การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2562
เรื่ อง “All You Can Do With Ultrasound”
สมาคมอัลตร้ าซาวด์ทางการแพทย์แห่ งประเทศไทย
วันจันทร์ ที่ 5 – วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้ องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สุ โกศล กรุ งเทพมหานคร
วันจันทร์ ที่ 5 สิ งหาคม 2562
หัวข้ อเรื่ อง

เวลา
08.00 – 08.45 ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 เปิ ดประชุม
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 – 16.00

US knee: All you want
US thyroid: Lexicon and risk stratification
อาหารว่าง
Ultrasound of abdominal wall hernia
Pearls and pitfalls in breast US
Common pitfalls in pediatric ultrasound
อาหารกลางวัน
Basic Doppler US: What you should know
Carotid Doppler: Technique and interpretation
อาหารว่าง
Renal artery stenosis: Practice essentials
Deep vein thrombosis: Made it easy
Color Doppler ultrasound liver and portal
hypertension
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เวลา

วันอังคารที่ 6 สิ งหาคม 2562
หัวข้ อเรื่ อง

08.00 – 09.00 ลงทะเบียน
Liver parenchymal disease: Basic principles for
09.00 – 09.30
radiologists
09.30 – 10.00 Pitfalls in US surveillance of HCC and CHCA
10.00 – 10.30 อาหารว่าง
Pitfalls in ultrasonographic diagnosis of the
10.30 – 11.00
gallbladder and biliary tract disease
11.00 – 11.30 US appendix: Scanning technique
11.30 – 12.00 US in Pediatric GI tract
12.00 – 13.00 อาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 Pearls and Pitfalls in Urological US
13.30 – 14.00 US evaluation of renal masses
14.00 – 14.30 อาหารว่าง
14.30 – 15.00 Scrotal US: Case – based learning
15.00 – 16.00 Basic GYN ultrasound for radiologists
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