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  งานประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งที่ 54 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย     
  The 54th TSH Annual Meeting  

   วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
 

 

Theme   “Hematology:  Basic and Beyond” 
 

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562        
เวลา ห้องโลตัสสวีท 10 ชั้น 22  

1300-1600 Pre-congress Workshop: Transmedic 

 
 

 

 
 

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 

เวลา ห้องเวิลด์บอลล์รูม เอ-บ ี ห้องเวิลด์บอลล์รูม ซี 

0820-0830 นพ. วิชัย ประยูรวิวัฒน์   นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่ง

ประเทศไทย  กล่าวเปิดงานประชุม 

 

 Session 1:  Acute Myeloid Leukemia 

Moderator:  พญ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ 
Session 2:  Red Blood Cell 

Moderator:  นพ. กิตติ ต่อจรัส 
 

0830-0900   Moving beyond the transplantation 

limitation 

 พญ. จนัทิญา จนัทร์สว่างภูวนะ 

 Hb Bart’s hydrop fetalis: From prevention 

to management of survival 

พญ. เดือนธิดา ทรงเดช 

0900-0930  From morphology to molecular approach 

นพ. วศิเทพ ลิม้วรพิทกัษ์ 

 Red blood cell membrane disorders: How 

to diagnose and manage 

พญ. พรพรรณ ศรีพรสวรรค์ 

0930-1000  Highlights in Pediatric AML  

พญ. กลบีสไบ สรรพกิจ 

 Novel therapy in Thalassemia 

พญ. ณฐัติยา เตียวตระกลู 

1000-1030 Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing  

 Session 3: MDS / MPN 

Moderator:  นพ.  สุภร จันท์จารุณี 
 

Session 4:  Mild Bleeding Disorders 

Moderator:  นพ. วิชัย ประยูรวิวัฒน์ 

1030-1100  MPN: Basics and beyond 

นพ. เอกรัฐ รัฐฤทธ์ิธ ารง 
 Mechanisms underlying mild bleeding 

disorders 

 นพ. นภชาญ เอ้ือประเสริฐ 

1100-1130  MDS – Clonal hematopoiesis 

นพ. อาจรบ คหูาภินนัทน์ 

 Approach to mild congenital bleeding 

disorders 

 นพ. บุญชู พงศ์ธนากุล 

1130-1200  Pediatric MDS: Point of view 

พญ. สมใจ กาญจนาพงศ์กุล 
 Approach to mild acquired bleeding 

disorders 

 นพ. ธีระ ฤชุตระกูล 
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เวลา ห้องเวิลด์บอลล์รูม เอ-บ ี ห้องเวิลด์บอลล์รูม ซี 

1200-1300 Luncheon Symposium I: BMS 

 

  - 

1300-1400 Luncheon Symposium II: Kirin 

 

  - 

เวลา ห้องเวิลด์บอลล์รูม เอ-บ ี ห้องเวิลด์บอลล์รูม ซี ห้องโลตัสสวีท 13 

1400-1530 

 

 

Oral Presentation I   

(Resident/Fellow – 8 papers) 

 

Oral Presentation II  

(Member & Participant – 8 

papers) 

Oral Presentation III  

(Member & Participant – 8 

papers) 

เวลา ห้องเวิลด์บอลล์รูม เอ-บ ี ห้องเวิลด์บอลล์รูม ซี 

1530-1600 Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing  

 Presidential Symposium 

ประธาน:  นพ. วิชัย  ประยูรวิวัฒน์ 

ประธานร่วม:  นพ. พลภัทร โรจน์นครินทร์ 
 

 

1600-1645  Challenges and opportunities in the 

management of CLL  

       Daniel Benjamin Kennedy (UK) 

 

1645-1730  การพัฒนาและทิศทางการดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตวิทยา

ในประเทศไทย 

        นพ. ไตรโรจน์ ครุธเวโช 

 

1730-1830 Evening Corporate Symposium I: - 

 

 - 

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 

เวลา ห้องเวิลด์บอลล์รูม เอ-บ ี ห้องเวิลด์บอลล์รูม ซี 

 Session 5: Transfusion Medicine 

Moderator:  นพ. วิโรจน์ จงกลวัฒนา 
 

Session 6: Pediatric Oncology 

Moderator:  นพ. ปัญญา เสกสรรค์ 

0830-0900   Microvesicle in transfusion medicine 

พญ. เจนจิรา กิตติวรภัทร 
 CNS germ cell tumor 

 พญ. พัชรี ค าวิลัยศักด์ 

0900-0930  HLA and genetic susceptibility to 

autoimmune and infectious diseases 

พญ. ดวงตะวัน ธรรมาณิชานนท์ 

 Hepatoblastoma 

 นพ. กมล เผือกเพ็ชร 

0930-1000  Hemolytic reaction from blood and blood 

derivative 

พญ. พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ 

 Langerhans cell histiocytosis : Past, 

present, and future 

พญ. ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์ 
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เวลา ห้องเวิลด์บอลล์รูม เอ-บ ี ห้องเวิลด์บอลล์รูม ซี 

1000-1030 Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing  

1030-1115 ปาฐกถา สุภา ณ นคร 
ประธาน:  นพ. วิชัย ประยูรวิวัฒน์ 
ประธานร่วม:  นพ. พลภัทร โรจน์นครินทร์ 
 

 Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: 

From pathogenesis to treatment  

        นพ. วันชัย วนะชิวนาวิน 

  - 

 

1115-1135  ประชุมใหญ่สามัญ และแถลงผลงานประจ าปี  

1135-1200  พิธีแสดงความยินดีแก่ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมและสอบฯ 

 ประกาศผลการประกวดงานวิจัยของ 

Resident/Fellow 

 

1200-1300 

 

Luncheon Symposium III: Roche 

 

  - 

1300-1400 Luncheon Symposium IV: Sysmex 

 

  - 

 

 Session 7:  Arterial and Venous Thrombosis 

Moderator:  นพ. พลภัทร โรจน์นครินทร์ 
 

Session 8:  Transplantation in 2020 

Moderator:  นพ. อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ 

1400-1430  Coronary artery disease and venous 

thromboembolism: Shared risk factors 

and pathophysiology 

          นพ. พันธ์ุเทพ อังชัยสุขศิริ 

 Graft versus leukemia effect transplant 

immunology 

นพ. เอกพันธ์ ครุพงศ์  

1430-1500  Approach to arterial thrombosis in the 

young 

          พญ. นงนุช สิระชัยนันท์ 

 When to transplant? – Adult patient 

นพ. กฤษฎา วุฒิการณ์ 

1500-1530  Thrombophilia: To do or not to do 

            พญ. บุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์ 
 When to transplant? – Pediatric patient 

 นพ. อุษณรัสม์ิ อนุรัฐพันธ์ 

1530-1600 Coffee Break | Exhibition | Poster Viewing 

 

 
 

1600-1630 

 
 

1630-1700 

Session 9: Bone Marrow Failure 

Moderator:  นพ. นพดล ศิริธนารัตนกุล 

 Pure red cell aplasia 

 พญ. สุภานัน เลาหสุรโยธิน 

 Update management in aplastic anemia 

 นพ. สน่ัน วิสุทธิศักดิ์ชัย 

Session 10:  Palliative Care 

Moderator: พญ. บุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์ 

การเสวนา     “วันน้ีคือของขวัญชีวิต” 

ผู้ร่วมเสวนา   นพ. ฉันชาย สิทธิพันธ์ุ    

                  พญ. บุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์ 

             คณุอรทัย ชะฟ ู

1700-1800 Evening Corporate Symposium  II: 

 

  - 

 


