
การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 
เรื่อง “Medical Ultrasound in General Practice” 
สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย 
วันพฤหัสบดทีี่ 19 - วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 

ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลลูม โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ ฯ 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 19 มกราคม 2566 
เวลา หัวข้อ วิทยากร 

08.20 – 08.30 เปิดประชุม รศ.นพ.ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา 
(นายกสมาคมฯ) 

Moderator: รศ. พญ.จตุรัตน์ กันต์พิทยา 
08.30 – 09.00 Basic knowledge and examination techniques of 

abdominal US 
รศ. พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร 

09.00 – 09.30 ปาฐกถาเกียรติยศ พลเรือเอก นพ. ม.จ.ปุสาณ สวัสดิวัฒน์ 
“How to improve the standard of practice in 
clinical US performed by health care providers 
without previous formal training in radiologists 

ศ. พญ.นิตยา ฉมาดล 

09.30 – 10.00 US of liver, gallbladder and bile duct ผศ. พญ.ดวงกมล ประพฤติธรรม 

10.00 – 10.30 Us of pancreas and spleen ผศ. พญ.ณัฐพร ต่ันเผ่าพงษ์ 

10.30 – 11.00 Coffee break ณ ห้องประชุม 
Moderator: ผศ. พญ.ชนิกานต์ ธิราวิทย์ 
11.00 – 11.30 US of KUB system รศ. พญ.จตุรัตน์ กันต์พิทยา 
11.30 – 12.00 US for detected intraabdominal fluid and FAST ผศ พญ.ศรสุภา ล้ิมเจริญ 
12.00 – 12.15 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  
12.15 – 13.15 ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 
Moderator: ผศ. พญ.ชนิกานต์ ธิราวิทย์ 
13.15 – 13.30 Live demonstration – Basic knobology and 

standard view of abdominal US 
รศ. พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร 

13.30 – 14.30 Hands on 1: Liver, gallbladder, biliary system, 
pancreas and spleen 

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 

14.30 – 15.00 Coffee break ณ ห้องประชุม 
15.00 – 16.00 Hands on 2: KUB system and FAST 
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เรื่อง “Medical Ultrasound in General Practice” 
สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย 
วันพฤหัสบดทีี่ 19 - วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 

ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลลูม โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ ฯ 
 

วันศุกรท่ี์ 20 มกราคม 2566 
เวลา หัวข้อ วิทยากร 

Moderator: รศ. พญ.วรรณวรางค์ ตีรสมิทธ์ 
08.30 -09.00 US IVC and abdominal aorta อ. นพ.ทวีศักดิ์ อัศวโภคี 
09.00 – 09.30 US deep vein thrombosis ผศ. นพ.ชินรัตน์ บัวงาม 
09.30 – 10.00 US thyroid ผศ. พญ.วรปารี สุวรรณฤกษ์ 
10.00 – 10.30 Coffee break ณ ห้องประชุม 
10.30 – 11.00 US of the uterus  อ. นพ.สมชาย ศิริเจริญไทย 
11.00 – 11.30 Obstetrics US for beginner ผศ. นพ.ธีระภัทร เจริญวิทย์ 
11.30 – 12.30 ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 
Moderator: ผศ. พญ.ศรสุภา ล้ิมเจริญ 
12.30 – 13.00 Live demonstration – Obstetrics ultrasound แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
13.00 – 13.30 Hands on: Group 1 – IVC, abdominal aorta 
13.30 – 14.00  Hands on: Group 2 – DVT 
14.00 – 14.30 Hands on: Group 3 – Thyroid 
14.30 – 15.00 Wrap up and quiz 
15.00 ปิดการประชุม 

 

 


