
                                                                     
 
 

กำหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ 

รอบท่ี 2 เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู วล 

รุ่นที่ 4: วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564, รุ่นที่ 5: วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564, รุ่นที่ 6: วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2564า1 

เวลา 12.30 - 16.00 น. 

วันแรก หัวข้อ วิทยากร 

12.30-12.40 เปิดการประชุม 
โดย หัวหน้าศูนยพ์ิษวิทยา  
 
 
  
 
 
 

ศาสตราจารย์นายแพทย์วนิัย วนานุกลู 
 

12.40-13.30 
 

VDO: การบรหิารจัดการยาโครงการยากำพร้ากลุ่มยาต้าน
พิษ และเซรุ่มต้านพิษงู (36 นาที) 
Live: 10-15 นาท ี

ภก.กฤชชัย พัฒนจันทร ์
สำนักสนับสนนุ ระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

13.30-14.25 VDO: หลักการดูแลผู้ป่วยที่ได้รบัพิษ 
(Approach and General Management of Poisoned 
Patients ) (35 นาที) 
Live: 15-20 นาท ี
 

พ.ต.ท.นพ.กวิน อิสรยะโอภาส  
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลตำรวจ 
รศ.พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และศูนย์พิษวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
 

พัก 10 นาท ี
14.35-15.30 VDO: พิษจากไซยาไนด์และไฮโดรเจนซัลไฟด ์

(Cyanide and Hydrogen Sulfide) (50 นาที) 
Live: 10-15 นาท ี
 
 

รศ.พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และศูนย์พิษวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
ภญ.เอมอร ประดู่ 
ศูนย์พิษวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
 
 15.30-16.00 ถาม-ตอบ ทีมวิทยากร 

จบการประชุมวันแรก 

แบบทดสอบของวันแรก ส่งให้หลังจบการประชุม  ผู้เข้าประชมุส่งคำตอบกลบัมาภายใน 24.00 น.ของวันนั้น 

 
 

 

 - 21 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 -16.00 น. 

 



                                                                     
 
 

กำหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ 

รอบท่ี 2 เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู วล 

รุ่นที่ 4: วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564, รุ่นที่ 5: วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564, รุ่นที่ 6: วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2564า1 

เวลา 12.30 - 16.00 น. 

วันที่สอง หัวข้อ วิทยากร 

12.30-13.20 VDO: ภาวะเมฮโีมโกลบินนีเมีย (Methemoglobinemia) 
VDO: เทคนิคการทำ bedside test สำหรับภาวะ 
เมฮีโมโกลบนินีเมีย (3 นาท)ี 
Live: 10-15 นาท ี
 
 

นพ.กิติศักดิ์  แสนประเสริฐ 
กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
น.ส.ภาณี ฤทฺธิเลิศ และน.ส. พวงพักตร์ พรหม
รังษี 
ศูนย์พิษวิทยา 
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี
 
 
 

13.20-14.20 VDO: สารคีเลต (Chelating Agent) (45 นาที) 
Live: 10-15 นาท ี

ผศ.นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์และศูนย์พษิวิทยา 
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี
 พัก 10 นาท ี

14.30-15.05 VDO: หยุด EPS ด้วยไดเฟ็นไฮดรามีน 
(Stop! Freezing and Shaking) (25 นาท)ี 
Live: 10 นาท ี

พญ.เกษศิรินทร์ พุฒิโชต ิ
กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 

15.05-15.50 VDO: พิษจากสารปราบศัตรพูืชที่พบบ่อย (35 นาที) 
Live: 10 นาท ี

ศ.นพ.วินัย วนานุกูล  
ภาควชิาอายุรศาสตร์และศูนย์พษิวิทยา 

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี

น.ส.ยุวดี แท่นพดุชา  
ศูนย์พิษวิทยา 
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี
 15.50-16.00 ถาม-ตอบ ทีมวิทยากร 

จบการประชุมวันทีส่อง 

แบบทดสอบของวันที่สอง ส่งให้หลังจบการประชุม  ผู้เข้าประชุมส่งคำตอบกลับมาภายใน 24.00 น.ของวันนั้น 

 ที่ 2 ระหว่างวันท9 - 21 สิงหาคม 

 

 



                                                                     
 
 

กำหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ 

รอบท่ี 2 เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู วล 

รุ่นที่ 4: วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564, รุ่นที่ 5: วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564, รุ่นที่ 6: วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2564า1 

เวลา 12.30 - 16.00 น. 

 2563 เวลา 
12.00 -16.00 

วันที่สาม 

หัวข้อ วิทยากร 

12.30-13.50 VDO: อัพเดทการรักษาผู้ป่วยถูกงูพิษกัดและ 
การให้เซรุ่มต้านพิษงู (55 นาที) 
- พิษต่อระบบประสาท 
- พิษต่อระบบโลหิต 
VDO: เทคนิคการทำ 20-minute whole blood 
clotting test (20WBCT)  (3 นาที) 
Live: 10-15 นาท ี
 

ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ ์
พญ. สุทธิมน ธรรมเตโช 
ภาควิชาอายุรศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ 
พญ.ธันยพร ตั้งตรงจิตร 
กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
น.ส. พวงพักตร์ พรหมรังษี 
ศูนย์พิษวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
 

พัก 10 นาท ี

14.00-14.50 VDO: โบทลูิซึ่ม (Botulism) (35 นาที) 
Live: 10-15 นาท ี

ศ.นพ.วินัย วนานุกูล  
ภาควชิาอายุรศาสตร์และศูนย์พษิวิทยา 

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี

น.ส.อัจฉรา ทองภู  
ศูนย์พิษวิทยา 
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี
 14.50-15.25 VDO: ลำดบัความสำคัญของยาต้านพิษตามความเร่งด่วน 

(Priority of Antidote) และการบริหารจัดการยาเมื่อ
ผู้ป่วยต้องใช้ยาตา้นพิษ (25 นาที) 
Live: 10 นาท ี
 
 

น.ส.จารุวรรณ ศรอีาภา  
ศูนย์พิษวิทยา 
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี
 

15.25-16.00 ถาม – ตอบ 
ไขข้อข้องใจ 

ทีมศูนย์พิษวิทยา และสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

ปิดการประชุม 

แบบทดสอบของวันที่สาม สง่ให้หลังจบการประชุม  ผู้เข้าประชุมส่งคำตอบกลับมาภายใน 24.00 น.ของวันนั้น 

 
 

 


