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งานประชุมวิชาการประจําปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 57
วันที่ 7-10 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

Theme: "Hematology 2021: A New Normal Era Unfolding"

วันอาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม 2564
Time

World Ballroom AB

08.20-08.30

ประธานกล่าวเปิ ดงานประชุม

08.30-10.00

Session 1
Infection and Hematology

DAY 1
World Ballroom C

Session 2
Red cells

• Risk of infection in patients receiving
immunosuppressants and targeted
therapy

• Rheumatological complications of
thalassemia

พญ.ณัฐติยา เตียวตระกูล

นพ.จักรพงษ์ บรู มินเหนทร์

• Novel treatment in hemolytic anemia

• Consideration of antimicrobial
prophylaxis in patients with
hematologic diseases

พญ.ศศินี ฮันตระกูล
•

พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล

Gene therapy and SCT in thalassemia

พญ.เดือนธิดา ทรงเดช

• Immunization for patients with
hematologic malignancies

พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์
10.00-10.30

Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing

10.30-11.15

Thanomsri Srichaikul Lecture

-

• (TBA)

นพ.ธานินทร์ อินทรกําธรชัย

11.15-12.00

Plenary Lecture
•

วิถีชีวติ ใหม่ในยุคโควิด-19
นพ.ยง ภู่วรวรรณ

12.00-13.00

Luncheon Symposium I:

13.00-14.00

Luncheon Symposium II

14.00-15.30

Session 3
Myelodysplatic Syndromes
• Clonal hematopoiesis in determinate
potential and its clinical significance

พญ.จันทนา ผลประเสริ ฐ
• Stem cell transplantation for MDS:
What should we know?

นพ.กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์
• MDS case illustration and panel
discussion

นพ.เอกพันธ์ ครุ พงศ์
15.30-16.00

-

Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing

Session 4
Precision Pediatric Oncology
• Targeted therapy in pediatric oncology

นพ.ปิ ติ เตชะวิจิตร์

• Precision management in retinoblastoma

พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ
• Drug discovery set up in Thailand for
pediatric hematology oncology

นพ.สุรเดช หงส์อิง
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16.00-17.30

Session 5
Bleeding Disorders

Session 6
Nursing
• The pilot study of physical fitness by
introducing prehabilitation program for
hematologic patients before HSCT

• Update in the diagnosis and treatment
of VWD

นพ.รุ่ งโรจณ์ เนตรศิรินิลกุล

พว.นุชจรี พูลมี

• Management of hemophilia with
inhibitors

• Nursing care management in cellular
therapy

พว.มนัญญา ชุมพล

นพ.ฉัตรไผท มูลละ

• Nursing care in patient exposing SARCO2

• How to manage hemostasis in renal
and liver disorders

พว. เมทินี คําโฉม และพว. อัจราภรณ์ เครื อจันทร์

นพ.รัฐพันธ์ ละมูล
17.30-18.30

Corporate Symposium

วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564

DAY 2

Time

World Ballroom AB

World Ballroom C

08.30-10.00

Session 7
Myeloproliferative / CML

Session 8
Laboratory Hematology
• The application of automated hematology
parameters not routinely used in clinical
practice

• Can we stop TKIs in CML patients?

นพ.ต้นตนัย นําเบญจพล

นพ.ชัยเจริ ญ ตันธเนศ

• Next-generation sequencing in MPNs

นพ. วีรภัทร โอวัฒนาพานิช

• Precision diagnostics for thalassemia: An
update

• Transplantation in MPNs

ดร.สุพรรณ ฟู่ เจริ ญ

นพ.วศิเทพ ลิ้มวรพิทกั ษ์
10.00-10.30

Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing

10.30-11.15

ปาฐกถา สุ ภา ณ นคร

-

• Hematomorphology

11.35-12.00

นพ. วิชยั ประยูรวิวฒั น์
ประชุมใหญ่ สามัญ และแถลงผลงานประจําปี
แสดงความยินดี-ผู้สําเร็จการฝึ กอบรมและสอบฯ

12.00-13.00

Luncheon Symposium III:

-

13.00-14.00

Luncheon Symposium VI:

-

14.00-15.30

Session 9
Lymphoma PET/CT Scan: Making
Difference in Practice

11.15-11.35

• PET scan in hematology

พญ.ชนิสา โชติพานิช
• The role of PET in DLBCL

พญ.ลัลธริ มา ภู่พฒั น์
• PET directed treatment in classic
Hodgkin lymphoma

พญ.พรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร

Session 10
Transfusion Medicine
• Genomics applied to blood group antigen

พญ.พรรณดี วัฒนาบุญยงเจริ ญ
• Massive transfusion management

พญ.เจนจิรา กิตติวรภัทร
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15.30-16.00

Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing

16.00-17.30

Session 11
Thrombosis

Session 12
Acute Lymphoblastic Leukemia
•

• Unusual sites venous thrombosis

นพ.ชาตรี ชัยอดิศกั ดิ์โสภา

นพ.อดิศกั ดิ์ ตันติวรวิทย์

• Unexplained arterial thrombosis

•

นพ.พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ

Update management in pediatric ALL

นพ.เจษฎา บัวบุญนํา

• Thromboembolism in pregnancy

•

พญ.บุณฑริ กา สุวรรณวิบูลย์
17.30-18.30

New normal era in the management of
adult ALL

Relapsed/refractory pediatric ALL: How I
treat

นพ.ธีรชิต โชติสมั พันธ์เจริ ญ

Corporate Symposium

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
08.30-10.00

DAY 3

World Ballroom AB

World Ballroom C

Session 13
Classical Hodgkin Lymphoma

Session 14
Bone Marrow Failure

• How I treat nodular lymphocytic
predominant Hodgkin lymphoma

• New treatment in acquired aplastic anemia

พญ.ฉัตรี หาญทวีพนั ธุ์

นพ.อาจรบ คู หาภินนั ทน์

• Bone marrow failure: Inherited or acquired

• How I treat high-risk classical Hodgkin
lymphoma

พญ.สุภานัน เลาหสุรโยธิน
• Childhood myelodysplastic syndromes

นพ.ธวัชชัย สุวรรณบรรณ

นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล

• How I manage classical Hodgkin
lymphoma in the elderly

นพ.ดุสิต จิตรเอื้อกุล
10.00-10.30

Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing

10.30-12.00

Oral Presentation I

Oral Presentation II

Oral Presentation III

ห้องประกวดงานวิจยั

ผลงานวิจยั ของสมาชิก
และผูเ้ ข้าร่ วมประชุม

ผลงานวิจยั ของสมาชิก
และผูเ้ ข้าร่ วมประชุม

Resident/Fellow
12.00-13.00

Luncheon Symposium V:

-

13.00-14.00

Luncheon Symposium VI

-

14.00-15.30

Session 15
Cellular Therapy

Session 16
Palliative Care: Practical Point in Preparing
Good Death

• Mesenchymal stem cell in GVHD

นพ.ชินดล วานิชพงษ์พนั ธุ์
• Experience of CAR T-cell therapy in
Thailand

นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์
• The future of CAR T cell therapy

พญ.จักราวดี จุฬามณี
15.30-16.00

Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing

•
•
•

(TBA)
(TBA)
(TBA)
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16.00-17.30

Session 17
Multiple Myeloma

Session 18
Hematopoietic Stem Cell Transplantation

• From meta-analysis to practice

• Overview stem cell transplant in

พญ.ธีรยา พัววิไล

autoimmune diseases

• MRD in Thailand: Next generation
flowcytometry and next generation
sequencing

นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์
• Stem cell transplantation in systemic
sclerosis (SSc)

นพ.ธิติ อัศวภาณุมาศ

ดร. ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพฒั นา และ

• Stem cell transplantation in multiple

พญ.ปณิ สินี ลวสุต
• CAR-T cell in multiple myeloma

พญ.ชุติมา คุณาชีวะ
17.30-18.30

sclerosis

นพ.ชัยยศ คงคติธรรม

Corporate Symposium

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564

DAY 4

Time

World Ballroom AB

World Ballroom C

08.30-10.00

Session 19
Acute Myeloid Leukemia

-

• Gut microbiota profile in AML

นพ.ธนาวัฒก์ รัตนธรรมเมธี

• Unfolding of molecular study and clinical application in AML

พญ.พิมพ์ใจ นิภารักษ์
• New normal guideline for pediatric AML management

พญ.กาญจน์หทัย เชียงทอง
10.00-10.30

Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing

10.30-12.00

Presidential symposium
•

-

Human neutrophil antigens in Thais and their clinical
significance

ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง
•

Childhood thromboembolism: The simplest to the hardest

พญ.นงนุช สิ ระชัยนันท์

12.00-13.00

Luncheon Symposium VII:

-

13.00-14.00

Luncheon Symposium VIII

-

14.00-15.30

Case Discussion

-

15.30-15.40

•

Pediatric Case:

•

Adult Case

•
•

ผูเ้ สนอ: พญ.ปิ ยธิดา วงศ์มาศ ผูอ้ ภิปราย: นพ.ปิ ยะ รุ จกิจยานนท์
ผูเ้ สนอ: พญ.สุภาวี แสงบุญ

ผูอ้ ภิปราย: นพ.ยิง่ ยง ชินธรรมมิตร์

ประกาศผลการประกวดงานวิจยั Resident/Fellow
ปิ ดการประชุม

-

