
 
 

ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ครัง้ท่ี ๒๕ 
Theme “ตำมรอยเบือ้งพระยุคลบำท ด้วยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์” 

ระหว่ำงวันที่  ๒๒– ๒๔  มีนำคม ๒๕๖๐ ณ อำคำรอิมแพค็ฟอร่ัม อิมแพค็ เมืองทองธำนี 
จัดโดย กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  ร่วมกับ  มูลนิธิกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

................................................... 
วันพุธที่ ๒๒ มนีำคม ๒๕๖๐ 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชัน้ ๒ 
 สมเดจ็พระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 

 ๑. เสดจ็ฯ เป็นองค์ประธานเปิดงาน 
๒. พระราชทานโลร่างวลั และโลท่ี่ระลกึ 

 นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรตยิศ 

 วิทยากรชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 

 รางวลั DMSc Award 

 ผู้ มีอปุการคณุ 

๓. ทรงฉายพระรูปร่วมกบัข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่ 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิม พรมมาส  

เร่ือง “มาลาเรีย : จากงานวิจยัสูก่ารรักษา”  
โดย   ศาสตราจารย์ ดร. นพ. พลรัตน์ วิไลรัตน์ 
 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล 
กลา่วรายงานโดย นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ  
ประธานมลูนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์        

 องค์ปาฐก ศาสตราจารย์ ดร. นพ. พลรัตน์ วิไลรัตน์  
ผู้ได้รับรางวลันกัวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรตยิศ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พกัรับประทานอาหารกลางวนัและเย่ียมชมนิทรรศการ 

 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชัน้ ๒ 

 Keynote Speech 1: “พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี ๙ กบัการทรง
งานเพื่อพสกนิกรไทย”  
โดย  ดร.ปราโมทย์ ไม้กลดั 
 อดีตรองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๕๐ น. Keynote Speech 2: “นวตักรรมทางการแพทย์: วคัซีนไข้เลือดออก” 
โดย  ศ.ดร.นายแพทย์นพพร สิทธิสมบตัิ 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 



๒ 
 

 

๑๕.๕๐ – ๑๖.๔๐ น. Keynote Speech 3: “Animal Alternative Methods Used in Cosmetics 
Safety Evaluation” 
โดย  Dr.Alice Cai, L'Oreal China, Shanghai, China 

  
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มนีำคม ๒๕๖๐ 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. กำรบรรยำยโดยวิทยำกรรับเชิญ 
สำขำกำรพัฒนำด้ำนโรค (ห้องแซฟไฟร์ ๑๐๑ – ๑๐๒) 

 เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๕๐ น. บรรยายเร่ือง “Cancer Immunotherapy” 
โดย นพ. วิโรจน์ เหลา่สนุทรศริิ 
 สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ 

 เวลา ๐๙.๕๐ – ๑๐.๔๐ น. บรรยายเร่ือง “Target Value EQA is Essential 
for HbA1c Testing” 
โดย รศ.นพ. มงคล คณุากร  
  คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล  

 สำขำกำรพัฒนำด้ำนคุ้มครองผู้บริโภค (ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๑) 
 เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๕๐ น. บรรยายเร่ือง “NIMR Applications in Food 

and Applied Sciences” 
โดย  Mr. Peter Sprenger 
 Kruthwong & Sprenger Co.Ltd. 

 สำขำกำรพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแทพย์อ่ืน ๆ และนวัตกรรม 
(ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๒) 
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๕๐ น. เร่ือง “เส้นทางสูค่วามส าเร็จของนวตักรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์” 
โดย ดร.นวลจนัทร์  วิจกัษณ์จินดา 
 สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เวลา ๐๙.๕๐-๑๐.๔๐ เร่ือง “แนวทางการประดษิฐ์นวตักรรมทางการแพทย์” 
โดย รศ.นพ.สิทธิพร  บณุยนิตย์ 

 กรรมการนกัวิจยัประจ าบริษัทบณุยนิตย์วสัดแุพทย์ จ ากดั 



๓ 
 

 

สำขำ Medical Science Symposium (ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๓) 
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๕๐ น. เร่ือง “Experiences with WHO on Vaccines 
and Biological Products” 
โดย  นางธีรนารถ  จิวะไพศาลพงศ์ 
 ส านกัวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เวลา ๐๙.๕๐-๑๐.๔๐ น. เร่ือง “Electrochemical Biosensors for 
Diagnosis of Some Diseases” 
โดย รศ.ดร.จรูญ  จกัรมณีุ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เยี่ยมชมกำรน ำเสนอผลงำนโดยโปสเตอร์ 
(ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๔-๒๐๕)  

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรโดยกำรบรรยำย ( ๔ เร่ือง )  

 สำขำกำรพัฒนำด้ำนโรค 
(ห้องแซฟไฟร์ ๑๐๑ – ๑๐๒) 

 สำขำกำรพัฒนำด้ำนคุ้มครองผู้บริโภค  
(ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๑) 

 สำขำกำรพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแทพย์อ่ืน ๆ และนวัตกรรม  
(ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๒) 
สำขำ Medical Science Symposium 

(ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๓) 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พกัรับประทานอาหารกลางวนัและเย่ียมชมนิทรรศการ 

 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. กำรน ำเสนอผลงำนวิชำกำรโดยกำรบรรยำย ( ๑๒ เร่ือง ) 

 สำขำกำรพัฒนำด้ำนโรค 
(ห้องแซฟไฟร์ ๑๐๑ – ๑๐๒) 

 สำขำกำรพัฒนำด้ำนคุ้มครองผู้บริโภค  
(ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๑) 

 สำขำกำรพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแทพย์อ่ืน ๆ และนวัตกรรม  
(ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๒) 
สำขำ Medical Science Symposium 

(ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๓) 
 
วันศุกร์ที่ ๒๔ มนีำคม ๒๕๖๐ 



๔ 
 

 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น. ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชัน้ ๒ 

 กำรบรรยำยโดยผู้รับรำงวัลชนะเลิศ DMSc Award  

 ประเภทงำนวิจัยและพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์   

 เร่ือง “กรรมวิธีควบคมุการแสดงออกของยีนเพ่ือศกึษาเปา้หมายยาและหา
สารยบัยัง้เปา้หมายด้วยเทคนิคไรโบไซม์” 

 
 
๐๙.๒๐ – ๐๙.๔๐ น. 
 
 
 
 
๑๐.๑๕ – ๑๑.๑๕ น. 

โดย   ดร.ฟิลลิป เจมส์ ชอว์  
 National Science and Technology Development Agency 
ประเภทหนังสือ/ต ำรำทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
เร่ือง “การวินิจฉยัภาพ MRI ของตบัและทางเดนิน า้ดี (Hepatobiliary MRI)” 
โดย   รศ.พญ.พรพิมพ์  กอแพร่พงศ์   
  ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล  
  มหาวิทยาลยัมหิดล 
Keynote Speech 4 “เชือ้ดือ้ยาอบุตัใิหม่ MCR-1” 

โดย   รศ.นพ.ชาญวิทย์ ตรีพทุธรัตน์  
 ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) 
 

๑๑.๑๕- ๑๒.๓๐ น. พิธีมอบรางวลัการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

พิธีปิดการประชมุโดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 


