
นโยบายบริหารงาน สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ป 2565-2566
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ขา่วสาํนกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร
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โครงการ Green Market ตลาดนัดกรุงเทพ เพื่อคนรักสุขภาพ

นายสุรชัย ภูพิพัฒนผล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ พรอมดวย นางศิริพร นวสิริสมบูรณ รอง
ผูอํานวยการโรงพยาบาล(ฝายบริหาร) และขาราชการ เจาหนาท่ีของโรงพยาบาล รวมเปดโครงการ Green Market
ตลาดนัดกรุงเทพ เพื่อคนรักสุขภาพ ณ โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ เขตหนองจอก โดยไดรับความรวมมือจาก
ผูประกอบการในเขตหนองจอก นําพืชผัก ผลไม อาหาร ปลอดสารพิษ พรอมสิ่งของอุปโภค บริโภค มาจําหนาย
ใหแกเจาหนาท่ีและผูมารับบริการในโรงพยาบาล เพื่อเปนการสงเสริมรายไดแกผูประกอบการ และสงเสริมสุขภาพ
แกผูบริโภค โดยตลาดนัดจะเปดจําหนายทุกวัน ตั้งแตเวลา 07.00 - 16.00 น.

: ลงFacebook วันท่ี 4/7/256๔



ขอเชิญขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ไปใชสิทธิเลือกตั้งกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

: ลงFacebook วันท่ี 5/7/256๔



กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูดานพลังงานและสิ่งแวดลอม

วันอังคารท่ี 5 กรกฎาคม 2565
นายสุรชัย ภูพิพัฒนผล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ ไดเปนประธานเปดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
พลังงานและสิ่งแวดลอม ณ หองประชุมปติพัฒน ช้ัน 2 โดยการจัดกิจกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู
ความเขาใจและการปฏิบัติตนท่ีถูกตอง ดานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม ใหแกขาราชการและเจาหนาท่ีของ
โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ

: ลงFacebook วันท่ี 5/7/256๔



โครงการสัมมนาวิชาการประจําป ครั้งที่ 18 สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ภายใตหัวขอ
“Digital Transformation in Healthcare : ปฏิรูปบริการเพื่อสุขภาพด ีดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล” ระหวางวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

: ลงFacebook วันท่ี 6/7/256๔



ขอเชิญชวนรวมบริจาคโลหิต โครงการบริจาคโลหิต ๙๐พรรษา ๙๐ ลานซีซี
เฉลมิพระเกียรต ิสมเดจ็พระนางเจาสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหา 2565

: ลงFacebook วันท่ี 6/7/256๔



สัมมนาวิชาการประจําป ครั้งที1่8 สํานักการแพทย ภายใตหัวขอ "Digital
Transformation in Healthcare : ปฏิรูปบริการเพื่อสุขภาพดี ดวยเทคโนโลยี"

สัมมนาวิชาการประจําป ครั้งท่ี18 สํานักการแพทย ภายใตหัวขอ "Digital Transformation in Healthcare :
ปฏิรูปบริการเพื่อสุขภาพดี ดวยเทคโนโลยี"
.
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานเปดโครงการสัมมนาวิชาการประจําป ครั้งท่ี 18
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ภายใตหัวขอ “Digital Transformation in Healthcare : ปฏิรูปบริการเพื่อ
สุขภาพดี ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” เพื่อใหบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุขท่ีไดจัดทําผลงานทางดานวิชาการท้ัง
ในรูปแบบงานวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย ไดมีเวทีในการนําเสนอเผยแพรผลงานวิชาการ
ผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริการในดานเวชศาสตรเขตเมืองและดานตางๆ กําหนดจัดระหวางวันท่ี 7-8 ก.ค.65
ณ ช้ัน 11 โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค เขตปอมปราบศัตรูพาย โดยมี ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.สุขสันต กิตติศุภกร ผูอํานวยการสํานัก
การแพทย กรุงเทพมหานคร พรอมดวยนพ.สรุชัย ภูพิพัฒนผล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ สํานัก
การแพทย กรุงเทพมหานคร และคณะผูบริหารฯ รวมพิธี

: ลงFacebook วันท่ี 7/7/256๔



ผลงานประกวดนวัตกรรม ประเภทคลินิก
ช่ือผลงาน "Mini retractor จิ๋วแจวถูกใจ ถางไวใหตัด"

