กาหนดการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจาปี พ.ศ. 2562
“Precision Lab for Thalassemia : ห้องปฏิบัติการแม่นยา มุ่งนาวินิจฉัย ใส่ใจธาลัสซีเมีย”
ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562
ณ ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
08.00 - 09.00 น.

พิธีทอดผ้าป่า

09.00 - 09.30 น.

พิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบาย
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวรายงาน โดย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

9.30 - 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง ชมโปสเตอร์ผลงานวิชาการและนิทรรศการ

10.30 - 11.30 น.

ปาฐกถาเกียรติยศสุดสาคร ตู้จินดา “ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในคนไทย:
จากงานวิจัยพื้นฐานระดับโมเลกุลสู่การควบคุมและป้องกันโรคและการค้นพบ
ฮีโมโกลบินชนิดใหม่ของโลกในภาคอีสาน”
โดย
ศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ
กล่าวนาโดย นางสิริภากร แสงกิจพร

11.30 - 12.00 น.

การบรรยายพิเศษ “บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและ
ควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย”
โดย
นพ.สมชาย แสงกิจพร
กล่าวนาโดย รศ.นพ.ธันยชัย สุระ

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น.

Cooperate Lecture: MP Med Group

14.00 - 15.30 น.

ประธาน
ดร.ปราณี ฟู่เจริญ
ประธานร่วม นางสาววรางคณา อ่อนทรวง
การอภิปราย 1 เรื่อง “การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการสาหรับการวินิจฉัย
โรคธาลัสซีเมีย”
- International Laboratory Accreditation: from LA to ISO
โดย ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์
- Development of standard control for thalassemia testing: setting the gold
standard
โดย ดร.อรพรรณ ศรีพิชัย
- Practical issues for quality assurance for thalassemia testings
โดย นางสาวอัมรา โยวัง
ผู้ดาเนินการอภิปราย ศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ

(อาหารว่าง เสิร์ฟในห้องประชุม)
15.30 - 17.00 น.

ประธาน
ศ.เกียรติคุณ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
ประธานร่วม นางสาวจิราภรณ์ เพชรรักษ์
การอภิปราย 2 เรื่อง “Precision Lab Diagnosis I: Hemoglobin typing”
- Current and recommended platforms for hemoglobin analysis
โดย อ.ดร.นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์
- Common Pitfalls in Hb interpretation
โดย ศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ
- Recent advance in Hb typing from newborn screening to AI analysis
โดย ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต
ผู้ดาเนินการอภิปราย ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต

17.30 - 19.00 น.

Dinner Symposium sponsored by Meditop, (by invitation only)

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562
07.30 - 08.30 น.
Meet the Experts
ห้องที่ 1 Treatment
โดย ผศ.พญ.ปราณี สุจริตจันทร์
อ.ดร.พญ.เดือนธิดา ทรงเดช
ห้องที่ 2 Prevention & Control
โดย รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
อ.ดร.นพ.ศุภชัย เอกวัฒนกิจ
ห้องที่ 3 Diagnosis
โดย รศ.พญ.พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
อ.ดร.นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์
นางสุทัศนีย์ วิมลเศรษฐ
08.30 - 10.00 น.
ประธาน
รศ.พอ.นพ.กิตติ ต่อจรัส
ประธานร่วม พญ.อรุโณทัย มีแก้วกุญชร
การอภิปราย 3 เรื่อง “Precision Lab Diagnosis II: DNA analysis”
- Basic molecular (gap-PCR, PCR-RDB, ARMS, HRM, MLPA)
โดย ผศ.ดร.จานงค์ นพรัตน์
- Advance molecular (ddPCR, RTPCR)
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ต่อพงษ์ สงวนเสริมศรี
- Next generation sequencing
โดย อ.ดร.นพ.ศุภชัย เอกวัฒนกิจ
ผู้ดาเนินการอภิปราย รศ.นพ.พีระพล วอง
10.00 - 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง ชมโปสเตอร์ผลงานวิชาการและนิทรรศการ

10.30 - 12.00 น.

