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โครงการประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารหน่วยสายแพทยส์ี่เหล่า 

เรื่อง “การประสานความร่วมมือทางการแพทย์ทหารต ารวจในการดูแลผู้ป่วยเจ็บภาวะวิกฤติ” 
วันพฤหัสบดี ท่ี ๖ – วันศุกร์ท่ี ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
ณ  เดอะรีเจ้นท์ ชะอ าบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 

๑.  หลกัการและเหตุผล 
ปัจจุบันภาวะวิกฤติทวีความรุนแรงและบ่อยคร้ังมากขึ้น ทั้งภัยจากธรรมชาติ และจากมนุษย์ที่มีพื้นฐานมา

จากความขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง ส่งผลให้มีผู้ป่วยเจ็บมากขึ้นในรูปแบบแตกต่างกัน จ าเป็น
ที่ทางการแพทย์ทหารต ารวจจะต้องมีการปรับตัวรองรับและหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อประสานความร่วมมือในการ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงต้องมีการบูรณาการตั้งแต่ระบบควบคุมส่ังการ ระบบการประสานงานระบบการดูแล
ผู้ป่วยเจ็บวิกฤติบริเวณพื้นที่เหตุการณ์ และระบบการเคลื่อนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความจ าเป็นจะต้องมีระบบการ
ประสานความร่วมมือทางการแพทย์ทหารต ารวจในการดูแลผู้ป่วยเจ็บภาวะวิกฤติที่จะสามารถบูรณาการทั้งระบบ
ควบคุมสั่งการ ระบบการประสานงานระบบการดูแลผู้ป่วยเจ็บวิกฤติที่บริเวณพื้นที่เหตุการณ์และระบบการเคลื่อนย้าย
อย่างมีประสิทธิภาพสมควรที่จะระดมสมองของผูบ้ริหารหน่วยสายแพทยส์ี่เหล่า สัมมนาเพื่อจัดท าระบบประสานความ
ร่วมมือทางการแพทย์ทหารต ารวจในการดูแลผู้ป่วยเจ็บภาวะวิกฤติ (Military Medicine Crisis Management 
Coordination System )รวมทั้งได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเร่ือง Crisis Management Coordination System 
จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่าได้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มใน
อนาคตเก่ียวกับแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑เพื่อระดมความคิด  รวบรวมข้อเสนอแนะ ในการจัดท าระบบประสานความร่วมมือทางการแพทย์ทหาร
ต ารวจในการดูแลผู้ป่วยเจ็บจากภาวะวิกฤติ  (Military Medicine Crisis Management Coordination System) 

๒.๒รวบรวมศักยภาพและความพร้อมของแพทย์ทหารต ารวจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การบูรณาการ
และการปฏิบัติงานร่วมกันทางการแพทย์ทหารต ารวจในการดูแลผู้ป่วยเจ็บภาวะวิกฤติ 

