
     งานประชุมวิชาการประจ าปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 52 

     Theme: “Hematology 2018: The Nuts and Bolts” 
     วันที่ 4-7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

 
 
 

 

Day 1 
 
 
 
 

เวลา World Ballroom AB World Ballroom C 

08.10 น. พิธีเปิดการประชุม 
- นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดงาน  
- วีดิทัศน์เชิดชูเกียรติ  
   ศ. เกียรติคุณ พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 - 

08.30 น. Hemophilia in Thailand: Past, present, and future 
 พญ. อ าไพวรรณ จวนสัมฤทธ์ิ 

 - 

09.00 น. Current treatment in hemophilia  
 พญ. ดารินทร์ ซอโสตถิกุล 

 - 

09.30 น. Novel therapy in hemophilia 
 นพ. บุญชู พงศ์ธนากุล 

 - 

10.00 น. Coffee break /  exhibition / poster viewing  
10.30 น. Von Willebrand disease 

 นพ. ธีระ ฤชุตระกูล 
 - 

11.00 น. Vitamin K deficiency 
 พญ. นงนุช สิระชัยนันท์ 

 - 

11.30 น. Acquired platelet dysfunction with eosinophilia 
พญ. พัชรี ค าวิลัยศักดิ์ 

 - 

12.00 น. Luncheon symposium I: Roche  - 
13.00 น. Luncheon symposium II: Sanofi-Aventis  - 
14.00 น. Transfusion medicine in Thailand: From past to 

present 
พญ. พิมล เชี่ยวศิลป์ 

 - 

14.30 น. Clinical uses of blood components 
 พญ. สมใจ กาญจนาพงศ์กุล 

 - 

15.00 น. Coffee break / exhibition / poster viewing  
15.30 น. Laboratory hemostasis 

 นพ. พลภัทร โรจน์นครินทร์ 
 - 

16.00 น. Disseminated intravascular coagulation 
 พญ. พิจิกา จันทราธรรมชาติ 

 - 

16.30 น. Dinner Symposium I: Boehringer-Ingelheim  
  

 
 

วันอาทิตย์ท่ี 4 มีนาคม 2561 
 
Parttraporn Symposium on Hemostasis 
 



Day 2 
 
 

เวลา World Ballroom AB World Ballroom C 
 
08.30 น. 
 
09.00 น 
 
09.30 น.. 

Lecture I-III 
 Inherited marrow failure syndrome 
  นพ. ปิยะ รุจกิจยานนท์ 
 Blood Pharming 
  นพ. คงธนะ ตระการสง่า 
 Hematopathology 

  นพ. ไพศาล  บุญสะกันต์ 

- 

10.00 น. Poster Viewing / Exhibition / Coffee Break 
10.30 น. ปาฐกถา สุภา ณ นคร 

 Past, present and future of thalassemia in 
Thailand 

  นพ. สุทัศน์ ฟู่เจริญ   

 

11.15 น.  ประชุมใหญส่ามัญ และแถลงผลงานประจ าปี 
 พิธีแสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมและสอบเพ่ือ

วุฒิบัตรฯ/อนุบัตรฯ 

 

12.00 น. Luncheon Symposium III: Takeda 
 

- 

13.00 น. Luncheon Symposium IV: BMS 
 

- 

14.00 น. Symposium I:  Acute Leukemia 
  Moderator:  พญ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ 
 Epigenetic dysregulation and therapy in AML 

 พญ. จันทนา ผลประเสิรฐ 
 New approach by targeted therapy for AML 

 นพ. ธนาวัฒก์ รัตนธรรมเมธี 
 Update the role of transplantation in adult ALL 

  นพ. กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์ 

Symposium II: Nursing Care for Hematologic Disorders          
Moderator: พญ. ดารินทร์ ซอโสตถิกุล   
 Chemotherapy   

       พว. สมพร ยาเภา  
 Stem cell transplantation   
  พว. มนัญญา ชุมพล  
 Hemophilia   
  พว. ช่อเพ็ชร จารุเสาวภาคย์   

15.30 น. Poster Viewing / Exhibition / Coffee Break 
16.00 น. Symposium III:  Viral associated lymphoma 

Moderator:  นพ. ธานินทร์ อินทรก าธรชัย 
 Viral hepatitis associated lymphoma 

 พญ. ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา 
 EBV-associated NK/T cell lymphoma 

 พญ. พรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร 
 Immune and cell therapy in EBV-associated 

lymphoma 
 นพ. อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ 

Symposium IV:  Challenging issues in anticoagulants 
Moderator:  นพ. วิชัย ประยูรวิวัฒน์ 
 Women and anticoagulants 

     พญ. กชวรรณ บุญญวัฒน์ 
 Refractory thrombosis during anticoagulants 

 พญ. บุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์ 
 Beyond DOACs 

 นพ. พันธุ์เทพ  อังชัยสุขศิริ 

17.30 น. Dinner Symposium II: Roche  

 
 
 

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 
 



Day 3 
 
 

เวลา World Ballroom AB World Ballroom C 
 
08.30 น. 
 
