
การประชุมวิชาการ คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2562

โดย
สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง

All You Can Do 
With Ultrasound

วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562
ณ ห้องกมลทิพย์ 2 – 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล 

กรุงเทพมหานคร

ช่ือ – สกุล (นพ./พญ./) อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................................
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม.........................................................................
ต าแหน่ง...............................................................................................................
□ แพทย์     □ แพทย์ประจ าบ้าน     □ อ่ืน ๆ ระบุ........................................
ที่ท างาน/สถาบัน..................................................................................................
สถานที่ติดต่อได้สะดวก.........................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
โทรศัพท์..................................................โทรสาร.................................................
E-mail : .......................................................................................................

 ค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่
26 ก.ค. 2562

หลังวันที่
26 ก.ค. 2562

หน้างาน
(5-6 ส.ค. 62)

สองวัน หนึ่งวัน สองวัน หนึ่งวัน วันละ

สมาชิก 2,500 1,500 3,500 2,000 2,500

ไม่ใช่
สมาชิก

4,000 2,500 5,000 3,000 4,000

Resident
/Fellow

1,500 1,000 2,000 1,500 1,500

กรุณาระบุรายละเอียดการลงทะเบียน
สถานะ : □ สมาชิก     □ ไม่ใช่สมาชิก     □ Resident/Fellow
ประชุมวิชาการ : □ 2 วัน  □ 1 วัน : □ 5 ส.ค. 62   □ 6 ส.ค. 62
วันที่ลงทะเบียน : □ ภายในวันที่ 26 ก.ค. 2562

□ หลังวันที่ 26 ก.ค. 2562
 หากท่านสมัครสมาชิกตอนน้ี สามารถจ่ายค่าลงทะเบียนในราคา 4,000 บาท

(รวมค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพและค่าลงทะเบียนการประชุม)
อัตราค่าลงทะเบียน...............................................................................................
□ สมัครสมาชิกตลอดชีพ 2,000 บาท

 ท่านสามารถใช้สิทธิ์สมาชิกในการลงทะเบียนได้เลยค่ะ 

หากสมัครสมาชิกตลอดชีพ กรุณาระบุที่อยู่, e-mail ให้ชัดเจน

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

การช าระเงิน
กรุณาโอนเงินเข้า
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
ช่ือบัญชี “สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย”

เลขท่ีบัญชี : 016-447970-1

***ส าคัญ กรุณาส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานการช าระ
เงิน มาทาง e-mail : registration@must.or.th หรือ 
Fax ใบสมัครและหลักฐานการช าระเงินมาท่ี หมายเลข 
02-718-1703 

ท้ังนี้ขอความกรุณาลงทะเบียนและช าระเงินล่วงหน้า เพื่อท่ี
สมาคมฯ จะได้จัดเตรียมการประชุมส าหรับทุกท่าน ได้ต้ังแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี
คุณสืบศรี : 081-770-3276 / 02-718-1703
คุณกนกนรร : 087-815-3493
E-mail : registration@must.or.th

***การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์เมือช าระเงินแล้วและ
ไม่สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนได้***

mailto:registration@must.or.th
mailto:registration@must.or.th
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เรื่อง “All You Can Do With Ultrasound”
ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562

ณ ห้องกมลทิพย์ 2 – 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562

08.00 - 08.45 ลงทะเบียน

08.45 – 09.00 เปิดประชุม

09.00 - 09.30
นพ.ฐานิศวร์  ศักดิ์ศิรินุกูล

09.30 – 10.00 US Thyroid: Lexicon and risk stratification

อ.พญ.จิรวดี  ยอดยิ่ง

10.00 - 10.30 อาหารว่าง

10.30 - 11.00 Ultrasound of abdominal wall hernia

ศ.พญ.สุภนีวรรณ  เชาว์วิศิษฐ

11.00 - 11.30 Pearls and pitfalls in breast US

ศ.พญ.พรพิมพ์  กอแพร่พงศ์

11.30 -12.00 Common pitfalls in pediatric ultrasound
อ.พญ.ณัฐฐิณี  ลีลากนก

12.00 - 13.00 อาหารกลางวัน

13.00 - 13.30 Basic Doppler US: What you should know
รศ.พญ.วลัยลักษณ์  ชัยสูตร

13.30 - 14.00 Carotid Doppler: Technique and interpretation
รศ.พญ.วลัยลักษณ์  ชัยสูตร

