รายงานสรุปผลโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาเครื อข่ายระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บจังหวัดสมุทรสาคร
(Injury Surveillanc : IS)
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร

จัดทาโดย
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสมุทรสาคร

กาหนดการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
เพื่อพัฒนาเครื อข่ายระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บจังหวัดสมุทรสาคร (Injury Surveillance)
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมละมูลลือสุ ขประเสริ ฐ ชั้น ๓ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
๐๘.๐๐น. - ๐๘.๓๐น.
ลงทะเบียน
๐๘.๓๐น.- ๐๙.๐๐ น.
พิธีเปิ ด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
๐๙.๐๐ น.- ๑๑.๐๐น.
บรรยายเรื่ อง “ระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ (Injury นายชลิต เข็มมาลัย
Surveillance)”
สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ ๔ ราชบุรี
๑๑.๐๐ น. -๑๕.๐๐น.

ฝึ กปฏิบตั ิ “การกรอกและบันทึกข้อมูลระบบ
เฝ้ าระวังการบาดเจ็บ”

๑๕.๐๐น.- ๑๖.๐๐ น.

ฝึ กปฏิบตั ิ “การใช้คู่มือ CONDENSED CHART(AIS
๘๕) ฉบับสมบูรณ์
ในการลงรหัส BR, AIS”

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
๐๙.๐๐น.- ๑๑.๐๐ น.
ฝึ กปฏิบตั ิ “การใช้คู่มือลงรหัส แบบบันทึกการ
เฝ้ าระวังการบาดเจ็บและการใช้คู่มือ ICD ๑๐
ลงรหัสกลไกการบาดเจ็บและการวินิจฉัยโรค”
๑๑.๐๐น.- ๑๒.๐๐ น.
บรรยายเรื่ อง “การใช้โปรแกรมการเฝ้ าระวังการ
บาดเจ็บในโรงพยาบาล (IS) และโปรแกรม IS
Check

๑๓.๐๐น.- ๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐น.- ๑๖.๐๐ น
๑๖.๐๐ น.

บรรยายเรื่ อง “การแปลผลข้อมูลการเฝ้ าระวัง
การบาดเจ็บจากตารางสาเร็ จรู ปของโปรแกรม
เฝ้ าระวังการบาดเจ็บ”
อภิปรายปั ญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
ระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ
พิธีปิดการประชุม

วิทยากรฝึ กปฏิบตั ิ :
๑.นายพิภพ โค้วถาวร โรงพยาบาลราชบุรี
๒.น.ส.สมคิด เริ งขากลัน่ โรงพยาบาลนครปฐม
วิทยากรฝึ กปฏิบตั ิ :
๑.นายพิภพ โค้วถาวร โรงพยาบาลราชบุรี
๒.น.ส.สมคิด เริ งขากลัน่ โรงพยาบาลนครปฐม
วิทยากรฝึ กปฏิบตั ิ :
๑.นายพิภพ โค้วถาวร โรงพยาบาลราชบุรี
๒.น.ส.สมคิด เริ งขากลัน่ โรงพยาบาลนครปฐม
วิทยากรฝึ กปฏิบตั ิ :
๑.นายพิภพ โค้วถาวร โรงพยาบาลราชบุรี
๒.น.ส.สมคิด เริ งขากลัน่ โรงพยาบาลนครปฐม
วิทยากรฝึ กปฏิบตั ิ :
๑.นายพิภพ โค้วถาวร โรงพยาบาลราชบุรี
๒.น.ส.สมคิด เริ งขากลัน่ โรงพยาบาลนครปฐม

หมายเหตุ ๑.รับประทานอาหารว่างและเครื่ องดื่ม เช้า เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น และบ่าย เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.
๒.รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.

