
 
 

 
                 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลยัมหดิล 

25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา   
     อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

โทรศัพท์ 0 2441 9350 โทรสาร 0 2441 0193 
  

ที ่ อว 78.22/ 19 

วันท่ี   6 มกราคม 2564         
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ 
        ในหอผู้ป่วยวิกฤติส าหรับพยาบาล” รุ่นที่ 43 และรุ่นที่ 44 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล............................................................................ 
        (ผ่าน หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป/หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล/หัวหน้าแผนก ICU/RCU/CCU/NICU) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  โครงการและก าหนดการจัดอบรม จ านวน 1 ชุด 
 

ด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ก าหนดจัดอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติส าหรับ
พยาบาล”  

  รุ่นที่ 43 ระหว่างวันท่ี 7–18 มิถุนายน 2564 

  รุ่นที่ 44 ระหว่างวันท่ี 8–19 พฤศจิกายน 2564 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ส าหรับพยาบาลที่ปฏิบัติการในหอผู้ป่วยหนักและหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติ ทั้งนี้  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและปฏิบัติการของบุคลากร นั้น 

 

  ในการนี้ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรในหน่วยงาน
ของท่านเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ รายละเอียดดังนี้ 

  รุ่นที่ 43 สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

  รุ่นที่ 44 สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 
ในอัตราค่าลงทะเบียนรายละ 6,300 บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน) รับสมัครรุ่นละ 100–150 ราย โดยท่านสามารถ Download 
รายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมด้วยวิธีออนไลน์ที่ http://mb.mahidol.ac.th/medequip อนึ่ง ส าหรับข้าราชการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัด และสามารถเข้า
รับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี ้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านทราบต่อไปด้วย จะเป็น
พระคุณยิ่ง 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

                   (ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์) 
                    ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 
ผู้ประสานงาน : นางพิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย 
E-mail : pimolpatra.bun@mahidol.ac.th /โทรศัพท์ 092 796 8459  

http://mb.mahidol.ac.th/
mailto:pimolpatra.bun@mahidol.ac.th


 
  
 

         ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 
     สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

 

ที่  อว 78.222/ 002 

วันที่   6  มกราคม 2564   

เรื่อง  ขออนุมัติจัดอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติส าหรับพยาบาล” 
        รุ่นที่ 43 และรุ่นที่ 44 
 
เรียน  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
        (ผ่าน ประธานคณะกรรมการอ านวยการการจัดประชุมทางวิชาการ และผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรม)
  

ด้วยทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล  
ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ด าเนินการจัดอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้และการดูแล
เครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติส าหรับพยาบาล”    

 รุ่นที่ 43 ระหว่างวันที่ 7–18 มิถุนายน 2564 

 รุ่นที่ 44 ระหว่างวันที่ 8–19 พฤศจิกายน 2564 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แก่พยาบาลที่ปฏิบัติการในหอผู้ป่วยหนักและหอผู้ป่วยภาวะ
วิกฤติ ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติการของบุคลากร 
 

ส าหรับการอบรมครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนรายละ 6,300 บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน) 
รับสมัครจ านวนรุ่นละ 100–150 ราย ดังรายละเอียดตามโครงการฯ ที่แนบมาพร้อมกันนี้ อนึ่งผู้เข้ารับการอบรม
ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ      
เบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง หลังจากได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาแล้ว 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจัดอบรม และอนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์) 
รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 

ผู้ประสานงาน : นางพิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย 
E-mail : pimolpatra.bun@mahidol.ac.th 
โทรศัพท์ 08 3302 3999 
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Text Box
 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล รับเลขที่  32 วันที่  6 มกราคม 2564 เวลา  18.08 น.



 
 
 

 

 

โครงการจัดอบรมสัมมนาวิชาการ 

เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติส าหรับพยาบาล” รุ่นที่ 43 และรุ่นที่ 44 

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. ชาวยะดอั่ราเสี่ยงจากการใชง้านอุปกรณ์ทั้ง่าอ่ัวผู้ป่วยแะจบุคะากรเอง 
4. สามารถว่เคราจห์หะักการแะจเหุ่ผะในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้งานได้อยาางคุ้มคาาแะจ่รง่ามเปา้หมาย 
    การใช้งานมากที่สุด 
5. เพ่่มความมั่นใจแะจเพ่่มขีดความสามารถของบุคะากรผู้ใช้เครื่อง 
6. บุคะากรได้มีโอกาสหาปรจสบการณ์ใหมาจากการพบปจแะกเปะี่ยนปรจสบการณ์ซึ่งกนัแะจกนั 

 

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ศูนย์ว่จัยแะจพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีวว่ทยาศาส่ร์โมเะกุะ มหาว่ทยาะัยมห่ดะ ราวมกับ ฝ่ายการพยาบาะ                 
    โรงพยาบาะศ่ร่ราช   

 

4.  เวลาและสถานที่ 

  รุ่นที่ 43 รจหวาางวันที่ 7–18 ม่ถุนายน 2564 (10 วันท าการ) เวะา 09.00–16.00 น. 

