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Update 3/11/64 

 

ตารางการอบรมหลักสูตรการล าเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ขั้นพื้นฐาน (Basic Helicopter Emergency Medical Services Course : Basic HEMS) รุ่นที่ 1 

ส าหรับบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม B601 ชั้น 6 อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 
 

วันที่
อบรม 

8.30-9.30 9.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30  13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 

29 พ.ย. 
64 

พิธีเปิด 
 

และการบรรยาย เรื่อง 
นโยบายและแนวทางการ
ขับเคลื่อนการล าเลียง

ผู้ป่วยทางอากาศในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก 
โดย  

ร.อ. อัจฉริยะ  แพงมา 
เลขาธิการ สพฉ. 

 

หลักพื้นฐาน 
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ทางเฮลิคอปเตอร์  
(Overview of HEMS) 

 
วิทยากร :  
1) ร.อ. อัจฉริยะ  แพงมา 
เลขาธิการ สพฉ. 
2) ร.ต. ชาติชาย สภุาพ   

สรีรวิทยาการบินที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทาง
เฮลิคอปเตอร์ 

(Flight Physiology/Physiology of Patient 
Movement for HEMS) 

 
วิทยากร : ร.ต. ชาติชาย  สุภาพ 
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ความเครียดจากการบิน  
(Physiology Stress of 

Flight) 
 

วิทยากร :  
ร.ต. ชาติชาย  สุภาพ 

ความปลอดภัยด้านการบิน 
การยังชีพในทะเล 

และในป่า และการควบคุม
การจราจรทางอากาศ 

(Aviation Safety, Sea/Jungle 
Survival,  Air Traffic Control – 

Alerting Services/Flight 
Information Services) 

วิทยากร :  
1) นายประสาน  เป่ียมอนนัต ์
โรงพยาบาลนครพิงค์ 
2) นาวาเอกธนษวฒัน์ ชัยกุล 
กองเวชศาสตร์ใต้น ้าและการบิน 

กรมแพทย์ทหารเรือ 

การบริหารทรัพยากร
บุคคลด้านการบิน  
(Crew Resource 

Management – CRM 
and SMS for HEMS) 

 
วิทยากร :  
ร.ต. ชาติชาย  สุภาพ 

ความปลอดภยัในการ
ปฏิบัติงานกับ

เฮลิคอปเตอร์และลาน
จอดเฮลิคอปเตอร์ 

(Helicopter Safety and 
Helipad Safety) 

 
วิทยากร :  
ร.ต. ชาติชาย  สุภาพ 

30 พ.ย. 
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ข้อปฏิบัติในกรณีเกิด
อุบัติเหตุฉุกเฉินและสิ่ง
แปลกปลอมหรือวัตถุ

อันตรายภายในลานจอด
เฮลิคอปเตอร์ (Helicopter 

Ground Safety, Foreign 
Object Damage – FOD) 

วิทยากร :  
ร.ต. ชาติชาย  สุภาพ   

ความปลอดภยัของ
บุคลากรทางการแพทย์

ที่ปฏิบัติงานกับ
เฮลิคอปเตอร์ 

(Medical Crew 
Safety for HEMS) 

วิทยากร :  
ร.ต. ชาติชาย  สุภาพ   

การเตรียมความพร้อม
ในการเคลื่อนย้ายผู้ปว่ย

ทางเฮลิคอปเตอร์  
(HEMS Operation 

Preparedness) 
วิทยากร : 
1) นายประสาน เปี่ยมอนันต์ 
โรงพยาบาลนครพิงค์ 
2) นายวิวิศน์  จิระศิริวัฒน์ 
บริษัท สมิติเวช จ้ากัด 
(มหาชน) 

แนวทางทั่วไปในการดูแล
ผู้ป่วยล าเลียงทาง

เฮลิคอปเตอร์  
(Airway/Breathing/ 

Circulation/ 
Pre-hospital) 

