
ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

1 1 ก.พ 2566

‘เลิฟปัง รักปลอดภัย’ สปสช.แก้ปัญหาท้องไม่พร้อม ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
'แจกยาคุมก าเนิด-ถุงยางอนามัย'
>>https://www.nhso.go.th/news/3879
สอบถามรายละเอียดเสอบถามรายละเอียดเ#ยาเม็ดคุมก าเนิดพ่ิมเติมได้ท่ี 
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

2

เน่ืองในวันครบรอบ 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน
👉 "เพียงคุณเร่ิม เพ่ิมโอกาส ช่วยกันคนละ 119 บาท หรือตามก าลังทรัพย์ของท่าน 
เพ่ือช่วยผู้ป่วยสมองพ้นวิกฤต"
📌ร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน ได้ท่ี 
บัญชี : ออมทรัพย์ ทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน)
เลขบัญชี : 033 - 1- 07003 - 7  
ช่ือบัญชี : มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน 
สาขา: ลาดหญ้า 
✅ขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพ่ือลดหย่อนภาษีได้ท่ี 
ID LINE : 0648079399
ผลิตโดย : งานประชาสัมพันธ์

3 2 ก.พ 2566
แชร์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5=92 AQI:202
ประจ าวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวลา 07.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กทม.

4 ก าหนดการ วันครบรอบ 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน

5 อัลบ้ัม 3P Safety Workshop คร้ังท่ี 1 ณ ห้องประชุมสุนทรนนท์ 1.2.66

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เรียบเรียงโดย : นายวินิจ  บริรักษ์รัตนา 
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 0๒ ๔๓๗ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๖๙
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

6

ฝุ่น PM2.5 อีกอันตรายท่ีเรามองไม่เห็น แต่สามารถรับรู้ได้จากอาการผิดปกติของ
ร่างกาย ถ้าใครเร่ิมมีอาการเหล่าน้ี รีบคว้าหน้ากากอนามัยให้ถูกประเภทมาสวม เช่น 
N95 ท่ีสามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 และโควิดได้ด้วยนะ
ท่ีมา : Social Marketing Thaihealth by สสส.

7 2 ก.พ 2566

ประกาศ โรงพยาบาลตากสิน เปิดบริการ คลินิกมลพิษทางอากาศ 
📆 เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันพุธ)
⏰ เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ บ้านชีวาสุข
เร่ิมเปิดให้บริการในวันอังคารท่ี 1 พ.ย. 2565 - วันศุกร์ท่ี 31 มี.ค. 2566
📌 ตรวจโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
วันจันทร์ และ พฤหัส โดย พญ.เกวลิน จิรวิทยาภรณ์
วันอังคาร และ ศุกร์  โดย นพ.กสานต์ิ เกียรติปานอภิกุล
☎️ ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมท่ี
บ้านชีวาสุข 02 437 0123 ต่อ 1426, 1430

8 อัลบ้ัม รพ.ตากสิน ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลเน่ืองในวาระชาตกาล 82 ปี

9 Taksin in borderbrain 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน โดยกลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย

10 Taksin in borderbrain 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน โดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

11
Taksin in borderbrain 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน โดยคุณชบาไพร ทองหล่อ 
หัวหน้า stroke unit ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง

15 3 ก.พ 2566
Taksin in borderbrain 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน โดย นพ.อาภากร ภัคกรธนธรณ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

16
แชร์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5=86 AQI:190
ประจ าวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวลา 09.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กทม.

17

"หมอ กทม." แอปพลิเคชันท่ีท าให้การใช้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของคน
กรุงเทพฯ เป็นเร่ืองง่ายเพียงแค่ปลายน้ิว วันน้ีเอามาให้ดูแค่น้ าจ้ิม รอบหน้าเด๋ียวแอดมิน
จะมาแนะน าฟีเจอร์ในแอปฯ แบบจัดเต็มแน่นอน ดาวน์โหลดรอไว้เลย 👇
AppStore : https://shorturl.asia/5yN4a
PlayStore : https://shorturl.asia/Kzd3X

เรียบเรียงโดย : นายวินิจ  บริรักษ์รัตนา 
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 0๒ ๔๓๗ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๖๙
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

18
ประกาศ เน่ืองจากฝ่ายช่อมบ ารุงฯ ด าเนินการติดต้ังระบบโทรศัพท์ ณ ห้องโทรศัพท์
กลาง ท าให้โทรศัพท์บางคู่สายขัดข้อง ไม่สามารถติดต่อได้หรือสายหลุดบ่อย จึงเรียนมา
เพ่ือทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก เม่ือเสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบ

19
ขอเชิญผู้มารับบริการโรงพยาบาลตากสิน ร่วมท าแบบส ารวจความพึงพอใจในการรับ
บริการ โรงพยาบาลตากสิน
https://docs.google.com/.../1m-OsAg.../edit...

