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Theme “Hematology: Current Practices and Trends”
วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเรือรัษฏา จังหวัดตรัง
Scientific Program

วันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤศจิกายน 2556
เวลา
06.00 น.
17.00-18.00 น.

รายการ
ออกเดินทางสูจ่ งั หวัดตรัง
Round table discussion in palliative care in hematology

พญ. กวิวณ
ั ณ์ วีรกุล (Moderator)

วันศุกร์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2556
เวลา
08.25-08.30 น.
08.30-10.30 น.

10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.

12.00-13.30 น.

13.30-15.00 น.

15.00-15.30 น.
15.30-16.30 น.

รายการ
นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย กล่าวเปิ ดงานประชุม
ประธาน:
พญ. วันดี นิงสานนท์
ประธานร่วม:
พญ. กาญจนา จันทร์สงู
08.30-09.00 น. Aplastic anemia
09.00-09.30 น. Immune thrombocytopenia
09.30-10.00 น. Thalassemia
Break
ประธาน:
นพ. ไตรโรจน์ ครุธเวโช
ประธานร่วม:
นพ. ชาญชัย ไตรวารี
10.30-11.00 น. Hemophilia
11.00-11.30 น. Dengue hemorrhagic fever/DSS
11.30-12.00 น. Thrombosis in cancer

นพ. บุญชู พงศ์ธนากุล
นพ. พลภัทร โรจน์นครินทร์
พญ. พิมพ์ลกั ษณ์ เจริญขวัญ

พญ. อาไพวรรณ จวนสัมฤทธิ ์
พญ. ดารินทร์ ซอโสตถิกุล
นพ. พันธุเ์ ทพ อังชัยสุขศิริ

Luncheon Symposium I: Janssen-Cilag
Management of anemia symptom in myelodysplastic syndrome: Real
experience sharing
Moderator: นพ. นพดล ศิรธิ นารัตนกุล
วิทยากร: นพ. ต้นตนัย นาเบญจพล
พญ. ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา
ประธาน:
นพ. ปญั ญา เสกสรรค์
ประธานร่วม:
พญ. จันทราภา ศรีสวัสดิ ์
13.30-14.00 น. Lymphoma
นพ. สุภร จันท์จารุณี
14.00-14.30 น. Acute myeloid leukemia in children
นพ. กรมิษฐ์ ศุภพิพฒ
ั น์
14.30-15.00 น. Acute lymphoblastic leukemia in adults นพ. อดิศกั ดิ ์ ตันติวรวิทย์
Break
ประธาน:
นพ. ธัญญพงษ์ ณ นคร
ประธานร่วม:
นพ. พงษ์เทพ วิบลู ย์จนั ทร์
15.30-16.00 น. Chronic myeloid leukemia
นพ. อุดมศักดิ ์ บุญวรเศรษฐ์
16.00-16.30 น. Multiple myeloma
นพ. วีระศักดิ ์ นาวารวงศ์

วันเสาร์ท่ี 9 พฤศจิกายน 2556
เวลา
08.30-10.00 น.

10.00-10.30 น.
10.30-11.30 น.

11.30-13.00 น.

13.00 น.
13.30-15.30 น.
15.30 น.

รายการ
ประธาน:
ประธานร่วม:
08.30-09.00 น.
09.00-09.30 น.
09.30-10.00 น.
Break
ประธาน:
ประธานร่วม
10.30-11.30 น.

นพ. วิชยั ประยูรวิวฒ
ั น์
นพ. ยิง่ ยง ชินธรรมมิตร์
Management of transfusion reactions
Thrombotic microangiopathy
Nutritional anemia

พญ. ปาริชาติ เพิม่ พิกุล
พญ. พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ
นพ. วิปร วิประกษิต

นพ. สุรเดช หงส์องิ
พญ. ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา
Hematopoietic stem cell transplantation in regional hospitals
Moderator:
นพ. สามารถ ภคกษมา
วิทยากร:
นพ. พีระพล วอง
พญ. ยุจนิ ดา เล็กตระกูล
Luncheon Symposium II: Janssen-Cilag
A new method of administration for Multiple Myeloma (MM) patients
Moderator:
พญ. กาญจนา จันทร์สงู
วิทยากร:
พญ. ปณิสนิ ี ลวสุต
ปิ ดการประชุม
ทัศนศึกษาในตัวเมือง
เดินทางกลับ

