
 
 
 

 
โครงการอบรม  

ความรู้ทั่วไปเรื่อง ระบบก๊าซทางการแพทย์ การออกแบบ การดูแลรักษา และการตรวจสอบ รุ่นที่ 3   
 วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2566  จัดอบรม Online 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.) 
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลยัวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 

 

หน่วยพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องจากสภาวิศวกร (PDU)  
อบรม Online 24  หน่วย / อบรม Onsite 24 หน่วย 

 
หลักการและเหตผุล 
 
ระบบก๊าซทางการแพทย์มีบทบาทส าคัญในโรงพยาบาลสมัยใหม่ การออกแบบ การติดตั้ง การบ ารุงรักษา การตรวจสอบและการ
ทดสอบอุปกรณ์ก๊าซทางการแพทย์ให้มีความพร้อมใช้ตลอดเวลาเป็นสิง่จ าเปน็ส าหรับโรงพยาบาลเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพการ
รักษาพยาบาล ตลอดจนช่วยชีวติและบรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วยได้ทันท่วงท ีระบบก๊าซทางการแพทย์ของศูนย์การแพทยจ์ะ
ประกอบด้วยแหล่งจา่ยกลางก๊าซทางการแพทย ์(Central Supply System) ระบบท่อส่งก๊าซทางการแพทย ์(Pipeline system) 
ระบบควบคุมและเฝา้ระวัง (Control valve and alarm system) จุดใช้งานและหัวจ่ายกา๊ซ (Outlet)  ระบบไฟฟ้า ระบบเรียก
แพทย์ และระบบอุปกรณ์เสริม  
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นว่าการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ใช้งาน และดูแลรักษาให้มีความรู้
มีความส าคัญต่อวงการแพทย์และต่อสังคม จึงจัดให้มีการอบรมความรู้ทั่วไปเรื่อง ระบบก๊าซทางการแพทย์ การดูแลรักษา 
และการตรวจสอบ และหวังให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมต่อไป 
กลุ่มเป้าหมาย 
หลักสูตรดังกล่าวจัดท าขึ้นส าหรบักลุ่มเป้าหมายที่เป็น บุคลากรทางการแพทยท์ี่ดูแลระบบวิศวกรรมและระบบก๊าซทางการแพทย์
วิศวกร ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และชา่งเทคนิค  
วิทยากร 
วิทยากรจากราชวิทยาลัยวสิัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยที่ประกอบด้วยคณะแพทย์ผู้เชีย่วชาญและคณะวิศวกรที่ช านาญการใน
ระบบก๊าซทางการแพทย ์
 
 
หัวข้ออบรม 
  

วันที่ เวลา หัวข้ออบรม 
19 พ.ค. 66 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 น. 
09.15 - 10.15 น. 

1. Essential of Medical Gas 
2. ระบบจ่ายกลางก๊าซทางการแพทย์(Central supply system)   
โดย แพทย์หญิงประภา รัตนไชย 
      อดีตประธานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
      เชี่ยวชาญ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
และ นายราชัย นาคามดี   
      กรรมการผู้จัดการ 
      บริษัท ฮอซลิงค์ เมดิคัล จ ากัด 

10.15 - 10.30 น. พัก 

PDU 12 หน่วย 



10.30 – 12.00 น. 3. หลักการและแนวทางการออกแบบระบบก๊าซทางการแพทย์ 
โดย นายธนาดล ภูสองชั้น 
      วิศวกรออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง  
      บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โพรเจค แอดมินิสเตรชั่น จ ากัด 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 14.00 น. 4. ระบบท่อส่งก๊าซทางการแพทย์ (Pipeline system)   

โดย นายประวิทย์  สัพพะเลข 
      ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 
      กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

14.00 – 14.45 น. 5. ระบบควบคุมและเฝ้าระวัง(Control valve and alarm system)  
โดย นายพฤษ ตั้งคีรีพิมาน  
      Business Analyst & Planning Manager 
      บมจ.ลินเด้ (ประเทศไทย) 

14.45 – 15.00 น. พัก 
15.00 – 16.00 น. 6.จุดใช้งานและหัวจ่ายก๊าซ(Outlet) 

โดย นายแพทย์พรเทพ  เปรมส าราญ 
      วิสัญญีแพทย์ และอาจารย์ประจ าภาควิชาวิสัญญี 
      คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ 

 
 
 