20 3 ก.พ 2566
Taksin in borderbrain 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน
ติดตาม ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโรคสมองและหลอดเลือดสมอง 👉 ศูนย์สมองและ
หลอดเลือดสมอง-Brain & Cerebrovascular Center รพ.ตากสิน

21 6 ก.พ 2566

โรงพยาบาลตากสิน เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราว
👉 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอย่ืนใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ท่ี งานการเจ้าหน้าท่ี ฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลตากสิน (ช้ัน 6 อาคาร 17 ช้ัน)
📆 ระหว่างวันท่ี 19 มกราคม 2566 ถึงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2566
🔸 ภาคเช้า   : ต้ังแต่เวลา 8.00 - 10.00 น.
🔹 ภาคบ่าย : ต้ังแต่เวลา 13.00 - 16.00 น.
(ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)
☎️ ติดต่อสอบถาม ได้ท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี 02 437 0123 ต่อ 1641

22

แชร์ มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน
วันเสาร์ท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2566
โรงพยาบาลตากสินจัด กิจกรรม CSR มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน ประจ าปี 2566 มอบ
เคร่ืองใช้อุปโภค บริโภค ให้แก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย สมุทรปราการ

23
แชร์ โรงพยาบาลคลองสามวา ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร "ขอเชิญร่วมกิจกรรม 
คลองสามวา Running ว่ิงเพ่ือโรงพยาบาล"

24 Taksin in borderbrain 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน โดยทีมพยาบาล Cath Lab

เรียบเรียงโดย : นายวินิจ  บริรักษ์รัตนา 
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 0๒ ๔๓๗ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๖๙
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

25 7 ก.พ 2566

ร่วมบอกรักในเทศกาลวาเลนไทน์ท่ีก าลังจะมาถึงด้วยสติกเกอร์ LINE ชุดพิเศษ “น้องคิด
ดี”
👉 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน
“ ส่งคิดดี แทนค าบอกรัก สติกเกอร์ท่ีคุณได้รับ ได้ท้ังรัก ได้ท้ังบุญ “
📲 สามารถดาวน์โหลด  สติกเกอร์ LINE ชุดพิเศษ “ น้องคิดดี”  👇
https://store.line.me/stickershop/product/22133415/th...
ออกแบบและผลิตส่ือโดย : เวชนิทัศน์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร

26
แชร์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5=23 AQI:23
ประจ าวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวลา 09.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กทม.

27 7 ก.พ 2566

ระวังสัญญาณเตือนและปัจจัยเส่ียงของมะเร็งกล่องเสียง อีกสัญญาณเตือนของมะเร็งท่ี
ท่านอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามี
📣 มะเร็งบางชนิด รู้ไวหายเร็ว..รู้เร็วหายได้
✔️ ร่างกายอาจจะก าลังบอกอะไรกับเรา
✔️ รับฟังอย่างใส่ใจ ไม่ต่ืนตระหนก
ท่ีมา : สถานวิทยามะเร็งศิริราช

28 Taksin in borderbrain 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน โดยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

29 แชร์ กรุงเทพมหานคร "รู้ทัน รับมือฝุ่น PM2.5 ภัยร้ายขนาดจ๋ิว"

30

เน่ืองจากฝ่ายช่อมบ ารุงฯ ด าเนินการติดต้ังระบบโทรศัพท์ ณ ห้องโทรศัพท์กลาง ท าให้
โทรศัพท์บางคู่สายขัดข้อง ไม่สามารถติดต่อได้หรือสายหลุดบ่อย “ ไม่สามารถใช้งานได้
ช่ัวคราว เป็นระยะเวลานึง ” จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก เม่ือ
เสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบ

31 แชร์ อัลบ้ัม 3P Safety Workshop คร้ังท่ี 1 ณ ห้องประชุมสุนทรนนท์ 1.2.66

32 แชร์ อัลบ้ัม การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตากสินร่วมใจ ลด ละ เลิกบุหร่ี 7.2.66

เรียบเรียงโดย : นายวินิจ  บริรักษ์รัตนา 
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 0๒ ๔๓๗ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๖๙
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

33

โรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 ท่ีงานอนามัยชุมชน ช้ัน 2 
เฉพาะวันจันทร์ และ ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ต้ังแต่เวลา 8.00-15.00 น.
✅ ส าหรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ ราคา 1,380 บาท
✅ ประชาชนท่ีมีอายุ 12 ปี ข้ึนไป สามารถนัดฉีดวัคซีนโควิด - 19 เข็มท่ี 1 - 5 
จองผ่านแอปพลิเคช่ัน QueQ หรือมาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าท่ีงานอนามัยชุมชน ช้ัน 2
☎️ สอบถามเพ่ิมเติมโทร 024370123 ต่อ 1115 , 1242

34 8 ก.พ 2566

ชวนกินแกงส้ม ประโยชน์เพียบ
✔️วิตามิน A ช่วยเพ่ิมภูมิคุมกันให้ร่างกาย
✔️วิตามิน C ช่วยเร่ืองการขับถ่าย
✔️วิตามิน B12 ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง 
⚠️ข้อควรระวัง : น้ าแกงส้มมีปริมาณโซเดียมมาก ผู้ท่ีมีปัญหาโรคความดันสูง หรือผู้ท่ี
ต้องจ ากัดปริมาณโซเดียม ควรระมัดระวังในการบริโภค
ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพ่ิมเติมได้ท่ี
https://multimedia.anamai.moph.go.th/
ท่ีมา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

35

Taksin in borderbrain 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน
ติดตาม ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโรคสมองและหลอดเลือดสมอง 👉 ศูนย์สมองและ
หลอดเลือดสมอง-Brain & Cerebrovascular Center รพ.ตากสิน

36 8 ก.พ 2566
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ คุณพิมพ์ปวีณ์ ธนาบุญศิริ และ คุณภวดี ธนาบุญศิริ
 บริจาครถน่ัง 1 คัน ให้แก่ผู้ป่วย ท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลตากสิน ในนามคณะ
ผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

37 TAKSIN Feel Good นพ.ทศพล โลหะวิจารณ์

38 9 ก.พ 2566
แชร์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5=23 AQI:23
ประจ าวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวลา 08.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กทม.

