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7-8 กันยายน 2561 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ 

 

SCIENTIFIC PROGRAM 

                                           
เวลา หัวข้อบรรยายและวิทยากร 
8.20 น. พิธเีปิดการประชุม ศ.เกียรติคุณ พลโท พญ. ทิพย์ ศรไีพศาล กล่าวเปิดงาน 
8.30 น. Red Blood Cell ประธาน:  นพ. กิตติ ต่อจรัส 
 � Red cell membrane disorders พญ. พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ 
 � Thalassemia พญ. เดือนธิดา ทรงเดช 
 � Immune hemolytic anemia พญ. ชญามน ทักษ์ประดิษฐ์ 
10.00 น. Coffee Break 
10.30 น. Leukemia ประธาน:  นพ. ปัญญา เสกสรรค์ 
 � Acute lymphoblastic leukemia นพ. สามารถ ภคกษมา 
 � Acute myeloid leukemia นพ. ปิยะ รุจกิจยานนท์ 
 � JMMoL, Chronic myeloid leukemia นพ. เจษฎา บัวบุญนํา 
12.00 น. Break 
12.15 น. Luncheon Symposium 

 Sanofi: gaucher 
13.15 น. Solid Tumor ประธาน:  นพ. สุรพล เวียงนนท์ 
 � Lymphoma/ Hepatoblastoma พญ. กลีบสไบ สรรพกิจ 
 � Neuroblastoma/ Wilms' tumor นพ. ปิติ เตชะวิจิตร ์
 � Osteosarcoma/ Brain tumor นพ. กมล เผือกเพ็ชร 
 � Soft tissue sarcoma/ LCH พญ. ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ ์
15.15 น. Coffee Break 
15.45 น. Hemostasis and Thrombosis ประธาน:  นพ. ไตรโรจน์ ครุธเวโช 
 � Challenges in hemophilia care พญ. ดารินทร ์ซอโสตถิกุล 
 � Antiphospholipid syndrome นพ. นัทธี นาคบุญนํา 
 � Balancing management of thromboembolism in children พญ. นงนุช สิระชัยนันท์ 
17.15 น. Break 
17.30 น. Dinner Symposium 

 Roche (Coagulation) 
18.30 น. Buffet Dinner 
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เวลา หัวข้อบรรยายและวิทยากร 
8.30 น. Stem cell transplantation ประธาน:  นพ. สุรเดช หงส์อิง 
 � SCT in leukemia/ histiocytosis นพ. อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ 
 � SCT in solid tumor/ lymphoma นพ. ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ 
 � SCT in bone marrow failure/ other benign disease พญ. สุภานัน เลาหสุรโยธิน 
10.00 น. Coffee Break 
10.30 น. Palliative and supportive care ประธาน:  พญ. กวิวัณณ์ วีรกุล 
 � Palliative and supportive care in pediatric cancer พญ. พัชรี คําวิลัยศักด์ิ 
 � Ethical dilemmas in the treatment of childhood cancer พญ. ณัศวีร ์วัฒนา 
 � Blood transfusion in pediatric hematology and oncology พญ. พรรณด ีวัฒนบุญยงเจริญ 
12.00 น. Break 
12.15 น. Luncheon Symposium 

    Novartis (Eltrombopag) 
13.15 น. Platelets ประธาน: นพ. รชต ลํากูล 
 � Immune thrombocytopenia นพ. บุญชู พงศ์ธนากุล 
 � Congenital platelet dysfunction นพ. ชาญชัย ไตรวาร ี
14.15 น. ปิดการประชุม นพ.ปัญญา เสกสรรค ์
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