
ล ำดับ วันท่ี ข่ำว / กิจกรรมประชำสัมพันธ์ หมำยเหตุ

1 1 ธ.ค 2565

World AIDS DAY วันเอดส์โลก 2565
“EQUALIZE : ท ำให้เท่ำเทียม” โรงพยำบำลตำกสินร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวำคม
 2565 เพ่ือขับเคล่ือนสังคมไทย “ท ำให้เท่ำเทียม” มุ่งสู่กำรยุติเอดส์ เร่ิมต้นได้ท่ีพวก
เรำทุกคน โดยกำรไม่ตีตรำและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเช้ือเอชไอวี เพ่ือสร้ำงค่ำนิยมให้
สังคมไทยใหม่ว่ำ เอดส์เป็นเร่ืองปกติ กำรใช้ถุงยำงอนำมัยเป็นเร่ืองปกติ ตรวจหำกำรติด
เช้ือเอชไอวีให้เป็นเร่ืองปกติ กำรเข้ำถึงบริกำรป้องกันและรักษำเอชไอวี/เอดส์เป็นเร่ือง
ปกติ

2
โรงพยำบำลตำกสิน ขอรับบริจำคเลือดกรุ๊ป O ติดต่อได้ท่ี กลุ่มงำนธนำคำรเลือด ช้ัน 6 
อำคำรธนบุรีศรีมหำสมุทร ต้ังแต่เวลำ 08.30-15.00 น.

3

โรงพยำบำลตำกสิน ขอแสดงควำมเสียใจและร่วมไว้อำลัย ต่อกำรจำกไปอย่ำงไม่มีวัน
กลับของ คุณพ่อบรรยง กำญจนมัย บิดำของคุณสิริพร สุขโข ผู้ช่วยหัวหน้ำพยำบำลด้ำน
วิชำกำรและงำนวิจัย ก ำหนดพิธีรดน้ ำศพในเย็นวันน้ี วันพฤหัสบดีท่ี 1 ธันวำคม 2565 
เวลำ 15.00 น. ต้ังบ ำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพท่ีศำลำกำรเปรียญ วัดกระต่ำยเต้น
 จังหวัดกำญจนบุรี ต้ังแต่วันพฤหัสบดีท่ี 1 ธันวำคม ถึงวันอำทิตย์ท่ี 4 ธันวำคม 2565 
เร่ิมสวดพระอภิธรรมศพ เวลำ 18.30 น. และก ำหนดให้มีพิธีฌำปนกิจในวันอังคำรท่ี 6
 ธันวำคม 2565 เวลำ 15.00 น.
ขอไว้อำลัยและร่วมส่งดวงวิญญำณบิดำผู้เป็นท่ีเคำรพรักสู่สุคติสัมปรำยภพ ด้วยควำม
อำลัยย่ิงจำกโรงพยำบำลตำกสิน

4 แชร์อัลบ้ัม โรงพยำบำลตำกสินรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวำคม 2565

5

วันท่ี 1 ธันวำคม 2565
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตำกสิน ประธำนมูลนิธิโรงพยำบำลตำก
สิน มอบเงินช่วยเหลือเจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลตำกสินท่ีประสบอุทกภัย รำยละ 10,000 
บำท จ ำนวน 40 รำย รวมเป็นเงิน 400,000 บำท

6 แชร์อัลบ้ัม มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสินมอบเงินช่วยเหลือแก่เจ้ำหน้ำท่ี รพ.ตำกสิน

7 1 ธ.ค 2565
มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ขอเชิญชวนบริจำคเงินเพ่ือมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน
"รับกระเช้ำปีใหม่ 2023" เพ่ือมอบให้แก่คนท่ีคุณรัก
“ผู้ให้ได้บุญ ผู้รับสุขใจ” 🤗

8 2 ธ.ค 2565
ประกำศ จองฉีดวัคซีนโควิด ผ่ำนแอพพลิเคช่ัน QueQ รอบเดือนธันวำคม 2565 เต็ม
แล้ว สอบถำมเพ่ิมเติม โทร 024370123 หรือ 024371206 ต่อ 1115,1242

ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนธันวำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

เรยีบเรยีงโดย : นายวนิิจ  บรริกัษร์ตันา ต าแหน่ง เจา้พนักงานประชาสมัพนัธช์ านาญงาน 

โรงพยาบาลตากสนิ ส านักการแพทย ์กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์: 02-437-0123 ตอ่ 1169



ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนธันวำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

9

แชร์ OccMed Taksin Hospital
รำยงำนสถำนกำรณ์ค่ำฝุ่น PM2.5=27 AQI:28
ประจ ำวันท่ี 2 ธันวำคม 2565
ณ เวลำ 10.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสำน กทม.

10 ข้ันตอนส ำหรับผู้ท่ีจองฉีดวัคซีนผ่ำนแอพพลิเคช่ัน QueQ

11

2 ธันวำคม 2565
เน่ืองในวันครบรอบ 10 ปี แห่งกำรสถำปนำโรงพยำบำลผู้สูงอำยุบำงขุนเทียน นพ.ขจร 
อินทรบุหร่ัน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตำกสิน พร้อมคณะผู้บริหำร มอบช่อดอกไม้แสดง
ควำมยินดี โดยมี ดร.นพ.สุขสันต์ กิตติศุกร รองปลัดกรุงเทพมหำนคร เป็นประธำนใน
กำรกล่ำวเปิดพิธี และมอบของท่ีระลึกให้กับผู้ท่ีมีอุปกำระคุณแก่โรงพยำบำลผู้สูงอำยุ
บำงขุนเทียน มอบโล่ประกำศเกียรติคุณแก่รำชกำร และบุคลำกรดีเด่นของโรงพยำบำล
ผู้สูงอำยุบำงขุนเทียน ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 3 อำคำรโรงพยำบำลและศูนย์เวชศำสตร์
ผู้สูงอำยุ โรงพยำบำลผู้สูงอำยุบำงขุนเทียน

15 3 ธ.ค 2565

เรียนผู้รับบริกำรทุกท่ำน กรุณำช ำระค่ำบริกำรผู้ป่วยนอกท่ีห้องกำรเงิน ช้ัน 1 หรือ ช้ัน 
3 (ยกเว้น สิทธิประกันสังคม , สิทธิประกันสุขภำพทุกประเภท) ก่อนเข้ำรับกำรตรวจท่ี
แผนกผู้ป่วยนอกต่ำงๆ และขอให้เก็บใบเสร็จไว้จนถึงส้ินสุดกำรรักษำท่ีโรงพยำบำล เพ่ือ
ควำมสะดวกในกำรรับบริกำรของท่ำน (ผู้ท่ีมำย่ืนรับยำแทนผู้ป่วย กรุณำน ำบัตร
ประชำชนผู้ป่วย และบัตรประชำชนผู้รับยำแทน น ำมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำท่ี)
cr. เวชนิทัศน์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

16 4 ธ.ค 2565

รู้เร็ว กินยำไว กดไวรัสได้ ไร้ควำมกังวล พบว่ำติดเช้ือก็รับยำต้ำนไวรัสได้อย่ำงรวดเร็วก็
จะไม่ป่วย และหลังจำก 6 เดือน ก็จะตรวจไม่พบเช้ือเอชไอวีในเลือด = ไม่แพร่เช้ือให้
ใคร ใช้ชีวิตได้อย่ำงปกติ สำมำรถมีเพศสัมพันธ์ได้อย่ำงปลอดภัย และไม่ถ่ำยทอดเช้ือไป
ยังคู่หรือบุตรในครรภ์ ชวนกันมำตรวจเลือดนะคะ ลบหรือบวก เรำก็ดูแลกันค่ะ
ด้วยรักจำกโรงพยำบำลตำกสิน
แพทย์หญิงสุพรรณี จริจริยำเวช แพทย์เช่ียวชำญด้ำนเวชกรรม สำขำอำยุรกรรม กลุ่ม
งำนเวชศำสตร์ชุมชน โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

เรยีบเรยีงโดย : นายวนิิจ  บรริกัษร์ตันา ต าแหน่ง เจา้พนักงานประชาสมัพนัธช์ านาญงาน 

โรงพยาบาลตากสนิ ส านักการแพทย ์กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์: 02-437-0123 ตอ่ 1169



ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนธันวำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

17 5 ธ.ค 2565

5 ธันวำคม วันพ่อแห่งชำติ
วันพ่อแห่งชำติ ซ่ึงเป็นวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำรธิ
เบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
น้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณตรำบนิรันดร์
ข้ำพระพุทธเจ้ำ คณะผู้บริหำรและบุคลำกรโรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ 
กรุงเทพมหำนคร

18 6 ธ.ค 2565

แชร์ OccMed Taksin Hospital
รำยงำนสถำนกำรณ์ค่ำฝุ่น PM2.5=17 AQI:17
ประจ ำวันท่ี 6 ธันวำคม 2565
ณ เวลำ 08.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสำน กทม.

