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เรื่อง

ขอความกรุณาประชาสัมพันธงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 91 และการอบรมฟนฟู
วิสัญญีวิทยา ครั้งที่ 62 ผานระบบออนไลน
เรียน ผูอํานวยการ โรงพยาบาล
ตามที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย ไดออกประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง เลื่อนการ
ประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 91 ในวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด
พระราม 3 กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนการปองกันการแพรกระจายของโรค COVID-19 และความ
ปลอดภัยของผูเขารวมประชุม ตามประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2563

ในการนี้ราชวิทยาลัยฯ จึงไดเปลี่ยนการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 91 ในหัวขอ “Getting
to a new normal in anesthesia” ระหวางวันที่ 26-27 กันยายน 2563 และการอบรมฟนฟู
วิ สั ญ ญี วิ ท ยา ครั้ ง ที่ 62 ในวั น ที่ 8 กั น ยายน 2563 ซึ่ ง จั ด ประชุ ม เป น รู ป แบบออนไลน ผ า น
โปรแกรม Zoom Meetings เพื่อเปนการสงเสริมความรูทางวิชาการดานวิสัญญีวิทยาใหพัฒนา
อย า งต อเนื่ อง ซึ่ งทางราชวิทยาลัย ฯ เล็งเห็น วาผูเขารว มประชุมจะไดรับ ความรูทางวิช าการที่
ทันสมัย เพื่อนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน สอดคลองกับบริบทของแตละโรงพยาบาล และ
แลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานดานวิสัญญีใหปลอดภัยภายใตสถานการณการระบาดของ
COVID-19
ทางราชวิทยาลัย ฯ จึงขอเชิญชวนทานสมาชิกที่สนใจแจงความจํานง ลงทะเบียนรวมทั้ง
สามารถดาวนโหลดเอกสารการประชุมผานระบบออนไลน https://rcat-system.com หรือตาม
QR Code ไดตั้งแตวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 -31 สิงหาคม 2563 ผูเขารวมประชุมสามารถเบิก
คาลงทะเบียนไดตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
คณะกรรมการจัดการประชุมหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากทาน
และขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุวิมล ตางวิวัฒน)
เลขาธิการราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย
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