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กำหนดกำร (ร่ำง update 6 มกรำคม 2558)
สัมมนำระบำดวิทยำแห่งชำติ ครั้งที่ 22 ระหว่ำงวันที่ 4 - 6 กุมภำพันธ์ 2558
ณ โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร
วันพุธที่ 4 กุมภำพันธ์ 2558
แกรนด์บอลลูม (A-B)

เวลำ
8.00-9.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
9.00-9.15 น. กล่ำวต้อนรับ ผู้เข้ำร่วมสัมมนำระบำดวิทยำแห่งชำติ โดย นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค
แถลงข่ำวสื่อสำรมวลชน หัวข้อรำงวัลเกียรติคุณระบำดวิทยำ (สุชำติ เจตนเสน) โดยอธิบดีกรมควบคุมโรค และประธานมูลนิธิสุชาติ เจตนเสน
9.15-10.30 น. Plenary: เหตุกำรณ์สำคัญและบทเรียนทำงระบำดวิทยำ รอบปี 2557
โดย นายแพทย์คานวณ อึ้งชูศักดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
กำรนำเสนอผลงำนวิชำกำรแบบปำกเปล่ำ (Oral presentation)
เวลำ
โลตัส ชั้น 2
10.30-13.00 น. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)
ผู้วิพากษ์
1. พญ.สุพัตรา ศรีวนิชากร
2. นพ.วิชัย เอกพลากร รพ.รามาธิบดี
3. พอ.นพ.ราม รังสินธุ์

13.00-16.00 น. ระบาดวิทยาการบาดเจ็บ (Injury)
ผู้วิพากษ์
1. นพ.ธนพงษ์ จินวงษ์
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
2. คุณชฎาพร สุขสิริวรรณ
รพ.รามาธิบดี ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริม
ความปลอดภัยฯ

แกรนด์บอลลูม (A)
โรคติดต่อ/วัณโรค/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (CD/AIDS/TB)
ผู้วิพากษ์
1.
2.
3.
4.

ดร.พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี
ศ.พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
ดร.ปราบดา ประภาศิริ TUC
พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พลิ าศ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค

โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม/พิษวิทยา
ผู้วิพากษ์
1. ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. รศ.ดร.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกรนด์บอลลูม (B)
โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้า/โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน/
สุขภาพหนึ่งเดียว (EID+OH)
ผู้วิพากษ์
1. สพ.ญ.ดร.สุดารัตน์ ดารงค์วัฒนโภคิน USAID
2. น.สพ.ดร.ธนวัฒน์ เทียนสิน กรมปศุสัตว์
3. ดร.นพ.โสภณ เอีย่ มศิริถาวร
สคร. 1 กรุงเทพมหานคร

ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
ผู้วิพากษ์
1. ......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................
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เวลำ
09.00-09.30 น.
09.30-09.45 น.

09.45-10.20 น.
10.20-12.00 น.

12.00-13.00 น.
เวลา
ห้อง
13.00-15.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภำพันธ์ 2558
แกรนด์บอลลูม (A-B)
ชมวีดิทัศน์ และพิธีเปิดงำนสัมมนำระบำดวิทยำแห่งชำติ ครั้งที่ 22
โดย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวรายงานโดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พิธีมอบรำงวัลเกียรติคุณระบำดวิทยำ (สุชำติ เจตนเสน) ประเภทนักระบาดวิทยาแห่งชาติ และประเภทผลงานระบาดวิทยาดีเด่น
โดย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวรายงานโดย นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ประธานมูลนิธิสุชาติ เจตนเสน
(แถลงข่าวสื่อสารมวลชน ในงานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
ปาฐกถา "สุชำติ เจตนเสน"
โดย ผู้รับรางวัลเกียรติคุณระบาดวิทยา (สุชาติ เจตนเสน) ประเภทนักระบาดวิทยาแห่งชาติ
ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ และ รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์
Plenary: ระบำดวิทยำของไทยกับควำมมั่นคงทำงสุขภำพของโลก (Global Health Security, GHS)
ผู้ร่วมอภิปราย 1. ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2. นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค
3. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
4. ผู้แทนจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ผู้ดาเนินรายการ นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้อานวยสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
แกรนด์บอลลูม (A)
แกรนด์บอลลูม (B)
โลตัส ชั้น 2
Symposium
Symposium
Symposium
“NCD global target and the way to reach the
“Information sharing and drug resistance”
“Bats: Monsters of EIDs”
target in Thailand”
“ภาวะดื้อยา กับการส่งข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม”
“จับตาโรคอุบัติใหม่ภัยจากค้างคาว”
“เป้าหมายของไทยต่อสังคมโลกลดโรคร้ายเรื้อรัง”
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
1. ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
1. ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
1. ศ.นพ. ประเสริฐ เอื้อวรากุล
2. พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
2..........................................
2. รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร
3. นพ.ทักษพล ธรรมรังสี
3..........................................
3. รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์
ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน
นพ.อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์
น.ส.กนกทิพย์ ทิพย์รัตน์
สพ.ญ.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย
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15.00-15.30 น.
รับประทำนอำหำรว่ำง
15.30-16.30 น. นาเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ (Poster presentation) และนิทรรศการระบาดวิทยา (ห้องทิวลิป และห้องลีลาวดี)
วันศุกร์ที่ 6 กุมภำพันธ์ 2558
เวลำ
แกรนด์บอลลูม (A)
แกรนด์บอลลูม (B)
โลตัส ชั้น 2
09.00-10.45 น.
Symposium
Symposium
Symposium
“Post 2015, AEC & Epidemiological Surveillance”
“Challenge of children drowning prevention and
“Natural, Industrial and Beauty Toxic”
“การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในพื้นที่ชายแดน”
control : Data Utilization by Thai’s style community/ “วิกฤตภัยจากอุตสาหกรรม-เสริมความงาม”
RTI และจมน้าตกน้า”
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
1. …………………………………………
1. นพ.ไพบูลย์ สุริยวงศ์ไพศาล รพ.รามาธิบดี
1. ...............................................
2. ...............................................
2. นพ.อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร สนฉ.
2. ...............................................
3. ..............................................
3. รศ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รพ.รามาธิบดี
3. ..............................................
ผู้ประสานงาน
น.ส.พ.ธีรศักดิ์ ชักนา

ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน
พญ.พิมพ์ภา เตชะกมลสุข/น.ส.ทิวากร จันทร์โคตร
นางแสงโฉม ศิริพานิช
เวลำ
แกรนด์บอลลูม
10.45-12.15 น. Plenary: Perspectives of Professional Organizations on Global Health Security “ควำมมั่นคงทำงสุขภำพของโลกในมุมมองขององค์กรวิชำชีพ”
วิทยากร 1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่
2. นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
3. นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ประธานมูลนิธิสุชาติ เจตนเสน
4. นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานมูลนิธิกรมควบคุมโรค
5. นพ.คานวณ อึ้งชูศักดิ์ นายกสมาคมระบาดวิทยา (ประเทศไทย)
6. นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ นายกสมาคมนักระบาดวิทยาภาคสนาม
ผู้ประสานงาน น.ส.วลัยพร เจียระไนรุ่งโรจน์

12.15-12.40 น. พิธีปิด และมอบรางวัลผลงานวิชาการ
โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

