กรมการแพทย์โดยสํานักกฎหมายการแพทย์ กําหนดจัดประชุม
รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรคนประจําเรือและสถานฝึกอบรม ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก
ทางด้านการรักษาพยาบาลในห้องพยาบาลบนเรือ การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและแพทย์หรือคนประจําเรือ
ผู้ทําหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาล
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ : โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ
1. กําหนดการประชุม
2. ใบตอบรับ
3. QR code
4. หลักสูตรคนประจําเรือ
5. ร่างระเบียบกรมการแพทย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการรับรอง
หลักสูตรคนประจําเรือและสถานฝึกอบรม

กําหนดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรคนประจําเรือและสถานฝึกอบรม ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการจัดให้มอี ุปกรณ์ สิ่งอํานวยความ
สะดวกทางด้านการรักษาพยาบาลในห้องพยาบาลบนเรือ การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและแพทย์
หรือคนประจําเรือผู้ทาํ หน้าที่ด้านการรักษาพยาบาล
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ : โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
เวลา 08.30-9.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายของกรมการแพทย์ในการ
ดําเนินการรองรับ พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558
โดย นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์
ประธานคณะกรรมการควบคุมคุณภาพหลักสูตรด้านการรักษาพยาบาลและปฐมพยาบาล
สําหรับคนประจําเรือ
เวลา 09.30- 09.45 น. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการจัดให้มี
อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกทางด้านการรักษาพยาบาลในห้องพยาบาลบนเรือ การฝึกอบรม
การปฐมพยาบาลและแพทย์หรือคนประจําเรือผู้ทําหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาล
โดย ผูแ้ ทนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เวลา 09.45- 10.15.น. หลักสูตรแพทย์คนประจําเรือ
โดยนาวาเอกพิเซษฐ์ กรัยวิเชียร ผู้อํานวยการกองเวชศาสตร์ใต้น้ําและการบิน
กรมแพทย์ทหารเรือ
ประธานคณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางฝึกอบรมคนประจําเรือ
เวลา 10.15- 10.30.น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 10.30- 11.00.น. ระเบียบกรมการแพทย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการรับรอง
หลักสูตรคนประจําเรือและสถานฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว
โดย นางสุภาพ ไชยนิตย์ สํานักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์
เวลา 11.00 – 12.00 น. การรับฟังความคิดเห็นต่อหลักสูตรคนประจําเรือและสถานฝึกอบรม ตามประกาศ
กระทรวงฯ โดย
โดย ผู้เชี่ยวชาญและคณะทํางานองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
ผูแ้ ทนคณะกรรมการควบคุมคุณภาพหลักสูตรฯ
ผู้แทนคณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรฯ
ผู้แทนสํานักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์
เวลา 12.00- 13.00.น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00– 14.30น. การรับฟังความคิดเห็นต่อหลักสูตรคนประจําเรือและสถานฝึกอบรม ตามประกาศ
กระทรวงฯ (ต่อ)
เวลา 14.30- 14.45.น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 14.45– 16.30น. อภิปราย /ข้อเสนอแนะ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้สว่ นเสียต่อหลักสูตร
อบรมคนประจําเรือและสถานฝึกอบรม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและ
เงื่อนไขว่าด้วยการจัดให้มีอปุ กรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกทางด้านการรักษาพยาบาลในห้องพยาบาลบนเรือ
การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและแพทย์หรือคนประจําเรือผูท้ าํ หน้าทีด่ ้านการรักษาพยาบาล
วันที่ 24กรกฎาคม2560ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
**********************************************************************************
หน่วยงาน..............................................................................................................................................................
โดยขอส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม จํานวน ............คน ดังนี้
1. ชื่อ-สกุล..................................................……......................................................................................
ตําแหน่ง.............................................................................ทําหน้าที่........................................................................
โทรศัพท์มือถือ............................................................เบอร์โทรที่ทํางาน..................................................................
โทรสาร......................................................................e-mail..................................................................................
2. ชื่อ-สกุล..................................................……......................................................................................
ตําแหน่ง.............................................................................ทําหน้าที่........................................................................
โทรศัพท์มือถือ............................................................เบอร์โทรที่ทํางาน..................................................................
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ข้าพเจ้า 

ยินดีเข้าร่วมการประชุม



ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม

ข้อเสนอแนะต่อ
(ร่าง) หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับคนประจําเรือ
(ร่าง) หลักสูตรการปฐมพยาบาลสําหรับคนประจําเรือที่ทําหน้าที่ในตําแหน่งด้านการรักษาพยาบาล
(ร่าง) หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นกลางสําหรับคนประจําเรือ
(ร่าง) ระเบียบกรมการแพทย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการรับรองหลักสูตรคนประจําเรือ
และสถานฝึกอบรมพ.ศ. ....
(โปรดกรอกรายละเอียด)
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………......…………………
เพื่อเป็นข้อมูลที่ทางทีมงานจะได้รวบรวมและจัดทําเป็นประเด็นหารือในวันประชุมฯ ต่อไป
หมายเหตุ:
กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมกลับไปยังสํานักกฎหมายการแพทย์กรมการแพทย์
e-mail: medlaw_development@hotmail.com หรือโทรสาร 02 965 9863
ภายในวันที่ 12กรกฎาคม2560
ติดต่อผูป้ ระสานงาน คุณสุภาพ ไชยนิตย์ 098-145-5516, 094-354-1541
คุณสุทธิพงษ์ เปียแดง095-778-3845, 02-590-6371 คุณสุทตั ตา 085-073-8569 , 02-590-6378

(ราง) หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับคนประจําเรือ
( Elementary first Aid Course)
กระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๖๐
๑. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับคนประจําเรือ
(ภาษาอังกฤษ)Short Course Training in Elementary first Aid
๒. ชื่อคุณวุฒิ
(ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรการการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับคนประจําเรือ
(ภาษาอังกฤษ) Certificate of Elementary first Aid
๓. หลักการและเหตุผล
การฝกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนเปนสิ่งที่องคการแรงงานทะเลในระดับนานาชาติ
ยอมรับอยางชัดเจนวาเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับคนประจําเรือ , ผูปฏิบัติการในเรือหรือในทะเลเพราะพื้นที่ใน
เรือในทะเลเปนพื้นที่ที่ยากทั้งในการเขาถึงและทั้งในการสงกลับสายแพทย เนื่องจากลักษณะพื้นที่ทํางานของ
คนที่ประกอบอาชีพดังกลาวจะอยูหางไกลจากสถานพยาบาลตางๆที่อยูบนบก รวมทั้งยังไมมีความพรอมทั้งใน
เรื่อง ยาเวชภัณฑ การรักษาที่ถูกตองเหมาะสม ขาดแคลนในสวนของแพทยพยาบาล ขาดการสนับสนุนในทาง
สาธารณสุข หรือขาดการติดตอสื่อสารประสานงานที่ดีพอ และมีการบริการทางการแพทยในภาพรวมที่มักจะ
ยังไมเหมาะสม ไมรวดเร็วไมทุกทีไมทุกเวลาเปนสวนใหญ การจัดทําหลักสูตรกลางของประเทศที่จัดทําโดย
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหเปนหลักสูตรหลักที่ใชอางอิงสําหรับการฝกอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องตนจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับคนประจําเรือ , ผูปฏิบัติการในเรือหรือในทะเลที่มีสัญชาติไทย โดย
หลักสูตรจะตองกําหนดใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และขอจํากัดในการ
ปฏิบัติการตามระเบียบของกฏระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข สภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ
แรงงานประจําเรือ แรงงานตางๆในทะเล หรือ คนประจําเรือ , ผูปฏิบัติการในเรือหรือในทะเล สําหรับคน
ประจําเรือ , ผูปฏิบัติการในเรือหรือในทะเล เปนตน ที่สําคัญเมื่อมีการพัฒนาจัดทําพระราชบัญญัติแรงงาน
ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ เกิดขึ้นผูปฏิบัติงานในที่ทํางานในชายฝงตางๆ ดังกลาวจึงตองมีความรู ทักษะ และเจต
คติที่ดีในการชวยชีวิตและรักษาพยาบาลผูปวยเจ็บฉุกเฉินใหไดตามมาตรฐานของการฝกอบรมในหลักสูตรที่
อยางนอยใหเทียบเทากับการฝกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับคนประจําเรือ ( Elementary first Aid
) ตาม IMO Model Course 1.13 ในมาตรฐานของอนุสัญญา STCW, 2010 Chapter VI, Section A-VI/1
,Table A-VI/1-3“SPECIFICATION OF MINIMUM STANDARD OF COMPETENCE IN ELEMENTARY
FIRST AID”หรือ จากสถาบันที่ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดยทั้งนี้การใชหลักสูตรนี้จะ
อางอิงกรอบของคนที่ทํางานในเรือตามกรอบของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่สําคัญ
จะอางอิงตามอนุสัญญา STCW ที่ไดรับรองโดย องคการทางทะเลระหวางประเทศ คือ International
Maritime Organization-IMO ในป 1978 และไดบังคับใชตั้งแตป ค.ศ. 1984 และแกไขเพิ่มเติมมาอีกครั้งใน
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ

หนา 1

ป ค.ศ. 1995และ ป ค.ศ. 2010ซึ่งมาตรฐานดังกลาว จะควบคุมในเรื่องของการออกใบประกาศนียบัตรและ
การควบคุมในเรื่ องขอกําหนดที่ไมเพียงบังคับกับคนประจําเรือเทานั้นแตยังบังคับใชกับบริษัทเจาของเรือ ,
สถาบันการศึกษาในดานการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม , การบริหารจัดการของรัฐและตัวของรัฐที่รับการจด
ทะเบียนจากเรือตางๆเปรียบเหมือนเจาของธงของประเทศภาคีของอนุสัญญาฯอีกดวย ซึ่งใน” The STCW
Convention นั้นเปนการใชบังคับกับ“seagoing ships”หรือเรือเดินสมุทรที่ครอบคลุมทุกประเภท ในกิจการ
งานเรือทางคา ( Commercial vessels ) ที่เดินทางทั้งในประเทศ ( Domestic voyages) หรือระหวาง
ประเทศ (International voyages) แตจะไมรวมคนทํางานในเรือประเภทดังนี้คือ เรือรบ( Warships), เรือ
ชวยสนับสนุนในการรบ (Naval auxiliaries ship) หรือ เรือในกิจการของทางรัฐอื่นๆ และเรือที่ไมเกี่ยวของกับ
การคา(Non-commercial service vessels) เชน เรือประเภท yachts หรือ เรือสําราญที่ไมเกี่ยวกับการ
ธุรกิจคาขาย(Trade)และเรือไมที่ใชในสวนตัวหรืออาชีพพื้นบานหรือในทองถิ่น( Wooden ships of primitive
build) รวมทั้งในสวนของ เรือทางการประมง ( fishing vessels) ทุกชนิดซึ่งจะมีกรอบของ The STCW
Convention ที่ใชกับเรือทางการประมงตางหาก (คืออนุสัญญา STCW-F ที่ IMO ไดเผยแพรใหเปนแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับมาตรฐานความรูความสามารถของคนประจําเรือในเรือประมง)
เมื่อมองโดยภาพรวมแลว อนุสัญญาSTCW นี้จึงไดรับการยอมรับในทุกประเทศที่สงออก
แรงงานคนประจําเรือที่สําคัญ และทุกประเทศที่เรือไปทําการจดทะเบียนไว ซึ่งมีจํานวนประมาณมากกวารอย
ละ ๙๘ ของกองเรือพาณิชยโลก ประเทศไทยและชาวเรือไทยอยูในฐานะที่ตองยอมรับและปฏิบัติตาม
อนุสัญญา STCW อยางหลีกเลี่ยงไมไดตามเงื่อนไขเวลาของการบังคับใชของอนุสัญญา STCW- 2010 โดย
อนุสัญญา STCW- 2010 จะเริ่มบังคับใชเมื่อวันที่ ๑ มกราคม. ๒๕๕๕ และไดใหเวลา ๕ ป (จาก ๑ มกราคม
๒๕๕๕ - ๑ มกราคม. ๒๕๖๐ ) เพื่อการบังคับใชอยางจริงจังตอไป
๔. วัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตร (COURSE OBJECTIVE )
เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมตองมีความรู ความเขาใจ ทักษะและ
ความสามารถดังนี้
๔.๑เพื่อใหผูเขาอบรมในหลักสูตรนี้ ผานการฝกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับคน
ประจําเรือ ผูปฏิบัติการในเรือหรือในทะเลที่พัฒนาขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ มี
ความรู ทักษะและเจตคติที่ดีในการชวยชีวิตและรักษาพยาบาลผูปวยเจ็บฉุกเฉินไดตามมาตรฐานของการ
ฝกอบรมในหลักสูตรที่เทียบเทากับการฝกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับคนประจําเรือ ( Elementary
first Aid ) จากสถาบันที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง ที่ออกตาม พ.ร.บ. แรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ
ตามหลักสูตรของ IMO Model Course 1.13 ในมาตรฐานตามกฎขอบังคับของอนุสัญญาระหวางประเทศวา
ดวยมาตรฐานการฝกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเขายามของคนประจําเรือ ค.ศ. 1978 และที่
แกไข Chapter VI, Section A-VI/1 , Table A-VI/1 - 3 “SPECIFICATION OF MINIMUM STANDARD
OF COMPETENCE IN ELEMENTARY FIRST AID”
๔.๒ เพื่อใหผูเขาอบรมในหลักสูตรนี้สามารถประเมินสถานการณของอุบัติเหตุความเจ็บปวย
และความเสี่ยงตอความปลอดภัยของตนเองได
๔.๓ เพื่อใหผูเขาอบรมในหลักสูตรนี้สามารถจะอธิบายโครงสราง หนาที่และการทํางานของ
รางกายมนุษยได
๔.๔ เพื่อใหผูเขาอบรมในหลักสูตรนี้สามารถเรียนรูอาการปกติอาการผิดปกติ และอันตรายที่
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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จะเกิดขึ้นกับผูปวยจนสามารถนํามาตรการที่ถูกตองมาปฏิบัติเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องตน และสงตอผูปวย ได
๕. คุณลักษณะของผูผานการฝกอบรมที่พึงประสงค
๕.๑ ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ ทักษะและความสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร (COURSE OBJECTIVE)
๕.๒ ผูเขารับการฝกอบรมมีเจตคติที่ดีขึ้นตอเรื่องการปองกัน การฟนฟู การปวยเจ็บจากการ
ทํางาน เกิดความมุงมั่นในการพัฒนาความรู ความเขาใจ และเห็นความสําคัญในการเพิ่มพูนพัฒนาทักษะดวย
ตนเองและพัฒนาความสามารถใหเกิดความเชี่ยวชาญในดานการปฐมพยาบาล การรักษาพยาบาลใหกับตนเอง
และตอผูอื่นในสถานที่การทํางานในเรือ ในทะเลหรือในสถานที่ที่หางไกลจากความพรอมของการบริการทาง
สุขภาพ ให ดียิ่งขึ้น
๖. องคกรกํากับดูแลการฝกอบรม
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
๗. เนื้อหาสาระสําคัญของการฝกอบรมโครงสรางของหลักสูตร ( COURSE STRUCTURE and
DETAILED TEACHING SYLLABUS)และแผนการศึกษาอบรม
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตน เปนไปตามที่ออกใน STCW 1978 และที่แกไข
Chapter VI, Section A-VI/1 , Table A-VI/1 - 3 “SPECIFICATION OF MINIMUM STANDARD OF
COMPETENCE IN ELEMENTARY FIRST AID” และ IMO Model Course 1.13 โดยมีเนื้อหาหลักสูตร รวม
ไมต่ํากวา ๑๕ ชั่วโมง ดังนี้
๗.๑ COURSE STRUCTURE and DETAILED TEACHING SYLLABUS
COURSE STRUCTURE
ลําดับ

หัวขอวิชา

ชั่วโมง
(ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต)ิ ไมต่ํากวา
1.0

1

General first aid principles (หลักการการปฐมพยาบาลพื้นฐานทั่วไป)

2

Body structure and functions (โครงสรางและหนาที่การทํางานของรางกาย)

2.0

3

Positioning of casualty (การจัดทาของผูปวยเจ็บ)

1.5

4

The unconscious casualty (ผูปวยเจ็บหมดสติ)

1.0

5

Resuscitation(การกูฟนคืนชีพ กรณีหัวใจหยุดเตนและไมหายใจ)

2.0
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6

Bleeding (ภาวะที่มีเลือดออก)

1.5

7

Management of the shock (การจัดการแกไขภาวะช็อค)

1.0

8

Burns and scalds, and accidents caused by electricity
(แผลไฟไหม น้ํารอนลวก และอุบัติเหตุจากไฟฟา)

1.0

9

Rescue and transport of casualty (การชวยเหลือและเคลื่อนยายผูปวยเจ็บ)

1.5

10 Other topics
(เรื่องอื่นๆที่ควรรู คือ การพันบาดแผล, การเขาไปในพื้นที่ปดอับ, โรคติดเชื้อ, สุขภาพ
และอนามัยของบุคคล)
10.1 Bandaging
10.2 Enclosed spaces
10.3 Infectious diseases
10.4 Personal health and hygiene

2.5

รวมทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกัน ตองไมต่ํากวา

15.0

DETAILED TEACHING SYLLABUS
1.General first aid principles (หลักการการปฐมพยาบาลพื้นฐานทั่วไป)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้
1.1 Demonstrates how to raise alarm
1.2 States in emergency first consideration is for own safety
1.3 Describes the sequence of immediate measures to be taken in cases of emergency
1.4 States the content of an emergency checklist as:
- assessment of the accident situation
- assessment of own hazards
- unconsciousness
- respiratory arrest
- cardiac arrest
- severe bleeding
- rescue of casualty
- notification of emergency
2. Body structure and functions (โครงสรางและหนาที่การทํางานของรางกาย)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้
2.1 Describes body structure in terms of:
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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-skeleton
-joints, muscles and tendons
-major organs (brain, heart, lungs etc.)
-circulatory systems
2.2 States in simple words the function of the parts forming the body structure
3. Positioning of casualty (การจัดทาของผูปวยเจ็บ)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้
3.1 Describes appropriate procedure of positioning a casualty in an emergency, in
particular:
-the recovery position
-the resuscitation position
3.2 Demonstrates the correct procedure for positioning
casualties
4. The unconscious casualty (ผูปวยเจ็บหมดสติ)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้
4.1 Recognizes the signs and hazard of unconsciousness
4.2 Applied appropriate measures, including:
-keeping air passages clear
-positioning of an unconscious casualty
-action in the case of respiratory or cardiac arrest
-no food, liquid or substances by mouth
5. Resuscitation (การกูฟนคืนชีพ กรณีหัวใจหยุดเตนและไมหายใจ)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้
5.1 Recognizes the necessity of immediate resuscitation in
appropriate emergency situations
5.2 Applied resuscitation procedure alone and with the
assistance of a further person for a minimum period of ten
minutes, including:
- control of respiration
- function of reclined position of head
- mouth-to-mouth respiration
- mouth-to-nose respiration
- cardiac arrest
5.3 In case of cardiac arrest state the methods and limiting
factors of:
- cardiac massage
- cardiopulmonary resuscitation (CPR)
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6. Bleeding (ภาวะที่มีเลือดออก)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้
6.1 Recognizes the hazards of bleeding
6.2 Applied appropriate basic measures to limit bleeding in
particular dealing with:
- internal/ external bleeding
- shock
- application of external pad and pressure to site
- positioning of patient
- application and dangers of tourniquet
7. Management of the shock (การจัดการแกไขภาวะช็อค)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้
7.1 States the main factors causing shock
7.2 Recognizes the signs of shock as:
- color of faces
- rate and character of pulse
7.3 Applied the appropriate measures of basic shock
management
7.4 States the essential measures of shock management as:
- stopping the bleeding
- protection from cooling
- early intake of ample fluid if the patient is conscious
- positioning of patient
- no smoking
- no alcohol
- no active re-warming
8. Burns and scalds, and accidents caused by electricity (แผลไฟไหม น้ํารอนลวก และ
อุบัติเหตุจากไฟฟา)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้
8.1 Recognizes the signs of burns and scalds, and of accidents caused by electric
current
8.2 Applied the appropriate measures for burns and scalds:
- cooling of the area as quickly as possible
8.3 Applied the appropriate measures for chemical burns:
- removal of clothes
- rinsing with ample water
8.4 Applied the appropriate measures for chemical burns of eyes:
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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-

rinsing of eyes with ample water
8.5 Applied the appropriate measures for accidents caused
by electric current:
- noting hazard for rescuers
- isolating of the casualty
- protection from collapse
- control of vital functions
9. Rescue and transport of casualty (การชวยเหลือและเคลื่อนยายผูปวยเจ็บ)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้
9.1 Applied appropriate transportation alone and with the
assistance of a further person, taking into account the confined spaces and varying heights
on board ship
9.2 Identifies and use:
- temporary ad hoc aids for transport
- stretcher transport
- transport on chair
- transport with a triangular cloth
- transport as illustrated in IMGS
9.3 Recognizes the hazards of transporting a patient with injury of pelvis and/or spine
and demonstrate the correct procedures for the transport of such casualties
10. Other topics (เรื่องอื่นๆที่ควรรู คือ การพันบาดแผล, การเขาไปในพื้นที่ปดอับ , โรคติดเชื้อ , สุขภาพ
และอนามัยของบุคคล)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้
10.1 Bandaging:
- improvises bandages by means available
- uses bandaging materials in emergency kit
- demonstrates the correct use of bandages
10.2 Enclosed spaces
- recognizes the dangers when making entry
- states that the internal atmosphere may contain
dangerous gases or lack sufficient oxygen
- take all necessary and appropriate precautions
10.3 Infectious diseases:
- recognizes the dangers from blood and excretions from persons suffering from
infectious diseases, particularly hepatitis, and from HIV-positive persons
- take all necessary precautions for self protection when
dealing with such cases
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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10.4 Personal health and hygiene:
- applies simple rules for maintaining health and personal cleanliness
๗.๒ แผนการศึกษาอบรม ( Course Timetable ) สถาบันผูจัดการอบรมควรตองจัดทําแผนการศึกษาที่
มีรูปแบบที่มีลักษณะ (ดังตัวอยางนี้) โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของสถาบันที่ฝกอบรม
ตัวอยาง
Period/Day
1st period
(1.5 hours)

1st Day

2nd Day

1 General first aid
principles

5 Resuscitation (2)

2 Body structure and
functions(1)
2nd period
(1.5 hours)

2 Body structure and
functions(2)

3rd Day
9 Rescue and
transport of
casualty(2)
10 Other Topics(1)

6 Bleeding

10 Other Topics(2)

อาหารกลางวัน
3rd period
(1.5 hours)

3 Positioning of casualty

7 Management of the shock

4th period
(1.5 hours)

4 The unconscious casualty 8 Burns and scalds, and
accidents caused by
5 Resuscitation (1)
electricity(2)

8 Burns and scalds, and
accidents caused by
electricity(1)

11 Review and
Assessment

9 Rescue and transport of
casualty (1)

๘. กระบวนการฝกอบรมและการประเมินผลการเรียนรู
๘.๑ กระบวนการการฝกอบรม โดยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค องคกรหรือสถาบันที่เปดการ
ฝกการอบรมจะตองจัดกระบวนการของการเรียนรู สรางประสบการณการเรียนรูในดานตางๆ ดังนี้
๘.๑.๑ การจัดการฝกอบรมที่ตองเนนใหผูรับการฝกอบรมเปนศูนยกลาง โดยใหมี
การออกแบบและวางแผนการจัดการฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมสามารถมีสวนรวมไดตามความเหมาะสม
๘.๑.๒ กิจกรรมการเรียนการสอนการอบรมตางๆตองคํานึงถึงความแตกตางของ
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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ความสามารถในการเรียนรูระหวางบุคคลหรือแตละบุคคลดวย เนนการใหผูรับการฝกอบรมตองไดรับความรู
รับการฝกฝนทักษะปฏิบัติ และตองมีการจัดระบบการเรียนรูใหเพียงพอเหมาะสมตามความสามารถในการ
เรียนรูที่แตกตางกันของแตละบุคคล เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมทุกคนในหอง( Class) นั้นๆไดมีคุณลักษณะ
ของผูผานการฝกอบรมตรงตามที่พึงประสงค (ตามขอ ๕.)ไปพรอมๆกัน
๘.๑.๓ กิจกรรมการเรียนการสอนการอบรมตางๆที่เนนใหความรูทางทฤษฎีและ
เสริมสรางเจตคติที่ดีเหมาะสมนั้นควรคํานึงถึงความสามารถการรับรูของผูเรียนเปนสําคัญโดยอาจจัดใหมี
กระบวนการเรียนรูของเนื้อหาในหลักสูตรในรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆทั้งในภาคทฤษฎีและ
กิจกรรมวิชาการที่อาจแทรกในภาคปฏิบัติหรืออาจจะจัดแยกตางหากก็ได
๘.๑.๔ กิจกรรมการเรียนการสอนการอบรมตางๆที่เนนเรื่องการสอนในดานทักษะ
ควรคํานึงถึงความสามารถการรับรูของผูเรียนเปนสําคัญโดยอาจจัดใหมีกระบวนการฝกภาคปฏิบัติทั้งใน
หุนจําลอง หรือมนุษย หรืออื่นๆตามความเหมาะสม ในแนวทางของสาขาการปฐมพยาบาล หรือวิชาของการ
รักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินหรือในสาขาวิชาที่ระบุไวในหลักสูตร เปนตน โดยสามารถจะจัดใหมีการรวม
กิจกรรมตลอดการฝกอบรมก็ได และที่สําคัญควรจัดการอบรมในสวนของการปฏิบัติตางๆใหมีสภาพแวดลอม
ตรงตามบริบทของสภาพความเปนจริงในการทํางานใหมากที่สุด
๘.๒ กระบวนการการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู ( Measurement and
Evaluation)
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเขารับการฝกอบรมวา ใหสถาบัน
ที่จัดการฝกอบรมนั้นๆตองมีการดําเนินการจัดทดสอบเองอยางเปนระบบ มีการใชเครื่องมือและวิธีการวัดผล
ตามสภาพจริงที่หลากหลายและเปนมาตรฐานสากล สอดคลองกับวัตถุประสงคและกิจกรรมการฝกอบรมที่
กําหนดไวในปรัชญาการฝกอบรมที่สอดคลองกับพ.ร.บ. แรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งตองกําหนด
สัดสวนน้ําหนักการประเมินในแตละกิจกรรม หรือแตละดานความรูใหเหมาะสมกับผลการเรียนรูของรายวิชา
นั้นๆ ทั้งนี้ โดยจะประกอบดวย
๘.๒.๑ การสอบขอเขียน(Written Tests) เพื่อประเมินความรูและความเขาใจใน
เรื่องความรูดวยการสอบในแบบปรนัย โดยอยางนอยใหมีจํานวนขอทดสอบใหครบทุกหัวขอที่เปนเนื้อหาสาระ
ในหลักสูตรยอยตางๆในขอ ๗ โดยมีกําหนดใหมีเกณฑผานคือตองมีคะแนนสอบขอเขียนเทากับหรือไมนอย
กวารอยละ ๖๐
๘.๒.๒การฝกปฏิบัติเพื่อการประเมินทักษะทางคลินิก (Clinical skills) เพื่อ
ประเมินในองคประกอบของทักษะตางๆในสถานการณจําลองดังนี้คือ
๘.๒.๒.๑ การซักประวัติ
๘.๒.๒.๒ การตรวจรางกาย
๘.๒.๒.๓ การปฏิบัติพื้นฐานในการปฐมพยาบาลในดานหรือสาขายอยตางๆ
๘.๒.๒.๔ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินในเบื้องตนหรือในขั้นกลาง ในดานหรือ
สาขายอยตางๆ
๘.๒.2.๕ การทําหัตถการตางๆทางสุขภาพที่จําเปน ในดานหรือสาขายอย
ตางๆ
๘.๒.2.๖ การสื่อสารใหขอมูล
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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๘.๒.2.๗ อื่นๆ
โดยใหใชขอสอบในลักษณะของ Objective Structured Clinical Evaluation หรือ OSCE
ใหมีจํานวนขอทดสอบในการฝกภาคปฏิบัติใหภายในหัวขอที่เปนเนื้อหาสาระสําคัญที่ผูเขารับการฝกอบรมควร
จะตองทราบในหลักสูตรยอยตางๆขอ ๘ และสามารถจะปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม โดย
กําหนดใหมีเกณฑผานคือตองมีคะแนนสอบฝกภาคปฏิบัติเทากับหรือไมนอยกวารอยละ ๕๐
๘.๒.๓ ผูเขาฝกอบรมจะตองมีเวลาเขาฝกอบรมไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของเวลาการฝกอบรม
ทั้งหมด ถึงจะมีสิทธิในการเขาสอบประเมินผลการฝกอบรมใน(ขอ ๘.๒.๒ และ ขอ ๘.๒.๒) หรือ ( ขอ ๘.๒.๔ )
เทานั้น นอกเหนือจากนี้คือไมผาน
๘.๒.๔ ในกรณีที่จะมีการจัดสอบประเมินจากขอสอบสวนกลางที่ดําเนินการจัดทําโดย
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขขึ้นเองหรือคณะกรรมการที่จัดตั้งโดยกรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุขก็ตามไมวาจะเปนการจัดสอบขอเขียน(Written Tests) เพื่อประเมินความรูและความเขาใจในเรื่อง
ความรูดวยการสอบในแบบปรนัยหรือเปนการจัดสอบฝกปฏิบัติเพื่อการประเมินทักษะทางคลินิก ( Clinical
skills) เพื่อประเมินความสามารถในการปฏิบัติในองคประกอบของทักษะตางๆในสถานการณจําลองตางๆ
กําหนดใหขอสอบของสวนกลางควรใหมีจํานวนขอทดสอบครบทุกหัวขอหรืออยูในกรอบที่เปนเนื้อหาสาระ
ยอยตางๆในขอ ๘ เชนกันและกําหนดใหมีเกณฑผานคือใชเกณฑของขอ ๘.๒.๓ และตองมีคะแนนสอบ
ขอเขียนเทากับหรือไมนอยกวารอยละ ๖๐ เชนกันและกําหนดใหมีเกณฑผานคือตองมีคะแนนสอบฝก
ภาคปฏิบัติเทากับหรือไมนอยกวารอยละ ๕๐ เชนกัน
๘.๒.๕ ผูสอนและหรือผูบริหารการสอนตองปฐมนิเทศบทเรียนตางๆหรือแจงใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดทราบถึงกรอบเนื้อหาความรู ทั้งทฤษฎีและวิธีการฝกปฏิบัติ ใหทราบถึงกรอบวิธีการในการวัดผล
และการประเมินผลกอนเริ่มเนื้อหาการเรียนลวงหนาดวย ตลอดจนแจงผลการประเมินเปนระยะๆเพื่อใหผูเขา
รับการฝกอบรมไดทราบสําหรับเพื่อการปรับปรุงตนเองตอไป
๙. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม(Entry Standards)
๙.๑ คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม(Entry Standards)
๙.๑๑ นักเรียนหรือประชาชนทั่วไปผูที่มีอายุ ที่มีอายุตั้งแต ๑๖ ปบริบูรณ เปนตนไป
๑๐. ผูรับผิดชอบในหลักสูตรการฝกอบรม(Supervisors)
๑๐.ก - ผูรับผิดชอบหลักสูตรการฝกอบรม
๑๐.ข - อาจารยผูใหการฝกอบรม
๑๐.ค - เจาหนาที่หรือบุคคลกรที่ชวยสนับสนุนการฝกอบรม
ซึ่งในผูรับผิดชอบในการการฝกอบรมในหนาที่ตางๆทั้งสามหนาที่นั้น ตองมีคุณวุฒิตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ดังนี้
๑๐.๑ คุณสมบัติของผูรับผิดชอบหลักสูตรการฝกอบรม
สถาบันหรือองคกรจะตองจัดและแตงตั้งใหมีผูรับผิดชอบหลักสูตรการฝกอบรมใน
ภาพรวม จํานวนอยางนอย ๑ คน และเปนบุคคลในสังกัดขององคกรสถาบันการฝกอบรมดวย เพื่อการบริหาร
จัดการจัดหา โดยสามารถจะสั่งการ จัดทําจัดหา วางแผน ประเมิน กํากับ ประสานงาน ปรับปรุงใหการสอน
ของระบบหลักสูตรใหมีความพรอมทั้งบุคคลตั้งแตผูที่เปนอาจารยผูใหการฝกอบรม , เจาหนาที่หรือบุคคลกรที่
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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ชวยสนับสนุนการฝกอบรมตลอดจนการจัดเตรียมความพรอมในอุปกรณ หองเรียนการวัดผล การประเมินผล
เปนตน โดยที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑๐.๑.๑ เปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี
๑๐.๑.๒ เปนผูมีคุณวุฒิผานการอบรม IMO Model course 6.09
๑๐.๑.๓ ความรูที่เกี่ยวของกับดานการศึกษา หรือดานบริหารการศึกษา หรือดาน
การบริหารจัดการทางสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยตองสามารถทํางานเต็มเวลาได ในฐานะของ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและวุฒิผูรับผิดชอบหลักสูตร (Supervisor and Qualification)
โดยบุคคลที่เปนผูรับผิดชอบหลักสูตรการฝกอบรมดังกลาว จะตองถูกบันทึกขอมูลใน
แบบฟอรมที่ ๑๐.๑ และสถาบันจะตองพรอมแสดงใหประจักษณ เมื่อมีการขอตรวจสอบจากหนวยงานที่
รับผิดชอบจากกรมการแพทยและกรมเจาทา
แบบฟอรมที่ ๑๐.๑
ตารางรายชื่อ ผูรับผิดชอบในหลักสูตรการฝกอบรม(Supervisors)
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

