
ก าหนดการ 

การประชุมวิชาการเชิงเชิงปฏิบัติการ  5th  Advanced Emergency Care Conference 2019 

ระหว่างวันที่  5-6  กันยายน  2562 ณ  ห้อง KKTEC ชั้น 3 อาคารคุณากรปิยชาติ โรงพยาบาลขอนแก่น 

วันที่  5  กันยายน  2562 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน/พิธีเปิด  

08.30-09.20 น. บรรยาย  เร่ือง  Update in ACLS นพ.พรเลิศ ปลื้มจิตต์มงคล (Emergency physician) 

09.20-10.20 น. บรรยาย  เร่ือง  PALS พญ.พิมพ์ชนก ปัตตาลาคะ  (Emergency physician) 

10.20-10.30 น. Coffee Break  

10.30-11.20 น. บรรยาย  เร่ือง  Update in Toxicology นพ.ฐปนวงศ์  มิตรสูงเนิน 

11.20-12.10 น.  บรรยาย  เร่ือง Hot issue of inter-facility transfer พว.ธัญรัศม์ ปิยวัขร์เวลา 

12.00-13.00  น. Lunch  

13.00-17.00 น. Sim ACLS  
โดย แบ่งกลุ่มสอนเชิงฝึกปฏิบัติการ10กลุ่มๆละ  6  คน 
 

กลุ่มที่ 1 โดย  1.พญ.ณญาวดี กวีนัฏธยานนท ์  
                  2.พว.รติกร ปัญญาศิริ 
กลุ่มที่ 2 โดย  1.นพ.พรเลิศ  ปลื้มจิตต์มงคล  
                  2.นายราเมศร์  ไพสีขาว 
กลุ่มที่ 3 โดย  1.นายกิตติชัย  โพธิ์ดม  
                  2.นายนิติกุล  ศิริคุณ 
กลุ่มที่ 4 โดย  1.นพ.เศรษฐพงษ์  ธนูรัตน ์ 
                  2.นพ.วิโรจน์  รุ่งทรัพย์ไพบูลย ์
กลุ่มที่ 5 โดย  1.นพ.กร โชติชัยสถิต 
                  2.พว.ฤทัยรัตน์ เข็มพิมาย  
กลุ่มที่ 6 โดย  1.พญ.พิมพ์ชนก ปัตตาลคะ 
                  2. พว.ณัฐธยาน์ สร้อยพิมาย 
กลุ่มที่ 7 โดย  1.นพ.ประวีณ จันจ าปา 
                   2.พว.สมพร หงษ์เวียง 
กลุ่มที่ 8 โดย  1.นพ.ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน  
                  2.นายมานพ  ศรีจ านงค ์
กลุ่มที่ 9 โดย  1.พญ.รสกร คล้ายอ่างทอง  
                  2.พว.จินดาพร  ลันดา 
กลุ่มที่ 10 โดย 1.นพ.รัฐพล จันทรสม  
                   2.พว.ธงชัย มีไกรลาด 
 



เวลา หัวข้อ วิทยากร 
 Sim PALS    

โดย แบ่งกลุ่มสอนเชิงฝึกปฏิบัติการ10 กลุ่มๆ ละ 6คน 
อาจารย์กลุ่มตามรายชื่อข้างต้น 

Sim Toxicology  
โดย แบ่งกลุ่มสอนเชิงฝึกปฏิบัติการ10กลุ่มๆละ 6 คน 

กลุ่มที่ 1  โดย 1.นพ.เศรษฐพงษ์  ธนูรัตน ์ 
                  2.พญ.ภาสินี  พันธุสุนทร 
กลุ่มที่ 2  โดย 1.นพ.พรเลิศ  ปลื้มจิตต์มงคล  
                  2.นพ.ไชยโย  มโนคุ้น 
กลุ่มที่ 3  โดย 1.นายกิตติชัย  โพธิ์ดม  
                  2.นพ.รวินท์  วาณิชยชาต ิ
กลุ่มที่ 4  โดย 1.พญ.ณญาวดี กวีนัฏธยานนท ์ 
                  2.นพ.วิโรจน์  รุ่งทรัพย์ไพบูลย ์
กลุ่มที่ 5  โดย 1.นพ.กร โชติชัยสถิต  
                  2.พญ.กฤษฎา  จันทะดวง  
กลุ่มที่ 6  โดย 1.พญ.พิมพ์ชนก ปัตตาลคะ  
                  2.พญ.ทิพย์วรรณ  ท านา 
กลุ่มที่ 7  โดย 1.นพ.ประวีณ จันจ าปา  
                  2.พญ.กฤษณา รัตนวงศ ์  
กลุ่มที่ 8  โดย 1.นพ.ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน  
                  2.พญ.ธีราภรณ์  ฉายาวุฒิพงศ ์
กลุ่มที่ 9  โดย 1.พญ.รสกร คล้ายอ่างทอง  
                  2.พญ.กุสุมา  ศรีธรรมมา 
กลุ่มที่ 10 โดย1.นพ.รัฐพล จันทรสม  
                  2.พญ.ปภินพิทย ์ แก้วนา 

