ตารางอบรม
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีงบประมาณ 2565
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 วันที่ 1 ของการอบรม 8 ชม. (บรรยาย : ปฏิบัติ / 6 : 2 )
ชั่วโมง

เวลา

บรรยาย

ปฏิบัติ

08.00-09.00 น.
09.00-11.00 น.

2

11.00-12.00 น.

1

12.00-13.00 น.
13.00-16.00 น.

3

16.00-18.00 น.

2

หัวข้อ
ลงทะเบียน
พิธีเปิด
บรรยาย : ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
และมาตรฐานหน่วยปฏิบัติการ
บรรยาย : กฎหมายจริยธรรม สวัสดิภาพ
และความปลอดภัย
lunch
บรรยาย : การประเมินสถานการณ์และ
การประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน
ฝึกปฏิบัติ : การประเมินสถานการณ์และ
การประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน
Non-trauma แบ่ง 6 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน
ไม่เวียนฐาน ๆ ละ 2 ชั่วโมง

วิทยากร
ทีมวิทยากร
พว.วิชาญ พูลเงิน
พว.ธวัลฉัตร ลีลานันทวงศ์
(สสจ.จันทบุรี)
อ.เกียรติศักดิ์ ชัยพรม
ฐานที่ 1
อ.เกียรติศักดิ์ ชัยพรม
พว.นันทวัน ศิริวรรัตน์
ฐานที่ 2
พว.วิชาญ พูลเงิน
นฉพ.ณัฐวรรณ บรรจงแจ่ม
ฐานที่ 3
อ.เจน วาวจะโปะ
นฉพ.วิภาวรรณ ลักษวุธ
ฐานที่ 4
พว.สุกัญญา ต่วนเทศ
นฉพ.รุ่งรัตน์ สิทธิบุ่น
ฐานที่ 5
พว.มัตติกา ภู่อยู่
นฉพ.เปริมพิดา ขัติวงค์
ฐานที่ 6
พว.อัญชรีวรรณ จันทร์เพ็ญ
นฉพ.กิตติศักดิ์ ดวงตา

หมายเหตุ : - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 น. และ 14.00 น.

1

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 วันที่ 2 ของการอบรม 10 ชม. (บรรยาย : ปฏิบัติ / 8 : 2 )
ชั่วโมง

เวลา

บรรยาย

07.45-08.00 น.
08.00-09.00 น.

1

09.00-10.00 น.

1

10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.

1
1

12.00-13.00 น.
13.00-17.00 น.

4

17.00-19.00 น.

ปฏิบัติ

2

หัวข้อ

วิทยากร

ลงทะเบียน
บรรยาย : การดูแลผู้บาดเจ็บบริเวณศีรษะ
และไขสันหลัง
บรรยาย : การดูแลผู้บาดเจ็บบริเวณทรวงอก

ทีมวิทยากร
นพ.วาปี มาศผล

บรรยาย : การดูแลผู้บาดเจ็บบริเวณช่องท้อง
บรรยาย : การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน
- BURN / AMPUTATION
lunch
บรรยาย : การยกและการเคลื่อนย้าย
ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน
ฝึกปฏิบัติ : การประเมินสถานการณ์และ
การประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน
Non-trauma แบ่ง 6 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน
ไม่เวียนฐาน ๆ ละ 2 ชั่วโมง

นพ.ธิติ วรรณศิริ
นพ.กฤษณ์ จงแจ่มฟ้า

นพ.สิทธิพร สิมะบวรสุทธิ์

อ.เจน วาวจะโปะ
ฐานที่ 1
อ.เจน วาวจะโปะ
พว.นันทวัน ศิริวรรัตน์
ฐานที่ 2
พว.วิชาญ พูลเงิน
นฉพ.ณัฐวรรณ บรรจงแจ่ม
ฐานที่ 3
อ.เกียรติศักดิ์ ชัยพรม
นฉพ.วิภาวรรณ ลักษวุธ
ฐานที่ 4
พว.สุกัญญา ต่วนเทศ
นฉพ.รุ่งรัตน์ สิทธิบุ่น
ฐานที่ 5
พว.มัตติกา ภู่อยู่
นฉพ.เปริมพิดา ขัติวงค์
ฐานที่ 6
พว.อัญชรีวรรณ จันทร์เพ็ญ
นฉพ.กิตติศักดิ์ ดวงตา

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 น. และ 14.00 น.

2

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 วันที่ 3 ของการอบรม 10 ชม. ( บรรยาย : ปฏิบัติ / 5 : 5 )
ชั่วโมง

เวลา

บรรยาย

07.45-08.00 น.
08.00-11.00 น.

3

11.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-19.00 น.

ปฏิบัติ

1

1
1
4

หัวข้อ

วิทยากร

ลงทะเบียน
บรรยาย : ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและ
การอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ฝึกปฏิบัติ : อ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
แบ่ง 6 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน
เวียนฐาน ๆ ละ 10 นาที

lunch
บรรยาย : ภาวะฉุกเฉินระบบหัวใจ
บรรยาย : การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
ระบบทางเดินหายใจ
ฝึกปฏิบัติ : การยกและการเคลื่อนย้าย
ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน
แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน
เวียนฐาน ๆ ละ 40 นาที

