
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรกิารทางการแพทยเ์ป็นกระบวนการทีม่คีวามสลับซับซอ้น  มบีุคลากรทางการแพทยห์ลากหลายสาขา
วชิาชพีเกีย่วขอ้งเป็นจ านวนมาก มกีารใชเ้ทคโนโลยทีางการแพทยท์ีทั่นสมัยในทกุขัน้ตอนของการใหบ้รกิาร 

ในปัจจุบันระบบสารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทที่ส าคัญในทุกขัน้ตอนและกระบวนการของบรกิารทาง
การแพทย ์ ไมว่า่จะเป็นกระบวนการรักษาพยาบาลหรอืกระบวนการบรหิารจัดการ  ลว้นแตต่อ้งการระบบสารสนเทศ
ทีม่คีณุภาพและพรอ้มใชง้านตลอดเวลา เพือ่ทีอ่งคก์รทางการแพทยจ์ะสามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งมคีณุภาพและมี
ประสทิธภิาพ 

สิง่ที่มาพรอ้มกับความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละระบบบสารสนเทศทางการแพทย ์คอืความเสีย่งใน
รปูแบบใหม่ๆ  ภัยคกุคามทางไซเบอรท์ีนั่บวนัมแีตจ่ะทวคีวามรนุแรงมากขึน้ และสามารถทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่ความ
ปลอดภัยในการรับบรกิารทางการแพทยข์องผูป่้วยเป็นวงกวา้งได ้     

ปัญหาและความทา้ทายเหลา่นี ้ ท าใหค้วามส าคัญของไอททีางการแพทยถ์กูยกระดับความส าคัญขึน้มา
เป็นในระดับกลยทุธข์ององคก์ร และเป็นเรือ่งทีผู่บ้รหิารระดับสงูในระดับก ากบัดแูลตอ้งใหค้วามส าคัญ และมกีาร
ก ากับดแูลอยา่งใกลช้ดิ    เพือ่สรา้งความมั่นใจใหก้ับผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งวา่ การลงทนุในระบบไอททีางการแพทย์
ขององคก์รจะสามารถสรา้งคณุคา่ใหก้ับองคก์รอยา่งเป็นรปูธรรม มผีลตอบแทนการลงทนุทีช่ดัเจน   มกีารบรหิาร
จัดการความเสีย่งทีเ่หมาะสม และมกีารใชท้รัพยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
 
 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

 
1. เพือ่ใหผู้บ้รหิารองคก์รทางการแพทยไ์ดเ้ขา้ใจแนวคดิและหลักการในการก ากับดแูลไอทใีนระดับ

องคก์ร 

2. เขา้ใจแนวทางการวางแผนกลยทุธโ์ดยใชไ้อทเีป็นเครือ่งมอืในการพัฒนาองคก์รสูค่วามเป็นเลศิ 

3. เขา้ใจหลักการและแนวทางการบรหิารจัดการของการลงทนุในระบบไอททีางการแพทย ์

4. เขา้ใจหลักการบรหิารจัดการความเสีย่งทีเ่กีย่วเนือ่งกับระบบไอทใีนระดับองคก์ร 

5. เขา้ใจกลยทุธก์ารบรหิารจัดการทรัพยากรของระบบไอทใีนระดับองคก์ร 

 
 

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั 

 
 ผูบ้รหิารระดับสงูขององคก์รทางการแพทยห์รอืสาธารณสขุ 

 ผูป้ฏบิัตงิาน/ผูบ้รหิารงานโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน 
 ผูป้ฏบิัตงิาน/ผูบ้รหิารก ากับดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนทศ 
 ผูต้รวจสอบ/ผูบ้รหิารงานดา้นตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนทศ 

 

หลกัสูตร การก ากบัดูแลไอทรีะดบัองค์กร 
ทางการแพทย์ 

Governance of Enterprise IT  

for Healthcare Organization 
27 เมษายน 2561 

โรงแรมซีนิท ซอยนานา 
 



 
 
 

เนือ้หาหลกัสตูร 
 

 

