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หาคนร่วมทีมไปกบัเรา  เปิดรับสมคัรงาน รายละเอียดตามโปสเตอร์นะคะ 
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เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
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  อาการลองโควิด (Long COVID)  

 อาการท่ีเกิดข้ึนหลงัหายจากการติดเช้ือโควิด 19 อาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในระยะส้ัน ๆ หรือระยะยาว 
 อาการทางกาย เช่น ไอ มีไข ้ปวดศีรษะ รับรู้กล่ินหรือรสชาติลดลง เจบ็หนา้อก หายใจไม่อ่ิม เหน่ือยลา้  
ปวดขอ้หรือกลา้มเน้ือ ทอ้งเสีย ใจส่ัน 
 อาการทางจิต เช่น วิตกกงัวล รู้สึกหดหู่ ไม่มีสมาธิ นอนไม่หลบั  

   ขอ้มูลจาก กรมควบคุมโรค 
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เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
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   แอดมาชวนพ่อแม่จูงมือพาลูกหลาน ฉีดวคัซีนโควิด 19 เขม็กระตุน้กนันะคะ  

ส าหรับเด็ก อาย ุ5-11 ปี  
 

 

 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
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   "10 นโยบาย สุขภาพดี" ส านกัการแพทย ์ตาม 216 ขอ้ ทุกมิติ ของนโยบายผูว้า่กทม.  

   ศูนยเ์อราวณัร่วมพฒันาระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร (Bangkok EMS)  

   และพฒันาระบบการบริหารจดัการ รับ-ส่งต่อ ผูป่้วยโควิด 19 
 

  ................................................................................................................................................................................................................... 

เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
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สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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การแพทยฉุ์กเฉินแห่งโลกอนาคต "METAVERSE IN BangkokEMS"  
...ศูนยเ์อราวณัขอเชิญชวนบุคลากรหน่วยงานเครือข่ายในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานครทุกท่าน  
ร่วมขบัเคล่ือนการแพทยฉุ์กเฉินสู่โลกอนาคต ในการประชุมวิชาการการแพทยฉุ์กเฉิน ประจ าปี 2565  
ในหวัขอ้ การแพทยฉุ์กเฉินแห่งโลกอนาคต "METAVERSE IN BangkokEMS"  
ในวนัท่ี 5 กนัยายน 2565 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอ้งอมัรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลดั  

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 

เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
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  **Erawan News**1 ก.ย. 65 ศูนยเ์อราวณัร่วมสอนการช่่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานดว้ยการท า CPR และใชเ้คร่ือง AED  

ในการอบรมหลกัสูตร "AED กุญแจส าคญัสู่การรอดชีวิตของผูป่้วยภาวะหวัใจหยดุเตน้กะทนัหนั"  

โดย นพ.คมชิต ชวนสัพร รองผูอ้  านวยการรพ.ผูสู้งอายบุางขนุเทียน (รักษาการผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั)  

และทีมหน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินศูนยเ์อราวณั ร่วมใหค้วามรู้ในเร่ืองดงัน้ี 
- อนัตรายของภาวะหวัใจหยดุเตน้เฉียบพลนั โดยเฉพาะในสถานท่ีท างาน 
- ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต (chain of survival) และการช่วยชีวิตผูป่้วยภาวะหวัใจหยดุเตน้เฉียบพลนัดว้ยเคร่ือง AED 
จดัโดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถมัภ ์ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

  ................................................................................................................................................................................................................... 

เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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 2 ก.ย. 65    ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทย ์ดูแลผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรการอบรม 
 ผูต้ดัสินกีฬาฟุตบอล และดูแลประชาชนฉีดวคัซีน ดงัน้ี  

EMS รพ.เวชการุณยรั์ศม์ิ ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนฉีดวคัซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร  
(สนามกีฬาไทย-ญ่ีปุ่ น ดินแดง) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์5 นาย 

EMS ศูนยเ์อราวณัประจ าจุดจอดโยธา 
ว.4 ว.35 ดูแลผูร่้วมการทดสอบสมรรถภาพผูต้ดัสินกีฬาฟุตบอล ณ สนามกีฬาฟุตบอลภายในศูนยกี์ฬาประชานิเวศน์  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

ศูนยเ์อราวณัรวบรวมรายงาน พร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจบ็ฉุกเฉิน 
 

  ................................................................................................................................................................................................................... 

เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัประชุมร่วมวิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ เตรียมส่งพาราเมดิก 
เขา้ฝึกปฏิบติัดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน ณ ศูนยเ์อราวณั 
...2 ก.ย. 65 เวลา 09.00 น. พว.นารอน แสนทวีผล รักษาการหวัหนา้กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั  
พร้อม พว.กนกวรรณ สุขมา ประชุมหารือร่วมกบัคณะอาจารยจ์ากโรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย ์คณะเทคโนโลย ี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ เพ่ือวางแผนในการเตรียม 
ส่งนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย ์(ต่อเน่ือง) เขา้ฝึกภาคปฏิบติัดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน  
ณ ศูนยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ในระหวา่งวนัท่ี 10 ก.ย. - 30 พ.ย. น้ี  

 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 

เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
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BIG Cleaning Day ประจ าเดือน ก.ย. 65  
Dispatch Center / Call Center 1669 
...2 ก.ย. 65 เวลา 09.00 น. พว.นารอน แสนทวีผล รักษาการหวัหนา้กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั  
น าทีม ขา้ราชการ บุคลากรศูนยเ์อราวณั ร่วมกิจกรรมท าความสะอาด Big Cleaning Day ประจ าเดือนกนัยายน 2565  
ในส่วนของ Dispatch Center / Call Center 1669 เพื่อเป็นการพฒันาและส่งเสริมสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างาน 
ประกอบกบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักบัการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ เพ่ือป้องกนัการ 
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 

เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัร่วมฝึกซอ้มฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีร่วมระหวา่งหน่วยงาน ประจ าปี 2565 
...1 - 2 ก.ย. 65 พว.สุรัตน์วดี ทุนแกว้ ขา้ราชการพยาบาลศูนยเ์อราวณั น าทีมหน่วยปฏฺบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั  
เขา้ร่วมการฝึกซอ้มฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีร่วมระหว่างหน่วยงาน ประจ าปี 2565 โดยมี นางสาวพิริยาธร สุวรรณมาลา  
รองผูอ้  านวยการ (วิชาการ) สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมดว้ยนางสาวกนกรัชต ์ตียพนัธ์  
ผูจ้ดัการศูนยเ์คร่ืองปฏิกรณ์สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ และคณะผูบ้ริหารร่ววมในพิธี ณ หอ้งประชุมอาคาร 
เคร่ืองเร่งอิเลก็ตรอน สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยัร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
...การฝึกซอ้มในคร้ังน้ี ก าหนดฝึกอบรมจ านวน 2 วนั ซ่ึงผูเ้ขา้อบรมจะไดรั้บความรู้และร่วมซอ้ม ดงัน้ี  
1 ก.ย. 65 
- แนวปฏิบติัเบ้ืองตน้ส าหรับระงบัเหตุผิดปรกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองปฏิกรณ์ ปปว-1/1 
- แผนเผชิญเหตุดา้นการป้องกนัและระงบัการก่อวินาศกรรมในบริเวณเคร่ือ ปฏิกรณ์ ปปว-1/1 
- แนวทางการฝึกซอ้มแผนฉุกเฉินตาม scenario ท่ีก าหนด(Table Top Exercise) 
- แนวทางการฝึกซอ้มแผนฉุกเฉินตาม scenario ท่ีก าหนด(Table Top Exercise 
2 ก.ย. 65 
- การฝึกซอ้มตามแผนฉุกเฉินของเคร่ืองปฏิกรณ์ (Drilling) 
- วิเคราะห์และประเมินผลการฝึกซอ้มฯ 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 

เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
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สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลประชาชนฉีดวคัซีน ดงัน้ี 
- EMS รพ.ราชพิพฒัน์ 
ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนฉีดวคัซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญ่ีปุ่ น ดินแดง)  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์5 นาย 

  - ศูนยเ์อราวณัรวบรวมรายงาน พร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจบ็ฉุกเฉิน 
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เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
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mailto:oioi_wc@windowslive.com


  
       

 

 

 

 

    5 ก.ย. 65 

      