Sim refer  
โดย แบ่งกลุ่มสอนเชิงฝึกปฏิบัติการ10 กลุ่มๆ ละ 6 คน 

กลุ่มที่ 1 โดย  1.พญ.ณญาวดี กวีนัฏธยานนท ์  
                  2.พว.รติกร ปัญญาศิริ 
กลุ่มที่ 2 โดย  1.นพ.พรเลิศ  ปลื้มจิตต์มงคล  
                  2.นายราเมศร์  ไพสีขาว 
กลุ่มที่ 3 โดย  1.นายกิตติชัย  โพธิ์ดม  
                  2.นายนิติกุล  ศิริคุณ 
กลุ่มที่ 4 โดย  1.นพ.เศรษฐพงษ์  ธนูรัตน ์ 
                  2.นพ.วิโรจน์  รุ่งทรัพย์ไพบูลย ์
กลุ่มที่ 5 โดย  1.นพ.กร โชติชัยสถิต 
                  2.พว.ฤทัยรัตน์ เข็มพิมาย  
กลุ่มที่ 6 โดย  1.พญ.พิมพ์ชนก ปัตตาลคะ 
                  2. พว.ณัฐธยาน์ สร้อยพิมาย 

 



เวลา หัวข้อ วิทยากร 
  กลุ่มที่ 7 โดย  1.นพ.ประวีณ จันจ าปา 

                   2.พว.สมพร หงษ์เวียง 
กลุ่มที่ 8 โดย  1.นพ.ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน  
                  2.นายมานพ  ศรีจ านงค ์
กลุ่มที่ 9 โดย  1.พญ.รสกร คล้ายอ่างทอง  
                  2.พว.รติกร ปัญญาศิริ 
กลุ่มที่ 10 โดย 1.นพ.รัฐพล จันทรสม  
                   2.พว.ธงชัย มีไกรลาด 

Sim BLS HQ-CPR 
โดย แบ่งกลุ่มสอนเชิงฝึกปฏิบัติการ10 กลุ่มๆ ละ 6 คน 

กลุ่มที่ 1 โดย  1.พญ.ณญาวดี กวีนัฏธยานนท ์  
                  2.พว.รติกร ปัญญาศิริ 
กลุ่มที่ 2 โดย  1.นพ.พรเลิศ  ปลื้มจิตต์มงคล  
                  2.นายราเมศร์  ไพสีขาว 
กลุ่มที่ 3 โดย  1.นายกิตติชัย  โพธิ์ดม  
                  2.นายนิติกุล  ศิริคุณ 
กลุ่มที่ 4 โดย  1.นพ.เศรษฐพงษ์  ธนูรัตน ์ 
                  2.นพ.วิโรจน์  รุ่งทรัพย์ไพบูลย ์
กลุ่มที่ 5 โดย  1.นพ.กร โชติชัยสถิต 
                  2.พว.ฤทัยรัตน์ เข็มพิมาย  
กลุ่มที่ 6 โดย  1.พญ.พิมพ์ชนก ปัตตาลคะ 
                  2. พว.ณัฐธยาน์ สร้อยพิมาย 
กลุ่มที่ 7 โดย  1.นพ.ประวีณ จันจ าปา 
                   2.พว.สมพร หงษ์เวียง 
กลุ่มที่ 8 โดย  1.นพ.ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน  
                  2.นายมานพ  ศรีจ านงค ์
กลุ่มที่ 9 โดย  1.พญ.รสกร คล้ายอ่างทอง  
                  2.พว.จินดาพร  ลันดา 
กลุ่มที่ 10 โดย 1.นพ.รัฐพล จันทรสม  
                   2.พว.ธงชัย มีไกรลาด 

