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Scientific Program 

 

เวลา รายการ 
06.00 น. ออกเดินทางสูจ่งัหวดัตรัง 
17.00-18.00 น. Round table discussion in palliative care in hematology พญ. กววิณัณ์ วรีกุล (Moderator) 
 
 
 

เวลา รายการ 
08.25-08.30 น. นายกสมาคมโลหติวทิยาแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานประชมุ 
08.30-10.30 น. ประธาน:   พญ. วนัด ีนิงสานนท ์              

ประธานร่วม:   พญ. กาญจนา จนัทรส์งู     
 08.30-09.00 น.   Aplastic anemia    นพ. บุญช ูพงศธ์นากุล   
 09.00-09.30 น.  Immune thrombocytopenia  นพ. พลภทัร โรจน์นครนิทร ์  
  09.30-10.00 น.   Thalassemia    พญ. พมิพล์กัษณ์ เจรญิขวญั  
10.00-10.30 น. Break 
10.30-12.00 น. ประธาน:    นพ. ไตรโรจน์  ครุธเวโช      

ประธานร่วม:    นพ. ชาญชยั  ไตรวาร ี   
10.30-11.00 น.   Hemophilia    พญ. อ าไพวรรณ จวนสมัฤทธิ ์  
11.00-11.30 น.   Dengue hemorrhagic fever/DSS    พญ. ดารนิทร ์ซอโสตถกิุล   
11.30-12.00 น.   Thrombosis in cancer   นพ. พนัธุเ์ทพ องัชยัสขุศริ ิ 
 

12.00-13.30 น. Luncheon Symposium I:  Janssen-Cilag 
                Management of anemia symptom in myelodysplastic syndrome: Real   
             experience sharing 
  Moderator:   นพ. นพดล  ศริธินารตันกุล 
  วทิยากร:      นพ. ตน้ตนยั น าเบญจพล 
         พญ. ลลติา  นรเศรษฐธ์าดา 

13.30-15.00 น. ประธาน:    นพ. ปญัญา  เสกสรรค ์     
ประธานร่วม:    พญ. จนัทราภา ศรสีวสัดิ ์   
13.30-14.00 น.    Lymphoma    นพ. สภุร จนัทจ์ารุณี   
14.00-14.30 น.   Acute myeloid leukemia in children  นพ. กรมษิฐ ์ศุภพพิฒัน์  
14.30-15.00 น.   Acute lymphoblastic leukemia in adults นพ. อดศิกัดิ ์ตนัตวิรวทิย ์ 

15.00-15.30 น. Break 
15.30-16.30 น. ประธาน:    นพ. ธญัญพงษ์ ณ นคร  

ประธานร่วม:    นพ. พงษ์เทพ วบิลูยจ์นัทร ์  
15.30-16.00 น.   Chronic myeloid leukemia   นพ. อุดมศกัดิ ์บุญวรเศรษฐ ์  
16.00-16.30 น.   Multiple myeloma    นพ. วรีะศกัดิ ์นาวารวงศ ์  
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เวลา รายการ 
08.30-10.00 น. ประธาน:    นพ. วชิยั  ประยรูววิฒัน์     

ประธานร่วม:    นพ. ยิง่ยง ชนิธรรมมติร ์   
08.30-09.00 น.    Management of transfusion reactions พญ. ปารชิาต ิเพิม่พกิุล   
09.00-09.30 น.   Thrombotic microangiopathy  พญ. พรรณด ีวฒันบุญยงเจรญิ  
09.30-10.00 น.   Nutritional anemia   นพ. วปิร วปิระกษติ  

10.00-10.30 น. Break 
10.30-11.30 น. ประธาน:    นพ. สรุเดช  หงสอ์งิ      

ประธานร่วม  พญ. ลลติา นรเศรษฐธ์าดา    
10.30-11.30 น. Hematopoietic stem cell transplantation in regional hospitals 
  Moderator:      นพ. สามารถ ภคกษมา  
  วทิยากร:         นพ. พรีะพล วอง    
                          พญ. ยจุนิดา เลก็ตระกลู     

11.30-13.00 น. Luncheon Symposium II:  Janssen-Cilag 
  A new method of administration for Multiple Myeloma (MM) patients 
  Moderator:         พญ. กาญจนา จนัทรส์งู 
  วทิยากร:  พญ. ปณิสนิี  ลวสตุ 

13.00 น. ปิดการประชุม  
13.30-15.30 น. ทศันศกึษาในตวัเมอืง  
15.30 น. เดินทางกลบั 

วนัเสารท์ี ่9 พฤศจกิายน 2556 


