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ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-419-7173 โทรสาร 02-419-7173
www.tsrt.or.th
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THAI SOCIETY OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS
DEPARTMENT OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGY
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY
SIRIRAJ HOSPITAL, BANGKOK 10700, THAILAND
www.tsrt.or.th

สรท. 15/2558
27 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 23
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขประจาจังหวัด/อธิการบดี/คณบดี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนการประชุมวิชาการ
2. หมายกาหนดการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 23
3. ใบลงทะเบียน/แบบขอเสนอผลงาน/ใบจองห้องพัก
ด้วยสมาคมรังสี เทคนิคแห่ งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการ ประจาปี ครั้งที่ 23
หัวข้อเรื่อง “50 ปี รังสีเทคนิคไทย” ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมอิสเทิร์น
แกรนด์ พาเลซ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ด้านรังสีวินิจฉัย ด้ านรังสีรักษา และ
ด้ า นเวชศาสตร์ นิ ว เคลี ย ร์ และเพื่ อ เป็ น แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ความคิ ด เห็ น ทางด้ า นรั ง สี ร ะหว่ า ง
นักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ
ด้านรังสีเทคนิคทุกท่าน
ในการนี้ทางสมาคมฯ ได้เชิญผู้ ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในด้านรังสีเทคนิค มาร่วมบรรยาย
วิชาการครั้งนี้ สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว และท่านสามารถ เบิก
ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้ ตามระเบียบราชการ เมื่อท่านได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ตาม
หนังสือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 8 ลงวันที่ 31 มกราคม 2539
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาต ให้บุคลากรสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา
ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่ วมมือจากท่าน และขอขอบคุณ
ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นายสละ อุบลฉาย)
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

แผนการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค
หัวเรื่อง
การประชุมวิชาการรังสีเทคนิคประจาปี ครั้งที่ 23
กาหนดเวลาที่จัด
วันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558
คุณสมบัติผู้เข้า
นักรังสีเทคนิค พนักงานรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์
ประชุม
และผู้สนใจ
หน่วยงานที่จัด
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย http://ww.tsrt.or.th
วัตถุประสงค์
1. แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางด้านรังสีเทคนิค และรังสีการแพทย์ ระหว่างบุคคลต่างๆ
และผู้ทางานเกี่ยวกับรังสี
2. ฟื้นฟูวิชาการและเผยแพร่ความรู้วิทยาการความก้าวหน้าทางด้านรังสีเทคนิค และรังสี
การแพทย์
3. ทราบเกี่ยวกับใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
จานวนผู้เข้าประชุม 300 ท่าน
แหล่งงบประมาณ
ต้นสังกัด
สถานที่
โรงแรมอิสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ จังหวัดชลบุรี
ค่าลงทะเบียน
 ประเภทบุคคลทั่วไป
4,500 บาท
ประเภทสมาชิกตลอดชีพ 4,000 บาท
ชาระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 เมษายน 2558
หากชาระหน้างาน หรือหลังวันที่ 20 เมษายน 2558 ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม 500 บาท
สถานที่รับสมัคร
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายในโรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม 10700
โทรศัพท์ 085-156-6352, 092-257-5985 โทรสาร 02-419-7173 ขอสัญญาณแฟกซ์
E-mail: siriraj.212@hotmail.com
ผู้ประสานงาน
นางกุลธิดา โพธิ์แดง
มือถือ 085-156-6352, 092-257-5985

กาหนดการประชุมวิชาการประจาปี พ.ศ. 2558

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558
โรงแรมอิสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ พัทยา

50 ปี รังสีเทคนิคไทย
29 เมษายน 2558
เวลา

ห้องประชุมใหญ่

8.00-8.45
8.45-9.00
9.00-9.30

ลงทะเบียน
พิธีเปิด

9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00

12.00-13.00

ปาฐกถา สุพจน์ อ่างแก้วครั้งที่ 9
50 ปีรังสีเทคนิคไทย
พิธีเปิดนิทรรศการ และ พักรับประทานชา กาแฟ
Radiologic Technology Sub-Specialty Education and Training in the USA
Dr. Michael Grey, Southern Illinois University, USA
Continuing Education and Sub-specialty Training for Radiographers in Hong Kong
Dr. Maria Law, the Hong Kong College of Radiography
Qualification Requirments for Oversea Radiographers working in Singapore
Ms. Tan Chek Wee, President of the Singapore Society of Radiographers
Education and Training of Imaging Technologists in the People Republic of China
Mr.Zeng Yong Ming, Vice President, Chinese Society of Imaging Technology

