
 
 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “กิจกรรมทบทวนความรู้ทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับอาสาสมัครกู้ชีพ” 
ภาคบรรยาย 

วันเสาร์ ที ่12 เดือน กันยายน 2563 เวลา 7.00 - 16.00 น. จำนวน 30 ท่าน 
ห้องประชุม อาคารศาลาประชาคม สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 
วัน/เดือน/ปี                 

   เวลา 
 

หัวข้อ 
 

วิทยากร 

7.00 – 7.30 น. 30 Registration Staff 

7.30 – 7.50 น. 20 Course Orientation 
อ.ดร.นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์   
นฉพ.อับดุลวาเฮด เหมสงวน 

7.50 – 8.00 น. 10 พัก  

8.00 – 10.00 น. 120 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์ฉกุเฉิน นฉพ.ศุภกิตติ์ เวยีนเส้ียว 

10.00 – 11.00 น. 60 บทที่ 2 การดูแลระบบระบบทางเดินหายใจ นฉพ.ฐิตาภรณ์ มีมงคล 

 
11.00 – 12.30 น. 90 

บทที่ 3-1 การประเมินสถานการณ์ 
บทที่ 3-2 การประเมินสภาพผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉินขั้นต้น 
บทที่ 3-3 การซักประวัติผู้ปว่ยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉินขั้นต้น 

พว.สุวภัทร รัตนชมภ ู

12.30 – 13.00 น. 30 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.00 น. 60 
บทที่ 4 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ในเด็กทารก เด็กโตและผู้ใหญ่ 
และการใช้เครื่อง AED 

นฉพ.ณัฐกิต ศรีเนาเวช 

14.00 – 14.30 น. 30 บทที่ 5 การดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉกุเฉนิ นฉพ.จารุวรรณ พฤทธยานันต ์

14.30 – 15.00 น. 30 บทที่ 6 การดูแลเบื้องต้นในผู้ได้รับบาดเจ็บ พว.อรอุมา ดิษาภิรมย ์

15.00 – 17.00 น. 120 
บทที่ 7-1 การยกและเคลื่อนย้าย 
บทที่ 7-2 การใส่เฝือกดามคอชนิดแข็ง  
บทที่ 7-3 การถอดหมวกนิรภยัแบบเต็มใบ 

นฉพ.ย๊ะหยา มั่นคง 

17.00 – 17.30 น. 30 สรุปการอบรมและชี้แจ้งแผนการดำเนินในวันถัดไป 
อ.ดร.นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์   
นฉพ.อับดุลวาเฮด เหมสงวน 

 

ผู้เข้าอบรม กรุณาสวมกางเกงขายาวเพ่ือสะดวกในการฝึกปฏิบัติ 

 

พว.อรอุมา ดิษาภิรมย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “กิจกรรมทบทวนความรู้ทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับอาสาสมัครกู้ชีพ” 
ภาคปฏิบัต ิ

วันเสาร์ ที ่13 เดือน กันยายน 2563 เวลา 7.00 - 16.00 น. จำนวน 30 ท่าน 
ห้องประชุม อาคารศาลาประชาคม สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

วัน/เดือน/ปี                 
   เวลา 

 
หัวข้อ 

 
วิทยากร 

7.00 – 7.30 น. 30 Registration Staff 

7.30 – 7.50 น. 20 Course Orientation 
อ.ดร.นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์   
นฉพ.อับดุลวาเฮด เหมสงวน 

7.50 – 8.00 น. 10 พัก  

8.00 – 11.00 น. 
 
 

(แบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม) 
- กลุ่มละ 5 คน 

วนฐาน ฐานละ 30 นาที 

 

180 

ฐานที่ 1 การดูแลทางเดินหายใจและการช่วยหายใจ 
นฉพ.ฐิตาภรณ์ มีมงคล 
นฉพ.เจนจิรา ใยเทศ 
นฉพ.ธนภัทร ประเสริฐรัตน์ 

ฐานที่ 2 การประเมินผู้ป่วย ผู้บาดเจบ็และการตดิตามสญัญาณชีพ 
นฉพ.ศุภกิตติ์ เวยีนเส้ียว 
พว.สุวภัทร รัตนชมภ ู
พว.อภวิัฒน์ วงศ์ชัย 

ฐานที่ 3 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่และการใช้เครื่อง 
AED ในผู้ใหญ ่

พว.อรอุมา ดิษาภิรมย ์
พว.ศศิธร แกว้ล้อมกาย 
พว.วันเพ็ญ มาบขุนทด 

ฐานที่ 4 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ในเด็กทารก เด็กโตและการ
นำสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจในเด็ก 