19 แชร์อัลบ้ัม โครงกำรชุมชนต้นแบบสร้ำงแผนอพยพอัคคีภัย ณ ICONSIAM 6.12.2565

20 7 ธ.ค 2565

7 ธันวำคม วันคล้ำยวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี เจ้ำฟ้ำกรมหลวงรำชสำ
ริณีสิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ำ
โปรดกระหม่อม ข้ำพระพุทธเจ้ำ คณะผู้บริหำรและบุคลำกร โรงพยำบำลตำกสิน
ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

21
แชร์ OccMed Taksin Hospital รำยงำนสถำนกำรณ์ค่ำฝุ่น PM2.5=18 AQI:18
ประจ ำวันท่ี 7 ธันวำคม 2565 ณ เวลำ 08.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสำน กทม.

เรยีบเรยีงโดย : นายวนิิจ  บรริกัษร์ตันา ต าแหน่ง เจา้พนักงานประชาสมัพนัธช์ านาญงาน 

โรงพยาบาลตากสนิ ส านักการแพทย ์กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์: 02-437-0123 ตอ่ 1169



ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนธันวำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

22

#ธงวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2565 ปีน้ีพิเศษ ได้รับควำมเมตตำ
จำกหลวงพ่อแป๊ะ (พระครูยติธรรมำนุยุต) วัดสว่ำงอำรมณ์ ท ำพิธีปลุกเสกเพ่ือควำมเป็น
สิริมงคลให้แก่ผู้ท่ีสมทบทุนมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน
เน่ืองในวันท่ี 28 ธันวำคม เป็นวันคล้ำยวันปรำบดำภิเษกสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
พระมหำกษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี
มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน เชิญชวนทุกท่ำนร่วมท ำบุญ 100 บำท
รับธงวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2565
สมทบทุนเพ่ือจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์รองรับผู้ป่วยส ำหรับอำคำร 23 ช้ันของ
โรงพยำบำลตำกสิน (อยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง)
โดยท่ำนผู้ใจบุญ สำมำรถบริจำคเงินได้ท่ีมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ช้ัน 1 และ ช้ัน 6 
อำคำรสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
☎️ ติดต่อสอบถำมได้ท่ี มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ช้ัน 6
หรือโทร 02 437 0123 ต่อ 1673 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ยกเว้นวันหยุดเสำร์ - อำทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
📌ร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ได้ท่ี
บัญชี : ออมทรัพย์ ทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) สำขำ: ลำดหญ้ำ
เลขบัญชี : 033-2-01071-9 ช่ือบัญชี : มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน
✅ขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพ่ือลดหย่อนภำษีได้ท่ี
ID LINE : 0648079399

23 7 ธ.ค 2565

ประกำศ ขอเล่ือนกิจกรรมประมูลของรัก ในโครงกำรสะสำง สะสมบุญ ออกไปก่อน 
อย่ำงไม่มีก ำหนด แต่ยังสำมำรถน ำของรักของหวง หรือของใช้สภำพดี ร่วมสนับสนุนใน
โครงกำร เพ่ือน ำมำเปิดประมูลหำรำยได้มอบให้มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน โดยสำมำรถ
น ำมำมอบไว้ได้ท่ีฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไปช้ัน 6 หำกมีก ำหนดวันเปิดประมูลจะแจ้งให้ทรำบ
อีกคร้ัง
สอบถำมเพ่ิมเติม ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป (งำนธุรกำร) 02-4370123 ต่อ 1642

24
แชร์โรงพยำบำลเจริญกรุงประชำรักษ์ เปิดฉีดวัคซีน COVID-19 อำยุ 18 ข้ึนไป
วัคซีนไฟเซอร์ Pfizer สอบถำมเพ่ิมเต่ิมได้ท่ี ศูนย์ BFC 0 2289 7986

25

โรงพยำบำลตำกสิน ขอขอบพระคุณ ครอบครัว อำภำภัทร์ และคณะเพ่ือนๆ มอบเงิน
เพ่ือจีดซ้ืออุปกรณ์ ไมค์ ล ำโพง และเคร่ืองโทรศัพท์ไร้สำย มูลค่ำ 19,070 บำท ให้แก่
ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก ในนำมคณะผู้บริหำรและบุคลำกร โรงพยำบำลตำกสิน ขอ
กรำบขอบพระคุณ

เรยีบเรยีงโดย : นายวนิิจ  บรริกัษร์ตันา ต าแหน่ง เจา้พนักงานประชาสมัพนัธช์ านาญงาน 

โรงพยาบาลตากสนิ ส านักการแพทย ์กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์: 02-437-0123 ตอ่ 1169



ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนธันวำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

26 8 ธ.ค 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ยินดีต้อนรับส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
เร่ือง ขอเข้ำเย่ียม และรับฟัง ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือกำร
พัฒนำระบบกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย เพ่ือบริกำรสำธำรณสุข
สิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
วันวันพฤหัสบดีท่ี 8 ธันวำคม 2565 เวลำ 13.00 - 15.30 น ณ ห้องประชุมสุนทร
นนท์ ช้ัน 6 อำคำรสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช โรงพยำบำลตำกสิน
ศูนย์ประกันสุขภำพฯ 02 437 0123 ต่อ 1654

27 แชร์แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทำงเลือก โรงพยำบำลตำกสิน “หัวไหล่ติด”

28 แชร์อัลบ้ัม สปสช.เข้ำเย่ียมและรับฟังกำรพัฒนำระบบกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย 8.12.65

29 9 ธ.ค 2565

แชร์ OccMed Taksin Hospital
รำยงำนสถำนกำรณ์ค่ำฝุ่น PM2.5=36 AQI:48
ประจ ำวันท่ี 7 ธันวำคม 2565
ณ เวลำ 08.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสำน กทม.

เรยีบเรยีงโดย : นายวนิิจ  บรริกัษร์ตันา ต าแหน่ง เจา้พนักงานประชาสมัพนัธช์ านาญงาน 

โรงพยาบาลตากสนิ ส านักการแพทย ์กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์: 02-437-0123 ตอ่ 1169



ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนธันวำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

30 8 ธ.ค 2565

#ธงวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2565
ธงวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2565 ปีน้ีพิเศษ ได้รับควำมเมตตำจำก
หลวงพ่อแป๊ะ (พระครูยติธรรมำนุยุต) วัดสว่ำงอำรมณ์ ท ำพิธีปลุกเสกเพ่ือควำมเป็นสิริ
มงคลให้แก่ผู้ท่ีสมทบทุนมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน
มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน เชิญชวนทุกท่ำนร่วมท ำบุญ 100 บำท รับธงวันสมเด็จพระ
เจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2565 สมทบทุนเพ่ือจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์
รองรับผู้ป่วยส ำหรับอำคำร 23 ช้ันของโรงพยำบำลตำกสิน (อยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง)
โดยท่ำนผู้ใจบุญ สำมำรถบริจำคเงินได้ท่ีมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ช้ัน 1 และ ช้ัน 6 
อำคำรสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
☎️ ติดต่อสอบถำมได้ท่ี มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ช้ัน 6 หรือโทร 02 437 0123 
ต่อ 1673 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดเสำร์ - อำทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
📌ร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ได้ท่ี
บัญชี : ออมทรัพย์ ทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน)
เลขบัญชี : 033-2-01071-9
ช่ือบัญชี : มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน
สำขำ: ลำดหญ้ำ __
✅ขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพ่ือลดหย่อนภำษีได้ท่ี
ID LINE : 0648079399

31 9 ธ.ค 2565

ประกำศ โรงพยำบำลตำกสิน สมัครด่วน รับจ ำนวนจ ำกัด
- พยำบำลวิชำชีพ (ประกันสังคม)
- บุคคลภำยนอกช่วยปฏิบัติรำชกำร ต ำแหน่ง พยำบำล
- พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ (รำยวัน)
สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม หรือ นัดวันเข้ำมำทดลองปฏิบัติงำน
☎️ ติดต่อ พิมลพรรณ 02 437 0123 ต่อ 1622
ติดต่อได้วันและเวลำรำชกำร (จันทร์ - ศุกร์ เวลำ 08.00 - 16.00 น.)

