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1 1 ต.ค 2565

แชร์ ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & Cerebrovascular Center รพ.ตากสิน 
รับสมัครประสาทศัลยแพทย์ (เช่ียวชาญหรือสนใจด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังและ 
functional neurosurgery) 1 ต าแหน่ง บรรจุเป็นข้าราชการสามัญ สังกัด
กรุงเทพมหานคร

2

โรงพยาบาลตากสิน เปิดบริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 
ต้ังแต่วันท่ี 3 ต.ค. 2565 - 13 ก.พ. 2566 แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ได้แก่ เมียน
มาร์ กัมพูชา ลาว และเวียดนาม สามารถย่ืนเอกสารเพ่ือท านัดหมายได้ท่ี จุดตรวจ
แรงงานต่างด้าว ช้ัน 1 ด้านหน้าโรงพยาบาล ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้น
วันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 10.00 - 15.00 น. หรือท านัดหมายทาง
โทรศัพท์ 096-1480504 ทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.
เอกสารในการท านัดหมายขอตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
1. แบบบัญชีรายช่ือท่ีออกโดยกรมจัดหางาน
2. พาสปอร์ต (Passport) (ถ้ามี)
3. บัตรประจ าตัวคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) (ถ้ามี)
4. ใบข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (กรณีไม่มีพาสปอร์ต)
5. ใบอนุญาตท างาน (Work Permit) (ถ้ามี)
6. เอกสารนายจ้าง 
    - ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ (กรณีเป็นนิติบุคคล)
    - ส าเนาทะเบียนบ้าน
    - ส าเนาบัตรประชาชน
    - เบอร์โทรศัพท์นายจ้างท่ีติดต่อได้
    ***(ส าเนาอย่างละ 1 ฉบับ)***
หมายเหตุ : ต้องเป็นพ้ืนท่ี กทม. เท่าน้ัน

3 3 ต.ค 2565 แชร์อัลบ้ัม ประชุมการประเมินฯ การขับเคล่ือนบริการดูแลโรคติดต่อทางเทศสัมพันธ์

ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน

โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169

E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนตุลาคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ

ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
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4 3 ต.ค 2565

วันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนตุลาคม 2565
- วันพฤหัสบดีท่ี 13 ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- วันศุกร์ท่ี 14 ตุลาคม : วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
- วันจันทร์ท่ี 24 ตุลาคม : วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
โรงพยาบาลตากสิน ให้บริการ คลินิกนอกเวลาวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 16.00
 น. และห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ช่ัวโมง

5 แชร์ SOOKSIAM งาน อ่ิมบุญ อ่ิมเจ 4 ภาค เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม

6

โรงพยาบาลตากสิน เปิดช่องทางพิเศษให้กับผู้มารับบริการทุกท่าน ร่วมบอกผ่าน
ความรู้สึกดีๆ ผ่าน Taksin feel good
👉โดยการ Scan Qr Code ทุกเร่ืองราวความรู้สึกน้ีจะน าไปเผยแพร่ประชาสันพันธ์ 
ในส่ือออนไลน์ของโรงพยาบาลเพ่ือเป็นก าลังใจให้บุคลากรทุกท่านในการปฏิบัติหน้าท่ี 
หรือกดลิงค์ด้านล่าง👇
https://docs.google.com/.../1rA-FYZqR1n0qFB2.../viewform…

7 แชร์ เพจกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตนอย่างไร เม่ือโควิดเป็นโรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวัง

8 5 ต.ค 2565
ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายครอบครัวคุณธรรม โรงพยาบาลตากสิน
ผู้โชคดีได้รับรางวัลท้ัง 10 ท่าน  ติดต่อรับรางวัล/เกียรติบัตร ได้ท่ี หน้าส านักงาน
ผู้บริหาร ช้ัน 6 วันจันทร์ท่ี 10 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.

