สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1. อ.พญ.พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์ โทร. 091-7745110
2. คุณศิวพร โฉมเกิด
โทร. 02-2012404

กลุ่มเป้าหมาย
การบรรยาย : แพทย์ประจาบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ชั้นปีที่ 1, 2, 3 จานวน 200 คน

อัตราค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท

ใบลงทะเบียน
ชื่อ………………………………………………
นามสกุล…………………………………………
แพทย์ประจาบ้านชัน้ ปี...............……….…………
สถาบันฝึกอบรม………………………………….
Email……………………………………………
โทรศัพท์………………………………………..
อัตราค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท

การอบรมวิชาการ “การทบทวนความรู้เพื่อความ
เป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ”
ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2559
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้อง 910 A-C ชั้น 9
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
08.00-08.15 น.
08.15-09.00 น.
09.00-09.50 น.

วิธีการชาระค่าลงทะเบียน
1. เงินสด ชาระได้ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคาร
ศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
2. ใบนาฝาก บัญชี “เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี”
DEPOSIT SLIP FOR FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI
HOSPITAL, MAHIDOL UNIVERSITY บัญชีกระแสรายวัน
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-3-04247-7
(สามารถดาวน์โหลดใบนาฝากสาหรับชาระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่
http://academic.ra.mahidol.ac.th)

09.50-10.00 น.
10.00-10.45 น.
10.45-11.35 น.
11.35-12.20 น.
12.20-13.10 น.
13.10-14.00 น.
14.00-14.10 น.
14.10-15.10 น.
15.10-16.00 น.

ลงทะเบียน
OB-GYN Emergency
อ.พญ.ธาวินี ไตรณรงค์สกุล (รามา)
Respiratory Emergency
ว่าที่เรือตรีวัชระ เพ็ชรรัชตานนท์
(พระปิ่นเกล้า)
อาหารว่าง
Nephrology Emergency
อ.พญ.พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์ (รามา)
Orthopaedic Emergency
อ.พญ.อลิสา ญาณศษร (เลิดสิน)
อาหารกลางวัน
Cardiopulmonary Resuscitation
อ.พญ.นลินาสน์ ขุนคล้าย (ราชวิถี)
Prehospital Trauma Management
ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น (รามา)
อาหารว่าง
Neurological Emergency (Stroke)
อ.พญ.สุรีรัตน์ สุวัชรังกูร (รามา)
Environmental Emergency
อ.นพ.ปุงควะ ศรีเจริญ (รามา)

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้อง 910 A-C ชั้น 9
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
08.00-08.50 น.
08.55-09.45 น.
09.45-10.00 น.
10.00-10.50 น.
10.55-11.45 น.
11.45-12.30 น.
12.30-13.20 น.
13.25-14.15 น.
14.15-14.25 น.
14.30-16.00 น.

Stat
อ.นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์ (รามา)
Infectious Emergency
อ.พญ.ณัฐกานต์ ประพฤติกิจ (ศิริราช)
อาหารว่าง
Skin Emergency
อ.พญ.พรรณอร เฉลิมดาริชัย (รามา)
Eye & ENT Emergency
อ.พญ.อิษฏบุษป์ ทัศนะเทพ (ธรรมศาสตร์)
อาหารกลางวัน
Trauma
พ.ท.อ.นพ.ณัฐ ไกรโรจนานันท์ (พระมงกุฎ)
Newborn Emergency
อ.นพ.ภานุวงส์ แสนสาราญใจ (ชลบุรี)
อาหารว่าง
Toxicology
อ.นพ.กิตติศักดิ์ แสนประเสริฐ (พระมงกุฎ)

สถานที่
ณ ห้อง 910 A-C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
รวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้อง 910 A-C ชั้น 9
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
08.00-08.50 น.

