
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่คร้ังที่ 7 ประจ าป ี2564 

7th Chiang Mai Conference of Emergency Medicine (CCEM 2021) 
ในรูปแบบ Virtual Conference 

วันที่ 3 ธันวาคม 2564  
ณ  ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา  MTEC ชั้น 4 อาคารเรียนรวม  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
1. ชื่องาน/โครงการ (ภาษาไทย) การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ครั้งที ่7 ประจ าปี 2564 

ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) CCEM 2021 (Online) BEGIN AGAIN: Better for the future 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากปัจจุบัน  การพัฒนาองค์ความรู้สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่แพทย์ผู้ให้การรักษาผู้ป่วยต้องพัฒนาวิธีการรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ในภาวะที่ประเทศ
เรามีทรัพยากรจ ากัด  โดยเฉพาะงบประมาณด้านประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ตามนโยบายของรัฐบาล  แพทย์
เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่จะพิจารณาให้การรักษาผู้ป่วยให้ได้มาตรฐานสากล  โดยค านึงถึงความประหยัด  
ถูกต้อง  และเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่ก าลังเผชิญอยู่ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและห้องฉุกเฉินนับเป็น
ด่านหน้าที่มีความส าคัญในการบริการผู้ป่วยซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตให้ปลอดภัย พ้นจากอันตรายที่เผชิญอยู่ ลด
อัตราการเสียชีวิตและพิการที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นความรู้ทั้งด้านการแพทย์ การพยาบาล และการบริหารนับเป็น
สิ่งส าคัญท่ีจะท าให้บุคลากรด้านนี้มีความมั่นใจในการท างานด้านนี้ต่อไป  

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจึงจัดโครงการอบรมทางวิชาการนี้
ขึ้น ซึ่งถือเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีเป็นครั้งที่ 7 

 
4. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
2) เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐที่ต้องการเสริมสร้างระบบประกันคุณภาพดีถ้วนหน้าสู่ประชาชนด้วย

มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
3) เพ่ือวางแนวทางในการปฏิบัติการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 
4) เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี และแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างแพทย์และพยาบาล

ผู้ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินตลอดจนแพทย์และพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 
5) เพ่ือหาแนวทางประยุกต์ความรู้ใหม่ในการรักษาให้เหมาะสมแก่เวชปฏิบัติในโรงพยาบาลชุมชน 
 

5. ผู้เข้ารับการอบรม: รวมทั้งสิ้น 500 คน 
1. บุคลากรภายนอกคณะ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์  จ านวน 420 คน 
2. บุคลากรภายในคณะ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ จ านวน 80 คน 



 
6. วิทยากร 

1. ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. 

2. ผศ.นพ.สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่ม ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. 
 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. 

3. ผศ.นพ.บริบูรณ์  เชนธนากิจ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. 
4. ผศ.พญ.กรองกาญจน์  สุธรรม ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. 
5. อ.นพ.ปริญญา  เทียนวิบูลย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. 
6. ผศ.ดร.นพ.บวร  วิทยช านาญกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. 
7. อ.นพ.วชิระ  วงศ์ธนสารสิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. 
8. อ.นพ.ธีรพล  ตั้งสุวรรณรักษ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. 
9. อ.พญ.ภาวิตา  เลาหกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. 
10. อ.นพ.ชานนท์  ช่างรัตนกร ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. 
11. อ.นพ.รังสฤษฎ์  กาญจนะวณิชย์ ศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์ มช. 
 

7. วัน เวลา และสถานที่จัดอบรม 
ณ   ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา MTEC ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 1  วัน 
เริ่ม   3 ธันวาคม 2564  สิ้นสุด 3 ธันวาคม 2564 
 

9. วิธีการด าเนินงาน 
1. ประชุมเตรียมงาน 
2. เตรียมโปรแกรม ติดต่อวิทยากร  
3. ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์และทางจดหมาย 
4. การจัดงานประชุมโดยการถ่ายทอดผ่านระบบของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วิทยากรที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยใช้วิธีการถ่ายทอดผ่านทางโปรแกรม zoom  
5. ในระหว่างการจัดประชุมมีการเล่นเกมส์ช่วงท้ายของการประชุมเพ่ือแจกรางวัล โดยแบ่งเป็น