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา
13.00-14.30

ห้องประชุม 1
การนาเสนอผลงานทางวิชาการรังสีเทคนิค

14.30-14.45

พักรับประทานชา กาแฟ

14.45-16.30

การนาเสนอผลงานทางวิชาการรังสีเทคนิค

ห้องประชุม 2
The First ASEAN School of MRI
Technology
“Physics and Technical Concepts of
MRI”
By
Dr. Michael Grey
Southern Illinois University, USA

30 เมษายน 2558

เวลา

ห้องที่ 1

ห้องที่ 2
Refresher Course

9.00-9.45

9.45-10.30

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อ
การประเมินความก้าวหน้าของ
ตาแหน่งในระบบราชการ
อ.ดุสิต หรุ่นโพธิ์ และคณะ

10.30-10.45
10.30-12.00

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การกาหนดรายละเอียด
ครุภัณฑ์ การเลือกใช้ และการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ทางการแพทย์ (PACS) ใน
โรงพยาบาลระดับกลางและเล็ก”
ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์
และคณะ

พักรับประทานชา กาแฟ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อ
การประเมินความก้าวหน้าของ
ตาแหน่งในระบบราชการ

12.00-13.00
13.00-14.30

The First ASEAN School of
MRI Technology
“Physics and Technical
Concepts of MRI”

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การกาหนดรายละเอียด
ครุภัณฑ์ การเลือกใช้ และการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ทางการแพทย์ (PACS) ใน
โรงพยาบาลระดับกลางและเล็ก”

พักรับประทานอาหารกลางวัน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อ
การประเมินความก้าวหน้าของ
ตาแหน่งในระบบราชการ

14.30-15.00
15.00-16.30

The First ASEAN School of
MRI Technology
“Physics and Technical
Concepts of MRI”

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การกาหนดรายละเอียด
ครุภัณฑ์ การเลือกใช้ และการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ทางการแพทย์ (PACS) ใน
โรงพยาบาลระดับกลางและเล็ก

พักรับประทานชา กาแฟ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อ
การประเมินความก้าวหน้าของ
ตาแหน่งในระบบราชการ

18.00 - 22.00

The First ASEAN School of
MRI Technology
“Physics and Technical
Concepts of MRI”

ห้องที่ 3
Refresher Course

The First ASEAN School of
MRI Technology
“Physics and Technical
Concepts of MRI”
งานรังสีเทคนิคสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การกาหนดรายละเอียด
ครุภัณฑ์ การเลือกใช้ และการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ทางการแพทย์ (PACS) ใน
โรงพยาบาลระดับกลางและเล็ก”

1 พฤษภาคม 2557

เวลา
9.00-9.45

9.45-10.30

ห้องที่ 1
Seminar
Symposium: Radiation
Therapy in ASEAN
countries

ห้องที่ 2
Refresher Course
The First ASEAN School of MRI
Technology
“Physics and Technical Concepts
of MRI”

ห้องที่ 3
IABSRT CRTE
การบรรยาย
Technology Updates
สาหรับสมาชิกที่ต้องการ
เก็บคะแนนเพื่อต่ออายุ
IABSRT Certificate
MRI, CT, MIIA,
Ultrasonography

10.30-10.45
10.30-12.00

Symposium: Nuclear
Medicine in ASEAN
countries

พักรับประทานชา กาแฟ
The First ASEAN School of MRI
การบรรยาย
Technology
Technology Updates
“Physics and Technical Concepts สาหรับสมาชิกที่ต้องการ
of MRI”
เก็บคะแนนเพื่อต่ออายุ
IABSRT Certificate
MRI, CT, MIIA,
Ultrasonography

12.00-13.00

พิธีปิด และ พักรับประทานอาหารกลางวัน

ใบลงทะเบียน
ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 23
ณ โรงแรมอิสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ พัทยา
“50 ปี รังสีเทคนิคไทย”

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่สมำคมฯ)

ลำดับที่.............................
............/.............../............

