บรรณาธิการแถลง

"รวมพลังสร้างสรรค์รักษาสิทธิ์พิชิตเหล็ก"
งานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24
และวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556
ห้องประชุมเฉลิมราชสมบัติ ชั้น 9 อาคารเฉลิมราชสมบัติ โรงพยาบาลชลบุรี

กำ�หนดการ
09:00 – 10:00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง
					
และ ชมบูธกิจกรรมภายในงาน
ภาพทะเลจากปกเป็นภาพที่หาดบางแสน ชลบุรี และจาก
10:00 –10:05 น.		 กล่าวต้อนรับโดย รศ.(พิเศษ) นพ.อัษฎา ตีพันธ์
เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ทะเลมีความเกี่ยวพันธ์กับธาลัสซี 					 ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลชลบุรี
เมียอย่างไร “ธาลัสซีเมีย” ภาษาอังกฤษเขียน thalassemia ซึ่งมา 10:05 - 10:10 น.		 กล่าวรายงานโดย นพ.สมิต ประสันนาการ 			
จากรากศัพท์ภาษากรีช 2 คำ�คือ thalassa และ aemia ความหมาย 					 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ของ thalasa คือ sea หรือ ทะเล ส่วน aemia คือ blood หรือ เลือด 10:10 – 10:15 น. กล่าวเปิดงานโดย นายคมสัน เอกชัย
เมื่อรวม 2 คำ�เข้าด้วยกันจึงเป็นโรคเลือด ที่พบแถบที่อยู่ทางทะเล 					 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี		
เนื่องจากโรคนี้รายงานครั้งแรกในกลุ่มประเทศที่อยู่ในแถบทะเล 10:15 – 10:20 น. กล่าวขอบคุณโดย
เมดิเตอร์เรเนียนนั่นเอง ในวันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี จะเป็นวัน 					 ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิง สุดสาคร ตู้จินดา
					 ประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ
ธาลัสซีเมียโลก ซึ่งการจัดกิจกรรมในปีนี้จะมีตัวแทนผู้ป่วยจากชมรม 10:20 – 10:30 น. การแสดงโดย กลุ่มผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย เดินรณรงค์ให้ความรู้โรค 					 โรงพยาบาลชลบุรี ถ่ายภาพร่วมกัน
ธาลัสซีเมียกับประชาชนในพืน้ ทีย่ า่ นต่างๆ ของกรุงเทพฯ ได้แก่บริเวณ 10:30 – 11:10 น. การเสวนาหัวข้อ
ถนนสีลม และย่านสยามสแควร์และจะมีการจัดงานชมรมโรคโลหิต 					 “โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและภาวะเหล็กเกิน”
จางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 24 และงานวันธาลัสซีเมียโลก 						 โดย นพ.ธนกฤต สมประเสริฐกูล
ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “รวมพลัง สร้างสรรค์ รักษาสิทธิ์ พิชิตเหล็ก” 					 โลหิตแพทย์ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลชลบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมเฉลิมราชสมบัติ 11:10 – 12:00 น. เสวนาหัวข้อ
					 “มุมมองและทิศทางของภาครัฐในการบริการสุขภาพ
ชั้น 9 อาคารเฉลิมราชสมบัติ โรงพยาบาลชลบุรี
					 ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย”
เนือ้ หาทีน่ า่ สนใจในฉบับนีป้ ระกอบด้วย เล่าเรือ่ งเลือดตอนที่ 16 						 โดย ผศ. พญ.ปราณี สุจริตจันทร์
ความรู้เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร คำ�ถามคำ�ตอบ เรื่องเล่าจากเพื่อน 						 ตัวแทนจากสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สมาชิกที่ไปทัศนะศึกษาที่บางแสน ความคืบหน้าการทำ�แนวทาง 						 และ ตัวแทนผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมียจากโรงพยาบาลต่างๆ
การวินิจฉัยและรักษาฯ (CPG) และสรุปบทความการประชุมวิชาการ 						 ประเด็นในการอธิปราย
ของสมาคมโลหิตวิทยาเมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม 						 1. ปัญหาการส่งตัวผู้ป่วย
เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ นอกจากนี้ ทางบรรณาธิการยินดี 						 2. ปัญหาเรื่องการเข้าไม่ถึงยาในผู้ป่วย
						 3. ปัญหาความไม่สะดวกสบายปัญหาอุปสรรค
เป็นสือ่ กลางแจ้งข่าวสารให้เพือ่ นสมาชิกฯ ได้รบั ทราบ จึงอยากให้เพือ่ น 							 ของการใช้ยาฉีด ซึ่งควรเป็นยาตัวเลือกที่สาม
สมาชิกฯ เขียนเรือ่ งมาเล่าสูก่ นั ฟังมากๆ หรือแจ้งข่าวสารได้ท่ี Email: 							 มากกว่าตัวเลือกที่สองของการใช้ยาในผู้ป่วย
kittitcr@gmail.com สมาชิกฯ สามารถอ่านจุลสารฉบับออนไลน์ได้ 							 ธาลัสซีเมีย
ที่ www.thalassemia.or.th
						
และมอบหนังสือร่างเพื่อพิจารณาให้กับ		
ความสำ�เร็จของจุลสารฯ ฉบับนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ 							 ตัวแทนของภาครัฐในนามคณะทำ�งาน
ของอาจารย์ทุกท่านที่ได้สละเวลาเขียนบทความอันเป็นประโยชน์ 12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวันและชมนิทรรศการ
แก่เพื่อนสมาชิก คณะบรรณาธิการจุลสาร ยังมุ่งมั่นที่จะทำ�จุลสารฯ 					 จาก ชมรมผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
						
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ให้มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับสมาชิก 							 ระหว่างผู้ป่วยด้วยกันแบบกันเอง
เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย ตอบปัญหาไขข้อ 						
เลือกชมสินค้าของชมรมผู้ป่วย
ข้องใจ และเป็นกำ�ลังใจให้ผู้ป่วยและผู้ปกครองตลอดไป
							 โรงพยาบาลต่างๆ ที่นำ�มาจำ�หน่ายในงาน
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ
มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่ง 13:00 – 13:45 น. ช่วงถาม-ตอบไขข้อข้องใจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ประเทศไทย บริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำ�กัด และบริษัทตรัย 					 โดย คณาจารย์จากทุกสถาบัน
13:45 –14:00 น.		 การแสดงปิดงาน โดยตัวแทนผู้ป่วยโรคโลหิตจาง
เมดิคอล จำ�กัด ที่ให้การสนับสนุนการจัดทำ�จุลสารฯ
					 ธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
พบกันใหม่ฉบับหน้า
14:00 – 14:30 น. มินิคอนเสิร์ต จากนนท์ The Voice
						 ❍ สไลด์ภาพกิจกรรม พร้อมเพลงจับมือไว้
						 ❍ พิธีส่งมอบธงเจ้าภาพ (รพ.จุฬา-รพ.รามา)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
						 ❍ ลุ้นรับของที่ระลึกและกล่าวปิดงาน
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