9

โรงพยาบาลตากสิน ผ่อนผันมาตรการ “การเย่ียมผู้ป่วย”
โดยท่านสามารถเย่ียมผู้ป่วยได้ ไม่เกิน 2 คน คร้ังละไม่เกิน 15 นาที
ขอความร่วมมือผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ (ไข้ ไอ มีน้ ามูก) งดเย่ียมทุกกรณี
✅ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
✅ ล้างมือทุกคร้ังก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย
หมายเหตุ : รอบเวลาการเข้าเย่ียม โปรดติดต่อหอผู้ป่วยท่ีท่านต้องการเย่ียม

10
แชร์ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ยกเลิก เจอ แจก จบ โควิด 19 ปรับเปล่ียนเป็น
โรคติดต่อเฝ้าระวัง

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

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนตุลาคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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11 6 ต.ค 2565
Taksin Feel Good บุคลากรท่ีได้รับค าชมเชยจากผู้มารับบริการโรงพยาบาลตากสิน 
"นพ.ชัยยศ เสียงประเสริฐกิจ" ประสาทศัลยแพทย์

12

แชร์ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ประกาศ เร่ือง การรับสมัครสอบและคัดเลือก
เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร - ศิริราช
 ประจ าปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพ่ิมเติม https://shorturl.asia/oMcNH

13

ก าหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการดูแล และป้องกันผู้สูงอายุท่ีมีภาวะกล้ันปัสสาวะไม่ได้ (Incontinence) 
จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน
รุ่นท่ี 1 อบรมวันท่ี 21 ตุลาคม 2565 จ านวน 30 คน
รุ่นท่ี 2 อบรมวันท่ี 28 ตุลาคม 2565 จ านวน 30 คน
⏰ เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุขสมปอง ช้ัน 20
อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร โรงพยาบาลตากสิน
☎️ ติดต่อ คลินิกผู้สูงอายุ อาคารวรรังสฤษด์ิ
02 437 0123 ต่อ 1314, 095 984 2676

14
ประกาศ ขอเชิญชวนทุกคน กดติดตาม TIKTOK
👉 โรงพยาบาลตากสินเพ่ิมช่องทางการ ติดตามคลิปสาระน่ารู้
ได้ใน TIKTOK โรงพยาบาลตากสิน กทม. หรือ @taksinhospital

15
Tiktok Taksin บริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ เพราะในยามวิกฤติ คุณคือฮีโร่
📌บริจาคโลหิตท่ีโรงพยาบาลตากสิน ช้ัน 6 อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร
เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ต้ังแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

16
Taksin Feel Good บุคลากรท่ีได้รับค าชมเชยจากผู้มารับบริการโรงพยาบาลตากสิน 
"นพ.สมศักด์ิ ตันตินิพันธ์ุกุล" หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา

17
6 ตุลาคม 2565 โรงพยาบาลตากสิน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซ้ึง แก่ผู้เสียชีวิต
ทุกท่าน จากเหตุการณ์กราดยิง ศูนย์เด็กเล็ก ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวล าภู

ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน

โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169

E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนตุลาคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ

ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
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18 7 ต.ค 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ➡️ แจ้งดับ กระแสไฟฟ้า ท่ีอาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ในวันอาทิตย์ท่ี 9 ตุลาคม 2565  ต้ังแต่เวลา 11:00 น. ถึง 15:00 น. ซ่ึงอาจส่งผล
กระทบกับบางหน่วยงาน หน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้าในวัน
ดังกล่าว โทร 1157,1158ฝ่ายซ่อมบ ารุงและก าจัดของเสียขออภัยในความไม่สะดวก
มา ณ ท่ีน้ี

19

ประกาศ โรงพยาบาลตากสิน เปิดบริการ คลินิกมลพิษทางอากาศ 
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันพุธ)
เวลา 09.00 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

20 แชร์อัลบ้ัม งานวันอนุสรณ์ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝนแสงสิงแก้วฯ วันท่ี 7/10/65

