
ร่างก าหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 28 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
15-17 มกราคม 2563 
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 

 

15 มกราคม 2563 
เวลา ห้องประชุมใหญ ่

8.00-9.00 ลงทะเบียน 
9.00-10.00 พิธีเปิด 
10.00-10.45 ปาฐกถา สุพจน์ อ่างแก้วคร้ังท่ี 14 

AI in Radiology 
ผศ.นพ.จาตรุนต์ ตันติวัตนะ 

10.45-11.40 พิธีเปิดนิทรรศการ และ พักรับประทานชา กาแฟ  
11.40-12.30 ทันสมัยกับเทคโนโลยีทางรังสีวิทยา 
12.30-13.30 รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ห้องประชุม 1 
 

ห้องประชุม 2 
ฐานข้อมูลด้านปริมาณ
รังสีของประชากรไทย 

ห้องประชุม 3 
(International 

Session) 

ห้องประชุม 4 
พยาบาลรังสี 

13.30-15.00 การน าเสนอผลงานทาง
วิชาการและนวัตกรรม

รังสีเทคนิค 

แนวทางในการจัดท า 
National Dose 

Registry 
ผศ.ดร.นภาพงษ์  

พงษ์นภางค์ 

Oral Presentation ประชุม 
ชมรมพยาบาลรังสีแห่งประเทศ

ไทย 
 

15.00-15.15 พักรับประทานชา กาแฟ 
15.15-16.30 การน าเสนอผลงานทาง

วิชาการและนวัตกรรม
รังสีเทคนิค 

แนวทางในการเก็บข้อมูล
ปริมาณรังส ี

รศ.พญ.ปานฤทัย  
ตรีนวรตัน ์

Oral Presentation ประชุม 
ชมรมพยาบาลรังสีแห่งประเทศ

ไทย 
พว ระพีพรรณ หาญพงศาจิต ์

พ.ท. หญิง มันทนา เกวียนสูงเนิน 
พว อริสรา สุขขา 
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16 มกราคม 2563 
เวลา ห้องที่ 1 

Chest imaging: from 
plain radiography to 
HRCT ส าหรับรังสีเทคนิค 

ห้องที่ 2 
รังสีเทคนิคชุมชน 

ห้องที่ 3 
Philips School of MRI 
Technology: Updates 

in Neuro-MRI 
(English Program) 

ห้องที่ 4 
พยาบาลรังสี 

9.00-9.45 Why HRCT? 
 

Macroscopic Lung 
Anatomy 

รศ.นพ.วิวัฒนา  
ถนอมเกียรติ และคณะ  

การถ่ายภาพรังสีฉุกเฉิน: 
จากเทคนิค สู่ พยาธสิภาพ 

 
ผศ.พญ.น้ าผึ้ง น าการณุอรณุ

โรจน ์

Philips School of MRI 
Technology: Updates 

in Neuro-MRI 

Update in Diagnostic 
Radiology Nursing 

พว อัมพร หาญประสิมธิ์
ธาดา (รพ ราชวิถี) 

พว กัญภร ดูส่ันเที๊ยะ  
(รพ รามาธิบดี) 

9.45-10.30 

10.30-10.45 พักรับประทานชา กาแฟ 
10.45-11.30 HRCT Disease Patterns 

 
National HRCT 

Protocols 
รศ.นพ.วิวัฒนา  

ถนอมเกียรติ และคณะ  

การถ่ายภาพรังสีกระดูก
รยางค์ส่วนล่าง : จาก
เทคนิค สู่ พยาธิสภาพ 

 
ผศ.พญ.น้ าผึ้ง  

น าการุณอรุณโรจน ์

Philips School of MRI 
Technology: Updates 

in Neuro-MRI 
 

Update in Interventional 
Radiology Nursing 
พว อรทัย จ านงค์ศิลป์  

(รพ จุฬาลงกรณ์) 
พ.ต.หญิง ปรียานุช ทองรักษ ์

(รพ พระมงกุฎเกล้า) 

11.30-12.15 

12.15-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.45 Inspiration-expiration 

และ การสอนผู้ป่วยหายใจ
ออกอย่างมีคุณภาพ  

 
รศ.นพ.วิวัฒนา  

ถนอมเกียรติ และคณะ  

รังสีวิทยาฉุกเฉิน ส าหรับ
รังสีเทคนิค 

Philips School of MRI 
Technology: Updates 

in Neuro-MRI 
 

Update in Radiation 
Therapy Nursing 

 
พว ดวงใจ ตะโจปะรัง 
พว วัลยา โกฎิรตัน ์
(รพ จุฬาลงกรณ์) 

13.45-14.30 

14.30-15.00 พักรับประทานชา กาแฟ 
15.00-16.30 parameter ต่างๆ ท่ีมีผล

ต่อภาพ HRCT  
 

Case study 
รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอม

เกียรต ิ
และคณะ  

เสวนา แลกเปลี่ยนความรู ้
งานรังสีเทคนิค เรื่อง 

มาตรฐานการจัดการความ
ปลอดภัยของ แผนก MRI 

ผศ.ดร.นภาพงษ์  
พงษ์นภางค์ 

อ.บุญชัย นิตยสภุาภรณ ์
และคณะ 

Philips School of MRI 
Technology: Updates 

in Neuro-MRI 
 

 
 
 
 

 

Nuclear Medicine 
Nursing 

พว มาลีวรรณ พนาเวศร ์
(รพ รามาธิบดี) 

พว ศนีย์พันธ์ โสรัจวงศ์เจริญ 
(รพ จุฬาลงกรณ์) 

18.30 - 22.00 งานรังสีเทคนิคสัมพันธ์ 
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16 มกราคม 2563 
เวลา ห้องที่ 5 

รังสีรักษา 
ห้องที่ 6 

เวชศาสตร์นิวเคลียร ์
9.00-9.45 MR-Linac radiation therapy cancer 

treatment 
Elekta (Supported by PBI) 

 

Cyclotron and its applications 

9.45-10.30 Halcyon: an innovation treatment platform 
Varian (Supported by BA) 

 

PET-CT at Chiang Mai University Hospital 

10.30-10.45 พักรับประทานชา กาแฟ 
10.45-11.30 Image guidance frequency for pelvic 

cancer 
ดร.วรรณภา นบนอบ 

 

Waste Management 

11.30-12.15 How the ankle lock improves  
setup accuracy 

ปนัดดา ล้วงจันทร์, วิไลลักษณ์ พันธุ์แพ, 
 พัชรวดีฐ์ ขยัน 

 

Q&A 

12.15-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30 เยี่ยมชมหน่วยรังสรีักษา ร.พ.มหาราชนคร

เชียงใหม ่และ workshop in patient 
immobilization 

เยี่ยมชมหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ร.พ.มหาราช
นครเชียงใหม ่

18.30 - 22.00 งานรังสีเทคนิคสมัพันธ์ 
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17 มกราคม 2563 
เวลา ห้องที่ 1 

วิชาชีพรังสีเทคนิค 
9.00-10.30 แนวทางการก ากับดูแลเครื่องมือทางรังสีวิทยาโดยกระทรวงสาธารณสุข 

อนาคตของ RSO อยู่ตรงไหนในงานรังสีวิทยา 

10.30-10.45 พักรับประทานชา กาแฟ 

10.45-12.00 ความคืบหน้า สภารังสีเทคนิค 
นายสละ อุบลฉาย 

นายกสมาคมรังสีเทคนิค 
แห่งประเทศไทย 

 
 

12.00-12.30 
 

พิธีปิดการประชุมและรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 


