
ร่างก าหนดการประชมุสมัมนาวิชาการธาลสัซีเมียแห่งชาติ ครัง้ท่ี 23 ประจ าปี 2561 
“Thalassemia: All New Hope” 

วนัท่ี 4 - 6 กนัยายน 2561  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์คอนเวนชัน่ กรงุเทพมหานคร 
 

4 กนัยายน 2561   Pre-Congress Symposium 
11.00 – 12.00 น. ลงทะเบยีนรบัเอกสาร 
12.00 – 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น.  Advances in Iron Chelation Therapy in Thalassemia patients 
 โดย ศ. ดร. นพ.วปิร วปิระกษติ และ รศ.นพ.สุภร จนัทจ์ารณุี 
 ผูด้ าเนินการอภิปราย ผศ. นพ.นพดล ศริธินารตันกุล 
5 กนัยายน 2561 
07.30 – 08.30  น.  ลงทะเบยีนรบัเอกสารและกระเป๋าเอกสาร 

08.30 – 09.30 น.      ประธาน    ศ.เกยีรตคิุณ นพ.สุทศัน์  ฟู่เจรญิ 
 ประธานร่วม   พญ.สมใจ  กาญจนาพงศกุ์ล  
 ปาฐกถาเกียรติยศ สดุสาคร  ตู้จินดา  “Prenatal Control of Severe Thalassemia” 
 โดย    ศ. นพ.ธรีะ  ทองสง 
 กล่าวแนะน าโดย    รศ. นพ.ชเนนทร ์วนาภริกัษ์ 

09.30 – 10.00 น. พิธีเปิด การประชุมสมัมนาวชิาการวชิาการธาลสัซเีมยีแห่งชาต ิครัง้ที ่23 ประจ าปี 2561 
 โดย     อธบิดกีรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 

 กล่าวรายงาน โดย     ผูอ้ านวยการสถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนิี 

10.00 – 10.45 น.     การบรรยายพิเศษ  “Health care 4.0 : The Future Hope for Thalassemia Patients” 
 โดย      อธบิดกีรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 

10.45 – 11.00 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 

11.00 – 12.00 น.       ประธาน  อ. นพ.ชนินทร ์ ลิม่วงศ ์
   ประธานร่วม    รศ.คลนิิก นพ.สรศกัดิ ์โล่หจ์นิดารตัน์  
    Symposium “From hope to reality: โครงการลงทะเบยีนผูป่้วยธาลสัซเีมยี ภายใต้ 
          ระบบประกนัสุขภาพถ้วนหน้า”  
                             โดย      คุณพรพจนาจ  ขะชาตย ์ 
          ผูด้ าเนินการอภิปราย     ศ. ดร. นพ.วปิร  วปิระกษติ 

12.00 – 13.00 น.   พกัรบัประทานอาหารกลางวนั (ชมผลงานทางวชิาการ Poster) 

13.00 – 14.30 น. ประธาน     รศ. นพ.ธนัยชยั  สุระ 



 ประธานร่วม     รศ. พญ.พมิพล์กัษณ์  เจรญิขวญั 
 Symposium “Gene therapy for thalassemia: A real new hope?” 
                             โดย      ศ. นพ.สุรเดช  หงสอ์งิ   
          ผูด้ าเนินการอภิปราย     รศ. พญ.กลบีสไบ  สรรพกจิ 

14.30 – 15.00 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 

15.00 – 16.30 น.   Oral & Poster Presentation 
 Oral ห้องท่ี 1 Basic & Laboratory Science for Thalassemia    
  ประธาน    รศ. มล.เสาวรส  สวสัดวิฒัน์ 
  ประธานร่วม รศ.กุลนภา  ฟู่เจรญิ 
 Oral ห้องท่ี 2 Clinical Science for Thalassemia     
  ประธาน  รศ. พอ. นพ.กติต ิ ต่อจรสั 
  ประธานร่วม ผศ. พญ.ปราณ ี สุจรติจนัทร ์

Oral ห้องท่ี 3 Prevention control and Counselling for Thalassemia    
 ประธาน  ดร.ปราณ ีฟู่เจรญิ 
 ประธานร่วม รศ. นพ.ชเนนทร ์ วนาภริกัษ์ 

