
งานประชุมวิชาการประจ าปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คร้ังที่ 6 “Update in thalassemia” 

 
หลักการและเหตุผล  
 

ธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยในประเทศไทยรวมทั้งในแถบภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนใต้หรือเขตบริการสุขภาพที่ 10 ธาลัสซีเมียเป็นปัญหาทางสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจที่ส าคัญ
ของประเทศ และในปัจจุบันยังพบข้อผิดพลาดในการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการ
แปลผลและวิเคราะห์ความเสี่ยงของทารกในครรภ์ต่อการเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยธา
ลัสซีเมียถึงระดับโมเลกุล ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ซ่ึงในช่วงระยะที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับธาลัสซีเมียบางอย่าง เช่น เกณฑ์การวินิจฉัยธาลัสซีเมีย แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย ตลอดจนการ
บริหารจัดการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับธาลัสซีเมีย ทางคณะผู้จัดงานประชุมเล็งเห็นว่าหากสามารถเพ่ิมพูนความรู้แก่
บุคคลากรทีป่ฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ ตลอดจน
นักศึกษาแพทย์ ให้มีความรู้ที่ทันสมัยตามข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนไปในปัจจุบัน จะเป็นประโยชน์ทั้งในแง่การดูแล
รักษาผู้ป่วย การให้ค าปรึกษา การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือวินิจฉัยธาลัสซีเมีย การแปลผลและวิเคราะห์
ความเสี่ยงให้ดียิ่งขึน้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาโครงการควบคุมและป้องกันธาลัสซีเมียให้มีประสิทธิภาพ ใน
การนี้ทางคณะผู้จัดงานได้เชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในธาลัสซีเมียด้านต่างๆมาอบรมให้ความรู้แก่
ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธาลัสซีเมีย การใช้
โปรแกรมระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด และมีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติจริง เพ่ิมทักษะในการแปลผลและวิเคราะห์ความเสี่ยงจาก
การเรียนรู้กรณีศึกษา โดยคณะผู้จัดงานมีความคาดหวังว่าเมื่อผู้ประชุมได้รับการฝึกอบรมในครั้งนี้จะมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับธาลัสซีเมียมากขึ้น สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลได้ดียิ่งขึ้น 
   
วัตถุประสงค์  
 
1. เพ่ือให้ความรู้ใหม่ๆที่เป็นปัจจุบันแก่บุคคลากรทางด้านสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย  
2. เพ่ือฝึกปฏิบัติการการประมวลผลและแปลผลทางห้องปฏิบัติการเพ่ือการคัดกรองและวินิจฉัยธาลัสซีเมีย แก่
นักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง  
 
ก าหนดการด าเนินงาน  
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี  
 
 
 
 
 



รายละเอียดกิจกรรม 
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560  
8.30-9.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
9.00-10.30 น. Basic knowledge and update in situation of 

thalassemia in the lower northeastern part 
of Thailand 
โดย ศาสตราจารย์ นพ. สุทัศน์ ฟู่เจริญ 
ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล 

10.30-10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. Update in thalassemia therapy 

โดย พญ. สุมลมาลย์ คล้ าชื่น 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น.  ระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิง

ตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (National Perinatal 
Registry Portal System) 
โดย คุณพรพจนาจ ขะชาตย์  
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 
อุบลราชธานี 

14.00-15.00 น. แนวทางการด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก เก่ียวกับ
การบริหารจัดการโรคธาลัสซีเมีย 
โดย คุณอุมาพร สังขฤกษ์ 
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 

15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.15-16.15 แนวทางการด าเนินงานให้บริการตรวจวินิจฉัยธาลัสซี

เมีย ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 10 
อุบลราชธานี 
โดย คุณวิภาวดี เจียรกุล 
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 10 
อุบลราชธานี 

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560  
8.30-9.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
9.00-10.30 Basic knowledge and update in laboratory 

for diagnosis of thalassemia  
โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ 



ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10.30-10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 หลักการประมวลผลและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ

เพ่ือการคัดกรองและวินิจฉัยธาลัสซีเมีย 
โดย รองศาสตราจารย์ กุลนภา ฟู่เจริญ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.30 น. ฝึกปฏิบัติการ “การประมวลผลและแปลผลทาง

ห้องปฏิบัติการเพ่ือการคัดกรองและวินิจฉัยธาลัสซี
เมีย” 
โดย ดร. รสริน การเพียร 
      ศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ 
      รองศาสตราจารย์ กุลนภา ฟู่เจริญ 
      และคณะ 

 
* คณะวิทยากรจัดฝึกปฏิบัติการ ได้แก่ 
1. รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. รศ. กุลนภา ฟู่เจริญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. ดร. รสริน การเพียร นักเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. ผศ.ดร. ภาวนา พนมเขต นักเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. ผศ.ดร. สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ นักเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
6. ผศ.ดร. ธาริน ีไชยวงศ์ นักเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
7. ดร. ปรีดา ปราการกมานันท์ นักเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
8. ดร.อนุวัตร  ภิญญะชาติ นักเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
9. ดร. วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ นักเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
10. ดร. จิตติยวดี ศรีภา นักเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



11. นางสาวสุภาภรณ์ ช่างค า นักเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

12. นางสาวกมลชนก งามดี นักเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

13. นางสาวชลันดา ลาวิลาศ นักเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

14. นางสาวไพเราะ แสนหวัง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข     
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
 
 
 


