
รอบงานประชุม 
รอบที่ 1: 27-28 กันยายน 2561 รพ.ศิริราช 
รอบที่ 2: 27-28 กันยายน 2561 รพ.ศิริราช 
รอบที่ 3: 10-11 มกราคม 2562 รพ.มหาราชนคร
เชียงใหม่  
รอบที่ 4: 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 รพ.จุฬาลงกรณ์  
*รับจำนวนรอบละไม่เกิน 45 คน

 

ค่าลงทะเบียน  
แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 	6,500 บาท  
บุคลากรทั่วไป	 	 	 9,500 บาท  

รายละเอียดงานประชุม 
ในการฝึกอบรมนี้จะประกอบไปด้วย การดูแลทางเดิน
หายใจในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการให้ยานำสลบอย่าง
รวดเร็วเพื่อการใส่ท่อช่วยหายใจ (rapid sequence 
intubation; RSI) การให้ยานำสลบในช่วงการทำ
หัตถการ (procedural sedation) การใส่สายใน
เส้นเลือดดำใหญ่ในตำแหน่งต่างๆ การให้สารน้ำทาง 
Introosseuos การเลือกและการตั้งเครื่องช่วยหายใจ 
แบบ non-invasive และ invasive การทำ ultrasound 
เพื่อการช่วยชีวิต (ultrasound resuscitation) การดูแล
ผู้ป่วยหลังการช่วยชีวิต (post resuscitation care) การ
ฝึกใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตและการติดตามอาการโดยใช้
เครื่องมอนิเตอร์แบบก้าวหน้า (advanced monitoring) 
อย่างเหมาะสมถูกต้อง รวมไปถึงการประเมินและการ
จัดการทีมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน (team approach for 
resucitation) 

หลักการและเหตุผลของงาน
ประชุม 
Resuscitative procedures 

การดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤต จำเป็น
ต้องทำการรักษาในเวลาอันรวดเร็วด้วยความถูก
ต้องและแม่นยำ รวมถึงการเฝ้าติดตามอาการผู้
ป่วยอย่างต่อเนื่องจนผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤต ถือเป็น
ความสำคัญที่แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีความ
จำเป็นในการเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ การ
ฝึกอบรมการทำหัตถการการช่วยชีวิต 
(Resuscitative procedures) จะช่วยให้แพทย์ผู้
เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจ และช่วยเหลือผู้ป่วย
ฉุกเฉิน วิกฤตได้ประสบความสำเร็จมากขึ้น  

 วิธีการสมัคร 
ติดต่อ: นพ.อรรถสิทธิ์ โคมินทร์ 
E-mail: tcep.resus@gmail.com  
ที่ติดต่อ: สำนักงานเลขาธิการวิทยาลัยแพทย์
ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ชั้น ๗ อาคารท่านผู้หญิง
ประภาศรีฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่ 
๓๑๕  ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
https://tcepresus.wixsite.com/resus

Resuscitative 
Procedures 2018 
การฝึกปฎิบัติเวชหัตถการกู้ชีพขั้นสูง (workshop)  
ประจำปีการศึกษา 2561 โดย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่ง
ประเทศไทย (วฉท.)

�

mailto:tcep.resus@gmail.com
mailto:tcep.resus@gmail.com


TOPIC TIME

Introduction 7.30-7.45

Emergency airway algorithm 7.45-8.10

Rapid sequence intubation 8.15-8.40

Adjunct airway equipment 8.45-9.10

Procedural sedation in ER 9.15-9.40

Break 9.40-10.00

Emergency airway scenario 
workshop  
(Station rotation)

10.45-12.25

Lunch 12.25-13.00

Ventilation support in  ER 13.00-13.40

Non-invasive ventilator in ER 13.45-14.10 

Mechanical ventilator & Initial 
ventilator setting

14.15-14.50

Break 14.50-15.00

Airway & Breathing workshop  
(Station rotation)

15.00-17.00

TOPIC TIME

Circulation and Shock 
management

08.00-08.30

Internal jugular vein; blind and 
ultrasound guided  
(Station rotation)

08.30-09.00

Subclavian vein & Intraosseous  
(Station rotation) 

09.00-09.30

Femoral  vessels &  Pressure 
monitoring set up  
(Station rotation)

09.30-10.00 

Break 10.00-10.20

Ultrasound resuscitation; 
shock protocol

10.20-11.00

Heart&IVC (Station rotation) 11.00-11.25

Lung (Station rotation) 11.25-11.50

Algorithm for Shock&Dyspnea  
(Station rotation)

11.50-12.15

Lunch 12.15-13.00

Team approach for 
resuscitation

13.00-13.20

Examination 1 & 2 13.20-15.30 

Future of Resuscitation in 
Emergency Medicine

15.30-16.00

รายชื่อคณะจัดงานประชุม 
วิทยากร 
นพ.อรรถสิทธิ์ โคมินทร์      	    
นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์	   	  
พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล              
ผศ.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล	    
พญ.อลิสา ยาณะสาร       	 	  
พ.ท.นพ.ธนานันต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา         
นพ.อนุชิต นิยมปัทมะ	 	 	  
นพ.สรวิศ สวัสดิ์มงคลกุล    	 	  
พญ.พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์                      	  
พญ.วันสิริ ชัยสิรินทร์	 	 	  
พญ.ธันยพร นครชัย 	  	 	  
พญ.อลิสสรา วณิชกุลบดี	 	 

ผศ.นพ.อินทนนท์ อิ่มสุวรรณ

พญ.บุษกร ธรรมสถิร

พญ.ณัฐสินี  อธินารถรัตรพงศ์	 

พญ.ภควดี พลังวชิรา

พญ.ณัฐสินี  อธินารถรัตรพงศ์	 	 

นพ.วิศรุต บุญชิต	 	 	 

พญ.อภิชญา มั่นสมบูรณ์  

พญ.กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์	 

พญ.อรลักษณ์ เรืองสมบูรณ์


คณะที่ปรึกษา	 	  
พล.อ.ต.นพ.เฉลิมพร บุญศิริ  
พ.อ.นพ.สุรจิต สุนทรธรรม  
รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา  
พญ.ทิพา ชาคร


