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ด่วนที่สุด
ที่ สวว 05/ 

 พฤศจิกายน  2564 

เรื่อง ขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตรการล าเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน (Basic Helicopter Emergency 
Medical Services Course : Basic HEMS) รุ่นที่ 1 ส าหรับบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

เรียน เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  (ผ่านผู้อ านวยการส านักประสานการแพทย์ฉุกเฉิน) 

ด้วยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อบจ.ระยอง 
และส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ร่วมกันจัดท าโครงการพัฒนายกระดับ
การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่น าร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือยกระดับการให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินในพ้ืนที่น าร่องเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มีการบริหารจัดการที่ครอบคลุมและมีมาตรฐาน ทั้งทางบก 
ทางน้ า และทางอากาศ ประกอบกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้มีประกาศ เรื่อง หลักสูตรการล าเลียงผู้ป่วย
ทางเฮลิคอปเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน (Basic Helicopter Emergency Medical Services Course : Basic HEMS) เพ่ือพัฒนา
บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ิมพูน
ทักษะ และสมรรถนะในการล าเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน นั้น 

ในการนี้ ส านักวิจัยและพัฒนาวิชาการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการจัดอบรมหลักสูตรการล าเลียง
ผู้ป่ วยทางเฮลิคอปเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน (Basic Helicopter Emergency Medical Services Course : Basic HEMS) 
รุ่นที่ 1 ส าหรับบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 
ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม B602 ชั้น 6 อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและ
ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานอย่างถูกต้อง สามารถบูรณาการองค์
ความรู้ ทักษะ และความสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยานได้ พร้อมทั้ง 
เพ่ิมศักยภาพและโอกาสในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องล 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
(1) อนุมัติการจัดอบรมตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
(2) ลงนามในหนังสือเชิญวิทยากร หนังสือขอสนับสนุนสถานที่ฝึกอบรม หนังสือขอสนับสนุน

เฮลิคอปเตอร์ และหนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
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(นางสาวตรึงตา พูลผลอ านวย) 
ผู้จัดการกลุ่มพัฒนาวิชาการ รักษาการแทน 

  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวแก้วศิกานต์  สวัสดิ์ประสิทธิ์ 

เรียน เลขาธิการ สพฉ. (ผ่านรองเลขาธิการ สพฉ.)
         เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติหลักสุูตรฝึกอบรม BHEMS
ระหว่างวันที่ 29- 2 ธ.ค. 2564 ด้วย จะเป็นพระคุณ  

(นางธัณณจิรา ธนาศิริธัชนันท)

ผูอํานวยการสํานักประสานการแพทยฉุกเฉิน

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

91-5-1-1-2-4-B105
กิจกรรมรองที่ 2.1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนการล าเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน รหัสงบประมาณ EC-65-01-
2565 โครงการพัฒนายกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่น าร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ผ่านทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในวงเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปี

(7) อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าธรรมเนียม
ภาคปฏิบัติ ในอัตราชั่วโมงละ 600 บาท/คน

(6) อนุมัติให้เบิกค่าสมนาคุณวิทยากรประจ ากลุ่มในชั่วโมงที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึก
ระลึกวิทยากร เสื้อทีมที่ใช้ในการฝึกอบรม เข็มติดเสื้อ และอาร์มติดเสื้อส าหรับใช้ในการฝึกอบรม

(5) อนุมัติให้เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จ านวน 4 คัน และอนุมัติให้จัดจ้างผลิตของที่
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การฝึกอบรมตั้งแต่ 08.30-17.30 น. และสนามบินจ ากัดเที่ยวบินในแต่ละวันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

(4) อนุมัติให้วิทยากรเข้าพักล่วงหน้าก่อนวันอบรม 1 วันและหลังการอบรม 1 วัน เนื่องจากใช้เวลา

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ
(3) อนุมัติให้เบิกค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงให้วิทยากร ที่มีความประสงค์เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
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ประชาสัมพันธ์ 
หลักสูตรการล าเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ขั้นพื้นฐาน 