1. กรอกรายละเอียดการลงทะเบียน (Registration details) (กรุณาเขียนตัวบรรจง)
 นาย

 นาง

นางสาว

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

สถานที่ทางาน............................................................................................................... แผนก..................................................
ตั้งอยู่เลขที่.......................หมู่..............ตาบล........................................................อาเภอ...................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณี ย์.............................................โทรศัพท์........................................................
แฟกซ์...........................................มือถือ..................................................E-mail...............................................................................
2. การชาระเงินค่าลงทะเบียนรวมงานเลี้ยงกลางคืน (Registration Fee included Gala dinner)
 ประเภทบุคคลทั่วไป
ชาระภายในวันที่ 20 เมษายน 2558
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
 ประเภทสมาชิกตลอดชีพ ชาระภายในวันที่ 20 เมษายน 2558
ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท เลขสมาชิก..........
 ประเภทบุคคลทั่วไป
ชาระหลังวันที่ 20 เมษายน 2558
ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
 ประเภทสมาชิกตลอดชีพ ชาระหลังวันที่ 20 เมษายน 2558
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท เลขสมาชิก...........
3. การชาระเงินค่าลงทะเบียน (Payment options)
 ชาระเงินโอนผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช ประเภท ออมทรัพย์ (สามารถโอนผ่านตู้ ATM ได้)
ชื่อบัญชี “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย” หรือ “THE SOCIETY OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS”
เลขที่บัญชี 016-2-652808 โปรดเก็บหลักฐานการชาระเงินไว้ยื่นยันด้วย และส่งหลักฐานการชาระเงินมาที่ 02-419-7173
หรือ E-mail:siriraj.212@hotmail.com *กรุณาถ่ายเอกสารหลักฐานการโอนเงินก่อนส่งแฟกซ์จะช่วยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น*
 เช็คสั่งจ่ายในนาม “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย”
สนใจเข้าร่วมประชุมโปรดระบุ รับจานวนจากัด
 ห้องที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความทางวิชาการฯ
 ห้องที่ 2 Refresher Course “Physics and Technical Concepts of MRI”
 ห้องที่ 3 Refresher Course “การกาหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศฯ (PACS)
ใบเสร็จออกในนาม
(กรุณาเขียนตัวบรรจง)
 ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม บริษัท (โปรดระบุชื่อบริษัท)..............................................................................................................
ชื่ออาคาร/ตึก....................................................................................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่........................หมู.่ ...............ตาบล...................................................อาเภอ.....................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...........................................โทรศัพท์..........................................................
แฟกซ์.............................................มือถือ...................................................E-mail............................................................................
4. อาหาร (Dietray Requestment)
 อิสลาม
 เจ
 มังสวิรัส
 สมาคมจัดให้

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-419-7173 โทรสาร 02-419-7173
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

ใบลงทะเบียน
ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 23
ณ โรงแรมอิสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ พัทยา
“50 ปี รังสีเทคนิคไทย”
ชื่อผู้เสนอผลงาน...........................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ร่วมผลงาน............................................................................................................. ................................................................
..................................................................................................................................... .......................................
ที่อยู่ที่ทางาน................................................................................................................................. ................................................
..............................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์....................................................................เบอร์โทรสาร.......................................................................................
เบอร์มือถือ.......................................................................................E-mail……………………………………………..........…………………
ชนิดของผลงานที่เสนอ  บรรยาย
 โปสเตอร์  บรรยาย/โปสเตอร์

กรุณาส่งผลงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555
ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ โทรศัพท์ 02-419-7173 หรือ mtnpp@mahidol.ac.th

สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-419-7173 โทรสาร 02-419-7173
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

