
งานประชุมวิชาการประจ าปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 57 
วนัที่ 6-9 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรัลเวิลด ์
 

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

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564         DAY 1 

Time World Ballroom AB World Ballroom C 

08.20-08.30  ประธานกล่าวเปิดงานประชุม  

08.30-10.00  Session 1 
Infection and Hematology 

Moderator:  นพ.อาทิตย ์องักานนท ์
 

• Risks of infections in patients receiving 
immunosuppressants and targeted 
therapy  

      นพ.จกัรพงษ ์บรูมินเหนทร์   

• Consideration of antimicrobial 
prophylaxis in patients with 
hematologic diseases  

      พญ.กมลวรรณ จุติวรกลุ  
• Immunization for patients with 

hematologic malignancies  

      พญ.ภญิโญ รัตนอมัพวลัย ์  

Session 2  
Red cells 

Moderator: พญ.ปราณี สุจริตจนัทร์ 
 
 

• Rheumatological complications of 

thalassemia 

พญ.ณัฐติยา เตียวตระกูล 

• Novel treatment in hemolytic anemia   

พญ.ศศินี ฮนัตระกูล 

• Gene therapy and SCT in thalassemia   

พญ.เดือนธิดา ทรงเดช 

 

10.00-10.30  Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing 

 
 
 
 
10.30-11.15  
 
 
 
 

11.15-12.00  

ประธาน: นพ.วิชยั ประยูรวิวฒัน์ 
ประธานร่วม: นพ.ปัญญา เสกสรรค ์
 

Thanomsri Srichaikul Lecture 
 

• (TBA) 

 นพ.ธานินทร์ อินทรก าธรชยั 
Plenary Lecture 
 

• วิถีชีวิตใหม่ในยุคโควิด-19 
 นพ.ยง ภู่วรวรรณ 

 - 
   

12.00-13.00  Luncheon Symposium I: Takeda (Shire)  

13.00-14.00   Luncheon Symposium II: Sanofi-Aventis 
(Clexane) 

 

14.00-15.30  Session 3 
Myelodysplatic Syndromes 

Moderator: นพ.สุภร จนัทจ์ารุณี 
 

• Clonal hematopoiesis in determinate 

potential and its clinical significance  

      พญ.จนัทนา ผลประเสริฐ 
• Stem cell transplantation for MDS: 

What should we know?    

นพ.กานดิษฎ์ ประยงคร์ัตน์ 
• MDS case illustration and panel 

discussion   

Session 4 
Precision Pediatric Oncology 

Moderator: นพ.ไตรโรจน ์ครุธเวโช 

 

• Targeted therapy in pediatric oncology     

นพ.ปิติ เตชะวิจิตร์ 
• Precision management in retinoblastoma     

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

pediatric hematology oncology     

นพ.สุรเดช หงส์อิง 
 



นพ.เอกพนัธ์ ครุพงศ ์
15.30-16.00  Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing  

16.00-17.30  Session 5  
Bleeding Disorders   

Moderator: นพ.รชต ล ากูล 

     

• Update in the diagnosis and treatment 

of VWD    

นพ.รุ่งโรจณ์ เนตรศิรินิลกุล 
• Management of hemophilia with 

inhibitors    

นพ.ฉัตรไผท มูลละ 
• How to manage hemostasis in renal 

and liver disorders    

นพ.รัฐพนัธ์ ละมูล 

Session 6 
Nursing 

Moderator: นพ.อุดมศกัดิ์  บุญวรเศรษฐ์ 

 

• The pilot study of physical fitness by 
introducing rehabilitation program for 
hematologic patients before HSCT 

 พว.นชุจรี พลูมี  
• Nursing care management in cellular 

therapy 

 พว.มนญัญา ชุมพล   
• Nursing care in patient exposing SAR 

CoV2 

 พว.เมทินี ค าโฉม  และ พว.อจัราภรณ์ เครือจนัทร์ 
                

17.30-18.30 Corporate Symposium: Zuellig Pharma     
 

 
 

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564         DAY 2 

Time World Ballroom AB World Ballroom C 

08.30-10.00  Session 7 
Myeloproliferative / CML 

Moderator: พญ.แสงสุรีย ์จฑูา 
  

• Can we stop TKIs in CML patients?   

