
อนุสาขาเนือ้งอกกระดกูและระบบเนือ้เยื่อเก่ียวพนั ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดกิส์แห่งประเทศไทย  
ร่วมกบั 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
จดัการประชมุวิชาการ 

Annual Meeting of Musculoskeletal Tumors 2019:  

Essential course in bone tumors 
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.  

ณ ห้องประชุม 1301 อาคารภมูิสิริมังคลานุสรณ์ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
เวลา หัวข้อ วิทยากร 

08.00 – 08.30 Registration 

08.30 – 08.40 Opening remarks 
ประธานอนสุาขาฯ 

รศ.นพ.ทวีโชค (ม.ขอนแก่น) 

Essentials in Approach to Bone Tumors 
ศ.นพ.อภชิาติ (ศิริราช) 

(Chairman) 

08.40 – 08.50 Epidemiology of bone tumors and tumor registry อ.นพ.กฤษณ์ (จฬุาลงกรณ์) 

08.50 – 09.00 Practical points in radiographic evaluation ผศ.พญ.น า้ผึง้ (จฬุาลงกรณ์) 

09.00 – 09.10 Practical points in MRI evaluation อ.พญ.จินดารัตน์ (จฬุาลงกรณ์) 

09.10 – 09.20 Staging, biopsy and margin of bone tumor surgery อ.พญ.ปักใจ (ม.สงขลานครินทร์) 

Essentials in Benign Bone Lesions 
ศ.นพ.อภชิาติ (ศิริราช) 

(Chairman) 

09.20 – 09.30 Overview of benign bone lesions อ.นพ.รณชิต (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ) 

09.30 – 09.40 Medical treatment in benign bone lesions รศ.ดร.นพ.ด าเนินสนัต์ (ม.เชียงใหม)่ 

09.40 – 09.50 Surgical treatment in benign bone lesions อ.พ.ท.นพ.ภวูดล (พระมงกฏุเกล้า) 
09.50 – 10.00 Q&A   

10.00 – 10.20 Panel discussion 

Moderator: อ.นพ.รณชิต (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ) 
ผศ.พญ.น า้ผึง้ (จฬุาลงกรณ์), อ.พ.ท.นพ.ภวูดล (พระมงกฏุเกล้า), 
รศ.ดร.นพ.ด าเนินสนัต์ (ม.เชียงใหม)่, รศ.นพ.ทวีโชค (ม.ขอนแก่น) 

10.20 – 10.40 Coffee Break 

Essentials in Bone Sarcomas 
รศ.นพ.วินัย (ม.ขอนแก่น)  

(Chairman) 

10.40 – 10.50 Overview in bone sarcomas อ.นพ.ปิยะ (ม.นเรศวร) 
10.50 – 11.00 Medical treatment in bone sarcomas อ.ดร.พญ.ชนิดา (จฬุาลงกรณ์) 

11.00 – 11.10 Radiation treatment in bone sarcomas อ.นพ.จกัรพงษ์ (จฬุาลงกรณ์) 

11.10 – 11.20 Surgical treatment in bone sarcomas อ.นพ.ประกฤต (รามาธิบดี) 
11.20 – 11.30 Q&A   

11.30 – 11.50 Panel discussion 

Moderator: อ.นพ.ปิยะ (ม.นเรศวร) 
อ.ดร.พญ.ชนิดา (จฬุาลงกรณ์), อ.นพ.จกัรพงษ์ (จฬุาลงกรณ์), 

ผศ.พญ.น า้ผึง้ (จฬุาลงกรณ์), อ.นพ.ประกฤต (รามาธิบดี), 
รศ.นพ.ทวีโชค (ม.ขอนแก่น) 

11.50 – 12.00 Quiz อ.นพ.ชินดนยั (จฬุาลงกรณ์) 

12.00 – 13.00 

(12.00 – 12.40) 

Lunch Break 

(Luncheon symposium – Denosumab in GCTB) 