ทีมวิทยากร
ดร.ยศพล เหลืองโสมนา
ฐานที่ 1 STEMI
ดร.ยศพล เหลืองโสมนา
นฉพ.ณัฐวรรณ บรรจงแจ่ม
ฐานที่ 2 SVT
ดร.บุศริน เอี่ยวสีหยก
นฉพ.วิภาวรรณ ลักษวุธ
ฐานที่ 3 Bradycardia
พญ.ศศิมา บุญโนทก
นฉพ.รุ่งรัตน์ สิทธิบุ่น
ฐานที่ 4 VT&VF
นพ.วาปี มาศผล
พว.สุกัญญา ต่วนเทศ
ฐานที่ 5 NSTEMI
พว.สุพัตรา ศรีรางวัล
นฉพ.กิตติศักดิ์ ดวงตา
ฐานที่ 6 Trachycardia
พว.เสาวลักษณ์ ชุติภาสวรพงศ์
นฉพ.เปริมพิดา ขัติวงค์
นพ.ธันวา พิทักษ์สุธีพงศ์
พญ.ภูรีลักษณ์ รัตนวิจารณ์

ฐานที่ 1 KED
พญ.ธนัญญา ศักดาเดช
นฉพ.ณัฐวรรณ บรรจงแจ่ม
ฐานที่ 2 Rapid extrication
พว.วิชาญ พูลเงิน
นฉพ.วิภาวรรณ ลักษวุธ
ฐานที่ 3 การถอดหมวกกันน็อค
พว.สุกัญญา ต่วนเทศ
นฉพ.เปริมพิดา ขัติวงค์
ฐานที่ 4 การใช้ Long spinal board
พว.มณีรัตน์ สุขสะอาด
นฉพ.รุ่งรัตน์ สิทธิบุ่น
ฐานที่ 5 การใส่ Hard collar
พว.เสาวลักษณ์ ชุติภาสวรพงศ์
นฉพ.กิตติศักดิ์ ดวงตา
ฐานที่ 6 การใช้รถพยาบาล/ Stair chair/ ferno
พว.ธันยารัศมิ์ โอภาชาติ
พว.นันทวัน ศิริวรรัตน์
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 น. และ 14.00 น.

3

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 วันที่ 4 ของการอบรม 9 ชม. ( บรรยาย : ปฏิบัติ / 4 : 5 )
ชั่วโมง

เวลา

บรรยาย

07.45-08.00 น.
08.00-09.00 น.

09.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-18.00 น.

ปฏิบัติ

1

3
5

หัวข้อ
ลงทะเบียน
บรรยาย : การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน
- การบาดเจ็บศีรษะและไขสันหลัง
- บาดเจ็บทรวงอก
- บาดเจ็บช่องท้อง
บรรยาย : การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
lunch
ฝึกปฏิบัติ : การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง/
Airway Management
แบ่ง 6 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน
เวียนฐาน ๆ ละ 50 นาที

วิทยากร
ทีมวิทยากร
ดร.บุศริน เอี่ยวสีหยก

พญ.ศศิมา บุญโนทก
ฐานที่ 1 ACLS
พญ.ศศิมา บุญโนทก
ดร.ยศพล เหลืองโสมนา
ฐานที่ 2 ACLS
นพ.วาปี มาศผล
นฉพ.ณัฐวรรณ บรรจงแจ่ม
ฐานที่ 3 การใส่ ET tube, LMA
พญ.ภูรีลักษณ์ รัตนวิจารณ์
นฉพ.วิภาวรรณ ลักษวุธ
ฐานที่ 4 สิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจ
ของผู้ใหญ่และเด็ก
ดร.บุศริน เอี่ยวสีหยก
นฉพ.กิตติศักดิ์ ดวงตา
ฐานที่ 5 Head tilt chin lift/
jaw-thrust maneuver/ การใช้ Ambu bag
พว.ธันยารัศมิ์ โอภาชาติ
นฉพ.รุ่งรัตน์ สิทธิบุ่น
ฐานที่ 6 BLS ยุคโควิด/ Oropharyngeal
and nasopharyngeal airway
พว.เสาวลักษณ์ ชุติภาสวรพงศ์
นฉพ.เปริมพิดา ขัติวงค์

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 น. และ 14.00 น.

4

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 วันที่ 5 ของการอบรม 10 ชม. ( บรรยาย : ปฏิบัติ / 5 : 5)
ชั่วโมง

เวลา

บรรยาย

07.45-08.00 น.
08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.

15.00-19.00 น.

ปฏิบัติ

หัวข้อ

วิทยากร

ลงทะเบียน
บรรยาย : ภาวะฉุกเฉินระบบประสาท
บรรยาย : ภาวะฉุกเฉินทางสูติ-นรีเวชกรรม
บรรยาย : ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชกรรม
บรรยาย : การสื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
lunch
บรรยาย : การเขียนรายงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ฝึกปฏิบัติ : การสื่อสารและการเขียนรายงาน
ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
แบ่ง 6 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน
ไม่เวียนฐาน ๆ ละ 60 นาที

1
1
1
1
1
1

4

ฝึกปฏิบัติ : การยกและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน
แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน
เวียนฐาน ๆ ละ 40 นาที

