
 
ที่ ศธ 0521.1.0616 / 62-00030                   ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ  คณะแพทยศาสตร ์                      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
              รพ.สงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110 
 

                  12  มีนาคม  2562 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการ
การแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2562 

    

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / คณบดี / ผู้อ านวยการ / หัวหน้า / ผู้สนใจ 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  รายละเอียดโครงการ จ านวน  1  ชุด 
 

    ด้วยภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดท าโครงการ
ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562    
ตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 12 อาคารรัตนชีวรักษ์  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ จ านวน 40 คน เก็บค่าลงทะเบียน 
3,500 บาท : คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้และเกิดทักษะในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการเคลื่อนย้ายได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ นั้น 

  

        ในการนี้  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์โดยขอเชิญท่านและบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดของท่านเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อ
ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้วผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา โดยสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ผ่านทาง QR Code หรือ URL: 
https://goo.gl/adgV6E และผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม โทร. 074-451147 /      
E-mail : meeting@medicine.psu.ac.th 

 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจรับทราบโดยทั่วกัน จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 

         (แพทย์หญิงธัมพรรษ    ปิยสุวรรณกุล) 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
  

        

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
โทรศัพท์ 0-7445-1705 
โทรสาร  0-7445-1704 

QR Code ส าหรับการลงทะเบียน 

 



โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 

1. หลักการและเหตุผล 
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เป็นอีกมิติหนึ่งในระบบบริการสุขภาพที่ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับการ

เจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนาในด้านต่างๆ 
รวมทั้งการมีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์จริงใน
ปัจจุบัน ส่งผลให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจึงเล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและมีการเตรียมความพร้อมในการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
พร้อมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย ตามหลักวิชาการ เพ่ือลดการสูญเสียชีวิต 
ทุพพลภาพ พิการ และทรัพย์สินของผู้ประสบภัย และยังเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานและ
สร้างทีมอาสากู้ชีพให้สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการช่วยเหลือที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานรวมทั้ง
สามารถน าส่งสถานบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิต ความพิการ 
และภาวะแทรกซ้อนระหว่างน าส่งลดลง  

     ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นรวมถึงการยกและการเคลื่อนย้าย จึงจัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติ
การแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน ส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการปฐมพยาบาลรวมถึงการยกและการ
เคลื่อนย้ายเป็นอย่างดี ท าให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสม อีกท้ังยังส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนาองค์
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับระบบบริการทางการแพทย์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้และเกิดทักษะในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายได้ถูกต้อง 

รวดเร็ว ทันเหตุการณ ์
2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับอบรมประสานงานและแจ้งข้อมูลให้ทางโรงพยาบาลได้ถูกต้องครบถ้วน 
2.3 เพ่ือพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัยตามหลักวิชาการ 
2.4 พัฒนาองค์ความรู้ในการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพข้ันพ้ืนฐาน 
2.5 เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจภายนอก-ภายใน  จ านวน 40 ท่าน 
 

4.  วิธีการด าเนินการ 
4.1 ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน 
4.2 ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
4.3 สรุปและประเมินผลโครงการ 
 
 



5.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562    ตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น. 
6.  สถานที่ด าเนินโครงการ 
 ณ ห้องประชุ มส านั กงานภาควิ ชาเวชศาสตร์ ฉุ กเฉิ น ชั้ น 12 อาคารรั ตนชี วรั กษ์   คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

7.  ค่าลงทะเบียน 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ   คนละ 3,500 บาท 
 

8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการยกเคลื่อนย้าย 
   ผู้ป่วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ เหมาะสม รวดเร็ว ทันเหตุการณ์  โดยไม่เกิด 
   ภาวะแทรกซ้อน หรือความพิการตามมา 
8.2  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประสานงานและแจ้งข้อมูลการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บได้ถูกต้อง ครบถ้วน  รวดเร็ว 
8.3  สามารถพัฒนาระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ  และช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัยตามหลักวิชาการ 
8.4  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้การกู้ชีพข้ันพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง 

 

9.   การประเมินผล 
9.1 ประเมินจากผลการสอบความรู้ในการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพข้ันพ้ืนฐาน 
9.2 ประเมินจากผลการปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพข้ันพ้ืนฐาน 
9.3 ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์จริง 
9.4 ประเมินจากผลการประเมินเจตคติ 
 
 
 

         




