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เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศูนยเ์อราวณั กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-220-7594 
E-mail : oioi_wc@windowslive.com   
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ขา่วศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
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1 ม.ค. 65 
ศูนยเ์อราวณัขอขอบคุณ "คุณกนกรตัน ์ประดบัพร (แบม)" ร่วมส่งความสุขปีใหม่ 2565 ดว้ยการมอบน ้าส้ม เพ่ือ

เป็นก าลงัใจในการปฏิบติังานแก่เจา้หน้าท่ีศูนยเ์อราวณั ในส่วนของศูนยส์ัง่การศูนยเ์อราวณั /Call Center 1669 และ 
เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายงานขอ้มูลฯ ท่ีปฏิบติังานตลอดช่วง "7 วนั อนัตราย" เทศกาลปีใหม่ 2565 ตลอด 24 ชม.  

   
 

   
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 

ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-220-7594 
E-mail : oioi_wc@windowslive.com   

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
อเีมล ์: ems.bangkok@hotmail.com 

 

www.bangkokems.bangkok.go.th       Bangkokems      Bangkokems 
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4 ม.ค. 65 
ศูนยเ์อราวณัรายงานสถิติอุบติัเหตุจราจร 7 วนัอนัตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สรุปยอด 6 วนั 
(29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 65) บาดเจบ็ เสียชีวติรวม 1,272 ราย แบ่งเป็น บาดเจ็บ 1,250 ราย เสียชีวิต 22 ราย 
............................................. 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น. 
หมายเหต ุ: ขอ้มูลผูบ้าดเจบ็และเสียชีวิตจากโรงพยาบาลพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 105 โรงพยาบาล และ
บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั ,มูลนิธิร่วมกตญัญู ,มูลนิธิป่อเตก็ตึ๊ง ,มูลนิธิอาสาหนองจอก ,มูลนิธิกูภ้ยั
ร่มไทร 
วนัท่ี 30 ธ.ค. 64 มีผูเ้สียชีวิต เพิ่ม 1 ราย 
วนัท่ี 31 ธ.ค. 64 มีผูเ้สียชีวิต เพิ่ม 1 ราย 
วนัท่ี 1 ม.ค. 65 มีผูบ้าดเจ็บ เพิ่ม 6 ราย 
วนัท่ี 2 ม.ค. 65 มีผูบ้าดเจ็บ เพิ่ม 5 ราย 
ขอ้มูลเพิม่เติม http://www.bangkokems.bangkok.go.th:8089/home/ 

 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 

ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-220-7594 

E-mail : oioi_wc@windowslive.com   

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
อเีมล ์: ems.bangkok@hotmail.com 
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4 ม.ค. 65 
**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัขอแสดงความยนิดีแด่ นพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศกัดา (ผูอ้  านวยการรพ.เจริญกรุง
ประชารักษ)์ ในโอกาสไดรั้บการแตง่ตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์คนใหม ่
https://fb.watch/aXiGGB4bWG/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 

ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-220-7594 

E-mail : oioi_wc@windowslive.com   

QR CODE 
MSD.BMA. 

ขา่วศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
อเีมล ์: ems.bangkok@hotmail.com 
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5 ม.ค. 65 
**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัร่วมพิธีมอบเส้ือกาวน์นกัศึกษาแพทย ์สจล. ณ รพ.สิรินธร ส านกัการแพทย ์
... 5 ธ.ค. 64 เวลา 08.30 น. นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั ร่วมพธีิมอบเส้ือกาวน์นกัศึกษาแพทยจ์ากคณะ
แพทยศาสตร์ สถาบนัพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั โดยมี ศ.นพ.อนนัต ์ศรีเกียรติขจร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั พร้อมดว้ย นพ.สุขสันต ์กิตติศุภกร ผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์เป็นประธานในพธีิ 
และมีคณะผูบ้ริหารส านกัการแพทย ์ผูบ้ริหารรพ.สิรินธรเขา้ร่วม ณ ห้องกิจกรรมนกัศึกษา ชั้น 5 รพ.สิรินธร ส านกัการแพทย ์
...กรุงเทพมหานคร โดยส านกัการแพทย ์และรพ.สิรินธร รพ.ลาดกระบงักรุงเทพมหานคร ให้ความร่วมมือในการเป็นโรงพยาบาลร่วม
สอนดูแลนกัศึกษาแพทย ์คณะแพทยศาสตร์ สถาบนัพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ท่ีเขา้ฝึกภาคปฏิบติัดา้นการแพทย ์ณ 
โรงพยาบาลสิรินธร ส านักการแพทย ์เพ่ือเพ่ิมก าลงัการผลิตแพทย ์และเป็นการแลกเปล่ียนบุคลากรทางการแพทยร์ะหวา่งสจล. และ
กทม. โดย สจล.มีความมุ่งมัน่ที่จะผลิตแพทยแ์ห่งอนาคตให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการดา้นสาธารณสุขของโลกและสังคมไทย ซ่ึง
แพทยท่ี์จบจากมหาวทิยาลยัแห่งน้ีนอกจากจะตอ้งมีความรู้เชิงวิชาการดา้นการรักษาผูป่้วยโรคเฉพาะทางต่างๆแลว้ ยงัตอ้งมีความ
เช่ียวชาญดา้นการวจิยัและสามารถท างานร่วมกบัวิศวกร หรือนกัออกแบบผลิตภณัฑ ์เพือ่สร้างสรรคน์วตักรรมทางการแพทย ์เพ่ือช่วย
ยกระดบัการรักษาพยาบาลและดูแลคุณภาพชีวติผูป่้วยไดดี้ยิง่ข้ึน 
 

  
 

  
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 

ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-220-7594 

E-mail : oioi_wc@windowslive.com   

QR CODE 
MSD.BMA. 

ขา่วศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
อเีมล ์: ems.bangkok@hotmail.com 
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5 ม.ค. 65 

ศูนยเ์อราวณัรายงานสถิติอุบติัเหตุจราจร 7 วนัอนัตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สรุปยอด 7 วนั 
(29 ธ.ค. - 4 ม.ค. 65) บาดเจบ็ เสียชีวติรวม 1,413 ราย แบ่งเป็น บาดเจ็บ 1,390 ราย เสียชีวิต 23 ราย 
............................................. 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น. 
หมายเหต ุ: ขอ้มูลผูบ้าดเจบ็และเสียชีวิตจากโรงพยาบาลพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 105 โรงพยาบาล ,บริษทั
กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั ,มูลนิธิร่วมกตญัญู ,มูลนิธิป่อเตก็ตึ๊ง ,มูลนิธิอาสาหนองจอก ,มูลนิธิกูภ้ยัร่มไทร 
วนัท่ี 30 ธ.ค. 64 มีผูบ้าดเจ็บ เพิ่ม 1 ราย 
วนัท่ี 1 ม.ค. 65 มีผูบ้าดเจ็บ เพิ่ม 2 ราย เสียชีวิต เพิม่ 1 ราย 
วนัท่ี 3 ม.ค. 65 มีผูบ้าดเจ็บ เพิ่ม 32 ราย admit เพิม่ 8 ราย  

 
 
 
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-220-7594 
E-mail : oioi_wc@windowslive.com   

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
อเีมล ์: ems.bangkok@hotmail.com 
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6 ม.ค. 65 
**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัขอแสดงความยนิดีแด่ นพ.พรเทพ แซ่เฮง้ (ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหลวงพอ่ทวีศกัด์ิ  
ชุตินฺธโร อุทิศ) ในโอกาสไดรั้บการแต่งต ั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์ส านกั
การแพทย ์คนใหม่ 
https://fb.watch/aXjcRSgpEQ/   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-220-7594 

E-mail : oioi_wc@windowslive.com   

QR CODE 
MSD.BMA. 

