
 
 

 

 

                 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา   

     อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 0 2441 9350 โทรสาร 0 2441 0193 

  
ที ่ อว 78.22/ ว 073 
วันที่  16 มกราคม 2563         
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้และการดูแล   

เครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติส าหรับพยาบาล” รุ่นที่ 41 และ รุ่นที่ 42 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล........................................................................... . 
        (ผ่าน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล/หัวหน้าแผนก ICU/RCU/CCU/NICU) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรม จ านวน 1 ฉบับ 
                  2. โครงการพร้อมตารางการอบรมฯ จ านวน 1 ชุด 
 3. หนังสือขออนุมัติด าเนินการจัดอบรมฯ จ านวน 1 ฉบับ 
  

ด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ก าหนดจัดอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ 
ในหอผู้ป่วยวิกฤติส าหรับพยาบาล”  

 รุ่นที่ 41 ระหว่างวันที่ 8–19 มิถุนายน 2563 

 รุ่นที่ 42 ระหว่างวันที่ 9–20 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 09.00–16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ส าหรับพยาบาลที่ปฏิบัติการในหอผู้ป่วยหนัก 
และหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและปฏิบัติการของบุคลากร นั้น 

 

  ในการนี้ สถาบันฯ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของ
ท่านเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 รุ่นที่ 41 สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 

 รุ่นที่ 42 สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 
ในอัตราค่าลงทะเบียนรายละ 5,800 บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รับสมัครรุ่นละ 100–150 ราย โดยกรอกแบบฟอร์ม 
ลงทะเบียนและส่งกลับมายังศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ E-mail : pimolpatra.bun@mahidol.ac.th 
หรือ chaaim.pha@mahidol.ac.th และกรุณาช าระค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
สาขาศิริราช ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญช ี“มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่บัญช ี016-2-10322-3 ท่านสามารถ Download  

/รายละเอียด... 
 

หน้า 1 จาก 2 
 

mailto:chaaim.pha@mahidol.ac.th


 
 

รายละเอียด ได้ที่ http://mb.mahidol.ac.th/medequip ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมที่ คุณพิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย 
โทรศัพท์ 0 2441 9350, 0 2441 9742, 08 5197 1184, 08 6013 4987, Line ID : yongyuth.kaj ส าหรับข้าราชการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัด 
และสามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านทราบต่อไปด้วย 
จะเป็นพระคุณยิ่ง 

 

                                             ขอแสดงความนับถือ  

 

 
             (ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล  เจริญพันธุ์) 
              ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 
ผู้ประสานงาน : นางพิมลพัตร์  บรรลือโชคชัย 
E-mail : pimolpatra.bun@mahidol.ac.th  
โทรศัพท์ 0 2441 9350  โทรสาร 0 2441 0193 
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แบบ....................... ขนาด......................... 

          แบบฟอรม์การลงทะเบียนเขา้รว่มอบรมสมัมนาวิชาการ 
 เรื่อง “การใชแ้ละการดูแลเครื่องมือแพทยใ์นหอผูป่้วยวกิฤติส าหรบัพยาบาล” รุน่ท่ี 41 และ 42 
 ศูนยว์จิยัและพฒันาอุปกรณ์ชีวการแพทย ์ สถาบนัชีววทิยาศาสตรโ์มเลกุล  มหาวทิยาลยัมหิดล 

        รว่มกบั ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประจ าปี 2563  
ณ หอ้งประชุมศาสตราจารยเ์กียรติคุณสิรินทร ์พิบูลนิยม สถาบนัชีววทิยาศาสตรโ์มเลกุล มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา 

 
ค าช้ีแจง :  โปรดกรอกรายละเอียดตา่ง ๆ ใหส้มบูรณแ์ละชดัเจนเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
 
 

1.  ช่ือ (นาย  นาง  นางสาว  ยศ).....................................................................นามสกุล................................................................................... 
    สถานท่ีท างานปัจจุบนั แผนก......................................................................โรงพยาบาล.............................................................................. 
    ตั้งอยูเ่ลขท่ี..................................................ต าบล....................................................................อ าเภอ........................................................... 
 จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย.์..............................................โทรศพัท.์............................................................... 

โทรสาร................................................โทรศพัทม์ือถือ.................................................E-mail..................................................................... 
      

     เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (10 หลกั) 
  เลขท่ีสมาชิกสภาการพยาบาล  (ถา้มี)           ........................................................................................... 

2. ลกัษณะการปฏบิติังานของผูส้มคัร   พยาบาลปฏบิติังานหรือเกี่ยวขอ้งในหอผูป่้วยหนักและหอผูป่้วยภาวะวิกฤติ  
                          พยาบาลท่ีก าลงัจะเขา้มาปฏบิติังานหรือเกี่ยวขอ้งในหอผูป่้วยหนักและหอผูป่้วยภาวะวิกฤติ 
3.  มีความประสงคข์อสมคัรเขา้รบัการอบรม :-  

     รุน่ท่ี 41 ระหว่างวนัที ่8–19 มิถนุายน 2563 (ส่งใบสมคัรพรอ้มช าระค่าลงทะเบียนภายในวนัที่ 22 พฤษภาคม 2563) 

     รุน่ท่ี 42 ระหว่างวนัท่ี 9–20 พฤศจกิายน 2563 (สง่ใบสมคัรพรอ้มช าระค่าลงทะเบียนภายในวนัที่ 16 ตุลาคม 2563) 
 

4.  อตัราค่าลงทะเบียนรายละ 5,800 บาท (หา้พนัแปดรอ้ยบาทถว้น) / ไม่รวมอาหารกลางวนั 
 

        วธีิการช าระค่าลงทะเบียน สามารถท าไดโ้ดยวธีิ  

  โอนเงินเขา้บญัชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่บญัชี 016-2-10322-3 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน)  

 สาขาศิริราช บญัชีออมทรพัย ์ พรอ้มทั้งส่งส  าเนาหลกัฐานการโอนเงินเขียนช่ือ-นามสกุล ของผูส้มคัรใหช้ดัเจนส่งมายงั  

 คุณพิมลพตัร ์บรรลือโชคชยั หรือ คุณชะเอม ไพเราะ ตามที่อยูท่ี่จดัส่ง (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี) 
 

หมายเหตุ  ใบเสร็จรบัเงินออกในนาม (โปรดระบุ).................................................................................. ............................... 
 

     ท่ีอยูท่ี่จดัส่ง :-  ศูนยว์จิยัและพฒันาอุปกรณ์ชีวการแพทย ์สถาบนัชีววทิยาศาสตรโ์มเลกุล  มหาวทิยาลยัมหิดล 

                               ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 

     0 2441 9350, 0 2441 9742, 08 5197 1184, 08 6013 4987 / โทรสาร 0 2441 0193 

      E-mail :  pimolpatra.bun@mahidol.ac.th     
     Line ID :  yongyuth.kaj 
 

5.  โปรดระบุแบบและขนาดเส้ือโปโล     

  รุ่นที่ 41 กรุณาแจง้ขนาดเส้ือภายในวนัที่  24 เมษายน 2563 

  รุ่นที่ 42 กรุณาแจง้ขนาดเส้ือภายในวนัที่  25 กนัยายน 2563 
 

6.  การจองหอ้งพกั (ผูใ้ดประสงคจ์ะจองหอ้งพกักรุณาติดต่อเองโดยตรง) ดงัรายละเอียดคือ 

   โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน               0 2441 0568–9 

        หอ้งพกัสถาบนัชีววิทยาศาสตรโ์มเลกุล (คุณสอาจ)     08 1089 1986, 0 2441 9003 ต่อ 1127 

          The Time 24 (คุณตา)                  08 8194 2424, 08 8194 1414, 0 2441 4290–92 

           Bundit Home (คุณนุช)  08 5626 6451, 0 2444 6600 

          เอ็ม.ย.ูเพลส  0 2482 2301–5  
 

          ลงช่ือ.....................................................................................ผูส้มคัร 
            (..........................................................................) 
วนัท่ีสมคัร............................................................................ 