32 9 ธ.ค 2565
ฝ่ำยกำรพยำบำลโรงพยำบำลตำกสิน ร่วมกับมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน
เดินรับบริจำคให้ผู้มำรับบริกำรได้มีโอกำสร่วมสนับสนุนจัดซ้ือเคร่ืองมือแพทย์ส ำหรับ
อำคำรหลังใหม่ โดยจ ำหน่ำยธงท่ีระลึก 100 บำท

33
นพ.ขจร อินทรบุหร่ัน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตำกสิน
มอบช่อดอกไม้แสดงควำมยินดีแด่ น.ส.น้ ำฝน อยู่ดี ในโอกำสได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรง
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหำนคร ส ำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร

34 แชร์อัลบ้ัม โครงกำรประกันสังคมออกเย่ียมผู้ประกันตน 9.12.65

เรยีบเรยีงโดย : นายวนิิจ  บรริกัษร์ตันา ต าแหน่ง เจา้พนักงานประชาสมัพนัธช์ านาญงาน 

โรงพยาบาลตากสนิ ส านักการแพทย ์กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์: 02-437-0123 ตอ่ 1169



ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนธันวำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

35
แชร์แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทำงเลือก โรงพยำบำลตำกสิน “สัญญำณบ่งบอก
ควำมสูงวัยท่ีสังเกตได้จำกขำและเท้ำ”

36
Big Cleaning Day ขอเชิญจิตอำสำพระรำชทำน ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และบุคลำกร ร่วม
กิจกรรมจิตอำสำ วันพุธท่ี 14 ธันวำคม 2565 เวลำ 13.30 น. ณ หน้ำอำคำรสมเด็จ
พระเจ้ำตำกสินมหำรำช

37
โรงพยำบำลตำกสินจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรให้กำรปรึกษำข้ันสูงเร่ืองโรคเอดส์ โดยใช้
แนวคิด Satir Model ระหว่ำงวันท่ี 13 - 16 ธันวำคม 2565
ณ ห้องประชุมสุขสมปอง ช้ัน 20 อำคำรธนบุรีศรีมหำสมุทร โรงพยำบำลตำกสิน

38

โรงพยำบำลตำกสิน ร่วมเปิดศูนย์สุขภำพโรงพยำบำลเวชกำรุณย์รัศม์ิ
วันท่ี 9 ธันวำคม 2565 น.ส.อรไพลิน นำคสวัสด์ิ รองผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตำกสิน 
(ฝ่ำยบริหำร) เข้ำร่วมงำนเปิดศูนย์สุขภำพโรงพยำบำลเวชกำรุณย์รัศม์ิ เพ่ือให้บริกำร
เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุของส ำนักกำรแพทย์ ฝ่ังกรุงเทพตะวันออก ส ำหรับผู้สูงอำยุท่ีมี
ภำวะพ่ึงพิงและกลุ่มผู้สูงอำยุท่ียังต้องกำรกำรดูแลอย่ำงต่อเน่ือง ตลอดจนให้บริกำร
แผนกผู้ป่วยนอก ตรวจรักษำโรค งำนทันตกรรม โดยมี รศ .ดร.ทวิดำ กมลเวชช รองผู้ว่ำ
รำชกำรกรุงเทพมหำนคร เป็นประธำนในพิธี พร้อมมอบของท่ีระลึกให้กับผู้มีอุปกำระคุณ
 ดร.พญ.เลิศลักษณ์ ลีลำเรืองแสง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรแพทย์ รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหำรส ำนักกำรแพทย์ และผู้บริหำร
โรงพยำบำลในสังกัดส ำนักกำรแพทย์ และผู้เก่ียวข้องร่วมพิธี ณ ศูนย์สุขภำพโรงพยำบำล
เวชกำรุณย์รัศม์ิ เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร

เรยีบเรยีงโดย : นายวนิิจ  บรริกัษร์ตันา ต าแหน่ง เจา้พนักงานประชาสมัพนัธช์ านาญงาน 

โรงพยาบาลตากสนิ ส านักการแพทย ์กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์: 02-437-0123 ตอ่ 1169



ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนธันวำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

39 9 ธ.ค 2565

#ธงวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2565
ธงวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2565 ปีน้ีพิเศษ ได้รับควำมเมตตำจำก
หลวงพ่อแป๊ะ (พระครูยติธรรมำนุยุต) วัดสว่ำงอำรมณ์ ท ำพิธีปลุกเสกเพ่ือควำมเป็นสิริ
มงคลให้แก่ผู้ท่ีสมทบทุนมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน เชิญชวน
ทุกท่ำนร่วมท ำบุญ 100 บำท รับธงวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2565
สมทบทุนเพ่ือจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์รองรับผู้ป่วยส ำหรับอำคำร 23 ช้ันของ
โรงพยำบำลตำกสิน โดยท่ำนผู้ใจบุญ สำมำรถบริจำคเงินได้ท่ีมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน 
ช้ัน 1 และ ช้ัน 6 อำคำรสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
☎️ ติดต่อสอบถำมได้ท่ี มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ช้ัน 6
หรือโทร 02 437 0123 ต่อ 1673 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ยกเว้นวันหยุดเสำร์ - อำทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
📌ร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ได้ท่ี
บัญชี : ออมทรัพย์ ทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) สำขำ: ลำดหญ้ำ
เลขบัญชี : 033-2-01071-9
ช่ือบัญชี : มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน
✅ขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพ่ือลดหย่อนภำษีได้ท่ี
ID LINE : 0648079399

40 10 ธ.ค 2565

โรงพยำบำลตำกสินจัด กิจกรรม CSR มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ประจ ำปี 2566
มอบเคร่ืองใช้อุปโภค บริโภค ให้แก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย สมุทรปรำกำร
วันเสำร์ท่ี 4 กุมภำพันธ์ 2566 สนใจจองท่ีน่ังพร้อมช ำระเงินท่ีฝ่ำยกำรพยำบำล โทร 
1622 , 1630 ต้ังแต่วันน้ี ถึง วันท่ี 21 มกรำคม 2566
** หมำยเหตุ : เฉพำะบุคลำกรโรงพยำบำลตำกสิน เท่ำน้ัน **

41

โรงพยำบำลตำกสิน ขอขอบพระคุณ คุณภัธ ล้ีโภคภิญโญ คุณนำตยำ วันชูมำศ บูลอญ 
คุณรัชย์รำวัลย์ บัวเมือง คุณอุษณีย์ บุษเนียร คุณทิพธิรำ ปทุมวิทย์ บริจำคน้ ำด่ืม 12 
แพ็ค จ ำนวน 144 ขวด ให้ผู้ป่วยท่ีเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล ในนำม คณะ
ผู้บริหำรและบุคลำกร โรงพยำบำลตำกสิน ขอกรำบขอบพระคุณ

42 12 ธ.ค 2565

ในนำมโรงพยำบำลตำกสินขอขอบคุณคุณชนนิกำนต์ ประจันทร์ศรี และคุณขวัญ เจริญ
สุข ท่ีมอบน้ ำด่ืม 25 แพ็ค ให้ผู้ป่วยท่ีมำรับกำรรักษำท่ีโรงพยำบำลตำกสิน
📌ร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ได้ท่ี
บัญชี : ออมทรัพย์ ทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) เลขบัญชี : 033-2-01071-9
ช่ือบัญชี : มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน สำขำ: ลำดหญ้ำ
✅ขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพ่ือลดหย่อนภำษีได้ท่ี ID LINE : 0648079399

