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เร่ือง   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ  
เรียน  หัวหน้าหน่วยทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์  
 
สิ่งที่แนบมาด้วย  1. ก าหนดการบรรยาย วันที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2561 
                     2. Poster/Brochure ประชาสัมพันธ์งานประชุม   
                               
  เนื่องด้วยสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย จะจัดงานประชุมวิชาการประจ าปี 
16th GI Endoscopy Live Demonstration “Ambulatory Endocopy” ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 
2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แพทย์ พยาบาลและบุคลากร ได้มีความรู้ความเข้าใจ มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะ
และเทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ ์กับวิทยากรต่างประเทศที่มีความ
ช านาญการ ในการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร   
  โดยงานประชุมคร้ังนี้ ได้จัดให้มกีารท า  Workshop–Hands on ในวันจนัทร์ ที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด อาคารแพทยพัฒน์ ชัน้ 5  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยจะแบ่งเป็น
Lecture และ Workshop- Hands on ดังนี้คือ  
   08:30 - 09:30  Lecture   (ดังก ำหนดกำรแนบท้ำย)       
   09:30 - 12:30  Workshop – Hands on 
   12:30 - 13:30  Lunch 
   13:30 - 16:30  Workshop – Hands on (Cont.) 

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญแพทย์และพยาบาลทา่นทีส่นใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายในคร้ังนี้ ได้
โดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย (เฉพาะการบรรยาย ในชว่ง 08.20-09.30 น.)  

อนึ่ง การฝึกอบรม Workshop-Hands on นี้ เหมาะสมเปน็อยา่งยิ่งส าหรับแพทย์ที่อยู่ใน
การฝึกอบรมการส่องกล้องทางเดินอาหาร จึงใคร่ขอความสนบัสนุนจากท่าน ให้ความกรุณาพิจารณาสนับสนนุ
ให้กลุ่มแพทย์เหล่านี้ เข้าร่วมฟังการบรรยายในคร้ังนี้ดว้ย จักเปน็พระคุณยิ่ง 
         
       ขอแสดงความนับถือ 

       
 (ศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชชยั  อัครวิพุธ) 

         นายกสมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..        
    *ท่านสามารถตอบรับการเข้าฟังการบรรยาย (08:30-09:30 น.) โดยกรอกแบบฟอร์มนี้และส่งมาที่ สมาคม
แพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย (TAGE): tage.endo@gmail.com ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561  

 
     ชื่อ.....................................................................  รพ:.…………………………….................................... 
     เบอร์โทรศัพท์ ..................................................   Email address:............................................... 
         เข้าร่วมฟังบรรยาย เวลา 08:30-09:30 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)        
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ก ำหนดกำรบรรยำย 
 

26 กุมภำพันธ์ 2561 
ณ ศูนย์ฝึกผ่ำตัด อำคำรแพทยพัฒน์ ชั้น 5 

โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
 

 08:30 - 09:30   Lecture     (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) 
 

Moderator   1. นพ.อรุณ  ศิริปุณย์ (รพ.กรุงเทพ)   
2. พญ.ธันยพร  ฉันทโรจน์ศิริ (รพ.ต ารวจ)  
 

- Banding      : พญ.วิริยาพร  ฤทธิทิศ (รพ.จุฬาลงกรณ์)   
- Glue injection  : นพ.จักรสิน  โสตถิสุพร (NKC มหาวิทยาลัยลงขลานครินทร์) 
- Polypectomy  : นพ.ชัยณรงค์  พลานุสิตเทพา (รพ.ศิริราช)  
- Foreign body  : พญ.กรรณิการ์  เลาหวิจิตร (รพ.ราชวิถี)  
- Ulcer bleeding  : นพ.นิธิ  ติณรุ่งโรจน์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  
- PEG    : นพ.อมฤต  ตาลเศวต (รพ.วชิระพยาบาล)  

 


