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ก ำหนดกำรโครงกำรสัมมนำวิชำกำรระดับชำติด้ำนอุบัติเหตุฉุกเฉินและสำธำรณภัย ครั้งที่ 6 
(6th National Trauma, Emergency and Disaster management Forum: Toward Sustainability) 

วันที่ 4 - 5 กรกฎำคม 2562 โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
 

 

 

 

เวลำ หัวข้อ 
วันท่ี 4 กรกฎำคม 2562 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพเิศษหัวข้อ “Emergency Care Toward Sustainability Tackle the Burden of  Diseases; Road Traffic Injury, NCD and Disaster Management ” 
โดย นพ.สมศกัดิ์  อรรฆศิลป์ อธิบดกีรมการแพทย์ 
ผู้กล่ำวงรำยงำน: นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ 

09.35 - 09.40 น. Exercise Break และกจิกรรมถ่ายภาพหมู่ กรมการแพทย์        
09.40 - 10.00 น. ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเย่ียมชมนทิรรศการและผลงานวชิาการประเภทโปสเตอร์ 
10.30 - 12.00 น. เสวนำหัวข้อ “For the Most: ECS Trauma and Disaster Toward Sustainability”   

ผู้ร่วมเสนำ:    1.นพ.ณรงค์ อภกิุลวณิช รองอธิบดีกรมแพทย์ 
    2.ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธกิารสถาบันการแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาติ 
    3.นพ.วิทรูย์ อนนักุล   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฉกุเฉิน 
ผู้ด ำเนินกำรเสวนำ: นพ.พัฒธพงษ์ ประชาสันติกุล   โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 ห้อง 1 System ห้อง 2 Scientific ห้อง 3 Sharing 

13.00 - 14.15 น. 
 

หัวข้อ: Emergency Care Reform; Digital Transformation  Toward    
         Sustainability 
วิทยำกร:   1.ดร.ณัฐนันท์  ทัดพทิักษ์กุล  
 ศูนย์เทคโนโลยีอเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
 2.ดร.กติติ  วงศถ์าวรวราวัฒน ์
 ศูนย์เทคโนโลยีอเิล็กทรอนกิสแ์ละคอมพิวเตอรแ์ห่งชาต ิ
               3.ดร.นพ.ไพโรจน์  บุญศิริค าชยั   
 รองเลขาธกิาร สถาบันการแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาติ 

หัวข้อ: CLS Update 2019 
วิทยำกร:  1.พญ.วรัตม์สดุา สมทุรทัย โรงพยาบาลนครพิงค์  
 2.พญ.นทัธมน   ทองวิชิต  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
 3.นางนริศรา  แย้มทรัพย์  ส านักวชิาการแพทย์  
 

 

หัวข้อ: Public Health Emergency Management: 
          Mass Gathering Management 
วิทยำกร: 1.พ.ต.อ.นพ.เอกลกัษณ์ ดรีุ่งโรจน์  โรงพยาบาลต ารวจ 
 2.นพ.รุ่งเรอืง กจิผาติ   
 ที่ปรึกษาระดับกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 3.นพ.คมชิต ชวนัสพร  ศนูย์เอราวัณ ส านกัการแพทย์ กทม. 

ผู้ประสำนประจ ำห้อง: นพ.ศุภฤกษ์ สทัธาพงศ์  
 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

ผู้ประสำนประจ ำห้อง: นายอ านาจ กาศสกลุ โรงพยาบาลเลิดสนิ  ผู้ประสำนประจ ำห้อง:  1.พญ.อลิสา ยาณะสาร  โรงพยาบาลเลิดสนิ 
   2.นางสาวพรทิพย์  สายสุด โรงพยาบาลเลดิสิน 