"METAVERSE IN BangkokEMS" 
กรุงเทพมหานครเปิดประชุมวิชาการ จบัมือเครือข่ายการแพทยฉุ์กเฉินขบัเคล่ือนการใหบ้ริการรูปแบบใหม่  
สู่การแพทยฉุ์กเฉินแห่งโลกอนาคต "METAVERSE IN BangkokEMS" 

  https://fb.watch/g4E1bt804f/ 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
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ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
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    6 ก.ย. 65 

          

6 ก.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลประชาชนฉีดวคัซีน และสนบัสนุนทีมแพทยป์ระจ า 
ท าเนียบรัฐบาล ดงัน้ี 
-EMS รพ.ตากสิน (แม่โซน โซน 3) ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนฉีดวคัซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร  
(สนามกีฬาไทย-ญ่ีปุ่ น ดินแดง) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์3 นาย 
-EMS รพ.กลาง (แม่โซน โซน 2)  ว.4 ว.35 สนบัสนุนทีมแพทยป์ระจ าท าเนียบรัฐบาล ณ ท าเนียบรัฐบาล ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  
จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์5 นาย 
ศูนยเ์อราวณัรวบรวมรายงาน พร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจบ็ฉุกเฉิน 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 

เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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   6  ก.ย. 65 

"METAVERSE IN BangkokEMS"  
กรุงเทพมหานครเปิดประชุมวิชาการ จบัมือเครือข่ายการแพทยฉุ์กเฉินขบัเคล่ือนการใหบ้ริการรูปแบบใหม่ สู่การแพทยฉุ์กเฉิน 
แห่งโลกอนาคต "METAVERSE IN BangkokEMS" 

5 ก.ย. 65 เวลา 13.30 น. ท่ีห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลดั ผูช่้วยศาสตราจารยท์วิดา กมลเวชช รองผูว้า่ราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการการแพทยฉุ์กเฉิน ประจ าปี 2565 ภายใตห้วัขอ้ การแพทยฉุ์กเฉินแห่งโลกอนาคต 
"METAVERSE IN BangkokEMS" จดัโดยศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเ์อราวณั) ส านกัการแพทย ์โดยมี พญ.วนัทนีย ์วฒันะ  
รองปลดักรุงเทพมหานคร เรืออากาศเอกนายแพทย ์อจัฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ นพ.สุขสันต ์กิตติศุภกร  
ผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหารส านกัการแพทย ์และผูแ้ทนจากหน่วยงานในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร 
 ร่วมในพิธี  

รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร กล่าววา่ “นบัวา่เป็นเร่ืองท่ีดี ท่ีกรุงเทพมหานครและเครือข่ายระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 
กรุงเทพมหานคร ส่งบุคลากรทางการแพทยม์าร่วมประชุมในวนัน้ีกวา่ 200 ท่าน ซ่ึงถือวา่ไดม้าร่วมกนัขบัเคล่ือนการใหบ้ริการผูป่้วยฉุกเฉินผา่น 
เทคโนโลยดิีจิทลัในรูปแบบใหม่ ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงสู่ความทนัสมยัมากยิง่ข้ึน เพราะการน า Metaverse เขา้มาประยกุตใ์ชก้บั 
การแพทยฉุ์กเฉิน สามารถตอบโจทยก์ารใหบ้ริการแก่ผูอ้าศยัท่ีอยูใ่นเขตเมืองยคุปัจจุบนั ท่ีตอ้งการความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอ้ง และปลอดภยั 
ซ่ึงเห็นไดช้ดัเจนจากสถานการณ์โควิดท่ีผา่นมา ท่ีน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มูลผูป่้วยตั้งแต่ประเมินอาการ 
จนน าส่งไปยงัโรงพยาบาล รวมถึงสร้างระบบดูแลผูป่้วยท่ีรักษาตนเองแบบ Home Isolation ซ่ึงการใชเ้ทคโนโลยที าใหก้ารประสานงานร่วมกนั 
ในการช่วยเหลือผูป่้วยระหวา่งกรุงเทพมหานครและหน่วยงานเครือข่ายมีความรวดเร็ว เป็นระบบจนสามารถน ามาต่อยอดพฒันาและประยกุตใ์ชก้บั
การแพทยฉุ์กเฉินใหส้ร้างความเช่ือมัน่กบัคนกรุงเทพมหานครวา่จะไดรั้บการบริการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ และถือเป็นโอกาสในการพฒันาระบบ 
บริการสุขภาพท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครอีกดว้ย” 

นพ.สุขสันต ์กิตติศุภกร ผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์กล่าววา่ “ปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยดีา้นการแพทยฉุ์กเฉินมีการพฒันา 
อยา่งรวดเร็วจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งพฒันาและส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ พร้อมรับความทนัสมยัไดใ้นทุกรูปแบบ ซ่ึงล่าสุดในส่วน 
ของส านกัการแพทยเ์อง ก็ไดพ้ฒันาระบบเทคโนโลยดิีจิทลัของโรงพยาบาล เพื่อน ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสารกบัผูป่้วยผา่น
แอพพลิเคชัน่ “หมอ กทม.” ท่ีสามารถส่งขอ้มูลภาพและเสียงระหวา่งคนไขก้บัแพทย ์เพื่อตรวจวินิจฉยัไดอ้ยา่งรวดเร็วมากข้ึน ส่วนในดา้นการ 
ใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณัก็ไดมี้การพฒันาแอปพลิเคชัน่ “Erawan 1669” ส าหรับใหป้ระชาชนแจง้เหตุฉุกเฉิน โดยแอปพลิเคชัน่ 
ดงักล่าวสามารถประเมินอาการบาดเจ็บของผูป่้วยฉุกเฉิน คดัแยกรหสัอาการของผูป่้วย และใหค้  าแนะน าในการปฏิบติัตวัเบ้ืองตน้แก่ญาติหรือ 
ผูป่้วยทางโทรศพัท ์ก่อนท่ีทีมปฏิบติัการจะไปถึง ซ่ึงหากผูป่้วยหรือญาติสามารถปฏิบติัตามค าแนะน าไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง จะสามารถช่วย 
ลดอตัราการเสียชีวิต หรือความพิการจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินท่ีจะเกิดข้ึนได ้ถือวา่เราไดเ้ตรียมพร้อมใช ้Metaverse เช่ือมต่อโลกปัจจุบนักบั 
โลกเสมือนจริงเขา้ดว้ยกนั ท าใหผู้ป่้วยฉุกเฉินสามารถเขา้ถึงบริการการแพทยฉุ์กเฉินได ้ไม่วา่จะอยูส่่วนไหนของมุมโลก” 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 

เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
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   6 ก.ย. 65 

           
 

#สบาย สบาย...ฝนตกไม่ใช่ปัญหา ไปหาผูป่้วยกนัฮะ  
#"บาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรี ตลอด 24 ชม." 
#ALS : จุดจอดโยธา 
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https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUXhlt1Yve3fjIBJ8rCegXOGiLzD8lPlwiKImXGlQH7yUykieowFWJLw9a6zzFI9bFz8xEI9wrMAfmmQqdgoSOS9IPz5C5vbCAXZYfMXvT74a33RTVt6UWdelgGcHcoQYecmUVh_hU0ps1i0TvwFe0VxjmSONLye6eMZSN022BA8owggEcBiJ3BF7vi40wuPc8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/als?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUXhlt1Yve3fjIBJ8rCegXOGiLzD8lPlwiKImXGlQH7yUykieowFWJLw9a6zzFI9bFz8xEI9wrMAfmmQqdgoSOS9IPz5C5vbCAXZYfMXvT74a33RTVt6UWdelgGcHcoQYecmUVh_hU0ps1i0TvwFe0VxjmSONLye6eMZSN022BA8owggEcBiJ3BF7vi40wuPc8&__tn__=*NK-R
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   7 ก.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลประชาชนฉีดวคัซีน และดูแลผูร่้วมประชุมเอเปค ดงัน้ี 
-EMS รพ.กลาง (แม่โซน โซน 2) ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนฉีดวคัซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร  
(สนามกีฬาไทย-ญ่ีปุ่ น ดินแดง) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์5 นาย 
-EMS รพ.ตากสิน (แม่โซน โซน 3) ว.4 ว.35 ดูแลผูร่้วมประชุมเอเปคระดบัสูง ณ โรงแรม millenium hilton ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  
จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์5 นาย 
-ศูนยเ์อราวณัรวบรวมรายงาน พร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจบ็ฉุกเฉิน 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 

เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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 21.25 น. เหตุเพลิงไหมโ้กดงัโรงงาน ภายในซอยราษฏร์บรูณะ 15 เขตราษฎร์บูรณะ ศูนยเ์อราวณัประสานทีม ALS ว.4 ว.35 ดงัน้ี 
ALS รพ.เจริญกรุงประชารักษ ์2 ทีม 
ALS รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล 1 ทีม 
ALS ศูนยเ์อราวณัประจ าจุดจอดทุ่งครุ 1 ทีม 
ALS ศูนยเ์อราวณัประจ าจุดจอดบางขนุเทียน 1 ทีม 
.................... 
ขอ้มูล : Commander /EMD/Call Center 1669 

 

   

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 

เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
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 23.00 น.เหตุเพลิงไหมโ้กดงัโรงงาน ภายในซอยราษฏร์บรูณะ 15 เขตราษฎร์บูรณะ ศูนยเ์อราวณัประสานทีม ALS ว.4 ว.35  
ALS รพ.เจริญกรุงประชารักษ ์ 2  ทีม  
ALS รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล  1  ทีม  
ALS ศูนยเ์อราวณัประจ าจุดจอดทุ่งครุ  1  ทีม   
ALS ศูนยเ์อราวณัประจ าจุดจอดบางขนุเทียน  1  ทีม  
พร้อมหน่วยงานเครือขา่ยในระบบฯ ร่วม ว.4 
 

  ................................................................................................................................................................................................................... 

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

 

mailto:oioi_wc@windowslive.com


  
       

 

 

 

 

   8 ก.ย. 65 

            

 8 ก.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลประชาชนฉีดวคัซีน และดูแลผูร่้วมประชุมเอเปค ดงัน้ี 
-EMS รพ.เจริญกรุงประชารักษ ์(แม่โซน โซน 4) ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนฉีดวคัซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนยเ์ยาวชน 
กรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญ่ีปุ่ น ดินแดง) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 
-EMS รพ.ตากสิน (แม่โซน โซน 3) ว.4 ว.35 ดูแลผูร่้วมประชุมเอเปคระดบัสูงส าหรับผูก้  าหนดนโยบายดา้นสตรีและเศรษฐกิจ  
ณ โรงแรม millenium hilton ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์10 นาย 
-ศูนยเ์อราวณัรวบรวมรายงาน พร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจบ็ฉุกเฉิน 

 

 

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

mailto:oioi_wc@windowslive.com


 

       

 

 

 

 

    8 ก.ย. 65 

             

**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัประชุมบริหารความเส่ียง RMC ประจ าเดือน ส.ค. 65 
...8 ก.ย. 65 เวลา 09.30 น. ท่ีหอ้งประชุม War Room ศูนยเ์อราวณั พว.กนกวรรณ สุขมา พร้อมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั ขา้ราชการพยาบาลผูค้วบคุมการปฏิบติังานศูนยส่ั์งการ/Call Center 1669 ร่วมกนั 
พิจารณาความส่ียง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง Risk Management Committee : RMC คร้ังท่ี 9/2565  
ในการปฏิบติังานดา้นการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินของศูนยเ์อราวณั โดยยกตวัอยา่งจาก Case ออกปฏิบติังานของทีม 
หน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินทั้งระดบั BLS และ ALS รวมถึง Call Center 1669 มาทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุความเส่ียง 
รวมถึงวางแผนป้องกนัการเกิดซ ้า 

 

 

 

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

mailto:oioi_wc@windowslive.com


  
       

 

 

 

 

   8 ก.ย. 65 

        

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 ประกาศส านกัการแพทย ์เร่ือง รับสมคัรสอบและคดัเลือกบุคคลเขา้เป็นลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์ 

ปฏิบติังาน ณ ศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเ์อราวณั) สมคัรไดต้ั้งแต่บดัน้ี จนถึงวนัท่ี 16 กนัยายน 2565  

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 220 7570 คุณภาณุมาศ**รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมคัร  
   http://www.bangkokems.bangkok.go.th:8089/.../09/S0180001.pdf 

 

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

http://www.bangkokems.bangkok.go.th:8089/.../09/S0180001.pdf
mailto:oioi_wc@windowslive.com


  
       

 

 

 

 

    9 ก.ย. 65 

       

**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัประชุมบริหารความเส่ียง RMC ประจ าเดือน ส.ค. 65 
...9 ก.ย. 65 เวลา 09.30 น. ท่ีหอ้งประชุม War Room ศูนยเ์อราวณั พวนารอน แสนทวีผล รักษาการหวัหนา้กลุ่มงานบริการ 
การแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั พร้อมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงกลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั  
ขา้ราชการพยาบาลผูค้วบคุมการปฏิบติังานศูนยส่ั์งการ/Call Center 1669 ร่วมกนัพิจารณาความส่ียง ในการประชุม 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง Risk Management Committee : RMC คร้ังท่ี 9/2565 ในการปฏิบติังานดา้นการใหบ้ริการ 
การแพทยฉุ์กเฉินของศูนยเ์อราวณั โดยยกตวัอยา่งจาก Case ออกปฏิบติังานของทีมหน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน 
ทั้งระดบั BLS และ ALS รวมถึง Call Center 1669 มาทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุความเส่ียงรวมถึงวางแผนป้องกนัการเกิดซ ้า 

 

 

 

 

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

mailto:oioi_wc@windowslive.com


  
       

 

 

 

 

   9 ก.ย. 65 

              

 
9 ก.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลประชาชนฉีดวคัซีน ดงัน้ี 
- EMS รพ.หลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนฉีดวคัซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญ่ีปุ่ น ดินแดง) 
 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 
-ศูนยเ์อราวณัรวบรวมรายงานพร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจบ็ฉุกเฉิน 

 

 

 

 

  

 

   

 

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

mailto:oioi_wc@windowslive.com


  
       

 

 

 

 

   10 ก.ย. 65 

             

10 ก.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลนกัเรียนร่วมกิจกรรม "Big Day 2022"  
และประชาชนฉีดวคัซีน ดงัน้ี 
-EMS รพ.เจริญกรุงประชารักษ ์(แม่โซน โซน 4) ว.4 ว.35 ดูแลนกัเรียนร่วมกิจกรรม "Big Day 2022" ณ สามยา่นมิตรทาวน์  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์3 นาย 
-EMS รพ.เวชการุณยรั์ศม์ิ ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนฉีดวคัซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร  
(สนามกีฬาไทย-ญ่ีปุ่ น ดินแดง) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์5 นาย 
-ศูนยเ์อราวณัรวบรวมรายงานพร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจบ็ฉุกเฉิน 

 

 

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

mailto:oioi_wc@windowslive.com


  
       

 

 

 

 

    10 ก.ย. 65 

      

     ERAWAN NEWS สรุปข่าวประจ าเดือนสิงหาคม 2565 

 

 

 

 

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

mailto:oioi_wc@windowslive.com


 

       

 

 

 

 

   11 ก.ย. 65 

                 

 

 11 ก.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลประชาชนฉีดวคัซีน ดงัน้ี 

-EMS รพ.ลาดกระบงักรุงเทพมหานคร 
ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนฉีดวคัซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญ่ีปุ่ น ดินแดง)  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 
-ศูนยเ์อราวณัรวบรวมรายงานพร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจบ็ฉุกเฉิน 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

mailto:oioi_wc@windowslive.com


 

       

 

 

 

 

    12 ก.ย. 65 

   

 

 

 

  

ล 

 

 

 

 

12 ก.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลประชาชนฉีดวคัซีน ดงัน้ี 
-EMS รพ.ราชพิพฒัน์ 
ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนฉีดวคัซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญ่ีปุ่ น ดินแดง)  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 
-ศูนยเ์อราวณัรวบรวมรายงานพร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจบ็ฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ................................................................................................................................................................................................................... 

