
ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

1 1 พ.ย 2565

โรงพยาบาลตากสิน ยินดีต้อนรับ กรมครบคุมโรคโดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ เข้าเย่ียมดูงาน การด าเนินงานโครงการทบทวน โปรแกรมการ
ด าเนินงาน เอชไอวี ระดับประเทศ เพ่ือน าเสนอการด าเนินงาน RRTTR และการบูร
ณาการงานเอชไอวี วัณโรค ฯ
📌วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทร
นนท์ ช้ัน 6 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลตากสิน
☎️ คลินิกตะวันใหม่ 02 437 0123 ต่อ 1136

2 2 พ.ย 2565
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้มีสิทธิบัตรทอง รพ.เอกชนใน กทม. ท่ีถูก
ยกเลิกสัญญาปฐมภูมิ/ประจ า (สิทธิว่าง) 2.3 แสนราย

3

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
💐 ขอแสดงความยินดีกับ 🎉
"นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร" ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร 
ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร มีผลต้ังแต่ วันท่ี 1 ตุลาคม 2565
ประกาศ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565

4 อัลบ้ัม เข้าเย่ียมดูงาน โปรแกรมการด าเนินงาน เอชไอวี ระดับประเทศ 2/11/65

5

📣 โรงพยาบาลตากสิน เปิดบริการเจาะเลือดในวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์
👉 เปิดบริการ 7.00 - 11.30 น. ณ จุดเจาะเลือด ช้ัน 6 อาคารธนบุรีศรี
มหาสมุทร
♦️ ย่ืนสิทธิให้เรียบร้อยก่อนมารับบริการเจาะเลือด
♦️ ไม่ควรมาก่อนนัดเกิน 7 วัน ถ้าเกินต้องให้แพทย์ หรือพยาบาลเซ็นต์รับรองใน
การเจาะเลือดทุกคร้ัง
🤗 “สะดวก ประหยัดเวลา ไม่ต้องรอนาน”
☎️ ติดต่อสอบถาม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โทร 02 437 0123 ต่อ 1249

6 3 พ.ย 2565 แชร์ อัลบ้ัม อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Advance skills for clinical teachers

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

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
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7 3 พ.ย 2565

วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2565 นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน
 รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน จ านวน 36,000 บาท และ
น้ าด่ืมกสิกรไทยกล่องกระดาษรักษ์โลก จ านวน 960 กล่อง พร้อมถุงผ้าส าหรับใส่
ยากลับบ้าน จาก คุณพิภาพัณณ์ อรรถวานิช ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ธนาคารกสิกร
ไทย เพ่ือจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพ่ือรองรับผู้ป่วยในอาคารอเนกประสงค์ 
23 ช้ันหลังใหม่ ของโรงพยาบาลตากสิน

8 แชร์ อัลบ้ัม เข้าแสดงความยินดีกับ นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร
9 แชร์ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร “อาหารเพ่ิมภูมิคุ้มกันในหน้าหนาว”

10 4 พ.ย 2565

แชร์ OccMed Taksin Hospital
รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5=30 AQI:35
ประจ าวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565
ณ เวลา 6.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กทม.

11 แชร์ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร “อาหารเพ่ิมภูมิคุ้มกันในหน้าหนาว”

12

Tiktok Taksin #สุขภาพดี #ปลอดภัยดี
✔️ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service✔ 📌เปิด
ให้บริการทุกวันศุกร์ 8.30 น. – 15.30 น. โดยสามารถรอรับบัตรประจ าตัวคน
พิการได้ทันที ณ บ้านวรรังสฤษฏ์ ช้ัน 1 โรงพยาบาลตากสิน จัดบริการ ท าบัตรคน
พิการ เปล่ียนประเภทสิทธิบัตรทองเป็นสิทธิคนพิการ ช่วยเหลือให้คนพิการเข้าถึง 
สวัสดิการสังคมต่างๆตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การรักษาพยาบาล อาชีพ เบ้ียคน
พิการ อุปกรณ์จ าเป็นส าหรับคนพิการ 📖ผู้ใช้บริการเตรียมหลักฐาน ดังน้ี • 
เอกสารรับรองความพิการออกจากโรงพยาบาล (ฉบับจริง) • ส าเนาบัตรประชาชน
หรือใบสูติบัตร • ส าเนาทะเบียนบ้าน • รูปถ่ายสี 1 น้ิว 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน • ใบ
เปล่ียนช่ือ-เปล่ียนนามสกุล (ถ้ามี) **อย่าลืมลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุก
ฉบับ*** ☎️สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โทร 02 437
 0123 ต่อ 1110

