
                 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค.62 
(ร่าง) ก าหนดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 27 

Theme “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics Thailand 
สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” 

ระหว่างวันที่  18– 20  มีนาคม  2562  ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 
จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ร่วมกับ  มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

เวลา 
วัน 

08.00 - 
09.00 น. 

10.00 - 11.00 น. 11.00 – 12.00 น. 12.00- 
13.00 น. 

13.00 – 14.30 น. 14.30  – 16.00 น. 

วันที่ 18
มี.ค. 
2562 
 

ลง
ทะ

เบ
ียน

 

ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม 
ชั้น 2 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าให้  
ศาสตราจารย์เกียรติคณุ  
ดร.คณุหญิงมธรุส รจุิรวัฒน์  
รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์
ฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นผู้แทน
พระองค์เปิดการประชุม 
1. มอบโล่ที่ระลึก 

• วิทยากรชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

• รางวัล DMSc Award ปี 
2562 

• ผู้มีอุปการะคุณ 
3. ถ่ายรูปร่วมกับข้าราชการชัน้
ผู้ใหญ ่

•  เย่ียมชมนิทรรศการ 
(ห้องแซฟไฟร์ 204 - 205) 
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ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 
Keynote Speech  
เรื่อง “Precision medicine in 
Infectious Diseases” 
โดย Prof. Martin Hibberd 
Professor of Emerging Infectious 
Disease 
London School of Tropical 
Medicine  
 
 

ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 
การบรรยายโดยผู้รับรางวัล DMSc 
Award ชนะเลิศ 
14.30 – 15.00 น. 
ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เรื่อง“......................................................” 
โดย .................................................... 
หน่วยงาน ......................................... 
15.00 – 15.30 น.ประเภทหนังสือ/ 
ต าราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เรื่อง“......................................................” 
โดย .................................................... 
หน่วยงาน ......................................... 
15.30 – 16.00 น.ประเภทการพัฒนา 
บริการ หรือการพัฒนาคุณภาพบริการ
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เรื่อง“......................................................” 
โดย .................................................... 
หน่วยงาน ......................................... 

 

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.00-10.30 น. และ 14.30 – 14.45 น. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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(ร่าง) ก าหนดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 27 
Theme “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics Thailand 

สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” 
ระหว่างวันที่  18 – 20 มีนาคม  2562 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ร่วมกับ  มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

เวลา 
 
วัน 

09.00- 11.00 น. 11.00 – 12.00 น. 12.00 – 
  13.00 น. 

13.00  – 14.30 น. 15.00 – 16.00 น. 

วันที่ 19 
มี.ค 2562 

การบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญ 
สาขาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านโรค   
(ห้องแซฟไฟร์ 201) 
09.00 – 09.50 น. 
เรื่อง “Next generation 
sequencing for TB outbreak 
investigation in UK” 
โดย Prof. Martin Hibberd 
London School of Tropical 
Medicine  
9.50 -10.40 น. 
เรื่อง “Drug resistant mutations of 
MTB in Thailand” 
โดย รศ. ดร. อังคณา ฉายประเสรฐิ 
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล 
11.00 -11.50 น. 
เรื่อง “Lineages of MTB” 
โดย ดร. ภญ. อารียา ดิษรัฐกิจ 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
  

เวลา 11.00 – 12.00 น. 
• เย่ียมชมโปสเตอร์ 

(ห้องแซฟไฟร์ 204 – 205) 
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น าเสนอผลงานวชิาการ( 6 เร่ือง) 
 
▪ สาขาการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมด้านโรค 
(ห้องแซฟไฟร์ 201) 

▪ สาขาการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
(ห้องแซฟไฟร์ 202) 

▪ สาขาเครือข่ายฐานคิด 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(ห้องแซฟไฟร์ 203) 

▪   สาขา Medical Science     
Symposium 

        (ห้องแซฟไฟร์ 101-102) 
 
 
 
 
 
 
 

น าเสนอผลงานวชิาการ (4 เร่ือง) 
 
▪ สาขาการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมด้านโรค 
(ห้องแซฟไฟร์ 201) 

▪ สาขาการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
(ห้องแซฟไฟร์ 202) 

▪ สาขาเครือข่ายฐานคิด 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(ห้องแซฟไฟร์ 203) 

▪   สาขา Medical Science     
Symposium 

       (ห้องแซฟไฟร์ 101-102) 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ  - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.40-11.00 น. และ 14.30 – 15.00 น. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

- เยี่ยมชมนิทรรศการเวลา 8.30-18.00 น. 
 

2 



 
(ร่าง) ก าหนดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 27 

Theme “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics Thailand 
สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” 

ระหว่างวันที่  18 – 20 มีนาคม  2562 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 
จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ร่วมกับ  มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
เวลา 

 
วัน 

09.00- 11.00 น. 11.00 – 12.00 น. 12.00 – 
  13.00 น. 

13.00  – 14.30 น. 15.00 – 16.00 น. 