ใบลงทะเบียน
ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 23
ณ โรงแรมอิสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ พัทยา
“50 ปี รังสีเทคนิคไทย”
แบบฟอร์มเสนอผลงาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน...........................................................................................................................................................................
ชื่อผู้ร่วมผลงาน............................................................................................................. ................................................................
..................................................................................................................................... .......................................
ที่อยู่ที่ทางาน...................................................................................................................................... ...........................................
..............................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์....................................................................เบอร์โทรสาร.......................................................................................
เบอร์มือถือ.......................................................................................E-mail……………………………………………..........…………………
ชนิดของผลงานที่เสนอ  บรรยาย
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง และ
ผู้ร่วมงาน
สถานที่ทางาน
เนื้อเรื่อง

 โปสเตอร์

 บรรยาย/โปสเตอร์

ความหนาที่เหมาะสมของแท่งออสตัลลอย-158 เมื่อใช้กั้นรังสีแกรมมาโคบอลต์-60และรังสีเอ็กซ์ 4 MeV
ชวลิต วงษ์เอก จิราภรณ์ เอี่ยมจุฬา นิสากร มานะตระกูล
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การตรวจหาความหนาที่เหมาะสมของแทงออสตัลลอลย-158 เมื่อใช้เป็นวัสดุกั้นรังสีแกมมาโคบอลต์-60 และ รังสีเอกซ์
รังสีเอกซ์ 4 MeV ทาโด้การวัดกราฟทรานสมิสชันด้วยรังสีแคบๆ ผลที่ได้นามาเปรียบเทียบกับทรานสมิสชัน ที่เกิดใน
แท่งตะกั่วและเม็ดตะกั่ว จากการวัดพบว่าออสตัลลอยหนา 5.45 ซม. และ 6.55 ซม. เหมาะสมที่จะใช้กั้นรังสีโคบอลต์-60
และรังสีเอกซ์ 4 MeV ตามลาดับ

โรงแรมอิสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ
ใบจองห้องพักสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 29, 30 เมษายน-1 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดการจองห้องพัก ( ตัวบรรจง )
ชื่อ/สกุล................................................................................................... พักเดี่ยว......................ห้อง/พักคู่......................ห้อง
วันที่เข้าพัก.................................................วันที่ออก............................................... รวมจานวนห้องพัก...........................ห้อง
ราคาห้องพักเดี่ยว ( 1 คน ) ราคา 1,200 บาท /ราคาห้องพักคู่ ( 2 คน ) ราคา 1,400 บาท เตียงเสริม 450 บาท
ราคาเตียงเสริม สาหรับคนที่ 3.......................... บาท/ ห้อง / คืน รวมอาหารเช้า
สถานที่ทางาน โรงพยาบาล.......................................................................................................................................................
จังหวัด.................................................................................โทร................................................................................................
แฟกซ์.................................................................................เบอร์มือถือ......................................................................................
เงื่อนไขการจองห้องพัก
1. ปิดการสารองห้องพักในราคาที่เสนอนี้ภายใน วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558
2. ผู้เข้าพักจะต้องโทรเช็คห้องว่างกับทางแผนกสารองห้องพัก ก่อนการโอนเงินมัดจาทุกครั้ง
3. เช็คห้องว่างแล้วภายในวันเดียวกัน ให้ทาการโอนเงินค่ามัดจาค่าห้องพัก 1 คืน เต็มจานวน/ห้อง
4. การโอนเงินชาระค่ามัดจา โดยผ่านธนาคาร หรือตู้ ATM โดยสั่งจ่ายดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ สาขา ตลิ่งชัน บัญชีกระแสรายวัน

ชื่อบัญชี “ บริษัทอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ เลขที่บัญชี 211-3-03753-1 ”
( อย่าลืมเก็บสลิปการโอน )
5.ผู้เข้าพักจะได้ห้องพักก็ต่อเมื่อท่านได้ส่งแบบฟอร์มการจองห้องและใบสาเนา/สลิปการโอนเงินให้โรงแรมแล้วเท่านั้นและ
ไม่คืนเงินมัดจา กรณียกเลิกการจอง หรือไม่มาเข้าพักตามกาหนดเวลาเข้าพัก

โทร 038-332712-17 ต่อแผนกสารองห้องพัก (หทัยรัตน์)
แฟกซ์ 038-332718

Sales.easterngrandpalace@gmail.com
ผู้ประสานงาน บุญชัย นิตยสุภาภรณ์ 087-9191969

