ผลการพิจารณาขอรับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (CEPA)
จากการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการระบบการต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน
และการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม 2564 เวลา 09.๐0-13.๐0 น.
ผลการพิจารณาหน่วยคะแนน (คะแนน)
ลำดับ

๑

๒
๓

๔

๕

องค์กร

ชื่อโครงการ

โรงพยาบาลขอนแก่น

โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินด้วยการ
อำนวยการตรงทางการแพทย์
(on line medical direction)
เขตสุขภาพที่ 7 (ระยะที่ 1)
สำนักงานสาธารณสุข โครงการการประชุมวิชาการ
จังหวัด
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์
สุราษฎร์ธานี
ธานี ประจำปี2564
คณะแพทยศาสตร์
ประชุมวิชาการทางเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉุกเฉิน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564
8th Essential Knowledge in
Emergency Care: Life
support in COVID era
โรงพยาบาล
การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย
จุฬาลงกรณ์
สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่
สภากาชาดไทย
เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
หรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
“Emergency Medicine Cafe”
โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

การเข้าร่วมฟังบรรยาย อภิปราย
สัมมนา อบรมฟื้นฟูวิชาการที่
เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

กำหนดการ
โครงการ

ผู้เข้าร่วม

วิทยากร

นักปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน
การแพทย์

เจ้าพนักงาน
ฉุกเฉิน
การแพทย์

พนักงาน
ฉุกเฉิน
การแพทย์

อาสาสมัคร
ฉุกเฉิน
การแพทย์

(นฉพ.)
5

(จฉพ.)
-

(พฉพ.)
-

(อฉพ.)
-

-

-

๒๐

๒๐

๑๑.๕

-

-

-

-

วันที่
18 - 19
ก.พ. 64

๘

-

-

-

-

วันที่
4 -29
ม.ค. 64

-

-

-

-

วันที่
10 พ.ย.63 31 ธ.ค. 63
วันที่
1๗ – 1๙
มี.ค. 64
วันที่
28 - 29
ม.ค. 64

คะแนนวิทยากร
หน่วยคะแนน ดังรายชื่อ
1) ว่าที่ ร.ต.มานพ ศรีจำนงค์ 0.25 คะแนน
๒) นายราเมศร์ ไพสีขาว 0.25 คะแนน
๓) น.ส.ผกามาศ อุปแก้ว 0.25 คะแนน
๔) น.ส.สุชาดา ศรีโยธา0.25 คะแนน
-

รายชื่อ ดังนี้
๑) นางสาวธันยกานต์ สุขโข ๗ คะแนน
๒) นายประยุทธ สุขอุ้ม
๑๒ คะแนน

ผลการพิจารณาขอรับหน่วยคะแนนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๖ ม.ค. ๖๔ หน้า ๑

ผลการพิจารณาหน่วยคะแนน (คะแนน)
ลำดับ

องค์กร

ชื่อโครงการ

กำหนดการ
โครงการ

ผู้เข้าร่วม

วิทยากร

นักปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน
การแพทย์

เจ้าพนักงาน
ฉุกเฉิน
การแพทย์

พนักงาน
ฉุกเฉิน
การแพทย์

อาสาสมัคร
ฉุกเฉิน
การแพทย์

(นฉพ.)

(จฉพ.)

(พฉพ.)

(อฉพ.)

หรือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
“อบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้น
พื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์
ขั้นสูง”

๖
๘
๙

โรงพยาบาลสมเด็จ
พระปิ่นเกล้า กรม
แพทย์ทหารเรือ
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ณ
นาทวี
โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

หลักสูตรปฏิบัติการด้าน
การแพทย์ทางน้ำตอบโต้อุทกภัย
(Flood Medical Operation)
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา ปี 2564
โครงการอบรมหลักสูตรปฏิบัติ
การแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วย
ปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง”

คะแนนวิทยากร
๓) นายศิวพันธ์ เพชรอุดม
๗ คะแนน
๔) นายณัฐพล กิจจ์พัฒนโสภณ ๑๔ คะแนน
๕) นางสาวทิพวัลย์ บุญชู
๗ คะแนน
๖) นางสาวจณิตา จิรวนิช
๑๐ คะแนน
๗) นางสาวจิราพร นารีนุช ๒๐ คะแนน
๘) นางสาวปฏิมาพร บุญรอด ๗ คะแนน
๙) นางสาวจริยา โกยชัย
๑๓ คะแนน
๑๐) นางสาวลดาวัลย์ นาคพัฒพะเนาว์ 7 คะแนน
๑๑) นางสาวเบญจมาศ สงกาที ๑๒ คะแนน