เรยีบเรยีงโดย : นายวนิิจ  บรริกัษร์ตันา ต าแหน่ง เจา้พนักงานประชาสมัพนัธช์ านาญงาน 

โรงพยาบาลตากสนิ ส านักการแพทย ์กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์: 02-437-0123 ตอ่ 1169



ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนธันวำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

43 13 ธ.ค 2565 แชร์อัลบ้ัม อบรมกำรให้กำรปรึกษำเร่ืองโรคเอดส์ 13-14.12.65

44

#ธงวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2565
พลังแห่งกำรให้คือ "โอกำส" ทุกกำรบริจำคคือ "น้ ำใจมอบให้ผู้ป่วย"
ธงวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2565 ปีน้ีพิเศษ ได้รับควำมเมตตำจำก
หลวงพ่อแป๊ะ (พระครูยติธรรมำนุยุต) วัดสว่ำงอำรมณ์ ท ำพิธีปลุกเสกเพ่ือควำมเป็นสิริ
มงคลให้แก่ผู้ท่ีสมทบทุนมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน
มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน เชิญชวนทุกท่ำนร่วมท ำบุญ 100 บำท
รับธงวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2565
สมทบทุนเพ่ือจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์รองรับผู้ป่วยส ำหรับอำคำร 23 ช้ันของ
โรงพยำบำลตำกสิน (อยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง)
โดยท่ำนผู้ใจบุญ สำมำรถบริจำคเงินได้ท่ีมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ช้ัน 1 และ ช้ัน 6 
อำคำรสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
☎️ ติดต่อสอบถำมได้ท่ี มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ช้ัน 6
หรือโทร 02 437 0123 ต่อ 1673 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ยกเว้นวันหยุดเสำร์ - อำทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
📌ร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ได้ท่ี
บัญชี : ออมทรัพย์ ทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน)
เลขบัญชี : 033-2-01071-9
ช่ือบัญชี : มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน สำขำ: ลำดหญ้ำ
✅ขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพ่ือลดหย่อนภำษีได้ท่ี ID LINE : 0648079399

45 13 ธ.ค 2565

มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ขอเชิญชวนบริจำคเงินเพ่ือมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน "รับของ
ท่ีระลึก" มอบให้แก่คนท่ีคุณรัก
“ผู้ให้ได้บุญ ผู้รับสุขใจ”
☎️ ติดต่อสอบถำมได้ท่ี มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ช้ัน 6
หรือโทร 02 437 0123 ต่อ 1673 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ยกเว้นวันหยุดเสำร์ - อำทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

46 14 ธ.ค 2565
แชร์ OccMed Taksin Hospital รำยงำนสถำนกำรณ์ค่ำฝุ่น PM2.5=42 AQI:67
ประจ ำวันท่ี 14 ธันวำคม 2565 ณ เวลำ 08.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสำน กทม.

47
แชร์ กรุงเทพมหำนคร ได้แพร่ภำพสด พิธีสักกำระพระพุทธนวรำชบพิตรและพิธีถวำย
เทวบรรณำกำร เน่ืองในโอกำสวันสถำปนำกรุงเทพมหำนครครบรอบ 50 ปี

เรยีบเรยีงโดย : นายวนิิจ  บรริกัษร์ตันา ต าแหน่ง เจา้พนักงานประชาสมัพนัธช์ านาญงาน 

โรงพยาบาลตากสนิ ส านักการแพทย ์กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์: 02-437-0123 ตอ่ 1169



ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนธันวำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

48

โรงพยำบำลตำกสิน เปิดบริกำรเจำะเลือดในวันหยุดรำชกำรและนักขัตฤกษ์
เปิดบริกำร 7.00 - 11.30 น. ณ จุดเจำะเลือด ช้ัน 6 อำคำรธนบุรีศรีมหำสมุทร
♦️ ย่ืนสิทธิให้เรียบร้อยก่อนมำรับบริกำรเจำะเลือด
♦️ ไม่ควรมำก่อนนัดเกิน 7 วัน ถ้ำเกินต้องให้แพทย์ หรือพยำบำลเซ็นต์รับรองในกำร
เจำะเลือดทุกคร้ัง
“สะดวก ประหยัดเวลำ ไม่ต้องรอนำน”
ติดต่อสอบถำม กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ โทร 02 437 0123 ต่อ 1249

49
แชร์อัลบ้ัม จิตอำสำวันเฉพำะกิจท ำควำมสะอำด Big Cleaning Day กทม.ครอบรอบ 
50 ปีฯ

50 15 ธ.ค 2565

แชร์ OccMed Taksin Hospital
รำยงำนสถำนกำรณ์ค่ำฝุ่น PM2.5=38 AQI:51
ประจ ำวันท่ี 15 ธันวำคม 2565
ณ เวลำ 08.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสำน กทม.

51 TAKSIN Feel Good ขอขอบคุณส ำหรับก ำลังใจ จำก คุณจิรกิตต์ิ มหำไตรภพ

52 16 ธ.ค 2565
แชร์กรุงเทพมหำนคร ชวนร่วมบริจำค “ปฏิทินปีเก่ำ เรำขอ” ส่งต่อให้มูลนิธิช่วยคนตำ
บอดแห่งประเทศไทยฯ

53
แชร์ OccMed Taksin Hospital รำยงำนสถำนกำรณ์ค่ำฝุ่น PM2.5=48 AQI:92
ประจ ำวันท่ี 16 ธันวำคม 2565 ณ เวลำ 08.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสำน กทม.

54
โรงพยำบำลตำกสิน ขอขอบพระคุณ โรงแรม โอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 24 กรุงเทพ 
บริจำคน้ ำด่ืม จ ำนวน 50 แพ็ค ในนำมคณะผู้บริหำรและบุคลำกร โรงพยำบำลตำกสิน 
ขอกรำบขอบพระคุณ

55

ขอถวำยพระพร สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรม
หลวงรำชสำริณีสิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ
ขอพระองค์ทรงหำยจำกพระอำกำรประชวรในเร็ววัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม ข้ำพระพุทธเจ้ำ คณะผู้บริหำรและ
บุคลำกร โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

เรยีบเรยีงโดย : นายวนิิจ  บรริกัษร์ตันา ต าแหน่ง เจา้พนักงานประชาสมัพนัธช์ านาญงาน 

โรงพยาบาลตากสนิ ส านักการแพทย ์กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์: 02-437-0123 ตอ่ 1169



ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์
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โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

56

คลินิกผู้สูงอำยุ โรงพยำบำลตำกสิน
ให้บริกำรกำรดูแลรักษำ ป้องกัน และฟ้ืนฟูสุขภำพผู้สูงอำยุแบบองค์รวม โดยแพทย์
เฉพำะทำงและทีมสหวิชำชีพ ให้บริกำร
1. ตรวจรักษำผู้สูงอำยุท่ีมีโรคประจ ำตัว และมีกลุ่มอำกำรผู้สูงอำยุ เช่น ภำวะสมองเส่ือม
 ภำวะซึมเศร้ำ ภำวะหกล้ม โรคกระดูกพรุน ภำวะทุพโภชนำกำร
2. กำรตรวจคัดกรองสุขภำพประจ ำปีส ำหรับผู้สูงอำยุ (ต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป)
3. กำรตรวจคัดกรองสุขภำพผู้สูงอำยุ
4. วัคซีนส ำหรับผู้สูงอำยุ
สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม
จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 15.30 น.
คลินิกผู้สูงอำยุ อำกำรวรรังสฤษด์ิ รพ.ตำกสิน
โทร 02 437 0123 ต่อ 1314 (ในเวลำรำชกำร)
Line : @geri.ts เพ่ือควำมสะดวก กรุณำติดต่อสอบถำมก่อนเข้ำรับบริกำร

