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àÅÔÈ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ ¡éÒÇä¡Åã¹µèÒ§á´¹

   àÁ×èÍÇÑ¹·Õè ò÷ ¾.¤. ¹ÒÂá¾·Â�ÊØ¾ÃÃ³ ÈÃÕ¸ÃÃÁÁÒ Í¸Ôº´Õ¡ÃÁ¡ÒÃá¾·Â� 
ãËŒà¡ÕÂÃµÔà»š¹»ÃÐ¸Ò¹ã¹¾Ô¸Õà»�´ ¡ÒÃ»°Á¹Ôà·Èá¾·Â�»ÃÐ¨íÒºŒÒ¹ ¡ÃÁ¡ÒÃá¾·Â� 
»ÃÐ¨íÒ»‚ òõõ÷ â´ÂÁÕ ¹ÒÂá¾·Â�ªíÒ¹Ô ¨ÔµµÃÕ»ÃÐàÊÃÔ° ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡
ÂØ·¸ÈÒÊµÃ� à»š¹¼ÙŒ¡Å‹ÒÇÃÒÂ§Ò¹ ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ ¹¾.ÍØ´Á àªÒÇÃÔ¹·Ã� ¼Í.Ã¾.ÃÒªÇÔ¶Õ 
áÅÐ ¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ Ã¾.ÃÒªÇÔ¶Õ ³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁ¾ÞÒä· ªÑé¹ ññ 
ÍÒ¤ÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔÏ Ã¾.ÃÒªÇÔ¶Õ

   ÈÙ¹Â�¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈà©¾ÒÐ·Ò§¡ÒÃá¾·Â� ´ŒÒ¹¼‹ÒµÑ´¼‹Ò¹¡ÅŒÍ§ âÃ§¾ÂÒºÒÅ
ÃÒªÇÔ¶Õ ¨Ñ´â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹ÇÔªÒ¡ÒÃ áÅÐºÃÔ¡ÒÃã¹µ‹Ò§»ÃÐà·Èà¾×èÍàµÃÕÂÁ
¡ÒÃà¢ŒÒÊÙ‹»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹ ÂØ·¸ÈÒÊµÃ� ñ : ASEAN Academic Center 
¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹·Ò§´ŒÒ¹¡ÒÃá¾·Â� áÅÐ¡ÒÃÁÕÊØ¢ÀÒ¾·Õè´ÕãËŒ¡Ñº»ÃÐªÒª¹
ÍÒà«ÕÂ¹ ã¹ËÑÇ¢ŒÍàÃ×èÍ§ “¡ÒÃ¼‹ÒµÑ´·Ò§¡ÅŒÍ§ ä·Â – àÇÕÂ´¹ÒÁ à¾×èÍ»ÃÐªÒª¹
ÍÒà«ÕÂ¹ (Thai – Vietnam Laparoscopic – Endoscopic Surgery 
for ASEAN People)” ³ Bachmai Hospital, Hanoi, Vietnam   
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè ô – ÷ ÁÕ¹Ò¤Á ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ ¹íÒ·ÕÁâ´Â ¹¾.ÍØ´Á àªÒÇÃÔ¹·Ã� 
¼Í.Ã¾. ÃÒªÇÔ¶Õ , ¹¾.ÊØ¹·Ã ÍÑ¹µÃàÊ¹ , ÃÈ.¹¾.ÊØ¡Ô¨ ¾Ñ¹¸Ø�¾ÔÁÒ¹ÁÒÈ , 
È.¤ÅÔ¹Ô¡ ¹¾.ÊØªÒµÔ ¨Ñ¹·ÇÔºÙÅÂ� , 
¹¾.ÁÒ¹ÑÊ â¾¸ÒÀÃ³� ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ¤³Ðá¾·Â�
¾ÂÒºÒÅ¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ ôõ ·‹Ò¹

