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ที่ สรท. 285/2564 
                                                                  23  ธันวาคม  2564 
 
เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการออนไลน์ 
 
เรียน   นายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/คณบดี 
 

 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย  ได้กำหนดการจัดอบรม เรื่องสารสนเทศภาพทางการแพทย์
สำหรับนักรังสีเทคนิค Medical Imaging Informatics for Technologists เพื ่อให้นักรังสีเทคนิคและ
บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าอบรมมีความรู้ วิธีการและทักษะการ รวมทั้งเรียนรู้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ 
และการควบคุมคุณภาพ ความรู ้ด้านภาพดิจิตอล การจัดการเครื ่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัต ิการ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีระบบเครือข่าย และไฟล์แบบ DICOM HL7 message และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
ผ่านระบบ Online ด้วย Zoom ระหว่างวันที่ วันที่ 20 – 22 มกราคม 2565  อัตราค่าลงทะเบียน ประเภท
สมาชิกตลอดชีพ 5,000 บาท  ประเภทสมาชิกรายปี และผู้สนใจ 5,500 บาท   สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่
วันที่ 23  ธันวาคม  2564 ถึงวันที่  18  มกราคม  2565  ท่านผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย และสามารถใช้ในการต่อใบประกาศนียบัตร  IABSRT- MIIA   
             สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้าร่วมฝึกอบรม  โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการอบรมครั้งนี้ได้ ตามระเบียบของกระทรวงการคลังจากต้นสังกัด  
             
            จึงเรียนมาเพื ่อโปรดอนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมดังกล่าว และดำเนินก ารต่อไปด้วย            
ทางสมาคมฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน  และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 
 
 
                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                            ( นายสละ     อุบลฉาย ) 
                                                                     นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
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หัวเรื่อง  สารสนเทศภาพทางการแพทย์สำหรับนักรังสีเทคนิค  
Medical Imaging Informatics for Technologists 

กำหนดเวลาที่จัด วันที่ 20 – 22 มกราคม 2565   
คุณสมบัติผู้เข้าประชุม นักรังสีเทคนิค พนักงานรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์  และผู้สนใจ 
หน่วยงานที่จัด สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย   http://ww.tsrt.or.th 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักรังสีเทคนิคและบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าอบรมมีความรู้ วิธีการและทักษะการ รวมทั้ง

เรียนรู้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ ความรู้ด้านภาพดิจิตอล การจัดการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีระบบเครือข่าย และไฟล์แบบ DICOM 
HL7 message และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

แหล่งงบประมาณ ต้นสังกัด 
ค่าลงทะเบียน    
ชำระภายใน  สมาชิกตลอดชีพ                   5,000   บาท 
18 มกราคม 2565 สมาชิกรายปี/บุคคลทั่วไป         5,500  บาท       
ชำระเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 0162652808  ชื่อบัญชี สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
 **หากหลังวันที่  18 มกราคม 2564 ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม 500   บาท** 
สถานที่รับสมัคร สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

ภาควิชารังสีเทคนิค  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ภายในโรงพยาบาลศิริราช  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย  กทม  10700 
โทรศัพท์ 02-441-4370 ต่อ 2116,  092-257-5985   
E-mail: mtmu.kpd@gmail.com  

ผู้ประสานงาน นางกุลธิดา   โพธิ์แดง   
มือถือ 09 2-257-5985 

ลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/MwKLW3sdqRVCJ4kf8 
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สารสนเทศภาพทางการแพทย์สำหรับนักรังสีเทคนิค  
Medical Imaging Informatics for Technologists  

โดย สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
ผ่านระบบ Online ด้วย Zoom ระหว่างวันที่ วันที่ 20 – 22 มกราคม 2565 

 
หลักการและเหตุผล:  

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในการทำงานทางรังสีวิทยา
ด้านรังสีวินิจฉัยนั้น บุคลลากรทางรังสีเทคนิคมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้          
การทำงานในแผนกคล่องตัวและผู้ป่วยได้รับบริการอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่นนักรังสีเทคนิค สามารถนำความรู้     
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานด้านการบริการ จัดการการจัดเก็บภาพถ่ายทางรังสีผ่านระบบจัดเก็บภาพ   
ทางการแพทย์ (PACS) ดังตัวอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนักรังสีเทคนิคมีบทบาทในการบริหารจัดการระบบ
จัดเก็บภาพทางการแพทย์โดยตรง ด้วยปัจจัยต่างๆ เป็นที่ประจักษ์ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย เล็งเห็น
ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพดังกล่าวเพื่อให้นักรังสีเทคนิคสามารถดำเนินงานร่วมกับแพทย์และวิศวกรระบบ
คอมพิวเตอร์ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เริ่มจัดหลักสูตรอบรมด้าน Imaging Informatics โดยอ้างอิง
เนื้อหาระดับสากลในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสารสนเทศภาพทางการแพทย์สำหรับนักรังสีเทคนิคขั้นพ้ืนฐานหรือ 
Medical Imaging Informatics for Technologist ทางสมาคมรังสีเทคนิคได้จัดหลักสูตรโดยจะเน้นเรื่องความรู้
พ้ืนฐานที่จำเป็นสำหรับนักรังสีเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐาน DICOM  และ  HL7 message อัน
ได้แก่ ความรู ้ด ้านภาพดิจิตอล เครื ่องมืออุปกรณ์และการควบคุมคุณภาพ การจัดการเครื ่องคอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี Virtualization ผ่านการควบคุณระยะไกล (Remote Desktop) หมายเลข
เครือข่าย พอร์ต Firewall เครือข่าย LAN การทำสายนำสัญญาณ ไฟล์แบบ DICOM และโปรแกรมดูภาพ DICOM 
และการสื่อสารขอมูล HL รุ่น2.x และ 3.x เป็นต้น 

ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย และสามารถใช้ในการต่อใบ
ประกาศนียบัตร  IABSRT- MIIA  
 
วัตถุประสงค์  

เพื่อให้รังสีเทคนิคและบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าอบรมมีความรู้ วิธีการและทักษะการ รวมทั้งเรียนรู้ถึง
ปัจจัยที ่มีผลต่อคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ  ความรู ้ด ้านภาพดิจิตอล การจัดการเครื ่องคอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีระบบเครือข่าย และไฟล์แบบ DICOM HL7 message และเทคโนโลยี         
ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 



 

คณะกรรมการอำนวยการ: 
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย:  อ.สละ อุบลฉาย 
ประธานฝ่ายวิชาการสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย: ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ 
 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร: 
ผศ.ดร.นภาพงษ์  พงษ์นภางค์                    คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
รศ.ดร.ยุทธพล  วิเชียรอินทร์                    คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
อาจารย์ปรีชา แพงทรัพย์     Certified Instructor, Advanced Information Technology 
อ.ชัยพฤกษ์  วัฒนาการ  ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศและท่ีปรึกษาด้านความเสี่ยง 

และความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของบริษัทชั้นนำ 
 
หลักสูตรการบรรยาย: 
วันพฤหัสที่ 20 ม.ค. 2565 

เวลา หัวข้อ ผู้บรรยาย 
8.00-8.45 ลงทะเบียน  
8.45-9.00 พิธีเปิดการประชุม  
9.00-9.45 Establishing Digital Imaging Department ผศ.ดร.นภาพงษ ์
9.45-10.30 Digital Imaging Characteristics ผศ.ดร.นภาพงษ ์
10.30-10.45 Coffee Break  
10.45-11.30 Image Artifacts and Management ผศ.ดร.นภาพงษ ์
11.30-12.15 Exposure Index and Its Applications ผศ.ดร.นภาพงษ ์
12.15-13.15 Lunch  
13.15-14.00 Basics of Image Processing ผศ.ดร.นภาพงษ ์
14.00-14.45 Viewing Monitor Characteristics ผศ.ดร.นภาพงษ ์
14.45-15.00 Coffee break  
15.00-15.45 Quality Control of Digital Imaging ผศ.ดร.นภาพงษ ์
15.45-16.30 How to work effectively with digital imaging ผศ.ดร.นภาพงษ ์

 
วันศุกร์ที่ 21 ม.ค. 2565 

เวลา หัวข้อ ผู้บรรยาย 
9.00-9.45 Computing Concepts Review รศ.ดร.ยุทธพล 
9.45-10.30 Basic computer administration รศ.ดร.ยุทธพล 
10.30-10.45 Coffee break  
10.45-11.30 Understand virtualization รศ.ดร.ยุทธพล 
11.30-12.15 Understanding IP address รศ.ดร.ยุทธพล 



 

 
วันศุกร์ที่ 21 ม.ค. 2565 

เวลา หัวข้อ ผู้บรรยาย 
12.15-13.15 Lunch  
13.15-14.00 Understand Application Standard port  รศ.ดร.ยุทธพล 
14.00-14.45 Local Area Network & Switching HUB  รศ.ดร.ยุทธพล 
14.45-15.00 Coffee break รศ.ดร.ยุทธพล 
15.00-15.45 Network Cabling & Troubleshooting  รศ.ดร.ยุทธพล 
15.45-16.30 Network interface configuration รศ.ดร.ยุทธพล 

 
 
วันเสาร์ที่ 22 ม.ค. 2565 

เวลา หัวข้อ ผู้บรรยาย 
9.00-9.45 Understand DICOM Standard & Service Classes รศ.ดร.ยุทธพล 
9.45-10.30 Understanding HL7 & HL7 message version 2.x & 3.x รศ.ดร.ยุทธพล 
10.30-10.45 Coffee break  
10.45-11.30 Introduction to Networking in Organization อ.ปรีชา 
11.30-12.15 Current Trend in Computer Networking Technology อ.ปรีชา 
12.15-13.15 Lunch  
13.15-14.00 Basic Computer Security Concepts อ. ชัยพฤกษ์ 
14.00-14.45 Computer Security Threats อ. ชัยพฤกษ์ 
14.45-15.00 Coffee break  
15.00-15.45 Computer System Security Best Practices อ. ชัยพฤกษ์ 
15.45-16.30 Related Laws อ. ชัยพฤกษ์ 

 


