ศูนย์วิจยั แและพัฒนาอุปกรณ์ชวี การแพพทย์
สถาบับันชีววิทยาศาสสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิหิดล
ตําบลศาลายยา อําเภอพุทธธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ด
73170
โทร.
โ 0-2441-99350,0-2441--9742 / โทรสสาร 0-2441-0193
ที่ ศธ.0517.222/ ว. 1311
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
เรื่อง ขอเรียนนเชิญเข้าร่วมออบรมทางวิชากการ เรื่อง “เทคคนิคขัน้ สูงในกการแปลผลคลืนอี
น่ ซีจีและการดดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบ
ฤ
ไหลเวียยนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด”
เรียน ผู้อํานววยการ……………………………………………………………..
(ผ่านหหัวหน้าฝ่ายกาารพยาบาล / ICCU / RCU / CCCU / NICU / OR / ER)
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย โครงการจัจัดการอบรม กําหนดการ ใบบสมัคร และหหนังสือขออนุมติัตจิ ัดอบรม จําานวน 1 ชุด
ด้วยทางศูนย์
น วิจัยและพัฒนาอุ
ฒ ปกรณ์ชชีี วการแพทย์ สถาบั
ส นชีววิทยาศาสตร์โมเลกกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกั
ม บ
่น ซีจีและการดดูแล
ฝ่ายการพยาบบาล โรงพยาบาลศิริราช จะดํดําเนินการจัดออบรมทางวิชากการ เรื่อง เทคคนิคขั้นสูงในกการแปลผลคลืนอี
ผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลื
น อดและผู้ปวยหั
่ว วใจและหลลอดเลือด ระหหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมอมรินทร์
น
โรงแรม เอส ดี อเวนิว ถนนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานนคร แก่พยาบบาลที่ปฏิบัติงานนในหน่วยวิกฤฤตและหน่วยไออซียู ทั้งนี้เพื่อเป็น
การเพิ่มพูนคววามรู้ การวางแแผน การแปลผผลคลื่นไฟฟ้าหัวั ใจและทักษะการอ่านอีซีจี ดัดงรายละเอียด ตามโครงการฯฯ ที่แนบมา
ในการนี้ทางศู
า นย์ฯ ใคร่ขอเรี
ข ยนเชิญบุคคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดของท่านสมัครเเข้าอบรมโครงงการฯ ดังกล่าวได้
ตั้งแต่บัดนี้เป็นนต้นไปจนถึงวัันที่ 2 กุมภาพันธ์
น 2561 โดยผผู้เข้าอบรมสามมารถชําระค่าลงทะเบียนดังราายละเอียดคือ
 ตั้งแต่บัดนี
ด ้จนถึงวันที่ 31
3 ธันวาคม 25560 อัตราค่าลงทะเบี
ล
ยน 4,8800.- บาท (สี่พพัั นแปดร้อยบาททถ้วน)
 ตั้งแต่วนที
นั ่ 1 มกราคม – 2 กุมภาพันนธ์ 2561 อัตราาค่าลงทะเบียน 5,300.- บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้
อ
วน)
ทั้งนี้สามารถ Download รายละเอี
ร
ยดโครงการ ฯ ได้ที่ URL : http:://medequip.st.mahidol.aac.th หรือติดต่อสอบถามข้อมู
อ ล
เพิ่มเติมได้ที่ คคุณพิมลพัตร์ บรรลื
บ อโชคชัย และ คุณชะเอมม ไพเราะ โทร 0-2441-9350,
0
0-2441-9742,, 08-5197-11884, 08-6013-44987
โทรสาร 0-24441-0193 สําหรั
ห บผู้เข้ารับกาารอบรมที่เป็นขข้าราชการและะพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารรถเข้าร่วมการออบรมครั้งนี้ได้้โดย
ไม่ถือเป็นวันลลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่
ย
าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสั
น งกัด หลังจาากได้รับอนุมัติจจากผู้บังคับบัญชาแล้
ญ ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและะโปรดพิจารณาาต่อไปด้วย จักเป็
ก นพระคุณยิง่
ขอแสดงคววามนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยยุทธ ขจรปรีดดานนท์)
หัวหน้าศูนย์ยวิจยั และพัฒนาอุ
น ปกรณ์ชวี กการแพทย์
ณชะเอม ไพเรราะ
ผู้ประสานงานน : คุณพิมลพััตร์ บรรลือโชคชัย และ คุณ
โทร. 0-2441--9350, 0-24441-9742, 08-55197-1184, 008-6013-49877
Emial : pim
molpatra.bunn@mahidol.aac.th และ chhaaim.pha@
@mahidol.ac.tth