ผลข้ อสรุปที่ได้ จากการประชุม
“พัฒนาเครือข่ ายระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บจังหวัดสมุทรสาคร(Injury Surveillanc : IS)”
 ระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance: IS) เป็ นระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาโดยมีวตั ถุประสงค์
ดังนี้
๑. เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลสาหรับการพัฒนาระบบบริ การดูแลรักษาและการส่ งต่อ
๒. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บที่เหมาะสมสาหรับใช้ในการปรับปรุ งระบบการ
รักษาพยาบาล และระบบส่ งต่อผูบ้ าดเจ็บของโรงพยาบาล
๓. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บให้เหมาะสมกับการแก้ไขและป้ องกันอุบตั ิเหตุ
และการบาดเจ็บในระดับจังหวัด
 กลุ่มประชากรทีเ่ ฝ้ าระวัง (Population under surveillance)
คือ ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บและตายทุกราย จากการบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอก ที่มารับการ
รักษาพยาบาลที่หอ้ งฉุกเฉิน (ER) ของโรงพยาบาล โดยจัดกลุ่มตาม ICD-10 ดังนี้
๑. อุบตั ิเหตุต่างๆ
๑.๑ อุบัติเหตุจากการขนส่ ง (Transport Accidents) ได้แก่ อุบตั ิเหตุขนส่ งทางบก,อุบตั ิเหตุ
ขนส่ งทางน้ า ,อุบตั ิเหตุขนส่ งทางอากาศ เป็ นต้น
๑.๒ อุบัติเหตุอื่นๆ ทีไ่ ม่ ใช่ เกิดจากการขนส่ ง ได้แก่
- พลัด ตก หกล้ม (

Falls)

- สัมผัส หรื อ ถูกกระทบกระแทกด้วยแรงเชิงกลของวัตถุสิ่งของ เช่น สิ่ งของหล่นใส่ ถูกยิง
ทิ่มแทงหรื อบดขยี้โดยอาวุธหรื อวัตถุต่างๆ (Exposure to inanimate mechanical forces)
- สัมผัสกับแรงเชิงกลของสิ่ งมีชีวติ เช่น ถูกกัด ต่อย ทิ่มแทงโดยสัตว์หรื ออวัยวะบางส่ วน
ของสัตว์ (Exposure to animate mechanical forces)
- อุบตั ิเหตุจากการตกน้ าหรื อจมน้ า (
- อุบตั ิเหตุอื่นที่คุกคามการหายใจ (

Accidental drowning and submersion)
Other accidental theats to breathing)

- สัมผัสกับกระแสไฟฟ้ า รังสี อุณหภูมิและความกดดันอากาศด่าหรื อสู ง (
electric current, radiation and extreme ambient air temperature and pressure)
- สัมผัสกับ ควัน ไฟ และเปลวไฟ (

Exposure to smoke, fire and flames)

Exposure to

- สัมผัสความร้อนและวัตถุสิ่งของที่ร้อน (
- สัมผัสกับสัตว์และพืชที่เป็ นพิษ (

Contact with venomous animals and plants)

- สัมผัสกับแรงหรื อพลังงานจากธรรมชาติ (
- การถูกพิษโดยอุบตั ิเหตุ (

Contact with heat and hot substances)
Exposure to forces of nature)

Accidental poisoning by and exposure to noxious substances)

- การออกกาลังกายหรื อออกแรงมากเกินไป การเดินทางและการขาดน้ าหรื ออาหาร
(Overexertion, travel and privation)
- อุบตั ิเหตุจากการสัมผัสกับสิ่ งอื่นและปั จจัยซึ่ งไม่ระบุเฉพาะ (

