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16/9/2016 

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 

เวลา รายละเอยีดหัวข้อเร่ือง  

09.00 – 09.45 Zika virus: an overview 

 

Prof. Dr. Duncan  Smith 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

09.45 – 10.15 อาหารว่าง พร้อมชมนิทรรศการและผลงานวิชาการ 

10.15 - 11.00 Serological interaction between dengue 
and Zika viruses 

ดร. จุฑาธิป มงคลทรัพยา 

คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล 

11.00– 11.20 Seroprevalence of Zika virus in Thailand 

 

อาจารย ์ดร. นิตวรา วิกัน 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

11.20 – 11.40 แจ้งผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 

11.50 – 13.30 อาหารกลางวันพร้อมชมนทิรรศการและผลงานวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจําปี  

13.30 – 14.15 One health: human aspects รศ. นพ. ประตาป สิงหศิวานนท์ 

คณะเวชศาสตรเ์ขตร้อน 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

14.15– 15.00 One health: animal aspects ผศ. ดร. นสพ. วิทวัช  วิริยะรัตน์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

15.00 – 15.30 อาหารว่าง พร้อมชมนิทรรศการและผลงานวิชาการ 

15.30– 16.15 งานวิจัยในโครงการ  PREDICT ศ. นพ.ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

16.15 – 16.30 ปิดประชุมวิชาการประจําปี ครั้งที่ 26 

 