Essentials in Bone Tumor Surgery 
รศ.นพ.โอฬาร (ม.เชียงใหม่) 

 (Chairman) 

13.00 – 13.15 Principle of allograft reconstruction ผศ.นพ.ระพินทร์ (ศิริราช) 
13.15 – 13.30 Principle of recycling autograft reconstruction อ.นพ.สรัณ (รามาธิบดี) 
13.30 – 13.45 Principle of tumor prosthetic reconstruction อ.นพ.ปิยะ (เลดิสนิ) 

13.45 – 14.00 Principle of APC reconstruction อ.นพ.ภาสนนัต์ (เลดิสนิ) 

14.00 – 14.10 Q&A   

14.10 – 14.30 Panel discussion 

Moderator: อ.นพ.ปิยวฒัน์ (สรรพสทิธิประสงค์) 

ผศ.นพ.ระพินทร์ (ศิริราช), อ.นพ.ภาสนนัต์ (เลดิสนิ), 

อ.นพ.สรัณ (รามาธิบดี), อ.นพ.ปิยะ (เลดิสนิ) 

14.30 – 14.50 Coffee Break 

Controversies in Bone Tumor Surgery 
ศ.นพ.สารเนตร์ (ศิริราช) 

(Chairman) 

14.50 – 15.00 Pelvic and sacral tumor surgeries without reconstruction ผศ.พ.อ.นพ.พฤษพงศ์ (พระมงกฏุเกล้า) 
15.00 – 15.10 Navigation and patient specific implant in bone tumor surgery ผศ.พญ.จนัทนรัศม์ (ศิริราช) 
15.10 – 15.20 Pediatric bone tumor surgery อ.พ.ต.ท.นพ.ประเสริฐ (ต ารวจ) 
15.20 – 15.30 En bloc surgery in spine tumors อ.นพ.เพ่ิมศกัดิ์ (ม.ขอนแก่น) 

15.30 – 15.40 Intralesional treatment in low grade chondrosarcoma ผศ.นพ.บรรจบ (ราชวิถี) 

15.40 – 15.50 Cemented vs uncemented tumor prosthesis อ.นพ.คณินทร์ (ม.สงขลานครินทร์) 
15.50 – 16.10 Q&A   

16.10 – 16.20 Quiz อ.นพ.ชินดนยั (จฬุาลงกรณ์) 

16.20 – 16.30 Closing remarks 
ประธานอนสุาขาฯ 

รศ.นพ.ทวีโชค (ม.ขอนแก่น) 
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อัตราค่าลงทะเบยีน 
 1,000 บาท   (ช าระเงินภายในวนัที ่30 มิถนุายน 2562) 

 1,200 บาท   (ช าระเงินตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2562) 

  
โดยโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารไทยพาณิชย์  

สาขาโรงพยาบาลราชวิถี เลขท่ีบญัชี 051-271544-2 
“อนสุาขาเนือ้งอกกระดกูและระบบเนือ้เย่ือเก่ียวพนั” 

การลงทะเบียน  
สแกน QR Code เพ่ือกรอกข้อมลู 

พร้อมแนบหลกัฐานการช าระเงินใน Google form  
 
 
 
 
 
  

มีปัญหาหรือข้อสงสยัติดต่อ คณุภทัรศยา หงษ์ทอง  
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

02-256-4230 ต่อ 14, 097-246-8080, โทรสาร 02-256-4625,  
ID Line: moosine2526, E-mail: pattarasaya.k@chula.ac.th 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wwjwHaAyI2OxRM&tbnid=LkrSr-8KMYgjZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://thedenverclinic.com/services/amputation/allograft-lengthening.html&ei=NGJ7Upb3JsijrQftm4BQ&bvm=bv.56146854,d.bmk&psig=AFQjCNFeD4u4kZppUScHOdb_G2Q84oypmA&ust=1383904149999619