แบบผูห้ญิง แบบผูช้าย 

ขนาด   รอบอก (น้ิว) ขนาด รอบอก (น้ิว) 

2S 34(17) 2S 38(19) 

S 36(18) S 40(20) 

M 38(19) M 42(21) 

L 40(20) L 44(22) 

XL 42(21) XL 46(23) 

2XL 44(22) 2XL 48(24) 

3XL 46(23) 3XL 50(25) 

 



 
 
 

 

โครงการจัดอบรมสัมมนาวิชาการ 

เรื่อง  “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติส าหรับพยาบาล” รุ่นที่ 41 และรุ่นที่ 42 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
ในสภาพการณ์ปัจจุบันนี้ เครื่องมือแพทย์เป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัแแะจจ าเป็นอยาางย่่ง่าอการ่รวจ

ว่น่จฉัยโรค การบ าบัดรักษา ่ะอดจนการชาวยชีว่่ผู้ป่วย โดยหะักการว่ชาการแะจหะักการปฏ่บั่่ ่ะอดจนสามารถใช้
เคร่ืองมือแพทย์ได้ก็คือ แพทย์ พยาบาะแะจผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการอบรมอยาางดีให้มีความช านาแในการใช้เครื่องมือแพทย์
แ่าะจชน่ด     
 เครื่องมือแพทย์ส าหรับผู้ป่วยภาวจว่กฤ่่ จึงนับได้วาามีความส าคัแแะจจ าเป็นอยาางย่่ง่ามที่กะาาวมาแะ้วข้าง่้น 
เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับชาวยชีว่่ผู้ป่วยที่มีอาการของพยาธ่สภาพรุนแรงเฉียบพะันซับซ้อนหรือสภาวการณ์ที่ชาวย
่ัวเองไมาได้ ดังนั้น อุปกรณ์การแพทย์ส าหรับผู้ป่วยภาวจว่กฤ่่แะจบุคะากรผู้ปฏ่บั่่งาน จึงเข้ามามีบทส าคัแในการชาวยชีว่่
ผู้ป่วยอยาางทันทาวงทีแะจเหมาจสม 
 การจัดอบรมในครั้งนี้มีจุดมุางหมายในเช่งว่เคราจห์แะจปฏ่บั่่การ  เพื่อเพ่่มปรจส่ทธ่ภาพการบร่หารจัดการของ
อุปกรณ์การแพทย์ ให้มีความพร้อมใช้งาน แะจบุคะากรผู้ใช้เคร่ืองโดยเฉพาจพยาบาะสามารถแก้ปัแหาเฉพาจหน้า ซึ่งอาจ
เก่ดขึ้นได้ในขณจปฏ่บั่่หน้าที่ในะักษณจ่าาง ๆ กันด้วยความมั่นใจแะจมีความปะอดภัยสูงสุด 

 

2.  วัตถุประสงค ์
1. ให้มีความเข้าใจหะักการท างาน การใช้งาน ่ะอดจนการบ ารุงรักษาเครื่องมืออยาางถูกว่ธีมากย่่งขึ้น 
2. ให้มีความสามารถแก้ปัแหาเฉพาจหน้าที่เก่ดขึ้นในด้านการใช้งานของเคร่ืองมือชาวยชีว่่ได้อยาางรวดเร็วแะจถูก่้อง  
    พร้อมทั้งการวางแผนบร่หารจัดการเคร่ืองมืออยาางมีปรจส่ทธ่ภาพ่าอไป 
3. ชาวยะดอั่ราเสี่ยงจากการใชง้านอุปกรณ์ทั้ง่าอบุคะากรแะจ่ัวผู้ป่วยเอง 
4. สามารถว่เคราจห์หะักการแะจเหุ่ผะในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้งานได้อยาางคุ้มคาาแะจ่รง่ามเปา้หมาย 
    การใช้งานมากที่สุด 
5. เพ่่มความมั่นใจแะจเพ่่มขีดความสามารถของบุคะากรผู้ใช้เครื่อง 
6. บุคะากรได้มีโอกาสหาปรจสบการณ์ใหมาจากการพบปจแะกเปะี่ยนปรจสบการณ์ซึ่งกนัแะจกนั 

 

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ศูนย์ว่จัยแะจพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีวว่ทยาศาส่ร์โมเะกุะ มหาว่ทยาะัยมห่ดะ ราวมกับ ฝ่ายการพยาบาะ                 
    โรงพยาบาะศ่ร่ราช   

 

4.  เวลาและสถานที่ 

  รุ่นที่ 41 รจหวาางวันที่ 8–19 ม่ถุนายน 2563 (10 วันท าการ)  เวะา 09.00–16.00 น. 

  รุ่นที่ 42 รจหวาางวันที่ 9–20 พฤศจ่กายน 2563 (10 วันท าการ)  เวะา 09.00–16.00 น. 