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

mailto:oioi_wc@windowslive.com


  
       

 

 

 

 

    12 ก.ย. 65 

                   

               

   

  **Erawan News**12 ก.ย. 65 เวลา 10.00 นง นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั ประชุมหารือร่วมกบั 

  คณะผูบ้ริหารศูนยเ์อราวณั น าโดย พว.นารอน แสนทวีผล รักษาการหวัหนา้กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน และผูเ้ก่ียวขอ้ง  

  ในการเตรียมจดัพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการปฏิบติัการแพทยฉุ์กเฉินระดบัพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

  ร่วมกบัมูลนิธิเครือขา่ยในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ส้ินเดือนน้ี 

  

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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    12 ก.ย. 65 

         

          

 

  **Erawan News**ศูนยเ์อราวณัติดตามการด าเนินงาน BKKGC+ เตรียมรับการตรวจประเมิน 20 ก.ย.น้ี 

...12 ก.ย. 65 เวลา 13.30 น. นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ Bangkok GREEN & CLEAN  

Hospital Plus (BKKGC+) ของศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเ์อราวณั) คร้ังท่ี 2/2565 โดยมีคณะผูบ้ริหาร ขา้ราชการท่ีเป็นคณะกรรมการ 
เขา้ร่วม ณ ห้องประชุม Warroom ชั้น 2 อาคารศูนยเ์อราวณั ส านกัการแพทย.์..การประชุมติดตามงานในคร้ังน้ีเป็นการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรับรอง 
สถานพยาบาลตามมาตรฐาน BKKGC+ ประจ าปี 2565 โดยคณะกรรมการจากส านกัการแพทยแ์ละศูนยเ์อราวณั เพ่ือเป็นการพฒันางาน และยกระดบัมาตรฐานดา้น 

อนามยัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงแสดงความส าเร็จของการด าเนินงานส่งเสริมการพฒันางานอนามยัส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือต่อสุขภาวะท่ีดี ทั้งบคุลากรในสังกดัและประชาชนท่ีเราตอ้งให้บริการ 
...Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) เป็นโครงการท่ีส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร ร่วมมือกบั สถาบนัพฒันาสุขภาวะเขตเมือง  
กรมอนามยั ไดด้ าเนินการส่งเสริมการพฒันาอนามยัส่ิงแวดลอ้มให้เอ้ือต่อสุขภาวะประชาชนเขตเมือง โดยการพฒันาอนามยัส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล Bangkok GREEN  

& CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) และส านกังานเป็น GREEN Office ในเขตเมืองขึ้น โดยมีการด าเนินงานเก่ียวกบักิจกรรม GREEN ไดแ้ก่  
การจดัการมูลฝอยทุกประเภท การจดัการห้องส้วม การลดใชพ้ลงังาน การจดัการสภาพแวดลอ้ม และการสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งผลกัดนัให้เกิดการพฒันานวตักรรมในโรงพยาบาล 

และส านกังาน ถ่ายทอดกิจกรรม GREEN สู่ภาคีเครือข่าย และสร้างกระบวนการให้ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี จดัการอนามยัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพท่ีดีของประชาชนทุกกลุ่มวยั 
ในพ้ืนท่ีเขตเมือง โดยร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งในกรุงเทพมหานครวางแผนและผลกัดนัให้เกิดนโยบาย มุ่งหวงัเพ่ือให้ประชาชนท่ีมารับบริการทั้งในโรงพยาบาลและ 
ส านกังานไดรั้บการคุม้ครองสิทธิทางสุขภาพ น าไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนเขตเมือง 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 

เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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  "บาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรีตลอด 24 ชม." 

____________________ 

: ALS ศูนยเ์อราวณัประจ าจุดจอดโยธา 
 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 

เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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"บาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรีตลอด 24 ชม." 
____________________ 

: BLS ประจ าจุดจอดศูนยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์
 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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14 ก.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลประชาชนฉีดวคัซีน และดูแลจิตอาสาร่วมกิจกรรม  

ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ สนามมา้นางเล้ิง ดงัน้ี 
EMS รพ.กลาง (แม่โซน โซน 2) 

ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนฉีดวคัซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญ่ีปุ่ น ดินแดง)  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์5 นาย 

EMS รพ.หลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
ว.4 ว.35 ดูแลจิตอาสาร่วมกิจกรรม ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ สนามมา้นางเล้ิง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ  
มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

ศูนยเ์อราวณัรวบรวมรายงานพร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจบ็ฉุกเฉิน 
 

 

 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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Happy Body..."5 นาที ดีต่อ ใจ"  
....14 ก.ย. 65 เวลา 14.00 น. ขา้ราชการ และบุคลากรศูนยเ์อราวณั ร่วมกนัยดืเหยยีดร่างกายคลายความอ่อนลา้จากการท างาน 
ช่วงบ่าย ในกิจกรรม  
"5 นาที ดีต่อ ใจ" ซ่ึงจดัข้ึนทุกวนัพุธ เวลา 14.00 น. เพ่ือเเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสุขในองคก์ร Happy 8 ความสุข 8 ประการ  
โดยการยดืเหยยีดหรืออกก าลงักายในช่วงบ่ายเพ่ือคลายความเม่ือยลา้จากการท างานถือเป็นการสร้างสุขภาพดี Happy Body เพื่อให้
บุคลากรมีความแขง็แรงทั้งกาย ใจ รู้จกัชีวิต  
รู้จกักนั รู้จกัใชชี้วิต รู้จกักิน รู้จกันอน ชีวีมีสุข ใหเ้หมาะกบัเพศ วยั เหมาะกบัสถานการณ์ และเหมาะสมกบัฐานะทางการเงิน 

 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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   "ตลอดคืนน้ี...มีเราดูแล" 
____________________ 
"บาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรีตลอด 24 ชม." 
____________________ 

: W 
 
 

 

  

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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  15 ก.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลประชาชนฉีดวคัซีน, ดูแลจิตอาสาร่วมกิจกรรม  

ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ สนามมา้นางเล้ิง และดูแลกลุ่มผูชุ้มนุม ดงัน้ี 

 EMS รพ.ตากสิน (แม่โซน โซน 3) ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนฉีดวคัซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญ่ีปุ่ น  
ดินแดง) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์5 นาย 

 EMS รพ.ลาดกระบงักรุงเทพมหานคร ว.4 ว.35 ดูแลกลุ่มผูชุ้มนุม ณ บริเวณใกลเ้คียงท าเนียบรัฐบาล ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ  
มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

 EMS รพ.เวชการุณยรั์ศมิ์  ว.4 ว.35 ดูแลจิตอาสาร่วมกิจกรรม ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ สนามมา้นางเล้ิง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงเสร็จส้ิน 
ภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

        ศูนยเ์อราวณัรวบรวมรายงานพร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจ็บฉุกเฉิน 
 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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  **Erawan News**15 ก.ย. 65 เวลา 08.30 น. ท่ีห้องประชุม War Room ศูนยเ์อราวณั นพ.สุขสันต ์กิตติศุภกร  

  ผูอ้นวยการส านกัการแพทย ์เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกบัคณะผูบ้ริหารศูนยเ์อราวณั น าโดย นพ.คมชิต ชวนสัพร  

  รองผูอ้  านวยการรพ.ผูสุ้งอายบุางขนุเทียน (รักษาการผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั) และผูเ้ก่ียวขอ้ง ในการเตรียมจดัพิธีลงนาม 

  บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการปฏิบติัการแพทยฉุ์กเฉินระดบัพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ร่วมกบัมูลนิธิเครือข่าย 

  ในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ส้ินเดือนน้ี 
 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 

เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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BIG Cleaning Day คร้ังท่ี 2 ประจ าเดือน ก.ย. 65  

...16 ก.ย. 65 เวลา 09.00 น. ขา้ราชการ และบุคลากรศูนยเ์อราวณั ร่วมกนัท าความสะอาดในกิจกรรม Big Cleaning Day  
ประจ าเดือนกนัยายน 2565 เพ่ือเป็นการพฒันาและส่งเสริมสภาพแวดลอ้มท่ีดีในการท างานประกอบกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
ท่ีจ  าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักบัการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 

 

 

 

  

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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 17 ก.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลประชาชนฉีดวคัซีน, ดูแลจิตอาสาร่วมกิจกรรม  

ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ สนามมา้นางเล้ิง และดูแลกลุ่มผูชุ้มนุม ดงัน้ี 

 EMS รพ.เจริญกรุงประชารักษ ์(แม่โซน โซน 4) ว.4 ว.35 ดูแลกลุ่มผูชุ้มนุม ณ บริเวณใกลเ้คียงท าเนียบรัฐบาล ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  
จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

 EMS รพ.สิรินธร ว.4 ว.35 ดูแลกลุ่มผูชุ้มนุม ณ บริเวณใกลเ้คียงท าเนียบรัฐบาล ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ี 
พร้อมแพทย ์4 นาย 

 EMS รพ.หลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนฉีดวคัซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร  
(สนามกีฬาไทย-ญ่ีปุ่ น ดินแดง) ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  
จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์5 นาย 

 EMS รพ.ราชพิพฒัน์ว.4 ว.35 ดูแลกลุ่มจิตอาสาปลูกตน้ไม ้ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ สนามมา้นางเล้ิง ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  
จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์3 นาย  

ศูนยเ์อราวณั รวบรวมรายงานพร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจ็บฉุกเฉิน 
  ................................................................................................................................................................................................................... 

เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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18 ก.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลประชาชนฉีดวคัซีน, ดูแลนกัวิ่ง  
“Plogging for Green & Clean Bangkok เดินวิ่งเก็บขยะ ดูแลจิตอาสาร่วมกิจกรรม ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ  
สนามมา้นางเล้ิง และดูแลกลุ่มผูชุ้มนุม ดงัน้ี 

EMS รพ.หลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
ว.4 ว.35 ดูแลกลุ่มนกัวิ่ง“Plogging for Green & Clean Bangkok เดินวิ่งเก็บขยะ ณ ชุมชนบ่อนไก่ ตั้งแต่เวลา 05.00 น.  
จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

EMS รพ.หลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
ว.4 ว.35 ดูแลกลุ่มนกัวิ่ง“Plogging for Green & Clean Bangkok เดินวิ่งเก็บขยะ ณ สวนลุมพินี ตั้งแต่เวลา 05.00 น.  
จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

EMS รพ.เจริญกรุงประชารักษ ์(แม่โซน โซน 4) 
ว.4 ว.35 ดูแลกลุ่มนกัวิ่งPlogging for Green & Clean Bangkokเดินวิ่งเก็บขยะ ณ สวนเบญจกิตติ ตั้งแต่เวลา 05.00 น.  
จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

EMS รพ.สิรินธร 
ว.4 ว.35 ดูแลกลุ่มจิตอาสาปลูกตน้ไม ้ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ สนามมา้นางเล้ิง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ  
มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์3 นาย  

EMS รพ.เวชการุณยรั์ศม์ิ 
ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนฉีดวคัซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญ่ีปุ่ น ดินแดง)  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์5 นาย 

EMS รพ.ราชพิพฒัน์ 
ว.4 ว.35 ดูแลกลุ่มผูชุ้มนุม ณ บริเวณใกลเ้คียงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระนคร ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ  
มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์3 นาย 

EMS รพ.ลาดกระบงั 
ว.4 ว.35 ดูแลกลุ่มผูชุ้มนุม ณ บริเวณใกลเ้คียงท าเนียบรัฐบาล ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ี 
พร้อมแพทย ์4 นาย 

ศูนยเ์อราวณั รวบรวมรายงานพร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจบ็ฉุกเฉิน 
 

  

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัประชุมร่วม 8 มูลนิธิกูชี้พ ในคณะกรรมการพฒันาการแพทยฉุ์กเฉินระดบัพ้ืนฐาน คร้ังท่ี 6/2565 
…19 ก.ย. 65 เวลา 09.00 น. นพ.เพชรพงษ ์ก าจรกิจการ รองผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ 
พฒันาการแพทยฉุ์กเฉินระดบัพ้ืนฐานคร้ังท่ี 6/2565 โดยมีผูแ้ทนจากมูลนิธิกูชี้พในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร 
 ทั้ง 8 มูลนิธิ ไดแ้ก่ 
มูลนิธิร่วมกตญัญู 
มูลนิธิป่อเตก็ต๊ึง 
มูลนิธิกูภ้ยัร่มไทร 
มูลนิธิสยามรวมใจ 
มูลนิธิอาสาหนองจอก(ศูนยร์าชพฤกษ)์ 
มูลนิธิจีเตก็ล้ิม ฮูก๊้กต๊ึง (พิรุณ) 
กูชี้พกูบแดง 
กูชี้พหงส์แดง 
และศูนยเ์อราวณั เขา้ร่วมประชุม ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 อาคารศูนยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์
การประชุมมีวาระในเร่ืองของ 
1. รายงานความเส่ียงประจ าเดือน สิงหาคม 2565 
2. สถิติปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานครของหน่วยปฏิบติัการระดบัพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ 
เดือนตุลาคม 2564 - ตุลาคม 2565 
3. โครงการฟ้ืนฟูวิชาการและทกัษะการขบัข่ีปลอดภยั ในวนัท่ี 21 - 22 ก.ย. 65 ณ สนามฝึกขบัรถมืออาชีพ ไอดี ไดร์ฟเวอร์  
สาขา 6 ล าลูกกาจงัหวดัปทุมธานี 
4. พิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่ววมมือการปฏิบติัการแพทยฉุ์กเฉินระดบัพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ในวนัพฤหสับดีท่ี 
 29 ก.ย. 65 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งรัตนโกสินทร์ ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 
5. ศูนยเ์อราวณัสนบัสนุน Surgical Mask และชุด Isolation Gown ใหท้างมูลนิธิ โดยการจดัสรรพิจารณาตามจ านวนการออก 
ปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน 

 

 

 

 

 

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

mailto:oioi_wc@windowslive.com


  
       

 

 

 

 

    19 ก.ย. 65 

              

               

              

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัประชุมร่วมรพ.แม่โซนทั้ง 9 โซน พฒันาแนวทางการปฏิบติังานร่วมกนัในพ้ืนท่ีกทม. 
...19 ก.ย. 65เวลา 13.30 น. ท่ีหอ้งประชุม ชั้น 3 อาคารศูนยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์นพ.สุขสันต ์กิตติศุภกร ผูอ้  านวยการ 
ส านกัการแพทย ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ร คร้ังท่ี 6/2564  
โดยมี นพ.เพชรพงษ ์ก าจรกิจการ รองผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั และผูแ้ทนจาก
โรงพยาบาลแม่โซนในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 โซน เขา้ร่วม ไดแ้ก่ 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช (แม่โซน 1)  
รพ.กลาง (แม่โซน 2) 
รพ.ตากสิน (แม่โซน 3) 
รพ.เจริญกรุงประชารักษ ์(แม่โซน 4) 
รพ.เลิดสิน (แม่โซน 5) 
รพ.นพรัตนราชธานี (แม่โซน 6) 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช (แม่โซน 7) 
รพ.ราชวิถี (แม่โซน 8) 
รพ.ต ารวจ (แม่โซน 9) 
...การประชุมมีวาระในเร่ืองของ 
1 .ผลการตรวจประเมินความพร้อมของโรงพยาบาลรวมใจรักษเ์พ่ือเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน
กรุงเทพมหานคร  
2 .การรวบรวมขอ้มูลสถิติของผูป่้วย Stroke & STEMI เพ่ือก าหนดตวัช้ีวดัทางคลินิก (Clinical Indicator)  
3. สถิติการออกปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565)  
4. สถิติหน่วยปฏิบติัการปฏิเสธออกปฏิบติัการและแจง้ไม่พร้อม ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565)  
5 .ขอ้มูลการรับ - ส่งต่อผูป่้วยเขา้เกณฑ ์PUI/ผูป่้วยยนืยนั COVID - 19 (ตั้งแต่วนัท่ี 14 มีนาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2565)  
6. สถิติการใหบ้ริการศูนยรั์บแจง้เหตุและส่ังการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร (Call Center) ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565)  
7. สถิติความแม่นย  าการประเมินระดบัความรุนแรงของอาการผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - 
สิงหาคม 2565)  
8. รายงานความเส่ียง ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 
9. ผูแ้ทนจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราชน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการพฒันาระบบการดูแล
สุขภาพของประชาชนแบบบูรณาการในพ้ืนท่ีเขตดุสิต พระนคร บางช่ือ และบางพลดั (ดุสิตโมเดล) 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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   20 ก.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยถ์วายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่สมเด็จเจา้ฟ้าฯ  

  กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี เสด็จเยีย่มชมนิทรรศการศิลปะดิจิทลั SIRISINLAPIN Meta Art for Life ณ ไอคอนสยาม , 

  ดูแลประชาชนฉีดวคัซีน และดูแลการประชุมคณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล ดงัน้ี 

EMS รพ.ตากสิน  
ว.4 ว.35 ถวายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี เสด็จเยีย่มชม 
นิทรรศการศิลปะดิจิทลั SIRISINLAPIN Meta Art for Life ณ หา้งสรรพสินคา้ไอคอนสยาม 