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ
เรื่อง “เทคนิ คขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผูป้ ่ วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผูป้ ่ วยหัวใจและหลอดเลือด”
วันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
จัดโดย....ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประจําปี 2561
ณ ห้องประชุมอมรินทร์ โรงแรม เอส ดี อเวนิ ว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
คําชี้ แจง : โปรดกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้สมบูรณ์และชัดเจนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
1. ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว).........................................................................นามสกุล.........................................................................................
สถานที่ทาํ งานปั จจุบนั แผนก......................................................................โรงพยาบาล..............................................................................
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้เลขที่..................................ตําบล.......................................................อําเภอ...........................................................
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................................โทรศัพท์................................................................
โทรสาร................................................โทรศัพท์มือถือ.................................................E-mail.....................................................................

 เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (10 หลัก)
 เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล (ถ้ามี)

...........................................................................................

2. ลักษณะอาชีพผูส้ มัคร  พยาบาลปฏิบตั ิงานหรือเกี่ยวข้องในหอผูป้ ่ วยหนักและหอผูป้ ่ วยภาวะวิกฤติ
 พยาบาลที่กาํ ลังจะเข้ามาปฏิบตั ิงานหรือเกี่ยวข้องในหอผูป้ ่ วยหนักและหอผูป้ ่ วยภาวะวิกฤติ
3. กําหนดรับสมัครและชําระค่าลงทะเบียน : เริ่มตั้งแต่บดั นี้ จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่รบั ลงทะเบียนหน้างาน)
 ชําระตั้งแต่บดั นี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,800.- บาท (สี่พนั แปดร้อยบาทถ้วน)
 ชําระตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ค่าลงทะเบียน ท่านละ 5,300.- บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
 พร้อมกันนี้ ได้ส่งเงิน ค่าลงทะเบียน จํานวนเงิน..........................บาท (................................................................)
 โอนเงินเข้าบัญชี “ โครงการวิจยั และพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล/เลขที่บญ
ั ชี 333-2-27450-1
หมายเหตุ : กรุณาส่งสําเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลของผูส้ มัครให้ชดั เจนและส่งมายังศูนย์ฯ ตามที่อยู่
 ที่อยูส่ าํ หรับส่งเอกสารการรับสมัคร : ศูนย์วิจยั และพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ 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. การจองห้องพัก (ผูป้ ระสงค์เข้าพักติดต่อกับทางโรงแรมด้วยตนเอง) ในนาม "อบรมเทคนิคขัน้ สูงในการแปลผลคลื่ นอีซีจฯี "
โรงแรม

ห้อง

ราคา (บาท / 1 คืน / ห้อง)

โรงแรมเอส ดี อเวนิ ว
94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2813-3111 / โทรสาร 0-2813-3131
Email : hotel@sdavenue.com ติดต่อ ฝ่ ายขาย คุณอรทัย พุทธา

 เดี่ยว

1,500.- บาท รวมอาหารเช้า

 คู่

1,500.- บาท รวมอาหารเช้า

ลงชื่อ.....................................................................................ผูส้ มัคร
(....................................................................................)
วันที่สมัคร............................................................................

