กำหนดการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 17

“ ทันโลก – ทันโรคธาลัสซีเมีย ”

วันที่ 7–9 กันยายน 2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร
7 กันยายน 2554
							 Pre-Congress Symposium: Practical Issues in Iron Chelation Therapy
									 สนับสนุนโดย องค์การเภสัชกรรม
12.00–13.00 น.			 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00–15.00 น.			 การอภิปรายหมู่ Practical Issues in Iron Chelation Therapy
							 ผลการศึกษาวิจัยยาขับเหล็ก GPO-L-ONE ในผู้ป่วยเด็ก
									 ดร. นพ.วิปร วิประกษิต
							 ผลการศึกษาวิจัยยาขับเหล็ก GPO-L-ONE ในผู้ป่วยผู้ใหญ่
									 ผ.ศ. นพ.นพดล ศิริธนารัตนกุล
							 ประสบการณ์การใช้ยาขับเหล็ก GPO-L-ONE ในโรงพยาบาลราชวิถี
									 นพ.ธวัชชัย สุวรรณบรรณ
							 ผู้ดำเนินการอภิปราย พญ.สมใจ กาญจนาพงศ์กุล
8 กันยายน 2554
07.30–08.30 น. 			 ลงทะเบียนรับเอกสารและกระเป๋าเอกสาร
08.30–09.00 น.			 พิธีเปิดการประชุม
						 			 ประธาน			 พญ.คุณหญิง สุดสาคร ตู้จินดา
									 ประธานร่วม 		 พญ.วันดี นิงสานนท์
09.00–10.00 น.			 การปรับใช้นโยบายธาลัสซีเมียแห่งชาติไปสู่การปฎิบัติ
									 อธิบดีกรมการแพทย์ 			 (หรือผู้แทน)
									 อธิบดีกรมอนามัย 			 (หรือผู้แทน)
									 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(หรือผู้แทน)
									 ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
							 ผู้ดำเนินการอภิปราย		 พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
10.00–10.20 น.			 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
									 ประธาน			 พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
									 ประธานร่วม 		 พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
10.20–11.00 น.			 ปาฐกถาเกียรติยศ มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 2
									 กล่าวแนะนำวิทยากร โดย
ศ.เกียรติคุณ พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
							 “ 2 ทศวรรษของการปลูกถ่ายไขกระดูกสำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย: อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต ”
									 โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.วินัย สุวัตถี
11.00–12.15 น.			 อภิปรายหมู่เรื่อง “ Management of Thalassemia: towards better quality of life ”		
							 Overview of Thalassemia Management
		 									 พญ.ศุภสุตา ศรัทธาวิสุทธิ์
							 Iron chelation
		 									 ดร. นพ.วิปร วิประกษิต
2
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							 QOL in thalassemia
		 							 รศ. พ.อ. นพ.กิตติ ต่อจรัส
						
