
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/ 1760 

วันท่ี  20 ธันวาคม 2565        

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  เคร่ืองอัลตร้ำซำวด์เพ่ือกำรตรวจวินิจฉัยส ำหรับช่ำงเคร่ืองมือแพทย์และวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 
                                        (Diagnostic ultrasound for BMI and BME)  
                                            ระหว่างวันที่ 13–17 มีนาคม 2566 
  หลักสูตรที่ 2  เคร่ืองมือแพทย์ส าหรับช่างเคร่ืองมือแพทย์และวิศวกรรมชีวการแพทย์  
                                       (Medical Equipment for BMI and BME)  
                                       ระหว่างวันที่ 26–30 มิถุนำยน 2566 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิศวกร ช่างอุปกรณ์การแพทย์ ผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์และผู้ที่สนใจ 
ได้รับความรู้และความเข้าใจถึงหลักการท างาน การใช้งาน ตลอดจนการบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทยอ์ย่างถูกวิธีมากยิ่งข้ึน  

 

  ในการนี้ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญ
บุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถ Download รายละเอียดโครงการอบรมได้ที่ 
Website: https://mb.mahidol.ac.th/medequip และสมัครด้วยวิธีออนไลน์ได้ที่ลิงก์ หลักสูตรที่ 1 https://bit.ly/3tLZQk5 
และหลักสูตรที่ 2 https://bit.ly/3EnNq76 หรือแสกน QR CODE สมัครเข้ารับการอบรม มีก าหนดการรับสมัครดังนี้ 
 หลักสูตรที่ 1 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566 หรือจนกว่าจะเต็ม 
 หลักสูตรที่ 2 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันท่ี 9 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่าจะเต็ม 
ในอัตราค่าลงทะเบียนรายละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) หลักสูตรที่ 1 รับสมัครจ านวน 50–60 ราย หลักสูตรที่ 2 รับสมัคร
จ านวน 80–120 ราย อนึ่ง ส าหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของ
ทางราชการ โดยไม่ถือเป็นวันลาจากต้นสังกัดได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดของท่านทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 

    ขอแสดงความนับถือ 

                                                                 
                                                            (ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจรญิพันธ์ุ) 

                  ผู้อ านวยการสถาบนัชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 
ผู้ประสานงาน: นางพิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย / E-mail: pimolpatra.bun@mahidol.ac.th / โทรศัพท์ 09 2796 8459 

https://bit.ly/3tLZQk5
https://bit.ly/3EnNq76
mailto:pimolpatra.bun@mahidol.ac.th


 
 

 
 
 

 

 
โครงการจัดอบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ส าหรับช่างและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ ระยะสั้น 1 สัปดาห์ 

 

 
1.  ชื่อหลักสูตร 
     หลักสูตรที่ 1 เครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อการตรวจวินิจฉัยส าหรับช่างเคร่ืองมือแพทย์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
   (Diagnostic ultrasound for BMI and BME) 
      หลักสูตรที่ 2 เครื่องมือแพทย์ส าหรับช่างเคร่ืองมือแพทยแ์ละวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
                       (Medical Equipment for BMI and BME) 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
เครื่องมือแพทย์ นับเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการรักษาพยาบาลทั้งที่ใช้เพื่อการวินิจฉัยและรักษาพยาบาล การ

ท างานที่มีประสิทธิภาพของเครื่องมือจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล สถานพยาบาล
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตัวเครื่องแพทย์มีส่วนประกอบและการท างานที่มีความซับซ้อน จ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการการดูแลรักษา
และตรวจซ่อมที่ถูกวิธีและเป็นมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานและมีความพร้อมที่จะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการด าเนินการดังกล่าวตลอดจนการบริหารจัดการเครื่องมือ ซึ่งบุคลากรฝ่ายช่างและวิศวกรรมชีว
การแพทย์ของโรงพยาบาลสามารถด าเนินการได้เองในระดับหนึ่ง โดยไม่จ าเป็นต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจ านวนมากใน
การตรวจวินิจฉัยและซ่อมบ ารุงเคร่ือง ดังนั้น การที่บุคลากรทางฝ่ายช่างและวิศวกรรมชีวการแพทย์ของโรงพยาบาลหรือ
ตลอดจนผู้ใช้งานเครื่องที่มีความสนใจได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการดูแลบ ารุงรักษาและบริหารจัดการ
เครื่องมือแพทย์ ก็จะมีโอกาสที่จะน าความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือแพทย์
ในความรับผิดชอบได้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและตนเอง การอบรมดังกล่าวด าเนินการตามประกาศ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการการจัดประชุมวิชาการ (MB MICE) 
พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 
 

