
QR CODE ส ำหรับสมัครเข้ำรับกำรอบรม 

หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรที่ 2 

 
                  

 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต าบลศาลายา   

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

ที ่ อว 78.22/ ว 1443  
วันท่ี  25 พฤศจิกายน 2564         
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ส าหรับช่างและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ 

ระยะสั้น 1 สัปดาห์  
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล............................................................................ 
        (ผ่าน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป/หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล/หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ ารุง/หัวหน้าแผนกช่างเครื่องมือแพทย์) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  โครงการและก าหนดการจัดอบรม จ านวน 1 ชุด 
  

ด้วย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 
ก าหนดจัดอบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ส าหรับช่างและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ ระยะสั้น 1 สัปดาห์ จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี ้ 
  หลักสูตรที่ 1  เคร่ืองมือแพทย์ส ำหรับช่ำงเคร่ืองมือแพทย์และวิศวกรรมชีวกำรแพทย์  

      (Medical Equipment for BMI and BME)  
      ระหว่ำงวันที่ 25–29 เมษำยน 2565 

หลักสูตรที่ 2  เคร่ืองช่วยหำยใจส ำหรับช่ำงเคร่ืองมือแพทย์และวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 
                          (Ventilator for BMI and BME)  
                               ระหว่ำงวันที่ 4–8 กรกฎำคม 2565 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิศวกร ช่างอุปกรณ์การแพทย์ ผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์และผู้ที่สนใจ 
ได้รับความรู้และความเข้าใจถึงหลักการท างาน การใช้งาน ตลอดจนการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทยอ์ยา่งถูกวิธีมากยิ่งข้ึน  

 

  ในการนี้ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญ
บุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถ Download รายละเอียดโครงการอบรมได้ที่ 
Website: https://mb.mahidol.ac.th/medequip และสมัครด้วยวิธีออนไลนไ์ด้ที่ลิงก ์หลักสูตรที่ 1 https://bit.ly/310AG6s 
 และหลักสูตรที่ 2 https://bit.ly/3oVNLWK หรือแสกน QR CODE สมัครเข้ารับการอบรม มีก าหนดการรับสมัครดังนี้ 
 หลักสูตรที่ 1 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าจะเต็ม 
 หลักสูตรที่ 2 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าจะเต็ม 
ในอัตราค่าลงทะเบียนรายละ 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รับสมัครจ านวน 80–120 ราย อนึ่ง ส าหรับข้าราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของทางราชการ โดยไม่ถือเป็นวันลาจากต้นสังกัดได้ 
ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 

    ขอแสดงความนับถือ 

 
                     (ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์) 
                     ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 
ผู้ประสานงาน: นางพิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย E-mail: pimolpatra.bun@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ 09 2796 8459, 08 3302 3999 
 

https://bit.ly/310AG6s
https://bit.ly/3oVNLWK
mailto:pimolpatra.bun@mahidol.ac.th


 
 

 
 
 

 

โครงการจัดอบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ส าหรับช่างและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ ระยะสั้น 1 สัปดาห์ 
 

 

1.  ชื่อหลักสูตร 
     หลักสูตรที่ 1 เครื่องมือแพทย์ส ำหรับช่ำงเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 
                      (Medical Equipment for BMI and BME) 
     หลักสูตรที่ 2 เครื่องช่วยหำยใจส ำหรับช่ำงเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 
   (Ventilator for BMI and BME) 
  