 กรรมการตดัสิน Poster   รศ. นพ.กติต ิ ต่อจรสั, รศ. นพ.ธนัยชยั  สุระ, อ. นพ.ชนินทร ์ ลิม่วงศ์ 
 
6 กนัยายน 2561 
07.00 – 08.00 น. Meet the Experts  
 ห้องท่ี 1  Treatment    โดย  พญ.อรโุณทยั  มแีก้วกุญชร / อ. นพ. ดร.ศุภชยั  เอกวฒันกจิ 
 ห้องท่ี 2  Prevention & Control   โดย  อ. นพ.ชนินทร ์ ลิม่วงศ์ / ผศ. พญ.อจัฉรา  ธญัธรีธรรม 
 ห้องท่ี 3  Diagnosis   โดย  ศ. ดร.สุพรรณ  ฟู่เจรญิ, รศ. นพ.พรีะพล  วอง 

08.30 – 10.00 น. ประธาน    ศ.เกยีรตคิุณ นพ.ต่อพงศ ์ สงวนเสรมิศร ี
 ประธานร่วม    ผศ.พญ.พรพรรณ  ศรพีรสวรรค์ 
 Symposium   “All new hopes for advanced thalassemia diagnosis” 
                             โดย      - Understanding globin regulation is a hope to improve thalassemia  
     diagnosis: อ. ดร. พญ.เดอืนธดิา  ทรงเดช 
   - Using genomic diagnosis: A new hope for decipher thalassemia  
     complexity: อ. นพ. ดร.กติตพิงศ ์ ไพบลูยส์ุขวงศ ์
   - Non Invasive Prenatal Test (NIPT) for thalassemia: A new hope for  
     prevention and control : อ. นพ. ดร.ศุภชยั  เอกวฒันกจิ   
10.00 – 10.30 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 



10.30 – 12.00 น. ประธาน    พญ.วนัด ี นิงสานนท ์
 ประธานร่วม      พญ.อรโุณทยั  มแีกว้กุญชร 
 Symposium “Current challenges on conventional therapy for thalassemia:  
          Lost and found hope” 
                             โดย      Complication : ศ. พญ.อรณุ ี เจตศรสีุภาพ  
   Iron Chelation: ผศ. นพ.นพดล   ศริธินารตันกุล 
   Blood Transfusion: รศ. พอ. นพ.กติต ิ ต่อจรสั    
          ผูด้ าเนินการอภิปราย    พญ.มนธนา  จนัทรนิยม 

12.00 – 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.30 น. ประธาน    รศ. นพ.ถวลัยว์งศ ์ รตันศริ ิ
 ประธานร่วม       นพ.สมชาย  แสงกจิพร 

 Symposium “All new hope at the horizon: Current novel therapies” 
                             โดย    Targeted therapy for thalassemia : ศ. ดร. นพ.วปิร  วปิระกษติ 
         Haploidentical HSCT: When everyone can be transplanted:  
   ผศ. นพ.อุษณรสัมิ ์ อนุรฐัพนัธ ์
          ผูด้ าเนินการอภิปราย     ศ.เกยีรตคิุณ นพ.สุทศัน์  ฟู่เจรญิ 

14.30 – 15.00 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 

15.00 น. - พิธีมอบรางวลัการเสนอผลงานวิจยัดีเด่นและผลงานวิจยัยอดเย่ียม 
 - พิธีรบัมอบหน้าท่ีเจ้าภาพในการจดัการประชุมครัง้ต่อไป 
(กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย)์ 
 โดย    มลูนิธิโรคโลหิตจางธาลสัซีเมียแห่งประเทศไทยฯ 
 - พิธีปิดการประชุม 

***************************************************************** 



ผลการพจิารณาบทคดัย่อ ส าหรับการประชุมวิชาการธาลสัซีเมยีแห่งชาติ ประจ าปี 2561 

Oral ห้องที ่1 Basic & Laboratory Science for Thalassemia 

รหัสการน าเสนอ ช่ือเร่ือง 

OL001 การปรับปรุงเทคนิค Isopropanol Precipitation Test (IPT) เพื่อการคดักรองพาหะ Hb E 
(P1) ผู้น าเสนอผลงาน :   รศ. ดร.ธนูศกัด์ิ  ตาตุ  (คณะเทคนิคการแพทย ์ม.เชียงใหม่) 

