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The 6
th
 Biennial Clinical-Radiologic-Pathologic Correlation

๑-๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร

-------------------------------------------------------------------- 

วันเสาร์ที่  ๑  ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

Pre-Congress Related Activities on Digital Platform

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disease and Fibrotic Extents on HRCT:  Lectures and Workshop 

(ศ.พญ.ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ)

Pneumonia versus Cancer:    Lectures and Workshop 

(รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ และ ผศ.ยุทธพันธ์ วรรณโสภา)

Tuberculosis on HRCT:    Lecture 

(รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Hybrid Activities

ผู้ดำาเนินรายการ: ผศ.นพ.วราวุฒิ สุขเกษม (รังสีวินิจฉัย ม.มหิดล รามาธิบดี)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.00-10.30  Pulmonary Arterial Hypertension in ILD: 

   - Terms, causes, diagnosis, significance and course

   - CT findings and report

   - Case Scenario 

   ผศ.นพ.ศุภฤกษ์   ดิษยบุตร  (อายุรศาสตร์ ม.มหิดล ศิริราชพยาบาล)

   ผศ.นพ.ภาคภูมิ   ธิราวิทย์  (รังสีวินิจฉัย ม.มหิดล ศิริราชพยาบาล)

09.30-10.45  BREAK 

11.00-12.00  Smoking-Related Interstitial Fibrosis (SRIF): 

   - Clinical and pathologic terms

   - HRCT findings 

   ผศ.พญ.ไพลิน   รัตนวัฒน์กุล (อายุรศาสตร์ ม.ขอนแก่น)

   ผศ.พญ.นิทรา   ปิยะวิเศษพัฒน์  (รังสีวินิจฉัย ม.จุฬาลงกรณ์)

12.00-13.00  Lunch Symposium 

   Medical Treatment in Progressive Fibrosing ILD:

    - When and How?

   ผศ.พญ.อัสมา   นวสกุลพงศ์  (อายุรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์)

   พญ.ชญานิน   นิติวรางกูร  (รังสีวินิจฉัย ม.มหิดล รามาธิบดี)

13.00-14.00  Chronic Obstructive Pulmonary Disease:

   - Why (not) CT and when?

   - How to make a CT report

   รศ.นพ.ธีระศักดิ์   แก้วอมตวงศ์  (อายุรศาสตร์ ม.มหิดล รามาธิบดี)

   ศ.พญ.ฐิติพร   สุวัฒนะพงศ์เชฏ (รังสีวินิจฉัย ม.มหิดล รามาธิบดี)

14:00-15:00  Subclinical Tuberculosis: 

   - Terms, significance, clinical feature 

   - Management 

   ผศ.นพ.ณรงค์ภณ  ทุมวิภาต  (อายุรศาสตร์ ม.มหิดล ศิริราชพยาบาล)

   รศ.พญ.วรางคณา  กีรติชนานนท์  (อายุรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์)

   รศ.นพ.วิวัฒนา   ถนอมเกียรติ  (รังสีวินิจฉัย ม.สงขลานครินทร์)

15:00-15:30  BREAK

 



15:30-17:00  Post COVID-19 CT: Experiences across Thailand

   - When and Why?

   - How and how to report 

   ผศ.พญ.ไพลิน   รัตนวัฒน์กุล  (อายุรศาสตร์ ม.ขอนแก่น)

   ผศ.พญ.ปัญญ์ชลี  แก่นเมือง  (อายุรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์)

   ศ.พญ.ฐิติพร   สุวัฒนะพงศ์เชฏ (รังสีวินิจฉัย ม.มหิดล รามาธิบดี)

   รศ.พญ.จันทิมา   เอื้อตรงจิตต์  (รังสีวินิจฉัย ม.เชียงใหม่)

   รศ.พญ.นันทกา   กิระนันทวัฒน์  (รังสีวินิจฉัย ม.สงขลานครินทร์)

   ผศ.พญ.ธนิศา   ทองใบ   (รังสีวินิจฉัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

   พญ.ปาณยา   ทุมสท้าน  (รังสีวินิจฉัย ม.ขอนแก่น)

   นพ.กฤตชาติ    บุตรเนียร  (รังสีวินิจฉัย ม.มหิดล ศิริราชพยาบาล)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันอาทิตย์ที่  ๒  ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

Pre-Congress Related Activities on Digital Platform

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anatomical-Radiological Correlation in Gynecology: Lecture 

(นพ.ธีระวุฒ ทับทวี)

CT and MRI Protocol in Gynecologic Conditions: Lecture 

(นพ.ธีระวุฒ ทับทวี)

Benign Endometrial Condition and Endometrial Cancer: Lecture 

(ผศ.พญ.กมลวรรณ คัตตพันธ์) 

Overview of Treatment and Surgical Management in Gynecologic Conditions: Lecture 

(ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นธารา)

Benign and malignant ovarian mass: Lecture and Workshop 

(ผศ.พญ. กมลวรรณ คัตตพันธ์)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Hybrid Activities

ผู้ดำาเนินรายการ: นพ.ธีระวุฒ ทับทวี (รังสีวินิจฉัย ม.สงขลานครินทร์)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.00-09.30  Leiomyoma and Leiomyosarcoma 

   ศ.นพ.หเทิญ   ถิ่นธารา  (นรีเวช ม.สงขลานครินทร์)

   ผศ.พญ.กมลวรรณ  คัตตพันธ์ (รังสีวินิจฉัย ม.สงขลานครินทร์)

09.30-10.30  Workshop: Leiomyoma and Leiomyosarcoma 

   ผศ.พญ.กมลวรรณ  คัตตพันธ์ (รังสีวินิจฉัย ม.สงขลานครินทร์)

   ศ.นพ.หเทิญ   ถิ่นธารา  (นรีเวช ม.สงขลานครินทร์)

10.30-11.00  BREAK 

11.00-12.00  Workshop : Benign and malignant ovarian mass 

   ผศ.พญ.กมลวรรณ  คัตตพันธ์  (รังสีวินิจฉัย ม.สงขลานครินทร์)

   ศ.นพ.หเทิญ   ถิ่นธารา  (นรีเวช ม.สงขลานครินทร์)

12.00-13.00  Lunch Symposium 

   Role of Dynamic Contrast MRI in Gynecologic Conditions 

   นพ.ธีระวุฒ   ทับทวี  (รังสีวินิจฉัย ม.สงขลานครินทร์)

13:00-14:30  Hepatobiliary Clinico-Radiologic-Pathologic Correlation 

   ผศ.พญ.ณัยชญา  จำารูญกุล (อายุรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์)

   นพ.ธนวัต   ภัทรพันธกุล (อายุรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์)

   พญ.ลินดา   บราวน์   (รังสีวินิจฉัย AIMC รามาธิบดี)

   ผศ.พญ.เสาวนีย์   ศรีรัตนพงษ์ (รังสีวินิจฉัย ม.มหิดล รามาธิบดี)

   รศ.พญ.นฤมล   คล้ายแก้ว (พยาธิวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

   นพ.ธีระวุฒ   ทับทวี  (รังสีวินิจฉัย ม.สงขลานครินทร์)

14:30-15:00  BREAK

 

15:00-16:00  Chronic Constipation: Cause, management, and role of imaging 

   นพ.สุริยา   กีรติชนานนท์ (อายุรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์)

   ผศ.พญ.กมลวรรณ  คัตตพันธ์ (รังสีวินิจฉัย ม.สงขลานครินทร์)

   ผศ.พญ.เสาวนีย์   ศรีรัตนพงษ์ (รังสีวินิจฉัย ม.มหิดล รามาธิบดี)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


