
 ข้อมูลวิทยากร 
 

1. ชื่อ    นายเกียรติศักด์ิ ชัยพรม   
ตำแหน่ง     นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์    เลขท่ีใบอนุญาต  นฉพ. 4 
สังกัด         คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประวัติการศึกษา   

- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉนิ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ พ.ศ.2562  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประวัติการทำงาน 
 - อาจารย์สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผลงานทางวิชาการ   
ผลงานวิจัย 

- นันทวรรณ  ทิพยเนตร, วชิร  ชนะบุตร, ชลลดา  ทอนเสาร์, และเกียรติศักด์ิ  ชัยพรม. (2559). การพัฒนา 
สมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขนักเรียนมัธยม (อสนม.) ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา   
จังหวัดมหาสารคาม. การประชุมวิชาการระดับชาติ  ฉลองครบรอบทศวรรษ  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 26  มกราคม 2559, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 30-38. 

- นันทวรรณ  ทิพยเนตร, วชิร  ชนะบุตร, และเกียรติศักด์ิ  ชัยพรม. (2561). เปรียบเทียบประสิทธิผลของการอบรม
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน  โดยใช้วีดีโอและการอบรมแบบด้ังเดิมในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนมัธยม  จังหวัดมหาสารคาม. 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 37(4) ; กรกฎาคม-สิงหาคม : 205-211. 

- ชลลดา  ทอนเสาร์, วิภาดา  วิจักขณาลัญฉ์, เกียรติศักด์ิ  ชัยพรม, พิมพิมาน  แหล่งสท้าน, เปรมสุดา  จันทพิมพ์, 
ภรณ์พินิจ  แสนสุข, และไมตรี  ทอนเสาร์. (2563).การศึกษาการคัดแยกประเภทผู้ป่วยฉุกเฉิน  แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลสุทธาเวช  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การประชุมวิชาการ The 7th National Conference 
Nakhonratchasima (NMCCON) College 2020, 28 มีนาคม 2563, วิทยาลัยนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา,  
1140-1148 
 - วิภาดา  วิจักขณาลัญฉ์, วิทยา  จารุพูนผล, นันทวรรณ  ทิพยเนตร, อัจฉรา คำยา, ชลลดา  ทอนเสาร์,  
จันทนา  ศรีพราว, เกียรติศักด์ิ  ชัยพรม, และวชิร  ชนะบุตร.(2564). การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต   
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559). วารสารการวัดผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
27(1) ; มกราคม-มิถุนายน. 

- Nantawan  Tippayanate, Kiattisak  Chaiyaprom, Ajchara  Khamya,Chollada Thronsao, and  
Wiphada  Wijakkanalan. (2020). Effectiveness of High and Low Fidelity Simulation on Clinical Skill in 
Paramedic Student in resource limited settings. The Clinical Academia, 44(2) ; April-June : 57-67 
ผลงานวิชาการ 

- ชลลดา  ทอนเสาร์, นันทวรรณ  ทิพยเนตร, วิภาดา  วิจักขณาลัญฉ์, อัจฉรา คำยา, เกียรติศักด์ิ  ชัยพรม, และ
จันทนา  ศรีพราว. (2563). ตำราหัตถการทางการแพทย์ข้ันพื้นฐานสำหรับนิสิตฉุกเฉินการแพทย์. มหาสารคาม : สำนักพิมพ์
สวนหนังสือ. 220 หน้า. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. ชื่อ    นายเจน  วาวจะโปะ 
ตำแหน่ง     นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์    เลขท่ีใบอนุญาต  นฉพ. 85 
สังกัด         กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
ประวัติการศึกษา   

- พ.ศ.2547  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉินจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
จังหวัดขอนแก่น 

- พ.ศ.2557  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์จาก 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- พ.ศ.2548  อบรมวิทยากรหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B 110 ช่ัวโมง) จากศูนย์นเรนทร  
โรงพยาบาลราชวิถี 

- พ.ศ.2549  เข้ารับการอบรมและสอบผ่านเป็นผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  จากสมาคมแพทย์โรคหัวใจ 
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เลขทะเบียนผู้สอน ท่ี ส297 

- พ.ศ.2552  อบรมหลักสูตร Instruction BLS จาก Thai Resuscitation Council (TRC) 
- พ.ศ.2552  อบรมการเจรจาต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 
- พ.ศ.2552  อบรมวิทยากรหลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย 
- พ.ศ.2553  ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสาธารณภัย  รุ่นท่ี 2  กระทรวงสาธารณสุข 
- พ.ศ.2553  อบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยานเบ้ืองต้น  รุ่นท่ี 7  จากสถาบันเวชศาสตร์   

การบินกองทัพอากาศ 
- พ.ศ.2558  อบรมหลักสูตร  Provider ACLS จาก Thai Resuscitation Council (TRC) 
- พ.ศ.2558  อบรมหลักสูตรการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำ MALS  จากกองทัพเรือ 
- พ.ศ.2559  อบรมหลักสูตร  Thai  EMS  Instruction  Training  Course 