21
แชร์ ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & Cerebrovascular Center รพ.ตากสิน 
"การฝืนธรรมชาติในบางคร้ัง ก็อาจท าให้เรามีชีวิตท่ียืนยาวได้นานข้ึน"

22 8 ต.ค 2565

8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

23

โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ คุณสุภัชฌา นพคุณโชค และครอบครัว คุณเฉลิม
พล อมรวัฒนธรรม มอบวีลแชร์ (รถน่ัง) จ านวน 15 คัน ให้แก่ผู้ป่วยท่ีรักษาตัวอยู่ท่ี
โรงพยาบาลตากสิน ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบ
ขอบพระคุณ

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

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนตุลาคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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24 8 ต.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ ร้านพร (ขายไส้อ่ัว คลองสาน) มอบอาหารกล่อง 
ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร 
โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

25 9 ต.ค 2565

แชร์มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน ได้เพ่ิมรูปภาพใหม่ 17 ภาพลงในอัลบ้ัม: ณ วัดสว่าง
อารมณ์ จ.นครปฐม 8 ตุลาคม 2565
นายแพทย์ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน (ประธานมูลนิธิ
โรงพยาบาลตากสิน) น าบุคลากรโรงพยาบาล ร่วมถวายร่วมบุญกฐิน ด้วยต้นกฐินดอก
ประดู่แดง (ดอกไม้ประจ าโรงพยาบาลตากสิน) และองค์หล่อสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช รุ่น ประวัติศาสตร์ 118 ปี ถวายแด่ พระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ) 
เจ้าอาวาส วัดสว่างอารมณ์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ยอดร่วมบุญกฐินในคร้ังน้ี 111,810 บาท

26 10 ต.ค 2565

ประกาศ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวันคล้ายวันพระราช
สมภพ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" และวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 
2565
เร่ิมบริจาคได้ต้ังแต่วันท่ี 11 - 20 ตุลาคม 2565
บริจาคได้ทุกวันไม่มีวันหยุด เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ ธนาคารเลือด ช้ัน 6 อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร โรงพยาบาลตากสิน
รับของท่ีระลึก : เหรียญพระพุทธพากูลรังสฤษฏ์ิ และชุดดูแลสุขภาพ
"บริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ เพราะในยามวิกฤติ คุณคือฮีโร่"

27
แชร์อัลบ้ัม งานบุญประเพณี เทศมหาชาติ ตักบาตรดาวดึงส์ 10/10/65 ณ วัดทอง
นพคุณ

28
แชร์ ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & Cerebrovascular Center รพ.ตากสิน 
"ถึงอายุจะเกือบ 85 ปี เราก็มีวิธียืดอายุต่อให้ได้"

29 11 ต.ค 2565 แชร์ อัลบ้ัม รับรางวัลภาพถ่ายครอบครัวคุณธรรม รพ.ตากสิน

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ

ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน

ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน

โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169

E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนตุลาคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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30 11 ต.ค 2565

โรงพยาบาลตากสิน ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเย่ียม เพ่ือก ากับดูแลการวิจัย
โครงการวิจัยเร่ือง การศึกษาประสิทธิผลความปลอดภัย และเภสัชจลนศาสตร์ของ ยา
โดลูทิกราเวียร์ฯ โดยมีแพทย์หญิงสุพรรณี จิรจริยาเวช นายแพทย์เช่ียวชาญ เป็นผู้ร่วม
วิจัยวันท่ี 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ สถานท่ีท าวิจัย 
โรงพยาบาลตากสิน กลุ่มงานวิจัย 02 437 0123 ต่อ 3810

31 12 ต.ค 2565

บุคลากรโรงพยาบาลตากสินร่วมบริจาคโลหิต เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" และวันพยาบาล
แห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565 ต้ังแต่วันน้ี - 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00
 น. บริจาคได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด ณ ธนาคารเลือด ช้ัน 6 อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร 
โรงพยาบาลตากสิน
รับของท่ีระลึก : เหรียญพระพุทธพากูลรังสฤษฏ์ิ และชุดดูแลสุขภาพ
"บริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ เพราะในยามวิกฤติ คุณคือฮีโร่"

