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

ที่ ศธ.0517.22/ ว. 0775
วันที่ 12 มิถุนายน 2561
เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและขอเชิญเขารวมอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจี
และการดูแลผูปวยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผูปวยหัวใจและหลอดเลือด รุนที่ 2
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาล.....................................................................
(ผาน หัวหนาฝายบริหารทัว่ ไป/หัวหนาฝายการพยาบาล/หัวหนาแผนก ICU/RCU/CCU/NICU)
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบฟอรมใบลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนาทางวิชาการฯ จํานวน 1 ฉบับ
2. โครงการจัดอบรมพรอมกําหนดการฯ จํานวน 1 ชุด
3. หนังสือขออนุมัติดําเนินการจัดอบรมฯ จํานวน 1 ฉบับ

ดวย ศูนยวิจัยและพัฒนาอุปกรณชีวการแพทย สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกั บ
ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และสมาคมอุปกรณการแพทยไทย จะดําเนินการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคนิค
ขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผูปวยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผูปวยหัวใจและหลอดเลือด รุนที่ 2 ระหวางวันที่
18–21 ธันวาคม 2561 ณ หองประชุมอมรินทร โรงแรม เอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร แกพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
ในหนวยวิกฤตและหนวยไอซียู ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู การวางแผน การแปลผลและทักษะการอานอีซีจี
ในการนี้ทางสถาบันฯ ขอความอนุเคราะหหนวยงานทานประชาสัมพันธและขอเชิญเขารวมงานอบรมสัมมนาทาง
วิชาการดังกลาว ทั้งนี้ผูสนใจสามารถสมัครไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดังรายละเอียดคือ
• ลงทะเบียนตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
อัตราคาลงทะเบียนรายละ 4,800 บาท (สี่พันแปดรอยบาทถวน)
• ลงทะเบียนตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน–7 ธันวาคม 2561
อัตราคาลงทะเบียนรายละ 5,300 บาท (หาพันสามบาทถวน)
โดยกรอกแบบฟอรมสงกลับมายังศูนยฯ โดยทาง E-mail: pimolpatra.bun@mahidol.ac.th หรือ chaaim.pha@mahidol.ac.th
หรือทางโทรสาร 0 2441 0193 และกรุณาชําระเงินคาลงทะเบียนเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาศิริราช
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่บัญชี 016-2-10322-3 ประเภทออมทรัพย หรือ 016-3-00325-6 ประเภทกระแสรายวัน
ทานสามารถ Download รายละเอียดการอบรมไดที่ http://medequip.st.mahidol.ac.th ติดตอสอบถามเพิ่มเติม ที่
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 ไดตามระเบียบ
ของทางราชการจากตนสังกัด และสามารถเขารวมอบรมไดโดยไมถือเปนวันลา ทั้งนี้เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาแลว
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดของทานทราบตอไปดวย จะเปนพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ศาสตราจารย ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ)
ผูอํานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล
ศูนยวิจัยและพัฒนาอุปกรณชีวการแพทย
ผูประสานงาน : นางพิมลพัตร บรรลือโชคชัย
โทรศัพท 08 5197 1184

แบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมโครงการอบรมทางวิชาการ
เรื่อง “เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผูปวยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผูปวยหัวใจและหลอดเลือด” รุนที่ 2
ระหวางวันที่ 18–21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
จัดโดย....ศูนยวิจัยและพัฒนาอุปกรณชีวการแพทย สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
รวมกับ ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประจําปงบประมาณ 2562
ณ หองประชุมอมรินทร โรงแรม เอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง : โปรดกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหสมบูรณและชัดเจนเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
1. ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว)..............................................................................นามสกุล...................................................................................................
สถานที่ทํางานปจจุบัน แผนก..........................................................................โรงพยาบาล........................................................................................
ที่อยูที่สามารถติดตอไดเลขที่.....................................ตําบล...........................................................อําเภอ..................................................................
จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย...................................................โทรศัพท.......................................................................
โทรสาร......................................โทรศัพทมือถือที่สามารถติดตอได..............................................E-mail..................................................................

 เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (10 หลัก)
 เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล (ถามี)

..............................................................................................
2. ลักษณะอาชีพผูสมัคร  พยาบาลปฏิบตั ิงานหรือเกีย่ วของในหอผูปวยหนักและหอผูปวยภาวะวิกฤติ
 พยาบาลที่กําลังจะเขามาปฏิบัติงานหรือเกี่ยวของในหอผูปวยหนักและหอผูป วยภาวะวิกฤติ
3. กําหนดรับสมัครและชําระคาลงทะเบียน : เริ่มตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 (ไมรับลงทะเบียนหนางาน)
 ลงทะเบียนตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 : คาลงทะเบียนรายละ 4,800.- บาท (สี่พันแปดรอยบาทถวน)
 ลงทะเบียนแตวันที่ 1 พฤศจิกายน–7 ธันวาคม 2561 : คาลงทะเบียนรายละ 5,300.- บาท (หาพันสามรอยบาทถวน)
 พรอมกันนี้ไดสงเงิน คาลงทะเบียน จํานวนเงิน..........................บาท (................................................................)
 โอนเงินเขาบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาศิริราช
บัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี 016-2-10322-3 หรือ บัญชีกระแสรายววัน เลขที่บัญชี 016-3-00325-6
หมายเหตุ : กรุณาสงสําเนาหลักฐานการโอนเงิน พรอมเขียนชื่อ-นามสกุลของผูสมัครใหชัดเจนและสงมายังศูนยฯ ตามรายละเอียดที่ไดระบุไว
 ที่อยูสําหรับสงเอกสารการรับสมัคร : ศูนยวิจัยและพัฒนาอุปกรณชีวการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
 0-2441-9350, 0-2441-9742, 08-5197-1184, 08-6013-4987 / โทรสาร 0-2441-0193
E-mail : pimolpatra.bun@mahidol.ac.th และ chaaim.pha@mahidol.ac.th / Line ID : yongyuth.kaj
4. การจองหองพัก (ผูประสงคเขาพักติดตอกับทางโรงแรมดวยตนเอง) ในนาม "อบรมเทคนิคขัน้ สูงในการแปลผลคลืน่ อีซีจฯี "
โรงแรม
หอง
ราคา (บาท / 1 คืน / หอง)
โรงแรมเอส ดี อเวนิว
1,500.- บาท รวมอาหารเชา
 เดี่ยว
94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2813-3111 / โทรสาร 0-2813-3131
1,500.- บาท รวมอาหารเชา
 คู
Email : hotel@sdavenue.com ติดตอ ฝายขาย คุณอรทัย พุทธา
ลงชื่อ.....................................................................................ผูสมัคร
(....................................................................................)
วันที่สมัคร............................................................................

กําหนดการโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผูปวยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือด
และผูปวยหัวใจและหลอดเลือด รุนที่ 2
(Advanced Technique in ECG interpretation and Critical Cardiovascular Nursing)
ระหวางวันที่ 18–21 ธันวาคม 2561
ณ หองประชุมอมรินทร ชั้น 3 โรงแรม เอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
วัน/เวลา
หัวขอการบรรยาย
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
07.30–08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30–08.45 น.
• พิธีเปดการอบรม
โดย.....พลตํารวจโทหญิง สุวัฒนา โภคสวัสดิ์
ประธานที่ปรึกษาสมาคมอุปกรณการแพทยไทย
08.45–10.00 น.
• CVS : principles and devices (1)
โดย.....ผูชวยศาสตราจารยสมศรี ดาวฉาย
10.00–10.15 น.
พักรับประทานอาหารวาง
10.15–12.00 น.
• CVS : principles and devices (2)
โดย.....ผูชวยศาสตราจารยสมศรี ดาวฉาย
12.00–13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 น.
• Sinus Rhythm

14.30–14.45 น.
14.45–16.30 น.
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
08.30–09.30 น.
09.30–10.30 น.
10.30–10.45 น.
10.45–11.30 น.

