
   ที ่ส.ศ.ร. 18 / 2565                     สมาคมศษิยเ์ก่ารงัสเีทคนิครามาธบิด ี
                                     270 ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท 
          เขตราชเทว ี กรงุเทพฯ  10400 
       
      4 เมษายน  2565 
เรือ่ง   ขออนุมตัแิละขอความรว่มมอืประชาสมัพนัธง์านประชุมวชิาการรงัสเีทคนิคประจ าปี  2565 
เรยีน  อธบิด/ีอธกิารบด/ีคณบด/ีนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั/ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย   1.  โครงการประชุมวชิาการรงัสเีทคนิค  จ านวน  1 ฉบบั 
  2.  ก าหนดการประชุมวชิาการฯ   จ านวน  1     ฉบบั 
  3.  แบบตอบรบัลงทะเบยีนและการส ารองหอ้งพกัโรงแรม จ านวน 2 ฉบบั 

4.  ใบสมัครน ำเสนอผลงำนทำงรังสีวิทยำ  จ านวน  1 ฉบบั  

ดว้ยสมาคมศษิยเ์ก่ารงัสเีทคนิครามาธบิด ี รว่มกบั  ภาควชิารงัสวีทิยา  คณะแพทยศาสตร ์ 
โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล ก าหนดจดัประชุมวชิาการรงัสเีทคนิค ครัง้ที ่33 “เทคโนโลยี
ล ้าสมัย วิชาการก้าวไกล รังสีเทคนิคไทยร่วมใจพัฒนา”  เพื่ อเผยแพร่ความรู้  ฟ้ืนฟูวิชาการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยดี้านรงัสกีารแพทย ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวชิาชพีเพื่อประโยชน์ใน
การให้บรกิารดูแลรกัษาผู้ป่วยให้มีประสิทธภิาพสูงสุด  กระตุ้นให้เกิดการพฒันา  ค้นคว้า และวิจยั 
สามารถน าความรู้ไปพฒันาองค์กรได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้สมาคมฯจงึจดัใหมกีารประชุมเพื่อ
พฒันาเพิม่พูนความรู ้ทกัษะใหก้บับุคลากรทางดา้นรงัสกีารแพทย ์ทัง้ภาครฐัและเอกชนตลอดจนผูส้นใจ
ทางรงัสวีทิยาทุกท่าน ระหว่างวนัที่ 6 –8  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2565  ณ โรงแรมคลาสสคิ คามโิอ 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

 ในการนี้ สมาคมศิษย์เก่ารงัสีเทคนิครามาธิบดี ขอความร่วมมือประชาสมัพันธ์งานประชุม
วชิาการรงัสเีทคนิคประจ าปี 2565 และอนุมตัใิหบุ้คลากรของท่านเขา้ร่วมประชุมได ้โดยไม่ถอืเป็นวนัลา
และสามารถเบกิค่าใชจ้า่ยในการประชุมวชิาการไดต้ามระเบยีบกระทรวงการคลงั พ.ศ.2549 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ และพจิารณาอนุมตั ิจกัเป็นพระคุณ 
      ขอแสดงความนับถอื 
 
 
               ( นางสกุล ศริสิวสัดิ ์) 
            นายกสมาคมศษิยเ์ก่ารงัสเีทคนิครามาธบิด ี
ผูป้ระสานงาน 
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 
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โครงการประชุมวิชาการรงัสีเทคนิค ครัง้ท่ี 33 ประจ าปี 2565   
“เทคโนโลยลี ้าสมยั วชิาการกา้วไกล รงัสเีทคนิคไทยรว่มใจพฒันา” 

1. หลกัการและเหตุผล  
                  ในปัจจุบนัวทิยาการและเทคโนโลยทีางด้านรงัสกีารแพทยไ์ด้ก้าวหน้าไปอย่างมาก  ทัง้
ด้านเครื่องมอืและเทคนิคการการถ่ายภาพรงัส ีรวมถึงเทคนิคการให้บรกิารตรวจทางรงัสวีทิยา ท าให้
ผู้ร ับบริการได้เข้าถึงการให้บริการทางรังสีวิทยา เพื่อช่วยในการวินิจฉัยของแพทย์ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพได้รบัผลการตรวจที่รวดเรว็ แม่นย ามากขึน้ นอกจากนี้ยงัลดความเสี่ยงหรอือุบตักิารณ์ไม่
พงึประสงค ์จากการใหบ้รกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งบุคลากรทางรงัสจี าเป็นต้องมกีารเพิม่พูนความรู ้
เพื่อใหท้นัต่อเทคโนโลยทีีม่กีารพฒันาและกา้วหน้าอยูเ่สมอ  
  สมาคมศษิยเ์ก่ารงัสเีทคนิครามาธบิด ี ร่วมกบั  ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล จงึจดัให้มกีารประชุมวชิาการรงัสเีทคนิค  ครัง้ที่  33  ขึ้น 
เพื่อเผยแพรค่วามรู ้และแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างวชิาชพีเดยีวกนั สามารถน ามาถ่ายทอดให้กบั
บุคลากรในหน่วยงานจงึถอืว่าเป็นประโยชน์สงูสุดต่อผูม้ารบับรกิารและองคก์ร 
2. วตัถุประสงค ์

