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 วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 Theme: Action Plan for Thalassemia

  11.00 น. - 12.00 น.   ลงทะเบียนรับเอกสาร  

  12.00 น. - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน   

  13.00 น. - 16.00 น.   ประธาน-ประธานร่วม      

            พลโทแพทย์หญิงทิพย์  ศรไพศาล - พญ.วันดี   นิงสานนท์  

         Symposium: “ Burden in Thalassemia ” 

           Clinical Management  

               รศ. พญ.พิมพ์ลักษณ์  เจริญขวัญ   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           Economic Aspects  

               ศ. นพ.ดร.ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร

           Prevention

            รศ. นพ.ชเนนทร์  วนาภิรักษ์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           Social and  family

            โดย    คุณชุติกร  พูลทรัพย์ และ คุณอรินทร  ปัจฉิมพิหงค์

                  ผู้แทนจากชมรมผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

           Nurse  Perspective

            โดย   คุณตวงรัตน์  แสงพรายพรรณ์   พยาบาลประจำาคลินิกให้เลือด 

              ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

                           ผู้ดําเนินการอภิปราย  

            รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์  สวัสดิวร

  15.50 น. - 16.00 น.  ซักถามและอภิปราย

  07.30 น. - 08.30 น.  ลงทะเบียนรับเอกสารและกระเป๋าเอกสาร

       08.30 น. - 09.00 น.  พิธีเปิดการประชุม 

         กล่าวรายงาน  

            โดย   ผู้อำานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

         กล่าวเปิดงาน  

            โดย   อธิบดีกรมการแพทย์

         ประธาน - ประธานร่วม   

            นพ.ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล - นพ.อุดม  เชาวรินทร์

  

  17 ธันวาคม 2557 Pre-Congress Symposium

18 ธันวาคม 2557



22   ธาลัสซีเมีย ┋ ก.ย. ▶  ธ.ค. 57

09.00 น. - 10.15 น.   Symposium:  Country Action Plan for Thalassemia Prevention, Is It Possible ?
            Voice from the policy maker 
             รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์  สวัสดิวร

            To Do or Not To Do, it is the question

              ศ. พญ.อุ่นใจ  กออนันตกุล   

            Voice from the Doctor

             นพ.ชนินทร์  ลิ่มวงศ์

            Voice  from the Payer

             นพ.กฤช  ลี่ทองอินทร์   
          ผู้ดําเนินการอภิปราย    

            พญ.จิตสุดา  บัวขาว

  10.15 น. - 10.30 น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
          ประธาน - ประธานร่วม 

            ศ.เกียรติคุณ พญ. คุณหญิงสุดสาคร  ตู้จินดา 

            ศ.เกียรติคุณ พญ.ภัทรพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

  10.30 น. - 11.15 น.   ปาฐกถาเกียรติยศ มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 3
          กล่าวแนะนําวิทยากร 

            โดย  ศ.เกียรติคุณ พญ.ภัทรพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา

           “ Iron  in Thalassemia ”  

            โดย   ศ.เกียรติคุณ พญ. ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี  ภู่ตระกูล  

          ประธาน - ประธานร่วม    

            นพ.เกศดา  จันทร์สว่าง - ผศ. พญ.กลีบสไบ  สรรพกิจ 

  11.15 น. – 12.15 น.  Symposium: “ Thalassemia CPG: What’s new in 2014 ” 
           Diagnosis:  รศ. พอ. นพ.กิตติ  ต่อจรัส

           Blood:   ศ. นพ.พลภัทร  โรจนครินทร์

           การให้ยาขับเหล็ก:   ผศ. นพ.นพดล  ศิริธนารัตนกุล

          ผู้ดําเนินการอภิปราย 

            พญ.อรุโณทัย  มีแก้วกุญชร  

  12.15 น. - 13.30 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน  ( นําชม Poster ผลงานทางวิชาการ )

  13.30 น. - 14.30 น.   การนําเสนอผลงานทางวิชาการ (Oral presentations)

          ห้องท่ี 1  ประธาน - ประธานร่วม   ผศ. พญ.ปราณี  สุจริตจันทร์ - นพ.ธวัชชัย สุวรรณบรรณ

          ห้องที่ 2  ประธาน - ประธานร่วม  รศ. นพ.ธันยชัย  สุระ - คุณจินตนา  พัฒนพงศ์ธร   

          ห้องที่ 3  ประธาน - ประธานร่วม  ดร.ปราณี  ฟู่เจริญ - คุณสิริภากร  แสงกิจพร 

  14.30 น. - 15.00 น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

  15.00 น. -16.30 น.   360 Degree for Thalassemia Management
          ประธาน - ประธานร่วม   รศ. นพ.ธันยชัย  สุระ - พญ.รัตโนทัย  พลับรู้การ

             Current  recommendation for vaccination: 

             พญ.วนัทปรียา  พงษ์สามารถ

            Nutritional Therapy for Thalassemia: 

             ศ.พญ. อรุณี  เจตศรีสุภาพ

            Systemic Complication and management for thalassemia:

                                            นพ. ชัชวาลย์  นาคะเกษ

          ผู้ดําเนินการอภิปราย     

            พญ.พรพรรณ  ศรีพรสวรรค์
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  08.00 น. - 08.55 น.    Meet the Experts 

                 ห้องที่ 1  Action for Thalassemia Management   รศ. ดร. นพ.วิปร  วิปรกษิต

         ห้องที่ 2  Action for Prevention Control    นพ.ชนินทร์  ลิ่มวงศ์

                                ห้องที่ 3  Action Plan for Laboratory    รศ. ดร.สุพรรณ  ฟู่เจริญ

         ประธาน - ประธานร่วม    

            รศ. พญ.พิมพ์ลักษณ์  เจริญขวัญ 

            ศ. พญ.อรุณี  เจตศรีสุภาพ

  09.00 น. - 12.00 น.  Symposium:  ก้าวสู่บริการที่เป็นเลิศสำาหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมียในประเทศไทย

          โดย พญ.มนทนา  จันทรนิยม  

                                          รศ. ดร. นพ.วีรวิทย์  ปิยะมงคล  

                  ศ. นพ.สุรเดช  หงส์อิง 

                  พญ.อรุโณทัย  มีแก้วกุญชร

                                          พญ.สร้อยสอางค์  พิกุลสด

         ผู้ดําเนินการอภิปราย   

            รศ. ดร. นพ.วิปร  วิประกษิต  

  12.00 น. - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

  13.00 น. - 14.15 น.  Symposium: “ How best to embrace technical advances in Thalassemia ”

         ประธาน - ประธานร่วม   

            รศ.คลินิก พญ.วารุณี  จินารัตน์ 

            ศ. นพ.ต่อพงษ์  สงวนเสริมศรี       

         Gene therapy: นพ.กฤษณพงษ์   มโนธรรม  

         Newborn Screening:  รศ. ดร. นพ.วิปร วิปรกษิต

         Ideal comprehensive Thalassemia care unit: ศ. นพ.สุทัศน์  ฟู่เจริญ

                          ผู้ดําเนินการอภิปราย    

            พญ.สมใจ  กาญจนาพงศ์กุล

  14.15 น. - 14.45 น.  	พิธีแจกรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และผลงานวิจัยยอดเยี่ยม

                             โดย    ประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฯ

         	พิธีรับมอบหน้าที่เจ้าภาพในการประชุมครั้งที่ 21 แก่ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

         	ปิดการประชุม

  15.00 น.     รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

19 ธันวาคม 2557