ทีมวิทยากร
นพ.ราม กิจจานนท์
นพ.ณรงค์วัฒน์ สุริยะ
พญ.สินทรา ผู้มีธรรม
พว.วิชาญ พูลเงิน
พว.วิชาญ พูลเงิน
ฐานที่ 1
พว.ละอองดาว บุตรฉัยยา
พว.ธันยารัศมิ์ โอภาชาติ
ฐานที่ 2
นฉพ.วิภาวรรณ ลักษวุธ
พว.วิชาญ พูลเงิน
ฐานที่ 3
นฉพ.รุ่งรัตน์ สิทธิบุ่น
พว.มณีรัตน์ สุขสะอาด
ฐานที่ 4
นฉพ.เปริมพิดา ขัติวงค์
พว.เสาวลักษณ์ ชุติภาสวรพงศ์
ฐานที่ 5
นฉพ.ณัฐวรรณ บรรจงแจ่ม
พว.ขนิษฐา สมัครพันธ์
ฐานที่ 6
นฉพ.กิตติศักดิ์ ดวงตา
พว.นิตยาภรณ์ สิทธิเวช
ฐานที่ 1 KED
พญ.ธนัญญา ศักดาเดช
นฉพ.ณัฐวรรณ บรรจงแจ่ม
ฐานที่ 2 Rapid extrication
พว.วิชาญ พูลเงิน
นฉพ.วิภาวรรณ ลักษวุธ
ฐานที่ 3 การถอดหมวกกันน็อค
พว.สุกัญญา ต่วนเทศ
พว.ธันยารัศมิ์ โอภาชาติ
ฐานที่ 4 การใช้ Long spinal board
พว.มณีรัตน์ สุขสะอาด
นฉพ.รุ่งรัตน์ สิทธิบุ่น
ฐานที่ 5 การใส่ Hard collar
พว.เสาวลักษณ์ ชุติภาสวรพงศ์
นฉพ.เปริมพิดา ขัติวงค์
ฐานที่ 6 การใช้รถพยาบาล/ Stair chair/ferno
พว.นันทวัน ศิริวรรัตน์
นฉพ.กิตติศักดิ์ ดวงตา

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 น. และ 14.00 น.
5

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 วันที่ 6 ของการอบรม 9 ชม. ( บรรยาย : ปฏิบัติ / 2 : 7 )
ชั่วโมง

เวลา

บรรยาย

07.45-08.00 น.
08.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-15.00 น.

หัวข้อ

ปฏิบัติ

4
2

ลงทะเบียน
บรรยาย : การจัดการอุบัติเหตุและอุบัติเหตุหมู่
lunch
ฝึกปฏิบัติ : เรื่องการคัดแยกผู้บาดเจ็บ
กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือสาธารณภัย
แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน
ไม่เวียนฐาน ๆ ละ 2 ชั่วโมง

15.00-19.00 น.

4

ฝึกปฏิบัติ : จำลองเหตุการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
หรือสาธารณภัย
แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน
เวียนฐาน ๆ ละ 40 นาที

19.00-20.00 น.

1

- Post test

วิทยากร
ทีมวิทยากร
พว.วิชาญ พูลเงิน
ฐานที่ 1
พว.วิชาญ พูลเงิน
นฉพ.เปริมพิดา ขัติวงค์
ฐานที่ 2
พว.ละอองดาว บุตรฉัยยา
นฉพ.กิตติศักดิ์ ดวงตา
ฐานที่ 3
พว.นันทวัน ศิริวรรัตน์
นฉพ.ณัฐวรรณ บรรจงแจ่ม
ฐานที่ 4
พว.สุกัญญา ต่วนเทศ
นฉพ.รุ่งรัตน์ สิทธิบุ่น
ฐานที่ 5
พว.อัญชรีวรรณ จันทร์เพ็ญ
นฉพ.วิภาวรรณ ลักษวุธ
ฐานที่ 6
พว.เสาวลักษณ์ ประกาศ
พว.สุภาพร จินดา
ฐานที่ 1 การกั้นโซน
พว.วิชาญ พูลเงิน
นฉพ.เปริมพิดา ขัติวงค์
ฐานที่ 2 การคัดแยกผู้บาดเจ็บ
พว.ละอองดาว บุตรฉัยยา
พว.ธันยารัศมิ์ โอภาชาติ
ฐานที่ 3 Triage zone
พว.นันทวัน ศิริวรรัตน์
นฉพ.ณัฐวรรณ บรรจงแจ่ม
ฐานที่ 4 Treatment zone
พว.สุกัญญา ต่วนเทศ
นฉพ.รุ่งรัตน์ สิทธิบุ่น
ฐานที่ 5 Loading/ parking zone
พว.อัญชรีวรรณ จันทร์เพ็ญ
พว.เสาวลักษณ์ ประกาศ
ฐานที่ 6 ศูนย์สั่งการ
นฉพ.วิภาวรรณ ลักษวุธ
พว.สุภาพร จินดา
พว.สุกัญญา ต่วนเทศ

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 น. และ 14.00 น.
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วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 วันที่ 7 ของการอบรม 7 ชม. (ปฏิบัติ 0, 7 )
ชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

เวลา
07.45-08.00 น.
08.00-12.00 น.

4

12.00-13.00 น.

วิทยากร

ลงทะเบียน
สอบปฏิบัติ : การปฏิบัติการการแพทย์
ฉุกเฉินในสถานการณ์จำลอง 6 ฐาน
ฐานละ 10 นาที สอบฐานละ 3 คน
เวียนฐานทุกฐาน
* ผู้เข้าสอบต้องผ่านการเป็นหัวหน้าทีม
ฐาน Trauma และ Non-trauma
อย่างละ 1 ฐาน
** ต้องสอบผ่านทุกฐาน
มีสิทธิสอบซ่อมได้ 1 ครั้ง **
lunch

13.00-16.00 น.

16.00-17.00 น.