   ณ ห้องปรจชุมศาส่ราจารย์เกียร่่คุณส่ร่นทร์ พ่บูะน่ยม สถาบันชีวว่ทยาศาส่ร์โมเะกุะ มหาว่ทยาะัยมห่ดะ  
  ่ าบะศาะายา อ าเภอพุทธมณฑะ จังหวัดนครปฐม 73170 
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5.  แนวทางการจัดอบรม 
บรรยาย น าเสนออภ่ปรายกะุาม สอนแสดง ่ั้งสมม่่ฐานเหุ่การณ์ 

 

6.  ผู้เข้าร่วมโครงการ 
พยาบาะทีป่ฏ่บั่ง่านในหอผู้ป่วยหนักแะจหอผู้ป่วยภาวจว่กฤ่่ 

 

7.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 100–150 ราย ่าอรุาน 

 

8.  รายชื่อวิทยากร (ทั้ง 2 รุ่น) 
1.  ศาส่ราจารย์ ดร. นายแพทย์พงศ์ธารา ว่จ่่ เวชไพศาะ 11.  นายแพทย์ณัฐวุฒ่ รุางเกียร่่์เ่ชากร   
2.  ผู้ชาวยศาส่ราจารย์ นายแพทย์ก าธร ่ัน่่วท่ยาธนั่ ์  12.  นายไพรวัะย์ กองโฮม 
3.  ผู้ชาวยศาส่ราจารย์ นายแพทย์กวีวรรณ ะ่้มปรจยูร  13.  นางสาวยี่สุาน ขาอยพานช่ย์   
4.  ผู้ชาวยศาส่ราจารย์ นายแพทย์ธน่่ วีรังคบุ่ร  14.  นางสาวยศวรรณ น่พัฒน์ศร่่ผะ     
5.  ผู้ชาวยศาส่ราจารย์ ดร.อาทร สรรพาน่ช   15.  นางส่ร่รั่น์ ่รีเพ็ชร   
6.  ผู้ชาวยศาส่ราจารยส์มศรี ดาวฉาย    16.  นางสาวบุแเรือน ชุามแจาม  
7.  ผู้ชาวยศาส่ราจารยไ์ชย์ณพฒัน์ อภัยวงศ์     17.  นายชจเอม ไพเราจ 
8.  ผู้ชาวยศาส่ราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท ์   18.  นายกุศะ เพ็ชรทรัพย ์
9.  ผู้ชาวยศาสา่ราจารย์สุเมธี ธนังกุะ    19.  นายวัชรจ สร้อยค า 
10.  อาจารย์พ่เชฐ พงศาภักด ี

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ให้ผู้เข้าราวมอบรมได้มีโอกาสศึกษาแะจท าความรู้จักกับเครื่องมือแพทย์ที่จ าเป็นในการชาวยชีว่่ผู้ป่วยภาวจว่กฤ่่

ในเช่งของการท างาน ปรจส่ทธ่ภาพที่เที่ยง่รง แะจการบ ารุงรักษาที่ถูก่้อง่ามหะักการ 
2.  ให้ผู้เข้าราวมอบรมสามารถแสดงความค่ดเห็นแะจข้อสงสัย่าาง ๆ ในการใช้เครื่อง ่ะอดจนปัแหาอ่ืน ๆ เพื่อค้นหา 

ว่ธีแก้ไขที่ถูก่้อง 
3.  ให้เก่ดแนวค่ดสร้างสรรค์เช่งว่เคราจห์ ในการแก้ปัแหาเฉพาจหน้าที่จจเก่ดขึ้นรจหวาางการใช้เครื่องหรือกาอน -หะัง

การใช้เครื่อง 
4.  เพื่อให้บุคะากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้ใช้เครื่องมือ ได้มีโอกาสพบปจแะกเปะี่ยนปรจสบการณ์ในการท างาน 

่ะอดจนว่ธีการที่น ามาใช้ในสภาวจ่าาง ๆ กัน 
 

10.  การสะสมหน่วยคะแนน  :  อยูาในรจหวาางการพ่จารณาจากสภาการพยาบาะ 
 

11.  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อและส่งเอกสารได้  

  ศูนย์ว่จัยแะจพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบนัชวีว่ทยาศาส่ร์โมเะกุะ มหาว่ทยาะัยมห่ดะ  
   ่ าบะศาะายา อ าเภอพุทธมณฑะ จังหวัดนครปฐม 73170 