39
แชร์ Social Marketing Thaihealth by สสส. "3 วิธีกินสมุนไพรให้ปลอดภัย ร่างกาย
แข็งแรง"

40 Taksin in borderbrain 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน โดยห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เรียบเรียงโดย : นายวินิจ  บริรักษ์รัตนา 
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 0๒ ๔๓๗ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๖๙
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

41

Taksin in borderbrain 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน
ติดตาม ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโรคสมองและหลอดเลือดสมอง 👉 ศูนย์สมองและ
หลอดเลือดสมอง-Brain & Cerebrovascular Center รพ.ตากสิน

42

Taksin in borderbrain 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน
ติดตาม ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโรคสมองและหลอดเลือดสมอง 👉 ศูนย์สมองและ
หลอดเลือดสมอง-Brain & Cerebrovascular Center รพ.ตากสิน

43

โรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 ท่ีงานอนามัยชุมชน ช้ัน 2 
WALK IN เฉพาะวันจันทร์ และ ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ต้ังแต่เวลา 8.00-14.00
 น.
✅  ส าหรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ (Package for tourists) 1,380 Baht 
✅ ส าหรับประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ อายุ 12 ปี ข้ึนไป ท่ีต้ังถ่ินฐานใน
ประเทศไทย สามารถมารับบริการฉีดวัคซีน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
☎️ สอบถามเพ่ิมเติมโทร 024370123 ต่อ 1115, 1242

44 10 ก.พ 2566

โรงพยาบาลตากสินจะจัดการการสัมมนา “#การลดความอ้วนอย่างย่ังยืน”
โดยผู้เช่ียวชาญ สหสาขาทางการแพทย์ มาบรรยายและให้ค าแนะน า
มีการฝึกการท าอาหารแคลอร่ีต่ า และการออกก าลังกาย ฝึกสอนโดยนักกายภาพบ าบัด
วิทยากรมีดังน้ี 
1. นพ. พรเทพ ประทานวณิช แพทย์เช่ียวชาญผ่าตัดลดความอ้วน
2. พญ. จินตนันท์ จังศิริพรปกรณ์ แพทย์เช่ียวชาญอายุรกรรม ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิก
3. นพ. วราวุธ อัมพรวิโรจน์กิจ  แพทย์เช่ียวชาญอายุรกรรมหัวใจ
4. พญ. ณัฏฐาพร ปิยะสาธุ แพทย์เช่ียวชาญศัลยกรรมตกแต่ง
5. นพ. อาภากร ภัคกรธนธรณ์ แพทย์เช่ียวชาญอายุรกรรม โรคระบบการหายใจ
6. นางสาววิรินรัตน์  ดวงแก้ว นักโภชนาการปฎิบัติการ
ก าหนดจัดการสัมมนาในวันท่ี 16 กพ 2566 13.00-16.00 น.
ห้องประชุม สุขสมปอง ตึกธนบุรีศรีมหาสมุทร ช้ัน 20

45

Taksin in borderbrain 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน นพ.ชัยยศ เสียงประเสริฐกิจ
ติดตาม ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโรคสมองและหลอดเลือดสมอง 👉 ศูนย์สมองและ
หลอดเลือดสมอง-Brain & Cerebrovascular Center รพ.ตากสิน

46 11 ก.พ 2566 Taksin in borderbrain 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน ทีมแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย

เรียบเรียงโดย : นายวินิจ  บริรักษ์รัตนา 
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 0๒ ๔๓๗ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๖๙
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

47 13 ก.พ 2566
แชร์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5=22 AQI:22
ประจ าวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวลา 08.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กทม.

48

แชร์ แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตากสิน เปิดบริการคลินิก
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
📌 สามารถติดต่อขอรับการรักษาได้ท่ี คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
โรงพยาบาลตากสิน อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ช้ัน 6A 
⏰ โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
☎️ สามารถติดต่อขอสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม หรือนัดหมายการรักษาท่ี 
02-437-0123 ต่อ 1671 หรือ 091-0057300

49
Taksin in borderbrain 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน
น.ส.อรไพลิน นาคสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน (ฝ่ายบริหาร)

50 13 ก.พ 2566

แชร์ แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตากสิน "อาการชา
สามารถรักษาได้ด้วยแพทย์แผนจีน"
📌 สามารถติดต่อขอรับการรักษาได้ท่ี คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
โรงพยาบาลตากสิน อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ช้ัน 6A 
⏰ โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
☎️ สามารถติดต่อขอสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม หรือนัดหมายการรักษาท่ี 
02-437-0123 ต่อ 1671 หรือ 091-0057300

51
Taksin in borderbrain 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน
ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน (ฝ่ายการแพทย์)

52 14 ก.พ 2566
ยืดอก พกถุงยาง วาเลนไทน์น้ี
ท่ีมา : ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

53
แชร์ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดตัว >>  📘(E-book ) " คู่มือผู้ใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับประชาชน 2566 "

54 แชร์ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร "ข้อดีข้อเสียช็อกโกแลตท่ีจะให้วาเลนไทน์น้ี"

55
แชร์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5=25 AQI:25
ประจ าวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวลา 09.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กทม.

