
 

ตารางการอบรมระยะสัน้หลกัสูตรแพทย์อ านวยการปฏิบัตกิารฉุกเฉิน 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 (รุ่นที่ 1)/ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (รุ่นที่ 2) 

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

09.00 – 10.00 Online medical direction 

10.00 – 10.15 Break 
10.15 – 11.00 Quality control tools 
11.00 – 11.45 Safety and risk management in EMS 
11.45 – 12.45 Lunch 
12.45 – 13.45 Scenario discussion I 
13.45 – 14.45 Scenario discussion II 
14.45 – 15.00 Break 
15.00 – 16.00 Scenario discussion III 

 

 

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

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

9.30 – 10.30 Scenario discussion V 

10.30 – 10.45 Break 

10.45 – 11.45 Scenario discussion VI 
11.45 – 12.45 Lunch 
12.45 – 13.45 Put it all together 
13.45 – 14.00 Break 
14.00 – 15.00 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 โดยแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 10 – 11 คนต่อกลุ่ม  



 

 

ก 

โครงการอบรม 

 

 

โครงการอบรมระยะสัน้ส าหรับ 
แพทย์ประจ าบ้านหลักสูตรประกาศนียบัตร

แพทย์อ านวยการปฏิบัตกิารฉุกเฉิน 

 

EMS Medical 
Director Workshop 
รุ่นท่ี 1 วันท่ี 21 – 22 พฤษภาคม 2561 

รุ่นท่ี 2 วันท่ี 15 – 16 พฤศจิกายน 2561 

 

 

ณ ศูนย์ฝึกทกัษะในระบบจ าลองทาง
การแพทย์ (SiMSET)  

ชัน้ 10 ตกึอดุลยเดชวิกรม  
โรงพยาบาลศิริราช 

 

 

หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินในฐานะองค์กรวิชาชีพที่ดูแลด้านเวช

กรรมฉุกเฉิน ได้ปรับปรุงหลักสูตรอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อวุฒิบัตร

ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์

ฉุกเฉิน ในปี พ.ศ. 2559 โดยในหวัข้อ 1.12 ง ของหลกัสตูรฉบบัปรับปรุงนี ้

ได้ระบุการพฒันาหลกัสตูรแพทย์สัง่การและแพทย์อ านวยการปฏิบัติการ

ฉกุเฉินขึน้ โดยเร่ิมจดัการเรียนการสอนแพทย์อ านวยการปฏิบตัิการฉุกเฉิน

ในปีการศึกษา 2561 เพื่อให้วุฒิแพทย์ฉุกเฉินที่จบจากหลกัสูตรมีความรู้

ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะแพทย์

อ านวยการปฏิบตัิการฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหนึ่งในขัน้ตอนของ

การอบรมแพทย์ประจ าบ้านหลักสูตรนีค้ือการอบรมระยะสัน้หลักสูตร

แพทย์อ านวยการปฏิบตัิการฉกุเฉิน (EMS Medical Director Workshop)  

ด้วยเหตุนีท้างวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินได้จัดอบรมระยะสัน้

หลกัสตูรประกาศนียบตัรแพทย์อ านวยการปฏิบตัิการฉกุเฉินเพื่อซึ่งจะเป็น

ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ปัญหาที่ส าคัญในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศ

ไทยตอ่ไป 

 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาทแพทย์อ านวยการ

ปฏิบตัิการฉกุเฉิน 

 เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้เก่ียวกับการอ านวยการตรงในสถานการณ์

ฉกุเฉินตา่งๆ 

 เพื่อใ ห้ผู้ เ ข้าอบรมมีความรู้ เ ก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพระบบ

การแพทย์ฉกุเฉินนอกโรงพยาบาลในสภานการณ์ตา่งๆได้ 

 เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้เก่ียวกับการพฒันาความปลอดภยัในการ

ปฏิบตัิการงานในระบบการแพทย์ฉกุเฉิน 

 เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์อบุตัิภัย

หมูแ่ละภยัพิบตัิได้ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

แพทย์ประจ าบ้านเวชศาสตร์ฉกุเฉินที่ผา่นหลกัสตูรแพทย์สัง่

การปฏิบตัิการฉกุเฉิน จ านวน 65 คน ตอ่ 1 รุ่น รวม 130 คน 

การรับสมัคร 

ค่าสมัคร ราคา 4,000 บาท โปรดลงทะเบียนตามรอบ 

โดยกรอกข้อมูลเพื่อขอสนับสนุนค่าลงทะเบียนจาก

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผา่น Link หรือ QR 

code ด้านลา่ง ภายในวนัท่ี 10 เมษายน 2561 โดยตดัสนิรอบ

การสมคัรแบบระบบ First come first serve เทา่นัน้ 

รอบที่ 1 วนัท่ี 21 – 22 พฤาภาคม 2561 

Link: https://goo.gl/forms/IDlHNyRLnAt95GcH3 

 

รอบที่ 2 วนัท่ี 15 – 16 พฤศจิกายน 2561 

Link: https://goo.gl/forms/zSugtCtruC762GMS2 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/IDlHNyRLnAt95GcH3
https://goo.gl/forms/zSugtCtruC762GMS2

