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วันอาทิตยที่ 17 มีนาคม 2556
Education: Basic science and clinical application in hematology
 • Molecular basis of thalassemia and hemoglobin disorders 
  - นพ.กิตติ ตอจรัส
 • Red cell membrane and enzymes - พญ.พิมพลักษณ เจริญขวัญ
 • Platelet and endothelium - นพ.ธีระ ฤชุตระกูล
 • Coagulation and fifififififififififˆibrinolysis - พญ.นงนุช สิระชัยนันท
 • Hematopoietic stem cells - นพ.สุรเดช หงสอิง
 • Hematopoietic growth factors and signal transduction 
  - นพ. พลภัทร โรจนนครินทร
 • Flow cytometry in hematology - ดร.โกวิทย พัฒนาปญญาสัตย
 • Genetic basis and molecular techniques in hematology I: 
  PCR, CGH, fiMLPA - นพ.ชนินทร ลิ่มวงศ
 • Genetic basis and molecular techniques in hematology II: 
  Microarray, SNPs - ดร.วสันต จันทราทิตย

วันจันทรที่ 18 มีนาคม2556
Sympoisum I: New frontiers in hemostasis
 • Microparticles in thrombosis - พญ.พิจิกา จันทราธรรมชาติ
 • New oral anticoagulant: Bleeding and perioperative 
  management - นพ.ย่ิงยง ชินธรรมมิตร
 • Hereditary thrombocytopenia - พญ.ดารินทร ซอโสตถิกุล
Lecture I: A new treatment paradigm in multiple myeloma 
- พญ.ปณิสินี ลวสุต
Lecture II: Role of KIR in hematopoietic stem cell transplantation
- พญ.ดวงตะวัน ธรรมานิชานนท
ปาฐกถา สุภา ณ นคร: Stem cells: From clinic to bench and from 
bench to clinic - นพ.สุรพล อิสรไกรศีล
งานฉลองครบรอบ 36 ป สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทย
พิธีแสดงความยินดีแกผูสำเร็จการฝกอบรมฯ สาขาอายุรศาสตรโรคเลือด 
และสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ป 2555
งานเล้ียงอาหารค่ำ

วันอังคารท่ี 19 มีนาคม 2556
Lecture III: New therapeutic strategies in acute lymphoblastic 
leukemia - Dr. Sima Jeha (USA)
Lecture IV: New frontiers in hemolytic anemia - นพ. วิปร วิปรกษิต
Oral Presentation I (for residents and fellows)
Oral Presentation II (for members and non-members)
Presidential Symposium
 • Iron chelation: Next frontiers - John B. Porter (UK)
 • Lymphomas: Past, present and future
  - นพ.ธานินทร อินทรกำธรชัย
Symposium II: New paradigm in acute leukemia
 • Absolute lymphocyte count (ALC): A new prognostic factor 
  in ALL - นพ.กรมิษฐ ศุภพิพัฒน
 • New risk stratification in acute myeloid leukemia 
  - นพ.กานดิษฏ ประยงครัตน
 • Drug resistance in acute leukemia therapy 
  - พญ.พรรพรรณ ศรีพรสวรรค

วันพุธท่ี 20 มีนาคม 2556
Symposium III: The paradigm shift in palliative care
 • The new frontier in palliative care - พญ.กวิวัณณ วีรกุล
 • The promising of palliative care in Thailand 
  - นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
Lecture V: Chronic myeloid leukemia: Changing of treatment 
paradigm - Dr.Pierre Laneuville (Canada)
Lecture VI: New frontiers in lymphoma - พญ.ลลิตา นรเศรษฐธาดา
Case Discussion: 
 • Children case ผูเสนอ - นพ.ปติ เตชะวิจิตร
   ผูอภิปราย - นพ.สุรพล เวียงนนท
 • Adult case ผูเสนอ - นพ.นภชาญ เอ้ือประเสริฐ
   ผูอภิปราย - นพ.พงษเทพ วิบูลยจันทร