14.15 - 15.30 น. หัวข้อ: Trauma Registry: Preventable in Trauma Care System       
          and TEA Unit Data Management 
วิทยำกร: 1.นพ.สมประสงค์ ทองมีส ี โรงพยาบาลชลบุรี  
 2.นพ.วทิยา ชาติบัญชาชัย โรงพยาบาลขอนแก่น 
 3.ผศ.ดร.ชัจคเณค์  แพรขาว คณะพยาบาลศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หัวข้อ: Sepsis 2019  
วิทยำกร:  1.นพ.พจน์ อินทลาภาพร โรงพยาบาลราชวิถี  
 2.นพ.เกรียงศักดิ์ พิมพ์ดา โรงพยาบาลอดุรธาน ี
 3.นางปาริชาต ตันสุวรรณ โรงพยาบาลอุดรธาน ี
 4.นพ.ถนอม จิวสืบพงษ์  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารกัษ์ 

หัวข้อ: Controversy Emergency Tele-Med Consultation :  
         The Rise of  Internet of Medical Thing (IoMT); Technology and      
           Technical Challenges     
วิทยำกร:    1.ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์
 2.ดร.ธรีวัฒน์  อสิสริยะกุล บริษัททีโอที จ ากัด(มหาชน) 
  

ผู้ประสำนประจ ำห้อง: พญ.นพมณี ตนัติเวทเรอืงเดช  
 โรงพยาบาลราชวถิ ี

ผู้ประสำนประจ ำห้อง: พญ.อนงนาฏ ชินะผา  
 โรงพยาบาลราชวถิ ี

ผู้ประสำนประจ ำห้อง: นพ.ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ  
 โรงพยาบาลราชวถิ ี
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 หมำยเหตุ  1. ก าหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามการ Update ได้ที่ www.rajavithi.go.th/rj/6thTE, 2. วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 พักรับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่มในห้องสัมมนาระหว่างเวลา 10.15 - 10.30 น. 

เวลำ หัวข้อ 
วันที่ 4 กรกฎำคม 2562 
 ห้อง 1  System ห้อง 2  Service ห้อง 3  Sharing 
15.30 - 17.00 น. หัวข้อ: Safety ER: 2P Safety, TB in Health Care Personnel 

วิทยำกร:    1.นพ.เจริญ  ชูโชตถิาวร  สถาบันโรคทรวงอก  
 2.นพ.ศันยวทิย์ พึงประเสรฐิ  โรงพยาบาลชัยภูมิ 
 3.พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ   
   สถาบันรับรองคณุภาพ สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

หัวข้อ: How Basic Simulation can Improve ER Practice 
วิทยำกร:    1.นพ.อนิทนนท์ อิม่สุวรรณ   
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2.ร.อ.หญิง ชุติมา ฟอร์คเนอร์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

หัวข้อ: Road Traffic Injury: UN 12 Global Target for Road Safety 
2030 
วิทยำกร:   1.นพ.อนชุา เศรษฐเสถียร กองทุนเพือ่ความปลอดภัยในการใชร้ถ 
 ใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 
 2.นพ.ธนะพงษ์ จนิวงษ์  ศนูย์วิชาการเพือ่ความปลอดภัยทางถนน 
 มูลนิธนิโยบายถนนปลอดภัย 

 ผู้ประสำนประจ ำห้อง: นพ.พัฒธพงษ์ ประชาสันตกิุล   
 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

ผู้ประสำนประจ ำห้อง: นพ.ธรีะเดช ปฐมวณิชกะ  
 โรงพยาบาลนพรตันราชธาน ี

ผู้ประสำนประจ ำห้อง: นพ.อทิธิพล กุลนรตัน์   
 โรงพยาบาลราชวถิ ี

วันที่ 5 กรกฎำคม 2562 
 ห้อง 1  System ห้อง 2  Service ห้อง 3  Sharing 

09.00 - 10.00 น. หัวข้อ: Traumatic Brain Injury: Model  Improvement 
วิทยำกร:  1.นพ.นเรนทร์ โชตินฤมิตร   
 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
 2.ศ.นพ.นครชัย เผือ่นปฐม    
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  

หัวข้อ: EMT: Global Role 
วิทยำกร:   1.นางเพียงใจ บุญสุข  ส านกังานองคก์ารอนามัยโลก 
  ประจ าประเทศไทย 
 2.นพ.วิฑูรย์ อนันกุล  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉนิ  
 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 3.พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ  กรมการแพทย์ 
 4.นายปริญญา  คุ้มตระกลู  ผูอ้ านวยการกองวิศวกรรม 
                การแพทย์ กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ  

