
 

 

 

 

 

 

2 ม.ค. 66 

       

 

ศูนยเ์อราวณัสรุปยอดบาดเจบ็ เสียชีวิตอุบติัเหตุจราจร 7 วนัอนัตราย ปีใหม่ 66 พื้นท่ีกทม. 4 วนั รวม 945 ราย 
(แบ่งเป็น บาดเจบ็ 939 ราย เสียชีวิต 6 ราย) 
............................. 
**ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. 
หมายเหตุ : ขอ้มูลผูบ้าดเจบ็และเสียชีวิตจากโรงพยาบาลพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 112 โรงพยาบาล 
และบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั มูลนิธิร่วมกตญัญู มูลนิธิป่อเตก็ต๊ึง มูลนิธิอาสาหนองจอก มูลนิธิกูภ้ยัร่มไทร 
**ขอ้มูลเพิ่มเติม http://www.bangkokems.bangkok.go.th/home/ 

 

 

 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com      

http://www.bangkokems.bangkok.go.th/home/?fbclid=IwAR3w0JasjBsVEbjj0fUMUipsf2dJn_kHkqx134hIaLsGXlVnQMial_D_LlE
mailto:oioi_wc@windowslive.com


 

 

 

 

 

 

   3 ม.ค. 66 

              

Day 1 : AEMT Student นกัเรียนจ่าอากาศ 
...3 ม.ค. 66 ชัว่โมงแรกของการเขา้ฝึกภาคปฏิบติัการใหบ้ริการในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ณ ศูนยเ์อราวณั ตาม
รายวิชาระบบปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์ของ AEMT Student นกัเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีท่ี 2 เหล่าทหารแพทย ์กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ 
ผูเ้ขา้อบรมจะไดรั้บความรู้ในเร่ืองของ  
1. ระบบปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์ 
2. หน่วยบริการและการจดัการในพื้นท่ี 
โดย พญ.ธนัยา ปิติยะกลูชร (ช่วยราชการศูนยเ์อราวณั)  
...การฝึกอบรมในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัเรียนจ่าอากาศมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน 
สามารถเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และรถในการปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์โดยใชก้ระบวนการคิด วิเคราะห์ อยา่งมีวิจารณญาณ เพื่อ
การแกไ้ขปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการปฏิบติัเป็นไปตามหลกัสูตรจ่าอากาศ พทุธศกัราช 2562 เหล่าทหาร
แพทย ์

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com     

mailto:oioi_wc@windowslive.com


 

 

 

 

 

 

  3 ม.ค. 66 

          

Day 1 : AEMT Student นกัเรียนจ่าอากาศ 
...3 ม.ค. 66 ชัว่โมงท่ี 2 ของการเขา้ฝึกภาคปฏิบติัการใหบ้ริการในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ณ ศูนยเ์อราวณั  
ตามรายวิชาระบบปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์ของ AEMT Student นกัเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีท่ี 2 เหล่าทหารแพทย ์กรมยทุธศึกษา 
ทหารอากาศ ผูเ้ขา้อบรมจะไดรั้บความรู้ในเร่ืองของ  
1. การเตรียมครวามพร้อมของรถพยาบาล 
2. มาตรฐานรถพยาบาลฉุกเฉิน 
โดย พว.กนกวรรณ สุขมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนยเ์อราวณั 
...การฝึกอบรมในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัเรียนจ่าอากาศมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน 
สามารถเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และรถในการปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์โดยใชก้ระบวนการคิด วิเคราะห์ อยา่งมีวิจารณญาณ  
เพื่อการแกไ้ขปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการปฏิบติัเป็นไปตามหลกัสูตรจ่าอากาศ พทุธศกัราช 2562  
เหล่าทหารแพทย ์
 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com      

mailto:oioi_wc@windowslive.com


 

 

 

 

 

 

   3 ม.ค. 66 

                   

 

ศูนยเ์อราวณัสรุปยอดบาดเจบ็ เสียชีวิตอุบติัเหตุจราจร 7 วนัอนัตราย ปีใหม่ 66 พื้นท่ีกทม. 5 วนั รวม 1,130 ราย 

(แบ่งเป็น บาดเจบ็ 1,123 ราย เสียชีวิต 7 ราย) 
............................. 
**ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 ม.ค. 66 เวลา 11.30 น. 
หมายเหตุ : ขอ้มูลผูบ้าดเจบ็และเสียชีวิตจากโรงพยาบาลพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 112 โรงพยาบาล 
และบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั มูลนิธิร่วมกตญัญู มูลนิธิป่อเตก็ต๊ึง มูลนิธิอาสาหนองจอก มูลนิธิกูภ้ยัร่มไทร 
**ขอ้มูลเพิ่มเติม http://www.bangkokems.bangkok.go.th/home/ 
   

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com     

http://www.bangkokems.bangkok.go.th/home/?fbclid=IwAR3lrrQ8A2Pacigq3n35W4NTjxsIhHii-4nCt4HxDqBh-13bwC7LD-7ZHyw
mailto:oioi_wc@windowslive.com


 

 

 

 

 

 

  4 ม.ค. 66 

             

 

Day 2 : AEMT Student นกัเรียนจ่าอากาศ 
...4 ม.ค. 66 วนัท่ี 2 ของการเขา้ฝึกภาคปฏิบติัการใหบ้ริการในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ณ ศูนยเ์อราวณั ตาม
รายวิชาระบบปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์ของ AEMT Student นกัเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีท่ี 2 เหล่าทหารแพทย ์กรมยทุธศึกษา 
ทหารอากาศ ผูเ้ขา้อบรมจะไดรั้บความรู้ในเร่ืองของ "การส่ือสารในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน" โดย พว.นารอน แสนทวีผล รักษาการ
หวัหนา้กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั 
...การฝึกอบรมในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัเรียนจ่าอากาศมีความรู้เก่ียวกบัการส่ือสารในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน มีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัระบบการปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน สามารถเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และรถในการปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์โดยใช้
กระบวนการคิด วิเคราะห์ อยา่งมีวจิารณญาณ เพื่อการแกไ้ขปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการปฏิบติัเป็นไป 
ตามหลกัสูตรจ่าอากาศ พทุธศกัราช 2562 เหล่าทหารแพทย ์
 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com     

mailto:oioi_wc@windowslive.com


 

 

 

 

 

 

  4 ม.ค. 66 

            

ศูนยเ์อราวณัสรุปยอดบาดเจบ็ เสียชีวิตอุบติัเหตุจราจร 7 วนัอนัตราย ปีใหม่ 66 พื้นท่ีกทม. 6 วนั รวม 1,270 ราย 
(แบ่งเป็น บาดเจบ็ 1,262 ราย เสียชีวิต 8 ราย) 
............................. 
**ขอ้มูล ณ วนัท่ี 4 ม.ค. 66 เวลา 11.30 น. 
หมายเหตุ : ขอ้มูลผูบ้าดเจบ็และเสียชีวิตจากโรงพยาบาลพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 112 โรงพยาบาล 
และบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั มูลนิธิร่วมกตญัญู มูลนิธิป่อเตก็ต๊ึง มูลนิธิอาสาหนองจอก มูลนิธิกูภ้ยัร่มไทร 
**ขอ้มูลเพิ่มเติม http://www.bangkokems.bangkok.go.th/home/ 

 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com      

http://www.bangkokems.bangkok.go.th/home/?fbclid=IwAR3FsxP6X8nosaZxFHNbI1FB1EqKkp2fYEhGRcg4T-P54GfSFut0XNqteug
mailto:oioi_wc@windowslive.com


 

 

 

 

 

 

  5 ม.ค. 66 

   

https://www.youtube.com/watch?v=rcxw9t3xrCc  

แอปฯ หมอ กทม. สะดวกทุกการใช ้เขา้ถึงบริการง่ายในแอปเดียว 

       

