ชําระค่าลงทะเบียน

q ค่าลงทะเบียน 122 บาท
q สมาคมเวชศาสตร์การเดิ นทางและท่องเที>ยวไทย
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
สาขาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
เลขที>บญ
ั ชี L1M-LOP2QO-M
พร้อมแฟกซ์ใบสมัครและใบโอนเงิ นมาที>
โทรสาร: 02-3549163 หรือ Scan ส่งทาง
E-mail:admin@thaitravelmed.org
q สมาชิ กสมาคมฯ และ ชมรมฯ และ บุคลากรคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน (ฟรี)

ชันs • อาคารเฉลิ มพระเกียรติ ฉลองสิ ริราชสมบัติครบ Q2 ปี
6 ห้องประชุมมีเกรท
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

สมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและ
ท่องเที>ยวไทย
ร่วมกับ
ชมรมเวชศาสตร์ใต้นํsา
(ประเทศไทย)
ขอเชิ ญสมาชิ กและผูส้ นใจเข้าร่วมประชุมวิ ชาการประจําปี

ติ ดต่อส่งใบสมัครลงทะเบียนได้ที>
นางสาวณัฐกานต์ เที>ยวรอบ
ฝ่ ายลงทะเบียนงานประชุม
สมาคมเวชศาสตร์การเดิ นทาง
และท่องเที>ยวไทย
ML2/Q ถนนราชวิ ถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ O2M22
โทรศัพท์ 2L-QM2PPLO
โทรสาร 2L-t1MPOQt

Paradise Destination
“Sea, Sand, Sightseeing”

สํานักงานสมาคมเวชศาสตร์การเดินทาง
และท่องเที>ยวไทย
อาคารราชนครินทร์ ชันs t
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
ML2/Q ถนนราชวิถี กทม.

วันศุกร์ที> O พฤศจิ กายน L1QL
ณ ห้องประชุมมีเกรท
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล (420/6 ถนนราชวิ ถี กทม.)

การประชุมวิ ชาการประจําปี L1QL
สมาคมเวชศาสตร์การเดิ นทางและท่องเที>ยวไทย
ร่วมกับ
ชมรมเวชศาสตร์ใต้นํsา (ประเทศไทย)

Paradise Destination “Sea, Sand, Sightseeing”
วันศุกร์ที> O พฤศจิ กายน L1QL
ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. พิ ธีเปิ ดการประชุม
09.00 – 11.45 น. Panel discussion เที>ยวทะเลอย่างไรให้สนุกและ
ปลอดภัย (Sea, Sand, Safe)
วิ ทยากร จาก ชมรมเวชศาสตร์ใต้นํsา (ประเทศไทย) t ท่าน
- เมาเรือ (Sea sickness)
- การท่องเที>ยวเรือสําราญ (Cruise ship)
- การดํานํsาสคูบา (SCUBA diving) / สนอร์เกิ ล(Snorkeling)
- ภัยอันตรายจากสัตว์ทะเล (Marine hazard)
(jelly fish/snake/shark etc.)
- วิ ธีเอาชีวิตรอดจากคลื>นริ บ สึนามิ เรือล่ม
(How to survive in Rip Current /Tsunami/Ship wreckage)
11.45 – 12.15 น. ประชุมสามัญประจําปี ของสมาคมเวชศาสตร์การ
เดิ นทางและท่องเที>ยวไทย
12.15 – 13.00 น. Lunch symposium: วัคซีนที>แนะนําสําหรับนัก
เดิ นทางและท่องเที>ยว: มิ ติใหม่ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิ ดเพาะเลีsยง
ในเซลล์ “Cell Culture Based: The New Era of Influenza Vaccine”
13.00 – 15.30 น. Panel discussion สถานที>เที>ยวยอดนิ ยม (Popular
Travel Destination) ภัยสุขภาพและการป้ องกัน
วิ ทยากร จาก สมาคมเวชศาสตร์การเดิ นทางและท่องเที>ยวไทย
- โรคจากการขึนs ที>สงู
- ชมพูทวีป (ไทฟอยด์ ไวรัสตับอักเสบเอ อหิ วาต์ มาลาเรีย
โรคพิ ษสุนัขบ้า)
- ประเทศจีน (ไข้สมองอักเสบ ไข้หวัดนก ไข้หวัดหมู)
- ประเทศอัฟริ กา (ไข้เหลือง มาลาเรีย)

