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โรงพยาบาลตากสิน ก าหนดจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันท่ี 3 มิถุนายน 2565)
ในวันพฤหัสบดี ท่ี 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

2 2 มิ.ย 2565

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รอง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน (ฝ่ายการแพทย์) น าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วม
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี วันท่ี 3 มิถุนายน 2565 เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 โรงพยาบาลตากสิน
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โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ คุณเองเฮียก แซ่ต้ัง มอบ เคร่ืองช่วยหายใจ ให้แก่
โรงพยาบาลตากสิน ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบ
ขอบพระคุณ

4

วันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือนมิถุนายน 2565
- วันพุธท่ี 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โรงพยาบาลตากสิน ให้บริการ
👉คลินิกนอกเวลาวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น.
👉ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ช่ัวโมง

5

บริษัท ไอคอนสยาม จ ากัด โรงพยาบาลตากสิน และมูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน ได้มี
กิจกรรมเพ่ือสังคม นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน ผศ.สุภกิจ 
ฉัตรไชยาฤกษ์ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน (ฝ่ายการแพทย์) น าคณะผู้บริหาร
และข้าราชการ ร่วมพิธีเปิด “โครงการขยะเติมสุข” เปล่ียนขยะเป็นความสุขท่ีส่งตอ
ถึงกัน เพ่ือร่วมรักษาส่ิงแวดล้อม โดยการต้ังกล่องรับบริจาคขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวด
พลาสติก ขวดแก้ว ฯ เพ่ือน าไปจ าหน่ายและมอบรายได้ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตาก
สิน ส าหรับจัดซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับอาคารอเนกประสงค์ 23 ช้ัน (อาคาร
ใหม่) ต้ังแต่วันท่ี 2 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2565 ณ ลานหน้าประตู 3 (บริเวณ
ลานใกล้กับศาลพระภูมิ) ช้ัน G ไอคอนสยาม

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

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
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โรงพยาบาลตากสิน เปิดบริการ "คลินิกลองโควิด"
เปิดบริการ ทุกวันจันทร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 13.00 - 16.00 น.
ผู้ป่วยท่ีสงสัยอาการตนเองสามารถ ติดต่อหน่วยคัดกรองเพ่ือเข้ารับบริการท่ี คลินิก 
Long Covid ติดต่อสอบถาม 02-4370123 ต่อ 1530
👉 สิทธิการรักษา : การรักษาพยาบาลจะเป็นไป ตามสิทธิของผู้ป่วย

7

โรงพยาบาลตากสิน เปิดบริการ
👉 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (แก่ผู้ประกันตน) รับ walk in เท่าน้ัน
👉 สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลตากสิน ท่ีมีอายุต้ังแต่ 50 ปีข้ึนไป ตามประกาศ
ของประกันสังคม
💉 ฉีดเฉพาะ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.
ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565
*หมายเหตุ : ผู้ท่ีจะรับบริการฉีดยาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ต้องไม่เคย รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ภายใน 6 เดือน ท่ีผ่านมา
☎️ ติดต่อสอบถาม คลินิกประกันสังคม โรงพยาบาลตากสิน 02-4370123 ต่อ 
1128, 1170, 1169
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โรงพยาบาลตากสิน เปิดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (เฉพาะกลุ่มเส่ียง)
ฉีดเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 15.30 น. เร่ิม 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. หญิงต้ังครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนข้ึนไป (ให้บริการตลอดท้ังปี)
2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน (หมายถึง กลุ่มเด็กท่ีมีอายุต้ังแต่ 6 เดือนเต็ม
จนถึงอายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน)
3. ผู้มีโรคเร้ือรัง ดังน้ี ปอดอุดก้ันเร้ือรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย 
ผู้ป่วยมะเร็งท่ีอยู่ระหว่างการได้รับเคมีบ าบัด และเบาหวาน
4. บุคคลท่ีมีอายุ 65 ปีข้ึนไป
5. โรคธาลัสซีเมียและผู้ท่ีมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเช้ือ HIV ท่ีมีอาการ)
6. โรคอ้วน (น้ าหนัก>100 กิโลกรัม หรือBMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
7. ผู้พิการทางสมองท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ติดต่อสอบถาม : กลุ่มงานอนามัยชุมชน โรงพยาบาลตากสิน
02-4370123 ต่อ 1169

