กำ�หนดการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำ�ปี พ.ศ. 2555
ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555
09.00 - 09.30 น.		 พิธีเปิดการประชุม
								 พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ห้องปฏิบัติการฯ
09.30 - 10.30 น.		 ปาฐกถาเกียรติยศสุดสาคร ตู้จินดา
									 “คุณภาพ คุณธรรม คุณค่า ของการศึกษา		
									 ธาตุเหล็กในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ”
								 โดย ศ. เกียรติคณุ พญ. ท่านผูห้ ญิง เพ็ญศรี ภูต่ ระกูล
10.30 - 11.00 น.		 ชมโปสเตอร์ผลงานวิชาการและนิทรรศการ
11.00 - 12.00 น.		 การบรรยายพิเศษ
									 “20 ปีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการ
									 ดำ�เนินงานควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย”
12.00 - 13.00 น.		 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.		 Corporate Lecture
14.00 - 16.30 น.		 การอภิปรายหมู่ Thalassemia diagnosis: 		
									 แนวทางการตรวจ การแปลผลประมวลผล
									 การควบคุมคุณภาพ และปัญหาอุปสรรค
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555
08.00 – 08.45 น. Meet the Experts:
				 ห้องที่ 1 : “คุณภาพ” ของการวินิจฉัย		
								 โดย รศ. กุลนภา ฟู่เจริญ คุณสิริภากร แสงกิจพร
				 ห้องที่ 2 : “คุณธรรม” ของการรักษา
								 โดย ศ. พญ. อรุณี เจตศรีสุภาพ
											 รศ. นพ.สุภร จันท์จารุณี
				 ห้องที่ 3 : “คุณค่า” ของการควบคุมป้องกัน
								 โดย รศ. ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ
											 ศ. พญ. อุ่นใจ กออนันตกุล
09.00 - 10.00 น. การเตรียมความพร้อมทางการแพทย์
								 เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
10.00 - 10.30 น.		 ชมโปสเตอร์ผลงานวิชาการและนิทรรศการ
10.30 - 12.00 น.		 การอภิปรายหมู่
									 ความสำ�คัญของการให้เลือด
									 ในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

13.00 - 14.00 น.		 Corporate Lecture
14.00 - 16.30 น. Oral presentation & Poster Presentation
				 ห้องที่ 1 : Research on Thalassemia
								 Prevention & Control
				 ห้องที่ 2 : Clinical & Laboratory
								 Sciences in Thalassemia
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555
08.00 – 08.45 น. Meet the Experts:
				 ห้องที่ 1 : “คุณภาพ” ของการวินิจฉัย
									 โดย รศ. กุลนภา ฟู่เจริญ
											 คุณสิริภากร แสงกิจพร
				 ห้องที่ 2 : “คุณธรรม” ของการรักษา
									 โดย ศ. พญ. อรุณี เจตศรีสุภาพ
											 รศ. นพ.สุภร จันท์จารุณี
				 ห้องที่ 3 : “คุณค่า” ของการควบคุมป้องกัน
									 โดย รศ. ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ
											 ศ. พญ. อุ่นใจ กออนันตกุล
09.00 - 10.00 น. New approaches in DNA diagnostics
								 for hemoglobin disorders
									 โดย Dr. Cornellis L Harteveld
10.00 - 10.30 น. ชมโปสเตอร์ผลงานวิชาการและนิทรรศการ
10.30 - 12.00 น.		 การอภิปรายหมู่
									 Practical problem in prenatal
									 diagnosis for thalassemia in Thailand
12.00 - 13.00 น.		 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.		 Corporate Lecture
14.00 - 15.30 น. การอภิปรายหมู่
									 การพัฒนางานควบคุมและป้องกัน
									 โรคธาลัสซีเมีย ของ ประเทศไทยในอนาคต
15.30 - 16.00 น. พิธีมอบรางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

12.00 - 13.00 น.		 พักรับประทานอาหารกลางวัน
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