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เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม 
 
 

เรียน   นายแพทย์สาธารณสุขประจ าจังหวัด/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/คณบดี 
 
 

             สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย  ก าหนดจัดการอบรมหัวข้อ “มาตรฐานการป้องกันอันตราย
จากรังสีและการเฝ้าติดตามปริมาณรังสีท่ีผู้ป่วยได้รับ” ซึ่งมีเนื้อหาคลอบคลุมด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี
ต่อผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและผู้ป่วยในงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา  และเวชศาสตร์นิวเคลียร์  รวมท้ังมาตรฐานการ
วัดและเฝ้าติดตามปริมาณรังสีจากการถ่ายภาพทางรังสีร่วมรักษา  ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
(IAEA, HA และ JCI) เป็นต้น  ทั้งน้ีผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร เพื่อใช้เป็นหลักฐานผ่านการอบรมตาม
มาตรฐานตรวจประเมิน  จัดขึ้นในวันท่ี  14 มกราคม  2562  ณ  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  ค่าลงทะเบียน  1,500 บาท  ทางสมาคมฯ หวังท่ีจะเป็นสื่อกลาง ของการพัฒนา
นักรังสีเทคนิคของประเทศไทย ให้มีความสามารถทัดเทียม นักรังสีเทคนิคในระดับสากล  
             ในการนี้สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมฝึกอบรม โดยสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ได้ ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง จากต้นสังกัด  
              
 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมดังกล่าว และด าเนินการต่อไปด้วย  ทางสมาคมฯ  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน  และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 
 

                                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                                            ( นายสละ     อุบลฉาย ) 
                                                                   นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
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สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
อบรมหัวข้อ “มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและการเฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ” 

 

วันที่: 14  มกราคม  2562 
สถานที:่ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ? สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร 
คณาจารย:์  ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์                     คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

อ.ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม                          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                    ผศ.ดร.กิติวัฒน์ ค าวัน                             คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

รายละเอียดการอบรม:  
เป็นการอบรมที่จัดขึ้นโดยมีเนื่อหาครอบคลุมด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีต่อผู้ปฏิบัติงาน

ทางรังสีและผู้ป่วยในงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รวมทั้งมาตรฐานการวัดและเฝ้าติดตาม
ปริมาณรังสีจากการถ่ายภาพทางรังสีและรังสีร่วมรักษา ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ (IAEA, HA และ 
JCI) เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ใบประกาศนียบัตร เพ่ือใช้เป็นหลักฐานผ่านการอบรมตามมาตรฐานตรวจ
ประเมิน 
 

ตารางการอบรม: 
เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 

8.00-8.30 ลงทะเบียน  
8.30-9.00 พิธีเปิด  
9.00-9.45 Interaction of ionizing radiation with matter 

and the physics of radiology 
ดร.ทวีป 

9.45-10.30 Biological effects of ionizing radiation ดร.กิติวัฒน์ 
10.30-10.45 Tea break  
10.45-11.30 International system on radiation protection ดร.นภาพงษ์ 
11.30-12.15 Advances in nuclear medicine, quality 

management and patient/staff safety 
ดร.กิติวัฒน์ 

12.15-13.15 Lunch Talk : Patient dose monitoring software 
and Joint Commission standards 

Bayer 

13.15-14.30 Quality management and enhancing best 
practice for diagnostic radiology 

ดร.นภาพงษ์ 

14.30-15.15 Advances in radiation oncology and quality 
management in radiation therapy practice 

ดร.ทวีป 

15.15-15.30 Patient dose monitoring and DRLs นภาพงษ์ 
15.30-15.45 Tea Break  
15.45-16.30 Shielding design and assessment ทวีป 
16.30-17.15 Personal dose monitoring ดร.กิติวัฒน์ 
 

 



    ใบลงทะเบียน 

มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและการเฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ              
วันที่ 14  มกราคม  2562 

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

ใบลงทะเบียน (กรุณาเขียนตัวบรรจง) เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................... (ตัวพิมพ์หรือบรรจง) 
ต าแหน่ง.........................................................สถานที่ท างาน................................................. ............................ 
โทรศัพท์......................................................................โทรสาร.................. ........................................................ 
E-mail………………………………………….…………………………………มือถือ..........................................………………… 
ทั้งนี้ได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนมาด้วยแล้ว  เป็นจ านวนเงิน 1,500 บาท  โดย 
 เช็ค  สั่งจ่าย “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย” 
 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา ศิริราช   (สามารถโอนผ่านตู้ ATM ได้) 

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

หมายเหตุ  การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้รับค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาถ่ายเอกสาร 
  หลักฐานการช าระค่าลงทะเบียนก่อนส่ง  Fax. มาท่ี  02-441-4370 ต่อ 2116 
  ขอสัญญาณแฟ็กซ์ หรือ mtmu.kpd@gmail.com   ID Line : kuntida-rt 
  กรุณาช าระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่  12  มกราคม  2562 
 ***ลงทะเบียนหน้างานช าระเพิ่ม 500 บาท*** 

 ลงชือ่.................................................................. 
 (..............................................................) 

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



ได้รับหลักฐาน 
การช าระเงิน 
เรียบร้อยแล้ว 
จากธนาคาร 

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

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

เมื่อวันท่ี 

...................... 
จ านวนเงิน 

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



ออกใบเสร็จแล้ว 
เล่มที/่เลขท่ี 

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


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

ใบเสร็จออกในนาม 

 ตนเอง........................................................................................................................ ............................. 

 บริษัท....................................................................................................................... .............................. 

ที่อยู่............................................................................................ ....................................................................... 

ที่อยู่...................................................................................................................... ............................................. 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงาน.......................................................................................................... ..... 

https://goo.gl/forms/hU9vQcnzl6vjaE0I2




