สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-419-7173 โทรสาร 02-419-7173
www.tsrt.or.th

พ.ศ. 2556-2558
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ผศ.นพ.สุพจน์ อ่างแก้ว
รศ.จิตต์ชัย สุริยะไชยากร
ที่ปรึกษา
รศ.ชวลิต วงษ์เอก
รศ.มานัส มงคลสุข
รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคา
นายกสมาคมฯ
นายสละ อุบลฉาย
อุปนายก
นางสมศรี เอื้อรัตนวงศ์
เลขาธิการ
อ.ดร.นวลเพ็ญ ดารงกิจอุดม
ผู้ช่วยเลขาธิการ
นส.ทิพวิมล มีไชย
เหรัญญิก
นายบุญชัย นิตยสุภาภรณ์
วิชาการ/ต่างประเทศ
ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
ผู้ช่วยวิชาการ
ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์
ปฏิคม
พต.จักรพงษ์ ประกอบกิจ
ผู้ช่วยปฏิคม
นายบุญชัย นิตยสุภาภรณ์
เรือตรีปกรณ์ เกียรติมงคล
ทะเบียน
ดร.กิติวัฒน์ คาวัน
ประชาสัมพันธ์
นส.ทิพวิมล มีไชย
กรรมการกลาง
นส.ธราทิพย์ นาราวงศ์
ผศ.เสาวนีย์ อัศวผาติบุญ
นายสุรวุฒิ บุญประกอบ
นายวินัย พลวัฒน์เสถียร
นายอนันต์ ขนุนก้อน
เลขานุการ
นางกุลธิดา โพธิ์แดง

THAI SOCIETY OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS
DEPARTMENT OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGY
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY
SIRIRAJ HOSPITAL, BANGKOK 10700, THAILAND
www.tsrt.or.th

สรท. 2/2558
8 มกราคม 2558
เรื่อง ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้เชิงปฏิบัติการ
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล/คณบดี/อธิบดี/อธิการบดี/สาธารณสุขประจาจังหวัด/ท่านสมาชิก
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพรังสีเทคนิค หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสารสนเทศภาพทางการแพทย์สาหรับ นักรังสี
เทคนิค ระดับที่หนึ่งขั้นพื้นฐาน (รุ่นที่ 4) Medical Imaging Informatics for Technologist (Level I:
Foundation + HL7) วันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ (สะพานกรุงธน)
กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลลากรทางรังสีเทคนิคมีบทบาทที่สาคัญยิ่งในการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การทางาน ในแผนกคล่องตัวและผู้ป่วยได้รับบริการอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น
นักรังสีเทคนิค สามารถนาความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานด้านการบริการ จัดการการ
จัดเก็บภาพถ่ายทางรังสีผ่านระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ (PACS) โดยค่าลงทะเบียนของหลักสูตร
จานวน 7,500 บาท (-เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
ทางสมาคมฯ หวังทีจ่ ะเป็นสื่อกลางของการพัฒนานักรังสีเทคนิคของประเทศไทย ให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถทัดเทียมกับนักรังสีเทคนิคในระดับสากล โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังแสดง
ตามเอกสารที่แนบมา อนึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายกับทางต้นสังกัดได้ตามระเบียบ
ของกระทรวงการคลัง ดังนั้นสมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้าร่วมฝึกอบรม
ดังกล่าวด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตให้บุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมการอบรม
ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
( นายสละ อุบลฉาย )
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
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เรื่อง ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล/คณบดี/อธิบดี/อธิการบดี/สาธารณสุขประจาจังหวัด/ท่านสมาชิก
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพรังสีเทคนิค ในหลักสูตรการประเมินพยาธิสภาพในภาพรังสีสาหรับรังสีเทคนิค รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมคริสตัล โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักรังสีเทคนิค มีความรู้และทักษะในการประเมิน (Evaluate) พยาธิสภาพที่
สาคัญในระบบต่างๆ ของร่างกาย เพื่อช่วยแพทย์ในการบริหารจัดการงานด้านเทคนิคให้เหมาะสม
เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพของภาพรังสีที่ดีในทุกมิติ โดยใช้พื้นฐานของหลักสูตร จากสมาคมรังสีเทคนิค
นานาชาติร่วมกับองค์การอนามัยโลก โดยค่าลงทะเบียนของหลักสูตร จานวน 7,000 บาท (-เจ็ดพัน
บาทถ้วน-) ทางสมาคมฯ หวังที่จะเป็นสื่อกลางของการพัฒนานักรังสีเทคนิคของประเทศไทย ให้เป็นผู้
ที่มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับนักรังสีเทคนิคในระดับสากล โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดัง
แสดงตามเอกสารที่แนบมา
อนึ่ ง ในการฝึ ก อบรมครั้ ง นี้ สามารถเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยกั บ ทางต้ น สั ง กั ด ได้ ต ามระเบี ย บ
ของกระทรวงการคลัง ดังนั้นสมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้าร่วมฝึกอบรม
ดังกล่าวด้วย
จึงเรีย นมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตให้ บุคลากรเข้าร่วมการอบรมดังกล่ าวด้ว ย
จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
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