(Basic Helicopter Emergency Medical Services Course : Basic HEMS) รุ่นที่ 1 
ส าหรับบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
_____________________________________________________ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อบจ.ระยอง 
และส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ร่วมกันจัดท าโครงการพัฒนา
ยกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่น าร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือยกระดั บการ
ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่น าร่องเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มีการบริหารจัดการที่ครอบคลุมและมี
มาตรฐาน ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ทั้งนี้ การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยการล าเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
ยานด้วยเฮลิคอปเตอร์ มีความส าคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนและจ าเป็นในพ้ืนที่ห่างไกลพ้ืนที่
ทุรกันดาร หรือพ้ืนที่ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยยานพาหนะปกติ และหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินที่จะ
ปฏิบัติการฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินที่มีขีดความสามารถด้านการล าเลียงผู้ป่วยทาง
อากาศ   
  ในการนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เห็นถึงความจ าเป็นและความต้องการของบุคลากรที่มี
ความต้องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการล าเลียงผู้ป่วยทางอากาศยานในพ้ืนที่น าร่องเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกอีกเป็นจ านวนมาก จึงจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการล าเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน (Basic 
Helicopter Emergency Medical Services Course : Basic HEMS) ส าหรับบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินใน
พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๑) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและความสามารถที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์อย่างถูกต้อง 

๒) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะ และความสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ได้ 

๓) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ 
และเพ่ิมศักยภาพและโอกาสในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 

 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 

แพทย์ หรือพยาบาล หรือนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(Paramedic) ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง   
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 ศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉกุเฉิน สถาบันการแพทยฉ์ุกเฉนิแห่งชาติ 

 

๔. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๔.๑ คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั่วไป 
  (๑) ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรค 
  (๒) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
๔.๒ คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะหลักสูตร 
  (๑) เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
  (๑.๑)  แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือแพทย์สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ 
  (๑.๒) พยาบาลวิชาชีพ หรือนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ที่มีประสบการณ์ท างาน                              

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
  (๑.๓) เป็นบุคลากรที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษาอบรม เนื่องจาก

เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรืองานการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ 
  (๒) เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (๒.๑) อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์ ในวันสมัคร 
  (๒.๒) ไม่อยู่ในระหว่างพักฟ้ืนหลังการผ่าตัดใหญ่ ในระยะเวลา ๓ เดือน 
  (๒.๓) สัญญาณชีพ (Vital signs) ปกติ 
  (๒.๔) ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ไม่เกิน ๓๐  
  (๒.๕) เอกซเรย์ทรวงอก (CXR) ผลปกติ 
  (๒.๖) ไม่ตั้งครรภ์  
  กรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คณะกรรมการหลักสูตรอาจพิจารณาผ่อนผันให้เข้ารับการ

ฝึกอบรม ทั้งนี้ต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  การด าเนินการตามข้อ (๒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ

หรือเอกชน ลงนามรับรองผลการตรวจร่างกายว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยผลการตรวจต้องไม่เกิน  
๑ เดือน ก่อนเข้ารับการอบรม 
หมายเหตุ เนื่องจากกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางผู้จัดขอให้ผู้เข้าอบรมส่งเอกสาร
เพ่ิมเติม ดังนี้ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 และผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-
PCR, ATK) ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนการเข้าอบรม  

 
๕. เนื้อหาหลักสูตร  

การเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จ านวน 5 วัน ระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 
จ านวน 40 ชั่วโมง  
 
๖. วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการ   

รุ่นที ่ วันที่ สถานที่ฝึกอบรม 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน  

ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 
ห้องประชุม B60๒ ชั้น 6 อาคารพัฒนาบุคลากร
การแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานที่จอดรถมีจํานวนจํากัดและไม่มีบริการที่จอดรถ กรุณาหลีกเลี่ยงการนํารถส่วนตัวมา
จอดท่ีสถานที่อบรม แนะนําให้ใช้บริการรถรถรับจ้าง/รถประจําทาง ต้องขออภัยในความไม่สะดวก 
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 ศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉกุเฉิน สถาบันการแพทยฉ์ุกเฉนิแห่งชาติ 

 

๗. เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาอบรม  
 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ เป็นผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรมเม่ือปฏิบัติตามเกณฑ์ 

ต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
๑) ผู้เข้าศึกษาอบรมต้องมีเวลาศึกษาอบรมตลอดหลักสูตร ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

และภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
๒) ผู้ เข้าศึกษาอบรมต้องมีผลการวัดประเมินผลหลังการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์การประเมิ น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 
๘. ผู้รับผิดชอบ 

ศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ส านักวิจัยและพัฒนาวิชาการ สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาต ิ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

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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64 

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   
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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  
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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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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  



