สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท 0 2441 9350 โทรสาร 0 2441 0193

ที่ ศธ.0517.22/ ว. 504
วันที่ 17 เมษายน 2561
เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการประชุมวิชาการอุปกรณการแพทย ครั้งที่ 30

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาล............................................................................
(ผานหัวหนาฝายบริหารทั่วไป / หัวหนาฝายการพยาบาล / หัวหนาแผนก ICU / RCU/ CCU/ NICU )
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบฟอรมใบลงทะเบียนเขารวมประชุมวิชาการอุปกรณการแพทย จํานวน 1 ฉบับ
2. โครงการจัดประชุมพรอมตารางประชุมวิชาการอุปกรณการแพทย จํานวน 1 ชุด
3. หนังสือขออนุมัติดําเนินการจัดประชุมวิชาการอุปกรณการแพทย ครั้งที่ 30 จํานวน 1 ฉบับ
ดวย ศูนยวิจัยและพัฒนาอุปกรณชีวการแพทย สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับสมาคม
อุปกรณการแพทยไทย จะจัดประชุมวิชาการอุปกรณการแพทย ครั้งที่ 30 เรื่อง “การบริหารจัดการระงับความปวดและการดูแล
ผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง (Pain Management and Palliative Care)” ในระหวางวันที่ 2–3 สิงหาคม 2561
เวลา 9.00–16.00 น. ณ หองประชุมกษัตริยศึก 3 ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร ถนนพระราม 6 ปทุมวัน กรุงเทพฯ สําหรับ
ผูบริหารโรงพยาบาล แพทย พยาบาล นักอุปกรณชีวการแพทย นักเทคนิคการแพทย นักกายภาพบําบัด นักวิทยาศาสตร วิศวกร
และชางอุปกรณการแพทย ตลอดจนผูสนใจอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งนี้เพื่อเผยแพรวิชาการดานเทคโนโลยีทางการแพทย
ในการนี้ทางสถาบันฯ ขอความอนุเคราะหหนวยงานทานประชาสัมพันธงานประชุมดังกลาว และผูสนใจสามารถ
สมัครไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ในอัตราคาลงทะเบียนรายละ 2,500 บาท (สองพันหารอยบาทถวน)
โดยกรอกแบบฟอรมสงกลับมายังศูนยฯ โดยทาง E-mail: pimolpatra.bun@mahidol.ac.th หรือ chaaim.pha@mahidol.ac.th
และกรุณาชําระเงินคาลงทะเบียนเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาศิริราช ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล”
เลขที่บัญชี 016-2-10322-3 ประเภทออมทรัพย หรือ 016-3-00325-6 ประเภทกระแสรายวัน ทานสามารถ Download
รายละเอียดการประชุมไดที่ http://medequip.st.mahidol.ac.th ติดตอสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพิมลพัตร บรรลือโชคชัย
หรือ คุณชะเอม ไพเราะ โทรศัพท 0 2441 9350, 0 2441 9742, 08 5197 1184, 08 6013 4987, Line ID : yongyuth.kaj
สําหรับขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมีสิทธิเบิกคาลงทะเบียน และคาใชจายตาง ๆ ไดตามระเบียบของทางราชการจากตนสังกัด
และสามารถเขารวมอบรมไดโดยไมถือเปนวันลา ทั้งนี้เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาแลว
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดของทานทราบตอไปดวย จะเปนพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.อภินันท อุดมกิจ)
รักษาการแทนรองผูอํานวยการฝายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล
ศูนยวิจัยและพัฒนาอุปกรณชีวการแพทย
ผูประสานงาน : นางพิมลพัตร บรรลือโชคชัย
E-mail: pimolpatra.bun@mahidol.ac.th
โทรศัพท 0 2441 9350 โทรสาร 0 2441 0193

ศูนยวิจัยและพัฒนาอุปกรณชีวการแพทย สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
งานประชุมวิชาการอุปกรณการแพทย ครั้งที่ 30
เรื่อง การบริหารจัดการระงับความปวดและการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง
(Pain Management and Palliative Care)
วันที่ 2–3 สิงหาคม 2561
ณ หองประชุมกษัตริยศึก 3 ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร ถนนพระราม 6 ปทุมวัน กรุงเทพฯ

