งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 56 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
56th TSH Annual Meeting: Hematology 2020: Pearls and Pitfalls
วันที่ 13-16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

กำหนดการประชุม
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563
เวลา
เวิลด์บอลลรูม เอ-บี
เวิลด์บอลลรูม ซี
08.20-08.30 น. รศ. พลโท นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์
นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน
08.30-10.00 น. Session 1: Infections in Hematology
Session 2: Red Cell Disorders
Moderator: สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย
Moderator: จิตติมา ศิริจีระชัย
▪ Emerging infections in hematology

เมธี ชยะกุลคีรี
▪ Evidence-based infectious prevention in
pediatric oncology
ชนเมธ เตชะแสนสิริ
▪ Current management of invasive fungal
infection in hematologic patients
จักกพัฒน์ วนิชานันท์
10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.

Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing
Session 3: Real-life Practice in
Myelodysplastic Syndromes
Moderator: นพดล ศิริธนารัตนกุล
▪ Challenging in diagnosis of

myelodysplastic syndromes...not that
simple
กาญจนา จันทร์สูง
▪ Real-life practice and outcome in
treatment of myelodysplastic syndromes
with hypomethylating agents
สุภร จันท์จารุณี
▪ What do we know about somatic
mutations in Thai patients with
myelodysplastic syndromes?
จันทนา ผลประเสริฐ

▪ Krupple like factor-1 (KLF-1) disease: The

dawn of new understandings
วิปร วิประกษิต
▪ All about iron deficiency anemia

พชรพรรณ สุรพลชัย
▪ Anemia in diabetes mellitus

ณัฐติยา เตียวตระกูล

Session 4: Palliative Care for Hematologists
Moderator: กวิวัณณ์ วีรกุล
▪ Early palliative care integration

ชุษณา ข่ายม่าน
▪ Palliative care setting in medical school
บุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์, ธีรยา พัววิไล,
และ ณัศวีร์ วัฒนา
▪ Palliative care setting in province hospital
นวพร ตันศิริ

12.00-13.00 น.

13.00-14.00 น.

14.00-15.30 น.

Luncheon Symposium I: (Stada)
“Current role of LMWH in VTE management”
พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ (Moderator-วิทยากร)
ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา (วิทยากร)
Luncheon Symposium II: Takeda
“From clinical trials to real-world practice in
MM: Role of Ixazomib”
สุภร จันท์จารุณี (Moderator-วิทยากร)
Session 5: Coagulation Disorders
Moderator: บุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์
▪ Immunothrombosis

พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ
▪ Novel therapy in hemophilia
นัทธี นาคบุญนำ
▪ Low von Willebrand factor: Is it a disease?
ฉัตรไผท มูลละ

15.30-16.00 น.

Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing

16.00-17.30 น.

Session 7: Immunotherapy
Moderator: สุรเดช หงส์อิง
▪ Cytokine induced killer cell and natural

killer cell therapy
กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์
▪ Chimeric antigen receptor T cell therapy
ชญามน ทักษ์ประดิษฐ์
▪ T cell therapy for viral infections post
stem cell transplant
นพพร อภิวัฒนากุล

-

-

Session 6: Nursing Symptom Management in
Hematology Malignancy
Moderator: อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์
▪ Febrile neutropenia nursing management in

hematologic malignancy
สมพร ยาเภา
▪ Chemotherapy protocols: Tips to help care for
patients in hematologic malignancy
กุลวดี สุระยุทธ์ปรีชา
▪ Nursing disruption in hematologic malignancy
มนัญญา ชุมพล
-

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563
เวลา
08.30-10.00 น.

เวิลด์บอลลรูม เอ-บี
Session 8: Pediatric Oncology
Moderator: ปัญญา เสกสรรค์
▪ Cancer immunology in pediatrics

เวิลด์บอลลรูม ซี
Session 9: Chronic Myeloid Leukemia /
Myeloproliferative Neoplasms
Moderator: ต้นตนัย นำเบญจพล
▪ Chronic myeloid leukemia

อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์
▪ Update in renal tumors
กมล เผือกเพ็ชร
▪ Highlight in neuroblastoma
ปิยะ รุจกิจยานนท์

10.00-10.30 น.
10.30-11.15 น.

Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing
ปาฐกถา สุภา ณ นคร
ประธาน: นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์
ประธานร่วม: นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์

เอกพันธ์ ครุพงศ์
▪ Bleeding and thrombosis in myeloproliferative
neoplasms
ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์
▪ Essential thrombocythemia in pregnancy
พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์
-

▪ What hematologists should know about
Malayan pit viper
อานุภาพ เลขะกุล
11.15-12.00 น.

▪

12.00-13.00 น.