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 าเดือนมิถุนายน 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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3 มิถุนายน 2565
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี และเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 44 พรรษา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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แชร์มูลนิธิพุทธสุวัณณภูมิ “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายผ้าป่า ถวาย
เป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” 
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ ถ้ าภาวนาโพธิญาณ วัดป่าพุทธชินวงศาราม (ม่อนพญานาค)
ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

11 แชร์มูลนิธิพุทธสุวัณณภูมิ แพร่ถาพสด

12 5 มิ.ย 2565

วันท่ี 3 มิถุนายน 2565
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน
ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน (ฝ่ายการแพทย์)
น.ส.อรไพลิน นาคสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน (ฝ่ายบริหาร)
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลตากสิน
ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายผ้าป่า ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ น าโดย
พระครูวิศิษฏ์สรการ (พระครูไทย), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชญาติการาม วรวิหาร, 
ประธานมูลนิธิพุทธสุวัณณภูมิ, ผู้รักษาการวัดป่าพุทธชินวงศาราม
มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน ถวายผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนในการสร้าง องค์อนันต
นาคราช พญาวาสุกรีนาคราช(องค์อินทรนาคราช) เป็นจ านวนเงิน 201,765 บาท ณ
 วัดป่าพุทธชินวงศาราม (ม่อนพญานาค) ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอภูกามยาว จังหวัด
พะเยา

13 7 มิ.ย 2565

ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การจัดการด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรท่ี
ปฎิบัติงานเก่ียวข้องกับยาเคมมีบ าบัด วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 เวลา 
08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุขสมปอง ช้ัน 20 อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร ผลิต
โดย : เวชนิทัศน์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

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 าเดือนมิถุนายน 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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โรงพยาบาลตากสิน มีบริการ Mobile lab โครงการเจาะเลือดถึงบ้าน
โดยผู้ป่วย "ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย" ไม่ต้องเดินทางมาเจาะเลือดท่ีโรงพยาบาล ”ส าหรับ
ผู้ป่วยท่ีไม่สะดวกมาเจาะเลือดท่ีโรงพยาบาลก่อนพบแพทย์ จะมี 4 กลุ่ม
✅ ผู้ป่วยสูงอายุ
✅ ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
✅ ผู้ป่วยพิการ/ทุพพลภาพ
✅ ประชาชนท่ีมีภาวะเส่ียงโรคอ้วน BMI เกิน 25
👉 ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวท่ี "แพทย์มีค าส่ังให้เจาะเลือด"สามารถแสดงความ
ประสงค์แก่แพทย์หรือพยาบาล ณ คลินิกต่างๆ
👉 เฉพาะสิทธิของโรงพยาบาลตากสินเท่าน้ัน
**ท่ีอยู่จริงในกรุงเทพฯ หากข้อมูลท่ีอยู่ไม่ตรงกับทางโรงพยาบาล ติดต่อขอแก้ข้อมูลท่ี
ห้องเวชระเบียนผู้ป่วยนอก**
☎️ สนใจสอบถามได้ท่ีคลินิกผู้ป่วยนอกท่ีมารับบริการโทร : 02 437 0123

15 11 มิ.ย 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณบริษัท ทองไทยการทอ จ ากัด มอบชุด PPE 
2,000 ชุด ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตากสิน ใน
นามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

16 13 มิ.ย 2565

13 มิถุนายน 2565
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน รับมอบเคร่ืองผลิตออกซิเจน 
จ านวน 1 เคร่ือง เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท จากคุณธงชัย กายอรุณสุทธ์ิ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธงทิวทรานสปอร์ตแอนด์ซัน จ ากัด ให้กับผู้ป่วยท่ีรับบริการ
การรักษาท่ีโรงพยาบาลตากสิน ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลตากสิน
 ขอกราบขอบพระคุณ

17
แชร์ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ข่าวสารส านักการแพทย์รายสัปดาห์ ฉบับท่ี 
2/2565 : “เฝ้าระวังฝีดาษลิง One Stop Service น าร่องเปิดคลินิก LGBTQI+ 
Clinic เพ่ิมจุดออกบัตรคนพิการ บริการฟรี”

