
 

ที่ รวรท. ๒๕๕/๒๕๖๔ 
 

๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเรื่อง “Imaging of pulmonary embolism: technique, protocols, and DRL 
 establishment”  และขอความอนุเคราะห์เพิ่มเติมจากโรงพยาบาลของท่านโปรดเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท า 
 National DRL ของ CTPA 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาล / คณบดีคณะแพทยศาสตร์ / หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา / ผู้อ านวยการกองรังสีกรรม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการประชุม 
 
  ด้วยความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และภาควิชารังสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดให้มีการประชุม เรื่อง “Imaging of pulmonary embolism, 
technique, protocols, and DRL establishment” เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางรังสีวิทยาในเรื่องของ technique, 
protocol และ radiation dose ของการตรวจ CTPA และวางแนวทางการส ารวจปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจ CTPA 
ภายในประเทศไทย เพื่อจัดท า National diagnostic reference level (DRL)  ซึ่งเป็นการก าหนดระดับปริมาณรังสีอ้างอิงใน
การตรวจ CTPA เพื่อเป็นแนวทางให้โรงพยาบาลต่างๆ น าไปหาโอกาสพัฒนาปรับปรุงการใช้ปริมาณรังสีในการตรวจให้
เหมาะสม (optimization) 
 
  โดยมีก าหนดการจัดประชุมในวันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ซึ่งเป็นการจัด
ประชุมในรูปแบบออนไลน์ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมย่อย สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ช้ัน ๑๐ ตึก ๗๒ ปี โรงพยาบาลศิริราช  
 
  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่าน โปรดช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่ท างานทางด้านรังสีวินิจฉัย 
ได้แก่ รังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค และนักฟิสิกส์การแพทย์ ได้ทราบ และขออนุมัติให้บุคลากรในสังกัดของท่าน สามารถเข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัคร
ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย (รับจ านวนจ ากัด) 
   
  ในการนี้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ส าคัญของการจัดประชุมทางราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศ
ไทย ใคร่ขอความอนุเคราะห์เพ่ิมเติมจากโรงพยาบาลของท่านโปรดเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท า National DRL ของ 
CTPA ด้วยการจัดท าชุดข้อมูลปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจ CTPA ในโรงพยาบาลของท่าน ตามแบบฟอร์มที่จะน าเสนอ
ในที่ประชุม (ไม่มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ป่วย) และโปรดส่งชุดข้อมูลดังกล่าวไปที่ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ ที่ E-mail 
address: thercrt@gmail.com ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ เพ่ือราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ จะได้รวมรวมข้อมูลและ
ด าเนินการจัดท า National DRL ของ CTPA เพ่ือเป็นประโยชน์กับงานรังสีวิทยาต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒนา ถนอมเกียรติ) 
ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

 
ผู้ประสานงาน 
น.ส. สุพรพรรณ ปั้นเจริญ / น.ส.ธญัลักษณ์ กิจรุ่งไพรโรจน์ 
เจ้าหน้าท่ีราชวิทยาลัยรังสีแพทย ์
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เอกสารแนบ (๑) 
 

ก าหนดการประชุมวิชาการในรปูแบบออนไลน ์
เรื่อง “Imaging of pulmonary embolism: technique, protocols, and DRL establishment”  

วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมย่อย สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ช้ัน ๑๐ ตึก ๗๒ ปี โรงพยาบาลศริิราช 

 
เวลา เรื่อง วิทยากร 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น. ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยกล่าวเปิดงาน ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ 
Lecture session (Moderator ผศ.นพ.ภาคภูมิ ธิราวิทย์) 

๐๙.๑๐ - ๐๙.๒๕ น. Introduction รศ.พญ.ปานฤทัย ตรีนวรตัน ์
๐๙.๒๕- ๐๙.๕๕ น. Imaging of pulmonary embolism and optimization of CTPA protocols. ผศ.นพ.ภาคภูมิ ธิราวิทย ์
๐๙.๕๕ - ๑๐.๒๕ น. Dual energy CT angiography in pulmonary embolism. อ.นพ.รัฐชัย แก้วลาย 
๑๐.๒๕ - ๑๐.๓๕ น. Break  
๑๐.๓๕ - ๑๑.๐๕ น. What you need to know about DRL : Basic and Application. ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ 
๑๑.๐๕ - ๑๑.๒๕ น. How to establish DRL. รศ.พญ.ปานฤทัย ตรีนวรตัน ์
๑๑.๒๕ - ๑๑.๔๐ น. Sharing experience in data collection for DRL. นายสิรณัยาพงศ์ สุวรรณโอภาส 
๑๑.๔๐ - ๑๒.๐๐ น. Take home and Q&A รศ.พญ.ปานฤทัย ตรีนวรตัน ์

ปิดการประชุม 
 
 
 
 