2.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจำกอุปกรณ์กำรแพทย์ ถูกนับเป็นปัจจัยหลักในกำรปฏิบัติงำน กำรตรวจวินิจฉัยและรักษำโรคใน
โรงพยำบำล สถำนพยำบำล ทั้งภำครัฐและเอกชน ซึ่งมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีมำตรกำรกำรดูแลรักษำและตรวจซ่อม
ที่ถูกวิธี และเป็นมำตรฐำนสำกล เพ่ือเป็นกำรยืดอำยุกำรใช้งำนและมีควำมพร้อมที่จะใช้งำนตลอดเวลำ ศูนย์วิจัย
และพัฒนำอุปกรณ์ชีวกำรแพทย์ สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล มหำวิทยำลัยมหิดล จึงได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของกำรบริหำรจัดกำรเครื่องมือแพทย์ในด้ำนกำรตรวจซ่อมบ ำรุงรักษำ ซึ่งบุคลำกรฝ่ำยช่ำงของโรงพยำบำล
สำมำรถด ำเนินกำรได้ในระดับหนึ่ง โดยไม่จ ำเป็นต้องสูญเสียงบประมำณเป็นจ ำนวนมำกในกำรตรวจวินิจฉัย
และซ่อมบ ำรุงเครื่อง ดังนั้นกำรที่บุคลำกรทำงฝ่ำยช่ำงของโรงพยำบำล หรือตลอดจนผู้ใช้งำนเครื่องที่มีควำมสนใจ 
ได้มีโอกำสเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรดังกล่ำว เพ่ือจะได้น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำรดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุง
เครื่องมือแพทย์ในควำมรับผิดชอบได้ อันอำจจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงำนและตนเองในด้ำนกำรเพ่ิมพูน
ทักษะเป็นอย่ำงยิ่ง กำรอบรมดังกล่ำวด ำเนินกำรตำมประกำศสถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล มหำวิทยำลัยมหิดล 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีด ำเนินกำรกำรจัดประชุมทำงวิชำกำร (MB MICE) พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 12 ตุลำคม 2561 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ิมควำมมั่นใจและขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรผู้ใช้และดูแลรักษำเครื่องมือแพทย์ 
3.2 ให้มีควำมเข้ำใจหลักกำรท ำงำน กำรใช้งำน ตลอดจนกำรบ ำรุงรักษำเครื่องมืออย่ำงถูกวิธีมำกยิ่งขึ้น 
3.3  ให้มีควำมสำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำที่เกิดขึ้นในด้ำนกำรใช้งำนของเครื่องมือแพทย์ได้อย่ำงรวดเร็ว  
      และถูกต้อง พร้อมทั้งกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรเครื่องมืออย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
3.4 บุคลำกรได้มีโอกำสหำประสบกำรณ์ใหม่จำกกำรพบปะแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน 

 

4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำทร สรรพำนิช 
ศูนย์วิจัยและพัฒนำอุปกรณ์ชีวกำรแพทย์ สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล มหำวิทยำลัยมหิดล  

 

/5. วัน เวลำ... 
หน้ำ 1 จำก 3 

 
 



5.  วัน เวลาและสถานที่ 

 หลักสูตรที่ 1 วันที่ 25–29 เมษำยน 2565 / เวลำ 09.00–16.00 น. 
หลักสูตรที่ 2 วันที่ 4–8 กรกฎำคม 2565 / เวลำ 09.00–16.00 น. 

 หอ้งประชุมศำสตรำจำรย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล  
มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 

 

6.  อัตราค่าลงทะเบียน  
      ทั้งสองหลักสูตร อัตรำค่ำลงทะเบียนรำยละ 5,500 บำท (ห้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน)  
      รวมอำหำรกลำงวัน 1 มื้อ และอำหำรว่ำง 2 มื้อต่อวัน 
 

7.  แนวทางการจัดประชุม 

 บรรยำย สอนแสดง ตั้งสมมติฐำนเหตุกำรณ์ 
 

8.  กลุ่มเป้าหมาย 

 วิศวกร ช่ำงอุปกรณ์กำรแพทย์ บุคลำกรผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์โดยตรง หรือผู้ที่สนใจและก ำลังก้ำวเข้ำสู่
ควำมรับผิดชอบในด้ำนกำรดูแลรักษำเครื่องมือแพทย์ 

 

9.  จ านวนเปิดรับเข้ารับการอบรม 
หลักสูตรที่ 1 จ ำนวน 80–120 รำย  
หลักสูตรที่ 2 จ ำนวน 80–100 รำย 

 