EMS รพ.ราชพิพฒัน์ 
ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนฉีดวคัซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญ่ีปุ่ น ดินแดง) ตั้งแต่ 
เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์5 นาย 

EMS รพ.กลาง 
ว.4 ว.35 ดูแลการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ท าเนียบรัฐาล ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์5 นาย 

ศูนยเ์อราวณั รวบรวมรายงานพร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจบ็ฉุกเฉิน 
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**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัรับการตรวจประเมิน BKKGC+ ยกระดบัหน่วยงานท่ีพฒันาอนามยัส่ิงแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อ 
สุขภาวะประชาชนเ 
...20 ก.ย. 65 เวลา 11.00 น. นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั พร้อมคณะผูบ้ริหาร และคณะกรรมการ  
Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) ของศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเ์อราวณั) ให้การตอ้นรับ
คณะกรรมการผูเ้ยี่ยมสารวจเพื่อการตรวจประเมินแนวทางการดาเนินงาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) น าโดย พญ.
ปนดัดา ลีลาอุดมลิปิณ (ผูอ้  านวยการรพ.ผูสู้งอายบุางขนุเทียน ในฐานะกรรมการฯ) นพ.สุรินทร์ นมัคณิสรณ์ (ผูอ้  านวยการรพ.คลองสามวา ใน
ฐานะคณะกรรมการฯ) ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 อาคารศูนยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 
เพื่อเป็นการพฒันางาน และยกระดบัมาตรฐานดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงแสดงความส าเร็จของการด าเนินงานส่งเสริมการ 
พฒันางานอนามยัส่ิงแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อสุขภาวะท่ีดี ทั้งบุคลากรในสังกดัและประชาชนท่ีเราตอ้งใหบ้ริการ ผา่นการน าเสนอตาม 
แนวทาง BKKGC+ ทั้ง 9 หมวด คือ 
หมวดท่ี 1 : CLEAN สร้างกระบวนการพฒันา 
หมวดท่ี 2 : GARBAGE การจดัการมูลฝอยทุกประเภท 
หมวดท่ี 3 : RESTROOM การจดัการส้วมสาธารณะ 
หมวดท่ี 4 : ENERGY การจดัการดา้นพลงังาน 
หมวดท่ี 5 : ENVIRONMENT การจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล 
หมวดท่ี 7 : INNOVATION การจดัการสุขาภิบาลอาหารและน ้าบริโภค 
หมวดท่ี 9 : CARBON FOOTPRINT การพฒันานวตักรรมและงานวิจยัดา้น Green 
หมวดท่ี 6 : NUTRITION การสรเางเครือข่ายการพฒันา 
หมวดท่ี 8 : NETWORK การค านวณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
...การตรวจประเมินในคร้ังน้ี เป็นการตรวจประเมินรับรองสถานพยาบาลตามมาตรฐาน BKKGC+ ประจ าปี 2565 โดยคณะกรรมกา 
รจากส านกัการแพทยแ์ละศูนยเ์อราวณั เพื่อเป็นการพฒันางาน และยกระดบัมาตรฐานดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงแสดงความ 
ส าเร็จของการด าเนินงานส่งเสริมการพฒันางานอนามยัส่ิงแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อสุขภาวะท่ีดี ทั้งบุคลากรในสังกดัและประชาชนท่ีเรา 
ตอ้งใหบ้ริการ 
...โดย Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) เป็นโครงการท่ีส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร ร่วมมือกบั  
สถาบนัพฒันาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามยั ไดด้ าเนินการส่งเสริมการพฒันาอนามยัส่ิงแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อสุขภาวะประชาชน 
เขตเมือง โดยการพฒันาอนามยัส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) และส านกังาน 
เป็น GREEN Office ในเขตเมืองข้ึน โดยมีการด าเนินงานเก่ียวกบักิจกรรม GREEN ไดแ้ก่ การจดัการมูลฝอยทุกประเภท การจดัการ 
หอ้งส้วม การลดใชพ้ลงังาน การจดัการสภาพแวดลอ้ม และการสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งผลกัดนัใหเ้กิดการพฒันานวตักรรมในโรงพยาบาล 
และส านกังาน ถ่ายทอดกิจกรรม GREEN สู่ภาคีเครือข่าย และสร้างกระบวนการใหผู้บ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี จดัการ 
อนามยัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพท่ีดีของประชาชนทุกกลุ่มวยัในพื้นท่ีเขตเมือง โดยร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งในกรุงเทพมหานคร
วางแผนและผลกัดนัใหเ้กิดนโยบาย มุ่งหวงัเพื่อให้ประชาชนท่ีมารับบริการทั้งในโรงพยาบาลและส านกังานไดรั้บการคุม้ครองสิทธิทาง 
สุขภาพ น าไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนเขตเมือง 
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ขบัข่ีปลอดภยัแบบ Night Mode รุ่นแรกของกรุงเทพมหานคร  
...ในชัว่โมงของการฝึกทกัษะการขบัรถในตอนกลางคืน และสังเกตพฤติกรรมการขบัรถบนถนนจริง ของเจา้หนา้ท่ีขบัรถพยาบาล 
จากหน่วยงานเครือข่ายในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นผูเ้ขา้อบรม "โครงการฟ้ืนฟูวิชาการและทกัษะ 
การขบัข่ีปลอดภยั" ของศูนยเ์อราวณั ซ่ึงผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งถูกประเมินพฤติกรรมการขบัรถระยะส้ัน [Evaluation of Driving  
Behavior Shot] และ ตอ้งท าการทดสอบขบัรถบนถนนในเวลากลางคืน [Test Driving on Road at Night] 
ด าเนินการฝึกสอนโดยทีมวิทยากรจากสถาบนัสอนขบัรถมืออาชีพ ID Driver น าโดย อ.เฉลิมชยั หุ่นนาครินทร์ทร  
ผูอ้  านวยการสถาบนัฯ 
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 23 ก.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลประชาชนฉีดวคัซีน ดงัน้ี 

EMS รพ.ตากสิน (แม่โซน โซน 3) 
ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนฉีดวคัซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญ่ีปุ่ น ดินแดง) 
 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์5 นาย 

ศูนยเ์อราวณั รวบรวมรายงานพร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจบ็ฉุกเฉิน 
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**Erawan News** ขบัข่ีปลอดภยั REFRESH รุ่นแรกของกรุงเทพมหานคร 
...21 - 22 ก.ย. 65 เสร็จส้ินไปเป็นท่ีเรียบร้อยส าหรับการอบรม "โครงการฟ้ืนฟูวิชาการและทกัษะการขบัข่ีปลอดภยั" ประจ าปี 2565 ของศูนยเ์อราวณั  
ซ่ึงก าหนดจดัข้ึนเป็นรุ่นแรกของกรุงเทพมหานคร โดยมี อ.เฉลิมชยั หุ่นนาครินทร์ทร ผูอ้  านวยการสถาบนัสอนขบัรถมืออาชีพ ID Driver เป็นวิทยากร 
และผูแ้ทนมอบประกาศนียบตัรจบการอบรม ณ สถาบนัสอนขบัรถมืออาชีพ ID Driver ปทุมธานี  
...การอบรมในคร้ังน้ีมีบุคลากรต าแหน่งพนกังานขบัรถพยาบาลจากหน่วยงานในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร  
ซ่ึงผา่นการอบรมโครงการขบัข่ีปลอดภยัมาแลว้ จ านวน 42 คน เป็นบุคลากรในสังกดักรุงเทพมหานคร จ านวน 19 คน และบุคลากร 
จากหน่วยงานเครือข่ายในระบบฯ จ านวน 23 คน 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการทบทวนความรู้และทกัษะ เทคนิคส าคญั ส าหรับการขบัรถพยาบาลปลอดภยัเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ  
และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ แนวคิด ทศันคติท่ีถูกตอ้งในการขบัรถพยาบาลปลอดภยัเชิงป้องกนัอุบติัเหตุ รวมถึงเพื่อ 
ใหผู้เ้ขา้อบรม มีทกัษะในการประเมิน ควบคุม และแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉินไดอ้ยา่งดี มีประสิทธิภาพ 
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 ขบัข่ีปลอดภยั Refresh ในชัว่โมงของการฝึกทกัษะการขบัรถพยาบาลในสถานการณ์จ าลอง การทดสอบสมรรถนะ 
หา้มลอ้ของระบบเบรกในขณะท่ีรถยนตว์ิ่งจนกระทัง่หยดุน่ิง บนพ้ืนผิวถนนท่ีต่างกนั (พ้ืนเปียก พ้ืนล่ืน) รวมถึงมีส่ิงกีดขวาง 
บนทอ้งถนน และการแกปั้ญหาอาการเบรคสะบดัโดย อาจารยเ์ฉลิมชยั หุ่นนาครินทร์ทร ผูอ้  านวยการหลกัสูตรและการสอน 
จากสถาบนัฝึกขบัรถมืออาชีพ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ จงัหวดัปทุมธานี และคณะ 
..................................... 
"โครงการฟ้ืนฟูวิชาการและทกัษะการขบัข่ีปลอดภยั" ประจ าปี 2565 
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**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัร่วมพิธีถวายสักการะ นอ้มร าลึก 24 กนัยา "วนัมหิดล" 
...24 ก.ย. 65 เวลา 07.00 น. พว.นารอน แสนทวีผล รักษาการหวัหนา้กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั  
พร้อมบุคลากรการแพทยป์ฏิบติังานประจ าศูนยเ์อราวณั ร่วมพิธีถวายสักการะและนอ้มร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เน่ืองในวนัมหิดล 2565 ณ บริเวณหนา้อาคารอนุสรณ์ 100 ปี 
โรงพยาบาลกลาง ส านกัการแพทย ์โดยมี พญ.วนัทนีย ์วฒันะ (รองปลดักรุงเทพมหานคร) เป็นประธานในพิธี พร้อมดว้ย 
คณะผูบ้ริหารส านกัการแพทย ์เขา้ร่วม 
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    24 ก.ย. 65 