ขา่วศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
อเีมล ์: ems.bangkok@hotmail.com 
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6 ม.ค. 65 
 ศูนยเ์อราวณัขอขอบคุณ "มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง" โดย คุณทวีปวินท ์หนูบ ารุง (ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม) 
ร่วมส่งความสุขปีใหม ่2565 ดว้ยการมอบกระเชา้ของขวญัแก่ศูนยเ์อราวณั เพื่อสวสัดีปีใหม่และเป็นก าลงัใจใน
การปฏิบติังานแก่เจา้หน้าท่ี ท่ีปฏิบติังานในช่วงสถานการณ์ Covid - 19 ตลอด 24 ชม. โดยมี นพ.คมชิต ชวนสั
พร หวัหนา้กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั เป็นผูรั้บมอบ  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-220-7594 
E-mail : oioi_wc@windowslive.com   

QR CODE 
MSD.BMA. 

ขา่วศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
อเีมล ์: ems.bangkok@hotmail.com 
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7 ม.ค. 65 
**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัประชุมคณะท างานรับส่ง ผูป่้วย Covid-19 เตรียมพร้อมรับมือระลอก 5 
...7 ม.ค. 65 เวลา 09.00 น. นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั พร้อม นพ.คมชิต ชวนสัพร หวัหนา้กลุ่ม
งานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณ ประชุมร่วมกบัคณะท างานรับ ส่ง โควิด-19 ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ มูลนิธิป่อ
เต็กต๊ึง มูลนิธิร่วมกตญัญู และ บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยั โดยมี นพ.สุขสนัต ์กิตติศุภกร ผูอ้  านวยการส านกั
การแพทย ์เป็นประธานการประชุม เพอืเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ผูติ้ดเช้ือโรคโควิด-19 ท่ีเพ่ิมข้ึนหลงั
ช่วงเทศกาลปีใหม ่65 ในส่วนของการคน้หา ควบคุมการระบาด รวมทั้งการจดัเตรียมสถานพยาบาล การก าหนด
แนวทางในการรับส่งผูติ้ดเช้ือใหมี้ความรวดเร็ว เหมาะสม ปลอดภยัต่อเจา้หนา้ท่ีรับส่ง รวมถึงการรับแจง้เหตุและน าส่ง
โรงพยาบาล 
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7 ม.ค. 65 
**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัเตรียมเปิดจุดจอดรถพยาบาลระดบัสูง (ALS) จุดท่ี 11 ประจ าศูนยกี์ฬาฯบางบอน 11 
ม.ค.น้ี 
...7 ม.ค. 65 เวลา 14.30 น. นพ.คมชิต ชวนสัพร หวัหนา้กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั พร้อม พว.
กนกวรรณ สุขมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนยเ์อราวณั เขา้ส ารวจพ้ืนท่ีภายในศูนยกี์ฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
บางบอน เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยส าหรับเปิดเป็นจุดจอดรถพยาบาลพร้อมทีมหน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน
ระดบัสูง (ALS) ศูนยเ์อราวณัจุดใหม่ จุดท่ี 11 ปรจ าศูนยกี์ฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บางบอน ในวนัท่ี 11 ม.ค.น้ี 

   
 

  
 
 
 
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-220-7594 

E-mail : oioi_wc@windowslive.com   

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
อเีมล ์: ems.bangkok@hotmail.com 

 

www.bangkokems.bangkok.go.th       Bangkokems      Bangkokems 

mailto:oioi_wc@windowslive.com
http://www.bangkokems.bangkok.go.th/


 
 

 

 

 

 

              

7 ม.ค. 65 
ศูนยเ์อราวณัขอขอบคุณ บริษทัโอสถสภา จ ากดั (มหาชน) มอบเคร่ืองด่ืมแก่เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานตลอด 24 ชม. 
...7 ม.ค. 65 เวลา 14.00 น. นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั พร้อม พว.นารอน แสนทวีผล พยาบาล
วิชาชีพช านาญการพิเศษ ศูนยเ์อราวณั รับมอบเคร่ืองด่ืม M-150 และ C-vitt จาก บริษทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) เพื่อ
สนบัสนุนและเป็นก าลงัใจใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีศูนยเ์อราวณัท่ีปฏิบติังานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid 
- 19 ตลอด 24 ชม.... 
...."ศูนยเ์อราวณัขอขอบพระคุณค่ะ".... 
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7 ม.ค. 65 
**Erawan News**7 ม.ค. 65 เวลา 19.30 น. นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั ร่วมเป็นเจา้ภาพงานสวด
พระอภิธรรมศพ คุณแมป่ระยงค ์ไวกิฬา มารดาของ พว.นภสัธมน ไวกิฬา (พี่ฝน) พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ 
ศูนยเ์อราวณั โดยมีคณะผูบ้ริหาร ขา้ราชการ บุคลากร ศูนยเ์อราวณัร่วมในพิธี ณ วดัมาบพระจนัทร์ อ าเภอนครหลวง 
ต าบลหนองปลิง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
...ศูนยเ์อราวณัขอแสดงความเสียใจและร่วมไวอ้าลยัต่อการจากไปของคุณแม่ประยงค ์ไวกิฬา มา ณ โอกาสน้ี ... 
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9 ม.ค. 65 
**Erawan News**9 ม.ค. 65 เวลา 16.00 น. นพ.เพชรพงษ ์ก าจรกิจการ รองผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์พร้อมดว้ย 
นพ.คมชิต ชวนสัพร หวัหนา้กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั และบุคลากรศูนยเ์อราวณั ร่วมพธีิ
พระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ประยงค ์ไวกิฬา มารดาของ พว.นภสัธมน ไวกิฬา (พีฝ่น) พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
พเิศษ ศูนยเ์อราวณั ณ วดัมาบพระจนัทร์ อ าเภอนครหลวง ต าบลหนองปลิง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
...ศูนยเ์อราวณัขอแสดงความเสียใจและร่วมไวอ้าลยัต่อการจากไปของคุณแม่ประยงค ์ไวกิฬา มา ณ โอกาสน้ี ... 
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10 ม.ค. 65 
**Erawan News**กทม. สพฉ. หารือคณะท างานรับส่ง ผูป่้วย Covid-19 เตรียมพร้อมรับมือระลอก 5  
...10 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น. พญ.วนัทนีย ์วฒันะ รองปลดักรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะท างานรับ ส่ง
ผูป่้วยโควดิ-19 ในพ้ืนท่ีกทม. โดยมี นาวาเอก นพ.พิสิทธ์ิ เจริญยิง่ (รองเลขาธิการสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉิน) นพ.สุข
สนัต ์กิตติศภุกร (ผูอ้  านวยการส านกัการแพทย)์ พร้อมรองผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ร่วม ณ หอ้งประชุม War Room ศูนยเ์อราวณั เพือเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ผูต้ิดเช้ือโรค
โควิด-19 ท่ีเพ่ิมข้ึนหลงัช่วงเทศกาลปีใหม่ 65 เพือ่ติดตามสถานการณ์ และก าหนดแนวทางการด าเนินงาน มาตรการการ
ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้การช่วยเหลือและรับส่งผูติ้ดเช้ือใหมี้ความรวดเร็ว เหมาะสม ปลอดภยั 
ต ั้งแต่การรับแจง้เหตุจนถึงน าส่งโรงพยาบาล 
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11 ม.ค. 65 
**Erawan News**โฆษก กทม. ตรวจเยี่ยมพร้อมให้ก าลงัใจเจา้หนา้ท่ีศูนยเ์อราวณั ปฏิบติังานช่วงโควิดตลอด 24 ชม. 
...11 ม.ค. 65 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.พงศกร ขวญัเมือง (โฆษกกรุงเทพมมหานคร) ตรวจเยี่ยมพร้อมใหก้ าลงัใจเจา้หน้าท่ี
ศูนยเ์อราวณั ในส่วนของศูนยส์ัง่การศูนยเ์อราวณั / Call Center 1669 ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค Covid-19 ตลอด 24 ชม. โดยมี นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศนูยเ์อราวณั พร้อม นพ.คมชิต ชวนสัพร 
หวัหนา้กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั ใหก้ารตอ้นรับ ณ อาคารศูนยเ์อราวณั ส านกัการแพทย  ์
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11 ม.ค. 65 
ศูนยเ์อราวณัขอขอบคุณโฆษกกรุงเทพมหานครมอบขา้วเหนียวหมูทอดแก่เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานช่วงโควิดตลอด 24 ชม. 
...11 ม.ค. 65 เวลา 09.00 น. นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั พร้อม นพ.คมชิต ชวนสัพร หวัหนา้กลุ่ม
งานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั รบัมอบขา้วเหนียวหมูทอดจาก ร.ต.อ.พงศกร ขวญัเมือง โฆษก
กรุงเทพมหานคร เพ่ือสนบัสนุนและเป็นก าลงัใจใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีศนูยเ์อราวณัท่ีปฏิบติังานในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส Covid - 19 ตลอด 24 ชม.... 
...."ศูนยเ์อราวณัขอขอบพระคุณค่ะ"....  
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11 ม.ค. 65 
**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัเปิดจุดจอดรถพยาบาลระดบัสูง ใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินจุดใหม ่ณ ศูนยกี์ฬาเฉลิม
พระเกียรติ 84 พรรษา บางบอน 
...11 ม.ค. 65 เวลา 14.00 น. นพ.คมชิต ชวนสัพร หวัหนา้กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั พร้อม พว. 
กนกวรรณ สุขมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนยเ์อราวณั ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยจุดจอดรถพยาบาลพร้อมทีมหน่วย
ปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัสูง (ALS) เพือ่สนบัสนุนโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการเขา้ถึงเพื่อช่วยเหลือผู ้
เจบ็ป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินของกรุงเทพมหานคร และขยายการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินให้
ครอบคลุมประชาชนท่ีเจ็บป่วยฉุกเฉินท่ีเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบนั หากประชาชนเกิดบาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน สามารถโทร 
1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรี ตลอด 24 ชม. 
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11 ม.ค. 65 
ศูนยเ์อราวณัขอขอบคุณ "มูลนิธิร่วมกตญัญู" โดย คุณบุญเสริม ศุภศรี (รองหวัหน้าแผนกกูชี้พมูลนิธิร่วมกตญัญู) 

