ที

สพลท. 066/2553
15 พฤศจิกายน 2553

เรื อง
เรี ยน

แจ้งให้ทราบและประชาสัมพันธ์
ท่านสมาชิกสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย

มีความเคลือนไหวของสมาคมฯ ทีจะแจ้งให้ท่านทราบ ดังต่อไปนี2
1. การประชุมวิชาการของสมาคม
1.1 Interhospital Conference วันพุธที 24 พฤศจิ กายน 2553 จัดทีห้องประชุม AB ชั2น 5 อาคารศูนย์
การแพทย์สิริกิตG ิ โรงพยาบาลรามาธิบดี เวลา 12.00 – 16.30 น. มี teleconference ไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
1.2 “One – day in Vascular Disease วันศุกร์ ที 10 ธันวาคม 2553 ร่ วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ห้องประชุมชั2น 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เวลา 8.30 –
16.30 น. เนืองจากวันที 10 – 12 ธันวาคม 2553 เป็ นวันหยุดราชการ ช่วงนั2นอากาศเย็นสบาย ดอกไม้งาม ควรอยู่
เทียวต่อเชียงใหม่ อีก 2 – 3 วัน หลังประชุมวิชาการ
1.3 “Venous Day” วันศุกร์ที 21 มกราคม 2554 เวลา 8.30–16.30 น. ร่ วมกับบริ ษทั เซอร์เวียร์ (Servier)
ทีโรงแรมวิรันดา รี สอร์ ทและสปา จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรทีมาบรรยาย คือ Professor Jean Francois Uhlm
จากประเทศฝรังเศส หลังประชุมวิชาการ จะได้มีโอกาสพักผ่อนในบรรยากาศทีเป็ นธรรมชาติ
1.4 Pre – Congress “Update in Vascular Surgery” ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ ส่ วนภูมิภาค ครั2งที 25
วันศุกร์ที 9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมชั2น 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เวลา 8.30–16.30 น.
ต่อด้วยการประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย วันที 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2554
1.5 การประชุมวิชาการประจําปี สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่ งประเทศไทย วันที 9 – 11 มีนาคม
2554 จัด ที อาคารเฉลิ มพระบารมี ๕0 ปี ซอยศู น ย์วิจัย กทม. มี วิทยากรจากต่ างประเทศมาร่ วมบรรยาย คื อ
Professor Dieter Raithel จากประเทศเยอรมันนี
1.6 การประชุมวิชาการประจําปี ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ งประเทศไทย วันที 14 – 17 กรกฎาคม
2554 จัดร่ วมกับ American College of Surgeons ทางสมาคมได้เชิญ Professor Frank J Veith มาร่ วม
2. ตําราศัลยศาสตร์หลอดเลือด
2.1 ตําราศัลยศาสตร์หลอดเลือด ฉบับที 1 และ 2 เหลือจํานวนจํากัด สมาชิกทีสนใจ ติดต่อซื2อได้ที
คุณอัญชลี ประสงค์ดี เลขานุการสมาคม ในราคา 400 บาท ไม่คิดค่าส่ง
ตําราการผ่าตัดหลอดเลือดเพือการฟอกเลือด ราคา 200 บาท มีจาํ นวนจํากัด
2.2 สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทยร่ วมกับ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
จะได้จดั ทําหนังสื อตําราศัลยศาสตร์ วิวฒั น์ ฉบับ “ศัลยศาสตร์ หลอดเลือดฉุ กเฉิ น” ในวโรกาสทีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริ ญพระชนมายุครบ 84 พรรษา

3. Web site ของสมาคม www.thaivascular.org มีขอ้ มูลเพิมเติมและ update ตลอด สมาชิกสามารถเข้าชมและ
แสดงความคิดเห็น
ในปั จจุบนั การติดต่อสื อสารผ่านทางสารสนเทศถือว่ามีประสิ ทธิ ภาพและเร็ วทีสุด ทาง International
Society of Vascular Surgery (ISVS) ได้ส่งข่าวผ่านทางสมาชิกและให้สมาชิกติดต่อกันผ่านทาง Face Book
ส่ วนองค์กรที ใหญ่ เช่น American College of Surgeons ก็เริ มติดต่อกับสมาชิ กทาง Twitter แล้ว ดังนั2น
สารสนเทศจะมีบทบาทมากยิง ขึ2น ลดการส่งจดหมายทางไปรษณี ย ์ และลดการใช้เอกสารกระดาษ
4. การประชุมวิชาการต่างประเทศ
4.1 Veithsymposion 2010 ได้เชิญ ศ.นพ.กําพล เลาหเพ็ญแสง บรรยายเรื อง Buerger’s Disease และ
รศ.นพ.ประมุข มุทิรางกูร บรรยายเรื อง Pedal Bypass with Deep Vein Arterialization ในวันที 17 -21
พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมฮิลตัน นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริ กา
4.2 Endovascology 2010 ณ.นครเซียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที 13 – 17 ตุลาคม 2553
ได้เชิญ
ศ.นพ.กําพล เลาหเพ็ญแสง บรรยายเรื อง Hybrid repair of TAAA และ
รศ.นพ.ประมุข มุทิรางกูร บรรยายเรื อง Endovascular repair in Siriraj Hospital
4.3 การประชุม Asian Society of Vascular Surgery (ASVS) 2011 ทีนครไทเป ไต้หวัน วันที 30
กันยายน – 2 ตุลาคม 2554 ขอเชิญสมาชิกสามาคมฯ เข้าร่ วมและส่งผลงานวิชาการด้วย
5. การฝึ กอบรม Fellow in Vascular Surgery ซึ งเป็ นสาขาวิชาต่อยอดจากศัลยศาสตร์ ทวั ไป สถาบันทีเปิ ดการ
ฝึ กอบรมในปั จจุบนั คือ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
3
ตําแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
3
ตําแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
ตําแหน่ง
เริ มรับสมัครผูเ้ ข้าฝึ กอบรม รอบแรก เดือนพฤศจิกายน 2553 และรอบสอง เดือนมกราคม 2554 ทีแพทยสภา
6. การสอบหนังสื ออนุมตั ิและวุฒิบตั รอนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด เนืองจากหนังสื อตํารามาตรฐานทีใช้ออก
ข้อสอบ ออกเล่มใหม่ ทางคณะกรรมการ มีมติใช้ Ruthorford Textbook of Vascular Surgery edition 7 th เป็ น
มาตรฐานในการฝึ กอบรมและการสอบ
7. การเลื อ กตั2ง นายกสมาคมและกรรมการบริ ห ารชุ ด ใหม่ เนื อ งจากนายกสมาคมและคณะกรรมการได้
ดํา เนิ น การมาจนครบวาระในเดื อ นมี น าคม 2554 นี2 จึ ง จะได้มี ก ารจัด ให้ ก ารเลื อ กตั2ง นายกสมาคมและ
กรรมการบริ หารต่อไป
จึงเรี ยนมาเพือทราบ และโปรดร่ วมกิจกรรมของสมาคมด้วย จักเป็ นพระคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์กาํ พล เลาหเพ็ญแสง)
นายกสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย
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