หัวข้อ

3

1

สอบปฏิบัติ : ต่อ

- ปิดการอบรม

ทีมวิทยากร
Non-trauma
ฐานที่ 1 ACLS
พญ.ศศิมา บุญโนทก
นฉพ.เปริมพิดา ขัติวงค์
ฐานที่ 2 ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม
นพ.วาปี มาศผล
นฉพ.กิตติศักดิ์ ดวงตา
ฐานที่ 3 ภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม/
กุมารเวชกรรม
พว.วิชาญ พูลเงิน
พว.เสาวลักษณ์ ชุติภาสวรพงศ์
Trauma
ฐานที่ 4 อุบัติเหตุจราจร
พญ.ธนัญญา ศักดาเดช
นฉพ.ณัฐวรรณ บรรจงแจ่ม
ฐานที่ 5 อุบัติเหตุทวั่ ไป
พว.อัญชลีวรรณ จันทร์เพ็ญ
นฉพ.รุ่งรัตน์ สิทธิบุ่น
ฐานที่ 6 ภาวะฉุกเฉินของอุบัติเหตุจราจร/
ทั่วไป
พว.นันทวัน ศิริวรรัตน์
นฉพ.วิภาวรรณ ลักษวุธ
พญ.ศศิมา บุญโนทก
พว.สุกัญญา ต่วนเทศ

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 น. และ 14.00 น.
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ข้อมูลวิทยากร
1. ชื่อ
นาย วิชาญ พูลเงิน
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511018151
สังกัด
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
- อบรมหลักสูตร PHTLS provider course โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2559
- อบรมหลักสูตร Pre-hospital Nurse วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า
- อบรมหลักสูตร EMD Instructor Course สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2551
ประวัติการทำงาน
- พยาบาลวิชาชีพ 3-6 งานหอผู้กุมารเวชกรรม ปี 2535-2543
- พยาบาลวิชาชีพระดับ 7 งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปี 2544-2560
- พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ผลงานทางวิชาการ
- ศึกษาดูงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ SAMU DES HAUTS-DES-SEINE IN GARCHES 4-18
พฤศจิกายน 2556
- วิจัยเรื่องการประเมินผลการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดจันทบุรีปี พ.ศ.2559 ได้รับการทุนไปนำเสนอที่
Melbourne Australia
2. ชื่อ
แพทย์หญิงธนัญญา ศักดาเดช
ตำแหน่ง
นายแพทย์ชำนาญการ
สังกัด
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ประวัติการศึกษา
- วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์
49534
ประวัติการทำงาน
- แพทย์ประจำห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า
3. ชื่อ
นางสาวธันยารัศมิ์ โอภาชาติ
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4311153829
สังกัด
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2543 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- อบรมหลักสูตร Pre-hospital Nurse
- อบรมหลักสูตร กู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ (MALS 6 บึงกาฬ 2557)
- อบรมครูสอน CPR&AED รุ่น 1 ภาคประชาชนของ สพฉ. 2562
- อบรมครูสอนลอยตัว รุ่น1
- อบรมการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
ประวัติการทำงาน
- ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปี 2537-ปัจจุบัน
- จิตอาสาสอน CPR &AED ภาคประชาชน (พระภิกษุ นักเรียน ประชาชนทั่วไป) จิตอาสาสอนลอยตัว

ทักษะการช่วยเหลือผู้ตกน้ำและการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดโครงการเด็กไทยไม่จมน้ำ
ผลงานทางวิชาการ 4. ชื่อ
นางสาวนันทวัน ศิริวรรัตน์
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 5311216048
สังกัด
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2553 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- อบรมหลักสูตร Pre-hospital Nurse
ประวัติการทำงาน
- ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปี 2553-ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ 5. ชื่อ
นางสาวสุกัญญา ต่วนเทศ
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4711178483
สังกัด
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2542 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- อบรมหลักสูตร การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศเบื้องต้น สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ พ.ศ.2552
- อบรมหลักสูตร EMD Instructor Course สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2552
- อบรมหลักสูตร PHTLS provider course โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2559
- อบรมวิทยากรต้นแบบต้นแบบในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (หลักสูตรครู ก) พ.ศ.2559
- อบรมหลักสูตร Pre-hospital Nurse วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า
- อบรมหลักสูตร ACLS
- Trauma and Emergency Nurse Coordinator มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกพ.ศ.2559
- อบรมหลักสูตรพยาบาลผู้ประสานงาน (TEA unit) กรมการแพทย์ พ.ศ.2561
ประวัติการทำงาน
- ปฏิบัติงานหอผู้ป่วยแยกโรค อายุรกรรม พ.ศ.2542-2546
- ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน
6. ชื่อ
นางสาวมัตติกา ภู่อยู่
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 5311218089
สังกัด
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2553 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- อบรมหลักสูตร Pre-hospital Nurse
ประวัติการทำงาน
- ปฏิบัติงานหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ปี 2553-2557
- ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปี 2557-ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ -

7. ชื่อ
นางสาวขนิษฐา สมัครพันธ์
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 5511233590
สังกัด
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2555 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- อบรมหลักสูตร Pre-hospital Nurse
ประวัติการทำงาน
- ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปี 2555-ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ 8. ชื่อ
นางอัญชรีวรรณ จันทร์เพ็ญ
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4411161895
สังกัด
โรงพยาบาลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2544 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- การพยาบาลเฉพาะทาง : การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (Emergency Nurse Practice :ENP) พ.ศ.2560
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- การฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ครู ก.) ปี2556
- อบรมหลักสูตร Pre-hospital Nurse วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้าปี 2558
- อบรมหลักสูตร PHTLS provider course โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2561
- หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง ปี 2559
- หลักสูตรการฝึกอบรมการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ ปี 2554
- Pediatric Advanced Life Support ( PALS ) ปี 2559
- Adult Advanced Cardiovascular Life Support ( ACLS ) ปี 2559
ประวัติการทำงาน
- ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
9. ชื่อ
นายเขมทัต อิ่มรัตน์
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 6111285823
สังกัด
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
- การบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2564)
- อบรมหลักสูตร Pre-hospital Nurse
ประวัติการทำงาน
- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประจำห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปี2561-ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ
10. ชื่อ
ตำแหน่ง
สังกัด