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

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
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13 5 พ.ย 2565

Loy Krathong Festival 2022 : ลอยกระทง 2565
ไม่จมน้ าแน่นะวิ..ลอยกระทงด้วยกัน ช่วยดูแลกัน
✅ ไม่เมา ✅ ไม่เก็บ ✅ ไม่ปล่อยเด็กตามล าพัง
ท่ีมา : กรมควบคุมโรค

14 7 พ.ย 2565

โรงพยาบาลตากสิน ยินดีต้อนรับ คณะท างานตรวจประเมินและก ากับติดตาม
คุณภาพการเป็นหน่วยบริการฯ เร่ือง ประชุมตรวจประเมินหน่วยบริการเพ่ือข้ึน
ทะเบียนเป็นหน่วยบริการท่ีรับการส่งต่อเฉพาะด้าน การท าหัตถการรักษาโรคหลอด
เลือดโคโรนารีผ่านสายสวน และการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
📌 วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทร
นนท์ ช้ัน 6 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลตากสิน
☎️ กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพ โทร 02 437 0123 ต่อ 1654, 1651

15

แชร์ พบหมอ ตากสิน ผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดบริเวณ ฐานคอ บ่า คอ สะบัก และมี
อาการปวดไปบริเวณศีรษะ กระบอกตา หรือ ร้าวชาลงแขน และปลายน้ิว
📌 สามารถติดต่อขอรับการรักษาได้ท่ี คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลตากสิน 
อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ช้ัน 6A
☎️ สามารถติดต่อขอสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม หรือนัดหมายการรักษาท่ี 
02-437-0123 ต่อ 1671

16

คลินิกตรวจภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน "ช้ัน 2"
เปิดบริการ 8.00 - 16.00 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักนักขัตฤกษ์
บริเวณใกล้กับห้องตรวจเวชศาสตร์มารดาและทารกช้ัน 2
ส าหรับผู้เป็นเบาหวานควรตรวจอย่างน้อยปีละคร้ัง
✅ ตรวจตาด้วยเคร่ือง Fundus camera
✅ ตรวจเท้า
☎️ สามารถติดต่อขอสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก 
โรงพยาบาลตากสิน 02-437-0123 ต่อ 3615,3616

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

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
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17 7 พ.ย 2565
แชร์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข “เตือนประชาชนช่วงเทศกาลวันลอย
กระทงปีน้ี ไม่ล่าแต้ม..นะวิ”

18 แชร์ อัลบ้ัม ประชุมตรวจประเมินหน่วยบริการเพ่ือข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการฯ

19

วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565 นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน
 รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน จ านวน 1,500,000 บาท 
จากคุณยายกิม เจียรจินดา เพ่ือจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพ่ือรองรับผู้ป่วย
ในอาคารอเนกประสงค์ 23 ช้ันหลังใหม่ ของโรงพยาบาลตากสิน

20
แชร์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5=42 AQI:67
ประจ าวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2565 ณ เวลา 6.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กทม.

21 8 พ.ย 2565

ลอยกระทง อย่างปลอดภัย ยึดหลัก 4 ไม่
🚨 ไม่ถอดหน้ากากอนามัย
🚨 ไม่เมา
🚨 ไม่ปล่อยเด็กตามล าพัง
🚨 ไม่เล่นประทัด พลุ ไฟ
ข้อมูล : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

22

แชร์ OccMed Taksin Hospital
รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5=45 AQI:80
ประจ าวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2565
ณ เวลา 6.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กทม.

