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**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัร่วมประชุมศูนยค์วามร่วมมือป้องกนัอุบติัเหตุกทม.(ศรก.) คร้ังท่ี 6/2565 ความคืบหนา้การด าเนินงาน 

...1 พ.ย. 65 เวลา 13.30 น. นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั พร้อม นพ.คมชิต ชวนสัพร รองผูอ้  านวยการรพ.ผูสู้งอายบุางขนุเทียน  
(ช่วยราชการศูนยเ์อราวณั) และผูเ้ก่ียวขอ้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนยค์วามร่วมมือป้องกนัอุบติัเหตุกทม.(ศรก.) คร้ังท่ี 6/2565 ผา่นระบบ Zoom 
Conference โดยมีวาระการประชุมในเร่ืองของ 
1. การติดตามการด าเนินงาน Case Base คร้ังท่ีผา่นมา 
2. โครงการ เสริมสร้างวินยัจารจรเพื่อความปลอดภยัทางถนนดว้ยมาตรการองคก์ร 
3. สถิติการเกิดอุบติัเหตุ ปี 2565 
4. ค าสัง่แต่งงตั้งคณะอนุกรรมการศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนกรุงเทพมหานคร ดา้นการบงัคบัใชก้ฏหมาย 
5. ค าสัง่แต่งงตั้งคณะอนุกรรมการศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนกรุงเทพมหานคร ดา้นกความปลอดภยัทางถนน ในกลุ่มรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 
และกลุ่มไรเดอร์ 
6. สรุปความคืบหนา้และผลการด าเนินการดา้นความปลอดภยัทางถนน (สจส.) 
7. เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
- การปรับเปล่ียนรูปแบบการประชุม ศรก. ไปสู่การประชุมคณะอนุฯ บงัคบัใชก้ฏหมาย 
- รูปแบบการรายงานขอ้มูลอุบติัเหตุต่อคณะกรรมการศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทางถนนและผูบ้ริหารกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหเ้กิดขอ้สัง่การและ 
การขบัเคล่ือน 
 

 

 ................................................................................................................................................................................................................... 
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mailto:oioi_wc@windowslive.com


 

 

 

 

 

 

1 พ.ย. 65 

                                            

                                           

**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัประชุมทีมปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน ดูแล ประชาชนวนัลอยกระทง และการประชุม  
APEC Thailand 2022 พ.ย.น้ี 
...1 พ.ย. 65 เวลา 13.30 น.พว.นารอน แสนทวีผล รักษาการหวัหนา้กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั เป็นประธานการ 
ประชุมกลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมีคณะผูบ้ริหารศูนยเ์อราวณั พยาบาลหวัหนา้ 
ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน และบุคลากรประจ ากลุ่มงานฯในส่วนของ Call Center 1669 /ศูนยส์ัง่การศูนยเ์อราวณั และทีมหน่วยปฏิบติัการ
การแพทยฉุ์กเฉิน เขา้ร่วม ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 อาคารศูนยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์โดยเป็นการทบทวนแนวทางการใหบ้ริการ พร้อม
น าปัญหา อุปสรรคท่ีพบในการปฏิบติังานมาร่วมกนัวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางแกไ้ข เพื่อใหก้ารบริการประชาชนในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ปลอดภยั สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ประชาชน รวมทั้งเตรียมพร้อมบุคลากรปฏิบติังานตลอด  
24 ชม. เพื่อดูแลดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลวนัลอยกระทง ในวนัท่ี 8 พ.ย. 65 และดูแล การประชุมสุดยอดผูน้ าเอเปค  
APEC Thailand 2022 ในวนัท่ี 18-19 พ.ย. 65  
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 1 พ.ย. 65 ทีม ALS ศูนยเ์อราวณัประจ าจุดจอดสะพานสูง เขา้สนบัสนุนทึม BLS ศูนยเ์อราวณัจุดจอดบางนา ว.4  
ผูป่้วยไร้บา้น เป็นไข ้หายใจไม่สะดวก ออ๊กซิเจนต ่า ใกลเ้คียงปรีดีพนมยงค ์38 ศูนยเ์อราวณัใหก้ารช่วยเหลือพร้อมประสาน 
น าส่งรพ.ราชพิพฒัน์ ส านกัการแพทย ์ดว้ยความปลอดภยั 

...................... 
"บาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรี ตลอด 24 ชม." 
..................... 

: ALS จุดจอดสะพานสูง 
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     กทม.แจกพิกดั 33 สวน ลอยกระทง 2565 เวลา 05.00 น. - 24.00 น. 
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ประกาศศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเ์อราวณั) เร่ือง รับสมคัรสอบและคดัเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบติัราชการต าแหน่ง ดงัน้ี 
ต าแหน่งประจ าส านกังาน 

1.นกัจดัการงานทัว่ไป 1 อตัรา 2.นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อตัรา 3.พนกังานขบัรถยนต ์(ประจ าส านกังาน) 1 อตัรา 
ต าแหน่งประจ าศูนยรั์บแจง้เหตุและสัง่การ 

1.ผูจ่้ายงานปฏิบติัการฉุกเฉิน 6 อตัรา 2.ผูป้ระสานงานปฏิบติัการฉุกเฉิน 5 อตัรา 3.พนกังานรับแจง้การเจบ็ป่วยฉุกเฉิน 5 อตัรา 
ต าแหน่งประจ ารถพยายาลฉุกเฉิน 

1.ต าแหน่งนกัฉุกเฉินการแพทย/์พยาบาล (ไม่จ ากดัจ านวน) 2.เวชกรฉุกเฉิน 5 อตัรา 3.พนกังานขบัรถยนต ์(ประจ าจุดจอด) 3 อตัรา 
**Click เพ่ิมเติม http://www.bangkokems.bangkok.go.th/.../2022/11/S0213001.pdf 
หรือสอบถาม 02 220 7570 คุณเกด (ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ศูนยเ์อราวณั) 
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**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัขอแสดงความยนิดี แด่ นพ.สุขสนัต ์กิตติศุภกร ในโอกาสไดรั้บพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหน้ายสุขสนัต ์กิตติศุภกร พน้จากต าแหน่งผูอ้  านวยการส านกัการแพทยแ์ละแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง 
รองปลดักรุงเทพมหานคร  
ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2565 เป็นตน้ไป  
ประกาศ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2565  
โดย พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ. 
 

 

 

 ................................................................................................................................................................................................................... 
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Happy Body..."5 นาที ดีต่อ ใจ"  
....2 พ.ย. 65 เวลา 14.00 น. ขา้ราชการ และบุคลากรศูนยเ์อราวณั ร่วมกนัยดืเหยยีดร่างกายคลายความอ่อนลา้จากการท างานช่วงบ่าย  
ในกิจกรรม "5 นาที ดีต่อ ใจ" ซ่ึงจดัข้ึนทุกวนัพธุ เวลา 14.00 น. เพื่อเเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสุขในองคก์ร Happy 8 ความสุข  
8 ประการ โดยการยดืเหยยีดหรืออกก าลงักายในช่วงบ่ายเพื่อคลายความเม่ือยลา้จากการท างานถือเป็นการสร้างสุขภาพดี Happy Body 
เพื่อใหบุ้คลากรมีความแขง็แรงทั้งกาย ใจ รู้จกัชีวิต รู้จกักนั รู้จกัใชชี้วิต รู้จกักิน รู้จกันอน ชีวีมีสุข ใหเ้หมาะกบัเพศ วยั เหมาะกบั
สถานการณ์ และเหมาะสมกบัฐานะทางการเงิน 
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**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัพร้อมหน่วยงานเครือข่ายในระบบฯ ร่วมฝึก HART เตรียมทีมฉุกเฉินส าหรับพื้นท่ีเส่ียงภยั 
2 - 4 พ.ย. 65 นพ.อจัฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรม ทีมปฎิบติั
การฉุกเฉินในพื้นท่ีเส่ียงภยั" HART (Hazardous Area Response Team ) โดยศูนยเ์อราวณัพร้อมหน่วยงานเครือข่ายในระบบบริการ
การแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร เขา้ร่วมฝึกอบรม ในระหวา่งวนัท่ี 2 - 4 พ.ย. 65 ณ ศูนยป์ฏิบติัการแพทยท์ห่ารอากาศ ,สถาบนั
การแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ ,กองพนัพยาบาล ,กรมสนบัสนุนกองพลนาวิกโยธิน และโรงแรมซีพาราไดซ์ อ าเถอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี เพื่อ
เป็นการเตรียมทีมปฏิบติัการฉุกเฉิน ใหมี้ความพร้อมในการออกปฏิบติังาน พื้นท่ีเส่ียงภยัต่างๆ ซ่ึงผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดมี้ความรู้ ความ
เขา้ใจความเส่ียงของภยัชนิดต่างๆ เขา้ใจการท างานท่ีปลอดภยั รวมทั้งการท างานแบบบูรณาาการกบัหน่วยงานอ่ืนๆได ้
https://www.youtube.com/watch?v=J3bzuINdIks 
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**Erawan News**มูลนิธิอิออนฯ สนบัสนุนอุปกรณ์การแพทยช่์วยผูป่้วย รพ.หลวงพอ่ทวีศกัด์ิฯ ส านกัการแพทย ์300,000 บาท 
...3 พ.ย. 2565 นพ.เพชรพงษ ์ก าจรกิจการ รองผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์พร้อม นพ.อดิศร วิตตางกรู ผูอ้  านวยการรพ.หลวงพอ่
ทวีศกัด์ิ  
ชุตินฺธโร อุทิศ และคณะผูบ้ริหารโรงพยาบาล ร่วมกนัรับมอบเคร่ืองติดตามการท างานของหวัใจและสญัญาณชีพ จ านวน 2 เคร่ือง  
มูลค่า 300.000 บาท จากคุณสุพร วธันเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของบุคลากร 
ทางการแพทยแ์ละช่วยเหลือผูป่้วยของงรพ.หลวงพอ่ทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ  
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**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัร่วมแสดงความยนิดีรองปลดักทม.คนใหม่ 
...4 พ.ย. 65 เวลา 13.00 น. ท่ีหอ้งประชุมพทิยรักษ ชั้น 4 อาคารส านกัการแพทย ์นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั 
น าขา้ราชการ บุคลากรปฏิบติังาน ณ ศูนยเ์อราวณั ร่วมแสดงความยนิดีแด่ พพ.สุขสนัต ์กิตติศุภกร ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้ง 
ใหด้ ารงต าแหน่งรองปลดักรุงเทพมหานคร  
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เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
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#เม่ือท่านผูว้า่ฯ ชวนท า CPR  
#CPR ไม่ยากแต่จ าเป็น  
#BangkokHealthMarket 
#ชชัชาติ #ผูว้า่กทม. #CPR 
#ศุนยเ์อราวณั #1669 #กทม. #ป๊ัมกระตุกปลุกชีพ  
สนพ. กทม 
https://www.facebook.com/erawancenter/videos/1170545480224751 

 

 

 

  

 