นพ.ตน้ตนยั น าเบญจพล 

• Next-generation sequencing in MPNs    

นพ. วีรภทัร โอวฒันาพานิช    
• Transplantation in MPNs   

นพ.วศิเทพ ลิ้มวรพิทกัษ์ 

Session 8 
Laboratory Hematology 

Moderator:  ดร.ออ้ยทิพย ์ณ ถลาง 
 

• The application of automated hematology 
parameters not routinely used in clinical 
practice   

นพ.ชยัเจริญ ตนัธเนศ 
• Precision diagnostics for thalassemia: An 

update    

          ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ 

10.00-10.30  Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing 

10.30-11.15  
 
 
 

 
 

 
 
 
11.15-11.35  
 

11.35-12.00  

ปาฐกถา สุภา ณ นคร 
ประธาน:  นพ.พลภทัร โรจน์นครินทร์ 
ประธานร่วม:  พญ. จนัทราภา ศรีสวสัดิ์  
 

• Hematomorphology 

           นพ. วิชยั ประยูรวิวฒัน ์
ประชุมใหญ่สามัญ และแถลงผลงานประจ าปี 
แสดงความยินดี-ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมและสอบฯ 

- 

12.00-13.00  Luncheon Symposium III:  Roche (Polivy)        - 

13.00-14.00   Luncheon Symposium VI: Celltrion (ยาlymphoma) -   

14.00-15.30  Session 9 
Lymphoma PET/CT Scan: Making 

Difference in Practice 

Moderator: นพ.ธานินทร์ อินทรก าธรชยั 

Session 10 
Transfusion Medicine 

Moderator: พญ.ปาริชาติ เพ่ิมพิกุล 
 



 

• PET scan in hematology 

พญ.ชนิสา โชติพานิช 
• The role of PET in DLBCL    

พญ.ลลัธริมา ภู่พฒัน์   
• PET-directed treatment in classic 

Hodgkin lymphoma  

      พญ.พรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร  

• Genomics applied to blood group antigen    

 พญ.พรรณดี วฒันาบุญยงเจริญ 
• Massive transfusion management    

 พญ.เจนจิรา กิตติวรภทัร   

15.30-16.00  Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing  

16.00-17.30  Session 11 
Thrombosis  

Moderator: นพ.วิชยั อติชาตการ 
 

• Unexplained arterial thrombosis    

นพ.พนัธุ์เทพ องัชยัสุขศิริ  
• Unusual sites venous thrombosis    

 นพ.ชาตรี ชยัอดิศกัดิ์ โสภา 
• Thromboembolism in pregnancy    

 พญ.บุณฑริกา สุวรรณวิบูลย ์ 
 
 

Session 12 
Acute Lymphoblastic Leukemia 

Moderator: นพ.สามารถ ภคกษมา 
 

• New normal era in the management of 
adult ALL    

นพ.อดิศกัดิ์  ตนัติวรวิทย ์
• Update management in pediatric ALL    

นพ.เจษฎา บวับุญน า 
• Relapsed/refractory pediatric ALL: How I 

treat    

นพ.ธีรชิต โชติสัมพนัธ์เจริญ 

17.30-18.30 Corporate Symposium: Pfizer  (Eliquis)  

 
 
 
 

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564         DAY 3 

 World Ballroom AB World Ballroom C 

08.30-10.00  Session 13 
Classical Hodgkin Lymphoma    

Moderator: นพ.นพดล ศิริธนารัตนกลุ 

 

• How I treat nodular lymphocytic 

predominant Hodgkin lymphoma    

 นพ.อาจรบ คูหาภินนัทน์ 
• How I treat high-risk classical Hodgkin 

lymphoma    

 นพ.ธวชัชยั สุวรรณบรรณ 
• How I manage classical Hodgkin 

lymphoma in the elderly     

 นพ.ดุสิต จิตรเอื้อกุล 

Session 14 
Bone Marrow Failure      

Moderator: นพ.วนัชยั วนะชีวนาวิน 
 

• New treatment in acquired aplastic 

anemia   

 พญ.ฉัตรี หาญทวีพนัธุ์ 
• Bone marrow failure: Inherited or 

acquired  

 พญ.สุภานนั เลาหสุรโยธิน 
• Childhood myelodysplastic syndromes   

 นพ.บุญชู พงศธ์นากุล  

10.00-10.30  Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing 

10.30-12.00  
 

Oral Presentation I 
Resident/Fellow 

ประธาน:  นพ.ธญัญพงษ ์ณ นคร 
ประธานร่วม: นพ.ชาญชยั ไตรวารี 

Oral Presentation II 
Member/Participant 

ประธาน: 
ประธานร่วม:  