ขอแสดงความยินดี
กับนายมนตรี ลาน้ําคํา พยาบาลเทคนิคชํานาญงาน หองตรวจผูปวยนอก ศัลยกรรมกระดูกและขอ ฝายการพยาบาล
โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ผลงานประกวดนวัตกรรม ประเภทคลินิก ช่ือผลงาน
"Mini retractor จิ๋วแจวถูกใจ ถางไวใหตัด"
ในงานสัมมนาวิชาการประจําป ครั้งท่ี18 สํานักการแพทย ภายใตหัวขอ "Digital Transformation in
Healthcare : ปฏิรูปบริการเพื่อสุขภาพดี ดวยเทคโนโลยี"

: ลงFacebook วันท่ี 8/7/256๔



งานสัมมนาวิชาการประจําป ครั้งที1่8 สํานักการแพทย ภายใตหัวขอ "Digital
Transformation in Healthcare : ปฏิรูปบริการเพื่อสุขภาพดี ดวยเทคโนโลยี"

โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ
สงผลงานเขารวมประกวดจํานวน 3 ผลงาน
ไดแก นวัตกรรม ประเภทคลินิก จํานวน 1 ผลงาน
และ Poster Presentation จํานวน 2 ผลงาน
ในงานสัมมนาวิชาการประจําป ครั้งท่ี18 สํานักการแพทย ภายใตหัวขอ "Digital Transformation in
Healthcare : ปฏิรูปบริการเพื่อสุขภาพดี ดวยเทคโนโลยี"

: ลงFacebook วันท่ี 8/7/256๔



งานสัมมนาวิชาการประจําป ครั้งที1่8 สํานักการแพทย ภายใตหัวขอ "Digital
Transformation in Healthcare : ปฏิรูปบริการเพื่อสุขภาพดี ดวยเทคโนโลยี"

: ลงFacebook วันท่ี 8/7/256๔



ราน กาแฟSlowbar ทุกทาน ที่มีจิตศรัทธา
นําเครื่องดื่มมาใหบริการแกเจาหนาที่ของโรงพยาบาล

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2565
คณะผูบริหารและเจาหนาท่ี โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ ขอขอบคุณ ผูประกอบการ และพนักงาน ราน กาแฟ
Slowbar ทุกทาน ท่ีมีจิตศรัทธา นําเครื่องดื่มมาใหบริการแกเจาหนาท่ีของโรงพยาบาล เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานดูแลผูปวยท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาล ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19

: ลงFacebook วันท่ี 8/7/256๔

เรียบเรียงโดย :นางสาวจารุวรรณ นาคเกษม
ตําแหนง :นักประชาสัมพันธ ฝายวิชาการและแผนงาน โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
สวนราชการ/โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ:์ สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท :02-988-4100
E-mail : Runglawan.hatam@gmail.com

QR CODE
MSD.BMA.



ราน กาแฟSlowbar ทุกทาน ที่มีจิตศรัทธา
นําเครื่องดื่มมาใหบริการแกเจาหนาที่ของโรงพยาบาล

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2565
คณะผูบริหารและเจาหนาท่ี โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ ขอขอบคุณ ผูประกอบการ และพนักงาน ราน กาแฟ
Slowbar ทุกทาน ท่ีมีจิตศรัทธา นําเครื่องดื่มมาใหบริการแกเจาหนาท่ีของโรงพยาบาล เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานดูแลผูปวยท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาล ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19

: ลงFacebook วันท่ี 8/7/256๔

ขา่วสาํนกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100

โทร.02-222-5141แฟ็กซ.์02-221-6029
อเีมล์ : prmsdbandkok2560@gmail.com

www.msdbangkok.go.th /msdbangkok @MSD_Bangkok



ขอเชิญขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไปใชสิทธิเลือกตั้ง
กรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

: ลงFacebook วันท่ี 11/7/256๔



โปสเตอร ตดิโควิดตองรักษาที่ไหน

: ลงFacebook วันท่ี 11/7/256๔



ขอเชิญขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไปใชสิทธิเลือกตั้งกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามญั ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565
เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม เขตหนองจอก

โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ ขอเชิญขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไปใชสิทธิเลือกตั้งกรรมการขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ ในวันอังคารท่ี 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม เขต
หนองจอก
สิ่งท่ีตองนํามาดวย
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ (ไมหมดอายุ)
- ปากกาสวนตัว