 

 

 

 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com     

https://www.youtube.com/watch?v=rcxw9t3xrCc
mailto:oioi_wc@windowslive.com


 

 

 

 

 

 

  5 ม.ค. 66 

                  

Day 2 : AEMT Student นกัเรียนจ่าอากาศ 
...4 ม.ค. 66 วนัท่ี 2 ของการเขา้ฝึกภาคปฏิบติัการใหบ้ริการในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ณ ศูนยเ์อราวณั  
ตามรายวิชาระบบปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์ของ AEMT Student นกัเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีท่ี 2 เหล่าทหารแพทย ์กรมยทุธศึกษา 
ทหารอากาศ ผูเ้ขา้อบรมจะไดรั้บความรู้ในเร่ืองของ "การส่ือสารในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน" โดย พว.นารอน แสนทวีผล รักษาการ
หวัหนา้กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั 
...การฝึกอบรมในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัเรียนจ่าอากาศมีความรู้เก่ียวกบัการส่ือสารในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน มีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัระบบการปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน สามารถเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และรถในการปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์โดยใช้
กระบวนการคิด วิเคราะห์ อยา่งมีวจิารณญาณ เพื่อการแกไ้ขปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการปฏิบติั 
เป็นไปตามหลกัสูตรจ่าอากาศ พทุธศกัราช 2562 เหล่าทหารแพทย ์

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com      

mailto:oioi_wc@windowslive.com


 

 

 

 

 

 

  5 ม.ค. 66 

               

Day 3 : AEMT Student นกัเรียนจ่าอากาศ 
"การปฏิบติัการแพทยฉุ์กเฉินในสถานการณ์ต่างๆ" 
...5 ม.ค. 66 ชัว่โมงแรกของวนัท่ี 3 ของการเขา้ฝึกภาคปฏิบติัการใหบ้ริการในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร  
ณ ศูนยเ์อราวณั ตามรายวิชาระบบปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์ของ AEMT Student นกัเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีท่ี 2 เหล่าทหารแพทย ์ 
กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ ผูเ้ขา้อบรมจะไดรั้บความรู้ในเร่ืองของ การปฏิบติัการแพทยฉุ์กเฉินในสถานการณ์ต่างๆ 
โดย พว.กนกวรรณ สุขมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนยเ์อราวณั 
...การฝึกอบรมในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัเรียนจ่าอากาศมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน  
การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลแก่ผูเ้จบ็ป่วย ทั้งในสถานการณ์ปกติและเหตุสาธารณภยั สามารถประเมินความรุนแรงและใหก้าร
ช่วยเหลือผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินตามมาตรฐานท่ีก าหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม ปลอดภยั พร้อมแกไ้ขปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการปฏิบติัเป็นไปตามหลกัสูตรจ่าอากาศ พทุธศกัราช 2562 เหล่าทหารแพทย ์
 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
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 6 ม.ค. 66 เวลา 15.35 น. ศูนยเ์อราวณั ว.4 ผูบ้าดเจบ็ชาย 25 ปี เหตุ 200 อาวธุไม ้กระดูกแขนขวาหกั ภายในโกดงัใกลเ้คียง 
ถนนเจริญกรุง เขตสัมพนัธวงศ ์ทีม BLS ศูนยเ์อราวณัตรวจประเมินอาการพร้อมใหก้ารช่วยเหลือเบ้ืองตน้ก่อนประสานน าส่ง
โรงพยาบาลมเหสกัขด์ว้ยความปลอดภยั ว.61 : สน.พลบัพลาไชย 2 : พลบัพลา 020 และ อาสาท่ีเกิดเหตุ 
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Day 3 : AEMT Student นกัเรียนจ่าอากาศ 
"การปฏิบติัการแพทยฉุ์กเฉินในสถานการณ์ต่างๆ" 
...5 ม.ค. 66 ชัว่โมงแรกของวนัท่ี 3 ของการเขา้ฝึกภาคปฏิบติัการใหบ้ริการในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร  
ณ ศูนยเ์อราวณั ตามรายวิชาระบบปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์ของ AEMT Student นกัเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีท่ี 2 เหล่าทหารแพทย ์ 
กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ ผูเ้ขา้อบรมจะไดรั้บความรู้ในเร่ืองของ การปฏิบติัการแพทยฉุ์กเฉินในสถานการณ์ต่างๆ 
โดย พว.กนกวรรณ สุขมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ และทีม Paramedic จากศูนยเ์อราวณั 
...การฝึกอบรมในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัเรียนจ่าอากาศมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน 
 การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลแก่ผูเ้จบ็ป่วย ทั้งในสถานการณ์ปกติและเหตุสาธารณภยั สามารถประเมินความรุนแรงและใหก้าร
ช่วยเหลือผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินตามมาตรฐานท่ีก าหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม ปลอดภยั พร้อมแกไ้ขปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่ง 
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงการปฏิบติัเป็นไปตามหลกัสูตรจ่าอากาศ พทุธศกัราช 2562 เหล่าทหารแพทย ์ 
 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
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Day 4 : AEMT Student นกัเรียนจ่าอากาศ 
"Disaster Management" 
...6 ม.ค. 66 ชัว่โมงแรกของวนัสุดทา้ยในการเขา้ฝึกภาคปฏิบติัการใหบ้ริการในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร  
ณ ศูนยเ์อราวณั ตามรายวิชาระบบปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์ของ AEMT Student นกัเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีท่ี 2 เหล่าทหารแพทย ์ 
กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ ผูเ้ขา้อบรมจะไดรั้บความรู้ในเร่ืองของ การปฏิบติัการแพทยฉุ์กเฉินในสถานการณ์ต่างๆ 
โดย พญ.ธนัยา ปิติยะกลูชร (ช่วยราชการศูนยเ์อราวณั) ,พว.กนกวรรณ สุขมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ และทีม Paramedic  
จากศูนยเ์อราวณั 
...การฝึกอบรมในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัเรียนจ่าอากาศมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน  
การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลแก่ผูเ้จบ็ป่วย ทั้งในสถานการณ์ปกติและเหตุสาธารณภยั สามารถประเมินความรุนแรงและใหก้าร
ช่วยเหลือผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินตามมาตรฐานท่ีก าหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม ปลอดภยั พร้อมแกไ้ขปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการปฏิบติัเป็นไปตามหลกัสูตรจ่าอากาศ พทุธศกัราช 2562 เหล่าทหารแพทย ์ 
 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
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 8 ม.ค. 66 ทีม EMS รพ.ในสงักดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยถ์วายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่ในหลวง  
 และพระราชินี พร้อมดูแลประชาชนเฝ้ารับเสด็จ และดูแลประชาชนฉีดวคัซีน ดงัน้ี 

EMS รพ.ตากสิน (แม่โซน 3) 
EMS รพ.ลาดกระบงักรุงเทพมหานคร 
EMS รพ.หลวงพอ่ทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
EMS รพ.เวชการุณยรั์ศม์ิ 
EMS ศูนยเ์อราวณั จุดจอดวดัวิมุตยาราม 

ว.4 ว.35 ถวายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่ในหลวง และพระราชินี เสดจ็พระราชด าเนินไปในการพระราชพิธีทรงบ าเพญ็ 
พระราชกศุลฉลองพระชนมาย ุ3 รอบ สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าสิริวณัณวรี นารีรัตนราชกญัญา พทุธศกัราช 2566 ณ พระท่ีนัง่ 
อมัรินทร์วินิจฉยั ในพระบรมมหาราชวงั พร้อมดูแลประชาชนเฝ้ารับเสดจ็ตลอดเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ  
มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์5 ทีม รวม 20 นาย 

EMS รพ.เจริญกรุงประชารักษ ์
ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนฉีดวคัซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญ่ีปุ่น ดินแดง) ตั้งแต่เวลา  
08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

