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 สรท. 78/2559 
                                                           31  ตุลาคม  2559 
 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเพ่ิมพูนความรู้เชิงปฏิบัติการ 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/คณบดี/อธิบดี/อธิการบดี/สาธารณสุขประจ าจังหวัด/ท่านสมาชิก 
 
                สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพรังสีเทคนิค หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสารสนเทศภาพทางการแพทย์ส าหรับ นักรังสี  
เทคนิค ระดับที่หนึ่งขั้นพ้ืนฐาน (รุ่นที่ 5) Medical Imaging Informatics for Technologist (Level I: 
Foundation + HL7)  วันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ  โรงแรมตวันนา (สุรวงศ์) กรุงเทพมหานคร 
             โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลลากรทางรังสีเทคนิคมีบทบาทที่ส าคัญยิ่งในการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การท างาน ในแผนกคล่องตัวและผู้ป่วยได้รับบริการอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น
นักรังสีเทคนิค สามารถน าความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานด้านการบริการ จัดการการ
จัดเก็บภาพถ่ายทางรังสีผ่านระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ (PACS) โดยค่าลงทะเบียนของหลักสูตร 
จ านวน 8,500 บาท  (-แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)  
            ทางสมาคมฯ หวังที่จะเป็นสื่อกลางของการพัฒนานักรังสีเทคนิคของประเทศไทย  ให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถทัดเทียมกับนักรังสีเทคนิคในระดับสากล โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังแสดงตาม
เอกสารที่แนบมา อนึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายกับทางต้นสังกัดได้ตามระเบียบ               
ของกระทรวงการคลัง  ดังนั้นสมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้าร่วมฝึกอบรม
ดังกล่าวด้วย   
 
             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตให้บุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว
ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 
                                                                   ขอแสดงความนับถือ 

                                                                     
                                                                   ( นายสละ อุบลฉาย ) 
                                                      นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
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สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

ก าหนดการหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง  สารสนเทศภาพทางการแพทย์ส าหรับนักรังสีเทคนิค ระดับที่หนึ่งขั้นพื้นฐาน + HL7  

(รุ่นที่ 5 ปรับปรุงเนื้อหา) 
Medical Imaging Informatics for Technologist (Level I: Foundation + HL7) 

ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559   
ณ โรงแรมตวันนา (สุรวงศ์) กรุงเทพมหานคร   

 

หลักการและเหตุผล:  
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในการท างานทางรังสีวิทยาด้าน

รังสีวินิจฉัยนั้น บุคลลากรทางรังสีเทคนิคมีบทบาทที่ส าคัญยิ่งในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การท างานใน
แผนกคล่องตัวและผู้ป่วยได้รับบริการอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่นนักรังสีเทคนิค  สามารถน าความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานด้านการบริการ จัดการการจัดเก็บภาพถ่ายทางรังสีผ่านระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ 
(PACS) ดังตัวอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนักรังสีเทคนิคมีบทบาทในการบริหารจัดการระบบจัดเก็บภาพทาง
การแพทย์โดยตรง ด้วยปัจจัยต่างๆ เป็นที่ประจักษ์ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยเล็งเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาศักยภาพดังกล่าวเพ่ือให้นักรังสีเทคนิคสามารถด าเนินงานร่วมกับแพทย์และวิศวกรระบบคอมพิวเตอร์ในการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เริ่มจัดหลักสูตรอบรมด้าน Imaging Informatics โดยอ้างอิงเนื้อหาระดับสากลในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสารสนเทศภาพทางการแพทย์ส าหรับนักรังสีเทคนิค ระดับที่หนึ่งขั้นพ้ืนฐานหรือ  Medical 
Imaging Informatics for Technologist (Level I: Foundation + HL7) ทางสมาคมรังสีเทคนิคได้จัดหลักสูตร
เชิงปฏิบัติการแบบเน้นการมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติจริง โดยจะเน้นเรื่องความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับนักรังสีเทคนิค
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐาน DICOM  และ  HL7 message อันได้แก่ ความรู้ด้านภาพดิจิตอล เครื่องมือ
อุปกรณ์และการควบคุมคุณภาพ การจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี Virtualization 
ผ่านการควบคุณระยะไกล (Remote Desktop) หมายเลขเครือข่าย พอร์ต Firewall เครือข่าย LAN การท าสายน า
สัญญาณ ไฟล์แบบ DICOM และโปรแกรมดูภาพ DICOM และการสื่อสารขอมูล HL รุ่น2.x และ 3.x เป็นต้น 
ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย และสามารถใช้ในการต่อใบประกาศนียบัตร 
IABSRT- MIIA  
*ผู้อบรมน าเครื่องส่วนตัวมาเอง เพ่ือทดลอง สามารถใช้เครื่อง Window XP, Window7, Mac Book ที่มี CPU ไม่ต่ ากว่า 
DuoCore 1.8GHz มี  RAM ไม่น้อยกว่า 2GB พ้ืนที่ว่างบน Hard disk ไม่ต่ ากว่า 10 GB หน้าจอไม่ต่ ากว่า 13 นิ้ว 
คอมพิวเตอร์ควรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบไวรัสมาก่อน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อบรมเอง เป็นหลักสูตร
ที่เน้นการปฏิบัติ หากเครื่องมีคุณสมบัติไม่เพียงพออาจเรียนไม่ทันและได้ประโยชน์ไม่เต็มที่ ***อนึ่งเครื่องประเภท 
Netbook หรือ CPU Atom ไม่สามารถทดลองได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากมีขนาดหน้าจอเล็กและประสิทธิภาพที่ต่ า
เกินไป*** 
 