เรียบเรียงโดย : นายวินิจ  บริรักษ์รัตนา 
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 0๒ ๔๓๗ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๖๙
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

56
Taksin in borderbrain 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน

57 ก าหนดการ วันครบรอบ 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน

58 แชร์ สถานีประชาชน ไทยพีบีเอส "สบทบทุนจัดซ้ือคุรุภัณฑ์ 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน"

59 15 ก.พ 2566
Taksin in borderbrain ครบรอบ 119 ปี https://m.youtube.com/watch?v=
Zc7gkvuVfbo

60 แชร์เวชนิทัศน์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

61

คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน  ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
🙏🏻🙏🏻🙏🏻

❤️ นายสุรินทร์ นัมคณิสรณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองสามวา ในโอกาสได้รับ
การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง "ผู้อ านวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน"
❤️นายสุธน เอกเสถียร รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ในโอกาส
ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง "ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองสามวา"

62 อัลบ้ัม วันครบรอบ 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน EP.1

63 15 ก.พ 2566 อัลบ้ัม วันครบรอบ 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน EP.2

64 อัลบ้ัม วันครบรอบ 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน EP.3

65
แชร์ BKK LIVE ครบรอบ 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน “119 yrs Taksin Hospital – 
Taksin in borderbrain”

เรียบเรียงโดย : นายวินิจ  บริรักษ์รัตนา 
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 0๒ ๔๓๗ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๖๙
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

67 16 ก.พ 2566

👉 รวมมิตรบริการดีดี จากโรงพยาบาลตากสิน 🏥
1. บริการฉีดวัคซีน Covid-19 ท่ีงานอนามัยชุมชน ช้ัน 2 WALK IN เฉพาะวันจันทร์ 
และ ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ต้ังแต่เวลา 8.00-14.00 น.
🎒 ส าหรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ (Package for tourists) 1,380 Baht  💸
✅ ส าหรับประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ อายุ 12 ปี ข้ึนไป ท่ีต้ังถ่ินฐานใน
ประเทศไทย สามารถมารับบริการฉีดวัคซีน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
2.  บริการคลินิกมลพิษทางอากาศ  วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันพุธ) เวลา 9.00 น. - 
12.00 น. ณ บ้านชีวาสุข 
3. 🩸 บริการเจาะเลือดในวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ 7.00 - 11.30 น. ณ จุด
เจาะเลือด ช้ัน 6 อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร
4.  มาตรการในการเข้าเย่ียมผู้ป่วย โรงพยาบาลตากสิน
5.  บริการ การท าบัตรประจ าตัวคนพิการ ทุกวันศุกร์  เวลา 8.30 - 15.30 น.
ณ บ้านวรรังสฤษด์ิ โรงพยาบาลตากสิน 👨🦽
6. คลินิกผู้มีบุตรยาก IUI เปิดบริการ การฉีดเช้ืออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก “เพ่ือเพ่ิมโอกาส
การต้ังครรภ์” 👶
7. ฉีดวัคซีนแบบ 9 สายพันธ์ุ ป้องกัน มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งอ่ืนๆ (ช่องคลอด,ทวาร
หนัก,ช่องปากและล าคอ,องคชาติ) และหูดหงอนไก่
👼🏻เด็ก อายุต่ ากว่า 15 ปี ณ ห้องกุมารเวชกรรม
🙎🏻♀️สตรี อายุ 15 ปีข้ึนไป ณ ห้องนรีเวชกรรม
🙍🏻♂️ผู้ชาย อายุ 15 ปีข้ึนไป ณ คลินิกเลิฟแคร์

เรียบเรียงโดย : นายวินิจ  บริรักษ์รัตนา 
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 0๒ ๔๓๗ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๖๙
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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8, 9.  📣 BKK PRIDE CLINIC 🌈
 👉 คลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย โรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการ 2 คลินิก
✔️คลินิกLove care center
✔️คลินิกรักษ์เพ่ือน
10. คลินิกตรวจภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน "ช้ัน 2" 8.00 - 16.00 น. ทุกวัน
จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักนักขัตฤกษ์  บริเวณใกล้กับห้องตรวจเวชศาสตร์มารดา
และทารกช้ัน 2 
11. คลินิกผู้สูงอายุ ให้บริการการดูแลรักษา ป้องกัน และฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์
รวม โดยแพทย์เฉพาะทางและทีมสหวิชาชีพ
📱 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 15.30 น. ณ คลินิกผู้สูงอายุ อาการวรรังสฤษด์ิ รพ.ตากสิน โทร
 02 437 0123 ต่อ 1314 (ในเวลาราชการ)
Line : @geri.ts
12. หน่วยบรรเทาบริบาล (Palliative care unit) โรงพยาบาลตากสิน
⏰ เปิดให้บริการทุกวันท าการ 
เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ บ้านวรรังสฤษด์ิ ช้ัน 2 (ตรงข้าม 7-11)
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมท่ี : หน่วยบรรเทาบริบาล
โทร 02 437 0123 ต่อ 1407
13. โรงพยาบาลตากสิน เปิดช่องทางพิเศษให้กับผู้มารับบริการทุกท่าน ร่วมบอกผ่าน
ความรู้สึกดีๆ ผ่าน Taksin feel good 
👉โดยการ Scan Qr Code ทุกเร่ืองราวความรู้สึกน้ีจะน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ในส่ือออนไลน์ของโรงพยาบาลเพ่ือเป็นก าลังใจให้บุคลากรทุกท่านในการปฏิบัติหน้าท่ี