             โทรศัพท์ 0 2441 9350, 0 2441 9742, 08 5197 1184, 08 6013 4987   
              โทรสาร 0 2441 0193 

  E-mail : pimolpatra.bun@mahidol.ac.th  หรือ E-mail : chaaim.pha@mahidol.ac.th    
               Website : http://mb.mahidol.ac.th/medequip 
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12.  อัตราค่าลงทะเบียน (ทั้ง 2 รุ่น) 

      รายะจ 5,800 บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)/อาหารวาาง 2 มื้อ่าอวัน่ะอดหะักสู่ร/ ไมารวมอาหารกะางวัน 
 

13.  ก าหนดการและวิธีการรับสมัคร   
 1.  ก าหนดการรับสมัคร :   

  รุ่นที่ 41 ะงทจเบียน่ั้งแ่าบัดนี้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 

  รุ่นที่ 42 ะงทจเบียน่ั้งแ่าบัดนี้ถึงวันที่ 16 ุ่ะาคม 2563 
 หมายเหตุ  การรับสมัครแ่าะจรุานจจปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้มาสมัครเ่็มจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อ 7. 
              โดยสามารถ Download รายะจเอียดโครงการพร้อมใบสมัครได้ที่ :-  

  Website : http://mb.mahidol.ac.th/medequip 
   2.  วิธีการรับสมัคร : โดยว่ธีใดว่ธีหนึ่งดังรายะจเอียดคือ 
                  (1) ทาง E-mail : pimolpatra.bun@mahidol.ac.th หรือ E-mail : chaaim.pha@mahidol.ac.th    
    (2) Line ID : yongyuth.kaj    
            (3) สางทางโทรสาร 0 2441 0193    
     (4) ทางไปรษณีย์ สางมา่ามทีอ่ยูาดังรายะจเอียดข้อ 11. 
 

 3.  โอนเงินเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาศิริราช 

  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 016–2–10322–3 หรือ  

  บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 016–3–00325–6   
พร้อมทั้งส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงิน เขียนชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครให้ชัดเจนส่งไปที่  

  คุณพ่มะพั่ร์  บรระือโชคชัย  E-mail : pimolpatra.bun@mahidol.ac.th หรือ 

  คุณชจเอม  ไพเราจ  E-mail : chaaim.pha@mahidol.ac.th หรือ 

   Line ID : yongyuth.kaj  หรือ สางทางโทรสาร 0 2441 0193 
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี 
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การจดัอบรมสมัมนาวิชาการ หลกัสูตร 2 สปัดาห ์(ปรบัปรุงปีพ.ศ. 2559) 

ระหว่างวนัท่ี 8–19 มิถุนายน 2563   

  เร่ือง  การใชแ้ละการดแูลเคร่ืองมือแพทยใ์นหอผูป่้วยวิกฤติส  าหรบัพยาบาล  รุ่นท่ี 41 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาอปุกรณชี์วการแพทย ์สถาบนัชีววิทยาศาสตรโ์มเลกุล มหาวิทยาลยัมหิดล รว่มกบั ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 

        TIME 

 

DATE 

 

9.00-10.00 น. 

 

10.00-11.00 น. 

 

11.00-12.00 น. 

 

12.00-13.00 น. 

 

13.00-14.00 น. 

 

14.00 – 15.00 น. 

 

15.00 – 16.00 น. 

วนัจนัทรท่ี์ 

8 มิ.ย. 63 

พิธีการเปิด 

อบรมสมัมนา 

(ผอ.สถาบนัฯ) 

การจดัระบบงานในไอซีย ู

(ผศ.สมศรี ดาวฉาย) 

ความปลอดภยัและ 

การใชอุ้ปกรณบ์ าบดั 

ดว้ยกา๊ซ  

(ผศ.ไชยณ์พฒัน์ อภยัวงศ)์                         

 

พ
กั
ก
ล
าง
ว
นั

 

  

ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลและไอซีย ู

(ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท)์ 

 

แบตเตอร่ีและอุปกรณส์ ารองไฟฟ้าส าหรบั   

เคร่ืองมือแพทย ์  (คุณกุศล เพ็ชรทรพัย)์ 

วนัองัคารที่ 

9 มิ.ย. 63 

สรีรวทิยาของระบบไหลเวียนเลือด 

(ผศ.สมศรี ดาวฉาย) 

หลกัการบ ารุงรกัษาเคร่ืองมือแพทย ์

(ผศ.ไชยณ์พฒัน์ อภยัวงศ)์ 

ความปลอดภยัทางไฟฟ้าทางการแพทย ์

(คุณชะเอม ไพเราะ) 

วนัพุธท่ี  

10 มิ.ย. 63 

การวิเคราะหอ์ซีีจีส าหรบัพยาบาล 

(ผศ.สมศรี ดาวฉาย) 

หลกัการของเคร่ืองวดั

คล่ืนไฟฟ้าหวัใจ 

 (คุณวชัระ สรอ้ยค า)  

หลกัการของเคร่ืองควบคุม

จงัหวะอตัราหวัใจ 

 (อ.พิเชฐ พงศาภกัดี) 

หลกัการของเคร่ืองควบคุม

การใหส้ารละลายอตัโนมติั 

(ผศ.สุเมธี ธนังกุล) 

วนัพฤหสับดีท่ี 

11 มิ.ย. 63 

หลกัการของเคร่ืองดีฟิบริลเลเตอร ์                                                     

(อ.พิเชฐ พงศาภกัดี) 

เคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของกา๊ซ

คารบ์อนไดออกไซด์และเคร่ืองวดัเปอรเ์ซ็นต์

ความอิ่มตวัของออกซิเจนในเลือด 

(ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช) 

การใชง้านทางคลินิกของเคร่ืองควบคุม 
จงัหวะอตัราหวัใจ 

   (คุณยศวรรณ นิพฒัน์ศิริผล) 

Clinical application of invasive monitoring 
    

(คุณยศวรรณ นิพฒัน์ศิริผล) 

วนัศุกรท่ี์ 

12 มิ.ย. 63 

 

การใชง้านทางคลินิกของ

เคร่ืองวดัคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ

(คุณยี่สุ่น ข่อยพานิชย)์ 

 

Clinical application of 

noninvasive monitoring 
 

(คุณยี่สุ่น ข่อยพานิชย)์ 

 

การใชง้านทางคลินิกของ

เคร่ืองดีฟิบริลเลเตอร ์
(คุณยี่สุ่น ข่อยพานิชย)์ 

การวิเคราะหป์ริมาณกา๊ซในเลือดส าหรบัผูป่้วยภาวะวิกฤติ 

(ศ.ดร. นพ.พงศธ์ารา วิจิตเวชไพศาล)   

วนัจนัทรท่ี์ 

15 มิ.ย. 63 

ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลตใ์นหออภิบาล 

(อ. นพ.ณัฐวุฒิ รุ่งเกียรต์ิเตชากร) 

 สรีรวิทยาของระบบหายใจ 

(1) 

(ผศ.สมศรี ดาวฉาย)                         

สรีรวิทยาของระบบหายใจ 

(2) 

(ผศ.สมศรี ดาวฉาย)                         

หลกัการช่วยการหายใจ

อตัโนมติั 

(ผศ.สมศรี ดาวฉาย)                         

หลกัการและการใชง้าน

เคร่ืองช่วยหายใจเบิรด์ 

(ผศ.ไชยณ์พฒัน์ อภยัวงศ์) 

วนัองัคารที่ 

16 มิ.ย. 63 

หลกัการของเคร่ืองช่วยหายใจอตัโนมติั   

(ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช) 

เคร่ืองช่วยหายใจท่ีใชก้บั

เด็กและทารก 

(ผศ.ไชยณ์พฒัน์ อภยัวงศ)์ 

หลกัการช่วยหายใจและเคร่ืองช่วยหายใจ 

ในเด็กและทารกแรกเกิด 

(ผศ. นพ.กวีวรรณ ล้ิมประยูร) 

หลกัการและการใช ้

เคร่ืองช่วยหายใจความถ่ีสูง 

(ผศ.นพ.กวีวรรณ ล้ิมประยูร) 

 

วนัพุธท่ี  

17 มิ.ย. 63 

การตั้งค่าเคร่ืองชว่ยหายใจและการอา่นรูปกราฟท่ีเกิดข้ึนขณะช่วยหายใจ 

(ผศ.นพ.ธนิต วีรงัคบุตร) 

การดูแลและบ ารุงรกัษาเคร่ืองช่วยหายใจ 

 (ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช และคณะ) 