วิทยากร : 
นายเอกกิตติ์  สุรการ  
โรงพยาบาลกรุงเทพ 

แนวทางการพิจารณาผู้ปว่ยก่อนการเคลื่อนย้ายทาง
เฮลิคอปเตอร์ การวางแผนการบินและการเตรียม
ผู้ป่วย (Primary and Secondary Assessment, 
Preflight Planning and Patient Preparation) 

วิทยากร : 
1) นายบุญฤทธิ์  ค้าทิพย ์

โรงพยาบาลนครพิงค์ 
2) นางสาวธัมพรรษ  ปยิสุวรรณกุล 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  

การล าเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ในภูมิภาคต่าง ๆ  
ของประเทศไทย (HEMS in Region such as North, 

North-East, South etc.) 
วิทยากร : 

1) นายประสาน  เป่ียมอนันต ์โรงพยาบาลนครพิงค ์
2) นายบุญฤทธิ์  ค้าทิพย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 
3) นางสาวธมัพรรษ  ปิยสุวรรณกุล 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
4) พลตรี โชคชัย  ขวญัพิชิต 

โรงพยาบาลค่ายวชิราวธุ 
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วันที่
อบรม 

8.30-9.30 9.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30  13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 
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แนวทางการพัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพ
การล าเลียงผู้ป่วยทาง

เฮลิคอปเตอร์ 
วิทยากร :  
นายเอกกิตติ์  สุรการ
โรงพยาบาลกรุงเทพ 

เกณฑ์วิธีการและแนว
ทางการร้องขอ

เฮลิคอปเตอร์ส าหรับ
ปฏิบัติการฉุกเฉินทาง

อากาศ     
  (Criteria for HEMS) 
วิทยากร :  
ดร.ณญาดา  เผือกข้า 
ผอ.ส านกัวจิัย 
และพัฒนาวิชาการ สพฉ. 

อาการโรคต่าง ๆ และขีดจ ากัดในการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ 

(Specific Disease for HEMS) 
วิทยากร :  
1) นายเอกกิตติ์  สรุการ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
2) นายประสาน  เป่ียมอนันต ์โรงพยาบาลนครพิงค ์
3) นางสาวธมัพรรษ  ปิยสุวรรณกุล 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
4) พลตรี โชคชัย  ขวญัพิชิต 

โรงพยาบาลค่ายวชิราวธุ 
5) นายวิวิศน์  จิระศิริวฒัน์  

บริษัท สมิตเิวช จ้ากดั (มหาชน) 
6) ร.ต. ชาตชิาย  สุภาพ   

12
.3

0-
13

.30
 น

. พ
ักร

ับป
ระ

ทา
นอ

าห
าร

กล
าง

วัน
 

อาการโรคต่าง ๆ และขีดจ ากัดในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ 
(Specific Disease for HEMS) 

(ต่อ) 
วิทยากร :  

1) นายเอกกิตติ์  สรุการ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
2) นายประสาน  เป่ียมอนันต ์โรงพยาบาลนครพิงค ์
3) นางสาวธมัพรรษ  ปิยสุวรรณกุล 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
4) พลตรี โชคชัย  ขวญัพิชิต 

โรงพยาบาลค่ายวชิราวธุ 
5) นายวิวิศน์  จิระศิริวฒัน์  

บริษัท สมิตเิวช จ้ากดั (มหาชน) 
6) ร.ต. ชาตชิาย  สุภาพ   

2 ธ.ค. 
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การฝึกปฏิบัติแบบจ าลอง ส าหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์  
(HEMS Case Simulations) 

หัวข้อและวิทยากร 
1) Trauma  นายเอกกิตติ์  สุรการ โรงพยาบาลกรุงเทพ  

และนายประสาน  เปี่ยมอนันต ์โรงพยาบาลนครพิงค์ 
2) Infight Emergency Simulations นายววิิศน์  จิระศิริวัฒน์ บริษัท สมิติเวช จ้ากัด (มหาชน) 
3) Cardio Simulations นางสาวธัมพรรษ  ปยิสุวรรณกุล  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และพลตรี โชคชัย  ขวัญพิชิต โรงพยาบาลค่ายวชิราวธุ 