69 แชร์ NAEWNA.COM https://www.naewna.com/local/711410

70
แชร์ MGRONLINE.COM 
https://mgronline.com/qol/detail/9660000015003

71
แชร์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5=53 AQI:190
ประจ าวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวลา 09.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กทม.

72 อัลบ้ัม สัมมนา “การลดความอ้วนอย่างย่ังยืน”

เรียบเรียงโดย : นายวินิจ  บริรักษ์รัตนา 
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 0๒ ๔๓๗ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๖๙
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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The mission has been completed 
โรงพยาบาลตากสินจัดการการสัมมนา 
“การลดความอ้วนอย่างย่ังยืน”
โดยผู้เช่ียวชาญ สหสาขาทางการแพทย์ มาบรรยายและให้ค าแนะน า
มีการฝึกการท าอาหารแคลอร่ีต่ า และการออกก าลังกาย ฝึกสอนโดยนักกายภาพบ าบัด
วิทยากรมีดังน้ี 
1. นพ. พรเทพ ประทานวณิช แพทย์เช่ียวชาญผ่าตัดผ่านกล้อง และผ่าตัดลดความอ้วน
2. พญ. จินตนันท์ จังศิริพรปกรณ์ แพทย์เช่ียวชาญอายุรกรรม ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิก
3. นพ. วราวุธ อัมพรวิโรจน์กิจ  แพทย์เช่ียวชาญอายุรกรรมหัวใจ
4. พญ. ณัฏฐาพร ปิยะสาธุ แพทย์เช่ียวชาญศัลยกรรมตกแต่ง
5. นพ. อาภากร ภัคกรธนธรณ์ แพทย์เช่ียวชาญอายุรกรรม โรคระบบการหายใจ
6. นางสาววิรินรัตน์  ดวงแก้ว นักโภชนาการปฎิบัติการ
7. นาน อภิวัฒน์  ชูรัตน์ นักกายภาพบ าบัด
ก าหนดจัดการสัมมนาในวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2566 13.00-16.00 น.
ห้องประชุม สุขสมปอง ตึกธนบุรีศรีมหาสมุทร ช้ัน 20

74 17 ก.พ 2566
แชร์ NATIONTHAILAND.COM 
https://www.nationthailand.com/thailand/general/40024941

75 แชร์กรุงเทพมหานคร "เตือนฝุ่น PM2.5 วันท่ี 19 - 20 ก.พ. 66 เร่ิมมีผลต่อสุขภาพ"

76 แชร์ PR-BANGKOK.COM https://pr-bangkok.com/?p=65340

77

ขณะน้ี กลุ่มงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลตากสิน ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตกรุ๊ป โอ
 (O)
ขอเรียนเชิญบุคลากรของโรงพยาบาล และ ประชาชนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตได้ทุกวัน 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ต้ังแต่เวลา 08.30-15.00 น.
ท่ีช้ัน 6 อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร
โทร 024370123 ต่อ 1618

78
แชร์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5=37 AQI:50
ประจ าวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวลา 09.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กทม.

เรียบเรียงโดย : นายวินิจ  บริรักษ์รัตนา 
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 0๒ ๔๓๗ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๖๙
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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Taksin in borderbrain 🥳 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน 
🙏 ขอบพระคุณรายการ #วันใหม่วาไรต้ี  08.00 น. 17 ก.พ. 66
(นาทีท่ี 52.40 น. -55.13 น.)
📌 ดูรายการเต็มได้ท่ี 👇
https://www.thaipbs.or.th/.../WanmaiVar.../episodes/93103...
📌 รับชมได้ทาง #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3
• ชมสดออนไลน์ : www.thaipbs.or.th/Live
• ชมย้อนหลัง www.thaipbs.or.th/WanmaiVariety

80 แชร์อัลบ้ัม Workshop Taksin Sandbox กรุงธนเหนือ 17.02.2566

81

แชร์ แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตากสิน
คลินิกแพทย์แผนจีน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตาก
สิน  
อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินช้ัน 6A เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-16:00น.(เว้น
วันหยุดราชการ) 
☎️โทร 02-437-0123 ต่อ1671 และ 091-005-7300

82 20 ก.พ 2566
แชร์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5=65 AQI:137
ประจ าวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวลา 08.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กทม.