3.  วัตถุประสงค ์
3.1 เพิ่มความมั่นใจและขีดความสามารถของบุคลากรผู้ใช้และดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ 
3.2 ให้มีความเข้าใจหลักการท างาน การใชง้าน ตลอดจนการบ ารุงรักษาเครื่องมืออย่างถูกวิธีมากยิ่งขึ้น 
3.3  ให้มีความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในด้านการใช้งานของเคร่ืองมือแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว  
      และถูกต้อง พร้อมทั้งการวางแผนบริหารจัดการเคร่ืองมืออย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
3.4 บุคลากรได้มีโอกาสหาประสบการณ์ใหม่จากการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

 

4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

/5. วัน เวลา... 
หน้า 1 จาก 3 

 



 

5.  วัน เวลาและสถานที่ 

 หลักสูตรที่ 1 วันที่ 13–17 มีนาคม 2566 / เวลา 09.00–16.00 น. 
หลักสูตรที่ 2 วันที่ 26–30 มิถุนายน 2566 / เวลา 09.00–16.00 น. 

 ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 

6.  อัตราค่าลงทะเบียน  
      ทั้งสองหลักสูตร อัตราค่าลงทะเบียนรายละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)  
      รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน 
 

7.  แนวทางการจัดประชุม 

 หลักสูตรที่ 1 บรรยาย / ท า workshop / สอนแสดง / ตัง้สมมติฐานเหตุการณ์ 

 หลักสูตรที่ 2 บรรยาย / สอนแสดง / ตั้งสมมติฐานเหตุการณ์ 
 

8.  กลุ่มเป้าหมาย 

 วิศวกร ช่างอุปกรณ์การแพทย์ บุคลากรผู้ดูแลรักษาเคร่ืองมือแพทย์ ที่ท างานเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือแพทย์ 
(เฉพาะหลักสูตรที่ 1 ควรจะต้องท างานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อการตรวจวินิจฉัย  
 และต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อและระบบโครงข่าย) 

 

9.  จ านวนเปิดรับเข้ารับการอบรม 
หลักสูตรที่ 1 จ านวน 50-60 ราย  
หลักสูตรที่ 2 จ านวน 80–120 ราย 

 

10.  รายชื่อวิทยากร 
       หลักสูตรที่ 1 ประกอบดว้ย :-  

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มศรี ดาวฉาย 5. นายอาทร ประภาประไพ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช 6. นายสันติ คล้ายคลัง 
3. นายค านงึ วงศ์เจริญ 7. นายไพบูลย์ แพทย์สิทธิ์ 
4. นายวีระ เตชะวงศ์ธรรม  
 

       หลักสูตรที่ 2 ประกอบด้วย :- 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มศรี ดาวฉาย 7. นายกุศล เพ็ชรทรัพย ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์ชย์ณพฒัน์ อภัยวงศ ์ 8. นายสาธิต นฤภัย 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช 9. นายข้าวกลา้ สุใจ 
4. อาจารย์พิเชฐ พงศาภักด ี 10. ตัวแทนจากบริษัท เฟรเซนีอุส คาบี (ไทยแลนด์) จ ากัด 
5. อาจารย์ ดร.วัชระ สร้อยค า 11. ตัวแทนจากบริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากัด 
6. นายชะเอม ไพเราะ   

   
/10. ผลที่คาดวา่... 

 
 

หน้า 2 จาก 3 



 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

10.1 หน่วยงานได้มโีอกาสลดคา่ใช้จ่ายด้านการซ่อม-บ ารุงเครื่องมือแพทย์ลง 
10.2 บุคลากรฝ่ายช่างหรือผู้ใช้เครื่องได้มีโอกาสเรียนรู้หลักการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านของ    
       การตรวจซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ อันจะช่วยลดเวลาการตรวจสอบในขั้นต้น 
10.3 บุคลากรฝ่ายช่างตลอดจนผู้ใช้เครื่องที่ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมสามารถตัดสินปัญหาเฉพาะ  
       หน้าที่เกิดขึ้นกับเคร่ืองมือแพทย์เพื่อวางแผนการจัดซ่อมต่อไป 

 

11.  ที่อยู่ส าหรับการตดิต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่

 นางพิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบนัชวีวิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล  
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

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

 

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

 หลักสูตรที่ 1 สามารถสมัครไดต้ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2566 หรือจนกว่าจะเต็ม 
         สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3tLZQk5  
                                                หรือสแกน QR CODE 
            

  หลักสูตรที่ 2 สามารถสมัครไดต้ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถงึวันที่ 9 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่าจะเต็ม 
          สมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3EnNq76 
                                                หรือสแกน QR CODE 
 

           12.2 ทางศูนยฯ์ จะแจง้ผลการรับสมัคร และยืนยันการรับสมัครไปยัง e-mail ที่ผู้สมคัรแจ้งไว้ 
           12.3 เมื่อได้รับการยืนยันเข้ารับอบรม ผู้สมัครสามารถช าระค่าลงทะเบียนตามวันและเวลาที่ก าหนด 