Accidental exposure to

other and unspecified factors)
๒.ทาร้ายตัวเอง (Intentional self-harm)
๓. ถูกทาร้าย (Assault)
๔. บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ไม่ทราบเจตนา (Event of undetermined intent)
๕. การดาเนินการทางกฎหมาย และ/หรื อสงคราม (Legal intervention and operations of war)
 แนวทางการรายงานผู้บาดเจ็บ ในโรงพยาบาลทีท่ าการเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ
๑. ผูท้ ี่มีสาเหตุบาดเจ็บภายนอกใดๆ ที่เกิดเหตุบาดเจ็บมาไม่เกิน ๗ วัน จากสาเหตุใดๆ
๒. ผูบ้ าดเจ็บที่เสี ยชีวติ ก่อนถึงโรงพยาบาลทุกราย และผูบ้ าดเจ็บที่ผา่ นห้องอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น ให้เก็บ
ข้อมูลเฉพาะผูเ้ สี ยชีวติ ก่อนถึงโรงพยาบาลและผูป้ ่ วยหนัก
๓. ผูบ้ าดเจ็บทุกรายตามข้อ ๑-๒ และมีที่อยูป่ ั จจุบนั ทั้งในและนอกจังหวัด
๔. การบันทึก B.P, Pulse rate, R.R และการลง Coma Scale แรกรับ, ประวัติ consciousness ให้
ดาเนินการเฉพาะผูบ้ าดเจ็บรุ นแรง ได้แก่ ผูบ้ าดเจ็บที่ส่งต่อมา / ส่ งต่อไปสถานพยาบาลอื่น(Refer)
หรื อ R/O Head injury หรื อ ที่รับไว้รักษา (Admitted) และสังเกตอาการ (Observed)เท่านั้น
๕. การไหลเวียนของการบันทึกข้อมูล

แผนผังที่ ๑ แสดงขั้นตอนการไหลเวียนของข้อมูลรายงานเฝ้ าระวังการบาดเจ็บในโรงพยาบาล
ผู้บาดเจ็บทุกราย ที่ ห้ องฉุ กเฉิน
(E.R.)
ผู้ป่วยไม่ Admitted

ผู้ป่วย Admitted

พยาบาล ER กรอกข้อมูลทั้งหมด

พยาบาล ER กรอกข้อมูลส่ วนใหญ่

รวม Diagnisis และ Outcome

ยกเว้น Diagnosis และ Outcome
ผูป้ ่ วย จาหน่าย

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ(ฝ่ ายวิชาการ)

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ(ฝ่ ายวิชาการ) /

ลงรหัสและวิเคราะห์ขอ้ มูล

พยาบาล ward กรอกข้อมูล Diagnosis
และ Outcome จาก chart ผูป้ ่ วย

เผยแพร่ รายงาน
ปัญหาและอุปสรรค
๑. โปรแกรมของโรงพยาบาล

บางแห่ง ไม่รองรับการใช้งานโปรแกรมระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ

๒. โปรแกรมมีขอ้ จากัดในการใช้งาน คือ ไม่สามารถใช้ในคอมพิวเตอร์ ที่ลงระบบปฏิบตั ิการ
Version ที่สูงกว่า Window 8 ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้
๓. โปรแกรมระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ เป็ นโปรแกรมที่มีประโยชน์แต่จะสร้างภาระงานให้กบั
เจ้าหน้าที่เป็ นอย่างมาก
ข้ อเสนอแนะจากการประชุ ม
๑. สสจ.สมุทรสาคร ดาเนินการกาหนดรหัสสถานที่ในภาพรวมของจังหวัด ลงในโปรแกรม
เพื่อให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสมุทรสาคร สามารถใช้โปรแกรมได้ ดังนั้นขอความร่ วมมือจาก
โรงพยาบาลทุกแห่งแจ้งสถานที่/จุดเสี่ ยงมาให้ สสจ.สมุทรสาคร เพื่อกาหนดรหัสต่อไป ซึ่ งคาดว่าจะ
ดาเนินการเสร็ จสิ้ นภายในเดือนสิ งหาคม ๒๕๕๖
๒. การขับเคลื่อนนโยบายการใช้โปรแกรมฯ กับผูบ้ ริ หารของโรงพยาบาลเพื่อให้ผบู ้ ริ หารเห็น
ความสาคัญของโปรแกรมและขับเคลื่อนให้มีการใช้โปรแกรมระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บในโรงพยาบาล
ต่อไป

