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ที่ สรท.  11/2561 
 
                                                                   11  เมษายน  2561 
 
เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “รังสีเทคนิคไทยร่วมใจหยุดวัณโรค” 
 
เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัด/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/คณบดี/หัวหน้า 
  
        ด้ ว ย  ส ม า ค ม รั ง สี เ ท ค นิ ค แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ร่ ว ม กั บ  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ ส านักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดการอบรม
หัวข้อ “รังสีเทคนิคไทยร่วมใจหยุดวัณโรค”  ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561  เวลา 8.30-16.30 น.        
ณ  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่ นักรังสีเทคนิค     
นักรังสีการแพทย์  และบุคลากรทางรังสีวิทยา  ด้านอุบัติการณ์การเกิดโรค  การควบคุมโรค         
พยาธิสภาพของวัณโรค  การถ่ายภาพ  การควบคุมคุณภาพ และแนวทางบริหารจัดการการควบคุมการ
แพร่กระจายของโรคของการปฏิบัติงาน 
        ในการนี้ทางสมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีเทคนิค มาร่วมบรรยาย
วิชาการครั้งนี้  สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว และท่านสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ได้ ตามระเบียบราชการเมื่อท่านได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ตามหนังสือ
ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 8 ลงวันที่ 31 มกราคม 2539  
  

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุญาต ให้บุคลากรสังกัดเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว  โดยไม่ถือเป็นวันลา        
ทางสมาคมรังสี เทคนิคแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่ งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน               
และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้  
 
                                                                                   ขอแสดงความนับถือ 
 
     
                                                                                 (นายสละ     อุบลฉาย) 
                                                                       นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
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ตารางการอบรม 

 
วิทยากร           ศ.นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                     คณาจารย์จากส านักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 

เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 
  8.00-8.30 ลงทะเบียน  
  8.30-9.00 สถานะการณ์ของวัณโรค วิทยากรจากส านักวัณโรค 
  9.00-9.45 บทบาทของภาพรังสีทรวงอกในการควบคุมวัณโรคของประเทศยุค 4.0 วิทยากรจากส านักวัณโรค 
  9.45-10.30 การเกิดโรค รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ 
10.30-10.45 พักรับประทานชา กาแฟ  
10.45-11.30 ภาพรังสีที่ผิดปรกติ รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13.15-14.30 การป้องกันการแพร่กระจายในโรงพยาบาลและการปฏิบัติตัวเมื่อทราบ

ว่าสัมผัสผู้ป่วยวัณโรค 
ศ.นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล 

14.30-15.15 การป้องกันการแพร่กระจายในโรงพยาบาลและการปฏิบัติตัวเมื่อทราบ
ว่าสัมผัสผู้ป่วยวัณโรค 

ศ.นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล 

15.15-15.30 พักรับประทานชา กาแฟ  
15.30-16.15 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณาจารย์ 
16.15-16.30 พิธีปิดการประชุม  

 
   ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านเวปสมาคมฯ www.tsrt.or.th หรือ แสกน QR CODE  ด้านล่าง  ภายในวันที่  1  พ.ค.  2561  

รับจ านวนจ ากัด 120 ท่าน เท่านั้น ฟรีค่าลงทะเบียน  
หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
คุณกุลธิดา โพธิ์แดง  เบอร์ติดต่อ 092-257-5985 
    
 
 
 

 