นางสาวสุคลธร สุวรรณรังรอง
พยาบาลวิชาชีพ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 6211298820
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ประวัติการศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี
- ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- กำลังศึกษาต่อ ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา นิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม
- อบรมหลักสูตร Pre-hospital Nurse
ประวัติการทำงาน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขเวชกิจฉุกเฉิน ประจำห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า ระยะเวลา ปี2555-2558
- พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ประจำห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปี2562-ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ 11. ชื่อ
นางสาวจริยา เนินหาด
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 5811259815
สังกัด
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- อบรมหลักสูตร Pre-hospital Nurse
ประวัติการทำงาน
- ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปี 2558-ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ 12. ชื่อ
นางสาวกุลภัสสร์ สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 6111285791
สังกัด
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข) พ.ศ.2555 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร
จ.ชลบุรี
- ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2561 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- อบรมหลักสูตร Pre-hospital Nurse
ประวัติการทำงาน
- ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปี 2561-ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ 13. ชื่อ
นายแพทย์วาปี มาศผล
ตำแหน่ง
นายแพทย์ชำนาญการ
สังกัด
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ประวัติการศึกษา
- วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์
48254
ประวัติการทำงาน
- แพทย์ประจำห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า

14. ชื่อ
นายแพทย์สิทธิพร สิมะบวรสุทธิ์
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงสาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน
สังกัด
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ประวัติการศึกษา
- วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทรวงอก
เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์
22208
ประวัติการทำงาน
- ประธานศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงสาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน
- ศัลยแพทย์ทรวงอก ประจำโรงพยาบาลพระปกเกล้า
15. ชื่อ
นายแพทย์ธิติ วรรณศิริ
ตำแหน่ง
นายแพทย์ชำนาญการ
สังกัด
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ประวัติการศึกษา
- วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป
เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์
43275
ประวัติการทำงาน
- ศัลยแพทย์ทั่วไปประจำโรงพยาบาลพระปกเกล้า
16. ชื่อ
นายแพทย์กฤษณ์ จงแจ่มฟ้า
ตำแหน่ง
นายแพทย์ชำนาญการ
สังกัด
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ประวัติการศึกษา
- วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง
เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์
30818
ประวัติการทำงาน
- ศัลยแพทย์ตกแต่งประจำโรงพยาบาลพระปกเกล้า
17. ชื่อ
ดร.ยศพล เหลืองโสมนภา
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511028447
สังกัด
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ประวัติการศึกษา
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1, เหรียญทอง) จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พระพุทธบาท สระบุรี ปี พ.ศ. 2536
- สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข )จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2542
- ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา)จากวิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ. 2557
ประวัติการทำงาน
- อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปี พ.ศ 2536 ถึงปัจจุบัน
- รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปี พ.ศ 2557 – 2559

- หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปี พ.ศ 2559 – ปัจจุบัน
ความชำนาญทางวิชาชีพ
การพยาบาลโรคหัวใจ
ผลงานทางวิชาการ
จำนวน 48 เรื่อง ดังนี้
1) ผลงานวิจัยในฐานะผู้วิจัยหลัก จำนวน 10 เรื่อง
1.1 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด
นำเสนอแบบปากเปล่า ในการประชุม Symposium &Workshop for Nursing and Public Health Education 4-7th July
Medan - Indonesia 2007
1.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสังคมและการรับรู้ความสามารถของตนเองกับพฤติกรรมการออกกำลัง
กายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นำเสนอแบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการของ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก ปี 2546
1.3 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลบ่อไร่ จังหวัดตราด
ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 17(2), 2549
1.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบวัฒนธรรมองค์การของสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข นำเสนอแบบปากเปล่าในการประชุม 12th Annual Conference of the American Association of
Behavioral and Social Sciences at the Flamingo Las Vegas, Las Vegas, Nevada USA และตีพิมพ์ในวารสาร การ
พยาบาลและการศึกษา 1(1), 2551
1.5 การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมเอื้ออาทรของอาจารย์ นำเสนอแบบปากเปล่าในการประชุมการวิจัย
ทางการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 4 ปี2552 และตีพิมพ์ในวารสาร สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 19, 2551
1.6 คุณภาพชีวิต ปัญหาและความต้องการของผู้พิการในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
จันทบุรี ตีพิมพ์ในวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 28(2), 2554
1.7 อิทธิพลของความเชื่อเกี่ยวกับการกินยาต่อความร่วมมือในการกินยาของ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในระดับสูง
ตีพิมพ์ในวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 29(3), 2556
1.8 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับการกินยาฉบับภาษาไทย ตีพิมพ์ในวารสารศูนย์
การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 31(4), 2557 , 297 -310
1.9 ผลของโปรแกรมเปลี่ยนความคิดที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับความปวด และระดับความปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมิของ
นักศึกษาพยาบาล ตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลและการศึกษา 7(1) , 2557, 26 -38
1.10 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับการกินยากับความร่วมมือในการกินยาของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงภายใต้การควบคุมตัวแปรระยะเวลาการกินยา ตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลและการศึกษา 11(4),2561,38 -56
2) ผลงานในฐานะผู้ร่วมวิจัยจำนวน 28 เรื่อง
2.1 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวร
ผู้วิจัยหลักได้นำเสนอแบบปากเปล่า ในการประชุม Symposium &Workshop for Nursing and Public Health Education
4-7th July Medan - Indonesia 2007 และตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 18(1), 2550
2.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับสภาพองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 17(2), 2549

