
 

 

 

 

 

 

กลุ่มเปา้หมาย 

การบรรยาย : บุคลากรทางการแพทยท่ี์สนใจ ได้แก ่ 

 แพทย ์

 พยาบาล 

 นักฉุกเฉินการแพทย ์(นฉพ.)  

 เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย ์(จฉพ.)  

 พนักงานฉุกเฉินการแพทย ์(พฉพ.) 

 อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย ์(อฉพ.)  

จ านวน 350 คน 

     

 อัตราค่าลงทะเบียน คนละ 500 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการ 
Emergency Medical Technician Annual Conference 

คร้ังที่ 5 (5th EMTAC) 
ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2563 

 

 งานประชุมวิชาการผูป้ฏิบัติการฉุกเฉิน หรือ 

Emergency Medical Technician Annual Conference 

(EMTAC) ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายใตค้วามรว่มมือระหว่าง 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉกุเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล และสถาบันการแพทยฉ์กุเฉิน

แห่งชาติ (สพฉ.) 

 ส าหรับ 5th EMTAC ในปีนี้ จัดข้ึนภายใต้แนวคิด 

“New Frontier in Prehospital Emergency : ยุคใหม่

ของการแพทย์ฉุกเฉนิประเทศไทย” เพราะปัจจุบัน                   

มีการเปลี่ยนแปลงข้ึนมากมาย ทัง้โรคอุบัตใิหม่                            

และเทคโนโลย ีการพฒันาความรู้และเปิดโลกทัศนใ์ห้กับ          

ผูป้ฏิบัติจึงความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุด               

คือ ประชาชนทีไ่ด้รับความชว่ยเหลือ 

 

 

 

 

 

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ 

1. น.ส.วันทนา  พุ่มพวง โทร. 02-2011484 

2. น.ส.ศิวพร   โฉมเกิด โทร. 02-2012404 

2. น.ส.ดวงเพ็ญ  กล่อมกูล โทร. 02-2012404 

ใบลงทะเบียน 

ชื่อ………………………………………………

นามสกลุ………………………………………… 

องค์กร/ หนว่ยงาน…………………………...…. 

Email…………………………………………...

โทรศพัท…์…………………….……………….. 
 

อัตราค่าลงทะเบียน  คนละ 500 บาท  

วธิีการช าระค่าลงทะเบียน 

- ใบน าฝาก บัญชี “เงินรายได้คณะแพทยศาสตร ์ร.พ.รามาธิบดี” 

DEPOSIT SLIP FOR FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI                        

HOSPITAL, MAHIDOL UNIVERSITY บัญชีกระแสรายวัน                                                  

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบด ีเลขที่บญัชี 026-3-04247-7 

(สามารถดาวน์โหลดใบน าฝากส าหรับช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ 

http://academic.ra.mahidol.ac.th) 

 

 

 



ส าหรับในปีนี้ จัดประชุมในรปูแบบ                    

New Normal คือ การประชมุแบบ Online Conference     

ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งมีหัวข้อน่าสนใจมากมาย  

1. การน าเสนอแนวทางการท างานของผู้ปฏิบัติ

ฉุกเฉินผูเ้ป็นแบบอย่างเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ

ในการท างานใหก้ับผู้อื่น 

2. การประชุมทางวิชาชารทัง้การถ่ายทอด

ประสบการณแ์ละอัพเดทความรู้ 

3. น าเสนองานวิจัยใน โดยม ี3 รูปแบบ ดังนี ้

 Oral Presentation 

- International 

- ภาษาไทย 

 E-Poster 

- นวัตกรรม 

- Case Report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 10 ตุลาคม 2563 

08.30 – 08.40 น. Keynote 

นฉพ.จิรยุทธ เพชรเครือ 

08.40 – 9.00 น. EMS: My Passion I 

ผู้ปฎิบัติการฉุกเฉิน 
9.00 - 11.30 น. Research presentation 

- International 

- E-Poster (นวัตกรรม) 

- Thai 

11.30 - 12.15 น. Lunch Symposium: Promedic 

12.15 - 13.00 น. Filling the Gap in Prehospital Care 

อ.นพ.ศรัทธา ริยาพันธ์  

13.00 – 13.45 น. Under water medicine 

นพ.นรเศรษฐ์ อุปริพุทธางกูร 

13.45 – 14.30 น. Mass Gatherings (Sport stadium, 

Marathon, Concert, Even) 

อ.พญ.วิจติรา เลี้ยงสว่างวงศ ์

14.30 - 15.15 น. Wilderness medicine 

พญ.พรนิตา นาคสินธุ ์

15.15 – 16.00 น. Primary mission Helicopter EMS 

นพ.ประสาน เปี่ยมอนันต ์

วันท่ี 9 ตุลาคม 2563 
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิด 

รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น / 

ร.อ.อัจฉริยะ แพงมา 

  
09.30 – 09.50 น. EMS: My Passion I 

ผู้ปฎิบัติการฉุกเฉิน 

09.50 – 10.30 น.   EMS Thailand 2020 

ร.อ.อัจฉริยะ แพงมา 

10.30 – 10.45 น. Ramathibodi Prehospital Journal (RPJ) 

10.45 – 11.30 น. Wuhan mission ภารกิจพาคนไทยกลบับ้าน 

นพ.รัฐพงษ์ บุรวีงษ ์
11.30 – 12.15 น. Tactical Emergency Medical Support 

(TEMS) 

Mr.Mohammand Hafif Othman 
12.15 - 13.00 น. Lunch Symposium: AOC 

13.00 - 13.40 น. Update: Stroke (ALS) 

ศ.พญ.ดิษยา รัตนากร 

Update: Stroke (BLS) 

อ.นพ.กานต์ สุทธาพานิช 
13.40 - 14.20 น. Update: Sepsis (ALS) 

พญ.ธิดาทิต ประชานกุูล 

Update: Sepsis (BLS) 

นฉพ.เจษฎากรณ์ เจนพานิชพงศ ์

14.20 - 14.30 น. Ultrasound course for Paramedic 

14.30 - 15.15 น. Imaging in Prehospiatal care (ALS) 

ผศ.นพ.สรวศิ สวัสดิ์มงคลกุล 

The Pitfall in Trauma management (BLS) 

นฉพ. พรหมเพชร นวลพรหม 
15.15 - 16.00 น. The new Frontier in EMS for Emerging 

Disease 

อ.พญ.กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์ 

ก าหนดการ 5th EMTAC 

 