กําหนดกาารโครงการทางวิชาการ
เรือง
่อ เทคนิคขั้ันสูงในการแปปลผลคลืน่ อีซีซจี ีและการดูแแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเ
ฤ
เวียนเลือดแลละผูป้ ่วยหัวใจจและหลอดเลืลือด
(Advancedd Technique in ECG innterpretatioon and Crittical Cardioovascular Nursing)
ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพั
ภ นธ์ 25611
ณ ห้องประชุชุมอมรินทร์ ชัน้ 3 โรงแรมม เอส ดี อเวนินิว ถนนบรมรราชชนนี กรุงงเทพมหานคร
ววัน/เวลา
หัวข้ขอการบรรยาย
วัวนจันทร์ที่ 122 กุมภาพันธ์ 2561
2
07.30 - 08.30 น.
ลงทะเเบียน
08.30 - 08.45 น.
 พิธีเปิดการอบรม
โดย......ผู้อํานวยกาารสถาบันชีววิทยาศาสตร์
ท
โมเลกุล มหาวิทยยาลัยมหิดล
08.45 - 10.00 น.
 เครืองมื
่อ อแพทย์ที่ใใช้ในระบบไหลลเวียนเลือด
โดยย.....ผู้ช่วยศาสตตราจารย์สมศรีรี ดาวฉาย
10.00 - 10.15 น.
พักรับประทานอาหา
ป
ารว่าง
10.15 - 12.00 น.
 Carrdiovascular physiology
 Prinnciple of ECGG
โดย......ผู้ช่วยศาสตตราจารย์สมศรีรี ดาวฉาย
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหา
ป
ารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.
 Sinnus Rhythm
 Praactice Sinus RRhythm
โดยย.....อาจารย์ศุภภชัย โตรอุโฆษษ
14.30 - 14.45 น.
พักรับประทานอาหา
ป
ารว่าง
14.45 - 16.30 น.
 Atrrial Rhythm
โดยย.....อาจารย์ศุภภชัย โตรอุโฆษษ
วัวนอังคารที่ 133 กุมภาพันธ์ 2561
08.30 - 09.30 น.
 Praactice Atrial RRhythm
โดยย.....อาจารย์ศุภภชัย โตรอุโฆษษ
09.30 - 10.30 น.
 Junnctional Rhyythm
โดยย.....อาจารย์ศุภภชัย โตรอุโฆษษ
10.30 - 10.45 น.
พักรับประทานอาหา
ป
ารว่าง
10.45 - 11.30 น.
 Praactice Junctioonal Rhythm
m
โดยย.....อาจารย์ศุภภชัย โตรอุโฆษษ

หน้า 1 จาก 2

วัน/เวลา
หัวข้อการบรรยาย
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
11.30 - 12.00 น.
 Atrioventricular Block
โดย.....อาจารย์ศุภชัย โตรอุโฆษ
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
 Practice Atrioventricular Block
โดย.....อาจารย์ศุภชัย โตรอุโฆษ
14.00 - 14.30 น.
 Ventricular Rhythm
โดย.....อาจารย์ศุภชัย โตรอุโฆษ
14.30 - 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.30 น.
 Practice Ventricular Rhythm
โดย.....อาจารย์ศุภชัย โตรอุโฆษ
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
08.30 - 09.30 น.
 Pacemaker Rhythm
โดย.....อาจารย์ศุภชัย โตรอุโฆษ
09.30 - 10.30 น.
 Practice Pacemaker Rhythm
โดย.....อาจารย์ศุภชัย โตรอุโฆษ
10.30 - 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.
 12 Lead ECG (Axis)
โดย.....อาจารย์ศุภชัย โตรอุโฆษ
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.
 Bundle Branch Block and Hypertrophy
โดย.....อาจารย์ศุภชัย โตรอุโฆษ
14.30 - 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.30 น.
 Myocardial Infarction
โดย.....อาจารย์ศุภชัย โตรอุโฆษ
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
08.30 - 10.30 น.
 ECG in Myocardial Infarction / Practice how to read 12 lead ECG /
END of the class
โดย.....อาจารย์ศุภชัย โตรอุโฆษ
10.30 - 10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.
 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือด
โดย.....อาจารย์ศุภชัย โตรอุโฆษ
12.00 – 12.15 น.
 ปิดการอบรม
12.15 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หน้า 2 จาก 2

โครงการอบรมทางวิชาการ
เรื่อง เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด
(Advanced Technique in ECG interpretation and Critical Cardiovascular Nursing)
ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรม เอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร
---------------------------------------------------------------------1. ชื่อโครงการ :

โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและ
ผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด (Advanced Technique in ECG interpretation and Critical Cardiovascular Nursing)

2. ผู้รับผิดชอบ :

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย
โทร. 02-441-9350, 02-441-9742, 085-197-1184, 086-013-4987, 02-441-9003 ต่อ 1607
โทรสาร 02-441-0193

