
 

งานประชุมวิชาการกลางปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 55  

Theme: Perplexing Cases in Hematology 
17-18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม สมิหลา 1 โรงแรมบีพี สมิหลา จังหวดัสงขลา 

 

   
 

เวลา หัวข้อการประชุม วิทยากร 
 10.00-10.25 น.  Coffee | Exhibition  

 10.25-10.30 น.  นายกสมาคมโลหิตว ิทยาแห่งประเทศไทย  กล่าวเปิดงานประช ุม   นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน ์ 

  
 
 10.30-11.00 น. 
 11:00-11:30 น. 
 11.30-12.00 น. 

 Session I: Histiocytic disorder 
 ประธาน: นพ.ปัญญา เสกสรรค์ 

 Familial hemophagocytic lymphohistiocytosis 
 Acquired hemophagocytic lymphohistiocytosis 
 Langerhan cell histiocytosis: Pediatric vs adult 

 
 
  นพ.สามารถ ภคกษมา  
  นพ.พงษ์เทพ วิบูลย์จนัทร์  
  นพ.ส ุรพล เว ียงนนท ์

 12.00-13.30 น.  Luncheon Symposium I: Celgene 
 Moderator: นพ.สุภร จันท์จารุณี 

 Current role of IMIDs in front line treatment and maintenance 
in multiple myeloma patients 

 
 
 Noopur Raje, MD (USA) 

 
 
 13.30-14.00 น. 
 14.00-14.30 น. 
 14.30-15.00 น. 

 Session II:  Thalassemia guideline (ประชาพิจารณ  ) 
 ประธาน: นพ.กิตติ ต่อจรัส 

 Transfusion 
 Iron chelation 
 Stem cell transplantation 

 
 
  พญ.ปราณ ีสุจริตจนัทร์  
  นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล  
  พญ.เดือนธิดา ทรงเดช 

 15.00-15.30 น. Coffee Break | Exhibition  

 
 
 15.30-16.00 น. 
 16.00-16.30 น. 
 16.30-17.00 น. 

 Session III: Bone marrow failure 
 ประธาน: นพ.อานุภาพ เลขะกุล 

 Inherited bone marrow failure 
 Myelodysplastic syndrome / Myeloproliferative neoplasm 
 Aplastic anemia 

 
 
  พญ.ส ุภาน ัน เลาหส ุรโยธ ิน  
  พญ.จนัทนา ผลประเสร ิฐ  
  พญ.กาญจนา จันทร ์ส ูง 

 17.00-18.15 น.  Dinner Symposium: Novartis 
 “Contemporary issues in the management of aplastic anemia” 
 Moderator: นพ. สุภร จันทจ์ารุณ ี

 Tackling challenges in the treatment of SAA in 2019 
 How I treat SAA patient in relapse/refractory setting 

 
 

 
 
 
  นพ. สุภร จันท์จารณุ ๊
  นพ. ดุสิต จิตเอื้อกุล 

  

  
 เวลา หัวข้อการบรรยาย วิทยากร 

 
 
 08.30-09.00 น. 
 09.00-09.30 น. 
 09.30-10.00 น. 

 Session IV: Coagulation disorders 
 ประธาน: นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร ์

 Coagulopathy in vascular tumor 
 Coagulopathy in paraproteinemia 
 Thrombohemorrhagic disorder 

 
 
  พญ.ดารินทร ์ซอโสตถิกุล  
  นพ.วีระศักดิ์ นาวารวงศ์  
  นพ.รัฐพันธ ์ละมูล 

 10.00-10.30 น. Coffee Break | Exhibition  

   วั นศุกร์ที่ั18 ตัุลาคม 2562 

  

วั นพฤห สบดัีที่ั17 ตัุลาคม 2562 



 
 
 10.30-11.00 น. 
 11.00-11.30 น. 
 11.30-12.00 น. 

 Session V: Lymphoproliferative disorder 
 ประธาน: นพ.อาทิตย์ อังกานนท ์

 Autoimmune lymphoproliferative syndrome 
 IgG4 related disorder 
 Castleman disease 

 
 
  นพ.เจษฎา บัวบุญน า 
  พญ.ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา 
  นพ.ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์  

 12.00-13.30 น. Luncheon Symposium: Takeda  
Moderator: นพ.สุภร จนัท์จารุณ ี
 Making the right decisions for your RRMM patients: Cutting 

through the current complexity  

 
 
  พญ. ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา 
  นพ. สุภร จันท์จารณุ ี

 


