คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
๒๗๐ ถ.พระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๒-๒๐๑-๐๒๘๓
ที่
วันที่
เรื่อง

อว ๗๘.๐๖/ว.๖๐๑๓
๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
ขอเชิ ญ รวมโครงการ และอนุ มั ติ ใหผู ที่ ส นใจเข ารว มโครงการการดู แลผู ป วยฉุ ก เฉิ น นอกโรงพยาบาล
สํ า หรั บ พยาบาลฉุ ก เฉิ น และนั ก ฉุ ก เฉิ น การแพทย เรื่ อ ง “Ramathibodi prehospital care for
emergency nurse and paramedic” โดยไมถือเปนวันลา

เรียน

คณบดี/ผูอํานวยการ/หัวหนาองคกร/บุคลากรดานการแพทย

ดวย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี กําหนดจัดโครงการการดูแลผูปวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
สํ า หรั บ พยาบาลฉุ ก เฉิ น และนั ก ฉุ ก เฉิ น การแพทย เรื่ อ ง “Ramathibodi prehospital care for emergency
nurse and paramedic” ระหว างวัน ที่ ๑ – ๖ สิ งหาคม ๒๕๖๕ ณ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรมีความรูความชํ านาญและมีความเปนเลิศในการแกปญหา
สุขภาพของผูปวยฉุกเฉินในประเทศแกบุคลากรทางการแพทยที่สนใจ ไดแก พยาบาลวิชาชีพ และนักปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย
ในการนี้ ทางคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ และนักปฏิบัติการฉุกเฉิ น
การแพทยในสังกัดของทานเขารวมอบรมฯ และขออนุมัติใหผูที่เขารวมอบรมจากสวนราชการหรือเขารวมประชุม
โดยไมถือวาเปนวันลา โดยมีสิทธิเบิกคาลงทะเบียนไดตามอัตราที่กําหนดดังตอไปนี้
ประเภทผูเขาประชุม

อัตราคาลงทะเบียน (บาท)

พยาบาลวิชาชีพ และ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย

๑๕,๐๐๐

โดยอั ตราดั งกลาวรวมค าเอกสารประกอบการประชุม และอาหารกลางวั น และค าใช จายตางๆ ได ตาม
ระเบียบราชการจากตนสังกัด ทั้งนี้เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาแลว อางถึงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมของส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ สามารถเขาไปดูรายละเอียดเพิ่ม เติมหรือลงทะเบียนได ที่
www.imcpcthailand.com/prehoscare หรือติดตอสอบถามไดที่หมายเลขโทรศัพท ๐๒-๒๐๑-๐๒๘๓
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธเพื่อทราบตอไปดวย จักเปนพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ศาสตราจารย นายแพทยปยะมิตร ศรีธรา)
คณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

มุ่งเรียนรู ้ คู่คุณธรรม ใฝ่ คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

โครงการการดูแลผูปวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล สําหรับพยาบาลฉุกเฉินและนักฉุกเฉินการแพทย
Ramathibodi prehospital care for emergency nurse and paramedic
ระหวางวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2565
จัดโดย ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
1. ชื่อโครงการ
โครงการการดู แ ลผู ป ว ยฉุ ก เฉิ น นอกโรงพยาบาล สํ า หรั บ พยาบาลฉุ ก เฉิ น และนั ก ฉุ ก เฉิ น การแพทย
Ramathibodi prehospital care for emergency nurse and paramedic
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการปฏิบัติงานในการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินทั้งในและนอกโรงพยาบาล ทั้งทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ
และทางดานภัยพิ บัติ ใหพนภาวะฉุกเฉินและคุกครามตอชีวิตจําเป นตองมี การประเมิน การวางแผน เตรียมความ
พรอม รวมถึงการจัดการการประสานงาน การควบคุมดูแล การติดตอสื่อสาร การลําเลียงหรือขนสง การตรวจวินิจฉัย
และการบํา บั ดรั กษาพยาบาลผูป วยฉุ ก เฉิ น อย างเรง ดวนและรวดเร็ ว ซึ่งผู ปฏิบัติง านดั งกลา วประกอบเจาหนา ที่
พยาบาลวิชาชีพ และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย ทําหนาที่ใหการควบคุมดูแลผูปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉิน
ตั้งแตนอกโรงพยาบาลจนตลอดจนถึงการนําสงผูปวยฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมและใหการดูแลในหอง
ฉุกเฉินอยางตอเนื่องใหรอดพนจากภาวะวิกฤต ภายใตอํานาจหนาที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และภายใตคําสั่งแพทย
อํานวยการเปนหลัก
การพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางดานการแพทยฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพ และนั กปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย
จึงเปนกลไกสํา คัญที่จ ะทํา ใหผูปวยฉุกเฉิน รอดพนจากภาวะวิกฤต รวมทั้งทําให เกิดการพัฒนาทั กษะและความรู ที่
สํ า คั ญ ในระบบการแพทย ฉุ ก เฉิ น ให เ ป น ไปตามเจตนารมณ ท่ี กํ า หนดไว ใ น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารแพทย ฉุ ก เฉิ น
พ .ศ. 2551 รวมไปถึง การจัดวางระบบใหเกิดความมั่ นคงและยั่ งยืนตอไป ซึ่งบุคลากรทางการแพทยฉุกเฉินนอก
โรงพยาบาลที่มีหนาที่ สําคั ญในการดูแลผูปวยเจ็ บฉุกเฉิน ไดแก นักปฏิ บัติการฉุ กเฉิ นการแพทย หรือ Paramedic
รวมถึงพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งในปจจุบันจํานวนผูปฏิบัติงานยังขาดความรูและทักษะที่สําคัญ รวมถึงการทํางานรวมกับ
ตางวิชาชีพตางๆยังไมเพียงพอกับความตองการของผูปฏิบัติการฉุกเฉินของประเทศไทย
ภาควิชาเวชศาสตร ฉุกเฉิน ร วมกั บโรงเรียนพยาบาลรามาธิ บ ดี คณะแพทยศาสตรโ รงพยาบาลรามาธิ บดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นการพัฒนาบุคลากรเปนสําคัญ จึงจัดมีจุดประสงคจัดโครงการอบรมใหบุคลากรมีความรู
ความชํานาญและมีความเปน เลิศในการแกปญหาสุขภาพของผูปวยฉุกเฉินในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวกับ
การแพทยฉุกเฉินวิกฤตนอกโรงพยาบาล ใหมีความรูความสามารถทางวิชาการและดานการแพทยฉุกเฉินวิกฤตนอก
โรงพยาบาลในระดับดีมาก มีคุณธรรมจริยธรรม เปนผูนําดานการแพทยฉุกเฉินนอกวิกฤตโรงพยาบาล พรอมที่จะทํา
ประโยชนใหกับประเทศไทยไดในอนาคต สอดคลองกับพันธกิจของของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีและ
มหาวิทยาลัยมหิดล

3. วัตถุประสงค
1. การดูแลผูบาดเจ็บและผูปวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล การเคลื่อนยายลําเลียงขนสงผูปวยฉุกเฉิน ทางบก
และทางอากาศยาน การดูแลระหวางการนําสง การติดตอประสานงาน และการสงตอผูปวย
2. การจัดการทางเดินหายใจในรูปแบบตางๆการใชยานําสลบและยาที่ทําใหเปนอัมพาตการดูแลอาการปวด
การติดตามสัญญาณชีพ และการชวยฟนคืนชีพ
3. การดูแล การเคลื่อนยาย และสงตอผูปวยวิกฤตเด็กและทารก
4. การดูแล การเคลื่อนยาย และสงตอผูปวยทางกาศยานตางประเทศ
5. การดูแล การเคลื่อนยาย และสงตอผูปวยฉุกเฉินในถิ่นทุรกันดาร
6. การปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉินรวมกับสหวิชาชีพ
7. การแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดความรูใหกับบุคลากรดานการแพทย
8. การพัฒนาความพรอมทางดานรางกายและจิตใจสําหรับการปฏิบัติการฉุกเฉิน
4. วันและเวลาดําเนินการ
กําหนดจัดงานประชุมรูปแบบบรรยายและการฝกปฏิบัติระหวางวันที่ 1 – 6 สิงหาคม 2565 จํานวน 6 วัน
5. สถานที่
1. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2. ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
6. ผูเขารวมประชุม และกลุมเปาหมาย
กลุ ม เป า หมายภายในประเทศจํ า นวนประมาณ 40 คน ได แ ก พยาบาลวิ ช าชี พ จํ า นวน 20 คน
และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย จํานวน 20 คน
7. อัตราคาลงทะเบียน
ประเภทผูเขาประชุม

