กิจกรรมมูลนิธิฯ ปี 2560

จุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

กิจกรรม

วันที่

สารบัญ

26 มกราคม




บรรณาธิการแถลง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส

ข่าวประชาสั มพั นธ์
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข

6 กุมภาพันธ์
11 เมษายน

ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับร่าง ก�ำหนดการประชุมสัมมนา
วิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจ�ำปี 2560


มูลนิธิฯ ร่วมท�ำบุญเนื่องในงานสวดพระอภิธรรมศพ
ศ.เกียรติคุณ พญ.อนงค์ เพียรกิจกรรม
ณ วัดอมรินทรารามวรวิหาร ศาลา 3 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

4-5 กรกฎาคม

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิฯ
จัดการประชุม ASEAN Thalassemia Meeting
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

4 กรกฎาคม

มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร ค�่ำ
ผู้เข้าร่วม ประชุม ASEAN Thalassemia Meeting
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

6-7 กรกฎาคม

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิฯ จัดประชุมสัมมนาวิชา
การธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนือ่ งใน
โอกาสทรงเจริญพระชันษา 60 ปี และการจัดงานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 28 และ งานวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 16
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

22 กรกฎาคม

มูลนิธิฯ ได้ร่วมท�ำบุญในโอกาสที่ หลวงพ่อ อ�ำพล วิประกษิต
ได้ละสังขารด้วยอาการอันสงบ ตั้งพิธีสรีระสังขาร
ณ ศาลาฉันนํ้าปานะ วัดราษฎรสงเคราะห์ (วัดป่าหนองแซง)
อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

เล่าเรือ
่ งเลือด ตอนที่ 30

นายแพทย์จักรกฤษณ์ เอื้อสุ นทรวัฒนา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุ ระ

คุยกับ..หมออรุณี

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณี เจตศรีสุภาพ

ความลับของเม็ดเลือดแดง ตอนที่ 11
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส

14th International Conference
on Thalassaemia and Other Haemoglobinopaties
& 16th TIF Conference for Patients and Parent
ดร. นายแพทย์กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์

25 กรกฎาคม



ผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
12 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลศิริราช

24 กันยายน

คณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เนื่องใน วันมหิดล ณ โรงพยาบาลศิริราช

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส

สารจากเพื่ อนสมาชิก: เรือ
่ งเล่า...จากเพื่ อนถึงเพื่ อน
สุ รพงษ์ วัฒนายน / นุชจรี ชีวเกษมกุล / ชุติกร พู ลทรัพย์

30 ตุลาคม
กิจกรรมวิชาการธาลัสซีเมีย

2

THALASSEMIA

ม.ค. เม.ย. 61

ประชุมกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2560
ณ ห้องประชุม ตึกอานันทมหิดล ชั้น 9 โรงพยาบาลศิริราช

11 สิงหาคม

สารจากเพื่ อนสมาชิก: ค�ำถาม/ค�ำตอบ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ ต่อจรัส

ประชุมกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องประชุม ตึกอานันทมหิดล ชั้น 9 โรงพยาบาลศิริราช

27 มิถุนายน
กิจกรรมมูลนิธิฯ ปี 2560

การวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด
(Prenatal diagnosis)

ประชุมกรรมการมูลนิธิฯ สามัญประจ�ำปี 2559 ณ ห้อง		
ประชุม 2/1 ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 12 โรงพยาบาลศิริราช
สลากกรรมการออกตามวาระ 1 ½ ปี

16-19 พฤศจิกายน



ประชุมกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2560
ณ ห้องประชุม 2/1 ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 12 โรงพยาบาลศิริราช
ตัวแทนผูป้ ว่ ยคือ นายสุรพงษ์ วัฒนายน และ น.ส.นุชจรี ชีวเกษมกุล
ได้รบั การสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมจาก TIF และ น.ส.ชุตกิ ร พูลทรัพย์
ได้รบั การสนับสนุนจากกองทุนที่ นพ.ชนินทร์ ลิม่ วงศ์ ดูแล เดินทางไป
เข้าร่วมการประชุม TIF International Conference for Patients & Parents
วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 Grand Hotel Palace in Thessaloniki, Greece

7 ธันวาคม

ผู้แทนมูลนิธิฯ เข้าร่วมชี้แจงการลงทะเบียนและก�ำกับดูแล
การใช้ยา Deferasirox ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

29 ธันวาคม

ผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมพิธีพิธีท�ำบุญตักบาตร
เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ณ โรงพยาบาลศิริราช

