
 ตารางอบรมระยะสั้นโลหิตวิทยา ครั้งที่ 12 Theme : Diagnostic Hematology for Internists 

ณ ห้องประชุมด ารงแพทยาคุณ ชั้น 3 อาคาร อปร 
จัดโดย สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 

วนั /เวลา หัวขอ้เรือ่ง วทิยากร 

วนัพฤหสับดทีี ่23 กมุภาพนัธ ์ 2560 

08.00-08.30 น. ลงทะเบยีน / Opening 

08.30-10.00 น. Appropriate use and interpretation of diagnostic tests ศ.นพ.ธานินทร์   อินทรก าธรชัย 
Automated CBC: How to make diagnosis without blood smear ผศ.ดร.นพ.ธัญญพงษ์   ณ นคร 

10.00-10.30 น. Coffee Break 

10.30-12.00 น. Approach to cytosis ผศ.นพ.อุดมศักดิ์  บุญวรเศรษฐ์ 
Approach to cytopenia อ.นพ.กฤษฏา  วุฒิการณ ์

12.00-13.45 น. Luncheon Symposium 
SYM I : TKI and its immunomodulatory effect in CML    ผศ.นพ.อุดมศักดิ์  บุญวรเศรษฐ์ 

SYM II : Treatment options in myelodysplastic syndromes    ผศ.พญ.จันทนา  ผลประเสริฐ 

13.45-15.15 น. Flow cytometry for internists   ผศ.พญ.จันทนา  ผลประเสริฐ 
PET Scan: Principle, Uses and Interpretation อ.พญ.อุษณี  วุทราพงษ์วัฒนา 

15.15-15.30 น. Coffee Break 

15.30-16.15 น. Myriad Manifestations of M-proteins and How to diagnose them อ.พญ.ปณสิินี  ลวสตุ   
16.15-17.00 น. SYM III : How to reach the optimal cumulative dose in multiple myeloma patients         อ.พญ.ปณสิินี  ลวสตุ   

วนัศุกรท์ ี ่24 กมุภาพนัธ ์ 2560 

08.30-10.00 น. Pearls and pitfalls in hemoglobin analysis ผศ.พญ. ปราณี สุจรติจันทร ์
Immune hemolytic anemia ผศ.พญ.พรรณดี  วัฒนบุญยงเจรญิ 
Non-immune hemolytic anemia   อ.พญ.สุนิสา ก้องเกียรติกมล 

10.00-10.30 น. Coffee Break 

10.30-12.00 น. What should physicians know about coagulation laboratory? คุณเบญจพร อัคควัฒน ์  
Approach to platelet disorders  ศ.ดร.นพ.พลภัทร  โรจน์นครินทร ์
How to predict bleeding and thrombosis อ.นพ.ปิติพงศ์  กิจรัตนกุล 

12.00-13.45 น. Luncheon Symposium 
SYM IV : Paradigm shift in B-cell lymphoma treatment        ผศ.ดร.นพ.ธัญญพงษ์   ณ นคร 

SYM V : An update of the management of multiple      อ.พญ.ปณสิินี  ลวสตุ   
13.45-16.00 น. Spot diagnosis in hematology  All speakers 

ค่าลงทะเบยีน  คนละ 2,500 บาท (การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ เมื่อช าระเงินค่าลงทะเบียน และแจ้งข้อมูล ชื่อ-นามสกลุ พร้อมแนบหลกัฐานการจ่ายเงิน) 
               

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 
ค าน าหน้า ช่ือ -นามสกุล         อายุ         ปี 

[     ]   แพทย/์Resident/Fellow     ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขท่ี  โปรดระบุ        

[     ]   บุคลากรทางการแพทย/์ อื่น ๆ  โปรดระบุ             

ที่ท างาน / สถานท่ีติดต่อ              

                โทรสาร     

       โทรศัพท์        Mobile       E-mail address       
เพื่อประโยชนข์องท่าน โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนด้วยตวับรรจง 

การช าระเงิน    เช็คสั่งจ่ายในนาม  “ทุนมะเร็งโลหิตวิทยา จุฬาฯ” หรือ “HEMATOLOGY CU”   
                      โอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา สภากาชาดไทย เลขท่ีบัญชี  045-2-95554-2 

ลงช่ือ       ผู้สมคัร 

ส่งเอกสารลงทะเบียนทางไปรษณีย์ ที่ นายแพทยอ์ุดมศักดิ์   บุญวรเศรษฐ์ 
    สาขาวิชาโลหติวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์   
    1873  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ถนนพระรามสี่  ปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 

วงเล็บมุมซอง  SC-Hematology #12 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ : 0-2 256 4000 ต่อ 80251-3  
      E-mail address : chulahemato.sc12@gmail.com 
 


