
แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

ช่ือ-นามสกุล (นพ/พญ.) อ่ืน  ระบุ.......................................................................... 

เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม......................................................................... 

ต าแหน่ง........................................................................................................................ 

□  แพทย ์  □  แพทยป์ระจ าบา้น   □ อ่ืน ๆ 

(ระบุ)............................................ 

ท่ีท  างาน/สถาบนั......................................................................................................... 

สถานท่ีติดต่อไดส้ะดวก............................................................................................ 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

โทรศพัท.์......................................................โทรสาร................................................. 

E-mail............................................................................................................................ 
 

ค่าลงทะเบียน 

 
ภายในวนัที่  
15 ม.ค. 61 

หลงัวนัที่  
15 ม.ค. 61 

หน้างาน 
 (8-9 ก.พ. 61) 

 สองวนั หน่ึงวนั สองวนั หน่ึงวนั วนัละ 

สมาชิก 2,000 1,000 3,000 1,500 2,000 
ไม่ใช่
สมาชิก 

3,000 1,500 4,000 2,000 3,000 

Resident  
/Fellow 

800 500 1,000 800 1,000 
 

กรุณาระบุรายละเอยีดลงทะเบียน 

สถานะ □ สมาชิก  □ ไม่ใช่สมาชิก  □resident/fellow 

ประชุมวิชาการ □2 วนั    □1 วนั  ; □8 ก.พ. 61□ 9 ก.พ. 61 

วนัท่ีลงทะเบียน    □ ภายในวนัท่ี 15 ม.ค. 61 

□                              หลงัวนัท่ี 15 ม.ค. 61 

อตัราค่าลงทะเบียน..................................................................  

 สมคัรสมาชิกตลอดชีพ  2,000  บาท 

หากสมคัรสมาชิกตลอดชีพ กรุณาระบุท่ีอยู่, e-mail ให้ชดัเจน 

 

 

 

 

การช าระเงิน 

กรุณาโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทพาณชิย์ 

สาขาศิริราช ช่ือบัญชี “สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์ 

แห่งประเทศไทย”  เลขที่บัญชี 016-447970-1 
 

กรุณาส่งไฟล์ใบสมัครนี้ พร้อมส่งภาพ scan หรือภาพถ่าย 

ใบโอนเงิน ทาง e-mail ไปที่ registration@must.or.th หรือ 

Fax ใบสมัครและใบโอนเงินมาที่หมายเลข 02-718-1703 
 

ทั้งนี้ขอความกรุณาลงทะเบียนและช าระเงนิล่วงหน้า เพ่ือ 

สมาคมฯจะได้จัดเตรียมการประชุมส าหรับทุกท่าน  

ได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่ 

คุณสืบศรี  ธุพันธ์ โทรศัพท์/โทรสาร 02-718-1703 

มือถือ 081-770-3276 และคุณกนกนรร  พูลสมบัติ                

มือถือ 087-815-3493 E-mail: registration@must.or.th 
 

(การลงทะเบียนจะเสร็จส้ินสมบูรณ์เม่ือช าระเงินแล้ว 

และไม่สามารถขอคืนเงนิค่าลงทะเบียนได้) 
 

 

 

 

 
 

 

การประชุมวชิาการ 

คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2561 
 

 

โดย 
สมาคมอลัตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย 

 

 

เร่ือง 

“Maximizing the Use of Your Daily Ultrasound:  

Tips from the Experts” 
 
 

วนัที่ 8 – 9 กมุภาพนัธ์ 2561 

ณ ห้องประชุมราชเทวแีกรนด์  

    โรงแรมเอเชีย ราชเทว ี 

     กรุงเทพมหานคร 

mailto:registration@must.or.th


 

สมาคมอลัตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย 
MEDICAL ULTRASONIC SOCIETY OF THAILAND 

 

13 พฤศจิกายน 2560 
 

เร่ือง การประชุมวชิาการประจ าปี คร้ังที่ 1/2561 
เรียน สมาชิกสมาคม ฯ แพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทยผ์ูส้นใจ 

ทางดา้นอลัตร้าซาวดท์ุกท่าน 
 

สมาคมอลัตร้าซาวดท์างการแพทยแ์ห่งประเทศไทย มีความยินดทีี่จะ 
จดัการประชุมวชิาการประจ าปี คร้ังที่ 1/2561 ให้แก่ทุกท่านอีกคร้ัง ในหัวขอ้เร่ือง 

“Maximizing the Use of Your Daily Ultrasound: Tips from the Experts” ในวนัที่          
8-9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ณ หอ้งประชุมราชเทวแีกรนด ์โรงแรมเอเชีย ราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ี ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะไดรั้บความรู้ในเร่ือง  

ต่างๆ ทางอลัตร้าซาวดท์ี่ใชบ้่อยในเวชปฏิบตัิ จากวทิยากรที่เป็นผูเ้ช่ียวชาญใน        
หลายสาขา ทั้งรังสีวนิิจฉัย สูตินรีเวชวทิยา อายุรศาสตร์ และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 