57 16 ธ.ค 2565

หน่วยบรรเทำบริบำล (Palliative care unit) โรงพยำบำลตำกสิน เปิดให้บริกำรทุกวัน
ท ำกำร เวลำ 13.00 - 16.00 น. ณ บ้ำนวรรังสฤษด์ิ ช้ัน 2 (ตรงข้ำม 7-11) โดย
ทีมสหสำขำวิชำชีพ ติดต่อสอบถำมเพ่ิมเติมท่ี : หน่วยบรรเทำบริบำล โทร 02 437 
0123 ต่อ 1407

58

แชร์กองงำนผู้ตรวจรำชกำร สนป. นำยธนำกร ไชยศรี ผู้ตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
สูง หัวหน้ำเขตตรวจรำชกำร 5 พร้อมคณะ ได้ตรวจเย่ียมและประเมินด้ำนกำยภำพ เพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมเสนอขอรับรองมำตรฐำนศูนย์รำชกำรสะดวก (GECC) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566

59 17 ธ.ค 2565

วันเสำร์ท่ี 17 ธันวำคม 2565 เวลำ 09:00 น. นำยแพทย์ขจร อินทรบุหร่ัน 
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตำกสิน และคณะผู้บริหำรของโรงพยำบำลตำกสินเข้ำร่วมพิธี
บวงสรวงและพิธีอัญเชิญพวงมำลัย คล้องคอม้ำทรงพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน
มหำรำช ณ บริเวณลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช (วงเวียน
ใหญ่) หน่ึงในกิจกรรมกำรจัดงำนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี
 2565 เพ่ือแสดงออกถึงควำมจงรักภักดีและน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของ
สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช

60
โรงพยำบำลตำกสิน ขอขอบพระคุณ คุณนนลนีย์ นิธิอัคคกิตต์ิ และครอบครัว มอบน้ ำด่ืม
 จ ำนวน 168 ขวด ให้แก่ผู้ป่วยท่ีมำรับกำรรักษำท่ีโรงพยำบำลตำกสิน ในนำมคณะ
ผู้บริหำรและบุคลำกร โรงพยำบำลตำกสิน ขอกรำบขอบพระคุณ

เรยีบเรยีงโดย : นายวนิิจ  บรริกัษร์ตันา ต าแหน่ง เจา้พนักงานประชาสมัพนัธช์ านาญงาน 

โรงพยาบาลตากสนิ ส านักการแพทย ์กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์: 02-437-0123 ตอ่ 1169



ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนธันวำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

61 19 ธ.ค 2565

ส ำนักพระรำชวัง เปิดให้ประชำชนร่วมลงนำมถวำยพระพร สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำ
ฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ ขอให้
ทรงหำยจำกพระอำกำรประชวรและมีพระพลำนำมัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่ำนระบบ
ออนไลน์ ท่ีเว็บไซต์หน่วยรำชกำรในพระองค์ ต้ังแต่วันท่ี 16 ธันวำคม 2565 เป็นต้นไป
 https://wellwishes.royaloffice.th Website ส ำนักพระรำชวัง 
https://www.royaloffice.th/2022/12/16/ลงนำมถวำยพระพรออนไลน์_
16-12-2565/

62 19 ธ.ค 2565

สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร
 มหำวัชรรำชธิดำ ทรงพระรำชทำนดอกไม้ แก่โรงพยำบำลตำกสิน โดยมีนำยแพทย์ขจร
 อินทรบุหร่ัน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตำกสิน นำงสำวอรไพลิน นำคสวัสด์ิ รอง
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตำกสิน (ฝ่ำยบริหำร) พร้อมด้วยข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง บุคลำกร 
รพ.ฯ รับมอบแจกันดอกไม้พระรำชทำน เพ่ือมอบแก่ผู้ป่วยท่ีเข้ำรับกำรรักษำท่ี
โรงพยำบำลตำกสิน ในวันจันทร์ท่ี 19 ธันวำคม 2565
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

63 อัลบ้ัม ทรงพระรำชทำนดอกไม้ แก่รพ.ตำกสินฯ เพ่ือมอบให้แก่ผู้ป่วย

64 20 ธ.ค 2565
แชร์กรุงเทพมหำนคร อลังกำรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช 2565 ณ 
วงเวียนใหญ่และถนนลำดหญ้ำ 26-28 ธ.ค.น้ี

65
แชร์ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ วิธีกำรตรวจสอบสิทธิรักษำพยำบำลด้วย
ตนเอง ง่ำยๆเพียง 4 ข้ันตอน

66

ประกำศในวันเสำร์และอำทิตย์น้ี 24 - 25 ธันวำคม 2565
ทำง EMC. จะเข้ำด ำเนินกำรซ่อมแซมถนนด้ำนหน้ำอำคำรสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน
มหำรำช ท ำให้ต้องปิดกำรจรำจรด้ำนหน้ำโรงพยำบำล
ขอให้รถผู้ใช้บริกำรเข้ำทำงประตูด้ำนหลังโรงพยำบำล (ซอยสมเด็จเจ้ำพระยำ 17 วัด
ทองนพคุณ) ขออภัยในควำมไม่สะดวก

67 21 ธ.ค 2565 แชร์ ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร ด่ืมแอลกอฮอล์แก้หนำว อำจเส่ียงถึงชีวิต

68

แชร์ OccMed Taksin Hospital
รำยงำนสถำนกำรณ์ค่ำฝุ่น PM2.5=47 AQI:88
ประจ ำวันท่ี 21 ธันวำคม 2565
ณ เวลำ 08.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสำน กทม.

เรยีบเรยีงโดย : นายวนิิจ  บรริกัษร์ตันา ต าแหน่ง เจา้พนักงานประชาสมัพนัธช์ านาญงาน 

โรงพยาบาลตากสนิ ส านักการแพทย ์กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์: 02-437-0123 ตอ่ 1169



ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนธันวำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

69
ประกำศโรงพยำบำลตำกสินของดบริกำรคลินิกตรวจสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำว
วันท่ี 27-29 ธ.ค. 65 และจะเปิดวันท่ี 3 ม.ค. 66
ติดต่อสอบถำมเพ่ิมเติมได้ท่ี 096-1480504 ทุกวัน เวลำ 08.00 - 18.00 น.

70 21 ธ.ค 2565 แชร์ ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร อำกำรผิวหนังอักเสบในช่วงหน้ำหนำว

71 22 ธ.ค 2565
4 วิธี ดูแลตัวเอง ให้ห่ำงไกลโรคถุงลมโป่งพอง
ท่ีมำ : เพจสสส. (ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ) : ThaiHealth

72

แชร์มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ขอเชิญชวนบริจำคเงินเพ่ือ
มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน "รับของท่ีระลึก" มอบให้แก่คนท่ีคุณรัก
“ผู้ให้ได้บุญ ผู้รับสุขใจ”
ติดต่อสอบถำมได้ท่ี มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ช้ัน 6
หรือโทร 02 437 0123 ต่อ 1673 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ยกเว้นวันหยุดเสำร์ - อำทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

73
วิธีกำรตรวจสอบสิทธิรักษำพยำบำลด้วยตนเอง ง่ำยๆเพียง 4 ข้ันตอน ข้อมูลจำก
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

74

ฟันผุ 🦷 เส่ียง!โรคอะไรบ้ำง 😬
👉โรคเบำหวำน
👉โรคหลอดเลือดในสมองตีบตัน
👉โรคปอดอักเสบ
👉โรคหัวใจและหลอดเลือด
👉โรคมะเร็งช่องปำก
อย่ำลืม! แปรงฟันให้สะอำดอย่ำงถูกวิธี เพ่ือสุขภำพท่ีดีของช่องปำกและฟัน
ท่ีมำ : เพจสสส. (ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ) : ThaiHealth

75
แชร์ OccMed Taksin Hospital รำยงำนสถำนกำรณ์ค่ำฝุ่น PM2.5=52 AQI:104
ประจ ำวันท่ี 22 ธันวำคม 2565 ณ เวลำ 08.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสำน กทม.