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน 
กลยุทธ์ S๒ การเสริมสร้างระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน เพ่ือประชาชนเข้าถึงบริการอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียม เชื่อมั่นอย่างไว้วางใจ 
แผนงาน แผนพัฒนายกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่น าร่องเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
สอดคล้องตัวชี้วัดระดับองค์กร B5 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ (EEC ) 
ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนายกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ความเชื่อมโยงตามกรอบ ECSI : EC 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักประสานการแพทย์ฉุกเฉิน 
งบประมาณ งบบริหารของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จ านวน ๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนแปด
หมื่นบาทถ้วน) 
รหัสงบประมาณ............................ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑.  หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ก าหนดให้การส่งเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ตลอดช่วงชีวิต และการท าให้คนไทยทุกคนมีหลักประกันและเข้าถึงบริการทางสังคมรวมทั้งบริการทางสุขภาพที่มี
คุณภาพได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม โดยโครงการยกระดับการบริการสาธารณสุขเป็นโครงการส าคัญภายใต้
ประเด็นเร่งด่วน ซึ่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  กระทรวงคมนาคม  กระทรวงสาธารณสุข และส านักงาน
คณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ร่วมกันจัดท าโครงการพัฒนาการยกระดับการ
ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่น าร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขึ้น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ ที่คาดการณ์ว่าจะมีจ านวนประชากรทั้งไทย/ต่างประเทศและนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นซึ่งเป็นผลจากการพัฒนา
ภายใต้นโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้เข้าถึงบริการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลด้วยบุคลากรที่
เชี่ยวชาญได้อย่างทันการ และมีสถานพยาบาลรองรับการใช้บริการอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง เพ่ือลดการตายและความ
พิการจากอุบัติจราจรทางบก สถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ระหว่างปี 2558-2561 ซึ่งจากรายงานข้อมูล 
health data center ของกระทรวงสาธารณสุข ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พบว่า จ านวนผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดชลบุรีสูงที่สุด โดยอัตราเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน อยู่ระหว่าง 5.57-19.43 
รองลงมาเป็นจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยอัตราเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน อยู่ระหว่าง 3.00 – 11.82 ตลอดจน
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติจากโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke )  โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน (STEMI)  โดยมี
ระบบการล าเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน ทางเรือ และพาหนะทางบก ซึ่งการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ าแนกตามจังหวัด ระหว่างปี 2557-2561 พบว่า อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มา
ด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ต่อประชากรพันคน) ของจังหวัดฉะเชิงเทราสูงที่สุด มีค่าระหว่าง 5.00-5.72 ต่อ
ประชากรพันคน  รองลงมาเป็นจังหวัดระยอง โดยอัตราผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มีค่า
ระหว่าง 2.53-4.35 ต่อประชากรพันคน ส่วนการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดชลบุรีต่ าสุด  โดย
อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มีค่าระหว่าง 1.68-3.91 ต่อประชากรพันคน ซึ่งเมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยในการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินแต่ละจังหวัดสอดคล้องกับข้อมูลในแต่ละปี โดยพบว่า 
จังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ต่อประชากรพันคน) สูงที่สุด คือ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา รองลงมา คือ จังหวัดระยอง และชลบุรี ตามล าดับ อีกท้ังการใช้งบประมาณในการจัดบริการการแพทย์
ฉุกเฉินในพ้ืนที่ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินชดเชยแก่หน่วยปฏิบัติการ (Emergency Medical 
Unit) ในการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก (Land EMS) ส่วนค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางน้ า (Marine EMS) มี
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จ านวนเพียงเล็กน้อยในจังหวัดชลบุรีและระยอง  โดยจะเห็นได้ว่าการด าเนินการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินในปัจจุบัน 
จะมีเพียงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางบกเป็นหลัก และมีทางน้ าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยยังไม่มีการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน 
๒.  วัตถุประสงค ์

       ๒.๑ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ในการยกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินใน
พ้ืนที่นาร่องเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มีการบริหารจัดการที่ครอบคลุมและมีมาตรฐาน ทั้งทางบก ทางน้ า 
ทางอากาศ โดยการวิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องหลัก (Key stakeholder analysis) การจัดทาแผนที่ (Service Provider 
Mapping) และต้นทุนอัตราค่าบริการที่เหมาะสม (Cost and Service Pricing) และความสามารถในการจ่ายของ
ผู้รับประโยชน์ 
      ๒.๒ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนายกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่น าร่องเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก 
๓. กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ด าเนินการ 
 กลุ่มเป้าหมาย : ภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหาก าไร ในเขต
พ้ืนที่พิเศษภาคตะวันออก  

