
กำหนดการ 

กิจกรรมฝกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย (Emergency Medical Responder : EMR) 

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการการแพทยฉุกเฉิน เทศบาลนครเกาะสมุย  

ประจำปงบประมาณ 2562 

************************ 

วันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 

08.00-08.30 น. : ลงทะเบียน และ Pre-test 

08.30-09.00 น. : พิธีเปดกิจกรรม 

   โดยนายสุนทร ภูไพบลูย รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย 

09.30-10.00 น. : บรรยายเรื่อง ระบบการแพทยฉุกเฉิน 

   โดย วิทยากรคุณปานฤทัย นาคบำรุง 

10.00-11.00 น. : บรรยายเรื่อง ความปลอดภัยและสุขภาพของผูปฏิบัติการ 

   โดย วิทยากรคุณปานฤทัย นาคบำรุง 

11.00-12.00 น. : บรรยายเรื่อง กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทยฉุกเฉิน 

   โดย วิทยากรคุณปานฤทัย นาคบำรุง 

12.00-13.00 น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. : บรรยายเรื่อง ความรูพ้ืนฐานของรางกายมนุษย 

   โดย วิทยากรคุณปานฤทัย นาคบำรุง 

14.00-15.00 น. : บรรยายเรื่อง สัญญาณชีพและการเฝาระวัง 

   โดย วิทยากรคุณปานฤทัย นาคบำรุง 

15.00-16.00 น. : บรรยายเรื่อง การใชยาเบื้องตน  

   โดย วิทยากรคุณปานฤทัย นาคบำรุง 

16.00-17.00 น. : บรรยายเรื่อง การสื่อสารในระบบการแพทยฉุกเฉิน 

   โดย วิทยากรคุณสิริพิพัฒน ศรีนวลขาว 

 

***เวลา 10.15-10.30 น. และ 14.30-14.45 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม*** 
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วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

08.00-09.00 น. :  บรรยายเรื่อง การประเมินสถานการณและการประเมินสภาพผูปวย

ข้ันตนและฉุกเฉิน โดย วิทยากรคุณปานฤทัย นาคบำรงุ 

09.00-12.00 น. : แบงกลุมปฏิบัติ  

  1. การวัดสัญญาณชีพ 

  2. การใชยาเบื้องตน 

  3. การใชวิทยุสื่อสาร 

  ๔. การใชอุปกรณและเครื่องพนยา และใหออกซิเจน 

  แบงเปน 4 กลุมเวียนฐาน 

  กลุมท่ี 1 โดยวิทยากรคุณสำรอง ชิณวรรณ 

  กลุมท่ี 2 โดยคุณณัชปภา ชวยเลื่อม 

  กลุมท่ี 3 โดยคุณวาเล็น อวมอยู 

  กลุมท่ี 4 โดยคุณสิริพิพัฒน ศรีนวลขาว 

12.00-13.00 น. :  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-15.00 น. :  บรรยายเรื่อง ระบบทางเดินหายใจการจัดการและการชวยเหลือ 

    โดย วิทยากรคุณปานฤทัย นาคบำรุง 

15.00-17.00 น. :  แบงกลุมฝกปฏิบัติ  

  1. การประเมินผูปวยฉุกเฉิน (MEDICAL) 

  2. การประเมินผูบาดเจ็บฉุกเฉิน (TRAUMA) 

  3. การเปดทางเดินหายใจ 

  ๔. การชวยเหลือผูปวยทางดินหายใจอุดก้ัน 

  แบงเปน 4 กลุมเวียนฐาน 

  กลุมท่ี 1 โดยวิทยากรคุณสำรอง ชิณวรรณ 

  กลุมท่ี 2 โดยวิทยากรคุณณัชปภา ชวยเลื่อม 

  กลุมท่ี 3 โดยวิทยากรคุณวาเล็น อวมอยู 

  กลุมท่ี 4 โดยวิทยากรคุณสิริพิพัฒน ศรีนวลขาว 

 

 

***เวลา 10.15-10.30 น. และ 14.30-14.45 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม*** 
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วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 

08.00-09.00 น. :  บรรยายเรื่อง การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

    โดย วิทยากรคุณณัชปภา ชวยเลื่อม 

09.00-10.00 น. :  บรรยาย เรื่อง การดูแลผูปวยฉุกเฉิน (ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย) 

    โดย วิทยากรคุณณัชปภา ชวยเลื่อม 

10.00-12.00 น. :  บรรยายเรื่อง การดูแลเบื้องตนในผูปวยฉุกเฉินท่ีพบบอย  

    โดย วิทยากรคุณณัชปภา ชวยเลื่อม 

12.00-13.00 น. :  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-๑๗.00 น. :  แบงกลุมฝกปฏิบัติ  