       โอนเงินเข้าบัญชี “มหาวทิยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาศิริราช บญัชีออมทรัพย์ 
       เลขที่บัญชี 016-2-10322-3 โดยแนบหลักฐานการโอนเงินดังนี้ 

  หลักสูตรที่ 1 ช าระคา่ลงทะเบยีนได้ตัง้แต่วันที่ 9 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  
         พร้อมทั้งแนบส าเนาหลกัฐานการโอนเงนิเข้าในระบบการช าระคา่ลงทะเบียนที่ 

                                     Website : https://mb.mahidol.ac.th/medequip หรือที่ลิงก์ https://bit.ly/3XqqJI7 
                                   หรือสแกน QR CODE 

 

  หลักสูตรที่ 2 ช าระคา่ลงทะเบยีนได้ตัง้แต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566  
         พร้อมทั้งแนบส าเนาหลกัฐานการโอนเงนิเข้าในระบบการช าระคา่ลงทะเบียนที่ 
         Website : https://mb.mahidol.ac.th/medequip หรือที่ลิงก์ https://bit.ly/3GFXZ86 
         หรือสแกน QR CODE 
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ก ำหนดกำรจัดอบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ส ำหรับช่ำงและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ หลักสูตรระยะสั้น 1 สัปดำห์ 

หลักสูตรที่ 1 เรื่อง เครื่องอัลตร้ำซำวด์เพื่อกำรตรวจวินิจฉัยส ำหรับช่ำงเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 
ระหว่ำงวันที่ 13–17 มีนำคม พ.ศ. 2566 

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

        เวลำ 
   วัน 

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. 

วันที่ 13 มีนาคม 2565 พิธีเปิด 
การอบรม 

สรีรวิทยาและกายวิภาคของระบบหัวใจและ
หลอดเลือดและกายวิภาคของร่างกาย 

(ผศ.สมศรี ดาวฉาย) 

ความรู้พื้นฐานของ 
คลื่นอัลตร้าซาวด์ 

(ผศ.ดร.อาทร สรรพานิช) 

พักรับประทำนอำหำร
กลำงวัน 

 อัลตร้าซาวด์ทรานสดิวเซอร์ และ 
Basic knobology,อุปกรณ์
ประกอบที่ใช้ร่วมกับเครื่อง 

(คุณค านึง วงษ์เจริญ) 

อัลตร้าซาวด์ในการวินิจฉัยโรคไปใช้
งานในด้านรังสีแพทย์ (Radiology) 
และฟังก์ชั่นพิเศษต่าง ๆ ส าหรับ 
General imaging, Women 

healthcare, Vascular 
(คุณวีระ เตชะวงศ์ธรรม) 

 

อัลตร้าซาวด์ ในการวินิจฉัยโรคไปใช้
งานในด้านรังสีแพทย์ (Radiology) 
และฟังก์ชั่นพิเศษต่าง ๆ ส าหรับ  

MSK, Rheumatologist,  Vascular 
surgeon,Intervention radiologist 

(คุณอาทร ประภาประไพ) 

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เครื่องอัลตร้าซาวด์ส าหรับการ
ตรวจทางระบบหัวใจและ

ฟังก์ชั่นพิเศษ 
(คุณค านึง วงษ์เจริญ) 

หลักการสร้างภาพ 3D/4D  
และระบบ PACS 

(คุณค านึง วงษ์เจริญ, 
คุณวีระ เตชะวงศ์ธรรม, 
คุณอาทร ประภาประไพ) 

ความแตกต่างของอัลตร้าซาวด์
ส าหรับรังสีวิทยาทั่วไปกับ 
อัลตร้าซาวด์ทางด้านหัวใจ 

(คุณค านึง วงษ์เจริญ) 

Workshop I :  Ultrasound and Echo  Q&A Discussion 
(ผศ.ดร.อาทร สรรพานิช, 

คุณค านึง วงษ์เจริญ) 
Group US 1,2,3,4 : (basic function of US) 

(คุณวีระ เตชะวงศ์ธรรม และคณะ) 

Group US 1,2,3,4 : (special function of US) 
(คุณอาทร ประภาประไพ และคณะ) 

Group Echo 1,2,3,4 : (basic function of Echo) 
(คุณสันติ คล้ายคลัง และคณะ) 

Group Echo 1,2,3,4 : (special function of Echo) 
(คุณค านึง วงษ์เจริญ และคณะ) 

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เครื่องอัลตร้าซาวด์พื้นฐานส าหรับช่าง 
(คุณสันติ คล้ายคลัง, คุณไพบูลย์ แพทย์สิทธ์) 