ประธาน
รศ.นพ.ธันยชัย สุระ
ประธานร่วม ผู้แทนสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การอภิปราย 4 เรื่อง “Precision Prevention for thalassemia”
- 20 yrs. experience of prevention and control for thalassemia in
Northern Thailand
โดย รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
- Current status of prevention and control for thalassemia in Thailand
โดย ผู้แทนจาก HiTAP
- Role of Thalassemia Foundation of Thailand to improve prevention
and control
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
ผู้ดาเนินการอภิปราย ศ.เกียรติคุณ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น.

Cooperate Lecture : Perkin Elmer

14.00 - 14.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง ชมโปสเตอร์ผลงานวิชาการและนิทรรศการ

14.30 -16.00 น.

นาเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา
ห้องที่ 1
Basic & Laboratory Science
ประธาน
รศ.ดร.มล.เสาวรส สวัสดิวัฒน์
ประธานร่วม รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ
กรรมการ
ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ, รศ.นพ.พีระพล วอง
ห้องที่ 2
Clinical Science for Thalassemia
ประธาน
ผศ.พญ.ปราณี สุจริตจันทร์
ประธานร่วม รศ.พญ.พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
กรรมการ
รศ.นพ.กิตติ ต่อจรัส, พญ.อรุโณทัย มีแก้วกุญชร
ห้องที่ 3
Prevention control + Counselling for Thalassemia
ประธาน
รศ.นพ.ธันยชัย สุระ
ประธานร่วม รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
.
กรรมการ
ดร.ปราณี ฟู่เจริญ, อ.ดร.นพ.ศุภชัย เอกวัฒนกิจ

Poster Presentation
กรรมการตัดสิน
รศ.พอ.นพ.กิตติ ต่อจรัส, รศ.นพ.ธันยชัย สุระ, อ.ดร.นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์
17.30 - 19.00 น.

Dinner Symposium sponsored by ATGenes Co. Ltd. (by invitation only)

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562
07.30 - 08.30 น.

08.30 - 10.00 น.

Meet the Experts
ห้องที่ 1 Treatment
โดย ผศ.พญ.ปราณี สุจริตจันทร์
อ.ดร.พญ.เดือนธิดา ทรงเดช
ห้องที่ 2 Prevention & Control
โดย รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
อ.ดร.นพ.ศุภชัย เอกวัฒนกิจ
ห้องที่ 3 Diagnosis
โดย รศ. พญ.พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
อ.ดร.นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์
นางสุทัศนีย์ วิมลเศรษฐ
ประธาน
พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์
ประธานร่วม ศ.พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ
การอภิปราย 5 เรื่อง “Precision management in thalassemia I: What’s next?”
- Precision transfusion & pathogen inactivation technology
โดย อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
- Precision chelation in 2019
โดย ผศ.นพ.นพดล ศิริธนารัตนกุล
- Precision gene therapy and stem cell transplantation
โดย อ.ดร.พญ.เดือนธิดา ทรงเดช
ผู้ดาเนินการอภิปราย ผศ.นพ.นพดล ศิริธนารัตนกุล

10.00 - 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 - 12.00 น.

ประธาน
น.พ.สมฤกษ์ จึงสมาน
ประธานร่วม รศ.พญ.สุพัตรา ศิริโชติยะกุล
การอภิปราย 6 เรื่อง “Precision management in thalassemia II: Novel and
advance in thalassemia”
- PGD and NIPT
โดย รศ.ดร.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคล
- Basic CRISPR-Cas9 technology
โดย ดร.อลิสา ทับสุวรรณ
- Clinical application of CRISPR-Cas9 in thalassemia
โดย ดร.วรุตม์ ดุละลัมพะ
ผู้ดาเนินการอภิปราย ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต

12.00 - 12.30 น.

พิธีมอบรางวัลการเสนอผลงานวิจัย Oral และ Poster
พิธีปิดการประชุมและส่งมอบหน้าที่เจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไป

12.30 - 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

