28th November 2015, Renaissance Hotel, Bangkok

		เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมาได้มีการจัด
ประชุมวิชาการเรือ่ งโลหิตจางธาลัสซีเมีย “Thalassemia Expert
Forum 2015” ณ ห้องประชุม บอลรูม เอ โรงแรม เรเนอซองส์
กรุงเทพโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ความรูแ้ ละความก้าวหน้า
ทางวิชาการเรือ่ งโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ทัง้ ในส่วนของโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียชนิดพึ่งพาเลือด (Transfusion dependent
Thalassemia: TDT) และโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดไม่พึ่งพา
เลือด (Non-transfusion-dependent Thalassemia: NTDT)
ในหัวข้อ การรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในคนไข้เด็ก และ
คนไข้ผู้ใหญ่ ภาวะเหล็กเกิน การใช้ยาขับเหล็ก การดูแลรักษา
ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนเพื่อให้แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร
สามารถนำ�ความรู้ไปประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
จริงเพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
		 โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียเป็นวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ 15 ท่านอันประกอบด้วย
ศ. พญ.อรุณี เจตุศรีสุภาพ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น
ผศ. พญ.ณัฐติยา เตียวตระกูล รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น
พญ.ยุจินดา เล็กตระกูล รพ.สรรพสิทธิประสงค์
รศ. พญ.พิมพ์ลกั ษณ์ เจริญขวัญ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
ผศ. นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
ผศ. นพ.นพดล ศิริธนารัตนกุล รพ.ศิริราชพยาบาล
รศ. ดร.นพ.วิปร วิประกษิต รพ.ศิริราชพยาบาล
รศ. นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล รพ.ศิริราชพยาบาล
รศ. นพ.สุภร จันท์จารุณี รพ.รามาธิบดี
ศ. พญ.อำ�ไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ รพ.รามาธิบดี
พญ.พิจิกา จันทราธรรมชาติ รพ.รามาธิบดี
รศ. พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล รพ.จุฬาลงกรณ์
ผศ. พญ.ปราณี สุจริตจันทร์ รพ.จุฬาลงกรณ์
รศ. พ.อ.กิตติ ต่อจรัส รพ.พระมงกุฎเกล้า
ผศ. นพ.กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
		 การประชุมดำ�เนินการในรูปแบบการบรรยาย การอภิปราย
แลกเปลี่ยนความรู้ โดยเน้นถึงการนำ�ความรู้ และวิทยาการมา
ใช้ในประเทศไทย ในการนี้มีแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม จากทั้งโรงพยาบาล โรงเรียนแพทย์และ
โรงพยาบาลศูนย์ จำ�นวน 125 ท่าน

08.00-08.30		 Registration
				Chairman: Assistant Professor NoppadolSiritanaratkul (Siriraj)
08.30-08.45		 Welcome and introduction
					Assistant Professor Noppadol Siritanaratkul (Siriraj)
08.45-09.30		 Iron toxicity and its clinical relevance on management in
				thalassemia
					Associate Professor VipViprakasit (Siriraj)		
				Transfusion-dependent Thalassemia
09.30-10.00		 Perspective of thalassemia treatment in pediatric TDT patients
					Associate Professor Pimlak Charoenkwan (Chiang Mai)
10.00 -10.30 Perspective of thalassemia treatment in adult TDT patients
					Associate Professor Suporn Chuncharunee (Ramathibodi)
10.30-10.45		 Coffee break
10.45-12.00		 Panel discussion: Practical points of iron chelation
					Moderator: 		 Associate Professor KittiTorcharus
											
(Phramongkutklao)
					• Pediatric view
					Associate Professor Bunchoo Pongtanakul (Siriraj)
					• Adult view
					Assistant Professor Adisak Tantiworavit (Chiang Mai)
12.00-12.10		 Summary and key takeaways
					Assistant Professor Noppadol Siritanaratkul (Siriraj)
12.10-13.00		 Lunch
				Chairman: Professor Arunee Jetsrisuparb (Srinakarind)
				Non-transfusion-dependent Thalassemia
13.00-13.10		 Overview of NTDT in Thailand
					Professor Arunee Jetsrisuparb (Srinakarind)
13.10-13.40 NTDT:Clinical problems and research from practice
				in pediatric view
					Professor Ampaiwan Chuansumrit (Ramathibodi)
13.40-14.10 		 NTDT:Clinical problems and research from practice
				in adult view
					Assistant Professor Nattiya Teawtrakul (Srinakarind)
14.10-15.10		 Specific complications in NTDT
					• Endocrine
						
Associate Professor Darintr Sosothikul (Chulalongkorn)
					• Metabolic problems and Pulmonary hypertension
						
Dr.Pichika Chantrathammachart (Ramathibodi)
15.10-15.20		 Coffee break
15.20-16.20		 Role of splenectomy in Thalassemia
					Moderator: 		 Assistant Professor Pranee Sujaritchun
											 (Chulalongkorn)
					• Pediatric view
						
Dr.Yujinda Lektrakul (Sunpasitprasong)
					• Adult view
						
Assistant Professor Kannadit Prayongratana
						
(Phramongkutklao)
16.20-16.50		 Unmet needs on iron chelation and future perspective
				of thalassemia management
					Associate Professor Vip Viprakasit (Siriraj)
16.50-17.00		 Summary and key takeaways
					Professor Arunee Jetsrisuparb (Srinakarind)
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