กำ�หนดการจัดงานชมรมฯ ครั้งที่ 25
และ วันธาลัสซีเมียโลกครั้งที่ 13 “ ธาลัสซีเมียกับคุณภาพชีวิต ”
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5
อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

บรรณาธิการแถลง
		 วันที่ 8 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันธาลัสซีเมียโลก ในปีนม้ี ลู นิธโิ รค
โลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยา
บาลรามาธิบดี จัดงานพบปะสังสรรค์สมาชิกชมรมฯ ในวันอาทิตย์ที่ 18
พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์
การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีเรื่องที่น่าสนใจอาทิ การเสวนา
คุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นผูป้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมีย คำ�ถามคำ�ตอบกับแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
การแสดงของสมาชิกฯ และมินคิ อนเสิรต์ จากคุณธนนท์ จำ�เริญ (The Voice)
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกฯ ทุกท่านร่วมงาน
		 กิจกรรมเกี่ยวกับธาลัสซีเมียที่ผ่านมาประกอบด้วย งานความรู้สู่
ประชาชนเรื่อง “บอกลาธาลัสซีเมีย” และการบรรยายเรื่องธาลัสซีเมีย ใน
การประชุมวิชาการสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยโดย ศาสตราจารย์
นายแพทย์ สุทัศน์ ฟู่เจริญ และเนื่องในโอกาสครบรอบอายุ 80 ปีของ
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ วินัย สุวัตถี รองประธานมูลนิธิโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมีย ทางสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยได้จัดงาน
มุฑิตาจิตให้อาจารย์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา
		 คอลัมน์ประจำ�ที่น่าสนใจในฉบับนี้ประกอบด้วย เล่าเรื่องเลือด
ตอนที่ 19 เรือ่ ง ไขมันในเลือด คอลัมน์คยุ กับหมออรุณี เรือ่ งยาขับธาตุเหล็ก
และเรือ่ ง ภาวะพร่องเอนไซม์ จี-ซิก-พีดี โดย รศ. พญ. พิมพ์ลกั ษณ์ เจริญขวัญ
นอกจากนี้สมาชิกได้ส่งอีเมล์คำ�ถามข้อข้องใจมา ซึ่งทางบรรณาธิการได้
ตอบและนำ�คำ�ถามคำ�ตอบดังกล่าวมาลงในจุลสารฉบับนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์
กับผู้อ่านต่อไป จึงอยากเชิญชวนให้เพื่อนสมาชิกฯ ได้เขียนเรื่องมาเล่าสู่กัน
ฟังมากๆ หรือแจ้งข่าวสารได้ท่ี E-mail:kittitcr@gmail.com นอกจากนีส้ มาชิกฯ
สามารถอ่านจุลสารฉบับออนไลน์ได้ท ่ี www.thalassemia.or.th ทางบรรณาธิการ
ยินดีเป็นสื่อกลางแจ้งข่าวสารให้เพื่อนสมาชิกฯได้รับทราบ
		 ความสำ�เร็จของจุลสารฯ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของอาจารย์
ทุกท่านที่ได้สละเวลาเขียนบทความอันเป็นประโยชน์แก่เพื่อนสมาชิก คณะ
บรรณาธิการจุลสารยังมุง่ มัน่ ทีจ่ ะทำ�จุลสารฯ ให้มเี นือ้ หาสาระทีเ่ ป็นประโยชน์
เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับสมาชิก เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โรคธาลัสซีเมีย ตอบปัญหาไขข้อข้องใจ และเป็นกำ�ลังใจให้ผู้ป่วยและ
ผู้ปกครองตลอดไป
		 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศ
ไทย บริษทั โนวาร์ตสี (ประเทศไทย) จำ�กัด และ องค์การเภสัชกรรม ทีใ่ ห้การ
สนับสนุนการจัดทำ�จุลสารฯ
พบกันใหม่ฉบับหน้า

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
บรรณาธิการ

กำ�หนดการ
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง และกิจกรรมภายในงาน
09.00-09.10 น. กล่าวต้อนรับ โดย
						 คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
09.10-09.20 น. กล่าวรายงาน โดย
							 นายแพทย์ธันยชัย สุระ
09.20-09.30 น. กล่าวเปิดงาน โดย
						 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง
							 คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา และ
						 • คุณสายพิณ พหลโยธิน
09.30-09.40 น. การแสดงรำ�อวยพร โดย
						 ผู้ป่วยชมรมธาลัสซีเมียโรงพยาบาลรามาธิบดี
09.40-10.00 น.		  ถ่ายรูปร่วมกัน
						 รับประทานอาหารว่าง
10.00-10.40 น. การเสวนาหัวข้อ
						 “ คุณภาพชีวิตที่ดีในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ” โดย
							 แพทย์หญิงสายพิณ หัตถีรัตน์
10.40-11.15 น. การเสวนาหัวข้อ
						 “ อาหารกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยธาลัสซีเมียและ
					
กินอย่างมีคุณภาพ ” โดย
							 นายแพทย์ปริย พรรณเชษฐ์
11.15-11.40 น. ประสบการณ์ต่างแดน โดย
							 คุณกฤติน กฤษเจริญ
,
							 คุณพุฒินันท์ รังสรรค์โลหะกุล
11.40-12.00 น. รายการ “ คุณถาม - เราตอบ”
							 กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากทุกสถาบัน
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ
					 จากชมรมผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน
					 ประสบการณ์ระหว่างผูป้ ว่ ยและครอบครัวและบุคลากร
13.00-13.30 น. “ จิตอาสากับ ชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
					
แห่งประเทศไทย” โดย
							 คุณชามา สุวินัย
							 คุณกฤติน กฤษเจริญ
							 คุณชุติกร พูลทรัพย์
							 คุณอรินทร ปัจฉิมพิหงค์
13.30-14.15 น. เกมส์และการแสดงจากศิลปิน และ ดารารับเชิญ
					 (รพ.รามา) ลุ้นรับรางวัลและของที่ระลึก
14.15-14.45 น. มินิคอนเสิร์ต จาก
						 คุณธนนท์ จำ�เริญ (นนท์ The Voice)
14.45-15.00 น. พิธีมอบธงเจ้าภาพ (รพ.พระมงกุฎเกล้า)
					 และกล่าวปิดงาน โดย
						 นายแพทย์ธันยชัย สุระ
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