๒.๓ น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาบริการทางการแพทย์ทหารเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อก าลงัพลทหารต ารวจ และ
ประชาชนทั่วไป 
๓. ผู้ด าเนินการจัดประชุม 
 ๓.๑ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 ๓.๒ กรมแพทย์ทหารอากาศ 
๔. วธิีการสัมมนา 
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 ๔.๑บรรยายพเิศษเร่ือง Crisis Management Coordination System 
 ๔.๒สัมมนาผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่าเพื่อหาแนวทางการจัดท าระบบประสานความร่วมมือทาง
การแพทย์ทหารต ารวจในการดูแลผู้ป่วยเจ็บภาวะวิกฤติ 
 ๔.๓  การแถลงผลการสัมมนา 
๕. ระยะเวลาและสถานที ่
 วันพฤหัสบดีที่ ๖ –วันศุกร์ที ่๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ณ  เดอะรีเจ้นท์ ชะอ าบีช รีสอร์ท จงัหวดัเพชรบุรี 
๖. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๖.๑ผู้บริหารหน่วยสายแพทย์ของกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ 
และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ๖.๒ ฝ่ายอ านวยการและบุคลากรทางการแพทย์ที่เก่ียวข้องกับการจัดท าระบบประสานความร่วมมือทาง
การแพทย์ทหารต ารวจในการดูแลผู้ป่วยเจ็บภาวะวิกฤติ 
๗. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๗.๑  ผู้บริหารหน่วยสายแพทยช์ั้นยศไม่ต่ ากว่าพันโท, นาวาโท, นาวาอากาศโท, พันต ารวจโท จ านวน ๑๐๐ 
นาย 
 ๗.๒ คณะกรรมการ คณะท างานและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จ านวน ๑๐ นาย 
๘. ค่าลงทะเบียน 
 คนละ ๑,๒๐๐ บาท  
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 ๙.๑แนวทางในการจัดท าระบบประสานความร่วมมือทางการแพทย์ทหารต ารวจในการดูแลผู้ป่วยเจ็บภาวะ
วิกฤติ 
 ๙.๒ ข้อมูลศักยภาพและความพร้อมของแพทย์ทหารต ารวจ เพื่อรองรับการปฏิบตัิงานประสานความร่วมมือ
ทางการแพทย์ทหารต ารวจในการดูแลผู้ป่วยเจ็บภาวะวิกฤติ  
 ๙.๓ความสัมพันธ์ท่ีดีระหวา่งผูบ้ริหารหน่วยสายแพทย์ทหารต ารวจ 
๑๐. การติดต่อ 
 ขอให้หน่วยสายแพทย์ทุกเหล่าทัพ ส่งรายชื่อ ต าแหน่งจ านวนผู้เข้าร่วมการสัมมนา ตามแบบฟอร์มไปที่ 
ส านักงานเลขาธิการ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๗๕๙๒ 
หรือ E-mail: info@amsthail.orgและเพื่อความสะดวกในการจองที่พัก กรุณาตอบกลับภายในวันที่๙ มิ.ย.๖๐ 
๑๑. การช าระเงิน 
 ๑๑.๑ สั่งจ่ายเชค็ในนาม สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๑๑.๒ โอนเงินเข้าบัญชี "สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย เพื่อการสัมมนาและวิจัย"  บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  เลขที่ ๐๓๘-๒-๕๗๑๘๑-๘ 
 ๑๑.๓ ช าระเป็นเงินสด ณ วันลงทะเบยีน (เฉพาะผู้ที่จองการเขา้ร่วมล่วงหน้าไว้แล้ว) 
  
       นาวอากาศเอก  
        ( เกรียงศักดิ์  อนุโรจน์ ) 

mailto:info@amsthail.org
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                       ประธานคณะกรรมการวิทยาการ ผู้เสนอโครงการ 
         พ.ค.๖๐ 
 
       พลตรี 
        (วิสุทธิ์  ศรีจันทราพันธุ์ ) 
                                           เลขาธิการ ผู้เห็นชอบโครงการ 
         พ.ค.๖๐ 
 
       พลอากาศโท  
            ( อนุตตร   จิตตินันทน์) 
                             นายกสมาคมฯ ผู้อนุมัติโครงการ 
             พ.ค.๖๐ 

 
ก าหนดการประชุมสัมมนาผู้บริหารแพทย์สี่เหล่า 

วันพฤหัสบดท่ีี ๖ – วันศุกร์ท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ณ  เดอะรีเจ้นท์ ชะอ าบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 
------------------------------- 

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๐๙๓๐ – ๐๙๔๕ พิธีเปิด โดย นายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๐๙๔๕ – ๑๐๑๕ บรรยายพิเศษเรื่อง Crisis Management Coordination System 

 โดยผู้แทนจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 

๑๐๑๕ – ๑๐๓๕  พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐๓๕ – ๑๑๓๐ การบรรยายเรื่อง Coordination of armed forces medical services ของแพทย์ทหาร
ต ารวจ โดยผู้แทนจากศูนย์ประสานงานแพทย์ทหารอาเซียน และ ศูนย์ประสานงานแพทย์
ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

๑๑๓๐ – ๑๒๐๐ ชี้แจงการสัมมนาและการแบ่งกลุ่ม 

๑๒๐๐ – ๑๓๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ 

 

 

 

 

การสัมมนาเรื่องMilitary Medicine Crisis ManagementCoordination System 

- กลุ่มท ี๑ ระบบควบคุมสั่งการและระบบการประสานงานเลขากลุ่มโดย บก.ทท. 