ศูนยส์ัง่การศูนยเ์อราวณัรวบรวมรายงานพร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจบ็ฉุกเฉิน 
  ................................................................................................................................................................................................................... 
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mailto:oioi_wc@windowslive.com


 

 

 

 

 

 

  8 ม.ค. 66 

           

Day 4 : AEMT Student นกัเรียนจ่าอากาศ 
"การปฏิบติัการแพทยฉุ์กเฉินในสถานการณ์ต่างๆ" 
...6 ม.ค. 66 ชัว่โมงสุดทา้ยของของการเขา้ฝึกภาคปฏิบติัการใหบ้ริการในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร  
ณ ศูนยเ์อราวณั ตามรายวิชาระบบปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์ของ AEMT Student นกัเรียนจ่าอากาศ ชั้นปีท่ี 2 เหล่าทหารแพทย ์ 
กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ ผูเ้ขา้อบรมจะไดรั้บความรู้ในเร่ืองของ "ภาวะผูน้ า การท างานเป็นทีม และการประชาสัมพนัธ์" 
โดย พว.กนกวรรณ สุขมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ และทีม Paramedic จากศูนยเ์อราวณั 
...การฝึกอบรมในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัเรียนจ่าอากาศมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน  
การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลแก่ผูเ้จบ็ป่วย ทั้งในสถานการณ์ปกติและเหตุสาธารณภยั สามารถประเมินความรุนแรงและใหก้าร
ช่วยเหลือผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินตามมาตรฐานท่ีก าหนดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม ปลอดภยั พร้อมแกไ้ขปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการปฏิบติัเป็นไปตามหลกัสูตรจ่าอากาศ พทุธศกัราช 2562 เหล่าทหารแพทย ์
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"ชัว่โมงของการฝึกภาวะผูน้ า" ของผูเ้ขา้อบรม #AEMT Student #นกัเรียนจ่าอากาศ ซ่ึงผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งฝึกการท างานเป็นทีม 
ใหส้ าเร็จตามเป้าหมายภายใตเ้วลาท่ีก าหนด โดยร่วมมือกนัผา่นกระบวนการท างานท่ีชดัเจน ทุกคนรู้หนา้ท่ี มีความรับผดิชอบ  
ก าหนดเป้าหมายและท าใหส้ าเร็จ 
https://vt.tiktok.com/ZS8hJ3AhY/ 
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**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัตรวจรถพยาบาลระดบั FR มูลนิธิกูชี้พเครือข่ายกทม. วนัแรก เร่ิมมูลนิธิร่วมกตญัญู 326 คนั 

...9 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั ตรวจเยีย่มการตรวจรับรองรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินส าหรับชุดปฏิบติัการ
เบ้ืองตน้ (FR) ประจ าปี 2566 เร่ิมมูลนิธิร่วมกตญัญูท่ีแรก โดยมี นายสมศกัด์ิ ปาลวฒัน์ ผูจ้ดัการมูลนิธิร่วมกตญัญู พร้อมคณะผูบ้ริหารมูลนิธิ ให้การตอ้นรับ 
ณ มูลนิธิร่วมกตญัญู ส านกังานใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ  
....การตรวจรับรองในคร้ังน้ี ก าหนดตรวจรับรองรถ FR มูลนิธิร่วมกตญัญูในระหวา่งวนัท่ี 9 - 13 ม.ค. 66 โดยมูลนิธิยืน่ขอน ารถเขา้รับการตรวจ จ านวน 326 
คนั เพ่ือเป็นการประเมินมาตรฐานและุุรับรองคุณภาพรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินท่ีข้ึนทะเบียนในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร และเพ่ือ
เป็นการควบคุม ก ากบั ติดตามดูแลคุณภาพของรถทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงร่วมเป็นเครือข่ายในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน
กรุงเทพมหานคร ใหเ้ป้นไปตามมาตรฐานท่ีกรุงเทพมหานครก าหนด อยา่งครอบคลุม 
สนพ. กทม #FR #มูลนิธิร่วมกตญัญู   ว.61 : นคร 32 (ฐิติกร เศวตนนัท ์รองผูจ้ดัการมูลนิธิฯ และหวัหนา้ฝ่ายประชาสมัพนัธ์มูลนิธิร่วมกตญัญู) 
 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com     

https://www.facebook.com/hospitalbangkok?__cft__%5b0%5d=AZUdmIbV-ow0W_XUoSn-hMa_HcCbWvIxtJVtTYDCSqtmX7U2ALcLf7Xv_dSpUyAhVxwls8DmaP3iPEJSpf1i-Z8Nf7iJkIrCUhDsXyN6viYtgPw17l3mswUnHelJeZdnRJMgGG2YETakZVdZ0lSoClOSsvYi6Ufh6QhmecVNih9dEuocB4f2W2PtgxNE-NWioGI&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fr?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUdmIbV-ow0W_XUoSn-hMa_HcCbWvIxtJVtTYDCSqtmX7U2ALcLf7Xv_dSpUyAhVxwls8DmaP3iPEJSpf1i-Z8Nf7iJkIrCUhDsXyN6viYtgPw17l3mswUnHelJeZdnRJMgGG2YETakZVdZ0lSoClOSsvYi6Ufh6QhmecVNih9dEuocB4f2W2PtgxNE-NWioGI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUdmIbV-ow0W_XUoSn-hMa_HcCbWvIxtJVtTYDCSqtmX7U2ALcLf7Xv_dSpUyAhVxwls8DmaP3iPEJSpf1i-Z8Nf7iJkIrCUhDsXyN6viYtgPw17l3mswUnHelJeZdnRJMgGG2YETakZVdZ0lSoClOSsvYi6Ufh6QhmecVNih9dEuocB4f2W2PtgxNE-NWioGI&__tn__=*NK-R
mailto:oioi_wc@windowslive.com
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 ชัว่โมงของ "Disaster Management" ของผูเ้ขา้อบรม #AEMT Student #นกัเรียนจ่าอากาศ ซ่ึงผูเ้ขา้อบรมจะไดฝึ้กปฏิบติัการ
จดัการทางการแพทยใ์นเหตุสาธารณภยั เขา้ใจแนวทางการปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่ง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เขา้ใจหลกัการบริหารจดัการภาวะสาธารณภยั และทราบถึงขอ้ผิดพลาดในการบริหารจดัการ 

https://fb.watch/ifk8grvF2F/  

 

 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com      

https://www.facebook.com/hashtag/aemt?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVFYQVXv_eKtk40tDJeE38iFra3Nh_x38YXji7RIMQUaA9uXQNTeEOffbACueanLbR1f_i6emUXGu1elBcV0UWpCFKih69_gv9DRJ8cPZR8CT-M7HLATxw1-o8iBdzeDUivI0lc1zbAWzdGTAkqGshK3XgU1dhwz2aN6NhWpTvu216LXtR7fXmydjJLHO-pTdY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVFYQVXv_eKtk40tDJeE38iFra3Nh_x38YXji7RIMQUaA9uXQNTeEOffbACueanLbR1f_i6emUXGu1elBcV0UWpCFKih69_gv9DRJ8cPZR8CT-M7HLATxw1-o8iBdzeDUivI0lc1zbAWzdGTAkqGshK3XgU1dhwz2aN6NhWpTvu216LXtR7fXmydjJLHO-pTdY&__tn__=*NK-R
https://fb.watch/ifk8grvF2F/
mailto:oioi_wc@windowslive.com
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 ตรวจรับรองรถ FR มูลนิธิร่วมกตญัญู 3 วนัผา่นการรับรองแลว้ 212 คนั 

ผลการตรวจรับรองรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัปฏิบติัการแพทยข์ั้นพื้นฐาน ประเภทรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินส าหรับชุด
ปฏิบติัการเบ้ืองตน้ (FR) ณ มูลนิธิร่วมกตญัญู  
วนัท่ี 9 มกราคม 2565 ผา่นการตรวจรับรอง จ านวน 77 คนั 
วนัท่ี 10 มกราคม 2565 ผา่นการตรวจรับรอง จ านวน 72 คนั 
วนัท่ี 11 มกราคม 2565 ผา่นการตรวจรับรอง จ านวน 63 คนั 
รวมผา่นการรับรองแลว้ 212 คนั 
 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com     

mailto:oioi_wc@windowslive.com
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"ภารกิจพิชิตหวัใจ ...ไปกบัส านกัการแพทย"์...ตอ้นรับวนัเดก็ปีน้ีดว้ยการเรียนรู้ CPR & AED กบัพี่ๆ Paramedic ศูนยเ์อราวณัท่ีจะมา

สอนนอ้งๆท า CPR และใชเ้คร่ือง AED กนัท่ีงาน"เดก็ดี ศรีกทม." ถึงบ่าย 3 วนัน้ี เน่ืองในวนัเดก็แห่งชาติ 2566 ณ หอ้งไอราวฒัพฒันา 

ศาลาวา่การกทม.2 ดินแดง  

       

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com     

mailto:oioi_wc@windowslive.com
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เม่ือผูว้า่ฯกทม.ท่องค าขวญัวนัเดก็พร้อมนกัเรียนกทม.กวา่ 800 คน “เรียนอยา่แบด แซดอยา่บ่อย สู้อยา่ถอย ค่อยๆ สร้างพลงัใจ” 
... ในงาน "เดก็ดี ศรีกทม." งานวนัเดก็ประจ าปี 2566 ณ ศาลาวา่การกทม.2  
https://vt.tiktok.com/ZS8kdU8e1/ 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com      

https://vt.tiktok.com/ZS8kdU8e1/?fbclid=IwAR3FsxP6X8nosaZxFHNbI1FB1EqKkp2fYEhGRcg4T-P54GfSFut0XNqteug
mailto:oioi_wc@windowslive.com
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    12 ม.ค. 66 เวลา 20.16 น. ศูนยเ์อราวณั ว.4 ผูป่้วยชาย 80 ปี หมดสติ ไม่หายใจ ไม่พบชีพจร ภายในบา้นพกัซอยเทียนทะเล  

เขตบางขนุเทียน ..."บาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรีตลอด 24 ชม."... 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com     
 

mailto:oioi_wc@windowslive.com
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**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัพร้อมหน่วยงานสงักดัส านกัการแพทย ์น ารถเขา้ตรวจควนัด าเพ่ือควบคุมป้องกนัปัญหามลพิษ 
รอบแรก 50 คนั 
...12 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั ตรวจเยีย่มการน ารถพยาบาลของศูนยเ์อราวณั และรถราชการของหน่วยงาน 
ในสงักดัส านกัการแพทย ์เขา้ตรวจวดัปริมาณมลพิษตามมาตรการลดฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (PM2.5) คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2566 โดยมีนายสุวฒัน์ วุทฒิธรรม 
หวัหนา้ฝ่ายควบคุมระบบการซ่อม พร้อมทีมหน่วย Best (Bangkok Emergency Service Team) กองโรงงานช่างกล ส านกัการคลงัใหบ้ริการตรวจสภาพ
รถยนตเ์คล่ือนท่ีเพื่อลดสภาพมลพิษ PM 2.5  
โดยศูนยเ์อราวณัและหน่วยงานในสงักดัส านกัการแพทยน์ ารถเขา้รับการตรวจจ านวน 50 คนั ดงัน้ี 

ศูนยเ์อราวณัน ารถพยาบาลเขา้รับการตรวจ 35 คนั 
ส านกังานเลขานุการ ส านกัการแพทย ์น ารถราชการเขา้ตรวจ 6 คนั 
ส านกังานพฒันาระบบบริการทางการแพทย ์น ารถราชการเขา้ตรวจ 3 คนั 
รพ.กลาง น ารถพยาบาลเขา้รับการตรวจ 6 คนั  

รวมผา่นการตรวจทั้งหมด 50 คนั  
เพ่ือเป็นการควบคุมป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษต่างๆซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส าคญัในขณะน้ี 
 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com      

mailto:oioi_wc@windowslive.com
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**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัเพิ่มศกัยภาพ "เดก็ดี ศรีกทม." วนัเดก็ปีน้ี สอนนอ้ง CPR ได ้และใช ้AED เป็น  
...12 ม.ค. 66 พว.กนกวรรณ สุขมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ พร้อมทีม Paramedic ศูนเยเ์อราวณั ร่วมกนัสอนการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
ขั้นพื้นฐานดว้ยการท า CPR และใชเ้คร่ือง AED ใน "ภารกิจพิชิตหวัใจ ...ไปกบัส านกัการแพทย"์ ในงาน "เดก็ดี ศรีกทม."  
เน่ืองในวนัเดก็แห่งชาติ 2566 ซ่ึงมีนกัเรียนกทม.เขา้ร่วมงานกวา่ 800 คน โดยมีนายชชัชาติ สิทธิพนัธ์ุ ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอ้งไอราวฒัพฒันา ศาลาวา่การกทม.2 ดินแดง 
 

       

 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com     

mailto:oioi_wc@windowslive.com
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**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัส ารวจพ้ืนท่ีอุโมงคห์นา้พระลาน พิจารณาจุดติดตั้ง AED เตรียมพร้อมดูแลนกัท่องเท่ียวและประชาชนกรณี 
เจบ็ป่วยฉุกเฉิน 
...13 ม.ค. 66 เวลา 10.30 น. นพ.เพชรพงษ ์ก าจรกิจการ รองผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์พร้อม พว.ภาณุพงษ ์ทวดอาจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ  
ศูนยเ์อราวณั ร่วมส ารวจพ้ืนท่ีบริเวณอุโมงคท์างเดินลอดถนนหนา้พระลานเพ่ือตรวจเยีย่มความพร้อมทีมหน่วยแพทยจ์ากส านกัอนามยัประจ าทางลอด 
อุโมงค ์และส ารวจพ้ืนท่ีก าหนดจุดติดตั้งเคร่ือง AED รองรับกรณีฉุกเฉินตามแผนรองรับผูป่้วยกรณีฉุกเฉินและส่งต่อผูป่้วย โดยศูนยเ์อราวณั  
ส านกัการแพทยไ์ดป้ระสานกบัโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลใกลเ้คียง พร้อมจดัใหมี้หอ้งพยาบาลในการดูแลผูป่้วยเบ้ืองตน้ภายในอุโมงค ์และ 
เตรียมพิจารณาจุดติดตั้งเคร่ือง กระตุกหวัใจไฟฟ้าชนิดอตัโนมติั (Automated External Defibrillator :AED) รองรับกรณีฉุกเฉิน ภายหลงัเปิดใชอุ้โมงค ์
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค.ท่ีผา่นมา 
 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com      
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      **Erawan News**นกัศึกษาแพทยจ์าก Utah USA เยีย่มชมระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกทม. ณ ศูนยเ์อราวณั และมูลนิธิป่อเตก็ต๊ึง 

...13 ม.ค. 65 เวลา 09.00 น. นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั พร้อม พญ.ธนัยา ปิติยะกลูชร (ช่วยราชการศูนยเ์อราวณั) 
คณะผูบ้ริหารศูนยเ์อราวณั ใหก้ารตอ้นรับนกัศึกษาแพทยจ์าก University of Utah Division of Physician Assistant ProgramDepartment of 
Family and Preventive Medicine Salt Lake City Utah, USA ท่ีมาเยีย่มชม และศึกษาดูงานระบบการใหบ้ริการในระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ณ ศูนยเ์อราวณั และมูลนิธิป่อเตก็ต๊ึง โดยน าชมในส่วนของหอ้งปฎิบติัการ War Room ,ศูนยส์ัง่การศูนยเ์อราวณั 
และ Call Center 1669 จากนั้นน าชมในส่วนของรถพยาบาล รถเฉพาะกิจกูภ้ยั และรถอุปกรณ์กูภ้ยัเคล่ือนท่ีเร็ว มูลยธิืป่อเตก็ต๊ึง  
 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com     
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      13 ม.ค. 66 เวลา 15.35 น. ศูนยเ์อราวณัพร้อมมูลนิธิกูชี้พ และโรงพยาบาลเครือข่ายในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกทม.  