32 17 ต.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ คุณประสิทธ์ิ ร่วมใจพัฒนกุล มอบรถน่ัง จ านวน 
12 คัน ให้แก่ผู้ป่วยท่ีรักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาลตากสิน ในนามคณะผู้บริหาร และ
บุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

33 18 ต.ค 2565
ศูนย์ซับน้ าตาผู้ติดยาเสพติดโรงพยาบาลตากสิน
ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมท่ี ศูนย์ซับน้ าตา 02 437 0123 ต่อ 1146
Cr.CH7HD News (เช้าข่าว 7 สี)

34
แชร์ เวชนิทัศน์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ประชุมวิชาการ
ประจ าปี 2565 รพ.ตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

35 19 ต.ค 2565

ประกาศ งานสังคมสงเคราะห์ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม จิตอาสา ประดิษฐ์ถุง
ผ้า "สุขใจ  ให้  ส่งต่อ" เพ่ือใส่ส่ิงของใช้จ าเป็น ในชีวิตประจ าวันส าหรับผู้ป่วย ในหอ
ผู้ป่วยท่ีประสบปัญหา หรือไม่มีญาติ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" และวันพยาบาลแห่งชาติ 21 
ตุลาคม 2565 ณ ชมรมผู้สูงอายุ ช้ัน 6A อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
โรงพยาบาลตากสิน งานสังคมสงเคราะห์ 02 437 0123 ต่อ 1110

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

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนตุลาคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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36 20 ต.ค 2565
แชร์ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กทม.เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ ลดปัญหา
สุขภาพทางระบบทางเดินหายใจ ในช่วงหน้าหนาวน้ี

37

ก าหนดการงานน้อมร าลึกสมเด็จย่า 122 ปี
เน่ืองในวันพยาบาลแห่งชาติ วันสาธารณสุขแห่งชาติและวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ 
21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 10.30 น.
ณ ห้องประชุมสุนทรนนท์ อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

38 21 ต.ค 2565 แชร์อัลบ้ัม พิธีวางพานพุ่มหน้าองค์พระฉายาลักษณ์ สมเด็จย่า 21 ต.ค.65
39 แชร์อัลบ้ัมกลุ่มงานทันตกรรม ท าฟันฟรี เน่ืองในวันทันตสาธารณสุขฯ 21 ต.ค.65
40 แชร์อัลบ้ัม งานสังคมฯและชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม จิตอาสา ประดิษฐ์ถุงผ้า
41 แชร์อัลบ้ัม อบรมหลักสูตรการดูแลและป้องกันผู้สูงอายุ
42 แชร์อัลบ้ัม ก้าวท่ีเร่ิม เติมด้วยรัก ฝ่ายการพยาบาล 2022

43
Tiktok Taksin วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันท่ี 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้าย
วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์
ไทย และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

44

Tiktok Taksin “การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ าใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ”
 ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี. วันท่ี 21 ตุลาคม ของทุกปี เน่ืองจากเป็นวัน
คล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี  โดยโรงพยาบาล
ตากสิน มีพิธีวางพานพุ่ม สมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี เพ่ือเป็นการระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ ท่ีทรงอุทิศพระองค์ เพ่ือช่วยเหลือปวงชนชาวไทย และทรง
สนับสนุนส่งเสริมวิชาชีพพยาบาล โดยผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน เป็นตัวแทน
คณะผู้บริหาร พยาบาล และข้าราชการของโรงพยาบาลตากสิน เปิดกรวยดอกไม้ กล่าว
ถวายราชสดุดี และวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน ตามด้วยฝ่ายการพยาบาล กลุ่มงานทันตก
รรม และ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ หลังจากน้ันมอบโล่รางวัลส าหรับบุคลากรและ
หน่วยงานท่ีอุทิศตน เสียสละ และมีผลงานดีเด่นด้านการบริการและการบริหารงาน 
น้อมร าลึกสมเด็จย่า 122 ปี โรงพยาบาลตากสิน