Oral Presentation III 
Member/Participant 

ประธาน: 
ประธานร่วม: 

12.00-13.00  Luncheon Symposium V: Thai Otsuka (ยา CML) - 

13.00-14.00   Luncheon Symposium VI: Takeda (ยา lymphoma) - 



14.00-15.30  Session 15 
Cellular Therapy 

Moderator: นพ.สุรเดช หงสอ์ิง 
 

• Mesenchymal stem cell in GVHD    

นพ.ชินดล วานิชพงษพ์นัธุ์ 
• Experience of CAR T-cell therapy in 

Thailand    

 นพ.อุษณรัสม์ิ อนุรัฐพนัธ์ 
• The future of CAR T-cell therapy    

      พญ.จกัราวดี จฬุามณี 

Session 16:  การเสวนา 
Palliative Care: Practical Point in Preparing 
Good Death 

Moderator: พญ.ธีรยา พวัวิไล 

ผูร่้วมเสวนา:  นพ.ตน้ตนยั น าเบญจพล 
        พญ.ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา  

  

15.30-16.00  Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing  

16.00-17.30  Session 17 
Multiple Myeloma 

Moderator: นพ.วีระศกัดิ์  นาวารวงศ ์

 

• From meta-analysis to practice    

 พญ.ธีรยา พวัวิไล 
• MRD in Thailand: Next generation flow 

cytometry and next generation 

sequencing 

 ดร. ธีระพงศ ์ศิริบูรณ์พิพฒันา  และ 

 พญ.ปณิสินี ลวสุต   
• CAR T-cell in multiple myeloma    

พญ.ชุติมา คุณาชีวะ 

Session 18 
Hematopoietic Stem Cell Transplantation 

Moderator: นพ.ตน้ตนยั น าเบญจพล 
 

• Overview stem cell transplant in 

autoimmune diseases    

นพ.อุดมศกัดิ์  บุญวรเศรษฐ์ 

• Stem cell transplantation in systemic 

sclerosis (SSc)     

นพ.ธิติ อศัวภาณุมาศ   

• Stem cell transplantation in multiple 

sclerosis    

นพ.ชยัยศ คงคติธรรม  

17.30-18.30 Corporate Symposium:  -  

 
 

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564          DAY 4 

Time World Ballroom AB World Ballroom C 

08.30-10.00  Session 19 
Acute Myeloid Leukemia 

Moderator: พญ.จนัทราภา ศรีสวสัดิ์  
 

• Gut microbiota profiles in acute leukemia patients 

 นพ.ธนาวฒัก์ รัตนธรรมเมธี 
• Unfolding of molecular study and clinical application in AML    

 พญ.พิมพใ์จ นิภารักษ ์
• New normal guideline for pediatric AML management    

 พญ.กาญจน์หทยั เชียงทอง 

 - 

10.00-10.30  Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing 

10.30-12.00  
 

Presidential symposium 

ประธาน: นพ.พลภทัร โรจน์นครินทร์ 
ประธานร่วม: พญ.ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา 
 

• Human neutrophil antigens in Thais and their clinical 
significances 

ดร.ออ้ยทิพย ์ณ ถลาง 

- 



• Childhood thromboembolism: The simplest to the hardest 

พญ.นงนุช สิระชยันนัท์ 

12.00-13.00  Luncheon Symposium VII: Roche (Hemlibra) - 

13.00-14.00   Luncheon Symposium VIII: Janssen-Cilag  (ยา lymphoma) - 

14.00-15.30  Case Discussion 

ประธาน: นพ.กิตต ิต่อจรสั 
ประธานร่วม: พญ.จิตติมา ศิริจีระชยั 

 

• Pediatric Case: 

ผูเ้สนอ:  พญ.ปิยธิดา วงศม์าศ      ผูอ้ภิปราย:  นพ.ปิยะ รุจกิจยานนท ์
 

• Adult Case 

ผูเ้สนอ:  พญ.สุภาว ีแสงบุญ         ผูอ้ภิปราย:  นพ.ย่ิงยง ชินธรรมมิตร์ 

- 

15.30-15.40  • ประกาศผลการประกวดงานวิจยั Resident/Fellow 

• ปิดการประชุม 

  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