สรุปผลการประเมินความสาเร็จของการจัดประชุม
๑.การประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมการประชุม
จานวน ๔๙ คน คิดเป็ นร้อยละ ๙๘ ของเป้ าหมายที่กาหนดไว้ (๕๐ คน) และร้อยละ ๘๘.๘๙ ของ
โรงพยาบาลทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่ วมการประชุมเครื อข่ายระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บจังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งประกอบไปด้วย
๑.๑ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จานวน ๑๓ คน
๑.๒ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จานวน ๕ คน
๑.๓ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) จานวน ๖ คน
๑.๔ โรงพยาบาลมหาชัย๑ จานวน ๗ คน
๑.๕ โรงพยาบาลมหาชัย๒ จานวน ๖ คน
๑.๖ โรงพยาบาลเอกชัย จานวน ๕ คน
๑.๗ โรงพยาบาลวิชยั เวชฯอ้อมน้อย จานวน ๓ คน
๑.๘ สถานพยาบาลเจษฎาเวชการ จานวน ๒ คน
* โรงพยาบาลวิชัยเวชฯสมุทรสาคร ไม่ ได้ เข้ าร่ วมการประชุมในครั้ งนี ้
๒. การประเมินความพึงพอใจของการเข้าร่ วมการประชุมพัฒนาเครื อข่ายระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บจังหวัด
สมุทรสาคร โดยมีผตู้ อบแบบประเมิน ๔๕ คน คิดเป็ นร้อยละ ๙๑.๘๔ ดังนี้
๒.๑ ด้านวิทยากร
พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในวิทยากร ทั้งด้านความรอบรู ้ ความสามารถ
ถ่ายทอดความรู ้ การตอบคาถาม อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ ๕๓.๘๙ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
๒.๒ ด้านการอานวยความสะดวก
พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการอานวยความสะดวก ไม่วา่ จะเป็ นเอกสาร
ประกอบการประชุม, โสตทัศนูปกรณ์, เจ้าหน้าที่, อาหาร เครื่ องดื่มและสถานที่ อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อย
ละ ๕๘.๓๓ และมีบางส่ วนที่เสนอให้ปรับปรุ งในเรื่ องเอกสาร ,อาหารพร้อมเครื่ องดื่มและสถานที่ คิดเป็ น
ร้อยละ ๐.๕๕

๒๓. ด้านรู ปแบบของการจัดประชุม
พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในรู ปแบบของการจัดประชุม ด้านการประชุม
สัมพันธ์, ระยะเวลา และลาดับขั้นตอนการประชุม อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ ๕๓.๓๓
๒๔. ด้าน คุณภาพการให้บริ การ
พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมส่ วนใหญ่ ร้อยละ ๖๗.๒๒ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการประชุมอยูใ่ น
ระดับมาก ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าการประชุมครั้งนี้ ตรงกับความคาดหวังของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ทั้งในด้านความรู ้
แนวคิด รวมถึงสามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ข้ อเสนอแนะ
๑. ควรจัดทาคู่มือในการใช้งานในรู ปแบบเล่มรายงาน
๒. ควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมการประชุมซักถามบ้าง
๓. อยากให้แก้ไขปั ญหาก่อนนามาใช้

ทาเนียบผู้ประสานงานระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บจังหวัดสมุทรสาคร
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

หน่ วยงาน
สสจ.สมุทรสาคร
รพ.สมุทรสาคร
รพ.สมุทรสาคร
รพ.สมุทรสาคร
รพ.สมุทรสาคร
รพ.สมุทรสาคร
รพ.สมุทรสาคร
รพ.กระทุ่มแบน
รพ.กระทุ่มแบน
รพ.กระทุ่มแบน
รพ.กระทุ่มแบน
รพ.บ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)