OL002 
การใชน้ ้ายาตรวจสอบฮีโมโกลบิน เอฟ อยา่งง่าย (KKU-Hb F test) ร่วมกบัการตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินในตวัอยา่งท่ีมี Hb F สูงท่ีโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
จงัหวดัเชียงราย 

(P2) ผู้น าเสนอผลงาน :   นายเจนวทิย ์ ถ่ินสุข   (โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์) 

OL003 ประโยชน์ของวสัดุควบคุมคุณภาพ “DMSc Hb Typing Control”  ในการทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบติัการ 
(P3) ผู้น าเสนอผลงาน :   นางอารีรัตน์  ขอไชย  (กรมวทิยาศาสตร์การแพทย)์ 

OL004 
ความผดิพลาดในการแปลผลระหวา่ง Hb Paksé และ Hb Quong Sze ในการตรวจวนิิจฉยั nondeletional alpha thalassemia ดว้ยวธีิ multiplex ARMS PCR ร่วมกบั agarose 
gel electrophoresis 

(P4) Pitfall in Hb Paksé and Hb Quong Sze diagnosis by multiplex ARMS PCR with agarose gel electrophoresis 
  ผู้น าเสนอผลงาน :    นางสาวจิดาภา  ใจเท่ียง   (สาขาโลหิตวทิยา ภาควชิาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

OL005 การเปรียบเทียบการตรวจวิเคราะห์หา Hb Constant Spring ดว้ยหลกัการ capillary electrophoresis (CE), isoelectric focusing (IEF) electrophoresis และ high performance 
liquid chromatography (HPLC) 

(P5) ผู้น าเสนอผลงาน :    นางสุภาพร  อมรสิริวฑัฒ ์  (สาขาโลหิตวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

OL006 การใช ้MCV และ MCH ร่วมกนัในการคดักรองอลัฟา-ธาลสัซีเมีย 1 และบีตา-ธาลสัซีเมีย ของโรงพยาบาลชุมชน 2 แห่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 

(P6) ผู้น าเสนอผลงาน :  นายอฐัวุฒิ  ไชยบุญเรือง   (ศูนยว์จิยัและพฒันาการตรวจวินิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย  ์คณะเทคนิคการแพทย ์ม.ขอนแก่น) 

OL007 การเปล่ียนแปลงระดบั Hb E และ Hb F จากการมี α-thalassemia co-inheritance ในกลุ่ม Hb E related disorders 
(P7) Alteration of hemoglobin E and F output from a co-inheritance of α-thalassemia in hemoglobin E related disorders 

  ผู้น าเสนอผลงาน :  นางสาวมณฑิรา  จนัทร์อิน    (หน่วยวจิยัธาลสัซีเมีย คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร) 



Oral ห้องที ่2 Clinical Science for Thalassemia 
รหัสการน าเสนอ ช่ือเร่ือง 

OC001 Prevalence and Genotypes of Beta-Thalassemia Carriers in Northern Thai Population with Borderline Hemoglobin A2 Levels 

(P8) ผู้น าเสนอผลงาน :   นพ.ภูมินทร์  ฉวพีิศาล  (ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่) 

OC002 Identification of unknown rare -thalassemia mutations in Southern Thailand 

(P9) ผู้น าเสนอผลงาน :    ดร.วณิชชา  เทพาขนัธ์   (หน่วยธาลสัซีเมีย ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์) 

OC003 Hydroxyurea treatment cause abnormal PU.1 and C/EBP- expression in β-thalassemia/Hb E patients 
(P10) ผู้น าเสนอผลงาน :   ดร.พรทิพย ์ ชยัชมภู     (ภาควชิาพยาธิชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ ม.มหิดล) 

OC004 Induced Pluripotent Stem Cells: A model for Testing and Developing Gene editing methods for Beta-Thalassemia 
(P11) ผู้น าเสนอผลงาน :    นางสาววาสินี  วงศค์  ามูล    (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล) 

OC005 Quercetin induce HbF production via Nrf2/Keap1 signaling pathway 
(P12) ผู้น าเสนอผลงาน :    นางสาวญาณิศา  วาสนาทิพย ์   (ภาควชิาชีเคมี คณะวทิยาศาสตร์ ม.มหิดล) 

