
กลุ่มท่ี ๑  
การเตรียมขอ้มูล Academic Program และ Field Trip    

ของการประชุม 2nd Pan Asia Pacific Congress on Military Medicine 

 
 

วตัถุประสงค์  

  เพือ่ให้ได้กรอบและแนวคดิของ Academic Program 
จาก ๔ เหล่าทพั 

กจิกรรม 

             ๑. ผู้เข้าประชุมระดมสมอง 

             ๒. น าเสนอกรอบและแนวคดิในวนัที ่๒ 





1.  Health aspects of humanitarian 
assistance and disaster relief 

1. การล าเลียงทางอากาศสายแพทย์ (พอ.+ ส.เวชศาสตร์การบนิฯ) 

2. นิตเิวช (การพิสจูน์เอกลกัษณ์) (ต ารวจ) 

3. Health care medicine (สภากาชาดไทย) 
4. ปัญหาจากภยัธรรมชาติและปัญหาชายแดน (กรมป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั) 

5. การขนสง่ทางอากาศและน า้จากประสบการณ์น า้ท่วมท่ีผา่นมา (สพฉ.) 

6. เหตกุารณ์พายนุากีส ประเทศพมา่ (จฬุาฯ) 

(ตอ่) 

 



1.  Health aspects of humanitarian 
assistance and disaster relief                       (ต่อ) 

7. Blast Injury ในภาคใต้ (บก.กองทพัไทย) 

8. ศูนย์ส่งกลับ (ต ารวจ) 

9. Cadio Palmary resuscitation intra osseous line 
(innovation)/ training program in military 
medical personnel  

10. การบรูณาการทางการแพทย์ในสถานการณ์น า้ท่วม (ทภ ๑) 

11. ระบบการจัดการช่วยเหลือสัตว์ในภยัพบิัต ิ (สัตว์เลีย้งในเมือง)  

12. บทบาทของพยาบาลทหารในภยัพบิัต ิ(อุทกภยั) 



2.  Infectious diseases, environmental and 
preventive medicine 

1. Flu (จฬุาฯ) 
2. มาเลเรีย 
3. HIV (จฬุาฯ) 
4. HBV (จฬุาฯ) 
5. ข้อมูลเชิงระบาดวทิยา เช่นเหตุการณ์น า้ท่วมในเขตเมือง (จุฬา) 
6. การเฝ้าระวังโรคตามแนวชายแดน (สวพท.) 
7. ไข้หวัดใหญ่ 2009 (รพ.รร.6+AFRIMS) 

8. วัคซีนไข้เลือดออก, เอดส์, Drug resistant (รพ.รร.6+AFRIMS) 

9. HIV ในพลทหาร ข้อมูลสุขภาพของทหาร (สพธ.) 
 

 



3. Military health education and training 

1. Training : Emergency medical technician 
intermediate level เพื่อช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินช่วย
สนับสนุนทหาร (สพฉ.+ ทร.) 

2. การฝึกของนักเรียนแพทย์ทหาร วพม. 
3. การฝึกนักเรียนพยาบาลไปให้ค าปรึกษาผู้ประสบภยัน า้ท่วม (วพบ.) 
4. โครงการเพิ่มขีดความสามารถก าลังรบในการช่วยชีวิตตนเองและ

เพื่อนในสถานการณ์ทางทหาร(ทร.)  
5. หลักสูตรการช่วยชีวติผู้ประสบภยัทางน า้ (พร.ฝึกร่วมกับ สพฉ.) 
6. การสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศทางการแพทย์ทหาร (พอ.)  
  

 
 



4. Military health promotion and rehabilitation 

1. ยาเสพตดิ (รพ.รร.6 , สวพท.) 

2. การตรวจสุขภาพทหารประจ าปี (สวพท.,สพธ., ทอ, ต ารวจ) 

3. โครงการสร้างเสริมสุขภาพกองทพัไทย โดย อ.กมลพร ร่วมมือ
กับ สสส. (พล.ท.สืบพงษ์) 

4. Regeneration medicine, healing, stem cell 
(ตร.) การใช้เซลล์ต้นก าเนิดเพื่อซ่อมแซมกระดกูอ่อน 

5. การใช้ hyperbaric chamber ในการรักษาแผล 

 

 

 



Miscellaneous 

1. Readiness (พล.ต.ถนอม) 
2. Disaster preparedness and response (บก.กองทพั

ไทย) 

3. นวัตกรรมทางการแพทย์ทหาร (ตร. เป็ดน้อยเตือนภัย/ 
เคร่ืองเตือนไฟช็อต ไฟดดู) (โรงพยาบาลสนามของ พร.)  