  รุ่นที่ 44 รจหวาางวันที่ 8–19 พฤศจ่กายน 2564 (10 วันท าการ) เวะา 09.00–16.00 น. 

   ณ ห้องปรจชุมศาส่ราจารย์เกียร่่คุณส่ร่นทร์ พ่บูะน่ยม สถาบันชีวว่ทยาศาส่ร์โมเะกุะ มหาว่ทยาะัยมห่ดะ  
  ่ าบะศาะายา อ าเภอพุทธมณฑะ จังหวัดนครปฐม  

/5. แนวทาง... 
หน้า 1 จาก 3 



 
 

5.  แนวทางการจัดอบรม 
บรรยาย น าเสนอ อภ่ปรายกะุาม แะจสอนแสดง ่ั้งสมม่่ฐานเหุ่การณ์ 
 

6.  ผู้เข้าร่วมโครงการ 
พยาบาะทีป่ฏ่บั่ง่านในหอผู้ป่วยหนักแะจหอผู้ป่วยภาวจว่กฤ่่ 

 

7.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 100–150 ราย ่าอรุาน 

 

8.  รายชื่อวิทยากร (ทั้ง 2 รุ่น) 
1.  ศาส่ราจารย์ ดร. นายแพทย์พงศ์ธารา ว่จ่่ เวชไพศาะ   
2.  ผู้ชาวยศาส่ราจารย์ นายแพทย์ก าธร ่ัน่่วท่ยาธนั่ ์   
3.  ผู้ชาวยศาส่ราจารย์ นายแพทย์กวีวรรณ ะ่้มปรจยูร    
4.  ผู้ชาวยศาส่ราจารย์ นายแพทย์ธน่่ วีรังคบุ่ร    
5.  ผู้ชาวยศาส่ราจารย์ ดร.อาทร สรรพาน่ช     
6.  ผู้ชาวยศาส่ราจารยไ์ชย์ณพฒัน์ อภัยวงศ์       
7.  อาจารย์พ่เชฐ พงศาภักด ี      
8.  นายแพทย์ณัฐวุฒ่ รุางเกียร่่์เ่ชากร      
9.  ดร.ช่นกร สุจ่มงคะ 
10. ดร.วัชรจ สร้อยค า      
11.  นางสาวอัแชะี ไชยานนท์   
12.  นายไพรวัะย์ กองโฮม 
13.  นางสาวยี่สุาน ขาอยพานช่ย์   
14.  นางสาวยศวรรณ น่พัฒน์ศร่่ผะ     
15.  นางส่ร่รั่น์ ่รีเพ็ชร  
16.  นางสาวอนุสรณ์ แขางขัน  
17.  นายชจเอม ไพเราจ 
18.  นายกุศะ เพ็ชรทรัพย ์

 

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. อั่ราคาาะงทจเบยีน... 
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11.  อัตราค่าลงทะเบียน (ทั้ง 2 รุ่น) 
      รายะจ 6,300 บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน)/อาหารวาาง 2 มื้อ่าอวัน่ะอดหะักสู่ร (ไมารวมอาหารกะางวัน) 

 

12.  ที่อยูส่ าหรับการตดิต่อ : 

  ศูนย์ว่จัยแะจพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบนัชวีว่ทยาศาส่ร์โมเะกุะ มหาว่ทยาะัยมห่ดะ  
   ่ าบะศาะายา อ าเภอพุทธมณฑะ จังหวัดนครปฐม 73170 

             โทรศัพท์ 0 2441 9350, 0 2441 9742, 08 5197 1184, 09 2796 8459  
              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 
 

13.  ก าหนดการและวิธีการรับสมัคร   
 1.  ก าหนดการรับสมัคร :   

  รุน่ที่ 43 สามารถสมัครได้่ั้งแ่าบัดนี้เปน็่้นไป จนถึงวนัที่ 21 พฤษภาคม 2564 หรือจนกวาาจจเ่็ม 

