
 ตาราง introduction to medicine ประจ าปีการศึกษา 2564  
ระหว่างวันที่  2-30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  หอ้งเรียน 309 (CSL)  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   

วันที ่ เวลา หัวข้อ  ผู้รับผิดชอบ เวลา หัวข้อ  ผู้รับผิดชอบ 
อังคาร 

2 พ.ย. 64 
09.00-12.00  น. Overview ซักประวัตติรวจร่างกาย 

และดูวดิีโอ 
นพ.วสุพล  มโนมยัพันธ์ุ 13.00-16.00  น. ซักประวัตติรวจร่างกาย       

NG tube insertion +  
Neuro 

พญ.ผกาพรรณ ดินชูไท 
 

พุธ 
3 พ.ย. 64 

09.00-12.00  น. ซักประวัตติรวจร่างกาย GI ผศ.พญ.รัชนีพร ช่ืนสุวรรณ 
 

13.00-16.00  น. Normal labour ผศ.นพ.กิตติ  กรุงไกรเพชร 

พฤหัสบด ี
4 พ.ย. 64 

09.00-10.30  น. ซักประวัตติรวจร่างกาย Chest นพ.ภูรีพัทธ ์อรรถเวชกุล 13.00-16.00  น. Dressing + Suture wound นพ.ธเนศ  ธนสารวิมล 
11.00-12.00  น. Emergency in psychi พญ.จิตรดา  รุจริาภลิักษณ ์

ศุกร ์
5 พ.ย. 64 

09.00-12.00  น. 
ซักประวัตติรวจร่างกาย CVS 

นพ.สุกฤษฎิ์ คูวัฒนเธียนชัย 13.00-16.00  น. Needle aspiration of 
pneumothorax 

นพ.ภูรีพัทธ ์อรรถเวชกุล 

จันทร์ 
8 พ.ย. 64 

09.00-12.00  น. 
Introduction to Radio ผศ.พญ.ศรสภุา  ลิ้มเจรญิ 

13.00-16.00  น. ซักประวัติและตรวจร่างกาย ENT 
ที ่OPD 

พญ.วิพรร  ณัฐรังส ี
พญ.สิรินทร์กาญจน์  สุขด ี

อังคาร 
9 พ.ย. 64 

09.00-12.00  น. ซักประวัตติรวจร่างกาย 
Rheumato นพ.ประพันธ ์บูรณบุรีเดช 

13.00-15.00  น. ซักประวัติและตรวจร่างกายในเดก็
และทารกแรกเกิด  

พญ.ศุภมาศ ศุภบรรพต 

พุธ 
10 พ.ย. 64 

09.00-12.00  น. 
 

การส่งตรวจและแปลผลแลป พญ.ศิริพร  ตั้งจาตุรนตร์ัศม ี 13.00-16.00  น. Endotracheal tube 
+ BLS 

ผศ.นพ.กฤติน กิตติกรชัยชาญ 
 

พฤหัสบด ี
11 พ.ย. 64 

09.00-10.00  น. - lecture ORTHO  
- Immobilization  

ผศ.นพ.พร้องพงศ์  อนุชิตชาญ
ชัย 

13.00-16.00  น. PAP smear  พญ.ปาณสิรา  แซ่กิม 

11.00-12.00  น. (Splint/Slab/Cast) นพ.สามารถ สุวรรณบริบูรณ ์

ศุกร ์
12 พ.ย. 64 

09.00-12.00  น. Acute respiratory tract 
infection 

นพ.วราวุฒ ิ เกรียงบูรพา 13.00-16.00  น. Fluid and electrolyte 
disorders 

พญ.เพ็ญวดี  ภาคพิบูลย ์

จันทร์ 
15 พ.ย. 64 

09.00-12.00  น. FAST  พญ.ศิริญญา  ปัญญา 
 

13.00-16.00  น. IV access พญ. ศมณกร  อนิวรรตกลู 
 

 

 

 

 

 



 

วันที ่ เวลา หัวข้อ  ผู้รับผิดชอบ เวลา หัวข้อ  ผู้รับผิดชอบ 
อังคาร 

16 พ.ย. 64 
09.00-10.00  น. introduction to plastic surgery, 

Burn, Wound, facial fracture 
นพ.ธเนศ  ธนสารวิมล 13.00-16.00  น. EKG interpretation พญ.ไพจิต 

10.30-12.00  น. pediatric neurology emergency  พญ.นลินี  ภัทรากรกุล   
พุธ 

17 พ.ย. 64 
09.00-12.00  น. Urology symptoms and KUB 

tumor  
ผศ.นพ..ยศศักดิ์ สกลุไชยกร 13.00-16.00  น. Chest radiography พญ.สินีนาฏ  พาณิชยวัฏ 

พฤหัสบด ี
18 พ.ย. 64 

09.00-12.00  น. Approach in abdominal pain 
พญ.ศิริญญา  ปัญญา 

13.00-16.00  น. Neuroradiology พญ.สุธาสินี  คงพร้อมสุข 

ศุกร ์
19 พ.ย. 64 

09.00-12.00  น. Common surgical and vascular 
diseases 

นพ.ตระการ  ไชยวานิช 13.00-16.00  น.   

จันทร์ 
22 พ.ย. 64 

09.00-10.00  น. Family plaining นพ.จิรัสย์พล ไทยานันท ์ 13.00-16.00 น. I&D นพ.สันติชัย  ดินชูไท 
11.00-12.00  น. Common problems in neonates พญ.ศุภมาศ  ศุภบรรพต 

อังคาร 
23 พ.ย. 64 

09.00-12.00  น. ซักประวัตติรวจร่างกาย  
(OPD สูติ อาคารวิจัย) 

พญ.วลัยพรรณ 
นพ.จิรัสย์พล ไทยานันท ์ 
นพ.ศรรัฐ  เฮงเจรญิ 

13.00-16.00 น. Management of Thyroid ผศ.พญ.อลิสรา วงศ์สุทธิเลศิ 

พุธ 
24 พ.ย. 64 

09.00-12.00  น. MSK radiology ผศ.พญ.ศรสภุา  ลิ้มเจรญิ 13.00-16.00 น. ATLS นพ.สันติชัย  ดินชูไท 

พฤหัสบด ี
25 พ.ย. 64 

09.00-12.00  น. G&D ผศ.พญ.รมร  แยม้ประทมุ 13.00-16.00 น. Anterior nasal packing  พญ.เพ็ญมาศ  ธีระวณิชตระกูล 

ศุกร ์
26 พ.ย. 64 

09.00-10.30  น. Child health supervision พญ.กีรติ ผู่วุฒิชัยกุล 13.00-16.00 น. Medication   พญ.กันติชา  ฉัตรเพิ่มพร 
11.00-12.00  น. เวชระเบียน HosXP พญ.ผกาพรรณ  ดินชไูท 

จันทร์ 
29 พ.ย. 64 

09.00-12.00  น.   13.00-16.00 น. Common eye disease พญ.รสพร  ยอดยิ่ง 

อังคาร 
30 พ.ย. 64 

09.00-12.00  น. Common Endocrine Disease in 
Children 

พญ.กฤชฐา  จีระวงศ์พานิช 13.00-16.00  น. ACLS + Defibrillation พญ.จิตรดา รุจริาภลิักษณ ์
+ วิสัญญ ี
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