งานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27
และวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 15
Theme : Optimizing Chronic Care for Thalassemia Patients

บรรณาธิการแถลง
		ภาพจากปกเป็นนิสติ แพทย์ภมู พิ งศ์ ศรีภา นักศึกษาแพทย์ชน้ั
ปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้รับพระราชทานทุน
โครงการเยาวชนรางวันสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำ�ปี 2558 เป็นหนึง่ ใน
ความภาคภูมิใจของพวกเรา รายละเอียดสามารถอ่านได้ภายในฉบับนี้
ช่วงที่ผ่านมามีกิจกรรมและงานประชุมที่ผ่านมาได้แก่ การประชุม
สัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม
2559 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น มี
ผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 608 คน และเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสแห่งซีเมีย
แห่งประเทศไทย จัดงาน “การดำ�เนินการโครงการ EXPAP ในความ
ดูแลของมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย” ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น
ราชา ออคิด โดยมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้าร่วมงานประชุมประมาณ 100 ราย และที่พลาดไม่ได้ขอเชิญ
สมาชิกชมรมฯ ร่วมงานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 27 และวันธาลัสซีเมียโลก ครัง้ ที่ 15 Theme: Optimizing Chronic
Care for Thalassemia Patients ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559
เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคาร
ศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิรริ าช นอกจากงานวิชาการแล้วยังมีการแสดง
มินิคอนเสิร์ต (นนท์ The Voice)
		 เรื่องประจำ�ในฉบับประกอบด้วย เล่าเรื่องเลือด ตอนที่ 25:
ฮอร์โมนอินซูลิน เบาหวานกับโรคธาลัสซีเมีย โดย นพ.จักรกฤษณ์
เอื้อสุนทรวัฒนา ปัจจัยของความสำ�เร็จในการให้เลือดแก่ผู้ป่วยธาลัส
ซีเมีย โดย ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณี เจตศรีสุภาพ พาหะของ
ธาลัสซีเมีย โดย รศ. พญ.พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ คำ�ถาม คำ�ตอบ
เรื่อง คู่เสี่ยงต่อการมีลูกเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และการวินิจฉัย
ทารกในครรภ์กอ่ นคลอด: การเจาะนา้ํ ครา่ํ (Amniocentesis) โดย รศ. นพ.
กิตติ ต่อจรัส เล่าเรือ่ งจากเพือ่ นสมาชิกได้แก่ My Life with Thalassemia
เล่าเรือ่ งโดยอาจารย์ ดร.จารุชา ยีแ่ สง หรือ อาจารย์ปอนด์ ปัจจุบนั เป็น
อาจารย์ประจำ�สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเรื่องกว่าจะมีวันนี้ โดย คุณ สิริกรฯ
ประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย พระมงกุฎเกล้า จึงขอเชิญชวน
สมาชิกฯ ช่วยกันส่ง คำ�ถามเขียน เรือ่ งมาเล่าสูก่ นั ฟัง หรือแจ้งข่าวสาร
ที่ Email: kittitcr@gmail.com ทางบรรณาธิการยินดีเป็นสื่อกลางแจ้ง
ข่าวสารให้เพื่อนสมาชิกฯ ได้รับทราบ สามารถอ่านจุลสารฉบับออนไลน์
ได้ท่ี www.thalassemia.or.th
		 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่ง
ประเทศไทย และบริษทั โนวาร์ตสี (ประเทศไทย) จำ�กัด ที่ให้การสนับสนุน
การจัดทำ�จุลสารฯ
พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส
บรรณาธิการ

วันอาทิตย์ท่ี 1 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรนิ ธร อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิรริ าช

08.30-09.00 น.		 ลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมภายในงาน
					(พร้อมรับอาหารว่าง คูปองอาหาร และแบ่งกลุ่ม		
					 ชมพิพิธภัณฑ์ตามความเหมาะสม และความสนใจ)
09.00-09.30 น.		 กล่าวเปิดงาน
					โดย.. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
									 หรือผู้แทน
					กล่าวต้อนรับ
					โดย.. คุณสายพิณ พหลโยธิน ประธานชมรม
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย		
							การแสดงต้อนรับของ
คณะผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
									
					 ถ่ายภาพร่วมกัน
09.30-09.50 น.		 ผู้แทนผู้ป่วยเล่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุม
					2nd Pan-Asian Conference on Haemoglobinopathies
									
นางสาวอรินทร ปัจฉิมพิหงค์
									 นางสาวภารุจีร์ นาคจุ้ย
									 นายภูมิพงศ์ ศรีภา
09.50-10.50 น.		 เรื่องน่ารู้ในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
09.50-10.10 น.		 เรื่องของเลือดและเหล็ก
รศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต
									
10.10-10.30 น.		 เรื่องของโรคติดเชื้อและวัคซีน
รศ. พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ
									
10.30-10.50 น. 		 เรื่องของฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ
อ. พญ.อรสุดา เลิศบรรณพงษ์
									
10.50-11.00 น.		 พิธีมอบธงเจ้าภาพ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
11.00-12.00 น.		 แบ่งกลุ่มนำ�ชมพิพิธภัณฑ์ศิริราช
12.00-13.00 น.							 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น.		 ถาม - ตอบ
					วิทยากร
									
ผศ. นพ.นพดล ศิริธนารัตนกุล
									 รศ. พอ. นพ.กิตติ ต่อจรัส
									 รศ. นพ.ธันยชัย สุระ
									 ผศ. พญ.ปราณี สุจริตจันทร์
									 รศ. พญ.พรพิมล เรืองวุฒิเลิศ
									 อ. นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
									 รศ. พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ
									
รศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต				
					ผู้ดำ�เนินรายการ
รศ. นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล
									
14.00-15.30 น.		  การแสดงของคณะผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
					 เกมส์และกิจกรรม (Thalassemia Identity)
					 การแสดงมินิคอนเสิร์ต (นนท์ The Voice)
15.30				ปิดงาน
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