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สรท. 79/2559 
                                                                 31  ตุลาคม  2559 
 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู ้
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/คณบดี/อธิบดี/อธิการบด/ีสาธารณสุขประจ าจังหวัด/ท่านสมาชิก 
 
                สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพรังสีเทคนิค ในหลักสูตรการประเมินพยาธิสภาพในภาพรังสีส าหรับรังสีเทคนิค รุ่นที่  5  ระหว่าง
วันที่ 14 - 16 ธันวาคม  2559  ณ ห้องประชุมมูราโน่ ชั้น 2 โรงแรมตวันนา  กรุงเทพมหานคร   โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักรังสีเทคนิค  มีความรู้และทักษะในการประเมิน (Evaluate) พยาธิสภาพที่ส าคัญใน
ระบบต่างๆ ของร่างกาย  เพื่อช่วยแพทย์ในการบริหารจัดการงานด้านเทคนิคให้เหมาะสม  เพื่อให้ได้มาซึ่ง
คุณภาพของภาพรังสีที่ดีในทุกมิติ โดยใช้พื้นฐานของหลักสูตร จากสมาคมรังสีเทคนิคนานาชาติร่วมกับ
องค์การอนามัยโลก โดยค่าลงทะเบียนของหลักสูตร จ านวน 7,000 บาท (-เจ็ดพันบาทถ้วน-) ทางสมาคมฯ 
หวังที่จะเป็นสื่อกลางของการพัฒนานักรังสีเทคนิคของประเทศไทย ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ทัดเทียมกับนักรังสีเทคนิคในระดับสากล โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังแสดงตามเอกสารที่แนบมา 
                อนึ่ งในการฝึกอบรมครั้ งนี้  สามารถเบิกค่าใช้จ่ายกับทางต้นสังกัดได้ตามระเบียบ             
ของกระทรวงการคลัง  ดังนั้นสมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้าร่วมฝึกอบรม
ดังกล่าวด้วย   
 
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวด้วย          
จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 
                                                                   ขอแสดงความนับถือ 

                                                            
                                                                   ( นายสละ อุบลฉาย ) 
                                                      นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
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สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

การอบรมหลักสูตรการประเมินพยาธิสภาพในภาพรังสีส าหรับรังสีเทคนิค รุ่นที่ 5 
Training Course in Radiographic Image Pathology Evaluation for Technologist 

วันที่ 14-16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร 

 
 

 หลักการและเหตุผล 
นักรังสีเทคนิคมีบทบาทหลักในกระบวนการทางด้านเทคนิคในการถ่ายและบันทึกภาพรังสีด้วยเครื่องมือทางรังสี

วิทยา เพื่อส่งต่อให้รังสีแพทย์ในการวิเคราะห์และรายงานผล  คุณภาพของภาพรังสีที่ดีเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยให้
รังสีแพทย์สามารถวิเคราะห์และรายงานผลได้ดี โดยคุณภาพของภาพรังสีนั้นประกอบไปด้วยทั้งคุณภาพเชิงเทคนิค และ
คุณภาพเชิงคลินิก   

ด้วยเหตุนี้องค์กรวิชาชีพทางรังสีเทคนิคในระดับชาติและนานาชาติ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญที่นักรังสีเทคนิค
จะต้องมีความรู้และทักษะในการประเมิน (Evaluate) พยาธิสภาพที่ส าคัญในระบบต่างๆ          ของร่างกาย เพื่อช่วย
แพทย์ในการบริหารจัดการงานด้านเทคนิคให้เหมาะสม เพื่อได้มาซึ่งคุณภาพของภาพรังสีที่ดีในทุกมิติ  ทางสมาคมรังสี
เทคนิคแห่งประเทศไทยเล็งเห็นความส าคัญในประเด็นนี้จึงได้จัด หลักสูตรการประเมินพยาธิสภาพในภาพรังสีส าหรับรังสี
เทคนิคขึ้นเป็นรุ่นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของรังสีเทคนิค    ในประเทศไทย โดยใช้พื้นฐานหลักสูตร
จากสมาคมรังสีเทคนิคนานาชาติร่วมกับองค์การอนามัยโลก  
 
ผู้ด าเนินการหลักสตูร: ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์    ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมรังสีเทคนิคแหง่ประเทศไทย 
คณาจารย:์  
                  รศ.พญ.สกุัลยา เลิศล้ า                             คณะแพทยศาตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
                  รศ.พญ. จันทิมา เอื้อตรงจิตต์                      คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
                  รศ.พญ. ปานฤทัย ตรีนวรัตน ์                    คณะแพทยศาตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
                  ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์                     คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
                  ผศ.พญ.น้ าผึ้ง น าการุณอรุณโรจน ์              คณะแพทยศาตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
                  อ.พญ. ณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ ์                        คณะแพทยศาตรจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดการอบรม: 
วันพุธที ่14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