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ

ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน

ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน

โทรศัพท์ : 02-437-0123 ต่อ 1169

E-mail : taksinhosp-pr@hotmail.com 

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนตุลาคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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45 21 ต.ค 2565
Tiktok Taksin กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลตากสิน มี
จัดกิจกรรม จิตอาสา “สุขใจ ให้ ส่งต่อ” ประดิษฐ์ถุงผ้าเพ่ือใส่ของใช้จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวันของหอผู้ป่วยท่ีประสบปัญหาหรือไม่มีญาติ

46 Tiktok Taksin กิจกรรมรับน้องพยาบาลใหม่ ก้าวด้วยเร่ิม เติมด้วยรัก ประจ าปี65

47
วันจันทร์ท่ี 24 ตุลาคม 2565 เป็นวันหยุดชดเชยในวันปิยมหาราช โรงพยาบาลตาก
สิน ให้บริการ คลินิกนอกเวลาวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น. ห้องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน ตลอด 24 ช่ัวโมง

48

วันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนตุลาคม 2565
- วันพฤหัสบดีท่ี 13 ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- วันศุกร์ท่ี 14 ตุลาคม : วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
- วันจันทร์ท่ี 24 ตุลาคม : วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
โรงพยาบาลตากสิน ให้บริการ คลินิกนอกเวลาวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 16.00
 น. และห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ช่ัวโมง

49 25 ต.ค 2565

ประกาศ โรงพยาบาลตากสิน เปิดบริการ คลินิกมลพิษทางอากาศ ณ บ้านชีวาสุข
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันพุธ)เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 
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

50

ประกาศศูนย์ฉีดวัคซีน ท่ีห้างแพลตฟอร์มวงเวียนใหญ่ (รพ.ตากสิน)
จะให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (รับ Walk in 300 คนต่อวัน)
➡️ เดือนตุลาคม วันจันทร์ และวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
➡️ เดือนพฤศจิกายน ทุกวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
โดยจะให้บริการต้ังแต่เวลา 08.00-14.00 น. 
และในเดือนธันวาคม 2565 จะปิดให้บริการศูนย์วัคซีนแพลตฟอร์ม

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

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนตุลาคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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51

โรงพยาบาลตากสิน ประกาศวันหยุดราชการ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565
⛔ 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 : วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพ้ืนท่ี
กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เน่ืองในการประชุมผู้น า
เขตเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 29
โรงพยาบาลตากสิน ให้บริการ
👉คลินิกนอกเวลาวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น.
👉ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ช่ัวโมง

52 25 ต.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ คุณประสิทธ์ิ ร่วมใจพัฒนกุล มอบเคร่ืองปร๊ินเตอร์
 มูลค่า 14,950 บาท ให้แก่ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก ในนามคณะผู้บริหาร และ
บุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

53 แชร์ อัลบ้ัม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์แพทย์ฝึกหัดต่างประเทศ ประจ าปี 2564

54 26 ต.ค 2565 แชร์ กรุงเทพมหานคร กทม. Update ข่าวผู้ว่าฯ ชัชชาติ 25 ตุลาคม 65

55

โรงพยาบาลตากสิน ขอความร่วมมือ ผู้เข้ารับบริการทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย 
ตลอดเวลาท่ีอยู่ภายในโรงพยาบาล เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโควิด-19 และ
โรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจอ่ืน ๆ
"ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของท่านจากโรงพยาบาลตากสิน"

56 Q&A ปรับมาตรการ Covid -19 (1 ต.ค.65)

57 แชร์ กรุงเทพมหานคร กทม. Update ข่าวผู้ว่าฯ ชัชชาติ 25 ตุลาคม 65

58 แชร์ อัลบ้ัม เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 26/10/65

59 แชร์ อัลบ้ัม เดินรณรงค์ สโตรค (Stroke) 26/10/65

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 าเดือนตุลาคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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60 26 ต.ค 2565

