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ที่ สรท. 9/2565 
                                                                  21  เมษายน  2565 
 

เรื่อง   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Advanced CT and MRI in Neuro-Radiology 
 

เรียน   นายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/คณบดี 
 

          ด้วย สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย  ได้กำหนดการจัดอบรมหลักสูตร Advanced CT and 
MRI in Neuro-Radiology  ซึ่งปัจจุบันการตรวจด้วยภาพรังสีในงานประสาทวิทยา มีความก้าวหน้าเป็น
อย่างมาก เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และเอ็มอาร์ไอ เป็นเทคโนโลยีทางรังสีวิทยาที่มีบทบาทอย่างมากในการ
วิเคราะห์ความผิดปกติในด้านต่างๆ ของระบบประสาท นักรังสีเทคนิคซึ่งเป็นบุคลากรที่ให้บริการด้าน
เทคนิคการตรวจ มีความจำเป็นจะต้องมีความรู้และทักษะขั้นสูงในการให้บริการดังกล่าว สมาคมรังสีเทคนิค
แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีการตรวจดังกล่าว จึงได้จัดทำหลักสูตรระยะสั้น 
(intensive course) ซึ่งประกอบไปด้วยการบรรยายและการสอนแสดงภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้รับความรู้และเพิ่มพูนทักษะเชิงวิชาชีพในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ในวันที่ 3-5 มิถุนายน 2565      
ณ โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา 

 

            สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้าร่วมฝึกอบรม  โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการอบรมครั้งนี้ได้ ตามระเบียบของกระทรวงการคลังจากต้นสังกัด  
             

            จึงเรียนมาเพื ่อโปรดอนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมดังกล่าว และดำเนินก ารต่อไปด้วย            
ทางสมาคมฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน  และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 
 

 
                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                                            ( นายสละ     อุบลฉาย ) 
                                                                     นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

 

 

http://www.tsrt.or.th/


 

หัวเรื่อง  หลักสูตร Advanced CT and MRI in Neuro-Radiology 
กำหนดเวลาที่จัด วันที่ 3 – 5  มิถุนายน 2565   
คุณสมบัติผู้เข้าประชุม นักรังสีเทคนิค พนักงานรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์  และผู้สนใจ 
หน่วยงานที่จัด สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย  http://ww.tsrt.or.th 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักรังสีเทคนิค มีความรู้เพ่ิมพูนทักษะ มีความก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง ทางด้านการให้บริการ

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และเอ็มอาร์ไอ ซ่ึงเทคโนโลยีทางรังสีวิทยาที่มีบทบาทมีความจำเป็นอย่าง
มากในการวิเคราะห์ความผิดปกติในด้านต่างๆ ของระบบประสาท  

แหล่งงบประมาณ ต้นสังกัด 
ค่าลงทะเบียน    

ชำระภายในวันที่ 
31 พฤษภาคม 2565 

Onsite  
รับจำกัด 100 ท่าน 

แบบ Onsite  ประเภทสมาชิกตลอดชีพ                   5,000 บาท  
แบบ Onsite  ประเภทสมาชิกรายปี/บุคคลทั่วไป        5,500 บาท       
แบบ Online  ประเภทสมาชิกตลอดชีพ                     3,000 บาท 
แบบ Online  ประเภทสมาชิกรายปี/บุคคลทั่วไป        3,500 บาท 

ชำระเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 016-265280-8  ชื่อบัญชี สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
 **หากชำระหลังวันที่  31 พฤษภาคม 2565 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 092-257-5985 

ลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/uvBu8tWoC9yTnXmQ8  

 
 

หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมประเภท Onsite  ต้องมีผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้า 
กรุณาเขียนชื่อ/วันที่/เวลา บนแผ่นตรวจและถ่ายรูป   

 
 
 

 

http://ww.tsrt.or.th/
mailto:mtmu.kpd@gmail.com


 

 
กำหนดการสอนหลักสูตร Advanced CT and MRI in Neuro-Radiology 

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
วันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 

ณ  โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา 
 
รายละเอียดหลักสูตร:  

การตรวจด้วยภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเอ็มอาร์ไอชั้นสูงในงานประสาทวิทยา (Advanced CT and 
MRI in Neuro-Radiology) 

 
หลักการและเหตุผล:  