   

หมายเหตุ : ช่วงบ่าย  เวลา 14.30  น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ในห้องประชุม  

 

 

 



วันที่ 6 กันยายน 2562 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน  

08.30-09.20 น. บรรยาย เร่ือง comprehensive life support พญ.ณญาวดี กวีนัฏธยานนท์(Emergency physician) 

09.20-10.20 น. บรรยาย เร่ือง Update in trauma life support นพ.รัฐพล จันทรสม  (Emergency physician) 

10.20-10.30 น. Coffee Break  

10.30-11.20 น. บรรยาย เร่ือง Update on scene trauma care นพ.วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา  (Emergency physician) 

11.20-12.10 น.  บรรยาย  เร่ือง Neonatal resuscitation   พญ.วัลภา อุดชาชน  

12.00-13.00  น. Lunch  

13.00-17.00 น. Sim trauma life support  
โดย แบ่งกลุ่มสอนเชิงฝึกปฏิบัติการ10กลุ่มๆละ  6  

คน 
 

กลุ่มที่ 1 โดย  1.พญ.ณญาวดี กวีนัฏธยานนท ์  
                  2.พว.รติกร ปัญญาศิริ 
กลุ่มที่ 2 โดย  1.นพ.พรเลิศ  ปลื้มจิตต์มงคล  
                  2.นายราเมศร์  ไพสีขาว 
กลุ่มที่ 3 โดย  1.นายกิตติชัย  โพธิ์ดม  
                  2.นายนิติกุล  ศิริคุณ 
กลุ่มที่ 4 โดย  1.นพ.เศรษฐพงษ์  ธนูรัตน ์ 
                  2.นพ.วิโรจน์  รุ่งทรัพย์ไพบูลย ์
กลุ่มที่ 5 โดย  1.พญ.วัลภา อุดชาชน 
                  2.พว.ฤทัยรัตน์ เข็มพิมาย  
กลุ่มที่ 6 โดย  1.พญ.พิมพ์ชนก ปัตตาลคะ 
                  2. พว.ณัฐธยาน์ สร้อยพิมาย 
กลุ่มที่ 7 โดย  1.นพ.ประวีณ จันจ าปา 
                   2.พว.สมพร หงษ์เวียง 
กลุ่มที่ 8 โดย  1.นพ.ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน  
                  2.นายมานพ  ศรีจ านงค ์
กลุ่มที่ 9 โดย  1.พญ.รสกร คล้ายอ่างทอง  
                  2.พว.จินดาพร  ลันดา 
กลุ่มที่ 10 โดย1.นพ.รัฐพล จันทรสม  
                  2.พว.ธงชัย มีไกรลาด 
 

Sim neonatal resuscitation   โดย แบ่งกลุ่ม
สอนเชิงฝึกปฏิบัติการ10 กลุ่มๆ ละ 6คน 
 
 

อาจารย์กลุ่มตามรายชื่อข้างต้น 



เวลา หัวข้อ วิทยากร 
 Sim OB GYN  

โดย แบ่งกลุ่มสอนเชิงฝึกปฏิบัติการ10กลุ่มๆละ 6 
คน 

กลุ่มที่ 1  โดย 1.นพ.เศรษฐพงษ์  ธนูรัตน ์ 
                  2.พญ.ภาสินี  พันธุสุนทร 
กลุ่มที่ 2  โดย 1.นพ.พรเลิศ  ปลื้มจิตต์มงคล  
                  2.นพ.ไชยโย  มโนคุ้น 
กลุ่มที่ 3  โดย 1.นายกิตติชัย  โพธิ์ดม  
                  2.นพ.รวินท์  วาณิชยชาต ิ
กลุ่มที่ 4  โดย 1.พญ.ณญาวดี กวีนัฏธยานนท ์ 
                  2.นพ.วิโรจน์  รุ่งทรัพย์ไพบูลย ์
กลุ่มที่ 5  โดย 1.นพ.กร โชติชัยสถิต  
                  2.พญ.กฤษฎา  จันทะดวง  
กลุ่มที่ 6  โดย 1.พญ.พิมพ์ชนก ปัตตาลคะ  
                  2.พญ.ทิพย์วรรณ  ท านา 
กลุ่มที่ 7  โดย 1.นพ.ประวีณ จันจ าปา  
                  2.พญ.กฤษณา รัตนวงศ ์  
กลุ่มที่ 8  โดย 1.นพ.ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน  
                  2.พญ.ธีราภรณ์  ฉายาวุฒิพงศ ์
กลุ่มที่ 9  โดย 1.พญ.รสกร คล้ายอ่างทอง  
                  2.พญ.กุสุมา  ศรีธรรมมา 
กลุ่มที่ 10 โดย1.นพ.รัฐพล จันทรสม  
                  2.พญ.ปภินพิทย ์ แก้วนา 