วันที่
16 - 18
ม.ค. 64
วันที่
๘ ม.ค. 64
วันที่
30 ม.ค. 64
- 28 มีค. 64

๒๓.๕

๒๓.๕

๒๓.๕

๒๓.๕

๓

๓

๓

๓

-

-

-

-

๑) นายธีรภัทร์ จันทวงศ์ ๓3 คะแนน
๒) นายชูพงษ์ ปานเมือง ๒3 คะแนน
๓) นางสาวศศิธร จันไต้
๑๘ คะแนน
๔) นางสาวอัมรินทร์ พึ่งพินิจ ๒๑ คะแนน
๕) นางสาวจิตติมา ขำสาธร ๒๑ คะแนน
๖) นางสาวนัฐธิชา โพธิ์งาม ๑๑ คะแนน
๗) นายวศิน รุ่งเรือง
๑๐ คะแนน
๘) นายชัชกภณ ใจฉลาด ๑๒ คะแนน
๙) นางสาวพชรมาศ เพชรมาตย์ 3๓ คะแนน
๑๐) นางสาวธนาภรณ์ มนตรี ๑๐ คะแนน

หมายเหตุ ผู้จัดการอบรมจะต้องดำเนินการบันทึกรายชื่อผู้ผ่านการอบรม ภายใน ๔๕ วันหลักจากเสร็จสิ้นโครงการ
ผลการพิจารณาขอรับหน่วยคะแนนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๖ ม.ค. ๖๔ หน้า ๒

ผลการพิจารณาขอรับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (CEPA)
จากการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการระบบการต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน
และการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม 2564 เวลา 09.๐0-13.๐0 น.
การยืนขอคะแนนด้วยตนเอง

ชื่อ- สกุล

เรื่อง

ประเภทงาน
วิชาการ
นายธีรภัทร์ จันทวงศ์
Straddle versus Conventional Chest ระดับนานาชาติ
Compressions in a Confined Space;
a Comparative Study
นางสาวพรรณารัฐ อร่ามเรือง เรื่องที่ ๑ หัวข้องานวิชาการ “AMTCEP (Poster
2019”
Presentation)
ระดับประเทศ
เรื่องที่ ๒ การรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บหัวใจ วารสารภาษาไทย
หยุดเต้นนอกโรงพยาบาล ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือดูแลรักษา โดยระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
นายจิระเทพ ประดับมุข
รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการ
การเชิญเป็น
ปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้น วิทยากรอบรม
พื้นฐาน รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑
กันยายน ๒๕๖๓ จากหน่วยงานสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
นางสาวกนกวรรณ มะลิ
รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการ
การเชิญเป็น
ปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้น วิทยากรอบรม
พื้นฐาน รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑
กันยายน ๒๕๖๓ จากหน่วยงานสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

ผลการพิจารณา (ตามมติคณะทำงาน)

คะแนน

ไม่สามารถพิจารณาหน่วยคะแนน เนื่องจาก
ผลงานวิจัย เกิดขึ้นระหว่างเรียน

-

ผลงานวิชาการทั้ง ๒ เรื่อง เป็นงานวิชาการเรื่อง
เดียวกัน
มติการประชุม จึงพิจารณาให้เรื่องที่มีคะแนน
มากที่สุด
ได้รับหน่วยคะแนน ๒๕ คะแนน

๒๕ คะแนน

ไม่สามารถพิจารณาคะแนน เนื่องจากข้อมูลที่
จัดส่งมาไม่เพียงพอต่อการพิจารณา และการยื่น
ขอคะแนนดังกล่าวจะต้องเป็นหน้าที่ขององค์กร
ที่จัดการอบรมเป็นผู้ยื่นขอคะแนน

-

ไม่สามารถพิจารณาคะแนน เนื่องจากข้อมูลที่
จัดส่งมาไม่เพียงพอต่อการพิจารณา และการยื่น
ขอคะแนนดังกล่าวจะต้องเป็นหน้าที่ขององค์กร
ที่จัดการอบรมเป็นผู้ยื่นขอคะแนน

-

ผลการพิจารณาขอรับหน่วยคะแนนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๖ ม.ค. ๖๔ หน้า ๓