 ................................................................................................................................................................................................................... 
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https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUI0MeYlhDWwAbV1yXR2y0Mc4FW23UJlm4kcQkrVCTgFp0_ZGFIG-R3ySIpAz4TjguqS3VPOs6e6W4K9jJ6uMtA_Q2_5SFgxluGAN3ssUlGnkAAbaE5oCy40j-4teZDxrudzcUR8f0hrcQwepglFD0-RKs1qnIuvz9e08XOEtzOyaKV6N9qKYgruhJuSemoNE4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cpr?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUI0MeYlhDWwAbV1yXR2y0Mc4FW23UJlm4kcQkrVCTgFp0_ZGFIG-R3ySIpAz4TjguqS3VPOs6e6W4K9jJ6uMtA_Q2_5SFgxluGAN3ssUlGnkAAbaE5oCy40j-4teZDxrudzcUR8f0hrcQwepglFD0-RKs1qnIuvz9e08XOEtzOyaKV6N9qKYgruhJuSemoNE4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bangkokhealthmarket?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUI0MeYlhDWwAbV1yXR2y0Mc4FW23UJlm4kcQkrVCTgFp0_ZGFIG-R3ySIpAz4TjguqS3VPOs6e6W4K9jJ6uMtA_Q2_5SFgxluGAN3ssUlGnkAAbaE5oCy40j-4teZDxrudzcUR8f0hrcQwepglFD0-RKs1qnIuvz9e08XOEtzOyaKV6N9qKYgruhJuSemoNE4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUI0MeYlhDWwAbV1yXR2y0Mc4FW23UJlm4kcQkrVCTgFp0_ZGFIG-R3ySIpAz4TjguqS3VPOs6e6W4K9jJ6uMtA_Q2_5SFgxluGAN3ssUlGnkAAbaE5oCy40j-4teZDxrudzcUR8f0hrcQwepglFD0-RKs1qnIuvz9e08XOEtzOyaKV6N9qKYgruhJuSemoNE4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUI0MeYlhDWwAbV1yXR2y0Mc4FW23UJlm4kcQkrVCTgFp0_ZGFIG-R3ySIpAz4TjguqS3VPOs6e6W4K9jJ6uMtA_Q2_5SFgxluGAN3ssUlGnkAAbaE5oCy40j-4teZDxrudzcUR8f0hrcQwepglFD0-RKs1qnIuvz9e08XOEtzOyaKV6N9qKYgruhJuSemoNE4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cpr?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUI0MeYlhDWwAbV1yXR2y0Mc4FW23UJlm4kcQkrVCTgFp0_ZGFIG-R3ySIpAz4TjguqS3VPOs6e6W4K9jJ6uMtA_Q2_5SFgxluGAN3ssUlGnkAAbaE5oCy40j-4teZDxrudzcUR8f0hrcQwepglFD0-RKs1qnIuvz9e08XOEtzOyaKV6N9qKYgruhJuSemoNE4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUI0MeYlhDWwAbV1yXR2y0Mc4FW23UJlm4kcQkrVCTgFp0_ZGFIG-R3ySIpAz4TjguqS3VPOs6e6W4K9jJ6uMtA_Q2_5SFgxluGAN3ssUlGnkAAbaE5oCy40j-4teZDxrudzcUR8f0hrcQwepglFD0-RKs1qnIuvz9e08XOEtzOyaKV6N9qKYgruhJuSemoNE4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUI0MeYlhDWwAbV1yXR2y0Mc4FW23UJlm4kcQkrVCTgFp0_ZGFIG-R3ySIpAz4TjguqS3VPOs6e6W4K9jJ6uMtA_Q2_5SFgxluGAN3ssUlGnkAAbaE5oCy40j-4teZDxrudzcUR8f0hrcQwepglFD0-RKs1qnIuvz9e08XOEtzOyaKV6N9qKYgruhJuSemoNE4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUI0MeYlhDWwAbV1yXR2y0Mc4FW23UJlm4kcQkrVCTgFp0_ZGFIG-R3ySIpAz4TjguqS3VPOs6e6W4K9jJ6uMtA_Q2_5SFgxluGAN3ssUlGnkAAbaE5oCy40j-4teZDxrudzcUR8f0hrcQwepglFD0-RKs1qnIuvz9e08XOEtzOyaKV6N9qKYgruhJuSemoNE4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hospitalbangkok?__cft__%5b0%5d=AZUI0MeYlhDWwAbV1yXR2y0Mc4FW23UJlm4kcQkrVCTgFp0_ZGFIG-R3ySIpAz4TjguqS3VPOs6e6W4K9jJ6uMtA_Q2_5SFgxluGAN3ssUlGnkAAbaE5oCy40j-4teZDxrudzcUR8f0hrcQwepglFD0-RKs1qnIuvz9e08XOEtzOyaKV6N9qKYgruhJuSemoNE4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/erawancenter/videos/1170545480224751
mailto:oioi_wc@windowslive.com
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6 พ.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแก่ประชาชนฉีดวคัซีน และดูแลเจา้หนา้ท่ี
ส านกังานเขตสะพานสูงท าการลา้งแทง้คน์ ้าใตดิ้น ดงัน้ี 

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

ศูนยเ์อราวณั ว.4 ว.35 ดูแลเจา้หนา้ท่ีส านกังานเขตสะพานสูงท าการลา้งแทง้คน์ ้ าใตดิ้น ณ ศูนยส์าธารณสุข 68 ส านกังานเขตสะพานสูง ตั้งแต่เวลา 08.00 
น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย  

 ศูนยเ์อราวณัรวบรวมรายงานพร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจบ็ฉุกเฉิน 
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**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัร่วมฝึก HART เตรียมทีมฉุกเฉินส าหรับพ้ืนท่ีเส่ียงภยัวนัท่ี 2 ของหลกัสูตร 
...3 พ.ย. 65 ศูนยเ์อราวณัส่งขา้ราชการพยาบาล และ EMT เขา้ฝึกอบรม"โครงการฝึกอบรม ทีมปฎิบติัการฉุกเฉินในพ้ืนท่ีเส่ียงภยั" HART (Hazardous Area 
Response Team ) โดยศูนยเ์อราวณัพร้อมหน่วยงานเครือข่ายในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร เขา้ร่วมฝึกอบรม ในระหว่างวนัท่ี 2 - 4 พ.ย. 
65 ณ ศูนยป์ฏิบติัการแพทยท์ห่ารอากาศ ,สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ ,กองพนัพยาบาล ,กรมสนบัสนุนกองพลนาวิกโยธิน และโรงแรมซีพาราไดซ์ 
อ าเถอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี  
โดยในวนัท่ี 2 ของการอบรม ผูเ้ขา้อบรมจะไดเ้รียนรู้และฝึกอบรมในเร่ืองของ 
1. การจดัการเหตุการณ์ และการใชง้านอุปกรณ์ 
2. แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 
3. ระบบบญัชาการเหตุการณ์ 
4. ฝึกจดัระบบ EMS-HAZMAT (DEMONSTATION) 
(ทีมกูภ้ยัสารเคมี และ ทีมช่วยเหลือฉุกเฉินการแพทย)์ 
5. ฝึกการใชง้านอุปกรณ์ดบัเพลิงเพ่ือควบคุมการร่ัวไหลสารเคมีและการท าใหส้ารเคมีเจือจาง 
6. ฝึกเทคนิกการใชโ้ฟมควบคุมป้องกนัการติดไฟของสารเคมี 
เพ่ือเป็นการเตรียมทีมปฏิบติัการฉุกเฉิน ใหมี้ความพร้อมในการออกปฏิบติังาน พ้ืนท่ีเส่ียงภยัต่างๆ ซ่ึงผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจความ
เส่ียงของภยัชนิดต่างๆ เขา้ใจการท างานท่ีปลอดภยั รวมทั้งการท างานแบบบูรณาาการกบัหน่วยงานอ่ืนๆได ้
 ................................................................................................................................................................................................................... 

เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
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**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัร่วมแสดงความยนิดี พร้อมส่งรองปลดักทม สู่ท่ีท างานใหม่ 
...7 พ.ย. 65 เวลา 07.59 นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั ร่วมแสดงความยนิดี พร้อมส่ง นพ.สุขสนัต ์กิตติศุภกร  
สู่ท่ีท างานใหม่ ณ ศาลาวา่การ กทม. 2 ดินแดง  
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งรองปลดักรุงเทพมหานคร  
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     **Erawan News**ศูนยเ์อราวณัร่วมงานพร้อมใหค้วามรู้การแพทยฉุ์กเฉิน Bangkok Health Market (Sandbox ราชพิพฒัน์)  
ตลาดนดัสุขภาพฯ 
...4 พ.ย. 65 นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั พร้อมขา้ราชการ บุคลากรศูนยเ์อราวณั ร่วมงาน Bangkok Health Market 
(Sandbox ตลาดสุขภาพ เสริมความรู้ ความเขา้ใจในการเขา้ถึงระบบบริการการสาธารณสุข ราชพิพฒัน์) ณ โรงพยาบาลราชพพิฒัน์  
ส านกัการแพทย ์
.....รศ.ดร.ชชัชาติ สิทธิพนัธ์ุ ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Bangkok Health Market (Sandbox ราช
พิพฒัน์) พร้อมดว้ยรศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร พญ. วนัทนีย ์วฒันะ รองปลดักรุงเทพมหานคร 
คณะท างานขบัเคล่ือน Sandbox ราชพิพฒัน์model ผูบ้ริหารกรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ผูอ้  านวยการส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 ผูแ้ทนจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
 



 
 
 
ผูแ้ทนจากส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติผูแ้ทนบริษทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั ผูแ้ทนส านกังานประกนัสงัคม ผูแ้ทนจาก
กรมบญัชีกลาง ผูแ้ทนจากมูลนิธิทนัตสาธารณสุข บริษทั ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั ผูบ้ริหารส านกัการแพทย ์ผูบ้ริหารส านกั
อนามยั ผูอ้  านวยการเขต ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริการสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายสุขภาพ คลินิกชุมชนอบอุ่น ตวัแทนภาคประชาชนเขตบางแค 
หนองแขม ทววีฒันา ตล่ิงชนั ภาษีเจริญ 
     ภายในงานมีการจดับูธนิทรรศการสุขภาพจากภาคีเครือข่าย อาหารเพื่อสุขภาพ การแสดงดนตรี การแสดงลีลาศ การออกก าลงักาย 
การวิพากษ ์ขอ้เสนอแนะและแนวคิดการสร้างระบบสุขภาพแนวใหม่ การระดมความคิดผา่นการเสวนา จากหน่วยงานภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม และประชาชน 
     โครงการ Bangkok Health Market (Sandbox ราชพิพฒัน์) จดัข้ึน เพือ่ประชาสมัพนัธ์ระบบบริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร 
และการด าเนินงานของ Sandbox ราชพิพฒัน์ ใหป้ระชาชนในพื้นท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการเขา้ถึงบริการสาธารณสุขไดง่้ายและ
ทัว่ถึงระดบัเส้นเลือดฝอย มีความเท่าเทียมและลดความเหล่ือมล ้า ทั้งในดา้นการส่งเสริม ป้องกนั ดูแล รักษา ฟ้ืนฟู ตั้งแต่เดก็เลก็ วยั
ท างาน ผูพ้ิการและผูสู้งอายจุนถึงระยะทา้ยของชีวิต การออกแบบระบบบริการท่ีมีคุณภาพตอ้งใชแ้นวคิดแบบ Growth mind set การกลา้
ทดลองท า เรียนรู้ และพร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อน าไปปรับปรุงและพฒันาการเขา้ถึงสิทธิระบบบริการไดง่้าย และการส่ือสารให้
ประชาชนเขา้ใจ เขา้ถึงระบบบริการสุขภาพไดจ้ริง เป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินงาน จึงมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือ จากภาคี
เครือข่าย ส่ือมวลชนและกระเสียงจากพลงัประชาชนท่ีส่ือสารผา่นส่ือโซเชียล เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่กรุงเทพมหานครพร้อมพฒันาระบบ
สาธารณสุขปฐมภูมิใหมี้ความเขม้แขง็ เพือ่สุขภาพท่ีดีของประชาชนและเป็นเมืองท่ีน่าอยู ่
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................................................................................................................................................................................................................... 
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#สุขภาพดีกบัรองฯทวิดา 
#ชัว่โมงแอโรบิคใน Bangkok Health Market (Sandbox ตลาดสุขภาพ เสริมความรู้ ความเขา้ใจในการเขา้ถึงระบบบริการการ
สาธารณสุข ราชพิพฒัน์) ณ โรงพยาบาลราชพิพฒัน์ ส านกัการแพทย ์
#รองผูว้า่ #ทวิดา #ชชัชาติ #ผูว้า่กทม. #ศูนยเ์อราวณั #1669  
https://www.facebook.com/erawancenter/videos/1262733180939723 

 

 

 

 

 

