(ร่าง)
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ค. 64
กาหนดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 29
Theme “New Normal Medical Sciences for Thai Health and Economics: วิทยาศาสตร์การแพทย์วิถีใหม่ เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจไทย”
ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย
08.00 09.00 น.

วันที่ 25
ส.ค.
2564

09.00 – 10.00 น.

ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี
การสาธารณสุขไทย
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

ลงทะเบียน

1. ทรงเป็นประธานเปิดงานในรูปแบบ
ออนไลน
2. พระราชทานรางวัลโดยรับโล่ที่ระลึก
หน้าพระฉายาลักษณ



นักวิทยาศาสตรการแพทย
เกียรติยศ






นักวิทยาศาสตรการแพทย ดีเด่น
นักวิทยาศาสตรการแพทย รุ่นใหม่
DMSc Award
ผู้มีอุปการคุณ

10.00 – 12.30 น.

12.3013.30 น.

ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย

(10.00 – 11.00 น.)
 ปาฐกถาเกียรติยศ
ศาสตราจารยนายแพทยเฉลิม พรมมาส
องคปาฐกถา......................................
เรื่อง................................................
การบรรยายโดยผู้รับรางวัล DMSc Award ชนะเลิศ
11.00 – 11.30 น.
ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์
เรื่อง แอปตาเซ็นเซอรสาหรับวิเคราะหอัลบูมินใน
ปัสสาวะเพื่อประกอบการคัดกรองโรคไตเรือ้ รัง
โดย ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง
หน่วยงาน สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แห่งชาติ
11.30 – 12.00 น.
ประเภทหนังสือ/ตาราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
เรื่อง ภาพรังสีวินจิ ฉัยชั้นสูงของระบบหัวใจและหลอด
เลือด (Advanced diagnostic cardiovascular
imaging)
โดย รองศาสตราจารย แพทยหญิง นฤมล เชาวสุวรรณ
กิจ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.00 – 12.30 น.
ประเภทการพัฒนาบริการ หรือการพัฒนาคุณภาพ
บริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
เรื่อง การพัฒนาการรับรองความสามารถผูจ้ ัดโปรแกรม
ทดสอบความชานาญห้องปฏิบัตกิ ารทดสอบทาง
การแพทย การยอมรับในระดับสากลกับองคการระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ
โดย นางจันทรัตน วรสรรพวิทย

13.30 – 14.30 น.

14.30 – 16.30 น.

• นักวิทยาศาสตรการแพทย ดีเด่น
เรื่อง...............................
• นักวิทยาศาสตรการแพทย
รุ่นใหม่
เรื่อง ...............................

ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี
การสาธารณสุขไทย
Keynote Speech
Online)
เรื่อง นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ปัญญาประดิษฐทางการแพทยในการตอบ
โต้โควิด-19 และโรคอุบตั ิใหม่
โดย ศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา
วัน

หน่วยงาน กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
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(ร่าง)
กาหนดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 29
Theme “New Normal Medical Sciences for Thai Health and Economics: วิทยาศาสตร์การแพทย์วิถีใหม่ เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจไทย””
ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เวลา

09.00- 11.00 น.

11.0 – 12.00 น.

12.00–
13.00น.

วันที่ 26 การบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญ
ส.ค 2564 Online & Onsite
สาขา Current Research and
Innovation on Diseases
(ห้อง 205)
เรื่อง Challenging of Covid-19: Laboratory
management during pandemic era in
Thailand
โดย นพ.อาชวินทร โรจนวิวัฒน
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
นางสาวภัทรวีร สร้อยสังวาลย
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานห้องปฏิบัตกิ าร
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
นายชัยวัฒน พูลศรีกาญจน
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

สาขา Medical Sciences for Better
Consumer’s Health (ห้อง 314)
เรื่อง “กัญชา-กัญชง” จากนโยบายสู่การใช้ประโยชน
- นโยบายระดับประเทศ สถานการณปัจจุบนั และ
ทิศทางในอนาคต
โดย ผู้อานวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย
- บทบาทผู้ผลิต (อาหาร เครือ่ งดืม่ ผลิตภัณฑทาง
การแพทย และอืน่ ๆ)
โดย ผู้แทนโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
- การกากับดูแลผลิตภัณฑ
โดย ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- บทบาทกรมวิทยาศาสตรการแพทย
โดย นพ.พิเชษฐ บัญญัติ รองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

 ประกวดผลงานโปสเตอร์
ในรูปแบบออนไลน์ (10 เรื่อง)
 สาขา Current Research
and Innovation on
Diseases
(ห้อง 801 อาคาร 8)
 สาขา Medical Sciences for
Better Consumer’s Health
(ห้อง 110 , 106 อาคาร 14)
 สาขา เครือข่ายวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน เพื่อการ
พัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
(ห้อง 704 อาคาร 14)
 สาขา Medical Science
Symposium
(ห้อง 712 อาคาร 8 )
นาเสนอผลงานวิชาการทางวาจาใน
รูปแบบออนไลน์
( 4 เรื่อง)
 สาขา Medical Sciences for
Better Consumer’s Health
(ห้อง 314 อาคาร 14 )

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน

13.00– 16.00 น.