ปัจจุบันการตรวจด้วยภาพรังสีในงานประสาทวิทยา มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
และเอ็มอาร์ไอ เป็นเทคโนโลยีทางรังสีวิทยาที่มีบทบาทอย่างมากในการวิเคราะห์ความผิดปกติในด้านต่างๆ ของระบบ
ประสาท ซึ่งนักรังสีเทคนิคเป็นบุคลากรที่ให้บริการด้านเทคนิคการตรวจ มีความจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะขั้นสูง
ในการให้บริการดังกล่าว สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี การตรวจดังกล่าว 
จึงได้จัดทำหลักสูตรระยะสั้น (intensive course) ซึ่งประกอบไปด้วยการบรรยายและการสอนแสดงภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้และได้รับการเพ่ิมพูนทักษะเชิงวิชาชีพในการให้บริการแก่ผู้ป่วยต่อไป 

 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: ฝ่ายวิชาการสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร: 
ผศ.พญ.จิตสุภา  วงศ์ศรีภูมิเทศ                       คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผศ.ดร.เสาวณีย์  อัศวผาติบุญ                 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
อ.พญ.ธันวา  สุดแสง                            คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
อ.อดุลย์  กำแพงทิพย์                         คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
อ.สายฝน  อาจมนตรี                          คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
อ.พญ.สุภาดา  ปรักกมกุล                                คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อ.พญ.ธัญชนก  ภาปราชญ์                               คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผศ.ดร.นภาพงษ ์ พงษ์นภางค์                           คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 

http://radiology.md.chula.ac.th/?p=658


 

ตารางการอบรม: 
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 
Time Topic Lecturer 

Essential Physics in Neuro CT and MRI 
9.00-9.45 Updated CT technology Dr.Napapong 
9.45-10.30 CT Dose and optimization  Dr.Napapong 
10.30-10.45 Break 
10.45-11.30 MR Image contrast mechanism and related pulse sequences Adun 
11.30-12.15 Advanced neuro sequences Adun 
12.15-13.15 Lunch 
13.15-14.00 Physics of flow and MRA Dr.Napapong 
14.00-14.45 Physics of diffusion and Perfusion Dr.Napapong 
14.45-15.00 Break 
15.00-15.45 Principle of Magnetic Resonance Spectroscopy Dr.Napapong 
15.45-16.30 fMRI Adun 

 
วันที่ 4 มิถุนายน 2565 

Time Topic Lecturer 
Clinical and Technical Aspects of Neuro CT and MRI 
9.00-9.45 Neuro CT imaging – what radiologists want technologists to know?  Part I Dr.Thanwa 
9.45-10.30 Neuro CT imaging – what radiologists want technologists to know? Part II Dr.Thanwa 
10.30-10.45 Break 
10.45-11.30 Neuro MR imaging – what radiologists want technologists to know?  Part I Dr.Jitsupa 
11.30-12.15 Neuro MR imaging – what radiologists want technologists to know? Part II Dr.Jitsupa 
12.15-13.15 Lunch 
13.15-14.00 Protocal & Imaging of brain tumor  Dr.Thunchanok 
14.00-14.45 Protocal & Imaging of  MCI Dr.Thunchanok 
14.45-15.00 Break 
15.00-15.45 Protocal & Imaging of Stroke I Dr.Thunchanok 
15.45-16.30 Protocal & Imaging of Stroke II Dr.Thunchanok 

 
 
 
 
 



 

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 
Time Topic Lecturer 
Clinical and Technical Aspects of Neuro CT and MRI 
9.00-9.45  Technical tips in neuro CT I Saifhon 
9.45-10.30 Technical tips in neuro CT II Saifhon 
10.30-10.45 Break 
10.45-11.30 Protocal & Imaging of Epilepsy I Dr.Supada 
11.30-12.15 Protocal & Imaging of Epilepsy II Dr.Supada 
12.15-13.15 Lunch 
13.15-14.00 Clinical MR Spectroscopy   Dr.Thanwa 
14.00-14.45 Vascular Imaging  Dr.Jitsupa 
14.45-15.00 Break 
15.00-15.45 Technical optimization in neuro imaging I Dr.Sawanee 
15.45-16.30 Technical optimization in neuro imaging II Dr.Sawanee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การส่งหลักฐานการชำระเงิน 
(กรุณาระบุข้อความให้ชัดเจน) 

ส่งหลักฐานมาที่: mtmu.kpd@gmail.com  
 

ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................... 
สังกดัโรงพยาบาล................................................................................................... 
เบอร์โทร................................................................................................................ 
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