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การจัดงานวันธาลัสซีเมียโลก และการประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ

ศ.เกียรติคุณ พ.ญ. วรวรรณ  ตันไพจิตร เลขาธิการมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

  ในการจัดงานชมรมฯ ครั้งนี้จะเป็นการจัดงานครั้งที่ 21 และการจัดงานวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 9  ซึ่งจะจัดงานร่วมกับการ
จัดประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำาปี 2553  เนื่องจากมูลนิธิฯ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ครบ 20 ปี 
หรือ 2 ทศวรรษ หัวข้อการประชุม (Theme) ของการประชุมคือ 2 ทศวรรษของการควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย 
งานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 หรือวันที่ 23-25 ของเดือนพฤษภาคม 2553 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
โดยมีเจ้าภาพร่วมกับมูลนิธิฯ ในการจัดงานคือ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข   
โดยคุณจินตนา แจ้งว่ามีงบประมาณในการจัดงานซึ่งจะเพียงพอสำาหรับการประชุมครั้งนี้ วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องจ่าย
ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ที่ประชุมเสนอให้ทูลเชิญองค์อุปถัมภ์เสด็จไปทรงเปิดงาน ฉายพระรูป ทอดพระเนตรวิดิทัศน์
ทรงมีพระปฏิสันถารกับผู้ป่วย ประทานรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ทำาการควบคุมและป้องกัน (Prevention & Control) ดีเยี่ยม และ
บันทึกแถบวิดิทัศน์ ซึ่งทางมูลนิธิฯ รับจะเป็นผู้ออกจดหมายทูลเชิญ  
 
  เนื้อหาของการประชุมสรุปได้ดังนี ้
  1. งานด้านวิชาการจะจัดให้มีปาฐกถาเกียรติยศ “สุดสาคร  ตู้จินดา”  
  2. เนือ้หาทางวชิาการเรือ่งของโครงการควบคมุและปอ้งกนั (Prevention & Control) เนน้เรือ่งอปุสรรค/ปญัหา การบรหิารจดัการ 
   โดยองค์กรที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกระทรวงสาธารณสุข และสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อนำาไปสู่การ
   ปรับปรุงแก้ไขให้โครงการฯให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการประกวดการนำาเสนอผลงานทางวิชาการ (oral presentation) 
   และ การประกวดโปสเตอร์ (poster presentation) โดยมูลนิธิฯจะสบับสนุนรางวัลให้ผู้นำาเสนอผลงานที่ชนะการประกวด 
  3. เนื่องจากขณะนี้การรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิด (stem cell transplantation) และการรักษาโดยการให้เลือด
   ร่วมกับยาขับธาตุเหล็ก (regular transfusion and iron chelation) ทำาให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยธาลัสซีเมียดีขึ้น
   มากจึงขอความร่วมมือจากสถาบันต่างๆให้จัดหาผู้ป่วยเหล่านี้มาเล่าประสบการณ์ที่ดีๆของตนเองเพื่อเป็นกำาลังใจ/
   ความภูมิใจให้แก่ผู้ป่วย ผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมประชุมด้วย 
  4. การจัดพิมพ์หนังสือและบทคัดย่อ (abstract) ของการประชุมวิชาการโดยกรมอนามัย สำาหรับจุลสารชมรมโรคโลหิตจาง
   ธาลัสซีเมียที่จะออกเดือนพฤษภาคม 2553 จะเป็นฉบับพิเศษ “ 2 ทศวรรษของการควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมีย
   ในประเทศไทย ”  
  5. การประกวดคำาขวัญการควบคุมและป้องกัน จะมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพื่อให้มีผู้ร่วมประกวดกันมากๆ และมีรางวัล
   ให้ผู้ชนะการประกวดเหมือนเช่นเดิมประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้รับการเผยแพร่บนกระเป๋าและ
   เสื้อที่แจกในผู้ร่วมงาน 
  6. การจดักจิกรรมเพือ่กระชบัความสมัพนัธผ์ูร้ว่มประชมุประกอบดว้ย จดัประมลูผลติภณัฑข์องผูป้ว่ย/สมาชกิชมรมโรคโลหติ
   จางธาลัสซีเมีย การร้องเพลงและกิจกรรมอื่นที่จะนำามาพิจารณา 
  7. การจัดกิจกรรมของผู้ป่วยเด็กในช่วงบ่ายโดยจัดให้มีการเล่นเป็นทีม 