ร่วมส่งความสุขปีใหม ่2565 ดว้ยการมอบกระเชา้ของขวญัแก่ศูนยเ์อราวณั เพื่อสวสัดีปีใหมแ่ละเป็นก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ท่ี ท่ีปฏิบติังานในช่วงสถานการณ์ Covid - 19 ตลอด 24 ชม. โดยมี นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์
ผูอ้  านวยการศูนย ์พร้อมดว้ย นพ.คมชิต ชวนสัพร หวัหนา้กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั เป็นผูร้ับมอบ 
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11 ม.ค. 65 
มูลนิธิร่วมกตญัญู โดย คุณบุญเสริม ศุภศรี (รองหวัหนา้แผนกกูชี้พมูลนิธิร่วมกตญัญู) ร่วมส่งความสุขปีใหม่ 

2565 ดว้ยการมอบกระเชา้ของขวญัแด่ นพ.เพชรพงษ ์ก าจกิจการ รองผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์พร้อมขอบคุณใน
การประสานงานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานดว้ยดีตลอดปี 2564 ท่ีผา่นมา 
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12 ม.ค. 65 
**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัน ารถพยาบาลตรวจควนัด า ลดมลพิษ PM 2.5 
...12 ม.ค. 65 เวลา 09.30 น. นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั พร้อม นพ.คมชิต ชวนสัพร หวัวหนา้
กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั ตรวจเยีย่มการน ารถพยาบาลและรถราชการเขา้รับการตรวจวดัมลพษิ
จากท่อไอเสียรถยนต ์บ ารุงรักษาเคร่ืองยนต ์รวมถึงระบบช่วงล่างและระบบส่งก าลงัของรถยนต ์เพือ่ลดปริมาณฝุ่ น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ท่ีปลดปล่อยจากท่อไอเสียรถยนต ์และเพิม่ประสิทธิภาพเคร่ืองยนตใ์ห้
ท างานไดส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติัราชการ และมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาฝุ่ นละอองขนาด
ไมเ่กิน 2.5 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุวฒัน ์วฑุฒิธรรม หวัหนา้ฝ่ายซ่อมบ ารุง กองโรงงานช่างกล ส านกัการ
คลงั พร้อมคณะ เป็นผูดู้แลการตรวจในครั้งน้ี 
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12 ม.ค. 65 

BEM บริษทัทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ร่วมส่งความสุขปีใหม่ 2565 ดว้ยการมอบกระเชา้
ของขวญัแก่ศูนยเ์อราวณั เพือ่สวสัดีปีใหม่และเป็นก าลงัใจในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ท่ี ท่ีปฏิบติังานในช่วง
สถานการณ์ Covid - 19 ตลอด 24 ชม. โดยมี นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศนูย ์เป็นผูร้ับมอบ  
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12 ม.ค. 65 
**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัร่วมแสดงความยนิดีแด่คณะผูบ้ริหารส านักการแพทย ์ 
...11 ม.ค. 65 เวลา 08.30 น. นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั พร้อม นพ.คมชิต ชวนสัพร หัวหนา้กลุ่มงานบริการ
การแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั ขา้ราชการ และบุคลากรศูนยเ์อราวณั ร่วมแสดงความยินดีแด่คณะผูบ้ริหารส านกัการแพทยใ์นโอกาส
ไดรั้บการแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งใหม่ ดงัน้ี 
1.นพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศกัดา (อดีตผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ)์ ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผูอ้  านวยการส านักการแพทย ์ 
2. นพ.พรเทพ แซ่เฮง้ (อดีตผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ) ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์
3. นพ.อดิศร วิตตางกูร (อดีตผูอ้  านวยการส านักงานพฒันาระบบบริการทางการแพทย ์ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวศีกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ) 
4. นางสาวณฐันรี โชควริิยากร (อดีตหัวหนา้ฝ่ายวชิาการและแผนงาน โรงพยาบาลหลวงพอ่ทวศีกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ) ในโอกาสไดรั้บการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหลวงพอ่ทวศีกัด์ิ ชุตินฺธโร อุทิศ 
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12 ม.ค. 65 
ศูนยเ์อราวณั พร้อมให้ความช่วยเหลือทุกคนเต็มท่ีครับ 

เป็นอีกคร้ังท่ีผมตั้งใจมาทกัทายพี่ ๆ ท่ีศูนยเ์อราวณั และถือโอกาสเอาขา้วเหนียวหมูทอด เน้ือทอดร้านดงัยา่นสามเสนมาฝากพี่ 
ๆ เจา้หนา้ที่ดว้ยครับ ในช่วงปีใหม่ท่ีหลาย ๆ คนท่องเท่ียวกนั เจา้หนา้ท่ีที่น่ียงัคงท างานอยา่งหนกัเพื่อประสานรับ และส่งต่อผูป่้วย ทั้ง
ผูป่้วยฉุกเฉินท่ีประสบอุบติัเหตุ และผูป่้วยโควิด-19 ให้ทุกรายถึงมือหมอ จนไดรั้บการรักษาอยา่งปลอดภยั 

ถึงตอนน้ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลบัมาระบาดเพิม่ข้ึนอีกคร้ัง มีผูติ้ดเช้ือในกรุงเทพฯ เพิม่มากข้ึนทุกวนั 
ศูนยเ์อราวณัก็ไดเ้ตรียมความพร้อมรับแจง้ส่งผูป่้วยเขา้สู่ระบบการรักษา โดยเพิม่คู่สายด่วน 1669 จาก 30 คู่สาย เป็น 60 คู่สาย และจดั
เจา้หนา้ท่ีประจ าตลอด 24 ชัว่โมง เพือ่ให้ผูป่้วยทุกรายเขา้สู่ระบบการรักษาอยา่งปลอดภยั พร้อมทั้งปรับปรุงศกัยภาพการรับ-ส่งผูป่้วย 
โดยจดัเจา้หนา้ที่เทศกิจ 50 เขต ร่วมกบัเครือข่ายอาสา เจา้หนา้ท่ีทหาร อาสาสมคัร มูลนิธิต่าง ๆ ให้สามารถรับ-ส่งผูป่้วยไดร้วดเร็วข้ึน 
และจดัเตรียมรถฉุกเฉินเพื่อรับตวัผูป่้วยทนัทีกรณีมีอาการรุนแรง  

