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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

สรท. 57/2558

ที่ปรึกษา
รศ.ชวลิต วงษ์เอก
รศ.มานัส มงคลสุข
รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคา

เรื่อง ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้

นายกสมาคมฯ
นายสละ อุบลฉาย
อุปนายก
นางสมศรี เอือ้ รัตนวงศ์
เลขาธิการ
อ.ดร.นวลเพ็ญ ดารงกิจอุดม
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ดร.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

8 พฤษภาคม 2558

เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล/คณบดี/อธิบดี/อธิการบดี/สาธารณสุขประจาจังหวัด/ท่านสมาชิก
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ในวิชาชีพรังสี
เทคนิค ในหลักสูตรการประเมินพยาธิสภาพในภาพรังสีสาหรับรังสีเทคนิค รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน
2558 โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักรังสีเทคนิค มีความรู้และทักษะในการ
ประเมิน (Evaluate) พยาธิสภาพที่สาคัญในระบบต่างๆ ของร่างกาย เพื่อช่วยแพทย์ในการบริหารจัดการงาน
ด้า นเทคนิ คให้เหมาะสม เพื่ อ ให้ไ ด้ ม าซึ่ ง คุณ ภาพของภาพรัง สี ที่ ดี ในทุกมิ ติ โดยใช้ พื้ น ฐานของหลั กสู ต ร
จากสมาคมรังสีเทคนิคนานาชาติร่วมกับองค์การอนามัยโลก โดยค่าลงทะเบียนของหลักสูตร จานวน 7,000 บาท
(-เจ็ดพันบาทถ้วน-) ทางสมาคมฯ หวังที่จะเป็นสื่อกลางของการพัฒนานักรังสีเทคนิคของประเทศไทย ให้เป็นผู้ที่มี
ความรูค้ วามสามารถทัดเทียมกับนักรังสีเทคนิคในระดับสากล โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังแสดงตามเอกสาร
ที่แนบมา
อนึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายกับทางต้นสังกัด ได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
ดังนั้นสมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าวด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

ทะเบียน
ดร.กิติวัฒน์ คาวัน
ประชาสัมพันธ์
ดร.ทิพวิมล มีไชย
กรรมการกลาง
นส.ธราทิพย์ นาราวงศ์
ผศ.เสาวนีย์ อัศวผาติบุญ
นายสุรวุฒิ บุญประกอบ
นายวินัย พลวัฒน์เสถียร
นายอนันต์ ขนุนก้อน
เลขานุการ
นางกุลธิดา โพธิ์แดง

( นายสละ อุบลฉาย )
นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

Training Course in Radiographic Image Pathology Evaluation for Technologist
การอบรมหลักสูตรการประเมินพยาธิสภาพในภาพรังสีสาหรับรังสีเทคนิค รุ่นที่ 5
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร
วันที่ 10 – 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ผู้ดาเนินการหลักสูตร: ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
คณาจารย์:
รศ.พญ.สุกัลยา เลิศล้า
รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์
รศ.พญ.ปานฤทัย ตรีนวรัตน์
ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
อ.พญ.น้าผึ้ง นาการุณอรุณโรจน์
อ.พญ. พ
พ

คณะแพทยศาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล
นักรังสีเทคนิคมีบทบาทหลักในกระบวนการทางด้านเทคนิค ในการถ่ายและบันทึกภาพรังสีด้วยเครื่องมือ
ทางรังสีวิทยา เพื่อส่งต่อให้รังสีแพทย์ในการวิเคราะห์และรายงานผล คุณภาพของภาพรังสีที่ดีเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่จะช่วยให้รังสีแพทย์สามารถวิเคราะห์และรายงานผลได้ดี โดยคุณภาพของภาพรังสีนั้นประกอบไปด้วยทั้ง
คุณภาพเชิงเทคนิค และคุณภาพเชิงคลินิก
ด้ ว ยเหตุ นี้ อ งค์ ก รวิ ช าชี พ ทางรั ง สี เ ทคนิ ค ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ
ที่นักรังสีเทคนิคจะต้องมีความรู้และทักษะในการประเมิน (Evaluate) พยาธิสภาพที่ส าคัญในระบบต่างๆ
ของร่างกาย เพื่อช่วยแพทย์ในการบริหารจัดการงานด้านเทคนิคให้เหมาะสม เพื่อได้มาซึ่งคุณภาพของภาพรังสีที่ดี
ในทุกมิติ ทางสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยเล็งเห็นความสาคัญในประเด็นนี้จึงได้จัด หลักสูตรการประเมิน
พยาธิสภาพในภาพรังสีสาหรับรังสีเทคนิคขึ้นเป็น รุ่นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของรังสีเทคนิค
ในประเทศไทย โดยใช้พื้นฐานหลักสูตรจากสมาคมรังสีเทคนิคนานาชาติร่วมกับองค์การอนามัยโลก
รายละเอียดการอบรม:
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558
เวลา
หัวข้อการบรรยาย
8.45-9.00
พิธีเปิดการอบรม
9.00-9.45
Radiographers role in image evaluation
9.45-10.30
Concept of image quality in radiography practice
10.30-11.00
Coffee Break
11.00-12.00
Bone and joints – Plain Film I
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ผู้สอน
ผศ.ดร.นภาพงษ์
ผศ.ดร.นภาพงษ์
อ.พญ.น้าผึ้ง