ร่วม ว.4 เดก็นกัเรียนอาหารเป็นพิษหลายราย ภายในโรงเนียนวดันาคนิมิตร ซอยสุขสวสัด์ิ 14 พร้อมประสานน าส่งโรงพยาบาล 

ดว้ยความปลอดภยั 

สนพ. กทม 
................. 
ว.61 : เจา้หนา้ท่ีทุกท่าน ทุกหน่วยงานร่วมว.4  : ALS จุดจอดบางขนุเทียน 
 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com     

https://www.facebook.com/hospitalbangkok?__cft__%5b0%5d=AZVUTynFGoEA2fMObrqN2qImgQlrL_Le2EmanDJY7UAuCPgRkQL_u-B9ZtxrhbiUpstXY9DQg0S841B4WLGcprYQi74PTFO7HyxbdEp8p9T1-5iH3xP4ABM8RKcSlVGwYvddk0CgeCErLzzXuliGfkstdy441jUk0P-i2TqmD62_DcDg-yObCTsyZKVEy-tpfXk&__tn__=-%5dK-R
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“รู้หนา้ท่ี มีวินยั ใฝ่ความดี”...วนัเดก็ปีน้ี มีพี่หมอจาก รพ.กลาง และ รพ.เจริญกรุงประชารักษ ์ดูแลนอ้งๆท่ีท าเนียบรัฐบาลนะคะ 
 14 ม.ค. 66 ทีม EMS รพ.ในสงักดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลเดก็ๆเน่ืองในวนัเดก็แห่งชาติ 2566 และดูแล 

ประชาชนฉีดวคัซีน ดงัน้ี 
EMS รพ.กลาง (แม่โซน 2) 
EMS รพ.เจริญกรุงประชารักษ ์(แม่โซน 4) 

ว.4 ว.35 ดูแลเดก็และประชาชนร่วมงานวนัเดก็แห่งชาติ 2566 ณ ท าเนียบรัฐบาล ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ี
พร้อมแพทย ์2 ทีม รวม 8 นาย 

EMS รพ.หลวงพอ่ทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนฉีดวคัซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญ่ีปุ่น ดินแดง) ตั้งแต่เวลา  
08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

ศูนยส์ัง่การศูนยเ์อราวณัรวบรวมรายงานพร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจบ็ฉุกเฉิน 
 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com      
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 ตรวจรับรองรถ FR มูลนิธิร่วมกตญัญูผา่นการรับรอง ปี 66 ทั้งหมด 324 คนั 

ผลการตรวจรับรองรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัปฏิบติัการแพทยข์ั้นพ้ืนฐาน ประเภทรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินส าหรับชุดปฏิบติัการเบ้ืองตน้ (FR) ณ 
มูลนิธิร่วมกตญัญู  
วนัท่ี 9 มกราคม 2566 ผา่นการตรวจรับรอง จ านวน 77 คนั 
วนัท่ี 10 มกราคม 2566 ผา่นการตรวจรับรอง จ านวน 72 คนั 
วนัท่ี 11 มกราคม 2566 ผา่นการตรวจรับรอง จ านวน 63 คนั 
วนัท่ี 12 มกราคม 2566 ผา่นการตรวจรับรอง จ านวน 37 คนั 
วนัท่ี 13 มกราคม 2566 ผา่นการตรวจรับรอง จ านวน 75 คนั 
รวมผา่นการรับรองแลว้ 324 คนั 
 
  ................................................................................................................................................................................................................... 

เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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คู่มือการใชง้าน "หมอ กทม."  สะดวกทุกการใช ้เขา้ถึงบริการง่ายในแอปเดียว 
รวม 11 โรงพยาบาลในสงักดักรุงเทพมหานคร และศูนยเ์อราวณั  รายละเอียดเพิ่มเติม  
https://shorturl.asia/73ZRE  
 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com      

https://shorturl.asia/73ZRE?fbclid=IwAR3sNa9WZxfnhfARQeQeUue6YZZ527q91Q-2yLwN3e_pqhZ-Z9kByEYPHzw
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      **Erawan News**ศูนยเ์อราวณัตรวจรถพยาบาลระดบั FR มูลนิธิป่อเตก็ต๊ึง ปี 66 เขา้รับการตรวจกวา่ 350 คนั 

...16 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั ตรวจเยีย่มการตรวจรับรองรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินส าหรับชุดปฏิบติัการเบ้ืองตน้ (FR)  

ประจ าปี 2566 มลูนิธิป่อเตก็ต๊ึง โดยมีคุณนพพร ปัญญาวีราภรณ์ หวัหนา้ศูนยว์ิทยกุรุงเทพ นายสุชีพ บุญเส็ง หวัหนา้เเผนกอาสาสมคัรมูลนิธิป่อเตก็ตึงํ พร้อมเจา้หนา้ท่ีมลูนิธิ  

เป็นตวัแทนมูลนิธิป่อเตก็ต๊ึง ใหก้ารตอ้นรับ ณ สมาคมเตชะสัมพนัธ์ แห่งประเทศไทย ถนนพระราม 3 

....การตรวจรับรองในคร้ังน้ี ก าหนดตรวจรับรองรถ FR มลูนิธิป่อเตก็ต๊ึงในระหวา่งวนัท่ี 16 - 20 ม.ค. 66 โดยมูลนิธิยืน่ขอน ารถเขา้รับการตรวจ จ านวนกวา่ 350 คนั  
เพื่อเป็นการประเมินมาตรฐานและุุรับรองคุณภาพรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินท่ีข้ึนทะเบียนในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร และเพ่ือเป็นการควบคุม ก ากบั  
ติดตามดูแลคุณภาพของรถทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ซ่ึงร่วมเป็นเครือข่ายในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ใหเ้ป้นไปตามมาตรฐานท่ีกรุงเทพมหานคร 
ก าหนด อยา่งครอบคลุม 
 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com     
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ตรวจรับรองรถ FR มูลนิธิป่อเตก็ต๊ึง 2 วนัผา่นการรับรองแลว้ 221 คนั 
ผลการตรวจรับรองรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัปฏิบติัการแพทยข์ั้นพื้นฐาน ประเภทรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินส าหรับชุด
ปฏิบติัการเบ้ืองตน้ (FR) มูลนิธิป่อเตก็ต๊ึง  
วนัท่ี 16 มกราคม 2565 ผา่นการตรวจรับรอง จ านวน 115 คนั 
วนัท่ี 17 มกราคม 2565 ผา่นการตรวจรับรอง จ านวน 106 คนั 
รวมผา่นการรับรองแลว้ 221 คนั 
 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com      
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**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัประชุมทีมปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินดูแลประชาชนกทม.ตลอด 24 ชม.  
...18 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั เป็นประธานการประชุมกลุ่มงานบริการการแพทย ์
ฉุกเฉิน ศูนยเ์อราวณั ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมี พญ.ธนัยา ปิติยะกูลชร (ช่วยราชการศูนยเ์อราวณั) คณะผูบ้ริหารศูนยเ์อราวณั 
พยาบาลหวัหนา้ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน และบุคลากรประจ ากลุ่มงานในส่วนของ Call Center 1669 /ศูนยส์ัง่การศูนยเ์อราวณั และ 
ทีมหน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน เขา้ร่วม ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 อาคารศูนยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์โดยเป็นการทบทวนแนวทาง 
การใหบ้ริการ พร้อมน าปัญหา อุปสรรคท่ีพบในการปฏิบติังานมาร่วมกนัวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางแกไ้ข เพื่อใหก้ารบริการ
ประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ปลอดภยั สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ประชาชน  
 