ตลอดทั้ง 2 ปีที่เราตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์การแพร่บาดโควดิ-19 น้ี ทีมแพทย ์เจา้หนา้ท่ีท่ีศูนยเ์อราวณั และเจา้หนา้ท่ีด่านหนา้
ยงัคงท างานอย่างหนกัทุกวนั เพือ่ให้ทุก ๆ คนปลอดภยัจากโควิด-19  
ผมขอเป็นก าลงัใจให้กบัเจา้หนา้ท่ีทุกคน และขอบคุณที่ท  างานอย่างสุดก าลงัครับ 
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13 ม.ค. 65 
**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัประชุม 3 กลุ่มงาน ติดตามการด าเนินงานประจ าสัปดาห์ท่ี 2 เดือนมกราคม 2565 
...13 ม.ค.. 65 เวลา 08.30 น. ท่ีห้องประชุม War Room ศูนยเ์อราวณั นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั เป็นประธานการ
ประชุมติดตามการด าเนินงานประจ าสัปดาห์ 3 กลุ่มงาน ของศูนยเ์อราวณั คือ  
- กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน (นพ.คมชิต ชวนสัพร เป็นหัวหนา้กลุ่มงาน ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน) 
- กลุ่มงานมาตรฐานและระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน (นายทะเนตร์ สายมนั รักษาการหัวหนา้กลุ่มงาน ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน) 
- ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป (นายณนทวตั หนูศิลา รักษาการหัวหนา้กลุ่มงาน ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน) 
โดยเป็นการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของโครงการ กิจกรรม ที่แต่ละกลุ่มงานด าเนินการในปัจจุบนัวา่มีความเหมาะสม 
เป็นไปในแนวทางการพฒันาองคก์รตามแผนที่ก าหนดไวห้รือไม่ เพ่ือให้แผนการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการให้บริการแก่ประชาชน 
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14 ม.ค. 65 
**Erawan News** บริษทั กลางคุม้ตรองผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั โดยคุณศิริพร รัตนทศันีย ์ผูจ้ดัการภาคอาวโุส,ภาค
กรุงเทพฯ ร่วมส่งความสุขปีใหม่ 2565 ดว้ยการมอบกระเชา้ของขวญัแก่ศูนยเ์อราวณั เพื่อสวสัดีปีใหม่และเป็นก าลงัใจ
ในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ท่ี ท่ีปฏิบติังานในช่วงสถานการณ์ Covid - 19 ตลอด 24 ชม. โดยมี นพ.ยทุธนา 
เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศนูยเ์อราวณั พร้อม นพ.คมชิต ชวนสัพร เป็นผูร้ับมอบ พร้อมหารือการประสานขอ้มลู
ผูบ้าดเจบ็และเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วง 7 วนั อนัตราย เทศกาลปีใหม ่2565 ท่ี
ผา่นมา และช่วงเทศกาลสงกรานต ์2565 ท่ีจะถึงน้ี 
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17 ม.ค. 65 
**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัร่วมประชุมพิจารณารูปแบบการสมันาวิชาการส านกัการแพทย ์คร้ังท่ี 18 "Digital 
Tranformation in Healthcare" 
...17 ม.ค. 65 เวลา 13.00 น. นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั พร้อม พว.นารอน แสนทวีผล พยาบาล
วิชาชีพช านาญการพิเศษ ศูนยเ์อราวณั ร่วมประชุมประชุมพิจารณารูปแบบการสมันาวิชาการส านกัการแพทย ์ครั้ งท่ี 18 
"Digital Tranformation in Healthcare" ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ณ หอ้งประชุม War Room ศูนยเ์อราวณั โดย
มี นพ.สุขสนัต ์กิตติศุภกร ผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์เป็นประธานการประชุม เพือ่ใหบุ้คลากรทางการแพทยแ์ละะ
สาธารณสุขไดรั้บความรู้ดา้นวิชาการทางการแพทย ์และเผยแพร่ ส่งเสริมงานวิจยั งานวิชาการและงานพฒันาคุณภาพ
โรงพยาบาลทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
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17 ม.ค. 65 
**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัร่วมประชุมคณะกรรมการรายวิชา ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาฯ ส านกัการแพทย ์ภาควิชา
เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา คร้ังท่ี 1/2565 
...17 ม.ค. 65 เวลา 13.00 น. นพ.คมชิต ชวนสัพร หวัหนา้กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั ร่วมประชุม
คณะกรรมการรายวิชา ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกส านกัการแพทย ์(ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา) 
คร้ังท่ี 1/2565 โดยมีคณะกรรมการเป็นแพทยจ์าก รพ.กลาง รพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงประชารักษ ์และศูนยเ์อราวณัเขา้
ร่วมประชุม เพื่อเติดตามความคืบหนา้การพจิารณาก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนส าหรับนกัศึกษาแพทยต์าม
ภาควิชาดงักล่าว ใหม้ีความรู้ ความเขา้ใจ และน าไปปฏิบติัวิชาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 
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ม.ค. 65 
"โอมิครอน ระบาดเร็ว ศูนยเ์อราวณั เพิม่จ านวนคู่สาย 1669 เป็น 60 คู่สาย จดัเจา้หนา้ท่ีบริการตลอด 24 ชัว่โมง พร้อมผนึกเครือข่าย รับ-
ส่งผูป่้วย" 
...วนัท่ี 11 ม.ค. 65 ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ พล.ต.อ.อศัวิน ขวญัเมือง ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการด าเนินงานของศูนยเ์อราวณั 
(1669) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ วา่ เพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ท่ีอาจมีการแพร่ระบาดเพิม่มากข้ึน และเพิม่ศกัยภาพการน าส่งผูป่้วยเขา้รับการ
รักษา ณ โรงพยาบาลสนามกทม. หรือศูนยพ์กัคอยเพ่ือส่งต่อ (Community Isolation : CI) หรือโรงพยาบาลในกรณีท่ีมีผูป่้วยแสดงอาการ
หรือมีอาการรุนแรง กรุงเทพมหานคร โดยศูนยเ์อราวณั (1669) ส านกัการแพทย ์ไดย้กระดบัการน าส่งผูป่้วยเขา้ระบบการรักษาของ
โรงพยาบาล โดยศูนยเ์อราวณั 1669 
- เพิม่จ านวนคู่สายด่วนจากเดิม 30 คู่สาย เป็น 60 คู่สาย ภายในสัปดาห์หนา้ 
- พร้อมจดัเจา้หนา้ที่บริการรับสายตลอด 24 ชัว่โมง 
- มีเป้าหมายน าส่งผูป่้วยเขา้สู่ระบบการรักษาภายใน 1 วนัโดยไม่ให้มีผูป่้วยตกคา้ง 
- ปรับปรุงศกัยภาพการรับ-ส่งผูป่้วย โดยร่วมกบัเครือข่าย อาทิ เทศกิจ 50 เขต เจา้หนา้ท่ีทหาร อาสาสมคัร มูลนิธิต่างๆ ท าให้รับ-ส่ง
ผูป่้วยไดร้วดเร็วข้ึน จากเดิมสามารถรับผูป่้วยไดว้นัละ 150 คน เพิม่เป็นวนัละ 300 คน โดยรถ 1 คนั จะรับผูป่้วยวนัละ 2 รอบๆ ละ 3 คน 
https://www.amarintv.com/news/detail/116230?fbclid=IwAR2gz379lK23FjNC2yPuI-RY27CYuJpa9djK-qI5Oh41NzINO-
_jeLWTRVw  
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18 ม.ค. 65 
**Erawan News**แพทยป์ระจ าบา้น #Group 1 #JAN 
...18 ม.ค. 65 เวลา 09.00 น. นพ.คมชิต ชวนสัพร หวัหนา้กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั ใหค้วามรู้ใน
เร่ืองระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินกรุงเทพมหานคร แก่แพทยป์ระจ าบา้น จากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช ท่ีเขา้ฝึกภาคปฏิบติัดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน ณ ศูนยเ์อราวณั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 

ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-220-7594 

E-mail : oioi_wc@windowslive.com   

QR CODE 
MSD.BMA. 