เวลา
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.30

หัวข้อการบรรยาย
Lunch
Bone and Joints – Plain Film II
MSK – CT
Coffee Break
MSK - MRI

ผู้สอน
อ.พญ.น้าผึ้ง
อ.พญ.น้าผึ้ง
อ.พญ.น้าผึ้ง

11 มิถุนายน พ.ศ. 2558
เวลา
8.30 - 9.30
9.30-10.30
10.30-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-15.30
15.30-16.30

หัวข้อการบรรยาย
GI tract
Liver, Pancreases and Biliary track
Coffee Break
Chest I
Lunch
Chest II
Pediatric Imaging – Plain Film
Coffee Break
Pediatric Imaging – CT and MRI

ผู้สอน
อ.พญ.ณัฐพร
อ.พญ.ณัฐพร
รศ.พญ.จันทิมา
รศ.พญ.จันทิมา
รศ.พญ.ปานฤทัย
รศ.พญ.ปานฤทัย

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
เวลา
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-15.00
15.00-16.00

หัวข้อการบรรยาย
Urinary tracks and Gynecology I
Urinary tracks and Gynecology II
Coffee Break
Lunch
Skull/Spines –Plain Film I
Skull/Spines Plain Film II
Coffee Break
Neuro CT and MRI

ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท
สนใจติดต่อ
คุณกุลธิดา โพธิ์แดง
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัย มหิดล
โทร: 0851566352, 0922575985
E-mail: siriraj.212@hotmail.com

ผู้สอน
อ.พญ.ณัฐพร
อ.พญ.ณัฐพร
รศ.พญ.สุกัลยา
รศ.พญ.สุกัลยา
รศ.พญ.สุกัลยา

อบรมหลักสูตร
Training Course in Radiographic Image Pathology Evaluation for Technologist
หลักสูตร การประเมินพยาธิสภาพในภาพรังสีสาหรับรังสีเทคนิค รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558
ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร
ใบลงทะเบียน

ลำดับที่

.............
เฉพาะเจ้าหน้าที่
.

นาย นาง  นางสาว .............................................................................(ตัวพิมพ์หรือบรรจง)
ตาแหน่ง.........................................สถานที่ทางาน..........................................................................
โทรศัพท์................................................................โทรสาร............................................................
E-mail……………………………………….…..………มือถือ.................................…………………
ทั้งนี้ได้ชาระเงินค่าลงทะเบียนมาด้วยแล้ว เป็นจานวนเงิน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) โดย
 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช (โอนผ่านตู้ ATM ได้)
ชื่อบัญชี “สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย” เลขที่บัญชี
ติดต่อ สานักงานสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
โทร. 092-257-5985, 085-156-6352 โทรสาร 02-419-7173

016-2-65280-8

หมายเหตุ การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้รับค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาถ่ายเอกสาร
หลักฐานการชาระค่าลงทะเบียนก่อนส่ง Fax. มาที่ 02-419-7173 หรือ
siriraj.212@hotmail.com ทางสมาคมจะติดต่อกลับไปทาง E-mail ของท่าน
กรุณาชาระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 8 มิถุนายน 2558
*ลงทะเบียนหลังวันที่ 8 มิถุนายน 2558 หรือ หน้างานชาระเพิ่ม 500 บาท*

ลงชื่อ........................................................
(.......................................................)
วันที่..........................................................
ใบเสร็จออกในนาม
 ตนเอง  บริษัท ...........................................................................................................................................................................
ที่อยู่สาหรับออกใบเสร็จ.............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

แผนที่โรงแรม

โรงแรมตะวันนา 80 ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพฯ 10500
โทร 02-236-0361 ต่อ 245 โทรสาร 02-238-0065