ประวัติการทำงาน 
 - พ.ศ.2547-ปัจจุบัน ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
ผลงานทางวิชาการ   
ผลงานวิชาการ 

- 30  มีนาคม  2549  ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการช่วยชีวิตภาคอีสาน (ครั้งแรกของประเทศไทย) ณ จังหวัดขอนแก่น 
- 19  ธันวาคม  2553  ชนะเลิศการแข่งขัน 2nd  Asia  Professional  Rescuer  Competition  2010 ณ คลองหก  

จังหวัดปทุมธานี 
- 16  ธันวาคม  2555  ชนะเลิศการแข่งขัน  3rd  Asia  Professional  Rescuer  Competition  2012 ณ  

กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย 
- 25  พฤษภาคม  2557  ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการช่วยชีวิต 3rd  Thailand  Emergency  Medical  Award 

(ER Rally) ณ โรงพยาบาลภูมิพล  กรุงเทพมหานคร   
- คณะทำงานบริหารจัดการระบบการต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉินและการศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน (CEPA) 
- คณะทำงานประเมินและการสอบเพื่อให้  ต่ออายุ  พัก  หรือเพิกถอนประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ 

ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมจากองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ อศป.รับรอง (คปส.อำนวยการ) 
- คณะทำงานจัดทำคู่มือฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ข้ันพื้นฐานและปฏิบัติการช่วยแพทย์ข้ันสูง 
- คณะทำงานจัดทำคู่มือวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและปฏิบัติการช่วยแพทย์ข้ันพื้นฐาน 
- คณะทำงานจัดทำคู่มือฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและปฏิบัติการช่วยแพทย์ขั้นพื้นฐาน 
- วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
- คู่มือปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองต้น  โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  พ.ศ.2558 
- คู่มือวิทยากรหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ข้ันพื้นฐานและปฏิบัติการช่วยแพทย์ข้ันสูง  โดยสถาบัน 

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  พ.ศ.2559 



 
3. ชื่อ     นายกติติศักด์ิ  ดวงตา 
ตำแหน่ง     นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์    เลขท่ีใบอนุญาต  นฉพ. 309 
สังกัด         กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า   
ประวัติการศึกษา 

- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉนิ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยพะเยา 
- การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ี  พ.ศ.2561 
- ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (EMD) พ.ศ.2562 
- ทีมช่วยปฏิบัติการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ (DMAT) ทุนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  รุ่น 4 พ.ศ.2563 

ประวัติการทำงาน 
 - ปี 2561-ปัจจุบัน ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ผลงานทางวิชาการ  - 

 
4. ชื่อ     นางสาวณัฐวรรณ  บรรจงแจ่ม 
ตำแหน่ง     นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์    เลขท่ีใบอนุญาต  นฉพ. 512 
สังกัด         กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า  
ประวัติการศึกษา 

- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉนิ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยพะเยา 
- ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (EMD) พ.ศ.2562 
- อบรมหลักสูตร Pre-hospital Nurse  โรงพยาบาลพระปกเกล้า 

ประวัติการทำงาน 
 - ปี 2561-ปัจจุบัน ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ผลงานทางวิชาการ  - 
 
5. ชื่อ     นางสาวเปรมพิดา  ขัติวงค์ 
ตำแหน่ง     นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์    เลขท่ีใบอนุญาต  นฉพ. 513 
สังกัด         กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า  
ประวัติการศึกษา 

- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉนิ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยพะเยา 
- ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (EMD) พ.ศ.2562 

ประวัติการทำงาน 
 - ปี 2561-ปัจจุบัน ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ผลงานทางวิชาการ  - 
6. ชื่อ     นางสาวรุ่งรัตน์  สิทธิบุ่น 
ตำแหน่ง     นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์    เลขท่ีใบอนุญาต  นฉพ. 271 
สังกัด         กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า  
ประวัติการศึกษา 

- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉนิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (EMD) พ.ศ.2562 
- อบรมหลักสูตร Pre-hospital Nurse  โรงพยาบาลพระปกเกล้า 

ประวัติการทำงาน 
 - ปี 2561-ปัจจุบัน ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ผลงานทางวิชาการ  - 
 



 
7. ชื่อ    นางสาววิภาวรรณ  ลักษวุธ 
ตำแหน่ง     นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์    เลขท่ีใบอนุญาต  นฉพ. 516 
สังกัด         กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระปกเกล้า  
ประวัติการศึกษา 

- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉนิ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยพะเยา 
- ผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (EMD) พ.ศ.2562 
- อบรมหลักสูตร Pre-hospital Nurse  โรงพยาบาลพระปกเกล้า 

ประวัติการทำงาน 
 - ปี 2561-ปัจจุบัน ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ผลงานทางวิชาการ  - 
 
 
 

 
 

 
 