พว.พัชรา ประเสริฐกรรณ์ 
พว.จุไรรัตน์ ผงสุข 
พว.นราสิญจ์ ชลพนารักษ์ 

ฐานที่ 5 การดูแลบาดแผล การหา้มเลอืดและการดาม 
นฉพ.ดำรงศักดิ์ พงษ์ประจกัษ์ 
นฉพ.ณัฐกิต ศรีเนาเวช 
นฉพ.ปิยะพงษ์ ชัยชนะ 

ฐานที่ 6 การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 

นฉพ.ย๊ะหยา มั่นคง 
นายบัญชา โสดา 
นายสุรศักดิ์ แต้มครบุร ี
นายธวัชชัย รวมทรัพย ์

11.00 – 12.00 น. 60 แบ่งกลุ่มเพื่อเตรียมตัวเข้าฐานสถานการณ์จำลอง นฉพ.อับดุลวาเฮด เหมสงวน 

12.00 – 13.00 น. 60 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 15.00 น. 
(แบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม) 

- กลุ่มละ 5 คน 
สถานการณ์จำลอง 
กลุ่มละ 20 นาที 

120 

 

1. CPR + AED (adult) 
2. Upper Airway Obstruction ในเด็ก 
3. ผู้ป่วยฉกุเฉินทั่วไป และเน้นทักษะการซักประวัติ  การดูแลผู้ปว่ย
เบื้องต้นในโรคต่างๆ 
4. เน้นทักษะ การใส่ Hard Collar ท่านอน การพลิกแบบ log roll   
การใช้ Long Spinal Board 
 

นฉพ.จารุวรรณ พฤทธยานันต ์
นฉพ.ศุภกิตติ์ เวยีนเส้ียว 
นฉพ.ฐิตาภรณ์ มีมงคล 
นฉพ.ย๊ะหยา มั่นคง 
นฉพ.ดำรงศักดิ์ พงษ์ประจกัษ์ 
นฉพ.ณัฐกิต ศรีเนาเวช 
นฉพ.เจนจิรา ใยเทศ 
นฉพ.ปิยะพงษ์ ชัยชนะ 

15.00 – 16.00 น. 60 สรุปการอบรมและมอบใบประกาศแก่ผูเ้ข้าร่วมการอบรม 
อ.ดร.นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์   
นฉพ.อับดุลวาเฮด เหมสงวน 

 

ผู้เข้าอบรม กรุณาสวมกางเกงขายาวเพ่ือสะดวกในการฝึกปฏิบัติ 



 
 

รายนามวิทยากร วันที่ 12 - 13 กันยายน 2563 

30 Student,  20 Instructors  

Course Director  

1. อ.ดร.นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์   แพทย์อำนวยการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
 

Manager course 

1. นฉพ.อับดุลวาเฮด เหมสงวน นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  093-7819385 
 

Instructors  

 

1. นฉพ.จารุวรรณ พฤทธยานันต์ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
2. นฉพ.ศุภกิตติ์ เวียนเสี้ยว นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
3. นฉพ.ฐิตาภรณ์ มีมงคล นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
4. นฉพ.ย๊ะหยา มั่นคง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
5. นฉพ.ดำรงศักดิ์ พงษ์ประจักษ์ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
6. นฉพ.ณัฐกิต ศรีเนาเวช นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
7. นฉพ.เจนจิรา ใยเทศ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
8. นฉพ.ปิยะพงษ์ ชัยชนะ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
9. นฉพ.ธนภัทร ประเสริฐรัตน์ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
10. พว.สุวภัทร รัตนชมภ ู พยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 
11. พว.จุไรรัตน์ ผงสุข พยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 
12. พว.อรอุมา ดิษาภิรมย์ พยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 
13. พว.ศศิธร แก้วล้อมกาย พยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 
14. พว.พัชรา ประเสริฐกรรณ์ พยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 
15. พว.อภิวัฒน์ วงศ์ชัย พยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 
16. พว.นราสิญจ์ ชลพนารักษ์ พยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 
17. นายธีรศักดิ์ ใบยา ผู้ช่วยพยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 
18. นายบัญชา โสดา พนักงานขับรถพยาบาล 
19. นายสุรศักดิ์ แต้มครบุรี พนักงานขับรถพยาบาล 

20. นายธวัชชัย รวมทรัพย์ พนักงานขับรถพยาบาล 



 
 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “กิจกรรมทบทวนความรู้ทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับอาสาสมัครกู้ชีพ” 
ภาคบรรยาย 

