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ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรครัง้ท่ี 29 สมำคมรงัสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

ระหว่ำงวนัท่ี 28-30 เมษำยน พ.ศ.2564 
ณ โรงแรม เอวนั พทัยำ จงัหวดัชลบุรี 

28 เมษำยน 2564 
เวลำ ห้องประชมุใหญ ่

7.30-8.00 ลงทะเบียน 
8.00-8.15 พิธีเปิด 

 
8.15-9.00 

 

 
ปำฐกถำ สุพจน์ อ่ำงแก้วครัง้ท่ี 15 

สงัคมท่ีใช้ได้ กบักำรขยบัด้วยบุคคลเสมือน 

รศ.นพ.ววิฒันา ถนอมเกยีรต ิ
ประธานราชวทิยาลยัรงัสแีพทยแ์ห่งประเทศไทย 

9.00-10.00 พธิเีปิดนิทรรศการ และ พกัรบัประทานชา กาแฟ  
กำรบรรยำยพิเศษ: ควำมก้ำวหน้ำด้ำนเคร่ืองมือและเทคโนโลยีทำงรงัสีวิทยำ  

Symposium: Advanced Technology in Radiology 
10.00-10.20 Thailand National Dose Index Registry: Project update 

Dr.Napapong Pongnapang (Bayer) 
10.20-10.40 JF Market Place 

Teerayut Suwannachot (JF AdvanceMed) 
10.40-11.00 Simply better experience with MR SIGNATMWorks AIRTM IQ Edition 

Artit Boonwittayalikit  (GE) 
11.00-11.20 Product updates from RSNA 2020 

Chumnarn Saengfa (Philips) 
11.20-11.40 The first class Mindray mobile DR solution 

Moses Deng (CMC/Mindray) 
11.40-12.00 New journey of mobile x-ray van with AI 

Nathapong Mongkolpiboon, Ruchasit Busan (FujiFilm) 
12.00-12.20 The perceived role of contrast media in oncology 

Dr.Anake Suwanbundit (Amenareni) 
12.20-12.40 TSRT-Siemens Healthineers AI Academy: Be the best RT with AI 

Dr.Napapong Pongnapang & Siemens Healthineers (Siemens) 
 12.40-13.30 รบัประทานอาหารกลางวนั 
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กำรประชมุวิชำกำรจดัโดยควำมร่วมมอืจำกรำชวิทยำลยัรงัสีแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

Head and Neck CT for Technologists 
13.30-14.15 

 
 

14.15-15.00 
 

อ.พญ.พชัลนิ พาทพุทธพิงศ ์
ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 

“Imaging technique in head and neck cancers” 
ผศ.พญ.ณฏัฐา สงัหาร 

ภาควชิารงัสวีทิยา โรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
“Advanced CT Technique in Head and Neck Imaging” 

15.00-15.15 พกัรบัประทานชา กาแฟ 
 

15.15-16.00 
อ.น.พ.จกัร ีหมดัล่า 

ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
“CT technique for neck masses and vascular lesions" 

16.00-16.30 รศ.พญ.ปานฤทยั ตรนีวรตัน์ 
ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

DRLs in Head and Neck CT 
 

 
29 เมษำยน 2564    

 
เวลำ 

 
ห้องประชมุ 1 

สมำคมรงัสีเทคนิคแห่งประเทศ
ไทย-กรมวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์

 

 
ห้องประชมุ 2 

กำรศึกษำต่อเน่ืองทำง 
รงัสีเทคนิค 

 

 
ห้องประชมุ 3 

 

9.00-9.45 
 
 
 
 
 

 
9.45-10.30 

DRLs ในงานรงัสวีนิิจฉยั 
รศ.พญ.ปานฤทยั ตรนีวรตัน์ 

 
 
 
 

 
Update DRLs ส าหรบัการถ่ายภาพ

เอกซเรยท์ัว่ไป 
คุณอนงค ์สงิกาวงไซย ์

 

TSRT-GE CT School 
Introduction to Spectral 

Imaging 
ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค ์

 
A look into era of dose 
management through 

technology 
Mr. Alberto Mauro 

 

ประชมุวิชำกำรทำงรงัสีรกัษำ 
IGRT Reference Guide in Thailand 

ผศ.ดร.ทวปี แสงแห่งธรรม 
งานบรกิารของ สทน. ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ท างานกบัรงัสตีามทีก่ฏหมายก าหนด 

น.ส.วารุณี เตยโพธิ ์
เสวนาทศิทางการเพิม่พนูความรูเ้พิม่เตมิ
ส าหรบันักรงัสเีทคนิคทางรงัสรีกัษาเพื่อ
ช่วยในการเกบ็คะแนนต่อใบประกอบฯ 

