
 

 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
2  วังหลัง  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  10700   
โทรศัพท์ 0 2419 7509   โทรสาร 0 2411 4813 
 

ที ่ ศธ 0517.0720/836 
วันที่   18  มถิุนายน  2561 
เรื่อง ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการเชงิปฏิบัติการ เรือ่ง “Advanced and innovative 

clinical features with EMG Quantitative Analysis: Review EMG Course 2018” 
 

เรียน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลชุมชน/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ 
ผู้อํานวยการสํานักอนามัย/ผู้อํานวยการศูนย์อนามัย/คณบดี  

 

ด้วยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล จะจัดการประชุมวิชาการ              
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advanced and innovative clinical features with EMG Quantitative Analysis: Review EMG Course 
2018” ในวันศุกรท์ี่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ ชั้น 1             
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล        
สําหรับแพทยเ์วชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์อายรุกรรมประสาท และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่สนใจ จํานวน 120 ทา่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับเครือ่ง Electromyography และฝึกปฏิบัติวิธีการใชเ้ครือ่ง Electromyography เพือ่สามารถ
นําไปใช้ในเวชปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ในการน้ีภาควิชาฯ ขอเชญิบุคลากรในสังกดัของท่านที่สนใจเขา้ร่วมการอบรมครั้งนี้ โดยได้แนบรายละเอียดและ
กําหนดการจัดโครงการมาพร้อมนี้   ทั้งนีข้อใหผู้้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าร่วมอบรมได้ โดยไมถ่ือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางจากต้นสังกัดได ้ตามระเบียบกระทรวงการคลงั เมื่อไดร้ับอนุมตัิจากผู้บังคับบญัชา  
 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด และผู้เกี่ยวข้องทราบ และพิจารณาอนุมัติใหเ้ข้าร่วม
อบรม ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิษณุ กัมทรทพิย์) 

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู 
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 



 
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“Advanced and innovative clinical features with EMG 
Quantitative Analysis: Review EMG Course 2018” 

วันศุกร์ที ่20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ภาคเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล เจ ากัด 

 
หลักการและเหตุผล  

โรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อเป็นปัญหาส าคัญในโรคระบบประสาท ซึ่งท าให้ผู้ป่วยมีอาการสูญเสีย
ความรู้สึก กล้ามเนื้ออ่อนแรง อาจท าให้พิการหรือทุพพลภาพ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และความสามารถในการท ากิจกรรม
ต่างๆ การวินิจฉัยโรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อจึงมีความจ าเป็น เพ่ือช่วยในการวางแผนการรักษาได้ถูกต้อง การ
ตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคได้ การตรวจต้องท าโดยแพทย์ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เครื่องมือที่ ใช้ในการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยคือเครื่อง 
Electromyography (EMG) ซึ่งมีระบบเปลี่ยนสัญญาณภาพส าหรับงานตรวจสอบรอยโรค  ด้วยการตรวจวัดความเร็วใน
การน ากระแสประสาทร่วมกับการตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อด้วยเข็ม ท าให้เห็นความผิดปกติในบริเวณที่สงสัยและ
ช่วยในการวินิจฉัยโรค  ปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โรงพยาบาลศิริราชเป็น
โรงพยาบาลที่น าเครื่องมือนี้มาใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคทางระบบประสาท ใช้ศึกษาวิจัย และใช้ในการเรียนการสอน
นักศึกษาแพทย์   

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูได้เล็งเห็นความส าคัญของการให้ความรู้และฝึกอบรมต่อเนื่องในด้านการตรวจไฟฟ้ า
วินิจฉัย เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะแก่แพทย์และผู้ที่สนใจ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   Review 
EMG Course 2018 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะ อย่างถูกต้อง         
 
วัตถุประสงค ์
 ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกลไกของเครื่อง Electromyography  
 ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ๆในการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง  Electromyography  
 สามารถอ่าน และแปลผลการตรวจได้ถูกต้อง 
 ฝึกปฏิบัติวิธีการใช้เครื่อง Electromyography 
 ซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ กับแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญ 
 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  

 
 



 
 
กลุ่มเป้าหมาย  
แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู แพทย์อายุรกรรมประสาท และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่สนใจ จ านวนประมาณ 120 ท่าน 
ไม่เสียค่าลงทะเบียน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่อง Electromyography  
 ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติวิธีการใช้เครื่อง Electromyography เพ่ือสามารถน าไปใช้ในเวช  
 ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด  
 เป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งอยู่ในแผนงานด้านวิชาการของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