 ................................................................................................................................................................................................................... 
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สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
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https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AF%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWaRWXgVzb8hBmjZXLPz9NEQIcqGJa1ZyURFfYvUD32VX2wUlbXDC0_rOrRMTQ1sUUEEr6p9haVVj-MkoQCi3KUDmiYYAqHwzc5G380oj9GOVZxEPtCsvujw9uxd9HdWTG-iwbMfdXLt2BFf4tl-CtAP0fng1L3N7E4poDsSYlHepdIwZw3i6qRLGjiHU04zko&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWaRWXgVzb8hBmjZXLPz9NEQIcqGJa1ZyURFfYvUD32VX2wUlbXDC0_rOrRMTQ1sUUEEr6p9haVVj-MkoQCi3KUDmiYYAqHwzc5G380oj9GOVZxEPtCsvujw9uxd9HdWTG-iwbMfdXLt2BFf4tl-CtAP0fng1L3N7E4poDsSYlHepdIwZw3i6qRLGjiHU04zko&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWaRWXgVzb8hBmjZXLPz9NEQIcqGJa1ZyURFfYvUD32VX2wUlbXDC0_rOrRMTQ1sUUEEr6p9haVVj-MkoQCi3KUDmiYYAqHwzc5G380oj9GOVZxEPtCsvujw9uxd9HdWTG-iwbMfdXLt2BFf4tl-CtAP0fng1L3N7E4poDsSYlHepdIwZw3i6qRLGjiHU04zko&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWaRWXgVzb8hBmjZXLPz9NEQIcqGJa1ZyURFfYvUD32VX2wUlbXDC0_rOrRMTQ1sUUEEr6p9haVVj-MkoQCi3KUDmiYYAqHwzc5G380oj9GOVZxEPtCsvujw9uxd9HdWTG-iwbMfdXLt2BFf4tl-CtAP0fng1L3N7E4poDsSYlHepdIwZw3i6qRLGjiHU04zko&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWaRWXgVzb8hBmjZXLPz9NEQIcqGJa1ZyURFfYvUD32VX2wUlbXDC0_rOrRMTQ1sUUEEr6p9haVVj-MkoQCi3KUDmiYYAqHwzc5G380oj9GOVZxEPtCsvujw9uxd9HdWTG-iwbMfdXLt2BFf4tl-CtAP0fng1L3N7E4poDsSYlHepdIwZw3i6qRLGjiHU04zko&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWaRWXgVzb8hBmjZXLPz9NEQIcqGJa1ZyURFfYvUD32VX2wUlbXDC0_rOrRMTQ1sUUEEr6p9haVVj-MkoQCi3KUDmiYYAqHwzc5G380oj9GOVZxEPtCsvujw9uxd9HdWTG-iwbMfdXLt2BFf4tl-CtAP0fng1L3N7E4poDsSYlHepdIwZw3i6qRLGjiHU04zko&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWaRWXgVzb8hBmjZXLPz9NEQIcqGJa1ZyURFfYvUD32VX2wUlbXDC0_rOrRMTQ1sUUEEr6p9haVVj-MkoQCi3KUDmiYYAqHwzc5G380oj9GOVZxEPtCsvujw9uxd9HdWTG-iwbMfdXLt2BFf4tl-CtAP0fng1L3N7E4poDsSYlHepdIwZw3i6qRLGjiHU04zko&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/erawancenter/videos/1262733180939723
mailto:oioi_wc@windowslive.com
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วนัลอยกระทง ส านกัการแพทยจ์ดัทีม EMS โรงพยาบาลในสงักดัส านกัการแพทย ์และ วชิรพยาบาล ดูแลประชาชนวนัลอยกระทง ดงัน้ี 
1. วชิรพยาบาล เรือกูชี้พตรวจล าน ้า ตั้งแต่ สะพานพระราม 7 - สะพานพระราม 8 
2. รพ.ตากสิน เรือกูชี้พตรวจล าน ้า ตั้งแต่ สะพานพระราม 8 ถึง สะพานกรุงเทพ 
3. รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เรือกูชี้พตรวจล าน ้า ตั้งแต่ สะพานกรุงเทพ ถึง สะพานพระราม 9 
4. รพ.หลวงพอ่ทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ  ประจ ากองอ านวยการ ณ สะพานพระราม 8 
5. รพ.สิรินธร ประจ ากองอ านวยการ ณ สะพานพระราม 8 
6. ศูนยเ์อราวณั รับแจง้เหตุและประสานงาน พร้อมจดัหน่วยปฏิบติัการช่วยเหลือประชาชน พร้อมประจ าจุด ณ คลองโอ่งอ่าง และ วดัสิริกมลาวาส 
...............................  

บาดเจ็บ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรีตลอด 24 ชม.  
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โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com     
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วนัลอยกระทง ทีม EMS รพ.เจริญกรุงประชารักษ ์จดัเรือกูชี้พตรวจล าน ้า ตั้งแต่ สะพานพระราม 7 ถึง สะพานพระราม 8  
............................. 
"บาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรีตลอด 24 ชม." 
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วนัลอยกระทง ทีม EMS รพ.ตากสิน จดัเรือกูชี้พตรวจล าน ้า ตั้งแต่ สะพานพระราม 8 ถึง สะพานกรุงเทพ 
............................. 
"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


 

 

 

 

 

 

8 พ.ย. 65 

                                 

 

วนัลอยกระทง ศูนยเ์อราวณั จดัทีม ALS ประจ าจุดจอดลาดพร้าว เขา้ประจ าจุดกองอ านวยการร่วม งานลอยกระทง ณ วดัสิริกม
ลาวาส 
............................. 
"บาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรีตลอด 24 ชม." 
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วนัลอยกระทง ทีม EMS วชิรพยาบาล จดัเรือกูชี้พตรวจล าน ้า ตั้งแต่ สะพานพระราม 7 ถึง สะพานพระราม 8 
............................. 
"บาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรีตลอด 24 ชม." 
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วนัลอยกระทง ทีม EMS รพ.เจริญกรุงประชารักษ ์จดัเรือกูชี้พตรวจล าน ้า ตั้งแต่ สะพานกรุงเทพ ถึง สะพานพระราม 9 
............................. 
"บาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรีตลอด 24 ชม." 
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**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัตรวจเยีย่มทีมแพทยฉุ์กเฉิน ดูแลประชาชน งานลอยกระทงคลองโอ่งอ่าง 
...8 พ.ย. 65 เวลา 17.30 น. นพ.สุขสนัต ์กิตติศุภกร รองปลดักรุงเทพมหานคร พร้อมดว้ย นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการ 
ศูนยเ์อราวณั และ พว.กนกวรรณ สุขมา ตรวจตวามเรียบร้อยการเขา้ประจ าจุดของทีมมหน่วยแพทย ์จากศูนยเ์อราวณั และ รพ.กลาง 
รวมถึงหน่วยงานเครือข่าย ท่ีเขา้ประจ าจุดดูแลประชาชนร่วมลอยกระทง ใน "งานลอยกระทงคลองโอ่งอ่าง"“ลอยท่องล่องสองฝ่ังคลอง” 
เพื่อความปลอดภยัของประชาชนหากเกิดบาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน ทั้งน้ีหากเกิดบาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน สามารถโทร 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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ตรวจรับรองรถพยาบาล ALS โซน 1  
...9 พ.ย. 65 ศูนยเ์อราวณัตรวจรับรองรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2566 
ประเภทรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัปฏิบติัการแพทยข์ั้นสูง (ALS) พื้นท่ีโซน 1 มีโรงพยาบาลแม่โซนและโรงพยาบาลเครือข่ายฯ
น ารถเขา้รับการตรวจทั้งส้ิน 19 คนั ดงัน้ี  
1. วชิรพยาบาล (แม่โซน 1) น ารถเขา้รับการตรวจ 6 คนั 
2. รพ.ราชพิพฒัน์ ส านกัการแพทย ์น ารถเขา้รับการตรวจ 4 คนั 
3. รพ.วิชยัเวช แยกไฟฉาย น ารถเขา้รับการตรวจ 1 คนั 
4. รพ.ธนบุรี 1 น ารถเขา้รับการตรวจ 1 คนั 
5. รพ.บางโพ น ารถเขา้รับการตรวจ 1 คนั 
6. รพ.เกษมราษฎร์ประชาช่ืน น ารถเขา้รับการตรวจ 2 คนั 
7. รพ.ศิริราช น ารถเขา้รับการตรวจ 4 คนั 

ผลการตรวจรับรอง : ผา่นการตรวจรับรอง 18 คนั ปรับปรุง 1 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


 

 

 

 

 

 

9 พ.ย. 65 

           

 

 

 

 

 

 



 

 

 9 พ.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสงักดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยถ์วายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่ ในหลวง 
และพระราชินี ในหมายเสดจ็ไปทรงเปล่ียนเคร่ืองทรงฤดูฝนพระพทุธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเคร่ืองส าหรับฤดูหนาว 
พร้อมดูแลประชาชนเฝ้ารับเสดจ็ ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม และฉีดวคัซีน ดงัน้ี 

EMS รพ.กลาง 
ว.4 ว.35 ถวายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่ ในหลวง และ พระราชินี พร้อมดูแลประชาชนเฝ้ารับเสดจ็ ณ บริเวณถนนหบัเผย 
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

EMS รพ.ราชพิพฒัน ์
ว.4 ว.35 ถวายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่ ในหลวง และ พระราชินี พร้อมดูแลประชาชนเฝ้ารับเสด็จ ณ บริเวณ  
สน.พระราชวงั ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์5 นาย 

EMS รพ.เวชการุณยรั์ศม์ิ 
ว.4 ว.35 ถวายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่ ในหลวง และ พระราชินี พร้อมดูแลประชาชนเฝ้ารับเสดจ็ ณ บริเวณ สน.ส าราญ
ราษฎร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์5 นาย 

EMS ศูนยเ์อราวณั 
ว.4 ว.35 ถวายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่ ในหลวง และ พระราชินี พร้อมดูแลประชาชนเฝ้ารับเสดจ็ ณ บริเวณถนนราช
ด าเนิน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

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

ศูนยส์ัง่การศูนยเ์อราวณั รวบรวมรายงานพร้อมประสานน 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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ตรวจรับรองรถพยาบาล ALS โซน 2  
...9 พ.ย. 65 ศูนยเ์อราวณัตรวจรับรองรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2566 
ประเภทรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัปฏิบติัการแพทยข์ั้นสูง (ALS) พื้นท่ีพื้นท่ีโซน 2 มีโรงพยาบาลแม่โซนและโรงพยาบาล
เครือข่ายฯน ารถเขา้รับการตรวจทั้งส้ิน 11 คนั ดงัน้ี  
1. รพ.กลาง (แม่โซน 2) น ารถเขา้รับการตรวจ 6 คนั 
2. รพ.หวัเฉียว (น ารถเขา้รับการตรวจ 5 คนั 

ผลการตรวจรับรอง : ผา่นการตรวจรับรอง 11 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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ตรวจรับรองรถพยาบาล ALS โซน 9  
...11 พ.ย. 65 นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั ตรวจเยี่ยมการตรวจรับรองรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2566 โดยมีคณะกรรมการจากศูนยเ์อราวณัและรพ.แม่โซน เป็นผูต้รวจรับรองประเภทรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัปฏิบติั
การแพทยข์ั้นสูง (ALS) พ้ืนท่ีโซนพ้ืนท่ีโซน 9 มีโรงพยาบาลแม่โซนและโรงพยาบาลเครือข่ายฯน ารถเขา้รับการตรวจทั้งส้ิน 11 คนั ดงัน้ี  
1. รพ.ต ารวจ (แม่โซน 9) น ารถเขา้รับการตรวจ 4 คนั 
2. รพ.เกษมราษฎร์ รามค าแหง น ารถเขา้รับการตรวจ 1 คนั 
3. รพ.จุฬาลงกรณ์ น ารถเขา้รับการตรวจ 5 คนั 
4. สมิติเวชศรีนครินทร์ น ารถเขา้รับการตรวจ 1 คนั 

ผลการตรวจรับรอง : ผา่นการตรวจรับรอง 11 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


 

 

 

 

 

 

11 พ.ย. 65 

                                                                   

 11 พ.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยถ์วายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่ ในหลวง และ พระราชินี  
 ถวายความปลอดภยัดา้นการแพทย?ฉุกเฉิน พร้อมดูแลประชาชนเฝ้ารับเสดจ็ ดงัน้ี 

EMS รพ.ลาดกระบงักรุงเทพมหานคร 
ว.4 ว.35 ถวายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่ ในหลวง และ พระราชินี ในการเสดจ็ไปยงัวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พร้อมดูแลประชาชนเฝ้ารับ
เสดจ็ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ  

EMS รพ.ราชพิพฒัน์ 
ว.4 ว.35 ถวายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่ ในหลวง และ พระราชินี ในการเสดจ็ไปยงัวดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พร้อมดูแลประชาชนเฝ้ารับ
เสดจ็ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ  

ศูนยเ์อราวณั รวบรวมรายงานพร้อมประสานน 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     

mailto:oioi_wc@windowslive.com


 

 

 

 

 

 

12 พ.ย. 65 

     

