ที่ ส.ศ.ร. 18 / 2565

สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

4 เมษายน 2565
เรือ่ ง ขออนุมตั แิ ละขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการรังสีเทคนิคประจาปี
เรียน อธิบดี/อธิการบดี/คณบดี/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1. โครงการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค
จานวน
1
2. กาหนดการประชุมวิชาการฯ
จานวน
1
3. แบบตอบรับลงทะเบียนและการสารองห้องพักโรงแรม จานวน 2
4. ใบสมัครนำเสนอผลงำนทำงรังสีวิทยำ
จานวน
1
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ด้วยสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับ ภาควิชารังสีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กาหนดจัดประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครัง้ ที่ 33 “เทคโนโลยี
ล้ า สมัย วิช าการก้ า วไกล รัง สีเ ทคนิ ค ไทยร่ ว มใจพั ฒ นา” เพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ ฟื้ นฟู ว ิช าการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านรังสีการแพทย์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ใน
การให้บริก ารดูแ ลรัก ษาผู้ป่ วยให้ม ีประสิท ธิภ าพสูงสุ ด กระตุ้น ให้เกิดการพัฒ นา ค้นคว้า และวิจยั
สามารถนาความรู้ไปพัฒ นาองค์ก รได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ สมาคมฯจึงจัดใหมีการประชุมเพื่อ
พัฒนาเพิม่ พูนความรู้ ทักษะให้กบั บุคลากรทางด้านรังสีการแพทย์ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนตลอดจนผูส้ นใจ
ทางรังสีวทิ ยาทุกท่าน ระหว่างวันที่ 6 –8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในการนี้ สมาคมศิษ ย์เก่ ารังสีเทคนิ ค รามาธิบ ดี ขอความร่ว มมือ ประชาสัมพัน ธ์งานประชุ ม
วิชาการรังสีเทคนิคประจาปี 2565 และอนุ มตั ใิ ห้บุคลากรของท่านเข้าร่วมประชุมได้ โดยไม่ถอื เป็ นวันลา
และสามารถเบิกค่าใช้จา่ ยในการประชุมวิชาการได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2549
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมตั ิ จักเป็ นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

( นางสกุล ศิรสิ วัสดิ ์ )
นายกสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี
ผูป้ ระสานงาน
คุณวันเพ็ญ อู่รัชตมำศ โทรศัพท์ 081-7930912 E-mail : 1pen12@windowslive.com
คุณเอกชัย แซ่ตั๊น โทรศัพท์098-4246395 ID Line : 0984246395 E-mail : aekchai18@gmail.com
โทรสำร. 022011297
คุณนพนุช เดชฤำษี โทรศัพท์ 089 – 5536722 E-mail : Kunnop_17@hotmail.co.th

โครงการประชุมวิ ชาการรังสีเทคนิ ค ครัง้ ที่ 33 ประจาปี 2565
“เทคโนโลยีล้าสมัย วิชาการก้าวไกล รังสีเทคนิคไทยร่วมใจพัฒนา”
1. หลักการและเหตุผล
ในปั จจุบนั วิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านรังสีการแพทย์ได้ก้าวหน้ าไปอย่างมาก ทัง้
ด้านเครื่องมือและเทคนิค การการถ่ายภาพรังสี รวมถึงเทคนิคการให้บริการตรวจทางรังสีวทิ ยา ทาให้
ผู้ ร ับ บริก ารได้ เ ข้ า ถึ ง การให้ บ ริก ารทางรัง สีว ิท ยา เพื่ อ ช่ ว ยในการวินิ จ ฉั ย ของแพทย์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพได้รบั ผลการตรวจที่รวดเร็ว แม่นยามากขึน้ นอกจากนี้ยงั ลดความเสี่ยงหรืออุบตั กิ ารณ์ไม่
พึงประสงค์ จากการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบุคลากรทางรังสีจาเป็ นต้องมีการเพิม่ พูนความรู้
เพื่อให้ทนั ต่อเทคโนโลยีทม่ี กี ารพัฒนาและก้าวหน้าอยูเ่ สมอ
สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับ ภาควิชารังสีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดให้มกี ารประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครัง้ ที่ 33 ขึ้น
เพื่อเผยแพร่ความรู้ และแลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างวิชาชีพเดียวกัน สามารถนามาถ่ายทอดให้กบั
บุคลากรในหน่วยงานจึงถือว่าเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผูม้ ารับบริการและองค์กร
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่ ฟื้ นฟูวชิ าการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดา้ นรังสีให้กบั บุคลากรทางรังสี
2.2 เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางรังสีการแพทย์
2.3 เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนา ค้นคว้า และวิจยั
2.4 เพื่อให้บุคลากรนาความรูท้ ไ่ี ด้ไปปรับใช้ในการทางาน พัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ร่วมกับภาควิชารังสีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
บุคลากรทางด้านรังสีการแพทย์และผูเ้ กีย่ วข้อง ทัง้ ภาครัฐและเอกชน จานวน 200 คน
5. ระยะเวลาจัดการประชุม
ระหว่างวันที่ 6 – 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
6. สถานทีจ่ ดั ประชุม
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. รูปแบบการประชุม
การบรรยาย อภิปราย เสนอผลงาน และเสวนาระหว่างผูเ้ ข้าร่วมประชุม
8. ค่าลงทะเบียน แบบ On site
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จานวนเงิน 4,200 บาท
หลังวันที 30 มิถุนายน 2565 จานวนเงิน 4,500 บาท
แบบ On line
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จานวนเงิน 2,100 บาท

9. ค่าใช้จ่ายผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ค่าลงทะเบียน/ ค่าทีพ่ กั / ค่าเบีย้ เลีย้ งและค่าเดินทาง
*เบิกได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549*
10. หัวข้อการประชุม
10.1 ปาฐกถาพิเศษ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
10.2 ถอดรหัส สกัดโรค : ปลุกพลังภายใน รับมือกับความท้าทายใหม่ๆในสังคม
10.3 Technology improvement in CT
10.4 AI มิตรหรือศัตรู
10.5 นิยาม A to Z นาสู่การพัฒนารังสี ( มี ) เทคนิค
10.6 Important spot diagnosis
10.7 5 เทคนิคสร้าง connection ได้ผลลัพธ์ 1000 %
10.8 New Experience of Breast Imaging
10.9 มาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารรังสีวนิ ิจฉัย และการแจ้งครอบครองเครือ่ งกาเนิดรังสีเอกซ์
10.10 Good practice guideline for PACS
10.11 นาเสนอผลงานทางรังสีวทิ ยา
11. การประเมินผล
ประเมินจากการตอบแบบสอบถามของผูเ้ ข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
12. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
12.1 ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
12.2 ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้ไปถ่ายทอดให้บุคลากรทางการแพทย์หรือ
ผูร้ ว่ มงานได้เป็ นอย่างดี
13. การรับสมัครเข้าร่วมประชุม
13.1 ลงทะเบียนผ่านระบบ Online ทาง WWW.rtrama.org/update/rartconference2565
13.2 กรอกเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียน ส่งทีส่ มาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี
ภาควิชารังสีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามหก
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ E-mail : 1pen12@windowslive.com
โทรสาร. 02 2011297
13.3 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขบัญชี 026-462093-5
ในนามสมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
**************กรุณาส่งสาเนาเอกสารการโอนเงินให้เป็ นหลักฐานด้วย*************
ทางสมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผูเ้ ข้าประชุมทาง Facebook สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี
https://th-th.facebook.com/rtrama.net/ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ***

