อนุสาขาเนือ้ งอกกระดูกและระบบเนือ้ เยื่อเกี่ยวพัน ราชวิทยาลัยแพทย์ ออร์ โธปิ ดิกส์ แห่ งประเทศไทย
ร่วมกับ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จัดการประชุมวิชาการ

Annual Meeting of Musculoskeletal Tumors 2019:

Essential course in bone tumors
วันเสาร์ ท่ ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้ องประชุม 1301 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เวลา

หัวข้ อ

08.00 – 08.30

วิทยากร
Registration

08.30 – 08.40

Opening remarks

Essentials in Approach to Bone Tumors
08.40 – 08.50
08.50 – 09.00
09.00 – 09.10
09.10 – 09.20

Epidemiology of bone tumors and tumor registry
Practical points in radiographic evaluation
Practical points in MRI evaluation
Staging, biopsy and margin of bone tumor surgery

Essentials in Benign Bone Lesions
09.20 – 09.30
09.30 – 09.40
09.40 – 09.50
09.50 – 10.00
10.00 – 10.20

Overview of benign bone lesions
Medical treatment in benign bone lesions
Surgical treatment in benign bone lesions
Q&A

Coffee Break

Essentials in Bone Sarcomas
10.40 – 10.50
10.50 – 11.00
11.00 – 11.10
11.10 – 11.20
11.20 – 11.30

Overview in bone sarcomas
Medical treatment in bone sarcomas
Radiation treatment in bone sarcomas
Surgical treatment in bone sarcomas
Q&A

11.30 – 11.50

Panel discussion

11.50 – 12.00
12.00 – 13.00
(12.00 – 12.40)

Quiz

13.00 – 13.15
13.15 – 13.30
13.30 – 13.45
13.45 – 14.00
14.00 – 14.10
14.10 – 14.30
14.30 – 14.50

14.50 – 15.00
15.00 – 15.10
15.10 – 15.20
15.20 – 15.30
15.30 – 15.40
15.40 – 15.50
15.50 – 16.10
16.10 – 16.20
16.20 – 16.30

Principle of
bony reconstruction

Moderator: อ.นพ.รณชิต (ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ)
ผศ.พญ.น ้าผึ ้ง (จุฬาลงกรณ์), อ.พ.ท.นพ.ภูวดล (พระมงกุฏเกล้ า),
รศ.ดร.นพ.ดาเนินสันต์ (ม.เชียงใหม่), รศ.นพ.ทวีโชค (ม.ขอนแก่น)

Panel discussion

10.20 – 10.40

ประธานอนุสาขาฯ
รศ.นพ.ทวีโชค (ม.ขอนแก่น)
ศ.นพ.อภิชาติ (ศิริราช)
(Chairman)
อ.นพ.กฤษณ์ (จุฬาลงกรณ์)
ผศ.พญ.น ้าผึ ้ง (จุฬาลงกรณ์)
อ.พญ.จินดารัตน์ (จุฬาลงกรณ์)
อ.พญ.ปั กใจ (ม.สงขลานคริ นทร์ )
ศ.นพ.อภิชาติ (ศิริราช)
(Chairman)
อ.นพ.รณชิต (ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ)
รศ.ดร.นพ.ดาเนินสันต์ (ม.เชียงใหม่)
อ.พ.ท.นพ.ภูวดล (พระมงกุฏเกล้ า)

Essential topics of
bone tumors for RESIDENT

รศ.นพ.วินัย (ม.ขอนแก่ น)
(Chairman)
อ.นพ.ปิ ยะ (ม.นเรศวร)
อ.ดร.พญ.ชนิดา (จุฬาลงกรณ์)
อ.นพ.จักรพงษ์ (จุฬาลงกรณ์)
อ.นพ.ประกฤต (รามาธิบดี)
Moderator: อ.นพ.ปิ ยะ (ม.นเรศวร)
อ.ดร.พญ.ชนิดา (จุฬาลงกรณ์), อ.นพ.จักรพงษ์ (จุฬาลงกรณ์),
ผศ.พญ.น ้าผึ ้ง (จุฬาลงกรณ์), อ.นพ.ประกฤต (รามาธิบดี),
รศ.นพ.ทวีโชค (ม.ขอนแก่น)
อ.นพ.ชินดนัย (จุฬาลงกรณ์)

Lunch Break
(Luncheon symposium – Denosumab in GCTB)
รศ.นพ.โอฬาร (ม.เชียงใหม่ )
Essentials in Bone Tumor Surgery
(Chairman)
ผศ.นพ.ระพินทร์ (ศิริราช)
Principle of allograft reconstruction
อ.นพ.สรัณ (รามาธิบดี)
Principle of recycling autograft reconstruction
อ.นพ.ปิ ยะ (เลิดสิน)
Principle of tumor prosthetic reconstruction
อ.นพ.ภาสนันต์ (เลิดสิน)
Principle of APC reconstruction
Q&A
Moderator: อ.นพ.ปิ ยวัฒน์ (สรรพสิทธิประสงค์)
ผศ.นพ.ระพินทร์ (ศิริราช), อ.นพ.ภาสนันต์ (เลิดสิน),
Panel discussion
อ.นพ.สรัณ (รามาธิบดี), อ.นพ.ปิ ยะ (เลิดสิน)
Coffee Break
ศ.นพ.สารเนตร์ (ศิริราช)
Controversies in Bone Tumor Surgery
(Chairman)
ผศ.พ.อ.นพ.พฤษพงศ์ (พระมงกุฏเกล้ า)
Pelvic and sacral tumor surgeries without reconstruction
ผศ.พญ.จันทนรัศม์ (ศิริราช)
Navigation and patient specific implant in bone tumor surgery
อ.พ.ต.ท.นพ.ประเสริ ฐ (ตารวจ)
Pediatric bone tumor surgery
อ.นพ.เพิ่มศักดิ์ (ม.ขอนแก่น)
En bloc surgery in spine tumors
ผศ.นพ.บรรจบ (ราชวิถี)
Intralesional treatment in low grade chondrosarcoma
อ.นพ.คณินทร์ (ม.สงขลานคริ นทร์ )
Cemented vs uncemented tumor prosthesis
Q&A
อ.นพ.ชินดนัย (จุฬาลงกรณ์)
Quiz
ประธานอนุสาขาฯ
Closing remarks
รศ.นพ.ทวีโชค (ม.ขอนแก่น)

Controversies in
bone tumor surgery

อัตราค่ าลงทะเบียน

1,000 บาท
1,200 บาท

(ชาระเงิ นภายในวันที ่ 30 มิ ถนุ ายน 2562)
(ชาระเงิ นตัง้ แต่วนั ที ่ 1 กรกฎาคม 2562)

โดยโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่บญ
ั ชี 051-271544-2
“อนุสาขาเนื ้องอกกระดูกและระบบเนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน”
การลงทะเบียน
สแกน QR Code เพื่อกรอกข้ อมูล
พร้ อมแนบหลักฐานการชาระเงินใน Google form

มีปัญหาหรื อข้ อสงสัยติดต่อ คุณภัทรศยา หงษ์ ทอง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
02-256-4230 ต่อ 14, 097-246-8080, โทรสาร 02-256-4625,
ID Line: moosine2526, E-mail: pattarasaya.k@chula.ac.th