**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัพร้อมหน่วยงานเครือข่ายในระบบฯ ร่วมฝึก HART เตรียมทีมฉุกเฉินส าหรับพื้นท่ีเส่ียงภยั 
2 - 4 พ.ย. 65 ศูนยฯ์เอราวณัร่วมฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรม ทีมปฎิบติัการฉุกเฉินในพื้นท่ีเส่ียงภยั" HART (Hazardous Area Response 
Team ) โดยศูนยเ์อราวณัพร้อมหน่วยงานเครือข่ายในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร เขา้ร่วมฝึกอบรม ในระหวา่งวนัท่ี 
2 - 4 พ.ย. 65 ณ ศูนยป์ฏิบติัการแพทยท์ห่ารอากาศ ,สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ ,กองพนัพยาบาล ,กรมสนบัสนุนกองพลนาวิก
โยธิน และโรงแรมซีพาราไดซ์ อ าเถอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี เพื่อเป็นการเตรียมทีมปฏิบติัการฉุกเฉิน ใหมี้ความพร้อมในการออก
ปฏิบติังาน พื้นท่ีเส่ียงภยัต่างๆ ซ่ึงผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจความเส่ียงของภยัชนิดต่างๆ เขา้ใจการท างานท่ีปลอดภยั 
รวมทั้งการท างานแบบบูรณาาการกบัหน่วยงานอ่ืนๆได ้
https://youtu.be/tuy3v1H3gYA 
 

 

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

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Ftuy3v1H3gYA%3Ffbclid%3DIwAR16L_BYK490Nx5SJfsLfa_Qqb_da4zC7j_un40ItTnk8ko2uq6Akjrberk&h=AT0ze7tYS3nAdWEa5394lG4ki5oZcZ2BiHTs5oCfSfTDviE6WErJ7bcJilqtsXyWH1L4c4F91OVaZoF0RIMti4nvnoCUNTP5YVg4OOvolAJbm2D30kqdewWvSBgxvsT7pdjg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3rm1m6Ix6ZzyOLUSRP3KPkNgiV0H0WIut_jf1E0_AAYI36E7EyvDUefuKImqnsCZXVFZBDbfXMu_PUJHN8nNiBejydjMZG5IbJs9PucqIusM3GRSzNp1a3-a2uthzcxaqqm4DMy-tigMQNMs-FF-ILhFIP-wYaKn8eveh8ni5uGHJWMwbxE6823kU41DjinQG92CFrYOce
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 12-13 พ.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยถ์วายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่  
กรมสมเดจ็พระเทพฯ เสดจ็ฯพระราชทานเพลิงศพพลโท หม่อมราชวงศ ์มาลานุวตั จกัรพนัธุ์ พร้อมดูแลประชาชนเฝ้ารับเสดจ็  
ณ วดัเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร และดูแลประชาชนฉีดวคัซีน ดงัน้ี 

12 พ.ย. 65 
EMS รพ.ตากสิน ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนฉีดวคัซีน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญ่ีปุ่น ดินแดง) ตั้งแต่เวลา 08.00 

น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 
13 พ.ย. 65 

EMS รพ.หลวงพอ่ทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ว.4 ว.35 ถวายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่ กรมสมเดจ็พระเทพฯ เสดจ็ฯพระราชทานเพลิงศพ พล
โท หม่อมราชวงศ ์มาลานุวตั จกัรพนัธุ์ พร้อมดูแลประชาชนเฝ้ารับเสดจ็ ณ วดัเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ตั้งแต่เวลา 14.30 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มี
เจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์5 นาย 

ศูนยเ์อราวณั รวบรวมรายงานพร้อมประสานน 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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**Erawan N ews**ศูนยเ์อราวณัพร้อมรพ.ในสงักดัส านกัการแพทย ์และหน่วยงานเครือข่ายในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร รับมอบ
ประกาศผา่นการอบรม HART ทีมปฏิบติัการฉุกเฉินในพ้ืนท่ีเส่ียงภยั รุ่นแรกของประเทศไทย 
...วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 เรืออากาศเอก นายแพทยอ์จัฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศและ
ปิดโครงการฝึกอบรมทีมปฏิบติัการฉุกเฉินในพ้ืนท่ีเส่ียงภยั (Hazardous Area Response Team หรือ HART) ซ่ึงด าเนินการฝึกอบรมมาตั้งแต่วนัท่ี 2 
พฤศจิกายน 2565 
     โครงการฝึกอบรมทีมปฏิบติัการฉุกเฉินในพ้ืนท่ีเส่ียงภยั (Hazardous Area Response Team หรือ HART) เป็นโครงการท่ี สพฉ. มุ่งหวงัใหเ้กิดความ
ปลอดภยัแก่ผูป้ฏิบติังานและผูป่้วยฉุกเฉินท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียงภยัต่างๆ โดยจดัเป็นชุดปฏิบติัการขนาดเลก็ ประกอบก าลงัจากทีมปฏิบติัการแพทยข์ั้นสูงและ
ขั้นพ้ืนฐาน มีขีดความสามารถในการประเมินภยัอนัตราย การประสานงาน การป้องกนัตนเอง และการดูแลรักษาผูป่้วยฉุกเฉินในพ้ืนท่ีเส่ียงภยั  
     โครงการฝึกอบรมในคร้ังน้ี ถือเป็นคร้ังท่ี 1 มีผูเ้ขา้รับการอบรมจากหน่วยปฏิบติัการแพทยฉุ์กเฉินในเขตกรุงเทพมหานครรวม 14 หน่วย ฝึกอบรมเป็น 3 
หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรการแพทยฉุ์กเฉินในพ้ืนท่ีภยัเคมีชีวะ รังสีนิวเคลียร์ โดยศูนยป์ฏิบติัการแพทยท์หารอากาศ กรมแพทยท์หารอากาศ หลกัสูตรการ
บริการทางการแพทยฉุ์กเฉินเชิงยทุธวิธีในสถานการณ์พิเศษ (Thailand Tactical Emergency Medical Services หรือ TTEMS) โดยกรมแพทยท์หารเรือ และ 
หลกัสูตรการประสานงานและเตรียมความพร้อม (cooperation and preparation) โดยมหาวิทยาลยันวมินทราธิราช และศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉิน
กรุงเทพมหานคร 
 ................................................................................................................................................................................................................... 

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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ส านกัการแพทย ์เตรียมพร้อมโรงพยาบาลในสงักดัและสายด่วน 1669 ศูนยเ์อราวณั ดูแลการประชุม APEC CEO Summit 2022 
ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่ 12 - 20 พ.ย. 65 ดงัน้ี 
รพ.กลาง 
รพ.ตากสิน 
รพ.เจริญกรุงประชารักษ ์
รพ.สิรินธร  
ศูนยเ์อราวณั 
จดัเตรียมบุคลากรทางการแพทย ์ยา เวชภณัฑ ์หอ้งผา่ตดั หอ้งฉุกเฉิน อุปกรณ์กูชี้พระดบัสูง พร้อมทีม EMS รพ.ในสงักดัส านกั
การแพทย ์เขา้ประจ าจุดดูแลความปลอดภยัใกลเ้คียงท่ีพกัและท่ีประชุมของคณะผูเ้ขา้ประชุม รวมถึงใหศู้นยเ์อราวณัเตรียมความพร้อม
ประสาน สัง่การ จดัหน่วยปฏิบติัการ หากเกิดกรณีฉุกเฉิน 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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ชัว่โมง DACPR : ENP ฝึกภาคปฏิบติัระบบการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน ณ ศูนยรั์บแจง้เหตุและส่ังการศูนยเ์อราวณั 

...14-18 พ.ย. 65 พยาบาลผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบติัฉุกเฉิน (Program Of Nursing Specialty In Emergency 

Nurse Practitioner : ENP) เรียนรู้เร่ืองของระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร และฝึกปฏิบติั Dispatcher-Assisted Cardiopulmonary 

Resuscitation (DA-CPR) ซ่ึงเป็นการใหค้ าแนะน าระหวา่งผูโ้ทรกบั dispatcher โดยการใช ้audio call โดยในวนัน้ีจ าลองสถานการณ์และตวัละครซ่ึงไม่รู้วิธีการ

ช่วยฟ้ืนคืนชีพ ใหส้ามารถท า CPR และ ใชเ้คร่ือง AED ช่วยชีวิตผูป่้วย 

...การอบรมในคร้ังน้ีเป็นหลกัสูตรท่ีทางคณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช ร่วมกบัฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช ร่วมกนัจดัข้ึน เพ่ือฝึกปฏิบติัการทกัษะเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉุกเฉิน รายวิชาท่ี 6 ซ่ึงตอ้งเขา้ฝึก ณ ศูนยรั์บแจง้เหตุและส่ังการศูนยเ์อราวณั โดยผู ้
อบรมจะตอ้งฝึกท าการประเมิน คดักรองและจดัล าดบัความส าคญั ความเร่งด่วน จ าแนกอาการตามขอ้มูลท่ีไดรั้บ เพ่ือจดัชุดปฏิบติัการออกใหก้ารช่วยเหลือตามความเหมาะสม และฝึกใน
เร่ืองของการส่ือสารประสานการช่วยเหลือ การส่ังการและควบคุมก ากบัการปฏิบติัการของหน่วยปฏิบติัการ การบนัทึกขอ้มูลการใหบ้ริการ การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ  
ในการปฏิบติัการ การใหค้ าแนะน าทางโทรศพัทแ์ละแกไ้ข ภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการติดตามอาการจนกระทัง่ทีมปฏิบติัการน าส่งผูป่้วย ผูบ้าดเจบ็ ไปยงัโรงพยาบาลอยา่งปลอดภยั 

https://www.facebook.com/erawancenter/videos/546638430542350 

 

 ................................................................................................................................................................................................................... 
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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"VIJIT CHAO PHRAYA"  
12 - 27 พฤศจิกายน 2565 กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชม 6 งานแสดงไฟ แสงสี กรุงเทพ "Vijit Chao Phraya"  
ณ ริมแม่น ้าเจา้พระยา พากนัมาถ่ายรูปปรากฏการณ์แสงสีสุดยิง่ใหญ่สะทอ้นทุกพื้นผวิน ้ายามค ่าคืน ใหค้รบทั้ง 6 จุด  
https://www.facebook.com/erawancenter/videos/599581741945328 

 

 

 

 

 

 

 ................................................................................................................................................................................................................... 
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**ประกาศศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเ์อราวณั) เร่ือง รายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบ 
และคดัเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบติัราชการ ดงัน้ี 
**Click เพิ่มเติม http://www.bangkokems.bangkok.go.th/.../2022/11/S0216001.pdf  
 

 

 

 

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

http://www.bangkokems.bangkok.go.th/wp-content/uploads/2022/11/S0216001.pdf?fbclid=IwAR2yXbmCLk8sfZ0zSai2oxYSRAv5sb4VqpHohr7WoWwh6SNPm0dFZYrljOA
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15 พ.ย. 65 เวลา 13.40. ศูนยเ์อราวณัรับแจง้เกิดเหตุเพลิงไหม ้บา้นเรือนประชาชนตรงขา้มโลตสั พระราม 1  
ศูนยเ์อราวณัประสานกูชี้พวรจกัร (รพ.กลาง) ว.4 ว.35 ท่ีเกิดเหตุ พร้อมอาสาป่อเตก็ตีึง ตรวจสอบ 
............................ 
ว.61 อาสาท่ีเกิดเหตุ 
ว.61 เจา้ของภาพ 

 

 

 

 ................................................................................................................................................................................................................... 
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**ศูนยเ์อราวณัร่วมฝึก HART เตรียมทีมปฏิบติัการฉุกเฉินส าหรับพื้นทีเส่ียงภยั รุ่นแรกของประเทศไทย 
... ศูนยเ์อราวณัพร้อมหน่วยงานเครือข่ายในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร เขา้ฝึกอบรม"โครงการฝึกอบรมทีมปฎิบติั
การฉุกเฉินในพื้นท่ีเส่ียงภยั hazardous Area Response Team : HART โดยศูนยเ์อราวณัพร้อมหน่วยงานเครือข่ายในระบบบริการ
การแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร เขา้ร่วมฝึกอบรม ในระหวา่งวนัท่ี 2 - 4 และ 7-9 พ.ย. 65 ณ ศูนยป์ฏิบติัการแพทยท์ห่ารอากาศ ,
สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ ,กองพนัพยาบาล ,กรมสนบัสนุนกองพลนาวิกโยธิน และโรงแรมซีพาราไดซ์ อ าเถอสตัหีบ จงัหวดั
ชลบุรี  
...โครงการฝึกอบรมทีมปฏิบติัการฉุกเฉินในพื้นท่ีเส่ียงภยั (Hazardous Area Response Team หรือ HART) เป็นโครงการท่ี สพฉ. มุ่งหวงั
ใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ผูป้ฏิบติังานและผูป่้วยฉุกเฉินท่ีอยูใ่นพื้นท่ีเส่ียงภยัต่างๆ โดยจดัเป็นชุดปฏิบติัการขนาดเลก็ ประกอบก าลงัจาก
ทีมปฏิบติัการแพทยข์ั้นสูงและขั้นพื้นฐาน มีขีดความสามารถในการประเมินภยัอนัตราย การประสานงาน การป้องกนัตนเอง และการ
ดูแลรักษาผูป่้วยฉุกเฉินในพื้นท่ีเส่ียงภยั  
...โครงการฝึกอบรมในคร้ังน้ี ถือเป็นคร้ังท่ี 1 มีผูเ้ขา้รับการอบรมจากหน่วยปฏิบติัการแพทยฉุ์กเฉินในเขตกรุงเทพมหานครรวม 14 
หน่วย ฝึกอบรมเป็น 3 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรการแพทยฉุ์กเฉินในพื้นท่ีภยัเคมีชีวะ รังสีนิวเคลียร์ โดยศูนยป์ฏิบติัการแพทยท์หาร
อากาศ กรมแพทยท์หารอากาศ หลกัสูตรการบริการทางการแพทยฉุ์กเฉินเชิงยทุธวิธีในสถานการณ์พิเศษ (Thailand Tactical Emergency 
Medical Services หรือ TTEMS) โดยกรมแพทยท์หารเรือ และ หลกัสูตรการประสานงานและเตรียมความพร้อม (cooperation and 
preparation) โดยมหาวิทยาลยันวมินทราธิราช และศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ................................................................................................................................................................................................................... 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกลุ  
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โทรศพัท ์: 02-220-7594  
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APEC 16 พ.ย. 65 รพ.สิรินธร ส านกัการแพทย ์เตรียมพร้อมโรงพยาบาล บุคลากรทีม EMS ยา เวชภณัฑ ์อุปกรณ์การแพทย ์ 

