
ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรกลำงปี สมำคมเวชศำสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย 

วันพุธที่ 11 พฤศจิกำยน พ.ศ.2563 

Join Zoom Meeting ได้ทำง  

https://chula.zoom.us/j/97568080754 

Meeting ID: 975 6808 0754 

 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร 

8.45 – 9.00 น.  
กล่ำวเปิดงำน 

นพ.ยุทธนำ แสงสุดำ 

นายกสมาคมเวชศาสตร์
นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย 

9.00 – 9.30 น. Introduction to AI and application in healthcare นพ.ชัยวัฒน์ ศุภศิลป ์

โรงพยาบาลรามาธิบด ี
9.30 – 10.00 น. Experience with artificial intelligence for diagnostic 

assistance of myocardial perfusion scan 
นพ.ธฤต แตระกุล 

โรงพยาบาลราชวิถี 
10.00 – 10.30 น. Radiomics in nuclear medicine ดร.โยธิน รักวงษ์ไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10.30 – 10.45 น. พัก  
10.45 – 11.30 น. Transarterial radioembolization with Y-90 microspheres: 

True hope or false expectation 

พญ.อจลญำ เตยะธิติ 
โรงพยาบาลศิริราช 

11.30 – 12.00 น. ประชุมธุรกำรประจ ำปีของสมำคมเวชศำสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศ
ไทย 

คณะกรรมการบริการสมาคมเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศ
ไทย 

12.00 – 13.00 น. พักเที่ยง   

13.00 – 13.15 น. Optimal serum thyroglobulin value in prediction of 
metastatic differentiated thyroid cancer 

พญ.ธารทิพย์ ผลวัฒนา 
รพ.มะเร็งอุดรธาน ี

13.15 – 13.30 น. Metastasis and post-treatment outcome of papillary 
thyroid microcarcinoma 

นพ.วศิษฐ์ กนกวงศ์นุวัฒน์ 
รพ.พระปกเกล้า  

13.30 – 13.45 น. Diagnostic performance of planar and SPECT/CT imaging 
using I-131 MIBG in diagnosis of 
pheochromocytoma/paraganglioma 

นพ.พิคม สิริโสภาอุษา      
รพ. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  

13.45 – 14.00 น. Predicting treatment response by imaging biomarker 
parameters: 18F-florbetapir (18F-AV45) PET, 18F-
fluorodeoxyglucose (18F-FDG) PET and MRI scan in 
Alzheimer’s disease patient 

พญ.นันทิกา วรรณทรัพย์ผล 
รพ.ราชวิถี 

14.00 – 14.15 น. Opportunistic screening for osteoporosis by CT as 
compared with DXA 

พญ.โมลยา ชัยเสน 
รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 

https://chula.zoom.us/j/97568080754


14.15 – 14.30 น. The comparison between planar gated blood pool imaging 
and gated blood pool SPECT to evaluate ventricular 
function in breast cancer patients receiving cardiotoxic 
cancer treatments 

พญ.ภิญญาภรณ์ อ่อนเอกสิทธิ ์
รพ.หาดใหญ ่

14.30 – 14.45 น. พัก  

14.45 – 15.00 น. Optimal time  for  I-131  post  therapy  whole  body  scan 
in differentiated thyroid cancer: comparison between  
early  and late scan after treatment 

พญ.ณัฐวดี ขวัญศิริกุล 
รพ.ร้อยเอ็ด 
 

15.00 – 15.15 น. The influence of renal parenchymal thickness measured 
by ultrasonography on diagnostic interpretation of diuretic 
renal scintigraphy in pediatric patients with hydronephrosis 
 

นพ. ธีรัตม์ ศิริพงษ์เสถยีร 
ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกน
แห่งชาติ โรงพยาบาลจฬุาภรณ ์

15.15 – 15.30 น. Clearance patterns of Tc-99m-ECD using serial SPECT 
imaging to define seizure onset zone 

นพ.คานัน สุขพระคณุ 
รพ. จุฬาลงกรณ ์

15.30 – 15.45 น. Accuracy of hepatobiliary scintigraphy in diagnosis of biliary 
atresia 

นพ.อนุสรณ์ หลักชัย 
ช่วยราชการที่รพ.มะเร็งอุดรธาน ี

15.45 – 16.00 น. Correlation between symptoms and esophageal  
scintigraphy and high-resolution esophageal manometry 
in achalasia post endoscopic pneumatic dilatation 

นพ.อัฒฐพล วิระเทพสภุรณ ์
รพ. พระปกเกล้า 
 

16.00 – 16.15 น.  
กล่ำวปิดงำน 

นพ.จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร 

ประธานวิชาการ  
สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่ง
ประเทศไทย 
 

 

 

QR code ส ำหรับลงทะเบียน 

 


