(ร่าง) กาหนดการประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 30
"Artificial intelligence: friend or foe of pathologists"
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (Pre-congress)
08.-30-09.00
09.00-10.20
10.20-10.40
10.40-12.00
12.00-13.30
13.30-14.40
14.40-15.00
15.00-16.00

ลงทะเบียน Pre-congress
Oral presentation I
Coffee break & Exhibition
Oral presentation II
Lunch
Oral presentation III
Coffee break & Exhibition
Oral presentation IV

กาหนดการประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 30
"Artificial intelligence: friend or foe of pathologists"
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
08.30-09.00
09.00-09.45

09.45-10.30
10.30-10.45
10.45-11.00
Meeting Room

11.00-11.45

ลงทะเบียน และพิธีเปิด (ห้องไพลิน)
Symposium
Thai Care Cloud : How to become the owner?
ดร. บัณฑิต ถิ่นคารพ และ พญ. สุพินดา คูณมี
Panel discussion
Workload and DF for pathologist นพ.ทรงคุณ วิญญูวรรธน์
Coffee break & Exhibition
การประชุมใหญ่สามัญประจาปีราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
(ห้องไพลิน)
(ห้องเพชร)
(ห้องพลอย)
รักษากันแทบตายสุดท้ายทาไม
"How digital pathology and
Pre lunch
“ล้มเหลว”
algorithms can help labs overcome
บ.แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จากัด
พญ.จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ
challenges in today's environment."
TBD
Pre lunch บ.โรช ไดแอกโนสติกส์ จากัด

11.45-13.15
13.15-14.00

Lunch
ปาฐกถา เฉลิม พรมมาส (ห้องไพลิน)
"Artificial intelligence: friend or foe of pathologists"
ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
Meeting Room
(ห้องไพลิน)
(ห้องเพชร)
(ห้องพลอย)
Update in breast pathology
14.00-14.45
Microbiome
Virtual autopsy in Japan
14.00-14.45
(14.00-15.30)
นพ.ไอยฤทธิ์ ไทยพิสทุ ธิกุล
Dr. Yohsuku Makino
1. What is risk; and how is it
14.00-16.00 น.
measured? (นพ.ปิติ อึ้งอารีย์วิทยา)
(อาหารว่างระหว่างบรรยาย)
14.45-15.30
14.45-15.30
2. High risk and precancerous
Patient Blood Management
lesions of the breast (นพ.เทวินทร์ อติ นพ.เจตวรรณ ศิริอักษร
กานต์กุล)
3. Theranostic markers of breast
cancer, present and future (นพ.
พิเชฐ สัมปทานุกุล)
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-19.00

Coffee break & Exhibition
ลงทะเบียน เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพยาธิแพทย์, เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
และผู้เข้ารับหนังสืออนุมัติฯ/วุฒิบัตรฯ (ห้องเพทาย ชั้น 14)
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพยาธิแพทย์, รางวัลเชิดชูเกียรติสายสนับสนุนงานด้านพยาธิวิทยาและนิติเวช และหนังสือ
อนุมัติฯ/วุฒิบัตรฯ งานเลี้ยงสังสรรค์ (ห้องเพทาย ชั้น 14)

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
08.30-09.00
Meeting Room

09.00-09.45

09.45-10.30

ลงทะเบียน

(ห้องไพลิน)
Pre-analytic phase development of breast
cancer specimens handling
นพ.องอำจ โสมอินทร์
Comparison of nucleic acid quality between
breast FFPE samples with different preparation
and storage methods
ดร.พญ.ณฐินี จินำวัฒน์
Pathology education
Competency based learning in digital
transformation for future pathologist
นพ.พงษ์ศกั ดิ์ วรรณไกรโรจน์

10.30-11.00
(ห้องไพลิน)

Meeting room

11.00-11.45

(ห้องเพชร)
รู้ไหม...Excel ช่วยงานวิจัยได้มากเพียงใด?
พญ.ปรีชญำ วงษ์กระจ่ำง

Pre lunch
To be announced

09.45-10.30 (ห้องเพชร)
All aspect of laboratory quality
control: USA scheme
นพ.มงคล คุณำกร
Coffee break & Exhibition
(ห้องเพชร)
Pre lunch
ประสำนบริษัท

11.45-13.00
Meeting room

13.00-13.45

09.45-10.30 (ห้องพลอย)
Medico-legal services of
clinical forensic medicine in
Australia
Dr. Morris Odell
(ห้องพลอย)
Humanitarian Forensic
Science
Prof. Stephen Cordner

Lunch
(ห้องไพลิน)
Gynecologic Pathology
1. Stillbirth pathology symposium
(13.00-15.00)
Epidemiology of stillbirth: Pathologist
perspective นพ.มำนะ ทวีวิศษิ ฏ์
Placenta as a witness of stillbirth พ.ญ.
สุชำนัน หำญอมรรุ่งเรือง
Fetal tissue assessment and diagnosis
พ.ญ.จิตสุภำ ตรีทิพย์สถิตย์
Conclusion: What do I learn from fetal
and neonatal death? นพ.มำนะ ทวีวิศษิ ฏ์
2. Interesting cases in gynecologic pathology
(15.00-16.00)
พญ.พิไลวรรณ กลีบแก้ว พญ.มำลี วรรณิสสร,
พญ.ณัฏฐ์กฤตำ โพธิพรธวัฒน์

(ห้องเพชร)

(ห้องพลอย)
13.00-13.45
13.00-15.00
Novel early biomarkers for detecting Panel discussion:
myocardial injury
Mass disaster management
นพ.โฆสิต ศรีเพ็ญ
in Thailand
นพ.ภำณุวัฒน์ ชุตวิ งศ์ และคณะ
13.00-13.45
Use of machine learning for
microbial identification in clinical
laboratory
ดร. รัตน์ชัยนันท์ ธรรมสุจริต
นพ.ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์
Coffee break & Exhibition
13.00-13.45
Panel discussion:
Peripheral Blood Stem Cells
Mass disaster management
Harvesting for Autologous Stem
in Thailand (ต่อ)
Cells Transplantation.
นพ.ภำณุวัฒน์ ชุตวิ งศ์ และคณะ
นพ.ปิตพิ ัฒก์ ชำนำญเวช
15.45-16.30
Performance of
total laboratory automation for
hematology
นพ.กำรันต์ ไพสุขศำนติวัฒนำ

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2561
08.00-08.45
08.45-09.30
09.30-10.45

10.45-11.15
11.15-12.00

ลงทะเบียน
Cape rescue operation : Lesson learned
Best oral presentation (ห้องไพลิน)
พิธีมอบรางวัล A.G. Ellis และรางวัล เฉลิม พรมมาส

Coffee break & Exhibition
Pre lunch TBA (ห้องไพลิน)
Pre lunch TBA
(ห้องเพชร)

10.45-12.00 (ห้อง
พลอย) ประชุม
สามัญ
สมาคมแพทย์นิติเวช
แห่งประเทศไทย

Pathology Assistant (ห้อง
ทับทิม)
10.45-12.00 (ห้องทับทิม)
Breast : Handling and
grossing specimens
(นพ.กิตติศักดิ์ วงศ์จันทร์สม)
(อาหารว่าง ระหว่างประชุม)

(อาหารว่าง ระหว่างประชุม)

12.00-13.00
Meeting room
(ห้องไพลิน)
13.00-13.45 Pulmonary pathology I
Update in pulmonary
pathology
Prof. Junya Fukuoka
Meeting room
(ห้องไพลิน)
13.45-14.30 Pulmonary pathology II
Artificial intelligence in
pulmonary pathology
Prof. Junya Fukuoka

Lunch
(ห้องเพชร)
Spurious low
creatinine results
in ICU patients
นพ.คณิต ริสุขุมาล

(ห้องพลอย)
Forensic toxicology: Drugs
against obesity
นพ.พีรยุทธ เฟื่องฟุ้ง

(ห้องเพชร)
Intravenous immunoglobulin-associated
hemolysis
พญ.พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ

14.30-15.00
Coffee break & Exhibition
Meeting room
(ห้องไพลิน)
(ห้องเพชร)
15.00-16.00 Dataset for reporting thyroid
Update in Clinical Chemistry
cancer- An illustrated primer
พญ.บุษฎี ประทุมวินิจ
Dr. Andrey Bychkov
16.00-16.30

จับฉลากมอบรางวัลผู้ร่วมตอบแบบสอบถามการเข้าร่วมประชุมฯ (ห้องไพลิน)

13.00-13.45 (ห้องทับทิม)
Workshop
Breast : Handling and
grossing specimens
(นพ.กิตติศักดิ์ วงศ์จันทร์สม)
และคณะ)
(ห้องพลอย)
13.45 - 16.00
Workshop: Sudden
unexpected natural
death
Prof. Stephen Cordner
(อาหารว่างระหว่างบรรยาย)