23 แชร์ อัลบ้ัม อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการเฝ้าระวังตนเองต่อการติดเช้ือฯ 8/11/65

24
Tiktok Taksin ️ #สุขภาพดี #ปลอดภัยดี
หัตถการเผายา ติดต่อได้ท่ีคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลตากสิน 
โทร 02-4370123 ต่อ 1671

.
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 าเดือนพฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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25 8 พ.ย 2565

หมอ ID ชวน ลอยกระทง วิถีใหม่ สไตล์ NEW NORMAL
✅ 1 ครอบครัว 1 กระทง ประหยัดและรักษาส่ิงแวดล้อม
✅ ใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
✅ สวมหน้ากาก ตลอดเวลา, เว้นระยะห่าง เล่ียงพ้ืนท่ีแออัด
✅ ลอยกระทงออนไลน์ปลอดภัยโควิด - 19

26

โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา ประธานมูลนิธิช่วย
การสาธราณสุขชุมชนในอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่ผู้ป่วยท่ีโรงพยาบาลตากสิน 
ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

27
แชร์ ศูนย์เอราวัณ ส านักการแพทย์ วันลอยกระทง ส านักการแพทย์จัดทีม EMS 
โรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ และ วชิรพยาบาล ดูแลประชาชนวันลอย
กระทง บาดเจ็บ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนย์เอราวัณ บริการฟรีตลอด 24 ชม.

28 แชร์ อัลบ้ัม ร่วมปล่อยแถวเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติภารกิจในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

29 9 พ.ย 2565
แชร์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5=44 AQI:76
ประจ าวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2565 ณ เวลา 6.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กทม.

30

โรงพยาบาลตากสินขอขอบพระคุณ กลุ่มสัมปันโน และคุณปวีณา ก่อเศรษฐรัชต์ 
และครอบครัว บริจาคอาหาร 257 กล่อง และวุ้นเย็นช่ืนใจ ให้แก่ผู้มารับบริการท่ี
โรงพยาบาลตากสิน ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอ
กราบขอบพระคุณ

31
แชร์ BKK LIVE “LIVE ผู้ว่าชัชชาติ ประธาน เปิดงาน APEC Thailand 2022 - 
Showcase at ICONSIAM”

32
แชร์ LIVE REAL “LIVE ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “APEC 
Thailand 2022 - Showcase at ICONSIAM”  ณ เจริญนคร ฮอลล์ ช้ัน M 
ไอคอนสยาม”

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 าเดือนพฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

33 9 พ.ย 2565
แชร์ PPTV HD 36 “ชัชชาติ” เปิดงาน “นิทรรศการเอเปค” สร้างความภูมิใจ
เจ้าภาพเอเปค”

34 แชร์ อัลบ้ัม พิธีเปิดงาน “APEC 2022 Thailand Showcase at ICONSIAM”

35

แชร์ ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & Cerebrovascular Center รพ.ตาก
สิน ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง (BCC Taksin) รพ.ตากสิน เป็นตัวแทน
กรุงเทพมหานคร ในการน าเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ าของการรักษาโรคด้าน
สมองและหลอดเลือดสมอง แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการจัด
งาน APEC 2022 Partner Showcase ท่ีศูนย์การค้าไอคอนสยาม

36 10 พ.ย 2565

Brain & Cerebrovascular Center ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาล
ตากสิน
เชิญชวนชมบูธนิทรรศการ งานแสดงนวัตกรรมความรู้สู่ความย่ังยืน “APEC 2022 
Thailand : Showcase at ICONSIAM”
ระหว่างวันท่ี 9 - 20 พ.ย. 65 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ช้ัน M ไอคอนสยาม
ซ่ึงศูนย์สมองและหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลตากสิน ได้รับเลือกให้เป็น โมเดล 
“สุขภาพและการแพทย์” โดยการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการลากล่ิมเลือด 
(Mechanical Thrombectomy)

37 11 พ.ย 2565
Tiktok Taksin️ #สุขภาพดี #ปลอดภัยดี
ปวดคอ บ่า ไหล่ หายได้ ออฟฟิศซินโดรม หายได้
ฝ่ังเข็มท่ีคลินิกแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลตากสิน โทร 02-4370123 ต่อ 1671