18
แชร์ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & Cerebrovascular Center รพ.ตากสิน
 “ฝีในสมอง (brain abscess)”

19 14 มิ.ย 2565
ยินดีต้อนรับ สถาบันประสาทวิทยาขออนุญาตเข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นท่ี 10

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 าเดือนมิถุนายน 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

20 14 มิ.ย 2565

ขอเชิญดาวน์โหลด คู่มือการใช้กัญชาภาคประชาชน
"การใช้กัญชาอย่างเข้าใจ รับ รู้ ปรับใช้เพ่ือสุขภาพท่ีดีเเละปลอดภัย"
(ฉบับปรับปรุงใหม่เดือน มิถุนายน)
https://drive.google.com/.../1f3p7kk_69WqZOgJQoZjaRlvPIu...
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สถาบันกัญชาทางการแพทย์

21 แชร์กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานประชาสัมพันธ์ #เร่ืองจริงจากอิงมา

22 15 มิ.ย 2565

โรงพยาบาลตากสิน จัดกิจกรรมให้ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออก การป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และการก าจัดลูกน้ ายุงลาย มีการแจกเอกสารโรคไข้เลือดออก แจก
ทรายอะเบท แจกโลช่ันกันยุงแก่ผู้รับบริการ จัดท่ี ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
 ช้ัน 3 เวลา 8.00-9.00 น. โดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ประกอบด้วยแพทย์ 
พยาบาลและนักสังคมสงเคราะห์

23
แชร์กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานประชาสัมพันธ์ #เร่ืองจริงจากอิงมา ท่ีอยากให้ทุก
คนรู้ น่ีคือเร่ืองจริงจาก “อิงมา” Virtual Human คนใหม่ ท่ีจะท าให้คนไทยทุกคนรู้ว่า
 โรคไข้เลือดออกใกล้ตัวและน่ากลัวกว่าท่ีคิด

24

วันท่ี 15 มิถุนายน 2565
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน น.ส.อรไพลิน นาคสวัสด์ิ รอง
ผู้อ านวยการ (ฝ่ายบริหาร) ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โรงพยาบาลหุ่นดี”
 You R What You E ประจ าปี 2565 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลตากสิน
จัดข้ึนเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากรไปให้ถึงเป้าหมาย Smart Goal เพ่ือให้
บุคลากรมีร่างกายท่ีดีมีสุขภาพท่ีดีและแข็งแรง โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร จาก
คณะโรงพยาบาลเทพธารินทร์ มาให้ความรู้และร่วมทดสอบร่างกายพร้อมกับการ
ควบคุมน้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีและสร้างการรักษ์สุขภาพชีวิตให้ยืนยาว

25 16 มิ.ย 2565

วันท่ี 15 มิถุนายน 2565
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน และทีมคลินิกวัณโรค
โรงพยาบาลตากสิน เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและสนับสนุนการ
ด าเนินงานวัณโรคในโรงพยาบาลตากสินพร้อมรับมอบน้ ายา Xpert ส าหรับตรวจหา
เช้ือวัณโรคและเช้ือโควิดจาก พญ.ผลิน กมลวัทน์ ผู้อ านวยการกองวัณโรค และน า
เย่ียมชมระบบงานวัณโรคในโรงพยาบาลตากสิน คลินิกวัณโรค ห้องเภสัชกรรม และ
ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยวัณโรคและวัณโรคด้ือยาของโรงพยาบาลตากสิน

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 าเดือนมิถุนายน 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

26 16 มิ.ย 2565

วันท่ี 15 มิถุนายน 2565 นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน 
กล่าวยินดีต้อนรับ สถาบันประสาทวิทยา สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง รุ่น10 ท่ีเข้าศึกษาดูงานท่ี ศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง-Brain & 
Cerebrovascular Center (BCC) ของโรงพยาบาลตากสิน โดยมี นพ.ชัยยศ เสียง
ประเสริฐกิจ ทีมคณะแพทย์ พยาบาลและทีมสหสาขาวิชา มาร่วมให้ความรู้
แลกเปล่ียน พร้อมน าเย่ียมชมหอผู้ป่วยของศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง ระบบ 
"STROKE FAST TRACK" ท่ีห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รวมไปถึงการท ากายภาพบ าบัดและ
ชมห้องกระตุ้นระบบประสานสัมผัส