 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com     
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      **Erawan News**ศูนยเ์อราวณัร่วมประชุมติดตามผลโครงการภายใตค้วามร่วมมือไทย-สหรัฐ ดา้นสาธารณสุข 

...19 ม.ค. 65 เวลา 09.00 น. นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการภายใต ้
ความร่วมมือระหวา่งกรุงเทพมหานครและศูนยค์วามร่วมมือไทย-สหรัฐ ดา้นสาธารณสุข คร้ังท่ี 1/2566 โดยมี นพ.สุขสนัต ์กิตติศุภกร รองปลดั
กรุงเทพมหานครกทม. เป็นประธานการประชุม ณ หอ้งประชุมแพทยพฒัน์ ชั้น 5 อาคารส านกัการแพทย ์
...การประชุมในคร้ังน้ีเป็นการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการภายใตค้วามร่วมมือระหวา่งกรุงเทพมหานคร และศูนยค์วามร่วมมือไทย-สหรัฐ ดา้น
สาธารณสุข คร้ังท่ี 1/2566 โดยมี ดร.พญ.เลิศลกัษณ์ ลีลาเรืองแสง รองผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์รายงานสรุปผลการศึกษาดูงาน และประกาศการไดรั้บทุน
ศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ 2566 พร้อมฟังการสรุปความกา้วหนา้ผลการด าเนินงานโครงการ ไตรมาสท่ี 1 ปีท่ี 2 (ปีงบประมาณ 2566) และร่างกรอบแผนการ
ด าเนินงานในปีท่ี 3 (ปีงบประมาณ 2567) ไดแ้ก่  
1.แผนงานความร่วมมือดา้นเอดส์ (DGHT) 2.แผนงานความร่วมมือดา้นคุม้ครองสุขภาพโลก (DGHP) 3.หน่วยประสานงานโครงการ (BMA-BCU) และ  
4.แผนงานโปรแกรมไขห้วดัใหญ่ (โครงการใหม่ ปีงบประมาณ 2567) 
 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com     
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**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยเ์อราวณั ติดตามการด าเนินงาน 3 กลุ่มงาน  
...19 ม.ค. 65 เวลา 13.30 น. ท่ีหอ้งประชุม War Room ศูนยเ์อราวณั นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั เป็นประธานการ
ประชุม Morning Talk & Weekly Meeting ติดตามการด าเนินงานคณะกรรมการบริหารศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร 
(ศูนยเ์อราวณั) เพื่อติดตามการด าเนินงานของ 3 กลุ่มงานของศูนยเ์อราวณั คือ  
- กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 
- กลุ่มงานมาตรฐานและระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน  
- ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
โดยเป็นการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของโครงการ กิจกรรม ท่ีแต่ละกลุ่มงานด าเนินการในปัจจุบนัวา่มีความเหมาะสม 
เป็นไปในแนวทางการพฒันาองคก์รตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เพื่อใหแ้ผนการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
เกิดประโยชนสู์งสุดในการใหบ้ริการแก่ประชาชน  
 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
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ตรวจรับรองรถ FR มูลนิธิป่อเตก็ต๊ึง 4 วนัผา่นการรับรองแลว้ 355 คนั 

ผลการตรวจรับรองรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัปฏิบติัการแพทยข์ั้นพ้ืนฐาน ประเภทรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินส าหรับชุดปฏิบติัการเบ้ืองตน้ (FR) 
มูลนิธิป่อเตก็ต๊ึง  
วนัท่ี 16 มกราคม 2565 ผา่นการตรวจรับรอง จ านวน 115 คนั 
วนัท่ี 17 มกราคม 2565 ผา่นการตรวจรับรอง จ านวน 106 คนั 
วนัท่ี 18 มกราคม 2565 ผา่นการตรวจรับรอง จ านวน 88 คนั 
วนัท่ี 19 มกราคม 2565 ผา่นการตรวจรับรอง จ านวน 46 คนั 
รวมผา่นการรับรองแลว้ 355 คนั 
  ................................................................................................................................................................................................................... 

เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com     
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ตรุษจีนน้ี "จ่าย ไหว ้เท่ียว" เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทรเบอร์เดียว 1669 ศูนยเ์อราวณัพร้อมเครือข่ายในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน

กรุงเทพมหานคร พร้อมใหบ้ริการฟรี ตลอด 24 ชม.  

 

 

 

 

 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
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**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัประชุมบริหารความเส่ียง RMC ประจ าเดือนม.ค. 66 

...20 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. ท่ีหอ้งประชุม War Room ศูนยเ์อราวณั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงศูนยเ์อราวณั ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงศูนยเ์อราวณั Risk Management Committee : RMC ประจ าเดือนมกราคม 2566 โดยยกตวัอยา่งจาก  
Case ออกปฏิบติังานของทีมหน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินทั้งระดบั BLS และ ALS รวมถึง ศูนยส์ัง่การศูนยเ์อราวณั และ  
Call Center 1669 มาทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุความเส่ียงรวมถึงวางแผนป้องกนัการเกิดซ ้า  
 

 

 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
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mailto:oioi_wc@windowslive.com


 

 

 

 

 

 

  23 ม.ค. 66 

                        

**Erawan News** Fire Training ศูนยเ์อราวณัร่วมอบรมป้องกนัอคัคีภยั ส านกัการแพทย ์2566 
...20 ม.ค. 66 เวลา 08.30 น. ขา้ราชการ บุคลากร ศูนยเ์อราวณั ร่วมอบรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ส านกัการแพทย"์  
ประจ าปีงบประมาณ 2566  
ณ หอ้งประชุมพิทยรักษ ์ชั้น 4 อาคารส านกัการแพทย ์ 
...การอบรมในสคร้ังน้ีผูเ้ขา้อบรมคือขา้ราชการ บุคลากรปฏิบติังานในสงักดัส านกัการแพทย ์ไดแ้ก่ ส านกังานเลขานุการ ส านกัการแพทย ์,  
ส านกัพฒันาระบบบริการทางการแพทย,์ ศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเ์อราวณั) ท าการฝึกอบรมโดยวิทยากรจากสถานีดบัเพลิง 
สวนมะลิ ซ่ึงผูเ้ขา้อบรมจะไดเ้รียนรู้ในเร่ืองของ  
- การใชเ้คร่ืองดบัเพลิงชนิดต่างๆ วิธีการใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีใชใ้นการดบัเพลิง 
- เทคนิคการเขา้ดบัเพลิง โดยใชถ้งัดบัเพลิงประเภทห้ิวเคล่ือนท่ีได ้
- เทคนิคการดบัเพลิงท่ีเกิดจากแก๊ส สนามฝึก และเทคนิกการดบัเพลิงโดยใชส้ายส่งน ้าดบัเพลิง  
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหบุ้คลากรมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ในการป้องกนัอคัคีภยัรวมทั้งหลกัการอพยพหนีไฟ  
ลดอตัราการเส่ียงต่อการเกิดเหตุอคัคีภยัและการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์นจากอคัคีภยั  
 
 
  ................................................................................................................................................................................................................... 

เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com      
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**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัใหค้วามรู้ CPR ผา่นบูธนิทรรศการ ในงาน "ฝ่ามือจนัทรา CPR พาชีวิตรอด" รัฐสภา 
...23 ม.ค. 66 เวลา 09.30 น. พว.กนกวรรณ สุขมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ พร้อมทีมปฏิบติัการจากศูนยเ์อราวณั ร่วมใหค้วามรู้ 
เร่ืองการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน ดว้ยการท า CPR และใชเ้คร่ือง AED ผา่นบูธนิทรรศการของศูนยเ์อราวณั ในงาน "ฝ่ามือจนัทรา 
 CPR พาชีวิตรอด" ณ อาคารรัฐสภา ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา โดยมี ศาสตราจารณ์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชยั ประธานวฒิุสภา  
เป็นประธานในพิธีเปิด 
...การจดักิจกรรมในคร้ังน้ีส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา ร่วมกบั ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จดักิจกรรมเปิดตวัทีม 
“ฝ่ามือจนัทรา CPR พาชีวิตรอด“ เพื่อช่วยคืนชีพผูป่้วยในภาวะฉุกเฉินร้ายแรงถึงขั้นหวัใจหยดุเตน้หรือเส่ียงต่อการเสียชีวิต 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเพื่อใหบุ้คลากรของส านกังานเลขาธิการวฒิุสภาสามารถท าการช่วยเหลือ ตลอดจนประสานสถานพยาบาลหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งเป็นระบบ เพิ่มโอกาสท่ีจะช่วยชีวิตและรอดชีวิตไดอ้ยา่งทนัท่วงที  
 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
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 EMR ร่วมดว้ยช่วยกนั  ว.4 ฝึกปฏิบติัการดา้นการแพทยฉุ์กเฉินในสถานการณ์จริง ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อเกบ็ประสบการณ์ 

จากการปฏิบติังานดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน จ านวน 10 ราย ซ่ึงตอ้งไดรั้บการประเมินและค าแนะน าจากพยาบาลวิชาชีพ หรือนกั

ปฏิบติัการฉุกเฉินการแพทย ์(Paramedic) ท่ีเป็นหวัหนา้ชุดปฏิบติัการฉุกเฉินระดบัสูง (ALS) เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้และทกัษะ 

ในการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม โดยผูเ้ขา้รับการอบรมตอ้งไดรั้บผลการประเมินการฝึกปฏิบติั “ผา่น” เท่านั้น จึงจะถือวา่ผา่นการ 

ฝึกปฏิบติัในเคสนั้น  
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  23 ม.ค. 66 

                            

                  

ตรวจรับรองรถ FR มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ ผา่นการรับรองแลว้ 46 คนั 
...23 ม.ค. 66 ผลการตรวจรับรองรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัปฏิบติัการแพทยข์ั้นพื้นฐาน ประเภทรถบริการการแพทยฉุ์กเฉิน
ส าหรับชุดปฏิบติัการเบ้ืองตน้ (FR) มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ ผา่นการตรวจรับรองในปี 2566 จ านวน 46 คนั 
 

 

 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
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   25 ม.ค. 66 

               

                                                      

EMR ร่วมดว้ยช่วยกนั  ว.4 ฝึกปฏิบติัการดา้นการแพทยฉุ์กเฉินในสถานการณ์จริง ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อเกบ็ประสบการณ์จากการ

ปฏิบติังานดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน จ านวน 10 ราย ซ่ึงตอ้งไดรั้บการประเมินและค าแนะน าจากพยาบาลวิชาชีพ หรือนกัปฏิบติัการฉุกเฉิน

การแพทย ์(Paramedic) ท่ีเป็นหวัหนา้ชุดปฏิบติัการฉุกเฉินระดบัสูง (ALS) เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้และทกัษะในการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 

เหมาะสม โดยผูเ้ขา้รับการอบรมตอ้งไดรั้บผลการประเมินการฝึกปฏิบติั “ผา่น” เท่านั้น จึงจะถือวา่ผา่นการฝึกปฏิบติัในเคสนั้น 
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  26 ม.ค. 66 

                         

**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัประชุมร่วมคณะกรรมการฯ 8 มูลนิธิกูชี้พในระบบฯ พฒันาการปฏิบติังานร่วมกนัในพ้ืนท่ีกทม. 
…26 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. นพ.เพชรพงษ ์ก าจรกิจการ รองผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพฒันาการแพทยฉุ์กเฉิน
ระดบัพ้ืนฐานคร้ังท่ี 1/2566 โดยมีผูแ้ทนจากมูลนิธิกูชี้พในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 
มูลนิธิร่วมกตญัญู มูลนิธิป่อเตก็ต๊ึง มูลนิธิกูภ้ยัร่มไทร มูลนิธิสยามรวมใจ มูลนิธิอาสาหนองจอก(ศูนยร์าชพฤกษ)์ มูลนิธิจีเตก็ล้ิม ฮูก๊้กต๊ึง (พิรุณ) 
 กูชี้พกบูแดง กูชี้พหงส์แดง เขา้ร่วมประชุม ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 อาคารศูนยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์
การประชุมมีวาระในเร่ืองของ 
- รายงานความเส่ียงประจ าเดือนธนัวาคม 2565 
- สถิติปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานครของหน่วยปฏิบติัการระดบัพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 2565  
- สรุปผลการตรวจรับรองรถบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ส าหรับชุดปฏิบติัการเบ้ืองตน้ (FR) ประจ าปี 2566 
- การพิจารณาและทบทวนแนวทางการปฏิบติังานร่วมกนัในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร น าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานมาร่วมกนัหาสาเหตุ และ
แนวทางป้องกนั รวมถึงพฒันาศกัยภาพบุคลากรในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ใหมี้ประสิทธิภาพ ช่วยเหลือผูป่้วย ผูบ้าดเจบ็ใหมี้ความ
ปลอดภยั เป็นท่ีไวว้างใจของประชาชน 
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      **Erawan News**ศูนยเ์อราวณัประชุมร่วมรพ.แม่โซน 9 โซน พฒันาแนวทางการปฏิบติังานร่วมกนัในพ้ืนท่ีกทม. 

...26 ม.ค. 66 เวลา 13.30 น. ท่ีหอ้งประชุม ชั้น 3 อาคารศูนยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์นพ.สุขสันต ์กิตติศุภกร รองปลดักรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ร คร้ังท่ี 1/2566 โดยมี นพ.เพชรพงษ ์ก าจรกิจการ รองผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์พญ.ธนัยา ปิติยะกูลชร (ช่วยราชการศูนย์

เอราวณั) คณะผูบ้ริหารศูนยเ์อราวณั และผูแ้ทนจากโรงพยาบาลแมโ่ซนในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 โซน เขา้ร่วม ไดแ้ก่ 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช (แม่โซน 1)  

รพ.กลาง (แมโ่ซน 2)  รพ.ตากสิน (แม่โซน 3) รพ.เจริญกรุงประชารักษ ์(แม่โซน 4) รพ.เลิดสิน (แมโ่ซน 5) 

รพ.นพรัตนราชธานี (แม่โซน 6) รพ.ภูมิพลอดุลยเดช (แม่โซน 7) รพ.ราชวถีิ (แมโ่ซน 8 ) รพ.ต ารวจ (แม่โซน 9) 

...การประชุมมีวาระในเร่ืองของ 

1. โครงการระดมทรัพยากรในพ้ืนท่ีเพ่ือพฒันาความพร้อมทางการแพทยใ์นเหตุสาธารณภยั (ซอ้มแผนปฏิบติัการ)  

2. สถิติการออกปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2565) 

3. สถิติหน่วยปฏิบติัการปฏิเสธออกปฏิบติัการและแจง้ไมพ่ร้อม ประจ าปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2565)  

4. สรุปผลการตรวจรับรองรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินส าหรับชุดปฏิบติัการเบ้ืองตน้ (FR) ประจ าปี 2566  

5. การท าประกนัภยัอุบติัเหตุกลุ่มส าหรับผูป้ฏิบติัการในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน ประจ าปี 2565 รอบท่ี 2 กรมธรรมคุ์ม้ครองตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2566 - 1 มีนาคม 2567  

6. โรงพยาบาลประชาพฒัน์แจง้ความประสงคข์อเปล่ียนแปลงช่ือเป็นโรงพยาบาล ไอเอม็เอช ธนบุรี และเปล่ียนแปลงขอ้มูลการจดทะเบียนนิติบุคคล 