การเกมส์, การตอบแบบประเมินผล และการตอบค าถามระหว่างการประชุม 
6. สรุปผลการประชุม 

 
 



 
10. งบประมาณ 

รายรับ จ านวน 

ค่าลงทะเบียน จ านวน 50 ท่าน ท่านละ 99 บาท 4,950 

ค่าลงทะเบียน จ านวน 150 ท่าน ท่านละ 250 บาท 37,500 

ค่าลงทะเบียน จ านวน 220 ท่าน ท่านละ 350 บาท 77,000 

รวมรายรับทั้งสิ้น (บาทถ้วน) 119,450 

 
 

 

รายการจ่าย จ านวน 

1.  ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 1 มื้อ มื้อละ 120 บาท จ านวน  50 คน 6,000 

2.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท จ าวน 50 คน  5,000 

3.  ค่าตอบแทนวิทยากร (เหมาจ่าย 3,000 บาท) จ านวน 11 ท่าน  33,000 

4.  ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ จ านวน 5 คน 

 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564  – 30 พฤศจิกายน  2564 จ านวน 14 วัน   
 วันเสาร์ – อาทิตย์ จ านวน 14 วัน วันละ 420 บาท  

29,400 
 

5.  ค่าจ้างจัดท าระบบลงทะเบียนทางออนไลน์ 35,000 

6.  ค่าขอ CNEU ส าหรับพยาบาล 1,000 

7.  ค่าของรางวัลในการตอบค าถามและเล่นเกมส์ 5,000 

8.  ค่าส่งไปรษณีย์ 5,050 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 119,450 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปพัฒนาวิธีการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน 
3. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างแพทย์ผู้รักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน

ตลอดจนแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 



4. สามารถน าไปวางแนวทางและโครงสร้างการดูแลวินิจฉัยเริ่มต้นในระดับโรงพยาบาลชุมชน และ
แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย 

5. คณะแพทย์เป็นที่ยอมรับของบุคลากรการแพทย์ว่าเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 
 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) / ตัวช้ีวัด 

1) แพทย์ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปพัฒนาวิธีการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) แพทย์ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน 
3) เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างแพทย์ผู้รักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน

ตลอดจนแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
4) เอกสารวิชาการท่ีได้รับสามารถใช้ประกอบการศึกษาระดับก่อนและหลังปริญญาในคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5) วางแนวทางและโครงสร้างการดูแลวินิจฉัยเริ่มต้นในระดับโรงพยาบาลชุมชน และแนวทางการส่งต่อ

ผู้ป่วย 



ก าหนดการประชุมวิชาการ 7th Chiang Mai Conference of Emergency Medicine (CCEM 2021) 
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 
8:30-8:45 ลงทะเบียน  
8:45-9:00 พิธีเปิด โดยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ 
 

9:00-9:40 Learning from the expert: COVID-19 pandemic and crisis 
management 

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต 
ผศ.นพ.สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่ม 
ผศ.นพ.บริบูรณ์ เชนธนากิจ 

9:45-10:05 Can we replace the stethoscope with POCUS in dyspneic 
patients? 

ผศ.พญ.กรองกาญจน์ สุธรรม 

10:10-10:30 Novel volume status evaluation in acute heart failure: 
What is the next generation? 

อ.นพ.ชานนท์ ช่างรัตนากร 

10:30-10:40 Morning Break  
10:40-11:20 Common pitfalls in cardiologic examination at the ED อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ 
11:25-11:45 Fast and furious: The angry ventricle อ.นพ.วชิระ วงศ์ธนสารสิน 
11:45-12:30 Lunch  
12:30-13:15 Lunch Symposium  
13:15-13:35 New trends in sepsis management: What is the current 

evidence? 
ผศ.ดร.นพ.บวร วิทยช านาญกุล 

13:40-14:00 New innovations to improve emergency patient care อ.พญ.ภาวิตา เลาหกุล 
14:05-14:25 Hot toxicological issues อ.นพ.ธีรพล ตั้งสุวรรณรักษ์ 
14:25-14:40 Afternoon Break  
14:40-15:00 Prehospital trauma management: What we can do MORE? อ.นพ.ปริญญา เทียนวิบูลย์ 
15:00-15:40 Quiz and rewards  
15:40-16:00 Closing ceremony โดยหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

ผศ.ดร.นพ.บวร วิทยช านาญกุล 
 

 
 
 
 


