กำ�หนดการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำ�ปี พ.ศ. 2559
“ Collaborative Networks: Key Factors For Success ” เครือข่ายร่วมใจก้าวไกลสู่ความสำ�เร็จ

วันที่ 9 -11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชออคิด จังหวัดขอนแก่น
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559

09.00 - 09.30 น.						 พิธีเปิดการประชุม
													 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
											 กล่าวรายงาน
													 โดย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
											 พิธีมอบเกียรติบัตร
											 ให้แก่ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมการทดสอบความชำ�นาญทางห้องปฏิบัติการตลอดปี 2558
													  ด้านการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน
 ด้านการตรวจวินิจฉัย Alpha Thalassemia 1
09.30 - 10.30 น.						 ปาฐกถาเกียรติยศสุดสาคร ตู้จินดา
													 โดย ศ. นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
10.30 - 11.00 น.						 พักรับประทานอาหารว่าง ชมโปสเตอร์ผลงานวิชาการและนิทรรศการ
11.00 - 12.00 น.						 การบรรยายพิเศษ
											 “ Update on National Guideline in Laboratory Diagnosis of Thalassemia”
													 โดย ดร.ปราณี ฟู่เจริญ
											 กล่าวนำ�
													 โดย รศ. นพ.ธันยชัย สุระ
12.00 - 13.00 น.						 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.								 ประธาน		 อ. นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
													 ประธานร่วม
รศ. นพ.พีระพล วอง
											 การอภิปรายหมู่ เรื่อง “ Key Factors for Successful Thalassemia Screening ”
													  Pitfalls in Screening and Hb Typing
ศ. ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ
 Pitfalls in DNA Analysis		
รศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต
														 ผู้ดำ�เนินการอภิปราย รศ. พอ. นพ.กิตติ ต่อจรัส
14.30 - 15.00 น.						 พักรับประทานอาหารว่าง ชมโปสเตอร์ผลงานวิชาการและนิทรรศการ
15.00 - 16.30 น. 							 ประธาน		 ผศ. นพ.นพดล ศิริธนารัตนกุล
													 ประธานร่วม
พญ.มนธนา จันทรนิยม
											 การอภิปรายหมู่ เรื่อง “ Key Factors for Successful Thalassemia Treatment ”
													  Stem Cell Transplantation
ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง
																			
พญ.ยุจินดา เล็กตระกูล
													  TransfusionTherapy		
ศ. พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ
														 ผู้ดำ�เนินการอภิปราย รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559

08.00 - 09.00 น.						 Meet the Experts
09.00 - 10.00 น.						 การบรรยาย เรื่อง Situation Analysis of National Thalassemia Diagnostic Networks
													 นพ.สมชาย แสงกิจพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
10.00 - 10.30 น.					
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พักรับประทานอาหารว่าง ชมโปสเตอร์ผลงานวิชาการและนิทรรศการ

10.30 - 12.00 น. 							 ประธาน		

นายอุดมเกียรติ พรรธนประเทศ

													 ประธานร่วม รศ ดร. มล.เสาวรส สวัสดิวัฒน์
											 การอภิปรายหมู่ เรื่อง From The Current Situation Toward Solution

													 โดย รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ							
															 นพ.กฤช ลี่ทองอินทร์
															 คุณบุญนิภา สุวรรณกาล
													 ผู้ดำ�เนินการอภิปราย อ.สิริภากร แสงกิจพร
12.00 - 13.00 น. 					 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.						 Corporate Lecture
14.30 -16.30 น.						 นำ�เสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา ชมโปสเตอร์ผลงานวิชาการและนิทรรศการ
													 ห้องที่ 1 Clinical and Research
																 ประธาน 		
รศ. พอ. นพ.กิตติ ต่อจรัส
																 ประธานร่วม		
พญ.อรุโณทัย มีแก้วกุญชร
													 ห้องที่ 2 Prevention and Control
																 ประธาน		
รศ. นพ.ธันยชัย สุระ
																 ประธานร่วม		
คุณจินตนา พัฒนพงศ์ธร
													 ห้องที่ 3 Laboratory
																 ประธาน
อ. นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
																 ประธานร่วม		
นางสุทัศนีย์ วิมลเศรษฐ์
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559

08.00 - 09.00 น.						 Meet the Experts
09.00 - 10.00 น.								 ประธาน		 ศ. ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ
													 ประธานร่วม
คุณอัมรา โยวัง						
													 การบรรยายพิเศษ Genetic Modifiers of Thalassemia
													 โดย Prof. Dr.Xiangmin Xu
10.00 - 10.30 น.						 พักรับประทานอาหารว่าง ชมโปสเตอร์ผลงานวิชาการและนิทรรศการ
10.30 - 12.00 น.								 ประธาน		 รศ. นพ.ถวัลย์วงศ รัตนศิริ 					
													 ประธานร่วม
นพ.กฤช ลี่ทองอินทร์
											 การอภิปรายหมู่ 4 เรื่อง Best Practice in Prevention and Control of Thalassemia
													 โดย นพ.พิษณุ ขันติพงษ์
															 นพ.พิระยุทธ สานุกูล
															 คุณเกษรวี ละม้ายสกุล, นายสวาท อุดมศรี
													 ผู้ดำ�เนินการอภิปราย รศ. นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
12.00 - 13.00 น.						 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.						 Corporate Lecture
14.00 - 15.00 น.								 ประธาน
รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์
													 ประธานร่วม
นางสาววรางคณา อ่อนทรวง
											 สรุป “ Lesson Learned from National 21st Conference ”
													 โดย ศ. นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
															 นพ.สมชาย แสงกิจพร
													 ผู้ดำ�เนินการอภิปราย นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
15.00 - 15.30 น.						 พิธีมอบรางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเด่น
											 พิธีปิดการประชุมและส่งมอบหน้าที่เจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไป
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