   Ã¾.ÃÒªÇÔ¶Õ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÃ³Ã§¤� “âÃ§¾ÂÒºÒÅÃÒªÇÔ¶Õ»ÅÍ´ºØËÃÕè ñðð%” 
â´ÂÁÕ ¹¾.ÂØ·¸¹Ò áÊ§ÊØ´Ò ¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ Ã¾.ÃÒªÇÔ¶Õ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹¡Å‹ÒÇ
à»�´§Ò¹ áÅÐ ¾Þ.ÊÁÅÑ¡É³� ¡ÒÞ¨¹Ò¾§È�¡ØÅ ËÑÇË¹ŒÒ¡ÅØ‹Á§Ò¹¨ÔµàÇª 
à»š¹¼ÙŒ¡Å‹ÒÇÃÒÂ§Ò¹ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè óð ¾.¤. ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ ³ OPD ªÑé¹ ù , ñð 
ÍÒ¤ÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔÏ áÅÐ OPD ªÑé¹ ñ µÖ¡ÍÒÂØÃ¡ÃÃÁ

¤íÒ¢ÇÑÞÇÑ¹§´ÊÙººØËÃÕèâÅ¡ »ÃÐ¨íÒ»‚ òõõ÷ ¤×Í 
“ºØËÃÕè : ÀÒÉÕÂÔè§à¾ÔèÁ ¤¹µÒÂÂÔè§Å´”

   Ã¾.ÃÒªÇÔ¶Õ ¢ÍªÁàªÂ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§ 
¤Ø³¹Ñ¹·�ª¹¡ ªÑÂâªµÔ¡ØÅªÑÂ ¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾ªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ 
¡ÅØ‹ÁÀÒÃ¡Ô¨ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ (¾ÂÒºÒÅ»ÃÐ¨íÒËŒÍ§©Õ´ÂÒ 
³ OPD ªÑé¹ ñð) ·Õèä´ŒÃÑº¤íÒª×è¹ªÁ¨Ò¡¼ÙŒãªŒºÃÔ¡ÒÃ 
ã¹àÃ×èÍ§¢Í§ ¤ÇÒÁ»ÃÐ·Ñºã¨ã¹¡ÒÃ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ áÅÐ¡ÒÃ
ãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Õè´Õ ÊÁ¤ÇÃÂ¡Â‹Í§à»š¹áººÍÂ‹Ò§¤ÃÑº :)) 

   ½†ÒÂÅÙ¡¤ŒÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� ¢ÍàªÔÞ¼ÙŒà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ »ÃÐ¨íÒ»‚ òõõ÷ Ã‹ÇÁ¶‹ÒÂÀÒ¾ à¾×èÍ¨Ñ´·íÒÇÒÃÊÒÃ¢‹ÒÇ Ã¾.ÃÒªÇÔ¶Õ ©ºÑº¾ÔàÈÉ (©ºÑº¼ÙŒà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ) 
´Ñ§¹Õé
   ñ ¼ÙŒà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ (¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ) ÇÑ¹ÍÑ§¤ÒÃ·Õè ñð ÁÔ.Â. õ÷ àÇÅÒ ñð.ðð ¹. ³ ÍÒ¤ÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔÏ ªÑé¹ ñò
   ò ¼ÙŒà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ (ÅÙ¡¨ŒÒ§»ÃÐ¨íÒ) ÇÑ¹¾ÄËÑÊº´Õ·Õè ñò ÁÔ.Â. õ÷ àÇÅÒ ñð.ðð ¹. ³ ÍÒ¤ÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔÏ ªÑé¹ ñò
   ËÒ¡ÁÕ¢ŒÍÊ§ÊÑÂ ÊÍº¶ÒÁä´Œ·Õè½†ÒÂÅÙ¡¤ŒÒÊÑÁ¾Ñ¹¸� â·Ã òöññ ¤ÃÑº

