กำหนดการประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ครัง้ ที่ 11
วันที่ 1 - 2 กันยายน 2548
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรด์ วิภาวดี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 กันยายน 2548
วันที่ 1 กันยายน 2548
- ประธานการประชุม : ศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณหญิงสุดสาคร ตูจ้ นิ ดา
08.00 - 08.45 น. - ลงทะเบียน
เลขา
: ศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรวรรณ ตันไพจิตร
08.45 - 09.00 น. - เตรียมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
08.30 - 10.00 น. การดำเนินงาน "ส่งเสริม ป้องกัน
09.00 - 10.00 น. - เสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในห้องประชุม
และควบคุมโรคธาลัสซีเมีย" ในระดับผูป้ ฏิบตั ิ
- มีพระราชดำรัสทรงเปิดการประชุมฯ
โรงพยาบาลอุดรธานี
- เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ "ธาลัสซีเมีย"
โดย นายแพทย์ เมธา ทรงธรรมวัฒน์
- เสด็จพระราชดำเนินกลับ
โรงพยาบาลชลบุ
รี
ถวายรายงาน โดย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
โดย
นายแพทย์
ธี
ระ ศิวะดุลย์
10.00 - 10.30 น. - พักรับประทานอาหารว่าง และเครือ่ งดืม่
โรงพยาบาลศิ
ร
ร
ิ
าช
10.30 - 11.00 น. - บรรยายพิเศษ " ก้าวย่างธาลัสซีเมีย :
โดย นายแพทย์ ชนินทร์ ลิม่ วงค์
สูค่ ำประกาศนโยบายธาลัสซีเมีย "
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โดย นายแพทย์ วิชยั เทียนถาวร
โดย นายแพทย์ ชเนนทร์ วนาภิรกั ษ์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดำเนิ
นการอภิปราย
11.00 - 12.00 น. - How, Why and when to control thalassemia
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ถวัลย์วงศ์ รัตนศิริ
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี
10.00
10.15
น.
อภิปราย - ซักถาม
ประธานมูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ
10.15
10.30
น.
พักรับประทานอาหารว่าง
12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
10.30 - 12.00 น. - Recent advances in thalassemia
13.00 - 13.30 น. - บรรยายพิเศษ "กรอบแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ
- Thalassemia : genotype-phenotype interaction
บริการธาลัสซีเมีย"
ดร. ปราณี ฟูเ่ จริญ
โดย เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สถาบันวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
13.30 - 14.30 น. - อภิปรายเรือ่ ง "เครือข่ายส่งเสริม ป้องกัน และควบคุม
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรคธาลัสซีเมีย"
- Drug metabolism in thalassemia
โดย ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
ดร. อุดม จันทรารักษ์ศรี
ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
- Preimplantation genetic diagnoses
ผอ.ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ อุดรธานี
นายแพทย์ วีรวิทย์ ปิยะมงคล
ผอ.ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ สุราษฎร์ธานี
12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
ดำเนินการอภิปราย
- ประธานการประชุม
นายแพทย์ สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ต่อพงษ์ สงวนเสริมศรี
ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ
- เลขา นายแพทย์ ธันยชัย สุระ
14.30 - 14.45 น. - พักรับประทานอาหารว่าง และเครือ่ งดืม่
13.00 - 14.30 น. - แนวทางและการสนับสนุนเครือข่ายบริการ
14.45 - 16.15 น. - อภิปราย เรือ่ ง "Iron overload and iron chelation"
และเครือข่ายวิชาการ "ธาลัสซีเมีย"
โดย
โดย อธิบดีกรมการแพทย์
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงท่าน ผูห้ ญิงเพ็ญศรี ภูต่ ระกูล
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ นพดล ศิรธิ นารัตนกุล
อธิบดีกรมอนามัย
คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล
ดำเนินการอภิปราย
นายแพทย์ สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ กรมอนามัย
14.30 - 15.00 น. - พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 15.30 น. - สถานการณ์ธาลัสซีเมียของประเทศต่าง ๆ 14 ประเทศ
ในแถบเอเชีย และความตกลงร่วมมือเป็นเครือข่าย
ส่งเสริมป้องกัน และควบคุมโรคธาลัสซีเมียแห่งเอเชีย
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทศั น์ ฟูเ่ จริญ
สถาบันวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล
15.30 - 16.00 น. - สรุปผลการประชุม / ส่งมอบการประชุมให้กบั
เจ้าภาพจัดการประชุม ครัง้ ที่ 12
พิธปี ดิ การประชุม
โดย ศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณหญิง สุดสาคร ตูจ้ นิ ดา
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