ดูแลผูน้ าและคณะผูเ้ขา้ร่วมการประชุม APEC CEO Summit 2022 ตลอด 24 ชม. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ................................................................................................................................................................................................................... 
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APEC 16 พ.ย. 65 ศูนยเ์อราวณัเตรียมความพร้อมประสาน สัง่การ จดัหน่วยปฏิบติัการ หากเกิดกรณีฉุกเฉิน ในการดูแลผูน้ าและคณะ
ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม APEC CEO Summit 2022 ตลอด 24 ชม. 
................... 
"บาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรี ตลอด 24 ชม." 
 

 

 

  

 

 

 

 ................................................................................................................................................................................................................... 
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ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์  
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com     
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APEC 16 พ.ย. 65 ทีม EMS รพ.ราชพิพฒัน์ ส านกัการแพทย ์ว.4 ว.35 ดูแลผูน้ าและคณะผูเ้ขา้ร่วมการประชุม APEC CEO Summit 

2022 ณ ตึกสนัติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 
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"VIJIT CHAO PHRAYA"  
การแสดงระบ าสายน ้า ประกอบแสงสีเสียงท่ียาวท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้"The ICONIC Multimedia Water Feature" @Iconsiam 
..................... 
12 - 27 พฤศจิกายน 2565 กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชม 6 งานแสดงไฟ แสงสี กรุงเทพ "Vijit Chao Phraya" ณ ริมแม่น ้าเจา้พระยา พากนัมา
ถ่ายรูปปรากฏการณ์แสงสีสุดยิง่ใหญ่สะทอ้นทุกพ้ืนผวิน ้ายามค ่าคืน ใหค้รบทั้ง 6 จุด  
https://www.facebook.com/erawancenter/videos/1521969741559104  

 

 

 

 ................................................................................................................................................................................................................... 
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สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร  
โทรศพัท ์: 02-220-7594  
E-mail : oioi_wc@windowslive.com     
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APEC 17 พ.ย. 65  
1. ทีม EMS รพ.ลาดกระบงั ส านกัการแพทย ์ว.4 ว.35 ดูแลผูน้ าและคณะผูเ้ขา้ร่วมการประชุม APEC CEO Summit 2022 ณ ตึกสนัติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 
2. รพ.สิรินธร ส านกัการแพทย ์เตรียมพร้อมโรงพยาบาล บุคลากรทีม EMS ยา เวชภณัฑ ์อุปกรณ์การแพทย ์ดูแลผูน้ าและคณะผูเ้ขา้ร่วมการประชุม APEC 
CEO Summit 2022 ตลอด 24 ชม. 
3. ศูนยเ์อราวณัเ ตรียมความพร้อมประสาน สัง่การ จดัหน่วยปฏิบติัการ หากเกิดกรณีฉุกเฉิน ในการดูแลผูน้ าและคณะผูเ้ขา้ร่วมการประชุม APEC CEO 
Summit 2022  
ตลอด 24 ชม. 
................... 
"บาดเจ็บ 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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17 พ.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยถ์วายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่ ในหลวง และพระราชินี เสดจ็ฯไปทรงเปิดนิทรรศการ"สิริ
ราชพสัตราบรมราชินีนาถ" พร้อมดูลประชาชนเฝ้ารับเสดจ็ และดูแลประชาชนร่วมกิจกรรมชุมนุม ดงัน้ี 

EMS รพ.หลวงพอ่ทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 

ว.4 ว.35 ถวายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่ ในหลวง และพระราชินี เสดจ็ฯไปทรงเปิดนิทรรศการ"สิริราชพสัตราบรมราชินีนาถ" พร้อมดูแลประชาชนเฝ้ารับเสดจ็ ณ 

พิพิธภณัฑผ์า้ ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ืฯ ในพระบรมมหาราชวงัตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

EMS รพ.เวชการุณยรั์ศม์ิ 

ว.4 ว.35 ถวายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่ ในหลวง และพระราชินี เสดจ็ฯไปทรงเปิดนิทรรศการ"สิริราชพสัตราบรมราชินีนาถ" พร้อมดูแลประชาชนเฝ้ารับเสดจ็ ณ 

พิพิธภณัฑผ์า้ ในสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ืฯ ในพระบรมมหาราชวงัตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

EMS ศูนยเ์อราวณั 

ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนร่วมกิจกรรมชุมนุม ณ บริเวณศาลาวา่การกทม.1 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 
 ศูนยเ์อราวณั รวบรวมรายงานพร้อมประสานน 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     

mailto:oioi_wc@windowslive.com


 

 

 

 

 

 

18 พ.ย. 65 

   

     

APEC 18 พ.ย. 65  
1. รพ.สิรินธร ส านกัการแพทย ์เตรียมพร้อมโรงพยาบาล บุคลากรทีม EMS ยา เวชภณัฑ ์อุปกรณ์การแพทย ์ดูแลผูน้ าและคณะผูเ้ขา้ร่วมการประชุม APEC 
CEO Summit 2022 ตลอด 24 ชม. 
2. ทีม EMS รพ.เวชการุณยรั์ศม์ิ ส านกัการแพทย ์ว.4 ว.35 ดูแลผูน้ าและคณะผูเ้ขา้ร่วมการประชุม APEC CEO Summit 2022 ณ ตึกสนัติไมตรี ท าเนียบ
รัฐบาล ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 
3. ศูนยเ์อราวณัเ ตรียมความพร้อมประสาน สัง่การ จดัหน่วยปฏิบติัการ หากเกิดกรณีฉุกเฉิน ในการดูแลผูน้ าและคณะผูเ้ขา้ร่วมการประชุม APEC CEO 
Summit 2022 ตลอด 24 ชม. 
................... 
"บาดเจ็บ 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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17 พ.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยถ์วายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่ ในหลวง และพระราชินี 
พระราชทานวโรกาสใหก้ลุ่มผูน้ าเอเปคเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท ณ พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั พร้อมดูแลประชาชนเฝ้ารับเสดจ็ 
และดูแลประชาชนร่วมกิจกรรมชุมนุม ดงัน้ี 

EMS รพ.ลาดกระบงักรุงเทพมหานคร 
ว.4 ว.35 ถวายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่ ในหลวง และพระราชินี พระราชทานวโกาสใหก้ลุ่มผูน้ าเอเปคเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท ณ พระท่ี
นัง่จกัรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

EMS รพ.ราชพิพฒัน์ 
ว.4 ว.35 ถวายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่ ในหลวง และพระราชินี พร้อมดูแลประชาชนเฝ้ารับเสดจ็ ณ บริเวณถนนราชด าเนิน ตั้งแต่เวลา 13.00 
น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย  

EMS ศูนยเ์อราวณั 
ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนร่วมกิจกรรมชุมนุม ณ บริเวณศาลาวา่การกทม.1 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์8 นาย  

ศูนยเ์อราวณั รวบรวมรายงานพร้อมประสานน 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     

mailto:oioi_wc@windowslive.com
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APEC 19 พ.ย. 65  
1. รพ.สิรินธร ส านกัการแพทย ์เตรียมพร้อมโรงพยาบาล บุคลากรทีม EMS ยา เวชภณัฑ ์อุปกรณ์การแพทย ์ดูแลผูน้ าและคณะผูเ้ขา้ร่วมการประชุม APEC 
CEO Summit 2022 ตลอด 24 ชม. 
2. ทีม EMS รพ.รพ.หลวงพอ่ทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ ส านกัการแพทย ์ว.4 ว.35 ดูแลผูน้ าและคณะผูเ้ขา้ร่วมการประชุม APEC CEO Summit 2022 ณ ตึกสนัติ
ไมตรี ท าเนียบรัฐบาล ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 
3. ศูนยเ์อราวณั เตรียมความพร้อมประสาน สัง่การ จดัหน่วยปฏิบติัการ หากเกิดกรณีฉุกเฉิน ในการดูแลผูน้ าและคณะผูเ้ขา้ร่วมการประชุม APEC CEO 
Summit 2022 ตลอด 24 ชม. 
................... 
"บาดเจ็บ 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     

mailto:oioi_wc@windowslive.com
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**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัประชุมร่วมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บูรณาการขอ้มูลป่วย บาดเจบ็ฉุกเฉิน ปีใหม่ 2566 
...21 พ.ย. 65 เวลา 09.30 น. พว.ภาคภูมิ กล่อมกล ่านุ่ม พยาบาลวิชาชีพศูนยเ์อราวณั พร้อมผูเ้ก่ียวขอ้ง เป็นตวัแทนผูอ้  านวยการ 
ศูนยเ์อราวณั ร่วมประชุมปรึกษาหารือการบูรณาการขอ้มูลการบาดเจบ็และเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนของกรุงเทพมหานคร  
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยประชุมร่วมกบัผูแ้ทนต ารวจนครบาล ,ผูแ้ทนจากบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั  
,ผูแ้ทนจากส านกัการจราจรและขนส่ง ณ หอ้งประยรู กนุาศล ชั้น 3 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค 
 

 

 

 ................................................................................................................................................................................................................... 
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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ตรวจรับรองรถพยาบาล ALS โซน 3  
...22 พ.ย. 65 ศูนยเ์อราวณัตรวจรับรองรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2566 
ประเภทรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัปฏิบติัการแพทยข์ั้นสูง (ALS) พื้นท่ีพื้นท่ีโซน 3 มีโรงพยาบาลเครือข่ายฯน ารถเขา้รับการ
ตรวจทั้งส้ิน 17 คนั ดงัน้ี  
1.รพ.พญาไท 3 น ารถเขา้รับการตรวจ 1 คนั   2..รพ.บางปะกอก 8 น ารถเขา้รับการตรวจ 3 คนั 
3.รพ.วิชยัเวชหนองแขม น ารถเขา้รับการตรวจ 2 คนั  4.รพ.บางไผ ่น ารถเขา้รับการตรวจ 1 คนั 
5.รพ.หลวงพอ่ทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ น ารถเขา้รับการตรวจ 3 คนั 6.รพ.เกษมราษฎร์ บางแค 3 คนั 
7.รพ.สมิติเวช ธนบุรี น ารถเขา้รับการตรวจ 1 คนั  8.รพ.สมเดจ็พระป่ินเกลา้ น ารถเขา้รับการตรวจ 2 คนั 
9.รพ.สหวิทยาการมะลิ น ารถเขา้รับการตรวจ 1 คนั 