ขา่วศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
อเีมล ์: ems.bangkok@hotmail.com 
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18 ม.ค. 65 
 ผูแ้ทนจาก Information and Communication Networks Public Company Limited. ร่วมส่งความสุขปีใหม ่
2565 ดว้ยการมอบกระเชา้ของขวญัแก่ศูนยเ์อราวณั เพื่อสวสัดีปีใหม่และเป็นก าลงัใจในการปฏิบติังานแก่
เจา้หนา้ท่ี ท่ีปฏิบติังานในช่วงสถานการณ์ Covid - 19 ตลอด 24 ชม. โดยมี นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์
ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั พร้อม นพ.คมชิต ชวนสัพร หวัหน้ากลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั 
เป็นผูร้บัมอบ  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-220-7594 

E-mail : oioi_wc@windowslive.com   

QR CODE 
MSD.BMA. 

ขา่วศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
อเีมล ์: ems.bangkok@hotmail.com 
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18 ม.ค. 65 

บริษทั ฟาร์ม่าไลน์ จ ากดั น าโดย เภสัชกรวิโรจน ์พิชิตนิติกร กรรมการผูจ้ดัการบริษทั ร่วมส่งความสุขปีใหม่ 
2565 ดว้ยการมอบกระเชา้ของขวญัแก่ศูนยเ์อราวณั เพือ่สวสัดีปีใหม่และเป็นก าลงัใจในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ท่ี ท่ี
ปฏิบติังานในช่วงสถานการณ์ Covid - 19 ตลอด 24 ชม. โดยมี นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศนูยเ์อราวณั เป็น
ผูร้บัมอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-220-7594 
E-mail : oioi_wc@windowslive.com   

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
อเีมล ์: ems.bangkok@hotmail.com 
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18 ม.ค. 65 
Stroke Fast Track 18 ม.ค. 65 เวลา 14.28 น. ศูนยเ์อราวณั ว.4 ผูป่้วยชาย 60 ปี รับแจง้แขนขาอ่อนแรง ขยบัไม่ได ้

ปากเบ้ียว พดูไม่ได ้ภายในซอยเลียบภาษีเจริญฝ่ังใต ้5/4 ศูนยเ์อราวณัตรวจประเมินอาการเขา้ขา่ย Stroke Fast Track 
พร้อมประสานน าส่ง Siriraj Mobile Stroke Unit ใหก้ารช่วยเหลือ 
................. 

TEAM ALS ศูนยเ์อราวณั ประจ าจุดจอดสนามกีฬาฯบางบอน 
ว.61 Siriraj Mobile Stroke Unit รพ.ศิริราช 

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

   
 

   
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-220-7594 
E-mail : oioi_wc@windowslive.com   

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
อเีมล ์: ems.bangkok@hotmail.com 
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19 ม.ค. 65 
ประกาศศูนยเ์อราวณั เร่ือง รับสมคัรสอบและคดัเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบติัราชการ ต าแหน่งดงัน้ี 
1. ต าแหน่งนกัวิชาการโสตทศันศึกษา จ านวน 1 อตัรา 
2. ต าแหน่งพนกังานรับแจง้การเจ็บป่วยฉุกเฉิน จ านวน 38 อตัรา 
3. ต าแหน่งเวชกรฉุกเฉิน จ านวน 7 อตัรา 
4. ต าแหน่งพนกังานขบัรถยนต ์(ประจ าจุดจอด) จ านวน 1 อตัรา 
................................... 
ยืน่ใบสมคัรไดต้ ั้งแตบ่ดัน้ี จนถึงวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ ์2565 ในวนัและเวลาราชการ สอบถามเพิม่เติม โทร 02 220 7570 
ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ศูนยเ์อราวณั  
................................... 
**รายละเอียดเพิม่เติมในการรับสมค้ร 
http://www.bangkokems.bangkok.go.th:8089/.../01/S0030001.pdf 

 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
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19 ม.ค. 65 
**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัประชุมเจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานบริการฯ ทีมรถพยาบาล และ Call Center 1669 รับมือโควิด
ระลอก 5 
...19 ม.ค. 65 เวลา 09.00 น. นพ.คมชิต ชวนสัพร หวัหนา้กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉินศนูยเ์อราวณั เป็นประธาน
การประชุมผา่นระบบ Video Conference ร่วมกบัทีมพยาบาลผูค้วบคุมการปฏิบติังาน ,ทีมหน่วยปฏิบติัการการแพทย์
ฉุกเฉินประจ าจุดจอดตา่งๆ ,ทีม Call Center 1669 และทีมศูนยส์ัง่การทางวิทยส่ืุอสาร เพื่อช้ีแจงและทบทวนแนว
ทางการปฏิบติังานในการประสานสัง่การ และรับ ส่งต่อผูป่้วยโควิดฉุกเฉิน รวมถึงแนวทางการป้องกนั เฝ้าระวงั และ
ควบคุมการติดต่อของเจา้หน้าท่ีในการปฏิบติังาน 
 

 
 
 
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
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20 ม.ค. 65 
**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัประชุม Morning Talk ติดตามการด าเนินงาน 3 กลุ่มงาน ประจ าสัปดาห์ท่ี 3 เดือน ม.ค. 
65 
...20 ม.ค.. 65 เวลา 08.30 น. ท่ีหอ้งประชุม War Room ศูนยเ์อราวณั นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั 
เป็นประธานการประชุม Morning Talk ติดตามการด าเนินงานประจ าสปัดาห ์3 กลุ่มงาน ของศนูยเ์อราวณั คือ  
- กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน (นพ.คมชิต ชวนสัพร เป็นหวัหนา้กลุ่มงาน ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน) 
- กลุ่มงานมาตรฐานและระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน (นายทะเนตร์ สายมนั รักษาการหวัหนา้กลุ่มงาน ผูค้วบคุมการ
ปฏิบติังาน) 
- ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป (นายณนทวตั หนูศิลา รักษาการหวัหน้ากลุ่มงาน ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน) 
โดยเป็นการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของโครงการ กิจกรรม ท่ีแตล่ะกลุ่มงานด าเนินการในปัจจุบนัว่ามี
ความเหมาะสม เป็นไปในแนวทางการพฒันาองคก์รตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เพือ่ใหแ้ผนการด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสู์งสุดในการใหบ้ริการแก่ประชาชน 
 

 
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-220-7594 
E-mail : oioi_wc@windowslive.com   

QR CODE 
MSD.BMA. 
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514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
อเีมล ์: ems.bangkok@hotmail.com 
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20 ม.ค. 65 
**Erawan News**CASE CONFERENCE แพทยป์ระจ าบา้น #Group 1 #Jan 
...20 ม.ค. 65 เวลา 13.30 น. นพ.คมชิต ชวนสัพร หวัหนา้กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั รับฟังการ
รายงาน Case Conference ของแพทยป์ระจ าบา้นจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช ท่ีมาฝึกภาคปฏิบตัิดา้นการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน ณ ศูนยเ์อราวณั เป็นเวลา 5 วนั 
โดยน าตวัอยา่งของเคสท่ีพบในระหว่างฝึกมา discuss ร่วมกบัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ผา่น Video Conference เพื่อ
แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น ประเมินการตดัสินใจ การเลือกวิธีการในการปฏิบติัต่อเคสนั้นๆ ใหมี้ความถูกตอ้ง เหมาะสม 
ปลอดภยัต่อผูเ้จ็บป่วย ตั้งแต่การประสานแจง้เหต ุการสัง่การ การคดักรอง และการจดัหน่วยปฏิบติัการใหก้ารช่วยเหลือ 

  
 