2.3 การทำหน้าที่ของครอบครัวของวัยรุ่นที่เสพยาบ้าในเขตภาคตะวันออก ผู้วิจัยหลักได้นำเสนอแบบปากเปล่า ใน
การประชุม Symposium &Workshop for Nursing and Public Health Education 4-7th July Medan-Indonesia 2007
2.4 ความต้องการการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานของครูพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดจันทบุรี ตีพิมพ์
ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 17(2), 2549
2.5 ผลของการจัดการเรียนโดยประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
จันทบุรี 16(2), 2548
2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับพฤติกรรมการเรียน แบบใช้ปัญหาเป็นหลักและความสามารถคิดเชิง
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
2.7 อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเองในการใช้กระบวนการพยาบาลและความคาดหวังในผลการใช้
กระบวนการพยาบาลต่อการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ตีพิมพ์ใน
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 19(1), 2551
2.8 พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาลตามการรับรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการปกติ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
จันทบุรี ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 21(2), 2553
2.9 การเปรียบเทียบระยะเวลาการรับบริการและความถูกต้องของการได้รับยาก่อนและหลังการพัฒนาระบบบริการแบบ
จัดกลุ่มผู้รับบริการ ตามสูตรยาของคลินิกผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี โรงพยาบาลบ่อไร่ จังหวัดตราด ตีพิมพ์ในวารสารศูนย์การศึกษา
แพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 29(3), 2556
2.10 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อการเรียนแบบบรรยายกับการเรียนแบบทีมของนิสิตแพทย์ในการ
เรียนการสอนทางนรีเวชวิทยา ตีพิมพ์ในวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 30(3), 2556
2.11 การพัฒนาการรายงานข้อมูลคัดกรองภาวะซึมเศร้าโดยโปรแกรม HOSxP_PCU ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัย
พยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 26(1), 2558, 75 -83
2.12 ผลของการปรับปรุงคุณภาพงานคัดกรองภาวะซึมเศร้า วัณโรคและการตรวจมะเร็งปากมดลูกของคลินิกยาต้าน
ไวรัสโรงพยาบาลบ่อไร่ ด้วยการประยุกต์กระบวนการลีน (Lean) โดยใช้โปรแกรม HosXP ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกล้า จันทบุรี 26(ฉบับพิเศษ 1), 2558, 14 -23
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ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
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ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัย
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metacognitive learning strategies for reading English) ตีพิมพ์วารสารสถาบันบำราศนราดูร 14(3), 2563.
- ความชุกของภาวะสมองเสื่อม และความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
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care for patients with congestive heart failure to reduce readmission rates) ตีพิมพ์วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์
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- แนวคิดและกลวิธีการพัฒนาทักษะการสังเกตของนักศึกษาพยาบาล: ทักษะการสังเกต (Concept and strategies
for developing nurse student: Observational skill) ตีพิมพ์วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร 4(1), 2564.

- การส่งเสริมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มี
ภาวการณ์รู้คิดบกพร่อง ตีพิมพ์วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี 31 (2), 2564.
รางวัล
- รางวัลระดับดีเด่นการนำสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติ“งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลนี ฝ่าวิกฤติ ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ COVID19: Research and innovation 2022” วันที่ 19 มีนาคม
2565
21. ชื่อ
นางสาวเสาวลักษณ์ ชุติภาสวรพงศ์
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4711178257
สังกัด
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2542 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- การพยาบาลเฉพาะทาง : การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (Emergency Nurse Practice :ENP) พ.ศ.2559
วิทยาลัยบรมราชชนนี ตรัง
- การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ พ.ศ.25549
- อบรมหลักสูตร Pre-hospital Nurse วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า
- อบรมหลักสูตร ACLS provider สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2558
- อบรมหลักสูตร PHTLS provider course โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2559
- อบรมหลักสูตร การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศเบื้องต้น สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ พ.ศ.2553
ประวัติการทำงาน
- ปฏิบตั ิงานประจำหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
22. ชื่อ
นางสาวมณีรัตน์ สุขสอาด
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 5211209532
สังกัด
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2552 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- การพยาบาลเฉพาะทาง : การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (Emergency Nurse Practice :ENP) พ.ศ.2560
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- อบรมหลักสูตร Pre-hospital Nurse วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า
- อบรมหลักสูตร ACLS provider โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ.2562
- อบรมหลักสูตร PALS provider โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2560
ประวัติการทำงาน
- ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ 23. ชื่อ
นางนิตยาภรณ์ ทิพเวช
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 5311219356
สังกัด
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2553 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