            

            

**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัร่วมแสดงความยนิดีผูเ้กษียณอายรุาชการส านกัการแพทย ์“วนัวานร่วมฟันฝ่า วนัขา้งหนา้ใจผกูพนั”  
…22 ก.ย. 65 เวลา 14.00 น นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั น าทีมขา้ราชการ บุคลากรศูนยเ์อราวณั ร่วมงาน  
“วนัวานร่วมฟันฝ่า วนัขา้งหนา้ใจผกูพนั” ณ รพ.ผูสู้งอายบุางขนุเทียน เพ่ือแสดงแสดงมุฑิตาจิตแด่ผูเ้กษียณอายรุาชการในปี 2565  
ของส านกัการแพทย ์โดยมี ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ใหเ้กียรติเป็นประธานกล่าวแสดงมุฑิตาจิต  
มอบโล่และของท่ีระลึกแก่ผูเ้กษียณอายรุาชการ ...โดยในปีน้ีศูนยเ์อราวณัมีผูเ้กษียณอายรุาชการหน่ึงท่านคือ นายบุษดี พนัธุ์รักษา 
ลูกจา้งประจ า ต าแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์(รถพยาบาล) อายรุาชการ 22 ปี 
 
 

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

mailto:oioi_wc@windowslive.com


 

       

 

 

 

 

    24 ก.ย. 65 

                

 

  24 ก.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่  

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปยงัวดัเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร,  

  ดูแลประชาชนฉีดวคัซีน , ดูแลกลุ่มผูชุ้มนุม ดงัน้ี 
 

 

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

mailto:oioi_wc@windowslive.com


  
       

 

 

 

 

   24 ก.ย. 65 

              

 

  **Erawan News**21 ก.ย. 65 ศูนยเ์อราวณัร่วมแสดงความยนิดีแด่ นายสุชยั อมรดารารัตน์ ผูอ้  านวยการเขตสะพานสูง  

  เน่ืองในโอกาสเกษียณอายรุาชการในปี 2565 และขอบคุณท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ส านกังานเขตสะพานสูงเป็นจุดจอดรถพยาบาล 

  ระดบัสูง (ALS ) ของศูนยเ์อราวณั ดว้ยดีตลอดมา 
 

 

  

 

 

 

 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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    25 ก.ย. 65 

           

    

   25 ก.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลความปลอดภยัประชาชนฉีดวคัซีน ดงัน้ี 

  

 

  

 

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

mailto:oioi_wc@windowslive.com


  
       

 

 

 

 

   25 ก.ย. 65 

        

26 ก.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลความปลอดภยั 
 EMS รพ.เวชการุณยรั์ศม์ิ ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนฉีดวคัซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร  
(สนามกีฬาไทย-ญ่ีปุ่ น ดินแดง) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์5 นาย 
 EMS รพ.ตากสิน ว.4 ว.35 ดูแลจิตอาสาร่วมกิจกรรมปลูกตน้ไม ้ณ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ สนามมา้นางเล้ิง ตั้งแต่เวลา  
09.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์3 นาย 

ศูนยเ์อราวณั รวบรวมรายงานพร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจบ็ฉุกเฉิน 
  ................................................................................................................................................................................................................... 

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

mailto:oioi_wc@windowslive.com


  
       

 

 

 

 

    27 ก.ย. 65 

        

27 ก.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลความปลอดภยั ดงัน้ี 
 EMS รพ.กลาง ว.4 ว.35 ดูแลจิตอาสาร่วมกิจกรรมปลูกตน้ไม ้ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ สนามมา้นางเล้ิง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ  
มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

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

EMS รพ.ตากสิน ว.4 ว.35 การประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ท าเนียบรัฐบาล ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 
 EMS รพ.หลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ว.4 ว.35 ดูแลกลุ่มผูชุ้มนุม ณ บริเวณใกลเ้คียงตึก UN ถนนราชด าเนิน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึง 
เสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

  ศูนยเ์อราวณั รวบรวมรายงานพร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจ็บฉุกเฉิน 
 

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

mailto:oioi_wc@windowslive.com


  
       

 

 

 

 

    28 ก.ย. 65 

      

 "22 ปี บุษดี พนัธุ์รักษา" เน่ืองในโอกาสเกษียณอายรุาชการ ปี 2565 

...27 ก.ย. 65 เวลา 09.00 น. ท่ีหอ้งประชุมเธอเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนยเือราวณั นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั  
พร้อม นพ.คมชิต ชวนสัพร รองผูอ้  านวยการรพ.ผูสู้งอายบุางขนุเทียน (ช่วยราชการศูนยเ์อราวณั) น าทีมคณะผูบ้ริหารศูนยเ์อราวณั 
ขา้ราชการ และบุคลากรปฏิบติังานประจ าศูนยฯ์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ นายบุษดี พนัธุ์รักษา ลูกจา้งประจ า ต าแหน่งพนกังาน 
ขบัรถยนต ์ส 2 ศูนยเ์อราวณั เน่ืองในโอกาสเกษียณอายรุาชการในปี 2565 รวมอายงุาน 22 ปี  
............................ 
ศูนยเ์อราวณัขอขอบคุณในความตั้งใจ เตม็ใจ ทุ่มเทปฏิบติังานเพ่ือประชาชนและหน่วยงานมาตลอด 22 ปี ..."ขอบคุณจากหวัใจ" 

 

 

 

 

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

mailto:oioi_wc@windowslive.com


 

       

 

 

 

 

    28 ก.ย. 65 

          

                 

 "๒๘ กนัยายน วนัพระราชทานธงชาติไทย" (Thai National Flag Day) 

...28 ก.ย. 65 เวลา 08.00 น. นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั พร้อมขา้ราชการ บุคลากรศูนยเ์อราวณั ร่วมเขา้แถว 
เคารพธงชาติ ณ บริเวณลานหนา้เสาธง อาคารส านกัการแพทย ์พร้อมนอ้มร าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัท่ีไดพ้ระราชทาน 
ธงไตรรงคเ์ป็นธงชาติไทย ในวนัท่ี 28 กนัยายน ของทุกปี ซ่ึงธงไตรรงค ์หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลกัษณ์อนัสูงสุด 
ของชาติเป็นส่ิงเตือนใจใหอ้นุชนไดร้ าลึกถึงการเสียสละของบรรพบุรุษ และร้อยดวงใจคนทั้งชาติใหเ้ป็นหน่ึง รวมถึงสร้างความรัก  
ความสามคัคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลงัยิง่ใหญ่ในการพฒันาชาติไทยสืบไป และประเทศไทยเป็น 
ประเทศท่ี 54 ขแงโลก ท่ีมีวนัธงชาติ 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com    
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    28 ก.ย. 65 

        

