ที่ ส.ศ.ร. 09 / 2562

สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครารามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
25 มีนาคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการรังสีเทคนิคประจาปี 2562
เรียน อธิบดี/อธิการบดี/คณบดี/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อานวยการโรงพยาบาล
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค
จานวน
1
ฉบับ
2. กาหนดการประชุมวิชาการ
จานวน
1
ฉบับ
3. แบบตอบรับลงทะเบียนและการสารองห้องพักโรงแรม จานวน 1
ฉบับ
ด้วยสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย กาหนดจัดประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 32
“ วิชาการก้าวไกล เทคโนโลยีทันสมัย รังสีไทยก้าวหน้า “ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ฟื้นฟูวิชาการความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีด้านรังสีการแพทย์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพ และประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ค้นคว้า และวิจัย สามารถนาความรู้ไ ปพัฒนาองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้สนใจ
ทางรังสีวิทยาทุกท่าน ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง
ในการนี้ สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ง านประชุ ม
วิชาการรังสีเทคนิคประจาปี 2562 และอนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลาและสามารถ
เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2549
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ
( นางสกุล ศิริสวัสดิ์ )
นายกสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี
ผู้ประสานงาน
คุณวันเพ็ญ อู่รัชตมาศ โทรศัพท์ 081-17930912 e-mail : 1pen12@windowslive.com
คุณเอกชัย แซ่ตั๊น โทรศัพท์098-4246395 ID Line : 0984246395 E-mail:aekchai18@gmail.com
โทรสาร. 022011297

กาหนดการประชุมสัมมนาวิชาการรังสีเทคนิค ประจาปี 2562 ครั้งที่ 32
“ วิชาการก้าวไกล เทคโนโลยีทันสมัย รังสีไทยก้าวหน้า “
1. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านรังสีการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก ทั้งด้าน
เครื่องมือและเทคนิคการตรวจ ทาให้ผู้มารับบริการได้รับการบาบัดรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยา
และรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงจากการตรวจรักษาได้มากขึ้ นด้วย ซึ่งบุคลากรด้าน
รังสีจาเป็นต้องเรียนรู้ติดตามให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การนาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ มา
ถ่ายทอดให้บุคลากรในองค์กรจึงเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง
สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า รั ง สี เ ทคนิ ค รามาธิ บ ดี ร่ ว มกั บ ภาควิ ช ารั ง สี วิ ท ยาคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมวิชาการ
รังสีเทคนิค ครั้งที่ 32 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ ฟื้นฟูวิชาการความก้าวหน้าทางด้านรังสีเทคนิค แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานตลอดจนผู้มารับบริการทั่วไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่ ฟื้นฟูวิชาการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านรังสีการแพทย์ให้กับบุคลากร
2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางรังสีการแพทย์
2.3 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ค้นคว้า และวิจัย
2.4 เพื่อให้บุคลากรนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
4. ผู้เข้าร่วมประชุม
บุคลากรทางด้านรังสีการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน 200 คน
5. ระยะเวลาจัดการประชุม
ระหว่างวันที่ 5-7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
6. สถานที่จัดประชุม
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
7. รูปแบบการประชุม
การบรรยาย อภิปราย เสนอผลงาน และเสวนาระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม
8. ค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ราคา 4,200 บาท
หลังวันที 30 พฤษภาคม 2562 ราคา 4,500 บาท

9. ค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมประชุม
ค่าลงทะเบียน/ ค่าที่พัก/ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง
*เบิกได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549*
10. หัวข้อการประชุม
10.1 การจัดการความรู้สู่รังสีเทคนิค 4.05 โดยรศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคา
10.2 Radiation Protection for Diagnostic and Interventional Radiology
โดยรศ.ดร.อัญชลี กฤษณจินดา
10.3 เสวนา การบริหารจัดการภาพรังสีระบบดิจิตอล
โดยพญ.เกวลิน รังษิณาภรณ์ และ รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์
10.4 คลายปมการถ่ายภาพรังสีดิจิตอล โดยรศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์ และผศ.ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว
10.5 Dual Energy in CT practice Basic and Application โดย อาจารย์วีณา สวัสดิสวนีย์
ตาแหน่ง Regional support specialist CT บริษัท Siemens healthcare
10.6 เทคนิคการบริการอย่างเหนือชั้น ( Service Beyond Expectation )
โดย ผศ.พิเศษ ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
10.7 Images to Treatment โดย อ.พญ.นิธิมา ศักดิ์โสภาวิวัฒน์ หัวหน้าหน่วยภาพวินิจฉัยฉุกเฉิน
10.8 ร่วมสานเสวนา “ สภารังสี “ โดยคณะกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพรังสีเทคนิค
10.9 ท่องวิถีชีวิตเกษตรกรไทย โดยคุณสมยศ กลิ่นขจร เกษตรกรดีเด่นชุมชนตะพง จ.ระยอง
11.การประเมินผล
ประเมินจากแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
12.2 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ร่วมงานได้
เป็นอย่างดี
13. การรับสมัครเข้าร่วมประชุม
13.1 กรอกเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียน ส่งที่สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามหก
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ E-mail : 1pen12@windowslive.com
โทรสาร. 02 2011297
13.2 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขบัญชี 026-462093-5
ในนามสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี (ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562)
**************กรุณาส่งสาเนาเอกสารการโอนเงินให้เป็นหลักฐานด้วย*************
ทางสมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมทาง Facebook สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี
https://th-th.facebook.com/rtrama.net/ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562***

