
08:00-08:30 Registration

08:30-08:40 Opening ceremomy ผศ.นพ.มณฑล กาฬสหี ์(ม.นเรศวร)

08:40-08:50 Incidence of bone metastasis in Thailand ผศ.นพ.อดศิกัดิ ์นารถธนะรุง่ (รามาธบิด)ี

08:50-09:05 Pathophysiology of bone metastasis พญ.จันทนรัศม ์จันทนยิง่ยง (ศริริาช)

09:05-09:20 Imaging modalities in bone metastasis ผศ.พญ.น ้าผึง้ น าการุณอรุณโรจน ์(จฬุาฯ)

09:20-09:30 Biopsy: is it necessary in bone metastatic patient? นพ.ภาสนันต ์สคุนัธนาค (เลดิสนิ)

09:30-09:40 Metastasis of unknown origin: how to work up? ผศ.พ.อ.นพ.พฤษพงศ ์ศรสีวสัดิ ์(พระมงกฎุฯ)

09:40-09:50 Prediction of impending pathologic fracture and prognosis รศ.นพ.วนัิย ศริชิาตวิาปี (มข.)

09:50-10:00 Principle of management  for patients with bone metastasis ศ.นพ.อภชิาต ิอศัวมงคลกลุ (ศริริาช)

10:00-10:10 Paraneoplastic syndrome นพ.ประกฤต สวุรรณปราโมทย ์(ศนูยโ์คราช)

10:10-10:20 Q and A

10:20-10:50 Break 1 Company A

10:50-11:00 Surgical treatment for diaphyseal lesion นพ.ธนา ศริพิสิฐิศกัดิ ์(มศว.)

11:00-11:10 Surgical treatment for metaphyseal lesion นพ.ชนิดนัย หงสประภาส (จฬุาฯ)

11:10-11:20 Bone resection and reconstruction นพ.ปิยะ เกยีรตเิสว ี(เลดิสนิ)

11:20-11:30 Conservative treatment พ.ท.นพ.ภวูดล วรีพันธุ ์(พระมงกฎุฯ)

11:30-11:40 Radiation therapy นพ.ภวูศษิฐ ์ วรารัฐเรอืงวฒุ ิ(สถาบนัมะเร็ง)

11:40-11:50 Bisphosphonate therapy นพ.ดร.ด าเนนิสนัต ์พฤกษากร (มช.)

11:50-12:00 Q and A

12:00-13:00 Luncheon symposium

ผศ.นพ.ระพนิทร ์พมิลศานติ ์(ศริริาช)

ผศ.พญ. ธัญนันท ์เรอืงเวทยว์ฒันา (รามาธบิด)ี

13:00-14:00 Bone metastatic patients with different primary cancer: พญ.จรีวฒัน ์พรายทองแยม้ (เลดิสนิ)

Case-based discussion ผศ.พญ.จริาพร เสตกรณุกลู (ศริริาช)

ผศ. พญ. คนงึนจิ กิง่เพชร (จฬุาฯ)

รศ.พ.อ.นพ.ทพิชาต ิบณุยรัตพันธุ ์(พระมงกฎุฯ)

14:00-14:30 Break 2

นพ.คณนิทร ์เอีย่มธนาภรณ์ (มอ.) Presenterpresenter)

ศ.นพ.สารเนตร ์ไวคกลุ (ศริริาช)

นพ.บรรจบ อรยิะบญุศริ ิ(ราชวถิ)ี

นพ.ศกัรนิทร ์ ธนเกยีรตกิลุ (พทุธชนิราช)

รศ.นพ.ทวโีชค วษิณุโยธนิ (มข.) Presenter

ร.อ.นพ.ประเสรฐิ วงัสตรุค (ต ารวจ)

นพ.กฤษณ์ เจรญิลาภ (จฬุาฯ)

นพ.เสรมิศกัดิ ์สขุพาณชิยิง่ยง (ศนูยข์อนแกน่)

นพ. ชยัวฒัน์ ปิยะสกลุแกว้ (เลดิสนิ) Presenter

นพ.คมกฤช วฒันไพบลูย ์(สมเด็จฯศรรีาชา)

นพ.เพิม่ศกัดิ ์พหลภาคย ์(มข.)

ผศ.นพ.ปัญญา ลกัษณะพฤกษา (ศริริาช)

นพ.กฤษ สาลงั (ขอนแกน่) Presenter

รศ.นพ.โอฬาร อาภรณ์ชยานนท ์(มช.)

นพ.ปิยวฒัน์ จรัิปปภา (สรรพสทิธปิระสงค)์

นพ.ปิยะ อศัวบญุญาเดช (ม.นเรศวร)

16:00-16:10 Q and A

Advance Course for Metastatic Bone Disease 2018
วันเสารท์ี ่8 กนัยายน พ.ศ.2561  เวลา 08.00 - 16.10 น.

 ณ หอ้งประชมุศนูยแ์พทยศาสตรช์ัน้คลนิกิ ชัน้ 9 อาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลเลดิสนิ

Symposium I: Treating Primary Tumor and Prognosis for Patients with Bone Metastasis

Part I: Understanding Metastatic Bone Disease

Part II: Treatment of Metastatic Bone Disease

15:30-15:50  4. Severe bone loss

Symposium II: Surgical treatment of metastatic bone disease in difficult situation

14:30-14:50  1. Pelvis and acetabulum

14:50-15:10  2. Single metastasis

15:10-15:30  3. Spine