อัตราคาลงทะเบียน (บาท)

พยาบาลวิชาชีพ และ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย

15,000

8. ผลที่คาดวาจะไดรับพรอมตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. ดูแลผูบาดเจ็บและผูปวยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล การเคลื่อนยายลําเลียงขนสงผูปวยฉุกเฉิน ทางบกและ
ทางอากาศยาน การดูแลระหวางการนําสง การติดตอประสานงาน และการสงตอผูปวย
2. จั ดการทางเดิ นหายใจในรูป แบบต างๆการใชยานําสลบและยาที่ ทําใหเป นอั มพาตการดู แลอาการปวด
การติดตามสัญญาณชีพ และการชวยฟนคืนชีพ
3. ดูแลการเคลื่อนยาย และสงตอผูปวยวิกฤตเด็กและทารก
4. ดูแลการเคลื่อนยาย และสงตอผูปวยทางกาศยานตางประเทศ

5. ดูแลการเคลื่อนยาย และสงตอผูปวยฉุกเฉินในถิ่นทุรกันดาร
6. ปฏิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉินรวมกับสหวิชาชีพอยางไรรอยตอ
9. การประเมินผล
1. ผูเขารวมอบรม รอยละ100 ที่เขารวมโครงการและผานการประเมินผลจากอาจารยผูควบคุม station
2. ประเด็นการประเมินโดยแบบสอบถาม : ความพึงพอใจตอการจัดการประชุมในภาพรวมความพึงพอใจตอ
การจัดการประชุม ในแตละหั วขอยอยความรูที่ไดรับจากการเขาร วมการประชุม ตลอดจนข อเสนอแนะอื่ นๆ ของ
ผูเขารวมประชุมตอการจัดการประชุม รอยละ 90
10. ผูรับผิดชอบโครงการและผูประสานงาน
1. นฉพ.มะลิวัลย ผลทับทิม
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย หมายเลขโทรศัพท 088-063-6109
2. นฉพ.พรหมเพชร นวลพรม
ผูชวยอาจารยนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย หมายเลขโทรศัพท 091-646-5593
3. อาจารยพิชญา ทองโพธิ์
อาจารยพยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ หมายเลขโทรศัพท 095-364-3034
4. รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น
หัวหนาภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
หมายเลขโทรศัพท 47706 E-mail Address : chaipool0634@hotmail.com
5. หนวยศูนยสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการทางการแพทยนานาชาติ
(International Medical Conference Promoting Center: IMCPC)
งานวิเทศสัมพันธ สํานักงานคณบดี
หมายเลขโทรศัพท 0283
ผูประสานงาน

Ramathibodi Prehospital Emergency Care for Emergency Nurse and Paramedic
โครงการอบรมรุนที่ 1 วันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2565 ณ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Day 1
1 สิงหาคม 2565
Coordinator
นฉพ.มะลิวัลย ผลทับทิม
นฉพ.ศิริพร ดําดิน
นฉพ.สรวิชญ วัชรกิจไพศาล
อ.พว.พิชญา ทองโพธิ์

8.00 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 9.45
9.45 – 10.00

10.00 – 12.00

12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.20

14.20 – 16.20

Section เชา
ลงทะเบียน + Pretest (CCT)
Course Orientation
ระบบการแพทยฉุกเฉินของประเทศไทย (Le)
Break + แบงกลุม Workshop
EMS Workshop
กลุมที่ 1 Criteria Based Dispatch / Priority dispatch /
Prearrival information
กลุมที่ 2 Radio communication
กลุมที่ 3 Online medical direction
กลุมที่ 4 EMS data record and EMS KPI
Lunch
Section บาย (Airway)
Prehospital airway management (Le)
Break + แบงกลุม Workshop
Prehospital airway workshop
กลุมที่ 1 Prehospital airway : Adult
กลุมที่ 2 Prehospital airway : Pediatric
กลุมที่ 3 Prehospital RSI
กลุมที่ 4 Difficult airway in prehospital care