- อบรมหลักสูตร Pre-hospital Nurse
ประวัติการทำงาน
- ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปี 2553-ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ 24. ชื่อ
นายแพทย์ธันวา พิทักษ์สุธีพงศ์
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการด้านการบริหารศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงและสาขาโรคหัวใจ
สังกัด
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ประวัติการศึกษา
- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและ interventionist
- อนุสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์
15419
ประวัติการทำงาน
- ประธานศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงสาขาด้านโรคหัวใจ
- อายุรแพทย์โรคหัวใจ
25. ชื่อ
แพทย์หญิงภูรีลักษณ์ รัตนวิจารณ์
ตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี
สังกัด
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ประวัติการศึกษา
- วุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา
เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์
40616
ประวัติการทำงาน
- วิสัญญีแพทย์
26. ชือ่
นางสาวสุพัตรา ศรีรางวัล
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 5511233627
สังกัด
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2555 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- การพยาบาลเฉพาะทาง : การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (Emergency Nurse Practice :ENP) พ.ศ.2560
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- อบรมหลักสูตร Pre-hospital Nurse วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า
- อบรมหลักสูตร ACLS provider โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ.2560
- อบรมหลักสูตร PALS provider โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2560
- หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ปี 2561
ประวัติการทำงาน
- ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
ความชำนาญทางวิชาชีพ
- Preceptor การฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ปี 2561-ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ -

27. ชื่อ
ตำแหน่ง

นายแพทย์ราม กิจจารักษ์
ประธานองค์กรแพทย์/ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก/ หัวหน้าศูนย์บริการนัดหมาย/
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม
สังกัด
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ประวัติการศึกษา
- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
- อนุสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์
20408
ประวัติการทำงาน
- ประธาน service plan สาขา stroke
- อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง ประจำโรงพยาบาลพระปกเกล้า
28. ชื่อ
นายแพทย์ณรงค์วัฒน์ สุริยะ
ตำแหน่ง
นายแพทย์ชำนาญการ
สังกัด
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ประวัติการศึกษา
- วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
- อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์
35827
ประวัติการทำงาน
- สูติแพทย์ประจำโรงพยาบาลพระปกเกล้า
29. ชื่อ
แพทย์หญิงสินทรา ผูม้ ีธรรม
ตำแหน่ง
นายแพทย์ชำนาญการ
สังกัด
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ประวัติการศึกษา
- วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์
24573
ประวัติการทำงาน
- กุมารแพทย์ประจำ โรงพยาบาลพระปกเกล้า
30. ชื่อ
นางถนอมศรี อนันตศรี
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511018151
สังกัด
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา
- ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปี 2538
- อบรมหลักสูตร Pre-hospital Nurse
ประวัติการทำงาน
- ปี 2538-ปัจจุบัน ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ผลงานทางวิชาการ -

31. ชื่อ
นางละอองดาว บุตรฉัยยา
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 4511020212
สังกัด
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา
- การพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น วิทยาลัยพยาบาลโรงพยาบาลโรคทรวงอก นนทบุรี พ.ศ.2531
- ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- อบรมหลักสูตร PHTLS provider course โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2559
- อบรมหลักสูตร Pre-hospital Nurse วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า
- อบรมหลักสูตร EMD Instructor Course สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2551
ประวัติการทำงาน
- ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปี 2531-ปัจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ 32. ชื่อ
นายเกียรติศักดิ์ ชัยพรม
ตำแหน่ง
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต นฉพ. 4
สังกัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
- อาจารย์สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย
- นันทวรรณ ทิพยเนตร, วชิร ชนะบุตร, ชลลดา ทอนเสาร์, และเกียรติศักดิ์ ชัยพรม. (2559). การพัฒนา
สมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขนักเรียนมัธยม (อสนม.) ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม. การประชุมวิชาการระดับชาติ ฉลองครบรอบทศวรรษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 26 มกราคม 2559, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 30-38.
- นันทวรรณ ทิพยเนตร, วชิร ชนะบุตร, และเกียรติศักดิ์ ชัยพรม. (2561). เปรียบเทียบประสิทธิผลของการอบรม
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยใช้วีดีโอและการอบรมแบบดั้งเดิมในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนมัธยม จังหวัดมหาสารคาม.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 37(4) ; กรกฎาคม-สิงหาคม : 205-211.
- ชลลดา ทอนเสาร์, วิภาดา วิจักขณาลัญฉ์, เกียรติศักดิ์ ชัยพรม, พิมพิมาน แหล่งสท้าน, เปรมสุดา จันทพิมพ์,
ภรณ์พินิจ แสนสุข, และไมตรี ทอนเสาร์. (2563).การศึกษาการคัดแยกประเภทผู้ป่วยฉุกเฉิน แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การประชุมวิชาการ The 7th National Conference
Nakhonratchasima (NMCCON) College 2020, 28 มีนาคม 2563, วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา,
1140-1148
- วิภาดา วิจักขณาลัญฉ์, วิทยา จารุพูนผล, นันทวรรณ ทิพยเนตร, อัจฉรา คำยา, ชลลดา ทอนเสาร์,
จันทนา ศรีพราว, เกียรติศักดิ์ ชัยพรม, และวชิร ชนะบุตร.(2564). การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559). วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
27(1) ; มกราคม-มิถุนายน.

