
 
 

ก ำหนดกำร 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพส ำหรับหน่วยแพทย์ ทร.  

(พื้นที ่ทรภ.๑ และหน่วยแพทย์อ่ืนๆ) 
วันที่ ๒๗ – ๓๐ มิ.ย.๖๕  

ณ ห้องลุมพิกำนนท์ รพ.อำภำกรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 
    

วันจันทร์ที่ ๒๗ มิ.ย.๖๕ 
๐๘๐๐ - ๐๘๓๐ - ลงทะเบียน  
๐๘๓๐ – ๐๙๐๐ - พิธีเปิด 
๐๙๐๐ – ๑๐๐๐ - บรรยายเรื่อง แนวทางปฏิบัติตามหลัก Standard Precautions และการใช้อุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายส่วนบุคคล การจัดการขยะติดเชื้อ การจัดการผ้าเปื้อนในสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.
โดย น.ต.หญิง นฤมล ไข่เกษ 

๑๐๐๐ – ๑๐๑๐ - อาหารว่าง 
๑๐๑๐ – ๑๒๐๐ - ฝึกปฏิบัติเรื่อง การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โดย  น.ต.หญิง นฤมล ไข่เกษ 
  น.ต.หญิง รุจิรา  อัศวโสวรรณ น.ต.หญิง ศุภกาญจน์  ผิวเกษแก้ว 
  ร.ต.หญิง เฟื่องลดา  หมั่นมา พ.จ.อ.ภาณุเดช  นพไธสง 

 ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ - รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓๐๐ – ๑๔๐๐ - บรรยายเรื่อง มาตรฐานรถฉุกเฉินล าเลียงผู้ป่วยขั้นสูงส าหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. 

โดย พ.จ.อ.ชาญวิทย์  ชินสีห์  
๑๔๐๐ – ๑๔๑๐ - พัก 
๑๔๑๐ – ๑๗๐๐ - ฝึกปฏิบัติ ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ รถฉุกเฉินล าเลียงผู้ป่วยโดย  
  น.ต.หญิง วชิราภรณ์  อินทราพงษ์ พ.จ.อ.ภาณุเดช  นพไธสง 
  พ.จ.อ.ชาญวิทย์  ชินสีห ์ พ.จ.อ.วันชนะ  เกตุชัย  
  นายสิทธิชัย  ศักดิ์สิทธิ์ 
วันอังคำรที่ ๒๘ มิ.ย.๖๕ 
๐๘๐๐ – ๑๐๐๐ - บรรยายเรื่อง การบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. 
   โดย น.อ.หญิง วิสิฏฐ์ศรี เพิ่มสุขจิตต์ และ น.ท.หญิง โสภิตา ธนสารสาคร 
๑๐๐๐ – ๑๐๑๐ - อาหารว่าง 

 ๑๐๑๐ – ๑๒๐๐ - บรรยายเรื่อง การบริหารยาและเวชภัณฑ์ทีใ่ช้ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. 
โดย น.อ.หญิง วิสิฏฐ์ศรี เพิ่มสุขจิตต์ และ น.ท.หญิง โสภิตา ธนสารสาคร 

๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ - รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ - บรรยายเรื่อง การซ่อมบ ารุงรักษาเชิงแก้ไข การตรวจสอบประสิทธิภาพ การปรับเทียบ

เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์  โดย น.ท.หญิง ชนิดา  ลลีาอดิศร 
๑๕๐๐ – ๑๕๑๐ - พัก 
๑๕๑๐ – ๑๗๐๐    - ฝึกปฏบิัติ การตรวจสอบประสิทธฺภาพ การปรับเทียบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์   

โดย น.ท.หญิง ชนิดา  ลลีาอดิศร พ.จ.อ.ภาณุเดช  นพไธสง 
   พ.จ.อ.ชาญวิทย์  ชินสีห์ พ.จ.อ.วันชนะ  เกตุชัย 
  นายสิทธิชัย  ศักดิ์สิทธิ์ 
         
วันพุธที่  ๒๙ มิ.ย.๖๕ 
๐๘๐๐ – ๐๙๐๐ - บรรยายเรื่อง BLS และการใช้ AED โดย น.ท.นรเศรษฐ์  อุปริพุทธางกูร 
๐๙๐๐ – ๑๐๐๐ - ฝึก BLS และAED โดย น.ท.นรเศรษฐ์  อุปริพุทธางกูร 
  พ.จ.อ.ภาณุเดช  นพไธสง พ.จ.อ.ชาญวิทย์  ชินสีห ์   
  พ.จ.อ.วันชนะ  เกตุชัย นายสิทธิชัย  ศักดิ์สิทธิ์ 



 
๑๐๐๐ – ๑๐๑๐ - อาหารว่าง 
๑๐๑๐ – ๑๒๐๐ - ฝึกบูรณาการ BLS และAED โดย น.ท.นรเศรษฐ์  อุปริพุทธางกูร 
  พ.จ.อ.ภาณุเดช  นพไธสง พ.จ.อ.ชาญวิทย์  ชินสีห์   
  พ.จ.อ.วันชนะ  เกตุชัย นายสิทธิชัย  ศักดิ์สิทธิ์ 
๑๒๐๐ – ๑๓๐๐    - รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓๐๐ – ๑๔๐๐ - บรรยายเรื่อง การประเมินผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน โดย น.ท.นรเศรษฐ์  อุปริพุทธางกูร 
๑๔๐๐ – ๑๕๐๐ - ฝึกปฏิบัติ การประเมินผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน โดย น.ท.นรเศรษฐ์  อุปริพุทธางกูร 
  พ.จ.อ.ภาณุเดช  นพไธสง พ.จ.อ.ชาญวิทย์  ชินสีห ์   
    พ.จ.อ.วันชนะ  เกตุชัย นายสิทธิชัย  ศักดิ์สิทธิ์ 
๑๕๐๐ – ๑๕๑๐ - พัก 
๑๕๑๐ – ๑๗๐๐ - ฝึกปฏิบัติ การประเมินผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน โดย น.ท.นรเศรษฐ์  อุปริพุทธางกูร 
   พ.จ.อ.ภาณุเดช  นพไธสง พ.จ.อ.ชาญวิทย์  ชินสีห์   
    พ.จ.อ.วันชนะ  เกตุชัย นายสิทธิชัย  ศักดิ์สิทธิ์ 
วันพฤหัสบดีที่  ๓๐ มิ.ย.๖๕ 
๐๘๐๐ – ๑๐๐๐ - การประเมินและดูแลผู้ป่วยโรคทางทะเลและชายฝั่งที่พบบ่อย  

โดย น.อ.เสฏฐศิริ  แสงสวุรรณ 
๑๐๐๐ – ๑๐๑๐ - อาหารว่าง 
๑๐๑๐ – ๑๒๐๐    - ฝึกปฏบิัติ การตรวจประเมินผู้ป่วยโรคทางทะเลและชายฝั่ง โดย น.อ.เสฏฐศิริ  แสงสุวรรณ 
  พ.จ.อ.ภาณุเดช  นพไธสง พ.จ.อ.ชาญวิทย์  ชินสีห์   
    พ.จ.อ.วันชนะ  เกตุชัย นายสิทธิชัย  ศักดิ์สิทธิ์ 
๑๒๐๐ – ๑๓๐๐    - รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ - พิธีปิด 

------------------------------------------ 