4) HEMS New Normal (COVID-19) 
Simulations 

ร.ต. ชาติชาย  สุภาพ  
และทีม BDHQ จากโรงพยาบาลกรุงเทพ 

5) Survival Simulations พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ และทีม 
 
 
 

การฝึกปฏิบัติแบบจ าลอง ส าหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์  
(HEMS Case Simulations) (ต่อเนื่อง) 

หัวข้อและวิทยากร 
1) Trauma  นายเอกกิตติ์  สุรการ โรงพยาบาลกรุงเทพ  

และนายประสาน  เปี่ยมอนันต ์โรงพยาบาลนครพิงค์ 
2) Infight Emergency Simulations นายววิิศน์  จิระศิริวัฒน์ บริษัท สมิติเวช จ้ากัด (มหาชน) 
3) Cardio Simulations นางสาวธัมพรรษ  ปยิสุวรรณกุล  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และพลตรี โชคชัย  ขวัญพิชิต โรงพยาบาลค่ายวชิราวธุ 

4) HEMS New Normal (COVID-19) 
Simulations 

ร.ต. ชาติชาย  สุภาพ  
และทีม BDHQ จากโรงพยาบาลกรุงเทพ 

5) Survival Simulations พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ และทีม  



-2- 

Update 3/11/64 

วันที่
อบรม 

8.30-9.30 9.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30  13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 
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การวัดประเมินผล 
หลังการฝึกอบรม 
(Post – Test) 

การฝึกปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ในสนามฝึก  
(HEMS Static/Dynamic Practices) 

วิทยากร :  
1) นายเอกกิตติ์  สุรการ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
2) นายประสาน  เปีย่มอนันต์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 
3) นางสาวธัมพรรษ  ปยิสุวรรณกุล 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4) นายววิิศน์  จิระศิริวัฒน์  

บริษัท สมิติเวช จา้กัด (มหาชน) 
5) ร.ต. ชาติชาย  สุภาพ   

 

การฝึกปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ 
ในสนามฝึก (HEMS Static/Dynamic Practices) 

(ต่อเนื่อง) 
วิทยากร :  
1) นายเอกกิตติ์  สุรการ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
2) นายประสาน  เปีย่มอนันต์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 
3) นางสาวธัมพรรษ  ปยิสุวรรณกุล 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4) นายววิิศน์  จิระศิริวัฒน์  

บริษัท สมิติเวช จา้กัด (มหาชน) 
5) ร.ต. ชาติชาย  สุภาพ   

 

สรุปผลการฝึกปฏิบัติ 
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยเฮลิคอปเตอร ์ 

(HEMS Practices Summary) 
 วิทยากร :  
1) นายเอกกิตติ์  สุรการ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
2) นายประสาน  เปีย่มอนันต์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 
3) นางสาวธัมพรรษ  ปยิสุวรรณกุล 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4) นายววิิศน์  จิระศิริวัฒน์  

บริษัท สมิติเวช จา้กัด (มหาชน) 
5) ร.ต. ชาติชาย  สุภาพ   
 

พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร 
โดย ร.อ. อัจฉริยะ  แพงมา  เลขาธิการ สพฉ. 

หมายเหตุ :  ลงทะเบียน เข้ารับการอบรม เวลา 7.30-8.30 น.   
 พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.30-13.30 น.   
 พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  เวลา 10.30-10.45 น. และ 15.30-15.45 น.  
 วันท่ี 2 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30-20.00 น. กิจกรรมสมัพันธ์ 
 ตารางอบรมอาจมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อสถาบันฯ และผู้อบรมเป็นส าคัญ 
 * สถาบันฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อมลู ท้ังนี้เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์สูงสดุของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  