วันที่ 19 
มี.ค 2562 

การบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญ 
สาขาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
(ห้องแซฟไฟร์ 202) 
09.00 – 09.50 น. 
เร่ือง “วิทยาศาสตร์สู่อนาคตและการ
ประยุกต์ใช้ในสมุนไพร” 
โดย รศ.ภก.ดร. สรกนก วิมลมั่งค่ัง 
คณะเภสัชศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
9.50-10.40 น. 
เร่ือง “ฆาตรกรเงียบในอาหารและเครื่องดื่ม”
(Silent Killer in food and beverages) 
โดย ผศ.ดร.ศุภชัย เจริญสิน 
สาขาวิชาโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลยัพะเยา 
11.00-11.50 น. 
เร่ือง “มิติใหม่ของการพัฒนาสมุนไพรไทยและ
ยาแผนโบราณโดยวิธกีารตรวจสอบฤทธิโ์ดย
เภสัชวิทยาเชิงระบบ” 
โดย ภก.ดร. ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย 
     ดร. ปฏิภาค เขื่อนจินดา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

เวลา 11.00 – 12.00 น. 
• เย่ียมชมโปสเตอร์ 

(ห้องแซฟไฟร์ 204 – 205) 
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น าเสนอผลงานวชิาการ( 6 เร่ือง) 
 
▪ สาขาการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมด้านโรค 
(ห้องแซฟไฟร์ 201) 

▪ สาขาการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
(ห้องแซฟไฟร์ 202) 

▪ สาขาเครือข่ายฐานคิด 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(ห้องแซฟไฟร์ 203) 

▪   สาขา Medical Science     
Symposium 

        (ห้องแซฟไฟร์ 101-102) 
 
 
 

น าเสนอผลงานวชิาการ (4 เร่ือง) 
 
▪ สาขาการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมด้านโรค 
(ห้องแซฟไฟร์ 201) 

▪ สาขาการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
(ห้องแซฟไฟร์ 202) 

▪ สาขาเครือข่ายฐานคิด 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(ห้องแซฟไฟร์ 203) 

▪   สาขา Medical Science     
Symposium 

       (ห้องแซฟไฟร์ 101-102) 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ  - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.40-11.00 น. และ 14.30 – 15.00 น. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

- เยี่ยมชมนิทรรศการเวลา 8.30-18.00 น.                             3 



(ร่าง) ก าหนดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 27 
Theme “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics Thailand 

สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” 
ระหว่างวันที่  18 – 20 มีนาคม  2562 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ร่วมกับ  มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

เวลา 
 
วัน 

 09.00 - 11.00 น. 11.30 – 12.00 น.   12.00 - 
  13.00น. 

13.00  – 14.30 น. 15.00 – 16.00 น. 

วันที่ 19 
มี.ค 
2562 

▪ สาขา เครือข่ายฐานคิด วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

  (ห้องแซฟไฟร์ 203) 
09.00 – 10.30 น. 
เสวนาเร่ือง “วิทยาศาสตร์การแพทย์ :  
ฉลาดคิด ฉลาดท า ชุมชนยั่งยืน” 
โดย นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล 
อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
นายภาณุโชติ ทองยัง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
ผู้ด าเนินรายการ 
นางศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
▪ สาขา Medical Science     

       Symposium 
  (ห้องแซฟไฟร์ 101-102) 
09.00 – 10.00 น. 
เร่ือง “National Dx & Px All  
Thaassemia cases”  
โดย นพ.ศุภชยั  เอกวัฒนกิจ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
10.00-11.00 น. 
เร่ือง “Zoonosis & Genomics”  
โดย ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤกษาดี  
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

11.00 – 12.00 น. (4 เร่ือง) 
น าเสนอผลงานวชิาการ 
▪ สาขาเครือข่ายฐานคิด 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
         (ห้องแซฟไฟร์ 203) 
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น าเสนอผลงานวชิาการ( 6 เร่ือง) 
 
▪ สาขาการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมด้านโรค 
(ห้องแซฟไฟร์ 201) 

▪ สาขาการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
(ห้องแซฟไฟร์ 202) 

▪ สาขาเครือข่ายฐานคิด 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(ห้องแซฟไฟร์ 203) 

▪   สาขา Medical Science     
Symposium 

        (ห้องแซฟไฟร์ 101-102) 
 
 
 

น าเสนอผลงานวชิาการ (4 เร่ือง) 
 
▪ สาขาการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมด้านโรค 
(ห้องแซฟไฟร์ 201) 

▪ สาขาการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
(ห้องแซฟไฟร์ 202) 

▪ สาขาเครือข่ายฐานคิด 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(ห้องแซฟไฟร์ 203) 

▪   สาขา Medical Science     
Symposium 

       (ห้องแซฟไฟร์ 101-102) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
▪ สาขา Medical Science     

       Symposium 
  (ห้องแซฟไฟร์ 101-102) 
11.00-12.00 น. 
เร่ือง “Pharmacogenetics : Present and 
Future development”  
โดย นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล 

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

        หมายเหตุ - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.00-10.30 น. และ 14.30 – 15.00 น. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
                     -เยี่ยมชมนทิรรศการเวลา 8.30-18.00 น. 
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(ร่าง) ก าหนดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 27 

Theme “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics Thailand 
สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” 

ระหว่างวันที่  18 – 20 มีนาคม  2562 ณ ศูนยการประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 
จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ร่วมกับ  มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

เวลา 
วัน 

09.00 - 10.45 น. 11.00 – 12.00 น. 12.00 - 
 13.00 น. 

13.30 – 14.30 น. 

วันที่ 20 
มี.ค. 2562 
 

ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น ๒ 
09.00 – 10.45 น.  
Panel Discussion 
เรื่อง “Genomic Thailand” 
"Undiagnosed Diseases Network” 
โดย ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์   
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
"Cancer precision medicine” 
โดย ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร  
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
"Precision Medicine for Non-Communicable 
Diseases" 
โดย อ.ดร.นพ.จักกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา  
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 
ผู้ด าเนินรายการ นพ.สุรคัเมธ มหาศิริมงคล 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 

11.00 – 12.00 น. 
• พิธีมอบรางวัลการน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ 
• พิธีปิดการประชุม 
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หมายเหตุ - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.45-11.00 น.  
                  - เยี่ยมชมนิทรรศการเวลา 8.30-12.30 น. 
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