
การประชุมใหญ่วิชาการประจ าปีของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 

23-25 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม + Online 

ร่าง โปรแกรมวันพฤหัสที่ 24 มีนาคม 2565 ห้องเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 

8.30 – 8.40 

(10 นาที) 

 

เปิดงาน 

นพ.ยุทธนา แสงสุดา 

นายกสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์
แห่งประเทศไทย 

8.40 – 9.10 

(30 นาที) 

Exploring fundamentals and advancements in cell 
labelling and tracking 

อ.ดร.พุทธิพรณ์ เจริญพันธุ์ 

รพ.รามาธิบดี 

9.10 – 10.00 

(50 นาที) 

 

 

5 Free papers 

(NM residents) 

Outcomes of the presence of single vertebra in 
osteoporotic range in postmenopausal women with 
low bone mass 

พญ. ธัณย์จิรา พัฒนวงศ์สิน 

รพ.รามาธิบดี 

Outcomes of I-131 treatment in differentiated 
thyroid cancer of pediatric and adolescent patients 

นพ. พงศธร เทียมทะนง 

รพ.ศิริราช ม.มหิดล 

Outcome of I-131 MIBG therapy in refractory and 
relapsed neuroblastoma patients in Siriraj Hospital 

พญ.ปณิตา กานติกูล 

รพ.ศิริราช ม.มหิดล 

Effectiveness of low-dose versus high-dose I-131 
therapy in differentiated thyroid cancer with 
intermediate risk of recurrence: a systematic review 
and meta-analysis 

พญ.ธนธรณ์ สวาสดิพันธ์ 

รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น 

Changes in brain glucose metabolism as evaluated 
by F-18 FDG PET/CT in autistic patients after 
transcranial direct current stimulation 

นพ. เกียรติชัย กีรติตานนท์ 

รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น 

10.00 – 10.30 

(30 นาที) 

 

พัก 
 

10.30 – 12.00 

(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

 

Chulabhorn Mocktail นพ.ธีรัตม์ ศิริพงษ์เสถียร 

นพ.พีรพล เกียรติกิตติกุล  

ผศ.พญ.อัญชิสา คุณาวุฒิ  

ผศ.พญ.เจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง 

Session Moderator: 

รศ.พญ.ชนิสา โชติพานิช  

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกน
แห่งชาติ รพ.จุฬาภรณ์ 



12.00- 13.00 

(1 ชั่วโมง) 

 

พักรับประทานอาหารเท่ียง 
 

13.00 – 13.30 

(30 นาที) 

ประชุมธุรการสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ 

13.30 – 14.00 

(30 นาที) 

Survival guidelines for brand-new nuclear medicine 
physicians 

พญ.ธารทิพย์ ผลวัฒนา 

นพ. อนุสรณ์ หลักชัย 

รพ. มะเร็งจังหวัดอุดรธานี 

14-00 – 14.30 

(30 นาที) 

 

 

3 Free papers 
(NM residents) 

Utility of trabecular bone score to adjust fracture 
probability in postmenopausal Thai women 

พญ.ปรัชญวรรณ วีระพล 

รพ.จุฬาลงกรณ์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Validity of the modified SARC-F questionnaire 
combined with calf circumference (Chula 
Sarcopenia Test, CST) as a screening tool for 
sarcopenia in older adults 

พญ.อิศญา มุ่งเจริญพร 

รพ.จุฬาลงกรณ์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Prediction of radioiodine refractory of differentiated 
thyroid cancer in comparison to machine learning 
and clinical model 

นพ.นพรัตน์ วงศ์ตระกูล 

รพ.จุฬาลงกรณ์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14.30 – 15.00 

(30 นาที) 

 

พัก 
 

15.00 – 15.10 

(10 นาที) 

 

A comparison of diagnostic performance of dual-
tracer subtraction, single-tracer dual-phase Tc-99m 
MIBI parathyroid scintigraphy, and Tc-99m MIBI 
SPECT/CT for preoperative localization in patients 
with hyperparathyroidism 

น.ส.วริศรา วิทยาภาสิทธิ 

รพ.ศิริราช ม.มหิดล 

15.10 – 15.50 

(40 นาที) 

PSMA PET/CT in prostate cancer:  

what we need to know for interpretation 

อ.พญ.ถวิกา แก้วเชื้อ 

ม.เชียงใหม่ 

15.50 – 16.30 

(40 นาที) 

Prostate cancer: what we need to know for 
radionuclide treatment 

รศ.พญ.เบญจาภา เขียวหวาน 

รพ.ศิริราช ม.มหิดล 

16.30 – 16.35 

(5 นาที) 

 

ปิดงาน 

รศ.นพ.จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร 

ประธานวิชาการ สมาคมเวชศาสตร์ 
นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย 

 


