
การประชุมวชิาการเชิงปฏิบัตกิาร คร้ังที ่2/2561 

เร่ือง “Ultrasound in Clinical Practice” 

สมาคมอลัตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกบั  

โรงพยาบาลสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 

วนัศุกรที ่24 - วนัเสาร์ที ่25 สิงหาคม 2561 

ณ ห้องประชุมคลองไผ่ โรงพยาบาลสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์ อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี 

 

วนัศุกร์ที ่24 สิงหาคม 2561 

เวลา หัวข้อ วทิยากร 

07.30–08.00 น. ลงทะเบียน  

08.00 – 08.15 น. เปิดประชุม 

• พล.ร.ต.สุรสิงห์  ประไพพานิช 

             ผูอ้าํนวยการโรงพยาลสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ 

• รศ.พญ.วลยัลกัษณ์  ชยัสูตร 

             นายกสมาคมอลัตร้าซาวดท์างการแพทยแ์ห่งปะเทศไทย 

08.15 – 08.45 น. Basic and examination technique of ultrasound รศ.พญ.วลยัลกัษณ์   ชยัสูตร   

08.45 – 09.15 น. Obstetric ultrasound for GP  รศ.นพ.ตวงสิทธ์ิ วฒักนารา 

09.15 – 10.00 น. Ultrasound of the uterus and ovary รศ.นพ.ตวงสิทธ์ิ วฒักนารา 

10.00 – 10.30 น. อาหารวา่ง 

10.30 – 11.00 น. Ultrasound of pancreas and spleen อ.พญ.ณฐัพร ตัน่เผา่พงษ ์

11.00 – 11.30 น. FAST scan ผศ.พญ.ศรสุภา ล้ิมเจริญ 

11.30 – 12.00 น. Ultrasound of KUB system รศ.พญ.จตุรัตน์ กนัตพ์ิทยา 

12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวนั 

13.00 – 13.45 น. Hepatic ultrasound อ.พญ.ดวงกมล ประพฤติธรรม 

13.45 – 14.30 น. Ultrasound of gallbladder and bile duct ผศ.พญ.วรรณวรางค ์ตีรสมิทธ์ 

14.30 – 15.00 น. Deep vein thrombosis ผศ.นพ.ธนพงศ ์พนัธ์พิกลุ 

15.00- 15.30 น. อาหารวา่ง 

15.30 – 16.00 น. Ultrasound thyroid  อ.นพ.สมราช ธรรมธรวฒัน ์

16.00 – 16.30 น. Basic musculoskeletal ultrasound อ.นพ.ธรรมนูญ เรืองชยัจตุพร 

นพ.ฐานิศวร์ ศกัด์ิศิรินุกลู 
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วนัเสาร์ที ่25 สิงหาคม 2561 

เวลา หัวข้อ วทิยากร 

08.30 – 09.00 น. Live demonstration รศ.พญ.วลยัลกัษณ์  ชยัสูตร 

09.00 – 10.30 น.  

กลุ่ม A Post – test 

กลุ่ม B Hands - on Workshop 

 

Post – test 

รศ.พญ.วลยัลกัษณ์ ชยัสูตร 

Hands - on Workshop 

1. Liver Gallbladder 

รศ.พญ.ปานฤทยั ตรีนวรัตน ์

นพ.อาํนาจ บุญสินอุดม 

2. Kidney, Spleen, Pancreas 

รศ.พญ.จตุรัตน์ กนัตพ์ิทยา 

ผศ.นพ.กานต ์แตงเท่ียง 

3. FAST 

ผศ.พญ.ศรสุภา ล้ิมเจริญ 

อ.นพ.สุรเชษฎ ์สิริพงษส์กลุ 

       4.   DVT 

อ.พญ.ดวงกมล ประพฤติธรรม 

ผศ.นพ.ธนพงศ ์พนัธุ์พิกลุ 

5. Thyroid 

ผศ.พญ.วรรณวรางค ์ตีรสมิทธ์ 

อ.พญ.ณฐัพร ตัน่เผา่พงษ ์

       6.    MSK 

อ.นพ.ธรรมนูญ เรืองชยัจตุพร 

นพ.ฐานิศวร์ ศกัด์ิศิรินุกลู 

10.30 – 10.45 น. อาหารวา่ง 

10.45 – 12.15 น.  

กลุ่ม A Hands - on Workshop 

กลุ่ม B Post – test 

 

12.15 น. ปิดการประชุม นายกสมาคม ฯ 

 


