
 

กำหนดการประชุมWorld Sepsis Day (WSD) Thailand 2565 และ  

   Rapid Response Team Conference in Thailand ครั้งที่ 5 

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565  Onsite Conference 

ณ หองประชุมพิบูลสงคราม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 12  โรงพยาบาลราชวิถี 

“Sepsis Guideline: From International to Thai Guideline” 

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 

08.00-08.30 น. ชมวีดีทัศน และ พิธีเปดงานประชุม  

รองอธิบดีกรมการแพทย นพ.ณัฐพงศ วงศวิวัฒน ประธานเปดงานประชุม 

นพ.จินดา โรจนเมธินทร ผูอำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ผูกลาวรายงาน 

08.30-09.45 น. Overview of International VS Thai Sepsis Guideline in Adult 2022 (panel discussion) 

  รศ.นพ.ไชยรัตน เพ่ิมพิกลุ  (คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล) 

  นพ.พจน อินทลาภาพร (โรงพยาบาลราชวิถี  ประธานรวม service plan สาขาอายุรกรรม)        

  นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท (เลขา service plan สาขาอายุรกรรม) 

09.45-10.30 น. Update for Emergency Department Sepsis Guideline 2022 

& Ultrasound trick for sepsis evaluation 

อ.พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล (คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

Moderator นพ.พจน อินทลาภาพร (โรงพยาบาลราชวิถี) 

10.30-10.45 น. Coffee break 

10.45-12.15 น. Overview of International VS Thai Sepsis Guideline in Pediatric 2022 (panel discussion) 

         ศ.นพ.รุจิภัตต สำราญสำรวจกิจ (คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

         อ.นพ.เฉลิมไทย เอกศลิป (สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาตมิหาราชินี) 

         อ.พ.ญ.ณัฐณิชา ปรีเปรม (คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล) 

         รศ.นพ.ณัฐชัย อนันตสิทธิ์  (คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี) 

Moderator ศ.นพ.รจุิภัตต สำราญสำรวจกิจ (คณะแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.15-14.45 น. Quality indicators of sepsis: Nurse’s role (panel discussion) 

พว.คำพอง คำนนท (โรงพยาบาลราชวิถี) 

พว. ปาริชาต ตันสุวรรณ (รพ.อุดรธานี) 

พว. นาตยา คำสวาง (รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก) 

Moderator นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก) 

14.45-15.00 น. Coffee break 

15.00-16.30 น. “Rapid Response System in Thailand” (panel discussion) 

- Nurse training center for RRS  

- Role of Nursing care in RRS 



พว. องคอร ใจชยัภูมิ (รพ.จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย) 

พว. เทวีรัตน ฉวีวรรณ (คณะแพทยศาสตร ร.พ. รามาธิบดี) 

พว.ชนัญญา ชงดัเวช (รพ.หาดใหญ) 

Moderator นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก) 

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 

08.30-10.15 น. Sepsis Guideline Part 1 (panel discussion) 

- Diagnosis and early Detection 

นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท (สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพิษณโุลก) 

- Empirical Antimicrobial 

นพ.พจน อินทลาภาพร (โรงพยาบาลราชวิถี) 

- การจัดการการดื้อยาตานจุลชพี (Antimicrobial resistance: AMR)                                 

และการติดเช้ือในโรงพยาบาล (Nosocomial infection: NI) 

แพทยหญิงอนงนาฏ ชินะผา (โรงพยาบาลราชวิถี   

         Moderator นพ.พจน อินทลาภาพร (โรงพยาบาลราชวิถี) 

10.15-10.30 Coffee Break 

10.30-12.00 Sepsis Guideline Part 2 (panel discussion)  

- Initial assessment and initial resuscitation (Bundle Care) 

นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท (สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพิษณโุลก) 

- Respiratory support in sepsis  

อ.นพ.สัณฐติิ โมรากลุ (คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี) 

      -     Renal support and cytokines removal in sepsis  

รศ.ดร.นพ.ณัฐชัย ศรสีวัสดิ์ (คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

Moderator นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก)               

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-14.30 น. Sepsis Guideline Part 3 (panel discussion) 

- Fluid Therapy and Vasopressor 

รศ.นพ. สุรตัน ทองอยู (คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล)  

      -     Surgical Sepsis 

นพ.ภูษิต เฟองฟู  (รพ.พระมงกุฎเกลา) 

Moderator นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก)               
14.30-14.45 น. Coffee Break 

14.45-16.00 น. Sepsis Guideline Part 4 (panel discussion) 

- Sepsis Fast Track and Network 

- Quality improvement in Rapid Response System and Sepsis Care 

นพ.ภูษิต เฟองฟู  (รพ.พระมงกุฎเกลา, นายกสมาคมเวชบำบัดวิกฤต) 

นพ.พจน อินทลาภาพร (ประธานรวม service plan สาขาอายุรกรรม) 

นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท (เลขา service plan สาขาอายรุกรรม) 

Moderator นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก) 

16.00-16.30 น. Closing Ceremony 

 


