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สรท. 104/2562 
                                                       19  กันยายน  2562  
  

เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 28 
  

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/นายแพทย์สาธารณสุขประจ าจังหวัด/อธิการบดี/คณบดี 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แผนการประชุมวิชาการ  
                  2. หมายก าหนดการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 28  
                  3. ใบลงทะเบียน/แบบขอเสนอผลงาน/ใบจองห้องพัก  
  

             ด้วย สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ ประจ าปี   ครั้งที่ 28 
ระหว่างวันที่ 15-17  มกราคม  2563 ณ โรงแรม โลตัส  ปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือ
เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ด้านรังสีวินิจฉัย ด้านรังสีรักษา และด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
และเพ่ือเป็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นทางด้านรังสีระหว่างนักรังสีเทคนิค นักรังสี
การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานทางด้านรังสี
วิทยา ตลอดจนผู้สนใจ ด้านรังสีเทคนิคทุกท่าน  

 

             ในการนี้ทางสมาคมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในด้านรังสีเทคนิค มาร่วม
บรรยายวิชาการครั้งนี้ สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว และ
ท่านสามารถ เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้ ตามระเบียบราชการ เมื่อท่านได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ตามหนังสือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง                 
ที่ กค 0526.5/ว 8 ลงวันที่ 31 มกราคม 2539  
  

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุญาต ให้บุคลากรสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นวันลา ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
จากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้  
 
                                                                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                    (นายสละ อุบลฉาย) 
                                                      นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

 

 

 



 
แผนการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค 

 
หัวเรื่อง  การประชุมวิชาการรังสีเทคนิคประจ าปี ครั้งที่ 28 
ก าหนดเวลาที่จัด วันที่ 15-17  มกราคม  2563 
คุณสมบัติผู้เข้า
ประชุม 

นักรังสีเทคนิค พนักงานรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์  นักวิทยาศาสตร์  
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานทางด้านรังสีวิทยา และผู้สนใจ 

หน่วยงานที่จัด สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย   http://ww.tsrt.or.th 
วัตถุประสงค์ 1. แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางด้านรังสีเทคนิค และรังสีการแพทย์ ระหว่างบุคคลต่างๆ  

   และผู้ท างานเก่ียวกับรังสี 
 2. ฟ้ืนฟูวิชาการและเผยแพร่ความรู้วิทยาการความก้าวหน้าทางด้านรังสีเทคนิค  

   และรังสีการแพทย์ 
 3. ทราบเกี่ยวกับใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 
จ านวนผู้เข้าประชุม 300 ท่าน 
แหล่งงบประมาณ ต้นสังกัด 
สถานที่  โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว  จงัหวัดเชียงใหม่   
ค่าลงทะเบียน    ประเภทบุคคลทั่วไป         5,500  บาท       

ประเภทสมาชิกตลอดชีพ    5,000   บาท 
ช าระค่าลงทะเบียนภายในวันที่    10  มกราคม   2563 
หากช าระหน้างาน หรือหลังวันที่  10 มกราคม  2563 ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม 500   บาท      

สถานที่รับสมัคร สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
ภาควิชารังสีเทคนิค  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ภายในโรงพยาบาลศิริราช  แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย  กทม  10700 
โทรศัพท์ 092-257-5985   ID Line : kuntida-rt,  E-mail: mtmu.kpd@gmail.com 

ผู้ประสานงาน นางกุลธิดา   โพธิ์แดง   
มือถือ 09 2-257-5985 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ww.tsrt.or.th/
mailto:mtmu.kpd@gmail.com


 

 
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

การประชุมวิชาการประจ าปี คร้ังที่ 28  
ระหว่างวันที่ 15-17  มกราคม  2563 

ณ โรงแรม โลตัส  ปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม ่
 

 
 15 มกราคม 2563 

เวลา ห้องประชุมใหญ่ 
8.00-9.00 ลงทะเบียน 
9.00-10.00 พิธีเปิด 
10.00-10.45 ปาฐกถา สุพจน์ อ่างแก้วครั้งท่ี 14 