หัวข้อ: Maritime EMS; ระบบ Maritime EMS 
วิทยำกร: นพ.ประกจิ สาระเทพ ส านกังานสาธารณสขุจังหวัดพังงา 
หัวข้อ: Maritime EMS; Safety Beach   
วิทยำกร: นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ ส านกังานสาธารณสขุจังหวัดภเูก็ต 
หัวข้อ: Maritime EMS; Lesson Learned  Phenix Crashes 
วิทยำกร: พญ.ชนิดา เข็มเงิน  โรงพยาบาลวชิระภเูก็ต 

 ผู้ประสำนประจ ำห้อง: นพ.อทิธิพล กุลนรตัน์  
 โรงพยาบาลราชวถิ ี

ผู้ประสำนประจ ำห้อง: พญ.นฤมล สวรรคปั์ญญาเลิศ   
 กรมการแพทย์ 

ผู้ประสำนประจ ำห้อง: นพ.เกรียงศกัดิ์ ปินตาธรรม  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

10.00 - 11.00 น. หัวข้อ: Sudden Death in Sport 
วิทยำกร: 1.นพ.อกนิษฐ์ ศรีสขุวัฒนา  โรงพยาบาลยันฮ ี
 2.นพ.ประกิจ สาระเทพ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 
 
  
  

หัวข้อ: Geriatric in Thumb: In Your Thumb,  Facture Prevention     
          in Geriatric Injury 
วิทยำกร: 1.นพ.ลักษณ ์ชุติธรรมานนัท์  โรงพยาบาลแพร ่
 2.ผศ.พญ.จริาภรณ ์ ศรอี่อน  
 คณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล มหาวทิยาลัยนวมินทราธิราช 

หัวข้อ: Ambulance Operation Center: Model 
วิทยำกร: 1.นพ.ชัยพร บุญศรี  โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์  
 2.นพ.เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 3.พญ.พัชรี ด้วงทอง โรงพยาบาลสระบุร ี

 ผู้ประสำนประจ ำห้อง:  นพ.พัฒธพงษ์ ประชาสันตกิุล   
 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
 

ผู้ประสำนประจ ำห้อง: พญ.นพมณี ตนัติเวทเรอืงเดช  
  โรงพยาบาลราชวิถ ี

ผู้ประสำนประจ ำห้อง: นพ.ศุภกฤกษ์ สัทธาพงษ์  
 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

11.00 - 12.00 น. พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรผลงานวิชาการดีเดน่ (โปสเตอรแ์ละบูธ) 
“Next year 2020 ECS moving” และพิธปิีดการสัมมนา โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://www.facebook.com/RoadsafetygroupThailand/?__tn__=kC-R&eid=ARBVn6nlLNEao1GV2WwypNDCeotLRy5eq2VE5mhblvMfasco2IuL0k2Xg667sBcaA1oPcX124cSgB3J3&hc_ref=ARQMqjFMHIz37kXDj-Rp5CLc1HFRJhMEB3ruWhWSmDUPJl7tBDRUmLGroKKHCNMEYRU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARArWC-gQkJpyr1QVbOAiblnATFNIFCNbZ0cbtZl96R3lxV7s1isDph_MJ7GdWPJ4S4U9E9jyU6z4cB_gVbRgvSVQaARu60AOG45Rmv-Iw9ij3-iQRc7sgl3s5IQvlJa63O2GaL9hNm9LKurA6yFXk7Pi_sds03e9yj3nGcJv-SqwTiAj-XfPNUW0HAySZz41ZzqivDt1l7mYG2IEoFiRedmkSYIHGDqfD6JjsfTtErCLLaBvCbQfvmSKhGOviHzk8183DlkW2erBXBgnaOwf6fCFBsa6UwJL8bfwfATsOHgF54mFzeVea4L30ADlqR3bcRcOGfI9YW6-GdWYVhukJE