ที่ทํางาน

การศึกษา/สถาบัน

ประกาศนียบัตร/สถาบันการฝกอบรม/ประสบการณในการสอนหรือดูแลหลักสูตร

หมายเหตุ ; แบบฟอรมนี้ตองแสดงใหผูประเมินจากภายนอกทราบและรอมาตรวจสอบ โดยใหลงรายละเอียด
ใหครบถวน
๑๐.๒ คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม
อาจารยฝกอบรมหลักตองมีคุณสมบัติครบทุกขอ ดังนี้
๑๐.๒.๑ เปนผูมีคุณวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตเฉพาะสาขาเวชกิจฉุกเฉินเทานั้น
๑๐.๒.๒ สามารถทํางานและใหเวลาในการเปนผูสอนไดครบถวนในการสอนของ
สาขาที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในการฝกอบรมนั้นๆ
๑๐.๒.๓ เปนผูมีคุณวุฒิผานการอบรม IMO Model course 6.09 และเปนผูมี
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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ความรู ความชํานาญ ทักษะในสาขาที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่เกี่ยวของของการฝกอบรมนั้น
โดยบุคคลที่เปนอาจารยผูใหการฝกอบรมดังกลาว จะตองถูกบันทึกขอมูลในแบบฟอรมที่
๑๐.๒๑ , ๑๐.๒๒ และสถาบันจะตองพรอมแสดงใหประจักษณ เมื่อมีการขอตรวจสอบจากหนวยงานที่
รับผิดชอบจากกรมการแพทยหรือกรมเจาทา

แบบฟอรมที่ ๑๐.๒๑
ตารางรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบการสอนในหลักสูตรและวุฒิอาจารยผูสอน
(Instructors and Qualification)
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

ที่ทํางาน

การศึกษา/สถาบัน

ประกาศนียบัตร/สถาบันการฝกอบรม

หมายเหตุ ; แบบฟอรมนี้ตองแสดงใหผูประเมินจากภายนอกทราบและรอมาตรวจสอบ โดยใหลงรายละเอียด
ใหครบถวน

คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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แบบฟอรมที่ ๑๐.๒๒
ตารางรายรายวิชาโดยรายชื่อของอาจารยผูใหการฝกอบรมและวุฒิผูที่เปนอาจารยผูสอน (Instructors and
Qualification)
รายวิชา

วิทยากร

วุฒิการศึกษา/ประกาศนียบัตร

สถาบัน

ก. General first aid
principles
(หลักการการปฐมพยาบาล
พื้นฐานทั่วไป)
ข. Body structure and
functions
(โครงสรางและหนาที่การ
ทํางานของรางกาย)
ค. Positioning of
casualty
(การจัดทาของผูปวยเจ็บ)
ง. The unconscious
casualty
(ผูปวยเจ็บหมดสติ)
จ. Resuscitation
(การกูฟนคืนชีพ กรณีหัวใจ
หยุดเตนและไมหายใจ)
ฉ. Bleeding
(ภาวะที่มีเลือดออก)
ช. Management of the
shock
(การจัดการแกไขภาวะช็อค)
ซ. Burns and scalds,
and accidents caused
by electricity
(แผลไฟไหม น้ํารอนลวก
และอุบัติเหตุจากไฟฟา)

คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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รายวิชา

วิทยากร

วุฒิการศึกษา/ประกาศนียบัตร

สถาบัน

ฌ. Rescue and transport
of casualty
(การชวยเหลือและ
เคลื่อนยายผูปวยเจ็บ)
ญ. Other topics
(เรื่องอื่นๆที่ควรรู คือ
การพันบาดแผล
การเขาไปในพื้นที่ปดอับ
โรคติดเชื้อ
สุขภาพและอนามัยของ
บุคคล เปนตน)

หมายเหตุ ; แบบฟอรมนี้ตองแสดงใหผูประเมินจากภายนอกทราบและรอมาตรวจสอบ โดยใหลงรายละเอียด
ใหครบถวน

เทานั้น

๑๐.๓ สัดสวนของอาจารยตอผูเขารับการฝกอบรม
โดยในสวนของสัดสวนอาจารยจะใหคิดเฉพาะจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม

ในการฝกภาคทฤษฎี ในหองเรียนโดยมีอาจารยจํานวน ๑ คน ตอผูเขารับการ
ฝกอบรมไมมากกวา ๓๕ คน โดยอยางนอยตองมีอาจารยฝกอบรมหนึ่งทานเสมอ
ในการฝกภาคปฏิบัติ ในหองเรียนมีอาจารยจํานวน ๑ คน ตอผูเขารับการฝกอบรมไม
มากกวา ๘ คนโดยอยางนอยตองมีอาจารยฝกอบรมหนึ่งทานเสมอ
๑๐.๔ คุณสมบัติของ เจาหนาที่หรือบุคคลกรที่ชวยสนับสนุนการฝกอบรม
ทางสถาบันตองจัดใหมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ มีความรู มีทักษะความสามารถ มีคุณวุฒิและจํานวนที่เหมาะสม
ในหนาที่ของการปฏิบัติงานเพื่อการสนับสนุนการฝกอบรมทั้งในงานธุรการ งานเอกสาร งานติดตอประสาน
งานการเงิน งานการจัดเตรียมในการบริการดานหองเรียน หองฝกหัดการสอน งานดานโสตทัศนูปกรณ งาน
ดานอุปกรณการฝกอบรมและงานอื่นๆที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ตองจัดใหมีจํานวนคนที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ให
การสนับสนุนเพื่อใหการอบรมมีมาตรฐาน และเหมาะสมกับจํานวนผูรับการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ
๑๑. ทรัพยากรการฝกอบรมและการจัดการ
๑๑.๑ ทรัพยากรการฝกอบรม
ประกอบดวย สถานที่ของหองเรียนและหองปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณการ
ฝกอบรม(Teaching Facilities and Equipment) ระบบสารสนเทศและเอกสารประกอบการฝกอบรม(
IT and Textbook)ที่เหมาะสม ดังนี้
๑๑.๑.๑ มีจํานวนหองเรียนและมีพื้นที่ของหองเรียนที่เหมาะสมกับปริมาณนักเรียนทั้งใน
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ดานการเรียนการสอนในแบบทฤษฎีและการฝกปฏิบัติตางๆ
๑๑.๑.๒ มีสัดสวนของชนิดหนังสือเรียนคูมือที่เหมาะสม คือ
๑๑.๑.๒.๑ คูมือตําราเรียนมาตรฐานประจําตัวใหกับผูเขาอบรมซึ่งตอง
จัดทําโดยสถาบันฝกอบรมเพื่อที่จะแจกใหครบทุกคน ในชวงตลอดระยะเวลาระหวางการศึกษาอบรมซึ่งอาจจะ
เปนหนังสือ(Hard copy) หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อทางวิดีทัศน ( Audio-visual electronic files) ที่ตอง
ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้
๑๑.๑.๒.๑.๑ กรอบความรูหรือตารางเนื้อหารายละเอียดของหลักสูตร ( Course Outline , Detailed
teaching syllabus , Course Timetable) ที่กําหนดใหผูเขาอบรมตองรูและการระบุของ Training
outcomes , การประเมินผล ( Assessment )ของผูเรียนอยางไร
๑๑.๑.๒.๑.๒ ความรูหรือเนื้อหาทางวิชาการโดยรายละเอียดที่กําหนดใหตองทราบทั้งดานทฤษฎีและ
ดานปฏิบัติ ( Standard knowledge/Textbooks ) ที่เปนพื้นฐานจําเปน
๑๑.๑.๒.๒ คูมือตําราเรียนมาตรฐานซึ่งทางสถาบันฝกอบรมจะตองจัดหามาเพื่อเตรียมใหผูเรียนไว
คนควาเพิ่มเติม หรืออางอิง ในชวงตลอดระยะเวลาระหวางการศึกษาอบรมอยางพอเพียงกับผูเรียนซึ่งอาจจะ
เปนหนังสือ(Hard copy) หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อทางวิดีทัศน ( Audio-visual electronic files) ที่ตอง
ประกอบดวยดังนี้
๑๑.๑.๒.๒.๑ วารสาร ( Journals) หรือ บรรณานุกรม ( Bibliography) ตางๆ ที่ไวเพื่อการคนควา
เพิ่มเติม โดยมีจํานวนที่เหมาะสมกับผูเขารวมการฝกอบรม และเอื้อตอการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ
๑๑.๑.๒.๒.๒ สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อทางวิดีทัศน ที่ไวเพื่อการคนควาเพิ่มเติม โดยมีจํานวนที่
เหมาะสมกับผูเขารวมการฝกอบรม และเอื้อตอการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ
๑๑.๑.๒.๒.๓ ชุดเอกสารทั้ง Hard copies และ Electronic files ที่วาดวย “อนุสัญญาวาดวย
แรงงานทางทะเล ; MLC ( Maritime Labour Convention ) ปลาสุด “
๑๑.๑.๒.๒.๔ ชุดเอกสารทั้ง Hard copies และ Electronic files ที่วาดวยของ The international
Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1995 (
STCW 1995 ) และฉบับแกไขเพิ่มเติม 2010 Manila amendments หรือฉบับแกไขลาสุด ณ ปจจุบัน
๑๑.๑.๒.๒.๕ ชุดเอกสารทั้ง Hard copies และ Electronic files ของ IMO (International
Maritime Organization) references ดังนี้คือ
๑๑.๑.๒.๒.๕.๑ ชุดเอกสาร IMO Model Course 1.13 , Elementary first aid (ทั้ง Course และ
Compendium) ฉบับปลาสุด เพื่อสามารถใชไวเพื่อการคนควาเพิ่มเติม โดยมีจํานวนที่เหมาะสมกับผูเขารวม
การฝกอบรม และเอื้อตอการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ
๑๑.๑.๒.๒.๕.๒ ชุดเอกสารที่เปน Relevant publications จาก The Publications Service of
IMO international conventional เชน ชุด Videos , ชุด IMO and other references และชุด
Textbooks ที่อางอิงจากใน IMO Model Course 1.13 , Elementary first aid ฉบับปลาสุด ตามความ
เหมาะสม เพื่อสามารถใชไวเพื่อการคนควาเพิ่มเติม เปนเครื่องมือที่เปนการชวยสอนตางๆ ( Teaching aids)
โดยใหมีจํานวนที่เหมาะสมกับผูเขารวมการฝกอบรม และเอื้อตอการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ
๑๑.๑.๒.๒.๖ ชุดเอกสารทั้ง Hard copies และ Electronic files ที่วาดวย พระราชบัญญัติแรงงาน
ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
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๑๑.๑.๓ มีอุปกรณสําหรับชวยในการเรียน การสอน การฝกหัด การฝกปฏิบัติการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ มีจํานวนที่เหมาะสมกับผูเขารวมการฝกอบรม มีคุณภาพ และ มีจํานวน
เพียงพอ และพรอมใชอยางเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่กําหนด ไวในรายละเอียดการฝกอบรม
เพื่อเอื้อตอการฝกอบรมใหไดอยางมีประสิทธิภาพ แบงเปน ๒ ประเภท ดังนี้
๑๑.๑.๓.๑ อุปกรณการเรียนการสอนดานโสตทัศนูปกรณ ไดแก
๑๑.๑.๓.๑.๑ ชุดระบบเครื่องคอมพิวเตอร
๑๑.๑.๓.๑.๒ เครื่องถายสําเนา
๑๑.๑.๓.๑.๓ ชุดอุปกรณเครื่องขยายเสียง ไมค ลําโพง
๑๑.๑.๓.๑.๔ Visualizer หรือ Overhead Projector
๑๑.๑.๓.๑.๕LCD Projector หรือ Slide Projector
๑๑.๑.๓.๑.๖ ชุดเครื่องฉายวีดิทัศน และอุปกรณวีดิทัศน
๑๑.๑.๓.๑.๗ ชุดระบบเครือขายแบบอินเตอรเน็ตทั้งมีสายและ

แบบไรสาย
๑๑.๑.๓.๒ อุปกรณการสอนดานปฏิบัติการแพทยการพยาบาลฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ไดแก
๑๑.๑.๓.๒.๑ หุนจําลองเพื่อฝกหัดชวยฟนคืนชีพและชุด
อุปกรณฝกการชวยชีวิต (Resuscitator) ในแบบตางๆ
๑๑.๑.๓.๒.๒ อุปกรณที่เกี่ยวของกับการฝกหัดการดูแล
บาดแผลในลักษณะตางๆ เชน การทําความสะอาดบาดแผล ( dressing ) , การเย็บแผล ( suture ) , การ
ระบายของเหลวหรือหนอง ( drainage of fluid/pus content) , การพันบาดแผล ( bandages ) เปนตน
๑๑.๑.๓.๒.๓) อุปกรณที่เกี่ยวของกับการฝกการดูแลภาวะของ
โครงรางกระดูก กลามเนื้อและเอ็นที่ผิดปกติตางๆ อาทิ ฉีกขาด ฟกช้ํา หอเลือด ราว หัก ขอเคลื่อนหลุด เชน
การดามดวย splints แบบตางๆ, braces เปนตน
๑๑.๑.๓.๒.๔ อุปกรณการยก การเคลื่อนยาย และการยึดตรึง
ตางๆผูปวยในแบบตางๆ
๑๑.๑.๓.๒.๕ แผนภูมิรูปภาพตาง ๆทางกายวิภาค สรีรวิทยา
พยาธิสภาพ และ โครงกระดูกและหุนจําลองและอวัยวะจําลองตาง ๆทั้งภายในรางกายและภายนอกรางกาย
ของมนุษยชายหญิง เด็ก และอื่น ๆ
๑๑.๑.๓.๒.๖ อุปกรณที่เกี่ยวของกับการฝกหัดการดูแลการ
บาดเจ็บของลูกนัยนตา, ฟนและในชองปากในลักษณะตางๆ
๑๑.๑.๓.๒.๗ อุปกรณที่เกี่ยวกับใน ship’s medical chest
หรือรายการยา รายการเวชภัณฑที่จําเปนในการสอนแสดงหรือการทดลองอื่น ๆให ชมหรือสาธิต
๑๑.๑.๓.๒.๘ อุปกรณในการฝกการใชวิทยุสื่อสารตางๆหรือ
สัญญาณหรือรหัสตางๆที่เหมาะสม
๑๑.๑.๓.๒.๙ อุปกรณอื่นๆที่จําเปนในการสอนแสดงหรือการ
ทดลองอื่น ๆให ชมหรือสาธิตของความรูที่เกี่ยวของในเนื้อหาของหลักสูตร
๑๑.๑.๔ มีการใหบริการทางอินเตอรเน็ต (Internet) ทั้งแบบไรสาย(Offline)
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หรือ มีสาย ( Cable )เพื่อใหบริการทางดานวิชาการตาง ๆไดอยางเหมาะสม
๑๑.๑.๕ มีระบบและมาตรการดานความปลอดภัยของเครื่องมือชวยสอน
ตางๆ , ของสถานที่อบรม และมีบรรยากาศของสิ่งแวดลอม ที่เอื้ออํานวยตอการสอน การศึกษาอบรม การ
ทดสอบตางๆสําหรับทั้งผูเขารับการฝกอบรมและอาจารยผูสอน
๑๑.๒ การจัดการ
๑๑.๒.๑ จัดใหมีผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรของการฝกอบรม
โดยเฉพาะ
๑๑.๒.๒ มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับการฝกอบรมและอาจารยฝกอบรม
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรการฝกอบรมภายหลังสิ้นสุดการ
ฝกอบรม
๑๒. แนวทางในการพัฒนาอาจารยฝกอบรม
การพัฒนาอาจารยฝกอบรม ใหพัฒนาทั้งในดานวิชาการและฝกอบรม ดังนี้
๑๒.๑ มีระบบ แนวทางการพัฒนาและสรางแรงจูงใจในดานสมรรถนะความเปนครู
๑๒.๒ มีระบบ แนวทางการเพิ่มพูนความรูความสามารถดานการจัดการฝกอบรม และการ
วัดผล ประเมินผลอยางตอเนื่อง
๑๒.๓ มีระบบ แนวทางการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะดานการ
ใช เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการฝกอบรมใหทันสมัยอยูเสมอ
๑๒.๔ มีการสนับสนุนในการเขารวมประชุม อบรม และสัมมนาทางวิชาการดานการปฐม
พยาบาล การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและดานตางๆที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่ตองสอนในหลักสูตร
ทุกป
๑๓. การประกันคุณภาพการฝกอบรมในระบบมาตรฐานคุณภาพ(Quality Standard system)
สถาบันที่มีการฝกอบรมควรสามารถแสดงใหเห็นไดชัดเจนวา สถาบันของตนนั้นมีแนว
ทางการปฏิบัติในระบบประกันคุณภาพ ดังตอไปนี้ คือ
๑๓.๑ นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) , วัตถุประสงคดานคุณภาพ(Quality Objective)
, ขอบเขตการรับรองคุณภาพ (Scope) , การทบทวนฝายบริหาร( Management Review)
๑๓.๒ ระบบประเมินคุณภาพจากภายใน (Internal Audit)
๑๓.๓ ระบบประเมินคุณภาพจากภายนอก (Independent Evaluation)
๑๓.๔ คูมือของระเบียบปฏิบัติงาน (Quality Procedure)ตางๆ
๑๓.๕ แผนผังองคกร( Organization Chart)
๑๓.๖ ระบบรายงานความเสี่ยงและการตอบสนองกลับ ( Occurrence and risk report ) ,
ระบบการจัดการความเสี่ยง ( Risk management )
๑๓.๗ ระบบการวัดและการประเมินผล ( Assessment ) และการสอบซอม (Retest)
๑๓.๘ องคกรที่จัดฝกอบรม ตองไดรับการประกันคุณภาพการฝกอบรมและการจัดการ
ฝกอบรมที่จะสงผลใหผูผานการฝกอบรมมีคุณภาพการอยางนอยเทากับวัตถุประสงค
การฝกอบรมที่กําหนดไวตามหลักสูตรหลักเกณฑในขอ ๔. วัตถุประสงคของการ
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ฝกอบรม โดยใชระบบประเมินคุณภาพจากภายใน( Internal Audit) อยางตอเนื่อง
และ ระบบประเมินคุณภาพจากภายนอก (Independent Evaluation) สามารถ
แสดงหลักฐานที่เปนตัววัดประสิทธิผลที่เปนขอบงชี้หลัก ( KPI ) ใหได ดังนี้
๑๓.๘.๑ มีผูรับผิดชอบหลักสูตรการฝกอบรมและอาจารยฝกอบรมหลักชัดเจนและมี
คุณสมบัติครบตามที่กําหนดในหลักสูตรการฝกอบรมกลางกําหนด
๑๓.๘.๒ มีรายละเอียดของคูมือหลักสูตรการฝกอบรมของสถาบันที่สอดคลองกับ
หลักสูตรการฝกอบรมกลางของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
๑๓.๘.๓ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการฝกอบรมหลังสิ้นสุดการฝกอบรม
เสนอตอกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทยหรือหนวยงาน/
คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อทราบ
๑๓.๘.๔ มีหลักฐานของการพัฒนาหรือการปรับปรุงการจัดการฝกอบรม หรือใชผล
การประเมินการดําเนินงานตามรายงานของผลการฝกอบรมครั้งที่แลว
นํามาใชประโยชนในการปรับปรุงการศึกษาอบรมอยางตอเนื่อง
๑๓.๘.๕ ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม ที่มีตอกระบวนการ
ฝกอบรม
หลังการฝกอบรมแลว เฉลี่ยไมนอยกวา ๗๐ % จากคะแนนเต็ม
๑๓.๘.๖ ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมที่มีตอคุณภาพการสอน หลังการ
ฝกอบรมแลวเฉลี่ยไมนอยกวา ๗๐ % จากคะแนนเต็ม
๑๓.๘.๗ ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอทรัพยากรสนับสนุนการ
ฝกอบรม หลังการฝกอบรมแลวเฉลี่ยไมนอยกวา ๗๐ % จากคะแนนเต็ม
๑๔. เงื่อนไขการรับรององคกรฝกอบรมที่ดําเนินการฝกอบรมการตามหลักสูตรการฝกอบรมพ.ศ.๒๕๖๐
ใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบกรมการแพทย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข การรับรอง
หลักสูตรอบรมคนประจําเรือและสถานฝกอบรม พ.ศ. ....
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๑๕. รายชื่อคณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
1. นาวาเอกพิเชฎฐ กรัยวิเชียร ประธานคณะอนุกรรมการ
2. นายนภดล แกวสุวรรณ คณะอนุกรรมการ
3. นายกิตติพงศ จันทวงศ
คณะอนุกรรมการ
4. นายไพโรจน เครือกาญจนา คณะอนุกรรมการ
5. ผูแทนกรมเจาทา คณะอนุกรรมการ
6. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการ
7. ผูแทนโรงเรียนนายเรือ คณะอนุกรรมการ
8. นางสุภาพ ไชยนิตย คณะอนุกรรมการและเลขานุการ
9. นายอดิเทพ นิ่มทอง คณะอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
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(ราง) หลักสูตรการรักษาพยาบาลสําหรับคนประจําเรือที่ทําหนาที่ในตําแหนงดาน
การรักษาพยาบาลในเรือ
( Medical care Course)
กระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๖๐
๑. ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมการรักษาพยาบาลสําหรับคนประจําเรือที่ทําหนาที่ใน
ตําแหนงดานการรักษาพยาบาลในเรือ
(ภาษาอังกฤษ) Short Course Training in Medical care

๒. ชื่อคุณวุฒิ

(ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรการรักษาพยาบาลสําหรับคนประจําเรือที่ทําหนาที่ใน
ตําแหนงดานการรักษาพยาบาลในเรือ
(ภาษาอังกฤษ) Certificate of Medical care