เวลา หัวข้อการบรรยาย ผู้สอน 
8.45-9.00 พิธีเปิดการอบรม  
9.00-9.45 Urinary tracks and Gynecology I อ.พญ.ณัฐพร   
9.45-10.30  Urinary tracks and Gynecology II อ.พญ.ณัฐพร   
10.30-11.00 Coffee Break 
11.00-12.00 GI tract อ.พญ.ณัฐพร   
12.00-13.00 Lunch 
13.00-14.00 Liver, Pancreases and Biliary track อ.พญ.ณัฐพร   
14.00-15.00 Pediatric Imaging – Plain Film รศ.พญ.ปานฤทัย 
15.00-15.30 Coffee Break 
15.30-16.30 Pediatric Imaging – CT and MRI รศ.พญ.ปานฤทัย 

 
 
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2559 

เวลา หัวข้อการบรรยาย ผู้สอน 
9.00-10.00 Bone and joints – Plain Film I ผศ.พญ.น้ าผึ้ง 
10.00-11.00 Bone and joints – Plain Film II ผศ.พญ.น้ าผึ้ง 
11.00-11.30 Coffee Break 
11.30-12.30 MSK - CT ผศ.พญ.น้ าผึ้ง 
12.30-13.30 Lunch 
13.30-14.30 MSK - MRI ผศ.พญ.น้ าผึ้ง 
14.30-15.30 Radiographers role in image evaluation ผศ.นภาพงษ ์
15.30-16.00 Coffee Break 
16.00-17.00 Concept of image quality and retake 

analysis in radiography practice 
ผศ.นภาพงษ ์

 
วันศุกร์ที ่16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

เวลา หัวข้อการบรรยาย ผู้สอน 
9.00-10.00 Chest  - Plain Film รศ.พญ.จันทิมา 
10.00-11.00 Chest  - CT and MRI รศ.พญ.จันทิมา 
11.00-11.30 Coffee Break 
11.30-12.30 Skull/Spines –Plain Film I รศ.พญ.สุกลัยา 
12.30-13.30 Lunch 

 

 



 
วันศุกร์ที ่16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

เวลา หัวข้อการบรรยาย ผู้สอน 
13.30-14.30 Skull/Spines Plain Film II รศ.พญ.สุกลัยา 
14.30-15.30 Neuro CT and MRI I รศ.พญ.สุกลัยา 
15.30-16.00 Coffee Break 
16.00-17.00 Neuro  CT and MRI II รศ.พญ.สุกลัยา 

 
ค่าลงทะเบียน 7000 บาท 
สนใจติดต่อ  
คุณกุลธิดา โพธิ์แดง 
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัย มหิดล 
โทร: 02-419-7173 
E-mail: siriraj.212@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย    
ภาควิชารังสีเทคนิค  คณะเทคนิคการแพทย์  

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  14-16  ธันวาคม  2559  
โรงแรมตวันนา (สุรวงศ)์ กรุงเทพมหานคร   

 

ใบลงทะเบียน เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
 

ชื่อ-นามสกุล....................................................................................................................(ตัวพิมพ์หรอืบรรจง) 
ต าแหน่ง.................................................สถานที่ท างาน.................................................................................. 
โทรศัพท์..........................................................................โทรสาร................................................................... 
E-mail……………………………………………………...…..………มือถือ.................................................………………… 
ทั้งนีไ้ด้ช าระเงินค่าลงทะเบียนมาด้วยแล้ว  เป็นจ านวนเงิน 7,000 บาท  โดย 
 เช็ค  สั่งจ่าย “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย” 
 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา ศิรริาช   (สามารถโอนผ่านตู้ ATM ได้) 

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

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

หมายเหตุ  การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อไดร้ับค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  กรุณาถ่ายเอกสาร 
              หลักฐานการช าระคา่ลงทะเบียนก่อนส่ง  Fax. มาที่  02-419-7173  ขอสัญญาณแฟ็กซห์รือ       
siriraj.212@hotmail.com    ทางสมาคมจะตดิต่อกลับไปทาง Email  ของท่าน    
             กรุณาช าระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่  12  ธันวาคม  2559 
                 ***ลงทะเบียนหน้างานช าระเพิ่ม 500 บาท*** 
 

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

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

 

 
ได้รับหลักฐาน 
การช าระเงิน 
เรียบร้อยแล้ว 
จากธนาคาร 

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

 
เมื่อวันที ่

 
...................... 
จ านวนเงิน 

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

 
 

ออกใบเสร็จแล้ว 
เล่มที่/เลขท่ี 

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

. 
 

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

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

 

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

 

ล ำดบัท่ี Phato 
.......................... 

 

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