งานทําบุญอุทิศแด ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทย รุงธรรม ลัดพลี (Roongtam Ladpli)
ศาสตราจารย นายแพทย ดร. เฟรด วอลเบิกร (Fred Walberg)
ศาสตราจารย นายแพทย เอียน สตีเวนสัน (Ian Stevenson)
ขอเรียนเชิญรวมรับประทานอาหารเชา อาหารกลางวัน และฟงปาฐกถาเกียรติยศ (Memorial lectures)
เนื่องดวย วันจันทรที่ 28 เมษายน 2552 นี้จะเปนวันคลายวันเกิดของ ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ
นายแพทย รุงธรรม ลัดพลี ผูที่มีความเคารพรัก และ นับถือ “อาจารยหมอรุงธรรม” รวมทั้ง ศาสตราจารย นายแพทย
ดร. เฟรด วอลเบิกร อดีตผูอํานวยการสถาบันกายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยออสโล ประเทศ
นอรเวย
และ ศาสตราจารย นายแพทย เอียน สตีเวนสัน อดีตหัวหนาภาควิชาจิตเวชศาสตร และ ผูอํานวยการ
โครงการศึกษาเรื่องบุคลิกภาพ (Division of Personality Studies) คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวอรจิเนีย
สหรัฐอเมริกา บรรดาศิษยที่เคยศึกษาเลาเรียน ผูที่เคยทํางาน หรือเคยทําการวิจัยกับอาจารยทั้ง 3 ทานผูลวงลับไปแลว
รวมกับหนวยงานตางๆ ที่มีความเกี่ยวของจะจัดงานทําบุญอุทิศกุศล และจัดปาฐกถาเกียรติยศประจําป ใหกับทาน
อาจารยทั้งสาม
The 6th Professor Dr. Roongtam Ladpli Memorial Lecture
The 5th Professor Dr. Fred Walberg Memorial Lecture
The 3rd Professor Dr. Ian Stevenson Memorial Lecture
เพื่อเปนเกียรติแกทานอาจารยทั้งสามที่หองประชุมสีดา 1-3 โรงแรมรัตนโกสินทร (Royal Hotel)

ถนนราช

ดําเนิน กรุงเทพมหานคร ตามกําหนดการดังตอไปนี้
7.00-7.30 น. แขกผูมีเกียรติมาถึงที่งานหองประชุมสีดา 1-3 พบปะ ชมนิทรรศการ ประวัติ และ ผลงานของ
ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทยรุงธรรม ลัดพลี
ศาสตราจารย นายแพทย ดร. เฟรด วอลเบิกร
ศาสตราจารย นายแพทย เอียน สตีเวนสัน
7.30-8.00 น. พระสงฆ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต รับถวายผาบังสกุล และจตุปจจัยไทยทาน
8.00-9.00 น. ถวายภัตตาหารเชา
และผูมารวมงานรวมรับประทานอาหารเชา ที่หองอาหาร โรงแรมรัตนโกสินทร
9.00- 9.15 น. ลงทะเบียนชมวิดิทัศน ประวัติและผลงาน ของศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทยรุงธรรม ลัดพลี
ศาสตราจารย นายแพทย ดร. เฟรด วอลเบิกร และศาสตราจารย นายแพทย เอียน สตีเวนสัน
9.15-10.15 น. การบรรยายปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยรุงธรรม ลัดพลี ครั้งที่ 6
เรื่อง “ความกาวหนาในการรักษาโรคระบบประสาทดวยการกระตุนสมองสวนลึกในประเทศไทย (Progress
of Deep Brain Stimulation in Thailand: Intra-operative Brain Stimulation during Resection
of Benign Glioma with Awake Craniotomy)”
โดย รองศาสตราจารย นายแพทย ดร. ศรัณย นันทอารี ประสาทศัลยแพทย
หัวหนาสาชาประสาทศัลยศาสตร ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
10.15-10.30

