กำหนดการประชุมวิชาการเรื่อง “Best Practice in Blood Transfusion Service 2022”
วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
วันที่ 11 ตุลาคม 2565
เวลา
08.00 - 09.00 น.

หัวข้อ
ลงทะเบียน

09.00 - 09.30 น.

- เปิดประชุม
- เยี่ยมชมบูธ

09.30 – 10.30 น.

National blood policy what’s new in blood
component :To be announcement
Q&A
รับประทานอาหารว่าง

10.30 - 11.00 น.

วิทยากร
ประธานในพิธีเปิด

11.00 - 12.00 น.

Patient Blood managements & Blood shortage
Q&A

รศ.พญ.ปาริชาติ เพิ่มพิกุล หัวหน้า
ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

12.00 - 13.00 น.

Luncheon symposium : To be announcement
Q&A
รับประทานอาหารกลางวัน
Hospital and Blood Transfusion Risk
Q&A : To be announcement

รศ.พญ.พิมพรรณ กิจพ่อค้า
โรงพยาบาลรามาธิบดี

13.00 - 14.00 น.

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

14.00 - 14.15 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.15 - 15.15 น.

Compatibility Test in Limited resources hospital
Q&A

15.15 - 16.30 น.

Best Practice in Blood Transfusion : Blood handle รศ.พญ.พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ
and Administration
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
Q&A

รศ.พญ.พิมพรรณ กิจพ่อค้า
โรงพยาบาลรามาธิบดี

กำหนดการประชุมวิชาการเรื่อง “Best Practice in Blood Transfusion Service 2022”
วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
วันที่ 12 ตุลาคม 2565
เวลา
08.00 - 09.00 น.

หัวข้อ
ลงทะเบียน

09.00 – 10.00 น.

Blood components preparation and Quality control

วิทยากร

Q&A

รศ.พญ.พิมพรรณ กิจพ่อค้า
โรงพยาบาลรามาธิบดีอาจารย์

10.00 - 11.00 น.

Role in Platelet Transfusion : HLA, HPA
Q&A

พญ.ดร.จารุพร พรหมวงศ์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

11.00 - 11.30 น.

รับประทานอาหารว่าง & เยี่ยมชมบูธ

11.30 - 12.30 น.

- Luncheon symposium : Putting Technology to
achieve patient safety goal in blood transfusion
Q&A

12.30 - 13.30 น.

- รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 14.30 น.

อาจารย์ นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
โรงพยาบาลศิริราช

14.30 - 15.00 น.

Transfusion Reaction : DHTR, AHTR
Q&A
รับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น.

Problems Discussion

พญ.ดร.จารุพร พรหมวงศ์
(moderator)
รศ.พญ.พิมพรรณ กิจพ่อค้า
อาจารย์ นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
รศ.พญ.พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ

16.30 น.

ปิดประชุม

อาจารย์ นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
โรงพยาบาลศิริราช