 
 



 
**หลักสูตรนี้เหมาะสมกับผู้ที่เคยผ่านการอบรม MIIA มาก่อนหรือเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับการดูแลระบบ PACS หรือผู้สนใจ
ศึกษาพ้ืนฐานการท างานของระบบ PACS ที่ควรมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานในระดับใช้งาน โดยมีการปรับหลักสูตร
เพ่ิมเป็น 3 วันเพื่อเน้นทฤษฎีด้าน Digital Imaging ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือใหร้ังสีเทคนิคและบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าอบรมมีความรู้ วิธีการและทักษะการ รวมทั้งเรียนรู้ถึงปัจจัยที่

มีผลต่อคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ ความรู้ด้านภาพดิจิตอล การจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีระบบเครือข่าย และไฟล์แบบ DICOM HL7 message และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
 

คณะกรรมการอ านวยการ: 
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย :  นายสละ อุบลฉาย 
ประธานฝ่ายวิชาการสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย :  ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ 
 

คณาจารย์ประจ าหลักสูตร: 
ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์                                 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์                                  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยากรผู้ช่วยสอนและคณาจารย์ 
 

ค่าลงทะเบียนอบรม: 8,500 บาท 
 

หลักสูตรการบรรยาย: 
วันที่ 16  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 

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

 
 
 



 
วันที่ 17  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 

เวลา หัวข้อ ผู้บรรยาย 
9.00-9.45 Computing Concepts Review ผศ.ดร.ยุทธพลและวิทยากรผู้ช่วย 
9.45-10.30 Basic computer administration ผศ.ดร.ยุทธพลและวิทยากรผู้ช่วย 
10.30-10.45 Coffee break ผศ.ดร.ยุทธพลและวิทยากรผู้ช่วย 
10.45-11.30 Understand virtualization ผศ.ดร.ยุทธพลและวิทยากรผู้ช่วย 
11.30-12.15 Understanding IP address ผศ.ดร.ยุทธพลและวิทยากรผู้ช่วย 
12.15-13.15 Lunch ผศ.ดร.ยุทธพลและวิทยากรผู้ช่วย 
13.15-14.00 Understand Application Standard port  ผศ.ดร.ยุทธพลและวิทยากรผู้ช่วย 
14.00-14.45 Local Area Network & Switching HUB  ผศ.ดร.ยุทธพลและวิทยากรผู้ช่วย 
14.45-15.00 Coffee break ผศ.ดร.ยุทธพลและวิทยากรผู้ช่วย 
15.00-15.45 Network Cabling & Troubleshooting  ผศ.ดร.ยุทธพลและวิทยากรผู้ช่วย 
15.45-16.30 Network interface configuration ผศ.ดร.ยุทธพลและวิทยากรผู้ช่วย 

 
 