- กลุ่มที ่๒ ระบบการดูแลผู้ป่วยวิกฤตบิริเวณพื้นที่เหตุการณ์ เลขากลุ่มโดย พบ.,พต. 

- กลุ่มที ่๓ ระบบการเคลื่อนยา้ยอย่างมีประสิทธิภาพ เลขากลุ่มโดย พอ.,พร. 

 

๑๕๓๐ – ๑๗๓๐ ประชุม คณะกรรมการอ านวยการสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยฯ 
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๑๘๓๐ – ๒๑๐๐ รับประทานอาหารเย็น และงานเลี้ยงสังสรรค์ 

 

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

๐๙๐๐ – ๐๙๓๐ แถลงผลการสัมมนา กลุ่มที่ ๑ 

๐๙๓๐ – ๑๐๐๐ แถลงผลการสัมมนา กลุ่มที่ ๒ 

๑๐๐๐ – ๑๐๓๐  พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐๓๐ – ๑๑๐๐ แถลงผลการสัมมนา กลุ่มที่ ๓ 

๑๑๐๐ – ๑๑๓๐  ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารแพทย์สี่เหล่า 

๑๑๓๐ – ๑๑๔๕ พิธีปิด 

๑๑๔๕ – ๑๓๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓๐๐  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ 

“ผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า” 
ระหว่างวันพฤหัสบดีท่ี ๖–วันศุกร์ท่ี ๗ กรกฏาคม๒๕๖๐ 

ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ชะอ า บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 
 

ชื่อหน่วยงาน:  
ยศ-ช่ือ-สกุล ผู้เข้าร่วมสัมมนา:     ต าแหน่ง   
มีความประสงค์ 

- ขอลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสมัมนาวิชาการ “ผู้บริหารหน่วยสายแพทย์สี่เหล่า” 
(ค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๒๐๐ บาท) 
               - ขอส ารองหอ้งพกัโรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ชะอ าบีช รีสอร์ท จงัหวัดเพชรบรุีในวันที่ ๖ ก.ค.๖๐     
(ค่าห้องพกั ห้องละ ๑,๖๐๐ บาท) 

              พักคู่โดย 
   ระบุช่ือผู้พักร่วม   คือ 
   ไม่ระบุช่ือผู้พักร่วม 

              พักเดี่ยว  
  - ขอเข้าร่วมกลุ่มสัมมนาเรื่อง 

   กลุ่มที่ ๑ ระบบควบคุมสัง่การและระบบการประสานงาน  
   กลุ่มที่ ๒ ระบบการดูแลผูป้่วยวิกฤติบรเิวณพื้นที่เหตุการณ์ 
   กลุ่มที่ ๓ ระบบการเคลือ่นย้ายอย่างมปีระสทิธิภาพ  

หมายเหตุ-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก และค่าลงทะเบียน กรุณาเบิกจ่ายจากต้นสงักัด  
 - ในกรณีผู้ขอเข้ากลุม่สมัมนาไมส่มดลุ ทาง คณก.วิชาการสมาคมฯ จะจัดสรรกลุ่มให้ตามความ
เหมาะสมตอ่ไป 
        - โปรดสง่แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสมัมนาฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐   ทาง
โทรสาร หมายเลข  ๐-๒๓๕๔-๗๕๙๒   
 - สอบถามข้อมลูเพิม่เติมได้ทีส่ านักงานเลขาธิการ โทรศัพท์ หมายเลข  ๐๒๓๕๔๗๕๙๒   
๐๒๗๖๓๙๓๐๐  ต่อ  ๙๓๗๙๓  