น. พักรับประทาน น้ําชา กาแฟ อาหารวาง

10.30-11.15

น. การบรรยายปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยรุงธรรม ลัดพลี ครั้งที่ 6
เรื่อง “เนื้องอกมะเร็งสมองไกลโอมาชนิดรายแรง: การศึกษาเปรียบเทียบเชิงปริมาณของการ
ผาตัดมะเร็งสมองระหวางวิธีการตรวจทางคลื่นแมเหล็กไฟฟาระหวางการผาตัดกับวิธีการใชสาร
เรืองแสง (High-grade Gliomas: Quantitative Comparison between Intraoperative MRI-guided and Fluorescence-guided Resection)”
โดย อาจารยนายแพทย ธีรพล วิทธิเวช ประสาทศัลยแพทย
สาชาประสาทศัลยศาสตร ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
11.15-12.00 น. การบรรยายปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยรุงธรรม ลัดพลี ครั้งที่ 6
เรื่อง “ประวัติศาสตรเกี่ยวกับเนื้องอกในสมอง (History of Brain Tumors)”
โดย ผูชวยศาสตราจารย นายแพทย วรวุฒิ จรรยาวณิชย ประสาทศัลยแพทยอาวุโส
สาขาประสาทศัลยศาสตร ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
12.00-13.00 น. ผูรวมงานรวมรับประทานอาหารกลางวันที่หองอาหารโรงแรมรัตนโกสินทร
13.00-14.00 น. การบรรยายปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารยนายแพทย ดร. เฟรด วอลเบิกร ครั้งที่ 5
เรื่อง “การักษาทางเลือกสําหรับอาการปวดประสาทไขสันหลัง (Alternative Treatment of
Spinal Pain)”

โดย พันโทนายแพทย ปรเมธ ลัดพลี ประสาทศัลยแพทย
กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา และศูนยสมอง โรงพยาบาลกรุงเทพ
14.00-14.15 น. พักรับประทาน น้ําชา กาแฟ อาหารวาง
14.15-15.30 น. การบรรยายปาฐกถาเกียรติยศของศาสตราจารย นายแพทย เอียน สตีเวนสัน ครั้งที่ 3
“การเวียนวายตายเกิด: มีจริงหรือ? และศาสตราจารย นายแพทย เอียน สตีเวนสัน กับการศึกษา
วิจัยเรื่องการเวียนวายตายเกิด” (Professor Dr. Ian Stevenson and the Research on
Reincarnation)”

15.30

โดย ศ.ดร.นพ. เทพนม เมืองแมน ดร. นัยพินิจ คชภักดี และ คุณ อรทัย เจริญชาติ
นายกสมาคมคนควาวิทยาศาสตรทางจิต เลขาธิการ และสมาชิกสมาคมฯ
สรุป ขอบคุณ และปดงาน
จึงขอเรียนเชิญทานไดโปรดใหเกียรติมารวมงานดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย นัยพินิจ คชภักดี)
หัวหนาโครงการวิจัยชีววิทยาระบบประสาทและพฤติกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
นครปฐม 73170
โทรศัพท 02-4419321 โทรสาร 02-4419743, mobile 081-483-6066
E-mail: scnkc@mahidol.ac.th

แบบตอบรับการรวมงานทําบุญอุทิศแด
ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทย รุงธรรม ลัดพลี ศาสตราจารย นายแพทย ดร.เฟรด วอลเบิกร
และ ศาสตราจารย นายแพทย เอียน สตีเวนสัน รวมรับประทานอาหารเชา อาหารกลางวัน และฟงปาฐกถาเกียรติยศ
ในวันที่ 28 เมษายน 2552
ที่หองประชุมสีดา 1-3 โรงแรมรัตนโกสินทร (Royal Hotel) ถนนราชดําเนิน กรุงเทพมหานคร
---------------------------------------------------ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) …………………………. นามสกุล …………………………………………..
ตําแหนง ……………………………… สังกัด …………………………………………………………….
สถานที่ทํางาน
……………………………………………….……………………………….………….…………………
โทร. ……………………… โทรสาร. ……………………………………. มือถือ ………………...……..
E-mail …………………………………………………
ขาพเจามีความประสงคจะเขารวมงาน
รวมรับประทานอาหารเชา
รวมรับประทานอาหารกลางวัน
ไมสามารถเขารวมงานได
(ลงชื่อ) ………………………………………………..
(…………………………………………….)

กรุณาสงกลับ หรือแจงมาที่โครงการวิจัยชีววิทยาระบบประสาทและพฤติกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170
โทรศัพท 02-4419321 โทรสาร 02-4419743, mobile 081-483-6066
E-mail: scnkc@mahidol.ac.th

