เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มี
การจัดประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ
โรงแรมคุ้มภูคำ� จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
เจ้าภาพร่วมกับมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ
และได้รบั การสนับสนุนจากสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) มีผเู้ ข้าร่วมประชุมมากกว่า 500 คนจากทัว่ ประเทศ ในปีนี้
ชมรมฯ ได้สง่ ตัวแทนคณะทำ�งานภายใต้ชมรมฯ เข้าร่วมการประชุม
และได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผลการดำ�เนินงานโครงการ
สมัครสมาชิกชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
(Thalassemia Registration for Thailand: Thal R Thai) ในบูธ
ของมูลนิธิฯ ด้วย
		 สำ�หรับการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติปีนี้
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.วิชัย เทียนถาวร
เป็นผูเ้ ปิดการประชุม ในปีนม้ี กี ารมอบของทีร่ ะลึกและโล่เกียรติคณ
ุ
มากมาย ที่สำ�คัญคือการมอบถาดเงินสำ�หรับผู้ที่ได้รับ SITA
AWARDS 2 ท่านคือ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี จากรางวัล
ประเภทบุคคล ในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและงาน
วิจยั อันเป็นประโยชน์ต่อวงการธาลัสซีเมียมาอย่างยาวนาน และ
นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ ประธานศูนย์ธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลศิริราช
จาก รางวัลสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านการดูแลผูป้ ว่ ยธาลัสซีเมีย
		 การประชุมเริ่มด้วยปาฐกถาพิเศษ 2 เรื่องคือ “20 ปี
ของการป้องกันควบคุมและรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย” โดย
นพ.วิชัย เทียนถาวร และ “60 ปี ธาลัสซีเมียในประเทศไทย” โดย
ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ต่อจากนั้นเป็นการอภิปราย 2
เรื่องสำ�คัญคือ “สภาพปัจจุบันและอนาคตของการป้องกัน และ
ควบคุมโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทย” โดยรองอธิบดีกรมการ
แพทย์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้จัดการกองทุน
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค สปสช. ผูแ้ ทนโรงเรียนแพทย์ ผูแ้ ทน
สูติแพทย์ และ นพ.ดนัย ธีวันดา เป็นผู้ร่วมอภิปราย และ “ประสบ
การณ์การควบคุมและป้องกันธาลัสซีเมียในประเทศไทย” โดย ศ.
นพ.สุทศั น์ ฟูเ่ จริญ และมีผอู้ �ำ นวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี และ
ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ร่วมอภิปราย
		 เนื้อหาของการประชุมในวันที่ 2 และ 3 มีความคล้าย
คลึงกับของการประชุมทุกๆ ปีที่ผ่านมา เริ่มต้นด้วย Meet the
Expert ในตอนเช้า ซึ่งเป็นเวทีที่จัดขึ้นมาให้นักวิชาการที่สนใจ
เรื่องโรคธาลัสซีเมีย ให้มีโอกาสซักถามปัญหาเกี่ยวกับการรักษา
การตรวจวินิจฉัย และการให้คำ�ปรึกษาทางพันธุกรรมกับผู้เชี่ยว

ชาญจากมหาวิทยาลัย หลังจากนัน้ ก็เป็นการบรรยายในห้องประชุม
ใหญ่เรื่อง CPG เรื่อง Diagnosis and Prevention & Control
และ Management
		 การบรรยายเรื่อง “Gene Therapy in Thalassemia” โดย
Prof. Emmanuel Payen จาก Institute National de la Santé
et de la Recherche Scientifique (INSERM), France และ ศ. นพ.
สุรเดช หงส์อิง ได้บรรยายถึงความก้าวหน้าและความสำ�เร็จใน
การรักษาโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงจนหายขาด โดยเทคโนโลยี
ล่าสุดที่เป็นความหวังในอนาคตอันใกล้
		 การอภิปรายเรื่อง Diagnostic difficulties in prevention
and control program for Thalassemia in Thailand แบ่งออก
เป็น 3 หัวข้อ คือ Hb variants โดย รศ. ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ
High Hb F โดย รศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต และ Atypical
thal carrier โดย ดร.ปราณี ฟูเ่ จริญ วิทยากรทัง้ 3 ท่านได้บรรยาย
ถึงตัวอย่างผลเลือดที่พึงระมัดระวังในการแปลผล และแนวทาง
ในการตรวจเพิ่มเติมเมื่อพบผลเลือดดังกล่าว เพื่อให้การแปลผล
ความเสี่ยงมีความแม่นยำ�ที่สุด
การอภิปรายเรื่อง Lessons learn from case studies in
prevention and control program for Thalassemia in Thailand
โดย รศ. พญ.พรพิมล เรืองวุฒิเลิศ, รศ. พญ.พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
และ ผศ. พญ.ปราณี สุจริตจันทร์ วิทยากรทั้ง 3 ท่านได้บรรยาย
ถึงประสบการณ์จริง ในการดูแลคู่เสี่ยงและผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
โดยให้ตัวอย่าง ในรายที่มีประเด็นปัญหาและให้ข้อแนะนำ�ที่เป็น
ประโยชน์ในการดูแลรักษา
		 นอกจากนี้ยังมีการนำ�เสนอผลงานของนักวิชาการทั้งจาก
กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัย ทั้งในรูปแบบโปสเตอร์
และแบบปากเปล่า (Oral Presentation) และมีการพิจารณาให้
รางวัลผลงานที่โดดเด่นรวมทั้งหมด 6 รางวัล โดยมูลนิธิโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
		เนือ่ งจากมีบคุ ลากรทางการแพทย์มาร่วมประชุมเป็นจำ�นวน
มาก ทางมูลนิธิฯ จึงถือโอกาสจัดการประชุมพิจารณาร่าง CPG
ขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้อง
คีรีมาศ ด้วย
		
		 ก่อนปิดการประชุมได้มีการส่งมอบเจ้าภาพ ที่จะจัดการ
ประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 20 โดยท่านรองอธิบดี
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบช่อดอกไม้ให้แก่ท่านรอง
อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อการเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติในปีต่อไป
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