
แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
ช่ือ-นามสกุล (นพ/พญ.) อื่นๆ (ระบ)ุ............................................... 
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม..................................................  
ต าแหน่ง...........................................................................................  
□  แพทย ์  □  แพทยป์ระจ าบา้น   □  อื่น ๆ (ระบุ)........................ 
ที่ท  างาน/สถาบนั..............................................................................  
สถานที่ติดต่อไดส้ะดวก............................................................... ... 
.........................................................................................................  
โทรศพัท.์........................................โทรสาร....................................  
E-mail.............................................................................................. 
 
 ค่าลงทะเบียนส าหรับสมาชิกและแพทยป์ระจ าบา้น                                  

   (ภายในวนัที่ 31 ก.ค. 2561) 
□  เฉพาะวนัที่ 24 ส.ค. 2561 (บรรยาย)                         1,200  บาท 
□  วนัที่ 24 – 25 ส.ค. 2561 (บรรยาย/ปฏิบติั)          2,400  บาท 
 ค่าลงทะเบียนส าหรับสมาชิกและแพทยป์ระจ าบา้น 
     (หลงัวนัที่ 31 ก.ค. 2561) 
□  เฉพาะวนัที่ 24 ส.ค. 2561 (บรรยาย)                         1,500  บาท 
□  วนัที่ 24 – 25 ส.ค. 2561 (บรรยาย/ปฏิบติั)               3,000  บาท 
 
 ค่าลงทะเบียนส าหรับบุคคลทัว่ไป (ภายในวนัท่ี 31 ก.ค. 2561) 
□  เฉพาะวนัที่ 24 ส.ค. 2561 (บรรยาย)                        1,500  บาท 
□  วนัที่ 24 – 25 ส.ค. 2561 (บรรยาย/ปฏิบติั)          3,000  บาท 
 ค่าลงทะเบียนส าหรับบุคคลทัว่ไป (หลงัวนัท่ี 31 ก.ค. 2561) 
□  เฉพาะวนัที่ 24 ส.ค. 2561 (บรรยาย)                         2,000  บาท 
□  วนัที่ 24 – 25 ส.ค. 2561 (บรรยาย/ปฏิบติั)               4,000  บาท 
 
 สมคัรสมาชิกตลอดชีพ            2,000  บาท 
*** หากสมคัรสมาชิกตลอดชีพ กรุณาระบุท่ีอยู,่ e-mail ใหช้ดัเจน 

การประชุมวชิาการเชิงปฏบิัตกิาร 
คร้ังที ่2 ประจ าปี 2561 

โดย 
สมาคมอลัตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกบั 
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 

วันที่ 24–25 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องประชุมคลองไผ่ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  

อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี 

เร่ือง 

“Ultrasound in Clinical Practice” 

 

 
 
 
 
 

 การช าระเงิน 
 กรุณาโอนเงินเขา้ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์  
สาขาศิริราช ช่ือบัญชี “สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่ง
ประเทศไทย”  เลขที่บัญชี 016-447970-1 

 
 กรุณาส่งไฟลใ์บสมคัรน้ี พร้อมส่งภาพ scan หรือภาพถ่ายใบ
โอนเงิน ทาง e-mail ไปที่ registration@must.or.th หรือ Fax ใบ
สมคัรและใบโอนเงินมาที่หมายเลข 02-718-1703 

 
 ทั้งน้ีขอความกรุณาลงทะเบียนและช าระเงินล่วงหนา้ เพื่อ
สมาคมฯ จะไดจ้ดัเตรียมการประชุมส าหรับทุกท่าน ไดต้ั้งแต่บดัน้ี
เป็นตน้ไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ 
คุณสืบศรี ธุพนัธ์ โทรศพัท/์โทรสาร 02-718-1703  
มือถือ 081-770-3276  และคุณกนกนรร พูลสมบติั                
มือถือ 087-815-3493 E-mail: registration@must.or.th 

 
(การลงทะเบียนจะเสร็จส้ินสมบูรณ์เม่ือช าระเงินแลว้ 
และไม่สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนได)้ 

*** ภาคบรรยาย (24 ส.ค. 2561) รับไม่จ ากัดจ านวน *** 
**** ภาคปฏิบัติ (25 ส.ค. 2561) รับจ านวนไม่เกิน 120 ท่าน 

กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนโอนเงินค่ะ **** 

mailto:registration@must.or.th


สมาคมอลัตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย 
MEDICAL ULTRASONIC SOCIETY OF THAILAND 

 
 

3 พฤษภาคม 2561 
 

เร่ือง การประชุมวิชาการประจ าปี คร้ังท่ี 2/2561 
เรียน สมาชิกสมาคมอลัตร้าซาวดท์างการแพทยแ์ห่งประเทศไทย และ