76
5 ไม่ ห่ำงไกลมะเร็ง 5 ส่ิงท่ีไม่ควรท ำ ถ้ำไม่อยำกให้มะเร็งมำวุ่นวำย
ท่ีมำ : สถำบันมะเร็งแห่งชำติ National Cancer Institute

77
กรุงเทพมหำนครเปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้ำงและผู้ปฏิบัติงำน เป็นข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครสำมัญคร้ังท่ี 1/2565
ท่ีมำ : กลุ่มงำนพัฒนำระบบกำรสรรหำ กองสรรหำบุคคล ส ำนักงำน ก .ก.

เรยีบเรยีงโดย : นายวนิิจ  บรริกัษร์ตันา ต าแหน่ง เจา้พนักงานประชาสมัพนัธช์ านาญงาน 

โรงพยาบาลตากสนิ ส านักการแพทย ์กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์: 02-437-0123 ตอ่ 1169



ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนธันวำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

78 22 ธ.ค 2565
คณะผู้บริหำร และบุคลำกรโรงพยำบำลตำกสิน ขอแสดงควำมยินดี กับ นำงสำวสุมนฑำ
 บัวเผียน ในโอกำสได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยพัสดุ โรงพยำบำลตำก
สิน มีผลต้ังแต่วันท่ี 23 ธันวำคม 2565

79
คณะผู้บริหำร และบุคลำกรโรงพยำบำลตำกสิน ขอแสดงควำมยินดี กับ นำงสำวพรรณิ
กำร์ เพชรอุดม ในโอกำสได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยโภชนำกำร 
โรงพยำบำลตำกสิน มีผลต้ังแต่วันท่ี 23 ธันวำคม 2565

80

โรงพยำบำลตำกสิน ขอขอบพระคุณ คุณสุ - ศรีพัชรินทร์ ธนภูวไนย ผู้จัดละครช่ือดัง 
ค่ำยบำนไม่รู้โรยโปรดักช่ัน เฮำส์
#ธงวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2565 ปีน้ีพิเศษ ได้รับควำมเมตตำ
จำกหลวงพ่อแป๊ะ (พระครูยติธรรมำนุยุต) วัดสว่ำงอำรมณ์ ท ำพิธีปลุกเสกเพ่ือควำมเป็น
สิริมงคลให้แก่ผู้ท่ีสมทบทุนมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน
มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน เชิญชวนทุกท่ำนร่วมท ำบุญ 100 บำท
รับธงวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2565
สมทบทุนเพ่ือจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์รองรับผู้ป่วยส ำหรับอำคำร 23 ช้ันของ
โรงพยำบำลตำกสิน (อยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง)
โดยท่ำนผู้ใจบุญ สำมำรถบริจำคเงินได้ท่ีมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ช้ัน 1 และ ช้ัน 6 
อำคำรสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
☎️ ติดต่อสอบถำมได้ท่ี มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ช้ัน 6
หรือโทร 02 437 0123 ต่อ 1673 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ยกเว้นวันหยุดเสำร์ - อำทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
📌ร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ได้ท่ี
บัญชี : ออมทรัพย์ ทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน)
เลขบัญชี : 033-2-01071-9
ช่ือบัญชี : มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน สำขำ: ลำดหญ้ำ
✅ขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพ่ือลดหย่อนภำษีได้ท่ี ID LINE : 0648079399

81 22 ธ.ค 2565
วิธีดูแลร่ำงกำยของผู้สูงอำยุในช่วงหน้ำหนำว
ท่ีมำ : เพจส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

เรยีบเรยีงโดย : นายวนิิจ  บรริกัษร์ตันา ต าแหน่ง เจา้พนักงานประชาสมัพนัธช์ านาญงาน 

โรงพยาบาลตากสนิ ส านักการแพทย ์กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์: 02-437-0123 ตอ่ 1169



ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนธันวำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

82

โรงพยำบำลตำกสิน ขอขอบพระคุณ คุณนฤมล สิงห์โต นักแสดงช่ือดัง
#ธงวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2565 ปีน้ีพิเศษ ได้รับควำมเมตตำ
จำกหลวงพ่อแป๊ะ (พระครูยติธรรมำนุยุต) วัดสว่ำงอำรมณ์ ท ำพิธีปลุกเสกเพ่ือควำมเป็น
สิริมงคลให้แก่ผู้ท่ีสมทบทุนมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน
มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน เชิญชวนทุกท่ำนร่วมท ำบุญ 100 บำท
รับธงวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2565
สมทบทุนเพ่ือจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์รองรับผู้ป่วยส ำหรับอำคำร 23 ช้ันของ
โรงพยำบำลตำกสิน (อยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง)
โดยท่ำนผู้ใจบุญ สำมำรถบริจำคเงินได้ท่ีมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ช้ัน 1 และ ช้ัน 6 
อำคำรสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
☎️ ติดต่อสอบถำมได้ท่ี มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ช้ัน 6
หรือโทร 02 437 0123 ต่อ 1673 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ยกเว้นวันหยุดเสำร์ - อำทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
📌ร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ได้ท่ี
บัญชี : ออมทรัพย์ ทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน)
เลขบัญชี : 033-2-01071-9
ช่ือบัญชี : มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน สำขำ: ลำดหญ้ำ
✅ขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพ่ือลดหย่อนภำษีได้ท่ี ID LINE : 0648079399

83
ก ำหนดกำรจัดกิจกรรม กำรดูแลเท้ำในผู้ป่วยเบำหวำน งำนกำยภำพบ ำบัด โรงพยำบำล
ตำกสิน วันศุกร์ท่ี 23 ธันวำคม 2565 เวลำ 08.00 น.

84 23 ธ.ค 2565 แชร์กำยภำพบ ำบัด โรงพยำบำลตำกสิน ได้แพร่ภำพสด “กำรดูแลเท้ำในผู้ป่วยเบำหวำน”

85
แยกกันนะ แยกขยะ ท้ิงถูกท่ี ถูกถัง คุณท ำได้ ทุกบ้ำนก็ท ำได้
ท่ีมำ :ส ำนักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหำนคร

86 23 ธ.ค 2565

แชร์ สนพ. กทม ข้ำรำชกำรเข้ำรำยงำนตัว
วันท่ี 23 ธันวำคม 2565 เวลำ 09.00 น. คณะข้ำรำชกำรส ำนักกำรแพทย์ เข้ำมอบ
พวงมำลัยและรำยงำนตัวแก่ ดร.พญ.เลิศลักษณ์ ลีลำเรืองแสง นพ.เพชรพงษ์ ก ำจร
กิจกำร นพ.เกรียงไกร ต้ังจิตรมณีศักดำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรแพทย์ เน่ืองในโอกำส
ได้รับกำรแต่งต้ังตำมค ำส่ังของกรุงเทพมหำนคร

เรยีบเรยีงโดย : นายวนิิจ  บรริกัษร์ตันา ต าแหน่ง เจา้พนักงานประชาสมัพนัธช์ านาญงาน 

โรงพยาบาลตากสนิ ส านักการแพทย ์กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์: 02-437-0123 ตอ่ 1169



ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนธันวำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

87
แชร์ OccMed Taksin Hospital รำยงำนสถำนกำรณ์ค่ำฝุ่น PM2.5=56 AQI:114
ประจ ำวันท่ี 23 ธันวำคม 2565 ณ เวลำ 08.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสำน กทม.

88

ก ำหนดกำรพิธีวำงพำนพุ่มถวำยรำชสักกำระพระบรมรำชำนุสำวรีย์
สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
📆 วันพุธท่ี 28 ธันวำคม 2565
ณ พระบรมรำชำนุสำวรีย์สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
ด้ำนหน้ำอำคำรสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช โรงพยำบำลตำกสิน

89
แชร์แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทำงเลือก โรงพยำบำลตำกสิน
“โรครองช้ ำ” อำกำรอักเสบท่ีเกิดข้ึนกับพังผืดใต้ฝ่ำเท้ำ

90

แชร์ Thonburi District ส ำนักงำนเขตธนบุรี
ขอเชิญประชำชนร่วมพิธีตักบำตรพระภิกษุสงฆ์ 99 รูป
บริเวณลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช (วงเวียนใหญ่) เขต
ธนบุรี ในวันพุธท่ี 28 ธันวำคม 2565 เวลำ 06.30 น.

