


บัญชีแนบท้าย
1. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลอุตรดิตถ์
2. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพิชัย
3. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลลับแล
4. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลทองแสนขัน
5. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลตรอน
6. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลน  ำปำด
7. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำปลำ
8. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลบ้ำนโคก
9. นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเสำ
10. นำยกเทศมนตรีต ำบลน  ำริด
11. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขุนฝำง
12. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลข่อยสูง
13. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำไผ่
14. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน  ำไคร้
15. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเบี ย
16. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพญำแมน
17. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อทอง
18. ประธำนมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเครำะห์
19. มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเครำะห์ จุดนำนกกก
20. สมำคมกู้ภัยวัดหมอนไม้ จุดตรอน



ล ำดับ หน่วยงำน อ ำเภอ
1 นายนพพล วันทอง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์
2 นายพงษ์พัฒน์ นาคประเสริฐ เทศบาลต าบลท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์
3 นายมงคลชัย เนียมทอง มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ เมืองอุตรดิตถ์
4 นายจิระศักด์ิ สระแก้ว เทศบาลต าบลน  าริด เมืองอุตรดิตถ์
5 นายนเรศ ค าแดง เทศบาลต าบลน  าริด เมืองอุตรดิตถ์
6 นายเสนา เอ่ืยมงิ วงาม องค์การบริหารส่วนต าบลขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์
7 นายรชต จ๋ิวอยู่ สมาคมกู้ภัยวัดหมอนไม้ จุดตรอน ตรอน
8 นายเหมันต์ ขอดค า สมาคมกู้ภัยวัดหมอนไม้ จุดตรอน ตรอน
9 นางสาวน้องใหม่  แก้วน  าอ่าง โรงพยาบาลตรอน ตรอน
10 นางสาวอ าภา ทองฝุ่น โรงพยาบาลตรอน ตรอน
11 นายธีระพงศ์ สร้อยสุวรรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลข่อยสูง ตรอน
12 นายนพรัตน์ ไชยงาม องค์การบริหารส่วนต าบลข่อยสูง ตรอน
13 นายมาวิน เพ็งค า องค์การบริหารส่วนต าบลข่อยสูง ตรอน
14 นายสมบัติ ใคร้คง องค์การบริหารส่วนต าบลข่อยสูง ตรอน
15 นายสุชาติ ม้วนบุตร องค์การบริหารส่วนต าบลข่อยสูง ตรอน
16 นายเอกนรินทร์ ค าอุต โรงพยาบาลท่าปลา ท่าปลา
17 นางสาวชนัญชิดา ก้านหมากกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลน  าไผ่ น  าปาด
18 นายสังข์ มาผิว องค์การบริหารส่วนต าบลน  าไคร้ น  าปาด
19 นางสาวปัญจรัศ ใจนวล โรงพยาบาลน  าปาด น  าปาด
20 นายสุบรรณ จันทะเสนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี ย บ้านโคก
21 นายบุญชัย ซาบุ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี ย บ้านโคก
22 นายนัทธพงศ์ สุวิลัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี ย บ้านโคก
23 นายสวัสด์ิ หวันมา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี ย บ้านโคก
24 นายองอาจ ซาบุ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเบี ย บ้านโคก
25 นายอณุพล น้อยนาฝาย โรงพยาบาลบ้านโคก บ้านโคก
26 นายวิภพ อินจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลพญาแมน พิชัย
27 นายยุรนันท์ หนุนเพ่ิม โรงพยาบาลพิชัย พิชัย
28 นายทักษ์ดนัย อยู่อ า โรงพยาบาลพิชัย พิชัย
29 นายวรายุทธ ตะตา โรงพยาบาลลับแล ลับแล
30 นายภูวเมศฐ์ กลเรียน มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ จุดนานกกก ลับแล
31 นายจุฑาวัฒน์ จันทร์เจ๊ก มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ จุดนานกกก ลับแล
32 นายสมประสงค์ เกิดเจริญ มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ จุดนานกกก ลับแล
33 นายธิติสรณ์ มูลน  าอ่าง โรงพยาบาลทองแสนขัน ทองแสนขัน
34 นายอดิศร วิระปิง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง ทองแสนขัน

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรกำรปฐมพยำบำลและช่วยปฏิบัติกำรแพทย์ข้ันพ้ืนฐำน (EMR)
ในระหว่ำงวันท่ี 23 - 27 พฤษภำคม 2565

ณ ห้องประชุมเพ็ชร์พิไชย อำคำรเพ็ชร์พิไชย ช้ัน 2 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

ช่ือ - สกุล

หมำยเหตุ : 1. โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านรายงานตัว ในวันจันทร์ท่ี 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 08.30 น. พร้อมแสดงเอกสาร ดังนี  
                   1.1 รูปถ่ายผลการตรวจไม่พบเชื อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ท่ีตรวจมาแล้วไม่เกิน 72 ช่ัวโมง คู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน 
                   1.2 เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม โดยเข็มท่ี 2 ฉีดมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน
               2. การแต่งกาย ส าหรับผู้ชายและผู้หญิง ชุดสุภาพ กางเกงและรองเท้าหุ้มส้น