7. สถิติการใหบ้ริการศูนยรั์บแจง้เหตุและส่ังการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร (Call Center) ประจ าเดือนธนัวาคม 2565 

8. สถิติการประเมินคดัแยกระดบัความฉุกเฉินของอาการผูป่้วย ประจ าปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2565)  

9. รายงานความเส่ียง ประจ าเดือนธนัวาคม 2565  

10. การเก็บรวบรวมขอ้มลูผูป่้วยฉุกเฉิน 4 กลุ่มโรคหลกั เพ่ือก าหนดตวัช้ีวดัทางคลินิก (Clinical Indicator) ประจ าเดือนธนัวาคม 2565  

- ผูป่้วยกลุม่โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track)  

- ผูป่้วยอาการเจบ็แน่นหนา้อกสงสัยภาวะ ST - Segment Elevation  

Myocardial Infarction (STEMI) 

- ผูป่้วยกลุม่โรคหอบหืด (Asthma) 

- ผูป่้วยกลุม่อาการบาดเจบ็ (Trauma) 

11. ขอส ารวจทรัพยากรและศกัยภาพของโรงพยาบาลเครือข่ายในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร  

- ระดบัหน่วยบริการ (ปฐมภมิู ทุติยภูมิ ตติยภมิูหรือสูงกวา่) 

- เคร่ือง CT scan 

- Cath lab for STEMI Fast Track 

- Fibrinolytic for Stroke Fast Track 

- Thrombectomy for Stroke Fast Track 

- Neurosurgeon 

- Cardiovascular Thoracic Surgeon (CVT Surgeon) 

- Vascular Surgeon (ต่ออวยัวะได)้ 

- Burn Unit 
 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
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  26 ม.ค. 66 

            

          

 26 ม.ค. 66 เวลา 12.04 น. ศูนยเ์อราวณั ว.4 ผูป่้วยชาย 75 ปี หนา้มืด เป็นลม ภายในบา้นพกัใกลเ้คียงถนนเจริญราษฎร์  

เขตบางคอแหลม ทีม BLS ศูนยเ์อราวณัตรวจประเมินอาการพร้อมใหก้ารช่วยเหลือเบ้ืองตน้ก่อนประสานน าส่ง 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์ดว้ยความปลอดภยั 

 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
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  27 ม.ค. 66 

           

       

27 ม.ค. 66 ทีม EMS รพ.ในสงักดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลประชาชน ดงัน้ี 
EMS รพ.เวชการุณยรั์ศม์ิ 

ว.4 ว.35 ดูแลผูร่้วมการแข่งขนัวา่ยน ้า “Bangkok Swimming 2023” ณ สระวา่ยน ้าศูนยกี์ฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. 
จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

EMS ศูนยเ์อราวณั จุดจอดส านกัการแพทย ์
ว.4 ว.35 ดูแลผูร่้วมการแข่งขนักิจกรรมยวุกาชาด ปฐมพยาบาล ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ิน
ภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ี 2 นาย 

ศูนยส์ัง่การศูนยเ์อราวณัรวบรวมรายงานพร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจบ็ฉุกเฉิน 
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      "จิต ถา้สงบ กส็บาย" ศูนยเ์อราวณัร่วมท าบุญ ใส่บาตร ประจ าเดือน ม.ค.66 

...27 ม.ค. 66 เวลา 08.00 น. ขา้ราชการ บุคลากรศูนยเ์อราวณั ร่วมพิธีท าบุญ ใส่บาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีไทย 
ประจ าเดือนมกราคม 2566 โดยมี พญ.เลิศลกัษณ์ ลีลาเรืองแสง รักษาการผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์เป็นประธานในพิธี ณ ลานหนา้เสา
ธง อาคารส านกัการแพทย ์
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27 ม.ค. 66 ศูนยเ์อราวณั ว.4 นกัเรียนยวุกาชาด หนา้มืด เป็นลม 1 ราย ปวดทอ้ง แน่นหนา้อก 1 ราย ภายในสนามแข่งขนั "กิจกรรม
ยวุกาชาด ปฐมพยาบาล" ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ทีม BLS ศูนยเ์อราวณัตรวจประเมินอาการ ใหก้ารช่วยเหลือเบ้ืองตน้ 
อาการดีข้ึน เขา้แข่งขนัต่อ ไม่ประสงคร์พ.ทั้ง 2 ราย สนพ. กทม  
......................... 
"บาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรี ตลอด 24 ชม." 
 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com      

https://www.facebook.com/hospitalbangkok?__cft__%5b0%5d=AZWdVp9u-wtbfP0ylIhHnj6nUKRhYSiI3f_n5CsAEYwEUUBNZAufNd8TSYp2wUGjAojYy63om1vvc3CQlR_0SjLzL1mKnbiHAGnr55QUcCb4cAmT-asEJGcQ49HBguD3LUxdBCDWq06-Cng28lcswUzX7DP1-kptbbwUIqyO3yfI_JJTgCQpS6WbWhrPM3iS-bk&__tn__=-%5dK-R
mailto:oioi_wc@windowslive.com


 

 

 

 

 

 

   27 ม.ค. 66 

                                         

27 ม.ค. 66 การแข่งขนักิจกรรมยวุกาชาด การปฐมพยาบาล ระดบัมธัยมศึกษา ท่ียกจากงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 70  
ปีการศึกษา 2565 ระดบัชาติ ภาคกลางและภาคตะวนัออก จงัหวดัราชบุรี มาจดัพร้อมกบังานวนัคลา้ยวนัสถาปนายวุกาชาดไทย  
ประจ าปี 2566 (101 ปี ยวุกาชาดไทย) ณ สนามศุภชลาศยั โดยการแข่งขนักิจกรรมยวุกาชาด การปฐมพยาบาล ระดบัมธัยมศึกษา  
จะแบ่งสนามแข่งออกเป็นฐาน อาทิ ฐาน CPR ฐานหา้มเลือด ฐานดามกระดูก 
 

   

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com     
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  30 ม.ค. 66 

                          
 

 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com      
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  31 ม.ค. 66 

                                       

      **Erawan News**ศูนยเ์อราวณัขอแสดงความยนิดี แด่ นางสาวนนัทพร สุขจิต ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง  

หวัหนา้กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป ส านกังานเลขานุการ ส านกัการแพทย ์ตามค าสัง่ส านกัการแพทยท่ี์ 74/2566 โดยใหมี้ผลตั้งแต่ 

วนัท่ี 30 ม.ค. 66 เป็นตน้ไป 

 

 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com     
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  31 ม.ค. 66 

                              

**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัขอแสดงความยนิดี แด่ พญ.เลิศลกัษณ์ ลีลาเรืองแสง ในโอกาสไดรั้บพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหด้ ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์คนใหม่  
ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 28 มกราคม 2566 เป็นตน้ไป  
ประกาศ ณ วนัท่ี 30 มกราคม 2566 
 

 

 

 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com      
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  31 ม.ค. 66 

                                

 31 ม.ค. 66 เวลา 09.55 น. ศูนยเ์อราวณั ว.4 ผูป่้วยชาย 53 ปี น ้าหนกั 150 กิโล อาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง หายใจล าบาก  
ภายในท่ีพกัชั้น 5 ใกลเ้คียงถนนสรรพาวุธ เขตบางนา ทีม ALS ศูนยเ์อราวณัตรวจประเมินอาการพร้อมใหก้ารช่วยเหลือ 
เบ้ืองตน้ก่อนประสานน าส่งโรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกลา้ กรมแพทยท์หารเรือ ดว้ยความปลอดภยั  

ว.61 เจา้หนา้ท่ีสถานีดบัเพลิงบางนา  
"บาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรี ตลอด 24 ชม." 
......................... 
 

       

 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com     
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