3. หลักการและเหตุผล :
จากระบบคุณภาพในโรงพยาบาลที่มีการประเมินเพื่อให้ผลการดูแลรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และครบถ้วนในทุกแง่ทุกมุม
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระบบคุณภาพที่มีมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในการดูแลผู้ป่วยที่วิกฤตในระบบไหลเวียนเลือด จะต้องได้รับการดูแลในหอ
ผู้ป่วยวิกฤตที่มีเครื่องมือที่มีคุณภาพและพร้อมใช้ และต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ พยาบาลที่มีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ
ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้สําหรับพยาบาล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหอผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน คณะผู้จัดจึงได้จัดโครงการอบรม
ทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด
(Advanced Technique in ECG interpretation and Cardiovascular Nursing) โดยมี อาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ (วท.บ. พยาบาล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ MA (Education) at California State University, USA และเป็นพยาบาลประจําหน่วย CCU, Northridge
Hospital Medical Center, USA) เป็นวิทยากร และใช้หลักสูตรใกล้เคียงกับการอบรมของ Northridge Hospital Medical Center
ซึ่ง The California Board of Registered Nursing ประเทศสหรัฐอเมริการับรองแล้ว
4. วัตถุประสงค์ :
4.1 เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะการอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
4.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความสามารถในการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วย โดยใช้ผลของการอ่านอีซีจี
4.3 เพิ่มพูนความรู้พื้นฐานให้สอดคล้องกับการให้การรักษาทางยาและแนวทางการวางแผนเพื่อการรักษาพยาบาล
4.4 เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของเครื่องมือแพทย์ที่นํามาใช้งานได้อย่างเหมาะสม
4.5 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมาตรฐานการพยาบาลสู่สากล
5. ระยะเวลาและสถานที่ : จํานวน 4 วัน
 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 –16.30 น.
 ณ ห้องประชุมอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรม เอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ 10700
6. วิทยากร :
6.1 อาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ
- วท.บ.พยาบาล (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
- M.A.(Education) at California State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- พยาบาลประจําหน่วย CCU, Northridge Hospital Medical Center ประเทศสหรัฐอเมริกา
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6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ดาวฉาย
- วท.บ.พยาบาล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
- วท.ม.สรีรวิทยา (มหาวิทยาลัยมหิดล)
- นายกสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย
7. กลุ่มเป้าหมาย : จํานวน 150 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยวิกฤต และหน่วยไอซียู
8. รูปแบบการอบรม : ประกอบด้วย
8.1 การบรรยาย โดยใช้โปรแกรม power point
8.2 การฉายภาพยนตร์ประกอบเสียง
8.3 การอภิปราย
8.4 การฝึกทดสอบการวิเคราะห์อีซีจี
9. อัตราค่าลงทะเบียน : รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน และ อาหารว่าง 2 มื้อต่อวันตลอดหลักสูตร
 ชําระค่าลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 4,800.-บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
 ชําระค่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 5,300.-บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
10. กําหนดการรับสมัคร : (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)
10.1 การรับสมัคร : ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ที่ คุณพิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย
หรือ คุณชะเอม ไพเราะ ทั้งนี้สามารถ Download รายละเอียดโครงการพร้อมใบสมัครได้ที่
Website : http://medequip.st.mahidol.ac.th หรือ www.facebook.com/ThaiBMI
10.2 การส่งเงินค่าลงทะเบียน : เริ่มตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัครจนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
 สามารถทําได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชี“โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 333–2–27450–1
หมายเหตุ สําหรับผู้โอนเงิน กรุณาส่งสําเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครให้
ชัดเจน และจัดส่งมายังที่อยู่ตามข้อ 10.3
10.3 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อและส่งเอกสารได้ :
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-9350, 02-441-9742, 085-197-1184, 086-013-4987, 02-441-9003 ต่อ 1607
โทรสาร 02-441-0193 / E-mail : pimolpatra.bun@mahidol.ac.th และ chaaim.pha@mahidol.ac.th
11. การสะสมหน่วยคะแนน : อยู่ในระหว่างการพิจารณาจากสภาการพยาบาล
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
12.1 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจและแนวทางการดูแล
12.2 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้
12.3 ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําความรู้และทักษะการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจไปใช้ในการวางแผนการพยาบาลได้
12.4 ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้เครื่องมือแพทย์และแนวทางการวางแผนการพยาบาลของ
โรงพยาบาลในต่างประเทศ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณพิมลพัตร์ บรรลือโชคชัย หรือ คุณชะเอม ไพเราะ
โทร. 02-441-9350, 02-441-9742, 085-197-1184, 086-013-4987 / โทรสาร 02-441-0193
E-mail : pimolpatra.bun@mahidol.ac.th และ chaaim.pha@mahidol.ac.th
Webpage : http: //medequip.st.mahidol.ac.th
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