วันท่ี 08.00-09.00 ๐๙.0๐-๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ ๑๓.๐๐-๑4.๐๐ 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.00 19.00-20.00
23 พ.ค. 2565 ลงทะเบียน พิธีเปิด บรรยายระบบ บรรยายความ พักรับ บรรยายเร่ือง บรรยายเร่ือง บรรยายเร่ือง ฝึกปฏิบัติ พักรับ บรรยายเร่ือง ฝึกปฏิบัติ

การแพทย์ฉุกเฉิน ปลอดภัยและสุข ประทานอาหาร กฏหมายและ ความรู้พ้ืนฐาน สัญญาณชีพและ สัญญาณชีพและ ประทานอาหาร การส่ือสาร การส่ือสาร
ภาพผู้ปฏิบัติงาน จริยธรรม ร่างกายมนุษย์ การเฝ้าติดตาม การเฝ้าติดตาม

บรรยาย 1 ช่ัวโมง บรรยาย 1 ช่ัวโมง บรรยาย 1 ช่ัวโมง บรรยาย 1 ช่ัวโมง บรรยาย 1 ช่ัวโมง แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม บรรยาย 1 ช่ัวโมง แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม
วันท่ี 08.00-09.00 ๐๙.0๐-๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ ๑๓.๐๐-๑4.๐๐ 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00

24 พ.ค. 2565 ลงทะเบียน บรรยายเร่ือง ฝึกปฏิบัติ บรรยายเร่ือง พักรับ ฝึกปฏิบัติ บรรยายเร่ือง ฝึกปฏิบัติ บรรยายเร่ือง พักรับ
Review เน้ือหา การใช้ยาเบ้ืองต้น การใช้ยาเบ้ืองต้น ทางเดินหายใจ ประทานอาหาร ทางเดินหายใจ การหายใจและ การหายใจและ การประเมินสถาน ประทานอาหาร

วันท่ีผ่านมา และการจัดการ และการจัดการ การช่วยเหลือ การช่วยเหลือ การณ์สภาพผู้ป่วย
บรรยาย 1 ช่ัวโมง แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม บรรยาย 1 ช่ัวโมง แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม บรรยาย 1 ช่ัวโมง แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม บรรยาย 1 ช่ัวโมง

วันท่ี 08.00-09.00 ๐๙.0๐-๑๐.๐๐ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ ๑๓.๐๐-๑4.๐๐ 14.00-15.00 17.00-18.00
25 พ.ค. 2565 ลงทะเบียน บรรยายเร่ือง พักรับ บรรยายเร่ือง บรรยายเร่ือง พักรับ

Review เน้ือหา การช่วยฟ้ืนคืนชีพ ประทานอาหาร การดูแลผู้ป่วย การดูแลเบ้ืองต้นใน ประทานอาหาร
วันท่ีผ่านมา ข้ันพ้ืนฐาน ฉุกเฉินเบ้ืองต้น ผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีพบบ่อย

บรรยาย 1 ช่ัวโมง บรรยาย 1 ช่ัวโมง บรรยาย 1 ช่ัวโมง
วันท่ี 08.00-09.00 ๑1.๐๐-๑2.๐๐ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ 16.00-17.00 17.00-18.00

26 พ.ค. 2565 ลงทะเบียน บรรยายเร่ือง พักรับ บรรยายเร่ือง พักรับ
Review เน้ือหา การยกและการ ประทานอาหาร การจัดการทาง ประทานอาหาร

วันท่ีผ่านมา เคล่ือนย้าย การแพทย์ในสาธารณภัย

บรรยาย 1 ช่ัวโมง บรรยาย 1 ช่ัวโมง
วันท่ี 08.00-09.00 ๐๙.0๐-๑0.๐๐ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ 15.00-16.00 16.00-17.00

27 พ.ค. 2565 ลงทะเบียน บรรยายเร่ือง พักรับ การปฏิบัติงานใน Post-test
Review เน้ือหา ปฏิบัติการฉุกเฉิน ประทานอาหาร ระบบการแพทย์

วันท่ีผ่านมา การเขียนรายงาน ฉุกเฉินจังหวัด
อุตรดิตถ์

บรรยาย 1 ช่ัวโมง บรรยาย 1 ช่ัวโมงแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม แบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม

หมายเหตุ : เวลา 10.30 น. , 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

การเขียนรายงาน การเขียนรายงาน
การทดสอบในสถานการณ์จ าลอง การทดสอบในสถานการณ์จ าลอง

๑0.๐๐-๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐-๑5.๐๐
ฝึกปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน ปฏิบัติการฉุกเฉิน

แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม

การดูแลเบ้ืองต้น การยกและการเคล่ือนย้าย การจัดการทางการแพทย์ใน
ในผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บ สาธารณภัย

๐๙.0๐-๑1.๐๐ ๑๓.๐๐-๑6.๐๐ 18.00-20.00
ฝึกปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติ

แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม บรรยาย 2 ช่ัวโมง

การช่วยฟ้ืนคืนชีพ การดูแลเบ้ืองต้น การดูแลเบ้ืองต้น
ข้ันพ้ืนฐาน ในผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีพบบ่อย ในผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บ

แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม
๑๐.๐๐-๑2.๐๐ 15.00-17.00 18.00-20.00

 ฝึกปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติ บรรยายเร่ือง

สภาพผู้ป่วยข้ันต้น/ฉุกเฉิน

ตารางอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ข้ันพ้ืนฐาน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบ 2565

18.00-20.00
ฝึกปฏิบัติ

การประเมินสถานการณ์