91 24 ธ.ค 2565

ประกำศในวันเสำร์และอำทิตย์น้ี 24 - 25 ธันวำคม 2565
ทำง EMC. จะเข้ำด ำเนินกำรซ่อมแซมถนนด้ำนหน้ำอำคำรสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน
มหำรำช ท ำให้ต้องปิดกำรจรำจรด้ำนหน้ำโรงพยำบำล
ขอให้รถผู้ใช้บริกำรเข้ำทำงประตูด้ำนหลังโรงพยำบำล (ซอยสมเด็จเจ้ำพระยำ 17 วัด
ทองนพคุณ) ขออภัยในควำมไม่สะดวก

92 25 ธ.ค 2565
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ทุกคร้ัง...เม่ือใช้ “สิทธิบัตรทอง”
อย่ำลืมพก “บัตรประชำชน”

93 26 ธ.ค 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ยินดีต้อนรับ ท่ีปรึกษำผู้ว่ำ พล.อ.ท. นพ.อนุตตร จิตตินันทน์
เข้ำตรวจเย่ียมโรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร
วันจันทร์ท่ี 26 ธันวำคม 2565 เวลำ 09.00 - 11.30 น.
ณ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

94

โรงพยำบำลตำกสิน รับสมัครบุคคลกรภำยนอกช่วยปฏิบัติรำชกำร ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำน
ธุรกำร จ ำนวน 4 อัตรำ
☑️ ปฏิบัติงำนท่ีฝ่ำยงบประมำณกำรเงินและบัญชี 2 อัตรำ
☑️ ปฏิบัติงำนท่ีกลุ่มงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู 1 อัตรำ
☑️ ปฏิบัติงำนท่ีกลุ่มงำนเวชศำสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยำ 1 อัตรำ
สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมโทร 02 437 0123 ต่อ 1640, 1641, 1645

เรยีบเรยีงโดย : นายวนิิจ  บรริกัษร์ตันา ต าแหน่ง เจา้พนักงานประชาสมัพนัธช์ านาญงาน 

โรงพยาบาลตากสนิ ส านักการแพทย ์กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์: 02-437-0123 ตอ่ 1169



ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนธันวำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

95
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข กำรเตรียมตัวก่อนกำรเดินทำง และรำยกำรยำ
และชุดปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น ท่ีแนะน ำให้จัดเตรียมส ำหรับกำรเดินทำงท่องเท่ียว

96

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงปีใหม่
- วันศุกร์ 30เดือน ธันวำคม 2565 วันหยุดรำชกำร กรณีพิเศษ
ประจ ำปี 2565
- วันจันทร์ เดือน มกรำคม 2566 วันหยุดชดเชยวันข้ึนปีใหม่ 2566
โรงพยำบำลตำกสิน ให้บริกำร
👉คลินิกนอกเวลำวันหยุดรำชกำร เวลำ 08.00 - 16.00 น.
👉ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ช่ัวโมง

97 แชร์อัลบ้ัม ท่ีปรึกษำผู้ว่ำ พล.อ.ท.นพ.อนุตตร เข้ำตรวจเย่ียมรพ.ตำกสิน 26.12.65

98
โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง หรือโรคถุงลมโป่งพอง เกิดจำกกำรสูบบุหร่ีหรือกำรสัมผัสมลพิษ
เป็นเวลำนำน เป็นภัยร้ำยอย่ำงหน่ึงต่อสุขภำพ ควรปรับพฤติกรรมเพ่ือให้ห่ำงไกลโรค
ท่ีมำ : เพจโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย

99
4 วิธี ดูแลตัวเอง ให้ห่ำงไกลโรคถุงลมโป่งพอง
ท่ีมำ : สสส. (ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ) : ThaiHealth

100 แชร์ อัลบ้ัม ครบรอบวันสถำปนำโรงพยำบำลบำงนำกรุงเทพมหำนคร 26.12.65

101 27 ธ.ค 2565 แชร์ อัลบ้ัม งำนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช 2565

เรยีบเรยีงโดย : นายวนิิจ  บรริกัษร์ตันา ต าแหน่ง เจา้พนักงานประชาสมัพนัธช์ านาญงาน 

โรงพยาบาลตากสนิ ส านักการแพทย ์กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์: 02-437-0123 ตอ่ 1169



ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนธันวำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

102

โรงพยำบำลตำกสิน ขอขอบพระคุณ สุปรำณี เจริญผล
นักแสดง ท่ีเป็นวลีดังแห่งปี “งำนไม่ใหญ่แน่นะวิ จำกเร่ือง ตะวันตกดิน"
#ธงวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2565
พลังแห่งกำรให้คือ "โอกำส" ทุกกำรบริจำคคือ "น้ ำใจมอบให้ผู้ป่วย"
#ธงวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2565 ปีน้ีพิเศษ ได้รับควำมเมตตำ
จำกหลวงพ่อแป๊ะ (พระครูยติธรรมำนุยุต) วัดสว่ำงอำรมณ์ ท ำพิธีปลุกเสกเพ่ือควำมเป็น
สิริมงคลให้แก่ผู้ท่ีสมทบทุนมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน
มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน เชิญชวนทุกท่ำนร่วมท ำบุญ 100 บำท
รับธงวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2565
สมทบทุนเพ่ือจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์รองรับผู้ป่วยส ำหรับอำคำร 23 ช้ันของ
โรงพยำบำลตำกสิน (อยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง)
โดยท่ำนผู้ใจบุญ สำมำรถบริจำคเงินได้ท่ีมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ช้ัน 1 และ ช้ัน 6 
อำคำรสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
☎️ ติดต่อสอบถำมได้ท่ี มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ช้ัน 6
หรือโทร 02 437 0123 ต่อ 1673 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ยกเว้นวันหยุดเสำร์ - อำทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
📌ร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ได้ท่ี
บัญชี : ออมทรัพย์ ทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน)
เลขบัญชี : 033-2-01071-9
ช่ือบัญชี : มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน
สำขำ: ลำดหญ้ำ
✅ขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพ่ือลดหย่อนภำษีได้ท่ี
ID LINE : 0648079399

103

โรงพยำบำลตำกสิน ขอเชิญร่วมพิธีท ำบุญตักบำตร เน่ืองในโอกำสส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปี
ใหม่ 2566 "วันพฤหัสบดี ท่ี 29 ธันวำคม 2565" ณ ลำนลีลำวดี ด้ำนหน้ำอำคำร
สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช โรงพยำบำลตำกสิน
หมำยเหตุ : กำรแต่งกำยชุดไทย/ชุดสุภำพ

เรยีบเรยีงโดย : นายวนิิจ  บรริกัษร์ตันา ต าแหน่ง เจา้พนักงานประชาสมัพนัธช์ านาญงาน 

โรงพยาบาลตากสนิ ส านักการแพทย ์กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์: 02-437-0123 ตอ่ 1169



ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนธันวำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

104 27 ธ.ค 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ขอขอบพระคุณ พลอยปภัส อิสระพงศ์พร
#ธงวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2565
พลังแห่งกำรให้คือ "โอกำส" ทุกกำรบริจำคคือ "น้ ำใจมอบให้ผู้ป่วย"
#ธงวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2565 ปีน้ีพิเศษ ได้รับควำมเมตตำ
จำกหลวงพ่อแป๊ะ (พระครูยติธรรมำนุยุต) วัดสว่ำงอำรมณ์ ท ำพิธีปลุกเสกเพ่ือควำมเป็น
สิริมงคลให้แก่ผู้ท่ีสมทบทุนมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน
มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน เชิญชวนทุกท่ำนร่วมท ำบุญ 100 บำท
รับธงวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2565
สมทบทุนเพ่ือจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์รองรับผู้ป่วยส ำหรับอำคำร 23 ช้ันของ
โรงพยำบำลตำกสิน (อยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง)
โดยท่ำนผู้ใจบุญ สำมำรถบริจำคเงินได้ท่ีมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ช้ัน 1 และ ช้ัน 6 
อำคำรสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
☎️ ติดต่อสอบถำมได้ท่ี มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ช้ัน 6
หรือโทร 02 437 0123 ต่อ 1673 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ยกเว้นวันหยุดเสำร์ - อำทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
📌ร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ได้ท่ี
บัญชี : ออมทรัพย์ ทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน)
เลขบัญชี : 033-2-01071-9
ช่ือบัญชี : มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน
สำขำ: ลำดหญ้ำ
✅ขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพ่ือลดหย่อนภำษีได้ท่ี
ID LINE : 0648079399