: ลงFacebook วันท่ี 12/7/256๔



ประกาศวันหยุดนักขัตฤกษ ประจําเดอืนกรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
ประกาศวันหยุดนักขัตฤกษ ประจําเดือนกรกฎาคม 2565
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 : วันอาสาฬหบูชา
วันท่ี 14 กรกฎาคม 2565 : วันเขาพรรษา
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2565 : วันหยุดราชการ กรณีพิเศษ
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 : วันหยุดราชการ กรณีพิเศษ

หากเจ็บปวยฉุกเฉิน สามารถรับการรักษาท่ีหองอุบัติเหตุฉุกเฉิน ช้ัน 1 ตลอด 24 ช่ัวโมง

: ลงFacebook วันท่ี 12/7/256๔

ประกาศวันหยุดนักขัตฤกษ ประจําเดอืนกรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
ประกาศวันหยุดนักขัตฤกษ ประจําเดือนกรกฎาคม 2565
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 : วันอาสาฬหบูชา
วันท่ี 14 กรกฎาคม 2565 : วันเขาพรรษา
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2565 : วันหยุดราชการ กรณีพิเศษ
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 : วันหยุดราชการ กรณีพิเศษ

หากเจ็บปวยฉุกเฉิน สามารถรับการรักษาท่ีหองอุบัติเหตุฉุกเฉิน ช้ัน 1 ตลอด 24 ช่ัวโมง

: ลงFacebook วันท่ี 12/7/256๔

ประกาศวันหยุดนักขัตฤกษ ประจําเดอืนกรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
ประกาศวันหยุดนักขัตฤกษ ประจําเดือนกรกฎาคม 2565
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2565 : วันอาสาฬหบูชา
วันท่ี 14 กรกฎาคม 2565 : วันเขาพรรษา
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2565 : วันหยุดราชการ กรณีพิเศษ
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2565 : วันหยุดราชการ กรณีพิเศษ

หากเจ็บปวยฉุกเฉิน สามารถรับการรักษาท่ีหองอุบัติเหตุฉุกเฉิน ช้ัน 1 ตลอด 24 ช่ัวโมง

: ลงFacebook วันท่ี 12/7/256๔



Health Link โครงการเช่ือมโยงขอมลูสุขภาพคนไข ระหวางโรงพยาบาลที่รวมโครงการ ให
แพทยเขาถึงขอมูลประวัติการรักษาได สะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน

: ลงFacebook วันท่ี 12/7/256๔



บริการดานสุขภาพดิจทิัล เพื่อทําการดูแลผูปวยฯ ผานบริการการแพทยทางไกล
(Telemedicine) พรอมบริการจัดสงยาถึงบาน

: ลงFacebook วันท่ี 14/7/256๔



กทม. ขอเชิญชวนทุกคนมารวมว่ิงในสวนสาธารณะใกลบาน หรือว่ิงแบบ VIRTUAL FUN
RUN ไปกับเรา กาวสูปที่ 50 กทม.

: ลงFacebook วันท่ี 14/7/256๔



โปสเตอรอาการแพขนแมว

: ลงFacebook วันท่ี 16/7/256๔

เรียบเรียงโดย :นางสาวจารุวรรณ นาคเกษม
ตําแหนง :นักประชาสัมพันธ ฝายวิชาการและแผนงาน โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
สวนราชการ/โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ:์ สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท :02-988-4100
E-mail : Runglawan.hatam@gmail.com

QR CODE
MSD.BMA.



รับมอบ เงินบริจาค 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท) จาก บริษัท เรดิคอน จํากัด

วันท่ี 19 กรกฎาคม 2565
นายสุรชัย ภูพิพัฒนผล ผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทยเปน รับมอบ เงินบริจาค 100,000 บาท (หนึ่ง
แสนบาท) จาก บริษัท เรดิคอน จํากัด

ขอกราบขอบพระคุณทาน ท่ีมอบน้ําใจใหแกโรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
(โรงพยาบาลเอราวัณ2) เพื่อสงตอน้ําใจคนไทย สูภัยโควิด-19 ถึงบุคลากรทางการแพทยและผูปวยภายใน
โรงพยาบาลฯ

