
 

ก ำหนดกำรจดัอบรมสมัมนำวิชำกำร หลกัสูตร 2 สปัดำห ์

ระหว่ำงวนัท่ี 6–17 มิถุนำยน 2565 

  เร่ือง  กำรใชแ้ละกำรดแูลเครื่องมือแพทยใ์นหอผูป่้วยวิกฤตสิ  ำหรบัพยำบำล  รุน่ท่ี 44 

ศูนยวิ์จยัและพฒันำอุปกรณชี์วกำรแพทย ์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. 

วันจันทร์ที่ 
6 มิถุนายน 2565 

เปิดการอบรม 
 

การจัดระบบงานในไอซียู 
(ผศ.สมศรี ดาวฉาย) 

พัก
กล
าง
วัน

 

 
ระบบสารสนเทศในไอซียูและโรงพยาบาล 

(อ.อัญชลี ไชยานนท)์ 

หลักการบ ารุงรักษา 
เครื่องมือแพทย์ 

 (ผศ.ไชย์ณพัฒน์ อภัยวงศ์) 

วันอังคารที่ 
7 มิถุนายน 2565 

สรีรวิทยาของระบบไหลเวียนเลือด 
(ผศ.สมศรี ดาวฉาย) 

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

วันพุธที่  
8 มิถุนายน 2565 

การวิเคราะห์อีซีจีส าหรับพยาบาล 
(ผศ.สมศรี ดาวฉาย) 

 

Critical care nursing / 
Research related medical device 

(ดร.ชินกร สุจิมงคล) 

คาร์บอนไดออกไซด์และ
เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัว

ของออกซิเจนในเลือด 
(ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช) 

วันพฤหัสบดีที ่
9 มิถุนายน 2565 

หลักการของเครื่องวัด
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

 (อ. ดร.วัชระ สร้อยค า)  

หลักการของเครื่องควบคุม
จังหวะอัตราหัวใจ 

(ผศ.สมศรี ดาวฉาย) 

หลักการของ 
เครื่องดีฟิบริลเลเตอร์                                                      
(ผศ.สมศรี ดาวฉาย) 

การใช้งานทางคลินิกของ 
เครื่องควบคุมจังหวะอัตราหัวใจ 
   (อ.ยศวรรณ นิพัฒน์ศิริผล) 

Clinical application  
of invasive monitoring  
(อ.ยศวรรณ นิพัฒน์ศิริผล)  

วันศุกร์ที่ 
10 มิถุนายน 2565 

การใช้งานทางคลินิกของ
เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

(อ.อัญชลี ไชยานนท์) 

Clinical application of 
  noninvasive monitoring 

(อ.อัญชลี ไชยานนท)์ 

การใช้งานทางคลินิกของ 
เครื่องดีฟิบริลเลเตอร์ 
(อ.อัญชลี ไชยานนท)์ 

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

วันจันทร์ที่ 
13 มิถุนายน 2565 

 

ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์ในหออภิบาล 
(อ. นพ.ณัฐวุฒิ รุ่งเกียรติ์เตชากร) 

 

        สรีรวิทยาของระบบหายใจ 
            (ผศ.สมศรี ดาวฉาย) 

             สรีรวิทยาของระบบหายใจ 
(ผศ.สมศรี ดาวฉาย) 

         หลักการช่วยการหายใจอัตโนมัติ 
               (ผศ.สมศรี ดาวฉาย) 

วันอังคารที่ 
14 มิถุนายน 2565 

ความปลอดภัยและการใช้
อุปกรณ์บ าบัดด้วยก๊าซ  

(ผศ.ไชย์ณพัฒน์ อภัยวงศ์) 

หลักการของ 
เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ  
(ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช)  

เครื่องช่วยหายใจ 
ที่ใช้กับเด็กและทารก 

(ผศ.ไชย์ณพัฒน์ อภัยวงศ์) 

หลักการช่วยหายใจและ 
เครื่องช่วยหายใจในเด็กและทารกแรกเกิด 

(ผศ. นพ.กวีวรรณ ลิ้มประยูร) 

หลักการและการใช้ 
เครื่องช่วยหายใจความถี่สูง 

(ผศ. นพ.กวีวรรณ ลิ้มประยูร) 

วันพุธที่  
15 มิถุนายน 2565 

การตั้งค่าเครื่องช่วยหายใจและการอ่านรูปกราฟที่เกิดขึ้นขณะช่วยหายใจ 
(ผศ. นพ.ธนิต วีรังคบุตร) 

สาธิตการดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ  
(ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช / อ. ดร.นริศรา โกมลวรรธนะ) 

วันพฤหัสบดีที ่
16 มิถุนายน 2565 

การใช้งานเครื่องช่วยหายใจ การหย่าเครื่องและ
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยในไอซียู 
(ผศ. นพ.ก าธร ตันติวทิยาธันต์) 

บทเรียนจากการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยฯ 
(อ.ไพรวัลย์ กองโฮม) 

 
หลักการของเครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติ 

(ผศ.สมศรี ดาวฉาย) 

แบตเตอรี่และความปลอดภัย
ทางไฟฟ้าทางการแพทย์ 

  (อ.กุศล/อ.ชะเอม) 

วันศุกร์ที่ 
17 มิถุนายน 2565 

หลักการจัดหาและการบริหารศูนย์รวม
เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล   

(อ.อนุสรณ์ แข่งขัน) 

การประยุกต์และการน ามา 
ใช้งานหลังผ่านการอบรมฯ  

 (อ.สิริรัตน ์ตรีเพ็ชร) 
ภาคกิจกรรม 

ปิดการอบรม 
(ผอ.สถาบันฯ) 

 

ธนัวำคม 2564 



 

          
 

 
 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย ์
     สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 

    โทรศัพท์ 0 2441 9350 โทรสาร 0 2441 0193 
 

ที่  อว 78.222/108 
วันที ่ 15 ตุลาคม 2564 
เรื่อง  ขออนุมัติเลื่อนการจัดอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติ 
        ส าหรับพยาบาล” รุ่นที่ 44 
 

เรียน  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
         (ผ่าน ประธานคณะกรรมการอ านวยการการจัดประชุมทางวิชาการ)  
 

ตามที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจัดอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติ
ส าหรับพยาบาล” รุ่นที่ 44 ระหว่างวันที่ 8–19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ 
พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 น้ัน 

 

ด้วย ศูนย์บริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มี
แถลงการณ์ประกาศให้พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในการนี้ 
ทางศูนย์ฯ ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด เห็นได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ยัง
อยู่ในขั้นควบคุมสุงสุดและเข้มงวด จึงเห็นควรขออนุมัติเลื่อนการจัดอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้และ
การดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติส าหรับพยาบาล” รุ่นที่ 44 

จากเดิม : ระหว่างวันที่ 8–19 พฤศจิกายน 2564 
ขอเลื่อนเป็น : ระหว่างวันที่ 6–17 มิถุนายน 2565 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามประกาศ
ของทางมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

  จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัตติ่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 

 
 

(อาจารย์ ดร.นริศรา โกมลวรรธนะ) 
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย ์

 
 
 
ผู้ประสานงาน : นางพิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย 
E-mail : pimolpatra.bun@mahidol.ac.th 
โทรศัพท์ 08 3302 3999 

อนุมัติการเลื่อนจัดงานตามที่เสนอ

mailto:pimolpatra.bun@mahidol.ac.th
MYNB
Text Box
 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล รับเลขที่  2625 วันที่  15 ตุลาคม 2564 เวลา  14.16 น.




