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ชาํระเงินโดย 

  โอนเข้าบญัชี  
“มะเรง็วทิยาสมาคมแหง่ประเทศไทย” 
 ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขาศริริาช 
เลขทีบ่ญัช ี016-2-85787-2 บญัชอีอมทรพัย ์

 เชค็สัง่จ่าย  
“มะเรง็วทิยาสมาคมแหง่ประเทศไทย” 

 เงินสด ที่

.................................................. 
หากชาํระผา่นบญัชีสมาคมฯ ธนาคารไทยพาณิชย ์                  

ขอให้ส่งเอกสารการโอนเงินมายงั 

หมายเลขโทรสาร 02 418 1788 

ส่งใบสมคัร 

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

 

 คณุวลยัพร เตชะวณิช  

สาขาวิชาเคมีบาํบดั รพ.ศิริราช 

อาคารเฉลิมพระเกียรติชัน้ 13   

โทร. (02) 419-7000 ต่อ 4489, 4494   

โทรสาร (02) 418-1788 

E-mail  wtejavanija@gmail.com 

 คณุจิตรลดา จวนเจริญ 

มะเรง็วทิยาสมาคมแหง่ประเทศไทย 

อาคารเฉลมิพระบารม ี๕๐ ปี ชัน้ 7 

โทรศพัท/์โทรสาร 02-718-1537 

E-mail  tsco.onco@gmail.com 

 

 
งานประชมุวิชาการประจาํปี 2561 

“มะเรง็วิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย” 
 

 

 

 
 

 

วนัที่ 5-7 ตลุาคม 2561 

ณ  โรงแรมเชอราตนั หวัหิน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
 



 
งานประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่ประจาํปี 2561 

“มะเรง็วิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย”  

ระหว่างวนัที่ 5-7 ตุลาคม  2561 

ณ  โรงแรมเชอราตนั หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

                

วนัศกุรท์ี่ 5 ตุลาคม 2561 

12.00-13.00   Registration & Lunch 

13.00-13.10   Opening  

   รศ.ดร.นพ.วโิรจน์  ศรอีุฬารพงศ ์

   นายกมะเรง็วทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย 

13:10-13.40   My experience in ASCO 2018 

Moderator: รศ.พญ.ศุทธนิี อทิธเิมฆนิทร ์

  Speakers:  อ.นพ.ศวิชั ศกัดิเ์ดชยนต ์

13.40-14.25    Basic science: Precision medicine in  

  non-small cell lung cancer 

  Moderator: ผศ.นพ.เอกภพ สริะชยันนัท ์

Speaker: พญ.ปิยะดา สทิธเิดชไพบลูย ์

14.25- 14.55 Coffee break and exhibition  

14.55 –15.55       Oncologic driven NSCLC: Integrate new options  

  and sequencing into practice 

Moderator: รศ.พญ.ภทัรพมิพ ์สรรพวรีวงศ ์

Speaker: อ.พญ.กุลธดิา มณีนลิ 

 อ.พญ. สริวิมิล ไทรแจ่มจนัทร ์

15.55 – 16.40 Current management in non-targetable NSCLC 

Moderator: รศ.ดร.นพ.วโิรจน์ ศรอีุฬารพงศ์ 

Speaker: ผศ.พญ.ธญันนัท ์เรอืงเวทยว์ฒันา 

 

 

วนัเสารท์ี่   6  ตุลาคม  2561 

06.00-07.15   Morning Workout 

โดย ผศ.พญ. เอือ้มแข สขุประเสรฐิ และทมีงาน 

08.30-09.15  CNS metastasis in lung cancer: options of treatment          

  Moderator: รศ.นพ.ชยัยทุธ เจรญิธรรม  

          Radiation oncologist: ผศ.พญ.จริาพร เสตกรณุกลู  

  Medical oncologist: ผศ.พญ.เอือ้มแข สขุประเสรฐิ 

09.15-10.00  Symposium Mylan (Meda Pharma)   

  Affordable Cancer Care with Biosimilars 

Moderator: TBA 

Speaker: Dr Paul Cornes 
Consultant Clinical Oncologist Comparative Outcomes Group, UK 

  

 

10.00-10.30  Coffee break and exhibition 

10.30-11.30    Research forum 

  Moderator: อ.นพ.ธชั อธวิทิวสั 

                  Speakers: TBA  

11.30-12.30            รบัประทานอาหารกลางวนั 

12.30-13.15   Small cell lung cancer: overview and update  

  Moderator: ศ.คลนิิก พญ.สดุสวาท เลาหวนิิจ 

  Speaker: ผศ.พญ.กฤตยิา กอไพศาล 

13.30-14.00  Coffee break and exhibition 

 