Luncheon Symposium III: Takeda
“Brentuximab Vedotin treating strategies in
patients with HL”
ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา (Moderator-วิทยากร)
เอกพันธุ์ ครุพงศ์ (วิทยากร)
Luncheon Symposium IV: Sanofi-Genzyme
“Discovering hope for Gaucher disease patient
– Rare but not alone”
พลภัทร โรจน์นครินทร์ (ประธาน)
Fatih Suheyl Ezgu (Turkey) (วิทยากร)
อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ (วิทยากร)
อโนรี สุระวงศ์ (วิทยากร)

13.00-14.00 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
▪ ประกาศรางวัล โลหิตแพทย์ดีเด่น ปี 2563
▪ พิธีแสดงความยินดี กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ

-

14.00-15.30 น.

เวิลด์บอลรูม เอ-บี
Oral Presentation I (Resident/Fellow)
ประธาน: อภิชัย ลีละสิริ
ประธานร่วม: พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
O1-01 The effects of text messaging for promoting the retention of the first-time blood
donors, a randomized controlled study (TEXT study)
Chontara Pongsananurak
O1-02 Diagnostic application of flow cytometry in myelodysplastic syndromes
Jutatip Prajuabjinda
O1-03 Development and validation of a cancer-associated venous thromboembolism clinical risk
prediction (CAT-CR) model
Kodchanut Litleaungdej
O1-04 Prevalence of chronic hepatitis b virus infection and hepatitis B reactivation in patients with
chronic myeloid leukemia treated with tyrosine kinase inhibitors
Monsikan Semmahasakdikul
O1-05 Clinical spectrum and genotypes of children with -thalassemia in northeastern, Thailand
Nattakarn Sangkha
O1-06 High incidence of adrenal insufficiency in diffuse large B-cell lymphoma patients during
treatment with R-CHOP/CHOP regimen consisting of high dose corticosteroid
Pakaporn Thongtang
O1-07 Validity and reliability of self-administered Thai pediatric bleeding questionnaire (TPBQ)
application to predict risk of bleeding in pediatric bleeding disorders
Sisrimas Suwanwijit
O1-08 Alteration of monocyte subpopulations and functions in thalassemia patients
Thanakrit Piyajaroenkij
O1-09 Factor-associated risk factors of mild cognitive impairment in thalassemia patients:
Probable role of FGF21
Wasan Theerajangkhaphichai
O1-10 Echocardiographic probability of pulmonary hypertension in myeloproliferative neoplasms
patients
Yanika Jindamai

1400-1530

เวิลด์บอลรูม ซี
Oral Presentation II
ประธาน: สามารถ ภคกษมา
ประธานร่วม: อาจรบ คูหาภินันทน์
O2-01 Hematologic abnormalities in childhood systemic lupus erythematosus
(SLE) in a university hospital
Charotorn Sriwichakorn
O2-02 Effect of anemia to peritoneal dialysis patients’ outcomes
Nisa Makruasi
O2-03 A retrospective study of end-of-life care in patient with acute myeloid leukemia: A singlecenter study in Thailand
Nongluck Ananta-ard
O2-04 The experiences of providing dhamma for the patients with hematologic malignancies by
Gilandhamma Group - The volunteer monks with health care team in hospital.
Nongluck Ananta-ard
O2-05 Distinct effects of JAK2V617F and JAK2 Exon 12 mutations on erythropoiesis: A human
induced pluripotent stem cell (iPSC) - Based model
Nungruthai Nilsri
O2-06 Etiologies, comorbidities, and treatment of pure red cell aplasia in Siriraj Hospital: A 12-year
retrospective study
Nuttaphol Phaiboonpalayoi
O2-7 Reported presentation, treatment, mutation analysis and outcome of two children with
atypical hemolytic uremic syndrome
Pongpak Pongphitcha
O2-08 Pediatric thromboembolism in Chiang Mai University Hospital: A 10-year review
Pornthera Rahoorak
O2-09 Impact of overweight and obesity on joint status in persons with hemophilia
Rungrote Natesirinilkul
O2-10 Haplo-identical stem cell transplantation with post-transplant cyclophosphamide in high-risk
pediatric hematologic malignancies: A comparison of TBI-based conditioning regimen with
thiotepa-based conditioning regimen
Usanarat Anurathapan

15.30-16.00 น.

Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing

เวลา
16.00-17.30 น.

เวิลด์บอลรูม เอ-บี
Session 10: Plasma Cell Neoplasms
Moderator: วีระศักดิ์ นาวารวงศ์
▪

▪

▪

17.30-18.30 น.