ผลการตรวจรับรอง : ผา่นการตรวจรับรอง 17 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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#หมอกทม. แอพบริการสุขภาพ+เจบ็ป่วยฉุกเฉิน 11 โรงพยาบาลสงักดักทม.และศูนยเ์อราวณั 
#ใชง่้าย โหลดไดแ้ลว้วนัน้ี 

  https://www.facebook.com/erawancenter/videos/847910733070564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................................................................................................................................................................................................................... 
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/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUjvZhS3fTE5X0SCzCQOyff6z9DQlPfjKbF87NXDS4jzYiXBT6NOYO5ln2a9ycaBVgdyMhg-X7Yf4HcppACez5FwJKHTvZP0bzEUGHq2dvP0KjMPUiwjrG1_Qt69UGZuPAIT44KIlAKEgK0SSXLEARlmIBLhdsZKIhAvo3AyZlugWtDi4pNJeOTzpR6ifHzko4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUjvZhS3fTE5X0SCzCQOyff6z9DQlPfjKbF87NXDS4jzYiXBT6NOYO5ln2a9ycaBVgdyMhg-X7Yf4HcppACez5FwJKHTvZP0bzEUGHq2dvP0KjMPUiwjrG1_Qt69UGZuPAIT44KIlAKEgK0SSXLEARlmIBLhdsZKIhAvo3AyZlugWtDi4pNJeOTzpR6ifHzko4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/erawancenter/videos/847910733070564
mailto:oioi_wc@windowslive.com
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24 พ.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสงักดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแก่ประชาชนร่วม
กิจกรรม"การแข่งขนัเรือยาวประเพณี และเรือนานาชาติ" คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2565 ดงัน้ี 

EMS รพ.ตากสิน ส านกัการแพทย ์
ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนร่วมกิจกรรมการแข่งขนัเรือยาวประเพณี และเรือนานาชาติ คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2565 ณ บริเวณสะพานพระราม 8 
(ฝ่ังธนบุรี) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์3 นาย 

ศูนยเ์อราวณัรวบรวมรายงานพร้อมประสานน 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     

mailto:oioi_wc@windowslive.com
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**Erawan News**24 พ.ย. 65 นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั ร่วมประชุมเตรียมการถวายความปลอดภยัดา้น

การแพทยฉุ์กเฉินแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และ สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี เสดจ็พระราชด าเนินไปทอดพระเนตรการ

แสดงคอนเสิร์ตรายการ "Royal Concert - Orchestral Composition by H.R.H Princess Sirivannavari" พร้อมดูแลประชาชนเฝ้ารับเสด็จ 

ในวนัท่ี 26 พ.ย. 2565 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

24 พ.ย. 65 

                               

ตรวจรับรองรถพยาบาล ALS โซน 4  
...23 พ.ย. 65 ศูนยเ์อราวณัตรวจรับรองรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2566 
ประเภทรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัปฏิบติัการแพทยข์ั้นสูง (ALS) พื้นท่ีพื้นท่ีโซน 4 มีโรงพยาบาลเครือข่ายฯน ารถเขา้รับการ
ตรวจทั้งส้ิน 18 คนั ดงัน้ี  
1. รพ.เจริญกรุงประชารักษ ์(แม่โซน 4) น ารถเขา้รับการตรวจ 9 คนั  2. รพ.บางปะกอก 1 น ารถเขา้รับการตรวจ 2 คนั 
3. รพ.ประชาพฒัน์ น ารถเขา้รับการตรวจ 1 คนั    4. รพ.บางปะกอก 9 น ารถเขา้รับการตรวจ 2 คนั 
5. รพ.บางมด น ารถเขา้รับการตรวจ 1 คนั     6. รพ.นครธร น ารถเขา้รับการตรวจ 1 คนั 
7. รพ.PMG น ารถเขา้รับการตรวจ 1 คนั     8. รพ.สุขสวสัด์ิอินเตอร์น ารถเขา้รับการตรวจ 1 คนั 

ผลการตรวจรับรอง  : ผา่นการตรวจรับรอง 15 คนั  : ปรับปรุง 1 คนั  : รอตรวจเพิ่มเติม 2 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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ตรวจรับรองรถพยาบาล ALS โซน 5 
...24 พ.ย. 65 ศูนยเ์อราวณัตรวจรับรองรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2566 
ประเภทรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัปฏิบติัการแพทยข์ั้นสูง (ALS) พื้นท่ีพื้นท่ีโซน 5 มีโรงพยาบาลเครือข่ายฯน ารถเขา้รับการ
ตรวจทั้งส้ิน 8 คนั ดงัน้ี  
1. รพ.เลิดสิน (แม่โซน 5) น ารถเขา้รับการตรวจ 6 คนั 
2. รพ.กลว้ยน ้าไท 1 น ารถเขา้รับการตรวจ 1 คนั 
3. รพ.เทพธารินทร์ 1 น ารถเขา้รับการตรวจ 1 คนั 

ผลการตรวจรับรอง : ผา่นการตรวจรับรองทั้งหมด 8 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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**Erawan News**24 พ.ย. 65 นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั ร่วมประชุมเตรียมการถวายความปลอดภยัดา้น
การแพทยฉุ์กเฉินแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เสดจ็ฯพร้อมดว้ยสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี ไปในการพระราชทานเพลิงศพ 
สมเด็จพระวนัรัต (จุนท ์พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนเจา้คณะใหญ่คณะธรรมยตุ เจา้อาวาสวดับวรนิเวศ
วิหาร พร้อมดูแลประชาชนเฝ้ารับเสดจ็และร่วมพิธี ในวนัท่ี 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65 ณ อาคาร 100 ปี วดับวรนิเวศวิหาร และเมรุหลวงหนา้
พลบัพลาอิศริยาภรณ์ วดัเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร 
**ก าหนดการพิธีเพิ่มเติม https://www.facebook.com/WatBovoranivesVihara  
 

 

 

 

 ................................................................................................................................................................................................................... 
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/WatBovoranivesVihara/?__cft__%5b0%5d=AZVJUhMctpBSQeOPQH7C34S19c3bUTPAPDcq5Umw2L_KadS2aPPj56MxolzykSt_jPIFbfqI1d3XkNzTro88s7wH7Fl1Czfbcaopf2Uc_9MwplEaEvKwEvqUn7_-40x73O9C7d0_6287mQzIqtnCJBKOyrQ_q0ts_RxA-gMAiqHOz1eVSOgNc2VX5nOtrooeevc&__tn__=kK-R
mailto:oioi_wc@windowslive.com
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**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัจบัมือร่วมดว้ยช่วยกนั ผลิต EMR พฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์

...25 พ.ย. 65 เวลา 08.00 น. นพ.เพชรพงษ ์ก าจรกิจการ รองผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์เป็นประธานในพิธีเปิด"โครงการอบรมฝึกอบรมหลกัสูตรปฐมพยาบาลและช่วย

ปฏิบติัการแพทยข์ั้นพื้นฐาน" (Emergency Medical Responder : EMR) รุ่นท่ี 1 ปี 2565 โดยมีนายอภิวฒัน์ รัตนนาคินทร์ กรรมการและผูอ้  านวยการกลุ่ม
งานร่วมดว้ยช่วยกนั มูลนิธิร่วมดว้ยช่วยกนัส านึกรักบา้นเกิด เป็นผูก้ล่าวรายงาน พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหารศูนยเ์อราวณัและมูลนิธิร่วมดว้ยช่วยกนั ร่วมในพิธี ณ หอ้งประชุมเธียเตอร์ 

ชั้น 3 อาคารศูนยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์

...การจดัอบรมในคร้ังน้ีเป็นความร่วมมือระหวา่ง มูลนิธิร่วมดว้ยช่วยกนัส านึกรักบา้นเกิด และ ศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเ์อราวณั) ส านกัการแพทย ์

ก าหนดจดัข้ึนใหแ้ก่อาสาสมคัรของมลูนิธิ จ านวน 35 คน ในระหวา่งวนัท่ี 25 – 27 พ.ย. 65 และ 3 – 4 ธ.ค. 65 ณ หอ้งประชุมชั้น 3 อาคารศูนยเ์อราวณั ส านกั
การแพทย ์ มีวตัถุประสงคจ์ากการเลง็เห็นความส าคญัของการผลิตและพฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัรของมูลนิธิ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัท่ีจะเขา้ถึงผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิด
เหตุไดเ้ป็นล าดบัแรก ใหมี้ความรู้ดา้นวิชาการ และทกัษะการปฏิบติัการดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน สามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่ผูป่้วยหรือผูบ้าดเจบ็ และประสานแจง้เหตุขอความ
ช่วยเหลือทางการแพทยไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม จะช่วยใหผู้ป่้วยและผูบ้าดเจบ็ฉุกเฉิน สามารถรอดพน้จากภาวะวิกฤตฉุกเฉิน และมีโอกาสในการรอดชีวิตเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงการ
พฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรร่วมดว้ยช่วยกนันั้นถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการใหบ้ริการแก่ประชาชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และเป็นการพฒันาศกัยภาพระบบบริการ
การแพทยฉุ์กเฉินในเขตกรุงเทพมหานครอีกทางหน่ึงดว้ย  
https://www.facebook.com/erawancenter/videos/545785504058049 

 

 ................................................................................................................................................................................................................... 
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/erawancenter/videos/545785504058049
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25 พ.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสงักดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแก่ประชาชนร่วม
กิจกรรม"การแข่งขนัเรือยาวประเพณี และเรือนานาชาติ" คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2565 ดงัน้ี 

EMS รพ.เจริญกรุงประชารักษ ์ 
ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนร่วมกิจกรรมการแข่งขนัเรือยาวประเพณี และเรือนานาชาติ คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2565 ณ บริเวณสะพานพระราม 8 
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์3 นาย 

EMS รพ.กลาง 
ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนร่วมกิจกรรมการแข่งขนัเรือยาวประเพณี และเรือนานาชาติ คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2565 ณ บริเวณสะพานพระราม 8 
(ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์3 นาย 

ศูนยเ์อราวณัรวบรวมรายงานพร้อมประสานน 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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**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัจบัมือร่วมดว้ยช่วยกนั ผลิต EMR พฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย ์
...25 พ.ย. 65 เวลา 08.00 น. นพ.เพชรพงษ ์ก าจรกิจการ รองผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์เป็นประธานในพิธีเปิด"โครงการอบรม
ฝึกอบรมหลกัสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบติัการแพทยข์ั้นพื้นฐาน" (Emergency Medical Responder : EMR) รุ่นท่ี 1 ปี 2565  
โดยมีนายอภิวฒัน์ รัตนนาคินทร์ กรรมการและผูอ้  านวยการกลุ่มงานร่วมดว้ยช่วยกนั มูลนิธิร่วมดว้ยช่วยกนัส านึกรักบา้นเกิด  
เป็นผูก้ล่าวรายงาน พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหารศูนยเ์อราวณัและมูลนิธิร่วมดว้ยช่วยกนั ร่วมในพิธี ณ หอ้งประชุมเธียเตอร์ ชั้น 3  
อาคารศูนยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์
...การจดัอบรมในคร้ังน้ีเป็นความร่วมมือระหวา่ง มูลนิธิร่วมดว้ยช่วยกนัส านึกรักบา้นเกิด และ ศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนยเ์อราวณั) ส านกัการแพทย ์ก าหนดจดัข้ึนใหแ้ก่อาสาสมคัรของมูลนิธิ จ านวน 35 คน ในระหวา่งวนัท่ี  
25 – 27 พ.ย. 65 และ 3 – 4 ธ.ค. 65 ณ หอ้งประชุมชั้น 3 อาคารศูนยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 
มีวตัถุประสงคจ์ากการเลง็เห็นความส าคญัของการผลิตและพฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัรของมูลนิธิ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญั 
ท่ีจะเขา้ถึงผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุไดเ้ป็นล าดบัแรก ใหมี้ความรู้ดา้นวิชาการ และทกัษะการปฏิบติัการดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน 
สามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่ผูป่้วยหรือผูบ้าดเจบ็ และประสานแจง้เหตุขอความช่วยเหลือทางการแพทยไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 
จะช่วยใหผู้ป่้วยและผูบ้าดเจบ็ฉุกเฉิน สามารถรอดพน้จากภาวะวิกฤตฉุกเฉิน และมีโอกาสในการรอดชีวิตเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงการพฒันา
ศกัยภาพอาสาสมคัรร่วมดว้ยช่วยกนันั้นถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการใหบ้ริการแก่ประชาชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
และเป็นการพฒันาศกัยภาพระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินในเขตกรุงเทพมหานครอีกทางหน่ึงดว้ย  
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................................................................................................................................................................................................................... 
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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 25 พ.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยถ์วายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่ ในหลวง  
และพระราชินี ทรงบ าเพญ็พระราชกศุลอุทิศถวายรัชกาลท่ี 6 เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต พร้อมดูแลประชาชนเฝ้ารับเสดจ็ ดงัน้ี 

EMS รพ.เวชการุณยรั์ศม์ิ 
ว.4 ว.35 ผูร่้วมพิธีถวายบงัคมปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี ตั้งแต่เวลา 
07.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

EMS รพ.หลวงพอ่ทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
ว.4 ว.35 ถวายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี ทรงบ าเพญ็พระราชกศุลอุทิศ
ถวายรัชกาลท่ี 6 เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต ณ หอประชุมวชิราวธุวิทยาลยั เขตดุสิต พร้อมดูแลประชาชนเฝ้ารับเสดจ็ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงเสร็จส้ิน
ภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

ศูนยเ์อราวณั รวบรวมรายงานพร้อมประสานน 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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ประกาศศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเ์อราวณั)เร่ือง ผลการสอบและคดัเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบติัราชการ**

รายละเอียดเพิม่เติม  

http://www.bangkokems.bangkok.go.th/.../%E0%B8%9B%E0%B8...  
 

