การประชุมใหญ่ สามัญประจาปี และการประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 1/2562
เรื่ อง “ Challenging Trends in Current Ultrasound 2019”
สมาคมอัลตร้ าซาวด์ ทางการแพทย์ แห่ งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้ องประชุมราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุ งเทพมหานคร

เวลา
08.00 – 08.30 ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 เปิ ดประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
หัวข้ อ

08.45 – 09.00 ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
09.00 – 09.30 Basic US-guided procedures
09.30 – 10.00 ปาฐกถาเกียรติยศ นายแพทย์กิตติพงษ์ วัยโรจนวงศ์
My 30 years of breast imaging
10.00 – 10.30 อาหารว่าง
10.30 – 11.00 US elastography: liver fibrosis evaluation
11.00 – 11.30 US in renal infection
11.30 – 12.00 US of pediatric adrenal gland
12.00 – 13.00 อาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 US shoulder joint
13.30 – 14.00 US wrist joint
14.00 – 14.30 อาหารว่าง
14.30 – 15.00 Bumps and lumps in upper extremity
15.00 – 15.30 US intervention in upper extremity

วิทยากร
รศ.พญ. วลัยลักษณ์ ชัยสูตร
(นายกสมาคมฯ)
รศ.พญ. วลัยลักษณ์ ชัยสูตร
รศ.พญ. วิไลพร โพธิสุวรรณ

ผศ.พญ. ณัฐพร ตัน่ เผ่าพงษ์
รศ.พญ. จตุรัตน์ กันต์พทิ ยา
รศ.พญ. ปานฤทัย ตรี นวรัตน์
อ.นพ. ปาลนันท์ ศิริวนารังสรรค์
ผศ.พญ. น้ าผึ้ง นาการุ ณอรุ ณโรจน์
รศ.พญ. นัทธยา ปั ทมภาสพงษ์
ผศ.นพ. ปราโมทย์ ทานอุทิศ

เวลา
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
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.40

วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
หัวข้ อ
Benign and malignant thyroid nodules: ATA vs
TIRADS guidelines
US surveillance of recurrent thyroid cancer after
thyroidectomy
อาหารว่าง
US evaluation of salivary gland
US characterization of benign and malignant breast
masses
US evaluation of cystic breast lesions
อาหารกลางวัน
US approach of axillary masses and lymph nodes
Updated US techniques in assessment of female
pelvic organs
อาหารว่าง
US evaluation in early pregnancy loss and ectopic
pregnancy
Practical and trendy scrotal US
ปิ ดประชุม

วิทยากร
ผศ.พญ.ไพลิน คงมีผล
อ.นพ. สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล

อ.พญ. ภัทราภรณ์ เชาวนะปั ญจะ
อ.พญ. เกวลิน รังษิณาภรณ์
อ.พญ.สมชนินทร์ พิพฒั น์ผจง
รศ.พญ.ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์
รศ.นพ. ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา

รศ.นพ. ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา
ผศ.นพ.กานต์ แตงเที่ยง
รศ.พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร
(นายกสมาคมฯ)