21กันยายน-ธันวาคม

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. อภิปรายหมู่เรื่อง  “Counselling”

         โดย  Clinician + Nurse ท้องถิ่น

         ผู้ดำาเนินการอภิปราย 

14.30 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

15.00 – 16.00 น. Free paper Presentation (แบ่งเป็น 3 ห้อง)

         -  Poster Presentation Exhibition

          Free paper Presentation 

         ประธาน – ประธานร่วมห้องที่ 1 :  

              Basic & Laboratory Science

         ประธาน – ประธานร่วมห้องที่ 2 :  

              Clinical Science

         ประธาน – ประธานร่วมห้องที่ 3 :  

              Prevention Control +  Counselling

18.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น

 (วันที่สาม)

08.30 – 09.00 น. Meet the Experts พร้อมรับประทานอาหารเช้า 

         ( แบ่ง 3 กลุ่มๆ ละ 30 คน )

         -  Clinician, Lab Diagnosis, Prevention 

          & Control + Counselling

         โดยมี  Lecture สั้นๆ นำามาก่อน

09.00 – 10.00 น. ปาฐกถา “สุดสาคร  ตู้จินดา”

         โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ต่อพงษ์   สงวนเสริมศรี

         มอบโล่โดย ศ.เกียรติคุณ พญ. คุณหญิงสุดสาคร  ตู้จินดา

10.00 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.30 – 12.00 น. อภิปรายหมู่  ห้องที่ 1  :  Laboratory Diagnosis

         อภิปรายหมู่  ห้องที่ 2  :  Update in Iron Chelator

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. Recent advance in thalassemia prevention : 

         Preimplantation Genetic Disgnosis

14.30 – 15.00 น. พิธีปิดการประชุม และรับมอบหน้าที่เจ้าภาพ

         ในการประชุม (กรมการแพทย์)  ครั้งที่ 17

         รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม      

         โดย  ศ.เกียรติคุณ พญ. คุณหญิงสุดสาคร  ตู้จินดา

         ประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย    

ร่างการจัดงานวันธาลัสซีเมียโลก

 (วันแรก) 

08.00 -  10.00 น. ลงทะเบียน   

10.00 - 11.00 น.  Entertainment Session : ยาขับเหล็ก GPO-L-ONE 

         โดย อ.คุณหญิงสุดสาคร, นพ.วิทิต, อ.วิปร, อ.นพดล 

11.00 - 14.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน และเตรียมรับเสด็จ

         พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 

         พระวรราชาทินัดดามาตุ 

15.00 น.     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี          

         พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จเปิดงาน

          -  ทอดพระเนตรวิดิทัศน์

          -  ทรงมีพระปฏิสันถารกับผู้ป่วย

          -  ประทานรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ทำา 

           Prevention & Control ดีเยี่ยม  

ห้องกิจกรรมที่ 1

13.00 -14.00 น.  กิจกรรมถามตอบ

         โดย อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่างๆ

ห้องกิจกรรมที่ 2

13.00 -14.00 น.  กิจกรรมสังสรรค์ของเด็ก

ร่างกำาหนด
การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำาปี 2553

“ 2 ทศวรรษของการควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย ” 

 (วันที่สอง)

08.30 – 09.00 น. Meet the Experts พร้อมรับประทานอาหารเช้า 

         ( แบ่ง 3 กลุ่มๆ ละ 30 คน )

          - Clinician, Lab Diagnosis, 

           Prevention & Control + Counselling  

           โดยมี Lecture สั้นๆ นำามาก่อน

09.00 – 10.00 น. ปาฐกถาเกียรติยศ “ 2 ทศวรรษของการ

         ควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย”

         โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ  วะสี

10.00 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.30 – 12.00 น. อภิปรายหมู่เรื่อง  

         “ การควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย :     

          บทบาทและหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ”

         โดย  อธิบดีกรมการแพทย์               

            อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

            อธิบดีกรมอนามัย และ

            ผู้อำานวยการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

         ผู้ดำาเนินการอภิปราย     ศ.นพ.สุทัศน์  ฟู่เจริญ 