   1. การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานผูใหญโดยผูชวยเหลือ ๑ คน 

  2. การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานผูใหญโดยผูชวยเหลือ ๒ คน 

  3. การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานผูใหญโดยผูชวยเหลือ ๒ คน และ AED 

  ๔. การชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานในเด็กโดยผูชวยเหลือ ๑ คน 

  แบงเปน 4 กลุมเวียนฐาน  

  กลุมท่ี 1 โดยวิทยากรคุณสำรอง ชิณวรรณ 

  กลุมท่ี 2 โดยวิทยากรคุณณัชปภา ชวยเลื่อม 

  กลุมท่ี 3 โดยวิทยากรคุณวาเล็น อวมอยู 

  กลุมท่ี 4 โดยวิทยากรคุณสิริพิพัฒน ศรีนวลขาว 

 

***เวลา 10.15-10.30 น. และ 14.30-14.45 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม*** 
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วันท่ี 2 สิงหาคม 2562 

08.00-09.00 น. : บรรยาย เรื่อง การดูแลเบื้องตนในผูท่ีไดรับการบาดเจ็บ 

    โดย วิทยากรคุณวาเล็น อวมอยู 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. : บรรยายเรื่อง ปฏิบัติการฉุกเฉินและการเขียนรายงาน  

โดย วิทยากรคุณวาเล็น อวมอยู 

10.๑๕-12.๓0 น. :  บรรยายเรื่อง การยกและการเคลื่อนยาย 

    โดย วิทยากรคุณสำรอง ชิณวรรณ 

12.๓-13.๑๕ น. :  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.๑๕-1๗.00 น. : แบงกลุมฝกปฏิบัติ 

  1. การถอดหมวกกันน็อคและใสเฝอกดามคอชนิดแข็ง 

  2. การใชกระดานรองหลังและพลิกตัวผูบาดเจ็บ 

  3. การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บแบบ Rapid extrication   

  ๔. การใชเปลนั่ง เปลตัก และเคลื่อนยายโดยไมใชอุปกรณ 

  แบงเปน 4 กลุมเวียนฐาน  

  กลุมท่ี 1 โดยวิทยากรคุณสำรอง ชิณวรรณ 

  กลุมท่ี 2 โดยวิทยากรคุณณัชปภา ชวยเลื่อม 

  กลุมท่ี 3 โดยวิทยากรคุณวาเล็น อวมอยู 

  กลุมท่ี 4 โดยวิทยากรคุณสิริพิพัฒน ศรีนวลขาว 

  

***เวลา 10.๐๐-10.๑๕ น. และ 14.30-14.45 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม*** 
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วันท่ี 3 สิงหาคม 2562 

08.00-09.00 น. :  บรรยายเรื่อง การจัดการทางการแพทยในสถานการณสาธารณภัย 

    โดย วิทยากรคุณณัชปภา ชวยเลื่อม 

10.00-12.00 น. : ฝกปฏิบัติการจัดการทางการแพทยในสถานการณสาธารณภัย 

  1. การคัดแยกผูบาดเจ็บ 

  2. การก้ันพ้ืนท่ีและตั้งศูนยบัญชาการ 

  3. การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ  

  ๔. การรายงานขอมูล 

แบงเปน 4 กลุมเวียนฐาน  

  กลุมท่ี 1 โดยวิทยากรคุณสำรอง ชิณวรรณ 

  กลุมท่ี 2 โดยวิทยากรคุณณัชปภา ชวยเลื่อม 

  กลุมท่ี 3 โดยวิทยากรคุณวาเล็น อวมอยู 

  กลุมท่ี 4 โดยวิทยากรคุณสิริพิพัฒน ศรีนวลขาว 

 : Post Test 

12.00-13.00 น. :  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-17.00 น. :  ฝกปฏิบัติการทดสอบในสถานการณจำลอง 4 ฐาน 

  แบงเปน 4 กลุม  

  กลุมท่ี 1 โดยวิทยากรคุณสำรอง ชิณวรรณ 

  กลุมท่ี 2 โดยวิทยากรคุณณัชปภา ชวยเลื่อม 

  กลุมท่ี 3 โดยวิทยากรคุณวาเล็น อวมอยู 

  กลุมท่ี 4 โดยวิทยากรคุณสิริพิพัฒน ศรีนวลขาว 

17.00-18.00 น. : มอบประกาศนียบัตร 

 

***เวลา 10.15-10.30 น. และ 14.30-14.45 น. รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม*** 

****กำหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม**** 

 
 