13.00 – 16.00 น.

(โปสเตอร์)

(วาจา)

ประกวดผลงานโปสเตอร์
ในรูปแบบออนไลน์ (ต่อ)
 สาขา Current Research
and Innovation on
Diseases
(28 เรื่อง)
(ห้อง 801 อาคาร 8)
 สาขา Medical Sciences for
Better Consumer’s Health
(25 เรื่อง)
(ห้อง 110 , 106 อาคาร 14)
 สาขา เครือข่ายวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน เพื่อการ
พัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
(27 เรื่อง)
(ห้อง 704 อาคาร 14)
 สาขา Medical Science
Symposium (4 เรื่อง)
(ห้อง 712 อาคาร 8)

นาเสนอผลงานวิชาการทางวาจาในรูปแบบ
ออนไลน์
 สาขา Current Research and
Innovation on Diseases (8 เรื่อง)
(ห้อง 205 อาคาร 14)
 สาขา Medical Sciences for Better
Consumer’s Health (8 เรื่อง)
(ห้อง 314 อาคาร 14)
 สาขา เครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชน เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
(7 เรื่อง) (ห้อง 811 อาคาร 14)
 สาขา Medical Science Symposium
(7 เรื่อง) (ห้อง 815 อาคาร 14)
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(ร่าง)
กาหนดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 29
Theme “New Normal Medical Sciences for Thai Health and Economics: วิทยาศาสตร์การแพทย์วิถีใหม่ เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจไทย””
ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เวลา

09.00- 11.00 น.

11.00 – 12.00 น.

12.0013.00

วันที่ 26 สาขา เครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์
ส.ค 2564 ชุมชน เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
(ห้อง 811)
เรื่อง ความสาเร็จใน การบูรณาการนโยบายสู่การ
ปฏิบัติจนกระทั่งพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร
การแพทยชุมชนได้รับรางวัล อสม.แห่งชาติ
โดย ดร.คชาพล นิ่มเดช
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี
เรื่อง ศูนยแจ้งเตือนภัย กลไกการขับเคลื่อนงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตรการแพทยชุมชน
โดย นายศิริชัย สายอ่อน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอประจักษศิลปาคม
จ.อุดรธานี
เรื่อง หนทางสู่ความสาเร็จในการพัฒนาเครื่องสาอาง
สมุนไพร OTOP/SME ของชุมชนสู่สินค้าบน
เครื่องบิน
โดย นางยุวดี อมรเวชยกุล ผลิตภัณฑโฮมเมด
เรื่อง ความสาเร็จในการพัฒนา OTOP/SME ด้าน
อาหารของชุมชน
โดย นายศุภลักษณ บัวโรย
วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ








ประกวดผลงานโปสเตอร์
ในรูปแบบออนไลน์ (10 เรื่อง)
สาขา Current Research and
Innovation on Diseases
(ห้อง 801 อาคาร 8)
สาขา Medical Sciences for
Better Consumer’s Health
(ห้อง 110 , 106 อาคาร 14)
สาขา เครือข่ายวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน เพื่อการพัฒนา
พื้นที่อย่างยั่งยืน
(ห้อง 704 อาคาร 14)
สาขา Medical Science
Symposium
(ห้อง 712 อาคาร 8 )

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน

13.00– 16.00 น.

(โปสเตอร์)
ประกวดผลงานโปสเตอร์
ในรูปแบบออนไลน์ (ต่อ)
 สาขา Current Research and
Innovation on Diseases
(28 เรื่อง)
(ห้อง 801 อาคาร 8 )
 สาขา Medical Sciences for
Better Consumer’s Health
(25 เรื่อง)
(ห้อง 110 , 106 อาคาร 14)
 สาขา เครือข่ายวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน เพื่อการพัฒนาพื้นที่
อย่างยั่งยืน
(27 เรื่อง)
(ห้อง 704 อาคาร 14)
 สาขา Medical Science
Symposium (4 เรื่อง)
(ห้อง 712 อาคาร 8)

13.00 – 16.00 น.