14.00-14.45  Symposium Bristol-Myers Squibb 

  Treatment of Hepatocellular Carcinoma (HCC) in the Era  

  of Immuno-Oncology 

  Moderator: TBA 

                  Speaker: Dr. Choo Su Pin (Tentative) 

    National Cancer Center Singapore   

  

14.50-16.20   Annual Business Meeting (เลือกตัง้กรรมการบริหารสมาคมฯ) 

 

18.00   รบัประทานอาหารเยน็  

 

วนัอาทิตยท์ี่  7  ตุลาคม  2561 

08.30-10.00   Multimodality management in head and neck  

  squamous cell carcinoma  

  Moderator: ผศ.พญ.ธติยิา เดชเทวพร  

        Medical oncologist: ผศ.นพ.ชาญยทุธ บณัฑติวฒันาวงศ ์   

 Surgeon: ผศ.นพ.ณปฎล ตัง้จาตุรนตร์ศัม ี   

               Radiation oncologist: ศ.พญ.อิม่ใจ ชติาพนารกัษ์  

10.00-10.30         Coffee break and exhibition  

10.30-11.15  Symposium Taiho 

  Spotlight on Pre-treated Metastatic Colorectal   

  Cancer Patients : Today and Tomorrow 

  Moderator: รศ.นพ.วโิรจน์ ศรอีุฬารพงศ ์

                      Speaker: Assoc. Prof. Gerald Prager 

                                  Director of CRC Unit of the department of Medical Oncology 

                                  Medical University of Vienna , Austria 

 

11.15-12.00  Update in management in nasopharyngeal cancer  

  Moderator: ผศ.พญ.จารวุรรณ เอกวลัลภ 

          Speaker:   ผศ.นพ. ณฐัพงษ์ งามไพบลูย ์

 

      12.00 น. ปิดงาน  

 

 

 

 
แบบฟอรม์ลงทะเบียน 

งานประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่ประจาํปี 2561 

“มะเรง็วิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย”  

ระหว่างวนัที่ 5-7 ตุลาคม 2561 

ณ  โรงแรมเชอราตนั  หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์
 

       แพทย ์              เฟลโ์ลว ์          แพทยป์ระจาํบา้น 

       เภสชักร           พยาบาล           นักวิทยาศาสตร ์       อื่นๆ.................. 

 

ชื่อ-นามสกลุ (ตวับรรจง)  .................................................................................. 

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ.....................................................................................  

สถาบนั ............................................................................................................... 

โทรศพัท์ (ที่สามารถติดต่อได้สะดวก)   .............................................................. 

 

อตัราค่าลงทะเบียน และทีพ่กั 

 ก่อน 16 กนัยายน 2561 

ผูเ้ข้าร่วมประชมุ 

ผูต้ิดตาม  ผูใ้หญ่ 

ผูต้ิดตาม  เดก็ (4-12 ปี) 

   5,000  บาท 

   3,500  บาท 

   2,000  บาท 

 ห้องเดี่ยว      4,500 บาท/คืน 

 ห้องคู่            4,500 บาท/คืน 

 เตียงเสริม    1,500 บาท/คืน 

เข้า...................... 

เข้า...................... 

 

รวมค่าลงทะเบยีน และที่พกั ..................................................... 

กรณีสาํรองห้องพกัคู่ ต้องการเข้าพกักบั (ระบุชือ่-สกลุผูพ้กัรว่ม) 

 

........................................................................................................ 

โดยขอให้ตอบรบัการลงทะเบยีน 

ภายในวนัที่  16  กนัยายน  2561 
เพื่อสมาคมฯ จะได้ดาํเนินการต่อไป 

หมายเหตุ 

- อตัราค่าลงทะเบียนสาํหรบัผูต้ิดตาม หมายถึง ค่าอาหารกลางวนั 

วนัที่  5-6 ตุลาคม 2561 และอาหารคํา่วนัที่  6 ตุลาคม 2561 

- สาํหรบัห้องพกัที่ทางสมาคมฯ จดัเตรียมไว้สาํหรบัผูเ้ข้ารว่มประชุม  

ได้แก่ โรงแรมเชอราตนั และโรงแรมอวานี หวัหิน   

 


