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เร่ือง       ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Advancing Nuclear Medicine Through Innovation  
 

เรียน   ผู้อํานวยการโรงพยาบาล/นายแพทย์สาธารณสุขประจําจังหวดั/อธิการบดี/คณบด ี
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการอบรมหลักสูตรออนไลน ์
                      2. ใบสมัครเข้าร่วมประชุม 
  

            ด้วยสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ยีอ ีเมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ 
บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร ์จำกัด กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์และ
ภาพถ่ายทางโมเลกุลหลักสูตร “TSRT- NM School - Advancing Nuclear Medicine Through Innovation” 
ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีในการถ่ายภาพทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์มีการพัฒนาไปอย่างมาก ทั้งทางด้านเครืื่องมือ
การถ่ายภาพ การผลิตสารเภสัชรังสีเพื่อการวินิจฉัยและเพื่อการบำบัดโรค ตลอดจนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่
นำมาใช้ในการถ่ายภาพ การสร้างภาพ และการวินิจฉัยโรค นักรังสีเทคนิคซึ่งเป็นบุคลากรที่ให้บริการด้านเทคนิค
การตรวจ มีความจำเป็นจะต้องมีความรู้และทักษะในการให้บริการดังกล่าว สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยได้
เล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าว จึงได้จัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Intensive Course) 
ซึ่งประกอบไปด้วยการบรรยายและการสอนแสดงภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และ
เพิ่มพูนทักษะเชิงวิชาชีพในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ตลอดจนเทคโนโลยีทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์และภาพถ่าย
ทางโมเลกุลทางการแพทย์ ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจะไดร้ับ
คะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางรังสีเทคนิค (Radiological Technology Continuing Education; RTCE)  
 

             สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้าร่วมฝึกอบรม โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่าย ในการ
อบรมครั้งนี้ได้ ตามระเบียบของกระทรวงการคลังจากต้นสังกัด 
 
 

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมดังกล่าว และดำเนินการต่อไปด้วย ทางสมาคมฯ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 

  
 

 
                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                            ( นายสละ     อบุลฉาย ) 
                                                                   นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 



หัวเรื่อง หลักสูตร TSRT Nuclear Medicine School: Advancing Nuclear 
Medicine Through Innovation 

กำหนดวันที่จัด 8-9 ตุลาคม 2565 
คุณสมบัติผู้เข้าประชุม  นักรังสีเทคนิค พนักงานรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ 

และผู้สนใจ 
หน่วยงานที่จัด  สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย http://ww.tsrt.or.th  
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และเพิ่มพูนทักษะเชิงวิชาชีพตลอดจน

เทคโนโลยีทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์และภาพถ่ายทางโมเลกุลทางการแพทย์
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการให้บริการแก่ผู้ป่วยต่อไป  

แหล่งงบประมาณ  ต้นสังกัด  
ค่าลงทะเบียน 
(ชําระภายในวันที่ 30 ก.ย 65)  

ประเภทสมาชิกตลอดชีพ 1,500 บาท 
ประเภทสมาชิกรายปี/บุคคลทั่วไป 2,000 บาท 

ชำระเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 016-265280-8  
ชื่อบัญชี สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
**หากชําระหลังวันที่ 30 ก.ย. 65 ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม 500 บาท** 

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

ผู้ประสานงาน  นางกุลธิดา โพธิ์แดง    
ลงทะเบียนออนไลน์  

 
 

  



     
กำหนดการสอนหลักสูตร TSRT Nuclear Medicine School 
“Advancing Nuclear Medicine Through Innovation”  

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565 

 
รายละเอียดหลักสูตร:  
TSRT Nuclear Medicine School: Advancing Nuclear Medicine Through Innovation 
 
หลักการและเหตุผล: 

ปัจจุบันเทคโนโลยีในการถ่ายภาพทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์มีการพัฒนาไปอย่างมาก ทั้งทางด้าน      
เครื่องมือการถ่ายภาพ การผลิตสารเภสัชร ังสี เ พ่ือการวิน ิจฉัยและการบำบัดโรค ตลอดจนเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ที ่นำมาใช้เพื ่อช่วยในการถ่ายภาพ การสร้างภาพ การประมวลผล และการวินิจ ฉัยโรค 
นักรังสีเทคนิคซึ่งเป็นบุคลากรที่ให้บริการด้านเทคนิคการตรวจ มีความจำเป็นจะต้องมีความรู้และทักษะในการ
ให้บริการดังกล่าว สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีการตรวจดังกล่าว จึงได้
จัดทำหลักสูตรระยะสั ้น (intensive course) ซึ ่งประกอบไปด้วยการบรรยายและการสอนแสดงภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และเพิ่มพูนทักษะเชิงวิชาชีพตลอดจนเทคโนโลยีทางด้านเวชศาสตร์
นิวเคลียร์และภาพถ่ายทางโมเลกุลทางการแพทย์ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยต่อไป  
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: ฝ่ายวิชาการสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย  
คณาจารย์ประจําหลักสูตร:  

