริหารในสังกัดธนาคารออมสินภาค 3 มอบนำ้าดื่ม จำานวน 
2,400 ขวด ให้ผู้ป่วยโควิด และบุคลากร โดยมี น.ส.อรไพริน นาคสวัสดิ์ รองผู้
อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน (ฝ่ายบริหาร) คณะผู้บริหาร รับมอบ
โรงพยาบาลตากสินขอบพระคุณ คุณพ่อวุ่นเซ็น-คุณแม่เล่ียนจุ้น แซ่หลี และครอบครัว 
มอบรถเข็นสำาหรับผู้ป่วย สำาหรับให้ผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลตากสิน ได้
ใช้ประโยชน์ ในนามคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ขอกราบ
ขอบพระคุณ
โรงพยาบาลตากสินขอบพระคุณ คุณมูลนิธิ ไอแคร์ ประเทศไทย มอบขนมโอรีโอ้คุกกี้ 
86 ลัง และเดนทีนหมากฝร่ัง 84 ลัง ให้แก่แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการ
แพทย์ เพื่อแสดงถึงนำ้าใจและขอบคุณความทุ่มเทแรงใจในการปฏิบัติงาน ในนามคณะ
ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

28 เม.ย 2565

แชร์โพสสำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 📣 กทม. ปรับแผนเชิงรุกฉีดวัคซีนโควิด 11 โรงพยาบาล  💉

กรุงเทพมหานคร โดยสำานักการแพทย์ ปรับแผนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม
ท่ี 1 เข็ม 2 เข็ม 3 และเข็มกระตุ้น สำาหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ชาวไทยและ
ต่างชาติ ทุกสิทธิ์ ต่อเนื่องจากศูนย์ฉีดอ่ืนๆ เร่ิมตั้งแต่วันนี้จนถึงส้ินเดือนเมษายน 
2565 ในวันและเวลาราชการ ณ จุดบริการฉีดวัคซีนท่ี รพ.ในสังกัด กทม. ท้ัง 11 
แห่ง 

เรียบเรียงโดย : น�ยวินิจ  บริรักษ์รัตน�
ตำ�แหน่ง : เจ้�พนักง�นประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญง�น
ส่วนร�ชก�ร/โรงพย�บ�ล : โรงพย�บ�ลต�กสิน
โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

mailto:taksinhosp-pr@hotmail.com


ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์

โรงพยาบาลตากสิน สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ลำ�ดับ วันท่ี หม�ยเหตุ

65

66

67

68

69

70

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำาเดือนเมษายน 2565

ข่�ว / กิจกรรมประช�สัมพันธ์

28 เม.ย 2565

วันท่ี 28 เมษายน 2565
น.ส.อรไพลิน นาคสวัสดิ์ รองผู้อำานวยการ (ฝ่ายบริหาร) และหัวหน้าฝ่ายบริิหารงาน
ท่ัวไป พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตากสิน เข้ามอบกระเช้าของท่ีระลึกมูลนิธิโรง
พยาบาลตากสิน ขอบพระคุณ นพ.ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำานวยการสถาบัน
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาและคณะผู้บริหาร สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา ท่ีเอ้ือเฟื้อสถานท่ีจอดรถแก่บุคลากรโรงพยาบาลตากสิน จำานวน 
15 คัน
29 เมษายน 2565  
วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมา
งกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน
สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

29 เม.ย 2565 โรงพยาบาลตากสิน ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
ประกันสังคม
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ คุณจารุวรรณ หอรักษา มอบเคร่ืองฟอกไต รุ่น 
4008S V10 ให้แก่แผนกไตเทียม เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคไต โรงพยาบาล
ตากสิน
วันท่ี 29 เมษายน 2565
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตากสิน พร้อมคณะผู้บริหารโรง
พยาบาล ให้การต้อนรับ และรับมอบของเยี่ยมผู้ป่วย จาก นางสาววัฒนา เกิดเพ็ชร์ ผู้
อำานวยการสำานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 5 เพื่อนำาไปมอบให้กับผู้
ประกันตนท่ีพักรักษาตัวเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาลตากสิน เนื่องในวันแรงงานแห่ง
ชาติ เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจแก่ผู้ประกันตน

30 เม.ย 2565 30 เมษายน ให้ความรู้เร่ืองวันชาไข่มุกแห่งชาติ

เรียบเรียงโดย : น�ยวินิจ  บริรักษ์รัตน�
ตำ�แหน่ง : เจ้�พนักง�นประช�สัมพันธ์ชำ�น�ญง�น
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