บุคลากรทางการแพทยผ์ูส้นใจทุกท่าน 
 
  การประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมอลัตร้าซาวดท์างการแพทย์
แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 2/2561 จะจดัในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบติัการ
ส าหรับแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป รวมทั้งบุคลากรทางการแพทยท่ี์ประสงคจ์ะ
เรียนรู้การใชเ้คร่ืองมืออลัตราซาวดใ์นการตรวจผูป่้วย ในหวัขอ้เร่ือง 
“Ultrasound in Clinical Practice” ในวนัท่ี 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ หอ้ง
ประชุมคลองไผ่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะไดรั้บความรู้พ้ืนฐานทางดา้นอลัตร้าซาวดท่ี์ใชบ่้อยในเวช
ปฏิบติัจากวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญในสาขารังสีวินิจฉยั และสูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา  
  ถา้ท่านผูใ้ดสนใจจะเขา้ร่วมประชุม ขอความกรุณาลงทะเบียน
ล่วงหนา้ ตามค าแนะน าในใบสมคัร โดยแบ่งเป็นลงทะเบียน 1 วนัส าหรับฟัง
บรรยาย และ 2 วนัส าหรับฟังบรรยายและภาคปฏิบติั ซ่ึงแบบหลงัจะรับ
จ านวนจ ากดัแค่ 120 ท่านแรกเท่านั้น อน่ึง ท่านสามารถสมคัรเป็นสมาชิก
ตลอดชีพของสมาคมฯ ได ้ซ่ึงจะท าใหท่้านมีสิทธ์ิลงทะเบียนในราคาสมาชิก
ไดต้ั้งแต่การประชุมคร้ังน้ี และคร้ังถดั ๆ ไป ท่านสามารถติดตามประกาศ
เกีย่วกบัการประชุมของสมาคม ฯ คร้ังต่อๆ ไปไดท่ี้ www.must.or.th 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 
  

 
             (รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงวลยัลกัษณ์  ชยัสูตร) 

        นายกสมาคมอลัตร้าซาวดท์างการแพทยแ์ห่งประเทศ

เร่ือง “Ultrasound in Clinical Practice” 

สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ กรมแพทย์ทหารเรือ  

วันศุกร์ที่ 24 - วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 

ณ ห้องประชุมคลองไผ่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ กรมแพทย์ทหารเรือ อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี 

วันศุกร์ที ่24 สิงหาคม 2561 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 
07.30 – 08.00 ลงทะเบียน   

08.00 – 08.15 เปิดประชุม  
 พล.ร.ต.สุรสิงห์  ประไพพานิช 
       ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระนางเจา้สิริกต์ิิ 
 รศ.พญ.วลยัลกัษณ์  ชยัสูตร 
       นายกสมาคมอลัตร้าซาวดท์างการแพทยแ์ห่งประเทศไทย 

08.15 – 08.45 
Basic and examination technique 
of ultrasound 

รศ.พญ.วลยัลกัษณ์ ชยัสูตร 

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

09.15 – 10.00 
Ultrasound of the uterus and 
ovary 

รศ.นพ.ตวงสิทธ์ิ วฒักนารา 

10.00 – 10.30 อาหารว่าง 

10.30 – 11.00 
Ultrasound of pancreas and 
spleen 

อ.พญ.ณัฐพร  ตัน่เผ่าพงษ ์

11.00 – 11.30 FAST scan ผศ.พญ.ศรสุภา  ล้ิมเจริญ 

11.30 – 12.00 Ultrasound of KUB system รศ.พญ.จตุรัตน์  กนัตพิ์ทยา 

12.00 – 13.00 อาหารกลางวนั 

13.00 – 13.45 Hepatic ultrasound อ.พญ.ดวงกมล ประพฤติธรรม 

13.45 – 14.30 
Ultrasound of Gallbladder and 
bile duct 

ผศ.พญ.วรรณวรางค ์ ตีรสมิทธ์ 

14.30 – 15.00 Deep vein thrombosis ผศ.นพ.ธนพงศ์  พนัธ์ุพิกุล 

15.00 – 15.30 อาหารว่าง 

15.30 – 16.00 Ultrasound thyroid ผศ.นพ.สมราช  ธรรมธรวฒัน ์

16.00 – 16.30 Basic musculoskeletal ultrasound 
อ.นพ.ธรรมนูญ  เรืองชยัจตุพร 
นพ.ฐานิศวร์  ศกัด์ิศิรินุกูล 

วันเสาร์ที ่25 สิงหาคม 2561 

เวลา หัวข้อ วิทยากร 

08.30 – 09.00 Live demonstration รศ.พญ.วลยัลกัษณ์  ชยัสูตร 

09.00 – 10.30 
กลุ่ม A Post – test 
กลุ่ม B Hands - on Workshop 

Post – test 
รศ.พญ.วลยัลกัษณ์ ชยัสูตร 
Hands - on Workshop 
1. Liver Gallbladder 
รศ.พญ.ปานฤทยั ตรีนวรัตน์ 
น.ท.นพ.อ านาจ บุญสินอุดม 
2.Kidney, Spleen, Pancreas 
รศ.พญ.จตุรัตน์ กนัตพิ์ทยา 
ผศ.นพ.กานต ์แตงเท่ียง 
3.FAST 
ผศ.พญ.ศรสุภา ล้ิมเจริญ 
อ.นพ.สุรเชษฎ ์สิริพงษส์กุล 
4.DVT 
อ.พญ.ดวงกมล ประพฤติธรรม 
ผศ.นพ.ธนพงศ์ พนัธ์ุพิกุล 
5.Thyroid 
ผศ.พญ.วรรณวรางค ์ตีรสมิทธ์ 
อ.พญ.ณัฐพร ตัน่เผ่าพงษ ์
6.MSK 
อ.นพ.ธรรมนูญ เรืองชยัจตุพร 
นพ.ฐานิศวร์ ศกัด์ิศิรินุกูล 

10.30 – 10.45 อาหารว่าง 

10.45 – 12.15   
กลุ่ม A Hands - on Workshop 
กลุ่ม B Post – test 
  

12.15 ปิดการประชุม   