Points for consideration in Thai drug
approval
ธีรยา พัววิไล
Supportive care
รวิสุต เดียวอิศเรศ
Treatment in related complications of
multiple myeloma
เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง

Corporate Symposium: Sanofi-Aventis
“Burdens and Pitfalls of Cancer Associated Thrombosis ”
พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ (Moderator-วิทยากร)
พลภัทร โรจน์นครินทร์ (วิทยากร)

เวิลด์บอลรูม ซี
Session 11: Thalassemia
Moderator: กิตติ ต่อจรัส
▪

▪

▪

Update on management of non-transfusiondependent thalassemia
อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์
Taking care of pregnant patients with
transfusion-dependent thalassemia
ปราณี สุจริตจันทร์
Difficult cases in prenatal screening and
diagnosis of thalassemia
พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ

-

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563
เวลา
08.30-10.00 น.

เวิลด์บอลรูม เอ-บี
Session 12: Peripheral T Cell Lymphoma
Moderator: ธานินทร์ อินทรกำธรชัย
▪

▪

▪

10.00-10.30 น.

Pitfalls in pathological diagnosis of T cell
lymphoma
ไพศาล บุญสะกันต์
Beyond CHOP for peripheral T cell
lymphoma
ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา
Beyond chemotherapy for peripheral
T cell lymphoma
กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์

Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing

เวิลด์บอลรูม ซี
Session 13: Laboratory Hematology
Moderator: อ้อยทิพย์ ณ ถลาง
▪

▪

▪

Multispecific cytotoxic T lymphocytes for
cancer adoptive immunotherapy
สว่าง เพชรวิเศษ
Insight into molecular diagnosis, monitoring,
and minimal residual disease detection in
common hematological malignancies
. ธีระพงศ์ ศิรบิ ูรณ์พิพัฒนา
Puzzling cases in hemostatic laboratories
เบญจพร อัคควัฒน์

10.30-11.15 น.

Thanomsri Srichaikul Lecture
ประธาน: วิชัย ประยูรวิวัฒน์
ประธานร่วม: ปัญญา เสกสรรค์
A potpourri in vascular medicine
pertaining to hematology
วิชัย อติชาตการ
Luncheon Symposium V: Roche
“Evolving therapy in the Relapsed/Refractory
DLBCL treatment landscape”
อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ (Moderator)
ลลิตา นรเศรษฐธาดา (วิทยากร)
จันทนา ผลประเสริฐ (วิทยากร)
Luncheon Symposium VI: Amgen
“Advancement of RANK-L inhibitor for boneinvolved multiple myeloma”
สุภร จันท์จารุณี (Moderator)
อาจรบ คูหาภินันท์ (วิทยากร)
Session 14: Acute Leukemia
Moderator: จันทราภา ศรีสวัสดิ์

-

▪

11.30-12.30 น.

12.30-13.30 น.

13.30-15.00 น.

Philadelphia-like acute lymphoblastic
leukemia
วีรภัทร โอวัฒนาพานิช
▪ The evolving landscape of acute
lymphoblastic leukemia treatment
จักราวดี จุฬามณี
▪ Update role of stem cell transplantation
in acute myeloid leukemia
ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์
Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing
▪

15.00-15.30 น.
15.30-17.00 น.

Session 16: Hot Issues in Pharmacology
Moderator: อาทิตย์ อังกานนท์
▪ Cannabis in hematology

สหภูมิ ศรีสุมะ
▪ Biosimilar in hematology
อนันต์ชัย อัศวเมฆิน

-

-

Session 15: Transfusion Medicine
Moderator: อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์
▪

▪

▪

Platelet-rich plasma therapy
วิโรจน์ จงกลวัฒนา
Bacterial contamination in platelets: An update
พิมพรรณ กิจพ่อค้า
Patient blood management in hematopoietic
stem cell transplantation
พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ

17.00-18.00 น.

Corporate Symposium: Meda Pharma
“Optimizing Outcomes in Settings of
Chemotherapy-Induced Neutropenia – Role of
Biosimilar Pegfilgrastim”
Prof. Cornelius F. Waller (Germany)

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
เวลา
เวิลด์บอลรูม เอ-บี
08.30-10.00 น. Session 17: Consultative Hematology
Moderator: ธีระ ฤชุตระกูล
▪

▪

▪

10.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.

Assisted reproductive technology and thrombosis
กชวรรณ บุญญวัฒน์
Management of bleeding in patients taking direct oral anticoagulants
นภชาญ เอื้อประเสริฐ
Pre-procedural management in hemophilia
ดารินทร์ ซอโสตถิกุล

Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing
Presidential Symposium
ประธาน: วิชัย ประยูรวิวัฒน์
ประธานร่วม: พลภัทร โรจน์นครินทร์
Chronic myeloid leukemia: Where we are and where we are going
แสงสุรีย์ จูฑา
▪ หลักเกณฑ์การพิจารณายาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ
เกรียง ตั้งสง่า
Luncheon Symposium VII: BMS
Case Discussion
ประธาน: วันดี นิงสานนท์
ประธานร่วม: รชต ลำกูล
▪

12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.