 ถา้ท่านสนใจจะเขา้ร่วมประชุม ขอความกรุณาลงทะเบียนล่วงหนา้ 

ตามค าแนะน าในใบสมคัร และส าหรับผูท้ี่ส่ง case เพื่อน าเสนอในช่วง film quiz  
จะไดรั้บการยกเวน้ค่าลงทะเบียนดว้ย อน่ึง ท่านสามารถสมคัรเป็นสมาชิกตลอดชีพ 

ของสมาคมฯ ได ้ซ่ึงจะท าให้ท่านมีสิทธ์ิลงทะเบียนในราคาสมาชิกไดต้ั้งแต่ 
การประชุมคร้ังน้ี และคร้ังถดั ๆ ไป ท่านสามารถติดตามประกาศเก่ียวกบั 

การประชุมของสมาคม ฯ คร้ังต่อๆไปไดท้ี่ www.must.or.th 
   

 
ขอแสดงความนับถือ 

     
 

 

(รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงวลยัลกัษณ์  ชยัสูตร) 
     นายกสมาคมอลัตร้าซาวดท์างการแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

การประชุมวชิาการประจ าปี คร้ังที ่1/2561 

เร่ือง “Maximizing the Use of Your Daily Ultrasound:  

Tips from the Experts” 

สมาคมอลัตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย 

วนัพฤหัสบดีที ่8 - วนัศุกร์ที ่9 กุมภาพันธ์2561 

ณ ห้องประชุมราชเทวแีกรนด์  

โรงแรมเอเชีย ราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
 

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 
08.00 – 08.45  ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 เปิดประชุม      นายกสมาคม ฯ 

09.00 – 09.30  
Pearl and pitfalls for head and 
neck US in pediatrics 

รศ.พญ.ปานฤทยั  ตรีนวรัตน ์

09.30 – 10.00  ปาฐกถาเกียรติยศ พลเรือเอก ม.จ.ปุสาณ  สวสัดิวตัน์ 
US screening for cholangiocarcinoma in Thailand ศ.พญ.นิตยา  ฉมาดล 

10.00 – 10.30  อาหารวา่ง 
10.30 – 11.00  Pediatric brain US รศ.พญ.ปรียชาต ์ ปาจารย ์

11.00 – 11.30  
US in KUB emergency:  
Daily practice challenge 

รศ.พญ.จตุรัตน์  กนัตพิ์ทยา 

11.30 – 12.00  ประชุมสามญัประจ าปี 
12.00 – 13.00  อาหารกลางวนั 

13.00 – 13.15  
Introduction to Sonographer School: 
Princess Chulabhorn College of  Medical 
Science 

อ.นพ.สุรเชษฎ ์ สิริพงษส์กุล 

13.15 – 13.30  
US spectrum of premalignant 
lesions of cholangiocarcinoma 

อ.นพ.สุรเชษฎ ์ สิริพงษส์กุล 

13.30 – 14.00  Acute scrotal conditions ผศ.นพ.กานต ์ แตงเที่ยง 
14.00 – 14.30  อาหารวา่ง 
14.30 – 15.00  Bedside US for acute abdomen ผศ.พญ.วรรณวรางค ์ ตรีสมิทธ ์

15.00 – 15.30  
Doppler US in DVT: A more 
powerful tool than you imagine! 

ผศ.นพ.ธนพงศ ์ พนัธุ์พิกุล 

 

 
 

 
  หมายเหตุ: ส าหรับผูท่ี้ส่ง case เพ่ือน าเสนอในช่วง film quiz จะไดรั้บการยกเวน้ค่าลงทะเบียน 

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 

09.00 – 10.30 
Bleeding from down below – 
pregnancy and non-pregnancy 
related 

อ.นพ.นพดล  ไชยสิทธ์ิ 
นพ.สมชาย  ศิริเจริญไทย 

10.30 – 11.00 อาหารวา่ง 

11.00 – 11.45 
US in emergency unit: FAST, 
IVC and cardiac 

อ.นพ.สรวศิ  สวสัดิ์มงคลกุล 

11.45 – 13.00 อาหารกลางวนั 

13.00 – 13.30 
Transcranial and carotid 
Doppler US 

ผศ.พญ.สุรีรัตน์  สุวชัรังกูร 

13.30 – 14.00 Thoracic US อ.นพ.รัฐชยั  แกว้ลาย 
14.00 – 14.30 อาหารวา่ง 

14.30 – 15.00 
MSK US: Something we 
might overlook 

นพ.ฐานิศวร์  ศกัดิ์ ศิรินุกูล 
อ.นพ.ธรรมนูญ  เรืองชยัจตุพร 

15.00 – 15.30 Film quiz and missed case อ.พญ.ดวงกมล  ประพฤติธรรม 
15.30 ปิดประชุม  