  รุ่นที่ 44 สามารถสมัครได้่ั้งแ่าบัดนี้เปน็่้นไป จนถึงวนัที่ 15 ุ่ะาคม 2564 หรือจนกวาาจจเ่็ม 
 หมายเหตุ  การรับสมัครแต่ละรุ่นจะปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้มาสมัครเต็มจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อ 7. 
              โดยสามารถ Download รายละเอียดโครงการได้ที่ :-  

  Website : http://mb.mahidol.ac.th/medequip 
       2.  วิธีการรับสมัคร : สามารถสมัครเข้ารับการอบรมด้วยว่ธีออนไะน์ที่ http://mb.mahidol.ac.th/medequip 

 3.  วิธีการช าระค่าลงทะเบียน : 

 รุ่นที่ 43 สามารถช ารจคาาะงทจเบียนได้่ัง้แ่าวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 

 รุ่นที่ 44 สามารถช ารจคาาะงทจเบียนได้่ัง้แ่าวันที่ 1 ุ่ะาคม 2564 
                    โดยโอนเงินเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาศิริราช 

  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 016–2–10322–3 หรือ 

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

  คุณพิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย : E-mail : pimolpatra.bun@mahidol.ac.th หรือ 

  คุณชะเอม ไพเราะ : E-mail : chaaim.pha@mahidol.ac.th หรือ 

   Line ID : bmicenter หรือส่งทางโทรสาร 0 2441 0193 
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ก ำหนดกำรจดัอบรมสมัมนำวิชำกำร หลกัสูตร 2 สปัดำห ์

ระหว่ำงวนัท่ี 7-18 มิถุนำยน 2564   

  เร่ือง  กำรใชแ้ละกำรดแูลเคร่ืองมือแพทยใ์นหอผูป่้วยวิกฤติส  ำหรบัพยำบำล  รุ่นท่ี 43 

ศูนยวิ์จยัและพฒันำอปุกรณชี์วกำรแพทย ์สถำบนัชีววิทยำศำสตรโ์มเลกุล มหำวิทยำลยัมหิดล รว่มกบั ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลศิริรำช 
 

        เวลำ 

 

   วนั 

 

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. 

วันจนัทร์ที ่
7 มิ.ย. 64 

เปิดการอบรม 

 
การจดัระบบงานในไอซียู 

(ดร.ชินกร สจุิมงคล) 
  

พัก
กล
าง
วัน

 

ระบบสารสนเทศในไอซียูและโรงพยาบาล 
(คุณอัญชลี ไชยานนท์) 

หลักการบ ารุงรกัษา 
เครื่องมือแพทย์ 

 (ผศ.ไชย์ณพัฒน์ อภัยวงศ)์ 

วันอังคารที ่
8 มิ.ย. 64 

สรีรวทิยาของระบบไหลเวียนเลือด 
(ดร.ชินกร สจุิมงคล) 

Dialysis modalities in the intensive care 
(ดร.ชินกร สจุิมงคล) 

วันพุธที่  
9 มิ.ย. 64 

การวเิคราะห์อีซีจีส าหรับพยาบาล 
(ดร.ชินกร สจุิมงคล) 

 

Critical care nursing / 
Research related medical device 

(ดร.ชินกร สจุิมงคล) 

คาร์บอนไดออกไซด์และ
เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัว

ของออกซิเจนในเลอืด 
(ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช) 

วันพฤหัสบดีที่ 
10 มิ.ย. 64 

หลักการของเครือ่งวัด
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

 (ดร.วัชระ สร้อยค า)  

หลักการของเครือ่งควบคุม
จังหวะอตัราหัวใจ 

 (อ.พิเชฐ พงศาภักด)ี 

หลักการของ 
เครื่องดีฟิบริลเลเตอร ์                                                     
(อ.พิเชฐ พงศาภักด)ี 

การใช้งานทางคลนิกิของ 
เครื่องควบคุมจังหวะอัตราหัวใจ 
   (คุณยศวรรณ นิพัฒน์ศิริผล) 

Clinical application of invasive monitoring  
(คุณยศวรรณ นิพัฒน์ศริิผล)  

วันศุกร์ที ่
11 มิ.ย. 64 

การใช้งานทางคลนิกิของ
เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
(คุณย่ีสุ่น ข่อยพานิชย์) 

Clinical application of 
noninvasive monitoring 

(คุณย่ีสุ่น ข่อยพานิชย์) 

การใช้งานทางคลนิกิของ 
เครื่องดีฟิบริลเลเตอร ์
(คุณย่ีสุ่น ข่อยพานิชย์) 

การวเิคราะห์ปริมาณก๊าซในเลอืดส าหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤติ 
(ศ. ดร. นพ.พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล)   