27

วันท่ี 16 มิถุนายน 2565
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน เป็นประธานในการเปิด 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด ให้แก่บุ
คลการทางการแพทย์ ระหว่างวันท่ี 16-17 มิถุนายน 2565 โดยมี พญ.ศิรสุดา 
โสมนัส หัวหน้ากลุ่มกุมารเวชกรรมเป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดอบรมคร้ังน้ีเพ่ือ
พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติการช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วยเด็ก
และทารกแรกเกิดอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามวิชาชีพ

28
โรงพยาบาลตากสิน ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 4 สายพันธ์ุ ให้กับ
บุคลากรของโรงพยาบาล เพ่ือลดการติดเช้ือ และเจ็บป่วยจากโรคไข้หวัดใหญ่ สร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันให้บุคลากร มีสุขภาพท่ีดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

29

แชร์กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานประชาสัมพันธ์ #เร่ืองจริงจากอิงมา ตามสถิติแล้ว 
เด็กและวัยรุ่น คือกลุ่มคนท่ีตกเป็นเหย่ือของโรคไข้เลือดออกมากท่ีสุด และพวกเขาคือ
ส่วนหน่ึงท่ีเป็นท่ีมาของ “อิงมา” Virtual Human คนใหม่
ติดตามเร่ืองราวของอิงมา และอัพเดทสถานการณ์ล่าสุดของโรคไข้เลือดออกได้ท่ี 
https://ddc.moph.go.th/dvb/ingma

30 17 มิ.ย 2565
Taksin Feel Good เจ้าหน้าท่ีศูนย์เปล “นายชูศักด์ิ แก้ววิบูลย์์” ได้รับค าชมเชย
จากผู้มารับบริการโรงพยาบาลตากสิน

31

นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน รับมอบเงินบริจาคสมทบทุน
มูลนิธิโรงพยาบาลตากสิน จากคุณสมบูรณ์ สรรพอุดม จ านวน 500,000 บาท และ
คุณนงเยาว์ ทวีวัฒนสาร จ านวน 500,000 บาท เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์เพ่ือรองรับผู้ป่วยในอาคารอเนกประสงค์ 23 ช้ันหลังใหม่ ของโรงพยาบาล
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 าเดือนมิถุนายน 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

32 17 มิ.ย 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบพระคุณ ครอบครัวเพชรพลาย มอบอาหาร ให้แก่แพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาล
ตากสิน ขอกราบขอบพระคุณ

33 แชร์ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ดูแลสุขภาพ "หน้าฝน" อย่างไร ให้ไกลป่วย

34 18 มิ.ย 2565
แชร์กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานประชาสัมพันธ์ “มาตรการเฝ้าระวังปัญหาท่ีเกิด
จากการใช้กัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนสังกัด กทม”

35 20 มิ.ย 2565
โรงพยาบาลตากสิน ขอขอบคุณ รายการ 9 ข่าวค่ า ส านักข่าวไทย (ช่อง 9)
รายงานข่าวเร่ืองการเฝ้าระวังผู้ป่วยจากกัญชา
https://www.youtube.com/watch?v=mOzvqdOL2uY

36

วันท่ี 20 มิถุนายน 2565
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน และทีมศูนย์สมองและหลอด
เลือดสมอง-Brain & Cerebrovascular Center โรงพยาบาลตากสินร่วมประชุมกับ
ทีมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคหลอด
เลือดสมอง (Stroke) ส านักการแพทย์ และเครือข่ายท่ี 6 เขตสุขภาพท่ี 13 เพ่ือ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับต้ังแต่ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และความเช่ีชว
ชาญระดับสูง ส่งเสริมการเรียนร์์ู พัฒนาการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึง
ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบร่วมกัน

37 21 มิ.ย 2565
แชร์แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตากสิน “กัญชามี
ประโยชน์อย่างไร และมีข้อควรระวังอะไรบ้าง”

38
แชร์แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตากสิน “ผมร่วง ผมบาง
 แท้จริงแล้วเกิดจากอะไร”

39
แชร์แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตากสิน “โรคกรดไหล
ย้อน”

