
ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ประจําปี 2558  ครั้งที่ 1 
Fast track: New Vision for Mission Nowadays 

Chiangmai Conference of Emergency Medicine (CCEM) 
วันที่  11  สิงหาคม  2558 

ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 50 ปี  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
7.30 – 8.00 น. ลงทะเบียน 

8.00 – 8.10 น. พิธีเปิด                คณบดี 

8.10 – 9.00 น. Fast track:  the faster and better way of emergency care        ผศ.นพ.บริบูรณ์  เชนธนากิจ 

9.00 – 9.50 น.   STEMI fast track: what more can we do in the Emergency Department รศ.นพ.ศรัณย์  ควรประเสริฐ 

9.50 – 10.10 น.  Break 

10.10 – 11.00 น.  Nursing role in fast track: the driving force behind the system       คุณวีรชาติ  ชูฤทธิ ์

11.00 – 11.50 น.  Stroke fast track: from the door to the drug          อ.นพ.ธานินทร์  โลเกศกระวี 

11.50 – 12.20 น.  Lunch symposium      

12.20 – 13.10 น.  Lunch 

13.10 – 14.00 น.  Trauma Fast track: comprehensive care for trauma patients        ผศ.นพ.นเรนทร์  โชติรสนิรมิต 

14.00 – 14.40 น.  Antidote access in the Emergency department: how fast can I get it  อ.นพ.คัมภีร์  สรวมศิริ 

14.40 – 14.55 น.  Break  

14.40 – 15.20 น.  Critical role of EMS in the Fast track system     อ.นพ.บุญฤทธิ์  คําทิพย์ 

15.20 – 16.00 น.  Sepsis fast track: predicting the trends in Surviving Sepsis campaign  อ.นพ.บวร  วิทยชํานาญกุล 

 
 



การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจโดยใช้เครื่องคลื่นเสียงความถี่สูงในภาวะฉุกเฉินสําหรับแพทย์ทั่วไป”  

(Emergency Ultrasound Workshop for General Practitioners (Pre-congress for CCEM 2015) 

วันที่ 10 สิงหาคม 2558  

ณ  ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ภาคเช้า: บรรยาย 

เวลา หัวเรื่อง วิทยากร 

8:00-8:20 Introduction to Emergency Ultrasound 
(อ.สุธาพร ล้ําเลิศกุล / 

กรองกาญจน์ สุธรรม) 

8:20-9:00 Lungs อ.สุธาพร ล้ําเลิศกุล 

9:00-10:00 Cardiac อ.รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์ 

10:00-10:15 Break 

10:15-11:00 Abdomen                                                               

(Biliary tract / Renal / Aorta / Appendix) 
อ.วิทธนี ณ เชียงใหม่ 

11:00-11:30 
Lungs  & Fluid assessment in body 

cavities                                                              

(E-FAST) 

อ.บวร วิทยชํานาญกุล 

11:30-12:00 IVC and volume assessment 

Focused US in Shock patients 
อ.กรองกาญจน์ สุธรรม 

12:00-13:00 Lunch 

 

 

 
 

ภาคบ่าย: Hand-on Stations 
 (5 stations / ฐานละ 30 นาที แต่ละฐานจะมี 2 ฐานย่อย) 

 
เวลา หัวเรื่อง วิทยากร 

13:00-13:30 Cardiac อ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อ.รัตนชัย ชาญชัย 

13:30-14:00 Lungs อ.สุธาพร ล้ําเลิศกุล อ.ภาวิตา เลาหกุล 

14:00-14:15 Break 

14:15-14:45 E-FAST อ.บวร วิทยชํานาญกุล อ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต 

14:45-15:15 Abdomen อ.วิทธนี ณ เชียงใหม่ อ.บริบูรณ์ เชนธนากิจ 

15:15-15:45 IVC อ.กรองกาญจน์ สุธรรม อ.ปริญญา เทียนวิบูลย์ 

15:45-16:00 Q&A All staffs 

 

 

 

 