วันจนัทร์ที ่
14 มิ.ย. 64 

ความผิดปกตขิองอิเลก็โทรไลต์ในหออภิบาล 
(อ. นพ.ณัฐวุฒิ รุ่งเกียรติ์เตชากร) 

สรีรวทิยาของระบบหายใจ 
(ดร.ชินกร สจุิมงคล) 

สรีรวทิยาของระบบหายใจ 
(ดร.ชินกร สจุิมงคล) 

หลักการช่วยการหายใจอัตโนมตั ิ
(ดร.ชินกร สจุิมงคล) 

วันอังคารที ่
15 มิ.ย. 64 

ความปลอดภัยและการใช้
อุปกรณ์บ าบัดด้วยก๊าซ  

(ผศ.ไชย์ณพัฒน์ อภัยวงศ ์

หลักการของเครือ่งช่วย
หายใจอัตโนมตั ิ 

(ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช)  

เครื่องช่วยหายใจที่ใช้กับเด็ก
และทารก 

(ผศ.ไชย์ณพัฒน์ อภัยวงศ)์ 

หลักการช่วยหายใจและเครือ่งช่วยหายใจ 
ในเด็กและทารกแรกเกิด 

(ผศ. นพ.กวีวรรณ ลิม้ประยูร) 

หลักการและการใช ้
เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง 

(ผศ. นพ.กวีวรรณ ลิม้ประยูร) 

วันพุธที่  
16 มิ.ย. 64 

การตั้งค่าเครือ่งช่วยหายใจและการอ่านรูปกราฟที่เกิดขึน้ขณะช่วยหายใจ 
(ผศ. นพ.ธนิต วรีังคบุตร) 

สาธิตการดูแลและบ ารุงรกัษาเครือ่งช่วยหายใจ  
(ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช) 

วันพฤหัสบดีที่ 
17 มิ.ย. 64 

การใช้งานเครื่องชว่ยหายใจ การหย่าเครื่องและ
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยในไอซียู 
(ผศ. นพ.ก าธร ตนัติวทิยาธันต)์ 

บทเรียนจากการเย่ียมบ้านผู้ป่วยฯ 
(คุณไพรวัลย์ กองโฮม) 

 

หลักการของเครือ่งควบคุมการให้สารละลายอัตโนมตัิ 
(ดร.ชินกร สจุิมงคล) 

 

แบตเตอรี่และความปลอดภัย
ทางไฟฟ้าทางการแพทย์ 
  (คุณกุศล/คุณชะเอม) 

วันศุกร์ที ่
18 มิ.ย. 64 

หลักการจัดหาและการบริหารศูนย์รวม
เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล   

(คุณอนุสรณ์ แข่งขัน) 

การประยุกต์และการน ามา 
ใช้งานหลังผ่านการอบรมฯ  

 (คุณสิริรัตน์ ตรีเพ็ชร) 
ภาคกิจกรรม 

ปิดการอบรม 
(ผอ.สถาบันฯ) 

มกรำคม  2564 
 



ก ำหนดกำรจดัอบรมสมัมนำวิชำกำร หลกัสูตร 2 สปัดำห ์

ระหว่ำงวนัท่ี 8-19 พฤศจกิำยน 2564   

  เร่ือง  กำรใชแ้ละกำรดแูลเคร่ืองมือแพทยใ์นหอผูป่้วยวิกฤติส  ำหรบัพยำบำล  รุ่นท่ี 44 

ศูนยวิ์จยัและพฒันำอปุกรณชี์วกำรแพทย ์สถำบนัชีววิทยำศำสตรโ์มเลกุล มหำวิทยำลยัมหิดล รว่มกบั ฝ่ำยกำรพยำบำล โรงพยำบำลศิริรำช 

 

        เวลำ 

 

   วนั 

 

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. 

วันจนัทร์ที ่
8 พ.ย. 64 

เปิดการอบรม 

 
การจดัระบบงานในไอซียู 

(ดร.ชินกร สจุิมงคล) 
  

พัก
กล
าง
วัน

 

ระบบสารสนเทศในไอซียูและโรงพยาบาล 
(คุณอัญชลี ไชยานนท์) 

หลักการบ ารุงรกัษา 
เครื่องมือแพทย์ 

 (ผศ.ไชย์ณพัฒน์ อภัยวงศ)์ 

วันอังคารที ่
9 พ.ย. 64 

สรีรวทิยาของระบบไหลเวียนเลือด 
(ดร.ชินกร สจุิมงคล) 

Dialysis modalities in the intensive care 
(ดร.ชินกร สจุิมงคล) 

วันพุธที่  
10 พ.ย. 64 

การวเิคราะห์อีซีจีส าหรับพยาบาล 
(ดร.ชินกร สจุิมงคล) 

