ร่างกาหนดการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจาปี 2561
“Thalassemia: All New Hope”
วันที่ 5 - 6 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
4 กันยายน 2561
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.

Pre-Congress Symposium
ลงทะเบียนรับเอกสาร
รับประทานอาหารกลางวัน

5 กันยายน 2561
07.30 – 08.30 น.

ลงทะเบียนรับเอกสารและกระเป๋าเอกสาร

08.30 – 09.30 น.

ประธาน
ศ.เกียรติคุณ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
ประธานร่วม
พญ.สมใจ กาญจนาพงศ์กุล
ปาฐกถาเกียรติยศ สุดสาคร ตู้จินดา “…………………………………………………………………….”
โดย
ศ. นพ.ธีระ ทองสง
กล่าวแนะนาโดย
รศ. นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์

09.30 – 10.00 น.

พิธีเปิด การประชุมสัมมนาวิชาการวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจาปี 2561
โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวรายงาน โดย
อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

10.00 – 10.45 น.

การบรรยายพิเศษ “Health care 4.0 : The Future Hope for Thalassemia Patients”
โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

10.45 – 11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 – 12.00 น.

ประธาน
อ. นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
ประธานร่วม
ผู้อานวยการ / รองผู้อานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Symposium “From hope to reality : โครงการลงทะเบียนผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ภายใต้
ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า”
โดย
ผู้อานวยการสานักโรคเรื้อรัง
ผู้ดาเนินการอภิปราย
ศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน (ชมผลงานทางวิชาการ Poster)
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13.00 – 14.30 น.

ประธาน
รศ. นพ.ธันยชัย สุระ
ประธานร่วม
รศ. พญ.พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
Symposium “Gene therapy for thalassemia : A real new hope?”
โดย
ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง
ผู้ดาเนินการอภิปราย
รศ. พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ

14.30 – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.30 น. Oral & Poster Presentation
Oral ห้องที่ 1 Basic & Laboratory Science for Thalassemia
ประธาน
รศ. มล.เสาวรส สวัสดิวัฒน์
ประธานร่วม รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ
Oral ห้องที่ 2 Clinical Science for Thalassemia
ประธาน
รศ. พอ. นพ.กิตติ ต่อจรัส
ประธานร่วม ผศ. พญ.ปราณี สุจริตจันทร์
Oral ห้องที่ 3 Prevention control and Counselling for Thalassemia
ประธาน
ดร.ปราณี ฟู่เจริญ
ประธานร่วม รศ. นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
กรรมการตัดสิน Poster
รศ. นพ.กิตติ ต่อจรัส, รศ. นพ.ธันยชัย สุระ, อ. นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
6 กันยายน 2561
07.00 – 08.00 น. Meet the Experts
ห้องที่ 1 Treatment โดย พญ.อรุโณทัย มีแก้วกุญชร / อ. นพ. ดร.ศุภชัย เอกวัฒนกิจ
ห้องที่ 2 Prevention & Control โดย รศ. นพ.ธันยชัย สุระ / อ. นพ.ชนินทร์ ลิม่ วงศ์
ห้องที่ 3 Diagnosis โดย ศ. ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ, รศ. นพ.พีระพล วอง
08.30 – 10.00 น.

ประธาน
ศ.เกียรติคุณ นพ.ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี
ประธานร่วม
ผศ.พญ.พรพรรณ ศรีพรสวรรค์
Symposium “All new hopes for advanced thalassemia diagnosis”
โดย
- Understanding globin regulation is a hope to improve thalassemia
diagnosis : อ. ดร. พญ.เดือนธิดา ทรงเดช
- Using genomic diagnosis : A new hope for decipher thalassemia
complexity : อ. นพ. ดร.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์
- Non Invasive Prenatal Test (NIPT) for thalassemia : A new hope for
prevention and control : อ. นพ. ดร.ศุภชัย เอกวัฒนกิจ
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10.00 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น.

ประธาน
พญ.วันดี นิงสานนท์
ประธานร่วม
พญ.อรุโณทัย มีแก้วกุญชร
Symposium “Current challenges on conventional therapy for thalassemia :
Lost and found hope”
โดย
Complication : ศ. พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ
Iron Chelation : ผศ. นพ.นพดล ศิริธนารัตนกุล
Blood Transfusion : รศ. พอ. นพ.กิตติ ต่อจรัส
ผู้ดาเนินการอภิปราย พญ.มนธนา จันทรนิยม

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

ประธาน
รศ. นพ.ถวัลย์วงศ์ รัตนศิริ
ประธานร่วม
นพ.สมชาย แสงกิจพร
Symposium “All new hope at the horizon : Current novel therapies”
โดย Targeted therapy for thalassemia : ศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต
Haploidentical HSCT : When everyone can be transplanted :
ผศ. นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์
ผู้ดาเนินการอภิปราย ศ.เกียรติคุณ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ

14.30 – 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 น.

- พิธีมอบรางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยยอดเยี่ยม
- พิธีรับมอบหน้าที่เจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งต่อไป (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
โดย มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ
- พิธีปิดการประชุม
*****************************************************************
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