Pediatric Case
ผู้เสนอ: ณัฐศรุต ส่งทวี
ผู้อภิปราย: นงนุช สิระชัยนันท์
▪
Adult Case
ผู้เสนอ: ชลลดา เหล่าเรืองโรจน์
ผู้อภิปราย: ธัญญพงษ์ ณ นคร
▪ ประกาศผลการประกวดงานวิจัยของ แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
▪ ปิดการประชุม
▪

14.30-14.40 น.

Poster Presentation
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม - วันพุธที่ 1 เมษายน 2563, ห้องโลตัสสวีท 14,
P-01

P-02

P-03
P-04

P-05

P-06

P-07
P-08
P-09
P-10
P-11

P-12

P-13

The correlation between D-dimer levels and overall survival in newly diagnosed adult acute leukemia in Siriraj
Hospital
Apichaya Jantataeme
Antiphospholipid antibodies in adult immune thrombocytopenia in Siriraj Hospital: Prevalence and impact on
clinical thrombosis
Apichaya Ratanasook
Effect of a red blood cell transfusion on reticulocyte count
Benjamaporn Mekrakseree
Qualification of pooled leukocyte poor platelet concentrates in platelet additive solution processed in Blood
Bank of Army Institute of Pathology, Phramongkutklao Medical Center
Chanakarn Vipusmith
Efficacy of intrathecal methotrexate versus high-dose intravenous methotrexate for prophylaxis of central
nervous system relapse in DLBCL: A 5 - Year retrospective study
Dootsadeephorn Surin
Comparison of high-dose cytarabine versus intermediate-dose cytarabine as consolidation in patients aged 55
years or older with acute myeloid leukemia
Isarapong Rattana
Intracranial hemorrhage in hemophiliac patients at Chiang Mai University Hospital: A 10-year retrospective study
Jetniphat Khamyuang
Survival rate of pediatric extra cranial germ cell tumor: A single center retrospective study review
Kamala Laohverapanich
Incidence and risk factors of acquired vitamin K deficiency in hospitalized patients
Kan Sonthayanavin
Prognostic implication of serum alpha-fetoprotein kinetics in childhood hepatoblastoma
Krin Vanatharnkul
Clinical outcomes of treatment with bortezomib containing regimens compared to non- bortezomib containing
regimens in newly diagnosed non-transplant eligible multiple myeloma in Ramathibodi hospital
Manirat Kaeomani
Clinical outcome of pediatrics patients with idiopathic severe aplastic anemia in King Chulalongkorn Memorial
Hospital
Orapan Khattachan
Assessment of coagulation activation using thrombin generation assay in newly diagnosed acute myeloid
leukemia
Pawinee Noinart

P-14
P-15
P-16
P-17

P-18

P-19

P-20
P-21
P-22

P-23
P-24

P-25

P-26

Systematic screening for gaucher disease in patients with splenomegaly and/or thrombocytopenia
Piyaporn Cheanklin
Advance care planning on palliative elderly acute myeloid leukemia patients associated with good death
Piyaporn Sirisanthiti
The efficacy of vitamin K for prevention of coagulopathy in critically ill patients: A randomized controlled trial
Piyatida Chumnumsiriwath
Comparison of post-transplantation cyclophosphamide and standard GVHD prophylaxis regimen
in
matched related allogeneic stem cell transplantation
Pol Chewcharat
Comparison of efficacy and safety of salvage chemotherapy in relapse, refractory lymphoma in Srinagarind
Hospital
Ronnarit Boonyaray
Protein expression of programmed cell death-1 (PD-1) and programmed death ligands (PD-Ls) in diffuse large bcell lymphoma (DLBCL)
San Krittikarux
Absolute monocyte count is a sensitive predictor of autologous peripheral blood cell
Sarunkorn Promboon
Treatment outcomes and clinical relevance in patients with double expressor lymphomas
Sirapat Rungwittayatiwat
Preliminary randomized study of standard or high dose filgrastim for neutrophil recovery after postremissive
cytarabine consolidation therapy in acute myeloid leukemia patients
Sivarach Sakda
Neurological complications in pediatric acute lymphoblastic leukemia (ALL)
Sudarat Tassanasuwan
Clinical and genetic characteristics difference among PV, ET, Pre-MF and overt MF, post PV/ET MF using
JAK2V617F, calreticulin and MPL mutation study
Tachapol Virunhagarun
Clinical outcome of using three-factor prothrombin complex concentrate in patients with major bleeding
associated with factor Xa inhibitor
Thipsumon Raksintham
Clinical characteristics and treatment outcomes of posttransplant lymphoproliferative disorders (PTLD) after
kidney transplantation in Ramathibodi Hospital
Yanisa Krueawan

