
 
 

                  

 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา   

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

ที ่ อว 78.22/ 20 
วันท่ี   6  มกราคม 2564 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ ์และขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ส าหรับช่างและผู้ดูแล 
        เครื่องมือแพทย์ ระยะสั้น 1 สัปดาห์  
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล............................................................................ 
        (ผ่าน หวัหนา้ฝา่ยบรหิารงานทั่วไป/หวัหนา้ฝา่ยการพยาบาล/หัวหน้าแผนกช่างเครื่องมือแพทย/์หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ ารุง) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  โครงการและก าหนดการจัดอบรม จ านวน 1 ชุด 
  

ด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดจัด
อบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ส าหรับช่างและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ ระยะสั้น 1 สัปดาห์ จ านวน 2 หลักสูตร คือ  
  หลักสูตรที่ 1 เคร่ืองช่วยหายใจหลักสูตรเร่งรัดส าหรับช่าง  

(Ventilator Intensive Course for Technicians) 
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน–2 กรกฎาคม 2564 

  หลักสูตรที่ 2 เคร่ืองมือแพทย์ส าหรับช่างเคร่ืองมือแพทย์และวิศวกรรมชีวการแพทย์  
(Medical Equipment for BMI and BME)  
ระหว่างวันที่ 5–9 กรกฎาคม 2564 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิศวกร ช่างอุปกรณ์การแพทย์ ช่างเทคนิค ผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์และผู้ที่
สนใจ ได้รับความรู้และความเข้าใจถึงหลักการท างาน การใช้งาน ตลอดจนการบ ารุงรักษาเครื่องมืออย่างถูกวิธีมากยิ่งขึ้น 

 

 ในการนี ้ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรใน
หน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ มีรายละเอียดดังนี้ 
 หลักสูตรที่ 1 สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันท่ี 11 มิถุนายน 2564 
 หลักสูตรที่ 2 สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันท่ี 18 มิถุนายน 2564 
ในอัตราค่าลงทะเบียนรายละ 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รับสมัครจ านวน 80–120 ราย โดยท่านสามารถ Download 
รายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมด้วยวิธีออนไลน์ที่ http://mb.mahidol.ac.th/medequip อนึ่ง ส าหรับข้าราชการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัด และสามารถ
เข้ารับการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี ้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหค้วามอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านทราบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 

 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 
สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลยัมหิดล 

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

ที่  อว 78.222/  
วันที่         มกราคม 2564 
เร่ือง   ขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ส าหรับชา่งและผู้ดูแลเคร่ืองมือแพทย์ ระยะสั้น 1 สัปดาห์ 

 และขออนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 

เรียน  ผู้อ านวยการสถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล 
 (ผ่าน ประธานคณะกรรมการอ านวยการการจัดประชุมทางวิชาการ และผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพฒันานวตักรรม)

ด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ก าหนดการจัดอบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ส าหรับช่างและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ ระยะสั้น 1 สัปดาห์ จ านวน 2 หลักสูตร คือ 

หลักสูตรที่ 1 เครื่องช่วยหายใจหลักสูตรเร่งรัดส าหรับช่าง 
(Ventilator Intensive Course for Technicians) 
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน–2 กรกฎาคม 2564 

หลักสูตรที่ 2 เครื่องมือแพทย์ส าหรับช่างเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมชีวการแพทย์  
(Medical Equipment for BMI and BME) 
ระหว่างวันที่ 5–9 กรกฎาคม 2564 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ให้กับวิศวกร ช่างอุปกรณ์การแพทย์ ช่างเทคนิค ผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์และผู้ที่สนใจ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมให้เข้าใจหลักการ ประโยชน์และเทคนิคต่าง ๆ 
ของเครื่องมือแพทย์ในแต่ละหัวข้อของการอบรม ตลอดจนแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะการใช้เครื่องมือที่
เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง 