38 13 พ.ย 2565
แชร์ ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & Cerebrovascular Center รพ.ตาก
สิน "ถึงจะมีความโชคร้ายแค่ไหน เราแก้ไขให้ท่านได้ โดยศูนย์สมองและหลอดเลือด
สมอง รพ.ตากสิน"

39 14 พ.ย 2565 แชร์ อัลบ้ัม วันเบาหวานโลก world diabetes day 2022

40 แชร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย “เบาหวาน หากรู้ทัน ป้องกันได้”

41 แชร์ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร “สัญญาณเตือนอาจเส่ียงเป็นเบาหวานได้”

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 าเดือนพฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

42 14 พ.ย 2565

8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน (ประธานมูลนิธิโรงพยาบาล
ตากสิน) และตัวแทนโรงพยาบาลตากสิน เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่
เจียม ศรีหะทัย มารดาของนางบุษกร นวลยงค์ ผู้เคยด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลตากสิน ฝ่ายบริหาร ณ วัดเจ้าอาม ศาลา 1 บางขุนนนท์

43 แชร์อัลบ้ัม ซ้อมแผนบนโต๊ะ เพ่ือรองรับผู้บาดเจ็บช่วงเอเปค 14-11-65

44
โรงพยาบาลตากสินขอขอบพระคุณ บริษัท ไอทีแอล โลจิสติกส์ มอบผ้าอนามัย 
จ านวน 1,260 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลตากสิน ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร 
โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

45 15 พ.ย 2565
แชร์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5=21 AQI:21
ประจ าวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 ณ เวลา 6.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กทม.

46

โรงพยาบาลตากสิน เปิดบริการเจาะเลือดในวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์
👉 เปิดบริการ 7.00 - 11.30 น. ณ จุดเจาะเลือด ช้ัน 6 อาคารธนบุรีศรี
มหาสมุทร
♦️ ย่ืนสิทธิให้เรียบร้อยก่อนมารับบริการเจาะเลือด
♦️ ไม่ควรมาก่อนนัดเกิน 7 วัน ถ้าเกินต้องให้แพทย์ หรือพยาบาลเซ็นต์รับรองใน
การเจาะเลือดทุกคร้ัง
“สะดวก ประหยัดเวลา ไม่ต้องรอนาน”
ติดต่อสอบถาม กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โทร 02 437 0123 ต่อ 1249

47 18 พ.ย 2565
แชร์ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน “
เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยคร้ังในช่วงน้ีช่วยกันระมัดระวังไม่ประมาท”

48 21 พ.ย 2565
โรงพยาบาลตากสินขอขอบพระคุณ นางสถาพร ตัณฑดิลก มอบชุด PPE ให้แก่
แพทย์ พยาบาลและบุคลกรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร 
โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

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

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

49 21 พ.ย 2565

ประกาศ ต้ังแต่ วันท่ี 2 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการฉีดวัคซีน
 Covid-19 ท่ีงานอนามัยชุมชน ช้ัน 2 เฉพาะวันจันทร์ และวันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 
8.00-15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ประชาชนท่ีมีอายุ 12 ปี ข้ึนไป สามารถ
นัดฉีดวัคซีนโควิด - 19 เข็มท่ี 1 - 5 ผ่านแอปพลิเคช่ัน QueQ หรือติดต่อนัดหมาย
ล่วงหน้าท่ีงานอนามัยชุมชน ช้ัน 2 (ไม่รับ Walk In)
☎️ สอบถามเพ่ิมเติมงานอนามัยชุมชนโทร 024370123 ต่อ 1115,1242

50

โรงพยาบาลตากสินจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง Trauma Care
จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้บาดเจ็บ ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลตากสิน วันท่ี 22-23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุขสมปองช้ัน 20 อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร
ติดต่อสอบถามกลุ่มงานศัลยกรรม โทร 02 437 0123 ต่อ 3602