วันท่ี 26 ตุลาคม 2565 นายแพทย์ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน
 เป็นประธาน ร่วมเปิดงาน World stroke day 2022 วันโรคหลอดเลือดสมองโรค 
แผ่นดินไทยไร้สโตรค ซ่ึงในปีน้ี ได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์และพยาบาลศูนย์สมอง
และหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลตากสิน ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มงานอนามัยชุมชน 
และสังคมสงเคราะห์ จัดนิทรรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองให้แก่ประชาชน ใน
ระหว่างวันท่ี 26-31 ตุลาคม 2565 ท่ีบริเวณลานลีลาวดี และเดินขบวนรณรงค์ให้
ความรู้แก่ประชาชนรอบพ้ืนท่ีชุมชนใกล้เคียง และจัดทีมพยาบาลบุกชุมชนวัดทองนพ
คุณ ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนอีกด้วย โรงพยาบาลตากสินมีแพทย์
ผู้เช่ียวชาญด้านอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรม
ระบบประสาท มีการดูแลผู้ป่วยด้วยนักกิจกรรมบ าบัดครบวงจร โรคหลอดเลือดสมอง 
ป้องกันและรักษาได้ “ รู้ เร็ว รอด” โทร 1669 ด้วยความหวังดีจากศูนย์สมองและ
หลอดเลือดสมอง รพ.ตากสิน

61 28 ต.ค 2565

โรงพยาบาลตากสิน ขอเชิญชวนเข้าร่วม คัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชาย “ด้วย
การเจาะเลือด” ฟรี 
👉 ช่วงอายุ 45 ถึง 50 ปี ท่ีมีประวัติในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
👉 ช่วงอายุ 50 ถึง 75 ปี มีหรือหรือไม่มีประวัติการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
🔴 สิทธิการเข้าใช้บริการ สิทธิบัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง) รพต./สิทธิประกันสังคม
 รพต./สิทธิกทม./สิทธิกรมบัญชีกลาง /สิทธิเบิกได้
👉 ผู้สนใจติดต่อได้ท่ีคลินิกศัลยกรรม ช้ัน 3 ต้ังแต่เวลา 08:00 น. - 15:00 น. 
(เฉพาะวันราชการ) เร่ิม 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
☎️ ติดต่อสอบถาม คลินิกศัลยกรรม โทร : 02 437 0123 ต่อ 1166

62

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการดูแลและป้องกันผู้สูงอายุท่ีมีภาวะกล้ันปัสสาวะไม่ได้ โดยการ
ด าเนินการของคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลตากสิน การอบรมจัดข้ึน 2 รุ่น ในวันท่ี 21 
ตุลาคม 2565 และในวันท่ี 28 ตุลาคม 2565 รุ่นละ 30 คน ณ ห้องประชุมสุข
สมปอง ช้ัน 20 อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ

ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน

ส่วนรำชกำร/โรงพยำบำล : โรงพยำบำลตำกสิน

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

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนตุลาคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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63 28 ต.ค 2565

โรงพยาบาลตากสิน ขอเชิญข้าราชการในสังกัดทุกท่านเลือกต้ังคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
☎️ ในวันศุกร์ท่ี 28 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 - 15.00 น.
📌 บริเวณพ้ืนท่ีส่วนกลาง ช้ัน 6 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ส่ิงท่ีต้องน ามาด้วย
• บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจ าตัวประชาชน
• ปากกา
• สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามหลัก New Normal

64

ประกาศล่าสุด📌ศูนย์ฉีดวัคซีน ท่ีห้างแพลตฟอร์มวงเวียนใหญ่ (รพ.ตากสิน)
จะให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
รับ Walk in 100 คนต่อวัน
รับจองล่วงหน้า ผ่านแอพพลิเคช่ัน QueQ วันละ 200 คิว
➡️ เดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ท่ี 4,11 และ 25
โดยจะให้บริการต้ังแต่เวลา 08.00 น. - 14.00 น. 
➡️และในเดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นไป 
จะย้ายจุดฉีดวัคซีนมาท่ีอนามัยชุมชน ช้ัน 2 โรงพยาบาลตากสิน
หมายเหตุ :  หากมีข้อมูลเพ่ิมเติมจะประกาศให้ทราบต่อไป ขอขอบคุณ

