
TENTATIVE PROGRAMME ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ คร้ังท่ี 29 ประจ าปี 2566 

ระหว่างวันท่ี 18 – 21 เมษายน 2566  

Theme: Challenges on transfusion medicine towards National Sustainable Goals 

วันท่ี 18 เมษายน 2566: Educational Programme วันที่ 19 เมษายน 2566 วันท่ี 20 เมษายน 2566 วันท่ี 21 เมษายน 2566  

07.30 - 08.30 น. (60 นาท)ี 
ลงทะเบียน 

07.30 - 09.00 น. (90 นาท)ี 
ลงทะเบียน 

07.30 - 08.30 น. (60 นาท)ี 
ลงทะเบียน 

07.30 - 08.30 น. (60 นาท)ี 
ลงทะเบียน 

08.30 – 8.45 น. (15 นาท)ี 
กล่าวต้อนรับ 
รศ.พญ.ดจุใจ  ชัยวานิชศริ ิ
ผู้อ านวยการศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

09.00 – 09.15 น. (15 นาท)ี 
กล่าวรายงาน  
ทนพญ.ภาวิณี  คุปตวินทุ  
รองผูอ้ านวยการศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
กล่าวเปิดการประชุม  
รศ.พญ.ดจุใจ  ชัยวานิชศริิ   
ผู้อ านวยการศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

08.30 – 9.45 น. (75 นาท)ี 
S2: National Security and sustainability of Blood 
Supply 
Moderator: ทนพ.สาธิต เทศสมบูรณ์  
                ผู้ชว่ยผู้อ านวยการศนูย์บริการโลหิตแห่งชาต ิ
                สภากาชาดไทย 
- ....................................... 
- ....................................... 

08.30 – 9.15 น. (45 นาท)ี 
L7: Asia-Pacific Regional Benchmarking: Where 
are we? 
ทนพญ.ภาวิณี  คุปตวินท ุ
รองผูอ้ านวยการศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

08.45 – 09.45 น. (60 นาท)ี 
E1: Patient Blood Management: How to achieve? 
รศ.พญ.พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ  
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

09.15 – 10.00 น. (45 นาท)ี 
L1: Keynote Lecture 
To be announced… 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วฒันชัย 
 
10.00 – 10.15 น. (15 นาท)ี 
มอบของทีร่ะลกึและถ่ายภาพร่วมกนั 

09.45-10.15 (30 นาท)ี 
L5: Report on National Hemovigilance 2022  
ศ.ดร.นพ. พลภัทร โรจน์นครินทร ์
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

09.15-10.30 (75 นาท)ี 
S5: The Role of Transfusion Medicine Physician in 
Blood Transfusion Services 
Moderator: ผศ.ดร.พญ.จารุพร พรหมวงศ ์ 
                ธนาคารเลือดและเวชศาสตรบ์ริการโลหิต

โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค ์
- ....................................... 

ทนพญ.เกษราพร วงศ์บา 
ธนาคารเลือดและเวชศาสตร์บรกิารโลหิต โรงพยาบาล
สรรพสทิธิประสงค์                  

09.45 – 10.45 น. (60 นาท)ี 
E2: Essential Goals in Donor Management 
นางสาวปิยนันท์  คุม้ครอง 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
นพ.คามนิ วงษก์ิจพัฒนา 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

10.45 – 11.00 น. (15 นาท)ี 
รับประทานอาหารว่าง  

10.15 – 11.00 น. (45 นาท)ี 
รับประทานอาหารว่าง / ชมโปสเตอร์วิชาการและบูธผลิตภัณฑ์ 

10.15 – 10.45 น. (30 นาท)ี 
รับประทานอาหารว่าง / ชมโปสเตอร์วิชาการและบูธผลิตภัณฑ์ 

10.30 – 11.00 น. (30 นาท)ี 
รับประทานอาหารว่าง / ชมโปสเตอร์วิชาการและบูธผลิตภัณฑ์ 

11.00 – 12.00 น. (60 นาท)ี 
E3: Clinical Use of HLA & HPA Laboratory Testing 
รศ.พญ.ดวงตะวนั ธรรมานิชานันท ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
นพ.อภวิรรษ ติยะพรรณ 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

11.00 – 11.45 น. (45 นาท)ี 
L2: lecture  
To be announced… 
รศ.พญ.ดจุใจ  ชัยวานิชศริิ   
ผู้อ านวยการศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
 

10.45 – 12.00 น. (75 นาท)ี 
FP1: Free Paper Presentation (5 เร่ือง) 
Moderator: ทนพญ.สิณีนาฎ อทุา  
                ผู้ชว่ยผู้อ านวยการศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ    
                สภากาชาดไทย 
                พ.อ.หญิง พญ.เปรมฤดี  ชัยสวุิรัตน ์
                ศนูย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 

11.00 – 12.00 น. (60 นาท)ี 
L8: บทเรียนจากโควิด-19 กับการรับมือในอนาคต 
ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ 
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวทิยาคลินิก 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์          
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

12.00 – 12.45 น. (45 นาท)ี 
รับประทานอาหารกลางวัน 
12.45 – 13.30 น.(45 นาท)ี 
CL1-2: corporate lecture 2 บริษัท (2ห้อง) 

11.45 – 12.45 น. (60 นาท)ี 
รับประทานอาหารกลางวัน 
12.45 – 13.30 น.(45 นาท)ี 
CL3-4: corporate lecture 2 บริษัท (2ห้อง) 