51 22 พ.ย 2565

โรงพยาบาลตากสินจัดนิทรรศการสัปดาห์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
 👧👩🦰 กิจกรรมภายในงาน 👇
☑️ กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีชิงรางวัลในหัวข้อ “ร่วมกันหยุดความ
รุนแรง” โดย นักเรียนโรงเรียนวัดทองนพคุณ
☑️ กิจกรรม “ปักหมุดหยุดความรุนแรง” เพ่ือเป็นการรณรงค์
สร้างความตระหนักในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ปัญหาความรุนแรง
☑️ นิทรรศการสัปดาห์รณรงค์ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
ณ บริเวณลานลีลาวดี ติดต่อสอบถาม งานสังคมสงเคราะห์ โทร 02 437 0123 
ต่อ 1110, 1114

52

วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2565 นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตาก
สิน รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน จ านวน 100,000 บาท
 จากคุณวีระชัย ทรัพยวณิช เพ่ือจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพ่ือรองรับผู้ป่วย
ในอาคารอเนกประสงค์ 23 ช้ันหลังใหม่ ของโรงพยาบาลตากสิน

53 แชร์อัลบ้ัมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Trauma Care วันท่ี 22-23 พ.ย. 65

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 าเดือนพฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

54 22 พ.ย 2565
แชร์ศูนย์การเรียนรู้โรงพยาบาลตากสิน ภาพโครงการกลุ่มส่งเสริมทักษะชีวิต  12 
คร้ัง ตลอด 1 ปีท่ีผ่านมา

55
โรงพยาบาลตากสินขอขอบพระคุณ บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิก จ ากัด บริจาคพิซ
ซ่า จ านวน 200 กล่อง ให้แก่แพทย์ พยาบาลและบุคลกรทางการแพทย์ ในนาม
คณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

56
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคน้ าด่ืม เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ตากสิน สามารถบริจาคน้ าด่ืมได้ ทุกวัน เวลา 8.00 - 16.00 น.
ท่ีจุดบริจาคน้ าด่ืม หน้าอาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

57 แชร์ กรุงเทพมหานคร เปิดฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น โรงพยาบาลสังกัด กทม.

58
อาหารเป็นยา สมุนไพรลดระดับน้ าตาลในเลือด สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขอ
ค าปรึกษา ติดต่อได้ท่ีกลุ่มงานการแพทย์แผ่นไทยและแพทย์ทางเลือก
02-4370123 ต่อ 1671

59 23 พ.ย 2565 แชร์อัลบ้ัม นิทรรศการสัปดาห์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตร

60 แชร์อัลบ้ัมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Trauma Care วันท่ี 22-23 พ.ย. 65

61

ประกาศมาตรการในการเข้าเย่ียมผู้ป่วย โรงพยาบาลตากสิน
👉เพ่ือลดความเส่ียงการแพร่กระจายโรค COVID-19 ขอความร่วมมือผู้มาเย่ียม
☑️ เข้าเย่ียมได้ทุกวัน ในเวลา 11.00 - 13.00 น. และ 17.00-19.00 น.
☑️ เข้าเย่ียมได้คร้ังละ 2 ท่าน ต่อผู้ป่วย 1 ท่าน คร้ังละไม่เกิน 15 นาที
☑️ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
☑️ ล้างท าความสะอาดมือก่อนเข้าเย่ียมผู้ป่วย
ทางโรงพยาบาลแนะน าให้ญาติเย่ียมผ่านทางโทรศัพท์ หรือวิดีโอคอลแทน เพ่ือลด
ความเส่ียงในการแพร่ระบาดการติดเช้ือ
ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลตากสิน

62 24 พ.ย 2565
แชร์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5=34 AQI:43
ประจ าวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 ณ เวลา 8.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กทม.

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ

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

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

63 25 พ.ย 2565
แชร์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5=23 AQI:23
ประจ าวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 ณ เวลา 9.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กทม.