AI in Radiology 
ผศ.นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะ 

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

เวลา ห้องประชุม 1 
 

ห้องประชุม 2 
ฐานข้อมูลด้าน
ปริมาณรังสีของ
ประชากรไทย 

ห้องประชุม 3 
(International 

Session) 

ห้องประชุม 4 
พยาบาลรังสี 

13.30-15.00 การน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการและ

นวัตกรรมรังสีเทคนิค 

แนวทางในการจัดท า 
National Dose 

Registry 
ผศ.ดร.นภาพงษ์  

พงษ์นภางค์ 

Oral 
Presentation 

ประชุม  
ชมรมพยาบาลรังสี  
แห่งประเทศไทย 

 

พว.ระพีพรรณ  หาญพงศาจิตต์ 
พ.ท.หญิง มันทนา  เกวียนสูงเนิน 

พว.อริสรา  สุขสา 
 

15.00-15.15 พักรับประทานชา กาแฟ 
15.15-16.30 การน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการและ
นวัตกรรมรังสีเทคนิค 

แนวทางในการเก็บ
ข้อมูลปริมาณรังสี 
รศ.พญ.ปานฤทัย  

ตรีนวรัตน์ 

Oral 
Presentation 

(ไม่มีการประชุม) 

 
 



 

  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.ววิัฒนา  
ถนอมเกียรต ิและคณะ  

การถ่ายภาพรังสีฉุกเฉิน: 
จากเทคนคิสู่พยาธิสภาพ 

 
ผศ.พญ.น้ าผึ้ง น าการณุ

อรุณโรจน ์

Philips School of MRI 
Technology: Updates 

in Neuro-MRI 

Update in Diagnostic 
Radiology Nursing 

พว.อัมพร  หาญประสิทธ์ิธาดา  
พว.กญัภร  ดู่สันเทียะ 9.45-10.30 

10.30-10.45 พักรับประทานชา กาแฟ 
10.45-11.30 HRCT Disease Patterns 

 
National HRCT 

Protocols 
รศ.นพ.ววิัฒนา  

ถนอมเกียรต ิและคณะ  

การถ่ายภาพรังสีกระดูก
รยางค์ส่วนล่าง : จาก
เทคนคิ 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 านงคศ์ิลป์  
พ.ต.หญงิ ปรียานุช  ทองรกัษ ์

11.30-12.15 

12.15-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.45 Inspiration-expiration 

และ การสอนผู้ปว่ยหายใจ
ออกอย่างมีคณุภาพ  

 
รศ.นพ.ววิัฒนา  

ถนอมเกียรต ิและคณะ  

รังสีวิทยาฉุกเฉนิ ส าหรับ
รังสีเทคนิค 

Philips School of MRI 
Technology: Updates 

in Neuro-MRI 
 

Update in Radiation 
Therapy Nursing 

พว.ดวงใจ  ตะโจปะรัง 
พว.วัลยา  โกฏิรัตน ์13.45-14.30 

14.30-15.00 พักรับประทานชา กาแฟ 
15.00-16.30 parameter ต่างๆ ที่มีผล

ต่อภาพ HRCT  
 

Case study 
รศ.นพ.ววิัฒนา ถนอม

เกียรต ิ
และคณะ  

เสวนา แลกเปลี่ยน
ความรู ้

งานรังสเีทคนคิ เรือ่ง 
มาตรฐานการจัดการ
ความปลอดภัยของ 

แผนก MRI 
ผศ.ดร.นภาพงษ์  

พงษ์นภางค ์
อ.บุญชัย นิตยสุภาภรณ์ 

และคณะ 

Philips School of MRI 
Technology: Updates 

in Neuro-MRI 
 

 
 
 
 

Update in Nuclear 
Medicine Nursing 

พว.มาลีวรรณ  พนาเวศร์  
พว.ศนีย์พันธ์  โสรัจวงษเ์จริญ 

 
 

*หมายเหตุ:ก าลังด าเนินการ
ขอหน่วยคะแนน (CNEU) จาก

สภาการพยาบาล 

18.30 - 22.00 งานรังสเีทคนคิสัมพันธ ์
 
 