12.00 – 12.45 น. (45 นาท)ี 
รับประทานอาหารกลางวัน 
12.45 – 13.30 น.(45 นาท)ี 
CL5-6: corporate lecture 2 บริษัท (2ห้อง) 

12.00 – 12.45 น. (45 นาท)ี 
รับประทานอาหารกลางวัน 
12.45 – 13.30 น.(45 นาท)ี 
CL7-8: corporate lecture 2 บริษัท (2ห้อง) 

Rev 3.0_20.01.2566 



วันท่ี 18 เมษายน 2566: Educational Programme วันที่ 19 เมษายน 2566 วันท่ี 20 เมษายน 2566 วันท่ี 21 เมษายน 2566  

13.30 – 14.15 น. (45 นาท)ี 
E4: Transfusion-Transmitted Infections: The Risk of 
Occult Hepatitis B in Blood Supply 
รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์   
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

13.30 – 14.15 น. (45 นาท)ี 
L3: Blood Transfusion in Patients with Coagulopathy  
รศ.นพ.ธีระ ฤชุตระกูล 
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

13.30 – 14.15 น. (45 นาท)ี 
L6: Digital Transformation: National Blood Service 
Big Data and PDPA 
ดร.ประจิต  ลิม้สายพรหม 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

13.30 – 14.45 น. (75 นาท)ี 
FP2: Free Paper Presentation (5 เร่ือง) 
Moderator:  
             ศ.(พิเศษ) พล.ต.หญิง ดร.ทนพญ.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง 
             บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์    
             มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
             นพ.เจตตวรรณ  ศริิอกัษร  
             โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

14.15-15.15 น. (60 นาท)ี 
E5: What’s New for HBV Deferral and Donor Care 
Policies  
นพ.อภิสทิธิ์ ทองไทยสิน 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
ดร.ทนพญ.ดวงนภา อนิทรสงเคราะห ์
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
 

14.15-15.15 น. (60 นาท)ี 
L4: Challenges in the National Security of Plasma-
Derived Medicinal Products (PDMPs) 

ดร.ภก.นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล 
    ผู้ช่วยผูอ้ านวยการศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

ศ.(พิเศษ) ดร.ภก.จอมจิน จันทรสกุล 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

- ......................................... 
 
 

14.15-15.30 น. (75 นาท)ี 
S3: Immunohematology: How’s it going? 
Moderator: รศ.พญ.ศศิธร เพชรจนัทร 
                 ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
- Standard Cell Production 
    นางสาวกัลยา เกิดแก้วงาม 
    ศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 
- RhDel What? Why? How? And When?  
    ดร.ทนพญ.ใจรกั ทองบุศย์ 
    ศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 
- Antigen typing  
    ทนพญ.พลอยมณี สุวรรณวฒุิชัย 
    ศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 

15.15-15.30 น. (15 นาท)ี 
รับประทานอาหารว่าง  

15.15 – 15.45 น. (30 นาท)ี 
รับประทานอาหารว่าง / ชมโปสเตอร์วิชาการและบูธผลิตภัณฑ์ 

15.30 – 16.00 น. (30 นาท)ี 
รับประทานอาหารว่าง / ชมโปสเตอร์วิชาการและบูธผลิตภัณฑ์ 

14.45 – 15.30 น. (45 นาท)ี 
มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น /กล่าวปดิการประชุม 
รศ.พญ.ดจุใจ  ชัยวานิชศริ ิ
ผู้อ านวยการศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
 
 

15.30 – 16.15 น. (45 นาท)ี 
E6: Pitfalls in Blood Component Usage 
ภญ.ปิยวดี  วทิยาวิวัฒน ์
ผู้ช่วยผู้อ านวยการศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
อ.ดร.พญ.เจนจิรา กิตตวิรภทัร  
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล 

15.45 – 17.00 น.  (75 นาท)ี 
S1: Stem cell Transplantation: Current Practice 
 Moderator: รศ.รอ้ยเอก พญ.ปาริชาต ิเพิม่พิกุล  
 คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล   
- Donor Selection for Allogeneic Hematopoietic 

Stem Cell Transplant 
    รศ.พญ.ดวงตะวนั ธรรมานิชานันท ์

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
- Current Hematopoietic Stem Cell Transplantation 

and Cellular Therapy 
พญ.จันทิญา  จนัทร์สว่างภวูนะ 
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Transfusion support 
    รศ.ร.อ.หญิง พญ.ปาริชาต ิเพิ่มพกิุล 
    คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

16.00 – 17.15 น. (75 นาท)ี 
S4: Challenges to Blood Transfusion Safety 
Moderator: ภญ.ฐิติพร  ภาคภมูิพงศ ์
               ผู้ชว่ยผู้อ านวยการศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ     
               สภากาชาดไทย 
- Bacterial Screening in Platelets 
    ภญ.ฐิติพร  ภาคภูมิพงศ ์
    ผู้ช่วยผูอ้ านวยการศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ  
    สภากาชาดไทย 
- Transfusion Transmitted Infection Monitoring 
    ดร.ทนพญ.ดวงนภา อนิทรสงเคราะห ์
    ศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 
- To be announced… 
    รศ.ร.อ.หญิง พญ.ปาริชาต ิเพิ่มพกิุล 
    คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

16.15 – 17.15 น. (60 นาท)ี 
E7: An Approach to Incompatible Red Cell 
Crossmatching 
นายมรกต เอมทิพย์ 
ทนพญ.พลอยมณ ีสุวรรณวุฒิชัย  
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

 