ชื่อ – สกุล
นางจิตติมา จิระชีวี
นางสุธิดา รั้วมัน่
นายวัฒนา โพธิ์ทิพย์วงษ์
นางวรรณิ ภา พึ่งบาง
นางสิ ริพร ศิริมงคล
นางกรรณิ การ์ พึ่งเพ็ชร์
นายฐิติกร รัชกุล
นางศศิธร ฤทธิ์สมบูรณ์
นางสาวมาริ สา น้อยบุญสม
นายอธิคม กิ่งจันทร์
นายบุญชู พลนิกาย
นางจิราภา แสงค้า

รพ.บ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)

น.ส.ฉัตรชดาพร อาชีวเกษตรกร

รพ.บ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)

รพ.มหาชัย๑
รพ.มหาชัย๑
รพ.มหาชัย๑
รพ.มหาชัย๑
รพ.มหาชัย๑
รพ.มหาชัย๑
รพ.มหาชัย๑
รพ.มหาชัย๒
รพ.มหาชัย๒

น.ส.จุฬา ปามาสอน
น.ส.สิ รินภา จีนสมบูรณ์
น.ส.สุพรรษา ตั้งกอบลาภ
น.ส.จิดาภา ห้วยหงษ์ทอง
นายเอกกมล น่ารัก
นางสาวจันทร์สิริ ศรี วลิ ยั
นายหนึ่ง ปรางค์สุข
นายธีรพัฒน์ เตชะรุ จิรา
นางสี ดา เสนะโลหิ ต
นายธนวัฒน์ ใจเย็น
นางสาวปราณี ศิริบวั พันธ์
น.ส.เพ็ญทิพย์ พุทธไพบูลย์
นางสาววิมล กิเลน

ชื่อเล่ น
แจง
ติ๊ก
ต้อม
วรรณ
แต้ม
บิว
ฟิ ว
เอ
นุย้
เอ้
หนุ่ม
อี๊ด
หญิง
วี
อิน
ไก่
จิ๊บ
เอก
แป๋ ว
หนึ่ง
ไมค์
เต่า
โป้
ณี
แมว
มล

๒๗
๒๘
๒๙

รพ.มหาชัย๒
รพ.มหาชัย๒
รพ.มหาชัย๒

นางสาวพรนัชชา สุดแท้
นางสาวแสงดาว แจ่มจารัส
นางสาวตรี มุข แกล้วกล้า

ฝน
อ้อม
มุก

รพ.บ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)
รพ.บ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)
รพ.บ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)

เบอร์ โทรศัพท์
๐๘๖-๗๖๗๘๗๑๐
๐๘๕-๑๗๐๑๘๑๓
๐๘๒-๑๔๔๙๗๗๐
๐๘๑-๗๐๕๗๔๓๒
๐๘๙-๗๔๔๓๑๑๓
๐๘๖-๘๘๗๑๖๐๘
๐๘๖-๓๘๐๑๓๘๔
๐๘๑-๘๕๘๓๐๗๑
๐๘๑-๕๕๓๐๖๒๐
๐๘๔-๙๓๓๑๕๕๕
๐๘๐-๕๙๐๗๙๖๖
๐๘๑-๗๗๔๕๙๙๑
๐๘๑-๐๑๐๓๔๐๙
๐๘๓-๐๐๖๓๐๕๔
๐๘๑-๐๓๔๒๙๙๒
๐๘๔-๘๘๓๒๔๓๘
๐๘๖-๗๙๐๙๓๔๖
๐๘๗-๑๘๘๗๖๑๒
๐๘๒-๙๙๙๐๑๙๗
๐๘๘-๒๒๙๓๐๓๔

