บรรณาธิการแถลง

ประชุมวิชาการประจำ�ปีธาลัสซีเมีย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 24-26 ตุลาคม 2556
ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ ขอนแก่น
และ ห้องประชุมจำ�ลองมุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น

24 ตุลาคม 2556

ในปีนี้งานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 และ
งานวันธาลัสซีเมียครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “รวมพลัง สร้างสรรค์ รักษา
สิทธิ์ พิชิตเหล็ก” เป็นงานสรรจรครั้งแรกจัดที่ โรงพยาบาลชลบุรี เมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556 ณ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ประสบความ
สำ�เร็จมีสมาชิกชมรมฯ มาร่วมงานเป็นจำ�นวนมากคาดว่าการประชุมในครั้ง
ต่อๆ ไปจะขยายไปในต่างจังหวัดมากขึ้น เนื่องจากมีสมาชิกฯ ได้เรียกร้องให้
จัดในภูมิภาคมากขึ้น และเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จดั การประชุมเครือข่ายการส่งต่อ คนไข้ธาลัสซีเมีย
ฮีโมฟีเลีย และมะเร็ง ณ โรงแรมคันทารี่ เชียงใหม่ กลุ่มผู้เข้าอบรมเป็นแพทย์
และพยาบาล ในเขตจังหวัดภาคเหนือวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลที่ดีและการส่งต่อที่เหมาะสม
นอกจากนัน้ ในฉบับนีม้ คี อลัมน์ของ รศ.พญ.พิมพ์ลกั ษณ์ เจริญขวัญ จาก
สาขาวิชาโลหิตวิทยาและโรคมะเร็ง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเล่าเรื่อง “ความลับของเม็ดเลือดแดง”
และ คอลัมน์ “คุยกับหมออรุณี” เรื่องพาหะธาลัสซีเมีย โดย ศ.พญ. อรุณี
เจตศรีสภุ าพ จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ทางคณะบรรณาธิการขอขอบคุณ อาจารย์ทั้งสองท่านที่รับจะ
เขียนบทความให้เพื่อนสมาชิกตลอดไป
เนื้อหาที่น่าสนใจในฉบับนี้ประกอบด้วย เล่าเรื่องเลือดตอนที่ 17 เรื่อง
“ปกิณกะคดีว่าด้วยเหล็ก” คำ�ถามคำ�ตอบ และ เรื่องเล่าจากเพื่อนสมาชิก
ที่ไปเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ “ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่ไม่จำ�เป็นต้อง
รับการถ่ายเลือดอย่างสมํ่าเสมอ” ณ เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นอก
จากนี้ทางบรรณาธิการยินดีเป็นสื่อกลางแจ้งข่าวสารให้เพื่อนสมาชิกฯ ได้รับ
ทราบ จึงอยากให้เพื่อนสมาชิกฯ เขียนเรื่องมาเล่าสู่กันฟังมากๆ หรือแจ้งข่าว
สารได้ที่ E-mail: kittitcr@gmail.com สมาชิกฯ สามารถอ่านจุลสาร ฉบับ
ออนไลน์ได้ที่ www.thalassemia.or.th
ในอีก 2 ปี ข้างหน้า พวกเราชาวสมาชิกชมรมจุลสาร จะต้องเตรียมพร้อม
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ประชากรในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน
จะมีระบบการค้าเสรี ผู้คนสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันสะดวกขึ้น ไม่มี
อุปสรรคในด้านการติดต่อสือ่ สาร การค้าขายจะเป็นเสรีและรวมถึงการรักษา
พยาบาลด้วย มี 10 ประเทศในอาเซียนได้แก่ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และ
ไทย
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
บริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำ�กัด และองค์การเภสัชกรรม ที่ให้การสนับ
สนุนการจัดทำ�จุลสารฯ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส

โรงแรมเซ็นทารา

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน /พิธีเปิด
09.00 - 10.00 น. Basic for Thalassemia Patient Care
						 พญ.มนธนา จันทรนิยม		
10.00 - 11.00 น. New Era Thalassemia 2014
			
รองศาสตราจารย์ พ.อ. นพ.กิตติ ต่อจรัส
11.00 - 12.00 น. Common GI Problem in Thalassemia
						 นพ.ภิเษก ยิ้มแย้ม
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. Common Cardiac Problem in Thalassemia
						 พญ.สุพัตรา สมจิตต์
14.00 - 16.00 น. Oral – Poster presentations
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โรงแรมเซ็นทารา

09.00 - 10.00 น. สถานการณ์โรคธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์
						 นพ.สมศักดิ์ ปฏิภาณวัตร
10.00 - 11.00 น. การแปลผลการตรวจห้องปฏิบัติการ
					 เพื่อการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย
						 รองศาสตราจารย์ กุลนภา ฟู่เจริญ
11.00 - 12.00 น. การตรวจวิเคราะห์ยีนธาลัสซีเมีย: แนวทางการตรวจ		
					 วิเคราะห์ ประโยชน์ การรายงานผล การแปลผล
					 และการส่งต่อ
						 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน			
13.00 – 14.00 น. Genetic Counseling in Thalassemia Disease
						 พญ.อุษณีย์ สังคมกำ�แหง
14.00 – 15.00 น. Prenatal Diagnosis in Severe Thalassemia Disease
						 พญ.จตุพร ดวงกำ�
15.00 – 16.00 น. Cord Blood Collection for Stem Cell Transplantation
26 ตุลาคม 2556

ห้องประชุมจำ�ลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น

08.30 - 10.00 น. Work Shop
 ห้องประชุม		
Case Discussion Hoslistic Approach in Thalassemia
จำ�ลองหน้า 		 ทีมวิทยากร: กายภาพบำ�บัด เภสัชกร
									 โภชนาการ การพยาบาล
 ห้องประชุม
Blood bank Procedure
จำ�ลองหลัง 		 ทีมวิทยากร: คลังเลือดกลาง
 ห้องประชุม
Genetic Counseling Realtime
แก่นเงิน 			 ทีมวิทยากร: กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
10.00 -12.00 น. Update for Blood Transfusion
		
		 รองศาสตราจารย์ พญ.ศศิธร เพชรจันทร
12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 -14.00 น. มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น
14.00 -16.00 น. ซักถาม และ อภิปรายกลุ่ม /พิธีปิด

บรรณาธิการ

กันยายน ธันวาคม 2556
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