  
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 
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21 ม.ค. 65 
**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัขยาย Call Center เพิม่สายด่วน 1669 เป็น 100 คู่สาย รับผูป่้วยฉุกเฉินโควดิ-19 ระลอก 5 
...21 ม.ค. 65 เวลา 09.00 น. พญ.วนัทนีย ์วฒันะ รองปลดักรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมความพร้อมห้อง Call Center 1669 ห้องท่ี 3 ของ
ศูนยเ์อราวณั โดยมี นพ.เพชรพงษ ์ก าจรกิจการ (รองผูอ้  านวยการส านกัการแพทย)์ นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์(ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั) 
และ นพ.คมชิต ชวนสัพร (หัวหนา้กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั) ให้การตอ้นรับพร้อมน าชม  
...โดยห้อง Call Center 1669 ห้องท่ี 3 ของศูนยเ์อราวณั เป็นส่วนขยายเพิม่เติมส าหรับรองรับการให้บริการประชาชนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีอาจมีการแพร่ระบาดเพิม่มากข้ึน โดยเพิม่จ านวนคู่สายจากเดิม 30 คู่สาย 
เป็น 60 คู่สาย และ 100 คู่สายในปัจจุบนั รวมถึงจดัเจา้หนา้ที่ให้บริการตลอด 24 ชม. เพือ่อ านวยความสะดวกให้ผูป่้วยเขา้สู่ระบบการ
รักษาไดง่้ายและรวดเร็ว ไม่มีผูป่้วยตกคา้ง รวมถึงเพิม่ศกัยภาพการให้บริการดา้นการแพทยฉุ์กเฉินของศูนยเ์อราวณั ตั้งแต่การประสาน
รับแจง้เหตุ ส่ังการหน่วยปฏิบติัการ รับ-ส่งต่อผูป่้วยฉุกเฉินโควดิ-19 ไปยงัโรงพยาบาล 

 

   
 

   
 
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 

ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-220-7594 

E-mail : oioi_wc@windowslive.com   

QR CODE 
MSD.BMA. 

ขา่วศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
อเีมล ์: ems.bangkok@hotmail.com 

 

www.bangkokems.bangkok.go.th       Bangkokems      Bangkokems 

mailto:oioi_wc@windowslive.com
http://www.bangkokems.bangkok.go.th/


 
 

 

 

 

 

              

21 ม.ค. 65 
**Erawan News** CASE CONFERENCE หลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้น #Group 1 #Jan 
...21 ม.ค. 65 ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง (อาจารยป์ระจ าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล) 
พร้อมดว้ย นพ.คมชิต ชวนสัพร (หวัหนา้กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศนูยเ์อราวณั) พว.นารอน แสนทวีผล 
(พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ศูนยเ์อราวณั) ร่วมฟังการน าเสนอ Case Conference ของแพทยป์ระจ าบา้นจาก
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช ท่ีมาฝึกภาคปฏิบติัดา้นการ
ใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน ณ ศูนยเ์อราวณั เป็นเวลา 5 วนั โดยน าตวัอยา่งของเคสท่ีพบในระหวา่งฝึกมา discuss เพือ่
แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น การประเมินการตดัสินใจในการเลือกวิธีการปฏิบติัต่อเคสนั้นๆ ใหมี้ความถูกตอ้ง เหมาะสม 
ปลอดภยัต่อผูเ้จ็บป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่การประสานแจง้เหต ุการสัง่การ การคดักรอง และการจดัหน่วยปฏิบติัการใหก้าร
ช่วยเหลือ 
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21 ม.ค. 65 
ทีมหน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน ประจ าจุดจอดโยธา เป็นตวัแทนศูนยเ์อราวณัร่วมส่งความสุขปีใหม่ 2565 

ดว้ยการมอบของขวญัสวสัดีปีใหม่แก่ส านกังานก่อสร้างและบูรณะ (ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2) ศูนยก์่อสร้างและ
บูรณะถนน พร้อมขอบคุณท่ีใหค้วามอนุเคราะห์เขา้ใชพ้ื้นท่ีเป็นจุดจอดรถพยาบาลใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินของศูนย์
เอราวณัดว้ยดีตลอดมา  
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21 ม.ค. 65 

ทีมหน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน ประจ าจุดจอดตล่ิงชนั เป็นตวัแทนศูนยเ์อราวณัร่วมส่งความสุขปีใหม ่2565 
ดว้ยการมอบของขวญัสวสัดีปีใหม่แก่ศนูยก่์อสร้างฯ 2 ส่วนก่อสร้างฯ 2 ส านกังานก่อสร้างและบูรณะ ส านกัการโยธา 
(เขตตล่ิงชนั) พร้อมขอบคุณท่ีใหค้วามอนุเคราะห์เขา้ใชพ้ื้นท่ีเป็นจุดจอดรถพยาบาลให้บริการการแพทยฉุ์กเฉินของ
ศูนยเ์อราวณัดว้ยดีตลอดมา  
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21 ม.ค. 65 
ทีมหน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน ประจ าจุดจอดทุ่งครุ เป็นตวัแทนศูนยเ์อราวณัร่วมส่งความสุขปีใหม่ 2565 

ดว้ยการมอบของขวญัสวสัดีปีใหม่แก่แฟลตขา้ราชการกทม.(ทุ่งครุ) พร้อมขอบคุณท่ีใหค้วามอนุเคราะห์เขา้ใชพ้ื้นท่ี
เป็นจดุจอดรถพยาบาลใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินของศูนยเ์อราวณัดว้ยดีตลอดมา  
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ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 
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21 ม.ค. 65 
ทีมหน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน ประจ าจุดจอดลาดพร้าว เป็นตวัแทนศูนยเ์อราวณัร่วมส่งความสุขปีใหม่ 

2565 ดว้ยการมอบของขวญัสวสัดีปีใหม่แก่ส านกังานเขตลาดพร้าว โดยมี นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ ์ผูอ้  านวยการเขต
ลาดพร้าว เป็นผูรั้บมอบ พร้อมขอบคุณท่ีใหค้วามอนุเคราะห์เขา้ใชพ้ื้นท่ีเป็นจุดจอดรถพยาบาลใหบ้ริการการแพทย์
ฉุกเฉินของศูนยเ์อราวณัดว้ยดีตลอดมา  
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ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 
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21 ม.ค. 65 
21 ม.ค. 65 เวลา 20.50 น. ศูนยเ์อราวณั ว.4 ผูป่้วยติดเตียง ชาย 78 ปี อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ภายในประดิพทัธ ์ซ.1 เขต

พญาไท ทีม BLS ศูนยเ์อราวณัตรวจประเมินอาการ พร้อมน าส่งรพ.รามาธิบดี ดว้ยความปลอดภยั 
................. 

TEAM BLS ศูนยเ์อราวณั ประจ าจุดจอดศูนยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์
................. 
บาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรี ตลอด 24 ชม. 
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25 ม.ค. 65 
**Erawan News**25 ม.ค. 65 ทีมหน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัสูง (ALS) ศูนยเ์อราวณั ประจ าจุดจอดทุ่งครุ 
เขา้ประจ าจุดดูแลนกัเรียนและประชาชนเขา้รับการฉีดวคัซีนเขม็กระตุน้ ณ โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 
........................................ 
"บาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรี ตลอด 24 ชม." 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 

ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-220-7594 

E-mail : oioi_wc@windowslive.com   

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
อเีมล ์: ems.bangkok@hotmail.com 
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25 ม.ค. 65 
ทีมหน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน ประจ าจุดจอดบางนา เป็นตวัแทนศูนยเ์อราวณัร่วมส่งความสุขปีใหม ่2565 

ดว้ยการมอบของขวญัสวสัดีปีใหม่แก่ส านกังานเขตบางนา พร้อมขอบคุณท่ีให้ความอนุเคราะห์เขา้ใชพ้ื้นท่ีเป็นจุดจอด
รถพยาบาลใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินของศูนยเ์อราวณัดว้ยดีตลอดมา  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-220-7594 
E-mail : oioi_wc@windowslive.com   

QR CODE 
MSD.BMA. 

ขา่วศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
อเีมล ์: ems.bangkok@hotmail.com 
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25 ม.ค. 65 
**Erawan News**25 ม.ค. 65 ทีมหน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัสูง (ALS) ศูนยเ์อราวณั ประจ าจุดจอดราม
อินทรา เขา้ประจ าจุดดูแลนกัเรียนและประชาชนเขา้รับการฉีดวคัซีนเขม็กระตุน้ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 
(ประถมศึกษา) เขตสายไหม กรุงเทพฯ 
........................................ 
"บาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรี ตลอด 24 ชม." 
 