 

Critical care nursing / 
Research related medical device 

(ดร.ชินกร สจุิมงคล) 

คาร์บอนไดออกไซด์และ
เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัว

ของออกซิเจนในเลอืด 
(ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช) 

วันพฤหัสบดีที่ 
11 พ.ย. 64 

หลักการของเครือ่งวัด
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

 (ดร.วัชระ สร้อยค า)  

หลักการของเครือ่งควบคุม
จังหวะอตัราหัวใจ 

 (อ.พิเชฐ พงศาภักด)ี 

หลักการของ 
เครื่องดีฟิบริลเลเตอร ์                                                     
(อ.พิเชฐ พงศาภักด)ี 

การใช้งานทางคลนิกิของ 
เครื่องควบคุมจังหวะอัตราหัวใจ 
   (คุณยศวรรณ นิพัฒน์ศิริผล) 

Clinical application of invasive monitoring  
(คุณยศวรรณ นิพัฒน์ศริิผล)  

วันศุกร์ที ่
12 พ.ย. 64 

การใช้งานทางคลนิกิของ
เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
(คุณย่ีสุ่น ข่อยพานิชย์) 

Clinical application of 
noninvasive monitoring 

(คุณย่ีสุ่น ข่อยพานิชย์) 

การใช้งานทางคลนิกิของ 
เครื่องดีฟิบริลเลเตอร ์
(คุณย่ีสุ่น ข่อยพานิชย์) 

การวเิคราะห์ปริมาณก๊าซในเลอืดส าหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤต ิ
(ศ. ดร. นพ.พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล)   

วันจนัทร์ที ่
15 พ.ย. 64 

ความผิดปกตขิองอิเลก็โทรไลต์ในหออภิบาล 
(อ. นพ.ณัฐวุฒิ รุ่งเกียรติ์เตชากร) 

สรีรวทิยาของระบบหายใจ 
(ดร.ชินกร สจุิมงคล) 

สรีรวทิยาของระบบหายใจ 
(ดร.ชินกร สจุิมงคล) 

หลักการช่วยการหายใจอัตโนมตั ิ
(ดร.ชินกร สจุิมงคล) 

วันอังคารที ่
16 พ.ย. 64 

ความปลอดภัยและการใช้
อุปกรณ์บ าบัดด้วยก๊าซ  

(ผศ.ไชย์ณพัฒน์ อภัยวงศ ์

หลักการของเครือ่งช่วย
หายใจอัตโนมตั ิ 

(ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช)  

เครื่องช่วยหายใจที่ใช้กับเด็ก
และทารก 

(ผศ.ไชย์ณพัฒน์ อภัยวงศ)์ 

หลักการช่วยหายใจและเครือ่งช่วยหายใจ 
ในเด็กและทารกแรกเกิด 

(ผศ. นพ.กวีวรรณ ลิม้ประยูร) 

หลักการและการใช ้
เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง 

(ผศ. นพ.กวีวรรณ ลิม้ประยูร) 

วันพุธที่  
17 พ.ย. 64 

การตั้งค่าเครือ่งช่วยหายใจและการอ่านรูปกราฟที่เกิดขึน้ขณะช่วยหายใจ 
(ผศ. นพ.ธนิต วรีังคบุตร) 

สาธิตการดูแลและบ ารุงรกัษาเครือ่งช่วยหายใจ  
(ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช) 

วันพฤหัสบดีที่ 
18 พ.ย. 64 

การใช้งานเครื่องชว่ยหายใจ การหย่าเครื่องและ
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยในไอซียู 
(ผศ. นพ.ก าธร ตนัติวทิยาธันต)์ 

บทเรียนจากการเย่ียมบ้านผู้ป่วยฯ 
(คุณไพรวัลย์ กองโฮม) 

 

หลักการของเครือ่งควบคุมการให้สารละลายอัตโนมตั ิ
(ดร.ชินกร สจุิมงคล) 

 

แบตเตอรี่และความปลอดภัย
ทางไฟฟ้าทางการแพทย์ 
  (คุณกุศล/คุณชะเอม) 

วันศุกร์ที ่
19 พ.ย. 64 

หลักการจัดหาและการบริหารศูนย์รวม
เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล   

(คุณอนุสรณ์ แข่งขัน) 

การประยุกต์และการน ามา 
ใช้งานหลังผ่านการอบรมฯ  

 (คุณสิริรัตน์ ตรีเพ็ชร) 
ภาคกิจกรรม 

ปิดการอบรม 
(ผอ.สถาบันฯ) 

มกรำคม  2564 