ส าหรับการอบรมครั้งนี้  ในแต่ละหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายส าหรับการลงทะเบียนรายละ 5,500 บาท 
(ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รับผู้เข้าอบรม จ านวน 80–120 ราย ดังรายละเอียดตามโครงการฯ ที่แนบมาพร้อมกันนี้ ส าหรับ
ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิก
ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง หลังจากได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจัดอบรม และอนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดดังกล่าว
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 

(ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์) 
รักษาการแทนหัวหน้าศนูย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชวีการแพทย์ 

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

6•1•64

004

6

mailto:pimolpatra.bun@mahidol.ac.th
MYNB
Text Box
 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล รับเลขที่  33 วันที่  6 มกราคม 2564 เวลา  18.10 น.



 
 

 
 
 

 
 

โครงการจัดอบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ส าหรับช่างและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ ระยะสั้น 1 สัปดาห์ 
 

 
1.  ชื่อหลักสูตร 
     หลักสูตรที่ 1 เครื่องช่วยหายใจหลักสูตรเร่งรัดส าหรับชา่ง 
  (Ventilator Intensive Course for Technicians) 
     หลักสูตรที่ 2 เครื่องมือแพทย์ส าหรับช่างเคร่ืองมือแพทย์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
                      (Medical Equipment for BMI and BME) 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากอุปกรณ์การแพทย์ ถูกนับเป็นปัจจัยหลักในการปฏิบัติงาน การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในโรงพยาบาล  

สถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการการดูแลรักษาและตรวจซ่อมที่ถูกวิธี และเป็น
มาตรฐานสากล เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานและมีความพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์  
ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการ
เครื่องมือแพทย์ในด้านการตรวจซ่อมบ ารุงรักษา ซึ่งบุคลากรฝ่ายช่างของโรงพยาบาลสามารถด าเนินการได้ในระดับหนึ่ง 
โดยไม่จ าเป็นต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจ านวนมากในการตรวจวินิจฉัยและซ่อมบ ารุงเครื่อง ดังนั้นการที่ บุคลากร
ทางฝ่ายช่างของโรงพยาบาล หรือตลอดจนผู้ใช้งานเครื่องที่มีความสนใจ ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว 
เพื่อจะได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือแพทย์ในความรับผิดชอบได้ อันอาจจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและตนเองในด้านการเพิ่มพูนทักษะเป็นอย่างยิ่ง การอบรมดังกล่าวด าเนินการตาม
ประกาศสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการการจัดประชุม
วิชาการ (MB MICE) พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 

 
 

3.  วัตถุประสงค ์
1. เพิ่มความมั่นใจและขีดความสามารถของบุคลากรผู้ใช้และดแูลรักษาเครื่องมือแพทย์ 
2. ให้มีความเข้าใจหลักการท างาน การใช้งาน ตลอดจนการบ ารุงรักษาเครื่องมืออย่างถูกวิธีมากยิ่งขึ้น 
3. ให้มีความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในด้านการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  

             พร้อมทั้งการวางแผนบริหารจัดการเคร่ืองมืออย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
4. บุคลากรได้มีโอกาสหาประสบการณ์ใหม่จากการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั 
 

 

4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

 

/5. วัน เวลา... 
หน้า 1 จาก 3 



 

5.  วัน เวลาและสถานที่ 

 หลักสูตรที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน–2 กรกฎาคม 2564 / เวลา 09.00–16.00 น. 
หลักสูตรที่ 2 วันที่ 5–9 กรกฎาคม 2564 / เวลา 09.00–16.00 น. 

   ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 

6.  แนวทางการจัดประชุม 

   บรรยาย สอนแสดง ตั้งสมมตฐิานเหตุการณ์ 
 

7.  ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 เป็นวิศวกรและบุคลากรผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์โดยตรง หรือผู้ที่สนใจและก าลังก้าวเข้าสู่ความรับผิดชอบใน
ด้านการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ 

 

8.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 80–120 ราย  

 

9.  รายชื่อวิทยากร 
     หลักสูตรที่ 1 ประกอบด้วย :- 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มศรี ดาวฉาย         7. นายศักดิ์ชัย สุใจ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์ชย์ณพฒัน์ อภัยวงศ์        8. ตัวแทนจากบริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช        9. ตัวแทนจากบริษัท โซวคิ จ ากัด 

4. อาจารย์พิเชฐ พงศาภักด ี         10. ตัวแทนจากห้างหุ้นสว่นจ ากัด เอม ดี อี 
           5. อาจารย์ธวัช แก้วกัณฑ์          11. ตัวแทนจากบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
           6. นายจรูญ ปิดทะเหล็ก     
 

     หลักสูตรที่ 2 ประกอบด้วย :- 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มศรี ดาวฉาย 8. นายวีรศักดิ์ อังคณานุวฒัน ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์ชย์ณพฒัน์ อภัยวงศ์ 9. นายกุศล เพ็ชรทรัพย ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช 10. นายสาธิต นฤภัย 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุเมธี ธนงักุล 11. นายจรูญ ปิดทะเหล็ก 
5. อาจารย์พิเชฐ พงศาภักด ี 12. นายศักดิช์ัย สุใจ 
6. ดร.วัชระ สร้อยค า 13. ตัวแทนจากบริษัท เฟรเซนอุีส คาบี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
7. นายชะเอม ไพเราะ 14. ตัวแทนจากบริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
1.  หน่วยงานได้มีโอกาสลดค่าใช้จ่ายดา้นการซ่อม-บ ารุงเครื่องมือแพทย์ลง 
2.  บุคลากรฝ่ายช่างหรือผู้ใช้เครื่องได้มีโอกาสเรียนรู้หลักการทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านของการตรวจซ่อม 

          บ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ อันจะชว่ยลดเวลาการตรวจสอบในขั้นตน้ 
3.  บุคลากรฝ่ายช่างตลอดจนผู้ใช้เครื่องที่ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมสามารถตัดสินปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น 

         กับเคร่ืองมือแพทย์เพื่อวางแผนการจัดซ่อมต่อไป 
/11. อัตราค่า... 
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11.  อัตราค่าลงทะเบียน  
      หลักสูตรรายละ 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมอาหารกลางวัน 1 ม้ือ และอาหารว่าง 2 ม้ือต่อวัน 
 

12.  ที่อยู่ส าหรับการตดิต่อ  

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบนัชวีวิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล  
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 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    
     Webpage : http://mb.mahidol.ac.th/medequip   
 

13.  ก าหนดการและวิธีการรับสมัคร   
 1.  ก าหนดการรับสมัคร :   

 หลักสูตรที่ 1 สามารถสมัครไดต้ั้งแต่บัดนี้เป็นตน้ไป จนถึงวนัที ่11 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะเต็ม 

 หลักสูตรที่ 2 สามารถสมัครไดต้ั้งแต่บัดนี้เป็นตน้ไป จนถึงวนัที ่18 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะเต็ม 
                    ทั้งสองหลักสตูรสามารถ Download รายละเอียดโครงการได้ที่ :-  

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

 3.  วิธีการช าระค่าลงทะเบียน : 

 หลักสูตรที่ 1 สามารถช าระคา่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วนัที่ 7 มิถุนายน 2564 

 หลักสูตรที่ 2 สามารถช าระคา่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วนัที่ 14 มิถุนายน 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 ำหนดกำรจดัอบรมหลกัสตูรเครื่องมือแพทยส์ ำหรบัช่ำงและผูดู้แลเครื่องมือแพทย์ หลักสตูรระยะสั้น 1 สัปดำห ์
    หลักสูตรที่ 1 เรื่อง เครื่องช่วยหำยใจหลักสูตรเร่งรัดส ำหรับช่ำง (Ventilator Intensive Course for Technicians) 

       ระหว่ำงวันที่ 28 มิถุนำยน–2 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 
   โดย.....ศูนย์วิจัยและพัฒนำอุปกรณ์ชีวกำรแพทย์ สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล มหำวิทยำลัยมหิดล 

   ณ  ห้องประชุมศำสตรำจำรย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม อำคำรสถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล มหำวิทยำลัยมหดิล ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

      วัน/เวลำ 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. 

วันจันทร์ที่ 
28 มิถุนายน 2564 

พิธีเปิดการอบรม 

 

สรีรวิทยาของระบบการหายใจ 
(Physiology of respiration system)  

(ผศ.สมศร ีดาวฉาย) 
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หลักการการช่วยหายใจอัตโนมัติ 
และการประยุกต์ใช้งาน 

(Principle of automatic ventilation  
and application) 

(ผศ.สมศรี ดาวฉาย) 

เครื่องให้การรักษาด้วยก๊าซ 
(Gas administrator device) 

(ผศ.ไชย์ณพัฒน ์อภัยวงศ์) 

วันอังคารท่ี 
29 มิถุนายน 2564 

หลักการเครื่องช่วยหายใจเชิงกล 
(Principle of mechanical ventilator) 

(ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช) 

หลักการเครื่องช่วยหายใจ
ของเด็กและทารก 

(Principle of infant 
ventilator) 

(ผศ.ไชย์ณพัฒน ์อภัยวงศ์) 

เครื่องช่วยหายใจเบิร์ด 
(BIRD pressure cycled ventilator) 

(ผศ.ไชย์ณพัฒน์ อภัยวงศ์) 

ระบบก๊าซทางการแพทย์ 
(Medical gas system) 

(อ.ธวัช แกว้กัณฑ์) 
 

วันพุธท่ี 
30 มิถุนายน 2564 

 

โหมดการท างานของเครื่องช่วยหายใจ 
(Mode of ventilations) 
(ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช) 

 

 

หลักการของการให้ความชื้น 
(Humidification method) 

(อ.พิเชฐ พงศาภักด)ี 
 

 
 

สาธิตการบ ารุงรักษา 
เครื่องช่วยหายใจ Bennett 

(บริษัท โซวิค จ ากัด) 
 

 
สาธิตการบ ารุงรักษา 

เครื่องช่วยหายใจ Bird และ Vela 
(บริษัท เกทเวย ์เฮลท์แคร์ จ ากัด) 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 
1 กรกฎาคม 2564 

 

การบ ารุงรักษาและการสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจ 
(Maintenance and calibration of ventilator) 

(ผศ.ไชย์ณพัฒน์ อภัยวงศ์) 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบ
เครื่องช่วยหายใจ 
 (คุณศักดิ์ชัย สุใจ) 

สาธิตการบ ารุงรักษา 
เครื่องช่วยหายใจ Hamilton 

  (บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)) 

วันศุกร์ท่ี 
2 กรกฎาคม 2564 

หลักการเครื่องช่วยหายใจความถี่สูง 
(Principle of high frequency ventilator) 

(ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช) 

การบริหารจัดการเครื่องช่วยหายใจ 
ในสถานะการณ์ COVID-19 

(คุณจรูญ ปิดทะเหล็ก) 

สาธิตการบ ารุงรักษา 
เครื่องช่วยหายใจ Inspiration 
  (ห้างหุ้นสว่นจ ากัด เอม ดี อี) 

พิธีปิดการอบรม 
และแจกประกาศนียบัตร 

 

มกรำคม 2564 



 
ก ำหนดกำรจัดอบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ส ำหรับช่ำงและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ ระยะสั้น 1 สัปดำห์ 

หลักสูตรที่ 2 เรื่อง เครื่องมือแพทย์ส ำหรับช่ำงเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ (Medical Equipment for BMI and BME) 
       ระหว่ำงวันที่ 5–9 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 

   โดย...ศูนย์วิจัยและพัฒนำอุปกรณ์ชีวกำรแพทย์ สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล มหำวิทยำลัยมหิดล 
          ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม อำคำรสถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล มหำวิทยำลัยมหดิล ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

วัน/เวลำ 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. 

วันจันทร์ที่ 
5 กรกฎาคม 2564 

พิธีเปิดการอบรม 
หลักการพื้นฐานทางการแพทย์ส าหรับช่าง 
(Principle of medicine for technician) 

(ผศ.สมศร ีดาวฉาย) 
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สรีรวิทยาของระบบไหลเวียนเลือดและ
ระบบการหายใจ 

(Physiology of Cardiovascular & 
Respiratory System) 

(ผศ.สมศรี ดาวฉาย) 

 

เครื่องปั๊มและเครื่องดูด/  
ระบบท่อในโรงพยาบาล 

(Pump and Suction/Hospital Piping system) 

(คุณวีรศักดิ์ อังคณานุวัฒน์) 

วันอังคารท่ี 
6 กรกฎาคม 2564 

เครื่องให้การรักษาด้วยก๊าซ 
(Gas administrator device) 

(ผศ.ไชย์ณพัฒน ์อภัยวงศ์) 

เครื่องโมนิเตอร์ผู้ป่วย 
(Patient monitor) 

(ผศ.ไชย์ณพัฒน ์อภัยวงศ์) 

เครื่องบันทึก 
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

(Electrocardiograph) 
(ดร.วัชระ สร้อยค า) 

เครื่องตัดจี้ 
Electrosurgical unit 

(ผศ.ไชย์ณพัฒน ์อภัยวงศ์) 

สาธิตเครื่องตัดจี้ 
(Electrosurgical unit demo) 
(บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) 

จ ากัด)) 

วันพุธท่ี 
7 กรกฎาคม 2564 

 

เครื่องดีฟิบริลเลเตอร์ /เครื่องควบคุม 
จังหวะหัวใจใช้ภายนอกร่างกาย 

(External defibrillator/Pacemaker) 
(อ.พิเชฐ พงศาภักดี) 

ตู้อบเด็กทารก/ 
เครื่องให้ความอบอุ่นทารก 

(Infant incubator/Radiant warmer) 
(คุณชะเอม ไพเราะ) 

แบตเตอรี่และอุปกรณ์
ส ารองไฟฟ้าส าหรับ 

เครื่องมือแพทย์ 
(Battery/UPS) 

(คุณกุศล เพ็ชรทรัพย์) 

เครื่องให้สารละลายทาง
หลอดเลือด (Infusion 

pumps and syringe 
pumps) 

(ผศ.สุเมธี ธนังกุล) 

สาธิต Infusion Pumps and 
Syringe pumps demo 

บริษัท เฟรเซนอีุส คาบี 
(ไทยแลนด์) จ ากดั 

วันพฤหัสท่ี 
8 กรกฎาคม 2564 

เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) 
(ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช) 

เครื่องวัดเปอร์เซนต์ความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือด (Pulse oximeter) 

(ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช) 

ความปลอดภยัของไฟฟา้ 
ในทางการแพทย ์

(Electrical safety in 
healthcare) 

(คุณชะเอม ไพเราะ) 

เครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 
(คุณศักดิ์ชัย สุใจ) 

วันศุกร์ท่ี 
9 กรกฎาคม 2564 

การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ 
(Medical equipment management) 

 

(ผศ.ไชย์ณพัฒน ์อภัยวงศ์) 

การบ ารุงรักษาและมาตรฐานเครื่องมือแพทย ์
(Preventive maintenance procedure/ 

International standard) 

(ผศ.ไชย์ณพัฒน ์อภัยวงศ์) 

 
 

การบริหารจัดการ
เครื่องมือแพทย์ในระบบ

สาธารณสุข 
(คุณสาธิต นฤภยั) 

 

การบริหารจัดการเครื่องมือ
แพทย์ในสถานการณ์ 

COVID-19 
(คุณจรูญ ปิดทะเหล็ก) 

พิธีปิดการอบรม 
และแจกประกาศนียบัตร 

มกรำคม 2564 