๓. หลักการและเหตุผล
แมวาจะมีหลักสูตรของทั้งการฝกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนและขั้นกลางสําหรับคน
ประจําเรือซึ่งเปนสิ่งที่องคการแรงงานทะเลในระดับนานาชาติยอมรับอยางชัดเจนวาเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับ
คนประจําเรือ , ผูปฏิบัติการในเรือหรือในทะเล อันสืบเนื่องจากลักษณะพื้นที่ทํางานของคนที่ประกอบอาชีพ
ดังกลาวจะอยูหางไกลจากสถานพยาบาลตางๆที่อยูบนบก รวมทั้งยังไมมีความพรอมทั้งในเรื่อง ยาเวชภัณฑ
การรักษาที่ถูกตองเหมาะสม ขาดแคลนในสวนของแพทยพยาบาล ขาดการสนับสนุนในทางสาธารณสุข หรือ
ขาดการติดตอสื่อสารประสานงานที่ดีพอ และมีการบริการทางการแพทยในภาพรวมที่มักจะยังไมเหมาะสม ไม
รวดเร็วไมทุกทีไมทุกเวลาเปนสวนใหญ แตโดยเนื้อหาของการจัดทําหลักสูตรกลางของประเทศที่จัดทําโดย
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหเปนหลักสูตรหลักที่ใชอางอิงสําหรับการฝกอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องตนและขั้นกลางสําหรับคนประจําเรือนั้นพบวายังไมพอเพียง ยิ่งในสิ่งที่เปนปญหาสําคัญและมี
ความซับซอนมากขึ้น หรือการขาดสิ่งที่จําเปนตอการดูแลหรือรักษาพยาบาลที่ควรทําไดกอนในพื้นที่ตรงนั้น
เพื่อลดการเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ลดการพิการ ลดการสูญเสียอวัยวะที่สําคัญในชวยใหการดํารงชีวิตไดโดยลําพัง
ลดการสูญเสียอวัยวะที่มีความสําคัญตอการทํางานหรือการประกอบอาชีพหรือภาพลักษณของรูปรางที่มีผล
สําคัญตอสุขภาพทางจิตใจตางๆ หรือที่ตองมีเตรียมการสงตอของผูปวยที่มีภาวะการปวยหรือการบาดเจ็บ
ตางๆซึ่งมีสัญญาณชีพที่ไมคงที่และไมเสถียรเพียงพอ หรือเปนปญหาที่เกินสมรรถนะของคนประจําเรือหรือผู
ปฏิบัติการในเรือหรือในทะเลที่มีสัญชาติไทยที่ไดผานการอบรมในหลักสูตรปฐมพยาบาลขั้นกลางที่จะสามารถ
ทําไดเพียงพอจนทําใหผูปวยยังไมมีความปลอดภัยไดอยางเหมาะสม
จึงเห็นควรใหมีหลักสูตรเพิ่มเติมแบบตอยอดจากหลักสูตรการฝกอบรมการปฐมพยาบาลใน
ขั้นกลางสําหรับคนประจําเรือเพื่อใหกับผูที่ไดรับมอบหมายในหนาที่ในดานการรักษาพยาบาลในเรือเชน นาย
เรือ ผูบังคับการเรือ กัปตันเรือ เปนตน ซึ่งอันเปนภารกิจของผูมีคุณสมบัติในดานวัยวุฒิ ประสบการณ หรือ
ความเหมาะสมตางๆที่ไดรับการกําหนดอยูในมาตรฐานของอนุสัญญา STCW ,2010 และที่แกไข โดยให
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หลักสูตรตอยอดนี้ยังใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบของพระราชบัญญัติแรงงานทาง
ทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบในการปฏิบัติการตามระเบียบของกฏระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข สภา
วิชาชีพ สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ ระเบียบแรงงานคนประจําเรือ ระเบียบแรงงานตางๆในทะเล เชนกัน โดย
หลักสูตรที่ควรมีเพิ่มเติมนี้ ใหเปนการขยายขีดความสามารถของผูปฏิบัติงานในที่ทํางานในทะเลในเรือที่เคย
ผานการฝกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนและขั้นกลางมาแลวกอนดังกลาว จะทําใหมีความรู ทักษะ และเจต
คติที่ดียิ่งขึ้นในการชวยชีวิตและปฐมพยาบาลผูปวยเจ็บฉุกเฉินใหไดเหมาะสมมากขึ้นตามมาตรฐานของการ
ฝกอบรมในหลักสูตรที่อยางนอยใหเทียบเทากับการฝกอบรมการรักษาพยาบาลสําหรับคนประจําเรือที่ทํา
หนาที่ในตําแหนงดานการรักษาพยาบาลในเรือ ( Medical care ) ตาม IMO Model Course 1.15 ใน
มาตรฐานของอนุสัญญา STCW, 2010 Chapter VI, Section A-VI/4 ,Table A-VI/4-2“SPECIFICATION
OF MINIMUM STANDARD OF COMPETENCE IN MEDICAL CARE”หรือ จากสถาบันที่กระทรวง
สาธารณสุขรับรอง โดยทั้งนี้การใชหลักสูตรนี้จะอางอิงกรอบของคนที่ทํางานในเรือตามกรอบของ
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่สําคัญจะอางอิงตามอนุสัญญา STCW ที่ไดรับรองโดย
องคการทางทะเลระหวางประเทศ คือ International Maritime Organization-IMO ในป ๑๙๗๘ และได
บังคับใชตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๘๔ และแกไขเพิ่มเติมมาอีกครั้งในป ค.ศ. ๑๙๙๕ และ ป ค.ศ. ๒๐๑๐ ซึ่งมาตรฐาน
ดังกลาว จะควบคุมในเรื่องของการออกใบประกาศนียบัตรและการควบคุมในเรื่องขอกําหนดที่ไมเพียงบังคับ
กับคนประจําเรือเทานั้นแตยังบังคับใชกับบริษัทเจาของเรือ , สถาบันการศึกษาในดานการจัดทําหลักสูตร
ฝกอบรม, การบริหารจัดการของรัฐและตัวของรัฐที่รับการจดทะเบียนจากเรือตางๆเปรียบเหมือนเจาของธง
ของประเทศภาคีของอนุสัญญาฯอีกดวย ซึ่งใน The STCW Convention นั้นเปนการใชบังคับกับ“ seagoing
ships”หรือเรือเดินสมุทรที่ครอบคลุมทุกประเภท ในกิจการงานเรือทางคา ( Commercial vessels ) ที่
เดินทางทั้งในประเทศ ( Domestic voyages) หรือระหวางประเทศ ( International voyages) แตจะไมรวม
คนทํางานในเรือประเภทดังตอไปนี้ คือ เรือรบ( Warships), เรือชวยสนับสนุนในการรบ ( Naval auxiliaries
ship) หรือ เรือในกิจการของทางรัฐอื่นๆ และเรือที่ไมเกี่ยวของกับการคา( Non-commercial service
vessels) เชน เรือประเภท yachts หรือ เรือสําราญที่ไมเกี่ยวกับการธุรกิจคาขาย( Trade)และเรือไมที่ใชใน
สวนตัวหรืออาชีพพื้นบานหรือในทองถิ่น( Wooden ships of primitive build) รวมทั้งในสวนของ เรือ
ทางการประมง (fishing vessels) ทุกชนิดซึ่งจะมีกรอบของ The STCW Convention ที่ใชกับเรือทางการ
ประมงตางหาก (คืออนุสัญญา STCW-F ที่ IMO ไดเผยแพรใหเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับมาตรฐานความรู
ความสามารถของคนประจําเรือในเรือประมง)
เมื่อมองโดยภาพรวมแลว อนุสัญญาSTCW นี้จึงไดรับการยอมรับในทุกประเทศที่สงออก
แรงงานคนประจําเรือที่สําคัญ และทุกประเทศที่เรือไปทําการจดทะเบียนไว ซึ่งมีจํานวนประมาณมากกวารอย
ละ ๙๘ ของกองเรือพาณิชยโลก ประเทศไทยและชาวเรือไทยอยูในฐานะที่ตองยอมรับและปฏิบัติตาม
อนุสัญญา STCW อยางหลีกเลี่ยงไมไดตามเงื่อนไขเวลาของการบังคับใชของอนุสัญญา STCW- ๒๐๑๐ โดย
อนุสัญญา STCW-๒๐๑๐ จะเริ่มบังคับใชเมื่อวันที่ ๑ มกราค ม. ๒๕๕๕ และไดใหเวลา ๕ ป (จาก ๑ มกราคม
๒๕๕๕ - ๑ มกราคม. ๒๕๖๐ ) เพื่อการบังคับใชอยางจริงจังตอไป
๔. วัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตร (COURSE OBJECTIVE )
เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมตองมีความรู ความเขาใจ ทักษะและ
ความสามารถดังนี้
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๔.๑ เพื่อใหผูที่มีหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหมีตําแหนงของดานการรักษาพยาบาลในเรือนั้น
เมื่อสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะสามารถมีคุณลักษณะและความสามารถ ตลอดจนความรู ความเขาใจ
ทักษะในระดับการรักษาพยาบาลสําหรับคนประจําเรือ หรือผูปฏิบัติการในเรือหรือในทะเลที่พัฒนาขึ้นตาม
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพื่อมุงใหผูเขาอบรม มีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีใน
การชวยชีวิตและรักษาพยาบาลผูปวยเจ็บฉุกเฉินไดตามมาตรฐานของการฝกอบรมในหลักสูตรที่เทียบเทากับ
การฝกอบรมการรักษาพยาบาลสําหรับคนประจําเรือที่ทําหนาที่ในตําแหนงดานการรักษาพยาบาลในเรือ (หรือ
เทียบเทา Medical care ) จากสถาบันที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง ที่ออกตาม พ.ร.บ. แรงงานทางทะเล
พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ ตามหลักสูตรของ IMO Model Course 1.15 Medical care ในมาตรฐานตามกฎขอบังคับ
ของอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานการฝกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเขายามของคน
ประจําเรือ ค.ศ. 1978 และที่แกไข ค. ศ. 1995 STCW, 2010 Chapter VI, Section A-VI/4 , Table AVI/4 - 2 “SPECIFICATION OF MINIMUM STANDARD OF COMPETENCE IN MEDICAL CARE”
๔.๒ เพื่อใหคนประจําเรือที่มีตําแหนงผูทําหนาที่ดานการรักษาพยาบาลในเรือ มีความรู
ความเขาใจและทักษะในการดูแลผูที่ไดรับบาดเจ็บ และลักษณะการพยาบาล และยารักษาโรค รวมทั้ง
เครื่องมือเวชภัณฑและอุปกรณชวยการรักษาหรือชวยการวินิจฉัยที่เกี่ยวของ
๔.๓ เพื่อใหคนประจําเรือที่มีตําแหนงผูทําหนาที่ดานการรักษาพยาบาลในเรือ มีความรู
ความเขาใจ และทักษะในการดูแลแรงงานทางทะเลที่ประสบปญหาจากโรคตางๆ รวมทั้งจากแอลกอฮอล และ
จากการเสพยาเสพติด เพื่อใหผูปฎิบัติหนาที่ มีความรู ความเขาใจในวิธีการปองกัน
๔.๔ เพื่อใหคนประจําเรือที่มีตําแหนงผูทําหนาที่ดานการรักษาพยาบาลในเรือ มีความรู
ความเขาใจปญหาทางนรีเวชวิทยา การตั้งครรภ และการคลอดบุตร และการรักษาฟน
๔.๕ เพื่อใหคนประจําเรือที่มีตําแหนงผูทําหนาที่ดานการรักษาพยาบาลในเรือ มีความรู
ความเขาใจ และทักษะ เกี่ยวกับการสงเสริมการปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาสุขภาพ และการปองกันโรค
๔.๖ เพื่อใหคนประจําเรือที่มีตําแหนงผูทําหนาที่ดานการรักษาพยาบาลในเรือ มีความรูและ
ปฏิบัติไดเกี่ยวกับการปองกันการเสียชีวิตในทะเล ความรูดานสุขภาพ และการระวังปองกันโรคตางๆ
๔.๗ เพื่อใหคนประจําเรือที่มีตําแหนงผูทําหนาที่ดานการรักษาพยาบาลในเรือ มีความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบขอบังคับตางๆทางการแพทยและการขอความชวยเหลือทางการแพทย
๔.๘ เพื่อใหคนประจําเรือที่มีตําแหนงผูทําหนาที่ดานการรักษาพยาบาลในเรือ มีความรู
ความเขาใจ เพียงพอสามารถเปนผูชวยแพทยประจําเรือหรือเปนผูชวยพยาบาลประจําเรือในการ
รักษาพยาบาลไดดีและเหมาะสม
๕. คุณลักษณะของผูผานการฝกอบรมที่พึงประสงค ควรมีดังนี้
๕.๑ ผูเขารับการฝกอบรมตองมีความรู ความเขาใจ ทักษะและความสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร (COURSE OBJECTIVE)
๕.๒ ผูเขารับการฝกอบรมมีเจตคติที่ดีขึ้นตอเรื่องการปองกัน การฟนฟู การปวยเจ็บจากการ
ทํางาน เกิดความมุงมั่นในการพัฒนาความรู ความเขาใจ และเห็นความสําคัญในการเพิ่มพูนพัฒนาทักษะดวย
ตนเองและพัฒนาความสามารถใหเกิดความเชี่ยวชาญในดานการปฐมพยาบาล การรักษาพยาบาลใหกับตนเอง
และตอผูอื่นในสถานที่การทํางานในเรือ ในทะเลหรือในสถานที่ที่หางไกลจากความพรอมของการบริการทาง
สุขภาพ ให ดียิ่งขึ้น
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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๖. องคกรกํากับดูแลการฝกอบรม
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
๗. เนื้อหาสาระสําคัญของการฝกอบรมโครงสรางของหลักสูตร (
DETAILED TEACHING SYLLABUS)และแผนการศึกษาอบรม

COURSE

STRUCTURE

and

หลักสูตรการการรักษาพยาบาลในเรือที่ใหกับผูที่ไดรับมอบหมายในหนาที่ในดานการรักษาใน
เรือเปนไปตามที่ออกใน ค.ศ. 1978 และที่แกไข ค.ศ. 1995 ของอนุสัญญา STCW, 2010 Chapter VI,
Section A-VI/4 , Table A-VI/4 - 2 “SPECIFICATION OF MINIMUM STANDARD OF COMPETENCE
IN MEDICAL CARE” และ IMO Model Course 1.15 โดยมีเนื้อหาหลักสูตร ๒ หมวด รวมไมต่ํากวา
๔๕.๕๐ ชั่วโมง ดังนี้
๗.๑ COURSE STRUCTURE and DETAILED TEACHING SYLLABUS
หมวด ก (COURSE STRUCTURE)
เรื่อง การรักษาพยาบาลผูปวยและไดรับบาดเจ็บบนเรือ
( Provide medical care to the sick and injured while they remain on board )
เนื้อหาวิชาหมวด ก
การรักษาพยาบาลผูปวยและไดรับบาดเจ็บบนเรือ ( Provide medical care to ชั่วโมงทฤษฎี
the sick and injured while they remain on board )
และสาธิต
1. การปฐมพยาบาล (First Aid – Revision) ดังนี้
1.1 การทบทวนเนื้อหาความรูทางทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ คือ
1.1.1 Body structure and function
1.1.2 Toxicological hazard on board ship with special
reference to oil tankers, chemical tankers, gas tankers carriers
1.1.3 The examination of patients
1.2 การเพิ่มเติมเนื้อหา( Additional knowledge)
1.2.1 ทักษะการปฏิบัติในดานการตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตนไดเอง
คือ
1.2.1.1 Urine testing sticks
1.2.1.2 Malaria / Blood smears
1.2.2 ทักษะการปฏิบัติในดานตางๆภายใตบริบทของสภาพแวดลอมใน
เรือและในทะเล มหาสมุทร (Seagoing)

คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ

4

ชั่วโมงปฏิบัติ
2
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2 การดูแลผูที่ไดรับการบาดเจ็บ ( Care of casualty involving )
2.1 Head and spinal injuries
2.2 Injuries of ear, nose throat and eyes
2.3 External and internal bleeding
2.4 Burns, scald and frostbite
- Sterile dressings
- Shock prophylaxis
- Immediate first aid
- further treatment
2.5 Fractures, dislocations and muscular injuries
2.6 Wounds, wound healing and infection
2.7 Pain relief
2.8 Techniques of sewing and clamping
2.9 Management of acute abdominal conditions
2.10 Minor surgical treatment
2.11 Dressing and bandaging
2.12 Medicines and medical equipment

4

3

3 การดูแลทางการพยาบาลใหกับผูปวย (Aspects of nursing)
3.1 หลักการทั่วไป (general principles)
3.2 วิธีการดูแลทางการพยาบาล (nursing care)

3.5

-

4

4.5

-

5 ภาวะทางจิตเวชที่เกิดจากการใชแอลกอฮอลและยาในทางที่ผิดหรือ การใช/
เสพยาเกินขนาดจนติด (Alcohol and drug abuse and psychiatry)

3

-

6

การดูแลและรักษาฟน (Dental care)

1

-

7

นรีเวชวิทยา การตั้งครรภและการคลอดบุตร (Gynecology, and childbirth)

2

-

3

-

1

-

2

-

1

-

การปวยเจ็บและโรคตางๆ (Diseases)
4.1 Medical conditions and emergencies
4.2 Sexually transmitted diseases
4.3 Tropical and infectious diseases

8
การรักษาพยาบาลกับบุคคลที่ถูกไดรับความชวยเหลือ (Medical care of
rescued persons)
9 การเสียชีวิตในเรือหรือในทะเล (Death at sea)
10 การควบคุมกํากับสิ่งแวดลอมภายในเรือ( Environmental control on
board ship)และภาวะสุขลักษณะ (Hygiene)
11 การปองกันโรค (Disease prevention)
11.1 Disinfection, disinfestations, de-ratting
11.2 Vaccinations

คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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12 การเก็บรักษา/ การสําเนาเวชระเบียนและกฎระเบียบที่บังคับใช (keeping
records and copies of applicable regulations)
12.1 Keeping medical records
12.2 International and national maritime regulations

0.5

-

13

ยาและเวชภัณฑ (Medicines and medical equipments)
13.1 The ship’s medicine chest เปนยาชนิดหรือกลุมใดไดบางได
13.2 Dosage level , beneficial action , side effects ของยาใน the
ship’s medicine chest
13.3 Medical equipments on board ship
13.4 Date-expired medicines
13.5 Hospital waste

4

-

14 เครื่องมือผาตัดตางๆและการบริหารเครื่องมือหลังการใชงาน (Surgical
equipment, instrument, supplies)
14.1 วิธีการทําลายเชื้อโรค (disinfection) และ วิธีการปลอดเชื้อ (
sterilization )
14.2 การใชเครื่องมือผาตัดในเรือ (Surgical equipment, instrument,
supplies)

4

-

37.5

5

รวม หมวด ก

หมวด ข (COURSE STRUCTURE)
เรื่อง การมีสวนรวมในการประสานงานขอความชวยเหลือทางการแพทยในทางเรือ
(Participate in co-ordinated schemes for medical assistance to ships)
เนื้อหาวิชาหมวด ข
การมีสวนรวมในการประสานงานขอความชวยเหลือทางการแพทยในทางเรือ ชั่วโมงทฤษฎและ
ชั่วโมงปฏิบัติ
(Participate in co-ordinated schemes for medical assistance to ships)
สาธิต
1

การขอความชวยเหลือจากภายนอก (External assistance)
1.1 Radio medical advice
1.2 Transportation of the ill and injured, including helicopter
evacuation
1.3 Medical care of sick seafarers involving cooperation with port
health authorities or out-patient wards in port

-

3

รวม หมวด ข

-

3

รวมทั้ง หมวด ก และ หมวด ข ( Total)ตองไมต่ํากวา

37.5

8

คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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รวมทั้งหมด( Total)ตองไมต่ํากวา

45.5

โดยรายละเอียด ดังนี้
๗.๑.๑ หมวด ก (DETAILED TEACHING SYLLABUS)
การรักษาพยาบาลผูปวยและไดรับบาดเจ็บบนเรือ ( Provide medical care to the sick and injured
while they remain on board )
1.การปฐมพยาบาล (First Aid – Revision) ดังนี้
1.1 การทบทวนเนื้อหาความรูทางทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติที่สําคัญจากหลักสูตรทั้งระดับเบื้องตนและ
ระดับกลาง โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ ( Required performance)
ดังนี้ คือ
1.1.1 สามารถฟนฟูความรูความเขาใจในดานกายวิภาคและสรีรวิทยา ( Body structure and
function)ตามที่เคยอบรมมาไดอยางดีเพียงพอ
1.1.2 สามารถฟนฟูความรูความเขาใจในดานอันตรายจากสารเคมี สารพิษบนเรือและในกรณีของ
สําหรับการบรรทุกสินคาอันตรายตางๆ เชน เรือบรรทุกน้ํามันและกาซ , เรือบรรทุกสารเคมี ( Toxicological
hazard on board ship with special reference to oil tankers, chemical tankers, gas tankers
carriers)
1.1.3สามารถฟนฟูความรูความเขาใจและทักษะการปฏิบัติในดานการตรวจรางกายผูปวย( The
examination of patients)
1.2การเพิ่มเติมเนื้อหาความรูพื้นฐาน( Additional knowledge) โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการ
อบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้ คือ
1.2.1 สามารถอธิบายในความรูความเขาใจและทักษะการปฏิบัติในดานการตรวจทาง
หองปฏิบัติการเบื้องตนไดเอง คือ
1.2.1.1 การใชและการแปรผลจาก Urine testing sticks
1.2.1.2การเก็บเลือดเพื่อสามารถตรวจหาเชื้อมาเลเรีย( Malaria)จากการทํา Blood
smears ไดเอง
1.2.2 สามารถอธิบายในหลักการความรูความเขาใจและทักษะการปฏิบัติในดานซักถามประวัติ
ความเจ็บปวยทางการแพทยและในดานการตรวจรางกายผูปวย ภายใตบริบทของสภาพแวดลอมในเรือ และใน
ทะเล มหาสมุทร ( Seagoing)
2การดูแลผูที่ไดรับการบาดเจ็บ ( Care of casualty involving )
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้ คือ
2.1 การไดรับบาดเจ็บของศีรษะ และกระดูกสันหลัง (head and spinal injuries)
- สามารถอธิบายหลักการในความรูความเขาใจ เชน อาการ(Symptoms)อาการแสดง( Signs)
การวินิจฉัยและทักษะการปฏิบัติในดานชวยเหลือดูแลทางการแพทยและการพยาบาลผูปวยที่หมดสติ(
Unconscious casualty)และบาดเจ็บทางศีรษะ( Head injury)ภายใตบริบทที่ไมมีทั้งการวางยาสลบ
(Anesthesia)หรือมียาใหเคลิ้มหลับ(Sedation)
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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- มีทักษะการปฏิบัติในดานการชวยเหลือดูแลทางการแพทยและพยาบาลใหแกผูปวยที่
บาดเจ็บทางกระดูกสันหลัง ( spinal injuries) ตั้งแตการชวยเหลือกูชีพเบื้องตน การเคลื่อนยาย การรักษาที่
จําเปน
2.2 การบาดเจ็บของหู จมูก ลําคอ และตา (injuries of ear, nose throat and eyes)
สามารถอธิบายในหลักการความรูความเขาใจในอาการ(Symptoms)อาการแสดง( Signs) การวินิจฉัย
สาเหตุของการบาดเจ็บที่เปนไปได( possible causes)และทักษะการปฏิบัติในดานชวยเหลือดูแลทางการ
แพทยและการพยาบาลแกผูปวยที่เหมาะสม และรวมถึงทักษะการปฏิบัติในดานการใชเครื่องมือดังตอไปนี้กับ
การบาดเจ็บของนัยนตาและรอบๆนัยนตา
- Moistened cotton bud
- Loop for the removal of loose foreign bodies
- Fluorescence stain for corneal ulcer
ตลอดจนสามารถอธิบายการดูแลและการพยาบาลผูปวยหลังการรักษาที่จําเปนไดเหมาะสม
2.3 มีเลือดออกจากภายนอกและภายใน (external and internal bleeding)
สามารถอธิบายในหลักการความรูความเขาใจในอาการ(Symptoms)อาการแสดง( Signs) การวินิจฉัย
สาเหตุของการบาดเจ็บที่เปนไปได(possible causes)ที่ทําใหมีภาวะเลือดออก ทั้งในแบบ External bleeding
และ Internal bleeding และทักษะการปฏิบัติในดานชวยเหลือดูแลทางการแพทยและการพยาบาลแกผูปวย
ที่เหมาะสม และรวมถึงทักษะการปฏิบัติในดานการใชเครื่องมือดังตอไปนี้กับการบาดเจ็บที่มีการเสียเลือด
- การใช Tourniquet / pressure points
ตลอดจนสามารถอธิบายการดูแลและการพยาบาลผูปวยหลังการรักษาที่จําเปนไดเหมาะสม
2.4 แผลจากไฟไหม ความรอน และความเย็นจัด (burns, scald and frostbite)
สามารถอธิบายในหลักการความรูความเขาใจในอาการ( Symptoms)อาการแสดง( Signs) การ
วินิจฉัย สาเหตุของการบาดเจ็บที่เปนไปได( possible causes)จาก แผลจากไฟไหม ความรอน และความเย็น
จัด (burns, scald and frostbite)และผลแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น สามารถอธิบายถึงความแตกตางของระดับ
บาดแผลที่ถูกไฟไหมน้ํารอนลวกที่แบงเปน first-degree/second-degree/ third-degree-degree และ
ทักษะการปฏิบัติในดานชวยเหลือดูแลทางการแพทยและการพยาบาลแกผูปวยที่เหมาะสม และรวมถึงทักษะ
การปฏิบัติในดานการชวยเหลือดังตอไปนี้กับการบาดเจ็บจาก แผลจากไฟไหม ความรอน และความเย็นจัด
(burns, scald and frostbite)
- มีความรู ความเขาใจในหลักการ Sterile dressings
- มีความรู ความเขาใจในเรื่อง shock prophylaxis, antibiotic prophylaxis
- Immediate first aid
- Further treatment เชนเรื่อง การใหน้ําเกลือทดแทนตั้งแตหลักการให ชนิดที่ควรให คํานวน
ปริมาณที่ควรใหตลอดจนสามารถอธิบายการดูแลและการพยาบาลผูปวยหลังการรักษาที่จําเปนไดเหมาะสม
รวมทั้งเรื่องการบรรเทาความเจ็บปวด ( Pain relief )
2.5 กระดูกหักและการบาดเจ็บของกลามเนื้อ (fractures, dislocations and muscular injuries)
2.5.1 - สามารถอธิบายในหลักการความรูความเขาใจในอาการ( Symptoms)อาการแสดง(
Signs) การวินิจฉัย สาเหตุของการบาดเจ็บที่เปนไปได( possible causes)ของภาวะ กระดูกหัก , ขอเคล็ด , ขอ
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เลื่อน และการบาดเจ็บของกลามเนื้อ (Fractures, dislocations and muscular injuries) และผลแทรกซอน
ที่อาจเกิดขึ้น
สามารถอธิบายถึงความแตกตางของของ open/compound fracture,
closed/simple fracture, complicated fracture
และทักษะการปฏิบัติในดานชวยเหลือดูแลทางการแพทยและการพยาบาลแกผูปวยที่เหมาะสม และรวมถึง
ทักษะการปฏิบัติในดานการชวยเหลือดังตอไปนี้
2.5.2 - มีความรู ความเขาใจในหลักการสามารถอธิบายการปฐมพยาบาลของผูปวยที่ไดรับ
บาดเจ็บ และการรักษาอาการบาดเจ็บในสวนๆที่ไดรับบาดเจ็บและเขาใจในหลักการของการดามยึดตรึง(
Immobilization )ในสวนที่บาดเจ็บนั้นๆ
- มีความรู ความเขาใจ สามารถอธิบายและแสดงวิธีการในเรื่อง Prevention of
infection
- รูหลักการและสามารถอธิบายของการปฐมพยาบาลที่เกิดจากการไดรับบาดเจ็บ
และการรักษาอาการบาดเจ็บของกระดูกเชิงกรานและกระดูกสันหลัง
- รูหลักการการบาดเจ็บ อาการ อาการแสดงและสามารถอธิบายการปฐมพยาบาล
ของผูที่ไดรับบาดเจ็บ และการรักษาอาการบาดเจ็บของอาการ Sprains , Strains ของกลามเนื้อ
(Muscles)และเอ็น (Tendon) และ ภาวะขอตอเคลื่อน(Subluxation)หรือขอตอหลุด(Dislocation)
2.6 แผลการสมานแผลและการติดเชื้อ (wounds, wound healing and infection)
2.6.1 สามารถเขาใจในอาการ( Symptoms)อาการแสดง( Signs) การวินิจฉัย สาเหตุของการบาดเจ็บที่
เปนไปได(possible causes)จาก แผลดังตอไปนี้
- Abrasions
- Avulsions
- Contusions
- Incisions
- Lacerations
- Punctures
2.6.2 สามารถอธิบายในหลักการความรูความเขาใจในวิธีการในการรักษาแผลตางๆในขอ2.6.1
2.6.3 สามารถอธิบายในหลักการความรูในกลไกการหายของแผล( Wound healing )พอสังเขป
2.6.4 สามารถอธิบายในหลักการความรูในวิธีการปองกันการติดเชื้อของแตละขั้นตอนของการรักษาแผล
ดังตอไปนี้
- Aseptic procedures
- Correct cleaning of the wound
- Stopping of bleeding
- Correct procedures for wound dressing
- Immobilization
- Prevention of tetanus
2.6.5 สามารถอธิบายในหลักการความรูในเรื่องของแผลการติดเชื้อ ดังตอไปนี้
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- สามารถเขาใจในอาการ( Symptoms)อาการแสดง( Signs)ของการอักเสบ
(Inflammation) ที่เปนสาเหตุของแผลที่มีการติดเชื้อ
- Sources of infection
- Procedures for treatment
2.6.6 สามารถเขาใจและแสดงใหเห็นวิธีการและหัตถการในการรักษาแผลที่มีการติดเชื้อ
2.7 การบรรเทาอาการปวด (pain relief)
2.7.1 สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานโดยทั่วไปของการดูแลและการพยาบาลผูปวยในเรื่องการบรรเทาความ
เจ็บปวด ( Pain relief ), การทําใหสลบแบบไมใชเครื่องมือลุกล้ําเขาไปในรางกาย( non-invasive
anesthesia)โดยแสดงวิธีการที่สามารถใชไดในทางปฏิบัติ
2.7.2 สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานโดยทั่วไปในการดูแลและการพยาบาลผูปวยในเรื่องการบรรเทาความ
เจ็บปวด ( Pain relief )โดยไมตองใชยา(non-medical treatment) ดังนี้
- Psychological
- Relaxation
- Positioning
- Cooling
- Warmth
2.7.3 สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานโดยทั่วไปในการดูแลและการพยาบาลผูปวยในเรื่อง
การบรรเทาความเจ็บปวด ( Pain relief )โดยตองใชยา(medical treatment) ดังนี้
- Methods available
- Methods of application
- Risk of abuse
- Characteristics of remedies
2.7.4 การทําใหสลบแบบไมใชเครื่องมือลุกล้ําเขาไปในรางกาย( non-invasive anesthesia)โดยแสดงวิธีการ
ที่สามารถใชไดในทางปฏิบัติ
2.8 เทคนิคการเย็บแผล (techniques of sewing and clamping)
2.8.1 สามารถแสดงหลักการพื้นฐานโดยทั่วไปและการปฏิบัติของการเย็บปดแผลแบบ simple technique
เพื่อการหามเลือดและการปดปากบาดแผล
2.8.2 สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานโดยทั่วไปและแสดงการปฏิบัติในเรื่องวิธีการการหามเลือดโดยทาง
ศัลยกรรมและการใชไหมเย็บผูกหามเลือด
2.8.3 สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานโดยทั่วไปในเรื่องวิธีการรักษาบาดแผลโดยทาง
ศัลยกรรมในการใช / คลาย clampsและการผูกไหม / การตัดไหม
2.9 การรักษาเกี่ยวกับชองทองในภาวะฉุกเฉิน ( management of acute abdominal
conditions)
2.9.1 สามารถเขาใจและตะหนักถึงอาการ( Symptoms)อาการแสดง( Signs) การวินิจฉัยเบื้องตนในสาเหตุ
ของการปวยเจ็บของ acute abdominal conditions ที่พบบอยและในกรณีตอไปนี้
- Peritonitis
- Intestinal obstruction
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- Acute urinary retention
- Abdominal trauma
2.9.2 สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานและใหการดูแลรักษาและการพยาบาลผูปวยในขั้นเบื้องตนตาม ในขอ
2.9.1
2.9.3 สามารถตะหนักถึงเมื่อมีความจําเปนตองขอความชวยเหลือจากภายนอก ( External assistance) และ
สามารถอธิบายในหลักการของขั้นตอน แนวทางในการปฏิบัตินั้นๆได เชน การขอคําแนะนําทางการแพทยทาง
วิทยุ (radio medical advice)หรือ ทางTelemedicine เปนตน
2.10 การรักษาดวยวิธีผาตัดเล็ก (minor surgical treatment)
2.10.1 สามารถบงบอกถึงเครื่องมือผาตัด(Surgical instruments) ในกรณีตอไปนี้
- การทํา Sterile pre-packaging
- การทํา Sterilization และวิธีการตมแชในน้ําเดือด(Boiling in water)
2.10.2 สามารถอธิบายในหลักการของการเตรียมความพรอมขั้นพื้นฐานในกรณีที่มีผูบาดเจ็บที่ตองมีการ
ผาตัดเล็ก และสามารถปฏิบัติเพื่อแสดงใหเห็นในขั้นตอนของการเตรียมพรอมนั้น เชน การเตรียมใชเครื่องมือ
ทางการแพทยหรือชุดเครื่องมือผาตัดเล็ก เปนตน ไดอยางเหมาะสม
2.10.3 สามารถแสดงใหเห็นถึงการใชเครื่องมือผาตัดได ในกรณีจําเปนที่ตองรีบใหรักษาดวยการผาตัดเล็ก คือ
- Localized skin infection
- Localized skin injuries
- อื่นๆ ที่เหมาะสม
2.11 การชําระลางบาดแผลและการพันผายืด (dressing and bandaging)
2.11.1 สามารถบงบอกถึงวิธีการชําระลางบาดแผล และการปดบาดแผลดวย Sterile gauze หรืออื่นๆ
2.11.2 สามารถบงบอกถึงbandages และหลักการใช bandages ในกรณีดังตอไปนี้
- เพิ่มความดันในการหยุดเลือด(Pressure to stop bleeding)
- รักษาตําแหนง gauze ที่ใชปดบาดแผลใหถูกตอง (Correct position)
- การประคับประคองแผลอยางกระชับพอดี(Providing support)
- ปองกันไมใหแผลแยก(Preventing movement)
2.11.3 สามารถแสดงใหเห็นถึงการใชgauze ในการชําระลางบาดแผลและการพันผา ( bandaging) ในกรณีที่
มีผูบาดเจ็บบริเวณ ศีรษะ แขนขามือเทา และลําตัว
2.11.4 สามารถแสดงใหเห็นถึงการใชTubular gauze ในการชําระลางบาดแผลและการพันผา ( bandaging)
3 การดูแลทางการพยาบาลใหกับผูปวย (Aspects of nursing)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้ คือ
3.1 หลักการทั่วไป (general principles)
3.1.1 สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานทางวิธีการพยาบาลในเรื่อง
- การดูแลและการเฝาสังเกตสภาพรางกายและจิตใจของผูปวย
- การดูแลและการเฝาสังเกตพฤติกรรมของผูปวย
- การดูแลและการเฝาสังเกต บันทึกอาการผูปวยที่เริ่มตนและที่เปลี่ยนแปลงไป คือ
ระบบผิวหนัง ระบบการหายใจ ระบบขับถาย ระบบสัญญานชีพ( Vital signs) และของระบบอื่นๆที่จําเปน
เปนตน
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3.1.2 สามารถแสดงใหเห็นถึงการใชหลักปฏิบัติในวิธีการพยาบาลผูปวยและในเรื่องการเก็บรักษาบันทึกขอมูล
เจ็บปวยและการรักษาของผูปวยใหเหมาะสม
3.2 วิธีการดูแลทางการพยาบาล (nursing care)
3.2.1 สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานทางวิธีการพยาบาลและการปรับมาปฏิบัติใชในเรื่อง
- การดูแลควบคุมบรรเทาความเจ็บปวยของผูปวย
- การใหยาทางการฉีดแกผูปวย
- วิธีการเช็ดทําความสะอาดทั่วไปและวิธีการเช็ดทําความสะอาดดวยความเย็นใน
รูปแบบตางๆ
4 การปวยเจ็บและโรคตางๆ (Diseases)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ ( Required performance) ดังนี้
คือ
4.1 สภาพความเจ็บปวย และภาวะฉุกเฉิน (medical conditions and emergencies)
4.1.1สามารถเขาใจและตะหนักถึงอาการ( Symptoms)อาการแสดง( Signs) การวินิจฉัย
เบื้องตนในสาเหตุของการปวยเจ็บฉุกเฉินที่พบบอยและในกรณีตอไปนี้
- ระบบสมองประสาทและจิตใจ
- ระบบยอยอาหารและระบบอวัยวะในชองทอง
- ระบบหัวใจ หลอดเลือดและการไหลเวียนโลหิต
- ระบบการหายใจ
- ระบบทางเดินปสสาวะและสืบพันธ
- ระบบตาหูคอจมูกและผิวหนัง
- ระบบโครงกระดูก ขอและกลามเนื้อ
- ขั้นตอนของวิธีการชวยชีวิตฉุกเฉิน(Emergency resuscitation)
4.1.2 สามารถใช O2 ในการชวยชีวิต ( O2 resuscitators )ไดโดยตองเขาใจและใชใหเปนใน
ตอไปนี้
- สวนประกอบและการทํางานของ O2 resuscitators
- การเปลี่ยนแทงค(Cylinders)
- การทํา CPR พรอมกับใช O2 resuscitators
- การดูแลและการบํารุงรักษาเพื่อใชไดอยางตอเนื่อง
4.1.3 สามารถใชหลักการพื้นฐานนําไปสูการใหการดูแลรักษาและการพยาบาลผูปวยในขั้นเบื้องตนในขอ4.1.1
4.1.4 สามารถแสดงใหเห็นถึงการใชเครื่องมือทางการแพทยทางไกลคือ IMGS หรือกฏขอตกลงแบบอื่นๆใน
ระดับนานาชาติที่เทียบเทา กับการใช radio medical advice เพื่อใหผูปวยที่เปนโรคแตละระบบนั้นไดรับการ
ชวยเหลืออยางปลอดภัยไดอยางเหมาะสม
4.2 โรคติดตอทางเพศสัมพันธ (sexually transmitted diseases) โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับ
การอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้ คือ
4.2.1สามารถเขาใจและตะหนักถึงอาการ( Symptoms)อาการแสดง( Signs) การวินิจฉัย
เบื้องตนในสาเหตุของ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ (sexually transmitted diseases)
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4.2.2 สามารถแสดงใหเห็นถึงการใชหลักปฏิบัติในวิธีการรักษาผูปวยและในเรื่องการให
คําปรึกษาแกผูปวยใหเหมาะสม
4.3 โรคที่พบบอยในโรคเขตรอนหรือในแตละเขตของภูมิภาค ประเทศ ทวีปที่แตกตางกัน และโรค
ติดเชื้อที่สําคัญ (tropical and infectious diseases)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้ คือ
4.3.1สามารถเขาใจและตะหนักถึงอาการ( Symptoms)อาการแสดง( Signs) การวินิจฉัย
เบื้องตนเพื่อแยกโรคจากสาเหตุจากโรคในเขตรอน หรือโรคที่พบบอยในแตละเขตภูมิภาค ประเทศ ทวีปที่
แตกตางกัน และโรคติดเชื้อ (tropical and infectious diseases)ตางๆที่สําคัญ
4.3.2 สามารถบงบอกถึงโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ และรวมทั้งหลักการใชในการใชวินิจฉัยใน
กรณีดังตอไปนี้
- เปนโรคที่จากสาเหตุของเชื้อไวรัส( influenza , pneumonia และอื่นๆ)
- เปนโรคที่จากสาเหตุของเชื้อแบคทีเรีย ( salmonellosis, typhoid, cholera
และอื่นๆ )
- เปนโรคที่จากสาเหตุของเชื้อปาราสิต ( dysentery, malaria และเปนตน)
- เปนโรคที่จากสาเหตุของเชื้อโรคอื่นๆที่เปนโรคทางเขตรอน
4.3.3 สามารถแสดงใหเห็นถึงการใชหลักปฏิบัติในการหาสาเหตุ สืบสวนโรค วิธีการรักษาและการปองกันโรค
ทางเดินอาหารในเรือใหเหมาะสม
4.3.4 สามารถแสดงใหเห็นและอธิบายในวิธีการในการปองกันโรคและขอปฏิบัติดังกลาว
5. ภาวะทางจิตเวชที่เกิดจากการใชแอลกอฮอลและยาในทางที่ผิดหรือ การใช/เสพยาเกินขนาดจนติด
(Alcohol and drug abuse and psychiatry)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้ คือ
5.1
สามารถเขาใจและมีความรูพอจะตะหนักทราบถึงวาการใชแอลกอฮอลที่ผิดปกติได
และสามารถจะรูจักอาการของการติดแอลกอฮอล ( alcohol dependence )
5.2
สามารถจะอธิบายถึงยาที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดยาและสารเสพติด
5.3
สามารถจะบอกชนิดของสารที่ทําใหเกิดอาการติดยาที่พบบอยและผลที่เกิดกับผูใช
5.4
สามารถอธิบายและแสดงสาธิตวิธีในการจัดการรับมือกับผูมีปญหาจากการใช
แอลกอฮอลและสารเสพติด
5.5สามารถจะอธิบายอาการขาดยา(drug withdrawal)และผลกระทบที่เกิดขึ้น ( withdrawal
damage)
5.6สามารถจะทราบความสําคัญของการใหคําปรึกษา( counseling )เรื่องการใชแอลกอฮอล
และยา
5.7
สามารถจะระบุและใหขอมูลวา มีที่ใดที่จะสามารถใหคําปรึกษาได
5.8
สามารถจะแสดงสาธิตใหเห็นความสําคัญของการใหคําปรึกษา
5.9
สามารถจะอธิบายไดวาสถานการณไมปกติและปญหาทางจิตเวชที่เกิดขึ้น อาจเปน
ผลมาจาก
- (ตองทราบถึง)ปจจัยเฉพาะอยางตางๆที่มีผลตอลูกเรือนั้น
- (ตองทราบถึง) ผลกระทบตางๆทางจิตใจจากการพรากจาก
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6 การดูแลและรักษาฟน (Dental care)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้ คือ
6.1 สามารถอธิบายในเรื่องการดูแลฟนขั้นพื้นฐานได
6.2 สามารถอธิบายในเรื่องหลักการของ Oral hygiene ได
6.3 สามารถแสดงใหเห็นถึงการใชหลักปฏิบัติในวิธีการรักษาผูปวยที่มีปญหาฉุกเฉินทางฟนและใน
เรื่องการทํา temporary filling ใหเหมาะสม
7 นรีเวชวิทยา การตั้งครรภและการคลอดบุตร (Gynecology, and childbirth)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้ คือ
7.1 สามารถอธิบาย เขาใจและตะหนักถึงอาการ( Symptoms)อาการแสดง( Signs) การวินิจฉัย
เบื้องตนวาเปนภาวะตั้งครรภ (pregnancy) และผลแทรกซอนจากการตั้งครรภที่ควรทราบ
7.2 สามารถอธิบายในเรื่องของ เด็กตายแรกคลอดหรือตายระหวางตั้งครรภ (miscarriages) ได
7.3 สามารถเขาใจ ตะหนัก และสามารถอธิบายไดถึง โรค( diseases) และความผิดปกติ (
disorders ) ของผูหญิง
8 การรักษาพยาบาลกับบุคคลที่ถูกไดรับความชวยเหลือ (Medical care of rescued persons)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้ คือ
8.1 สามารถอธิบาย เขาใจและปรับใชหลักการแนวทางปฏิบัติเพื่อนํามาใชในการใหความชวยเหลือ
บุคคลที่ประสพภัยไดเหมาะสม
8.2 สามารถเขาใจ ตะหนักถึง และสามารถอธิบายไดถึงสาเหตุและแนวทางการปองกันตลอดจนการ
รักษาเบื้องตนของโรค(diseases) และความผิดปกติ ( disorders )ของบุคคลที่ถูกชวยเหลือ ในกรณีตอไปนี้
- Hypothermia
- Congelation เชน Cold injury , Immersion foot หรือ ภาวะจาก Cold
Exposureตางๆ
- Seasickness
- Dehydration/ Malnutrition in rescue situation
- Sunburn
- ภาวะ Hypoxia/ gassing on ships and entry into enclosed spaces
9 การเสียชีวิตในเรือหรือในทะเล (Death at sea)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้ คือ
9.1 สามารถเขาใจ ตะหนักถึง และสามารถอธิบายหลักการแนวทางปฏิบัติเพื่อนํามาใชในการดูแล
ศพ หรือบุคคลที่เสียชีวิตไดอยางเหมาะสม ตอไปนี้
- Signs of death
- Examination of the corpse
- Recording time of death
- Keeping a corpse on board
- Burial at sea
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10การควบคุมกํากับสิ่งแวดลอมภายในเรือ( Environmental control on board ship)และภาวะ
สุขลักษณะ (Hygiene)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้ คือ
10.1 สามารถอธิบาย เขาใจในหลักการ แนวทางปฏิบัติเรื่อง shipboard hygiene และ health
education aboard ship
10.2 สามารถเขาใจในหลักการ จนมีความตะหนักถึงและสามารถปรับใชในการปฏิบัติไดถึงสาเหตุ
และแนวทางการแกไข ควบคุม ปองกัน ในกรณีตอไปนี้
- Potable water( chlorination/ hardening of water from evaporators/
reverse osmosis)
- Sewage disposal
- Ventilation and air- condition
- Food hygiene and galley hygiene ( food handlers/ defrosting of
frozen food/ food poisoning)
11 การปองกันโรค (Disease prevention)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้ คือ
11.1 การฆาเชื้อ, การจับหนู (disinfection, disinfestations, de-ratting)
11.1.1 สามารถอธิบาย เขาใจในหลักการ แนวทางปฏิบัติเรื่อง การปองกันการติดตอหรือโรคที่เกิดจากการ
แพรระบาด ( the transmission of disease) และ การปองกันการติดตอหรือโรคที่เกิดจากการแพรระบาด (
the control of epidemics)
11.1.2 สามารถเขาใจในหลักการ ขอกําหนดตางๆจนมีความตะหนักถึงและสามารถปรับใชในการปฏิบัติไดถึง
สาเหตุและแนวทางการแกไข ควบคุม ปองกัน ในกรณีตอไปนี้
- Waste and sewage disposal
- Garbage disposal manual
11.1.3 สามารถเขาใจในหลักการ ความหมาย และสามารถปรับใชในการปฏิบัติไดถึงสาเหตุและแนวทางการ
แกไข ควบคุม ปองกัน ในกรณีตอไปนี้
- Disinfection
- De-ratting
11.2 การฉีดวัดซีน (vaccinations)
11.2.1 สามารถอธิบาย เขาใจในหลักการ เรื่อง การใชวัคซีนเพื่อปองกันโรค
11.2.1 สามารถอธิบาย เขาใจใน เรื่อง การใชวัคซีนในชนิดตางๆใหกับคนประจําเรือเพื่อ
ปองกันโรค
12 การเก็บรักษา / การสําเนาเวชระเบียนและกฎระเบียบที่บังคับใช ( keeping records and copies
of applicable regulations)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้ คือ
12.1 การเก็บรักษาเวชระเบียน (keeping medical records)
12.1.1 สามารถอธิบายหลักการโดยทั่วไปของการเก็บรักษาเวชระเบียน
12.1.2 สามารถอธิบายการเก็บรักษาและโดยเฉพาะการบันทึกเนื้อหาของ
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วาเปนยาอันตราย
ตามที่แตละที่กําหนด