ผู้ดำเนินการอภิปราย พญ. อรุโณทัย มีแก้วกุญชร
12.15–13.30 น.			 พักรับประทานอาหารกลางวัน (นำชม Poster ผลงานทางวิชาการ)
									 ประธาน			 ศ.เกียรติคุณ พญ. ท่านผู้หญิง เพ็ญศรี ภู่ตระกูล
									 ประธานร่วม 		 รศ. พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ
13.30–15.00 น.			 อภิปรายหมู่ เรื่อง “ Cardiac complications in Thalassemia ”
							 Overview & Pathophysiology
		 							 ศ. นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
							 Update on Cardiac evaluation
		 							 รศ. พญ.จิรภรณ์ เหล่าธรรมทัศน์
							 Management: Cardiologist’s prospective
		 							 นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงศ์
							 ผู้ดำเนินการอภิปราย รศ. นพ.สุภร จันท์จารุณี
15.00–15.30 น.			 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
									 ประธาน			 ผศ. นพ.นพดล ศิริธนารัตนกุล
									 ประธานร่วม 		 พญ. อรุโณทัย มีแก้วกุญชร
15.30–17.00 น.			 อภิปรายหมู่ เรื่อง “ Endocrine complications: Early detection & intervention ”
							 Overview & pathophysiology
		 							 รศ. พญ.ไพรัลยา นาควัชระ
							 Bone complications
		 							 ศ. นพ.พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา
							 Diabetes & abnormal OGTT
		 							 นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒน์กุล
							 ผู้ดำเนินการอภิปราย นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล
9 กันยายน 2554
07.30-08.20 น. 		 Meet the Experts Session
							 ห้องที่ 1: Practical Issues in Thalassemia Management: Thrombosis / Hypoxia
									 ศ. พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์
							 Nutrition & antioxidants
									 รศ. ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร
ห้องที่ 2: Improving Thalassemia diagnosis:
									 ดร.ปราณี ฟู่เจริญ (วินิจจะกุล)
									 ศ. นพ.ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี
							 ห้องที่ 3: Interactive case studies for Thalassemia counseling:
									 นพ.จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา
									 นพ.มานพ พิทักษ์ภากร
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									 ประธาน			 พลโทแพทย์ หญิงทิพย์ ศรีไพศาล
									 ประธานร่วม 		 พญ.พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
08.30–10.00 น.			 อภิปรายหมู่ เรื่อง “Infectious complications in Thalassemia”Overview & pathophysiology
		 							 ศ. นพ.วันชัย วนะชิวนาวิน
							 Infectious episodes in Thalassemia
		 							 รศ. พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ
							 Chronic hepatitis in Thalassemia
		 							 นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
							 Pythiosis infection
		 							 นพ.ธีระพงษ์ กระแจะจันทร์
							 ผู้ดำเนินการอภิปราย ศ. นพ.วันชัย วนะชิวนาวิน
10.00-10.10 น. 		 พิธีรับมอบหน้าที่เจ้าภาพในการประชุมครั้งที่ 18 แก่ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
									 โดย ประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฯ
10.10–10.30 น.			 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.30–12.00 น.			 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Oral presentations)
							 ห้องที่ 1: Basic & Laboratory Science
		 							 ประธาน 		 ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์
		 							 ประธานร่วม รศ. ดร.กุลนภา ฟู่เจริญ
							 ห้องที่ 2: Clinical research & Prevention & control program
		 							 ประธาน 		 รศ. นพ.อานุภาพ เลขะกุล
		 							 ประธานร่วม นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร
12.00–13.00 น.			 พักรับประทานอาหารกลางวัน (นำชม Poster ผลงานทางวิชาการ)
									 ประธาน 		 ผศ. พญ.ปราณี สุจริตจันทร์
									 ประธานร่วม นางสิริภากร แสงกิจพร
13.00–14.00 น.			 อภิปรายหมู่เรื่อง “Novel technology of Thalassemia-PND : Plasma DNA”
		 							 รศ. ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ
							 Ultrasound – Hydrops
		 							 รศ. นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
							 ผู้ดำเนินการอภิปราย ศ. นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
14.00–14.20 น.			 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
									 ประธาน 		 ศ. นพ.ต่อพงษ์ สงวนเสริมศรี
									 ประธานร่วม พญ.พรพิมล เรืองวุฒิเลิศ
14.20–15.30 น.			 อภิปรายหมู่เรื่อง “Thalassemia – Prevention Program : Where do we stand now?”
		 							 รศ. นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ตัวแทนภาคเหนือ
		 							 พญ.อุ่นใจ กออนันนตกุล
ตัวแทนภาคใต้
		 							 รศ. นพ.ถวัลยวงค์ รัตนสิริ ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
		 							 นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ 		 ตัวแทนภาคกลาง
						 ผู้ดำเนินการอภิปราย รศ. นพ.ธันยชัย สุระ
15.30–15.45 น.			 พิธีแจกรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และผลงานวิจัยยอดเยี่ยม
									 โดย ประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฯ
15.45 น. 					 ปิดการประชุม
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