
 
 

ภาคผนวก ๑๓ 
การปฏบิัติงานในหน่วยกู้ชีพ“คุ้มเกล้าฯ”  

 

๑. การปฏิบัติงานในหน่วยกู้ชพี “คุ้มเกล้าฯ” รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
๑.๑  หลักสูตรแพทย์สั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน Prehospital Emergency Medical Commander   
  เฉพาะแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ ๒ 

        ๑.๒  หลักสูตรแพทย์อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน Prehospital Emergence Medical Medical 
       Directorเฉพาะแพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ ๓  
จุดมุ่งหมาย  เพื่อให้แพทย์ประจ าบ้านฯ เรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ด้าน  

- การกู้ชีพขั้นสูงและการอ านวยการระบบการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล  
- การแก้ปัญหาทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน(ก่อนถึง)ภายนอกโรงพยาบาลโดยการปฏิบัติงานในทีมกู้ชีพ  
- การซักประวัติและการตรวจร่างกายในกรณีฉุกเฉินภายใต้เวลาและทรัพยากรที่จ ากัด  
- การวินิจฉัยโรคโดยอาศัยข้อมูลจากประวัติ, การตรวจร่างกาย, การชันสูตรพื้นฐานทางการแพทย์ที่

จ าเป็นและการ ตรวจพิเศษที่ท าในระยะต้น และความรู้ทางทฤษฎีและหลักฐานทางการแพทย์  
- การวางแผน  การสืบค้น  การบ าบัดรักษาเบ้ืองต้น  
- การท าหัตการที่จ าเป็นส าหรับการวินิจฉัยและการรักษา ณ จุดเกิดเหต ุ 
- การประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง  
- การน าส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสม  
- การเขียนบันทึกรายงานผู้ป่วย  
- การเข้าถึงผู้ป่วยและญาต ิ 

       เวลา    ชั้นปีที่ ๒  คนละ ๑ เดือนต่อป ี    
         ชั้นปีที่ ๓  คนละ ๑ เดือนต่อปี  
       วิธีการ 

๑. แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ต้องปฏิบัติงานในหน่วยกู้ชีพชีพ “คุ้มเกล้าฯ”  ในชั้นปี
ที่ ๒ และปฏิบัติงานในศูนย์สั่งการ ช้ันปีที่ ๓ 

๒. แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสั่งการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินนอก โรงพยาบาล (Certification EMS Medical Commander)  ในชั้นปีที่ ๒  

๓. แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการอ านวยการปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน (Certification EMS Medical Director) ในชั้นปีที่ ๓  

๔. แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินภายนอกโรงพยาบาล  ร่วมกับอาจารย์แพทย์ที่รับผิดชอบหน่วย  

๕. แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ต้องปฏิบัติงานกับทีมกู้ชีพในเวลาราชการทุกวัน  
๖. แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีหน้าที่น าเสนอข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน 
๗. แพทย์ประจ าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  มีหน้าที่น าเสนอผลการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินของรพ.ฯ 

และผู้ป่วยที่น่าสนใจในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หัวข้อกิจกรรมวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย  
 



 
 

EMS Medical Commander  
เนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรมPrehospital medical director ส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน ชั้นปีที่ ๒
http://tcep.or.th/node/2221 เวปหลักสูตร EMS 
วิธีการฝึกอบรม  

1. on scene care – ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
2. case review – log book  
3. interesting case 
4. topic review    ๒๑  หัวข้อ (๑๘ หัวข้อต้องรู้ก่อนสอบ ๓ หัวข้อเป็น optional) 
5. journal club  

เนื้อหา EMS  
(๑)   EMS   Fundamentals   and   Standards  

1. Development   of   EMS   (International   and   Thai   EMS)  
2. Principles   of   EMS   system   design  
3. Thai   EMS   operation   standards  
4. Pre-hospital   dispatch   protocol   and   triage  
5. EMS   personnel   scope   of   practices  
6. EMS   Communications  
7. EMS   vehicle   and   equipment  
8. Interfacility   Transportation  
9. EMS   Safety   and   Injury   Prevention   (including   infectious   control)  
10. Legal   Issues   in   EMS   

(๒)   Clinical   Aspects   of   EMS  
1. Pre-hospital   Airway   Management  
2. Updated   AHA/ESC   OHCA   algorithms  
3. Updated   PHTLS   and   Trauma   Management  
4. Common   Medical   Problems   in   Pre-hospital   setting  

 a. Respiratory   Emergencies 
 b. Cardiovascular   Emergencies 
 c. Neurologic   Emergencies 
 d. Diabetic   Emergencies  
 e. Poisoning/Toxicological   Emergencies 
5. Ethical Challenges and End of Life Issues including DNR & TOR   protocols  
(๓)   Special   Operations  

1. Mass Casualty Management & Disaster Preparedness (Updated in   BDLS   &   ADLS)  
2. Mass   Gathering  
3. Hazardous   Materials   (Updated   in   AHLS)   
4. Weapons of Mass Destructions: Chemical/Biological/Nuclear/Explosive(CBRNE)   -  

optional 
5. Aeromedical   Transport   and   Flight   Physiology   -   optional  
6. Maritime and Aquatic Advanced Life Support (MALS) -  optional 
  

http://tcep.or.th/node/2221%20เวปห


 
 

                                        ตารางอาจารย์ที่คุม EMS  
 

    ๑.    case discussion 10 case นัดปรีกษากับ อาจารย์ที่รับผิดชอบ 
    ๒.    โดยแต่ละหัวข้อจะเลือกน าเสนอวันจันทร์ หรือ พุธ หรือ ศุกร์ 
    ๓.    ทุกครั้งที่น าเสนอมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพร่วมประขุม และ อ.เกษศิรินทร์ แจ้งลงตาราประจ าเดือนนั้นๆให้แพทย์
ประจ าบ้านและ อาจารย์ท่านอื่นทราบเพ่ือเข้าร่วมประชุม  
ตารางรับ consult online EMS ในเวลาราชการ 

วัน/เวลา เช้า ๘.๐๐-๑๒.๐๐ บ่าย ๑๒.๐๐-๑๖.๐๐ 
จันทร ์ อ.เกษศิรินทร ์ อ.ฉัตรแก้ว 
อังคาร อ.ดวงฤทัย  อ.นิกจรี 

พุธ อ.พนิดา อ.นิกจรี 
พฤหัสบด ี อ.พนิดา อ.ดวงฤทัย 

ศุกร ์ อ.เกษศิรินทร ์ อ.ฉัตรแก้ว 
 
 

 อ.ฉัตรแก้ว อ.พนิดา อ.ดวงฤทัย อ.เกษศิรินทร์ แพทย์ประจ าบ้าน R2 

มกราคม journal Interesting case Case discussion EMS topic resident 

กุมภาพันธ์ EMS topic journal Interesting case Case discussion resident 

มีนาคม Case discussion EMS topic journal Interesting case 
resident 

เมษายน Interesting case Case discussion EMS topic journal 
resident 

พฤษภาคม journal Interesting case Case discussion EMS topic 
resident 

มิถุนายน EMS topic journal Interesting case Case discussion 
resident 

กรกฎาคม Case discussion EMS topic journal Interesting case 
resident 

สิงหาคม Interesting case Case discussion EMS topic journal 
resident 

กันยายน journal Interesting case Case discussion EMS topic 
resident 

ตุลาคม EMS topic journal Interesting case Case discussion 
resident 

พฤศจิกายน Case discussion EMS topic journal Interesting case 
resident 

ธันวาคม Interesting case Case discussion EMS topic journal 
resident 