1. Governance of Enterprise IT Principles & Concepts 

 Healthcare Organization 

 Strategic Management 

 Framework for the Governance of Enterprise IT 

 IT Governance Monitoring and Reporting Processes 

2. Benefit Realization 

 IT Investment Management 

 Portfolio Management 

 IT Service Management 

3. Risk Optimization 

 Application of Risk Management at the Strategic, Portfolio, Program, Project and 

Operations Levels 

 Risk Management Framework 

 Qualitative and Quantitative Risk Assessment 

 Risk Mitigation Strategy Related to IT in the Enterprise 

 Method to Manage and Report the Status of Identified Risk 

4. Resource Optimization 

 IT Resource Planning Method 

 Process for Acquiring Application, Information and Infrastructure Resources 

 Data Governance 

 IT Resource Monitoring 

 IT Resource Performance Evaluation 
 

 

วทิยากร 

 

นพ.สธุ ีทวุรัิตน ์  
กรรมการสมาคมผูต้รวจสอบและควบคมุระบบสารสนเทศ – ภาคพืน้กรงุเทพฯ 
 

  



 
 

คา่ธรรมเนยีม 
 

 
 

ผูร้ว่มสมัมนา คา่ธรรมเนยีม  

 ส าหรับสมาชกิของสมาคม ISACA        4,280  บาท 
 ส าหรับสมาชกิของสมาคมทีม่คีวามรว่มมอืกับ ISACA และองคก์รที่

สมัครเป็นกลุม่ตัง้แต ่3 คนขึน้ไป 
       5,350  บาท 

 ส าหรับบคุคลท่ัวไป        6,420  บาท 
 

คา่ธรรมเนยีมขา้งตน้รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% แลว้ 
(สมาคมไดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งถกูหักภาษี ณ ทีจ่า่ยตามค าสัง่กรมสรรพากรที ่ท.ป. 4/2528 ขอ้ 12/1 และ
อัตราคา่สมัมนานีไ้ดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้)  
 
ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี ่  
คณุประทักษ์ วงศส์นิคงมัน่   
โทรศัพทห์มายเลข 0897770900    
Email: conference@isaca-bangkok.org 

 

 
 

การสมคัรเขา้อบรมและช าระคา่ธรรมเนยีม 
ในการเขา้สมัมนา  

 
ผูส้มัครจะตอ้งลงทะเบยีนออนไลนท์าง www.isaca-bangkok.org/event และท ารายการโอนเงนิเพือ่
ช าระคา่ธรรมเนยีมผา่นทางบัญชธีนาคาร โดยโอนเขา้บัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณชิยจ์ ากัด 
(มหาชน)  สาขาเซ็นทรัลเวลิด ์ หมายเลข 247-231087-1 ชือ่บัญช:ี สมาคมผูต้รวจสอบและควบคมุระบบ
สารสนเทศ - ภาคพืน้กรงุเทพฯ  

 
หลังจากช าระเงนิกรณุาแจง้การช าระเงนิและสง่หลักฐานการโอนเงนิ (Pay-in Slip) ไปทีเ่ว็บไซด ์ 
www.isaca-bangkok.org/payment 
 
ผูส้มัครจะตอ้งโอนเงนิกอ่นวนัที ่25 เมษายน 2561 จ านวนเงนิคา่สมัมนาทีช่ าระจะตอ้งเป็นจ านวนเงนิ
ตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ โดยไมม่กีารหักคา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิของธนาคารหรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ใด ทัง้นี้
สมาคมฯ ไมม่นีโยบายรับและช าระเงนิในวนัสมัมนาหรอืภายหลังการสมัมนา  
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file://psf/Home/Documents/My%20Document/OneDrive/isaca_bangkok_doc/ISACA-BANGKOK/course/Professional%20IT%20audit/2018/www.isaca-bangkok.org/payment


 
 

           

 
 

สถานทีจ่ดัสมัมนา - โรงแรมซนีทิ สขุมุวทิ ซอยนานา 
 

                   
 