(วาจา)
นาเสนอผลงานวิชาการทางวาจาในรูปแบบ
ออนไลน์
 สาขา Current Research and
Innovation on Diseases (8 เรื่อง)
(ห้อง 205 อาคาร 14)
 สาขา Medical Sciences for Better
Consumer’s Health (8 เรื่อง)
(ห้อง 314 อาคาร 14)
 สาขา เครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชน เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
(7 เรื่อง) (ห้อง 811 อาคาร 14)
 สาขา Medical Science Symposium
(7 เรื่อง) (ห้อง 815 อาคาร 14)
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(ร่าง)
กาหนดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 29
Theme “New Normal Medical Sciences for Thai Health and Economics: วิทยาศาสตร์การแพทย์วิถีใหม่ เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจไทย””
ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เวลา

09.00- 11.00 น.

11.00 – 12.00 น.

12.0013.00

วันที่ 26 สาขา Medical Science Symposium
ส.ค 2564 (ห้อง 815)
เวลา 9.00-10.00 น.
Regional public health laboratory
(RPHL) network and its roles in
strengthening national laboratory
system
Noppavan Janejai
Director, Division of International
Cooperation, Dept. of Medical
Sciences
เวลา 10.00-11.00 น.
The involvement of US CDC
collaboration on COVID-19 and
emerging diseases (EID) in Thailand
Dr. James Heffelfinger
Director, Thai MOPH-US CDC
Collaboration (TUC)

 ประกวดผลงานโปสเตอร์
ในรูปแบบออนไลน์ (10 เรื่อง)
 สาขา Current Research and
Innovation on Diseases
(ห้อง 801 อาคาร 8)
 สาขา Medical Sciences for
Better Consumer’s Health
(ห้อง 110 , 106 อาคาร 14)
 สาขา เครือข่ายวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน เพื่อการพัฒนา
พื้นที่อย่างยั่งยืน
(ห้อง 704 อาคาร 14)
 สาขา Medical Science
Symposium
(ห้อง 712 อาคาร 8)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน

13.00– 16.00 น.

(โปสเตอร์)
ประกวดผลงานโปสเตอร์
ในรูปแบบออนไลน์ (ต่อ)
 สาขา Current Research and
Innovation on Diseases
(28 เรื่อง)
(ห้อง 801 อาคาร 8)
 สาขา Medical Sciences for
Better Consumer’s Health
(25 เรื่อง)
(ห้อง 110 , 106 อาคาร 14)
 สาขา เครือข่ายวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน เพื่อการพัฒนา
พื้นที่อย่างยั่งยืน
(27 เรื่อง)
(ห้อง 704 อาคาร 14)
 สาขา Medical Science
Symposium (4 เรื่อง)
(ห้อง 712 อาคาร 8)

13.00 – 16.00 น.

(วาจา)
นาเสนอผลงานวิชาการทางวาจาในรูปแบบ
ออนไลน์
 สาขา Current Research and
Innovation on Diseases (8 เรื่อง)
(ห้อง 205)
 สาขาMedical Sciences for Better
Consumer’s Health (8 เรื่อง)
(ห้อง 314)
 สาขา เครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
(7 เรื่อง)(ห้อง 811)
Medical Science Symposium (7 เรื่อง)
(ห้อง 815)
เวลา 13.00-13.30 น.
International harmonization of
regulation of therapeutics and vaccines:
lessons learned from covid-19
Dr.Yakugaku Zasshi, JICA expert
Deputy director, Office of International
regulatory affairs, Pharmaceutical Safety
and Environmental Bureau, Ministry of
Health, Labour and Welfare, Japan
เวลา 13.30-16.00 น. Oral presentation
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(ร่าง)
กาหนดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 29
Theme “New Normal Medical Sciences for Thai Health and Economics: วิทยาศาสตร์การแพทย์วิถีใหม่ เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจไทย”
ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
09.30 – 11.30 น.

11.30 – 12.30 น.

วัน

วันที่ 27
ส.ค. 2564

ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี
การสาธารณสุขไทย
เรื่อง สายพันธุมนุษย และโรค
โดย
ศ.นพ.มานพ พิทักษภากร
คณะแพทยศาสตร ศิรริ าชพยาบาล
ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศ.นพ. ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แห่งชาติ
นพ.จั กรกฤษณ เอื้อสุ นทรวั ฒนา
คณะแพทยศาสตร ศิรริ าชพยาบาล

ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี
การสาธารณสุขไทย
พิธีมอบรางวัลการนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการแบบ Online
 พิธีปิดการประชุม
โดย อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย

12.30 13.30 น.

13.30 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา

หมายเหตุ - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.45-11.00 น. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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