
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจ
ของโรงพยาบาล ปี 2560

Pacific Association for Gynecologic Endoscopy and 
Minimally Invasive Therapy เป็น Accredited Training 
Center in Minimally Invasive Gynecology (ACMIG)  
เสริมสร้างความเช่ือม่ันให้กับประชาชนต่อการให้บริการ
ทางการแพทย์ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2560 
พลตำารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร แถลงความสำาเร็จ ศูนย์ตรวจรักษาและ
ผ่าตัดผ่านกล้อง ได้รับรองคุณภาพจากสมาคมผ่าตัดผ่านกล้อง
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Excellence 
Endoscopic Center) ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจาก Asia 
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วันท่ี 1 พฤษภาคม 2560 
พลตำารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ 
ช้ันปีท่ี 4 ประจำาปีการศึกษา 2560 และมอบเส้ือกาวน์  
ร่วมด้วย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำานวยการสำานักการแพทย์  
พลโท ศ.เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร คณบดีสำานักวิชา

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี นายทวีศักด์ิ 
เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ 
วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารสำานัก 
การแพทย์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ช้ัน 4 อาคาร
สำานักการแพทย์
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วันท่ี 1 พฤษภาคม 2560 
นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำานวยการสำานักการแพทย์ 

พร้อมด้วย นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์ และคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ

นักศึกษาแพทย์ ช้ันปีท่ี 4 ได้มอบของท่ีระลึก และปฐมนิเทศ
แก่นักศึกษาแพทย์ฯ ได้สักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของโรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์ 
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วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 
นายทวีศักด์ิ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่า 

ราชการกรุงเทพมหานครแถลงข่าว 
โครงการ ผ่า ตัดมดลูก ผ่านกล้อง  
235 ราย เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน
กรุงเทพมหานครเข้าถึงบริการทาง 
การแพทย์ท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงในการ
รักษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมตาม
สิทธิการรักษา 

วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 
นายทวีศักด์ิ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่า 

ราชการกรุงเทพมหานคร เปิดศูนย์
บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok 
Fast & Clear (BFC) ช้ัน G อาคาร 
72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์ ตามนโยบาย
ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
พลตำารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง 1 ภารกิจ
พิเศษ 5 นโยบายทันใจ 19 ภารกิจ 
ผลักดันทันที ภายใต้แนวคิด “ผลักดัน
ทันใจ แก้ไขทันที” และได้จัดให้มีศูนย์

บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear (BFC) ในทุกส่วนราชการ
ของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงอยู่ในส่วนของนโยบายท่ี 1 “สะอาด” (CLEAN) : บ้านเมือง 
สะอาด การบริหารราชการใสสะอาด เพ่ือลดข้ันตอน ลดระยะเวลา และสร้าง
กระบวนการท่ีใสสะอาด ตามมาตรฐานพระราชบัญญัติอำานวยความสะดวก เพ่ือสร้าง 
ความสะดวกความพึงพอใจและความประทับใจให้กับผู้มาขอรับบริการ 
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วันท่ี 28 มิถุนายน 2560 
คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลเจริญกรุง 

ประชารักษ์ ให้การต้อนรับ ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล 
และ ผศ.พญ.สุรรัตน์ เจียรณ์มงคล ในโอกาสเข้าตรวจประเมิน

วันท่ี 18 สิงหาคม 2560 
คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลเจริญกรุง 

ประชารักษ์ ให้การต้อนรับ ศาสตรจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง 
วณิช วรรณพฤกษ์ และคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ 

สถาบันผลิตแพทย์ตามมาตรฐาน World Federation for 
Medical Education (WFME)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
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วันท่ี 10 - 11 สิงหาคม 2560 
คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล

เจริญกรุงประชารักษ์ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำาปี 2560 
คร้ังท่ี 15 สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

- รางวัลชนะเลิศการประกวด Oral Presentation 
ประเภท R2R/ผลงานทางวิชาการ เร่ือง Dis CKP APP for 
Thailand 4.0 โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Oral  
Presentation ประเภทงานวิจัยภาษาไทย เร่ือง ผลของการ

ใช้หัตถการกดมดลูกส่วนล่างต่ออัตราการตกเลือดหลังคลอด 
โดยกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

- รางวัลชนะเลิศ การประกวดประเภทนวัตกรรม เร่ือง 
เคร่ืองมือต้ังระดับสายระบายนำา้ในโพรงสมอง โดยหออภิบาล
ผู้ป่วยหนักศัลยกรรม ฝ่ายการพยาบาล

- รางวัลชมเชย การประกวด Poster Presentation เร่ือง 
ป้ายไฟหัวใจ Clean (อุปกรณ์เตือนให้ล้างมือ) โดยหอผู้ป่วย
พิเศษ 20 ฝ่ายการพยาบาล
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วันท่ี 14 กันยายน 2560 
นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำานวยการสำานักการแพทย์ 

ร่วมแสดงความยินดีแก่ข้าราชการและลูกจ้าง ท่ีได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญดีเด่น และลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำาปี 
2559 ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับหน่วยงาน โดยมี  
พลตำารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ และ 
เงินรางวัล โดย นางสาวรัตนา วงษ์มณี ตำาแหน่งพนักงาน
ช่วยเหลือคนไข้ (ลูกจ้างประจำา) และ นางสาวทิพวัน ชำา้กลำา่ 
ตำาแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ลูกจ้างประจำา) ได้รับ 
รางวัลลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่นประจำาปี 2559  
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 
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เชี่ยวชาญดานบริการสุขภาพ
ดวยประสบการณระดับโลกในดานความปลอดภัยและ

คุณภาพของบริการทางการแพทยและแพทยศาสตรศึกษา

Expert in Health Care Services
The World Experience with Safety and
Quality in Medical Service & Education