40 22 มิ.ย 2565

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

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 าเดือนมิถุนายน 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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โรงพยาบาลตากสิน ยินดีต้อนรับเด็กนักเรียนแกนน าจากโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม 
มารับความรู้เร่ือง "กัญชา"
👉 โครงการเสริมพลังต่อต้านยาเสพติด แกนน าวัยรุ่นในสถานศึกษา จากทีม
วิทยากรศูนย์ซับน้ าตายาเสพติด
📌 วันท่ี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ คลินิกวัยรุ่น ช้ัน 6A 
อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลตากสิน

42
แชร์แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลตากสิน “แพทย์แผนจีน
กับอารมณ์ท้ัง 7 แต่ละอารมณ์จะมีสัมพันธ์กับอวัยวะต่างๆภายในร่างกายอย่างไร”

43

วันท่ี 23 มิถุนายน 2565
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รอง
ผู้อ านวยการ (ฝ่ายการแพทย์) พร้อมทีมศูนย์ซับน้ าตายาเสพติด / คลินิกวัยรุ่น /งาน
สังคมสงเคราะห์ร่วมยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมัธยม วัดสุ
ทธาราม พร้อมให้ความรู้ในกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้และป้องกันการใช้กัญชาและ
เสริมสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่นเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนน าให้มีความรอบรู้ในการ
ป้องกันการใช้กัญชาและเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการใช้กัญชาในโรงเรียนรวมท้ังไป
ถ่ายทอดให้เพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือให้โรงเรียนปลอดกัญชา และป้องกันแก้ไขปัญหาของ
วัยรุ่น
ณ คลินิกวัยรุ่น ช้ัน 6A อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลตากสิน

24 มิ.ย 2565

โรงพยาบาลตากสิน ยินดีต้อนรับข้าราชการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร 
อุทิศ เข้าศึกษาดูงานด้านการดูแล รักษาผู้ป่วยเบาหวาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม
ทุกด้านมากย่ิงข้ึน
วันท่ี 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ศูนย์เบาหวานและเมตาบอ
ลิก อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร โรงพยาบาลตากสิน

45
แชร์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข “ค าแนะน า : หากต้องถอดหน้ากาก
อนามัย”

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 าเดือนมิถุนายน 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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46 24 มิ.ย 2565
แชร์ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร “ถอดหน้ากากอนามัยได้ แต่ต้องปลอดภัย” 
โดยเฉพาะกลุ่มเส่ียงยังต้องป้องกันอยู่

47
โรงพยาบาลตากสิน แชร์อัลบ้ัม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ เข้าศึกษา
ดูงานด้านการดูแล รักษาผู้ป่วยเบาหวาน

48 25 มิ.ย 2565
แชร์กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานประชาสัมพันธ์ “ประกาศกรุงเทพมหานคร
เร่ือง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด - 19)”

49 26 มิ.ย 2565 วันท่ี 26 มิถุนายนของทุกปี วันต่อต้านยาเสพติดโลก

50 27 มิ.ย 2565

โรงพยาบาลตากสิน ยินดีต้อนรับ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กลุ่มงานพัฒนาสุข
ภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับ YFHS ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับดี และดี
เย่ียมภายใต้สถานการณ์การระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันท่ี 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมวงศ์ปัญญาถาวร
 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลตากสิน

51

วันท่ี 24 มิถุนายน 2565
น.ส.อรไพลิน นาคสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน (ฝ่ายบริหาร) และทีม
ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิกโรงพยาบาลตากสิน ยินดีต้อนรับ บุคลากรจาก
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ เข้าศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย
เบาหวาน เพ่ือน าไปพัฒนาการดูแล ผู้ป่วยเบาหวานให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุก
ด้านมากย่ิงข้ึนและวิธีการด าเนินงานการดูแลท้ังผู้ป่วยโรคเบาหวานท้ังผู้ป่วยในและ
ผู้ป่วยนอก ตลอดจนระบบสนับสนุนต่างๆในการพัฒนาท่ีมีมาตรฐานระดับสากล 
รับรองการประเมินเฉพาะโรคหรือระบบ (Disease Specific Certification - DSC) 
โรคเบาหวาน กับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)