83
แชร์ สารพันปัญหาการเล้ียงลูก #ลูกหงุดหงิดง่าย #รับมือและตอบสนองลูกข้ีหงุดหงิด
อย่างถูกต้อง

84 แชร์ กรุงเทพมหานคร "รู้ทัน รับมือฝุ่น PM2.5 ภัยร้ายขนาดจ๋ิว"

85
แชร์ ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร "ศูนย์บริการสาธารณสุขให้บริการคลินิกทันตกรรม
 นอกเวลา วันเสาร์-อาทิตย์"

86 แชร์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข "สิวในวัยรุ่น ป้องกันได้ด้วยการกิน"

87
แชร์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข "ธาตุเหล็กกับโพเลต เธอกับฉัน ช่วยกันลดเส่ียง
ซีด"

เรียบเรียงโดย : นายวินิจ  บริรักษ์รัตนา 
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 0๒ ๔๓๗ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๖๙
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

88

แชร์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับท่ี 
6/2566 "กินหมูดิบ เส่ียงหูดับ ! แนะประชาชน กินอาหารปรุงสุก ถูกหลักอนามัย ได้
มาตรฐาน" 
https://shorturl-ddc.moph.go.th/ZS2pm

89 20 ก.พ 2566
แชร์ สสส. (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth 
"ประโยชน์ของผักและผลไม้ ท่ีลดความเส่ียงในการเกิดมะเร็ง"

90
แชร์ สสส. (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth 8 วอร์ม
อัพ ก่อนคุยกับลูก ‘เร่ืองเพศ’

91

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน  น.ส.อรไพลิน นาคสวัสด์ิ รอง
ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตากสิน ร่วมมอบช่อ
ดอกไม้แสดงความยินดีแด่
 ♥ นพ.สุธน เอกเสถียร ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลคลองสามวา ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
♥ นพ.สุรินทร์ นัมคณิสรณ์ ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง "ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน"

92 แชร์ Social Marketing Thaihealth by สสส. "มารู้จักโซเดียมต่างๆ ในอาหารเหล่าน้ี"

93
แชร์ Social Marketing Thaihealth by สสส. "3 วิธีกินสมุนไพรให้ปลอดภัย ร่างกาย
แข็งแรง"

94 แชร์ กรุงเทพมหานคร "ไข้เลือดออกเกิดจากเจ้ายุงร้าย ภัยร้ายใกล้ตัวว"

95 21 ก.พ 2566
แชร์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5=38 AQI:51
ประจ าวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวลา 09.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กทม.

96 แชร์ HappyChild 10 คาถาสร้างสุขส าหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการเล้ียงดูเด็ก

97
ประกาศโรงพยาบาลตากสิน
เร่ือง กฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมส าหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564

เรียบเรียงโดย : นายวินิจ  บริรักษ์รัตนา 
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 0๒ ๔๓๗ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๖๙
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

98

โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ พระครูสุทธิญาโณภาส เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโอภา
สี และพระครูโกศลบุญกิจ(สมชาย พิมพ์สอน) มอบผ้าอ้อมส าเร็จรูป และแผ่นรองซับ  
ให้งานสังคมสงเคราะห์ เพ่ือผู้ป่วยท่ีมารับรักษาท่ีโรงพยาบาลตากสิน ในนามคณะ
ผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

99 22 ก.พ 2566 แชร์ กายภาพบ าบัด โรงพยาบาลตากสิน "วันกายภาพบ าบัดแห่งชาติ ปี 2566"

100 แชร์ กรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังไวรัสมาร์บวร์ก (Marburg Virus Disease)

101
แชร์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5=46 AQI:84
ประจ าวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวลา 07.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กทม.

102 22 ก.พ 2566

📌ระวัง❗️สัญญาณเตือนและปัจจัยเส่ียงของมะเร็งสมอง มีอะไรบ้างมาดูกัน
📣 มะเร็งบางชนิด รู้ไวหายเร็ว..รู้เร็วหายได้🦀
✔️ ร่างกายอาจจะก าลังบอกอะไรกับเรา
✔️ รับฟังอย่างใส่ใจ ไม่ต่ืนตระหนก
ท่ีมา : สถานวิทยามะเร็งศิริราช

103
"กินหมูดิบ เส่ียงหูดับ ! แนะประชาชน กินอาหารปรุงสุก ถูกหลักอนามัย ได้มาตรฐาน"
อ่านข้อมูลเพ่ิมเติม 👉 https://shorturl-ddc.moph.go.th/ZS2pm
ท่ีมา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

104

ท่านมีอาการเหล่าน้ีหรือไม่ ?
ปัสสาวะบ่อย ไม่สุด ออกช้า ไม่ทันใจ ปัสสาวะเล็ด ต้องรีบ ควบคุมไม่ได้
เร่ียวแรงถดถอย อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย นกเขาไม่ขัน ?
📣 โรงพยาบาลตากสิน ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย 
ความรู้สุขภาพคุณผู้ชาย (Men’s Health) 
⏰ วันอังคารท่ี 14 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุขสมปอง ช้ัน 20 อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร โรงพยาบาลตากสิน

