ตารางการอบรมระยะสัน้ หลักสูตรแพทย์ อานวยการปฏิบัตกิ ารฉุกเฉิน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 (รุ่ นที่ 1)/ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (รุ่นที่ 2)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 (รุ่ นที่ 1)/ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 (รุ่นที่ 2)

08.00 – 08.30 Welcome and course introduction
08.30 – 09.00 Roles of EMS medical directors

08.00 – 08.30 Introduction of day 2
08.30 – 09.30 Scenario discussion IV

09.00 – 10.00 Online medical direction

9.30 – 10.30

10.00 – 10.15
10.15 – 11.00
11.00 – 11.45
11.45 – 12.45
12.45 – 13.45
13.45 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 16.00

10.30 – 10.45 Break

Break
Quality control tools
Safety and risk management in EMS
Lunch
Scenario discussion I
Scenario discussion II
Break
Scenario discussion III

10.45 – 11.45
11.45 – 12.45
12.45 – 13.45
13.45 – 14.00
14.00 – 15.00

Scenario discussion V
Scenario discussion VI
Lunch
Put it all together
Break
Wrap up

Scenario discussion: Quality control in EMS dispatch, online medical direction, quality improvement in EMS agency, safety and risk management in
EMS agency, disaster and mass casualty management โดยแบ่ งกลุ่มเป็ น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 10 – 11 คนต่ อกลุ่ม

ก
โครงการอบรมระยะสั
น้ สาหรับ
แพทย์ ประจาบ้ าโครงการอบรม
นหลักสูตรประกาศนียบัตร
แพทย์ อานวยการปฏิบัตกิ ารฉุกเฉิน

EMS Medical
Director Workshop

หลักการและเหตุผล

กลุ่มเป้ าหมาย

วิ ท ยาลัยแพทย์ ฉุกเฉิ นในฐานะองค์ กรวิชาชีพที่ ดูแ ลด้ านเวช
กรรมฉุกเฉิ น ได้ ป รั บ ปรุ งหลักสูตรอบรมแพทย์ป ระจาบ้ าน เพื่อวุฒิบัต ร
ความรู้ ความชานาญในการประกอบวิ ชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน ในปี พ.ศ. 2559 โดยในหัวข้ อ 1.12 ง ของหลักสูตรฉบับปรับปรุงนี ้
ได้ ระบุการพัฒนาหลักสูตรแพทย์สงั่ การและแพทย์อานวยการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินขึ ้น โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนแพทย์อานวยการปฏิบตั ิการฉุกเฉิน
ในปี การศึกษา 2561 เพื่อให้ วุฒิแพทย์ฉุกเฉินที่จบจากหลักสูตรมีความรู้
ความสามารถและเจตคติ ที่ ดี ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใ นฐานะแพทย์
อานวยการปฏิบตั ิการฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหนึ่งในขัน้ ตอนของ
การอบรมแพทย์ ป ระจาบ้ า นหลักสูต รนี ค้ ื อการอบรมระยะสัน้ หลัก สูต ร
แพทย์อานวยการปฏิบตั ิการฉุกเฉิน (EMS Medical Director Workshop)

แพทย์ประจาบ้ านเวชศาสตร์ ฉกุ เฉินที่ผา่ นหลักสูตรแพทย์สงั่
การปฏิบตั ิการฉุกเฉิน จานวน 65 คน ต่อ 1 รุ่น รวม 130 คน

ด้ ว ยเหตุนี ท้ างวิ ท ยาลัย แพทย์ ฉุก เฉิ น ได้ จัด อบรมระยะสัน้
หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์อานวยการปฏิบตั ิการฉุกเฉินเพื่อซึ่งจะเป็ น
ฝึ กปฏิบัติวิเคราะห์ปัญหาที่สาคัญในระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นในประเทศ
ไทยต่อไป

รุ่นที่ 1 วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2561
รุ่นที่ 2 วันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561

ณ ศูนย์ ฝึกทักษะในระบบจาลองทาง
การแพทย์ (SiMSET)
ชัน้ 10 ตึกอดุลยเดชวิกรม
โรงพยาบาลศิริราช

การรับสมัคร
ค่ าสมัคร ราคา 4,000 บาท โปรดลงทะเบียนตามรอบ
โดยกรอกข้ อมูลเพื่อขอสนับสนุนค่ าลงทะเบียนจาก
สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่ งชาติ ผ่าน Link หรื อ QR
code ด้ านล่าง ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 โดยตัดสินรอบ
การสมัครแบบระบบ First come first serve เท่านัน้
รอบที่ 1 วันที่ 21 – 22 พฤาภาคม 2561
Link: https://goo.gl/forms/IDlHNyRLnAt95GcH3

วัตถุประสงค์


เพื่ อ ให้ ผ้ ูเ ข้ า อบรมมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจบทบาทแพทย์ อ านวยการ
ปฏิบตั ิการฉุกเฉิน



เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการอานวยการตรงในสถานการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ



เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ าอบรมมี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพระบบ
การแพทย์ฉกุ เฉินนอกโรงพยาบาลในสภานการณ์ตา่ งๆได้



เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั ิการงานในระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน



เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ในการแก้ ไขปั ญหาในสถานการณ์อบุ ตั ิภัย
หมูแ่ ละภัยพิบตั ิได้

รอบที่ 2 วันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561
Link: https://goo.gl/forms/zSugtCtruC762GMS2