10.  รายชื่อวิทยากร 
       หลักสูตรที่ 1 ประกอบด้วย :-  

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมศรี ดำวฉำย 8. นำยกุศล เพ็ชรทรัพย์ 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไชย์ณพัฒน์ อภัยวงศ์ 9. นำยสำธิต นฤภัย 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำทร สรรพำนิช 10. นำยจรูญ ปิดทะเหล็ก 
4. อำจำรย์พิเชฐ พงศำภักดี 11. นำยศักดิ์ชัย สุใจ 
5. อำจำรย์ ดร.วัชระ สร้อยค ำ 12. ตัวแทนจำกบริษัท เฟรเซนีอุส คำบี (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
6. นำยชะเอม ไพเรำะ 13. ตัวแทนจำกบริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ำกัด 
7. นำยวีรศักดิ์ อังคณำนุวัฒน์  
 

      หลักสูตรที่ 2 ประกอบด้วย :- 
  1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมศรี ดำวฉำย    7. นำยศักดิ์ชัย สุใจ 
  2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไชย์ณพัฒน์ อภัยวงศ์    8. ตัวแทนจำกบริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด 
  3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำทร สรรพำนิช    9. ตัวแทนจำกบริษัท โซวิค จ ำกัด 

4. อำจำรย์พิเชฐ พงศำภักดี     10. ตัวแทนจำกห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอม ดี อี 
          5. อำจำรย์ธวชั แก้วกัณฑ์      11. ตัวแทนจำกบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด 
          6. นำยจรูญ ปิดทะเหล็ก   

/10. ผลที่คำดว่ำ... 
หน้ำ 2 จำก 3 

 
 



 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 หน่วยงำนได้มีโอกำสลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรซ่อม-บ ำรุงเครื่องมือแพทย์ลง 
10.2 บุคลำกรฝ่ำยช่ำงหรือผู้ใช้เครื่องได้มีโอกำสเรียนรู้หลักกำรทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติในด้ำนของ    
       กำรตรวจซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องมือแพทย์ อันจะช่วยลดเวลำกำรตรวจสอบในขั้นต้น 
10.3 บุคลำกรฝ่ำยช่ำงตลอดจนผู้ใช้เครื่องที่ได้มีโอกำสเข้ำรับกำรอบรมสำมำรถตัดสินปัญหำเฉพำะ  
       หน้ำที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือแพทย์เพ่ือวำงแผนกำรจัดซ่อมต่อไป 

 

 

11.  ที่อยู่ส าหรับการติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 นำงพิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย 
ศูนย์วิจัยและพัฒนำอุปกรณ์ชีวกำรแพทย์ สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล มหำวิทยำลัยมหิดล  
ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

            โทรศัพท์ 0 2441 9350, 0 2441 9742, 09 2796 8459 โทรสำร 0 2441 0193 
 E-mail : pimolpatra.bun@mahidol.ac.th   
    Webpage : https://mb.mahidol.ac.th/medequip   
 

 

 

12.  วิธีการรับสมัครและช าระค่าลงทะเบียน 
 12.1 ผู้ที่สนใจสำมำรถสมัครและ Download รำยละเอียดโครงกำรได้ที่ :- 
                  Website : https://mb.mahidol.ac.th/medequip 

 หลักสูตรที่ 1 สำมำรถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนำคม 2565  
          หรือจนกว่ำจะเต็ม สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/310AG6s 
          หรือสแกน QR CODE 
 
 

  หลักสูตรที่ 2 สำมำรถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 มิถุนำยน 2565  
          หรือจนกว่ำจะเต็ม สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3oVNLWK 
           หรือสแกน QR CODE   
 
 

           12.2 ทำงศูนย์ฯ จะแจ้งผลกำรรับสมัคร เลขท่ีบัญชีธนำคำร ส ำหรับโอนค่ำลงทะเบียน และยืนยันกำรรับ 
                  สมัครไปยัง e-mail ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ 
           12.3 เมื่อได้รับกำรยืนยันเข้ำรับอบรม ผู้สมัครสำมำรถช ำระค่ำลงทะเบียนตำมวันและเวลำที่ก ำหนด 
                ดังนี้ 

 หลักสูตรที่ 1 ช ำระค่ำลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนำคม 2565 เป็นต้นไป 

 หลักสูตรที่ 2 ช ำระค่ำลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2565 เป็นต้นไป 
 