  
 

  
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 

ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-220-7594 

E-mail : oioi_wc@windowslive.com   

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
อเีมล ์: ems.bangkok@hotmail.com 
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25 ม.ค. 65 

ทีมหน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน ประจ าจุดจอดวงัทองหลาง เป็นตวัแทนศนูยเ์อราวณัร่วมส่งความสุขปีใหม่ 
2565 ดว้ยการมอบของขวญัสวสัดีปีใหม่แก่ส านกังานเขตวงัทองหลาง โดยมี นางสาวอญัชนา บุญสุยา ผูอ้  านวยการเขต
วงัทองหลาง เป็นผูรั้บมอบ พร้อมขอบคุณท่ีใหค้วามอนุเคราะห์เขา้ใชพ้ื้นท่ีเป็นจุดจอดรถพยาบาลใหบ้ริการการแพทย์
ฉุกเฉินของศูนยเ์อราวณัดว้ยดีตลอดมา  
 

 
 
 
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 

ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-220-7594 

E-mail : oioi_wc@windowslive.com   

QR CODE 
MSD.BMA. 

ขา่วศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
อเีมล ์: ems.bangkok@hotmail.com 
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25 ม.ค. 65 
ประกาศศูนยเ์อราวณั เร่ือง ขยายเวลาการรบัสมคัรสอบและคดัเลือกบุคคลภายนอกเพ่ือจา้งเหมาบริการเป็นรายบุคคล 
ต  าแหน่ง พนกังานรับแจง้เหตทุางการแพทย ์จ  านวน 4 อตัรา  
ขยายเวลารับสมคัรตั้งแตบ่ดัน้ีจนถึงวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ ์2565 สอบถามเพ่ิมเติม โทร 02 220 7570 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
ในวนัและเวลาราชการ 
**รายละเอียดเพิม่เติม http://www.bangkokems.bangkok.go.th:8089/.../01/S0032001.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 

ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-220-7594 

E-mail : oioi_wc@windowslive.com   

QR CODE 
MSD.BMA. 

ขา่วศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
อเีมล ์: ems.bangkok@hotmail.com 
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25 ม.ค. 65 

25 ม.ค. 65 เวลา 19.52 น. ศูนยเ์อราวณั ว.4 ผูป่้วยหญิง 70 ปี ทอ้งเสีย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ภายในชุมชนเพชรพระราม 
เขตหว้ยขวาง ทีม BLS ศูนยเ์อราวณัตรวจประเมินอาการ พร้อมน าส่งรพ.ราชวิถี ดว้ยความปลอดภยั 
................. 

TEAM BLS ศูนยเ์อราวณั ประจ าจุดจอดศูนยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์
................. 
บาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรี ตลอด 24 ชม. 
 

  
 

  
 
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-220-7594 

E-mail : oioi_wc@windowslive.com   

QR CODE 
MSD.BMA. 

ขา่วศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
อเีมล ์: ems.bangkok@hotmail.com 
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26 ม.ค. 65 
**Erawan News**26 ม.ค. 65 ทีมหน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัสูง (ALS) ศูนยเ์อราวณั ประจ าจุดจอดคลอง
สามวา เขา้ประจ าจุดดูแลนกัเรียนและประชาชนเขา้รับการฉีดวคัซีนเขม็กระตุน้ ณ โรงเรียนวดัคูบ้อน เขตคลองสามวา 
กรุงเทพฯ 
........................................ 
"บาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรี ตลอด 24 ชม." 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 

ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-220-7594 

E-mail : oioi_wc@windowslive.com   

QR CODE 
MSD.BMA. 

ขา่วศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
อเีมล ์: ems.bangkok@hotmail.com 
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26 ม.ค. 65 
**Erawan News**26 ม.ค. 65 ทีมหน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัสูง (ALS) ศูนยเ์อราวณั ประจ าจุดจอดบาง
ขนุเทียน เขา้ประจ าจุดดูแลนกัเรียนและประชาชนเขา้รับการฉีดวคัซีนเขม็กระตุน้ ณ โรงเรียนวดัสะแกงาม เขตบางขนุ
เทียน กรุงเทพฯ 
........................................ 
"บาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรี ตลอด 24 ชม." 
 

  
 

  
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-220-7594 

E-mail : oioi_wc@windowslive.com   

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
อเีมล ์: ems.bangkok@hotmail.com 
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26 ม.ค. 65 
**Erawan News**26 ม.ค. 65 ทีมหน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัสูง (ALS) ศูนยเ์อราวณั ประจ าจุดจอดวงั
ทองหลาง เขา้ประจ าจุดดูแลนกัเรียนและประชาชนเขา้รับการฉีดวคัซีนเขม็กระตุน้ ณ โรงเรียนมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ 
........................................ 
"บาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรี ตลอด 24 ชม." 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 

ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-220-7594 

E-mail : oioi_wc@windowslive.com   

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
อเีมล ์: ems.bangkok@hotmail.com 
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26 ม.ค. 65 
**Erawan News**26 ม.ค. 65 ทีมหน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัสูง (ALS) ศูนยเ์อราวณั ประจ าจุดจอด
ลาดพร้าว เขา้ประจ าจุดดูแลนักเรียนและประชาชนเขา้รับการฉีดวคัซีนเขม็กระตุน้ ณ หมู่บา้นเสนานิเวศน์ 2 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
........................................ 

"บาดเจ็บ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรี ตลอด 24 ชม." 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 

ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-220-7594 
E-mail : oioi_wc@windowslive.com   

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-220-7594 แฟ็กซ.์02-223-9684 
อเีมล ์: ems.bangkok@hotmail.com 
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26 ม.ค. 65 
ศูนยเ์อราวณัขอขอบคุณ "มูลนิธิพลงัท่ีย ัง่ยนื" (Power For Sustainable Future Foundation) โดยการสนบัสนุนของ 
บริษทั ปตท. จ  ากดั (มหาชน) โดยนายรัชช ์รัตนวจิิตร หวัหนา้ทีมมูลนิธิพลงัท่ีย ัง่ยนืเป็นผูแ้ทนมอบจานและแกว้
กระดาษแก่ศูนยเ์อราวณั จ  านวน 7 ลงั ( 6,600 ช้ิน) โดยมี นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศนูยเ์อราวณั พร้อม นพ.
คมชิต ชวนสัพร หวัหน้ากลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศนูยเ์อราวณั เป็นผูรั้บมอบ เพ่ือสนบัสนุนอุปกรณ์ใชง้าน
และเป็นก าลงัใจใหแ้ก่เจา้หน้าท่ีศูนยเ์อราวณัท่ีปฏิบติังานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid - 19 
ตลอด 24 ชม.... 
...."ศูนยเ์อราวณัขอขอบพระคุณค่ะ".... 
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27 ม.ค. 65 
**Erawan News**27 ม.ค. 65 ทีมหน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัสูง (ALS) ศูนยเ์อราวณั ประจ าจุดจอด
ลาดพร้าว เขา้ประจ าจุดดูแลนกัเรียนและประชาชนเขา้รับการฉีดวคัซีนเขม็กระตุน้ ณ บริเวณอู่รถทวัร์ธนชัวิชญ ์ซอยมยั
ลาภ ( ประเสริฐมนูกิจ 29) เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีนางสุภาพร ศรีศาสนวงศ ์ผูอ้  านวยการเขตลาดพร้าว พร้อม 
นพ.ธนชั เงินประเสริฐศรี” ผูบ้ริหารสูงสุด “บริษทั ธนชัวิชญ ์แทรเวล กรุ๊ป จ ากดั” เจา้ของพื้นท่ี ร่วมตรวจเยี่ยมและ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและทีมแพทย ์
........................................ 
"บาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรี ตลอด 24 ชม." 
 