52

ศูนย์ฉีดวัคซีน ห้างแพลตฟอร์มวงเวียนใหญ่ (รพ.ตากสิน) เปิดให้ฉีดวัคซีน
เฉพาะวันจันทร์ท่ี 4,11,18,25 และวันศุกร์ท่ี 1,8,22 กรกฎาคม 2565
ต้ังแต่เวลา 8.00 น. ถึง 14.00 น. เปิดฉีดวัคซีนโควิด 19 ( Pfizer )
รับ walk in 200 คิว หรือจองผ่านแอพพลิเคช่ัน QueQ 200 คิวต่อวัน

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 าเดือนมิถุนายน 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร



ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ
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วันท่ี 27 มิถุนายน 2565
นพ.เกรียงไกร ต้ังจิตรมณีศักดา รองผู้อ านวยการส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
ผศ.สุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน (ฝ่ายการแพทย์) น.ส.
อรไพลิน นาคสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน (ฝ่ายบริหาร) และคณะ
บุคลากร ทีมคลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลตากสิน ยินดีต้อนรับ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขต
เมือง กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะ วัยเรียนวัยรุ่น และสถานศึกษา ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการยกระดับ YFHS ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับดีและดีเย่ียมภายใต้
สถานการณ์การระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือ
แลกเปล่ียนแนวคิดและเย่ียมส ารวจพลังการด าเนินงานตามมาตรฐานบริการสุขภาพท่ี
เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน

54 28 มิ.ย 2565
แชร์เวชนิทัศน์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร “Taksin 
Premium Clinic”

55

การประชุมวิชาการ ประจ าปี 2565 ( คร้ังท่ี 18 )
หัวข้อเร่ือง “Challenges of NCDs Management in 2022”
วันท่ี 15 - 16 สิงหาคม 2565
ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ช้ัน 7 ไอคอนสยาม

56
แชร์กรุงเทพมหานคร โดยส านักงานประชาสัมพันธ์ “กทม.เตือนภัย โรคและภัยท่ี
ส าคัญ ในช่วงฤดูฝน”

57 29 มิ.ย 2565

วันท่ี 29 มิถุนายน 2565
วันเทคนิคการแพทย์ไทย Medical technologist ซ่ึงถือเป็นวันท่ีท าให้ระลึกถึง
ความส าคัญของวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ ท่ีให้บริการในระบบสาธารณสุขไทย มา
เป็นระยะเวลายาวนานถึง 64 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2500 จนถึงปัจจุบัน

58

28 มิถุนายน 2565
น.ส.อรไพลิน นาคสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน (ฝ่ายบริหาร) น าคณะ
พยาบาลร่วมคัดกรองผู้ร่วมพิธีบ าเบ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ท าบุญอุทิศถวาย หลวง
พ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตกรรมการมหาเถระสมาคมอดีตเจ้าคณะ
ใหญ่หนกลางอดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม และท าบุญอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส
วัดพิชยญาติการามทุกรูป ณ ศาลาปฎิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติกา
ราม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

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

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนมิถุนายน 2565

โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
ต ำแหน่ง : เจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ช ำนำญงำน
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28 มิถุนายน 2565
น.ส.อรไพลิน นาคสวัสด์ิ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลตากสิน (ฝ่ายบริหาร) น าคณะ
พยาบาลร่วมคัดกรองผู้ร่วมพิธีบ าเบ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ท าบุญอุทิศถวาย หลวง
พ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตกรรมการมหาเถระสมาคมอดีตเจ้าคณะ
ใหญ่หนกลางอดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม และท าบุญอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส
วัดพิชยญาติการามทุกรูป ณ ศาลาปฎิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติกา
ราม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

60
Taksin Feel Good
บุคลากรท่ีได้รับค าชมเชยจากผู้มารับบริการโรงพยาบาลตากสิน
"นพ. ประกาศิษฐ์ คะระวานิช" นายแพทย์ปฏิบัติการกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม

61 30 มิ.ย 2565

โรงพยาบาลตากสิน ขอความร่วมมือ ผู้เข้ารับบริการทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า ตลอดเวลาท่ีอยู่ภายในโรงพยาบาล
เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโควิด-19 และโรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจ
อ่ืนๆ "ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของท่านจากโรงพยาบาลตากสิน"

เรียบเรียงโดย : นำยวินิจ  บริรักษ์รัตนำ
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