- Nantawan Tippayanate, Kiattisak Chaiyaprom, Ajchara Khamya,Chollada Thronsao, and
Wiphada Wijakkanalan. (2020). Effectiveness of High and Low Fidelity Simulation on Clinical Skill in
Paramedic Student in resource limited settings. The Clinical Academia, 44(2) ; April-June : 57-67
ผลงานวิชาการ
- ชลลดา ทอนเสาร์, นันทวรรณ ทิพยเนตร, วิภาดา วิจักขณาลัญฉ์, อัจฉรา คำยา, เกียรติศักดิ์ ชัยพรม, และ
จันทนา ศรีพราว. (2563). ตำราหัตถการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานสำหรับนิสิตฉุกเฉินการแพทย์. มหาสารคาม : สำนักพิมพ์
สวนหนังสือ. 220 หน้า.
33. ชื่อ
นายเจน วาวจะโปะ
ตำแหน่ง
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต นฉพ. 85
สังกัด
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
- พ.ศ.2547 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉินจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแก่น
- พ.ศ.2557 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์จาก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- พ.ศ.2548 อบรมวิทยากรหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B 110 ชั่วโมง) จากศูนย์นเรนทร
โรงพยาบาลราชวิถี
- พ.ศ.2549 เข้ารับการอบรมและสอบผ่านเป็นผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจ
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขทะเบียนผู้สอน ที่ ส297
- พ.ศ.2552 อบรมหลักสูตร Instruction BLS จาก Thai Resuscitation Council (TRC)
- พ.ศ.2552 อบรมการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
- พ.ศ.2552 อบรมวิทยากรหลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย
- พ.ศ.2553 ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสาธารณภัย รุ่นที่ 2 กระทรวงสาธารณสุข
- พ.ศ.2553 อบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยานเบื้องต้น รุ่นที่ 7 จากสถาบันเวชศาสตร์
การบินกองทัพอากาศ
- พ.ศ.2558 อบรมหลักสูตร Provider ACLS จาก Thai Resuscitation Council (TRC)
- พ.ศ.2558 อบรมหลักสูตรการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำ MALS จากกองทัพเรือ
- พ.ศ.2559 อบรมหลักสูตร Thai EMS Instruction Training Course
ประวัติการทำงาน
- พ.ศ.2547-ปัจจุบัน ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิชาการ
- 30 มีนาคม 2549 ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการช่วยชีวิตภาคอีสาน (ครั้งแรกของประเทศไทย) ณ จังหวัดขอนแก่น
- 19 ธันวาคม 2553 ชนะเลิศการแข่งขัน 2nd Asia Professional Rescuer Competition 2010 ณ คลองหก
จังหวัดปทุมธานี
- 16 ธันวาคม 2555 ชนะเลิศการแข่งขัน 3rd Asia Professional Rescuer Competition 2012 ณ
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
- 25 พฤษภาคม 2557 ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการช่วยชีวิต 3rd Thailand Emergency Medical Award
(ER Rally) ณ โรงพยาบาลภูมิพล กรุงเทพมหานคร
- คณะทำงานบริหารจัดการระบบการต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉินและการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน (CEPA)

- คณะทำงานประเมินและการสอบเพื่อให้ ต่ออายุ พัก หรือเพิกถอนประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่
ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมจากองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ อศป.รับรอง (คปส.อำนวยการ)
- คณะทำงานจัดทำคู่มือฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและปฏิบัติการช่วยแพทย์ขั้นสูง
- คณะทำงานจัดทำคู่มือวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและปฏิบัติการช่วยแพทย์ขั้นพื้นฐาน
- คณะทำงานจัดทำคู่มือฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและปฏิบัติการช่วยแพทย์ขั้นพื้นฐาน
- วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
- คู่มือปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.2558
- คู่มือวิทยากรหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและปฏิบัติการช่วยแพทย์ขั้นสูง โดยสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.2559
34. ชื่อ
นายกิตติศักดิ์ ดวงตา
ตำแหน่ง
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต นฉพ. 309
สังกัด
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยพะเยา
- การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ พ.ศ.2561
- ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (EMD) พ.ศ.2562
- ทีมช่วยปฏิบัติการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (DMAT) ทุนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่น 4 พ.ศ.2563
ประวัติการทำงาน
- ปี 2561-ปัจจุบัน ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ผลงานทางวิชาการ 35. ชื่อ
นางสาวณัฐวรรณ บรรจงแจ่ม
ตำแหน่ง
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต นฉพ. 512
สังกัด
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยพะเยา
- ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (EMD) พ.ศ.2562
- อบรมหลักสูตร Pre-hospital Nurse โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ประวัติการทำงาน
- ปี 2561-ปัจจุบัน ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ผลงานทางวิชาการ 36. ชื่อ
นางสาวเปรมพิดา ขัติวงค์
ตำแหน่ง
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต นฉพ. 513
สังกัด
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยพะเยา
- ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (EMD) พ.ศ.2562
ประวัติการทำงาน
- ปี 2561-ปัจจุบัน ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ผลงานทางวิชาการ -

37. ชื่อ
นางสาวรุ่งรัตน์ สิทธิบุ่น
ตำแหน่ง
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต นฉพ. 271
สังกัด
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (EMD) พ.ศ.2562
- อบรมหลักสูตร Pre-hospital Nurse โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ประวัติการทำงาน
- ปี 2561-ปัจจุบัน ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ผลงานทางวิชาการ 38. ชื่อ
นางสาววิภาวรรณ ลักษวุธ
ตำแหน่ง
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต นฉพ. 516
สังกัด
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยพะเยา
- ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (EMD) พ.ศ.2562
- อบรมหลักสูตร Pre-hospital Nurse โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ประวัติการทำงาน
- ปี 2561-ปัจจุบัน ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ผลงานทางวิชาการ -