รศ.ดร.ชูอิจิ ชิระโทริ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผศ.ดร.กิติวัฒน์ คำวัน    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผศ.ดร.โยธิน รักวงษ์ไทย    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผศ.ดร.กฤศณัฏฐ์ เชื่อมสามัคคี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผศ.ดร.ธวชัชัย เอกจีน  คณะเทคนิคการแพทย์์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผศ.ดร.ฐิติทิพย์ ทิพยมนตรี  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
อ.พญ.เมธินี ฉันทาดิศัย    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อ.นพ.คานัน สุขพระคุณ    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อ.ธราทิพย์ นาราวงศ์    งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลราชวิถี 
อ.ปัญญา ภาสว่าง    สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
อ.อรรถพล จันทรโท    ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

 
 

 



 
 

ตารางการอบรมรอบรม (แบบออนไลน์) 
Day 1 (8 ตุลาคม 2565): Basic physics and instrumentation 
08.00-08.30 Registration and opening remarks 
  นายสละ อุบลฉาย 

นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
08.30-09.15 Basic principle and update SPECT/CT technology 
  ผศ.ดร.ธวชัชัย เอกจีน  

คณะเทคนิคการแพทย์์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
09.15-10.00 Basic principle and update PET/CT technology 
  ผศ.ดร.กิติวัฒน์ คำวัน 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10.00-10.15 Break 
10.15-11.00 Radiomics and its applications in nuclear medicine 
  ผศ.ดร.โยธิน รักวงษ์ไทย  

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
11.00-11.45 Radiopharmaceutical labeling tips: what technologists should know? 
  รศ.ดร.ชูอิจิ ชิระโทริ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
11.45-12.15 Vendor talk (GE & PBI) 
12.15-13.15 Lunch 
13.15-14.00 Update technology for cyclotron and applications in NM  
  รศ.ดร.ชูอิจิ ชิระโทริ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
14.00-14.45 Medical internal radiation dosimetry (MIRD) scheme and patient dose in NM 
  ผศ.ดร.กิติวัฒน์ คำวัน 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
14.45-15.00 Break  
15.00-15.45 Modern theranostics and radionuclide therapy for personalized treatment  

อ.พญ.เมธินี ฉันทาดิศัย 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15.45-16.30 Personalized molecular dosimetry in theranostics and radionuclide therapy  
  ผศ.ดร.กิติวัฒน์ คำวัน 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 



 
ตารางการอบรมรอบรม 
Day 2 - (9 ตุลาคม 2565): Clinical and techniques in nuclear medicine 
08.30-09.15 Update imaging techniques and processing tips in SPECT/CT 
  อ.ธราทิพย์ นาราวงศ์ 

หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลราชวิถี 
09.15-10.00 Update imaging techniques and processing tips in PET/CT 
  อ.ปัญญา ภาสว่าง 

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
10.00-10.15 Break 
10.15-11.00 PET/MR technology: imaging techniques and technologist experience 
  อ.อรรถพล จันทรโท 

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
11.00-11.45 Update radiation safety guidelines in NM (diagnostic and treatment) 
  ผศ.ดร.กฤศณัฏฐ์ เชื่อมสามัคคี  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
11.45-12.15 Vendor talk (GE & PBI) 
12.15-13.15 Lunch 
13.15-14.00 Essential clinical SPECT/CT for NM technologists 
  อ.นพ.คานัน สุขพระคุณ 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
14.00-14.45 Essential clinical PET/CT for NM technologists 
  อ.พญ.เมธินี ฉันทาดิศัย 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
14.45-15.00 Break 
15.00-15.45 Essential radiobiology in NM   
  ผศ.ดร.ฐิติทิพย์ ทิพยมนตรี 

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
15.45-16.30 QUANUM and quality assurance for hybrid imaging  
  ผศ.ดร.กฤศณัฏฐ์ เชื่อมสามัคคี 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
  
 

 