Update 7/6/2022

นฉพ.พรหมเพชร นวลพรม / นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิชพงศ / อ.พว.พิชญา ทองโพธิ์
รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น
รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น

ผศ.พญ.วิจิตรา เลี้ยงสวางวงศ / นฉพ.พรหมเพชร นวลพรม / อ.ดร.อัษฎาพร นิยมญาติ
นฉพ.ไพจิตร บุญตา / นฉพ.สุเทพ ใจบุญ / พว.กฤษฎา ตระกูลแกนชาเดช
อ.พญ.กษมณฑ อรามวาณิชย / นฉพ.มะลิวัลย ผลทับทิม / พว.ภูฎิษศ บุตรสูงเนิน
นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิชพงศ / นฉพ.ศิริพร ดําดิน / อ.พว.พิชญา ทองโพธิ์

ผศ.นพ.กานต สุทธาพานิช

ผศ.พญ.วิจิตรา เลี้ยงสวางวงศ / นฉพ.ศิริพร ดําดิน / พว.พิรดา เมฆมูสิก
อ.พญ.ประภาพร ศุภธนกิจ / นฉพ.มะลิวัลย ผลทับทิม / พว.เอื้องฟา กรเที่ยงธรรม
อ.พญ.กษมณฑ อรามวาณิชย / นฉพ.ยุรนันท ภูโทถ้ํา / นฉพ.พรหมเพชร นวลพรม /
พว.จิตระพี พัฒนพิเชียร
ผศ.นพ.กานต สุทธาพานิช / นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิชพงศ /
พว.จุฑามาส จํานงประโคน

Day 2
2 สิงหาคม 2565
Coordinator
นฉพ.มะลิวัลย ผลทับทิม
นฉพ.ประยุทธ สุขอุม
นฉพ.ปรม คณินวรพันธุ
นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิชพงศ

8.00 - 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 9.45
9.45 – 10.00

10.00 – 12.00

12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.20

14.20 – 16.20

Section เชา (Breathing)
ลงทะเบียน + test (วันที่ 1)
Simulation 1 (CCT)
Prehospital mechanical ventilation management (Le)
Break + แบงกลุม Workshop
Breathing workshop
กลุมที่ 1 Post intubation care and monitoring
กลุมที่ 2 Prehospital mechanical ventilation setting
กลุมที่ 3 Prehospital BiPAP setting
กลุมที่ 4 Prehospital high flow setting
Lunch
Section บาย (Circulation)
Prehospital management in shock patient (Le)
Break + แบงกลุม Workshop
Shock workshop
กลุมที่ 1 Shock : Pre hospital management
กลุมที่ 2 Shock : Pre hospital procedure
(IO / การหามเลือด)
กลุมที่ 3 Shock : Essential drug
กลุมที่ 4 Shock : Tachycardia-bradycardia

นฉพ.พรหมเพชร นวลพรม / นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิชพงศ / อ.พว.พิชญา ทองโพธิ์
ผศ.นพ.กานต สุทธาพานิช

ผศ.พญ.วิจิตรา เลี้ยงสวางวงศ / นฉพ.จิรยุทธ เพชรเครือ / พว.ฉันทชนก วันดี
ผศ.นพ.กานต สุทธาพานิช / นฉพ.สุภัสสร อัศวโนดม / อ.ดร.อัษฎาพร นิยมญาติ
อ.พญ.พิรญาณ วิเชียรสรรค / นฉพ.มะลิวัลย ผลทับทิม / พว.อรพรรณ จริตกลา
อ.พญ.ประภาพร ศุภธนกิจ / นฉพ.ธนากร ลักษณะมาพันธ / ผศ.ดร.สิริรัตน ลีลาจรัส

อ.พญ.ชื่นฤทัย อังกูรทัศนียรัตน

อ.พญ.ชื่นฤทัย อังกูรทัศนียรัตน / นฉพ.สรวิชญ วัชรกิจไพศาล / พว.จิตระพี พัฒนพิเชียร
อ.พญ.กษมณฑ อรามวาณิชย / นฉพ.พรหมเพชร นวลพรม / พว.ภัททวรรณ โพธิ์งาม
อ.นพ.วีระวัฒน เธียรประธาน / นฉพ.มะลิวัลย ผลทับทิม / อ.ดร.เสาวรส คงชีพ
นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิชพงศ / นฉพ.ประยุทธ สุขอุม / พว.จุรีพร เกษแกว