วนัพฤหสับดีท่ี 

18 มิ.ย. 63 

 การใชง้านเคร่ืองช่วยหายใจ การหย่าเคร่ืองและภาวะแทรกซอ้นของผูป่้วยในไอซียู   

(ผศ. นพ.ก าธร ตนัติวทิยาธนัต์) 

บทเรียนจากการ

เยี่ยมบา้นผูป่้วยฯ 

(คุณไพรวลัย ์กองโฮม) 

การดูแลและบ ารุงรกัษาเคร่ืองช่วยหายใจ 

(ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช และคณะ) 

วนัศุกรท่ี์ 

19 มิ.ย. 63 
ประเมินผล 

หลกัการจดัหาและการบริหาร

ศูนยร์วมเคร่ืองมือแพทยใ์น

โรงพยาบาล   

(คุณบุญเรือน ชุ่มแจ่ม) 

การประยุกตแ์ละการน ามา 

ใชง้านหลงัผ่านการอบรมฯ  

 (คุณสิริรตัน์ ตรีเพ็ชร) 

ภาคกิจกรรม 
ปิดการอบรม 

(ผอ.สถาบนัฯ) 

มกราคม 2563 
 



 

 

การจดัอบรมสมัมนาวิชาการ หลกัสูตร 2 สปัดาห ์(ปรบัปรุงปีพ.ศ. 2559) 

ระหว่างวนัท่ี  9–20 พฤศจกิายน 2563  

  เร่ือง  การใชแ้ละการดแูลเคร่ืองมือแพทยใ์นหอผูป่้วยวิกฤติส  าหรบัพยาบาล  รุ่นท่ี 42 

ศูนยวิ์จยัและพฒันาอปุกรณชี์วการแพทย ์สถาบนัชีววิทยาศาสตรโ์มเลกุล มหาวิทยาลยัมหิดล รว่มกบั ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 

        TIME 

 

DATE 

 

9.00-10.00 น. 

 

10.00-11.00 น. 

 

11.00-12.00 น. 

 

12.00-13.00 น. 

 

13.00-14.00 น. 

 

14.00 – 15.00 น. 

 

15.00 – 16.00 น. 

วนัจนัทรท่ี์ 

9 พ.ย. 63 

พิธีการเปิด 

อบรมสมัมนา 

(ผอ.สถาบนัฯ) 

การจดัระบบงานในไอซีย ู

(ผศ.สมศรี ดาวฉาย) 

ความปลอดภยัและ 

การใชอุ้ปกรณบ์ าบดั 

ดว้ยกา๊ซ  

(ผศ.ไชยณ์พฒัน์ อภยัวงศ)์                         

 

พ
กั
ก
ล
าง
ว
นั

 

  

ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลและไอซีย ู

(ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท)์ 

 

แบตเตอร่ีและอุปกรณส์ ารองไฟฟ้าส าหรบั   

เคร่ืองมือแพทย ์  (คุณกุศล เพ็ชรทรพัย)์ 

วนัองัคารที่ 

10 พ.ย. 63 

สรีรวทิยาของระบบไหลเวียนเลือด 

(ผศ.สมศรี ดาวฉาย) 

หลกัการบ ารุงรกัษาเคร่ืองมือแพทย ์

(ผศ.ไชยณ์พฒัน์ อภยัวงศ)์ 

ความปลอดภยัทางไฟฟ้าทางการแพทย ์

(คุณชะเอม ไพเราะ) 

วนัพุธท่ี  

11 พ.ย. 63 

การวิเคราะหอ์ซีีจีส าหรบัพยาบาล 

(ผศ.สมศรี ดาวฉาย) 

หลกัการของเคร่ืองวดั

คล่ืนไฟฟ้าหวัใจ 

 (คุณวชัระ สรอ้ยค า)  

หลกัการของเคร่ืองควบคุม

จงัหวะอตัราหวัใจ 

 (อ.พิเชฐ พงศาภกัดี) 

หลกัการของเคร่ืองควบคุม

การใหส้ารละลายอตัโนมติั 

(ผศ.สุเมธี ธนังกุล) 

วนัพฤหสับดีท่ี 

12 พ.ย. 63 

หลกัการของเคร่ืองดีฟิบริลเลเตอร ์                                                     

(อ.พิเชฐ พงศาภกัดี) 