OC006 
Microhomology-mediated end joining (MMEJ)-based gene insertion using CRISPR/Cas9: A universal approach to correct various HBB gene mutations for gene 
therapy of beta thalassemia 

(P13) ผู้น าเสนอผลงาน :   อ. ดร.อลิสา  ทบัสุวรรณ  (สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล) 

OC007 Thalassemia Screening Among Myanmar Migrant Workers in Thailand 
(P14) ผู้น าเสนอผลงาน :   อ. ดร. นพ.กิตติพงศ ์ ไพบูลยสุ์ขวงศ ์   (ศูนยวจิยัธาลสัซีเมีย สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล) 

 

  



Oral ห้องที ่3 Preventional control and Counselling for Thalassemia 
รหัสการน าเสนอ ช่ือเร่ือง 

OP001  
การศึกษาสัดส่วนของหญิงตั้งครรภใ์นเขตภาคเหนือตอนล่างท่ีทราบผลการกาหนดคู่เส่ียงและผลการวนิิจฉยัก่อนคลอดของโรคธาลสัซีเมียชนิดรุนแรง ภายในช่วงอายุ
ครรภท่ี์เหมาะสม เพื่อพิจารณายติุการตั้งครรภ ์

(P15) 
The study of the proportion of couples receiving their at-risk results and prenatal diagnoses within suitable gestational ages for considering of pregnancy termination 
in lower northern prenatal control program for thalassemia 

  ผู้น าเสนอผลงาน :  นางสาวปวนัรัตน์  สวนนุ่ม  (หน่วยวิจยัธาลสัซีเมีย คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร) 

OP002 Preventable Severe Thalassemia Among Children 

(P16) ผู้น าเสนอผลงาน :  นพ.ชยัวฒัน์  ฤกษส์วสัด์ิถาวร   (หน่วยโลหิตวทิยา ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี) 
OP003 สถานการณ์การตรวจพบโรคธาลสัซีเมียและอุบติัการณ์คู่สามีภรรยาเส่ียงมีบุตรเป็นโรคธาลสัซีเมียชนิดรุนแรง ในพื้นท่ี 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
(P17) Situation of thalassemia and risk of severe thalassemia children in 4 southern border provinces. 

  ผู้น าเสนอผลงาน :  นางสาวจิตตาฐากรกญั  วฒันา   (ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 12 จงัหวดัสงขลา) 
OP004 การพฒันารูปแบบบริการส่งต่อหญิงตั้งครรภเ์ส่ียงต่อการใหก้ าเนิดบุตรเป็นโรคธาลสัซีเมียชนิดรุนแรงเขา้รับการตรวจวินิจฉยัก่อนคลอด 
(P18) Development of the referring prenatal diagnosis service model for pregnant women at risk of thalassemia 

  ผู้น าเสนอผลงาน :   นางสาวสุนทรี  คงสวสัด์ิ   (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา) 

OP005 กา้วยา่งการพฒันาการตรวจยืนยนัธาลสัซีเมียในคู่สมรส พ.ศ.2548-2560  ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 5 สมุทรสงคราม 

(P19) Step up thalassemia confirmation in spouses 2005 to 2017 : Regional medical science center 5, Samutsongkhram 

  ผู้น าเสนอผลงาน :    นางปานทิพย ์ ศิริโชติ   (ศุนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 5 จงัหวดัสมุทรสงคราม) 

OP006 การพฒันาระบบคดักรองโรคธาลสัซีเมียในหญิงตั้งครรภแ์ละสามี โรงพยาบาลกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี 

(P20) ผู้น าเสนอผลงาน :   นางนภาพร  กนัธิยะ  (โรงพยาบาลกุมภวาปี) 

OP007 ความชุกของพาหะธาลสัซีเมียและฮีโมโกลบินผดิปกติในวยัรุ่นวยัเจริญพนัธ์ุ เขตสุขภาพท่ี 7 (ร้อยแก่นสารสินธ์ุ) 

(P21) ผู้น าเสนอผลงาน :  พญ.มนสิชา  เมฆจรัสนภา   (กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น) 



 