28 ก.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลความปลอดภยั ดงัน้ี 
 EMS รพ.ลาดกระบงักรุงเทพมหานคร ว.4 ว.35 ถวายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่ สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควฒัน  
วรขตัติยราชนารี เสด็จพระราชด าเนินเป็นองคป์ระธานเปิดงานวนัป้องกนัโรคพิษสุนขับา้โลก ประจ าปี 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์ตั้งแต่ 
เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

 EMS รพ.เจริญกรุงประชารักษ ์ว.4 ว.35 ดูแลจิตอาสาร่วมกิจกรรมปลูกตน้ไม ้ณ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ สนามมา้นางเล้ิง ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  
จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

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

ศูนยเ์อราวณั รวบรวมรายงานพร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจ็บฉุกเฉิน 
 

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

mailto:oioi_wc@windowslive.com


 

       

 

 

 

 

    29 ก.ย. 65 

           

"Happy Birthday Dr.BIG"  
...27 ก.ย. 65 เวลา 13.30 น. ท่ีหอ้งประชุมเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนยเ์อราวณั นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั  
น าทีมขา้ราชการ บุคลากรปฏิบติังานประจ าศูนยเ์อราวณั ร่วมอวยพรเน่ืองในวนัคลา้ยวนัเกิด นพ.คมชิต ชวนสัพร รองผูอ้  านวยการ 
รพ.ผูสู้งอายบุางขนุเทียน (ช่วยราชการศูนยเ์อราวณั) ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 29 ก.ย. 65 
...."มีความสุข สุขภาพแขง็แรงนะคะ"... 
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29 ก.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลความปลอดภยั ดงัน้ี 
EMS รพ.หลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 

ว.4 ว.35 ดูแลจิตอาสาร่วมกิจกรรมปลูกตน้ไม ้ณ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ สนามมา้นางเล้ิง ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  
จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

ศูนยเ์อราวณั รวบรวมรายงานพร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจบ็ฉุกเฉิน 
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โทรศพัท ์: 02-220-7594  
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30 ก.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลความปลอดภยั ดงัน้ี 
EMS รพ.เจริญกรุงประชารักษ ์

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

EMS รพ.เวชการุณยรั์ศม์ิ 
ว.4 ว.35 ดูแลจิตอาสาร่วมกิจกรรมปลูกตน้ไม ้ณ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ สนามมา้นางเล้ิง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึง 
เสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

ศูนยเ์อราวณั รวบรวมรายงานพร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจบ็ฉุกเฉิน 
  ................................................................................................................................................................................................................... 
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**Erawan News**กรุงเทพมหานคร จบัมือ ๘ มูลนิธิกูชี้พ ยกระดบัการพฒันาระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ภายใต ้MOU  
การปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
29ก.ย. 65 เวลา 13.00 น. ท่ีหอ้งรัตนโกสินทร์ ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  
เป็นประธานในพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
ระหวา่ง กรุงเทพมหานคร และ หน่วยปฏิบติัการแพทยฉุ์กเฉินระดบัพ้ืนฐาน ๘ มูลนิธิ ดงัน้ี 
1.กรุงเทพมหานคร โดย นพ.สุขสันต ์กิตติศุภกร ผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์เป็นผูล้งนาม 
2.มูลนิธิป่อเตก็ต๊ึง โดยนายสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเตก็ต๊ึง เป็นผูล้งนาม 
3.มูลนิธิร่วมกตญัญู โดย นายสมศกัด์ิ ปาลวฒัน์ ผูจ้ดัการมูลนิธิร่วมกตญัญู เป็นผูล้งนาม 
4.มูลนิธิร่มไทร โดย นายวิชาญ มีนชยันนัท ์ประธานมูลนิธิกูภ้ยัร่มไทร เป็นผูล้งนาม 
5.มูลนิธิจีเตก็ล้ิม ฮูก๊้กต๊ึง (พิรุณ) โดย นายพิเชษฐ ์งามสถาพร ประธานมูลนิธิจีเตก็ล้ิม ฮูก๊้กต้ึง (พิรุณ) เป็นผูล้งนาม 
6.มูลนิธิอาสาหนองจอก (ราชพฤกษ)์ โดย นายพิสิษฐ ์จงจิตร์ ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาหนองจอก (ศูนยร์าชพฤกษ)์ เป็นผูล้งนาม 
7.มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่ อินทร์) โดย นายพินิช เกิดวฒิุ ผูจ้ดัการมูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่ อินทร์) เป็นผูล้งนาม 
8.กูชี้พกูบแดง เป็นผูล้งนาม โดย นายภาคภูมิ รังแกว้ ผูจ้ดัการหน่วยปฏิบติัการกูชี้พกูบแดง เป็นผูล้งนาม 
9.กูชี้พหงส์แดง โดย นายต่อพงษ ์ส่งศรีโรจน์ ประธานกูชี้พหงส์แดง เป็นผูล้งนาม 
โดยมี พญ.วนัทนีย ์วฒันะ รองปลดักรุงเทพมหานคร นายธีรยทุธ ภูมิภกัด์ิ ผูอ้  านวยการส านกัป้องปันและบรรเทาสาธารณภยั  
พญ.เลิศลกัษณ์ ลีลาเรืองแสง รองผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์คณะผูบ้ริหารกรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหารส านกัการแพทย ์ผูแ้ทนจาก
โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ผูแ้ทนจากมูลนิธิร่วมเป็นสักขีพยาน 
การลงนามในคร้ังน้ี เพ่ือใหก้ารปฏิบติัการแพทยฉุ์กเฉินของหน่วยปฏิบติัการแพทยฉุ์กเฉินเป็นไป 
ดว้ยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูป่้วยฉุกเฉินท่ีจะไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งเหมาะสมตามมาตรฐานการปฏิบติัการ 
แพทยฉุ์กเฉิน ลดปัญหาการปฏิบติังานร่วมกนั รวมถึงก าหนดแนวทางการด าเนินการภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการพฒันา
การแพทยฉุ์กเฉินระดบัพ้ืนฐาน 
...รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร กล่าววา่ “มีความยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในพิธีลงนาม MOU ระหวา่งกรุงเทพมหานคร
และเครือข่ายมูลนิธิกูชี้พในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะสามารถสร้างประโยชน์ต่อประชาชนท่ีเจบ็ป่วย 
ฉุกเฉินไดเ้ป็นอยา่งมาก เพราะระบบและทิศทางท่ีพร้อมรองรับการปฏิบติังานท่ีท าใหก้ารเขา้ถึงระบบการแพทยฉุ์กเฉินมีความทัว่ถึง  
เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน จะท าใหป้ระชาชนไดรั้บการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ ถือวา่สามารถช่วยชีวิต 
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครไดอ้ยา่งดีเยีย่ม และช่วยสร้างความมัน่ใจในความเป็นมหานครแห่งความปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร 
ไดเ้ป็นอยา่งดี” 
 
 



 
 
นพ.สุขสันต ์กล่าววา่ “ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ตอ้งขยายตวัตามใหท้นักบัการขอใชบ้ริการของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครในปัจจุบนั ซ่ึงทางส านกัการแพทยโ์ดยศูนยเ์อราวณัก็ไดจ้ดัระบบการแพทยฉุ์กเฉิน โดยแบ่ง 
โซนการปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินออกเป็น ๙ โซน และมีหน่วยปฏิบติัการแพทยฉุ์กเฉินระดบัพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ดงันั้น 
การท่ีกรุงเทพมหานครไดร่้วมมือกบัมูลนิธิกูชี้พทั้ง ๘ แห่งภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงน้ี ก็ถือวา่เป็นการยกระดบัและพฒันาระบบ 
การแพทยฉุ์กเฉินใหมี้ความพร้อมช่วยเหลือประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี พราะจะไดช่้วยกนัก าหนดแนวทางการปฏิบติัการ แกไ้ขปัญหา 
 และสร้างความแขง็แกร่งของหน่วยปฏิบติัการแพทยฉุ์กเฉินระดบัพ้ืนฐานใหมี้ประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนมากยิง่ข้ึน” 
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กทม. จับมือ 8 มูลนิธิกู้ชีพเซ็นเอม็โอยู ยกระดับบริการการแพทย์ฉุกเฉินแบบไร้รอยต่อ 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_609982?fbclid=IwAR0MriO_r3T3E8t7Pz59H-

Z5Vyt2s9CLEEMX5ynBJTU74GmmQk4mADZ7Y28 
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