
ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ครั้งที่ 26 
“Medical Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0 : นวัตกรรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0” 

 ระหว่ำงวันที่  28– 30  มีนำคม  2561  ณ ศูนย์กำรประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธำนี  
จัดโดย กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  ร่วมกับ  มูลนิธิกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

 

 

เวลำ 
วัน 

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

13.00 – 14.30 น. 15.00-16.00 น. 

วันที่ 28
มี.ค. 2561 
 

ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ  
นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
1. เป็นประธานเปดิการประชุม 
2. มอบโล่ที่ระลึก 

• นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
เกียรตยิศ ปี 2561 

• รางวัล DMSc Award ปี 2561 

• ผู้มีอุปการะคุณ 
3. ถ่ายรูปร่วมกับข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่
และแขกผูม้ีเกียรต ิ

 
• เย่ียมชมนิทรรศกำร 
• เย่ียมชมโปสเตอร์ 

     (ห้องแซฟไฟร์ 204 - 205) 
 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ันแ
ละ

เย
ี่ยม

ชม
นิท

รร
ศก

าร
 

13.00-13.45 น. 
ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 

ปำฐกถำเกียรติยศ  
ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์เฉลิม  พรมมำส  

องค์ปำฐก: ภญ.อมรำ วงศ์พุทธพิทักษ์ 
ข้าราชการบ านาญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทยเ์กียรติยศ ปี 2561 
เร่ือง “LQA : จากผู้ปฏิบัติ...สู่การเป็นผู้ให้การ
รับรอง” 
 
13.45-14.30 น. 
ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 
Keynote Speech 
เร่ือง “การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อ
ขับเคลื่อน Thailand 4.0” 
โดย  รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 
เร่ือง “เสวนาบทบาทของสภาวิชาชีพ
กับการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์” 
โดย นายกสภาเภสัชกรรม  
(ดร.ภก.นลิสุวรรณ ลลีารัศมี) 
      นายกสภาเทคนิคการแพทย์  
(รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรณุ)    
      นายกสภาการแพทย์แผนไทย 
(นายแพทย์ พิเชฐ บัญญัติ)  
ผู้ด ำเนินรำยกำร 
นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกลุ 
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

 

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 11.00-11.15 น. และ 14.30 – 15.00 น. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
             เวลา 18.00 - 20.00 งานเลี้ยงรับรองวิทยากร  
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 ระหว่ำงวันที่  28– 30  มีนำคม  2561  ณ ศูนย์กำรประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธำนี  
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เวลำ 
 
วัน 

08.30 - 
09.30 น. 

09.30 - 11.10 น. 11.00 – 12.00 น. 12.00 - 
  13.00 น. 

13.00  – 14.30 น. 15.00 – 16.00 น. 

วันที่  
29
มี.ค. 
2561 

ลง
ทะ

เบ
ียน

 

กำรบรรยำยโดยวิทยำกรรับเชิญ 
▪  สำขำนวัตกรรมด้ำนโรค 
(ห้องแซฟไฟร์ 101 - 102) 
09.30 – 10.20 น. 
เรื่อง “Trends in diagnostics in health” 
โดย นพ. ประสิทธิ ์ผลิตผลการพิมพ ์
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)  
10.20-11.10 น. 
เรื่อง “Bacterial drug susceptibility 
testing and pan-virus hunting by 
probe enrichment using a next 
generation sequencing method” 
โดย Dr. Paola Florez de Sessions 
Genome Institute of Singapore   
▪ สำขำนวตักรรมด้ำนคุ้มครองผู้บริโภค 

(ห้องแซฟไฟร์ 201) 
09.30 – 10.20 น. 
เรื่อง “The rise of biosimilars: What do 
we need to know?” 
โดย ผศ. ดร. ภญ. สุนทรา เอกอนันต์กลุ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
10.20-11.10 น. 
เร่ือง “ไขมันทรานส์เป็นปัญหาโภชนาของคน
ไทยจริงหรือ?” 
โดย ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
   

เวลำ 11.00 – 12.00 น. 
• เย่ียมชมโปสเตอร์ 

(ห้องแซฟไฟร์ 204 - 205) 
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น ำเสนอผลงำนวชิำกำร( 6 เร่ือง) 
▪ สาขานวัตกรรมด้านโรค 

 (ห้องแซฟไฟร์ 101 - 102) 
▪ สาขานวัตกรรมด้านคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
       (ห้องแซฟไฟร์ 201) 
▪ สาขาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

และวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชน 

        (ห้องแซฟไฟร์ 202) 
▪   สาขา Medical Science    
      Symposium 
       (ห้องแซฟไฟร์ 203) 
 
 
 
 
 
 
 

น ำเสนอผลงำนวชิำกำร (4 เร่ือง) 
▪ สาขานวัตกรรมด้านโรค 

 (ห้องแซฟไฟร์ 101 - 102) 
▪ สาขานวัตกรรมด้านคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
       (ห้องแซฟไฟร์ 201) 
▪ สาขาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

และวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชน 

        (ห้องแซฟไฟร์ 202) 
▪   สาขา Medical Science    
      Symposium 
       (ห้องแซฟไฟร์ 203) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ  - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 11.10-11.30 น. และ 14.30 – 15.00 น. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
- เยี่ยมชมนิทรรศการเวลา 8.30-18.00 น. 
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 ระหว่ำงวันที่  28– 30  มีนำคม  2561  ณ ศูนย์กำรประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธำนี  
จัดโดย กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  ร่วมกับ  มูลนิธิกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

 

เวลำ 
 
วัน 

08.30 - 
09.00น. 

