
กำ�หนดก�ร สัมมน�วิช�ก�รธ�ลัสซีเมียแห่งช�ติ ครั้งที่ 22 ประจำ�ปี พ.ศ. 2560

ก�รจัดง�นชมรมโรคโลหิตจ�งธ�ลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 และง�นวันธ�ลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 16

ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี

 วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎ�คม 2560

07.00 - 08.00 น.  

08.00 - 09.30 น. 

09.30 - 12.00 น.  

12.00 - 13.00 น. 

13.00 - 13.30 น. 

13.30 - 14.30 น.

ลงทะเบียน

ผู้เข้�ร่วมประชุม เข้�ห้องประชุมโดยผ่�นเครื่องตรวจคว�มปลอดภัย 

ซ้อมก�รรับเสด็จ ซ้อมพิธีก�รรับประท�นโล่เชิดชูเกียรติ และ ซ้อมก�รถ่�ยรูป

เตรียมก�รรับเสด็จพระเจ้�วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้�โสมสวลี พระวรร�ช�ทินัดด�ม�ตุ

 	รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 	ประทานพระดำารัสเปิดงานสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียฯ

 	ประทานโล่เกียรติคุณ แก่หน่วยงานสนับสนุนการดำาเนินงานป้องกัน

  และควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด

 	เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ พระกรณียกิจ 

  “ องค์พระอุปถัมภ์ป้องกัน และควบคุมโรคธาลัสซีเมีย เพื่อความสุขของปวงประชา ”

 	ฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการจัดงาน   

 	เสด็จพระดำาเนินกลับ

พักรับประท�นอ�ห�รกล�งวัน

ป�ฐกถ�เกียรติยศ สุดส�คร  ตู้จินด�

 “ กระทรวงส�ธ�รณสุขกับระบบส่งเสริมสุขภ�พสำ�หรับโรคธ�ลัสซีเมีย ”

 โดย  ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 กล่�วนำ�โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสุดสาคร  ตู้จินดา

ประธ�น ศ. นพ.สุทัศน์  ฟู่เจริญ  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประธ�นร่วม นางจินตนา  พัฒนพงศ์ธร (รก.) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญกรมอนามัย

ก�รอภิปร�ยหมู่ 

 เรื่อง “ Making Prevention & Control Program for Thalassemia : Feasible and Sustainable ”

 โดย  ผู้แทนกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

   นพ.เอกชัย  เพียรศรีวัชรา   ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

   พญ.ขจีรัตน์  ปรักเอโก  สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 ผู้ดำ�เนินก�รอภิปร�ย 

   รศ. นพ.ชเนนทร์  วนาภิรักษ์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร�ยก�รเวล�
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 วันศุกร์ที่ 7 กรกฎ�คม 2560

ประธ�น  ศ.เกียรติคุณ นพ.ต่อพงษ์  สงวนเสริมศรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประธ�นร่วม นพ.สมชาย  แสงกิจพร   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

    นางสิริภากร  แสงกิจพร  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ก�รอภิปร�ยหมู่ 

 เรื่อง “ PromotingThalassemia Screening to the Grass Root Levels ”

 	Thalassemia screening:Laboratory’s aspects 

  โดย ศ. ดร.จำานงค์ นพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 	Thalassemia screening: Clinician’s aspects 

  โดย รศ. นพ.พีระพล  วอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 	From ideal thalassemia screening to the reality

  โดย นางยุพิน  โจ้แปง  นักเทคนิคการแพทย์ชำานาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา

 	EQA for Thalassemia screening: Setting up a national standard  

  โดย ศ. ดร.สาคร  พรประเสริฐ  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ผู้ดำ�เนินก�รอภิปร�ย 

  รศ. ดร.สุพรรณ  ฟู่เจริญ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14.30 - 17.00 น.  Oral & Poster Presentation

Oral Presentation

ห้องที่ 1:   Basic & Laboratory Science 

ประธ�น  นพ.ชนินทร์  ลิ่มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธ�นร่วม น.ส.อัมรา  โยวัง รองผู้อำานวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

ห้องที่ 2:  Clinical Science for Thalassemia

ประธ�น  ผศ. นพ.นพดล  ศิริธนารัตนกุล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธ�นร่วม พญ.อรุโณทัย  มีแก้วกุญชร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ห้องที่ 3:  Prevention control + Counseling for Thalassemia

ประธ�น  นพ.เอกชัย  เพียรศรีวัชรา  ผู้อำานวยการ สำานักส่งเสริม  สุขภาพ กรมอนามัย
ประธ�นร่วม นางรวิวรรณ  พงษ์เทพ นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการพิเศษ กรมอนามัย

Poster Presentation

กรรมก�รตัดสิน  

พอ. รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
รศ. นพ.ธันยชัย  สุระ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
นพ.ชนินทร์  ลิ่มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศริิราช

ร�ยก�ร

ร�ยก�ร

เวล�

เวล�

09.00 - 10.45 น.
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10.45 - 12.00 น. 

12.00 - 13.00 น. 

13.00 - 14.30 น.  

14.30 - 15.30 น. 

ประธ�น รศ. นพ.ธันยชัย  สุระ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประธ�นร่วม รศ. พญ.กลีบสไบ  สรรพกิจ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 ก�รอภิปร�ยหมู่ 

 เรื่อง “ Quality of Life in Thalassemia : Where are we now? ”

  	QOL : How do we measure? 

   โดย พอ. รศ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

  	Improving QOL in thalassemia by health promotion

   โดย รศ. พญ.พิมพ์ลักษณ์  เจริญขวัญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ผู้ดำ�เนินก�รอภิปร�ย 

   ผศ. พญ.ปราณี  สุจริตจันทร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พักรับประท�นอ�ห�รกล�งวัน

ประธ�น ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์  สวัสดิวร

ประธ�นร่วม พญ.พรพรรณ  ศรีพรสวรรค์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
Hot Thalassemia Debate  เรื่อง “ให้เลือดดีต่อใจ หรือ ปลูกไขให้ห�ยข�ด”  

 
ทีม “ ปลูกไข ” 

  โดย ศ. นพ.สุรเดช  หงส์อิง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

    พญ.ยุจินดา  เล็กตระกูล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  

 ทีม “ ให้เลือด ” 

  โดย รศ. ดร. นพ.วิปร  วิประกษิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
    พญ.มนธนา  จันทรนิยม โรงพยาบาลขอนแก่น

  ผู้ดำ�เนินก�รอภิปร�ย 

    ศ. พญ.อรุณี  เจตศรีสุภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

อภิปร�ยปัญห�ทั่วไป

พิธีรับมอบหน้�ที่เจ้�ภ�พในก�รจัดก�รประชุมครั้งต่อไป

 โดย ประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ

ปิดก�รประชุม

10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น. พักรับประท�นอ�ห�รว่�ง

ร�ยก�รเวล�

หม�ยเหตุ :
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