เคร่ืองวดัความเขม้ขน้ของกา๊ซ

คารบ์อนไดออกไซด์และเคร่ืองวดัเปอรเ์ซ็นต์

ความอิ่มตวัของออกซิเจนในเลือด 

(ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช) 

การใชง้านทางคลินิกของเคร่ืองควบคุม 
จงัหวะอตัราหวัใจ 

   (คุณยศวรรณ นิพฒัน์ศิริผล) 

Clinical application of invasive monitoring 
    

(คุณยศวรรณ นิพฒัน์ศิริผล) 

วนัศุกรท่ี์ 

13 พ.ย. 63 

 

การใชง้านทางคลินิกของ

เคร่ืองวดัคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ

(คุณยี่สุ่น ข่อยพานิชย)์ 

 

Clinical application of 

noninvasive monitoring 
 

(คุณยี่สุ่น ข่อยพานิชย)์ 

 

การใชง้านทางคลินิกของ

เคร่ืองดีฟิบริลเลเตอร ์
(คุณยี่สุ่น ข่อยพานิชย)์ 

การวิเคราะหป์ริมาณกา๊ซในเลือดส าหรบัผูป่้วยภาวะวิกฤติ 

(ศ.ดร. นพ.พงศธ์ารา วิจิตเวชไพศาล)   

วนัจนัทรท่ี์ 

16 พ.ย. 63 

ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลตใ์นหออภิบาล 

(อ. นพ.ณัฐวุฒิ รุ่งเกียรต์ิเตชากร) 

 สรีรวิทยาของระบบหายใจ 

(1) 

(ผศ.สมศรี ดาวฉาย)                         

สรีรวิทยาของระบบหายใจ 

(2) 

(ผศ.สมศรี ดาวฉาย)                         

หลกัการช่วยการหายใจ

อตัโนมติั 

(ผศ.สมศรี ดาวฉาย)                         

หลกัการและการใชง้าน

เคร่ืองช่วยหายใจเบิรด์ 

(ผศ.ไชยณ์พฒัน์ อภยัวงศ์) 

วนัองัคารที่ 

17 พ.ย. 63 

หลกัการของเคร่ืองช่วยหายใจอตัโนมติั   

(ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช) 

เคร่ืองช่วยหายใจท่ีใชก้บั

เด็กและทารก 

(ผศ.ไชยณ์พฒัน์ อภยัวงศ)์ 

หลกัการช่วยหายใจและเคร่ืองช่วยหายใจ 

ในเด็กและทารกแรกเกิด 

(ผศ. นพ.กวีวรรณ ล้ิมประยูร) 

หลกัการและการใช ้

เคร่ืองช่วยหายใจความถ่ีสูง 

(ผศ.นพ.กวีวรรณ ล้ิมประยูร) 

 

วนัพุธท่ี  

18 พ.ย. 63 

การตั้งค่าเคร่ืองชว่ยหายใจและการอา่นรูปกราฟท่ีเกิดข้ึนขณะช่วยหายใจ 

(ผศ.นพ.ธนิต วีรงัคบุตร) 

การดูแลและบ ารุงรกัษาเคร่ืองช่วยหายใจ 

 (ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช และคณะ) 

วนัพฤหสับดีท่ี 

19 พ.ย. 63 

 การใชง้านเคร่ืองช่วยหายใจ การหย่าเคร่ืองและภาวะแทรกซอ้นของผูป่้วยในไอซียู   

(ผศ. นพ.ก าธร ตนัติวทิยาธนัต์) 

บทเรียนจากการ

เยี่ยมบา้นผูป่้วยฯ 

(คุณไพรวลัย ์กองโฮม) 

การดูแลและบ ารุงรกัษาเคร่ืองช่วยหายใจ 

(ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช และคณะ) 

วนัศุกรท่ี์ 

20 พ.ย. 63 
ประเมินผล 

หลกัการจดัหาและการบริหาร

ศูนยร์วมเคร่ืองมือแพทยใ์น

โรงพยาบาล   

(คุณบุญเรือน ชุ่มแจ่ม) 

การประยุกตแ์ละการน ามา 

ใชง้านหลงัผ่านการอบรมฯ  

 (คุณสิริรตัน์ ตรีเพ็ชร) 

ภาคกิจกรรม 
ปิดการอบรม 

(ผอ.สถาบนัฯ) 

มกราคม 2563 



 