 ................................................................................................................................................................................................................... 
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/wp-content/uploads/2022/11/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-25-11-65.pdf?fbclid=IwAR1ARYa428gnz3KnD1ST6ACKlwciJlGi6-Ji6IL-6aD7MdsdDNPBvbPaU8o
mailto:oioi_wc@windowslive.com
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26 พ.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแก่ประชาชนร่วมกิจกรรม"การแข่งขนัเรือยาวประเพณี และเรือ

นานาชาติ" คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2565 ดงัน้ี 

EMS รพ.ตากสิน (แม่โซน 3) ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนร่วมกิจกรรมการแข่งขนัเรือยาวประเพณี และเรือนานาชาติ คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2565 ณ บริเวณสะพานพระราม 8 

(ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์3 นาย 

EMS รพ.ราชพิพฒัน์ ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนร่วมกิจกรรมการแข่งขนัเรือยาวประเพณี และเรือนานาชาติ คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2565 ณ บริเวณสะพานพระราม 8 ตั้งแต่เวลา 

08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์3 นาย 
ศูนยเ์อราวณัรวบรวมรายงานพร้อมประสานน 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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26 พ.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสังกดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยถ์วายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่ ในหลวง และพระราชินี เสดจ็พระราชด าเนินไป

ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตรายการ "Royal Concert - Orchestral Composition by H.R.H Princess Sirivannavari" พร้อมดูแลประชาชน
เฝ้ารับเสดจ็ ดูแลประชาชนฉีดวคัซีน และร่วมกิจกรรมตอ่ตา้นความรุนแรง ดงัน้ี 

EMS รพ.ตากสิน (แม่โซน 3) 

EMS รพ.สิรินธร 

ว.4 ว.35 ถวายความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉินแด่ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี เสดจ็พระราชด าเนินไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต

รายการ "Royal Concert - Orchestral Composition by H.R.H Princess Sirivannavari" พร้อมดูแลประชาชนเฝ้ารับเสดจ็ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์

วฒันธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทยร์วม 8 นาย 

EMS รพ.เจริญกรุงประชารักษ ์(แม่โซน 4) ว.4 ว.35 ดูแลประชาชนร่วมกิจกรรม A SAFE JOURNEY WITH HER UNiTE! to End Violence 

against Women & Girls! เพ่ือรณรงคต์่อตา้นความรุนแรงดว้ยเหตุแห่งเพศต่อผูห้ญิงและเดก็ผูห้ญิง ณ มิวเซียมสยาม ตั้งแตเ่วลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ี

พร้อมแพทย ์4 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 
ศูนยเ์อราวณั รวบรวมรายงานพร้อมประสานน 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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#ยนิดีตอ้นรับบุคลากรใหม่ศูนยอ์ราวณั 

...28 พ.ย. 65 เวลา 08.30 น. พว.นารอน แสนทวีผล รักษาการหวัหนา้กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั พร้อม พว.กนกวรรณ สุขมา ตอ้นรับบุคลากรใหม่ศูนย์

เอราวณั 71 คน ในต าแหน่งดงัน้ี 

1. ต าแหน่งประจ าส านกังาน - นกัจดัการงานทัว่ไป 1 ต าแหน่ง - พนกังานขบัรถยนต ์1 ต าแหน่ง  

- ต าแหน่งนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน : ไม่มีผูผ้า่นการคดัเลือก 

2. ต าแหน่งประจ าศูนยรั์บแจง้เหตุและสั่งการ - ผูจ่้ายงานปฏิบติัการฉุกเฉิน/พยาบาลวิชาชีพ 6 ต าแหน่ง - ผูป้ระสานงานปฏิบติัการฉุกเฉิน 5 ต าแหน่ง 

- พนกังานรับแจง้การเจบ็ป่วยฉุกเฉิน 5 ต าแหน่ง 

3. ต าแหน่งประจ ารถพยาบาลฉุกเฉิน - นกัฉุกเฉินการแพทย/์พยาบาลวิชาชีพ 45 ต าแหน่ง - เวชกรฉุกเฉิน 5 ต าแหน่ง  

- พนกังานขบัรถยนต ์(รถพยาบาล) 3 ต าแหน่ง 

....โดยเป็นการอธิบายระบบการใหบ้ริการ การแนะน าบทบาท หนา้ท่ี ขั้นตอนการปฏิบติังาน ก่อนเร่ิมงานในวนัท่ี 16 ธ.ค. 65 น้ี ในทุกต าแหน่ง 

 ................................................................................................................................................................................................................... 
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/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVL9IcJBxaxAKuR23KEDZoTroLih2690ilR9wSKaFs8UBPR31RJ6CDp-onifKw6dBBOTc27WZ00wLgWtpSNqH973M82-jv9vjVcomYhuCviYB0xZWekNZygn7h4nliTy2fyojdikTWSoZbsHuraTKRraov24YKqWqYYp0vyf3bI-bbyGaoMdjv__61-ptjhGBk&__tn__=*NK-R
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EMR : การส่ือสารในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน  

... พว.ภาคภูมิ กล่อมกล ่านุ่ม พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ ศูนยเ์อราวณั เป็นวิทยากร บรรยยายให้ความรู้ในเร่ือง "การส่ือสารในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน"  

แก่ผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบติัการแพทยข์ั้นพ้ืนฐาน (Emergency Medical Responder : EMR)  

โดยผูเ้ขา้อบรมจะไดเ้รียนรู้ในเร่ืองของ  

- ระบบการส่ือสาร  - การส่ือสารในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน  - ช่องทางการส่ือสารในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน  

- การส่ือสารดว้ยวิทยส่ืุอสาร - กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในการส่ือสารดว้ยวิทยส่ืุอสาร  

- การใชว้ิทยส่ืุอสารในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรู้เก่ียวกบัการส่ือสารในระบบการแพทยฉุ์กเฉิน สามารถทราบชนิดของเคร่ืองวิทยส่ืุอสาร และสามารถใชง้าน
วิทยส่ืุอสารในระบบการแพทยฉุ์กเฉินได ้ 
 ................................................................................................................................................................................................................... 

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**28 พ.ย. 65 นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั ร่วมประชุมเตรียมการถวายความปลอดภยัดา้น

การแพทยฉุ์กเฉินแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และ สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี ปฏิบติัพระราชกรณียกิจ เพื่อถวายราชสดุดี

และนอ้มร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เน่ืองใน

วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ วนัชาติ และวนัพอ่แห่งชาติ พร้อมดูแลประชาชนเฝ้ารับเสดจ็ ในวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2565 

 

 

 

  

 

 

 ................................................................................................................................................................................................................... 
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**ศูนยเ์อราวณัประชุมร่วมรพ.แม่โซนทั้ง 9 โซน เตรียมแผนดูแลประชาชนปีใหม่ 2566 
...28 พ.ย. 65 เวลา 13.30 น. ท่ีหอ้งประชุม ชั้น 3 อาคารศูนยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์นพ.เพชรพงษ ์ก าจรกิจการ รองผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ร คร้ังท่ี 8/2565 โดยมี นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการ
ศูนยเ์อราวณั และผูแ้ทนจากโรงพยาบาลแม่โซนในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร 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.หน่วยปฏิบติัการแจง้ความประสงคข์อเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 
- โรงพยาบาลรวมใจรักษ ์
- โรงพยาบาลสุขสวสัด์ิอินเตอร์ 
2. สถิติการออกปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2565)  
3. สถิติหน่วยปฏิบติัการปฏิเสธออกปฏิบติัการและแจง้ไม่พร้อม ประจ าปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2565)  
4. สรุปผลการท าประกนัภยัอุบติัเหตุกลุ่มส าหรับผูป้ฏิบติัการในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ประจ าปี 2565 รอบท่ี 1  
5. ก าหนดการตรวจรับรองรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินส าหรับชุดปฏิบติัการระดบัตน้ (BLS) และรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินส าหรับชุดปฏิบติัการเบ้ืองตน้ 
(FR) ประจ าปี 2566 
รถบริการการแพทยฉุ์กเฉินระดบั BLS : ก าหนดตรวจรับรองในวนัศุกร์ท่ี 16 ธนัวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมใตส้ะพานพระราม 8 เขตบางพลดั  
รถบริการการแพทยฉุ์กเฉินระดบั FR ก าหนดตรวจ ดงัน้ี 
- มูลนิธิร่วมกตญัญู ระหวา่งวนัท่ี 9 - 13 มกราคม 2566 
- มูลนิธิป่อเตก็ต๊ึง ระหวา่งวนัท่ี 16 - 20 มกราคม 2566 
- มูลนิธิสยามรวมใจ ระหวา่งวนัท่ี 23 มกราคม 2566 
- มูลนิธิกูภ้ยัร่มไทร มูลนิธิอาสาหนองจอก (ศูนยร์าชพฤกษ)์ กูชี้พกบูแดงและมูลนิธิจีเตก็ล้ิม ฮูก๊้กต้ึง (พิรุณ) ระหวา่งวนัท่ี 24 - 25 มกราคม 2566 สถานท่ี ณ 
มูลนิธิเครือข่ายในระบบฯ หน่วยงานราชการหรือเอกชน ในเขตพ้ืนท่ีกทม. 
6. สถิติการใหบ้ริการศูนยรั์บแจง้เหตุและสัง่การการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร (Call Center) ประจ าปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2565)  
7. สถิติการประเมินระดบัความรุนแรงของอาการผูป่้วยฉุกเฉิน ณ ศูนยรั์บแจง้เหตุ (Call Center) ประจ าปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2565)  
8. รายงานความเส่ียง ประจ าเดือนตุลาคม 2565  
9. การรวบรวมขอ้มูลสถิติของผูป่้วย Stroke & STEMI เพ่ือก าหนดตวัช้ีวดัทางคลินิก (Clinical Indicator)  
10. การเตรียมความพร้อมแผนดา้นการแพทยฉุ์กเฉินดูแลความปลอดภยัประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 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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เวลา 17.05 น. บริเวณแยกคอกววั ใกลเ้คียงหอสมุดกรุงเทพ เจา้หนา้ท่ีสถานีดบัเพลิงและกูภ้ยัภูเขาทองถึงท่ีเกิดเหตุ เ 
บ้ืองตน้เป็นตึกแถว 2 ชั้นปลูกติดกนัจ านวนหลายคูหา เจา้หนา้ท่ีอยูร่ะหวา่งการใชน้ ้า 
#ศูนยว์ิทยพุระราม199 
เวลา 17.10 น. บริเวณแยกคอกววั ใกลเ้คียงหอสมุดกรุงเทพ เบ้ืองตน้ประชาสมัพนัธ์ในท่ีเกิดเหตุ ยงัไม่มีผูติ้ดคา้ง 
#ศูนยว์ิทยพุระราม199 

ศูนยเ์อราวณัประสานทีม ALS วชิรพยาบาล พร้อมอาสาสมคัรในพื้นท่ี ว.4 ว.35 ท่ีเกิดเหตุ (ว61) 
 

    

 

 ................................................................................................................................................................................................................... 
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/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1199?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWDNAXZ97yD4KHCuzOGBR6UfILf66CQObWiI9mV5sKIAOWF2xxSZptfR4CTdtIIXFsi1jb7sHCxXOgr48WSdPhFo832Ywq_UQEF__GXI71THjXJFyws86ltlUieG1BPBrF0_iGFR70Rp0wkV92Ovo3IXEm9sqcVWCOZ9rYqwb71LsfYu4n9qshbIqE1uGCzNfEVP3zyT7wiUDqvXImXMM5-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1199?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWDNAXZ97yD4KHCuzOGBR6UfILf66CQObWiI9mV5sKIAOWF2xxSZptfR4CTdtIIXFsi1jb7sHCxXOgr48WSdPhFo832Ywq_UQEF__GXI71THjXJFyws86ltlUieG1BPBrF0_iGFR70Rp0wkV92Ovo3IXEm9sqcVWCOZ9rYqwb71LsfYu4n9qshbIqE1uGCzNfEVP3zyT7wiUDqvXImXMM5-&__tn__=*NK-R
mailto:oioi_wc@windowslive.com
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 17.52 น. เหตุเพลิงไหมบ้ริเวณแยกคอกววั เบ้ืองตน้มีผูบ้าดเจบ็เลก็นอ้ย 2 ราย กูชี้พป่อเตก็ต๊ึง ว.4 ผูบ้าดเจบ็ไม่ประสงคร์พ.  
ขณะน้ีเพลิงสงบ 