 09.30 - 11.10 น. 11.00 – 12.00 น.   12.00 - 
  13.00น. 

13.00  – 14.30 น. 15.00 – 16.00 น. 

 

ลง
ทะ

เบ
ียน

 

▪ สำขำเครือข่ำยห้องปฏิบัติกำรและ
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน 

 (ห้องแซฟไฟร์ 202) 
09.30 – 10.20 น. 
เร่ือง “ศาสตร์และศิลป์ในการส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนในบริบทนักเทคนิคการแพทย์  ในศตวรรษ
ที่ 21” 
โดย นายวสอุนนัต์   ทองด ี
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชปัว  จ.น่าน 
10.20-11.10 น. 
เร่ือง “การคุ้มครองผู้บริโภคและวทิยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน กับการจัดการสขุภาพชุมชน  
4.0” 
โดย เภสัชกร มโนรมภ์   สนิธพอาชากุล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  เชียงใหม ่
▪ สำขำ Medical Science Symposium 

(ห้องแซฟไฟร ์203) 
09.30 – 10.20 น. 
เร่ือง “The dawn of genomic medicine: 
The Future is now” 
โดย รศ. นพ. วิปร วิประกษิต 
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
10.20-11.10 น. 
เร่ือง "From Basic Immunology Research 
to Innovation and Discovery" 
โดย ศ. ดร. วัชระ กสิณฤกษ์ 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
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▪ สำขำ Medical Science Symposium 

(ห้องแซฟไฟร ์203) 
13.00-13.30 น. 
เร่ือง “Application an Integrative 
Guideline for International Standard 
ISO/IEC 17025: 2017 in the Era of 
Thailand 4.0” 
โดย เรืออากาศเอก ดร.ภูวนาถ แกว้ปลั่ง 
กรรมการผู้จดัการและที่ปรกึษาอาวุโส  
บริษัท พีเอ็นพ ีซิสเต็มส ์จ ากัด 

 

 
หมายเหตุ - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 11.10-11.30 น. และ 14.30 – 15.00 น. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

                  - เยี่ยมชมนิทรรศการเวลา 8.30-18.00 น. 3 



ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ครั้งที่ 26 
“Medical Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0 : นวัตกรรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0” 

 ระหว่ำงวันที่  28– 30  มีนำคม  2561  ณ ศูนย์กำรประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธำนี  
จัดโดย กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  ร่วมกับ  มูลนิธิกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

 

 

 
หมายเหตุ - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30-11.00 น.       

                  - เยี่ยมชมนิทรรศการเวลา 8.30-12.00 น. 
 

เวลำ 
วัน 

09.00 - 10.30 น. 11.00 – 12.00 น. 12.00 - 
 13.00 น. 

 

วันที่  
30 
มี.ค. 
2561 
 

ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น ๒ 
กำรบรรยำยโดยผู้รับรำงวัล DMSc Award ชนะเลิศ 
09.00 - 9.30 น. ประเภทงำนวิจัยและพัฒนำทำง
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์   
รำงวัลชนะเลิศ 
เรื่อง “สูตรมะนาวผงยูโรไลม์ลดระดับอัลบูมินในปัสสาวะ
ที่เป็นตัวบ่งชี้ การเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคน่ิวไต 
โดย ศาสตราจารย์ปิยะรัตน์  โตสุโขวงศ์ 
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
09.30 – 10.00 น. ประเภทหนังสือ/ต ำรำทำง
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
รำงวัลชนะเลิศ   
เร่ือง “การตรวจเอ็ม.อาร์.ไอ.หัวใจ ( Cardiac MRI )” 
โดย  ศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนญัญา บณุยศิรินันท์  
คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาลมหาวิทยาลยัมหิดล  
10.00 - 10.30 น. ประเภทกำรพัฒนำคุณภำพกำร
บริกำรทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
รำงวัลชนะเลิศ       
เร่ือง การพัฒนาระบบการให้บริการธาลัสซีเมียแบบไร้รอยต่อ ”     
 โดย  ดร.ยุพิน  โจ้แปง 
 ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา 
 

  
11.00 – 12.00 น. 

• พิธีมอบรางวัลการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 

• พิธีปิดการประชุม 
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