65
แชร์ แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตากสิน การแพทย์แผน
จีน ฝังเข็มลดอาการปวดหลังได้

66
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ คุณกาญจนา สุดสวาท บริจาคเคร่ืองอุปโภค 
ให้แก่ผู้ป่วยสังคมสงเคราะห์ ในนามคณะผู้บริหาร และบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน 
ขอกราบขอบพระคุณ

67 แชร์ อัลบ้ัม เลือกต้ังคณะกรรมการข้าราชการ กทม. 28/10/65

68 แชร์ อัลบ้ัม กฐินพระราชทาน กระทรวงอุตสาหกรรมปี 2565

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

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนตุลาคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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69 28 ต.ค 2565

ศูนย์เบาหวาน และเมตาบอลิก โรงพยาบาลตากสิน เปิด "คลินิกตรวจภาวะแทรกซ้อน
จากโรคเบาหวาน ช้ัน 2" บริเวณอาคารสมเด็จพระเจ้าตากสิน ช้ัน 2 ห้องให้ค าปรึกษา
หน่วยเวชศาสตร์มารดา และทารก เพ่ือให้การตรวจภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน 
โดยมีการตรวจเบาหวานข้ึนจอประสาทตา ด้วยเคร่ือง Fundus camera และตรวจเท้า
 แก่ผู้เป็นเบาหวาน เปิดบริการทุกวันท าการ เร่ิมวันอังคารท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 08.00-16.00 น.
👀 การตรวจเบาหวานข้ึนจอประสาทตา และตรวจเท้า ผู้เป็นเบาหวานควรตรวจ
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือเป็นคัดกรองช่วยลดการเกิดภาวะตาบอด และการเกิดแผลท่ี
เท้าได้ หากผู้เป็นเบาหวานไม่เคยตรวจสามารถมารับบริการได้ท่ีหน่วยงานดังกล่าว 
ข้อมูลข่าวสารจาก : ศูนย์เบาหวาน และเมตาบอลิก โรงพยาบาลตากสิน

70 29 ต.ค 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ คุณพลฐพัชร์ เลิศสิริอัมพร และคุณเยาวลักษณ์ 
ทิพย์เดโช บริจาครถเข็นผู้ป่วยน่ัง จ านวน 2 คัน และชุดถังออกซิเจน จ านวน 2 ชุด ใน
นามคณะผู้บริหาร และบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

71 30 ต.ค 2565 แชร์ส านักการแพทย์ กรุงเทพฯ  โรคปอดบวมในเด็ก และผู้สูงอายุ ช่วงฤดูหนาว

72 31 ต.ค 2565

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสินเป็นประธานในการจัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ฝึกหัดต่างประเทศ รุ่นท่ี 5 จ านวน 10 คน ประจ าปี
การศึกษา 2564 โดยในกิจกรรมได้มีการมอบเกียรติบัตรและของท่ีระลึกแก่นักศึกษา
แพทย์ และมีกิจกรรมบอกกล่าวประสบการณ์ให้กับคณะอาจารย์ได้รับฟังเก่ียวกับ
ประสบการณ์ในการท างานท่ีโรงพยาบาลตากสิน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ มีทักษะความพร้อมในการฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษา
ต่างประเทศ

73
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ บริษัท กรีนโซลูช่ัน 1969 จ ากัด บริจาคเตียง
ไฟฟ้า และโต๊ะทานข้าว อุทิศให้ ทพญ.นันทวรรณ ศรีสมานุวัตร ในนามคณะผู้บริหาร 
และบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

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

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนตุลาคม 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
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