ผศ.ดร.นันทวฒัน์ อู่ด ีและคณะ 

10.30-10.45 พกัรบัประทำนชำ กำแฟ 
10.30-11.15 

 
ปริมำณรงัสีจำกกำรถ่ำยภำพรงัสี

ทัว่ไปและกำรประเมิน  
TSRT-GE CT School 

 
ประชมุวิชำกำรทำงรงัสีรกัษำ 

MR-Linac the future of Image Guided 
Radiotherapy 
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11.15-12.00 

ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค ์
 

แนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำน 
Diagnostic Reference Levels ใน

ประเทศไทย 
รศ.พญ.ปานฤทยั ตรนีวรตัน์ 
ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค ์

คุณอนงค ์สงิกาวงไซย ์

Stroke Management 
อ.พญ.ศศธิร เพชรจรลัไพศาล 

 
How to address the 

challenges in Cardiac CT? 
รศ.นพ.สุทธพิงษ ์จงจริะศริ ิ

 
 

นางอรนุช ปทุมสตู ิ

Why Measure Patient Dose? By using 
MicroStar ii with Nanodot Medical 

Dosimeter 
Dr.Ikuo Kobayashi 

Radiation Therapy VR Software for 
Enhancing Patient Staff Education 

Dr.Claire Hardie 
12.00-13.00 พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั 
13.00-14.30 เสวนามาตรฐานการประเมนิ

คุณภาพงานรงัสเีทคนิค 
โดยเครอืขา่ยรงัสเีทคนิค  
คุณอนัยา เพชรวเิศษ 

 คุณสุภกัดิ ์ อนิทรก าแหง  
คุณธนาพร ทองเกดิ  

และผู้แทน
กรมวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์

คุณอนงค ์สงิกาวงไซย ์
คุณเรวด ีสริธิญัญษนนท ์
อ.อ าไพ อุไรเวโรจนากร 

 

TSRT-Philips MRI School 
Conventional Parallel Imaging 

Techniques in MRI 
ดร.อุเทน ยะราช 

Advanced Parallel Imaging  
 
 

Techniques in MRI 
ดร.อทิธ ิฉตัรนันทเวช 

ประชมุวิชำกำรทำง 
เวชศำสตรนิ์วเคลียร ์

Diagnostic Reference Levels 
(DRLs) in Nuclear Medicine 

ผศ.ดร.กติตวิฒัน์ ค าวนั 
คุณธราทพิย ์นาราวงศ ์

14.30-15.00 พกัรบัประทำนชำ กำแฟ 
15.00-16.30 เสวนำมำตรฐำนกำรประเมิน

คณุภำพงำนรงัสีเทคนิค 
โดยเครือข่ำยรงัสีเทคนิค  
คุณอนัยา เพชรวเิศษ 

 คุณสุภกัดิ ์ อนิทรก าแหง  
คุณธนาพร ทองเกดิ  

และผู้แทน
กรมวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์

คุณอนงค ์สงิกาวงไซย ์
คุณเรวด ีสริธิญัญษนนท ์
อ.อ าไพ อุไรเวโรจนากร 

TSRT-Philips MRI School 
MRI protocol optimization of 

the brain 
ดร.กิง่กานต ์อภวิฒันสุเมธ 

 
MRI protocol optimization of 

the body 
อ.อดุลย ์ก าแพงทพิย ์

ประชมุวิชำกำรทำง 
เวชศำสตรนิ์วเคลียร ์

Local to National DRLs 
 

คุณธราทพิย ์นาราวงศ ์

18.30-22.30 งำนรงัสีเทคนิคสมัพนัธ ์และกำรประกวด Miss Radiology Queen 
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30 เมษำยน 2564 
เวลำ ห้องประชมุใหญ ่

 
9.00-10.30 

 
กำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรและนวตักรรมรงัสีเทคนิค 

 
10.30-10.45 พกัรบัประทำนชำ กำแฟ 
10.45-11.30 

 
ผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำรงัสีเทคนิค 

ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค ์ประธานคณะกรรมการวชิาชพีสาขารงัสเีทคนิค 
ผศ.ดร.นันทวฒัน์ อู่ด ีประธานอนุกรรมการดา้นมาตรฐานวชิาการ 

นายธนวฒัน์ สนทราพรพล ประธานอนุกรรมการดา้นขึน้ทะเบยีนและจดัสอบ 
นายบุญชยั นิตยสุภาภรณ์ ประธานอนุกรรมการดา้นจรรยาบรรณวชิาชพี 

11.30-12.15 ควำมคืบหน้ำสภำวิชำชีพรงัสีเทคนิค 
นาย สละ อุบลฉาย นายกสมาคมรงัสเีทคนิคแห่งประเทศไทย 

ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค ์ประธานคณะกรรมการวชิาชพีสาขารงัสเีทคนิค 
12.15-13.00 พิธีปิดกำรประชมุและรบัประทำนอำหำรกลำงวนั 
 
 

 