รายชื>อคณะกรรมการบริ หารสมาคมเวชศาสตร์การ
เดิ นทางและท่องเที>ยวไทย

นายแพทย์พรเทพ จันทวานิช
นายกสมาคมฯ
นายแพทย์ยงยุทธ หวังรุง่ ทรัพย์
รองนายกฯและฝ่ ายสาราณียากร
นายแพทย์วนิ ยั วุตติวโิ รจน์
ฝ่ ายวิชาการ
นายแพทย์อานนท์ วรยิงB ยง
ฝ่ ายวิชาการ
นายแพทย์ธรี ะพงษ์ ตัณฑวิเชียร
ฝ่ ายวิชาการ
นาวาเอกนายแพทย์ธนษวัฒน์ ชัยกุล
ฝ่ ายวิชาการ
แพทย์หญิงธนาวดี ตันติทวีวฒ
ั น์
ฝ่ ายวิชาการ
แพทย์หญิงฉัตรพร กิตติตระกูล
ฝ่ ายวิชาการ
แพทย์หญิงวีรวรรณ หัตถสิงห์
ฝ่ ายสาราณียากรและเทคโนโลยีฯ
นายศุภฤกษ์ ศูรางกูร
นันทนาการ
นางฐิตพิ ร แก้วรุณคํา
ปฎิคม
แพทย์หญิงชญาสินธุ์ แม้นสงวน
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายแพทย์ชยั พร โรจนวัฒน์ศริ เิ วช
เหรัญญิก
นายแพทย์วชั รพงศ์ ปิ ยะภาณี
เลขาธิการ
นายแพทย์วศิน แมตสีB
คณะทํางานจัดประชุมวิชาการ
แพทย์หญิงลภากร ฉัตรพัฒน์
คณะทํางานด้านประชาสัมพันธ์

รายชื>อคณะกรรมการบริ หารชมรมเวชศาสตร์ใต้นํsา (ประเทศไทย)

นาวาเอกขจิตร์ อุษณีษส์ วัสดิชัT ย
นาวาเอกธนษวัฒน์ ชัยกุล
เรือเอกมานะ ปราณีตพลารักษ์
เรือเอกสมบูรณ์ ปาลกะวงศ์
เรือเอกนธี ปลัดสุตนิ
นาวาตรีหญิงเพชรรัตน์ พิภพ
เรือเอกกรรณวรรษ ยามประโคน
นาวาโทเสฏฐสิริ แสงสุวรรณ
นาวาโทไพบูลย์ เทพประสิทธิ T
นาวาโทสุธรรม มีแสง
เรือเอกหญิงแจ่มจันทร์ จันทร์แจ้ง
นางวราภรณ์ โมรัษเฐียร
นาวาตรีนิธวิ ชั ร์ มงคลอริยวงศ์
เรือเอกเสวก พ่วงบัลลังก์
นาวาโทหญิงแก้วตา กิจกําแหง
นาวาอากาศโทพยงค์ รัตนสุข
นาวาตรีอริยะ เกิดโภคทรัพย์
นางสาวหทัยรัตน์ ตันติพศิ าลพงศ์

ประธาน
รองประธาน
นายทะเบียน
นายทะเบียน
เหรัญญิก
ผูช้ ว่ ยเหรัญญิก
ผูช้ ว่ ยเหรัญญิก
เลขาธิการ
ผูช้ ว่ ยเลขาธิการ
ผูช้ ว่ ยเลขาธิการ
ผูช้ ว่ ยเลขาธิการ
ผูช้ ว่ ยเลขาธิการ
ปฏิคม
ปฏิคม
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มลงทะเบียน
ประชุมวิชาการประจําปี
Paradise Destination:
“Sea, Sand, Sightseeing”
วันศุกร์ที> O พฤศจิกายน L1QL
ณ ห้องประชุมมีเกรท
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ชื>อ-นามสกุล................................................................
อาชีพ q แพทย์ q พยาบาล q เภสัชกร
q อื>นๆ:............................................................. ......
เลขที>ใบประกอบวิ ชาชีพ...............................................
สถานที>ทาํ งาน...............................................................
ที>อยู่ที>ติดต่อได้...............................................................
......................................................................................
......................................................................................
โทรศัพท์.................................มือถือ..............................
E-mail..........................................................................
ค่าลงทะเบียน
q ท่านละ 122 บาท
q ฟรี
o สมาชิ กสมาคมเวชศาสตร์การเดิ นทางและ
ท่องเที>ยวไทย
o ชมรมเวชศาสตร์ใต้นํsา (ประเทศไทย)
o บุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ลงชื>อ........................................................
(........................................................)
วันที>..........................................................