Day 3
3 สิงหาคม 2565
Coordinator
นฉพ.ยุรนันท ภูโทถ้ํา
นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิชพงศ
นฉพ.พรหมเพชร นวลพรม
นฉพ.ธนากร ลักษณะมาพันธ

Section เชา (Trauma)
8.00 – 8.30 ลงทะเบียน + test (วันที่ 2)
8.30 – 9.00 Simulation 2 (CCT)
9.00 – 9.45 Prehospital trauma care (Le)
9.45 – 10.00 Break + แบงกลุม Workshop
Prehospital trauma care workshop
กลุมที่ 1 Primary survey and resuscitation
กลุมที่ 2 Secondary survey and adjunct
10.00 - 11.30
(EFAST / Infrascan)
กลุมที่ 3 Primary survey procedure
11.30 – 12.00 Simulation 3/4 (CCT)
12.00 – 13.00 Lunch
Section บาย (Lifting and moving)
13.00 – 14.00 Prehospital lifting and moving (Le)
14.00 – 14.20 Break + แบงกลุม Workshop
Prehospital lifting and moving workshop
กลุมที่ 1 Prehospital trauma case + TSI
กลุมที่ 2 Prehospital trauma case + SMR
14.20 – 16.20
กลุมที่ 3 Prehospital trauma case + Rapid extrication
กลุมที่ 4 Prehospital trauma case + KED

นฉพ.พรหมเพชร นวลพรม / นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิชพงศ / อ.พว.พิชญา ทองโพธิ์
รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น

รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น / นฉพ.พัชชา เติมกิจวาณิชย / พว.มินตรา รวงผึ้ง
อ.นพ.วีระวัฒน เธียรประธาน / นฉพ.พลวัฒน กานตชยาวงศ / พว.กันยกร นาคนิยม
อ.พญ.กษมณฑ อรามวาณิชย / นฉพ.พรหมเพชร นวลพรม /
พว.พัชรดา ปญญาประเสริฐ
นฉพ.พรหมเพชร นวลพรม / นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิชพงศ

รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น

ผศ.พญ.วิจิตรา เลี้ยงสวางวงศ / นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิชพงศ / พว.พิรดา เมฆมูสิก
รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น / นฉพ.พรหมเพชร นวลพรม / รศ.ดร.ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย
อ.นพ.วีระวัฒน เธียรประธาน / นฉพ.ยุรนันท ภูโทถ้ํา / นฉพ.ธนากร ลักษณะมาพันธ /
พว.ฐาปนี เอี่ยมสําลี
อ.พญ.กษมณฑ อรามวาณิชย / นฉพ.สุรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ / พว.กฤษฎา ตระกูลแกนชาเดช

Day 4
4 สิงหาคม 2565
Coordinator
นฉพ.มะลิวัลย ผลทับทิม
นฉพ.ณัฐพงศ เทียมดาว
นฉพ.กรวชิร ไมจันทร
นฉพ.สุรศักดิ์ พูลสวัสดิ์

Section เชา (Critical Care transport: Adult)
8.00 - 8.30
ลงทะเบียน + test (วันที่ 3)
8.30 – 9.00 Simulation 5/6 (CCT)
9.00 – 9.45 Critical Care transport: Adult (Le)
9.45 – 10.00 Break + แบงกลุม Workshop
Critical Care transport: Adult workshop
กลุมที่ 1 Critical Care transport: Adult 1
(Airway+Breathing)
กลุมที่ 2 Critical Care transport: Adult 2
10.00 - 11.30
(Circulation: A-line, IABP)
กลุมที่ 3 Prehospital intubation in COVID-19 patient

นฉพ.พรหมเพชร นวลพรม / นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิชพงศ / อ.พว.พิชญา ทองโพธิ์
อ.พญ.ธาวินี ไตรณรงคสกุล / ผศ.นพ.กานต สุทธาพานิช