แบบฟอรมการลงทะเบียนเขารวมประชุม
1. ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)…………………………………………………………………………….……………………………………..…………………………………..
2. ทีท่ ํางาน
 หนวยงานราชการ
 รัฐวิสาหกิจ
 บริษัทเอกชน
 อื่นๆ ระบุ…………........................……………………………….…………………….……..
สถานที่ทํางาน (โปรดระบุใหชัดเจน)……………………………....................................…………………………………..…….………………...…….……
3. ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก เลขที่…………….............………………………ตําบล/แขวง…………..................………....…………..………………..
อําเภอ/เขต…………………............……….………...จังหวัด………….............…………..…….………...รหัสไปรษณีย… …………................….………
โทรศัพท………….................…….………………โทรศัพทมือถือ..........................................……..โทรสาร………..…....………..………………......
4. ลักษณะอาชีพ  ผูบริหารโรงพยาบาล  แพทย
 พยาบาล
 นักอุปกรณชีวการแพทย
 ชางอุปกรณการแพทย  อื่นๆ ระบุ………..…………….…….........................
 วิศวกร
5. คาลงทะเบียนรายละ 2,500 บาท (สองพันหารอยบาทถวน) สามารถเบิกคาลงทะเบียนตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง
6. ที่พัก ทางผูดําเนินการจัดประชุมฯ รับจองโรงแรมใหทานภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เทานัน้ หากพนกําหนดนี้ขอใหทานติดตอ
จองหองพักโดยตรงในนาม “ประชุมวิชาการอุปกรณการแพทย 30” กับคุณวันดี โทร 08 1829 5339 หรือ 0 2216 9555 ฝายจองหองพัก
โรงแรม
หอง
ราคา (บาท / 1 คืน / หอง)
โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร
ถนนพระราม 6 88 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทร. 0 2216 9555 โทรสาร 0 2216 9535

 เดี่ยว

1,400.- บาท รวมอาหารเชา

 คู

1,600.- บาท รวมอาหารเชา

เขาพักวันที่…….............……สิงหาคม 2561 / ออกวันที่….....….…………..สิงหาคม 2561 / รวม…..............………คืน
***** หมายเหตุ คาที่พักผูเขารวมประชุมติดตอชําระเงินกับทางโรงแรมโดยตรงในวันที่เขาพัก *****
7. พรอมกันนี้ไดสงเงินคาลงทะเบียน จํานวนเงิน…………………..บาท (………………………………………………………….)
โดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาศิริราช ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล”
เลขที่ 016–2–10322–3 ปรเภทออมทรัพย หรือ 016-3-00325-6 ประเภทกระแสรายวัน
8. แบบฟอรมลงทะเบียนการเขารวมประชุมและสําเนาใบโอนเงิน สามารถจัดสงไดโดยวิธี : ทางไปรษณีย : ที่อยูสําหรับสงเอกสารลงทะเบียนประชุมวิชาการและจองหองพัก
“ศูนยวิจัยและพัฒนาอุปกรณชีวการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170”
 ทางโทรสาร 0 2441 0193 หรือทาง E-mail : pimolpatra.bun@mahidol.ac.th หรือ chaaim.pha@mahidol.ac.th

(ลงชื่อ)………………………………………………………………ผูสมัคร
(…........…………………………………………………...)
วันที่สมัคร…………………………………………………………
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่ชําระเงินโดยการ โอนเงินเขาบัญชี กรุณาสงสําเนาใบนําฝากการโอนเงินเขาบัญชีสงแนบมาเปนหลักฐานดวย
2. แผนที่และการเดินทางมายังโรงแรมดูไดที่ E-mail : catering@thetwintowershotel.com Website : www.thetwintowershotel.com
3. หากมีขอ สงสัยประการใดติดตอ คุณพิมลพัตร บรรลือโชคชัย หรือ คุณชะเอม ไพเราะ : โทร. 0 2441 9350, 0 2441 9742, 08 5197 1184
หรือ E-mail : pimolpatra.bun@mahidol.ac.th หรือ chaaim.pha@mahidol.ac.th