วันที่ 18  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 

เวลา หัวข้อ ผู้บรรยาย 
9.00-9.45 Window Firewall ผศ.ดร.ยุทธพลและวิทยากรผู้ช่วย 
9.45-10.30 DICOM server & viewer ผศ.ดร.ยุทธพลและวิทยากรผู้ช่วย 
10.30-10.45 Coffee break ผศ.ดร.ยุทธพลและวิทยากรผู้ช่วย 
10.45-11.30 Remote desktop ผศ.ดร.ยุทธพลและวิทยากรผู้ช่วย 
11.30-12.15 DICOM file/DICOM dump/DICOM tags ผศ.ดร.ยุทธพลและวิทยากรผู้ช่วย 
12.15-13.15 Lunch ผศ.ดร.ยุทธพลและวิทยากรผู้ช่วย 
13.15-14.00 Understanding HTML & XML ผศ.ดร.ยุทธพลและวิทยากรผู้ช่วย 
14.00-14.45 Understanding HL7 ผศ.ดร.ยุทธพลและวิทยากรผู้ช่วย 
14.45-15.00 Coffee break ผศ.ดร.ยุทธพลและวิทยากรผู้ช่วย 
15.00-15.45 HL7 message version 2.x & 3.x ผศ.ดร.ยุทธพลและวิทยากรผู้ช่วย 
15.45-16.30 HL7 Hand-on ผศ.ดร.ยุทธพลและวิทยากรผู้ช่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย    
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โรงพยาบาลศิริราช  กรุงเทพฯ  10700     

โทร. 02-419-7173 โทรสาร 02-419-7173    
www.tsrt.or.th 

 

 THAI SOCIETY OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS 
DEPARTMENT OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGY 
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY 
SIRIRAJ HOSPITAL, BANGKOK 10700, THAILAND 
www.tsrt.or.th 

 

Computed Tomography for Technologist 
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

วันที่  16 – 18 ธันวาคม  2559  
โรงแรมตวันนา (สุรวงศ์) กรุงเทพมหานคร   

 

ใบลงทะเบียน เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
 

ชื่อ-นามสกุล....................................................................................................................(ตัวพิมพ์หรือบรรจง)  
ต าแหน่ง.................................................สถานที่ท างาน......................................................... ......................... 
โทรศัพท์..........................................................................โทรสาร..................................... .............................. 
E-mail……………………………………………………...…..………มือถือ.................................................………………… 
ทั้งนี้ได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนมาด้วยแล้ว  เป็นจ านวนเงิน 8,500 บาท  โดย 
 เช็ค  สั่งจ่าย “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย” 
 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา ศิริราช   (สามารถโอนผ่านตู้ ATM ได้) 

ชื่อบัญชี “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย”  เลขที่บัญชี  016-2-65280-8 
 

ติดต่อ  ส านักงานสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย   
           โทร. 092-257-5985, 085-156-6352  โทรสาร 02-419-7173  ขอสัญญาณแฟ็กซ์ 
 

หมายเหตุ  การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้รับค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  กรุณาถ่ายเอกสาร 
              หลักฐานการช าระค่าลงทะเบียนก่อนส่ง  Fax. มาท่ี  02-419-7173  ขอสัญญาณแฟ็กซ์หรือ       
siriraj.212@hotmail.com    ทางสมาคมจะติดต่อกลับไปทาง Email  ของท่าน    
             กรุณาช าระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่  14  ธันวาคม  2559 
                 ***ลงทะเบียนหน้างานช าระเพิ่ม 500 บาท*** 
 

                                                                        ลงชื่อ........................................................ 
                                                                              (.......................................................) 

                                                                              วันที่.......................................................... 

 

 
ได้รับหลักฐาน 
การช าระเงิน 
เรียบร้อยแล้ว 
จากธนาคาร 

 
...................... 
...................... 

 
เมื่อวันท่ี 

 
...................... 
จ านวนเงิน 

 
...................... 

 
 

ออกใบเสร็จแล้ว 
เล่มที/่เลขท่ี 

 
........................ 

. 
 

บริษัทสนับสนุน 
....................... 

....................... ......
................. 

 

ใบเสร็จออกในนาม 
 ตนเอง........................................................................................................................ .............................   
 บริษัท.....................................................................................................................................................  
ที่อยู่...................................................................................................................... ............................................. 
ที่อยู่...................................................................................................................... ............................................. 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงาน............................................................................................................... 

 

ล าดับท่ี PACS 
.......................... 

 

http://www.tsrt.or.th/
mailto:siriraj.212@hotmail.com


 


