


ใบสมัครเขารับการฝกอบรม 

เร่ือง การตรวจคลื่นไฟฟาของระบบประสาทการไดยินขั้นพ้ืนฐาน 
ภาควิชาวิทยาศาสตรสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระหวางวันที่ 4 กรกฎาคม 2559- 17 ตุลาคม 2559 

******************************************************************** 

ช่ือ ................................................................................................ทะเบียนประกอบโรคศิลปะเลขท่ี........................ 

ภูมิลําเนา...................................................................................................................................................................... 

สถานท่ีทํางาน.............................................................................................................................................................. 

ระยะเวลาท่ีทํางาน ณ ท่ีทํางานปจจุบัน......................................................................................................................... 

เบอรโทรศัพทท่ีติดตอได................................E-mail…………………………………………………………………… 

กรุณากรอกขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา 

หนวยงานของทานมีเครื่องตรวจคลื่นไฟฟาของระบบประสาทการไดยิน  (   ) มี        (   ) ไมมี 

กรณีมีเครื่องมือ กรุณาระบุยี่หอ และรุน....................................................................... 

ทานมีประสบการณตรวจ EPs          (   ) มี        (   ) ไมมี 

ทานมีประสบการณตรวจ ECochG      (   ) มี        (   ) ไมมี 

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ(ประเมินตนเอง)       การฟง      (   ) ดี        (   ) พอใช       (  ) ตองปรับปรุง 

                                                                                   การพูด      (   ) ดี        (   ) พอใช       (  ) ตองปรับปรุง 

                                                                                   การอาน    (   ) ดี        (   ) พอใช       (  ) ตองปรับปรุง 

                                                                                  การเขียน   (   ) ดี        (   ) พอใช       (  ) ตองปรับปรุง 

คะแนนภาษาอังกฤษ          (   ) มี    ระบุ.............................   (   ) ไมมี     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สงใบสมัครไดท่ี คุณอภิสรา สรวงศิริ ทาง E-mail: jb5_rama@yahoo.com หรือ โทรสาร 02-201-2208                   
หรือทางไปรษณียไดท่ี ภาควิชาวิทยาศาสตรสื่อความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

**ต้ังแตบัดน้ีจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2559 กอนเวลา 16.00 น.** 



ตารางการฝกอบรม 
เร่ือง การตรวจคลื่นไฟฟาของระบบประสาทการไดยินขั้นพ้ืนฐาน 

ภาควิชาวิทยาศาสตรสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ระหวางวันที่ 4 กรกฎาคม 2559- 17 ตุลาคม 2559 
****************************************************** 

ตารางการฝกอบรมภาคทฤษฏี 

Date 9.00-12.00 AM 1.00-4.00 PM 
Mon 4 /07/16 L1.Overview of auditory evoked potentials Audiological discussion  
Tue 5 /07/16 L2.Neural generators of evoked potentials Self study 
Wed 6 /07/16 L3. ABR equipment and instrumentation Equipment demonstration 
Thu 7 /07/16 L4. Recording principles Self study 
Fri 8 /07/16 EXAM  1 ( L1-L4) L5. Common recording parameter for AEPs 

Mon 11 /07/16 Demonstration on ABR testing gr.1 Demonstration on ABR testing gr. 2 
Tue12 /07/16 L6. Waveform analysis and interpretation Cases study 

Wed 13 /07/16 L7. ABR for site of lesion testing Audiological discussion 
Thu 14 /07/16 EXAM  2 ( L5-L7) Self study 
Fri 15 /07/16 L8. Electrocochleography(EcochG) Self study 

Mon 18 /07/16 
National Buddhist Holiday Tue 19 /07/16 

Wed 20 /07/16 
Thu 21/07/16 L9. Application &Interpretation of ECochG L10. Common errors  in measuring EPs & problem solving 
Fri 22/07/16 EXAM  3 (8-10) ECochG Demonstration gr. 1  

 

ตารางการฝกอบรมภาคปฏิบัติ (สําหรับนักแกไขการไดยิน ป.ตรี นอกหลักสูตร) 

วันที่ 8.00 – 12.00 น. 13.00-17.00 น. 

 เสาร 20 ส.ค. 59 สังเกตการณการตรวจ ABR+ฝกสลับกันตรวจ ABR ฝกสลับกันตรวจ ABR 
 จันทร 22 ส.ค.59 ฝกตรวจผูปวย ABR ฝกตรวจผูปวย ABR 
 จันทร 29 ส.ค.59 ฝกตรวจผูปวย ABR ฝกตรวจผูปวย ABR 
จันทร 5 ก.ย.59 ฝกตรวจผูปวย ABR ฝกตรวจผูปวย ABR 
จันทร 12 ก.ย.59 Formative evaluation ตรวจผูปวย ABR Formative evaluation ตรวจผูปวย ABR 
เสาร 17 ก.ย.59 สังเกตการณการตรวจ ECochG +ฝกสลับกันตรวจ ECochG ฝกสลับกันตรวจ ECochG 

จันทร 19 ก.ย.59 ฝกตรวจผูปวยECochG ฝกตรวจผูปวย ECochG 
จันทร 26 ก.ย.59 ฝกตรวจผูปวยECochG ฝกตรวจผูปวยECochG 
จันทร 3 ต.ค.59 ฝกตรวจผูปวยECochG ฝกตรวจผูปวยECochG 
จันทร 10 ต.ค.59 Summative evaluation ABR &ECochG (2 คน) Summative evaluation ABR &ECochG (2 คน) 
จันทร 17 ต.ค.59 Summative evaluation ABR &ECochG (2 คน) Summative evaluation ABR &ECochG (2 คน) 