วันเสาร์ ที ่26 เดือน กันยายน 2563 เวลา 7.00 - 16.00 น. จำนวน 30 ท่าน 
ห้องประชุม อาคารศาลาประชาคม สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 
วัน/เดือน/ปี                 

   เวลา 
 

หัวข้อ 
 

วิทยากร 

7.00 – 7.30 น. 30 Registration Staff 

7.30 – 7.50 น. 20 Course Orientation 
อ.ดร.นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์   
นฉพ.อับดุลวาเฮด เหมสงวน 

7.50 – 8.00 น. 10 พัก  

8.00 – 10.00 น. 120 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์ฉกุเฉิน นฉพ.ศุภกิตติ์ เวยีนเส้ียว 

10.00 – 11.00 น. 60 บทที่ 2 การดูแลระบบระบบทางเดินหายใจ นฉพ.ฐิตาภรณ์ มีมงคล 

 
11.00 – 12.30 น. 90 

บทที่ 3-1 การประเมินสถานการณ์ 
บทที่ 3-2 การประเมินสภาพผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉินขั้นต้น 
บทที่ 3-3 การซักประวัติผู้ปว่ยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉินขั้นต้น 

พว.สุวภัทร รัตนชมภ ู

12.30 – 13.00 น. 30 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.00 น. 60 
บทที่ 4 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ในเด็กทารก เด็กโตและผู้ใหญ่ 
และการใช้เครื่อง AED 

นฉพ.ณัฐกิต ศรีเนาเวช 

14.00 – 14.30 น. 30 บทที่ 5 การดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉกุเฉนิ นฉพ.จารุวรรณ พฤทธยานันต ์

14.30 – 15.00 น. 30 บทที่ 6 การดูแลเบื้องต้นในผู้ได้รับบาดเจ็บ พว.อรอุมา ดิษาภิรมย ์

15.00 – 17.00 น. 120 
บทที่ 7-1 การยกและเคลื่อนย้าย 
บทที่ 7-2 การใส่เฝือกดามคอชนิดแข็ง  
บทที่ 7-3 การถอดหมวกนิรภยัแบบเต็มใบ 

นฉพ.ย๊ะหยา มั่นคง 

17.00 – 17.30 น. 30 สรุปการอบรมและชี้แจ้งแผนการดำเนินในวันถัดไป 
อ.ดร.นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์   
นฉพ.อับดุลวาเฮด เหมสงวน 

 

ผู้เข้าอบรม กรุณาสวมกางเกงขายาวเพ่ือสะดวกในการฝึกปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “กิจกรรมทบทวนความรู้ทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับอาสาสมัครกู้ชีพ” 
ภาคปฏิบัติ 

วันเสาร์ ที ่27 เดือน กันยายน 2563 เวลา 7.00 - 16.00 น. จำนวน 30 ท่าน 
ห้องประชุม อาคารศาลาประชาคม สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

วัน/เดือน/ปี                 
   เวลา 

 
หัวข้อ 

 
วิทยากร 

7.00 – 7.30 น. 30 Registration Staff 

7.30 – 7.50 น. 20 Course Orientation 
อ.ดร.นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์   
นฉพ.อับดุลวาเฮด เหมสงวน 

7.50 – 8.00 น. 10 พัก  

8.00 – 11.00 น. 
 
 

(แบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม) 
- กลุ่มละ 5 คน 

วนฐาน ฐานละ 30 นาที 
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ฐานที่ 1 การดูแลทางเดินหายใจและการช่วยหายใจ 
นฉพ.ฐิตาภรณ์ มีมงคล 
นฉพ.เจนจิรา ใยเทศ 
นฉพ.ธนภัทร ประเสริฐรัตน์ 

ฐานที่ 2 การประเมินผู้ป่วย ผู้บาดเจบ็และการตดิตามสญัญาณชีพ 
นฉพ.ศุภกิตติ์ เวยีนเส้ียว 
พว.สุวภัทร รัตนชมภ ู
พว.อภวิัฒน์ วงศ์ชัย 

ฐานที่ 3 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่และการใช้เครื่อง 
AED ในผู้ใหญ ่

พว.อรอุมา ดิษาภิรมย ์
พว.ศศิธร แกว้ล้อมกาย 
พว.วันเพ็ญ มาบขุนทด 

ฐานที่ 4 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ในเด็กทารก เด็กโตและการ
นำสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจในเด็ก 