การเชื่อมต่อระบบส าหรับ workstation 
และการเชื่อมต่อในระบบโรงพยาบาล 

(คุณสันติ คล้ายคลัง, คุณไพบูลย์ แพทย์สิทธ์) 

Workshop II : Interfacing  Q&A Discussion 
(ผศ.ดร.อาทร สรรพานิช, 

คุณสันติ คล้ายคลัง, 
คุณไพบูลย์ แพทย์สิทธ์) 

Group 1 : (คุณสันติ คล้ายคลัง และคณะ) 
 

Group 2 : (คุณไพบูลย์ แพทย์สิทธ์ และคณะ) 

วันที่ 16 มีนาคม 2565 การบ ารุงรักษาและการรายงานผล 
(คุณสันติ คล้ายคลัง, คุณไพบูลย์ แพทย์สิทธ์) 

การวินิจฉัยจุดบกพร่องและการแก้ไข 
(คุณสันติ คล้ายคลัง, คุณไพบูลย์ แพทย์สิทธ์) 

Workshop III : Service & Maintenance Q&A Discussion 
(ผศ.ดร.อาทร สรรพานิช, 

คุณสันติ คล้ายคลัง, 
คุณไพบูลย์ แพทย์สิทธ์) 

Group 1 :  (คุณสันติ คล้ายคลัง และคณะ) 
 

Group 2 : (คุณไพบูลย์ แพทย์สิทธ์ และคณะ) 

วันที่ 17 มีนาคม 2565 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะที่จ าเป็น และ
ความหมายของข้อก าหนดใน TOR ของเครื่อง

อัลตร้าซาวด์ส าหรับการวินิจฉัยโรคทั่วไป  
(คุณวีระ เตชะวงศ์ธรรม 
คุณอาทร ประภาประไพ) 

การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะที่จ าเป็น และ
ความหมายของข้อก าหนดใน TOR 

ของเครื่องอัลตร้าซาวด์ทางระบบหัวใจ 
(คุณค านึง วงษ์เจริญ) 

การสอบวัดผลและประเมินผล 
 (ผศ.ดร.อาทร สรรพานิช) 

 

Q&A 
Discussion 

(ผศ.ดร.อาทร สรรพานิช, 
คุณค านึง วงษ์เจริญ) 

 
พิธีปิดการอบรม 

และแจกประกาศนียบัตร 

                                                                                                                                                                                                                                                           มกรำคม 2566 



 
ก ำหนดกำรจัดอบรมหลักสูตรเครื่องมือแพทย์ส ำหรับช่ำงและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์ ระยะสั้น 1 สัปดำห์ 

หลักสูตรที่ 1 เรื่อง เครื่องมือแพทย์ส ำหรับช่ำงเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ (Medical Equipment for BMI and BME) 
       ระหว่ำงวันที่ 26–30 มิถุนำยน พ.ศ. 2566 

   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 
26 มิถุนายน 2566 

พิธีเปิดการอบรม 
หลักการพื้นฐานทางการแพทย์ส าหรับช่าง 
(Principle of medicine for technician) 

(ผศ.สมศร ีดาวฉาย) 

พัก
รับ

ปร
ะท

ำน
อำ

หำ
รก

ลำ
งว

ัน 

สรีรวิทยาของระบบไหลเวียนเลือดและ
ระบบการหายใจ 

(Physiology of Cardiovascular & 
Respiratory System) 

(ผศ.สมศร ีดาวฉาย) 

เครื่องปั๊มและเครื่องดูด/  
ระบบท่อในโรงพยาบาล 

(Pump and Suction/Hospital Piping system) 

(อ.ธวัช แกว้กัณฑ์) 

วันอังคารท่ี 
27 มิถุนายน 2566 

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 
28 มิถุนายน 2566 

 

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 
29 มิถุนายน 2566 

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

เครื่องวัดเปอร์เซนต์ความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนในเลือด (Pulse oximeter) 

(ผศ. ดร.อาทร สรรพานิช) 

ความปลอดภยัของไฟฟา้ 
ในทางการแพทย ์

(Electrical safety in 
healthcare) 

(คุณชะเอม ไพเราะ) 

เครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 
(คุณข้าวกล้า สุใจ) 

วันศุกร์ท่ี 
30 มิถุนายน 2566 

การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ 
(Medical equipment management) 

 

(ผศ.ไชย์ณพัฒน ์อภัยวงศ์) 

การบ ารุงรักษาและมาตรฐานเครื่องมือแพทย ์
(Preventive maintenance procedure/ 

International standard) 

(ผศ.ไชย์ณพัฒน ์อภัยวงศ์) 

 

การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ 
ในระบบสาธารณสุข 

(คุณสาธิต นฤภยั) 
 

พิธีปิดการอบรม 
และแจกประกาศนียบัตร 

 

มกรำคม 2566 