- ประวัติทางการแพทยของผูปวยหรือของคนประจําเรือ(medical log)
- ประวัติของการใชยาที่มีความเสี่ยงหรือยาที่ถูกขึ้นทะเบียน(จากขอกําหนดตางๆ)
-

ประวัติของคนประจําเรือที่ตองใหแกผูรับผิดชอบดานสุขภาพของทาเรือตางๆ

- รายงานการบันทึกขอมูลการสื่อสารกับแพทยที่ทาเรือ
12.2กฏขอบังคับในการใชยาทางการแพทย (inventory control of medicines)
12.2.1 สามารถอธิบายวันหมดอายุที่ปรากฏบนหีบหอของยาและวัสดุภัณฑการแพทย และ
เวลาที่จําเปนตองเปลียนทดแทน
่
12.3 ขอบังคับทางการแพทยทางเรือทางระหวางประเทศ ( international and national
maritime regulations)
12.3.1 สามารถบอกถึงขอกําหนดสากลระหวางประเทศหรือขอกําหนดของประเทศตางๆ
ในดานสุขภาพสําหรับลูกเรือ รวมถึงขอแนะนําตางๆจากองคการนานาชาติที่สําคัญสามแหง ไดแก องคกร
WHO, องดกร IMO, องคกร ILO
13ยาและเวชภัณฑ(Medicines and medical equipments)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้ คือ
13.1สามารถจะระบุและใหขอมูลวามียาที่เก็บไวในตูเก็บยาประจําเรือ( the ship’s medicine chest)
เปนยาชนิดหรือกลุมใดได
13.2สามารถจะบรรยายในเรื่องของยาในดานของ dosage level , beneficial action , side
effects ของยาแตละชนิดในตูเก็บยาประจําเรือ( the ship’s medicine chest)ได
13.3
สามารถจะระบุและแสดงใหเห็นวาสามารถใชเครื่องมือแพทยที่เก็บไวในพื้นที่ประจําเรือได
13.4
สามารถจะบรรยายถึงแนวทางวิธีการในการจัดการกับยาที่หมดอายุได
13.5
สามารถอธิบายไดวาของเสียที่มาจากในหองที่เปนสถานพยาบาลของเรือควรจะทําอยางไร
14 เครื่องมือผาตัดตางๆและการบริหารเครื่องมือหลังการใชงาน ( Surgical equipment, instrument,
supplies)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้ คือ
14.1 สามารถอธิบายแนวทางวิธีการและสามารถนํามาปรับใช ในเรื่องของวิธีการทําลายเชื้อโรค (
disinfection) และวิธีการปลอดเชื้อ ( sterilization ) ไดโดยเหมาะสม
14.2 สามารถแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติไดในวิธีการใชเครื่องมือผาตัดโดยรักษาผูปวยดวยวิธีการ
ผาตัดแกผูปวยในเรือไดอยางเหมาะสม
๗.๑.๒ หมวด ข (DETAILED TEACHING SYLLABUS )
การมีสวนรวมในการประสานงานขอความชวยเหลือทางการแพทยในทางเรือ ( Participate in co-ordinated
schemes for medical assistance to ships)
15การขอความชวยเหลือจากภายนอก ( External assistance) โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรม
ตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้ คือ
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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15.1 การขอรับคําแนะนําทางการแพทยทางวิทยุ (radio medical advice)
15.1.1 สามารถเขาใจในหลักการ จนมีความตะหนักถึงและสามารถปรับใชในการปฏิบัติได เกี่ยวกับการขอรับ
คําแนะนําทางการแพทยทางวิทยุ รวมทั้ง
- GMDSS
- การสามารถใชเครื่องมือChecklist ของ International Code Signals
15.2 การเคลื่อนยายผูปวยเจ็บโดยทางเฮลิคอปเตอร ทางเรือ และอื่นๆ ( transportation of the
ill and injured, including helicopter evacuation)
15.2.1 สามารถเขาใจในหลักการ จนสามารถจะระบุและมีความตะหนักถึงปญหาที่อาจจะมีความเกี่ยวกับ
การสงผูปวยและไดรับบาดเจ็บโดยเฮลิคอปเตอร
15.2.2 สามารถเขาใจและการปฏิบัติไดในการใชstretchers ที่ใชในการสงกลับโดยทางเฮลิคอปเตอร
15.2.3 สามารถเขาใจในหลักการ จนอธิบายไดในแนวทางขั้นตอนการการสงผูปวยทางการแพทยโดย
เฮลิคอปเตอร และโดย pilot boat หรือ Lifeboat
15.3 การดูแลรักษาพยาบาลผูปวยเจ็บ (Medical care of ill and injuries )
15.3.1 สามารถอธิบายขั้นตอนวิธีการของการรักษาพยาบาลผูปวยในกรณีที่มีความรวมมือกับหนวยงานฝาย
สาธารณสุขของทาเรือหรือหอผูปวยนอกในทาเรือ ( Medical care of sick seafarers involving
cooperation with port health authorities or out-patient wards in port)
15.3.2 มีความตะหนักจนถึงมีความสามารถในการเขาใจปญหาของความแตกตางกันเรื่องภาษาและประเพณี
วฒนธรรมที่แตกตางกันของลูกเรือ
15.3.3 สามารถอธิบายในหลักการของการบันทึกรายละเอียดของขอมูลทางการแพทยของผูปวย รวมทั้ง
สามารถจะอธิบายแนวทางการเก็บรักษาเวชระเบียน ( keeping medical records) และแนวทางของการนํา
ออกมาใชไดเมื่อมีความจําเปน
๗.๒ แผนการศึกษาอบรม ( Course Timetable ) สถาบันผูจัดการอบรมควรตองจัดทําแผนการศึกษาที่มี
รูปแบบที่มีลักษณะ(ดังตัวอยางนี้) โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของสถาบันที่ฝกอบรม

ตัวอยาง
Period/Day

1st Day

1st period
(1.5 hours)

1 First aid revision(1)

2nd period
(1.5 hours)

1 First aid revision (2)

2nd Day

3rd Day

2 Care of casualties (1)

2 Care of casualties (5)

4th Day
4 Diseases (2)

3 Aspects of nursing(1)

2 Care of casualties (2)

3 Aspects of nursing(2)

5th Day
6 Dental care
7 Gynecology and
Pregnancy
(1)

4 Diseases (3)

7 Gynecology and
Pregnancy
(2)

อาหารกลางวัน
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ตัวอยาง
Period/Day

1st Day

2nd Day

3rd Day

4th Day

5th Day

3rd period
(1.5 hours)

1 First aid revision (3)

2 Care of casualties (3)

3 Aspects of nursing(3)

5 Alcohol and Drug
Abuse (1)

8 Medical care of
Rescued Persons(1)

4th period
(1.5 hours)

1 First aid revision (4)

2 Care of casualties (4)

4 Diseases (1)

5 Alcohol and Drug
Abuse (2)

8 Medical care of
Rescued Persons(2)

๘. กระบวนการฝกอบรมและการประเมินผลการเรียนรู
๘.๑ กระบวนการการฝกอบรม โดยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค องคกรหรือสถาบันที่เปดการฝกการอบรม
จะตองจัดกระบวนการของการเรียนรู สรางประสบการณการเรียนรูในดานตางๆ ดังนี้
๘.๑.๑ การจัดการฝกอบรมที่ตองเนนใหผูรับการฝกอบรมเปนศูนยกลาง โดยใหมีการออกแบบและวาง
แผนการจัดการฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมสามารถมีสวนรวมไดตามความเหมาะสม
๘.๑.๒ กิจกรรมการเรียนการสอนการอบรมตางๆตองคํานึงถึงความแตกตางของความสามารถในการเรียนรู
ระหวางบุคคลหรือแตละบุคคลดวย เนนการใหผูรับการฝกอบรมตองไดรับความรู รับการฝกฝนทักษะปฏิบัติ
และตองมีการจัดระบบการเรียนรูใหเพียงพอเหมาะสมตามความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกันของแตละ
บุคคล เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมทุกคนในหอง( Class) นั้นๆไดมีคุณลักษณะของผูผานการฝกอบรมตรง
ตามที่พึงประสงค (ตามขอ ๕.)ไปพรอมๆกัน
๘.๑.๓ กิจกรรมการเรียนการสอนการอบรมตางๆที่เนนใหความรูทางทฤษฎีและเสริมสรางเจตคติที่ดี
เหมาะสมนั้นควรคํานึงถึงความสามารถการรับรูของผูเรียนเปนสําคัญโดยอาจจัดใหมีกระบวนการเรียนรูของ
เนื้อหาในหลักสูตรในรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆทั้งในภาคทฤษฎีและกิจกรรมวิชาการที่อาจแทรก
ในภาคปฏิบัติหรืออาจจะจัดแยกตางหากก็ได
๘.๑.๔ กิจกรรมการเรียนการสอนการอบรมตางๆที่เนนเรื่องการสอนในดานทักษะควรคํานึงถึงความสามารถ
การรับรูของผูเรียนเปนสําคัญโดยอาจจัดใหมีกระบวนการฝกภาคปฏิบัติทั้งในหุนจําลอง หรือมนุษย หรืออื่นๆ
ตามความเหมาะสม ในแนวทางของสาขาการปฐมพยาบาล หรือวิชาของการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินหรือใน
สาขาวิชาที่ระบุไวในหลักสูตร เปนตน โดยสามารถจะจัดใหมีการรวมกิจกรรมตลอดการฝกอบรมก็ได และที่
สําคัญควรจัดการอบรมในสวนของการปฏิบัติตางๆใหมีสภาพแวดลอมตรงตามบริบทของสภาพความเปนจริง
ในการทํางานใหมากที่สุด
๘.๒ กระบวนการการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู ( Measurement and Evaluation)
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเขารับการฝกอบรมวา ใหสถาบันที่จัดการ
ฝกอบรมนั้นๆตองมีการดําเนินการจัดทดสอบเองอยางเปนระบบ มีการใชเครื่องมือและวิธีการวัดผลตามสภาพ
จริงที่หลากหลายและเปนมาตรฐานสากล สอดคลองกับวัตถุประสงคและกิจกรรมการฝกอบรมที่กําหนดไวใน
ปรัชญาการฝกอบรมที่สอดคลองกับพ.ร.บ. แรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งตองกําหนดสัดสวนน้ําหนัก
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การประเมินในแตละกิจกรรม หรือแตละดานความรูใหเหมาะสมกับผลการเรียนรูของรายวิชานั้นๆ ทั้งนี้ โดย
จะประกอบดวย
๘.๒.๑ การสอบขอเขียน(Written Tests) เพื่อประเมินความรูและความเขาใจในเรื่องความรูดวยการสอบใน
แบบปรนัย โดยอยางนอยใหมีจํานวนขอทดสอบใหครบทุกหัวขอที่เปนเนื้อหาสาระในหลักสูตรยอยตางๆในขอ
๗ โดยมีกําหนดใหมีเกณฑผานคือตองมีคะแนนสอบขอเขียนเทากับหรือไมนอยกวารอยละ ๖๐
๘.๒.๒ การฝกปฏิบัติเพื่อการประเมินทักษะทางคลินิก ( Clinical skills) เพื่อประเมินในองคประกอบของ
ทักษะตางๆในสถานการณจําลองดังนี้คือ
๘.๒.๒.๑ การซักประวัติ
๘.๒.๒.๒ การตรวจรางกาย
๘.๒.๒.๓ การปฏิบัติพื้นฐานในการปฐมพยาบาลในดานหรือสาขายอยตางๆ
๘.๒.๒.๔ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินในเบื้องตนหรือในขั้นกลาง ในดานหรือสาขายอยตางๆ
๘.๒.๒.๕ การทําหัตถการตางๆทางสุขภาพที่จําเปน ในดานหรือสาขายอยตางๆ
๘.๒.๒.๖ การสื่อสารใหขอมูล
๘.๒.๒.๗ อืนๆ
โดยใหใชขอสอบในลักษณะของ Objective Structured Clinical Evaluation หรือ OSCE ใหมี
จํานวนขอทดสอบในการฝกภาคปฏิบัติใหภายในหัวขอที่เปนเนื้อหาสาระสําคัญที่ผูเขารับการฝกอบรมควร
จะตองทราบในหลักสูตรยอยตางๆขอ ๘ และสามารถจะปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม โดย
กําหนดใหมีเกณฑผานคือตองมีคะแนนสอบฝกภาคปฏิบัติเทากับหรือไมนอยกวารอยละ ๕๐
๘.๒.3 ผูเขาฝกอบรมจะตองมีเวลาเขาฝกอบรมไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของเวลาการฝกอบรมทั้งหมด ถึงจะมี
สิทธิในการเขาสอบประเมินผลการฝกอบรมใน ( ขอ ๘.๒. 1 และ ขอ ๘.๒. 2 ) หรือ ( ขอ ๘.๒.๔ ) เทานั้น
นอกเหนือจากนี้คือไมผาน
๘.๒.๔ ในกรณีที่จะมีการจัดสอบประเมินจากขอสอบสวนกลางที่ดําเนินการจัดทําโดยกรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุขขึ้นเองหรือคณะกรรมการที่จัดตั้งโดยกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขก็ตามไมวาจะ
เปนการจัดสอบขอเขียน( Written Tests) เพื่อประเมินความรูและความเขาใจในเรื่องความรูดวยการสอบใน
แบบปรนัยหรือเปนการจัดสอบฝกปฏิบัติเพื่อการประเมินทักษะทางคลินิก ( Clinical skills) เพื่อประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติในองคประกอบของทักษะตางๆในสถานการณจําลองตางๆ กําหนดใหขอสอบของ
สวนกลางควรใหมีจํานวนขอทดสอบครบทุกหัวขอหรืออยูในกรอบที่เปนเนื้อหาสาระยอยตางๆในขอ ๘ เชนกัน
และกําหนดใหมีเกณฑผานคือใชเกณฑของขอ ๘.๒.๓ และตองมีคะแนนสอบขอเขียนเทากับหรือไมนอยกวา
รอยละ ๖๐ เชนกันและกําหนดใหมีเกณฑผานคือตองมีคะแนนสอบฝกภาคปฏิบัติเทากับหรือไมนอยกวารอย
ละ ๕๐ เชนกัน
๘.๒.๕ ผูสอนและหรือผูบริหารการสอนตองปฐมนิเทศบทเรียนตางๆหรือแจงใหผูเขารับการฝกอบรมไดทราบ
ถึงกรอบเนื้อหาความรู ทั้งทฤษฎีและวิธีการฝกปฏิบัติ ใหทราบถึงกรอบวิธีการในการวัดผลและการประเมินผล
กอนเริ่มเนื้อหาการเรียนลวงหนาดวย ตลอดจนแจงผลการประเมินเปนระยะๆเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมได
ทราบสําหรับเพื่อการปรับปรุงตนเองตอไป
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๙. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม(Entry Standards)
๙.๑ คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม(Entry Standards)
๙.๑๑ นักเรียนหรือประชาชนทั่วไปผูที่มีอายุ ที่มีอายุตั้งแต ๑๖ ปบริบูรณ เปนตนไป
๙.๑๒ ตองเคยผานการฝกอบรมในหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรกอน ดังตอไปนี้
๙.๑๒.๑ ผานการฝกอบรมในหลักสูตรการฝกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับคนประจําเรือ
(Elementary first Aid ) จากสถาบันที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองที่ออกตาม พ.ร.บ. แรงงานทางทะเล พ.ศ.
๒๕๕๘ หรือ ตองผานการฝกอบรมในหลักสูตรที่เทียบเทากับการฝกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับคน
ประจําเรือ (Elementary first Aid ) ตาม IMO Model Course 1.13 ในมาตรฐานตามกฎขอบังคับของ
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานการฝกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเขายามของคน
ประจําเรือ ค.ศ. 1978 และที่แกไข ค. ศ. 1995 STCW, 2010 Chapter VI, Section A-VI/1 , Table AVI/1 - 3 “SPECIFICATION OF MINIMUM STANDARD OF COMPETENCE IN ELEMENTARY FIRST
AID”
๙.๑๒.๒ ผานการฝกอบรมในหลักสูตรหลักสูตรการฝกอบรมการปฐมพยาบาลขั้นกลางสําหรับคนประจําเรือ
(Medical first Aid ) จากสถาบันที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองที่ออกตาม พ.ร.บ. แรงงานทางทะเล พ.ศ.
๒๕๕๘ หรือ ตองผานการฝกอบรมในหลักสูตรที่เทียบเทากับการฝกอบรมการปฐมพยาบาลขั้นกลางสําหรับคน
ประจําเรือ (Medical first Aid ) ตาม IMO Model Course 1.14 ในมาตรฐานตามกฎขอบังคับของอนุสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานการฝกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเขายามของคนประจําเรือ
ค.ศ. 1978 และที่แกไข ค. ศ. 1995 STCW, 2010 Chapter VI, Section A-VI/4 , Table A-VI/4 - 1
“SPECIFICATION OF MINIMUM STANDARD OF COMPETENCE IN MEDICAL FIRST AID”
๑๐. ผูรับผิดชอบในหลักสูตรการฝกอบรม(Supervisors) และการฝกอบรม ดังนี้
๑๐.ก - ผูรับผิดชอบหลักสูตรการฝกอบรม
๑๐.ข - อาจารยผูใหการฝกอบรม
๑๐.ค - เจาหนาที่หรือบุคคลกรที่ชวยสนับสนุนการฝกอบรม
ซึ่งในผูรับผิดชอบในการการฝกอบรมในหนาที่ตางๆทั้งสามหนาที่นั้น ตองมีคุณวุฒิตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ดังนี้
๑๐.๑ คุณสมบัติของผูรับผิดชอบหลักสูตรการฝกอบรม
สถาบันหรือองคกรจะตองจัดและแตงตั้งใหมีผูรับผิดชอบหลักสูตรการฝกอบรมในภาพรวม
จํานวนอยางนอย ๑ คน และเปนบุคคลในสังกัดขององคกรสถาบันการฝกอบรมดวย เพื่อการบริหารจัดการ
จัดหา โดยสามารถจะสั่งการ จัดทําจัดหา วางแผน ประเมิน กํากับ ประสานงาน ปรับปรุงใหการสอนของ
ระบบหลักสูตรใหมีความพรอมทั้งบุคคลตั้งแตผูที่เปนอาจารยผูใหการฝกอบรม , เจาหนาที่หรือบุคคลกรที่ชวย
สนับสนุนการฝกอบรมตลอดจนการจัดเตรียมความพรอมในอุปกรณ หองเรียนการวัดผล การประเมินผลเปน
ตน โดยที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑๐.๑.๑ เปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี
๑๐.๑.๒ เปนผูมีคุณวุฒิผานการอบรม IMO Model course 6.09
๑๐.๑.๓ ความรูที่เกี่ยวของกับดานการศึกษา หรือดานบริหารการศึกษา หรือดาน
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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การบริหารจัดการทางสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยตองสามารถทํางานเต็มเวลาได ในฐานะของ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและวุฒิผูรับผิดชอบหลักสูตร (Supervisor and Qualification)
โดยบุคคลที่เปนผูรับผิดชอบหลักสูตรการฝกอบรมดังกลาว จะตองถูกบันทึกขอมูลใน
แบบฟอรมที่ ๑๐.๑ และสถาบันจะตองพรอมแสดงใหประจักษณ เมื่อมีการขอตรวจสอบจากหนวยงานที่
รับผิดชอบจากกรมการแพทยและกรมเจาทา
แบบฟอรมที่ ๑๐.๑
ตารางรายชื่อ ผูรับผิดชอบในหลักสูตรการฝกอบรม (Supervisors)
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

