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30 กรกฎาคม 2553
เรือง แจ้งให้ทราบ และประชาสัมพันธ์
เรียน สมาชิกสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย
เนื(องด้วย จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย ทีไ( ด้
ร่วมประชุม ครัง- ที( 12/2553 ในวันอังคารที( 27 กรกฎาคม 2553 ได้มเี รื(องแจ้งให้สมาชิกสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือด
แห่งประเทศไทย เพือ( ทราบ และประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี1. การประชุมวิชาการประจําปี ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครัง- ที( 35 จัดร่ วมกับราชวิทยาลัย
ศัลยแพทย์ออสเตรเลีย ระหว่างวันที( 25-28 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซติ - ี จอมเทียน พัทยา
ทางสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย ได้ให้ความร่วมมือจัดหัวข้อ “Vascular diseases for
General Surgeons” โดยมีวทิ ยากรศัลยแพทย์หลอดเลือดชาวออสเตรเลีย มาร่วมอภิปรายกับศัลยแพทย์หลอดเลือด
แห่งประเทศไทย ดังนีProfessor John P Fletcher
Associate Professor Michael Donton
Associate Professor John Swinnen
มีศลั ยแพทย์ทวไป
ั ( และศัลยแพทย์โรคหลอดเลือดให้ความสนใจมากมาย และในโอกาสนี- Professor John
P Fletcher ได้รบั เกียรติบตั รในการเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิUของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ในปี พ.ศ.2554 ทางราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จะได้จดั ประชุมวิชาการร่วมกับ American
College of Surgeons
2. การสอบวุฒบิ ตั รและอนุมตั ขิ องสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือด มีผูเ้ ข้าสอบวุฒิบตั ร 4 ท่าน อนุ มตั บิ ตั ร
1 ท่าน สอบผ่านหมด
3. การประชุมวิชาการ Interhospital Conference ในวันพุธที( 11 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุม 11, 12
ตึกกิตติวฒั นา ชัน- 5 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รงั สิต เวลา
11.30-15.30 น.
4. การประชุมวิชาการครัง- ที( 11 Asian society of vascular surgery วันที( 30 มิถนุ ายน – 2 กรกฎาคม
2553 ณ กรุงเกียวโต ประเทศญีป( ่ นุ สําเร็จลุล่วงได้ดว้ ยดี มีศลั ยแพทย์จากประเทศไทยเข้าร่วมประชุม 65 ท่าน โดย
ผศ.พญ.ปิ ยนุช พูตระกุล ได้รบั รางวัลนําเสนอผลงานวิจยั ดีเยีย( ม
ครัง- ที( 12 จะจัดขึ-นทีก( รุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที( 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2554 ทางสมาคม
แพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย จะได้ขอให้สมาชิกจัดผลงานวิจยั และผลงานวิชาการทัวไปเสนอมากขึ
(
-น

สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย
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5. หนังสือตําราศัลยศาสตร์หลอดเลือด ฉบับที( 2 เหลืออยู่จาํ นวนจํากัด สมาชิกทีส( นใจติดต่อ ซื-อได้ท(ี
นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ
คุณอัญชลี ประสงค์ดี เลขานุการสมาคมในราคา 400 บาท ไม่คดิ ค่าส่ง
นายกสมาคมฯ
ศ.นพ.กําพล เลาหเพ็ญแสง
สําหรับในปี 2554 ทางสมาคมฯ จะได้จดั ทําตําราศัลยศาสตร์หลอดเลือดฉุกเฉิน และจัดการประชุมวิชาการ
อุปนายกสมาคมฯ
นําในเรื(องดังกล่าว ในการประชุมวิชาการประจําปี 2554
รศ.นพ.ประมุข มุทริ างกูร
ประชาสัมพันธ์และปฏิ คม
6. Web site ของสมาคมฯ ได้เปลีย( นจาก www.thaivascular.org/tra เป็ น www.thaivascular.org มี
นพ.ไวกูณฐ์ สถาปนาวัตร
ประธานวิ ชาการ
ข้อมูลเพิม( เติมและ update สมาชิกสามารถเข้าชม และร่วมแสดงความคิดเห็นได้
นพ.บุญประสิทธิ กฤตย์ประชา
ที ป รึกษาสมาคมฯ
ศ.นพ.โสภณ จิรสิรธิ รรม
จึงเรียนมาเพือ( ทราบ และโปรดเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมด้วย จักเป็ นพระคุณยิง(
พลโท ศ.นพ.นพดล วรอุไร
ศ.นพ.ระวี พิมลศานติ
นพ.ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล
ขอแสดงความนับถือ
ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล
นพ.พรเทพ เปรมโยธิน
นพ.สุทศั น์ ศรีพจนารถ
กรรมการกลาง
รศ.นพ.สุรศักดิ ลีลาอุดมลิปิ
ผศ.นพ.เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์กาํ พล เลาหเพ็ญแสง)
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