     สถานที่ด าเนินการ : ในกรุงเทพและปริมณฑล ตลอดจนพ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่พิเศษภาคตะวันออก 
๔.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
๕.  ขั้นตอน (กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง) และงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ที่ ๑ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ในการยกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินใน
พ้ืนที่นาร่องเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มีการบริหารจัดการที่ครอบคลุมและมีมาตรฐาน ทั้งทางบก ทางน้ า ทาง
อากาศ โดยการวิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องหลัก(Key stakeholder analysis) การจัดทาแผนที่(Service Provider Mapping) 
และต้นทุนอัตราค่าบริการที่เหมาะสม(Cost and Service Pricing)และความสามารถในการจ่ายของผู้รับประโยชน์ 
กิจกรรมหลักที่ ๑  ค่าจ้างศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ค่าใช้จ่าย
รวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
วัตถุประสงค์ที่ ๒ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนายกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่น าร่องเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 
กิจกรรมหลักที่ ๒ การบริหารจัดการการประชุมของคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่  ๒ 
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๘๘๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
กิจกรรมรองที่ ๒.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนการล าเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน จ านวนเงิน 263,000
บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)   
๑. ค่าพาหนะในการซ้อมแผนล าเลียงผู้ปว่ยทางอากาศยาน อัตรา ๘๐,๐๐๐ บาท/๑ ชม. x  ๒ ชม.  เป็นเงิน  ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าตอบแทนคณะท างาน อัตรา ๘๐๐ บาท x ๑๕ คน x ๒ วัน          เป็นเงิน   ๒๔,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างานกรณีลงพ้ืนที ่อัตรา ๒๔๐ บาท x  ๔๐ คน x ๒ วัน         เป็นเงิน   ๑๙,๒๐๐ บาท 
๔. ค่าเบี้ยเลี้ยง สพฉ อัตรา ๕๐๐ บาท x ๑ คน x ๒ วัน           เป็นเงิน     ๑,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าเบี้ยเลี้ยง สพฉ อัตรา ๓๐๐ บาท x ๒ คน x ๒ วัน               เป็นเงิน     ๑,๒๐๐ บาท 
๖. ค่าเบี้ยเลี้ยง สพฉ อัตรา ๒๗๐ บาท x ๕ คน x ๒ วัน               เป็นเงิน     ๒,๗๐๐ บาท 
๔. ค่าท่ีพัก อัตรา ๘๐๐ บาท x ๒๐ คน x ๑ คืน             เป็นเงิน   ๑๖,๐๐๐ บาท   
๕. ค่าอาหารกลางวัน อัตรา ๑๕๐ บาท x ๕๐ คน x  ๑ มื้อ x ๒ วัน          เป็นเงิน   ๑๕,๐๐๐ บาท 
๖. ค่าอาหารว่าง (เช้า-บ่าย) อัตรา ๗๐ บาท x ๕๐ คน x  ๒ มื้อ x ๒ วัน           เป็นเงิน   ๑๔,๐๐๐ บาท 
๗. ค่าพาหนะเดินทาง อัตรา ๕๐๐ บาท x ๘ คน x ๒วัน                       เป็นเงิน    ๘,๐๐๐ บาท 
๘. ค่าเอกสาร วัสดุ และอ่ืนๆ               เป็นเงิน    ๑,๙๐๐ บาท 