14.00 - 14.30 อาหารว่าง

14.30 - 15.00 Renal artery stenosis: Practice essentials
ผศ.นพ.ชินรัตน์  บัวงาม

15.00 - 15.30 Deep  vein thrombosis: Made it easy
อ.พญ.อภิชญา  ศรีปรัชญากุล

15.30 – 16.00 Color Doppler ultrasound of liver and portal 

hypertension
ผศ.พญ.ณัฐพร  ตั่นเผ่าพงษ์

วันอังคารท่ี 6 สิงหาคม 2562

08.00 - 09.00 ลงทะเบียน

09.00 - 09.30 Liver parenchymal disease: Basic principles for radiologists

ศ.พญ.ปิยาภรณ์  อภิสารธนรักษ์

09.30 - 10.00 Pitfalls in US surveillance of HCC and CHCA

อ.นพ.สุรเชษฏ์  สิริพงษ์สกุล

10.00 - 10.30 อาหารว่าง

10.30 - 11.00 Pitfalls in ultrasonographic diagnosis of the gallbladder and 

biliary tract disease
ผศ.พญ.วรรณวรางค์  ตีรสมิทธ์

11.00 - 11.30 US appendix: Scanning technique

ผศ.พญ.ศรสุภา  ล้ิมเจริญ

11.30 -12.00 US in pediatric GI tract

รศ.พญ.ปานฤทัย  ตรีนวรัตน์

12.00 - 13.00 อาหารกลางวัน

13.00 - 13.30 Pearls and pitfalls in urological US

อ.พญ.พรพรรณ  วิบุลผลประเสริฐ

13.30 - 14.00 US evaluation of renal masses

รศ.พญ.จตุรัตน์  กันต์พิทยา

14.00 - 14.30 อาหารว่าง

14.30 - 15.00 Scrotal US: Case-based learning

รศ.พญ.กอบกุล  เมืองสมบูรณ์

15.00 - 16.00 Basic GYN ultrasound for radiologists

นพ.สมชาย  ศิริเจริญไทย

21 พฤษภาคม 2562

เร่ือง การประชุมวิชาการประจ าปี คร้ังที่ 2/2562
เรียน สมาชิกสมาคม ฯ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ

ทางด้านอัลตร้าซาวด์ทุกท่าน

ด้วยสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้
ก าหนดที่จะจัดการประชุมวิชาการประจ าปี คร้ังที่ 2/2562 ให้แก่ทุก ๆ ท่าน 
ในหัวข้อเร่ือง “All you can do with ultrasound” ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 
2562 ณ ห้องกมลทิพย์ 2 – 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร ซึ่งใน
การประชุมคร้ังน้ีผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ ทางด้านอัลต
ร้าซาวด์จากอาจารย์วิทยากรที่เป็นผู้เช่ียวชาญ ทั้งทางด้านรังสีวินิจฉัยในหัวข้อ
หลากหลายต่าง ๆ เช่น เร่ืองของ Small parts, Doppler Ultrasound, 
GI-GU and Gynecologic US for radiologist อีกด้วย

ถ้าท่านผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมประชุม ขอความกรุณาลงทะเบียน
ล่วงหน้าตามค าแนะน าในใบสมัคร อน่ึง ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่าย  
ต่าง ๆ ตามระเบียบราชการของต้นสังกัด และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชาของต้นสังกัดแล้ว ทั้งน้ี ท่านสามารถสมัครเป็น
สมาชิกตลอดชีพของสมาคมฯ ได้ ซึ่งจะท าให้ท่านมีสิทธิ์ลงทะเบียนในราคา
สมาชิกต้ังแต่การประชุมคร้ังน้ี และคร้ังถัด ๆ ไป ท่านสามารถติดตามประกาศ
เก่ียวกับการประชุมของสมาคมฯ ได้ที่ website : www.must.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวลัยลักษณ์  ชัยสูตร)
นายกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

http://www.must.or.th/