การส่งหลักฐานการโอนเงิน
1. โทรสาร 02-201-2404
2. Email : siwaporn.cho@mahidol.ac.th
พร้อมแจ้งการส่งหลักฐานได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ดังนี้
โทรศัพท์ 02-201-1484
โทรศัพท์ 02-201-2404

08.55-09.45 น.
09.45-10.00 น.
10.00-10.50 น.
10.55-11.45 น.
11.45-12.30 น.
12.30-13.20 น.
13.25-14.15 น.
14.15-14.25 น.
14.25-15.15 น.
15.15-16.00 น.

Hemato/Oncology Emergency
อ.พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา (รามา)
EMS
อ.นพ.รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี (ศูนย์ขอนแก่น)
อาหารว่าง
Cardiology Emergency
อ.พญ.แพรว โคตรุฉิน (ศรีนครินทร์)
Endocrine Emergency
ผศ.นพ.บวร วิทยชานาญกุล (เชียงใหม่)
อาหารกลางวัน
Gastrointestinal Emergency
อ.พญ.ศุภมาส เชิญอักษร (รามา)
Pediatric Emergency
ผศ.นพ.วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ (ศิริราช)
อาหารว่าง
Uro Emergency
อ.พญ.อลิสสรา วณิชกุลบดี (วชิระ)
Neurological Emergency (non-stroke)
อ.พญ.ปนิษฐา จินดาหรา (รามา)

วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ห้องเรียนกลุ่มย่อย ชั้น ๔

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ห้องประชุม

และ ห้องฝึกทักษะชั้น ๕ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

๗๐๐๘ ตึกสยามินทร์ชั้น ๗ คณะแพทยศาสตร์ศิริ

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

08.00-08.15 น.

8.00 - 8.30
8.30 - 9.30

8.15-8.30 น.
8.30-12.00น.
12.00-13.00
13.00-16.00

ลงทะเบียน
อธิบายและเข้าฐานสอบ
กลุ่ม 1 และ 3 สอบ OSCE
กลุ่ม 2 และ 4 สอบ Lab
อาหารกลางวัน
กลุ่ม 2 และ 4 สอบ OSCE
กลุ่ม 1 และ 3 สอบ Lab

9.30 - 10.30.
10.30 - 10.45.
10.45 - 11.45

กลุ่มเป้าหมาย

11.45 - 13.00
13.00 -14.00

การบรรยาย : แพทย์ประจาบ้าน สาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 1, 2, 3 จานวน 200 คน

14.00 - 15.00

OSCE : แพทย์ประจาบ้านชั้นปีที่ 3 จากัดจานวน
80 คน

15.00 -15.15
15.15 - 16.00

ลงทะเบียน
Lab interpretation I
อ.พท. สุธี อินทรชาติ
Lab interpretation II
อ.นลินาสน์ ขุนคล้าย
อาหารว่าง
EKG interpretation
อ.สุธาพร ล้าเลิศกุล
อาหารกลางวัน
Radiology 1 trauma
อ.พินพร เจนจิตรานันท์
Radiology 2 non-trauma
อ.รัฐชัย แก้วลาย
อาหารว่าง
Forensic
อ. ศักดา สถิรเรืองชัย

โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริ
ราชชื่อบัญชี นางณัฐกานต์ ประพฤติกิจ เลขที่บัญชี
016-439524-0
ส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิปการโอนเงิน
upload เป็นไฟล์รูป) พร้อมทั้งชื่อ นามสกุล ชั้นปี และ
สถาบัน มาที่ Email: osce.siriraj@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1. อ.พญ.วันสิริ ชัยสิรินทร์

โทร. 081-5617822

2. ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โทร. 02-4199216

การอบรมวิชาการ “การทบทวนความรู้เพื่อความ
เป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ”
ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2559

ใบลงทะเบียน
ชื่อ………………………………............
นามสกุล………………………................
แพทย์ประจาบ้านชั้นปี...……….………….
สถาบันฝึกอบรม……………………….....
Email……………………………………
โทรศัพท์……………………………….....

อัตราค่าลงทะเบียน
สองวัน ค่าลงทะเบียน 2500 บาท
วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ (osce)
ค่าลงทะเบียน 1500 บาท (รับจ้ากัด 80 คน)
วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙
ค่าลงทะเบียน 1000 บาท

