
Printing: 
Your printer might not print the 
same way our printers do, so 
make sure to try a couple of 
test prints. If things aren’t 
aligning quite right, experiment 
with the Scale to Fit Paper 
setting. It’s located in the Print 
dialog – just click Full Page 
Slides to get to it. 

And did you notice we made 
fold marks for you? They are 
really light, but if you don’t like 
them showing on your 
brochure, click View, Slide 
Master, and delete them 
before you print. 

Customizing the 
Content: 
If you need more placeholders 
for titles, subtitles or body text, 
just make a copy of what you 
need and drag it into place. 
PowerPoint’s Smart Guides will 
help you align it with everything 
else. 

 คณะพยาบาลศาสตร ์

 คณะเภสชัศาสตร ์

 คณะกายภาพบ าบดั 

 คณะเทคนิคการแพทย ์

การบริการ 

1.การบริการที่บา้นและท่ี

คณะพยาบาลศาสตร ์ 

บริการดา้นสุขภาพ 

โดยอาจารย ์นกัศึกษา 

 2. การบริการดา้นกายภาพบ าบดั  

สามารถรับบริการได้ที่มหาวิทยาลัยรังสติ  

อาคาร 4 ช้ัน 1 ห้อง 4-101 

ติดต่อโทร 0-29972222 ต่อ 1455 

เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. 

หรือสอบถามผ่านทาง 

http://www.rsu.ac.th/ptrsu/clinic.php  

ครอบครัวที่ดูแลผู้สงูอายุ ซ่ึงมีปัญหา

สขุภาพเร้ือรังที่บ้านและต้องการความ

ช่วยเหลือเป็นคร้ังคราวจากพยาบาล/

นักศึกษาพยาบาล ในการจัดการกบัปัญหา

สขุภาพ เช่น การเปล่ียนสายยางให้อาหาร 

การเปล่ียนสายสวนปัสสาวะ การดูแลแผล

กดทบั  และอื่นๆ เพ่ือลดเวลาในการ

เดินทางไปโรงพยาบาล  
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aligning quite right, experiment 
with the Scale to Fit Paper 
setting. It’s located in the Print 
dialog – just click Full Page 
Slides to get to it. 

And did you notice we made 
fold marks for you? They are 
really light, but if you don’t like 
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การบริการ 

ครอบครัวที่ต้องดูแลผู้สูงอายุหรือมีผู้ดูแล

ที่บ้านที่ต้องการความรู้และทกัษะในการ

ดูแลผู้สงูอายุเฉพาะเร่ืองหรือเฉพาะโรค 

เพ่ือสามารถให้การดูแลได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือสขุอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ผู้ป่วย 

4. การบริการดา้นขอ้มูลความรู้

เกีย่วกบัการใชย้าอย่างเหมาะสม  

สามารถรับบริการได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิต 

อาคาร 4 ช้ัน 2 ติดต่อโทร 0-2997-2200 

ต่อ 1420 

5. การบริการดา้นการตรวจทาง

หอ้งปฎิบติัการ  

สามารถรับบริการได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิต 

อาคาร 4 ช้ัน 1 ห้อง 4-102  

ติดต่อโทร 0-2997-2222 ต่อ 1402 

ติดต่อคณะพยาบาลศาสตร์  

อาคาร 4/2 ห้อง 411/2  

โทร: 02-9972222 ต่อ 1489 หรือ  

โทร: 089-7626738 คุณจิรภา หงษ์ตระกูล  

หรือสอบถามผ่านทาง 

https://www.facebook.com/schoolofnursingrsu 

3. การบริการอบรมเกีย่วกบัการดูแล

ผูสู้งอายุเป็นรายบุคคลท่ีบา้นหรือท่ี

คณะพยาบาลศาสตร ์ 