105 28 ธ.ค 2565
แชร์ กรุงเทพมหำนคร ผู้บริหำร กทม. วำงพำนพุ่มถวำยรำชสักกำระพระบรมรำชำนุสำว
รีย์สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช เน่ืองในวันคล้ำยวันปรำบดำภิเษก 28 ธันวำคม

106
แชร์ สสส. (ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ) : ThaiHealth
เท่ียวส้ินปีสุขใจ เช็กลิสต์ก่อนสตำร์ท ลดอุบัติเหตุ

107 แชร์อัลบ้ัม พิธีวำงพำนพุ่มสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน 28.12.65

เรยีบเรยีงโดย : นายวนิิจ  บรริกัษร์ตันา ต าแหน่ง เจา้พนักงานประชาสมัพนัธช์ านาญงาน 

โรงพยาบาลตากสนิ ส านักการแพทย ์กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์: 02-437-0123 ตอ่ 1169



ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนธันวำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

108 28 ธ.ค 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ทวิดำ กมลเวชช รองผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร
#ธงวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2565
พลังแห่งกำรให้คือ "โอกำส" ทุกกำรบริจำคคือ "น้ ำใจมอบให้ผู้ป่วย"
#ธงวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2565 ปีน้ีพิเศษ ได้รับควำมเมตตำ
จำกหลวงพ่อแป๊ะ (พระครูยติธรรมำนุยุต) วัดสว่ำงอำรมณ์ ท ำพิธีปลุกเสกเพ่ือควำมเป็น
สิริมงคลให้แก่ผู้ท่ีสมทบทุนมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน
มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน เชิญชวนทุกท่ำนร่วมท ำบุญ 100 บำท
รับธงวันสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ประจ ำปี 2565
สมทบทุนเพ่ือจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์รองรับผู้ป่วยส ำหรับอำคำร 23 ช้ันของ
โรงพยำบำลตำกสิน (อยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง)
โดยท่ำนผู้ใจบุญ สำมำรถบริจำคเงินได้ท่ีมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ช้ัน 1 และ ช้ัน 6 
อำคำรสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
☎️ ติดต่อสอบถำมได้ท่ี มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ช้ัน 6
หรือโทร 02 437 0123 ต่อ 1673 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
ยกเว้นวันหยุดเสำร์ - อำทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
📌ร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ได้ท่ี
บัญชี : ออมทรัพย์ ทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน)
เลขบัญชี : 033-2-01071-9
ช่ือบัญชี : มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน
สำขำ: ลำดหญ้ำ
✅ขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพ่ือลดหย่อนภำษีได้ท่ี
ID LINE : 0648079399

109 แชร์ อัลบ้ัม รพ.ตำกสินร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช 28.12.65

110
แชร์ อัลบ้ัม รพ.ตำกสินร่วมบวงสรวงดวงพระวิญญำณสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช
27.12.65

111 แชร์ อัลบ้ัม งำนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช 2565

112 29 ธ.ค 2565

แชร์ OccMed Taksin Hospital
รำยงำนสถำนกำรณ์ค่ำฝุ่น PM2.5=47 AQI:88
ประจ ำวันท่ี 29 ธันวำคม 2565
ณ เวลำ 08.00 น.
จุดตรวจวัด : ริมถนนเจริญนคร เขตคลองสำน กทม.

เรยีบเรยีงโดย : นายวนิิจ  บรริกัษร์ตันา ต าแหน่ง เจา้พนักงานประชาสมัพนัธช์ านาญงาน 

โรงพยาบาลตากสนิ ส านักการแพทย ์กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์: 02-437-0123 ตอ่ 1169



ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนธันวำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

113 แชร์ อัลบ้ัม พิธีท ำบุญตักบำตร เน่ืองในโอกำสส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ 2566

114

เปิดให้บริกำรฉีดวัคซีน Covid-19 ประจ ำเดือน มกรำคม ท่ีงำนอนำมัยชุมชน ช้ัน 2
⏰ เฉพำะวันจันทร์ เฉพำะวันจันทร์ 9, 16, 23, 30 และและวันศุกร์ 6, 13, 20, 
27 ต้ังแต่เวลำ 8.00-15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร)
☑️ ประชำชนท่ีมีอำยุ 12 ปี ข้ึนไป สำมำรถนัดฉีดวัคซีนโควิด - 19 เข็มท่ี 1 - 5
📱ผ่ำนแอปพลิเคช่ัน QueQ หรือมำติดต่อนัดหมำยล่วงหน้ำท่ีงำนอนำมัยชุมชน ช้ัน 2 
(ไม่รับ Walk In และไม่รับจองทำงโทรศัพท์)
☎️ สอบถำมเพ่ิมเติมงำนอนำมัยชุมชนโทร 024370123 ต่อ 1115,1242

115 แชร์อัลบ้ัม 29.12.65 สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหำร กทม. ต้อนรับ ปี 2566

116
แชร์ ส ำนักงำนเขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร
#คลองสำน ประชำสัมพันธ์ ขับข่ีปลอดภัย ในช่วงเทศกำลวันหยุดปีใหม่ 2566

117 31 ธ.ค 2565

ขอเชิญชวนร่วมท ำบุญ วันส้ินปี 2565 ข้ึนปีใหม่ 2566 กับมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน 
เพ่ือสมทบทุนจัดซ้ือครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ของอำคำรหลังใหม่ ณ โรงพยำบำลตำกสิน
📌ร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน ได้ท่ี
บัญชี : ออมทรัพย์ ทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน)
เลขบัญชี : 033-2-01071-9
ช่ือบัญชี : มูลนิธิโรงพยำบำลตำกสิน สำขำ: ลำดหญ้ำ
✅ขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพ่ือลดหย่อนภำษีได้ท่ี ID LINE : 0648079399

118 แชร์ ICONSIAM เตรียมพร้อมเข้ำสู่ Amazing Thailand Countdown 2023

119
แชร์ ICONSIAM ควำมอลังกำรท้ังหมดน้ีก ำลังจะกลับมำอีกคร้ังในค่ ำคืนของวันท่ี 31 
ธันวำคม ท่ีงำน Amazing Thailand Countdown 2023

120 31 ธ.ค 2565

งำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป โรงพยำบำลตำกสิน จัด
ศูนย์รักษำควำมปลอดภัย (เฉพำะกิจ) ในเทศกำลวันหยุดยำว เพ่ือรับมือเหตุกำรณ์ไม่พึง
ประสงค์ภำยในโรงพยำบำล พร้อมชุดตรวจสอบพ้ืนท่ีบนอำคำรโดยเฉพำะหน่วยงำนท่ี
ปิดท ำกำรเพ่ือป้องกันเหตุอัคคีภัย/น้ ำท่วมหน่วยงำน / โจรกรรม ฯ ตลอดทุกค่ ำคืนกำร
หยุดยำวปีใหม่

เรยีบเรยีงโดย : นายวนิิจ  บรริกัษร์ตันา ต าแหน่ง เจา้พนักงานประชาสมัพนัธช์ านาญงาน 

โรงพยาบาลตากสนิ ส านักการแพทย ์กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์: 02-437-0123 ตอ่ 1169



ข่ำวประชำสัมพันธ์ โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์

สรุปข่ำวประชำสัมพันธ์ ประจ ำเดือนธันวำคม 2565

โรงพยำบำลตำกสิน ส ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

เรยีบเรยีงโดย : นายวนิิจ  บรริกัษร์ตันา ต าแหน่ง เจา้พนักงานประชาสมัพนัธช์ านาญงาน 

โรงพยาบาลตากสนิ ส านักการแพทย ์กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์: 02-437-0123 ตอ่ 1169