: ลงFacebook วันท่ี 19/7/256๔

ขา่วสาํนกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100

โทร.02-222-5141แฟ็กซ.์02-221-6029
อเีมล์ : prmsdbandkok2560@gmail.com

www.msdbangkok.go.th /msdbangkok @MSD_Bangkok

รับมอบ เงินบริจาค 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท) จาก บริษัท เรดิคอน จํากัด

วันท่ี 19 กรกฎาคม 2565
นายสุรชัย ภูพิพัฒนผล ผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทยเปน รับมอบ เงินบริจาค 100,000 บาท (หนึ่ง
แสนบาท) จาก บริษัท เรดิคอน จํากัด

ขอกราบขอบพระคุณทาน ท่ีมอบน้ําใจใหแกโรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
(โรงพยาบาลเอราวัณ2) เพื่อสงตอน้ําใจคนไทย สูภัยโควิด-19 ถึงบุคลากรทางการแพทยและผูปวยภายใน
โรงพยาบาลฯ

: ลงFacebook วันท่ี 19/7/256๔
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รับมอบ เงินบริจาค 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท) จาก บริษัท เรดิคอน จํากัด

วันท่ี 19 กรกฎาคม 2565
นายสุรชัย ภูพิพัฒนผล ผูอํานวยการโรงพยาบาล ฝายการแพทยเปน รับมอบ เงินบริจาค 100,000 บาท (หนึ่ง
แสนบาท) จาก บริษัท เรดิคอน จํากัด

ขอกราบขอบพระคุณทาน ท่ีมอบน้ําใจใหแกโรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
(โรงพยาบาลเอราวัณ2) เพื่อสงตอน้ําใจคนไทย สูภัยโควิด-19 ถึงบุคลากรทางการแพทยและผูปวยภายใน
โรงพยาบาลฯ
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กิจกรรมรับบริจาคโลหติ ครั้งที2่/2565

วันท่ี 21 กรกฎาคม 2565
โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ โดยกลุมงานชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด รวมกับโรงพยาบาลสิรินธร ไดจัด
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งท่ี2/2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนี้พันปหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายใต
"โครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ลานซีซี ถวายสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนี้พันปหลวง" ถือเปนการรวม
แกไขปญหาการขาดแคลนเลือดและมีเลือดสํารองใชในโรงพยาบาล เพื่อแบงเบาภาระของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
สภากาชาดไทยอีกทางหนึ่ง จึงไดจัดงานรับบริจาคโลหิตข้ึนในวันนี้
โดยมีนายแพทยสุรชัย ภูพิพัฒนผล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ เปนประธานในพิธี โดยมี นางศิริพร
นวสิริสมบูรณ รองผูอํานวยการโรงพยาบาล(ฝายบริหาร),เจาหนาท่ีชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด พญ.ชนา
กานต คณิตธรรมนิยม หัวหนากลุม
ธนาคารเลือด จนท.ธนาคารเลือด รพส. รวมพิธีเปดงานพรอมดวยคณะเจาหนาท่ีโรงพยาบาลรวมเปนเกียรติในพิธิ
เปดดังกลาว
ท้ังนี้ ไดรับความรวมมือจากเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลและประชาชนในเขตหนองจอกมาบริจาคเปนจํานวนมาก ทาง
โรงพยาบาลจึงขอขอบพระคุณผูมารวมบริจาคโลหิตเปนอยางสูง ขอใหทุกทานมีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีแข็งแรง
ตลอดไป ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

: ลงFacebook วันท่ี 21/7/256๔



ตอนรับคณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร
เน่ืองในโอกาสเขารับการตรวจสถานประกอบการ

วันท่ี 21 กรกฏาคม 2565
นายแพทยสุรชัย ภูพิพัฒนผล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ พรอมดวยนางศิริพร นวสิริสมบูรณ รอง
ผูอํานวยการโรงพยาบาล(ฝายบริหาร) และเจาหนาท่ีฝายโภชนาการ ใหการตอนรับคณะกรรมการอิสลามประจํา
กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสเขารับการตรวจสถานประกอบการ "เพื่อขอรับรองฮาลาล" ณ ฝายโภชนาการ

: ลงFacebook วันท่ี 21/7/256๔



กิจกรรม Big Cleaning Day

วันศุกรท่ี 22 กรกฎาคม 2565 นายสุรชัย ภูพิพัฒนผล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชการุณยรศม์ิ นําคณะผูบริหาร
และเจาหนาท่ี รวมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 ณ อาคารอเนกประสงค ช้ัน 4 และช้ัน 5 โรงพยาบาลเวช
การุณยรัศม์ิ