- ศูนยเ์อราวณัยกเลิก ว.35 วชิรพยาบาล 
- ศูนยเ์อราวณั ว.61 วชิรพยาบาล และอาสาสมคัรในพื้นท่ี 
...................................... 
Cr.Commander ศูนยเ์อราวณั 1669 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

28 พ.ย. 65 

                                                  

EMR Day 1 

...วนัแรกของผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบติัการแพทยข์ั้นพ้ืนฐาน (Emergency Medical Responder : EMR) มลูนิธิร่วมดว้ยช่วยกนัส านึกรักบา้น
เกิด ผูเ้ขา้อบรมจะไดเ้รียนรู้ในเร่ืองดงัน้ี 

25 พ.ย. 65 

หวัขอ้การฝึกอบรมท่ี 1 : ระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

หวัขอ้การฝึกอบรมท่ี 2 : กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

หวัขอ้การฝึกอบรมท่ี 3 : สวสัดิภาพและความปลอดภยัของผป้ฏิบติั 

หวัขอ้การฝึกอบรมท่ี 4 : การส่ือสารในระบบการแพทย6ฉุกเฉิน 

หวัขอ้การฝึกอบรมท่ี 5 : การประเมินสถานการณ ์

การฝึกปฏิบติัแบบแบ่งกลุ่ม หวัของการประเมินสถานการณ 6 ทีม 

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

...การจดัอบรมในคร้ังน้ีเป็นความร่วมมือระหวา่ง มูลนิธิร่วมดว้ยช่วยกนัส านึกรักบา้นเกิด และ ศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเ์อราวณั) ส านกัการแพทย ์ก าหนดจดัข้ึน

ใหแ้ก่อาสาสมคัรของมูลนิธิ จ านวน 35 คน ในระหวา่งวนัท่ี 25 – 27 พ.ย. 65 และ 3 – 4 ธ.ค. 65 ณ หอ้งประชุมชั้น 3 อาคารศูนยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ มีวตัถปุระสงคจ์าก
การเลง็เห็นความส าคญัของการผลิตและพฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัรของมลูนิธิ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัท่ีจะเขา้ถึงผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุไดเ้ป็นล าดบัแรก ใหมี้ความรู้ดา้น
วิชาการ และทกัษะการปฏิบติัการดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน สามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่ผูป่้วยหรือผูบ้าดเจบ็ และประสานแจง้เหตุขอความช่วยเหลือทางการแพทยไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสม จะช่วยใหผู้ป่้วยและผูบ้าดเจบ็ฉุกเฉิน สามารถรอดพน้จากภาวะวกิฤตฉุกเฉิน และมีโอกาสในการรอดชีวิตเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรร่วมดว้ยช่วยกนันั้นถือเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการใหบ้ริการแก่ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และเป็นการพฒันาศกัยภาพระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินในเขตกรุงเทพมหานครอีกทางหน่ึงดว้ย  

**ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=erawancenter&set=a.499282418848787  
 

 ................................................................................................................................................................................................................... 
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/media/set/?vanity=erawancenter&set=a.499282418848787
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EMR Day 2 

...วนัท่ีสองของผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบติัการแพทยข์ั้นพ้ืนฐาน (Emergency Medical Responder : EMR) มลูนิธิร่วมดว้ยช่วยกนัส านึกรักบา้น
เกิด ผูเ้ขา้อบรมจะไดเ้รียนรู้ในเร่ืองดงัน้ี 

26 พ.ย. 65 

หวัขอ้การฝึกอบรมท่ี 6 : ร:างกายมนุษย ์

หวัขอ้การฝึกอบรมท่ี 7 : สัญญาณชีพและภาวะชอ็ค ,การฝึกปฏิบติัแบบแบ่งกลุุ่ม หวัขอ้สัญญาณชีพและภาวะชอ็ค 

หวัขอ้การฝึกอบรมท่ี 8 : การใชย้าเบ้ืองตน้ 

หวัขอ้การฝึกอบรมท่ี 9 : การดูแลผูบ้าดเจบ็ทางกระดูกและกลา้มเน้ือ 

หวัขอ้การฝึกอบรมท่ี 10 : การซกัประวติัและการตรวจร:างกาย 
การฝึกปฏิบติัแบบแบ:งกลุ:ม หวัขอ้การซกัประวติัและการตรวจร:างกาย 

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

...การจดัอบรมในคร้ังน้ีเป็นความร่วมมือระหวา่ง มูลนิธิร่วมดว้ยช่วยกนัส านึกรักบา้นเกิด และ ศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเ์อราวณั) ส านกัการแพทย ์ก าหนดจดัข้ึน

ใหแ้ก่อาสาสมคัรของมูลนิธิ จ านวน 35 คน ในระหวา่งวนัท่ี 25 – 27 พ.ย. 65 และ 3 – 4 ธ.ค. 65 ณ หอ้งประชุมชั้น 3 อาคารศูนยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์
มีวตัถุประสงคจ์ากการเลง็เห็นความส าคญัของการผลิตและพฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัรของมูลนิธิ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัท่ีจะเขา้ถึงผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุไดเ้ป็นล าดบัแรก 
ใหมี้ความรู้ดา้นวชิาการ และทกัษะการปฏิบติัการดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน สามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่ผูป่้วยหรือผูบ้าดเจบ็ และประสานแจง้เหตุขอความช่วยเหลือทางการแพทยไ์ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง เหมาะสม จะช่วยใหผู้ป่้วยและผูบ้าดเจบ็ฉุกเฉิน สามารถรอดพน้จากภาวะวิกฤตฉุกเฉิน และมีโอกาสในการรอดชีวิตเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรร่วมดว้ยช่วยกนั
นั้นถือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการใหบ้ริการแก่ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และเป็นการพฒันาศกัยภาพระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินในเขตกรุงเทพมหานครอีกทางหน่ึง

ดว้ย **ภาพเพิม่เตมิ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=erawancenter&set=a.499712435472452  
 ................................................................................................................................................................................................................... 

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/media/set/?vanity=erawancenter&set=a.499712435472452
mailto:oioi_wc@windowslive.com
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**Erawan News**Morning Talk ส านกัการแพทย ์
...29 พ.ย. 65 เวลา 08.00 น. นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั ร่วมประชุม Morning Talk ส านกัการแพทย ์โดยมี พญ.
เลิศลกัษณ์ ลีลาเรืองแสง รองผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์(รักษาการผูอ้  านวยการส านกัการแพทย)์ เป็นประธานการประชุม โดยประชุม
ร่วมกบัคณะผูบ้ริหารส านกัการแพทย ์และผูบ้ริหารส่วนราชการในสงักดัส านกัการแพทย ์เพื่อหารือติดตามผลการด าเนินงานของ
โรงพยาบาลและส่วนราชการสงักดัส านกัการแพทยป์ระจ าสปัดาห์ 
 

 

 

 

 

 ................................................................................................................................................................................................................... 
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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EMR Day 3 

...วนัท่ีสามของผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบติัการแพทยข์ั้นพ้ืนฐาน (Emergency Medical Responder : EMR) มลูนิธิร่วมดว้ยช่วยกนัส านึกรักบา้น
เกิด ผูเ้ขา้อบรมจะไดเ้รียนรู้ในเร่ืองดงัน้ี 

27 พ.ย. 65 

หวัขอ้การฝึกอบรมท่ี 10 : การบาดเจบ็ท่ีศีรษะและกระดูกสันหลงั,การฝึกปฏิบติัแบบแบ:งกลุ่มหวัขอ้การบาดเจบ็ท่ีศีรษะและกระดูกสันหลงั 

หวัขอ้การฝึกอบรมท่ี 11 : การยกเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจบ็ 

การฝึกปฏิบติัแบบแบ:งกลุ:ม หวัขอ้อการยกเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจบ็ 

หวัขอ้การฝึกอบรมท่ี 12 : ภาวะฉุกเฉินทางระบบหายใจ 
การฝึกปฏิบติัแบบแบ:งกลุ:ม หวัขอ้ภาวะฉุกเฉินทางระบบหายใจ 

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

...การจดัอบรมในคร้ังน้ีเป็นความร่วมมือระหวา่ง มูลนิธิร่วมดว้ยช่วยกนัส านึกรักบา้นเกิด และ ศูนยบ์ริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนยเ์อราวณั) ส านกัการแพทย ์ก าหนดจดัข้ึน

ใหแ้ก่อาสาสมคัรของมูลนิธิ จ านวน 35 คน ในระหวา่งวนัท่ี 25 – 27 พ.ย. 65 และ 3 – 4 ธ.ค. 65 ณ หอ้งประชุมชั้น 3 อาคารศูนยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์
มีวตัถุประสงคจ์ากการเลง็เห็นความส าคญัของการผลิตและพฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัรของมูลนิธิ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัท่ีจะเขา้ถึงผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุไดเ้ป็นล าดบัแรก 
ใหมี้ความรู้ดา้นวชิาการ และทกัษะการปฏิบติัการดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน สามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่ผูป่้วยหรือผูบ้าดเจบ็ และประสานแจง้เหตุขอความช่วยเหลือทางการแพทยไ์ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง เหมาะสม จะช่วยใหผู้ป่้วยและผูบ้าดเจบ็ฉุกเฉิน สามารถรอดพน้จากภาวะวิกฤตฉุกเฉิน และมีโอกาสในการรอดชีวิตเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรร่วมดว้ยช่วยกนั
นั้นถือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการใหบ้ริการแก่ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และเป็นการพฒันาศกัยภาพระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินในเขตกรุงเทพมหานครอีกทางหน่ึง

ดว้ย **ภาพเพิม่เตมิ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=erawancenter&set=a.499742472136115  
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 29 พ.ย. 65 ทีม EMS รพ.ในสงักดัส านกัการแพทย ์ออกหน่วยแพทยดู์แลความปลอดภยัดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน ดงัน้ี 

EMS รพ.กลาง (แม่โซน 2) 
ว.4 ว.35 ดูแลคณะรัฐมนตรีผูเ้ขา้ร่วมประชุม ณ ตึกสนัติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ี
พร้อมแพทย ์4 นาย 

EMS รพ.หลวงพอ่ทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
ว.4 ว.35 ดูแลผูเ้ขา้ร่วมพิธีมอบประกาศนียบตัรชั้นสูงกิตติมศกัด์ิ พร้อมเขม็พระปกเกลา้ ณ ศาลาสหทยัสมาคมในพระบรมมหาราชวงั 
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงเสร็จส้ินภารกิจ มีเจา้หนา้ท่ีพร้อมแพทย ์4 นาย 

ศูนยเ์อราวณัรวบรวมรายงานพร้อมประสานน าส่งกรณีมีผูป่้วย/บาดเจบ็ฉุกเฉิน 
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ตรวจรับรองรถพยาบาล ALS โซน 6 
...29 พ.ย. 65 ศูนยเ์อราวณัตรวจรับรองรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2566 
ประเภทรถบริการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัปฏิบติัการแพทยข์ั้นสูง (ALS) พื้นท่ีโซน 6 มีโรงพยาบาลเครือข่ายฯ น ารถเขา้รับการตรวจ
ทั้งส้ิน 18 คนั ดงัน้ี  
1. รพ.นพรัตนราชธานี (แม่โซน 6) น ารถเขา้รับการตรวจ 7 คนั 
2. รพ.นวมินทร์ 1 น ารถเขา้รับการตรวจ 1 คนั 
3. รพ.ลาดกระบงักรุงเทพมหานคร น ารถเขา้รับการตรวจ 2 คนั 
4. รพ.เวชการุณยรั์ศม์ิ น ารถเขา้รับการตรวจ 4 คนั 
5. รพ.สิรินธร น ารถเขา้รับการตรวจ 4 คนั 

ผลการตรวจรับรอง : ผา่นการตรวจรับรองทั้งหมด 18 คนั  
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