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การจัดประชุม: Pediatric Radiology 
“New concepts, practical points and patient care in pediatrics” 

 ห้องอติเรก ณ ถลาง อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ 
............................................................. 

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการให้บริการด้านการแพทย์เป็นสิ่งส าคัญในระบบการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทุกแห่ง  

เนื่องจากผู้ป่วยเด็กมีปริมาณที่มากขึ้น และการส่งตรวจภาพวินิจฉัยทางการแพทย์มากข้ึนไปด้วย โดยเฉพาะการ
ตรวจด้วยอังตราซาวด์ และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ซ่ึงมีการเลือกใช้ ข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังนั้นบุคลากร
ทางการแพทย์ที่ให้บริการผู้ป่วยเด็ก  ทั้งรังสีแพทย์  นักรังสีเทคนิค และกุมารแพทย์  จึงต้องมีความรู้พ้ืนฐานไม่
เพียงแต่ตัวโรค แต่ควรรวมถึงเทคนิคการตรวจอัลตราซาวด์ การตระหนักถึง radiation exposusre จากเครื่อง 
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การใช้รังสีเทคนิคการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT protocol) อย่างถูกวิธี  และมีการ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การรักษามีประสิทธิภาพ  ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
 ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว  จึง
ได้จัดการบรรยาย New concepts, practical points and patient care in pediatrics เพ่ือเป็นการทบทวน
ความรู้และเผยแพร่วิชาการทางรังสีวิทยาโรคเด็ก ทั้งความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่รังสีแพทย์ กุมาร
แพทย์ และผู้สนใจ เพ่ือน าความรู้ต่าง ๆ ไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพสูงขึ้นได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
วัตถุประสงค์  :   
 - เพ่ือทบทวนและเสริมความรู้พ้ืนฐานด้าน basic radiation dose  
 - เพ่ือแนะน าเทคนิคการท าอัลตราซาวด์และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในผู้ป่วยเด็ก 

 - เพ่ือสอนการอ่าน CT parameters และวิธีการเก็บ CT dose ในการท าเป็น dose reference level  
     ในระดับประเทศต่อไป                    

 - เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงแนวทางการท าวิจัยในรังสีแพทย์และนักรังสีเทคนิค  
 - เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระดับสาขาวิชาหรือต่างสถาบันหรือระดับนานาชาติ 
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม  1 วัน  
 วันอาทิตยท์ี่  28 มกราคม 2561    
 
สถานที่ฝึกอบรม 

ห้องอติเรก ณ ถลาง อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์  
 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม: ไม่มีค่าลงทะเบียน 

บุคลากรภายนอก 80 คน และบุคลากรภายใน 40  คน   
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คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม 
 รังสีแพทย์  แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ าบ้านภาควิชารังสีวิทยา นักรงัสีเทคนิค    
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- หน่วยรังสีวิทยาโรคเด็ก สาขาวิชารังสีวินิจฉัย  ภาควชิารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- ชมรมรังสีวิทยาโรคเด็กแห่งประเทศไทย 

- รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 

- ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- ได้ทบทวนและเสริมความรู้พ้ืนฐานด้าน basic radiation dose  

- ได้เรียนรู้เทคนิคการท าอัลตราซาวด์และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในผู้ป่วยเด็ก 

- ได้เรียนรู้การอ่าน CT parameters และวิธีการเก็บ CT dose ในการท าเป็น dose reference 
level ใน  ระดับประเทศต่อไป                    

- แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งในรังสีแพทย์ด้วยกันเองและระหว่างสาขา
ต่าง ๆ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งในและระหว่างวิชาชีพอ่ืนอาจน าไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันทั้งในและต่างประเทศในอนาคต  

 
ที่อยู่ (ส่งใบสมัครเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม) 
 งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม   
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  (90110) 
 โทรศัพท์:  074-451147       โทรสาร: 074-451127 
 E-mail: meeting@medicine.psu.ac.th 
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Pediatric Radiology 
“New concepts, practical points and patient care in pediatrics” 

วนัอาทติย์ที ่ 28  มกราคม 2561 
  ห้องอติเรก ณ ถลาง อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์  

 

8.00-8.30 ลงทะเบียน  
8.30-9.00 Basic radiation dose พญ. ศุภิกา กฤษณีไพบูลย ์
9.00-9.30 How to interpret radiation dose parameters from CT พญ. ปานฤทยั ตรีนวรัตน์ 

9.30-10.00 How to tailor CT protocol in children I: resolution, dose, other 
practical aspects 

Prof. Michael Riccabona  
(University Hospital Graz, 
Austria) 

10.00-10.20 Break  
10.20-10.50 How to tailor CT protocol in children II: contrast media and 

CTA-related topics 
Prof. Michael Riccabona  
(University Hospital Graz, 
Austria) 

10.50-11.05 Q and A  
11.05-11.45 Practice in analysis of CT protocol, resolution and dose  Discussion 
11.45-12.00 Big dream – Thailand DRLs for CT พญ. ปานฤทยั ตรีนวรัตน์ 
12.00-13.00 Lunch  
13.00-13.40 Film quiz พญ. ปัทมา ธนอนนัตรักษ ์

พญ. วรวรรณ จรูญรัตน์ 
13.40-14.10 Practical neonatal brain US: how, normal findings, variations, 

and pitfalls 
Prof. Michael Riccabona  
(University Hospital Graz, 
Austria) 

14.10-14.40 Pulmonary tuberculosis and melioidosis: the similar and the 
difference 

พญ. จิราภรณ์ ศรีนคัรินทร์ 

14.40-15.00 Break  

15.00-15.30 How to do and what to observe for urogenital tract US in 
neonates, infants and children 

Prof. Michael Riccabona  
(University Hospital Graz, 
Austria) 

15.30-16.00 The many faces of extrapulmonary tuberculosis in children พญ. ศุภิกา กฤษณีไพบูลย ์