• Practice Sinus Rhythm
โดย.....อาจารยศุภชัย ไตรอุโฆษ
พักรับประทานอาหารวาง
• Atrial Rhythm
โดย.....อาจารยศุภชัย ไตรอุโฆษ
• Practice Atrial Rhythm
โดย.....อาจารยศุภชัย ไตรอุโฆษ
• Junctional Rhythm
โดย.....อาจารยศุภชัย ไตรอุโฆษ
พักรับประทานอาหารวาง
• Practice Junctional Rhythm
โดย.....อาจารยศุภชัย ไตรอุโฆษ
หนา 1 จาก 2

วัน/เวลา
หัวขอการบรรยาย
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 (ตอ)
11.30–12.00 น.
• Atrioventricular Block
โดย.....อาจารยศุภชัย ไตรอุโฆษ
12.00–13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.00 น.
• Practice Atrioventricular Block
โดย.....อาจารยศุภชัย ไตรอุโฆษ
14.00–14.30 น.
• Ventricular Rhythm
โดย.....อาจารยศุภชัย ไตรอุโฆษ
14.30–14.45 น.
พักรับประทานอาหารวาง
14.45–16.30 น.
• Practice Ventricular Rhythm
โดย.....อาจารยศุภชัย ไตรอุโฆษ
วันพฤหัสบดี 20 ธันวาคม 2561
08.30–09.30 น.
• Pacemaker Rhythm
โดย.....อาจารยศุภชัย ไตรอุโฆษ
09.30–10.30 น.
• Practice Pacemaker Rhythm
โดย.....อาจารยศุภชัย ไตรอุโฆษ
10.30–10.45 น.
พักรับประทานอาหารวาง
10.45–12.00 น.
• 12 Lead ECG (Axis)
โดย.....อาจารยศุภชัย ไตรอุโฆษ
12.00–13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 น.
• Bundle Branch Block and Hypertrophy
โดย.....อาจารยศุภชัย ไตรอุโฆษ
14.30–14.45 น.
พักรับประทานอาหารวาง
14.45–16.30 น.
• Myocardial Infarction
โดย.....อาจารยศุภชัย ไตรอุโฆษ
วันศุกรที่ 21 ธันวาคม 2561
08.30–10.30 น.
• ECG in Myocardial Infarction/Practice how to read 12 lead ECG /
END of the class
โดย.....อาจารยศุภชัย ไตรอุโฆษ
10.30–10.45 น.
พักรับประทานอาหารวาง
10.45–12.00 น.
• การพยาบาลผูป วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือด
โดย.....อาจารยศุภชัย ไตรอุโฆษ
12.00–12.15 น.
• ปดการอบรม
12.15 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
หนา 2 จาก 2

โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผูปวยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือด
และผูปวยหัวใจและหลอดเลือด รุนที่ 2
(Advanced Technique in ECG interpretation and Critical Cardiovascular Nursing)
ระหวางวันที่ 18–21 ธันวาคม 2561
ณ หองประชุมอมรินทร ชั้น 3 โรงแรม เอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ 10700
--------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
จากระบบคุณภาพในโรงพยาบาลที่มีการประเมินเพื่อใหผลการดูแลรักษาผูปวยมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
และครบถวนในทุกแงทุกมุม ทั้งนี้ตองเปนไปตามระบบคุณภาพที่มีมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในการดูแลผูปวยที่วิกฤต
ในระบบไหลเวียนเลือด จะตองไดรับการดูแลในหอผูปวยวิกฤตที่มีเครื่องมือที่มีคุณภาพและพรอมใช และตองอยูในความ
ดูแลของแพทย พยาบาลที่มีความรู ความสามารถเปนพิเศษ
ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูสําหรับพยาบาล หรือผูปฏิบัติหนาที่ในหอผูปวยวิกฤตและฉุกเฉิน คณะผูจัด
จึงไดจั ดโครงการสั มมนาทางวิชาการ เรื่ อง เทคนิค ขั ้น สูง ในการแปลผลคลื่น อีซีจ ีแ ละการดูแ ลผูป ว ยวิกฤตระบบ
ไหลเวียนเลือดและผูปวยหัวใจและหลอดเลือด (Advanced Technique in ECG interpretation and Cardiovascular
Nursing) โดยมี อาจารยศุภชัย ไตรอุโฆษ (วท.บ. พยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแกน และ MA (Education) at California
State University, USA และเปนพยาบาลประจําหนวย CCU, Northridge Hospital Medical Center, USA) เปนวิทยากร
และใชหลักสูตรใกลเคียงกับการอบรมของ Northridge Hospital Medical Center ซึ่ง The California Board of
Registered Nursing ประเทศสหรัฐอเมริการับรองแลว
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูเขาการอบรมไดเพิ่มพูนความรูและทักษะการอานและแปลผลคลืน่ อีซีจี
2.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดมีความรู ความสามารถในการวางแผนการพยาบาลผูปวย โดยใชผลของการอาน
คลื่นอีซีจี
2.3 เพิ่มพูนความรูพื้นฐานใหสอดคลองกับการใหการรักษาทางยาและแนวทางการวางแผนเพื่อการรักษาพยาบาล
2.4 เพื่อเพิ่มความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนของเครื่องมือแพทยที่นาํ มาใชงานไดอยางเหมาะสม
2.5 แลกเปลี่ยนประสบการณและมาตรฐานการพยาบาลสูสากล
3. ผูรับผิดชอบ
• ศูนยวิจัยและพัฒนาอุปกรณชีวการแพทย สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ
ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และสมาคมอุปกรณการแพทยไทย
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4. วัน เวลา และสถานที่
• ระหวางวันที่ 18–21 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30–16.30 น.
• ณ หองประชุมอมรินทร ชัน้ 3 โรงแรม เอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ 10700
5. แนวทางการจัดประชุม
5.1 การบรรยาย โดยใหโปรแกรม power point
5.2 การฉายภาพยนตรประกอบเสียง
5.3 การอภิปราย
5.4 การฝกทดสอบการวิเคราะหคลื่นอีซีจี
6. ผูเขารวมโครงการ
พยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบัติงานในหนวยวิกฤต และหนวยไอซียู
7. จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวน 200–250 ราย
8. รายชื่อวิทยากร
8.1 อาจารยศุภชัย ไตรอุโฆษ
- วท.บ.พยาบาล (มหาวิทยาลัยขอนแกน)
- M.A. (Education) at California State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- พยาบาลประจําหนวย CCU, Northridge Hospital Medical Center ประเทศสหรัฐอเมริกา
8.2 ผูชวยศาสตราจารยสมศรี ดาวฉาย
- วท.บ.พยาบาล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
- วท.ม.สรีรวิทยา (มหาวิทยาลัยมหิดล)
- นายกสมาคมอุปกรณการแพทยไทย
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ :
9.1 ผูเขารวมอบรมมีความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหคลื่นอีซีจีและแนวทางการดูแล
9.2 ผูเขารวมอบรมมีความสามารถในการวิเคราะหและแปลผลคลื่นอีซีจีได
9.3 ผูเขารวมอบรมสามารถนําความรูและทักษะการวิเคราะหคลื่นอีซีจีไปใชในการวางแผนการพยาบาลได
9.4 ผูเขารวมอบรมไดแลกเปลี่ยนประสบการณการใชเครื่องมือแพทยและแนวทางการวางแผนการพยาบาลของ
โรงพยาบาลในตางประเทศ
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
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11. อัตราคาลงทะเบียน (รวมอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อตอวันตลอดหลักสูตร)
• ลงทะเบียนตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
อัตราคาลงทะเบียนรายละ 4,800 บาท (สี่พันแปดรอยบาทถวน)
• ลงทะเบียนตั้งแตวนั ที่ 1 พฤศจิกายน–7 ธันวาคม 2561
อัตราคาลงทะเบียนรายละ 5,300 บาท (หาพันสามรอยบาทถวน)
12. กําหนดการและวิธีการรับสมัคร (ไมรับลงทะเบียนหนางาน)
12.1 กําหนดการรับสมัคร : สมัครไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 และสามารถ download
รายละเอียดโครงการพรอมใบสมัครไดที่ Website : http://medequip.st.mahidol.ac.th
12.2 วิธีการรับสมัคร : โดยวิธใี ดวิธีหนึ่งดังรายละเอียดคือ
(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 E-mail : chaaim.pha@mahidol.ac.th
ดังรายละเอียดตามที่อยูจัดสงเอกสาร (ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาลงทะเบียนทุกกรณี)
13. การสะสมหนวยคะแนน : 22.5 หนวยคะแนน
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