
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี และ
การประชุมวิชาการ คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2562

โดย
สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง
“Challenging Trends in 

Current Ultrasound 2019”

ระหว่าง วันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี

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
20 ม.ค. 2562

หลังวันที่
20 ม.ค. 2562

หน้างาน
(14-15 ก.พ. 62)

สองวัน หนึ่งวัน สองวัน หนึ่งวัน วันละ

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

1,000 800 1,200 1,000 1,500

กรุณาระบุรายละเอียดการลงทะเบียน
สถานะ : □ สมาชิก     □ ไม่ใช่สมาชิก     □ Resident/Fellow
ประชุมวิชาการ : □ 2 วัน  □ 1 วัน : □ 14 ก.พ. 62   □ 15 ก.พ. 62
วันที่ลงทะเบียน : □ ภายในวันที่ 20 ม.ค. 2562

□ หลังวันที่ 20 ม.ค. 2562

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


สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย
MEDICAL ULTRASONIC SOCIETY OF THAILAND

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562
เรื่อง “Challenging Trends in Current Ultrasound 2019”

ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

08.00 - 08.30 ลงทะเบียน

08.30 - 08.40 เปิดประชุม

08.40 - 09.00 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562

09.00 - 09.30
รศ.พญ.วลัยลักษณ์  ชัยสูตร

09.30 - 10.00 ปาฐกถาเกียรติยศ นพ.กิตติพงษ์  วัยโรจนวงศ์ 

My 30 years of breast imaging  
รศ.พญ.วิไลพร  โพธิสุวรรณ

10.00 - 10.30 อาหารว่าง

10.30 - 11.00 US elastography: liver fibrosis evaluation  

ผศ.พญ.ณัฐพร  ตั่นเผ่าพงษ์

11.00 - 11.30 US in renal infection  

รศ.พญ.จตุรัตน์  กันต์พิทยา

11.30 -12.00 US of pediatric adrenal gland  
รศ.พญ.ปานฤทัย  ตรีนวรัตน์

12.00 - 13.00 อาหารกลางวัน

13.00 - 13.30 US shoulder joint  
อ.นพ.ปาลนันท์  ศิริวนารังสรรค์

13.30 - 14.00 US wrist joint  
ผศ.พญ.น้้าผ้ึง  น้าการุณอรุณโรจน์

14.00 - 14.30 อาหารว่าง

14.30 - 15.00 Bumps and lumps in upper extremity  
รศ.พญ.นัทธยา  ปัทมภาสพงษ์

15.00 - 15.30 US intervention in upper extremity  
ผศ.นพ.ปราโมทย์  ทานอุทิศ

วันศุกร์ท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562

09.00 - 09.30 Benign and malignant thyroid nodules: ATA vs TIRADS              

guidelines

ผศ.พญ.ไพลิน  คงมีผล

09.30 - 10.00 US surveillance of recurrent thyroid cancer after              

thyroidectomy

อ.นพ.สุรเชษฏ์  สิริพงษ์สกุล

10.00 - 10.30 อาหารว่าง

10.30 - 11.00 US evaluation of salivary gland
อ.พญ.ภัทราภรณ์  เชาวนะปัญจะ

11.00 - 11.30 US characterization of benign and malignant breast                     

masses

อ.พญ.เกวลิน  รังษิณาภรณ์

11.30 -12.00 US evaluation of cystic breast lesions

อ.พญ.สมชนินทร์  พิพัฒน์ผจง

12.00 - 13.00 อาหารกลางวัน

13.00 - 13.30 US approach of axillary masses and lymph nodes

รศ.พญ.ชลทิพย์  วิรัตกพันธ์

13.30 - 14.00 Updated US techniques in assessment of female                           

pelvic organs

รศ.นพ.ตวงสิทธ์ิ  วัฒกนารา

14.00 - 14.30 อาหารว่าง

14.30 - 15.00 US evaluation in early pregnancy loss and ectopic                    

pregnancy

รศ.นพ.ตวงสิทธ์ิ  วัฒกนารา

15.00 - 15.30 Practical and trendy scrotal US

ผศ.นพ.กานต์  แตงเท่ียง

15.30 - 15.40 ปิดประชุม

13 พฤศจิกายน 2561

เร่ือง การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและการประชุมวิชาการประจ าปี 
คร้ังที่ 1/2562

เรียน สมาชิกสมาคม ฯ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ
ทางด้านอัลตร้าซาวด์ทุกท่าน

ด้วยสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้
ก าหนดที่จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและการประชุมวิชาการ
ประจ าปี คร้ังที่ 1/2562 ให้แก่ทุก ๆ ท่าน ในหัวข้อเร่ือง “Challenging 
Trends in Current Ultrasound 2019” ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร         
ซึ่งในการประชุมคร้ังน้ีผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ ทางด้าน
อัลตร้าซาวด์จากอาจารย์วิทยากรที่เป็นผู้เช่ียวชาญ ทั้งทางด้านรังสีวินิจฉัยใน
หัวข้อหลากหลายต่าง ๆ เช่น เร่ืองทาง musculoskeletal, breast, thyroid, 
liver elastography รวมทั้งเร่ืองทางด้านสูตินรีเวชวิทยาที่พบบ่อยและ 
scrotal ultrasound อีกด้วย

ถ้าท่านผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมประชุม ขอความกรุณาลงทะเบียน
ล่วงหน้าตามค าแนะน าในใบสมัคร อน่ึง ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกตลอด
ชีพของสมาคมฯ ได้ ซึ่งจะท าให้ท่านมีสิทธิ์ลงทะเบียนในราคาสมาชิกต้ังแต่
การประชุมคร้ังน้ี และคร้ังถัด ๆ ไป ท่านสามารถติดตามประกาศเก่ียวกับการ
ประชุมของสมาคมฯ ได้ที่ website : www.must.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวลัยลักษณ์  ชัยสูตร)
นายกสมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

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