ที่ทํางาน

การศึกษา/สถาบัน

ประกาศนียบัตร/สถาบันการฝกอบรม

หมายเหตุ ; แบบฟอรมนี้ตองแสดงใหผูประเมินจากภายนอกทราบและรอมาตรวจสอบ โดยใหลงรายละเอียด
ใหครบถวน
๑๐.๒ คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม
อาจารยฝกอบรมหลักตองมีคุณสมบัติครบทุกขอ ดังนี้
๑๐.๒.๑ เปนผูมีคุณวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือ
วิทยาศาสตรบัณฑิตเฉพาะสาขาเวชกิจฉุกเฉินเทานั้น
๑๐.๒.๒ สามารถทํางานและใหเวลาในการเปนผูสอนไดครบถวนในการสอนของสาขา
ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในการฝกอบรมนั้นๆ
๑๐.๒.๓ เปนผูมีคุณวุฒิผานการอบรม IMO Model course 6.09 และเปนผูมีความรู
ความชํานาญ ทักษะในสาขาที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่เกี่ยวของของการ
ฝกอบรมนั้น
โดยบุคคลที่เปนอาจารยผูใหการฝกอบรมดังกลาว จะตองถูกบันทึกขอมูลในแบบฟอรมที่
๑๐.๒๑ , ๑๐.๒๒ และสถาบันจะตองพรอมแสดงใหประจักษณ เมื่อมีการขอตรวจสอบจากหนวยงานที่
รับผิดชอบจากกรมการแพทยหรือกรมเจาทา
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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แบบฟอรมที่ ๑๐.๒๑
ตารางรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบการสอนในหลักสูตรและวุฒิอาจารยผูสอน
(Instructors and Qualification)
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

ที่ทํางาน

การศึกษา/สถาบัน

ประกาศนียบัตร/สถาบันการฝกอบรม

หมายเหตุ ; แบบฟอรมนี้ตองแสดงใหผูประเมินจากภายนอกทราบและรอมาตรวจสอบ โดยใหลงรายละเอียด
ใหครบถวน

คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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แบบฟอรมที่ ๑๐.๒๒
ตารางรายรายวิชาโดยรายชื่อของอาจารยผูใหการฝกอบรมและวุฒิผูที่เปนอาจารยผูสอน (Instructors and
Qualification)
รายวิชา

นามวิทยากร

วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร

สถาบัน

1. การปฐมพยาบาล (First Aid – Revision)
ดังนี้
1.1 การทบทวนเนื้อหาความรูทางทฤษฎี
และทักษะการปฏิบัติ คือ
1.1.1 Body structure and
function
1.1.2 Toxicological hazard on
board ship
1.1.3 The examination of
patients
1.2 การเพิ่มเติมเนื้อหา( Additional
knowledge)
1.2.1 ทักษะการปฏิบัติในดานการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตนไดเอง
1.2.2 ทักษะการปฏิบัติในดานอื่นๆ
2 การดูแลผูที่ไดรับการบาดเจ็บ ( Care of
casualty involving )
3 การดูแลทางการพยาบาลใหกับผูปวย
(Aspects of nursing)
4 การปวยเจ็บและโรคตางๆ (Diseases)
5 ภาวะทางจิตเวชที่เกิดจากการใชแอลกอฮอล
และยาในทางที่ผิดหรือ การใช/เสพยาเกินขนาดจน
ติด (Alcohol and drug abuse and
psychiatry)
6

การดูแลและรักษาฟน (Dental care)

7 นรีเวชวิทยา การตั้งครรภและการคลอดบุตร
(Gynecology, and childbirth)
8 การรักษาพยาบาลกับบุคคลที่ถูกไดรับความ
ชวยเหลือ (Medical care of rescued persons)
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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รายวิชา

นามวิทยากร

วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร

สถาบัน

9 การเสียชีวิตในเรือหรือในทะเล (Death at
sea)
10 การควบคุมกํากับสิ่งแวดลอมภายในเรือ(
Environmental control on board ship)และ
ภาวะสุขลักษณะ (Hygiene)
11 การปองกันโรค (Disease prevention)
12 การเก็บรักษา/ การสําเนาเวชระเบียนและ
กฎระเบียบที่บังคับใช (keeping records and
copies of applicable regulations)
13 ยาและเวชภัณฑ (Medicines and
medical equipments)
14 เครื่องมือผาตัดตางๆและการบริหาร
เครื่องมือหลังการใชงาน (Surgical equipment,
instrument, supplies)
15 การขอความชวยเหลือจากภายนอก
(External assistance)
15.1 Radio medical advice
15.2 Transportation of the ill and
injured, including helicopter evacuation
15.3 Medical care of sick
seafarers involving cooperation with port
health authorities or out-patient wards in
port

หมายเหตุ ; แบบฟอรมนี้ตองแสดงใหผูประเมินจากภายนอกทราบและรอมาตรวจสอบ โดยใหลงรายละเอียด
ใหครบถวน
๑๐.๓ สัดสวนของอาจารยตอผูเขารับการฝกอบรม
โดยในสวนของสัดสวนอาจารยจะใหคิดเฉพาะจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม เทานั้น
ในการฝกภาคทฤษฎีในหองเรียนโดยมีอาจารยจํานวน ๑ คน ตอผูเขารับการฝกอบรม
ไมมากกวา ๓๕ คน โดยอยางนอยตองมีอาจารยฝกอบรมหนึ่งทานเสมอ
ในการฝกภาคปฏิบัติ ในหองเรียนมีอาจารยจํานวน ๑ คน ตอผูเขารับการฝกอบรมไม
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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มากกวา ๘ คนโดยอยางนอยตองมีอาจารยฝกอบรมหนึ่งทานเสมอ
๑๐.๔ คุณสมบัติของ เจาหนาที่หรือบุคคลกรที่ชวยสนับสนุนการฝกอบรม
ทางสถาบันตองจัดใหมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ มีความรู มีทักษะความสามารถ มี
คุณวุฒิและจํานวนที่เหมาะสมในหนาที่ของการปฏิบัติงานเพื่อการสนับสนุนการฝกอบรมทั้งในงานธุรการ งาน
เอกสาร งานติดตอประสาน งานการเงิน งานการจัดเตรียมในการบริการดานหองเรียน หองฝกหัดการสอน
งานดานโสตทัศนูปกรณ งานดานอุปกรณการฝกอบรมและงานอื่นๆที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ตองจัดใหมีจํานวนคนที่
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ใหการสนับสนุนเพื่อใหการอบรมมีมาตรฐาน และเหมาะสมกับจํานวนผูรับการ
ฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ
๑๑. ทรัพยากรการฝกอบรมและการจัดการ
๑๑.๑ ทรัพยากรการฝกอบรม
ประกอบดวย สถานที่ของหองเรียนและหองปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณการฝกอบรม
(Teaching Facilities and Equipment) ระบบสารสนเทศและเอกสารประกอบการฝกอบรม( IT and
Textbook)ที่เหมาะสม ดังนี้
๑๑.๑.๑ มีจํานวนหองเรียนและมีพื้นที่ของหองเรียนที่เหมาะสมกับปริมาณนักเรียนทั้งใน
ดานการเรียนการสอนในแบบทฤษฎีและการฝกปฏิบัติตางๆ
๑๑.๑.๒ มีสัดสวนของชนิดหนังสือเรียนคูมือที่เหมาะสม คือ
๑๑.๑.๒.๑ คูมือตําราเรียนมาตรฐานประจําตัวใหกับผูเขาอบรมซึ่งตองจัดทําโดยสถาบันฝกอบรมเพื่อที่จะแจก
ใหครบทุกคน ในชวงตลอดระยะเวลาระหวางการศึกษาอบรมซึ่งอาจจะเปนหนังสือ( Hard copy) หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกสหรือสื่อทางวิดีทัศน ( Audio-visual electronic files) ที่ตองประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้
๑๑.๑.๒.๑.๑ กรอบความรูหรือตารางเนื้อหารายละเอียดของหลักสูตร ( Course Outline , Detailed
teaching syllabus , Course Timetable) ที่กําหนดใหผูเขาอบรมตองรูและการระบุของ Training
outcomes , การประเมินผล ( Assessment )ของผูเรียนอยางไร
๑๑.๑.๒.๑.๒ ความรูหรือเนื้อหาทางวิชาการโดยรายละเอียดที่กําหนดใหตองทราบทั้งดานทฤษฎีและดาน
ปฏิบัติ ( Standard knowledge/Textbooks ) ที่เปนพื้นฐานจําเปน
๑๑.๑.๒.๒ คูมือตําราเรียนมาตรฐานซึ่งทางสถาบันฝกอบรมจะตองจัดหามาเพื่อเตรียมใหผูเรียนไวคนควา
เพิ่มเติม หรืออางอิง ในชวงตลอดระยะเวลาระหวางการศึกษาอบรมอยางพอเพียงกับผูเรียนซึ่งอาจจะเปน
หนังสือ(Hard copy) หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อทางวิดีทัศน ( Audio-visual electronic files) ที่ตอง
ประกอบดวยดังนี้
๑๑.๑.๒.๒.๑ วารสาร (Journals) หรือ บรรณานุกรม (Bibliography) ตางๆ ที่ไวเพื่อการคนควาเพิ่มเติม โดย
มีจํานวนที่เหมาะสมกับผูเขารวมการฝกอบรม และเอื้อตอการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ
๑๑.๑.๒.๒.๒ สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อทางวิดีทัศน ที่ไวเพื่อการคนควาเพิ่มเติม โดยมีจํานวนที่เหมาะสมกับ
ผูเขารวมการฝกอบรม และเอื้อตอการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ เชน
๑๑.๑.๒.๒.๓ ชุดเอกสารทั้ง Hard copies และ Electronic files ที่วาดวย “อนุสัญญาวาดวยแรงงานทาง
ทะเล ; MLC ( Maritime Labour Convention ) ปลาสุด “
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๑๑.๑.๒.๒.๔ ชุดเอกสารทั้ง Hard copies และ Electronic files ที่วาดวยของ The international
Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1995 (
STCW 1995 ) และฉบับแกไขเพิ่มเติม 2010 Manila amendments หรือฉบับแกไขลาสุด ณ ปจจุบัน
๑๑.๑.๒.๒.๕ ชุดเอกสารทั้ง Hard copies และ Electronic files ของ IMO (International Maritime
Organization) references ดังนี้คือ
๑๑.๑.๒.๒.๕.๑ ชุดเอกสาร IMO Model Course 1.15 , Medical care (ทั้ง Course และ Compendium)
ฉบับปลาสุด เพื่อสามารถใชไวเพื่อการคนควาเพิ่มเติม โดยมีจํานวนที่เหมาะสมกับผูเขารวมการฝกอบรม และ
เอื้อตอการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ
๑๑.๑.๒.๒.๕.๑ ชุดเอกสารที่เปน Relevant publications จาก The Publications Service of IMO
international conventional เชน ชุด Videos , ชุด IMO and other references และชุด Textbooks ที่
อางอิงจากใน IMO Model Course 1.15 , Medical care ฉบับปลาสุด ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถใช
ไวเพื่อการคนควาเพิ่มเติม เปนเครื่องมือที่เปนการชวยสอนตางๆ ( Teaching aids)โดยใหมีจํานวนที่เหมาะสม
กับผูเขารวมการฝกอบรม และเอื้อตอการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ
๑๑.๑.๒.๒.๖ ชุดเอกสารทั้ง Hard copies และ Electronic files ที่วาดวย พระราชบัญญัติแรงงานทาง
ทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑.๑.๓ มีอุปกรณสําหรับชวยในการเรียน การสอน การฝกหัด การฝกปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ มีจํานวนที่เหมาะสมกับผูเขารวมการฝกอบรม มีคุณภาพ และ มีจํานวนเพียงพอ และพรอมใชอยาง
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่กําหนด ไวในรายละเอียดการฝกอบรมเพื่อเอื้อตอการฝกอบรมใหได
อยางมีประสิทธิภาพ แบงเปน ๒ ประเภท ดังนี้
๑๑.๑.๓.๑ อุปกรณการเรียนการสอนดานโสตทัศนูปกรณ ไดแก
๑๑.๑.๓.๑.๑) ชุดระบบเครื่องคอมพิวเตอร
๑๑.๑.๓.๑.๒) เครื่องถายสําเนา
๑๑.๑.๓.๑.๓) ชุดอุปกรณเครื่องขยายเสียง ไมค ลําโพง
๑๑.๑.๓.๑.๔) Visualizer หรือ Overhead Projector
๑๑.๑.๓.๑.๕) LCD Projector หรือ Slide Projector
๑๑.๑.๓.๑.๖) ชุดเครื่องฉายวีดิทัศน และอุปกรณวีดิทัศน
๑๑.๑.๓.๑.๗) ชุดระบบเครือขายแบบอินเตอรเน็ตทั้งมีสายและแบบไรสาย
๑๑.๑.๓.๒ อุปกรณการสอนดานปฏิบัติการแพทยการพยาบาลฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ไดแก
๑๑.๑.๓.๒.๑) หุนจําลองเพื่อฝกหัดชวยฟนคืนชีพและชุดอุปกรณฝกการชวยชีวิต ( Resuscitator) ในแบบ
ตางๆ
๑๑.๑.๓.๒.๒) อุปกรณที่เกี่ยวของกับการฝกหัดการดูแลบาดแผลในลักษณะตางๆ เชน การทําความสะอาด
บาดแผล ( dressing ), การเย็บแผล (suture) , การระบายของเหลวหรือหนอง ( drainage of fluid/pus
content) , การพันบาดแผล ( bandages ) เปนตน
๑๑.๑.๓.๒.๓) อุปกรณที่เกี่ยวของกับการฝกการดูแลภาวะของโครงรางกระดูก กลามเนื้อและเอ็นที่ผิดปกติ
ตางๆ อาทิ ฉีกขาด ฟกช้ํา หอเลือด ราว หัก ขอเคลื่อนหลุด เชน การดามดวย splints แบบตางๆ, braces
เปนตน
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๑๑.๑.๓.๒.๔) อุปกรณการยก การเคลื่อนยาย และการยึดตรึงตางๆผูปวยในแบบตางๆ
๑๑.๑.๓.๒.๕) แผนภูมิรูปภาพตาง ๆทางกายวิภาค สรีรวิทยา พยาธิสภาพ และ โครงกระดูกและหุนจําลอง
และอวัยวะจําลองตาง ๆทั้งภายในรางกายและภายนอกรางกายของมนุษยชายหญิง เด็ก และอื่น ๆ
๑๑.๑.๓.๒.๖) อุปกรณที่เกี่ยวของกับการฝกหัดการดูแลการบาดเจ็บของลูกนัยนตา , ฟนและในชองปากใน
ลักษณะตางๆ
๑๑.๑.๓.๒.๗) อุปกรณที่เกี่ยวกับใน ship’s medical chest หรือรายการยา รายการเวชภัณฑที่จําเปนในการ
สอนแสดงหรือการทดลองอื่น ๆให ชมหรือสาธิต
๑๑.๑.๓.๒.๘) อุปกรณในการฝกการใชวิทยุสื่อสารตางๆหรือสัญญาณหรือรหัสตางๆที่เหมาะสม
๑๑.๑.๓.๒.๙) อุปกรณอื่นๆที่จําเปนในการสอนแสดงหรือการทดลองอื่น ๆให ชมหรือสาธิตของความรูที่
เกี่ยวของในเนื้อหาของหลักสูตร
๑๑.๑.๓.๒.๑๐) อุปกรณการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยตางๆ
๑๑.๑.๓.๒.๑๑) อุปกรณเพื่อการฝกการชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล และ ฝกการอยูรอดในทะเล( Survival
at sea) ในแบบตางๆ
๑๑.๑.๔ มีการใหบริการทางอินเตอรเน็ต ( Internet) ทั้งแบบไรสาย( Offline) หรือ มีสาย ( Cable )เพื่อ
ใหบริการทางดานวิชาการตาง ๆไดอยางเหมาะสม
๑๑.๑.๕ มีระบบและมาตรการดานความปลอดภัยของเครื่องมือชวยสอนตางๆ , ของสถานที่อบรม และมี
บรรยากาศของสิ่งแวดลอม ที่เอื้ออํานวยตอการสอน การศึกษาอบรม การทดสอบตางๆสําหรับทั้งผูเขารับการ
ฝกอบรมและอาจารยผูสอน
๑๑.๒ การจัดการ
๑๑.๒.๑ จัดใหมีผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรของการฝกอบรมโดยเฉพาะ
๑๑.๒.๒ มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับการฝกอบรมและอาจารยฝกอบรมเพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรการฝกอบรมภายหลังสิ้นสุดการฝกอบรม
๑๒. แนวทางในการพัฒนาอาจารยฝกอบรม
การพัฒนาอาจารยฝกอบรม ใหพัฒนาทั้งในดานวิชาการและฝกอบรม ดังนี้
๑๒.๑ มีระบบ แนวทางการพัฒนาและสรางแรงจูงใจในดานสมรรถนะความเปนครู
๑๒.๒ มีระบบ แนวทางการเพิ่มพูนความรูความสามารถดานการจัดการฝกอบรม และการวัดผล
ประเมินผลอยางตอเนื่อง
๑๒.๓ มีระบบ แนวทางการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการฝกอบรมใหทันสมัยอยูเสมอ
๑๒.๔ มีการสนับสนุนในการเขารวมประชุม อบรม และสัมมนาทางวิชาการดานการปฐมพยาบาล
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและดานตางๆที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่ตองสอนในหลักสูตร ทุกป
๑๓. การประกันคุณภาพการฝกอบรมในระบบมาตรฐานคุณภาพ(Quality Standard system)
สถาบันที่มีการฝกอบรมควรสามารถแสดงใหเห็นไดชัดเจนวา สถาบันของตนนั้นมีแนว
ทางการปฏิบัติในระบบประกันคุณภาพ ดังตอไปนี้ คือ
๑๓.๑ นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) , วัตถุประสงคดานคุณภาพ(Quality
Objective) ,ขอบเขตการรับรองคุณภาพ (Scope) , การทบทวนฝายบริหาร( Management Review)
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๑๓.๒ ระบบประเมินคุณภาพจากภายใน (Internal Audit)
๑๓.๓ ระบบประเมินคุณภาพจากภายนอก (Independent Evaluation)
๑๓.๔ คูมือของระเบียบปฏิบัติงาน (Quality Procedure)ตางๆ
๑๓.๕ แผนผังองคกร( Organization Chart)
๑๓.๖ ระบบรายงานความเสี่ยงและการตอบสนองกลับ ( Occurrence and risk report )
, ระบบการจัดการความเสี่ยง ( Risk management )
๑๓.๗ ระบบการวัดและการประเมินผล ( Assessment ) และการสอบซอม (Retest)
๑๓.๘ องคกรที่จัดฝกอบรม ตองไดรับการประกันคุณภาพการฝกอบรมและการจัดการ
ฝกอบรมที่จะสงผลใหผูผานการฝกอบรมมีคุณภาพการอยางนอยเทากับวัตถุประสงคการฝกอบรมที่กําหนดไว
ตามหลักสูตรหลักเกณฑในขอ ๔. วัตถุประสงคของการฝกอบรม โดยใชระบบประเมินคุณภาพจากภายใน(
Internal Audit) อยางตอเนื่อง และ ระบบประเมินคุณภาพจากภายนอก ( Independent Evaluation)
สามารถแสดงหลักฐานที่เปนตัววัดประสิทธิผลที่เปนขอบงชี้หลัก ( KPI ) ใหได ดังนี้
๑๓.๘.๑ มีผูรับผิดชอบหลักสูตรการฝกอบรมและอาจารยฝกอบรมหลักชัดเจนและมี
คุณสมบัติครบตามที่กําหนดในหลักสูตรการฝกอบรมกลางกําหนด
๑๓.๘.๒ มีรายละเอียดของคูมือหลักสูตรการฝกอบรมของสถาบันที่สอดคลองกับ
หลักสูตรการฝกอบรมกลางของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
๑๓.๘.๓ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการฝกอบรมหลังสิ้นสุดการฝกอบรม
เสนอตอกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทยหรือหนวยงาน/คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามหลักสูตรการ
ฝกอบรมเพื่อทราบ
๑๓.๘.๔ มีหลักฐานของการพัฒนาหรือการปรับปรุงการจัดการฝกอบรม หรือใชผล
การประเมินการดําเนินงานตามรายงานของผลการฝกอบรมครั้งที่แลว นํามาใชประโยชนในการปรับปรุง
การศึกษาอบรมอยางตอเนื่อง
๑๓.๘.๕ ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม ที่มีตอกระบวนการ
ฝกอบรม
หลังการฝกอบรมแลว เฉลี่ยไมนอยกวา ๗๐ % จากคะแนนเต็ม
๑๓.๘.๖ ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมที่มีตอคุณภาพการสอน หลังการ
ฝกอบรมแลวเฉลี่ยไมนอยกวา ๗๐ % จากคะแนนเต็ม
๑๓.๘.๗ ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอทรัพยากรสนับสนุนการ
ฝกอบรม หลังการฝกอบรมแลวเฉลี่ยไมนอยกวา ๗๐ % จากคะแนนเต็ม
๑๔. เงื่อนไขการรับรององคกรฝกอบรมที่ดําเนินการฝกอบรมการตามหลักสูตรการฝกอบรมพ.ศ.๒๕๖๐
ใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบกรมการแพทย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข การรับรอง
หลักสูตรอบรมคนประจําเรือและสถานฝกอบรม พ.ศ. ....
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๑๕. รายชื่อคณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นาวาเอกพิเชฎฐ กรัยวิเชียร ประธานคณะอนุกรรมการ
นายนภดล แกวสุวรรณ คณะอนุกรรมการ
นายกิตติพงศ จันทวงศ
คณะอนุกรรมการ
นายไพโรจน เครือกาญจนา คณะอนุกรรมการ
ผูแทนกรมเจาทา คณะอนุกรรมการ
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการ
ผูแทนโรงเรียนนายเรือ คณะอนุกรรมการ
นางสุภาพ ไชยนิตย คณะอนุกรรมการและเลขานุการ
นายอดิเทพ นิ่มทอง คณะอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
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(ราง) หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นกลาง สําหรับคนประจําเรือ
( Medical first Aid Course)
กระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๖๐
๑. ชื่อหลักสูตร

๒. ชื่อคุณวุฒิ

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมการปฐมพยาบาลขั้นกลางสําหรับคนประจําเรือ
(ภาษาอังกฤษ) Short Course Training in Medical first Aid
(ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรการการปฐมพยาบาลขั้นกลางสําหรับคนประจําเรือ
(ภาษาอังกฤษ) Certificate of Medical first Aid on board

๓. หลักการและเหตุผล
แมวาการฝกอบรมการปฐมพยาบาลขั้นเบื้องตนจะเปนสิ่งที่องคการแรงงานทะเลในระดับ
นานาชาติยอมรับอยางชัดเจนวาเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับคนประจําเรือ , ผูปฏิบัติการในเรือหรือในทะเลทุกคน
อันสืบเนื่องจากลักษณะพื้นที่ทํางานของคนที่ประกอบอาชีพดังกลาวจะอยูหางไกลจากสถานพยาบาลตางๆที่
อยูบนบก รวมทั้งยังไมมีความพรอมทั้งในเรื่อง ยาเวชภัณฑ การรักษาที่ถูกตองเหมาะสม ขาดแคลนในสวนของ
แพทยพยาบาล ขาดการสนับสนุนในทางสาธารณสุข หรือขาดการติดตอสื่อสารประสานงานที่ดีพอ และมีการ
บริการทางการแพทยในภาพรวมที่มักจะยังไมเหมาะสม ไมรวดเร็วไมทุกทีไมทุกเวลาเปนสวนใหญ แตโดย
เนื้อหาของการจัดทําหลักสูตรกลางของประเทศที่จัดทําโดย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหเปน
หลักสูตรหลักที่ใชอางอิงสําหรับการฝกอบรมการปฐมพยาบาลในขั้นเบื้องตนสําหรับคนประจําเรือนั้นพบวายัง
ไมพอเพียงในสิ่งที่เปนปญหาสําคัญและมีความซับซอนมากขึ้น หรือยังขาดสิ่งที่จําเปนตอการดูแลหรือปฐม
พยาบาลที่ตองมีการสงตอของผูปวยที่มีภาวะการปวยหรือการบาดเจ็บตางๆซึ่งเปนปญหาที่เกินสมรรถนะของ
คนประจําเรือหรือผูปฏิบัติการในเรือหรือในทะเลที่มีสัญชาติไทยที่ไดผานการอบรมในหลักสูตรปฐมพยาบาล
เบื้องตนจะสามารถทําไดเพียงพอจนทําใหผูปวยยังไมมีความปลอดภัยไดอยางเหมาะสม
จึงเห็นควรใหมีหลักสูตรเพิ่มเติมแบบตอยอดจากหลักสูตรการฝกอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องตนสําหรับคนประจําเรือ โดยยังกําหนดใหหลักสูตรตอยอดนี้ยังใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ ขอบเขต
ความรับผิดชอบของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบในการปฏิบัติการตามระเบียบ
ของกฏระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข สภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ ระเบียบแรงงานคนประจํา
เรือ ระเบียบแรงงานตางๆในทะเล เชนกัน โดยหลักสูตรที่ควรมีเพิ่มเติมนี้ ใหเปนการขยายขีดความสามารถ
ของผูปฏิบัติงานในที่ทํางานในทะเลในเรือที่เคยผานการฝกอบรมการปฐมพยาบาลในขั้นพื้นฐานมาแลวกอน
ดังกลาวใหมีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดียิ่งขึ้นในการชวยชีวิตและปฐมพยาบาลผูปวยเจ็บฉุกเฉินใหได
เหมาะสมมากขึ้นตามมาตรฐานของการฝกอบรมในหลักสูตรที่อยางนอยใหเทียบเทากับการฝกอบรมการปฐม
พยาบาลขั้นกลางสําหรับคนประจําเรือ ( Medical first Aid) ตาม IMO Model Course 1.14 ในมาตรฐาน
ของอนุสัญญา STCW, 2010 Chapter VI, Section A-VI/4 ,Table A-VI/4“SPECIFICATION OF
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MINIMUM STANDARD OF COMPETENCE IN Medical First AID”หรือ จากสถาบันที่กระทรวงสาธารณสุข
รับรอง โดยทั้งนี้การใชหลักสูตรนี้จะอางอิงกรอบของคนที่ทํางานในเรือตามกรอบของพระราชบัญญัติแรงงาน
ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่สําคัญจะอางอิงตามอนุสัญญา STCW ที่ไดรับรองโดย องคการทางทะเลระหวาง
ประเทศ คือ International Maritime Organization-IMO ในป ๑๙๗๘ และไดบังคับใชตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๘๔
และแกไขเพิ่มเติมมาอีกครั้งในป ค.ศ. ๑๙๙๕ และ ป ค.ศ. ๒๐๑๐ ซึ่งมาตรฐานดังกลาว จะควบคุมในเรื่องของ
การออกใบประกาศนียบัตรและการควบคุมในเรื่องขอกําหนดที่ไมเพียงบังคับกับคนประจําเรือเทานั้นแตยัง
บังคับใชกับบริษัทเจาของเรือ, สถาบันการศึกษาในดานการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม , การบริหารจัดการของรัฐ
และตัวของรัฐที่รับการจดทะเบียนจากเรือตางๆเปรียบเหมือนเจาของธงของประเทศภาคีของอนุสัญญาฯอีก
ดวย ซึ่งใน The STCW Convention นั้นเปนการใชบังคับกับ“ seagoing ships”หรือเรือเดินสมุทรที่
ครอบคลุมทุกประเภท ในกิจการงานเรือทางคา ( Commercial vessels ) ที่เดินทางทั้งในประเทศ
(Domestic voyages) หรือระหวางประเทศ (International voyages) แตจะไมรวมคนทํางานในเรือประเภท
ดังตอไปนี้ คือ เรือรบ( Warships), เรือชวยสนับสนุนในการรบ ( Naval auxiliaries ship) หรือ เรือในกิจการ
ของทางรัฐอื่นๆ และเรือที่ไมเกี่ยวของกับการคา( Non-commercial service vessels) เชน เรือประเภท
yachts หรือ เรือสําราญที่ไมเกี่ยวกับการธุรกิจคาขาย( Trade)และเรือไมที่ใชในสวนตัวหรืออาชีพพื้นบานหรือ
ในทองถิ่น(Wooden ships of primitive build) รวมทั้งในสวนของ เรือทางการประมง ( fishing vessels)
ทุกชนิดซึ่งจะมีกรอบของ The STCW Convention ที่ใชกับเรือทางการประมงตางหาก (คืออนุสัญญา
STCW-F ที่ IMO ไดเผยแพรใหเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับมาตรฐานความรูความสามารถของคนประจําเรือใน
เรือประมง)
เมื่อมองโดยภาพรวมแลว อนุสัญญาSTCW นี้จึงไดรับการยอมรับในทุกประเทศที่สงออก
แรงงานคนประจําเรือที่สําคัญ และทุกประเทศที่เรือไปทําการจดทะเบียนไว ซึ่งมีจํานวนประมาณมากกวารอย
ละ ๙๘ ของกองเรือพาณิชยโลก ประเทศไทยและชาวเรือไทยอยูในฐานะที่ตองยอมรับและปฏิบัติตาม
อนุสัญญา STCW อยางหลีกเลี่ยงไมไดตามเงื่อนไขเวลาของการบังคับใชของอนุสัญญา STCW- ๒๐๑๐ โดย
อนุสัญญา STCW-๒๐๑๐ จะเริ่มบังคับใชเมื่อวันที่ ๑ มกราค ม. ๒๕๕๕ และไดใหเวลา ๕ ป (จาก ๑ มกราคม
๒๕๕๕ - ๑ มกราคม. ๒๕๖๐ ) เพื่อการบังคับใชอยางจริงจังตอไป
๔. วัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตร (COURSE OBJECTIVE )
เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมตองมีความรู ความเขาใจ ทักษะและ
ความสามารถดังนี้
๔.๑ เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้มีความรู ความเขาใจ ทักษะและความสามารถใน
ระดับการฝกอบรมการปฐมพยาบาลระดับกลางสําหรับคนประจําเรือ ผูปฏิบัติการในเรือหรือในทะเลที่
พัฒนาขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ และสําหรับผูปฏิบัติงานในที่ทํางานในชายฝง
ตางๆ เพื่อมุงใหผูเขาอบรม มีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีในการชวยชีวิตและรักษาพยาบาลผูปวยเจ็บฉุกเฉิน
ไดตามมาตรฐานของการฝกอบรมในหลักสูตรที่เทียบเทากับการฝกอบรมการปฐมพยาบาลขั้นกลางสําหรับคน
ประจําเรือ (Medical first Aid) จากสถาบันที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง ที่ออกตาม พ.ร.บ. แรงงานทาง
ทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามหลักสูตรของ IMO Model Course 1.14 ในมาตรฐานตามกฎขอบังคับของ
อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานการฝกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเขายามของคน
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ประจําเรือ ค.ศ. 1978 และที่แกไข Chapter VI, Section A-VI/4 , Table A-VI/4 - 1 “SPECIFICATION OF
MINIMUM STANDARD OF COMPETENCE IN MEDICAL FIRST AID”
๔.๒ เพื่อใหคนประจําเรือ มีความรู ความเขาใจ และทักษะในการดูแลตนเองที่อาจจะ
ประสบปญหาจากโรคตางๆ รวมทั้ง มีความรู ในดานการรักษาพยาบาลระดับกลาง
๔.๓เพื่อใหคนประจําเรือ มีความรู ความเขาใจ และทักษะ เกี่ยวกับการสงเสริมการปฏิบัติ
ตนเพื่อพัฒนาสุขภาพ ความรูดานสุขภาพ และการระวังปองกันโรคตางๆ
๔.๔ เพื่อใหคนประจําเรือ มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบขอบังคับตางๆทาง
การแพทยและการขอความชวยเหลือทางการแพทย
๔.๕ เพื่อใหคนประจําเรือ มีความรู ความเขาใจ เพียงพอสามารถเปนผูชวยแพทยประจํา
เรือหรือเปนผูชวยพยาบาลประจําเรือในการรักษาพยาบาลไดดีและเหมาะสม
๕. คุณลักษณะของผูผานการฝกอบรมที่พึงประสงค ควรมีดังนี้
๕.๑ ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ ทักษะและความสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร (COURSE OBJECTIVE)
๕.๒ ผูเขารับการฝกอบรมมีเจตคติที่ดีขึ้นตอเรื่องการปองกัน การฟนฟู การปวยเจ็บจากการ
ทํางาน เกิดความมุงมั่นในการพัฒนาความรู ความเขาใจ และเห็นความสําคัญในการเพิ่มพูนพัฒนาทักษะดวย
ตนเองและพัฒนาความสามารถใหเกิดความเชี่ยวชาญในดานการปฐมพยาบาล การรักษาพยาบาลใหกับตนเอง
และตอผูอื่นในสถานที่การทํางานในเรือ ในทะเลหรือในสถานที่ที่หางไกลจากความพรอมของการบริการทาง
สุขภาพ ให ดียิ่งขึ้น
๖. องคกรกํากับดูแลการฝกอบรม
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
๗. เนื้อหาสาระสําคัญของการฝกอบรมโครงสรางของหลักสูตร ( COURSE STRUCTURE and
DETAILED TEACHING SYLLABUS)และแผนการศึกษาอบรม
หลักสูตรการปฐมพยาบาลระดับกลาง ออกตาม ค.ศ. 1978 และที่แกไข Chapter VI,
Section A-VI/4 , Table A-VI/4 - 1 “SPECIFICATION OF MINIMUM STANDARD OF COMPETENCE
IN MEDICAL FIRST AID” และ IMO Model Course 1.14 โดยมีเนื้อหาหลักสูตร รวมไมต่ํากวา ๓๐ ชั่วโมง
ดังนี้
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๗.๑ COURSE STRUCTURE และ DETAILED TEACHING SYLLABUS
COURSE STRUCTURE
เนื้อหาวิชา
1. การปฐมพยาบาลโดยทันทีในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยบนเรือ
(Apply immediate action and first aid in the event of accident or illness on board)

ชั่วโมงของ ชั่วโมง
ทฤษฎีและ ของ
สาธิต ปฏิบัติ
2
-

2. ชุดปฐมพยาบาล (First – aid kit)
2.1 National Regulations
2.2 First aid box หรือ ของ Lifeboat kit

1

0.5

3. โครงสรางของรางกาย และหนาที่ (Body Structure and function)
3.1 ระบบเกี่ยวกับโครงกระดูก
3.2 ระบบเกี่ยวกับกลามเนื้อ
3.3 ระบบเกี่ยวกับหัวใจ หลอดเลือดและการไหลเวียนของเลือด รวมทั้งจุดตําแหนงของการวัด
ความดันโลหิต(Arterial pressure points )
3.4 สวนตางๆของปอดและระบบทางเดินหายใจที่สําคัญ และองคประกอบของกาซในระหวาง
ชวงการหายใจ
3.5 ระบบอวัยวะการยอยอาหาร ทางเดินอาหารที่สําคัญ และอวัยวะในชองทองที่สําคญ

2.5

-
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4. อันตรายทางพิษวิทยาบนเรือและการใชคูมือการชวยเหลือทางการแพทย สําหรับใชอุบัติเหตุสินคา
อันตราย (MFAG) หรือคูมือที่เทียบเทา (Toxicological hazard on board, including use of the
Medical First Aid Guide for Use in Accident involving Dangerous Goods : MFAG)
4.1 กฏขอบังคับของเมืองทาและ IMO / IMDG Code ของสินคาอันตราย (Dangerous Cargo)
4.2 เครื่องมือวัดและการปฐมพยาบาลจากสินคาอันตราย
4.3 การปฐมพยาบาลเฉพาะทางตาม The Medical First Aid Guide for Use in Accident
involving Dangerous Goods : MFAG) หรือระดับที่เทียบเทา TWA/TLV Levels เชน
4.3.1 อาการและอาการแสดงของสารพิษที่เกิดขึ้น
4.3.2 Appropriate First Aid
4.3.3 Therapy ในดานการกินการกลืนสารพวกกรด หรือสารกัดกรอน
4.3.4 Therapy เมื่อมีการสัมผัสทางผิวหนัง
4.3.5 Oxygen resuscitator for Appropriate First Aid and CPR

3.5

-

5. การตรวจรางกายผูปวยที่มาเปนกลุมอุบัติภัยและที่มาเปนรายบุคคล
(Examination of casualty or patient)
5.1 หลักการทั้งกรณีที่มาเปนกลุมอุบัติภัยและที่มาเปนรายบุคคล
5.2 หลักการวินิจฉัยจากขอมูล
5.1 ประวัติ
5.2 การตรวจรางกาย( General appearance and physical examination )
5.3 การใชคําถามที่เปนคําถามพิเศษ (Specific questions)

1

0.5

6. การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังและไขสันหลัง (Spinal injuries) และทางศีรษะและสมองของผูปวย
(Head injury)

2

1
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7. บาดแผลที่ถูกไฟไหม, น้ํารอนลวกและผลกระทบจากความรอนและความเย็น (Burns, scalds
and effects of heat and cold)
7.1 มีความรูบาดแผลไดดีในลักษณะตางๆและอาการของภาวะตางๆเชน
7.1.1 Burns
7.1.2 Scalds
7.1.3 Heatstroke
7.1.4 Hypothermia
7.1.5 Frostbite
7.2 ขั้นตอนการปฐมพยาบาลและบาดแผลที่ถูกตอง
7.3 ความแตกตางของแผลไฟไหมและแผลน้ํารอนลวก
7.4 first-degree/second-degree/ third-degree-degree burns
7.5 การปฐมพยาบาล heatstroke และ Cooling of the body
7.6 หลักการ Sterile dressings
7.7 การใชสิ่งปองกันใหกับบาดแผล
7.8 วิธีการปฐมพยาบาลจากภาวะ hypothermia , frostbite และ การใหความอบอุน
(rewarming)

2

1

8. กระดูกหัก, ขอเคล็ด, ขอเหลื่อน และการบาดเจ็บของกลามเนื้อ (Fractures, dislocations and
muscular injuries)
8.1 การวินิจฉัยอาการและอาการแสดง
8.2 open/compound fracture, closed/simple fracture, complicated fracture
8.3 การปฐมพยาบาลของผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ และ Immobilization
8.4 การบาดเจ็บของกระดูกเชิงกรานและกระดูกสันหลัง
8.5 การบาดเจ็บของอาการ Sprains , Strains ของกลามเนื้อ(Muscles)และเอ็น (Tendon)
และ ภาวะขอตอเคลื่อน(Subluxation)หรือขอตอหลุด(Dislocation)
8.6 การใช pneumatic splints ในการปฐมพยาบาล

1.5

1.5

9. การรักษาชวยเหลือผูปวยที่ประสพภัย โดยรวมของภาวะความเครียด, ภาวะอุณหภูมิรางกายต่ํา
และการสัมผัสความเย็น (Medical care of rescued persons, including Distress,
Hypothermia, Cold Exposure)
9.1 หลักการพื้นฐานของการฝกทักษะทางการแพทยและการพยาบาล
9.2 การวินิจฉัยรวมทั้งใหการปองกันในความปวยเจ็บของคนไข ในกรณีดังนี้
9.2.1 Hypothermia
9.2.2 Congelation เชน Cold injury , Immersion foot หรือ ภาวะจาก Cold
Exposureตางๆ
9.2.3 Seasickness
9.2.4 Sunburn
9.3 การทํา Rewarming

1

1
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10. คําแนะนําปรึกษาทางแพทยทางคลื่นวิทยุและการสื่อสารทางไกล
(Radio medical advice)
10.1 GMDSS BMed 1
10.2 การใหคําแนะนําทางการแพทยทางวิทยุและการสื่อสารทางไกล
10.2 สามารถแปลและวิเคราะหขอมูลขาวสารที่ไดสงตอหรือรับมา

0.5

0.5

11. เภสัชวิทยาและการใชยา (Pharmacology)
11.1 Drug list on board
11.2 ยาพื้นฐานทั่วไปและยาประเภทยาฉีดแบบเขากลาม( Intramuscular)และใตผิวหนัง (
Subcutaneous )
11.3 Dosages
11.4 การแพยาที่สําคัญโดยเฉพาะยากลุม Penicillin

2.5

-

การทําใหปราศจากเชื้อโรค (Sterilization) โดยมี Required performance
12.1 Sterilization
12.2 Disinfection

0.5

-

ภาวะหัวใจหยุดเตน ภาวะการจมน้ํา และภาวะขาดอากาศหมดสติ (Cardiac arrest, drowning and
asphyxia)
13.1 การรักษาที่เหมาะสม ในภาวะ กรณี
13.1.1 Cardiac arrest
13.1.2 Drowning
13.1.3 Asphyxia
13.2 Mouth-to-mouth resuscitation
13.3 Cardiac massage
13.4 การฝกหัด CPR (Cardiopulmonary resuscitation) ในหุนจําลองฝกหัดที่เสมือนคนจริง

1

1

ปญหาทางจิตใจอารมณ (Psychological Problems) และปญหาทางจิตเวช (Psychiatric
Problems)
14.1 แยกระหวางปญหาจากทางจิตใจอารมณ (Psychological Problems) และปญหาจาก
ทางจิตเวช (Psychiatric Problems)
14.2 สถานการณหรือเหตุการณสภาวะที่ไมปกติอันมีผลที่มาจาก
14.2.1 ปญหาทางลักษณะของจิตใจอารมณ (Psychological Problems) ของคน
ประจําเรือหรือลูกเรือ
14.2.2 ผลทางจิตใจอารมณ (Psychological Problems) ของคนประจําเรือหรือลูกเรือที่เกิดจากา
รพลักพรากและความโดดเดี่ยว
14.3 ความเชื่อมโยงจากลักษณะในขอ 14.2 ตอการทํางานที่ผิดปกติของจิตใจอารมณ

2

-

รวมทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตองไมต่ํากวา

23

7
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รวมทั้งหมด( Total ) ตองไมต่ํากวา

30

DETAILED TEACHING SYLLABUS
1. การปฐมพยาบาลโดยทันทีในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บปวยบนเรือ ( Apply immediate action
and first aid in the event of accident or illness on board)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้
1.1 ตองรูและเขาใจในเหตุการณที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บและการเจ็บไขในเรือได
1.2 ตองรูและเขาใจในลักษณะดานที่สําคัญของการปวยเจ็บและความสําคัญที่ตองระมัดระวังในการปองกัน
การเสียชีวิตหรือปองกันการพิการ
1.3 ตองรูในหลักการพื้นฐาน หลักการในการปฏิบัติ ขั้นตอนของแนวทางวิธีการปฏิบัติในการดูแลเบื้องตน
การปฐมพยาบาลตางๆในชวงแรกๆของการปวยเจ็บนั้นๆไดอยางเหมาะสม
2. ชุดปฐมพยาบาล (First – aid kit)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้
2.1 สามารถเขาใจ อธิบายในรายการที่แสดงอุปกรณของชุดปฐมพยาบาลตาม National Regulations
และเขาใจหรือรูจุดรูตําแหนงที่เก็บของชุดปฐมพยาบาล
2.2 วิธีการใชอุปกรณปฐมพยาบาลและวิธีการรักษาพยาบาลเบื้องตนทั้งในเรือ หรือในFirst aid box หรือ
ของ Lifeboat kit ในสถานการณตางๆ
3.โครงสรางของรางกาย และหนาที่ (Body Structure and function)
โดยจากการใชแผนภูมิหรือหุนจําลองเพื่อชวยการบรรยาย แสดง หรือชวยอธิบายโครงสรางของรางกาย
เมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้
3.1 สามารถเขาใจ มีความรู จนสามารถอธิบายสวนตางๆของกระดูกที่สําคัญ ,การทํางานและกลไกทาง
สรีรวิทยาและกายภาพในระบบเกี่ยวกับโครงกระดูก
3.2 สามารถเขาใจ มีความรู จนสามารถอธิบายสวนตางๆของกลามเนื้อที่สําคัญ ,การทํางานและกลไก
ทางสรีรวิทยาและกายภาพในระบบเกี่ยวกับกลามเนื้อ
3.3 สามารถเขาใจ มีความรู จนสามารถอธิบายสวนตางๆของหัวใจ ระบบเสนเลือด เลือดและ
องคประกอบของเลือดที่สําคัญ ,การทํางานและกลไกทางสรีรวิทยาและกายภาพในระบบเกี่ยวกับหัวใจ หลอด
เลือดและการไหลเวียนของเลือด รวมทั้งจุดตําแหนงของการวัดความดันโลหิต( Arterial pressure points )
หรือแนวทางการปฏิบัติการวัดความดันโลหิตที่มีประสิทธิภาพในชวงสถานการณที่มีเลือดออกฉุกเฉินอยางไร
3.4 สามารถเขาใจ มีความรู จนสามารถอธิบายสวนตางๆของปอดและระบบทางเดินหายใจที่สําคัญ และ
องคประกอบของกาซในระหวางชวงการหายใจ , การทํางานและกลไกทางสรีรวิทยาและกายภาพในระบบ
เกี่ยวกับการหายใจ ,การแลกเปลี่ยนกาซ, การเขาใจในความหมายของอัตราการหายใจตางๆ
3.5 สามารถเขาใจ มีความรู จนสามารถอธิบายสวนตางๆของระบบอวัยวะการยอยอาหารและทางเดิน
อาหารที่สําคัญ ,การทํางานและกลไกทางสรีรวิทยาและกายภาพในระบบเกี่ยวกับการยอยอาหารและอวัยวะใน
ชองทองที่สําคญ
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4.อันตรายทางพิษวิทยาบนเรือและการใชคูมือการชวยเหลือทางการแพทย สําหรับใชอุบัติเหตุสินคา
อันตราย (MFAG) หรือคูมือที่เทียบเทา ( Toxicological hazard on board, including use of the
Medical First Aid Guide for Use in Accident involving Dangerous Goods : MFAG)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้
4.1 สามารถเขาใจ มีความรู จนสามารถอธิบายสวนตางๆของกฏขอบังคับของเมืองทาและ IMO / IMDG
Code ซึ่งเกี่ยวกับสินคาอันตราย (Dangerous Cargo) และการขนสงในสินคาอันตรายในเรือสินคา
4.2 สามารถเขาใจ มีความรู จนสามารถอธิบายสวนตางๆของเครื่องมือวัดและการปฐมพยาบาลจากสินคา
อันตราย
4.3 สามารถเขาใจ มีความรู จนสามารถอธิบายสวนตางๆของการปฐมพยาบาลเฉพาะทางตาม The Medical
First Aid Guide for Use in Accident involving Dangerous Goods : MFAG) หรือสามารถใหความ
ชวยเหลือทางการแพทยในระดับที่เทียบเทา TWA/TLV Levels เชน
4.3.1 สามารถทราบลักษณะของอาการและอาการแสดงของสารพิษที่เกิดขึ้น
4.3.2 สามารถใหความชวยเหลือทางการแพทยเบื้องตน( Appropriate First Aid ) เมื่อสารพิษมีทางการเขาสู
รางกายในดานตางๆเชน การกินการกลืน, การสัมผัสทางผิวหนังหรือในทางนัยนตา , การสูดดมเปนตน
4.3.3 สามารถใหการรักษา (Therapy) เมื่อสารพิษเขาสูรางกายในดานการกินการกลืนสารพวกกรด หรือสาร
กัดกรอน
4.3.4 สามารถใหการรักษา ( Therapy) เมื่อสารพิษสารพวกกรด หรือสารกัดกรอนมีการสัมผัสทางผิวหนัง
หรือ Chemical Burns
4.3.5 มีความรูและสามารถใหการชวยเหลือโดยใช Oxygen resuscitator ในทางการแพทยเบื้องตน
(Appropriate First Aid ) และชวยในการทํา CPR ได เชน เขาใจในสวนประกอบ และการทํางานของ
เครื่องมือเวชภณฑ การสับปลี่ยน Cylinders แนวทางการปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นการใชเวชภณฑทางการใช
Oxygen แลว รวมถึงขั้นการเตรียมใชภายหลัง เปนตน

5.การตรวจรางกายผูปวยที่มาเปนกลุมอุบัติภัยและที่มาเปนรายบุคคล ( Examination of casualty or
patient)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้
5.1 มีความรูในหลักการและสามารถปฏิบัติการสังเกตในรายละเอียดอาการคนไขไดอยางเหมาะสมทั้ง
กรณีที่มาเปนกลุมอุบัติภัยและที่มาเปนรายบุคคล
5.2 มีความรูในหลักการและสามารถใหการวินิจฉัยจากขอมูลที่ไดมาจาก
5.1 ประวัติการเจ็บปวย ที่มีอาการและอาการแสดงของคนไข
5.2การตรวจรางกาย(General appearance and physical examination )
5.3การใชคําถามที่เปนคําถามพิเศษ(Specific questions)หรือ เฉพาะโรค(Key points)
6.การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังและไขสันหลัง (Spinal injuries) และบาดเจ็บทางศีรษะ ( Head injury )
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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6.1 มีความรู ความเขาใจจนสามารถสังเกตอาการ ของการไดรับบาดเจ็บทางกระดูกสันหลัง และเขาใจใน
หลักการของความสามารถของการควบคุมการขับถายปสสาวะที่พบในผูปวยในการบาดเจ็บทางกระดูกสันหลัง
และไขสันหลัง
6.2 มีความรู ความเขาใจจนสามารถสังเกตอาการของภาวะหรือโรคแทรกซอนที่เกิดขึ้นจากการไดรับ
บาดเจ็บทางกระดูกสันหลัง
6.3 สามารถเลือกใชอุปกรณปฐมพยาบาลที่เหมาะสมในผูปวยที่มีการบาดเจ็บทางกระดูกสันหลัง และมี
ความเขาใจหลักการเพื่อรูจักการควบคุมปองกันในภาวะแทรกซอน อื่นๆ เชน การควบคุมปองกันไมใหการมี
ภาวะของSensitivityในแขนขาที่มีมากจนรบกวนการทํางานที่สําคัญ เปนตน
6.4 มีความรู ความเขาใจจนสามารถสังเกตอาการทางศีรษะและสมองของผูปวยไดเชน การรับรูสติใน
ระดับตางๆจากการไดรับบาดเจ็บทางศีรษะ(Levels of conscious/unconsciousness)
7. บาดแผลที่ถูกไฟไหม , น้ํารอนลวก และผลกระทบจากความรอนและความเย็น ( Burns, scalds and
effects of heat and cold)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้
7.1 มีความรูและสามารถเขาใจและทําการสังเกตบาดแผลไดดีในลักษณะตางๆเชน
7.1.1ของแผลไฟไหม(burns)
7.1.2ของแผลน้ํารอนลวก(scalds)
7.1.3ของภาวะอุณหภูมิรางกายสูงมากผิดปกติ(heatstroke)
7.1.4ของภาวะอุณหภูมิรางกายต่ํามากผิดปกติ(hypothermia)
7.1.5ของแผลที่เกิดจากความเย็นจัด(frostbite)
7.2 รูหลักการเบื้องตน มีความรูและสามารถอธิบายขั้นตอนการปฐมพยาบาลแผลที่ถูกไฟไหมและน้ํารอน
ลวกไดดีสามารถใชอุปกรณปฐมพยาบาลที่ถูกตองและเหมาะสมกับบาดแผลตางๆ
7.3 สามารถอธิบายความแตกตางของแผลไฟไหมและแผลน้ํารอนลวกหรือแผลระหวางในขออื่นๆตางๆไดดี
7.4มีความรูและสามารถอธิบายถึงความแตกตางของระดับบาดแผลที่ถูกไฟไหมน้ํารอนลวก ที่แบงเปน
first-degree/ second-degree/ third-degree-degree
7.5 รูหลักการเบื้องตน มีความรูของผลกระทบจากความรอน( Heat )และสามารถอธิบายขั้นตอนการปฐม
พยาบาลของผูปวยที่มีภาวะอุณหภูมิรางกายสูงมากผิดปกติ(
heatstroke)ไดดี สามารถใชอุปกรณปฐม
พยาบาลที่ถูกตอง การใหสารน้ํา การทําใหรางกายลดความรอนลง (Cooling of the body)
7.6 มีความรู ความเขาใจในหลักการ Sterile dressings และสามารถอธิบายการปฏิบัติรักษาเบื้องตน
ตางๆที่ถูกหลักการในการปองกันเชื้อโรค
7.7 มีความรูและสามารถปฏิบัติใหมีความระมัดระวังและมีทักษะในการใชสิ่งปองกันใหกับบาดแผล
7.8 มีความรูและสามารถอธิบายความแตกตางในอาการ อาการแสดง แผลของภาวะอุณหภูมิรางกายต่ํา
มากผิดปกติ(hypothermia)และแผลที่เกิดจากความเย็นจัด( frostbite) รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติการปองกัน
เนื้อเยื่อเสียหาย และวิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกตองตางๆ เชน การใหความอบอุน (rewarming)
8. กระดูกหัก , ขอเคล็ด , ขอเหลื่อน และการบาดเจ็บของกลามเนื้อ ( Fractures, dislocations and
muscular injuries)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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8.1 สามารถใหการวินิจฉัยอาการและอาการแสดงของขอเคล็ด ขอเคลื่อน กระดูกหัก และกลามเนื้อ
บาดเจ็บ
8.2 สามารถเขาใจและอธิบาย สภาพความสําคัญของบาดแผลหรือบาดเจ็บ เพื่อแยกอาการตางๆของ
open/compound fracture, closed/simple fracture, complicated fracture เพื่อการรักษาที่ถูกวิธี
8.3 รูหลักการการบาดเจ็บ อาการ อาการแสดงและสามารถอธิบายการปฐมพยาบาลของผูปวยที่ไดรับ
บาดเจ็บ และการรักษาอาการบาดเจ็บในสวนๆที่ไดรับบาดเจ็บและเขาใจในหลักการของการดามยึดตรึง
(Immobilization )ในสวนที่บาดเจ็บนั้นๆ
8.4 รูหลักการและสามารถอธิบายของการปฐมพยาบาลที่เกิดจากการไดรับบาดเจ็บ และการรักษาอาการ
บาดเจ็บของกระดูกเชิงกรานและกระดูกสันหลัง
8.5 รูหลักการการบาดเจ็บ อาการ อาการแสดงและสามารถอธิบายการปฐมพยาบาลของผูที่ไดรับ
บาดเจ็บ และการรักษาอาการบาดเจ็บของอาการ Sprains , Strains ของกลามเนื้อ( Muscles)และเอ็น
(Tendon) และ ภาวะขอตอเคลื่อน(Subluxation)หรือขอตอหลุด(Dislocation)
8.6 รูหลักการ และสามารถอธิบายการใช pneumatic splints ในการปฐมพยาบาลและการรักษาอาการ
บาดเจ็บกระดูกหักและบาดเจ็บ กลามเนื้อ
9. การรักษาชวยเหลือผูปวยที่ประสพภัย โดยรวมของภาวะความเครียด , ภาวะอุณหภูมิรางกายต่ําและ
การสัมผัสความเย็น ( Medical care of rescued persons, including Distress, Hypothermia,
Cold Exposure)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้
9.1 สามารถนําความรูในทางการแพทยและหลักการพื้นฐานของการฝกทักษะทางการแพทยและการ
พยาบาลไปปรับใชใหเกิดความชํานาญและมีความระมัดระวังในการชวยเหลือคนไขไดดีขึ้น
9.2 สามารถเขาใจในสาเหตุ การวินิจฉัยจากอาการ/ อาการแสดง และใหการรักษาทั้งในภาวะเฉียบพลัน
ระยะฟนฟู รวมทั้งใหการปองกันในความปวยเจ็บของคนไข ในกรณีดังนี้
9.2.1 Hypothermia
9.2.2 Congelation เชน Cold injury , Immersion foot หรือ ภาวะจาก Cold Exposureตางๆ
9.2.3 Seasickness
9.2.4 Sunburn และปญหาของ Dehydration/ Malnutrition in rescue situation
9.3 มีความเขาใจและทักษะการทํา Rewarming
10. คําแนะนําปรึกษาทางแพทยทางคลื่นวิทยุและการสื่อสารทางไกล (Radio medical advice)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้
10.1 สามารถใช GMDSS BMed 1 ได
10.2สามารถอธิบายวิธีการ ขั้นตอนของการขอใชคําแนะนําทางการแพทยทางวิทยุและการสื่อสาร
ทางไกลได
10.2 สามารถแปลและวิเคราะหขอมูลขาวสารที่ไดสงตอหรือรับมาจาก Radio medical advice หรือ
และการแพทยทางวิทยุและการสื่อสารทางไกลไดอยางเหมาะสม
11.เภสัชวิทยาและการใชยา (Pharmacology)
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้
11.1 รูจักชนิดรายการและบัญชีของยาที่เปน Drug list on board ที่เปนขอกําหนดจากหนวยงานใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติที่ควรทราบ
11.2 รูจักและเชาใจในสรรพคุณทั่วไปที่ใช/ ขอควรระวังในการใชของยาพื้นฐานทั่วไปและยาประเภทยา
ฉีดแบบเขากลาม(Intramuscular)และใตผิวหนัง ( Subcutaneous )ไปในขอ 11.1
11.3รูจักขนาดของปริมาณยา(Dosages)ที่จะใชและเขาใจวิธีการใชยาพื้นฐานทั่วไปและยาประเภทยาฉีด
ในขอ 11.1 จนสามารถปฏิบัติไดตามความเหมาะสม
11.4 รูจักวิธีปฏิบัติและสามารถทําวิธีการทดสอบขนาดของปริมาณยาที่อาจมีการแพยาที่สําคัญ
โดยเฉพาะยากลุม Penicillin ไดอยางเหมาะสม
12. การทําใหปราศจากเชื้อโรค (Sterilization)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้
12.1 มีความรู ความเขาใจหลักการใชเครื่องมือ อุปกรณที่ทําใหเกิดความปราศจากเชื้อโรค( Sterilization
and disinfection)กับเครื่องมือที่ใชในหัตถการทางการแพทยตางๆ
12.2 มีความสามารถในการใชเครื่องมือ อุปกรณที่ทําใหเกิดทําความปราศจากเชื้อโรค(Sterilization and
disinfection) ใหกับเครื่องมือที่ใชในหัตถการทางการแพทยตางๆไดอยางเหมาะสม
13.ภาวะหัวใจหยุดเตน ภาวะการจมน้ํา และภาวะขาดอากาศหมดสติ ( Cardiac arrest, drowning and
asphyxia)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้
13.1 สามารถทราบและเขาใจในสาเหตุและแสดงการปฏิบัติในการรักษาที่เหมาะสมและถูกวิธีในภาวะ
กรณี
13.1.1 Cardiac arrest
13.1.2 Drowning
13.1.3 Asphyxia
13.2 มีความรู ความเขาใจในหลักการที่จะมีการทําหรือไมมีการทําการผายปอดโดยวิธีใชปากตอปาก (
Mouth-to-mouth resuscitation )
13.3 มีความรู ความเขาใจในหลักการที่จะมีการทําหรือไมมีการทํา Cardiac massage ในการทํา CPR
(Cardiopulmonary resuscitation)
13.4 มีความรู ความเขาใจในหลักการ และสามารถฝกหัดจนปฏิบัติไดในการผายปอดโดยวิธีใชปากตอ
ปาก ( Mouth-to-mouth resuscitation )และการทํา Cardiac massage ในการทํา CPR
(Cardiopulmonary resuscitation) อยางถูกวิธีในหุนจําลองฝกหัดที่เสมือนคนจริง
14. ปญหาทางจิตใจอารมณ ( Psychological Problems) และปญหาทางจิตเวช ( Psychiatric
Problems)
โดยเมื่อจบบทเรียนแลว ผูรับการอบรมตองมีคุณลักษณะที่ตองการ (Required performance) ดังนี้
14.1 มีความรู เขาใจในหลักการแยกระหวางปญหาจากทางจิตใจอารมณ ( Psychological Problems) และ
ปญหาจากทางจิตเวช (Psychiatric Problems)
14.2 มีความรู เขาใจในหลักการ และสามารถอธิบายไดในสถานการณหรือเหตุการณสภาวะที่ไมปกติอันมีผล
ที่มาจาก
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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14.2.1 ปญหาทางลักษณะของจิตใจอารมณ (Psychological Problems) ของคนประจําเรือหรือลูกเรือ
14.2.2 ผลทางจิตใจอารมณ (Psychological Problems) ของคนประจําเรือหรือลูกที่เกิดจากการพลักพราก
และความโดดเดี่ยว
14.3 สามารถบงบอกความเชื่อมโยงจากลักษณะในขอ 14.2 ที่อาจเปนปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดการ
ทํางานที่ผิดปกติของจิตใจอารมณ
๗.๒ แผนการศึกษาอบรม ( Course Timetable ) สถาบันผูจัดการอบรมควรตองจัดทําแผนการศึกษา
ที่มีรูปแบบที่มีลักษณะ(ดังตัวอยางนี้) โดยสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของสถาบันที่
ฝกอบรม
ตัวอยาง
Period/
Day