105
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ กลุ่มสายบุญ และ คุณปวีณา ก่อเศรษฐรัชต์
บริจาคอาหาร และขนม 240 ชุด ให้แก่ผู้ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลตากสิน ในนาม
คณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

เรียบเรียงโดย : นายวินิจ  บริรักษ์รัตนา 
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 0๒ ๔๓๗ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๖๙
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

106

แชร์ มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน พระปิดตา เน้ือผงชานหมาก รุ่น ปลดหน้ีรับทรัพย์ รวย 
รวย รุ่น 1
หลองพ่อแป๊ะ  วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มอบให้ 
โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

107 23 ก.พ 2566

ประกาศ โรงพยาบาลตากสิน สมัครด่วน รับจ านวนจ ากัด
- พยาบาลวิชาชีพ (ประกันสังคม)
- บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ต าแหน่ง พยาบาล
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวัน)
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม หรือ นัดวันเข้ามาทดลองปฏิบัติงาน
☎️ ติดต่อ พิมลพรรณ  02 437 0123 ต่อ 1622 
ติดต่อได้วันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.)

108 23 ก.พ 2566

🖐ล้างมือ หยุดเช้ือด้ือยา🖐
วิธีท่ีง่ายท่ีสุด คือ การท าความสะอาดมือ ล้างมือบ่อย ๆ เพราะเช้ือด้ือยามักอาศัยอยู่บน
ผิวหนัง หากท าความสะอาดมือบ่อย ๆ ก็จะสามารถป้องกันการแพร่กระจายเช้ือผ่าน
การสัมผัสได้

109
แชร์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5=53 AQI:106
ประจ าวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวลา 09.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กทม.

110 แชร์ สารพันปัญหาการเล้ียงลูก "สมาธิของเด็กแต่ละวัย"

111
ยาชนิดไหนบ้าง ท่ีต้องกินให้หมด?
ท่ีมา : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

112
แชร์ งานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ อบต รัฐวิสาหกิฐและแนวข้อสอบ โรงพยาบาล
ตากสิน รับสมัครพนักงาน

เรียบเรียงโดย : นายวินิจ  บริรักษ์รัตนา 
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 0๒ ๔๓๗ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๖๙
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

113 24 ก.พ 2566

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน, ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รอง
ผู้อ านวยการ (ฝ่ายการแพทย์) พร้อมข้าราชการในสังกัด
ร่วมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน น าข้าราชการในสังกัด วางพาน
พุ่มทองพุ่มเงินถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่ีทรงพระราชกรณีย
กิจนานัปการต่อปวงชนชาวไทย
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในบริเวณวัด
อรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่

114
แชร์ แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตากสิน ""ตะคริวท่ีขา
เวลากลางคืน

115 แชร์ กรุงเทพมหานคร "5 ป. ข้อปฏิบัติป้องกันโรคโข้เลือดออก"

116
แชร์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5=64 AQI:134
ประจ าวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวลา 07.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กทม.

117

โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ คุณ พยุท สงวนนาม ตัวแทน บริษัท โอสถสภา 
เบฟเวอเรจ จ ากัด มอบขนมข้าวโพดอบกรอบ รสฮ๊อตชิลล่ี ตราสคอร์น 180 ลัง ให้แก่
โรงพยาบาลตากสิน ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบ
ขอบพระคุณ

118 24 ก.พ 2566 แชร์ กองบริหารการสาธารณสุข "5 โรคยอดฮิตโซเซียลมีเดีย"

119

คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลตากสิน  ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
❤️ ขอแสดงความยินดี แด่ นายสุพรชัย มหาดไทย ในโอกาสได้รับการแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่ง "นายช่างเทคนิคอาวุโส หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ ารุง กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ 
สนับสนุนบริการและระบบคุณภาพ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร"

120
แชร์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข "Car  Seat ท่ีน่ังนิรภัยปลอดภัยส าหรับเด็ก"
 และรูปแบบ Car Seat ตามช่วงอายุ

เรียบเรียงโดย : นายวินิจ  บริรักษ์รัตนา 
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 0๒ ๔๓๗ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๖๙
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

121

กลุ่มเส่ียงเล่ียงฝุ่น PM 2.5
หญิงต้ังครรภ์ / เด็กเล็ก / ผู้สูงอายุ / ผู้ท่ีมีโรคประจ าตัว / ผู้ท างานกลางแจ้ง
👉ก่อนออกจากบ้าน เช็คค่าฝุ่น ผ่าน Application ต่างๆ ประเมินตนเองว่าเป็น
กลุ่มเส่ียงหรือไม่ หากค่าฝุ่นอยู่ระดับ สีเหลือง สีส้ม สีแดง กลุ่มเส่ียงควรงดท ากิจกรรม
กลางแจ้ง หากมีอาการรุนแรงเช่น แน่นหน้าอก หายใจล าบาก ควรรีบพบแพทย์
ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพ่ิมเติมได้ท่ี
👉https://multimedia.anamai.moph.go.th/
ท่ีมา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

