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ณ หองอมรินทร ชั้น 3 โรงแรมเอสดี อเวนิว ปนเกลา กรุงเทพมหานคร 

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 

เวลา รายละเอียดหัวขอเร่ือง วิทยากร 

08.00 – 08.50 ลงทะเบียน  

08.50 – 09.20 กลาวตอนรับ และเปดประชุม 

แสดงความยนิดีกับ รศ. ดร. สุดา ลุยศิริโรจนกุล ในโอกาส

ที่ไดรับรางวัลนักเทคนิคการแพทยดีเดนแหงเอเชีย  และ

ถายรูปรวมกัน 

ศ. เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ  พุธวัฒนะ 

นายกสมาคมไวรัสวทิยา (ประเทศไทย) 

09.20 – 10.00 Virome: concept and application รศ. ดร.สัญชัย พยุงภร 

คณะแพทยศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

10.00 – 10.40 อาหารวาง  ชมผลิตภัณฑ และโปสเตอรแสดงผลงานวิชาการ 

10.40 – 11.10 Thailand virome project ศ. ดร.นพ. ประเสริฐ  เอ้ือวรากุล 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาต ิ

11.10 – 11.30 ชี้แจงกิจกรรมของสมาคมไวรัสวทิยา (ประเทศไทย) และการเลอืกตั้งกรรมการชุดใหม 

11.30 – 12.30 อาหารกลางวัน  ชมผลิตภัณฑ และโปสเตอรแสดงผลงานวิชาการ 

12.30 – 13.00 ประชุมใหญสามญัประจาํปสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) /  

ชมผลิตภัณฑ และโปสเตอรแสดงผลงานวชิาการ 

13.00 – 13.50 The recent updates of diagnosis and treatment of 

pediatric and adolescent HIV 

ศ. พญ. กุลกัญญา  โชคไพบูลยกิจ 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

13.50 – 14.40 Aspect of human papillomavirus (HPV) driven 

cancers and updating HPV research 

ศ. พญ. ดร.แจมใส  เพียรทอง 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 

14.40 – 15.10 อาหารวาง  ชมผลิตภัณฑ และโปสเตอรแสดงผลงานวิชาการ 

15.00 – 16.00 All about African swine fever: lessons learned ศ. น.สพ. ดร.รุงโรจน ธนาวงษนุเวช 

คณะสัตวแพทยศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 



วันศุกรที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

เวลา รายละเอียดหัวขอเร่ือง  

09.00 – 09.20 Virus and host interaction: lipidomics and 

applications 

อ. ดร.อัมพา สุขสาธุ 

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล 

09.20 – 09.40 Genetic characterization of enterovirus 71 and 

coxsackievirus A16 causing hand, foot and 

mouth disease in Thailand 

อ. ดร.ภิรมย นอยสําแดง 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

09.40 – 10.10 Seroprevalence of enterovirus 71 and coxsackie 

A16 in various age-groups with subgenotypic 

cross reactive antibody activity 

อ. ดร.หทัยรัตน เลิศสาํราญ 

คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

10.10 - 10.40 อาหารวาง  ชมผลิตภัณฑ และโปสเตอรแสดงผลงานวิชาการ 

10.40 – 11.20 A decade after porcine epidemic diarrhea virus 

(PEDV) outbreaks: what have we learned for 

controlling emerging swine coronaviruses? 

ดร.อนันต  จงแกววัฒนา 

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แหงชาติ 

11.20 – 11.40 แจงผลการนบัคะแนนเลือกตั้ง 

11.40 - 13.00 อาหารกลางวัน  ชมผลิตภัณฑ และโปสเตอรแสดงผลงานวิชาการ 

13.00 – 15.30 Chikungunya virus: virology, pathogenesis and current situation in Thailand 

13.00 – 13.40 Virology of chikungunya virus ศ. ดร.ศุขธิดา  อุบล 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 

13.40 – 14.20 Update situation of mosquito-borne diseases: 

chikungunya, dengue and Zika outbreak 

พญ. ดารินทร อารียโชคชัย 

สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข 

14.20 – 14.50 อาหารวาง    

14.50 – 15.30 Impact and molecular evolution study between 

the large-scale outbreaks of chikungunya in 

2008-2009 and 2018-2019 

ศ. นพ. ยง  ภูวรวรรณ 

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

15.30 – 16.00 ปดประชุมวิชาการประจําปคร้ังที่ 29 
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