วันที่ เวลา หัวข้ออบรม 
20 พ.ค. 66 
 

09.00 – 10.15 น. 7.การตรวจสอบและการรับรอง/การยืนยันความถูกต้อง 
8.การดูแลบ ารุงรักษาและเทคนิคการแก้ไขปัญหา (เบื้องต้น) 
โดย   นายคมศักดิ์ รัตนภิรมย์ 

10.15 – 10.30 น. พัก 
10.30 – 12.00 น. 9.การใช้และการดูแลรักษาออกซิเจน และ Manifold 

โดย   นายพฤษ ตั้งคีรีพิมาน 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 14.00 น. 10.การใช้และดูแลรักษาปั๊มและคอมเพรสเซอร์ 

โดย   นายคมศักดิ์ รัตนภิรมย์  
        วิศวกร และหัวหน้างานระบบก๊าซทางการแพทย์ 
        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

14.00 – 14.15 น. พัก   
14.15 – 15.45 น. 11.การดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในหอผู้ป่วย 

โดย   นายคมศักดิ์ รัตนภิรมย์ 
        วิศวกร และหัวหน้างานระบบก๊าซทางการแพทย์ 
        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

15.45 – 16.15 น.    12.ระบบก๊าซและสุญญากาศทางทันตกรรม   
โดย   นายแพทย์พรเทพ  เปรมส าราญ 

16.15 – 17.00 น. 13.วัดผลส าเร็จด้วยการทดสอบ (ปรนัยจ านวน30ข้อ) 
 
 
 



 
 

                                 โครงการอบรม 
ความรู้ทั่วไปเรื่อง ระบบก๊าซทางการแพทย์ การดูแลรักษา และการตรวจสอบ รุ่นที่ 3   

วันที ่19 – 20 พฤษภาคม 2566   
จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)  
(กรุณากรอกช่ือ-นามสกุล ให้ชัดเจน และตามข้อเท็จจริง) 

 

 

หน่วยงาน/บริษทั    ..............................................................................................................................................................................  

เลขที่ ........................ หมู่ที่ .........................ซอย ............................................................... อาคาร ........................................................  

ถนน ................................................... ต าบล/แขวง ..................................................................... อ าเภอ/เขต......................................  

จังหวัด ..............................................................................................  รหัสไปรษณีย ์.............................................................................   

โทรศัพท ์.......................................................................................... โทรสาร  .......................................................................................  

ผู้ประสานงานโดย  .............................................................................................  โทรศัพท ์...................................................................  

E-mail:   ...............................................................................................................................................................................................  

เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษี   ................................................................................ ส านักงานใหญ่      สาขา   ............................  

ขอส ำรองที่นั่งดังต่อไปนี้   กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลด้วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร 

1. ชื่อ – นามสกลุ........................................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท.  ....................................  

  เบอร์โทร    Email:      เลขสมาชิกสภาวิศวกร            . 

2. ชื่อ – นามสกลุ........................................................................................................... เลขที่สมาชิก วสท.  ....................................  

  เบอร์โทร    Email:      เลขสมาชิกสภาวิศวกร            . 

ค่าลงทะเบียนการอบรม   
(ราคาน้ีรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าเอกสาร, วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

เรียน Online Zoom      
 สมาชิก วสท.                                                3,000   บาท/ท่าน  
 บุคคลทั่วไป                                                  3,500   บาท/ท่าน  
การช าระเงิน 

โอนเงิน  เข้าบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ   
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1  
ธนาคารกรุงเทพ   สาขาสุรวงศ์     เลขที่ 147-4-32388-6 

  ธนาคารกรุงไทย    สาขาจามจุรีสแควส ์ เลขที่ 162-0-09914-4 
กรณีโอนเงินเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุณาแฟกซ์หลักฐานการช าระเงิน  พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรมที่อยู่ในการออกใบเสร็จส่งมาที่แฟกซ์ 0-2184-4662 

ข้อปฏบิัติกรณีการยกเลิก อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และไดช้ าระเงินค่าลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ดงันี้ 
  กรณี วสท. เป็นผู้ยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจ านวน 
  กรณีลูกค้าได้ลงทะเบียน (ช าระเงินแล้ว) แจ้งยกเลิกเนื่องจากเหตุใดก็ตามขอให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 แจ้งยกเลิกกอ่นวันจัด อบรม สัมมนา ดงูาน   7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน 
 

สมัครเข้าอบรมหรือสอบถามข้อมูลติดต่อ  คุณเยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์  
Tel: 0 2184 4600 - 9 ต่อ 500, FAX: 0 2184 4662 

E-mail: admineit05@eit.or.th website: www.eit.or.th 

mailto:admineit05@eit.or.th

