แบบฟอร์มการลงทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล (นพ/พญ.) อื่น ระบุ..........................................................................
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม.........................................................................
ตาแหน่ง........................................................................................................................
□ แพทย์ □ แพทย์ประจาบ้าน □ อื่น ๆ
(ระบุ)............................................
ที่ทางาน/สถาบัน.........................................................................................................
สถานที่ติดต่อได้สะดวก............................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

โทรศัพท์.......................................................โทรสาร.................................................
E-mail............................................................................................................................
ค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่
15 ม.ค. 61
สมาชิก
ไม่ใช่
สมาชิก
Resident
/Fellow

หลังวันที่
15 ม.ค. 61

หน้างาน
(8-9 ก.พ. 61)

สองวัน
2,000

หนึ่ งวัน
1,000

สองวัน
3,000

หนึ่ งวัน
1,500

วันละ
2,000

3,000

1,500

4,000

2,000

3,000

800

500

1,000

800

1,000

กรุณาระบุรายละเอียดลงทะเบียน
สถานะ □ สมาชิก □ ไม่ใช่สมาชิก □resident/fellow
ประชุมวิชาการ □2 วัน □1 วัน ; □8 ก.พ. 61□ 9 ก.พ. 61
วันที่ลงทะเบียน □ ภายในวันที่ 15 ม.ค. 61
□
หลังวันที่ 15 ม.ค. 61
อัตราค่าลงทะเบียน..................................................................
สมัครสมาชิกตลอดชีพ 2,000 บาท
หากสมัครสมาชิกตลอดชีพ กรุ ณาระบุที่อยู่, e-mail ให้ชดั เจน

การชาระเงิน
กรุณาโอนเงินเข้ า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทพาณิชย์
สาขาศิริราช ชื่ อบัญชี “สมาคมอัลตร้ าซาวด์ ทางการแพทย์
แห่ งประเทศไทย” เลขที่บัญชี 016-447970-1

การประชุมวิชาการ

กรุณาส่ งไฟล์ใบสมัครนี้ พร้ อมส่ งภาพ scan หรื อภาพถ่าย
ใบโอนเงิน ทาง e-mail ไปที่ registration@must.or.th หรื อ
Fax ใบสมัครและใบโอนเงินมาที่หมายเลข 02-718-1703

ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561

ทั้งนี้ขอความกรุณาลงทะเบียนและชาระเงินล่ วงหน้ า เพื่อ
สมาคมฯจะได้ จัดเตรียมการประชุมสาหรับทุกท่าน
ได้ ต้งั แต่ บัดนี้เป็ นต้ นไป สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่

สมาคมอัลตร้ าซาวด์ ทางการแพทย์ แห่ งประเทศไทย

คุณสื บศรี ธุพันธ์ โทรศัพท์ /โทรสาร 02-718-1703
มือถือ 081-770-3276 และคุณกนกนรร พูลสมบัติ
มือถือ 087-815-3493 E-mail: registration@must.or.th
(การลงทะเบียนจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อชาระเงินแล้ ว
และไม่ สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนได้ )

โดย

เรื่ อง
“Maximizing the Use of Your Daily Ultrasound:
Tips from the Experts”

วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้ องประชุ มราชเทวีแกรนด์
โรงแรมเอเชีย ราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร

สมาคมอัลตร้ าซาวด์ ทางการแพทย์แห่ งประเทศไทย
MEDICAL ULTRASONIC SOCIETY OF THAILAND
13 พฤศจิกายน 2560
เรื่ อง
เรี ยน

การประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 1/2561
สมาชิกสมาคม ฯ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผสู ้ นใจ
ทางด้านอัลตร้าซาวด์ทุกท่าน

สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย มีความยินดีที่จะ
จัดการประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 1/2561 ให้แก่ทุกท่านอีกครั้ง ในหัวข้อเรื่ อง
“Maximizing the Use of Your Daily Ultrasound: Tips from the Experts” ในวันที่
8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะได้รับความรู ้ในเรื่ อง
ต่างๆ ทางอัลตร้าซาวด์ที่ใช้บ่อยในเวชปฏิบตั ิ จากวิทยากรที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญใน
หลายสาขา ทั้งรังสี วนิ ิ จฉัย สู ตินรี เวชวิทยา อายุรศาสตร์ และเวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น
ถ้าท่านสนใจจะเข้าร่ วมประชุม ขอความกรุ ณาลงทะเบียนล่วงหน้า
ตามคาแนะนาในใบสมัคร และสาหรับผูท้ ี่ส่ง case เพื่อนาเสนอในช่วง film quiz
จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนด้วย อนึ่ ง ท่านสามารถสมัครเป็ นสมาชิกตลอดชีพ
ของสมาคมฯ ได้ ซึ่งจะทาให้ท่านมีสิทธิ์ ลงทะเบียนในราคาสมาชิกได้ต้ งั แต่
การประชุมครั้งนี้ และครั้งถัด ๆ ไป ท่านสามารถติดตามประกาศเกี่ยวกับ
การประชุมของสมาคม ฯ ครั้งต่อๆไปได้ที่ www.must.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวลัยลักษณ์ ชัยสู ตร)
นายกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่ งประเทศไทย

วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 1/2561
เรื่ อง “Maximizing the Use of Your Daily Ultrasound:
Tips from the Experts”
สมาคมอัลตร้ าซาวด์ ทางการแพทย์แห่ งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 8 - วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้ องประชุมราชเทวีแกรนด์
โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา
08.00 – 08.45
08.45 – 09.00
09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 13.00

หัวข้ อ

วิทยากร

ลงทะเบียน
เปิ ดประชุม
นายกสมาคม ฯ
Pearl and pitfalls for head and
รศ.พญ.ปานฤทัย ตรี นวรัตน์
neck US in pediatrics
ปาฐกถาเกียรติยศ พลเรือเอก ม.จ.ปุสาณ สวัสดิวตั น์
ศ.พญ.นิ ตยา ฉมาดล
US screening for cholangiocarcinoma in Thailand
อาหารว่าง
Pediatric brain US
รศ.พญ.ปรี ยชาต์ ปาจารย์
US in KUB emergency:
รศ.พญ.จตุรัตน์ กันต์พิทยา
Daily practice challenge
ประชุมสามัญประจาปี
อาหารกลางวัน

13.00 – 13.15

Introduction to Sonographer School:
Princess Chulabhorn College of Medical
Science

อ.นพ.สุ รเชษฎ์ สิ ริพงษ์สกุล

13.15 – 13.30

US spectrum of premalignant
lesions of cholangiocarcinoma

อ.นพ.สุ รเชษฎ์ สิ ริพงษ์สกุล

13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30

Acute scrotal conditions
อาหารว่าง

ผศ.นพ.กานต์ แตงเที่ยง

Bedside US for acute abdomen

ผศ.พญ.วรรณวรางค์ ตรี สมิทธ์

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

ผศ.นพ.ธนพงศ์ พันธุ์พิกุล

เวลา

หัวข้ อ

09.00 – 10.30

Bleeding from down below –
pregnancy and non-pregnancy
related

10.30 – 11.00

อาหารว่าง

11.00 – 11.45

US in emergency unit: FAST,
IVC and cardiac

11.45 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30

อาหารกลางวัน
Transcranial and carotid
Doppler US
Thoracic US
อาหารว่าง
MSK US: Something we
might overlook
Film quiz and missed case
ปิ ดประชุม

วิทยากร
อ.นพ.นพดล ไชยสิ ทธิ์
นพ.สมชาย ศิริเจริ ญไทย

อ.นพ.สรวิศ สวัสดิ์มงคลกุล

ผศ.พญ.สุ รีรัตน์ สุ วชั รังกูร
อ.นพ.รัฐชัย แก้วลาย
นพ.ฐานิ ศวร์ ศักดิ์ศิรินุกูล
อ.นพ.ธรรมนูญ เรื องชัยจตุพร
อ.พญ.ดวงกมล ประพฤติธรรม

หมายเหตุ: สาหรับผูท้ ี่ส่ง case เพื่อนาเสนอในช่วง film quiz จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน

