
รายงานการประชุม 
การเตรียมความพร้อม วางแผนการจัด “โครงการอบรมฟื้นฟู อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์” 

(Emergency Medical Responder : EMR) อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปี 2564 
ครั้งที ่1 / 2564 

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลท่าชนะ 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายแพทย์กฤษนันท์ เหล่ายัง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าชนะ 
2. นายอัคเดช กรีมละ  สาธารณสุขอ าเภอท่าชนะ  
3. นางมณฑา คงรัสโร  หัวหน้าพยาบาล รพ.ท่าชนะ 
4. นายนิสิต เอกสุวรรณ  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอท่าชนะ 
5. นางเนาวรัตน์ อินทร์ท่าฉาง หัวหน้างานอบุัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ท่าชนะ 
6. น.ส.ปาณิสรา แสงเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.ท่าชนะ 
7. น.ส.ปาริชาติ พยัคฆรักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ท่าชนะ 
8. นางชญานิน แดงทอง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ท่าชนะ 
9. นายสมหวัง จุนเด็น  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลประสงค์ 
10. นายคะนองศิลป์ แดงทอง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านประสงค์ 
11. นายยุทธนาไชย เหล็กแท้ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคลองโสด 
12. น.ส.เบญจมาศ แก้ววัดปริง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคลองรอก 
13. นายมนูญ ใสสะอาด  ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอ าเภอท่าชนะ 
14. นายสนอง แดงบุญ  นายกเทศมนตรีต าบลท่าชนะ 
15. นายวรรณชัย แสงฉวาง ก านันต าบลท่าชนะ 
16. นายไพรัตน์ บุญตาม  ตัวแทนมูลนิธิกุศลศรัทธาท่าชนะ 
17. นายประเสริฐ มั่นหมาย ตัวแทนกู้ชีพ อบต.ประสงค์ 
19. น.ส.วาสนา มณฑป  ตัวแทนกู้ภัย สภ.ท่าชนะ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

 
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายแพทย์กฤษนันท์ เหล่ายัง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าชนะ กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 2 ทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - 
 
วาระที่ 3 ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - 
 
 



 
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1 โครงการอบรมฟ้ืนฟู อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Responder : EMR) 

      อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปี 2564 
นางเนาวรัตน์ อินทร์ท่าฉาง หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ท่าชนะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า     

งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลท่าชนะ ได้จัดท าโครงการอบรมฟ้ืนฟู อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
(Emergency Medical Responder : EMR) อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปี 2564 วันที่ 8 – 9 
ธันวาคม 2563 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กุศลศรัทธา กู้ชีพต าบลประสงค์ กู้ชีพ สภ.ท่าชนะ        
รวมจ านวน 40 คน เพ่ือให้อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์มีความรู้และทักษะเฉพาะในการดูแลผู้บาดเจ็บ ที่เป็นระบบ
ทั้งในการประเมิน การวิเคราะห์ปัญหา การดูแลการจัดการ การประเมินผล การสื่อสาร และการส่งต่อผู้บาดเจ็บได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1 การเตรียมความพร้อม วางแผนการจัด โครงการอบรมฟ้ืนฟู อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์  
                (Emergency Medical Responder : EMR) อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปี 2564 

5.1.1 .นายไพรัตน์ บุญตาม ตัวแทนมูลนิธิกุศลศรัทธาท่าชนะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เป็นตัวแทน
ผู้ประสานงานให้บุคลากรในมูลนิธิกุศลศรัทธาท่าชนะ เขา้ร่วมโครงการ  

5.1.2 .นายประเสริฐ มั่นหมาย ตัวแทนกู้ชีพ อบต.ประสงค์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เป็นตัวแทน  
ผู้ประสานงานให้บุคลากรในกู้ชีพ อบต.ประสงค์ เข้าร่วมโครงการ 

5.1.3 .น.ส.วาสนา มณฑป ตัวแทนกู้ภัย สภ.ท่าชนะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เป็นตัวแทน           
ผู้ประสานงานให้บุคลากรในกู้ภัย สภ.ท่าชนะ เข้าร่วมโครงการ 

5.1.4 กิจกรรม ประสานวิทยากร มอบหมาย งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ท่าชนะ 
5.1.5 กิจกรรม อาหารว่างและเครื่องดื่ม และห้องประชุม มอบหมายงานบริหารทั่วไป 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

 
วาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 
 - 
เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
 
        ผู้บันทึกการประชุม 

(น.ส.ปาณิสรา แสงเพ็ชร)  
                                              หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.ท่าชนะ 

 
ผู้ตรวจสอบ 

     (นางมณฑา คงรัสโร)  
                                                 หัวหน้าพยาบาล รพ.ท่าชนะ 

 
                                  ผู้รับรองการประชุม 
          (นายกฤษนันท์ เหล่ายัง) 
     นายแพทย์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าชนะ 