กําหนดการประชุมวิชาการอุปกรณการแพทย ครั้งที่ 30
เรื่อง การบริหารจัดการระงับความปวดและการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง
(Pain Management and Palliative Care)
วันที่ 2–3 สิงหาคม 2561
ณ หองประชุมกษัตริยศึก 3 ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร ถนนพระราม 6 ปทุมวัน กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561
เวลา
07.30–08.45 น. ลงทะเบียน
เวลา
08.45–09.00 น. กลาวเปดงานประชุมวิชาการอุปกรณการแพทย ครั้งที่ 30
โดย...พลตํารวจโทหญิง สุวฒ
ั นา โภคสวัสดิ์
ประธานการประชุมภาคเชา
พลตํารวจโทหญิง สุวัฒนา โภคสวัสดิ์
เลขานุการการประชุมภาคเชา ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท
เวลา
09.00–10.00 น. ปาฐกถาศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยชูศักดิ์ เวชแพศย
เรื่อง การฟนฟูสมรรถภาพผูมีสายตาพิการ
- แพทยหญิงวัฒนีย เย็นจิตร
คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
เวลา
10.00–10.30 น. อาหารวางและชมการแสดงเครื่องมือแพทย
เวลา
10.30–11.30 น. การดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคองมองมุมกวาง (overview)
- พ.ต.อ.หญิง นันทิยา สุจิรัตนวิมล
หัวหนากลุมงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลตํารวจ
เวลา
11.30–12.00 น. O2 Concentrator
- ผูชวยศาสตราจารยสมศรี ดาวฉาย
นายกสมาคมอุปกรณการแพทยไทย
เวลา
12.00–13.00 น. อาหารกลางวัน
ประธานการประชุมภาคบาย ผูชวยศาสตราจารยสมศรี ดาวฉาย
เลขานุการการประชุมภาคบาย อาจารย ดร.วงศวิทย เสนะวงศ
เวลา
13.00–14.00 น. เครื่องวัดความดันเลือด NIBP
- ผูชวยศาสตราจารยไชยณพัฒน อภัยวงศ
สมาคมอุปกรณการแพทยไทย
เวลา
14.00–14.30 น. อาหารวางและชมการแสดงเครื่องมือแพทย
เวลา
14.30–15.00 น. การใหยืมเครื่องมือแพทยที่จําเปนใหผูปวยไปใชที่บา น
- คุณสินีนชุ ขําดี
ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา
15.00–16.00 น. ประชุมใหญสามัญประจําป 2560
หนา 1 จาก 2

วันศุกรที่ 3 สิงหาคม 2561
ประธานการประชุมภาคเชา
เลขานุการการประชุมภาคเชา
เวลา
09.00–10.30 น.