    
 

  
 
 
 

 
เรยีบเรยีงโดย : นางสาววทนัยา จนัทรกุล 

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ศนูยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์ 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ศนูยเ์อราวณั กรุงเทพมหานคร 
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27 ม.ค. 65 
...27 ม.ค. 65 เวลา 08.15 น. นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั พร้อมคณะผูบ้ริหาร ขา้ราชการ และ
บุคลากรปฏิบติังานประจ าศูนยเ์อราวณั ร่วมพธีิท าบุญ ตกับาตร ประจ าเดือน ม.ค. 65 โดยมี คณะผูบ้ริหารส านกั
การแพทย ์ขา้ราชการ และบุคลากรในสงักดัส านกัการแพทย ์เขา้ร่วม ณ บริเวณลานหนา้เสาธง อาคารส านกัการแพทย  ์
Cr.ภาพ สนพ.กทม. 
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27 ม.ค. 65 
**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัประชุม Morning Talk & Weekly Meeting ติดตามการด าเนินงาน 3 กลุ่มงาน ประจ า
สปัดาห์ท่ี 4 เดือน ม.ค. 65 
...27 ม.ค.. 65 เวลา 08.30 น. ท่ีหอ้งประชุม War Room ศูนยเ์อราวณั นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั 
เป็นประธานการประชุม Morning Talk & Weekly Meeting ติดตามการด าเนินงานประจ าสปัดาหข์อง 3 กลุ่มงาน ของ
ศูนยเ์อราวณั คือ  
- กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน (นพ.คมชิต ชวนสัพร เป็นหวัหนา้กลุ่มงาน ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน) 
- กลุ่มงานมาตรฐานและระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน (นายทะเนตร์ สายมนั รักษาการหวัหนา้กลุ่มงาน ผูค้วบคุมการ
ปฏิบติังาน) 
- ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป (นายณนทวตั หนูศิลา รักษาการหวัหน้ากลุ่มงาน ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน) 
โดยเป็นการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของโครงการ กิจกรรม ท่ีแตล่ะกลุ่มงานด าเนินการในปัจจุบนัว่ามี
ความเหมาะสม เป็นไปในแนวทางการพฒันาองคก์รตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เพือ่ใหแ้ผนการด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสู์งสุดในการใหบ้ริการแก่ประชาชน 
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27 ม.ค. 65 
**Erawan News**แพทยป์ระจ าบา้น #Group 2 #JAN 
...นพ.คมชิต ชวนสัพร หวัหนา้กลุ่มงานบริการการแพทยฉุ์กเฉิน ศูนยเ์อราวณั ใหค้วามรู้ในเร่ืองระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร และ Disaster Management การจดัการทางการแพทยใ์นเหตุสาธารณภยั แก่แพทยป์ระจ าบา้น 
(สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ท่ีเขา้ฝึกภาคปฏิบติัดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน ณ ศูนยส์ัง่การศูนย์
เอราวณั ส านกัการแพทย ์
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27 ม.ค. 65 
**Erawan News**27 ม.ค. 65 ทีมหน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัสูง (ALS) ประจ าจุดจอดวดัวมิุตยาราม 
ร่วมกนัถวายชุดสงัฆทานเน่ืองในโอกาสปีใหม่ 2565 แด่พระครูวิมุตธรรมาภรณ์ เจา้อาวาสวดัวิมตุยาราม เขตบางพลดั 
พร้อมขอบพระคุณในความเมตตาท่ีใหค้วามอนุเคราะห์เขา้ใชพ้ื้นท่ีภายในบริเวณวดัเป็นจุดจอดรถพยาบาลใหบ้ริการ
การแพทยฉุ์กเฉินของศูนยเ์อราวณัดว้ยดีตลอดมา 
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27 ม.ค. 65 
ทีมหน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉิน ประจ าจุดจอดรามอินทรา เป็นตวัแทนศูนยเ์อราวณัร่วมส่งความสุขปีใหม่ 

2565 ดว้ยการมอบของขวญัสวสัดีปีใหม่แด่ ศูนยพ์ฒันากีฬากองทพับก รามอินทรา (สนามกอลฟ์ ทบ.) Royal Thai 
Army Sports Center Ramindra โดยมี พลตรี ชลทิศ เลาหะคามิน ผูอ้  านวยการศูนยพ์ฒันากีฬากองทพับก รามอินทรา 
เป็นผูรั้บมอบ พร้อมขอบคุณท่ีใหค้วามอนุเคราะห์เขา้ใชพ้ื้นท่ีเป็นจุดจอดรถพยาบาลใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินของ
ศูนยเ์อราวณัดว้ยดีตลอดมา  
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27 ม.ค. 65 
ศูนยเ์อราวณัเปิดรับสมคัร แพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉิน จ านวน 2 อตัรา สมคัรไดต้ั้งแต่บดัน้ี จนถึงวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ ์2565 
สอบถามเพ่ิมเติม โทร 02 220 7570 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป (ในวนันและเวลาราชการ) 
**รายละเอียดการรบัสมคัร http://www.bangkokems.bangkok.go.th:8089/.../01/S0038001.pdf 
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28 ม.ค. 65 
**Erawan News**28 ม.ค. 65 ทีมหน่วยปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัสูง (ALS) ศูนยเ์อราวณั ประจ าจุดจอดวงั
ทองหลาง และจุดจอดลาดพร้าว สบัเปล่ียนเเขา้ประจ าจุดดูแลนกัเรียนและประชาชนเขา้รบัการฉีดวคัซีนเขม็กระตุน้ 
โดยหน่วยฉีดวคัซีนเคล่ือนท่ีกทม. หรือรถ BMV : BKK Mobile Vaccination Unit ณ วดัลาดปลาเคา้ เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ 
........................................ 
"บาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรี ตลอด 24 ชม." 
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28 ม.ค. 65 
**Erawan News**ศูนยเ์อราวณัจดักิจกรรม Big Cleaning Day "5ส ศบฉ. ใส่ใจ สร้างนิสยับุคลากร" ประจ าเดือน ม.ค. 
65 
...28 ม.ค. 65 เวลา 15.00 น. นพ.ยทุธนา เศรษฐนนัท ์ผูอ้  านวยการศูนยเ์อราวณั พร้อมขา้ราชการ บุคลากรศนูยเ์อราวณั 
ร่วมกนัท าความสะอาดหอ้งท างาน ภายใตกิ้จกรรม Big Cleaning Day "5ส ศบฉ. ใส่ใจ สร้างนิสยับุคลากร" 
ประจ าเดือนมกราคม 2565 เพือ่ความสะอาดเรียบร้อย ปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีท างาน และป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส Covid-19 
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31 ม.ค. 65 
"ซินเจียยูอ่ี่ ซินน้ีฮวดไช"้ 
ขอใหส้มความปรารถนาทุกประการ 
สุขภาพแขง็แรง โชคดีมีความสุข 
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31 ม.ค. 65 
ศูนยเ์อราวณัขอขอบคุณ นายสกลธี ภทัทิยกลุ รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร มอบชุด PPE จ านวน 100 ชุด และ
เคร่ืองด่ืม จ านวน 4 ลงั แก่ศูนยเ์อราวณั เพ่ือสนบัสนุนและเป็นก าลงัใจใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีศูนยเ์อราวณัท่ีปฏิบติังานใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid - 19 ตลอด 24 ชม.... 
...."ศูนยเ์อราวณัขอขอบพระคุณค่ะ"....  
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31 ม.ค. 65 
31 ม.ค. 65 เวลา 18.20 น. ศูนยเ์อราวณั ว.4 ผูป่้วยชาย 83 ปี วบูลม้ ประวตัิความดนั เบาหวาน โรคไต ภายในท่ีพกั

ใกลเ้คียงถนนอาจณรงค ์เขตคลองเตย ทีม BLS ศูนยเ์อราวณัตรวจประเมินอาการ พร้อมน าส่งรพ.รามาธิบดี ดว้ยความ
ปลอดภยั 
................. 

TEAM BLS ศูนยเ์อราวณั ประจ าจุดจอดศูนยเ์อราวณั ส านกัการแพทย ์
................. 
บาดเจบ็ เจบ็ป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 ศูนยเ์อราวณั บริการฟรี ตลอด 24 ชม. 
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