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การประชมุวิชาการประจาํปี คร ัง้ที่ 32 
สมาคมปลกูถ่ายอวยัวะแห่งประเทศไทย 

วนัพธุ-พฤหสับดี-ศกุรท์ี่ 14-15-16 ตลุาคม 2563 
ห้องประชมุ Mayfair Ballroom โรงแรมเดอะเบอรเ์คลีย  ์ประตนูํ้า กรงุเทพฯ 

********************************************************************************************* 
Organ Transplantation in Disruptive Era 

 
วนัพธุที่ 14 ตลุาคม 2563 
 
08.15 – 08.30 เปิดงานโดย นายกสมาคมปลกูถา่ยอวยัวะแหง่ประเทศไทย อ.นพ.สรุสหี ์พรอ้มมลู 
08.30 – 09.00  What is new: Precision Medicine 
                      -  MMDX and Omics in Diagnosis of Allograft Rejection           อ.พญ.จติรานนท ์ จนัทรอ่์อน                     
09.00 – 10.00   Update in complication after transplantation 
                      - Post-transplant bone disease: hyperparathyroidism, osteoporosis  รศ.ดร.พญ.ปวณีา  สุสณัฐติพงษ์     
                      - Complicated urinary tract infection                                    อ.นพ.ภาคภูม ิพุม่พวง 
                                                                                            Moderator       อ.นพ.สรุสหี ์พรอ้มมลู   
10.00 – 10.30  Coffee Break 
10.30 – 11.30    Annual Report of Organ Transplantation in Thailand   รศ.นพ.สภุนิติ ์นิวาตวงศ ์                     

              ผศ.นพ.นฐัสทิธิ ์ ลาภปรสิทุธิ ์
        รศ.นพ.บณัฑรู  นนทสตู ิ

            อ.พญ.ชมชนัท ทบัเจรญิ    
         อ.นพ.พชัร อ่องจรติ 

Moderator พ.อ.นพ.อดสิรณ์  ลาํเพาพงศ ์
 

11.30 – 12.00   ประชมุใหญ่สามญัประจาํปี     รศ.นพ.อรรถพงศ ์วงศว์วิฒัน์ 
12.00 – 12.45    Lunch 
12.45 – 13.45    Lunch symposium (Novartis) 
13.45 – 14.30    High Tea Symposium (Pfizer) 
14.30 – 16.30  Difficult Cases in Kidney Transplantation  อ.พญ.ปีณิดา  สกุลรตันศกัดิ ์
         อ.นพ.สวุศนิ อุดมกาญจนนนัท ์  
         พญ.กตญัญ ู สวา่งศร ี
                                    อ.พญ.สวุกิรานต ์ วงศป์ระไพโรจน์ 
         ผศ.นพ.สุชนิ  วรวชิชวงษ์ 

Moderator      พ.อ.นพ.ประเจษฎ์  เรอืงกาญจนเศรษฐ ์
 

16.30 – 16.45 Coffee Break 
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วนัพธุที่ 14 ตลุาคม 2563 
Room 2 
15.00 – 16.30  Successful & Developing in transplant coordinator  training program 
           พว.สชุาดา เชือ้ปาน 
         นายวรีะยุทธ กุลไพศาล 
         ดร.สชุวีา วชิยักุล 

Moderator พว.สภุาภรณ์  ศรตีัง้ศริกุิล 
 
วนัพฤหสับดีที่ 15 ตลุาคม 2563 
08.15 – 09.45 Immunosuppressive Regimen Focusing on Long Term Outcome 
                             - Kidney                                                        รศ.นพ.โอภาส  ไตรตานนท ์
                        - Liver                                                          ผศ.นพ.สมชยั  ลิม้ศรจีาํเรญิ 
                        - Heart                                                         อ.นพ.พชัร  อ่องจรติ 
               Moderator        รศ.นพ.ชลธปิ พงศส์กุล  
09.45 – 10.00  Coffee Break 
10.00 – 11.30 Update in organ retrieval in Thailand   รศ.นพ.สภุนิติ ์นิวาตวงศ ์
         อ.นพ.ศริส  จติประไพ 
                                                                                           นพ.สมยศ  ศรจีารนยั 
         นพ.วโิรจน์ ตัง้เจรญิเสถยีร 
         ร.อ.นพ.อจัฉรยิะ แพงมา  

       Moderator         พล.อ.นพ.ถนอม สภุาพร  
11.30 – 12.30  Luncheon Symposium (Roche)  
12.30 – 13.30 Lunch 
13.30 – 14.00 Organ allocation for transplantationist 
                   -  Disruptive allocation policy                                  ผศ.นพ.นฐัสทิธิ ์    ลาภปรสิทุธิ ์                        
14.00 – 16.00 Update in pre-transplant evaluation: TTC3 and KDIGO 
  - Candidates for transplantation                 ผศ.นพ.ขจรศกัดิ ์นพคณุ                 
                    - Cause of ESRD                                          พ.ท.พญ.เนาวนิตย ์นาทา 

- Urologic and cancer screening                             อ.นพ.ศริส จติประไพ 
- Infection and vaccination     อ.นพ. จกักพฒัน์ วนิชานนัท ์

                                                                  Moderator           ผศ.นพ.ณฐัวุฒ ิโตวนําชยั 
 
16.00 – 16.30  Coffee Break                                         
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วนัศกุรท์ี่ 16 ตลุาคม 2563 
 
08.30 – 10.30   Covid-19 and Transplantation 

- Management of Covid-19 infection   อ.พญ.มนวส ี ปาจนีบรูวรรณ์ 
- Caring transplant recipients with potential Covid-19 infection ผศ.นพ.ณฐัวุฒ ิโตวนําชยั 
- Donor evaluation during Covid-19 infection era รศ.พญ.สริอิร  วชัรานานนัท ์

Moderator    รศ.ดร.พญ.อตพิร  องิคส์าธติ 
10.30 – 11.00    Coffee break 
 
11.00 – 12.15   HIV infection and transplantation 

- Pre-transplantation care    ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจรญิ 
- Post kidney transplantation management  อ.นพ.สวุศนิ อุดมกาญจนนนัท ์
- Heart transplantation in HIV patients: Siriraj Experience  อ.พญ.ศรสีกุล จริกาญจนากร 

Moderator                 อ.พญ.กรทพิย ์ ผลโภค                                  
12.15 - 13.00 Lunch       
13.00 – 14.00  Luncheon Symposium (Astellas)  
14.00 – 15.00  Luncheon Symposium (Berlin) 
15.00 – 16.00    Recurrent Diseases:  
                      - Recurrent FSGS                                         ผศ.พญ.ณฐัพร หงษาวงศ ์ 
                      - IgAN, membranous nephropathy                    ผศ.นพ.ขจรศกัดิ ์นพคุณ                                 

Moderator      ผศ.นพ.ขจรศกัดิ ์นพคุณ 
 

 
สอบถามรายละเอียดและสาํรองท่ีนัง่ได้ท่ี:                                            สแกนคิวอารโ์ค้ดเพื่อลงทะเบียน 
คณุนงนุช  ขตัตยิะ    สมาคมปลกูถา่ยอวยัวะแหง่ประเทศไทย 
โทรศพัท ์02-7166181-4  E-mail address: webmaster@transplantthai.org  
Website: www.transplantthai.org   
CME หน่วยกติ 