64 แชร์อัลบ้ัม ครบรอบ 51 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

65
แชร์อัลบ้ัม วางพวงมาลาวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าฯ ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ
ราช

66 26 พ.ย 2565

วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตาก
สิน พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาล
ตากสิน จ านวน 500,000 บาท จากคุณชัยยุธ กิตติพัฒนดิลก (บริษัท กิจไพบูลย์
อิมปอร์ต จ ากัด) เพ่ือจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพ่ือรองรับผู้ป่วยในอาคาร
อเนกประสงค์ 23 ช้ันหลังใหม่ ของโรงพยาบาลตากสิน

67 27 พ.ย 2565
โรงพยาบาลตากสินขอขอบพระคุณ คุณศิริรัตน. ์ สุวรรณวัฒน์ และครอบครัว 
บริจาคน้ าด่ืม 36 แพ็ค ให้แก่ผู้ป่วยท่ีเข้ารักการรักษาในโรงพยาบาลตากสิน ในนาม
คณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

69 29 พ.ย 2565

Tiktok Taksin ✔️ #สุขภาพดี #ปลอดภัยดี
คลินิกแพทย์แผนจีน การครอบแก้ว (Cupping Therapy)
เป็นศาสตร์แพทย์แผนจีน ครอบแก้วมีส่วนช่วยในเร่ืองการรักษาโรคหรือภาวะได้
หลากหลายชนิด ท าให้เกิดการกระตุ้นระบบประสาท ฮอร์โมน และท าให้ระบบ
หมุนเวียนเลือดสมดุล ไม่ติดขัด ลดความร้อน ความช้ืน และช่วยบรรเทาอาการ
เจ็บปวดได้ ลดอาการปวดกล้ามเน้ือ ปวดต้นคอบ่า ปวดหลัง และอาการปวดต่างๆ
และยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายอีกด้วย แรงดูดสูญญากาศภายในแก้ว จะดูดผิวหนัง 
กล้ามเน้ือของผู้ป่วย จนผิวหลังบริเวณน้ันเปล่ียนสีไปจากเดิม สีเปล่ียนไปตามสภาพ
ร่างกายคนไข้ รอยสีครอบแก้วจะจางลงไปเองภายใน 1-2 สัปดาห์ ใช้เวลาครอบ
แก้ว 10-15นาที
สอบถามเพ่ิมเติม คลินิกแพทย์แผนจีน 02-437-0123 ต่อ 1671

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 าเดือนพฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

70 29 พ.ย 2565
แชร์ OccMed Taksin Hospital รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5=21 AQI:21
ประจ าวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2565 ณ เวลา 8.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กทม.

71

แชร์ แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตากสิน “โรคหมอน
รองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท” หากท่านใดต้องการปรึกษาอาการหรือเข้ารับ
การรักษา สามารถติดต่อได้ท่ีโรงพยาบาลตากสิน อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช (ตึก17ช้ัน) ช้ัน 6A เรือนตากสินปิยรักษ์ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก โทร 02-437-0123 ต่อ 1671

72
แชร์ แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตากสิน “อาการปวด
เอวสะโพกร้าวลงขา”

73
แชร์ ศูนย์การเรียนรู้โรงพยาบาลตากสิน Covid-19 Series เคล็ด(ไม่ลับ) เล้ียงลูกสู้
โควิด EP 6 : “มารู้จัก EF... CEO ของสมอง”

74 แชร์ ศูนย์การเรียนรู้โรงพยาบาลตากสิน โรคสมาธิส้ันคืออะไร ?

75
ขอรับบริจาคโลหิต เอ (A), บี (B), โอ (O) และเอบี(AB)
ท่ีโรงพยาบาลตากสิน ช้ัน 6 อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร
ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ต้ังแต่เวลา 9.00-15.00 น.

76 30 พ.ย 2565
รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น ประจ าวันท่ี  30  พฤศจิกายน  2565
ณ เวลา 8.00 น. จุดตรวจวัด  : ริมถนนเจริญนคร  เขตคลองสาน  กทม.

77
แชร์ ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร
📣เดือนธันวาคมน้ี ฉีดวัคซีนโควิด…ท่ีไหนดี🤔❓
ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย ชวนฉีดวัคซีนโควิด 19

78
แชร์ ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ขยายเวลาให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เดือนธันวาคม

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 าเดือนพฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ


