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The 14th Annual Meeting of Thai Association for the Study of the Liver
31 May -1 June 2019, Arnoma Grand Bangkok, Thailand

ใบลงทะเบียน
**สมาคมต้องการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปจึงขอความกรุณาในการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน**
ชื่อ-สกุล นพ./พญ. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่ …………………………………………………………………………………………………………………………
สถานะ:

อาจารย์แพทย์

แพทย์ทั่วไป

แพทย์ประจาบ้านต่อยอด

แพทย์ประจาบ้าน

อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………
สาขาวิชา ………………………………………………………………. โรงพยาบาล …………………………………………………………………………………….
ชื่อผู้ประสานงาน (กรณีไม่ได้ลงทะเบียนด้วยตนเอง) ………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้………………………………………………………………………อีเมล……………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ …………………………………………………………………………
(……………………………………………………………………..)
วันที่ ……………………………………………………………………………

-------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน รับ 250 ท่าน หมดเขตการลงทะเบียน วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
ส่งใบลงทะเบียนได้ที่ E-mail: thasl2011@gmail.com
สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
ที่อยู่: 1575/1 ชัน้ 4 อาคารชัยสงวน ถนนเพชรบุรตี ัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ 10400
โทรศัพท์: 02-255-3051, โทรศัพท์มือถือ: 081-371-5529
E-mail: thasl2011@gmail.com

www.thasl.org
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THASL Annual Meeting 2019
Theme: Common Consultation in Hepatology
31 พฤษภาคม – 1 มิถนุ ายน 2562, อโนมา แกรนด์ กรุงเทพ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
09.00 – 09.10 น.
09.10 – 10.00 น.
09.10 – 09.30 น.

09.30 – 09.50 น.
09.50 – 10.00 น.
10.00 - 10.50 น.
10.00 – 10.20 น.
10.20 – 10.40 น.

10.40 – 10.50 น.
10.50 – 11.10 น.
11.10 – 12.20 น.
11.10 – 11.30 น.
11.30 – 11.50 น.
11.50 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.40 น.
13.00 – 13.20 น.

พิธีเปิด
Chair: พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ (โรงพยาบาลศรีนครินทร์)
A 24- year old man HBeAg-positive high HBV DNA with persistent
normal ALT
Speaker: นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
A 31-year old pregnant woman, HBsAg positive . HBeAg positive
Speaker: พญ.อภิญญา ลีรพันธ์ (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
Discussion
Chair: นพ.อนุชิต จูฑะพุทธิ (โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า)
Acute Hepatitis C in HBsAg-negative but anti HBc positive man
Speaker: นพ.วัชรศักดิ์ โชติยะปุตตะ (โรงพยาบาลศิริราช)
A 59-year old woman presents with acute febrile for 5 days with
abnormal LFTs
Speaker: นพ.สุนทร ชลประเสริฐสุข (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
Discussion
Coffee break
Chair: พญ.ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ (โรงพยาบาลพญาไท 1)
Hepatitis in heavy Alcoholic drinker
Speaker: พญ. ธนิตา สุทธิชัยมงคล (โรงพยาบาลศรีนครินทร์)
Abnormal LFT in critically ill patient
Speaker: นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล (โรงพยาบาลราชวิถี)
Discussion
Lunch
Chair: นพ. ศักรินทร์ จิรพงศธร (โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า)
Needle stick injury from patient with HIV-HBV and HCV co-infection
Speaker: นพ.มล.ทยา กิติยากร (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
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13.20 – 13.40 น.
13.40 – 13.50 น.
13.50 – 14.10 น.
14.10 – 14.30 น.

14.30 – 14.40 น.
14.40 – 15.10 น.
15.10 – 16.00 น.
15.10 – 15.45 น.
15.45 – 16.00 น.
16.00 – 17.00 น.
16.00 – 16.20 น.
16.20 – 16.40 น.
16.40 – 16.50 น.
16.50 - 17.20 น.
18.00 น.

A 60-year old female with thyrotoxicosis and abnormal LFTs
Speaker: พญ. ชนันทา หงส์ธนากร (โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช)
Discussion
Abnormal LFTs in patient with metabolic syndrome
Speaker: นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
A 29-year old woman with LFT reveals
Bilirubin 4.8/6.0
AST 670
ALT 600
ALP 410
Alb 3.2 Glob 6.0
Speaker: พญ.พนิดา ทองอุทัยศรี (โรงพยาบาลกรุงเทพ)
Discussion
Coffee break
Chair: นพ. ชินวัตร์ สุทธิวนา (โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช)
Thailand Guideline for management of HCC
Speaker: นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์)
Discussion
Chair: นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา (โรงพยาบาลศิริราช)
A 24-year old man, ultrasound showed liver cirrhosis
Speaker: นพ. ศักรินทร์ จิรพงศธร (โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า)
Abnormal LFTs in HIV infected patients
Speaker: นพ. กาจพงศ์ เตชธุวานันท์ (โรงพยาบาลวชิรพยาบาล)
Discussion
ประชุมสามัญประจาปี
Faculty Dinner
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วันที่ 1 มิถุนายน 2562
09.00 – 10.40 น.
09.00 – 09.20 น.
09.20 – 09.40 น.
09.40 – 09.50 น.
09.50 – 10.10 น.
10.10 – 10.30 น.
10.30 – 10.40 น.
10.40 – 11.00 น.
11.00 – 12.30 น.
12.30 – 13.30 น.
13.30 – 14.20 น.
13.30 – 13.50 น.
13.50– 14.10 น.
14.10 – 14.20 น.
14.20 – 14.50 น.
14.50 – 15.45 น.
14.50 – 15.15 น.
15.15 – 15.40 น.
15.40-16.00 น.
16.00 น.

Chair: นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
Acute kidney injury in hospitalized cirrhotic patient
Speaker: พญ. อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
Cirrhotic patient presents with hematemesis
Speaker: นพ.ศิษฏ์ ศิรมลพิวัฒน์ (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
Discussion
US reveals a 10- mm newly seen liver nodule in patient with cirrhosis
Speaker: พญ.รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
A 51-year old cirrhotic man with a 9.0-cm HCC with tumor thrombus in main PV
Speaker: นพ. สุพจน์ นิ่มอนงค์ (โรงพยาบาลศิริราช)
Discussion
Coffee break
Oral presentation
Chair: นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
Lunch
Chair: นพ.สุนทร ชลประเสริฐสุข (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์)
Abnormal LFT in post LT recipient
Speaker: นพ. พงษ์ภพ อินทรประสงค์ (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
Abnormal LFT in pregnant woman
Speaker: พญ.สุภัทศรี เศรษฐสินธุ์ (โรงพยาบาลวชิระพยาบาล)
Discussion
Coffee break
Chair: พญ. อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
Keynote lecture: HBV Treatment: toward to cure
Speaker: นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
Keynote lecture: Biomarker in management of Liver Disease
Speaker: นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา (โรงพยาบาลศิริราช)
Award presentation
พิธีปิด