พลตํารวจโทหญิง สุวัฒนา โภคสวัสดิ์
ผูชวยศาสตราจารยไชยณพัฒน อภัยวงศ
แนวทางการจัดการความปวดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
( Guidance for Effective and Safe in Pain Management)
- รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปราณี นิรุตติศาสน
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นายกสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแหงประเทศไทย
เวลา
10.30–11.00 น. อาหารวางและชมการแสดงเครื่องมือแพทย
เวลา
11.00–12.00 น. หลักการจัดการความปวดชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง
(Current Concept of Acute Pain and Chronic Pain Management)
- รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปราณี นิรุตติศาสน
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นายกสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแหงประเทศไทย
เวลา
12.00–13.00 น. อาหารกลางวัน
ประธานการประชุมภาคบาย ผูชวยศาสตราจารยสมศรี ดาวฉาย
เลขานุการการประชุมภาคบาย ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท
เวลา
13.00–14.00 น. การใชอัลตราซาวดในการทําหัตถการระงับปวด
- ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยรัฐพล แสงรุง
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา
14.00–14.30 น. อาหารวางและชมการแสดงเครื่องมือแพทย
เวลา
14.30–15.00 น. Ambulatory Infusion Pumps and PCA Pumps
- อาจารยพิเชฐ พงศาภักดี
สมาคมอุปกรณการแพทยไทย
เวลา
15.00–15.30 น. Syringe Pumps
- ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท
ศูนยวิจัยและพัฒนาอุปกรณชีวการแพทย
สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา
15.30 น.
ปดการประชุม
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โครงการประชุมวิชาการอุปกรณการแพทย ครั้งที่ 30
เรื่อง การบริหารจัดการระงับความปวดและการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง
(Pain Management and Palliative Care)
ณ หองประชุมกษัตริยศึก 3 ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร ถนนพระราม 6 ปทุมวัน กรุงเทพฯ
1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันวิธีการและเครื่องมือแพทยที่ใชในการตรวจวิเคราะหและการบําบัดรักษาผูปวยทั้งที่เปนผูปวย
วิกฤติและผูปวยอื่น ๆ มีความกาวหนาและละเอียดซับซอนมากขึ้น อีกทั้งผูปวยที่รับการบําบัดรักษามักมีความปวด
อย างมากรวมด วยเปนประการสําคัญ ดั งนั้ นบุ คลากรผู ให บริ การทางการแพทย ซึ่ งประกอบด วยทีมแพทยและ
พยาบาลจากหลายสาขาวิชา รวมถึงวิศวกรชีวการแพทย และชางอุปกรณการแพทย ผูซึ่งทําหนาที่เปนผูใหบริการ
ทางการแพทยจําเปนที่จะตองมีความรู ความเขาใจ ความชํานาญ และความละเอียดรอบคอบเปนอยางดี ทั้งทาง
ดานเทคนิค หลักการทํางานของเครื่องมือแพทยและวิธีการใชเครื่องมือแพทยดังกลาว จึงจะทําใหผลการบําบัด
รักษาผูปวยประสบความสําเร็จเปนที่พึงพอใจ ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นยิ่งขึ้นในการปฏิบัติการ ทั้งตอผูปวยและ
ผูใชเครื่องมือแพทย
เพื่อเปนการพัฒนาองคความรูของผูปฏิบัติงานใหมีความตอเนื่อง กาวหนาและทันสมัยยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให
เกิดประสิทธิผลที่ดีตอผูปวย โดยสามารถประมวลและประเมินผลของการวิเคราะหดานตาง ๆ เพื่อการบําบัดรักษา
ผูป วยที่ มีความปวดได ผลอย างถูกต องแมนยําและรวดเร็ว คณะกรรมการดําเนินการจัดประชุ มวิ ชาการอุ ปกรณ
การแพทยฯ ไดพิจารณาถึงความสําคัญขางตน และเพื่อใหบุคลากรทางการแพทยไดเห็นประจักษ ตระหนักและ
เรียนรูวิธีการ การบริหารจัดการระงับความปวดและการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง รวมถึงการ
ใชอัลตราซาวดในการทําหัตถกรรมการระงับปวด เนื่องจากปจจุบันทั่วโลกมีผูปวยสายตาพิการประมาณ 135 ลานคน
และในประเทศไทยมีผูพิการสายตาเพิ่มมากขึ้นเชนกัน การฟนฟูสมรรถภาพผูมีสายตาพิการ จึงเปนแนวทางสําคัญ
ในการบําบัดรักษา สําหรับการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง นับเปนประการสําคัญและเปนทางเลือก
เพิ่มมากขึ้น ในผูปวยบางรายอาจจําเปนตองการใชเครื่องมือแพทยบางชนิดอยางตอเนื่องหรือเปนประจํา เชน
เครื่อง oxygen concentrator เครื่อง non invasive blood pressure (NIBP) และ electronic drug delivery
equipment หรือบริการใหผูปวยยืมเครื่องมือแพทยไปใชที่บาน เปนตน คณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุม
วิชาการอุปกรณการแพทยฯ จึงไดจัดการประชุมวิชาการอุปกรณการแพทย ครั้งที่ 30 เรื่อง “การบริหารจัดการระงับ
ความปวดและการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง” เปนระยะเวลา 2 วัน เพื่อใหผูเขารวมประชุม
ไดรับความรู มุมมองตาง ๆ จากผูท รงคุณวุ ฒิที่มีค วามเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ตลอดจนโอกาสการแลกเปลี่ย น
ประสบการณของบุคลากรทางการแพทย โดยเนนการใหความรูในการใชเครื่องมือแพทยดังกลาวอยางถูกตอง
เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลบําบัดรักษาอยางมีประสิทธิผล
/2. วัตถุประสงค.....
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหบุคลากรทางการแพทยที่เขาประชุม ประกอบดวยแพทยและพยาบาลสาขาวิชาตาง ๆ วิศวกรชีวการแพทยและชางอุปกรณการแพทย ไดมีโอกาสเรียนรูวิทยาการทางการแพทยตาง ๆ ที่กาวหนานําสมัย
และนําไปประยุกตใชเครื่องมือแพทยอยางเหมาะสมตอการบําบัด การดูแลผูปวยในการบริหารจัดการ
ระงับความปวดและการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบประคับประคอง
2.2 เพื่อใหไดรับประสบการณการแกไขปญหาขอปฏิบัติตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในภาวการณตาง ๆ กับผูปวยไดอยาง
ถูกตองตามหลักการ โดยมีความถูกตองแมนยําและรวดเร็ว จากมุมมองของผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ
2.3 เพื่อเนนบทบาทของบุคลากรทางการแพทย ในการใชความรูความสามารถการใชเครื่องมือแพทยในการ
ดูแลผูปวยอยางมีประสิทธิผล
2.4 เพื่อใหเกิดพลังผลักดันและแรงจูงใจในการศึกษา การวิจัย ดานเครื่องมือแพทยเพิ่มมากขึ้น
2.5 เพื่อใหเกิดเครือขายบุคลากรทางการแพทย การเผยแพรวิทยาการทางการแพทย การบริการวิชาการและ
การแลกเปลี่ยนประสบการณอยางเปนระบบทั่วประเทศไทย
3. ผูรับผิดชอบโครงการ
• ศูนยวิจัยและพัฒนาอุปกรณชีวการแพทย สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ
สมาคมอุปกรณการแพทยไทย
4. วัน เวลาและสถานที่
• วันที่ 2–3 สิงหาคม 2561 / เวลา 9.00–16.00 น.
• ณ หองประชุมกษัตริยศึก 3 ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
5. แนวทางการจัดประชุม
บรรยาย อภิปราย แสดงและสาธิต
6. ผูเขารวมโครงการ
ผูบริหารโรงพยาบาล แพทย พยาบาล วิศวกรชีวการแพทย นักอุปกรณชีวการแพทย นักกายภาพบําบัด
นักเทคนิคการแพทย นักวิทยาศาสตร วิศวกร และชางอุปกรณการแพทย ตลอดจนบุคลากรทางการแพทยและ
ผูสนใจอื่น ๆ ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หนวยงานภาครัฐและเอกชน
7. จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวน 80–120 ราย
8. รายชื่อวิทยากร
8.1 รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุปราณี นิรุตติศาสน
8.2 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยรัฐพล แสงรุง
8.3 ผูชวยศาสตราจารยสมศรี ดาวฉาย
8.4 ผูชวยศาสตราจารยไชยณพัฒน อภัยวงศ
8.5 ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท

8.6
8.7
8.8
8.9

พ.ต.อ.หญิง นันทิยา สุจิรัตนวิมล
แพทยหญิงวัฒนีย เย็นจิตร
อาจารยพิเชฐ พงศาภักดี
คุณสินีนุช ขําดี
/9. ผลที่คาดวา.....
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9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ผูเขารวมประชุมสามารถนําองคความรูที่ไดรับไปพัฒนาใหเกิดประโยชนเพิ่มมากขึ้นแกบุคลากรทาง
การแพทย
9.2 ผูเขารวมประชุมสามารถนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาวิธีการปฏิบัติดูแลผูปวย
9.3 ผูเขารวมประชุมมีโอกาสเรียนรูเครื่องมือแพทยที่ใชกับผูปวย และสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
9.4 ผูเขารวมประชุมไดรับการจูงใจในการพัฒนาความรูความสามารถการใชเครื่องมือแพทยและการดูแลผูปวย
ในการทํางานประจําวันไปสูงานวิจัย (routine to research) เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัตงิ านและอื่น ๆ
9.5 ผูเขารวมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ ทัศนคติ และแนวคิดในการปฏิบัติงานระหวางบุคลากร
ทางการแพทยรวมกัน
10. ที่อยูสําหรับติดตอและสงเอกสาร
• ศูนยวิจัยและพัฒนาอุปกรณชีวการแพทย สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท 0 2441 9350, 0 2441 9742, 08 5197 1184, 08 6013 4987 โทรสาร 0 2441 0193
E-mail : pimolpatra.bun@mahidol.ac.th / Webpage : http://medequip.st.mahidol.ac.th
11. อัตราคาลงทะเบียน
รายละ 2,500 บาท (สองพันหารอยบาทถวน) รวมอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อตอวัน
12. กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
12.1 กําหนดการรับสมัคร : สมัครไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 และสามารถ
Download รายละเอียดโครงการพรอมใบสมัครไดที่ Website : http://medequip.st.mahidol.ac.th
12.2 วิธีการรับสมัคร : โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังรายละเอียดคือ
(1) ทาง E-mail : pimolpatra.bun@mahidol.ac.th หรือ chaaim.pha@mahidol.ac.th
(2) Line ID : yongyuth.kaj
(3) สงทางโทรสาร 0 2441 0193
(4) ทางไปรษณีย สงมาตามที่อยูดังรายละเอียดขอ 10.
12.3 โอนเงินเขาบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาศิริราช
• บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 016–3–00325–6 หรือ
• บัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี 016–2–10322–3
พรอมทั้งสงสําเนาหลักฐานการโอนเงิน เขียนชื่อ-นามสกุล ของผูสมัครใหชัดเจน สงไปที่ :• คุณพิมลพัตร บรรลือโชคชัย E-mail : pimolpatra.bun@mahidol.ac.th หรือ
• คุณชะเอม ไพเราะ chaaim.pha@mahidol.ac.th
ดังรายละเอียดตามที่อยูจัดสงเอกสาร (ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาลงทะเบียนทุกกรณี)
***************************************
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