อีเมลล์

๐๘๑-๘๖๙๓๔๙๑
ไม่มี
ไม่มี
๐๘๖-๕๒๗๙๘๒๙ Trimuq1@hotmail.com

jittima-jang@hotmail.com
ไม่มี
goku.dgb@hotmail.com
wan_er@windowslive.com
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
er_ktb@hotmail.com
nuijusminkae@gmail.com
emergentak@hotmail.com
ไม่มี
jirapasangka@hotmail.co.th
shinmaichatctu@hotmail.com
Vee_lying@hotmail.com
banphaeo@gmail.com
Kaikaike@hotmail.com
Made_up_look@hotmail.com
dreaknarak@gmail.com
noojansiri@hotmail.com
ไม่มี

๐๘๑-๗๓๕๒๒๓๒

Mike_rujira@hotmail.com

๐๘๕-๒๖๒๙๐๙๑
๐๘๘-๙๔๖๗๔๘๗
๐๘๐-๒๙๓๙๓๖๙
ไม่มี
๐๘๘-๐๑๕๖๗๔๑

ไม่มี
shouerjump@gmail.com
ไม่มี
ไม่มี
Wi2mol@hotmail.com
kilenwimol@gmail.com
Nutcha-oo@hotmail.com

ลาดับ
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

หน่ วยงาน
รพ.เอกชัย
รพ.เอกชัย
รพ.เอกชัย
รพ.เอกชัย
รพ.เอกชัย
รพ.วิชยั เวชฯอ้อมน้อย
รพ.วิชยั เวชฯอ้อมน้อย
รพ.วิชยั เวชฯอ้อมน้อย

ชื่อ – สกุล
คุณวารุ ณี ก๋ งหมึง
คุณหัตถยา ห้าวหาญ
คุณณัฐนรี ศิลป์ ประสม
คุณวไลพร ธีรศานต์
คุณทรงสิ ทธิ์ ยินดี
นางสาวลักษมี บุญญขันธ์
นายคฑาวุธ พึ่งพา
นางสาวนฤมน ชาวอุทยั

ชื่อเล่น

เบอร์ โทรศัพท์
เจี๊ยบ ๐๘๑-๖๒๘๗๙๙๙
มด ๐๘๑-๘๑๑๘๘๒๗
อูด๊
๐๘๙-๙๒๖๔๙๗๙
เอ้ ๐๘๑-๙๐๐๖๔๘๐
เม ๐๙๑-๑๗๕๔๙๕๙
เอ ๐๘๙-๔๑๔๓๑๒๑
ต้น ๐๘๙-๗๐๒๕๑๔๕
กุง้
๐๘๑-๖๘๒๕๙๐๒

อีเมลล์
Warunee.ko@ekachaihospital.com
Bigant599@gmail.com
Nutnareew.si@ekachaihospital.com

Teerasan.ae@hotmail.com
songsit@ ekachaihospital.com
Laksamee.cs13@gmail.com
Kata_ton23@hotmail.com
Emergen_k@hotmail.com

หมายเหตุ : ขาดผู้ประสานงานของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯสมุทรสาคร และสถานพยาบาลเจษฎาเวชการ

ประมวลภาพถ่ าย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพือ่ พัฒนาเครือข่ ายระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บจังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่ างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ลงทะเบียน

พิธีเปิ ด : นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ให้เกียรติมาเป็ น
ประธานในพิธีเปิ ดการประชุมฯ

การบรรยาย เรื่อง ระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ และการใช้ รหัสเพือ่ บันทึกข้ อมูล
โดยวิทยากร ๑.คุณพิภพ โค้วถาวร โรงพยาบาลราชบุรี
๒. คุณสมคิด เริ งขากลัน่ โรงพยาบาลนครปฐม

การฝึ กปฏิบัติ เพือ่ ใช้ โปรแกรมระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บจังหวัดสมุทรสาคร
โดยวิทยากร ๑.คุณพิภพ โค้วถาวร โรงพยาบาลราชบุรี
๒. คุณสมคิด เริ งขากลัน่ โรงพยาบาลนครปฐม