: ลงFacebook วันท่ี 22/7/256๔



ดูเเล ปองกันตนเองอยางไร ? ใหหางไกลจากโรคฝดาษลิง

: ลงFacebook วันท่ี 22/7/256๔



กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรือ่งการใสเฝอก และอุปกรณดามกระดกูและขอ ในผูปวยทาง
ออรโธปดิกส โดยกลุมงานออรโธปดิกส โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์

: ลงFacebook วันท่ี 22/7/256๔

เรียบเรียงโดย :นางสาวจารุวรรณ นาคเกษม
ตําแหนง :นักประชาสัมพันธ ฝายวิชาการและแผนงาน โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
สวนราชการ/โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ:์ สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท :02-988-4100
E-mail : Runglawan.hatam@gmail.com

QR CODE
MSD.BMA.



อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล

วันท่ี 25 กรกฎาคม 2565
โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล โดยมีนายแพทย
สุรชัย ภูพิพัฒนผล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเปนประธานในพิธีเปดและไดรับเกียรติจากอาจารยนิตยา ฉันทกิจ ใน
การมาเปนวิทยากรใหความรู โดยมีผูเขารับการอบรม ท้ังหัวหนาฝาย หัวหนากลุม หัวหนางาน และผูประสานงาน
ความเสี่ยงประจําหนวยงาน ท้ังนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสรางความปลอดภัยใหกับผูรับบริการในลําดับตอไป

: ลงFacebook วันท่ี 25/7/256๔

ขา่วสาํนกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100

โทร.02-222-5141แฟ็กซ.์02-221-6029
อเีมล์ : prmsdbandkok2560@gmail.com

www.msdbangkok.go.th /msdbangkok @MSD_Bangkok



จัดซื้อขาวสารจํานวน 10,000 กิโลกรัม สําหรับประกอบอาหารบริการผูปวยในโรงพยาบาล
จากเครือขายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเขตหนองจอก

วันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ จัดซ้ือขาวสารจํานวน 10,000 กิโลกรัม สําหรับประกอบ
อาหารบริการผูปวยในโรงพยาบาล จากเครือขายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเขตหนองจอก เพื่อสนับสนุนชวยเหลือ
ผลผลิตทางการเกษตรแกเกษตรกรในพื้นท่ีเขตหนองจอก

: ลงFacebook วันท่ี 25/7/256๔



กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู "การพัฒนาระบบงานดานการปองกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล
สําหรับพยาบาลวิชาชีพ"

วันท่ี 26 กรกฎาคม 2565
นายสุรชัย ภูพิพัฒนผล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ เปนประธานในพิธีเปดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู "การพัฒนาระบบงานดานการปองกันการติดเช้ือในโรงพยาบาลสําหรับพยาบาลวิชาชีพ" โดยมีนายพิษณุ ลือ
พรมมาศ ประธานคณะกรรมการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลเปนผูกลาวรายงาน และไดรับเกียรติ
จากนางสาวพจนา จุฬารัตน และนางสาวประจงจิตร คชพงษ พยาบาลควบคุมโรคติดเช้ือ โรงพยาบาลตากสิน
สํานักการแพทย มาเปนวิทยากรใหความรู ท้ังนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบดานการปองกันการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล

: ลงFacebook วันท่ี 26/7/256๔



7 คําเตือน !!! แนะประชาชน คํานึงถึงความปลอดภัยของกัญชา เมื่อมีอยูในอาหาร เพือ่
ประโยชนและความปลอดภัยในการบริโภค

: ลงFacebook วันท่ี 27/7/256๔



กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2565 นายสุรชัย ภูพิพัฒนผล ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ คณะผูบริหาร และ
เจาหนาท่ี โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ เขารวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565
เพื่อนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชนสุขของพสกนิกรชาวไทย
โดยกิจกรรมนี้จัดข้ึนโดยชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ

: ลงFacebook วันท่ี 27/7/256๔



ศึกษาดูงานบานครูแดง ซอยลําไทร แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก

วันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ เขาศึกษาดูงานบานครูแดง ซอยลําไทร
แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก ภายในงานมีการสอนปลูกผักไฮโดรโปนิกส เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงสัตว เชนเปด
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