 
ก าหนดการประชุม 
Speaker: Dr.Sanjeev Nandedkar 
Moderator: Assoc. Prof. Kamontip  Harnphadungkit 
08.00 - 08.30  Registration 
08.30 - 08.45   Opening ceremony 
08.45 - 09.30  Introduction to single fiber electromyography 
09:30 - 10.30  Quantitative analysis in needle EMG (60min) 
10.30 - 12.00  Demonstration and hand on 
12.00 - 13.00  Lunch 
13.00 - 13:45  Autonomic nervous system evaluation and demonstration 
13.45 - 14.15  Motor unit number analysis 
14:15 - 14.30  coffee break 
14.30 - 16.00  Demonstration and hand on 
 
 

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

 





 
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 


“Advanced and innovative clinical features with EMG 
Quantitative Analysis: Review EMG Course 2018” 


วันศุกร์ที ่20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ภาคเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล เจ ากัด 


 
หลักการและเหตุผล  


โรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อเป็นปัญหาส าคัญในโรคระบบประสาท ซึ่งท าให้ผู้ป่วยมีอาการสูญเสีย
ความรู้สึก กล้ามเนื้ออ่อนแรง อาจท าให้พิการหรือทุพพลภาพ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และความสามารถในการท ากิจกรรม
ต่างๆ การวินิจฉัยโรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อจึงมีความจ าเป็น เพ่ือช่วยในการวางแผนการรักษาได้ถูกต้อง การ
ตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคได้ การตรวจต้องท าโดยแพทย์ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เครื่องมือที่ ใช้ในการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยคือเครื่อง 
Electromyography (EMG) ซึ่งมีระบบเปลี่ยนสัญญาณภาพส าหรับงานตรวจสอบรอยโรค  ด้วยการตรวจวัดความเร็วใน
การน ากระแสประสาทร่วมกับการตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อด้วยเข็ม ท าให้เห็นความผิดปกติในบริเวณที่สงสัยและ
ช่วยในการวินิจฉัยโรค  ปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โรงพยาบาลศิริราชเป็น
โรงพยาบาลที่น าเครื่องมือนี้มาใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคทางระบบประสาท ใช้ศึกษาวิจัย และใช้ในการเรียนการสอน
นักศึกษาแพทย์   


ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูได้เล็งเห็นความส าคัญของการให้ความรู้และฝึกอบรมต่อเนื่องในด้านการตรวจไฟฟ้ า
วินิจฉัย เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะแก่แพทย์และผู้ที่สนใจ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   Review 
EMG Course 2018 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะ อย่างถูกต้อง         
 
วัตถุประสงค ์
 ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกลไกของเครื่อง Electromyography  
 ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ๆในการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง  Electromyography  
 สามารถอ่าน และแปลผลการตรวจได้ถูกต้อง 
 ฝึกปฏิบัติวิธีการใช้เครื่อง Electromyography 
 ซักถาม และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ กับแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญ 
 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  


 
 







 
 
กลุ่มเป้าหมาย  
แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู แพทย์อายุรกรรมประสาท และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่สนใจ จ านวนประมาณ 120 ท่าน 
ไม่เสียค่าลงทะเบียน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่อง Electromyography  
 ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติวิธีการใช้เครื่อง Electromyography เพ่ือสามารถน าไปใช้ในเวช  
 ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด  
 เป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งอยู่ในแผนงานด้านวิชาการของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 


 
ก าหนดการประชุม 
Speaker: Dr.Sanjeev Nandedkar 
Moderator: Assoc. Prof. Kamontip  Harnphadungkit 
08.00 - 08.30  Registration 
08.30 - 08.45   Opening ceremony 
08.45 - 09.30  Introduction to single fiber electromyography 
09:30 - 10.30  Quantitative analysis in needle EMG (60min) 
10.30 - 12.00  Demonstration and hand on 
12.00 - 13.00  Lunch 
13.00 - 13:45  Autonomic nervous system evaluation and demonstration 
13.45 - 14.15  Motor unit number analysis 
14:15 - 14.30  coffee break 
14.30 - 16.00  Demonstration and hand on 
 
 


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


 