พว.พัชรา ประเสริฐกรรณ์ 
พว.จุไรรัตน์ ผงสุข 
พว.นราสิญจ์ ชลพนารักษ์ 

ฐานที่ 5 การดูแลบาดแผล การหา้มเลอืดและการดาม 
นฉพ.ดำรงศักดิ์ พงษ์ประจกัษ์ 
นฉพ.ณัฐกิต ศรีเนาเวช 
นฉพ.ปิยะพงษ์ ชัยชนะ 

ฐานที่ 6 การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 

นฉพ.ย๊ะหยา มั่นคง 
นายบัญชา โสดา 
นายสุรศักดิ์ แต้มครบุร ี
นายธวัชชัย รวมทรัพย ์

11.00 – 12.00 น. 60 แบ่งกลุ่มเพื่อเตรียมตัวเข้าฐานสถานการณ์จำลอง นฉพ.อับดุลวาเฮด เหมสงวน 

12.00 – 13.00 น. 60 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 15.00 น. 
(แบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม) 

- กลุ่มละ 5 คน 
สถานการณ์จำลอง 
กลุ่มละ 20 นาที 

120 

 

1. CPR + AED (adult) 
2. Upper Airway Obstruction ในเด็ก 
3. ผู้ป่วยฉกุเฉินทั่วไป และเน้นทักษะการซักประวัติ  การดูแลผู้ปว่ย
เบื้องต้นในโรคต่างๆ 
4. เน้นทักษะ การใส่ Hard Collar ท่านอน การพลิกแบบ log roll   
การใช้ Long Spinal Board 
 

นฉพ.จารุวรรณ พฤทธยานันต ์
นฉพ.ศุภกิตติ์ เวยีนเส้ียว 
นฉพ.ฐิตาภรณ์ มีมงคล 
นฉพ.ย๊ะหยา มั่นคง 
นฉพ.ดำรงศักดิ์ พงษ์ประจกัษ์ 
นฉพ.ณัฐกิต ศรีเนาเวช 
นฉพ.เจนจิรา ใยเทศ 
นฉพ.ปิยะพงษ์ ชัยชนะ 

15.00 – 16.00 น. 60 สรุปการอบรมและมอบใบประกาศแก่ผูเ้ข้าร่วมการอบรม 
อ.ดร.นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์   
นฉพ.อับดุลวาเฮด เหมสงวน 

 

ผู้เข้าอบรม กรุณาสวมกางเกงขายาวเพ่ือสะดวกในการฝึกปฏิบัติ 



 
 

รายนามวิทยากร วันที่ 26 - 27 กันยายน 2563 

30 Student,  20 Instructors  

Course Director  

1. อ.ดร.นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์   แพทย์อำนวยการหน่วยปฏิบตัิการฉุกเฉินการแพทย ์
 

Manager course 

1. นฉพ.อับดุลวาเฮด เหมสงวน นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์  093-7819385 
 

Instructors  

 

1. นฉพ.จารุวรรณ พฤทธยานันต ์ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์
2. นฉพ.ศุภกิตติ์ เวยีนเสีย้ว นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์
3. นฉพ.ฐิตาภรณ์ มีมงคล นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์
4. นฉพ.ย๊ะหยา มั่นคง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์
5. นฉพ.ดำรงศักดิ์ พงษ์ประจักษ ์ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์
6. นฉพ.ณัฐกิต ศรเีนาเวช นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์
7. นฉพ.เจนจิรา ใยเทศ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์
8. นฉพ.ปิยะพงษ์ ชัยชนะ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์
9. นฉพ.ธนภัทร ประเสริฐรัตน ์ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ์
10. พว.สุวภัทร รตันชมภ ู พยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร ์
11. พว.จุไรรตัน์ ผงสุข พยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร ์
12. พว.อรอุมา ดิษาภริมย ์ พยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร ์
13. พว.ศศิธร แก้วล้อมกาย พยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร ์
14. พว.พัชรา ประเสริฐกรรณ ์ พยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร ์
15. พว.อภิวัฒน์ วงศ์ชัย พยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร ์
16. พว.นราสิญจ์ ชลพนารักษ์ พยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร ์
17. นายธีรศักดิ์ ใบยา ผู้ช่วยพยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร ์
18. นายบัญชา โสดา พนักงานขับรถพยาบาล 
19. นายสุรศักดิ์ แต้มครบุร ี พนักงานขับรถพยาบาล 

20. นายธวัชชัย รวมทรัพย ์ พนักงานขับรถพยาบาล 