Sim on scene trauma care  
โดย แบ่งกลุ่มสอนเชิงฝึกปฏิบัติการ10 กลุ่มๆ ละ 
6 คน 

กลุ่มที่ 1 โดย  1.พญ.ณญาวดี กวีนัฏธยานนท ์  
                  2.พว.รติกร ปัญญาศิริ 
กลุ่มที่ 2 โดย  1.นพ.พรเลิศ  ปลื้มจิตต์มงคล  
                  2.นายราเมศร์  ไพสีขาว 
กลุ่มที่ 3 โดย  1.นายกิตติชัย  โพธิ์ดม  
                  2.นายนิติกุล  ศิริคุณ 
กลุ่มที่ 4 โดย  1.นพ.เศรษฐพงษ์  ธนูรัตน ์ 
                  2.นพ.วิโรจน์  รุ่งทรัพย์ไพบูลย ์
กลุ่มที่ 5 โดย  1.นพ.กร โชติชัยสถิต 
                  2.พว.ฤทัยรัตน์ เข็มพิมาย  
กลุ่มที่ 6 โดย  1.พญ.พิมพ์ชนก ปัตตาลคะ 
                  2. พว.ณัฐธยาน์ สร้อยพิมาย 

 

 



เวลา หัวข้อ วิทยากร 
  กลุ่มที่ 7 โดย  1.นพ.ประวีณ จันจ าปา 

                   2.พว.สมพร หงษ์เวียง 
กลุ่มที่ 8 โดย  1.นพ.ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน  
                  2.นายมานพ  ศรีจ านงค ์
กลุ่มที่ 9 โดย  1.พญ.รสกร คล้ายอ่างทอง  
                  2.พว.จินดาพร  ลันดา 
กลุ่มที่ 10 โดย 1.นพ.รัฐพล จันทรสม  
                   2.พว.ธงชัย มีไกรลาด 

Sim IHCA/OHCA 
โดย แบ่งกลุ่มสอนเชิงฝึกปฏิบัติการ10 กลุ่มๆ ละ 6 คน 

กลุ่มที่ 1 โดย  1.พญ.ณญาวดี กวีนัฏธยานนท ์  
                  2.พว.รติกร ปัญญาศิริ 
กลุ่มที่ 2 โดย  1.นพ.พรเลิศ  ปลื้มจิตต์มงคล  
                  2.นายราเมศร์  ไพสีขาว 
กลุ่มที่ 3 โดย  1.นายกิตติชัย  โพธิ์ดม  
                  2.นายนิติกุล  ศิริคุณ 
กลุ่มที่ 4 โดย  1.นพ.เศรษฐพงษ์  ธนูรัตน ์ 
                  2.นพ.วิโรจน์  รุ่งทรัพย์ไพบูลย ์
กลุ่มที่ 5 โดย  1.นพ.กร โชติชัยสถิต 
                  2.พว.ฤทัยรัตน์ เข็มพิมาย  
กลุ่มที่ 6 โดย  1.พญ.พิมพ์ชนก ปัตตาลคะ 
                  2. พว.ณัฐธยาน์ สร้อยพิมาย 
กลุ่มที่ 7 โดย  1.นพ.ประวีณ จันจ าปา 
                   2.พว.สมพร หงษ์เวียง 
กลุ่มที่ 8 โดย  1.นพ.ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน  
                  2.นายมานพ  ศรีจ านงค ์
กลุ่มที่ 9 โดย  1.พญ.รสกร คล้ายอ่างทอง  
                  2.พว.จินดาพร  ลันดา 
กลุ่มที่ 10 โดย 1.นพ.รัฐพล จันทรสม  
                   2.พว.ธงชัย มีไกรลาด 

 

หมายเหตุ : ช่วงบ่าย  เวลา 14.30  น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ในห้องประชุม  

   สรุปและประเมินผล 


