ข้อมูลบริการ
การอบรม
ทางการแพทย์
หน่วยงาน
1. สถาบันพยาธิวิทยา

ฉบับประจำ�เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559
หลักสูตร

โครงการเทคนิคการย้อมสไลด์
อิมมูโนฮิสโดเคมีด้วยเครื่องอัตโนมัติ   
2. รพ.นพรัตนฯ
โครงการอบรมการช่วยพื้นคืนชีพชั้นสูง
สำ�หรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ  
3. โรงพยาบาลราชวิถี โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพ
ทารกแรกเกิด หลักสูตรชั้นสูง  
4. สถาบันสุขภาพเด็กฯ อบรมปฏิบัติการแกนนำ�สำ�หรับพยาบาล
ด้านโรคไข้เลือดออก     
5. สถาบันสุขภาพเด็กฯ อบรมปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
6. โรงพยาบาล
สาขาต้อหิน  
เมตตาประชารักษ์  
7. โรงพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตั ทิ างตา
เมตตาประชารักษ์   
8. โรงพยาบาลนพรัตนฯ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลอาขีวอนามัย     
9. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ โครงการเพิ่มพูนทักษะ
ขอนแก่น  
แพทย์เวชศาสตร์เสพติด
10. โรงพยาบาลราชวิถี หลักสูตรอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้เคมีบำ�บัด  
11. สถาบันสุขภาพเด็กฯ อบรมปฏิบัติการแกนนำ�สำ�หรับพยาบาล
ด้านโรคไข้เลือดออก     
12. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   การอบรมหลักสูตร
Palliative Nurse maneger  
13. โรงพยาบาลเลิดสิน อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
ทีมการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องถาวร
14. โรงพยาบาลนพรัตนฯ หลักสูตรความรู้อาชีวเวชศาสตร์
ด้านโรคปอดจากการทำ�งาน  
15. สถาบันประสาทวิทยา โครงการเพิ่มพูนทางด้านประสาทวิทยา
แก่แพทย์ทั่วไป  
16. โรงพยาบาล
การอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลจักษุ
เมตตาประชารักษ์
และการคัดกรองโรคตาในชุมชน
17. โรงพยาบาลราชวิถี โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
กู้ชีพทารกแรกเกิด หลักสูตรชั้นสูง  
18. โรงพยาบาลนพรัตนฯ หลักสูตรความรู้อาชีวเวชศาสตร์
ด้านโรคปอดจากการทำ�งาน
19. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   โครงการอบรม Cancer Registry
สำ�หรับแพทย์  
20. สถาบันโรคทรวงอก โครงการอบรมเรื่องการพยาบาล
ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจ ขาดเลือดเฉียบพลัน
21. โรงพยาบาล
สาขาต้อหิน  
เมตตาประชารักษ์  
22. สถาบันโรคผิวหนัง   โครงการอบรมวิชาโรคผิวหนังสำ�หรับแพทย์  

ระยะเวลาฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน ช่วงเวลาฝึกอบรม

ที่ติดต่อ

3 เดือน

5,000 บาท

3 วัน

10 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย รุ่น 1 ก.ค.รุ่น2 ส.ค. โทร. 02 517-4270
ต่อ 1420
ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.ค.
โทร. 02 354 8108-37
ต่อ 2541-2
8,000 บาท ส.ค.
โทร.1415 ต่อ 5113

5 วัน
1 ปี  

5,000 บาท
-  

1 วัน

มิ.ย.- ส.ค.

123

ก.ค.
ก.ค.-มิ.ย. 59

16 สัปดาห์ 45,000 บาท มิ.ย.-ก.ย.
16 สัปดาห์ 40,000 บาท มิ.ย.-ก.ค.

โทร. 02 -354 8208

โทร. 1415 ต่อ 5113
โทร. 034-388700
ต่อ 7174
โทร. 034 225818
ต่อ 1308

2 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย     พ.ค.   

โทร. 043 345391-2

5 วัน

5,000 บาท

ก.ค.

10 วัน

8,000 บาท

ส.ค.

โทร. 02 354 8108-37
ต่อ 2541-2
โทร. 1415 ต่อ 5113

5 วัน    

4,000 บาท     ก.ค.

3 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.ค.- ธ.ค.

โทร 02 354-7025
ต่อ 1521
โทร. 02 353 9728

5 วัน  

-   

โทร 02-517-4333

3 วัน  

ก.พ.59
(สมัคร ธ.ค.-ม.ค.)
2,500-3,000 ธ.ค.59
(สมัคร ต.ค.-ธ.ค.)
5,000 บาท ส.ค.  – ก.ย.  

1 วัน

ไม่มีค่าใช้จ่าย ก.ค.

5 วัน  

-   

3 วัน  

17 สัปดาห์     40,000   
1 วัน

4,000   

1 ปี  

-  

1 เดือน

10,000

โทร 02-306-9899
ต่อ 2107
โทร. 034 225818
ต่อ 1308
โทร 02 354 8108-37
ต่อ 2541-2
โทร. 02-517-4333

ก.พ.60
(สมัคร ธ.ค.-ม.ค.)
เม.ย.
โทร. 02-354-7025
(สมัคร ม.ค.-มี.ค.) ต่อ 2205
ม.ค.60               โทร. 02-547-0999
(สมัคร ต.ค.-ธ.ค.) ต่อ 30202
ก.ค.-มิ.ย. 60
โทร. 034-388700
(สมัคร ธ.ค.-ม.ค.)   ต่อ 7174
มี.ค. 60
โทร. 02-354-5222
(สมัคร ธ.ค.-ม.ค.) ต่อ 5571