1st Day

2nd Day

3rd Day

1st
period
(1.5
hours)

1 Immediate
action and first
aid (1)

4 Toxicological
hazard on
board (1)

6 Spinal injuries
/ Head injury (2)

8 Fractures,
11
dislocations and Pharmacology
muscular
(2)
injuries (2)

2nd
period
(1.5
hours)

1 Immediate
action and first
aid (2)

4 Toxicological
hazard on
board (2)

6 Spinal injuries
/ Head injury (3)

8 Fractures,
12 Sterilization
dislocations and
muscular
13 Cardiac
injuries (3)
arrest, drowning
and asphyxia(1)
9 Medical care
of rescued
persons (1)

2 First – aid kit
(1)

7 Burns, scalds
and effects of
heat and cold
(1)

4th Day

5th Day

อาหารกลางวัน
3rd
period
(1.5
hours)

2 First – aid kit
(2)
3 Body
Structure and
functions (1)

4 Toxicological
hazard on
board (3)
5 Examination
of casualty or
patient (1)

7 Burns, scalds
and effects of
heat and cold
(2)

คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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13 Cardiac
arrest, drowning
and asphyxia(2)

10 Radio
medical advice
(1)

14
Psychological/Ps
ychiatric
Problems (1)
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ตัวอยาง
Period/
Day
4th
period
(1.5
hours)

1st Day
3 Body
Structure and
functions (2)

2nd Day
5 Examination
of casualty or
patient (2)

3rd Day
7 Burns, scalds
and effects of
heat and cold
(3)

4th Day

5th Day

10 Radio
medical advice
(2)

14
Psychological/Ps
ychiatric
Problems (2)

6 Spinal injuries
11
/ Head injury (1) 8 Fractures,
Pharmacology
dislocations and (1)
muscular injuries
(1)

15 Review and
Assessment

๘. กระบวนการฝกอบรมและการประเมินผลการเรียนรู
๘.๑ กระบวนการการฝกอบรม โดยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค องคกรหรือสถาบันที่เปดการฝกการอบรมจะตอง
จัดกระบวนการของการเรียนรู สรางประสบการณการเรียนรูในดานตางๆ ดังนี้
๘.๑.๑ การจัดการฝกอบรมที่ตองเนนใหผูรับการฝกอบรมเปนศูนยกลาง โดยใหมีการออกแบบและวาง
แผนการจัดการฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมสามารถมีสวนรวมไดตามความเหมาะสม
๘.๑.๒ กิจกรรมการเรียนการสอนการอบรมตางๆตองคํานึงถึงความแตกตางของความสามารถในการเรียนรู
ระหวางบุคคลหรือแตละบุคคลดวย เนนการใหผูรับการฝกอบรมตองไดรับความรู รับการฝกฝนทักษะปฏิบัติ
และตองมีการจัดระบบการเรียนรูใหเพียงพอเหมาะสมตามความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกันของแตละ
บุคคล เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมทุกคนในหอง(Class) นั้นๆไดมีคุณลักษณะของผูผานการฝกอบรมตรงตามที่
พึงประสงค (ตามขอ ๕.)ไปพรอมๆกัน
๘.๑.๓ กิจกรรมการเรียนการสอนการอบรมตางๆที่เนนใหความรูทางทฤษฎีและเสริมสรางเจตคติที่ดีเหมาะสม
นั้นควรคํานึงถึงความสามารถการรับรูของผูเรียนเปนสําคัญโดยอาจจัดใหมีกระบวนการเรียนรูของเนื้อหาใน
หลักสูตรในรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆทั้งในภาคทฤษฎีและกิจกรรมวิชาการที่อาจแทรกใน
ภาคปฏิบัติหรืออาจจะจัดแยกตางหากก็ได
๘.๑.๔ กิจกรรมการเรียนการสอนการอบรมตางๆที่เนนเรื่องการสอนในดานทักษะควรคํานึงถึงความสามารถ
การรับรูของผูเรียนเปนสําคัญโดยอาจจัดใหมีกระบวนการฝกภาคปฏิบัติทั้งในหุนจําลอง หรือมนุษย หรืออื่นๆ
ตามความเหมาะสม ในแนวทางของสาขาการปฐมพยาบาล หรือวิชาของการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินหรือใน
สาขาวิชาที่ระบุไวในหลักสูตร เปนตน โดยสามารถจะจัดใหมีการรวมกิจกรรมตลอดการฝกอบรมก็ได และที่
สําคัญควรจัดการอบรมในสวนของการปฏิบัติตางๆใหมีสภาพแวดลอมตรงตามบริบทของสภาพความเปนจริง
ในการทํางานใหมากที่สุด
๘.๒ กระบวนการการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู ( Measurement and Evaluation)
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเขารับการฝกอบรมวา ใหสถาบันที่จัดการ
ฝกอบรมนั้นๆตองมีการดําเนินการจัดทดสอบเองอยางเปนระบบ มีการใชเครื่องมือและวิธีการวัดผลตามสภาพ
จริงที่หลากหลายและเปนมาตรฐานสากล สอดคลองกับวัตถุประสงคและกิจกรรมการฝกอบรมที่กําหนดไวใน
ปรัชญาการฝกอบรมที่สอดคลองกับพ.ร.บ. แรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งตองกําหนดสัดสวนน้ําหนัก
การประเมินในแตละกิจกรรม หรือแตละดานความรูใหเหมาะสมกับผลการเรียนรูของรายวิชานั้นๆ ทั้งนี้ โดย
จะประกอบดวย
๘.๒.๑ การสอบขอเขียน( Written Tests) เพื่อประเมินความรูและความเขาใจในเรื่องความรูดวยการสอบใน
แบบปรนัย โดยอยางนอยใหมีจํานวนขอทดสอบใหครบทุกหัวขอที่เปนเนื้อหาสาระในหลักสูตรยอยตางๆในขอ
๗ โดยมีกําหนดใหมีเกณฑผานคือตองมีคะแนนสอบขอเขียนเทากับหรือไมนอยกวารอยละ ๖๐
๘.๒.๒ การฝกปฏิบัติเพื่อการประเมินทักษะทางคลินิก ( Clinical skills) เพื่อประเมินในองคประกอบของ
ทักษะตางๆในสถานการณจําลองดังนี้คือ
๘.๒.๒.๑ การซักประวัติ
๘.๒.๒.๒ การตรวจรางกาย
๘.๒.๒.๓ การปฏิบัติพื้นฐานในการปฐมพยาบาลในดานหรือสาขายอยตางๆ
๘.๒.๒.๔ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินในเบื้องตนหรือในขั้นกลาง ในดานหรือสาขายอยตางๆ
๘.๒.๒.๕ การทําหัตถการตางๆทางสุขภาพที่จําเปน ในดานหรือสาขายอยตางๆ
๘.๒.๒.๖ การสื่อสารใหขอมูล
๘.๒.๒.๗ อืนๆ
โดยใหใชขอสอบในลักษณะของ Objective Structured Clinical Evaluation หรือ OSCE ใหมี
จํานวนขอทดสอบในการฝกภาคปฏิบัติใหภายในหัวขอที่เปนเนื้อหาสาระสําคัญที่ผูเขารับการฝกอบรมควร
จะตองทราบในหลักสูตรยอยตางๆขอ ๘ และสามารถจะปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม โดย
กําหนดใหมีเกณฑผานคือตองมีคะแนนสอบฝกภาคปฏิบัติเทากับหรือไมนอยกวารอยละ ๕๐
๘.๒.๓ ผูเขาฝกอบรมจะตองมีเวลาเขาฝกอบรมไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของเวลาการฝกอบรมทั้งหมด ถึงจะมี
สิทธิในการเขาสอบประเมินผลการฝกอบรมใน(ขอ ๘.๒. 1 และ ขอ ๘.๒. 2) หรือ ( ขอ ๘.๒.๔ ) เทานั้น
นอกเหนือจากนี้คือไมผาน
๘.๒.๔ ในกรณีที่จะมีการจัดสอบประเมินจากขอสอบสวนกลางที่ดําเนินการจัดทําโดยกรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุขขึ้นเองหรือคณะกรรมการที่จัดตั้งโดยกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขก็ตามไมวาจะเปนการจัด
สอบขอเขียน(Written Tests) เพื่อประเมินความรูและความเขาใจในเรื่องความรูดวยการสอบในแบบปรนัย
หรือเปนการจัดสอบฝกปฏิบัติเพื่อการประเมินทักษะทางคลินิก ( Clinical skills) เพื่อประเมินความสามารถใน
การปฏิบัติในองคประกอบของทักษะตางๆในสถานการณจําลองตางๆ กําหนดใหขอสอบของสวนกลางควรใหมี
จํานวนขอทดสอบครบทุกหัวขอหรืออยูในกรอบที่เปนเนื้อหาสาระยอยตางๆในขอ ๘ เชนกันและกําหนดใหมี
เกณฑผานคือใชเกณฑของขอ ๘.๒.๓ และตองมีคะแนนสอบขอเขียนเทากับหรือไมนอยกวารอยละ ๖๐
เชนกันและกําหนดใหมีเกณฑผานคือตองมีคะแนนสอบฝกภาคปฏิบัติเทากับหรือไมนอยกวารอยละ ๕๐
เชนกัน
๘.๒.๕ ผูสอนและหรือผูบริหารการสอนตองปฐมนิเทศบทเรียนตางๆหรือแจงใหผูเขารับการฝกอบรมไดทราบ
ถึงกรอบเนื้อหาความรู ทั้งทฤษฎีและวิธีการฝกปฏิบัติ ใหทราบถึงกรอบวิธีการในการวัดผลและการประเมินผล
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ

หนา 15

กอนเริ่มเนื้อหาการเรียนลวงหนาดวย ตลอดจนแจงผลการประเมินเปนระยะๆเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมได
ทราบสําหรับเพื่อการปรับปรุงตนเองตอไป
๙. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม(Entry Standards)
๙.๑ คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม(Entry Standards)
๙.๑๑ นักเรียนหรือประชาชนทั่วไปผูที่มีอายุ ที่มีอายุตั้งแต ๑๖ ปบริบูรณ เปนตนไป
๙.๑๒ ตองผานการฝกอบรมในหลักสูตรหลักสูตรการฝกอบรมการปฐมพยาบาลขั้นเบื้องตนสําหรับคนประจํา
เรือ (Elementary first Aid) จากสถาบันที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองที่ออกตาม พ.ร.บ. แรงงานทางทะเล
พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ ตองผานการฝกอบรมในหลักสูตรที่เทียบเทากับการฝกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน
สําหรับคนประจําเรือ (Elementary first Aid) ตาม IMO Model Course 1.13 ในมาตรฐานตามกฎขอบังคับ
ของอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานการฝกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเขายามของคน
ประจําเรือ ค.ศ. 1978 และที่แกไข Chapter VI, Section A-VI/1 , Table A-VI/1 - 3 “SPECIFICATION OF
MINIMUM STANDARD OF COMPETENCE IN ELEMENTARY FIRST AID”
๑๐. ผูรับผิดชอบในหลักสูตรการฝกอบรม(Supervisors) และการฝกอบรม ดังนี้
๑๐.ก - ผูรับผิดชอบหลักสูตรการฝกอบรม
๑๐.ข - อาจารยผูใหการฝกอบรม
๑๐.ค - เจาหนาที่หรือบุคคลกรที่ชวยสนับสนุนการฝกอบรม
ซึ่งในผูรับผิดชอบในการการฝกอบรมในหนาที่ตางๆทั้งสามหนาที่นั้น ตองมีคุณวุฒิตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด ดังนี้
๑๐.๑ คุณสมบัติของผูรับผิดชอบหลักสูตรการฝกอบรม
สถาบันหรือองคกรจะตองจัดและแตงตั้งใหมีผูรับผิดชอบหลักสูตรการฝกอบรมในภาพรวม จํานวนอยางนอย
๑ คน และเปนบุคคลในสังกัดขององคกรสถาบันการฝกอบรมดวย เพื่อการบริหารจัดการจัดหา โดยสามารถ
จะสั่งการ จัดทําจัดหา วางแผน ประเมิน กํากับ ประสานงาน ปรับปรุงใหการสอนของระบบหลักสูตรใหมี
ความพรอมทั้งบุคคลตั้งแตผูที่เปนอาจารยผูใหการฝกอบรม , เจาหนาที่หรือบุคคลกรที่ชวยสนับสนุนการ
ฝกอบรมตลอดจนการจัดเตรียมความพรอมในอุปกรณ หองเรียนการวัดผล การประเมินผลเปนตน โดยที่มี
คุณสมบัติ ดังนี้
๑๐.๑.๑ เปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี
๑๐.๑.๒ เปนผูมีคุณวุฒิผานการอบรม IMO Model course 6.09
๑๐.๑.๓ ความรูที่เกี่ยวของกับดานการศึกษา หรือดานบริหารการศึกษา หรือดานการบริหารจัดการทางสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ โดยตองสามารถทํางานเต็มเวลาได ในฐานะของผูรับผิดชอบหลักสูตรและวุฒิ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร (Supervisor and Qualification)
โดยบุคคลที่เปนผูรับผิดชอบหลักสูตรการฝกอบรมดังกลาว จะตองถูกบันทึกขอมูลในแบบฟอรม
ที่ ๑๐.๑ และสถาบันจะตองพรอมแสดงใหประจักษณ เมื่อมีการขอตรวจสอบจากหนวยงานที่รับผิดชอบจาก
กรมการแพทยและกรมเจาทา
แบบฟอรมที่ ๑๐.๑
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ตารางรายชื่อ ผูรับผิดชอบในหลักสูตรการฝกอบรม (Supervisors)
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

ที่ทํางาน

การศึกษา/สถาบัน

ประกาศนียบัตร/สถาบันการฝกอบรม

หมายเหตุ ; แบบฟอรมนี้ตองแสดงใหผูประเมินจากภายนอกทราบและรอมาตรวจสอบ โดยใหลงรายละเอียด
ใหครบถวน
๑๐.๒ คุณสมบัติของอาจารยผูใหการฝกอบรม
อาจารยฝกอบรมหลักตองมีคุณสมบัติครบทุกขอ ดังนี้
๑๐.๒.๑ เปนผูมีคุณวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต
เฉพาะสาขาเวชกิจฉุกเฉินเทานั้น
๑๐.๒.๒ สามารถทํางานและใหเวลาในการเปนผูสอนไดครบถวนในการสอนของสาขาที่เกี่ยวของกับเนื้อหาใน
การฝกอบรมนั้นๆ
๑๐.๒.๓ เปนผูมีคุณวุฒิผานการอบรม IMO Model course 6.09 และเปนผูมีความรู ความชํานาญ ทักษะใน
สาขาที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่เกี่ยวของของการฝกอบรมนั้น
โดยบุคคลที่เปนอาจารยผูใหการฝกอบรมดังกลาว จะตองถูกบันทึกขอมูลในแบบฟอรมที่
๑๐.๒๑ , ๑๐.๒๒ และสถาบันจะตองพรอมแสดงใหประจักษณ เมื่อมีการขอตรวจสอบจากหนวยงานที่
รับผิดชอบจากกรมการแพทยหรือกรมเจาทา

แบบฟอรมที่ ๑๐.๒๑
ตารางรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบการสอนในหลักสูตรและวุฒิอาจารยผูสอน
(Instructors and Qualification)
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

ที่ทํางาน

การศึกษา/สถาบัน

ประกาศนียบัตร/สถาบันการฝกอบรม

หมายเหตุ ; แบบฟอรมนี้ตองแสดงใหผูประเมินจากภายนอกทราบและรอมาตรวจสอบ โดยใหลงรายละเอียด
ใหครบถวน
แบบฟอรมที่ ๑๐.๒๒
ตารางรายรายวิชาโดยรายชื่อของอาจารยผูใหการฝกอบรมและวุฒิผูที่เปนอาจารยผูสอน (Instructors and
Qualification)
รายวิชา

วิทยากร

วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร

สถาบัน

๑. การปฐมพยาบาลโดย
ทันทีในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
หรือเจ็บปวยบนเรือ
(Apply immediate first
aid in the event of
accident or illness on
board)
๒. ชุดปฐมพยาบาล (First –
aid kit)

คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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รายวิชา

วิทยากร

วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร

สถาบัน

๓. โครงสรางของรางกาย
และหนาที่ (Body
Structure and function)
และการแสดงโดยใชแผนภูมิ
หรือหุน เพื่อบรรยายหรือ
อธิบายโครงสรางของ
รางกาย
๔. อันตรายทางพิษวิทยาบน
เรือ รวมทั้งการใชคูมือการ
ชวยเหลือทางการแพทย
สําหรับใชอุบัติเหตุสินคา
อันตราย (MFAG) หรือคูมือ
ที่เทียบเทา (Toxicological
hazard on board,
including use of the
Medical First Aid Guide
for Use in Accident
involving Dangerous
Goods : MFAG)
๕. การตรวจรางกายผูปวย
ที่มาเปนกลุมอุบัติภัยและมา
รายบุคคล (Examination
of casualty or patient)
๖. การบาดเจ็บที่กระดูกสัน
หลังและไขสันหลัง (Spinal
injuries)
๗. บาดแผลที่ถูกไฟไหม, น้ํา
รอนลวก และผลกระทบจาก
ความรอนและความเย็น
(Burns, scalds and
effects of heat and
cold)
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รายวิชา

วิทยากร

วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร

สถาบัน

๘. กระดูกหัก, ขอเคล็ด, ขอ
เหลื่อน และการบาดเจ็บ
ของกลามเนื้อ (Fractures,
dislocations and
muscular injuries)
๙. การรักษาชวยเหลือผูปวย
ที่ประสพภัยโดยรวมภาวะ
ความเครียดภาวะอุณหภูมิ
รางกายต่ําและการสัมผัส
ความเย็น (Medical care
of rescued persons,
including Distress,
Hypothermia, Cold
Exposure)
๑๐. คําแนะนําปรึกษาทาง
แพทยทางคลื่นวิทยุและการ
สื่อสารทางไกล
(Radio medical advice)
๑๑. เภสัชวิทยาและการใช
ยา (Pharmacology)
๑๒. การทําใหปราศจากเชื้อ
โรค (Sterilization)
๑๓. ภาวะหัวใจหยุดเตน
ภาวะการจมน้ํา และภาวะ
ขาดอากาศหมดสติ
(Cardiac arrest,
drowning and asphyxia)
๑๔. ปญหาทางจิตใจ
อารมณและปญหาทางจิต
เวช
(Psychological/Psychiatri
c Problems)
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หมายเหตุ ; แบบฟอรมนี้ตองแสดงใหผูประเมินจากภายนอกทราบและรอมาตรวจสอบ โดยใหลงรายละเอียด
ใหครบถวน
๑๐.๓ สัดสวนของอาจารยตอผูเขารับการฝกอบรม
โดยในสวนของสัดสวนอาจารยจะใหคิดเฉพาะจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรม เทานั้น
ในการฝกภาคทฤษฎี ในหองเรียนโดยมีอาจารยจํานวน ๑ คน ตอผูเขารับการฝกอบรมไมมากกวา ๓๕ คน
โดยอยางนอยตองมีอาจารยฝกอบรมหนึ่งทานเสมอ
ในการฝกภาคปฏิบัติ ในหองเรียนมีอาจารยจํานวน ๑ คน ตอผูเขารับการฝกอบรมไมมากกวา ๘ คนโดย
อยางนอยตองมีอาจารยฝกอบรมหนึ่งทานเสมอ
๑๐.๔ คุณสมบัติของ เจาหนาที่หรือบุคคลกรที่ชวยสนับสนุนการฝกอบรม
ทางสถาบันตองจัดใหมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ มีความรู มีทักษะความสามารถ มีคุณวุฒิและจํานวนที่เหมาะสม
ในหนาที่ของการปฏิบัติงานเพื่อการสนับสนุนการฝกอบรมทั้งในงานธุรการ งานเอกสาร งานติดตอประสาน
งานการเงิน งานการจัดเตรียมในการบริการดานหองเรียน หองฝกหัดการสอน งานดานโสตทัศนูปกรณ งาน
ดานอุปกรณการฝกอบรมและงานอื่นๆที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ตองจัดใหมีจํานวนคนที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ให
การสนับสนุนเพื่อใหการอบรมมีมาตรฐาน และเหมาะสมกับจํานวนผูรับการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ
๑๑. ทรัพยากรการฝกอบรมและการจัดการ
๑๑.๑ ทรัพยากรการฝกอบรม ดังนี้
ประกอบดวย สถานที่ของหองเรียนและหองปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณการฝกอบรม
(Teaching Facilities and Equipment) ระบบสารสนเทศและเอกสารประกอบการฝกอบรม( IT and
Textbook)ที่เหมาะสม ดังนี้
๑๑.๑.๑ มีจํานวนหองเรียนและมีพื้นที่ของหองเรียนที่เหมาะสมกับปริมาณนักเรียนทั้งใน
ดานการเรียนการสอนในแบบทฤษฎีและการฝกปฏิบัติตางๆ
๑๑.๑.๒ มีสัดสวนของชนิดหนังสือเรียนคูมือที่เหมาะสม คือ
๑๑.๑.๒.๑ คูมือตําราเรียนมาตรฐานประจําตัวใหกับผูเขาอบรมซึ่งตองจัดทําโดยสถาบันฝกอบรมเพื่อที่จะแจก
ใหครบทุกคน ในชวงตลอดระยะเวลาระหวางการศึกษาอบรมซึ่งอาจจะเปนหนังสือ( Hard copy) หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกสหรือสื่อทางวิดีทัศน ( Audio-visual electronic files) ที่ตองประกอบดวยเนื้อหาดังนี้
๑๑.๑.๒.๑.๑ กรอบความรูหรือตารางเนื้อหารายละเอียดของหลักสูตร ( Course Outline , Detailed
teaching syllabus , Course Timetable) ที่กําหนดใหผูเขาอบรมตองรูและการระบุของ Training
outcomes , การประเมินผล ( Assessment )ของผูเรียนอยางไร
๑๑.๑.๒.๑.๒ ความรูหรือเนื้อหาทางวิชาการโดยรายละเอียดที่กําหนดใหตองทราบทั้งดานทฤษฎีและดาน
ปฏิบัติ ( Standard knowledge/Textbooks ) ที่เปนพื้นฐานจําเปน
๑๑.๑.๒.๒ คูมือตําราเรียนมาตรฐานซึ่งทางสถาบันฝกอบรมจะตองจัดหามาเพื่อเตรียมใหผูเรียนไวคนควา
เพิ่มเติม หรืออางอิง ในชวงตลอดระยะเวลาระหวางการศึกษาอบรมอยางพอเพียงกับผูเรียนซึ่งอาจจะเปน
หนังสือ(Hard copy) หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อทางวิดีทัศน ( Audio-visual electronic files) ที่ตอง
ประกอบดวยดังนี้
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
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๑๑.๑.๒.๒.๑ วารสาร (Journals) หรือ บรรณานุกรม (Bibliography) ตางๆ ที่ไวเพื่อการคนควาเพิ่มเติม โดย
มีจํานวนที่เหมาะสมกับผูเขารวมการฝกอบรม และเอื้อตอการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ
๑๑.๑.๒.๒.๒ สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อทางวิดีทัศน ที่ไวเพื่อการคนควาเพิ่มเติม โดยมีจํานวนที่เหมาะสมกับ
ผูเขารวมการฝกอบรม และเอื้อตอการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ เชน
๑๑.๑.๒.๒.๓ ชุดเอกสารทั้ง Hard copies และ Electronic files ที่วาดวย “อนุสัญญาวาดวยแรงงานทาง
ทะเล ; MLC ( Maritime Labour Convention ) ปลาสุด “
๑๑.๑.๒.๒.๔ ชุดเอกสารทั้ง Hard copies และ Electronic files ที่วาดวยของ The international
Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1995 (
STCW 1995 ) และฉบับแกไขเพิ่มเติม 2010 Manila amendments หรือฉบับแกไขลาสุด ณ ปจจุบัน
๑๑.๑.๒.๒.๕ ชุดเอกสารทั้ง Hard copies และ Electronic files ของ IMO (International Maritime
Organization) references ดังนี้คือ
๑๑.๑.๒.๒.๕.๑ ชุดเอกสาร IMO Model Course 1.14 , Medical first aid (ทั้ง Course และ
Compendium) ฉบับปลาสุด เพื่อสามารถใชไวเพื่อการคนควาเพิ่มเติม โดยมีจํานวนที่เหมาะสมกับผูเขารวม
การฝกอบรม และเอื้อตอการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ
๑๑.๑.๒.๒.๕.๑ ชุดเอกสารที่เปน Relevant publications จาก The Publications Service of IMO
international conventional เชน ชุด Videos , ชุด IMO and other references และชุด Textbooks ที่
อางอิงจากใน IMO Model Course 1.14 , Medical first aid ฉบับปลาสุด ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถ
ใชไวเพื่อการคนควาเพิ่มเติม เปนเครื่องมือที่เปนการชวยสอนตางๆ ( Teaching aids)โดยใหมีจํานวนที่
เหมาะสมกับผูเขารวมการฝกอบรม และเอื้อตอการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ
๑๑.๑.๒.๒.๖ ชุดเอกสารทั้ง Hard copies และ Electronic files ที่วาดวย พระราชบัญญัติแรงงานทาง
ทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑.๑.๓ มีอุปกรณสําหรับชวยในการเรียน การสอน การฝกหัด การฝกปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ มีจํานวนที่เหมาะสมกับผูเขารวมการฝกอบรม มีคุณภาพ และ มีจํานวนเพียงพอ และพรอมใชอยาง
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่กําหนด ไวในรายละเอียดการฝกอบรมเพื่อเอื้อตอการฝกอบรมใหได
อยางมีประสิทธิภาพแบงเปน ๒ ประเภท ดังนี้
๑๑.๑.๓.๑ อุปกรณการเรียนการสอนดานโสตทัศนูปกรณ ไดแก
๑๑.๑.๓.๑.๑) ชุดระบบเครื่องคอมพิวเตอร
๑๑.๑.๓.๑.๒) เครื่องถายสําเนา
๑๑.๑.๓.๑.๓) ชุดอุปกรณเครื่องขยายเสียง ไมค ลําโพง
๑๑.๑.๓.๑.๔) Visualizer หรือ Overhead Projector
๑๑.๑.๓.๑.๕) LCD Projector หรือ Slide Projector
๑๑.๑.๓.๑.๖) ชุดเครื่องฉายวีดิทัศน และอุปกรณวีดิทัศน
๑๑.๑.๓.๑.๗) ชุดระบบเครือขายแบบอินเตอรเน็ตทั้งมีสายและแบบไรสาย
๑๑.๑.๓.๒ อุปกรณการสอนดานปฏิบัติการแพทยการพยาบาลฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ไดแก
๑๑.๑.๓.๒.๑) หุนจําลองเพื่อฝกหัดชวยฟนคืนชีพและชุดอุปกรณฝกการชวยชีวิต ( Resuscitator) ในแบบ
ตางๆ
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๑๑.๑.๓.๒.๒) อุปกรณที่เกี่ยวของกับการฝกหัดการดูแลบาดแผลในลักษณะตางๆ เชน การทําความสะอาด
บาดแผล (dressing), การเย็บแผล( suture) , การระบายของเหลวหรือหนอง ( drainage of fluid/pus
content) , การพันบาดแผล (bandages) เปนตน
๑๑.๑.๓.๒.๓) อุปกรณที่เกี่ยวของกับการฝกการดูแลภาวะของโครงรางกระดูก กลามเนื้อและเอ็นที่ผิดปกติ
ตางๆ อาทิ ฉีกขาด ฟกช้ํา หอเลือด ราว หัก ขอเคลื่อนหลุด เชน การดามดวย splints แบบตางๆ, braces
เปนตน
๑๑.๑.๓.๒.๔) อุปกรณการยก การเคลื่อนยาย และการยึดตรึงตางๆผูปวยในแบบตางๆ
๑๑.๑.๓.๒.๕) แผนภูมิรูปภาพตาง ๆทางกายวิภาค สรีรวิทยา พยาธิสภาพ และ โครงกระดูกและหุนจําลอง
และอวัยวะจําลองตาง ๆทั้งภายในรางกายและภายนอกรางกายของมนุษยชายหญิง เด็ก และอื่น ๆ
๑๑.๑.๓.๒.๖) อุปกรณที่เกี่ยวของกับการฝกหัดการดูแลการบาดเจ็บของลูกนัยนตา , ฟนและในชองปากใน
ลักษณะตางๆ
๑๑.๑.๓.๒.๗) อุปกรณที่เกี่ยวกับใน ship’s medical chest หรือรายการยา รายการเวชภัณฑที่จําเปนในการ
สอนแสดงหรือการทดลองอื่น ๆให ชมหรือสาธิต
๑๑.๑.๓.๒.๘) อุปกรณในการฝกการใชวิทยุสื่อสารตางๆหรือสัญญาณหรือรหัสตางๆที่เหมาะสม
๑๑.๑.๓.๒.๙) อุปกรณอื่นๆที่จําเปนในการสอนแสดงหรือการทดลองอื่น ๆให ชมหรือสาธิตของความรูที่
เกี่ยวของในเนื้อหาของหลักสูตร
๑๑.๑.๓.๒.๑๐) อุปกรณการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยตางๆ
๑๑.๑.๓.๒.๑๑) อุปกรณเพื่อการฝกการชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล และ ฝกการอยูรอดในทะเล( Survival
at sea) ในแบบตางๆ
๑๑.๑.๔ มีการใหบริการทางอินเตอรเน็ต ( Internet) ทั้งแบบไรสาย( Offline) หรือ มีสาย ( Cable )เพื่อ
ใหบริการทางดานวิชาการตาง ๆไดอยางเหมาะสม
๑๑.๑.๕ มีระบบและมาตรการดานความปลอดภัยของเครื่องมือชวยสอนตางๆ , ของสถานที่อบรม และมี
บรรยากาศของสิ่งแวดลอม ที่เอื้ออํานวยตอการสอน การศึกษาอบรม การทดสอบตางๆสําหรับทั้งผูเขารับการ
ฝกอบรมและอาจารยผูสอน
๑๑.๒ การจัดการ
๑๑.๒.๑ จัดใหมีผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรของการฝกอบรมโดยเฉพาะ
๑๑.๒.๒ มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับการฝกอบรมและอาจารยฝกอบรมเพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรการฝกอบรมภายหลังสิ้นสุดการฝกอบรม
๑๒. แนวทางในการพัฒนาอาจารยฝกอบรม
การพัฒนาอาจารยฝกอบรม ใหพัฒนาทั้งในดานวิชาการและฝกอบรม ดังนี้
๑๒.๑ มีระบบ แนวทางการพัฒนาและสรางแรงจูงใจในดานสมรรถนะความเปนครู
๑๒.๒ มีระบบ แนวทางการเพิ่มพูนความรูความสามารถดานการจัดการฝกอบรม และการวัดผล
ประเมินผลอยางตอเนื่อง
๑๒.๓ มีระบบ แนวทางการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการฝกอบรมใหทันสมัยอยูเสมอ
๑๒.๔ มีการสนับสนุนในการเขารวมประชุม อบรม และสัมมนาทางวิชาการดานการปฐมพยาบาล
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การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและดานตางๆที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่ตองสอนในหลักสูตร ทุกป
๑๓. การประกันคุณภาพการฝกอบรมในระบบมาตรฐานคุณภาพ(Quality Standard system)
สถาบันที่มีการฝกอบรมควรสามารถแสดงใหเห็นไดชัดเจนวา สถาบันของตนนั้นมีแนว
ทางการปฏิบัติในระบบประกันคุณภาพ ดังตอไปนี้ คือ
๑๓.๑ นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) , วัตถุประสงคดานคุณภาพ(Quality
Objective) ,ขอบเขตการรับรองคุณภาพ (Scope) , การทบทวนฝายบริหาร( Management Review)
๑๓.๒ ระบบประเมินคุณภาพจากภายใน (Internal Audit)
๑๓.๓ ระบบประเมินคุณภาพจากภายนอก (Independent Evaluation)
๑๓.๔ คูมือของระเบียบปฏิบัติงาน (Quality Procedure)ตางๆ
๑๓.๕ แผนผังองคกร( Organization Chart)
๑๓.๖ ระบบรายงานความเสี่ยงและการตอบสนองกลับ ( Occurrence and risk report ),
ระบบการจัดการความเสี่ยง ( Risk management )
๑๓.๗ ระบบการวัดและการประเมินผล ( Assessment ) และการสอบซอม (Retest)
๑๓.๘ องคกรที่จัดฝกอบรม ตองไดรับการประกันคุณภาพการฝกอบรมและการจัดการ
ฝกอบรมที่จะสงผลใหผูผานการฝกอบรมมีคุณภาพการอยางนอยเทากับวัตถุประสงคการฝกอบรมที่กําหนดไว
ตามหลักสูตรหลักเกณฑในขอ ๔. วัตถุประสงคของการฝกอบรม โดยใชระบบประเมินคุณภาพจากภายใน(
Internal Audit) อยางตอเนื่อง และ ระบบประเมินคุณภาพจากภายนอก ( Independent Evaluation)
สามารถแสดงหลักฐานที่เปนตัววัดประสิทธิผลที่เปนขอบงชี้หลัก ( KPI ) ใหได ดังนี้
๑๓.๘.๑ มีผูรับผิดชอบหลักสูตรการฝกอบรมและอาจารยฝกอบรมหลักชัดเจนและมี
คุณสมบัติครบตามที่กําหนดในหลักสูตรการฝกอบรมกลางกําหนด
๑๓.๘.๒ มีรายละเอียดของคูมือหลักสูตรการฝกอบรมของสถาบันที่สอดคลองกับ
หลักสูตรการฝกอบรมกลางของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
๑๓.๘.๓ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการฝกอบรมหลังสิ้นสุดการฝกอบรม
เสนอตอกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทยหรือหนวยงาน/คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามหลักสูตรการ
ฝกอบรมเพื่อทราบ
๑๓.๘.๔ มีหลักฐานของการพัฒนาหรือการปรับปรุงการจัดการฝกอบรม หรือใชผล
การประเมินการดําเนินงานตามรายงานของผลการฝกอบรมครั้งที่แลว นํามาใชประโยชนในการปรับปรุง
การศึกษาอบรมอยางตอเนื่อง
๑๓.๘.๕ ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม ที่มีตอกระบวนการฝกอบรม
หลังการฝกอบรมแลว เฉลี่ยไมนอยกวา ๗๐ % จากคะแนนเต็ม
๑๓.๘.๖ ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมที่มีตอคุณภาพการสอน หลังการ
ฝกอบรมแลวเฉลี่ยไมนอยกวา ๗๐ % จากคะแนนเต็ม
๑๓.๘.๗ ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมตอทรัพยากรสนับสนุนการฝกอบรม หลังการฝกอบรม
แลวเฉลี่ยไมนอยกวา ๗๐ % จากคะแนนเต็ม
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๑๔. เงื่อนไขการรับรององคกรฝกอบรมที่ดําเนินการฝกอบรมการตามหลักสูตรการฝกอบรมพ.ศ.๒๕๖๐
ใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบกรมการแพทย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข การรับรอง
หลักสูตรอบรมคนประจําเรือและสถานฝกอบรม พ.ศ. ....
๑๕. รายชื่อคณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรกลางการฝกอบรมคนประจําเรือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นาวาเอกพิเชฎฐ
กรัยวิเชียร ประธานคณะอนุกรรมการ
นายนภดล
แกวสุวรรณ คณะอนุกรรมการ
นายกิตติพงศ จันทวงศ
คณะอนุกรรมการ
นายไพโรจน เครือกาญจนา คณะอนุกรรมการ
ผูแทนกรมเจาทา คณะอนุกรรมการ
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
คณะอนุกรรมการ
ผูแทนโรงเรียนนายเรือ คณะอนุกรรมการ
นางสุภาพ ไชยนิตย คณะอนุกรรมการและเลขานุการ
นายอดิเทพ นิ่มทอง คณะอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
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รางระเบียบกรมการแพทย

วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข การรับรองหลักสูตรอบรมคนประจําเรือและ
สถานฝกอบรมพ.ศ. ....
________________

เพื่อใหการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาและการฝกอบรม
ของสถานบันการศึกษาและฝกอบรม เปนไปตามขอกําหนดของอนุสัญญาวาดวยแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙
และอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานการฝกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเขายามสําหรับ
คนประจําเรือ ค.ศ ๑๙๗๘ และที่แกไขเพิ่มเติมและสอดคลองกับมาตรฐานตามที่อนุสัญญากําหนดไว
อาศัยอํานาจตาม ขอ ๑๕ แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
วาดวยการจัดใหมีแพทยประจําเรือและการกําหนดใหคนประจําเรือตองผานการฝกอบรมการรักษาพยาบาลและปฐม
พยาบาล พ.ศ๒๕๖๐และมาตรา ๗๘ แหงพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล ๒๕๕๘ อธิบดีกรมการแพทยจึง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับรองหลักสูตรการศึกษาและการฝกอบรมของสถานบันการศึกษาและฝกอบรม
ที่ยื่นขอรับรองหลักสูตร ดังตอไปนี้
ขอ ๑ บทนิยาม
“สถานฝกอบรม” หมายถึง สถานพยาบาล มหาวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาล หรือสถาน
ฝกอบรมทั่วไป ที่ไดรับการรับรองจากกรมการแพทย
“หลักสูตรตนแบบ” หมายถึง หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตน สําหรับคนประจํา
เรือ ( Elementary First Aid Course ) หลักสูตรการปฐมพยาบาลสําหรับคนประจําเรือที่ทําหนาที่ในตําแหนง
ดานการรักษาพยาบาล ( Medical Care Course ) หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นกลาง สําหรับคนประจําเรือ
(Medical First Aid Course ) เปนหลักสูตรกลางคนประจําเรือ ที่กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
“อธิบดี” หมายถึง อธิบดีกรมการแพทย
ขอ ๒ ใหอธิบดีรักษาการตามประกาศนี้ และใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให
เปนไปตามประกาศนี้
ขอ ๓ เอกสารประกอบการขอรับใบรับรองสถานฝกอบรม
ใ
หสถานฝกอบรมที่มีความประสงคจะยื่นขอรับรองสถานฝกอบรม ยื่นคําขอพรอมดวย
เอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
๓.๑ รายละเอียดของสถานที่ตั้งของสถานฝกอบรม
๓.๒ โครงสรางองคกร (Organization chart)
๓.๓ รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและแผนการเรียนรวมทั้งรายวิชาที่ประสงคจะเปดการ
เรียนการเรียนการสอนหรือฝกอบรม
๓.๔ แผนผังแสดงสถานที่ บริเวณสถานฝกอบรม อาคารเรียน และอาคารที่ใชประกอบใน
การสอน
๓.๕ การจัดหาเครื่อง และอุปกรณที่จะใชในการจัดการศึกษาฝกอบรมพรอมขั้นตอนและ
ระยะเวลาดําเนินการ
๓.๖ ระเบียบการของสถานฝกอบรม
๓.๗ วันที่สถานฝกอบรมจะเปดทําการสอน
๓.๘ เอกสารที่แสดงวาสถานฝกอบรมนั้นมีระบบมาตรฐานคุณภาพ ( Quality Standard
System)

๓.๘.๑ นโยบายคุณภาพ ( Quality Policy) รวมถึงขอตกลงที่กระทําโดยสถาน
ฝกอบรมเพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว และไดรับการรับรองโดยหนวยงาน
รับรองมาตรฐานคุณภาพ
๓.๘.๒ ภารกิจหนาที่ในการบริหารคุณภาพที่ไดกําหนดและนําไปปฎิบัติตามนโยบาย
คุณภาพในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมใดๆ ที่สงผลกระทบตอคุณภาพ
๓.๘.๓ โครงสรางการจัดการขององคกร หนาที่ความรับผิดชอบ กระบวนการขั้นตอน
ปฎิบัติงาน ทรัพยากรบุคคล และเครื่องมืออุปกรณ
๓.๘.๔ ภารกิจหนาที่ในการควบคุมคุณภาพที่ตองปฏิบัติในทุกระดับเกี่ยวกับกิจ
กรมการสอน การฝกอบรม การสอบประเมิน และเกี่ยวกับการจัดการองคกรและการบังคับใชเพื่อใหแนใจวามี
ความเหมาะสมตามวัตถุประสงคของกิจกรรม และตอการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงค
๓.๘.๕ กระบวนการ (Process) การประเมินรับรองคุณภาพภายใน และการทบทวน
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของแผนการศึกษาและฝกอบรม เพื่อใหมั่นใจวาการตรวจสอบติดตาม
ขั้นตอนการปฎิบัติงาน (Procedure) สําหรับการควบคุมคุณภาพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๘.๖ เอกสารสําหรับระบบมาตรฐานคุณภาพ สําหรับขอกําหนดของกระบวนการ
ศึกษาฝกอบรมตองมีอยางนอย ดังนี้
๓.๘.๖.๑ การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร
๓.๘.๖.๒ การขอรับรองหลักสูตร
๓.๘.๖.๓ การรับสมัคร การคัดเลือกผูเขาศึกษาฝกอบรม
๓.๘.๖.๔ การคัดเลือก บรรจุผูรับผิดชอบในการศึกษาอบรม
๓.๘.๖.๕ การฝกอบรมผูรับผิดชอบในการศึกษาอบรม
๓.๘.๖.๖ การเขาเรียนและการสอน
๓.๖.๖.๗ การสอบและการประเมิน
๓.๖.๖.๘ ขอมูลยอนกลับจากผูเขารับการฝกอบรมและผูประกอบการ
เดินเรือ
๓.๖.๖.๙ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
๓.๖.๖.๑๐ การแกไขปองกันขอบกพรอง
๓.๖.๖.๑๑ การทบทวนโดยฝายบริหาร
๓.๖.๖.๑๒ การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ
๓.๖.๖.๑๓ การซอมบํารุงเครื่องมืออุปกรณ
๓.๖.๖.๑๔ การใชเครื่องมือจําลองสถานการณ (หากมี)
๓.๖.๖.๑๕ การฝกปฏิบัติบนเรือ (หากมี)
๓.๖.๖.๑๖ การออกประกาศนียบัตรอบรม
๓.๖.๖.๑๗ การทําทะเบียนประกาศนียบัตร
๓.๖.๖.๑๘ การรายงานผลการออกประกาศนียบัตรฝกอบรม
๓.๖.๖.๑๙ การยกเลิก เพิกถอนประกาศนียบัตรฝกอบรม
ใหสถานฝกอบรมยื่นคํารองพรอมเอกสารครบถวนตามวรรคหนึ่ง ตอกรมการแพทยและ ให
คณะอนุกรรมการประเมิน.......ซึ่งแตงตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการควบคุมคุณภาพหลักสูตรคนประจําเรือ เปนผูมี
หนาที่ตรวจสอบสถานฝกอบรมดังกลาว วามีคุณสมบัติตามที่ยื่นขอหรือไม จากนั้นใหรายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินตอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพหลักสูตรคนประจําเรือ เพื่อใชประกอบการพิจารณาและเมื่อ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพหลักสูตรคนประจําเรือเห็นชอบตามรายงานการตรวจสอบและประเมินแลว ให

นําเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาลงนามในใบรับรองสถานฝกอบรมตอไป ทั้งนี้ รูปแบบใบรับรองสถานฝกอบรมให
เปนไปตามแบบทายประกาศฉบับนี้
ขอ ๔เอกสารประกอบการขอใบรับรองหลักสูตร
ใหสถานฝกอบรมที่มีความประสงคจะยื่นขอรับรองหลักสูตรการศึกษา หรือหลักสูตร
การศึกษา ใหยื่นคําขอพรอมเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
๔.๑ ใบรับรองสถานฝกอบรมจากกรมเจาทา
๔.๒.รายละเอียดหลักสูตร
๔.๒.๑ ชื่อหลักสูตร (
Course title)
๔.๒.๒ ชื่อประกาศนียบัตรฝกอบรม (
Course certificate)
๔.๒.๓ วัตถุประสงคของหลักสูตร (
Course objective)
๔.๒.๔ โครงสรางหลักสูตร (
Course structure)
๔.๒.๕ รายวิชา รหัสวิชา และชั่วโมงการเรียนการสอน (Course timetable)
๔.๒.๖ รายละเอียดของเนื้อหาในแตละรายละรายวิชาที่ทําการศึกษา หรือฝกอบรม
ซึ่งสอดคลองกับจํานวนชั่วโมงการศึกษา หรือฝกอบรม (Details of syllabus)
๔.๒.๗ แผนการศึกษา หรือแผนการฝกอบรม (
Course plan)
๔.๒.๘
แนวทางและกระบวนการฝกอบรมและประเมินผลการเรียนรู
๔.๒.๙
ระบบมาตรฐานคุณภาพ
๔.๓ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร รวมทั้งวิชาที่สอน หรือฝกอบรม กับตนแบบหลักสูตร
ตนแบบของ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เวนแตในกรณีที่ยังไมมีหลักสูตรตนแบบใหเปรียบเทียบกับ
ตารางมาตรฐานความรูความสามารถตามอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานการฝกอบรม การออก
ประกาศนียบัตร และการเขายามสําหรับคนประจําเรือ ค.ศ ๑๙๗๘และที่แกไขเพิ่มเติม
๔.๔ รายละเอียดคุณสมบัติของผูเขารับการศึกษา หรือฝกอบรม
๔.๔.๑ คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการศึกษา หรือฝกอบรม (Entry standards)
๔.๔.๒ วิธีการคัดเลือกผูเขารับการศึกษา หรือฝกอบรม (
Admission)
๔.๔.๓ จํานวนผูเขารับการศึกษา หรือฝกอบรม (Class intake limit)
๔.๕ รายละเอียดคุณสมบัติ และจํานวนของผูรับผิดชอบใน
หลักสูตรฝกอบรม(Spervisors)
๔.๕.๑ ผู
รับผิดชอบหลักสูตรฝกอบรม
๔.๕.๒ ผูสอน
๔.๕.๓
เจาหนาที่หรือบุคคลที่ชวยสนับสนุนการฝกอบรม
๔.๖
ทรัพยากรการฝกอบรม และการบริหารจัดการหลักสูตร ( Facilities
and
management)
๔.๖.๑ สถานที่ หองเรียน หองปฎิบัติการเครื่องมือและอุปกรณฝกอบรม
๔.๖.๒ ระบบสารสนเทศและตํารา (
Information technology and text books)
๔.๖.๓ แผนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร (
Course development plan)
ขอกําหนดตาม ขอ ๓.๒, ๓.๔, ๓.๕, ๓.๖ ใหเปนไปตามหลักสูตรตนแบบ ที่สถานฝกอบรมยื่น
ขอรับรองหลักสูตรกลางคนประจําเรือ

ขอ ๕ วิธีการ และหลักเกณฑในการพิจารณารับรองหลักสูตร

เมื่อสถานศึกษาฝกอบรมยื่นคํารองยื่นพรอมเอกสารครบถวนตามขอ ๒ ตอกรมการ
แพทย และใหคณะอนุกรรมการประเมิน........ ตรวจสอบ เอกสารและดําเนินการ ประเมิน สถานฝกอบรมตาม
รายละเอียดของหลักสูตรที่ขอรับรองวาหลักสูตรนั้นมีความเหมาะสม และมีมาตรฐานเปนไปตามที่กําหนด
หลักเกณฑดังตอไปนี้ หรือไม
๕.๑ รายละเอียดสาระวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ตองเปนไปตามมาตรฐาน
ความรู ความสามารถที่กําหนดไวใน ระเบียบกรมการแพทย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข การับรอง
หลักสูตรอบรมคนประจําเรือพ.ศ. ..... และเปนไปตาม หลักสูตรตนแบบที่สถานฝกอบรมยื่นขอรับรองหลักสูตร
กลางคนประจําเรือ
๕.๒ คุณสมบัติผูเขาการศึกษา หรือฝกอบรม ตองเปนไปตามขอกําหนดสําหรับการออก
ประกาศนียบัตร ใหเปนไปตามหลักสูตรตนแบบที่สถานฝกอบรมยื่นขอรับรองหลักสูตรกลางคนประจําเรือ
๕.๓ ผูรับผิดชอบหลักสูตรฝกอบรมผูสอน เจาหนาที่หรือบุคคลที่ชวยสนับสนุนการฝกอบรม
ตองมีคุณสมบัติและจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอกับระดับการศึกษา หรือฝกอบรม การประเมินความรู
ความสามารถในแตละรายวิชา และเปนไปตามหลักสูตรตนแบบที่สถานฝกอบรมยื่นขอรับรองหลักสูตรกลางคน
ประจําเรือ
๕.๓.๒ ผูควบคุมการสอน ผูควบคุมการประเมิน ตองมีความรูความเขาใจแผนและ
วัตถุประสงคของการศึกษา หรือฝกอบรม รวมทั้งตองมีความรูความเขาใจในเทคนิคการสอน วิธีการและการ
ปฏิบัติในการฝกอบรม
๕.๓.๓. ในกรณีที่ใชประกาศนียบัตรตามอนุสัญญาระหวางประเทศ วาดวยมาตรฐาน
การฝกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเขายามสําหรับคนประจําเรือ ค.ศ. ๑๙๗๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
หรือประกาศนียบัตรการฝกอบรมอื่นๆ เปนคุณสมบัติสําหรับผูสอน ประกาศนียบัตรเชนวานั้นตองออกโดยรัฐ
ภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานการฝกอบรมการออกประกาศนียบัตร และการเขายามสําหรับ
คนประจําเรือ ค.ศ. ๑๙๗๘ และที่แกไขเพิ่มเติม เทานั้น
๕.๕ สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน ตําราและแหลง
บริการขอมูลทางวิชาการ ตองมีความเหมาะสมเพียงพอในแตละหลักสูตรและใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
ไวในหลักสูตรตนแบบที่สถานฝกอบรมยื่นขอรับรองหลักสูตรกลางคนประจําเรือ
๕.๖ กรณีมีความจําเปนตองใชสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณการเรียนการ
สอน ของสถานฝกอบรมอื่น ในการศึกษา หรือฝกอบรมภาคทฤษฎี หรือภาคปฏิบัติตองแสดงหลักฐานการทํา
ความตกลงในการใชสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนนั้น
หลังจากนั้นใหคณะอนุกรรมการประเมิน....... รายงานผลการตรวจสอบ และประเมินให
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพหลักสูตรคนประจําเรือ เพื่อใชประกอบการพิจารณา และเมื่อคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพหลักสูตรคนประจําเรือ เห็นชอบตามรายงานการตรวจสอบ และประเมินแลว ใหนําเสนออธิบดี
กรมการแพทยเพื่อพิจารณาลงนามในใบรับรองหลักสูตร ทั้งนี้ รูปแบบของใบรับรองหลักสูตรใหเปนไปตามแนบ
ทายระเบียบนี้ฉบับนี้
ขอ ๖เงื่อนไขของสถานฝกอบรมที่ไดรับใบรับรองหลักสูตรจากกรมการแพทย หรือรับรอง
สถานฝกอบรม ตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
๖.๑ จัดใหมีและคงไวซึ่งผูรับผิดชอบในการศึกษา หรือ ฝกอบรม เชน ผูสอน ผูทําการ
ประเมิน ผูควบคุมการสอนหรือการประเมิน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมตามประเภทและระดับของการศึกษาและ
การฝกอบรมในจํานวนที่เพียงพอสําหรับการดําเนินการหลักสูตรศึกษาและการฝกอบรมที่ไดรับการรับรอง
๖.๒ ดําเนินการศึกษา หรือฝกอบรมใหเปนไปตามรายละเอียดของหลักสูตรที่ไดรับการรับรอง
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญที่มีผลตอคุณภาพการศึกษา หรือฝกอบรมตองไดรับการพิจารณา

จากคณะคณะกรรมการควบคุมคุณภาพหลักสูตรคนประจําเรือ และไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือผูที่อธิบดี
มอบหมายกอน
๖.๓ ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาฝกอบรมใหเปนไปตาม หลักสูตรตนแบบที่
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข กําหนดและตามที่กําหนดในอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน
การฝกอบรมการออกประกาศนียบัตร และการเขายามสําหรับคนประจําเรือ ค.ศ. ๑๙๗๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
๖.๔ เมื่อไดรับรองหลักสูตรจากกรมการแพทยแลว หากไมเปดการศึกษา หรือฝกอบรมใน
หลักสูตรดังกลาวภายในระยะเวลา ๑ ป นับแตไดรับรองหลักสูตร หรือไมเปดการศึกษาหรือฝกอบรมใน
หลักสูตรดังกลาวเปนเวลาติดตอกันเกิน ๑ ป โดยไมเหตุผลอันสมควร และไมไดแจงใหกรมการแพทยเปนลาย
ลักษณอักษร ใหถือวาใบรับรองหลักสูตรนั้นสิ้นสุดลง
๖.๕ ออกประกาศนียบัตรใหแกผูสําเร็จการศึกษา หรือฝกอบรมตามหลักสูตรที่ไดรับการ
รับรองอยางครบถวนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผานการวัดผล ทั้งนี้รายละเอียดในประกาศนียบัตรใหเปนไป
ตามที่กําหนดทายระเบียบนี้
๖.๖ จัดทําทะเบียนการออกประกาศนียบัตรใหเปนปจจุบัน และรายงานผลการออก
ประกาศนียบัตรตอสํานักกฎหมายการแพทย กรมการแพทย ทุก ๑ เดือน
๖.๗. จัดทําเอกสารหลักฐานหรือบันทึกคุณภาพเพื่อใชเปนหลักฐานสําหรับการตรวจติดตาม
(Audit) โดยผูตรวจจากกรมการแพทย ทั้ง เอกสารดังกลาวตองจัดทําใหครบถวนทุกกิจกรรมที่กําหนดไวใน
มาตรฐานคุณภาพ
๖.๘ บํารุงรักษาสถานที่และอุปกรณสําหรับการศึกษาใหคงมาตรฐานไวอยางตอเนื่อง
๖.๙ ควบคุม กํากับดูแลไมใหเกิดการทุจริตในการศึกษา หรือฝกอบรม
๖.๑๐ จัดใหมีระบบปองกันเกี่ยวกับการปลอมแปลงประกาศนียบัตรหรือเอกสารที่เกี่ยวของ
และตองสามารถดําเนินการยกเลิกเพิกถอนประกาศนียบัตรฝกอบรมที่ไมถูกตอง หรือไมไดมาตรฐานโดยมิ
ชักชา
.....๖.๑๑ รายงานขอเท็จจริงที่สงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาใหกรมการแพทยทราบ
ภายใน ๑๕ วัน
๖.๑๒ ยินยอมและอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพหลักสูตรคนประจํา
เรือ เขาตรวจสอบประจําป
ขอ ๗.ในกรณีที่สถานฝกอบรมที่ไดรับใบรับรองหลักสูตรไมสามารถคงไวซึ่งมาตรฐานการเรียน
การสอนหรือไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด ใหอธิบดีออกคําสั่งแจงขอบกพรองใหสถานฝกอบรม
ดังกลาวดําเนินการแกไขขอบกพรองและใหสถานฝกอบรมเสนอตอภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดแตตองไม
นอยกวา ๓๐ วัน
ดังนี้

ขอ ๘. ใหอธิบดีมีอํานาจพักใชหรือเพิกถอนใบรับรองหลักสูตรของสถานฝกอบรม เมื่อมีเหตุ
๘.๑ ไมสามารถแกไขขอบกพรองภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ตามขอ ๖

๘.๒ ไมจัดใหมีหรือไมคงไวซึ่งระบบมาตรฐานคุณภาพตามที่กําหนดในหลักสูตรตนแบบที่
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ซึ่งมีผลกระทบตอคุณภาพการศึกษา

๘.๓ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๕
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ...

(นายธีรพล โตพันธานนท)
อธิบดีกรมการแพทย

แบบใบรับรองหลักสูตร

ประกาศกรมการแพทย
เรื่อง รับรองหลักสูตรตนแบบและสถานฝกอบรม
________________________
ตามที่กรมการแพทย ไดออกระเบียบกรมการแพทย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
การรับรองหลักสูตรอบรมคนประจําเรือและสถานฝกอบรม พ.ศ. .... นั้น
บัดนี้ ไดมีสถานบันการศึกษาและฝกอบรม ไดยื่นขอใหรับรองสถานฝกอบรมและหลักสูตร
ตนแบบ ที่กรมการแพทยกําหนด ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓ วรรคสอง และขอ ๕ วรรคสอง แหง
ระเบียบกรมการแพทย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข การรับรองหลักสูตรอบรมคนประจําเรือและ
สถานฝกอบรม พ.ศ. .... กรมการแพทย จึงประกาศรับรองการศึกษาและฝกอบรมตามที่คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพหลักสูตรคนประจําเรือ ไดพิจารณาแลวดังนี้
ชื่อสถานบันการศึกษา
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วัน ที่ พ.ศ.

(

)
อธิบดีกรมการแพทย

