
การประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 
เรื่อง “Practical Points in Small Parts US” 

สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย 
วันจันทร์ที่ 29 - วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 

ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 – 2 
 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ 

 

วันจันทร์ท่ี 29 สิงหาคม 2565 
เวลา หัวข้อ วิทยากร 

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

Moderator: ผศ.พญ.ณัฐพร ต่ันเผ่าพงษ์ 
08.30 – 09.00 How do radiologists survive in COVID-19 era? รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ 
09.00 – 09.30 Basic musculoskeletal ultrasound นพ.ประมาณ เฟื่องฟ้า 
09.30 – 10.00 US of the joint effusion – all you need to know ผศ.พญ.น้ำผ้ึง นำการุณอรุณโรจน์ 

10.00 – 10.30 Coffee break 
10.30 – 11.00 MSK US in emergency unit รศ.พญ.นัทธยา ปัทมภาสพงษ์ 
11.00 – 11.30 Mixed and match – interesting cases in MSK US 1 ศ.น.ต.หญิง พญ.สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ 
11.30 – 12.00 Mixed and match – interesting cases in MSK US 2 อ.นพ.ฐานิศวร์ ศักดิ์ศิรินุกูล 
12.00 – 13.00 Luncheon symposium 
Moderator: ผศ.พญ.วรปารี สุวรรณฤกษ์ 
13.00 – 13.30 Ultrasound in male breast ผศ.พญ.วรปารี สุวรรณฤกษ์ 
13.30 – 14.00 Breast ultrasound in pregnancy and 

breastfeeding period 
ศ.พญ.ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์   

14.00 – 14.30 US in breast implants ผศ.พญ.จตุพร ชยะกุลคีรี   
14.30 – 15.00 Coffee break  
15.00 – 15.30 Live demonstration: Basic MSK US รศ.พญ.นัทธยา ปัทมภาสพงษ์ 
15.30 – 16.00 Live demonstration: Shoulder US รศ.พญ.นัทธยา ปัทมภาสพงษ์ 

 
 
 
 



 
การประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 

เรื่อง “Practical Points in Small Parts US” 
สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย 
วันจันทร์ที่ 29 - วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 

ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 - 2  
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ 

 

วันอังคารท่ี 30 สิงหาคม 2565 
เวลา หัวข้อ วิทยากร 

Moderator: ผศ.พญ.ศรสุภา ล้ิมเจริญ 
09.00 – 09.30 US of head and neck mass อ.นพ.จักรี หมัดล่า 
09.30 – 10.00 Us of the cervical lymph nodes ผศ.พญ.เนตรศิริ ดำรงพิสุทธิกุล 
10.00 – 10.30 Coffee break 
10.30 – 11.00 Thyroid US: practical points  ผศ.นพ.ชินรัตน์ บัวงาม 
11.00 – 11.30 US evaluation of salivary gland ผศ.พญ.สิริอร ตริตระการ 
11.30 – 12.00 Live demonstration – salivary gland ผศ.พญ.สิริอร ตริตระการ 
12.00 – 13.00 Luncheon symposium 
Moderator: รศ.พญ.วรรณวรางค์ ตีรสมิทธ์ 
13.00 – 13.30 Pediatrics neurosonography รศ.ศุภิกา กฤษณีไพบูลย์ 
13.30 – 14.00 US in neonatal GI tract disease ผศ.พญ.นิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล 
14.00 – 14.30  Role of US in pediatrics intussusception อ.พญ.กนกพร ชุติวงศ์ธนะพัฒน ์

อ.พญ.ชมนาด จิตต์แจ้ง 
14.30 – 15.00 Coffee break 
Moderator: อ.พญ.เพียงบุหลัน ยาปาน 
15.00 – 15.30 US diagnosis of ovarian disease อ.นพ.สมชาย ศิริเจริญไทย 
15.30 – 16.00 US in ectopic pregnancy รศ.นพ.ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา 
16.00 ปิดการประชุม  

 

 