กิจกรรมรองที่ ๒.๒ ประชุมระดมความคิดเห็นบูรณาการงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนายกระดับปฏิบัติการฉุกเฉิน ทาง
บก ทางน้ า ทางอากาศ ทั้ง 3 จังหวัด และติดตามงานในพ้ืนที่ จ านวนเงิน 263,000 บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
๑. ค่าตอบแทนคณะท างาน อัตรา ๘๐๐ บาท x ๔๕ คน x ๑ วัน x ๒ ครั้ง         เป็นเงิน   ๗๒,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างานกรณีลงพ้ืนที ่อัตรา ๒๔๐ บาท x  ๔๕ คน x ๑ วัน x ๒ ครั้ง        เป็นเงิน   ๒๑,๖๐๐ บาท 
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง สพฉ อัตรา ๕๐๐ บาท x ๑ คน x ๒ วัน x ๒ ครั้ง        เป็นเงิน  ๒,๐๐๐ บาท 
๔. ค่าเบี้ยเลี้ยง สพฉ อัตรา ๓๐๐ บาท x ๒ คน x ๒ วัน x ๒ ครั้ง        เป็นเงิน  ๒,๔๐๐ บาท 
๕. ค่าเบี้ยเลี้ยง สพฉ อัตรา ๒๗๐ บาท x ๗ คน x ๒ วัน x ๒ ครั้ง        เป็นเงิน   ๗,๕๖๐ บาท 
๖. ค่าท่ีพัก อัตรา ๘๐๐ บาท x ๕๐ คน x ๑ คืน x ๒ ครั้ง         เป็นเงิน   ๘๐,๐๐๐ บาท  
๗. ค่าอาหารกลางวัน อัตรา ๑๕๐ บาท x ๕๕ คน x ๑ มื้อ x ๒ ครั้ง         เป็นเงิน   ๑๖,๕๐๐ บาท 
๘. ค่าอาหารว่าง (เช้า-บ่าย) อัตรา ๗๐ บาท x ๕๕ คน x  ๒ มื้อ x ๒ ครัง้        เป็นเงิน   ๑๕,๔๐๐ บาท 
๙. ค่าพาหนะเดินทาง อัตรา ๕๐๐ บาท x ๑๐ คน x ๒ ครั้ง               เป็นเงิน   ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๐. ค่าเช่ารถตู้โดยสาร (ไม่รวมน้ ามันเชื้อเพลิง) อัตรา ๒,๕๐๐ บาท/วัน x ๒ วัน x ๒ ครั้ง     เป็นเงิน   ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๑. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ        เป็นเงิน   ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๒. ค่าเอกสาร วัสดุ และอ่ืนๆ          เป็นเงิน   ๑๕,๕๔๐ บาท 
กจิกรรมรองที่ ๒.3 ค่าจ้างที่ปรึกษา Review เอกสารวิชาการ จ านวนเงิน 54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
- ค่าจ้างท่ีปรึกษา Review เอกสารวิชาการ อัตรา 13,๕๐๐ บาท/ครั้ง x ๔ ครั้ง        เป็นเงิน   54,000 บาท 
กิจกรรมรองที่ ๒.4 ค่าจ้างผู้สนับสนุนโครงการ จ านวนเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
- ค่าจ้างผู้สนับสนุนโครงการ อัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน x ๑๒ เดือน        เป็นเงิน 180,000 บาท 
กิจกรรมรองที่ ๒.๕ ประชุมคณะกรรมการระดับนโยบายและพ้ืนที่/คณะท างานต่างๆ /ลงพ้ืนที่ จ านวนเงิน 
๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
๑. ค่าตอบแทนคณะท างาน อัตรา ๘๐๐ บาท x ๔๐ คน x ๑ วัน x ๒ ครั้ง        เป็นเงิน   ๖๔,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าอาหารกลางวัน อัตรา ๑๕๐ บาท x ๕๐ คน x ๑ มื้อ x ๒ ครั้ง         เป็นเงิน   ๑๕,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าอาหารว่าง (เช้า-บ่าย) อัตรา ๗๐ บาท x ๕๐ คน x  ๒ มื้อ x ๒ ครั้ง         เป็นเงิน   ๑๔,๐๐๐ บาท 
๔. ค่าเช่ารถตู้โดยสาร (ไม่รวมน้ ามันเชื้อเพลิง) อัตรา ๒,๕๐๐ บาท/วัน x ๑ วัน x ๒ คันx ๒ ครั้ง  เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ  เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
๖. ค่าเอกสาร วัสดุ และอ่ืนๆ        เป็นเงิน    ๗,๐๐๐ บาท 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๘๘๐,๐๐๐บาท(สองล้านแปดแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน ) 

หมายเหตุ งบประมาณทุกกิจกรรมทุกรายการสามารถถัวจ่ายแทนกันได้ 

๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ (ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินงานโครงการ) 

ชื่อตัวชี้วัด : การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 

๑.มีแผนพัฒนา ระบบ EMS-EEC ปี 2565 ๑   
๒.มีการก าหนดรูปแบบการพัฒนาระบบ ๒ 
๓.มีการน าร่องรูปแบบฯ ใน ๑ จังหวัด ๓ 
๔.มีการน าร่องรูปแบบฯ ใน ๒ จังหวัด ๔ 
๕.มีการน าร่องรูปแบบฯ ใน ๓ จังหวัด ๕ 



๗ . ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ มีผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของรูปแบบการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ด้วยอากาศยานและหาต้นทุน อัตราค่าบริการที่เหมาะสม และจัดให้มีแผนที่ (Service Provider Mapping) 
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน ตลอดจน อัตราคืนทุนในโครงการ และผลตอบแทนทางสังคม (Social 
Return on Investment) ของระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน  

๗.๒ มีแผนพัฒนายกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่น าร่องเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
๘. การอนุมัติโครงการ 

(นายศิริชัย  นิ่มมา)          (นางธัณณ์จิรา ธนาศิริธัชนันท์)   
    ผู้จัดการกลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินพ้ืนที่๓ ผู้อ านวยการส านักประสานการแพทย์ฉุกเฉิน 

   ผู้เขียนโครงการ  ผู้เสนอโครงการ       

นาวาเอก...........................................   เรืออากาศเอก............................................... 
       (พิสิทธิ์  เจริญยิ่ง)     (อัจฉริยะ   แพงมา)   

รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ          เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 ผู้เห็นชอบโครงการ  ผู้อนุมัติโครงการ  


