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สมาคมปลูกถายอวัยวะแหงประเทศไทย

“Organ Transplantation:
Real World Practice”

วันพฤหัสบดี-ศุกร-เสารที่ 16-17-18 มีนาคม 2560
ณ โรงแรม The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
08.00 - 08.30

08.30 - 10.00

เปดงาน
อ.นพ.สุรสีห พรอมมูล
รักษาการแทนนายก
สมาคมปลูกถายอวัยวะแหงประเทศไทย

วันศุกรที่ 17 มีนาคม 2560
08.30 - 10.00

อ.นพ.สมชัย ลิ้มศรีจำเริญ
Moderator : รศ.ดร.นพ.อดิศว ทัศณรงค

10.00 - 10.30
10.30 - 11.15

• Late ABMR

10.00 - 10.30

Coffee Break

รศ.นพ.อรรถพงศ วงศวิวัฒน
Moderator : อ.นพ.สุรสีห พรอมมูล

10.30 - 12.00

Annual Report of Organ Transplantation in

• Mineral bone disease after
transplantation

ศ.พญ.สินี ดิษฐบรรจง
• Proteinuria after transplantation

12.00 - 13.00

ผศ.นพ.ขจรศักดิ์ นพคุณ
Moderator : ศ.นพ.ดุสิต ล้ำเลิศกุล
ประชุมใหญสามัญประจำป
รศ.นพ.อรรถพงศ วงศวิวัฒน
แสดงความขอบคุณและมอบโลเกียรติยศ
ผูบำเพ็ญคุณประโยชนใหกับวงการ
ปลูกถายอวัยวะในประเทศไทย
นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ
นพ.โสภณ เมฆธน

13.00 - 14.00

Luncheon Symposium Novartis

14.00 - 15.00

RRT database in Thailand: Together we

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 14.00

Luncheon Symposium Roche

14.00 - 14.30

Barriers to organ donation and
transplantation in Thailand

ศ.นพ.วสันต สุเมธกุล
Coffee break

ผศ.พญ.พรพรรณ กูมานะชัย
Moderator : ผศ.พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล
12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 14.00

Luncheon Symposium Novartis

14.00 - 16.00

Practical issues on common infection
after SOTs: A Case-based approach:

รศ.นพ.เมธี ชยะกุลคีรี
รศ.พญ.สิริอร วัชรานานันท
ผศ.พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล

strong

พ.อ.นพ.อดิสรณ ลำเพาพงศ
น.ต.นพ.อนันต เชื้อสุวรรณ
Moderator : พลโท.นพ.ถนอม สุภาพร
15.15 - 16.15

Optimize antimicrobial dosing in unstable
renal function patient

Lunch

15.00 - 15.15

Non-Infectious mimic syndrome after

ผศ.พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล
11.15 - 12.00

• ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ
• สมาคมปลูกถายอวัยวะแหงประเทศไทย
ผศ.นพ.ขจรศักดิ์ นพคุณ
อ.นพ.พัชร อองจริต
Moderator : รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย

Long-term complications after kidney

Coffee Break
transplantation

Thailand

transplantation

15.00 - 16.30

อ.นพ.จักรพงษ บรูมินเหนทร
Moderator : รศ.พญ.สิริอร วัชรานานันท

• Dual organ transplantation

Coffee Break

Frequently encounter issues of donor
infection in Thailand

ผศ.นพ.ขวัญชัย ไพโรจนสกุล

ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ โตวนำชัย

14.30 - 15.00

09.15 - 10.00

• Pediatric patients

• Early ABMR

11.30 - 12.00

รศ.พญ.สิริอร วัชรานานันท

ผศ.นพ.โอภาส ไตรตานนท

Difficult cases in ABMR –

Update on the transplant infectious
disease practice

• Elderly patients

รศ.พ.อ.นพ.ประเจษฎ เรืองกาญจนเศรษฐ

10.30 - 11.30

08.30 - 09.15

Immunosuppressive agents in special
populations

• Preformed antibody

10.00 - 10.30

วันเสารที่ 18 มีนาคม 2560

• Pneumonia

พญ.ปณิดา สกุลรัตนศักดิ์
• Urinary tract infection

ผศ.นพ.สาธิต คูระทอง

Coffee Break

• Chronic diarrhea

Clinicopathological Conference

พ.ท.พญ.เนาวนิตย นาทา
Moderator : รศ.พญ.สิริอร วัชรานานันท

(Self coffee break)

รพ.รามาธิบดี
รพ.พระมงกุฎเกลา

16.00 - 16.30

Coffee break

• Chairman

ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ
• Co-Chair

พ.ต.นพ.มงคล เจริญพิทักษชัย

Acute complications after kidney
transplantation
• Delayed graft function

ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ
• Vascular complications

อ.นพ.เมธี สุธีรศานต
• Acute cellular rejection

อ.นพ.สกานต บุนนาค
Moderator : ศ.นพ.วสันต สุเมธกุล

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งไดที่
คุณนงนุช ขัตติยะ
โทรศัพท
E-mail address
Website

:
:
:
:

สมาคมปลูกถายอวัยวะแหงประเทศไทย
02-7166181-4
webmaster@transplantthai.org
www.transplantthail.org

ไมเสียคาลงทะเบียน

CME 14.5 หนวยกิต