**************************************** 
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https://mb.mahidol.ac.th/medequip
https://bit.ly/310AG6s
https://bit.ly/3oVNLWK


ก ำหนดกำรจัดอบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ส ำหรับช่ำงและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ ระยะสั้น 1 สัปดำห์ 
หลักสูตรที่ 1 เรื่อง เครื่องมือแพทย์ส ำหรับช่ำงเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ (Medical Equipment for BMI and BME) 

       ระหว่ำงวันที่ 25–29 เมษำยน พ.ศ. 2565 
   โดย...ศูนย์วิจัยและพัฒนำอุปกรณ์ชีวกำรแพทย์ สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล มหำวิทยำลัยมหิดล 

     ณ ห้องประชุมศำสตรำจำรย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม อำคำรสถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล มหำวิทยำลัยมหิดล 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 
25 เมษายน 2565 

พิธีเปิดการอบรม 
หลักการพื้นฐานทางการแพทย์ส าหรับช่าง 
(Principle of medicine for technician) 

(ผศ.สมศร ีดาวฉาย) 

พัก
รับ

ปร
ะท

ำน
อำ

หำ
รก

ลำ
งว
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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 
26 เมษายน 2565 

เครื่องให้การรักษาด้วยก๊าซ 
(Gas administrator device) 

(ผศ.ไชย์ณพัฒน ์อภัยวงศ์) 

เครื่องโมนิเตอร์ผู้ป่วย 
(Patient monitor) 

(ผศ.ไชย์ณพัฒน ์อภัยวงศ์) 

เครื่องบันทึก 
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

(Electrocardiograph) 
(อ. ดร.วัชระ สร้อยค า) 

เครื่องตัดจี้ 
Electrosurgical unit 

(ผศ.ไชย์ณพัฒน ์อภัยวงศ์) 

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

จ ากัด)) 

วันพุธท่ี 
27 เมษายน 2565 

 

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) 

เครื่องให้สารละลาย 
ทางหลอดเลือด 

 (Infusion pumps and 
syringe pumps) 

(ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช) 

สาธิตเครื่อง Infusion Pumps 

and Syringe pumps  
บริษัท เฟรเซนอีุส คาบี 

(ไทยแลนด์) จ ากดั 

วันพฤหัสท่ี 
28 เมษายน 2565 

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 
29 เมษายน 2565 

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 

 

พฤศจิกำยน 2564 



ก ำหนดกำรจัดอบรมหลักสตูรเครื่องมือแพทยส์ ำหรับช่ำงและผูดู้แลเครื่องมือแพทย์ หลักสูตรระยะสั้น 1 สปัดำห ์
      หลักสูตรที่ 2 เรื่อง เครื่องช่วยหำยใจส ำหรับช่ำงเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ (Ventilator for BMI and BME) 

       ระหว่ำงวันที่ 4–8 กรกฎำคม พ.ศ. 2565 
   โดย.....ศูนย์วิจัยและพัฒนำอุปกรณ์ชีวกำรแพทย์ สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล มหำวิทยำลัยมหิดล 

 ณ  ห้องประชุมศำสตรำจำรย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม อำคำรสถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล มหำวิทยำลัยมหิดล 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 
4 กรกฎาคม 2565 

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.ไชย์ณพัฒน์ อภัยวงศ์) 

วันอังคารท่ี 
5 กรกฎาคม 2565 

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 
6 กรกฎาคม 2565 

 

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 
7 กรกฎาคม 2565 

 

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 
8 กรกฎาคม 2565 

หลักการเครื่องช่วยหายใจความถี่สูง 
(Principle of high frequency ventilator) 

(ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช) 

การบริหารจัดการเครื่องช่วยหายใจ 
ในสถานการณ์ COVID-19 

(คุณจรูญ ปิดทะเหล็ก) 

สาธิตการบ ารุงรักษา 
เครื่องช่วยหายใจ Inspiration 
  (ห้างหุ้นสว่นจ ากัด เอม ดี อี) 

พิธีปิดการอบรม 
และแจกประกาศนียบัตร 

 

พฤศจิกำยน 2564 
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