 

16 มกราคม 2563 
เวลา ห้องที่ 5 

รังสีรักษา 
ห้องที่ 6 

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
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 เยี่ยมชมหน่วยรังสีรักษา ร.พ.มหาราชนคร

เชียงใหม่ และ workshop in patient 
immobilization 

เยี่ยมชมหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ร.พ.มหาราช
นครเชียงใหม่ 

18.30 - 22.00 งานรังสีเทคนิคสัมพันธ์ 

 

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 

นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
12.00-12.30 พิธีปิดการประชุมและรับประทานอาหารกลางวัน 

 

 



 

ใบลงทะเบียน 
การประชุมวิชาการประจ าปี คร้ังที่ 28  

                                                 ระหว่างวันที่ 15-17  มกราคม  2563  
ณ โรงแรม โลตัส  ปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม ่

 
1.  กรอกรายละเอียดการลงทะเบียน (Registration details) )กรุณาเขียนตัวบรรจง(  

  นาย      นาง    
นางสาว 

 
ชื่อ ..............................................................นามสกุล..................................................................  

 

สถานที่ท างาน...............................................................................................................  
 

แผนก .........................................................  

ตั้งอยู่เลขที่.......................หมู่...................ต าบล.........................................................อ าเภอ............................................................... 
 

จังหวัด .......................................................สไปรษณีย์.............................................โทรศัพท์รหั........................................................  
 

แฟกซ์.......................... ...............................มือถือ.................................................. E-mail ................................................................  
2.  การช าระเงินค่าลงทะเบียนรวมงานเลี้ยงกลางคืน (Registration Fee included Gala dinner) 

  ประเภทบุคคลทั่วไป       ช าระภายในวันที่  10 มกราคม  2563  ค่าลงทะเบียน    5,500  บาท 
  ประเภทสมาชิกตลอดชีพ ช าระภายในวันที่  10 มกราคม  2563  ค่าลงทะเบียน     5,000  บาท  เลขสมาชิก.................. 
  ประเภทบุคคลทั่วไป       ช าระหลังวันที่     10 มกราคม  2563  ค่าลงทะเบียน     6,000  บาท 
  ประเภทสมาชิกตลอดชีพ ช าระหลังวันที่     10 มกราคม  2563  ค่าลงทะเบียน     5,500  บาท  เลขสมาชิก.................. 
3.  การช าระเงินค่าลงทะเบียน (Payment options) 

  ช าระเงินโอนผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขา   สภากาชาดไทย   ประเภท  ออมทรัพย์  สามารถโอนผ่านตู้ ATM ได้ 
ชื่อบัญชี  “MR.BUNCHAI  NITTAYASUPAPORN  AND  MISS  WORAYA  NGOENTHUAN”  
หรือ “นายบุญชัย นิตยสุภาภรณ์ และ นางสาววรญา  เงินเถื่อน”   
เลขที่บัญชี  428-018825-8  โปรดเก็บหลักฐานการช าระเงินไว้ยื่นยันด้วย และส่งหลักฐานการช าระเงินมาท่ี                  
E-mail: mtmu.kpd@gmail.com  หรือ ID Line : kuntida-rt  *กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล บนหลักฐานการโอนด้วยคะ* 
 เช็คสั่งจ่ายในนาม  “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย” 

ใบเสร็จออกในนาม )กรุณาเขียนตัวบรรจง(  
 

 ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม    บริษัท )โปรดระบุชื่อบริษัท..............................................................................................................(  
 

ชื่ออาคาร/ตึก ....................................................................................................................................................................................  
 

ตั้งอยู่เลขที่ ........................หมู.่...............ต าบล...................................................อ าเภอ.....................................................................  
 

จังหวัด ............................................................................................โทรศพัท์รหัสไปรษณีย์................................................................  
 

แฟกซ์ .............................................มือถือ................................................... E-mail ............................................................................  

เลขที่ผู้เสียภาษีของหน่วยงาน/บริษัท.......................................................................................... ...................................................... 