122

โรงพยาบาลตากสินมีการประชุมประจ าทุกเดือน เพ่ือเป็นแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง 
เพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่ี รพ ตากสิน จากการระดมความรู้ของ
แพทย์ผู้เชียวชาญ ทุกสาขาท่ีเก่ียวข้อง
Taksin Tumor Conference!!!
By Multidisciplinary team: Radiologists, Oncologists, Surgeon (Colorectal, 
Urologist, Hepato , Breast surgeon) , Pathologist, Advanced practitional 
nurse) etc 
ประชุมทุกเดือน
1 Breast cancer 
2. Colorectal cancer
3. Hepato cancer
4. Uro cancer 
แล้วจะให้ Fellow สรุปออกมา เป็น Taksin tumor board comments ลงในประวัติ
ผู้ป่วย เพ่ือเป็นแนวทางการรักษาต่อไป

123 27 ก.พ 2566 แชร์ ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร "ท าไม...ถึงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก"

124 27 ก.พ 2566
แชร์ กรุงเทพมหานคร กหมุดแจ้งปัญหาในพ้ืนท่ี กทม. ได้แล้วท่ี (line) Line @
TraffyFondue

125
แชร์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5=55 AQI:39
ประจ าวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวลา 08.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กทม.

126 แชร์ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ "ช่องทางการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล"

เรียบเรียงโดย : นายวินิจ  บริรักษ์รัตนา 
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 0๒ ๔๓๗ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๖๙
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

127 แชร์ ส านักงานประกันสังคม "ตรวจสุขภาพประจ าปี ใช้สิทธิประกันสังคม"

128
แชร์ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ "เอกสารประกอบการลงทะเบียน/เปล่ียน
หน่วยบริการ (สถานพยาบาล) ประจ า ส าหรับผู้มีสิทธิบัตรทอง"

129

กรุงเทพสุขภาพดี เช่ือม่ันส านักการแพทย์
นโยบายบริหารงานส านักการแพทย์ ปี 2566 
Morality & Modernization : องค์กรคุณธรรมพร้อมระบบการแพทย์ท่ีทันสมัย
Special Service & Seamless Care : เช่ือมโยงระบบการแพทย์ทุกระดับอย่างไร้
รอยต่อ
Digital Drive & Development : ขับเคล่ือนสู่องค์กรดิจิตอล และการแพทย์ข้ันสูง
โดย ดร.พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

130

ช่วงน้ีอากาศร้อน ท าให้อาหารบูดเสียได้ง่าย
ป้องกัน อาหารเป็นพิษในสถานศึกษา 🏫
แนะให้ยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด" ในการรับประทานอาหาร
👉สามารถค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม ได้ท่ี...
📌https://datariskcom-ddc.moph.go.th/

131 28 ก.พ 2566
แชร์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5=61 AQI:126
ประจ าวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวลา 09.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กทม.

132
แชร์ แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตากสิน "5 ท่า แก้เม่ือย 
ท่ัวตัว ชาวออฟฟิศ มนุษย์ตัวตึง"

เรียบเรียงโดย : นายวินิจ  บริรักษ์รัตนา 
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 0๒ ๔๓๗ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๖๙
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

133 28 ก.พ 2566

“1 มีนาคม 2566 น้ี งานรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไปเปิดท าการ”
ศูนย์รักษาความปลอดภัย
และการจราจร  
ศูนย์ควบคุมระบบ CCTV
ศูนย์ก ากับดูแลงานเคล่ือนย้ายผู้ป่วย
**สถานท่ีต้ังลานจอดรถช้ัน4** อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร  
โทร 3107 (เปิด 24 ชม.) *เบอร์ภายใน 
**รับแจ้งปัญหา/ติชม/ร้องเรียน**
1.เหตุด่วนเหตุร้าย/ความปลอดภัย/บุคคลไม่พึงประสงค์
2.งานจราจรและท่ีจอดรถ
3.งานบริหารจัดการลิฟต์โดยสาร
4.งานตรวจสอบภาพและบันทึกภาพจากระบบโทรทัศน์วงจรปิด
(ตามระเบียบการขอดูภาพ)
5.งานเคล่ือนย้ายผู้ป่วย

134

แชร์ ศูนย์การเรียนรู้โรงพยาบาลตากสิน โครงการกลุ่ม "สร้างเสริมกิจวัตรประจ าวันข้ัน
สูง Instrumental Activities of Daily Living (IADLs)" หากท่านใดสนใจให้การ
สนับสนุนโครงการ ส าหรับเด็ก ๆ สามารถติดต่อได้ท่ีหน่วยพัฒนาการ โรงพยาบาลตาก
สิน 02-4371206 ต่อ 1322 หรือ 1221

135
แชร์ Kind + Jugend ASEAN "งาน Kind + Jugend ASEAN 2023 ระหว่างวันท่ี 
5-8 เมษายน 2566 ณ ไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพฯ"

136
แชร์ ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & Cerebrovascular Center รพ.ตากสิน 
"การรักษา หลอดเลือดสมองขนาดใหญ่ มาก (giant intracranial  aneurysms) ด้วยวิธี
ไม่ต้องผ่าตัดวิธีใหม่ด้วยการใส่ท่อขดลวดตาถ่ีพิเศษ เรียกว่า Flow diverting stent"

เรียบเรียงโดย : นายวินิจ  บริรักษ์รัตนา 
ต าแหน่ง : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 0๒ ๔๓๗ ๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๖๙
E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com