ผศ.นพ.กานต สุทธาพานิช / อ.ดร.อัษฎาพร นิยมญาติ
พว.อุรศรี อิ่มสมบูรณ / พว.นลินี นิยมไทย / พว.โสภิตา อารีรอบ / พว.ชลธิรา พิมมะ
อ.พญ.กษมณฑ อรามวาณิชย / นฉพ.พรหมเพชร นวลพรม /
พว.กฤษฎา ตระกูลแกนชาเดช
นฉพ.มะลิวัลย ผลทับทิม / นฉพ.ณัฐพงศ เทียมดาว / พว.กาญจน ธุระพันธ

กลุมที่ 4 Transport COVID-19 patients
11.30 - 13.00 Lunch
Section บาย (Critical Care transport: Neonatal & Children & newborn)
13.00 – 14.00 Critical Care transport: Neonatal & Children &
ผศ.นพ.จรินทร แววพานิช
newborn (Le)
14.00 – 14.20 Break + แบงกลุม Workshop
Critical Care transport: Neonatal & Children & newborn workshop
กลุมที่ 1 Critical Care transport: Neonatal & newborn ผศ.นพ.จรินทร แววพานิช / พว.วรรณิษา ศรีชะนันท / พว.สิริพร ตั้งจิตตภราดร /
พว.สุพัตรา เผาพันธ
14.20 – 16.20
กลุมที่ 2 Critical Care transport: Children: ECMO
อ.พญ.โรจนี เลิศบุญเหรียญ / พว.ศรีวรรณา ทาสันเทียะ / นายสุเมธี จิระรัตนกุล
กลุมที่ 3 Newborn resuscitation
พว.จุรีพร เกษแกว
กลุมที่ 4 Essential drug
พว.ดวงใจ นาคจู

Day 5
5 สิงหาคม 2565
Coordinator

นฉพ.ธนากร ลักษณะมาพันธ
นฉพ.มะลิวัลย ผลทับทิม
นฉพ.ศิริพร ดําดิน
นฉพ.ชัพวิชญ ศิลารักษ

8.00 - 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 10.20
10.20 – 10.50
10.50 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 13.45
13.45 – 14.00
14.00 – 16.00

Section เชา (Rama EMO Protocol driven practice)
ลงทะเบียน + test (วันที่ 4)
Simulation 7 (CCT)
Seamless Prehospital to definite care: Stroke (Le)
Seamless Prehospital to definite care: STEMI (Le)
Break
Seamless Prehospital to definite care:
Trauma Level 1 (Le)
Seamless Prehospital to definite care: Shock /
Septic shock (Le)
RAMA Emergency Medical Unit (Le)
Lunch
Section บาย (HEMS)
Dr. Heli and HEMS (Le 45 min.)
Break
HEMS workshop

Section เชา (Palliative/Wilderness)
8.00 - 8.30
ลงทะเบียน + test (วันที่ 5)
8.30 – 9.00 Simulation 8 (CCT)
Coordinator
9.00 – 9.40 Prehospital palliative care (Le)
นฉพ.ธนากร ลักษณะมาพันธ
9.40 – 12.00 Wilderness medicine general concept of wilderness
นฉพ.ยุรนันท ภูโทถ้ํา
medicine
นฉพ.ชยพล โนนทัน
นฉพ.ณัฐพงศ เทียมดาว
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 - 15.00 SIM WAR
15.00
มอบใบประกาศนียบัตร
CCT = Conference Cooperation Team / Le = Lecture

นฉพ.พรหมเพชร นวลพรม / นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิชพงศ / อ.พว.พิชญา ทองโพธิ์
อ.พญ.กษมณฑ อรามวาณิชย
รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น
รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น
ผศ.นพ.กานต สุทธาพานิช
นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิชพงศ / นฉพ.มะลิวลั ย ผลทับทิม

Dr. Tanaka
เรืออากาศตรีชาติชาย สุภาพ (Flight Nurse and Aviation Safety Officer)
นายวิวิศน จิระศิรวิ ัฒน (Flight Nurse and Aviation Safety Officer)

Day 6
6 สิงหาคม 2565

นฉพ.พรหมเพชร นวลพรม / นฉพ.เจษฎากร เจนพาณิชพงศ / อ.พว.พิชญา ทองโพธิ์
ผศ.พญ.ธิดาทิต ประชานุกูล
อ.พญ.พรนิตา นาคสินธุ / อ.สารสักก สิริสาธิต