     (๑. การตกแต่งบาดแผลสมมุตโิดยใช้เนือ้เทยีม ๒. ชุดเคร่ืองมือ
แพทย์ส่งกลับทางอากาศ ๓ PTRS –position tracking 
and recording systemทภ๑ พันสร ๒ -พบ.) เก้าอีท้นัต 

      กรรมสนาม 
 

 



International speakers 

• สึนามิ (บก.กองทพัไทย) 

• ก ามันตภาพรังสี ในญ่ีปุ่ น 

• ไฟป่า ในออสเตรเลีย 

• แผ่นดนิไหว ในจีน 

 



Field Trip  
• Fresh water Tsunami, พิสจูน์เอกลกัษณ์ 
• การฝึก JCEX (Joint and Combine Exercise) (รพ.สนาม) - ฝึกร่วม 

ทบ. ทร. สพฉ. ปภ. – พืน้ท่ีการฝึกเขาอีโต้ ปราจีนบรีุ SAR, Evacuation, 
Mobile Hospital(Mobile Surgical Unit), DVI( Disaster 
Victim Identification) 

• Flood and Landslide 

• Death from Electric (Academic Program) 
• Hospital field exercise 4 เหลา่ทพั (Static show & exercise)  
หมายเหต ุ  เทคโนโลยี eyecatching ทนัสมยั เป็นการสนธิก าลงั 4 เหลา่ การ

บริหารจดัการ สะดวกสบาย ไม่ไกลจากกทม. 

• Command and control distance and remote 
demonstration , Telemedicine 

• Disaster knowledge การฝึกร่วม ทบ.,ทอ.,ทร.และ สพฉ. (พ.ท.อิทธินนัท์) 
 



• NBC (Nuclear and Bio and Chemical)  

  ฝึกร่วม 3 เหล่าทพั     (ทบ.,ทร.,การท่าอากาศยาน,ทอ.)  

        1. ดพูืน้ที่จริง 

        2. Tele 

 

 



SUMMARY 



Field trip 
 การฝึก JCEX (Joint and Combine Exercise) (รพ.สนาม) - ฝึกร่วม ทท., ทบ., 

ทร., ทอ., ตร., สพฉ., ปภ.  – พื้นท่ีการฝึก(เช่น เขาอีโต ้ปราจีนบุรี, ร.๑๑,  

 พล ม.๒, บน.๖ ดอนเมือง,อู่ตะเภา สตัหีบ) SAR, Evacuation, Mobile Hospital 
(Mobile Surgical Unit), DVI ( Disaster Victim Identification) 

  - งบประมาณ ใช ้งป.ในส่วนของแต่ละเหล่าทพั และ สพฉ. 
  - ผูป้ระสานงานหลกั – พบ.  (กยข.) 
• option 1 ฐานทพัเรือสตัหีบและ Pattaya 
• option 2 ร.11 และ อยธุยา 



option 1  
ฐานทพัเรือสตัหีบและ Pattaya 

option 2  
ร.11 และ อยธุยา 



Plenary 
• Plenary I - บทบาทของแพทย์ทหารในภาวะมหาอุทกภยั  
     (พล.ต.กฤษฎา) 
• Plenary II (ต่างชาติ 1 คน) 
• Plenary III (ICMM 1 คน) 
• Plenary IV (Emerging and re-emerging infectious diseases 

in Asia Pacific Region), 
• Plenary V (Military health education and training- ต่างชาติ) 
• Plenary VI (Military health promotion and rehabilitation -

ต่างชาติ) หรือ โครงการสร้างเสริมสุขภาพกองทพัไทย 
 



Symposium 

• Symposium I-Military Medical School 

• Symposium II- HADR 

• Symposium III-Infection 