09.00 น. 
 
09.30 น. 
 
 

Lecture IV-VI 
 Assessment and management of pain in 

palliative care 
       พญ. ณัศวีร์ วัฒนา 

 How to take care of the cancer survivor 
 พญ. ชญามน ทักษ์ประดิษฐ์ 

 Patient-reported outcomes (PROs) in 
hematology 

  นพ. วิปร วิประกษิต 

- 

10.00 น. Poster Viewing / Exhibition / Coffee Break 
10.30 น. World Ballroom AB 

Simultaneous Oral Session I  
(Resident/Fellow) 
 

World Ballroom C 
Simultaneous Oral Session II 
 

Lotus Suite 13 
Simultaneous Oral Session III 
 

12.00 น. Luncheon Symposium V: Takeda 
 

- 

13.00 น. Luncheon Symposium VI: Novartis 
 

- 

14.00 น. Symposium V:  Multiple Myeloma 
Moderator:  นพ. วีระศักดิ์ นาวารวงศ์ 
 The role of cytogenetics in multiple myeloma 

 พญ. ธีรยา พัววิไล 
 Minimal residual disease by next generation 

sequencing 
 ดร. ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา 

 Current approach in amyloidosis 
นพ. ต้นตนัย น าเบญจพล 

 

Symposium VI:  Pediatric Oncology 
Moderator: นพ. ปัญญา เสกสรรค์ 
 Ph positive and Ph-liked acute lymphoblastic 

leukemia in children 
 นพ. สามารถ ภคกษมา 

 How to deal with low grade glioma: The 
oncologist’s perspective 
 นพ. กมล เผือกเพ็ชร 

 Role of MIBG and stem cell transplantation in 
neuroblastoma 
 นพ. ปิติ เตชะวิจิตร์ 

15.30 น. Poster Viewing / Exhibition / Coffee Break 
16.00 น. Symposium VII: MPN/MDS 

Moderator:  นพ. สุภร จันท์จารุณี 
 Bleeding and thrombosis in myeloproliferative 

neoplasms 
นพ. ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา 

 

Symposium VIII: Laboratory Hematology 
Moderator:  ดร. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง 
 Decision-making strategies for least incompatible 

red cell transfusion  
 พญ. ศศิธร เพชรจันทร 

 Clinical implications of human neutrophil antigens 
 ดร. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง 

 Management approaches of platelet refractory 
patients 
 คุณภาวิณี คุปตวินทุ 

17.30 น.   Dinner Symposium III:  Leo Pharma  

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 
 



DAY 4 
 
 

เวลา World Ballroom AB World Ballroom C 
08.30 น. 
 
 
 

Symposium IX:  Red Cell Disorders 
Moderator:  นพ. นพดล ศิริธนารัตนกุล 
 

 Globin (Thalassemia) 
   พญ. พรพรรณ ศรีพรสวรรค์    
 Enzyme defects 
  นพ. ศุภชัย เอกวัฒนกิจ 
 Membrane defects 

  นพ. วิปร วิประกษิต 

Symposium X: Stem Cell Transplantation 
Moderator:  นพ. สุรเดช หงส์อิง 
 

 HLA and beyond 
 พญ. ดวงตะวัน ธรรมานิชานนท์ 

 Haploidentical 
 นพ. กฤษฎา วุฒิการณ์ 

 Microtransplantation 
 พญ. สุลดา ภู่เกียรติ 

10.00 น. Poster Viewing / Exhibition / Coffee Break 
10.30 น. Presidential Symposium 

 Thalassemia: Management and quality of life 
  นพ. กิตติ ต่อจรัส 
 Myelodysplastic Syndrome: From clonal 

hematopoiesis to clinical practice 
  นพ. สุภร จันท์จารุณี 

- 

12.00 น. Luncheon Symposium VII:  Novartis 
 

- 

13.00 น.  
 

Luncheon Symposium VIII:  Novartis  - 

 
14.00 น 
 
 
14.45 น. 

Case Discussion 
Children Case 
 Case presentation:  พญ. ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์ 
 Discussion:  นพ. อุษณรัสม์ิ อนุรัฐพันธ์ 

Adult Case  
 Case presentation:  พญ. สุนิสา ก้องเกียรติกมล 
 Discussion:  นพ. ยิ่งยง  ชินธรรมมิตร์ 
 

- 

15.30 น.  ประกาศผลการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 
 ปิดการประชุมวิชาการ 

 

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 
 


