15 พฤษภาคม 2560
(28/60)

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการศัลยกรรมกระดูกและข้ อ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ มธ.
จัดประชุมวิชาการออร์ โธปิ ดิกส์ ประจําปี 2560
“Arthroscopic and endoscopic in orthopedics”
วันที 28 มิถุนายน 2560
รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู ้ อํานวยการโรงพยาบาล แจ้ งว่า คณะกรรมการพัฒนาระบบบริ การ
ศัลยกรรมกระดูกและข้ อ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กําหนดจัดประชุมวิชาการออร์ โธปิ ดิกส์ ประจําปี 2560 “Arthroscopic and endoscopic in orthopedics”
ในวันที 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้ องประชุม 252 ชั น 2 อาคารปิ ยชาติ ส่ วนต่ อขยาย
โดยมีวัตถุประสงค์เพือพัฒนาความรู ้ ของบุคลากรสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู ้ ป่วยออร์ โธปิ ดิกส์ ตลอดจนเผยแพร่
องค์ความรู ้ ทีมีสู่โรงพยาบาลในเครื อข่าย และเป็ นการสร้ างความร่ วมมือในการดูแลผู ้ ป่วยอย่างต่อเนื องในชุมชน
รศ.นพ.จิ ตตินัดด์ หะวานนท์ กล่าวเพิ มเติมว่า การพัฒนาทางวิชาการทางการแพทย์ก้ าวหน้ าไป
อย่างรวดเร็ว วิทยาการทางการแพทย์ในด้ านต่างๆมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง บุคลากรทางการแพทย์ทีให้ การดูแล
ผู ้ ป่วยจึงมีความสําคัญอย่างยิงทีจะพัฒนาความรู ้ ความสามารถให้ ทันท่วงทีต่อเทคโนโลยีทางการแพทย์ ภาควิชา
ออร์โธปิ ดิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีบุคลากรทีมีความรู ้ ความสามารถทางด้ านวิชาการอยู่มาก การนําองค์ความรู ้
ทีมีมาถ่ายทอดสู่บุคลากรทางการแพทย์ นับเป็ นบทบาทหนึงทีสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของการดูแลผู ้ ป่วย ในการ
ร่วมกันดูแลผู ้ ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพจําเป็ นต้ องมีความรู ้ ความเข้ าใจในวิทยาการทางการแพทย์ทีทันสมัย นําปไ สู่
การพัฒนาคุณ ภาพในการดูแลผู ้ ป่ วยอย่างต่อเนื อง คณะกรรมการพัฒนาระบบบริ การศัลยกรรมกระดูก และข้ อ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงร่วมกันจัดประชุมวิชาการ
ออร์โธปิ ดิกส์ประจําปี 2560 ดังกล่าวขึ น โดยมีรายละเอียดกําหนดการ ดังนี
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 น.
พิธีเปิ ดโครงการ
โดย... รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์
ผู ้ อํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
09.00-09.20 น.
Hip arthroscopy
โดย...อ.นพ.อดินันท์ อภิวัฒน์การุญ คณะแพทยศาสตร์ มธ.
มีต่อด้ านหลัง

09.20-09.40 น.
09.40-10.00 น.
10.00-10.20 น.
10.20-10.50 น.
10.50-11.10 น.
11.10-11.30 น.
11.30-11.50 น.
11.50-13.00 น.

13.00-14.30 น.
14.30-14.45 น.
14.45-16.00 น.

Arthroscopic in shoulder
โดย..รศ.นพ.บัญชา ชืนชูจิต คณะแพทยศาสตร์ มธ.
Achilles arthroscopy
โดย...ผศ.นพ.มารุต อรุณากรู คณะแพทยศาสตร์ มธ.
Endoscopic gastrocnemius resection
โดย...ผศ.ดร.นพ.ชญาณิน อ่างทอง คณะแพทยศาสตร์ มธ.
พักรับประทานอาหารว่าง
Endoscopic carpal tunnel release
โดย...รศ.นพ.สัญญาณ เนียมปุก คณะแพทยศาสตร์ มธ.
Wrist arthroscopy
โดย...รศ.นพ.ธนพงษ์ ไวทยะวิญ ู คณะแพทยศาสตร์ มธ.
Endoscopic spinal disectomy and decompression
โดย...รศ.นพ.รัฐฤกษ์ อรุณากรู คณะแพทยศาสตร์ มธ.
รับประทานอาหารกลางวัน และฟั งการบรรยาย
หนทางสู ่ อิสรภาพทางการเงินสําหรับผู ้ ที ไม่เชี ยวชาญด้ านการเงิน
โดย...อ.นพ.บันดาล ซือตรง
Nursing practice and research in orthopedics
โดย...ผศ.จิณพิชชา มะมม คณะพยาบาลศาสตร์ มธ.
รับประทานอาหารว่าง
Pre- post operation exercise for Arthroscopic in orthopedics patient
โดย...งานกายภาพบําบัด รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล เข้ าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ใดๆ ทั งสิ นบุคลากรภายใน : ลงทะเบียนทาง http://www.hospital.tu.ac.th/nursing บุคคลภายนอก : ส่งข้ อมูล
ชือ-นามสกุล ชือตําแหน่ง ชือโรงพยาบาล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับทางอีเมลphaoaom@outlook.com ตังแต่ บัดนี
จนถึงวันที 20 มิถุนายน 2560 (รับจํานวนจํากัด 100 คน) ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับลงทะเบียนก่ อนกําหนด
หากมี ผู ้ เ ข้ า ร่ วมประชุ ม ครบตามจํา นวนที กํ า หนด ประกาศรายชื อผู ้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการทาง
www.hospital.tu.ac.th (คลิกทีข่าวสัมมนา อบรม/ประชุมวิช าการ) ในวันที 23 มิถุนายน 2560 ผู ้ เข้ าร่วมประชุม
วิชาการจะได้ รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนืองทางการพยาบาล (CNEU) สอบถามเพิมเติมได้ ที คุณเพชรรัตน์
ยอดเจริญ โทรศัพท์ 0 2926 9580 วันและเวลาราชการ

ทิพย์วิภา ขําพงศ์ (นักประชาสั มพันธ์ชํานาญการ) / ผู ้ เขียนข่าว