   ÊÇÑÊ´Õ¤ÃÑºªÒÇÃÒªÇÔ¶Õ ÊÑ»´ÒË�¹ÕéàÃÒÁÕ¢‹ÒÇÍÑ¾à´·¨Ò¡ÃÑéÇà¾×èÍ¹ºŒÒ¹¢Í§àÃÒÁÒ½Ò¡ ¹Ñè¹¡ç¤×Í Ã¾.à´ç¡ ¨ÐÁÕ¡ÒÃ«ŒÍÁ½ƒ¡ÍºÃÁÍÑ¤¤ÕÀÑÂàº×éÍ§µŒ¹ ã¹ÇÑ¹¾Ø¸·Õè ô áÅÐ 
ÇÑ¹¾ÄËÑÊº´Õ·Õè õ ÁÔ.Â. õ÷ àÇÅÒ ðø.ðð - ñö.ðð ¹. ³ ÅÒ¹¨Í´Ã¶ Ë¹ŒÒµÖ¡ÁËÔµÅÒ¸ÔàºÈÃ «Öè§ã¹¡ÒÃ½ƒ¡«ŒÍÁÍÒ¨¨ÐÁÕ¤ÇÑ¹ä¿áÅÐàÊÕÂ§´Ñ§Ãº¡Ç¹ ¡çäÁ‹µŒÍ§
µ¡ã¨¡Ñ¹¹Ð¤ÃÑº ¨Ö§¢ÍãËŒªÒÇÃÒªÇÔ¶Õ·Ø¡·‹Ò¹ª‹ÇÂ¡Ñ¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�ãËŒ¡Ñº¼ÙŒ»†ÇÂáÅÐ¼ÙŒÁÒãªŒºÃÔ¡ÒÃä´ŒÃÑº·ÃÒºâ´Â·ÑèÇ¡Ñ¹´ŒÇÂ¤ÃÑº
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ท่ีมาและวัตถุประสงค

1.  เพื่อใหผูใช เคร่ืองมือแพทย ไดมีความรู 

ความเขาใจในการใชงาน การแกไขปญหา 

การดูแลบํารุงรักษา

2. บุคลากรบรรจุใหม ไดเ รียนรูพื้นฐานการ

ทํางานของเคร่ืองมือแพทยท่ีสําคัญ

3. เ ป น กา รเ พิ่ ม ทักษ ะ  ควา ม รู เ ก่ี ย ว กับ

เทคโนโลยีเคร่ืองมือแพทย

4. ส่ื อส า ร แ น วทา ง ปฏิ บั ติ  กา ร จัดกา ร

เคร่ืองมือแพทยประจําหนวยงาน

กลุมเปาหมาย และ รูปแบบการจัดอบรม

1.  พยาบาลวิชาชีพบรรจุใหม แพทยประจํา

บานบรรจุใหม 

2.  ผู ท่ีเ ก่ียวของกับการใช หรือบํารุงรักษ า

เคร่ืองมือแพทย รวมท้ังวิศวกร/ชาง

3. บุคลากรภายนอกผูสนใจ 

4. เนนเคร่ืองมือกลุมเส่ียง 

5. การจัดบรรยายและภาคปฏิบัติ 

ที่ โครงการอบรมเครือ่งมอืแพทย ป 2557 จํานวน วันอบรม

1 การใชและบํารุงรักษาเครือ่งชวยหายใจ 30 12-13 มิ.ย. 57

2 การการสอบเทียบเครือ่งมอืแพทยตามมาตรฐาน ECRI 30 23-25 ก.ค. 57

3 การใช Electronic Ventilator สําหรับแพทยประจําบาน 30 x 2 25 , 27  มิ.ย. 57

4 อบรมผูใชเครื่องมือแพทยประจําเดอืน รุนที่ 5 12 6 มิ.ย. 57

5 อบรมผูใชเครื่องมือแพทยประจําเดอืน รุนที่ 6 12 8  ก.ค. 57

6 เทคโนโลยีเครือ่งมอืแพทยสําหรบั พยบ.บรรจุใหมป 57 50 17-18 ก.ค. 57

7 การใชและบํารุงรักษา Electronic Ventilator สําหรับ ICU 30 4-5 ส.ค. 57

8 โครงการอบรมการใชและบํารุงรกัษาเครือ่งมอืวกิฤต 60 18-20  ส.ค. 57

วิทยากรภายใน ผูบริหารเปดการอบรม

พยาบาลวิชาชีพ บรรจุใหม ป ๕๖แพทยประจําบานป ๕๖

โครงการอบรมบุคลากรภายนอก ป ๒๕๕๖ 

การใชเคร่ืองมือวิกฤติ

อบรมประจําเ ดือน หองไตเทียม 

อบรมประจําเ ดือน หองไตเทียม 