2.1 เพื่อเผยแพร ่ฟ้ืนฟูวชิาการ ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยดีา้นรงัสใีหก้บับุคลากรทางรงัส ี
2.2 เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางรงัสกีารแพทย์ 
2.3 เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการพฒันา คน้ควา้ และวจิยั 
2.4 เพื่อใหบุ้คลากรน าความรูท้ีไ่ดไ้ปปรบัใชใ้นการท างาน พฒันาองคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 
สมาคมศษิยเ์ก่ารงัสเีทคนิครามาธบิด ีรว่มกบัภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาล
รามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล  

4. ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
บุคลากรทางดา้นรงัสกีารแพทยแ์ละผูเ้กีย่วขอ้ง ทัง้ภาครฐัและเอกชน จ านวน  200  คน 

5. ระยะเวลาจดัการประชุม 
     ระหว่างวนัที ่6 – 8  เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 

6. สถานทีจ่ดัประชุม   
          ณ โรงแรมคลาสสคิ คามโิอ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
7. รปูแบบการประชุม 

การบรรยาย อภปิราย เสนอผลงาน และเสวนาระหว่างผูเ้ขา้รว่มประชุม 
8. ค่าลงทะเบยีน   แบบ On site  

               ภายในวนัที ่  30 มถุินายน 2565      จ านวนเงนิ  4,200  บาท 
               หลงัวนัท ี     30 มถุินายน 2565      จ านวนเงนิ  4,500  บาท 

                         แบบ On line  
               ภายในวนัที ่  30 มถุินายน 2565      จ านวนเงนิ  2,100 บาท 



9. ค่าใชจ้่ายผูเ้ขา้รว่มประชุม 
ค่าลงทะเบยีน/ ค่าทีพ่กั/ ค่าเบีย้เลีย้งและค่าเดนิทาง 

   *เบกิไดจ้ากตน้สงักดั ตามระเบยีบกระทรวงการคลงั พ.ศ. 2549* 
 10. หวัขอ้การประชุม 
   10.1   ปาฐกถาพเิศษ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข  
          10.2   ถอดรหสั สกดัโรค : ปลุกพลงัภายใน รบัมอืกบัความทา้ทายใหม่ๆ ในสงัคม    
          10.3   Technology improvement in CT 

10.4   AI มติรหรอืศตัร ู

10.5   นิยาม A to Z น าสู่การพฒันารงัส ี( ม ี) เทคนิค 

10.6   Important spot diagnosis 

10.7   5 เทคนิคสรา้ง connection ไดผ้ลลพัธ ์1000 % 

10.8   New Experience of Breast Imaging 

10.9   มาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารรงัสวีนิิจฉัย และการแจง้ครอบครองเครือ่งก าเนิดรงัสเีอกซ์ 

10.10 Good practice guideline for PACS 

10.11 น าเสนอผลงานทางรงัสวีทิยา 

11. การประเมนิผล 
ประเมนิจากการตอบแบบสอบถามของผูเ้ขา้รว่มประชุมไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 70 

12. ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 
12.1  ผูเ้ขา้รว่มประชุมสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงานของตนไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
12.2  ผูเ้ขา้รว่มประชุมสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปถ่ายทอดใหบุ้คลากรทางการแพทยห์รอื
ผูร้ว่มงานไดเ้ป็นอยา่งด ี

  13. การรบัสมคัรเขา้รว่มประชุม 
 13.1  ลงทะเบยีนผ่านระบบ Online ทาง WWW.rtrama.org/update/rartconference2565 

13.2  กรอกเอกสารแบบฟอรม์ลงทะเบยีน ส่งทีส่มาคมศษิยเ์ก่ารงัสเีทคนิครามาธบิด ี 
            ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ี 270 ถนนพระรามหก  
      แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทว ี กรงุเทพฯ  10400  หรอื E-mail : 1pen12@windowslive.com 
 โทรสาร. 02 2011297 
 13.3  โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขารามาธบิด ีเลขบญัช ี026-462093-5 
 ในนามสมาคมศษิยเ์ก่ารงัสเีทคนิครามาธบิด ีภายในวนัที ่30 มถุินายน 2565 
         **************กรณุาส่งส าเนาเอกสารการโอนเงนิใหเ้ป็นหลกัฐานดว้ย************* 
 ทางสมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผูเ้ขา้ประชุมทาง Facebook  สมาคมศษิยเ์ก่ารงัสเีทคนิครามาธบิด ี      
  https://th-th.facebook.com/rtrama.net/ ภายในวนัที ่ 1 กรกฎาคม 2565 *** 

mailto:1pen12@windowslive.com
https://th-th.facebook.com/rtrama.net/%20ภายใน