4.  อาหาร (Dietray  Requestment) 

   อิสลาม          เจ              มังสวิรัติ           สมาคมจัดให้ 

 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ) 

 

ล าดับที่........................ 
............/.............../........

.... 



 
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย    

ภาควิชารังสีเทคนิค  คณะเทคนิคการแพทย์  
โรงพยาบาลศิริราช  กรุงเทพฯ  10700     
โทร. 02-419-7173 , 092-257-5985 

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 

 
น าเสนอผลงาน 

การประชุมวิชาการประจ าปี คร้ังที่ 28  
          ระหว่างวันที ่15-17  มกราคม  2563 ณ โรงแรม โลตัส  ปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม ่

ชื่อผู้เสนอผลงาน............................................................................................................. .............................................................. 

ชื่อผู้ร่วมผลงาน.................................................... .........................................................................................................................  

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

ที่อยู่ที่ท างาน.............................................................................................................. ................................................................... 

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

เบอร์โทรศัพท์....................................................................เบอร์โทรสาร................................. ...................................................... 

เบอร์มือถือ................................................................. ......................E-mail……………………………………………..........………………… 

ชนิดของผลงานที่เสนอ      บรรยาย    โปสเตอร ์    บรรยาย/โปสเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรุณาส่งผลงานภายในวันที่  31 มีนาคม  2555 

ส่งผลงานมาที่ ผศ.ดร.กิติวัฒน์  ค าวัน    หรือ numultra@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.tsrt.or.th/
mailto:numultra@hotmail.com


 
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย    

ภาควิชารังสีเทคนิค  คณะเทคนิคการแพทย์  
โรงพยาบาลศิริราช  กรุงเทพฯ  10700     
โทร. 02-419-7173 , 092-257-5985 

www.tsrt.or.th 
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SIRIRAJ HOSPITAL, BANGKOK 10700, THAILAND 
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ตัวอย่างการน าเสนอผลงาน 

การประชุมวิชาการประจ าปี คร้ังที่ 28 
          ระหว่างวันที ่15-17  มกราคม  2563 ณ โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 

ชื่อผู้เสนอผลงาน............................................................................................................. .............................................................. 

ชื่อผู้ร่วมผลงาน.................................................... .........................................................................................................................  

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

ที่อยู่ที่ท างาน.............................................................................................................. ................................................................... 

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

เบอร์โทรศัพท์....................................................................เบอร์โทรสาร.......................................................................................  

เบอร์มือถือ.......................................................................................E-mail……………………………………………..........………………… 

ชนิดของผลงานที่เสนอ      บรรยาย    โปสเตอร ์    บรรยาย/โปสเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือเรื่อง               ความหนาที่เหมาะสมของแท่งออสตัลลอย-158 เมื่อใช้กั้นรังสีแกรมมาโคบอลต์-60และรังสีเอ็กซ์ 4 MeV 

ช่ือผู้แต่ง และ        ชวลิต  วงษ์เอก    จิราภรณ์  เอี่ยมจุฬา   นิสากร  มานะตระกูล 

ผู้ร่วมงาน             ภาควิชารังสีเทคนิค   คณะเทคนิคการแพทย์    มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถานท่ีท างาน       ภาควิชารังสีเทคนิค   คณะเทคนิคการแพทย์    มหาวิทยาลัยมหิดล 

เนื้อเรื่อง  การตรวจหาความหนาที่เหมาะสมของแท่งออสตัลลอลย-158 เมื่อใช้เป็นวัสดุกั้นรังสีแกมมาโคบอลต์-60 และ รังสีเอกซ ์

  รังสีเอกซ์ 4 MeV ท าโด้การวัดกราฟทรานสมสิชันด้วยรังสีแคบๆ ผลที่ได้น ามาเปรียบเทียบกับทรานสมิสชัน ที่เกิดใน 

                        แท่งตะกั่วและเม็ดตะกั่ว จากการวัดพบว่าออสตัลลอยหนา 5.45 ซม. และ 6.55 ซม. เหมาะสมท่ีจะใช้กั้นรังสีโคบอลต์-60  

                     และรังสีเอกซ ์4 MeV ตามล าดับ 
 

 

 

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


 

 

 


